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को रन्थीहरूलाई पावलको पिहलो प
1 परमशे् वरको इच्छा ारा यशेकूा े रत हुन बोलाइएका पावल र हा ा भाइ

सोस्थनेसबाट । 2 को रन्थमा भएको परमशे् वरको मण्डलीलाई, ीष् ट यशेमूा
समिपर्त ग रएका र पिव जनहरू हुनको लािग बोलाइएकाहरूलाई । हामी हरेक
ठाउँमा भ ु यशे ू ीष् टको नाउँ लनहेरू सबलैाई पिन ले खरहकेा छौ,ँ जो ितनीहरू र
हा ा भ ु हुनहुुन्छ । 3 हा ा परमशे् वर िपता र ीष् ट यशेबूाट ितमीहरूलाई अन ु ह
र शा न्त । 4 ीष् ट यशेलू े ितमीहरूलाई िदनभुएको परमशे् वरको अन ु हको िन म्त
म परमशे् वरलाई सधै ँ धन्यवाद िदन्छु । 5 उहाँले ितमीहरूलाई सारा बोली र ज्ञानमा
हर कारले धनी बनाउनभुएको छ । 6 ीष् टको िवषयमा भएको गवाही सत्य छ
भनरे ितमीहरूका माझमा पु ष् ट भएको छ, 7 तािक ितमीहरूले उत्सकुतासाथ हा ा
भ ु यशे ू ीष् ट कट हुने कुराको तीक्षा गदार् ितमीहरूमा आ त्मक वरदानहरूको

अभाव नहोस ् । 8 ितमीहरू हा ा भ ु यशे ू ीष् टको िदनमा िनद ष हुन सक
भन् ने हतेलु े उहाँले ितमीहरूलाई अ न्तमसम्म नै सदुढृ राख् नहुुनछे । 9 परमशे् वर
िवश् वासयोग्य हुनहुुन्छ, जसले ितमीहरूलाई उहाँका प ु यशे ू ीष् ट हा ा भकुो
सङ्गितमा बोलाउनभुयो । 10 अब भाइहरू हो, हा ा भ ु यशे ू ीष् टको नाउँ ारा
म ितमीहरूलाई आ ह गछुर्, िक ितमीहरू सबै सहमत होओ र ितमीहरूका माझमा
फाटो नहोस ् । म आ ह गछुर् िक ितमीहरू एकै मनको र एउटै उ ेश्यका साथ
एकजटु होओ । 11 िकनिक ितमीहरूका माझमा गटुबन्दी छ भन् ने कुरा क्लोएका
मािनसहरूले मलाई बताएका छन ्। 12मरेो भनाइको अथर् यही हो िक ितमीहरूमध्ये
कसलैे “म पावलको हु”ँ,कसलैे “म अपोल्लोसको हु”ँ,कसलैे “म केफासको हु”ँ
र कसलैे “म ीष् टको हु”ँ भन्छौ । 13 के ीष् ट बाँिडनभुएको छ र ? के पावल
ितमीहरूका िन म्त ु समा टाँिगए र ? के ितमीहरूले पावलको नाउमँा ब प् तस्मा
लयौ र ? 14 म परमशे् वरलाई धन्यवाद िदन्छु िक मलैे ि स्पस र गायसबाहके

अरू कसलैाई पिन ब प् तस्मा िदइन ँ । 15 ितमीहरूले मरेो नाउमँा ब प् तस्मा लयौ
भनी कसलैे भन् न सक्दनै । 16 (मलैे स्तफनसको प रवारलाई पिन ब प् तस्मा िदएँ
। त्योभन्दा बढी अरू क् तलाई मलैे ब प् तस्मा िदएको मलाई सम्झना छैन ।)
17 िकनिक यशेलूे मलाई ब प् तस्मा िदनलाई होइन, तर चार गनर्लाई पठाउनभुयो
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। ीष् टको ु स श क् तहीन नबनाइयोस ् भनरे उहाँले मलाई मानवीय ब ु का
वचनहरू ारा चार गनर् पठाउनभुएन । 18 िकनिक ु सको सन्दशे म ररहकेाहरूका
िन म्त मखूर्ता हो, तर परमशे् वरले बचाइरहनभुएका मािनसहरूका लािग श क् त
हो । 19 िकनिक यस्तो ले खएको छ, “म ब ु मान ्हरूको ब ु नष् ट गनछु । म
चतरुहरूको समझलाई बकेम्मा तलु्याउनछुे ।” 20ब ु मान क्हाँ छ ? िशिक्षत कहाँ
छ ? यो ससंारको तकर् गन कहाँ छ ? के परमशे् वरले ससंारको ज्ञानलाई मखूर्तामा
प रणत गन ुर्भएको छैन र ? 21 ससंारले आफ्नो ब ु ले परमशे् वरलाई िचनने
। यसको ज्ञानले उहाँलाई िचन् न नसकेको हुनाले िवश् वास गनहरूलाई चारको
मखूर्ता ारा बचाउन परमशे् वरलाई उिचत लाग्यो । 22 िकनिक यहूदीहरू िचन्ह
माग्छन,् र ि कहरू ज्ञानको खोजी गछर्न ् । 23 तर हामीचािह ँ ु समा मन ुर्भएका
यशेकूो चार गछ , जनु यहूदीहरूका िन म्त ठेस लाग् ने ढुङ्गो हो, र ि कहरूका
िन म्त मखूर्ता हो । 24 तर ितनीहरू अथार्त ्यहूदी र ि क दवुै जसलाई परमशे् वरले
बोलाउनभुएको छ, ितनीहरूका माझमा हामी ीष् टलाई परमशे् वरको श क् त र
ब ु को रूपमा चार गछ ं । 25 िकनिक परमशे् वरको मखूर्ता मािनसभन्दा ब ु मानी
छ, र परमशे् वरको दबुर्लता मािनसभन्दा श क् तशाली छ । 26 भाइहरू हो, आफ्नो
बोलावटलाई हरे । ितमीहरूमध्ये धरैे जना मािनसको स्तरको मापमा ब ु मान ि्थएनौ
। ितमीहरूमध्ये धरैे जना श क् तशाली िथएनौ । ितमीहरूमध्ये धरैे जनाको जन्म
महान ् िथएन । 27 तर परमशे् वरले ब ु मान ्हरूलाई शमर्मा पानर्को लािग ससंारका
मखूर् कुराहरूलाई छान् नभुयो । ससंारमा भएका ब लयालाई शमर्मा पानर्को िन म्त
परमशे् वरले दबुर्ल कुरालाई छान् नभुयो । 28 परमशे् वरले ससंारमा भएको नीच र
तचु्छ ठह रएको कुरालाई छान् नभुयो । उहाँले नगण्य कुराहरू मलू्यवान ्ठह रऊन ्
भनरे नगण्य कुराहरूलाई छान् नभुयो । 29 उहाँको अिग कसलैे पिन घमण्ड नगरोस ्
भनरे नै उहाँले यसो गन ुर्भयो । 30 परमशे् वरले जे गन ुर्भयो, त्यसकैो कारण ितमीहरू
अिहले ीष् टमा छौ, जो हा ा िन म्त परमशे् वरबाट आउनभुएका ब ु बन् नभुयो ।
उहाँ हा ो धािमर्कता, पिव ता र छुटकारा बन् नभुयो । 31 यसलैे धमर्शास् भन्दछ,
“गवर् गनले परमशे् वरमा नै गवर् गरोस ्।”

2
1 भाइहरू हो, गपु् तमा रहकेा परमशे् वरका सत्यताहरूको घोषणा गनर् म

ितमीहरूकहाँ आउँदा कुशल वक् ता र ब ु का साथमा आइन ँ । 2 ितमीहरूका
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माझमा हुदँा यशे ू ीष् ट र ु समा टाँिगनभुएका यशेलूाई बाहके मलैे कुनै पिन
कुरा नजान् ने िनणर्य गरे । 3 अिन कमजोरी, डर र धरैे कम्पसाथ म ितमीहरूिसत
िथएँ । 4 र मरेा सन्दशे र घोषणा ज्ञानको आकषर्क वचनहरूमा िथएनन ् । बरु, ती
पिव आत्मा र श क् तको दशर्नमा िथए । 5 ितमीहरूको िवश् वास मािनसहरूको
ब ु मा होइन, तर परमशे् वरको श क् तमा भएको होस ् । 6 अब, प रपक् वहरूका
िबचमा हामी ब ु का कुरा गदर्छौ,ँ तर यस ससंारका वा यस यगुका शासकहरूको
ब ु होइन जो िबतरे जाँदै छन ् । 7 बरु, लकुाइएका सत्यतामा हामी परमशे् वरको
ब ु को चार गछ ,ं लकेुको ब ु जो परमशे् वरले हा ो मिहमाको िन म्त यगुको
अिगबाटै िनयकु् त गन ुर्भयो । 8 यस यगुका कुनै पिन शासकहरूले यो ज्ञानलाई
जाननेन,् तर ितनीहरूले त्यस समयमा यो कुरा बझुकेा भए, ितनीहरूले मिहमाको
भलुाई ु समा टाँग् ने िथएनन ् । 9 तर यसो ले खएको छ, “आखँाले नदखेकेा,

कानले नसनुकेा, मनले िवचारै नगरेका कुराहरू उहाँलाई मे गनहरूका िन म्त
परमशे् वरले तयार पान ुर्भएको छ ।” 10 परमशे् वरले पिव आत्मा ारा हामीलाई यी
कुराहरू कट गन ुर्भएको छ । िकनिक आत्माले हरेक कुराको खोजी गन ुर्हुन्छ,
उहाँले परमशे् वरका गिहरा कुराहरूको पिन खोजी गन ुर्हुन्छ । 11 मािनसमा
भएको आत्माबाहके कसले मािनसका िवचारहरू बझु् न सक्छ ? यसरी न,ै
परमशे् वरका आत्माबाहके कसलैे पिन परमशे् वरका गिहरा कुराहरू बझु्दनै । 12 तर
हामीले ससंारको आत्मा पाएका छैनौ,ँ तर परमशे् वरका आत्मा पाएका छौ,ँ तािक
परमशे् वरले हामीलाई िस ैँमा िदनभुएका कुराहरू हामीले जान् न सकौँ । 13 हामी
यी कुराहरू मािनसको ब ु ले िसकाउन नसक् ने वचनहरूमा बोल्छौ,ँ तर आत्माले
हामीलाई िसकाउनहुुन्छ । आत्माले आ त्मक वचनहरूलाई आ त्मक बु ले काश
पान ुर्हुन्छ । 14 परमशे् वरका आत्माका कुराहरू अना त्मक क् तले हण गदन,
िकनिक ितनीहरू त्यसका िन म्त मखूर्ता हुन्छन ्। उसले ितनीहरूलाई बझु् न सक्दनै
िकनभने ितनीहरूलाई आ त्मक रूपले जाँच् न सिकन्छ । 15 आ त्मक क् तले
सबै कुराहरू जाँच गदर्छ, तर ऊचािह ँ अरू ारा जाँिचदनै । 16 िकनािक “कसले
परमशे् वरको मनलाई जान्दछ ? र कसले उहाँलाई अत िदन सक्छ ?” तर
हामीसगँ ीष् टको मन छ ।

3
1 अिन भाइहरू हो, मलैे ितमीहरूसगँ आ त्मक मािनसहरूिसत बोलझेै ँ बोल्न

सिकन,ँ तर शारी रक मािनसहरू अथार्त ् ीष् टमा बालकहरूिसत बोलझेै ँ बोले ँ ।
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2 मलैे ितमीहरूलाई दधू खवुाएँ, मास ु होइन, िकनिक ितमीहरू मास ु खानको लािग
तयार िथएनौ । 3 िकनभने ितमीहरू अझै सांसा रक नै छौ । यिद ितमीहरूका माझमा
डाह र झगडा छदँै छ भने के ितमीहरू सांसा रक तवरले िजइरहकेा छैनौ र ? वा
के ितमीहरू मानवीय मापदण्डअनसुार िजइरहकेा छैनौ र ? 4 िकनिक जब एक
जनाले “म पावललाई प ाउँछु” भन्छ र अक ले “म अपोल्लोसलाई प ाउँछु”
भन्छ भने के ितमीहरू सांसा रक त रकाले िजइरहकेा हुदँनैौ र ? 5 त्यसो भए
अपोल्लोस को हो ? अिन पावल को हो ? सबै परमशे् वरका सवेकहरू हुन,्
जसले परमशे् वरले िदनभुएका कामहरूअनसुार गरे र त्यही माध्यम ारा ितमीहरूले
िवश् वास गर् यौ । 6 मलैे रोपे,ँ अिन अपोल्लोसले पानी हाल,े तर परमशे् वरले नै
बढाउनभुयो । 7 त्यसलै,े रोप् ने र पानी हाल्ने केही होइन । तर परमशे् वर जसले
बढाउनहुुन्छ, उहाँ नै महान ् हुनहुुन्छ । 8 अब रोप् ने र पानी हाल्ने एकै हुन,् ती
हरेकले आफ्नो कामको प र मअनसुार ज्याला पाउनछेन ् । 9 िकनिक हामीहरू
परमशे् वरका सहकम हौँ । ितमीहरू परमशे् वरका बगैचँा र उहाँका भवनहरू हौ
। 10 परमशे् वरको अन ु हअनसुार उहाँले मलाई िदनभुएको का रगरको क्षमतालाई
योग गरेर मलैे जग बसाले,ँ र अक ले त्यसमािथ घर बनाउदँै छ । तर हरेक

