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1 PÀl, J¢zus Krisztusnak Isten akaratÀbÂl elhÁvott apostola, ¢s SzÂszthen¢sz, a testv¢r,
2az Isten Korinthoszban l¢vû egyhÀzÀnak, a Krisztus J¢zusban megszentelteknek, az
elhÁvott szenteknek, mindazokkal egy¡tt, akik a mi Urunk, J¢zus Krisztus nev¢t, (mely
n¢v) az ´v¡k¢ ¢s a mi¢nk is, tanÃul hÁvjÀk; 3kegyelem nektek ¢s b¢kess¢g Istentûl, a
mi AtyÀnktÂl ¢s az ör J¢zus KrisztustÂl.

4HÀlÀt adok ¢rtetek mindenkor az¢rt a kegyelem¢rt, amelyet nektek Isten J¢zus
Krisztusban (r¢sz¡l) adott, 5ami¢rt (ugyanis) benne mindenben gazdaggÀ lettetek,
mindenfajta besz¢dben ¢s mindenfajta tudÀsban, 6ahogyan a KrisztusrÂl valÂ tanÃ-
sÀgt¢tel megszilÀrdult bennetek, 7Ãgy, hogy nem is n¢lk¡l´zt´k semmif¢le kegyelmi
ajÀnd¢kot, mik´zben fesz¡lten vÀrjÀtok a mi Urunk, J¢zus Krisztus megjelen¢s¢t; 8aki
kitartÂvÀ is tesz benneteket mindv¢gig, hogy feddhetetlenek legyetek1 a mi Urunk
J¢zus Krisztus napjÀn. 9Hü(s¢ges) az Isten, akitûl elhÁvÀst kaptatok az û FiÀval, J¢zus
Krisztussal valÂ k´z´ss¢gre.

10K¢rlek titeket, testv¢rek, a mi Urunk, J¢zus Krisztus nev¢re, hogy egyf¢lek¢ppen
besz¢ljetek mindannyian, ¢s ne legyenek k´ztetek szakadÀsok, hanem ugyanazzal a
gondolkodÀsmÂddal ¢s ugyanazzal a meggyûzûd¢ssel jussatok egys¢gre egymÀs k´-
z´tt. 11Mert Khlo¢ hÀza n¢p¢hez tartozÂktÂl az a hÁr jutott el hozzÀm, testv¢reim, hogy
viszÀly(kodÀsok) vannak k´ztetek. 12Mit is akarok ezzel mondani?2 Azt, hogy minden-
ki Ágy besz¢l k´z´ttetek: à°n PÀlhoz tartozom!Ê à°n viszont ApollÂszhozÊ, à¢n meg
K¢fÀ(sz)hoz, ¢n pedig Krisztushoz!Ê 13De hÀt r¢szekre oszthatÂ-e a Krisztus?3 Vajon
PÀlt feszÁtett¢k keresztre ¢rtetek? Avagy PÀl nev¢re merÁtettek alÀ benneteket? 14HÀlÀt
adok [az Istennek] az¢rt, hogy k´z¡letek senkit nem merÁtettem alÀ, kiv¢ve Kriszposzt
¢s Galloszt, 15nehogy valaki is azt mondhassa, hogy az ¢n nevemre merÁtettek alÀ ben-
neteket. 16AlÀmerÁtettem ugyan Sztephanasz hÀza n¢p¢t, ezenkÁv¡l azonban nem tu-
dok rÂla, hogy bÀrki mÀst alÀmerÁtettem volna. 17Mert nem az¢rt k¡ld´tt engem Krisz-
tus, hogy alÀmerÁtsek, hanem hogy az evang¢liumot hirdessem, de nem a besz¢dbûl
fakadÂ b´lcselked¢ssel, hogy a Krisztus keresztje el ne erûtlen¡lj´n.4 18Mert a kereszt-
rûl szÂlÂ besz¢d ugyan ostobasÀg azoknak, akik elpusztulnak (majd), Àm nek¡nk, akik-
nek (fel)szabadulÀsban lesz r¢sz¡nk,5 Isten(nek) ereje. 19Mert Árva Àll:

àSemmiv¢ teszem a b´lcsek b´lcsess¢g¢t,
¢s a (nagy)okosok okossÀgÀt elt´rl´m.Ê
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1 hogy senki se vÀdolhasson titeket; hogy ne ¢rhessen benneteket (semmif¢le) vÀd
2 Azt akarom ezzel mondani, hogy...
3 De hÀt r¢szekre szabdalhatÂ-e a Krisztus?
4 hogy a Krisztus keresztje ¡ress¢ ne legyen
5 akiknek megvÀltÀsban lesz r¢sz¡nk



20Hol a b´lcs? Hol az ÁrÀstudÂ? Hol (van) ennek a vilÀgkorszaknak a szÂszÂlÂja?
Vajon nem vÀltoztatta-e ostobasÀggÀ az Isten a vilÀg b´lcsess¢g¢t? 21MiutÀn tehÀt a
vilÀg a sajÀt b´lcsess¢g¢n kereszt¡l nem ismerte meg Istent a maga b´lcsess¢g¢ben,
Ãgy tetszett Istennek, hogy az igehirdet¢sbûl fakadÂ bolondsÀg r¢v¢n szabadÁtsa meg
azokat, akik hisznek; 22¢s mik´zben a zsidÂk jeleket k´vetelnek, a g´r´g´k pedig b´l-
csess¢g utÀn kutatnak; 23mi a megfeszÁtett Krisztust hirdetj¡k, aki ugyan a zsidÂk sze-
m¢ben meg¡tk´z¢s tÀrgya, a pogÀnyok szÀmÀra pedig ostobasÀg; 24maguknak az el-
hÁvottaknak viszont, zsidÂknak ¢ppen Ãgy, mint g´r´g´knek, Isten ereje ¢s b´lcses-
s¢ge; 25mert az Isten ostobasÀga b´lcsebb az emberek b´lcsess¢g¢n¢l, ¢s az Isten erût-
lens¢ge erûsebb az emberek erej¢n¢l.

26Mert vegy¢tek csak figyelembe a ti elhÁvÀsotokat,6 testv¢rek, nem sokan vagytok,
akik testi ¢rtelemben7 b´lcsek, hatalmasok vagy elûkelû szÀrmazÀsÃak lenn¢tek; 27¢p-
pen ellenkezûleg, a vilÀg ostobÀit vÀlasztotta ki az Isten, hogy megsz¢gyenÁtse a b´l-
cseket, ¢s a vilÀg erûtlenjeit vÀlasztotta ki az Isten, hogy megsz¢gyenÁtse az erûseket,
28valamint a vilÀg nemtelenjeit,8 sût azokat, akiken kereszt¡ln¢znek, vÀlasztotta ki az
Isten, a nem l¢tezû dolgokat, hogy ¢rv¢nytelenÁtse a l¢tezûket,9 29(az¢rt) hogy egyetlen
ember se dicsekedjen az ör szÁne elûtt. 30Tûle ered az, hogy ti (most) Krisztus J¢zusban
vagytok, aki Istentûl szÀmunkra b´lcsess¢gg¢, igazsÀggÀ,10 megszentelûd¢ss¢ ¢s meg-
vÀltÀssÀ lett, 31hogy amint Árva Àll: àA dicsekvû az örral dicsekedjen.Ê

2 Amikor meg¢rkeztem hozzÀtok, testv¢rek, ¢n sem Ãgy j´ttem, mint aki az ¢kesszÂlÀs
avagy a b´lcselked¢s f´l¢ny¢vel fennk´lten hirdeti nektek az Isten titkÀt. 2Mert Ãgy
d´nt´ttem, hogy nem veszek tudomÀst k´ztetek semmi mÀsrÂl, csak J¢zus KrisztusrÂl,
¢s rÂla is (csak) mint megfeszÁtettrûl. 3°s erûtlens¢g, f¢lelem ¢s nagy remeg¢s k´zepette
jelentem meg nÀlatok, 4s az ¢n szavam, valamint igehirdet¢sem sem a b´lcsess¢g be-
sz¢d¢nek hitetû erej¢vel hatott, hanem a Szellem bizonysÀgtevû hatalma r¢v¢n, 5hogy
a ti hitetek ne emberek b´lcsess¢g¢bûl, hanem Isten erej¢bûl fakadjon. 6A t´k¢lete-
sek11 k´r¢ben pedig mi is a b´lcsess¢get hirdetj¡k, de nem ennek a vilÀgkorszaknak
s nem is e vilÀgkorszak mulandÂsÀgra Át¢lt12 uralkodÂinak a b´lcsess¢g¢t, 7hanem Is-
ten titokba rejtezû b´lcsess¢g¢t, amelyet Isten elûre meghatÀrozott mÀr a vilÀgkorsza-
kok kezdete elûtt a mi dicsûs¢g¡nkre; 8ezt (a b´lcsess¢get) e (vilÀg)korszak uralkodÂi
k´z¡l senki sem ¢rtette meg, mert ha meg¢rtett¢k volna, a dicsûs¢g UrÀt nem feszÁ-
tett¢k volna meg. 9De ahogy Árva Àll:

àAmit szem nem lÀtott ¢s f¡l nem hallott,
¢s ami az ember szÁv¢ben f´l sem mer¡lt,
azt k¢szÁtette elû az Isten az ût szeretûknek.Ê
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6 Mert tekintsetek csak a ti elhÁvÀsotokra...
7 emberi megÁt¢l¢s szerint
8 azokat, akiket a vilÀg semmibe vesz
9 a nem l¢tezûket (ta m¢ onta), hogy hatÀlyon kÁv¡l helyezze a l¢tezûket (ta onta); miutÀn a nem l¢tezû fogalma,
to m¢ on csak viszonylag k¢sûn, a szofistÀk r¢v¢n ä GorgiÀsz ä ker¡l a g´r´g filozÂfia homlokter¢be, PÀl im¢nti
hasonlata ä a korabeli ¢rtû f¡l szÀmÀra ä valami eg¢szen abszurd p¢ldÀt jelent (mik¢nt lesz a semmibûl valami
¢s megfordÁtva?), csakÃgy, mint p¢ldÀul a creatio ex nihilo, a semmibûl teremt¢s gondolata.
10 igazsÀgossÀggÀ; dikaiosz¡n¢
11 a t´k¢letess¢gre vagy: teljess¢gre jutottak; teleioi
12 jogfosztott



10Nek¡nk viszont f´ltÀrta mindezt az Isten a Szellemen kereszt¡l; mert a Szellem min-
dent megvizsgÀl,13 m¢g az Isten m¢lys¢geit is. 11Mert ki ismerheti meg az emberek
k´z¡l mindazt, ami az emberben rejtûzik, ha nem az ember szelleme, amely benne
lakozik? HasonlÂk¢ppen, azt, ami az Istenben rejtûzik sem ismerheti meg senki mÀs,
csak az Isten Szelleme. 12Mi azonban nem a vilÀg szellem¢t kaptuk, hanem az Istentûl
szÀrmazÂ Szellemet, hogy megismerj¡k mindazt, amit az Isten ajÀnd¢kozott nek¡nk;
13¢s ezeket hirdetj¡k is, de nem az emberi b´lcsess¢gbûl fakadÂ kimÂdolt szavakkal,
hanem (a) Szellem tanÁtÀsaival, a szellemi dolgokhoz szellemi dolgokat k´tve.14 14A
lelki ember azonban nem fogadja el az Isten Szellem¢tûl szÀrmazÂ dolgokat, azok
ugyanis esztelens¢gnek tünnek szÀmÀra,15 s nem k¢pesek felfogni, mert csak szellemi
mÂdon lehet azokat megÁt¢lni. 15çm a szellemi (ember) mindent megÁt¢l, ût magÀt
azonban senki sem Át¢li meg. 16Mert: àKi ismerhetn¢ meg (Ãgy) az ör gondolatait,
hogy (ki)oktathatnÀ ût?Ê Benn¡nk pedig Krisztus ¢rtelme16 van.

