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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
1 โครนิธ์

เปาโลได้ประกาศท่ีเมืองโครนิธ ์เป็นเวลา 18  เดือน และ
ได้ตัง้ครสิตจักรท่ี น่ัน ท่านได้ไปเยีย่มพวกเขา �เป็ นคร ้ังท่ี 
สาม � (2 คร 13:1) เปาโลได้ เขียนหนังสือ 1 โครนิธ์จาก
เมืองเอเฟซัสในต้นปี ค�ศ� 57 ก่อนเทศกาลเพ็นเทคศเต
(1 คร 16:8)

เมือง โค รนิ ธ ์อยู ่ทาง ทิศ ตะวนั ตก จาก กรุง เอเธนส์ 
ประมาณ 80  กิโลเมตร ใน สมัย เปาโล เมือง โค รนิ ธ ์มี 
พลเมืองประมาณ 400,000  คน และเป็นเมืองอนัดั บท ี่ 4 ใน
อาณาจักรโรมันและเป็นศูนยก์ลางสําหรบัการนมัสการรูป
เคารพ  หลังจากท่ี เปาโลไปตัง้ครสิตจักรท่ี เมืองโครนิธ ์แล้ว 
ท่านได้ไปอยู ่ท่ี เมืองเอเฟซัสเป็นเวลา 2  หรอื 3  ปี 

 ขณะท่ี เปาโลอยู ่ท่ี เมืองเอเฟซัส  มี  ผู้  อาว ุโสบางคนจาก
ครสิตจักรเมืองโครนิธ ์ได้ ไปหาท่าน และเล่าให้ท่านฟังถึง
ปัญหาต่างๆท่ี เก ิดขึ้นในครสิตจักรท่ีเมืองโครนิธ์

จด หมาย ฉบั บน ี้ ส่วน ใหญ่  เก ี่ย วกับ ปัญหา ใน ชวีติ
ครสิเตียนและปัญหาในครสิตจักรท้องถิน่คือ การแตกแยก
กัน การฟ้องกั นที ่ ศาล การรบัประทานอาหารท่ีถวายแก่ รู 
ปเคารพแล้ว การร ับพิธ ีศีลมหาสนิท  ผู้ สอนเท็จ การสมรส
และการหยา่รา้งกัน การพูดภาษาต่างๆและการเป็นขึ้นมา
จากความตาย

จดหมายฉบั บน ้ี มี สาระท่ี สําคัญ 3 ประการคือ คําสอน
วา่พระคัมภีร ์ได้ รบัการดลใจจากพระเจ้า (2:9-14) คําสอน
เก่ียวกับความรกั (13) และคําสอนเก่ียวกับการเป็นขึ้นมา
จากความตาย (15)
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 ผู้รบั ใช ้ ท่ี รบัการแยกตัง้ ไว้ และ บุตรของพระเจ้า เป็น
นิตย์

1 เปาโล  ผู้ ซ่ึงพระเจ้าได้ทรงเรยีกให้เป็ นอ ัครสาวกของ
พระเยซู ครสิต์ ตามพระประสงค์ของพระเจ้า และโสสเธเนส
ผู้เป็นพี่น้องของเรา 2  เรยีน ครสิตจักรของพระเจ้าท่ีเมือง
โครนิธ์  ผู้  ได้ รบัการชาํระให ้บรสุิทธิ ์ แล ้วในพระเยซู ครสิต์ 
ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงเรยีกให้เป็ นว ิ สุทธ ิ ชน ด้วยกั นก ับคนทัง้
ปวงในทุกตําบลท่ีออกพระนามพระเยซู ครสิต์  องค์ พระ ผู้
เป็นเจ้าของเราและของเขา 3 ขอพระคุณและสันติสุขจาก
พระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซู ครสิต์  เจ้า จงดํา
รงอยู่กั บท ่านทัง้หลายเถิด 4 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า
ของข้าพเจ้าในเรือ่งท่านทัง้หลายเสมอ เพราะพระคุณของ
พระเจ้าซ่ึงทรงประทานแก่ท่านทัง้หลายโดยพระเยซู ครสิต์ 
5 เพราะท่านทัง้หลายพรัง่พรอ้มด้วยทุกสิง่ ทุกอยา่งโดย
พระองค์ คือพรอ้มด้วยวาจาและความรู ้ทุกอยา่ง 6 ด้วยวา่
พยานเรือ่งพระครสิต์น้ันเป็ นที ่รบัรองแน่นอนในพวกท่าน
แล้ว 7 เพื่อวา่ท่านทัง้หลายจึ งม ิ ได้ ขาดของประทานเลย  ใน
ขณะท่ี ท่านรอคอยการเสด็จมาของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าของเรา 8  พระองค์ จะทรงให้ท่านมัน่คงอยู ่จนถึง
ท่ีสุด  เพื่อให ้ท่านปราศจากท่ี ติ ในวนัของพระเยซู ครสิต์  องค์ 
พระผู้เป็นเจ้าของเรา 9 พระเจ้าทรงสัตย ์ซ่ือ  พระองค์  ได้ ทรง
เรยีกท่านให ้สัมพันธ ์ สน ิทกับพระบุตรของพระองค์ คือพระ
เยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา

การแตกแยกในครสิตจั กร 
10  พี่ น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าจึงวงิวอนท่านในพระนามของ

พระเยซู ครสิต์  องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้าของเรา  ขอให ้ท่านเหน็
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พรอ้มกันในทางวาจา และไม่ มี การแตกแยกกันระหวา่ง
พวก ท่าน  แต่  ขอ ให ้ท่าน เป็น น้ํา หน่ึง ใจ เดียวกัน ใน ทาง
ความคิดและตัดสินอยา่งเดียวกัน 11  พี่ น้องทัง้หลายของ
ข้าพเจ้า คนในครอบครวัของนางคะโลเอได้ เล่าเรือ่งของ
ท่าน ให้ ข้าพเจ้า ฟัง วา่  เก ิ ดม ีการ ทุ่ม เถียง กัน ใน ระหวา่ง
พวกท่าน 12 ข้าพเจ้าจึงหมายความวา่ พวกท่านต่างก็ กล่าว
วา่ �ข้าพเจ้า เป็นศิษย์ เปาโล�  หรอื �ข้าพเจ้า เป็นศิษย์อ
ปอลโล�  หรอื �ข้าพเจ้าเป็นศิษย์เคฟาส�  หรอื �ข้าพเจ้า
เป็นศิษย์พระครสิต์� 13 พระครสิต์ แบ ่งออกเป็นหลายองค์ 
แล ้วหรอื เขาได้ตรงึเปาโลเพื่อท่านทัง้หลายหรอื ท่านได้
รบับัพติศมาในนามของเปาโลหรอื 14 ข้าพเจ้าขอบพระคุณ
พระเจ้า ท่ีข้าพเจ้ามิ ได้  ให ้บัพติศมาแก่ ผู้  หน ่ึงผู้ ใดในพวก
ท่าน  เวน้แต่ ครสิปัสและกายอสั 15  ดังน้ัน จึงไม่ มี  ผู้ ใดกล่าว
ได้ วา่ ข้าพเจ้าได้ ทําพิธ ีบัพติศมาในนามของข้าพเจ้า เอง
16 ข้าพเจ้าได้ ให ้บัพติศมาแก่ครอบครวัของสเทฟานั สด ้วย  
แต่ นอกจากคนเหล่าน้ันแล้ว ข้าพเจ้าไม่ทราบวา่ข้าพเจ้าได้ 
ให ้บัพติศมาแก่ ผู้ ใดอ ีกบ ้าง 17 เพราะวา่พระครสิต์ มิได้ ทรง
ใช้ข้าพเจ้าไปเพื่อใหเ้ขารบับัพติศมา  แต่  เพื่อให ้ประกาศข่าว
ประเสรฐิ  แต่  มิใช ่ด้วยชัน้เชงิฉลาดในการพูด เกรงวา่เรือ่ง
กางเขนของพระครสิต์จะหมดฤทธิ ์เดช 

พระ ครสิต์ ทรง เป็น ฤทธา นุ ภาพ และ พระ ปัญญา ของ
พระเจ้า

18 คนทัง้หลายท่ีกําลังจะพินาศก็ เห ็ นว ่าการประกาศเรือ่ง
กางเขนเป็นเรือ่งโง่  แต่ พวกเราท่ีรอดเห ็นว ่าเป็นฤทธานุ
ภาพของพระเจ้า 19 เพราะ มี คํา เขียนไว ้แล ้ วว ่า �เราจะ
ทําลายสติปัญญาของคนมี ปัญญา และจะทําใหค้วามเข้าใจ
ของคนท่ี เข ้าใจสูญสิน้ไป� 20 คนมีปัญญาอยู ่ท่ีไหน บัณฑิต
อยู ่ท่ีไหน นักโต้ปัญหาแหง่ยุ คน ้ี อยู ่ ท่ีไหน พระเจ้ามิ ได้ ทรง
กระทําปัญญาของโลกน้ี ให ้โฉดเขลาไปแล้วหรอื 21 เพราะ
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ตามเรือ่งท่ีเป็นพระสติปัญญาของพระเจ้าแล้ว โลกจะรูจั้ก
พระเจ้าโดยปัญญาไม่ ได้ พระเจ้าทรงพอพระทัยท่ีจะชว่ย
คนท่ีเชื่อให้รอดโดยการเทศนาท่ี โง ่เขลาน้ัน 22 ด้วยวา่พวก
ยวิเรยีกรอ้งหมายสําคัญและพวกกรกีเสาะหาปัญญา 23  
แต่ พวกเราประกาศเรือ่งพระครสิต์ ผู้ ทรงถูกตรงึท่ีกางเขน
น้ัน อนัเป็นสิง่ ท่ี ให ้พวกยวิสะดุด และพวกกรกีถือวา่เป็น
เรือ่งโง่ 24  แต่ สําหรบัผู้ ท่ี พระเจ้าทรงเรยีกน้ัน ทัง้พวกยวิ
และพวกกรกีต่างถือวา่ พระครสิต์ทรงเป็นฤทธานภุาพและ
พระปัญญาของพระเจ้า 25 เพราะความเขลาของพระเจ้าย ั
งม ีปัญญายิง่กวา่ปัญญาของมนษุย์ และความออ่นแอของ
พระเจ้าก็ยงัเข้มแข็งยิง่กวา่กําลังของมนษุย์ 26  พี่ น้องทัง้
หลาย จงพิจารณาดู วา่ พวกท่านท่ีพระเจ้าได้ทรงเรยีกมา
น้ันเป็นคนพวกไหน  มีน ้อยคนท่ีโลกนิยมวา่มี ปัญญา  มีน ้อย
คนท่ี มีอาํนาจ  มีน ้อยคนท่ี มี ตระกูลสูง 27  แต่ พระเจ้าได้ทรง
เลือกสิง่ท่ีโลกถือวา่โง ่เขลา เพื่อจะทําใหค้นมีปัญญาอบัอาย
และพระเจ้าได้ทรงเลือกสิง่ ท่ีโลกถือวา่ออ่นแอ เพื่อทําให ้
คนที ่ แข ็งแรงอบัอาย 28 พระเจ้าได้ทรงเลือกสิง่ท่ีโลกถือวา่
ต่ําต้อย และสิง่ท่ี ถู  กด ู หมิน่ ทัง้ทรงเลือกสิง่เหล่าน้ันซ่ึงย ังม ิ 
ได้  เก ิดเป็นตัวจร ิงด ้วย เพื่อจะได้ทําลายสิง่ซ่ึงเป็นตัวจรงิอยู ่
แล้ว 29 เพื่ อม ิ ให ้เน้ือหนังใดๆอวดต่อพระพักตร ์พระองค์  ได้ 
30 โดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซู ครสิต์ เพราะพระเจ้า
ทรงตัง้พระองค์ ให ้เป็นปัญญา  ความชอบธรรม การแยกตัง้
ไว้ และการไถ่ โทษ สําหรบัเราทัง้หลาย 31  เพื่อให ้เป็นไปตาม
ท่ี เข ียนวา่ � ให ้ ผู้  โออ้วด อวดองค์ พระผู้เป็นเจ้า �

2
การ เทศนา เป็น มา โดย ฤทธิ์ เดช แหง่ พระ วญิญาณ บร ิ
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สุทธ ิ์
1  พี่ น้องทัง้หลาย เม่ือข้าพเจ้ามาหาท่าน ข้าพเจ้ามิ ได้ 

มา เพื่อ ประกาศ สักขี พยาน ของ พระเจ้า แก่ ท่าน ทัง้ หลาย
ด้วยถ้อยคําอนัไพเราะหร ือด ้วยสติ ปัญญา 2 เพราะข้าพเจ้า
ตัง้ใจวา่จะไม่แสดงความรูเ้รือ่งใดๆในหมู่พวกท่านเลยเวน้
แต่ เรือ่งพระ เยซู ครสิต์ และการ ท่ี พระองค์ ทรง ถูกตรงึ ท่ี 
กางเขน 3 และเม่ือข้าพเจ้าอยู่ กั บท ่านทัง้หลาย ข้าพเจ้า
ก็ ออ่นกําลัง  มี ความกลัวและตัวสัน่เป็ นอ ันมาก 4 คําพูด
และคําเทศนาของข้าพเจ้า  ไม่ใช ่คําท่ี เกล ้ียกล่อมด้วยสติ
ปัญญาของมนษุย์  แต่ เป็นคําซ่ึงได้แสดงพระวญิญาณและ
พระ เดชา น ุภาพ 5 เพื่อ ความ เชื่อ ของ ท่าน จะ ไม่ ได้ อาศัย
สติปัญญาของมนษุย์  แต่ อาศัยฤทธิ์เดชของพระเจ้า 6 เรา
กล่าวถึงเรือ่งปัญญาในหมู่ คนที ่ เป็นผู้ใหญ่  แล้วก็  จรงิ  แต่  
มิใช ่เรือ่ง ปัญญา ของ โลก น้ี หรอื เรือ่ง ปัญญา ของ อาํนาจ
ครอบครองในโลกน้ีซ่ึงจะเส่ือมสูญไป 7  แต่ เรากล่าวถึงเรือ่ง
พระปัญญาของพระเจ้าซ่ึงเป็นข้อลึ กลับ คือพระปัญญาซ่ึง
ทรงซ่อนไว ้น้ัน ซ่ึงพระเจ้าได้ทรงกําหนดไวก่้อนสรา้งโลกให้
เป็นสงา่ราศี แก่  เรา 8  ไม่มี อาํนาจครอบครองใดๆในโลกน้ี ได้  
รู ้จักพระปัญญาน้ัน เพราะวา่ถ้ารู ้แล ้วจะมิ ได้ เอาองค์พระผู้
เป็นเจ้าแหง่สงา่ราศีตรงึไว ้ท่ี  กางเขน 

พระดํารสัของพระเจ้ามาจากพระองค์ โดยตรง 
9  ดัง ท่ี  มี  เข ียนไว ้แล ้ วว ่า � สิ ่ง ท่ีตาไม่ เหน็  หู  ไม่ ได้  ยนิ 

และไม่เคยได้ เข ้าไปในใจมนษุย์ คือสิง่ท่ีพระเจ้าได้ทรงจัด
เตรยีมไวสํ้าหรบัคนท่ีรกัพระองค์� 10พระเจ้าได้ทรงสําแดง
สิง่ เหล่า น้ันแก่ เราทางพระวญิญาณของพระองค์ เพราะ
วา่พระวญิญาณทรงหยัง่ รู ้ทุกสิง่  แม้ เป็นความล้ําลึกของ
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พระเจ้า 11 อนัความคิดของมนษุย์ น้ันไม่ มี  ผู้ ใดหยัง่ รู ้ได้  
เวน้แต่  จิ ตวญิญาณของมนษุย ์ผู้ น้ันเองฉันใด พระดํารขิอง
พระเจ้าก็ ไม่มี ใครหยัง่รู ้ได้  เวน้แต่ พระวญิญาณของพระเจ้า
ฉันน้ัน 12 เราทัง้หลายจึงไม่ ได้ รบัวญิญาณของโลก  แต่  ได้ 
รบัพระวญิญาณซ่ึงมาจากพระเจ้า เพื่อเราทัง้หลายจะได้ 
รู ้ถึงสิง่ ต่างๆท่ีพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ เรา 13 คือ
สิง่ เหล่าน้ั นที ่เราได้ กล ่าวด้วยถ้อยคําซ่ึ งม ิ ใช ่ปัญญาของ
มนษุย์สอนไว้  แต่ ด้วยถ้อยคําซ่ึงพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ ได้ 
ทรงสัง่สอน ซ่ึงเปรยีบเทียบสิง่ท่ี อยู ่ฝ่ายจิตวญิญาณกับสิง่
ซ่ึงเป็นของจิตวญิญาณ 14  แต่  มนษุย ์ธรรมดาจะรบัสิง่เหล่า
น้ันซ่ึงเป็นของพระวญิญาณแหง่พระเจ้าไม่ ได้ เพราะเขาเห ็
นว ่าเป็นสิง่โง ่เขลา และเขาไม่สามารถเข้าใจได้ เพราะวา่
จะเข้าใจสิง่เหล่าน้ันได้ ก็ ต้องสังเกตด้วยจิตวญิญาณ 15  แต่  
มนษุย ์ฝ่ายจิตวญิญาณสังเกตสิง่สารพัดได้  แต่  ไม่มี  ผู้ ใดจะ
รูจั้กใจคนน้ันได้ 16  เพราะวา่ �ใครเล่ารูจั้กพระทัยขององค์
พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะแนะนําสัง่สอนพระองค์ ได้ �  แต่ เราก็ มี 
พระทัยของพระครสิต์

