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को रन्थीहरूलाई
पावलको पिहलो प

1 पावलबाट णाम। परमे रले इच्छा गरेकाले म ी यशेकूो े रत बन्न
परमे र ारा बोलाइएको छु। हा ा ी मा भाइ सोस्थनसेबाट पिन।

2को रन्थमा भएका परमे रको मण्डली जसलाई ी यशेमूा पिव गराइएका
छन,् औ जसलाई परमे रले उहाँको पिव मािनसहरू हुन बोलाउन ु भएको छ।
ितमीहरूलाई पिन त्यके ठाउँका अरू सबै मािनसहरूसगँै बोलाइएको छ, जसकोमा

ी मािथ िव ास छ-जो हा ो तथा ितनीहरूका परम भु हुनहुन्छ।
3 हा ा िपता परमे र र भ ु यशे ू ी बाट ितमीहरूलाई अन ु ह र शा न्त।

पावल परमे रलाई धन्यवाद चढाउँछन ्
4 परमे रले ी यशेकूो माध्यममा ितमीहरूलाई िदइएको अन ु हको िन म्त

म आफ्ना परमे रलाई सधँ ै धन्यवाद चढाउँछु। 5 यशेमूा ितमीहरूले हरतरहले
आशीवार्द पाएकाछौ। ितमीहरू आफ्नो जम्मै बोली-बचन र सारा ज्ञानमा धनी
भएका छौ। 6 ी को सत्य बारे ितमीहरूमा मािणत भएको छ। 7 यसलैे हा ा भ ु
यशे ू ी को पनुरागमन प खर्रहुन्जले ितमीहरूलाई कुनै आ त्मक वरदानको अभाव
हुने छैन। 8 यशेलूे ितमीहरूलाई सदा सदुढृ रा ु हुनछे िक हा ा भ ु यशे ू ी को
परुागमनको िदनमा पिन ितमीहरूलाई केही दोष हुने छैन। 9 परमे र िव ास योग्य
हुनहुुन्छ। एक उनै हुन ्जसले ितमीहरूलाई आफ्ना पु यशे ू ी , हा ा भिुसत
सगंती गन ुर् बोलाउन ु भएकोछ।

को रन्थीको मण्डलीमा फाटो
10 हा ा भ ु यशे ू ी को नाउमँा म िवनयपवूर्क भन्दछु, दाज्य-ूभाइहरू र िददी-

बिहनीहरू हो, ितमीहरू आपसमा िमलरे बस जसले गदार् ितमीहरूको बीचमा फाटो
नआवोस।् एउटै िवचार र एउटै उ ेश्य लएर ितमीहरू एक भई बस भन्ने मरेो िवन्ती
छ।

11मरेा भाइ-बिहनीहरू हो, क्लोएको प रवारबाट मलैे ितमीहरूका बारेमा सनुकेो
छु िक ितमीहरूको बीचमा झगड़ा छ। 12मरेो भन्नकुो तात्पयर्ः यही हो ितमीहरूमध्ये
कसलैे “म पावललाई मान्छु,” कसलैे “म अपोल्लोसलाई मान्छु,” कसलैे “म
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केफासलाई मान्छु,” अिन कसलै,े “म ी लाई मान्छु” भन्छौ अरे। 13 ी लाई
िविभन्न दलमा बाँट्न सिकन्न। के पावल ितमीहरूका िन म्त ूसमा मरेका हुन ्
र? होइनन!् के पावलको नाउमँा ितमीहरू बि स्मा भएका हौ र? होइनौ! 14 म
परमे रलाई धन्यवाद चढाउँछु िक ितमीहरूमध्ये ि सपस र गायसलाई बाहके
मलैे कसलैाई पिन बि स्मा िदएको छैन। 15 म यसको िन म्त कृतज्ञ छु िकनभने
ितमीहरू मरेो नाउमँा बि स्मा भयौ भनरे कसलैे भन्न सक्ने छैन। 16 हो, मलैे
स्तफनसको प रवारलाई मा बि स्मा िदएको हु।ँ तर अरू कसलैाई म आफूले

बि स्मा िदएको कुराको मलाई सम्झमा छैन। 17 ी ले मलाई बि स्मा िदन
पठाउन ु भएको छैन। उहाँले मलाई शभु-सन्दशे सनुाउने काम अ ाउन ु भएको छ।
तर शभु-सदंशे सांसा रक ज्ञानको शब्दहरूमा सनुाउन होइन। शभु-सन्दशे सनुाउदँा
मलैे सांसा रक ज्ञानका शब्दहरू योग गरें भने त ी को ूसले आफ्नो श
हराउनछे।

परमे रको श र ी मा ज्ञान
18 न भएकाहरूका िन म्त ूस बारेको िशक्षा मखूर्तापणू र् ठहछर्। तर हामी उ ार

पाइरहकेाहरूका िन म्त यो परमे रको श हो। 19 शा मा ले खएको छः

“म ज्ञानीहरूको ज्ञानलाई न गनछु,
ब ु मानीहरूको ब ु लाई शनू्य पानछु।” यशयैा 29:14

20 ज्ञानी कहाँ छ? िशिक्षत कहाँ छ? यस यगुको दाशर्िनक कहाँ छन?्
परमे रले यस ससंारको ज्ञानलाई मखूर् तलु्याउन ु भएको छन।् 21 परमे रले
आफ्ना ज्ञान ारा के चाहन ु हुन्छ भनःे ज्ञान ार ससंारका मािनसहरूले परमे रलाई
िचनने। त्यसकैारण परमे रलाई जसले िव ास गछर्न ्ितनीहरूको उ ारका िन म्त
मखूार्तापणू र् लाग्ने ससुमाचार िदन ु भयो।

22 यहूदीहरू माणका िन म्त चमत्कारहरू माग्छन।् ीकहरू ज्ञान चाहन्छन।्
23 तर हामी यही चार गछ ं ी ूसमा मा रनभुयो। तर यहूदीहरूको िन म्त यो
एउटा ठूलो समस्या बन्छ। गरै-यहूदीहरूको लािग यो एउटा मखूर्ता हो। 24 तर जो
परमे रले छानकेा यहूदी र गरै-यहूदीहरूका िन म्त ी उनै परमे रको श र
ज्ञान हुनहुुन्छ। 25 िकनिक परमे रको मखूर्ता मािनसहरूको ज्ञान भन्दा ज्ञानी हुन्छ।
परमे रको दबुर्लता मानव श भन्दा बलवान ्हुन्छ।
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26 भाइ बिहनीहरू, परमे रले ितमीहरूलाई बोलाउन ु भयो। यो िवचार गर।
अिन ससंारले आफ्नै ब ु ले पारख गरे अनसुार ितमीहरूमध्ये धरैे ब ु मानी
हौला। ितमीहरूमध्ये धरैे जना खबुै भावशाली नहौला, अिन कोही मािनसहरू
महत्वपणूर् प रवारबाट आएको हुन सक्छ। 27 तर ज्ञानी मािनसहरूलाई शमर्मा पानर्
परमे रले ससंारका मखूर् कुराहरू छान्न ु हुन्छ। ब लया मािनसहरूलाई लाज पानर्
परमे रले ससंारका िनधार् कुराहरू छान्न ु हुन्छ। 28 अिन परमे रले ससंारका
ती तचु्छ मािनहरूलाई छान्न ु भयो जो ससंारले अवहलेना गय अिन केही जस्तो
मानने। ससंारले जनु कुरालाई महत्वपणूर् ठान्छ ितनीहरूलाई न पानर् परमे रले
ितनीहरूलाई छान्न ुभयो। 29उहाँको अिध कसलैे घमण्ड नगरोस भ्नरे नै परमे रले
यसो गन ुर् भएको हो। 30 परमे रले ितमीहरूलाई ी यशेकूो एक अशं बनाउन ु
भएको छ। परमे रबाट ी हा ा लािग ज्ञान बन्न ु भएको छ। ी को कारणले नै
हामी परमे र ित धािमर्क छौं; अिन हामी पापरिहत छौं। अिन ी कै कारणले
हामी पिव छौं। 31 जस्तो धमर् शा ले भन्छ, “कसलैे गवर् गछर् भने उसले केवल
भमुा गवर् गरोस।्”✡

2
ी सम्बन्धी ूसका ससुमाचार

1 प्यारा दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू हो, जब म ितमीहरू कहाँ आएँ, मलैे
ितमीहरूलाई परमे रको सत्य घोषणा गरें। तर मलैे आलकंा रक शब्द लगाएर वा
ज्ञानको कुरा गरीन।ँ 2 जितञ्जले सम्म म ितमीहरूिसत िथएँ, यशे ू ी र उहाँको

ूसको मतृ्य ु बाहके अरू सब कुरा िबस भन्ने मलै े िन य गरेको िथएँ। 3 जब म
ितमीहरूकहाँ आएँ, म कमजोर िथएँ अिन डरले कािमरहकेो िथएँ। 4 मरेो वचन र
चार मािनसहरूलाई फुस्लाउने ज्ञानीका शब्दहरू िथएनन,् तर मरेो िशक्षाको माण

श िथयो जनु आत्मादे ख आउँछ। 5 ितमीहरूको िव ास मािनसको ज्ञानमा होइन
तर परमे रको श मा आधा रत होस ्भिन मलैे त्यसो गरें।

परमे रको ज्ञान
6 पाको भएका मािनसहरूलाई हामी ज्ञान िददंछौं। तर हामी जनु ज्ञान िसकाउछौं

सांसा रक ज्ञान होइन। यो यस ससंारका शासकहरूको ज्ञान पिन होइन। 7 तर हामी
परमे रका ग ु ज्ञान बताउदँछौ जनु ज्ञान लकुाइको छ। परमे रले यस ज्ञान हा ो
✡ 1:31: 9:24 बाट उ तृ ग रएको।



1 को रन्थी 2:8 iv 1 को रन्थी 2:16

भलाईकोलािग तयार गन ुर् भएको हो। ससंार सिृ हुन ुभन्दा अिध नै उहाँले यो योजना
बनाइसक्न ु भएको िथयो। 8 यस ससंारका कुनै शासकहरूले यो ज्ञान बझुनेन।् यदी
ितनीहरूले बझुकेा भए ितनीहरूले मिहमाका भलुाई ूसमा टाँग्ने नै िथएनन।् 9 तर,
जस्तो शा मा ले खएको छः

“कुनै आखँाले पिन नदखेकेो,
कुनै कानले पिन नसनुकेो,

कसलैे िचन्ता सम्म नगरेको कुरा
आफूलाई मे गनहरूका िन म्त परमे रले तयार पान ुर् भएकोछ।” यशयैा

64:4
10 तर परमे रले यी कुराहरू हामीलाई आत्मा ारा दखेाउन ु भएकोछ।

आत्माले त्यके कुरो बझु्छ। परमे रको गभंीर रहस्य समते आत्माले बझु्छ।
11जसरी कसलैे पिन अक मािनसको िवचारहरू बझु्न सक्दनै, खाली त्यो आत्मा
जनु मािनसिभ रहन्छ, त्यसले मा िवचारहरू बझु्छ। परमे रको िवषयमा पिन
त्यस्तै हो। परमे रका िवचारहरू कसलैे जान्दनै। ितनीहरू परमे रकै आत्माले
मा जान्दछ। 12 अब हामीले ससंारमा भएको आत्मा पाएका छैनौं तर हामीले
परमे रबाट आत्मा पाएका छौं। हामीले यो आत्मा परमे रले हामीलाई िदन ु
भएको कुराहरू जान्न सकौं भनरे पाएका हौं।

13 जब हामी यी कुराहरू गछ ,ं हामी मािनसको ज्ञानले िसकाएको शब्दहरूमा
भन्दनैौं। हामी आत्माले िसकाएका शब्दहरू नै योग गछ ं। आ त्मक चीजहरू
बताउनलुाई आ त्मक शब्दहरू नै बोल्छौं। 14 जो मािनस आ त्मक छैन उसले
परमे रको आत्माबाट आएका कुराहरू हण गदन। उसले यी सब कुराहरू
मखूार्तापणू र् सम्झन्छ। उसले आत्माको कुरो बझु्न सक्दनै, िकन िक ती कुराहरूलाई
आ त्मक रीितले मा जाँच्न सिकन्छ। 15 तर आ त्मक मािनस सबै कुराहरू
खु ाउन समथर् हुन्छ र अरू मािनसहरूले उसलाई जाँच्न सक्दनैन।् शा ले भन्छः

16 “परम भकुो मनलाई कसले जान्न सक्छ?
परम भलुाई कसले अ ाउन सक्छ?” यशयैा 40:13

तर हामीसगँत त ी को मन छ।
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3
मािनसलाई मान्न ु भलू हो

1 दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू, यसभन्दा अिध पिन मलैे ितमीहरूिसत आ त्मक
मािनसहरूिसत बोले झैं बोल्न सकेको िथइन।ँ मलैे ितमीहरूिसत सांसा रक
मािनसहरूिसत जस्तै बोल्न ु परेको िथयो, ी मा बालकहरूिसत जस्तो। 2 मलैे
िदएको िशक्षा दधू जस्तै िथयो, ठोस आहार िथएन। मलैे त्यसो गन ुर्को कारण ितमीहरू
ठोस खानकुेराको िन म्त योग्य िथएनौ। अिन अिहले पिन ितमीहरू ठोस आहारको
िन म्त तयार भइसकेका छैनौ। 3 ितमीहरू अझै पिन आ त्मक मािनस बनकेा छैनौ।
आपस्तमा ितमीहरूको इष्यार् र झगडा छदँछै। यसले बझुाउँछ ितमीहरू आ त्मक
होइनौ। ससंारका मािनसहरूको जस्तै ितमीहरूको वहार छ। 4 ितमीहरूमै कुनै
एकले भन्छ, “म पावललाई मान्छु” अिन अकार्ले भन्छ, “म अपोल्लोसलाई
मान्छु।” जब ितमीहरू माझमा त्यस्तै कुरा चल्छ भने के यसले ितमीहरूलाई
ससंा रक मािनस झैं दखेाँउदनै र?

