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ಅಧ್ತಯಯ 5 

ರ್ತಳ ಮೆ ಮತ್ುಾ ಅನೆೈತಿಕರ್ೆ  

1 ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಪತಿಕ್ಷಯ ಮೊದಲ್ಲನ ನಥಲ್ುೆ ಅಧಥಯಯಗಳು ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿರುವ 
ಪಕ್ಷಪಂಗಡಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ೌಲ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ಕುರಿತು ಒಟ್ಥಿಗಿ ಕಟಿಲ್ಪಟ್ಟಿವಷ. 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷಲ್ವು ಸ್ಹಷೂೇದರರ ಮೊಂಡತನ (4:19) ಈ ಪಂಗಡಗಳತತ ನಡಷದದಷ. 
ಈ ಐಕಯತ್ಷಯ ಕುರಿತು ಚಚ್ಚಷಸಿದ ಮ್ಮೇಲಷ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಇನಷೂನಂದು ಸ್ಮಸಷಯಯ ಕಡಷಗಷ 
ಹಷೂೇಗುತ್ಥತನಷ. ಈ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಪ್ೌಲ್ನ ಅಧಿಕ್ಥರಕ್ಷೆ ಮೊಂಡುತನದಂದ ಸ್ವಥಲ್ನುನ 
ನೇಡಿದರು (ನಷೂೇಡಿರಿ 4:18). ಪ್ೌಲ್ನು ಈ ಸ್ಮಸಷಯಯಂದಗಷ ವಯವಹರಿಸ್ಬಷೇಕ್ಥಗಿತುತ 
ಮತುತ ಅವನು ಹಥಗಷ ಮಥಡಿದನು.  

ಹಥಗೂ, ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷಲ್ವರನುನ ಪ್ೌಲ್ನ ಅಪೊಸ್ತಲ್ಲಕ ಅಧಿಕ್ಥರಕ್ಷೆ 
ಸ್ವಥಲ್ನುನ ನೇಡಿದ ಅದಷೇ ಅಹಂಕ್ಥರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಷೇಹದ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳನುನ ತಿಳಿಸ್ುವ 
ಪರಿಶುದಧತ್ಷಯನುನ ಅಲ್ಕ್ಷಿಸಿಸ್ಲ್ು ಕ್ಥರಣವಥಯತು. ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ದಷೈವ-ಕ್ಷೇಂದಿಕೃತ 
ನಷೈತಿಕ ವಯವಸಷಾ ಯಥವಥಗಲ್ೂ ದಷೇವರ ಸಷೇವಷಯನುನ ಮಥಡಲ್ು ತಳಹದಯಥಗಿತುತ, 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಷೂಂದಗಷ ನಷೈತಿಕತ್ಷಯ ಕುರಿತು ಚಚಷಷಯಲ್ಲಿ ತ್ಷೂಡಗಿದದರು 
ಎಂಬುದಕ್ಷೆ ಯಥವುದಷೇ ದಥಖಲಷಯಲ್ಿ. ಅಲ್ಿದಷೇ, ಈಗ ಗಂಭಿೇರವಥದ ಸ್ಮಸಷಯ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ 
ಗಮನಕ್ಷೆ ಬಂದದಷ. ಸ್ಭಷಯಂದಗಷ ಗುರುತಿಸಿಕ್ಷೂಂಡ ಒಬಬ ಮನುರ್ಯನು, ಕ್ಷೂರಿಂಥದ 
ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಸ್ಂಪೂಣಷ ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷಯನುನ ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಂಡವನು ತಂದಷಯ ಪತಿನಯಂದಗಷ, 
ಅಸ್ಭಯವಥದ ಅನಷೈತಿಕ ಸ್ಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಜಿೇವಿಸ್ುತಿತದದನು. ಪ್ೌಲ್ನು ಈ ವರದಯಂದ 
ಸ್ಪರ್ಿವಥದ ಆಶಿಯಷಕ್ಷೆ ಒಳಗಥದನು.  

ಮನುರ್ಯನ ನಡತ್ಷಯು ಕ್ಷಮಿಸ್ಲ್ಶಕಯವಥಗಿತುತ ಮತುತ ಪ್ೌಲ್ನು ಇಂಥಹ ಪ್ಥಪವನುನ 
ಯಥವುದಷೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ತಿೇವಿವಥದ ವಷೇದನಷಯಲ್ಿದಷ ಸ್ಭಷಯು ಸ್ಹಸಿಕ್ಷೂಳುಳತಿತರುವದನುನ 
ವಿವರಿಸ್ಲ್ು ಅಸಥಧಯ ಎಂಬುದನುನ ಕಂಡುಕ್ಷೂಂಡನು. ಸ್ಂಪೂಣಷವಥಗಿ ಸ್ಭಷ ಈ 
ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಫಲ್ವಥಗಿತುತ. 

ಪತಪ್ದ ಶ್ುದಿಧೇಕರಣ (5:1-5) 
1ನಮಮಲ್ಲಿ ಜತರತ್ವವುಂಟೆಂದು ಜನ್ರು ಸ್ತಧ್ತರಣವತಗಿ ಹೆೇಳುರ್ತಾರೆ. ಒಬಬನ್ು ತ್ನ್ು 

ಅಪ್ಪನ್ ಹೆಂಡತಿಯನ್ುು ಇಟ್ುಟಕೊಂಡಿದತುನ್ಂರ್ೆ; ಅಂಥ ಜತರತ್ವವು ಅನ್ಯಜನ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಇಲಿ. 
2ಹಿೇಗಿದುರೂ ನೇವು ದುುಃರ್ವನ್ುು ರ್ೊೇರಸುವ ಈ ಕತಯೆಮತಡಿದವರನ್ುು ನಮ್ಮಳಗಿಂದ 
ಬಹಿಷೆರಸದೆ ಉಬಿಬಕೊಂಡೆೇ ಇದಿುೇರಲತಿ. 3ನತನ್ಂತ್ೂ ದೆೇಹದಿಂದ ದೂರವತಗಿದುರೂ 
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ಆತ್ಮದಿಂದ ಹತಿಾರದಲ್ಲಿದುು. ಈ ಕತಯೆಮತಡಿದವರನ್ುು ಕುರತ್ು ಆಗಲೆೇ ಹತ್ಾರವಿದುವನ್ಂರ್ೆ 
ತಿೇಪ್ುೆಮತಡಿದ ುೆೇನ್ಂದರೆ - 4ನೇವೂ ನ್ನತುತ್ಮನ್ೂ ಕತ್ೆನತದ ಯೆೇಸುವಿನ್ ಸ್ತಮಥರಯ 
ಸಹಿತ್ ಒಟ್ುಟಗೂಡಿ ಬಂದಿರಲತಗಿ 5ಕತ್ೆನತದ ಯೆೇಸುವಿನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರ್ೆಯ ದಿನ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಥವನ್ 
ಆತ್ಮವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವದಕತೆಗಿ ಅವನ್ ಶ್ರೇರಭತವವು ನತಶ್ವತಗಬೆೇಕೆಂದು ನ್ಮಮ 
ಕತ್ೆನತದ ಯೆೇಸುವಿನ್ ಹೆಸರನ್ಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ್ುು ಸ್ೆೈರ್ತನ್ನಗೆ ಒರ್ಪಪಸಿಕೊಡಬೆೇಕೆಂಬದೆೇ.  

ವಚನ್ 1. ಪ್ೌಲ್ನು ಈ ಪ್ಥಪದ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಥಮಥನಯ ಚಚಷಷಯಲ್ಲಿ ಪಿವಷೇಶಸ್ಲ್ು 
ಸಿದಧನಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ತನನ ಓದುಗರಿಗಷ ವಿರ್ಯದ ಕುರಿತ್ಥದ ಆತನ ಪಿಸಥತವನಷ ಗುಡುಗಿನಂತ್ಷ 
ಅವನು ಪ್ಥಿರಂಭಿಸಿದನು ಎಂದು ಸ್ತಧ್ತರಣವತಗಿ ಹೆೇಳುರ್ತಾರೆ. ರಕ್ಷಕನು ಮತುತ 
ವಿಮೊೇಚಕನು ಆದ ಯೆೇಸ್ು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಷಸ್ರನುನ ಹಷೂದುದಕ್ಷೂಂಡಿರುವ ಜ್ನರು 
ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರು ಕೂಡಥ ಮುಖ ಕ್ಷಂಪಗಷ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳವಂತ್ಷ ಜತರತ್ವವುಂಟೆಂದು ತಮೂ 
ಸಥವಷಜ್ನಕ ಒಪಿಪಗಷಯನುನ ನೇಡುತಿತದದರು. ಪ್ೌಲ್ನು ಪುರುರ್, ಸಿರೇ ಅಥವಥ ದಂಪತಿಗಳಿಗಷ 
ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವನ ನರಥಶಷ ಸ್ಭಷಯಂದಗಷ ಇತುತ. ಅದು ಜ್ಞಥನ ಮತುತ ಜಥಣತನದ 
ವಥದವಿವಥದಗಳ ಸಷೂೇಗನುನ ಹಥಕುತಿತುತ, ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಈಂಥಹ ನಥಚ್ಚಗಷಾೇಡಿನ 
ವತಷನಷಯನುನ ಸ್ಹಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಸಿದಧರಥಗಿರುವದರ ಮೂಲ್ಕ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತು ಎರ್ುಿ ಕಡಿಮ್ಮ 
ತಿಳಿದದಷದೇವಷ ಎಂಬುದನುನ ಪಿದಶಷಸ್ುತಿತದದರು. 

ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ನಥಯಯತಿೇಪುಷ ಪ್ಥಪದಲ್ಲಿರುವ ಮನುರ್ಯನ ಜಿೇವಿತದ ಮ್ಮೇಲಷ ಮತುತ 
ಅದನುನ ಸ್ಹಸಿಕ್ಷೂಳುಳತಿತರುವ ಸ್ಭಷಯ ಮ್ಮೇಲಷ ಕ್ಷೇಂದಿಕರಿಸ್ಲಥಗಿತುತ; ಅವನಗಷ ಸಿರೇಯ 
ಕುರಿತು ಪ್ಥಿಯೇಗಿಕವಥಗಿ ಹಷೇಳಲ್ಲಕ್ಷೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. ಬಹುಶಃ ಅವಳು ಇಂಥಹ 
ಪರಿಸಿಾತಿಗಷ ಒತ್ಥತಯವನುನ ಹಷೂಂದರಬಹುದು, ಅಥವಥ ಅವಳು 
ಅವಿಶಥವಸಿಯಥಗಿರಬಹುದು. ಪುರುರ್ನು, ಹಥಗೂ, ಅಂಥ ಜಥರತವವು ಅನಯಜ್ನರಲ್ಲಿಯೂ 
ಇಲ್ಿ. ಇಂಥಹ ಪ್ಥಪದಲ್ಲಿ ಜಿೇವಿಸ್ುತಿತರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತನಥಗಿದದನು. ತನನ ಪಿಥಮ ಕಳಕಳಿಯನುನ 
ವಯಕತಪಡಿಸ್ುತ್ಥತ, ಪ್ೌಲ್ನು, ತಮೂ ತಲಷಯನುನ ತಿರುಗಿಸ್ುತ್ಥತ ಮತುತ ಈ ಪ್ಥಪದಷೂಂದಗಷ 
ವಯವಹರಿಸ್ದಷೇ ಇರುವ ಸ್ಭಷಯ ಸ್ದಸ್ಯರಷಡಷಗಷ ಈ ಮಥತುಗಳನುನ ನದಷೇಷಶಸ್ುತ್ಥತನಷ. 

ಮೊೇಶಷಯ ಧಮಷಶಥಸ್ರವು ವಥಯಖ್ಥಯನಸಿದ ಹಥದರದ ಕುರಿತು ಎಚಿರಿಕ್ಷಯನುನ 
ನೇಡುತ್ಥತನಷ (ಯಥಜ್ಕಕ್ಥಂಡ 18:8; 20:11; ಧಮೊೇಷಪದಷೇಶಕ್ಥಂಡ 22:30; 27:20). 
ಕ್ಷಲ್ವೊಮ್ಮೂ ಗಿಿೇಕ್ ಸ್ಮಥಜ್ ಹಥದರದಷೂಂದಗಷ ಆಕರ್ಷಣಷಯನುನ ಪಿದಶಷಸ್ುತತದಷ ಆದರಷ 
ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ ಇದನುನ ಹೇನಷೈಸ್ುವಂತ್ಷ ದೃಷ್ಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಗಿಿೇಕ್ ಸ್ಂಸ್ೆøತಿಯಲ್ಲಿ 
ಹಥದರಕ್ಷೆ ಇರುವ ಸಥಮಥನಯ ಸಿವೇಕೃತಿಗಷ ಅಸಿತವಥರವಿಲ್ಿ. ಹಥಗೂ, ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರ 
ನಷೈತಿಕತ್ಷಯ ಮದಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕ್ಷತನದ ಅಳತ್ಷಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಭಷ ತನನ ತಂದಷಯ ಹಷಂಡತಿಯಂದಗಷ 
ಈ ಮನುರ್ಯನ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ಸ್ಹಸಿಕ್ಷೂಳುಳವಥಗ ತನನ ಉತತಮವಥದ ಹಷಸ್ರನುನ 
ಮಲ್ಲನಗಷೂಳಿಸ್ುತತದಷ. 

ಬಹುಶಃ ಪ್ೌಲ್ನು ಖ್ಷೂಿೇಯೆಯ ಜ್ನರಿಂದ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಪುರುರ್ರು ತಮೂ 
ತಂದಷಯ ಹಷಂಡತಿಯಂದಗಷ ಸ್ಂಬಂಧ ಹಷೂಂದದಥದರಷ ಎಂಬ ವರದಯನುನ 
ಆಲ್ಲಸಿರಬಹುದು (1:11) ಅಥವಥ ಬಹುಶಃ 16:17ರಲ್ಲಿ ಹಷಸ್ರಿಸ್ಲ್ಪಟಿ ನಯೇಜ್ಕರಿಂದ 
ಆಲ್ಲಸಿರಬಹುದು. ಪ್ೌಲ್ನ ಪಿತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳು ಅವನ ಅಪನಂಬಿಕ್ಷ ಮತುತ 
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ನರಥಶಷಯನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುತತದಷ. ಅವನು “ನಥನು ಹಷೇಗಷ ನಮೊೂಂದಗಷ ವಯವಹರಿಸ್ಬಷೇಕು, 
ಅವರು ಇಂಥಹ ಅಸ್ಭಯ ಅನಷೈತಿಕತ್ಷಯನುನ ಬಿಟುಿಬಿಟ್ಟಿದಥದರಷ ಎಂದು ನಥನು ನಂಬುವದಲ್ಿ” 
ಎಂದು ಬರಷಯುತಿತರುವ ಹಥಗಷ ಒಬಬನು ಅವನ ತಲಷಯಲ್ಲಿ ಸ್ುತುತತಿರುವ ವಿಚಥರಗಳನುನ 
ಹೇಗಷ ಕಲ್ಲಪಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಹುದು. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತ್ಥನು ಅವರ ಬಳಿಗಷ “ಬಷತತತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡು” 
ಬರಬಷೇಕ್ಥಗಿತ್ಷೂತೇ? ಎಂಬ ಕಳಕಳಿಯನುನ ವಯಕತಪಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ (4:21). ಇದರ 
ಪರಿಣಥಮವಥಗಿ ಆತನು ಹೇಗಷ ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ, “ನಥನು ಇಂಥಹ ಗಂಭಿೇರವಥದ ಭಥಷಷಯನುನ 
ಏಕ್ಷ ಉಪಯೇಗಿಸಿದಷದೇನಷ ಯಥಕ್ಷ ನಥನು ಬಷತತದಷೂಂದಗಷ ಬರಬಷೇಕ್ಷಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಷದೇನಷ 
ಎಂದು ನೇವು ಆಶವಯಷಗಷೂಳಳಬಹುದು? ನಮೂಲ್ಲಿ ನಡಷಯುತಿತರುವ ಕ್ಷಲ್ವು ವರದಗಳ 
ಕುರಿತು ನಮಗಷ ಹಷೇಳುತ್ಷತೇನಷ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಷೇಹವು ಅನಯತಿಕತ್ಷಯಂದಥಗಿ ಮಲ್ಲನವಥಗಿದಷ – 
ಮತುತ ಇದಕೂೆ ಕನರ್ಠವಥಗಿ ನೇವು ಅದನುನ ಹಗುರವಥಗಿ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳತಿತೇರಿ!” 

ನಖರವಥಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಯಥಕ್ಷ ತನನ ತಂದಷಯ ಹಷಂಡತಿ ಎಂದು ಹಷೇಳಿದಥದನಷೂೇ 
ಅದು ಖಚ್ಚತವಥಗಿಲ್ಿ. ಒಂದುವಷೇಳಷ ಅವಳು ಮನುರ್ಯನ ದಷೈಹೇಕ ತ್ಥಯಯಥಗಿದದಲ್ಲಿ, 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಖಂಡಿತವಥಗಿ ಇದನುನ ಉಲಷಿಖಿಸ್ುತಿತದದನು. ಬಹುಶಃ “ತನನ ಸ್ವಂತ 
ತ್ಥಯಯಂದಗಷ ಅಲ್ಿ ಸ್ಹಜ್ವಥಗಿ ತನನ ಮಲ್ತ್ಥಯಯಂದಗಷ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ 
ಇಟುಿಕ್ಷೂಂಡಿದಥದನಷ.”1 ಮನುರ್ಯನ ಸಥವಭಥವಿಕ ತ್ಥಯ, ಅವನ ತಂದಷಯ ಮೊದಲ್ನಷಯ 
ಹಷಂಡತಿ, ಬಹುಶಃ ತಿೇರಿಹಷೂೇಗಿರಬಹುದು. ಅವನ ತಂದಷ ಯೌವನಸ್ಾ ಸಿರೇಯನುನ, ಬಹುಶಃ 
ತನನ ಮಗನಂತ್ಷ ಯೌವನಸ್ಾಳಥಗಿರುವ ಸಿರೇಯನುನ ವಿವಥಹವಥಗಿರಬಹುದು. 
ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ ಮಗನು ತನನ ಮನಷಯಲ್ಲಿ ವಥಸಿಸ್ುತಿತರಬಹುದಷೂೇ? ಅವನು ತನನ 
ತಂದಷಯ ಹಷಂಡತಿಯನುನ ಭಿರ್ಿಗಷೂಳಿಸಿ ಮತುತ ವಿವಥಹವನುನ ಮುರಿದರಬಹುದಷೂೇ? 
ಮನುರ್ಯನ ತಂದಷಯು ತಿೇರಿಹಷೂೇಗಿರಬಹುದಷೂೇ? ಈ ಅನಷೈತಿಕ ಸ್ಂಬಂಧದ ಪ್ಥಿರಂಭದ 
ಅಂಶ ಯಥವುದಥದರು ಭಥವನಥತೂಕ ಗಲ್ಭಷಯಥಗಿರಬಹುದಷೂೇ? 

ಕ್ಷೂನಷಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಂಗತಿಯ ವಿವರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ ಮಥಡುತತವಷ; ಅದು 
ದುರ್ಿ ಮತುತ ಕ್ಷಮಿಸ್ಲ್ಸಥಧಯವಥಗಿತುತ. ಬಹುಶಃ ಒಬಬನು ಇದನುನ ಅನಯಜ್ನರಿಂದ 
ನರಿೇಕ್ಷಿಸ್ಬಹುದತುತ, ಆದರಷ ಸ್ಭಷಯು ದಷೇವರ ಹಷಸ್ರನುನ ಹಷೂದುದಕ್ಷೂಂಡ ಪರಿಶುದಧ ಜ್ನರ 
ಸ್ಭಷಯಥಗಿದಷ.  

ಪ್ೌಲ್ನು ಮುಂದಷ ತನನ ತಂದಷಯ ಹಷಂಡತಿಯಂದಗಷ ವಥಸಿಸ್ುವವನನುನ ಪ್ೌಲ್ನು 
ಹೇಗಷ πόρνος (pornos, “fornicator”) ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತ್ಥತನಷ ಅವನು πόρνη (pornē) 
ವಯಭಿಚಥರಿ. ಗಿಿೇಕ್ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ πορνεία (porneia) ಎಂಬ ನಥಮಪದವನುನ ವಷೇಶಷಯಯರ 
ಸಷೇವಷಗಷ ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತಿತದದರು. ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ, ಈ ಪದವನುನ ಹಷಚುಿ 
ವಿಶಥಲ್ವಥಗಿ ಎಲಥಿ ವಿಧದ (“fornication”) ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಅನಷೈತಿಕತ್ಷಗಷ 
ಉಪಯೇಗಿಸ್ಲಥಗಿದಷ. ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯ ಲಷೇಖಕರು ಠಿoಡಿಟ್ಟeiಚ್ಚ ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ 
ನಥಸಿತಕ ಯೆಹೂದಯ ನಷೈತಿಕರಲ್ಲಿ ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತಿತದದಂತ್ಷ ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತಿತದದರು. ಅವರು 
ಈ ಪದವನುನ ಯಥವುದಷೇ ವಿಧದ ವಿವಥಹಬಥಹರ ಲಷೈಗಿಕತ್ಷಯನುನ ವಯಕತಪಡಿಸ್ಲ್ು 
ಅನವಯಸ್ುತಿತದದರು. ಇದು ಹಥದರ ವಷೇಶಥಯವೃತಿತ, ಸ್ಲ್ಲಂಗ ಕ್ಥಮವನುನ ಒಳಗಷೂಳುಳವರ್ುಿ 
ವಿಶಥಲ್ವಥಗಿದಷ.2 
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ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯು ನಷೈಜ್ಯವಥದ ರ್ಟನಷಗಳು ಮತುತ ಅನುಭವಗಳ ಸ್ನನವಷೇಶದಲ್ಲಿ 
ನಷೈತಿಕತ್ಷಯನುನ ಚಚ್ಚಷಸ್ುತತದಷ. ಸ್ಭಷಯು ನಷೈತಿಕ ಬಷೇಡಿಕ್ಷಗಳನುನ ಒಳಗಷೂಂಡಿರುವ 
ನಂಬಿಕ್ಷಯನುನ ಸ್ಂಶಷ ೇಧಿಸ್ುವ ಪಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಭಷಯು ಇರುತತದಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತರು 
ಎದುರಿಸ್ಲ್ಲಕ್ರೆರುವ ಪಿತಿಯಂದು ನಷೈತಿಕ ಸ್ನನವಷೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಲ್ವು ಒಳಷಳಯವು ಮತುತ 
ಉಳಿದವುಗಳು ಕ್ಷಟಿ ಎಂದು ಪಿಕಟ್ಟಸ್ುವದನುನ ಬಿಟುಿ, ವಯವಸಿಾತವಥಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಥಡಲ್ು 
ಪ್ೌಲ್ನು ಯಥವ ಪಿಯತನವನೂನ ಮಥಡಲ್ಲಲ್ಿ. ಬದಲಥಗಿ, ಅವನು ಮತುತ ಹಷೂಸ್ 
ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯ ಇತರ ಲಷೇಖಕರು, ಪ್ಥಪದ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿದದ ಜ್ನರಷೂಂದಗಷ ತಮೂ 
ಸ್ಂವಹನದ ಮೂಲ್ಕ ನಷೈತಿಕತ್ಷಯನುನ ಬಷೂೇಧಿಸಿದರು. ಕ್ಷಲ್ವೊಮ್ಮೂ ಅವರು ತ್ಥಳಷೂಯಂದ 
ಇರುತಿತದದರು ಮತುತ ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳತಿತದದರು ಮತುತ ಇತರ ಸ್ಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಷ ಬಹಳ 
ಬಷೇಡಿಕ್ಷಗಳಿದದವು. ಅವರು ಪ್ಥಪವನುನ ಎದುರಿಸ್ುತಿತರುವ ಹಥಗಷ ಅದನುನ ನವಷಹಸಿದರು.  

ತನನ ತಂದಷಯ ಹಷಂಡತಿಯಂದಗಷ ಪ್ಥಪದಲ್ಲಿ ಜಿೇವಿಸ್ುತಿತದದ ಮನುರ್ಯನ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ, 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಭಷ ದಷೇವರ ನಷೈತಿಕ ಬಷೇಡಿಕ್ಷಗಳಿಗಷ ಅನುಸಥರವಥಗಿ ಜಿೇವಿಸ್ುವಲ್ಲಿ 
ವಿಪಲ್ವಥಯತು. ಇಂದು ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಫಲ್ತ್ಷಗಳು ಇದಷೇ ರಿೇತಿಯ ವಿಧಥನವನುನ 
ಅನುಸ್ರಿಸ್ುತತವಷ. ಸ್ಭಷಯ ನಷೈತಿಕತ್ಷ ಲಷೂೇಕದ ಮುಂದಷ ಅದರ ಸ್ತಿೆೇತಿಷಯನುನ 
ಯಥವಥಗಲ್ೂ ತಿಮಥಷನಸ್ುತತದಷ. ನಷೈತಿಕ ಜಿೇವಿತವನುನ ಜಿೇವಿಸ್ುವಲ್ಲಿ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ವಿಫಲ್ತ್ಷ 
ಎಂದರಷ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತ್ಥದ ಅವರ ಉಪದಷೇಶವನುನ ಲಷೂೇಕವು ಆಸ್ಕ್ರತಯಂದ ಆಲ್ಲಸ್ುವದನುನ 
ಸಿವೇಕರಿಸ್ುವದಲ್ಿ. ಕ್ಷೈಸ್ತ ನಷೈತಿಕತ್ಷ ಮತುತ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಸಿದಥದಂತಗಳು ಬಿಡಿಸ್ಲಥರದಂತ್ಷ ಒಟ್ಥಿಗಿ 
ಬಂಧಿಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಿವಷ. ದಷೈವಿೇಕ ಜಿೇವಿತವು ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ದಷೇವರ ಮಗನಷಂದು ಅರಿಕ್ಷ ಮಥಡವದರ 
ಮೂಲ್ಕ ಹರಿದುಬರುತತದಷ.  

ವಚನ್ 2. ಪ್ೌಲ್ನು ಅಪನಂಬಿಕ್ಷಯಂದಗಷ ಸ್ನನವಷೇಶವನುನ ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸಿದನು. 
ಇಂಥಹ ನಥಚ್ಚಗಷೇಡಿನ ನಡತ್ಷಯನುನ ಅವರು ಹಷೇಗಷ ಸ್ಮರ್ಥಷಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷ? ಅವರು 
ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿ ವಯಕತವಥಗುವ ಅನಷೈತಿಕತ್ಷಯನುನ ಕಂಡೂ ಕ್ಥಣದಂತ್ಷ ಇರುವಥಗ ತಮೂನುನ 
ತ್ಥವು ಜಥಣರಷಂದು ಭಥವಿಸ್ುತಿತದದರಷೂೇ? ಅವರು ಹಟಮಥರಿಗಳಥದದರಷೂೇ 
(πεφυσιωμένοι, pephusiōmenoi; 5:2) ಮತುತೊ ‘ಉಬಿಬಕೊಳುಿತಿಾದುರೊೇ’ (KJV)? 
ಬದಲಥಗಿ ದಷೇವರಿಲ್ಿದ ಈ ಪರಿಸಿಾತಿಗಥಗಿ ಅವರು ದುುಃಖಿಸುತಿಾದುರೊೇ? ಸ್ಹ ವಿಶಥವಸಿಗಳ 
ಅನಷೈತಿಕತ್ಷಯಂದಥಗಿ ಅವರು ಅವಮಥನದಂದ ತುಂಬಿದವರಥಗಿದದರಷೂೇ? ಅವರು ಈ 
ಕತಯೆವನ್ುು ಮತಡಿದವರನ್ುು ತಮೂ ಮಧಯದಂದ ತ್ಷಗಷದುಹಥಕ್ರದರಷೂೇ? 

ಸ್ಭಷಯು ಈ ಅನಷೈತಿಕತ್ಷಯ ಸ್ಹಷೂೇದರನನುನ ಅವನ ವತಷನಷಯನುನ ದಷೇವರ 
ಕಡಷಯಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಥನವಥಗಿದಷ ಎಂದುಕ್ಷೂಂಡರಷೂೇ? (1:30). ಆನರು ದಷೈವಿೇಕವಥದ 
ನಷೈತಿಕತ್ಷಯ ಮಥದರಿಗಳನುನ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಷೂಂಡ ಪರಿಣಥಮವಥಗಿ ಜ್ಞಥನವು ಬರುತತದಷ. 
ಅದಷೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ತಮೂ ಸ್ುತತಲ್ೂ ಇರುವ ವಿಗಿಹಥರಥಧಕ 
ಸ್ಮಥಜ್ದಲ್ಲಿ ಮಯಥಷದಸ್ತ ಜ್ನರ ಅಳತ್ಷಯ ಮಟಿಕ್ಷೆ ಜಿೇವಿಸ್ುತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ. ನೇಡಿದ 
ಸ್ನನವಷೇಶದಲ್ಲಿ, ಶಷ ೇಕ ಮತುತ ಪಶಥಿತ್ಥತಪ ಮೊಂಡುತನದ ಪರಿಣಥಮವಥಗಿ ಆದ 
ವಿಭಥಗಗಳಿಗಿಂತ ಮತುತ ಈ ಮನುರ್ಯನ ಸಿವೇಕೃತಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಸ್ಮಂಜ್ಸ್ವಥಗಿವಷ, ಅವರು 
ನಜ್ವಥಗಿ ದುಃಖದಂದ ತುಂಬಿದದರಷೂೇ? ಕ್ಷೈಸ್ತ ಸ್ಮುದಥಯವು ಇಂಥಹ ನಡತ್ಷಯನುನ 
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ಸಿವೇಕರಿಸಿರಲ್ಲಕ್ರೆಲ್ಿ. ಪ್ಥಪದಲ್ಲಿ ಜಿೇವಿಸ್ುತಿತರುವ ಮನುರ್ಯನು ಅವರ ಮಧಯದಿಂದ 
ತ್ಷಗಷದುಹಥಕಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು.  

ವಚನ್ 3. ಪ್ೌಲ್ನ ವಯಕ್ರತಕ ಬಷೇಟ್ಟಯಂದ ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಸ್ಭಷಗಷ ಸ್ಹಥಯಮಥಡಲ್ು 
ಅಡಷತಡಷಗಳಿದಥದಗೂಯ, ಅವನು ಆತೂದಲ್ಲಿ ಅವರಷೂಂದಗಷ ಇದದನು. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಾವತಗಿ ದೆೇಹದಿಂ 
ದೂರವತಗಿದುರೂ ಆತ್ಮದಿಂದ ಹತಿಾರದಲ್ಲಿದುದನು ವಿವಿಧ ಮಥಗಷಗಳಿಂದ 
ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಬಹುದು ಎಂಬದು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ ಅಥಷವಥಗಿದಷ, ಆತನು ತನನ ವಯಕ್ರತಕ 
ಉಪಸಿಾತಿ ಮತುತ ವಯಕ್ರತಕ ತ್ಷೂಡಿಸ್ುವಿಕ್ಷಗಷ ಸ್ಭಷಗಷ ನೇಡುವ ಎಚಿರಿಕ್ಷಗಳು ಆತನು ಸ್ಭಷಗಷ 
ನೇಡುತಿತರುವ ಬದಲ್ಲ ವಯವಸಷಾಯಥಗಿದಷಯೇ? ಬಹುಶಃ, ಪದಗಳು ಹಷಚುಿ ತೂಕವುಳಳ 
ಸ್ೂಚನಷಗಳನುನ ಹಷೂಂದವಷ. 

