หนา 2286
จดหมายฉบั
บแรก
ของอัครสาวกเปาโล
ถึงคริสตจักรในเมืองโครินธ
ผู รับใชที่รับการแยกตั้ งไว
และบุตรของพระเจาเปนนิตย
เปาโล ผู ซึ่ งพระเจ าได ทรง
เรี ย กให เ ป นอั ครสาวกของ
พระเยซู คริ สต ตามพระประสงค
ของพระเจ า และโสสเธเนสผู
เปนพี่ นองของเรา
2เรียน คริสตจักรของพระเจาที่
เมืองโครินธ ผู ไดรับการชําระให
บริ สุ ท ธิ์ แล วในพระเยซู ค ริ ส ต
ซึ่ ง พระองค ได ทรงเรี ยกให เป น
วิสุ ทธิชน ดวยกั นกับคนทั้ งปวง
ในทุ กตําบลที่ ออกพระนามพระ
เยซู คริ สตองคพระผู เปนเจาของ
เราและของเขา
3 ขอพระคุ ณและสั น ติ สุ ขจาก
พระเจาพระบิ ดาของเราและจาก
พระเยซู คริ สต เจ า จงดํารงอยู
กับทานทั้ งหลายเถิด
4 ข า พเจ า ขอบพระคุ ณพระเจ า
ของข าพเจ าในเรื่ องท านทั้ ง
หลายเสมอ เพราะพระคุ ณของ
พระเจ าซึ่ งทรงประทานแก ท าน
ทั้ งหลายโดยพระเยซูคริสต
5เพราะท านทั้ งหลายพรั่ งพร อม

1

ด วยทุ กสิ่ งทุ กอย างโดยพระองค
คื อ พร อมด วยวาจาและความรู
ทุกอยาง
6 ด วยว า พยานเรื่ องพระคริ สต
นั้ นเป นที่ รั บรองแนนอนในพวก
ทานแลว
7 เพื่ อว า ท า นทั้ งหลายจึ ง มิ ไ ด
ขาดของประทานเลย ในขณะที่
ทานรอคอยการเสด็จมาของพระ
เยซู คริ สตองคพระผู เปนเจาของ
เรา
8พระองค จะทรงให ท า นมั่ นคง
อยู จนถึ งที่ สุ ด เพื่ อให ท าน
ปราศจากที่ ติ ในวั นของพระเยซู
คริสตองคพระผู เปนเจาของเรา
9พระเจ าทรงสั ตยซื่ อ พระองค
ไดทรงเรียกทานใหสัมพันธสนิท
กั บพระบุ ตรของพระองค คื อ
พระเยซูคริสตองคพระผู เป นเจา
ของเรา
การแตกแยกในคริสตจักร
10 พี่ น องทั้ งหลาย ข าพเจ าจึ ง
วิ งวอนท านในพระนามของพระ
เยซู คริ สตองคพระผู เปนเจาของ
เรา ขอให ท านเห็นพรอมกันใน