3 Nem besz¢lhettem tehÀt hozzÀtok, testv¢rek, Ãgy, mint szellemi emberekhez, hanem
csak mint testiekhez, mint akik kiskorÃak a Krisztusban. 2Tejjel tÀplÀltalak benneteket,
nem pedig szilÀrd eledellel, mert m¢g nem bÁrtÀtok volna el, sût m¢g most sem bÁrjÀtok
el, 3ugyanis m¢g testi emberek vagytok. Mert amennyiben f¢lt¢kenys¢g ¢s civÂdÀs ta-
lÀlhatÂ k´ztetek, vajon nem testiek vagytok-e, s (vajon) nem pusztÀn emberi mÂdon
viselkedtek-e? 4Mert amikor valamelyikût´k ezt mondja: à°n PÀlhoz tartozomÊ, a mÀ-
sik ellenben ezt: à°n meg ApollÂszhozÊ; vajon nem merûben emberi mÂdon besz¢l-
tek-e? 5HÀt ki ApollÂsz, ¢s ki az a PÀl? SzolgÀk csupÀn, akiknek segÁts¢g¢vel hÁvûv¢
lettetek, s mindegyik¡knek az ör jel´lte ki, hogy mik¢ppen szolgÀljon. 6°n ¡ltettem,
ApollÂsz ´nt´zte, Àm a n´veked¢st az Isten adta; 7ez¢rt sem az nem szÀmÁt, aki ¡ltet,
sem pedig az, aki ´nt´z, hanem csak a n´veked¢st adÂ Isten. 8Aki ¡ltet ¢s aki ´nt´z:
egy, ¢s mindegyik a maga jutalmÀt kapja majd meg, fÀradozÀsÀnak megfelelûen;
9ugyanis mi Isten munkatÀrsai vagyunk, ti pedig Isten szÀntÂf´ldje, Isten ¢p¡lete
vagytok.

10Az Isten r¢sz¢rûl nekem adott kegyelem m¢rt¢ke alapjÀn, mint b´lcs ¢pÁtûmester,
leraktam az alapk´vet,17 de mÀs ¢pÁtett rÀ. ºgyeljen azonban mindenki, hogyan is
¢pÁt arra! 11Mert a mÀr megl¢vûn kÁv¡l, aki J¢zus Krisztus, senki sem rakhat le mÀsik
alapk´vet. 12çm ha valaki m¢gis rÀ¢pÁt erre az alapkûre, aranyat, ez¡st´t, drÀgak´vet,
fÀt, sz¢nÀt vagy szalmÀt, 13mindegyik¡knek a munkÀja nyilvÀnvalÂvÀ vÀlik, mert (azt)
Ama Nap fogja vilÀgossÀgra hozni, ¢s akkor majd azt, hogy kinek mit ¢r a munkÀja,
[maga] a tüz fogja kiprÂbÀlni. 14Ha valakinek a müve, (az), amit az alapkûre rÀ¢pÁtett,
fennmarad, jutalomban r¢szes¡l majd; 15de ha valakinek a müve el¢g, û maga meg-
menek¡l ugyan, Àm mintegy a tüz´n kereszt¡l. 16Nem tudjÀtok, hogy Isten temploma
vagytok, ¢s Isten Szelleme lakozik bennetek? 17Ha valaki Isten templomÀt rombolja,
azt romlÀsba taszÁtja az Isten; mert az Isten temploma szent, ¢s ez a templom ti vagytok.

18Senki se ÀmÁtsa ´nmagÀt! Ha valaki b´lcsnek v¢li magÀt ebben a (vilÀg)korszak-
ban, legyen bolond, hogy b´lcs lehessen. 19Mert e(nnek a) vilÀgnak a b´lcsess¢ge bal-
gasÀg Isten elûtt. Hiszen Árva Àll:
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13 felkutat
14 vagy: a szellemi embereknek szellemi dolgokat magyarÀzva; pneumatikoisz pneumatika sz¡nkrinontesz
15 vagy: azok ugyanis szÀmukra bolondsÀgok
16 nÃsz
17 alapot vetettem; themelion eth¢ka



àRajtakapja a b´lcseket mesterked¢seik k´zepette.Ê
20Majd ism¢t:

àAz ör ismeri a b´lcsek gondolatait, hogy azok hiÀbavalÂk.Ê

21ögyhogy senki se dicsekedjen emberekkel; ugyanis minden a ti¢tek: 22akÀr PÀl, akÀr
ApollÂsz, akÀr K¢fÀ[sz], akÀr (a) vilÀg, akÀr (az) ¢let, akÀr (a) halÀl, akÀr a megl¢vûk,
akÀr az elk´vetkezendûk; minden a ti¢tek; 23ti viszont Krisztus¢i vagytok, Krisztus pe-
dig Isten¢.

4 ögy tekintsen rÀnk mindenki, mint Krisztus szolgÀira18 ¢s Isten titkainak sÀfÀraira.
2MÀrpedig a sÀfÀroktÂl azt kÁvÀnjÀk (meg), hogy valamennyien hüs¢gesnek bizonyul-
janak. 3Engemet azonban a legkev¢sb¢ sem ¢rdekel, hogy tûletek avagy (valamely)
kitüz´tt Át¢lkez¢si napon mif¢le megÁt¢l¢sben r¢szes¡l´k; sût m¢g ́ nmagamat sem Át¢-
lem meg. 4Mert semmi sem terheli a lelkiismeretemet, de nem ez igazol engem,19 tud-
niillik az ör az, aki f´l´ttem Át¢lkezik. 5Ez¢rt egyÀltalÀban ne Át¢lkezzetek a megszabott
idû elûtt, amÁg el nem j´n az ör, aki majd napvilÀgra hozza a s´t¢ts¢g elrejtett dolgait,
¢s nyilvÀnvalÂvÀ teszi a szÁv(ek) szÀnd¢kait, ¢s akkor majd mindenki Istentûl r¢szes¡l
dics¢retben.

6Mindezeket pedig, testv¢rek, a ti ¢rdeketekben, k¢pletesen szÂlva vonatkoztattam
rÀm ¢s ApollÂszra, hogy a mi p¢ldÀnkon tanuljÀtok meg, ne hÀgjÀtok Àt azt, ami Árva
Àll; vagyis hogy senki se fuvalkodj¢k f´l az egyik tanÁtÂval a mÀsik ellen¢ben. 7Mert ki
tesz t¢ged k¡l´nbb¢? Mid van, amit nem kaptÀl? Ha pedig kaptad, mi¢rt dicsekszel
Ãgy, mintha nem kaptad volna? 8Nektek mÀr mindenetek megvan, mÀr meggazda-
godtatok, uralomra jutottatok ä Àm n¢lk¡l¡nk; de legalÀbb t¢nyleg uralomra jutotta-
tok volna, hogy veletek egy¡tt mi is uralkodhatnÀnk! 9Mert Ãgy v¢lem, Isten benn¡n-
ket, apostolokat, utolsÂkul rendelt, mint halÀlra kiszemelteket, ugyanis szÁnhÀzi lÀt-
vÀnyossÀggÀ lett¡nk a vilÀg, az angyalok ¢s az emberek elûtt. 10Mi bolondok vagyunk
a Krisztus¢rt, ti viszont okosak a Krisztusban; mi gyeng¢k, ti meg erûsek, ti tiszteletben
ÀllÂk, mi azonban megvetettek. 11Mind a mai napig ¢hez¡nk ¢s szomjÃhozunk, me-
zÁtelenek vagyunk, arcul ¡tnek benn¡nket, nincs otthonunk, 12¢s tulajdon kez¡nkkel
dolgozva fÀradozunk, mik´zben gyalÀznak benn¡nket, ÀldÀst mondunk, mik´zben
¡ld´znek minket, kitartunk, 13mik´zben rossz hÁr¡nket keltik, van hozzÀjuk egy-egy
jÂ szavunk; mintegy a vilÀg s´pred¢k¢v¢, mindenki szemetj¢v¢ lett¡nk mostanÀig.

14Nem az¢rt Árom (mind)ezeket, hogy megsz¢gyenÁtselek titeket, hanem az¢rt, hogy
intselek benneteket mint szeretett gyermekeimet. 15Mert ha sok ezer tanÁtÂmesteretek
volna is Krisztusban, Àm apÀtok nincs sok; hiszen az evang¢liumon kereszt¡l ¢n lettem
a ti apÀtok a Krisztus J¢zusban. 16K¢rlek tehÀt benneteket, hogy legyetek az ¢n k´ve-
tûim. 17Ez¢rt k¡ld´m el hozzÀtok TimÂtheoszt, az örban szeretett ¢s hüs¢ges gyer-
mekemet, aki eml¢keztet majd titeket az ¢n Krisztus-[J¢zus]ban (gy´kerezû) Ãtjaimra,
ahogyan minden¡tt, minden egyhÀzban tanÁtok. 18N¢melyek azonban Ãgy felfuval-
kodtak, mintha nem is k¢sz¡ln¢nk hozzÀtok; 19mÀrpedig hamarosan el fogok menni
hozzÀtok, ha az ör akarja, ¢s ezeknek a felfuvalkodottaknak nem csupÀn a besz¢d¢t
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18 Ãgy tartson szÀmon benn¡nket mindenki, mint Krisztus àlictorÊ-ait; hÂsz h¡p¢retasz Khrisztu
19 de nem ebben (a tekintetben) bizonyulok feddhetetlennek



fogom megismerni, hanem az erej¢t is; 20ugyanis nem besz¢den alapul az Isten ki-
rÀlysÀga, hanem erûn.20 21Mit akartok? Bottal menjek hozzÀtok, vagy szeretettel ¢s
szelÁdlelküs¢ggel?

5 Mindenfel¢ azt (lehet) hallani, hogy parÀznasÀg talÀlhatÂ k´z´ttetek, m¢ghozzÀ
olyan (parÀznasÀg), amilyen m¢g a pogÀnyok k´z´tt sincs; az ugyanis, hogy valaki ap-
jÀnak feles¢g¢vel ¢l. 2Ti pedig rÀadÀsul felfuvalkodtok, ahelyett, hogy inkÀbb szomor-
kodnÀtok, olyannyira, hogy eltÀvolÁtanÀtok magatok k´z¡l azt, aki ilyesmit tett; 3mert
¢n, aki noha testben tÀvol vagyok, Àm szellemben jelen l¢vû, mint jelen l¢vû mÀr meg-
Át¢ltem azt, aki Ágy cselekedett; 4hogy miutÀn egybegyült¡nk, az ör J¢zus nev¢ben, ti
¢s az ¢n szellemem, a mi Urunk, J¢zus hatalmÀval 5Àtadjuk az ilyet a SÀtÀnnak a test
pusztulÀsÀra, hogy a szellem[e] megmenek¡lj´n az ör napjÀn. 6Nem helyes, hogy di-
csekedtek.21 Nem tudjÀtok, hogy egy kev¢ske kovÀsz az eg¢sz (meggyÃrt) t¢sztÀt meg-
erjeszti? 7TakarÁtsÀtok el a r¢gi kovÀszt, hogy Ãj t¢sztÀvÀ lehessetek, aminthogy ti ko-
vÀsztalanok vagytok; hiszen a mi hÃsv¢ti bÀrÀnyunk, Krisztus, (mÀr) felÀldozÀsra ke-
r¡lt. 8Ez¢rt ne r¢gi kovÀsszal ¡nnepelj¡nk, sem pedig a rosszindulat ¢s a gonoszsÀg
kovÀszÀval, hanem a nyÁltszÁvüs¢g ¢s az igazsÀg kovÀsztalan kenyereivel.

9Lev¢lben (mÀr) megÁrtam, hogy nem szabad parÀznÀkkal kapcsolatban lenne-
tek,22 10de nem ÀltalÀban e vilÀg parÀznÀival vagy nyer¢szkedûivel, harÀcsolÂival vagy
bÀlvÀnyimÀdÂival, hiszen akkor ki kellene vonulnotok a vilÀgbÂl. 11Most azonban azt
Árom nektek, hogy nem szabad kapcsolatban lennetek azzal, akit ugyan testv¢rnek ne-
veznek, Àm parÀzna vagy nyer¢szkedû vagy bÀlvÀnyimÀdÂ vagy gyalÀzkodÂ vagy r¢-
szeges vagy harÀcsolÂ; az ilyennel m¢g csak egy¡tt se egyetek. 12Mert mit tartozik rÀm,
hogy a kÁv¡lÀllÂkon Át¢lkezzem? Vajon nem a(z egyhÀzon) bel¡l l¢vûk´n Át¢lkeztek-e
ti is? 13A kÁv¡lÀllÂkat pedig Isten Át¢li majd meg. TÀvolÁtsÀtok el a gonoszsÀgot magatok
k´z¡l.

