หน้ า 2286
จดหมายฉบั
บแรก
ของอัครสาวกเปาโล
ถึงคริสตจักรในเมืองโครินธ์
ผู ร้ บั ใช้ทีรับการแยกตังไว้
และบุ ตรของพระเจ้าเป็ นนิตย์
เปาโล ผู้ ซึ( งพระเจ้ าได้ ทรง
เรี ย กให้ เป็ นอั ครสาวกของ
พระเยซู คริ สต์ ตามพระประสงค์
ของพระเจ้ า และโสสเธเนสผู้
เป็ นพี( น้องของเรา
2เรียน คริสตจักรของพระเจ้ าที(
เมืองโครินธ์ ผู้ ได้ รับการชําระให้
บริ สุ ท ธิ2 แล้ วในพระเยซู ค ริ ส ต์
ซึ( ง พระองค์ ได้ ทรงเรี ยกให้ เป็ น
วิสุ ทธิชน ด้ วยกั นกับคนทั3งปวง
ในทุ กตําบลที( ออกพระนามพระ
เยซู คริ สต์องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าของ
เราและของเขา
3 ขอพระคุ ณและสั น ติ สุ ขจาก
พระเจ้ าพระบิ ดาของเราและจาก
พระเยซู คริ สต์ เจ้ า จงดํา รงอยู่
กับท่านทั3งหลายเถิด
4 ข้ าพเจ้ าขอบพระคุ ณพระเจ้ า
ของข้ าพเจ้ าในเรื( องท่ านทั3 ง
หลายเสมอ เพราะพระคุ ณของ
พระเจ้ าซึ( งทรงประทานแก่ ท่ าน
ทั3งหลายโดยพระเยซูคริสต์
5เพราะท่ านทั3 งหลายพรั( งพร้ อม

1

ด้ วยทุ กสิ( งทุ กอย่ างโดยพระองค์
คื อ พร้ อมด้ วยวาจาและความรู้
ทุ กอย่ าง
6 ด้ วยว่ า พยานเรื( องพระคริ สต์
นั3 นเป็ นที( รั บรองแน่ นอนในพวก
ท่านแล้ ว
7 เพื( อว่ า ท่ า นทั3 งหลายจึ ง มิ ไ ด้
ขาดของประทานเลย ในขณะที(
ท่านรอคอยการเสด็จมาของพระ
เยซู คริ สต์องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าของ
เรา
8พระองค์ จะทรงให้ ท่ า นมั( นคง
อยู่ จนถึ งที( สุ ด เพื( อให้ ท่ าน
ปราศจากที( ติ ในวั นของพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าของเรา
9พระเจ้ าทรงสั ตย์ซ(ื อ พระองค์
ได้ ทรงเรียกท่านให้ สัมพันธ์สนิท
กั บพระบุ ตรของพระองค์ คื อ
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
ของเรา
การแตกแยกในคริ สตจักร
10 พี( น้ องทั3 งหลาย ข้ าพเจ้ าจึ ง
วิ งวอนท่ านในพระนามของพระ
เยซู คริ สต์องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าของ
เรา ขอให้ ท่ านเห็นพร้ อมกันใน

(?) กจ ?A:?C; รม ?:? (E) กจ ?F:G; รม ?:C; ? คร A:H (I) รม ?:C (J) รม ?:A
(F) ? คร ?E:A (H) E ทธ ?:A (C) ฟป I:EL (A) คส ?:EE; E:C; ? ธส I:?I; F:EI
(G) อสย JG:C; ยน ?F:J (?L) E คร ?I:??
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หน้ า 2287
? โครินธ์ ?
ทางวาจา และไม่ มีการแตกแยก บัพติศมาแก่ ผ้ ู ใดอีกบ้ าง
กั นระหว่ างพวกท่ าน แต่ ขอให้ 17 เพราะว่ าพระคริ สต์ มิ ได้ ทรง
ท่ า นเป็ นนํา3 หนึ( งใจเดี ยวกั นใน ใช้ ข้าพเจ้ าไปเพื( อให้ เขารั บบั พทางความคิ ด และตั ด สิ น อย่ าง ติ ศมา แต่ เพื( อให้ ประกาศข่ าว
เดียวกัน
ประเสริ ฐ แต่ มิ ใช่ ด้ วยชั3 นเชิ ง
11 พี( น้ องทั3 งหลายของข้ าพเจ้ า ฉลาดในการพู ด เกรงว่ าเรื( อง
คนในครอบครั วของนางคะโลเอ กางเขนของพระคริ ส ต์ จ ะหมด
ได้ เ ล่ าเรื( อ งของท่ า นให้ ข้ าพเจ้ า ฤทธิ2 เดช
ฟั งว่ า เกิ ดมี การทุ่ มเถี ยงกั นใน พระคริ สต์ทรงเป็ นฤทธานุ ภาพ
ระหว่ างพวกท่าน
และพระปั ญญาของพระเจ้า
12 ข้ าพเจ้ าจึ งหมายความว่ า 18 คนทั3 งหลายที( กาํ ลั งจะพิ นาศ
พวกท่านต่ างก็กล่ าวว่ า "ข้ าพเจ้ า ก็เห็ นว่ าการประกาศเรื( องกางเป็ นศิษย์เปาโล" หรือ "ข้ าพเจ้ า เขนเป็ นเรื( องโง่ แต่ พวกเราที(
เป็ นศิษย์อปอลโล" หรือ "ข้ าพ- รอดเห็นว่ าเป็ นฤทธานุ ภาพของ
เจ้ าเป็ นศิ ษย์ เคฟาส"
หรื อ พระเจ้ า
"ข้ าพเจ้ าเป็ นศิษย์พระคริสต์"
19 เพราะมี คาํ เขี ยนไว้ แล้ วว่ า
13 พระคริ สต์ แบ่ งออกเป็ น `เราจะทํา ลายสติ ปั ญญาของคน
หลายองค์ แล้ วหรื อ
เขาได้ มี ปั ญญา และจะทํา ให้ความ
ตรึงเปาโลเพื( อท่านทั3งหลายหรือ เข้าใจของคนที เข้าใจสูญสิ นไป'
ท่ านได้ รั บบั พติ ศมาในนามของ 20 คนมี ปัญญาอยู่ ท(ี ไหน บั ณเปาโลหรือ
ฑิ ตอยู่ ท(ี ไหน นั กโต้ ปั ญหาแห่ ง
14 ข้ าพเจ้ าขอบพระคุ ณพระเจ้ า ยุคนี3 อยู่ ท(ีไหน พระเจ้ ามิได้ ทรง
ที( ข้าพเจ้ ามิ ได้ ให้ บัพติ ศมาแก่ ผ้ ู กระทํา ปั ญญาของโลกนี3 ให้ โฉด
หนึ( งผู้ ใดในพวกท่ าน เว้ นแต่ เขลาไปแล้ วหรือ
คริสปั สและกายอัส
21 เพราะตามเรื( องที( เป็ นพระ
15 ดั งนั3 น จึ งไม่ มี ผ้ ู ใดกล่ าวได้ สติ ปัญญาของพระเจ้ าแล้ ว โลก
ว่ า ข้ าพเจ้ าได้ ทาํ พิ ธี บั พติ ศมา จะรู้ จั กพระเจ้ าโดยปั ญญาไม่ ได้
ในนามของข้ าพเจ้ าเอง
พระเจ้ าทรงพอพระทัยที( จะช่ วย
16 ข้ าพเจ้ าได้ ให้ บั พติ ศมาแก่ คนที( เชื( อให้ รอดโดยการเทศนา
ครอบครั ว ของสเทฟานั สด้ วย ที(โง่ เขลานั3 น
แต่ นอกจากคนเหล่ านั3 นแล้ ว 22 ด้ วยว่ า พวกยิ วเรี ยกร้ อง
ข้ าพเจ้ าไม่ ทราบว่ าข้ าพเจ้ าได้ ให้ หมายสํา คั ญและพวกกรี ก เสาะ
(?E) ยน ?:JE; กจ ?A:EJ (?I) E คร ??:J (?J) ยน J:E; กจ ?A:A (?H) ? คร ?H:?F
(?C) ? คร E:?, J (?A) กจ ?C:?A; รม ?:?H; ? คร E:?J; E คร E:?F (?G) อสย EG:?J
(EL) อสย ?G:?E; II:?A; โยบ ?E:?C (E?) ดนล E:EL (EE) มธ ?E:IA
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? โครินธ์ ?, E
หน้ า 2288
หาปั ญญา
แล้ ว
23 แต่ พวกเราประกาศเรื( องพระ 29 เพื( อมิ ให้ เนื3 อหนั ง ใดๆอวด
คริ สต์ผ้ ู ทรงถู กตรึงที(กางเขนนั3 น ต่ อพระพักตร์พระองค์ได้
อั น เป็ นสิ( งที( ให้ พวกยิ ว สะดุ ด 30 โดยพระองค์ ท่ า นจึ ง อยู่ ใน
และพวกกรีกถือว่ าเป็ นเรื( องโง่
พระเยซู คริ สต์ เพราะพระเจ้ า
24 แต่ สาํ หรั บผู้ ที( พระเจ้ าทรง ทรงตั3 งพระองค์ ใ ห้ เป็ นปั ญญา
เรี ยกนั3 น ทั3 งพวกยิ วและพวก ความชอบธรรม
การแยก
กรี กต่ างถื อว่ า พระคริ สต์ ทรง ตั3 งไว้ และการไถ่ โทษ สําหรับเรา
เป็ นฤทธานุ ภาพและพระปั ญญา ทั3งหลาย
ของพระเจ้ า
31 เพื( อให้ เป็ นไปตามที( เขี ยนว่ า
25 เพราะความเขลาของพระเจ้ า `ให้ผูโ้ อ้อวด อวดองค์พระผูเ้ ป็ น
ยั ง มี ปั ญ ญายิ( งกว่ า ปั ญ ญาของ เจ้า'
มนุ ษย์ และความอ่ อนแอของ การเทศนาเป็ นมาโดยฤทธิ, เดช
พระเจ้ าก็ยังเข้ มแข็งยิ( งกว่ ากําลัง
แห่ งพระวิญญาณบริ สุทธิ,
ของมนุ ษย์
พี( น้ องทั3 งหลาย เมื( อข้ าพ26 พี( น้ องทั3 งหลาย จงพิ จารณา
เจ้ ามาหาท่ าน ข้ าพเจ้ ามิได้
ดู ว่า พวกท่ านที( พระเจ้ าได้ ทรง มาเพื( อประกาศสั ก ขี พยานของ
เรี ยกมานั3 นเป็ นคนพวกไหน มี พระเจ้ าแก่ ท่ านทั3 งหลาย ด้ วย
น้ อยคนที(โลกนิยมว่ ามีปัญญา มี ถ้ อยคํา อั น ไพเราะหรื อด้ วยสติ
น้ อยคนที(มีอาํ นาจ มีน้อยคนที(มี ปั ญญา
ตระกู ลสูง
2 เพราะข้ าพเจ้ าตั3 งใจว่ า จะไม่
27 แต่ พระเจ้ าได้ ทรงเลื อกสิ( งที( แสดงความรู้ เรื( องใดๆในหมู่
โลกถื อว่ าโง่ เขลา เพื( อจะทํา ให้ พวกท่ า นเลยเว้ นแต่ เ รื( องพระ
คนมีปัญญาอับอาย และพระเจ้ า เยซู คริ ส ต์ แ ละการที( พระองค์
ได้ ทรงเลื อกสิ( งที( โลกถื อว่ าอ่ อน ทรงถู กตรึงที(กางเขน
แอ เพื( อทําให้ คนที( แข็งแรงอั บ 3และเมื( อข้ าพเจ้ าอยู่ กั บท่านทั3 ง
อาย
หลาย ข้ าพเจ้ าก็อ่ อนกํา ลั ง มี
28 พระเจ้ าได้ ทรงเลือกสิ( งที( โลก ความกลัวและตัวสั( นเป็ นอันมาก
ถื อว่ าตํ(า ต้ อยและสิ( งที( ถู กดู หมิ( น 4คําพู ดและคําเทศนาของข้ าพทั3 งทรงเลื อ กสิ( งเหล่ า นั3 นซึ( งยั ง เจ้ าไม่ ใ ช่ คาํ ที( เกลี3 ยกล่ อ มด้ วย
มิได้ เกิดเป็ นตัวจริงด้ วย เพื( อจะ สติ ปั ญญาของมนุ ษย์ แต่ เป็ น
ได้ ทํา ลายสิ( งซึ( งเป็ นตั วจริ ง อยู่ คํา ซึ( งได้ แสดงพระวิ ญญาณและ

2

(EI) ลก E:IJ; ? คร E:?J (EJ) รม ?:J; คส E:I (EH) ยน C:JA
(EC) มธ ??:EF (IL) E คร F:E? (I?) ยรม G:EI-EJ (E) กท H:?J
(I) กจ ?A:?; E คร J:C (J) รม ?F:?G; ? คร J:EL; E ปต ?:?H
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หน้ า 2289
? โครินธ์ E
พระเดชานุ ภาพ
ไม่ มี ผ้ ู ใดหยั( งรู้ ได้ เว้ นแต่ จิ ต
5เพื( อความเชื( อของท่านจะไม่ ได้ วิ ญญาณของมนุ ษย์ ผ้ ู นั3 นเองฉั น
อาศั ยสติ ปัญญาของมนุ ษย์ แต่ ใด พระดํา ริ ของพระเจ้ าก็ไม่ มี
อาศัยฤทธิ2 เดชของพระเจ้ า
ใครหยั( งรู้ ได้ เว้ นแต่ พระวิ ญ6เรากล่ าวถึ งเรื( องปั ญญาในหมู่ ญาณของพระเจ้ าฉันนั3 น
คนที(เป็ นผู้ ใหญ่ แล้ วก็จริง แต่ มิ 12 เราทั3 งหลายจึ งไม่ ได้ รั บวิ ญใช่ เรื( องปั ญญาของโลกนี3 หรื อ ญาณของโลก แต่ ได้ รับพระวิญเรื( องปั ญญาของอํา นาจครอบ ญาณซึ( งมาจากพระเจ้ าเพื( อเรา
ครองในโลกนี3 ซ(ึ งจะเสื( อมสูญไป
ทั3 งหลายจะได้ รู้ ถึ ง สิ( งต่ างๆที(
7แต่ เรากล่ าวถึ งเรื( องพระปั ญ- พระเจ้ าได้ ทรงโปรดประทานแก่
ญาของพระเจ้ าซึ( งเป็ นข้ อลึ กลั บ เรา
คื อพระปั ญญาซึ( งทรงซ่ อนไว้ น3 ั น 13 คื อสิ( งเหล่ านั3 นที( เราได้ กล่ าว
ซึ( งพระเจ้ าได้ ทรงกําหนดไว้ ก่อน ด้ วยถ้ อยคํา ซึ( งมิ ใ ช่ ปั ญญาของ
สร้ างโลกให้ เป็ นสง่ าราศีแก่ เรา
มนุ ษย์สอนไว้ แต่ ด้วยถ้ อยคําซึ( ง
8 ไม่ มี อาํ นาจครอบครองใดๆ พระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ2 ได้ ทรงสั( ง
ในโลกนี3 ได้ รู้ จั กพระปั ญญานั3 น สอนซึ( งเปรี ย บเที ย บสิ( งที( อยู่
เพราะว่ าถ้ ารู้ แล้ วจะมิได้ เอาองค์ ฝ่ ายจิ ต วิ ญ ญาณกั บสิ( งซึ( งเป็ น
พระผู้ เป็ นเจ้ า แห่ งสง่ า ราศี ตรึ ง ของจิตวิญญาณ
ไว้ ท(ีกางเขน
14 แต่ ม นุ ษย์ ธ รรมดาจะรั บสิ( ง
พระดํารัสของพระเจ้า
เหล่ า นั3 นซึ( งเป็ นของพระวิ ญญาณแห่ งพระเจ้ าไม่ ได้ เพราะ
มาจากพระองค์โดยตรง
9ดังที(มีเขียนไว้ แล้ วว่ า `สิ งที ตา เขาเห็ น ว่ าเป็ นสิ( งโง่ เขลาและ
ไม่ เห็ น หูไม่ ได้ยิน และไม่ เคย เขาไม่ สามารถเข้ าใจได้ เพราะ
ได้เข้าไปในใจมนุ ษย์ คื อสิ งที  ว่ าจะเข้ าใจสิ( งเหล่ านั3 นได้ ก ็ต้ อง
พระเจ้าได้ทรงจัดเตรี ยมไว้สาํ - สังเกตด้ วยจิตวิญญาณ
15 แต่ มนุ ษย์ ฝ่ ายจิ ต วิ ญ ญาณ
หรับคนที รกั พระองค์'
10 พระเจ้ าได้ ทรงสํา แดงสิ( ง สั งเกตสิ( งสารพั ดได้ แต่ ไม่ มี
เหล่ านั3 นแก่ เราทางพระวิ ญญาณ ผู้ ใดจะรู้ จักใจคนนั3 นได้
ของพระองค์ เพราะว่ าพระวิญ- 16 เพราะว่ า `ใครเล่ ารู ้จ ักพระ
ญาณทรงหยั( งรู้ ทุ กสิ( ง แม้ เป็ น ทัยขององค์พระผู เ้ ป็ นเจ้าเพื อจะ
แนะนําสังสอนพระองค์ ได้' แต่
ความลํา3 ลึกของพระเจ้ า
11 อั น ความคิ ด ของมนุ ษย์ น3 ั น เราก็มีพระทัยของพระคริสต์
(F) รม ?:?H; ? ธส ?:?F (A) มธ EC:II-FL; ลก EI:IJ (G) อสย HJ:J; HF:?C
(?L) มธ ??:EF; กท ?:?E; อฟ I:I (??) โยบ IE:A; ปญจ ?E:C; รม ??:II; ? คร H:EL
(?E) รม A:?F (?J) มธ ?H:EI (?H) โยบ ?F:A; อสย JL:?I; ยน ?F:?F; รม ??:IJ
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? โครินธ์ I
หน้ า 2290
การยอมอยู่ ฝ่ายเนื อหนัง
ทานแก่ ทุกคน
6ข้ าพเจ้ าได้ ปลูก อปอลโลได้ รด
เป็ นภัยต่ อจิ ตวิญญาณ
พี( น้ องทั3 งหลาย ข้ าพเจ้ าไม่ นํา3 แต่ พระเจ้ าทรงทําให้ เติบโต
อาจจะพู ด กั บ ท่ า นเหมื อ น 7เพราะฉะนั3 น คนที(ปลูกและคน
พู ด กั บผู้ ที( อยู่ ฝ่ ายจิ ต วิ ญญาณ ที( รดนํา3 ไม่ สาํ คั ญอะไร แต่ พระ
แล้ วได้
แต่ ต้ องพู ดกั บท่ าน เจ้ าผู้ ทรงโปรดให้ เติ บโตนั3 นต่ าง
เหมื อ นคนที( อยู่ ฝ่ ายเนื3 อหนั ง หากที(สาํ คัญ
เหมื อนกั บท่านเป็ นทารกในพระ 8 ดั งนั3 นคนที( ปลู ก และคนที( ร ด
นํา3 ก็เป็ นพวกเดียวกัน แต่ ทุกคน
คริสต์
2ข้ าพเจ้ าเลี3 ยงท่ านด้ วยนํา3 นมมิ ก็จะได้ ค่ าจ้ างของตนตามการที(
ใช่ ด้วยอาหารแข็ง เพราะว่ าเมื( อ ตนได้ กระทําไว้
ก่ อนนั3 น ท่ านยั งไม่ สามารถรั บ 9 เพราะว่ าเราทั3 งหลายเป็ นผู้
และถึ ง แม้ เดีX ยวนี3 ท่ า นก็ ยั ง ไม่ ร่ วมทํา การด้ วยกั น กั บพระเจ้ า
ท่ านทั3 งหลายเป็ นไร่ นาของพระ
สามารถ
3ด้ วยว่ าท่านยั งอยู่ ฝ่ ายเนื3 อหนั ง เจ้ า และเป็ นตึกของพระเจ้ า
พระคริ สต์เป็ นรากฐานเดียว
เพราะว่ าเมื( อท่านยังอิจฉากัน โต้
เถียงกัน และแตกแยกกัน ท่าน 10 โดยพระคุ ณของพระเจ้ าซึ( ง
ไม่ ได้ อยู่ ฝ่ายเนื3 อหนั งหรือ และ ได้ ทรงโปรดประทานแก่ ข้าพเจ้ า
ไม่ ไ ด้ ดํา เนิ น ตามมนุ ษย์ ส ามั ญ ข้ าพเจ้ าได้ วางรากลงแล้ วเหมือน
นายช่ างผู้ ชํานาญ และอี กคน
ดอกหรือ
4 เพราะเมื( อคนหนึ( งกล่ าวว่ า หนึ( งก็มาก่ อขึ3 น ขอทุ กคนจงระ"ข้ าพเจ้ าเป็ นศิ ษย์ ของเปาโล" วังให้ ดีว่าเขาจะก่ อขึ3 นมาอย่ างไร
และอี กคนหนึ( งกล่ าวว่ า "ข้ าพ- 11 เพราะว่ า ผู้ ใดจะวางรากอื( น
เจ้ าเป็ นศิษย์ของอปอลโล" ท่าน อี กไม่ ได้ แล้ ว นอกจากที( วางไว้
ทั3 งหลายมิ ไ ด้ อยู่ ฝ่ ายเนื3 อหนั ง แล้ วคือพระเยซูคริสต์
12 แล้ วบนรากนั3 นถ้ าผู้ ใดจะก่ อ
หรือ
ขึ3 นด้ วยทองคํา เงิน เพชรพลอย
ผู ร้ บั ใช้ของพระเจ้าที มีหน้าที
ไม้ หญ้ าแห้ งหรือฟาง
ต่ างกันก็เป็ นผู ท้ ําการร่ วมกัน
ทรงทดลองการของเราทุกคน
5เปาโลคื อผู้ ใด อปอลโลคื อผู้
ใด เขาเป็ นผู้ รั บใช้ มาแจ้ งให้ 13 การงานของแต่ ละคนก็จะได้
ท่ านทั3 งหลายเชื( อ ตามซึ( งองค์ ปรากฏให้ เห็ น เพราะเวลาวั น
พระผู้ เป็ นเจ้ าได้ ทรงโปรดประ- นั3 นจะให้ เห็ นได้ ชั ดเจน เพราะ