5अपोल्लोस ठूलो हो? होइन! के ितमी पावल ठूलो मािनस हो भन्ने सम्झन्छौं?
होइन! हामी त केवल परमे रका सवेक मा हौं जसले ितमीहरूलाई िव ास
गनर् सघाउँछौ। हामी सबलैे परमे रले हामीलाई गनर् खटाउन ु भएको हा ो भाग
गरेकाछौं। 6 मलैे िबउ रोपें अिन अपोल्लोसले त्यसमा पानी हाल।े तर परमे रले
िबरूवालाई बढाउन ु भयो। 7 यसकारण रोप्ने मािनस ठूलो होइन, अिन पानी हाल्ने
पिन ठूलो होइन। केवल परमे र महान हुन ु हुन्छ, िकन िक उहाँले िबरूवा स्याहन ुर् र
बढाउन ु हुन्छ। 8 रोप्ने मािनस र पानी हाल्ने मािनसको उ ेश्य एउटै हो अिन त्यके
मािनसले आ-आफ्नो प र मका िन म्त इनाम पाउनछे। 9 हामी केवल परमे रको
साथ काम गन खतेालाहरू हौं।

अिन ितमीहरू परमे रका खते जस्तै हौ र घर हौ जो परमे रका हो।
10 परमे रले िदएका परुस्कारकै आधारमा मलैे एउटा िसपाल ू िसकम लझेैं एउटा
घरको जग बसालकेो छु। अरूहरूले त्यसै जगमािथ घर बनाउदँछैन।् तर त्यके

ले कसरी बनाउछँ, त्यस बारेमा उसले सोच्न ु पछर्। 11जग बसा लसिकएको
छ। कसलैे अक जग बासाल्न सक्ने छैन। बसाली सिकएको त्यो जग यशे ू ी
हुनहुुन्छ। 12 त्यो जगमाथी, कसलैे सनु, चाँदी, बहुमलू्य पत्थर, काठ, स्याउला वा
परालले बनाउन सक्छ। 13 त्यके को काम दे खनछे िकनभने त्यस िदन ारा
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नै सफासगँ त्यो दखेाइनछे। त्यो िदन* आगोसगँ आउनछे अिन त्यकेको कामको
गणुस्तरको परख आगोले लनछे। 14 त्यही जगमािथ उभ्याएको कुनै को
भवन यिद र ो भन,े उसले त्यसको िन म्त इनाम पाउनछे। 15 तर त्यो भवन जल्यो
भन,े उसले नोक्सान खप्न ु पनछ। उसलाई बचाइनछे तर ऊ आगोबाट फुत्के झैं
हुनछे।

16 ितमीहरूले बझु्न ु पछर् िक ितमीहरू परमे रका म न्दर हौ। ितमीहरूिभ
परमे रको आत्माले बास गछर्। 17 यिद कसलैे परमे रको म न्दरलाई न गछर्
भने परमे रले त्यस लाई न गन ुर् हुनछे। िकन? िकनभने परमे रको म न्दर
पिव हुन्छ। ितमीहरू स्वयं परमे रको म न्दर हौ।

18 कसलैे आफैलाई धोका नदओेस।् यिद ितमीहरू मध्ये कसलैे यस ससंारमा
आफूलाई ज्ञानी सम्झन्छ भने मखूर् बन्न ु पछर् तब मा ऊ साँ च्चकै ज्ञानी बन्न सक्छ।
19 िकन? िकनभने परमे र समक्ष यो ससंारको ज्ञान मखूर्ता हो। धमर् शा मा यस्तो
ले खएको छ। “उहाँले ज्ञानी हरूलाई ितनीहरूकै आफ्नो चलाकीमा फसाउन ु
हुन्छ।” 20 धमर्शा मा यस्तो पिन ले खएको छ “परमे र ज्ञानी को िवचार
बझु्न हुन्छ। उहाँले जान्न ु हुन्छ िक ितनीहरूको िवचार बकेामे हो।” 21 यसलैे
ितमीहरूलेमािनसहरूको गवर् गन ुर् पदन। िकनभने सबै थोक ितमीहरूकै हो 22पावल,
अपोल्लोस र केफासः ससंार, जीवन, मतृ्य,ु वतर्मान, भिवष्य यी सबै ितमीहरूकै
हुन।् 23 अिन ितमीहरू ी का हौ र ी परमे रका हुनहुुन्छ।

4
ी का े रतहरू

1 हामीबारे मािनसहरूले के सम्झन ु पछर् भनःे हामी ी का सवेकहरू हौं।
परमे रको गोपनीय कुराहरू लएर हामीलाई िव ास ग रएको छौं। 2 यिद कुनै
कुरा िन म्त िव ास ग रएको मािनसले माण गन ुर् पछर् िक ऊ त्यो िव ासको
योग्य छ। 3 यिद ितमीहरूबाटै म जाँिचन्छु भने पिन मलाई केही छैन र कुनै मानव-
अदालत ारा जाँिचन्छ भने पिन मलाई केही छैन। म आफै पिन आफूलाई जाँ च्दन।
4 मरेो दयमा िव ास छ। मलैे कुनै टुी गरेको छुइन। तर यसको अथर् यो हुदँनै
िक म िनद ष छु। मलाई जाँच्ने एउटै जो परमे र मा हुनहुुन्छ। 5 यसथर् ठीक
* 3:13:
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समय अिघ मलाई नजाँच, भु नआएसम्म मलाई पखर्। उहाँले अन्धकारमा लकेुका
कुराहरूमा काश छन ुर् हुनछे। मािनसहरूका मनमा लकेुका कुराहरू उदांगो पा रिदन ु
हुनछे। तब त्यके मािनसले परमे रबाट उसले पाउन ु पन शसंा पाउनछे।

6 दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू! मलैे अपोल्लोस र आफैलाई पिन ितमीहरूका
अिध उदाहरणको रूपमा दखेाँए। मलैे यसो गरें िकनभने यसबाट ितमीहरूले यसको
अथर् के हो बझु्न सक्नछेौ। “ले खएकोबाट बािहर नजाऊ।” तब ितमीहरूले
एकलाई सिुवस्ता र अक को ितस्कार गन छैनौ। 7 ितमीहरू अरू भन्दा असल
छौ भनरे कसले भन्छ? ितमीहरूिसत के छ जो ितमीहरूलाई िदइएको होइन?
यसलैे जब ितमीहरूिसत भएको हरेक थोक ितमीहरूलाई िदइएको हो भने ती आफ्नो
श ले अजको जस्तो त्यसकोलािग िकन घमण्ड गदर्छौ?

8 ितमीहरू सम्झन्छौ ितमीहरूलाई जे चािहन्छ ितमीहरू सम्पन्न छौ अिन हामी
िबनै ितमीहरू राजा भएका छौ। म आशा गछुर् ितमीहरू साँच्चै राजाहरू हुन्थ्यौ।
9 तर मलाई यस्तो लाग्छ परमे रले मलाई र अरू े रतहरूलाई सबै भन्दा पिछ
पान ुर् भएको छ। मरूभिूममा मतृ्य ु दण्ड िदनलुाई िन त ग रएको मािनस झैं हामी
छौं। सारा ससंार स्वगर्दतूहरू र मािनसहरूकालागी हामीले तमाशा जस्तो बनाइएका
छौं। 10 ी का िन म्त हामी मखूर् हौं। तर ितमीहरू चाँिह सम्झन्छौ ितमीहरू

ी का िन म्त खबुै ब ु मानी छौ। हामी कमजोर छौं, तर ितमीहरू सम्झन्छौ
ितमीहरू ब लया छौ। मािनसहरू ितमीहरूलाई आदर गछर्न,् तर हामीलाई अनादर
गछर्न। 11अिहले पिन हामीले शस्त खान र िपउन पाएका छैनौं अिन हा ा लगुा-
फाटा पिन शस्त छैन। हामी किहल-ेकाहीं कुटाई समते खाँदछौं। हा ो घर छैन।
12 िजउनको लािग हामी आफ्नै हातले कठोर प र म गदर्छौं। मािनसहरू हामीलाई
सराप्छन ्तर हामी ितनीहरूलाई आशीवार्द िदन्छौं। मािनसहरू हा ो खदेो गछर्न ्तर
हामी सहन्छौं। 13 मािनसहरू हा ो बारे िनन्दा गछर्न ् तर हामी उनीहरू सगँ िम
भावले बोल्छौ। अिहलसेम्म मािनसहरू हामीलाई ससंारको किसङ्गर र धत को
मलैा जस्तो सम्झन्छन।्

14 ितमीहरूलाई शमर्मा पानर्लाई यी कुरा मलैे लखेकेो होइन। तर ितमीहरूलाई
आफ्नै प्यारो बालकहरू जस्तो सम्झी सम्झाउनलुाई म यी कुराहरू लखे्दछुै।
15 ी मा ित ो दस हजार िशक्षकहरू हुन सक्लान ्तर ित ो धरैे िपताहरू हुदँनैन।्
ससुमाचार ारा ी यशेमूा म ितमीहरूका िपता भएँ। 16 यसलैे ितमीहरू पिन म
जस्तै होऊ भिन िबन्ती गछुर्। 17यसकारण म ितमोथीलाई ितमी भएकोमा पठाउँदछुै।
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परम भमुा उनी मरेा प ु हुन।् म ितमोथीलाई माया गछुर्, उनी िव ासनीय छन।् म
ी यशेमूा कुन कारले रहकेोछु त्यो उनले ितमीहरूलाई सम्झाउनछेन।् यही

जीवन मागर् म सबै ठाउँहरूका मण्डलीहरूलाई िसकाँउछु।
18 ितमीहरूमध्ये कित जना घमण्ड ग ररहकेा होलान ् िकनभने ितनीहरू

सम्झन्छन ् िक म फे र ितमीहरू भएकोमा आउँिदन। 19 तर म चाँिह सबै
ितमीहरूकहाँ चाँडै आउनछुे। परम भलुे चाहन ु भए म अवश्यै आउनछुे। तब म
केवल हिेदर्न िक यी घमण्डीहरू के भन्न सक्दो रहछेन ्तर म यो हछुेर् िक ितनीहरू
के गनर् सक्दो रहछेन।् 20 िकनिक परमे रको राज्य कुरामा ग रदनै, तर
श मा छ। 21 ितमीहरू कुन चाँिह चाहन्छौ: म ितमीहरूकहाँ डन्डा लएर आउनु
अथवा मे र न ता लएर आउन?ु

5
मण्डलीमा निैतक समस्या

1 ितमीहरू माझ यौन पाप छ भन्ने कुरो मािनसहरूले गदछन।् वास्तवमा यस्तो
अनिैतकता त परमे रको बारेमा नजान्नहेरूमा पिन पाइँदनै। मािनसहरू भन्छन,्
कसलैे आफ्नै बाबकुी प ीलाई पिन राखकेो। 2 अिन अझै पिन ितमीहरू आफ्नो
गवर् नै गदर्छौ! ितमीहरूलाई त दःुख पो लाग्न ु पन हो। जनु मािनसले यस्तो पाप गछर्
त्यसलाई त ितमीहरूको बीचबाट अलग गन ुर् पन िथयो। 3 म शरीरमा ितमीहरूिसत
छैन तर आत्मामा म ितमीहरूिसतै छु। अिन मलैे त्यस मािनसलाई अिधबाटै न्याय
ग रसकेको छु जसले यो यौन पाप गरेको छ। म आफू उिसत भएकै जस्तो मलैे
उसलाई न्याय गरी सकेकोछु। 4 हामी हा ा भ ु यशेकूो नाउमँा एकि त होंऊ।
मरेो आत्माले म ितमीहरूिसत हुनछुे र ितमीहरूको भु यशेकूो श ितमीहरूिसत
हुनछे। 5 अिन त्यस मािनसलाई शतैानको हातमा स ु म्पदऊे, जसमा िक त्यसको
पापी शरीर न होस ्र उसको आत्मा चाँिह भकुो िदनमा बचाउन सिकयोस।्

6 ितमीहरूको घमण्ड रा ो सकेंत होइन। “थोरै खमीरले जम्मै डल्ला नै खमीरी
बनाउछँ” यो जानकैे छौ। 7बासी खमीर िनका ल दऊे, तब मा ितमीहरू नयाँ िढका
बन्नछेौ। ितमीहरू साँचै खमीर िबनाको रोटी हौ। हो, ी जो हा ा िनस्तारको पाठो
हुनहुुन्छ, पिहल्यै मा रन ुभएको िथयो। 8यसलैे हामी िनस्तार भोजन खाउ,ँ तर बासी
खमीर भएको रोटी चाँिह होइन। बासी खमीर पाप र दषु्कमर्को खमीर हो। तर हामी
िबना खमीरको रोटी खाऊँ। पिव ता र सच्चाइको रोटी यही हो।
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9 मलैे आफ्नो प मा ितमीहरूलाई िभचारको सगंतदे ख अलग ब ु भनरे
लखेकेो िथएँ। 10 तर यस ससंारका पापीहरूको सगंत नगन ुर् भन्ने मरेो उपदशेको
अथर् होइन। यस ससंारका ती मािनसहरू यौन पाप गछर्न ्अथवा स्वाथ छन ्अथवा
एकाकार्लाई ठग्छन ्अथवा मिूतर्हरू पजूा गछर्न।् यिद ितमीहरू ितनीहरूबाट अलग
रहने हो भने त ितमीहरूले यो ससंार नै त्याग्न ु पनछ। 11 म यित नै भन्नलाई यो
लखे्दछुै िक कुनै यस्तो मािनसको चाँिह सगंत नगर्न ु जो आफूलाई ी मा भाइ हु ँ
भन्छ तर िभचार गछर् वा स्वाथ हुन्छ वा मतू को पजूा गछर् वा मानिसको िनन्दा
गछर् वा मात्छ वा अरूलाई ठग्छ। यस्ता ससगँ खाना पिन नखाऊ।

