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1 െകാരിന്ത്യർ
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
പൗേലാസ് ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിെന്റ
രചയിതാവ് (1:1-2; 16:21) പൗേലാസിെന്റ
േലഖനം എന്നും അറിയെപ്പടുന്നു. പൗേലാസ്
എേഫേസാസിൽ വച്ച് െകാരിന്ത് സഭയ്ക്ക് ഒരു
േലഖനം എഴുതിയിരുന്നു അത് ഒന്നാമെത്ത
േലഖനം എന്നറിയെപ്പട്ട (1 െകാരി 5:10-11)
െകാരിന്ത്സഭയുെട െതറ്റിദ്ധാരണ മൂലം അത്
നഷ്ടെപ്പടുകയാണുണ്ടായത് “മുൻ േലഖനം”
തികച്ച ംഅജ്ഞാതമാണ,്എന്നാൽ1െകാരിന്ത്യർ
എന്നറിയെപ്പടുന്ന ഈ പുസ്തകം ആദ്യെത്ത
േലഖനത്തിന ്െറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിച്ച ഒരു
കത്തിന് മറുപടിയായിഎഴുതിയതാണ.്
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശം ്രകിസ്താബ്ദം 55 - 56.
എഫേസാസിൽ വച്ചാണ് ഈ േലഖനം
എഴുതെപ്പടുന്നത.് 16:8.

സ്വീകര ്ത്താവ്
്രപധാനമായിട്ട ം െകാരിന്തിെല സഭയ്ക്കാണ്
ഈേലഖനംഎഴുതുന്നത്എന്നാൽ ്രകിസ്തുവിെന
നാമത്താൽ വിളിക്കെപ്പട്ട ഏവർക്കും
േവണ്ടിയാണ്എന്ന് പൗേലാസ് കൂട്ടിേച്ചർക്കുന്നു.
ഉേദ്ദശം
െകാരിന്ത്സഭയിെല അടിയന്തിര
സാഹചര്യെത്തക്കുറിച്ച് പല ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും



ii

പൗേലാസിന് അറിവു ലഭിച്ചിരുന്നു. സഭയിെല
ഭിന്നിപ്പിെന പൗേലാസ് ശാസിക്കുന്നു (1 െകാരി.
1:10-4:21) അതുേപാെല പുനരുത്ഥാനെത്ത
കുറിച്ച് ്രപചരിച്ചിരുന്ന െതറ്റായ ഉപേദശെത്ത
തിരുത്തുന്നു. (1 െകാരി. 15) പരാജയങ്ങളിൽ
നിന്നും സഭെയ പുേരാഗതിയിേലക്ക് ഉയര് ത്തി
െകാണ്ട് വരുവാനാണ് പൗേലാസ് ഇവിെട
്രശമിക്കുന്നത് അധാർമികത (15), കർത്തൃേമശ
സംബന്ധിച്ച ള്ള െതറ്റിദ്ധാരണകൾ. (1 െകാരി.
11:17-34). കൃപാവര ്രപാപ്തയായിരുന്നു (1:4-
7) െകാരിന്ത്സഭ അേതസമയം അപക്വമതിയും
അനാത്മികയും (3:1-4), ആയിരുന്നു ഈ
്രപശ്നങ്ങെള പരിഹരിക്കുവാൻ പൗേലാസ്
നെല്ലാരു മാതൃകയാണ് ഇവിെട നല്കുന്നത്.
അധാർമികതയും ഭിന്നിപ്പ ം സഭയുെടേമൽ
വീഴ്ത്തിയ കരിനിഴലുകൾ കണ്ടിെല്ലന്ന്
നടിക്കാെത അതിെന പരിഹരിച്ച് പരിഹാരം
കാണുവാൻജനെത്ത ്രപാപ്തരാക്കുന്നു.
്രപേമയം
വിശ്വാസികള െട െപരുമാറ്റം

സംേക്ഷപം
1.ആമുഖം — 1:1-9
2. െകാരിന്ത്സഭയിെല ഭിന്നത — 1:10-4:21
3. ധാർമികവും സദാചാരപരവുമായ
വിഷയങ്ങൾ — 5:1-6:20

4. വിവാഹെത്തക്കുറിച്ച ള്ളഉപേദശം — 7:1-40
5.ആരാധനയുെട നിർേദ്ദശങ്ങൾ — 11:2-34
6. ്രപധാനഉേദ്ദശംപുനരുത്ഥാനഉപേദശങ്ങൾ—
15:1-16:24

പൗേലാസിെന്റഅഭിവാദ്യം
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1 ൈദവഹിത്രപകാരം ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ
അെപ്പാസ്തലനായി വിളിക്കെപ്പട്ട പൗെലാസും
സേഹാദരനായ േസാസ്ഥേനസും, െകാരിന്തിലുള്ള
ൈദവസഭയ്ക്ക,് 2 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടവർക്ക,് എല്ലായിടത്തും
നമ്മുെടയും അവരുെടയും കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമം വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന
എല്ലാവേരാടുംകൂെട വിളിക്കെപ്പട്ട,
വിശുദ്ധന്മാരുമായവർക്ക് തെന്ന, എഴുതുന്നത;്
3 നമ്മുെട പിതാവായ ൈദവത്തിൽനിന്നും
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിൽ നിന്നും
നിങ്ങൾക്ക്കൃപയുംസമാധാനവും ഉണ്ടാകെട്ട.

പൗേലാസിെന്റനന്ദിവാക്കുകൾ
4 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച
ൈദവകൃപനിമിത്തം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
േവണ്ടി എെന്റ ൈദവത്തിന് എേപ്പാഴും
സ്േതാ്രതം െചയ്യന്നു. 5 ്രകിസ്തുവിെന്റ
സാക്ഷ്യം നിങ്ങളിൽ ഉറപ്പായിരിക്കുന്നതുേപാെല
6 അവനിൽ നിങ്ങൾ സകലത്തിലും, സകല
വചനത്തിലും, സകല പരിജ്ഞാനത്തിലും
സമ്പന്നരായിത്തീർന്നു. 7 ഇങ്ങെന നിങ്ങൾ
ഒരു കൃപാവരത്തിലും കുറവില്ലാത്തവരായി,
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. 8 നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാളിൽ
കുറ്റമില്ലാത്തവരായിരിേക്കണ്ടതിന് അവൻ
നിങ്ങെള അവസാനേത്താളം ഉറപ്പിക്കുകയും
െചയ്യ ം. 9 തെന്റ പു്രതനും നമ്മുെട കർത്താവും



1 െകാരിന്ത്യർ 1:10 iv 1 െകാരിന്ത്യർ 1:16

ആയ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൂട്ടായ്മയിേലക്ക്
നിങ്ങെളവിളിച്ചിരിക്കുന്നൈദവംവിശ്വസ്തൻ.

സഭയിെല ഭിന്നത
10 സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
ഒന്ന് തെന്ന സംസാരിക്കുകയും, നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ ഭിന്നതയില്ലാെത, ഏകമനസ്സിലും
ഏകാഭി്രപായത്തിലും പൂർണ്ണമായി
േയാജിച്ചിരിക്കുകയും േവണം എന്ന്
ഞാൻ നിങ്ങെള നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമം െചാല്ലി
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. 11 എെന്തന്നാൽ
സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങള െട ഇടയിൽ തർക്കം
ഉെണ്ടന്ന് േക്ലാവയുെട ആള കൾ എനിക്ക്
അറിവ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. 12 നിങ്ങളിൽ
ഓേരാരുത്തരും: ഞാൻ പൗെലാസിെന്റ
പക്ഷക്കാരൻ, ഞാൻ അെപ്പാേല്ലാസിെന്റ
പക്ഷക്കാരൻ,ഞാൻേകഫാവിെന്റപക്ഷക്കാരൻ,
ഞാൻ ്രകിസ്തുവിെന്റ പക്ഷക്കാരൻ
എന്നിങ്ങെന പറയുന്നതിനാൽ തെന്ന ഞാൻ
ഇേപ്പാൾ ഇത് പറയുന്നു. 13 ്രകിസ്തു
വിഭാഗിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുേവാ? പൗെലാസ്
നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി ്രകൂശിക്കെപ്പട്ട േവാ? അല്ല,
പൗെലാസിെന്റ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്നാനം
ഏറ്റ േവാ? 14എെന്റ നാമത്തിൽ ഞാൻ സ്നാനം
കഴിപ്പിച്ച എന്ന് ആരും പറയാതിരിക്കുവാനായി
15 ്രകിസ്െപാസിെനയും ഗാെയാസിെനയും
ഒഴിെക നിങ്ങളിൽ ആെരയും ഞാൻ സ്നാനം
കഴിപ്പിക്കാത്തതിനാൽ ഞാൻ ൈദവത്തിന്
സ്േതാ്രതം െചയ്യന്നു. 16 സ്െതഫാനാസിെന്റ
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ഭവനക്കാെരയും ഞാൻ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച ;
അതല്ലാെത മറ്റ് ആെരെയങ്കിലും സ്നാനം
കഴിപ്പിച്ച േവാ എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല.
17എെന്തന്നാൽ, സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുവാൻ അല്ല,
സുവിേശഷം അറിയിക്കുവാനേ്രത ്രകിസ്തു
എെന്നഅയച്ചത്;എന്നാൽ, ്രകിസ്തുവിെന്റ ്രകൂശ്
നിഷ്ഫലമാകാതിരിേക്കണ്ടതിന് ജ്ഞാനത്തിെന്റ
വാക്കുകേളാെടഅല്ലതാനും.

ൈദവത്തിെന്റജ്ഞാനം
18 എെന്തന്നാൽ, ്രകൂശിെന്റ വചനം
നശിച്ച േപാകുന്നവർക്ക് േഭാഷത്തവും
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടുന്ന നമുേക്കാ ൈദവശക്തിയും
ആകുന്നു.
19 “ജ്ഞാനികള െട ജ്ഞാനം ഞാൻ

നശിപ്പിക്കുകയും ബുദ്ധിമാന്മാരുെട ബുദ്ധി
വിഫലമാക്കുകയും െചയ്യ ം”

എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 20 ജ്ഞാനി
എവിെട? ശാസ്്രതി എവിെട? ഈ േലാകത്തിെല
താർക്കികൻ എവിെട? ഈ േലാകത്തിെന്റ
ജ്ഞാനം ൈദവം േഭാഷത്തം ആക്കിയില്ലേയാ?
21 ൈദവത്തിെന്റ ജ്ഞാനത്തിൽ, േലാകം
അതിെന്റ ജ്ഞാനത്താൽ, ൈദവെത്ത
അറിയായ്കെകാണ്ട് ഞങ്ങള െട ്രപസംഗത്തിെന്റ
േഭാഷത്തത്താൽ വിശ്വസിക്കുന്നവെര
രക്ഷിക്കുവാൻ ൈദവത്തിന് ്രപസാദം േതാന്നി.
22 എെന്തന്നാൽ, െയഹൂദന്മാർ അടയാളം
േചാദിക്കുകയും യവനന്മാർ ജ്ഞാനം
അേന്വഷിക്കുകയും െചയ്യന്നു; 23 ഞങ്ങേളാ
്രകൂശിക്കെപ്പട്ട ്രകിസ്തുവിെന ്രപസംഗിക്കുന്നു;
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െയഹൂദന്മാർക്ക് ഇടർച്ചയും, 24 ജാതികൾക്ക്
േഭാഷത്തവുെമങ്കിലും, െയഹൂദന്മാരാകെട്ട
യവനന്മാരാകെട്ട വിളിക്കെപ്പട്ട ഏവർക്കും
്രകിസ്തു ൈദവശക്തിയും ൈദവജ്ഞാനവും
തെന്ന. 25 എെന്തന്നാൽ, ൈദവത്തിെന്റ
േഭാഷത്തം മനുഷ്യേരക്കാൾ ജ്ഞാനേമറിയതും
ൈദവത്തിെന്റ ബലഹീനത മനുഷ്യേരക്കാൾ
ബലേമറിയതുംആകുന്നു.

26 സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങള െട വിളിെയ
േനാക്കുവിൻ: േലാകത്തിെന്റ മാനദണ്ഡ്രപകാരം
നിങ്ങളിൽ ജ്ഞാനികൾ ഏെറയില്ല;
ബലവാന്മാർ ഏെറയില്ല, കുലീനന്മാരും
ഏെറയില്ല. 27 എന്നാൽ ജ്ഞാനികെള
ലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻ ൈദവം േലാകത്തിെന്റ
േഭാഷത്തമായതു തിരെഞ്ഞടുത്തു;
ബലമുള്ളതിെന ലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻ
ൈദവം േലാകത്തിെന്റ ബലഹീനമായത്
തിരെഞ്ഞടുത്തു. 28 ഉള്ളതിെന ഇല്ലാതാക്കുവാൻ
ൈദവം േലാകത്തിൽ നികൃഷ്ടവും
നിസ്സാരവുമായതും ഏതുമില്ലാത്തതും
തിരെഞ്ഞടുത്തു; 29 ൈദവസന്നിധിയിൽ ആരും
്രപശംസിക്കാതിരിക്കുവാൻ തെന്ന. 30 നിങ്ങൾ
ഇേപ്പാൾ അവനാൽ ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
ഇരിക്കുന്നു. അവൻ നമുക്ക് ൈദവത്തിങ്കൽ
നിന്ന് ജ്ഞാനവും നീതിയും ശുദ്ധീകരണവും
വീെണ്ടടുപ്പ മായിത്തീർന്നു.
31 “്രപശംസിക്കുന്നവൻ കർത്താവിൽ

്രപശംസിക്കെട്ട”
എന്ന്എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന.
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2
1 സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ ്രപസംഗത്തിെന്റേയാ
ജ്ഞാനത്തിെന്റേയാ ൈവഭവം കൂടാെതയേ്രത
ൈദവത്തിെന്റ സാക്ഷ്യം നിങ്ങേളാട്
്രപസ്താവിക്കുവാൻ വന്നത.് 2 എെന്തന്നാൽ
്രകൂശിക്കെപ്പട്ടവനായ േയശു്രകിസ്തുവിെന
അല്ലാെത മെറ്റാന്നും അറിയാത്തവനായി
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഇരിേക്കണം
എന്ന് ഞാൻ ആ്രഗഹിച്ച . 3 ഞാൻ
ബലഹീനതേയാടും ഭയേത്താടും വളെര
വിറയേലാടുംകൂെട നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഇരുന്നു.
4 നിങ്ങള െട വിശ്വാസത്തിന് മനുഷ്യരുെട
ജ്ഞാനമല്ല, ൈദവത്തിെന്റ ശക്തി തെന്ന
ആധാരമായിരിേക്കണ്ടതിന,് 5 എെന്റ വചനവും
എെന്റ ്രപസംഗവും മാനുഷികജ്ഞാനത്തിെന്റ
വശീകരണവാക്കുകളാൽ അല്ല,
ആത്മാവിെന്റയും ശക്തിയുെടയും
്രപദർശനത്താലേ്രതആയിരുന്നത്.

ആത്മാവിൽനിന്നുള്ളജ്ഞാനം
6 എന്നിരുന്നാലും, പക്വത ്രപാപിച്ചവരുെട
ഇടയിൽ, ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനം സംസാരിക്കുന്നു;
ഈ കാലത്തിെന്റേയാ, മാറ്റെപ്പടുന്നവരായ
ഈ കാലഘട്ടത്തിെല ഭരണാധിപന്മാരുെടേയാ
ജ്ഞാനമല്ല, 7 ൈദവം േലാകസൃഷ്ടിക്ക് മുെമ്പ
നമ്മുെട േതജസ്സിനായി മുന്നിയമിച്ചതും ഇതുവെര
മറഞ്ഞിരുന്നതുമായൈദവത്തിെന്റജ്ഞാനമേ്രത
മർമ്മമായി ഞങ്ങൾ ്രപസ്താവിക്കുന്നു. 8അത്
ഈ കാലഘട്ടത്തിെല ഭരണാധികാരികൾ
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ആരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല; അറിഞ്ഞിരുന്നു
എങ്കിൽ അവർ േതജസ്സിെന്റ കർത്താവിെന
്രകൂശിക്കുമായിരുന്നില്ല.
9 “ൈദവം തെന്ന സ്േനഹിക്കുന്നവർക്ക്

ഒരുക്കിയിട്ട ള്ളത് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല െചവി
േകട്ടിട്ടില്ല, ഒരു മനുഷ്യെന്റയും ഹൃദയത്തിൽ
േതാന്നിയിട്ട മില്ല”

എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതുേപാെല
തെന്ന. 10 നമുേക്കാ ൈദവം അത് തെന്റ
ആത്മാവിനാൽ െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു;
എെന്തന്നാൽ, ആത്മാവ് സകലെത്തയും,
ൈദവത്തിെന്റ ആഴങ്ങെളേപ്പാലും
ആരായുന്നു. 11 മനുഷ്യനിലുള്ളത് അവനിെല
മാനുഷാത്മാവല്ലാെതമനുഷ്യരിൽആർഅറിയും?
അതുേപാെല തെന്ന ൈദവത്തിലുള്ളത്
ൈദവാത്മാവല്ലാെത ആരും ്രഗഹിച്ചിട്ടില്ല.
12 നാേമാ േലാകത്തിെന്റ ആത്മാവിെന അല്ല,
ൈദവം നമുക്ക് ദാനമായി നല്കിയിരിക്കുന്നത്
അറിയുവാനായി ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ള
ആത്മാവിെന അേ്രത ്രപാപിച്ചത.് 13 അത്
ഞങ്ങൾ മാനുഷികജ്ഞാനത്താൽ
ഉപേദശിക്കുന്ന വചനങ്ങളാൽ അല്ല, ആത്മാവ്
ഉപേദശിക്കുന്ന വചനങ്ങളാൽ തെന്ന
്രപസ്താവിച്ച െകാണ്ട് ആത്മികന്മാർക്ക്
ആത്മികമായത് െതളിയിക്കുന്നു. 14 എന്നാൽ
അനാത്മികമനുഷ്യൻ ൈദവാത്മാവിെന്റ
ഉപേദശം ൈകെക്കാള്ളന്നില്ല; അത് അവന്
േഭാഷത്തം ആകുന്നു; ആത്മികമായി
വിേവചിേക്കണ്ടതാകയാൽ അത് അവന്
്രഗഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല. 15ആത്മികേനാ
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സകലെത്തയും വിേവചിക്കുന്നു; താൻ ആരാലും
വിേവചിക്കെപ്പടുന്നതുമില്ല. 16 എെന്തന്നാൽ,
കർത്താവിെന്റ മനസ്സ് അറിഞ്ഞ് അവെന
ഉപേദശിക്കുന്നവൻആർ? നാേമാ ്രകിസ്തുവിെന്റ
മനസ്സള്ളവർആകുന്നു.