3

(?) ? คร E:H; อฟ J:?J; ฮบ F:?I (E) ยน ?H:?E; ฮบ F:?E; ? ปต E:E (F) E คร I:I
(H) กจ ?A:J, EJ; E คร I:F (C) กท H:I (A) สดด HE:?E (G) E คร H:?; อฟ E:EL-EE
(?L) รม ?:F; ? คร J:?F (??) อสย EA:?H; อฟ E:EL (?I) ลก E:IF; ? ปต ?:C
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หน้ า 2291
? โครินธ์ I, J
ว่ าจะเห็นชั ดได้ ด้วยไฟ ไฟนั3 นจะ อุ บายของเขาเอง'
พิ สู จน์ ให้ เห็นการงานของแต่ ละ 20 และยั งมี อี กว่ า `องค์ พระผู ้
คนว่ าเป็ นอย่ างไร
เป็ นเจ้าทรงทราบความคิ ดของ
14 ถ้ าการงานของผู้ ใดที( ก่ อขึ3 น คนมี ปั ญญาว่ า เป็ นเพี ยงแต่ ไ ร้
ทนอยู่ ได้ ผู้ นั3 นก็จะได้ ค่ าตอบ สาระ'
แทน
21 เหตุ ฉะนั3 น
อย่ าให้ ผู้ ใด
15 ถ้ าการงานของผู้ ใดถู ก เผา ยกมนุ ษย์ ข3 ึ นอวด ด้ วยว่ าสิ( ง
ไหม้ ไป ผู้ นั3 นก็จะขาดค่ าตอบ สารพัดเป็ นของท่านทั3งหลาย
แทนแต่ ตั วเขาเองจะรอด แต่ 22 จะเป็ นเปาโล อปอลโล เคเหมือนดังรอดจากไฟ
ฟาส โลก ชี วิต ความตาย สิ( งใน
ร่ างกายของคริ สเตี ยน
ปั จจุ บั นนี3 หรื อสิ( งในอนาคต
สิ( งสารพั ด นั3 นเป็ นของท่ า นทั3 ง
เป็ นวิหารของพระเจ้า
16 ท่ านทั3 งหลายไม่ รู้ หรื อว่ า หลาย
ท่ านเป็ นวิ หารของพระเจ้ า และ 23 และท่ า นทั3 งหลายเป็ นของ
พระวิญญาณของพระเจ้ าสถิตอยู่ พระคริ สต์ และพระคริ สต์ ทรง
เป็ นของพระเจ้ า
ในท่าน
หน้าที รับผิดชอบของ
17 ถ้ าผู้ ใดทําลายวิ หารของพระ
ผู อ้ ารักขาต่ อพระเจ้า
เจ้ า พระเจ้ าจะทรงทําลายผู้ นั3 น
ให้ ทุ กคนถือว่ าเราเป็ นผู้ รั บ
เพราะวิ ห ารของพระเจ้ าเป็ นที(
ใช้ ของพระคริสต์ และเป็ น
บริ สุ ท ธิ2 และท่ า นทั3 งหลายเป็ น
ผู้ อารักขาสิ( งลึกลับของพระเจ้ า
วิหารนั3 น
2ยิ( งกว่ านี3 ฝ่ ายผู้ อารั กขาเหล่ า
การตักเตื อนเกี ยวกับ
นั3 นต้ องเป็ นคนที( สั ต ย์ ซื( อทุ ก
การโอ้อวด
18 อย่ าให้ ผ้ ู ใดหลอกลวงตั วเอง คน
ถ้ าผู้ ใดในพวกท่ านคิ ดว่ าตั วเป็ น 3สํา หรั บข้ าพเจ้ าการที( ท่ านทั3 ง
คนมี ปั ญญาตามหลั ก ของยุ ค นี3 หลายหรื อ มนุ ษย์ ผ้ ู ใดจะตั ดสิ น
จงให้ ผู้ นั3 นยอมเป็ นคนโง่ จึ ง จะ ตั วข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าถื อว่ าเป็ น
เรื( องเล็กน้ อย ถึงแม้ ข้าพเจ้ าเอง
เป็ นคนมีปัญญาได้
ก็มิได้ ตัดสินตัวข้ าพเจ้ า
19 เพราะว่ าปั ญญาของโลกนี3
เป็ นความโง่ เขลาจําเพาะพระเจ้ า 4เพราะข้ าพเจ้ าไม่ ร้ ู ว่าข้ าพเจ้ ามี
ด้ วยมี คาํ เขี ยนไว้ แล้ วว่ า `พระ ความผิ ดสถานใด ถึ งกระนั3 น
องค์ ท รงจั บคนที  มี ปั ญญาด้วย ข้ าพเจ้ าก็ ไ ม่ พ้ นการพิ พ ากษา

4

(?H) E คร H:?H (?A) สภษ I:C (?G) โยบ F:?I
(EL) สดด GJ:?? (E?) E คร J:F
(EI) E คร ?L:C (?) คส ?:EF; ทต ?:C

46_1cor.pub
page 6

Sunday, April 17, 2016 21:43

? โครินธ์ J
หน้ า 2292
ท่ านผู้ ทรงพิ พากษาตั วข้ าพเจ้ า
สิ งที อัครสาวกและ
คือองค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
ผู น้ าํ คริ สเตี ยนต้องเสียสละ
5เหตุ ฉะนั3 นท่ านอย่ า ตั ดสิ นสิ( ง 9เพราะข้ าพเจ้ า เห็ นว่ าพระเจ้ า
ใดก่ อนที( จะถึ ง เวลาจนกว่ าองค์ ได้ ทรงตั3 งเราผู้ เป็ นอั ครสาวกไว้
พระผู้ เป็ นเจ้ าจะเสด็จมา พระ ในที( สุดปลาย เหมื อนผู้ ท(ีได้ ถูก
องค์ จ ะทรงเปิ ดเผยความลั บที( ปรั บโทษให้ ถึ งตาย เพราะว่ า
ซ่ อนอยู่ ในความมื ดให้ แจ่ ม โลกคื อทั3 งทู ตสวรรค์ และมนุ ษย์
กระจ่ าง และจะทรงเผยความใน มองดูเราด้ วยความพิศวง
ใจของคนทั3 งปวงด้ วย เมื( อนั3 น 10 เราทั3 งหลายเป็ นคนเขลา
ทุ กคนจะได้ รั บคํา ชมเชยจาก เพราะเห็ นแก่ พระคริ สต์ และ
พระเจ้ า
ท่านทั3 งหลายเป็ นคนมี ปัญญาใน
6พี( น้ องทั3 งหลาย สิ( งเหล่ านั3 น พระคริ สต์ เราทั3 งหลายมี กาํ ลั ง
ที( ข้ าพเจ้ า ได้ นํา มากล่ าวเปรี ยบ น้ อย แต่ ท่ านทั3 งหลายมี กาํ ลั ง
เทียบถึ งตั วข้ าพเจ้ าและอปอลโล มาก ท่ านทั3 งหลายมี เกี ยรติ ยศ
ก็ เ พื( อประโยชน์ ของท่ านทั3 ง แต่ เราทั3งหลายเป็ นคนอัปยศ
หลาย เพื( อให้ ท่านทั3งหลายเรียน 11 จนถึ งเวลานี3 เราก็ท3 ั งหิ วและ
แบบของเรา มิ ให้ ยกย่ องคน กระหาย เปลื อยเปล่ าและถู ก
หนึ( งคนใดเกิ นกว่ า ที( เขี ยนบอก โบยตี และไม่ มีท(ีอาศัยเป็ นหลัก
ไว้ แล้ ว มิให้ ยกคนหนึ( งคนใดข่ ม แหล่ ง
ผู้ อ(ื น
12 เราทํา การหนั กด้ วยมื อ ของ
7 ผู้ ใดเล่ า กระทํา ให้ ท่ า นวิ เ ศษ เราเอง เมื( อถู กด่ าเราก็อวยพร
กว่ าคนอื( น ท่ านมี อะไรที( ท่ านมิ เมื( อถู กข่ มเหงเราก็ทนเอา
ได้ รั บมา ก็เมื( อท่ านได้ รั บมา 13 เมื( อถู กใส่ ร้ ายเราก็อ้ อนวอน
เหตุ ไ ฉนท่ า นจึ งโอ้ อวดเหมื อ น เรากลายเป็ นเหมื อนกากเดน
กับว่ าท่านมิได้ รับเลย
ของโลกและเหมื อนราคี ของสิ( ง
8ท่ านทั3 งหลายอิ( มหนําแล้ วหนอ สารพัดจนถึงบัดนี3
ท่านมั( งมีแล้ วหนอ ท่านได้ ครอง 14 ข้ าพเจ้ ามิ ไ ด้ เขี ยนข้ อความ
เหมื อนกษั ตริ ย์ โดยไม่ มี เราร่ วม เหล่ านี3 เพื( อจะให้ ท่านได้ อาย แต่
ด้ วยแล้ วหนอ ข้ าพเจ้ ามี ความ เขี ยนเพื( อเตื อนสติ ในฐานะที(
ปรารถนาให้ ท่ านทั3 งหลายได้ ข3 ึ น ท่านเป็ นลูกที(รักของข้ าพเจ้ า
ครองจริ งๆ เพื( อเราจะได้ ข3 ึ น 15 เพราะในพระคริ สต์ ถึ งแม้
ครองกับท่าน
ท่านมีครูสักหมื( นคน แต่ ท่านจะ
(F) มธ C:?; ?L:EH; รม E:EG; ? คร I:?I (C) ยน I:EC (A) วว I:?C
(G) ฮบ ?L:II (?L) กจ ?C:?A; EH:EJ; E คร ?I:G (?E) มธ F:JJ; กจ ?A:I; EL:IJ
(?I) พคค I:JF (?J) ? ธส E:?? (?F) กท J:?G
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หน้ า 2293
? โครินธ์ J, F
มีบิดาหลายคนก็หามิ ได้ เพราะ ประเวณี น3 ั นถึ ง แม้ ในพวกต่ าง
ว่ า ในพระเยซู ค ริ ส ต์ ข้ าพเจ้ าได้ ชาติ ก ็ไม่ มี เลย คื อเรื( องมี ว่ า
ให้ กํา เนิ ดแก่ ท่ านโดยข่ า วประ- คนหนึ( งได้ เอาภรรยาของบิ ดามา
เสริฐ
เป็ นภรรยาของตน
16 เหตุฉะนั3 น ข้ าพเจ้ าจึ งขอให้ 2 และพวกท่ า นยั ง ผยองแทนที(
ท่านทําตามอย่ างข้ าพเจ้ า
จะเป็ นทุ กข์เป็ นร้ อน ที(จะตัดคน
17 เพราะเหตุ น3 ี ข้ าพเจ้ าจึ งได้ ใช้ ที( ก ระทํา ผิ ด เช่ น นี3 ออกเสี ยจาก
ทิ โมธี ลู กที( รั กของข้ าพเจ้ า ซึ( ง พวกท่าน
เป็ นคนสั ตย์ ซ(ื อในองค์ พ ระผู้ 3แม้ ว่ า ตั วข้ า พเจ้ า ไม่ ได้ อยู่ กั บ
เป็ นเจ้ าให้ มาหาท่ าน เพื( อนํา พวกท่าน แต่ ใจของข้ าพเจ้ าก็อยู่
ท่ า นให้ ระลึ ก ถึ งแบบการประ- ด้ วย ข้ าพเจ้ าได้ ตัดสินลงโทษคน
พฤติ ของข้ าพเจ้ าในพระคริ สต์ ที( ได้ กระทําผิ ดเช่ นนั3 นเสมือนว่ า
ตามที( ข้ าพเจ้ าสอนอยู่ ในทุ ก ข้ าพเจ้ าได้ อยู่ ด้วย
คริสตจักร
4ในพระนามของพระเยซู คริ สต์
18 แต่ บางคนทํา ผยองราวกั บ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าของเรา เมื( อ
ข้ าพเจ้ าจะไม่ มาหาท่าน
ท่ านทั3 งหลายประชุ ม กั น และใจ
19 แต่ ถ้ าองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าทรง ของข้ าพเจ้ าร่ วมอยู่ ด้ วย พร้ อม
โปรด ข้ าพเจ้ าจะมาหาท่านในไม่ ทั3 งฤทธิ2 เดชของพระเยซู คริ สต์
ช้ านี3 และข้ าพเจ้ าจะหยั( งดู มิใช่ องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าของเรา
ถ้ อยคํา ของคนที( ผยองเหล่ านั3 น 5 พวกท่ า นจงมอบคนนั3 นไว้ ให้
แต่ จะหยั( งดูฤทธิ2 อาํ นาจของเขา
ซาตานทําลายเนื3 อหนังเสีย เพื( อ
20 เพราะว่ าอาณาจั กรของพระ ให้ จิ ตวิ ญญาณของเขารอดในวั น
เจ้ ามิใช่ เรื( องของคําพูด แต่ เป็ น ของพระเยซูเจ้ า
เรื( องฤทธิ2 เดช
ความบาปที ไม่ ได้รบั
21 ท่ านจะเอาอย่ างไร จะให้
การเตื อนสติ
ข้ าพเจ้ าถื อ ไม้ เรี ย วมาหาท่ า น
ก็แพร่ ขยายไปเหมือนเชื อ
หรื อจะให้ ข้ าพเจ้ ามาด้ วยความ 6การที( ท่านอวดอ้ างนั3 นไม่ ดีเลย
รักและด้ วยใจอ่ อนสุภาพ
ท่ า นไม่ ร้ ู หรื อ ว่ า เชื3 อขนมเพี ยง
การตัดสินลงโทษ
นิ ดเดี ยวย่ อมทําให้ แป้ งดิ บฟู ท3 ั ง
การล่ วงประเวณี
ก้ อน
มี ข่าวเล่ าลื อว่ าในพวกท่ านมี 7ดั งนั3 นจงชําระเชื3 อเก่ าเสี ยเพื( อ
การผิดประเวณี และการผิด ท่ านจะได้ เป็ นแป้ งดิ บก้ อนใหม่

5

(?H) ? คร ??:? (?C) กจ ?G:EE (?A) ? คร F:E (?G) กจ ?A:E? (EL) ? คร E:J
(E?) E คร ?L:E (?) ลนต ?A:H-A (E) ? คร J:?A; E คร C:C-?L (I) คส E:F
(J) มธ ?A:EL; ยน EL:EI (F) กจ EH:?A; ? ทธ ?:EL (H) ? คร I:E? (C) อสย FI:C
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? โครินธ์ F, H
หน้ า 2294
เหมื อนขนมปั งไร้ เชื3 อ เพราะ ในมิใช่ หรือ
พระคริ สต์ ผ้ ู ทรงเป็ นปั ส กาของ 13 ส่ วนคนภายนอกนั3 นพระเจ้ า
เรา ได้ ถู กฆ่ าบู ชาเพื( อเราเสี ย จะทรงตัดสินลงโทษ เหตุฉะนั3 น
แล้ ว
จงกํา จั ด คนชั( วช้ านั3 นออกจาก
8เหตุ ฉะนั3 นให้ เราถื อปั สกานั3 น พวกท่านเสียเถิด
มิ ใ ช่ ด้ วยเชื3 อเก่ า หรื อ ด้ วยเชื3 อ
คริ สเตี ยนไม่ ควรจะเป็ น
ของความชั( วช้ าเลวทราม แต่
ความกันต่ อหน้าคนไม่ เชื อ
ด้ วยขนมปั งไร้ เชื3 อคื อความจริ ง
ในพวกท่ านมี ผ้ ู ใดหรื อ ถ้ า
ใจและความจริง
เป็ นความกับคนอื( น จะอาจ
9 ข้ าพเจ้ าได้ เขี ยนจดหมายถึ ง ไปว่ าความกั นต่ อหน้ าคนอธรรม
ท่ านว่ า อย่ าคบกั บคนที( ล่ วง และไม่ ไปว่ าต่ อหน้ าวิสุทธิชน
ประเวณี
2ท่ านไม่ ร้ ู หรื อว่ า วิ สุ ทธิ ชนจะ
10 แต่ ซ(ึ งท่ านจะคบคนชาวโลก พิ พากษาโลก และถ้ าพวกท่ าน
นี3 ท(ีเป็ นคนล่ วงประเวณี คนโลภ จะพิ พากษาโลก ท่านไม่ สมควร
คนฉ้ อโกง หรือคนถือรูปเคารพ จะพิ พากษาความเรื( องเล็กน้ อย
ข้ าพเจ้ ามิ ได้ ห้ ามเสี ยที เ ดี ยว ที(สุดหรือ
เพราะว่ าถ้ าห้ ามอย่ า งนั3 นแล้ ว 3ท่ านไม่ ร้ ู หรื อว่ า เราจะต้ อง
ท่านก็ต้องออกไปเสียจากโลกนี3
พิพากษาพวกทู ตสวรรค์ ถ้ าเช่ น
เราควรแยกตัวจาก
นั3 นจะยิ( งเป็ นการสมควรสั กเท่ า
พี น้องคริ สเตี ยนที กําลัง
ใดที( เราจะพิ พากษาตั ดสิ นความ
เรื( องของชี วิตนี3
ดํารงชี วิตอยู่ ในความบาป
11 แต่ บั ดนี3 ข้ าพเจ้ าเขี ยนบอก 4ฉะนั3 น ถ้ าพวกท่ านเป็ นความ
ท่ านว่ า ถ้ าผู้ ใดได้ ช(ื อว่ าเป็ น กั นเรื( องชี วิตนี3 ท่ านจะตั3 งคนที(
พี( น้ องแล้ ว แต่ ยังล่ วงประเวณี คริ ส ตจั ก รนั บถื อ น้ อยที( สุ ด ให้
เป็ นคนโลภ เป็ นคนถือรูปเคา- ตัดสินหรือ
รพ เป็ นคนปากร้ าย เป็ นคนขี3 5 ข้ าพเจ้ ากล่ าวดั ง นี3 ก็ เ พื( อให้
เมา หรือเป็ นคนฉ้ อโกง อย่ าคบ ท่ านละอายใจ ในพวกท่ านไม่
กั บคนอย่ างนั3 นแม้ จะกินด้ วยกัน มี สั กคนหนึ( งหรื อที( มี สติ ปั ญญา
สามารถชํา ระความระหว่ างพี(
ก็อย่ าเลย
12 ไม่ ใช่ หน้ าที( ของข้ าพเจ้ าที( จะ น้ อง
ไปตั ดสิ นลงโทษคนภายนอก 6แต่ พ(ี น้ องกั บพี( น้ องต้ องไปว่ า
ท่านจะต้ องตัดสินลงโทษคนภาย ความกั น ต่ อหน้ าคนที( ไม่ เชื( อ