6 Hogyan mer¢szeli valaki is k´z¡letek, akinek peres ¡gye van, jogÀt a hitetlenek23 s
nem a szentek elûtt ¢rv¢nyesÁteni? 2Vagy nem tudjÀtok, hogy a szentek a vilÀgot24 fog-
jÀk megÁt¢lni? °s ha k´r´t´kben ker¡l megÁt¢l¢sre a vilÀg, arra talÀn m¢ltatlanok vagy-
tok, hogy jelent¢ktelen ¡gyekben Át¢lkezzetek? 3Nem tudjÀtok, hogy angyalok f´l´tt
is Át¢lkezni fogunk? HÀt akkor mennyivel inkÀbb az ¢let aprÂ-cseprû dolgain? 4Ha
pedig a h¢tk´znapi dolgokat illetûen pereskedtek, akkor azokat ¡ltetitek a bÁrÂi sz¢k-
be, akiket az egyhÀzban a legkev¢sb¢ sem becs¡lnek? 5Megsz¢gyenÁt¢s¡l mondom ezt
nektek. HÀt ennyire nincs k´z´ttetek egyetlen olyan b´lcs (ember) sem, aki k¢pes vol-
na Át¢lkezni a testv¢rei k´r¢ben? 6Ehelyett testv¢r a testv¢r ellen¢ben pereskedik, rÀ-
adÀsul hitetlenek elûtt; 7voltak¢ppen mÀr az is teljes kudarc(nak25 szÀmÁt) rÀtok n¢zve,
hogy peres ¡gyetek van egymÀssal. Vajon mi¢rt nem türitek el inkÀbb a jogtalansÀgot?
Vajon mi¢rt nem szenveditek el inkÀbb (azt), hogy kÀr(osodÀs) ¢r benneteket? 8Ehe-
lyett inkÀbb ti magatok k´vettek el jogtalansÀgot ¢s okoztok kÀrt, s ¢ppen testv¢rek-
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20 ugyanis nem besz¢dben rejlik az Isten kirÀlysÀga, hanem erûben
21 avagy: Nem helyes mÂdon dicsekedtek
22 elegyednetek; sz¡nanamign¡szthai
23 megigazulatlanok; epi tÂn adikÂn
24 a vilÀgmindens¢get; ton koszmon
25 àpervesztes¢gnekÊ



nek! 9Vagy nem tudjÀtok, hogy egyetlen jogtiprÂ sem ´r´k´lheti Isten kirÀlysÀgÀt?
Ne t¢velyegjetek; sem parÀznÀk, sem hÀzassÀgt´rûk, sem k¢jelgûk, sem pederasztÀk,26

10sem tolvajok, sem nyeres¢gvÀgyÂk, sem r¢szegesek, sem gyalÀzkodÂk, sem harÀcso-
lÂk nem ́ r´klik Isten kirÀlysÀgÀt. 11Pedig (k´z¡letek) egyesek (¢ppen) ilyenek voltak;
de megmostak, megszenteltek benneteket, mi t´bb, meg is igazultatok az ör J¢zus
Krisztus nev¢ben ¢s a mi Isten¡nk Szelleme r¢v¢n. 12Minden(t) szabad nekem, de nem
minden hasznÀl. Minden(t) szabad nekem, csak ne ker¡ljek semminek az igÀjÀba. 13A
tÀplÀl¢k a gyomor¢rt van, a gyomor pedig a tÀplÀl¢k¢rt, Àm az Isten ezt is, azt is meg
fogja semmisÁteni. A test viszont nem a parÀznasÀg kedv¢¢rt van, hanem az ör¢rt, az
ör pedig a test¢rt; 14az Isten ugyanis feltÀmasztotta az Urat, ¢s minket is fel fog tÀ-
masztani az û hatalmÀval. 15Nem tudjÀtok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Akkor
hÀt a Krisztus tagjai parÀzna nû testr¢szeiv¢ legyenek? Isten ûrizz! 16[Vagy] nem tud-
jÀtok, hogy aki parÀzna nûh´z k´tûdik,27 egy testt¢ vÀlik azzal? Mert Ãgy mondja (az
írÀs), hogy àLesznek ûk ketten egy testt¢Ê. 17Aki azonban az örhoz ragaszkodik, egy
Szellem (vele). 18Menek¡ljetek a parÀznasÀg elûl! Minden mÀs bün, amelyet (csak)
elk´vet az ember, kÁv¡l marad a test¢n, de aki parÀznasÀgot k´vet el, tulajdon teste
ellen v¢tkezik. 19Vagy nem tudjÀtok, hogy a testetek, amelyet Istentûl kaptatok, a ben-
netek l¢vû Szent Szellem temploma, Ágy tehÀt nem a magatok¢i vagytok? 20Mert fizet-
s¢g ellen¢ben vettek meg benneteket;28 dics¢rj¢tek tehÀt az Istent a testetekkel is.

7 (Mind)azzal kapcsolatban pedig, amelyrûl Ártatok: az a helyes, ha a f¢rfi asszonyt
nem is ¢rint. 2A parÀznasÀg miatt viszont mindenkinek sajÀt feles¢ge legyen, ¢s min-
den (nûnek) sajÀt f¢rje. 3A f¢rfi adja meg a nûnek (azt), amivel tartozik, hasonlÂk¢ppen
a nû is a f¢rfinak. 4A feles¢g nem uralkodik sajÀt teste f´l´tt, hanem a f¢rje, hasonlÂ-
k¢ppen a f¢rj sem uralkodik tulajdon test¢n, hanem a feles¢ge. 5Ne tartsÀtok vissza
magatokat egymÀstÂl, kiv¢ve k´z´s megegyez¢ssel egy r´vid idûre, hogy jusson idût´k
az imÀdsÀgra; k¢sûbb azonban legyetek ism¢t egy¡tt, hogy meg ne kÁs¢rtsen benne-
teket a SÀtÀn, miutÀn k¢ptelenek vagytok magatokon uralkodni. 6çm ezt kedvezm¢-
ny¡l mondom nektek, nem pedig parancsolat gyanÀnt. 7Mert azt szeretn¢m, ha min-
den ember Ãgy volna, mint jÂmagam; viszont mindenkinek sajÀt kegyelmi ajÀnd¢ka
van, az egyiknek ilyen, a mÀsiknak olyan.

8A nem hÀzasoknak ¢s az ´zvegyeknek pedig ezt mondom: (az a) jÂ nekik, ha Ãgy
maradnak, ahogyan ¢n; 9de ha k¢ptelenek magukat megtartÂztatni, hÀzasodjanak
meg, mert jobb hÀzas¢letet ¢lni, mint (szenved¢lyektûl) ¢gni. 10Azoknak, akik (mÀr)
meghÀzasodtak, nem ¢n parancsolom, hanem az ör: a feles¢g ne vÀljon k¡l´n a f¢r-
j¢tûl; 11Àm ha m¢gis k¡l´nvÀlna, maradjon meg hÀzassÀgon kÁv¡l, avagy engesztelûd-
j´n ki a f¢rj¢vel, de a f¢rfi se k¡ldje el a feles¢g¢t. 12A t´bbieknek pedig ¢n mondom,
s nem az ör: ha valamelyik testv¢rnek hitetlen feles¢ge van, ¢s az hajlandÂ vele ¢lni,29

ne k¡ldje el ût; 13¢s ha valamelyik asszonynak hitetlen f¢rje van, ¢s az hajlandÂ vele
¢lni, ne k¡ldje el a f¢rj¢t. 14Mert a hitetlen f¢rj megszentelûdik az asszonyon kereszt¡l,
¢s a hitetlen asszony is megszentelûdik a(z ilyen) testv¢ren kereszt¡l; k¡l´nben ugyanis
a gyermekeitek is tisztÀtalanok lenn¢nek, Ágy viszont szentek. 15De ha a hitetlen (hÀ-
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28 ellenszolgÀltatÀs fej¢ben àkeltetek elÊ; ¢goraszth¢te gar tim¢sz
29 beleegyezik abba, hogy vele ¢ljen; sz¡neudokei oikein met'autu



zastÀrs) el akar vÀlni, (hÀt) vÀljon el; mert nincs szolgai mÂdon megk´t´zve ilyesfajta
(k´tel¢kkel); hiszen b¢kess¢gre szÂlÁtott el benn¡nket az Isten, 16mert honnan tudod,
(te) asszony, (vajon) megszabadÁthatod-e a f¢rjedet? Vagy honnan tudod, (te) f¢rfi, (va-
jon) megszabadÁthatod-e a feles¢gedet?

17K¡l´nben pedig mindenki ¢ljen Ãgy, ahogy az ör megszabta neki; ahogyan az
Isten elhÁvta, annak megfelelû ¢letmÂdot folytasson. így rendelkezem minden (mÀs)
egyhÀzban (is). 18Ha valaki k´r¡lmet¢lten kapta elhÁvÀsÀt, ne ÀllÁtsa vissza (k´r¡lme-
t¢letlen ÀllapotÀt),30 ha viszont k´r¡lmet¢letlen¡l kapta valaki az elhÁvÀsÀt, ne met¢l-
kedjen k´r¡l. 19Mert a k´r¡lmet¢lked¢s semmit sem szÀmÁt, mik¢nt a k´r¡lmet¢let-
lens¢g sem, hanem csak az ör parancsolatainak megtartÀsa. 20Mindenki abban az Àl-
lapotban maradjon meg, amelyben az elhÁvÀsÀt kapta. 21Rabszolgak¢nt kaptÀl elhÁ-
vÀst? Ne t´rûdj vele! Ha viszont lehetûs¢ged adÂdik arra, hogy szabaddÀ vÀlj, hasznÀld
ki! 22Mert az örban elhÁvott rabszolga az ör f´lszabadÁtottja, hasonlÂk¢ppen, a sza-
badk¢nt elhÁvott Krisztus rabszolgÀja. 23Fizets¢g ellen¢ben vettek meg titeket; ne le-
gyetek emberek rabszolgÀi. 24Mindenki abban az Àllapotban maradjon meg, testv¢rek,
amilyenben Istentûl az elhÁvÀsÀt kapta.

25A hajadonokrÂl ugyan nem rendelkezem az ör parancsolatÀval, de tanÀcsot az¢rt
Ãgy adok, mint akinek a szava, az ör irgalma folytÀn, hitelt ¢rdemel. 26Azt tartom
helyesnek, a (hamarosan) bek´vetkezû nyomorÃsÀg miatt, hogy az a jÂ az embernek,
ha Ãgy marad, amint van. 27Feles¢ghez vagy k´tve? Ne keress eloldozÀst! AsszonytÂl
f¡ggetlen vagy? Ne keress feles¢get! 28De ha (netÀn) m¢gis meghÀzasodsz, nem v¢t-
kezel; ¢s ha a hajadon f¢rjhez megy, nem v¢tkezik; de az ilyeneknek nyomorgattatÀst
kell majd elviselni¡k a test¡kben, ¢s ¢n ¢ppen ettûl akarlak megkÁm¢lni titeket.
29Mindezt pedig az¢rt mondom el, testv¢rek, mert a hÀtral¢vû idû korlÀtozott, Ágy azok
is, akiknek feles¢g¡k van, Ãgy ¢ljenek, mintha nem volna, 30¢s akik sÁrnak, mintha
nem sÁrnÀnak, s akik ´rvendeznek, mintha nem ´rvendezn¢nek, s akik vesznek vala-
mit, mintha nem is lenne az ́ v¢k, 31¢s akik a vilÀg javait ¢lvezik, mintha fel¢lt¢k volna
azokat; mert eltünik ennek a vilÀgnak arculata. 32°n pedig azt szeretn¢m, ha gond
nem terhelne benneteket.31 Aki nem hÀzasodott meg, annak az ör dolgaira van gond-
ja, (azt keresi), hogy mik¢ppen legyen tetsz¢s¢re az örnak; 33aki viszont mÀr meghÀ-
zasodott, az a vilÀg dolgaival t´rûdik, hogy mik¢ppen legyen tetsz¢s¢re a feles¢g¢nek,
34Ágy figyelme megoszlik. De az az asszony, amelyik m¢g nem ment f¢rjhez, valamint
a hajadon az ör dolgaival t´rûdik, hogy szent legyen test¢ben ¢s a szellem¢ben is; aki
azonban mÀr f¢rjhez ment, a vilÀg dolgaira ¡gyel, azzal, hogyan legyen tetsz¢s¢re a
f¢rj¢nek. 35De ezt a kedvez¢setekre mondom, nem az¢rt, hogy csapdÀt ÀllÁtsak nektek,
hanem hogy illû mÂdon ¢s Àllhatatosan az ör mellett maradjatok an¢lk¡l, hogy fi-
gyelmetek megoszlana.