12-13 ती जो मण्डली बािहरका हुन ् ितनीहरूलाई जाँिचरहने मरेो काम होइन।
ितनीहरू त परमे र आफै ारा जाँिचने छन।् तर जो मण्डलीका भाग हुन ् ितनको
जाँच ितमीहरूले गन पछर्। धमर् शा मा यस्तो भिनएको छ, “द ु मािनसलाई आफ्नो
समहूबाट अलग गर।”✡

6
ीि यनहरूमाझ न्यायको समस्या

1 ितमीहरूमध्ये एक जनाको अक भाईसगं झगडा भएको छ, भने न्यायको
िन म्त सन्तहरूकहाँ नगएर अधम कहाँ जाने के त्यसले आटँ गछर्? 2 के
ितमीहरूलाई थाहा छैन परमे रका मािनसहरू ससंारकै न्याय गछर्न?् यिद
ितमीहरूले ससंारको न्याय गदछौ भने ितमीहरूको आपसको सानो कलह िकन
िमलाउदनैौ? 3 ितमीहरू जान्दछौ भिवष्यमा हामी स्वगर्दतूहरूको न्याय गन छौं।
तब हामी रा री यस्ता दिैनक जीवनका िवषयका कुराहरू न्याय गनर् सक्छौं।
4यसथर् न्याय ग रन ु पन त्यस्ता मतभदे भए त्यसलाई िकन बािहरका मािनसहरूकहाँ
लजैान्छौ? मण्डलीका िन म्त ितनीहरू कोही पिन होइनन।्

5 म ितमीहरूलाई शमर्मा पानर् यो भन्छु। ितमीहरूका समहूमा, कोही न कोही
ज्ञानी जनहरू अवश्यै होलान ् जसले दइु भाइहरूको माझको कलह न्याय गनर्
सक्लान।् 6 तर अिहल,े एउटा भाइ अक भाइको िवरू मा अदालत जान्छ। अझ
यो भन्दा खराब त ितनीहरू यस्ता मािनसहरूलाई अपील गछ जो िव ासीहरू
होइन।
✡ 5:12-13: 22:21, 24 बाट उ तृ ग रएको।
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7 एका अक को िवरु मा मामला लाउन ु नै ितमीहरूको हार हो। बरू अन्याय
िकन नसहन?ु बरू िकन आफँै ठिगदनैौ? 8 ितमी आफै गल्ती गछ अिन अरूलाई
ठग्छौ। अिन त्यो पिन आफ्नै ी को दाज्य-ूभाईहरू माझ!

9-10 अन्याय गनहरूले परमे रको राज्य पाउने छैनन ् भन्ने कुरा ितमीहरू
अवश्यै जान्दछौ। आफै धोका नखाऊ। जसले अनिैतक गछर्, जसले मिूतर् पजूा गछर्,
जो यौन ािभचार, जो परुूषगामी, सम लगंी गमन, जसले चोरी गछर्, जो स्वाथ
छ, जो मात्छ, जसले अकार्को िनन्दा गछर् र अरूलाई ठग्छ त्यस्ताहरू परमे रको
राज्यको हकदार हुने छैनन।् 11 अिघ ितमीहरू पिन कितपय यस्तै िथयौ। तर अब
ितमीहरू धोइएका छौ, पिव बनाइएका छौ अिन हा ा भ ु ी को नाउमँा अिन
हा ा परमे रको आत्मा ारा ितमीहरू परमे रको िन म्त धािमर्क बनाइएका छौ।

परमे रको मिहमाको िन म्त शरीरको उपयोग
12 “सबै कुरा मरेा िन म्त असल छन,्” तर सबै कुरा फाइदा का छैनन।् “म जे

गनर् पिन स्वतन् छु।” तर म कुनलैाई आफ्नो मा लक हुन िदने छुइन।् 13 “भोजन
पटेको िन म्त हो र पटे भोजनको िन म्त हो।” यो ठक हो। तर परमे रले ती दवुलैाई
नाश पान ुर् हुनछे। शरीर यौन अपराधको िन म्त होइन शरीर भकुो िन म्त हो र भु
शरीरका िन म्त हुन ु हुन्छ। 14 परमे रले आफ्नो श ले भ ु यशेलूाई मतृ्यबुाट
बौराउन ु भयो। परमे रले हामीलाई पिन मतृ्यबुाट बौराउन ु हुनछे। 15 ितमीहरूको
शरीरहरू ी का अगंहरू हुन ्यो कुरो ितमीहरूलाई थाहा छ। यसलैे मलै े ी का
अगंहरूलाई कुनै वशे्याको अगंिसत एक बनाउन ु हुदैंन। 16 शा मा ले खएको
छः “ती दइुजना मािनसहरू एक जीउ बन्नछे।”✡ यसलैे ितमीहरूले बझुन ु पछर्
वशे्यािसत यौन सम्बन्ध रा े मािनस वशे्याकै शरीरिसत एक बन्नछे। 17 तर जो
भिुसत जोिडन्छ त्यो मािनस आत्मामा भ ु िसतै एक बन्दछ।
18 यसकैारण यौन पापदे ख अलग हौ। मािनसले अरू जनु सकैु अपराध गरोस ्

त्यो शरीरदे ख बािहर हुदँछ तर उसले गरेको यौन अपराध आफ्नै शरीरको िवरु
हुनछे। 19 ितमीले बझु्न ु पछर् िक ित ो शरीर पिव आत्माको मिंदर* हो। पिव
आत्मा ितमी िभ छ। परमे रबाट ितमीले त्यो पिव आत्मा पाएकाछौ यसकारण
✡ 6:16: 2:24 बाट उ तृ ग रएको। * 6:19:

, यसको अथर् िव ासीहरू “आ त्मक मिंदर” हुन ् जहाँ
परमे र बास गन ुर्हुन्छ।
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ितमी आफ्नो मा लक होइनौ। 20 परमे र ारा मोल ितरेर ितमी िकिनएकाछौ।
यसलैे आफ्नो शरीर ारा परमे रको सम्मान गर।

7
िववाहको िवषयमा

1 अब ितमीहरूलाई मलाई लखेकेा कुराहरूको िवषयमा म चचार् गदर्छु। लोग्ने
मािनसले िववाह नगरेको असल हो। 2 तर यौन अपराधको कारणल,े त्यके परुुषको
आफ्नो प ी हुन ु पछर् अिन त्यके ीको आफ्नो पित हुन ु पछर्। 3 पितले आफ्नी
प ीलाई सब थोकहरू दओेस ्जनु एउटी प ीले पाउन ु पछर् र प ीले पिन आफ्ना
पितलाई सब कुरा दओेस,् जनु एउटा पितले पाउन ु पछर्। 4 आफ्नो शरीरमािथ
प ीको कुनै अिधकार रहदँनै। उसको शरीरमािथ उसको पितको अिधकार रहन्छ।
5 एकाकार्को शरीरलाई अस्वीकार नगर। तर ितमीहरू दवुै केही समयको िन म्त
यौन-सम्बनधबाट अलग ब सहमत हौ। ितमीहरूले ाथर्नाको लािग यसो गन ुर्
सक्छौं अिन तब फे र एक साथ होऊ। यसो गरेमा शतैानले ित ो कमजोरी ारा
आकर् षण गराउन स ै न। 6 केही समयको िन म्त अलग रहन ु भनरे म अनमुितको
रूपमा भन्दछुै। यसलाई आज्ञा नमान। 7 म त चाहन्छु सबै म जस्तै होऊन ्तर त्यके
मािनसले परमे रबाट आफ्नो िन म्त वरदान पाएको छ। एक जनाले एक िकिसमको
वरदान पाए को छ भने अक ले अक िकिसमको।

8 अब िववाह नगरेकाहरूलाई र िवधवाहरूलाई म भन्छुः उनीहरूको लािग म
जस्तै एकलो ब ु रा ो हो। 9 तर उनीहरूले आफूलाई वशमा रा सक्दनैन ्भन,े
िववाह गरून।् यौन इच्छाले जल्न ु भन्दा िववाह गन ुर् असल हो।

10 अब म िववाह गनहरूलाई यो आज्ञा िदन्छु। यो आज्ञा मबाट होइन, यो
भबूाट हो। प ीले आफ्ना पितलाई नछोडोस ्11 तर छोिडहाली भने पिन उसले

फे र िवहे नगरोस।् िक त ऊ आफ्नै पितसगँ फे र िमलोस।् पितले पिन आफ्नी
प ीलाई नत्यागोस।्

12 अरू सबलैाई म यो भन्छु। यी कुराहरू म भन्दछुै, भबुाट होइन। ी मा
एक भाइको यस्ती प ी हुन सक्छे जो ी िव ासी होइन। यिद त्यस्ती प ी
उिसत ब राजी छे भने उसले त्यसलाई नत्यागोस।् 13 अिन ी मा एक ीको
अिव ासी लोग्ने हुन सक्छ। तर यिद त्यो उिसत ब राजी छ भने उसले पिन
त्यसलाई नत्यागोस।् 14 एक अिव ासी पित िव ासी प ी ारा पिव बन्दछ।
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अिन अिव ासी प ी पिन पिन िव ासी पित ारा पिव बन्छे। यसो नहुदँो होत
ितमीहरूका छोर-छोरी अशु हुने िथए। तर अिहले उनीहरू पिव छन।्

15 तर िव ास नगनले त्याग्न खोज,े उसलाई त्यसो गनर् दऊे। त्यसो भएको
खण्डमा ी मा भाइ वा बिहनी बन्धनमा रहदैंनन।् 16 परमे रले हामीलाई
शा न्तमय जीवनको िन म्त बोलाउन ु भएकोछ। प ीहरू, ितमीहरूले नै आ-आफ्ना
पितलाई बचाउन सकौला, र पितहरू, ितमीहरूले नै आ-आफ्ना प ीलाई बचाउन
सकौला। पिछ के हुने हो ितमीहरू अिहले जान्दनैौ।

परमे रले भन्न ु भए जस्तै बाँच
17 जे जस्तो सकैु भए पिन जनु अवस्थामा परमे रले उसलाई बोलाएको

समयमा ऊ त्यो अिन जनु अवस्थामा उसलाई अिहले परमे रले रा ु भएकोछ
उसरीनै त्यके मािनस बाँच्न ु पछर्। यही िनयम हो जो म सबै मण्डलीहरूलाई
िदन्छु। 18 यिद कुनै मािनस बोलाइँदा पिहल्यबैाट खतना भएको िथयो भने उसले
आफ्नो प रवतर्न गन ुर् पदन। यिद खतना नग रएको मािनस बोलाइयो भने उसले
खतना ग ररहन ु पदन। 19 मािनस खतना ग रएको छ िक छैन त्यो कुनै मखु्य कुरो
होइन। खास कुरो त परमे रको आज्ञाको पालन गन ुर् हो। 20 त्यके मािनस त्यही
अवस्थामा बसोस ्जनु अवस्थामा उसलाई परमे रबाट बोलाइयो। 21 परमे रले
ितमीलाई बोलाउँदा ितमी कमारा िथयौ भने त्यसको परवाह नगर। तर ितमी म ु
हुन सक्छौ भने ितमीलाई िदएको मौकाको योग गर। 22 परमे रले बोलाउँदा
कुनै मािनस कमारा िथयो भने ऊ भमुा म ु हुन्छ अिन ऊ भकुो हुन्छ। उसरी नै
परमे रले बोलाउँदा यिद ऊ मु िथयो भने ऊ ी मा कमारा हुन्छ। 23 ितमीहरू
मलू्य चकुाएर िकिनएकाहरू हौ। त्यसलैे मािनसका कमारा नबन। 24 दाज्य-ूभाइ,
िददी-बिहनीहरू हो! अब परमे रिसतको नयाँ जीवनमा, ितमीहरू परमे र ारा
बोलाउनहुुदँा जनु अवस्थामा िथयौ त्यही अवस्थामा रहन ु पछर्।

िववाह बारेको हरू
25 अब म अिववािहतहरूको िवषयमा लखे्छु। यस बारे मलाई भबुाट आज्ञा

छैन, तथािप म आफ्नो िवचार पोख्छु । मलाई िव ास गनर् सक्छौ िकन िक भलुे
मलाई दया गन ुर् भएको छ। 26 त्यो दःुखको घडी हो। यसलैे म सोच्छु ितमीहरू
जनु अवस्थामा छौ त्यही अवस्थामा ब ु रा ो हो। 27 ितमीहरूको प ी छ भने
उबाट अलग हुने चे ा नगर। यिद ित ो िववाह िवच्छेद भएको भए, पनुर्िववाह
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प नलाग। ितमीहरू अिववािहत भए प ी खोज्ने चे ा तफर् नलाग 28 तर ितमीले
िववाह गरे त्यो कुनै पाप होइन। अिन कन्या केटीले िववाह गछर् भने त्यो पाप होइन।
तर िववाह गनहरूले जीवनमा दःुखै पाउछँन ्अिन म चाहन्छु िक ितमीहरू त्यस्तो
क ठनाईहरूबाट मु रहो।

29 दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू हो! मरेो भन्नकुो तात्पयर्ः हा ो लािग समय
छोटो छ। जस-जसको प ीहरू छन,् प ी नहुनहेरू झैं बस। 30 जो दःु खत छन ्
ितनीहरू दःुख नपाएको जस्तै बसनु।् जो हिषर्त छन ् ितनीहरू हषर् नभएको जस्तै
बसनु ्िकनमले गनहरू ितनीहरू केही नभएको जस्तै बसनु।्। 31जो ससंा रक वस्त ु

वहार गछर्न,् ितनीहरू ती वस्तहुरूमा चासो नभए झैं गरी बसनु।् ितमीहरू यसरी
नै ब ु पछर् िकन िक यो ससंार, जनु अवस्थामा अिहले छ, चाँडै िबतरे जाने छ।

