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െകാരിന്ത്യർക്ക്എഴുതിയ
ഒന്നാംേലഖനം

1 ്രകിസ്തുേയശുവിെന്റ അെപ്പാസ്തലനായി
ൈദവം തിരുഹിത്രപകാരം വിളിച്ച പൗേലാസും
നമ്മുെട സേഹാദരനായ േസാസ്തേനസും
േചർന്ന,്

2 ്രകിസ്തുേയശുവിൽവിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടവരും*
വിശുദ്ധജനം ആയിരിക്കാൻ ൈദവം
വിളിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായ, െകാരിന്തിലുള്ള
ൈദവസഭയ്ക്കും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുമായി
നമ്മുെടയും അവരുെടയും കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച†

സകലർക്കുമായിഎഴുതുന്നത:്

3 നമ്മുെട പിതാവായ ൈദവത്തിൽനിന്നും
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിൽനിന്നും
നിങ്ങൾക്കു കൃപയും സമാധാനവും
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

സ്േതാ്രതാർപ്പണം
4 ്രകിസ്തുേയശുവിൽ ൈദവം നിങ്ങൾക്കു
നൽകിയ കൃപ ഓർത്ത് നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
ഞാൻ എേപ്പാഴും എെന്റ ൈദവത്തിനു
സ്േതാ്രതംെചയ്യന്നു. 5 കാരണം,
്രകിസ്തുേയശുവിൽ വചനത്തിലും

* 1:2 അഥവാ, േവർതിരിക്കെപ്പട്ടവർ † 1:2 മൂ.ഭാ. നാമം
വിളിച്ചേപക്ഷിക്കുന്ന
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ജ്ഞാനത്തിലും സർവസമൃദ്ധിയും നിങ്ങൾക്കു
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നേല്ലാ; 6 ്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ച
ഞങ്ങൾ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യത്തിെന്റ
വിശ്വാസ്യത ഇതു സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. 7 ഇങ്ങെന,
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
പുനരാഗമനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ
കൃപാദാനങ്ങളിൽ യാെതാന്നിൽേപാലും
കുറവുള്ളവരായിരിക്കുന്നില്ല. 8 നമ്മുെട
കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
ദിവസത്തിൽ‡ നിങ്ങൾ നിരപവാദ്യർ
ആയിരിേക്കണ്ടതിന് അവിടന്ന് നിങ്ങെള
അന്ത്യംവെര ശക്തിെപ്പടുത്തും. 9 അവിടെത്ത
പു്രതനും നമ്മുെട കർത്താവുമായ
േയശു്രകിസ്തുവിേനാടുള്ള കൂട്ടായ്മയിേലക്കു
നിങ്ങെള വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ൈദവം
വിശ്വസ്തനാണേല്ലാ.
സഭയിെല ഭിന്നത

10 സേഹാദരങ്ങേള, നിങ്ങള െട ഇടയിൽ
ഒരു ഭിന്നതയുമില്ലാെത, തികഞ്ഞ ഐകമത്യം
പാലിച്ച െകാണ്ട് നിങ്ങൾ ഒേര മനസ്സ ം
ഒേര ചിന്തയും ഉള്ളവരായിരിക്കാൻ
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
നാമത്തിൽ ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു.
11 എെന്റ സേഹാദരങ്ങേള, നിങ്ങള െട മേധ്യ
തർക്കവിതർക്കങ്ങൾ ഉെണ്ടന്നു േക്ലാവയുെട
ബന്ധുക്കളിൽ ചിലർ എെന്ന അറിയിച്ച .
12 അതായത,് നിങ്ങളിൽ ചിലർ “ഞാൻ
പൗേലാസിെന്റ ആൾ” എന്നും മറ്റ ചിലർ “ഞാൻ
‡ 1:8 അതായത്,പുനരാഗമനത്തിൽ
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അെപ്പാേല്ലാസിെന്റ ആൾ” എന്നും േവെറചിലർ
“ഞാൻ പേ്രതാസിെന്റ§ ആൾ” എന്നും ഇനിയും
ചിലർ “ഞാൻ ്രകിസ്തുവിെന്റ ആൾ” എന്നും
പറയുന്നു.

13 ്രകിസ്തു വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുേന്നാ?
പൗേലാസാേണാ നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
്രകൂശിക്കെപ്പട്ടത?് പൗേലാസിെന്റ
നാമത്തിേലാ നിങ്ങൾ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചത്?
14 ്രകിസ്െപാസിനും ഗാെയാസിനും ഒഴിെക
നിങ്ങളിൽ മറ്റാർക്കും ഞാൻ സ്നാനം
നൽകിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ൈദവത്തിന്
സ്േതാ്രതംെചയ്യന്നു. 15 അതുെകാണ്ട് എെന്റ
നാമത്തിൽ സ്നാനം സ്വീകരിച്ച എന്ന് നിങ്ങളിൽ
ആർക്കും പറയാൻ കഴിയുകയില്ല. 16 അല്ല,
സ്െതഫാെനാസിെന്റ വീട്ട കാെരയുംകൂടി ഞാൻ
സ്നാനംകഴിപ്പിച്ചിട്ട ണ്ട്;മറ്റാർെക്കങ്കിലുംസ്നാനം
ഞാൻ നൽകിയിട്ട ള്ളതായി ഓർക്കുന്നില്ല.
17 ്രകിസ്തു എെന്ന അയച്ചിരിക്കുന്നതു
സ്നാനം നൽകുന്നതിനല്ല; പിെന്നേയാ,
സുവിേശഷം േഘാഷിക്കുന്നതിനാണ.് അത്
എെന്റ ജ്ഞാനത്തിെന്റ വാഗ് വിലാസത്താൽ
്രകിസ്തുവിെന്റ ്രകൂശിെന്റ ശക്തി
്രപേയാജനരഹിതമാകാതിരിക്കാൻ
്രശദ്ധിച്ച െകാണ്ട്ഞാൻനിർവഹിക്കുന്നത.്
്രകിസ്തു—ൈദവികജ്ഞാനവും

ൈദവികശക്തിയും
18 ്രകൂശിെന്റ വചനം നാശത്തിേലക്കു
േപാകുന്നവർക്ക് േഭാഷത്തമായി േതാന്നാം,
§ 1:12 മൂ.ഭാ. േകഫാവിെന്റ



1 െകാരിന്ത്യർ 1:19 iv 1 െകാരിന്ത്യർ 1:25

എന്നാൽ, രക്ഷിക്കെപ്പടുന്ന നമുക്ക് അതു
ൈദവത്തിെന്റശക്തിആണ്.
19 “ജ്ഞാനികള െടജ്ഞാനംഞാൻനശിപ്പിക്കും;
ബുദ്ധിമാന്മാരുെട ബുദ്ധിയും ഞാൻ
നിഷ്ഫലമാക്കും,”*

എന്ന്എഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ.†
20 ജ്ഞാനി എവിെട? പണ്ഡിതൻ
എവിെട? ഈ േലാകത്തിെല തത്ത്വജ്ഞാനി
എവിെട? േലാകത്തിെന്റ ജ്ഞാനെത്ത
ൈദവം േഭാഷത്തമാക്കിയിേല്ല? 21 േലാകം
അതിെന്റ ജ്ഞാനത്തിൽ ൈദവെത്ത
അറിഞ്ഞില്ല; അതുെകാണ്ട് ൈദവത്തിെന്റ
ജ്ഞാനത്താൽ, വിശ്വസിക്കുന്നവെര
്രപസംഗത്തിെന്റ േഭാഷത്തംമുേഖന രക്ഷിക്കാൻ
അവിടേത്തക്കു ്രപസാദം േതാന്നി. 22 ഇത്
അത്ഭുതചിഹ്നങ്ങൾ ആവശ്യെപ്പടുന്ന
െയഹൂദർക്കും ജ്ഞാനം അേന്വഷിക്കുന്ന
്രഗീക്കുകാർക്കും േഭാഷത്തമായി േതാന്നുന്നു.
23 എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ്രപസംഗിക്കുന്നത്
്രകൂശിതനായ ്രകിസ്തുവിെനയാണ;് അത്
െയഹൂദർക്ക് ഇടർച്ചയും െയഹൂേദതരർക്കു
േഭാഷത്തവും ആയി േതാന്നുന്നു. 24അങ്ങെന,
രക്ഷിക്കാനായി ൈദവം വിളിച്ച എല്ലാവർക്കും—
െയഹൂദർക്കും െയഹൂേദതരർക്കും‡ —
്രകിസ്തു ൈദവശക്തിയും ൈദവജ്ഞാനവും
ആകുന്നു. 25 ൈദവത്തിെന്റ േഭാഷത്തം
മനുഷ്യെന്റജ്ഞാനെത്തക്കാൾ വിേവകമുള്ളതും

* 1:19 െയശ. 29:14 † 1:19 ഈ ്രപേയാഗം
പഴയനിയമ്രഗന്ഥത്തിൽനിന്നുള്ള ഉദ്ധരണിെയ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
‡ 1:24 മൂ.ഭാ. ്രഗീക്കുകാർ
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ൈദവത്തിെന്റ ബലഹീനത മനുഷ്യെന്റ
ബലെത്തക്കാൾശക്തവുമാണ.്

26 സേഹാദരങ്ങേള, നിങ്ങെള വിളിച്ചേപ്പാഴുള്ള
നിങ്ങള െട സ്ഥിതിെയപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക.
മാനുഷികമാനദണ്ഡമനുസരിച്ച നിങ്ങളിൽ
മിക്കവരും വിേവകശാലികളായിരുന്നില്ല;
സമൂഹത്തിൽ സ്വാധീനമുള്ളവേരാ
കുലീനേരാ ആയിരുന്നതുമില്ല. 27 എന്നാൽ
ജ്ഞാനികെള ലജ്ജിപ്പിക്കാൻ ൈദവം
േലാകത്തിൽ േഭാഷത്തമായവ
െതരെഞ്ഞടുത്തു. ശക്തമായവെയ
ലജ്ജിപ്പിക്കാൻ ൈദവം ബലഹീനമായവ
െതരെഞ്ഞടുത്തു. 28 മഹത്തായെതന്നു
േലാകം പരിഗണിക്കുന്നതിെന നിസ്സാരമാക്കാൻ
ഈ േലാകത്തിെല ഹീനവും നിന്ദിതവുമായ
കാര്യങ്ങെള, ഒന്നുമല്ലാത്തവെയത്തെന്ന, ൈദവം
െതരെഞ്ഞടുത്തു; 29അവിടെത്ത സന്നിധിയിൽ
ആരും ്രപശംസിക്കാതിരിേക്കണ്ടതിനുതെന്ന.
30 അവിടന്നുമുേഖനയാണ് നിങ്ങൾ
്രകിസ്തുേയശുവിലായിരിക്കുന്നത.് ്രകിസ്തു
നമുക്കുേവണ്ടി ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ള
ജ്ഞാനവും നീതിയും വിശുദ്ധിയും വീെണ്ടടുപ്പ ം
ആയിത്തീർന്നു. 31 അതുെകാണ്ട,്
തിരുെവഴുത്തിൽേരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതുേപാെല,
“അഭിമാനിക്കുന്നവർ കർത്താവിൽ
അഭിമാനിക്കെട്ട.”§

2
1 സേഹാദരങ്ങേള, ഞാൻ നിങ്ങള െട
അടുക്കൽ വന്നേപ്പാൾ, ൈദവികരഹസ്യങ്ങൾ
§ 1:31 യിര. 9:24
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നിങ്ങേളാടു ്രപേഘാഷിച്ചതു വാൈഗ്വഭവേമാ
മാനുഷികജ്ഞാനേമാ ്രപേയാഗിച്ച െകാണ്ടായിരുന്നില്ല.
2 ്രകൂശിതനായേയശു്രകിസ്തുവിെനക്കുറിച്ചല്ലാെത
മെറ്റല്ലാറ്റിെനക്കുറിച്ച ം അജ്ഞെനേപ്പാെല
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ആയിരിക്കണെമന്നത്
എെന്റ തീരുമാനമായിരുന്നു. 3 ബലഹീനനായി,
ഭയവിഹ്വലതേയാെടയാണ് ഞാൻ നിങ്ങള െട
അടുെത്തത്തിയത.് 4 എെന്റ ഉപേദശവും
എെന്റ ്രപഭാഷണവും മാനുഷികജ്ഞാനത്താൽ
ജനെത്ത വശീകരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ
ഉപേയാഗിച്ച െകാണ്ടായിരുന്നില്ല; ്രപത്യ ത
ൈദവാത്മാവിെന്റശക്തിയുെട ്രപദർശനേത്താെട
ആയിരുന്നു. 5 നിങ്ങള െട വിശ്വാസം
മാനുഷികജ്ഞാനത്തിേന്മലല്ല,ൈദവശക്തിയിൽ
തെന്ന അധിഷ്ഠിതമായിരിേക്കണ്ടതിനാണ്
ഇങ്ങെനെചയ്തത്.

ആത്മാവിൽനിന്നുള്ളജ്ഞാനം
6എന്നാൽ, പക്വതയുള്ളവരുെട മേധ്യ ഞങ്ങൾ
ജ്ഞാനത്തിെന്റസേന്ദശം േഘാഷിക്കുന്നു. അത്
ഈ യുഗത്തിെന്റേയാ ഈ കാലഘട്ടത്തിെന്റ
നശിച്ച േപാകാനിരിക്കുന്നവരായ
ഭരണാധികാരികള െടേയാ ജ്ഞാനമല്ല.
7 ൈദവെത്തക്കുറിച്ച ള്ള നിഗൂഢജ്ഞാനം,
മറഞ്ഞിരുന്നതും നമ്മുെട േതജസ്സിനായി ൈദവം
കാലത്തിനുമുേമ്പ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതുമായ
ജ്ഞാനം തെന്ന, ഞങ്ങൾ ്രപസ്താവിക്കുന്നു.
8 ഇക്കാലെത്ത അധികാരികളാരും ആ
ജ്ഞാനം ്രഗഹിച്ചില്ല; ്രഗഹിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ
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അവർ േതജസ്സിെന്റ കർത്താവിെന
്രകൂശിക്കുകയില്ലായിരുന്നു.
9 “ഒരു കണ്ണ ംകണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും
ഒരു കാതും േകട്ടിട്ടില്ലാത്തതും

ഒരു മനുഷ്യഹൃദയവും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും,”
എന്നുതിരുെവഴുത്തിൽേരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതുേപാെലയുള്ളത,്
ൈദവംഅവിടെത്തസ്േനഹിക്കുന്നവർക്കായി
ഒരുക്കിെവച്ചിരിക്കുന്നു!*

10 എന്നാൽ, നമുക്ക് അത് ൈദവം തെന്റ
ആത്മാവിനാൽെവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ആത്മാവ് സകലതും, ൈദവെത്ത
സംബന്ധിച്ച അഗാധകാര്യങ്ങൾേപാലും,
ആഴത്തിൽ ആരായുന്നു. 11 ഒരു മനുഷ്യെന്റ
ആത്മാവല്ലാെത അയാള െട ചിന്തകൾ േവെറ
ആരാണറിയുക?അങ്ങെനതെന്ന,ൈദവത്തിെന്റ
ആത്മാെവാഴിെക മറ്റാരും ൈദവത്തിെന്റ
ചിന്തകൾ ്രഗഹിക്കുന്നില്ല. 12 േലാകത്തിെന്റ
ആത്മാവിെനയല്ല,ൈദവം നമുക്കുസൗജന്യമായി
നൽകിയിരിക്കുന്നതു ്രഗഹിക്കാനായി
ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ള ആത്മാവിെനയാണ് നാം
്രപാപിച്ചിരിക്കുന്നത.് 13 മനുഷ്യജ്ഞാനം ഞങ്ങെള
പഠിപ്പിച്ച വാക്കുകളിലൂെടയല്ല, ആത്മാവു
പഠിപ്പിച്ച വാക്കുകളിലൂെടയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ
ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത;് അങ്ങെന, ഞങ്ങൾ
ആത്മികപാഠങ്ങൾ ആത്മാവിനാൽത്തെന്ന
വ്യക്തമാക്കുന്നു.† 14 ൈദവാത്മാവ്
ഇല്ലാത്തയാൾ ൈദവാത്മാവിൽനിന്നുള്ള

* 2:9 െയശ. 64:4 † 2:13 അഥവാ, ആത്മികപാഠങ്ങൾ
ആത്മികമനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാക്കി െകാടുക്കുന്നു.
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കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, അവ അയാൾക്കു
േഭാഷത്തമായി േതാന്നുന്നു; ആത്മികമായി
വിേവചിേക്കണ്ടതാകുകയാൽ അവെയ
്രഗഹിക്കാൻ അയാൾക്കു സാധ്യവുമല്ല.
15 സകലതും ആത്മികർ വിേവചിക്കുന്നു;
ആർക്കുംഅവെരവിധിക്കാനാകുന്നതുമില്ല.
16 “കർത്താവിെന്റ മനസ്സ്അറിഞ്ഞ്
അവിടെത്തഉപേദഷ്ടാവായിരുന്നത്ആര?്”‡

നമുേക്കാ ്രകിസ്തുവിെന്റ മനസ്സണ്ട്.

3
സഭയിെല ഭിന്നിപ്പ്

1 സേഹാദരങ്ങേള, എനിക്കു
നിങ്ങേളാടു സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചത്
ആത്മികേരാട് എന്നേപാെലയല്ല, പിെന്നേയാ
ജഡികേരാട്, ്രകിസ്തുവിൽ ശിശുതുല്യേരാട്
എന്നേപാെലമാ്രതമായിരുന്നു. 2 ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു പാലാണ് തന്നത്, കട്ടിയായ
ഭക്ഷണമല്ല. കട്ടിയുള്ളതു കഴിക്കാൻ
നിങ്ങൾക്കു കഴിവില്ലായിരുന്നു, ഇേപ്പാഴും
ഇല്ല. 3 നിങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും ജഡികരാണ.്
നിങ്ങള െട ഇടയിൽ അസൂയയും ശണ്ഠയും
നിലനിൽെക്ക നിങ്ങൾ ജഡികരേല്ല?
സാമാന്യജനെത്തേപ്പാെലതെന്നയേല്ല
നിങ്ങൾ െപരുമാറുന്നത?് 4 “ഞാൻ
പൗേലാസിെന്റ പക്ഷക്കാരൻ,” എന്ന് ഒരാള ം
“ഞാൻ അെപ്പാേല്ലാസിെന്റ പക്ഷക്കാരൻ,”
എന്നു മെറ്റാരാള ം പറയുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ
സാധാരണമനുഷ്യരേല്ല?
‡ 2:16 െയശ. 40:13
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5ആരാണ്അെപ്പാേല്ലാസ്?ആരാണ്പൗേലാസ്?
നിങ്ങൾ സുവിേശഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന്
ഉപകരണങ്ങളായി കർത്താവു നിേയാഗിച്ച
ശു്രശൂഷക്കാർമാ്രതമേല്ല? 6 ഞാൻ നട്ട ,
അെപ്പാേല്ലാസ് നനച്ച ; വളർത്തിയേതാ
ൈദവമാണ.് 7 അതുെകാണ്ട,് നടുന്നവെനാ
നനയ്ക്കുന്നവെനാ അല്ല മഹത്ത്വം, വളർച്ച
നൽകുന്ന ൈദവത്തിന്നേ്രത. 8 നടുന്നവനും
നനയ്ക്കുന്നവനും തുല്യരേ്രത.ഓേരാരുത്തർക്കും
അവരവരുെട ്രപയത്നം അനുസരിച്ച ്രപതിഫലം
ലഭിക്കും. 9 ഞങ്ങൾ ൈദവത്തിെന്റ
സഹ്രപവർത്തകർ; നിങ്ങൾ ൈദവത്തിെന്റ
കൃഷിയിടം,ൈദവത്തിെന്റഗൃഹനിർമാണം.