36Ha pedig valaki Ãgy v¢li, hogy tisztess¢gtelen¡l viselkedik szüz (menyasszonyÀ-
val),32 ha az netÀn mÀr sz¡zess¢g¢ben elvirÀgzott, ¢s ilyenk¢ppen meg kell lennie a
dolognak, tegye meg, amit akar, nem v¢tkezik, ¢ljenek hÀzas¢letet.33 37De aki k¢ny-
szerÁt¢st nem ¢rezve a szÁv¢ben Àllhatatos marad, s hatalma van ´nn´n akarata f´l´tt,
s szÁv¢ben arra az elhatÀrozÀsra jutott, hogy nem veszi feles¢g¡l jegyes¢t, helyesen jÀr
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30 m¢ episzpÀszthÂ ä ne v¢geztessen hiÀnypÂtlÂ plasztikai müt¢tet
31 ha nem lenne okotok aggodalmaskodÀsra
32 vagy: hajadon lÀnyÀval; epi t¢n parthenon autu
33 vagy: hÀzasÁtsa meg



el. 38így tehÀt, aki feles¢g¡l veszi sajÀt jegyes¢t, helyesen jÀr el, aki viszont nem veszi
feles¢g¡l, m¢g jobban teszi. 39Az asszony a f¢rj¢hez van k´tve mindaddig, amÁg az ¢l,
de ha (netÀn) meghalna a f¢rj, az asszony szabad, f¢rjhez mehet, akihez akar, de csak
az örban. 40Az ¢n megÁt¢l¢sem szerint azonban boldogabb lesz, ha Ãgy marad; meg
vagyok gyûzûdve rÂla, hogy bennem is Isten Szelleme lakozik.

8 Ami pedig a bÀlvÀnyoknak szÀnt Àldozati hÃst illeti: tisztÀban vagyunk vele, hogy
mindannyian rendelkez¡nk (beavatott) tudÀssal. A tudÀs (azonban) felfuvalkodottÀ
tesz, a szeretet viszont ¢pÁt. 2Ha valaki Ãgy gondolja, hogy megtudott valamit, az m¢g
semmit sem tud Ãgy, ahogyan tudni kell; 3de ha valaki szereti az Istent, arrÂl mÀr tud
(az Isten). 4Ami tehÀt a bÀlvÀnyoknak szÀnt Àldozati hÃs (meg)ev¢s¢t illeti, tisztÀban
vagyunk vele, hogy semmif¢le bÀlvÀny nincs (a) vilÀgon, ¢s hogy nem l¢tezik semmi-
f¢le (mÀs) Isten, csak egy. 5Mert ha l¢teznek is Ãgynevezett istenek, akÀr az ¢gben,
akÀr a f´ld´n, aminthogy l¢tezik is szÀmos isten ¢s szÀmos Ãr, 6Àm nek¡nk egy Iste-
n¡nk34 az Atya, akitûl van minden,35 (¢s) mi is û¢rte, ¢s egy(etlen) ör J¢zus Krisztus,
aki Àltal l¢teznek mindenek,36 ¢s mi is ûÀltala.

7De nem mindenkiben van meg ez a (beavatott) tudÀs; egyesek ugyanis mostanÀig
Ãgy hozzÀszoktak a bÀlvÀnyimÀdÀshoz, hogy a hÃst m¢g mindig bÀlvÀnyoknak szÀnt
Àldozati hÃsk¢nt eszik, a lelkiismeret¡k pedig, miutÀn erûtlen, tisztÀtalannÀ vÀlik. 8Az
eledel azonban nem visz k´zelebb benn¡nket Istenhez; ha (netÀn) nem esz¡nk, az
nem vÀlik hÀtrÀnyunkra, s ha esz¡nk, abbÂl sem szÀrmazik elûny¡nk. 9ºgyeljetek vi-
szont arra, hogy ez a lehetûs¢g(etek) nehogy valamik¢ppen meg¡tk´z¢st keltsen az
erûtlenek k´r¢ben. 10Mert ha valaki meglÀt t¢ged, aki (beavatott; vagy: bennfentes)
tudÀssal rendelkezel, amint a bÀlvÀnyszent¢lyben (asztalhoz) ¡lsz, vajon nem fog-e fel-
bÀtorodni arra, hogy a bÀlvÀnyoknak szÀnt Àldozati hÃst û is megegye? 11Mert ily mÂ-
don a te (bennfentes) tudÀsod a veszt¢t okozza annak az erûtlen testv¢rnek, aki¢rt
Krisztus meghalt. 12Ekk¢nt tehÀt, mik´zben v¢tkeztek a testv¢rek ellen, ¢s erûtlen lel-
kiismeret¡ket megsebzitek,37 Krisztus ellen v¢tkeztek. 13Ez¢rt, ha az ¢tel megbotrÀn-
koztatja a testv¢remet, inkÀbb sohasem eszem hÃst, csak hogy meg ne botrÀnkoztas-
sam a testv¢remet.

9 Nem vagyok szabad? Nem vagyok apostol? Vajon nem lÀttam-e J¢zust, a mi Urun-
kat? Vajon nem az ¢n munkÀm gy¡m´lcse vagytok-e ti az örban? 2Ha mÀsoknak nem
voln¢k is apostola,38 nektek mindenesetre az vagyok, mert az ¢n k¡ldet¢sem pecs¢tje
ti vagytok az örban. 3Ez az ¢n (´n)igazolÀsom azokkal szemben, akik bÁrÀskodni prÂ-
bÀlnak f´l´ttem. 4Vajon nincs-e jogunk arra, hogy egy¡nk ¢s igyunk? 5Vajon nincs-e
jogunk arra, hogy hÁvû feles¢g¡nket magunkkal vigy¡k, akÀrcsak a t´bbi apostol, va-
lamint az ör testv¢rei ¢s K¢fÀ(sz)? 6Vagy egyed¡l (csak) nekem ¢s BarnabÀsnak nin-
csen jogunk ahhoz, hogy ne dolgozzunk? 7Ki katonÀskodott valaha is a sajÀt zsoldjÀn?
Ki telepÁt szûlût Ãgy, hogy nem eszik a term¢s¢bûl? Ki legeltet nyÀjat an¢lk¡l, hogy
inna (annak) a tej¢bûl? 8Vajon pusztÀn emberi szempontbÂl mondom (el) ezeket, vagy
nem ezt mondja-e a t´rv¢ny is? 9Mert MÂzes t´rv¢ny¢ben Árva Àll: àA cs¢plû ́ k´r szÀjÀt
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35 a mindens¢g; ta panta
36 a mindens¢g
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38 vagy: ha mÀsok szem¢ben nem voln¢k is apostol



ne k´sd be!Ê Vajon csupÀn az ́ k´rrel t´rûdik-e ily mÂdon az Isten? 10Avagy teljes eg¢-
sz¢ben rÀnk n¢zve mondja ezt? De igen, ¢rt¡nk ÁrtÀk le, hogy aki szÀnt, az rem¢ny-
s¢ggel k´teles szÀntani, aki pedig cs¢pel, azzal a rem¢nys¢ggel cs¢peljen, hogy majd
r¢szesedik a term¢sbûl. 11Ha viszont mi szellemi javakat vetett¡nk el k´z´ttetek, tÃl-
zÀs-e, ha (majd) a ti testi javaitokbÂl aratunk? 12Ha mÀsok r¢szes¡lhetnek a ti javai-
tokbÂl, akkor mennyivel inkÀbb mi?

De mi nem ¢lt¡nk ezzel a jogunkkal, hanem (inkÀbb) mindent elvisel¡nk, hogy
semmif¢le akadÀlyt se g´rdÁts¡nk Krisztus evang¢liumÀnak ÃtjÀba. 13Nem tudjÀtok,
hogy akik a templomi szolgÀlatot v¢gzik, azok a templomb¢li (ÀldozatokbÂl) esznek,
akik pedig a v¢res Àldozati oltÀr k´r¡li szolgÀlatot lÀtjÀk el, (egy¡tt) r¢szesednek az
oltÀrra vitt eledelekbûl? 14ögy rendelte (el) az ör is, hogy akik az evang¢liumot hir-
detik, az evang¢liumbÂl ¢ljenek. 15çm ¢n ezek k´z¡l egyiket sem vettem ig¢nybe. °s
ezeket sem az¢rt Ártam nektek, hogy valami ilyesmi t´rt¢nj¢k velem,39 mert jobb lenne
nekem, ha inkÀbb meghaln¢k, mintsem hogy dicsekv¢semet bÀrki is kiforgassa.40

16Mert ha az evang¢liumot hirdetem, (azzal) nincs okom dicsekedni, miutÀn k¢ny-
szerÁtve vagyok erre; jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evang¢liumot! 17Ha
ugyanis ́ nk¢nt teszem, akkor jutalomban lesz r¢szem; de ha nem ́ nk¢nt, akkor pusz-
tÀn (a) sÀfÀri teendûk ellÀtÀsÀra szÂl megbÁzatÀsom. 18Mi tehÀt akkor a jutalmam? Az,
hogy mik´zben hirdetem, ingyen elvehetûv¢ teszem az evang¢liumot an¢lk¡l, hogy
(vissza)¢ln¢k az evang¢lium hirdet¢s¢bûl fakadÂ jogaimmal.

19JÂllehet ¢n mindenkivel szemben f¡ggetlen vagyok, magamat mindenki szolgÀ-
jÀvÀ tettem, hogy min¢l t´bb embert nyerjek meg; 20a zsidÂk szÀmÀra olyan lettem,
mint zsidÂ, a t´rv¢ny alatt ¢lûknek pedig mint aki a t´rv¢ny (uralma) alatt ¢l, noha
jÂmagam nem ¢lek a t´rv¢ny (uralma) alatt, hogy a t´rv¢ny (uralma) alatt ¢lûket meg-
nyerjem; 21a t´rv¢ny n¢lk¡lieknek t´rv¢ny n¢lk¡li (lettem), pedig nem ¢lek Isten t´r-
v¢nye n¢lk¡l,41 hanem Krisztus t´rv¢nye alapjÀn ¢lek, hogy megnyerjem a t´rv¢ny
n¢lk¡lieket; 22az erûtlenek szÀmÀra erûtlen lettem, hogy megnyerjem az erûtleneket;
mindenkinek mindenf¢l¢v¢ lettem, hogy mindenk¢ppen megmentsek egyeseket.
23Mindezt pedig az evang¢lium¢rt teszem, hogy ¢n is r¢szestÀrsa lehessek annak.

24Nem tudjÀtok, hogy akik versenypÀlyÀn futnak, mindannyian futnak ugyan, de
csak az egyik¡k nyerheti el a gyûzelem dÁjÀt? ögy fussatok, hogy elnyerj¢tek! 25Min-
denki, aki versenyez, minden tekintetben megtartÂztatja magÀt, amazok az¢rt, hogy
hervadÂ koszorÃt nyerjenek el, mi viszont az¢rt, hogy hervadhatatlant. 26Ez¢rt ¢n
nem hatÀrozott c¢l n¢lk¡l futok, nem Ãgy ´kl´z´m, mint aki a levegût ¡ti, 27hanem
gy´trelemnek teszem ki a testemet,42 ¢s szolgÀvÀ k¢nyszerÁtem, hogy mialatt mÀsok-
nak hirdetem (az evang¢liumot), nehogy alkalmatlannÀ vÀljak a k¡zdelemre.