6

(A) อพย ?E:?F; พบญ ?H:I; มธ ?H:H (G) E คร H:?J; อฟ F:??; E ธส I:H
(?L) ยน ?C:?F (??) มธ ?A:?C; กท E:?E (?I) พบญ ?I:F; ?C:C, ?E; ? คร F:E
(?) ดนล C:EE; มธ ?G:EA (E) สดด JG:?J (I) E ปต E:J
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หน้ า 2295
? โครินธ์ H
อย่ างนั3 นหรือ
ได้ แต่ ข้ าพเจ้ าไม่ ยอมอยู่ ใต้
7เหตุ ฉะนั3 นเพราะพวกท่ านไป อํานาจของสิ( งใดเลย
เป็ นความกัน บัดนี3 ท่านก็ตกจาก
จงหนีจากการล่ วงประเวณี
ระดับที(ควรแล้ ว ทําไมท่านจึงไม่ 13 อาหารมีไว้ สาํ หรับท้ อง และ
ทนต่ อการร้ ายซึ( งเขาทํา แก่ ท่ าน ท้ องก็สาํ หรับอาหาร แต่ พระเจ้ า
ทําไมท่านจึงไม่ ยอมถู กโกง
จะทรงให้ ทั3 งท้ องและอาหารสิ3 น
8แต่ ท่ านเองกลั บทําร้ ายกั นและ สูญไป แล้ วร่ างกายนั3 นไม่ ได้ มีไว้
โกงกั นในระหว่ างพวกพี( น้ อง สําหรับการล่ วงประเวณี แต่ มีไว้
ของท่านเอง
สําหรั บองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า และ
ชี วิตเดิมก่ อนถู กแยกตังไว้
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ ามี ไ ว้ สํา หรั บ
และได้รบั ความชอบธรรม
ร่ างกาย
14 พระเจ้ าได้ ทรงชุ บให้ องค์
โดยความเชื อ
9ท่ านไม่ ร้ ู หรื อ ว่ า คนอธรรมจะ พร ะ ผู้ เป็ นเจ้ าเ ป็ นขึ3 น ม า
ไม่ ได้ รั บอาณาจั ก รของพระเจ้ า ใหม่ และพระองค์จะทรงชุ บให้
เป็ นมรดก อย่ าหลงเลย คนล่ วง เราทั3 งหลายเป็ นขึ3 นมาใหม่ โดย
ประเวณี คนถื อรู ปเคารพ คน ฤทธิ2 เดชของพระองค์ด้วย
ผิ ดผั วเมี ยเขา คนนิ สั ยเหมื อน 15 ท่านไม่ ร้ ู หรือว่ า ร่ างกายของ
ท่ า นเป็ นอวั ยวะของพระคริ สต์
ผู้ หญิงหรือคนที(เป็ นกะเทย
10 คนขโมย คนโลภ คนขี3 เมา เมื( อเป็ นเช่ นนั3 น จะให้ ข้ าพเจ้ า
คนปากร้ าย คนฉ้ อโกง จะไม่ เอาอวั ยวะของพระคริ สต์ มาเป็ น
ได้ รั บอาณาจั กรของพระเจ้ าเป็ น อวั ยวะของหญิ งแพศยาได้ ห รื อ
ขอพระเจ้ าอย่ า ยอมให้ เป็ นเช่ น
มรดก
11 แต่ ก่อนมีบางคนในพวกท่าน นั3 นเลย
เป็ นคนอย่ างนั3 น แต่ ท่ านได้ รั บ 16 ท่ านไม่ ร้ ู หรื อว่ าคนที( ผู กพั น
ทรงชํา ระแล้ ว และได้ ทรงแยก กั บ หญิ ง แพศยาก็ เ ป็ นกายอั น
ตั3 งท่ านไว้ แล้ ว แต่ พระวิ ญญาณ เดียวกันกับหญิงนั3 น เพราะพระ
แห่ งพระเจ้ าของเราได้ ทรง องค์ ได้ ตรั สว่ า `เขาทั งสองจะ
ตั3 งท่ า นให้ เป็ นผู้ ชอบธรรมใน เป็ นเนื ออันเดียวกัน'
17 แต่ ส่ วนคนที( ผู กพั นกั บองค์
พระนามของพระเยซูเจ้ า
12 ข้ าพเจ้ าทําสิ( งสารพั ดได้ แต่ พระผู้ เป็ นเจ้ า ก็เป็ นอันเดียวกัน
ไม่ ใ ช่ ทุ ก สิ( งที( จะทํา ได้ นั3 นเป็ น กับพระองค์ฝ่ายจิตวิญญาณ
ประโยชน์ ข้ าพเจ้ าทําสิ( งสารพัด 18 จงหลี กเลี( ยงเสี ยจากการล่ วง
(C) สภษ EL:EE (G) กจ EL:IE; ? คร ?F:FL (??) ? คร ?E:E (?E) ? คร ?L:EI
(?I) มธ ?F:?C; รม ?J:?C (?J) รม H:F; E คร J:?J (?F) รม ?E:F; ? คร H:?I
(?H) ปฐก E:EJ; มธ ?G:F (?C) ยน ?C:E?; รม A:G (?A) รม ?:EJ; H:?E; ? คร H:G
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? โครินธ์ H, C
หน้ า 2296
ประเวณี ความบาปทุ กอย่ างที( 4 ภรรยาไม่ มี อาํ นาจเหนื อ ร่ าง
มนุ ษย์ ก ระทํา นั3 นเป็ นบาปนอก กายของตน แต่ สามี มี อาํ นาจ
กาย แต่ คนที(ล่วงประเวณีน3 ั นทํา เหนือร่ างกายของภรรยา ทํานอง
ผิดต่ อร่ างกายของตนเอง
เดี ยวกั น สามี ไ ม่ มี อาํ นาจเหนื อ
ร่ างกายของคริ สเตี ยน
ร่ างกายของตน แต่ ภรรยามี
อํานาจเหนือร่ างกายของสามี
เป็ นวิหารของ
,
5อย่ าปฏิเสธการอยู่ ร่ วมกั นเว้ น
พระวิญญาณบริ สุทธิ
19 ท่านไม่ ร้ ู หรือว่ า ร่ างกายของ แต่ ได้ ตกลงกั นเป็ นการชั( วคราว
ท่ านเป็ นวิ หารของพระวิ ญญาณ เพื( ออุทิศตั วในการถื ออดอาหาร
บริ สุทธิ2 ซึ( งสถิ ตอยู่ ในท่าน ซึ( ง และการอธิษฐาน แล้ วจึงค่ อยมา
ท่ านได้ รั บจากพระเจ้ า ท่ านไม่ อยู่ ร่ วมกั นอี ก เพื( อมิ ให้ ซาตาน
ชั กจู ง ให้ ทํา ผิ ด เพราะตั วอดไม่
ใช่ เจ้ าของตัวท่านเอง
20 พระเจ้ าได้ ทรงซื3 อท่านไว้ แล้ ว ได้
ตามราคา เหตุ ฉะนั3 นท่ านจง 6ข้ า พเจ้ ากล่ าวเช่ นนี3 โดยได้ รั บ
ถวายพระเกี ยรติ แด่ พระเจ้ าด้ วย อนุ ญาต มิใช่ เป็ นพระบัญชา
ร่ างกายของท่ าน และด้ วยจิ ต 7 ข้ าพเจ้ าปรารถนาที( จะให้ ทุ ก
วิ ญญาณของท่ าน ซึ( งเป็ นของ คนเป็ นเหมื อนข้ าพเจ้ า แต่ ทุ ก
คนก็ได้ รั บของประทานจากพระ
พระเจ้ า
เจ้ าเหมาะกั บตัว คนหนึ( งได้ รั บ
คําแนะนําสําหรับ
อย่ างนี3 และอี กคนหนึ( งได้ รั บ
คู่ สมรสของคริ สเตี ยน
แล้ วเรื( องที( พวกท่ านเขี ยน อย่ างนั3 น
มาถึงข้ าพเจ้ านั3 น ขอตอบว่ า 8เหตุ ฉะนั3 นข้ าพเจ้ าขอกล่ าวแก่
การที(ผ้ ู ชายไม่ ยุ่ งเกี( ยวกั บผู้ หญิง คนที(ยังเป็ นโสดและพวกแม่ ม่าย
ว่ า การที(เขาจะอยู่ เหมือนข้ าพเลยก็ดีแล้ ว
2แต่ เพื( อป้ องกั น การล่ วงประ- เจ้ าก็ดีแล้ ว
เวณี ผู้ ชายทุ กคนควรมี ภรรยา 9แต่ ถ้ าเขายั3 งใจไม่ ได้ ก็จ งแต่ ง
เป็ นของตนและผู้ หญิ งทุ กคนมี งานเสียเถิด เพราะแต่ งงานเสีย
ก็ดี กว่ ามี ใจเร่ าร้ อนด้ วยกามราสามีเป็ นของตน
3 สามี พึ งประพฤติ ต่ อภรรยา คะ
ตามควร และภรรยาก็พึ งประ- 10 ส่ วนคนที( แต่ งงานแล้ วข้ าพพฤติ ต่ อสามี ต ามควรเช่ นเดี ยว เจ้ าขอสั( ง มิใช่ ข้าพเจ้ าสั( งเอง แต่
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าทรงบั ญชาว่ า
กัน

7

(?G) ยน E:E?; รม ?J:C (EL) กจ EL:EA; ? คร C:EI (?) ? คร C:A (I) อพย E?:?L
(F) ยอล E:?H; ? ธส I:F (H) E คร A:A (C) กจ EH:EG (A) ? คร C:?, EH
(G) ? ทธ F:?J (?L) มลค E:?J; มธ F:IE; มก ?L:H-?L
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หน้ า 2297
? โครินธ์ C
อย่ าให้ ภรรยาทิ3งสามี
ท่านจะรู้ ได้ ว่าท่ านจะช่ วยสามี ให้
11 แต่ ถ้ านางทิ3 งสามี ไปอย่ าให้ รอดได้ หรื อไม่ โอ ท่ านผู้ เป็ น
นางไปมี สามี ใหม่ หรื อไม่ ก ็ให้ สามี ไฉนท่ านจะรู้ ได้ ว่ าท่ านจะ
นางกลั บมาคื นดี กับสามี เก่ าและ ช่ วยภรรยาให้ รอดได้ หรือไม่
ขออย่ าให้ สามี ห ย่ าร้ างภรรยา
จงพอใจในฐานะที เป็ นอยู่
เลย
17 แต่ ตามที( พระเจ้ าได้ ทรง
คําแนะนําสําหรับคริ สเตี ยน
ประทานฐานะแก่ แต่ ละคนอย่ าง
ที สามีหรื อภรรยา
ไร เมื( อองค์พระผู้ เป็ นเจ้ าได้ ทรง
เรียกให้ เขามาแล้ ว ก็ให้ เขาดํารง
ยังไม่ เชื อในพระเจ้า
12 ข้ าพเจ้ าขอกล่ าวแก่ คนอื( นๆ อยู่ ในฐานะนั3 น ข้ าพเจ้ าขอสั( งให้
นอกจากพวกนี3 (องค์ พระผู้ คริสตจักรทั3งหมดทําตามดังนั3 น
เป็ นเจ้ ามิได้ ตรัส) ว่ า ถ้ าพี( น้อง 18 มี ช ายคนใดที( พระเจ้ าทรง
คนใดมี ภรรยาที( ไม่ เชื( อและนาง เรี ยกเมื( อเขาได้ รั บพิ ธี เข้ าสุ หนั ต
พอใจที( จะอยู่ กั บสามี สามี ก ็ไม่ แล้ วหรื อ อย่ าให้ เขากลั บเป็ น
เหมื อ นคนที( ไม่ ได้ เข้ าสุ ห นั ต
ควรหย่ านาง
13 ถ้ าหญิ งคนใดมี สามี ท(ี ไม่ เชื( อ หรื อ มี ชายคนใดที( พระเจ้ าทรง
และสามี พอใจที( จะอยู่ กั บ นาง เรี ยกเมื( อเขามิ ได้ เข้ าสุ หนั ตหรื อ
อย่ าให้ เขาเข้ าสุหนัตเลย
นางก็ไม่ ควรหย่ าสามีน3 ั นเลย
14 ด้ วยว่ า สามี ท(ี ไม่ เชื( อนั3 นได้ 19 การเข้ าสุ หนั ตไม่ สาํ คั ญอะไร
รั บการทรงชํา ระให้ บริ สุ ทธิ2 ทาง และการไม่ เ ข้ าสุ หนั ต ไม่ สาํ คั ญ
ภรรยา และภรรยาที( ไม่ เชื( อก็ได้ อะไร แต่ การรั กษาพระบั ญญั ติ
รั บการทรงชํา ระให้ บริ สุ ทธิ2 ทาง ของพระเจ้ านั3 นสําคัญ
สามี มิ ฉะนั3 นลู กของท่ านก็เป็ น 20 ให้ ทุกคนอยู่ ในฐานะที(เขาอยู่
มลทิ น แต่ บั ดนี3 ลู กเหล่ านั3 นก็ เมื( อพระเจ้ าทรงเรียกนั3 น
21 พระเจ้ าทรงเรี ยกท่ านเมื( อยั ง
บริสุทธิ2
15 แต่ ถ้ าคนที( ไม่ เชื( อจะแยกไป เป็ นทาสอยู่ หรื อ ก็อย่ ากระวน
ก็จงให้ เขาไปเถิด เรื( องเช่ นนี3 ไม่ กระวายเพราะการเป็ นทาสนั3 น
จํา เป็ นที( พี( น้ องชายหญิ ง จะผู ก แต่ ถ้ าท่ านสามารถไถ่ ตั วออกได้
มั ดให้ จํา ใจอยู่ ด้ วยกั น เพราะ ก็ควรไถ่ ดีกว่ า
ว่ าพระเจ้ าได้ ทรงเรี ยกเราให้ อยู่ 22 เพราะผู้ ใดที( องค์ พระผู้ เป็ น
เจ้ าทรงเรี ยกเมื( อยั งเป็ นทาสอยู่
อย่ างสงบ
16 โอ ท่ านผู้ เป็ นภรรยา ไฉน ผู้ นั3 นเป็ นเสรี ชนขององค์ พระผู้
(?J) มลค E:?F (?F) รม ?E:?A (?H) รม ??:?J; ? ปต I:? (?C) ? คร J:?C
(?A) กจ ?F:? (?G) ยน ?F:?J; รม E:EC, EG; กท I:EA; F:H; H:?F; คส I:??
(EE) ยน A:IH; รม H:?A; ? คร G:E?; กท F:?I; อฟ H:H; คส I:EJ; ฟม ?:?H
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? โครินธ์ C
หน้ า 2298
เป็ นเจ้ า เช่ นเดี ยวกั นคนที( รั บ เนื3 อหนั ง แต่ ข้าพเจ้ าปรารถนา
การทรงเรียกเมื( อเป็ นเสรีชน คน ที( จะให้ ท่ านพ้ นจากความยุ่ งยาก
นั3 นเป็ นผู้ รับใช้ ของพระคริสต์
นั3 น
23 พระเจ้ าทรงซื3 อท่ า นไว้ แล้ ว 29 พี( น้ องทั3 งหลาย ข้ าพเจ้ า
ตามราคา อย่ าเข้ าเป็ นทาสของ หมายความว่ ายุคนี3 ก็ส3 ั นมากแล้ ว
มนุ ษย์เลย
ตั3 งแต่ น3 ี ไปให้ คนเหล่ า นั3 นที( มี
24 พี( น้ องทั3 งหลาย ท่ านทุ กคน ภรรยาดําเนิ นชี วิตเหมื อนกั บไม่
ดํา รงอยู่ ในฐานะอั นใดเมื( อพระ มีภรรยา
เจ้ าทรงเรี ยก ก็ให้ ผ้ ู นั3 นอยู่ กั บ 30 และให้ คนที( เศร้ าโศกเป็ น
พระเจ้ าในฐานะนั3 น
เหมื อนกั บมิ ได้ เศร้ าโศก และ
คําแนะนําสําหรับ
ผู้ ท(ี ช(ื นชมยิ นดี ให้ ได้ เป็ นเหมื อน
หญิงสาวพรหมจารี และแม่ ม่าย กั บมิ ได้ ช(ื นชมยินดี และผู้ ท(ี ซ3 ื อ
25 แล้ วเรื( องหญิ งสาวพรหมจารี ก็ให้ ดาํ เนินชี วิตเหมือนกั บว่ าเขา
นั3 น ข้ าพเจ้ าไม่ ได้ รับพระบัญชา ไม่ มีกรรมสิทธิ2 เหนืออะไรเลย
จากองค์พระผู้ เป็ นเจ้ า แต่ ข้าพ- 31 และคนที( ใช้ ของโลกนี3 ให้ เป็ น
เจ้ าก็ขอออกความเห็นในฐานะที( เหมื อ นกั บมิ ไ ด้ ใช้ อย่ า งเต็ ม ที(
เป็ นผู้ ได้ รั บพระเมตตาจากองค์ เลย เพราะความนิ ยมของโลกนี3
พระผู้ เป็ นเจ้ าให้ เป็ นผู้ ที( ไว้ ใจ กําลังล่ วงไป
32 ข้ าพเจ้ าอยากให้ ท่ านพ้ นจาก
ได้
26 ฉะนั3 นเพราะเหตุ ค วามยาก ความสาละวนวุ่ นวาย ฝ่ ายคนที(
ลําบากที(มีอยู่ ในเวลานี3 ข้ าพเจ้ า ไม่ มี ภรรยาก็สาละวนในการงาน
เห็นว่ า ทุ กคนควรจะอยู่ อย่ างที( ขององค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า เพื( อจะ
ทํา สิ( งซึ( งเป็ นที( พอพระทั ยองค์
เขาอยู่ เดีX ยวนี3
27 ท่ านมี ภรรยาแล้ วหรื อ อย่ า พระผู้ เป็ นเจ้ า
หาช่ องที(จะหย่ าภรรยาเลย ท่าน 33 แต่ ค นที( มี ภ รรยาแล้ วก็ สาหย่ าจากภรรยาแล้ วหรือ อย่ าหา ละวนในการงานของโลกนี3 เพื( อ
จะทําสิ( งที(พอใจของภรรยา
ภรรยาเลย
28 ถ้ าท่ านจะแต่ งงานก็ ไ ม่ มี 34 มี ความแตกต่ างกั นด้ วยระความผิ ด
และถ้ าหญิ งสาว หว่ า งภรรยาและสาวพรหมจารี
พรหมจารี จะแต่ งงานก็ ไ ม่ มี หญิ งที( ยั ง ไม่ แต่ งงานก็ สาละวน
ความผิ ด แต่ คนที( แต่ งงานนั3 น ในการงานขององค์ พระผู้ เป็ น
คงจะต้ องยุ่ งยากลํา บากในฝ่ าย เจ้ า เพื( อจะได้ เป็ นคนบริสุทธิ2 ท3 ัง
(EI) ลนต EF:JE; ? คร H:EL; ? ปต ?:?A-?G; วว F:G (EJ) อฟ H:F-A; คส I:EE-EJ
(EF) E คร J:?; ? ทธ ?:?E (EH) ? คร C:?, A (EG) รม ?I:??; ? คร C:I?; ? ปต J:C
(I?) สดด IG:H; ? คร C:EG; ยก ?:?L; ? ปต ?:EJ (IE) ? ทธ F:F (IJ) ลก ?L:JL
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หน้ า 2299
? โครินธ์ C, A
กายและจิ ตใจ แต่ หญิ งที( มี สามี 40 แต่ ตามความเห็ นของข้ าพแล้ วก็ ส าละวนในการงานของ เจ้ าก็ เห็ นว่ า ถ้ านางอยู่ คนเดี ยว
โลกนี3 เพื( อจะทํา สิ( งซึ( งเป็ นที( พอ จะเป็ นสุ ขกว่ า และข้ าพเจ้ าคิ ด
ใจของสามี
ว่ าพระวิ ญญาณของพระเจ้ าทรง
35 ข้ าพเจ้ าว่ าอย่ างนี3 ก็เพื( อเป็ น สถิตอยู่ ฝ่ายข้ าพเจ้ าด้ วย
ประโยชน์ ของท่ าน มิ ใช่ จะเอา
อาหารที ถวายแก่ รูปเคารพ
บ่ วงบาศคล้ องท่านแต่ เพื( อความ
แล้ วเรื( องของที( เขาบู ช าแก่
เป็ นระเบี ยบ ให้ ท่ านปฏิ บั ติ
รู ปเคารพนั3 น เราทั3 งหลาย
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าโดยปราศจาก ทราบแล้ วว่ า เราทุ กคนต่ างก็มี
ใจสองฝักสองฝ่ าย
ความรู้ ความรู้ น3 ั นทําให้ ลาํ พอง
36 แต่ ถ้ าชายใดคิ ดว่ าเขาปฏิบัติ แต่ ความรักเสริมสร้ างขึ3 น
ต่ อ สาวพรหมจารี ของเขาอย่ า ง 2ถ้ าผู้ ใดถื อว่ าตั วรู้ ส(ิ งใดแล้ ว ผู้
สมควรไม่ ได้ และถ้ าหญิ งนั3 นมี นั3 นยังไม่ ร้ ู ตามที(ตนควรจะรู้
อายุ ผ่ านวั ยหนุ่ มสาวแล้ ว และ 3แต่ ถ้ าผู้ ใดรั กพระเจ้ า พระ
ต้ องทํา อย่ า งใดอย่ า งหนึ( งก็ ให้ องค์กท็ รงรู้ จักผู้ น3 ั น
เขาทํา ตามปรารถนา จงให้ เขา 4ฉะนั3 นเรื( องการกินอาหารที( เขา
แต่ งงานเสีย เขาไม่ ได้ ทาํ ผิ ดสิ( ง ได้ บูชาแก่ รูปเคารพนั3 น เรารู้ อยู่
ใด
แล้ วว่ า รู ปนั3 นไม่ มี ตั วมี ต นเลย
37 แต่ ชายใดที(ต3 ั งใจแน่ วแน่ และ ในโลกและพระเจ้ าองค์ อ(ื นไม่ มี
เห็นว่ าไม่ มี ความจําเป็ น แต่ เขา มีแต่ พระเจ้ าองค์เดียว
บังคับใจตนเองได้ และตั3 งใจว่ า 5ถึ งแม้ จะมี ส(ิ งต่ า งๆในสวรรค์
จะให้ หญิ งนั3 นเป็ นพรหมจารี ต่ อ และในแผ่ นดิ นโลกที( เขาเรี ยกว่ า
ไป เขาก็กระทําดีแล้ ว
"พระ" (ก็เป็ นเหมือนมีพระมาก
38 เหตุ ฉะนั3 นผู้ ใดที( ให้ หญิ งนั3 น และเจ้ ามาก)
แต่ งงานก็ทาํ ดี อยู่ แต่ ผ้ ู ที( ไม่ ให้ 6แต่ ว่าสําหรับพวกเรานั3 นมีพระ
แต่ งงานก็ทาํ ดีกว่ า
เจ้ าองค์ เดี ยวคื อพระบิ ดา และ
39 ตราบใดที( สามี ยั ง มี ชี วิ ตอยู่ สิ( งสารพั ดทั3 งปวงบั งเกิ ดขึ3 นจาก
ภรรยาก็ ต้ องอยู่ กั บสามี ตาม พระองค์ และเราอยู่ ในพระองค์
กฎหมาย แต่ ถ้าสามีตาย นางก็ และเรามี พระเยซู คริ สต์ เจ้ าองค์
เป็ นอิ สระจะแต่ งงานกับชายใดก็ เดี ยว และสิ( งสารพั ดก็เกิ ดขึ3 น
ได้ ตามใจ ในองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า โดยพระองค์ และเราก็เป็ นมา
เท่านั3 น
โดยพระองค์