10ൈദവം എനിക്കു കൃപ നൽകിയതുെകാണ്ട്
ജ്ഞാനിയായ ഒരു മുഖ്യശില്പിെയേപ്പാെല
ഞാൻ അടിസ്ഥാനം ഇട്ട . അതിേന്മൽ
േവെറാരാൾപണിയുന്നു;എന്നാൽ,പണിയുന്നവർ
ഓേരാരുത്തരും ്രശദ്ധേയാെട േവണം പണിയാൻ.
11 േയശു്രകിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനം
ഇട്ട കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; മെറ്റാന്നിടാൻ ആർക്കും
സാധ്യമല്ല. 12 ഈ അടിസ്ഥാനത്തിേന്മൽ
വിവിധതരം നിർമാണ സാമ്രഗികളായ സ്വർണം,
െവള്ളി, രത്നം ഇവയും തടി, പുല്ല്, ൈവേക്കാൽ
എന്നിവയും ഉപേയാഗിച്ച പണിയുന്നു
എങ്കിൽ 13 അയാള െട പണി എെന്തന്ന്
ഒരിക്കൽ വ്യക്തമാകും. ആ ദിവസം അതു
െവളിെപ്പടുത്തുന്നത് അഗ്നിെകാണ്ടായിരിക്കും;
അഗ്നി തെന്ന ഓേരാരുത്തരുെടയും
്രപവൃത്തിയുെട േ്രശഷ്ഠത പരിേശാധിക്കും.



1 െകാരിന്ത്യർ 3:14 x 1 െകാരിന്ത്യർ 3:22

14 ഒരാൾ പണിയുന്ന നിർമിതി അഗ്നിെയ
അതിജീവിച്ചാൽ അയാൾക്കു ്രപതിഫലം
ലഭിക്കും. 15 അതു ദഹിച്ച േപാകുെന്നങ്കിേലാ
അയാൾക്കു നഷ്ടം വരും;അയാേളാ രക്ഷെപ്പടും
എന്നാൽ അഗ്നിജ്വാലയിലൂെട കടന്നുവന്ന
ഒരാെളേപ്പാെലമാ്രതം!

16 നിങ്ങൾ ൈദവത്തിെന്റ ആലയെമന്നും
ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ
നിവസിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നിേല്ല?
17 ൈദവത്തിെന്റ ആലയം നശിപ്പിക്കുന്നത്
ആരായാലും അയാെള ൈദവം നശിപ്പിക്കും;
ൈദവത്തിെന്റ ആലയം വിശുദ്ധം; നിങ്ങൾ
തെന്നയാണ്ആൈദവാലയം.

18 ആരും സ്വയം വഞ്ചിതരാകരുത.് ഈ
കാലഘട്ടത്തിെന്റ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച,്
നിങ്ങളിലാെരങ്കിലും ജ്ഞാനിെയന്ന്
സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ അയാൾ
യഥാർഥജ്ഞാനിയാേകണ്ടതിന് സ്വയം “േഭാഷൻ”
ആയിത്തീരെട്ട. 19 ഈ േലാകത്തിെന്റ
ജ്ഞാനം ൈദവത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ
േഭാഷത്തമാണ്. “അവിടന്ന് ജ്ഞാനികെള
അവരുെട കൗശലങ്ങളിൽ കുടുക്കുന്നു”*
എന്നും 20 “ജ്ഞാനികള െട ചിന്തകൾ
വ്യർഥെമന്ന് കർത്താവ് അറിയുന്നു”† എന്നും
എഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ. 21 അതുെകാണ്ട്
ഇനിേമൽ മാനുഷികേനതാക്കന്മാെരക്കുറിച്ച്
അഭിമാനംെകാള്ളാൻ പാടില്ല! സകലതും
നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ,് 22 പൗേലാേസാ

* 3:19 ഇേയ്യാ. 5:13 † 3:20 സങ്കീ. 94:11
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അെപ്പാേല്ലാേസാ േകഫാേവാ‡ േലാകേമാജീവേനാ
മരണേമാഇേപ്പാഴുള്ളേതാവരാനുള്ളേതാ—എല്ലാം
നിങ്ങള േടത;് 23 നിങ്ങേളാ ്രകിസ്തുവിനുള്ളവർ,
്രകിസ്തുൈദവത്തിനുള്ളവൻ.

4
്രകിസ്തുവിെന്റഅെപ്പാസ്തലന്മാർ

1 അതുെകാണ്ട് ്രകിസ്തുവിെന്റ ശു്രശൂഷകരും
ൈദവികരഹസ്യങ്ങള െട കാര്യസ്ഥന്മാരും
എന്നനിലയിലാണ് എല്ലാവരും ഞങ്ങെള
പരിഗണിേക്കണ്ടത്. 2 വിശ്വാസ്യതയാണ്
കാര്യസ്ഥരിൽ അവശ്യം കാേണണ്ട സദ്ഗുണം.
3 നിങ്ങേളാ ഏെതങ്കിലും മാനുഷികേകാടതിെയാ
എെന്ന വിസ്തരിച്ചാൽ അെതനിക്ക് ഒരു
നിസ്സാരകാര്യം. വാസ്തവത്തിൽഞാൻതെന്നയും
എെന്ന വിധിക്കുന്നില്ല. 4 എനിക്കു
യാെതാന്നിെനപ്പറ്റിയും കുറ്റേബാധമില്ല, എന്നാൽ
അതുെകാണ്ടു ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്തവൻ
എന്നു വരുന്നില്ല. എെന്ന വിധിക്കുന്നത്
കർത്താവാണ.് 5ആകയാൽ,സമയത്തിനുമുേമ്പ,
കർത്താവ് വരുന്നതുവെര, ഒന്നിെനയും
വിധിക്കരുത;് അവിടന്ന് ഇരുളിൽ
മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് െവളിച്ചത്തിലാക്കുകയും
മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിെല ഉേദ്ദശ്യങ്ങൾ
തുറന്നുകാട്ട കയും െചയ്യ ം. അേപ്പാൾ
ഓേരാരുത്തർക്കും ൈദവത്തിൽനിന്നുള്ള
അഭിനന്ദനം ലഭിക്കും.

6 സേഹാദരങ്ങേള, ഇവെയല്ലാം
എെന്നയും അെപ്പാേല്ലാസിെനയും

‡ 3:22 അതായത്,പേ്രതാേസാ
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ഉദാഹരണമാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞത,് അതു
നിങ്ങള െട ്രപേയാജനത്തിനുേവണ്ടിയാണ;്
“എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനപ്പ റം േപാകരുത”് എന്നു
പറയുന്നതിെന്റ സാരം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽനിന്ന്*
പഠിേക്കണ്ടതിനുതെന്ന. അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ
ഒരാൾെക്കതിേര േവെറാരാളിെന്റ അനുയായി
ആയിരിക്കുന്നെതപ്പറ്റി അഹങ്കരിക്കുകയില്ല.
7നിങ്ങെളമറ്റള്ളവരിൽനിന്ന്വിശിഷ്ടരാക്കുന്നത്
ആര?് മെറ്റാരാൾ നൽകിയതല്ലാെത നിങ്ങൾക്ക്
എന്താണുള്ളത?് നൽകെപ്പട്ടവെയങ്കിൽ,
അങ്ങെന അല്ല എന്ന ഭാവത്തിൽ
അഹങ്കരിക്കുന്നത്എന്തിന?്

8 ഇേപ്പാൾത്തെന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാം
തികഞ്ഞവരായിരിക്കുന്നു! നിങ്ങൾ
സമ്പന്നരായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു! നിങ്ങൾ
വാഴുന്നവരായി, അതും ഞങ്ങള െട
സഹായംകൂടാെത! നിങ്ങൾ യഥാർഥത്തിൽ
രാജാക്കന്മാർ ആയിരുെന്നങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കും
നിങ്ങേളാടുകൂെട വാഴാൻ കഴിയുമായിരുന്നേല്ലാ!
9 അെപ്പാസ്തലന്മാരായ ഞങ്ങെള
മരണശിക്ഷയ്ക്കുവിധിക്കെപ്പട്ടവെരെയന്നേപാെല
േഘാഷയാ്രതയുെട ഒടുവിലെത്ത
നിരയിൽ ൈദവം ്രപദർശനത്തിനു
നിർത്തിയിരിക്കുകയാെണന്ന് എനിക്കു
േതാന്നിേപ്പാകുന്നു. േലാകത്തിനുമുഴുവൻ;
ൈദവദൂതർക്കും മനുഷ്യർക്കും ഒരുേപാെല
ഞങ്ങൾ തമാശക്കാഴ്ചയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
10 ഞങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിനുേവണ്ടി േഭാഷന്മാർ;

* 4:6 അതായത്,ഞങ്ങള െടജീവിതങ്ങൾകണ്ട്
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നിങ്ങേളാ ്രകിസ്തുവിൽ ജ്ഞാനികൾ!
ഞങ്ങൾ ബലഹീനർ, നിങ്ങേളാ ബലശാലികൾ!
നിങ്ങൾക്കു ബഹുമാനം, ഞങ്ങൾേക്കാ
അപമാനം! 11 ഈ നിമിഷംവെരയും ഞങ്ങൾ
വിശന്നും ദാഹിച്ച ം വസ്്രതമില്ലാെതയും
മൃഗീയമായ പീഡനേമറ്റ ം പാർപ്പിടമില്ലാെതയും
കഴിയുന്നു. 12 ഞങ്ങൾ സ്വന്തം ൈകയാൽ
അധ്വാനിക്കുന്നു. ശാപേമൽക്കുേമ്പാഴും
ആശീർവദിക്കുന്നു; ഉപ്രദവേമറ്റിട്ട് സഹിക്കുന്നു;
13 ദുഷിക്കെപ്പടുേമ്പാഴും ദയാപൂർവം മറുപടി
പറയുന്നു. ഈ നിമിഷംവെരയും ഞങ്ങൾ
ഭൂമിയുെട ചവറും േലാകത്തിെന്റ മാലിന്യവും
ആയിരിക്കുന്നു.

പൗേലാസിെന്റഅേപക്ഷയും മുന്നറിയിപ്പ ം
14 നിങ്ങെള ലജ്ജിപ്പിക്കാനല്ല ഞാൻ
ഇതു നിങ്ങൾെക്കഴുതുന്നത,് എെന്റ
്രപിയമക്കെളന്നേപാെല മുന്നറിയിപ്പ
നൽകാനാണ്. 15 നിങ്ങൾക്കു ്രകിസ്തുവിൽ
പതിനായിരം രക്ഷാകർത്താക്കൾ ഉെണ്ടങ്കിലും
പിതാക്കന്മാർ ഏെറയില്ല; സുവിേശഷംമുേഖന
്രകിസ്തുേയശുവിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു
പിതാവായിരിക്കുന്നു. 16 ആകയാൽ എെന്ന
അനുകരിക്കണം എന്നു ഞാൻ നിങ്ങെള
്രപേബാധിപ്പിക്കുന്നു. 17 ഇതിനായിട്ടാണ്
കർത്താവിൽ വിശ്വസ്തനും എെന്റ
്രപിയമകനുമായതിേമാത്തിേയാസിെനനിങ്ങള െട
അടുേത്തക്കയയ്ക്കുന്നത.്ഞാൻഎല്ലായിടത്തും
എല്ലാ സഭകളിലും ഉപേദശിക്കുന്നതുേപാെല
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്രകിസ്തുേയശുവിലുള്ളഎെന്റവഴികൾ†അേദ്ദഹം
നിങ്ങള െടഓർമയിൽ െകാണ്ടുവരും.

18 ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
വരികയില്ല എന്നുകരുതി നിങ്ങളിൽ ചിലർ
അഹങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. 19എന്നാൽ കർത്താവിനു
ഹിതമായാൽ ഞാൻ എ്രതയുംേവഗം
നിങ്ങള െട അടുക്കൽവരും. അേപ്പാൾ,
ഈ ഗർവിഷ്ഠന്മാരുെട വാക്കുകൾമാ്രതമല്ല,
അവർക്ക് എ്രത ശക്തിയുെണ്ടന്നും ഞാൻ
േനരിട്ട കണ്ട് മനസ്സിലാക്കും! 20 ൈദവരാജ്യം
േകവലം വാക്കുകളിലല്ല, ശക്തിയിലാണ്
അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നത.് 21 നിങ്ങൾക്ക്
എന്താണ് അഭികാമ്യം? ഒരു വടിയുമായിട്ട
േവണേമാ ഞാൻ നിങ്ങള െട അടുക്കൽ
വേരണ്ടത്, അേതാ സ്േനഹത്തിലും
സൗമ്യതയുെടആത്മാവിലുേമാ?

5
നിഷിദ്ധസംഗമത്തിനുള്ളശിക്ഷ

1നിങ്ങൾക്കിടയിൽ,നിഷിദ്ധസംഗമം ഉള്ളതായി
വാസ്തവമായും േകൾക്കുന്നു: ഒരാൾ തെന്റ
പിതാവിെന്റ ഭാര്യെയ* സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഇത് െയഹൂേദതരരുെട† മധ്യത്തിൽേപാലും
ഇല്ലാത്ത ദുർനടപ്പാണ.് 2 എന്നിട്ട ം നിങ്ങൾ
അഹങ്കരിക്കുന്നു! നിങ്ങൾ വിലപിച്ച് അതു
്രപവർത്തിച്ചവെന നിങ്ങൾക്കിടയിൽനിന്ന്
† 4:17 അതായത,് ്രകിസ്തുവിെന ഞാൻ അനുകരിക്കുന്നത്
* 5:1 ഭാര്യെയ, വിവക്ഷിക്കുന്നത് രണ്ടാനമ്മ † 5:1
ൈദവത്തിൽനിന്ന് നിയമസംഹിത ലഭിച്ചവരാണ് െയഹൂദർ,
എന്നാൽഅങ്ങെനയല്ലാത്തവരാണ് ഇക്കൂട്ടർ.
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പുറത്താക്കുകയേല്ല െചേയ്യണ്ടിയിരുന്നത?്
3 ഞാൻ ശാരീരികമായി നിങ്ങേളാെടാപ്പം
ഇെല്ലങ്കിലും ആത്മാവിൽ നിങ്ങേളാെടാപ്പമുണ്ട.്
ഇതു ്രപവർത്തിച്ചവെന ആത്മികമായി
നിങ്ങേളാെടാപ്പമുള്ള ഒരാെളേപ്പാെല ഞാൻ
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശുവിെന്റ നാമത്തിൽ
േനരേത്തതെന്ന വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. 4 നിങ്ങൾ
അവിടെത്ത നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച കൂടുേമ്പാൾ,
ആത്മാവിൽ ഞാൻ നിങ്ങേളാടുകൂെട
ഉണ്ടായിരിക്കുകയും നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശുവിെന്റ ശക്തി സന്നിഹിതമായിരിക്കുകയും
െചയ്യ േമ്പാൾതെന്ന, 5ഈ മനുഷ്യെന സാത്താന്
ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കുക. അങ്ങെന അയാള െട
ജഡസ്വഭാവം‡ പൂർണമായി നശിപ്പിക്കെപ്പട്ടിട്ട്
ആത്മാവ് കർത്താവിെന്റ ദിവസത്തിൽ
രക്ഷെപ്പടാൻഇടയാകെട്ട.

6 നിങ്ങള െട ആത്മ്രപശംസ നല്ലേതയല്ല.
ഒരൽപ്പം പുളിമാവു മാവിെന മുഴുവൻ
പുളിപ്പിക്കുെന്നന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നിേല്ല?
7 നിങ്ങൾ പുതിയ മാവ് ആേകണ്ടതിനു
പഴയ പുളിമാവ് നീക്കിക്കളയുക—നിങ്ങൾ
പുളിപ്പില്ലാത്ത മാവുതെന്ന ആണേല്ലാ. നമ്മുെട
െപസഹാക്കുഞ്ഞാടായ§ ്രകിസ്തു യാഗമായി
അർപ്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 8 അതുെകാണ്ടു
വിേദ്വഷവും ദുഷ്ടതയുമാകുന്ന പഴയ
പുളിമാവുെകാണ്ടല്ല, ആത്മാർഥതയും
സത്യവുമാകുന്ന പുളിപ്പില്ലാത്ത

‡ 5:5 അഥവാ, ശരീരം § 5:7 അതായത,് വീെണ്ടടുപ്പ
മേഹാത്സവം: ഈജിപ്റ്റിൽനിന്നുള്ള ഇ്രസാേയലിെന്റ വിേമാചനം
അനുസ്മരിക്കുന്നു.
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മാവുെകാണ്ടുതെന്ന നമുക്ക് ഉത്സവം
ആചരിക്കാം.