(1) กจ 18:17; รม 1:1 (2) กจ 15:9; รม 1:7; 1 คร 8:6 (3) รม 1:7 (4) รม 1:8
(5) 1 คร 12:8 (6) 2 ทธ 1:8 (7) ฟป 3:20 (8) คส 1:22; 2:7; 1 ธส 3:13; 5:23
(9) อสย 49:7; ยน 15:4 (10) 2 คร 13:11
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หนา 2287
1 โครินธ 1
ทางวาจา และไมมีการแตกแยก บัพติศมาแกผู ใดอีกบาง
กั นระหว างพวกท าน แต ขอให 17 เพราะว าพระคริ สต มิ ได ทรง
ท า นเป น น้ํ า หนึ่ งใจเดี ยวกั นใน ใช ขาพเจ าไปเพื่ อให เขารั บบั พทางความคิ ด และตั ด สิ น อย า ง ติ ศมา แต เพื่ อให ประกาศข าว
เดียวกัน
ประเสริ ฐ แต มิ ใช ด วยชั้ นเชิ ง
11 พี่ น องทั้ งหลายของข าพเจ า ฉลาดในการพู ด เกรงว าเรื่ อง
คนในครอบครั วของนางคะโลเอ กางเขนของพระคริ ส ต จะหมด
ได เ ล าเรื่ อ งของท า นให ข าพเจ า ฤทธิ์ เดช
ฟ งว า เกิ ดมี การทุ มเถี ยงกั นใน พระคริสตทรงเปนฤทธานุภาพ
ระหวางพวกทาน
และพระปญญาของพระเจา
12 ข าพเจ าจึ งหมายความว า 18 คนทั้ งหลายที่ กําลั งจะพิ นาศ
พวกทานตางก็กลาววา "ขาพเจา ก็ เห็ นว าการประกาศเรื่ องกางเปนศิษยเปาโล" หรือ "ขาพเจา เขนเป นเรื่ องโง แต พวกเราที่
เปนศิษยอปอลโล" หรือ "ขาพ- รอดเห็ นว าเป นฤทธานุ ภาพของ
เจ าเป นศิ ษย เคฟาส"
หรื อ พระเจา
"ขาพเจาเปนศิษยพระคริสต"
19 เพราะมี คํ า เขี ยนไว แล ว ว า
13 พระคริ สต แบ งออกเป น `เราจะทําลายสติ ป ญญาของคน
หลายองค แล วหรื อ
เขาได มี ป ญญา และจะทําให ความ
ตรึงเปาโลเพื่ อทานทั้ งหลายหรือ เขาใจของคนที่ เขาใจสูญสิ้ นไป'
ท านได รั บบั พติ ศมาในนามของ 20 คนมี ปญญาอยู ที่ ไหน บั ณเปาโลหรือ
ฑิ ตอยู ที่ ไหน นั กโต ป ญหาแห ง
14 ข าพเจ าขอบพระคุ ณพระเจ า ยุคนี้ อยู ที่ ไหน พระเจามิไดทรง
ที่ ขาพเจ ามิ ได ให บัพติ ศมาแก ผู กระทํา ป ญญาของโลกนี้ ใ ห โฉด
หนึ่ งผู ใดในพวกท าน เว นแต เขลาไปแลวหรือ
คริสปสและกายอัส
21 เพราะตามเรื่ องที่ เป น พระ
15 ดั งนั้ น จึ งไม มี ผู ใดกล าวได สติ ปญญาของพระเจาแลว โลก
ว า ข าพเจ าได ทําพิ ธี บั พติ ศมา จะรู จั กพระเจ าโดยป ญญาไม ได
ในนามของขาพเจาเอง
พระเจ าทรงพอพระทั ยที่ จะช วย
16 ข า พเจ า ได ให บั พติ ศมาแก คนที่ เชื่ อให รอดโดยการเทศนา
ครอบครั ว ของสเทฟานั สด ว ย ที่ โงเขลานั้ น
แต นอกจากคนเหล านั้ นแล ว 22 ด วยว า พวกยิ วเรี ยกร อง
ขาพเจาไมทราบวาข าพเจ าได ให หมายสํา คั ญและพวกกรี ก เสาะ
(12) ยน 1:42; กจ 18:24 (13) 2 คร 11:4 (14) ยน 4:2; กจ 18:8 (16) 1 คร 16:15
(17) 1 คร 2:1, 4 (18) กจ 17:18; รม 1:16; 1 คร 2:14; 2 คร 2:15 (19) อสย 29:14
(20) อสย 19:12; 33:18; โยบ 12:17 (21) ดนล 2:20 (22) มธ 12:38
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หนา 2288