32 ितमीहरू िचन्ताबाट मु होऊ भन्ने म चाहन्छु। एक अिववािहत मािनस
भकुो काममा पणूर्रूपले मग्न रहन्छ। उसको उदशे्य नै भलुाई खशुी तलु्याउन ु

हो। 33 तर िववािहत मािनस सांसा रक वस्तसुगं सम्ब न्धत हुन्छ। उसको ल य
आफ्नी प ीलाई खशुी पान ुर् हुन्छ। 34 उसको ध्यान दईुवटा ल य ितर छु टन्छ।
एउटी अिववािहत ी अथवा एउटी कन्या भकुो सम्बन्धमा स्त रहन्छे। ऊ
आफ्नो सम्पणूर् शरीर र आत्मा भलुाई अपर्ण गनर् चाहन्छे। तर िववािहत ी
सांसा रक कुराहरूमै सम्ब न्धत रहन्छे। उसको ाथिमक क र् आफ्नो पितलाई
खशुी पान ुर् रहन्छ। 35 ितमीहरूकै भलाईको िन म्त म यी कुराहरू गदछु। मलैे
ितमीहरूलाई िनयन् ण गनर् खोजकेो होइन। तर ितमीहरू ठीक ढङ्गले बाँच्न सक
भन्ने म चाहन्छु। अिन आफ्नो समय अरू कुराहरूितरबाट मु गराई पणूर्तया भमुा
लगाएको मन पराँउछु।

36 िववाहको उमरे ढ ल्कन लागकेी आफ्नी कन्या ित मलैे ठीक गरेको छैन ँ
भनी कसलैे सोंच्न सक्ला र िववाह ग रिदनै पछर् भन्ने सम्झान ु सक्ला । त्यस
अवस्थामा उसले जे चाहन्छ गरोस।् ितनीहरूलाई िववाह गनर् िदइयोस।् त्यो पाप
होइन। 37 तर कोही यस्तो ब लयो मनको पिन हुन सक्ला र सोच्ला िववाहको कुनै
आवश्यकता छैन, ऊ पिन आफ्नो इच्छामा स्वतन् ै छ। यिद त्यस मािनसले आफ्नी
कन्यालाई अिववािहत रा े िन य गरेको छ भने उसले ठीक गदछ। 38 अथार्त ्
जसले आफ्नो कन्याको िववाह गछर् उसले रा ो गछर्। र जसले आफ्नो कन्याको
िववाह ग रिददंनै उसले अझै रा ो गछर्।
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39 जब सम्म पित जीिवत रहन्छ उसकी ी बन्धनमा रहन्छे। तर पित मय
भन,े त्यस ीले आफूले रूचाएको मािनसिसत िववाह गनर् सक्छे। तर उसले भमुा
िववाह गन ुर् पछर्। 40यिद ऊ त्यही अवस्थामा बसे अझ सखुी रहनिेथई। यो म जस्तो
िवचार गछुर् अिन म पक्का िव ास गछुर् िक पमे रको आत्मा ममा छ।

8
मिूतर्मा चढ़ाइएका खाना

1 अब मिूतर्मा ब ल चढाएका पशहुरूको मासकुो िवषयमा म लखे्छु। हामी
जान्दछौ िक “हामी सबमैा ज्ञान छ” “ज्ञान”-ले ितमीहरूलाई घमण्डी तलु्याउछँ,
तर मेले अरू िवकािसत हुन सहायता गछर्। 2 जसले केही जान्दछु भन्ने सन्झन्छ
उसले जान्न ु पन खास केही कुरो जानकेो हुदँनै। 3 तर परमे रलाई मे गन मािनसले
परमे रालाई िचन्छन।्

4यसथर् मिूतर्मा ब ल चढाएको मास ुखान िदने िवषयमाः हामी जान्दछौं, ससंारमा
मिूतर् वास्तवमा केही होइन। अिन हामी जान्दछौं परमे र एक हुन ु हुन्छ। 5 धरैे
वस्तहुरू छन ्िक मािनसहरूले दवुै स्वगर्मा र पथृ्वीमा दवेताहरू भन्छन।् यसको कुनै
महत्व छैन,् तर वास्तिवकता चाँिह यो छ मािनसहरू धरैे वस्तहुरूलाई “दवेताहरू”
र “मा लकहरू” मान्छन।् 6 तर हा ा िन म्त त एउटै परमे र हुनहुुन्छ। उहाँ हा ा
िपता हुन ु हुन्छ। अिन उहाँ बाटनै त्यके चीज आयो र हामी उहाँका िन म्त छौं।
अिन भु पिन एउटै हुन ु हुन्छ। उहाँ यशे ू ी हुन ु हुन्छ। यशेकूो तफर् बाटै त्यके
कुरा हुनआए अिन हामीमा जीवन उहाँबाटै छ।

7 तर सबलैे यो सत्य जान्दनै। धरैे समय अिघ कित मािनसहरूले मिूतर् पजूा गथ
औ ितनीहरू यसमा चढाएको मास ु खान्थे ितनीहरू आफै िन त छैनन ् िक त्यो
मास ु खान ु उिचत हो अथवा होइन। यसथर् जब ितनीहरू खान्छन ्आफैलाई दोषी
सम्झन्छन।् 8 तर खाने कुराले हामीलाई परमे रको निजकमा ल्याउदँनै। नखाँदमैा
कुनै हानी छैन र खाँदमैा कुनै लाभ छैन।

9 तर आफ्नो स्वतन् ताको ख्याल राख तािक ित ो स्वतन् ताले गदार् ती कमजोर
िव ास भएका मािनसहरू पापमा नपरून।् 10 ितमीिसत ब ु छ यसथर् मिूतर्को
म न्दरमा ब ु अिन खान ु ितमीलाई स्वतन् लाग्छ। दवुर्ल िव ास भएका कुनै
मािनसले ितमीलाई त्यहाँ खाँद ै गरेको दे सक्छ, यसथर् उसलाई मिूतर्मा चढाएका
मास ु खान ु उत्साह हुन्छ, य िप वास्तवमा उसले भलू काम सम्झन्छ। 11 यसलैे
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त्यो दबुर्ल िव ास भएको भाइ, जसको लािग ी मन ुर् भयो, ित ो ज्ञानले गदार्
न हुनछे। 12 जब ितमी ित ो ी मा भएका दाज्य-ूभाइ तथा िददी-बिहनीहरूको
िवरोधमा यस्तो पाप गदर्छौ ितनीहरूको िववकेमा चोट पयुार्उने छौ अिन ी को
िवरु ितमी पाप गनछौ। 13 यिद खाने कुराले मरेो भाइलाई पापमा तान्छ भने म
फे र किहल्यै मास ु खाने छैन तािक म मरेो भाइलाई पाप गराउने छैन।

9
पावलले योग नगरेको अिधकार

1म स्वतन् छु! एकजना े रत हु।ँ मलैे हा ा भ ु यशेलूाई दखेकेो छु। ितमीहरू
भमुा मरेो कामको फल हौ। 2अरूलेमलाई एउटा े रतको रूपमा स्वीकार नगलार्न ्

तर ितमीहरूले मलाई एकजना े रतको रूपमा स्वीकार गनछौ। म एकजना े रत
हु ँ भन्ने भमुा मरेो सत्यको माण ितमीहरू नै हौ।

3 कस-ैकसलैे मरेो अिधकारको िवषयमा गछर्न।् ितनीहरूका िन म्त मरेो
जवाफ यही हुन्छः 4 खाने र िपउने हा ो अिधकार छ। छैन र? 5 या ा गदार् प ी
जो िव ासी छ साथमा लएर िहडं्ने हा ो अिधकार छ। छैन र? अरू े रतहरू,
भमुा भाइहरू र केफास सबलैे यसो गछर्न।् 6 तर के बणार्बास र मलैे मा आफ्नो

जीिवकाका िन म्त काम गन पछर्? 7आफ्नो खचर् आफैं भरेर सनेामा काम गन कुनै
िसपाही छ? कोही यस्तो होला जसले अङ्गरुको खतेी लगाएर एउटा पिन फल
नखान?े कोही गोठालो होला जसले भेड़ँाको दधु िपउँदनै?

8 यी सब कुराहरू मानव िवचार मा हुन? के परमे रको िनयमले पिन त्यसै
भन्दनै? 9 मोशाको िनयममा ले खएको छः “दाँई गन गोरूको मखुमा महला
नलगाऊ र त्यसलाई अन्न खानाबाट नरोक।”✡ के परमे र गोरूहरूमा मा चासो
रा ु हुन्छ? 10 होइन, वास्तवमा परमे र हा ै बारे बोल्दै हुन ु हुन्थ्यो। हो, धमर्
शा हा ै लािग ल खएको हो, “जोत्दा र दाँईँ गदार् खतेीवालाले केही अन्न पाउने
आशा गछर्।” 11 हामीले ितमीहरूमा आ त्मक िबऊ छरेकाछौं? यसथर् यिद हामीले
ितमीहरूबाट केही भौितक चीजको आशा गदार् त्यो अिधक हुन्छ र? 12 जब
ितमीहरूबाट सहायता पाउन अरूले अिधकार योग गछर्न ्भने के हामी त्यो भन्दा
अिधक अिधकार खोज्न स ै नौ? तर हामी अिधकार माग्दनैौं। हामी सबै चीज
सहन गछ तािक ी को ससुमाचार पालन गनर् कोही पिन िवरोधी नहोस।् 13 के
✡ 9:9: 25:4 बाट उ तृ ग रएको।



1 को रन्थी 9:14 xvi 1 को रन्थी 9:26

ितमीहरू जान्दनैौ म न्दरमा सवेा गनले म न्दरबाटै खाना पाँउछन?् के ितमीहरू
जान्दनैौ वदेीमा भटेी चढाउनहेरूले भटेीको भाग पाउछँन?् 14 ससुमाचार चार
गनहरूलाई पिन त्यस्तै हो। ससुमाचारका चारकहरूले चार कमर्बाटै आफ्नो
जीवन िनवार्ह गन ुर् पछर् भनी आज्ञा िदन ु भयो।

15 तर यो कामबाट मलैे कुनै अिधकार उपयोग गरेको छैन। र मलैे यसबाट
केही पाउने कोिशश पिन ग ररहकेो छैन। ितमीहरूलाई यो ले े मरेो उ ेश्य होइन।
कसलैाई मरेो गवर् केवल र ो भाँडा माण गन मौका िदन ु भन्दा त म मनर् मन
पराउँछु। 16 म ससुमाचार चार गछुर् तर चार मरेो गवर्को आधार होइन। यो त
मरेो क र् नै हो मलैे गन पछर्। मरेो लािग दःुखको कुरो हो यिद मलैे ससुमाचार
चार ग रन भन।े 17 यिद मलैे आफ्नै खशुीले ससुमाचार चार गरें भने म केही

इनाम पाउन ु सक्छु। तर मरेो कुनै चयन छैन। मलैे ससुमाचार चार गन परेको छ।
जब ममािथ यो काम सु म्पइएको छ, म मरेो काम ग ररहकेो छु। 18 यस्तो हुनाले म
के इनाम पाउछुँ र? मरेो इनाम त यही होः िवना मलू्य ससुमाचार चार गन ुर्। यसरी
ससुमाचार चारमा जो अिधकार िदइन्छ कुनै पिन म उपयोग गिदर्न।

19 म स्वतन् छु। म कसकैो होइन। तर जित सक्दो सम्भव छ अिधक
मािनसलाई बचाउनलाई सहायता गन ुर् मलै े आफूलाई सबकैो दास बनाएको छु।
20 यहूदीहरूलाई बचाउन यहूदीहरूका िन म्त म यहूदी जस्तै भएँ। म आफै
कुनै िनयमको अधीनमा छैन। तर िनयमको अधीनमा बसकेा मािनसहरूको लािग
ितमीहरूलाई बचाउन ुम पिन एकजना िनयमको अधीनमा ब े मािनस जस्तै भइिदएँ।
21 ती जो िनयमको अिधनमा छैनन ितनीहरूलाई बचाउन ुम पिन िनयमको अिधनमा
नभएको जस्तो भएँ। वास्तवमा परमे रको िनयमबाट म स्वतन् छैन। म ी को
िनयमको अधीनमा छु। 22कमजोर मािनसहरूको लािग म कमजोरै भइिदएँ जसमा
िक म ितनीहरूलाई सहायता गन ुर् सकँू। म सबै िकिसमका मािनसहरूको िन म्त सबै
थोक भएको छु तािक कुनै न कुनै तरहले मािनसलाई बचाउन ुसकँू। 23ससुमाचारकै
कारणले म यी सब चीज गछुर् तािक ससुमाचराको आिशषमा सहभागी बन्न सकँु।

24 ितमीहरू सबलैे जान्दछौ, दौड़मा धरैे जना दगछुर्न ्तर परुस्कार चाँिह खाली
एकजनाले पाउछँ। यसथर् त्यसरी दगरु तािक ितमीले परुस्कार िज सक। 25खलेमा
भाग लने सबलैे कठोर अनशुासनको पालना गन ुर् पछर्। परुस्कार िजत ुँ भनरे नै
ितनीहरू त्यसो गछर्न।् ितनीहरू न भएर जाने मकुुट पाउनलाई यसो गनर्छन,्
तर हामीले पाएको परुस्कार सदा काललाई हुदँछ। 26 यसलैे म कुनै िन त
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टुङ्गो भएको मान्छे जस्तै दगछुुर्। हवामा मकु्क हान्नलेे जस्तै म मकु्का हा न्दन।
27 िनयन् णको लािग म आफ्नै शरीरलाई कठोर वहार गछुर्। मलैे यसो गरेको
खण्डमा अरू मािनसहरू माझ चार गरे पिछ म आफै परमे रबाट ितरस्कृत हुने
छैन।