9അസാന്മാർഗിക ജീവിതം നയിക്കുന്നവേരാടു
സംസർഗം പാടില്ല എന്നു ഞാൻ എെന്റ കത്തിൽ
എഴുതിയിരുന്നേല്ലാ. 10 സഭയ്ക്കു പുറത്തുള്ള*
അസാന്മാർഗികൾ, അത്യാ്രഗഹികൾ, വഞ്ചകർ,
വി്രഗഹാരാധകർ എന്നിവെരയല്ല ഞാൻ
ഉേദ്ദശിച്ചത്. അങ്ങെന ആയാൽ നിങ്ങൾ
ഈ േലാകംതെന്ന വിട്ട േപാേകണ്ടിവരും.
11 സേഹാദരെനേന്നാ സേഹാദരിെയേന്നാ സ്വയം
അവകാശെപ്പടുന്ന ഒരാൾ അസാന്മാർഗിേയാ
അത്യാ്രഗഹിേയാ വി്രഗഹാരാധകേരാ ദൂഷകേരാ
മദ്യപേരാ വഞ്ചകേരാ ആയിത്തീർന്നാൽ
അവേരാട് ഒരുവിധത്തിലും ഇടകലരരുത.്
അങ്ങെനയുള്ളവരുെടെയാപ്പം ഇരുന്നു ഭക്ഷണം
കഴിക്കാൻേപാലും പാടില്ല എന്നാണ് എെന്റ
േലഖനത്തിൽഞാൻഅർഥമാക്കിയത.്

12 സഭയ്ക്കു പുറത്തുള്ളവെര വിധിക്കാൻ
എനിെക്കന്തു കാര്യം? അകത്തുള്ളവെരയേല്ല
നിങ്ങൾ വിധിേക്കണ്ടത?് 13 പുറത്തുള്ളവെര
വിധിക്കുന്നത് ൈദവമാണ.് “ആ ദുഷിച്ചവെന
നിങ്ങള െടഇടയിൽനിന്ന് നീക്കിക്കളയുക.”†

6
വിശ്വാസികൾതമ്മിലുള്ളവ്യവഹാരം

1 നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കു മെറ്റാരാേളാടു
തർക്കം ഉെണ്ടങ്കിൽ അതിെന്റ
തീർപ്പിനായി, ൈദവജനത്തിെന്റയടുത്ത*്

* 5:10 മൂ.ഭാ.ഈേലാകത്തിെല † 5:13ആവ. 17:7; 19:19; 21:21;
22:21,24; 24:7 * 6:1 മൂ.ഭാ. വിശുദ്ധരുെടയടുത്ത്
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േപാകുന്നതിനു പകരം, അഭക്തരുെടമുമ്പിൽ
േപാകുന്നതിേനാ നിങ്ങൾ ചങ്കൂറ്റം
കാണിക്കുന്നത?് 2ൈദവജനമാണ് േലാകെത്ത
ന്യായംവിധിക്കാനിരിക്കുന്നത് എന്നു നിങ്ങൾ
അറിയുന്നിേല്ല? നിങ്ങൾ േലാകെത്ത
വിധിക്കാനുള്ളവെരങ്കിൽ നിസ്സാരമായ
തർക്കങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾ
അസമർഥേരാ? 3 നാം ദൂതന്മാെരയും
ന്യായംവിധിക്കും എന്നറിയുന്നിേല്ല?
അങ്ങെനയുള്ള നാം ലൗകികകാര്യങ്ങെള
എ്രതയധികം! 4 അതുെകാണ്ട് അങ്ങെനയുള്ള
കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി തർക്കമുെണ്ടങ്കിൽ സഭയ്ക്കു
യാെതാരു മതിപ്പ മില്ലാത്തവെര നിങ്ങൾ
വിധികർത്താക്കളായി നിയമിക്കുേമാ? 5ഞാൻ
ഇതു നിങ്ങള െട ലജ്ജയ്ക്കായി പറയുന്നു.
വിശ്വാസികൾക്കു പരസ്പരമുള്ള തർക്കം
തീർക്കാൻ തക്ക ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാൾേപാലും
നിങ്ങള െട കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലാെതയാേയാ?
6 എന്നാൽ അതിനുപകരം, ഒരു സേഹാദരൻ
മെറ്റാരു സേഹാദരേനാടു വ്യവഹാരം നടത്താൻ
േപാകുന്നു;അതുംഅവിശ്വാസികള െടമുമ്പിൽ!

7 നിങ്ങള െട മേധ്യ വ്യവഹാരം
ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിനാൽത്തെന്ന നിങ്ങൾ
പരാജയമടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ
അന്യായം സഹിക്കുന്നതേല്ല ഇതിലും േഭദം?
ചതിക്കെപ്പടുന്നതേല്ല കൂടുതൽ ഉത്തമം?
8 അല്ല, അതിനുപകരം നിങ്ങൾതെന്ന
ചതിക്കുകയും േ്രദാഹിക്കുകയുംെചയ്യന്നു!അതും
നിങ്ങള െട സേഹാദരങ്ങെള! 9 അധർമികൾ
ൈദവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്നു
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നിങ്ങൾ അറിയുന്നിേല്ല? വഞ്ചിക്കെപ്പടരുത:്
ദുർനടപ്പ കാർ, വി്രഗഹാരാധകർ, വ്യഭിചാരികൾ,
സ്വവർഗാനുരാഗികളായ പുരുഷന്മാരും
സ്്രതീകള ം, 10 േമാഷ്ടാക്കൾ, അത്യാ്രഗഹികൾ,
മദ്യപർ, അപവാദം പരത്തുന്നവർ, അന്യരുെട
പണം അപഹരിക്കുന്നവർ ഇങ്ങെനയുള്ളവർ
ൈദവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല.
11 നിങ്ങളിൽ ചിലർ ഇങ്ങെനയുള്ളവരായിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ കഴുകെപ്പട്ടവരും
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടവരും കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ നാമത്തിലും
നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ ആത്മാവിനാലും
നീതീകരിക്കെപ്പട്ടവരുംആയിത്തീർന്നു.

ൈലംഗികാധർമം
12 “എനിെക്കല്ലാം അനുവദനീയമാണ,്”
ചിലർ പറേഞ്ഞക്കാം. എന്നാൽ എല്ലാം
്രപേയാജനമുള്ളവയല്ല. “എനിെക്കല്ലാം
അനുവദനീയമാണ”്—എന്നാൽ ഞാൻ ഒന്നിനും
അധീനനാകുകയില്ല. 13 “ആഹാരം ഉദരത്തിന്,
ഉദരം ആഹാരത്തിന് എന്നാൽ ൈദവം ഇവ
രണ്ടും ഇല്ലാതാക്കും,” ചിലർ പറേഞ്ഞക്കാം.
ശരീരം ൈലംഗികാധർമത്തിനുള്ളതല്ല; ശരീരം
കർത്താവിനും കർത്താവ് ശരീരത്തിനും അേ്രത.
14 ൈദവം തെന്റ ശക്തിയാൽ കർത്താവിെന
മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ച . അവിടന്നു
നെമ്മയും ഉയിർപ്പിക്കും. 15 നിങ്ങള െട
ശരീരങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിെന്റ അവയവങ്ങളാകുന്നു
എന്നറിയുന്നിേല്ല? അങ്ങെനെയങ്കിൽ,
ആെരങ്കിലും ്രകിസ്തുവിെന്റ അവയവങ്ങൾ
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എടുത്തു േവശ്യയുെട അവയവങ്ങളാക്കാേമാ?
ഒരുനാള ം അരുത.് 16 േവശ്യയുമായി
സംേയാജിക്കുന്നവൻ അവള മായി
ഏകശരീരം ആകുെന്നന്ന് അറിയുന്നിേല്ല?
“അവരിരുവരും ഒരു ശരീരമായിത്തീരും”†
എന്ന് അരുളിെച്ചയ്തിട്ട ണ്ടേല്ലാ. 17 എന്നാൽ
കർത്താവിേനാട് എകീഭവിക്കുന്നവൻ
ആത്മാവിൽകർത്താവിേനാട് ഒന്നായിത്തീരുന്നു.

18 ൈലംഗികാധർമംവിട്ട് ഓടിേക്കാള . ഒരാൾ
െചയ്യന്ന മറ്റ് ഏതു പാപവും തെന്റ ശരീരത്തിനു
പുറത്താകുന്നു; എന്നാൽ ൈലംഗികമായ
പാപംെചയ്യന്നവൻ സ്വന്തം േദഹത്തിെനതിേര
പാപംെചയ്യന്നു. 19ൈദവത്തിൽനിന്ന് നിങ്ങൾക്കു
ലഭിച്ചതും നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നതുമായ
പരിശുദ്ധാത്മാവിെന്റ ആലയമാകുന്നു
നിങ്ങള െട ശരീരം എന്ന് അറിയുന്നിേല്ല?
നിങ്ങൾ നിങ്ങള െട സ്വന്തമല്ല; 20 വിലയ്ക്കു
വാങ്ങെപ്പട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ. അതുെകാണ്ട്
നിങ്ങള െട ശരീരംെകാണ്ടു ൈദവെത്ത
മഹത്ത്വെപ്പടുത്തുക.

7
വിവാഹെത്തക്കുറിച്ച ള്ളനിർേദശങ്ങൾ

1 ഇനി നിങ്ങൾ എഴുതിയ കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ച:്
“സ്്രതീെയ അറിയാ* തിരിക്കുന്നത് പുരുഷനു
നല്ലത.്” 2 എന്നാൽ അസാന്മാർഗികത
ഒഴിവാക്കാൻ ഓേരാ പുരുഷനും സ്വന്തം
ഭാര്യയും ഓേരാ സ്്രതീക്കും സ്വന്തം ഭർത്താവും

† 6:16 ഉൽ. 2:24 * 7:1 മൂ.ഭാ.സ്പർശിക്കുക
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ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട. 3 ഭർത്താവ് ഭാര്യേയാടുള്ള
ദാമ്പത്യധർമം നിറേവറ്റണം, അതുേപാെല
ഭാര്യ ഭർത്താവിേനാടും. 4 ഭാര്യയുെട
ശരീരത്തിേന്മൽ അവൾക്കല്ല, ഭർത്താവിനാണ്
അധികാരം. അതുേപാെല ഭർത്താവിെന്റ
ശരീരത്തിേന്മൽ അയാൾക്കല്ല ഭാര്യയ്കാണ്
അധികാരം. 5 ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ പരസ്പരം
സമ്മതിച്ച െകാണ്ട് നിശ്ചിതസമയേത്തക്ക്
്രപാർഥനയിൽ മുഴുകുന്നതിനായി
പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ലാെത പരസ്പരം
അവകാശങ്ങൾ നിേഷധിക്കരുത.്
ആത്മനിയ്രന്തണത്തിെന്റ അഭാവംനിമിത്തം
സാത്താൻ നിങ്ങെള ്രപേലാഭിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ,
വീണ്ടും ഒരുമിച്ച േചരുക. 6 ആജ്ഞയായിട്ടല്ല,
അനുവാദമായിട്ടാണു ഞാൻ ഇതു പറയുന്നത:്
7 എല്ലാവരും എെന്നേപ്പാെലയായിരുെന്നങ്കിൽ
എന്നു ഞാൻ ആശിച്ച േപാകുന്നു. എങ്കിലും
ഓേരാരുത്തർക്കും ൈദവത്തിൽനിന്ന്
അവരവരുേടതായ കൃപാദാനം ലഭിച്ചിട്ട ണ്ടേല്ലാ;
ഒരാൾക്ക് ഒരുതരം; മെറ്റാരാൾക്ക് മെറ്റാരുതരം.

8 അവിവാഹിതേരാടും വിധവകേളാടും
ഞാൻ നിർേദശിക്കുന്നത:് എെന്നേപ്പാെല
ജീവിക്കുന്നതാണ് അവർക്കു നല്ലത.്
9 എന്നാൽ സംയമം സാധ്യമെല്ലങ്കിൽ
അവർ വിവാഹിതരാകണം, വികാരത്താൽ
െവെന്തരിയുന്നതിെനക്കാൾവിവാഹിതരാകുന്നത്
ഏെറനല്ലത.്

10 വിവാഹിതർക്ക് ഞാനല്ല, കർത്താവുതെന്ന
െകാടുക്കുന്ന കൽപ്പന ഇതാണ്: ഭാര്യ
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ഭർത്താവിൽനിന്ന് േവർപിരിയരുത.് 11അഥവാ,
േവർപിരിയുെന്നങ്കിൽ അവൾ വിവാഹംകൂടാെത
ജീവിക്കണം. അത് അസാധ്യെമങ്കിൽ
ഭർത്താവുമായി രമ്യെപ്പട്ട െകാള്ളണം, ഭർത്താവ്
ഭാര്യെയ ഉേപക്ഷിക്കുകയുമരുത.്

12 േശഷമുള്ളവേരാട് കർത്താവല്ല,ഞാൻതെന്ന
നിർേദശിക്കുന്നത:് ഒരു സേഹാദരെന്റ
ഭാര്യ ്രകിസ്തുവിശ്വാസിയല്ല; എന്നാൽ
അവൾക്ക് അയാേളാടുേചർന്നു ജീവിക്കാൻ
സമ്മതവുമാണ.് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ
അയാൾ അവെള ഉേപക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല.
13 അതുേപാെലതെന്ന ഒരു സ്്രതീയുെട
ഭർത്താവ് ്രകിസ്തുവിശ്വാസിയല്ല; എന്നാൽ
അയാൾക്ക് അവേളാടുേചർന്ന് ജീവിക്കാൻ
സമ്മതവുമാണ.് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ
അവള ം അയാെള ഉേപക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല.
14 കാരണം, അവിശ്വാസിയായ ഭർത്താവ്
തെന്റ ഭാര്യമുേഖനയും അവിശ്വാസിനിയായ
ഭാര്യ തെന്റ ഭർത്താവുമുേഖനയും
വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അെല്ലങ്കിൽ
നിങ്ങള െട കുട്ടികൾ അശുദ്ധെരന്നുവരും.
എന്നാൽഇേപ്പാേഴാഅവർവിശുദ്ധർആണ്.†

15 അവിശ്വാസിയായ ആൾ േവർപിരിഞ്ഞു
േപാകുെന്നങ്കിൽ േപാകെട്ട. ഇത്തരം
† 7:14 വിശ്വാസിയല്ലാത്ത ഭർത്താവ് വിശ്വാസിനിയായ
ഭാര്യയുെട സ്വാധീനംെകാണ്ട് ഒരുപേക്ഷ വിശ്വാസിയാേയക്കാം.
അതുേപാെലതെന്ന മറിച്ച ം. കുടുംബം വിഭജിക്കെപ്പട്ട േപായാൽ
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കർത്താവിെന അറിയാനുള്ള
അവസരം നിേഷധിക്കെപ്പടുകയാണ,് എന്നാൽ കുടുംബം
അവിഭക്തമായിരുന്നാൽ ൈദവഹിതമാെണങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങള ം
കർത്താവിെനഅറിേഞ്ഞക്കും.
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സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസിേയാ
വിശ്വാസിനിേയാ അവരവരുെട പങ്കാളിയുമായി
ബദ്ധരായിരിക്കുന്നില്ല. സമാധാനത്തിൽ
ജീവിക്കാനാണേല്ലാ ൈദവം നെമ്മ
വിളിച്ചിരിക്കുന്നത.് 16 വിവാഹിതയായ സ്്രതീേയ,
നീ ഭർത്താവിെന രക്ഷയിേലക്കു നയിക്കില്ലഎന്നു
എങ്ങെന അറിയാം? വിവാഹിതനായ പുരുഷാ,
നീ ഭാര്യെയ രക്ഷയിേലക്കു നയിക്കില്ല എന്ന്
എങ്ങെനഅറിയാം?

അവസ്ഥാമാറ്റെത്തക്കുറിച്ച ള്ളനിർേദശങ്ങൾ
17 കർത്താവ് ഓേരാരുത്തർക്കും
നൽകിയ നിേയാഗംേപാെലയും ൈദവം
ഓേരാരുത്തെര വിളിച്ചതുേപാെലയും
അവരവർ ജീവിക്കെട്ട. ഞാൻ എല്ലാ
സഭകൾക്കും നൽകുന്ന നിർേദശം ഇതാകുന്നു.
18 ഒരാൾ പരിേച്ഛദനേമറ്റതിനുേശഷമാണ്
കർത്താവ് അയാെള വിളിച്ചെതങ്കിൽ
അതിന് മാറ്റം വരുത്താൻ ്രശമിേക്കണ്ട.
മെറ്റാരാൾ പരിേച്ഛദനേമൽക്കുന്നതിനുമുമ്പാണ്
കർത്താവ് അയാെള വിളിച്ചെതങ്കിൽ
പരിേച്ഛദനേമൽപ്പിക്കാൻ ്രശമിക്കരുത.്
19 പരിേച്ഛദനം സ്വീകരിേച്ചാ ഇല്ലേയാ എന്നതല്ല
കാര്യം, ൈദവകൽപ്പനകൾ പാലിക്കുേന്നാ
എന്നതാണു ്രപധാനം. 20 ഒരാെള ൈദവം
വിളിച്ചേപ്പാൾഅയാൾഏതവസ്ഥയിലായിരുേന്നാ
അേതഅവസ്ഥയിൽത്തെന്നതുടരെട്ട.

21 കർത്താവ് നിെന്ന വിളിച്ചേപ്പാൾ നീെയാരു
അടിമയായിരുേന്നാ? അേതക്കുറിച്ച
ദുഃഖിക്കരുത;് സ്വത്രന്തനാകാൻ
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സാധ്യതയുെണ്ടങ്കിൽഅതു ്രപേയാജനെപ്പടുത്തുക.
22കർത്താവ് വിളിച്ചേപ്പാൾഅടിമയായിരുന്നയാൾ
കർത്താവിൽസ്വത്രന്തരാണ്.അതുേപാെലതെന്ന,
വിളിക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ സ്വത്രന്തരായിരുന്നവർ
്രകിസ്തുവിെന്റ അടിമകളാണ.് 23 നിങ്ങൾ
വിലെകാടുത്തു വാങ്ങെപ്പട്ടവരാണ് അതുെകാണ്ട്
ഇനി മനുഷ്യരുെട അടിമകളാകരുത.്
24സേഹാദരങ്ങേള,ഓേരാരുത്തരും, വിളിക്കെപ്പട്ട
അവസ്ഥയിൽ ൈദവേത്താടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ
നിലനിൽേക്കണ്ടതാണ്.

