1

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 โครินธ์

เปาโลได้ประกาศที่เมืองโครินธ์เป็นเวลา 18 เดือน และได้
ตัง้ คริสตจักรที่นั ่น ท่านได้ไปเยีย
่ มพวกเขา “เป็นครงั ้ ที่สาม
” (2 คร 13:1) เปาโลได้เขียนหนั งสือ 1 โคริน ธ์ จากเมืองเอ
เฟซัสในต้นปีค.ศ. 57 ก่อนเทศกาลเพ็นเทคศเต (1 คร 16:8)

เมือง โค ริน ธ์อยูทาง
่
ทิศ ตะวัน ตก จาก กรุ ง
เอเธนส์ประมาณ 80 กิโลเมตร ใน สมัย เปาโล เมือง โค ริน
ธ์มีพลเมืองประมาณ 400,000 คน และเป็น เมือ งอันดับที่ 4
ในอาณาจักรโรมัน และเป็น ศูนย์กลางสําหรับ การนมัสการ
รู ป เคารพ หลัง จากที่เปาโลไปตัง้ คริ สตจักรที่ เมืองโคริน
ธ์แล้ว ท่านได้ไปอยูที
่ ่เมืองเอเฟซัสเป็นเวลา 2 หรือ 3 ปี
ขณะที่เปาโลอยูที
่ ่เมืองเอเฟซัส มีผู้อาวุโสบางคนจากค
ริ สต จักร เมือง โค ริน ธ์ได้ไป หา ท่าน และ เล่า ให้ ท่าน ฟัง ถึง
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในคริสตจักรที่เมืองโครินธ์
จด หมาย ฉบับนี้ส่วน ใหญ่เกี่ย วกับ ปัญหา ใน ชีวต
ิ
คริสเตียนและปัญหาในคริสตจักรท้องถิน
่ คือ การแตกแยก
กัน การฟ้อ งกันที่ศาล การรับ ประทานอาหารที่ ถวายแก่รู ป
เคารพแล้ว การรับพิธี ศีล มหาสนิ ท ผู้สอนเท็จ การสมรส
และการหย่าร้างกัน การพูด ภาษาต่างๆและการเป็น ขึ้นมา
จากความตาย
จดหมายฉบับนี้มีสาระที่สําคัญ 3 ประการคือ คํา สอนว่า
พระคัมภีรได้
์ รับการดลใจจากพระเจ้า (2:9-14) คําสอนเกี่ยว
กับ ความรัก (13) และคํา สอนเกี่ยวกับ การเป็น ขึ้น มาจาก
ความตาย (15)
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ผู้รบ
ั ใช้ที่รับ การ แยก ตัง้ ไว้ และ บุตร ของ พระเจ้า เป็น
นิ ตย์
1 เปาโล ผู้ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรง เรียก ให้ เป็ นอัค รสา วก ของ
พระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า และโสสเธเนส
ผู้ เป็น พี่ น้องของเรา 2 เรียน คริสตจักรของพระเจ้า ที่ เมือง
โค ริน ธ์ ผู้ได้รับ การ ชําระ ให้บริสุทธิแล
์ ้ว ใน พระ เยซูคริสต์
ซึ่ง พระองค์ได้ทรง เรียก ให้ เป็นวิสุทธิชน ด้วย กันกับ คน ทัง้
ปวง ใน ทุก ตําบล ที่ ออก พระนาม พระ เยซูคริสต์องค์พระ ผู้
เป็น เจ้าของ เรา และ ของ เขา 3 ขอ พระคุณ และ สันติสุข
จาก พระเจ้า พระ บิดา ของ เรา และ จาก พระ เยซูคริสต์เจ้า
จง ดํา รง อยู่ กับท่า นทัง้ หลาย เถิด 4 ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ
พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า ใน เรือ
่ ง ท่าน ทัง้ หลาย เสมอ เพราะ
พระคุณ ของพระเจ้า ซึ่ง ทรงประทานแก่ ท่านทัง้ หลายโดย
พระ เยซูคริสต์ 5 เพราะ ท่าน ทัง้ หลาย พรัง่ พร้อม ด้วย ทุก
สิง่ ทุก อย่าง โดย พระองค์ คือ พร้อม ด้วย วาจา และ ความ
รู ทุ
้ ก อย่าง 6 ด้วยว่า พยานเรือ
่ งพระคริสต์ นั ้น เป็นที่ รบ
ั รอง
7
แน่ นอนในพวกท่านแล้ว เพื่อ ว่า ท่านทัง้ หลายจึงมิได้ขาด
ของ ประทาน เลย ใน ขณะ ที่ท่าน รอ คอย การ เสด็จ มา ของ
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 8 พระองค์จะทรง
ให้ ท่านมัน
่ คงอยูจนถึ
่
ง ที่สุด เพื่อ ให้ท่านปราศจากที่ติในวัน
ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 9 พระเจ้า ทรง
สัตย์ซื่อ พระองค์ได้ทรง เรียก ท่าน ให้สัมพันธ์สนิ ทกับ พระ
บุตรของพระองค์ คือ พระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็น เจ้าของ
เรา
การแตกแยกในคริสตจักร
10 พี่น้ อง ทัง
้ หลาย ข้าพเจ้า จึง วิงวอน ท่าน ใน พระนาม
ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ขอให้ท่านเห็น
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พร้อม กัน ใน ทาง วาจา และ ไม่มีการ แตกแยก กัน ระหว่าง
พวก ท่าน แต่ขอ ให้ท่าน เป็น นํ้า หนึ่ ง ใจ เดียวกัน ใน ทาง
ความ คิด และ ตัดสิน อย่าง เดียวกัน 11 พีน้
่ อง ทัง้ หลาย ของ
ข้าพเจ้า คนใน ครอบครัว ของ นาง คะ โล เอ ได้ เล่า เรือ
่ ง ของ
ท่าน ให้ ข้าพเจ้า ฟัง ว่า เกิดมี การ ทุ่ม เถียง กัน ใน ระหว่าง
พวกท่าน 12 ข้าพเจ้าจึงหมายความว่า พวกท่านต่างก็กล่าว
ว่า “ข้าพเจ้า เป็น ศิษย์ เปาโล” หรือ “ข้าพเจ้า เป็น ศิษย์ อ
ปอลโล” หรือ “ข้าพเจ้าเป็นศิษย์เคฟาส” หรือ “ข้าพเจ้าเป็น
ศิษย์ พระคริสต์” 13 พระคริสต์แบ่ งออกเป็น หลายองค์แล้ว
หรือ เขา ได้ ตรึง เปาโล เพื่อ ท่าน ทัง้ หลาย หรือ ท่าน ได้ รับ
บัพ ติศ มา ใน นาม ของ เปาโล หรือ 14 ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ
พระเจ้า ที่ ข้าพเจ้า มิได้ให้บัพ ติศ มา แก่ผู้หน่งึ ผู้ ใด ใน พวก
ท่าน เว้น แต่ค ริ สปัส และ กาย อัส 15 ดัง นั ้น จึง ไม่มีผู้ใด
กล่าวได้ว่า ข้าพเจ้า ได้ทํา พิธบั
ี พ ติศ มาในนามของข้าพเจ้า
16
เอง
ข้าพเจ้า ได้ให้บัพ ติศ มา แก่ ครอบ ครัว ของ ส เท
ฟานั สด้วย แต่นอกจากคนเหล่า นั ้น แล้ว ข้าพเจ้า ไม่ ทราบ
ว่า ข้าพเจ้า ได้ให้บัพ ติศ มา แก่ผู้ใดอีกบ้าง 17 เพราะ ว่า พระ
คริสต์มิได้ทรงใช้ข้าพเจ้า ไปเพื่อให้เขารับบัพติศมา แต่เพื่อ
ให้ประกาศ ข่าว ประเสริฐ แต่มิใช่ด้วย ชัน
้ เชิง ฉลาด ใน การ
พูด เกรงว่าเรือ
่ งกางเขนของพระคริสต์จะหมดฤทธิเดช
์
พระ คริสต์ ทรง เป็น ฤทธา นุ ภาพ และ พระ ปัญญา ของ
พระเจ้า
18 คนทัง
้ หลายที่กําลังจะพินาศก็เห็นว่าการประกาศเรือ
่ ง
กางเขน เป็น เรือ
่ ง โง่ แต่พวก เรา ที่ รอด เห็นว่า เป็น ฤทธา
นุ ภาพ ของ พระเจ้า 19 เพราะ มี คํา เขียน ไว้แล้วว่า ‘เรา จะ
ทําลายสติปัญญาของคนมีปัญญา และจะทําให้ความเข้าใจ
ของคนที่เข้า ใจสูญ สิน
่ ่ไหน บัณฑิต
้ ไป’ 20 คนมี ปัญญาอยูที
อยูที
่ ่ไหน นั ก โต้ ปัญหา แห่ง ยุคนี้อยูที
่ ่ไหน พระเจ้า มิได้ทรง
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กระทํา ปัญญาของโลกนี้ ให้โฉดเขลาไปแล้ว หรือ 21 เพราะ
ตาม เรือ
่ ง ที่ เป็น พระ สติ ปัญญา ของ พระเจ้า แล้ว โลก จะ
รู จ
้ ัก พระเจ้า โดย ปัญญา ไม่ได้ พระเจ้า ทรง พอ พระทัย ที่ จะ
ช่วย คน ที่ เชื่อ ให้ รอด โดย การ เทศนา ที่โง่เขลา นั ้น 22 ด้วย
ว่า พวก ยิว เรียก ร้อง หมาย สําคัญ และ พวก กรีก เสาะ หา
ปัญญา 23 แต่พวกเราประกาศเรือ
่ งพระคริสต์ผู้ทรงถูกตรึง
ที่ กางเขน นั ้น อัน เป็น สิง่ ที่ให้พวก ยิว สะดุด และ พวก กรีก
ถือว่า เป็น เรือ
่ งโง่ 24 แต่สําหรับ ผู้ที่พระเจ้า ทรงเรียกนั ้น ทัง้
พวกยิว และพวกกรีก ต่างถือว่า พระคริสต์ ทรงเป็น ฤทธานุ
ภาพและพระปัญญาของพระเจ้า 25 เพราะความเขลาของ
พระ เจ้า ยังมี ปัญญา ยิง่ กว่า ปัญญา ของ มนุษย์ และ ความ
อ่อนแอ ของ พระเจ้า ก็ ยัง เข้ม แข็ง ยิง่ กว่า กําลัง ของ มนุษย์
26 พี่น้ อง ทัง
้ หลาย จง พิจารณา ดูว่า พวก ท่าน ที่ พระเจ้า
ได้ ทรง เรียก มา นั ้น เป็น คน พวก ไหน มีน้อย คน ที่ โลก นิ ยม
ว่า มีปัญญา มีน้อย คน ที่มี อํานาจ มีน้อย คน ที่มีตระกูล สูง
27 แต่พระเจ้า ได้ ทรง เลือก สิง
่ ที่ โลก ถือว่า โง่เขลา เพื่อ จะ
ทําให้ คน มี ปัญญา อับอาย และ พระเจ้า ได้ ทรง เลือก สิง่ ที่
โลกถือว่าอ่อนแอ เพื่อทําให้คนที่แข็งแรงอับอาย 28 พระเจ้า
ได้ ทรงเลือกสิง่ ที่ โลกถือว่า ตํ่าต้อย และสิง่ ที่ถูกดูหมิน
่ ทัง้
ทรงเลือกสิง่ เหล่า นั ้น ซึ่ง ยังมิได้เกิด เป็น ตัว จริงด้วย เพื่อ จะ
ได้ ทําลายสิง่ ซึ่ง เป็น ตัว จริง อยูแล้
่ ว 29 เพื่อมิให้เนื้ อ หนั ง ใดๆ
อวดต่อ พระพักตร์พระองค์ได้ 30 โดยพระองค์ ท่านจึง อยู่ ใน
พระเยซูคริสต์ เพราะพระเจ้าทรงตัง้ พระองค์ให้เป็นปัญญา
ความชอบธรรม การแยกตัง้ ไว้ และการไถ่โทษ สําหรับ เรา
ทัง้ หลาย 31 เพื่อ ให้เป็น ไปตามที่เขีย นว่า ‘ให้ผู้โอ้อวด อวด
องค์พระผู้เป็นเจ้า’
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การ เทศนา เป็น มา โดย ฤทธิ์ เดช แห่ง พระ วิญญาณ
บริสุทธิ์
1 พี่น้ องทัง
้ หลาย เมื่อ ข้าพเจ้า มาหาท่าน ข้าพเจ้า มิได้มา
เพื่อ ประกาศสักขี พยานของพระเจ้า แก่ ท่านทัง้ หลาย ด้วย
ถ้อยคํา อัน ไพ เราะ หรือด้วย สติปัญญา 2 เพราะ ข้าพเจ้า
ตัง้ ใจ ว่า จะ ไม่ แสดง ความ รู ้ เรือ
่ ง ใดๆ ใน หมู่ พวก ท่าน เลย
เว้น แต่ เรือ
่ งพระเยซูคริสต์ และการที่พระองค์ทรงถูก ตรึง
ที่กางเขน 3 และ เมื่อ ข้าพเจ้า อยู่ กับท่า นทัง้ หลาย ข้าพเจ้า
ก็อ่อน กําลัง มีความ กลัว และ ตัว สัน
่ เป็นอัน มาก 4 คํา พูด
และ คํา เทศนา ของ ข้าพเจ้า ไม่ใช่คํา ที่เกลี้ ยก ล่อ มด้วย สติ
ปัญญาของมนุษย์ แต่เป็นคําซึ่งได้แสดงพระวิญญาณและ
พระเดชานุภาพ 5 เพื่อ ความเชื่อ ของท่านจะไม่ได้อาศัย สติ
ปัญญาของมนุษย์ แต่อาศัยฤทธิเ์ ดชของพระเจ้า 6 เรากล่าว
ถึงเรือ
่ งปัญญาในหมู่คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็จริง แต่มิใช่เรือ
่ ง
ปัญญาของโลกนี้ หรือ เรือ
่ งปัญญาของอํานาจครอบครอง
ในโลกนี้ ซ่ึงจะเสื่อมสูญไป 7 แต่เรากล่าวถึงเรือ
่ งพระปัญญา
ของ พระเจ้า ซึ่ง เป็น ข้อ ลึกลับ คือ พระ ปัญญา ซึ่ง ทรง ซ่อน
ไว้นั ้น ซึ่งพระเจ้าได้ ทรงกําหนดไว้ก่อนสร้างโลกให้เป็นสง่า
ราศีแก่เรา 8 ไม่มีอํานาจครอบครองใดๆในโลกนี้ ได้รู จั
้ กพระ
ปัญญานั ้น เพราะว่า ถ้า รู แล
้ ้ วจะมิได้เอาองค์ พระผู้ เป็น เจ้า
แห่งสง่าราศีตรึงไว้ที่กางเขน
พระดํารัสของพระเจ้ามาจากพระองค์โดยตรง
ดัง ที่มีเขียนไว้แล้วว่า ‘สิ่ง ที่ ตาไม่เห็น หูไม่ ได้ยิน และไม่
เคยได้เข้าไปในใจมนุษย์ คือสิง่ ที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้
สําหรับ คนที่รก
ั พระองค์’ 10 พระเจ้า ได้ ทรงสําแดงสิง่ เหล่า
9
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นั ้น แก่ เรา ทาง พระ วิญญาณ ของ พระองค์ เพราะ ว่า พระ
วิญญาณทรงหยัง่ รู ทุ
้ ก สิง่ แม้เป็น ความลํ้า ลึก ของพระเจ้า
11 อัน ความ คิด ของ มนุษย์ นั ้น ไม่มีผู้ใด หยัง
่ รู ได้
้ เว้น แต่จิต
วิญญาณ ของ มนุษย์ผู้นั ้น เอง ฉั นใด พระ ดําริ ของ พระเจ้า
ก็ไม่มีใครหยัง่ รู ได้
้ เว้น แต่พระวิญญาณของพระเจ้า ฉั น นั ้น
12 เรา ทัง
้ หลาย จึง ไม่ได้รับ วิญญาณ ของ โลก แต่ได้รับ พระ
วิญญาณซึ่ง มาจากพระเจ้า เพื่อ เราทัง้ หลายจะได้รู ถึ
้ ง สิง่
13
ต่างๆ ที่ พระเจ้า ได้ ทรง โปรด ประทาน แก่เรา
คือ สิง่ เห
ล่านั ้นที่ เรา ได้กล่าว ด้วย ถ้อย คํา ซึ่งมิใช่ปัญญา ของ มนุษย์
สอน ไว้ แต่ด้วย ถ้อยคํา ซึ่ง พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ได้ทรง สัง่
สอน ซึ่ง เปรียบ เทียบ สิง่ ที่อยูฝ่
่ าย จิต วิญญาณ กับ สิง่ ซึ่ง
14
เป็น ของ จิต วิญญาณ
แต่มนุษย์ธรรมดา จะ รับ สิง่ เหล่า
นั ้น ซึ่ง เป็น ของ พระ วิญญาณ แห่ง พระเจ้า ไม่ได้ เพราะ
เขา เห็นว่า เป็น สิง่ โง่เขลา และ เขา ไม่ สามารถ เข้าใจ ได้
เพราะ ว่า จะ เข้าใจ สิง่ เหล่า นั ้น ได้ก็ต้อง สังเกต ด้วย จิต
วิญญาณ 15 แต่มนุษย์ฝ่าย จิต วิญญาณ สังเกต สิง่ สารพัด
ได้ แต่ไม่มีผู้ใด จะ รู จ
้ ัก ใจ คน นั ้น ได้ 16 เพราะ ว่า ‘ใคร เล่า
รู จ
้ ัก พระทัย ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า เพื่อ จะ แนะนํา สัง่ สอน
พระองค์ได้’ แต่เราก็มีพระทัยของพระคริสต์

