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किरंथकरांस पिहले पतर्

पौलाला या पुस्तकाचे लेखक मानले जाते (1 किरंथ. 1:1-2;
16:21) तसेच पौलाचे पतर् म्हणनू देखील ओळखले जाते. काही
वेळ आधी िकंवा तो इिफसमध्ये असताना पौलाने किरंथकरांना हे
पिहले पतर् िलिहले (1 किरंथ 5:10-11) आिण किरंथकरांना हे
पतर् समजले नाही आिण दुदवाने ते पतर् अिस्तत्वात नाही. या
“पवूी र्च्या पतर्ाची” (ज्याला म्हटले जाते) सामगर्ी पणूर्पणे ज्ञात
नाही, पर्थम किरंथकरांना पौलाने किरंथ मंडळीकडून पर्ाप्त
झालेल्या पतर्ाचे उ र म्हणनू िवचार केले आहे, ज्यामुळे ते या
पवूी र्च्या पतर्ाच्या पर्ितसादाबद्दल कदािचत िलिहले होते.

साधारण इ.स. 55 - 56.
हे पतर् इिफसकडून िलिहले गेले (1 किरंथ. 16:8).

जरी पौल त्याच्या उदे्दशाने वाचकांना “सगळीकडे आपल्या
पर्भु येशू िखर्स्ताच्या नावाने पर्त्येक िठकाणी बोलावतो”
(1:2) तरी 1 किरंथकरांचे इिच्छत वाचक “किरंथ येथील देवाच्या
मंडळीचे” सदस्य होते. (1 किरंथ 1:2).

किरंथ येथील मंडळीच्या सध्याच्या िस्थतीिवषयी पौलाला
अनेक स्तर्ोतांकडून मािहती िमळाली होती. हे पतर्
िलिहण्याचा त्याचा हेतू हा होता की मंडळीला आपल्या
के्षतर्ातील कमकुवतपणाची िशकवण देणे आिण पुनसर्ंचियत
करणे (1 किरंथ 15), अनैितकता, चुकीच्या िशकवणुकीसारख्या
चुकीच्या पद्धती सुधारणे. (1 किरंथ 5, 6:12-20), आिण पर्भू
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भोजनाचा गैरवापर (1किरंथ 11:17-34). किरंथ येथील मंडळीने
भेट िदली होती (1:4-7) परंतु अपिरपक्व व अयोग्य (3:1-4),
म्हणनूच पौलाने मंडळीच्या मध्यभागी पापांची समस्या कशी
हाताळावी याबद्दल एक महत्त्वाची पर्ितकृती िदली. संबंधात
िवभाजन आिण सवर् पर्कारच्या अनैितकतेच्या दृष्टीकोनातनू
डोळस वळण करण्याऐवजी त्यांनी समस्या सोडिवल्या.

िवश्वासू लोकांचे आचरण
रूपरेषा
1. पिरचय — 1:1-9
2. किरंथ मंडळीत िवभाजन — 1:10-4:21
3. नैितक आिण नीितिवषयक मतभेद — 5:1-6:20
4. िववाह िसद्धांत — 7:1-40
5. परे्िषतीय मोकळीक — 8:1-11:1
6. आराधना व िनदश — 11:2-34
7. आित्मक वरदाने — 12:1-14:40
8. पुनरुत्थानावरील िशकवण — 15:1-16:24

1 देवाच्या इच्छेपर्माणे िखर्स्त येशचूा परे्िषत होण्याकरता
बोलावलेला, पौल आिण बंधू सोस्थनेस यांजकडून, 2 किरंथ
शहरात असलेल्या देवाच्या मंडळीस, म्हणजे िखर्स्त येशमूध्ये
पिवतर् केलेले आिण पिवतर्जन होण्यास बोलावलेले आहेत
त्यांना व आपला पर्भू येशू िखर्स्त, म्हणजे त्यांचा व आमचाही
पर्भ,ू याचे नाव सवर् िठकाणी घेणार्या सवर् लोकांस, 3 देव आपला
िपता आिण पर्भू येशू िखर्स्त यापासनू कृपा व शांती असो.

4 िखर्स्त येशमूध्ये तुमच्यावर झालेल्या देवाच्या कृपेबद्दल
मी सतत तुमच्यासाठी माझ्या देवाचे उपकार मानतो. 5 त्याने
तुम्हास पर्त्येक बाबतीत, सवर् बोलण्यात व सवर् ज्ञानात समृद्ध
केले आहे. 6 जशी िखर्स्तािवषयी साक्ष खरी असल्याची खातर्ी
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तुम्हामध्ये झाली तसल्याच पर्कारे त्याने तुम्हासही संपन्न केले
आहे. 7 म्हणनू तुम्हांत कोणत्याही आित्मक दानाची कमतरता
नाही,तर तुम्ही आपल्या पर्भू येशू िखर्स्ताच्या पर्कट होण्याची
वाट पाहता. 8 तोच तुम्हास शेवटपयर्ंत दृढ देखील राखील,
जेणेकरून आपल्या पर्भू येशचू्या िखर्स्ताच्या िदवशी तुम्ही
िनदो र्ष असावे. 9 ज्याने आपला पुतर् येशू िखर्स्त, आपला पर्भू
याच्या सहभािगतेत तुम्हास बोलावले होते, तो देव िवश्वासू
आहे.

10 तर आता, बंधनूो, पर्भू येशू िखर्स्ताच्या नावामध्ये मी
तुम्हास िवनंती करतो की, तुम्ही सवार्नंी एकमेकांशी सारख्या
मनाने एकतर् व्हावे आिण तुमच्यात मतभेद असू नयेत, तर तुम्ही
एकाच हेतनेू पिरपणूर् व्हावे. 11 कारण माझ्या बंधनूो ख्लोवेच्या
मनुष्यांकडून मला असे कळिवण्यात आले की, तुमच्यात भांडणे
आहेत. 12 माझे म्हणणे असे आहे की तुमच्यातील पर्त्येकजण
म्हणतो, “मी पौलाचा आहे.” “मी अपुल्लोचा आहे,” “मी
केफाचा आहे,” “मी िखर्स्ताचा आहे.” 13 िखर्स्त िवभागला
गेला आहे का? पौल वधस्तंभावर तुमच्यासाठी िखळला गेला
होता का? पौलाच्या नावाने तुमचा बािप्तस्मा झाला का?
14 मी देवाचे आभार मानतो की, िक्रस्प व गायस यांच्यािशवाय
मी कोणाचाही बािप्तस्मा केला नाही. 15 यासाठी की, माझ्या
नावात तुमचा बािप्तस्मा करण्यात आला, असे कोणीही म्हणू
नये. 16 स्तेफनाच्या घरच्यांचा सुद्धा मी बािप्तस्मा केला,
याव्यितरीक्त, तर इतर कोणाचाही बािप्तस्मा केल्याचे मला
आठवत नाही. 17 कारण िखर्स्ताने मला बािप्तस्मा करण्यासाठी
नाही तर शुभवतर्मान सांगण्यासाठी पाठवले, ते देखील मानवी
ज्ञानाने नव्हे, यासाठी की, िखर्स्ताच्या वधस्तंभावरील मृत्यचेू
सामथ्यर् व्यथर् होऊ नये.
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18कारण ज्यांचा नाश होत आहे अशांसाठी वधस्तंभािवषयीचा
संदेश मखूर्पणाचा आहे, परंतु ज्यांचे तारण होत आहे, अशांसाठी
तो देवाचे सामथ्यर् आहे. 19 कारण असे िनयमशास्तर्ात िलिहले
आहे,
“शहाण्यांचे शहाणपण मी नष्ट करीन आिण
बुदि्धवंताची बुदि्ध मी व्यथर् करीन.”

20 ज्ञानी मनुष्य कोठे आहे? िवद्वान कोठे आहे? या जगातील
वाद घालणारा कोठे आहे? देवाने जगाचे ज्ञान मखूर्पणाचे ठरवले
नाही का? 21 म्हणनू, देवाचे ज्ञान असतानाही, या जगाला
स्वतःच्या ज्ञानाने देवाला ओळखता आले नाही, तेव्हा आम्ही
जो “मखूर्पणाचा” संदेश गाजिवतो त्यामुळे जे िवश्वास ठेवणारे
आहेत त्यांचे तारण करण्याचे देवाला बरे वाटले. 22 कारण अनेक
यहदूी लोक चमत्काराची िचन्हे िवचारतात आिण गर्ीक लोक
ज्ञानाचा शोध घेतात, 23 परंतु आम्ही वधस्तंभावर िखळलेला
िखर्स्त गाजिवतो. हा संदेश यहदूी लोकांसाठी अडखळण
आिण गर्ीकांसाठी मखूर्पणा असा आहे. 24 परंतु ज्यांना
बोलावलेले आहे, अशा यहदूी व गर्ीक दोघांसही िखर्स्त हा
संदेश आहे तो देवाचे सामथ्यर् व देवाचे ज्ञान असाही आहे.
25 तथािप ज्यांस तुम्ही देवाचा “मखूर्पणा” म्हणता ते मानव
पर्ाण्याच्या शहाणपणापेक्षा अिधक शहाणपणाचे आहे आिण
ज्यांस तुम्ही देवाचा “दुबर्ळपणा” समजता ते मानव पर्ाण्याच्या
सशक्तपणाहनू अिधक शक्तीशाली आहे.

26 तर आता बंधनूो, देवाने तुम्हास केलेल्या पाचारणाबद्दल
िवचार करा. मानवी दृिष्टकोनातनू तुमच्यातील पुष्कळसे शहाणे,
सामथ्यर्शाली, उच्च कुळातले नव्हते, 27 त्याऐवजी जगातले
जे मखूर् त्यांना देवाने िनवडले, यासाठी की, शहाण्या मनुष्यास
फिजत करावे. 28 कारण जगातील देवाने दीन, तुच्छ मानलेले,
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जे “नगण्य” त्यांना िनवडले. यासाठी की जे “काहीतरी”
आहेत त्यांना नगण्य करावे. 29 यासाठी की कोणाही मनुष्याने
देवासमोर बढाई मारू नये. 30 कारण तो िखर्स्त येशमूध्ये
तुमच्या जीवनाचा उगम आहे व तो देवाची देणगी म्हणनू आपले
ज्ञान, आपले नीितमत्त्व, आपले पिवतर्ीकरण आिण आपली
मुक्ती असा झाला आहे. 31 यासाठी की िनयमशास्तर्ात असे
िलिहले आहे, “जो अिभमान बाळगतो त्याने परमेश्वरािवषयी
बाळगावा.”

2
1 बंधनूो, जेव्हा मी तुमच्याकडे आलो तेव्हा मी देवािवषयीचे

सत्य रहस्य मानवी ज्ञानाने िकंवा उत्कृष्ट भाषण करून सांगत
आलो असे नाही. 2 कारण तुमच्यामध्ये असताना फक्त
येशू िखर्स्त आिण तोसुध्दा वधस्तंभावर िखळलेला, यािशवाय
कशाचेही ज्ञान मला असू नये असा मी ठाम िनश्चय केला आहे.
3 आिण मी तुमच्याकडे अशक्त, भयभीत व थरथर कापत आलो.
4 माझे भाषण व घोषणा हे मन वळिवणार्या मानवी ज्ञानाद्वारे
िदलेले नव्हते पण ते आत्मा आिण त्याचे सामथ्यर् यांच्या द्वारे
होते. 5 जेणेकरून तुमचा िवश्वास मानवी ज्ञानावर नव्हे तर
देवाच्या सामथ्यार्वर असावा.

6 तरीपण, जे आित्मक परीपक्व आहेत त्यांना आम्ही ज्ञान
सांगतो परंतु ते ज्ञान या जगाचे नाही आिण या युगाचे नाहीसे
होणारे जे अिधकारी त्यांचेही नाही. 7 तर देवाचे रहस्यमय ज्ञान
आम्ही सांगतो ते गुप्त ठेवलेले होते, ते देवाने युगाच्या पवूी र्
तुमच्याआमच्या गौरवासाठी नेमले होते. 8 हे ज्ञान या युगाच्या
कोणाही अिधकार्याला माहीत नव्हते कारण जर त्यांना कळले
असते, तर त्यांनी गौरवी पर्भलूा वधस्तंभावर िखळले नसते.
9 परंतु ज्यापर्माणे पिवतर् शास्तर् म्हणते,
“डोळ्यांनी पािहले नाही,
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कानांनी ऐकले नाही आिण
मनुष्याच्या मनात जे आले नाही,
ते देवाने त्याच्यावर पर्ीती करणार्यांसाठी तयार केले आहे.”

