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1 Corinto
1 Si Pablo, gitawag ni Cristo Jesus aron mahi-

mong usa ka apostol pinaagi sa kabubut-on sa
Dios, ug kang Sostines nga atong igsoon, 2 ngadto
sa simbahan sa Dios diha sa Corinto, niadtong
mga hinalad na kang Jesu-Cristo, nga gitawag
ingon nga balaang katawhan. Nagasulat usab
kami niadtong tanang nagtawag sa ngalan sa
atong Ginoong Jesu-Cristo sa matag dapit, ang
ilang Ginoo ug atua usab. 3 Hinaot nga ang
grasya ug kalinaw maanaa kaninyo gikan sa
Dios nga atong Amahan ug kang Ginoong Jesu-
Cristo. 4 Nagapasalamat ako kanunay sa akong
Dios alang kaninyo tungod sa grasya sa Dios
nga gihatag kaninyo ni Cristo Jesus. 5 Gihimo
niya kamong mga adunahan sa tanang paagi, sa
tanang pagpanulti ug uban sa tanang kahibalo,
6 sama sa pagpamatuod mahitungod kang Cristo
nga gipamatud-an ingon nga tinuod taliwala
kaninyo. 7 Busa wala kamo makulangi sa espir-
ituhanong mga gasa samtang naghinamhinam
kamo nga naghulat sa pagpadayag sa atong
Ginoong Jesu-Cristo. 8 Pagalig-onon usab niya
kamo hangtod sa kataposan, aron nga maputli
kamo sa adlaw sa atong Ginoong Jesu-Cristo.
9 Matinud-anon ang Dios nga nagtawag kaninyo
ngadto sa pagpakighiusa sa iyang Anak, nga si
Jesu-Cristo nga atong Ginoo. 10 Karon giawhag
ko kamo, mga kaigsoonan, pinaagi sa ngalan
sa atong Ginoong Jesu-Cristo, nga magkauyon
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na kamong tanan, ug nga walay pagkabahin-
bahin taliwala kaninyo. Giawhag ko kamo nga
maghiusa sa samang hunahuna ug pinaagi sa
samang katuyoan. 11 Kay nagtaho kanako ang
katawhan ni Cloe nga adunay panaglalis diha
kaninyo. 12 Ang akong ipasabot mao kini: Ang
matag usa kaninyo nagaingon nga, “Iya ako ni
Pablo,” o “Iya ako ni Apollos,” o “Iya ako ni
Cefas,” o “Iya ako ni Cristo.” 13 Nabahin ba gud
si Cristo? Gilansang ba sa krus si Pablo alang
kaninyo? Gibawtismohan ba kamo sa ngalan ni
Pablo? 14 Nagpasalamat ako sa Dios nga wala
akoy gibawtismohan bisan usa kaninyo, gawas
kang Crispo ug Gayo. 15 Ingon kini niini aron
nga walay makasulti nga gibawtismohan kamo
sa akong ngalan. 16 (Gibawtismohan ko usab
diay ang panimalay ni Stefanas. Human niana,
wala na ako masayod kung may nabawtismohan
pa ba ako nga lain.) 17 Kay wala ako gipadala
ni Cristo aron sa pagbawtismo kondili aron sa
pagsangyaw sa ebanghelyo. Wala niya ako
gipadala aron sa pagsangyaw sa mga pulong nga
inubanan sa tawhanon nga kaalam, aron dili
gayod mawad-an ug gahom ang krus ni Cristo.
18Kay ang mensahe mahitungod sa krus binuang
alang niadtong himalatyon na. Apan niadtong
mga linuwas sa Dios, mao kini ang gahom sa
Dios. 19Kay nahisulat naman kini, “Pagalaglagon
ko ang kaalam sa mga maalamon. Pagapakyason
ko ang pagpanabot sa nagpakamanggialamon.”
20Hain naman ang tawongmanggialamon? Hain
naman ang manunulat? Hain naman ang mga
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tawong tiglantugi niining kalibotana? Dili ba
gihimo man sa Dios nga kabuang ang kaalam
niining kalibotana? 21Sanglit ang kaalam niining
kalibotana wala makaila sa Dios, gikahimut-an
sa Dios ang pagluwas niadtong mituo kaniya
pinaagi sa kabuang nga pagsangyaw. 22 Kay
nangayo ang mga Judio sa mga milagrosong
mga ilhanan, ug ang mga Griyego nangita ug
kaalam. 23 Apan among gisangyaw si Cristo
nga gilansang sa krus, usa ka kapandolan sa
mga Judio ug binuang ngadto sa mga Griyego.
24 Apan alang niadtong tinawag sa Dios, mga
Judio ug Griyego, gisangyaw namo si Cristo ingon
nga gahom ug kaalam sa Dios. 25 Kay ang
giingon nga binuang sa Dios mas labaw pang
maalamon kaysa sa mga tawo, ug ang kahuyang
sa Dios labaw pang kusgan kaysa sa mga tawo.
26 Susiha ang inyong pagkatinawag, mga igsoon.
Dili daghan kaninyo ang maalamon pinaagi sa
sukaranan sa mga tawo. Dili daghan kaninyo
ang gamhanan. Dili usab daghan kaninyo ang
may halangdon nga pagkatawo. 27 Apan gipili
sa Dios ang gipakabuang nga mga butang sa
kalibotan aron pakaulawan ang mga maalamon.
Gipili sa Dios ang huyang dinhi sa kalibotan aron
pakaulawan kung unsa ang kusgan. 28 Gipili sa
Dios kung unsa ang gipakaubos ug ang tinamay
sa kalibotan. Gipili gani niya ang mga butang
nga tinamod nga wala nay bili, aron himoong
walay bili ang mga butang nga gitamod ingon
nga bililhon. 29Gibuhat niya kini aron walay usa
nga makabaton ug hinungdan sa pagpasigarbo
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sa iyang atubangan. 30 Tungod sa gibuhat sa
Dios, anaa na kamo karon kang Cristo Jesus, nga
nahimo natong kaalam gikan sa Dios. Nahimo
siyang atong pagkamatarong, pagkabalaan ug
pagkatinubos. 31 Tungod niini, ingon sa gisulti
sa kasulatan, “Tugoti nga ang nagpasigarbo,
magpasigarbo diha sa Ginoo.”

2
1 Sa dihang mianha ako kaninyo, mga igsoon,

wala ako moanha uban sa kahanas sa pagpa-
mulong o sa kaalam ingon nga akong gimantala
ang tinagong mga kamatuoran mahitungod sa
Dios. 2 Kay nakahukom ako nga dili makisayod
sa dihang ako anaa pa sa inyong taliwala gawas
lang kang Jesu-Cristo, ug sa paglansang kaniya
sa krus. 3 Ug ako uban kaninyo sa kaluya, ug sa
kahadlok, ug sa hilabihang pagpangurog. 4 Ug
ang akong mensahe ug ang akong pagmantala
dili mao ang makapadani nga mga pulong sa
kaalam. Hinuon, nagpadayag sila sa Espiritu
ug sa gahom, 5 aron nga ang inyong pagtuo dili
mahimong kaalam sa mga tawo, apan diha sa
gahom sa Dios. 6Karon tinuod nga nagsulti kami
sa kaalam taliwala sa mga hamtong na, apan
dili ang kaalam niining kalibotana, o sa mga
magmamando niining panahona, nga manga-
hanaw ra. 7Hinuon, magsulti kami sa kaalam sa
Dios diha sa tinagong kamatuoran, ang tinagong
kaalam nga gitagana sa Dios sa wala pa ang
panahon alang sa atong himaya. 8 Walay mga
magmamando niining panahona ang nasayod
niini nga kaalam, kay kung nasabtan pa nila kini
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niadtong taknaa, wala na unta nila gilansang
sa krus ang Ginoo sa himaya. 9 Apan ingon
sa nahisulat, “Mga butang nga walay mata nga
nakakita, walay dalunggan nga nakadungog,
walay hunahuna nga nakahanduraw, ang mga
butang nga giandam na sa Dios alang niadtong
nahigugma kaniya.” 10Mao kini ang mga butang
nga gipadayag sa Dios kanato pinaagi sa Espiritu.
Kay ang Espiritu magasusi sa tanan, bisan pa ang
halawom nga mga butang sa Dios. 11 Kay kinsa
ba ang nasayod sa panghunahuna sa tawo gawas
sa espiritu sa tawo nga anaa kaniya? Busa usab,
walay usa nga nasayod sa halawom nga mga
butang sa Dios gawas sa Espiritu sa Dios. 12Apan
wala nato nadawat ang espiritu sa kalibotan,
apan ang Espiritu nga gikan sa Dios, aron nga
masayran nato ang mga butang nga gihatag
kanato sa Dios nga walay bayad. 13 Nagsulti
kita mahitungod niining mga butanga sa mga
pulong nga dili matudlo sa kaalam sa tawo,
apan ang gitudlo sa Espiritu kanato. Ang Es-
piritu maghubad sa espirituhanong mga pulong
inubanan sa espirituhanong kaalam. 14Ang tawo
nga dili-espirituhanon dili makadawat sa mga
butang nga iya sa Espiritu sa Dios, kay binuang
sila alang kaniya. Dili siya makaila kanila tungod
kay wala sila makasabot sa espirituhanon. 15Ang
usa nga espirituhanon maghukom sa tanang
mga butang, apan dili siya ilalom sa paghukom
sa uban. 16 “Kay si kinsa ba ang nasayod
sa hunahuna sa Ginoo, nga makahimo siya sa
pagtudlo kaniya?” Apan nakabaton kita sa
panghunahuna ni Cristo.
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3
1 Ug ako, mga igsoon, dili makasulti kaninyo