3

1

การยอมอยูฝ
่ ่ายเนื้ อหนั งเป็นภัยต่อจิตวิญญาณ

พี่น้ อง ทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ไม่ อาจ จะ พูดกับท่าน เหมือน
พูดกับ ผู้ที่ อยูฝ่
่ าย จิต วิญญาณ แล้ว ได้ แต่ต้อง พูดกับท่าน
เหมือน คน ที่อยูฝ่
่ าย เนื้ อ หนั ง เห มือ นกับท่าน เป็น ทารก
ใน พระ คริสต์ 2 ข้าพเจ้า เลี้ยง ท่าน ด้วย นํ้านม มิใช่ด้วย
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อาหาร แข็ง เพราะ ว่า เมื่อก่อน นั ้น ท่าน ยัง ไม่ สามารถ รับ
และ ถึง แม้เดีย
๋ ว นี้ ท่าน ก็ ยัง ไม่สามารถ 3 ด้วย ว่า ท่าน ยัง
อยู่ ฝ่าย เนื้ อ หนั ง เพราะ ว่า เมื่อ ท่าน ยังอิจ ฉากั น โต้เถียง
กัน และแตกแยกกัน ท่านไม่ได้อยูฝ่
่ ายเนื้ อ หนั ง หรือ และ
ไม่ได้ดําเนิ นตามมนุษย์สามัญดอกหรือ 4 เพราะเมื่อคนหนึ่ ง
กล่าว ว่า “ข้าพเจ้า เป็น ศิษย์ ของ เปาโล” และ อีก คน หนึ่ ง
กล่าว ว่า “ข้าพเจ้า เป็น ศิษย์ ขอ งอ ปอลโล” ท่าน ทัง้ หลาย
มิได้อยูฝ่
่ ายเนื้ อหนั งหรือ
กัน

ผู้รบ
ั ใช้ของพระเจ้า ที่มีหน้าที่ต่างกันก็ เป็น ผู้ ทําการร่วม

5

เปาโลคือ ผู้ใด อปอลโลคือ ผู้ใด เขาเป็น ผู้รับ ใช้มาแจ้ง
ให้ ท่าน ทัง้ หลาย เชื่อ ตาม ซึ่ง องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรง
โปรดประทานแก่ทุก คน 6 ข้าพเจ้าได้ปลูก อปอลโลได้รดนํ้า
แต่พระเจ้า ทรง ทําให้เติบโต 7 เพราะ ฉะนั ้น คนที่ ปลูก และ
คนที่ รดนํ้า ไม่ สําคัญ อะไร แต่พระเจ้า ผู้ทรงโปรดให้ เติบโต
นั ้นต่างหากที่สําคัญ 8 ดังนั ้นคนที่ปลูกและคนที่รดนํ้าก็เป็น
พวกเดียวกัน แต่ทุกคนก็ จะได้ ค่าจ้างของตนตามการที่ ตน
ได้ กระทํา ไว้ 9 เพราะ ว่า เรา ทัง้ หลาย เป็น ผู้ ร่วม ทํา กา รด้ว
ยกันกับ พระเจ้า ท่าน ทัง้ หลาย เป็น ไร่ นา ของ พระเจ้า และ
เป็นตึกของพระเจ้า
พระคริสต์เป็นรากฐานเดียว

10

โดย พระคุณ ของ พระเจ้า ซึ่ง ได้ ทรง โปรด ประทาน
แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ได้ วาง ราก ลง แล้ว เหมือน นาย ช่าง
ผู้ชํานาญ และ อีก คน หนึ่ งก็มาก่อ ขึ้น ขอ ทุก คน จง ระวัง
ให้ดีว่า เขา จะ ก่อ ขึ้น มา อย่างไร 11 เพราะ ว่า ผู้ ใด จะ วาง รา
กอื่นอีก ไม่ได้แล้ว นอกจาก ที่ วาง ไว้แล้ว คือ พระ เยซูคริสต์
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แล้ว บนรากนั ้น ถ้า ผู้ ใดจะก่อ ขึ้น ด้วยทองคํา เงิน เพชร
พลอย ไม้ หญ้าแห้งหรือฟาง
ทรงทดลองการของเราทุกคน

13 การงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็น เพราะเวลา

วัน นั ้น จะให้เห็น ได้ชัดเจน เพราะว่า จะเห็น ชัด ได้ ด้วยไฟ ไฟ
นั ้น จะ พิ สูจน์ให้เห็ นกา รงา นข อง แต่ละ คน ว่า เป็น อย่างไร
14 ถ้า การ งาน ของ ผู้ ใด ที่ ก่อ ขึ้น ทน อยูได้
่ ผู้นั ้นก็ จะ ได้ค่า
15
ตอบแทน ถ้า การ งาน ของ ผู้ ใด ถูก เผา ไหม้ไป ผู้นั ้นก็ จะ
ขาดค่า ตอบแทน แต่ ตัว เขา เอง จะ รอด แต่เหมือน ดัง รอด
จากไฟ
ร่างกายของคริสเตียนเป็นวิหารของพระเจ้า
ท่าน ทัง้ หลาย ไม่รู หรื
้ อ ว่า ท่าน เป็นวิ หาร ของ พระเจ้า
และ พระ วิญญาณ ของ พระเจ้า สถิต อยู่ ใน ท่าน 17 ถ้า ผู้ ใด
ทําลายวิหารของพระเจ้า พระเจ้าจะทรงทําลายผู้นั ้น เพราะ
วิหารของพระเจ้า เป็นที่บริสุทธิและท่
านทัง้ หลายเป็นวิ หาร
์
นั ้น
16

การตักเตือนเกี่ยวกับการโอ้อวด
อย่า ให้ผู้ใด หลอก ลวง ตัว เอง ถ้า ผู้ ใด ใน พวก ท่าน คิด
ว่า ตัว เป็น คน มี ปัญญา ตาม หลัก ของ ยุคนี้ จง ให้ผู้นั ้น ยอม
เป็น คน โง่ จึง จะ เป็น คน มี ปัญญา ได้ 19 เพราะ ว่า ปัญญา
ของโลกนี้ เป็น ความโง่เขลาจําเพาะพระเจ้า ด้วยมี คํา เขียน
ไว้แล้วว่า ‘พระองค์ทรงจับ คนที่มีปัญญาด้วยอุบายของเขา
เอง’ 20 และยังมีอีกว่า ‘องค์พระผู้ เป็น เจ้า ทรงทราบความ
คิด ของคนมี ปัญญาว่า เป็น เพียงแต่ไร้ สาระ ’ 21 เหตุฉะนั ้น
อย่าให้ผู้ใดยกมนุษย์ข้น
ึ อวด ด้วยว่าสิง่ สารพัดเป็นของท่าน
ทัง้ หลาย 22 จะเป็น เปาโล อปอลโล เคฟาส โลก ชีวต
ิ ความ
18
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ตาย สิ่ง ในปัจจุบัน นี้ หรือ สิง่ ในอนาคต สิ่ง สารพัด นั ้น เป็น
ของท่านทัง้ หลาย 23 และท่านทัง้ หลายเป็น ของพระคริสต์
และพระคริสต์ทรงเป็นของพระเจ้า

4

หน้าที่รับผิดชอบของผู้อารักขาต่อพระเจ้า
1 ให้ทุกคนถือว่า เราเป็ น ผู้รับ ใช้ของพระคริสต์ และเป็ น
ผู้ อารัก ขาสิง่ ลึกลับ ของพระเจ้า 2 ยิง่ กว่า นี้ ฝ่ายผู้ อารักขา
เหล่า นั ้น ต้องเป็น คนที่สัตย์ซื่อ ทุก คน 3 สําหรับ ข้าพเจ้า การ
ที่ท่านทัง้ หลายหรือมนุษย์ผู้ใดจะตัดสินตัวข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ถือว่า เป็น เรือ
่ งเล็ก น้ อย ถึง แม้ข้าพเจ้า เองก็มิได้ตัดสิน ตัว
ข้าพเจ้า 4 เพราะ ข้าพเจ้า ไม่รู ว่้ า ข้าพเจ้า มี ความ ผิด สถาน
ใด ถึง กระนั ้น ข้าพเจ้า ก็ไม่พ้น การ พิพากษา ท่าน ผู้ทรง
พิพากษาตัวข้าพเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้า 5 เหตุฉะนั ้นท่าน
อย่าตัดสินสิง่ ใดก่อนที่ จะถึงเวลาจนกว่าองค์ พระผู้เป็นเจ้า
จะเสด็จ มา พระองค์จะทรงเปิด เผยความลับที่ ซ่อนอยู่ ใน
ความมืดให้แจ่มกระจ่าง และจะทรงเผยความในใจของคน
ทัง้ ปวงด้วย เมื่อ นั ้น ทุก คนจะได้ รับคํา ชมเชยจากพระเจ้า
6 พี่น้ องทัง
้ หลาย สิ่งเหล่านั ้นที่ข้าพเจ้าได้นํามากล่าวเปรียบ
เทียบถึง ตัว ข้าพเจ้า และอปอลโล ก็เพื่อ ประโยชน์ ของท่าน
ทัง้ หลาย เพื่อให้ท่านทัง้ หลายเรียนแบบของเรา มิให้ยกย่อง
คนหนึ่ งคนใดเกินกว่าที่เขียนบอกไว้แล้ว มิให้ยกคนหนึ่ งคน
ใดข่ม ผู้อื่น 7 ผู้ใดเล่า กระทํา ให้ ท่านวิเศษกว่า คนอื่น ท่านมี
อะไรที่ ท่านมิได้รับ มา ก็เมื่อ ท่านได้ รบ
ั มา เหตุไฉนท่านจึง
โอ้อวดเหมือนกับว่าท่านมิได้รับเลย 8 ท่านทัง้ หลายอิม
่ หนํา
แล้ว หนอ ท่า นมังม
่ ีแล้ว หนอ ท่านได้ ครองเหมือ นกษั ตริย์
โดยไม่มีเราร่วมด้วยแล้ว หนอ ข้าพเจ้า มี ความปรารถนาให้
ท่านทัง้ หลายได้ข้น
ึ ครองจริงๆเพื่อเราจะได้ข้น
ึ ครองกับท่าน
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สิ่งที่อค
ั รสาวกและผู้นําคริสเตียนต้องเสียสละ

เพราะ ข้าพเจ้า เห็นว่า พระเจ้า ได้ ทรง ตัง้ เรา ผู้ เป็นอัค
รสาวกไว้ในที่สุด ปลาย เหมือนผู้ที่ได้ถูกปรับ โทษให้ถึง ตาย
เพราะ ว่า โลก คือ ทัง้ ทูต สวรรค์ และ มนุษย์มอง ดูเรา ด้วย
ความพิศวง 10 เราทัง้ หลายเป็น คนเขลาเพราะเห็น แก่ พระ
คริสต์ และท่านทัง้ หลายเป็น คนมี ปัญญาในพระคริสต์ เรา
ทัง้ หลายมี กําลัง น้ อยแต่ ท่านทัง้ หลายมี กําลัง มาก ท่านทัง้
หลาย มีเกียรติยศ แต่ เรา ทัง้ หลาย เป็น คน อัปยศ 11 จนถึง
เวลา นี้ เรา ก็ ทัง้ หิว และ กระหาย เปลือย เปล่า และ ถูก โบย
ตี และ ไม่มีที่อาศัย เป็น หลัก แหล่ง 12 เรา ทํา การ หนั กด้ว
ยมือ ของเราเอง เมื่อ ถูกด่า เราก็อวยพร เมื่อ ถูก ข่มเหงเรา
ก็ ทน เอา 13 เมื่อ ถูก ใส่ ร้าย เรา ก็อ้อนวอน เรา กลาย เป็น
เหมือน กาก เดน ของ โลก และ เหมือน ราคี ของ สิง่ สาร พัด
จนถึงบัด นี้ 14 ข้าพเจ้า มิได้เขีย นข้อ ความเหล่า นี้ เพื่อ จะให้
ท่าน ได้อาย แต่เขียน เพื่อ เตือน สติ ใน ฐานะ ที่ ท่าน เป็น ลูก
ที่รก
ั ของข้าพเจ้า 15 เพราะในพระคริสต์ถึง แม้ท่านมีครู สัก
หมื่นคนแต่ท่านจะมีบิดาหลายคนก็หามิได้ เพราะว่าในพระ
เยซูคริสต์ข้าพเจ้า ได้ให้กําเนิ ด แก่ ท่าน โดย ข่าว ประเสริฐ
16 เหตุฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ขอ ให้ ท่าน ทําตา มอ ย่าง ข้าพเจ้า
17 เพราะ เหตุ นี้ ข้าพเจ้า จึง ได้ใช้ทิ โม ธี ลูก ที่รก
ั ของ ข้าพเจ้า
ซึ่ง เป็น คนสัตย์ ซ่ือ ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ให้ มาหาท่าน เพื่อ
นํา ท่าน ให้ ระลึก ถึง แบบ การ ประพฤติ ของ ข้าพเจ้า ใน พระ
คริสต์ ตาม ที่ข้าพเจ้า สอน อยู่ ใน ทุก ค ริ สตจักร 18 แต่บาง
คนทํา ผยองราวกับ ข้าพเจ้า จะไม่ มาหาท่าน 19 แต่ถ้า องค์
พระ ผู้ เป็น เจ้า ทรง โปรด ข้าพเจ้า จะ มา หา ท่าน ใน ไม่ ช้า นี้
และข้าพเจ้า จะหยังด
่ ู มิใช่ถ้อยคํา ของคนที่ ผยองเหล่า นั ้น
แต่ จะหยังด
่ ูฤทธิอํ
์ านาจของเขา 20 เพราะว่า อาณาจักรของ
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21 ท่านจะ
พระเจ้ามิใช่เรือ
่ งของคําพูดแต่ เป็นเรือ
่ งฤทธิเดช
์
เอาอย่างไร จะให้ ข้าพเจ้า ถือ ไม้ เรียวมาหาท่าน หรือ จะให้
ข้าพเจ้ามาด้วยความรักและด้วยใจอ่อนสุภาพ

5
การตัดสินลงโทษการล่วงประเวณี
มีข่าว เล่า ลือ ว่า ใน พวก ท่าน มี การ ผิด ประเวณี และ
การ ผิด ประเวณี นั ้น ถึง แม้ ใน พวก ต่าง ชาติก็ไม่มีเลย คือ
เรือ
่ ง มี ว่า คน หนึ่ ง ได้ เอา ภรรยา ของ บิดา มา เป็น ภรรยา
ของ ตน 2 และ พวก ท่าน ยัง ผยอง แทนที่ จะ เป็น ทุกข์
เป็นร้อน ที่จะ ตัด คน ที่ กระทํา ผิด เช่น นี้ ออก เสีย จาก พวก
ท่าน 3 แม้ว่า ตัว ข้าพเจ้า ไม่ได้อยูกั
่ บ พวก ท่าน แต่ใจ ของ
ข้าพเจ้า ก็อยูด้
่ วย ข้าพเจ้า ได้ ตัดสิน ลงโทษ คน ที่ได้กระทํา
ผิด เช่น นั ้น เสมือน ว่า ข้าพเจ้า ได้อยูด้
่ วย 4 ใน พระนาม ของ
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็น เจ้าของเรา เมื่อ ท่านทัง้ หลาย
ประชุม กัน และ ใจ ของ ข้าพเจ้า ร่วม อยูด้
่ วย พร้ อม ทัง้ ฤทธิ์
เดชของพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเรา 5 พวกท่าน
จง มอบ คน นั ้น ไว้ให้ซาตาน ทําลาย เนื้ อ หนั ง เสีย เพื่อ ให้จิต
วิญญาณของเขารอดในวันของพระเยซูเจ้า
1

ความบาปที่ไม่ได้รับการเตือนสติ ก็แพร่ขยายไปเหมือน
เชื้อ
6 การ ที่ ท่าน อวด อ้าง นั ้น ไม่ดีเลย ท่าน ไม่รู หรื
้ อ ว่า เชื้อ
ขนม เพียง นิ ด เดียว ย่อม ทําให้แป้งดิบ ฟู ทังก
้ ้อน 7 ดัง นั ้น
จง ชําระ เชื้อ เก่า เสีย เพื่อ ท่าน จะ ได้ เป็น แป้งดิบก้อน ใหม่
เหมือนขนมปังไร้เชื้อ เพราะพระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัสกาของ
เรา ได้ถูก ฆ่า บูชา เพื่อ เรา เสีย แล้ว 8 เหตุฉะนั ้น ให้ เรา ถือ
ปัส กานั ้น มิใช่ด้วยเชื้อ เก่า หรือด้วยเชื้อ ของความชัว่ ช้า เลว