10 Nem akarom ugyanis, testv¢rek, hogy tudatlanok maradjatok (arra n¢zve), hogy
apÀink mindannyian a felhû alatt voltak, ¢s mindannyian a tengeren keltek Àt, 2¢s
(hogy) valamennyien a MÂzesre merÁtkeztek be a felhûben ¢s a tengerben, 3s (hogy)
mindannyian ugyanazt a szellemi tÀplÀl¢kot ett¢k, 4¢s valamennyien ugyanazt a szel-
lemi italt ittÀk; ugyanis az ûket kÁs¢rû kûsziklÀbÂl ittak, a kûszikla pedig a Krisztus volt.
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39 hogy valami ilyesmit tulajdonÁtsatok nekem
40 tartalmÀtÂl megfossza
41 nem l¢v¢n Isten t´rv¢nyen kÁv¡l helyezettje; m¢ Ân anomosz theu
42 megsanyargatom; h¡pÂpiadzÂ



5De legt´bbj¡kben nem lelte kedv¢t az Isten, Ágy (azutÀn) elpusztultak a sivatagban.
6Mindezek a dolgok pedig elûk¢pp¢43 vÀltak szÀmunkra, az¢rt, hogy ne kÁvÀnkozzunk
rossz dolgok utÀn, amint ûk kÁvÀnkoztak. 7Ne legyetek bÀlvÀnyimÀdÂk se, ahogy k´-
z¡l¡k egyesek, amint Árva Àll: àLetelepedett a n¢p enni, de felkelt mulatni.Ê44 8Ne is
parÀznÀlkodjunk, mint ahogyan k´z¡l¡k egyesek parÀznÀlkodtak, ¢s elestek ez¢rt
egyetlen napon huszonhÀromezren. 9°s Krisztust se tegy¡k prÂbÀra,45 mint ahogy
k´z¡l¡k egyesek prÂbÀra tett¢k, ¢s kÁgyÂk pusztÁtottÀk el ûket. 10Ne is zÃgolÂdjatok,
mint ahogy k´z¡l¡k egyesek zÃgolÂdtak, ¢s elpusztÁtotta ûket az ¹ld´klû [angyal].
11De mindezek a dolgok p¢ldaszerüen estek meg vel¡k, figyelmeztetû¡l jegyezt¢k le
szÀmunkra, akik a (vilÀg)korszakok v¢gsû mozzanataival szembes¡l¡nk.46 12így tehÀt
aki azt gondolja, hogy Àll, vigyÀzzon arra, hogy el ne ess¢k. 13Emberi m¢rt¢ket meg-
haladÂ kÁs¢rt¢s m¢g nem ¢rt benneteket; hüs¢ges ugyanis az Isten, aki nem hagy ben-
neteket erûn f´l¡l kÁs¢rt¢st (el)szenvedni, hanem a kÁs¢rt¢ssel egy¡tt elûk¢szÁti majd
a kivezetû utat is, hogy k¢pesek legyetek azt elviselni.

14Ez¢rt hÀt, testv¢reim, menek¡ljetek a bÀlvÀnyimÀdÀstÂl. 15Mint ¢rtelmes embe-
rekhez szÂlok: Át¢lj¢tek meg magatok, amit mondok. 16A hÀlaadÀs pohara, amelyet
megÀldunk, vajon nem a Krisztus v¢r¢vel valÂ k´z´ss¢g¡nk-e? A keny¢r, amelyet meg-
t´r¡nk, vajon nem a Krisztus test¢vel valÂ k´z´ss¢g¡nk-e? 17Mert egy a keny¢r, s mi,
akik sokan vagyunk, egy(etlen) testet alkotunk, tudniillik mindannyian egy(etlen) ke-
ny¢rbûl r¢szesed¡nk. 18Tekintsetek a test szerint valÂ Izraelre! Azok, akik az Àldozati
¢teleket megeszik, vajon nem r¢szes¡lnek-e az oltÀr javaibÂl? 19De mit is akarok ezzel
mondani? TalÀn azt, hogy a bÀlvÀnyoknak szÀnt Àldozati hÃs vagy a bÀlvÀny bÀrmit
is ¢r? 20Ellenkezûleg, ¢ppen azt, hogy amit (Àldozatul) le´lnek, azt d¢monoknak ¢s
nem Istennek ÀldozzÀk f´l; azt pedig nem akarom, hogy a d¢monokkal legyetek k´-
z´ss¢gben. 21Nem ihattok egyszerre az ör poharÀbÂl is, meg a d¢monok poharÀbÂl
is, nem r¢szesedhettek az ör asztalÀrÂl is, meg a d¢monok asztalÀrÂl is. 22Avagy f¢lt¢-
kenys¢gre ingerelj¡k az Urat? NetÀn erûsebbek vagyunk nÀla?

23Minden(t) szabad, de nem minden hasznÀl, minden(t) szabad, de nem minden
¢pÁt. 24Senki se a maga javÀt keresse, hanem a mÀs¢t. 25Mindazt, amit a (hÃs)piacon
Àrulnak, megehetitek, ne m¢ricsk¢ljetek semmit lelkiismereti okokbÂl; 26mert àaz ör¢
a f´ld, s mindaz, ami csak rajta vanÊ. 27Ha valaki a hitetlenek k´z¡l meghÁv benneteket,
¢s el akartok menni, mindent megehettek, amit csak el¢tek tesznek, ne m¢ricsk¢ljetek
semmit lelkiismereti okokbÂl. 28De ha valaki azt mondja nektek: à(BÀlvÀny)Àldozatra
szÀnt hÃs ezÊ, ne egy¢tek meg, arra valÂ tekintettel, aki a tudomÀsotokra hozta ezt,
valamint a lelkiismeret miatt. 29Lelkiismeretet emlÁtettem, de nem a sajÀtomat, hanem
a mÀsok¢t. Mert mi¢rt ¢rje vÀd az ¢n lelkiismeretemet a mÀsok¢ r¢sz¢rûl? 30Ha ¢n
hÀlaadÀssal r¢szesedem (a hÃsbÂl), mi¢rt ¢rne engem kÀrhoztatÀs amiatt, ami¢rt ¢n
hÀlÀt adok? 31AkÀr esztek tehÀt, akÀr isztok, akÀr bÀrmi egyebet tesztek, mindent Isten
dicsûs¢g¢re tegyetek! 32Ne keltsetek meg¡tk´z¢st sem a zsidÂkban, sem a g´r´g´kben,
sem pedig Isten egyhÀzÀban, 33mint ahogy magam is mindenkinek mindenben igyek-
szem a kedv¢ben jÀrni, nem a magam hasznÀt keresve, hanem a t´bbiek¢t, hogy meg-
menek¡ljenek.
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43 p¢ldÀvÀ; t¡poi
44 tÀncolni; paidzein
45 kÁs¢rts¡k; ekpeiradzÂmen
46 akiknek a v¢gjÀtszma utolsÂ mozzanatai peregnek a szeme elûtt; eisz hÃsz ta tel¢ tÂn aiÂnÂn kat¢nt¢ken;
vagy: akik a vilÀgkorszakok (t´rt¢net¢nek) valÂsÀgos c¢ljÀval szembes¡lnek



11 Legyetek a k´vetûim, ahogyan ¢n is k´vetûje vagyok Krisztusnak. 2(Meg)dics¢rlek
benneteket, ami¢rt minden (tanÁtÀsomat) illetûen megeml¢keztek rÂlam, ¢s a hagyo-
mÀny[oka]t Ãgy tartjÀtok meg, ahogyan ¢n Àtadtam nektek. 3Azt akarom, hogy lÀssÀ-
tok be: minden f¢rfinak a feje a Krisztus, az asszonynak a feje pedig a f¢rfi, mÁg a
Krisztusnak a feje az Isten. 4Minden f¢rfi, aki befedett fûvel imÀdkozik vagy prÂf¢tÀl,
sz¢gyent hoz sajÀt fej¢re. 5Minden asszony viszont, aki fedetlen fûvel imÀdkozik vagy
prÂf¢tÀl, ugyancsak sz¢gyent hoz a sajÀt fej¢re, mert ez ugyanolyan, mintha levÀgatta
volna a hajÀt. 6Mert ha az asszony nem fedi be a fej¢t, akkor nyiratkozz¢k meg, ha
viszont sz¢gyenletes az asszony szÀmÀra, hogy lenyÁrjÀk vagy leborotvÀljÀk a hajÀt, ak-
kor fedje be a fej¢t. 7Mert a f¢rfinak nem k´teless¢ge befednie a fej¢t, minthogy û az
Isten k¢pmÀsa ¢s dicsûs¢ge, az asszony viszont a f¢rfi dicsûs¢ge. 8Ugyanis nem a f¢rfi
szÀrmazik az asszonybÂl, hanem az asszony a f¢rfibÂl; 9¢s nem is a f¢rfit alkotta meg
Isten a nû kedv¢¢rt, hanem a nût a f¢rfi kedv¢¢rt. 10Ez¢rt tehÀt k´teles az asszony
hatalmi jelet47 viselni a fej¢n, az angyalok miatt. 11De az örban nincsen sem nû f¢rfi
n¢lk¡l, sem pedig f¢rfi nû n¢lk¡l; 12mert amik¢nt a nû f¢rfibÂl szÀrmazik, akk¢nt szÀr-
mazik a f¢rfi is (a) nû Àltal; de ugyanakkor minden Istentûl szÀrmazik. 13ít¢lj¢tek meg
magatok k´z´tt: vajon illendû-e a nûnek fedetlen fûvel imÀdkoznia az Istenhez?
14avagy a dolgok term¢szetes rendje nem arra tanÁt-e benneteket, hogy ha egy f¢rfi
megn´veszti a hajÀt, sz¢gyen az a szÀmÀra, 15Àm az asszony szÀmÀra ¢kess¢g, ha meg-
n´veszti a hajÀt; ugyanis û valamif¢le (elfedû) palÀst gyanÀnt kapta a hosszÃ hajat.
16Ha azonban valakinek (m¢gis) vitatkozni tÀmadna kedve, nek¡nk nincsen ilyesfajta
szokÀsunk, sem pedig Isten egyhÀzainak.

17Amikor pedig a k´vetkezû rendelkez¢sre t¢rek rÀ, nem dics¢rlek titeket, ugyanis
kÀrotokra s nem a javatokra gy¡lekeztek ´ssze. 18Mert elûsz´r is azt hallom rÂlatok,
hogy amikor ́ sszegy¡lekeztek az egyhÀzban, szakadÀsok talÀlhatÂk k´ztetek, ¢s bizo-
nyos fokig ezt el is hiszem. 19Mert sz¡ks¢gszerü, hogy sz¢thÃzÀsok legyenek k´z´tte-
tek, hogy a kiprÂbÀltak48 lÀthatÂvÀ legyenek k´reitekben. 20Mert amikor ´sszegy¡le-
keztek egy helyre, nem lehet az ÃrvacsorÀt megenni, 21amikor ugyanis ev¢sre ker¡l
a sor, mindenki a sajÀt vacsorÀjÀt veszi elû, ¢s amÁg az egyik ¢hezik, a mÀsik meg le-
r¢szegedik. 22HÀt nincsen otthonotok, hogy ott egyetek ¢s igyatok? Avagy semmibe
veszitek Isten egyhÀzÀt, ¢s megsz¢gyenÁtitek azokat, akiknek semmij¡k sincsen? Mit
mondjak nektek? Dics¢rjelek (meg) benneteket ez¢rt? Nem dics¢rlek!

23Mert ¢n az örtÂl kaptam azt, amit Àtadtam nektek, hogy tudniillik az ör J¢zus
azon az ¢jszakÀn, amikor kiszolgÀltattÀk, fogta a kenyeret, 24¢s megÀldva azt megt´rte,
s ezt mondotta: àEz az ¢n testem ¢rtetek, ezt tegy¢tek az ¢n eml¢kezetemre.Ê 25Ugyan-
Ágy, mik´zben ettek, fogta a poharat is, ¢s Ágy szÂlt: àEz a pohÀr az Ãj sz´vets¢g az ¢n
v¢remmel; ezt tegy¢tek, ahÀnyszor csak isztok az ¢n eml¢kezetemre.Ê 26Mert ahÀnyszor
csak esztek ebbûl a keny¢rbûl, s isztok ebbûl a pohÀrbÂl, az ör halÀlÀt hirdess¢tek, amÁg
el nem j´n.