ingon nga espirituhanong mga tawo, apan hin-
uon ingon nga unodnon nga mga tawo, ingon
nga mga bata pa diha kang Cristo. 2 Gipainom
ko kamo ug gatas ug dili karne, kay dili pa
kamo andam alang sa karne. Ug bisan gani
karon dili pa kamo andam. 3Kay kamo unodnon
pa gihapon. Kay diin anaa ang pangabugho
ug panag-away kaninyo, dili ba nagpuyo man
kamo sumala sa unodnon, ug dili ba naglakaw
man kamo pinaagi sa tawhanong sukaranan?
4 Kay sa dihang ang usa moingon, “Misunod ako
kang Pablo,” ug ang lain moingon, “Misunod
ako kang Apollos,” dili ba nagkinabuhi man
kamo ingon nga mga tawhanon? 5 Unya kinsa
ba si Apollos? Ug kinsa diay si Pablo? Mga
alagad nga inyong gituohan, ang matag-usa nga
gihatagan sa Ginoo ug mga buluhaton. 6Ako ang
nagtanom, si Apollos ang nagbisbis, apan ang
Dios ang nagpatubo. 7Busa, dili ang nagtanom ni
ang nagbisbis mao ang mahinungdanon. Apan
ang Dios mao ang nagpatubo. 8 Karon usa
lang kadtong nagtanom ug kadtong nagbisbis, ug
ang tagsa-tagsa makadawat sa iyang mga suhol
sumala sa iyang kaugalingon nga paghago. 9Kay
kami ang isigka-magbubuhat sa Dios. Kamo ang
tanaman sa Dios, ug gambalay sa Dios. 10 Sumala
sa grasya sa Dios nga gihatag kanako ingon nga
hanas nga magtutukod, ako ang nagpahiluna
sa usa ka patukoranan ug adunay lain ang
nagtukod niini. Apan mag-amping ang matag
tawo kung giunsa niya kini pagtukod. 11 Kay
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walay bisan usa ang makapahimutang sa usa
ka patukoranan gawas lang sa napahiluna na,
mao kana, si Jesu-Cristo. 12 Karon kung si bisan
kinsa ang magtukod ug bulawang patukoranan,
plata, bililhong mga bato, kahoy, dagami, o uhot,
13 ang iyang mga binuhatan mapadayag, kay
ang kahayag magpadayag niini. Kay mapadayag
kini diha sa kalayo. Pagasulayan sa kalayo ang
kalidad kung unsa ang nahimo sa tagsa-tagsa.
14 Kung ang buhat ni bisan kinsa magpabilin,
makadawat siya ug ganti; 15 apan kung ang
buhat ni bisan kinsa masunog, mag-antos siya sa
kapildihan, apan maluwas ang iyang kaugalin-
gon, ingon nga nakalingkawas pinaagi sa kalayo.
16 Wala ba kamo masayod nga kamo templo
sa Dios ug ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha
kaninyo? 17 Kung si bisan kinsa ang molaglag
sa templo sa Dios, ang Dios magalaglag nianang
tawhana. Kay ang templo sa Dios balaan, ug
kamo usab. 18 Ayaw tugoti ang bisan kinsa
nga maglimbong sa iyang kaugalingon. Kung
si bisan kinsa kaninyo ang naghunahuna nga
siya maalamon niining panahona, pasagdi siya
nga mahimong usa ka “buangbuang” aron nga
magmaalamon siya. 19 Kay ang kaalam niining
kalibotana binuang alang sa Dios. Kay nahisulat
kini, “Bitikon niya ang maalamon sa ilang pagka-
malinglahon.” 20 Ug usab, “Nasayod ang Ginoo
nga ang pangatarongan sa maalamon walay
kapuslanan.” 21 Busa wala nay pagpasigarbo
mahitungod sa mga tawo! Kay ang tanang mga
butang inyoha na, 22 bisan si Pablo, o si Apollos,
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o si Cefas, o ang kalibotan, o ang kinabuhi, o ang
kamatayon, o ang kasamtangan nga mga butang,
o ang mga butang nga moabotay pa. Ang tanang
mga butang inyoha na, 23 ug kamo iya ni Cristo
ug si Cristo iya sa Dios.

4
1 Kinahanglan ingon niini ang pagtagad sa

usa ka tawo kanamo, ingon nga mga sulugoon
ni Cristo ug mga piniyalan sa mga tinagong
kamatuoran sa Dios. 2 Niini nga bahin, mao
kini ang usa nga gikinahanglan alang sa mga
piniyalan nga sila kasaligan. 3 Apan alang
kanako usa lamang kini ka gamay nga butang
aron inyo akong hukman o pinaagi sa mga
hukmanan sa tawo. Kay wala ko gani gihukman
bisan ang akong kaugalingon. 4Wala akoy kasay-
oran sa bisan unsang mga sumbong nga nahimo
batok kanako, apan wala kana nagpasabot nga
ako dili sad-an. Ang Ginoo mao ang maghukom
kanako. 5 Busa ayaw ipakanaog ang paghukom
mahitungod sa bisan unsang butang sa dili pa
ang takna, sa dili pa moabot ang Ginoo. Dad-
on niya sa kahayag ang mga butang nga natago
sa kangitngit ug ipadayag ang mga katuyoan sa
kasingkasing. Unya ang tagsa-tagsa makadawat
sa iyang pagdayeg gikan sa Dios. 6 Karon, mga
igsoon, akong gikinabuhi kining mga balaod sa
akong kaugalingon ug kang Apolos alang sa iny-
ong kaayohan, aron nga gikan kanamo makakat-
on kamo sa buot ipasabot sa panultihon, “Ayaw
paglapas sa kung unsa ang nahisulat.” Mao
kini aron nga walay mousbaw nga pagdapig
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kaninyo sa usa batok sa uban. 7 Kay si kinsa
man ang nakakita sa kalainan diha kaninyo ug sa
uban? Unsa ba ang anaa kaninyo nga wala ninyo
nadawat nga walay bayad? Kung nadawat ninyo
kini nga walay bayad, nganong nagpasigarbo
man kamo nga daw ingon nga wala kamo
nagbuhat niini? 8 Naangkon na ninyo ang
tanan nga mahimo ninyong tinguhaon! Nahimo
na kamong dato! Ug nagsugod na kamo sa
paghari—ug kana nahitabo bisan wala kami! Sa
pagkatinuod, nanghinaot ako nga kamo naghari
na gayod, aron nga kami maghari uban kaninyo.
9 Kay ako naghunahuna nga ang Dios nagbutang
kanamo nga mga apostoles sa pagpakita ingon
nga ulahi sa linya sa panon ug sama sa mga tawo
nga hinukman sa kamatayon. Nahimo kaming
talan-awon sa kalibotan—sa mga anghel, ug sa
katawhan. 10 Mga buangbuang kami alang sa
kaayohan ni Cristo, apan mga maalamon kamo
kang Cristo. Mga luya kami, apan mga lig-
on kamo. Mga tinahod kamo, apan kami gi-
pakaulawan. 11Hangtod niining taknaa gigutom
kami ug giuhaw, nagkagidlay na ang among
bisti, walay kaluoy kaming gibunalan, ug kami
walay puloy-anan. 12 Naghago kami pag-ayo,
namuhat uban ang among kaugalingong mga
kamot. Sa dihang gitunglo kami, nagpanalangin
kami. Sa dihang gisakit kami, nagmalahutayon
kami. 13 Sa dihang gibutangbutangan kami,
nagsulti kami uban sa kalooy. Nahimo kami, ug
pabilin nga giisip, nga sinalikway sa kalibotan ug
labing mahugaw sa tanang mga butang. 14Wala
ako nagsulat niining mga butanga aron nga
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pakaulawan kamo, apan sa pagpanton kaninyo
ingon nga akong hinigugma nga mga anak.
15 Kay bisan kung aduna kamoy 10, 000 ka
mga magbalantay diha kang Cristo, wala kamoy
daghang mga amahan. Kay nahimo akong
inyong amahan diha kang Cristo Jesus pinaagi
sa ebanghelyo. 16 Busa ako nag-awhag kaninyo
nga inyo akong sundon. 17 Mao nga akong
gipadala diha kaninyo si Timoteo, ang akong
hinigugma ug matinud-anon nga anak diha sa
Ginoo. Pahinumdoman niya kamo sa akong
paagi diha kang Cristo, sama sa akong pagtudlo
kanila sa bisan asa nga dapit ug sa matag
kasimbahanan. 18 Karon ang pipila kaninyo
nahimong mapahitas-on, nagabuhat ingon nga
dili ako moanha diha kaninyo. 19 Apan moanha
ako diha kaninyo sa dili madugay, kung kabubut-
on sa Ginoo. Unya akongmahibaloan dili lamang
ang mga gipangsulti niining mga mapahitas-on
gayod, apan akong makita ang ilang gahom.
20 Kay ang gingharian sa Dios wala nagsukad
diha pagsulti apan diha sa gahom. 21 Unsa man
ang inyong gusto? Moanha ba ako kaninyo uban
sa bunal o uban sa gugma ug sa espiritu sa
kalumo?

5
1 Nakadungog kami ug balita nga adunay

malaw-ay nga pagpakighilawas taliwala
kaninyo, usa ka matang sa pagpakighilawas nga
wala gani gitugotan taliwala sa mga Gentil. Ang
balita mao nga ang usa kaninyo nakigdulog sa
asawa sa iyang amahan. 2 Ug nagpahambog pa
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gayod kamo! Dili ba kinahanglan magbangotan
man unta kamo? Ang usa nga nagbuhat niini
kinahanglan nga papahawaon taliwala kaninyo.
3 Kay bisan tuod wala ako sa lawas apan anaa
gihapon sa espiritu, ako nang gihukman ang
usa nga nagbuhat niini, sama nga ako anaa
didto. 4 Sa diha nga magatigom kamo sa
ngalan sa atong Ginoong Jesus, ug ang akong
espiritu nahiuban usab diha sa gahom sa atong
Ginoong Jesus, ako nang gihukman kining
tawhana. 5 Gibuhat ko kini aron nga itugyan
kining tawhana ngadto kang Satanas alang
sa kalaglagan sa unod, aron nga ang iyang
espiritu mamaluwas sa adlaw sa Ginoo. 6 Ang
inyong pagpanghambog dili maayo. Wala ba
kamo masayod nga ang gamay nga igpatubo
makapatubo sa tibuok tinapay? 7 Hinloi ang
inyong kaugalingon sa daan nga igpatubo aron
nga mamahimo kamong bag-o nga minasa,
aron nga mamahimo kamong tinapay nga
walay igpatubo. Alang kang Cristo, ang atong
nating karnero sa Pagsaylo, gihalad na. 8 Busa
magsaulog kita sa kapistahan, dili sa daan
nga igpatubo, ang igpatubo sa dili maayo nga
kinaiya ug pagkadaotan. Hinuon, magsaulog
kita sa tinapay nga walay igpatubo uban ang
pagkamatinud-anon ug kamatuoran. 9 Gisulat
ko kaninyo sa akong sulat nga dili kamo makig-
uban sa makighilawasong mga tawo. 10 Wala
ko gayod gipasabot ang mga malaw-ay nga mga
tawo niining kalibotana, o ang mga hakog, o
ang mga limbongan, o ang mga nagsimba sa
diosdios, sanglit ang pagpalayo gikan kanila
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nagkinahanglan man nga mogawas kamo
niining kalibotana. 11 Apan karon ako nagsulat
kaninyo nga dili makig-uban ni bisan kinsa nga
gitawag ug usa ka igsoon apan nagkinabuhi
diha sa malaw-ay nga pagpakighilawas, o sa
pagkahakog, o sa nagsimba ug diosdios, o
nagasulti ug malaw-ay, o usa ka palahubog,
o usa ka limbongan. Ayaw gani pagsalo bisan
sa pagkaon nianang tawhana. 12 Kay unsa
may kalabotan ko sa paghukom niadtong anaa
sa gawas sa simbahan? Hinuon, dili ba ninyo
hukman ang anaa sa sulod sa simbahan? 13Apan
ang Dios maghukom niadtong anaa sa gawas.
“Papahawaa ang daotan nga tawo taliwala
kaninyo.”