10 ते देवाने आत्म्याच्याद्वारे आपणांस पर्कट केले आहे कारण
हा आत्मा पर्त्येक गोष्टीचंा व देवाच्या खोल गोष्टीचंाही
शोध घेतो. 11 कारण मनुष्याच्या आत्म्यािशवाय मनुष्याच्या
गोष्टी ओळखणारा दुसरा कोण मनुष्य आहे? त्यापर्माणेच
देवाच्या आत्म्यािशवाय देवाचे खोल िवचार कोणीच ओळखू
शकत नाही. 12 परंतु आम्हास जगाचा आत्मा िमळाला नाही,
तर देवापासनूचा आत्मा िमळाला आहे. यासाठी की, देवाने
आपल्याला जे कृपेने िदले ते आपण ओळखनू घ्यावे. 13 मानवी
ज्ञानाने िशकवलेल्या शब्दांनी आम्ही या गोष्टी सांगत नाही,
तर आत्म्याने िशकवलेल्या शब्दांनी, आित्मक शब्द उपयोगात
आणनू आध्याित्मक गोष्टीचें स्पष्टीकरण करतो. 14 स्वाभािवक
मनुष्य देवाच्या आत्म्याच्या गोष्टी स्वीकारत नाही कारण त्या
त्यास मखूर्पणाच्या वाटतात आिण तो त्या मानीत नाही, कारण
त्या आत्म्याने समजायच्या असतात. 15 जो आित्मक आहे तो
तर सवर् गोष्टी समजतो तरी त्याची स्वतःची पारख कोणाकडूनही
होत नाही. 16 कारण पिवतर् शास्तर् म्हणते,
“पर्भचेू मन कोण जाणतो? जो त्यास िशकवू शकेल?”
परंतु आपल्याला तर िखर्स्ताचे मन आहे.

3
1 बंधूंनो, आित्मक लोकांशी बोलावे तसा मी तुमच्याशी बोलू

शकलो नाही. पण त्याऐवजी मला तुमच्याशी दैिहक लोकांसारखे
आिण िखर्स्तामधील बालकांसारखे बोलावे लागले. 2मी तुम्हास
िपण्यासाठी दधू िदले, जड अन्न िदले नाही कारण तुम्ही जड
अन्न खाऊ शकत नव्हता व आतासुद्धा तुम्ही खाऊ शकत नाही.
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3 तुम्ही अजनूसुद्धा दैिहक आहात कारण तुमच्यात मत्सर व
भांडणे चालू आहेत, तर तुम्ही दैिहक नाहीत काय व जगातील
लोकांसारखे चालत नाही काय? 4 कारण जेव्हा एक म्हणतो,
“मी पौलाचा आहे,” आिण दुसरा म्हणतो, “मी अपुल्लोसाचा
आहे,” तेव्हा तुम्ही साधारण मानवच आहात की नाही? 5 तर
मग अपुल्लोस कोण आहे? आिण पौल कोण आहे? ज्यांच्याद्वारे
तुम्ही िवश्वास ठेवला असे ते सेवक आहेत, पर्त्येकाला पर्भनेू
जे काम नेमनू िदले त्यापर्माणे ते आहेत. 6 मी बी लावले,
अपुल्लोसाने त्यास पाणी घातले, पण देवाने त्याची वाढ केली.
7 तर मग लावणारा काही नाही िकंवा पाणी घालणाराही काही
नाही, पण वाढिवणारा देव हाच काय तो आहे. 8 जे बी पेरतात व
पाणी घालतात ते एक आहेत आिण पर्त्येकाला आपआपल्या
शर्मापर्माणे आपआपली मजरूी िमळेल. 9 कारण अपुल्लोस
आिण मी देवाच्या सेवाकायार्त सहकमी र्आहोत. तुम्ही देवाचे शेत
आहात व देवाची इमारत आहात.

10 देवाच्या कृपेद्वारे जे मला िदले आहे त्यापर्माणे मी सजू्ञ,
कुशल बांधणार्यांपर्माणे पाया घातला आिण दुसरा त्यावर
बांधीत आहे तर त्यावरचे बांधकाम आपण कसे करीत आहोत,
ह्यािवषयी पर्त्येकाने काळजी घ्यावी. 11 येशू िखर्स्त हा जो
घातलेला पाया आहे, त्याच्यावाचनू इतर कोणीही दुसरा पाया
घालू शकत नाही. 12 जर कोणी त्या पायावर सोने, चांदी,
मौल्यवान दगड, लाकूड, गवत िकंवा पें ढा यांनी बांधतो, 13 तर
बांधणार्या पर्त्येकाचे काम उघड होईल कारण तो िदवस ते
उघडकीस आणील,तो िदवस अग्नीने पर्कट होईल व तोच अग्नी
पर्त्येकाचे काम कसे आहे याची परीक्षा करील. 14 ज्या कोणाचे
त्या पायावर बांधलेले काम िटकेल, त्यास पर्ितफळ िमळेल.
15 पण एखाद्याचे काम जळून जाईल व त्याचे नुकसान होईल
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तथािप तो स्वतः तारला जाईल परंतु जणू काय अग्नीतनू बाहेर
पडलेल्यासारखा तारला जाईल.

16 तुम्ही देवाचे िनवासस्थान आहात आिण देवाचा आत्मा
तुमच्यामध्ये िनवास करतो हे तुम्हास माहीत नाही काय? 17 जर
कोणी देवाच्या िनवासस्थानाचा नाश करतो तर देव त्या व्यक्तीचा
नाश करील; कारण देवाचे िनवास्थान पिवतर् आहे आिण ते तुम्ही
आहात.

18 कोणीही स्वतःला फसवू नये, जर कोणी स्वतःला या
जगाच्या दृष्टीने ज्ञानी समजत असेल तर त्याने खरोखर ज्ञानी
होण्यासाठी “मखूर्” व्हावे. 19 कारण या जगाचे ज्ञान देवाच्या
दृष्टीने मखूर्पणाचे आहे; कारण असे पिवतर् शास्तर्ात िलिहले
आहे की,
“देव ज्ञान्यांना त्यांच्याच धतूर्पणात धरतो.”
20 आिण पुन्हा
“परमेश्वर जाणतो की, ज्ञान्यांचे िवचार व्यथर् आहेत.”

21 म्हणनू मनुष्यांिवषयी कोणीही फुशारकी मारू नये कारण
सवर् गोष्टी तुमच्या आहेत. 22तर तो पौल िकंवा अपुल्लोस िकंवा
केफा, जग, जीवन िकंवा मरण असो, आताच्या गोष्टी असोत
अथवा येणार्या गोष्टी असोत, हे सवर् तुमचे आहे. 23 तुम्ही
िखर्स्ताचे आहात आिण िखर्स्त देवाचा आहे.

4
1 आम्ही िखर्स्ताचे सेवक व देवाच्या रहस्याचे कारभारी

आहोत असे पर्त्येकाने मानावे. 2 या दृष्टीकोणातनू हे गरजेचे
आहे की जबाबदारी असलेल्या कारभार्याने िवश्वासू असले
पािहजे. 3 पण तुम्हाकडून िकंवा कोणा मानवी न्यायाधीशाकडून
माझा न्याय व्हावा ही मला लहान गोष्ट वाटत आहे, मी
माझा स्वतःचा देखील न्याय करीत नाही. 4 कारण जरी माझा
िववेक मला दोष देत नाही तरी त्यामुळे मी िनदो र्ष ठरतो असे
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नाही. पर्भू हाच माझा न्यायिनवाडा करणारा आहे. 5 म्हणनू
योग्य समय येईपयर्ंत म्हणजे पर्भू येईपयर्ंत न्यायिनवाडा करुच
नका. तो अंधारामध्ये दडलेल्या गोष्टीवंर पर्काश टाकील
व अंतःकरणातील हेतू उघडकीस आणील, त्यावेळी देवाकडून
पर्त्येकाची पर्शंसा होईल.

6 आता, बंधनूो, तुमच्यासाठी मी या गोष्टी माझ्याकिरता व
अपुल्लोसाकरीता उदाहरणाने लागू केल्या आहेत. यासाठी की,
शास्तर्लेखापलीकडे कोणी स्वतःला न मानावे हा धडा तुम्ही

आम्हापासनू िशकावे म्हणजे तुम्हापैकी कोणीही गवार्ने
फुगनू जाऊ नये म्हणजे एखाद्याला चांगली वागणकू
देऊन दुसर्याला िवरोध करू नये.

7 कारण तुझ्यात व दुसर्यात फरक पाहतो तो कोण आहे?
आिण तुला िमळाले नाही असे तुझ्याजवळ काय आहे? ज्याअथी र्
तुला सवर् िमळाले आहे, तर तुला िमळाले नाही अशी बढाई का
मारतोस? 8 तुम्हास ज्याची गरज आहे ते सवर् आधीच तुमच्याकडे
आहे. तुम्ही अगोदरच शर्ीमंत झाला आहात, तृप्त झाला
आहात, तुम्हास असे वाटते की आमच्यािशवाय तुम्ही राजे झाला
आहात आिण तुम्ही राजे बनलाच असता तर ठीक झाले असते,
कारण आम्ही सुद्धा तुमच्याबरोबर राजे बनलो असतो. 9 कारण
मला वाटते की देवाने आम्हास मरण्यासाठी िशक्षा िदलेल्या
अशा लोकांसारखे शेवटचे परे्िषत केले कारण आम्ही जगाला,
देवदतूांना तसेच मनुष्यांना जणू तमाशा असे झालो आहोत.
10 आम्ही िखर्स्तासाठी मखूर्, तर तुम्ही िखर्स्तामध्ये शहाणे
आहात! आम्ही अशक्त आहोत, पण तुम्ही बलवान आहात!
तुम्ही आदरणीय आहात, पण आम्ही तुच्छ आहोत! 11 अगदी
या क्षणापयर्ंत आम्ही भुकेले आिण तहानलेले, उघडे आहोत,
अमानुषपणे मारलेले, आम्ही बेघर असे आहोत. 12 आिण आम्ही
शर्म करतो, आम्ही स्वतःच्या हातांनी काम करतो, आमची िनंदा
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होत असता आम्ही आशीवार्द देतो. 13 जेव्हा आमची िनंदा होते,
तेव्हा आम्ही आशीवार्द देतो. जेव्हा आमचा छळ होतो तेव्हा
आम्ही सहन करतो. जेव्हा आमची िनंदा होते, आम्ही दयाळूपणे
त्यांच्याशी बोलतो, या क्षणापयर्ंत आम्ही जगासाठी गाळ आिण
कचरा असे झालो आहोत.

14 मी तुम्हास हे लाजिवण्यासाठी िलिहत नाही, तर उलट मी
तुम्हास माझ्या िपर्य लेकरांपर्माणे चांगल्या गोष्टीचंी जाणीव
करून देत आहे. 15 कारण जरी तुम्हास िखर्स्तामध्ये दहा
हजार गुरू असले तरी पुष्कळ वडील नाहीत कारण िखर्स्त
येशमूध्ये शुभवतर्मानाच्या योगे मी तुम्हास जन्म िदला आहे.
16 यास्तव मी तुम्हास बोध करतो की माझे अनुकरण करा.
17यासाठीच तीमथ्याला तुमच्याकडे पाठवले आहे. पर्भमूध्ये तो
माझा िपर्य व िवश्वासू पुतर् आहे. ज्यापर्माणे मी सगळीकडे
पर्त्येक मंडळीमध्ये िशकवतो, तसेच तो िखर्स्तामधील माझ्या
िशकवणुकीची आठवण करून देईल. 18 पण जणू काय मी
तुमच्याकडे येणार नाही, म्हणनू काहीजण गवार्ने फुगले आहेत.
19 तरीही जर पर्भचूी इच्छा असेल तर मी लवकरच तुमच्याकडे
येईन आिण मग मला समजेल की, जे गवार्ने फुगनू गेले ते िकती
चांगले आहेत हे पाहण्यासाठी नव्हे, तर ते िकती सामथ्यर्शाली
आहेत हे मी पाहीन. 20कारण देवाचे राज्य बोलण्यावर अवलंबनू
नसते तर सामथ्यार्वर असते. 21 तुम्हास काय पािहजे? मी
तुमच्याकडे तुम्हास िशक्षा करण्यासाठी काठी घेऊन यावे, की
पर्ीतीने व सौम्यतेच्या आत्म्याने यावे?