3
ഞങ്ങൾൈദവത്തിെന്റശു്രശൂഷക്കാർ

1 എന്നാൽ, സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങേളാട്
എനിക്ക് ആത്മികേരാട് എന്നേപാെല അല്ല,
ജഡികേരാട് എന്നേപാെല, ്രകിസ്തുവിൽ
ശിശുക്കേളാട് എന്നേപാെല, അേ്രത
സംസാരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത.് 2 കട്ടിയായ
ആഹാരമല്ല, പാൽ അേ്രത ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
തന്നത്;എെന്തന്നാൽ, ഭക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക്
കഴിവില്ലായിരുന്നു; ഇേപ്പാഴും കഴിവായിട്ടില്ല;
ഇന്നും നിങ്ങൾ ജഡികരേല്ലാ. 3 നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ അസൂയയും പിണക്കവും ഇരിെക്ക,
നിങ്ങൾ ജഡികരും േശഷം മനുഷ്യേരേപ്പാെല
നടക്കുന്നവരുമല്ലേയാ? 4 എെന്തന്നാൽ,
ഒരാൾ: ഞാൻ പൗെലാസിെന്റ പക്ഷക്കാരൻ
എന്നും മെറ്റാരാൾ: ഞാൻ അെപ്പാേല്ലാസിെന്റ
പക്ഷക്കാരൻ എന്നും പറയുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ
സാധാരണമനുഷ്യരല്ലേയാ? 5 അെപ്പാേല്ലാസ്
ആർ? പൗെലാസ് ആർ? കർത്താവ്
അവർക്ക് നൽകിയതുേപാെല, നിങ്ങൾ
വിശ്വസിക്കുവാൻ കാരണമായിത്തീർന്ന,
ശു്രശൂഷകരേ്രത. 6ഞാൻ നട്ട , അെപ്പാേല്ലാസ്
നനച്ച , ൈദവമേ്രത വളരുമാറാക്കിയത.്
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7ആകയാൽ വളരുമാറാക്കുന്ന ൈദവത്തിനാണ്
്രപാധാന്യം; നടുന്നവേനാ നനക്കുന്നവേനാ
ഏതുമില്ല. 8 നടുന്നവനും നനയ്ക്കുന്നവനും
ഒരുേപാെല; ഓേരാരുത്തർക്കും അവരുെട
അദ്ധ്വാനത്തിനുള്ള കൂലി കിട്ട ം. 9എെന്തന്നാൽ,
ഞങ്ങൾൈദവത്തിെന്റ കൂട്ട േവലക്കാർ; നിങ്ങൾ
ൈദവത്തിെന്റ കൃഷിേത്താട്ടം, ൈദവത്തിെന്റ
ഗൃഹനിർമ്മാണം.

10 ൈദവം എനിക്ക് നൽകിയ കൃപയ്ക്ക്
ഒത്തവണ്ണം ഞാൻ വിദഗ്ദ്ധനായ ഒരു
്രപധാനശില്പിയായി അടിസ്ഥാനം ഇട്ടിരിക്കുന്നു;
മെറ്റാരാൾ അതിന് മീെത പണിയുന്നു; എന്നാൽ,
താൻഎങ്ങെനപണിയുന്നുഎന്ന്ഓേരാരുത്തനും
േനാക്കിെക്കാള്ളെട്ട. 11 എെന്തന്നാൽ,
േയശു്രകിസ്തുഎന്നഅടിസ്ഥാനമല്ലാെതമെറ്റാരു
അടിസ്ഥാനം ഇടുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല.
12 ആ അടിസ്ഥാനത്തിേന്മൽ ആെരങ്കിലും
െപാന്ന്, െവള്ളി, വിലേയറിയ രത്നങ്ങൾ, മരം,
പുല്ല്, ൈവേക്കാൽ എന്നിവെകാണ്ട് പണിയുന്നു
എങ്കിൽ അവരുെട ്രപവൃത്തി െവളിെപ്പട്ട വരും;
13 ആ ദിവസം അതിെന െതളിവാക്കും; അത്
തീയാൽ െവളിെപ്പട്ട വരും; ഓേരാരുത്തരുെടയും
്രപവൃത്തി ഏതു വിധത്തിലുള്ളെതന്ന് തീ തെന്ന
േശാധന െചയ്യ ം. 14 ഒരുവൻ പണിത ്രപവൃത്തി
നിലനില്ക്കും എങ്കിൽ അവന് ്രപതിഫലം കിട്ട ം.
15 ഒരുവെന്റ ്രപവൃത്തി െവന്തുേപാെയങ്കിൽ
അവൻ നഷ്ടം അനുഭവിക്കും; താേനാ
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പടും; എന്നാൽ തീയിൽകൂടി
എന്നേപാെലഅേ്രത.

16 നിങ്ങൾ ൈദവത്തിെന്റ മന്ദിരം ആെണന്നും
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ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു
എന്നും അറിയുന്നില്ലേയാ? 17 ൈദവത്തിെന്റ
മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നവെന ൈദവം നശിപ്പിക്കും;
എെന്തന്നാൽ, ൈദവത്തിെന്റ മന്ദിരം
വിശുദ്ധമേല്ലാ;നിങ്ങളാകുന്നുവേല്ലാആആലയം.

18 ആരും സ്വയം വഞ്ചിക്കരുത;് നിങ്ങളിൽ
ആെരങ്കിലും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ
ജ്ഞാനി എന്ന് കരുതുന്നുെവങ്കിൽ അവൻ
ജ്ഞാനിയാേകണ്ടതിന് േഭാഷനായിത്തീരെട്ട.
19 എെന്തന്നാൽ ഈ േലാകത്തിെന്റ ജ്ഞാനം
ൈദവസന്നിധിയിൽ േഭാഷത്തമേ്രത.
“അവൻജ്ഞാനികെള അവരുെട കൗശലത്തിൽ

കുടുക്കുന്നു”
എന്നും
20 “കർത്താവ്ജ്ഞാനികള െട ചിന്തകൾവ്യർത്ഥം

എന്നറിയുന്നു”
എന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. 21ആകയാൽ
ആരും മനുഷ്യെരക്കുറിച്ച് ്രപശംസിക്കരുത;്
സകലവും നിങ്ങൾക്കുള്ളതേല്ലാ. 22പൗെലാേസാ,
അെപ്പാേല്ലാേസാ, േകഫാേവാ, േലാകേമാ,
ജീവേനാ, മരണേമാ, ഇേപ്പാഴുള്ളേതാ,
വരുവാനുള്ളേതാ സകലവും നിങ്ങൾക്കുള്ളത.്
23 നിങ്ങേളാ ്രകിസ്തുവിനുള്ളവർ; ്രകിസ്തു
ൈദവത്തിനുള്ളവൻ.

4
്രകിസ്തുവിെന്റഅെപ്പാസ്തലന്മാർ

1 ഞങ്ങെള, ്രകിസ്തുവിെന്റ
ശു്രശൂഷക്കാരും ൈദവികമർമ്മങ്ങള െട
ഗൃഹവിചാരകന്മാരും ആയി ഓേരാരുത്തൻ
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കരുതെട്ട. 2 ഗൃഹവിചാരകന്മാരിൽ
ആവശ്യമായിരിക്കുന്നേതാ, അവർ
വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം എന്നേ്രത. 3 എന്നാൽ,
നിങ്ങേളാ, മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ േകാടതികേളാ,
എെന്ന വിധിക്കുന്നത് എനിക്ക് വളെര
െചറിയ കാര്യമാണ്; ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന
വിധിക്കുന്നതുമില്ല. 4 എെന്തന്നാൽ എെന്റ
യാെതാരു കുറ്റെത്തക്കുറിച്ച ം എനിക്ക്
േബാധ്യമിെല്ലങ്കിലും, ഞാൻ കുറ്റവിമുക്തൻ
എന്നു വരികയില്ല; എെന്ന വിധിക്കുന്നത്
കർത്താവ് ആകുന്നു. 5ആകയാൽ കർത്താവ്
വരുേവാളം സമയത്തിനു മുെമ്പ ഒന്നും
വിധിക്കരുത;്അവൻഇരുട്ടിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
െവളിച്ചത്താക്കുകയും ഹൃദയങ്ങള െട
ആേലാചനകെള െവളിെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യ ം;
അന്ന് ഓേരാരുത്തർക്കും ൈദവത്തിൽനിന്ന്
പുകഴ്ച ലഭിക്കും.

6 സേഹാദരന്മാേര, ഇത് ഞാൻ
നിങ്ങൾ നിമിത്തം എെന്നയും
അെപ്പാേല്ലാസിെനയും ഉേദ്ദശിച്ച്
പറഞ്ഞതാകുന്നു: എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്
അപ്പ റം ഭാവിക്കാതിരിക്കുക എന്നതിന്
ഞങ്ങള െട ദൃഷ്ടാന്തം കണ്ടു പഠിേക്കണ്ടതിനും,
ആരും ഒരുവന് േനെര മെറ്റാരുവെന
അനുകൂലിച്ച് നിഗളിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനും
തെന്ന. 7 എെന്തന്നാൽ, നിങ്ങെള
റ്വിേശഷതയുള്ളവരാക്കുന്നതാരാണ?്
ലഭിച്ചതല്ലാെത നിങ്ങൾക്ക് എന്തുള്ള ?
ലഭിച്ചിട്ട െണ്ടങ്കിേലാ, ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നതുേപാെല
്രപശംസിക്കുന്നത് എന്ത്? ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ
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തൃപ്തരാണ,് 8ഇേപ്പാൾസമ്പന്നരുമാണ;്ഞങ്ങെള
കൂടാെത രാജാക്കന്മാരായി. തീർച്ചയായും,
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഞങ്ങള ം വാേഴണ്ടതിന്
നിങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു എങ്കിൽ
െകാള്ളാമായിരുന്നു. 9 എെന്തന്നാൽ ഞങ്ങൾ
േലാകത്തിന്, ദൂതന്മാർക്കും മനുഷ്യർക്കും തെന്ന,
കാഴ്ചവസ്തുവായി തീർന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ,
ൈദവം അെപ്പാസ്തലന്മാരായ ഞങ്ങെള
അവസാനം നിൽക്കുന്നവരായി, മരണവിധിയിൽ
ഉൾെപ്പട്ടവെരേപ്പാെല, ്രപദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്ന് എനിക്ക് േതാന്നുന്നു. 10 ഞങ്ങൾ
്രകിസ്തുനിമിത്തം േഭാഷന്മാർ; നിങ്ങൾ
്രകിസ്തുവിൽ വിേവകികൾ;ഞങ്ങൾബലഹീനർ,
നിങ്ങൾ ബലവാന്മാർ; നിങ്ങൾ ബഹുമാനിതർ,
ഞങ്ങൾ മാനഹീനർ അേ്രത. 11ഈസമയംവെര
ഞങ്ങൾ വിശന്നും, ദാഹിച്ച ം, േവണ്ടുംവണ്ണം
വസ്്രതം ധരിക്കുവാൻ ഇല്ലാെതയും,
മൃഗീയമായി മർദ്ദിക്കെപ്പട്ട ം, ഭവനരഹിതരായും
ഇരിക്കുന്നു. 12 സ്വന്തകയ്യാൽ േവലെചയ്ത,്
കഠിനമായി അദ്ധ്വാനിക്കുന്നു; ശകാരം േകട്ടിട്ട്
അനു്രഗഹിക്കുന്നു; ഉപ്രദവം ഏറ്റിട്ട് സഹിക്കുന്നു;
ദൂഷണം േകട്ടിട്ട് നല്ലവാക്ക് പറയുന്നു.
13 ഞങ്ങൾ േലാകത്തിെല പാഴ് വസ്തുക്കളായും
ഇന്നുവെരയും സകലത്തിെന്റയും അഴുക്കായും
തീർന്നിരിക്കുന്നു.

14 ഞാൻ ഇത് എഴുതുന്നത് നിങ്ങെള
നാണിപ്പിക്കുവാനല്ല, എെന്റ ്രപിയമക്കൾ എന്ന
നിലയിൽ നിങ്ങെള ബുദ്ധി ഉപേദശിക്കുന്നതിനു
േവണ്ടിയാണ.് 15 എെന്തന്നാൽ, നിങ്ങൾക്ക്
്രകിസ്തുവിൽ പതിനായിരം അദ്ധ്യാപകർ
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ഉെണ്ടങ്കിലും പിതാക്കന്മാർ ഏെറയില്ല;
്രകിസ്തുേയശുവിൽ ഞാനേല്ലാ നിങ്ങെള
സുവിേശഷത്താൽ ജനിപ്പിച്ചത.് 16 ആകയാൽ
എെന്റ അനുകാരികൾ ആകുവിൻ എന്ന്
ഞാൻ നിങ്ങെള ്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു.
17 ഇതുനിമിത്തമാകുന്നു കർത്താവിൽ
്രപിയനും വിശ്വസ്തനുമായ എെന്റ മകൻ
തിെമാെഥേയാസിെന നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
അയച്ചിരിക്കുന്നത.് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും
ഏതു സഭയിലും പഠിപ്പിക്കുന്നതുേപാെല
്രകിസ്തുവിലുള്ള എെന്റ വഴികൾ അവൻ
നിങ്ങെള ഓർമ്മിപ്പിക്കും. 18 എങ്കിലും ഞാൻ
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരികയില്ല എന്നുവച്ച്
ചിലർ അഹങ്കരിക്കുന്നു. 19 എന്നാൽ
കർത്താവിന് ഇഷ്ടം എങ്കിൽ ഞാൻ േവഗം
നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരും. അേപ്പാൾ
ഞാൻ അഹങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നവരുെട വാക്കല്ല
ശക്തി തെന്ന കണ്ടറിയും. 20 എെന്തന്നാൽ,
ൈദവരാജ്യം വചനത്തിലല്ല ശക്തിയിലേ്രത
ആകുന്നു. 21 നിങ്ങൾക്ക് ഏത് േവണം?
ഞാൻ വടിേയാടുകൂെടേയാ സ്േനഹത്തിലും
സൗമ്യാത്മാവിലുേമാ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
വേരണ്ടത്?

5
സഭയിെല ദുർന്നടപ്പ്

1 നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ദുർന്നടപ്പ് ഉെണ്ടന്ന്
േകൾക്കുന്നു. ഒരാൾ തെന്റ പിതാവിെന്റ
ഭാര്യയുമായി അവിഹിതബന്ധം പുലർത്തുന്നു;
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അത് ജാതികളിൽേപാലും ഇല്ലാത്ത ദുർന്നടപ്പ്
തെന്ന. 2 എന്നിട്ട ം നിങ്ങൾ അഹങ്കരിക്കുന്നു;
ഈ ദുഷ്കർമ്മം െചയ്തവെന നിങ്ങള െട
ഇടയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം
നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചിട്ട മില്ല. 3ഞാേനാ ശരീരംെകാണ്ട്
ദൂരസ്ഥൻ ആെണങ്കിലും ആത്മാവുെകാണ്ട്
കൂെടയുള്ളവൻ ആയി ഞാൻ നിങ്ങള െട മേദ്ധ്യ
ഇരിക്കുന്നു എന്നേപാെല ഈ ദുഷ്കർമ്മം
െചയ്തവെനക്കുറിച്ച,് നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ 4 നിങ്ങള ം, എെന്റ
ആത്മാവും നമ്മുെട കർത്താവായ േയശുവിെന്റ
ശക്തിേയാെട ഒന്നിച്ച കൂടിയിരുന്ന,് അവെന്റ
5ആത്മാവ് കർത്താവായ േയശുവിെന്റ നാളിൽ
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പേടണ്ടതിന്, അവെന ജഡത്തിെന്റ
നാശത്തിനായി സാത്താെന ഏല്പിക്കണം
എന്ന് വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. 6 നിങ്ങള െട ്രപശംസ
നല്ലതല്ല; അല്പം പുളിമാവ് മാവിെന മുഴുവനും
പുളിപ്പിക്കുന്നുഎന്ന്അറിയുന്നില്ലേയാ? 7നിങ്ങൾ
വാസ്തവമായും പുളിപ്പില്ലാത്തവരായതിനാൽ,
പുതിയ മാവ് ആേകണ്ടതിന് പഴയ പുളിമാവിെന
നീക്കിക്കളയുവിൻ. എെന്തന്നാൽ, നമ്മുെട
െപസഹ കുഞ്ഞാടും അറുക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു:
അത് ്രകിസ്തു തെന്ന. 8അതുെകാണ്ട് നാം പഴയ
പുളിമാവുെകാണ്ടല്ല, തിന്മയും ദുഷ്ടതയും ആയ
പുളിമാവുെകാണ്ടുമല്ല, നിർമ്മലവും സത്യവുമായ
പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പംെകാണ്ട് തെന്ന ഉത്സവം
ആചരിക്കുക.