क् तले कसरी बनाउदँै छ भन् ने बारेमा सावधान रहनपुछर् । 11 िकनिक जनु जग
बसा लएको छ, त्यो बाहके कसलैे पिन अक जग बसाल्न सक्दनै, जनु जग ीष् ट
हुनहुुन्छ । 12 यिद त्यस जगमािथ कसलैे सनु, चाँदी, बहुमलू्य पत्थर, काठ, वा
परालको योग गरेर िनमार्ण गछर् भने 13उसको काम िदनमा कट ग रनछे, िकनिक
िदनको उज्यालोले त्यो कट गनछ । िकनिक त्यो आगोमा कट हुनछे । हरेकको
कामको गणुस्तरलाई आगो ारा जाँिचनछे । 14 यिद कसलैे गरेको काम रिहरह् यो
भने त्यसले इनाम ाप् त गनछ । 15 तर यिद कसकैो काम जलरे नष् ट भयो भने
त्यसले नोक्सानी भोग् नपुनछ । तर ऊ आफँैचािह ँ आगोबाट फुत्केझै ँ बचाइनछे ।
16 के ितमीहरूलाई थाहा छैन, िक ितमीहरू परमशे् वरका म न्दर हौ, र पिव आत्मा
ितमीहरूमा बास गन ुर्हुन्छ ? 17 यिद कसलैे परमशे् वरको म न्दरलाई नाश गछर् भने
उहाँले त् यसलाई पिन नाश गन ुर्हुनछे । िकनिक परमशे् वरको म न्दर पिव छ, र
ितमीहरू पिन त्यस्तै छौ । 18कसलैे आफँैलाई धोका नदओेस ्। यिद ितमीहरूमध्ये
कसलैे आफूलाई यस यगुमा ब ु मान ् सम्झन्छ भने त्यसले आफूलाई “मखूर्”
सम्झोस,् र त्यो ब ु मान ् हुनछे । 19 िकनिक ससंारको ज्ञान परमशे् वरको िन म्त
मखूर्ता हो । िकनिक यस्तो ले खएको छ, “उहाँले ज्ञानी मािनसहरूलाई ितनीहरूकै
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चलाखीमा प नहुुन्छ ।” 20 धमर्शास् मा यस्तो पिन ले खएको छ, “परमशे् वर
जान् नहुुन्छ िक ससंारमा भएका ज्ञानीहरूको तकर् व् यथर् छ ।” 21 त्यसलै,े ितमीहरू
मािनसहरूका िन म्त घमण्ड नगर ! िकनिक सबै कुरा ितमीहरूकै हुन,् 22 चाहे
पावल वा अपोल्लोस वा केफास वा ससंार वा जीवन वा मतृ्य ुवा वतर्मानका कुराहरू
वा आउने कुराहरू सबै ितमीहरूकै हुन,् 23 अिन ितमीहरूचािह ँ ीष् टका हौ, र

ीष् टचािह ँ परमशे् वरका हुनहुुन्छ ।

4
1 यसरी कुनै क् तले हामीलाई ीष् टका सवेकहरू र परमशे् वरको गोप्य

सत्यताको भण्डारे ठान् नपुछर् । 2 यस सम्बन्धमा, भण्डारेहरू िवश् वासयोग्य हुन
आवश् यक छ । 3 तर म ितमीहरूबाट र मािनसको अदालतबाट जाँिचन ु मरेो िन म्त
अित सानो कुरा हो । िकनिक म आफँै पिन मरेो जाँच गिदर्न ँ । 4 मरेो िवरु मा
कुनै अिभयोग भएको मलाई थाहा छैन, तर यसको अथर् म िनद ष छु भन् ने
चािह ँ होइन । परमशे् वरले नै मरेो न्याय गन ुर्हुन्छ । 5 यसकारण समय आउनभुन्दा
अिग वा यशे ू आउनभुन्दा अिग कुनै पिन कुराको बारेमा न्याय नगर । उहाँले
अन्धकारमा लकुाइएका कुराहरूलाई ज्योितमा ल्याउनहुुनछे, र हृदयका उ ेश् यहरू
कट गन ुर्हुनछे । त्यसपिछ हरेकले परमशे् वरबाट आफ्नो शसंा पाउनछे । 6 अब

भाइहरू हो, ितमीहरूका खाितर मलैे र अपोल् लोसले यी िस ान्तहरू योग गर् यौ,ँ
तािक ितमीहरूले “जे ले खएको छ, त्योभन्दा बािहर नजाऊ” भन् ने भनाइको अथर्
बझु्न सकौला । ितमीहरू एउटाको पक्षमा लागरे अकार्को िवरु मा नलाग भनरे यो
भएको हो । 7 िकनिक कसले ितमीहरू र अरू मािनसहरूका िबचमा फरक दखे्छ
? ितमीहरूसगँ भएको कुन कुरा ितमीहरूले िसतैमँा पाएका होइनौ र ? ितमीहरूले
त्यो िसतैमँा पाएका छौ भने ितमीहरूले त्यसरी नपाएको झै ँ गरेर िकन घमण्ड गछ
? 8 ितमीहरूले चाहने कुराहरू ितमीहरूले अगािड नै पाइसकेका छौ ! ितमीहरू
अिगबाटै धनी भएका छौ ! ितमीहरूले हामीिवना नै शासन गनर् सरुु गरेका छौ
! वास्तवमा, ितमीहरूले शासन गर भन् ने म चाहन्छु तािक हामी पिन ितमीहरूसगँै
शासन गनर् सकौँ । 9 िकनिक मलाई यस्तो लाग्छ िक परमशे् वरले हामी े रतहरूलाई
मतृ्यदुण्ड पाउन लागकेा मािनसहरूलाई जस्तै मा रनकेो िभडको पिछल्लो लहरमा
दशर्नमा राख् नभुएको छ । हामी ससंार, स्वगर्दतूहरू र मािनसहरूका िबचमा

तमाशा भएका छौँ । 10 हामी ीष् टको िन म्त मखूर् छौ,ँ तर ितमीहरू ीष् टमा
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ब ु मानी छौ । हामी दबुर्ल छौ,ँ तर ितमीहरू ब लया छौ । ितमीहरूले आदर पाएका
छौ, तर हामीले अनादर पाएका छौँ । 11 यो वतर्मान घडीमा हामी भोकाएका
र ितखार्एका छौ;ँ हा ा कपडाहरू फा टएका छन;् हामी नरा री कु टएका छौ;ँ
हामी घरवारिवहीन भएका छौँ । 12 हामी आफ्नै हातले कडा प र म गदर्छौँ
। मािनसहरूले िगल्ला गदार् हामी ितनीहरूलाई आिशष ् िदन्छौँ । सतावटमा पदार्
हामी सहन्छौँ । 13 मािनसले हामीलाई िनन् दा गदार् हामी दयापवूर्क बोल् छौँ ।
हामी ससंारले इन् कार गरेको फोहोर कुराहरू र सबभैन्दा िघनलाग्दा कुराहरूजस् ता
भएका छौँ र अझ पिन हामीलाई यस्तै ठािनन्छ । 14 ितमीहरूलाई शमर्मा पानर्
मलै े यो कुरा लखेकेो होइन,ँ तर मरेा ि य बालकहरूको रूपमा ितमीहरूलाई सधुार
गनर्को िन म्त लखे्छु । 15 िकनिक ीष् टमा ितमीहरूका दस हजार अिभभावक
भए तापिन ितमीहरूका धरैे जना िपता छैनन ्। िकनिक ससुमाचार ारा म ीष् टमा
ितमीहरूका िपता बने ँ । 16 त्यसलै,े मरेो अनकुरण गन होओ भनी म ितमीहरूलाई
आ ह गछुर् । 17 यसकारण, मलैे ितमीहरूकहाँ मरेा ि य र भमुा िवश् वासयोग्य
बालक ितमोथीलाई पठाएँ । मलैे हरेक स्थान र हरेक मण्डलीमा िसकाएबमोिजम

ीष् टमा मरेो जीवन कस्तो छ सो उनले ितमीहरूलाई सम्झना गराउनछेन ्। 18 म
फे र ितमीहरूकहाँ आउँिदन ँभन् ने ठानरे ितमीहरूमध्ये कोही अहङ्कारी भएका छन ्
। 19 तर यिद परमशे् वरको इच्छा भयो भने म त्यहाँ चाँडै नै आउनछुे । त्यसपिछ म
ती अहङ्कारीहरूको कुरा मा होइन, तर ितनीहरूको श क् त हनेछु । 20 िकनिक
परमशे् वरको राज्य कुरामा होइन, तर श क् तमा छ । 21 ितमीहरू के चाहन्छौ ? म
ितमीहरूकहाँ कसरी आऊँ, छडी लएर वा मे र न ताको आत्मामा ?

5
1 ितमीहरूका िबचमा िभचार छ भन् ने हामीले खबर पाएका छौँ । यस्तो

खालको िभचार त अन्यजाितहरूमा पिन स्वीकायर् हुदँनै । ितमीहरूमध्ये एक जना
आफ् नै बबुाकी पत् नीसगँ सिुतरहकेो छ भन् ने खबर हामीले पाएका छौँ । 2 ितमीहरू
यित अहङ्कारी छौ ! के ितमीहरूले शोक गन ुर्पन होइन र ? यस्तो काम गन

क् तलाई ितमीहरूका माझबाट हटाइनपुदर्छ । 3 िकनभने शरीरमा म अनपु स्थत
भए तापिन आत्मामा म ितमीहरूसगँै उप स्थत छु; त्यस्तो काम गनलाई म त्यहीँ
भएजस्तै गरेर मलैे अिगबाटै न्याय ग रसकेको छु । 4 जब ितमीहरू यशे ू भकुो
नाउमँा एक साथ भलेा हुन्छौ, यशे ू भकुो श क् तमा मरेो आत्मा त्यहाँ उप स्थत
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हुन्छ; त्यस मािनसलाई मलैे अिग नै न्याय गरेको छु । 5 शरीरको िवनाशको
िन म्त त्यस मािनसलाई मलैे शतैानको हातमा समु् पकेो छु, तािक भकुो िदनमा
त्यस मािनसको आत्माचािह ँ बाँचोस ्। 6 ितमीहरूको घमण्ड ठक होइन । के थोरै
खिमरले परैु रोटीलाई खिमरी बनाउछँ भन् ने ितमीहरू जान्दनैौ ? 7 परुाना खिमरबाट
आफैलाई श ु गर तािक ितमीहरू नयाँ मछेुको िपठो बन् न सक; फलस्वरूप ितमीहरू
अखिमरी रोटी बन् न सक । िकनभने हा ा िनस्तार-चाडको थमुा ीष् टको ब लदान
भइसकेको छ । 8 त्यसकैारण, परुानो खिमर अथार्त ्दषु् टता तथा खराब आचरणसाथ
होइन, बरु इमानदार तथा सत्यताको अखिमरी रोटीका साथ चाड मनाऔ ँ । 9 मरेो
प मा मलैे ितमीहरूलाई यौनसम्बन्धी अनिैतक मािनसहरूसगँ घलुिमल नहुन ु भनरे
लखेे ँ । 10 त्यसको अथर्, ससंारमा भएका अनिैतक मािनसहरू वा लोभीहरू वा
ठगाहाहरू वा मिूतर्पजूकहरूसगँ िबल्कुलै सङ्गत नगन ूर् भनकेो होइन, िकनभने
ितनीहरूबाट टाढा रहनको िन म्त ितमीहरू यस ससंारबाट नै िनस्केर जानपुन हुन्छ
। 11 तर अिहले आफैलाई भमुा भाइ ठान् ने तर यौन अनिैतक वा लोभी वा
मिूतर्पजूक वा गालीगलौज गन वा िपयक् कड वा ठगाहासगँ सङ्गत नगन ूर् भनरे
ले खरहछुे । यस्ता मािनसहरूसगँ बसरे खानसमते नखाओ । 12 िकनभने म िकन
मण्डली बािहरकाहरूको न्याय गन काममा सलंग् न हुन ु ? बरु, के ितमीहरूले
नै मण्डलीिभ हुनहेरूको न्याय गन ुर्पन होइन र ? 13 तर बािहरकाहरूको न्याय
परमशे् वरले गन ुर्हुन्छ । “ितमीहरूका माझबाट दषु् ट क् तलाई हटाओ ।”