10
यहूदीहरू जस्तै नहोऊ

1 दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू, हा ा िपता-पखुार्हरूमािथ के िबत्यो त्यो
ितमीहरूले जान भन्ने म चाहन्छु। ितनीहरू सबै बादल मिुन िथए, अिन ती सबै
समु भएर िहडं्थ।े 2 ितनीहरू सबै बादल र समु मा मोशामा बि स्मा पाएका िथए।
3 ितनीहरू सबलैे एकै िकिसमको आ त्मक भोजन खाए। 4 अिन ितनीहरू सबलैे
एकै िकिसमको आ त्मक पानी िपए। ितनीहरूले त्यस आ त्मक फोहराबाट िपए
जनु उनीहरूसगँै िथयो। त्यो फोहरा ी हुनहुुन्थ्यो। 5 ितनीहरूमध्ये धरैे जनािसत
परमे र सतं ु हुन ु भएन। ितनीहरू मरूभिूममा मा रए।

6 यी कुराहरू, जो घटेका िथए हा ोलािग उदाहरण भयो। यी उदाहरणहरूले
हामीलाई ितनीहरूले गरे जस्तो खराब गनर्बाट रोक्न ु पछर्। 7 ितनीहरूमा कोही
मािनसहरूले जस्तो मिूतर् पजूा नगर। शा मा यो ले खएकै छः “मािनसहरू खानालाई
र िपउनलाई बस।े अिन नाच्नलाई उठे।” 8 ती कितपयले जस्तो हामी यौन अपराध
नगरौं। ितनीहरू मध्ये एकै िदनमा तईेस हजार मरे। 9 जसरी ितनीहरू मध्ये कसलैे
भकुो प रक्षा लएका िथए औ साँपहरू ारा मा रए, हामीले त्यसरी परीक्षा लन ु

हुदैंन। 10 अिन ितनीहरू मध्ये कितले गरे जस्तो गन ्-गन ्पिन नगर अिन ितनीहरू
सहंारकतार् स्वगर्दतू ारा मा रए।

11 ितनीहरूलाई जे जित आइपय , ती उदाहरणहरू हुन। अिन हा ै चतेावनीको
िन म्त ती ले खएका िथए। हामी त्यस्तो समयमा बाँिचरहकेाछौं, ती सबै िवगत
इितहासहरू अन्त भइसकेका छन।् 12यसलैे त्यो जो दि लोसगँ उिभन्छु भिन सोच्छ
त्यो होिशयार साथ उिभयोस ्तािक ऊ लड्न नपरोस।् 13 हामीमा पिन अरूमा जस्तै
लोभनहरू छन।् तर ितमीले परमे रमािथ भरोसा रा सक्छौं। उहाँले ितमीले

सहन ुसक्ने भन्दा बढ़ता परीक्षा लनिुदन ुहुदँनै। जब ितमी लोिभत हुन्छौ परमे रले
ितमीलाई त्यो परीक्षाबाट बाँच्नलाई पिन सहायता गन ुर् हुनछे। तब ितमी त्यो सहन
समथर् हुनछेौ।
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14 यरकारण, मरेा ि य िम हरू हो, मिूतर् पजूादे ख टाढा बस। 15 ितमीहरू
ब ु मान छौ भनी म यो कुरा गदछु; म के भन्दछुै ितमीहरू आफैं जाँच।
16 आिशषको कचौरा जसको लािग हामी परमे रलाई धन्यवाद चढाउँछौं,
त्यसको अथर् ी को रगतको अशं- हण हो। होइन र? अिन रोटी, जनु हामी
भाँच्दछौं, ी कै शरीरको अशं- हण हो। होइन र? 17 त्यहाँ एउटै रोटी छ।
अिन हामी धरैे जना छौं। तर त्यही एउटा रोटीबाट हामी भाग गछ । यसलैे हामी
खासमा एउटै शरीर हौं।

18 इ ाएलका मािनसहरूको बारेमा सोच। ितनीहरू बली खान्छन ्अिन वदेीमा
भाग लन्छन।् खाँदनैन र्? 19मरेो मतलब यो होइन िक मतू मा चढाएको मास ुअरू
साधारण मास ुभन्दा अझ दामी हो। अिन म स म्झिदन िक त्यो मिूतर् पिन साधारण मिूतर्
भन्दा कुनै दामी मिूतर् हो। 20 तर म यसलाई के भन्छु भनःे मािनसले ब ल चढाउछन ्
त्यो शतैानलाई चढाएको हो, परमे रलाई होइन। र ितमीहरू शतैानिसत कुनै कुराको
भागीदार बन भन्ने म चाहन्न। 21 ितमीहरू शतैानको कचौराबाट र भकुो कचौरा
दवुबैाट िपउन सक्दनैौ। ितमीहरूले भकुो टेबलमा र शतैानको टेबल दबुबैाट खान
सक्दनैौ। 22 के ितमी भलूाई रस उठाउन ु चाहन्छौ? हामी उहाँ भन्दा ब लया छौं
र? छैनौं।

आफ्नो स्वतन् ा परमे रको मिहमाको लािग योग गर
23 ितमीहरू भन्छौ, “सबै कुरामा अनमुित छ।” तर सबै कुरा हा ो िन म्त रा ो

छैन।् “सबै कुरामा अनमुित छ।” तर ती कुराहरूले सबलैाई ब लयो बनाउदँनै।
24 ित ो आफ्नो मा काम गन कोिशश नगर। अरू मािनसको लािग भलो हुने
काममा पिन कोिशश गन ुर् पछर्।

25 मास ु पसलमा के बिेचन्छ? िववकेको खाितर केही सोधपछु नगरी त्यो
खाओ। 26 ितमीले त्यो खान सक्छौ “िकन िक यो पथृ्वी र यसको हर चीज भकैु
हो।”✡

27यिद कुनै िव ास नगन मािनसले ितमीलाई उिसत भोजन गनर् बोलाउला अिन
ितमी जान चाहन्छौ भने ित ो अिघ ल्तर जे रा खन्छ खाऊ। खान ु उिचत छ अथवा
छैन भन्ने नगर। 28 तर कसलैे “त्यो मास ु त मिूतर्मा ब ल पो चढाएको िथयो”
भनछे भने त्यो नखाऊ, जनु मािनसले ितमीलाई भन्यो िक त्यो मास ु मिूतर्मा चढाएको
✡ 10:26: 2:41; 50:12; 89:11 बाट उ तृ ग रएको।
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िथयो, उसका िन म्त अिन ती मािनसहरूका िन म्त जसले त्यस्तो मास ुखान ुअनिुचत
मान्छन।् 29 ितमीले नै त्यो अनिुचत ठानौला भन्ने मलाई लाग्दनै। तर अरूले त्यो
अनिुचत हो भनी ठान्न सक्छ। त्यही एउटा कारणले म त्यो मास ु खाँिदन। अक
मािनसको सोचाईको आधारमा म मरेो स्वतन् तालाई िवचार गनर् िदिंदन। 30 यिद म
कृतज्ञतापवूर्क भोजन खाँदछु, म िकन केही चीजको लािग परमे रलाई धन्यवाद
िददंा िकन मरेा िनन्दा हुन?े

31 यसकारण ितमीहरू खाऊ, िपऊ, जे सकैु गर, तर त्यो परमे रको
मिहमाकोलािग गर। 32 त्यस कारले कुनै काम नगर जसले अरूको िवचारमा
चोट पयुार्उन ु सक्छः जस्तै यहूदीहरू, ीकहरू अथवा परमे रको मण्डली। 33 म
त्यसै गछुर्। म हरेकलाई हरतरहले खशुी पानर् खोज्छु। मलैे किहल्यै पिन आफूलाई
मा लाभ गराउने कुनै काम गन कोिशष गरेको छैन। म धरैेभन्दा धरैे मािनसको
भलाई गन कुरहारू कोिशष गछुर् जसमा िक मलैे ितनीहरूलाई बचाउन ु सकँु।

11
1 मरेो उदाहरण लने चे ा गर जस्तो म ी को उदाहरण लन्छु।

मा लकको अधीनमा हुन ु
2 म ितमीहरूको शसंा गदर्छु कारण ितमीहरूले सबै कुरामा मलाई सम्झन्छौ

अिन मलैे िदएको िशक्षालाई ितमीहरूले ठीकसगँ पालन गदर्छौ। 3 म चाहन्छु िक
ितमीहरूले यो पिन जािन राखः त्यके मािनसको िशर ी हुनहुुन्छ। अिन ीको
िशर परुुष हो। र ी को िशर परमे र हुन।्

4 हरेक परुुष जसले िशरलाई छोपरे अगमवाणी गदर्छ वा ाथर्ना गदर्छ उसले
िशरलाई अनादर गदर्छ। 5 तर हरेक ी जसले ाथर्ना वा अगमवाणी गदर्छे उसले
आफ्नो िशर ढाक्न ुपछर्। यिद उसको िशर छोिपन भने उसलेआफ्नो िशरलाई अनादर
गरेकी हुन्छे। तब ऊ िशर खौरेकी ी जस्तै हुन्छे। 6 कुनै ीले आफ्नो िशर छो प्दन
भन,े तब यो उसले जम्मै केश काटेको जस्तै छ। तर जब केश काट्न ु वा िशर खौरन ु
एउटी ीको लािग शरमको कुरा हुन्छ यसलैे आफ्नो िशर छोप्न ु पछर्।

7 परुुषले आफ्नो िशर ढाक्न ु पदन। िकन? ऊ परमे रको ितरूप हो ऊ
परमे रको मिहमा हो। तर मिहला परुूषको मिहमा हो। 8 परुुष ीदे ख आएको
होइन, तर ी परुुषदे ख आएको हो। 9 अिन परुुष ीको लािग बिनएको होइन तर

ी परुुषको लािग बिनएकी हो। 10 र त्यसकैारणले अधीनताको िचन्ह स्वरूप ीले



1 को रन्थी 11:11 xx 1 को रन्थी 11:25

आफ्नो िशर केही चीजले छोपकेी हुनपुछर्। स्वगर्दतूहरूको कारणले उसले यसो गन ुर्
पदर्छ।

11 तथािप भमुा ी परुुषकोलािग महत्वपणूर् छ र परुुष ीको लािग महत्वपणूर्
छ। 12 यो साँच्चो हो िक ी परुुषदे ख आएकी हो तर परुुष पिन ीबाट जन्मकेो
हो। वास्तवामा सबै कुरो परमे रबाटै आउँदछ।

13 यो आफै िनणर्य गर के ीले आफ्नो िशर नढाकी ाथर्ना गन ुर् ठीक होला?
14 लामो केश रा ु परुुषको िन म्त शरमको कुरो हो भन्ने कुरो कृित ध रले
हामीलाई िसकाउँछ। 15 तर लामो केश हुन ु ीको िन म्त सम्मानको कुरो हुन्छ।

ीलाई आफ्नो िशर ढाक्नलाई लामो केश िदइएको छ। 16 यस िवषयमा कोही
मािनस अझै बहस गनर् खोज्छन।् हामी र परमे रका मण्डलीहरूको त्यस्तो वहार
छैन।

भकुो भोज
17 अब यी िवषयहरूमा म ितमीहरूलाई भन्छु, ितमीहरूको शसंा गिदर्न।

ितमीहरूका सभाले सहायता भन्दा ितमीहरूलाई खित नै गछर्। 18 पिहलो कुरो त,
म सनु्दछुै िक मण्डलीमा जब ितमीहरू भलेा हुदँछौ ितमीहरू बाँिडन्छौ। अिन केही
अशंमा म यस कुरालाई पत्याउँछु। 19 ितमीहरूको बीचमा फाटो आउन ु आवश्यक
छ, त्यसले ितमीहरू मध्ये को चाँिह वास्तिवक िव ासी हो थाहा हुन्छ।

20जब ितमीहरू सबै एक हुन्छौ ितमीहरूले वास्तवमा भकुो भोज खाइरहकेा
हुदँनैौ। 21 िकन? िकनभने जब ितमीहरू खान्छौ एउटाले अकार्लाई नपख
खान्छौ। कितले अ लकित पिन खानै वा िपउनै नपाई कित चाँिह टन्न भइसक्छन।्
22 ितमीहरू आफ्नै घरमा खान अिन िपउन सक्छौ! यस्तो लाग्छ, ितमीहरू सोच्छौ
िक परमे रको मण्डली महत्वहीन छ। जो गरीब छ ितनलाई ितमीहरू शरममा
पादर्छौ। म के भन ु?ँ म ितमीहरूको शसंा गिदर्न।

23 ितमीहरूलाई म त्यही िशक्षा िददंछुै जनु मलैे भबुाट पाएँ त्यो रात जब यशे ू
प ाउ पन ुर्भयो, उहाँले रोटी लनभुयो। 24 र त्यसको िन म्त धन्यवाद िदनभुयो।
अिन उहाँले रोटी भाँच्न ु भयो र भन्नभुयो, “यो मरेो शरीर हो, यो ितमीहरूकोलािग
हो। यो मरेो समझना को िन म्त गर।” 25 उसरी नै उनीहरूले खाए पिछ यशेलूे
दाखरसको कचौरा लनभुयो। यशेलू े भन्नभुयो, “यो दाखरस परमे रबाट आफ्ना
मािनसलाई नयाँ करार हो। यो नयाँ करार मरेो रगतिसत शरुू हुदँछ। जिहले पिन



1 को रन्थी 11:26 xxi 1 को रन्थी 12:6

ितमीहरू यो िपउँछौ मरेो सम्झनामा गन गर।” 26जब-जब ितमीहरू यो रोटी खाँदछौ
र यो कचौराबाट िपउँदछौ उहाँ नआउञ्जले भकुो मतृ्यकुो घोषणा गदर्छौ।