അവിവാഹിതെരക്കുറിച്ച ള്ളനിർേദശങ്ങൾ
25 ഇനി കന്യകമാെരക്കുറിച്ച:്
കർത്താവിൽനിന്നുള്ള കൽപ്പന ഇക്കാര്യത്തിൽ
എനിക്കു ലഭിച്ചിട്ടില്ല, എങ്കിലും കർത്താവിെന്റ
കരുണനിമിത്തം വിശ്വാസേയാഗ്യനായ
ഞാൻ എെന്റ അഭി്രപായം പറയുകയാണ:്
26 ഇേപ്പാഴെത്ത ്രപതിസന്ധി നിമിത്തം,
നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽത്തെന്ന
തുടരുന്നതാണു നല്ലെതന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.
27നിനെക്കാരുഭാര്യയുെണ്ടങ്കിൽവിവാഹേമാചനം
അേന്വഷിക്കരുത.് നീ അവിവാഹിതെനങ്കിൽ
വിവാഹംകഴിക്കാൻ മുതിരുകയുമരുത.്
28 നീ വിവാഹംെചയ്യ െന്നങ്കിൽ അതു
പാപമല്ല; കന്യക വിവാഹംകഴിക്കുെന്നങ്കിൽ
അവള ം പാപംെചയ്യന്നില്ല. എന്നാൽ
വിവാഹിതരാകുന്നവർക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ
നിരവധി േക്ലശങ്ങൾ േനരിേടണ്ടിവരും.
അവ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകരുെതന്നു ഞാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു.
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29സേഹാദരങ്ങേള, ഇനി അൽപ്പകാലംമാ്രതേമ
അവേശഷിച്ചിട്ട ള്ള എന്നു ഞാൻ നിങ്ങെള
ഓർമിപ്പിക്കെട്ട. വിവാഹിതർ ഇനി
അവിവാഹിതെരേപ്പാെലയും; 30 വിലപിക്കുന്നവർ
വിലപിക്കാത്തവെരേപ്പാെലയും;
ആനന്ദിക്കുന്നവർആനന്ദിക്കാത്തവെരേപ്പാെലയും;
വാങ്ങുന്നവർൈകവശമാക്കാത്തവെരേപ്പാെലയും;
31 ഈ േലാകകാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നവർ
അവയിൽ മുഴുകിേപ്പാകാത്തവെരേപ്പാെലയും
ജീവിക്കണം. കാരണംഇക്കാണുന്നരൂപത്തിലുള്ള
േലാകം മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

32നിങ്ങൾആകാംക്ഷാരഹിതരായിരിക്കണെമന്നു
ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. അവിവാഹിതൻ
കർത്താവിെന ്രപസാദിപ്പിക്കുന്നതിെനക്കുറിച്ച
ചിന്തിച്ച്കർത്തൃകാര്യങ്ങളിൽ്രശദ്ധേക്രന്ദീകരിക്കുന്നു.
33 വിവാഹിതേനാ ഭാര്യെയ എങ്ങെന
ആനന്ദിപ്പിക്കാംഎന്നുകരുതിലൗകികകാര്യങ്ങളിൽ
ആമഗ്നനാകുന്നു; 34 അവെന്റ താത്പര്യങ്ങൾ
വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അവിവാഹിതയും
കന്യകയും ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും
വിശുദ്ധരായിരിക്കാനായി കർത്താവിെന്റ
കാര്യങ്ങളിൽ ആമഗ്നരാകുന്നു.
എന്നാൽ വിവാഹിതേയാ, ഭർത്താവിെന
ആനന്ദിപ്പിക്കാനായി ലൗകികകാര്യങ്ങളിലാണ്
ആമഗ്നയാകുന്നത്. 35 നിങ്ങള െട സ്വാത്രന്ത്യം
പരിമിതെപ്പടുത്താനല്ല, നിങ്ങള െട നന്മ
ഉേദ്ദശിച്ച ം കർത്താവിേനാടുള്ള ഭക്തിയിൽ
ഏകാ്രഗതയുള്ളവരായി േയാഗ്യമായവിധം
നിങ്ങൾ ജീവിേക്കണ്ടതിനുമാണ് ഞാൻ ഇതു
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സംസാരിക്കുന്നത.്
36 വിവാഹനിശ്ചയം െചയ്തതിനുേശഷം
വിവാഹത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നത്
അനൗചിത്യെമന്നും കന്യകയുെട ്രപായം
കടന്നുെപായ്െക്കാണ്ടിരിക്കുെന്നന്നും
അതുെകാണ്ട് വിവാഹം നടത്തുന്നതാണ്
ഉചിതെമന്നും ഒരാൾക്കു േതാന്നിയാൽ അയാൾ
സ്വന്തം ഹിതമനുസരിച്ച ്രപവർത്തിക്കെട്ട!
അവർ വിവാഹിതരാകെട്ട, അതിൽ പാപമില്ല.
37 എന്നാൽ പരേ്രപരണകൂടാെത, പൂർണമായും
സ്വന്തം ഹിത്രപകാരം, ഒരാൾ തനിക്കു വിവാഹം
നിശ്ചയിച്ചവൾ കന്യകയായി തുടരെട്ട എന്നു
ഹൃദയത്തിൽ തീരുമാനിക്കുെന്നങ്കിൽ അയാള ം
ഉചിതമായി ്രപവർത്തിക്കുന്നു. 38 അങ്ങെന,
തെന്റ കന്യകെയ വിവാഹംകഴിക്കുന്നയാൾ
േയാഗ്യമായതു െചയ്യന്നു; എന്നാൽ
വിവാഹംകഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ്ഏെറനല്ലത്.

39ഭർത്താവുജീവിച്ചിരിക്കുന്നകാലമ്രതയുംഭാര്യ
അയാേളാടു ബന്ധിതയായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ
ഭർത്താവു മരിച്ചാൽ അവൾക്കിഷ്ടെമങ്കിൽ
േവെറാരാെളവിവാഹംെചയ്യാം;എന്നാൽഅയാൾ
കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നയാെളമാ്രതേമ
ആകാവൂ. 40 അവൾ ആയിരിക്കുന്ന
അവസ്ഥയിൽത്തെന്ന തുടർന്നാൽ അവൾ
ഏെറ അനുഗൃഹീതയായിരിക്കുെമന്നാണ് എെന്റ
അഭി്രപായം. എനിക്കും ൈദവാത്മാവുെണ്ടന്നു
ഞാൻകരുതുന്നു.

8
വി്രഗഹാർപ്പിതഭക്ഷണം
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1 ഇനി വി്രഗഹങ്ങൾക്ക് അർപ്പിച്ച
ഭക്ഷണെത്തക്കുറിച്ച:് “നാം എല്ലാവരും
ജ്ഞാനമുള്ളവരാെണന്നാണ്” നമ്മുെട അറിവ്.
ഈജ്ഞാനം ഒരാെള നിഗളിയാക്കിത്തീർക്കുന്നു;
സ്േനഹേമാ ആത്മികാഭിവൃദ്ധി വരുത്തുന്നു.
2എനിക്കുജ്ഞാനമുണ്ട് എന്നു വിചാരിക്കുന്നവർ
േവണ്ടവണ്ണമുള്ള ജ്ഞാനം ഇനിയും േനടിയിട്ടില്ല.
3 എന്നാൽ ൈദവെത്ത സ്േനഹിക്കുന്നവെര
ൈദവംഅറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

4വി്രഗഹങ്ങൾക്കർപ്പിക്കെപ്പട്ട ഭക്ഷണെത്തപ്പറ്റി
പറഞ്ഞാൽ, “േലാകത്തിലുള്ള ഒരു വി്രഗഹവും
ൈദവമല്ല”* എന്നും “ഏകൈദവമല്ലാെത
മറ്റ ൈദവങ്ങളില്ല” എന്നും നാം അറിയുന്നു.
5 ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും “േദവന്മാർ”
എന്നു പറയെപ്പടുന്ന പലരുണ്ട;് “ൈദവങ്ങള ം
കർത്താക്കള ം” ധാരാളമുണ്ടേല്ലാ.
6 എന്നാൽ എല്ലാറ്റിെന്റയും ്രപഭവസ്ഥാനമായ
പിതാവായ ഏകൈദവംമാ്രതേമ നമുക്കുള്ള .
അവിടേത്തക്കുേവണ്ടിയാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത;്
േയശു്രകിസ്തു എന്ന ഏകകർത്താവും
നമുക്കുണ്ട.്ആകർത്താവിലൂെടയാണ്സകലതും
ഉണ്ടായത;് ആ കർത്താവിലൂെടയാണ് നാം
ജീവിക്കുന്നതും.

7 എന്നാൽ ഈ ജ്ഞാനം എല്ലാവർക്കും
ഇല്ല. ചിലർക്കു വി്രഗഹങ്ങേളാടുള്ള
പരിചയംനിമിത്തം അവയ്ക്കു േനദിച്ച
ഭക്ഷണം കഴിക്കുേമ്പാൾ, “ഇത് വി്രഗഹാർപ്പിതം
ആണേല്ലാ” എന്ന ചിന്ത ഇേപ്പാഴും ഉണ്ടാകുന്നു.

* 8:4 മൂ.ഭാ. വി്രഗഹം ഒന്നുമില്ല
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അവരുെട മനസ്സാക്ഷി ദുർബലമായതുെകാണ്ട്
മലിനെപ്പടുകയുംെചയ്യന്നു. 8 ഭക്ഷണം നെമ്മ
ൈദവേത്താട് അടുപ്പിക്കുന്നില്ല; തിന്നാതിരുന്നാൽ
േദാഷേമാ തിന്നാൽ കൂടുതൽ ്രപേയാജനേമാ
ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല.

9 എന്നാൽ, നിങ്ങൾക്കുള്ള ഈ
സ്വാത്രന്ത്യം ഒരുവിധത്തിലും ബലഹീനർക്കു
വിലങ്ങുതടിയാകാെത സൂക്ഷിക്കുക.
10 ജ്ഞാനമുള്ള നീ േക്ഷ്രതത്തിൽ
ഇരുന്നു ഭക്ഷിക്കുന്നതു കാണുേമ്പാൾ,
ബലഹീനമനസ്സാക്ഷിയുള്ളവരും വി്രഗഹാർപ്പിതം
ഭക്ഷിക്കാൻ ൈധര്യെപ്പടുകയിേല്ല? 11 ്രകിസ്തു
ഏത് ബലഹീന സേഹാദരേനാ സേഹാദരിേക്കാ
േവണ്ടി മരിച്ച േവാ അയാൾ ഇങ്ങെന നിെന്റ
ജ്ഞാനത്താൽ, നശിച്ച േപാകാനിടയാകുന്നു.
12ഈ വിധത്തിൽ, സേഹാദരങ്ങൾെക്കതിരായി
പാപംെചയ്ത്അവരുെടബലഹീനമനസ്സാക്ഷിെയ
മുറിെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ, നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിനു
വിേരാധമായി പാപംെചയ്യന്നു. 13അതുെകാണ്ട്
എെന്റ ഭക്ഷണംനിമിത്തം സേഹാദരൻ
പാപത്തിൽ വീഴുെന്നങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും
മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയില്ല; അവെന്റ വീഴ്ചയ്ക്കു
ഞാൻകാരണക്കാരനാകരുതേല്ലാ.

9
അെപ്പാസ്തലെന്റഅവകാശങ്ങൾ

1 ഞാൻ സ്വത്രന്തനേല്ല? ഞാൻ ഒരു
അെപ്പാസ്തലനേല്ല? നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശുവിെന ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേയാ?



1 െകാരിന്ത്യർ 9:2 xxviii 1 െകാരിന്ത്യർ 9:9

്രകിസ്തുവിലുള്ള എെന്റ അധ്വാനത്തിെന്റ
ഫലമേല്ല നിങ്ങൾ? 2ഞാൻ മറ്റള്ളവർക്ക് ഒരു
അെപ്പാസ്തലൻ അെല്ലങ്കിൽേപാലും നിങ്ങൾക്ക്
ഞാൻ അെപ്പാസ്തലൻതെന്ന. കർത്താവിൽ
എെന്റഅെപ്പാസ്തലത്വത്തിെന്റ മു്രദ നിങ്ങളാണ്.

3 എെന്ന േചാദ്യംെചയ്യന്നവേരാട്
എനിക്കുള്ള ്രപതിവാദം ഇതാണ:്
4 നിങ്ങള െട ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളിൽ
ഒേരാഹരിക്ക് ഞങ്ങൾക്കും അവകാശമിേല്ല?
5 മറ്റ് അെപ്പാസ്തലന്മാെരയും
കർത്താവിെന്റ സേഹാദരന്മാെരയും എന്തിന്
േകഫാവിെനയുംേപാെല* വിശ്വാസിനിയായ
ഒരു ഭാര്യയുെമാത്ത് സഞ്ചരിക്കാൻ
ഞങ്ങൾക്കും അവകാശമിേല്ല? 6 െതാഴിൽ
െചയ്യാെത ഉപജീവനം കഴിയാൻ എനിക്കും
ബർന്നബാസിനുംമാ്രതംഅവകാശമിെല്ലേന്നാ?

7 ആരാണ് സ്വന്തം െചലവിൽ
ൈസനികേസവനം െചയ്യന്നത?് മുന്തിരിേത്താപ്പ്
നട്ട പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അതിെല മുന്തിരിപ്പഴം
തിന്നാത്തവർ ആരുണ്ട?് ആട്ടിൻപറ്റെത്ത
പാലിച്ചിട്ട് അതിെന്റ പാൽ കുടിക്കാത്തവരും
ആരുണ്ട?് 8 േകവലം മാനുഷികമായ
വീക്ഷണത്തിലൂെടേയാ ഞാൻ ഇതു
പറയുന്നത?് ന്യായ്രപമാണത്തിലും
ഇേതകാര്യം ്രപസ്താവിച്ചിട്ടിേല്ല?
9 “ധാന്യം െമതിക്കുേമ്പാൾ കാളയ്ക്കു
മുഖെക്കാട്ട െകട്ടരുത”്† എന്നു േമാശയുെട
ന്യായ്രപമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ.

* 9:5 അതായത്, പേ്രതാസിെന † 9:9 ആവ. 25:4; 10:7; പുറ.
32:6
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കാളകെളക്കുറിച്ച മാ്രതമാേണാ ൈദവത്തിനു
കരുതലുള്ളത?് 10 വാസ്തവത്തിൽ
നെമ്മ ഉേദ്ദശിച്ചേല്ല അവിടന്ന് ഇത്
അരുളിെച്ചയ്തിരിക്കുന്നത?് അേത,
നമുക്കുേവണ്ടിത്തെന്നയാണ്എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത.്
കാരണം, ഉഴുന്നവൻ ഉഴുകയും െമതിക്കുന്നവൻ
െമതിക്കുകയും െചയ്യ േമ്പാൾ അവരുെട
അധ്വാനഫലമായി,വിളവിെന്റഓഹരിഅവർക്കും
ലഭിക്കുെമന്ന ്രപതീക്ഷ അസ്ഥാനത്തല്ലേല്ലാ.
11 ഞങ്ങൾ നിങ്ങള െട ഇടയിൽ ആത്മികമായ
വിത്തു വിതച്ചിട്ട,് നിങ്ങളിൽനിന്ന് ഭൗതികമായ
ഒരു വിളെവടുപ്പ നടത്തിയാൽ അത്
അധികമായിേപ്പാകുേമാ? 12 നിങ്ങളിൽനിന്ന്
ഭൗതികസഹായം ലഭിക്കാൻ മറ്റള്ളവർക്ക്
അവകാശം ഉെണ്ടങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത്
എ്രതേയാഅധികം!
എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഈ അവകാശം
ഉപേയാഗിച്ചിട്ടില്ല. ്രകിസ്തുവിെന്റ
സുവിേശഷത്തിെന്റ ്രപസരണത്തിനു തടസ്സം
വരാതിരിക്കാനായിഞങ്ങൾഎല്ലാംസഹിക്കുന്നു.

13 ൈദവാലയത്തിൽ േസവനം
അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്കുൈദവാലയത്തിൽനിന്നുതെന്ന
ഭക്ഷണം ലഭിക്കുെന്നന്നും യാഗപീഠത്തിൽ
ശു്രശൂഷ െചയ്യന്നവർക്കു വഴിപാടിെന്റ
വിഹിതംകിട്ട െന്നന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ?
14 അതുേപാെലതെന്ന, സുവിേശഷം
്രപസംഗിക്കുന്നവർ സുവിേശഷത്താൽ
ഉപജീവിക്കണെമന്നു കർത്താവ്
കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

15 എങ്കിലും ഈ അവകാശങ്ങെളാന്നും
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ഞാൻ ഉപേയാഗിച്ചിട്ടില്ല. ആ കാര്യങ്ങൾ
നിങ്ങൾ എനിക്കു െചയ്തു തരണെമന്ന്
ആശിച്ച െകാണ്ടുമല്ല ഞാൻ ഇത് എഴുതുന്നത.്
എനിക്ക് ഇങ്ങെന അഭിമാനിക്കാനുള്ള
അവകാശം ആെരങ്കിലും എന്നിൽനിന്ന്
കവർെന്നടുക്കുന്നതിെനക്കാൾ, എനിക്കു
മരണം സംഭവിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ
അഭികാമ്യം. 16 എങ്കിലും, സുവിേശഷം
അറിയിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ആത്മ്രപശംസയ്ക്ക്
അെതാരു കാരണമല്ല; ഞാൻ അതിനു
കടെപ്പട്ടവനാണ.് സുവിേശഷം അറിയിക്കുന്നില്ല
എങ്കിൽ എനിക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം! 17 ഞാൻ
സ്വേമധയാ ആണ് അതു െചയ്യന്നെതങ്കിൽ,
എനിക്കു ്രപതിഫലം ലഭിക്കും; സ്വേമധയാ
അെല്ലങ്കിൽേപാലും, ഞാൻ സുവിേശഷം
അറിയിക്കുന്നത് ൈദവം എെന്ന ഏൽപ്പിച്ച
കർത്തവ്യനിർവഹണംമാ്രതമാണ.് 18 അേപ്പാൾ
എനിക്കുള്ള ്രപതിഫലം എന്താണ?് സുവിേശഷം
എനിക്കു നൽകുന്ന അവകാശം മുഴുവൻ
ഉപേയാഗിക്കാെത സുവിേശഷേഘാഷണം ഒരു
യാഗാർപ്പണംേപാെല സൗജന്യമായി െചയ്യാൻ
എനിക്കുകഴിയുന്നുഎന്നതുതെന്ന.

പൗേലാസ് തെന്റ സ്വാത്രന്ത്യം
വിനിേയാഗിക്കുന്നു

19 ഞാൻ ആർക്കും അധീനൻ അെല്ലങ്കിലും
പരമാവധിേപെര ്രകിസ്തുവിേലക്കു േനേടണ്ടതിന്
ഞാൻ എല്ലാവർക്കും എെന്നത്തെന്ന
അധീനനാക്കിയിരിക്കുന്നു. 20െയഹൂദെര േനടാൻ,
െയഹൂദർക്കു ഞാൻ െയഹൂദെനേപ്പാെലയായി.
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ഞാൻ ന്യായ്രപമാണത്തിന് അധീനൻ
അെല്ലങ്കിൽേപാലും ന്യായ്രപമാണത്തിന്
അധിനരായവെര േനടാൻ ഞാനും
അവരിൽ ഒരാെളേപ്പാെലയായി.
21 ന്യായ്രപമാണമില്ലാത്തവെര േനടാൻ
ഞാൻ അവർക്കു ന്യായ്രപമാണം
ഇല്ലാത്തവെനേപ്പാെലയായി. ഞാൻ
്രകിസ്തുവിെന്റ ്രപമാണത്തിനു
വിേധയനായിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട്
വാസ്തവത്തിൽ ൈദവത്തിെന്റ
ന്യായ്രപമാണത്തിൽനിന്ന് സ്വത്രന്തനല്ലതാനും.
22അശക്തെര േനടാൻ ഞാൻ അവർക്കുേവണ്ടി
അശക്തനായി. ഏതുവിധത്തിലും ചിലെര
രക്ഷയിേലക്ക് നയിക്കാനായി ഞാൻ
എല്ലാവർക്കുംേവണ്ടി എല്ലാം ആയിത്തീർന്നു.
23 സുവിേശഷത്തിെന്റ അനു്രഗഹങ്ങളിൽ
പങ്കാളിയാകാൻ സുവിേശഷത്തിനുേവണ്ടി ഞാൻ
ഇെതല്ലാം െചയ്യന്നു.