6
1 Sa dihang ang usa kaninyo adunay panag-

bingkil sa usag-usa, makahimo ba siya pag-adto
sa atubangan sa husgado sa dili magtutuong
maghuhukom, kaysa sa atubangan sa mga mag-
tutuo? 2 Wala ba kamo masayod nga ang mga
magtutuo ang maghukom sa kalibotan? Ug
kung mohukom kamo sa kalibotan, dili ba kamo
makahimo sa paghusay sa dili mahinungdanong
mga butang? 3 Wala ba kamo masayod nga
atong pagahukman ang mga anghel? Unsa pa
kaha, unya, makahimo ba kita ug paghukom sa
mga butang niini nga kinabuhi? 4 Unya kung
kamo maghimo sa mga paghukom nga nalakip
sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi, nganong
ginasang-at man ninyo ang mga kaso atubangan
niadtong dili sakop sa simbahan? 5 Gisulti
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ko kini sa inyong kaulawan. Wala bay usa
taliwala kaninyo nga takos sa paghusay sa usa
ka panagbingkil tali sa mga igsoon? 6 Apan sa
atong nakita karon, ang usa ka magtutuo miadto
sa hukmanan batok sa uban nga magtutuo, ug
kana nga kaso gipahimutang sa atubangan sa
usa ka maghuhukom nga dili magtutuo! 7 Ang
kamatuoran nga adunay gayoy mga nagkalain-
laing mga panagbingkil taliwala sa mga Kristo-
hanon kapildihan na alang kaninyo. Nganong
dili man hinuon moantos sa sayop? Nganong
man dili hinuon ninyo tugotan ang inyong mga
kaugalingon nga malimbongan? 8 Apan nasayop
kamo ug nanglimbong sa uban, ug kini mao ang
inyong kaugalingong mga igsoon! 9 Wala ba
kamo masayod nga ang dili matarong dili maka-
panunod sa gingharian sa Dios? Ayaw pagtuo
sa mga bakak. Ang makihilawason, nagsimba
ug mga dios-dios, mga mananapaw, mga lalaking
nagbaligya ug dungog, kadtong nakighilawas sa
samang pagkatawo, 10 mga kawatan, ang hakog,
mga palahubog, mga mapasipalaon, ug mga
mangingilad—wala kanila ang makapanunod sa
gingharian sa Dios. 11 Ug ingon nga ang pipila
kaninyo. Apan gihinloan na kamo, apan gihalad
na kamo sa Dios, apan kamo gipakamatarong na
uban sa Dios sa ngalan sa Ginoong Jesu-Cristo
ug pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. 12 Ang
tanan makataronganon alang kanako,” Apan dili
tanan makaayo. “Ang tanan makataronganon
alang kanako,” Apan dili ako mahimong mag-
pakaagalon pinaagi kanila. 13 “Ang kalan-on
alang sa tiyan ug ang tiyan alang sa kalan-on,”
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Apan ang Dios maglaglag uban kanilang duha.
Ang lawas wala gitagana alang sa pagkamaki-
hilawason. Hinuon, ang lawas alang sa Ginoo,
ug ang Ginoo magtagbo alang sa lawas. 14 Ang
Dios nagbanhaw sa Ginoo ug banhawon usab
kita pinaagi sa iyang gahom. 15 Wala ba kamo
masayod nga ang inyong mga lawas nahisakop
kang Cristo? Mahimo ba nga akong pagakuhaon
ang mga nahisakop kang Cristo ug isagol sila
sa usa ka nagbaligya ug dungog? Dili kini
mahimo! 16 Wala ba kamo masayod nga siya
nga nagpasakop sa usa ka nagbaligya ug dungog
nahimong usa ka unod uban kaniya? Sama
sa gisulti sa kasulatan, “Ang duha mahimong
usa ka unod.” 17 Apan siya nga nahisakop sa
Ginoo mahimong usa ka espiritu uban kaniya.
18 Dagan gikan sa pagkamakihilawason! Matag
sala nga mabuhat sa usa ka tawo kini gawas sa
lawas, apan ang pagkamakihilawason sa tawo
sala batok sa iyang kaugalingong lawas. 19Wala
ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo
sa Balaang Espiritu, nga nagpuyo diha kaninyo,
nga inyong nabatonan gikan sa Dios? Wala
ba kamo masayod nga dili kamo ang tag-iya sa
inyong mga kaugalingon? 20 Kay kamo gipalit sa
usa ka kantidad. Busa himayaa ang Dios diha sa
inyong lawas.

7
1 Karon mahitungod sa mga hisgotanan nga

inyong gisulat: “Maayo kini alang sa usa ka
lalaki nga dili motandog sa usa ka babaye.”
2 Apan tungod sa mga tintasyon sa daghang
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immoral nga mga buhat, ang matag lalaki ki-
nahanglan adunay kaugalingong asawa, ug ang
matag babaye kinahanglan adunay kaugalin-
gong bana. 3 Ang bana kinahanglan mohatag sa
iyang asawa sa panagtiayon nga mga katungod,
ug sama usab ang asawa ngadto sa iyang bana.
4Wala nay katungod ang asawa ngadto sa iyang
kaugalingong lawas, kondili ang bana na. Ug
sama usab, ang bana wala nay katungod ngadto
sa iyang kaugalingong lawas, apan sa asawa
na. 5 Ayaw paghikawi ang usag-usa, gawas
sa gikasabotan ug alang sa usa ka tukmang
panahon. Buhata kini aron nga kamo maka-
gahin sa inyong kaugalingon sa pag-ampo. Unya
kinahanglan kamo mag-ipon pag-usab, aron nga
si Satanas dili motintal kaninyo tungod sa iny-
ong kakulangon sa pagpugong sa kaugalingon.
6 Apan gisulti ko kining mga butanga nganha
kaninyo ingon nga usa ka pagtugot ug dili ingon
nga usa ka mando. 7 Manghinaot ako nga ang
matag-usa sama kanako. Apan ang matag-usa
adunay kaugalingong gasa gikan sa Dios. Ang
usa anaa niining matang nga gasa, ug ang uban
niana nga matang. 8 Ngadto sa dili minyo ug sa
mga balo mosulti ako nga maayo alang kanila
nga magpabilin nga dili-minyo, sama kanako.
9Apan kung dili nila matun-an ang pagpugong sa
kaugalingon, kinahanglan silang magminyo. Kay
mas maayo pa alang kanila ang pagminyo kaysa
masunog uban sa pagbati. 10 Karon ngadto sa
mga minyo ihatag ko kini nga mando—dili ako,
kondili ang Ginoo: “Ang asawa kinahanglang
dili mobulag gikan sa iyang bana.” 11 Apan
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kung makigbulag siya gikan sa iyang bana,
kinahanglan magpabilin siya nga dili minyo o
dili ba kaha makig-uli kaniya. Ug “Ang bana
kinahanglang dili makigbulag sa iyang asawa.”
12 Apan alang sa uban nga nabilin ako maga-
ingon—ako, dili ang Ginoo—nga kung si bisan
kinsa ang igsoon nga adunay asawa nga dili mag-
tutuo, ug kung kontento siya nga magpuyo uban
kaniya, kinahanglan dili siya makigbulag kaniya.
13 Kung ang usa ka babaye adunay bana nga dili
magtutuo, ug kung kontento siya nga magpuyo
uban kaniya, kinahanglan dili siya makigbulag
kaniya. 14 Kay ang dili magtutuong bana gigahin
tungod sa iyang asawa, ug ang dili magtutuo
nga asawa gigahin tungod sa igsoon. Sa laing
bahin ang inyongmga anakmahimong dili hinlo,
apan sa pagkatinuod linain sila. 15 Apan kung
ang dili kristohanon nga kapikas makigbulag,
pasagdi siya nga mobiya. Sa ingon niana nga
mga panghitabo, ang igsoong lalaki o babaye
dili hiniktan sa ilang mga pakigsaad. Ang Dios
nagtawag kanato sa pagpuyo nga malinawon.
16 Kay giunsa mo man pagkahibalo, babaye,
kung imo bang maluwas ang imong bana? O
giunsa mo man pagkahibalo, lalaki, kung imo
bang maluwas ang imong asawa? 17 Pasagdi
lang nga ang matag-usa magpuyo sa kinabuhi
nga gitagana sa Ginoo kaniya, ang tagsa-tagsa
sumala sa pagtawag sa Dios kaniya. Mao kini
ang akong mando sa tanang mga kasimbahanan.
18 Tinuli ba si bisan kinsa sa dihang gitawag siya
aron motuo? Dili siya kinahanglang mosulay
sa pagpakita sa pagkadili-tinuli. Kay dili ba
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tinuli si bisan kinsa sa dihang gitawag siya sa
pagtuo? Dili na siya kinahanglang magpatuli.
19Kay dili ang pagkatinuli ni ang pagkadili-tinuli
ang bililhon nianang mga butanga. Ang mahin-
ungdanon mao ang pagtuman sa mga mando sa
Dios. 20 Kinahanglan ang matag-usa magpabilin
sa iyang pagkatinawag sa dihang nagtawag ang
Dios kaniya ngadto sa pagtuo. 21 Ulipon ba
kamo sa dihang gitawag kamo sa Dios? Ayaw na
hunahunaa ang mahitungod niini. Apan kung
mahimo na kamong gawasnon, pahimusli kini.
22Kay ang tawo nga gitawag sa Ginoo gawasnong
tawo sa Ginoo. Sama usab sa usa ka gawasnon
sa dihang gitawag siya aron sa pagtuo ulipon na
ni Cristo. 23 Gipalit na kamo uban sa kantidad,
busa ayaw na kamo pagpaulipon sa mga tawo.
24 Mga igsoon, sa bisan unsa nga kahimtang sa
kinabuhi ang anaa kanato sa dihang gitawag kita
aron sa pagtuo, magpabilin kita nga sama ni-
ana. 25 Karon mahitungod niadtong wala gayod
magminyo, wala akoy kasugoan gikan sa Ginoo.
Apan akong ihatag ang akong panghunahuna
sama sa usa nga kasaligan, pinaagi sa kaluoy sa
Ginoo. 26 Busa, naghunahuna ako nga tungod
sa umaabot nga kalisdanan, maayo pa alang
niining usa ka tawo nga magpabilin kung unsa
siya. 27 Nahiktan ba kamo sa usa ka babaye?
Ayaw pangitaa nga mahimong gawasnon kaniya.
Wala ba kamoy asawa? Ayaw pangita ug usa
ka asawa. 28 Apan kung magminyo kamo, wala
kamo nakabuhat ug usa ka sala. Ug kung ang usa
ka dili-minyo nga babaye magminyo, wala siya
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nakabuhat ug sala. Apan niadtong nagminyo
makabaton ug daghang matang sa mga kasamok
samtang magpuyo, ug buot ko nga kamo mak-
agawas gikan kanila. 29 Apan kini ang akong
isulti, mga igsoon: Ang panahon mubo. Sukad
karon, pasagdi kadtong adunay mga asawa nga
magpuyo sama sa wala. 30 Kadtong naghilak
kinahanglang molihok sama ra nga sila wala
maghilak, ug kadtong nagmaya mahisama nga
wala sila nagmaya, ug kadtong mga namalit sa
bisan unsa sama nga wala sila makabaton sa
bisan unsa. 31 Ug kadtong nakig-uyon sa kalib-
otan kinahanglang dili magbuhat ingon nga sila
hingpit nga nalambigit niini, kay ang pamaagi
niini nga kalibotan padulong namatapos. 32Buot
ko nga gawasnon kamo gikan sa mga kabal-
aka. Ang dili minyo nga lalaki nagpakabana
mahitungod sa mga butang sa Ginoo, unsaon sa
pagpahimuot kaniya. 33 Apan ang minyo nga
lalaki nagpakabana mahitungod sa mga butang
sa kalibotan, unsaon sa pagpahimuot ang iyang
asawa— 34nabahin siya. Ang dili minyo nga mga
babaye o ang putli nagpakabana mahitungod sa
mga butang sa Ginoo, unsaon pagpakabalaan
diha sa lawas ug sa espiritu. Apan ang minyo
nga babaye nagpakabana mahitungod sa mga
butang sa kalibotan, unsaon sa pagpahimuot ang
iyang bana. 35Nagsulti ako niini alang sa inyong
kaugalingong kaayohan, ug dili magbutang sa
bisan unsang pagpugong alang kaninyo. Gisulti
ko kung unsa ang husto, aron nga magmatinud-
anon kamo sa Ginoo nga walay bisan unsang
makasamok. 36 Apan kung si bisan kinsa ang
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naghunahuna nga wala niya tagda ang iyang
pangasaw-onon uban sa pagtahod— kung siya
anaa na sa hustong pangidaron sa pagminyo ug
kung mahimo kini—kinahanglan buhaton niya
kung unsa ang iyang gusto. Dili siya makasala.
Kinahanglan silang magminyo. 37 Apan kung
hugot siyang nagbarog sa iyang kasingkasing,
kung wala siya napugos apan makahimo sa
pagpugong sa iyang kaugalingong kabubot-on,
ug kung siya nakahukom sa iyang kaugalingong
kasingkasing sa pagbuhat niini, sa pagtipig sa
iyang kaugalingong pangasaw-onon nga magpa-
biling ulay, makabuhat siya ug maayo. 38 Busa
ang usa nga makigminyo sa iyang pangasaw-
onon nagbuhat ug maayo, ug ang usa nga mipili
nga dili makigminyo magbuhat ug labi pang
maayo. 39Ang babaye nahiktan na sa iyang bana
samtang buhi pa siya. Apan kung mamatay ang
iyang bana, gawasnon na siya sa pagminyo pag-
usab sa bisan kinsa nga iyang gustong minyoan,
apan diha lamang sa Ginoo. 40 Apan sa akong
pagsabot nga mas magmalipayon kung magpuyo
siya kung unsa siya. Ug naghunahuna ako nga
nabatonan ko usab ang Espiritu sa Dios.