8

(IA) ฮบ ?I:J (IG) รม C:E; E คร H:?J (JL) ? คร C:H, EF; ? ธส J:A
(?) กจ ?F:EL; รม ?J:I, ?J (E) ? คร ?I:A-?E (J) พบญ J:IF, IG; H:J; อสย J?:EJ
(F) ยน ?L:IJ (H) มลค E:?L; ยน ?:I; ?I:?I; กจ ?C:EA; รม F:??
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? โครินธ์ A, G
หน้ า 2300
7มิ ใช่ ว่ าทุ กคนมี ความรู้ อย่ างนี3 อีกต่ อไป เพราะเกรงว่ า ข้ าพเพราะมี บางคนมี จิ ต สํา นึ ก ผิ ด เจ้ าจะทํา ให้ พี( น้ องต้ องหลงผิ ด
ชอบเรื( องรู ปเคารพว่ า เมื( อได้ ไป
กิ นอาหารนั3 นก็ถื อว่ า เป็ นของ
เปาโลอ้างสิทธิ
บู ชาแก่ รูปเคารพจริ งๆ และจิ ต
ของอัครสาวก
สํานึ กผิ ดชอบของเขายั งอ่ อนอยู่
ที เขาควรจะได้รบั
จึงเป็ นมลทิน
ข้ าพเจ้ ามิ ได้ เป็ นอั ค รสาวก
8 อาหารไม่ เ ป็ นเครื( องที( ทํา ให้
หรือ ข้ าพเจ้ ามิได้ มีเสรีภาพ
พระเจ้ าทรงโปรดปรานเรา ถ้ า หรื อ ข้ าพเจ้ ามิ ได้ เห็ นพระเยซู
เรากิ น เราก็ไม่ ได้ อะไรเป็ น คริ สต์ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าของเรา
พิเศษ ถ้ าเราไม่ กิน เราก็ไม่ ขาด หรื อ ท่ านทั3 งหลายมิ ได้ เป็ นผล
อะไร
งานของข้ าพเจ้ าในองค์ พระผู้
9แต่ จงระวั ง อย่ าให้ เสรี ภาพ เป็ นเจ้ าหรือ
ของท่ านนั3 นทํา ให้ คนที( อ่ อนใน 2ถ้ าข้ าพเจ้ ามิ ได้ เป็ นอั ครสาวก
ความเชื( อหลงผิดไป
ในสายตาของคนอื( น ข้ าพเจ้ า
10 เพราะว่ า ถ้ าผู้ ใดเห็นท่ านที( ก็ยั งคงเป็ นอั ครสาวกในสายตา
มี ความรู้ เอนกายลงรั บประทาน ของท่ านอย่ างไม่ ต้ องสงสั ย
ในวิหารของรูปเคารพ จิตสํานึก เพราะพวกท่ านคื อตราตําแหน่ ง
ผิ ดชอบที( อ่ อนของคนนั3 นจะไม่ อั ค รสาวกของข้ าพเจ้ าในองค์
เหิ มขึ3 นทํา ให้ เขาบั งอาจกิ นของ พระผู้ เป็ นเจ้ า
ที(ได้ บูชาแก่ รูปเคารพนั3 นหรือ
3 ถ้ าผู้ ใดสอบสวนข้ าพเจ้ า
11 โดยความรู้ ของท่ าน พี( น้ อง ข้ าพเจ้ าก็จะบอกว่ า
ที(มีความเชื( ออ่ อน ซึ( งพระคริสต์ 4 เราไม่ มี สิ ท ธิ2 ที( จะกิ น และดื( ม
ได้ ทรงยอมวายพระชนม์เพื( อเขา หรือ
จะต้ องพินาศไป
5เราไม่ มี สิ ทธิ2 ท(ี จะพาพี( น้ องซึ( ง
12 เมื( อท่ า นทํา ผิ ด เช่ นนั3 นต่ อ เป็ นภรรยาไปไหนๆด้ วยกั น
พวกพี( น้อง และทําร้ ายจิตสํานึก เหมื อนอย่ างอั ครสาวกอื( นๆและ
ผิดชอบที(อ่อนของเขา ท่านก็ได้ บรรดาน้ องชายขององค์ พระผู้
ทําผิดต่ อพระคริสต์
เป็ นเจ้ าและเคฟาสหรือ
13 เหตุ ฉะนั3 นถ้ าอาหารเป็ นเหตุ 6เฉพาะข้ า พเจ้ า และบารนาบั ส
ที( ทาํ ให้ พี( น้ องของข้ าพเจ้ าหลง เท่ านั3 นหรือที(ไม่ มีสิ ทธิ2 จะเลิ กทํา
ผิดไป ข้ าพเจ้ าจะไม่ กินเนื3 อสัตว์ งานหาเลี3 ยงชี พ

9

(C) รม ?J:?J; ? คร ?L:EA (A) รม ?J:?C (G) รม ?E:?I; กท F:?I (?L) ? คร ?L:EA
(??) รม ?J:?F, EL (?E) มธ EF:JL (?I) รม ?J:E? (?) กจ G:?F; ? คร I:H; J:?F
(E) E คร ?E:?E (J) ? ธส E:H, G (F) มธ A:?J; ?I:FF (H) กจ J:IH
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หน้ า 2301
? โครินธ์ G
ผู ป้ ระกาศข่ าวประเสริ ฐ
ที(จะได้ รับยิ( งกว่ าเขาอีกหรือ ถึง
กระนั3 นเราก็ มิ ไ ด้ ใช้ สิ ทธิ2 นี3 เลย
ก็ควรได้รบั การเลี ยงชี พ
แต่ ยอมทนทุ กข์ ยากสารพั ดเพื( อ
ด้วยข่ าวประเสริ ฐนัน
7ใครบ้ างที( เป็ นทหารไปในการ เราจะไม่ เ ป็ นอุ ปสรรคขั ด ขวาง
ศึ ก สงครามและต้ องกิ น เสบี ยง ข่ าวประเสริฐของพระคริสต์
13 ท่ านไม่ ร้ ู หรือว่ าคนที( ปรนนิของตั วเอง หรื อใครบ้ างที( ทาํ
สวนปลู กต้ นองุ่ น และมิ ได้ กิ น บั ติ เรื( องสิ( งบริ สุ ทธิ2 ก็ กิ นอาหาร
ผลองุ่ นในสวนนั3 น หรือใครบ้ าง ของพระวิหาร และคนปรนนิบัติ
ที( เลี3 ยงสั ต ว์ และมิ ไ ด้ กิ น นํา3 นม ที( แท่ นบู ชาก็ รั บ ส่ วนแบ่ งจาก
แท่นบูชานั3 น
ของฝูงสัตว์น3 ั น
8ข้ าพเจ้ ากล่ าวอย่ างนี3 ตามอย่ าง 14 ทํานองเดี ยวกั น องค์ พระผู้
มนุ ษย์หรือ พระราชบัญญัติมิได้ เป็ นเจ้ าได้ ทรงบั ญชาไว้ ว่ า คน
ที( ประกาศข่ า วประเสริ ฐควรได้
กล่ าวอย่ างนี3 เหมือนกันหรือ
9 เพราะว่ าในพระราชบั ญญั ติ รั บ การเลี3 ยงชี พด้ วยข่ า วประของโมเสสเขี ยนไว้ ว่ า `อย่ าเอา เสริฐนั3 น
ตะกร้ า ครอบปากวั ว เมื  อมั น 15 แต่ ข้ าพเจ้ าไม่ ได้ ใช้ สิ ทธิ2
กํา ลังนวดข้าวอยู่ ' พระเจ้ าทรง เหล่ านี3 เลย ที(ข้าพเจ้ าเขียนเรื( อง
นี3 ก็ มิ ใช่ เพื( อจะให้ เขากระทํา
เป็ นห่ วงวัวหรือ
10 หรื อพระองค์ ได้ ตรั สเพื( อ อย่ างนั3 นแก่ ข้ าพเจ้ า เพราะ
ประโยชน์ ของเราทั3 งหลาย แท้ ข้ า พเจ้ ายอมตายเสี ยดี ก ว่ าที( จะ
จริงคํานั3 นท่านเขียนไว้ เพื( อประ- ให้ ผู้ ใดทํา ลายเกี ยรติ อั น นี3 ของ
โยชน์ ของเราทั3 งหลาย ให้ คนที( ข้ าพเจ้ า
ไถนาไถด้ วยความหวั งใจ และ 16 เพราะถึ งแม้ ว่าข้ าพเจ้ าประให้ คนที( นวดข้ าวนวดด้ วยความ กาศข่ าวประเสริ ฐนั3 นข้ าพเจ้ าไม่
หวั งใจว่ าจะได้ ประโยชน์ ต ามที( มีเหตุท(ีจะอวดได้ เพราะจําเป็ น
ที( ข้ าพเจ้ าจะต้ องประกาศ ถ้ า
เขาหวัง
11 ถ้ าเราได้ หว่ า นของสํา หรั บ ข้ าพเจ้ าไม่ ประกาศข่ าวประเสริ ฐ
จิ ตวิ ญญาณให้ แก่ ท่ าน แล้ วจะ วิบัติจะเกิดแก่ ข้าพเจ้ า
มากไปหรื อ ที( เราจะเกี( ยวของ 17 เพราะถ้ าข้ าพเจ้ าประกาศ
อย่ างเต็มใจ ข้ าพเจ้ าก็จะได้
สําหรับเนื3 อหนังจากท่าน
12 ถ้ าคนอื( นมี สิ ทธิ2 ที( จะได้ รั บ บําเหน็จ แต่ ถ้ากระทําการประประโยชน์จากท่าน เราไม่ มีสิทธิ2 กาศนั3 นโดยฝื นใจ ก็ยังเป็ นการ
(C) พบญ EL:H; ยน E?:?F; E คร ?L:J (G) พบญ EF:J (?L) E ทธ E:H (??) รม ?F:EC
(?E) กจ ?A:I; E คร ??:?E (?I) ลนต H:?H; กดว ?A:A-I? (?J) มธ ?L:?L; กท H:H
(?F) กจ ?A:I; EL:II; E คร ??:?L (?H) รม ?:?J (?C) ? คร I:A, ?J; G:?A; กท E:C
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? โครินธ์ G, ?L
หน้ า 2302
ที( ทรงมอบหน้ าที( ประกาศข่ า ว ทุ กชนิ ดต่ อคนทั3 งปวง เพื( อจะ
ประเสริฐไว้ ให้ ข้าพเจ้ ากระทํา
ช่ วยเขาให้ รอดได้ บ้างโดยทุ กวิ ถี
18 แล้ วอะไรเล่ าจะเป็ นบําเหน็จ ทาง
ของข้ าพเจ้ า คื อเมื( อข้ าพเจ้ า 23 ข้ าพเจ้ าทําอย่ างนี3 เพราะเห็น
ประกาศข่ าวประเสริ ฐ ข้ าพเจ้ า แก่ ข่าวประเสริฐ เพื( อข้ าพเจ้ าจะ
ได้ ประกาศข่ าวประเสริ ฐของ ได้ มีส่วนกับท่านในข่ าวประเสริฐ
พระคริสต์โดยไม่ คิดค่ าจ้ าง เพื( อ นั3 น
จะไม่ ได้ ใช้ สิ ทธิ2 ในข่ าวประเสริ ฐ 24 ท่ านไม่ ร้ ู หรื อว่ าคนเหล่ านั3 น
นั3 นอย่ างเต็มที(
ที( ว(ิ งแข่ งกั น ก็ว(ิ งด้ วยกั นทุ กคน
เปาโลยอมทําทุกวิถีทาง
แต่ คนที( ได้ รั บรางวั ลมี คนเดี ยว
เหตุฉะนั3 นจงวิ( งเพื( อชิ งรางวั ลให้
เพื อจะนําจิ ตวิญญาณ
19 เพราะถึ ง แม้ ว่ าข้ าพเจ้ ามิ ได้ ได้
อยู่ ในบั งคั บของผู้ ใด ข้ าพเจ้ าก็ 25 ฝ่ ายนั ก กี ฬ าทุ กคนก็ เ คร่ ง
ยั ง ยอมตั วเป็ นทาสคนทั3 งปวง ครัดในระเบียบทุ กอย่ าง แล้ วเขา
กระทําอย่ างนั3 นเพื( อจะได้ มงกุ ฎ
เพื( อจะได้ ชนะใจคนมากยิ( งขึ3 น
20 ต่ อพวกยิ ว ข้ าพเจ้ าก็ทาํ ตั ว ใบไม้ ซ(ึ งร่ วงโรยได้ แต่ เรากระทํา
เหมื อนยิ ว เพื( อจะได้ พวกยิ ว เพื( อจะได้ มงกุ ฎที(ไม่ มีวันร่ วงโรย
ต่ อพวกที( อยู่ ใต้ พระราชบั ญญั ติ เลย
ข้ าพเจ้ าก็ เป็ นเหมื อ นคนอยู่ ใต้ 26 ดั งนั3 น ส่ วนข้ าพเจ้ าวิ( งแข่ ง
พระราชบัญญัติ เพื( อจะได้ คนที( อย่ างนี3 โดยมีเป้ าหมาย ข้ าพเจ้ า
ได้ ต่ อสู้ อย่ างนี3 ไม่ ใช่ อย่ างนั ก
อยู่ ใต้ พระราชบัญญัติน3 ั น
21 ต่ อคนที( อยู่ นอกพระราช มวยที(ชกลม
บั ญญั ติ ข้ าพเจ้ าก็ทาํ ตัวเหมื อน 27 แต่ ข้ าพเจ้ าระ งั บความ
คนนอกพระราชบัญญัติ เพื( อจะ ปรารถนาฝ่ ายเนื3 อหนั งให้ อยู่ ใต้
ได้ คนที( อยู่ นอกพระราชบั ญญั ติ บั งคั บ เพราะเกรงว่ าโดยทาง
นั3 น (แต่ ข้ าพเจ้ ามิ ได้ อยู่ นอก หนึ( งทางใดเมื( อข้ าพเจ้ าได้ ประพระราชบัญญัติของพระเจ้ า แต่ กาศแก่ คนอื( นแล้ ว ตั วข้ าพเจ้ า
อยู่ ใต้ พระราชบั ญญั ติ แห่ งพระ เองจะเป็ นคนที(ใช้ การไม่ ได้
อิ สราเอลเป็ นตัวอย่ าง
คริสต์)
แห่ งพระพิโรธของคริ สตจักร
22 ต่ อคนอ่ อนแอ ข้ าพเจ้ าก็ทาํ
พี( น้ องทั3 งหลาย ยิ( งกว่ า
ตัวเหมือนคนอ่ อนแอ เพื( อจะได้
นี3 ข้ าพเจ้ าอยากให้ ท่ าน
คนอ่ อนแอ ข้ าพเจ้ ายอมเป็ นคน