സ്വയം പരിശീലനത്തിെന്റആവശ്യം
24 മത്സരത്തിൽ പെങ്കടുക്കുന്ന എല്ലാ
ഓട്ടക്കാരും ഓടുെന്നങ്കിലും ഒരാൾക്കുമാ്രതേമ
സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നുള്ള എന്നു
നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ? നിങ്ങള ം സമ്മാനം
േനടണെമന്ന ലക്ഷ്യേത്താെട ഓടുക.
25 കായികമത്സരങ്ങളിൽ പെങ്കടുക്കുന്ന ഓേരാ
വ്യക്തിയും കർശന നിയ്രന്തണത്തിലൂെട
പരിശീലനം േനടുന്നു. വാടിേപ്പാകുന്ന
ഒരു കിരീടത്തിനുേവണ്ടിയാണ് അവർ
അതു െചയ്യന്നത;് നാേമാ വാടിേപ്പാകാത്ത
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കിരീടത്തിനുേവണ്ടിയും.‡ 26 അതുെകാണ്ടാണ്
എെന്റഓട്ടംലക്ഷ്യമില്ലാത്തആളിെന്റഓട്ടംേപാെല
അല്ലാത്തത്. മുന്നിൽ എതിരാളിയില്ലാെത
മല്ലയുദ്ധംെചയ്യന്ന ഒരാെളേപ്പാെലയല്ല§
ഞാൻ യുദ്ധംെചയ്യന്നത.് 27 മറ്റള്ളവേരാടു
്രപസംഗിച്ചേശഷം ഏെതങ്കിലുംരീതിയിൽ
ഞാൻ അേയാഗ്യനായിേപ്പാകാതിരിേക്കണ്ടതിന്
എെന്റ ശരീരെത്ത കഷ്ടതയിലൂെട കടത്തിവിട്ട്
നിയ്രന്തണവിേധയമാക്കുന്നു.

10
ഇ്രസാേയൽ ചരി്രതത്തിൽനിന്നുള്ള

മുന്നറിയിപ്പ കൾ
1 സേഹാദരങ്ങേള, നമ്മുെട
പൂർവികർ എല്ലാവരും േമഘത്തിൻ
കീഴിലായിരുന്നെതക്കുറിച്ച ം അവെരല്ലാവരും
സമു്രദത്തിലൂെട കടന്നുേപായതിെനക്കുറിച്ച ം
നിങ്ങൾ അജ്ഞരായിരിക്കരുെതന്ന് ഞാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 2അവെരല്ലാവരും േമഘത്തിലും
സമു്രദത്തിലുംസ്നാനേമറ്റ േമാശേയാടു േചർന്നു.
3എല്ലാവരുംഒേരആത്മികേഭാജനംകഴിക്കുകയും
4 ഒേരആത്മികപാനീയം കുടിക്കുകയും െചയ്തു.
തങ്ങെളഅനുഗമിച്ചആത്മികശിലയിൽനിന്നാണ്
അവർ പാനംെചയ്തത;് ്രകിസ്തുആയിരുന്നുആ
ശില. 5 എന്നാൽ അവരിൽ അധികംേപരിലും
ൈദവം സന്തുഷ്ടനായില്ല; അവരുെട
മൃതശരീരങ്ങൾമരുഭൂമിയിൽചിതറിക്കിടന്നു.
‡ 9:25 അക്കാലത്ത് ഒലിവിലെകാണ്ട് െമടഞ്ഞ കിരീടമാണ്
രാജാവ് സമ്മാനാർഹർക്ക് നൽകിയിരുന്നത.് § 9:26 മൂ.ഭാ.
വായുവിൽകുത്തുന്നയാെളേപ്പാെലയല്ല
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6 അവെരേപ്പാെല നാമും ദുഷിച്ചകാര്യങ്ങളിൽ
ആമഗ്നരാകാതിരിേക്കണ്ടതിന് അവർക്കു
സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുെക്കാരു
മുന്നറിയിപ്പായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
7 അവരിൽ ചിലെരേപ്പാെല നിങ്ങൾ
വി്രഗഹാരാധകരാകരുത.് “ജനം ഭക്ഷിക്കാനും
കുടിക്കാനും ഇരുന്നു, വിളയാടാൻ എഴുേന്നറ്റ ”*
എെന്നഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ. 8 നാം അവരിൽ
ചിലെരേപ്പാെല അസാന്മാർഗികളാകരുത;്
വ്യഭിചാരംനിമിത്തംഅവരിൽ 23,000 േപർ ഒെരാറ്റ
ദിവസംെകാണ്ടു മരിച്ച േപായി. 9 അവരിൽ
മറ്റ ചിലർ െചയ്തതുേപാെല നാം ്രകിസ്തുവിെന†
പരീക്ഷിക്കരുത;് അവർ സർപ്പദംശനേമറ്റ്
മരിച്ചേല്ലാ. 10 അവരിൽ േവെറചിലർ
െചയ്തതുേപാെല നാം മുറുമുറുക്കുന്നവരും
ആകരുത;് അവെര സംഹാരദൂതൻ
െകാന്നുകളഞ്ഞേല്ലാ.

11ഈകാര്യങ്ങൾഅവർക്ക്ഉദാഹരണങ്ങളായി
സംഭവിച്ച ; യുഗസമാപ്തിേയാടടുത്തു
ജീവിക്കുന്ന നമുക്കു മുന്നറിയിപ്പായി
എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 12 അതുെകാണ്ട,്
താൻ ഉറച്ച നിൽക്കുെന്നന്നു കരുതുന്നയാൾ
വീഴാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കെട്ട. 13 മനുഷ്യർക്കു
സാധാരണമല്ലാത്ത ്രപേലാഭനങ്ങൾ‡

നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. ൈദവം വിശ്വസ്തൻ;
നിങ്ങള െട ശക്തിക്കതീതമായ ്രപേലാഭനം
അവിടന്ന് അനുവദിക്കുകയില്ല. ്രപേലാഭനം
ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു സഹിക്കാൻ

* 10:7 പുറ. 32:6 † 10:9 ചി.ൈക.്രപ. കർത്താവിെന ‡ 10:13
അതായത്,പരീക്ഷ
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കഴിേയണ്ടതിന് അതിൽനിന്ന് രക്ഷെപ്പടാനുള്ള
വഴിയും അേതാെടാപ്പംതെന്ന ൈദവം
ഉണ്ടാക്കിത്തരും.

വി്രഗഹാരാധനയും തിരുവത്താഴവും
14അതുെകാണ്ട് എെന്റ ്രപിയസേഹാദരങ്ങേള,
വി്രഗഹാരാധന വിട്ട് പലായനംെചയ്യ ക, 15ഞാൻ
സംസാരിക്കുന്നത് വിേവകശാലികേളാടാണേല്ലാ;
ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നു ്രഗഹിക്കാൻ ്രശമിക്കുക:
16 നാം സ്േതാ്രതാർപ്പണം െചയ്യന്ന പാനപാ്രതം
്രകിസ്തുവിെന്റ രക്തത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മ
അേല്ല? നാം നുറുക്കുന്ന അപ്പം ്രകിസ്തുവിെന്റ
ശരീരത്തിലുള്ള നമ്മുെട കൂട്ടായ്മ അേല്ല?
17 അപ്പം ഒേന്നയുള്ള ; പലരായ നാം ഒരു
ശരീരമാകുന്നതുെകാണ്ട് ഒേര അപ്പത്തിൽ
പങ്കാളികളാകുന്നു.

18 ഇ്രസാേയൽജനതെയക്കുറിച്ച §
ചിന്തിച്ച േനാക്കുക: യാഗാർപ്പണംെചയ്ത
ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കഴിക്കുന്നവർ ആ
യാഗപീഠത്തിെന്റ പങ്കാളികൾ ആകുകയേല്ല?
19-20 എന്നാൽ െയഹൂേദതരരുെട
ബലികൾ ൈദവത്തിനല്ല ഭൂതങ്ങൾക്ക്
അർപ്പിക്കെപ്പട്ടവയാണ.് നിങ്ങൾ
ഭൂതങ്ങള െട പങ്കാളികളാകാൻ ഞാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നില്ല. വി്രഗഹത്തിന്
അർപ്പിച്ച ബലിേക്കാ വി്രഗഹത്തിേനാ
എെന്തങ്കിലും മഹത്ത്വമുെണ്ടന്നാേണാ ഞാൻ
അർഥമാക്കുന്നത?് ഒരിക്കലുമല്ല. 21 നിങ്ങൾക്കു

§ 10:18 മൂ.ഭാ. ജഡ്രപകാരമുള്ളഇ്രസാേയൽ
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കർത്താവിെന്റ പാനപാ്രതത്തിൽനിന്നും
ഒപ്പം ഭൂതങ്ങള െട പാനപാ്രതത്തിൽനിന്നും
കുടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കർത്താവിെന്റ
േമശയിലും ഭൂതങ്ങള െട േമശയിലും
നിങ്ങൾക്കു പങ്കുണ്ടായിരിക്കാനും പാടില്ല.
22 നാം കർത്താവിനു േരാഷം ജ്വലിപ്പിക്കാൻ
്രശമിക്കുേന്നാ? നാം അവിടെത്തക്കാൾ
ശക്തേരാ?
വിശ്വാസിയുെടസ്വാത്രന്ത്യം

23 “എല്ലാംഅനുവദനീയമാണ”്എന്നാൽഎല്ലാം
ഗുണകരമല്ല. “എല്ലാം അനുവദനീയമാണ”്
എന്നാൽഎല്ലാംആത്മികാഭിവൃദ്ധി വരുത്തുന്നില്ല.
24 ഒരാള ം സ്വന്തം നന്മയല്ല, മറ്റള്ളവരുെട
നന്മയാണ്അേന്വഷിേക്കണ്ടത.്

25 ചന്തയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കുെവച്ചിരിക്കുന്ന
ഏത് മാംസവും മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തുകൂടാെത
ഭക്ഷിക്കാവുന്നതാണ.് 26 കാരണം “ഭൂമിയും
അതിലുള്ളസകലതും കർത്താവിനുള്ളത.്”*

27 ഒരു അവിശ്വാസി നിങ്ങെള ഭക്ഷണത്തിനു
ക്ഷണിക്കുകയും നിങ്ങൾ േപാകാൻ
ആ്രഗഹിക്കുകയും െചയ്യ െന്നങ്കിൽ,
നിങ്ങള െടമുമ്പിൽ വിളമ്പിെവക്കുന്നെതന്തും
മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തുകൂടാെത ഭക്ഷിക്കാം.
28 എന്നാൽ “ഇത് ൈനേവദ്യമാണ,്” എന്ന്
ആെരങ്കിലും നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞാൽ, അത്
പറഞ്ഞ ആളിെനയും മനസ്സാക്ഷിെയയും
കരുതി അതു കഴിക്കരുത.് 29 നിങ്ങള െട
മനസ്സാക്ഷിയല്ല, അയാള േടതാണു ഞാൻ

* 10:26 സങ്കീ. 24:1
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ഉേദ്ദശിക്കുന്നത.് മെറ്റാരാളിെന്റ മനസ്സാക്ഷിക്ക്
അനുസരിച്ച് എെന്റ സ്വാത്രന്ത്യം എന്തിന്
ഹനിക്കെപ്പടണം? 30 കൃതജ്ഞതേയാെടയാണ്
ഞാൻ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുെന്നങ്കിൽ, ഞാൻ
ൈദവത്തിനുസ്േതാ്രതംെചയ്തവസ്തുനിമിത്തം
എെന്നകുറ്റെപ്പടുത്തുന്നെതന്തിന?്

31 നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചാലും പാനംെചയ്താലും
മെറ്റന്തു െചയ്താലും, അവെയല്ലാം
ൈദവമഹത്ത്വത്തിനായി െചയ്യ ക;
32 െയഹൂദർക്കും ്രഗീക്കുകാർക്കും
ൈദവസഭയ്ക്കും പാപംെചയ്യാൻ
കാരണമുണ്ടാക്കരുത.് 33ഞാനും എല്ലാവെരയും
എല്ലാവിധത്തിലും ്രപസാദിപ്പിക്കാൻ
്രശമിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. ഞാൻ എെന്റ നന്മയല്ല,
അേനകർ രക്ഷിക്കെപ്പടാൻ സാധ്യമാേകണ്ടതിന്
അവരുെട നന്മയാണ്അേന്വഷിക്കുന്നത.്

11
1 ഞാൻ ്രകിസ്തുവിെന്റ മാതൃക
പിൻതുടരുന്നതുേപാെല നിങ്ങൾ എെന്റ
മാതൃകയും പിൻതുടരുക.
ആരാധനയിൽശിേരാവസ്്രതം

2 നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എെന്ന
ഓർക്കുന്നതുെകാണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
ഏൽപ്പിച്ച തന്ന ഉപേദശങ്ങൾ കർശനമായി
പാലിക്കുന്നതുെകാണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങെള
അനുേമാദിക്കുന്നു. 3 പുരുഷെന്റ ശിരസ്സ്
്രകിസ്തു; സ്്രതീയുെട ശിരസ്സ് പുരുഷൻ;*

* 11:3 അഥവാ,അവള െട ഭർത്താവ്
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്രകിസ്തുവിെന്റ ശിരസ്സ് ൈദവം. ഇതു
നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണെമന്ന് ഞാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 4ശിേരാവസ്്രതം ധരിച്ച െകാണ്ടു
്രപാർഥിക്കുകേയാ ്രപവചിക്കുകേയാ െചയ്യന്ന
പുരുഷൻ തെന്റ ശിരസ്സിെന അപമാനിക്കുന്നു.
5 ശിേരാവസ്്രതം ധരിക്കാെത ഒരു സ്്രതീ
്രപാർഥിക്കുകേയാ ്രപവചിക്കുകേയാ
െചയ്താൽ അവൾ തെന്റ ശിരസ്സിെന
അപമാനിക്കുന്നു;അതു മുണ്ഡനം െചയ്യന്നതിനു
തുല്യമാണ.് 6 ശിേരാവസ്്രതം ധരിക്കാൻ
വിസമ്മതിക്കുന്നസ്്രതീ മുടി മുറിച്ച കളയെട്ട. മുടി
മുറിച്ച കളയുന്നേതാ തലമുണ്ഡനം െചയ്യന്നേതാ
തനിക്കു ലജ്ജാകരെമന്ന് ഒരു സ്്രതീക്കു
േതാന്നുെന്നങ്കിൽ അവൾ നിർബന്ധമായും
ശിേരാവസ്്രതം ധരിക്കണം.

7 പുരുഷൻ ൈദവത്തിെന്റ ്രപതിരൂപവും
േതജസ്സ ം ആകയാൽ ശിരസ്സ മറയ്േക്കണ്ടതില്ല;
എന്നാൽ സ്്രതീേയാ പുരുഷെന്റ േതജസ്സാണ.്†
8 കാരണം പുരുഷൻ സ്്രതീയിൽനിന്നല്ല,
സ്്രതീ പുരുഷനിൽനിന്നാണ് ഉണ്ടായത;്‡
9 പുരുഷൻ സ്്രതീക്കുേവണ്ടിയല്ല, സ്്രതീ
പുരുഷനുേവണ്ടിയാണു സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടത.്
10 ഈ കാരണത്താലും ദൂതന്മാർനിമിത്തവും
സ്്രതീയുെട ശിരസ്സിൽ ഒരു അധികാരചിഹ്നം
ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതാണ.് 11 എങ്കിലും
കർത്താവിൽ, പുരുഷെനക്കൂടാെത സ്്രതീയില്ല,
† 11:7 ൈദവസന്നിധിയിൽ മനുഷ്യെന്റ േതജസ്സ് മൂടെപ്പടുകയും
ൈദവത്തിെന്റ േതജസ്സ് െവളിെപ്പടുത്തെപ്പടുകയും
െചേയ്യണ്ടതാണ്. ‡ 11:8 ആദ്യമനുഷ്യരായ ആദമിെന്റയും
ഹവ്വയുെടയും കാര്യമാണ് ഇവിെട വിവക്ഷ.
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സ്്രതീെയക്കൂടാെത പുരുഷനുമില്ല. 12 സ്്രതീ
പുരുഷനിൽനിന്ന് ഉളവായതുേപാെല പുരുഷൻ
സ്്രതീയിൽനിന്നു ജനിക്കുന്നു. എന്നാൽ
എല്ലാറ്റിെന്റയും ഉത്ഭവസ്ഥാനംൈദവംതെന്ന.

13 നിങ്ങൾതെന്ന ചിന്തിക്കുക:
സ്്രതീ ശിേരാവസ്്രതം ധരിക്കാെത
ൈദവേത്താടു ്രപാർഥിക്കുന്നതു ഉചിതേമാ?
14-15 നീണ്ടമുടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു
പുരുഷന് അപമാനമാെണന്നും സ്്രതീക്ക്
അത് അഭിമാനകരെമന്നും ്രപകൃതിതെന്ന
വ്യക്തമാക്കുന്നിേല്ല? നീണ്ടമുടി സ്്രതീക്കു
മൂടുപടംേപാെല നൽകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
16 ഇതിെനപ്പറ്റി ആെരങ്കിലും തർക്കിക്കാൻ
ആ്രഗഹിക്കുെന്നങ്കിൽ ഇതിൽനിന്ന്
വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കീഴ്വഴക്കം ഞങ്ങൾക്കില്ല,
ൈദവസഭകൾക്കുംഇല്ലാെയന്നുമാ്രതേമഎനിക്കു
പറയാനുള്ള .
കർത്താവിെന്റഅത്താഴം

17 നിങ്ങെള ്രപശംസിച്ച െകാണ്ടല്ല ഞാൻ
ഇനിയുള്ള നിർേദശങ്ങൾ നൽകുന്നത.്
കാരണം, നിങ്ങള െട േയാഗങ്ങൾ
ഗുണെത്തക്കാൾ അധികം േദാഷം
െചയ്യന്നു. 18 ഒന്നാമത,് നിങ്ങള െട
സഭാേയാഗങ്ങളിൽ ഭിന്നതകൾ ഉള്ളതായി
ഞാൻ േകൾക്കുന്നു; ഒരു പരിധിവെര ഞാനത്
വിശ്വസിക്കുകയുംെചയ്യന്നു. 19 നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ ൈദവത്താൽ അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടവർ
ആെരന്നു വ്യക്തമാേകണ്ടതിന് ഭിന്നതകൾ
ഉണ്ടാേകണ്ടതാണ്. 20നിങ്ങൾസേമ്മളിക്കുേമ്പാൾ
കർത്താവിെന്റ അത്താഴത്തിലല്ല നിങ്ങൾ
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പങ്കുകാരാകുന്നത്; 21 കാരണം ഓേരാരുത്തരും
മറ്റാർക്കുംേവണ്ടി കാത്തുനിൽക്കാെത ഭക്ഷണം
കഴിക്കുന്നു. ഒരാൾ വിശന്നിരിക്കുേമ്പാൾ
മെറ്റാരാൾ കുടിച്ച മദിച്ചിരിക്കുന്നു. 22 തിന്നാനും
കുടിക്കാനും നിങ്ങൾക്കു വീടുകൾ ഇേല്ല?
നിങ്ങൾ ൈദവസഭേയാട് അനാദരവ് കാട്ട കയും
ദരി്രദെര നിന്ദിക്കുകയുംെചയ്യ േന്നാ? എന്താണു
നിങ്ങേളാടു ഞാൻ പറേയണ്ടത?് ഇതിൽ ഞാൻ
നിങ്ങെളപുകഴ്ത്തേണാ?സാധ്യമല്ല.