6
1 ितमीहरूमध्ये एक जनाको अक भाइसगँ झगडा छ भने के त्यसले न्यायको

लािग िवश् वासीहरूको अगािड नगएर िवश् वास नगन न्यायाधीशको अगािड जाने
आटँ गछर् ? 2 के िवश् वासीहरूले ससंारको न्याय गछर्न ् भन् ने ितमीहरूलाई थाहा
छैन ? अिन ितमीहरूले ससंारको न्याय गन हो भने मह वहीन कुराहरूलाई िमलाउन
सक्दनैौ र ? 3 के हामीले स्वगर्दतूहरूको न्याय गनछौँ भन् ने ितमीहरूलाई थाहा छैन
? त्यसो भए, यस जीवनका मामलाहरूलाई हामीले कित बढी न्याय गनर् सक्छौँ
? 4 त्यसो हो भने ितमीहरूले नै दिैनक जीवनिसत सम्ब न्धत कुराहरूको न्याय
गन ुर्पछर् । त्यस्ता म ु ाहरू िकन ती मािनसहरूका अगािड राख्छौ, जसको मण्डलीमा
कुनै ितष् ठा छैन । 5 ितमीहरूलाई शमर्मा पानर् म यसो भन्दछु । के ितमीहरूको
माझमा दाजभुाइका िबचमा भएका झगडाहरू िमलाउन सक् ने ब ु मान ् मािनस
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कोही छैन ? 6 तर यस् तो भएको छ, एक िवश् वासी अक िवश् वासीको िवरु मा
अदालत जान् छ र अिवश् वासी न् यायाधीशको अिग मु ा राख् दछ । 7 वास्तवमा

ी ष् टयानहरूका िबचमा कुनै पिन झगडा हुन ु नै ितमीहरूको हार हो । बरु, िकन
अन्याय नसहन ु ? बरु, िकन आफँैलाई ठिगन निदन ु ? 8 तर ितमीहरूले अरूको
अन्याय गरेका र ठगकेा छौ, अिन ितनीहरू ितमीहरूका आफ्नै दाजभुाइहरू हुन ्!
9 अधम हरूले परमशे् वरको राज्यमा उ रािधकार पाउदनैन ्भनरे के ितमीहरूलाई
थाहा छैन ? झटुको िवश् वास नगर । अनिैतक यौन-सम्बन्धहरू मिूतर्पजूकहरू,

िभचारीहरू, परुुषगामीहरू, सम लङ्गीहरू, 10चोरहरू, लोभीहरू, मतवालाहरू,
िनन्दा गनहरू, र ठगहरू कोही पिन परमशे् वरको राज्यको उ रािधकारी हुनछैेनन ्
। 11 अिन ितमीहरूमध्ये कोही यस्तै िथयौ । तर ितमीहरू शु प रएका छौ, तर
ितमीहरू परमशे् वरमा अपर्ण ग रएका छौ, यशे ू ीष् टको नाउमँा हा ा परमशे् वरको
आत्मा ारा ितमीहरू परमशे् वरमा धम ठहराइएका छौ । 12 “सबै कुरा मरेो िन म्त
न्यायसङ्गत छन”्, तर सबै कुरा फाइदाजनक छैनन ् । “सबै कुरा मरेो िन म्त
न्यायसङ्गत छन”्, तर म ितनीहरूमध्ये कुनै कुराको अधीनमा हुन् न ँ । 13 “खाना
पटेको िन म्त हो, र पटे खानको िन म्त हो”, तर परमशे् वरले ती दवुलैाई नाश
गन ुर्हुनछे । शरीर अनिैतक यौन सम्बन्धको लािग होइन । यसको साटो शरीर भकुो
लािग हो, र भलुे शरीरको लािग जटुाउनहुुन्छ । 14 परमशे् वरले भलुाई जीिवत
पान ुर्भयो र हामीलाई पिन उहाँको श क् त ारा जीिवत पान ुर्हुनछे । 15 ितमीहरूका
शरीरहरू ीष् टका अङ्गहरू हुन ्भन् ने के ितमीहरूलाई थाहा छैन ? तब के मलैे

ीष् टका अङ्गहरूलाई छुटाएर ितनीहरूलाई वशे्यासगँ जोडौँ ? त्यसो नहोस ् !
16 वशे्यासगँ जोिडने क् त त्यससगँ एउटै शरीर हुन्छ भन् ने के ितमीहरूलाई थाहा
छैन ? धमर्शास् ले भन् छ, “दईु जना एउटै शरीर हुन् छन ् ।” 17 भिुसत जोिडने

क् त उहाँसगँ आत्मामा एउटै हुन्छ । 18 यौन अनिैतकतादे ख भाग ! कुनै पिन
क् तले गरेका अन्य सबै पापहरू शरीरदे ख बािहर गदर्छ, तर यौन अनिैतकताको

पाप गनले उसको आफ्नै शरीरको िवरु मा पाप गदर्छ । 19 ितमीहरूको शरीर
पिव आत्माको म न्दर हो भन् ने कुरा के ितमीहरूलाई थाहा छैन, जो ितमीहरूिभ
रहनहुुन्छ, जसलाई ितमीहरूले परमशे् वरबाट पाएका छौ ? ितमीहरू आफ्नै होइनौ
भन् ने के ितमीहरूलाई थाहा छैन ? 20 िकनिक ितमीहरू मोल ितरेर िकिनएका
िथयौ । त्यसकारण, ितमीहरूको शरीरमा परमशे् वरलाई मिहमा दओे ! [ टपोटः
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केही परुाना ित लिपहरूमा यस्तो ले खएको छ] यसकारण ितमीहरूको शरीर र
आत्मामा परमशे् वरको मिहमा गर, जनु परमशे् वरको हो । तर उ म ित लिपहरूमा
यो छैन ।

7
1 अब ितमीहरूले लखेकेा यी कुराहरूका िवषयमा भन् नपुदार् परुुषको लािग

स् ीलाई नछुन ु नै असल हो । 2 तर धरैे अनिैतक कामहरूका अनके परीक्षाहरूको
कारणले गदार् हरेक मािनसको आफ्नै पत् नी होस ्र हरेक स् ीको आफ्नै पित होस ्।
3 पितले पत् नीलाई उसको ववैािहक हक दओेस ् र त्यसरी नै पत् नीले पिन आफ्नो
पितलाई । 4 आफ्नो शरीरमािथ पत् नीको अिधकार हुदँनै; उसको पितको हुन्छ
। र यसरी नै आफ्नो शरीरमािथ पितको आफ्नो अिधकार हुदँनै, तर पत् नीको
भने हुन्छ । 5 पारस्प रक सहमितमा केही समयको िन म्त बाहके एक अकार्लाई
व ञ् चत नगर, तािक ितमीहरू ाथर्नामा लािगरहन सक । त्यसपिछ ितमीहरू फे र
एकसाथ हुनपुदर्छ, तािक ितमीहरूका आत्मसयंमको अभावको कारणले शतैानले
ितमीहरूलाई परीक्षामा पानर् नसकोस ।् 6म ितमीहरूलाई यी कुराहरू आज्ञाको रूपमा
होइन, तर अनमुितको रूपमा भन्दछु । 7 सबै जना मजस्तै भएको म इच्छा गदर्छु ।
तर हरेकले परमशे् वरबाट आ-आफ्नो वरदान पाएको छ । एक जनाले एक कारको
वरदान र अक लेअक कारको वरदान पाएको छ । 8अिववािहत र िवधवाहरूलाई
म भन्दछु िक ितनीहरू मजस्तै अिववािहत रहन्छन ्भने यो ितनीहरूका लािग असल
हुन्छ । 9 तर यिद ितनीहरूले आफूलाई वशमा राख् न सक्दनैन ् भने ितनीहरूले
िववाह गरून ्। कामकुतामा जल्नभुन्दा ितनीहरूका िन म्त िववाह गन ुर् असल हो ।
10 अब िववािहतका िन म्त म यो आज्ञा िदन्छु । मलैे होइन, तर भलुे िदनहुुन्छः
11 तर यिद ितनी आफ् नो पितबाट अलग हु न्छन भन,े ितनी िववाह नगरी बसनू ्
िक त उनीसगँ िमलाप गन ुर्पदर्छ । अनी “पितले आफ्नी पत् नीसगँ सम्बन्ध िवच् छेद
गन ुर्हुदनै ।” 12 तर बाँकीलाई म भन्दछु (मलैे होइन तर भलुे भन् नहुुन्छ) िक
यिद कुनै भाइसगँ अिवश् वासी पत् नी छ र ितनी ऊसगँ बस् नलाई सन्तषु् ट िछन ्
भने उसले ितनीसगँ सम्बन्ध िवच्छेद नगरोस ् । 13 यिद पत् नीसगँ अिवश् वासी
पित छ भने र ऊ ितनीसगँ सन्तषु् ट छ भन,े ितनले ऊसगँ सम्बन्ध िवच्छेद नगरुन ्
। 14 िकनिक अिवश् वासी पित पत् नी ारा पिव ठह रन्छ र अिवश् वासी पत् नी
िवश् वासी पितको कारण पिव ठह रन्छे, न ता ितमीहरूका छोरा छोरीहरू अपिव
हुनछेन,् तर वास्तवमा ितनीहरू पिव छन ्। 15 तर यिद अिवश् वासी जीवन साथी
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छु न्छ भन,े त्यसलाई जान दऊे । यस्तो अवस्थामा भाइ वा बिहनी ितनीहरूका
ितज्ञामा बाँिधनछैेन । परमशे् वरले हामीलाई शा न्तमा बस् न बोलाउनभुएको छ ।