10

(?A) ? คร C:I? (?G) มธ ?A:?F; ? คร G:?; กท F:?I (EL) กจ ?H:I (E?) รม E:?E
(EE) รม ??:?J; ?J:?; ?F:?; ? คร ?L:II (EJ) กท E:E (EF) ยก ?:?E
(EH) E ทธ E:F (EC) ยรม H:IL; รม H:?A; A:?I (?) อพย ?I:E?-EE; ?J:E?-EE, EG
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หน้ า 2303
? โครินธ์ ?L
ทั3 งหลายเข้ าใจว่ าบรรพบุ รุ ษของ เหมื อ นอย่ างที( บางคนในพวก
เราทั3 งสิ3 นได้ อยู่ ใต้ เมฆ และได้ เขาได้ กระทํา แล้ วก็ต้ องพิ นาศ
ผ่ านทะเลไปทุ กคน
ด้ วยงูร้าย
2ได้ รั บบั พติ ศมาในเมฆและใน 10 ท่ านทั3 งหลายอย่ าบ่ นเหมื อน
ทะเลเข้ าส่ วนกับโมเสสทุ กคน
อย่ างที( บางคนในพวกเขาได้ บ่ น
3และได้ รั บประทานอาหารฝ่ าย แล้ วก็ ต้ อง พิ นาศด้ วยอง ค์
จิตวิญญาณอันเดียวกันทุ กคน
เพชฌฆาต
4และได้ ด(ื มนํา3 ฝ่ ายจิ ตวิ ญญาณ 11 แต่ บรรดาเหตุ การณ์ เ หล่ านี3
อันเดียวกั นทุ กคน เพราะว่ าเขา จึ งได้ บั งเกิ ดแก่ เ ขาเพื( อเป็ นตั ว
ได้ ด(ื มนํา3 ซึ( งไหลออกมาจากศิ ลา อย่ าง และได้ บันทึกไว้ เพื( อเตือน
ฝ่ ายจิ ตวิ ญญาณที( ติ ดตามเขามา สติเราทั3งหลาย ผู้ ซ(ึ งกําลังอยู่ ใน
ศิลานั3 นคือพระคริสต์
กาลสุดปลายของแผ่ นดินโลก
5แต่ ถึ งกระนั3 นก็ดีมีคนส่ วนมาก 12 เหตุ ฉะนั3 นคนที( คิ ดว่ าตั วเอง
ในพวกนั3 นที( พระเจ้ า ไม่ ทรงพอ มั( นคงดีแล้ ว ก็จงระวังให้ ดี กลัว
พระทั ย เพราะว่ าเขาล้ มตาย ว่ าจะล้ มลง
กั น เกลื( อนกลาดในถิ( นทุ รกั น - 13 ไม่ มี การทดลองใดๆเกิ ดขึ3 น
ดาร
กั บท่ าน นอกเหนื อจากการ
6แล้ วเหตุ การณ์ เหล่ านี3 จึ ง เป็ น ทดลองซึ( งเคยเกิ ดกั บมนุ ษย์ ท3 ั ง
เครื( องเตื อนใจพวกเรา
ไม่ หลาย แต่ พระเจ้ าทรงสั ตย์ ซ(ื อ
ให้ เรามี ใจโลภปรารถนาสิ( งที( ช(ั ว พระองค์ จ ะไม่ ทรงให้ ท่ านต้ อง
เหมือนเขาเหล่ านั3 น
ถู กทดลองเกิ นกว่ าที( ท่ านจะทน
7 ท่ า นทั3 งหลายอย่ านั บถื อ รู ป ได้ แต่ เมื( อท่ านถู กทดลองนั3 น
เคารพ เหมือนอย่ างที(บางคนใน พระองค์ จ ะทรงโปรดให้ ท่ า นมี
พวกเขาได้ กระทํา ตามที(มีเขียน ทางที( จะหลี กเลี( ยงได้ ด้ วย เพื( อ
ไว้ แล้ วว่ า `ประชาชนก็นังลงกิน ท่านจะมีกาํ ลังทนได้
และดื  ม แล้วก็ ลุกขึ นเล่ นสนุ ก 14 พวกที( รั กของข้ าพเจ้ า เหตุ
กัน'
ฉะนั3 นท่ านจงหลี กเลี( ยงเสี ยจาก
8อย่ าให้ เรากระทํา ล่ วงประเวณี การนับถือรูปเคารพ
เหมื อ นอย่ างที( บางคนในพวก 15 ข้ าพเจ้ าพู ดกั บท่ านอย่ างพู ด
เขาได้ กระทํา แล้ วก็ล้มลงตายใน กั บคนที( มี ปั ญญา
ท่ านจง
วันเดียวสองหมื( นสามพันคน
พิ จ ารณาถ้ อยคํา ที( ข้ าพเจ้ าพู ด
9 อย่ าให้ เราลองดี พระคริ สต์ นั3 นเถิด
(I) อพย ?H:J (J) อพย ?C:F-C (F) กดว ?J:EG (H) กดว ??:J, IJ (C) ? คร F:??
(A) กดว EF:?-G (G) อพย ?C:E, C (?L) อพย ?E:EI; กดว ?J:IC (??) รม ?F:J
(?E) รม ??:EL (?I) ? คร ?:G (?J) E คร H:?C (?F) ? คร A:?
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? โครินธ์ ?L
หน้ า 2304
พิธีระลึกถึงองค์พระผู เ้ ป็ นเจ้า
ผู้ เป็ นเจ้ าและที( โต๊ ะ ของพวก
ปี ศาจด้ วยก็ไม่ ได้
มีไว้สําหรับผู ท้ ี เชื อเท่ านัน
16 ถ้ วยแห่ งพระพรซึ( งเราได้ ขอ 22 เราจะยั( วยุ ให้ องค์ พระผู้ เป็ น
พระพรนั3 นเป็ นที( ทาํ ให้ เรามี ส่ วน เจ้ าทรงอิ จฉาหรื อ เรามี ฤทธิ2
ร่ วมในพระโลหิ ตของพระคริ สต์ มากกว่ าพระองค์หรือ
มิ ใช่ หรื อ ขนมปั งซึ( งเราหั กนั3 น จงถวายพระเกียรติ แด่ พระเจ้า
เป็ นที(ทาํ ให้ เรามีส่วนร่ วมในพระ 23 ข้ าพเจ้ าทําสิ( งสารพั ดได้ แต่
ไม่ ใ ช่ ทุ ก สิ( งที( จะทํา ได้ นั3 นเป็ น
กายของพระคริสต์มิใช่ หรือ
17 แม้ เราซึ( งเป็ นบุคคลหลายคน ประโยชน์ ข้ าพเจ้ าทําสิ( งสารพัด
เราก็ ยั ง เป็ นขนมปั ง ก้ อนเดี ยว ได้ แต่ ไม่ ใช่ ทุกสิ( งจะทําให้ เจริญ
และเป็ นร่ างกายเดียว เพราะว่ า ขึ3 น
เราทุ กคนรั บประทานขนมปั ง 24 อย่ าให้ ผ้ ู ใดเห็นแก่ ประโยชน์
ส่ วนตั ว แต่ จงเห็นแก่ ประโยชน์
ก้ อนเดียวกัน
18 จงพิ จ ารณาดู พวกอิ สราเอล ของคนอื( น
ตามเนื3 อหนั ง คนที( รั บประทาน 25 ทุ กสิ( งที( เขาขายตามตลาด
ของที( บูชาแล้ วนั3 น ก็มี ส่ วนร่ วม เนื3 อนั3 นรั บประทานได้ ไม่ ต้ อง
ถามอะไรโดยเห็นแก่ ใจสํานึกผิด
ในแท่นบูชานั3 นมิใช่ หรือ
19 ถ้ าอย่ างนั3 นแล้ วจะให้ ข้ าพ- ชอบ
เจ้ าว่ าอย่ างไร รู ปเคารพนั3 น 26 เพราะว่ า `แผ่ นดิ นโลกกับ
ศั กดิ2 สิ ทธิ2 หรื อ
เครื( องบู ชา สรรพสิ งในโลกนั นเป็ นขององค์
ที( ถวายแก่ รู ปเคารพนั3 นเป็ นของ พระผูเ้ ป็ นเจ้า'
27 ถ้ าคนที(ไม่ มี ความเชื( อจะเชิ ญ
ศักดิ2 สิทธิ2 หรือ
20 แต่ ข้าพเจ้ าว่ า เครื( องบู ชาที( ท่ านไปในงานเลี3 ยงและท่านเต็ม
พวกต่ างชาติถวายนั3 น เขาถวาย ใจไป สิ( งที(เขาตั3 งให้ รั บประทาน
บู ชาแก่ พวกปี ศาจ และไม่ ได้ ก็รั บประทานได้ ไม่ ต้ องถาม
ถวายแด่ พระเจ้ า ข้ าพเจ้ าไม่ อะไรโดยเห็ น แก่ ใจสํา นึ กผิ ด
ปรารถนาให้ ท่ านมี ส่ วนร่ วมกั บ ชอบ
28 แต่ ถ้ ามี ใ ครมาบอกท่ า นว่ า
พวกปี ศาจ
21 ท่ านจะดื( มจากถ้ วยขององค์ "ของนี3 เขาถวายแก่ รู ปเคารพ
ท่ านอย่ ารั บประทาน
พระผู้ เป็ นเจ้ าและจากถ้ วยของ แล้ ว"
พวกปี ศาจด้ วยไม่ ได้ ท่ านจะ เพราะเห็ นแก่ คนที( บอกนั3 นและ
รั บประทานที( โต๊ ะ ขององค์ พระ เพราะเห็ น แก่ ใจสํา นึ ก ผิ ดชอบ
(?H) มธ EH:EH-EA (?C) ? คร ?E:?E (?A) ลนต I:I (?G) ? คร A:J (EL) ลนต ?C:C
(E?) พบญ IE:IA; ? คร ??:EI (EE) พบญ IE:E? (EI) ? คร H:?E (EJ) ฟป E:J
(EF) ? ทธ J:J (EH) อพย ?G:F (EC) ลก ?L:C-A (EA) พบญ ?L:?J; ? คร A:C, ?L
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? โครินธ์ ?L, ??
ด้ วย เพราะว่ า `แผ่นดินโลกกับ ขอชมท่ า นทั3 งหลายเพราะท่ า น
สรรพสิ งในโลกนั นเป็ นขององค์ ได้ ระลึ กถึ งข้ าพเจ้ าทุ กประการ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า'
และท่ า นได้ รั ก ษากฎที( ข้ าพเจ้ า
29 ข้ าพเจ้ ามิ ได้ หมายถึ งใจสํา - ได้ มอบไว้ กับท่าน
นึ กผิ ดชอบของท่ าน แต่ หมาย 3 แต่ ข้ าพเจ้ าใคร่ ให้ ท่ านทั3 ง
ถึ งใจสํา นึ กผิ ดชอบของคนที( หลายเข้ าใจว่ า พระคริ สต์ ทรง
บอกนั3 น ทําไมใจสํานึ กผิ ดชอบ เป็ นศี รษะของชายทุ กคน และ
ของผู้ อื( นจะต้ องมาขั ดขวางเสรี ชายเป็ นศี รษะของหญิ ง และ
ภาพของข้ าพเจ้ าเล่ า
พระเจ้ าทรงเป็ นพระเศี ยรของ
30 เพราะถ้ าข้ าพเจ้ ารั บประทาน พระคริสต์
โดยพระคุ ณ ทํา ไมเขาติ เตี ยน 4 ชายทุ กคนที( กํา ลั งอธิ ษฐาน
ข้ าพเจ้ าเพราะสิ( งที( ข้ าพเจ้ าได้ หรื อพยากรณ์โดยคลุ มศี รษะอยู่
ขอบพระคุณแล้ วเล่ า
ก็ทาํ ความอัปยศแก่ ศีรษะ
31 เหตุ ฉะนั3 นเมื( อท่ านจะรั บ 5แต่ หญิงทุ กคนที(กาํ ลังอธิษฐาน
ประทาน จะดื( ม หรือจะทําอะไร หรื อพยากรณ์ ถ้ าไม่ คลุ มศีรษะ
ก็ตาม จงกระทํา เพื( อเป็ นการ ก็ทาํ ความอัปยศแก่ ศีรษะ เพราะ
ถวายพระเกียรติแด่ พระเจ้ า
เหมื อนกั บว่ านางได้ โกนผมเสี ย
32 อย่ าเป็ นต้ นเหตุ ท(ี ทาํ ให้ พวก แล้ ว
ยิ ว หรื อพวกต่ างชาติ หรื อ 6 เพราะถ้ าผู้ หญิ งไม่ ได้ คลุ ม
คริสตจักรของพระเจ้ าหลงผิดไป ศีรษะ ก็ควรจะตัดผมเสีย แต่ ถ้า
33 เหมื อนที( ข้ าพเจ้ าเองได้ การที( ผ้ ู หญิ งจะตั ดผมหรื อโกน
พยายามกระทํา ทุ กสิ( งเพื( อให้ ผมนั3 นเป็ นสิ( งที( น่ าอั บอาย จง
เป็ นที(พอใจของคนทั3งปวง มิได้ คลุมศีรษะเสีย
เห็ นแก่ ประโยชน์ ส่ วนตั ว แต่ 7เพราะการที(ผ้ ู ชายไม่ สมควรจะ
เห็ นแก่ ประโยชน์ ของคนทั3 ง คลุ มศี รษะนั3 น ก็เพราะว่ าผู้ ชาย
หลาย เพื( อให้ เขารอดได้
เป็ นพระฉายและสง่ าราศี ของ
"ชายเป็ นศี รษะของหญิง"
พระเจ้ า ส่ วนผู้ หญิ งนั3 นเป็ น
ท่ านทั3 งหลายก็จงปฏิ บั ติ สง่ าราศีของผู้ ชาย
ตามอย่ างข้ าพเจ้ าเหมื อน 8เพราะว่ าไม่ ได้ ทรงสร้ างผู้ ชาย
อย่ างที( ข้าพเจ้ าปฏิบัติ ตามอย่ าง จากผู้ หญิ ง แต่ ได้ ทรงสร้ าง
ผู้ หญิงจากผู้ ชาย
พระคริสต์
2พี( น้ องทั3 งหลาย บั ดนี3 ข้ าพเจ้ า 9 และไม่ ไ ด้ ทรงสร้ างผู้ ชายไว้

11

(EG) รม ?J:?H (IL) รม ?J:H (I?) คส I:?C (IE) รม ?J:?I (II) รม ?F:E
(?) อฟ F:? (I) ปฐก I:?H; ยน ?J:EA (J) ? คร ?E:?L (F) พบญ E?:?E
(H) กดว F:?A (C) ปฐก ?:EH; ยก I:G (A) ปฐก E:E?; ? ทธ E:?I (G) ปฐก E:?A
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? โครินธ์ ??
หน้ า 2306
สํา หรั บผู้ หญิ ง แต่ ทรงสร้ าง 18 ประการแรกข้ าพเจ้ าได้ ยินว่ า
ผู้ หญิงไว้ สาํ หรับผู้ ชาย
เมื( อท่ า นประชุ ม คริ ส ตจั ก รนั3 น
10 ด้ วยเหตุน3 ี เอง ผู้ หญิงจึงควร มี การแตกก๊ กแตกเหล่ า ในพวก
จะเอาสั ญญลั กษณ์แห่ งอํานาจนี3 ท่ าน และข้ าพเจ้ าเชื( อว่ าคงมี
คลุ มศี รษะ เพราะเห็ นแก่ พวก ความจริงอยู่ บ้าง
ทู ตสวรรค์
19 เพราะจะต้ องมี ก ารขั ด แย้ ง
11 ถึ งกระนั3 นก็ดี ในองค์ พระ กันบ้ างในพวกท่าน เพื( อคนฝ่ าย
ผู้ เป็ นเจ้ า ผู้ ชายก็ต้ องพึ( งผู้ ถู กในพวกท่ านจะได้ ปรากฏ
หญิงและผู้ หญิงก็ต้องพึ( งผู้ ชาย
เด่ นขึ3 น
12 เพราะว่ าผู้ หญิ งนั3 นทรงสร้ าง 20 เมื( อท่ านทั3 งหลายประชุ ม
มาจากผู้ ชายฉันใด ต่ อมาผู้ ชาย พร้ อมกั นนั3 น ท่ านจึ งประชุ ม
ก็เกิ ดมาจากผู้ หญิ งฉั นนั3 น แต่ รั บประทานเป็ นที( ระลึ กถึ งองค์
สิ( งสารพัดก็มีมาจากพระเจ้ า
พระผู้ เป็ นเจ้ าไม่ ได้
13 ท่ า นทั3 งหลายจงตั ด สิ น เอง 21 เพราะว่ า เมื( อท่ า นรั บประเถิ ดว่ า เป็ นการสมควรหรื อ ทาน บ้ างก็รั บประทานอาหาร
ไม่ ท(ี ผ้ ู หญิ งจะไม่ คลุ มศี รษะเมื( อ ของตนก่ อนคนอื( น บ้ างก็ยังหิ ว
อธิษฐานต่ อพระเจ้ า
อยู่ และบ้ างก็เมา
14 ธรรมชาติ เองไม่ ได้ สอนท่ าน 22 อะไรกั นนี( ท่ านไม่ มี เรื อนที(
หรือว่ า ถ้ าผู้ ชายไว้ ผมยาวก็เป็ น จะกิ นและดื( มหรื อ หรื อว่ าท่ าน
ที(น่าอายแก่ ตัว
ดู ห มิ( นคริ ส ตจั ก รของพระเจ้ า
15 แต่ ถ้ าผู้ หญิ งไว้ ผมยาวก็เป็ น และทําให้ คนที(ขัดสนได้ รับความ
สง่ าราศีแก่ ตั ว เพราะว่ าผมเป็ น อับอาย จะให้ ข้าพเจ้ าว่ าอย่ างไร
สิ( งที( ประทานให้ แก่ เขาเพื( อคลุ ม แก่ ท่ าน จะให้ ชมท่ านหรื อ ใน
ศีรษะ
เรื( องนี3 ข้ าพเจ้ าจะไม่ ขอชมท่ าน
16 แต่ ถ้ าผู้ ใดจะโต้ แย้ ง เรา เลย
และคริ สตจั กรของพระเจ้ าไม่ รั บ 23 เพราะว่ าเรื( องซึ( งข้ าพเจ้ าได้
ธรรมเนียมอย่ างที(โต้ แย้ งนั3 น
มอบไว้ กับท่านแล้ วนั3 น ข้ าพเจ้ า
พิธีระลึกถึงองค์พระผู เ้ ป็ นเจ้า ได้ รับจากองค์พระผู้ เป็ นเจ้ า คือ
17 แล้ วในการให้ คํา สั( ง ต่ อไปนี3 ในคื นที( เขาทรยศพระเยซู เจ้ านั3 น
ข้ าพเจ้ าชมท่านไม่ ได้ คือว่ าการ พระองค์ทรงหยิบขนมปั ง
ประชุ มของท่ านนั3 นมั กจะได้ ผล 24 ครั3 นขอบพระคุ ณแล้ ว จึ ง
ทรงหั กแล้ วตรัสว่ า "จงรับไปกิน
เสียมากกว่ าผลดี
(??) กท I:EA (?H) ? คร C:?C; ? ทธ H:J (?A) ? คร ?:?L-?E; I:I
(?G) พบญ ?I:I; มธ ?A:C; ลก E:IF; ?C:?; ? ทธ J:?; E ปต E:?; ? ยน E:?G
(E?) E ปต E:?I; ยด ?:?E (EE) ? คร ?L:IE; ยก E:H (EI) มธ EH:EH-EA; ? คร ?F:I
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หน้ า 2307
? โครินธ์ ??, ?E
เถิ ด นี( เป็ นกายของเรา ซึ( งหั ก จึ งอ่ อนกํา ลั งและป่ วยอยู่ และที(
ออกเพื( อท่านทั3งหลาย จงกระทํา ล่ วงหลับไปแล้ วก็มีมาก
อย่ างนี3 ให้ เป็ นที(ระลึกถึงเรา"
31 เพราะถ้ าเราจะพิ จ ารณาตั ว
25 เมื( อรั บประทานแล้ ว พระ เราเอง เราจะไม่ ต้องถู กทําโทษ
องค์ จึ งทรงหยิ บถ้ วยด้ วยอาการ 32 แต่ เ มื( อองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
อย่ างเดี ยวกั น ตรั สว่ า "ถ้ วย ทรงทําโทษเรานั3 น พระองค์ทรง
นี3 คื อพั นธสั ญญาใหม่ ด้ วยโลหิ ต ตี สอนเรา
เพื( อมิ ให้ เราถู ก
ของเรา เมื( อท่ านดื( มจากถ้ วยนี3 พิพากษาลงโทษด้ วยกันกับโลก
เวลาใด จงดื( มให้ เป็ นที(ระลึกถึง 33 พี( น้ องของข้ าพเจ้ า ด้ วย
เรา"
เหตุน3 ี เมื( อท่ านมาร่ วมประชุ มรั บ
26 เพราะว่ า เมื( อท่ า นทั3 งหลาย ประทานอาหารนั3 น จงคอยซึ( ง
กิ นขนมปั งนี3 และดื( มจากถ้ วยนี3 กันและกัน
เวลาใด ท่ านก็ประกาศการวาย 34 ถ้ ามีใครหิ วก็ให้ เขากิ นที(บ้าน
พระชนม์ ขององค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า เสียก่ อน เพื( อเมื( อมาประชุ มกัน
จนกว่ าพระองค์จะเสด็จมา
ท่ านจะได้ ไม่ ถูกพิพากษาลงโทษ
27 เหตุ ฉะนั3 น ถ้ าผู้ ใดกิ นขนม ส่ วนเรื( องอื( นๆนั3 นเมื( อข้ า พเจ้ า
ปั ง นี3 และดื( มจากถ้ วยขององค์ มาข้ าพเจ้ าจะแนะนําให้
พระผู้ เป็ นเจ้ าอย่ างไม่ สมควร ผู้
ของประทานต่ างๆ
นั3 นก็ทาํ ผิ ดต่ อพระกายและพระ
ฝ่ ายจิ ตวิญญาณ
โลหิ ตขององค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
พี( น้ องทั3 งหลาย บั ดนี3
28 ขอให้ ทุ กคนพิ จารณาตนเอง
ข้ าพเจ้ าอยากให้ ท่านเข้ า
แล้ วจึ ง กิ น ขนมปั ง และดื( มจาก ใจเรื( องของประทานฝ่ ายจิ ต
ถ้ วยนี3
วิญญาณนั3 น
29 เพราะว่ าคนที( กิ นและดื( ม 2ท่ านรู้ แล้ วว่ า แต่ ก่ อนท่ านยั ง
อย่ างไม่ สมควร ก็กิ นและดื( ม เป็ นคนไม่ เชื( อนั3 น ท่านถู กชั กนํา
เพื( อนํา พระอาชญามาสู่ ตนเอง ให้ หลงไปนับถือรูปเคารพซึ( งพูด
เพราะมิ ได้ พิ นิ จดู พระกายของ ไม่ ได้ ตามแต่ ท่านจะถู กนําไป
องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
3เหตุ ฉะนั3 นข้ าพเจ้ าจึ งบอกท่ าน
ผู ร้ บั พิธีระลึกถึงองค์พระ
ทั3งหลายให้ ทราบว่ า ไม่ มีผ้ ู ใดซึ( ง
ผู เ้ ป็ นเจ้าอย่ างไม่ สมควร
พูดโดยพระวิญญาณของพระเจ้ า
จะเรี ยกพระเยซู ว่ า ผู้ ที( ถู กสาป
บ้างก็ป่วย บ้างก็ตาย
30 ด้ วยเหตุน3 ี พวกท่านหลายคน แช่ ง และไม่ มี ผ้ ู ใดอาจพู ดว่ า