8
1 Karon mahitungod sa pagkaon nga gihalad

sa mga diosdios: Nasayod kita nga, “kitang
tanan adunay kahibalo.” Ang kahibalo maka-
padako sa ulo, apan ang gugma makapalig-on.
2 Kung si bisan kinsa ang maghunahuna nga
siya nasayod sa pipila ka butang, kana nga
tawo sa gihapon wala masayod ingon sa iyang
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kinahanglang mahisayran. 3 Apan kung si bisan
kinsa ang nahigugma sa Dios, kana nga tawo
inila pinaagi kaniya. 4 Busa mahitungod sa
pagkaon sa kalan-on nga gihalad sa mga dios-
dios: Nasayod kita nga “ang diosdios niining kali-
botana walay pulos” ug “nga walay laing Dios
apan usa lang.” 5 Kay tingali ang daw gitawag
nga dios anaa, sa langit man o sa yuta, sama nga
anaay daghang mga “dios” ug daghang “ginoo.”
6 Apan alang kanato, “Adunay usa lamang ka
Dios nga Amahan, gikan kaniya ang tanang
mga butang, ug alang kaniya kita nagkinabuhi,
ug usa ka Ginoo si Jesu-Cristo, diin pinaagi
kaniya ang tanang mga butang naglungtad, ug
pinaagi kaniya kita naglungtad.” 7 Apan, kini
nga kahibalo dili sa tanan. Hinuon, ang pipila
kaniadto naandan ang pagsimba sa diosdios, ug
sila mikaon niining kalan-on ingon nga kini mga
butang gihalad sa usa ka diosdios. Ang ilang
konsyensya nahugawan tungod kay kini huyang.
8 Apan ang pagkaon dili mopaila kanato ngadto
sa Dios. Dili kita ang labing daotan kung kita
dili mokaon, ni labing maayo kung kita mokaon
niini. 9Apan ampingi nga ang inyong kagawasan
dili mamahimong hinungdan nga mapandol ang
usa ka tawo nga huyang sa pagtuo. 10 Kay
pananglitan adunay usa nga makakita kanimo,
nga adunay kahibalo, nagakaon sa pagkaon
sa templo sa usa ka diosdios. Dili ba ang
iyang huyang nga hunahuna magdasig kaniya sa
pagkaon kung unsa ang gihalad ngadto sa mga
diosdios? 11 Busa tungod sa inyong pagsabot
mahitungod sa matuod nga kinaiyahan sa dios-
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dios, ang usa nga labing huyang, ang igsoon
diin gipakamatyan ni Cristo, mapukan. 12 Busa,
kung kamo nakasala batok sa inyong igsoon ug
nasamad ang ilang huyang nga mga hunahuna,
nakasala kamo batok kang Cristo. 13 Busa, kung
ang pagkaon maoy hinungdan sa akong igsoon
aron mapandol, dili na gayod ako mokaon ug
karne pag-usab, aron nga dili ako ang mamahi-
mong hinungdan ngamahulog ang akong igsoon.

9
1 Dili ba ako gawasnon? Dili ba ako apostol?

Wala ko ba nakita si Jesus nga atong Ginoo?
Dili ba kamo akong isig ka magbubuhat diha
sa Ginoo? 2 Kung dili ako apostol ngadto sa
uban, apan unta ako diha kaninyo. Kay kamo
ang pamatuod sa akong pagkaapostol diha sa
Ginoo. 3Mao kini ang akong panalipod niadtong
nagsuta kanako: 4 Wala ba kami katungod sa
pagkaon ug pag-inom? 5Wala ba kami katungod
sa pagkuha ug among makauban nga usa ka
asawa nga usa ka magtutuo, sama sa gibuhat sa
nahibiling mga apostoles, ug sa mga kaigsoonan
diha sa Ginoo, ug kang Cepas? 6 O si Barnabas
lamang ba ug ako ang kinahanglan mamuhat?
7 Kinsa ang nag-alagad nga sundalo sa iyang
kaugalingong paggasto? Kinsa ang nagtanom ug
usa ka parasan ug dili mokaon sa bunga niini? O
kinsa ang nag-atiman sa usa ka panon sa hayop
ug dili moinom sa gatas gikan niini? 8 Gisulti ko
ba kining mga butanga pinasikad sa tawhanong
katungod? Dili ba ang balaod nagsulti man
usab niini? 9 Kay kini nahisulat diha sa balaod
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ni Moises, “Ayaw pagbutang ug busal sa baka
sa dihang kini nagagiok sa lugas.” Tinuod ba
gayod nga ang baka ang gitagad sa Dios? 10 Dili
ba siya naghisgot mahitungod kanato? Kini
nahisulat alang kanato, tungod kay ang usa nga
nagdaro kinahanglang magdaro sa paglaom, ug
ang usa nga naggiok kinahanglang maggiok diha
sa pagdahom sa pag-ambit sa ani. 11 Kung
kami mitanom ug espirituhanong mga butang
taliwala kaninyo, sobra na ba kaayo kini alang
kanamo ang pag-ani sa materyal nga mga butang
gikan kaninyo? 12 Kung ang uban nagbuhat
niini nga katungod gikan kaninyo, dili ba mas
labaw na kami? Bisan pa man niana, wala
kami nag-angkon niini nga katungod. Hinuon,
gilahutay namo ang tanan kaysa mahimong usa
ka babag sa ebanghelyo ni Cristo. 13 Wala ba
kamo nasayod nga kadtong nag-alagad sa templo
nagkuha sa ilang pagkaon gikan sa templo? Wala
ba kamo nasayod nga kadtong nag-alagad sa
halaran nag-ambit kung unsa ang gihalad diha
sa halaran? 14 Sa samang paagi, ang Ginoo
nagmando nga kadtong nagsangyaw sa ebanghe-
lyo kinahanglang mokuha sa ilang panginabuhi
gikan sa ebanghelyo. 15Apanwala akomiangkon
sa bisan unsa niining mga katungod. Ug wala
ako nagsulat niini aron adunay mga butang
nga mahitabo alang kanako. Palabihon ko pa
nga mamatay kaysa bisan kinsa nga mohikaw
kanako niining panghinambog. 16 Kay kung ako
nagsangyaw sa ebanghelyo, ako walay rason
sa paghinambog, tungod kay kinahanglan ko
kining buhaton. Ug kaalaotan ang mamahimo
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kanako kung dili nako isangyaw ang ebanghelyo!
17 Kay kung buhaton ko kini sa kinabubut-on,
ako adunay ganti. Apan kung dili kinabubut-
on, sa gihapon ako adunay usa ka kaakohan nga
gipiyal kanako. 18 Unsa unya ang akong ganti?
Nga sa dihang ako nagsangyaw, maitanyag ko
ang ebanghelyo sa walay bayad ug aron dili
paggamit sa tibuok nakong katungod diha sa
ebanghelyo. 19 Kay bisan tuod ako gawasnon
gikan sa tanan, ako nahimong sulugoon sa tanan,
aron nga ako mahimong makadala sa daghan.
20 Ngadto sa mga Judio ako nagpakasama sa
usa ka Judio, aron sa pagdala sa mga Judio.
Niadtong nailalom sa balaod, nahimo ako nga
sama sa usa nga nailalom sa balaod aron sa
pagdala niadtong nailalom sa balaod. Gihimo
ko kini bisan nga ang akong kaugalingon wala
nailalom sa balaod. 21Niadtong gawas sa balaod,
nahimo ako nga sama sa usa nga gawas sa
balaod, bisan nga ako sa akong kaugalingon dili
gawas sa balaod sa Dios, apan ilalom sa balaod
ni Cristo. Gihimo ko kini aron nga mahimo
kong madala kadtong gawas sa balaod. 22Ngadto
sa mga huyang ako nahimong huyang, aron
nga mahimo nakong madala ang huyang. Ako
nakahimo sa tanang butang ngadto sa tanang
mga tawo, aron nga mahimo nako ang tanang
paagi nga maluwas ang pipila. 23 Nagbuhat ako
sa tanang butang alang sa ebanghelyo, aron nga
ako makaambit sa mga panalangin niini. 24Wala
ba kamo masayod nga sa usa ka lumba ang
tanan nga mga magdadagan modagan sa lumba,
apan usa lamang ang makadawat sa ganti? Busa
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dagan aron makadaog sa ganti. 25 Ang usa ka
magdudula adunay pagpugong sa kaugalingon
sa tanan niyang pagbansay. Sila nagbuhat
niini aron madawat ang purong-purong nga
mahanaw, apan modagan kita aron nga atong
madawat ang usa ka dili madunot nga purong-
purong. 26 Busa wala ako midagan nga walay
katuyoan o nagsumbag sa hangin. 27 Apan gi-
buntog ko ang akong lawas ug gihimo kining usa
ka ulipon, aron nga human ako makasangyaw sa
uban, ang akong kaugalingon dili mahimong dili
mahiapil.