9 ദുർന്നടപ്പ കാേരാട് സംസർഗ്ഗം അരുത്
എന്ന് ഞാൻ എെന്റ േലഖനത്തിൽ
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നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 10 അത്
ഈ േലാകത്തിെല ദുർന്നടപ്പ കാേരാേടാ,
അത്യാ്രഗഹികള ം വഞ്ചകരും ആയവേരാേടാ,
വി്രഗഹാരാധികേളാേടാ അരുത് എന്നല്ല;
അങ്ങെന എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ േലാകം വിട്ട്
േപാേകണ്ടിവരും. 11 എന്നാൽ സേഹാദരൻ
എന്നു േപരുള്ള ഒരാൾ ദുർന്നടപ്പ കാരേനാ
അത്യാ്രഗഹിേയാ, വി്രഗഹാരാധിേയാ, അസഭ്യം
പറയുന്നവേനാ, മദ്യപേനാ, വഞ്ചകേനാ
ആകുന്നു എങ്കിൽ അവേനാട് സംസർഗ്ഗം
അരുത;് അങ്ങെനയുള്ളവേനാടുകൂെട ഭക്ഷണം
കഴിക്കുകേപാലും അരുത് എന്നേ്രത ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക്എഴുതിയത.് 12എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ,
പുറത്തുള്ളവെര വിധിക്കുവാൻ എനിക്ക് എന്ത്
കാര്യം? നിങ്ങൾ അകത്തുള്ളവെര അല്ലേയാ
വിധിക്കുന്നത;് എന്നാൽ പുറത്തുള്ളവെര ൈദവം
വിധിക്കുന്നു. 13 ആ ദുഷ്ടെന നിങ്ങള െട
ഇടയിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയുവിൻ.

6
വ്യവഹാരങ്ങൾവിശ്വാസികള െടഇടയിൽ

1 നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് മെറ്റാരാേളാട് ഒരു
അന്യായം ഉെണ്ടങ്കിൽ വിശുദ്ധന്മാരുെട മുമ്പാെക
പരിഹാരത്തിന് േപാകാെത അഭക്തന്മാരുെട
മുൻപിൽ േപാകുവാൻ തുനിയുന്നുേവാ?
2 വിശുദ്ധന്മാർ േലാകെത്ത വിധിക്കും എന്ന്
നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേയാ? േലാകെത്ത
നിങ്ങൾ വിധിക്കുെമങ്കിൽ ഏറ്റവും െചറിയ
സംഗതികെളയും വിധിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക്
സാധിക്കുകയില്ലേയാ? 3 നാം ദൂതന്മാെര
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വിധിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേയാ?
എന്നാൽഈജീവിതെത്തസംബന്ധിക്കുന്നവെയ
എ്രത അധികം? 4 അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്
ഈ ജീവിതെത്ത സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ
അന്യായം ഉെണ്ടങ്കിൽ വിധിക്കുവാൻ സഭ
ഗണ്യമാക്കാത്തവെര നിയമിക്കുന്നുേവാ?
5നിങ്ങള െടലജ്ജയ്ക്കായിഞാൻഇത് പറയുന്നു.
സേഹാദരന്മാർക്കു മേദ്ധ്യ കാര്യം തീർപ്പാക്കുവാൻ
്രപാപ്തിയുെള്ളാരു ജ്ഞാനിയും നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ ഇല്ലേയാ? 6 എന്നാൽ, ഒരു വിശ്വാസി
മെറ്റാരു വിശ്വാസിേയാടു വ്യവഹരിക്കുന്നു;
അതും അവിശ്വാസികള െട മുമ്പിൽ തെന്ന.
7 നിങ്ങള െട ഇടയിൽ അന്യായം ഉണ്ടാകുന്നത്
തെന്ന േകവലം േപാരായ്മയാകുന്നു; അതിന്
പകരം നിങ്ങൾഅന്യായം സഹിച്ച െകാള്ളാത്തത്
എന്ത?് നഷ്ടം ഏറ്റ െകാള്ളാത്തത് എന്ത?്
8 പേക്ഷ, നിങ്ങൾതെന്ന സേഹാദരന്മാർക്കു
അന്യായം െചയ്യ കയും, നഷ്ടം വരുത്തുകയും
െചയ്യന്നു; 9 അനീതി െചയ്യന്നവർ
ൈദവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന്
അറിയുന്നില്ലേയാ? നിങ്ങെളത്തെന്ന
വഞ്ചിക്കാതിരിക്കുവിൻ; ദുർന്നടപ്പ കാേരാ,
വി്രഗഹാരാധികേളാ, വ്യഭിചാരികേളാ,
സ്വയേഭാഗികേളാ, പുരുഷകാമികേളാ,
10കള്ളന്മാേരാ, അത്യാ്രഗഹികേളാ, മദ്യപന്മാേരാ,
അസഭ്യം പറയുന്നവേരാ, വഞ്ചകന്മാേരാ
ൈദവരാജ്യംഅവകാശമാക്കുകയില്ല. 11നിങ്ങള ം
ചിലർ ഈ വകക്കാരായിരുന്നു; എങ്കിലും
നിങ്ങൾ കഴുകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ
ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; കർത്താവായ
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േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിലും നമ്മുെട
ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവിനാലും നിങ്ങൾ
നീതീകരണവും ്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

ദുർന്നടപ്പ്
12 എല്ലാം എനിക്ക് നിയമാനുസൃതമാണ്
എങ്കിലും സകലവും ്രപേയാജനമുള്ളതല്ല;
എല്ലാം എനിക്ക് നിയമാനുസൃതമാണ് എങ്കിലും
ഞാൻ യാെതാന്നിനും അടിമെപ്പടുകയില്ല.
13ആഹാരം വയറിനും വയറ് ആഹാരങ്ങൾക്കും
ഉള്ളത്; എന്നാൽ ൈദവം ഇതിെനയും
അതിെനയും ഇല്ലാെതയാക്കും. ശരീരേമാ
ദുർന്നടപ്പിനല്ല, കർത്താവിനേ്രത; കർത്താവ്
ശരീരത്തിനും. 14എന്നാൽൈദവം കർത്താവിെന
ഉയിർപ്പിച്ചതുേപാെല നെമ്മയും തെന്റ
ശക്തിയാൽ ഉയിർപ്പിക്കും. 15 നിങ്ങള െട
ശരീരങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിെന്റ അവയവങ്ങൾ
ആകുന്നു എന്ന് അറിയുന്നില്ലേയാ?
്രകിസ്തുവിെന്റ അവയവങ്ങെള ഞാൻ
എടുത്ത് േവശ്യയുെട അവയവങ്ങൾ
ആക്കുേമാ? ഒരുനാള ം അരുത.് 16 േവശ്യേയാട്
പറ്റിേച്ചരുന്നവൻഅവള മായിഏകശരീരമാകുന്നു
എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേയാ? ഇരുവരും ഒരു
േദഹമായിത്തീരും എന്നുണ്ടേല്ലാ. 17 എന്നാൽ
കർത്താവിേനാട് പറ്റിേച്ചരുന്നവേനാ അവനുമായി
ഏകാത്മാവ് ആകുന്നു. 18 ദുർന്നടപ്പ് വിട്ട്
ഓടുവിൻ. മനുഷ്യൻ െചയ്യന്ന ഏത് പാപവും
ശരീരത്തിന് പുറത്താകുന്നു. ദുർന്നടപ്പ കാരേനാ
സ്വന്തശരീരത്തിന് വിേരാധമായി പാപം
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െചയ്യന്നു. 19 ൈദവത്തിെന്റ ദാനമായി
നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ
മന്ദിരമാകുന്നുനിങ്ങള െടശരീരംഎന്നുംനിങ്ങെള
വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയിരിക്കുകയാൽ നിങ്ങൾ ഇനി
നിങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലേയാ?
20 ആകയാൽ നിങ്ങള െട ശരീരംെകാണ്ട്
ൈദവെത്തമഹത്വെപ്പടുത്തുവിൻ.

7
വിവാഹം

1 ഇനി നിങ്ങൾ എഴുതി അയച്ച
സംഗതികെളക്കുറിച്ച് എെന്റ അഭി്രപായം
എെന്തന്നാൽ: സ്്രതീെയ െതാടാതിരിക്കുന്നത്
മനുഷ്യന് നല്ലത.് 2 എങ്കിലും ദുർന്നടപ്പ്
നിമിത്തം ഓേരാ പുരുഷനും സ്വന്തഭാര്യയും,
ഓേരാ സ്്രതീക്കും സ്വന്തഭർത്താവും
ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട. 3 ഭർത്താവ് ഭാര്യേയാടും,
ഭാര്യ ഭർത്താവിേനാടുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം
നിർവഹിക്കണം. 4 ഭാര്യയുെട ശരീരത്തിേന്മൽ
അവൾക്കല്ല ഭർത്താവിനേ്രത അധികാരമുള്ളത;്
അങ്ങെന ഭർത്താവിെന്റ ശരീരത്തിേന്മൽ
അവനല്ല ഭാര്യക്കേ്രത അധികാരം.
5 ്രപാർത്ഥനയ്ക്കു നിങ്ങെളത്തെന്ന
സമർപ്പിക്കുവാനല്ലാെത, അല്പസമയേത്തക്ക്
നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പര സമ്മതമില്ലാ െത
േവർപിരിഞ്ഞിരിക്കരുത.് എന്നാൽ നിങ്ങള െട
ആത്മസംയമനമില്ലായ്മ നിമിത്തം, സാത്താൻ
നിങ്ങെള പരീക്ഷിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന്
വീണ്ടും േചർന്നിരിക്കുക. 6 ഞാൻ ഇത്
കല്പനയായിട്ടല്ല അനുവാദമായിട്ടേ്രത പറയുന്നത.്
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7സകലമനുഷ്യരും എെന്നേപ്പാെലആയിരിക്കണം
എന്ന് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഒരുവന്
ഇങ്ങെനയും ഒരുവന് അങ്ങെനയും വരം ൈദവം
നല്കിയിരിക്കുന്നു.

8വിവാഹംകഴിയാത്തവേരാടുംവിധവമാേരാടും:
എെന്നേപ്പാെല താമസിക്കുന്നത് അവർക്ക്
െകാള്ളാം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. 9 എന്നാൽ,
ആത്മസംയമനം ഇെല്ലങ്കിൽ അവർ
വിവാഹം െചയ്യെട്ട; വികാരാസക്തിെകാണ്ട്
എരിയുന്നതിേനക്കാൾ വിവാഹം െചയ്യന്നത്
നല്ലത.് 10 വിവാഹം കഴിഞ്ഞവേരാേടാ ഞാൻ-
ഞാനല്ല കർത്താവ് തെന്ന -കല്പിക്കുന്നത:് 11 ഭാര്യ
ഭർത്താവിെന േവർപിരിയരുത;് പിരിഞ്ഞു എന്നു
വരികിേലാ വിവാഹം കൂടാെത പാർേക്കണം;
അെല്ലങ്കിൽഭർത്താവിേനാട് േയാജിപ്പിെലത്തണം;
ഭർത്താവ് ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിക്കുകയുമരുത.്
12 എന്നാൽ മറ്റള്ളവേരാട് കർത്താവല്ല
ഞാൻ തെന്ന പറയുന്നത:് ഒരു സേഹാദരന്
അവിശ്വാസിയായ ഭാര്യ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും
അവൾ അവേനാടുകൂെട പാർക്കുവാൻ
സമ്മതിക്കുകയും െചയ്താൽ അവെള
ഉേപക്ഷിക്കരുത.് 13 അവിശ്വാസിയായ
ഭർത്താവുള്ള ഒരു സ്്രതീയും, അവൻ
അവേളാടുകൂെട പാർക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നു
എങ്കിൽ, ഭർത്താവിെന ഉേപക്ഷിക്കരുത.്
14 എെന്തന്നാൽ, അവിശ്വാസിയായ ഭർത്താവ്
ഭാര്യ മുഖാന്തരം വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട ം,
അവിശ്വാസിയായ ഭാര്യ സേഹാദരൻ മുഖാന്തരം
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട മിരിക്കുന്നു; അെല്ലങ്കിൽ
നിങ്ങള െട മക്കൾ അശുദ്ധർ എന്ന് വരുമേല്ലാ;
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ഇേപ്പാേഴാ അവർ വിശുദ്ധർ ആകുന്നു.
15എങ്കിലും അവിശ്വാസി േവർപിരിയുന്നു എങ്കിൽ
പിരിയെട്ട; ഈ വക കാ ര്യങ്ങളിൽ സേഹാദരേനാ
സേഹാദരിേയാ ബദ്ധരായിരിക്കുന്നില്ല; എന്നാൽ
സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ൈദവം നെമ്മ
വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. 16 ഭാര്യേയ, നീ ഭർത്താവിന്
രക്ഷ വരുത്തും എന്ന് നിനക്ക് എങ്ങെന
അറിയാം? ഭർത്താേവ, നീ ഭാര്യയ്ക്ക് രക്ഷ
വരുത്തും എന്ന് നിനക്ക് എങ്ങെന അറിയാം?
17 എന്നാൽ ഓേരാരുത്തന് കർത്താവ് വിഭാഗിച്ച്
െകാടുത്തതു േപാെലയുംഓേരാരുത്തെനൈദവം
വിളിച്ചതുേപാെലയും അവനവൻ നടക്കെട്ട;
ഇങ്ങെന ആകുന്നു ഞാൻ സകലസഭകളിലും
ആജ്ഞാപിക്കുന്നത.് 18 ഒരുവൻ
പരിേച്ഛദനേയാെട വിളിക്കെപ്പട്ട േവാ?അ്രഗചർമം
വരുത്തരുത;് ഒരുവൻ അ്രഗചർമേത്താെട
വിളിക്കെപ്പട്ട േവാ? പരിേച്ഛദന ഏൽക്കരുത.്
19 പരിേച്ഛദന ഒന്നുമില്ല, അ്രഗചർമവും ഒന്നുമില്ല,
ൈദവകല്പന ്രപമാണിക്കുന്നതേ്രത കാര്യം.
20ഓേരാരുത്തൻവിളിക്കെപ്പട്ടസ്ഥിതിയിൽതെന്ന
നിലനിൽക്കെട്ട. 21 നീ ദാസനായിരിക്കുേമ്പാൾ
വിളിക്കെപ്പട്ട േവാ? വ്യസനിക്കരുത.് സ്വത്രന്തൻ
ആകുവാൻ കഴിയുെമങ്കിൽ അതിൽത്തെന്ന
ഇരുന്നുെകാള്ള ക. 22 എെന്തന്നാൽ
ദാസനായി കർത്താവിൽ വിളിക്കെപ്പട്ടവൻ
കർത്താവിെന്റ സ്വത്രന്തൻ ആകുന്നു. അങ്ങെന
തെന്ന സ്വത്രന്തനായി വിളിക്കെപ്പട്ടവൻ
്രകിസ്തുവിെന്റ ദാസനാകുന്നു. 23 നിങ്ങെള
വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു; മനുഷ്യർക്ക്
ദാസന്മാരാകരുത.് 24 സേഹാദരന്മാേര,
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ഓേരാരുത്തൻ വിളിക്കെപ്പട്ട അേത സ്ഥിതിയിൽ
തെന്നൈദവസന്നിധിയിൽവസിക്കെട്ട.