3
การยอมอยูฝ่่ายเน้ือหนังเป็นภัยต่อจิตวญิญาณ

1  พี่ น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าไม่อาจจะพู ดก ั บท ่านเหมือน
พู ดก ับผู้ ท่ีอยู ่ฝ่ายจิตวญิญาณแล้วได้  แต่ ต้องพู ดก ั บท ่าน
เหมือนคนท่ี อยู ่ฝ่ายเน้ือหนัง เหมือนกั บท ่านเป็นทารกใน
พระครสิต์ 2 ข้าพเจ้าเล้ียงท่านด้วยน้ํานมมิ ใช ่ด้วยอาหาร
แข็ง เพราะวา่เม่ื อก ่อนน้ันท่านยงัไม่สามารถรบัและถึงแม้ 
เดีย๋วน้ี ท่านก็ยงัไม่ สามารถ 3 ด้วยวา่ท่านยงัอยูฝ่่ายเน้ือหนัง
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เพราะวา่เม่ือท่านย ังอ ิจฉากัน  โต้ เถียงกัน และแตกแยกกัน
ท่านไม่ ได้  อยู ่ฝ่ายเน้ือหนังหรอื และไม่ ได้ ดําเนินตามมนษุย ์
สาม ัญดอกหรอื 4 เพราะเม่ือคนหน่ึงกล่าววา่ �ข้าพเจ้าเป็น
ศิษย์ของ เปาโล� และอกีคนหน่ึง กล่าว วา่ �ข้าพเจ้า เป็น
ศิษยข์องอปอลโล� ท่านทัง้หลายมิ ได้  อยู ่ฝ่ายเน้ือหนังหรอื

 ผู้รบัใช ้ของพระเจ้าท่ี มี  หน้าท่ี ต่างกั นก ็เป็นผู้ทําการรว่ม
กัน

5 เปาโลคือผู้ ใด อปอลโลคือผู้ ใด เขาเป็นผู้ รบัใช ้มาแจ้ง
ให้ท่านทัง้หลายเชื่อ ตามซ่ึงองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรด
ประทานแก่ ทุกคน 6 ข้าพเจ้าได้ ปลูก อปอลโลได้ รดน้ํา  แต่ 
พระเจ้าทรงทําให ้เติบโต 7  เพราะฉะน้ัน  คนที ่ปลูกและคน
ท่ีรดน้ําไม่สําคัญอะไร  แต่ พระเจ้าผู้ทรงโปรดให้เติบโตน้ัน
ต่างหากท่ี สําคัญ 8 ดังน้ันคนท่ีปลูกและคนท่ีรดน้ําก็เป็น
พวกเดียวกัน  แต่  ทุ กคนก็จะได้ค่าจ้างของตนตามการท่ีตน
ได้กระทําไว้ 9 เพราะวา่เราทัง้หลายเป็นผู้รว่มทําการด้วยกั 
นก ับพระเจ้า ท่านทัง้หลายเป็นไร่นาของพระเจ้า และเป็น
ตึกของพระเจ้า

พระครสิต์เป็นรากฐานเดียว
10 โดย พระคุณ ของ พระเจ้า ซ่ึง ได้ ทรง โปรด ประทาน

แก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ได้ วาง ราก ลง แล้ว เหมือน นาย ชา่ง ผู้ 
ชาํนาญ และอกีคนหน่ึ งก ็ มาก ่อขึ้น ขอทุกคนจงระวงัให ้ดี 
วา่เขาจะก่อขึ้นมาอยา่งไร 11 เพราะวา่ผู้ใดจะวางรากอื่ นอ 
ีกไม่ ได้  แล้ว นอกจากท่ีวางไว ้แล ้วคือพระเยซู ครสิต์ 12  แล ้ว
บนรากน้ันถ้าผู้ใดจะก่อขึ้นด้วยทองคํา  เงนิ  เพชรพลอย  ไม้ 
หญ้าแหง้หรอืฟาง

ทรงทดลองการของเราทุกคน
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13การงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให ้เหน็ เพราะเวลา
วนัน้ันจะให ้เห ็นได้ ชดัเจน เพราะวา่จะเหน็ชดัได้ด้วยไฟ ไฟ
น้ันจะพิสู จน ์ ให ้ เห ็นการงานของแต่ละคนวา่เป็นอยา่งไร
14 ถ้าการงานของผู้ใดท่ีก่อขึ้นทนอยู ่ได้  ผู้ น้ั นก ็จะได้ ค่า
ตอบแทน 15 ถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ ไป  ผู้ น้ั นก ็จะ
ขาดค่าตอบแทนแต่ตัวเขาเองจะรอด  แต่ เหมือนดังรอด
จากไฟ

รา่งกายของครสิเตียนเป็ นว ิหารของพระเจ้า
16 ท่านทัง้หลายไม่ รู ้หรอืวา่ ท่านเป็ นว ิหารของพระเจ้า

และพระวญิญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ ในท่าน 17 ถ้า ผู้ ใด
ทําลายวหิารของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงทําลายผู้ น้ัน เพราะ
วหิารของพระเจ้าเป็ นที ่ บรสุิทธิ ์และท่านทัง้หลายเป็ นว ิหาร
น้ัน

การตักเตือนเก่ียวกับการโอ ้อวด 
18 อยา่ให ้ผู้ ใดหลอกลวงตัวเอง ถ้าผู้ใดในพวกท่านคิดวา่

ตัวเป็นคนมีปัญญาตามหลักของยุ คน ้ีจงให ้ผู้ น้ันยอมเป็น
คนโง่จึงจะเป็นคนมีปัญญาได้ 19 เพราะวา่ปัญญาของโลก
น้ีเป็นความโง่เขลาจําเพาะพระเจ้า ด้วยมีคําเขียนไว ้แล ้ วว 
่า � พระองค์ ทรงจับคนท่ี มี ปัญญาด้วยอุบายของเขาเอง�
20 และย ังม ี อ ี กวา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบความคิด
ของคนมีปัญญาวา่เป็นเพียงแต่ ไรส้าระ � 21  เหตุ ฉะน้ันอยา่
ให ้ผู้ ใดยกมนษุย์ขึ้นอวด ด้วยวา่สิง่สารพัดเป็นของท่านทัง้
หลาย 22จะเป็นเปาโล อปอลโล เคฟาส  โลก  ชวีติ  ความตาย 
 สิ ่งในปัจจุบันน้ี หรอืสิง่ในอนาคต  สิ ่งสารพัดน้ันเป็นของ
ท่านทัง้หลาย 23 และท่านทัง้หลายเป็นของพระครสิต์ และ
พระครสิต์ทรงเป็นของพระเจ้า
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4

 หน้าท่ี รบัผิดชอบของผู้อารกัขาต่อพระเจ้า
1  ให ้ ทุ กคนถือวา่เราเป็นผู้ รบัใช ้ของพระครสิต์ และเป็น

ผู้อารกัขาสิง่ลึ กล ับของพระเจ้า 2 ยิง่กวา่น้ีฝ่ายผู้อารกัขา
เหล่าน้ันต้องเป็นคนท่ี สัตย ์ซ่ือทุกคน 3 สําหรบัข้าพเจ้าการ
ท่ีท่านทัง้หลายหร ือมนษุย ์ ผู้ ใดจะตัดสินตัวข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ถือวา่เป็นเรือ่งเล็กน้อย  ถึงแม้ ข้าพเจ้าเองก็ มิได้ ตัดสินตัว
ข้าพเจ้า 4 เพราะข้าพเจ้าไม่ รู ้วา่ข้าพเจ้ามีความผิดสถาน
ใด ถึง กระน้ัน ข้าพเจ้า ก็ ไม่ พ้น การ พิพากษา ท่าน ผู้ทรง
พิพากษาตัวข้าพเจ้าคือองค์ พระผู้เป็นเจ้า 5  เหตุ ฉะน้ันท่าน
อยา่ตัดสินสิง่ใดก่อนท่ีจะถึงเวลาจนกวา่องค์พระผู้เป็นเจ้า
จะเสด็จมา  พระองค์ จะทรงเปิดเผยความลั บท ่ีซ่อนอยู่ใน
ความมืดให ้แจ่มกระจ่าง และจะทรงเผยความในใจของคน
ทัง้ปวงด้วย เม่ือน้ันทุกคนจะได้รบัคําชมเชยจากพระเจ้า 6  
พี่ น้องทัง้หลาย  สิ ่งเหล่าน้ั นที ่ข้าพเจ้าได้นํามากล่าวเปรยีบ
เทียบถึงตัวข้าพเจ้าและอปอลโล  ก็ เพื่อประโยชน์ของท่าน
ทัง้หลาย  เพื่อให ้ท่านทัง้หลายเรยีนแบบของเรา  มิ  ให ้ยกยอ่ง
คนหน่ึงคนใดเกินกวา่ท่ี เข ียนบอกไว ้แล้ว  มิ  ให ้ยกคนหน่ึงคน
ใดข่มผู้ อื่น 7  ผู้ ใดเล่ากระทําให้ท่านวเิศษกวา่คนอื่น ท่านมี
อะไรท่ีท่านมิ ได้ รบัมา  ก็ เม่ือท่านได้รบัมา  เหตุ ไฉนท่านจึง
โออ้วดเหมือนกับวา่ท่านมิ ได้ รบัเลย 8 ท่านทัง้หลายอิม่หนํา
แล้วหนอ ท่านมั ่งม ี แล ้วหนอ ท่านได้ครองเหมือนกษั ตร ิย์
โดยไม่ มี เรารว่มด้วยแล้วหนอ ข้าพเจ้ามีความปรารถนาให้
ท่านทัง้หลายได้ขึ้นครองจรงิๆเพื่อเราจะได้ขึ้นครองกั บท ่าน

 สิ ่งท่ีอคัรสาวกและผู้นําครสิเตียนต้องเสียสละ
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9 เพราะข้าพเจ้าเห ็นว ่าพระเจ้าได้ทรงตัง้ เรา ผู้ เป็ นอ ัค
รสา วก ไว้ ใน ท่ีสุด ปลาย เหมือน ผู้ ท่ี  ได้  ถู ก ปรบั โทษ ให ้ถึง
ตาย เพราะวา่โลกคือทัง้ทูตสวรรค์และมนษุย ์มองดู เราด้วย
ความพิศวง 10 เราทัง้หลายเป็นคนเขลาเพราะเหน็แก่พระ
ครสิต์ และท่านทัง้หลายเป็นคนมีปัญญาในพระครสิต์ เรา
ทัง้หลายมีกําลังน้อยแต่ท่านทัง้หลายมีกําลังมาก ท่านทัง้
หลายมี เกียรติ ยศแต่เราทัง้หลายเป็นคนอปัยศ 11 จนถึง
เวลาน้ีเราก็ทัง้หวิและกระหาย  เปล ือยเปล่าและถูกโบยตี
และไม่ มี  ท่ี อาศัยเป็นหลักแหล่ง 12 เราทําการหนั กด ้วยมือ
ของเราเอง เม่ือถู กด ่าเราก็ อวยพร เม่ือถูกข่มเหงเราก็ทน
เอา 13 เม่ือถูกใส่รา้ยเราก็ ออ้นวอน เรากลายเป็นเหมือน
กากเดนของโลกและเหมือนราคีของสิง่สารพัดจนถึ งบ ัด
น้ี 14 ข้าพเจ้ามิ ได้  เข ียนข้อความเหล่า น้ี เพื่อจะให้ ท่านได้ 
อาย  แต่  เข ียนเพื่อเตือนสติในฐานะท่ีท่านเป็นลูกท่ีรกัของ
ข้าพเจ้า 15 เพราะในพระครสิต์ ถึงแม้ ท่านมี ครู สักหม่ืนคน
แต่ท่านจะมี บิ ดาหลายคนก็ หามิได้ เพราะวา่ ในพระเยซู 
ครสิต์ ข้าพเจ้าได้ ให ้กําเนิดแก่ท่านโดยข่าวประเสรฐิ 16  เหตุ  
ฉะน้ัน ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทําตามอยา่งข้าพเจ้า 17  เพราะ
เหตุน้ี ข้าพเจ้าจึงได้ ใช ้ทิโมธีลูกท่ีรกัของข้าพเจ้า ซ่ึงเป็นคน
สัตย์ซ่ือในองค์พระผู้เป็นเจ้าให้มาหาท่าน เพื่อนําท่านให้
ระลึกถึงแบบการประพฤติของข้าพเจ้าในพระครสิต์  ตาม
ท่ี ข้าพเจ้าสอนอยู่ในทุกคริสตจั กร 18  แต่ บางคนทําผยอง
ราวกับข้าพเจ้าจะไม่มาหาท่าน 19  แต่ ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงโปรด ข้าพเจ้าจะมาหาท่านในไม่ชา้น้ี และข้าพเจ้าจะ
หยั ่งด ู มิใช ่ถ้อยคําของคนท่ีผยองเหล่าน้ันแต่จะหยั ่งด ู ฤทธิ ์
อาํนาจของเขา 20 เพราะวา่อาณาจักรของพระเจ้ามิ ใช ่เรือ่ง
ของคําพูดแต่เป็นเรือ่งฤทธิ ์เดช 21 ท่านจะเอาอยา่งไร จะ
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ให้ข้าพเจ้าถือไม้เรยีวมาหาท่าน หรอืจะให้ข้าพเจ้ามาด้วย
ความรกัและด้วยใจออ่นสุ ภาพ 

5
การตัดสินลงโทษการล่วงประเวณี

1  มี ข่าวเล่าลือวา่ในพวกท่านมีการผิดประเวณี และการ
ผิดประเวณี น้ันถึงแม้ในพวกต่างชาติ ก็  ไม่มี  เลย คือเรือ่ง
มีวา่คนหน่ึงได้ เอาภรรยาของบิดามาเป็นภรรยาของตน
2 และพวกท่านยงัผยองแทนท่ีจะเป็นทุกข์เป็ นร ้อน  ท่ี จะ
ตัดคนท่ีกระทําผิดเชน่น้ีออกเสียจากพวกท่าน 3  แม้ว ่าตัว
ข้าพเจ้าไม่ ได้  อยู ่กับพวกท่าน  แต่ ใจของข้าพเจ้าก็ อยู ่ ด้วย 
ข้าพเจ้าได้ตัดสินลงโทษคนท่ี ได้ กระทําผิดเชน่น้ันเสมือนวา่
ข้าพเจ้าได้ อยู ่ ด้วย 4 ในพระนามของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระ
ผู้ เป็นเจ้าของเรา เม่ือท่านทัง้หลายประชุมกันและใจของ
ข้าพเจ้ารว่มอยู ่ด้วย  พร ้อมทัง้ฤทธิ์เดชของพระเยซู ครสิต์  
องค์ พระผู้ เป็นเจ้าของเรา 5 พวกท่านจงมอบคนน้ันไว ้ให ้
ซาตานทําลายเน้ือหนังเสีย  เพื่อให ้ จิ ตวญิญาณของเขารอด
ในวนัของพระเยซู เจ้า 

ความบาปท่ี ไม่ได้ รบัการเตือนสติ  ก็  แพร ่ขยายไปเหมือน
เชื้อ

6 การ ท่ี ท่านอวดอา้ง น้ันไม่ ดี  เลย ท่านไม่ รู ้หรอืวา่ เชื้อ
ขนมเพียงนิดเดียวยอ่มทําให ้แป ้ งด ิบฟูทั ้งก ้อน 7 ดังน้ันจง
ชาํระเชื้อเก่าเสียเพื่อท่านจะได้เป็นแป้ งด ิ บก ้อนใหม่เหมือน
ขนมปังไร ้เชื้อ เพราะพระครสิต์ ผู้ ทรงเป็นปัสกาของเรา  ได้  
ถู กฆ่าบูชาเพื่อเราเสียแล้ว 8  เหตุ ฉะน้ันให้เราถือปัสกาน้ัน  
มิใช ่ด้วยเชื้อเก่าหร ือด ้วยเชื้อของความชัว่ชา้เลวทราม  แต่ 
ด้วยขนมปังไรเ้ชื้อคือความจรงิใจและความจรงิ 9 ข้าพเจ้า
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ได้ เข ียนจดหมายถึงท่านวา่ อยา่คบกับคนท่ี ล่วงประเวณี 
10  แต่ ซ่ึงท่านจะคบคนชาวโลกน้ี ท่ี เป็นคนล่วงประเวณี คน
โลภ คนฉ้อโกง หรอืคนถือรูปเคารพ ข้าพเจ้ามิ ได้ หา้มเสียที
เดียวเพราะวา่ถ้าหา้มอยา่งน้ันแล้ว ท่านก็ต้องออกไปเสีย
จากโลกน้ี