23 ഇതാണ് ഞാൻ കർത്താവിൽനിന്ന് ്രപാപിച്ച്
നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ച തന്നത:് കർത്താവായ
േയശു ഒറ്റിെക്കാടുക്കെപ്പട്ട രാ്രതിയിൽ, അവിടന്ന്
അപ്പം എടുത്ത് 24 സ്േതാ്രതംെചയ്ത,് നുറുക്കി
“ഇതു നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള എെന്റ ശരീരം;
എെന്റ ഓർമയ്ക്കായി ഇതു െചയ്യ ക” എന്നു
പറഞ്ഞു. 25 അതുേപാെലതെന്ന, അവിടന്ന്
അത്താഴത്തിനുേശഷംപാനപാ്രതംഎടുത്ത,് “ഈ
പാനപാ്രതം എെന്റ രക്തത്തിലുള്ള േ്രശഷ്ഠമായ
ഉടമ്പടി, ഇതു പാനംെചയ്യ േമ്പാെഴാെക്കയും
എെന്റ ഓർമയ്ക്കായി ഇതു െചയ്യ ക”
എന്നു പറഞ്ഞു. 26 നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം
ഭക്ഷിക്കുയും ഈ പാനപാ്രതത്തിൽനിന്ന്
കുടിക്കുകയും െചയ്യ േമ്പാെഴാെക്കയും
കർത്താവ് വരുന്നതുവെരയും അവിടെത്ത
മരണെത്ത ്രപഖ്യാപിക്കുന്നു.

27 അതുെകാണ്ട,് അേയാഗ്യമായി
അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകേയാ കർത്താവിെന്റ
പാനപാ്രതത്തിൽനിന്ന് കുടിക്കുകേയാ
െചയ്യന്നവർ കർത്താവിെന്റ ശരീരത്തിനും
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രക്തത്തിനും വിരുദ്ധമായി കുറ്റംെചയ്യന്നു.
28 ഓേരാരുത്തരും തെന്നത്താൻ
പരിേശാധിച്ചിട്ട േവണം അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും
പാനപാ്രതത്തിൽനിന്ന് കുടിക്കുകയും
െചേയ്യണ്ടത.് 29 ആെരങ്കിലും കർത്താവിെന്റ
ശരീരെത്ത വിേവചിക്കാെത§ ഭക്ഷിക്കുകേയാ
പാനംെചയ്യ കേയാ െചയ്താൽ അയാൾ
സ്വന്തം ശിക്ഷാവിധിതെന്ന ഭക്ഷിക്കുകയും
പാനംെചയ്യ കയുമാണ് െചയ്യന്നത.്
30 ഇക്കാരണത്താലാണ് നിങ്ങളിൽ പലരും
ദുർബലരും േരാഗികള ം ആയിരിക്കുന്നത.്
ചിലർ മരണമടയുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
31 നാം നെമ്മത്തെന്ന വിധിക്കുെന്നങ്കിൽ നാം
വിധിക്കെപ്പടുകയില്ല. 32 നാം േലാകേത്താെടാപ്പം
ന്യായവിധിയിൽ അകെപ്പടാതിരിക്കാനായി ഒരു
പിതാവ് മക്കെളഎന്നേപാെലശിക്ഷിക്കുന്നതാണ്
കർത്താവ്നമുക്ക്ഇേപ്പാൾനൽകുന്നന്യായവിധി.

33 അതുെകാണ്ട് എെന്റ സേഹാദരങ്ങേള,
നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാനായി ഒരുമിച്ച കൂടുേമ്പാൾ
എല്ലാവരും വന്നുേചരാനായി കാത്തിരിക്കുക.
34 നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച േചരുേമ്പാൾ ശിക്ഷാവിധി
വരാതിരിക്കാനായി നിങ്ങളിൽ വിശപ്പ ള്ളവർ
വീട്ടിൽെവച്ച ഭക്ഷണംകഴിച്ച െകാള്ളണം.
േശഷം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വരുേമ്പാൾ
്രകമീകരിച്ച െകാള്ളാം.

12
ആത്മാവിെന്റ ദാനങ്ങൾ

§ 11:29 അതായത,് കർത്താവിെന്റ ശരീരത്തിെന്റ പവി്രതത
പരിഗണിക്കാെതതിരുവത്താഴത്തിൽപെങ്കടുക്കുന്നവർ.
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1 സേഹാദരങ്ങേള, ആത്മാവിെന്റ
ദാനങ്ങെളക്കുറിച്ച നിങ്ങൾഅജ്ഞരായിരിക്കരുത്
എന്നു ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 2 നിങ്ങൾ
്രകിസ്തുവിശ്വാസികളല്ലാതിരുന്നേപ്പാൾ,
വശീകരിക്കെപ്പട്ട് ഊമവി്രഗഹങ്ങള െട
അടുേത്തക്ക് വഴിെതറ്റിേപ്പായതു
നിങ്ങൾക്കറിയിേല്ല? 3അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു
കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം: ൈദവാത്മാവിൽ
സംസാരിക്കുന്നആരും “േയശു ശപിക്കെപ്പട്ടവൻ”
എന്നു പറയുകയില്ല; പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ
അല്ലാെത ആർക്കും “േയശു കർത്താവാകുന്നു”
എന്നുപറയാനുംസാധ്യമല്ല.

4 കൃപാദാനങ്ങൾ വിവിധതരം; അവനൽകുന്ന
ആത്മാേവാ ഒരുവൻമാ്രതം; 5 ശു്രശൂഷകൾ
വിവിധതരം, കർത്താേവാ ഒരുവൻമാ്രതം.
6 ്രപവൃത്തികള ം ബഹുവിധം, എന്നാൽ
എല്ലാവരിലൂെടയും എല്ലാം ്രപവർത്തിക്കുന്ന
ൈദവം ഒരുവൻമാ്രതം.

7 െപാതുനന്മയുേദ്ദശിച്ചാണ് ഓേരാ വ്യക്തിക്കും
ആത്മാവിെന്റ ദാനം* നൽകിയിരിക്കുന്നത.്
8 ഒരാൾക്ക് ൈദവാത്മാവിലൂെട ജ്ഞാനത്തിെന്റ
വചനം നൽകെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; മെറ്റാരാൾക്ക്
അേത ആത്മാവിനാൽ പരിജ്ഞാനത്തിെന്റ
വചനവും. 9 ഇനി േവെറാരാൾക്ക് അേത
ആത്മാവിനാൽ വിശ്വാസം, മെറ്റാരാൾക്ക് ആ
ആത്മാവിനാൽത്തെന്ന േരാഗസൗഖ്യത്തിനുള്ള
കൃപാദാനങ്ങൾ, 10ഒരാൾക്ക്അത്ഭുതശക്തികൾ,
മെറ്റാരാൾക്കു ്രപവചനം, േവെറാരാൾക്ക്

* 12:7 മൂ.ഭാ.ആത്മാവിെന്റ ്രപകാശനം
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ആത്മാക്കെള വിേവചിക്കാനുള്ളദാനങ്ങൾ,
ഇനിെയാരാൾക്കു ബഹുവിധഭാഷകൾ
സംസാരിക്കാനുള്ളദാനം, ഇനി ഒരുവനു
ഭാഷകള െട വ്യാഖ്യാനം. 11ഇവെയല്ലാംതെന്നഒേര
ആത്മാവിെന്റ ്രപവർത്തനമാണ.് അവിടെത്ത
ഹിതാനുസാരം ഓേരാരുത്തർക്കും അവ
വിതരണംെചയ്യന്നു.

ഏകശരീരം,പലഅവയവങ്ങൾ
12 പല അവയവങ്ങള െണ്ടങ്കിലും
ശരീരം ഒന്നായിരിക്കുന്നതുേപാെലയും
പല അവയവങ്ങൾേചർന്ന് ഒരു ശരീരം
രൂപെപ്പടുന്നതുേപാെലയും തെന്നയാണ്
്രകിസ്തുവിെന്റ ശരീരംസംബന്ധിച്ച ം.† 13 നാം
െയഹൂദേരാ ്രഗീക്കുകാേരാ അടിമകേളാ
സ്വത്രന്തേരാ ആരുമായിെക്കാള്ളെട്ട,
ഒെരാറ്റശരീരമായി രൂപെപ്പടാൻ നാെമല്ലാവരും
ഒേര ആത്മാവിനാൽ സ്നാനേമറ്റവരും
പാനംെചയ്യാൻ ഒേര ആത്മാവു
നൽകെപ്പട്ടവരുമായിരിക്കുന്നു. 14 ശരീരെമന്നത്
ഒരവയവമല്ല,പലഅവയവങ്ങൾേചർന്നതാണ.്

15 “ഞാൻ ൈക അല്ലാത്തതുെകാണ്ടു
ശരീരത്തിലുള്ളതല്ല,” എന്നു കാൽ
പറഞ്ഞു എന്ന കാരണത്താൽ അത്
ശരീരത്തിെന്റ അവയവം അല്ലാതാകുന്നില്ല.
16 “ഞാൻ കണ്ണല്ലാത്തതുെകാണ്ടു
ശരീരത്തിലുള്ളതല്ല,” എന്നു െചവി പറഞ്ഞു
എന്ന കാരണത്താൽ അതു ശരീരഭാഗം

† 12:12 ്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവരുെടകൂട്ടമായ സഭയാണ്
ഇവിെട വിവക്ഷ.
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അല്ലാതാകുന്നില്ല. 17 ശരീരം ആകമാനം
കണ്ണായിരുെന്നങ്കിൽ േകൾക്കുന്നെതങ്ങെന?
ശരീരംമുഴുവൻ െചവിയായിരുെന്നങ്കിൽ മണം
അറിയുന്നെതങ്ങെന? 18എന്നാൽ, ൈദവമാണ്
അവിടെത്ത ഹിതമനുസരിച്ച് അവയവങ്ങെള
ശരീരത്തിൽ്രകമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത.് 19എല്ലാംകൂടി
ഒരു അവയവംമാ്രതമായിരുെന്നങ്കിൽ ശരീരം
എവിെട? 20 എന്നാൽ ഇേപ്പാഴുള്ളത് പല
അവയവങ്ങൾേചർന്നഒരു ശരീരമാണ.്

21 “എനിക്കു നിെന്ന ആവശ്യമില്ല!” എന്നു
കണ്ണിനു ൈകേയാടു പറയാൻ സാധ്യമല്ല.
തലയ്ക്കു കാലുകേളാട,് “എനിക്കു നിങ്ങെള
ആവശ്യമില്ല!” എന്നു പറയാനും സാധ്യമല്ല.
22വാസ്തവത്തിൽബലഹീനമായി കാണെപ്പടുന്ന
അവയവങ്ങളാണ് അവശ്യം േവണ്ടവ. 23 മാന്യത
കുറെവന്നു കരുതുന്ന അവയവങ്ങൾക്കു
നാം സവിേശഷമാന്യത നൽകുന്നു; സൗന്ദര്യം
കുറഞ്ഞെവക്ക് സൗന്ദര്യം വരുത്തുന്നു.
24-25 സൗന്ദര്യമുള്ള അവയവങ്ങൾക്കു
്രപേത്യക കരുതൽ ആവശ്യമില്ല,
ശരീരത്തിൽ അൈനക്യമുണ്ടാകാെത ഓേരാ
അവയവവും മറ്റ് അവയവങ്ങെളക്കുറിച്ച്
കരുതലുള്ളവരായിരിക്കാൻ ൈദവം
അവയവങ്ങെള, മാന്യത കുറഞ്ഞെവക്കു
മാന്യതനൽകിപരസ്പരംസംേയാജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
26 ആകയാൽ ഒരു അവയവം കഷ്ടം
അനുഭവിക്കുെന്നങ്കിൽ മറ്റള്ളവയും
അതിേനാെടാപ്പം കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു;
ഒന്ന് ആദരിക്കെപ്പടുെന്നങ്കിൽ മെറ്റല്ലാം
അതിേനാടുകൂെടആനന്ദിക്കുന്നു.
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27 നിങ്ങൾ ്രകിസ്തുവിെന്റ ശരീരവും
ഓേരാരുത്തരും ആ ശരീരത്തിെന്റ
അവയവങ്ങള മാകുന്നു. 28 ഒന്നാമത്
അെപ്പാസ്തലന്മാെരയും രണ്ടാമതു
്രപവാചകെരയുംമൂന്നാമത്ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാെരയും
പിെന്ന അത്ഭുത്രപവൃത്തികൾ, േരാഗങ്ങള െട
സൗഖ്യം, സഹായംെചയ്യൽ, േനതൃൈനപുണ്യം,
വിവിധഭാഷകൾ എന്നിങ്ങെനയുള്ള
കൃപാദാനങ്ങള ം ൈദവം സഭയ്ക്കു
നൽകിയിരിക്കുന്നു. 29 എല്ലാവരും
അെപ്പാസ്തലേരാ? എല്ലാവരും ്രപവാചകേരാ?
എല്ലാവരും ഉപേദഷ്ടാക്കേളാ? എല്ലാവരും
അത്ഭുതങ്ങൾ ്രപവർത്തിക്കുന്നവേരാ?
30 എല്ലാവർക്കും േരാഗസൗഖ്യത്തിനുള്ള
കൃപാദാനമുേണ്ടാ? എല്ലാവരും
അജ്ഞാതഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവേരാ?
എല്ലാവരും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവേരാ?
31 േ്രശഷ്ഠതരമായ കൃപാദാനങ്ങൾഹൃദയപൂർവം
വാഞ്ഛിക്കുക.
സ്േനഹംഅനിവാര്യം
ഇനി ഏറ്റവും േ്രശഷ്ഠമായ മാർഗം ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കുകാണിച്ച തരാം.

13
1 ഞാൻ മനുഷ്യരുെടയും ദൂതന്മാരുെടയും
ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചാലും എനിക്കു
സ്േനഹമിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ മുഴങ്ങുന്ന
േചങ്ങലേയാകിലുങ്ങുന്നഇലത്താളേമാമാ്രതമാണ.്
2 എനിക്കു ്രപവചിക്കാനുള്ള കൃപാദാനം
ലഭിച്ചാലും, സകലദിവ്യരഹസ്യങ്ങള ം
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സകലജ്ഞാനവും ്രഗഹിക്കാൻകഴിഞ്ഞാലും,
മലകെള നീക്കംെചയ്യാൻകഴിയുന്ന വിശ്വാസം
ഉണ്ടായിരുന്നാലും സ്േനഹമിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ
ഒന്നുമല്ല. 3 എെന്റ സമ്പെത്തല്ലാം ഞാൻ
ദാനംെചയ്താലും അഭിമാനപൂർവം* എെന്റ
ശരീരം ദഹിപ്പിച്ചാലും സ്േനഹമിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ
ഒന്നും േനടുന്നില്ല.

4 സ്േനഹം ക്ഷമയുള്ളതാണ,്
സ്േനഹം ദയയുള്ളതാണ.് സ്േനഹം
അസൂയെപ്പടുന്നില്ല, ആത്മ്രപശംസെചയ്യന്നില്ല,
സ്േനഹം അഹങ്കരിക്കുന്നില്ല. 5 അതു
അന്യെര അപമാനിക്കുന്നില്ല, സ്വാർഥം
അേന്വഷിക്കുന്നില്ല, േകാപിക്കുന്നില്ല,
േദാഷത്തിെന്റ കണക്കുസൂക്ഷിക്കുന്നതുമില്ല.
6 സ്േനഹം തിന്മയിൽ അഭിരമിക്കാെത,
സത്യത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. 7 എേപ്പാഴും
സംരക്ഷിക്കുന്നു, എേപ്പാഴും വിശ്വസിക്കുന്നു,
എേപ്പാഴും ്രപത്യാശിക്കുന്നു, എേപ്പാഴും
സഹിക്കുന്നു.

8 സ്േനഹം എെന്നന്നും നിലനിൽക്കുന്നു.
്രപവചനം നീക്കെപ്പടും ഭാഷകൾ നിലച്ച േപാകും
ജ്ഞാനവുംനീക്കെപ്പടും. 9നാം ഭാഗികമായിമാ്രതം
അറിയുന്നു ഭാഗികമായിമാ്രതം ്രപവചിക്കുന്നു.
10 എന്നാൽ പൂർണമായതു വരുേമ്പാൾ
ഭാഗികമായതു നീക്കെപ്പടും. 11 ഞാൻ
ശിശുവായിരുന്നേപ്പാൾ ശിശുവിെനേപ്പാെല
സംസാരിച്ച , ശിശുവിെനേപ്പാെല
ചിന്തിച്ച , ശിശുവിെനേപ്പാെല തർക്കിച്ച .

* 13:3 ചി.ൈക.്രപ.അഭിമാനപൂർവംഎന്നവാക്കുകാണുന്നില്ല.
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മുതിർന്നേശഷേമാ, ശിശുസഹജമായ
കാര്യങ്ങൾ ഉേപക്ഷിച്ച കളഞ്ഞു. 12 ഇേപ്പാൾ
നാം കണ്ണാടിയിൽ കടങ്കഥെയന്നേപാെല
അവ്യക്തമായി കാണുന്നു; അേപ്പാേഴാ നാം
അഭിമുഖമായി കാണും. ഇേപ്പാൾ ഞാൻ
ഭാഗികമായി അറിയുന്നു; അേപ്പാൾ, ൈദവം
എെന്ന സമ്പൂർണമായി അറിയുന്നതുേപാെല
എെന്റഅറിവും പൂർണതയുള്ളതായിരിക്കും.

13 എന്നാൽ ഇേപ്പാൾ, വിശ്വാസം, ്രപത്യാശ,
സ്േനഹം ഇവ മൂന്നും സുസ്ഥിരമായിരിക്കും;
ഇവയിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായേതാ
സ്േനഹംതെന്ന.

14
്രപവചനം,വിവിധഭാഷഎന്നീകൃപാദാനങ്ങൾ

1 സ്േനഹത്തിെന്റ മാർഗം അവലംബിക്കുക;
ആത്മാവിെന്റ ദാനങ്ങൾ, വിേശഷാൽ,
്രപവചനദാനം അഭിവാഞ്ഛിക്കുക.
2 അജ്ഞാതഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവർ
മനുഷ്യേരാടല്ല, ൈദവേത്താടാണ്
സംസാരിക്കുന്നത.് അവർ പറയുന്നത്
ആരും ്രഗഹിക്കുന്നില്ല; അവർ ആത്മാവിൽ
ൈദവികരഹസ്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു.
3 എന്നാൽ ്രപവചിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യരുെട
ആത്മിേകാന്നതിക്കും േ്രപാത്സാഹനത്തിനും
ആശ്വാസത്തിനുമായി സംസാരിക്കുന്നു.
4 അജ്ഞാതഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നയാൾ
സ്വന്തം ആത്മിേകാന്നതി വരുത്തുന്നു;
്രപവചിക്കുന്നയാേളാ, സഭയ്ക്കാണ്
ആത്മിേകാന്നതി വരുത്തുന്നത.്
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5 നിങ്ങൾെക്കല്ലാം അജ്ഞാതഭാഷകളിൽ
സംസാരിക്കാൻ കഴിയണെമന്ന് എനിക്ക്
ആ്രഗഹമുണ്ട;് എന്നാൽ, അതിലുപരി
ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നത,് നിങ്ങൾക്ക്
്രപവചിക്കാൻ കഴിയണെമന്നാണ്.
അജ്ഞാതഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നതു
സഭയുെട ആത്മിേകാന്നതിക്കായി
വ്യാഖ്യാനിക്കെപ്പടണം, അെല്ലങ്കിൽ
അജ്ഞാതഭാഷകളിൽസംസാരിക്കുന്നവെരക്കാൾ
്രപവചിക്കുന്നവനാണു േ്രശഷ്ഠൻ.