25കന്യകമാെരക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കർത്താവിെന്റ
കല്പനയില്ല; എങ്കിലും കർത്താവ് തെന്റ
കരുണയിൽ വിശ്വസ്തൻ ആക്കിയ ഞാൻ
അഭി്രപായം പറയുന്നു. 26 ഇേപ്പാഴെത്ത കഷ്ടത
നിമിത്തം, മനുഷ്യൻ ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല
തെന്ന നിൽക്കുന്നത് അവന് നന്ന് എന്ന്
എനിക്ക് േതാന്നുന്നു. 27 നീ ഭാര്യേയാടു
ബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുേവാ? േവർപാട്
അേന്വഷിക്കരുത.് നീ ഭാര്യ ഇല്ലാത്തവേനാ?
ഭാര്യെയ അേന്വഷിക്കരുത.് 28 എന്നാൽ നീ
വിവാഹം െചയ്താൽ പാപം െചയ്യന്നില്ല;
കന്യകയും വിവാഹം െചയ്താൽ പാപം
െചയ്യന്നില്ല; എങ്കിലും വിവാഹിതർക്ക്
ജഡത്തിൽ കഷ്ടത ഉണ്ടാകും; അത്
നിങ്ങൾക്ക് വരരുത് എന്ന് എെന്റ ആ്രഗഹം.
29 എന്നാൽ സേഹാദരന്മാേര, ഒന്ന് ഞാൻ
പറയുന്നു: സമയം വളെര ചുരുക്കമാകുന്നു;
30 ആകയാൽ ഇനി ഭാര്യമാരുള്ളവർ
ഇല്ലാത്തവെരേപ്പാെലയും, കരയുന്നവർ
കരയാത്തവെരേപ്പാെലയും, സേന്താഷിക്കുന്നവർ
സേന്താഷിക്കാത്തവെരേപ്പാെലയും വിലയ്ക്ക്
വാങ്ങുന്നവർൈകവശമാക്കാത്തവെരേപ്പാെലയും
31 േലാകെത്ത അനുഭവിക്കുന്നവർ
അതിെന അനുഭവിക്കാത്തവെരേപ്പാെലയും
ആയിരിക്കണം. എെന്തന്നാൽഈേലാകത്തിെന്റ
രൂപം ഒഴിഞ്ഞുേപാകുന്നുവേല്ലാ. 32 നിങ്ങൾ
ആകുലചിന്ത ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കണം
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എന്ന് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. വിവാഹം
െചയ്യാത്തവൻ കർത്താവിെന എങ്ങെന
്രപസാദിപ്പിക്കും എന്നുവച്ച് കർത്താവിെന്റ
കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു; 33 വിവാഹം
െചയ്തവൻ ഭാര്യെയ എങ്ങെന ്രപസാദിപ്പിക്കും
എന്നുവച്ച് േലാകത്തിെന്റ കാ ര്യങ്ങെളപ്പറ്റി
ചിന്തിക്കുന്നു. 34 അവെന്റ താല്പര്യങ്ങൾ
വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; വിവാഹം
കഴിയാ ത്തവേളാ കന്യകേയാ ശരീരത്തിലും
ആത്മാവിലും വിശുദ്ധയാേകണ്ടതിന്
കർത്താവിെന്റ കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു;
വിവാഹം കഴിഞ്ഞവൾ ഭർത്താവിെന
എങ്ങെന ്രപസാദിപ്പിക്കും എന്നുവച്ച്
േലാകത്തിെന്റ കാര്യെത്തപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു.
35 ഞാൻ ഇത് നിങ്ങള െടേമൽ നിയ്രന്തണം
ഇടുവാനല്ല, എന്നാൽ ഉചിതമായത്
െചയ്യ വാനും, നിങ്ങൾ ഏകാ്രഗതേയാെട
കർത്താവിെന േസവിേക്കണ്ടതിനും നിങ്ങള െട
ഉപകാരത്തിനായിട്ടേ്രത പറയുന്നത.് 36എന്നാൽ
ഒരാൾ തെന്റ കന്യകയ്ക്ക*് ്രപായം കടന്നു
എന്നതിനാൽ, താൻ െചയ്യന്നത് അനുചിതം
എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങെന
േവണ്ടിവന്നാൽ ഇഷ്ടംേപാെല െചയ്യെട്ട;
അവൻ പാപം െചയ്യന്നില്ല; അവർ വിവാഹം
െചയ്യെട്ട. 37എങ്കിലും നിർബ്ബന്ധമില്ലാെത തെന്റ
ഇഷ്ടം നടത്തുവാൻ അധികാരമുള്ളവനും
ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവനുമായ ഒരുവൻ
തെന്റ കന്യകെയ സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വാൻ

* 7. 36 കന്യകഎന്നാൽവിവാഹ്രപായമായയുവതി.
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സ്വന്തഹൃദയത്തിൽ തീരുമാനിച്ച എങ്കിൽഅവൻ
െചയ്യന്നത് നന്ന്. 38അങ്ങെന ഒരുവൻ തെന്റ
കന്യകെയ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്നത് നന്ന്;
വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഏെറ നന്ന്.
39 ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലേത്താളം
ഭാര്യ ബന്ധിയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; ഭർത്താവ്
മരിച്ച േപായാൽ തനിക്ക് മനസ്സള്ളവനുമായി
വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ സ്വാത്രന്ത്യം ഉണ്ട്;
കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനുമായി മാ്രതേമ
ആകാവൂ. 40എന്നാൽ അവൾ അങ്ങെന തെന്ന
ആയിരുന്നാൽ ഭാഗ്യേമറിയവൾ എന്ന് എെന്റ
അഭി്രപായം; ൈദവാത്മാവ് എനിക്കും ഉണ്ട് എന്ന്
േതാന്നുന്നു.

8
വി്രഗഹാർപ്പിതം

1 വി്രഗഹാർപ്പിതങ്ങള െട* കാര്യെത്തക്കുറിച്ച്
നമുെക്കല്ലാവർക്കും അറിവുണ്ട് എന്ന്
നമുക്കറിയാം. അറിവ് ഒരാെള അഹങ്കാരി
ആക്കുന്നു; എന്നാൽ സ്േനഹേമാ
ആത്മികവർദ്ധന വരുത്തുന്നു. 2 താൻ വല്ലതും
അറിയുന്നു എന്ന് ഒരുവൻ വിചാരിക്കുന്നു
എങ്കിൽ അറിേയണ്ടതുേപാെല അവൻ
ഇന്നുവെര ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. 3 ഒരുവൻ
ൈദവെത്ത സ്േനഹിക്കുന്നു എങ്കിേലാ അവെന
ൈദവം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 4 അതുെകാണ്ട്
വി്രഗഹാർപ്പിതങ്ങെള തിന്നുന്നതിെനക്കുറിേച്ചാ,
േലാകത്തിൽ വി്രഗഹം ഏതുമില്ല എന്നും,

* 8. 1 വി്രഗഹങ്ങൾക്ക്അർപ്പിച്ച ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ.
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ഏകൈദവമല്ലാെത ൈദവമില്ല എന്നും നാം
അറിയുന്നു. 5എന്നാൽസ്വർഗ്ഗത്തിേലാ ഭൂമിയിേലാ
േദവന്മാർ എന്ന് േപരുള്ളവർ ഉെണ്ടങ്കിലും
പല േദവന്മാരും പല കർത്താക്കന്മാരും
ഉള്ളതുേപാെല - 6 പിതാവായ ഏക ൈദവേമ
നമുക്കുള്ള ; അവനിലാണ് സകലവും, നാം
അവനായിട്ട ം ആകുന്നു. േയശു്രകിസ്തു എന്ന
ഏക കർത്താവും നമുക്ക് ഉണ്ട;് സകലവും
അവനിലാണ്, അവൻ മുഖാന്തരം നാമും
ആകുന്നു. 7 എന്നാൽ എല്ലാവരിലും ഈ
അറിവില്ല. ചിലർ ഇന്നുവെര വി്രഗഹപരിചയം
േഹതുവായി വി്രഗഹാർപ്പിതംഎന്നുവച്ച് തിന്നുന്നു;
8 അവരുെട മനസ്സാക്ഷി ബലഹീനമാകയാൽ
മലിനമായിത്തീരുന്നു. എന്നാൽ ആഹാരം
നെമ്മ ൈദവേത്താട് അടുപ്പിക്കുന്നില്ല;
തിന്നാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് നഷ്ടമില്ല; തിന്നാൽ
ആദായവുമില്ല. 9 എന്നാൽ നിങ്ങള െട ഈ
സ്വാത്രന്ത്യം ബലഹീനന്മാർക്ക് യാെതാരു
വിധത്തിലും തടസ്സം ആകാതിരിക്കുവാൻ
േനാക്കുവിൻ. 10എെന്തന്നാൽഅറിവുള്ളവനായ
നീ േക്ഷ്രതത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്നത്
ഒരുവൻ കണ്ടാൽ, ബലഹീനെനങ്കിൽ അവെന്റ
മനസ്സാക്ഷി വി്രഗഹാർപ്പിതങ്ങെള തിന്നുവാൻ
തക്കവണ്ണം അവെന േ്രപരിപ്പിക്കുകയില്ലേയാ?
11 ആർക്കുേവണ്ടി ്രകിസ്തു മരിച്ച േവാ,
ആ ബലഹീന സേഹാദരൻ ഇങ്ങെന
നിെന്റ അറിവിനാൽ നശിച്ച േപാകുന്നു.
12 ഇങ്ങെന സേഹാദരന്മാരുെട േനെര
പാപംെചയ്യ കയും, അവരുെട ബലഹീന
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മനസ്സാക്ഷിെയ മുറിേവൽപ്പിക്കുകയും
െചയ്യ േമ്പാൾ നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിേനാട് പാപം
െചയ്യന്നു. 13 ആകയാൽ ആഹാരം എെന്റ
സേഹാദരന് ഇടർച്ചയായിത്തീരും എങ്കിൽ എെന്റ
സേഹാദരന് ഇടർച്ച വരുത്താതിരിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻഒരുനാള ം മാംസംതിന്നുകയില്ല.

9
അെപ്പാസ്തലെന്റഅവകാശം

1 ഞാൻ സ്വത്രന്തൻ അല്ലേയാ? ഞാൻ
അെപ്പാസ്തലൻ അല്ലേയാ? നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശുവിെനഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേയാ?
കർത്താവിൽ ഞാൻ െചയ്ത ്രപവൃത്തിയുെട
ഫലം നിങ്ങൾ അല്ലേയാ? 2 മറ്റള്ളവർക്ക് ഞാൻ
അെപ്പാസ്തലൻ അെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾെക്കങ്കിലും
ആകുന്നു; എെന്തന്നാൽ കർത്താവിൽ
എെന്റ അെപ്പാസ്തലത്വത്തിെന്റ മു്രദ*
നിങ്ങളേല്ലാ. 3 എെന്ന വിധിക്കുന്നവേരാട്
എനിക്കുള്ള ്രപതിവാദം ഇതാകുന്നു.
4 തിന്നുവാനും കുടിക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക്
അധികാരമില്ലേയാ? 5 മറ്റ് അെപ്പാസ്തലന്മാരും,
കർത്താവിെന്റ സേഹാദരന്മാരും, േകഫാവും
െചയ്യന്നതുേപാെല വിശ്വാസിനിയായ
ഭാര്യേയാടുകൂെട സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക്
അധികാരമില്ലേയാ? 6 അല്ല, േവല
െചയ്യാതിരിക്കുവാൻ എനിക്കും ബർന്നബാസിനും
മാ്രതം അധികാരമില്ല എന്നുേണ്ടാ? 7 സ്വന്ത
െചലവിേന്മൽ യുദ്ധേസവ െചയ്യന്നവൻ ആർ?
* 9. 2 മു്രദഎന്നാൽഅടയാളം.
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മുന്തിരിേത്താട്ടം ഉണ്ടാക്കുകയും അതിെന്റ
ഫലം തിന്നാതിരിക്കുകയും െചയ്യന്നവൻ ആർ?
ആട്ടിൻകൂട്ടെത്ത േമയിക്കുകയും കൂട്ടത്തിെന്റ
പാൽ കുടിക്കാതിരിക്കുകയും െചയ്യന്നവൻ
ആർ? 8ഞാൻഇത് മനുഷ്യരുെട മര്യാദ്രപകാരേമാ
പറയുന്നത?് ന്യായ്രപമാണവും ഇങ്ങെന
പറയുന്നില്ലേയാ?
9 “െമതിക്കുന്ന†കാളയ്ക്ക് മുഖെക്കാട്ട‡ െകട്ടരുത”്
എന്ന് േമാെശയുെട ന്യായ്രപമാണത്തിൽ
എഴുതിയിരിക്കുന്നുവേല്ലാ; ൈദവം കാളയ്ക്ക്
േവണ്ടിേയാ ചിന്തിക്കുന്നത?് 10 അല്ല, േകവലം
നമുക്ക് േവണ്ടിപറയുന്നേതാ?അേത, ഉഴുന്നവൻ§
ആശേയാെട ഉഴുകയും, െമതിക്കുന്നവൻ
െകായ്ത്തുവീതം കിട്ട ം എന്നുള്ള ആശേയാെട
െമതിക്കുകയും േവണ്ടതാകയാൽ നമുക്ക്
േവണ്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നതെ്രത. 11 ഞങ്ങൾ
ആത്മികമായത് നിങ്ങൾക്ക് വിതക്കുന്നു എങ്കിൽ
നിങ്ങള െട ഭൗതികമായത് െകായ്യന്നത് വലിയ
കാര്യേമാ? 12 മറ്റള്ളവർക്ക് നിങ്ങള െടേമൽ
ഈ അധികാരം ഉെണ്ടങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക്
എ്രത അധികം? എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഈ
അധികാരം ്രപേയാഗിച്ചിട്ടില്ല; ്രകിസ്തുവിെന്റ
സുവിേശഷത്തിന് യാെതാരു തടസ്സവും
വരുത്താതിരിക്കുവാൻ സകലവും സഹിക്കുന്നു.
13 ൈദവാലയകർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ
ൈദവാലയത്തിെല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു
† 9. 9 െമതിക്കുക എന്നാൽ ധാന്യം േവർതിരിക്കുക. ‡ 9.
9 മുഖെക്കാട്ട എന്നാൽ മൃഗങ്ങള െട വായും മൂക്കും െകട്ടാൻ

ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഉപകരണം. § 9. 10 ഉഴുക എന്നാൽ
കൃഷിസ്ഥലംഇളക്കിമറിക്കുക.
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എന്നും യാഗപീഠത്തിങ്കൽ ശു്രശൂഷെചയ്യന്നവർ
യാഗപീഠത്തിെല വഴിപാടുകളിൽ ഓഹരിക്കാർ
ആകുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേയാ?
14 അതുേപാെല കർത്താവും സുവിേശഷം
അറിയിക്കുന്നവർ സുവിേശഷത്താൽ
ഉപജീവിക്കണംഎന്ന് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

15 എങ്കിലും എനിക്ക് അർഹതെപ്പട്ടത്
ഒന്നും ഞാൻ അവകാശെപ്പട്ടില്ല; ഇങ്ങെന
എനിക്ക് കിേട്ടണം എന്നുവച്ച് ഞാൻ ഇത്
എഴുതുന്നതും അല്ല; എെന്തന്നാൽ ആെരങ്കിലും
എെന്റ ്രപശംസ നഷ്ടെപ്പടുത്തുന്നതിേനക്കാൾ
മരിക്കുന്നത് തെന്ന എനിക്ക് നല്ലത.് 16 ഞാൻ
സുവിേശഷം അറിയിക്കുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക്
്രപശംസിക്കുവാൻ ഒന്നുമില്ല. നിർബ്ബന്ധം
എെന്റ േമൽ കിടക്കുന്നു. ഞാൻ സുവിേശഷം
അറിയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് അേയ്യാ
കഷ്ടം! 17 ഞാൻ അത് മനഃപൂർവ്വം
നടത്തുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് ്രപതിഫലം ഉണ്ട്;
മനഃപൂർവ്വമെല്ലങ്കിലും, ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിൽ
ഭരേമല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 18 എന്നാൽ എെന്റ
്രപതിഫലംഎന്ത?്സുവിേശഷംഅറിയിക്കുേമ്പാൾ
സുവിേശഷേഘാഷണത്തിലുള്ള അധികാരം
മുഴുവനും ഉപേയാഗിക്കാെത ഞാൻ
സുവിേശഷേഘാഷണം െചലവുകൂടാെത
നടത്തുന്നത് തെന്ന. 19 ഇങ്ങെന ഞാൻ േകവലം
സ്വത്രന്തൻഎങ്കിലുംഅധികംേപെരേനേടണ്ടതിന്
ഞാൻഎെന്നത്തെന്നഎല്ലാവർക്കും ദാസനാക്കി.
20 െയഹൂദന്മാെര േനേടണ്ടതിന് ഞാൻ
െയഹൂദന്മാർക്ക് െയഹൂദെനേപ്പാെല ആയി;
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ന്യായ്രപമാണത്തിൻ കീഴുള്ളവെര േനേടണ്ടതിന്
ഞാൻ ന്യായ്രപമാണത്തിൻ കീഴുള്ളവൻ അല്ല
എങ്കിലും ന്യായ്രപമാണത്തിൻ കീഴുള്ളവർക്ക്
ന്യായ്രപമാണത്തിൻ കീഴുള്ളവെനേപ്പാെല ആയി.
21 ൈദവത്തിന് ന്യായ്രപമാണമില്ലാത്തവൻ
ആകാെത ്രകിസ്തുവിെന്റ ന്യായ്രപമാണത്തിെന്റ
കീഴുള്ളവനായിരിെക്ക,ന്യായ്രപമാണമില്ലാത്തവെര
േനേടണ്ടതിന്ഞാൻന്യായ്രപമാണമില്ലാത്തവർക്ക്
ന്യായ്രപമാണമില്ലാത്തവെനേപ്പാെല
ആയി. 22 ബലഹീനന്മാെര േനേടണ്ടതിന്
ഞാൻ ബലഹീനർക്ക് ബലഹീനനായി;
ഏതുവിധത്തിലും ചിലെര രക്ഷിേക്കണ്ടതിന്
ഞാൻ എല്ലാവർക്കും എല്ലാമായിത്തീർന്നു.
23 സുവിേശഷത്തിൽ ഒരു പങ്കാളിയാേകണ്ടതിന്
ഞാൻ സകലവും സുവിേശഷം നിമിത്തം
െചയ്യന്നു. 24 ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവർ
എല്ലാവരും ഓടുന്നു എങ്കിലും ഒരുവേന ്രപതിഫലം
ലഭിക്കുകയുള്ള എന്ന് അറിയുന്നില്ലേയാ?
നിങ്ങള ം ്രപതിഫലം ലഭിക്കുവാനായി
ഓടുവിൻ. 25 ഓട്ടത്തിൽ പെങ്കടുക്കുന്നവർ
എല്ലാവരും സകലത്തിലും സ്വയം നിയ്രന്തണം
പാലിക്കുന്നു. അത്, അവർ വാടുന്ന കിരീടം
്രപാപിേക്കണ്ടതിനും, നാേമാ വാടാത്ത
കിരീടത്തിനും േവണ്ടിത്തെന്ന. 26 ആകയാൽ
ഞാൻ ലക്ഷ്യമില്ലാത്തവണ്ണമല്ല ഓടുന്നത്;
വായുവിൽൈകചുരുട്ടി ഇടിക്കുന്നതുേപാെലയല്ല
ഞാൻ മല്ലയുദ്ധം െചയ്യന്നത.് 27 എന്നാൽ
മറ്റള്ളവേരാട് ്രപസംഗിച്ചേശഷം ഞാൻ
തെന്ന െകാള്ളരുതാത്തവനായി
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േപാകാതിരിേക്കണ്ടതിന് എെന്റ ശരീരെത്ത
നിയ്രന്തിച്ച്അടിമയാക്കുകയേ്രത െചയ്യന്നത.്