12

(EH) ยน ?J:I (EC) ยน H:F? (EA) มธ EH:EE; E คร ?I:F
(I?) ? ยน ?:G (IE) สดด GJ:?E (II) ? คร ?J:EH
(?) ? คร ?E:J; ?J:?, IC (E) สดด ??F:F; อฟ E:?? (I) มธ ?H:?C
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? โครินธ์ ?E
หน้ า 2308
พระเยซู เป็ นองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า ภาษานั3 นๆได้
นอกจากผู้ ที( พู ด โดยพระวิ ญ- 11 สิ( งสารพั ดเหล่ านี3 พระวิ ญญาณบริสุทธิ2
ญาณองค์ เ ดี ยวกั น ทรงบั น ดาล
4 แล้ วของประทานนั3 นมี ต่ า งๆ และประทานแก่ แต่ ละคนตาม
กัน แต่ มีพระวิญญาณองค์เดียว ชอบพระทัยพระองค์
กัน
คริ สเตี ยนเป็ นอวัยวะต่ างๆ
5งานรั บใช้ มี ต่ างๆกั น แต่ มี
ของกายเดียวกัน
องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าองค์เดียวกัน
12 ถึ งกายนั3 นเป็ นกายเดี ยว ก็
6กิจกรรมมีต่างๆกัน แต่ มีพระ ยังมีอวัยวะหลายส่ วน และบรรเจ้ าองค์ เ ดี ยวกั น ที( ทรงกระทํา ดาอวั ยวะต่ างๆของกายเดียวนั3 น
สารพัดในทุ กคน
แม้ จะมี ห ลายส่ วนก็ ยั งเป็ นกาย
7 การสํา แดงของพระวิ ญญาณ เดียวกันฉันใด พระคริสต์กท็ รง
นั3 นมี แก่ ทุ กคนเพื( อประโยชน์ เป็ นฉันนั3 น
ร่ วมกัน
13 เพราะว่ า ถึ งเราจะเป็ นพวก
8 ด้ วยพระวิ ญญาณทรงโปรด ยิ วหรื อพวกต่ างชาติ เป็ นทาส
ประทานให้ คนหนึ( งมี ถ้ อยคํา หรือมิใช่ ทาสก็ตาม เราทั3งหลาย
ประกอบด้ วยสติปัญญา และให้ ได้ รับบั พติศมาโดยพระวิญญาณ
อีกคนหนึ( งมีถ้อยคําอั นประกอบ องค์ เ ดี ยวเข้ าเป็ นกายอั น เดี ยว
ด้ วยความรู้ แต่ เป็ นโดยพระ กั น และพระวิ ญญาณองค์ เดี ยว
วิญญาณองค์เดียวกัน
กันนั3 นซาบซ่ านอยู่
9และให้ อี กคนหนึ( งมี ความเชื( อ 14 เพราะว่ า ร่ า งกายมิ ไ ด้ ประแต่ เป็ นโดยพระวิ ญญาณองค์ กอบด้ วยอวั ยวะเดี ย วแต่ ด้ วย
เดี ยวกั น และให้ อี กคนหนึ( งมี หลายอวัยวะ
ความสามารถรั ก ษาคนป่ วยได้ 15 ถ้ าเท้ าจะพู ดว่ า "เพราะ
แต่ เป็ นโดยพระวิ ญญาณองค์ ข้ าพเจ้ ามิ ได้ เป็ นมื อ ข้ าพเจ้ า
เดียวกัน
จึ งไม่ ได้ เป็ นอวั ยวะของร่ างกาย
10 และให้ อี กคนหนึ( งทํา การ นั3 น" เท้ าจะไม่ เป็ นอวั ยวะของ
อั ศจรรย์ ต่ างๆ และให้ อี กคน ร่ างกายเพราะเหตุน3 ั นหรือ
หนึ( งพยากรณ์ได้ และให้ อี กคน 16 และถ้ าหู จะพู ดว่ า "เพราะ
หนึ( งรู้ จั ก สั งเกตวิ ญญาณต่ า งๆ ข้ าพเจ้ ามิ ได้ เป็ นตา ข้ าพเจ้ าจึ ง
และให้ อี กคนหนึ( งพู ดภาษา มิ ได้ เป็ นอวั ยวะของร่ างกายนั3 น"
ต่ างๆ และให้ อี กคนหนึ( งแปล หู จ ะไม่ เ ป็ นอวั ยวะของร่ างกาย
(J) รม ?E:I-A; อฟ J:J (F) รม ?E:H (H) ? คร ?F:EA (A) รม ?F:?J; ? คร E:H-C
(G) มก I:?F; ?H:?A; E คร J:?I (?L) มก ?H:?C; กจ E:J-??; รม ?E:H; ? ยน J:?
(??) ยน I:A; รม ?E:H (?E) รม ?E:J-F; กท I:?H (?I) ยน C:IC; รม I:EE; กท I:EA
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หน้ า 2309
? โครินธ์ ?E, ?I
เพราะเหตุน3 ั นหรือ
26 ถ้ าอ วั ยวะ อั นห นึ( ง เจ็ บ
17 ถ้ าอวั ยวะทั3 งหมดในร่ างกาย อวั ยวะทั3 งหมดก็พลอยเจ็บด้ วย
เป็ นตา การได้ ยินจะอยู่ ท(ี ไหน ถ้ าอวั ยวะอั นหนึ( งได้ รั บเกี ยรติ
ถ้ าทั3 งร่ างกายเป็ นหู การดม อวั ยวะทั3 งหมดก็พลอยชื( นชมยิน
กลิ( นจะอยู่ ท(ีไหน
ดีด้วย
18 แต่ บั ดนี3 พระเจ้ าได้ ทรงตั3 ง 27 บั ดนี3 ฝ่ ายท่ านทั3 งหลายเป็ น
อวั ยวะทุ กส่ วนไว้ ในร่ างกายตาม กายของพระคริ สต์ และต่ างก็
ชอบพระทัยของพระองค์
เป็ นอวัยวะของพระกายนั3 น
19 ถ้ าอวั ยวะทั3 งหมดเป็ นอวัยวะ 28 และพระเจ้ าได้ ทรงโปรดตั3 ง
เดียว ร่ างกายจะมีท(ีไหน
บางคนไว้ ในคริ สตจักร คือหนึ( ง
20 แต่ บั ดนี3 มี ห ลายอวั ยวะแต่ ก ็ อัครสาวก สองผู้ พยากรณ์ สาม
ยังเป็ นร่ างกายเดียวกัน
ครู บาอาจารย์ แล้ วต่ อจากนั3 นก็
21 และตาจะว่ าแก่ มือว่ า "ข้ าพ- มี การอั ศจรรย์ ของประทานใน
เจ้ าไม่ ต้องการเจ้ า" ก็ไม่ ได้ หรือ การรั กษาโรค การช่ วยเหลื อ
ศี รษะจะว่ าแก่ เท้ าว่ า "ข้ าพเจ้ า การครอบครอง การพู ดภาษา
ไม่ ต้องการเจ้ า" ก็ไม่ ได้
ต่ างๆ
22 แต่ ย(ิ งกว่ านี3 อวั ยวะของร่ า ง 29 ทุ กคนเป็ นอั ค รสาวกหรื อ
กายที( เราเห็ นว่ าอ่ อนแอ เราก็ ทุ กคนเป็ นผู้ พยากรณ์ หรื อ ทุ ก
ขาดเสียไม่ ได้
คนเป็ นครู บาอาจารย์ หรื อ ทุ ก
23 และอวั ยวะของร่ างกายที( เรา คนกระทําการอัศจรรย์หรือ
ถื อว่ ามี เกี ยรติ น้ อย เราก็ยั งทํา 30 ทุ กคนได้ รั บของประทานให้
ให้ มี เกียรติ ย(ิ งขึ3 น และอวั ยวะที( รั กษาโรคหรื อ ทุ กคนพู ดภาษา
ไม่ น่าดูน3 ั น เราก็ทาํ ให้ น่าดูย(ิ งขึ3 น ต่ างๆหรือ ทุ กคนแปลได้ หรือ
24 เพราะว่ า อวั ยวะที( น่ า ดู แล้ ว 31 แต่ ท่ า นทั3 งหลายจงกระตื อ
ก็ไม่ จาํ เป็ นที( จะต้ องตกแต่ งอี ก รื อ ร้ นอย่ างจริ ง จั งบรรดาของ
แต่ พระเจ้ าได้ ทรงให้ อวั ยวะของ ประทานอั นดี ท(ี สุ ดนั3 น และ
ร่ างกายเสมอภาคกั น ทรงให้ ข้ าพเจ้ ายั ง คงแสดงทางที( ยอด
อวั ยวะที( ตํ(า ต้ อยเป็ นที( นั บถื อ เยี( ยมกว่ าแก่ ท่านทั3งหลาย
มากขึ3 น
คุณความดีแห่ ง
25 เพื( อไม่ ให้ มี การแก่ งแย่ งกั น
ความรักของคริ สเตี ยน
ในร่ างกาย แต่ ให้ อวัยวะทุ กส่ วน
แม้ ข้าพเจ้ าพู ดภาษาของ
มีความห่ วงใยซึ( งกันและกัน
มนุ ษย์กด็ ี และภาษาของ

13

(?A) รม ?E:I; ? คร ?E:EA (EC) รม ?E:F; อฟ ?:EI; J:?E; F:EI, IL; คส ?:EJ
(EA) กดว ??:?C; มก ?H:?A; กจ ?I:?; รม ?E:H, A; ? คร ?E:G-?L, EG-IL; กท I:F;
อฟ E:EL; I:F; J:??; ? ทธ F:?C; ฮบ ?I:?C, EJ (I?) ? คร ?J:?, IG
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? โครินธ์ ?I, ?J
หน้ า 2310
ทู ตสวรรค์ ก ็ดี แต่ ไม่ มี ความรั ก 9 เพราะที( เรารู้ นั3 นก็ ร้ ู แต่ ส่ วน
ข้ าพเจ้ าเป็ นเหมื อ นฆ้ องหรื อ หนึ( ง และที( เราพยากรณ์ น3 ั นก็
ฉาบที(กาํ ลังส่ งเสียง
พยากรณ์แต่ ส่วนหนึ( ง
2แม้ ข้าพเจ้ ามี ของประทานแห่ ง 10 แต่ เ มื( อความสมบู รณ์ ม าถึ ง
การพยากรณ์ และเข้ าใจในความ แล้ ว ความบกพร่ องนั3 นก็จะ
ลึ ก ลั บทั3 งปวงและมี ค วามรู้ ทั3 ง สูญไป
สิ3 น และแม้ ข้าพเจ้ ามี ความเชื( อ 11 เมื( อข้ าพเจ้ ายั งเป็ นเด็ ก
ทั3งหมดพอจะยกภูเขาไปได้ แต่ ข้ าพเจ้ าพู ดอย่ างเด็ก คิ ดอย่ าง
ไม่ มี ความรั ก ข้ าพเจ้ าก็ไม่ มี ค่ า เด็ก ใคร่ ครวญหาเหตุ ผลอย่ าง
อะไรเลย
เด็ก แต่ เมื( อข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ ใหญ่
3 แม้ ข้ าพเจ้ ามอบของสารพั ด ข้ าพเจ้ าก็เลิกอาการเด็กเสีย
เพื( อเลี3 ยงคนยากจน และแม้ 12 เพราะว่ าบั ดนี3 เราเห็ นสลั วๆ
ข้ าพเจ้ ายอมให้ เอาตั วข้ าพเจ้ าไป เหมือนดูในกระจก แต่ เวลานั3 น
เผาไฟเสีย แต่ ไม่ มีความรัก จะ จะได้ เห็ นหน้ ากั นชั ดเจน เดีX ยว
หาเป็ นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้ าไม่
นี3 ข้าพเจ้ ารู้ แต่ ส่วนหนึ( ง แต่ เวลา
4ความรั กนั3 นก็ อ ดทนนานและ นั3 นข้ าพเจ้ าจะรู้ แจ้ งเหมื อนได้ ร้ ู
กระทําคุณให้ ความรั กไม่ อิ จฉา จักข้ าพเจ้ าแล้ วด้ วย
ความรักไม่ อวดตัว ไม่ หยิ( งผยอง 13 ดั งนั3 นยั งตั3 งอยู่ สามสิ( ง คื อ
5ไม่ ทาํ สิ( งที( ไม่ บั งควร ไม่ คิ ด ความเชื( อ ความหวังใจ ความรัก
เห็นแก่ ตนเองฝ่ ายเดี ยว ไม่ ฉุน แต่ ความรักใหญ่ ท(ีสุด
เฉียว ไม่ ช่างจดจําความผิด
จงแสวงหาของประทาน
6 ไม่ ช(ื นชมยิ น ดี ใ นความชั( วช้ า ที จะทําให้คริ สตจักรจํ าเริ ญขึ น
แต่ ช(ื นชมยินดีในความจริง
จงมุ่ งหาความรั กและ
7ไม่ แคะไค้ ค้ ุ ยเขี( ยความผิ ดของ
จงปรารถนาของประเขา และเชื( อในส่ วนดีของเขาอยู่ ทานฝ่ ายจิ ตวิ ญญาณ เฉพาะ
เสมอ และมีความหวั งอยู่ เสมอ อย่ างยิ( งการพยากรณ์
และเพียรทนเอาทุ กอย่ าง
2เพราะว่ าผู้ หนึ( งผู้ ใดที(พูดภาษา
8ความรักไม่ มีวันสูญสิ3 น แม้ คาํ
ต่ างๆได้ ไม่ ได้ พู ดกั บมนุ ษย์
พยากรณ์ ก ็จะเสื( อมสู ญไป แม้ แต่ ทูลต่ อพระเจ้ า เพราะว่ าไม่ มี
การพู ดภาษาต่ างๆนั3 นก็ จ ะมี มนุ ษย์คนใดเข้ าใจได้ แต่ เขาพูด
เวลาเลิกไป แม้ ความรู้ กจ็ ะเสื( อม เป็ นความลึกลับฝ่ ายจิตวิญญาณ
สูญไป
3 ฝ่ ายผู้ ที( พยากรณ์ น3 ั นพู ด กั บ