5:2ರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಥಗಿ ಹಷೇಳುವ “ನೇವು” (ὑμεῖς, humeis) ಎಂಬ ಪದಕ್ಷೆ 
ವಿರುದಧವಥಗಿ 5:3ರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಥಗಿ ಹಷೇಳುವ “ನಥನು” (ἐγώ, egō) ಎಂಬ ಪದವನುನ 
ಉಪಯೇಗಿಸ್ುವಥಗ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಅವರಿಗಷ ವಿರ್ಯದ ಮ್ಮೇಲಷ ತಿೇಪಷನುನ ನೇಡುವಥಗ 
ತ್ಥನು ದಷೈಹಕವಥಗಿ ಉಪಸಿಾತನರುವದು ಅವಶಯವಿಲ್ಿ ಎಂದು ಅವರಿಗಷ ತಿಳಿಸಿದಥದನಷ. ಅವನ 
ಹೃದಯ ಮತುತ ಮನಸ್ುುಗಳಷ ಂದಗಷ, ಪ್ೌಲ್ನು ಅವರಷೂಂದಗಷ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿದದನು. ಅವರ 
ಸ್ಮೂಹದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕಣಿಣಗಷ ಕ್ಥಣದರುವ ಅತಿರ್ಥಯಥಗಿದದನು. ಹಥಗೂ, (ಅವನು) ಆಗಲೆೇ 
ಹತಿಾರವಿದುವನ್ಂರ್ೆ, ಅವನು ಹೇಗಷ ಇದನುನ ಮಥಡಿದ ಮನುರ್ಯನಗಷ ಈಗತಗಲೆೇ ತಿೇಪ್ೆನ್ುು 
ನೇಡಿದ ುೆೇನೆ ಎಂದು ಪ್ೌಲ್ನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಥಗಿ, ನಂಬಿಕ್ಷಯಲ್ಲ ಿ
ಜಿೇವಿಸ್ುವದಷಂದರಷ ನಷೈತಿಕ ಬಷೇಡಿಕ್ಷಗಳನುನ ಮತುತ ಹಂಗನುನ ಒಳಗಷೂಂಡಿದಷ ಎಂದು 
ಪ್ೌಲ್ನು ಪಿಕಟ್ಟಸ್ುತ್ಥತನಷ.  

ವಚನ್ 4. 5:4 ರ ಅನುವಥದ ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ ಹಷೂಂದದಷ ಯಥಕಂದರಷ ನಮೂ 
ಕತ್ೆನತದ ಯೆೇಸುವಿನ್ ಹಷಸ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬ ವಥಕಯಭಥಗ ಏನನುನ ನಯಂತಿಿಸ್ುತತದಷ 
ಎಂಬುದನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳುಳವದು ಕಠಿಣವಥಗಿದಷ. NRSV ವಚನ 4 ಮತುತ ವಚನ 3 ನುನ 
ಇದರ ಪರಿಣಥಮವಥಗಿ: “ಇಂಥಹ ಕ್ಥಯಷಮಥಡಿದ ಮನುರ್ಯನ ಮ್ಮೇಲಷ ಕತಷನಥದ 
ಯೆೇಸ್ುವಿನ ಹಷಸ್ರಿನಲ್ಲಿ ಈಗಥಗಲಷೇ ತಿೇಪಷನುನ ಪಿಕಟ್ಟಸಿದಷದೇನಷ” (5:3ಬ, 4ಅ) ಎರಡನೂನ 
ಜಷೂತ್ಷ ಸಷೇರಿಸ್ುತತದಷ. ವಥಕ್ಥಯಂಗವನುನ ಸ್ಭಷಯ ಸ್ಮೂಹದಷೂಂದಗಷ ಜಷೂತ್ಷ ಸಷೇರಿಸಿ NIV 
ಈ ಅನುವಥದವನುನ ನೇಡುತತದಷ: “ನೇವು ಸ್ಮೂಹವಥಗಿ ಸಷೇರಿಬರುವಥಗ . . . , ಮತುತ 
ನಮೂ ಕತಷನಥದ ಯೆೇಸ್ುವಿನ ಬಲ್ವು ಪಿತಯಕ್ಷವಥಗಿರುವಥಗ.” ಅಪರಥಧಿಯನುನ 
ಸಷೈತ್ಥನನಂದ ವಿಮೊೇಚ್ಚಸ್ುವ ಪ್ೌಲ್ನ ನಧಥಷರವನುನ ಸ್ಪರ್ಿಪಡಿಸ್ುವ ಹಥಗಷ NASB 
ವಥಕ್ಥಯಂಗವನುನ ಮಂಡಿಸ್ುತತದಷ. ಅದು “ಕತಷನಥದ ಯೆೇಸ್ುವಿನ ಹಷಸ್ರಿನಲ್ಲಿ” ನೇವು 
ಒಟ್ುಟಗೂಡಿ ಬಂದಿರಲತಗಿ . . . ಎಂದು ಹಷೇಳುತತದಷ. ವಯತ್ಥಯಸ್ಗಳು ಚ್ಚಕೆವಥಗಿರಬಹುದು, 
ಆದರಷ ಪ್ೌಲ್ನು ಈಗಥಗಲಷೇ ಮನುರ್ಯನಗಷ ತಿೇಪುಷನೇಡಿದಥದನಷ ಎಂಬ ಧೃಢೇಕರಣವನುನ 
(5:3) NRSV ಬಷಂಬಲ್ಲಸ್ುತತದಷ.  

ನಮೂ ಕತ್ೆನತದ ಯೆೇಸುವಿನ್ ಸ್ತಮಥಯೆ ಎಂಬ ವಥಕ್ಥಯಂಗವು ಏನನುನ 
ಮಥಪಷಡಿಸ್ುತತದಷ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪಿಶಷನ ಉದುವಿಸ್ುತತದಷ. ಪ್ೌಲ್ನ ಆತಿೀಕ ಪಿಸ್ನನತ್ಷ 
“ಕತಷನಥದ ಯೆೇಸ್ುವಿನ ಬಲ್ದಷೂಂದಗಷ” ಅವರಷೂಂದಗಷ ಇತ್ಷೂತೇ ಅಥವಥ ವಥಕ್ಥಯಂಗವು 
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ಪ್ಥಪದಲ್ಲಿ ಜಿೇವಿಸ್ುತಿತರುವ ಮನುರ್ಯನನುನ ಸಷೈತ್ಥನನಗಷ ಒಪಿಪಸಿಕ್ಷೂಡುವದರಷೂಂದಗಷ 
ಸಷೇರಿಸ್ಲಥಗಿದಷಯೇ? ಈ ಪಿಶಷನಗಳು, ಹಷಚಥಿದ ಭಥಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಥರಿಭಥಷ್ಕವಥಗಿದಷ, ಆದರಷ 
ಈ ವಚನದ ಅಥಷ ಮತುತ ಇದನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ುವವುಗಳಷ ಂದಗಷ ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿವಷ. 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಥದ ಪ್ೌಲ್ನ ಅಧಿಕ್ಥರ ಯೆೇಸ್ುವಿನ ಹಷಸ್ರಿನಷೂಂದಗಷ ಸಷೇರಿಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಿದಷ, 
ವಿಶಥವಸಿಗಳ ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಥಿರಷ ಅನಷೈತಿಕತ್ಷಯ ಸಿವೇಕರಿಸ್ುವಿಕ್ಷ ಸ್ಹಸ್ಲ್ಸಥಧಯವಥಗಿದಷ 
ಎಂದು ಪಿಕಟ್ಟಸ್ುತ್ಥತನಷ.  

ವಚನ್ 5. ಇಲ್ಲಿ ಮಥತಿವಲ್ಿ ಮತುತ 1 ತಿಮೊೇಥಷ 1:20ರಲ್ಲಿ (Hymenaeus and 

Alexander ಅವರ ಕುರಿತು ಮತನಥಡುವಥಗ) ಪ್ೌಲ್ನು ಇಂಥವುಗಳನುನ ಸ್ೆೈರ್ತನ್ನಗೆ 
ಒರ್ಪಪಸಿಕೊಡಬೆೇಕು ಎಂದು ಸ್ಭಷಗಳಿಗಷ ಸ್ೂಚ್ಚಸಿದದನು. ಪದಗಳು ಎನನಷನೇ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ಲ್ಲ, 
ಪ್ೌಲ್ನು ಅಪರಥಧಿಯನುನ ದಷೇವ ಜ್ನರ, ಸ್ಭಷಯ ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷಯಂದ ಪಿತ್ಷಯೇಕ್ರಸ್ಬಷೇಕು 
ಎಂದು ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿ ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿದದನು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನನ ಪಿಭಥವವನುನ ಜ್ನರ ನಂಬಿಕ್ಷ ಮತುತ 
ನಡತ್ಷಯ ಮ್ಮೇಲಷ ಪಿಯೇಗಿಸ್ುವ ಕ್ಷೇತಿ ಸ್ಭಷಯಥಗಿದಷ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಷೇಹದಂದ ಹಷೂರಗಷ 
ಲಷೂೇಕದಲಷಿಲಥಿ ಸಷೈತ್ಥನನ ಸಥಮಥಿಜ್ಯ ಇರುತತದಷ.  

ಸಷೈತ್ಥನನ ಮಥತಿನಂತ್ಷ ನಡಷಯುವದರ ಪರಿಣಥಮ ದೆೇಹದ ನತಶ್ನ್? ಪ್ೌಲ್ನು 
ಸಷೈತ್ಥನನನುನ ದಷೇವರ ಶಸಿತನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕತನಥಗಿರುವವನು ಎಂದು ನೇರಿಕ್ಷಿಸ್ುತ್ಥತನಷ ಎಂದು 
ನಂಬುವದು ಬಹಳ ಕರ್ಿಕರವಥಗಿದಷ. ಸಷೈತ್ಥನನು ಮನುರ್ಯನನುನ ರೂಪಿಸ್ುತ್ಥತನಷ, 
ಇದರಿಂದಥಗಿ ಅವನು ಕತ್ೆನತದ ಯೆೇಸುವಿನ್ ದಿನ್ದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಷ ಹಷೂಂದುತ್ಥತನಷ ಎಂದು 
ಅವನು ಖಂಡಿತವಥಗಿ ಹಷೇಳುತಿತಲ್ಿ. ಬಹುಶಃ ಪ್ಥಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹಷೂೇಗಿ ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ 
ಪ್ಥಪದ ಮುಖವಥಡದಂದ ದಷೇವ ಜ್ನರಷೂಂದಗಷ ಸ್ಡಿಲ್ವಥದ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ 
ನವಷಹಸ್ುತ್ಥತ ಪ್ಥಪದ ನಥಶನಕರವಥದ ಪರಿಣಥಮಗಳು ವಯಕತವಥಗಬಥರದಷಂದು 
ಮುಖವಥಡ ಧರಿಸ್ುವದು ಎಂಬ ಅಥಷವನುನ ನೇಡುತ್ಥತನಷ. ಒಬಬ ವಯಕ್ರತ ಸಷೈತ್ಥನನಂದ 
ವಿಮೊೇಚನಷಯನುನ ಹಷೂಂದ ಸ್ಭಷಯಂದಗಿರುವ ಅವನ ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷ 
ಗಂಭಿೇರವಥಗುತತದಷೂೇ, ಆ ತನನ ಪ್ಥಪಗಳನುನ ನಷೇರವಥಗಿ ಎದುರಿಸ್ುವ ಒತ್ಥತಯವನುನ 
ಹಷೂಂದುತ್ಥತನಷ. ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ, “ಇಂಥಹ ಒಬಬನನುನ ಸಷೈತ್ಥನನಗಷ” ವಿಮೊೇಚ್ಚಸ್ುವ 
ಉದಷದೇಶಪೂವಷಕವಥದ ಉದಷದೇಶ – ಮುಖಯವಥಗಿ, ರಕ್ಷಣಷಯ ಉದಷದೇಶ - ಸಥಧಿಸ್ುವದಕ್ಥೆಗಿ. 
ಒಬಬ ಮನುರ್ಯನು ತನನ ಪ್ಥಪದ ಕತತಲ್ನುನ ನಷೂೇಡುವಥಗ, ಅದರ ಪರಿಣಥಮ ಅವನ 
ಅಗೌರವ ಪೂವಷಕವಥದ ವತಷನಷಯ ಬಷೇರುಗಳಥಗಿರುವ ಶರಿೇರದ ಇಚಷಾಗಳ ನಥಶನ. 
ಸಷೈತ್ಥನನು ದಷೇವರ ಶಸ್ುತಗಥರನಥಗಿರುವಥಗ, ಅವನು ಮಥಡುತಿತರುವದು ಸ್ವ-
ಇಚಷಾಯಂದಲ್ಿ. ಪ್ಥಪವು ತನನರ್ಿಕ್ಷೆ ಪೊೇರ್ಣಷಯನುನ ಹಷೂಂದ ಕರ್ಿಸ್ಂಕಟಗಳಿಗಷ ಜ್ನೂವನುನ 
ನೇಡುತತದಷ, ಇದರಿಂದಥಗಿ ಪ್ಥಪದ ದುಃಖಕರವಥದ ಪರಿಣಥಮಗಳು ಒಬಬನಗಷ ಪಿಜ್ಞಷಯನುನ 
ನೇಡಲ್ು ಕ್ಥರಣವಥಗುತತವಷ (ಲ್ೂಕ 15:17). 

ಕ್ಷಲ್ವು ಶರಿೇರದ ನಥಶನ ನಜ್ವಥದ ದಷೈಹಕ ಪರಿಣಥಮಗಳನುನ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತತದಷ 
ಎಂದು ಕಲ್ಲಪಸ್ುತ್ಥತರಷ (ಅನನೇಯ ಮತುತ ಸ್ಫಷೈರಳ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿದದಂತ್ಷ ಅ.ಕೃ. 5:1-11 ಮತುತ 
ಅ.ಕೃ. 13:8, 11 ರಲ್ಲಿದದಂತ್ಷ ಅವನು ಎಲ್ುಮ). ಒಂದುವಷೇಳಷ ವಿರ್ಯವು ಹಥಗಿದದಲ್ಲಿ, ದಷೈಹೇಕ 
ಕ್ಥಯಲಷಗಳು ಮತುತ ಪ್ಥಪ ಯಥವಥಗಲ್ೂ ನಷೇರವಥದ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ಹಷೂಂದರುತತವಷ, 
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ಪರಿಣಥಮವನುನ ಸ್ತಯವಷೇದದ ಬಷೂೇಧನಷಯಂದಗಷ ಮರುಸ್ಂಧಥನ ಮಥಡುವದು 
ಕಠಿಣವಥಗಿದಷ (ಉದಥಹರಣಷ, ಯೇಹಥನ 9:3). ಇರ್ಿಂತೂ ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿದಷ: ಸ್ಭಷಯ ಶಸ್ುತ 
ನೇತಿವಂತಿಕ್ಷಯ ತಿರಸಥೆರವನುನ ವಯಕತಪಡಿಸ್ುವ ಉದಷದೇಶಕ್ಥೆಗಿ ಮಥತಿವಲ್ಿ. ಇದು 
ಪ್ಥಪಿಯ ಆತೂವನುನ ನಥಯಯತಿೇಪಿಷನ ದನದಲ್ಲಿ ಕತಷನಗಥಗಿ ಸ್ಂಪ್ಥದಸಿಕ್ಷೂಳುಳವ 
ಉದಷದೇಶಕ್ಥೆಗಿದಷ.  