10
യി്രസാേയലിെന്റ ചരി്രതത്തിൽനിന്നുള്ള

മുന്നറിയിപ്പ്
1 സേഹാദരന്മാേര, നമ്മുെട പിതാക്കന്മാർ
എല്ലാവരും േമഘത്തിൻകീഴിൽ ആയിരുന്നു
എന്നും; 2 എല്ലാവരും സമു്രദത്തിൽ കൂടി
കടന്ന് എല്ലാവരും േമഘത്തിലും സമു്രദത്തിലും
സ്നാനം ഏറ്റ് 3 േമാെശേയാടുകൂെട േചർന്നു
എന്നും എല്ലാവരും 4 ഒേര ആത്മികാഹാരം
തിന്നുകയും ഒേര ആത്മികപാനീയം
കുടിക്കുകയും െചയ്തു – അവെര അനുഗമിച്ച
ആത്മികപാറയിൽനിന്നേല്ലാ അവർ കുടിച്ചത്;
ആ പാറ ്രകിസ്തു ആയിരുന്നു. 5 എങ്കിലും
അവരിൽ മിക്കേപരിലും ൈദവം ്രപസാദിച്ചില്ല,
അവെര മരുഭൂമിയിൽതള്ളിയിട്ട കളഞ്ഞുഎന്നും
നിങ്ങൾഅറിയണംഎന്ന്ഞാൻആ്രഗഹിക്കുന്നു.
6 അവർ േമാഹിച്ചതുേപാെല നാമും തിന്മ
േമാഹിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിന് ഇത് നമുക്ക് ഒരു
ദൃഷ്ടാന്തമായിസംഭവിച്ച ;
7 “ജനം തിന്നുവാനും കുടിക്കുവാനും ഇരുന്നു,

കളിക്കുവാൻഎഴുേന്നറ്റ ”
എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന്രപകാരം അവരിൽ
ചിലെരേപ്പാെല നിങ്ങൾ വി്രഗഹാരാധികൾ
ആകരുത.് 8അവരിൽചിലർ ദുർന്നടപ്പിൽമുഴുകി,
ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇരുപത്തിമൂവായിരംേപർ
മരിച്ച േപായതുേപാെല നാമും ദുർന്നടപ്പ കാർ
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ആകരുത.് 9 അവരിൽ ചിലർ
കർത്താവിെന പരീക്ഷിച്ച് സർപ്പങ്ങളാൽ
നശിച്ച േപായതുേപാെല നാമും കർത്താവിെന
പരീക്ഷിക്കരുത.് 10അവരിൽചിലർപിറുപിറുത്ത*്
സംഹാരകനാൽ നശിച്ച േപായതുേപാെല
നിങ്ങൾ പിറുപിറുക്കരുത.് 11 ഇത് ഒരു
ദൃഷ്ടാന്തത്തിനായി അവർക്ക് സംഭവിക്കുകയും
േലാകാവസാനം വെന്നത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മുെട
ഗുണേദാഷത്തിനായി എഴുതിയുമിരിക്കുന്നു.
12 അതുെകാണ്ട് താൻ നില്ക്കുന്നു
എന്ന് േതാന്നുന്നവൻ വീഴാതിരിക്കുവാൻ
സൂക്ഷിച്ച െകാള്ളെട്ട. 13 മനുഷ്യർക്ക്
സാധാരണമല്ലാത്ത പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക്
േനരിട്ടിട്ടില്ല; ൈദവം വിശ്വസ്തൻ ആകുന്നു;
നിങ്ങള െട കഴിവിന് മീെത പരീക്ഷിക്കെപ്പടുവാൻ
അവൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾക്ക്
സഹിക്കുവാൻ കഴിേയണ്ടതിന്
പരീക്ഷേയാടുകൂെട രക്ഷയ്ക്കുള്ള മാർഗ്ഗവും
അവൻനൽകും.
ഭൂതങ്ങള െടവിരുന്ന്

14അതുെകാണ്ട്എെന്റ ്രപിയേര,വി്രഗഹാരാധന
വിേട്ടാടുവിൻ. 15 നിങ്ങൾ വിേവകികൾ
എന്നുവച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു; ഞാൻ പറയുന്നത്
വിലയിരുത്തുവിൻ. 16 നാം അനു്രഗഹിക്കുന്ന
അനു്രഗഹപാ്രതം ്രകിസ്തുവിെന്റ രക്തത്തിെന്റ
കൂട്ടായ്മ അല്ലേയാ? നാം നുറുക്കുന്ന അപ്പം
്രകിസ്തുവിെന്റശരീരത്തിെന്റകൂട്ടായ്മഅല്ലേയാ?

* 10. 10 പിറുപിറുക്കുക എന്നാൽ െവറുപ്പ് ്രപകടിപ്പിക്കാനായി
താണശബ്ദത്തിൽസംസാരിക്കുക
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17അപ്പം ഒന്നാകെകാണ്ട് പലരായനാം ഒരു ശരീരം
ആകുന്നു; നാം എല്ലാവരും ആ ഒേര അപ്പത്തിൽ
പങ്കാളികൾആകുന്നുവേല്ലാ. 18ജഡ്രപകാരമുള്ള
യി്രസാേയലിെന േനാക്കുവിൻ; യാഗങ്ങൾ
ഭക്ഷിക്കുന്നവർ യാഗപീഠത്തിെന്റ കൂട്ടാളികൾ
അല്ലേയാ? 19 വി്രഗഹങ്ങൾക്ക് അർപ്പിച്ചതിന്
്രപാധാന്യം ഉെണ്ടേന്നാ അെല്ലങ്കിൽ വി്രഗഹത്തിന്
്രപാധാന്യം വല്ലതും ഉെണ്ടേന്നാ ആേണാ ഞാൻ
പറയുന്നത?് 20അല്ല,ജാതികൾബലികഴിക്കുന്നത്
ൈദവത്തിനല്ല ഭൂതങ്ങൾക്ക് കഴിക്കുന്നു
എന്നേ്രത; എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭൂതങ്ങള െട
കൂട്ടാളികൾ ആകുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല.
21 നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിെന്റ പാനപാ്രതത്തിൽ
നിന്നും ഭൂതങ്ങള െട പാനപാ്രതത്തിൽ നിന്നും
കുടിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല; നിങ്ങൾക്ക്
കർത്താവിെന്റ േമശയിലും ഭൂതങ്ങള െട
േമശയിലും പങ്കാളികൾ ആകുവാനും
സാ ധിക്കുകയില്ല. 22 അല്ല, നാം കർത്താവിന്
േകാപം ജ്വലിപ്പിക്കുവാൻ ്രശമിക്കുന്നുേവാ?
അവേനക്കാൾനാംബലവാന്മാേരാ?
ൈദവെത്തമഹത്വെപ്പടുത്തുവാൻജീവിക്കുക

23 എല്ലാം എനിക്ക് നിയമാനുസൃതമാണ,്
എങ്കിലും സകലവും ്രപേയാജനമുള്ളതല്ല;
എല്ലാം എനിക്ക് നിയമാനുസൃതമാണ,് എങ്കിലും
സകലവും ആത്മികവർദ്ധന വരുത്തുന്നില്ല.
24ഓേരാരുത്തൻ സ്വന്തം ഗുണമല്ല, മറ്റള്ളവെന്റ
ഗുണം അേന്വഷിക്കെട്ട. 25 കടയിൽ
വിൽക്കുന്നത് എല്ലാം മനസ്സാക്ഷി നിമിത്തം ഒന്നും
അേന്വഷിക്കാെത കഴിക്കുവിൻ. 26 ഭൂമിയും
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അതിെന്റ പൂർണ്ണതയും കർത്താവിനുള്ളതേല്ലാ.
27 അവിശ്വാസികളിൽ ഒരുവൻ നിങ്ങെള
ക്ഷണിക്കുകയും, നിങ്ങൾക്ക് േപാകുവാൻ
മനസ്സ മുെണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങള െട മുമ്പിൽ
വിളമ്പുന്നത് എന്തായാലും മനസ്സാക്ഷി നിമിത്തം
ഒന്നും അേന്വഷിക്കാെത ഭക്ഷിക്കുവിൻ.
28 എങ്കിലും ഒരുവൻ: ഇത് വി്രഗഹാർപ്പിതം
എന്നു നിങ്ങേളാട് പറഞ്ഞാൽആഅറിയിച്ചവൻ
നിമിത്തവും മനസ്സാക്ഷി നിമിത്തവും തിന്നരുത.്
29 മനസ്സാക്ഷി എന്നു ഞാൻ പറയുന്നത്
നിങ്ങള േടതല്ല, അത് മറ്റവേന്റതേ്രത.
എെന്തന്നാൽ, എെന്റ സ്വാത്രന്ത്യം മെറ്റാരുവെന്റ
മനസ്സാക്ഷിയാൽ വിധിക്കെപ്പടുന്നത്
എന്തിന?് 30 സ്േതാ്രതേത്താെട ഞാൻ
അനുഭവിക്കുന്നുെവങ്കിൽ, സ്േതാ്രതംെചയ്ത
ഭക്ഷണം നിമിത്തം ഞാൻ ദുഷിക്കെപ്പടുന്നത്
എന്തിന?് 31 ആകയാൽ, നിങ്ങൾ
ഭക്ഷിച്ചാലും കുടിച്ചാലും എന്തുെചയ്താലും
എല്ലാം ൈദവത്തിെന്റ മഹത്വത്തിനായി
െചയ്യ വിൻ. 32 െയഹൂദന്മാർേക്കാ
യവനന്മാർേക്കാ ൈദവസഭയ്േക്കാ
ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുവിൻ.
33 ഞാനും എെന്റ ഗുണമല്ല, പലർ
രക്ഷിയ്ക്കെപ്പേടണ്ടതിന് അവരുെട ഗുണംതെന്ന
അേന്വഷിച്ച െകാണ്ട് എല്ലാവെരയും
എല്ലാംെകാണ്ടും ്രപസാദിപ്പിക്കുന്നുവേല്ലാ.

11
1ഞാൻ്രകിസ്തുവിെനഅനുകരിക്കുന്നതുേപാെല
നിങ്ങള ംഎെന്നഅനുകരിക്കുവിൻ.



1 െകാരിന്ത്യർ 11:2 xxxiv 1 െകാരിന്ത്യർ 11:10

മൂടുപടം ഇടുക
2 നിങ്ങൾ സകലത്തിലും എെന്ന ഓർക്കുകയും
ഞാൻ നിങ്ങെള ഏല്പിച്ച നടപടി്രകമങ്ങൾ
അ്രപകാരം തെന്ന ്രപമാണിക്കുകയും
െചയ്യ കയാൽ നിങ്ങെള പുകഴ്ത്തുന്നു.
3 എന്നാൽ ഏതു പുരുഷെന്റയും തല ്രകിസ്തു,
സ്്രതീയുെട തല പുരുഷൻ, ്രകിസ്തുവിെന്റ
തല ൈദവം എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം എന്ന്
ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 4 മൂടുപടം* ഇട്ട്
്രപാർത്ഥിക്കുകേയാ ്രപവചിക്കുകേയാ െചയ്യന്ന
ഏത് പുരുഷനും തെന്റതലെയഅപമാനിക്കുന്നു.
5 എന്നാൽ മൂടുപടമില്ലാെത ്രപാർത്ഥിക്കുകേയാ
്രപവചിക്കുകേയാ െചയ്യന്ന ഏത് സ്്രതീയും
തെന്റ തലെയ അപമാനിക്കുന്നു; അത് അവൾ
ക്ഷൗരം† െചയ്യിച്ചതു േപാെലയേല്ലാ. 6 സ്്രതീ
മൂടുപടമിടുന്നിെല്ലങ്കിൽ മുടി മുറിച്ച കളയെട്ട.
മുറിക്കുന്നേതാ ക്ഷൗരം െചയ്യിക്കുന്നേതാ
സ്്രതീക്ക് ലജ്ജെയങ്കിൽ മൂടുപടം ഇട്ട െകാള്ളെട്ട.
7 പുരുഷൻ ൈദവത്തിെന്റ ്രപതിമയും േതജസ്സ ം
ആകയാൽ മൂടുപടം ഇേടണ്ടതല്ല. എന്നാൽ
സ്്രതീ പുരുഷെന്റ േതജസ്സ് ആകുന്നു.
8 പുരുഷൻ സ്്രതീയിൽ നിന്നല്ലേല്ലാ സ്്രതീ
പുരുഷനിൽ നിന്നേ്രത ഉണ്ടായത.് 9 പുരുഷൻ
സ്്രതീക്കായിട്ടല്ല സ്്രതീ പുരുഷനായിട്ടേല്ലാ
സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടത.് 10 അതുെകാണ്ട് ദൂതന്മാർ
നിമിത്തം അധികാരത്തിെന്റ ‡്രപതീകമായ

* 11. 4 മൂടുപടം എന്നാൽ തല മൂടുന്നതിനുള്ള തുണി.
† 11. 5 ക്ഷൗരം െചയ്യ ക എന്നാൽ മുടി മുറിച്ച കളയുക, മുടി
വടിച്ച കളയുക. ‡ 11. 10 അധികാരത്തിെന്റ പുരുഷെന്റ
അധികാരമാണ്;സ്്രതീയുെടയല്ല
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മൂടുപടം സ്്രതീക്ക് ഉണ്ടായിരിേക്കണം.
11 എന്നാൽ കർത്താവിൽ പുരുഷെന കൂടാെത
സ്്രതീയുമില്ല സ്്രതീെയ കൂടാെത പുരുഷനുമില്ല.
12 എെന്തന്നാൽ സ്്രതീ പുരുഷനിൽനിന്ന്
ഉണ്ടായതുേപാെല പുരുഷനും സ്്രതീ മുഖാന്തരം
ഉണ്ടാകുന്നു; എന്നാൽ സകലവും ൈദവത്തിൽ
നിന്നാകുന്നു. 13 നിങ്ങൾതെന്ന വിധിക്കുവിൻ;
സ്്രതീ മൂടുപടം ഇടാെത ൈദവേത്താട്
്രപാർത്ഥിക്കുന്നത് േയാഗ്യേമാ? 14 പുരുഷൻ
മുടി നീട്ടിയാൽ അത് അവന് അപമാനം എന്നും
15 സ്്രതീ മുടി നീട്ടിയാേലാ, അത് മൂടുപടമായി
നല്കിയിരിക്കുകെകാണ്ട് അവൾക്ക് മാനം
ആകുന്നു എന്നും ്രപകൃതി തെന്ന നിങ്ങെള
പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേയാ? 16 ഒരുവൻ തർക്കിക്കുവാൻ
ഭാവിച്ചാൽ ഇതല്ലാെതയുള്ള ഒരു മര്യാദ
ഞങ്ങൾക്കില്ല, ൈദവസഭകൾക്കുമില്ല എന്ന്
ഓർക്കെട്ട.