27Ily mÂdon az, aki m¢ltatlanul eszik a keny¢rbûl ¢s iszik a pohÀrbÂl, v¢tkezik az
ör teste ¢s v¢re ellen. 28VizsgÀlja hÀt meg magÀt az ember, s Ãgy egyen a keny¢rbûl,
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47 = exÃszian ekhein, azaz itt: a) vagy az IrenaeustÂl Tertullianuson Àt Epiphanioszig, illetûleg çgostonig
¢lû hagyomÀnyhoz ragaszkodunk, miszerint a àhatalmi jelÊ vagy àeszk´zÊ = àkal¡maÊ, vagyis àfÀtyolÊ; s
ennek megfelelûen a Genezis 6,1-ben elbesz¢lt t´rt¢net alapjÀn az angyalok esetleg csÀbÁtÂ d¢moni erûket
jelentenek; vagy b) mind´ssze arrÂl van szÂ, hogy az istentiszteleteken jelen l¢vû angyalok irÀnti tisztelet
jele az asszonyok r¢sz¢rûl a befedett fû, amely egyfajta elismert hatalom jele
48 megbÁzhatÂk; dokimoi



¢s Ãgy igyon a pohÀrbÂl; 29mert aki Ãgy eszik ¢s iszik, hogy nem Át¢li meg helyesen
a(z ör) test¢t, Át¢letet eszik ¢s iszik ´nmaga ellen. 30Ez¢rt erûtlenek ¢s betegek k´z´t-
tetek, s halnak meg k´z¡letek jÂ n¢hÀnyan. 31Mert ha mi (magunk) Át¢lkezn¢nk ´n-
magunk f´l´tt, nem sÃjtana Át¢let benn¡nket; 32mik´zben ugyanis fenyÁt¢sben r¢sze-
s¡l¡nk az örtÂl, û nevel benn¡nket, hogy a vilÀggal egy¡tt el ne kÀrhozzunk.49 33így
tehÀt, testv¢rek, amikor ev¢sre egybegy¡lekeztek, vÀrjÀtok be egymÀst. 34Ha pedig
valaki ¢hes, otthon egyen, hogy ne Át¢letre j´jjetek ´ssze. Egyebekre vonatkozÂan
majd akkor rendelkezem, amikor elmegyek hozzÀtok.

12 A szellemi (javakat) illetûen pedig, testv¢rek, nem szeretn¢m, ha tudatlanok ma-
radnÀtok. 2TudjÀtok, hogy amikor pogÀnyok voltatok, valami ellenÀllhatatlanul üz´tt
oda (benneteket) a n¢ma bÀlvÀnyokhoz. 3Ez¢rt tudtotokra adom, hogy nincs senki,
aki Isten Szellem¢vel szÂl, s ezt mondanÀ: àJ¢zus ÀtkozottÊ; ¢s senki sem k¢pes ezt
mondani: àJ¢zus örÊ, csakis a Szent Szellemmel.

4A kegyelmi ajÀnd¢kok eloszlÀsÀt tekintve ugyan k¡l´nbs¢gek vannak, de a Szellem
ugyanaz; 5k¡l´nbs¢gek vannak a szolgÀlatokat illetûen is, de az ör ugyanaz; 6¢s k¡-
l´nbs¢gek vannak az erû megnyilvÀnulÀsaiban is, de Isten, aki megcselekszi mindezt,
mindenkiben ugyanaz. 7A Szellem megnyilvÀnulÀsaibÂl pedig mindenki az¢rt r¢sze-
s¡l, hogy hasznÀljon vele. 8Mert az egyiknek a Szellemtûl a b´lcsess¢g besz¢de jutott,
a mÀsik viszont a tudÀs besz¢d¢t kapta, ugyanattÂl a Szellemtûl, 9(a) harmadiknak a
hit (jutott) ugyanabban a Szellemben,50 megint mÀsnak pedig a gyÂgyÁtÀs kegyelmi
ajÀnd¢kai egyetlen Szellemben; 10az egyik az erûk megnyilvÀnulÀsait kapta, a mÀsik
a prÂf¢tÀlÀst, megint mÀsik viszont a szellemek megk¡l´nb´ztet¢s¢t; az egyik a nyelvek
(k¡l´nf¢le) nemeit kapta, a mÀsik pedig a nyelvek ¢rtelmez¢s¢nek (k¢pess¢g¢t);51

11mindezeket azonban az egy ¢s ugyanazon Szellem munkÀlja ki, Ãgy osztva sz¢t sajÀt
(ajÀnd¢kait), ahogyan akarja.

12Mert amik¢ppen a test egy, noha sok r¢sze van, s jÂllehet szÀmos taggal rendel-
kezik, m¢gis egy a test, ugyanÃgy a Krisztus is; 13hiszen mi is valamennyien egy testt¢
merÁtkezt¡nk alÀ egyetlen Szellemben, akÀr zsidÂk, akÀr g´r´g´k, akÀr rabszolgÀk,
akÀr szabadok (vagyunk), ¢s valamennyien egyetlen Szellemet kaptunk inni. 14Hiszen
a test sem csak egy(etlen) tagbÂl Àll, hanem t´bbûl. 15Ha azt mondanÀ a lÀb: àMinthogy
nem vagyok k¢z, nem vagyok a test(nek) r¢szeÊ; vajon ennek ellen¢re nem a testnek
r¢sze-e? 16°s ha ezt mondanÀ a f¡l: àMinthogy nem vagyok szem, nem vagyok a test-
nek r¢szeÊ; vajon ennek ellen¢re nem a testnek r¢sze-e? 17Ha az eg¢sz test (csak) szem
volna, hol maradna a hallÀs? S ha az eg¢sz test csupÀn hallÀs volna, hol maradna a
szaglÀs? 18MÀrpedig az Isten rendezte el a testr¢szeket, k´z¡l¡k mindegyiket (¢ppen)
Ãgy, ahogyan akarta. 19De ha valamennyi egyetlen tag volna, hol maradna a test? 20így
ugyan sok a tag, m¢gis egy a test. 21Nem mondhatja a szem a k¢znek: àNincs rÀd sz¡k-
s¢gemÊ; avagy ugyanÁgy a fej a k¢t lÀbnak: àNincs rÀtok sz¡ks¢gemÊ; 22¢ppen ellen-
kezûleg, a test leginkÀbb gyeng¢nek v¢lt r¢szei nagyon is sz¡ks¢gesek, 23¢s a test ke-
vesebb tiszteletre m¢ltatott r¢szeit fokozottabb megbecs¡l¢ssel ´vezz¡k, ¢s az illetlen-
nek v¢lt testr¢szeket nagyobb tisztelet illeti meg; 24Àm a megbecs¡lt testr¢szeinknek
erre nincsen sz¡ks¢g¡k. Hiszen Isten illesztette egybe a testet, a hiÀnyt szenvedûnek
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49 kÀrhoztatÂ Át¢let alÀ ne ess¡nk
50 ugyanazzal a Szellemmel; en tÂ autÂ pneumati
51 herm¢neia glÂsszÂn



nagyobb megbecs¡l¢st nyÃjtva, 25hogy ne legyen meghasonlÀs a testben, hanem hogy
k´lcs´n´sen gondoskodjanak egymÀsrÂl a tagok. 26így, ha szenved az egyik testr¢sz,
egy¡tt szenved vele az ´sszes t´bbi, ha dicsûs¢gben r¢szes¡l az egyik tag, az ´sszes
t´bbi testr¢sz vele egy¡tt ´r¡l.

27Ti pedig Krisztus teste vagytok, ¢s r¢szenk¢nt annak tagjai. 28Egyeseket pedig az
Isten elûsz´r is apostolokkÀ rendelt az egyhÀzban, mÀsodszor prÂf¢tÀkkÀ, harmad-
sorban tanÁtÂkkÀ, ezutÀn meg olyanokat rendelt, akik hatalommal52 (vannak felru-
hÀzva), majd (olyanokat), akik a gyÂgyÁtÀs, illetve a vigasztalÀs, az irÀnyÁtÀs, a nyelve-
ken szÂlÀs kegyelmi ajÀnd¢kaival. 29Vajon mindnyÀjan apostolok? MindnyÀjan prÂ-
f¢tÀk? Valamennyien tanÁtÂk? Mindegyik¡k rendelkezik (csodat¢vû) erûvel? 30Vajon
mindenkinek vagy kegyelmi ajÀnd¢ka a gyÂgyÁtÀsra? Valamennyien szÂlnak nyelve-
ken? Valamennyien k¢pesek azt megmagyarÀzni? 31De t´rekedjetek a magasabb ren-
dü kegyelmi ajÀnd¢kokra. EzutÀn pedig majd megmutatom nektek a mindenen f´l¡l-
emelkedû utat.53

13 Ha embereknek, sût angyaloknak nyelv¢n szÂln¢k is, de szeretetem nincsen, olyan-
nÀ vÀltam, mint a visszhangzÂ gong(¡t¢s) vagy a csend¡lû cintÀny¢r.54 2°s ha van is
prÂf¢ciÀm, s ha ÀtlÀtok minden titkot ¢s minden tudÀst,55 ¢s ha (olyan) teljes hitem
van is, hogy hegyeket mozdÁthatok el, de szeretetem nincsen, semmi sem vagyok. 3°s
ha sz¢tosztom is teljes vagyonomat, ¢s (ha) testemet tüz martal¢kÀul szÀnom is, de
szeretetem nincsen, semmit sem nyerek vele.

4A szeretet t¡relmes, jÂsÀgos a szeretet, nem f¢lt¢keny, [a szeretet] nem k¢rkedik,
nem fuvalkodik fel, 5nem viselkedik illetlen¡l, nem keresi a maga javÀt, nem lobban
haragra, nem tartja szÀmon a rosszat, 6nem ́ r¡l az igazsÀgtalansÀgnak, hanem egy¡tt
´r¡l az igazsÀggal; 7mindent elvisel, mindig bizakodik, mindent rem¢l, mindent eltür.

8A szeretet soha nem mer¡l ki; legyen szÂ akÀr prÂf¢tÀlÀsrÂl, elt´rlik majd, akÀr
nyelveken szÂlÀsrÂl, meg fog szünni, akÀr tudÀsrÂl, semmiv¢ lesz. 9Mert (csak) t´re-
d¢kesen jutunk ismeretre, s (csak) r¢szlegesen prÂf¢tÀlunk; 10mert amikor el¢rkezik
a t´k¢letes, megszünik a t´red¢kes. 11Amikor (m¢g) kiskorÃ (gyermek) voltam, Ãgy
besz¢ltem, mint gyermek, Ãgy okoskodtam, mint gyermek, Ãgy v¢lekedtem, mint
gyermek; amikor azonban felnûtt lettem,56 felhagytam a gyermeki dolgokkal. 12Most
ugyanis t¡kr´n Àt lÀtunk talÀnyos k¢peket,57 akkor pedig majd szemtûl szembe lÀtjuk
meg azokat; most t´red¢kes az ismeretem, akkor pedig Ãgy jutok teljes ismeretre, aho-
gyan engemet is megismernek majd. 13Most pedig megmarad (a) hit, rem¢ny (¢s) sze-
retet; ez a hÀrom; de ezek k´z¡l a legnagyobb a szeretet.

14 Ragaszkodjatok a szeretethez,58 t´rekedjetek a szellemi javakra, de leginkÀbb arra,
hogy prÂf¢tÀljatok. 2Mert aki nyelveken szÂl, nem emberekhez szÂl, hanem Istenhez;
nem is ¢rti meg ût senki, miutÀn (a) Szellemmel szÂl titokzatos dolgokat; 3aki viszont
prÂf¢tÀl, emberekhez szÂl, hogy (ezzel) ¢pÁtsen, vigasztaljon ¢s bÀtorÁtson. 4Aki nyel-
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52 csodat¢vû erûvel; d¡namei
53 mindent f´l¡lmÃlÂ; legkivÀlÂbb utat; kath'h¡perbol¢n hodon
54 vagy: csattogÂ kasztanyett; k¡mbalon alaladzon
55 s ha a teljes tudÀsba vagyok is beavatva
56 f¢rfivÀ vÀltam; hote gegona an¢r
57 en ainigmati
58 buzgÂn k´vess¢tek a szeretet (ÃtjÀt); à¡ld´zz¢tekÊ a szeretetet; diÂkete t¢n agap¢n



veken szÂl, (az) ´nmagÀt ¢pÁti, aki azonban prÂf¢tÀl, az az egyhÀzat ¢pÁti. 5Akarom,
hogy mindannyian szÂljatok nyelveken, de m¢g inkÀbb azt, hogy prÂf¢tÀljatok; mert
aki prÂf¢tÀl, nagyobb annÀl, aki nyelveken szÂl, kiv¢ve, ha meg is magyarÀzza (azt),
hogy az egyhÀz is ¢p¡lj´n belûle.