ಸಭೆಯ ಶ್ುದಿುೇಕರಣ (5:6-8) 
ವಷೇಗವಥಗಿ ಮತುತ ನಧಥಷರಯುತವಥಗಿ ಕ್ಥಯಷತತಪರವಥಗುವದು 

ಅನವಥಯಷವಥಗಿದಷ. ಪಸ್ೆಹಬಬವು ಅಪೊಸ್ತಲ್ರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ಥಿಯಶಿತತದ 
ಉದಥಹರಣಷಯಥಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ಭಿಕರನುನ ಪ್ಥಪದಲ್ಲಿರುವ 
ಮನುರ್ಯನನುನ ಶಸಿತಗಷ ಒಳಪಡಿಸ್ಬಷೇಕ್ಷಂದು ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಕ್ರಿಸ್ತನಂದ 
ಶುದದೇಕರಣವನುನ ಹಷೂಂದದ ಮ್ಮೇಲಷ, ದಷೇವ ಜ್ನರು ಹಷೇಗಷ ಇರಬಷೇಕ್ಷಂದು ಸ್ೃಷ್ಿಸಿದಥನಷೂೇ, 
ಅದರಂತ್ಷ ಜಿೇವಿಸ್ಬಷೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ಭಷಯ ಪರಿಶುದಧತ್ಷ ಆತನ ಹಷಸ್ರನುನ ಧರಿಸಿರುವ ಜ್ನರು 
ದಷೈವಿೇಕ ಜಿೇವಿತವನುನ ಪಿತಿಬಿಂಬಿಸ್ುತತದಷ.  
6ನೇವು ಹಿಗುಗವದು ಒಳೆಿೇದಲಿ. ಸವಲಪ ಹುಳಿ ಕಲ್ಲಸಿದರೆ ಕಣಿಕವೆಲತಿ ಹುಳಿಯತಗುತ್ಾದೆಂಬುದು 
ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೊೇ? 7ನೇವು ಹುಳಿಯಿಲಿವರೆನಸಿಕೊಂಡದುರಂದ ಹಳ  ೆಹುಳಿಯನ್ುು ರ್ೆಗೆದು 
ಹತಕ್ರ ಹೊಸ ಕಣಿಕದಂರ್ತಗಿರರ. ಯತಕಂದರೆ ನ್ಮಮ ಪ್ಸೆದ ಯಜ್ಞದ ಕುರಯು ಕೊಯಿದದೆ; 
ಅದತವದಂದರೆ ಕ್ರರಸಾನೆೇ. 8ಆದಕತರಣ ನತವು ಹಳ ೇೆ ಹುಳಿಯನ್ುು ಅಂದರೆ ದುಮತೆಗತ್ವ 
ದುಷಟತ್ವ ಎಂಬ ಹುಳಿಯನ್ುು ಇಟ್ುಟಕೊಳಿದೆ ಸರಳರ್ೆ ಸತ್ಯರ್ೆ ಎಂಬ ಹುಳಿಯಿಲಿದ 
ರೊಟಿಟಯನೆುೇ ರ್ೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಬಬವನ್ುು ಆಚರಸ್ೊೇಣ.  

ವಚನ್ 6. ದೇನತ್ಷ ಪಶಥಿತ್ಥತಪಕ್ಷೆ ಪೂವಥಷಗತಯವಥಗಿದಷ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರ 
ಮೊಂಡುತನ ವಿಭಥಗಗಳು ಮತುತ ಪ್ೌಲ್ನ ಕುರಿತು ದೂರುವ ಕ್ಷೂಡುಗಷಯನುನ ನೇಡಿತು. ಈ 
ಸ್ಹಷೂೇದರರು ತಮೂ ತಲಷಯನುನ ನಥಚ್ಚಕ್ಷಯಂದ ತಗಿಾಸ್ಬಷೇಕ್ಥದ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 
ತಮೂ ಗದದವನುನ ಹಷಮ್ಮೂಯಂದ ಮ್ಮೇಲ್ಕ್ಷೆತಿತದಥದರಷ. ಮೊಂಡತನ, ನಥಚ್ಚಕ್ಷ, 
ಹಷೂಗಳಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ಮತುತ ದೇನತ್ಷ ಎಲ್ಿವೂ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ಹಷೂಂದವಷ. 
ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ತಿೇಪಷನುನ ಸ್ಪರ್ಿಪಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ನೇವು ಹಿಗುಗವದು ಒಳೆಿೇದಲಿ. ತನನ ತಂದಷಯ 
ಹಷಂಡತಿಯಂದಗಷ ಪ್ಥಪದಲ್ಲಿ ಜಿೇವಿಸ್ುವ ಒಬಬ ಮನುರ್ಯನ ಕುರಿತು ಸ್ಭಷಯ ತ್ಥಳಷೂ 
ಹಷೂಗಳಿಕ್ಷೂಳುಳವಿಕ್ಷಯ ಮತುತ ಮೊಂಡುತನ ಸ್ಭಷಯ ಪಿಡುಗಿನ ಸ್ಂಕ್ಷೇತವಥಗಿದಷ (1:29; 
3:21; 4:6, 18; 5:2; 8:1). ಹಷೂಗಳಿಕ್ಷ ಪಶಥಿತ್ಥತಪಕ್ಷೆ ಅವಶಯವಿರುವ ಸ್ವ-ಪರಿೇಕ್ಷ ಮತುತ 
ದೇನತ್ಷಗಷ ಅಡತಡಷಯಥಗಿದಷ. ಹಷೂಗಳಿಕ್ಷ ಸ್ಭಷಯನುನ ಲಷೂೇಕದಷೂಂದಗಷ ಸಿಾರಪಡಿಸ್ುತತದಷ; 
ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಷಸ್ರನುನ ಅಗೌರವಕ್ಷೆ ಮತುತ ವಿಶಥವಸಿಗಳನುನ ಕತಷನ ಆಶೇವಥಷದದಂದ 
ಮುರಿದುಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ಷೆ ಕ್ಥರಣವಥಗುತತದಷ.  

ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ವಿರ್ಯವನುನ ಅಡುಗಷಮನಷಯ ಸಥಮಯದಷೂಂದಗಷ ಒತುತ ನೇಡುತ್ಥತನಷ. 
ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಹಟಿನುನ ದಷೂಡಡ ಕಣಕದಲ್ಲಿ ಸಷೇರಿಸ್ುವದರಿಂದ ಅದು ಮೌನವಥಗಿ ಮತುತ 
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ವಷೇಗವಥಗಿ ಸ್ಂಪೂಣಷ ಕಣಕವನುನ ಹುಳಿ ಮಥಡುತತದಷ. ಸವಲಪ ಹುಳಿ ಸಂಪ್ೂಣೆ ಕಣಕವನ್ುು 
ಹುಳಿಮತಡುತ್ಾದೆ ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಯೆೇಸ್ು ಕಣಕವನುನ ಸ್ಕ್ಥರಥತೂಕವಥದ 
ಭಥವನಷಯಲ್ಲಿ ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ: ದಷೇವರರಥಜ್ಯವು ಲಷೂೇಕವನುನ ಹುಳಿಯಂತ್ಷ ಬಷೇಧಿಸ್ಬಷೇಕು 
(ಮತ್ಥತಯ 13:33); ಆದರಷ ಕ್ಷಟಿತನ, ಸ್ಹ, ಹುಳಿಯಂತ್ಷ ಹರಡಿಕ್ಷೂಳಳಬಹುದು. ಕ್ರಿಸ್ತನು 
ಪರಿಶುದಧ ಜಿೇವಿತಕ್ಥೆಗಿ ತನನ ಜ್ನರಿಗಷ ನೇಡಿರುವ ಸ್ಂಪನೂೂಲ್ಗಳಷ ಂದಗಷ ಸ್ಹ. ಪ್ಥಪವು 
ಅಗಷೂೇಚರವಥಗಿದುದ ಆಕಿಮಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಸಿದಧವಥಗಿರುತತದಷ. ನಂಬಿಗಸ್ತ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಸ್ಹವಥಸ್ದಲ್ಲಿ, 
ಹಷೂೇರಥಟ ಮಥಡುತಿತರುವ ಶರ್ಯರು ಬಷಂಬಲ್ವನುನ ಮತುತ ಕ್ಷಡುಕನುನ ತುಳಿಯುವ 
ಪರಿಹಥರವನುನ ಕಂಡುಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷ. ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಪ್ಥಪವು ಮಿಕತವಥದ ಮಥಗಷವನುನ 
ಕಂಡುಕ್ಷೂಳುಳವಥಗ, ನಧಥಷರ ಬಲ್ಹೇನವಥಗುತತದಷ; ಆಗ ಅದಷೈವಿೇಕತ್ಷ ಹರಡಿಕ್ಷೂಳುಳತತದಷ. 
ಸ್ಭಷಯ ಸ್ದಸ್ಯರು ಪರಸ್ಪರರಷೂಂದಗಷ ನಕಟವಥಗಿ ಸ್ಂಬಂಧ ಹಷೂಂದರುವದನುನ 
ಕಂಡುಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷ. ಯಥರ ಪ್ಥಪವು ಆತನ ಖಂಡಿತವಥಗಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ವಯವಹಥರವಲ್ಿ. 
ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಷಸ್ರನುನ ಧರಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿರುವ ಪಿತಿಯಬಬನೂ, ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ತನನ 
ಸ್ಹಷೂೇದರನನುನ ಕ್ಥಯುವಥತನಥಗಿದಥದನಷ (ನಷೂೇಡಿರಿ ಆದಕ್ಥಂಡ 4:9). ಒಬಬ ವಯಕ್ರತಯ 
ಪ್ಥಪವು ಹುಳಿ ಹಟ್ಟಿನಂತ್ಷ ದಷೇಹದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕ್ಷೂಳುಳವ ಪಿವೃತಿತಯನುನ ಹಷೂಂದರುವಥಗ 
ಕಣಕದ ಮ್ಮೇಲಷ ಪರಿಣಥವನುನ ಬಿೇರುತತದಷ.  

ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಬಷಳವಣಿಗಷಯನುನ ಅಧಷೈಯಷಪಡಿಸ್ುವಂತ್ಷ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಹ 
ಇರಬಹುದು, ಅವನು ಇನೂನ ಜ್ನರ ತಪುಪಗಳಷ ಂದಗಷ ವಯವಹರಿಸಿದನು ಮತುತ ಅವರಿಗಷ 
ಪಶಥಿತ್ಥತಪಕ್ಷೆ ಕರಷ ನೇಡಿದನು. ದಷೇವರ ರಥಜ್ಯದ ಕ್ಷಲ್ಸ್ಗಥಗರು ತಪ್ಥಪಗಿ 
ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಂಡವರನುನ ಸ್ಂಧಿಸ್ುವಥಗ ನರಥಶರಥಗಬಥರದು. ಅವನು ಜ್ನರನುನ 
ಅನಷೈತಿಕತ್ಷಯ ಅಪರಥಧಿಗಳಷಂದು ಅಥವಥ ಸ್ುಳುಳ ಸಿದಥದಂತಗಳ ಹಂಬಥಲ್ಕರು 
ಕಂಡುಕ್ಷೂಳುಳವಥಗ ಕ್ಷೈಬಿಡಲ್ಲಲ್ಿ. ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಷೈಸ್ತರಥಗಿರುವದಷಂದರಷ 
ವಥಸ್ತವವಥದಗಳಥಗಿರುವದು. Francis Schaeffer ಹೇಗಷ ಬರಷಯುತ್ಥತರಷ, 

ಅನಷೇಕ ಅದುುತ ಕ್ಥಯಷಗಳು ನಥಶವಥಗುತಿತವಷ ಯಥಕಂದರಷ ಜ್ನರು ಪೂವಷಗಿಹಕ್ಷಯ 
ಮತುತ ರಷೂೇಮಥಂಚಕ ಕ್ಥಯಷಗಳನುನ, ಪರಿಪೂಣಷ ಸ್ಂಗತಿಗಳು ಹಷೇಗಷ ಇರಬಷೇಕು 
ಎಂಬುದನುನ ತಮೂ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿಟುಿಕ್ಷೂಂಡಿದಥದರಷ, ಮತುತ ಯಥವುದರಲ್ಲಿಯೂ 
ನಷಲಷಗಷೂಳುಳವದಲಿ್ ಮತುತ ಹೇಗಷ ಅವರು ಏನಥಗಬಷೇಕ್ಷೂೇ ಅದನುನ ಹಸ್ುಕ್ರಹಥಕ್ರದಥದರಷ 
ಎಂದು ನಥನು ಧೃಢವಥಗಿ ನಂಬುತ್ಷತೇನಷ.3 