കർത്താവിെന്റ േമശ
17 ഇനിയും നിർേദ്ദശിക്കുവാൻ േപാകുന്ന
കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ നിങ്ങെള ്രപശംസിക്കുന്നില്ല;
കാരണം നിങ്ങൾ കൂടിവരുന്നത് നല്ലതിനായല്ല,
േദാഷത്തിനായിട്ടേ്രത. 18 ഒന്നാമത്, നിങ്ങൾ
സഭയായി ഒന്നിച്ച കൂടുേമ്പാൾ നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ ഭിന്നത ഉെണ്ടന്ന് ഞാൻ േകൾക്കുന്നു;
അത് ഭാഗികമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയും
െചയ്യന്നു. 19 നിങ്ങളിൽ േയാഗ്യരായവെര
തിരിച്ചറിേയണ്ടതിന് നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
ഭിന്നത ഉണ്ടാേകണ്ടത് ആവശ്യം. 20 നിങ്ങൾ
കൂടിവരുേമ്പാൾ കർത്താവിെന്റ അത്താഴം
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ഭക്ഷിക്കുവാനല്ല വരുന്നത.് 21 എെന്തന്നാൽ,
ഭക്ഷണം കഴിക്കുേമ്പാൾ ഓേരാരുത്തരും
അവരവരുെട അത്താഴം ആദ്യം കഴിക്കുന്നു.
അങ്ങെന ഒരുവൻ വിശന്നും മെറ്റാരുവൻ
ലഹരിപിടിച്ച ം ഇരിക്കുന്നു. 22 തിന്നുവാനും
കുടിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് വീടുകൾ ഇല്ലേയാ?
അല്ല, ൈദവത്തിെന്റ സഭെയ നിങ്ങൾ
നിന്ദിക്കുകയും, ഇല്ലാത്തവെര ലജ്ജിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യന്നുേവാ? നിങ്ങേളാട് എന്ത് പറേയണ്ടു?
നിങ്ങെള പുകഴ്ത്തുകേയാ? ഇതിൽ
ഞാൻ നിങ്ങെള പുകഴ്ത്തുന്നില്ല. 23 ഞാൻ
കർത്താവിൽ നിന്നു ്രപാപിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക്
ഏല്പിക്കുന്നത് എെന്തന്നാൽ: കർത്താവായ
േയശുവിെന കാണിച്ച െകാടുത്ത രാ്രതിയിൽ
അവൻ അപ്പം എടുത്ത് സ്േതാ്രതംെചാല്ലി
നുറുക്കി: 24 ഇത് നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള
എെന്റ ശരീരം; എെന്റ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത്
െചയ്യ വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. 25 അതുേപാെല
തെന്ന അത്താഴം കഴിഞ്ഞേശഷം, അവൻ
പാനപാ്രതവും എടുത്തു; ഈ പാനപാ്രതം എെന്റ
രക്തത്തിൽ പുതിയനിയമം ആകുന്നു; ഇത്
കുടിക്കുേമ്പാെഴാെക്കയുംഎെന്റഓർമ്മയ്ക്കായി
െചയ്യ വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. 26 അങ്ങെന
നിങ്ങൾ ഈഅപ്പം തിന്നുകയും ഈ പാനപാ്രതം
കുടിക്കുകയും െചയ്യ േമ്പാെഴാെക്കയും
കർത്താവ് വരുേവാളം അവെന്റ മരണെത്ത
്രപസ്താവിക്കുന്നു. 27 അതുെകാണ്ട്
അേയാഗ്യമായ രീതിയിൽ അപ്പം തിന്നുകേയാ
കർത്താവിെന്റ പാനപാ്രതം കുടിയ്ക്കുകേയാ
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െചയ്യന്നവൻ എല്ലാം കർത്താവിെന്റ ശരീരവും
രക്തവും സംബന്ധിച്ച് കുറ്റക്കാരൻ ആകും.
28 മനുഷ്യൻ തെന്നത്താൻ പരിേശാധിച്ചിട്ട േവണം
ഈ അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാ്രതത്തിൽനിന്ന്
കുടിക്കുകയും െചയ്യ വാൻ. 29 അതുെകാണ്ട,്
ശരീരെത്ത വിേവചിക്കാെത§ തിന്നുകയും
കുടിക്കുകയും െചയ്യന്നവൻ തനിക്കുതെന്ന
ശിക്ഷാവിധി ഭക്ഷിക്കുകയും കുടിക്കുകയും
െചയ്യന്നു. 30 അത് കാരണം നിങ്ങളിൽ
പലരും ബലഹീനരും േരാഗികള ം ആകുന്നു;
അേനകരും നി്രദെകാള്ളന്നു. 31 നാം
നെമ്മത്തെന്ന വിധിച്ചാൽ വിധിക്കെപ്പടുകയില്ല.
32 എന്നാൽ നാം വിധിക്കെപ്പടുന്നു എങ്കിേലാ
േലാകേത്താടുകൂെട ശിക്ഷാവിധിയിൽ
അകെപ്പടാതിരിേക്കണ്ടതിന് കർത്താവ് നമുക്ക്
ശിക്ഷണം നൽകുകയാകുന്നു. 33 ആകയാൽ
സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ
കൂടുേമ്പാൾ അേന്യാന്യം കാത്തിരിക്കുവിൻ.
34 വല്ലവനും വിശക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ
ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് ന്യായവിധിയ്ക്ക് കാരണം
ആകാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവൻ വീട്ടിൽവച്ച്
ഭക്ഷണം കഴിക്കെട്ട. േശഷം കാര്യങ്ങെള ഞാൻ
വന്നിട്ട് ്രകമെപ്പടുത്തും.

12
ആത്മികവരങ്ങൾ

§ 11. 29 ശരീരെത്ത വിേവചിക്കാെത ശരീരം എന്നത്
കർത്താവിെന്റശരീരമാണ് ചില കെയ്യഴുത്തു്രപതികളിൽ ഇങ്ങെന
വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്
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1 സേഹാദരന്മാേര, ആത്മികവരങ്ങെളക്കുറിച്ച്
നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലാതിരിക്കരുത് എന്ന്
ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 2 നിങ്ങൾ ജാതികൾ
ആയിരുന്നേപ്പാൾ നിങ്ങെള വഴിെതറ്റിച്ച കളഞ്ഞ
ഊമവി്രഗഹങ്ങളാൽ നടത്തെപ്പട്ടിരുന്നു
എന്ന് അറിയുന്നുവേല്ലാ. 3 ആകയാൽ
ൈദവാത്മാവിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ ആരും
േയശു ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ എന്ന് പറയുകയില്ല;
പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അല്ലാെത േയശു കർത്താവ്
എന്ന്പറയുവാൻആർക്കുംകഴിയുകയുമില്ലഎന്ന്
ഞാൻനിങ്ങെള ്രഗഹിപ്പിക്കുന്നു.

4 എന്നാൽ കൃപാവരങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്;
എങ്കിലും ആത്മാവ് ഒന്നേ്രത. 5 ശു്രശൂഷകളിൽ
വ്യത്യാസം ഉണ്ട;് എങ്കിലും കർത്താവ് ഒരുവൻ.
6 ്രപവൃത്തികളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്; എങ്കിലും
എല്ലാവരിലും എല്ലാം ്രപവർത്തിക്കുന്ന
ൈദവം ഒരുവൻ തെന്ന. 7 എന്നാൽ
ഓേരാരുത്തർക്കും ആത്മാവിെന്റ ്രപകാശനം
െപാതു്രപേയാജനത്തിനായി നല്കെപ്പടുന്നു.
8 ഒരാൾക്ക് ആത്മാവിനാൽ ജ്ഞാനത്തിെന്റ
വചനവും മെറ്റാരാൾക്ക് അേത ആത്മാവിനാൽ
പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ വചനവും നല്കെപ്പടുന്നു;
9 േവെറാരാൾക്ക് അേത ആത്മാവിനാൽ
വിശ്വാസം, മെറ്റാരാൾക്ക് അേത ആത്മാവിനാൽ
േരാഗശാന്തികള െട വരങ്ങൾ; 10 ഒരാൾക്ക്
വീര്യ്രപവൃത്തികൾ; മെറ്റാരാൾക്ക് ്രപവചനം;
മെറ്റാരുവന് ആത്മാക്കള െട വിേവചനം;
േവെറാരുവന് പലവിധ ഭാഷകൾ; മെറ്റാരാൾക്ക്
ഭാഷകള െട വ്യാഖ്യാനം. 11എന്നാൽ ഇത് എല്ലാം
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്രപവർത്തിക്കുന്നത് താൻ ഇച്ഛിക്കുംേപാെല
അവനവന് അതത് വരം പകുത്തുെകാടുക്കുന്ന
ഒേര ആത്മാവ് തെന്ന. 12 ശരീരം
ഒന്നാെണങ്കിലും അതിന് പല അവയവങ്ങൾ
ഉണ്ടേല്ലാ. ശരീരത്തിെന്റ അവയവങ്ങൾ
പലതായിരിെക്കഅവഎല്ലാം േചർന്ന് ഒരു ശരീരം
ആയിരിക്കുന്നതുേപാെല ആകുന്നു ്രകിസ്തുവും.
13 െയഹൂദന്മാേരാ യവനന്മാേരാ ദാസേനാ
സ്വത്രന്തേനാനാംഎല്ലാവരുംഏകശരീരമാകുമാറ്
ഒേര ആത്മാവിൽ സ്നാനം ഏറ്റ ം എല്ലാവരും
ഒേര ആത്മാവിെന പാനംെചയ്തുമിരിക്കുന്നു.
14ശരീരം ഒരു അവയവമല്ല പലതേ്രത. 15ഞാൻ
ൈക അല്ലായ്കെകാണ്ട് ശരീരത്തിലുള്ളതല്ല
എന്ന് കാൽ പറയുന്നു എങ്കിൽ അതിനാൽ അത്
ശരീരത്തിലുള്ളതല്ല എന്ന് വരികയില്ല. 16ഞാൻ
കണ്ണ് അല്ലായ്കെകാണ്ട് ശരീരത്തിലുള്ളതല്ല
എന്ന് െചവി പറയുന്നു എങ്കിൽ അതിനാൽ
അത് ശരീരത്തിലുള്ളതല്ല എന്നും വരികയില്ല.
17ശരീരം മുഴുവൻ കണ്ണായാൽ േകൾവി എവിെട?
മുഴുവൻ ്രശവണം ആയാൽ ്രഘാണം* എവിെട?
18ൈദവേമാതെന്റഇഷ്ട്രപകാരംഅവയവങ്ങെള
ശരീരത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു. 19 എല്ലാം ഒരു
അവയവം എങ്കിൽ ശരീരം എവിെട? 20എന്നാൽ
അവയവങ്ങൾ പലെതങ്കിലും ശരീരം ഒന്ന്
തെന്ന. 21 കണ്ണ് കേയ്യാട്: നിെന്നെക്കാണ്ട്
എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നും തല കാലുകേളാട:്
നിങ്ങെളെക്കാണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല
എന്നും പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല. 22 േനെര

* 12. 17 ്രഘാണംഎന്നാൽമണം
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മറിച്ച,് ശരീരത്തിൽ ബലം കുറഞ്ഞവ എന്നു
േതാന്നുന്ന അവയവങ്ങൾ തെന്ന നമുക്ക്
ആവശ്യമുള്ളവയാകുന്നു. 23 ശരീരത്തിൽ
മാനം കുറഞ്ഞവ എന്നു േതാന്നുന്നവയ്ക്ക് നാം
അധികം മാനം അണിയിക്കുന്നു; നമ്മിൽ അഴക്
കുറഞ്ഞവയ്ക്ക് അധികം അഴക് വരുത്തുന്നു;
24 നമ്മിൽ അഴകുള്ള അവയവങ്ങൾക്ക് അത്
ആവശ്യമില്ലേല്ലാ. 25 എന്നാൽ, ശരീരത്തിൽ
ഭിന്നത വരാെത അവയവങ്ങൾ അേന്യാന്യം
ഒരുേപാെല കരുേതണ്ടതിനായി കുറവുള്ളതിന്
അധികം മാനം െകാടുത്തുെകാണ്ട് ശരീരെത്ത
ൈദവം കൂട്ടിേച്ചർത്തിരിക്കുന്നു. 26 അതിനാൽ
ഒരു അവയവം കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു എങ്കിൽ
അവയവങ്ങൾ ഒെക്കയും അതിേനാടുകൂെട
കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു; ഒരു അവയവത്തിന്
മാനം വന്നാൽ അവയവങ്ങൾ ഒെക്കയും
അതിേനാടുകൂെട സേന്താഷിക്കുന്നു.
27 എന്നാൽ നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിെന്റ ശരീരവും
ഓേരാരുത്തൻ െവേവ്വെറയായി അവയവങ്ങള ം
ആകുന്നു. 28 ൈദവം സഭയിൽ ഒന്നാമത്
അെപ്പാസ്തലന്മാർ, രണ്ടാമത് ്രപവാചകന്മാർ,
മൂന്നാമത് ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാർ, ഇങ്ങെന
ഓേരാരുത്തെര നിയമിക്കുകയും, പിെന്ന
വീര്യ്രപവൃത്തികൾ, േരാഗശാന്തികള െട വരങ്ങൾ,
സഹായം െചയ്യ വാനുള്ള വരം, പരിപാലനവരം,
വിവിധഭാഷാവരം എന്നിവ നല്കുകയും
െചയ്തു. 29 എല്ലാവരും അെപ്പാസ്തലന്മാരല്ല.
എല്ലാവരും ്രപവാചകന്മാരല്ല. എല്ലാവരും
ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരല്ല. എല്ലാവരും
വീര്യ്രപവൃത്തികൾ െചയ്യന്നവരല്ല.
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30 എല്ലാവർക്കും േരാഗശാന്തിക്കുള്ള
വരം ഇല്ല. എല്ലാവരും അന്യഭാഷകളിൽ
സംസാരിക്കുന്നില്ല. 31 എല്ലാവരും
വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നില്ല. േ്രശഷ്ഠവരങ്ങെള
വാഞ്ചിക്കുക; ഇനി അതിേ്രശഷ്ഠമാെയാരു
മാർഗ്ഗംഞാൻനിങ്ങൾക്ക്കാണിച്ച തരാം.

13
സ്േനഹത്തിെന്റ േ്രശഷ്ഠത

1 ഞാൻ മനുഷ്യരുെടയും ദൂതന്മാരുെടയും
ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നു എങ്കിലും എനിക്ക്
സ്േനഹം ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ മുഴങ്ങുന്ന
െചേമ്പാ ചിലമ്പുന്ന ൈകത്താളേമാ* അേ്രത.
2 എനിക്ക് ്രപവചനവരം ഉണ്ടായിട്ട് സകല
മർമ്മങ്ങള ം സകല ജ്ഞാനവും ്രഗഹിച്ചാലും,
മലകെളനീക്കുവാൻതക്കവിശ്വാസം ഉണ്ടായാലും
സ്േനഹമില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഏതുമില്ല.
3 എനിക്കുള്ളെതല്ലാം ദരി്രദെര േപാറ്റ വാൻ
ദാനം െചയ്താലും, എെന്റ ശരീരം ചുടുവാൻ
ഏല്പിച്ചാലും, സ്േനഹം ഇല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക്
ഒരു ്രപേയാജനവും ഇല്ല. 4സ്േനഹം ദീർഘമായി
ക്ഷമിക്കുന്നു; ദയ കാണിക്കുന്നു; സ്േനഹം
അസൂയെപ്പടുന്നില്ല, 5ആത്മ്രപശംസനടത്തുന്നില്ല,
സ്േനഹം അഹങ്കരിക്കുന്നില്ല, അേയാഗ്യമായി
നടക്കുന്നില്ല, സ്വാർത്ഥം അേന്വഷിക്കുന്നില്ല,
േദ്വഷ്യെപ്പടുന്നില്ല, േദാഷം കണക്കിടുന്നില്ല;
6 അനീതിയിൽ സേന്താഷിക്കാെത സത്യത്തിൽ
സേന്താഷിക്കുന്നു; 7എല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നു, എല്ലാം

* 13. 1 ൈകത്താളംഎന്നാൽഒരു വാേദ്യാപകരണം.
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വിശ്വസിക്കുന്നു, എല്ലാം ്രപത്യാശിയ്ക്കുന്നു,
എല്ലാം സഹിക്കുന്നു. 8 സ്േനഹം ഒരുനാള ം
അവസാനിക്കുന്നില്ല. ്രപവചനവരേമാ,
അത് നീങ്ങിേപ്പാകും; ഭാഷാവരേമാ,
അത് നിന്നുേപാകും; ജ്ഞാനേമാ, അത്
നീങ്ങിേപ്പാകും. 9 എെന്തന്നാൽ, ഭാഗികമായി
മാ്രതം നാം അറിയുന്നു; ഭാഗികമായി മാ്രതം
്രപവചിക്കുന്നു; 10 പൂർണ്ണമായത് വരുേമ്പാേഴാ
ഭാഗികമായത് നീങ്ങിേപ്പാകും. 11 ഞാൻ
ശിശുവായിരുന്നേപ്പാൾ ശിശുവിെനേപ്പാെല
സംസാരിച്ച , ശിശുവിെനേപ്പാെല ചിന്തിച്ച ,
ശിശുവിെനേപ്പാെല നിരൂപിച്ച ; പുരുഷനായ
േശഷേമാ ഞാൻ ശിശുവിനുള്ളത്
ത്യജിച്ച കളഞ്ഞു. 12 എെന്തന്നാൽ ഇേപ്പാൾ
നാം കണ്ണാടിയിൽ അവ്യക്തമായി കാണുന്നു;
അേപ്പാൾ മുഖാമുഖമായി കാണും; ഇേപ്പാൾ
ഞാൻ ഭാഗികമായി അറിയുന്നു; അേപ്പാേഴാ
ഞാൻ പൂർണ്ണമായിഅറിയെപ്പട്ടതുേപാെലഞാൻ
പൂർണ്ണമായി തെന്ന അറിയും. 13 ആകയാൽ
വിശ്വാസം, ്രപത്യാശ, സ്േനഹം ഈ മൂന്നും
നിലനില്ക്കുന്നു; ഇവയിൽ വലിയേതാ സ്േനഹം
തെന്ന.