6így hÀt, testv¢rek, ha elmegyek hozzÀtok, ¢s nyelveken szÂlok, mit hasznÀlok nek-
tek, ha nem szÂlok hozzÀtok egyÃttal kinyilatkoztatÀson, (kinyilatkozott) tudÀson, prÂ-
f¢tÀlÀson vagy tanÁtÀson kereszt¡l? 7Ahogy a l¢lek n¢lk¡li59 hangszerek, akÀr a fuvola,
akÀr a lant, ha nem egymÀstÂl elk¡l´n¡lû hangokat adnak ki, hogyan ismerhetn¢nk
f´l a fuvola- vagy a lantjÀt¢kot? 8Mert ha a trombita bizonytalan hangon szÂlal meg,
ki fog harcra k¢sz¡lni? 9HasonlÂ a helyzet veletek is a nyelveken szÂlÀssal kapcsolat-
ban: ha nem f¢lre¢rthetetlen nyelvet hasznÀltok, hogyan ¢rten¢k meg azt, amit mon-
dotok? Mert Ágy csak a levegûbe fogtok besz¢lni! 10A nyelveknek annyif¢le neme ta-
lÀlhatÂ a vilÀgon, ¢s egyik sem ¢rtelmetlen; 11ha tehÀt nem vagyok tisztÀban a hangok
egy¡ttes¢vel, csak barbÀr mÂdon besz¢lû leszek annak a szÀmÀra, aki (velem) besz¢l,
mÁg a mÀsik meg szÀmomra marad barbÀr. 12UgyanÁgy ti is, miutÀn t´rekedtetek a
szellemi javakra, prÂbÀljÀtok meg az egyhÀz javÀt keresni, hogy (ek´zben) gyarapod-
jatok.60 13Ez¢rt, aki nyelveken szÂl, imÀdkozzon, hogy meg is tudja magyarÀzni azt.
14Ha ugyanis nyelveken (szÂlva) imÀdkozom, a szellemem imÀdkozik ugyan, de az
¢rtelmem gy¡m´lcstelen marad. 15Hogy is Àll ez a dolog? ImÀdkozom szellemmel, de
imÀdkozom ¢rtelemmel is, zsoltÀrt ¢nekelek szellemmel, de zsoltÀrt ¢nekelek ¢rtelem-
mel is. 16Mert ha (csupÀn) szellemmel magasztalod (az Urat), akkor az, aki az avatat-
lanok k´z´tt foglal helyet, hogyan fog Àment mondani a te hÀlaadÀsodra, amikor nem
is ¢rti, hogy mit besz¢lsz? 17Hiszen te ugyan ¢kesen adsz hÀlÀt, de a mÀsik nem ¢p¡l
belûle. 18HÀlÀt adok Istennek, hogy mindannyiotoknÀl jobban szÂlok nyelveken, 19de
az egyhÀzban inkÀbb akarok ́ t szÂt szÂlni ¢rtelemmel, hogy mÀsokat is oktassak, mint-
sem tÁzezer szÂt nyelveken.

20Testv¢rek, ne ragadjatok meg a gyermeki gondolkodÀs szintj¢n, hanem a rossz-
ban maradjatok meg kiskorÃnak. 21A t´rv¢nyben Árva Àll, hogy:

àIdegen nyelvüeken kereszt¡l,
¢s idegen ajkakon Àt
szÂlok majd ehhez a n¢phez,
de (m¢g) Ágy sem hallgatnak rÀmÊ,

mondja az ör. 22így tehÀt a nyelveken szÂlÀs (intû) jel(z¢s), de nem a hÁvûknek, hanem
a hitetleneknek, a prÂf¢cia viszont nem a hitetlenekhez szÂl, hanem a hÁvûkh´z. 23Ha
tehÀt egy helyen ́ sszegyülik az eg¢sz egyhÀz, s mindannyian nyelveken szÂlnak, s k´z-
ben bemennek oda avatatlan szeml¢lûk vagy hitetlenek is, vajon nem azt fogjÀk-e
mondani, hogy ûrj´ngt´k?61 24De ha valamennyien prÂf¢tÀlnak, ¢s bemegy oda egy
hitetlen vagy avatatlan (szeml¢lû), azt mindenki igyekszik meggyûzni, kifaggatni,62 25s
ily mÂdon mindaz, ami a szÁv¢ben rejtûzik, napvilÀgra ker¡l, ¢s arcra borulva imÀdja
Istent, hirdetve, hogy az Isten t¢nyleg k´z´ttetek van.
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59 ¢lettelen; ta apsz¡kha
60 hogy gyarapodÀsotokkal az egyhÀz ¢p¡l¢s¢t segÁts¢tek elû; prosz t¢n oikodom¢n t¢sz ekkl¢sziasz dz¢teite
hina perisszeu¢te
61 magatokon kÁv¡l vagytok; hoti maineszthe
62 a lelk¢re besz¢lni, jobb belÀtÀsra bÁrni



26Mi k´vetkezik tehÀt mindebbûl, testv¢rek? Amikor egybegyült´k, mindegyik´-
t´knek van zsoltÀra, tanÁtÀsa, kinyilatkoztatÀsa, sajÀt nyelve63 s annak ¢rtelmez¢se; s
mindez ¢p¡l¢seteket szolgÀlja! 27De ha nyelveken szÂl is valaki, ketten vagy legfeljebb
hÀrman szÂljanak, m¢ghozzÀ egymÀs utÀn, egyvalaki pedig magyarÀzza meg (a mon-
dottakat). 28Ha azonban nincs, aki megmagyarÀznÀ, akkor (a nyelveken szÂlÂ) hall-
gasson inkÀbb az egyhÀzban, csak ́ nmagÀhoz szÂljon ¢s Istenhez. 29A prÂf¢tÀk viszont
ketten vagy hÀrman szÂljanak, a t´bbiek pedig vizsgÀljÀk meg alaposan (mit is mond);
30de ha k´zben egy mÀsik jelenl¢vû kap kinyilatkoztatÀst, az elûbbi hallgasson el.
31Egyenk¢nt ugyanis valamennyien prÂf¢tÀlhattok, hogy mindenki tanuljon, ¢s min-
denki vigasztalÀst merÁtsen. 32A prÂf¢tÀk szelleme (ugyan) is engedelmeskedik64 a prÂ-
f¢tÀknak, 33mert Isten nem a b¢k¢tlens¢g, hanem a b¢kess¢g Istene. 

Ahogyan ez a szentek valamennyi egyhÀzÀban szokÀsos, 34a nûk maradjanak csend-
ben az egyhÀz[ak]ban, mert nem kaptak enged¢lyt arra, hogy besz¢ljenek, hanem en-
gedelmeskedni k´telesek, amint ezt a t´rv¢ny is kimondja. 35Ha azonban meg akarnak
tudni valamit, otthon, tulajdon f¢rj¡ktûl k¢rdezûsk´djenek, mert sz¢gyenletes dolog
az asszonynak az egyhÀzban besz¢lnie. 36Vajon tûletek szÀrmazott az Isten ig¢je, avagy
ti vagytok az egyed¡liek, akiket el¢rt?

37Ha valaki azt gondolja magÀrÂl, hogy (û) prÂf¢ta vagy szellemi (ember), legyen
teljess¢ggel tudatÀban annak, hogy mindaz, amit Árok, az ör parancsa; 38¢s ha valaki
ezt nem veszi tudomÀsul, rÂla se vegyetek tudomÀst. 39így tehÀt, testv¢rek, t´reked-
jetek a prÂf¢tÀlÀsra, de a nyelveken szÂlÀst se gÀtoljÀtok; 40Àm minden illendû mÂdon
¢s rendben menjen v¢gbe.

15 Eml¢keztetlek titeket, testv¢rek, az evang¢liumra, amelyet hirdettem nektek, ame-
lyet el is fogadtatok, s amelyben meg is Àlltatok, 2s amelyen kereszt¡l ¡dv´ss¢gre is
juttok, ha megûrzitek abban a formÀban, ahogyan (¢n) hirdettem nektek, ha ugyan
nem csak Ãgy tess¢k-lÀss¢k lettetek hÁvûkk¢. 3Mert ¢n elsûsorban azt adtam Àt nektek,
amit kaptam, hogy tudniillik Krisztus ä az ÁrÀsok alapjÀn ä meghalt a mi büneink¢rt,
4s hogy eltemett¢k, valamint ä az ÁrÀsok alapjÀn ä feltÀmadott a harmadik napon, 5¢s
hogy megjelent K¢fÀ(sz)nak meg a tizenkettûnek, 6azutÀn pedig megjelent m¢g egy-
szerre t´bb mint ́ tszÀz testv¢rnek, k´z¡l¡k a legt´bben m¢g mindig ¢lnek, n¢hÀnyan
azonban (mÀr) elhunytak; 7majd megjelent Jakabnak, k¢sûbb az ´sszes apostolnak,
8legv¢g¡l pedig, akÀr valamif¢le korcsnak,65 megjelent nekem is. 9°n ugyanis a leg-
jelent¢ktelenebb vagyok az apostolok k´z´tt, aki nem is vagyok m¢ltÂ arra, hogy apos-
tolnak szÂlÁtsanak, ami¢rt ¡ld´ztem Isten egyhÀzÀt; 10de hÀla Istennek, vagyok, ami
vagyok, ¢s az û irÀntam valÂ kegyelme nem vÀlt hiÀbavalÂvÀ, hanem mindannyiuknÀl
t´bbet fÀradoztam, vagyis (igazÀbÂl) nem ¢n, hanem az Istennek velem l¢vû kegyelme.
11çm akÀr ¢n, akÀr ûk, Ágy hirdetj¡k (az ig¢t), ¢s ti is Ágy lettetek hÁvûkk¢.

12Ha pedig KrisztusrÂl azt hirdetj¡k, hogy a halottak k´z¡l f´ltÀmadott, hogyan
mondhatjÀk k´z¡letek egyesek azt, hogy nincs halottak feltÀmadÀsa? 13Hiszen ha nem
l¢tezik a halottak feltÀmadÀsa, akkor Krisztus sem tÀmadt fel; 14ha pedig Krisztus nem
tÀmadt fel, akkor hiÀbavalÂnak bizonyult a mi igehirdet¢s¡nk, ¢s hiÀbavalÂ a ti hitetek
is; 15sût mi t´bb, Isten hamis tanÃinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben
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63 ànyelveken szÂlÀsaÊ; glÂsszan ekhei
64 alÀ van rendelve; h¡potasszetai
65 torzsz¡l´ttnek; tÂ ektrÂmati



arrÂl tett¡nk tanÃbizonysÀgot, hogy û feltÀmasztotta a Krisztust, akit valÂjÀban nem
tÀmasztott fel, ha egy¢bk¢nt nem tÀmadnak f´l a halottak. 16De ha a halottak nem
tÀmadnak f´l, Krisztus sem tÀmadt f´l; 17Àm ha Krisztus nem tÀmadt fel, hiÀbavalÂ a
ti hitetek, mert m¢g a büneitekben vagytok, 18akkor m¢g azok is odavesztek, akik
Krisztusban hunytak el. 19Ha csupÀn ebben az ¢letben rem¢nyked¡nk a Krisztusban,
minden embern¢l szÀnalomra m¢ltÂbbak vagyunk.

 20Csakhogy Krisztus f´ltÀmadott a halottak k´z¡l, mint a halottak elsû hajtÀsa.66

21MiutÀn ember Àltal van halÀl, ember Àltal van (a) halottak feltÀmadÀsa is. 22Mert
amik¢nt çdÀmban mindannyian meghalnak, Ãgy Krisztusban is valamennyien ¢letre
kelnek majd. 23De mindegyik a sajÀt besorolÀsa alapjÀn: az elsû hajtÀs Krisztus, majd,
miutÀn û elj´n, k´vetkeznek azok, akik a Krisztus¢i; 24ezutÀn a v¢g k´vetkezik, amikor
(û) Àtadja a kirÀlysÀgot az Istennek ¢s AtyÀnak, amikor semmiss¢ tesz minden ural-
mat,67 hatalmat68 ¢s erût.69 25Mert addig kell uralkodnia, amÁg a lÀba alÀ nem veti az
´sszes ellens¢g¢t. 26UtolsÂ ellens¢g gyanÀnt semmis¡l meg a halÀl.70 27Mert à(Isten)
mindent az û lÀba alÀ rendeltÊ. Amikor pedig azt mondja, hogy minden alÀ van ren-
delve, nyilvÀnvalÂ, hogy annak kiv¢tel¢vel, aki neki mindent alÀrendelt. 28Amikor pe-
dig (a) minden(s¢g) az û fennhatÂsÀga alÀ ker¡l, (akkor) majd a FiÃ is annak a fenn-
hatÂsÀga alÀ ker¡l, aki alÀrendelt neki mindent, hogy Isten legyen minden mindenben.