ವಚನ್ 7. ತನನ ತಂದಷಯ ಹಷಂಡತಿಯಂದಗಷ ವಥಸಿಸ್ುತಿತರುವ ಮನುರ್ಯನು 
ಪ್ಥಪವಷಂಬ ಹಳಷ ಹುಳಿಯಂತ್ಷ ಅದನುನ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಭಿಕರಿಂದ 
ಕ್ರತುತಹಥಕಬಷೇಕ್ಥಗಿದಷ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಧೃಢತ್ಷಗಷ ಸ್ಭಷಯು ಶುದದೇಕರಿಸ್ಲ್ಪಟುಿ ಮತುತ 
ಹಷೂಸ್ದಥಗುವದರ ಅವಶಯಕತ್ಷಯದಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಈ ವಿಶಥವಸಿಗಳನುನ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏತಕ್ಥೆಗಿ 
ಸ್ೃಷ್ಿಸಿದಥದನಷೂೇ ಆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ದಷೇಹವು ಇರಬಷೇಕು; ಪರಿಶುದಧ ಜ್ನರು ಶರಿೇರದ 
ಆಶಷಗಳನುನ ಪೂರಷೈಸ್ುವದನುನ ಜ್ಯಸ್ಬಷೇಕು. ನ್ಮಮ ಪ್ಸೆವತಗಿರುವ ಕ್ರರಸಾನ್ು ದಷೇವರಿಗಷ 
ಮಹಮ್ಮಯನುನ ತರುವ ಪರಿಶುದಧ ಜ್ನರನುನ ಸ್ೃಷ್ಿಸ್ುವದಕ್ಥೆಗಿ ಮರಣ ಹಷೂಂದದನು.  
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“ಕುರಿಮರಿ” ಎಂಬ ಪದ NASBಯ ವಚನ 7ರಲ್ಲಿ ಕ್ಥಣಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದಲ್ಿ, ಆದರಷ 
ಪ್ೌಲ್ನು ಯೆೇಸ್ುವನುನ “ನಮೂ ಪಸ್ೆ” ಎಂದು ಕರಷದರುವದು ಮತುತ “ಅವನು ಯಜ್ಞವಥಗಿ 
ಸ್ಮಪಿಷಸ್ಲ್ಪಟಿನು” ಎಂದು ಸಷೇರಿಸಿರುವದು ಸ್ತಯ. ಕೂಿಜಷಯ ಮ್ಮೇಲಷ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪಸ್ೆದ 
ಸ್ಂಜಷ ಯಜ್ಞವನುನ ಅಪಿಷಸ್ುವ ಕುರಿಗಷ ದೃಷಥಿಂತವಥಗಿದಥದನಷ ಎಂದು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 
ಹಷೇಳುತಿತರಬಹುದು. ತ್ಥಂತಿಿಕವಥಗಿ, ಪಸ್ೆಹಬಬದ ಬಲ್ಲ ಮರಿ ಅಥವಥ ಕುರಿಯಥಗಿರಬಹುದು 
(ವಿಮೊೇಚನಕ್ಥಂಡ 12:5), ಆದರಷ ಅದು ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ ಕುರಿಮರಿಯಥಗಿತುತ. ಪಸ್ೆ 
ಹಬಬದ ಕುರಿಮರಿಯ ಕಲ್ಪನಷ ಕ್ರಿಸ್ತನಷಡಷಗಷ ದೃಷ್ಿಸ್ುವ ಎರಡು ವಿಧಗಳಥಗಿವಷ. 
ಮೊದಲ್ನಷಯದಥಗಿ, ಕುರಿಮರಿ ನರುಪದಿವಿ, ಮುಗಧ ಎಂದು ಸ್ಲ್ಹಷ ನೇಡುತತದಷ, ಹಥಗೂ, 
ಯೆೇಸ್ು ಪಸ್ೆದ ಬಲ್ಲಯಥಗಿದಥದನಷ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನಷ ಯಥವಥಗಲ್ೂ ದಷೇವರ ಕುರಿಮರಿಯ 
ಮುಗದತ್ಷಯ ಮ್ಮೇಲಷ ಗಮನವನುನ ಕ್ಷೇಂದಿಕರಿಸ್ುವದಲ್ಿ. ಅದು ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ, ಅದರ 
ಎರಡನಷಯ ಕಲ್ಪನಷಯಲ್ಲಿದಷ, ಅದು ಪ್ಥಪದ ಪ್ಥಿಯಶಿತತವನುನ ಪಿಕಟ್ಟಸ್ುತತದಷ ಅಥವಥ 
ಪ್ಥಪದ ವಿರುದಧವಥಗಿ ದಷೇವರ ಕ್ಷೂೇಪದ ಸ್ಮಥಧಥನ ಪಡಿಸ್ುವಿಕ್ಷಯಥಗಿದಷ. ಈ ಕಲ್ಪನಷಯು 
ದಷೇವರು “ಸ್ುವಥತ್ಷಷಗಷ ವಿಧಷೇಯರಥಗದಷೇ ಇರುವವರ” ಮ್ಮೇಲಷ ತಿೇಪಷನುನ 
ಬರಮಥಡುವಥದು ನಂಬಿಗಸ್ತರ ಪ್ಥಪವನುನ ಮುಂದೂಡುವದನುನ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ ತರುತತದಷ  
(2 ಥಷಸ್ಲಷೂೇನಕ 1:8). ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಹಥನ ಮತುತ ಪ್ಷೇತಿ ಯೆಸ್ುವನುನ 
“ಕುರಿಮರಿ” ಎಂದು ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತ್ಥತರಷ (ಯೇಹಥನ 1:29, 36; ಪಿಕಟನಷ 5:6; ನಷೂೇಡಿರಿ  
1 ಪ್ಷೇತಿ 1:19), ಅವನನುನ ನಷೇರವಥಗಿ ಪಸ್ೆದ ಕುರಿಮರಿಯೆಂದು ಚ್ಚತಿಿಸ್ುತಿತಲ್ಿ. ಪಿತಿಯಂದು 
ಉಲಷಿೇಖದಲ್ಲಿ ಯೆೇಸ್ುವನುನ ಪಸ್ೆದ “ಕುರಿಮರಿ” ಎಂದು ಯೇಚ್ಚಸ್ುವದಕ್ರೆಂತ, ಇದನುನ 
ತಪ್ಥಪಗಿ ಗಿಹಸಿರಬಹುದು.  

ಈ ವಷೇದಭಥಗದಲ್ಲಿ, ವಿಮೊೇಚನಕ್ಥಂಡ 12:46 ಮತುತ ಯೇಹಥನ 19:36ರಲ್ಲಿ 
ಉಲಷಿೇಖಿಸಿದಂತ್ಷ, ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗಷ ಕತಷನನುನ ಪಸ್ೆದ ಕುರಿಮರಿ ಎಂದು 
ಆಲಷೂೇಚ್ಚಸಿರಬಹುದು. NIV ಮತುತ NRSV 5.7ರ “ಕುರಿಮರಿ” ಎಂಬುದರ ಸ್ರಿಯಥದ 
ಅನುವಥದವನುನ ಒದಗಿಸ್ುತತದಷ.  

ವಚನ್ 8. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಪಸ್ೆ ಹಬಬವನುನ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತಿತರಬಹುದು. ಹಬಬವು 
ಸ್ಂತ್ಷೂೇರ್ ಮತುತ ಆಚರಣಷಯ ಸ್ಮಯ, ಈ ಸ್ಮಯ ಯೆಹೂದಯ ಸ್ಮುದಥಯ, ಅದನುನ 
ಆರಂಭಿಸಿದ ಜ್ನರು ಎಂದು ಪಿತಿಬಿಂಬಿಸ್ುತತದಷ. ಪ್ೌಲ್ನ ಮೊದಲ್ನಷಯ ಓದುಗರು ಇಲ್ಲಿ 
ಅತಿೇಶಯವಥದ ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ ಗುರುತಿಸಿದರು: ವಿಶಥವಸಿಗಳ ಸ್ಮೂಹ ಈ ಹಬಬದ 
ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣವನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುವ ದುರ್ಿತನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ-ತ್ಷೂಡಿಗಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿತು, 
ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರಿಗಷ ಅವರನುನ ಗೌರವಿಸ್ುವ ಮಧಷೂಯೇತುವದ ಹಬಬದಂತಿತುತ, ಇದಷೇ ವಿಧದ 
ವಯತ್ಥಯಸ್ವು ಇಂದು ನಮೂ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಹ ಕಂಡುಬರುತತದಷ, ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಒಳಷಳೇತನವನುನ 
ಬಿೇದ ಜ್ಗಳದ ಹಂದರುವ ಕಟುಮತುರವನುನ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಅನಷೂಯೇನಯಭಷೂೇಜ್ನಕ್ಷೆ 
ಹಷೂೇಲ್ಲಸ್ಲಥಗಿದಷ. ಹಬಬವನ್ುು ಆಚರಸುವದು ಎಂದರಷ ಸ್ಭಷ ಅದರ ಸ್ಮೂಹದಲ್ಲಿ, ಅದರ 
ಆರಥಧನಷಯಲ್ಲಿ ಮತುತ ಅದರ ಜಿೇವಿತದಲ್ಲಿ ಭಥಗತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳವದಥಗಿದಷ. ಆಚರಣಷಗಷ 
ಮೂಲ್ ಸಥಾನಕ ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿರುವ ಐಕಯತ್ಷ, ಸಥಮಥನಯ ಅರಿಕ್ಷ, ಪರಿಶುದಧತ್ಷಗಷ ಸ್ಮಪಷಣಷ, 
ನರಿೇಕ್ಷ ಮತುತ ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಥಕ್ಷಿಯಥಗಿದಷ. 
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ಪಸ್ೆದ ಕ್ಥಲ್ದಲ್ಲಿ ಹುಳಿಯಲ್ಿದ ರಷೂಟ್ಟಿ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಮತುತ ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರ ಆಚರಣಷಯ 
ವಯತ್ಥಯಸ್ದಲ್ಲಿ ಬಷಳಕನುನ ಚಷಲ್ುಿತತದಷ. ಹಳ ೇೆ ಹುಳಿಯನ್ುು ಅಂದರೆ ದುಮತೆಗೆತ್ವ ದುಷಟತ್ವ 
ಎಂಬ ಹುಳಿಯನ್ುು ಇಟ್ುಟಕೊಳಿದೆ ಸರಳರ್ೆ ಸತ್ಯರ್ೆ ಎಂಬ ಹುಳಿಯಿಲಿದ ರೊಟಿಟ 
ರೂಪಕ್ಥಲ್ಂಕ್ಥರವಥಗಿದಷ. ತನನ ತಂದಷಯ ಹಷಂಡತಿಯಂದಗಷ ಜಿೇವಿಸ್ುತಿತರುವ ಮನುರ್ಯನು 
ಮೊದಲ್ಲನ ಭಿರ್ಿ ಜಿೇವಿತದ ಮಥಗಷದಷೂಂದಗಷ ಸ್ಹ ಸ್ರಿಹಷೂಂದುತಿತಲ್ಿ, ಮತುತ ಇದು 
ಹುಳಿಯಲ್ಿದ ರಷೂಟ್ಟಿಯ ಹಷೂಸ್ ಜಿೇವಿತದ ವಿಧಥನಗಳಿಗಷ ಯೇಚ್ಚಸ್ಲ್ು ಅಸಥಧಯವಥಗಿದಷ. 
“ಹುಳಿಯ” ಅಪ್ಥಯ ಮತುತ “ಹಬಬವನುನ ಆಚರಿಸ್ುವ ವಿಚಥರ” ಸಷೇರಿಬಂದ ಸ್ಭಷಗಷ 
ಅನವಯಸ್ುತತದಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತರನುನ ಸ್ಮುದಥಯವಥಗಿ ಹಡಿದರುವ ಸಿಮ್ಮಂಟ ಎಂದರಷ ಕಿಮವಥಗಿ 
ಕೂಡಿಬರುವದು. ಪ್ೌಲ್ನು ಈ ಸ್ಮಯಗಳನುನ ವಥಯಕ್ಥಯಂಗದಲ್ಲಿ ಉಲಷಿೇಖಿಸಿದಥದನಷ 
“ಒಟುಿಗೂಡಿ ಬರುವಥಗ” (5:4), “ನೇವು ಕೂಡಿ ಬರುವಥಗ” (11:18) ಮತುತ “ಸ್ಭಷಯೆಲಥಿ 
ಕೂಡಿಬರುವಥಗ” (14:23). 

ಹುಳಿಯಲ್ಿದ ರಷೂಟ್ಟಿಯಥದ “ಪ್ಥಿಮಥಣಿಕತ್ಷ ಮತುತ ಸ್ತಯ,” ಸ್ಮೂಹದ “ಹಬಬ” 
ಆಚರಿಸ್ುವದನುನ ಒಟ್ಥಿಗಿ ಸಷೇರಿಸಿ, ಬಹುಶಃ ಪ್ೌಲ್ನ ಮತುತ ಆತನ ಒದುಗರ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ 
ಕತಷನ ಭಷೂೇಜ್ನವನುನ ಜ್ಞಥಪಕ್ಷೆ ತಂದರಬಹುದು. “ಹಬಬವನುನ” ಆಚರಿಸ್ುವದರಿಂದ ಬಂದ 
ದಷೈವಿೇಕ ಜಿೇವಿತದ ಶಷೈಲ್ಲಯನುನ, ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರು ಧಥಮಿಷಕ ಹಬಬಗಳನುನ ಆಚರಿಸ್ುವ 
ಹಲ್ವು ನಡತ್ಷಯಂದಗಷ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುವ 
ಉದಷದೇಶಹಷೂಂದರಬಹುದು. ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ ಲಷೇಖಕರು ದಷೇವರುಗಳನುನ ಗೌರವಿಸ್ುವ4 
ಹಬಬದಷೂಂದಗಷ ಸ್ಂಬಂಧ ಹಷೂಂದರುವ ಜಥರತವದ ಕುರಿತು ಬರಷದದಥದರಷ. “ನಮೂ ಹಬಬ” 
ಮತುತ “ಅವರ ಹಬಬಗಳ” ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ ವಯತ್ಥಯಸ್ ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಸ್ಹಷೂೇದರರು ದಷೈವಿೇಕ 
ಜ್ನರಥಗಿರಬಷೇಕು ಎಂದು ಕ್ಷೈಸ್ತ ಹಬಬವು ತನನ ಹಂಬಥಲ್ಕರಿಗಷ ನೇಡುತತದಷ ಎಂದು 
ಸ್ವಥಲ್ನುನ ನೇಡುವದಕ್ಷೆ ಇದು ಉತತಮ ಉದಥಹರಣಷ ಆಗಿದಷ. ಕತಷನ ಭಷೂೇಜ್ನದಲ್ಲ ಿ
ಹುಳಿಯಲ್ಿದ ರಷೂಟ್ಟಿಯ ಉಪಯೇಗ ಈ ವಷೇದಭಥಗದಲ್ಲಿ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ಲಥಗಿದಷ. ಹಷೂಸ್ 
ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಕತಷನ ಭಷೂೇಜ್ನದಲ್ಲಿ ಹುಳಿಯಲ್ಿದ ರಷೂಟ್ಟಿಯನುನ 
ಉಪಯೇಗಿಸ್ುವದರ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಷೇರವಥಗಿ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ಲಥಗಿಲ್ಿ. ಹಥಯಗೂ, 
ಯೆೇಸ್ು ಪಸ್ೆದ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಯೆೇಸ್ು ಈ ಸ್ಂಸಥೆರವನುನ ಸಥಾಪಿಸಿದನು, ಆ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ 
ಯೆಹೂದಯರು ಕ್ಷೇವಲ್ ಹುಳಿಯಲ್ಿದ ರಷೂಟ್ಟಿಯನುನ ಮಥತಿ ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತಿತದದರು 
(ವಿಮೊೇಚನಕ್ಥಂಡ 12:8). 