14
്രപവചനവരവും ഭാഷാവരവും

1സ്േനഹം ആചരിക്കുവാൻ ഉത്സാഹിക്കുവിൻ!
ആത്മികവരങ്ങള ം വിേശഷാൽ ്രപവചനവരവും
വാഞ്ഛിക്കുവിൻ. 2 എെന്തന്നാൽ
അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ
മനുഷ്യേരാടല്ലൈദവേത്താടേ്രതസംസാരിക്കുന്നു;
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ആരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ലേല്ലാ; എങ്കിലും അവൻ
ആത്മാവിൽ മർമ്മങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു.
3 ്രപവചിക്കുന്നവൻ ആത്മികവർദ്ധനയ്ക്കും
്രപേബാധനത്തിനും ആശ്വാസത്തിനുമായി
മനുഷ്യേരാട് സംസാരിക്കുന്നു. 4അന്യഭാഷയിൽ
സംസാരിക്കുന്നവൻ തനിക്കുതെന്ന
ആത്മികവർദ്ധന വരുത്തുന്നു; എന്നാൽ
്രപവചിക്കുന്നവൻ സഭയ്ക്ക് ആത്മികവർദ്ധന
വരുത്തുന്നു. 5 നിങ്ങൾ എല്ലാവരും
അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കണം എന്നും
കൂടുതലായി ്രപവചിക്കണം എന്നും ഞാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു. അന്യഭാഷകളിൽ
സംസാരിക്കുന്നവൻ സഭയ്ക്ക് ആത്മികവർദ്ധന
ലഭിേക്കണ്ടതിന്, താൻ സംസാരിച്ചത്
വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ ്രപവചിക്കുന്നവൻ
അവേനക്കാൾ വലിയവൻ. 6 സേഹാദരന്മാേര,
ഞാൻ െവളിപ്പാടായിേട്ടാ ജ്ഞാനമായിേട്ടാ
്രപവചനമായിേട്ടാ ഉപേദശമായിേട്ടാ നിങ്ങേളാട്
സംസാരിക്കാെത അന്യഭാഷകളിൽ
സംസാരിച്ച െകാണ്ട് നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ്രപേയാജനം?
7 കുഴൽ, വീണ എന്നിങ്ങെന ശബ്ദം
ഉണ്ടാക്കുന്ന നിർജ്ജീവസാധനങ്ങൾ തെന്നയും
ശബ്ദവ്യത്യാസം കാണിക്കാതിരുന്നാൽ
ഊതിയേതാ മീട്ടിയേതാ എതാെണന്ന് എങ്ങെന
അറിയും? 8 കാഹളം ഊതുേമ്പാൾ അതിെന്റ
ശബ്ദം വ്യക്തമായി പുറെപ്പടുവിച്ചിെല്ലങ്കിൽ
യുദ്ധത്തിനു ആർ ഒരുങ്ങും? 9 അതുേപാെല
നിങ്ങള ം നാവുെകാണ്ട് വ്യക്തമായ വാക്ക്
ഉച്ചരിക്കാതിരുന്നാൽസംസാരിക്കുന്നത്എെന്തന്ന്
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എങ്ങെന അറിയും? നിങ്ങൾ കാറ്റിേനാട്
സംസാരിക്കുന്നവെര േപാെല ആകുമേല്ലാ.
10 േലാകത്തിൽ വിവിധ ഭാഷകൾ അനവധി
ഉണ്ട്; അവയിൽ ഒന്നും അർത്ഥമില്ലാത്തതല്ല.
11ഞാൻഭാഷയുെടഅർത്ഥംഅറിയാതിരുന്നാൽ
സംസാരിക്കുന്നവന് ഞാൻ ബർബ്ബരൻ*
ആയിരിക്കും; സംസാരിക്കുന്നവൻ എനിക്കും
ബർബ്ബരൻ ആയിരിക്കും. 12 അതുേപാെല
നിങ്ങള ം ആത്മവരങ്ങെളക്കുറിച്ച്
തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരാകയാൽ സഭയുെട
ആത്മിക വർദ്ധനയ്ക്കായി, േ്രശഷ്ഠമായതിനു
േവണ്ടി പരി്രശമിക്കുവിൻ. 13 അതുെകാണ്ട്
അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ
വ്യാഖ്യാനവരത്തിനായി ്രപാർത്ഥിക്കെട്ട.
14 എെന്തന്നാൽ ഞാൻ അന്യഭാഷയിൽ
്രപാർത്ഥിക്കുന്നു എങ്കിൽ എെന്റ ആത്മാവ്
്രപാർത്ഥിക്കുന്നു; എെന്റ ബുദ്ധിേയാ
ഫലമില്ലാത്തതായിരിക്കുന്നു. 15അേപ്പാൾ ഞാൻ
എന്ത് െചേയ്യണം? ഞാൻ ആത്മാവുെകാണ്ട്
്രപാർത്ഥിക്കും; ബുദ്ധിെകാണ്ടും ്രപാർത്ഥിക്കും;
ആത്മാവുെകാണ്ട് പാടും; ബുദ്ധിെകാണ്ടും
പാടും. 16 അല്ല, നീ ആത്മാവുെകാണ്ട്
സ്േതാ്രതം െചാല്ലിയാൽ ആത്മവരമില്ലാത്തവന്
നീ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകാത്തതുെകാണ്ട്
നിെന്റ സ്േതാ്രതത്തിന് എങ്ങെന ആേമൻ
പറയും? 17 നീ നന്നായി സ്േതാ്രതം
െചാല്ല ന്നു സത്യം; എങ്കിലും േകൾക്കുന്നവന്
ആത്മികവർദ്ധന വരുന്നില്ലതാനും.

* 14. 11 ബർബ്ബരൻഎന്നാൽഅപരിഷ്കൃതർ
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18 നിങ്ങെളല്ലാവരിലും അധികം ഞാൻ
അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
ഞാൻ ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കുന്നു. 19എങ്കിലും
സഭയിൽ പതിനായിരം വാക്ക് അന്യഭാഷയിൽ
സംസാരിക്കുന്നതിേനക്കാൾ അധികം,
മറ്റള്ളവെരയും പഠിപ്പിേക്കണ്ടതിന് ബുദ്ധിെകാണ്ട്
അഞ്ചുവാക്ക് പറയുവാൻഞാൻഇച്ഛിക്കുന്നു.

20 സേഹാദരന്മാേര, ബുദ്ധിയിൽ
കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആകരുത;് എങ്കിലും, തിന്മയ്ക്ക്
ശിശുക്കൾ ആയിരിക്കുവിൻ; ബുദ്ധിയിേലാ
മുതിർന്നവരാകുവിൻ.
21 “അന്യഭാഷകളാലും അന്യന്മാരുെട

അധരങ്ങളാലും ഞാൻ ഈ ജനേത്താട്
സംസാരിക്കും എങ്കിലും അവർ എെന്റ
വാക്ക് േകൾക്കുകയില്ല എന്ന് കർത്താവ്
അരുളിെച്ചയ്യന്നു”

എന്ന് ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
22 അതുെകാണ്ട് അന്യഭാഷകൾ
അടയാളമായിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസികൾക്കല്ല,
അവിശ്വാസികൾക്കേ്രത; ്രപവചനേമാ
അവിശ്വാസികൾക്കല്ല, വിശ്വാസികൾക്ക് തെന്ന.
23 സഭ ഒെക്കയും ഒരുമിച്ച കൂടി എല്ലാവരും
അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ
ആത്മവരമില്ലാത്തവേരാ അവിശ്വാസികേളാ
അകത്ത് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ്രഭാന്തുണ്ട്
എന്ന് പറയുകയില്ലേയാ? 24 എല്ലാവരും
്രപവചിക്കുന്നു എങ്കിേലാ അവിശ്വാസിേയാ
ആത്മവരമില്ലാത്തവേനാ അകത്തുവന്നാൽ
എല്ലാവരുെട വാക്കിനാലും അവന് പാപേബാധം
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വരും; അവൻ എല്ലാവരാലും വിലയിരുത്തെപ്പടും.
25അവെന്റഹൃദയരഹസ്യങ്ങള ം െവളിെപ്പട്ട വരും;
അങ്ങെന അവൻ കവിണ്ണ വീണ്, ൈദവം
വാസ്തവമായി നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ഉണ്ട് എന്ന്
ഏറ്റ പറഞ്ഞ്ൈദവെത്തനമസ്കരിക്കും.

്രകമ്രപകാരമുള്ളആരാധന
26 ആകയാൽ എന്ത?് സേഹാദരന്മാേര,
നിങ്ങൾ കൂടിവരുേമ്പാൾ ഓേരാരുത്തന്
സങ്കീർത്തനം ഉണ്ട്, ഉപേദശം ഉണ്ട,് െവളിപ്പാട്
ഉണ്ട്,അന്യഭാഷ ഉണ്ട,്വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ട,്സകലവും
ആത്മികവർദ്ധനയ്ക്കുേവണ്ടി െചയ്യെട്ട.
27 അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ
രണ്ടുേപേരാ ഏറിയാൽ മൂന്നുേപേരാ ആകെട്ട;
അവർ ഓേരാരുത്തനായി സംസാരിക്കുകയും
ഒരുവൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും െചയ്യെട്ട.
28 എന്നാൽ, വ്യാഖ്യാനി ഇല്ലാതിരുന്നാൽ
അന്യഭാഷക്കാരൻസഭയിൽമിണ്ടാെത,തേന്നാടും
ൈദവേത്താടും സംസാരിക്കെട്ട. 29 ്രപവാചകന്മാർ
രണ്ട് മൂന്ന് േപർ സംസാരിക്കുകയും മറ്റ ള്ളവർ
വിലയിരുത്തുകയും െചയ്യെട്ട. 30 എന്നാൽ
സഭയിൽ ഇരിക്കുന്നവനായ മെറ്റാരുവന്
െവളിപ്പാടുണ്ടായാേലാ ഒന്നാമത്തവൻ
മിണ്ടാതിരിക്കെട്ട. 31 എെന്തന്നാൽ എല്ലാവരും
പഠിക്കുവാനും എല്ലാവർക്കും ്രപേബാധനം
ലഭിക്കുവാനുമായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും
ഓേരാരുത്തനായി ്രപവചിക്കാമേല്ലാ.
32 ്രപവാചകന്മാരുെട ആത്മാക്കൾ
്രപവാചകന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
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33 ൈദവം കലക്കത്തിെന്റ ൈദവമല്ല, മറിച്ച്
സമാധാനത്തിെന്റൈദവമേ്രത.

34 വിശുദ്ധന്മാരുെട സർവ്വസഭകളിലും
എന്നേപാെല സ്്രതീകൾ സഭാേയാഗങ്ങളിൽ
മിണ്ടാതിരിക്കെട്ട;എെന്തന്നാൽ ന്യായ്രപമാണവും
പറയുന്നതുേപാെല കീഴടങ്ങിയിരിക്കുവാനല്ലാെത
സംസാരിക്കുവാൻ അവർക്ക് അനുവാദമില്ല.
35 അവർ വല്ലതും പഠിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു
എങ്കിൽ വീട്ടിൽവച്ച് ഭർത്താക്കന്മാേരാടു
േചാദിച്ച െകാള്ളെട്ട; സ്്രതീ സഭയിൽ
സംസാരിക്കുന്നത് അനുചിതമേല്ലാ.
36 ൈദവവചനം നിങ്ങള െട ഇടയിൽനിേന്നാ
പുറെപ്പട്ടത്?അല്ല,നിങ്ങൾക്ക് മാ്രതേമാ വന്നത?്

37 താൻ ്രപവാചകൻ എേന്നാ ആത്മികൻ
എേന്നാ ഒരാൾക്ക് േതാന്നുന്നു എങ്കിൽ, ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നത് കർത്താവിെന്റ കല്പന
ആകുന്നു എന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട.
38 ഒരുവൻ അറിയുന്നിെല്ലങ്കിൽ അവൻ
അറിയാതിരിക്കെട്ട.

39 അതുെകാണ്ട് സേഹാദരന്മാേര,
്രപവചനവരം വാഞ്ചിക്കുവിൻ; അന്യഭാഷകളിൽ
സംസാരിക്കുന്നത് വിലക്കുകയുമരുത.്
40 എന്നാൽ, സകലവും ഉചിതമായും ്രകമമായും
നടക്കെട്ട.

15
്രകിസ്തുവിെന്റപുനരുത്ഥാനം

1 എന്നാൽ സേഹാദരന്മാേര, ഞാൻ
നിങ്ങേളാട് ്രപസംഗിച്ചതും നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതും,
നിങ്ങൾ നിലനില്ക്കുന്നതും 2 നിങ്ങൾ
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രക്ഷിക്കെപ്പട്ടതുമായ സുവിേശഷം നിങ്ങൾ
മുറുെകപ്പിടിക്കുക. അെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾ
വിശ്വസിച്ചത് െവറുെത ആയിേപ്പാകും
എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങെള ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
3 ്രകിസ്തു നമ്മുെട പാപങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
തിരുെവഴുത്തുകളിൻ്രപകാരം മരിച്ച്
4 അടക്കെപ്പട്ട തിരുെവഴുത്തുകളിൻ്രപകാരം
മൂന്നാംദിവസം ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ .
5 േകഫാവിനും* പിെന്ന പ്രന്തണ്ട് േപർക്കും
്രപത്യക്ഷനായി എന്നിങ്ങെനഏറ്റവും ്രപധാനമായി
ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതുതെന്ന നിങ്ങൾക്ക്
ഏല്പിച്ച തന്നുവേല്ലാ. 6 അതിന് േശഷം അവൻ
അഞ്ഞൂറിൽ അധികം സേഹാദരന്മാർക്ക്
ഒരുമിച്ച് ്രപത്യക്ഷനായി; അവർ മിക്കേപരും
ഇന്നുവെര ജീവേനാടിരിക്കുന്നു; ചിലേരാ
നി്രദ്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 7 പിന്നീട് അവൻ
യാേക്കാബിനും േശഷം, അെപ്പാസ്തലന്മാർ
എല്ലാവർക്കും ്രപത്യക്ഷനായി. 8 എല്ലാവർക്കും
ഒടുവിൽ, സമയം െതറ്റി ജനിച്ച എനിക്കും
്രപത്യക്ഷനായി; 9 എെന്തന്നാൽ ഞാൻ
അെപ്പാസ്തലന്മാരിൽ ഏറ്റവും െചറിയവനേല്ലാ;
ൈദവസഭെയഉപ്രദവിച്ചതിനാൽഅെപ്പാസ്തലൻ
എന്ന േപരിന് േയാഗ്യനുമല്ല. 10 എങ്കിലും
ഞാൻ ആകുന്നത് ൈദവകൃപയാൽ ആകുന്നു;
എേന്നാടുള്ള അവെന്റ കൃപ വ്യർത്ഥമായതുമില്ല;
അവെരല്ലാവെരക്കാള ം ഞാൻ കൂടുതൽ
അദ്ധ്വാനിച്ചിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ ഞാനല്ല
എേന്നാടുകൂെടയുള്ള ൈദവകൃപയേ്രത.

* 15. 5 പെ്രതാസിെന്റ മെറ്റാരു േപരാണ് േകഫാവ്
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11 ഞാനാകെട്ട അവരാകെട്ട ഇ്രപകാരം
ഞങ്ങൾ ്രപസംഗിക്കുന്നു; അത് നിങ്ങൾ
വിശ്വസിച്ച മിരിക്കുന്നു.

മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനം
12 ്രകിസ്തു മരിച്ചിട്ട് ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റ
എന്ന് ്രപസംഗിക്കെപ്പടുന്നു എങ്കിൽ,
മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എന്ന്
നിങ്ങളിൽ ചിലർ പറയുന്നത് എങ്ങെന?
13 എന്നാൽ മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല
എങ്കിൽ ്രകിസ്തുവും ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിട്ടില്ല.
14 ്രകിസ്തു ഉയിർെത്തഴുേന്നറ്റിട്ടിെല്ലങ്കിൽ
ഞങ്ങള െട ്രപസംഗം വ്യർത്ഥമാണ;് നിങ്ങള െട
വിശ്വാസവും വ്യർത്ഥമാണ്. 15 മരിച്ചവർ
ഉയിർക്കെപ്പടുന്നില്ല എന്ന് വരികിൽ
ൈദവം ഉയിർപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ്രകിസ്തുവിെന
അവൻ ഉയിർപ്പിച്ച എന്ന് ൈദവത്തിന്
വിേരാധമായി സാക്ഷ്യം പറയുകയാൽ ഞങ്ങൾ
ൈദവത്തിന് കള്ളസാക്ഷികൾ എന്നറിയെപ്പടും.
16 എെന്തന്നാൽ മരിച്ചവർ ഉയിർപ്പിക്കെപ്പടുന്നില്ല
എങ്കിൽ ്രകിസ്തുവും ഉയിർത്തിട്ടില്ല. 17 ്രകിസ്തു
ഉയിർത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങള െട വിശ്വാസം
വ്യർത്ഥമേ്രത; നിങ്ങൾ ഇന്നും നിങ്ങള െട
പാപങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു. 18 അേപ്പാൾ
്രകിസ്തുവിൽ മരിച്ചവരും നശിച്ച േപായി. 19ഈ
ആയുസ്സിൽ മാ്രതം ്രകിസ്തുവിൽ ്രപത്യാശ
വച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം സകലമനുഷ്യരിലും
ദയനീയരേ്രത.