1 โครินธ์ 5:9

12

1 โครินธ์ 6:5

ทราม แต่ด้วยขนมปัง ไร้เชื้อ คือ ความจริงใจและความจริง
9 ข้าพเจ้า ได้เขียนจดหมายถึง ท่านว่า อย่า คบกับ คนที่ล่วง
ประเวณี 10 แต่ซึ่ง ท่าน จะ คบ คน ชาว โลก นี้ ที่เป็น คน ล่วง
ประเวณี คนโลภ คนฉ้ อโกง หรือ คนถือ รู ป เคารพ ข้าพเจ้า
มิได้ห้าม เสียที เดียว เพราะ ว่า ถ้า ห้าม อย่าง นั ้น แล้ว ท่าน ก็
ต้องออกไปเสียจากโลกนี้
เราควรแยกตัว จากพี่ น้องคริสเตียนที่ กําลัง ดํารงชีวต
ิ
อยูใ่ นความบาป
11

แต่บัดนี้ ข้าพเจ้า เขียน บอก ท่าน ว่า ถ้า ผู้ ใด ได้ ชื่อ ว่า
เป็น พี่ น้ อง แล้ว แต่ยัง ล่วง ประเวณี เป็น คน โลภ เป็น คน
ถือ รู ป เคารพ เป็น คน ปาก ร้าย เป็น คน ขี้เมา หรือ เป็น คน
ฉ้ อโกง อย่า คบกับ คนอย่างนั ้น แม้ จะกิน ด้วยกันก็ อย่า เลย
12 ไม่ใช่หน้าที่ของข้าพเจ้า ที่ จะไปตัดสิน ลงโทษคนภายนอก
ท่าน จะ ต้อง ตัดสิน ลงโทษ คน ภายใน มิใช่หรือ 13 ส่วน คน
ภายนอก นั ้น พระเจ้า จะ ทรง ตัดสิน ลงโทษ เหตุฉะนั ้น จง
กําจัดคนชัว่ ช้านั ้นออกจากพวกท่านเสียเถิด

6

คริสเตียนไม่ควรจะเป็นความกันต่อหน้าคนไม่เชื่อ
ถ้าเป็นความกับคนอื่น จะอาจไป
ว่าความกันต่อหน้าคนอธรรม และไม่ไปว่าต่อหน้าวิสุทธิชน
2 ท่านไม่รู หรื
้ อว่าวิสุทธิชนจะพิพากษาโลก และถ้าพวกท่าน
จะพิพากษาโลก ท่านไม่ สมควรจะพิพากษาความเรือ
่ งเล็ก
น้ อยที่สุดหรือ 3 ท่านไม่รู หรื
้ อว่า เราจะต้องพิพากษาพวกทูต
สวรรค์ ถ้า เช่น นั ้น จะยิง่ เป็นการสมควรสัก เท่าใดที่ เราจะ
พิพากษาตัดสิน ความเรือ
่ งของชี วตน
ิ ี้ 4 ฉะนั ้น ถ้า พวกท่าน
เป็น ความกัน เรือ
่ งชี วตน
ิ ี้ ท่านจะตัง้ คนที่ ค ริสตจักรนับ ถือ
น้ อย ที่สุด ให้ ตัดสิน หรือ 5 ข้าพเจ้า กล่าว ดังนี้ ก็เพื่อ ให้ท่าน
1 ในพวกท่านมีผู้ใดหรือ
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ละอาย ใจ ใน พวก ท่าน ไม่มีสัก คน หนึ่ ง หรือ ที่มี สติปัญญา
สามารถชําระความระหว่างพี่น้ อง 6 แต่พี่น้ องกับพี่น้องต้อง
ไปว่าความกันต่อหน้าคนที่ไม่เชื่ออย่างนั ้นหรือ 7 เหตุฉะนั ้น
เพราะพวกท่านไปเป็น ความกัน บัดนี้ ท่านก็ ตกจากระดับที่
ควรแล้ว ทําไมท่านจึง ไม่ ทนต่อ การร้ายซึ่ง เขาทํา แก่ท่าน
ทําไม ท่าน จึง ไม่ ยอม ถูก โกง 8 แต่ท่าน เอง กลับ ทําร้าย กัน
และโกงกันในระหว่างพวกพี่น้องของท่านเอง
ชีวิต เดิม ก่อนถูก แยกตัง้ ไว้ และได้ รบ
ั ความชอบธรรม
โดยความเชื่อ
9 ท่าน ไม่รู หรื
้ อ ว่า คน อธรรม จะ ไม่ได้รับ อาณาจักร ของ
พระเจ้า เป็น มรดก อย่า หลง เลย คน ล่วง ประเวณี คน ถือ
รู ป เคารพ คน ผิด ผัว เมีย เขา คน นิ สัย เหมือน ผู้ หญิง หรือ
คน ที่ เป็น กะเทย 10 คน ขโมย คน โลภ คน ขี้เมา คน ปาก
ร้าย คนฉ้ อโกง จะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก
11 แต่ก่อน มี บาง คนใน พวก ท่าน เป็ น คน อย่าง นั ้น แต่ท่าน
ได้ รบ
ั ทรงชําระแล้ว และได้ ทรงแยกตัง้ ท่านไว้แล้ว แต่พระ
วิญญาณแห่ง พระเจ้า ของเราได้ ทรงตัง้ ท่านให้ เป็น ผู้ ชอบ
ธรรมในพระนามของพระเยซูเจ้า 12 ข้าพเจ้า ทํา สิง่ สารพัด
ได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิง่ ที่จะทําได้นั้นเป็นประโยชน์ ข้าพเจ้าทําสิง่
สารพัดได้ แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยูใต้
่ อํานาจของสิง่ ใดเลย
จงหนี จากการล่วงประเวณี
อาหาร มีไว้สํา หรับท้อง และ ท้อง ก็ สําหรับ อาหาร
แต่พระเจ้า จะ ทรง ให้ ทัง้ ท้อง และ อาหาร สิน
้ สูญ ไป
แล้ว ร่างกาย นั ้น ไม่ได้มีไว้สําหรับ การ ล่วง ประเวณี
แต่มีไว้สําหรับ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า และ องค์ พระ ผู้ เป็น
เจ้า มีไว้สําหรับ ร่างกาย 14 พระเจ้า ได้ ทรง ชุบ ให้องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า เป็น ขึ้น มาใหม่ และพระองค์ จะทรงชุบ ให้ เราทัง้
13
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หลายเป็น ขึ้น มาใหม่ โดยฤทธิ์เดชของพระองค์ด้วย 15 ท่าน
ไม่รู หรื
้ อว่า ร่างกายของท่านเป็นอวัยวะของพระคริสต์ เมื่อ
เป็น เช่น นั ้น จะให้ ข้าพเจ้า เอาอวัยวะของพระคริสต์ มาเป็น
อวัยวะของหญิง แพศยาได้หรือ ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้ เป็น
เช่น นั ้น เลย 16 ท่านไม่รู หรื
้ อ ว่า คนที่ ผูก พันกับ หญิง แพศยา
ก็เป็นกายอันเดียวกันกับหญิงนั ้น เพราะพระองค์ได้ตรัสว่า
‘เขา ทัง้ สอง จะ เป็น เนื้ ออัน เดียวกัน’ 17 แต่ส่วน คน ที่ ผูก
พันกับ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ก็เป็นอัน เดีย วกันกับ พระองค์
ฝ่ายจิต วิญญาณ 18 จงหลีก เลี่ยงเสีย จากการล่วงประเวณี
ความ บาป ทุก อย่าง ที่มนุษย์กระทํา นั ้น เป็น บาป นอก กาย
แต่คนที่ล่วงประเวณี นั ้นทําผิดต่อร่างกายของตนเอง
ร่างกาย ของ คริสเตียน เป็นวิ หาร ของ พระ วิญญาณ
บริสุทธิ์
19 ท่าน ไม่รู หรื
้ อ ว่า ร่างกาย ของ ท่าน เป็นวิ หาร ของ
พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ ซึ่ง สถิต อยู่ ใน ท่าน ซึ่ง ท่าน ได้ รับ
จาก พระเจ้า ท่าน ไม่ใช่เจ้า ของ ตัวท่าน เอง 20 พระเจ้า ได้
ทรง ซื้อ ท่าน ไว้แล้ว ตาม ราคา เหตุฉะนั ้น ท่าน จง ถวาย
พระ เกียรติแด่พระเจ้า ด้วย ร่างกาย ของ ท่าน และ ด้วย จิต
วิญญาณของท่าน ซึ่งเป็นของพระเจ้า

7
1

คําแนะนําสําหรับคู่สมรสของคริสเตียน

แล้ว เรือ
่ ง ที่ พวก ท่าน เขียน มา ถึง ข้าพเจ้า นั ้น ขอ ตอบ
ว่า การที่ผู้ชายไม่ยุ่ง เกี่ยวกับ ผู้ หญิง เลยก็ดีแล้ว 2 แต่เพื่อ
ป้องกันการล่วงประเวณี ผู้ชายทุกคนควรมีภรรยาเป็นของ
ตนและผู้ หญิง ทุก คนมีสามีเป็น ของตน 3 สามีพึง ประพฤติ
ต่อ ภรรยา ตาม ควร และ ภรรยา ก็ พึง ประพฤติ ต่อ สามี
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ตาม ควร เช่น เดียวกัน 4 ภรรยา ไม่มีอํานาจ เหนื อ ร่างกาย
ของตน แต่สามีมีอํานาจเหนื อ ร่างกายของภรรยา ทํานอง
เดียวกัน สามีไม่มีอํานาจ เหนื อ ร่างกาย ของ ตน แต่ภรรยา
มี อํานาจ เหนื อ ร่างกาย ของ สามี 5 อย่า ปฏิเสธ การ อยู่ ร่วม
กัน เว้น แต่ได้ตกลงกัน เป็นการชัว่ คราว เพื่ออุ ทิศ ตัว ในการ
ถือ อด อาหาร และ การ อธิษฐาน แล้ว จึง ค่อย มา อยู่ ร่วม
กันอีก เพื่อมิให้ซาตาน ชักจูง ให้ทํา ผิด เพราะ ตัว อด ไม่ได้
6 ข้าพเจ้า กล่าวเช่น นี้ โดยได้ รบอน
ั
ุญาต มิใช่เป็น พระบัญชา
7 ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้ทุกคนเป็ นเหมือนข้าพเจ้า แต่ทุก
คน ก็ได้รับ ของ ประทาน จาก พระเจ้า เหมาะ กับ ตัว คน หนึ่ ง
ได้ รับอย่าง นี้ และ อีก คน หนึ่ ง ได้ รับอย่าง นั ้น 8 เหตุฉะนั ้น
ข้าพเจ้า ขอ กล่าว แก่คนที่ ยัง เป็น โสด และ พวก แม่ ม่าย ว่า
การ ที่ เขา จะ อยู่ เหมือน ข้าพเจ้า ก็ดีแล้ว 9 แต่ถ้า เขา ยัง้ ใจ
ไม่ได้ก็จงแต่งงานเสีย เถิด เพราะแต่ง งานเสียก็ดีกว่า มี ใจ
เร่าร้อนด้วยกามราคะ 10 ส่วนคนที่แต่งงานแล้วข้าพเจ้าขอ
สัง่ มิใช่ข้าพเจ้า สัง่ เอง แต่องค์พระผู้ เป็น เจ้า ทรงบัญชาว่า
อย่า ให้ ภรรยาทิง้ สามี 11 แต่ถ้า นางทิง้ สามี ไปอย่า ให้ นางไป
มีสามีใหม่ หรือ ไม่ก็ให้นางกลับ มาคืนดี กับ สามีเก่า และขอ
อย่าให้สามีหย่าร้างภรรยาเลย
คํา แนะนํา สําหรับ คริสเตียนที่สามีหรือ ภรรยายัง ไม่ เชื่อ
ในพระเจ้า
12 ข้าพเจ้า ขอกล่าวแก่ คนอื่นๆนอกจากพวกนี้ (องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า มิได้ตรัส ) ว่า ถ้า พี่ น้ อง คน ใด มี ภรรยา ที่ไม่เชื่อ
และนางพอใจที่ จะอยู่ กับ สามี สามีก็ไม่ควรหย่า นาง 13 ถ้า
หญิงคนใดมีสามีที่ไม่เชื่อและสามีพอใจที่จะอยูก
่ ับนาง นาง
14
ก็ไม่ควรหย่าสามีนั้นเลย ด้วยว่าสามีที่ไม่เชื่อนั ้นได้รบ
ั การ
ทรงชําระให้บริสุทธิทางภรรยา
และภรรยาที่ไม่เชื่อก็ได้รับ
์
การทรงชําระให้บริสุทธิทางสามี
มิฉะนั ้นลูกของท่านก็ เป็น
์
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มลทิน แต่บัดนี้ ลูกเหล่านั ้นก็บริสุทธิ์ 15 แต่ถ้าคนที่ไม่เชื่อจะ
แยกไป ก็จงให้ เขาไปเถิด เรือ
่ งเช่น นี้ ไม่จํา เป็นที่พี่น้ องชาย
หญิง จะผูกมัด ให้ จํา ใจอยูด้
่ วยกัน เพราะว่า พระเจ้า ได้ ทรง
เรียกเราให้อยูอย่
่ างสงบ 16 โอ ท่านผูเ้ ป็นภรรยา ไฉนท่านจะ
รู ได้
้ ว่า ท่านจะช่วยสามีให้รอดได้หรือ ไม่ โอ ท่านผู้ เป็น สามี
ไฉนท่านจะรู ได้
้ ว่าท่านจะช่วยภรรยาให้รอดได้หรือไม่

จงพอใจในฐานะที่เป็นอยู่
17

แต่ตาม ที่พระเจ้า ได้ ทรง ประทาน ฐานะ แก่แต่ละ คน
อย่างไร เมื่อ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงเรียกให้ เขามาแล้ว
ก็ให้เขา ดํารง อยู่ ใน ฐานะ นั ้น ข้าพเจ้า ขอ สัง่ ให้ ค ริ สต จักร
ทัง้ หมด ทํา ตาม ดัง นั ้น 18 มีชาย คน ใด ที่ พระเจ้า ทรง เรียก
เมื่อ เขา ได้ รับพิธีเข้าสุหนัต แล้ว หรือ อย่า ให้ เขา กลับ เป็น
เหมือน คน ที่ไม่ ได้เข้า สุหนั ต หรือมี ชาย คน ใด ที่ พระเจ้า
ทรงเรียกเมื่อ เขามิได้เข้าสุหนัต หรือ อย่า ให้ เขาเข้า สุหนัต
เลย 19 การเข้า สุหนัต ไม่ สําคัญ อะไร และการไม่เข้าสุหนัต
ไม่ สําคัญ อะไร แต่การ รักษา พระ บัญญัติของ พระเจ้า นั ้น
สําคัญ 20 ให้ทุกคนอยูใ่ นฐานะที่เขาอยูเ่ มื่อพระเจ้าทรงเรียก
นั ้น 21 พระเจ้า ทรงเรียกท่านเมื่อ ยัง เป็น ทาสอยูหรื
่ อ ก็อย่า
กระวนกระวายเพราะการเป็น ทาสนั ้น แต่ถ้า ท่านสามารถ
ไถ่ตัวออกได้ก็ควรไถ่ดีกว่า 22 เพราะผูใ้ ดที่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
ทรงเรียกเมื่อยังเป็นทาสอยู่ ผู้นั ้นเป็นเสรีชนขององค์พระผู้
เป็น เจ้า เช่น เดียวกัน คนที่ รบ
ั การทรงเรียกเมื่อ เป็น เสรีชน
คน นั ้น เป็น ผู้รับ ใช้ของ พระ คริสต์ 23 พระเจ้า ทรง ซื้อ ท่าน
ไว้แล้ว ตามราคา อย่า เข้า เป็น ทาสของมนุษย์เลย 24 พี่น้ อง
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ทัง้ หลาย ท่านทุกคนดํารงอยูใ่ นฐานะอันใดเมื่อพระเจ้าทรง
เรียก ก็ให้ผู้นั ้นอยูก
่ ับพระเจ้าในฐานะนั ้น
คําแนะนําสําหรับหญิงสาวพรหมจารีและหญิงม่าย
แล้ว เรือ
่ ง หญิง สาว พรหมจารีนั ้น ข้าพเจ้า ไม่ได้รับ
พระ บัญชา จาก องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า แต่ข้าพเจ้า ก็ ขอ ออก
ความ เห็น ใน ฐานะ ที่ เป็น ผู้ได้รับ พระ เมตตา จาก องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า ให้ เป็น ผู้ที่ไว้ใจ ได้ 26 ฉะนั ้น เพราะ เหตุ ความ
ยาก ลําบาก ที่มีอยูใน
่ เวลา นี้ ข้าพเจ้า เห็นว่า ทุก คน ควร จะ
อยู่ อย่าง ที่ เขา อยูเดี
่ ย
๋ ว นี้ 27 ท่าน มี ภรรยา แล้ว หรือ อย่า
หา ช่อง ที่ จะ หย่า ภรรยา เลย ท่าน หย่า จาก ภรรยา แล้ว
หรือ อย่า หาภรรยาเลย 28 ถ้า ท่านจะแต่งงานก็ไม่มีความ
ผิด และถ้า หญิง สาวพรหมจารี จะแต่งงานก็ไม่มีความผิด
แต่คนที่แต่งงาน นั ้น คงจะ ต้อง ยุง่ ยาก ลําบาก ใน ฝ่าย เนื้ อ
หนั ง แต่ข้าพเจ้า ปรารถนา ที่ จะ ให้ ท่าน พ้น จาก ความ ยุง่
ยากนั ้น 29 พี่น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าหมายความว่ายุคนี้ก็สัน
้
มาก แล้ว ตัง้ แต่นี้ ไป ให้ คน เห ล่านั ้นที่มีภรรยา ดําเนิ น ชีวต
ิ
เหมือนกับ ไม่มีภรรยา 30 และให้คนที่ เศร้า โศกเป็น เหมือน
กับ มิได้เศร้า โศก และ ผู้ที่ชื่นชม ยินดีให้ได้เป็น เหมือน กับ
มิได้ชื่นชม ยินดี และ ผู้ที่ซื้อก็ให้ดําเนิ น ชีวต
ิ เหมือน กับ ว่า
31
เขา ไม่มี กรรมสิทธิเหนื
อ อะไร เลย
และ คน ที่ใช้ของ โลก
์
นี้ ให้เป็น เหมือนกับ มิได้ใช้อย่างเต็ม ที่เลย เพราะความนิ ยม
ของโลกนี้ กําลังล่วงไป 32 ข้าพเจ้าอยากให้ท่านพ้นจากความ
สาละวนวุน
่ วาย ฝ่ายคนที่ไม่มีภรรยาก็ สาละวนในการงาน
ของ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า เพื่อ จะ ทํา สิง่ ซึ่ง เป็นที่ พอ พระทัย
องค์พระผู้เป็นเจ้า 33 แต่คนที่มีภรรยาแล้วก็สาละวนในการ
งานของ โลกนี้ เพื่อ จะทํา สิง่ ที่ พอใจ ของภรรยา 34 มีความ
แตก ต่าง กัน ด้วย ระหว่าง ภรรยา และ สาว พรหมจารี หญิง
25
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ที่ ยัง ไม่แต่งงา นก็ สาละวน ใน การ งาน ของ องค์พระ ผู้ เป็น
เจ้า เพื่อ จะ ได้ เป็น คน บริสุทธิ์ ทัง้ กาย และ จิตใจ แต่หญิง
ที่มีสามีแล้ว ก็สาละวน ใน การ งาน ของ โลก นี้ เพื่อ จะ ทํา สิง่
ซึ่ง เป็นที่ พอใจ ของ สามี 35 ข้าพเจ้า ว่า อย่าง นี้ ก็เพื่อ เป็น
ประโยชน์ ของ ท่าน มิใช่จะ เอา บ่วง บาศ คล้อง ท่าน แต่ เพื่อ
ความ เป็น ระเบียบ ให้ท่าน ปฏิ บัติองค์พระ ผู้ เป็น เจ้า โดย
ปราศจาก ใจ สอง ฝัก สอง ฝ่าย 36 แต่ถ้า ชาย ใด คิด ว่า เขา
ปฏิ บัติต่อ สาว พรหมจารี ของ เขา อย่าง สมควร ไม่ได้ และ
ถ้า หญิง นั ้นมีอายุผ่าน วัย หนุ่ม สาว แล้ว และ ต้อง ทํา อย่าง
ใด อย่าง หนึ่ งก็ให้เขา ทํา ตาม ปรารถนา จง ให้ เขา แต่งงาน
เสีย เขา ไม่ได้ทํา ผิด สิง่ ใด 37 แต่ชาย ใด ที่ ตัง้ ใจ แน่ว แน่
และเห็นว่า ไม่มี ความจําเป็น แต่เขาบังคับ ใจตนเองได้ และ
ตัง้ ใจ ว่า จะ ให้ หญิง นั ้น เป็น พรหมจารีต่อ ไป เขา ก็ กระทํา
ดีแล้ว 38 เหตุฉะนั ้น ผู้ ใด ที่ให้หญิง นั ้น แต่งงาน ก็ทําดีอยู่
แต่ผู้ที่ไม่ให้แต่งงานก็ทําดีกว่า 39 ตราบใดที่สามียังมีชีวิ ตอ
ยู่ ภรรยาก็ ต้องอยู่กับสามีตามกฎหมาย แต่ถ้าสามีตาย นา
งก็เป็นอิ สระจะแต่งงานกับ ชายใดก็ได้ตามใจ ในองค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า เท่านั ้น 40 แต่ตามความเห็น ของข้าพเจ้า ก็เห็นว่า
ถ้า นาง อยู่ คน เดียว จะ เป็นสุข กว่า และ ข้าพเจ้า คิด ว่า พระ
วิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยูฝ
่ ่ายข้าพเจ้าด้วย