16 स् ी हो, ितमीलाई के थाहा सायद ितमीले आफ्नो पितलाई बचाउन सक् ौ
िक ? अथवा परुुष हो, ितमीलाई के थाहा, सायद ितमीले आफ्नी पत् नीलाई
बचाउन सक्छौ िक ? 17 भलुे खटाएबमोिजम र परमशे् वरले बोलाएबमोिजम
हरेकले आफ्नो जीवन िजओस,् । सबै मण्डलीहरूका िन म्त मरेो िनयम यही नै
हो । 18 के िवश् वासको लािग बोलावट हुनअुिग नै कसकैो खतना भएको िथयो ?
उसले आफूलाई खतना नभएको जस्तो नदखेाओस ्। िवश् वासको िन म् त बोलावट
हुदँा खतना नगन कोही िथयो ? उसले खतना नगरोस ्। 19 न खतना केही हो न त
बखेतना नै । मखु कुरा परमशे् वरका आज्ञाहरू पालन गन ुर् नै हो । 20 परमशे् वरले
बोलाउनहुुदँा कुनै क् त जस्तो अवस्थामा िथयो, हरेक त्यही बोलावटमा रहोस ्।
21 के परमशे् वरले बोलाउनहुुदँा ितमीहरू कमारा िथयौ ? यसको बारेमा ितमी िफ ी
नगर । तर ितमीहरू स्वतन् हुन सक्छौ भने यसको फाइदा उठाओ । 22 िकनिक
दासको रूपमा हुदँा भलुे कसलैाई बोलाउनभुएको छ भने ऊ भकुो स्वतन् मािनस
हो । यसरी नै कसलैाई बोलाउँदा कोही स्वतन् िथयो भने ऊ ीष् टको दास हो ।
23 ितमीहरू दाम ितरी िकिनएका हौ, त्यसलैे मािनसहरूको दास नबन । 24भाइहरू
हो, हामीलाई िवश् वास गनर् बोलावट हुदँा हामी जस्तो अवस्थामा िथयौ,ँ हामी त्यही
अवस्थमा रहौँ । 25 अब किहल्यै िववाह नगरेकाहरूको सम्बन्धमा मसगँ भबुाट
केही पिन आज्ञा छैन । तर भकुो कृपा ारा िवश् वासयोग्य ठह रएको क् तको
रूपमा म मरेो राय िदन्छु । 26 त्यसकारण, आउन लागकेो सङ्कष् टको कारणले
गदार् जनु क् त जस्तो अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा बस् न ु असल हुन्छ ।
27 के ितमी कुनै स् ीसगँ ववैािहक बन्धनमा बाँिधएका छौ ? ितनीबाट स्वतन् हुन
नखोज । के ितमी अिववािहत छौ ? पत् नीको खोजी नगर । 28 तर ितमीले िववाह
गर् यौ भने पिन ितमीले पाप गदनौ । कुनै कन्या केटीले िववाह गछर् भने ितनले
पाप गरेकी हुिँदन । तापिन िववाह गनहरूले जीवन िजउने ममा धरैे दःुखकष् ट
भोग् नछेन ् र म ितमीहरूलाई तीबाट बचाउन चाहन्छु । 29 तर भाइहरू हो, म यो
भन्छु िक समय छोटो छ । अब उ ान्त पत् नी हुनहेरू पत् नी नभएजस्तो गरी िजऊन ्
। 30 रुनहेरू नरोएको जस्तै गरी बसनू;् खसुी हुनहेरू खसुी नभएझै ँ गरी बसनू र
िकनमले गनहरूले ितनीहरूसगँ केही नभएझै ँ गरून ्। 31 अिन ससंारिसत वहार
गनहरूले यससगँ पणूर् रूपमा नभएझै ँ वहार गरून,् िकनकी यो ससंारको णालीको
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अन्त्य हुदँै छ र यो िबतरे जाँदै छ । 32 ितमीहरू िन स्फ ी होओ भन् ने म चाहन्छु ।
अिववािहत परुुषले भलुाई कसरी खसुी पान भनी उहाँका कुराहरूका बारेमा िचन्ता
गदर्छ । 33 तर िववािहत परुुषले आफ्नी पत् नीलाई कसरी सन् न पान भनी ससंारका
कुराहरूमा िफ ी गदर्छ । 34ऊ दोहोरो मनको हुन्छ । अिववािहत स् ी वा कन्याले
शरीरमा र आत्मामा कसरी पिव हुन सक्छु भनी भकुा कुराहरूका िफ ी गदर्छ ।
तर िववािहत स् ीले आफ्नो पितलाई कसरी सन् न पानर् सिकन्छ भनी ससंारका
कुराहरूको िचन्ता गदर्छे । 35 म ितमीहरूको आफ्नै भलाइका िन म्त भन् दछु,
ितमीहरूलाई ितबन्ध लगाउन होइन । जे ठक छ म त्यही भन्दछु तािक ितमीहरू
बाधािबना एक िच का भई भ का साथ भमुा लािगरहन सक । 36कसलैे िवचार
गदर्छ िक उसले मगनी भएकी आफ्नी कन्यासगँ रा ो वहार ग ररहकेो छैन भन् ने
ठान्छ र ितनको िववाह गन उमरे िबितसकेको छ भने चाहबेमोिजम उसले गरोस ्।
37 तर यिद ऊ हृदयमा पक् का छ, ऊ कुनै करकापमा परेको छैन भने र उसले आफ्नो
इच्छा वशमा राख् न सक्छ, र उसले आफ्नो हृदयमा यसो गन अथार्त ्आफ्नी मगनी
भएकी कन्यालाई कुमारी नै राख् ने िनणर्य ग रसकेको छ भने उसले असल नै गदर्छ
। 38 त्यसलै,े जसले आफ्नी कन्यासगँ िववाह गदर्छ उसले असल नै गदर्छ, र
जसले िववाह नगन इच्छा गदर्छ भने उसले अझ बढी रा ो गदर्छ । 39 स् ी ितनको
पित बाँचञु् जलेसम्म बन्धनमा बाँिधएकी हु न्छन ् । तर ितनको पितको मतृ्य ु भयो
भने ितनी जोसगँ िववाह गनर् चाह न्छन ् त्यससगँ िववाह गनर् स्वतन् हु न्छन,् तर
त्यो क् त भमुा हुनपुछर् । 40 तापिन मरेो िवचारमा यिद ितनी त्यस्तै अवस्थामा
ब स्छन ्भने ितनी अझ धरैे सन् न रह न्छन ्। अिन मसगँ पिन परमशे् वरको आत्मा
छ भनी म िवचार गदर्छु ।

8
1मिूतर्लाई ब लदानको रूपमा चढाइएको खानकुेराको बारेमा भन् नपुदार् हामीलाई

थाहा छ िक “हामी सबसैगँ ज्ञान छ ।” ज्ञानले घमण्ड ल्याउदँछ, तर मेले उन् नित
गराउँछ । 2 यिद कसलैे केही जान्दछु र म कोही हु ँ भनी िवचार गछर् भने त्यो

क् तले जित जान् नपुन हो त्यित जानकेो हुदँनै । 3 तर यिद कसलैे परमशे् वरलाई मे
गछर् भने त्यो क् त उहाँ ारा िचिनएको हुन्छ । 4 त्यसकारण, मिूतर्लाई ब लदानको
रूपमा चढाइएको खानकुेराको बारेमा हामीलाई थाहा छ िक “यस ससंारमा भएको
मिूतर् केही पिन होइन” र एक मा परमशे् वर अ स्तत्वमा हुनहुुन्छ । 5 धरैे दवेताहरू
र भहुरू भएजस्तै आकाशमा वा पथृ् वीमा नाम मा का दवेताहरू होलान ् । 6 तर
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हा ा िन म्त “परमशे् वर िपता एक मा हुनहुुन्छ, जसबाट नै सबै कुरा हुन आए, र
हामी उहाँकै िन म्त िजउँछौ; र एउटै भु यशे ू ीष् ट जस ारा सबै कुरा अ स्तत्वमा
आउँछन ् र जस ारा नै हामी अ स्तत्वमा छौँ ।” 7 तापिन यो ज्ञान सबमैा हुदँनै ।
कित जनाले पिहले मिूतर्पजूा गथ र ितनीहरूले यो खानकुेरा मिूतर्लाई नै चढाइएको
मानरे खान्छन ्। ितनीहरूको िववके कमजोर भएको कारण ष् ट भएको छ । 8 तर
खानकुेराले हामीलाई परमशे् वरमा स्वीकारयोग्य बनाउदँनै । हामीले यो खाँदमैा बढी
असल हुदँनैौँ र नखाँदमैा बढी खराब पिन हुदँनैौँ । 9 तर होिसयार होओ । ित ो
स्वतन् ता कमजोर िवश् वास भएकाहरूलाई ठेसको कारण नबनोस ्। 10 मानौ,ँ जो
कोही ज्ञान भएको क् तले ितमीले म न्दरमा बसरे खानकुेरा खाइरहकेो दखे्यो
भने के उसको कमजोर िववकेले त्यो उसलाई मिूतर्लाई चढाइएको खानकुेरा खान
आटँ नदलेा ? 11 मिूतर्हरूको वास्तिवक कृितको बारेमा ितमीहरूको समझको
कारणले गदार् कमजोर भाइ नष् ट हुन्छ, जसको िन म्त ीष् ट मन ुर्भयो । 12 त्यसलै,े
जब ितमीले आफ्नो भाइको िवरु मा पाप गरेर उनीहरूको कमजोर िववकेलाई चोट
परु् याउछँौ, ितमीले ीष् टको िवरु मा पाप गछ । 13 त्यसकारण, यिद मलैे खाएको
खाना मरेो भाइलाई ठेसको कारण बन्छ भन,े म फे र किहल्यै मास ु खानछैेन,ँ तािक
म मरेो भाइको पतनको कारण नबन ूँ ।

9
1 के म स्वतन् छैन ँ ? के म े रत होइन ँ ? के मलैे यशे ू हा ा भलुाई

दखेकेो छैन ँ ? के ितमीहरू परम भमुा मरेा हातका िसप होइनौ र ? 2 म अरूको
लािग े रत नभए तापिन ितमीहरूको लािग त हु ँ । ितमीहरू नै परम भमुा मरेो
े रतको कामको माण हौ । 3 यो मलाई जाँच्न खोज्नहेरूलाई जवाफ होः 4 के

हामीलाई खाने र िपउने अिधकार छैन ? 5 के अरू े रतहरू, भकुा भाइहरू र
केफासले गरेजस्तै हामीले पिन आफूसगँ िवश् वासी पत् नी लएर िहडँ्ने अिधकार
छैन ? 6 अथवा के बारनाबास र मलैे मा काम गन ुर् पछर् ? 7 कसले आफ्नै
खचर्मा िसपाहीको रूपमा सवेा गछर् ? कसले दाखबारी लगाएर त्यसको फल
खाँदनै र ? कसले गाईवस्त ु पालरे ितनीहरूबाट दधू िपउँदनै र ? 8 के मलैे यी
कुराहरू मानवीय अिधकारको आधारमा भिनरहकेो छु ? के वस्थाले पिन यसै
गर भन्दनै र ? 9 मोशाको वस्थामा यस्तो ले खएको छ, “दाइँ गदार् गोरुलाई
मोहोला नलगाओ ।” के परमशे् वरले साँच् चै गोरुहरूको मा वास्ता गन ुर्हुन्छ ?
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10 के उहाँले हामीहरूका िन म्त नै यो बो लरहनभुएको छैन र ? यो हा ो िन म्त
ले खएको हो । िकनभने खते जोत् नले े बालीको आशा राखरे नै जोत् नपुछर् र बाली
चटु्नलेे पिन बाली िभ याउने आशले नै चटु्नपुछर् । 11 यिद हामीले ितमीहरूका
बीचमा आ त्मक कुराहरू छर् यौँ भने ितमीहरूबाट भौितक कुराहरूको कटनी गन
काम अित भयो र ? 12 यिद ितमीहरूबाट अरूहरूले हकको दाबी गछर्न ्भने के
हामीलाई त्योभन्दा बढता हक छैन र ? तापिन हामीले यो हकको दाबी गरेनौँ । बरु,

ीष् टको ससुमाचारमा बाधा नबनौँ भनरे हामीले सबै सह् यौँ । 13 के म न्दरमा सवेा
गनले म न्दरबाट नै खानकुेरा पाउछँन ्भन् ने ितमीहरूलाई थाहा छैन ? वदेीमा सवेा
गनले वदेीमा चढाइएको कुराको िहस्सा पाउछँ भन् ने ितमीहरूलाई थाहा छैन र ?
14 त्यसरी नै ससुमाचार चार गनले त्यसबैाट जीिवका चलाओस ्भनरे परम भलुे
आज्ञा गन ुर्भयो । 15 तर मलैे यी कुनै पिन हकहरूको दाबी ग रन ँ । र मरेो लािग
केही ग रयोस ्भनरे म यो ले ख्दन ँ । यो गवर् गन कुरादे ख कसलैे मलाई व ञ् चत
गछर् भने म बरु मनर् तयार छु । 16 मलैे ससुमाचार चार गरेँ भनरे मलैे घमण्ड
गन कारण नै छैन, िकनभने मलै े यो गन ुर्पछर् । यिद मलैे ससुमाचार चार ग रन ँ
भने मलाई िधक् कार छ । 17 िकनिक यिद मलैे आफूखसुी यसो गरेको छु भने
मलै े इनाम पाउछुँ । तर यो आफूखसुी होइन भने मलाई स ु म्पएको िजम्मवेारी
अझ पिन मसगँ बाँकी नै छ । 18 त्यसो भए मरेो इनाम के हो ? यही हो िक
जब म चार गछुर्, िस ैँमा ससुमाचार चार गरूँ र ससुमाचरमा मरेो हकको पणूर्
योग नगरूँ । 19 िकनिक म सबै कुरामा स्वतन् भए तापिन धरैेलाई िजत् न सकौँ

भनरे म सबकैो दास भएँ । 20 यहूदीहरूलाई िजत् नको लािग म यहूदीजस्तै बने ँ
। वस्थाको अधीनमा भएकाहरूलाई िजत् नको िन म्त म वस्थाको अधीनमा
भएको जस्तै बने ँ । म आफँै वस्थाको अधीनमा नभए तापिन मलैे यसो गरेँ ।
21 म आफँै परमशे् वरको वस्थाबाट बािहर नभएर ीष् टको वस्थामा भए
तापिन वस्थाबाट बािहर भएकाहरूलाई िजत् नको िन म्त म वस्थाबाट बािहर
भएजस्तै बने ँ । वस्थाबाट बािहर भएकाहरूलाई िजत् न सकँू भनरे मलैे यसो गरेँ
। 22 कमजोरहरूलाई िजत् न सकँू भनरे कमजोरहरूको लािग म कमजोर बने ँ ।
सबै उपायहरू ारा केहीलाई बचाउन सकँू भनरे म सबै मािनसहरूका लािग सबै कुरा
बनकेो छु । 23ससुमाचारको खाितर म सबै कुराहरू गछुर् तािक यसका आिशष् हरूमा
म सहभागी हुन सकँू । 24 दौडमा सबै मािनसहरू दौिडन्छन,् तर एक जनाले मा
परुस्कार पाउछँ भन् ने कुरा के ितमीहरूलाई थाहा छैन ? त्यसलै,े परुस्कार पाउने
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गरी दौड । 25एउटा खलेाडी सबै ता लमहरूमा आत्मसयंमी हुन्छ । ितनीहरूले नाश
हुने माला पाउनको लािग यसो गछर्न,् तर हामी नाश नहुने माला पाऔ ँभनरे दौडन्छौँ
। 26 त्यसलै,े म िबनाउदशे्य वा हावामा दौडन् न ँ । 27 तर म आफ् नो शरीरलाई वशमा
राख्छु र यसलाई दासजस् तै बनाउछुँ, तािक चार गरेपिछ म आफँैचािह ँ अयोग्य
नबन ूँ ।