5
1 मी अशी बातमी ऐकली आहे की, तुमच्यामध्ये व्यिभचार

चालू आहे. ते असे की, आपणामध्ये कोणी आपल्या िपत्याच्या
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दुसर्या पत्नीशी अनैितक संबंध ठेऊन आहे. वास्तिवक असले
दुष्कृत्य परराष्ट्रीय लोकांमध्येही आढळणार नाही. 2 आिण
तरीही तुम्ही गवार्नें फुगला आहात, परंतु तुम्हास त्याबद्दल
शोक व्हायला नको होता का? जे कोणी हे कमर् केले
असेल त्यास तुमच्यातनू काढून टाकले पािहजे. 3 कारण
जरी मी शरीराने तुमच्यात नसलो तरी आत्म्याने हजर आहे
आिण हजर असल्यापर्माणे त्याचा मी अगोदरच न्याय केलेला
आहे, ज्याने हे अयोग्य कृत्य केले आहे, 4 जेव्हा तुम्ही पर्भू
येशचू्या नावाने एकतर् जमाल आिण तेव्हा आपला पर्भू
येशू ह्याच्या सामथ्यार्ने, माझा आत्मा तुमच्याबरोबर असेल,
5 तुम्ही अशा मनुष्यास देहाच्या नाशाकरता सैतानाच्या स्वाधीन
करावे; म्हणजे, पर्भचू्या िदवशी त्याच्या आत्म्याचे तारण व्हावे.
6 तुमचा अिभमान चांगला नाही. थोडेसे खमीर सगळा गोळा
फुगवते, हे तुम्हास मािहत आहे ना? 7 म्हणनू तुम्ही जुने खमीर
काढून टाका, यासाठी की जसे तुम्ही बेखमीर झाला आहात तसे
तुम्ही एक नवीन गोळा व्हावे कारण आपला वल्हांडणाचा कोकरा
जो िखर्स्त त्याचे अपर्ण झाले आहे. 8 तर आपण जुन्या खिमराने
िकंवा वाईटपणा व कुकमार्च्या खिमराने नाही, पण सरळपणा व
खरेपणाच्या बेखमीर भाकरीने सण पाळू या.

9 मी तुम्हास माझ्या पतर्ात िलिहले होते की व्यिभचार्याशी
संबंध ठेवू नका. 10 तथािप जगातले व्यिभचारी, लोभी,
लुबाडणारे िकंवा मतूी र्पुजक ह्यांची संगत मुळीच धरू नये
असे माझे म्हणणे नाही; कारण मग तुम्हास जगातनू बाहेर
जावे लागेल. 11 पण आता, मी तुम्हास िलिहले आहे की,
िखर्स्तात बंधू म्हणलेला असा कोणी जर व्यिभचारी, लोभी
िकंवा मतूी र्पुजक, िनंदक, िपणारा िकंवा लुबाडणारा असेल तर
त्याच्याशी संबंध ठेवू नका; अशा मनुष्यांबरोबर जेवहूी नका.
12 कारण जे मंडळीच्या बाहेर आहेत त्यांचा न्याय करण्याचा
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माझा काय संबंध? त्याऐवजी जे मंडळीत आहेत त्यांचा न्याय
तुम्ही करीत नाही काय? 13 पण देव बाहेरच्यांचा न्याय करतो
म्हणनू
‘तुम्ही आपल्यामधनू त्या दुष्ट मनुष्यास बाहेर काढा.’

6

1 जेव्हा तुमच्यापैकी एखाद्याचा दुसर्याबरोबर वाद असेल,
तर तो वाद पिवतर् जनांपुढे जाण्याऐवजी ती व्यक्ती तो वाद
न्यायालयात अनीितमान लोकांसमोर नेण्याचे धाडस का करतो?
2 पिवतर्जन जगाचा न्याय करतील हे तुम्हास मािहत नाही
काय? आिण जर तुमच्याकडून जगाचा न्याय होणार आहे,
तर कु्षल्लक बाबीचंा िनणर्य करण्यास तुम्ही योग्य नाही काय?
3आपण देवदतूांचा न्याय करणार आहोत, हे तुम्हास मािहत नाही
काय? तर या जीवनासंबंधीचा न्याय िकती िवशेषेकरून आम्ही
करू शकणार नाही? 4 म्हणनू जर दररोजच्या जीवनासंबंधीची
पर्करणे तुम्हास िनकालात काढायची असतील, तर ज्यांची
मंडळीत काही गणती नाही, अशा मनुष्यांना न्याय ठरिवण्यास
का बसवता? 5 तुम्हास लाज वाटावी म्हणनू मी असे म्हणतो,
ज्याला भावाभावांचा न्यायिनवाडा करता येईल, असा एकही
शहाणा मनुष्य तुमच्यात नाही काय? 6 पण या ऐवजी, भाऊ
भावावर िफयार्द करतो आिण तीिह अिवश्वासणार्या पुढे करतो
हे कसे? 7 तुम्ही एकमेकांवर खटले भरता ह्यात सवर् पर्कारे
तुमचीच हानी आहे, त्यापेक्षा तुम्ही अन्याय का सहन करीत
नाही? त्यापेक्षा तुम्ही आपली फसवणकू का होऊ देत नाही?
8 उलट तुम्ही दुसर्यावर आिण स्वतःच्या भावावर अन्याय
करता आिण फसवता. 9 अनीितमानास देवाचे राज्य वतन
िमळणार नाही, हे तुम्ही जाणत नाही काय? फसू नका; कोणीही
व्यिभचारी, मतूी र्पुजक िकंवा व्यिभचारी, िवपरीत संभोग करू
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देणारे िकंवा िवपरीत संभोग करणारे, 10 चोर, लोभी, दारूबाज,
िनंदा करणारे िकंवा लुबाडणारे ह्यांना देवाच्या राज्याचे वतन
िमळणार नाही. 11आिण तुम्ही िकत्येकजण तसे होता; पण तुम्ही
धुतले गेला आहा, तुम्ही पिवतर् केले गेला आहात आिण पर्भू
येशू िखर्स्ताच्या नावाने व आपल्या देवाच्या आत्म्याकडून तुम्ही
नीितमान ठरवले गेला आहात.

12 “सवर् गोष्टी मला कायदेशीर आहेत,” पण सवर् गोष्टी
माझ्या िहताच्या नसतात, “सवर् गोष्टी मला कायदेशीर आहेत,”
पण मी त्यातील कोणत्याच गोष्टीचं्या अधीन होणार नाही.
13 अन्न पोटासाठी आहे आिण पोट अन्नासाठी आहे पण
देव त्या दोघांचाही नाश करील. पण व्यिभचारासाठी शरीर
नाही, तर शरीर पर्भसूाठी आहे आिण शरीरासाठी पर्भू आहे.
14 आिण देवाने पर्भलूा उठवले आिण तो त्याच्या सामथ्यार्ने
आपल्यालासुद्धा उठवील. 15 तुमची शरीरे िखर्स्ताचे अवयव
आहेत, हे तुम्हास मािहत नाही काय? मग मी िखर्स्ताचे अवयव
घेऊन ते वेश्येचे अवयव करू काय? तसे न होवो. 16 तुम्ही हे
जाणत नाही का की, जो वेश्येशी जोडला जातो तो ितच्याशी
शरीराने एक होतो? कारण तो म्हणतो की, ती दोघे एकदेह
होतील. 17 पण जो पर्भशूी जोडला जातो तो त्याच्याशी
आत्म्याने एकरूप होतो. 18 व्यिभचारापासनू दरू पळा. जे
दुसरे कोणतेही पाप मनुष्य करतो ते त्याच्या शरीराबाहेर होते
पण व्यिभचार करणारा आपल्या स्वतःच्या शरीरािवरुद्ध पाप
करतो. 19 िकंवा तुम्ही हे जाणत नाही का की, तुमचे शरीर हे
देवाकडून िमळालेल्या व तुमच्यात असलेल्या पिवतर् आत्म्याचे
िनवासस्थान आहे? आिण तुम्ही आपले स्वतःचे नाही? 20 कारण
तुम्हास मोल देऊन िवकत घेतले आहे; म्हणनू तुम्ही आपल्या
शरीराने देवाचे गौरव करा.
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7
,

1 आता तुम्ही मला िलिहलेल्या गोष्टीिंवषयी मी िलिहत
आहे; स्तर्ीला स्पशर् न करणे हे पुरुषासाठी बरे आहे. 2 तरीही
व्यिभचार होत आहेत म्हणनू पर्त्येक पुरुषाला आपली स्वतःची
पत्नी असावी आिण पर्त्येक स्तर्ीला आपला स्वतःचा पती
असावा. 3पतीने पत्नीला ितचा हक्क द्यावा; आिण त्याचपर्माणे
पत्नीनेही पतीला द्यावा. 4 पत्नीला ितच्या स्वतःच्या शरीरावर
अिधकार नसतो, पण पतीला असतो; आिण त्याचपर्माणे
पतीलाही त्याच्या स्वतःच्या शरीरावर अिधकार नसतो, पण
पत्नीला असतो. 5 िवषयसुखासाठी एकमेकाला वंिचत करू
नका, तुम्हास पर्ाथर्नेला वेळ देता यावा म्हणनू एकमेकांच्या
संमतीने ठरािवक वेळेकरीता दरू राहा आिण मग पुन्हा एक व्हा
यासाठी की, सैतानाने तुमच्या असंयमामुळे तुम्हास मोहात पाडू
नये. 6 पण मी हे संमती म्हणनू सांगतो, आज्ञा म्हणनू नाही.
7 माझी इच्छा अशी आहे की, सवर् लोक माझ्यासारखे असावेत
पण पर्त्येक व्यक्तीला त्याचे स्वतःचे असे देवापासनू दान आहे.
एकाला एका पर्कारे राहण्याचे आिण दुसर्याला दुसर्या पर्कारे
राहण्याचे.