8
1

อาหารที่ถวายแก่รู ปเคารพ

แล้ว เรือ
่ ง ของ ที่ เขา บูชา แก่รู ป เคารพ นั ้น เรา ทัง้
หลาย ทราบ แล้วว่า เรา ทุก คน ต่าง ก็มี ความ รู ้ ความ รู นั
้ ้น
ทําให้ลําพอง แต่ความรัก เสริม สร้างขึ้น 2 ถ้า ผู้ ใดถือว่า ตัว
รู สิ
้ ่ง ใดแล้ว ผู้นั ้น ยัง ไม่รู ตามที
้
่ตนควรจะรู ้ 3 แต่ถ้า ผู้ ใดรัก
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พระเจ้า พระองค์ก็ทรงรู จ
้ ักผู้นั ้น 4 ฉะนั ้นเรือ
่ งการกินอาหาร
ที่ เขาได้ บูชาแก่รู ปเคารพนั ้น เรารู อยู
้ แล
่ ้วว่ารู ปนัน
้ ไม่มีตัว
มี ตน เลย ใน โลก และ พระเจ้า องค์ อื่น ไม่มี มีแต่พระเจ้า
องค์เดียว 5 ถึง แม้จะมีสิ่ง ต่างๆ ใน สวรรค์ และ ใน แผ่น ดิน
โลกที่ เขาเรียกว่า “พระ ” (ก็เป็น เหมือนมี พระมากและเจ้า
มาก) 6 แต่ว่าสําหรับพวกเรานั ้นมีพระเจ้าองค์ เดียวคือพระ
บิดา และ สิง่ สารพัด ทัง้ ปวง บังเกิด ขึ้น จาก พระองค์ และ
เรา อยู่ ใน พระองค์ และ เรา มีพระ เยซูคริสต์เจ้า องค์เดียว
และสิง่ สารพัดก็เกิด ขึ้น โดยพระองค์ และเราก็ เป็น มาโดย
พระองค์ 7 มิใช่ว่า ทุก คน มีความ รู อย่
้ าง นี้ เพราะ มี บาง คน
มีจิตสํานึ ก ผิด ชอบเรือ
่ งรู ป เคารพว่า เมื่อ ได้ กิน อาหารนั ้นก็
ถือว่าเป็นของบูชาแก่รู ปเคารพจริงๆ และจิตสํานึ กผิดชอบ
ของ เขา ยังอ่อ นอ ยู่ จึง เป็น มลทิน 8 อาหาร ไม่ เป็น เครือ
่ ง
ที่ทําให้พระเจ้าทรงโปรดปรานเรา ถ้าเรากิน เราก็ไม่ได้อะไร
เป็น พิเศษ ถ้า เราไม่กิน เราก็ไม่ขาดอะไร 9 แต่จงระวัง อย่า
ให้เสรีภาพของท่านนั ้น ทําให้คนที่ ออ
่ นในความเชื่อ หลงผิด
10
ไป เพราะ ว่า ถ้า ผู้ ใด เห็น ท่าน ที่มี ความ รู เอนกาย
้
ลง รับ
ประทาน ใน วิหาร ของ รู ป เคารพ จิต สํานึ ก ผิด ชอบ ที่ อ่อนข
อง คน นั ้น จะ ไม่เหิม ขึ้น ทําให้ เขา บังอาจ กิน ของ ที่ได้บูชา
แก่รู ปเคารพนั ้นหรือ 11 โดยความรูข
้ องท่าน พีน้
่ องที่มีความ
เชื่ออ่อน ซึ่ง พระคริสต์ได้ทรงยอมวายพระชนม์ เพื่อ เขา จะ
ต้องพินาศไป 12 เมื่อ ท่านทํา ผิด เช่น นั ้น ต่อ พวกพี่น้ อง และ
ทําร้ายจิตสํานึ ก ผิด ชอบที่ อ่อนของเขา ท่านก็ได้ทํา ผิด ต่อ
พระคริสต์ 13 เหตุฉะนั ้นถ้าอาหารเป็นเหตุที่ทําให้พีน้
่ องของ
ข้าพเจ้าหลงผิดไป ข้าพเจ้าจะไม่กินเนื้ อสัตว์อีกต่อไป เพราะ
เกรงว่าข้าพเจ้าจะทําให้พี่น้ องต้องหลงผิดไป
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เปาโลอ้างสิทธิของอัครสาวกที่เขาควรจะได้รับ
ข้าพเจ้า มิได้เป็นอัค รสาวกหรือ ข้าพเจ้า มิได้มีเสรีภาพ
หรือ ข้าพเจ้า มิได้เห็ นพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็น เจ้าของ
เราหรือ ท่านทัง้ หลายมิได้เป็น ผลงานของข้าพเจ้า ในองค์
พระผู้เป็นเจ้าหรือ 2 ถ้าข้าพเจ้ามิได้เป็นอัครสาวกในสายตา
ของ คน อื่น ข้าพเจ้า ก็ ยัง คง เป็นอัค รสา วก ใน สายตา ของ
ท่านอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะพวกท่านคือตราตําแหน่ งอัค
รสาวกของข้าพเจ้า ในองค์พระผู้ เป็น เจ้า 3 ถ้า ผู้ ใดสอบสวน
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ก็ จะบอกว่า 4 เราไม่มี สิทธิที
์ ่จะกิน และดื่ม
หรือ 5 เราไม่มีสิทธิที
์ ่จะพาพี่น้องซึ่งเป็นภรรยาไปไหนๆด้วย
กัน เหมือนอย่างอัครสาวกอื่นๆ และบรรดาน้ องชายของ
องค์ พระผู้เป็นเจ้าและเคฟาสหรือ 6 เฉพาะข้าพเจ้าและบา
รนาบัสเท่านั ้นหรือที่ไม่มีสิทธิจะเลิ
กทํางานหาเลี้ยงชีพ
์
1

ผู้ประกาศ ข่าว ประเสริฐ ก็ ควร ได้ รับ การ เลี้ยง ชีพด้วย
ข่าวประเสริฐนั ้น
7 ใคร บ้าง ที่ เป็ น ทหาร ไป ใน การ ศึก สงคราม และ ต้อง
กิน เสบียง ของ ตัว เอง หรือ ใคร บ้าง ที่ ทํา สวน ปลูก ต้นองุ่น
และมิได้กินผลองุน
่ ในสวนนั ้น หรือใครบ้างที่เลี้ยงสัตว์และ
มิได้กิน นํ้านม ของ ฝูง สัตว์นั ้น 8 ข้าพเจ้า กล่าว อย่าง นี้ ตาม
อย่างมนุษย์หรือ พระราชบัญญัติมิได้กล่า วอย่างนี้ เหมือน
กัน หรือ 9 เพราะ ว่า ใน พระ ราช บัญญัติของ โมเสส เขียน
ไว้ว่า ‘อย่า เอา ตะกร้า ครอบ ปาก วัว เมื่อมัน กําลัง นวด ข้าว
อยู’่ พระเจ้า ทรง เป็น ห่วง วัว หรือ 10 หรือ พระองค์ได้ตรัส
เพื่อ ประโยชน์ ของเราทัง้ หลาย แท้จริง คํา นั ้น ท่านเขียนไว้
เพื่อ ประโยชน์ ของ เรา ทัง้ หลาย ให้คนที่ ไถนา ไถ ด้วย ความ
หวัง ใจ และ ให้คนที่ นวด ข้าว นวด ด้วย ความ หวัง ใจ ว่า จะ
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ได้ประโยชน์ ตาม ที่เขา หวัง 11 ถ้า เรา ได้ หว่าน ของ สําหรับ
จิต วิญญาณ ให้แก่ท่าน แล้ วจะ มาก ไป หรือ ที่เรา จะ เกี่ยว
ของสําหรับ เนื้ อ หนั ง จากท่าน 12 ถ้า คนอื่นมีสิทธิที
์ ่จะได้รับ
ประโยชน์ จาก ท่าน เรา ไม่มี สิทธิที
์ ่จะ ได้ รับ ยิง่ กว่า เขา อีก
หรือ ถึง กระนั ้น เราก็มิได้ใช้สิทธินี
์ ้ เลย แต่ยอมทนทุกข์ ยาก
สารพัด เพื่อ เรา จะ ไม่ เป็นอุป สรร ค ขัด ขวาง ข่าว ประเสริฐ
ของ พระ คริสต์ 13 ท่าน ไม่รู หรื
้ อ ว่า คน ที่ปรนนิ บัติเรือ
่ ง สิง่
บริสุทธิ์ ก็กิน อาหารของพระวิหาร และคนปรนนิ บัติที่แท่น
บูชา ก็ รับ ส่วน แบ่ง จาก แท่ นบูชานน
ั ้ 14 ทํานอง เดียวกัน
องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรง บัญชา ไว้ว่า คนที่ ประกาศ ข่าว
ประเสริฐ ควร ได้ รับ การ เลี้ยง ชีพด้วย ข่าว ประเสริฐ นั ้น
15 แต่ข้าพเจ้า ไม่ได้ใช้สิทธิเหล่
า นี้ เลย ที่ข้าพเจ้า เขียน เรือ
่ ง
์
นี้ ก็มิใช่เพื่อ จะ ให้ เขา กระทํา อย่าง นั ้น แก่ข้าพเจ้า เพราะ
ข้าพเจ้า ยอม ตาย เสีย ดี กว่า ที่ จะ ให้ผู้ใด ทําลาย เกียรติอัน
นี้ ของ ข้าพเจ้า 16 เพราะ ถึง แม้วา่ ข้าพเจ้า ประกาศ ข่าว
ประเสริฐ นั ้น ข้าพเจ้า ไม่มีเหตุที่จะ อวด ได้ เพ ราะ จํา เป็นที่
ข้าพเจ้า จะต้องประกาศ ถ้า ข้าพเจ้า ไม่ ประกาศข่าวประเส
ริฐวิบติ
ั จะเกิดแก่ข้าพเจ้า 17 เพราะถ้าข้าพเจ้าประกาศอย่าง
เต็มใจ ข้าพเจ้า ก็ จะ ได้บําเหน็ จ แต่ถ้า กระทํา การ ประกาศ
นั ้น โดย ฝืน ใจ ก็ยัง เป็นการ ที่ ทรง มอบ หน้าที่ ประกาศ
ข่าว ประเสริฐ ไว้ให้ข้าพเจ้า กระทํา 18 แล้ วอะ ไร เล่า จะ เป็น
บําเหน็ จ ของข้าพเจ้า คือ เมื่อ ข้าพเจ้า ประกาศข่าวประเสริฐ
ข้าพเจ้า ได้ ประกาศข่าวประเสริฐ ของพระคริสต์ โดยไม่ คิด
ค่าจ้าง เพื่อจะไม่ได้ใช้สิทธิในข่
าวประเสริฐนั ้นอย่างเต็มที่
์
เปาโลยอมทําทุกวิถีทางเพื่อจะนําจิตวิญญาณ
19 เพราะ ถึง แม้วา
่ ข้าพเจ้า มิได้อยูใน
่ บังคับ ของ ผู้ใด
ข้าพเจ้า ก็ ยัง ยอม ตัว เป็น ทาส คน ทัง้ ปวง เพื่อ จะ ได้ ชนะ
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ใจ คน มาก ยิง่ ขึ้น 20 ต่อ พวก ยิว ข้าพเจ้า ก็ ทําตัว เหมือน
ยิว เพื่อ จะ ได้ พวก ยิว ต่อ พวก ที่อยูใต้
่ พระ ราช บัญญัติ
ข้าพเจ้า ก็ เป็น เหมือน คน อยูใต้
่ พระ ราช บัญญัติ เพื่อ จะ
ได้คนที่อยูใต้
่ พระราชบัญญัตินั ้น 21 ต่อคนที่อยูนอกพระราช
่
บัญญัติ ข้าพเจ้า ก็ ทําตัว เหมือน คนนอก พระ ราช บัญญัติ
เพื่อ จะ ได้คนที่อยูนอก
่
พระ ราช บัญญัตินั ้น (แต่ข้าพเจ้า
มิได้อยูนอกพระราชบั
่
ญญัติของพระเจ้า แต่อยูใต้
่ พระราช
22
บัญญัติแห่ง พระ คริสต์) ต่อ คน อ่อนแอ ข้าพเจ้า ก็ ทําตัว
เหมือนคนอ่อนแอ เพื่อ จะได้คนอ่อนแอ ข้าพเจ้า ยอมเป็น
คน ทุก ชนิ ด ต่อ คน ทัง้ ปวง เพื่อ จะ ช่วย เขา ให้ รอด ได้ บ้าง
โดย ทุก วิถีทาง 23 ข้าพเจ้า ทํา อย่าง นี้ เพราะ เห็น แก่ ข่าว
ประเสริฐ เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้มีส่วนกับท่านในข่าวประเสริฐ
นั ้น 24 ท่าน ไม่รู หรื
้ อ ว่า คน เห ล่านั ้นที่ วิง่ แข่งกัน ก็วิงด
่ ้ว
ยกัน ทุก คน แต่คนที่ได้รับ ราง วัลมีคน เดียว เหตุฉะนั ้น จง
วิง่ เพื่อ ชิง รางวัล ให้ได้ 25 ฝ่าย นั กกีฬา ทุก คน ก็ เคร่งครัด
ใน ระเบียบ ทุก อย่าง แล้ว เขา กระทํา อย่าง นั ้น เพื่อ จะ ได้
มงกุฎ ใบไม้ ซึ่ง ร่วง โรย ได้ แต่เรา กระทํา เพื่อ จะ ได้ มงกุฎ
ที่ไม่มีวันร่ วง โรย เลย 26 ดัง นั ้น ส่วน ข้าพเจ้า วิง่ แข่ง อย่าง
นี้ โดย มีเป้า หมาย ข้าพเจ้า ได้ต่อสู้อย่าง นี้ ไม่ใช่อย่าง นั ก
มวย ที่ชกลม 27 แต่ข้าพเจ้า ระงับ ความ ปรารถนา ฝ่าย เนื้ อ
หนั ง ให้อยูใต้
่ บังคับ เพราะเกรงว่า โดยทางหนึ่ ง ทางใดเมื่อ
ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่คนอื่นแล้ว ตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคน
ที่ใช้การไม่ได้