10
1 भाइहरू हो, ितमीहरूले यो जान भनी म चाहन्छु, िक हा ा िपता पखुार्हरू

सबै बादलमिुन िथए र सबै समु को िबचबाट भएर गए । 2 सबलैे बादल र समु मा
मोशामा ब प् तस्मा पाएका िथए, 3 र सबलैे एउटै आ त्मक भोजन खाए । 4 सबलैे
उस्तै आ त्मक पानी िपए । िकनिक ितनीहरूले आ त्मक च ानबाट िपए, अिन
त्यो च ान ीष् ट हुनहुुन्थ्यो । 5 तर ितनीहरूमध्ये धरैे जनािसत परमशे् वर सन् न
हुनभुएन, र ितनीहरूका लासहरू उजाड-स्थानभ र छ रएका िथए । 6 ितनीहरूले
जस्तै हामीले दषु् ट कुराहरूको इच्छा नगरौँ भनरे यी कुराहरू हा ा लािग उदाहरणहरू
िथए । 7 ितनीहरूमध्ये धरैे झै ँ ितमीहरू मिूतर्पजूक नहोओ । यस्तो ले खएको छ,
“मािनसहरू खान र िपउन बसे अिन खले्नलाई उठे ।” 8 ितनीहरू धरैेले गरेझै ँ
हामीले यौन अनिैतक कायर् नगरौ,ँ जनु कारणले गदार् एकै िदनमा ितनीहरूमध् ये
तइेस हजार मरे । 9 हामीले ीष् टको परीक्षा गन ुर्हुदँनै जसरी ितनीहरूले गरे र
सपर्हरू ारा नष् ट भए । 10 ितनीहरूमध्ये धरैे जसोले गनगन गरेझै ँ हामीले नगरौ,ँ
जसले गदार् ितनीहरू मतृ्यकुो दतू ारा नष् ट भएका िथए । 11हा ो िन म्त उदाहरणको
लािग ितनीहरूमािथ यी कुराहरू भए । यी हा ो िशक्षाको िन म्त ले खएका हुन–्
हा ो िन म्त जसमा यगुको अन्त्य आएको छ । 12 यसकैारण, कसलैे म खडा
छु भनी सोच्छ भने होिसयार रहोस ्तािक ऊ नलडोस ्। 13 मानव-जाितमा आउने
परीक्षाभन्दा ितमीहरू फरक परीक्षामा परेका छैनौँ । तर परमशे् वर िवश् वासयोग्य
हुनहुुन्छ । उहाँले ितमीहरूलाई ितमीहरूको श क् तभन्दा बािहरको परीक्षामा पनर्
िदनहुुन् न । ितमीहरूले ितनलाई सहन सक भनरे उहाँले परीक्षाको साथमा त्यसबाट
उ म्कने उपाय पिन दान गन ुर्हुन्छ । 14 त्यसकारण, मरेा ि यहरू हो, मिूतर्पजूाबाट
अलग बस । 15म समझदार मािनसहरूिसत बोलजेस्तै ितमीहरूिसत बोल्दछु, तािक
ितमीहरूले मलैे भनकेो कुरा जाँच गनर् सक । 16 हामीले आिशष ् िदने आिशष ्को
कचौरा ीष् टको रगतमा भएको सहभािगता होइन र ? हामीले भाँच्ने रोटी ीष् टको
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शरीरमा भएको सहभािगता होइन र ? 17 रोटीको टु ा एउटै भएकोले हामी धरैे भए
तापिन एउटै शरीर हौँ । हामी सबलैे एकसाथ एउटै रोटीबाट खान्छौँ । 18 इ ाएलका
मािनसहरूलाई हरेः के वदेीमा चढाइएको ब ल खानहेरू वदेीका सहभागी होइनन र् ?
19 त्यसो भए, म के भन्दै छु ? के त्यो मिूतर् कुनै कुरा हो ? अथवा मिूतर्मा चढाइएको
ब लदान केही कुरा हो ? 20 तर म अन्यजाित मिूतर्पजूकहरूको ब लदानको बारेमा
भन्दछु, िक ितनीहरूले यी कुराहरू भतूहरूलाई चढाउँछन,् परमशे् वरलाई होइन
! ितमीहरू भतूहरूसगँ सहभागी होओ भन् ने म चाहन् न ँ । 21 ितमीहरूले भकुो
कचौरा र भतूहरूको कचौरा दवुबैाट िपउन सक्दनैौ । ितमीहरूले भकुो टेबलुमा र
भतूहरूको टेबलु दवुमैा सङ्गित गनर् सक्दनैौ । 22 अथवा के हामीले भलुाई डाही
बनाउने ? के हामी उहाँभन्दा ब लया छौँ ? 23 “हरेक कुरा न्यायसङ्गत छ”,
तर सबै कुरा फाइदाजनक छैनन ्। “सबै कुरा न्यायसङ्गत छन”्, तर सबै कुराले
मािनसको िनमार्ण गदनन ् । 24 कसलैे पिन आफ्नै भलाइ मा नखोजोस ् । बरु,
हरेकले आफ्नो िछमकेीको भलाइ खोजोस ् । 25 ितमीहरूले बजारमा जे बिेचन्छ
त्यसलाई िववकेका खाितर कुनै श् न नगरी खान सक्छौ । 26 िकनिक “पथृ् वी
भकुो हो र त्यसमा भएका सबै कुरा उहाँकै हुन ्।” 27 ितमीहरूलाई िवश् वास नगन

कुनै क् तले खानलाई िनम्तो िदन्छ र ितमीहरू जान इच्छा गछ भने ितमीहरूको
अगािड खानलाई रा खएको कुरा िववकेको खाितर पिन श् न नसोधी खाओ ।
28 तर कसलैे ितमीहरूलाई “यो खाना मिूतर्पजूामा चढाइएको खाना हो” भन्यो भने
त्यो नखाओ । योचािह ँ जसले ितमीहरूलाई जानकारी िदयो उसको र ितमीहरूको
िववकेको खाितर हो । 29 मलैे ितमीहरूको आफ्नो िववकेको बारेमा भनकेो होइन,ँ
तर अरू क् तको िववकेको बारेमा भनकेो हु ँ । िकनिक अरूको िववकेलाई मरेो
स्वतन् ताको न्याय हुन िकन िदने र ? 30 म कृतज्ञतासाथ खानामा सहभागी हुन्छु
भने मलै े धन्यवाद िदएको कुरामा म िकन िन न्दत हुने ? 31 त्यसकारण, ितमीहरूले
जे खान्छौ वा िपउँछौ, वा ितमीहरू जे गछ , सबै परमशे् वरको मिहमाको िन म्त गर
। 32 ितमीहरूले यहूदीहरू वा ि कहरूको अथवा परमशे् वरको मण्डलीको अपमान
नगर । 33 म सबै मािनसहरूलाई सबै कुरामा खसुी पान कोिसस गछुर् । म आफ्नो
भलाइ खो ज्दन,ँ तर धरैेको भलाइ खोज्छु । धरैेले उ ार पाऊन ्भनरे म यो गदर्छु ।

11
1 मरेो अनकुरण गनहरू होओ, जसरी म ीष् टको अनकुरण गदर्छु । 2 म
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ितमीहरूको शसंा गदर्छु िकनिक ितमीहरूले हरेक कुरामा मलाई सम्झन्छौ । म
ितमीहरूको शसंा गदर्छु, िकनिक मलैे िसकाएका िशक्षा ितमीहरूले कायम राख्छौ
। 3 म ितमीहरूले यो बझु भन् ने चाहन्छु िक यशे ू ीष् ट त्यके मािनसको िशर
हुनहुुन्छ, मािनस स् ीको िशर हो, र परमशे् वरचािह ँ ीष् टको िशर हुनहुुन्छ ।
4 कुनै परुुषले आफ्नो िशर ढाकेर थर्ना गछर् अथवा अगमवाणी बोल्छ भने उसले
परमशे् वरको अपमान गछर् । 5 तर यिद कुनै स् ीले आफ्नो िशर नढाकी ाथर्ना
गछ वा अगमवाणी बोल्छे भने उसले आफ्नो िशरको अपमान गछ । िकनिक यसो
गन ुर् भनकेो उसले आफ्नो केश खौरेको जस्तै हो । 6 यिद कुनै स् ीले आफ्नो िशर
ढा क्दन भन,े उसले आफ्नो केश छोटो गरी काटोस ्। यिद कपाल काट्न ु उसको
लािग शमर्को कुरा हो भने उसले आफ्नो िशर ढाकोस ् । 7 परुुषले आफ्नो िशर
नढाकोस ् िकनिक ऊ परमशे् वरको ितरूप र गौरव हो । तर स् ीचािह ँ परुुषको
गौरव हो । 8 िकनकी परुुष स् ीबाट बिनएको होइन, तर स् ी परुुषबाट बिनएकी हो
। 9 न त परुुष स् ीको िन म्त स ृ ष् ट ग रएका हो, तर स् ी परुुषको िन म्त बिनएकी
हो । 10 यसै कारणले स्वगर्दतूहरूका खाितर स् ीले आफ्नो िशरमा अिधकारको
िचह् लगाउनपुछर् । 11 तापिन भमुा स् ी परुुषबाट स्वतन् हुन् न न त स् ीबाट
परुुष नै । 12 िकनिक जसरी स् ी परुुषबाट आउँछे त्यसरी नै परुुष पिन स् ीबाट
आउँछ । र सबै कुरा परमशे् वरबाट आउँछन ् । 13 ितमीहरू आफँै िवचार गरः के
स् ीले आफ्नो िशर नढाकी परमशे् वरसगँ ाथर्ना गन ुर् उपय ु हो ? 14 कुनै परुुषले
लामो केश पाल्न ु उसको िन म्त शमर्को कुरो हो भन् ने कृितले पिन ितमीहरूलाई
िसकाउँदनै र ? 15 कुनै स् ीको लामो केश हुन,ु उसको िन म्त गौरवको कुरो हो भन् ने
कृितले पिन ितमीहरूलाई िसकाउँदनै र ? 16 तर यिद कोही यस िवषयमा बहस गनर्

चाहन्छ भने हामीसगँ अक कुनै था छैन, न परमशे् वरको मण्डलीसगँ छ । 17 यी
िनदशनहरू िददँा म ितमीहरूको शसंा गिदर्न ँ । िकनिक ितमीहरू असलको िन म्त
होइन तर खराबको िन म्त भलेा हुन्छौ । 18 पिहलो कुरा त ितमीहरू मण्डलीमा भलेा
हुदँा, ितमीहरूमा फाटो हुन्छ भन् ने म सनु्छु र म केही हदसम्म िवश् वास पिन गछुर् ।
19 ितमीहरूका माझमा स्वीकृत भएका क् तहरू िचिननको लािग पिन ितमीहरूका
माझमा गटुबन्दी हुन ुआवश्यक छ । 20 ितमीहरू भलेा भएर खाएको कुरा भ-ुभोज
होइन । 21 जब ितमीहरू खान्छौ, अरूले आफ्नो भोजन खानअुिग हरेकले आफ्नो
खाना खान्छ । एक जना भोकै हुन्छ र अक मातकेो हुन्छ । 22 के खान र िपउनको
लािग ित ो आफ्नै घर छैन र ? के ितमीहरू केही नभएकाहरूलाई अपमान गछ र
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परमशे् वरको मण्डलीलाई तचु्छ ठान्छौ ? म ितमीहरूलाई के भन ूँ? के ितमीहरूको
शसंा गरूँ ? यसको िन म्त म ितमीहरूको शसंा गिदर्न ँ । 23 मलैे जे परमशे् वरबाट