10
1 Buot ko nga makahibalo kamo, mga igsoon,

nga ang tanan natong mga amahan nailalom
sa panganod ug ang tanan milabang sa dagat.
2 Ang tanan gibawtismohan ni Moises ngadto
sa panganod ug didto sa dagat, 3 ug ang tanan
mikaon sa samang espirituhanon nga pagkaon.
4 Ang tanan miinom sa samang espirituhanon
nga ilimnon. Kay sila miinom gikan sa usa ka
espirituhanon nga bato nga nagsunod kanila, ug
kana nga bato mao si Cristo. 5 Apan ang Dios
wala kaayo nahimuot sa kadaghanan kanila,
ug ang ilang mga patay nga lawas nagkatag
sa kamingawan. 6 Karon kining mga butanga
mao ang mga panag-ingnan alang kanato, aron
nga dili na kita maibog sa mga daotan nga
mga butang sama sa ilang gibuhat. 7 Ayaw
pagsimba sa mga diosdios, sama sa gibuhat sa
pipila kanila. Kini sama sa nahisulat, “Ang mga
tawo milingkod aron sa pagkaon ug pag-inom,
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ug mitindog aron magdula.” 8Dili kita magbuhat
ug malaw-ay nga pakighilawas, sama sa gibuhat
sa kadaghanan kanila. Sa usa ka adlaw, 23,
000 nga mga tawo ang nangamatay tungod niini.
9Dili usab nato sulayan si Cristo, sama sa gibuhat
sa kadaghanan kanila ug gilaglag pinaagi sa
mga bitin. 10 Ayaw usab pagbagulbol, sama
sa gibuhat sa kadaghanan kanila ug gilaglag
pinaagi sa usa ka anghel sa kamatayon. 11Karon
kining mga butanga nahitabo kanila isip mga
panag-ingnan alang kanato. Kini nahisulat alang
sa pagpanudlo kanato—alang kanato diin ang
kataposan sa mga katuigan miabot. 12 Busa
tugoti nga ang si bisan kinsa nga naghunahuna
nga siya nagtindog mag-amping nga siya dili
matumba. 13 Walay tintasyon nga midangat
kaninyo nga wala mahitabo sa tanang katawhan.
Hinunoa, ang Dios matinud-anon. Dili siya
motugot nga tintalon kamo labaw pa sa inyong
makaya. Uban sa tintasyon siya usab maghatag
ug pamaagi nga kamo makaikyas, aron nga
kamo makahimo sa pagsugakod niini. 14 Busa,
akong mga hinigugma, palayo kamo gikan sa
pagsimba sa diosdios. 15 Nakigsulti ako kaninyo
ingon nga mahunahunaon nga mga tawo, aron
nga inyong hukman ang akong isulti. 16 Ang
kupa sa panalangin nga gipanalanginan nato,
dili ba kini ang usa ka pagpakig-ambit sa dugo ni
Cristo? Ang tinapay nga atong gipikaspikas, dili
ba kini usa ka pagpakig-ambit sa lawas ni Cristo?
17 Tungod kay adunay usa lamang ka tinapay,
kitang tanan sa usa lang ka lawas. Kitang tanan
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nagkahiusa ug kuha gikan sa usa lamang ka
tinapay. 18 Tan-awa ang katawhan sa Israel:
dili ba kadtong nagkaon sa mga gihalad nakig-
abin man sa halaran? 19 Unya karon unsa man
ang akong gisulti? Nga ang diosdios tinuod?
O nga ang pagkaon nga hinalad sa diosdios
tinuod? 20 Apan ako mosulti mahitungod sa
mga butang nga gihalad sa Gentil nga mga
pagano, nga sila naghalad niining mga butanga
sa mga demonyo ug dili sa Dios. Dili ko buot
nga mahimo kamong makig-abin uban sa mga
demonyo! 21 Dili kamo makainom sa kupa sa
Ginoo ug kupa sa mga demonyo. Dili kamo
mahimong makig-uban sa lamesa sa Dios ug
sa lamesa sa mga demonyo. 22 O ato bang
hagiton ang Ginoo aron sa mangabubho? Labing
kusgan ba kita kay kaniya? 23 Ang tanang
butang uyon sa balaod, “apan dili ang tanang
butang mapuslanon. “Ang tanang butang uyon
sa balaod,” apan dili ang tanang butang makalig-
on sa mga tawo. 24 Kinahanglan nga walay si
bisan kinsa ang mangita sa iyang kaugalingong
kaayohan. Hinuon, ang matag usa kinahanglan
nga mangita ug kaayohan sa iyang silingan.
25 Makahimo kamo pagkaon sa bisan unsa nga
gibaligya sa merkado, sa walay pagpangutana sa
konsensya. 26 Kay “ang kalibotan iya sa Ginoo,
ug ang kinatibuk-an niini.” 27 Kung ang mga
dili magtutuo modapit kanimo nga mokaon sa
pagkaon, ug buot nimo nga moadto, kaona ang
bisan unsa nga gibutang sa imong atubangan
sa walay pagpangutana sa konsensya. 28 Apan
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kung ang usa ka tawo moingon kanimo, “Kini
nga pagkaon gikan sa usa ka pagano nga pagha-
lad” ayaw kini kaona. Kini alang sa usa nga
nagpahibalo kanimo, ug tungod sa konsensya.
29 Wala ako nagpasabot sa imong kaugalingong
konsensya, apan ang konsensya sa ubang tawo.
Kay ngano nga kinahanglan man nga ang akong
kagawasan mahukman sa konsensya sa uban?
30 Kung ako moambit sa pagkaon uban ang
pagpasalamat, nganong sawayon man ako alang
sa kung unsa akong gipasalamatan na? 31 Busa,
bisan mokaon o moinom kamo, o bisan unsa ang
inyong buhaton, buhata ang tanan sa paghimaya
sa Dios. 32Ayaw paghatag ug kapandolan sa mga
Judio o sa mga Griyego, o sa simbahan sa Dios.
33 Naningkamot ako sa pagpahimuot sa tanang
tawo sa tanang mga butang. Wala ako nangita
sa akong kaayohan, apan kana sa kadaghanan.
Buhaton ko kini aron nga maluwas sila.

11
1 Sundoga ako, ingon nga ako nagsundog kang

Cristo. 2 Karon gidayeg ko kamo tungod kay
nahinumdom kamo kanako sa tanang butang.
Gidayeg ko kamo tungod kay nagkupot kamo
sa mga tulumanon ingon nga gihatod ko kini
nganha kaninyo. 3 Karon buot ko nga kamo
makasabot nga si Cristo mao ang ulo sa matag
lalaki, nga ang lalaki ang ulo sa babaye, ug ang
Dios mao ang ulo ni Cristo. 4 Bisan kinsa nga
lalaki nga mag-ampo o managna nga adunay
tabon ang iyang ulo nagpakaulaw sa iyang ulo.
5 Apan bisan kinsa nga babaye nga mag-ampo
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o managna nga walay tabon ang iyang ulo nag-
pakaulaw sa iyang ulo. Kay kini usa ug susama
nga butang ingon nga ang iyang ulo gikagisan.
6 Kay kung ang usa ka babaye dili magtabon sa
iyang ulo, kinahanglan nga pamub-an niya ug
putol ang iyang buhok. Kung kini makauulaw
alang sa usa ka babaye nga putlon ang iyang
buhok o kagisan ang iyang ulo, kinahanglan
tabonan niya ang iyang ulo. 7 Kay ang lalaki
dili kinahanglan magtabon sa iyang ulo, sanglit
siya ang hulagway ug himaya sa Dios. Apan ang
babaye mao ang himaya sa lalaki. 8 Kay ang
lalaki wala gihimo gikan sa babaye. Hinuon,
ang babaye gihimo gikan sa lalaki. 9 Kay ang
lalaki wala gihimo alang sa babaye. Hinuon, ang
babaye gihimo alang sa lalaki. 10 Mao nga ang
babaye kinahanglan nga adunay usa ka simbolo
sa katungod sa iyang ulo, tungod sa mga anghel.
11Bisan paman niana, diha sa Ginoo, ang babaye
mag-agad ngadto sa lalaki, ug ang lalaki mag-
agad ngadto sa babaye. 12 Kay ang babaye gikan
sa lalaki, busa ang lalaki gikan sa babaye. Ug
ang tanang butang gikan sa Dios. 13 Paghukom
alang sa inyong kaugalingon: Angay ba alang sa
babaye nga mag-ampo ngadto sa Dios nga ang
iyang ulo wala gitabonan? 14 Dili ba nga ang
kinaiyahan mismo nagtudlo man kaninyo nga
kung ang lalaki adunay taas nga buhok, kini usa
ka pagpakaulaw alang kaniya? 15 Dili ba nga
ang kinaiyahan nagtudlo man kaninyo nga kung
ang usa ka babaye taas ug buhok, iya kining
himaya? Kay ang iyang buhok gihatag kaniya
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ingon nga tabon. 16 Apan kung adunay buot
nga makiglalis mahitungod niini, wala na kitay
lain pang tulumanon, ni ang kasimbahanan sa
Dios. 17Apan samosunod ngamga pahimatngon,
wala ko kamo gidayeg. Kay sa dihang magtigom
kamo, kini dili alang sa kaayohan apan alang sa
kadaotan. 18 Kay sa unang bahin, nakadungog
ako nga sa dihang magtigom kamo diha sa sim-
bahan, adunay pagkabahinbahin diha kaninyo,
ug sa pipila diha nga bahin nagtuo ako. 19 Kay
anaa gayod ang pagkabahinbahin diha kaninyo,
aron nga kadtong gitugotan maila diha kaninyo.
20 Kay sa dihang nagtigom kamo, dili ang Pani-
hapon sa Ginoo ang inyong gikaon. 21 Sa dihang
mikaon kamo, ang matag usa magkaon sa iyang
kaugalingong pagkaon sa wala pa makakaon
ang uban. Ang usa gigutom, ug ang uban
nangahubog. 22 Wala ba kamoy mga balay nga
kan-an ug imnan? Panamastamasan ba ninyo
ang simbahan sa Dios ug pakaulawan kadtong
walay gipanag-iyahan? Unsa may ikasulti ko
kaninyo? Angayan ko ba kamong daygon? Dili
ako modayeg kaninyo tungod niini! 23Kay akong
nadawat gikan sa Ginoo kung unsa ang gipasa
nako diha kaninyo, nga ang Ginoong Jesus,
sa gabii sa dihang siya gibudhian, mikuha ug
tinapay. 24 Pagkahuman niya sa pagpasalamat,
iya kining gipikaspikas ug miingon, “Mao kini
ang akong lawas, nga alang kaninyo. Buhata kini
aron sa paghinumdom kanako.” 25 Sa samang
paagi gikuha niya ang kupa pagkahuman sa
panihapon, ug miingon siya, “Kini nga kupa mao
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ang bag-o nga kasabotan diha sa akong dugo.
Buhata kini kanunay sa dihang moinom kamo
niini, sa paghinumdom kanako.” 26Kay sa matag
higayon nga kamo mokaon niini nga tinapay ug
moinom niini nga kupa, nagmantala kamo sa
kamatayon sa Ginoo hangtod nga siya mobalik.
27 Busa, si bisan kinsa, nga mokaon sa tinapay
o moinom sa kupa sa Ginoo sa dili takos nga
pamatasan, mahimong sad-an sa lawas ug sa
dugo sa Ginoo. 28 Tugoti ang usa ka tawo nga
magsusi pag-una sa iyang kaugalingon, ug niini
nga paagi tugoti siya nga mokaon sa tinapay
ug moinom sa kupa. 29 Kay siya nga mokaon
ug moinom nga wala magsusi sa lawas, mikaon
ug miinom ug paghukom sa iyang kaugalingon.
30Mao kini nganong daghan kaninyo ang huyang
ug masakiton, ug ang pipila kaninyo nakatulog.
31 Kung atong susihon ang atong kaugalingon,
dili kita pagahukman. 32 Apan kung gihukman
kita sa Ginoo, gipanton kita, aron nga dili kita
mahukman sa silot uban sa kalibotan. 33 Busa,
akong mga igsoon, sa dihang magtigom kamo
aron mokaon, hulata ang matag-usa. 34 Kung
adunay gigutom, tugoti siya nga mokaon didto
sa balay, aron nga sa dihang magtigom kamo
dili kini alang sa paghukom. Ug mahitungod sa
ubang mga butang nga inyong gisulat, maghatag
ako ug pagpanudlo sa dihang ako moabot.