เราควรแยกตัวจากพี่ น้องครสิเตียนท่ีกําลังดํารงชวีติ
อยูใ่นความบาป

11  แต่  บัดน้ี ข้าพเจ้าเขียนบอกท่านวา่ถ้าผู้ใดได้ชื่อวา่เป็น
พี่น้องแล้ว  แต่ ยงัล่วงประเวณี เป็นคนโลภ เป็นคนถือรูป
เคารพ เป็นคนปากรา้ย เป็นคนขี้ เมา หรอืเป็นคนฉ้อโกง
อยา่คบกับคนอยา่งน้ันแม้จะกินด้วยกั นก ็อยา่เลย 12  ไม่ใช ่ 
หน้าท่ี ของข้าพเจ้าท่ีจะไปตัดสินลงโทษคนภายนอก ท่านจะ
ต้องตัดสินลงโทษคนภายในมิ ใช ่ หรอื 13 ส่วนคนภายนอก
น้ันพระเจ้าจะทรงตัดสินลงโทษ  เหตุ ฉะน้ันจงกําจัดคนชัว่
ชา้น้ันออกจากพวกท่านเสียเถิด

6
ครสิเตียนไม่ควรจะเป็นความกันต่อหน้าคนไม่ เชื่อ 

1 ในพวกท่านมี ผู้ ใดหรอื ถ้าเป็นความกับคนอื่น จะอาจ
ไปวา่ความกันต่อหน้าคนอธรรม และไม่ไปวา่ต่อหน้าว ิสุทธ ิ 
ชน 2 ท่านไม่ รู ้หรอืวา่ว ิสุทธ ิชนจะพิพากษาโลก และถ้าพวก
ท่านจะพิพากษาโลก ท่านไม่สมควรจะพิพากษาความเรือ่ง
เล็กน้อยท่ีสุดหรอื 3 ท่านไม่ รู ้ หรอืวา่ เราจะต้องพิพากษา
พวกทูตสวรรค์ ถ้าเชน่น้ันจะยิง่ เป็นการสมควรสักเท่าใด
ท่ีเราจะพิพากษาตัดสินความเรือ่งของชีว ิตน ้ี 4 ฉะน้ันถ้า
พวกท่านเป็นความกันเรือ่งชีว ิตน ้ี ท่านจะตัง้คนท่ีครสิตจั 
กรน ับถือน้อยท่ีสุดให้ตัดสินหรอื 5 ข้าพเจ้ากล่าวดังน้ี ก็  เพื่อ
ให ้ท่านละอายใจ ในพวกท่านไม่ มี สักคนหน่ึงหรอื ท่ี มีสติ 
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ปัญญาสามารถชาํระความระหวา่งพี่ น้อง 6  แต่  พี่ น้องกับพี่
น้องต้องไปวา่ความกันต่อหน้าคนท่ี ไม่ เชื่ออยา่งน้ันหรอื 7  
เหตุ ฉะน้ันเพราะพวกท่านไปเป็นความกัน  บัดน้ี ท่านก็ตก
จากระดั บท ่ีควรแล้ว ทําไมท่านจึงไม่ทนต่อการรา้ยซ่ึงเขา
ทําแก่ ท่าน ทําไมท่านจึงไม่ยอมถูกโกง 8  แต่ ท่านเองกลับ
ทํารา้ยกัน และโกงกันในระหวา่งพวกพี่น้องของท่านเอง

 ช ีวติเดิมก่อนถูกแยกตัง้ไว้ และได้รบัความชอบธรรม
โดยความเชื่อ

9 ท่านไม่ รู ้หรอืวา่คนอธรรมจะไม่ ได้ รบัอาณาจักรของ
พระเจ้าเป็นมรดก อยา่หลงเลย คนล่วงประเวณี คนถือรูป
เคารพ คนผิดผัว เมีย เขา คนนิสัยเหมือนผู้หญิงหรอืคน
ท่ี เป็นกะเทย 10 คนขโมย คนโลภ คนขี้ เมา คนปากรา้ย
คนฉ้อโกง จะไม่ ได้ รบัอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก 11  
แต่ ก่อนมีบางคนในพวกท่านเป็นคนอยา่งน้ัน  แต่ ท่านได้
รบัทรงชาํระแล้ว และได้ทรงแยกตัง้ท่านไว ้แล้ว  แต่ พระ
วญิญาณแหง่พระเจ้าของเราได้ทรงตัง้ท่านให้เป็นผู้ชอบ
ธรรมในพระนามของพระเยซู เจ้า 12 ข้าพเจ้าทําสิง่สารพัด
ได้  แต่  ไม่ใช ่ ทุ กสิง่ท่ีจะทําได้น้ันเป็นประโยชน์ ข้าพเจ้าทําสิง่
สารพัดได้  แต่ ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู ่ใต้ อาํนาจของสิง่ใดเลย

จงหนีจากการล่วงประเวณี
13 อาหาร มี ไว ้สํา หร ับท ้อง และ ท้อง ก็ สําหรบั อาหาร  

แต่ พระเจ้า จะ ทรง ให้ ทัง้ ท้อง และ อาหาร สิน้ สูญ ไป  แล ้ว
รา่งกายน้ันไม่ ได้  มี  ไว ้สําหรบัการล่วงประเวณี  แต่  มี  ไว ้สําหรบั
องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า และ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า มี ไว ้สําหรบั
รา่งกาย 14 พระเจ้า ได้ ทรง ชุบ ให ้องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า เป็น
ขึ้นมาใหม่ และพระองค์จะทรงชุบให้เราทัง้หลายเป็นขึ้น
มาใหม่โดยฤทธิ์เดชของพระองค์ ด้วย 15 ท่านไม่ รู ้ หรอืวา่ 
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รา่งกายของท่านเป็นอวยัวะของพระครสิต์ เม่ือเป็นเชน่น้ัน
จะให้ข้าพเจ้าเอาอวยัวะของพระครสิต์มาเป็นอวยัวะของ
หญิงแพศยาได้ หรอื ขอพระเจ้าอยา่ยอมให้เป็นเชน่น้ันเลย
16 ท่านไม่ รู ้หรอืวา่คนท่ีผูกพั นก ับหญิงแพศยาก็เป็นกาย
อนัเดียวกั นก ับหญิงน้ัน เพราะพระองค์ ได้ ตร ัสว ่า �เขาทัง้
สองจะเป็นเน้ื ออ ันเดียวกัน� 17  แต่ ส่วนคนท่ีผูกพั นก ับ
องค์ พระผู้เป็นเจ้า  ก็ เป็ นอ ันเดียวกั นก ับพระองค์ฝ่ายจิต
วญิญาณ 18 จงหลีกเล่ียงเสียจากการล่วงประเวณี ความ
บาปทุกอยา่งท่ี มนษุย ์กระทําน้ันเป็นบาปนอกกาย  แต่  คนที ่ 
ล่วงประเวณี น้ันทําผิดต่อรา่งกายของตนเอง

รา่งกายของครสิเตียนเป็ นว ิหารของพระวญิญาณบร ิ
สุทธ ิ์

19 ท่านไม่ รู ้ หรอืวา่ รา่งกายของท่านเป็ นว ิหารของพระ
วญิญาณ บร ิสุทธ ์ิ ซ่ึง สถิต อยู่ ใน ท่าน ซ่ึง ท่าน ได้ รบั จาก
พระเจ้า ท่านไม่ ใช ่ เจ้ าของตั วท ่านเอง 20 พระเจ้าได้ทรงซ้ือ
ท่านไว ้แล ้วตามราคา  เหตุ ฉะน้ันท่านจงถวายพระเกียรติ 
แด่ พระเจ้าด้วยรา่งกายของท่าน และด้วยจิตวญิญาณของ
ท่าน ซ่ึงเป็นของพระเจ้า

7
คําแนะนําสําหรบัคู่สมรสของครสิเตียน

1  แล ้วเรือ่ง ท่ีพวกท่านเขียนมาถึงข้าพเจ้า น้ัน ขอตอบ
วา่ การท่ี ผู้ ชายไม่ ยุ ่งเก่ียวกับผู้หญิงเลยก็ ดี  แล้ว 2  แต่ เพื่อ
ป้องกันการล่วงประเวณี  ผู้ ชายทุกคนควรมีภรรยาเป็นของ
ตนและผู้หญิงทุกคนมี สามี เป็นของตน 3  สามี พึงประพฤติ
ต่อภรรยาตามควร และภรรยาก็พึงประพฤติต่อสามีตาม
ควรเชน่เดียวกัน 4 ภรรยาไม่ มี อาํนาจเหนือรา่งกายของตน
 แต่  สามี  มี อาํนาจเหนือรา่งกายของภรรยา ทํานองเดียวกัน
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สามี ไม่มี อาํนาจเหนือรา่งกายของตน  แต่ ภรรยามีอาํนาจ
เหนือ รา่งกาย ของ สามี 5 อยา่ ปฏิเสธ การ อยู่ รว่ม กัน เวน้
แต่ ได้ ตกลงกันเป็นการชัว่คราว เพื่ ออ ุทิศตัวในการถืออด
อาหารและการอธษิฐาน  แล ้วจึงค่อยมาอยู่รว่มกั นอ ีก เพื่ 
อม ิ ให ้ซาตานชกัจูงให ้ทําผิด เพราะตัวอดไม่ ได้ 6 ข้าพเจ้า
กล่าวเชน่น้ีโดยได้ร ับอน ุญาต  มิใช ่เป็นพระบัญชา 7 ข้าพเจ้า
ปรารถนาท่ีจะให ้ทุ กคนเป็นเหมือนข้าพเจ้า  แต่  ทุ กคนก็ ได้ 
รบัของประทานจากพระเจ้าเหมาะกับตัว คนหน่ึงได้ร ับอย 
่าง น้ี และอกีคนหน่ึงได้ร ับอย ่างน้ัน 8  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้า
ขอกล่าวแก่ คนที ่ยงัเป็นโสดและพวกแม่ม่ายวา่ การท่ีเขา
จะอยู่ เหมือนข้าพเจ้าก็ ดี  แล้ว 9  แต่ ถ้าเขายัง้ใจไม่ ได้  ก็ จง
แต่งงานเสียเถิด เพราะแต่งงานเสี ยก ็ ดี กวา่มีใจเรา่รอ้น
ด้วยกามราคะ 10 ส่วนคนท่ี แต่ งงานแล้วข้าพเจ้าขอสัง่  มิใช ่
ข้าพเจ้าสัง่เอง  แต่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาวา่ อยา่ให้
ภรรยาทิง้สามี 11  แต่ ถ้านางทิง้สามีไปอยา่ให้นางไปมี สามี  
ใหม่  หรอืไม่  ก็  ให ้นางกลับมาคืนดีกับสามี เก่า และขออยา่ให ้
สามี หยา่รา้งภรรยาเลย

คําแนะนําสําหรบัครสิเตียนท่ี สามี หรอืภรรยายงัไม่เชื่อ
ในพระเจ้า

12 ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่คนอื่นๆนอกจากพวกน้ี ( องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้ามิ ได้  ตรสั )  วา่ ถ้าพี่น้องคนใดมีภรรยาท่ี ไม่ เชื่อและ
นางพอใจท่ีจะอยู่กับสามี  สามี  ก็  ไม่ ควรหยา่นาง 13 ถ้าหญิง
คนใดมี สามี  ท่ี  ไม่ เชื่อและสามีพอใจท่ีจะอยู่กับนาง นางก็ ไม่ 
ควรหยา่สามีน้ันเลย 14 ด้วยวา่สามี ท่ี  ไม่ เชื่อน้ันได้รบัการ
ทรงชาํระให ้บรสุิทธิ ์ทางภรรยา และภรรยาท่ี ไม่ เชื่ อก ็ ได้ รบั
การทรงชาํระให ้บรสุิทธิ ์ทางสามี  มิ ฉะน้ันลูกของท่านก็เป็น
มลทิน  แต่  บัดน้ี ลูกเหล่าน้ั นก ็ บรสุิทธิ ์15  แต่ ถ้าคนท่ี ไม่ เชื่อ
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จะแยกไป  ก็ จงให้เขาไปเถิด เรือ่งเชน่น้ี ไม่ จําเป็ นที ่ พี่ น้อง
ชายหญิงจะผูกมัดให้จําใจอยู ่ด้วยกัน เพราะวา่พระเจ้าได้
ทรงเรยีกเราให ้อยู ่ อยา่งสงบ 16  โอ ท่านผู้เป็นภรรยา ไฉน
ท่านจะรู ้ได้ วา่ท่านจะชว่ยสามี ให ้รอดได้ หรอืไม่  โอ ท่านผู้
เป็นสามี ไฉนท่านจะรู ้ได้ วา่ท่านจะชว่ยภรรยาใหร้อดได้ หรอื
ไม่ 

จงพอใจในฐานะท่ี เป็นอยู ่
17  แต่  ตามท่ี พระเจ้าได้ทรงประทานฐานะแก่ แต่ ละคน

อยา่งไร เม่ือองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเรยีกให้เขามาแล้ว  
ก็  ให ้เขาดํารงอยู่ ในฐานะน้ัน ข้าพเจ้าขอสัง่ ให้คริสตจักร
ทัง้หมดทําตามดังน้ัน 18  มี ชายคนใดท่ีพระเจ้าทรงเรยีก
เม่ือเขาได้ร ับพิธ ี เข ้าสุ หน ัตแล้วหรอื อยา่ให้ เขากลับเป็น
เหมือน คน ท่ี ไม่ ได้  เข้า สุหนัต หร ือม ีชาย คน ใด ท่ี พระเจ้า
ทรงเรยีกเม่ือเขามิ ได้  เข ้าสุ หน ัตหรอื อยา่ให้เขาเข้าสุ หน ัต
เลย 19 การเข้าสุ หน ัตไม่สําคัญอะไร และการไม่ เข ้าสุ หน 
ัตไม่สําคัญอะไร  แต่ การรกัษาพระบัญญั ติ ของพระเจ้าน้ัน
สําคัญ 20  ให ้ ทุ กคนอยูใ่นฐานะท่ีเขาอยูเ่ม่ือพระเจ้าทรงเรยีก
น้ัน 21 พระเจ้าทรงเรยีกท่านเม่ือยงัเป็นทาสอยู ่หรอื  ก็ อยา่
กระวนกระวายเพราะการเป็นทาสน้ัน  แต่ ถ้าท่านสามารถ
ไถ่ตัวออกได้ ก็ ควรไถ่ ดีกวา่ 22 เพราะผู้ใดท่ี องค์ พระผู้เป็น
เจ้าทรงเรยีกเม่ือยงัเป็นทาสอยู่  ผู้ น้ันเป็นเสรีชนขององค์ 
พระผู้เป็นเจ้า เชน่เดียวกันคนท่ีรบัการทรงเรยีกเม่ือเป็น
เสร ีชน คนน้ันเป็นผู้ รบัใช ้ของพระครสิต์ 23 พระเจ้าทรงซ้ือ
ท่านไว ้แล ้วตามราคา อยา่เข้าเป็นทาสของมนษุย ์เลย 24  พี่ 
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น้องทัง้หลาย ท่านทุกคนดํารงอยูใ่นฐานะอนัใดเม่ือพระเจ้า
ทรงเร ียก  ก็  ให ้ ผู้ น้ันอยูกั่บพระเจ้าในฐานะน้ัน

คําแนะนําสําหรบัหญิงสาวพรหมจารแีละหญิ งม ่าย
25  แล ้วเรือ่งหญิงสาวพรหมจาร ีน้ัน ข้าพเจ้าไม่ ได้ รบัพระ