पाएँ त्यो मलैे ितमीहरूलाई स ु म्पिदएँ, िक भु यशे ू ीष् टले धोका पाएको त्यो रात
रोटी लनभुयो । 24 धन्यवाद िदनभुएपिछ उहाँले रोटी भाँच् नभुयो र भन् न ु भयो,
“यो मरेो शरीर हो; यो ितमीहरूको िन म्त हो । मरेो सम्झनाको िन म्त यो गर ।”
25 त्यसरी नै खाइसक् नभुएपिछ कचौरा लनभुयो र भन् नभुयो, “यो कचौरा मरेो
रगतमा भएको नयाँ करार हो । जब ितमीहरू िपउँछौ, मरेो सम्झना गन गर ।” 26जब
जब ितमीहरूले यो रोटी खान्छौ र कचौराबाट िपउँछौ, उहाँ नआउञ् जलेसम्म
भकुो मतृ्यकुो घोषणा गछ । 27 यसकारण जसले अयोग्य रीितले रोटी खान्छ

र कचौराबाट िपउँछ, ऊ भकुो शरीर र रगतको दोषी हुनछे । 28 कुनै क् तले
पिहले आफँैलाई जाँचोस ्र रोटी खाओस ्र कचौरबाट िपओस ्। 29 िकनिक जसले
शरीरको वास्ता नाराखीकन रोटी खान्छ र कचौराबाट िपउँछ, उसले खाएको र
िपएको कारण आफूमािथ न्यायको दण्ड ल्याउछँ । 30 त्यसकारण, ितमीहरूमध्ये
धरैे जना रोगी र िबमारी छन ् र कोही त म रसकेका छन ् । 31 तर यिद हामीले
आफँैलाई जाँच गर् यौँ भने हामी न्यायमा पनछैनौँ । 32 तर जब हामी परमशे् वरबाट
जाँिचन्छौँ हामी अनशुािसत हुनछेौ,ँ र ससंारसगँै दोषी ठह रनछैेनौँ । 33 त्यसकारण,
मरेा भाइहरू हो, जब ितमीहरू खानको लािग भलेा हुन्छौ एकले अकार्लाई पखर् ।
34 यिद कोही भोकाएको छ भने त्यसले घरैमा खाओस,् तािक ितमीहरू भलेा हुदँा
ितमीहरू न्यायमा पनछैनौ । र ितमीहरूले लखेकेा अन्य िवषयहरूको बारेमा म
आएपिछ िनदशनहरू िदनछुे ।

12
1भाइहरू हो, आ त्मक वरदानहरूको बारेमा ितमीहरू अनिभज्ञ रहकेो म चाहन् न ँ

। 2 ितमीहरूलाई थाहै छ िक कुनै बलेा ितमीहरू मिूतर्पजूक िथयौ । ितमीहरू
कुनै न कुनै कारले बोल्न नसक् ने मिूतर्ितर बहकाइएका िथयौ । 3 त्यसकारण,
ितमीहरूले यो जान भन् ने म चाहन्छु िक परमशे् वरका आत्मा ारा बोल्ने कसलैे
पिन “यशे ू ािपत होस ् भन्दनै ।” पिव आत्मा ारा बाहके कसलैे पिन “यशे ू नै
भ ु हुनहुुन्छ” भन् न सक्दनै । 4 वरदानहरू फरक फरक भए तापिन भु त एउटै

हुनहुुन्छ । 5सवेाका कायर्हरू फरक फरक छन,् तर भु एउटै हुनहुुन्छ । 6कामहरू
िविभन् न िकिसमका छन,् तर ितनीहरूलाई हरेकको जीवनमा सम्भव तलु्याउनहुुने
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परमशे् वर एउटै हुनहुुन्छ । 7 सबकैो भलाइको िन म्त हरेकलाई आत्माको बािहर
दे खने िचह् िदइएको छ । 8 िकनभने एउटालाई आत्मा ारा ब ु को कुरा बोल्ने
वरदान िदइएको छ भने उही आत्मा ारा अक लाई ज्ञानको कुरा गन वरदान िदइएको
छ । 9 त्यसरी नै कसलैाई एउटै पिव आत्मा ारा िवश् वासको वरदान िदइएको छ
भने अझ अक लाई उही आत्मा ारा िनको पन वरदान िदइएको छ । 10 एउटालाई
श क् तको काम गन वरदान िदइएको छ भने अक लाई अगमवाणीको । एउटालाई
आत्माहरू छुट ् ाउने वरदान िदइएको छ भने अक लाई भाषाहरूमा बोल्ने अिन
कसलैाई भाषाहरूको अथर् खोल्ने वरदान िदइएको छ । 11 तर ियनीहरू सबमैा
एउटै आत्माले काम गन ुर्हुन्छ । उहाँको इच्छाबमोिजम उहाँले हरेकलाई क् तगत
रूपमा वरदानहरू िदनहुुन्छ । 12 जसरी शरीर एउटै हुन्छ र अङ्गहरू धरैे हुन्छन ्
अिन ती सबै अङ्ग एउटै शरीरको भएझै ँ ीष् टमा पिन त्यस्तै हुन्छ । 13 िकनभने
एउटै आत्मा ारा हामीहरू सबकैो एउटै शरीरमा ब प् तस्मा भएको िथयो, यहूदी वा
ि क,कमारा वा स्वतन् ; सबलैाई एउटै आत्माबाट िपउन िदइएको छ । 14 िकनिक
शरीर एउटै अङ्गले मा होइन, तर धरैे अङ्गहरूले बनकेो हुन्छ । 15 यिद खु ाले
“म हात होइन, त्यसलैे म शरीरको अङ्ग होइन” भन्छ भने पिन त्यो शरीरको
कुनै पिन अङ्गभन्दा कम ठह रदँनै । 16 र त्यसरी नै कानले “म शरीरको आखँा
होइन, त्यसलैे म शरीरको अङ्ग होइन” भन्छ भने पिन त्यो शरीरको कुनै पिन
अङ्गभन्दा काम ठह रदँनै । 17 यिद सम्पणूर् शरीर नै आखँा हुदँो हो त सनु् ने
कहाँबाट ? यिद सम्पणूर् शरीर आखँा भइिदएको भए सुघँ् ने कहाँबाट ? 18 तर
परमशे् वरले शरीरको स्वरूप िनमार्ण गदार् नै यसका अङ्गहरू िमलाएर राख् नभुयो ।
19 यिद सबै अङ्गहरू एउटै भइिदएको भए शरीर कहाँ हुन्थ् यो र ? 20 यसकारण
अङ्गहरू धरैे भए तापिन शरीर एउटै छ । 21 आखँाले हातलाई, “मलाई ित ो
खाँचो छैन” भन् न सक्दनै । न टाउकोले ख ु ालाई “मलाई ित ो खाँचो छैन” भन्छ
। 22 बरु कमजोर ठािनएका शरीरका अङ्गहरू अत्यावश्यक हुन्छन ् । 23 अिन
हामीले कम आदरका ठान् ने शरीरका अङ्गहरूलाई हामी झन ्बढी नै आदर गदर्छौँ
र दखेाउन निमल्ने अङ्गहरूलाई झनै बढी भ तासाथ राख्छौँ । 24 दखेाउन िमल्ने
अङ्गहरूलाई इज्जत ग ररहन ु आवश्यक छैन िकनभने ितनीहरूले अिगबाट नै
इज् जत पाएका छन ् । तर परमशे् वरले सम्पणूर् अङ्गहरूलाई सगँै जोड्नभुएको
छ र कम आदर पाएकाहरूलाई झन ् बढ्ता आदर िदनभुएको छ । 25 शरीरमा
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कुनै िवभाजन नहोस,् बरु हरेक अङ्गले उही स् नहेसाथ एक अक लाई वास्ता
गरून ्भनरे उहाँले यसो गन ुर्भएको हो । 26 कुनै एउटा अङ्गले दःुख पाउदँा सबै
अङ्गहरूले सगँै दःुख भोग्छन ् । अथवा कुनै एउटा अङ्गको आदर हुदँा सबै
अङ्गहरू सगँै आन न्दत हुन्छन ् । 27 अब ितमीहरू ीष् टका शरीर हौ अिन

क् तगत रूपले यसका अङ्ग हौ । 28 अिन परमशे् वरले मण्डलीमा पिहलो
े रतहरू, दो ो अगमवक् ताहरू, ते ो िशक्षकहरू, त्यसपिछ श क् तशाली कायर्

गनहरू, िनको पान वरदान पाएका क् तहरू, मदत गनहरू, शासन चलाउनहेरू
र िविभन् न भाषाका वरदान पाएकाहरूलाई िनयकु् त गन ुर्भएको छ । 29 के ितनीहरू
सबै े रतहरू हुन ् ? के सबै अगमवक् ताहरू हुन ् ? के सबै िशक्षकहरू हुन ् ?
के हामी सबलैे श क् तशाली कायर्हरू गछ ं ? 30 के ितनीहरू सबसैगँ िनको पान
वरदान छन ्? के ितनीहरू सबै अन्य भाषाहरूमा बोल्छन ्? के ितनीहरू सबलैे
अन्य भाषाहरूको अथर् खोल्छन ्? 31जोिसलो भई अझ ठुला वरदानहरूको खोजी
गर । अिन म ितमीहरूलाई अझ उ म मागर् दखेाउनछुे ।

13
1 मानौ,ँ म मािनसहरू र स्वगर्दतूहरूको भाषामा बोल्छु, तर मसगँ मे छैन भने

म हल्ला मच् चाउने घण्टा र झ्याइँ-झ्याइँ गन झ्याली मा हुन्छु । 2 मानौ,ँ मसगँ
अगमवाणी गन वरदान छ र म लकेुका रहस्यहरू बझु् न सक्छु र मसगँ पहाडहरू
हटाउन सक् ने सम्मको िवश् वास छ, तर मसगँ मे छैन भने म केही पिन होइन ँ ।
3 र मानौ,ँ मसगँ भएका सबै थोकहरू ग रबहरूलाई खवुाउनको लािग िदन्छु अिन
मरेो शरीरलाई जलाउन िदन्छु, तर मसगँ मे छैन भने मलाई केही पिन फाइदा हुदँनै
। 4 मे सहनशील र दयाल ु हुन्छ । मेले डाह वा घमण्ड गदन । यो अहङ्कारी
हुदँनै । 5 वा मे रुखो हुदँनै । यसले आफ्नै स्वाथर् खोज्दनै । यो सिजलै रसाउदँनै
न त यसले खराबीको िहसाब राख्छ । 6 मे अधािमर्कतामा खसुी हुदँनै । बरु,
यो सत्यतामा रमाउँछ । 7 मेले सबै कुरा सहन्छ; सबै कुरामा िवश् वास गछर्; सबै
कुरामा आत्मिवश् वासी हुन्छ अिन सबै कुरामा स्थर रहन्छ । 8 मेको किहलैअन्त्य
हुदँनै । अगमवाणीहरू िबतरे जानछेन ् । भाषाहरू बन्द हुनछेन ् । अिन ज्ञान िबतरे
जानछे । 9 िकनिक हामी थोरै जान्दछौँ र थोरै अगमवाणी बोल्छौँ । 10 तर जब
िस आउँछ अिन अपणूर् कुरा िबतरे जानछे । 11जब म बालक िथएँ बालकले जस्तै
बोले ँ र बालकले जस्तै सोचे ँ अिन बालकले जस् तै तकर् हरू गरेँ । जब वयस्क भएँ
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बालकका चालहरू छोडी िदएँ । 12 िकनिक अिहले हामी ऐनामा अ त्यक्ष दखे्छौ,ँ
तर त्यस बलेा आमन-ेसामने दखे् नछेौँ । अिहले म थोरै जान्दछु, तर त्यस बलेा म
पणूर् रूपमा जान् नछुे, जसरी म पणूर् रूपमा जािनएको छु । 13 तर अब यी ितनवटा
कुरा रहन्छन:् िवश् वास, भिवष्  यको िनश् चयता र मे । तर यी सबमैा सव मचािह ँ
मे नै हो ।