8 म्हणनू मी सवर् अिववािहतांना आिण िवधवांना असे म्हणतो
की, तुम्ही माझ्यापर्माणे रािहलात तर ते तुमच्यासाठी बरे आहे.
9 तथािप जर त्यास संयम करता येत नसेल तर त्यांनी लग्न
करावे; कारण वासनेनी जळण्यापेक्षा लग्न करणे बरे. 10 आिण
िववािहतांना मी आज्ञा देत आहे, मी नाही पण पर्भू देत आहे
की पत्नीने पतीला सोडू नये. 11 पण, जर ितने सोडले तर लग्न
न करता तसेच रहावे िकंवा आपल्या पतीबरोबर समेट करावा
आिण पतीने पत्नीला सोडू नये. 12 पण इतरांना हे पर्भू सांगत
नाही, पण मी सांगतो की, जर एखाद्या बंधचूी पत्नी िवश्वास
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ठेवणारी नसेल आिण त्याच्याबरोबर राहण्यास ितची संमती
असेल तर त्याने ितला सोडू नये. 13 आिण एखाद्या स्तर्ीचा पती
िवश्वास ठेवणारा झाला नसेल आिण ितच्याबरोबर राहण्यास
त्याची संमती असेल तर ितने त्यास सोडू नये. 14कारण, िवश्वास
न ठेवणारा पती पत्नीमुळे पिवतर् होतो आिण िवश्वास न
ठेवणारी पत्नी पतीमुळे पिवतर् होते. नाही तर तुमची मुले अशुद्ध
असती पण ती आता पिवतर् आहेत. 15 पण स्वतः िवश्वास
ठेवत नसल्यामुळे कोणी सोडून जात असेल तर जाऊ द्या; कारण
कोणी बंधू िकंवा बहीण अशा बाबतीत बंधनात नाही. पण देवाने
आपल्याला शांतीत राहण्याकिरता बोलावले आहे. 16 कारण
पत्नी, तू हे कशावरून जाणतेस की, तू आपल्या पतीला तारशील
की नाही? िकंवा त,ू पती, हे कशावरून जाणतोस की, तू आपल्या
पत्नीला तारशील की नाही? 17 तर जसे पर्भनेू पर्त्येकाला
वाटून िदले आहे, जसे देवाने पर्त्येकाला बोलावले आहे, तसे
त्याने चालावे आिण ह्यापर्माणे, मी सवर् मंडळ्यांना आज्ञा देत
आहे. 18 संुता झालेली असता कोणाला िवश्वासासाठी पाचारण
झाले काय? तर त्याने संुतेचे िचन्ह काढून टाकू नये. बेसंुता
असलेल्या कोणाला िवश्वासासाठी पाचारण आहे? त्याने संुता
करून घेऊ नये. 19 कारण संुता झालेला असणे काही नाही िकंवा
बेसंुता असणे काही नाही; पण देवाच्या आज्ञांचे पालन करणे हे
सवर्काही आहे. 20 ज्याला जशा िस्थतीत पाचारण झाले असेल
त्याने त्याच िस्थतीत रहावे. 21 तू दास असता बोलावला गेलास
काय? त्याची पवार् करू नकोस; पण तुला स्वतंतर् होता आले तर
त्याचा उपयोग कर. 22 कारण दास असता जो पर्भतू बोलावला
गेला तो पर्भचूा स्वतंतर् मनुष्य आहे; त्याचपर्माणे जो स्वतंतर्
असता बोलावला गेला तो िखर्स्ताचा दास आहे. 23 देवाने
तुम्हास मोल देऊन िवकत घेतले आहे, म्हणनू तुम्ही मनुष्यांचे
दास होऊ नका. 24 बंधूंनो जो ज्या िस्थतीत बोलावला गेला आहे
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त्याने त्या िस्थतीत देवाबरोबर रहावे. 25 आता कुमािरकांिवषयी
मला पर्भकूडून काही आज्ञा नाही; पण, िवश्वासू राहता येण्यास
ज्याच्यावर पर्भनेू दया केली आहे असा मी एक असल्यामुळे मी
माझे मत देतो. 26 म्हणनू मला वाटते की, आताच्या पिरस्थीतीत
हे चांगले आहे; म्हणजे जो ज्या िस्थतीत असेल तसेच त्याने
रहावे हे त्याच्यासाठी चांगले आहे. 27 तू पत्नीला िववाहाच्या
वचनाने बांधलेला आहेस काय? तर तू स्वतः मुक्त होण्याचा
पर्यत्न करू नकोस. तू पत्नीपासनू सोडिवला गेलास का?
तर तू पत्नी िमळवण्यास पाहू नकोस. 28 पण तू जर लग्न
केलेस तर तू पाप केले नाहीस; आिण कुमािरकेने लग्न केले
तर ितने पाप केले नाही; पण अशांना संसारात हालअपेष्टा
भोगाव्या लागतील आिण अशा हालअपेष्टा तुम्हास भोगाव्या
लागू नयेत अशी माझी इच्छा आहे. 29 पण बंधूंनो मी हे
सांगतो की, हा काळ थोडका आहे. आता, ज्यांना िस्तर्या
आहेत त्यांना िस्तर्या नसल्यासारखे त्यांनी जगावे; 30 जे रडतात
त्यांनी रडत नसल्यासारखे, जे आनंद करतात त्यांनी आनंद करीत
नसल्यासारखे आिण जे िवकत घेतात त्यांनी ते आपले स्वतःचे
नसल्यासारखे रहावे. 31 जे या जगाचा उपयोग करतात त्यांनी
दुरुपयोग न करणारे व्हावे; कारण या जगाचे स्वरूप लयास जात
आहे. 32 पण तुम्ही िनिश्चत असावे अशी माझी इच्छा आहे. जो
अिववािहत आहे तो पर्भचू्या गोष्टीचंी, म्हणजे आपण पर्भलूा
कसे संतुष्ट करावे याची काळजी करतो; 33 पण जो िववािहत
आहे तो जगातल्या गोष्टीचंी, म्हणजे पत्नीला कसे संतुष्ट करावे
याची काळजी करतो. 34 जी अिववािहत िकंवा कुमारी आहे
ती आपण शरीराने व आत्म्यानेही पिवतर् व्हावे, अशी पर्भचू्या
गोष्टीिंवषयी िचंता करते; पण जी िववािहत आहे ती जगातल्या
गोष्टीचंी, म्हणजे आपल्या पतीला कसे संतुष्ट करावे याची
काळजी करते. 35 हे मी तुमच्याच िहतासाठी सांगतो, तुमच्यावर
बंधन टाकावे म्हणनू नाही; पण तुम्ही िवचिलत न होता पर्भचूी
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सेवा करावी म्हणनू सांगतो. 36जर एखाद्याला असे वाटते की,तो
त्याच्या कुमािरकेच्या अपमानास कारण होत आहोत, ती उपवर
झाली आहे आिण तसे अगत्यच आहे, तर जशी इच्छा असेल
तसे त्याने करावे, तो पाप करीत नाही, त्याने लग्न करून घ्यावे.
37 पण ज्याने लग्न न करण्याचा िनणर्य घेतला, ज्याला कशाची
िनकड नाही व ज्याची इच्छेवर स ा आहे आिण असे ज्याने
मनात ठरवले आहे तो चांगले करतो. 38 म्हणनू जो लग्न करून
देतो तो चांगले करतो; पण लग्न करून देत नाही तो अिधक
चांगले करतो. 39 िववािहत स्तर्ीचा पती िजवंत आहे तोपयर्ंत
ती िनयमाने बांधलेली आहे, पण जर ितचा पती मरण पावला
तर, केवळ पर्भमूध्ये िवश्वासी असल्यास, ितची इच्छा असेल
त्याच्याशी िववािहत होण्यास ती स्वतंतर् आहे. 40 पण ती जर
अिववािहत राहील तर, माझ्या मते, ती अिधक आशीवार्िदत
होईल आिण मी मानतो की, माझ्यातही देवाचा आत्मा आहे.

8
1 आता तुम्ही मला िलिहलेल्या गोष्टीिंवषयी मी िलिहत

आहे; मतूी र्नंा वािहलेल्या गोष्टीिंवषयी आपल्या सवार्नंा ज्ञान
आहे, हे आपण जाणतो. ज्ञान फुगवते, पण पर्ीती उभारणी
करते. 2 आपण एखादी गोष्ट जाणतो असे कोणाला वाटत
असेल, तर ती जशी समजली पािहजे तशी अजनू तो जाणत
नाही. 3पण कोणी देवावर पर्ीती करीत असेल तर त्या मनुष्यास
देव ओळखतो. 4 म्हणनू आता, मतूी र्नंा वािहलेल्या पदाथार्ंच्या
सेवनािवषयी आपण जाणतो की, जगात मतूी र् ही काहीच नाही
आिण एकािशवाय दुसरा देव नाही, 5 कारण स्वगार्त आिण
पृथ्वीवर देव म्हणलेले पुष्कळ असले, कारण तसे पुष्कळ दैवत
आिण पुष्कळ पर्भू असतील,
6 परंतु आमच्यासाठी फक्त एकच देव जो िपता तो आहे.
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ज्याच्यासाठी आपण जगतो आिण
ज्याच्यापासनू सवर्काही िनमार्ण झाले
आिण फक्त एकच पर्भू येशू िखर्स्त आहे.
ज्याच्या द्वारे सवर् गोष्टी अिस्तत्वात येतात व ज्याच्या द्वारे

आपण जगतो.

7 पण हे ज्ञान पर्त्येक मनुष्यास असणार नाही कारण
मतूी र्िंवषयी जे िववेक बाळगतात असे िकत्येकजण, या
घटकेपयर्ंत, ते मतूी र्ला वािहलेले नैवेद्य खात आहेत; आिण त्यांचा
िववेक दुबर्ळ असल्यामुळे अशुद्ध होतो. 8 पण अन्नामुळे देवापुढे
आपली योग्यता ठरत नाही, आपण न खाण्याने कमी ठरत नाही
िकंवा खाण्याने अिधक ठरत नाही. 9पण तुमचे हे स्वातं य दुबर्ळ
असलेल्यास, कोणत्याही पर्कारे, अडखळण होऊ नये म्हणनू
काळजी घ्या. 10 कारण ज्ञान असलेल्या तुला जर मतूी र्च्या
असलेल्या िठकाणी भोजनास बसलेले कोणी बिघतले, तर तो
दुबर्ळ असल्यास त्याचा िववेक मतूी र्नंा वािहलेले पदाथर् खाण्यास
तयार होईल ना? 11 आिण ज्याच्यासाठी िखर्स्त मरण पावला
अशा दुबर्ळ असलेल्या तुझ्या बंधचूा तुझ्या या ज्ञानामुळे नाश
होतो. 12 पण तुम्ही जेव्हा अशापर्कारे बंधचू्या िवरूद्ध पाप
करून त्यांचा दुबर्ळ असलेला िववेक तुम्ही दुखावता, तेव्हा तुम्ही
िखर्स्तािवरुद्ध पाप करता. 13 म्हणनू, जर माझ्या बंधलूा अन्नाने
अडखळण होत असेल तर माझ्या बंधूंना अडथळा होण्यास मी
कारणीभतू होऊ नये म्हणनू मी कधीही मांस खाणार नाही.

9
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1मी स्वतंतर् नाही काय? मी परे्िषत नाही काय? मी आपल्या
पर्भू येशलूा पािहले नाही काय? पर्भचू्या ठायी तुम्ही माझे
काम आहात ना? 2 जरी मी इतरांकरता परे्िषत नसलो, तरी
िनःसंशय मी तुमच्याकरता आहे कारण तुम्ही पर्भमूध्ये माझ्या
परे्िषतपणाचा िशक्का आहात. 3 माझी चौकशी करणार् यांना
हे माझे पर्त्यु र आहे: 4 आम्हास खाण्यािपण्याचा अिधकार
नाही काय? 5 इतर परे्िषत, पर्भचेू भाऊ िकंवा केफा, हे करतात
त्यापर्माणे आम्हास कोणी िवश्वासी बहीण पत्नी करून घेऊन,
बरोबर नेण्याचा अिधकार नाही काय? 6 िकंवा केवळ मला आिण
बणर्बाला काम न करण्याचा अिधकार नाही काय? 7 स्वतःच्या
खचार्ने सैिनक म्हणनू सेवा करणारा असा कोण आहे? कोण
दर्ाक्षमळा लावतो आिण त्याचे फळ खात नाही? िकंवा कोण
कळप राखतो आिण कळपाच्या दुधातनू पीत नाही? 8 मी या
गोष्टी लोकरीतीस अनुसरून सांगतो काय? िनयमशास्तर् हेच
सांगत नाही काय? 9 कारण, मोशेच्या िनयमशास्तर्ात िलिहले
आहे की, ‘मळणी करीत असलेल्या बैलाला मुसके घालू नको.’
देव केवळ बैलांची काळजी करतो काय? 10 िकंवा सवर्स्वी
आपल्याकरता तो हे म्हणतो? हे िनःसंशय आपल्याकरता
िलिहले आहे म्हणजे जो नांगरतो त्याने आशेने नांगरावे आिण
जो मळणी करतो त्याने आपण वाटेकरी होऊ या आशेने करावी.
11 आम्ही तुमच्यात जर आित्मक गोष्टी पेरल्या आहेत, तर
आम्ही तुमच्या दैिहक गोष्टीचंी कापणी केल्यास त्यामध्ये मोठे
काय आहे? 12 जर दुसरे तुमच्यावरील या अिधकाराचे वाटेकरी
होतात, तर आम्ही िवशेषेकरून का होऊ नये? आिण तरी
आम्ही या अिधकाराचा उपयोग केला नाही, पण िखर्स्ताच्या
शुभवतर्मानाला आम्ही अडखळण करू नये म्हणनू, आम्ही सवर्
गोष्टी सहन करतो. 13 जे िनवास्थानाचा भवनातील पिवतर्
वस्तूंची सेवा करतात ते भवनातील अन्न खातात आिण जे
वेदीपुढे उभे राहतात ते वेदीचे भागीदार होतात, हे तुम्ही जाणत
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नाही काय? 14 पर्भनेू त्याचपर्माणे आज्ञा िदली आहे की, जे
शुभवतर्मानाची घोषणा करतात त्यांचा शुभवतर्मानावर िनवार्ह
व्हावा, 15 पण ह्यातील कोणत्याच गोष्टीचा मी कधी उपयोग
केला नाही िकंवा माझ्यासाठी तसे करावे म्हणनू मी या गोष्टी
िलिहल्या नाहीत कारण हे माझे अिभमान िमरवणे कोणी िनरथर्क
करण्यापेक्षा मला मरणे बरे वाटेल. 16 कारण जरी मी शुभवतर्मान
सांगतो, तरी अिभमान िमरवण्यास मला कारण नाही कारण
मला हे करणे भाग आहे; मी शुभवतर्मान सांगणार नाही, तर
मला हाय. 17 कारण, मी हे स्वेच्छेने केले, तर मला वेतन
िमळेल, पण माझ्या इच्छेिवरुद्ध असेल, तर माझ्यावर हा
कारभार सोपिवला गेला आहे. 18 तर मग माझे वेतन काय?
एवढेच की, मी शुभवतर्मान सांगताना, ते फुकट सांगावे आिण
शुभवतर्मानािवषयीच्या माझ्या अिधकाराचा मी दुरुपयोग करू
नये.

19 कारण मी सवार्पंासनू स्वतंतर् असलो तरी अिधक
लोक िमळवावेत म्हणनू मी सवार्चा दास झालो. 20 मी
यहदू्यांना िमळिवण्यास, यहदू्यांना यहुद्यांसारखा झालो;
मी िनयमशास्तर्ाधीन नसलो तरी मी िनयमशास्तर्ाधीन
असलेले िमळिवण्यास, िनयमशास्तर्ाधीन असल्यासारखा
झालो. 21 (मी देवाच्या िनयमाबाहेर नाही, पण
िखर्स्ताच्या िनयमाखाली असल्यामुळे) मी िनयमशास्तर्ाधीन
नसलेले िमळिवण्यास, िनयमशास्तर्ाधीन नसलेल्यांना
िनयमशास्तर्ाधीन नसल्यासारखा झालो. 22 आिण मी दुबर्ळ
असलेले िमळिवण्यास, दुबर्ळांना दुबर्ळासारखा झालो. मी
सवार्नंा सवर् झालो आहे, म्हणजे सवर्काही करून मी िकत्येकांचे
तारण करावे. 23आिण मी हे सवर्काही शुभवतर्मानाकरीता करतो,
म्हणजे मीही ितच्यात सहभागी व्हावे.
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24 शयर्तीत धावणारे सगळेच धावतात पण एकालाच बक्षीस
िमळते, हे तुम्ही जाणत नाही काय? म्हणनू असे धावा
की, ते तुम्ही िमळवाल. 25 स्पधसाठी मेहनत करणारा
पर्त्येक मनुष्य पर्त्येक गोष्टीत संयमन करतो. ते नाशवंत
मुकुट िमळिवण्यासाठी करतात, पण आपण अिवनाशी मुकुट
िमळवण्यासाठी करतो. 26 म्हणनू तसा मी धावतो, िनरथर्क नाही,
मी तसे मुिष्टपर्हार करतो, हवेवर पर्हार करणार् यासारखे नाही.
27 पण मी माझे शरीर दाबाखाली दास्यात ठेवतो; नाही तर,
दुसर्  यांना घोषणा केल्यावर मी स्वतः, काही कारणाने, कसोटीस
न उतरलेला होईन.