6 സേഹാദരങ്ങേള, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി
എെന്തങ്കിലും െവളിപ്പാേടാ ജ്ഞാനേമാ
്രപവചനേമാ ്രപേബാധനേമാ നൽകുന്നതിനു
പകരം, നിങ്ങള െട അടുക്കൽവന്ന്
അജ്ഞാതഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുെന്നങ്കിൽ
എെന്നെക്കാണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ്രപേയാജനം?
7 കുഴൽ, വീണ മുതലായ നിർജീവവാദ്യങ്ങള െട
കാര്യത്തിൽേപാലും, അവ വിവിധ ്രശുതികൾ
പുറെപ്പടുവിക്കാതിരുന്നാൽ ഊതിയതും
മീട്ടിയതും ഏതു രാഗെമന്ന് എങ്ങെന അറിയും?
8 കാഹളം അവ്യക്തനാദം പുറെപ്പടുവിച്ചാൽ
യുദ്ധത്തിന് ആെരങ്കിലും തയ്യാറാകുേമാ?
9അങ്ങെനതെന്ന,നിങ്ങള ംഅജ്ഞാതഭാഷയിൽ
അവ്യക്തവാക്കുകൾ സംസാരിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ
പറയുന്നെതെന്തന്ന് മറ്റ ള്ളവർ എങ്ങെന
്രഗഹിക്കും? നിങ്ങൾ െവറുേത വായുവിേനാടു
സംസാരിക്കുന്നവെരേപ്പാെല ആകും!
10 േലാകത്തിൽ വിവിധതരം ഭാഷകൾ ഉണ്ട്,
എന്നാൽ അവയിൽ ഒന്നുേപാലും നിരർഥകമല്ല.
11 ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നതിെന്റ അർഥം
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എനിക്കു ്രഗഹിക്കാൻ കഴിയുന്നിെല്ലങ്കിൽ,
അയാൾക്കു ഞാനും അയാൾ എനിക്കും
വിേദശിയായിരിക്കും. 12 നിങ്ങെള സംബന്ധിച്ച ം
ഇങ്ങെനതെന്ന. നിങ്ങൾ ആത്മികദാനങ്ങൾ
അഭിലഷിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ; എങ്കിൽ സഭയുെട
പുേരാഗതിക്കുതകുന്ന ദാനങ്ങളിൽ മികവു
േനടുക.

13 അതുെകാണ്ട് അജ്ഞാതഭാഷയിൽ
സംസാരിക്കുന്നവൻ അയാൾ പറയുന്നതു
വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള കഴിവിനുേവണ്ടിയും
്രപാർഥിക്കണം. 14ഞാൻ അജ്ഞാതഭാഷയിൽ
്രപാർഥിക്കുെന്നങ്കിൽ എെന്റ ആത്മാവുമാ്രതം
്രപാർഥിക്കുന്നു, എെന്റ ബുദ്ധിേയാ
ഫലരഹിതമായിരിക്കുന്നു. 15അങ്ങെനെയങ്കിൽ
എന്താണ് കരണീയം? ഞാൻആത്മാവുെകാണ്ടു
്രപാർഥിക്കും, ബുദ്ധിെകാണ്ടും ്രപാർഥിക്കും;
ആത്മാവുെകാണ്ടു പാടും, ബുദ്ധിെകാണ്ടും
പാടും. 16 ആത്മാവുെകാണ്ടു നീ
ൈദവെത്ത സ്തുതിക്കുേമ്പാൾ ആ സ്ഥലത്ത്
സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന ഒരു അേന്വഷകൻ
നിെന്റ സ്േതാ്രതാർപ്പണത്തിന് എങ്ങെന
“ആേമൻ” പറയും? നീ പറയുന്നത് അയാൾ
മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേല്ലാ? 17നീ നന്നായി സ്േതാ്രതം
അർപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം,എന്നാൽമറ്റാർക്കും
ആത്മിേകാന്നതി ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

18 ഞാൻ നിങ്ങെളല്ലാവെരക്കാള ം
അധികമായി അജ്ഞാതഭാഷകളിൽ
സംസാരിക്കുന്നതു െകാണ്ട് ൈദവത്തിനു
സ്േതാ്രതംെചയ്യന്നു. 19 എന്നാൽ സഭയിൽ
പതിനായിരം വാക്കുകൾ അജ്ഞാതഭാഷയിൽ
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സംസാരിക്കുന്നതിെനക്കാൾ, മറ്റള്ളവെര
ഉപേദശിക്കാനായി ബുദ്ധിെകാണ്ട് അഞ്ചു വാക്കു
സംസാരിക്കാൻഞാൻഇഷ്ടെപ്പടുന്നു.

20 സേഹാദരങ്ങേള, ശിശുക്കെളേപ്പാെലയല്ലാ
ചിന്തിേക്കണ്ടത്. തിന്മയ്ക്ക് ശിശുക്കള ം
ചിന്തയിൽ മുതിർന്നവരും ആയിരിക്കുക.
21 ന്യായ്രപമാണത്തിൽ ഇങ്ങെന
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു:
“ഇതരഭാഷക്കാരിലൂെടയും
വിേദശികള െടഅധരങ്ങളിലൂെടയും

ഞാൻഈജനേത്താടുസംസാരിക്കും,
എങ്കിലും അവർ എെന്റ വാക്കു
േകൾക്കുകയില്ല,*
എന്ന്കർത്താവ്അരുളിെച്ചയ്യന്നു.”

22 അങ്ങെന അജ്ഞാതഭാഷകൾ
വിശ്വാസികൾക്കല്ല, അവിശ്വാസികൾക്കാണ്
ചിഹ്നമായിരിക്കുന്നത.് എന്നാൽ
്രപവചനവരം അവിശ്വാസികൾക്കല്ല,
വിശ്വാസികൾക്കുേവണ്ടിയുള്ളതാണ.്
23 അതുെകാണ്ട് സഭമുഴുവനും
സേമ്മളിക്കുേമ്പാൾ എല്ലാവരും
അജ്ഞാതഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചാൽ,
അേന്വഷകേരാ അവിശ്വാസികേളാ
അകത്തു വന്നാൽ, നിങ്ങൾക്കു
ചിത്ത്രഭമം പിടിെപട്ടിരിക്കുെന്നന്ന് അവർ
പറയുകയിേല്ല? 24 എന്നാൽ എല്ലാവരും
്രപവചിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ഒരു
അവിശ്വാസിേയാ ഒരു അേന്വഷകേനാ
അകത്തു വന്നാൽ, അയാൾക്ക് എല്ലാറ്റിനാലും

* 14:21 െയശ. 28:11,12
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പാപേബാധമുണ്ടായിട്ട,് അയാൾ സ്വയം
പരിേശാധനാവിേധയനാകും; 25 അയാള െട
ഹൃദയത്തിെല രഹസ്യങ്ങള ം െവളിെപ്പടും;
അയാൾ സാഷ്ടാംഗം വീണ,് “വാസ്തവമായി
നിങ്ങള െട മധ്യത്തിൽ ൈദവം ഉണ്ട”് എന്നു
പറഞ്ഞുൈദവെത്തആരാധിക്കും.
വ്യവസ്ഥിതമായസഭാേയാഗം

26 സേഹാദരങ്ങേള, അേപ്പാൾ എന്താണു
സാരാംശം? നിങ്ങൾ സേമ്മളിക്കുേമ്പാൾ,
ഒരാൾ കീർത്തനം ആലപിക്കുന്നു,
മെറ്റാരാൾ ഉപേദശിക്കുന്നു, ഒരാൾ
ൈദവികെവളിപ്പാടു ്രപസ്താവിക്കുന്നു, ഒരാൾ
അജ്ഞാതഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നു,
മെറ്റാരാൾ അതു വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. എല്ലാം
ആത്മിേകാന്നതിക്ക് ഉപകരിേക്കണ്ടതാണ.്
27 അജ്ഞാതഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുെന്നങ്കിൽ
രണ്ടുേപേരാ, കൂടിയാൽ മൂന്നുേപേരാ
സംസാരിക്കെട്ട. അവർ ഓേരാരുത്തരായി
സംസാരിക്കുകയും ഒരാൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും
േവണം. 28 വ്യാഖ്യാതാവ് ഇല്ലാത്തപക്ഷം
അജ്ഞാതഭാഷ സംസാരിക്കുന്നയാൾ
സഭയിൽ മൗനമായിരുന്ന,് തേന്നാടുതെന്നയും
ൈദവേത്താടുംസംസാരിക്കെട്ട.

29 രേണ്ടാ മൂേന്നാ ്രപവാചകർ
സംസാരിക്കുകയും, മറ്റള്ളവർ അവരുെട
വാക്കുകെളക്കുറിച്ച് പരിചിന്തനം
െചയ്യ കയും േവണം. 30 ഉപവിഷ്ടരിൽ
ഒരാൾക്ക് ഒരു െവളിപ്പാടു ലഭിച്ചാൽ
സംസാരിച്ച െകാണ്ടിരിക്കുന്നയാൾ അേപ്പാൾ
സംസാരം നിർത്തണം. 31 എല്ലാവർക്കും
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പഠനവും േ്രപാത്സാഹനവും ലഭിക്കത്തക്കവിധം
ഓേരാരുത്തരായി നിങ്ങൾെക്കല്ലാം
്രപവചിക്കാവുന്നതാണ.് 32 ്രപവചനാത്മാവ്
്രപവാചകരുെട നിയ്രന്തണത്തിന് അധീനമാണ്.
33 ൈദവം അലേങ്കാലത്തിെന്റ ൈദവമല്ല,
സമാധാനത്തിെന്റൈദവമാണ.്
വിശുദ്ധരുെട സകലസഭകളിലും
എന്നേപാെല, 34 സ്്രതീകൾ സഭാേയാഗങ്ങളിൽ
നിശ്ശബ്ദരായിരിക്കണം. ന്യായ്രപമാണം
അനുശാസിക്കുന്നതുേപാെല, അവർ
കീഴ്െപ്പട്ടിരിക്കണം, സംസാരിക്കാൻ അവെര
അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. 35 എെന്തങ്കിലും പഠിക്കാൻ
അവർആ്രഗഹിക്കുെന്നങ്കിൽ, ഭവനത്തിൽെവച്ച
സ്വന്തഭർത്താക്കന്മാേരാടു േചാദിക്കെട്ട; സ്്രതീ
സഭയിൽസംസാരിക്കുന്നത് ലജ്ജാകരമാണ.്

36 ൈദവവചനത്തിെന്റ ഉദ്ഭവം
നിങ്ങളിൽനിന്നാേണാ? അഥവാ,
അത് എത്തിയിട്ട ള്ളത് നിങ്ങള െട
അടുക്കൽവെരമാ്രതേമാ? 37 ഒരു
്രപവാചകൻ എേന്നാ ആത്മികകൃപാദാനങ്ങൾ
ലഭിച്ചവെനേന്നാ ആെരങ്കിലും സ്വയം
കരുതുെന്നങ്കിൽ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ
എഴുതുന്നത് കർത്താവിെന്റ കൽപ്പനയാെണന്ന്
അയാൾ മനസ്സിലാക്കിെക്കാള്ളെട്ട. 38അയാൾ
ഇത് അവഗണിക്കുന്നു എങ്കിൽ അയാള ം
അവഗണിക്കെപ്പടും.†

39ആകയാൽ സേഹാദരങ്ങേള, ്രപവചനദാനം
അഭിലഷിക്കുക, അജ്ഞാതഭാഷകളിൽ
† 14:38 ചി.ൈക.്രപ. അയാൾക്ക് ഇത് അറിയുന്നിെല്ലങ്കിൽ
അറിവില്ലാത്തയാളായി തുടരെട്ട.
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സംസാരിക്കുന്നതു തടയുകയുമരുത.്
40 എല്ലാം േയാഗ്യമായും വ്യവസ്ഥിതമായും
നിർവഹിക്കെപ്പടെട്ട.

15
്രകിസ്തുവിെന്റപുനരുത്ഥാനം

1 സേഹാദരങ്ങേള, ഞാൻ നിങ്ങേളാട്
അറിയിച്ചതും നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതും
നിങ്ങൾ സുസ്ഥിരരായി നിൽക്കുന്നതുമായ
സുവിേശഷെത്തപ്പറ്റി നിങ്ങെള ഓർമിപ്പിക്കാൻ
ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. 2 ഞാൻ നിങ്ങേളാട്
അറിയിച്ച സുവിേശഷത്തിെന്റ വചനത്തിലൂെട
നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു; അതു
മുറുെകപ്പിടിച്ച െകാള്ളന്നിെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾ
വിശ്വസിച്ചതു വ്യർഥമായിത്തീരും.

3-4 ്രകിസ്തു നമ്മുെട പാപങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
തിരുെവഴുത്തുകളിൻ്രപകാരം മരിച്ച്
അടക്കെപ്പട്ടേശഷം മൂന്നാംദിവസം
തിരുെവഴുത്തുകളിൻ്രപകാരം ഉയിർപ്പിക്കെപ്പട്ട
എന്നിങ്ങെന എനിക്കു നൽകെപ്പട്ട
പരമ്രപധാനമായ വചനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്
ഏൽപ്പിച്ച തന്നേല്ലാ. 5അവിടന്ന് പേ്രതാസിനും*
തുടർന്ന് പ്രന്തണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്കും ്രപത്യക്ഷനായി.
6 അതിനുേശഷം അവിടന്ന് അഞ്ഞൂറിലധികം
സേഹാദരങ്ങൾക്ക് ഒേരസമയം ്രപത്യക്ഷെപ്പട്ട ,
അവരിൽ ചിലർ നി്രദ്രപാപിെച്ചങ്കിലും
അധികംേപരും ഇേപ്പാഴും ജീവേനാെടയിരിക്കുന്നു.
7 പിന്നീട് അവിടന്ന് യാേക്കാബിനും

* 15:5 മൂ.ഭാ. േകഫാ
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അതിനുേശഷം സകല അെപ്പാസ്തലന്മാർക്കും
്രപത്യക്ഷെപ്പട്ട ; 8 ഏറ്റവുെമാടുവിൽ,
അകാലജാതെനേപ്പാെലയുള്ള എനിക്കും
്രപത്യക്ഷനായി.

9 ഞാൻ അെപ്പാസ്തലന്മാരിൽ
ഏറ്റവും െചറിയവനാണ്. ൈദവസഭെയ
പീഡിപ്പിച്ചതുെകാണ്ട് അെപ്പാസ്തലൻ എന്ന
േപരിനു േയാഗ്യനുമല്ല. 10 എന്നാൽ ഞാൻ
ആയിരിക്കുന്നതു ൈദവകൃപയാൽ ആകുന്നു.
എേന്നാടുള്ള അവിടെത്ത കൃപ നിഷ്ഫലമായില്ല.
ഞാൻ ആ അെപ്പാസ്തലന്മാെരക്കാെളല്ലാം
അധികം അധ്വാനിച്ച . എങ്കിലും അധ്വാനിച്ചതു
ഞാനല്ല, എേന്നാടുകൂെടയുള്ള ൈദവകൃപയാണ.്
11അതുെകാണ്ടു ്രപസംഗിക്കുന്നത്ഞാനായാലും,
അവരായാലും, ഒേര സേന്ദശമാണ്;ആസേന്ദശം
തെന്നയാണ് നിങ്ങൾവിശ്വസിച്ചതും.

മരിച്ചവരുെട ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പ്
12 ്രകിസ്തു മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിക്കെപ്പട്ട
എന്നാണ് ്രപസംഗിക്കെപ്പടുന്നത.് അേപ്പാൾ
മരിച്ചവർക്കു പുനരുത്ഥാനം ഇെല്ലന്നു
നിങ്ങളിൽ ചിലർ പറയുന്നെതങ്ങെന?
13 മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനം ഇല്ല എങ്കിൽ
്രകിസ്തുവും ഉയിർപ്പിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല. 14 ്രകിസ്തു
ഉയിർപ്പിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങള െട
്രപസംഗം വ്യർഥം, നിങ്ങള െട വിശ്വാസവും
വ്യർഥം. 15 തെന്നയുമല്ല, ൈദവം ്രകിസ്തുവിെന
മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
ൈദവെത്തക്കുറിച്ച സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
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ഞങ്ങൾ ൈദവത്തിെനതിേര വ്യാജ സാക്ഷികൾ
എന്നും വരും. കാരണം, മരിച്ചവർ
വാസ്തവത്തിൽ ഉയിർപ്പിക്കെപ്പടുന്നിെല്ലങ്കിൽ,
ൈദവം ്രകിസ്തുവിെനയും ഉയിർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
16 മരിച്ചവർക്കു പുനരുത്ഥാനം ഇെല്ലങ്കിൽ
്രകിസ്തുവിനും പുനരുത്ഥാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
17 ്രകിസ്തു ഉയിർപ്പിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ
നിങ്ങള െട വിശ്വാസം വ്യർഥം; നിങ്ങൾ
ഇേപ്പാഴും നിങ്ങള െട പാപങ്ങളിൽ തെന്ന
സ്ഥിതിെചയ്യന്നു. 18 ്രകിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച
േശഷം നി്രദ്രപാപിച്ചവരും നശിച്ച േപായിരിക്കുന്നു.
19 നമുക്കു ്രകിസ്തുവിലുള്ള ്രപത്യാശ ഈ
ജീവിതെത്തക്കുറിച്ച മാ്രതെമങ്കിൽ നാം
സകലമനുഷ്യരിലും േശാചനീയരാണ.്

20 എന്നാൽ ്രകിസ്തു മരിച്ചവരിൽനിന്ന്
ഉയിർപ്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്നി്രദ്രപാപിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള
പുനരുത്ഥാനത്തിെന്റ ആദ്യഫലമായിട്ടാണ്.
21 ഒരു മനുഷ്യനിലൂെട മരണം, ഒരു
മനുഷ്യനിലൂെടത്തെന്ന മരിച്ചവരുെട
പുനരുത്ഥാനവും! 22 ആദാമിൽ എല്ലാവരും
മരിക്കുന്നതുേപാെല ്രകിസ്തുവിൽ എല്ലാവരും
ജീവിപ്പിക്കെപ്പടും. 23 എന്നാൽ ഓേരാരുത്തരും
അവരവരുെട ്രകമമനുസരിച്ചായിരിക്കും
ജീവിപ്പിക്കെപ്പടുന്നത്: ആദ്യഫലം ്രകിസ്തു;
പിെന്ന ്രകിസ്തുവിെന്റ പുനരാഗമനത്തിൽ
്രകിസ്തുവിനുള്ളവർ; 24 അതിനുേശഷം
അവിടന്നു സകലഭരണവും അധികാരവും
ശക്തിയും നീക്കിക്കളഞ്ഞിട്ട് രാജ്യം പിതാവായ
ൈദവെത്ത ഏൽപ്പിക്കുേമ്പാൾ പരിസമാപ്തി
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ഉണ്ടാകും. 25 സകലശ്രതുക്കെളയും തെന്റ
കാൽക്കീഴിലാക്കുന്നതുവെര ്രകിസ്തു
വാേഴണ്ടതാകുന്നു. 26 ഒടുവിലായി
നശിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന ശ്രതുവാണു മരണം.
27എെന്തന്നാൽ ൈദവം “സകലതും അവിടെത്ത
കാൽക്കീഴാക്കിയിരിക്കുന്നു.† സകലതും,”
എന്നു പറയുേമ്പാൾ എല്ലാം ്രകിസ്തുവിന്
അധീനമാക്കിെക്കാടുത്ത ൈദവം ഒഴിെകയാണ്
എന്നതു സ്പഷ്ടം. 28 സമസ്തവും
തനിക്കു കീഴ്െപ്പട്ടേശഷം, പു്രതൻ സകലതും
തനിക്കു കീഴാക്കിെക്കാടുത്ത ൈദവത്തിനു
കീഴ്െപ്പട്ടിരിക്കും;അങ്ങെനൈദവംസകലത്തിലും
സകലതുംആയിത്തീരും.