27 त्यसकैारण कसलैे अयोग्य रीितले रोटी खान्छ वा कचौराबाट िपउँछ भन,े
उसले भकुो शरीर र रगतको िवरु पाप गछर्। 28 हरेकले रोटी खान र कचौराबाट
िपउन अिघ आफ्नो हृदय जाँच्न ु पछर्। 29 यिद कसलैे त्यो भकुो शरीर हो भन्ने
निचनी रोटी खायो र कचौराबाट िपयो भने उसको ख्वाई र िपयाईले आफैमा
न्यायाकोलािग दण्ड िनम्त्याउछ। 30 त्यसै कारणले ितमीहरूका समाजमा धरैेजना
रोगी औ कमजोरीहरू छन ् र कित मरेर गए 31 तर हामीले आफैलाई ठीकिसत
जाँच्यौं भने परमे रले हामीलाई जाँच्न हुदँनै। 32 तर जब भलूे हामीलाई जाँच्न ु
हुन्छ उहाँले सही मागर् दशर्नको लािग हामीलाई अनशुािसत गराउन ु हुन्छ तािक
यो ससंारका अरू मािनसहरू सरह ितमीहरूलाई दण्ड नहोस ्भनी उहाँले यसो गन ुर्
हुन्छ।

33 यसलैे मरेा दाज्य-ूभाइ, िददी-बािहनीहरू हो, जब ितमीहरू खानका िन म्त
भलेा हुन्छौ एका-अकार्लाई पखर्। 34 कोही भोकाएको छ भने आफ्नै घरमै
खाओस।् यसै गर जसमा िक ितमीहरूको जमघटले ितमीहरूमािथ नै परमे रको
दण्ड निनम्त्याओस।् अरू कुराहरू बारे के कसो गन ुर् त्यो म जब आउँछु, भन्नछुे।

12
पिव आत्माको उपहारहरू

1 दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू, अब म चाहन्छु िक ितमीहरूले आ त्मक
वरदानहरू बारे जान। 2 ितमीहरूले िव ासी बन्न अिघ आफूले िवगत जीवनको
सझंना गर। ितमीहरू केही रहस्यमय श ितर खचीएर जीवनहीन मिूतर् पजू्न
लागकेो िथयौ। 3 म ितमीहरूलाई भन्छु कसलैे परमे रको आत्मा िवना “यशे ू

ािपत होऊन” भन्ने छैन अिन कसलैे पिन पिव आत्माको सहायता िबना “यशे ू
भ ु हुन” भन्न सक्दनै।
4 आ त्मक वरदानहरू थ रथ रका हुन्छन ्तर ती सबै एउटै आत्माबाट हुन्छ।

5सवेा गन िविभन्न त रकाहरू छन।् सबै ती उपायहरू एउटै उही भबुाट हो। 6अिन
परमे रले मानव जाितमा गन कामका उपायहरू एउटै परमे रबाट हुन।् त्यके
कुरो गनर् परमे रले हामी सबमैा काम गन ुर् हुन्छ।
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7 त्यकेमा आत्माको उपहार दे सिकन्छ। आत्माले सबकैो भलोको िन म्त
उपहार िदन्छ। 8आत्माले एक मािनसलाई ज्ञानी कुरा गन उपहार िदन्छ। अिन त्यही
आत्माले अक लाई ब ु मानी कुरा गन वरदान िदन्छ। 9 त्यही आत्माले कसलैाई
िव ास िदलाउछँ। अिन त्यही एक आत्माले अरू कसलैाई रोग िनको पान वरदान
िदन्छ। 10 त्यही आत्माले एउटालाई अ यर्कमर् गन अिन अक लाई अगमवाणी
गन श , अक लाई शु र अशु आत्मा खटु् ाउन सक्ने श िदन्छ। त्यही
आत्माले नै एउटालाई िविभन्न भाषा बोल्ने वरदान िदन्छ र कोही अकार्लाई ती
भाषाहरू अनवुाद गन वरदान िदन्छ। 11 एउटै आत्मा, अिन त्यही आत्माले यी सब
थोक गछर्। त्यकेलाई के िदन ु पन त्यो आत्माले नै िनणर्य गछर्।

ी को शरीर
12मािनसको शरीर एउटै मा हो तर यसका अनके अगंहरू हुन्छन।् हो, शरीरका

धरैे अगंहरू छन,् तर ती सब अगंहरूले एउटै शरीर बनाउछँन।् ी पिन त्यस्तै
हुनहुुन्छः 13 हामीहरूमा कित यहूदीहरू छौं र कित गरै-यहूदीहरू छौ। हामीहरूमा
कित कमाराहरू छौं र कित मु छौ। तर हामी सबै एउटै शरीर बिनन ु बि स्मा
पाएका छौं। हामी सबलैे त्यही एउटै आत्मा पाएका छौं।

14 मािनसको शरीर एउटा अगंले मा बिनएको हुदँनै तर धरै अगंहरू हुन्छन।्
15 खु ाले भन्न सक्ला, “म शरीरको होइन हातले भन्ला म शरीरको होइन।” तर
त्यसो भन्दमैा ख ु ालाई भन्न स ै न यो शरीरको एक अगं होइन। 16 कानले भन्न ु
सक्ला, “म आखँा होइन। यसकारण म शरीरको होइन।” तर यसो भन्दमैा कानलाई
भन्न सिकंदनै, कान शरीरको होइन। 17 यिद जम्मै शरीर एउटा आखँो हुदँो हो त
शरीरले कसरी दे े िथयो। यिद जम्मै शरीर एउटा कान हुदँो हो ता शरीरले कसरी
सनु्ने िथयो? 18-19 यिद शरीरको त्यके अगं एउटै मा हुदँो हो त त्यहाँ शरीरै
हुने िथएन। तर साँच्चै परमे रले शरीरमा आफूले चाहे जस्तै गरी ती अगंहरूलाई
रा खिदन ु भयो। उहाँले त्यके अगंलाई आफ्नो ठाँउमा रा ु भयो। 20 अिहले यो
जनु अवस्थामा छ अगंहरू धरैे छन ्तर शरीर एउटै छ।

21 आखँाले हातलाई भन्न सक्दनै। “मलाई ित ो खाँचो छैन”अिन टाउकोले
ख ु ा हरूलाई “मलाई ितमीहरूको खाँचो छैन” भन्न सक्दनै। 22 होइन। शरीरका
ती अगंहरू जसलाई हामी दवुर्ल सम्झन्छौं वास्तवमा ितनीहरू खबुै महत्वपणूर्
हुन्छन।् 23 अिन शरीरका तचु्छ ठािनएका ती अगंहरूलाई खबुै बचाइन्छ। अिन
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शरीरका जनु अगंहरूलाई हामी लकुाउन चाहन्छौ ितनलाई हामी िवशषे ध्यान
िददंछौं। 24 हा ा शरीरका अझ सनु्दर अगंहरूलाई धरैे िवशषे ध्यान िदइन्छ। तर
परमे रले शरीरको यसरी गठन गन ुर् भएको छ िक उहाँले ती सम्मान नभएका
अगंहरूलाई अझ धरैे सम्मान िदन ु भएको छ। 25 हा ो शरीरको भाग भाग
नछु योस ् भनी परमे रले यसो गन ुर् भएको हो। िविभन्न अगंहरूले आपस्तमा
उसरी नै ध्यान िदने गरून।् परमे र त्यही चाहन ु हुन्छ। 26 शरीरको कुनै एक
अगंले दःुख पायो भने सम्पणूर् शरीरले दःुख पाउछँ। अथवा यिद हा ो शरीरको
एउटा अगंले सम्मान पाए अरू जम्मै अगंहरू पिन समान रूपले सम्मािनत बन्नछेन।्

27 ितमीहरू जम्मै सामिूहक रूपले ी को एक शरीर हौ। ितमीहरू त्यके
शरीरका अगं हौ। 28 अिन मण्डलीमा, परमे रले े रतहरूलाई पिहलो,
अगमव ाहरूलाई दो ो र िशक्षाहरूलाई ते ो स्थान िदन ु भएको छ। त्यसपिछ
परमे रलेआ यर्कमर्हरू गनहरूलाई, रोग िनको पान वरदान पाएकाहरूलाई, मदद
गनर् सक्नहेरूलाई, अगवुाइ गन सक्ने क्षमता भएकाहरूलाई अिन िविभन्न थ रका
भाषा बोल्ने वरदान पाएकाहरूलाई स्थान िदन ु भएको छ। 29 सबै मािनस े रतहरू
होइनन।् सबै अगमव ाहरू होइनन,् सबै िशक्षकहरू होइनन।् आ यर्कमर् सबलैे
गनर् सक्दनैन।् 30 रोग िनको पान वरदान सबलैे पाएका छैनन।् सबलैे िविभन्न
थ रको भाषा बोल्न स ै नन।् सबलैे ती भाषाहरू को अथर् खलुाउन सकदनैन।्
31 तर ितमीहरूले आत्मको अझै ठूलो वरदान लन ु चाहकेो हुनपुछर्।

13
मे नै सव म उपहार हो

1 अिन अब म सबै भन्दा महत्वपणूर् मागर् बताउने छु। मािनसहरूका र
स्वगर्दतूहरूका िविभन्न भाषाहरू म बोल्न सकँुला। तर मिसत मे नै छैन भने म
खाली एउटा टङ्टङे घण्टी वा झ्याम-्झ्यामे झ्याम्टा मा हु।ँ 2 मिसत अगमवाणी
गनर् सक्ने वरदान होला। म परमे रको जम्मै रहस्य बझु ूलँा र हरेक कुरो जान ुलँा,
अिन मिसत यित ठूलो िव ास होला िक म पहाडहरू पिन हल्लाउन सकँुला।
तर यितको श ममा आिजर्त हुदँा पिन यिद ममा मे नभए म केही होइन।
3 मािनसहरूलाई खवुाउन आफूिसत भएको सब कुरा िदन सकँुला र आफ्नो शरीर
समते आहुितको रूपमा जलाउन सकँुला। तर यिद मिसत मे छैन भने म केही पिन
हनै।
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4 मे धयैर् हुन्छ, मे दयाल ु हुन्छ, मेले ईष्यार् गदन यसले घमण्ड गदन। 5 मे
रुखो हुदँनै, मे स्वाथ हुदँनै र मे सिजलै रसाह बन्दनै। मेले आफ्नो िवरू
ग रएको खराबीको िहसाब राख्दनै। 6 मे खराबमा खशुी हुदँनै तर मे सत्यिसत
आन न्दत हुन्छ। 7 मेले सबै कुरा धयैर्पवूर्क सहन्छ। मेले सधँ ै िव ास गछर्, सधँै
आशा गछर् र यो द रलो उिभन्छ।

8 मे किहल्यै िस दनै। अगमवाणीहरू टुिँगन्छन।् भाषाहरू बोल्ने वरदान
समा हुन्छ, ज्ञानका उपहार समा हुन्छ। 9 यी कुराहरू िस न्छन,् िकनभने
हामीमा भएको ज्ञान र यी अगमवाणीहरू पणूर् छैनन।् 10 तर जब धरैे पणूर्ता आउँछ
तब ती अपणूर्ताको अन्त्य हुनछे। 11 जब म बालक िथएँ, म बालक जस्तै बोलें,
बालक जस्तै सोचें, बालकले जस्तै योजनाहरू बनाएँ। जब म एउटा मािनस भएँ,
मलैे ती बालकपनको त रकाहरू त्यािगिदएँ। 12 हामीिसत पिन त्यस्तै हो। अिहले
हामी सफािसत दे े छौ। अिहले म खाली एक अशं मा जान्दछु। तर त्यस बलेा
म परैू जान्ने छु जस्तो परमे रले मलाई जान्दछन।् 13 यसलै,े यी ितन कुराहरू
रिहरहनछेन ्िव ास, आशा र मे। अिन ियनीहरूमा सबभैन्दा ठूलोचैं मे हो ।

14
आ त्मक वरदानहरूलाई मण्डलीको म तमा लगाऊ

1 मे ितमीहरूको ल य हुन ु पछर्। ितमीहरूले साँच्चै आ त्मक वरदानहरू
पाउने इच्छा रा ु पछर् खास गरी अगमवाणी गन वरदान। 2 िकनभने जो िविभन्न
भाषाहरूमा बोल्छ मािनससगँ बोल्दनै, तर ऊ परमे रिसत बोल्छ। कसलैे उसलाई
बझु्दनै। ऊ आत्मा ारा ग ु ी सत्य बोल्छ। 3 तर जसले अगमवाणीहरू गछर् उसले
मािनसहरूिसत बो लरहकेो हुन्छ उसले मािनसहरूलाई बल, उत्साह र सखु िदन्छ।
4 जसले अन्य भाषामा बोल्छ आफूलाई मा म त ग रहकेो हुन्छ। तर जसले
अगमवाणी बोल्छ उसले सारा मण्डलीलाई म त परुयाइरहकेो हुन्छ।

5 म ितमीहरू सबलैाई िविभन्न भाषा बोल्ने वरदान िमलोस ्भन्ने चाहन्छु। तर
अझ,ै म ितमीहरूले अगमवाणी गन ुर् पछर् भन्ने चहान्छु। िविभन्न भाषाहरूमा बोल्न
सक्ने भन्दा जसले अगमवाणी गछर् त्यो ठूलो हो। तर ती भाषाहरूको उल्था पिन
गनर् सक्ने भए त्यो िविभन्न भाषाहरूमा बोल्ने पिन अगमवाणी गन जि कै हो।
त्यसो हो भने उसले जे भन्छ त्यसबाट मण्डली पिन उपकृत हुन्छ। 6 दाज्य-ूभाइ
िददी-बिहनीहरू, यिद म िविभन्न भाषाहरूमा बोल्दै ितमीहरूकहाँ आएँ भने त्यसले
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ितमीहरूलाई के फाईदा हुन्छ? हुदँै हुदँनै। यिद म ितमीहरूकहाँ कुनै नयाँ सत्य,
अथवा केही ज्ञान अथवा केही अगमवाणी वा केही िशक्षा लएर आएँ भने मा
ितमीहरूलाई फायदा हुन्छ। 7 त्यो खाली िनज व चीजहरूबाट िनकालकेो आवाज
जस्तो मा हुनछे, बाँसरूी अथवा साराङ्गी। यिद सगंीतको आवाज स्प छैन भने के
गीत बाजाइँदछै ितमीहरूले बझु्ने छैनौं। गीत बझु्नकुो लािग त्यके आवाज स्प
हुन ु पछर्। 8 य ु मा यिद तरुहीले स्प स्वर िनकालने भने य ु को लािग को तयार
हुनछे?