14
1 मेमा लािगरहो र आ त्मक वरदानहरूका लािग जोिसलो होओ, िवशषे गरी

अगमवाणी बोल्ने चाहना गर । 2 िकनभने अन्य भाषामा बोल्नलेे मािनसहरूसगँ
होइन, तर परमशे् वरसगँ बोल्दछ । उसले गपु् त कुराहरूलाई आत्मामा बोल्दछ र
उसको कुरा कसलैे पिन बझु् न सक्दनै । 3 तर अगमवाणी गनले मािनसहरूसगँ
बोलरे ितनीहरूलाई िनमार्ण गन, उत्साह दान गन र सान्त्वना िदने काम गदर्छ ।
4 अन्य भाषामा बोल्नलेे आफँैलाई िनमार्ण गछर् तर अगमवाणी गनले मण्डलीलाई
िनमार्ण गदर्छ । 5 ितमीहरू सबै जना अन्य भाषा बोल भन् ने म चाहना गदर्छु । तर
त्योभन्दा पिन अझ बढी अगमवाणी गर भन् ने म चाहना गदर्छु । (मण्डली व ृ होस ्
भनरे कसलैे त्यसको अथर् नखोलसेम्म)अन्य भाषा बोल्नभेन्दा पिन अगमवाणी गन
महान ्हुन्छ । 6 तर भाइहरू हो, यिद म ितमीहरूकहाँ अन्य भाषामा बोल्दै आएँ भने
मलै े ितमीहरूलाई कसरी फाइदा परु् याउछुँ र ? जबसम्म मलैे काश वा ज्ञानमा वा
अगमवाणी वा िशक्षाको लािग मा ितमीहरूसगँ बो ल्दन ँ तबसम्म फाइदा परु् याउिँदन ँ
। 7 यिद मरुली वा वीणाजस्ता िनज व साधनहरूले फरक खालका आवाजहरू
िनकाल्दनैन ्भने कसलैे कसरी कुनचािह ँ साधन बजाइएको हो भनरे जान् न सक्छ
? 8 यिद तरुहीलाई निचिनने आवाजमा बजाउने हो भने कसरी कसलैे लडाइँको
लािग तयार हुने समय हो भनरे जान् ने ? 9 ितमीहरूका लािग पिन त्यस्तै हो ।
यिद ितमीहरूले नबिुझने त रकाले बोल्यौ भने ितमीहरूले बोलकेा कुरा कसरी बझु्ने
? ितमीहरू बो लरहन्छौ र कसलैे पिन ितमीहरूको कुरा बझु् नछैेन । 10 ससंारमा
धरैे भाषाहरू छन ्भन् ने कुरामा कुनै शङ्का छैन र कुनै पिन अथर् िबनाका छैनन ्।
11 तर यिद मलैे भाषाको अथर् बिुझन ँ भने म त्यस क् तको लािग र त्यो क् त
मरेो लािग िवदशेी हुनछे । 12 ितमीहरूका िन म्त पिन यस्तै हो । ितमीहरू आत्माको
कटीकरणको लािग उत्सकु भएझै ँ मण्डलीलाई िनमार्ण गन कायर्मा जोिसलो बन

। 13 यसरी नै अन्य भाषामा बोल्ने क् तले त्यसको अथर् खोल्न सकोस ् भनरे
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ाथर्ना गरोस ्। 14 िकनिक यिद मलैे अन्य भाषामा ाथना गछुर् भने मरेो आत्माले
ाथर्ना गछर् तर मरेो िदमागचािह ँ िनष्फल हुन्छ । 15 मलैे के गन त ? म मरेो

आत्माले ाथर्ना गनछु, तर म मरेो िदमागले पिन ाथर्ना गनछु । म मरेो आत्माले
गाउनछुे र म मरेो िदमागले पिन गाउनछुे । 16 न ता यिद ितमीले आत्मामा धन्यवाद
िददँा यिद ितमीले भनकेा कुरा बािहरकाहरूले बझुनेन ्भने कसरी ितनीहरूले आमने
भन् ने ? 17 िकनिक ितमीले त िनश् चय नै शस् त मा ामा धन्यवाद िदन्छौ, तर
त्यसले अक क् तको व ृ गदन । 18 म परमशे् वरलाई धन् यवाद िदन्छु िक
म ितनीहरू सबभैन्दा बढी नै अन्य भाषाहरूमा बोल्दछु । 19 तर म मण्डलीमा
अन्य भाषामा दस हजारवटा शब्द बोल्नकुो साटो आफ्नै समझमा पाँचवटा शब्द
बोल्न चाहन्छु । 20 भाइहरू हो, आफ्नो सोचाइमा बालक नबन । खराबीको
िन म्त बालक बन । तर आफ्नो सोचाइमा प रपक् व बन । 21 व् यवस्थामा यस्तो
ले खएको छ “अनौठो भाषामा बोल्ने मािनसहरू ारा र िवदशेीहरूका ओठ ारा
म यी मािनसहरूसगँ बोल्नछुे, तर पिन ितनीहरूले मलाई सनु् नछैेनन”् परम भु
भन् नहुुन्छ । 22 त्यसकारण, अन्य भाषा िवश् वास नगनहरूको लािग िचह् हो,
िवश् वासीहरूको लािग होइन । तर अगमवाणीचािह ँ िवश् वासीहरूका लािग िचह्
हो, िवश् वास नगनहरूका लािग होइन । 23 त्यसकारण, यिद सम्पणूर् मण्डली भलेा
हुदँा सबै जनाले अन्य भाषा बोल्दा बािहरकाहरू तथा िवश् वास नगनहरू त्यहाँ
आउँदा ितनीहरूले ितमीहरू पागल हौ भनरे भन्दनैन ् र ? 24 तर ितनीहरू सबै
जनाले नै अगमवाणी गछ र कोही अिवश् वासी वा बािहरको क् त िभ आयो
भने उसले सनुकेो कुराले उसलाई पापको बोध हुनछे । भिनएका सबै कुराहरू ारा
ऊ जाँिचनछे । 25 उसको हृदयका गोप्य कुराहरू कट हुन्छन ्। प रणामस्वरूप,
उसले परमशे् वरको साम ु घोप्टो परी आराधना गनछ । उसले परमशे् वर साँच् चै
ितनीहरूका िबचमा हुनहुुन्छ भनरे घोषणा गनछ । 26 भाइहरू हो, अब के त ?
जब ितमीहरू भलेा हुन्छौ, तब कससैगँ भजन, िशक्षा, काश, अन्य भाषा वा अथर्
खोल्ने काम हुन्छ । सबै कुरा मण्डलीको व ृ को लािग गर । 27 यिद कसलैे अन्य
भाषामा बोल्छ भने दईु वा ितनले पालपैालो बोलनू ् । र कसलैे बो लएको कुराको
अथर् खोलोस ् । 28 तर यिद त्यहाँ अथर् खोल्ने कोही पिन छैन भने मण्डलीमा
रहकेो हरेक क् त चपु बसोस ् । ऊ आफँै र परमशे् वरसगँ एकलै बोलोस ् ।
29 दईु वा ितन जना अगमवक् ता बोलनू ्र अरूले त्यो भिनएको कुरालाई ध्यानसगँ
त्यसको जाँच गद सनुनू ्। 30 तर यिद त् यो सवेामा बिसरहकेो कसलैाई अन् तद ृर् ष् ट
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ाप् त भयो भने बो लरहकेो क् त चपु लागोस ् । 31 िकनिक ितमीहरू एक-एक
गरेर हरेक क् तले अगमवाणी गनर् सक्छौ तािक हरेकले िसक् न सकोस ् र सबै
जना नै उत्सािहत बननू ्। 32 अगमवक् ताका आत्माहरू अगमवक् ताकै िनयन् णमा
हुन्छन ्। 33 िकनिक परमशे् वर अन्योलका होइन तर शा न्तका परमशे् वर हुनहुुन्छ ।
िवश् वासीहरूका अन्य मण्डलीहरूमा भएजस्तै 34 स् ीहरू मण्डलीहरूमा चपुचाप
रहून ्। िकनिक ितनीहरूलाई बोल्नका लािग अनमुित िदइएको छैन । बरु, ितनीहरू

वस्थाले भनअेनसुार समिपर्त हुनपुछर् । 35 यिद ितनीहरूले केही िसक् ने चाहना
गछर्न ् भने ितनीहरूले आफ्ना घरमा ितनीहरूका पितहरूलाई सोधनू ् । िकनिक
स् ीहरू मण्डलीमा बोल्न ु शमर्को कुरो हो । 36 के परमशे् वरको वचन ितमीहरूबाट
आएको िथयो ? के यो ितमीहरूकहाँ मा आएको िथयो ? 37यिद कसलैे आफँैलाई
अगमवक् ता वा आ त्मक सम्झन्छ भने मलै े ितमीलाई लखेकेा कुराहरू परम भकुा
आज्ञाहरू हुन ्भनी उसले स्वीकार गन ुर्पछर् । 38 तर यिद कसलैे यसलाई स्वीकार
गदन भने उसलाई पिन स्वीकार नग रयोस ्। 39 यसलैे भाइहरू हो, अगमवाणी गन
दढृ चाहना गर र कसलैाई पिन अन्य भाषा बोल्नदे ख नरोक । 40 तर सबै कामहरू
उिचत त रकाले र व स्थत रूपमा गर ।

15
1 भाइहरू हो, ितमीहरूका माझमा मलैे घोषणा गरेको ससुमाचार ितमीहरूलाई

म स्मरण गराउँछु जनु ितमीहरूले पायौ र ितमीहरू त्यसमैा रहन्छौ । 2 मलैे चार
गरेको वचनमा अटल रह् यौ भने यही ससुमाचार ारा ितमीहरू बचाइन्छौ । न ता
ितमीहरूले थर्मा िवश् वास गर् यौ । 3 िकनिक मलैे जे पाएँ ती ितमीहरूलाई अित
मह वका साथ सु म्पिदएः धमर्शास् अनसुार ीष् ट हा ा पापका लािग मन ुर्भयो,
4 उहाँ गािडनभुयो अिन धमर्शास् अनसुार नै त े ो िदनमा जीिवत पा रनभुयो ।
5 त्यसपिछ उहाँ केफास र बा जना चलेाकहाँ दखेा पन ुर्भयो । 6 त्यसपिछ उहाँ
एकसाथ पाँचसय भाइहरूकहाँ दखेा पन ुर्भयो । तीमध्ये धरैे जना अिहलसेम्म जीिवत
छन,् तर कितचािह ँ म रसकेका छन ्। 7 त्यसपिछ उहाँ याकूब र बाँकी रहकेा सबै
े रतहरूका माझमा दखेा पन ुर्भयो । 8अन्त्यमा उहाँ असमयमा जन्मकेो बालककहाँ

जस्तै गरी मकहाँ दखेा पन ुर्भयो । 9 िकनिक म े रतहरूमध्ये सबभैन्दा तचु्छ हु ँ । म
े रत कहलाइन योग्य छैन ँ िकनिक मलैे परमशे् वरको मण्डलीलाई सताएँ । 10 तर

म जे छु परमशे् वरको अन ु हमा छु र ममा भएको उहाँको अन ु ह थर्मा िथएन ।
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बरु, मलैे ितनीहरू सबलैे भन्दा बढी प र म गरेँ । तरै पिन त्यो मलैे होइन ँ तर ममा
काम गन ुर्हुने परमशे् वरको अन ु हले िथयो । 11 यसकैारण, म वा ितनीहरू जसले
भए पिन हामी चार गछ ं र ितमीहरूले िवश् वास गर् यौ । 12 अब यिद ीष् ट
मतृकहरूबाट जीिवत पा रनभुएको हो भनी घोषणा ग रन्छ भने कसरी ितमीहरूमध्ये
कितपयले मतृकहरूको पनुरुत्थान हुदँनै भन् न सक्छौ ? 13 तर यिद मतृकहरूको
पनुरुत्थान हुदँनै भने ीष् ट पिन जीिवत पा रनभुएन । 14 र यिद ीष् ट जीिवत
पा रनभुएको होइन भने हा ो चार पिन थर् हुन्छ र ितमीहरूको िवश् वास पिन