29K¡l´nben ugyan mi¢rt teszik meg egyesek azt, hogy bemerÁtkeznek a halottak¢rt,
ha a halottak egyÀltalÀban nem tÀmadnak fel; mi¢rt merÁtkeznek be m¢gis ¢rt¡k?
30Mi¢rt tessz¡k ki magunkat a veszedelemnek mi is minden pillanatban? 31Naponta
meghalok, bizony, [testv¢rek], Ãgy igaz ez, mint ahogy az ¢n veletek valÂ dicsekv¢sem
Krisztus J¢zusban, a mi Urunkban. 32Ha pusztÀn emberi mÂdon harcoltam volna vad-
Àllatokkal Epheszoszban, mire menn¢k vele? Ha a halottak nem tÀmadnak fel, (akkor)

àEgy¡nk-igyunk,
hiszen holnap (Ãgyis) meghalunkÊ.

33Ne t¢velyegjetek:

àA jÂra valÂ hajlandÂsÀgot t´nkreteszi a rossz besz¢d.Ê71

34JÂzanodjatok ki teljesen,72 ¢s ne v¢tkezzetek, mert egyesek tudatlansÀgban rekedtek
az Istenre vonatkozÂan; megsz¢gyenÁt¢setekre mondom ezt.

35De megk¢rdezhetn¢ valaki: hogyan tÀmadnak f´l a halottak? Mif¢le testben j´n-
nek el? 36Ostoba, amit vetsz, (az) nem kel ¢letre mindaddig, amÁg elûbb el nem rothad;
37¢s amit elvetsz, azzal nem a leendû testet veted el, hanem csak a puszta magot, talÀn
bÃzÀ¢t vagy valami egy¢b¢t; 38de az Isten olyan testet ad annak, amilyet csak akar,
minden (egyes) magnak a neki valÂ testet. 39Nem mindegyik test ugyanaz a test, ha-
nem mÀs az emberek¢, mÀs az Àllatok teste, mÀs a madarak¢, ¢s megint mÀs a halak¢.
40°s (l¢teznek) ¢gi testek, valamint f´ldi testek, Àm mÀs az ¢giek ragyogÀsa, ¢s mÀs a
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66 gy¡m´lcse, zseng¢je; aparkh¢
67 arkh¢n
68 ekszÃszian
69 d¡namin
70 voltak¢ppen: àvÀlik ¢rv¢nytelenn¢Ê; àker¡l hatÀlyon kÁv¡lÊ
71 vagy: A jÂ erk´lcs´t megrontja a rossz tÀrsasÀg.
72 t¢rjetek magatokhoz; ekn¢pszatei dikaiÂsz = nyerj¢tek vissza (teljesen) a jÂzan Át¢lûk¢pess¢geteket



f´ldiek¢. 41MÀs a nap(nak) ragyogÀsa, mÀs a hold¢, ¢s megint mÀs a csillagok¢, mert
az egyik csillag f¢nye is k¡l´nb´zik a mÀsik¢tÂl. 42Ugyanez a helyzet a halottak feltÀ-
madÀsÀval kapcsolatban is. RomlandÂsÀgban vetik el, Àm feltÀmad romolhatatlansÀg-
ban; 43elvetik gyalÀzatban, f´ltÀmad dicsûs¢gben, elvetik erûtlens¢gben, f´ltÀmad erû-
ben; 44elvetik a lelki testet, f´ltÀmad a szellemi test. Ha l¢tezik lelki test, l¢tezik szellemi
test is. 45így is van megÁrva: àAz elsû ember, çdÀm, eleven l¢lekk¢ lett, az utolsÂ çdÀm
pedig megelevenÁtû szellemm¢.Ê 46De nem a szellemi az elsû, hanem a lelki, azutÀn
(k´vetkezik) a szellemi. 47Az elsû ember a f´ld porÀbÂl valÂ, a mÀsodik ember (viszont)
(az) ¢gbûl (szÀrmazik). 48Amilyen a f´ldbûl valÂ (ember), olyanok a f´ldbûl valÂk is,
amilyen az ¢gbûl szÀrmazÂ (ember), olyanok az ¢giek is; 49¢s ahogyan viselt¡k a por-
ember k¢pmÀsÀt, Ãgy fogjuk viselni az ¢gi ember¢t is.

50°n pedig azt ÀllÁtom, testv¢rek, hogy test ¢s v¢r nem ́ r´k´lheti Isten kirÀlysÀgÀt,
¢s a romlandÂ sem ´r´k´lheti a romolhatatlant. 51Hallgasd csak, most titkot mondok
(el) nektek: jÂllehet nem fogunk elhunyni mindannyian, de mindannyian el fogunk
vÀltozni, 52hirtelen, egy szempillantÀs alatt, az utolsÂ harsonaszÂra; mert meg fog szÂ-
lalni a harsona, ¢s a halottak feltÀmadnak majd mint romolhatatlanok, mi pedig el
fogunk vÀltozni. 53Mert a romlandÂnak fel kell ´ltenie a romolhatatlansÀgot, a halan-
dÂnak pedig a halhatatlansÀgot. 54Amikor pedig ez a romlandÂ fel´lti a romolhatat-
lansÀgot, s a halandÂ a halhatatlansÀgot, akkor valÂsul meg, ami Árva Àll:

àElnyeletett a halÀl gyûzelemre.73

55HalÀl, hol a te gyûzelmed?
HalÀl, hol a te t´vised?Ê74

56A halÀl t´vise a bün, a bün hatalma viszont a t´rv¢ny; 57de Isten¢ a hÀla, aki a gyû-
zelmet adja nek¡nk, a mi Urunkon, J¢zus Krisztuson kereszt¡l. 58Ez¢rt, szeretett test-
v¢reim, Àllhatatosak legyetek, megingathatatlanok, legyetek buzgÂk mindenkor az ör
munkÀjÀban, tudva, hogy erûfeszÁt¢setek nem hiÀbavalÂ az örban.

16 A szentek javÀra folyÂ gyüjt¢st illetûen ti is Ãgy jÀrjatok el, ahogyan GalÀcia egyhÀzai
szÀmÀra rendelkeztem. 2A h¢t elsû napjÀn75 mindegyik´t´k gyüjtse ́ ssze ¢s tegye f¢lre
azt, ami tûle telik, nehogy akkor t´rt¢njen meg a gyüjt¢s, amikor oda¢rkezem hozzÀ-
tok. 3Amikor pedig oda¢rkezem, azokat, akiket ti jÂnak lÀttok, (ajÀnlÂ)lev¢l kÁs¢ret¢-
ben elk¡ld´m, hogy elvigy¢k ajÀnd¢kaitokat JeruzsÀlembe; 4ha pedig meg¢ri, hogy
¢n is Ãtra keljek, velem egy¡tt j´nnek majd.

5HozzÀtok viszont akkor megyek majd el, ha mÀr bejÀrtam MacedÂniÀt, 6sût, ki
tudja, nÀlatok talÀn ott is maradok, hogy ti bocsÀssatok Ãtnak oda, ahovÀ majd indu-
lok. 7Mert nem csupÀn ÀtutazÂban akarlak lÀtni benneteket, rem¢lem ugyanis, hogy
ha az ör megengedi, egy idûre ott is maradok nÀlatok. 8Epheszoszban pedig p¡nk´s-
dig idûz´m, 9mert nagy ¢s hat¢kony (munkÀt sejtetû) kapu nyÁlt meg ott elûttem, de
az ellens¢g is sok.

10Ha pedig TimÂtheosz meg¢rkezik, ¡gyeljetek arra, hogy f¢lelem n¢lk¡l marad-
hasson nÀlatok, mert az ör munkÀjÀt v¢gzi û is, csakÃgy, mint ¢n; 11senki se becs¡lje
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73 elmer¡lt a halÀl (a) gyûzelemben; katepoth¢ ho thanatosz eisz nikosz
74 fullÀnkod; to kentron
75 sabbatjÀn; kata mian szabbatu



le tehÀt ût. Hanem inkÀbb bocsÀssÀtok Ãtra b¢kess¢gben, hogy elj´jj´n hozzÀm;
ugyanis a testv¢rekkel egy¡tt vÀrom ût.

12ApollÂs(z) testv¢rrûl: nagyon k¢rtem ût, hogy menjen el hozzÀtok, a testv¢rekkel
egy¡tt; Àm egyÀltalÀban nem volt (Isten) akarata, hogy most elmenjen, de amikor ked-
vezû alkalom kÁnÀlkozik rÀ, el fog menni.

13°beren vigyÀzzatok, (szilÀrdan) Àlljatok (meg) a hitben, legyetek f¢rfiak, legyetek
erûsek. 14Minden dolgotok szeretetben t´rt¢nj¢k.

15K¢rlek benneteket, testv¢rek: Sztephanasz hÀza n¢p¢rûl tudjÀtok, hogy Akhaia
elsû hajtÀsa (ûk), ¢s a szentek szolgÀlatÀra szÀntÀk oda magukat; 16k¢rlek tehÀt titeket,
hogy ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek ¢s mindenkinek, aki vel¡k egy¡tt mun-
kÀlkodik ¢s fÀradozik. 17¹r¡l´k (annak), hogy Sztephanasz, Fortunatus ¢s Akhaikosz
meg¢rkezett, mert a ti hiÀnyotokat ûk pÂtolhatjÀk; 18mert felfrissÁtett¢k mind az ¢n
szellememet, mind pedig a ti¢teket. TartsÀtok tehÀt tiszteletben az ilyeneket.

19K´sz´ntenek benneteket çzsia egyhÀzai. Melegen k´sz´nt titeket az örban Aquila
¢s Prisca76 a hÀzukban mük´dû gy¡lekezettel egy¡tt. 20K´sz´ntenek benneteket a test-
v¢rek is mindannyian.

K´sz´nts¢tek egymÀst szent csÂkkal.
21A k´sz´nt¢st a sajÀt kezemmel (Árom): PÀl. 22Ha valaki nem szereti az Urat, Àtok

legyen rajta! Marana tha! 23Az ör J¢zus kegyelme veletek! 24Az ¢n szeretetem mind-
annyiotokkal a Krisztus J¢zussal!77 [çmen.]

Karsai Gy´rgy

TRAG°DIA °S KOM°DIA K¹Z¹TT ä
EURIPID°SZ àHELEN°Ê-JE

à...Euripid¢sz ä ha egyebekben nem jÂl ¢pÁti is fel drÀmai szerkezet¢t ä jÂval tragikusabbnak bi-
zonyul a t´bbi k´ltûn¢l.Ê (Sarkady JÀnos fordÁtÀsa.) Arisztotel¢sz a PO°TIKç-ban (13. fe-
jezet) Árja le, mit ¢s milyen mÂdon ÀbrÀzoljon a szerzû, hogy megfelelû hatÀst ¢rjen el
k´z´ns¢g¢n¢l. Egy¢rtelmüen nem Euripid¢sz a k´vetendû p¢lda. Trag¢diÀi t´bb ok-
bÂl sem felelhetnek meg a szigorÃan kategorizÀlÂ Arisztotel¢sz Ázl¢s¢nek: t´rt¢netei
egyÀltalÀn nem egyszerüek (a p¢lda kedv¢¢rt: a HIPPOLºTOSZ, a PHOINíKIAI NýK cse-
lekm¢nye sok szÀlon fut, AZ ýRJ¹NGý H°RAKL°SZ vagy a HEKAB° pedig sok kutatÂ
szerint k¢t, egymÀstÂl ¢lesen elvÀlaszthatÂ t´rt¢netet tartalmaz). Euripid¢sz drÀmÀi-
nak egy r¢sze (trag¢diÀi?!) zavarÂan szerencs¢s v¢gkimenetelüek, ezek az Ãgynevezett àjÂ
v¢gü Euripid¢sz-drÀmÀkÊ: ide szokÀs sorolni az IñN-t, az íPHIGENEIA A TAUROSZOK K¹-
Z¹TT-et ¢s a HELEN°-t. E sÃlyos eszt¢tikai kifogÀsok ellen¢re is tudja, ¢rzi Arisztotel¢sz,
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76 Akvila ¢s Priszka; Ak¡lasz kai Priszka
77 Krisztus J¢zusban; en KhrisztÂ I¢szu