10
1 बंधनूो, तुम्हास हे माहीत असावे असे मला वाटते की,

आपले सवर् पवूर्ज मेघाखाली होते. ते सवर् तांबड ा समुदर्ातनू
सुखरुप पार गेले. 2 मोशेचे अनुयायी म्हणनू त्या सवार्चा
मेघात व समुदर्ात बािप्तस्मा झाला. 3 त्यांनी एकच आित्मक
अन्न खाल्ले. 4 व ते एकच आित्मक पेय प्याले कारण ते
त्यांच्यामागनू चालणार्या खडकातनू पीत होते आिण तो खडक
िखर्स्त होता. 5 परंतु देव त्यांच्यातील पुष्कळ लोकांिवषयी
आनंदी नव्हता आिण त्यांची परे्ते अरण्यात पसरली होती.
6आिण या गोष्टी आमच्यासाठी उदाहरण म्हणनू घडल्या, कारण
ज्यापर्माणे त्यांनी वाईट गोष्टीचंी अपेक्षा केली, त्यापर्माणे
आपण वाईटाची इच्छा धरणारे लोक होऊ नये. 7 त्यांच्यापैकी
काहीजण मतूी र्पुजक होते तसे होऊ नका. पिवतर् शास्तर्ात
िलिहल्यापर्माणे, “लोक खाण्यािपण्यास खाली बसले आिण
ते मतूी र्समोर शरीरासंबंधाच्या हेतनेू नाच करण्यासाठी उठले.”
8 ज्यापर्माणे त्यांच्यातील काहीजणांनी केले तसे व्यिभचार
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आपण करू नये. त्याचा पिरणाम असा झाला की, एका
िदवसात तेवीस हजार लोक मरण पावले. 9 आिण त्यांच्यातील
काहीजणांनी पािहली तशी आपण िखर्स्ताची परीक्षा पाहू नये.
याचा पिरणाम असा झाला की, ते सापांकडून मारले गेले.
10 कुरकुर करू नका, ज्यापर्माणे त्यांच्यातील काहीजणांनी केली,
याचा पिरणाम असा झाला की, ते मृत्युदतूाकडून मारले गेले.
11या गोष्टी त्यांच्याबाबतीत उदाहरणाथर् होत्या म्हणनू घडल्या
व त्या गोष्टी िलिहल्या गेल्या यासाठी की आम्ही ज्यांच्यावर
युगाचा शेवट आला आहे अशा आपणासाठी त्या इशारा अशा
व्हाव्यात 12म्हणनू मी खंबीरपणे उभा आहे असा जो िवचार करतो
त्याने आपण पडू नये म्हणनू जपावे. 13 जे मनुष्यास सामान्य
नाही अशा कोणत्याही परीके्षने तुम्हास घेरले नाही. परंतु देव
िवश्वसनीय आहे. तुम्हास सहन करता येते त्यापलीकडे तो
तुमची परीक्षा घेणार नाही. परंतु त्या परीके्षबरोबर, त्यातनू बाहेर
पडण्याचा मागर्ही तयार करील. म्हणजे तुम्हास सहन करणे शक्य
होईल.

14 तेव्हा, माझ्या िपर्यांनो, मतूी र्पजूा टाळा. 15मी तुमच्याशी
बुद्धीमान लोक समजनू बोलत आहे. मी काय बोलत आहे
याचा तुम्हीच न्याय करा. 16 जो “आशीवार्दाचा प्याला”
आम्ही आशीवार्िदत करण्यास सांगतो, तो िखर्स्ताच्या रक्ताच्या
सहभागीतेचा प्याला आहे की नाही? जी भाकर आपण
मोडतो ती िखर्स्ताच्या शरीराच्या सहभािगतेची भाकर आहे की
नाही? 17 आपण पुष्कळजण असनू एक भाकर, एक शरीर असे
आहोत, कारण आपण सवर् त्या एका भाकरीचे भागीदार आहोत.
18 देहासंबंधाने इसर्ाएल राष्ट्राकडे पाहा. जे अपर्ण केलेले
खातात ते वेदीचे भागीदार आहेत नाही का? 19 तर मी काय
म्हणतो? माझ्या म्हणण्याचा अथर् असा आहे का की मतूी र्ला
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वािहलेले अन्न काहीतरी आहे िकंवा ती मतूी र् काहीतरी आहे?
20 नाही, परंतु उलट माझ्या म्हणण्याचा अथर् असा आहे की,
जे अपर्ण देवरिहत परराष्ट्रीय लोक करतात ते अपर्ण भतूांना
करतात, देवाला करीत नाहीत आिण तुम्ही भतूाचे भागीदार व्हावे
असे मला वाटत नाही. 21 तुम्ही देवाचा आिण भतूांचाही असे
दोन्ही प्याले िपऊ शकत नाही. तुम्ही पर्भचू्या मेजाचे आिण
भुताच्या मेजाचे भागीदार होऊ शकत नाही. 22 आपण पर्भलूा
ईषस पेटिवण्याचा पर्यत्न करीत आहोत का? कारण तो िजतका
सामथ्यर्शाली आहे िततके आम्ही नाही. तुमचे स्वातं य देवाच्या
गौरवासाठी उपयोगात आणा.

23 “काहीही करण्यास आम्ही मुक्त आहोत.” पण सवर्च
िहतकारक नाही. “आम्ही काहीही करण्यास मुक्त आहोत.”
परंतु सवर् गोष्टी लोकांस सामथ्यर्युक्त होण्यास मदत करीत
नाहीत. 24 कोणीही स्वतःचेच िहत पाहू नये तर दुसर्यांचेही
पाहावे. 25 मांसाच्या बाजारात जे मांस िवकले जाते ते कोणतेही
मांस खा. िववेकभावाला त्या मांसािवषयीचे कोणतेही पर्श्न
न िवचारता खा. 26 कारण ज्यापर्माणे पिवतर् शास्तर् म्हणते,
“पृथ्वी व ितच्यावरील सवर्काही पर्भचेू आहे.” 27 िवश्वास न
ठेवणार्यांपैकी जर कोणी तुम्हास जेवावयास बोलावले आिण
तुम्हास जावेसे वाटले तर िववेकभावाने कोणतेही पर्श्न न
िवचारता तुमच्यापुढे वाढलेले सवर् खा. 28 परंतु जर कोणी
तुम्हास सांिगतले की, “हे मांस यज्ञात देवाला अिपर्लेले होते,”
तर िववेकभावासाठी िकंवा ज्या मनुष्याने सांिगतले त्याच्यासाठी
खाऊ नका. 29 आिण जेव्हा मी “िववेक” म्हणतो तो स्वतःचा
असे मी म्हणत नाही तर इतरांचा आिण हेच फक्त एक कारण
आहे कारण माझ्या स्वातं याचा इतरांच्या सदस्दिववेकबुद्धीने
न्याय का व्हावा? 30 जर मी आभारपवूर्क अन्न खातो तर
माझी िनंदा होऊ नये कारण या गोष्टीबंद्दल देवाला मी धन्यवाद
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देतो. 31 म्हणनू खाताना, िपताना िकंवा काहीही करताना
सवर्काही देवाच्या गौरवासाठी करा. 32 यहदूी लोक, गर्ीक
लोक िकंवा देवाच्या मंडळीला अडखळण होऊ नका. 33 जसा
मी पर्त्येक बाबतीत सवार्नंा संतुष्ट करण्याचा पर्यत्न करतो
आिण माझ्यासाठी काय िहतकारक आहे हे न पाहता इतर
पर्त्येकासाठी काय िहतकारक आहे ते पाहतो यासाठी की त्यांचे
तारण व्हावे.

11
1 मी जसे िखर्स्ताचे अनुकरण करतो तसे माझे अनुकरण

करणारे व्हा. 2मी तुमची पर्शंसा करतो कारण तुम्ही माझी नेहमी
आठवण करता आिण मी तुम्हास नेमनू िदलेले िवधी,काटेकोरपणे
पाळता. 3 परंतु तुम्हास हे माहीत व्हावे असे मला वाटते
की, िखर्स्त हा पर्त्येक पुरुषाचे मस्तक आहे आिण पर्त्येक
पुरूष हा स्तर्ीचे मस्तक आहे आिण देव िखर्स्ताचे मस्तक आहे
4 पर्त्येक पुरुष जो पर्ाथर्ना करताना िकंवा संदेश देताना आपले
मस्तक आच्छािदतो तो आपल्या मस्तकाचा अपमान करतो.
5 परंतु पर्त्येक स्तर्ी जी आपले मस्तक न झाकता पर्ाथर्ना
करते आिण लोकांमध्ये देवाचा संदेश सांगते ती मस्तकाचा
अपमान करते कारण ती स्तर्ी मंुडलेल्या स्तर्ी सारखीच आहे.
6 जर स्तर्ी आपले मस्तक आच्छािदत नाही तर ितने आपले
केस कापनू घ्यावेत परंतु केस कापणे िकंवा मंुडण करणे स्तर्ीस
लज्जास्पद आहे. तर ितने आपले मस्तक झाकावे. 7 ज्याअथी र्
मनुष्य देवाची पर्ितमा आिण वैभव पर्ितिबंिबत करतो त्याअथी र्
त्याने मस्तक झाकणे योग्य नाही. परंतु स्तर्ी पुरुषाचे वैभव
आहे. 8 पुरूष स्तर्ीपासनू नाही परंतु स्तर्ी पुरुषापासनू आली
आहे. 9 आिण पुरूष स्तर्ीकिरता िनमार्ण केला गेला नाही,
तर स्तर्ी पुरुषासाठी िनमार्ण केली गेली. 10 ह्याकारणामुळे
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देवदतूांकिरता स्तर्ीने आपल्यावर असलेल्या अिधकाराचे िचन्ह
मस्तकावर धारण करावे हे योग्य आहे. 11 तरीही पर्भमूध्ये
स्तर्ी पुरुषापासनू स्वतंतर् नाही व पुरूष स्तर्ीपासनू स्वतंतर्
नाही. 12 कारण स्तर्ी जशी पुरुषापासनू आहे, तसा पुरुषही
स्तर्ीपासनू जन्माला येतो. परंतु सवर् गोष्टी देवापासनू आहेत.
13 हे तुम्हीच ठरवा की, मस्तक न आच्छािदता देवाची पर्ाथर्ना
करणे स्तर्ीसाठी योग्य आहे का? 14 पुरुषांनी लांब केस वाढिवणे
हे त्याच्यासाठी लज्जास्पद आहे. असे िनसगर्सुद्धा तुम्हास
िशकवीत नाही काय? 15 परंतु स्तर्ीने लांब केस राखणे हे ितला
गौरव आहे कारण ितला ितचे केस आच्छादनासाठी िदले आहेत.
16 जर कोणाला वाद घालायचा असेल तर मला दाखवनू द्या की,
आमची अशी रीत नाही व देवाच्या मंडळ्यांचीही नाही.