29 മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനേമ
ഇെല്ലങ്കിൽ, ചിലർ മരിച്ചവർക്കുേവണ്ടി
സ്നാനം ഏൽക്കുന്നെതന്തിന?് മരിച്ചവർ
ഉയിർപ്പിക്കെപ്പടുന്നിെല്ലങ്കിൽ അവർക്കുേവണ്ടി
സ്നാനം ഏൽക്കുന്നതിന് എന്താണു
്രപസക്തി? 30 ഞങ്ങള ം നാഴികേതാറും
ആപത്തിലാകുന്നെതന്തിന?് 31സേഹാദരങ്ങേള,
നമ്മുെട കർത്താവായ ്രകിസ്തുേയശുവിൽ
എനിക്കു നിങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള ്രപശംസയുെട
ഉറപ്പിൽ ഞാൻ തീർത്തു പറയെട്ട, ഞാൻ
ദിവേസന മരണം അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ.്
32 എേഫേസാസിൽെവച്ച ഞാൻ

† 15:27 സങ്കീ. 8:6
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വന്യമൃഗങ്ങേളാടു േപാരാടിയതു‡ േകവലം
മാനുഷികകാരണങ്ങളാൽഎങ്കിൽഅതുെകാണ്ട്
എനിെക്കന്തു േനട്ടം?
മരിച്ചവർ ഉയിർക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, “നമുക്കു

തിന്നുകുടിക്കാം,
നാെളനാം മരിക്കുമേല്ലാ.”§

33 വഴിെതറ്റിക്കെപ്പടരുത.് “ഹീനമായ
സൗഹൃദം സദ്ഗുണങ്ങെള ദുഷിപ്പിക്കുന്നു.”*
34 നീതിേബാധമുള്ളവരായിരിക്കുക.
പാപംെചയ്യാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്കു ലജ്ജ
േതാന്നുന്നതിനായിത്തെന്ന ഞാൻ പറയെട്ട,
ചിലർക്കുൈദവെത്തക്കുറിച്ച്അറിവില്ല.
പുനരുത്ഥിതശരീരം

35 “മരിച്ചവർ എങ്ങെന ഉയിർപ്പിക്കെപ്പടുന്നു?
ഏതുതരം ശരീരേത്താെട അവർ വരുന്നു?”
എന്നിങ്ങെന ചിലർ േചാദിേച്ചക്കാം.
36ബുദ്ധിെകട്ട മനുഷ്യാ, നീ വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തു
ചാകുന്നിെല്ലങ്കിൽ ജീവിപ്പിക്കെപ്പടുകയില്ല.
37 ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്ന ശരീരമല്ല നീ
വിതയ്ക്കുന്നത,് പിെന്നേയാ േഗാതമ്പിെന്റേയാ
മെറ്റന്തിെന്റെയങ്കിലുേമാ വിത്തുമാ്രതമാണു
വിതയ്ക്കുന്നത.് 38എന്നാൽൈദവംഅവിടെത്ത
ഹിത്രപകാരം, േഗാതമ്പിന് ഒരുതരം ശരീരവും,
‡ 15:32 േറാമാപൗരനായ പൗേലാസിെന
വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമാകാൻ ഇട്ട െകാടുത്തു എന്നത്
അവിശ്വസനീയമാെണന്നും, വന്യമൃഗങ്ങൾ എന്നത് ്രകൂരന്മാരായ
മല്ലയുദ്ധേപ്പാരാളികൾ എന്നതിന് വ്യംഗഭാഷയാെണന്നും
അവരുമായി ദ്വന്ദയുദ്ധത്തിനായി അന്നെത്ത തീേയറ്ററിൽ
വിട്ട െകാടുത്തതായിരിക്കാം ഇവിെട വിവക്ഷെയന്നും ഒരു

പക്ഷമുണ്ട.് § 15:32 െയശ. 22:13 * 15:33 ്രഗീക്കു കവിയായ
െമനാണ്ടറിെന്റവരികൾ.
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ഓേരാതരം വിത്തിനും അതതിെന്റ തരം
ശരീരവും നൽകുന്നു. 39 എല്ലാ മാംസവും
ഒേര തരത്തിലുള്ളതല്ല. മനുഷ്യരുെട മാംസം
ഒരുതരം, മൃഗങ്ങള േടതു മെറ്റാരുതരം,
പക്ഷികള േടതു േവെറ, മത്സ്യങ്ങള േടതു േവെറ.
40 സ്വർഗീയശരീരങ്ങള ം ലൗകികശരീരങ്ങള ം
ഉണ്ട്. സ്വർഗീയശരീരങ്ങള െട േതജസ്സ് ഒരു
വിധത്തിലുള്ളത;് ലൗകികശരീരങ്ങള െട
േതജസ്സ മെറ്റാരു വിധത്തിലുള്ളത.് 41സൂര്യെന്റ
േതജസ്സ് ഒരുവിധം, ച്രന്ദേന്റതു മെറ്റാരുവിധം,
നക്ഷ്രതങ്ങള െട േതജസ്സ േവെറാരുവിധം.
നക്ഷ്രതവും നക്ഷ്രതവുംതമ്മിൽ േതജസ്സിൽ
വ്യത്യാസമുണ്ട്.

42 മരിച്ചവരുെട പുനരുത്ഥാനവും
അങ്ങെനതെന്നയാണ.് നശ്വരമായ ശരീരം
വിതയ്ക്കെപ്പടുന്നു, അനശ്വരമായ ശരീരം
ഉയിർപ്പിക്കെപ്പടുന്നു. 43 അപമാനത്തിൽ
വിതയ്ക്കെപ്പടുന്നു, േതജസ്സിൽ
ഉയിർപ്പിക്കെപ്പടുന്നു; ബലഹീനതയിൽ
വിതയ്ക്കെപ്പടുന്നു, ശക്തിയിൽ
ഉയിർപ്പിക്കെപ്പടുന്നു. 44 വിതയ്ക്കെപ്പടുന്നത്
ഭൗതികശരീരം, ഉയിർപ്പിക്കെപ്പടുന്നേതാ
ആത്മികശരീരം.
ഭൗതികശരീരം ഉെണ്ടങ്കിൽ ആത്മികശരീരവും
ഉണ്ട്. 45 “ആദ്യമനുഷ്യനായ ആദാം
ജീവനുള്ളവനായിത്തീർന്നു”†എെന്നഴുതിയിരിക്കുന്നേല്ലാ;
അവസാനെത്ത ആദാം ജീവൻ നൽകുന്ന
ആത്മാവായി. 46ആദ്യമുണ്ടായത് ആത്മികമല്ല,
ഭൗതികമായിരുന്നു. ആത്മികം അതിനുേശഷം.
† 15:45 ഉൽ. 2:7
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47 ഒന്നാംമനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽനിന്നുള്ള‡ മർത്യൻ;
രണ്ടാംമനുഷ്യേനാ സ്വർഗത്തിൽനിന്നുള്ളവൻ.
48ആ മർത്യെനേപ്പാെലതെന്ന േശഷം മർത്യരും,
സ്വർഗത്തിൽനിന്നുള്ളവെനേപ്പാെലതെന്ന
സ്വർഗീയരും ആകുന്നു. 49 നാം ആ
മർത്യെന്റ സ്വരൂപം ധരിച്ചിരിക്കുന്നതുേപാെല
സ്വർഗീയെന്റയുംസ്വരൂപം ധരിക്കും.

50 സേഹാദരങ്ങേള, ജഡരക്തങ്ങൾക്കു
ൈദവരാജ്യം അവകാശമാക്കാൻ സാധ്യമെല്ലന്നു
ഞാൻ പറയുന്നു; നശ്വരമായത് അനശ്വരതെയ
അവകാശമാക്കുകയില്ല. 51 ്രശദ്ധിക്കുക,
ഞാൻ ഒരു രഹസ്യം നിങ്ങേളാടു പറയാം:
നാം എല്ലാവരും നി്രദ്രപാപിക്കുകയില്ല, നാം
എല്ലാവരും രൂപാന്തരെപ്പടും. 52അന്ത്യകാഹളധ്വനി
മുഴങ്ങുേമ്പാൾ, ക്ഷണേനരത്തിൽ,
കണ്ണിമയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ മരിച്ചവർ
അക്ഷയരായി ഉയിർപ്പിക്കെപ്പടും; നാം രൂപാന്തരം
്രപാപിക്കുകയും െചയ്യ ം. 53 ഈ നശ്വരമായത്
അനശ്വരതെയയും ഈ മർത്യമായത്
അമർത്യതെയയും ധരിേക്കണ്ടതാകുന്നു.
54ഇങ്ങെനഈ നശ്വരമായത് അനശ്വരതെയയും
ഈ മർത്യമായത് അമർത്യതെയയും
ധരിച്ച കഴിയുേമ്പാൾ, “മരണെത്ത വിജയം
്രഗസിച്ച ”§എന്നുഎഴുതിയവചനം നിറേവറും.
55 “േഹ മരണേമ,നിെന്റജയംഎവിെട?
േഹ മരണേമ,നിെന്റവിഷമുള്ള്എവിെട?”*

56 മരണത്തിെന്റ വിഷമുള്ള് പാപം; പാപത്തിെന്റ

‡ 15:47 മണ്ണ െകാണ്ടുള്ളവൻഎന്നർഥം. § 15:54 െയശ. 25:8
* 15:55 േഹാശ. 13:14
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ശക്തി ന്യായ്രപമാണം. 57 എന്നാൽ
ൈദവത്തിനു സ്േതാ്രതം! നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിലൂെടഅവിടന്ന് നമുക്കുവിജയം
നൽകുന്നു.

58അതുെകാണ്ട് എെന്റ ്രപിയസേഹാദരങ്ങേള,
നിങ്ങൾ അചഞ്ചലരായിരിക്കുക; യാെതാന്നും
നിങ്ങെള ഉലച്ച കളയാൻ ഇടയാകരുത.്
കർത്താവിൽ നിങ്ങള െട അധ്വാനം വ്യർഥമല്ല
എന്നറിയുന്നതുെകാണ്ടു കർത്താവിെന്റ
േവലയിൽഎേപ്പാഴും വ്യാപൃതരായിരിക്കുക.

16
െജറുശേലമിലുള്ള വിശ്വാസികൾക്കുേവണ്ടി

ധനേശഖരണം
1 ൈദവജനത്തിനു േവണ്ടിയുള്ള
ധനേശഖരണെത്തപ്പറ്റി: ഗലാത്യസഭകേളാടു
ഞാൻ നിർേദശിച്ചതുേപാെലതെന്ന നിങ്ങള ം
െചയ്യ ക. 2ഓേരാആഴ്ചയുെടയും ഒന്നാംദിവസം
നിങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തരും അവരവരുെട
വരുമാനം അനുസരിച്ച ള്ള ഒരു തുക
മാറ്റിെവക്കണം. അങ്ങെനെചയ്താൽ,
ഞാൻ വന്നതിനുേശഷം ധനേശഖരണം
നടേത്തണ്ടിവരികയില്ലേല്ലാ. 3 നിങ്ങള െട
സംഭാവന െജറുശേലമിേലക്കു െകാണ്ടുേപാകാൻ
ഞാൻ വന്നേശഷം നിങ്ങൾക്കു സമ്മതരായവെര
ശുപാർശക്കത്തുകള മായി അയയ്ക്കാം.
4ഞാനും േപാകുന്നതു നല്ലെതന്നു േതാന്നിയാൽ
അവർക്ക്എേന്നാടുകൂെട േപാരാം.

വ്യക്തിപരമായഅേപക്ഷകൾ
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5 ഞാൻ മക്കേദാന്യയിൽക്കൂടി യാ്രതെചയ്ത്
നിങ്ങള െട അടുെത്തത്തും—അതുവഴിയാണു
ഞാൻവരുന്നത.് 6ഒരുപേക്ഷഞാൻകുറച്ച കാലം
നിങ്ങേളാടുകൂെട താമസിേച്ചക്കും, ശീതകാലം
മുഴുവൻ അവിെട െചലവഴിെച്ചന്നും വരാം,
അേപ്പാൾ എെന്റ തുടർന്നുള്ള യാ്രതയ്ക്കു
േവണ്ടുന്ന സഹായം െചയ്തുതരാൻ നിങ്ങൾക്കു
കഴിയുമേല്ലാ. 7 ഇേപ്പാൾ നിങ്ങെള സന്ദർശിച്ചിട്ട
െപെട്ടന്നു മടങ്ങാനല്ല ഞാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നത;്
കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ കുറച്ച കാലം
നിങ്ങേളാെടാപ്പം താമസിക്കാൻ ഞാൻ
ആശിക്കുന്നു. 8എന്നാൽ െപന്തെക്കാസ്തുവെര*
ഞാൻഎേഫേസാസിൽ താമസിക്കും. 9കാരണം,
ഫല്രപദമായ േവലയ്ക്കുേവണ്ടി വലിെയാരു
വാതിൽ എനിക്കു തുറന്നുകിട്ടിയിരിക്കുന്നു;
എെന്നഎതിർക്കുന്നവരും പലരുണ്ട.്

10 തിേമാത്തിേയാസ് വരുേമ്പാൾ,
ഭയേലശെമെന്യ അേദ്ദഹത്തിന് നിങ്ങേളാടുകൂെട
വസിക്കാൻ നിങ്ങൾ സാഹചര്യെമാരുക്കണം.
അേദ്ദഹം എെന്നേപ്പാെലതെന്ന കർത്താവിെന്റ
േവല െചയ്യ കയാണേല്ലാ. 11 ആരും
അേദ്ദഹേത്താട്അനാദരവ്കാണിക്കരുത.്എെന്റ
അടുക്കൽ മടങ്ങിെയേത്തണ്ടതിന് അേദ്ദഹെത്ത
സമാധാനേത്താെട യാ്രതയയയ്ക്കണം.
ഞാനും സേഹാദരന്മാരും അേദ്ദഹെത്ത
കാത്തിരിക്കുകയാണ.്

12 നമ്മുെട സേഹാദരനായ അെപ്പാേല്ലാസിെന്റ

* 16:8 െപസഹാെപ്പരുന്നാളിന് അതായത്, േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
്രകൂശുമരണത്തിന്അൻപതാമെത്തദിവസമാണ് െപന്തെക്കാസ്ത്
എന്നഉത്സവം.
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കാര്യം: സേഹാദരേരാടുകൂെട നിങ്ങള െട
അടുേത്തക്കു വരാൻ ഞാൻ അേദ്ദഹെത്ത
നിർബന്ധിച്ച , എന്നാൽ ഉടെന വരാൻ
അേദ്ദഹത്തിനു തീെര താത്പര്യമില്ല, അവസരം
ലഭിക്കുേമ്പാൾഅേദ്ദഹംവരും.

13 ജാ്രഗതേയാടിരിക്കുക, വിശ്വാസത്തിൽ
സുസ്ഥിരരായിരിക്കുക,ൈധര്യമുള്ളവരായിരിക്കുക,
ശക്തരായിരിക്കുക. 14 നിങ്ങൾ െചയ്യന്നെതല്ലാം
സ്േനഹത്തിൽആകെട്ട.

15 സേഹാദരങ്ങേള, അഖായയിൽ
ആദ്യം വിശ്വസിച്ചത്† സ്െതഫാെനാസിെന്റ
കുടുംബമാെണന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമേല്ലാ;
വിശ്വാസികള െട ശു്രശൂഷയ്ക്കായി
അവർ സ്വയം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ.്
16 അങ്ങെനയുള്ളവർക്കും, ഈ ശു്രശൂഷയിൽ
അവേരാെടാപ്പം അധ്വാനിക്കുന്നവർക്കും നിങ്ങൾ
വിേധയരായിരിക്കണെമന്നു ഞാൻ നിങ്ങെള
നിർബന്ധിക്കുന്നു. 17 സ്െതഫാെനാസും
െഫാർത്തുനാെതാസും അഖായിേക്കാസും
വന്നേപ്പാൾ ഞാൻ ആനന്ദിച്ച ; കാരണം
നിങ്ങള െട അഭാവം അവർ നികത്തി.
18 അവർ എെന്റയും നിങ്ങള െടയും
ആത്മാവിനു നേവാേന്മഷം നൽകിയിരിക്കുന്നു.
ഇങ്ങെനയുള്ളവെരആദരിക്കുക.

അഭിവാദനം
19 ഏഷ്യാ്രപവിശ്യയിെല‡ സഭകൾ നിങ്ങെള

† 16:15 മൂ. ഭാ. ആദ്യഫലം ‡ 16:19 ആധുനിക തുർക്കിയുെട
പശ്ചിമഭാഗത്തുള്ള ചില പട്ടണങ്ങൾ ഉൾെപ്പടുന്നതാണ് പുരാതന
േറാമൻസാ്രമാജ്യത്തിെലഏഷ്യാ്രപവിശ്യഅഥവാ,സംസ്ഥാനം
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അഭിവാദനംെചയ്യന്നു.
അക്വിലാസും ്രപിസ്കില്ലയും അവരുെട
ഭവനത്തിൽ കൂടിവരുന്ന സഭയും കർത്താവിൽ
നിങ്ങെളഹൃദയപൂർവംഅഭിവാദനംെചയ്യന്നു.

20എല്ലാസേഹാദരങ്ങള ംഅഭിവാദനംെചയ്യന്നു.
വിശുദ്ധചുംബനത്താൽ പരസ്പരം
അഭിവാദനംെചയ്യ ക.

21 പൗേലാസ് എന്ന ഞാൻ, സ്വന്തം ൈകയാൽ
ഈവന്ദനംഎഴുതുന്നു.

22 കർത്താവിെന സ്േനഹിക്കാത്ത ഏവരും
ശാപ്രഗസ്തർ! കർത്താേവ,വരണേമ!

23 കർത്താവായ േയശുവിെന്റ കൃപ
നിങ്ങേളാടുകൂെട ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

24 നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും
്രകിസ്തുേയശുവിൽഎെന്റസ്േനഹം,ആേമൻ.§

§ 16:24 ചി.ൈക.്രപ.ആേമൻഎന്നപദമില്ല.
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