9 ितमीहरूलाई पिन त्यस्तै हो। ितमीहरूको िज ोबाट शब्द हुनपुछर्। यिद
ितमीले िसत बोल्न सकेनौ भने ितमीले के भन्दछैौ कसलैे बझु्न सक्दनै। त्यो
खाली ितमी हावािसत बोलकेो जस्तो मा हुनछे। 10 त्यो साँचो हो, ससंारमा घरैे
िकिसमका भाषाहरू छन ् अिन ती सबै अथर् हुन्छन।् 11 यसकैारण, यिद कसलैे
मलाई केही भनकेो अथर् मलैे बिुझन भने म सझंन्छु उसले िवदशेी कुरा गदछ र
उसले मलाई िवदशेी सझंन्छ। 12 ितमीहरूलाई पिन त्यस्तै हौ। ितमीहरू पिन खबु
आ त्मक वरदानको िन म्त इच्छा गर। यसकैारण जनु वरदानले मण्डली अझ द रलो
हुन्छ त्यही पाउने इच्छा गर।

13 यसकारण जसले िविभन्न भाषा बोल्ने वरदान पाएको छ उसले आफूले
बोलकेा कुराहरूको अनवुाद पिन गनर् सक्ने हुने ाथर्ना गरोस।् 14 यिद म िविभन्न
भाषामा ाथर्ना गछुर् भने मरेो आत्माले ाथर्ना गछर् तर मरेो मन त्यसमा सलंग्न
हुदँनै। 15 तब मलैे के गन ुर्पछर्? म मरेो आत्माले ाथर्ना गनछु र मरेो मनले पिन
ाथर्ना गनछु। मरेो आत्माले गाउनँछे र मनले पिन गाउनँछे। 16 ितमी ित ो आत्माले

परमे रको शसंा गरौला तर साधारण मािनसले ित ो धन्यवादमा “आिमन” भन्न
सक्दनै। िकनभने ितमीले के भन्दछैौ उसले बझु्न स ै न। 17 परमे रलाई ित ो
धन्यवाद असल भए पिन, तर त्यसले अरू मािनसलाई द रलो बिनन सहायता गदन।

18 म परमे रलाई धन्यवाद िददँछु कारण ितमीहरू सबकैो भन्दा म िविभन्न
भाषाहरू बोल्न सक्षम छु। 19 तर मण्डलीमा िविभन्न भाषाका हजारौं शब्दहरू
भन्न ु भन्दा म जनु भाषा बझु्छु त्यसको पाँचवटा शब्द बोल्न ु रूचाउछुँ। बरू म
बझुरे बोल्छु जसमा िक बोल्न ु रूचाउछुँ। बरू म बझुरे बोल्छु जसमा िक अरूलाई
िसकाउन सकँु।

20 दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू हो! केटाकेटीहरूले जस्तो नसोच। नरा ा
कुराहरूमा बालकहरू जस्ता होऊ। तर आफ्नो िवचारमा ितमीहरू प रपक्व मािनस
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बन। 21 वस्थामा ले खएको छः

“िविभन्न भाषा बोल्ने मािनसहरू लएर,
अिन िवदशेीहरूकै ओठ चलाएर,

म ितनीहरूिसत बोल्छु।
तथािप ितनीहरूले मलाई सनु्दनैन।्” यशयैा 28:11-12

भु त्यसै भन्नहुुन्छ।
22 यसकैारण िविभन्न भाषामा बोल्ने वरदान िव ास नगन मािनसहरूको माण

हो, िव ास गनहरूको होइन। अिन अगमवाणी ितनीहरू िन म्त हो जसले िव ास
गछर्न,् िव ास नगनहरूलाई होइन। 23 मािनलऊे, मण्डलीका सारा सदस्यहरू एक
ठाउँमा भलेा भएका छन ्अिन ितमीहरू िविभन्न भाषाहरूमा बोल्छौ। यिद कितपय
मािनसहरू जसले बझु्दनै अथवा त्यहाँ कितपय िव ास नगने मािनसहरू सभामा
आउँछन।् ती मािनसहरूले ितमीहरूलाई बौलाहा भन्ने छैनन?् 24 तर मािनलऊे
ितमीहरू सबेअगमवाणी बोल्दछैो अिन कुनै िव ास नगन मािनस िभ पस्छ वा कुनै
अबझु मािनस िभ पस्छ। त्यस मािनसलाई उसको पाप दखेाइन्छ, अिन ितमीहरू
सबलैे बोलकेा कुराहरूबाट ऊ जाँिचन्छ। 25 त्यस मािनसको हृदयका ग ु कुराहरू
कट हुदँछ। तब त्यो मािनस झकु्नछे अिन परमे रको आराधना गनछ। उसले

भन्नछे, “साँच्च,ै परमे र ितमीहरूिसतै रहछेन।्”
ित ो सभाहरूले मण्डलीको म त गरोस ्

26 यसकारण दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू हो। ितमीहरूले के गन ुर् पछर्? जब
ितमीहरू भलेा हुन्छौ, कसिैसत गीत हुन्छ, कसिैसत िशक्षा हुन्छ, कसिैसत
परमे रको नयाँ सत्य हुन्छ, फे र अक एकजनािसत िविभन्न भाषा बोल्ने हुन्छ
अिन अक चाँिह त्यो भाषा ाख्या ग रिदने हुन्छ। यी सब कुराको उ शे्य
मण्डलीलाई द रलो बनाउन ु हो। 27 जब ितमीहरू भलेा हुदँछौ, यिद कुनै मािनसले
खाली दइुजना होऊन ्अथवा तीनजना भन्दा वशेीले नबोलनु।् ितनीहरू एक पिछ
अक पालिैसत बोलनु।् अिन अक मािनसले ितमीहरूले बोलकेो भाषा अनवुाद
ग रिदन ु पछर्। 28 तर यिद त्यहाँ कुनै अथर् खोल्ने छैन भने त्यो िविभन्न भाषा
बोल्ने मािनस मण्डलीको सभामा चपुचाप बसोस।् त्यस मािनसले खाली आफैं िसत
र परमे रिसत मा बोल्न ु पछर्।
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29 अिन खाली दइु वा तीनजना अगमव ाहरू मा बोल्नपुछर्। अरूहरूले
के भिनन्छ त्यो जाँच्न ु पछर्। 30 अिन बिसरहकेो कुनै मािनसलाई परमे रबाट
सन्दशे आयो भने बोल्दै गन पिहलो मािनस रोिकन ु पछर्। 31 ितमीहरू सबलैे एक
पिछ अकार्ले अगमवाणी िदन सक्छौ। त्यस कारले सबै मािनसलाई िसकाउन ु र
उत्सािहत तलु्यान ु सक्छौ। 32 अगमव ाहरूको आत्मा अगव ाहरूकै अधीनमा
हुन्छ। 33 िकनभने परमे र गोलमालको परमे र हुन ु हुन्न, तर शा न्तका
परमवे र हुन ु हुन्छ।

34 मण्डलीको सभामा ीहरू चपुचाप ब ु पछर्। परमे रका मािनसहरूको सबै
मण्डलीहरूमा यस्तै हुनपुछर्। ीहरूलाई बोल्ने अनमुित छैन। ितनीहरू अधीनमा
रहनपुछर्, जस्तो मोशाको िनयमले पिन भन्छ। 35यिद ीहरूले कुनै कुरो जान्न चाहे
ितनीहरूले आ-आफ्नो पितहरूलाई घरमा सोध्न ु पछर्। मण्डलीको सभामा बोल्न ु

ीहरूको िन म्त शमर्को कुरो हो।
36 के परमे रको िशक्षा ितमीहरूबाट आएको हो? होइन। िक त्यो िशक्षा पाउने

ितमीहरू मा हौ? होइनौ। 37 यिद कसलैे आफु अगमव ा हु ँ अथवा आ त्मक
वरदान पाउने हु ँ भन्ने सम्झन्छ भने त्यस मािनसले बझुोस ् िक मलैे ितमीहरूलाई
जे लखे्दछुै त्यो भकुो आज्ञा हो। 38 यिद त्यस मािनसले यो जान्दनै भने उसले
परमे रलाई जान्दनै।

39 यसकैारण मरेा ि य दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू, ितमीहरूले अगमवाणी गन
साँचो चाहना गर। अिन िविभन्न भाषाहरूमा बोल्न ु नछोड। 40 तर त्यके कुरो रा ो
र व स्थत ढङ्गले ग रन ु पछर्।

15
ी को बारेमा ससुमाचार

1 अब दाज्य-ूभाइ, िददी-बिहनीहरू, मलैे ितमीहरूलाई जनु ससुमाचर भनें
त्यसको सम्झना गराउन चाहन्छु। ितमीहरूले त्यो ससुमाचार पायौ र ितमीहरू
त्यसमा द रलो बिनएका छौ। 2समुाचारको कारणले ितमीहरू बचाइयौ। तर मलैे यो
चार गरेको त रकाको िव ासमा अडीक बस। न ितमीहरूको िव ास थर्को

िव ास हो।
3मलैे पाएकै समाचार ितमीहरूलाई िदएँ। मलैे खबुै महत्वपणूर् कुरो ितमीहरूलाई

िदएँ िक हा ो पापहरूको िन म्त ी को मतृ्य ु भयो, जस्तो धमर् शा े भन्छः 4 िक
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ी गािडए अिन तीन िदन पिछ बौ रए, जस्तो धमर्शा ले भन्छ; 5अिन प सुकहाँ
र पिछ बा जना े रतहरकहाँ एउटै समयमा ी दखेा पन ुर्भयो। 6 त्यसपिछ पाच ँ
सय भन्दा बशेी भाइहरूकहाँ ी एकैचो ट दखेा पन ुर् भयो। कितपय दाज्य-ूभाईहरू
आज सम्म जीिवत छन ्त कोही म रसके। 7 अिन ी याकूबकहाँ दखेा पन ुर्भयो
र केही पिछ सबै े रतहरूकहाँ दखेा पन ुर्भयो। 8 सबभैन्दा पिछ ी मकहाँ दखेा
पन ुर् भयो। म स्वभािवक समय भन्दा पिहल्यै जन्मकेो बालक जस्तो िथए।

9 जम्मै े रतहरू मभन्दा ठूला छन ्िकनभने मलै े परमे रको मण्डलीको खदेो
गरें। त्यसलैे म चलेा कहलाइन ु पिन लायकको छैन। 10 तर म जे छु, परमे रको
अन ु हले छु। अिन उहाँले मलाई िदनभुएको अन ु ह थर्मा गएन। मलैे अरू
सबै े रतहरूले भन्दा धरैे क ठन काम गरें। वास्तवमा काम गन म होइन तर त्यो
मसीत भएको परमे रको अन ु ह हो। 11 यसथर् मलैे चार गरेको अरू े रतहरूले
ितमीहरूलाई चार गरेको यो कुनै महत्वपणूर् कुरो होइन। तर हामी त्यही चार
गदर्छौं, जनु ितमीहरूले िव ास गरेकाछौ।

हामी मतृ्यबुाट बौराइन्छौं
12 ी मतृ्यबाट बौरी उठ्न ु भयो भन्ने चार ग रन्छ। तब ितमीहरूमा कित

जनाले िकन भन्छन ् िक पनुरुत्थान भएको छैन? 13 यिद मािनसहरू मतृ्यबुाट
किहल्यै पनुरुत्थान हुदँनैन ्भन,े ी पिन मतृ्यबुाट बौ रन ु भएको िथएन। 14 यिद

ी नबौ रन ु भएको भए, हा ो चार थर् छ। अिन ितमीहरूको िव ास थर्
हुन्छ। 15 अिन ी लाई परमे रले बौराई उठाउन ु भएको िथयो भन्ने चारको
लािग परमे र समक्ष हामी दोषी बिननछेौ। िकनभने यिद मतृ्यबुाट पनुरुत्थान िथएन
भने तब परमे रले यशेलूाई कदािप बौराउन ुभएन। 16यिद मािनस मतृ्यबुाट बौराइन ु
सिकदनै भने ी पिन मतृ्यबुाट बौराइन ु भएन। 17 अिन यिद ी मतृ्यबुाट
बो रइन ु भएको िथएन। भने ितमीहरूको िव ास थ हो, ितमीहरू अझै आफ्नो
पापको दोषी छौ। 18 अिन ती ी मा मनहरू पिन न ै भए। 19 यिद ी मा हा ो
आशा ससंारमा यसै जिुनको लािग मा हो भने हामी अरू जम्मै मािनसहरू भन्दा
ज्यादा दःुखी छौं।

20 तर वास्तवमा ी मतृ्यबुाट बौराइन ु भएको िथयो-मतृ्यमुा िनदाएका ती सबै
िव ासीहरू मध्ये उहाँ थम बौराइएको हुन ु हुन्छ। 21 एउटा मािनसको कारण्ले
पिन मािनसहरूमा मतृ्य ु आएको हो। यसथर् एउटै मािनस को कारणले पिन मतृ्यबुाट
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बौराई आयो। 22 आदममा जम्मै मािनसहरू मरे त्यसरी नै ी मा हामी सबै फे र
जीिवत तलु्याइनछौं। 23 तर हरेक मािनसलाई उिचत मले जीवनमा बौराइन्छ।
बौरीनहेरूमा ी थम हुनहुुथ्यो। त्यसपिछ जब ी आउनु हुन्छ, ी मा हुने
सबै मािनसहरूलाई फे र बौराइनछे। 24 अिन तब अन्त आउनछे। ी ले जम्मै
शासकहरूलाई, अिधकारीहरूलाई र श लाई न पान ुर् हुनछे। तब उहाँले िपता
परमे रको हातमा राज्य समु्पन ु हुन्छ।

25 जब सम्म परमे रले जम्मै श हुरूलाई ी को पाउमिुन दवाएर रा ु हुदँनै
त्यितज्जले सम्म ी ले राजाले झैं शासन चलाउन ु पछर्। 26 न ग रन ु पन
श हुरूमा मतृ्य ु अ न्तम हुनछे। 27 जस्तो धमर्शा ामा छन।् भिनन्छ, “परमे रले
त्यके थोक उहाँको अधीनमा गन ुर्भयो।”✡ जब धमर्शा मा भिनन्छ िक “ त्यके”

बस्त ु उहाँको अधीनमा गराइयो स्प अथर् लग्छ िक परमे रलाई यसमा स म्म लत
गराइएन। उहाँ परमे र नै हुनहुुन्छ जसले सबै थोक अधीनमा रा ु भयो। 28 जब
त्यके थोक ी को अधीनमा रा खन ु भयो। परमे रनै एक हुन ु हुन्छ जसले सब

कुछ ी को अधीनमा रा ु भयो। ी तब पु आफै पिन परमे रको अधीनमा
रा खयो। परमे रको अधीनमा रा खएको छ, तब परमे र सब कुराको पणूर् शासक
हुन ु हुन्छ।

29 एक पल्ट म रसकेका मािनसहरूलाई बौराइँदनै भने मरेकाहरूका िन म्त
बि स्मा लनहरूले के गछर्न?् यिद मरेकाहरू फे र बौरदँनैन ्भने ितनीहरूको िन म्त
बि स्मा िकन लइन्छ?