12
1 Mahitungod sa espirituhanon nga mga gasa,

mga igsoon, dili ako buot nga kamo dili
makahibalo. 2 Nahibalo kamo nga sa mga
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pagano pa kamo, nahisalaag kamo ngadto sa dili
makasulti nga mga diosdios, sa bisan unsa nga
mga paagi gipangulohan kamo nila. 3 Busa buot
ko nga mahibaloan ninyo nga walay usa nga
mosulti pinaagi sa Espiritu sa Dios nga makain-
gon, “Si Jesus mao ang tinunglo.” Walay usa
nga makaingon, “Si Jesus mao ang Ginoo,” gawas
sa Balaang Espiritu. 4 Karon adunay nagkalain-
lain nga mga gasa, apan managsama lang nga
Espiritu. 5 Ug adunay nagkalain-lain nga mga
buluhaton, apan managsama lang nga Ginoo.
6 Ug adunay nagkalain-lain nga mga matang
sa buhat, apan kini sama lang nga Dios nga
naghimo kanila ngamahimo sa tanan. 7Karon sa
matag usa gihatag ang gawasnon nga pagpakita
sa Espiritu alang sa kaayohan sa tanan. 8 Kay
sa usa gihatag sa Espiritu ang pulong sa kaalam,
ug sa uban ang pulong sa kahibalo pinaagi sa
sama lang nga Espiritu. 9 Sa uban gihatag ang
pagtuo pinaagi sa sama lang nga Espiritu, ug
sa uban mga gasa sa pagpang-ayo pinaagi sa
usa ka Espiritu. 10 Sa uban gihatag ang mga
buhat sa gahom, ug sa uban pagpanagna. Sa
uban gihatag ang katakos sa pag-ila tali sa mga
espiritu, sa uban mga nagkalain-lain nga matang
sa mga pinulongan, ug sa uban ang paghubad
sa mga pinulongan. 11 Apan ang usa ug sama
lang nga Espiritu ang nagbuhat niining tanan,
naghatag ug mga gasa sa matag usa sa tagsa-
tagsa, sumala sa iyang gipili. 12 Kay ingon nga
ang lawas usa ug adunay daghan nga mga sakop
ug ang tanan sakop sa sama nga lawas, mao nga
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kini uban kang Cristo. 13 Kay pinaagi sa usa ka
Espiritu gibawtismohan kitang tanan ngadto sa
usa ka lawas, mga Judio man o mga Griyego,
ginapos man o gawasnon, ug ang tanan gihimo
sa pag-inom sa usa ka Espiritu. 14 Kay ang
lawas dili usa ka sakop, apan daghan. 15 Kung
ang tiil moingon, “Sanglit ako dili kamot, dili
ako bahin sa lawas,” dili kini labing ubos nga
sa bahin sa lawas. 16 Ug kung ang dalunggan
magaingon, “Tungod kay dili man ako mata, dili
ako bahin sa lawas,” dili kini labing ubos nga
sa bahin sa lawas. 17 Kung ang tibuok lawas
ang mata, hain man ang pagbati sa pagdungog?
Kung ang tibuok lawas mao ang dalunggan, hain
man ang pagbati sa pagsimhot? 18 Apan ang
Dios nagpahimutang sa matag bahin sa lawas
ingon nga siya nagbuhat niini. 19 Ug kung silang
tanan sama nga sakop, hain man ang lawas?
20 Busa karon daghan sila nga mga sakop, apan
usa lang ang lawas. 21 Ang mata dili makaingon
sa kamot, “Wala ako magkinahanglan kanimo.”
Ni ang ulo moingon ngadto sa mga tiil, “Wala
ako magkinahanglan kanimo.” 22 Apan ang
mga sakop sa lawas nga makita nga labing
mahuyang mao ang mahinungdanon. 23 Ug ang
mga bahin sa lawas nga atong gihunahuna nga
dili kaayo dungganon, mohatag kita kanila sa
labing dako nga pagpasidungog, ug ang atong
dili angayan nga mga sakop adunay labaw nga
dungog. 24 Karon ang atong angayan nga mga
sakop dili kinahanglan nga tagdon uban sa dun-
gog, kay aduna na silay dungog. Apan gihiusa
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sa Dios ang tanan nga mga sakop, ug naghatag
siya ug dugang nga kadungganan niadtong naku-
langan niini. 25 Gibuhat niya kini aron walay
pagkabahin-bahin sa lawas, apan nga ang mga
sakop kinahanglan nga moamping alang sa usag-
usa uban sa sama nga pagbati. 26 Ug sa diha
nga ang usa ka sakop mag-antos, ang tanan nga
mga sakop mag-antos usab. O sa diha nga ang
usa ka sakop mapasidunggan, ang tanang mga
sakop maglipay usab. 27 Karon kamo mao ang
lawas ni Cristo ug ang tagsatagsa mga sakop
niini. 28 Ug nagpili ang Dios diha sa simbahan
sa una mga apostoles, ikaduha ang mga propeta,
ikatulo ang mga magtutudlo, unya kadtong nag-
buhat ug gamhanan nga mga buhat, unya ang
mga gasa sa pagpang-ayo, kadtong maghatag ug
mga pagtabang, kadtong nagbuhat sa buhat sa
pagdumala, ug kadtong adunay nagkalain-lain
nga mga matang sa mga pinulongan. 29 Ang
tanan ba kanila mga apostoles? Ang tanan ba
mga propeta? Ang tanan ba mga magtutudlo?
Ang tanan ba nagabuhat sa gamhanang mga
buhat? 30 Tanan ba kanila adunay mga gasa sa
pagpang-ayo? Ang tanan ba kanila makasulti
uban sa mga pinulongan? Ang tanan ba kanila
makahubad sa mga pinulongan? 31 Tinguhaa
gayod ang pagpangita sa labing dako nga mga
gasa. Ug ipakita ko kaninyo ang dugang pang
labing maayo nga paagi.

13
1 Pananglitan makasulti ako sa mga pinulon-

gan sa mga tawo ug sa mga anghel. Apan
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kung wala akoy gugma, mahimo akong usa ka
saba nga agong o usa ka nagtagingting nga
piyangpiyang. 2 Pananglitan aduna akoy gasa
sa pagpanagna ug makasabot sa tanang tinago
nga mga kamatuoran ug kahibalo, ug kung ako
adunay tanang pagtuo ingon nga makapabalhin
sa mga bukid. Apan kung wala akoy gugma,
wala akoy pulos. 3 Ug pananglitan akong ihatag
ang tanan nga akong gipanag-iyahan aron sa
pagpakaon sa kabos, ug akong ihatag ang akong
lawas aron nga sunogon. Apan kung wala
akoy gugma, wala akoy makuha. 4 Ang gugma
mapailubon ug maluluy-on. Ang gugma dili
masina o hambog. Dili kini mapahitas-on 5 o
bastos. Dili kini dalo. Dili kini dali masuko,
ni mag-ihap sa mga kasaypanan. 6 Dili kini
malipay sa dili matarong. Hinuon, maglipay kini
diha sa kamatuoran. 7 Ang gugma maantoson
sa tanang mga butang, motuo sa tanang mga
butang, adunay pagsalig mahitungod sa tanang
mga butang, ug molahutay sa tanang mga bu-
tang. 8 Ang gugma dili matapos. Kung aduna
may mga panagna, kini mangahanaw. Kung
adunay mga pinulongan, mahunong kini. Kung
adunay kahibalo, kini mahanaw. 9 Kay kita
nahibalo lamang sa pipila ug makapanagna kita
sa pipila lamang. 10 Apan sa dihang ang hingpit
moabot, kadtong dili hingpit mangahanaw. 11 Sa
dihang usa pa ako ka bata, nagsulti ako sama
sa usa ka bata, naghunahuna ako sama sa usa
ka bata, nangatarongan ako sama sa usa ka
bata. Sa dihang nahimo na akong hamtong,
akong gisalikway ang binata nga mga butang.
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12 Kay karon nagtan-aw kita nga dili diritso diha
sa samin, apan unya sa nawong ug nawong.
Karon nahibalo ako sa bahin lamang, apan unya
makahibalo ako sa bug-os ingon nga ako bug-
os nga nailhan. 13 Apan karon kining tulo
magapabilin: ang pagtuo, ang umaabot nga
pagsalig, ug ang gugma. Apan ang mas labaw
niini mao ang gugma.