บัญชาจากองค์ พระผู้ เป็นเจ้า  แต่ ข้าพเจ้าก็ขอออกความ
เหน็ในฐานะท่ีเป็นผู้ ได้ รบัพระเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
ให้เป็นผู้ ท่ี  ไวใ้จได้ 26 ฉะน้ันเพราะเหตุความยากลําบากท่ี มี  
อยู ่ ในเวลาน้ี ข้าพเจ้าเห ็นว ่า  ทุ กคนควรจะอยู่อยา่งท่ีเขาอยู ่
เดีย๋วน้ี 27 ท่านมีภรรยาแล้วหรอื อยา่หาชอ่งท่ีจะหยา่ภรรยา
เลย ท่านหยา่จากภรรยาแล้วหรอื อยา่หาภรรยาเลย 28 ถ้า
ท่านจะแต่งงานก็ ไม่มี  ความผิด และถ้าหญิงสาวพรหมจารี
จะแต่งงานก็ ไม่มี  ความผิด  แต่  คนที ่ แต่ งงานน้ันคงจะต้อง
ยุง่ยากลําบากในฝ่ายเน้ือหนัง  แต่ ข้าพเจ้าปรารถนาท่ีจะให้
ท่านพ้นจากความยุง่ยากน้ัน 29  พี่ น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้า
หมายความวา่ยุ คน ้ี ก็ สัน้มากแล้ว  ตัง้แต่  น้ี ไปให้คนเหล่าน้ั 
นที ่ มี ภรรยาดําเนินชวีติ เหมือนกับไม่ มี  ภรรยา 30 และให ้
คนที ่เศรา้โศกเป็นเหมือนกับมิ ได้  เศรา้โศก และผู้ ท่ี  ชื่นชม
ยนิดี  ให ้ ได้ เป็นเหมือนกับมิ ได้  ชื่นชมยนิดี และผู้ ท่ี ซ้ื อก ็ ให ้
ดําเนินชวีติเหมือนกับวา่เขาไม่ มีกรรมสิทธิ ์เหนืออะไรเลย
31 และคนท่ี ใช ้ของโลกน้ี ให ้เป็นเหมือนกับมิ ได้  ใช ้ อยา่งเต็ม
ท่ี  เลย เพราะความนิยมของโลกน้ีกําลังล่วงไป 32 ข้าพเจ้า
อยากให้ท่านพ้นจากความสาละวนวุน่วาย ฝ่ายคนท่ี ไม่มี 
ภรรยาก็สาละวนในการงานขององค์ พระผู้เป็นเจ้า เพื่อจะ
ทําสิง่ซ่ึงเป็ นที ่พอพระทัยองค์ พระผู้เป็นเจ้า 33  แต่  คนที ่ มี 
ภรรยาแล้ วก ็สาละวนในการงานของโลกน้ีเพื่อจะทําสิง่ท่ี
พอใจของภรรยา 34  มี ความแตกต่างกันด้วยระหวา่งภรรยา
และสาวพรหมจารี หญิงท่ียงัไม่ แต่ งงานก็สาละวนในการ
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งานขององค์ พระผู้ เป็นเจ้า เพื่อจะได้ เป็นคนบร ิสุทธ ์ิทัง้
กายและจิตใจ  แต่ หญิงท่ี มี  สามี  แล้วก็ สาละวนในการงาน
ของโลกน้ีเพื่อจะทําสิง่ซ่ึงเป็ นที ่พอใจของสามี 35 ข้าพเจ้า
วา่อยา่งน้ี ก็ เพื่อเป็นประโยชน์ของท่าน  มิใช ่จะเอาบ่วงบาศ
คล้องท่านแต่เพื่อความเป็นระเบียบ  ให ้ท่านปฏิบั ติ  องค์ พระ
ผู้ เป็นเจ้าโดยปราศจากใจสองฝักสองฝ่าย 36  แต่ ถ้าชาย
ใดคิดวา่เขาปฏิบั ติ ต่อสาวพรหมจารีของเขาอยา่งสมควร
ไม่ ได้ และถ้าหญิงน้ั นม ี อายุ ผ่านวยัหนุ่มสาวแล้ว และต้อง
ทําอยา่งใดอยา่งหน่ึ งก ็ ให ้เขาทําตามปรารถนา จงให้ เขา
แต่งงานเสีย เขาไม่ ได้ ทําผิดสิง่ใด 37  แต่ ชายใดท่ีตัง้ใจแน่ว
แน่และเห ็นว ่าไม่ มีความจําเป็น  แต่ เขาบังคับใจตนเองได้
และตัง้ใจวา่จะให้หญิงน้ันเป็นพรหมจาร ีต่อไป เขาก็กระทํา
ดี แล้ว 38  เหตุ ฉะน้ันผู้ใดท่ี ให ้หญิงน้ันแต่งงานก็ ทําดี  อยู ่ แต่  
ผู้  ท่ี  ไม่  ให ้ แต่ งงานก็ ทําดี  กวา่ 39  ตราบใดท่ี  สามี ย ังม ี ช ีวิตอ
ยู่ ภรรยาก็ต้องอยู่กับสามี ตามกฎหมาย  แต่ ถ้าสามี ตาย นา
งก็เป็ นอ ิสระจะแต่งงานกับชายใดก็ ได้  ตามใจ ในองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าเท่าน้ัน 40  แต่ ตามความเหน็ของข้าพเจ้าก็ เห ็ นว 
่าถ้านางอยู่คนเดียวจะเป็นสุขกวา่ และข้าพเจ้าคิดวา่พระ
วญิญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยูฝ่่ายข้าพเจ้าด้วย

8
อาหารท่ีถวายแก่ รู ปเคารพ

1  แล ้วเรือ่งของท่ีเขาบูชาแก่ รู ปเคารพน้ัน เราทัง้หลาย
ทราบแล้ วว ่า เรา ทุกคนต่าง ก็ มีความ รู ้  ความ รู ้น้ัน ทําให ้
ลําพอง  แต่ ความรกัเสรมิสรา้งขึ้น 2 ถ้าผู้ใดถือวา่ตัวรู ้สิ ่งใด
แล้ว  ผู้ น้ันยงัไม่ รู ้ ตามท่ี ตนควรจะรู้ 3  แต่ ถ้าผู้ใดรกัพระเจ้า
 พระองค์  ก็ ทรงรูจั้กผู้ น้ัน 4 ฉะน้ันเรือ่งการกินอาหารท่ีเขา
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ได้ บูชาแก่ รู ปเคารพน้ัน เรา รู ้อยู ่ แล ้ วว ่ารู ปน ้ันไม่ มีต ัว มี
ตนเลยในโลกและพระเจ้าองค์อื่นไม่ มี  มี  แต่ พระเจ้าองค์ 
เดียว 5  ถึงแม้ จะมี สิ ่งต่างๆในสวรรค์และในแผ่นดินโลก
ท่ี เขา เรยีกวา่ � พระ � ( ก็ เป็น เหมือนมีพระมากและเจ้า
มาก� 6  แต่ วา่ สําหรบัพวกเรา น้ั นม ีพระเจ้าองค์เดียวคือ
พระบิดา และสิง่สารพัดทัง้ปวงบังเกิดขึ้นจากพระองค์ และ
เราอยู่ ในพระองค์ และเรามี พระเยซู  ครสิต์  เจ้ าองค์ เดียว 
และสิง่สารพั ดก ็ เก ิดขึ้นโดยพระองค์ และเราก็เป็นมาโดย
พระองค์ 7  มิใช ่วา่ทุกคนมี ความรู ้ อยา่งน้ี เพราะมีบางคนมี 
จิ ตสํานึกผิดชอบเรือ่งรูปเคารพวา่ เม่ือได้กินอาหารน้ั นก ็
ถือวา่เป็นของบูชาแก่ รู ปเคารพจรงิๆ และจิตสํานึกผิดชอบ
ของเขาย ังอ ่อนอยู่ จึงเป็นมลทิน 8 อาหารไม่เป็นเครือ่งท่ี 
ทําให ้พระเจ้าทรงโปรดปรานเรา ถ้าเรากิน เราก็ ไม่ได้ อะไร
เป็นพิ เศษ ถ้าเราไม่ กิน เราก็ ไม่ ขาดอะไร 9  แต่  จงระวงั อยา่
ให ้เสร ีภาพของท่านน้ันทําให ้คนที ่ออ่นในความเชื่อหลงผิด
ไป 10  เพราะวา่ ถ้าผู้ใดเหน็ท่านท่ี มีความรู ้เอนกายลงรบั
ประทานในวหิารของรูปเคารพ  จิ ตสํานึกผิดชอบท่ีออ่นของ
คนน้ัน จะไม่ เห ิมขึ้นทําให้เขาบังอาจกินของท่ี ได้ บูชาแก่ รู 
ปเคารพน้ันหรอื 11 โดยความรู้ของท่าน  พี่ น้องท่ี มี ความ
เชื่ ออ ่อน ซ่ึงพระครสิต์ ได้ ทรงยอมวายพระชนม์เพื่อเขา จะ
ต้องพินาศไป 12 เม่ือท่านทําผิดเชน่น้ันต่อพวกพี่ น้อง และ
ทํารา้ยจิตสํานึกผิดชอบท่ีออ่นของเขา ท่านก็ ได้ ทําผิดต่อ
พระครสิต์ 13  เหตุ ฉะน้ันถ้าอาหารเป็นเหตุ ท่ี  ทําให ้ พี่ น้องของ
ข้าพเจ้าหลงผิดไป ข้าพเจ้าจะไม่กินเน้ือสัตว ์อกีต่อไป เพราะ
เกรงวา่ข้าพเจ้าจะทําให ้พี่ น้องต้องหลงผิดไป

9
เปาโลอา้งสิทธขิองอคัรสาวกท่ีเขาควรจะได้ รบั 
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1 ข้าพเจ้ามิ ได้ เป็ นอ ัครสาวกหรอื ข้าพเจ้ามิ ได้  มี  เสร ีภาพ
หรอื ข้าพเจ้ามิ ได้  เห ็นพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของ
เราหรอื ท่านทัง้หลายมิ ได้ เป็นผลงานของข้าพเจ้าในองค์
พระผู้เป็นเจ้าหรอื 2 ถ้าข้าพเจ้ามิ ได้ เป็ นอ ัครสาวกในสายตา
ของคนอื่น ข้าพเจ้า ก็ยงัคงเป็ นอ ัครสาวกในสายตาของ
ท่านอยา่งไม่ ต้องสงสัย เพราะพวกท่านคือตราตําแหน่ งอ ัค
รสาวกของข้าพเจ้าในองค์ พระผู้เป็นเจ้า 3 ถ้าผู้ใดสอบสวน
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็จะบอกวา่ 4 เราไม่ มีสิทธิ ์ ท่ี จะกินและด่ืม
หรอื 5 เราไม่ มีสิทธิ ์ ท่ี จะพาพี่น้องซ่ึงเป็นภรรยาไปไหนๆด้วย
กัน เหมือนอยา่งอคัรสาวกอื่นๆ และบรรดาน้องชายของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าและเคฟาสหรอื 6 เฉพาะข้าพเจ้าและบา
รนาบัสเท่าน้ันหรอืท่ี ไม่มี  สิทธิ ์จะเลิกทํางานหาเล้ียงชพี

 ผู้ ประกาศข่าวประเสรฐิ ก็ควรได้รบัการเล้ียงช ีพด ้วย
ข่าวประเสรฐิน้ัน

7 ใครบ้างท่ีเป็นทหารไปในการศึกสงคราม และต้องกิน
เสบียงของตัวเอง หรอืใครบ้างท่ีทําสวนปลูกต้ นอง ุ่น และ
มิ ได้ กินผลองุน่ในสวนน้ัน หรอืใครบ้างท่ี เล้ียงสัตว ์และมิ ได้ 
กินน้ํานมของฝูงสัตว ์น้ัน 8 ข้าพเจ้ากล่าวอยา่งน้ีตามอยา่ง
มนษุย ์หรอื  พระราชบัญญัติ  มิได้  กล ่าวอยา่งน้ีเหมือนกันหรอื
9 เพราะวา่ในพระราชบัญญั ติ ของโมเสสเขียนไว ้วา่ �อยา่
เอาตะกรา้ครอบปากววั เม่ื อม ันกําลังนวดข้าวอยู�่ พระเจ้า
ทรงเป็นหว่งววัหรอื 10 หรอืพระองค์ ได้ ตรสัเพื่อประโยชน์
ของเราทัง้หลาย  แท้  จร ิงคําน้ันท่านเขียนไว้เพื่อประโยชน์
ของเราทัง้หลาย  ให ้ คนที ่ไถนาไถด้วยความหวงัใจ และให ้
คนที ่นวดข้าวนวดด้วยความหวงัใจวา่จะได้ ประโยชน์  ตาม
ท่ี เขาหวงั 11 ถ้าเราได้หวา่นของสําหรบัจิตวญิญาณให ้แก่  
ท่าน  แล ้วจะมากไปหรอื  ท่ี เราจะเก่ียวของสําหรบัเน้ือหนัง
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จากท่าน 12 ถ้าคนอื่ นม ี สิทธิ ์ ท่ี จะได้ รบัประโยชน์ จากท่าน
เราไม่ มีสิทธิ ์ ท่ี จะได้รบัยิง่กวา่เขาอกีหรอื ถึงกระน้ันเราก็ 
มิได้  ใช ้ สิทธิ ์ น้ี  เลย  แต่ ยอมทนทุกข์ยากสารพัด เพื่อเราจะไม่
เป็ นอ ุปสรรคขัดขวางข่าวประเสรฐิของพระครสิต์ 13 ท่านไม่ 
รู ้หรอืวา่คนท่ี ปรนนิบัติ เรือ่งสิง่บร ิสุทธ ์ิ ก็ กินอาหารของพระ
ว ิหาร และคนปรนนิบั ติ  ท่ี แท่นบูชาก็รบัส่วนแบ่งจากแท่นบู 
ชาน ้ัน 14  ทํานองเดียวกัน  องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญชา
ไว ้วา่  คนที ่ประกาศข่าวประเสรฐิควรได้รบัการเล้ียงช ีพด 
้วยข่าวประเสรฐิน้ัน 15  แต่ ข้าพเจ้าไม่ ได้  ใช ้ สิทธิ ์ เหล่าน้ี  เลย 
 ท่ี ข้าพเจ้าเขียนเรือ่งน้ี  ก็  มิใช ่เพื่อจะให้เขากระทําอยา่งน้ัน
แก่ ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้ายอมตายเสียดีกวา่ท่ีจะให ้ผู้ ใด
ทําลายเกียรติ อนัน้ี ของข้าพเจ้า 16 เพราะถึงแม้วา่ข้าพเจ้า
ประกาศข่าวประเสรฐิน้ันข้าพเจ้าไม่ มี  เหตุ  ท่ี จะอวดได้ เพ
ราะจําเป็ นที ่ข้าพเจ้าจะต้องประกาศ ถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศ
ข่าวประเสรฐิวบิั ติ จะเกิดแก่ ข้าพเจ้า 17 เพราะถ้าข้าพเจ้า
ประกาศอยา่งเต็มใจ ข้าพเจ้าก็จะได้ บําเหน็จ  แต่ ถ้ากระทํา
การประกาศน้ันโดยฝืนใจ  ก็ ยงัเป็นการท่ีทรงมอบหน้าท่ี
ประกาศข่าวประเสรฐิไว ้ให ้ข้าพเจ้ากระทํา 18  แล ้วอะไรเล่า
จะ เป็นบําเหน็จของข้าพเจ้า คือ เม่ือข้าพเจ้าประกาศข่าว
ประเสรฐิ ข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสรฐิของพระครสิต์
โดยไม่คิดค่าจ้าง เพื่อจะไม่ ได้  ใช ้ สิทธิ ์ในข่าวประเสรฐิ น้ัน
อยา่งเต็ มท ี่

เปาโลยอมทําทุกวถีิทางเพื่อจะนําจิตวญิญาณ
19 เพราะ ถึง แม้วา่ ข้าพเจ้า มิ ได้  อยู ่ใน บังคับ ของ ผู้ ใด 

ข้าพเจ้าก็ยงัยอมตัวเป็นทาสคนทัง้ปวงเพื่อจะได้ชนะใจคน
มากยิง่ขึ้น 20 ต่อพวกยวิ ข้าพเจ้าก็ทําตัวเหมือนยวิ เพื่อจะ
ได้พวกยวิ ต่อพวกท่ี อยู ่ ใต้  พระราชบัญญัติ ข้าพเจ้าก็เป็น
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เหมือนคนอยู ่ใต้  พระราชบัญญัติ เพื่อจะได้ คนที ่ อยู ่ ใต้  พระ
ราชบัญญัติ  น้ัน 21 ต่อคนท่ี อยู ่นอกพระราชบัญญั ติ ข้าพเจ้า
ก็ทําตัวเหมือนคนนอกพระราชบัญญั ติ เพื่อจะได้ คนที ่ อยู ่
นอกพระราชบัญญั ติ  น้ัน ( แต่ ข้าพเจ้ามิ ได้  อยู ่นอกพระราช
บัญญั ติ ของ พระเจ้า  แต่  อยู ่ ใต้  พระ ราช บัญญัติ  แห ่ง พระ
ครสิต์� 22 ต่อคนออ่นแอ ข้าพเจ้าก็ทําตัวเหมือนคนออ่นแอ
เพื่อจะได้ คนออ่นแอ ข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกชนิดต่อคนทัง้
ปวง เพื่อจะชว่ยเขาใหร้อดได้บ้างโดยทุกวถีิ ทาง 23 ข้าพเจ้า
ทําอยา่งน้ีเพราะเหน็แก่ข่าวประเสรฐิ เพื่อข้าพเจ้าจะได้ มี 
ส่วนกั บท ่านในข่าวประเสรฐิน้ัน 24 ท่านไม่ รู ้หรอืวา่คนเห
ล่าน้ั นที ่วิง่แข่ งก ัน  ก็ วิ ่งด ้วยกันทุกคน  แต่  คนที ่ ได้ รบัรางว ั
ลม ี คนเดียว  เหตุ ฉะน้ันจงวิง่เพื่อชงิรางวลัให ้ได้ 25 ฝ่ายนั 
กก ีฬาทุกคนก็เครง่ครดัในระเบียบทุกอยา่ง  แล ้วเขากระทํา
อยา่งน้ันเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซ่ึงรว่งโรยได้  แต่ เรากระทํา
เพื่อจะได้มงกุฎท่ี ไม่มี ว ันร ่วงโรยเลย 26 ดังน้ันส่วนข้าพเจ้า
วิง่แข่งอยา่งน้ีโดยมี เป้าหมาย ข้าพเจ้าได้ ต่อสู้  อยา่งน้ี  ไม่ใช ่
อยา่งนักมวยท่ี ชกลม 27  แต่ ข้าพเจ้าระงบัความปรารถนา
ฝ่ายเน้ือหนังให ้อยู ่ ใต้  บังคับ เพราะเกรงวา่โดยทางหน่ึงทาง
ใดเม่ือข้าพเจ้าได้ประกาศแก่คนอื่นแล้ว ตัวข้าพเจ้าเองจะ
เป็นคนท่ี ใชก้ารไม่ได้ 