30 अिन हा ो चाँिह के हुन्छ त? हामी आफूले आफैलाई िकन त्यके घण्टा
आपतमा पादर्छौं? 31 म हरेक िदन मछुर्। यो साँचो हो, मरेा भाइहरू हो। यो त्यही
कारले साँचो हो जित ी यशे ू हा ा भमुा ितमीहरू भएकोमा म गवर् गदर्छु।

32 यिद खाली मानवताको कारणले मलैे एिफससमा जङ्गली जानवरिसत लडाइँ
गरें भने मले ै के लाभ पाएँ। यिद मािनसहरूलाई मतृ्यबुाट बौराइँदनै भने “खाऊँ,
िपऊँ िकनिक भो ल हामी मछ ं।”✡

33 ममा नपरः “खराब सगंतले असल बानी न गछर्।” 34 उिचत िबचारमा
आऊ र पाप गनर् छोड। ितमीहरूमा कितले परमे रलाई जान्दनैौ। ितमीहरूलाई
शरममा पान ुर् म यसो भन्छु।
✡ 15:27: 8:6 बाट उ तृ ग रएको। ✡ 15:32: 22:13;
56:12 बाट उ तृ ग रएको।
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हा ो कस्तो िकिसमको शरीर हुनछे?
35 तर कसलैे सोध्न सक्छन ्“मरेकाहरू कसरी बौरन्छन?् ितनीहरूको शरीर

कस्तो हुन्छ?” 36 यी सबै मखूर् हरू हुन।् जब ितमी केही रोप्छौ, भने बाँच्न
र बढन अिघ त्यो बीऊ माटोमा मछर्। 37 जब ितमीले केही रोप्छौ त्यस्को त्यही
“रूप” हुदँनै, जस्तो पिछ हुन्छ। जब ितमीले छरेका िथयौ त्यो वीऊ मा िथयो
चाहे गहु ँ होस ्अथवा अन्य कुन।ै तर परमे रले जे योजना गन ुर् भएको छ त्यसले
त्यही श रर पाउछँ। 38परमे रले त्यके िबऊलाई उसको शरीर िदनहुुन्छ। 39सबै
शरीरको मास ु एकै हुदँनैः मािनसहरूको मास ु एक कारको हुन्छ,औ पशहूरूको मास ु
अक कारको हुन्छ, पछंीहरूको िभन्दै हुन्छ, अिन माछाहरूको अक कारको
मास ु हुन्छ। 40 स्वग य शरीरहरू र पािथर्व शरीरहरू छन।् तर स्वग य शरीरहरूको
शोभा एक िकिसमको हुन्छ। पािथर्व शरीरहरूको शोभा िभन्दै िकिसमको हुन्छ।
41 सयूर्को एक कारको सनु्दरता छ, चन् माको अक िकिसमको सनु्दरता छ र
ताराहरूको अक कारको सनु्दरता छ अिन हरेक तारा आफ्नो सनु्दरतामा िभन्न
छ।

42 जीिवत तलु्याइएका मतृहरूको पिन त्यस्तै हुन्छ। “रोिपएको” शरीर कुहुने
हुन्छ। तर जब त्यस शरीरलाई जीिवत तलु्याइन्छ त्यो न हुदँनै। 43अनादरमा त्यो
“गािडन्छ,” मिहमामा त्यो जीिवत हुन्छ। दबुर्लतामा त्यो “गािडन्छ,” श मा
त्यो जीिवत हुन्छ। 44 शरीर जनु “रोिपन्छ” त्यो भौितक शरीर हो। जब त्यसलाई
बौराइन्छ त्यो आ त्मक शरीर हुन्छ।

भौितक शरीर छ र त्यहाँ आ त्मक शरीर पिन छ। 45 धमर्शा मा जस्तो
ले खएको छः “ थम मािनस एउटा जीिवत थोक भयो। तर अ न्तम आदम
आत्मा भयो जसले जीवन िदन्छ।” ✡ 46 आ त्मक मािनस पिहले आएन। भौितक
मािनस पिहले आयो। तब त्यसपिछ आ त्मक मािनस आयो। 47 पिहलो मािनस
पथृ्वीको धलूोबाट आयो। दो ो मािनस स्वगर्बाट आयो। 48 मािनसहरू पथृ्वीका
हुन।् ितनीहरू पथृ्वीको पिहलो मािनस जस्तो हुन।् तर ती मािनस जो स्वगर्का हुन ्
ती स्वगर्को मािनस जस्तै हुन।् 49 जसरी हामीहरू पथृ्वीका मािनस जस्तै बनाइयौं
त्यसलैे हामी स्वगर्का त्यो मािनस बिननकुो पिन बदली गराइन्छौ।

50 दाज्य-ूभाइ िददी-बिहनीहरू हो! म ितमीहरूलाई यो भन्छुः भौितक शरीरले
परमे रको राज्यमा भाग लन पाउदँनै। जनु कुरो त्यो कुनै अिवनाश कुरोमा
✡ 15:45: 2:7 बाट उ तृ ग रएको।
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भाग लन स ै न। 51 तर सनु, म यो रहस्य ितमीहरूलाई भन्छुः हामीहरू सबै मन
छैनौ, तर हामी सबकैो प रवतर्न हुनछे। 52 यसकोलािग खाली एकक्षण लाग्छ।
आखँा िझम्के जि कै िछटो हामी बद्लन्छौं। जब अ न्तम तरुही बज्छ तब यो
हुनछे। तरुही बज्नछे र मरेकाहरू अिवनाशी जीवनमा उठ्नछेन।् अिन हामी पिन
सबै बद्ली हुनछेौं। 53यो शरीर जनु नाश हुन्छ,अिवनाशी व पिह रनै पछर्। अिन
यो शरीर जनु मरणशील छ यसले अमरताको व पिह रनै पछर्। 54 यसलैे यो शरीर
जनु न हुन्छ त्यसले अिवनाशी धारण गदर्छ। र यो शरीर जनु मरणशील छ त्यसले
अमरता पिह रन्छ। जब यस्तो हुन्छ तब यस धमर् शा को भनाई सत्य ठह रन्छः

“मतृ्य ु िवजयमा िन लएको छ।” यशयैा 25:8

55 “हे मतृ्य!ु तरेो िवजय कहाँ छ?
िचहान! तरेो िवषदन्त श कहाँ छ?” होशे 13:14
56 मतृ्यकुो िबषदन्त नै पाप हो, अिन पापको श िनयम हो। 57 तर हामी
परमे रलाई धन्यवाद िददंछौं। उहाँले हामीलाई हा ा भ ु यशे ू ी ारा िवजय
िदन ु हुन्छ।

58 यसकैारण मरेा ि य दाज्य-ूभाई िददी-बिहनीहरू हो, द रलोिसत खडा हौ।
कुनै कुराले ितमीहरूलाई आफ्नो स्थानबाट िवच लत नपरोस।् सधँ ैआफूलाई भकुो
काममा लगाऊ। ितमीहरू जान्दछौ भमुा ितमीहरूको काम किहल्यै थर् जानछैेन।

16
अरू िव ासीहरूको लािग सं ह

1 अब परमे रका मािनसहरूको लािग अथर् सं ह बारेमा म लखे्छु। मलैे
गलाितयाका मण्डलीहरूलाई जसो गन ुर् भनकेो छु ितमीहरूले पिन उसै गन ुर्ः 2 त्यके
साताको पिहलो िदनमा ितमीहरू त्यकेले आफूले कमाएकोबाट जित पसैा सक्छौ
बचाउन।ु ितमीहरूले त्यो पसैा िवशषे ठाउँमा रा ु र त्यहीं रहोस।् यसथर् जब म
आउँछु पसैा सं ह गन आवश्यक हुदँनै। 3 जब म आउँला म कसलैाई ितमीहरूको
दान यरूशलमे लजैान पठाउँला। ती मािनसहरू ितमीहरू सबलैे पठाउन ु खोजकैे
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मािनस हुनछे। म ितनीहरूलाई प रचय-प हरू सिहत पठाउनछुे। 4अिन यिद उिचत
ठह रए, ितनीहरू मसगँै जानछेन।्

पावलको योजना
5 म्यािसडोिनया भएर जाँदा ितमीहरूकहाँ आउने मरेो योजना छ। िकनभने

म्यािसडोिनया भएर मरेो या ा गन इच्छा छ। 6 यिद सम्भव हुन सके, केही िदन म
ितमीहरूिसत बसुलँा। म िहउँद भ र पिन ितमीहरूिसत ब सक्छु। तब जहाँ-जहाँ म
जान्छु ितमीहरूले मरेो या ामा सहायता गनर् सक्छौ। 7 ितमीहरूलाई भटे्न म या ी
जस्तो आउँन चहाँिदन। यिद भकुो अनमुित भए, मरेो ितमीहरूसगँ लामो समय
सम्म ब े इच्चाछ 8 तर म एिफससमा पे न्तकोस सम्म ब छुे। 9 िकनभने त्यहाँ
भावपणूर् कायर्को एउटा िवशाल मौका हात लाग्नवेाला छ। अिन धरैेजना त्यस

कायर्को िवरोधमा पिन काम गदछन।्
10 ितमोथी ितमीहरूकहाँ आउन सक्लान।् ितमीहरूिसत त्यहँा बस्दा उसलाई

केही आराम अनभुव होस।् ितनी पिन मलैे गरे जस्तै भकुो काममा स्त छन।्
11 यसकारण ितमोथीलाई स्वीकार गन ुर् ितमीहरू कसलैे आनाकानी गन छैनौ।
उनलाई शा न्तिसत या ा गनर् सघाउन ु जसमा िक उनी मकहाँ आउन सकुन।् उनी
भाइहरूका साथमा आउन भनी म आपके्षा ग ररहछुे।

12 अब हा ा भाइ अपोल्लोसको बारेमाः मलैे उनलाई अरू भाइहरूिसत
ितमीहरूकहाँ जान उत्सािहत पारेकोछु। अिहले उनी आउने कुरामा पक्का छन।्
तर मौका पाए भने उनी ितमीहरूकहाँ आउनछेन।्

पावल आफ्नो प टंुग्याउँछन ्
13 सावधान बस। िव ासमा द रलो बन्दै बस। साहसी हौ र दढृ बन। 14 हरेक

कुरो मेपवूर्क गर।
15 ितमीहरू जान्दछौ स्तफनस र उनको प रवार अखयैामा पिहलो िव ासीहरू

िथए। ितमीहरूले आफूलाई परमे रका मािनसहरूको सवेामा अपकाछन।् ि य
दाज्य-ूभाई िददी-बिहनीहरू हो! म ितमीहरूलाई उपदशे िदन्छु िक 16 यस्तै
मािनसहरूको र उनीहरूिसत काम गन र सवेा गन कुनै पिन अरू मािनसको अगवुाइमा
िहडं।

17 स्तफनस, फोटुर्नाटस, र अखाइकस आएकामा म हिषर्त छु। ितमीहरू
यहाँ छैनौ तर ितनीहरू ितमीहरूका ठाउँमा छन।् 18 ितनीहरूले मरेो आत्मालाई
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र ितनीहरूको आत्मालाई िव ाम िदएकाछन।् यस्ता मािनसहरूको मलू्य ितमीहरूले
िचन्न ु पछर्।

19 एिशयाका मण्डलीहरूले ितमीहरूलाई शभुचे्छा पठाउँछन।् अक्वीला र
ि स्कल्लाले पिन भमुा ितमीहरूलाई शभुचे्छा पठाउँछन।् ितनीहरूका घरमा भलेा
हुने मण्डलीले पिन ितमीहरूलाई शभुचे्छा पठाउँछन।् 20 यस ठाँउका सबै दाज्य-ू
भाइहरू र िददी-बिहनीहरूले ितमीहरूलाई शभुचे्छा जनाएकाछन।् जब ितमीहरू
भटे्छौ एक-अकार्मा पिव चमु्बन दऊे।

21 म पावल हु ँ र मरेो शभुचे्छा म आफ्नै हातले लखे्दछुै।
22 जसले परमे रलाई मे गदन, ऊ ािपत होस।्हे भ,ु आउनु होस!्*
23 भु यशेकूो अन ु ह ितमीहरूिसत रहोस।्
24 ी यशेमूा हुने ितमीहरू सबै ित मरेो मे!

* 16:22: , आउनहुोस!् अरामइेक भाषाको “मारानाथा” को अनवुाद।
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