20 എന്നാൽ ്രകിസ്തു നി്രദെകാണ്ടവരുെട
ആദ്യഫലമായി മരിച്ചവരുെട ഇടയിൽനിന്ന്
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ഉയിർത്തിരിക്കുന്നു. 21 എെന്തന്നാൽ മനുഷ്യൻ
മൂലം മരണം ഉണ്ടാകയാൽ മരിച്ചവരുെട
പുനരുത്ഥാനവും മനുഷ്യൻ മൂലം ഉണ്ടായി.
22 ആദാമിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നതുേപാെല
്രകിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും ജീവിപ്പിക്കെപ്പടും.
23 എന്നാൽ ഓേരാരുത്തരും അവനവെന്റ
്രകമത്തിൽ ആയിരിക്കും; ആദ്യഫലം ്രകിസ്തു;
പിെന്ന ്രകിസ്തുവിനുള്ളവർഅവെന്റ വരവിങ്കൽ;
24 പിെന്ന അവസാനം; അന്ന് അവൻ എല്ലാ
വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും
നീക്കം വരുത്തിയിട്ട് രാജ്യം പിതാവായ
ൈദവെത്ത ഏല്പിക്കും. 25 എെന്തന്നാൽ
അവൻ സകലശ്രതുക്കെളയും തെന്റ
കാൽക്കീഴാക്കുേവാളം വാേഴണ്ടതാകുന്നു.
26 അവസാനെത്ത ശ്രതുവായിട്ട് മരണം
നീങ്ങിേപ്പാകും. 27 സകലെത്തയും അവെന്റ
കാൽക്കീഴാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടേല്ലാ;
എന്നാൽ സകലവും അവന് കീഴ്െപട്ടിരിക്കുന്നു
എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞാൽ, സകലെത്തയും
കീഴാക്കിെക്കാടുത്തവൻ ഒഴിെകയേ്രത എന്ന്
സ്പഷ്ടം. 28 എന്നാൽ അവന് സകലവും
കീഴ്െപട്ട വന്നേശഷം ൈദവം സകലത്തിലും
സകലവും ആേകണ്ടതിന,് പു്രതൻ താനും
സകലവും തനിക്ക് കീഴാക്കിെക്കാടുത്തവന്
കീഴ്െപട്ടിരിക്കും.

29 അല്ല, മരിച്ചവർക്കുേവണ്ടി സ്നാനം
ഏല്ക്കുന്നവർ എന്ത് െചയ്യ ം? മരിച്ചവർ
ഉയിർക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ അവർക്കുേവണ്ടി
സ്നാനം ഏല്ക്കുന്നത് എന്തിന?് 30 ഞങ്ങള ം
ഓേരാ മണിക്കൂറും ്രപാണഭയത്തിൽ
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കഴിയുന്നത് എന്തിന?് 31 സേഹാദരന്മാേര,
നമ്മുെട കർത്താവായ ്രകിസ്തുേയശുവിങ്കൽ
എനിക്ക് നിങ്ങളിലുള്ള ്രപശംസയാണ
ഞാൻ ദിവേസന മരിക്കുന്നു. 32 ഞാൻ
എെഫെസാസിൽവച്ച് വന്യമൃഗങ്ങേളാട് യുദ്ധം
െചയ്തത് െവറും മാനുഷികം എന്നു വരികിൽ
എനിക്ക് എന്ത് ്രപേയാജനം? മരിച്ചവർ
ഉയിർക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ നാം തിന്നുക, കുടിക്കുക,
നാെള ചാകുമേല്ലാ. 33 വഞ്ചിക്കെപ്പടരുത,്
“ദുഷിച്ച കൂട്ട െകട്ട് സദാചാരം നശിപ്പിക്കുന്നു”.
34 സുേബാധമുള്ളവരായി ഉണരുവിൻ; പാപം
െചയ്യാതിരിക്കുവിൻ; എെന്തന്നാൽ ചിലർക്ക്
ൈദവെത്തക്കുറിച്ച് പരിജ്ഞാനമില്ല; ഞാൻ
നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജയ്ക്കായി പറയുന്നു.
ശരീരത്തിെന്റപുനരുത്ഥാനം

35 പേക്ഷ ചിലർ േചാദിേച്ചക്കാം; “മരിച്ചവർ
എങ്ങെന ഉയിർക്കുന്നു?” “ഏതുവിധം
ശരീരേത്താെട അവർ വരും?” 36 മൂഢാ, നീ
വിതയ്ക്കുന്നത് ചത്തില്ല എങ്കിൽ ജീവിക്കുന്നില്ല.
37 നീ വിതയ്ക്കുന്നേതാ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള
ശരീരമല്ല, േഗാതമ്പിെന്റേയാ മറ്റ വല്ലതിെന്റേയാ
െവറും മണിയേ്രത വിതയ്ക്കുന്നത;് 38ൈദവേമാ
തെന്റ ഇഷ്ടംേപാെല അതിന് ഒരു ശരീരവും,
ഓേരാ വിത്തിന് അതതിെന്റ ശരീരവും
െകാടുക്കുന്നു. 39 സകല മാംസവും
ഒരുേപാെലയുള്ള മാംസമല്ല; മനുഷ്യരുെട മാംസം
േവെറ, മൃഗങ്ങള െട മാംസം േവെറ, പക്ഷികള െട
മാംസം േവെറ, മത്സ്യങ്ങള െട മാംസവും േവെറ.
40 സ്വർഗ്ഗീയ ശരീരങ്ങള ം ഭൗമശരീരങ്ങള ം ഉണ്ട്;
എന്നാൽ,സ്വർഗ്ഗീയശരീരങ്ങള െട േതജസ്സ് േവെറ,



1 െകാരിന്ത്യർ 15:41 lii 1 െകാരിന്ത്യർ 15:50

ഭൗമ ശരീരങ്ങള െട േതജസ്സ് േവെറ. 41സൂര്യെന്റ
േതജസ്സ് േവെറ, ച്രന്ദെന്റ േതജസ്സ് േവെറ,
നക്ഷ്രതങ്ങള െട േതജസ്സ് േവെറ; നക്ഷ്രതവും
നക്ഷ്രതവും തമ്മിൽ േതജസ്സ െകാണ്ട് വ്യത്യാസം
ഉണ്ടേല്ലാ. 42 മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനവും
അ്രപകാരം തെന്ന. നശ്വരമായതിൽ
വിതയ്ക്കെപ്പടുന്നു, അനശ്വരമായതിൽ
ഉയിർക്കുന്നു; 43 അപമാനത്തിൽ
വിതയ്ക്കെപ്പടുന്നു, േതജസ്സിൽ ഉയിർക്കുന്നു;
ബലഹീനതയിൽ വിതയ്ക്കെപ്പടുന്നു,
ശക്തിയിൽ ഉയിർക്കുന്നു; 44 ഭൗമികശരീരം
വിതയ്ക്കെപ്പടുന്നു, ആത്മികശരീരം
ഉയിർക്കുന്നു; ഭൗമികശരീരം ഉെണ്ടങ്കിൽ
ആത്മിക ശരീരവും ഉണ്ട്. 45 ഒന്നാം മനുഷ്യനായ
ആദാം ജീവനുള്ള േദഹിയായിത്തീർന്നു എന്ന്
എഴുതിയുമിരിക്കുന്നുവേല്ലാ; ഒടുവിലെത്തആദാം
ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവായി. 46 എന്നാൽ
ആത്മികമല്ല ്രപാകൃതമേ്രത ഒന്നാമേത്തത്;
ആത്മികം പിന്നേത്തതിൽ വരുന്നു. 47 ഒന്നാം
മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽനിന്ന് മണ്ണ െകാണ്ടുള്ളവൻ;
രണ്ടാം മനുഷ്യൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുള്ളവൻ.
48 മണ്ണ െകാണ്ടുള്ളവെനേപ്പാെല
മണ്ണ െകാണ്ടുള്ളവരും സ്വർഗ്ഗീയെനേപ്പാെല
സ്വർഗ്ഗീയന്മാരും ആകുന്നു; 49 നാം
മണ്ണ െകാണ്ടുള്ളവെന്റ ്രപതിമ ധരിച്ചതുേപാെല
സ്വർഗ്ഗീയെന്റ ്രപതിമയും ധരിക്കും.

50 സേഹാദരന്മാേര, മാംസരക്തങ്ങൾക്ക്
ൈദവരാജ്യെത്ത അവകാശമാക്കുവാൻ
കഴിയുകയില്ല, നശ്വരമായത് അനശ്വരമായതിെന
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അവകാശമാക്കുകയുമില്ലഎന്ന്ഞാൻപറയുന്നു.
51ഞാൻ ഒരു മർമ്മം നിങ്ങേളാട് പറയാം: നാം
എല്ലാവരും നി്രദെകാള്ള കയില്ല; 52 എന്നാൽ
അവസാനെത്ത കാഹളം ധ്വനിക്കുേമ്പാൾ
െപെട്ടന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കുന്നിടയിൽ നാം
എല്ലാവരും രൂപാന്തരെപ്പടും. എെന്തന്നാൽ,
കാഹളം ധ്വനിക്കും, മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി
ഉയിർക്കുകയുംനാംരൂപാന്തരെപ്പടുകയുംെചയ്യ ം.
53 ഈ നശ്വരമായത് അനശ്വരമായതിെനയും
ഈ മർത്യമായത് അമർത്യത്വെത്തയും
ധരിേക്കണ്ടതല്ലേയാ. 54 ഈ ്രദവത്വമുള്ളത്
അ്രദവത്വെത്തയും ഈ മർത്യമായത്
അമർത്യത്വെത്തയും ധരിക്കുേമ്പാൾ “മരണം
നീങ്ങി ജയം വന്നിരിക്കുന്നു” എന്ന് എഴുതിയ
വചനം നിവൃത്തിയാകും. 55 േഹ മരണേമ,
നിെന്റ ജയം എവിെട? േഹ മരണേമ, നിെന്റ
വിഷമുള്ള് എവിെട? 56 മരണത്തിെന്റ
വിഷമുള്ള് പാപം; പാപത്തിെന്റ ശക്തിേയാ
ന്യായ്രപമാണം. 57എന്നാൽനമ്മുെടകർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം
നല്കുന്നൈദവത്തിന് സ്േതാ്രതം. 58ആകയാൽ
എെന്റ ്രപിയ സേഹാദരന്മാേര, നിങ്ങൾ
ഉറപ്പ ള്ളവരും കുലുങ്ങാത്തവരും നിങ്ങള െട
്രപയത്നം കർത്താവിൽ വ്യർത്ഥമല്ല എന്ന്
അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ കർത്താവിെന്റ
േവലയിൽ എേപ്പാഴും വർദ്ധിച്ച വരുന്നവരും
ആകുവിൻ.

16
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ൈദവജനത്തിനുേവണ്ടിയുള്ളധർമ്മേശഖരം
1 വിശുദ്ധന്മാർക്ക് േവണ്ടിയുള്ള
ധനേശഖരണത്തിെന്റ കാര്യത്തിേലാ ഞാൻ
ഗലാത്യസഭകേളാട് ആജ്ഞാപിച്ചതുേപാെല
നിങ്ങള ം െചയ്യ വിൻ. 2 ഞാൻ വരുേമ്പാൾ
േശഖരണം നടത്താതിരിേക്കണ്ടതിന,് എല്ലാ
ആഴ്ചയുെട ഒന്നാം ദിവസംേതാറും നിങ്ങളിൽ
ഓേരാരുത്തൻ തെന്റ കഴിവിനനുസരിച്ച്
മാറ്റി വച്ച സൂക്ഷിക്കണം. 3 ഞാൻ
എത്തിയേശഷം നിങ്ങള െട ദാ നം
െയരൂശേലമിേലക്ക്െകാണ്ടുേപാകുവാൻനിങ്ങൾ
അംഗീകരിക്കുന്നവെര ഞാൻ എഴുേത്താടുകൂെട
അയയ്ക്കും. 4 ഞാനും േപാകണെമന്നത്
േയാഗ്യമായിരുന്നാൽ അവർക്ക് എേന്നാടുകൂെട
േപാരാം.

വ്യക്തിപരമായഅേപക്ഷകൾ
5 മെക്കേദാന്യയിൽകൂടി കടന്നേശഷം
ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ വരും;
മെക്കേദാന്യയിൽകൂടിആകുന്നുഞാൻവരുന്നത.്
6 ഞാൻ േപാകുന്നിടേത്തക്ക് നിങ്ങൾ എെന്ന
യാ്രത അയക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരുപേക്ഷ
നിങ്ങേളാടുകൂെട പാർക്കും; തണുപ്പ കാലംകൂെട
കഴിക്കുമായിരിക്കും. 7കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ
കുേറക്കാലം നിങ്ങേളാടുകൂെട പാർക്കുവാൻ
ആശിക്കുന്നതുെകാണ്ട് ഞാൻ ഈ ്രപാവശ്യം
കടന്നുേപാകുംവഴിയിൽ അല്ല നിങ്ങെള
കാണുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത.് 8 എന്നാൽ
എെഫെസാസിൽഞാൻ െപെന്തെക്കാസ്ത് വെര
പാർക്കും. 9 എെന്തന്നാൽ എനിക്ക് വലിയതും
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സഫലവുമാെയാരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നു;
എതിരാളികള ം പലർ ഉണ്ട.്

10തിെമാെഥെയാസ്വന്നാൽഅവൻനിങ്ങള െട
ഇടയിൽ നിർഭയനായിരിക്കുവാൻ േനാക്കുവിൻ;
എെന്നേപ്പാെല തെന്ന അവൻ കർത്താവിെന്റ
േവല െചയ്യന്നുവേല്ലാ. 11 അതുെകാണ്ട,്
ആരും അവെന തുച്ഛീകരിക്കരുത;്
ഞാൻ സേഹാദരന്മാരുമായി അവെന
കാത്തിരിക്കുകെകാണ്ട് എെന്റ അടുക്കൽ
വരുവാൻ അവെന സമാധാനേത്താെട
യാ്രത അയക്കുവിൻ. 12 സേഹാദരനായ
അെപ്പാേല്ലാസിെന്റ കാര്യേമാ, അവൻ
സേഹാദരന്മാേരാടുകൂെട നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
വേരണം എന്ന് ഞാൻ അവേനാട് വളെര
അേപക്ഷിച്ച എങ്കിലും ഇേപ്പാൾവരുവാൻഅവന്
ഒട്ട ം താല്പര്യമില്ല; അവസരം കിട്ടിയാൽ അവൻ
വരും.

13 ഉണർന്നിരിക്കുവിൻ; വിശ്വാസത്തിൽ
നിലനിൽക്കുവിൻ; പുരുഷത്വം കാണിക്കുവിൻ;
ശക്തിെപ്പടുവിൻ. 14 നിങ്ങൾ െചയ്യന്നെതല്ലാം
സ്േനഹത്തിൽെചയ്യ വിൻ.

15 സേഹാദരന്മാേര, സ്െതഫാനാസിെന്റ
കുടുംബം അഖായയിെല ആദ്യഫലം എന്നും
അവർ വിശുദ്ധന്മാരുെട ശു്രശൂഷയ്ക്ക്
തങ്ങെളത്തെന്നഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നുഎന്നുംനിങ്ങൾ
അറിയുന്നുവേല്ലാ. 16 ഇങ്ങെനയുള്ളവർക്കും
അവേരാടുകൂെട ്രപവർത്തിക്കുകയും
അദ്ധ്വാനിക്കുകയും െചയ്യന്ന ഏവനും നിങ്ങള ം
കീഴ്െപട്ടിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങെള
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. 17 സ്െതഫാനാസും
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െഫാർത്തുനാെതാസും അഖായിെക്കാസും
വന്നത് എനിക്ക് സേന്താഷമായി. നിങ്ങള െട
ഭാഗത്ത് കുറവായിരുന്നത് അവർ
നികത്തിയിരിക്കുന്നു. 18 എെന്തന്നാൽ അവർ
എെന്റ മനസ്സിലും നിങ്ങള െട മനസ്സിലും
ഉേന്മഷം പകർന്നതുെകാണ്ട് ഇങ്ങെനയുള്ളവെര
മാനിച്ച െകാള്ള വിൻ.
അന്ത്യാഭിവാദനങ്ങൾ

19 ആസ്യയിെല സഭകൾ നിങ്ങെള വന്ദനം
െചയ്യന്നു; അക്വിലാവും ്രപിസ്കയും അവരുെട
ഭവനത്തിെല സഭേയാടുകൂെട കർത്താവിൽ
നിങ്ങെള ഹൃദ്യമായി വന്ദനം െചയ്യന്നു.
20 സകലസേഹാദരന്മാരും നിങ്ങെള വന്ദനം
െചയ്യന്നു; വിശുദ്ധചുംബനത്താൽ അേന്യാന്യം
വന്ദനം െചയ്യ വിൻ.

21പൗെലാസ് എന്നഞാൻഎെന്റസ്വന്തകയ്യാൽ
വന്ദനം െചയ്യന്നു. 22 കർത്താവിെന
സ്േനഹിക്കാത്തവൻ ഏവനും ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ!
നമ്മുെട കർത്താവ് വരുന്നു. 23 കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കൃപ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട. 24 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
എെന്റ സ്േനഹം നിങ്ങെളല്ലാവേരാടുംകൂെട
ഇരിക്കുമാറാകെട്ട.ആേമൻ.
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