14
1Tinguhaa ang gugma ug pagmainiton alang sa

espirituhanon nga mga gasa, ilabina kay kamo
kamo magapanagna. 2 Tungod kay ang usa
nga nagapanulti sa dila wala nakigsulti sa mga
tawo kondili sa Dios. Kay walay nakasabot
kaniya tungod kay siya nagasulti man sa tinago
nga mga butang sa Espiritu. 3 Apan ang usa
nga nagapanagna nakigsulti sa mga tawo aron
sa pagpalig-on kanila, aron sa pagdasig kanila,
ug sa paghupay kanila. 4 Ang usa nga nag-
sulti sa dila nagpalig-on sa iyang kaugalingon,
apan ang usa nga nagapanagna magpalig-on
sa simbahan. 5 Karon nanghinaot ako nga
kamong tanan makasulti sa mga pinulongan.
Apan labaw pa niana, nanghinaot ako nga kamo
makahimo sa pagpanagna. Ang nagapanagna
labaw pa sa usa nga makasulti sa mga dila
(gawas kung adunay usa nga maghubad aron
nga ang simbahan malig-on). 6 Apan karon,
mga kaigsoonan, kung moanha ako kaninyo nga
magsulti sa mga dila, unsa man ang matabang
nako kaninyo? Wala, gawas kung magsulti ako
kaninyo sa gipadayag, o kahibalo, o panagna,
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o pagtulon-an. 7 Kung ang walay kinabuhi nga
mga kasangkapan magtingog—sama sa plawta
o alpa—ug dili kini mohimo ug nagkalainlaing
tonada, unsaon man pagkahibalo ni bisan kinsa
kung unsa nga tono ang ginatugtog sa plawta ug
sa alpa? 8 Kay kung ang trumpeta gipatugtog sa
dili sakto nga tingog, unsaon man pagkahibalo
ni bisan kinsa kung kanus-a ang takna sa
pagpangandam sa gubat? 9 Busa anaa kini
kaninyo. Kung mosulti kamo ug pinulongan nga
dili masabtan, unsaon man pagkasabot ni bisan
kinsa kung unsa ang inyong giingon? Ikaw ma-
gasulti, ug walay makasabot kanimo. 10 Adunay
daghang nagkalain-lain nga mga pinulongan sa
kalibotan ug ang tanan adunay ipasabot. 11Apan
kung wala ako makasabot sa usa ka pinulongan,
mahimo akong usa ka langyaw sa mamumulong
ug ang mamumulong mahimong usa ka langyaw
kanako. 12 Sama usab kaninyo. Tungod kay
mahinamon man kamo sa lihok sa Espiritu,
pagmainiton aron modagaya ang paglig-on sa
simbahan. 13 Busa ang usa nga nagsulti sa dila
kinahanglang mag-ampo nga siya makahubad.
14 Kay kung mag-ampo ako diha sa dila ang
akong espiritu mag-ampo usab, apan ang akong
hunahuna dili magmabungahon. 15 Unsa man
ang angay nakong buhaton? Mag-ampo ako
pinaagi sa akong espiritu, apan mag-ampo usab
ako pinaagi sa akong hunahuna. Moawit ako
pinaagi sa akong espiritu, ug moawit usab ako
pinaagi sa akong hunahuna. 16 Kay kondili,
kung modayeg ka sa Dios pinaagi sa imong
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espiritu, unsaon man pag-ingon sa langyaw ug
“Amen” sa dihang nagpasalamat ka kung wala
siya makasabot sa imong gisulti? 17 Kay igo
na ang inyong pagpasamalat, apan ang ubang
tawo wala nalig-on. 18 Nagpasalamat ako sa
Dios nga nagasulti ako sa mga dila labaw pa
kaninyong tanan. 19 Apan sa simbahan mas
pilion ko pa nga pagsulti ug lima ka pulong
nga akong masabtan aron nga ako makahimo
sa pagpanudlo sa uban, kay sa 10, 000 ka mga
pulong diha sa dila. 20 Mga kaigsoonan, ayaw
pagbinata sa inyong panghunahuna. Apan, sa
pagkadaotan, pagpakasama kamo sa mga gag-
may nga bata. Apan sa inyong panghunahuna
kinahanglan nga hamtong. 21 Sa balaod kini
nahisulat, “Pinaagi sa mga tawo nga adunay
laing mga pinulongan ug pinaagi sa mga ngabil
sa mga langyaw makigsulti ako niining mga
tawhana. Bisan pa niana dili nila ako madung-
gan,” nag-ingon ang Ginoo. 22 Busa ang mga dila
mao ang mga timaan, dili sa mgamagtutuo, apan
sa dili magtutuo. Apan ang pagpanagna usa ka
timaan, dili sa dili magtutuo, apan sa magtutuo.
23 Busa, kung ang tibuok simbahan managtigom
ug ang tanan magsulti sa mga dila, ug mosulod
ang tagagawas ug ang dili magtutuo, dili ba sila
moingon nga nangabuang na kamo? 24 Apan
kung kamong tanan managna unya mosulod
ang dili magtutuo o tagagawas, matandog siya
sa tanan nga iyang madungog. Mahukman
siya sa tanan nga gipang-ingon. 25 Ang tinago
sa iyang kasingkasing mahimong mapagawas.
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Tungod niana, moyukbo siya ug mosimba sa
Dios. Mopahayag siya nga ang Dios anaa gayod
taliwala kaninyo. 26 Unya unsa man ang sunod
mga kaigsoonan? Kung magtigom kamo, ang
matag usa adunay usa ka salmo, usa ka pagtulon-
an, usa ka pagpadayag, usa ka pinulongan, o usa
ka pagsabot. Buhata ang tanan aron nga malig-
on ang simbahan. 27 Kung adunay magapanulti
sa dila, duha o tulo ra ang pinakadaghan, ug
sila magpulihanay. Ug kinahanglan nga adunay
mohubad kung unsa ang naingon. 28 Apan kung
walay mohubad, pahiloma silang tanan diha sa
simbahan. Pasultiha ang matag usa kanila sa
ilang kaugalingon ngadto sa Dios. 29 Pasultiha
ang duha o tulo ka mga propeta, ug papaminawa
ang ubang tawo uban sa pag-ila kung unsa ang
giingon. 30 Apan kung ang panglantaw gihatag
sa usa nga naglingkod sa panagtigom, pahiloma
ang usa nga nag-istorya. 31 Kay ang matag usa
kaninyo mahimong isa-isa nga managna aron
ang tanan makakat-on ug ang tanan madasig.
32 Kay ang mga espiritu sa mga propeta anaa sa
pagdumala sa mga propeta. 33 Kay ang Dios dili
Dios sa kalibog, kondili sa kalinaw. Ug diha sa
tanang mga simbahan sa tanang mga magtutuo,
34 kinahanglan nga ang mga babaye magpabilin
nga hilom sa kasimbahanan. Kay wala sila
gitugotan sa pagsulti. Hinuon, kinahanglan nga
sila magpadumala, sama sa giingon sa balaod.
35 Kung aduna silay gitinguha nga makat-onan,
papangutan-a sila sa ilang mga bana sa balay.
Kay makauulaw kini alang sa usa ka babaye
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nga mosulti sa simbahan. 36 Ang pulong ba sa
Dios naggikan kaninyo? Kamo lamang ba ang
naabtan niini? 37 Kung adunay naghunahuna
sa iyang kaugalingon nga siya usa ka propeta o
espirituhanon, kinahanglan nga ilhon niya nga
ang mga butang nga akong gisulat kaninyo mao
ang mando sa Ginoo. 38 Apan kung adunay dili
moila niini, ayaw usab siya ilha. 39 Busa, mga
kaigsoonan, tinguhaa gayod ang gasa sa pag-
panagna ug ayaw dumilii ang uban sa pagsulti
diha sa mga dila. 40 Apan himoa nga ang tanang
mga butang mabuhat sa han-ay ug sa hustong
paagi.