10
การประพฤติของอสิราเอลเป็นเครือ่งเตือนใจของคริ

สตจั กร 
1  พี่ น้อง ทัง้ หลาย ยิง่ กวา่ น้ี ข้าพเจ้า อยาก ให้ ท่าน ทัง้

หลายเข้าใจวา่บรรพบุรุษของเราทัง้ สิน้ได้ อยู ่ ใต้  เมฆ และ
ได้ ผ่าน ทะเล ไป ทุก คน 2  ได้ รบั บัพ ติศ มา ใน เมฆ และ ใน
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ทะเลเข้าส่วนกับโมเสสทุกคน 3 และได้รบัประทานอาหาร
ฝ่ายจิตวญิญาณอนัเดียวกันทุกคน 4 และได้ด่ื มน ้ําฝ่ายจิต
วญิญาณอนัเดียวกันทุกคน เพราะวา่เขาได้ด่ื มน ้ําซ่ึงไหล
ออกมาจากศิลาฝ่ายจิตวญิญาณท่ี ติ ดตามเขามา ศิ ลาน ้ัน
คือพระครสิต์ 5  แต่ ถึงกระน้ั นก ็ ดี  มี คนส่วนมากในพวกน้ั นที 
่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัย เพราะวา่เขาล้มตายกันเกล่ือน
กลาดในถิน่ทุ รก ันดาร 6  แล ้วเหตุ การณ์  เหล่าน้ี จึงเป็นเครือ่ง
เตือนใจพวกเรา  ไม่  ให ้เรามีใจโลภปรารถนาสิง่ท่ีชัว่เหมือน
เขาเหล่าน้ัน 7 ท่านทัง้หลายอยา่นับถือรูปเคารพ เหมือน
อยา่ง ท่ีบางคนในพวกเขาได้ กระทํา  ตามท่ี  มี  เข ียนไว ้แล ้ 
วว ่า �ประชาชนก็ น่ังลงกินและด่ืม  แล้วก็  ลุ กขึ้นเล่นสน ุ
กก ัน� 8 อยา่ให้เรากระทําล่วงประเวณี เหมือนอยา่งท่ีบาง
คนในพวกเขาได้ กระทํา  แล้วก็ ล้มลงตายในวนัเดียวสอง
หม่ืนสามพันคน 9 อยา่ให้เราลองดีพระครสิต์เหมือนอยา่ง
ท่ีบางคนในพวกเขาได้ กระทํา  แล้วก็ ต้องพินาศด้วยงู รา้ย 
10 ท่านทัง้หลายอยา่บ่นเหมือนอยา่งท่ีบางคนในพวกเขา
ได้ บ่น  แล้วก็ ต้องพินาศด้วยองค์ เพชฌฆาต 11  แต่ บรรดา
เหตุ การณ์  เหล่าน้ี จึงได้บังเกิดแก่เขาเพื่อเป็นตัวอยา่ง และ
ได้บันทึกไว้เพื่อเตือนสติเราทัง้หลาย  ผู้ ซ่ึงกําลังอยู่ในกาล
สุดปลายของแผ่นดินโลก 12  เหตุ ฉะน้ันคนท่ีคิดวา่ตัวเอง
มัน่คงดี แล้ว  ก็ จงระวงัให ้ดี  กล ั วว ่าจะล้มลง 13  ไม่มี การทด
ลองใดๆเกิดขึ้ นก ั บท ่าน นอกเหนือจากการทดลองซ่ึงเคยเกิ 
ดก ับมนษุย ์ทัง้หลาย  แต่ พระเจ้าทรงสัตย ์ซ่ือ  พระองค์ จะไม่
ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกวา่ท่ีท่านจะทนได้  แต่ เม่ือ
ท่านถูกทดลองน้ัน  พระองค์ จะทรงโปรดให้ท่านมีทางท่ีจะ
หลีกเล่ียงได้ ด้วย เพื่อท่านจะมีกําลังทนได้ 14 พวกท่ีรกัของ
ข้าพเจ้า  เหตุ ฉะน้ันท่านจงหลีกเล่ียงเสียจากการนับถือรูป
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เคารพ 15 ข้าพเจ้าพู ดก ั บท ่านอยา่งพู ดก ับคนท่ี มี  ปัญญา 
ท่านจงพิจารณาถ้อยคําท่ีข้าพเจ้าพูดน้ันเถิด

 พิธ ีศีลระลึกมี ไว ้สําหรบัผู้ ท่ี เชื่อเท่าน้ัน
16 ถ้วยแหง่พระพรซ่ึงเราได้ขอพระพรน้ันเป็ นที ่ ทําให ้

เรามีส่วนรว่มในพระโลหติของพระครสิต์ มิใช ่ หรอื ขนมปัง
ซ่ึงเราหกัน้ันเป็ นที ่ ทําให ้เรามีส่วนรว่มในพระกายของพระ
ครสิต์ มิใช ่ หรอื 17  แม้ เราซ่ึงเป็นบุคคลหลายคน เราก็ยงัเป็น
ขนมปั งก ้อนเดียวและเป็ นร ่างกายเดียว เพราะวา่เราทุก
คนรบัประทานขนมปั งก ้อนเดียวกัน 18 จงพิจารณาดูพวก
อสิราเอลตามเน้ือหนัง  คนที ่รบัประทานของท่ีบูชาแล้ วน ้ัน  
ก็  มี ส่วนรว่มในแท่นบู ชาน ้ั นม ิ ใช ่ หรอื 19 ถ้าอยา่งน้ันแล้วจะ
ให้ข้าพเจ้าวา่อยา่งไร  รู ปเคารพน้ันศั กด ์ิ สิทธิ ์ หรอื เครือ่ง
บูชาท่ีถวายแก่ รู ปเคารพน้ันเป็นของศั กด ์ิ สิทธิ ์ หรอื 20  แต่ 
ข้าพเจ้าวา่ เครือ่ง บูชา ท่ีพวกต่างชาติถวายน้ัน เขาถวาย
บูชาแก่พวกปิศาจ และไม่ ได้ ถวายแด่ พระเจ้า ข้าพเจ้าไม่
ปรารถนาใหท่้านมีส่วนรว่มกับพวกปิศาจ 21 ท่านจะด่ืมจาก
ถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจากถ้วยของพวกปิศาจด้วย
ไม่ ได้ ท่านจะรบัประทานท่ี โต ๊ะขององค์พระผู้เป็นเจ้าและ
ท่ี โต ๊ะของพวกปิศาจด้วยก็ ไม่ได้ 22 เราจะยัว่ยุ ให ้ องค์ พระผู้
เป็นเจ้าทรงอจิฉาหรอื เรามี ฤทธิ ์มากกวา่พระองค์ หรอื 

จงถวายพระเกียรติ แด่  พระเจ้า 
23 ข้าพเจ้าทําสิง่สารพัดได้  แต่  ไม่ใช ่ ทุ กสิ่งท่ีจะทําได้น้ัน

เป็นประโยชน์ ข้าพเจ้าทําสิง่สารพัดได้  แต่  ไม่ใช ่ ทุ กสิ่งจะ
ทําให้เจรญิขึ้น 24 อยา่ให ้ผู้ ใดเหน็แก่ ประโยชน์ส่วนตัว  แต่ 
จง เหน็ แก่ ประโยชน์ ของ คน อื่น 25  ทุ กสิ่ ง ท่ี เขา ขาย ตาม
ตลาดเน้ือน้ั นร ับประทานได้  ไม่ ต้องถามอะไรโดยเหน็แก่
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ใจสํานึกผิดชอบ 26  เพราะวา่ � แผ่ นดินโลกกับสรรพสิง่ใน
โลกน้ันเป็นขององค์ พระผู้เป็นเจ้า � 27 ถ้าคนท่ี ไม่มี ความ
เชื่อจะเชญิท่านไปในงานเล้ียงและท่านเต็มใจไป  สิ ่งท่ีเขา
ตัง้ให้รบัประทานก็รบัประทานได้  ไม่ ต้องถามอะไรโดยเหน็
แก่ใจสํานึกผิดชอบ 28  แต่ ถ้ามีใครมาบอกท่านวา่ �ของน้ี
เขาถวายแก่ รู ปเคารพแล้ว� ท่านอยา่รบัประทาน เพราะ
เหน็ แก่ คนที ่บอก น้ัน และ เพราะ เหน็ แก่ ใจ สํานึก ผิด ชอบ
ด้วย  เพราะวา่ � แผ่ นดินโลกกับสรรพสิง่ ในโลกน้ันเป็น
ขององค์ พระผู้เป็นเจ้า � 29 ข้าพเจ้ามิ ได้ หมายถึงใจสํานึก
ผิดชอบของท่าน  แต่ หมายถึงใจ สํานึกผิดชอบของคนท่ี
บอกน้ัน ทําไมใจสํานึกผิดชอบของผู้อื่นจะต้องมาขัดขวาง
เสรภีาพของข้าพเจ้าเล่า 30 เพราะถ้าข้าพเจ้ารบัประทาน
โดยพระคุ ณ ทําไมเขาติเตียนข้าพเจ้าเพราะสิง่ท่ีข้าพเจ้าได้
ขอบพระคุณแล้วเล่า 31  เหตุ ฉะน้ันเม่ือท่านจะรบัประทาน
จะด่ืม หรอืจะทําอะไรก็ ตาม จงกระทําเพื่อเป็นการถวาย
พระเกียรติ แด่  พระเจ้า 32 อยา่เป็นต้นเหตุ ท่ี  ทําให ้พวกยวิ
หรอืพวกต่างชาติ หรอืคริสตจักรของพระเจ้าหลงผิดไป
33 เหมือนท่ีข้าพเจ้าเองได้พยายามกระทําทุกสิง่เพื่อให้เป็ 
นที ่พอใจของคนทัง้ปวง  มิได้  เหน็แก่  ประโยชน์ส่วนตัว  แต่  
เหน็แก่  ประโยชน์ ของคนทัง้หลาย  เพื่อให ้เขารอดได้

11
�ชายเป็นศีรษะของหญิง�

1 ท่าน ทัง้ หลาย ก็ จง ปฏิ บั ติ ตาม อยา่ง ข้าพเจ้า เหมือน
อยา่งท่ีข้าพเจ้าปฏิบั ติ ตามอยา่งพระครสิต์ 2  พี่ น้องทัง้หลาย
 บัดน้ี ข้าพเจ้า ขอ ชม ท่าน ทัง้ หลาย เพราะ ท่าน ได้ ระลึก ถึง
ข้าพเจ้าทุกประการ และท่านได้รกัษากฎท่ีข้าพเจ้าได้มอบ
ไว้กั บท ่าน 3  แต่ ข้าพเจ้าใคร ่ให ้ท่านทัง้หลายเข้าใจวา่ พระ
ครสิต์ทรงเป็นศีรษะของชายทุกคน และชายเป็นศีรษะของ
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หญิง และพระเจ้าทรงเป็นพระเศียรของพระครสิต์ 4 ชาย
ทุกคนท่ีกําลังอธษิฐานหรอืพยากรณ์โดยคลุมศีรษะอยู่  ก็ 
ทําความอปัยศแก่ ศีรษะ 5  แต่ หญิงทุกคนท่ีกําลังอธษิฐาน
หรอืพยากรณ์ ถ้าไม่คลุมศีรษะ  ก็ ทําความอปัยศแก่ ศีรษะ 
เพราะเหมือนกับวา่นางได้ โกนผมเสียแล้ว 6 เพราะถ้า ผู้
หญิงไม่ ได้ คลุมศีรษะ  ก็ ควรจะตัดผมเสีย  แต่ ถ้าการท่ี ผู้ หญิง
จะตัดผมหรอืโกนผมน้ันเป็นสิง่ท่ี น่าอบัอาย จงคลุมศีรษะ
เสีย 7 เพราะการท่ี ผู้ ชายไม่สมควรจะคลุมศีรษะน้ัน  ก็ เพราะ
วา่ผู้ชายเป็นพระฉายาและสงา่ราศีของพระเจ้า ส่วนผู้หญิง
น้ันเป็นสงา่ราศีของผู้ ชาย 8 เพราะวา่ไม่ ได้ ทรงสรา้งผู้ชาย
จากผู้ หญิง  แต่  ได้ ทรงสรา้งผูห้ญิงจากผู้ ชาย 9และไม่ ได้ ทรง
สรา้งผู้ชายไว้สําหรบัผู้ หญิง  แต่ ทรงสรา้งผู้หญิงไว้สําหรบั
ผู้ ชาย 10  ด้วยเหตุน้ี  เอง  ผู้ หญิงจึงควรจะเอาสัญญลักษณ์ 
แห ่งอาํนาจน้ีคลุมศีรษะ เพราะเหน็แก่พวกทูตสวรรค์ 11 ถึง
กระน้ั นก ็ ดี ในองค์ พระผู้เป็นเจ้า  ผู้ ชายก็ต้องพึ่งผู้หญิงและ
ผู้หญิ งก ็ต้องพึ่งผู้ ชาย 12 เพราะวา่ผู้หญิงน้ันทรงสรา้งมา
จากผู้ชายฉันใด ต่อมาผู้ชายก็ เก ิดมาจากผู้หญิงฉันน้ัน  แต่  
สิ ่งสารพั ดก ็ มี มาจากพระเจ้า 13 ท่านทัง้หลายจงตัดสินเอง
เถิดวา่ เป็นการสมควรหรอืไม่ ท่ี  ผู้ หญิงจะไม่คลุมศีรษะเม่ือ
อธษิฐานต่อพระเจ้า 14  ธรรมชาติ เองไม่ ได้ สอนท่านหรอืวา่
ถ้าผู้ชายไว้ผมยาวก็เป็ นที ่น่าอายแก่ ตัว 15  แต่ ถ้าผู้หญิงไว้
ผมยาวก็เป็นสงา่ราศี แก่ตัว เพราะวา่ผมเป็นสิง่ท่ีประทาน
ให ้แก่ เขาเพื่อคลุมศีรษะ 16  แต่ ถ้าผู้ใดจะโต้ แยง้ เราและคริ
สตจักรของพระเจ้าไม่รบัธรรมเนียมอยา่งท่ี โต้  แย ้งน้ัน

 พิธ ีระลึกถึงองค์ พระผู้เป็นเจ้า 
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17  แล ้วในการให้คําสัง่ต่อไปน้ี ข้าพเจ้าชมท่านไม่ ได้ คือ
วา่การประชุมของท่าน น้ั นม ักจะได้ผลเสียมากกวา่ผลดี
18 ประการแรกข้าพเจ้าได้ย ินว ่า เม่ือท่านประชุมคริสตจั 
กรน ัน้  มี การแตกก๊กแตกเหล่าในพวกท่าน และข้าพเจ้าเชื่อ
วา่คงมีความจรงิอยู ่บ้าง 19 เพราะจะต้องมีการขัดแย ้งก ัน
บ้างในพวกท่าน เพื่อคนฝ่ายถูกในพวกท่านจะได้ปรากฏ
เด่นขึ้น 20 เม่ือท่านทัง้หลายประชุมพรอ้มกันน้ัน ท่านจึง
ประชุมรบัประทานเป็ นที ่ระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ ได้ 
21 เพราะวา่เม่ือท่านรบัประทาน บ้างก็รบัประทานอาหาร
ของตนก่อนคนอื่น บ้างก็ยงัหวิอยู่ และบ้างก็ เมา 22 อะไร
กันน่ี ท่านไม่ มี เรอืนท่ีจะกินและด่ืมหรอื หรอืวา่ท่านดูหมิ ่
นคร ิสตจักรของพระเจ้า และทําให ้คนที ่ขัดสนได้รบัความ
อบัอาย จะให้ข้าพเจ้าวา่อยา่งไรแก่ ท่าน จะให้ชมท่านหรอื
ในเรือ่งน้ีข้าพเจ้าจะไม่ขอชมท่านเลย 23 เพราะวา่เรือ่งซ่ึง
ข้าพเจ้าได้มอบไว้กั บท ่านแล้ วน ้ัน ข้าพเจ้าได้รบัจากองค์ 
พระผู้เป็นเจ้า คือในคื นที ่เขาทรยศพระเยซู เจ้ าน้ัน  พระองค์ 
ทรงหยบิขนมปัง 24ครัน้ขอบพระคุณแล้ว จึงทรงหกัแล้วตร ั
สว ่า �จงรบัไปกินเถิด  น่ี เป็นกายของเรา ซ่ึงหกัออกเพื่อท่าน
ทัง้หลาย จงกระทําอยา่งน้ี ให ้เป็ นที ่ระลึกถึงเรา� 25 เม่ือ
รบัประทานแล้ว  พระองค์ จึงทรงหยบิถ้วยด้วยอาการอยา่ง
เดียวกัน ตร ัสว ่า �ถ้วยน้ีคือพันธสัญญาใหม่ด้วยโลหติของ
เรา เม่ือท่านด่ืมจากถ้วยน้ีเวลาใด จงด่ืมให้เป็ นที ่ระลึกถึง
เรา� 26 เพราะวา่เม่ือท่านทัง้หลายกินขนมปังน้ีและด่ืมจาก
ถ้วยน้ีเวลาใด ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้าจนกวา่พระองค์จะเสด็จมา 27  เหตุ  ฉะน้ัน ถ้าผู้ใด
กินขนมปังน้ีและด่ืมจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยา่ง
ไม่ สมควร  ผู้ น้ั นก ็ทําผิดต่อพระกายและพระโลหติขององค์ 
พระผู้ เป็นเจ้า 28  ขอให ้ ทุ กคนพิจารณาตนเอง  แล ้วจึ งก ิ
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นขนมปังและด่ืมจากถ้วยน้ี 29 เพราะวา่คนท่ีกินและด่ืม
อยา่งไม่ สมควร  ก็ กินและด่ืมเพื่อนําพระอาชญามาสู่ ตนเอง 
เพราะมิ ได้ พินิ จด ูพระกายขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 