ಸೂಚನೆಗಳನ್ುು ಸಪಷ್ಠಟೇಕರಸುವದು (5:9-13) 
ತನನ ತಂದಷಯ ಹಷಂಡತಿಯಂದಗಷ ಜಿೇವಿಸ್ುತಿತರುವ ಮನುರ್ಯನ ಕುರಿತು 

ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರನುನ ಖಂಡಿಸ್ುವ ಮತುತ ಎಚಿರಿಸ್ುವ ಪಥದಲ್ಲಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ಹಂದನ 
ಪತಿದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಷ ಬರಷದದದನು. ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಚಚ್ಚಷಸಿದದ ವಿರ್ಯವನುನ ಅವರು 
ಸ್ಹಜ್ವಥಗಿ, ತಪ್ಥಪಗಿ ತಿಳಿದದದರು. ಅವರ ತಪ್ಥಪದ ಅಭಿಪ್ಥಿಯ ಸ್ಧಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿರುವ 
ಸ್ನನವಷೇಶಕ್ಷೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದದರಿಂದ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತನನ ಎಚಿರಿಕ್ಷಯ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದನು. 
ತನನ ಹಂದನ ಪತಿವು ಅವನ ಪಿಸ್ುತತ ಆಜ್ಞಷಯಂದಗಷ ಸಿಾರವಥಗಿದಷ ಅದಷೇನಂದರಷ ಸ್ಭಷಯು 
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ತನನ ಸ್ದಸ್ಯರ ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ ಅನಯತಿತಿಕತ್ಷಯನುನ ಸ್ಹಸ್ಬಥರದು ಎಂಬುದಷೇ. 
9ಜತರರ ಸಹವತಸ ಮತಡಬತರದೆಂದು ನ್ನ್ು ಪ್ತಿರಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದದ ುೆನ್ಷ್ೆಟ, 10ಈ 

ಲೊೇಕದಲ್ಲಿರುವ ಜತರರು, ಲೊೇಭಿಗಳು, ಸುಲುಕೊಳುಿವವರು, ವಿಗರಹತರಧಕರು ಇವರ 
ಸಹವತಸವನ್ುು ಬಿಟ್ುಟಬಿಡಬೆೇಕೆಂದು ನ್ನ್ು ರ್ತತ್ಪಯೆವಲಿ; ಹತಗೆ ಬಿಡಬೆೇಕತದರೆ ನೇವು ಈ 
ಲೊೇಕವನೆುೇ ಬಿಟ್ುಟಹೊೇಗಬೆೇಕತಗುವದು. 11ಆದರೆ ಕೆೈಸಾ ಸಹೊೇದರನೆ ನಸಿಕೊಂಡವನ್ು 
ಜತರನತದರು ಲೊೇಭಿಯತದರೂ ವಿಗರಹತರತಧಕ ನತದರೂ ಬೆೈಯುವವನತದರೂ 
ಕುಡಿಕನತದರೂ ಸುಲು ಕೊಳುಿವವನತದರೂ ಆಗಿದು ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಸಹವತಸ 
ಮತಡಬತರದು, ಅಂಥವನ್ ಸಂಗಡ ಊಟ್ಮತಡಲೂ ಬತರದು ಎಂದು ಬರೆದಿದ ುೆನ್ು. 
12ಹೊರಗಿನ್ವರನ್ುು ಕುರತ್ು ತಿೇಪ್ುೆಮತಡುವದಕೆೆ ನ್ನ್ಗೆೇನ್ಧಿೇಕತರ? ಒಳಗಿನ್ವರನ್ುು 
ಕುರತ್ು ತಿೇಪ್ುೆಮತಡುವವರು ನೇವು ಅಲಿವೆೇ? 13ಹೊರಗಿನ್ವರನ್ುು ಕುರತ್ು ತಿೇಪ್ುೆ 
ಮತಡುವವನ್ು ದೆೇವರು. ಆ ದುಷಟನ್ನ್ುು ನಮಮ ಮಧಯದಿಂದ ರ್ೆಗೆದುಹತಕಬೆೇಕು. 

 ವಚನ್ 9. ಪ್ೌಲ್ನು ಬರಷದ ಮೊದಲ್ಲನ ಪತಿಗಳನುನ ನಮಗಥಗಿ ಕ್ಥಯದರಿಸಿ ಹಷೂಸ್ 
ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ಲಥಗಿಲಥಿ. ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಅದರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಹಷೇಳಿದ ಸ್ಂಕ್ಷಿಪತ 
ಉಲಷಿೇಖವನುನ ಬಿಟಿರಷ ಹಷಚ್ಚಿನದಷೇನನೂನ ಅರಿತಿಲ್ಿ. ಬಹುಶಃ, ಪ್ೌಲ್ ಅದನುನ ಎಫಷಸ್ದಂದ 
ಬರಷದರಬಹುದು. ಹಥಗಿರುವದರಿಂದ, ಪತಿವನುನ “1 ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ” ಎಂದು ಕರಷಯುವ 
ಪತಿವನುನ ಪ್ೌಲ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಥ ಅದಕ್ರೆಂತ ಹಷಚಥಿಗಿ ಎಫಷಸಷಗಷ ಹಷೂೇಗಿ ಬಂದ 
ನಂತರ ಬರಷದರಬಹುದು. ಮೊದಲ್ಲನ ಪತಿದಲ್ಲಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತರನುನ ಲಷೈಗಿಂಕ 
ಅನಷೈತಿಕ ಕ್ಥಯಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ತ್ಷೂಡಗಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಥರದಷಂದು ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ, ಇದರ 
ಅಥಷ ಅವರು ಇಂಥಹ ವತಷನಷಯನುನ ಹಗುರವಥಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಥರದು. ಅವರು 
ಪ್ಥಪವನುನ ಸ್ಣಣ ಸ್ಂಗತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬರದು. ತನನ ಮೊದಲ್ಲನ ಎರಡೂ ಪತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಮತುತ 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಷಗಷ ಬರಷದ ಪತಿದಲ್ಲಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ದಷೇವರ ರಥಜ್ಯದ ಮ್ಮೇರಷಗಳ ಕುರಿತು 
ಕಳಕಳಿಯುಳಳವನಥಗಿದಥದನಷ. ಸ್ಭಷಯು ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷಯನುನ ವಿಸ್ತರಿಸ್ುವಥಗ, ಇದರ ಅಥಷ 
ಅದು ತನನ ಸ್ಮೂತಿಯನುನ ವಿಸ್ತರಿಸ್ುತತದಷ, ತನನ ಒಪಿಪಗಷಯನುನ ಸ್ಹ. ಸ್ಭಷಯು ಕ್ರಿಸ್ತನ 
ದಷೇಹವಥಗಿದಷ. ಅದು ಯಥವುದಕ್ಷೆ ಸ್ಮೂತಿಯನುನ ನೇಡುತತದಷೂೇ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ಮೂತಿಗಷ 
ಸ್ೂಚಕವಥಗಿರುತತದಷ. ಸ್ಭಷಯ ಮ್ಮೇರಷಗಳು ಅದರ ನಂಬಿಕ್ಷಯ ಅರಿಕ್ಷಯ ಮತುತ ಅದನುನ 
ಅನುಸ್ರಿಸ್ುವ ಜಿೇವಿತದ ಮೂಲ್ಕ ವಥಯಖ್ಥಯನಸ್ಲಥಗುತತದಷ. ವಿಶಥವಸಿಗಳು ಸ್ವತಂತಿವಥಗಿ 
ಜತರರ ಸಹವತಸವನ್ುು ಹೊಂದಿಕೊಳುಿವತಗ, ಗುಂಪು ಕ್ರಿಸ್ತನಗಷ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಸ್ಭಷಯಥಗಿರುವದಲ್ಿ.  

ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ ಹಂದನ ಪತಿದ ಉಲಷಿೇಖ ಪ್ಷಿೇರಷಪಣಷ ಮತುತ ಸ್ತಯವಷೇದದಲ್ಲಿ 
ಸಷೇರಿಸ್ಲಥದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಕುರಿತು ಪಿಶಷನಯನುನ ತರುತತದಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಬರಷದ 
ಎಲಥಿ ಸ್ಂಗತಿಗಳು ಪವಿತ್ಥಿತೂನ ಪ್ಷಿೇರಷಣಷಯಂದ ಬರಷದವುಗಳಥಗಿವಷಯೇ? ಯಥಕ್ಷ 
ಅವನ ಕ್ಷಲ್ವು ಪತಿಗಳನುನ ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಸಷೇರಿಸ್ಲಥಗಿದಷ, ಆದರಷ ಎಲ್ಿವನೂನ 
ಯಥಕ್ರಲ್ಿ? ಯಥರಷೂಬಬರೂ ಎಲಥ ಿ ಪಿಶಷನಗಷಳಿಗಷ ಖಂಡಿತವಥದ ಉತತರವನುನ ನೇಡಲ್ು 
ಸಥಧಯವಿಲ್ಿದಷೇ ಇರುವಥಗ, ಕ್ಷಲ್ವು ಸ್ಂಗತಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿವಷ: (1) ಪ್ಷೇತಿ, ಪ್ೌಲ್, ಲ್ೂಕ, 
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ಯೇಹಥನ ಮತುತ ಇತರ ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯ ಲಷೇಖಕರು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗಷ ಅನಷೇಕ 
ಸ್ಂಗತಿಗಳನುನ ಬರಷದದಥದರಷ ಅವಷಲ್ಿವುಗಳ  ವಷೇದವಥಕಯದ ಭಥಗವಥಗಿಲ್ಿ.  
(2) ಪವಿತ್ಥಿತೂನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರನುನ ಮತುತ ಪ್ಷಿೇರಷಪಣಷ ಹಷೂಂದದ ಇತರ 
ಮನುರ್ಯರನುನ ಅವರ ಮಥತುಗಳಲ್ಲಿ ಮತುತ ಬರವಣಿಗಷಯ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಷಿೇರಷಪಣಷಯನುನ 
ನೇಡಿದಥದನಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಮೊದಲ್ಲನ ಪತಿಗಳಿಗಷ ಬಷೇಡಿಕ್ಷಯನುನ ನೇಡಿಲ್ಿ ಯಥಕಂದರಷ 
ಅವು ಆತನ ಪಿಸ್ುತತ ಪತಿಗಳಷಷಿೇ ಅಧಿಕ್ಥರಯುತವಥಗಿವಷ. (3) ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯ 
ರಚನಷಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ಥಿತೂನ ಮಥಗಷದಶಷನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಇಚ್ಚಾಸಿದಂತ್ಷ ಇಂಥಹ 
ಪುಸ್ತಕಗಳನುನ ಸಷೇರಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಲಥಗಿದಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತರ ನಂಬಿಕ್ಷ ಪವಿತ್ಥಿತೂನು ಹಷೂಸ್ 
ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯನುನ ಸಿದದಪಡಿಸ್ುವ ವಿವಿಧ ದಥಖಲಷಗಳನುನ ಕ್ಷೇವಲ್ ಪ್ಷಿೇರಷಪಿಸಿರುವದು 
ಮಥತಿವಲ್ಿ, ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಮತುತ ಸ್ಭಷಯ ಮೂಲ್ಕ ಇಂಥಹ ದಥಖಲಷಗಳನುನ ವಿಶಥವಸಿಗಳ 
ಮಥಗಷದಶಷನಕ್ಥೆಗಿ ಮುಂದನ ಕ್ಥಲ್ಕ್ಥೆಗಿ ಕ್ಥಯದದರಸ್ಬಷೇಕು ಎಂಬ ಪ್ಷಿೇರಷಪಣಷಯನುನ 
ಸ್ಹ ನೇಡಿದಷ. (4) ಸ್ತಯವಷೇದದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನುನ ಪೂತಿಷಗಷೂಳಿಸ್ಲಥಗಿದಷ. ಇಂದು 
ದಥಖಲಷಗಳ ಹಷೂರನಷೂೇಟ ಪ್ೌಲ್ ಅಥವಥ ಯೇಹಥನರಿಂದ ಬರಷಯಲ್ಪಟಿವು ಎಂದು 
ಗುರುತಿಸ್ುವಥಗ ಅವುಗಳನುನ ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯ ಭಥಗವಥಗಿ ಕ್ಥಣುವ ಅಗತಯತ್ಷಯಲ್ಿ. 
ಪವಿತ್ಥಿತೂನು ಈಗಥಗಲಷೇ ಸ್ತಯವಷೇದದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನುನ ನಧಷರಿಸ್ುವ ತನನ 
ಕ್ಥಯಷವನುನ ಮುಕ್ಥತಯಗಷೂಳಿಸಿದಥದನಷ.  

ವಚನ್ 10. ನಷೈತಿಕ ಪರಿಶುದಧತ್ಷಗಥಗಿ ಕರಷ ಲಷೂೇಕದಂದ ಸ್ಂಪೂಣಷವಥಗಿ 
ಪಿತ್ಷಯೇಕ್ರಸಿಕ್ಷೂಳುಳವ ಕರಷ ಎಂದು ಅಥಷೈಷಸ್ಲಥಗಿದಷ. ಬಹುಶಃ ಪ್ೌಲ್ನ ವಷೈರಿಗಳು ಅವನ 
ಎಚಿರಿಕ್ಷಗಳು ಜಿೇವಿತದ ಅಪ್ಥಿಯೇಗಿಕ ಅನುಸ್ಂದಥನದ ಬಷೇಡಿಕ್ಷಯನುನ ಹಷೂಂದದದವು 
ಎಂಬುದಕ್ಷೆ ಸಥಕ್ಷಿಯಥಗಿವಷ ಎಂದು ನವಷೇದಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 5:9-13ರರಲ್ಲಿ ತನನ 
ಆಜ್ಞಷಯನುನ ಸ್ಪಷ್ಿೇಕರಿಸಿದಥದನಷ.  

ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಈ ಲೊೇಕದಲ್ಲಿರುವ ಜತರರ ಎಲಥಿ ಸ್ಂಪಷಕವನುನ ದೂರವಿರಿಸ್ಲ್ು 
ಸಥಧಯವಿಲ್ಿ ಎಂದು ಅವನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಇಂಥಹ ದೂರವಿರಿಸ್ುವಿಕ್ಷಗಷ ಅವನು 
ಲಷೂೇಕದಂದ ಹಷೂರಗಷ ಹಷೂೇಗುವದು ಅವಶಯವಥಗಿದಷ. ಹಥಗೂ, ಕ್ಷೈಸ್ತರು ತ್ಥವು 
ಸ್ಮರ್ಥಷಸಿಕ್ಷೂಳುಳವ ವತಷನಷಯ ವಿಧದ ಕುರಿತು ಏನಥದರು ಹಷೇಳುವದಕ್ರೆದಷ ಅಥವಥ 
ಕನರ್ಠಪಕ್ಷ ಕತಷನ ದಷೇಹದ ಒಳಗಷ ಸ್ಹನಷಯನುನ. ಇದರಿಂದಥಗಿ ಆತನ ಓದುಗರು ಲಷೈಂಗಿಕ 
ಅನಷೈತಿಕತ್ಷ ಇತರ ಪ್ಥಪಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನನವಥದ ಒಂದು ಕಿಮವಥಗಿದಷ ಎಂದು 
ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಬಥರದು, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಲೊೇಭಿಗಳು, ಮ್ೇಸಗತರರು ಮತ್ುಾ 
ವಿಗರಹತರತದಕರನ್ುು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಷೇರಿಸಿದಥದನಷ. ಅವನು ಎಣಿಸ್ದ ಪ್ಥಪಗಳು ತಂದಷಯ 
ಹಷಂಡತಿಯಂದಗಷ ಜಿೇವಿಸ್ುವ ಪುರುರ್ನಷೂಂದಗಷ ನಷೇರವಥದ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ 
ಹಷೂಂದಲ್ಿವಷಂದು ತ್ಷೂೇರುತತದಷ.  