17 पण आताही पुढची आज्ञा देत असताना मी तुमची पर्शंसा
मंडळी म्हणनू करीत नाही कारण तुमच्या एकतर् येण्याने तुमचे
चांगले न होता तुमचे वाईट होते. 18 पर्थम, मी ऐकतो
की, जेव्हा मंडळीमध्ये तुम्ही एकतर् जमता, तेथे तुमच्यामध्ये
फुटी असतात आिण काही पर्माणात त्यावर िवश्वास ठेवतो.
19 यासाठी की, जे तुमच्यामध्ये स्वीकृत आहेत ते पर्कट व्हावे
म्हणनू तुम्हामध्ये पक्षभेद असलेच पािहजे. 20 म्हणनू जेव्हा
तुम्ही एकतर् येता तेव्हा तुम्ही खर्या अथार्ने पर्भभूोजन घेत
नाही. 21कारण तुम्ही भोजन करता तेव्हा तुम्हातील पर्त्येकजण
अगोदरच आपले स्वतःचे भोजन करतो. एक भुकेला राहतो तर
दुसरा अतीतृप्त झालेला असतो. 22 खाण्यािपण्यासाठी तुम्हास
घरे नाहीत का? का तुम्ही देवाच्या मंडळीला तुच्छ मानता आिण
जे गरीब आहेत त्यांना िखजवता? मी तुम्हास काय म्हण?ू मी
तुमची पर्शंसा करू काय? याबाबतीत मी तुमची पर्शंसा करत
नाही.
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23 कारण पर्भपूासनू जे मला िमळाले तेच मी तुम्हास िदले.
पर्भू येशचूा, ज्या रातर्ी िवश्वासघात करण्यात आला. त्याने
भाकर घेतली, 24 आिण उपकार मानल्यावर ती मोडली आिण
म्हणाला, “हे माझे शरीर आहे, जे मी तुमच्यासाठी देत आहे.
माझी आठवण करण्यासाठी हे करा.” 25 त्याचपर्माणे त्यांनी
भोजन केल्यावर त्याने प्याला घेतला आिण म्हणाला, “हा प्याला
माझ्या रक्ताने झालेला नवीन करार आहे. िजतक्यांदा तुम्ही हा
िपता िततक्यांदा माझी आठवण करण्यासाठी हे करा.” 26 कारण
िजतक्यांदा तुम्हीही भाकर खाता व हा प्याला िपता, िततक्यांदा
तुम्ही पर्भचू्या मरणाची तो येईपयर्ंत घोषणा करीता. 27 म्हणनू
जो कोणी अयोग्य रीतीने पर्भचूी भाकर खाईल िकंवा प्याला
िपईल तो पर्भचू्या शरीरािवषयी आिण रक्तािवषयी दोषी ठरेल.
28 म्हणनू मनुष्याने स्वतःची परीक्षा करावी आिण नंतर त्या
भाकरीतनू खावे व त्या प्याल्यातनू प्यावे. 29 कारण जर तो
पर्भचू्या शरीराचा अथर् न जाणता ती भाकर खातो व िपतो तर
तो खाण्याने आिण िपण्याने स्वतःवर दंड ओढवनू घेतो. 30 याच
कारणामुळे तुम्हातील अनेक जण आजारी आहेत आिण काहीजण
मरण पावले आहेत. 31 परंतु जर आम्ही आमची परीक्षा करू तर
आमच्यावर न्यायाचा पर्संग येणार नाही. 32 परंतु पर्भकूडून
आमचा न्याय केला जातो तेव्हा आम्हास िशस्त लावण्यात
येते, यासाठी की, जगातील इतर लोकांबरोबर आम्हासही िशक्षा
होऊ नये. 33 म्हणनू माझ्या बंधनूो व बिहणीनंो जेव्हा तुम्ही
भोजनास एकतर् येता, तेव्हा एकमेकांसाठी थांबा. 34 जर कोणी
खरोखरच भुकेला असेल तर त्याने घरी खावे यासाठी की तुम्ही
दंड िमळण्यासाठी एकतर् जमू नये. मी येईन तेव्हा इतर गोष्टी
सुरळीत करून देईन.
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12
1 बंधनूो आित्मक दानांिवषयी, तुम्ही अज्ञानी असावे अशी

माझी इच्छा नाही. 2 जेव्हा तुम्ही परराष्ट्रीय होता, तेव्हा
जसे चालवले जात होता तसे तुम्ही या मुक्या मतूी र्कंडे नेले
जात होता. हे तुम्हास ठाऊक आहे. 3 म्हणनू मी तुम्हास
सांगत आहे की, देवाच्या आत्म्याने बोलणारा कोणीही मनुष्य
असे म्हणत नाही की, “येशू शािपत असो.” आिण पिवतर्
आत्म्यािशवाय कोणीही “येशू पर्भू आहे,” असे म्हणू शकत
नाही. 4 आता कृपादानांचे िनरिनराळे पर्कार आहेत, पण आत्मा
एकच आहे. 5 तसेच सेवा करण्याचे िनरिनराळे पर्कार आहेत,
पण पर्भू एकच आहे. 6 आिण कायार्चें िनरिनराळे पर्कार
आहेत पण सवार्त सवर् काय करणारा तो देव एकच आहे. 7 पण
आत्म्याचे पर्कटीकरण हे सवार्सं उपयोगी होण्यास एकेकाला
िदले आहे. 8कारण एकाला आत्म्याच्याद्वारे ज्ञानाचे वचन िमळते,
आणखी एकाला त्याच आत्म्याच्या इच्छेपर्माणे िवदे्यचे वचन
िदले जाते. 9 दुसर्  याला त्याच आत्म्याच्या योगे िवश्वास,आणखी
एकाला त्याच आत्म्याच्या योगे िनरोगी करण्याची कृपादाने,
10 आणखी एकाला चमत्कार करण्याची शक्ती व दुसर्याला
भिवष्य सांगण्याची शक्ती, तर दुसर्याला आत्म्या आत्म्यातील
फरक ओळखण्याची, आणखी एकाला िविवध पर्कारच्या भाषा
बोलण्याची, आणखी एकाला भाषांतर करून अथर् सांगण्याची
शक्ती िदली आहे. 11पण या सवार्त तोच एक आत्मा कायर् करतो.
तो आपल्या इच्छेपर्माणे पर्त्येक जणाला कृपादान वाटून देतो.

12 कारण शरीर ज्यापर्माणे एक असनू त्याचे अवयव पुष्कळ
असतात आिण एका शरीराचे अवयव पुष्कळ असनू एक शरीर
असते त्यापर्माणेच िखर्स्त आहे. 13 कारण आपण यहदूी िकंवा
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गर्ीक होतो, दास िकंवा स्वतंतर् होतो तरी एका आत्म्याने आपण
सवार्चा एका शरीरात बािप्तस्मा झाला आहे आिण सवार्नंा एकाच
पिवतर् आत्म्याने भरण्यात आले. 14 कारण शरीर हे एक अवयव
नसनू पुष्कळ अवयव िमळून एक आहे. 15 जर पाय म्हणेल,
‘मी हात नाही म्हणनू शरीराचा नाही’, तर त्यावरून तो शरीराचा
नाही असे नाही. 16 आिण कान म्हणेल, ‘मी डोळा नाही म्हणनू
शरीराचा नाही’, तर त्यावरून तो शरीराचा नाही असे नाही.
17सवर् शरीर डोळा असते तर ऐकणे कुठे असते? आिण सवर् ऐकणे
असते तर वास घेणे कुठे असते? 18 पण, शरीरातील पर्त्येक
अवयव देवाने त्याच्या इच्छेपर्माणे लावनू ठेवला आहे. 19 ते
सगळे िमळून एक अवयव असते, तर शरीर कुठे असते? 20 पण,
आता पुष्कळ अवयव आहेत तरी एक शरीर असे आहेत, 21आिण
डोळा हाताला म्हणू शकणार नाही की, ‘मला तुझी गरज नाही’,
तसेच डोके पायांना म्हणू शकणार नाही की, ‘मला तुमची गरज
नाही.’ 22तर उलट, शरीराचे जे अवयव अिधक अशक्त िदसतात
ते आवश्यक आहेत. 23 आिण शरीराचे जे भाग आपण कमी
मानाचे मानतो त्यांना पुष्कळ अिधक मानाचे आवरण घालतो
आिण आपल्या कुरूप भागांना पुष्कळ अिधक रूप लाभते.
24 कारण आपल्या शोभनू िदसणार् या अवयवांना गरज नाही पण
ज्या भागांना गरज आहे त्यांना पुष्कळ अिधक मान देऊन देवाने
शरीर जुळवले आहे. 25 म्हणजे शरीरात कोणेतेही मतभेद नसावे
तर अवयवांनी एकमेकांची सारखीच काळजी घ्यावी. 26 आिण
एक अवयव दुखत असला तर त्याच्याबरोबर सवर् अवयव दुख
सोसतात आिण एका अवयवाचे गौरव झाले तर त्याच्याबरोबर
सवर् अवयव आनंद करतात. 27 आता, तुम्ही िखर्स्ताचे शरीर
असनू आिण वैयिक्तकरीत्या अवयव आहात. 28 आिण देवाने
मंडळीत असे काही नेमले आहेत पर्थम परे्िषत, दुसरे संदेष्टे,
ितसरे िशक्षक; त्यानंतर चमत्कार, त्यानंतर रोग काढण्याची
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कृपादाने, सहाय्यक सेवा, व्यवस्था आिण िविवध पर्कारच्या
भाषा बोलणारे असे नेमले आहेत. 29 सगळेच परे्िषत आहेत
काय? सगळेच संदेष्टे आहेत काय? सगळेच िशक्षक आहेत
काय? सगळेच चमत्कार करणारे आहेत काय? 30 सगळ्यांनाच
रोग काढण्याची कृपादाने िमळालीत काय? सगळेच अन्य
भाषा बोलतात काय? सगळेच अथर् सांगतात काय? 31 पण
तुम्ही अिधक मोठी कृपादाने िमळवण्याची इच्छा बाळगा आिण
िशवाय, मी तुम्हास एक अिधक चांगला मागर् दाखवतो.

13

1 मी मनुष्यांच्या आिण देवदतूांच्या भाषेत बोललो पण
माझ्याठायी पर्ीती नसली, तर मी वाजणारी थाळी िकंवा
झणझणणारी झांज असा आहे. 2 आिण माझ्यात संदेश देण्याची
शक्ती असली, मला सवर् रहस्ये कळली व सवर् ज्ञान अवगत झाले
आिण मला डोंगर हलवता येतील इतका माझ्यात पणूर् िवश्वास
असला पण माझ्याठायी पर्ीती नसली, तर मी काही नाही.
3 आिण जरी मी माझे सवर् धन गरजवंताच्या अन्नदानासाठी
िदले आिण माझे शरीर होमापर्णासाठी िदले पण जर माझ्याठायी
पर्ीती नसली तर मला काही लाभ नाही. 4 पर्ीती सहनशील
आहे, उपकारशील आहे, पर्ीती हेवा करीत नाही; पर्ीती बढाई
मारीत नाही, फुगत नाही. 5 पर्ीती गैरिशस्तपणे वागत नाही,
स्विहत पाहत नाही, िचडत नाही, अपकार स्मरत नाही. 6पर्ीती
अनीतीत आनंद मानीत नाही. परंतु सत्यािवषयी ती आनंद
मानते. 7 पर्ीती सवर् गोष्टी सहन करते, सवर् गोष्टीवंर िवश्वास
ठेवते, सवर् गोष्टीचंी आशा करते, सवर् गोष्टी सहन करते. 8पर्ीती
कधीच संपत नाही; भिवष्यवाण्या असतील त्या िनरुपयोगी
होतील, भाषा असतील त्या नाहीशा होतील, ज्ञान असेल ते
नाहीसे होईल; 9 कारण आमचे ज्ञान अपणूर् आहे, आम्ही अपणूर्
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भिवष्य सांगतो. 10 पण जेव्हा पणूर्त्व येते तेव्हा जे अपणूर्
आहे ते नाहीसे केले जाईल. 11 जेव्हा मी मलू होतो, तेव्हा
मलूासारखा बोलत असे, मी मलूासारखा िवचार करीत असे.
मुलासारखा समजत असे. परंतु जेव्हा मी मोठा झालो, तेव्हा
मी लहानपणाच्या गोष्टी सोडून िदल्या आहेत. 12 आता आपण
आरशात अस्पष्ट पर्ितिबंब पाहतो, परंतु जेव्हा पणूर्त्व येते
तेव्हा आपण समोरासमोर पाह.ू आता मला अंशतःकळते, पण
नंतर मला जसे पणूर्पणे ओळखण्यात आले आहे, तसे मी पणूर्पणे
ओळखीन, 13 सारांश, िवश्वास, आशा आिण पर्ीती ही ितन्ही
कायम राहतात. पण यामध्ये पर्ीती शरे्ष्ठ आहे.