10

การ ประพฤติ ของ อิสราเอล เป็น เครือ
่ ง เตือน ใจ ของ ค ริ
สตจักร
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พี่น้ องทัง้ หลาย ยิง่ กว่า นี้ ข้าพเจ้า อยากให้ท่านทัง้ หลาย
เข้าใจว่า บรรพบุรุษ ของเราทัง้ สิน
่ เมฆ และได้ ผ่าน
้ ได้อยูใต้
2
ทะเล ไป ทุก คน ได้รับ บัพ ติศ มา ใน เมฆ และ ใน ทะเล เข้า
ส่วน กับ โมเสส ทุก คน 3 และ ได้ รับ ประทาน อาหาร ฝ่าย จิต
วิญญาณอันเดียวกันทุกคน 4 และได้ด่ืมน้าํ ฝ่ายจิตวิญญาณ
อัน เดียวกัน ทุก คน เพราะ ว่า เขา ได้ ดื่มน้าํ ซึ่ง ไหล ออก มา
จากศิลาฝ่ายจิต วิญญาณที่ติดตามเขามา ศิลานน
ั ้ คือ พระ
5
คริสต์ แต่ถึงกระนั ้นก็ดีมีคนส่วนมากในพวกนั ้นที่พระเจ้า
ไม่ ทรงพอพระทัย เพราะว่า เขาล้ม ตายกัน เกลื่อนกลาดใน
ถิน
่ งเตือนใจ
่ ทุรกันดาร 6 แล้วเหตุการณ์ เหล่านี้ จึงเป็นเครือ
พวกเรา ไม่ให้เรามีใจโลภปรารถนาสิง่ ที่ ชว
ั ่ เหมือนเขาเหล่า
7
นั ้น ท่านทัง้ หลายอย่านั บถือรู ปเคารพ เหมือนอย่างที่ บาง
คนในพวกเขาได้กระทํา ตามที่มีเขียนไว้แล้วว่า ‘ประชาชน
ก็ นั ่ง ลง กิน และ ดื่ม แล้ว ก็ลุก ขึ้น เล่น สนุกกัน’ 8 อย่า ให้
เรากระทํา ล่วง ประเวณี เหมือน อย่างที่ บางคนในพวกเขา
ได้กระทํา แล้ว ก็ล้ม ลงตายในวัน เดียวสองหมื่น สามพัน คน
9 อย่า ให้ เราลองดี พระคริสต์ เหมือนอย่างที่ บางคนในพวก
เขา ได้กระทํา แล้ว ก็ต้อง พินาศ ด้วย งูร้าย 10 ท่าน ทัง้ หลาย
อย่า บ่น เหมือนอย่างที่ บางคนในพวกเขาได้บ่น แล้ว ก็ต้อง
พินาศด้วยองค์เพชฌฆาต 11 แต่บรรดาเหตุการณ์ เหล่านี้ จึง
ได้ บังเกิด แก่ เขา เพื่อ เป็น ตัวอย่าง และ ได้ บันทึก ไว้ เพื่อ
เตือน สติ เรา ทัง้ หลาย ผู้ซึ่ง กําลัง อยู่ ใน กาล สุด ปลายข อง
แผ่น ดิน โลก 12 เหตุฉะนั ้น คน ที่ คิด ว่า ตัว เอง มัน
่ คง ดีแล้ว
13
ก็จง ระวัง ให้ดี กลัวว่า จะ ล้ม ลง
ไม่มีการ ทด ลอง ใดๆ
เกิด ขึ้นกับท่าน นอก เหนื อ จาก การ ทดลอง ซึ่ง เคย เกิดกับ
มนุษย์ทัง้ หลาย แต่พระเจ้า ทรงสัตย์ซื่อ พระองค์จะไม่ ทรง
ให้ ท่านต้องถูก ทดลองเกิน กว่า ที่ ท่านจะทนได้ แต่เมื่อ ท่าน
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ถูก ทดลองนั ้น พระองค์จะทรงโปรดให้ ท่านมี ทางที่ จะหลีก
เลี่ยง ได้ด้วย เพื่อ ท่าน จะ มี กําลัง ทน ได้ 14 พวก ที่รก
ั ของ
ข้าพเจ้า เหตุฉะนั ้น ท่าน จง หลีก เลี่ยง เสีย จาก การ นั บถือ
รู ป เคารพ 15 ข้าพเจ้า พูดกับท่า นอย่างพูดกับ คนที่มีปัญญา
ท่านจงพิจารณาถ้อยคําที่ข้าพเจ้าพูดนั ้นเถิด
พิธศี
ี ลระลึกมีไว้สําหรับผู้ที่เชื่อเท่านั ้น
ถ้วยแห่ง พระพรซึ่ง เราได้ ขอพระพรนั ้น เป็นที่ทําให้เรา
มี ส่วนร่วมในพระโลหิต ของพระคริสต์มิใช่หรือ ขนมปัง ซึ่ง
เรา หัก นั ้น เป็นที่ทําให้เรา มี ส่วน ร่วม ใน พระ กาย ของ พระ
คริสต์มิใช่หรือ 17 แม้เรา ซึ่ง เป็น บุคคล หลาย คน เรา ก็ ยัง
เป็น ขนมปังก้อนเดียวและเป็นร่า งกายเดียว เพราะว่า เรา
ทุก คน รับ ประ ทา นข นมปังก้อน เดียวกัน 18 จง พิจารณา ดู
พวก อิสราเอล ตาม เนื้ อ หนั ง คนที่ รับ ประทาน ของ ที่ บูชา
แล้วนัน
้ ก็มีส่วนร่วมในแท่ นบูชานนม
ั ้ ิใช่หรือ 19 ถ้าอย่างนั ้น
แล้ว จะ ให้ ข้าพเจ้า ว่า อย่างไร รู ป เคา รพ นั ้น ศักดสิ
ิ์ ทธิหรื
์ อ
เครือ
่ ง บูชา ที่ ถวาย แก่รู ป เคารพ นั ้น เป็น ของ ศักดสิ
ิ์ ทธิหรื
์ อ
20 แต่ข้าพเจ้า ว่า เครือ
่ ง บูชา ที่ พวก ต่าง ชาติ ถวาย นั ้น เขา
ถวายบูชาแก่พวกปิศาจ และไม่ได้ถวายแด่พระเจ้า ข้าพเจ้า
ไม่ ปรารถนา ให้ ท่าน มี ส่วน ร่วม กับ พวก ปิศาจ 21 ท่าน จะ
ดื่ม จากถ้วยขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า และจากถ้วยของพวก
ปิศาจ ด้วย ไม่ได้ ท่าน จะ รับ ประทาน ที่โต๊ะ ของ องค์ พระ ผู้
เป็น เจ้า และ ที่โต๊ะ ของ พวก ปิศาจ ด้วย ก็ไม่ ได้ 22 เรา จะ ยัว่
ยุให้องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ทรง อิจฉา หรือ เรา มีฤทธิมากกว่
า
์
พระองค์หรือ
จงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
23 ข้าพเจ้า ทํา สิง
่ สารพัด ได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่ ง ที่ จะทําได้ นั้น
เป็น ประโยชน์ ข้าพเจ้า ทํา สิง่ สารพัด ได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่ ง จะ
16
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ทําให้เจริญขึ้น 24 อย่าให้ผู้ใดเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตัว แต่จง
เห็น แก่ประโยชน์ ของคนอื่น 25 ทุกสิ่ ง ที่ เขาขายตามตลาด
เนื้ อ นั ้นรับ ประทานได้ ไม่ต้องถามอะไรโดยเห็น แก่ ใจสํานึ ก
ผิดชอบ 26 เพราะว่า ‘แผ่นดินโลกกับสรรพสิง่ ในโลกนั ้นเป็น
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า’ 27 ถ้าคนที่ไม่มีความเชื่อจะเชิญท่าน
ไปในงานเลี้ยงและท่านเต็มใจไป สิ่งที่ เขาตัง้ ให้รบ
ั ประทาน
ก็ รับ ประทาน ได้ ไม่ต้อง ถาม อะไร โดย เห็น แก่ ใจ สํานึ ก ผิด
ชอบ 28 แต่ถ้า มี ใครมาบอกท่านว่า “ของนี้ เขาถวายแก่รู ป
เคารพแล้ว” ท่านอย่า รับ ประทาน เพราะเห็น แก่คนที่ บอก
นั ้น และเพราะเห็น แก่ ใจสํานึ ก ผิด ชอบด้วย เพราะว่า ‘แผ่น
ดิน โลกกับ สรรพสิง่ ในโลกนั ้น เป็น ขององค์พระผู้ เป็น เจ้า ’
29 ข้าพเจ้า มิได้หมายถึงใจสํานึ ก ผิด ชอบของท่าน แต่หมาย
ถึงใจ สํานึ ก ผิด ชอบ ของ คน ที่ บอก นั ้น ทําไม ใจ สํานึ ก ผิด
ชอบของผู้ อ่น
ื จะต้องมาขัด ขวางเสรีภาพของข้าพเจ้า เล่า
30 เพราะ ถ้า ข้าพเจ้า รับ ประทาน โดย พระ คุณ ทําไม เขา ติ
เตียน ข้าพเจ้า เพราะ สิง่ ที่ ข้าพเจ้า ได้ ขอบพระคุณ แล้ว เล่า
31 เหตุฉะนั ้น เมื่อ ท่านจะรับ ประทาน จะดื่ม หรือ จะทํา อะไร
ก็ตาม จง กระทํา เพื่อ เป็นการ ถวาย พระ เกียรติแด่พระเจ้า
32 อย่า เป็ นต้น เหตุที่ทําให้พวก ยิว หรือ พวก ต่าง ชาติ หรือ
คริสตจักรของพระเจ้า หลงผิด ไป 33 เหมือนที่ ข้าพเจ้า เอง
ได้ พยายามกระทํา ทุก สิง่ เพื่อ ให้ เป็นที่ พอใจของคนทัง้ ปวง
มิได้เห็น แก่ประโยชน์ ส่วน ตัว แต่เห็น แก่ประโยชน์ ของ คน
ทัง้ หลาย เพื่อให้เขารอดได้

11

“ชายเป็นศีรษะของหญิง”
1 ท่าน ทัง
้ หลาย ก็ จง ปฏิ บัติตาม อย่าง ข้าพเจ้า เหมือน
อย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์ 2 พี่น้ องทัง้ หลาย
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บัดนี้ ข้าพเจ้า ขอ ชม ท่าน ทัง้ หลาย เพราะ ท่าน ได้ ระลึก ถึง
ข้าพเจ้า ทุก ประการ และท่านได้ รก
ั ษากฎที่ ข้าพเจ้า ได้ มอบ
3
ไว้ กับท่าน แต่ข้าพเจ้า ใคร่ให้ท่าน ทัง้ หลายเข้าใจว่า พระ
คริสต์ทรงเป็นศีรษะของชายทุกคน และชายเป็นศีรษะของ
หญิง และพระเจ้า ทรงเป็น พระเศียรของพระคริสต์ 4 ชาย
ทุก คน ที่ กําลัง อธิษฐาน หรือ พยากรณ์ โดย คลุม ศีรษะ อยู่
ก็ทําความอัปยศแก่ศีรษะ 5 แต่หญิงทุกคนที่กําลังอธิษฐาน
หรือ พยากรณ์ ถ้า ไม่ คลุม ศีรษะ ก็ทําความอัปยศแก่ศีรษะ
เพราะ เหมือน กับ ว่า นาง ได้ โกน ผม เสีย แล้ว 6 เพราะ ถ้า ผู้
หญิงไม่ได้คลุมศีรษะ ก็ควรจะตัดผมเสีย แต่ถ้าการที่ผู้หญิง
จะตัดผมหรือ โกนผมนั ้น เป็น สิง่ ที่น่า อับอาย จงคลุม ศีรษะ
เสีย 7 เพราะการที่ผู้ชายไม่สมควรจะคลุมศีรษะนั ้น ก็เพราะ
ว่า ผู้ชาย เป็น พระ ฉายา และ สง่า ราศี ของ พระเจ้า ส่วน ผู้
หญิง นั ้น เป็น สง่า ราศี ของผู้ชาย 8 เพราะว่า ไม่ได้ทรงสร้าง
ผู้ชาย จาก ผู้หญิง แต่ได้ทรง สร้าง ผู้ หญิง จาก ผู้ชาย 9 และ
ไม่ได้ทรงสร้างผู้ชายไว้ สําหรับ ผู้หญิง แต่ทรงสร้างผู้ หญิง
ไว้ สําหรับ ผู้ชาย 10 ด้วย เหตุ นี้ เอง ผู้หญิง จึง ควร จะ เอา
สัญญ ลักษณ์ แห่งอํา นา จนี้ คลุม ศีรษะ เพราะ เห็น แก่ พวก
ทูต สวรรค์ 11 ถึง กระนั ้นก็ดี ในองค์พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ชายก็
ต้องพึ่งผู้หญิงและผู้หญิงก็ต้องพึ่งผู้ชาย 12 เพราะว่าผู้หญิง
นั ้น ทรงสร้างมาจากผู้ชายฉั นใด ต่อ มาผู้ชายก็เกิ ดมาจาก
ผู้ หญิง ฉั น นั ้น แต่สิ่ง สารพัดก็มีมาจากพระเจ้า 13 ท่านทัง้
หลายจงตัดสิน เองเถิด ว่า เป็นการสมควรหรือ ไม่ที่ผู้หญิง
จะ ไม่ คลุม ศีรษะ เมื่อ อธิษฐาน ต่อ พระเจ้า 14 ธรรมชาติเอง
ไม่ได้สอน ท่าน หรือ ว่า ถ้า ผู้ชาย ไว้ ผม ยา วก็เป็นที่ น่า อาย
แก่ตัว 15 แต่ถ้า ผู้ หญิง ไว้ ผม ยาว ก็ เป็น สง่า ราศีแก่ ตัว
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เพราะ ว่า ผม เป็น สิง่ ที่ ประทาน ให้แก่เขา เพื่อ คลุม ศีรษะ
16 แต่ถ้าผู้ใดจะโต้แย้ง เราและคริสตจักรของพระเจ้าไม่รบ
ั
ธรรมเนี ยมอย่างที่โต้แย้งนั ้น
พิธระลึ
ี
กถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า
17