ಸ್ಮಯದುದದಕೂೆ ಹಟದ ಧವನಯು ಕ್ಷೈಸ್ತರು ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ಸ್ಭಷಯ 
ಸ್ಮುದಥಯದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ಷಯೇಕ್ರಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ತಮಗಷ ಸಥಧಯವಥದರ್ುಿ ಮಥಡಬಷೇಕ್ಷಂದು, 
ಲಷೂೇಕದಂದ ಪಿತ್ಷಯೇಕ್ರಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದರ ಮೂಲ್ಕ ಪರಿಶುದಧತ್ಷಯು ಆಳಿವಕ್ಷಯನುನ 
ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳುಳವಂತ್ಷ ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳಳಲಥಗಿದಷ. ಈ ಅಭಿಪ್ಥಿಯಕ್ಷೆ ಪಿತುಯತತರವನನ ನಥವು 
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ಸ್ನಥಯಸಥಶಿಮದಲ್ಲಿ ಮತುತ ಸ್ನಥಯಸಿನಯರ ಆಶಿಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಥಣಬಹುದು. ಯೆೇಸ್ು ತನನ 
ಹಂಬಥಲ್ಕರಿಗಷ ಪಿತ್ಷಯೇಕ್ರಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ರೆಂತ ಹಷಚುಿ ಕಠಿಣವಥದ ಕ್ಥಯಷವನುನ ನೇಡಿದಥದನಷ. 
ಆತನು ಅವರಿಗಷ ಲಷೂೇಕದ ಒಳಕ್ಷೆ ಹಷೂರಟು ಹಷೂೇಗಿರಿ ಮತುತ ಪ್ಥಪಿಗಳಿಗಷ ಬಷೂೇಧಿಸಿರಿ, 
ಮತುತ ತಮೂ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶುದಧತ್ಷಯನುನ ಕ್ಥಯುದಕ್ಷೂಳುಳವದರ ಮೂಲ್ಕ ಅವರಿಗಷ ನಂಬಿಕ್ಷ 
ಮತುತ ಒಳಷಳೇತನದ ಪಿಭಥವವನುನ ಬಿೇರಿರಿ ಎಂದು ಹಷೇಳಿದಥದನಷ. ಸ್ಭಷಯು ತನನನುನ ತ್ಥನು 
ನಥಲ್ುೆ ಗಷೂೇಡಷಗಳ ಹಂದಷ ಅಡಗಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದರ ಮೂಲ್ಕ ಲೌಕ್ರಕತ್ಷಯಂದ 
ಪಿತ್ಷಯೇಕ್ರಸಿಕ್ಷೂಂಡಿಲ್ಿ. ಪ್ಥತ್ಥಳಲಷೂೇಕದ ಬಲ್ವು ಹಷೂೇರಥಡುತಿತರುವ ದಷೇವರ ಸ್ಭಷಯನುನ 
ಅದು ಸಷೂೇಲ್ಲಸ್ಲಥರದು (ಮತ್ಥತಯ 16:18). ದಷೇವರನುನ ಅರಿಯದಷೇ ಇರುವವರಿಂದ 
ಕ್ಷೈಸ್ತರು ತಪಿಪಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಪಿಯತಿನಸ್ಬಥರದು; ನಥವು ಪ್ಥಪಕ್ಷೆ ದಥಸ್ರಥಗಿರುವವರನುನ 
ಎದುರಿಸ್ಬಷೇಕು ಮತುತ ಅವರನುನ ಸ್ವತಂತಿ ಮತುತ ಜಿೇವದ ಮಥಗಷಕ್ಷೆ ನಡಷಸ್ಬಷೇಕು.  

ವಚನ್ 11. ತನನ ಹಂದನ ಪತಿದಲ್ಲಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ವಿಶಥವಸಿಗಳಿಗಷ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ 
ಅವಶಯವಿರುವ ಸ್ವಂಹನದ ಕುರಿತು ಸ್ೂಚನಷಗಳನುನ ಸಷೇರಿಸಿಲ್ಿ. ಯೆೇಸ್ು ಇದನುನ ತನನ 
ಸ್ವಂತ ಬಷೂೇಧನಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಥಡಿದಥದನಷ: ಅವರು ಎಲಷಿಲ್ಲಿ ವಥಸಿಸಿದರಷೂೇ, ಆತನ ಶರ್ಯರು 
ಕುರುಡರಥಗಿರುವ ಜ್ನರಿಗಷ ಬಷಳಕ್ಥಗಿ ಇರುವದಕ್ಥೆಗಿ ಕರಷಯಲ್ಪಟ್ಟಿದಥದರಷ ಗುಡಡದ ಮ್ಮೇಲಷ 
ಕಟ್ಟಿದ ಪಟಿಣದಂತ್ಷ (ಮತ್ಥತಯ 5:14). ಪ್ೌಲ್ನ ಮೊದಲ್ಲನ ಪತಿ ಅವಿಶಥವಸಿಗಳಿಗಷ 
ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸ್ಲಥಗಿಲ್ಿ. ಬದಲಥಗಿ, ಅವನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರನುನ, ಆದರೆ 
ಸಹೊೇದರ ನೆನಸಿಕೊಂಡವನ್ು ಜತರನತದರೂ . . . ಆಗಿದು ಪ್ಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂಥವನ್ ಸಹವತಸ 
ಮತಡಬತರದು ಎಂದು ಉಪದಷೇಶಸಿದನು. ಅವನು ಹಂದಷ ಮಥಡಿದಂತ್ಷ, ಪ್ೌಲ್ನು 
ಲೊೇಭಿಯತದರೂ ವಿಗರಹತರತಧಕನತದರೂ ಬೆೈಯುವವನತದರೂ ಕುಡುಕನತದರೂ 
ಸುಲುಕೊಳುಿವವನತದರೂ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಷೇರಿಸಿ ಅನಷೈತಿಕರ ಶಷಿೇಣಿಯನುನ 
ವಿಸ್ತರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ನಂಬಿಗಸ್ತ ಕ್ಷೈಸ್ತನು ಈ ಪ್ಥಪಗಳ ಅಪರಥಧಿೇ ಮನಷೂೇಭಥವವನುನ 
ಹಷೂಂದದ “ಸ್ಹಷೂೇದರ” ನಷೂಂದಗಷ ಊಟವನುನ ಸ್ಹ ಮಥಡಬಥರದು.  

ಪ್ೌಲ್ನ ಸ್ೂಚನಷಗಳು ಯೆೇಸ್ುವಿನ ವಿರಷೂೇಧವಥಗಿ ಆತನ ವಷೈರಿಗಳು ಮಥಡಿದ 
ಆರಷೂೇಪಗಳ ವಿರುಧ ಪಿಶಷನಯನುನ ಎಬಿಬಸ್ುತತವಷ. “ನಮೂ ಗುರುವು ಏಕ್ಷ ಸ್ುಂಕದವರಷೂಂದಗಷ 
ಮತುತ ಪ್ಥಪಿಗಳಷ ಂದಗಷ ಊಟಮಥಡುತ್ಥತನಷ?” (ಮತ್ಥತಯ 9:11). ಯೆೇಸ್ುವಿನಷೂಂದಗಷ 
ಊಟದ ಮ್ಮೇಜಿನ ಮುಂದಷ ಕುಳಿತ ಪ್ಥಪಿಗಳು ದಷೇವರ ಜ್ನರಥಗುವದಕ್ಷೆ ಅವಕ್ಥಶವನುನ 
ಹಷೂಂದರಲ್ಲಲ್ಿವೊೇ, ಅದರಂತ್ಷ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷಲ್ವು ಸ್ಹಷೂೇದರರು ಕ್ಷೈಸ್ತರಥಗುವಥಗ 
ತಮೂ ಅನಷೈತಿಕತ್ಷಯಂದ ತಿರುಗಿಕ್ಷೂಂಡರಲ್ಿವೊೇ? ಯೆೇಸ್ು ಅವರ ಜಿೇವನದ ರಿೇತಿಯನುನ 
ಪೊಿೇತ್ಥುಹಸಿದನಷೂೇ? ಒಬಬ ಕ್ಷೈಸ್ತನಗಷ ಸಥಮಥಜಿಕವಥಗಿ ತನನನುನ ತ್ಥನು ವಿಶಥವಸಿ ಎಂದು 
ಹಷೇಳಿಕ್ಷೂಳುಳವ. ಆದಥಗೂಯ ದಷೇವರ ಚ್ಚತತದ ಮ್ಮೇಲಷ ಅವಲ್ಂಬಿಸಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಉದಷದೇಶಗಳಿಗಷ 
ಮುಕತವಥಗಿ ಅಗೌರವವನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುವವನಷೂಂದಗಷ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ಇರಿಸ್ುವದು 
ಸ್ರಿಯೇ ಅಥವಥ ತಪೊಪೇ. ಒಬಬನ ಉದಷದೇಶವು ಪ್ಥಪಿಯನುನ ದಷೇವರ ಪಿಿೇತಿಯ 
ಸ್ಂದಷೇಶದಷೂಂದಗಷ ತಲ್ುಪುಲ್ು ಮತುತ ಪಶಥಿತ್ಥತಪಪಡಲ್ು ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ಆಗಿರುವಥಗ, 
“ಅಂಥವನಷೂಂದಗಷ ಊಟಮಥಡುವದು” ದಷೇವರ ಮಹಮ್ಮಗಥಗಿ ಆಗಿದಷ. ಹಥಯಗೂ, ಒಂದು 
ಹಂತದಲ್ಲ,ಿ ಪ್ಥಪದಲ್ಲಿ ಜಿೇವಿಸ್ುತಿತರುವ ಒಬಬ ಮನುರ್ಯನಷೂಂದಗಷ ಭಷೂೇಜ್ನದಲ್ಲಿ 
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ಆನಂದಸ್ುವದು ಪ್ಥಪಿಯ ನಡತ್ಷಯನುನ ಮನನಸ್ುತತದಷ. ಕನರ್ಠ, ಅವಿಶಥವಸಿಗಳ ಮ್ಮೇಲಷ 
ತಪ್ಥಪದ ಪಿಭಥವವನುನ ಬಿೇರುವದನುನ ತಪಿಪಸ್ುವದಥಗಿದಷ. ಇಲ್ಿವಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ 
ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯಂದ ಪಿಭಥವಿತರಥಗಿ ಇಂಥಹ ಜಿೇವಿತವನುನ ಗಂಭಿೇರವಥಗಿ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳಳದಷೇ 
ಪರಿಶುದಧ ಜಿೇವಿತದ ಕುರಿತು ಮಥತನಥಡುವ ಸ್ಭಷಯಥಗಿ ನಷೇಮಿಸ್ಲ್ಪಡುವದಥಗಿದಷ.  

ವಚನ್ 12. ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಸ್ಭಷಯು ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಸ್ಂದಷೇಶವು ಕ್ರಿಸ್ತನಂದ 
ಹಷೂರಗಿರುವವರಿಗಥಗಿದಷ ಅವರು ಯೆೇಸ್ುವನುನ ಕ್ರಿಸ್ತನಷಂದು, ದಷೇವರ ಮಗನಷಂದು 
ನಂಬುವದಕ್ಥೆಗಿದಷ; ತಮೂ ಪ್ಥಪಗಳಿಗಥಗಿ ಪಶಥಿತ್ಥತಪಪಟುಿ; ಆತನಲ್ಲಿ ದೇಕ್ಥಸಥನನ 
ಹಷೂೇಲ್ಲಕ್ಥೆಗಿದಷ. ಅಲ್ಂಕ್ಥರಿಕವಥಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಕ್ಷೇಳುತ್ಥತನಷ, ಹೊರಗಿನ್ವರಗೆ ಸಹ 
ತಿೇಪ್ುೆ ಮತಡುವದಕೆೆ ನ್ನ್ಗೆೇನದೆ? ಅವಿಶಥವಸಿಗಳ ವಯಕ್ರತಕ ಪ್ಥಪಗಳಿಗಷ ತಿೇಪಷನುನ 
ನೇಡುವದು ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಕ್ಷಲ್ಸ್ವಲ್ಿ. ಅವಿಶಥವಸಿಗಳನುನ ಕುಡಿಕತನ ಅಥವಥ ಲಷೂೇಭಕ್ಥೆಗಿ 
ಆಕಿಮಣಮಥಡುವದಕ್ಷೆ ಬದಲಥಗಿ, ಯಥರನಷೂನೇ ನೇತಿವಂತರಲ್ಲಿ ಎಂದು 
ಮನದಟುಿಮಥಡುವದು ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಜ್ವಥಬಥದರಿಯಥಗಿದಷ. ಪಿತಿಯಬಬ ಮನುರ್ಯನಗಷ ಕ್ರಿಸ್ತನ 
ಕೂಿಜಷಯ ಮೂಲ್ಕ ದಷೂರಷಯುವ ಕ್ಷಮಥಪಣಷ ಮತುತ ಕೃಪ್ಷ ಅವಶಯವಥಗಿದಷ. ಕತಷನರ ಎಲಥಿ 
ಪ್ಥಪಿಗಳನುನ ವಿಮೊೇಚನಷಯ ಮ್ಮೇಜಿನ ಬಳಿಗಷ ಬರಲ್ು ಆಮಂತಿಿಸ್ುತ್ಥತನಷ.  

ಸಭೆಯ ಒಳಗಿರುವ ಕೆೈಸಾರಗೆ ತಿೇಪ್ೆನ್ುು ನೇಡುವದು ಬೆೇರೆ ಸಂಗತಿಯತಗಿದೆ. ಇಂಥಹ 
ತಿೇಪುಷ ಅವಶಯವಥಗಿದಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ಇತರ ಪಿತಿಯಬಬರ ಪ್ಥಪಗಳನುನ ಕಂಡುಹಡಿಯಲ್ು 
ಸ್ಹಷೂೇದರರನುನ ಗುರುತಿಸ್ುವದು ಅಥವಥ ಗುಪತಚಥರಿಕ್ಷ ಮಥಡುವವರಿಗಷ ಕ್ಷಮ್ಮಯಲ್ಿ. 
ಇತರ ಉದಷದೇಶಗಳಿಗಷ ತಿೇಪಷನುನ ನೇಡಲ್ು ನಮಗಷ ಪರವಥನಗಷಯನುನ ನೇಡಿಲ್ಿ (ಮತ್ಥತಯ 
7:1, 2; ಯಥಕ್ಷೂೇಬ 4:11). ಒಬಬ ಸ್ದಸ್ಯನು ಮಯಕತವಥದ ಮತುತ ಪಶಥಿತ್ಥತಪ ಪಡದಷೇ 
ಪ್ಥಪದಲ್ಲಿ ಜಿೇವಿಸ್ುವಥಗ, ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಒಂದಥಗಿ ಪ್ಥಪಮಯ ನಡಷತ್ಷಯನುನ ಖಂಡಿಸ್ುವದು 
ಎಂಬ ಅಥಷವನುನ ನೇಡುತತದಷ. ಯೂದನು ವಿಶಥವಸಿಗಳನುನ ಎಚಿರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ, “ಅವರನುನ 
ಬಷಂಕ್ರಯ ಬಥಯಳಗಿಂದ ಎಳಕ್ಷೂಂಡು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. . .” (ಯೂದ 23).  

ವಚನ್ 13. ಅವಿಶಥವಸಿಗಳಿಗಷ ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಪಿಕಟ್ಟಸಿದ ನಂತರ ಮತುತ ಅವರನುನ ಕ್ರಿಸ್ತನಗಷ 
ವಿಧಷೇಯರಥಗಿರಿ ಎಂದು ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಂಡ ನಂತರ, ಕ್ಷೈಸ್ತರು ನಥಯಯತಿೇಪಷನುನ ದಷೇವರ 
ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಷೇಕು. ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ, ಮುಕತವಥಗಿ ದಷೇವರ ವಿರುದಧವಥಗಿ 
ನಡಷದುಕ್ಷೂಳುಳತಿತರುವ ತಮೂ ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ ಯಥರನಥನದರೂ ಸ್ಭಷ ತಮಿೂಂದ 
ದೂರವಿರಿಸ್ಬಷೇಕು. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 5:13 ರರಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸ್ೂಚನಷಗಷ ಧಮೊೇಷಪದಷೇಶಕ್ಥಂಡ 
17:7 ರಲ್ಲಿರುವ ಈ ಉಲಷಿೇಖದ ಮೂಲ್ಕ ಒತತನುನ ನೇಡಿದನು: ಆ ದುಷಟನ್ನ್ುು ನಮಮ 
ಮಧಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹತಕ್ರರ.  