14

(E) มธ C:EE; มก ??:EI; ลก ?C:H (I) มธ H:?-E (J) สภษ ?L:?E; กท F:EH; อฟ J:IE
(F) ? คร ?L:EJ (H) รม ?:IE; E ยน ?:J (C) กท H:E (G) ? คร A:E; ?I:?E
(?E) ฟป I:?E; ? ยน I:E (?) กดว ??:EF; ? คร ?E:I? (E) กจ E:J (I) รม ?J:?G
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หน้ า 2311
? โครินธ์ ?J
มนุ ษย์ทาํ ให้ เขาเจริ ญขึ3 น เป็ นที( ง่ าย เขาจะเข้ าใจคํา พู ดนั3 นได้
เตือนสติและหนุ นใจ
อย่ างไร ท่ านก็จะพู ดเพ้ อตาม
4 ฝ่ ายคนที( พู ด ภาษาต่ า งๆนั3 น ลมไป
ก็ ทาํ ให้ ตนเองเจริ ญฝ่ ายเดี ยว 10 ในโลกนี3 มี ภาษาเป็ นอั นมาก
แต่ ผ้ ู ที( พยากรณ์ น3 ั นย่ อ มทํา ให้ และไม่ มี ภาษาใดๆที( ปราศจาก
คริสตจักรจําเริญขึ3 น
เนื3 อความ
5 ข้ าพเจ้ าใคร่ ให้ ท่ า นทั3 งหลาย 11 เหตุ ฉะนั3 น ถ้ าข้ าพเจ้ าไม่
พูดภาษาต่ างๆได้ แต่ ย(ิ งกว่ านั3 น เข้ า ใจเนื3 อความของภาษานั3 นๆ
อี ก ข้ าพเจ้ าปรารถนาจะให้ ข้ าพเจ้ าจะเป็ นคนต่ างภาษากั บ
ท่านทั3งหลายพยากรณ์ได้ เพราะ คนที(พูด และคนที(พูดนั3 นจะเป็ น
ว่ าผู้ ท(ี พยากรณ์ได้ น3 ั นก็ใหญ่ กว่ า คนต่ างภาษากับข้ าพเจ้ าด้ วย
คนที( พู ดภาษาต่ างๆได้ เว้ น 12 เช่ นเดี ยวกั น เมื( อท่ านทั3 ง
แต่ เขาสามารถแปลภาษานั3 นๆ หลายกํา ลั ง ร้ อนใจแสวงหาของ
ออก
เพื( อคริ สตจั กรจะได้ ประทานฝ่ ายจิ ตวิญญาณแล้ ว ก็
รับความจําเริญขึ3 น
จงอุ ตส่ าห์ กระทําตั วของท่ านให้
6นี( แหละพี( น้ องทั3 งหลาย ถ้ า สามารถที(จะทําให้ คริสตจักรจําข้ าพเจ้ ามาหาท่ านและพู ดภาษา เริญขึ3 น
ต่ างๆ จะเป็ นประโยชน์ อะไร 13 เหตุ ฉะนั3 นให้ คนที( พู ดภาษา
แก่ ท่ านเล่ า เว้ นเสี ยแต่ ข้าพเจ้ า ต่ างๆอธิ ษฐานว่ า
เขาจะ
จะพูดกับท่านโดยคําวิวรณ์ หรือ สามารถแปลได้ ด้วย
โดยความรู้ หรือโดยคําพยากรณ์ 14 เพราะถ้ าข้ าพเจ้ าอธิ ษฐาน
หรือโดยการสั( งสอน
เป็ นภาษาต่ างๆ จิ ตวิ ญญาณ
7 แม้ เป็ นสิ( งที( ไม่ มี ชี วิ ตก็ ยั ง ของข้ าพเจ้ าอธิ ษฐานก็จริ ง แต่
กระทํา เสี ยงได้ เช่ นปี( หรื อพิ ณ ข้ าพเจ้ าเองก็ไม่ เข้ าใจ
เขาคู่ ถ้ าเสียงนั3 นไม่ ต่างกัน ใคร 15 ถ้ าเช่ นนั3 นข้ าพเจ้ าควรจะทํา
จะรู้ ได้ อย่ างไรว่ า เขาเป่ าหรื อ ประการใด ข้ าพเจ้ าจะอธิ ษฐาน
ดีดอะไร
ด้ วยจิ ตวิ ญญาณและจะอธิ ษฐาน
8เพราะถ้ าแตรเดี( ยวเปล่ งเสี ยง ด้ วยความเข้ าใจด้ วย และจะร้ อง
ไม่ ชั ดเจน ใครเล่ าจะเตรี ยมตั ว เพลงด้ วยจิตวิญญาณและจะร้ อง
เข้ าประจัญบานได้
เพลงด้ วยความเข้ าใจด้ วย
9ท่านทั3งหลายก็เป็ นเช่ นนั3 น ถ้ า 16 มิ ฉ ะนั3 นเมื( อท่ า นขอบพระ
ท่ า นไม่ ใ ช้ ภาษาพู ด ที( เข้ าใจได้ คุ ณด้ วยจิ ตวิ ญญาณแล้ ว คนที(
(?I) ? คร ?E:?L (?F) สดด JC:C; อฟ F:?G; คส I:?H
(?H) พบญ EC:?F-EH; ? พศด ?H:IH; นหม F:?I; A:H; สดด ?LH:JA; ยรม ??:F; EA:H;
? คร ??:EJ; วว F:?J; C:?E
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? โครินธ์ ?J
หน้ า 2312
อยู่ ในพวกที( ร้ ู ไม่ ถึ งจะว่ า "เอ- สําหรับคนที(เชื( อแล้ ว
เมน" เมื( อท่ านขอบพระคุ ณ 23 เหตุ ฉะนั3 นถ้ าทั3 งคริ สตจั กรมี
อย่ างไรได้ ในเมื( อเขาไม่ เข้ าใจ การประชุ มพร้ อมกัน แล้ วคนทั3ง
สิ( งที(ท่านพูด
ปวงต่ างก็พู ดภาษาต่ างๆ และ
17 แม้ ท่ า นขอบพระคุ ณ อย่ าง มี คนที( ร้ ู ไม่ ถึ งหรื อคนที( ไ ม่ เชื( อ
ไพเราะก็ตาม แต่ คนอื( นนั3 นจะ เข้ ามา เขาจะมิเห็นไปว่ าท่านทั3ง
ไม่ จาํ เริญขึ3 น
หลายคลั( งไปแล้ วหรือ
18 ข้ าพเจ้ าขอบพระคุ ณพระเจ้ า 24 แต่ ถ้ าทุ กคนพยากรณ์ คน
ของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าพู ดภาษา ที( ไม่ เชื( อหรื อคนที( ร้ ู ไม่ ถึ งเข้ ามา
ต่ างๆมากกว่ าท่านทั3งหลายอีก
ทุ กคนก็จะทําให้ เขารู้ สาํ นึก และ
19 แต่ ว่าในคริ สตจั กร ข้ าพเจ้ า ทําให้ เขาพิจารณาใจของตนเอง
พอใจที(จะพูดสักห้ าคําด้ วยความ 25 ดั งนั3 นความลั บที( ซ่ อนอยู่ ใน
เข้ าใจ เพื( อเสี ยงของข้ าพเจ้ าจะ ใจของเขาจะเด่ นชั ดขึ3 น เขาก็จะ
สั( งสอนคนอื( นด้ วย ดี กว่ าที( จะ กราบลงนมั สการพระเจ้ ากล่ า ว
พูดหมื( นคําเป็ นภาษาต่ างๆ
ว่ า พระเจ้ าทรงสถิ ตอยู่ ท่ าม20 พี( น้ องทั3 งหลาย ความเข้ าใจ กลางพวกท่านอย่ างแน่ นอน
ของท่ า นอย่ า ให้ เป็ นอย่ างเด็ ก ระเบียบในการประชุมนมัสการ
อย่ า งไรก็ ต ามในเรื( องความชั( ว
และการใช้ของประทาน
ร้ ายจงเป็ นอย่ างเด็ก แต่ ฝ่ าย 26 พี( น้ องทั3 งหลาย เมื( อท่ าน
ความเข้ าใจจงให้ เป็ นอย่ างผู้
ประชุ มกัน ทุ กคนก็มีเพลงสดุดี
ใหญ่
ทุ กคนก็มี คาํ สั( งสอน ทุ กคนก็
21 ในพระราชบั ญญั ติ มี คาํ เขี ยน พู ดภาษาต่ างๆ ทุ กคนก็มี คาํ
ไว้ แล้ วว่ า `องค์ พระผู ้เป็ นเจ้า วิวรณ์ ทุ กคนก็แปลข้ อความ จะ
ตรัสว่า "เราจะพู ดกับชนชาติ นี ว่ าอย่ างไรกัน ท่านจงกระทําทุ ก
โดยคนต่ า งภาษาและโดยริ ม ฝี สิ( งทุ กอย่ างเพื( อให้ จาํ เริญขึ3 น
ปากของคนต่ างด้าว ถึงกระนั น 27 ถ้ าผู้ ใดจะพู ดภาษาต่ างๆ
เขาก็จะไม่ ฟังเรา"'
จงให้ พูดเพี ยงสองคนหรื ออย่ าง
22 เหตุ ฉะนั3 น การพู ดภาษา มากที(สุดก็สามคน และให้ พูดที
ต่ างๆจึ งไม่ เป็ นหมายสํา คั ญแก่ ละคน และให้ อีกคนหนึ( งแปล
คนที( เชื( อ แต่ เป็ นหมายสํา คั ญ 28 แต่ ถ้ าไม่ มี ผ้ ู ใดแปลก็ ให้ คน
แก่ คนที(ไม่ เชื( อ แต่ การพยากรณ์ เหล่ านั3 นอยู่ เงี ยบๆในที( ประชุ ม
นั3 นไม่ ใช่ สาํ หรับคนที(ไม่ เชื( อ แต่ คริสตจักร และให้ พูดกับตัวเอง
(EL) สดด ?I?:E; มธ ??:EF; รม ?H:?G; ? คร I:?; อฟ J:?J; ฮบ F:?E-?I; ? ปต E:E
(E?) อสย EA:??-?E; ยน ?L:IJ; ? คร ?J:IJ (EE) มก ?H:?C (EI) กจ E:?I
(EF) อสย JF:?J; ดนล E:JC; ศคย A:EI; กจ J:?I (EH) ? คร ?E:C; ?J:H; E คร ?E:?G
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หน้ า 2313
? โครินธ์ ?J, ?F
และทู ลต่ อพระเจ้ า
เจ้ าเกิดมาจากพวกท่านหรือ ได้
29 ฝ่ ายพวกผู้ พยากรณ์ น3 ั นให้ ประทานมาถึ งท่ านแต่ พวกเดี ยว
พู ดสองหรื อสามคน และให้ หรือ
คนอื( นวิ นิ จฉั ยข้ อความที( เขาพู ด 37 ถ้ าผู้ ใดถื อว่ าตนเป็ นผู้ พยานั3 น
กรณ์หรื ออยู่ ฝ่ ายจิ ตวิ ญญาณ ก็
30 ถ้ า มี ส(ิ งใดทรงสํา แดงแก่ คน ให้ เขายอมรั บว่ า ข้ อความซึ( ง
อื( นที( น(ั งอยู่ ด้ วยกั น ให้ คนแรก ข้ าพเจ้ าเขี ยนมาถึ งท่ านนั3 นเป็ น
นั3 นนิ( งเสียก่ อน
พระบั ญญั ติ ขององค์ พระผู้ เป็ น
31 เพราะว่ าท่ านทั3 งหลายพยา- เจ้ า
กรณ์ ได้ ที ละคน เพื( อให้ ทุ กคน 38 แต่ ถ้ าผู้ ใดเฉยเมยต่ อข้ อ
ได้ ความรู้ และได้ รั บการปลอบ ความนี3 ก็ให้ เขาเฉยเมยต่ อไป
ประโลมใจ
39 เหตุ ฉะนั3 น พี( น้ องทั3 งหลาย
32 วิ ญญาณของพวกผู้ พยากรณ์ จงตั3 งใจปรารถนาที( จะพยากรณ์
นั3 นย่ อมอยู่ ในบั งคั บพวกผู้
ที( เขาพู ดภาษาต่ างๆก็อย่ าห้ าม
พยากรณ์
เลย
33 เพราะว่ าพระเจ้ าไม่ ใช่ ผ้ ู ก่ อ 40 แต่ ส(ิ งสารพั ด ซึ( งจะกระทํา
ให้ เกิ ดความสั บสนวุ่ นวาย แต่ นั3 น จงกระทําตามสมควร และ
ทรงเป็ นผู้ ก่ อให้ เกิ ดสั นติ สุ ข ให้ เป็ นระเบียบเรียบร้ อย
เหมื อ นที( ได้ เกิ ด ขึ3 นในบรรดา
ข่ าวประเสริ ฐแห่ ง
คริสตจักรแห่ งวิสุทธิชนนั3 น
การฟื นคืนพระชนม์ของ
ให้ผู ห้ ญิงนิงในที ประชุม
พระคริ สต์นาํ มาซึ งความรอด
และเรี ยนรู ้จากสามีของตน
ยิ( งกว่ านี3 พี( น้องทั3งหลาย
34 จงให้ พวกผู้ หญิ งนิ( งเสี ยในที(
ข้ าพเจ้ าขอให้ ท่ านคํานึ ง
ประชุ มคริ สตจั กร เพราะไม่ ได้ ถึ ง ข่ า วประเสริ ฐที( ข้ าพเจ้ าเคย
รั บอนุ ญาตให้ พู ด แต่ ให้ เขา ประกาศแก่ ท่ านทั3 งหลาย ซึ( ง
อยู่ ใต้ บั งคั บบั ญชา เหมื อนที( ท่ านได้ ยอมรั บไว้ อั นเป็ นฐาน
พระราชบัญญัติส(ั งไว้ น3 ั น
ซึ( งท่านทั3งหลายตั3 งมั( นอยู่
35 ถ้ าเขาอยากรู้ ส(ิ งใด ก็ให้ เขา 2และซึ( งทําให้ ท่านรอดด้ วย ถ้ า
ถามสามี ท(ี บ้ าน เพราะว่ าการที( ท่านยึดหลั กคําสอนที(ข้าพเจ้ าได้
ผู้ หญิงจะพูดในที(ประชุ มคริ สต- ประกาศไว้ แก่ ท่ านทั3 งหลายนั3 น
จักรนั3 นก็เป็ นสิ( งที(น่าอาย
เว้ นเสี ยแต่ ท่ า นได้ เชื( ออย่ างไร้
36 อะไรกั น พระวจนะของพระ ประโยชน์