थर् हुन्छ । 15 अिन परमशे् वरले ीष् टलाई जीिवत नपारीकन उहाँले जीिवत
पान ुर्भयो भनरे उहाँको िवरु मा झटुो गवाही िदएको कारण हामी झटुा गवाह हुन्छौँ
। 16 यिद मरेकाहरू जीिवत पा रदँनैन ् भने ीष् ट पिन जीिवत पा रनभुएन ।
17 तर यिद ीष् ट जीिवत पा रनभुएको होइन भने ितमीहरूको िवश् वास थर्
हुन्छ र ितमीहरू अझै पिन पापमा नै छौ । 18 तब ीष् टमा मनहरू पिन नष् ट
भएका छन ् । 19 यिद यस जीवनको लािग मा हामीले ीष् टमा भिवष्यको
िनश् चयता पाएका छौँ भने त हामी सबै मािनसहरूभन्दा बढी दयनीय हुन्छौँ ।
20 तर अब ीष् ट मतृकहरूबाट जीिवत पा रनभुएको छ र यसरी मरेकाहरूबाट
जीिवत भई उठ्नमेा उहाँ पिहलो फल हुनभुएको छ । 21 िकनिक मतृ्य ु एक जना
मािनसबाट आयो र मतृकहरूको पनुरुत्थान पिन एक जना मािनसबाट नै आयो ।
22 िकनिक जसरी आदममा सबकैो मतृ्य ु हुन्छ, त्यसरी नै ीष् टमा सबै जीिवत
प रनछेन ् । 23 तर त्यके कुरा आफ्नै मअनसुार हुनछेः ीष् ट पिहलो फल
हुनहुुन्छ र त्यसपिछ ीष् टमा भएकाहरू उहाँको आगमनमा जीिवत पा रनछेन ् ।
24 त्यसपिछ अन्त्य आउनछे, जनु बलेा ीष् टले राज्यलाई परमशे् वर िपताको
हातमा स ु म्पिदनहुुनछे । त्यस बलेा उहाँले सबै शासन, सारा अ ख्तयार र सबै
सामथ्यर्लाई उन्मलून ग रिदनहुुनछे । 25 िकनिक आफ्ना सबै श हुरूलाई आफ्ना
खु ामिुन नपारुञ् जलेसम्म उहाँले शासन गन ुर्हुनछे । 26 नष् ट गन ुर्पन अ न्तम श ु
मतृ्य ु हो । 27 िकनिक “उहाँले सबै कुरालाई उहाँको आफ्नो पाउमिुन ल्याउनहुुनछे
।” तर “उहाँले सबै कुरा आफ्नो अधीनमा राख् नभुएको छ” भन् नाले यसको अथर्
हुन्छ िक सबै कुरा उहाँको अधीनमा राख् नचेािह ँ यसमा पन ुर्हुन् न । 28 जब सबै
कुरा उहाँको अधीनमा रा खन्छन,् तब पु को अधीनमा सबै कुराहरू रा खिदनकेो
अधीनमा उहाँ आफँै आउनहुुनछे । परमशे् वर िपता सबै कुरामा सव च् च ठह रन
सक् नभुएको होस ् भनरे यसो हुनछे । 29 न ता मरेकाहरूको िन म्त ब प् तस्मा
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लनहेरूले के गन त ? यिद मरेकाहरू जीिवत नपा रने हो भने िकन ितनीहरूका
िन म्त उनीहरूले ब प् तस्मा लए ? 30 र िकन हामी हरपल खतरामा छौँ ? 31 म
ितिदन मदर्छु । भाइहरू हो, म ितमीहरूमा गवर् गदर्छु, जनु मलैे यशे ू ीष् ट हा ा
भमुा पाएको छु । 32 यिद मरेकाहरू जीिवत भई उठ्दनैन ् भने एिफससमा मलैे

मरेो ज्यानलाई नै जो खममा पारेर जङ्गली जनावरसगँ गरेको लडाइँले मानवीय
द ृ ष् टबाट मलाई के लाभ हुन्छ र ? त्यसलै,े “हामी खाऔ ँ र िपऔ ँ िकनिक
भो ल त हामी म रहाल्छौँ ।” 33 भमर्मा नपर “खराब सङ्गतले असल च र लाई
िबगाछर् ।” 34 धोका नखाओ ! धािमर्कतामा िजओ ! पाप गरी नरहो । िकनिक
ितमीहरूमध्ये कितलाई त परमशे् वरको कुनै ज्ञानै छैन । ितमीहरूलाई ल ज्जत पानर्
म यो भन्दछु । 35 तर कसलैे यसरी भन् नछे, “मरेकाहरू कसरी जीिवत पा रन्छन ्
? अिन कस्तो शरीर लएर ितनीहरू आउनछेन ्?” 36 ितमीहरू अित अन्जान
छौ ! जे रोप्छौ सो नमरेसम्म उ न थाल्नछैेन, 37 अिन ितमीहरूले जे रोप्छौ त्यो
पिछ हुने शरीर होइन, तर िबउ मा हो । त्यो गहु ँ या अन्य कुनै कुरा बन् न सक्छ
। 38 तर परमशे् वरले चाहअेनसुारको शरीर त्यसलाई िदनहुुनछे र त्यके िबउलाई
त्यसको आफ्नै शरीर िदनहुुनछे । 39 सबै शरीर उस्तै हुदँनैन ् । मानवीय शरीर
एक िकिसमको हुन्छ भने पशकुो शरीर अक िकिसमको र त्यसरी नै चराहरू वा
माछाहरूको शरीर अक िकिसमको हुन्छ । 40 त्यसरी नै स्वग य तथा पािथर्व
शरीरहरू हुन्छन ्। तर स्वग य शरीरको मिहमा एक िकिसमको र पािथर्व शरीरको
मिहमा अक हुन्छ । 41 सयूर्को मिहमा एक िकिसमको हुन्छ र चन् माको अक र
त्यसरी नै ताराहरूको मिहमा फरक हुन्छ । िकनिक एउटा ताराको मिहमा अक
ताराको भन्दा फरक हुन्छ । 42 मतृकहरूको पनुरुत्थान पिन त्यस्तै हो । रोिपएको
कुरा नष् ट भएर जानछे र उठाइएको कुरा नष् ट हुनछैेन । 43 त्यसलाई अनादरमा
रोिपन्छ र मिहमामा उठाइन् छ; त्यसलाई कमजोरीमा रोिपन्छ र श क् तमा उठाइनछे
। 44 त्यसलाई ाकृितक शरीरमा रोिपन्छ र आ त्मक शरीरमा उठाइन्छ । यिद
ाकृितक शरीर हुन्छ भने आ त्मक शरीर पिन हुन्छ । 45 त्यसलै,े यस्तो पिन

ले खएको छ, “पिहलो मािनस आदम जीिवत ाण बन्यो ।” अ न्तम आदम जीवन
िदने आत्मा बन् नभुयो । 46 तर पिहले आएकोचािह ँ आ त्मक होइन, तर ाकृितक
िथयो त्यसपिछ आ त्मक आयो । 47 पिहलो मािनस भिूमको माटोबाट बनाइएको
पथृ्वीको हो । दो ो मािनस स्वगर्बाट आएको हो । 48 माटोबाट बनकेो मािनसजस्तो
हो; माटोबाट बिनएकाहरू पिन त्यस्तै हुन ्। र स्वगर्को मािनस जस्तो छ, स्वगर्काहरू
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पिन त्यस्तै हुन्छन ्। 49 जसरी हामी सबलैे माटोबाट बनकेो मािनसको रूप धारण
गरेका छौ,ँ त्यसरी नै स्वगर्बाट आउनभुएका मािनसको रूपलाई धारण गरेका छौँ
। 50 त्यसलै,े अब भाइहरू हो म भन्छु िक मास ु र रगत परमशे् वरको राज्यको
हकदार हुन सक् नछैेन, न त िवनाशी अिवनािशको हकदार हुन सक्छ । 51 हरे ! म
ितमीहरूलाई गोप्य सत्य बताउछुँः हामी सबै मनछैनौ,ँ तर हामी सबै प रवतर्न हुनछेौँ
। 52 हामीहरू एकै क्षणमा, आखँाको एक िनमषेमा, तरुहीको अ न्तम आवाजमा
प रवतर्न हुनछेौँ । िकनिक तरुही बज् नछे र मरेकाहरू अिवनाशी शरीरमा जीिवत
पा रनछेन ् र हामी प रवतर्न हुनछेौँ । 53 िकनिक िवनाशीले शरीरले अिवनाशी
शरीरलाई धारण गन ुर्पछर् र यो मरणशील शरीरले अमरत्व धारण गन ुर्पछर् । 54 यो
िवनाशी शरीरले अिवनाशीलाई धारण गनछ र यो मरणशील शरीरले अमरत्व धारण
गरेपिछ यसरी ले खएको वचन परुा हुन आउनछेः “मतृ्य ु िवजयमा िन लएको छ ।”
55 “हे मतृ्य ु तरेो िवजय कहाँ छ ? मतृ्य ु तरेो खल कहाँ छ ?” 56 मतृ्यकुो खल
पाप हो र पापको श क् त वस्था हो । 57 तर यशे ू ीष् ट हा ा भ ु ारा हामीलाई
िवजय िदने परमशे् वरलाई धन्यवाद होस ् ! 58 त्यसकैारण, मरेा ि य भाइहरू हो,
स्थर र अटल रहो । सधै ँ परमशे् वरको काममा स्त रहो, िकनिक परमशे् वरमा

ितमीहरूको काम थर् हुदँनै ।

16
1 अब िवश् वासीहरूका िन म्त भटेीको बारेमा गलातीका मण्डलीहरूलाई

मलैे िनदशन िदएअनसुार ितमीहरूले गन ूर् । 2 हप् ताको पिहलो िदन ितमीहरूको
दक्षताअनसुार हरेकले केही जम्मा गरेर एक ठाउँमा भलेा गर, तािक म आउँदा
भटेी उठाउन नपरोस ्। 3 र जब म आइपगु्छु, ितमीहरूले समथर्न गरेका क् तको
हातमा प लखेरे ितमीहरूको भटेीलाई यरूशलमेमा पठाइिदनछुे । 4 र म पिन
जानको िन म्त उिचत भयो भन,े ितनीहरू मसगँै जानछेन ् । 5 तर माकेडोिनयाको
या ा ग रसकेपिछ म ितमीहरूकहाँ आउनछुे, िकनिक म माकेडोिनया भएर जानछुे
। 6 सायद म ितमीहरूसगँै बस् नछुे अथवा परैु िहउदँ िबताउनछुे, तािक ितमीहरूले
मरेो या ामा म जहाँ जान्छु त्यहाँ सहायता गनर् सक । 7 िकनिक अब म छोटो
समयको िन म्त मा ितमीहरूलाई भटे्न चाहन् न ँ । यिद परमशे् वरले मलाई अनमुित
िदनभुयो भने मलै े ितमीहरूसगँ केही समय िबताउने आशा राखकेो छु । 8 तर म
पे न्तकोससम्म एिफससमा नै बस् नछुे । 9 िकनिक मरेो िन म्त फरािकलो ढोका
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खो लएको छ, तर त्यहाँ धरैे िवरोधीहरू पिन छन ् । 10 ितमोथी त्यहाँ आउँदा
ितनलाई ितमीहरूसगँ िबनाडर बस् न दओे, िकनिक ितनी पिन मलैे जस्तै परमशे् वरको
सवेा गदर्छन ।् 11कसलैे पिन ितनको अवहलेना नगरोस ।् शा न्तसगँ ितनको या ामा
सहायता गर, तािक ितनी मकहाँ आउन सकून ् । िकनिक ितनी अरू भाइहरूसगँै
आउनछेन ्भनी मलैे आशा ग ररहकेो छु । 12अब हा ा भाइ अपोल्लोसको बारेमा
भन् नपुदार् मलै े ितनलाई भाइहरूका साथ ितमीहरूकहाँ भटेघाटमा जानको िन म्त धरैे
आ ह गरेँ । ितनलाई ितमीहरूकहाँ आउन मन भएन । तापिन ठक समयमा ितनी
ितमीहरूकहाँ आउनछेन ्। 13 सतकर् रहो; िवश् वासमा दढृ बस; मािनसजस्तै बन र
सामथ बन । 14 ितमीले जे गछ , सबै मेमा गर । 15 स्तफनासको घरानालाई
ितमी जान्दछौ जो अखयैाका पिहलो िवश् वासी हुन ् । ितनीहरूले िवश् वासीहरूको
सवेाको िन म्त आफँैलाई समिपर्त गरेका छन ्। भाइहरू हो, म ितमीहरूलाई आ ह
गदर्छु िक 16 त्यस्ता मािनसहरू र हामीलाई काममा सहायता गन अिन हामीसगँ
प र म गनहरूको अधीनमा रहो । 17 स्तफनास, फोटुर्नाटस र अखाइकसको
आगमनमा म आन न्दत हुन्छु । ितनीहरूले ितमीहरूको अनपु स्थितलाई परुा
ग रिदए । 18 िकनिक ितनीहरूले मरेो र ितमीहरूको आत्मालाई ताजा पा रिदएका
छन ् । त्यसलैे गदार् मािनसहरूको कदर गर । 19 एिसयामा भएका मण्डलीहरूले
ितमीहरूलाई अिभवादन पठाएका छन ्। अिकलास र ि स्काले र ितनीहरूको घरमा
भएको मण्डलीले पिन ितमीहरूलाई भमुा अिभवादन पठाएका छन ् । 20 सबै
भाइहरूले अिभवादन पठाएका छन ्। एकले अकार्लाई पिव चमु्बनले अिभवादन
गर । 21 म पावल, मरेो आफ्नै हातले यो प लखे्छु । 22 यिद कसलैे भलुाई मे
गदन भने ऊ ािपत होस ् । हा ा भ,ु आउनहुोस ् । 23 हा ा भ ु यशेकूो अन ु ह
ितमीहरूसगँ रहोस ्। 24 ीष् ट यशेमूा ितमीहरू सबलैाई मरेो मे छ ।
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