ಈ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನ ಮಥಗಷದಶಷನಕ್ಷೆ ವಿಧಷೇಯರಥಗುವದು ಕರ್ಿ ಯಥಕಂದರಷ 
ಸ್ಭಷಯು ತನನ ಸ್ದಸ್ಯರನುನ ಪೊೇಷ್ಸ್ಬಷೇಕು ಮತುತ ಪೊಿೇತ್ಥುಹಸ್ಬಷೇಕು, ಪ್ಥಪಗಳು 
ಪಶಥಿತ್ಥತಪ ಪಡುವಥಗ ಅವರನುನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಷೇಕು ಮತುತ ಅವರಷೂಂದಗಷ ಕರುಣಷ ಮತುತ 
ಅನುಕಂಪದಂದ ವತಿಷಸ್ಬಷೇಕು. ದಯೆ ಮತುತ ಕರುಣಷಯನುನ ಪಿತ್ಷಯೇಕ್ರಸ್ಲ್ು ಸಥಧಯವಿಲ್ಿ; 
ಆದರಷ ಪಿವಥದಸ್ಲ್ಪಟಿ ಕ್ಷೈಸ್ತನು ದಷೇವರ ವಿರುದಧವಥಗಿ ಮುಕತವಥದ ಕ್ಥಿಂತಿಯನುನ 
ಎಬಿಬಸಿದದಲ್ಲಿ ಸ್ಭಷ ಇಂಥಹ ನಡಷತ್ಷಯನುನ ಸಿವೇಕರಿಸ್ಬಥರದು. ಇದು ಎರ್ುಿ ಕಠಿಣ ಮತುತ 
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ಅಪ್ಥಯಕ್ಥರಿಯಥಗಿದಷ ಅರ್ುಿ ಸ್ಭಷ ತನನ ಮೊಂಡ ಸ್ದಸ್ಯರನುನ ಶಸಿತಗಷ ತರಬಷೇಕು.  

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುಿವದು 

ಸಪಷಟವತದ ಸಮತಚತರವನ್ುು ತಿಳಿಸಲು ಕರೆ 
ಸ್ೂಚನಷಗಳು ಯಥವಥಗಲ್ೂ ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿರುವದಲ್ಿ. ಮಗುವಿನ ಬಥಟಲ್ಲಯ ಮ್ಮೇಲಷ 

ಇರುವ ಚ್ಚೇಟ್ಟ, “ಮಗು ಬಥಟಲ್ಲಯಲ್ಲಿರುವ ಹಥಲ್ನುನ ಸ್ಂಪೂಣಷವಥಗಿ ಕುಡಿಯದದದಲ್ಲಿ, 
ಬಥಟಲ್ಲಯ ಮುಚಿಳವನುನ ತ್ಷಗಷದು ಹರಿಯುವ ನೇರಿನ ಕ್ಷಳಗಷ ಹಡಿಯಬಷೇಕು. ಮಗು ತ್ಥಜಥ 
ಹಥಲ್ಲನಂದ ವೃದದಯಥಗದದದಲ್ಲಿ, ಅದನುನ ಕುದಸ್ಬಷೇಕು,” ಎಂದು ಬರಷಯಲಥಗಿತುತ. ಮೊದಲ್ು 
ಸ್ಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಲಷೇಖಕರು “ಅದು” ಎಂಬ ಸ್ವಷನಥಮಪವನುನ ಎಚಿರಿಕ್ಷಯಂದ 
ಗಮನಸಿದದಲ್ಲಿ, ಹಷಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಿತ್ಷಯನುನ (ಮತುತ ಕಡಿಮ್ಮ ಪ್ಷೇಚಥಟ) ಸಥಧಿಸ್ಬಹುದು.  

ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಥದ ಪ್ೌಲ್ನಗೂ ಸ್ಹ ಕ್ಷಲ್ವೊಮ್ಮೂ ಸ್ಪರ್ಿತ್ಷಯಂದಗಷ ಸ್ಮಸಷಯಯತುತ 
ಎಂದು ಅನಷೇಕರು ಮೂಖಷತನದಂದ ನಷಮೂದಯನುನ ಪಡಷದುಕ್ಷೂಳಳಬಹುದು. ಅವನು 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ಅನಷೈತಿಕ ಜ್ನರಷೂಂದಗಷ ಜಷೂತ್ಷಗೂಡುವದರ ಕುರಿತು 
ಸ್ೂಚನಷಗಳನುನ ನೇಡುವಥಗ ಸ್ಹಜ್ವಥಗಿ ತನನನುನ ತ್ಥನು ಸ್ಪರ್ಿಪಡಿಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ (5:9). 
ಉತತಮವಥದ ಕ್ಥರಣದಂದ, ಪ್ೌಲ್ನು ಅವರು ಏನು ಮಥಡಬಷೇಕ್ಷಂದು ತ್ಥನು 
ಉದಷದೇಶಸಿದಷದೇನಷ ಎಂಬುದನುನ ಸ್ಪರ್ಿಪಡಿಸ್ಲ್ು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ತನಗಷ ಅನುಮತಿಸ್ಬಷೇಕು 
ಎಂದು ಬಯಸಿದದನು. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಅನಯಜ್ನರನುನ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ತ್ಥಳಷೂಯಂದ ಇರಬಷೇಕು, 
ಎಚಿರಿಕ್ಷಯಂದ ಗಮನಸ್ಬಷೇಕು ಎಂದು ಕ್ಷೇಳಬಷೇಕ್ಥಗಿದದಲ್ಲಿ, ಮತುತ ತಿರುಗಿ 
ವಿವರಿಸ್ಬಷೇಕ್ಥಗಿದದಲ್ಲಿ, ಇಂದು ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಖಂಡಿತವಥಗಿ ಹರಿಯರಿಗಷ ಮತುತ ಪಿಸ್ಂಗಿಗಳು 
ಉತತಮವಥಗಿ ಮಥಡಲ್ು ಅದಷೇ ಕೃಪ್ಷಯನುನ ನೇಡುತಿತದದರು. ಅನಷೇಕ ಜ್ನರು ಒಂದಲಥಿ 
ಒಂದು ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿ ನವಷೇದಸ್ುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ್ರಥಗುತ್ಥತರಷ.  

ಪತಪ್ದೊಂದಿಗೆ ವಯವಹರಸುವದು 
ಸ್ಭಿಕರು ಒಂದಷೇ ವಿಧದ ಶಸ್ತನುನ ತನನ ಸ್ದಸ್ಯರ ಮ್ಮೇಲಷ ಪಿಯೇಗಿಸ್ದ ಹಷೂರತು 

ನಂಬಿಕ್ಷಯ ಸಥಮಥನಯ ಅರಿಕ್ಷಯನುನ ಮತುತ ಸಥಮಥನಯ ಜಿೇವಿತದ ವಿಧಥನಕ್ಷೆ 
ಸ್ಮಪಿಷಸಿಕ್ಷೂಂಡಿರುವವರು ಎಂದು ಜ್ನರು ವಥಯಖ್ಥಯನಸ್ುವ ಸ್ಭಷಯಥಗುವದಲ್ಿ. 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಥಪದಲ್ಲಿ ಮುಕತವಥಗಿ ಜಿೇವಿಸ್ುತಿತರುವ ತನನ ಜ್ನರನುನ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಭಷ ಸ್ಹಸಿಕ್ಷೂಂಡಿತುತ, ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಷೇಹದ ಪರಿಶುದಧತ್ಷಯಂದಗಷ 
ಸ್ಂಧಥನ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಂಡಿದದರು. ಸ್ಭಷಯ ಶಸ್ತನುನ ಜಥರಿಗಷ ತರುವದು ಕ್ಷೈಸ್ತ ಸ್ಮುದಥಯ 
ಎದುರಿಸ್ುತಿತರುವ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಸ್ಮಸಷಯಯಥಗಿದಷ. ಎರಡು ವಿಧದ ಸ್ಭಷಗಳು ಅಸಿತತವದಲ್ಲಿವಷ: 
(1) ತನನ ಸ್ಹಷೂೇದರನನಥನಗಲ್ಲ ಅಥವಥ ಸ್ಹಷೂೇದರಿಯನಥನಗಲ್ಲ ಎದುರಿಸ್ದಷೇ ಇರುವ 
ಮತುತ ಪಶಥಿತ್ಥತಪಪಡಲ್ು ಮತುತ ಬದಲಥವಣಷ ಹಷೂಂದಲ್ು ಒತ್ಥತಯಸ್ದಷೇ ಇರುವವರು (2) 
ತಮೂಲ್ಲಿ ಒಬಬನನುನ ಶಸಿತಗಷ ಒಳಪಡಿಸ್ುವಲ್ಲಿ ಅಪರಥಧಕ್ಷೆ ಕ್ಥರಣರಥದವರು. ಸ್ಭಷಯ ಶಸ್ುತ 
ಯಥವುದಷೇ ಗಷೂಂದಲ್ವಿಲ್ಿದಷ ಸ್ಂಭವಿಸ್ುವದು ವಿರಳ.  
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ನರಂತರವಥಗಿ ಪರಿಣಥಮಕ್ಥರಿಯಥಗುವಂತ್ಷ ಶಸ್ತನು ನಡಷಸ್ಬಷೇಕು. ಹಥಜ್ರಥತಿಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ಥಿಮಥಣಿಕನಥಗಿರದಷೇ ಇರುವ ವಯಕ್ರತಯ ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷಯನುನ ನರಥಕರಿಸ್ುವದು ಸ್ಭಷಗಷ 
ಯಥವುದಷೇ ಅಥಷವನುನ ನೇಡುವದಲ್ಿ, ಬದಲಥಗಿ ಅದನುನ ಹಷಂಡತಿಯನುನ ಹಷೂಡಷಯುವ 
ಗಂಡನಗಷ ವಿಸ್ತರಿಸಿರಿ. ಕದಯುವದು ಲಷೂೇಭಕ್ರೆಂತ ಹಷಚ್ಚಿನ ಪ್ಥಪವಥಗಿದಷಯೇ? 
ಹರಟ್ಷಯನುನ ಸಥವಗತಿಸ್ುವಥಗ ಸ್ುಳುಳಗಥರನನುನ ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷಯಂದ 
ಹಷೂರಗಿಡಬಹುದಷೂೇ? ಪಿತಿಯಬಬ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಪ್ಥಪಕ್ಷೆ ತಮೂ ಜಿೇವಿತದಲ್ಲ ಿ
ಎಡಷಮಥಡಿಕ್ಷೂಡುತ್ಥತರಷ. “ಯಥರಷೂಬಬರೂ ನೇತಿವಂತರು ಇಲ್ಿ, ಒಬಬನಥದರೂ ಇಲ್ಿ,” 
ಪ್ೌಲ್ನು (ರಷೂೇಮಥ 3:10) ರಲ್ಲಿ ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ. ಸ್ಭಿೇಕರು ಮತುತ ಕ್ಷೈಸ್ತ ನಥಯಕರು 
ಸ್ಭಷಯ ಶಸಿತನ ಸ್ಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಷೂೇರಥಡುತಿತದಥದರಷ ಎಂಬುದು ಆಶಿಯಷವಷೇನಲ್ಿ! 

ಶಸ್ತನುನ ಸ್ರಿಯಥದ ಸ್ೂಚನಷಗಳಿಗಷ ಅನುಸಥರವಥಗಿ ನಡಷಸ್ಬಷಕು. ತಂದಷಯ 
ಹಷಂಡತಿಯಂದಗಷ ಜಿೇವಿಸ್ುತಿತರುವ ವಯಕ್ರತಗಷ ಪ್ೌಲ್ ಸ್ೂಚನಷಗಳು ಶಸ್ತನುನ ತರಲ್ು 
ಉತತಮವಥದ ಮಥಗಷದಶಷನವನುನ ನೇಡುತತವಷ. ಮೊದಲ್ನಷಯದಥಗಿ, ಮನುರ್ಯನ 
ಪ್ಥಪವು ಸಥವಷಜ್ನಕವಥಗಿ ತಿಳಿದತುತ. ಎಲಥಿ ಪ್ಥಪಗಳು ಅಷಷೂಿಂದು ವಿಶಥಲ್ವಥಗಿ 
ತಿಳಿದರುವದಲ್ಿ. ಒಬಬ ಸ್ಹಷೂೇದರ ಅಥವಥ ಸ್ಹಷೂೇದರಿ ಎಲ್ಿರೂ ಕ್ಥಣುವಂತ್ಷ ಪ್ಥಪವನುನ 
ಪಿದಶಷಸ್ುವಥಗ ಸ್ಭಷ ಸಥವಷಜ್ನಕ ಶಸ್ತನುನ ಪಿಯೇಗಿಸ್ುವದು ಅವಶಯವಥಗಿದಷ. 
ಸಥವಷಜ್ನಕ ಪ್ಥಪಕ್ಷೆ ಸಥವಷಜ್ನಕ ಪಿತಿಕ್ರಿಯೆ ಅವಶಯವಥಗಿದಷ.  

ಎರಡನಷಯದಥಗಿ, ಮನುರ್ಯನ ಪ್ಥಪವು ಸ್ಭಷಯ ಗೌರವವನುನ ಅ-ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ 
ದೂಷ್ತಗಷೂಳಿಸ್ುತತದಷ. ಅದು ನಂಬಿಕ್ಷಯ ಬಷೇಡಿಕ್ಷಗಳನುನ ಕ್ಷುಲ್ಿಕವಥಗಿಸ್ುತತದಷ. 
ನಕ್ಥರಥತೂಕವಥಗಿ ಹಷೇಳುವಥಗ, ಮನುರ್ಯನ ಪ್ಥಪವು ಅವನು ಉದಷಿೇಕದಲ್ಲಿರುವಥಗ 
ತಪ್ಥಪದ-ಆಯೆೆಯ ಪದವಲ್ಿ, ಅದು ಪ್ಥಿಥಷನಷಮಥಡಲ್ು ಅಥವಥ ಸ್ತಯವಷೇದವನುನ 
ಅಧಯಯನ ಮಥಡುವಲ್ಲಿ ವಿಪಲ್ರಥಗುವದಲ್ಿ. ಪ್ಥಪ ದಷೈವಿೇಕವಲ್ಿದ ಜ್ನರು ಸ್ಹ 
ಅಪರಥಧವಷಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವದಥಗಿದಷ. ಮೂರನಷಯದಥಗಿ, ಮನುರ್ಯನು ತನನ ನಡಷತ್ಷಯು 
ಕತಷನ ಚ್ಚತತವಿಲ್ಿದಷ ಮರುಸ್ಂಧಥನವಥಗಲ್ು ಸಥಧಯವಿಲ್ಿ ಎಂಬುದು ಮನುರ್ಯನಗಷ ಚಷನಥನಗಿ 
ತಿಳಿದದಷ. ನಥಲ್ೆನಷಯದಥಗಿ, ಕ್ಷೈಸ್ತರನುನ ಏಕ್ಥಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಹಜ್ವಥಗಿ ಬಷೂೇಧಿಸ್ುತ್ಥತನಷ 
(ಮತ್ಥತಯ 18:15-17). ಐದನಷಯದಥಗಿ, ಶಸಿತನ ಎರಡು ವಿಧದ ಉದಷದೇಶ ಹಷೂರಗಿನವರ 
ಮುಂದಷ ಸ್ಭಷಯ ಗೌರವವನುನ ಕ್ಥಯುದಕ್ಷೂಳುಳವದು (1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 5:1) ಮತುತ ಪ್ಥಪಿಗಳ 
ಆತೂವನುನ ಅವರು ಅಧಿೇನರಥಗಿರುವ ಪ್ಥಪಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ುವದು (5:5). ಶಸಿತಗಷ 
ಒಳಪಡಿಸ್ುವ ಉದಷದೇಶ ವಯಕ್ರತಕ ಕ್ಷೂೇಪವನುನ ವಯಕತಪಡಿಸ್ುವದು, ನಖರವಥದ ಪಿತಿಕ್ಥರ 
ಅಥವಥ ಅಪರಥಧಿಯನುನ ಶಕ್ಷಿಸ್ುವದಲ್ಿ. 
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