15

(EG) ? คร ?E:?L (IL) ? ธส F:?G-EL (IE) ? ยน J:? (II) ? คร ??:?H
(IJ) ปฐก I:?H; ? ทธ E:??; ? ปต I:? (IC) E คร ?L:C; ? ยน J:H (IG) ? คร ?E:I?
(JL) ? คร ?J:II (?) รม E:?H; E คร ?:EJ; กท ?:?? (E) รม ?:?H; ? คร ?:E?; กท I:J
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3 เรื( องซึ( งข้ าพเจ้ ารั บไว้ นั3 น ข้ าพเจ้ านั3 นมิได้ ไร้ ประโยชน์ แต่
ข้ าพเจ้ าได้ ประกาศแก่ ท่ า นทั3 ง ข้ าพเจ้ ากลับทํางานมากกว่ าพวก
หลายก่ อน คื อว่ าพระคริ สต์ ได้ เขาเสียอีก มิใช่ ตัวข้ าพเจ้ าเองทํา
ทรงวายพระชนม์ เพราะบาปของ แต่ เป็ นด้ วยพระคุ ณของพระเจ้ า
เราทั3 งหลาย ตามที( เขี ยนไว้ ใน ซึ( งดํารงอยู่ กับข้ าพเจ้ า
พระคัมภีร์
11 เหตุ ฉะนั3 นแม้ ตั วข้ าพเจ้ าก็ดี
4และทรงถู กฝั งไว้ แล้ ววั นที( หรื อพวกเขาก็ดี เราทั3 งหลายก็
สามพระองค์ ทรงเป็ นขึ3 นมาใหม่ ได้ ประกาศอย่ า งที( กล่ า วมานั3 น
ตามที( มี เ ขี ยนไว้ ในพระคั ม ภี ร์ และท่ านทั3 งหลายก็ได้ เชื( ออย่ าง
นั3 น
นั3 น
5พระองค์ทรงปรากฏแก่ เคฟาส 12 แต่ ถ้ าเทศนาว่ าพระคริสต์ได้
แล้ วแก่ อัครสาวกสิบสองคน
ทรงฟื3 นขึ3 นมาจากตายแล้ ว เหตุ
6ภายหลั ง พระองค์ ทรงปรากฏ ใดพวกท่ า นบางคนยั ง กล่ า วว่ า
แก่ พวกพี( น้ องกว่ าห้ าร้ อยคนใน การฟื3 นขึ3 นมาจากตายไม่ มี
คราวเดียว ซึ( งส่ วนมากยังอยู่ จน 13 แต่ ถ้ าการฟื3 นขึ3 นมาจากตาย
ถึ งทุ กวั นนี3 แต่ บางคนก็ล่ วง ไม่ มี พระคริสต์กห็ าได้ ทรงเป็ น
หลับไปแล้ ว
ขึ3 นมาไม่
7ภายหลั ง พระองค์ ทรงปรากฏ 14 ถ้ าพระคริ ส ต์ มิ ไ ด้ ทรงเป็ น
แก่ ยากอบ แล้ วแก่ อั ครสาวก ขึ3 นมา การเทศนาของเรานั3 นก็
ทั3งหมด
เปล่ าประโยชน์ ทั3งความเชื( อของ
8 ครั3 นหลั ง ที( สุ ด พระองค์ ท รง ท่ านทั3 งหลายก็ เ ปล่ า ประโยชน์
ปรากฏแก่ ข้ าพเจ้ าด้ วย ผู้ เป็ น ด้ วย
เสมือนเด็กที(คลอดก่ อนกําหนด
15 และก็จะปรากฏว่ า
เรา
9เพราะว่ าข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ น้ อยที( อ้ างพยานเท็ จ ในเรื( องพระเจ้ า
สุ ดในพวกอั ครสาวก และไม่ เพราะเราอ้ างพยานถึงพระเจ้ าว่ า
สมควรจะได้ ช(ื อว่ าเป็ นอัครสาวก พระองค์ ไ ด้ ทรงบั นดาลให้ พระ
เพราะว่ าข้ าพเจ้ าได้ ข่ มเหง คริ สต์ เป็ นขึ3 นมา แต่ ถ้ าคนตาย
คริสตจักรของพระเจ้ า
ไม่ เป็ นขึ3 นมาแล้ ว พระองค์ กไ็ ม่
10 แต่ ว่ าข้ าพเจ้ าเป็ นอยู่ อย่ างที( ได้ ทรงบั นดาลให้ พระคริ สต์ เป็ น
เป็ นอยู่ นี3 ก็ เ นื( องด้ วยพระคุ ณ ขึ3 นมา
ของพระเจ้ า และพระคุ ณของ 16 เพราะว่ า ถ้ าคนตายไม่ เ ป็ น
พระองค์ ซ(ึ งได้ ทรงประทานแก่ ขึ3 นมา พระคริสต์กไ็ ม่ ได้ ทรงเป็ น
(I) สดด EE:?F; อสย FI:F-?E; กจ I:?A (J) ปฐก ?:G-?I; E พกษ EL:A; สดด ?H:G
(F) มธ EA:?C; ลก EJ:IJ (C) ลก EJ:FL; กจ ?:I-J (A) กจ G:I-A; EE:H; ? คร G:?
(G) กจ A:I; E คร ?E:??; อฟ I:A (?L) มธ ?L:EL; รม ?F:?A; กท E:A (?F) กจ E:EJ
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24 ต่ อจากนั3 นจะเป็ นวาระที( สุ ด
17 และถ้ าพระคริ ส ต์ ไ ม่ ไ ด้ ท รง เมื( อพระองค์ จะทรงมอบอาณา
เป็ นขึ3 นมา ความเชื( อของท่ านก็ จั ก รไว้ แด่ พระเจ้ าคื อพระบิ ด า
ไร้ ประโยชน์ ท่ านก็ยังตกอยู่ ใน เมื( อพระองค์ จ ะได้ ทรงทํา ลาย
บาปของตน
การปกครอง และสิ ทธิ อาํ นาจ
18 และคนทั3 งหลายที( ล่ วงหลั บ และอานุ ภาพหมดแล้ ว
ในพระคริสต์ ก็พินาศไปด้ วย
25 เพราะว่ าพระองค์จะต้ องทรง
19 ถ้ า พวกเรามี ความหวั ง ใจใน ปกครองอยู่ ก่ อน จนกว่ าพระ
พระคริ สต์ ในชี วิตนี3 เท่ านั3 น เรา องค์ จะได้ ท รงปราบศั ตรู ท3 ั งสิ3 น
ก็ เ ป็ นพวกที( น่ า สั ง เวชที( สุ ด ใน ให้ อยู่ ใต้ พระบาทของพระองค์
บรรดาคนทั3งปวง
26 ศั ต รู ตั วสุ ด ท้ า ยที( จะทรงทํา
ลําดับการเป็ นขึ นมาจากตาย
ลายนั3 นก็คือความตาย
27 เพราะว่ าพระองค์ ทรงปราบ
คือพระคริ สต์ก่อน
สิ( งสารพั ดลงใต้ พระบาทของ
แล้วผู เ้ ชื อทีหลัง
20 แต่ บั ดนี3 พระคริ ส ต์ ท รงเป็ น พระองค์ แล้ ว แต่ เมื( อพระองค์
ขึ3 นมาจากความตายแล้ ว และ ตรั ส ว่ า ทรงปราบสิ( งสารพั ด ลง
ทรงเป็ นผลแรกในพวกคนทั3 ง นั3 น ก็เป็ นที( ทราบชั ดว่ ายกเว้ น
องค์ พระเจ้ าผู้ ทรงปราบสิ( งสารหลายที(ได้ ล่วงหลับไปแล้ วนั3 น
21 เพราะว่ า ความตายได้ อุ บั ติ พัดให้ อยู่ ใต้ พระองค์
ขึ3 นเพราะมนุ ษย์ คนหนึ( งเป็ นเหตุ 28 เมื( อสิ( งสารพั ด ถู กปราบให้
ฉั นใด การเป็ นขึ3 นมาจากความ อยู่ ใต้ พระองค์แล้ ว เมื( อนั3 นองค์
ตายก็ได้ อุ บัติ ข3 ึ นเพราะมนุ ษย์ ผ้ ู พระบุ ต รก็ จ ะอยู่ ใต้ พระเจ้ าผู้
ทรงปราบสิ( งสารพั ด ให้ อยู่ ใต้
หนึ( งเป็ นเหตุฉันนั3 น
22 เพราะว่ าคนทั3 งปวงต้ องตาย พระองค์ เพื( อพระเจ้ าจะทรง
เกี( ยวเนื( องกั บอาดั มฉั นใด คน เป็ นเอกเป็ นใหญ่ ในสิ( งสารพั ด
ทั3 งปวงก็ จ ะกลั บได้ ชี วิ ต เกี( ยว ทั3งปวง
การรับบัพติ ศมา
เนื( องกับพระคริสต์ฉันนั3 น
ก็ไร้ความหมาย ถ้าไม่ มี
23 แต่ ว่า ทุ กคนจะเป็ นไปตาม
การเป็ นขึ นมาจากความตาย
ลําดับ คือพระคริสต์ทรงเป็ นผล
แรก แล้ วภายหลั งก็คื อคนทั3 ง 29 มิ ฉะนั3 น คนเหล่ านั3 นที( รั บ
หลายที( เป็ นของพระคริ ส ต์ ใ น บั พติ ศมาสํา หรั บคนตายเขาทํา
เมื( อพระองค์จะเสด็จมา
อะไรกัน ถ้ าคนตายจะไม่ เป็ นขึ3 น
(?C) รม J:EF (?A) โยบ ?J:?E; สดด ?I:I (?G) ? คร J:G; E ทธ I:?E (EL) กจ E:EJ
(E?) ปฐก I:?G; อสค ?A:J (EE) ยน F:EA-EG (EI) ? ธส J:?F (EJ) ดนล E:JJ; C:?J
(EF) สดด ??L:?; มธ EE:JJ (EH) E ทธ ?:?L (EC) สดด A:H (EA) ? คร I:EI; ??:I
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มา เหตุไฉนจึงมีคนรับบัพติศมา 37 เมล็ดข้ าวที(ท่านหว่ านนั3 น จะ
สําหรับคนตายเล่ า
เป็ นข้ าวสาลี หรื อพื ชอื( นๆก็ดี
30 และเหตุไฉนเราจึงต้ องเผชิ ญ ท่ า นมิ ไ ด้ หว่ านสิ( งที( เป็ นรู ปร่ าง
กับภัยอันตรายตลอดเวลาเล่ า
ของต้ นที( จะงอกขึ3 นมา แต่ ได้
31 ข้ าพเจ้ าขอยื นยั นโดยอ้ าง หว่ านเมล็ดเท่านั3 น
ความภู มิ ใ จซึ( งข้ าพเจ้ ามี อ ยู่ ใน 38 แต่ พระเจ้ าทรงประทานรู ป
ท่ านทั3 งหลายโดยพระเยซู คริ สต์ ร่ างต้ นของเมล็ ดนั3 นตามที( พระ
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าของเราว่ า องค์ ทรงเห็นชอบ
และทรง
ข้ าพเจ้ าตายทุ กวัน
ประทานรู ปร่ างแก่ เมล็ ดพื ช ทุ ก
32 ถ้ าตามลั ก ษณะของมนุ ษย์ พรรณตามชนิดของมัน
ข้ าพเจ้ าต่ อสู้ กั บสั ตว์ ป่าในเมื อง 39 เพราะว่ าเนื3 อนั3 นไม่ เหมื อน
เอเฟซั สนั3 น จะเป็ นประโยชน์ กั นหมดทุ กอย่ าง เนื3 อมนุ ษย์ ก ็
อะไรแก่ ข้ าพเจ้ า ถ้ าคนตายไม่ อย่ างหนึ( ง เนื3 อสัตว์ส(ี เท้ าก็อย่ าง
ได้ เป็ นขึ3 นมาอีก `ให้เรากินและ หนึ( ง เนื3 อปลาก็อย่ างหนึ( ง เนื3 อ
ดื  มเถิ ด เพราะว่าพรุ่ งนี เราจะ นกก็อย่ างหนึ( ง
ตาย'
40 ร่ างกายสํา หรั บ สวรรค์ ก ็ มี
33 อย่ าหลงเลย การคบกั บคน และร่ างกายสําหรั บโลกก็มี แต่
ชั( วย่ อมทําให้ นิสัยที(ดีเสียไป
ว่ า สง่ าราศี ของร่ า งกายสํา หรั บ
34 จงตื( นขึ3 นสู่ ความชอบธรรม สวรรค์กอ็ ย่ างหนึ( ง และสง่ าราศี
และอย่ าทําผิ ดอี กเลย เพราะว่ า ของร่ า งกายสํา หรั บโลกก็ อย่ า ง
บางคนไม่ มี ความรู้ เรื( องพระเจ้ า หนึ( ง
เสียเลย ที(ข้าพเจ้ าว่ านี3 กใ็ ห้ ท่าน 41 สง่ าราศี ของดวงอาทิ ต ย์ ก ็
มีความละอาย
อย่ างหนึ( ง สง่ าราศี ของดวง
สภาพรู ปกายที
จั นทร์ ก ็อย่ างหนึ( ง สง่ าราศี ของ
ดวงดาวก็อย่ างหนึ( ง แท้ ท(ี จริ ง
ฟื นขึ นมาจากความตาย
35 แต่ บางคนจะถามว่ า "คน สง่ าราศี ของดาวดวงหนึ( งก็ ต่ าง
ตายจะเป็ นขึ3 นมาอย่ างไรได้ เมื( อ กันกับสง่ าราศีของดาวดวงอื( นๆ
เขาเป็ นขึ3 นมาจะมี รู ปกายเป็ น 42 การซึ( งจะเป็ นขึ3 นมาจาก
ความตายนั3 นก็เหมื อนกั น สิ( งที(
อย่ างไร"
36 ท่ านคนเขลา เมล็ดที( ท่ าน หว่ านลงนั3 นเป็ นของที( จะเปื( อย
หว่ านลงนั3 น ถ้ าไม่ ตายเสียก่ อน เน่ า สิ( งที(เป็ นขึ3 นมาใหม่ น3 ั นก็จะ
ไม่ ร้ ู จักเปื( อยเน่ า
แล้ วจะงอกขึ3 นใหม่ ไม่ ได้
(IL) E คร ??:EH (I?) รม A:IH; ? ธส E:?G (IE) ปญจ E:EJ; อสย EE:?I; ลก ?E:?G
(II) ? คร F:H (IJ) รม ?I:??; ? คร H:F; อฟ F:?J; ? ธส J:F
(IF) อสค IC:I (IH) ยน ?E:EJ (JE) ดนล ?E:I; มธ ?I:JI
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หน้ า 2317
? โครินธ์ ?F
43 สิ( งที( หว่ า นลงนั3 นไร้ เกี ยรติ มรดกไม่ ได้ และสิ( งซึ( งเปื( อยเน่ า
สิ( งที( เป็ นขึ3 นมาใหม่ ก ็ จ ะมี ส ง่ า จะรับสิ( งซึ( งไม่ ร้ ู จั กเปื( อยเน่ าเป็ น
ราศี สิ( งที(หว่ านลงนั3 นอ่ อนกําลัง มรดกก็ไม่ ได้
สิ( งที(เป็ นขึ3 นมาใหม่ กจ็ ะมีอาํ นาจ
การเปลี ยนแปลงรู ปลักษณะ
44 สิ( งที( ห ว่ านลงนั3 นก็ เป็ นกาย
ของคริ สเตี ยนเมื อ
ธรรมดา สิ( งที(เป็ นขึ3 นมาก็จะเป็ น
พระคริ สต์เสด็จกลับมา
กายวิ ญญาณ กายธรรมดามี 51 ดูก่อน ข้ าพเจ้ ามีความลึกลับ
และกายวิญญาณก็มี
ที(จะบอกแก่ ท่าน คือว่ าเราจะไม่
45 เหมื อนมี เขี ยนไว้ แล้ วว่ า ล่ วงหลั บหมดทุ กคน แต่ เราจะ
`ทรงสร้างมนุ ษย์คนเดิ มคื ออา- ถู กเปลี( ยนแปลงใหม่ หมด
ดั ม เป็ นจิ ต วิ ญญาณมี ชี วิ ต อยู่ ' 52 ในชั( วขณะเดี ยว ในพริ บตา
แต่ อาดั ม ผู้ ซึ( งม าภายหลั ง เดี ยว เมื( อเป่ าแตรครั3 งสุ ดท้ าย
นั3 นเป็ นวิญญาณผู้ ประสาทชี วิต
เพราะว่ าจะมี เสี ยงแตร และคน
46 แต่ ร่างกายซึ( งเกิดก่ อนนั3 นหา ที( ตายแล้ วจะเป็ นขึ3 นมาปราศใช่ เป็ นกายวิ ญญาณไม่ แต่ เป็ น จากเปื( อยเน่ า แล้ วเราทั3 งหลาย
กายธรรมดา แล้ วภายหลั งจึ ง จะถู กเปลี( ยนแปลงใหม่
เป็ นกายวิญญาณ
53 เพราะว่ า สิ( งซึ( งเปื( อยเน่ า นี3
47 มนุ ษย์เดิมนั3 นกําเนิ ดจากดิ น ต้ องสวมซึ( งไม่ เปื( อยเน่ า และ
และเป็ นมนุ ษย์ดิน มนุ ษย์ท(ีสอง ซึ( งจะตายนี3 ต้ องสวมซึ( งจะไม่ ร้ ู
เป็ นองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าเสด็ จมา ตาย
จากสวรรค์
คริ สเตี ยนทุกคน
48 มนุ ษย์ ดิ นผู้ นั3 นเป็ นอย่ า งไร
มีชยั ชนะเหนือความตาย
มนุ ษย์ ดิ นทุ กคนก็เป็ นอย่ างนั3 น
โดยพระเยซู คริ สต์
มนุ ษย์ สวรรค์ ผ้ ู นั3 นเป็ นอย่ างไร 54 เมื( อสิ( งซึ( งเปื( อยเน่ านี3 จะสวม
มนุ ษย์ สวรรค์ ทุ กคนก็เป็ นอย่ าง ซึ( งไม่ เปื( อยเน่ า และซึ( งจะตายนี3
นั3 น
จะสวมซึ( งไม่ ร้ ู จั กตาย เมื( อนั3 น
49 และเมื( อเราเกิ ดมามี ลั กษณะ ตามซึ( งเขี ยนไว้ แล้ วจะสํา เร็จ ว่ า
สมกั บมนุ ษย์ ดิ นแล้ ว เราก็จะมี `ความตายก็ ถู กกลื นไปด้วยการ
ลักษณะสมกับมนุ ษย์สวรรค์ด้วย มี ชยั '
50 แต่ พ(ี น้ องทั3 งหลาย ข้ าพเจ้ า 55 โอ ความตาย เหล็กในของ
หมายความว่ า เนื3 อและเลื อด เจ้ าอยู่ ท(ี ไหน โอ หลุ มฝั งศพ
จะรั บอาณาจั กรของพระเจ้ าเป็ น ชั ยชนะของเจ้ าอยู่ ท(ีไหน
(JI) ฟป I:E?; คส I:J (JF) ปฐก E:C; ยน F:E? (JC) ปฐก E:C (JA) ฟป I:EL
(JG) ปฐก F:I; รม A:EG (FL) ยน I:I (F?) ฟป I:E?; ? ธส J:?F (FE) มธ EJ:I?
(FI) E คร F:J (FJ) อสย EF:A (FF) ฮชย ?I:?J
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? โครินธ์ ?F, ?H
หน้ า 2318
56 เหล็ ก ในของความตายนั3 น 4 และถ้ าสมควรข้ าพเจ้ าจะไป
คื อบาป และฤทธิ2 ของบาปคื อ ด้ วย คนเหล่ านั3 นก็จะไปพร้ อม
พระราชบัญญัติ
กับข้ าพเจ้ า
57 แต่ จงขอบพระคุ ณ แด่ พระ
เปาโลสัญญาว่ า
เจ้ า ผู้ ทรงประทานชั ยชนะแก่ เรา
จะไปเยี ยมชาวโคริ นธ์
ทั3 งหลายโดยพระเยซู คริ สต์ องค์
การทักทายปราศรัย
พระผู้ เป็ นเจ้ าของเรา
และคําแนะนํา
58 เหตุ ฉะนั3 น พี( น้ องที( รั กของ 5เพราะเมื( อข้ า พเจ้ าข้ ามแคว้ น
ข้ าพเจ้ า ท่านจงตั3 งมั( นอยู่ อย่ า มาซิ โดเนี ยแล้ วข้ าพเจ้ าจะมาหา
หวั( นไหว จงปฏิบัติงานขององค์ ท่ าน เพราะข้ าพเจ้ าตั3 งใจว่ าจะ
พระผู้ เป็ นเจ้ าให้ บริ บูรณ์ทุ กเว- ไปทางมาซิโดเนีย
ลา ด้ วยว่ าท่านทั3งหลายรู้ ว่า โดย 6และข้ าพเจ้ าอาจจะพั กอยู่ กั บ
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าการของท่ าน ท่ าน บางที อาจจะอยู่ จนถึ งสิ3 น
จะไร้ ประโยชน์กห็ ามิได้
ฤดู หนาวก็เป็ นได้ แล้ วข้ าพเจ้ า
การถวายทรัพย์
จะไปทางไหน พวกท่านจะได้ ส่ง
เพื อช่ วยวิสุทธิชน
ข้ าพเจ้ าไปทางนั3 น
ในกรุ งเยรู ซาเล็ม
7 เพราะว่ าข้ าพเจ้ าไม่ อยากจะ
แล้ วเรื( อ ง ก ารถ วาย พบท่ านเมื( อผ่ านไปเท่ านั3 น แต่
ทรั พย์เพื( อช่ วยวิ สุทธิ ชน ข้ าพเจ้ าหวั งใจว่ า ถ้ าองค์ พระ
นั3 น ข้ าพเจ้ าได้ ส(ั งคริ สตจั กรที( ผู้ เป็ นเจ้ าทรงโปรด ข้ าพเจ้ าจะ
แคว้ นกาลาเทียไว้ อย่ างไร ก็ขอ ค้ างอยู่ กับท่านนานๆหน่ อย
ให้ ท่านจงกระทําเหมือนกันด้ วย 8แต่ ข้าพเจ้ าจะอยู่ ท(ี เมื องเอเฟ2ทุ กวั นต้ นสั ปดาห์ ให้ พวกท่ าน ซัสจนถึงเทศกาลเพ็นเทคอสต์
ทุ กคนเก็บผลประโยชน์ ท(ี ได้ รั บ 9 เพราะว่ า ที( นี( มี ประตู เ ปิ ดให้
ไว้ บ้าง ตามที( พระเจ้ าได้ ทรงให้ ข้ าพเจ้ าอย่ างกว้ างขวางน่ าจะ
ท่านจําเริญ เพื( อจะไม่ ต้องถวาย เกิดผล ทั3งผู้ ขัดขวางก็มีเป็ นอัน
ทรัพย์เมื( อข้ าพเจ้ ามา
มากด้ วย
3เมื( อข้ าพเจ้ ามาถึ งแล้ ว พวก 10 แล้ วถ้ าทิโมธี มาหาท่ านจงให้
ท่ านเห็ นชอบจะรั บรองผู้ ใดโดย เขาอยู่ กั บท่ านโดยปราศจาก
จดหมายของท่าน ข้ าพเจ้ าจะใช้ ความกลั ว เพราะว่ าเขาทํา งาน
ผู้ น3 ั นถื อของถวายของท่ านไปยั ง ขององค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าเหมื อ น
กรุงเยรูซาเล็ม
กับข้ าพเจ้ า

16

(FH) รม I:EL (FC) รม C:EF (FA) ? คร I:A; E ปต I:?J (?) กท E:?L (E) กจ EL:C
(I) E คร I:?; A:?A (J) E คร A:J, ?G (F) E คร ?:?F-?H (H) กจ ?F:I
(C) ยก J:?F (A) ลนต EI:?F-EE (G) กจ ?J:EC; ?G:G (?L) กจ ?G:EE; ฟป E:EL
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หน้ า 2319
? โครินธ์ ?H
11 เหตุ ฉะนั3 นอย่ าให้ ผู้ ใดประ- 18 เพราะเขาทํา ให้ จิ ตใจของ
มาทเขา แต่ จงช่ วยให้ เขาเดิ น ข้ าพเจ้ าและของท่ า นทั3 งหลาย
ทางไปโดยสั นติ สุ ขเพื( อเขาจะมา ชุ่ มชื( น ฉะนั3 นท่ านทั3 งหลายจง
ถึ งข้ าพเจ้ าได้ เพราะข้ าพเจ้ า รับรองคนเช่ นนั3 น
กําลังคอยเขากับพวกพี( น้องอยู่
19 คริ สตจั กรทั3 งหลายในแคว้ น
12 อปอลโล ซึ( งเป็ นพี( น้ องของ เอเชี ยฝากความคิดถึงมายังท่ าน
เรานั3 น ข้ าพเจ้ าได้ คะยั3 นคะยอ ทั3งหลาย อาควิลลาและปริสสิลให้ ไปเยี( ยมท่ า นทั3 งหลายพร้ อม ลากับคริ สตจักรที(อยู่ ในบ้ านของ
กับพวกพี( น้อง แต่ ท่านไม่ จุใจที( เขาฝากความคิ ด ถึ ง มากมายใน
จะไปเดีX ยวนี3 เมื( อมี โอกาสท่ าน องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ ามายั งท่ านทั3 ง
จึงจะไป
หลาย
13 ท่ านทั3 งหลายจงระมั ด ระวั ง 20 พี( น้ องทุ ก คนฝากความคิ ด
จงมั( นคงในความเชื( อ จงเป็ น ถึ งมายั งท่ าน ท่ านจงทั กทาย
ลูกผู้ ชายแท้ จงเข้ มแข็ง
ปราศรั ยกั น ด้ วยธรรมเนี ยมจุ บ
14 ทุ กสิ( งซึ( งท่ านกระทํานั3 น จง อันบริสุทธิ2
กระทําด้ วยความรัก
21 คํา แสดงความนั บถื อนี3 เป็ น
15 พี( น้ องทั3 งหลาย (ท่ านรู้ ว่ า ลายมือของข้ าพเจ้ า เปาโล
ครอบครั วของสเทฟานั สเป็ น 22 ถ้ าผู้ ใดไม่ รั กพระเยซู คริ สต์
ผลแรกในแคว้ นอาคายา และ เจ้ า ก็ขอให้ ผู้ นั3 นถู กสาปแช่ ง
พวกเขาได้ ถวายตั วไว้ ในการ องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าจะเสด็จมา
ปรนนิบัติวิสุทธิชนทั3งปวง)
23 ขอพระคุ ณขอ งพระเยซู
16 ข้ าพเจ้ าขอให้ ท่ า นทั3 งหลาย คริ ส ต์ อ งค์ พ ระผู้ เป็ นเจ้ าของ
อยู่ ใต้ บั ง คั บคนเช่ นนั3 นและคน เราสถิตอยู่ กับท่านทั3งหลายเถิด
ทั3 งปวงที( ช่ วยทําการด้ วยกั นนั3 น 24 ความรั กของข้ าพเจ้ ามีอยู่ ต่ อ
กับเรา
ท่ านทั3 งหลายในพระเยซู คริ ส ต์
17 ที(สเทฟานัส และฟอร์ ทูนา- เสมอ เอเมน
ทั ส และอาคายคั สมาแล้ วนั3 น [จดหมายฉบั บแรกถึ ง ชาวโคข้ าพเจ้ าก็ช(ื นชมยิ นดี เพราะว่ า ริ น ธ์ ไ ด้ เขี ยนจากเมื อ งฟี ลิ ป ปี
สิ( งซึ( งท่ านทั3 งหลายขาดนั3 น เขา และส่ งโดยสเทฟานั ส ฟอร์ ทู เหล่ านั3 นได้ มาทําให้ ครบ
นาทัส อาคายคัสและทิโมธี]
(??) กจ ?F:II; ? ทธ J:?E (?E) ? คร ?:?E (?I) มธ EJ:JE (?J) ? ปต J:A
(?F) รม ?H:F; ? คร ?:?H (?H) ฮบ H:?L; ?I:?C (?C) E คร ??:G (?A) ฟป E:EG
(?G) รม ?H:F (EL) รม ?H:?H (E?) คส J:?A (EE) กท ?:A; อฟ H:EJ (EI) รม ?H:EL
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