14
‘ ’

1 पर्ीती हे तुमचे ध्येय असू द्या आिण आित्मक दानांची
िवशेषतः तुम्हास संदेश देता यावा याची मनापासनू इच्छा
बाळगा. 2 ज्याला इतर भाषांमध्ये बोलण्याचे दान आहे तो
खरे पाहता मनुष्यांबरोबर बोलत नाही तर देवाबरोबर बोलतो
कारण तो काय बोलतो हे कोणालाही कळत नाही. पिवतर्
आत्म्याच्याद्वारे तो गुढ गोष्टी बोलतो. 3 परंतु जो संदेश
देतो तो लोकांशी बोध, उन्नती व सांत्वन यािवषयी बोलतो,
4 ज्याला दुसर्या भाषेत बोलण्याचे दान आहे, तो स्वतःचीच
आध्याित्मकदृष्ट ा उन्नती करून घेतो, पण ज्याला संदेश
देण्याचे दान आहे तो संपणूर् मंडळीची उन्नती करतो. 5 तुम्ही
सवार्नंी अन्य भाषेत बोलावे, पण िवशेषतः तुम्ही संदेश द्यावेत
अशी माझी इच्छा आहे कारण जो कोणी अन्य भाषांत बोलतो,
त्याच्यापेक्षा जो संदेश देतो तो मोठा आहे. यासाठी की,
मंडळीची उन्नती व्हावी. 6 आता, बंधनूो, जर मी तुमच्याकडे
अन्य भाषा बोलण्यासाठी आलो तर तुमचा कसा फायदा होईल?
तुमचा फायदा होण्यासाठी मी तुमच्याकडे पर्कटीकरण, दैवी
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ज्ञान, देवाकडून संदेश िकंवा िशकवणकू आणायला नको का? 7 हे
िनजी र्व वस्तू उदा. बासरी, वीणा यासारखे आवाज काढण्यासारखे
आहे जर ते वाद्य ते िनमार्ण करीत असलेल्या वेगवेगळ्या
आवाजातील फरक स्पष्ट करीत नाही, तर एखाद्याला बासरीवर
िकंवा वीणेवर कोणते संगीत वाजवले जात आहे ते कसे कळेल?
8 आिण जर कणार् अस्पष्ट आवाज काढील तर लढाईसाठी कोण
तयार होईल? 9 त्याचपर्माणे सहज समजेल अशा भाषेतनू
बोलल्यािशवाय तुम्ही काय बोलला हे कोणाला कसे समजेल?
कारण तुम्ही हवेत बोलल्यासारखे होईल. 10 िनःसंशय, जगात
पुष्कळ पर्कारच्या भाषा आहेत व कोणतीही अथर्िवरहीत नाही.
11 म्हणनू जर मला भाषेचा अथर् समजला नाही तर जो बोलत
आहे त्याच्यासाठी मी िवदेशी ठरेन व जो बोलणारा आहे तो
माझ्यासाठी िवदेशी होईल. 12 नक्की तेच तुम्हासही लागू पडते
जर तुम्ही आध्याित्मक दाने िमळवता म्हणनू उत्सुक आहात
तर मंडळीच्या उन्नतीसाठी, मंडळीला आध्याित्मक मजबतूी
येण्यासाठी जोरदार पर्यत्न करा. 13 म्हणनू, जो अन्य भाषेत
बोलतो त्याने तो जे बोलला आहे त्याचा अथर् सांगता यावा
म्हणनू पर्ाथर्ना करावी. 14कारण जर मी अन्य भाषेतनू पर्ाथर्ना
केली तर माझा आत्माही पर्ाथर्ना करतो पण माझी बुद्धी िनष्फळ
राहते. 15 मग काय केले पािहजे? मी माझ्या आत्म्याने पर्ाथर्ना
करीन पण त्याचपर्माणे मी माझ्या बुद्धीनेही पर्ाथर्ना करीन.
16 कारण जर तू तुझ्या आत्म्याने देवाचे धन्यवाद करशील तर
जो ऐकणारा सामान्य व्यक्ती तेथे बसला असेल तर तो तुझ्या
उपकारस्तुतीच्या पर्ाथर्नेत “आमेन” कसे म्हणेल? कारण तू काय
म्हणतोस ते त्यास कळत नाही. 17 कारण तू उपकारस्ती चांगली
करतोस, खरे हे चांगले आहे तरी त्याने दुसर्  याची उन्नती होत
नाही. 18 मी देवाचे उपकार मानतो, कारण मी तुम्हा सवार्पेंक्षा
अिधक भाषा बोलतो. 19पण मी मंडळीत अन्य भाषेत दहा हजार
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शब्द बोलण्यापेक्षा, दुसर्  यांनाही िशकवावे म्हणनू, मी माझ्या
बुद्धीने पाच शब्द बोलावे हे मला बरे वाटते.

20 बंधनूो, तुम्ही िवचार करण्यात मुलासारखे असू नका.
त्याऐवजी दुष्टतेच्या बाबतीत लहान बाळासारखे िनरागस परंतु
आपल्या िवचारात पर्ौढ व्हा. 21 िनयमशास्तर् म्हणते,
“इतर भाषा बोलणार्याचा उपयोग करून व अन्य भाषेने
मी या लोकांशी बोलेन
तरीसुद्धा ते माझे ऐकणार नाहीत.” हे असे पर्भू म्हणतो.

22 म्हणनू इतर भाषांमध्ये बोलण्याचे दान हे िवश्वास
ठेवणार्यांसाठी नसनू अिवश्वासणार्यांसाठी िचन्हादाखल आहे.
23 म्हणनू जर संपणूर् मंडळी एकतर् येते व पर्त्येकजण
दुसर्या भाषेत बोलत असेल आिण जर एखादा बाहेरचा िकंवा
अिवश्वासणारा आत आला, तर तुम्ही वेडे आहात असे ते
तुम्हास म्हणणार नाही का? 24 परंतु जर पर्त्येकजण संदेश
देऊ लागला आिण जर अिवश्वासणारा िकंवा बाहेरचा आत
आला,तर सवर्जण जे बोलत असतील त्यामुळे त्या ऐकणार्याला
त्याच्या पापाची जाणीव होते, ते सवर् त्याचा न्याय करतात;
25 त्याच्या अंतःकरणातील गुिपते माहीत होतात आिण मग तो
पालथा पडतो आिण देवाची उपासना करतो व म्हणतो “खरोखर
देव तुमच्यामध्ये आहे” तुमच्या भेटीनंी मंडळीला मदत व्हावी.

26 बंधूंनो मग काय? तुम्ही एकतर् जमता तेव्हा तुमच्यापैकी
पर्त्येकजण कोणी स्तोतर् गाण्यास, कोणी िशक्षण देण्यास,
कोणी पर्कटीकरण सांगण्यास, कोणी अन्य भाषेतनू बोलण्यास,
तर कोणी अथर् सांगण्यास तयार असतो. सवर्काही मंडळीच्या
उन्नतीसाठी असावे. 27 जर कोणी अन्य भाषेत बोलणार असेल
तर दोघांनी िकंवा जास्तीत जास्त ितघांनी बोलावे, एकावेळी
एकानेच बोलावे आिण एका व्यक्तीने त्या बोलण्याचा अथर्
सांगावा. 28 जर मंडळीत अथर् सांगणारा कोणी नसेल तर
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अन्य भाषा बोलणार्याने सभेत गप्प बसावे, स्वतःशी व देवाशी
बोलावे. 29 दोघा िकंवा ितघांनी संदेश द्यावा व इतरांनीही ते
काय बोलतात याची परीक्षा करावी. 30 बसलेल्यांपैकी एखाद्या
व्यक्तीला जर काही पर्कट झाले तर पिहल्या संदेश देणार्याने
गप्प बसावे. 31 जर तुम्हा सवार्नंा संदेश देता येत असेल,
तर एकावेळी एकानेच बोलावे, यासाठी की सवर्जण िशकतील,
सवार्नंा बोधपर मागर्दशर्न िमळेल. 32 जे आत्मे संदेष्ट ांना
परे्रणा देतात, ते त्या संदेष्ट ांच्या स्वाधीन असतात. 33 कारण
देव हा बेिशस्तपणा आणणारा नसनू, शांती आणणारा देव
आहे. जशा सवर् मंडळ्या देवाच्या पिवतर् लोकांच्या बनलेल्या
असतात.

34 िस्तर्यांनी मंडळीत शांत रहावे, कारण त्यांना
मंडळीत बोलण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही, कारण
िनयमशास्तर्सुद्धा असेच म्हणते. 35 त्यांना जर काही िशकायचे
असेल तर त्यांनी स्वतःच्या पतीला घरी िवचारावे कारण स्तर्ीने
मंडळीत बोलणे हे ितला लज्जास्पद आहे. 36 देवाचे वचन
तुम्हांपासनू िनघाले आहे काय? िकंवा ते फक्त तुमच्यापयर्ंतच
आले आहे काय?

37 एखादा जर स्वतःला संदेष्टा समजत असेल िकंवा जर तो
आित्मक मनुष्य असेल तर त्याने हे ओळखले पािहजे की, जे मी
तुम्हास िलिहत आहे ती परमेश्वराकडून देण्यात आलेली आज्ञा
आहे. 38 परंतु जर कोणी हे मानत नसेल, तर न मानो.

39 म्हणनू माझ्या बंधनूो संदेश देण्यासाठी उत्सुक असा, अन्य
भाषेत बोलणार्याला मना करू नका. 40 तर सवर् गोष्टी योग्य
रीतीने आिण व्यविस्थत असाव्यात.

15
1 आता बंधूंनो मी तुम्हास आठवण करून देतो, की जे

शुभवतर्मान मी तुम्हास गाजवले व जे तुम्ही स्वीकारलेत व
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ज्याच्यात तुम्ही िस्थरही आहात. 2 ज्याच्या द्वारे तुम्हास तारण
िमळाले आहे तेच शुभवतर्मान मी तुम्हास कळवतो. ज्या
वचनाने तुम्हासही शुभवतर्मान सांिगतले त्या वचनानुसार ते
तुम्ही दृढ धरले असल्यास त्याच्या योगे तुमचे तारणही होत
आहे; नसल्यास तुमचा िवश्वास व्यथर् आहे. 3 कारण जे
मला पिहल्यांदा सांगण्यात आले ते मी तुम्हास सांगनू टाकले,
त्यापैकी महत्त्वाचे हे आहे की, शास्तर्लेखापर्माणे िखर्स्त
तुमच्याआमच्या पापांसाठी मरण पावला. 4 त्यास पुरण्यात आले
व शास्तर्लेखापर्माणे ितसर्या िदवशी त्यास पुन्हा उठिवण्यात
आले. 5 व तो केफाला िदसला, नंतर बारा परे्िषतांना, 6 नंतर तो
एकाच वेळी पाचशेहनू अिधक बांधवांना िदसला. त्यांच्यापैकी
बहुसंख्य अजनूही िजवंत आहेत, तर काही मरण पावले आहेत.
7 नंतर तो याकोबाला िदसला, मग पुन्हा तो सवर् परे्िषतांना
िदसला. 8 आिण शेवटी मी जो अवेळी जन्मल्यापर्माणे, त्या
मलासुद्धा तो िदसला.

9 कारण परे्िषतांमध्ये मी किनष्ठ आहे, मी परे्िषत
म्हणावयाच्या योग्यतेचा नाही, कारण देवाच्या मंडळीचा
मी छळ केला. 10 पण देवाच्या कृपेने मी जो आहे तो मी आहे
आिण त्याची माझ्यावरची कृपा व्यथर् गेली नाही, उलट त्या
सवार्पेंक्षा अिधक कष्ट मी केले आहेत, करणारा मी नाही, तर
देवाची कृपा जी माझ्याबरोबर होती, ती करीत होती. 11 म्हणनू
मी असो िकंवा ते असोत आम्ही अशी घोषणा करतो आिण तुम्ही
असाच िवश्वास धरला.

12 पण जर आम्ही िखर्स्त मरण पावलेल्यातनू उठिवला गेला
आहे असे शुभवतर्मान गाजवतो, तर मृतांचे पुनरुत्थान नाही
असे तुमच्यातील काहीजण म्हणतात हे कसे? 13 जर मृतांचे
पुनरुत्थान नाही तर िखर्स्त मरणातनू उठिवला गेला नाही,
14 आिण जर िखर्स्त मरणातनू उठिवला गेला नाही तर आमचा
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संदेश व्यथर् आहे आिण तुमचा िवश्वासही व्यथर् आहे. 15 आिण
आम्ही देवाचे खोटे साक्षी ठरलो कारण देवाने िखर्स्ताला उठवले
अशी आम्ही त्याच्यािवषयी साक्ष िदली. जर हे असे असेल की,
मरण पावलेले उठवले जात नाहीत तर त्याने त्यास उठवले नाही.
16आिण जर मृतांना उठवले जात नाही, तर िखर्स्ताला मरणातनू
उठिवण्यात आले नाही. 17 आिण, जर िखर्स्त उठिवला गेला
नाही, तर तुमचा िवश्वास व्यथर् आहे आिण तुम्ही अजनू तुमच्या
पापात आहात. 18होय आिण जे िखर्स्तात मरण पावलेले आहेत,
त्यांचाही नाश झाला आहे. 19 जर िखर्स्तावर असलेली आमची
आशाही, फक्त या जीवनासाठीच असली, तर सवर् मनुष्यांपेक्षा
आम्ही दयनीय असे आहोत.