15
1 Karon magpahinumdom ako kaninyo, mga

igsoon, sa ebanghelyo nga gimantala ko kaninyo,
diin inyong gidawat ug inyong gibarogan.
2 Pinaagi niini nga ebanghelyo kamo naluwas,
kung mokupot kamo nga lig-on sa pulong nga
gisangyaw ko kaninyo, gawas kon kawang ang
inyong gituohan. 3 Kay gidala nako kaninyo
ang pinakamahinungdanon nga mga butang nga
nadawat usab nako: nga si Cristo namatay alang
sa atong mga sala sumala sa mga kasulatan, 4nga
gilubong siya, ug nga nabanhaw siya sa ikatulo
nga adlaw sumala sa mga kasulatan. 5 Ug nag-
pakita siya kang Cefas, unya ngadto sa napulo ug
duha. 6 Unya sa usa ka higayon nagpakita siya
sa kapin 500 ka mga kaigsoonan. Kadaghanan
kanila mga buhi pa gihapon, apan ang pipila
nakatulog. 7 Unya mipakita siya kang Santiago,
unya ngadto sa tanang mga apostoles. 8 Sa
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kataposan niining tanan, mipakita siya kanako,
ingon sa usa ka bata nga natawo sa sayop nga
panahon. 9 Kay ako mao ang kinaulahian sa
mga apostoles. Dili ako takos nga tawgon nga
usa ka apostoles tungod kay akong gilutos ang
simbahan sa Dios. 10 Apan pinaagi sa grasya sa
Dios ako mao ako, ug ang iyang grasya nga ania
kanako wala makawang. Hinuon, naningkamot
ako sa pagbuhat kaysa kanilang tanan. Apan
dili kini ako, kini ang grasya sa Dios nga ania
kanako. 11 Busa bisan ako o sila, mao nga
kami nagsangyaw ug kamo mituo. 12 Karon
kung si Cristo gimantala ingon nga nabanhaw
gikan sa mga patay, unsaon man pag-ingon sa
pipila kaninyo nga walay pagkabanhaw sa mga
patay? 13 Apan kung walay pagkabanhaw sa
mga patay, buot pasabot bisan si Cristo wala
mabanhaw. 14 Ug kung wala mabanhaw si
Cristo, buot pasabot ang among pagsangyaw
kawang lamang, ug ang inyong pagtuo usab
kawang lamang. 15Ug kita makaplagan nga mini
nga mga saksi mahitungod sa Dios, tungod kay
kita nagpamatuod batok sa Dios, sa pag-ingon
nga siya nagbanhaw kang Cristo bisan wala man
diay. 16 Kay kung ang mga patay dili banhawon,
pasabot nga bisan si Cristo wala usab maban-
haw. 17 Ug kung si Cristo wala banhawa, ang
inyong pagtuo kawang lamang ug kamo anaa pa
gihapon sa inyong mga sala. 18 Unya kadtong
nangamatay diha kang Cristo mahanaw usab.
19 Kung niini lamang nga kinabuhi kita adunay
pagsalig sa umaabot diha kang Cristo, sa tanang
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katawhan kita ang labing makaluluoy. 20 Apan
karon si Cristo gibanhaw gikan sa mga patay, ang
unang mga bunga niadtong mga nangamatay.
21 Kay sanglit ang kamatayon miabot pinaagi sa
usa ka tawo, pinaagi usab sa usa ka tawo miabot
ang pagkabanhaw sa mga patay. 22 Kay tungod
kang Adan ang tanan mamatay, busa diha usab
kang Cristo ang tanan mahimong buhi. 23 Apan
ang tagsatagsa anaay kaugalingon nga han-ay:
Kang Cristo, nga mao ang unang mga bunga, ug
unya kadtong nahisakop kang Cristo mabuhi sa
iyang pag-abot. 24 Unya mao na ang kataposan,
sa diha nga si Cristo motugyan sa gingharian
ngadto sa Dios nga Amahan. Mao kini ang pana-
hon nga iyang wagtangon ang tanan nga mando,
ug tanan nga pamunoan ug gahom. 25 Kay
kinahanglan nga siya maghari, hangtod nga
mabutang niya ang tanan niyang mga kaaway
ilalom sa iyang mga tiil. 26 Ang kataposan nga
kaaway nga pagalaglagon mao ang kamatayon.
27 Kay “iyang gibutang ang tanang butang ubos
sa iyang mga tiil.” Apan sa dihang giingon nga
“iyang gibutang ang tanan,” kini tataw nga dili
lakip ang usa nga nagbutang sa tanan ilalom
sa iyang kaugalingon. 28 Sa dihang ang tanang
mga butang napailalom kaniya, nagpasabot nga
mismo ang Anak mahimong ilamom kaniya nga
nagpailalom sa tanang butang diha kaninya.
Kini mahitabo aron nga ang Dios nga Amahan
mahimong tanan sa tanan. 29 O kon dili unsa
man angmahimo niadtong gibawtismohan alang
sa mga patay? Kung ang mga patay wala gayod
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gibanhaw, nganong gibawtismohan man sila
alang kanila? 30Ug nganong sa matag takna anaa
man kita sa kakuyaw? 31 Namatay ako sa matag
adlaw. Kana mao ang ipahayag ko sa akong
pagpasigarbo nganha kaninyo, mga kaigsoonan,
nga akong nabatonan diha kang Cristo Jesus nga
atong Ginoo. 32 Unsa man ang akong maangkon,
gikan sa usa ka tawhanong panglantaw, kung
nakig-away ako batok sa mga mapintas nga
mananap didto sa Efeso, kung wala mabanhaw
ang mga patay? “Mangaon kita ug manginom,
kay ugma mangamatay kita.” 33 Ayaw pagpal-
imbong: “Ang daotang mga kauban makadaot
sa maayong mga pamatasan.” 34 Pagmatngon!
Pagpuyo nga matarong! Ayaw pagpakasala. Kay
ang pipila kaninyo walay kahibalo sa Dios. Isulti
ko kini aron maulawan kamo. 35 Apan moingon
ang usa ka tawo, “Unsaon man pagkabanhaw sa
mga patay? Ug sa unsa man nga matang sa lawas
sila moabot?” 36 Wala gayod kamoy alamag!
Kung unsa ang inyong gipugas dili magsugod sa
pagtubo gawas kon kini mamatay. 37 Ug kung
unsa ang inyong gipugas dili mao ang lawas nga
mogula, apan usa ka binhi. Mamahimo kining
trigo o lain pang butang. 38 Apan ang Dios mag-
ahatag niini ug lawas nga maoy iyang gipili, ug
sa matag binhi ang iyang kaugalingon nga lawas.
39 Dili ang tanan nga unod managsama. Hinuon,
adunay usa ka unod sa mga tawo, ug laing unod
alang sa mga mananap, ug lain pang unod alang
sa mga langgam, ug lain alang sa isda. 40 Aduna
usab langitnon nga mga lawas ug yutan-on nga
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mga lawas. Apan ang himaya sa langitnon nga
lawas usa ka matang ug ang himaya sa yutan-on
lahi usab. 41 Adunay usa ka himaya sa adlaw,
ug laing himaya sa bulan, ug laing himaya sa
mga bituon. Kay ang himaya sa usa ka bituon
lahi kaysa lain pa nga bituon. 42 Mao usab ang
pagkabanhaw sa mga patay. Kung unsa ang
ginapugas madunoton, ug kadtong gibanhaw dili
madunot. 43 Kini gipugas sa kaulawan; kini
gibanhaw sa himaya. Kini gipugas sa kahuyang;
kini gibanhaw sa gahom. 44 Kini gipugas sa
usa ka tawhanon nga lawas; kini gibanhaw sa
usa ka espirituhanon nga lawas. Kung adunay
tawhanon nga lawas, adunay espirituhanon
usab nga lawas. 45 Busa kini nahisulat usab,
“Ang unang tawo nga si Adan nahimong buhi
nga kalag.” Ang kataposan nga Adan nahimong
usa ka nagahatag ug kinabuhi nga espiritu.
46Apan ang espirituhanon wala nahiuna ug abot
apan ang lawasnon, ug unya ang espirituhanon.
47 Ang nauna nga tawo iya sa yuta, hinimo sa
abog. Ang ikaduha nga tawo gikan sa langit.
48 Kadtong mga hinimo sa abog sama usab
kaniya nga hinimo sa abog. Ug kadtong mga
hinimo sa langit, sama usab kaniya nga iya sa
langit. 49 Ingon nga gidala nato ang panagway sa
tawo sa abog, dalhon usab nato ang panagway
sa tawo sa langit. 50 Karon isulti ko kini, mga
igsoon, nga ang unod ug dugo dili makapanunod
sa gingharian sa Dios. Ni unsa ang madunot
makapanunod sa unsa ang dili madunot. 51 Tan-
awa! Sultihan ko kamo sa usa ka tinago nga
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kamatuoran: Kitang tanan dili mamatay, apan
kitang tanan mausab. 52 Kita mangausab sa
usa ka gutlo, sa pagpamilok sa mata, diha sa
kataposan nga trumpeta. Kay patingogon ang
trumpeta, ug pagabanhawon ang mga patay ug
dili na madunot, ug kita mausab. 53 Kay kining
madunot nga lawas kinahanglan masul-oban sa
kung unsa ang dili madunot, ug kining adunay
kamatayon nga lawas kinahanglan masul-oban
sa walay kamatayon. 54 Apan sa dihang kining
madunot nga lawas masul-oban sa kon unsa
ang dili madunot, ug sa dihang kining lawas
nga mamatay masul-oban sa walay kamatayon,
unya matuman na ang panultihon nga nahisulat,
“Ang kamatayon gilamoy diha sa kadaogan.”
55 “Kamatayon, hain ang imong kadaogan? Ka-
matayon, hain ang imong kasakit?” 56 Ang
kasakit sa kamatayon mao ang sala, ug ang
gahom sa sala mao ang balaod. 57 Apan sala-
mat sa Dios, nga maoy naghatag kanato sa
kadaogan pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Cristo!
58 Busa, akong hinigugma nga mga kaigsoonan,
pagmalig-on ug ayaw pagpatarog. Kanunay nga
magmadagayaon sa buhat sa Ginoo, tungod kay
kamo nasayod nga ang inyong buhat sa Ginoo
dili makawang.

16
1 Karon, mahitungod sa pagpangolekta sa mga

magtutuo, ingon sa gisugo ko sa kasimbahanan
sa Galacia, nga inyong buhaton. 2 Sa unang
adlaw sa semana, ang matag-usa kaninyo kina-
hanglan maggahin ug pipila ka butang ug tago-
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i kini kutob sa inyong maabot. Buhata kini
aron nga wala nay pagpangolekta sa pag-abot
nako. 3 Ug sa dihang moabot na ako, kung
si kinsa ang inyong giuyonan, mopadala ako
uban sa mga sulat aron ihatod ang inyong halad
ngadto sa Jerusalem. 4 Ug kung gikinahanglan
nga moadto usab ako, muoban sila kanako.
5 Apan moanha ako kaninyo sa dihang moagi
na ako sa Macedonia. Kay moagi man ako
sa Macedonia. 6 Tingali magpabilin ako uban
kaninyo o basin diha pa ako magpalabay sa
tingtugnaw, aron nga matabangan ninyo ako sa
akong pagpanaw, bisan asa ako moadto. 7 Kay
dili ko buot nga makigkita kaninyo sa mubo
lamang nga panahon. Kay nagtinguha ako nga
makig-uban kaninyo sa taas nga panahon, kung
itugot sa Ginoo. 8 Apan magpabilin ako sa Efeso
hangtod sa Pentecostes, 9 kay ang halapad nga
pultahan giablihan alang kanako, ug adunay
daghan nga mga kaaway. 10 Karon sa dihang
moabot na si Timoteo, paninguhaa nga dili siya
magmahadlokon diha kaninyo, kay nagbuhat
siya sa buluhaton sa Ginoo, sama sa akong
gibuhat. 11Ayaw tugoti nga adunay magbiaybiay
kaniya. Tabangi siya sa iyang dalan diha sa
kalinaw, aron nga makaanhi siya kanako. Kay
nagdahom ako kaniya nga makaanhi uban sa
mga kaigsoonan. 12 Karon mahitungod sa atong
igsoon nga si Apollos, gidasig ko siya pag-ayo
sa pagduaw kaninyo uban sa mga kaigsoonan.
Apan dili pa niya kabubut-on ngamoanha karon.
Bisan paman niini, moanha siya sa tukma nga
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panahon. 13 Pagmabinantayon, barog nga lig-
on diha sa pagtuo, pagmakusganon, pagmalig-
on. 14 Tugoti nga ang tanan ninyong buhaton
mahimo diha sa gugma. 15 Nasayod kamo sa
panimalay ni Stefanas, nga sila mao ang unang
mga nakabig diha sa Acaya, ug gitugyan nila ang
ilang kaugalingon sa pag-alagad sa mga magtu-
tuo. Karon giawhag ko kamo, mga kaigsoonan,
16 nga magpaubos niadtong mga katawhan sa
matag-usa nga nagtabang diha sa buhat ug ang
naghago uban kanamo. 17 Ug magmaya ako sa
pag-abot ni Stefanas, Fortunatus, ug Acaicus. Sila
ang nagdugang sa inyong pagkulang. 18 Kay
gibag-o nila ang akong espiritu ug kaninyo. Busa,
ilha ang mga tawo nga sama niini. 19Ang kasim-
bahanan sa Asya nangumusta kaninyo. Si Aquila
ug si Prisca nangumusta kaninyo diha sa Ginoo,
uban sa simbahan nga mao ang ilang panimalay.
20 Ang tanang kaigsoonan nangumusta kaninyo.
Pangumustaha ang matag-usa uban sa balaan
nga halok. 21Ako, si Pablo, nagsulat niini pinaagi
sa kaugalingon nakong kamot. 22 Kung adunay
usa nga wala mahigugma sa Ginoo, matinunglo
unta siya. Among Ginoo, balik na! 23 Ang grasya
sa Ginoong Jesus maga-uban kaninyo. 24 Ang
akong gugma magauban kaninyong tanan diha
kang Cristo Jesus.
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