แล้ว ใน การ ให้ คํา สัง่ ต่อ ไป นี้ ข้าพเจ้า ชม ท่าน ไม่ได้
คือ ว่าการ ประชุม ของ ท่าน นั ้นมัก จะ ได้ ผล เสีย มากกว่า
ผล ดี 18 ประการ แรก ข้าพเจ้า ได้ ยินว่า เมื่อ ท่าน ประ ชุม
ค ริ สตจักรนน
ั ้ มีการ แตก ก๊ก แตก เหล่า ใน พวก ท่าน และ
ข้าพเจ้า เชื่อ ว่า คงมี ความจริง อยูบ้
่ าง 19 เพราะจะต้องมี การ
ขัด แย้งกัน บ้างในพวกท่าน เพื่อ คนฝ่ายถูก ในพวกท่านจะ
ได้ ปรากฏเด่น ขึ้น 20 เมื่อ ท่านทัง้ หลายประชุม พร้อมกัน นั ้น
ท่าน จึง ประชุม รับ ประ ทาน เป็นที่ ระลึก ถึง องค์ พระ ผู้ เป็น
เจ้าไม่ได้ 21 เพราะว่าเมื่อท่านรับประทาน บ้างก็ รบ
ั ประทาน
อาหาร ของ ตน ก่อน คน อื่น บ้าง ก็ ยัง หิว อยู่ และ บ้าง ก็เมา
22 อะไร กัน นี่ ท่าน ไม่มีเรือน ที่ จะ กิน และ ดื่ม หรือ หรือ ว่า
ท่านดู ห มินคร
ิสตจักรของพระเจ้า และทําให้คนที่ ขัดสนได้
่
รับ ความอับอาย จะให้ ข้าพเจ้า ว่า อย่างไรแก่ท่าน จะให้ ชม
ท่านหรือ ในเรือ
่ งนี้ ข้าพเจ้า จะไม่ ขอชมท่านเลย 23 เพราะ
ว่า เรือ
่ งซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ มอบไว้กับท่านแล้วนน
ั ้ ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั
จากองค์พระผู้เป็นเจ้า คือในคืนที่เขาทรยศพระเยซูเจ้านั ้น
พระองค์ทรงหยิบ ขนมปัง 24 ครัน
้ ขอบพระคุณ แล้ว จึง ทรง
หัก แล้ว ตรัสว่า “จงรับ ไปกิน เถิด นี่ เป็น กายของเรา ซึ่ง หัก
ออก เพื่อ ท่าน ทัง้ หลาย จง กระทํา อย่าง นี้ ให้เป็นที่ ระลึก ถึง
เรา” 25 เมื่อ รับ ประทานแล้ว พระองค์จึง ทรงหยิบ ถ้วยด้วย
อาการ อย่าง เดียวกัน ตรัสว่า “ถ้วย นี้ คือ พันธ สัญญา ใหม่
ด้วย โลหิต ของ เรา เมื่อ ท่าน ดื่ม จาก ถ้วย นี้ เวลา ใด จง ดื่ม
ให้ เป็นที่ ระลึก ถึง เรา” 26 เพราะ ว่า เมื่อ ท่าน ทัง้ หลาย กิน
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ขนมปังนี้ และดื่มจากถ้วยนี้ เวลาใด ท่านก็ ประกาศการวาย
พระชนม์ขององค์ พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์ จะเสด็จมา
27 เหตุฉะนั ้น ถ้า ผู้ ใดกิน ขนมปั ง นี้ และดื่ม จากถ้วยขององค์
พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สมควร ผู้นั ้นก็ทําผิดต่อพระกายและ
พระโลหิต ขององค์พระผู้ เป็น เจ้า 28 ขอให้ทุกคนพิจารณา
ตนเอง แล้วจึงกิ นข นม ปัง และ ดื่ม จาก ถ้วย นี้ 29 เพราะ ว่า
คน ที่ กิน และ ดื่ม อย่าง ไม่สมควร ก็กิน และ ดื่ม เพื่อ นํา พระ
อาชญามาสู่ตนเอง เพราะมิได้พินิจดู พระกายขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้า
ผู้รับพิธี ระลึก ถึง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า อย่างไม่สมควร บ้าง
ก็ป่วย บ้างก็ตาย
30 ด้วยเหตุ นี้พวกท่านหลายคนจึงอ่อ นกํา ลัง และป่ วยอยู่
และที่ ล่วงหลับ ไปแล้วก็มีมาก 31 เพราะถ้า เราจะพิจารณา
ตัวเราเอง เราจะไม่ต้องถูกทําโทษ 32 แต่เมื่อองค์พระผู้เป็น
เจ้า ทรงทําโทษเรานั ้น พระองค์ทรงตี สอนเรา เพื่อมิให้เรา
ถูก พิพากษา ลง โทษ ด้วย กันกับ โลก 33 พี่น้ อง ของ ข้าพเจ้า
ด้วยเหตุ นี้เมื่อท่านมาร่วมประชุมรับประทานอาหารนั ้น จง
คอยซึ่งกัน และกัน 34 ถ้า มี ใครหิวก็ให้เขากินที่ บ้านเสียก่อน
เพื่อเมื่อมาประชุมกันท่านจะได้ไม่ถูกพิพากษาลงโทษ ส่วน
เรือ
่ งอื่นๆนั ้นเมื่อข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจะแนะนําให้

12
ของประทานต่างๆฝ่ายจิตวิญญาณ
1 พี่น้ อง ทัง
้ หลาย บัดนี้ ข้าพเจ้า อยาก ให้ ท่าน เข้าใจ
เรือ
่ ง ของ ประทาน ฝ่าย จิต วิญญาณ นั ้น 2 ท่าน รู แล
้ ้วว่า
แต่ก่อน ท่าน ยัง เป็น คน ไม่ เชื่อ นั ้น ท่าน ถูก ชักนํา ให้ หลง
ไป นั บถือ รู ป เคารพ ซึ่ง พูด ไม่ได้ตาม แต่ท่าน จะ ถูก นํา ไป
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เหตุฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง บอก ท่าน ทัง้ หลาย ให้ ทราบ ว่า
ไม่มีผู้ใดซึ่ง พูด โดยพระวิญญาณของพระเจ้า จะเรียกพระ
เยซูว่า ผู้ที่ถูก สาป แช่ง และ ไม่มีผู้ใด อาจ พูด ว่า พระ เยซู
เป็น องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า นอกจาก ผู้ที่พูด โดย พระ วิญญาณ
บริสุทธิ์ 4 แล้ว ของ ประ ทาน นั ้นมี ต่างๆ กัน แต่มีพระ
วิญญาณองค์เดียวกัน 5 งานรับ ใช้มีต่างๆกัน แต่มีองค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า องค์เดียวกัน 6 กิจกรรมมี ต่างๆกัน แต่มีพระเจ้า
องค์ เดีย วกันที่ ทรง กระทํา สารพัด ใน ทุก คน 7 การ สําแดง
ของ พระ วิญญาณ นั ้นมีแก่ทุก คน เพื่อ ประโยชน์ ร่วม กัน
8 ด้วยพระวิญญาณทรงโปรดประทานให้ คนหนึ่ งมี ถ้อยคํา
ประกอบ ด้วย สติปัญญา และ ให้อีก คน หนึ่ งมี ถ้อยคํา อัน
ประกอบด้วยความรู ้ แต่เป็นโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน
9 และ ให้อีก คน หนึ่ งมีความ เชื่อ แต่เป็ น โดย พระ วิญญาณ
องค์เดียวกัน และ ให้อีก คน หนึ่ งมี ความ สามารถ รักษา คน
ป่วย ได้ แต่เป็น โดย พระ วิญญาณ องค์เดียวกัน 10 และ
ให้อีก คน หนึ่ ง ทําการ อัศจรรย์ต่างๆ และ ให้อีก คน หนึ่ ง
พยากรณ์ ได้ และ ให้อีก คน หนึ่ ง รู จ
้ ัก สังเกต วิญญาณ ต่างๆ
และ ให้อีก คน หนึ่ ง พูด ภาษา ต่างๆ และ ให้อีก คน หนึ่ ง แปล
ภาษา นั ้นๆ ได้ 11 สิ่ง สารพัด เหล่า นี้ พระ วิญญาณ องค์
เดียวกัน ทรง บันดาล และ ประทาน แก่แต่ละ คน ตาม ชอบ
พระทัยพระองค์
คริสเตียนเป็นอวัยวะต่างๆของกายเดียวกัน
12 ถึง กายนั ้น เป็ น กายเดียว ก็ยังมี อวัยวะหลายส่วน และ
บรรดา อวัยวะ ต่างๆ ของ กาย เดียว นั ้น แม้ จะ มี หลาย ส่วน
ก็ ยัง เป็น กาย เดียวกัน ฉั นใด พระ คริสต์ก็ทรง เป็น ฉั น นั ้น
13 เพราะ ว่า ถึง เรา จะ เป็ น พวก ยิว หรือ พวก ต่าง ชาติ เป็ น
ทา สหรือมิใช่ทาส ก็ตาม เรา ทัง้ หลาย ได้ รับ บัพ ติศ มา โดย
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พระวิญญาณองค์ เดียวเข้า เป็น กายอัน เดียวกัน และพระ
วิญญาณองค์ เดียวกัน นั ้น ซาบซ่านอยู่ 14 เพราะว่า ร่างกาย
มิได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียวแต่ด้วยหลายอวัยวะ 15 ถ้าเท้า
จะพูด ว่า “เพราะข้าพเจ้า มิได้เป็นมือ ข้าพเจ้า จึง ไม่ได้เป็น
อวัยวะของ ร่างกาย นั ้น” เท้า จะ ไม่ เป็น อวัยวะ ของ ร่างกาย
เพราะ เหตุ นั ้น หรือ 16 และ ถ้า หู จะ พูด ว่า “เพราะ ข้าพเจ้า
มิได้เป็นตา ข้าพเจ้าจึงมิได้เป็นอวัยวะของร่างกายนั ้น” หูจะ
ไม่ เป็น อวัยวะของร่างกายเพราะเหตุ นั้น หรือ 17 ถ้า อวัยวะ
ทัง้ หมด ใน ร่างกาย เป็น ตา การ ได้ยน
ิ จะ อยูที
่ ่ไหน ถ้า ทัง้
ร่างกายเป็น หู การดมกลิน
่ ่ไหน 18 แต่บัดนี้ พระเจ้า
่ จะอยูที
ได้ ทรง ตัง้ อวัยวะ ทุก ส่วน ไว้ ใน ร่างกาย ตาม ชอบ พระทัย
ของพระองค์ 19 ถ้าอวัยวะทัง้ หมดเป็นอวัยวะเดียว ร่างกาย
จะ มีที่ไหน 20 แต่บัดนี้ มีหลาย อวัยวะ แต่ก็ยัง เป็นร่า งกาย
เดียวกัน 21 และ ตา จะ ว่า แก่ มือ ว่า “ข้าพเจ้า ไม่ ต้องการ
เจ้า” ก็ไม่ ได้ หรือศีรษะจะว่าแก่เท้าว่า “ข้าพเจ้าไม่ ต้องการ
เจ้า” ก็ไม่ ได้ 22 แต่ยิง่ กว่า นี้ อวัยวะของร่างกายที่ เราเห็นว่า
อ่อนแอ เรา ก็ ขาด เสีย ไม่ได้ 23 และ อวัยวะ ของ ร่างกาย ที่
เรา ถือว่า มีเกียรติน้ อย เรา ก็ ยัง ทําให้มี เกียรติยิง่ ขึ้น และ
อวัยวะที่ไม่น่าดูนั ้น เราก็ทําให้น่าดูยิง่ ขึ้น 24 เพราะว่าอวัยวะ
ที่น่า ดูแล้ว ก็ไม่จํา เป็นที่ จะ ต้อง ตก แต่งอีก แต่พระเจ้า ได้
ทรงให้อวัยวะของร่างกายเสมอภาคกัน ทรงให้อวัยวะที่ ต่ํา
ต้อยเป็นที่ นับถือ มากขึ้น 25 เพื่อ ไม่ให้มีการแก่ง แย่งกัน ใน
ร่างกาย แต่ให้อวัยวะทุก ส่วนมี ความห่วงใยซึ่งกัน และกัน
26 ถ้าอวัยวะอันหนึ่ งเจ็บ อวัยวะทัง
้ หมดก็พลอยเจ็บด้วย ถ้า
อวัยวะ อัน หนึ่ ง ได้ รับ เกียรติ อวัยวะ ทัง้ หมด ก็ พลอย ชื่นชม
ยินดีด้วย 27 บัดนี้ ฝ่ายท่านทัง้ หลายเป็น กายของพระคริสต์
และ ต่าง ก็ เป็น อวัยวะ ของ พระ กาย นั ้น 28 และ พระเจ้า ได้
ทรง โปรด ตัง้ บาง คน ไว้ ใน ค ริ สตจักร คือ หนึ่ งอัค รสา วก
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สองผู้พยากรณ์ สามครู บาอาจารย์ แล้ว ต่อ จากนั ้นก็มีการ
อัศจรรย์ ของประทานในการรักษาโรค การช่วยเหลือ การ
ครอบครอง การพูดภาษาต่างๆ 29 ทุกคนเป็นอัครสาวกหรือ
ทุก คน เป็น ผู้พยากรณ์ หรือ ทุก คน เป็นครู บา อาจารย์หรือ
ทุกคนกระทํา การอัศจรรย์หรือ 30 ทุกคนได้ รบ
ั ของประทาน
ให้ รักษา โรค หรือ ทุก คน พูด ภาษา ต่างๆ หรือ ทุก คน แปล
ได้หรือ 31 แต่ท่าน ทัง้ หลาย จง กระตือรือร้น อย่าง จริงจัง
บรรดาของประทานอัน ดีที่สุด นั ้น และข้าพเจ้า ยัง คงแสดง
ทางที่ยอดเยีย
่ มกว่าแก่ท่านทัง้ หลาย

13

คุณความดีแห่งความรักของคริสเตียน
1 แม้ข้าพเจ้า พูด ภาษาของมนุษย์ก็ดี และภาษาของทูต
สวรรค์ก็ดี แต่ไม่มีความ รัก ข้าพเจ้า เป็น เหมือน ฆ้อง หรือ
ฉาบที่ กําลัง ส่ง เสียง 2 แม้ข้าพเจ้า มี ของประทานแห่ง การ
พยากรณ์ และเข้าใจในความลึกลับทัง้ ปวงและมีความรู ทั
้ ง้
สิน
้ และ แม้ ข้าพเจ้า มี ความ เชื่อ ทัง้ หมด พอ จะ ยก ภูเขา ไป
ได้ แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลย 3 แม้ข้าพเจ้า
มอบของสารพัด เพื่อ เลี้ยงคนยากจน และแม้ ข้าพเจ้า ยอม
ให้ เอา ตัว ข้าพเจ้า ไป เผา ไฟ เสีย แต่ไม่มีความ รัก จะ หา
เป็น ประโยชน์ แก่ข้าพเจ้า ไม่ 4 ความ รัก นั ้นก็ อดทน นาน
และ กระทํา คุณ ให้ ความ รัก ไม่อิจฉา ความ รัก ไม่อวด ตัว
ไม่หยิง่ ผยอง 5 ไม่ทําสิง่ ที่ไม่บังควร ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่าย
เดียว ไม่ฉุ นเฉี ยว ไม่ช่างจดจํา ความผิด 6 ไม่ชื่นชมยินดีใน
ความชัว่ ช้า แต่ชื่นชมยินดีในความจริง 7 ไม่แคะไค้คุ้ย เขี่ย
ความ ผิด ของ เขา และ เชื่อ ใน ส่วน ดี ของ เขา อยูเสมอ
่
และ
มี ความหวัง อยูเสมอ
่
และเพียรทนเอาทุก อย่าง 8 ความรัก
ไม่มีวันสูญสิน
้ แม้คําพยากรณ์ ก็จะเสื่อมสูญไป แม้การพูด
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ภาษาต่างๆนั ้นก็ จะมี เวลาเลิก ไป แม้ความรู ก็
้ จะเสื่อมสูญ
ไป 9 เพราะ ที่ เรา รู ้ นั้นก็รู แต่
้ ส่วน หนึ่ ง และ ที่ เรา พยากรณ์
นั ้นก็พยากรณ์ แต่ส่วน หนึ่ ง 10 แต่เมื่อ ความ สมบูรณ์ มา ถึง
แล้ว ความ บก พร่อง นั ้นก็ จะ สูญ ไป 11 เมื่อ ข้าพเจ้า ยัง
เป็น เด็ก ข้าพเจ้า พูดอย่างเด็ก คิดอย่างเด็ก ใคร่ครวญหา
เหตุผลอย่างเด็ก แต่เมื่อ ข้าพเจ้า เป็น ผู้ใหญ่ ข้าพเจ้า ก็ เลิก
อาการเด็ก เสีย 12 เพราะว่า บัดนี้ เราเห็น สลัวๆเหมือนดู ใน
กระจก แต่เวลานั ้นจะได้เห็นหน้ากันชัดเจน เดีย
๋ วนี้ ข้าพเจ้า
รู แต่
้ ส่วน หนึ่ ง แต่เวลา นั ้น ข้าพเจ้า จะ รู แจ
้ ้ง เหมือน ได้รู จั
้ ก
13
ข้าพเจ้า แล้ว ด้วย ดัง นั ้น ยัง ตัง้ อยู่ สามสิง่ คือ ความเชื่อ
ความหวังใจ ความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด

14
จงแสวงหาของประทานที่จะทําให้คริสตจักรจําเริญขึ้น
จง มุ่ง หาความ รัก และ จง ปรารถนา ของ ประทาน ฝ่าย
จิต วิญญาณ เฉพาะ อย่าง ยิง่ การ พยากรณ์ 2 เพราะ ว่า
ผู้หน่งึ ผู้ ใด ที่พูด ภาษา ต่างๆ ได้ ไม่ ได้พูดกับ มนุษย์ แต่ทูล
ต่อ พระเจ้า เพราะว่า ไม่มีมนุษย์คนใดเข้าใจได้ แต่เขาพูด
เป็น ความ ลึกลับ ฝ่าย จิต วิญญาณ 3 ฝ่าย ผู้ที่พยากรณ์ นั ้น
พูดกับ มนุษย์ทําให้เขา เจริญ ขึ้น เป็นที่เตือน สติและ หนุน
ใจ 4 ฝ่าย คน ที่พูด ภาษา ต่างๆ นั ้นก็ทําให้ตนเอง เจริญ ฝ่าย
เดียว แต่ผู้ที่พยากรณ์ นั ้น ย่อม ทํา ให้ ค ริ สต จักร จําเริญ ขึ้น
5 ข้าพเจ้า ใคร่ให้ท่านทัง
้ หลายพูด ภาษาต่างๆได้ แต่ยิง่ กว่า
นั ้นอีก ข้าพเจ้า ปรารถนา จะ ให้ ท่าน ทัง้ หลาย พยากรณ์ ได้
เพราะว่า ผู้ที่พยากรณ์ ได้นั ้นก็ใหญ่กว่า คนที่พูดภาษาต่างๆ
ได้ เว้น แต่เขา สามารถ แปล ภาษา นั ้นๆ ออก เพื่อ ค ริ สต
1
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จักรจะได้ รบ
ั ความจําเริญ ขึ้น 6 นี่ แหละพี่ น้องทัง้ หลาย ถ้า
ข้าพเจ้า มา หา ท่าน และ พูด ภาษา ต่างๆ จะ เป็น ประโยชน์
อะไรแก่ ท่านเล่า เว้น เสีย แต่ ข้าพเจ้า จะพูดกับท่านโดยคํา
วิวรณ์ หรือ โดยความรู ้ หรือ โดยคํา พยากรณ์ หรือ โดยการ
สัง่ สอน 7 แม้เป็น สิง่ ที่ไม่มีชีวิตก็ ยัง กระทํา เสียง ได้ เช่น ปี่
หรือ พิณ เขา คู่ ถ้า เสียง นั ้น ไม่ต่าง กัน ใคร จะ รู ได้
้ อย่างไร
ว่า เขา เป่า หรือดีด อะไร 8 เพราะ ถ้า แตร เดี่ยว เปล่ง เสียง
ไม่ชัดเจน ใครเล่า จะเตรียมตัว เข้า ประจัญบานได้ 9 ท่านทัง้
หลาย ก็ เป็น เช่น นั ้น ถ้า ท่าน ไม่ใช้ภาษา พูด ที่เข้า ใจ ได้ง่าย
เขา จะ เข้าใจ คํา พูด นั ้น ได้อย่างไร ท่าน ก็ จะ พูด เพ้อ ตาม
ลมไป 10 ในโลกนี้ มีภาษาเป็นอัน มาก และไม่มีภาษาใดๆที่
ปราศจาก เนื้ อ ความ 11 เหตุฉะนั ้น ถ้า ข้าพเจ้า ไม่เข้า ใจ เนื้ อ
ความ ของ ภาษา นั ้นๆ ข้าพเจ้า จะ เป็น คน ต่าง ภาษา กับ คน
ที่พูด และคนที่พูดนั ้น จะเป็น คนต่างภาษากับ ข้าพเจ้า ด้วย
12 เช่น เดียวกัน เมื่อ ท่านทัง
้ หลายกําลัง ร้อนใจแสวงหาของ
ประทาน ฝ่าย จิต วิญญาณ แล้ว ก็จง อุตส่าห์ กระทํา ตัว ของ
ท่านให้สามารถที่จะทําให้คริสตจักรจําเริญขึ้น 13 เหตุฉะนั ้น
ให้คนที่พูด ภาษา ต่างๆ อธิษฐาน ว่า เขา จะ สามารถ แปล
ได้ด้วย 14 เพราะ ถ้า ข้าพเจ้า อธิษฐาน เป็น ภาษา ต่างๆ จิต
วิญญาณ ของ ข้าพเจ้า อธิษฐาน ก็จริง แต่ข้าพเจ้า เอง ก็ไม่
เข้าใจ 15 ถ้าเช่นนั ้นข้าพเจ้าควรจะทําประการใด ข้าพเจ้าจะ
อธิษฐานด้วยจิต วิญญาณและจะอธิษฐานด้วยความเข้าใจ
ด้วย และ จะ ร้อง เพลง ด้วย จิต วิญญาณ และ จะ ร้อง เพลง
ด้วยความเข้าใจด้วย 16 มิฉะนั ้น เมื่อ ท่านขอบพระคุณ ด้วย
จิต วิญญาณ แล้ว คนที่อยูใน
่ พวก ที่รู ไม่
้ ถึง จะ ว่า “เอ เมน”
เมื่อ ท่าน ขอบพระคุณ อย่างไร ได้ ใน เมื่อ เขา ไม่เข้า ใจ สิง่ ที่
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ท่านพูด 17 แม้ท่านขอบพระคุณ อย่างไพเราะก็ตาม แต่คน
อื่น นั ้น จะไม่ จําเริญ ขึ้น 18 ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระเจ้า ของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า พูด ภาษาต่างๆมากกว่า ท่านทัง้ หลายอีก
19 แต่ว่า ในคริ สตจักร ข้าพเจ้า พอใจที่ จะพูด สักห้า คํา ด้วย
ความ เข้าใจ เพื่อ เสียง ของ ข้าพเจ้า จะ สัง่ สอน คน อื่น ด้วย
ดีกว่า ที่ จะ พูด หมื่น คําเป็น ภาษา ต่างๆ 20 พีน้
่ อง ทัง้ หลาย
ความเข้าใจของท่านอย่า ให้เป็น อย่างเด็ก อย่างไรก็ตามใน
เรือ
่ งความชัว่ ร้ายจงเป็น อย่างเด็ก แต่ฝ่ายความเข้าใจจง
ให้เป็นอย่างผู้ใหญ่ 21 ในพระราชบัญญัติมีคําเขียนไว้แล้วว่า
‘องค์พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว่า “เราจะพูดกับ ชนชาตินี้ โดยคน
ต่าง ภาษา และ โดย ริม ฝีปาก ของ คน ต่างด้าว ถึง กระนั ้น
เขา ก็ จะ ไม่ ฟัง เรา” ’ 22 เหตุฉะนั ้น การ พูด ภาษา ต่างๆ
จึง ไม่ เป็น หมาย สําคัญ แก่คนที่เชื่อ แต่เป็น หมาย สําคัญ
แก่คนที่ไม่เชื่อ แต่การพยากรณ์ นั้นไม่ใช่สําหรับคนที่ไม่เชื่อ
แต่สําหรับ คน ที่ เชื่อ แล้ว 23 เหตุฉะนั ้น ถ้า ทัง้ ค ริ สตจักรมี
การประชุม พร้อมกัน แล้ว คนทัง้ ปวงต่างก็พูดภาษาต่างๆ
และ มีคนที่รู ไม่
้ ถึง หรือ คน ที่ไม่เชื่อ เข้า มา เขา จะ มิเห็น ไป
ว่า ท่านทัง้ หลายคลัง่ ไปแล้ว หรือ 24 แต่ถ้า ทุก คนพยากรณ์
คนที่ไม่เชื่อ หรือ คน ที่รู ไม่
้ ถึง เข้า มา ทุก คน ก็ จะ ทําให้ เขา
รู สํ
้ านึ ก และทําให้เขาพิจารณาใจของตนเอง 25 ดังนั ้นความ
ลับที่ ซ่อน อยู่ ใน ใจ ของ เขา จะ เด่น ชัด ขึ้น เขา ก็ จะ กราบ ลง
นมัสการ พระเจ้า กล่าว ว่า พระเจ้า ทรง สถิต อยู่ ท่ามกลาง
พวกท่านอย่างแน่ นอน
ระเบียบในการประชุมนมัสการและการใช้ของประทาน
26

พี่น้ อง ทัง้ หลาย เมื่อ ท่าน ประชุม กัน ทุก คน ก็มีเพ ลง
สดุดี ทุกคนก็มีคํา สัง่ สอน ทุกคนก็พูดภาษาต่างๆ ทุกคน
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ก็มีคํา วิวรณ์ ทุกคนก็ แปลข้อความ จะว่า อย่างไรกัน ท่าน
จง กระทํา ทุก สิง่ ทุก อย่าง เพื่อ ให้ จําเริญ ขึ้น 27 ถ้า ผู้ ใด จะ
พูด ภาษา ต่างๆ จง ให้พูด เพียง สอง คน หรือ อย่าง มาก ที่
สุดก็ สาม คน และ ให้พูด ที ละ คน และ ให้อีก คน หนึ่ ง แปล
28 แต่ถ้าไม่มีผู้ใดแปลก็ให้คนเหล่านั ้นอยู่เงียบๆในที่ ประชุม
คริสตจักร และให้พูดกับ ตัว เอง และทูล ต่อ พระเจ้า 29 ฝ่าย
พวกผู้พยากรณ์ นั ้น ให้พูดสองหรือ สามคน และให้ คนอื่นวิ
นิ จ ฉั ย ข้อความ ที่ เขา พูด นั ้น 30 ถ้า มีสิ่ง ใด ทรง สําแดง แก่
คนอื่นที่ นั่ง อยูด้
่ วยกัน ให้คนแรกนั ้น นิ่ ง เสียก่อน 31 เพราะ
ว่า ท่านทัง้ หลายพยากรณ์ ได้ทีละคน เพื่อ ให้ทุกคนได้ความ
รู ้ และ ได้ รับ การ ปลอบ ประโลม ใจ 32 วิญญาณ ของ พวก
ผู้พยากรณ์ นั ้นย่อมอยูใ่ นบังคับพวกผู้พยากรณ์ 33 เพราะว่า
พระเจ้า ไม่ใช่ผู้ก่อ ให้เกิด ความสับสนวุน
่ วาย แต่ทรงเป็น ผู้
ก่อ ให้เกิด สันติสุข เหมือนที่ได้เกิด ขึ้น ในบรรดาคริ สตจักร
แห่งวิสุทธิชนนั ้น
ให้ผู้หญิงนิ่ งในที่ประชุมและเรียนรู จ
้ ากสามีของตน

34

จงให้ พวกผู้ หญิง นิ่ ง เสีย ในที่ ประชุม คริสตจักร เพราะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้พูด แต่ให้เขาอยูใต้
่ บังคับ บัญชา เหมือน
35
ที่พระ ราช บัญญัติสัง่ ไว้นั ้น ถ้า เขา อยาก รู สิ
้ ง่ ใด ก็ให้เขา
ถามสามีที่บ้าน เพราะว่าการที่ผู้หญิง จะพูด ในที่ ประชุม ค
ริ สตจักรนนก
ั ้ ็ เป็น สิง่ ที่น่า อาย 36 อะไร กัน พระ วจนะ ของ
พระเจ้า เกิด มาจากพวกท่านหรือ ได้ประทานมาถึง ท่านแต่
พวกเดียวหรือ 37 ถ้า ผู้ ใดถือว่า ตนเป็น ผู้พยากรณ์ หรือ อยู่
ฝ่าย จิต วิญญาณ ก็ให้เขา ยอมรับ ว่า ข้อความ ซึ่ง ข้าพเจ้า
เขียน มา ถึง ท่าน นั ้น เป็น พระ บัญญัติของ องค์พระ ผู้ เป็น
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เจ้า 38 แต่ถ้า ผู้ ใด เฉยเมย ต่อ ข้อความ นี้ ก็ให้เขา เฉยเมย
ต่อ ไป 39 เหตุฉะนั ้น พี่ น้ อง ทัง้ หลาย จง ตัง้ ใจ ปรารถนา ที่
จะพยากรณ์ ที่เขาพูด ภาษาต่างๆก็ อย่า ห้ามเลย 40 แต่สิ่ง
สารพัด ซึ่ง จะกระทํา นั ้น จงกระทํา ตามสมควร และให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย

15

ข่าวประเสริฐแห่งการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระคริสต์นํา
มาซึ่งความรอด
1 ยิง
่ กว่านี้ พี่น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าขอให้ท่านคํานึ งถึงข่าว
ประเสริฐ ที่ ข้าพเจ้า เคย ประกาศ แก่ ท่าน ทัง้ หลาย ซึ่ง ท่าน
ได้ ยอมรับ ไว้ อัน เป็น ฐานซึ่ง ท่านทัง้ หลายตังม
้ ั ่นอยู่ 2 และ
ซึ่ง ทําให้ ท่านรอดด้วย ถ้า ท่านยึด หลัก คํา สอนที่ ข้าพเจ้า ได้
ประกาศไว้แก่ท่านทัง้ หลายนั ้น เว้นเสียแต่ท่านได้เชื่ออย่าง
ไร้ประโยชน์ 3 เรือ
่ งซึ่ง ข้าพเจ้า รับ ไว้นั ้น ข้าพเจ้า ได้ ประกาศ
แก่ ท่านทัง้ หลายก่อน คือ ว่า พระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์
เพราะ บาป ของ เรา ทัง้ หลาย ตาม ที่เขียน ไว้ ใน พระ คัมภีร ์
4 และ ทรง ถูก ฝัง ไว้ แล้ววันที่ สาม พระองค์ ทรง เป็ น ขึ้น มา
ใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีรนั
์ ้น 5 พระองค์ทรงปรากฏ
แก่เคฟาส แล้วแก่อค
ั รสาวกสิบสองคน 6 ภายหลังพระองค์
ทรงปรากฏแก่ พวกพี่ น้องกว่า ห้า ร้อยคนในคราวเดียว ซึ่ง
ส่วนมากยัง อยู่ จนถึง ทุก วัน นี้ แต่บางคนก็ ล่วงหลับ ไปแล้ว
7 ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่ยากอบ แล้วแก่อค
ั รสาวก
ทัง้ หมด 8 ครัน
้ หลังที่สุดพระองค์ทรงปรากฏแก่ข้าพเจ้าด้วย
ผู้เป็น เสมือนเด็ก ที่ คลอดก่อนกําหนด 9 เพราะว่า ข้าพเจ้า
เป็น ผู้ น้อยที่สุด ในพวกอัครสาวก และไม่ สมควรจะได้ ชื่อ
ว่า เป็นอัค รสา วก เพราะ ว่า ข้าพเจ้า ได้ ข่ม เหง ค ริ สต จักร
ของพระเจ้า 10 แต่ว่าข้าพเจ้าเป็นอยูอ
่ ย่างที่เป็นอยูนี
่ ้ ก็เนื่ อง
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ด้วย พระคุณ ของ พระเจ้า และ พระคุณ ของ พระองค์ ซึ่ง ได้
ทรง ประทาน แก่ ข้าพเจ้า นั ้นมิได้ไร้ ประโยชน์ แต่ข้าพเจ้า
กลับ ทํางาน มากกว่า พวก เขา เสียอีก มิใช่ตัว ข้าพเจ้า เอง
ทํา แต่เป็น ด้วยพระคุณ ของพระเจ้า ซึ่ง ดํารงอยู่กับ ข้าพเจ้า
11 เหตุฉะนั ้นแม้ตัวข้าพเจ้าก็ดี หรือพวกเขาก็ดี เราทัง
้ หลาย
ก็ได้ประกาศอย่างที่กล่าวมานั ้น และท่านทัง้ หลายก็ได้เชื่อ
อย่างนั ้น 12 แต่ถ้าเทศนาว่าพระคริสต์ได้ทรงฟื้ นขึ้นมาจาก
ตาย แล้ว เหตุใด พวก ท่าน บาง คน ยัง กล่าว ว่า การ ฟื้ น ขึ้น
มาจากตายไม่มี 13 แต่ถ้า การฟื้ นขึ้น มาจากตายไม่มี พระ
คริสต์ก็หาได้ทรงเป็นขึ้นมาไม่ 14 ถ้าพระคริสต์มิได้ทรงเป็น
ขึ้นมา การเทศนาของเรานั ้นก็เปล่าประโยชน์ ทัง้ ความเชื่อ
ของท่านทัง้ หลายก็เปล่า ประโยชน์ ด้วย 15 และก็ จะปรากฏ
ว่าเราอ้างพยานเท็จในเรือ
่ งพระเจ้า เพราะเราอ้างพยานถึง
พระเจ้า ว่า พระองค์ได้ทรง บันดาล ให้ พระ คริสต์ เป็น ขึ้น มา
แต่ถ้าคนตายไม่เป็นขึ้นมาแล้ว พระองค์ก็ไม่ได้ทรงบันดาล
ให้ พระ คริสต์ เป็น ขึ้น มา 16 เพราะ ว่า ถ้า คน ตาย ไม่ เป็น ขึ้น
มา พระคริสต์ก็ไม่ ได้ทรงเป็น ขึ้น มา 17 และถ้า พระคริสต์ไม่
ได้ทรงเป็น ขึ้น มา ความเชื่อ ของท่าน ก็ไร้ ประโยชน์ ท่านก็
ยัง ตกอยู่ ในบาปของตน 18 และคนทัง้ หลายที่ ล่วงหลับใน
พระคริสต์ ก็พินาศไปด้วย 19 ถ้า พวกเรามี ความหวัง ใจใน
พระคริสต์ในชีวตน
ิ ี้เท่านั ้น เราก็เป็นพวกที่น่าสังเวชที่สุดใน
บรรดาคนทัง้ ปวง
ลําดับการเป็นขึ้นมาจากตาย คือพระคริสต์ก่อน แล้วผู้
เชื่อทีหลัง
20 แต่บัดนี้ พระ คริสต์ ทรง เป็ น ขึ้น มา จาก ความ ตาย
แล้ว และ ทรง เป็น ผล แรก ใน พวก คน ทัง้ หลาย ที่ได้ล่วง
หลับ ไป แล้วนน
ั ้ 21 เพราะ ว่า ความ ตาย ได้อุบัติขึ้น เพราะ
มนุษย์ คนหนึ่ ง เป็น เหตุฉั นใด การเป็น ขึ้น มาจากความตาย
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ก็ได้อุบัติขึ้น เพราะมนุษย์ผู้หน่งึ เป็น เหตุฉั น นั ้น 22 เพราะว่า
คนทัง้ ปวงต้องตายเกี่ยวเนื่ องกับ อาดั มฉั นใด คนทัง้ ปวง
ก็ จะ กลับ ได้ชีวิต เกี่ยว เนื่ อง กับ พระ คริสต์ฉั น นั ้น 23 แต่ว่า
ทุก คนจะเป็น ไปตามลําดับ คือ พระคริสต์ ทรงเป็น ผลแรก
แล้ว ภายหลังก็ คือ คนทัง้ หลายที่ เป็น ของพระคริสต์ ในเมื่อ
พระองค์ จะ เสด็จ มา 24 ต่อ จาก นั ้น จะ เป็น วาระ ที่สุด เมื่อ
พระองค์ จะ ทรง มอบ อาณาจักร ไว้แก่พระเจ้า คือ พระ บิดา
เมื่อพระองค์จะได้ทรงทําลายการปกครอง และสิทธิอาํ นาจ
และ อานุภาพ หมด แล้ว 25 เพราะ ว่า พระองค์ จะ ต้อง ทรง
ปกครองอยูก่
่ อน จนกว่าพระองค์จะได้ทรงปราบศัตรู ทัง้ สิน
้
26
ให้อยูใต้
่ พระบาท ของ พระองค์
ศัตรู ตัว สุดท้าย ที่ จะ ทรง
ทํา ลาย นั ้นก็ คือ ความ ตาย 27 เพราะ ว่า พระองค์ ทรง ปราบ
สิง่ สารพัดลงใต้ พระบาทของพระองค์แล้ว แต่เมื่อพระองค์
ตรัสว่า ทรง ปราบ สิง่ สารพัด ลง นั ้น ก็เป็นที่ ทราบ ชัด ว่า
ยกเว้น องค์ พระเจ้า ผู้ทรงปราบสิง่ สารพัด ให้อยูใต้
่ พระองค์
28 เมื่อ สิง
่ พระองค์แล้ว เมื่อ นั ้น
่ สารพัด ถูก ปราบ ให้อยูใต้
องค์ พระ บุตร ก็ จะ อยูใต้
่ พระเจ้า ผู้ทรง ปราบ สิง่ สารพัด
ให้อยูใต้
่ พระองค์ เพื่อพระเจ้าจะทรงเป็นเอกเป็นใหญ่ในสิง่
สารพัดทัง้ ปวง
การรับ บัพ ติศ มาก็ไร้ความหมาย ถ้า ไม่มีการเป็น ขึ้น มา
จากความตาย
29 มิ ฉะนั ้น คนเหล่านั ้นที่ รบ
ั บัพ ติศ มาสําหรับ คนตายเขา
ทํา อะไรกัน ถ้า คนตายจะไม่ เป็น ขึ้น มา เหตุไฉนจึงมี คนรับ
บัพ ติศ มาสําหรับ คนตายเล่า 30 และเหตุ ไฉนเราจึง ต้องเผ
ชิญ กับ ภัยอัน ตรายตลอดเวลาเล่า 31 ข้าพเจ้า ขอยืนยันโดย
อ้าง ความ ภูมิใจ ซึ่ง ข้าพเจ้า มีอยูใน
่ ท่าน ทัง้ หลาย โดย พระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็น เจ้าของเราว่า ข้าพเจ้า ตายทุก วัน
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32