20 परंतु आता पर्त्यक्षात िखर्स्त मरणातनू उठिवला गेला
आहे. जे मरण पावलेले आहेत त्यांच्यातील तो पर्थमफळ आहे.
21 कारण ज्याअथी र् मनुष्याद्वारे मरण आले त्यापर्माणे मृतांचे
पुनरुत्थानसुद्धा मनुष्याद्वारेच आले. 22 कारण जसे आदामाद्वारे
सवर् मरण पावतात तसेच सवर्जण िखर्स्ताद्वारे िजवंत केले
जातील. 23 पण पर्त्येकजण त्याच्या क्रमानुसार, िखर्स्त
जो पर्थमफळ आहे आिण मग िखर्स्त येण्याच्या वेळी त्याचे
असलेले लोक िजवंत केले जातील. 24मग शेवट होईल, पर्त्येक
अिधपती, पर्त्येक स ा व पर्त्येक सामथ्यर् जेव्हा िखर्स्त
नाहीसे करील, तेव्हा िखर्स्त देविपत्याला राज्य देईल. 25कारण
तो सवर् शतर्ू त्याच्या पायांखाली ठेवीपयर्ंत त्यास राज्य केले
पािहजे. 26 जो शेवटचा शतर्ू मृत्यू तो नष्ट केला जाईल.
27 पिवतर् शास्तर् सांगते, “कारण देवाने, त्याच्या पायाखाली
सवर् गोष्टी अंिकत केल्या आहेत.” पण जेव्हा तो म्हणतो की,
“सवर् गोष्टी त्याच्या अंिकत केल्या आहेत,” तेव्हा ज्याने सवर्
गोष्टी त्याच्या अंिकत केल्या, तो स्वतः बाहेर आहे हे उघड आहे.
28 आिण, जेव्हा सवर् गोष्टी त्यास वश होतील तेव्हा पुतर् स्वतः
त्या सवर् गोष्टी आपल्या वश करणार् याला वश होईल. म्हणजे
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देविपता हाच सवार्त सवर् असावा.
29 नाही तर, जे लोक मरण पावल्यांसाठी बािप्तस्मा घेतात

ते काय साधतील? जर मरण पावलेले उठिवलेच जात नाहीत
तर ते लोक त्यांच्यािवषयी बािप्तस्मा का घेतात? 30 आिण
आम्ही सुद्धा पर्त्येक वेळी संकटात का पडतो? 31 बंधूंनो
िखर्स्त येशू आपला पर्भू ह्याच्याठायी, मला तुमच्यािवषयी
असलेल्या अिभमानाची शपथ घेऊन मी हे म्हणतो की, मी
रोज रोज मरतो. 32 मनुष्य स्वभावापर्माणे इिफसात मी रानटी
पर्ाण्याबरोबर लढलो, तर मी काय िमळिवले? जर मरण पावलेले
उठवले जात नाहीत तर चला “आपण खाऊ िपऊ, कारण उद्या
मरावयाचे आहे!” 33 फसू नका, “वाईट सोबतीने चांगल्या सवयी
िबघडतात.” 34नीितमत्त्वासंबंधाने शुद्धीवर या आिण पाप करीत
जाऊ नका कारण तुम्हापैकी काहीजण देवािवषयी अज्ञानी आहेत.
हे मी तुम्हास लाजिवण्यासाठी बोलतो.

35 परंतु कोणीतरी म्हणेल? “मरण पावलेले कसे उठवले
जातात? कोणत्या पर्कारच्या शरीराने ते येतात?” 36 तू
इतका अज्ञानी आहेस काय? तू जे पेरतोस ते पर्थम मरण
पावल्यािशवाय िजवंत होत नाही. 37 आिण तू जे पेरतोस ते
त्याचे भावी शरीर पेरीत नाहीस, तर उघडा दाणा पेरतोस; तो
गव्हाचा िकंवा दुसर्  या कशाचा असेल. 38 आिण मग देवाने
िनवडल्यापर्माणे तो त्यास आकार देतो. तो पर्त्येक दाण्याला
त्याचे स्वतःचे “शरीर” देतो. 39 िजवंत पर्ाणीमातर्ांचे सवार्चें देह
सारखेच नसतात. त्याऐवजी मनुष्याचे शरीर एक पर्कारचे असते.
पर्ाण्यांचे शरीर दुसर्या पर्कारचे असते, पक्षयांचे वेगळ्या
पर्कारचे असते; आिण माशांचे आणखी वेगळ्या पर्कारचे असते.
40 तसेच स्वगी र्य शरीरे आहेत आिण पृथ्वीवरील शरीरे आहेत,
पण स्वगी र्य शरीराचे वैभव एक पर्कारचे असते, तर पृथ्वीवरील
शरीराचे दुसरे असते. 41 सयूार्चे तेज वेगळ्या पर्कारचे तर
चंदर्ाचे तेज वेगळ्या पर्काचे असते. तार्याचे तेज वेगळ्या
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पर्कारचे असते आिण तेजाबाबत एक तारा दुसर्या तार्यांहनू
िनराळा असतो. 42 म्हणनू मृतांच्या पुनरुत्थानाबाबत असे
असेल, शरीर जे जिमनीत पुरले गेले आहे ते नाश पावणारे आहे,
जे शरीर उठिवण्यात येते ते अिवनाशी आहे. 43 जे अपमानात
पुरले जाते ते गौरवात उठवले जाते जे अशक्तपणात पुरले जाते
ते सामथ्यार्त उठते. 44 जे जिमनीत पुरले जाते ते नैसिगर्क
शरीर आहे जे उठवले जाते ते आित्मक शरीर आहे. जर नैसिगर्क
शरीरे आहेत तर आध्याित्मक शरीरेसुद्धा असतात. 45 आिण
तेच पिवतर् शास्तर् सांगते, “पािहला मनुष्य, आदाम हा िजवंत
पर्ाणी झाला,” पण िखर्स्त जो शेवटचा आदाम झाला तो जीवन
देणारा आत्मा झाला. 46 परंतु जे आित्मक ते पर्थम नाही, जे
नैसिगर्क ते पर्थम, मग जे आध्याित्मक आहे ते. 47 पािहला
मनुष्य भमूीतनू म्हणजे तो मातीपासनू बनिवला गेला, तर दुसरा
मनुष्य स्वगार्तनू आला. 48 ज्यापर्माणे तो मनुष्य मातीपासनू
बनिवला गेला, त्यापर्माणे लोकसुद्धा मातीपासनूच बनिवले गेले
आिण त्या स्वगी र्य मनुष्यापर्माणे स्वगी र्य लोकही तसेच आहेत.
49 आिण जो मातीचा होता त्याचे पर्ितरूप आपण धारण केले,
त्याचपर्माणे जो स्वगी र्य आहे त्याचे पर्ितरूप आपण धारण करू.

50 आता बंधूंनो मी हे सांगतो की, मांस व रक्त ह्यांना
देवाच्या राज्याचे वतन िमळू शकत नाही आिण िवनाशीपणाला
अिवनाशीपणाचे वतन िमळत नाही. 51 पाहा! मी तुम्हास एक
रहस्यमय सत्य सांगत आहे. आपण सवर् मरणार नाही. आपण
सवर् बदलनू जाऊ. 52 क्षणात, डोळ्यांचे पाते लवते न लवते
तोच, शेवटचा कणार् वाजेल तेव्हा, कारण कणार् वाजेल आिण मरण
पावलेले अिवनाशीपणात उठवले जातील आिण आपण बदलनू
जाऊ. 53 कारण हे जे िवनाशी आहे त्याने अिवनाशीपण पिरधान
करावे आिण हे जे मरणाधीन आहे त्याने अमरपण पिरधान करावे
हे आवश्यक आहे. 54 हे जे िवनाशी त्याने अिवनाशीपण धारण
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करावे व हे जे मरणाधीन आहे त्याने अमरत्व धारण करावे, असे
जेव्हा होईल तेव्हा,
पिवतर् शास्तर्ात िलिहल्यापर्माणे;
“िवजयात मरण िगळले गेले आहे.”
55 “अरे मरणा तुझा िवजय कोठे आहे?
मरणा, तुझी नांगी कोठे आहे?”

56 मरणाची नांगी पाप आहे आिण पापाचे सामथ्यर्
िनयमशास्तर्ापासनू येते. 57 पण देवाला धन्यवाद असो,
जो पर्भू येशू िखर्स्ताद्वारे आम्हास िवजय देतो! 58 म्हणनू
माझ्या िपर्य बंधनूो व बिहणीनंो पर्भमूध्ये िस्थर आिण अचल
राहा. नेहमी स्वतःला पर्भचू्या कायार्साठी वाहनू घ्या कारण
तुम्ही जाणता की पर्भमूध्ये तुमचे काम व्यथर् नाही.

16
1 आता, पिवतर् जनाकरीता वगर्णी गोळा करण्यिवषयी, जसे

मी गलतीयातील मंडळ्यांना आज्ञा केली त्यापर्माणे तुम्हीही
तसे करावे. 2 तुमच्यामधील पर्त्येकाने, त्यास यश िमळेल त्या
मानाने, पर्त्येक आठवड ाच्या पिहल्या िदवशी दर्व्य जमवनू
ठेवावे. 3 आिण मी आल्यावर तुम्ही पतरे् देऊन, तुम्ही स्वीकृत
केलेल्या लोकांस तुमची देणगी यरूशलेम शहरास घेऊन जायला
पाठवीन; 4 आिण जर माझेसुद्धा जाणे योग्य असेल तर ते
माझ्याबरोबर येतील.

5 मी मासेदोिनया पर्ांतातनू जाईन तेव्हा तुमच्याकडे येईन
कारण मासेदोिनयातनू जाण्याची माझी योजना आहे. 6 आिण
शक्य झाल्यास मी तुमच्याबरोबर राहीन आिण िहवाळाही
घालवीन, म्हणजे मी जाणार असेन ितकडे तुम्ही मला वाटेस
लावावे. 7 कारण आता थोड ा वेळेसाठी तुम्हास भेटण्याची
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माझी इच्छा नाही कारण जर पर्भचूी इच्छा असेल तर
तुमच्यासमवेत काही काळ घालवावा अशी आशा मी धरतो.
8 पन्नासाव्या िदवसाच्या सणापयर्ंत मी इिफसात राहीन 9 कारण
माझ्यासाठी मोठे आिण पिरणामकारक द्वार उघडले आहे आिण
असे अनेक आहेत जे मला िवरोध करतात.

10 जर तीमथ्य आला तर तो तुमच्याजवळ िनभर्यपणे कसा
राहील याकडे लक्ष द्या कारण तोसुध्दा माझ्यासारखेच पर्भचेू
कायर् करीत आहे. 11 यास्तव कोणीही त्यास तुच्छ मानू नये.
तर मग त्याने माझ्याकडे यावे म्हणनू त्यास शांतीने पाठवा
कारण इतर बंधूंबरोबर त्याच्या येण्याची मी वाट पाहत आहे.
12पण बंधू अपुल्लोिवषयी असे आहे की, त्याने इतर बांधवांबरोबर
तुमच्याकडे यावे, अशी मी त्यास फार िवनंती केली पण त्याची
आता येण्याची मुळीच इच्छा नव्हती पण त्यास सोयीची संधी
िमळेल तेव्हा तो येईल.

13 सावध असा, तुमच्या िवश्वासात बळकट राहा. धैयर्शील
व्हा. सशक्त व्हा. 14 पर्त्येक गोष्ट जी तुम्ही कराल ती पर्ीतीत
करा.

15 आता बंधूंनो स्तेफनाच्या घराण्यािवषयी तुम्हास चांगली
मािहती आहे. ते अखया पर्ांतातील पर्थमफळ आहे; आिण
पिवतर्जनांच्या सेवेसाठी त्यांनी स्वतःला वािहले आहे. मी
तुम्हास िवनंती करतो की, 16पर्त्येकजण जो या कायार्त सामील
होतो व पर्भसूाठी शर्म करतो अशा लोकांच्या तुम्हीसुद्धा अधीन
व्हा. 17स्तेफन,फतूर्नात आिण अखाियक हे आल्याने मला आनंद
झाला कारण त्यांनी माझ्यासाठी जे केले ते तुम्ही करू शकला
नसता. 18कारण त्यांनी माझा व तुमचा आत्मा पर्फुल्लीत केला
आहे. अशा लोकांस मान्यता द्या.

19 आिशयातील मंडळ्या तुम्हास नमस्कार सांगतात.
अिक्वला, िपर्स्कील्ला व जी मंडळी त्यांच्या घरात जमते,
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ती पर्भमूध्ये तुम्हास नमस्कार सांगतात, 20 सवर् बंधू तुम्हास
नमस्कार सांगतात, पिवतर् चंुबनाने एकमेकांना अिभवादन करा.

21मी, पौल स्वतः माझ्या स्वतःच्या हाताने हा सलाम िलहीत
आहे. 22 जर कोणी पर्भवूर पर्ीती करीत नाही, तर तो शािपत
होवो, “मारानाथा; हे पर्भू ये” 23 पर्भू येशचूी कृपा तुम्हाबरोबर
असो! 24 िखर्स्त येशमूध्ये माझी पर्ीती तुम्हा सवार्बंरोबर असो.
आमेन.
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