 ผู้ ร ับพิธ ีระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าอยา่งไม่ สมควร บ้าง
ก็ ป่วย บ้างก็ ตาย 

30  ด้วยเหตุน้ี พวกท่านหลายคนจึ งอ ่อนกําลังและป่วยอยู่
และท่ีล่วงหลับไปแล้ วก ็ มี  มาก 31 เพราะถ้าเราจะพิจารณา
ตัวเราเอง เราจะไม่ต้องถูกทําโทษ 32  แต่ เม่ือองค์พระผู้เป็น
เจ้าทรงทําโทษเราน้ัน  พระองค์ ทรงตีสอนเรา เพื่ อม ิ ให ้เรา
ถูกพิพากษาลงโทษด้วยกั นก ับโลก 33  พี่ น้องของข้าพเจ้า  
ด้วยเหตุน้ี เม่ือท่านมารว่มประชุมรบัประทานอาหารน้ัน จง
คอยซ่ึ งก ันและกัน 34 ถ้ามีใครห ิวก ็ ให ้เขากิ นที ่บ้านเสี ยก ่อน
เพื่อเม่ือมาประชุมกันท่านจะได้ ไม่  ถู กพิพากษาลงโทษ ส่วน
เรือ่งอื่นๆน้ันเม่ือข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจะแนะนําให้

12
ของประทานต่างๆฝ่ายจิตวญิญาณ

1  พี่ น้องทัง้หลาย  บัดน้ี ข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเรือ่ง
ของประทานฝ่ายจิตวญิญาณน้ัน 2 ท่านรู ้แล ้ วว ่า  แต่ ก่อน
ท่านยงัเป็นคนไม่เชื่อน้ัน ท่านถูกชกันําให้หลงไปนับถือรูป
เคารพซ่ึงพูดไม่ ได้  ตามแต่ ท่านจะถูกนํา ไป 3  เหตุ ฉะน้ัน
ข้าพเจ้า จึงบอกท่านทัง้หลายให้ทราบวา่  ไม่มี  ผู้ ใด ซ่ึงพูด
โดยพระวญิญาณของพระเจ้าจะเรยีกพระเยซู วา่  ผู้  ท่ี  ถู ก
สาปแชง่ และไม่ มี  ผู้ ใดอาจพูดวา่พระเยซูเป็นองค์ พระผู้
เป็นเจ้า นอกจากผู้ ท่ี  พู ดโดยพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ 4  แล ้ว
ของประทานน้ั นม ีต่างๆกัน  แต่  มี พระวญิญาณองค์ เดียวกัน 
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5 งานรบัใช ้มีต ่างๆกัน  แต่  มี  องค์ พระผู้เป็นเจ้าองค์ เดียวกัน 
6 กิจกรรม มี ต่างๆ กัน  แต่  มี พระเจ้า องค์ เดีย วกั นที ่ทรง
กระทําสารพัดในทุกคน 7 การสําแดงของพระวญิญาณน้ั 
นม ี แก่  ทุ กคนเพื่อประโยชน์ รว่มกัน 8 ด้วยพระวญิญาณทรง
โปรดประทานให้คนหน่ึ งม ีถ้อยคําประกอบด้วยสติ ปัญญา 
และให ้อ ีกคนหน่ึ งม ีถ้อยคําอนัประกอบด้วยความรู้  แต่ 
เป็นโดยพระวญิญาณองค์ เดียวกัน 9 และให ้อ ีกคนหน่ึ งม ี 
ความเชื่อ  แต่ เป็นโดยพระวญิญาณองค์ เดียวกัน และให ้อ ี
กคนหน่ึ งม ีความสามารถรกัษาคนป่วยได้  แต่ เป็นโดยพระ
วญิญาณองค์ เดียวกัน 10 และให ้อ ีกคนหน่ึงทําการอศัจรรย ์
ต่างๆ และให ้อ ีกคนหน่ึงพยากรณ์ ได้ และให ้อ ีกคนหน่ึง
รูจั้กสังเกตวญิญาณต่างๆ และให ้อ ีกคนหน่ึงพูดภาษาต่างๆ
และให ้อ ีกคนหน่ึงแปลภาษาน้ันๆได้ 11  สิ ่งสารพัดเหล่าน้ี
พระวญิญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่ แต่ 
ละคนตามชอบพระทัยพระองค์

ครสิเตียนเป็นอวยัวะต่างๆของกายเดียวกัน
12 ถึง กาย น้ัน เป็น กาย เดียว  ก็ ย ังม ีอวยัวะ หลาย ส่ วน 

และบรรดาอวยัวะต่างๆของกายเดียวน้ันแม้จะมีหลายส่วน
ก็ ยงั เป็น กาย เดียวกัน ฉันใด พระ ครสิต์ ก็ ทรง เป็น ฉัน น้ัน
13 เพราะวา่ ถึง เราจะ เป็นพวกยวิหรอืพวกต่างชาติ เป็น
ทาสหร ือม ิ ใช ่ทาสก็ ตาม เราทัง้หลายได้รบับัพติศมาโดย
พระวญิญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายอนัเดียวกัน และพระ
วญิญาณองค์เดียวกันน้ันซาบซ่านอยู่ 14 เพราะวา่รา่งกายมิ 
ได้ ประกอบด้วยอวยัวะเดียวแต่ด้วยหลายอวยัวะ 15 ถ้าเท้า
จะพูดวา่ �เพราะข้าพเจ้ามิ ได้ เป็ นม ือ ข้าพเจ้าจึงไม่ ได้ เป็น
อวยัวะของรา่งกายน้ัน�  เท ้าจะไม่เป็นอวยัวะของรา่งกาย
เพราะเหตุน้ันหรอื 16 และถ้าหูจะพูดวา่ �เพราะข้าพเจ้ามิ 
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ได้ เป็นตา ข้าพเจ้าจึ งม ิ ได้ เป็นอวยัวะของรา่งกายน้ัน�  หู จะ
ไม่เป็นอวยัวะของรา่งกายเพราะเหตุน้ันหรอื 17 ถ้าอวยัวะ
ทัง้หมด ใน รา่งกาย เป็น ตา การ ได้ยนิ จะ อยู ่ท่ีไหน ถ้า ทัง้
รา่งกายเป็นหู การดมกลิน่จะอยู ่ท่ีไหน 18  แต่  บัดน้ี พระเจ้า
ได้ทรงตัง้อวยัวะทุกส่วนไว้ในรา่งกายตามชอบพระทัยของ
พระองค์ 19 ถ้าอวยัวะทัง้หมดเป็นอวยัวะเดียว รา่งกายจะ
มี ท่ีไหน 20  แต่  บัดน้ี  มี หลาย อวยัวะ แต่ ก็ ยงั เป็ นร ่า งกาย
เดียวกัน 21และตาจะวา่แก่มือวา่ �ข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้า�
 ก็  ไม่ ได้ หรอื ศีรษะ จะ วา่ แก่ เท ้า วา่ �ข้าพเจ้า ไม่ ต้องการ
เจ้า�  ก็  ไม่ได้ 22  แต่ ยิง่กวา่น้ีอวยัวะของรา่งกายท่ีเราเห ็นว 
่าออ่นแอ เราก็ขาดเสียไม่ ได้ 23 และอวยัวะของรา่งกายท่ี
เราถือวา่มี เกียรติ  น้อย เราก็ยงัทําให ้มี เกียรติ  ยิง่ขึ้น และ
อวยัวะท่ี ไม่  น่าดู  น้ัน เราก็ ทําให ้ น่าดู  ยิง่ขึ้น 24 เพราะวา่อวยัวะ
ท่ี น่าดู  แล้ว  ก็  ไม่ จําเป็ นที ่จะต้องตกแต่ งอ ีก  แต่ พระเจ้าได้
ทรงให้อวยัวะของรา่งกายเสมอภาคกัน ทรงให้อวยัวะท่ีต่ํา
ต้อยเป็ นที ่นับถือมากขึ้น 25 เพื่อไม่ ให ้ มี การแก่งแย ่งก ัน
ในรา่งกาย  แต่  ให ้อวยัวะทุกส่วนมีความหว่งใยซ่ึ งก ันและ
กัน 26 ถ้าอวยัวะอนัหน่ึงเจ็บ อวยัวะทัง้หมดก็พลอยเจ็ บด 
้วย ถ้าอวยัวะอนัหน่ึงได้รบัเกียรติ อวยัวะทัง้หมดก็พลอย
ชื่นชมยนิดี ด้วย 27  บัดน้ี ฝ่ายท่านทัง้หลายเป็นกายของพระ
ครสิต์ และต่างก็เป็นอวยัวะของพระกายน้ัน 28และพระเจ้า
ได้ทรงโปรดตัง้บางคนไว้ในคริสตจั กร คือหน่ึ งอ ัครสาวก
สองผู้ พยากรณ์ สามครูบาอาจารย์  แล ้วต่อจากน้ั นก ็ มี การ
อศัจรรย์ ของประทานในการรกัษาโรค การชว่ยเหลือ  การ
ครอบครอง การพูดภาษาต่างๆ 29  ทุ กคนเป็ นอ ัครสาวกหรอื
 ทุ กคนเป็นผู้ พยากรณ์  หรอื  ทุ กคนเป็ นคร ูบาอาจารย ์หรอื  ทุ 
กคนกระทําการอศัจรรย ์หรอื 30  ทุ กคนได้รบัของประทานให้
รกัษาโรคหรอื  ทุ กคนพูดภาษาต่างๆหรอื  ทุ กคนแปลได้ หรอื 
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31  แต่ ท่านทัง้หลายจงกระตือรอืรน้อยา่งจรงิจังบรรดาของ
ประทานอนัดี ท่ี สุดน้ัน และข้าพเจ้ายงัคงแสดงทางท่ียอด
เยีย่มกวา่แก่ท่านทัง้หลาย

13
 คุณความดี  แห ่งความรกัของครสิเตียน

1  แม้ ข้าพเจ้าพูดภาษาของมนษุย ์ก็ดี และภาษาของทูต
สวรรค์ ก็ดี  แต่  ไม่มี  ความรกั ข้าพเจ้าเป็นเหมือนฆ้องหรอื
ฉาบท่ีกําลังส่งเสียง 2  แม้ ข้าพเจ้ามีของประทานแหง่การ
พยากรณ์ และเข้าใจในความลึ กล ั บท ้ังปวงและมี ความรู ้ ทัง้
สิน้ และแม้ข้าพเจ้ามีความเชื่อทัง้หมดพอจะยกภูเขาไปได้
 แต่  ไม่มี  ความรกั ข้าพเจ้าก็ ไม่มี ค่าอะไรเลย 3  แม้ ข้าพเจ้า
มอบของสารพัดเพื่อเล้ียงคนยากจน และแม้ข้าพเจ้ายอม
ให้เอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟเสีย  แต่  ไม่มี  ความรกั จะหาเป็น
ประโยชน์ แก่ ข้าพเจ้า ไม่ 4 ความ รกั น้ั นก ็อดทน นาน และ
กระทําคุณให้ ความรกัไม่ อจิฉา ความรกัไม่ อวดตัว  ไม่  หยิง่
ผยอง 5  ไม่ ทําสิง่ท่ี ไม่  บังควร  ไม่ คิดเหน็แก่ตนเองฝ่ายเดียว
 ไม่  ฉุนเฉียว  ไม่ ชา่งจดจําความผิด 6  ไม่  ชื่นชมยนิดี ในความ
ชัว่ชา้  แต่  ชื่นชมยนิดี ในความจรงิ 7  ไม่  แคะไค้  คุ ้ยเขี่ยความ
ผิดของเขา และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู ่เสมอ และมีความ
หวงั อยู ่เสมอ และ เพียร ทน เอา ทุก อยา่ง 8 ความ รกั ไม่ มี 
วนั สูญสิน้  แม้  คําพยากรณ์  ก็ จะ เส่ือมสูญไป  แม้ การพูด
ภาษาต่างๆน้ั นก ็จะมีเวลาเลิกไป  แม้  ความรู ้ ก็ จะเส่ือมสูญ
ไป 9 เพราะท่ีเรารู ้น้ั นก ็ รู ้ แต่  ส่วนหน่ึง และท่ีเราพยากรณ์
น้ั นก ็ พยากรณ์  แต่  ส่วนหน่ึง 10  แต่ เม่ือความสมบู รณ ์มา
ถึงแล้ว ความบกพรอ่ง น้ั นก ็จะสูญไป 11 เม่ือข้าพเจ้ายงั
เป็นเด็ก ข้าพเจ้าพู ดอย ่างเด็ก คิ ดอย ่างเด็ก  ใคร ่ครวญหา
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เหตุผลอยา่งเด็ก  แต่ เม่ือข้าพเจ้าเป็นผู้ ใหญ่ ข้าพเจ้าก็เลิก
อาการเด็กเสีย 12 เพราะวา่บัดน้ีเราเหน็สลัวๆเหมือนดูใน
กระจก  แต่ เวลาน้ันจะได้ เห ็นหน้ากันชดัเจน  เดีย๋วน้ี ข้าพเจ้า
รู ้แต่  ส่วนหน่ึง  แต่ เวลาน้ันข้าพเจ้าจะรู ้แจ ้งเหมือนได้ รู ้จัก
ข้าพเจ้าแล้วด้วย 13 ดังน้ันยงัตัง้อยู่สามสิง่ คือความเชื่อ
ความหวงัใจ  ความรกั  แต่ ความรกัใหญ่ ท่ีสุด 