ถ้า ตาม ลักษณะ ของ มนุษย์ ข้าพเจ้า ต่อสู้ กับ สัตว์ ป่า ใน
เมืองเอเฟซัสนน
ั ้ จะเป็น ประโยชน์ อะไรแก่ข้าพเจ้า ถ้า คน
ตายไม่ได้เป็นขึ้นมาอีก ‘ให้เรากินและดื่มเถิด เพราะว่าพรุ ง่
นี้ เรา จะ ตาย’ 33 อย่า หลง เลย การ คบ กับ คน ชัว่ ย่อม ทําให้
นิ สัย ที่ดีเสีย ไป 34 จงตื่น ขึ้น สู่ ความชอบธรรมและอย่า ทํา
ผิดอีกเลย เพราะว่าบางคนไม่มีความรู เรื
้ อ
่ งพระเจ้าเสียเลย
ที่ข้าพเจ้าว่านี้ ก็ให้ท่านมีความละอาย
สภาพรู ปกายที่ฟื้นขึ้นมาจากความตาย
แต่บาง คน จะ ถาม ว่า “คน ตาย จะ เป็น ขึ้น มา อย่างไร
ได้ เมื่อ เขาเป็น ขึ้น มาจะมีรู ปกายเป็น อย่างไร” 36 ท่านคน
เขลา เมล็ด ที่ ท่านหว่านลงนั ้น ถ้า ไม่ ตายเสียก่อนแล้ว จะ
งอกขึ้น ใหม่ไม่ ได้ 37 เมล็ด ข้าวที่ ท่านหว่านนั ้น จะเป็น ข้าว
สาลี หรือ พืช อื่นๆ ก็ดี ท่าน มิได้หว่าน สิง่ ที่ เป็นรู ปร่า ง ของ
ต้นที่ จะงอกขึ้น มา แต่ได้หว่านเมล็ด เท่านั ้น 38 แต่พระเจ้า
ทรงประทานรู ปร่างต้นของเมล็ดนั ้นตามที่พระองค์ทรงเห็น
ชอบ และ ทรง ประทาน รู ป ร่าง แก่ เมล็ด พืช ทุก พรรณ ตาม
ชนิ ดของมัน 39 เพราะว่าเนื้ อนั ้นไม่เหมือนกันหมดทุกอย่าง
เนื้ อมนุษย์ก็อย่าง หนึ่ ง เนื้ อ สัตว์สี่เท้าก็อย่าง หนึ่ ง เนื้ อ ปลา
ก็อย่างหนึ่ ง เนื้ อนกก็อย่างหนึ่ ง 40 ร่างกายสําหรับสวรรค์ก็มี
และ ร่างกาย สําหรับ โลก ก็มี แต่ว่า สง่า ราศี ของ ร่างกาย
สําหรับสวรรค์ก็อย่างหนึ่ ง และสง่าราศี ของร่างกายสําหรับ
โลกก็อย่างหนึ่ ง 41 สง่าราศีของดวงอาทิตย์ก็อย่างหนึ่ ง สง่า
ราศี ของดวงจันทร์ก็อย่างหนึ่ ง สง่าราศี ของดวงดาวก็อย่าง
หนึ่ ง แท้ที่จริง สง่า ราศี ของ ดาว ดวง หนึ่ งก็ ต่าง กันกับ สง่า
ราศี ของดาวดวงอื่นๆ 42 การซึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตาย
นั ้นก็เหมือนกัน สิ่ง ที่ หว่านลงนั ้น เป็น ของที่ จะเปื่ อยเน่า สิ่ง
ที่ เป็น ขึ้น มาใหม่ นั้นก็ จะไม่รู จั
้ ก เปื่ อยเน่า 43 สิ่ง ที่ หว่านลง
35
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นั ้น ไร้เกียรติ สิ่ง ที่ เป็น ขึ้น มาใหม่ก็จะมี สง่า ราศี สิ่ง ที่ หว่าน
ลงนั ้นอ่อ นกํา ลัง สิ่ง ที่ เป็น ขึ้น มาใหม่ก็จะมีอํานาจ 44 สิ่ง ที่
หว่านลงนั ้นก็เป็นกายธรรมดา สิ่งที่เป็นขึ้นมาก็จะเป็นกาย
วิญญาณ กายธรรมดามี และกายวิญญาณก็มี 45 เหมือน
มีเขียนไว้แล้วว่า ‘ทรงสร้างมนุษย์ คนเดิม คือ อาดั ม เป็น จิต
วิญญาณ มีชีวิ ตอ ยู’่ แต่อาดัม ผู้ ซึ่ง มา ภาย หลัง นั ้น เป็นวิญ
ญาณ ผู้ ประสาท ชีวต
ิ 46 แต่ร่างกาย ซึ่ง เกิดก่อน นั ้น หา ใช่
เป็น กายวิญญาณไม่ แต่เป็น กายธรรมดา แล้ว ภายหลัง จึง
เป็น กายวิญญาณ 47 มนุษย์เดิมนั ้นกําเนิ ด จากดิน และเป็น
มนุษย์ดิน มนุษย์ที่สองเป็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เสด็จ มาจาก
สวรรค์ 48 มนุษย์ดินผูน
้ ั ้นเป็นอย่างไร มนุษย์ดินทุกคนก็เป็น
อย่าง นั ้น มนุษย์สวรรค์ผู้นั ้น เป็น อย่างไร มนุษย์สวรรค์ทุก
คนก็ เป็น อย่างนั ้น 49 และเมื่อ เราเกิด มามี ลักษณะสมกับ
มนุษย์ดินแล้ว เราก็ จะมี ลักษณะสมกับ มนุษย์สวรรค์ด้วย
50 แต่พี่น้ องทัง
้ หลาย ข้าพเจ้าหมายความว่า เนื้ อและเลือด
จะ รับ อาณาจักร ของ พระเจ้า เป็น มรดก ไม่ได้ และ สิง่ ซึ่ง
เปื่ อยเน่าจะรับสิง่ ซึ่งไม่รู จั
้ กเปื่ อยเน่าเป็นมรดกก็ไม่ได้
การ เปลี่ยนแปลง รู ป กาย ของ คริสเตียน เมื่อ พระ คริสต์
เสด็จกลับมา
51

ดู ก่อน ข้าพเจ้า มี ความลึกลับที่ จะบอกแก่ท่าน คือ ว่า
เรา จะ ไม่ ล่วง หลับ หมด ทุก คน แต่เรา จะ ถูก เปลี่ยนแปลง
ใหม่หมด 52 ในชัว่ ขณะเดียว ในพริบ ตาเดียว เมื่อ เป่า แตร
ครัง้ สุดท้าย เพราะ ว่า จะ มี เสียง แตร และ คน ที่ ตาย แล้ว
จะ เป็น ขึ้น มา ปราศจาก เปื่ อย เน่า แล้ว เรา ทัง้ หลาย จะ ถูก
เปลี่ยนแปลงใหม่ 53 เพราะว่า สิง่ ซึ่ง เปื่ อยเน่า นี้ ต้องสวมซึ่ง
ไม่เปื่ อยเน่า และซึ่งจะตายนี้ ต้องสวมซึ่งจะไม่รู ตาย
้
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คริสเตียน ทุก คน มี ชัยชนะ เหนื อ ความ ตาย โดย พระ
เยซูคริสต์
54

เมื่อ สิง่ ซึ่ง เปื่ อย เน่า นี้ จะ สวม ซึ่ง ไม่เปื่ อย เน่า และ ซึ่ง
จะตายนี้ จะสวมซึ่ง ไม่รู จั
้ ก ตาย เมื่อ นั ้น ตามซึ่ง เขียนไว้แล้
วจะ สําเร็จ ว่า ‘ความ ตาย ก็ถูกก ลืน ไป ด้วย การ มีชัย ’ 55 โอ
ความตาย เหล็ก ไนของเจ้า อยูที
่ ่ไหน โอ หลุม ฝัง ศพ ชัยชนะ
56
ของเจ้า อยูที
่ ่ไหน เหล็ก ไนของความตายนั ้น คือ บาป และ
ฤทธิ์ ของ บาป คือ พระ ราช บัญญัติ 57 แต่จง ขอบพระคุณ
แด่พระเจ้า ผู้ทรงประทานชัยชนะแก่ เราทัง้ หลายโดยพระ
เยซูคริสต์องค์พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา 58 เหตุฉะนั ้น พี่ น้ อง
ที่รก
ั ของ ข้าพเจ้า ท่าน จง ตังม
้ ั ่ นอ ยู่ อย่า หวัน
่ ไหว จง ปฏิ
บัติงาน ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ให้บริบูรณ์ ทุก เวลา ด้วย ว่า
ท่าน ทัง้ หลาย รู ว่้ า โดย องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า การ ของ ท่าน จะ
ไร้ประโยชน์ ก็หามิได้

16
การถวายทรัพย์เพื่อช่วยวิสุทธิชนในกรุ งเยรู ซาเล็ม

1 แล้วเรือ
่ งการถวายทรัพย์เพื่อช่วยวิสุทธิชนนั ้น

ข้าพเจ้า
ได้ สัง่ คริสตจักรที่แคว้ นกาลาเทีย ไว้อย่างไร ก็ขอให้ท่านจง
กระทํา เหมือน กัน ด้วย 2 ทุก วัน ต้น สัปดาห์ให้พวก ท่าน ทุก
คนเก็บ ผลประโยชน์ ที่ได้รับ ไว้บ้าง ตามที่พระเจ้า ได้ ทรงให้
ท่านจําเริญ เพื่อจะไม่ต้องถวายทรัพย์เมื่อข้าพเจ้ามา 3 เมื่อ
ข้าพเจ้า มา ถึง แล้ว พวก ท่าน เห็น ชอบ จะ รับรอง ผู้ ใด โดย
จดหมายของท่าน ข้าพเจ้าจะใช้ผู้นั ้นถือของถวายของท่าน
ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม 4 และถ้าสมควรข้าพเจ้าจะไปด้วย คน
เหล่านั ้นก็จะไปพร้อมกับข้าพเจ้า
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เปาโล สัญญา ว่า จะ ไป เยีย
่ ม ชาว โค ริน ธ์ การ ทักทาย
ปราศรัยและคําแนะนํา
5

เพราะเมื่อ ข้าพเจ้า ข้ามแคว้น มาซิ โดเนี ย แล้ว ข้าพเจ้า
จะมาหาท่าน เพราะข้าพเจ้า ตัง้ ใจว่า จะไปทางมาซิ โดเนี ย
6 และข้าพเจ้า อาจจะพัก อยู่ กับท่าน บางทีอาจจะอยู่ จนถึง
สิน
้ ฤดู หนาวก็เป็น ได้ แล้ว ข้าพเจ้า จะไปทางไหน พวกท่าน
จะได้ ส่ง ข้าพเจ้า ไปทางนั ้น 7 เพราะว่า ข้าพเจ้า ไม่ อยากจะ
พบ ท่าน เมื่อ ผ่าน ไป เท่านั ้น แต่ข้าพเจ้า หวัง ใจ ว่า ถ้า องค์
พระ ผู้ เป็น เจ้า ทรง โปรด ข้าพเจ้า จะ ค้า งอ ยู่ กับท่าน นานๆ
หน่ อย 8 แต่ข้าพเจ้าจะอยูที
่ ่เมืองเอเฟซัสจนถึงเทศกาลเพ็น
เทคศ เต 9 เพราะ ว่าที่นี่ มีประตูเปิด ให้ ข้าพเจ้า อย่าง กว้าง
ขวางน่าจะเกิดผล ทัง้ ผู้ขัดขวางก็มีเป็นอันมากด้วย 10 แล้ว
ถ้าทิ โมธีมาหาท่านจงให้เขาอยู่กับท่านโดยปราศจากความ
กลัว เพราะว่า เขาทํางานขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า เหมือนกับ
ข้าพเจ้า 11 เหตุฉะนั ้น อย่า ให้ผู้ใด ประมาท เขา แต่จง ช่วย
ให้ เขา เดิน ทาง ไป โดย สันติสุข เพื่อ เขา จะ มา ถึง ข้าพเจ้า
ได้ เพราะ ข้าพเจ้า กําลัง คอย เขา กับ พวก พี่ น้ อง อยู่ 12 อ
ปอลโล ซึ่ง เป็น พี่ น้องของเรานั ้น ข้าพเจ้า ได้ คะยัน
้ คะยอให้
ไปเยีย
่ มท่านทัง้ หลายพร้อมกับพวกพี่น้ อง แต่ท่านไม่จุใจที่
จะไปเดีย
๋ วนี้ เมื่อมี โอกาสท่านจึง จะไป 13 ท่านทัง้ หลายจง
ระมัดระวัง จงมัน
่ คงในความเชื่อ จงเป็น ลูก ผู้ชายแท้ จง
14
เข้ม แข็ง ทุกสิ่ ง ซึ่ง ท่าน กระทํา นั ้น จง กระทํา ด้วย ความ
รัก 15 พี่น้ องทัง้ หลาย (ท่านรู ้ วา่ ครอบครัว ของสเทฟานั ส
เป็น ผลแรกในแคว้น อาคายา และพวกเขาได้ ถวายตัว ไว้
ในการปรนนิ บัติวิสุทธิชนทัง้ ปวง) 16 ข้าพเจ้า ขอให้ ท่านทัง้
หลายอยูใต้
่ บังคับ คนเช่น นั ้น และคนทัง้ ปวงที่ ชว
่ ยทําการ
ด้วยกัน นั ้นกับ เรา 17 ที่สเทฟานั ส และฟอร์ ทู นาทั ส และ
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อาคายคัส มาแล้วนัน
้ ข้าพเจ้า ก็ชื่นชมยินดี เพราะว่า สิง่ ซึ่ง
ท่านทัง้ หลายขาดนั ้น เขาเหล่านั ้นได้ มาทําให้ครบ 18 เพราะ
เขา ทําให้จิต ใจ ของ ข้าพเจ้า และ ของ ท่าน ทัง้ หลาย ชุม
่ ชื่น
ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงรับรองคนเช่น นั ้น 19 คริสตจักรทัง้
หลาย ใน แคว้น เอเชีย ฝาก ความ คิดถึง มายัง ท่าน ทัง้ หลาย
อาควิลลาและปริสสิล ลากับ คริสตจักรที่อยูในบ้
่
านของเขา
ฝากความคิดถึงมากมายในองค์พระผูเ้ ป็นเจ้ามายังท่านทัง้
หลาย 20 พี่น้ องทุกคนฝากความคิดถึงมายังท่าน ท่านจงทัก
ทายปราศรัยกัน ด้วยธรรมเนี ยมจุบ อัน บริสุทธิ์ 21 คํา แสดง
ความนั บถือนี้ เป็นลายมือของข้าพเจ้า เปาโล 22 ถ้าผูใ้ ดไม่รก
ั
พระเยซูคริสต์เจ้า ก็ขอให้ผู้นั ้น ถูก สาปแช่ง องค์พระผู้ เป็น
เจ้า จะเสด็จ มา 23 ขอพระคุณ ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้
เป็นเจ้าของเราสถิตอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด 24 ความรักของ
ข้าพเจ้ามีอยูต่
่ อท่านทัง้ หลายในพระเยซูคริสต์เสมอ เอเมน
[จดหมายฉบับ แรกถึง ชาวโคริน ธ์ ได้เขียนจากเมืองฟี ลิ ป ปี
และส่งโดยสเทฟานั ส ฟอร์ทูนาทัส อาคายคัสและทิโมธี]
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