14
จงแสวงหาของประทานท่ีจะทําใหค้รสิตจักรจําเรญิขึ้น

1 จงมุ่งหาความรกั และจงปรารถนาของประทานฝ่าย
จิต วญิญาณ เฉพาะ อยา่ง ยิง่ การ พยากรณ์ 2 เพราะ วา่ ผู้ 
หน ่ึงผู้ ใด ท่ี พู ดภาษาต่างๆได้  ไม่ ได้  พู  ดก ับมนษุย์  แต่ ทูล
ต่อพระเจ้า เพราะวา่ไม่ มี  มนษุย ์คนใดเข้าใจได้  แต่ เขาพูด
เป็นความลึ กล ับฝ่ายจิตวญิญาณ 3 ฝ่ายผู้ ท่ี  พยากรณ์ น้ัน
พู ดก ับมนษุย ์ทําให ้เขาเจรญิขึ้น เป็ นที ่ เตือนสติ และหนนุ
ใจ 4 ฝ่ายคนท่ี พู ดภาษาต่างๆน้ั นก ็ ทําให ้ตนเองเจรญิฝ่าย
เดียว  แต่  ผู้  ท่ี  พยากรณ์ น้ัน ยอ่ม ทํา ให้ ค ริสต จักร จําเรญิ
ขึ้น 5 ข้าพเจ้าใคร ่ให ้ท่านทัง้หลายพูดภาษาต่างๆได้  แต่ ยิง่
กวา่น้ั นอ ีกข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ท่านทัง้หลายพยากรณ์ 
ได้ เพราะวา่ผู้ ท่ี  พยากรณ์  ได้ น้ั นก ็ ใหญ่ กวา่คนท่ี พู ดภาษา
ต่างๆได้  เวน้แต่ เขาสามารถแปลภาษาน้ันๆออก เพื่อคริ
สตจักรจะได้รบัความจําเรญิขึ้น 6  น่ี แหละพี่น้องทัง้หลาย
ถ้าข้าพเจ้ามาหาท่านและพูดภาษาต่างๆ จะเป็นประโยชน์
อะไรแก่ท่านเล่า เวน้เสียแต่ข้าพเจ้าจะพู ดก ั บท ่านโดยคํา
ววิรณ์ หรอืโดยความรู้ หรอืโดยคําพยากรณ์ หรอืโดยการ
สัง่สอน 7  แม้ เป็นสิง่ ท่ี ไม่มี  ช ี วติก ็ยงักระทําเสียงได้ เชน่
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ป่ีหรอืพิณเขาคู่ ถ้าเสียงน้ันไม่ ต่างกัน ใครจะรู ้ได้ อยา่งไร
วา่ เขาเป่าหร ือด ีดอะไร 8 เพราะถ้าแตรเด่ียวเปล่งเสียงไม่ 
ชดัเจน ใครเล่าจะเตรยีมตัวเข้าประจัญบานได้ 9 ท่านทัง้
หลายก็เป็นเชน่น้ัน ถ้าท่านไม่ ใช ้ภาษาพูดท่ี เข ้าใจได้ งา่ย 
เขาจะเข้าใจคําพูดน้ันได้ อยา่งไร ท่านก็จะพูดเพ้อตามลม
ไป 10 ในโลกน้ี มี ภาษาเป็ นอ ันมาก และไม่ มี ภาษาใดๆ ท่ี
ปราศจากเน้ือความ 11  เหตุ ฉะน้ันถ้าข้าพเจ้าไม่ เข ้าใจเน้ือ
ความของภาษาน้ันๆ ข้าพเจ้าจะเป็นคนต่างภาษากับคนท่ี 
พูด และคนท่ี พู ดน้ันจะเป็นคนต่างภาษากับข้าพเจ้าด้วย
12  เชน่เดียวกัน เม่ือท่านทัง้หลายกําลังรอ้นใจแสวงหาของ
ประทานฝ่ายจิตวญิญาณแล้ว  ก็ จงอุตส่าห์กระทําตัวของ
ท่าน ให้ สามารถ ท่ี จะ ทํา ให้ ค ริสต จักร จําเรญิ ขึ้น 13  เหตุ 
ฉะน้ันให ้คนที ่ พู ดภาษาต่างๆอธษิฐานวา่ เขาจะสามารถ
แปลได้ ด้วย 14 เพราะถ้าข้าพเจ้าอธษิฐานเป็นภาษาต่างๆ  
จิ ตวญิญาณของข้าพเจ้าอธษิฐานก็ จรงิ  แต่ ข้าพเจ้าเองก็ ไม่
เข้าใจ 15 ถ้าเชน่น้ันข้าพเจ้าควรจะทําประการใด ข้าพเจ้าจะ
อธษิฐานด้วยจิตวญิญาณและจะอธษิฐานด้วยความเข้าใจ
ด้วย และ จะ รอ้ง เพลง ด้วย จิต วญิญาณ และ จะ รอ้ง เพลง
ด้วยความเข้าใจด้วย 16  มิ ฉะน้ันเม่ือท่านขอบพระคุณด้วย
จิตวญิญาณแล้ว  คนที ่ อยู ่ในพวกท่ี รู ้ ไม่ ถึงจะวา่ �เอเมน�
เม่ือท่านขอบพระคุณอยา่งไรได้ ในเม่ือเขาไม่ เข ้าใจสิง่ ท่ี
ท่านพูด 17  แม้ ท่านขอบพระคุณอยา่งไพเราะก็ ตาม  แต่ คน
อื่นน้ันจะไม่จําเรญิขึ้น 18 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพูดภาษาต่างๆมากกวา่ท่านทัง้หลายอกี
19  แต่ วา่ในครสิตจั กร ข้าพเจ้าพอใจท่ีจะพูดสั กห ้าคําด้วย
ความเข้าใจ เพื่อเสียงของข้าพเจ้าจะสัง่สอนคนอื่นด้วย  
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ดี กวา่ ท่ีจะพูดหม่ืนคําเป็นภาษาต่างๆ 20  พี่ น้องทัง้หลาย
ความเข้าใจของท่านอยา่ให้เป็นอยา่งเด็ก อยา่งไรก็ตามใน
เรือ่งความชัว่รา้ยจงเป็นอยา่งเด็ก  แต่ ฝ่ายความเข้าใจจงให้
เป็นอยา่งผู้ ใหญ่ 21 ในพระราชบัญญั ติ  มี คําเขียนไว ้แล ้ วว ่า � 
องค์ พระผู้เป็นเจ้าตร ัสว ่า �เราจะพู ดก ับชนชาติ น้ี โดยคน
ต่างภาษาและโดยรมิฝีปากของคนต่างด้าว ถึงกระน้ันเขา
ก็จะไม่ฟังเรา� � 22  เหตุ ฉะน้ันการพูดภาษาต่างๆจึงไม่เป็น
หมายสําคัญแก่ คนที ่ เชื่อ  แต่ เป็นหมายสําคัญแก่ คนที ่ ไม่
เชื่อ  แต่ การพยากรณ์น้ันไม่ ใช ่สําหรบัคนท่ี ไม่เชื่อ  แต่ สําหรบั
คนท่ีเชื่อแล้ว 23  เหตุ ฉะน้ันถ้าทัง้คริสตจั กรม ีการประชุม
พรอ้มกัน  แล ้วคนทัง้ปวงต่างก็ พู ดภาษาต่างๆ และมี คนที ่ รู ้ 
ไม่ ถึงหรอืคนท่ี ไม่ เชื่อเข้ามา เขาจะมิ เห ็นไปวา่ท่านทัง้หลาย
คลัง่ไปแล้วหรอื 24  แต่ ถ้าทุกคนพยากรณ์  คนที ่ ไม่ เชื่อหรอื
คนท่ี รู ้ ไม่ ถึงเข้ามา  ทุ กคนก็จะทําให้เขารู ้สํานึก และทําให้
เขาพิจารณาใจของตนเอง 25 ดังน้ันความลั บท ่ีซ่อนอยู่ใน
ใจของเขาจะเด่นชดัขึ้น เขาก็จะกราบลงนมัสการพระเจ้า
กล่าววา่ พระเจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพวกท่านอยา่งแน่ 
นอน 

ระเบียบในการประชุมนมัสการและการใชข้องประทาน
26  พี่ น้องทัง้หลาย เม่ือท่านประชุมกัน  ทุ กคนก็ มี เพลง

สดุ ดี  ทุ กคนก็ มี  คําสัง่สอน  ทุ กคนก็ พู ดภาษาต่างๆ  ทุ กคน
ก็ มี คําววิรณ์  ทุ กคนก็แปลข้อความ จะวา่อยา่งไรกัน ท่าน
จงกระทําทุกสิง่ทุกอยา่งเพื่อให้จําเรญิขึ้น 27 ถ้าผู้ใดจะพูด
ภาษาต่างๆ จงให ้พู ดเพียงสองคนหรอือยา่งมากท่ีสุ ดก ็สาม
คน และให ้พู ดทีละคน และให ้อ ีกคนหน่ึงแปล 28  แต่ ถ้าไม่ 
มี  ผู้ ใดแปลก็ ให ้คนเหล่าน้ันอยู่ เงยีบๆในท่ีประชุมคริสตจั 
กร และให ้พู  ดก ับตัวเอง และทูลต่อพระเจ้า 29 ฝ่ายพวกผู้ 
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พยากรณ์ น้ันให ้พู ดสองหรอืสามคน และให้คนอื่ นว ินิจฉัย
ข้อความท่ีเขาพูดน้ัน 30 ถ้ามี สิ ่งใดทรงสําแดงแก่คนอื่ นที 
่ น่ังอยู ่ด้วยกัน  ให ้คนแรกน้ันน่ิงเสี ยก ่อน 31 เพราะวา่ท่าน
ทัง้หลายพยากรณ์ ได้ที ละคน  เพื่อให ้ ทุ กคนได้ ความรู ้และ
ได้รบัการปลอบประโลมใจ 32 วญิญาณของพวกผู้ พยากรณ์ 
น้ันยอ่มอยู่ในบังคับพวกผู้ พยากรณ์ 33 เพราะวา่พระเจ้าไม่ 
ใช ่ ผู้ ก่อให ้เก ิดความสับสนวุน่วาย  แต่ ทรงเป็นผู้ก่อให ้เก ิด
สันติ สุข เหมือนท่ี ได้  เก ิดขึ้นในบรรดาครสิตจักรแหง่ว ิสุทธ ิ
ชนน้ัน

 ให ้ ผู้ หญิงน่ิงในท่ีประชุมและเรยีนรูจ้ากสามีของตน
34 จงให้พวกผู้หญิงน่ิงเสียในท่ีประชุมครสิตจั กร เพราะ

ไม่ ได้ ร ับอน ุญาตให ้พูด  แต่  ให ้เขาอยู ่ใต้  บังคับบัญชา เหมือน
ท่ี พระราชบัญญัติ สัง่ไว ้น้ัน 35 ถ้าเขาอยากรู ้สิง่ใด  ก็  ให ้เขา
ถามสามี ท่ี  บ้าน เพราะวา่การท่ี ผู้ หญิงจะพูดในท่ีประชุมค
ริสตจั กรน ้ั นก ็เป็นสิง่ท่ี น่าอาย 36 อะไรกัน พระวจนะของ
พระเจ้าเกิดมาจากพวกท่านหรอื  ได้ ประทานมาถึงท่านแต่
พวกเดียวหรอื 37 ถ้าผู้ใดถือวา่ตนเป็นผู้ พยากรณ์ หรอือยู่
ฝ่ายจิตวญิญาณ  ก็  ให ้เขายอมรบัวา่ ข้อความซ่ึงข้าพเจ้า
เขียนมาถึงท่านน้ันเป็นพระบัญญั ติ ขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 
38  แต่ ถ้าผู้ใดเฉยเมยต่อข้อความน้ี  ก็  ให ้เขาเฉยเมยต่อไป 39  
เหตุ ฉะน้ันพี่น้องทัง้หลาย จงตัง้ใจปรารถนาท่ีจะพยากรณ์
 ท่ี เขาพูดภาษาต่างๆก็อยา่หา้มเลย 40  แต่  สิ ่งสารพัด ซ่ึง
จะ กระทํา น้ัน จง กระทํา ตาม สมควร และ ให ้เป็น ระเบียบ
เรยีบรอ้ย 



1 โครนิธ์ 15:1 xxxvi 1 โครนิธ์ 15:11

15
ข่าวประเสรฐิแหง่การฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระครสิต์นํา

มาซ่ึงความรอด
1ยิง่กวา่น้ี  พี่ น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าขอใหท่้านคํานึงถึงข่าว

ประเสรฐิ ท่ีข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทัง้หลาย ซ่ึงท่าน
ได้ยอมรบัไว้ อนัเป็นฐานซ่ึงท่านทัง้หลายตั ้งม ่ันอยู่ 2 และ
ซ่ึง ทําให้ ท่าน รอด ด้วย ถ้า ท่าน ยดึ หลัก คํา สอน ท่ี ข้าพเจ้า
ได้ประกาศไว ้แก่ ท่านทัง้หลายน้ัน เวน้เสียแต่ท่านได้เชื่อ
อยา่ง ไร ้ประโยชน์ 3 เรือ่ง ซ่ึงข้าพเจ้ารบั ไว ้น้ัน ข้าพเจ้า ได้
ประกาศแก่ท่านทัง้หลายก่อน คือวา่พระครสิต์ ได้ ทรงวาย
พระชนม์เพราะบาปของเราทัง้หลาย  ตามท่ี  เข ียนไว้ในพระ
คัมภีร์ 4 และทรงถูกฝังไว้  แล ้ วว ั นที ่สามพระองค์ทรงเป็น
ขึ้นมาใหม่ ตามท่ี  มี  เข ียนไว้ในพระคัมภีร ์น้ัน 5  พระองค์ ทรง
ปรากฏแก่เคฟาส  แล ้วแก่อคัรสาวกสิบสองคน 6 ภายหลัง
พระองค์ทรงปรากฏแก่พวกพี่ น้องกวา่หา้รอ้ยคนในคราว
เดียว ซ่ึงส่วนมากยงัอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี  แต่ บางคนก็ล่วงหลับ
ไปแล้ว 7 ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่ยากอบ  แล ้วแก่
อคัรสาวกทัง้หมด 8 ครัน้หลังท่ีสุดพระองค์ทรงปรากฏแก่
ข้าพเจ้าด้วย  ผู้ เป็นเสมือนเด็กท่ีคลอดก่อนกําหนด 9 เพราะ
วา่ข้าพเจ้าเป็นผู้น้อยท่ีสุดในพวกอคัรสาวก และไม่สมควร
จะได้ชื่อวา่เป็ นอ ัครสาวก เพราะวา่ข้าพเจ้าได้ข่มเหงครสิต
จักรของพระเจ้า 10  แต่ วา่ข้าพเจ้าเป็นอยู่อยา่งท่ี เป็นอยู ่ น้ี  ก็ 
เน่ืองด้วยพระคุณของพระเจ้า และพระคุณของพระองค์ซ่ึง
ได้ทรงประทานแก่ข้าพเจ้าน้ั นม ิ ได้  ไรป้ระโยชน์  แต่ ข้าพเจ้า
กลับทํางานมากกวา่พวกเขาเสี ยอ ีก  มิใช ่ตัวข้าพเจ้าเองทํา  
แต่ เป็นด้วยพระคุณของพระเจ้าซ่ึงดํารงอยู่กับข้าพเจ้า 11  
เหตุ ฉะน้ันแม้ตัวข้าพเจ้าก็ ดี หรอืพวกเขาก็ ดี เราทัง้หลาย
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ก็ ได้ ประกาศอยา่งท่ี กล ่าวมาน้ัน และท่านทัง้หลายก็ ได้ เชื่อ
อยา่งน้ัน 12  แต่ ถ้าเทศนาวา่พระครสิต์ ได้ ทรงฟ้ืนขึ้นมาจาก
ตายแล้ว  เหตุ ใดพวกท่านบางคนยงักล่าววา่ การฟ้ืนขึ้น
มาจากตายไม่ มี 13  แต่ ถ้าการฟ้ืนขึ้นมาจากตายไม่ มี พระ
ครสิต์ ก็ หาได้ทรงเป็นขึ้นมาไม่ 14 ถ้าพระครสิต์ มิได้ ทรงเป็น
ขึ้นมา การเทศนาของเราน้ั นก ็ เปล่าประโยชน์ ทัง้ความเชื่อ
ของท่านทัง้หลายก็ เปล่าประโยชน์  ด้วย 15 และก็จะปรากฏ
วา่เราอา้งพยานเท็จในเรือ่งพระเจ้า เพราะเราอา้งพยานถึง
พระเจ้าวา่พระองค์ ได้ ทรงบันดาลให้พระครสิต์เป็นขึ้นมา  
แต่ ถ้าคนตายไม่เป็นขึ้นมาแล้ว  พระองค์  ก็  ไม่ได้ ทรงบันดาล
ให้พระครสิต์เป็นขึ้นมา 16 เพราะวา่ถ้าคนตายไม่เป็นขึ้น
มา พระครสิต์ ก็  ไม่ได้ ทรงเป็นขึ้นมา 17 และถ้าพระครสิต์ 
ไม่ได้ ทรงเป็นขึ้นมา ความเชื่อของท่านก็ ไรป้ระโยชน์ ท่าน
ก็ยงัตกอยู่ในบาปของตน 18 และคนทัง้หลายท่ีล่วงหลับใน
พระครสิต์  ก็ พินาศไปด้วย 19 ถ้าพวกเรามีความหวงัใจใน
พระครสิต์ในชวี ิตน ้ี เท่าน้ัน เราก็เป็นพวกท่ีน่าสังเวชท่ีสุดใน
บรรดาคนทัง้ปวง

ลําดับการเป็นขึ้นมาจากตาย คือพระครสิต์ ก่อน  แล ้วผู้
เชื่อที หลัง 

20  แต่  บัดน้ี พระครสิต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว
และทรงเป็นผลแรกในพวกคนทัง้หลายท่ี ได้ ล่วงหลับไปแล้ 
วน ้ัน 21 เพราะวา่ความตายได้ อุบัติ ขึ้นเพราะมนษุย์คนหน่ึง
เป็นเหตุ ฉันใด การเป็นขึ้นมาจากความตายก็ ได้  อุบัติ ขึ้น
เพราะมนษุย ์ผู้  หน ่ึงเป็นเหตุ ฉันน้ัน 22 เพราะวา่คนทัง้ปวง
ต้องตายเก่ียวเน่ืองกับอาดัมฉันใด คนทัง้ปวงก็จะกลับได้ ช ี
วติเก่ียวเน่ืองกับพระครสิต์ ฉันน้ัน 23  แต่ วา่ทุกคนจะเป็น
ไปตามลําดับ คือพระครสิต์ทรงเป็นผลแรก  แล ้วภายหลั 
งก ็คือคนทัง้หลายท่ีเป็นของพระครสิต์ ในเม่ือพระองค์จะ
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เสด็จมา 24 ต่อจากน้ันจะเป็นวาระท่ี สุด เม่ือพระองค์จะทรง
มอบอาณาจักรไว ้แก่ พระเจ้าคือพระบิดา เม่ือพระองค์จะ
ได้ทรงทําลายการปกครอง และสิทธิอาํนาจและอานภุาพ
หมดแล้ว 25 เพราะวา่พระองค์จะต้องทรงปกครองอยู ่ก่อน 
จนกวา่พระองค์จะได้ทรงปราบศั ตรู ทัง้สิน้ให ้อยู ่ ใต้ พระบาท
ของพระองค์ 26  ศัตรู ตัวสุดท้ายท่ีจะทรงทําลายน้ั นก ็คือ
ความตาย 27 เพราะวา่พระองค์ทรงปราบสิง่สารพัดลงใต้
พระบาท ของ พระองค์ แล้ว  แต่ เม่ือ พระ องค์ ตร ัสว ่า ทรง
ปราบ สิง่ สารพัด ลง น้ัน  ก็ เป็ นที ่ทราบ ชดั วา่ ยกเวน้ องค์
พระเจ้าผู้ทรงปราบสิง่สารพัดให ้อยู ่ ใต้  พระองค์ 28 เม่ือสิง่
สารพัดถูกปราบให ้อยู ่ ใต้  พระองค์  แล้ว เม่ือน้ันองค์พระบุตร
ก็จะอยู ่ใต้ พระเจ้าผู้ทรงปราบสิง่สารพัดให ้อยู ่ ใต้  พระองค์ 
เพื่อพระเจ้าจะทรงเป็นเอกเป็นใหญ่ในสิง่สารพัดทัง้ปวง

การรบับัพติศมาก็ ไร ้ ความหมาย ถ้าไม่ มี การเป็นขึ้นมา
จากความตาย

29  มิฉะน้ัน คนเหล่าน้ั นที ่รบับัพติศมาสําหรบัคนตายเขา
ทําอะไรกัน ถ้าคนตายจะไม่เป็นขึ้นมา  เหตุ ไฉนจึ งม ีคนรบั
บัพติศมาสําหรบัคนตายเล่า 30 และเหตุไฉนเราจึงต้องเผ
ชญิกับภั ยอ ันตรายตลอดเวลาเล่า 31 ข้าพเจ้าขอยนืยนัโดย
อา้งความภู มิ ใจ ซ่ึงข้าพเจ้ามี อยู ่ในท่านทัง้หลายโดยพระ
เยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราวา่ ข้าพเจ้าตายทุกวนั
32 ถ้าตามลักษณะของมนษุย์ ข้าพเจ้า ต่อสู้ กับสัตว์ป่า ใน
เมืองเอเฟซั สน ้ัน จะเป็นประโยชน์อะไรแก่ ข้าพเจ้า ถ้าคน
ตายไม่ ได้ เป็นขึ้นมาอกี � ให ้เรากินและด่ืมเถิด เพราะวา่พรุง่
น้ีเราจะตาย� 33 อยา่หลงเลย การคบกับคนชัว่ยอ่มทําให้
นิสัยท่ี ดี เสียไป 34 จงต่ืนขึ้นสู่ความชอบธรรมและอยา่ทําผิด
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อกีเลย เพราะวา่บางคนไม่ มีความรู ้เรือ่งพระเจ้าเสียเลย  ท่ี 
ข้าพเจ้าวา่น้ี ก็  ให ้ท่านมี ความละอาย 

สภาพรูปกายท่ีฟ้ืนขึ้นมาจากความตาย
35  แต่ บางคนจะถามวา่ �คนตายจะเป็นขึ้นมาอยา่งไร

ได้ เม่ือเขาเป็นขึ้นมาจะมี รู ปกายเป็นอยา่งไร� 36 ท่านคน
เขลา เมล็ดท่ีท่านหวา่นลงน้ัน ถ้าไม่ตายเสี ยก ่อนแล้วจะ
งอกขึ้นใหม่ ไม่ได้ 37 เมล็ดข้าวท่ีท่านหวา่นน้ัน จะเป็นข้าว
สาลีหรอืพืชอื่นๆก็ ดี ท่านมิ ได้ หวา่นสิง่ท่ีเป็ นร ูปรา่งของต้ 
นที ่จะงอกขึ้นมา  แต่  ได้ หวา่นเมล็ดเท่าน้ัน 38  แต่ พระเจ้า
ทรงประทานรูปรา่งต้นของเมล็ดน้ันตามท่ี พระองค์ ทรงเหน็
ชอบ และทรงประทานรูปรา่งแก่เมล็ดพืชทุกพรรณตาม
ชนิดของมัน 39 เพราะวา่เน้ือน้ันไม่เหมือนกันหมดทุกอยา่ง
เน้ื อมนษุย ์ ก็  อยา่งหน่ึง  เน้ือสัตว ์ สี ่ เท ้าก็ อยา่งหน่ึง เน้ือปลา
ก็ อยา่งหน่ึง เน้ือนกก็ อยา่งหน่ึง 40 รา่งกายสําหรบัสวรรค์ 
ก็  มี และรา่งกายสําหรบัโลกก็ มี  แต่ วา่สงา่ราศีของรา่งกาย
สําหรบัสวรรค์ ก็  อยา่งหน่ึง และสงา่ราศีของรา่งกายสําหรบั
โลกก็ อยา่งหน่ึง 41สงา่ราศีของดวงอาทิตย ์ก็  อยา่งหน่ึง สงา่
ราศีของดวงจันทร ์ก็  อยา่งหน่ึง สงา่ราศีของดวงดาวก็ อยา่ง
หน่ึง  แท้  ท่ี  จร ิงสงา่ราศีของดาวดวงหน่ึ งก ็ต่างกั นก ับสงา่
ราศีของดาวดวงอื่นๆ 42 การซ่ึงจะเป็นขึ้นมาจากความตาย
น้ั นก ็ เหมือนกัน  สิ ่งท่ีหวา่นลงน้ันเป็นของท่ีจะเป่ือยเน่า  สิ ่งท่ี
เป็นขึ้นมาใหม่น้ั นก จ็ะไม่ รู ้จักเป่ือยเน่า 43  สิ ่งท่ีหวา่นลงน้ันไร ้
เกียรติ  สิ ่งท่ีเป็นขึ้นมาใหม่ ก็ จะมีสงา่ราศี  สิ ่งท่ีหวา่นลงน้ั นอ 
่อนกําลัง  สิ ่งท่ีเป็นขึ้นมาใหม่ ก็ จะมี อาํนาจ 44  สิ ่งท่ีหวา่นลงน้ั 
นก ็เป็นกายธรรมดา  สิ ่งท่ีเป็นขึ้นมาก็จะเป็นกายวญิญาณ
กายธรรมดามี และกายวญิญาณก็ มี 45 เหมือนมี เข ียนไว ้
แล ้ วว ่า �ทรงสรา้งมนษุย์คนเดิมคืออาดัมเป็นจิตวญิญาณ
มี ช ีวิตอยู�่  แต่  อาด ัมผู้ ซ่ึงมาภายหลังน้ันเป็ นว ิญญาณผู้
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ประสาทชวีติ 46  แต่ รา่งกายซ่ึงเกิ ดก ่อนน้ันหาใช่เป็นกาย
วญิญาณไม่  แต่ เป็นกายธรรมดา  แล ้วภายหลังจึงเป็นกาย
วญิญาณ 47  มนษุย ์เดิ มน ้ันกําเนิดจากดินและเป็นมนษุย ์
ดิน  มนษุย ์ ท่ี สองเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจากสวรรค์
48  มนษุย ์ ดิ นผู้น้ันเป็นอยา่งไร  มนษุย ์ ดิ นทุกคนก็เป็นอยา่ง
น้ัน  มนษุย ์ สวรรค์  ผู้ น้ันเป็นอยา่งไร  มนษุย ์ สวรรค์  ทุ กคนก็
เป็นอยา่งน้ัน 49 และเม่ือเราเกิดมามีลักษณะสมกับมนษุย ์
ดิ นแล้ว เราก็จะมีลักษณะสมกับมนษุย ์สวรรค์  ด้วย 50  แต่  
พี่ น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าหมายความวา่ เน้ือและเลือดจะรบั
อาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดกไม่ ได้ และสิง่ซ่ึงเป่ือยเน่า
จะรบัสิง่ซ่ึงไม่ รู ้จักเป่ือยเน่าเป็นมรดกก็ ไม่ได้ 

การเปล่ียนแปลงรูปกายของครสิเตียนเม่ือพระครสิต์
เสด็จกลับมา

51  ดู ก่อน ข้าพเจ้ามีความลึ กล ั บท ่ีจะบอกแก่ ท่าน คือ
วา่เราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคน  แต่ เราจะถูกเปล่ียนแปลง
ใหม่ หมด 52 ในชัว่ขณะเดียว ในพรบิตาเดียว เม่ือเป่าแตร
ครัง้ สุดท้าย เพราะ วา่ จะ มี เสียง แตร และ คน ท่ี ตาย แล้ว
จะเป็นขึ้นมาปราศจากเป่ือยเน่า  แล ้วเราทัง้หลายจะถูก
เปล่ียนแปลงใหม่ 53 เพราะวา่สิง่ซ่ึงเป่ือยเน่าน้ีต้องสวมซ่ึง
ไม่ เป่ือยเน่า และซ่ึงจะตายน้ีต้องสวมซ่ึงจะไม่ รู ้ ตาย 

ครสิเตียนทุกคนมีชยัชนะเหนือความตายโดยพระเยซู 
ครสิต์ 

54 เม่ือสิง่ ซ่ึงเป่ือยเน่า น้ีจะสวมซ่ึงไม่ เป่ือยเน่า และซ่ึง
จะตายน้ีจะสวมซ่ึงไม่ รู ้จักตาย เม่ือน้ันตามซ่ึงเขียนไว ้แล ้
วจะสําเรจ็วา่ �ความตายก็ ถู กกลืนไปด้วยการมี ชยั � 55  โอ  
ความตาย เหล็กไนของเจ้าอยู ่ท่ีไหน  โอ  หลุมฝังศพ ชยัชนะ



1 โครนิธ์ 15:56 xli 1 โครนิธ์ 16:6

ของเจ้าอยู ่ท่ีไหน 56 เหล็กไนของความตายน้ันคือบาป และ
ฤทธิ์ของ บาป คือ พระ ราช บัญญั ติ 57  แต่ จง ขอบพระคุณ
แด่ พระเจ้า  ผู้ ทรงประทานชยัชนะแก่เราทัง้หลายโดยพระ
เยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา 58  เหตุ ฉะน้ันพี่ น้อง
ท่ีรกัของ ข้าพเจ้า ท่าน จง ตั ้งม ่ันอ ยู่ อยา่ หวัน่ ไหว จง ปฏิ
บั ติ งานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให ้บรบูิรณ์  ทุกเวลา ด้วยวา่
ท่านทัง้หลายรู ้วา่ โดยองค์พระผู้เป็นเจ้าการของท่านจะไร ้
ประโยชน์  ก็  หามิได้ 

16
การถวายทรพัยเ์พื่อชว่ยว ิสุทธ ิชนในกรุงเยรูซาเล็ม

1  แล ้วเรือ่งการถวายทรพัยเ์พื่อชว่ยว ิสุทธ ิชนน้ัน ข้าพเจ้า
ได้สัง่คริสตจักรท่ี แคว ้นกาลาเทียไว ้อยา่งไร  ก็  ขอให ้ท่าน
จงกระทําเหมือนกันด้วย 2  ทุ กวนัต้นสัปดาห ์ให ้พวกท่าน
ทุกคนเก็บผลประโยชน์ ท่ี  ได้ รบัไว ้บ้าง  ตามท่ี พระเจ้าได้ทรง
ให้ ท่าน จําเรญิ เพื่อจะไม่ ต้องถวายทรพัย์ เม่ือข้าพเจ้ามา
3 เม่ือข้าพเจ้ามาถึงแล้ว พวกท่านเหน็ชอบจะรบัรองผู้ใด
โดยจดหมายของท่าน ข้าพเจ้าจะใช ้ผู้ น้ันถือของถวายของ
ท่านไปยงักรุงเยรูซาเล็ม 4 และถ้าสมควรข้าพเจ้าจะไปด้วย
คนเหล่าน้ั นก ็จะไปพรอ้มกับข้าพเจ้า

เปาโล สัญญา วา่ จะ ไป เยีย่ม ชาว โค รนิ ธ์ การ ทักทาย
ปราศรยัและคําแนะนํา

5 เพราะเม่ือข้าพเจ้าข้ามแควน้มาซิโดเนียแล้วข้าพเจ้า
จะมาหาท่าน เพราะข้าพเจ้าตัง้ใจวา่จะไปทางมาซิโดเนีย
6 และข้าพเจ้าอาจจะพักอยู่กั บท ่าน  บางที อาจจะอยู่จนถึง
สิน้ฤดูหนาวก็ เป็นได้  แล ้วข้าพเจ้าจะไปทางไหน พวกท่าน
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จะได้ส่งข้าพเจ้าไปทางน้ัน 7 เพราะวา่ข้าพเจ้าไม่อยากจะ
พบท่านเม่ือผ่านไปเท่าน้ัน  แต่ ข้าพเจ้าหวงัใจวา่ ถ้าองค์พระ
ผูเ้ป็นเจ้าทรงโปรด ข้าพเจ้าจะค้างอยูกั่ บท ่านนานๆหน่อย 8  
แต่ ข้าพเจ้าจะอยู ่ท่ี เมืองเอเฟซัสจนถึงเทศกาลเพ็นเทคศเต
9 เพราะวา่ท่ี น่ี  มี  ประตู เปิดให้ข้าพเจ้าอยา่งกวา้งขวางน่าจะ
เกิดผล ทัง้ผู้ขัดขวางก็ มี เป็ นอ ันมากด้วย 10  แล ้วถ้าทิโมธมีา
หาท่านจงให้เขาอยู่กั บท ่านโดยปราศจากความกลัว เพราะ
วา่เขาทํางานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับข้าพเจ้า 11  
เหตุ ฉะน้ันอยา่ให ้ผู้ ใดประมาทเขา  แต่ จงชว่ยใหเ้ขาเดินทาง
ไปโดยสันติสุขเพื่อเขาจะมาถึงข้าพเจ้าได้ เพราะข้าพเจ้า
กําลังคอยเขากับพวกพี่น้องอยู่ 12 อปอลโล ซ่ึงเป็นพี่น้อง
ของเราน้ัน ข้าพเจ้าได้คะยัน้คะยอให้ไปเยีย่มท่านทัง้หลาย
พรอ้มกับพวกพี่ น้อง  แต่ ท่านไม่ จุ ใจท่ีจะไปเดีย๋วน้ี เม่ื อม ี
โอกาสท่านจึงจะไป 13 ท่านทัง้หลายจงระมัดระวงั จงมัน่คง
ในความเชื่อ จงเป็นลูกผู้ชายแท้ จงเข้มแข็ง 14  ทุ กสิ่งซ่ึง
ท่านกระทําน้ัน จงกระทําด้วยความรกั 15  พี่ น้องทัง้หลาย
(ท่านรู้วา่ครอบครวัของสเทฟานัส เป็นผลแรกในแควน้
อาคายา และพวกเขาได้ถวายตัวไว้ในการปรนนิบั ติว ิ สุทธ ิ
ชนทัง้ปวง� 16 ข้าพเจ้าขอให้ท่านทัง้หลายอยู ่ใต้ บังคับคน
เชน่น้ัน และคนทัง้ปวงท่ีชว่ยทําการด้วยกันน้ั นก ับเรา 17  
ท่ี สเทฟานัส และฟอร์ทูนาทัส และอาคายคัสมาแล้ วน ้ัน
ข้าพเจ้าก็ ชื่นชมยนิดี เพราะวา่สิง่ซ่ึงท่านทัง้หลายขาดน้ัน
เขาเหล่าน้ันได้มาทําให ้ครบ 18 เพราะเขาทําให ้จิ ตใจของ
ข้าพเจ้าและของท่านทัง้หลายชุม่ชื่น ฉะน้ันท่านทัง้หลายจง
รบัรองคนเชน่น้ัน 19ครสิตจักรทัง้หลายในแควน้เอเชยีฝาก
ความคิดถึงมายงัท่านทัง้หลาย อาควลิลาและปร ิสส ิลลา
กับครสิตจักรท่ี อยู ่ในบ้านของเขา ฝากความคิดถึงมากมาย
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ในองค์พระผู้เป็นเจ้ามายงัท่านทัง้หลาย 20  พี่ น้องทุกคน
ฝากความคิดถึงมายงัท่าน ท่านจงทักทายปราศร ัยก ันด้วย
ธรรมเนียมจุบอนับร ิสุทธ ์ิ 21 คําแสดงความนับถือ น้ี เป็น
ลายมือของข้าพเจ้า เปาโล 22 ถ้าผู้ใดไม่รกัพระเยซู ครสิต์  
เจ้า  ก็  ขอให ้ ผู้ น้ันถูกสาปแชง่  องค์ พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา
23 ขอพระคุณของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา
สถิตอยู่กั บท ่านทัง้หลายเถิด 24 ความรกัของข้าพเจ้ามี อยู ่
ต่อท่านทัง้หลายในพระเยซู ครสิต์  เสมอ เอเมน [จดหมาย
ฉบับแรกถึงชาวโครนิธ์  ได้  เข ียนจากเมืองฟีลิปปี และส่ง
โดยสเทฟานัส ฟอรทู์นาทัส อาคายคัสและทิโมธ�ี
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