หาปญญา
แลว
23 แต พวกเราประกาศเรื่ องพระ 29 เพื่ อ มิ ให เ นื้ อ หนั ง ใดๆอวด
คริ สตผู ทรงถู กตรึงที่ กางเขนนั้ น ตอพระพักตรพระองคได
อั น เป นสิ่ งที่ ให พ วกยิ ว สะดุ ด 30 โดยพระองค ท า นจึ ง อยู ใน
และพวกกรีกถือวาเปนเรื่ องโง
พระเยซู คริ สต เพราะพระเจ า
24 แต สํ า หรั บผู ที่ พระเจ า ทรง ทรงตั้ งพระองค ใ ห เ ป น ป ญญา
เรี ยกนั้ น ทั้ งพวกยิ วและพวก ความชอบธรรม
การแยก
กรี กต างถื อว า พระคริ สต ทรง ตั้ งไวและการไถโทษ สําหรับเรา
เป นฤทธานุ ภาพและพระป ญญา ทั้ งหลาย
ของพระเจา
31 เพื่ อให เป นไปตามที่ เขี ยนว า
25 เพราะความเขลาของพระเจา `ใหผู โออวด อวดองคพระผู เปน
ยั ง มี ป ญ ญายิ่ งกว า ป ญ ญาของ เจา'
มนุ ษย และความอ อนแอของ การเทศนาเปนมาโดยฤทธิ์ เดช
พระเจาก็ยังเขมแข็งยิ่ งกวากําลัง
แหงพระวิญญาณบริสุทธิ์
ของมนุษย
พี่ น องทั้ งหลาย เมื่ อข าพ26 พี่ น องทั้ งหลาย จงพิ จารณา
เจ ามาหาท าน ขาพเจ ามิได
ดู วา พวกท านที่ พระเจ าได ทรง มาเพื่ อ ประกาศสั ก ขี พยานของ
เรี ยกมานั้ นเป นคนพวกไหน มี พระเจ าแก ท านทั้ งหลาย ด วย
นอยคนที่ โลกนิยมวามีปญญา มี ถ อ ยคํา อั น ไพเราะหรื อด วยสติ
นอยคนที่ มีอํานาจ มีนอยคนที่ มี ปญญา
ตระกูลสูง
2 เพราะข า พเจ า ตั้ งใจว า จะไม
27 แต พระเจ าได ทรงเลื อกสิ่ งที่ แสดงความรู เรื่ องใดๆในหมู
โลกถื อว าโง เขลา เพื่ อจะทําให พวกท า นเลยเว น แต เ รื่ องพระ
คนมีปญญาอับอาย และพระเจา เยซู คริ ส ต แ ละการที่ พระองค
ได ทรงเลื อกสิ่ งที่ โลกถื อว าอ อน ทรงถูกตรึงที่ กางเขน
แอ เพื่ อทําให คนที่ แข็ งแรงอั บ 3และเมื่ อข าพเจ าอยู กั บทานทั้ ง
อาย
หลาย ข าพเจ าก็ อ อนกําลั ง มี
28 พระเจาไดทรงเลือกสิ่ งที่ โลก ความกลัวและตัวสั่ นเปนอันมาก
ถื อว าต่ําต อยและสิ่ งที่ ถู กดู หมิ่ น 4คําพู ดและคําเทศนาของข าพทั้ งทรงเลื อ กสิ่ งเหล า นั้ นซึ่ งยั ง เจ า ไม ใ ช คํ า ที่ เกลี้ ยกล อ มด วย
มิไดเกิดเปนตัวจริงดวย เพื่ อจะ สติ ป ญญาของมนุ ษย แต เป น
ได ทํ า ลายสิ่ งซึ่ งเป น ตั วจริ ง อยู คําซึ่ งได แสดงพระวิ ญญาณและ

2

(23) ลก 2:34; 1 คร 2:14 (24) รม 1:4; คส 2:3 (26) ยน 7:48
(27) มธ 11:25 (30) 2 คร 5:21 (31) ยรม 9:23-24 (2) กท 6:14
(3) กจ 18:1; 2 คร 4:7 (4) รม 15:19; 1 คร 4:20; 2 ปต 1:16
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1 โครินธ 2
พระเดชานุภาพ
ไม มี ผู ใดหยั่ งรู ได เว นแต จิ ต
5เพื่ อความเชื่ อของทานจะไมได วิ ญญาณของมนุ ษย ผู นั้ นเองฉั น
อาศั ยสติ ปญญาของมนุ ษย แต ใด พระดําริ ของพระเจ าก็ ไม มี
อาศัยฤทธิ์ เดชของพระเจา
ใครหยั่ งรู ได เว นแต พระวิ ญ6เรากล าวถึ งเรื่ องป ญญาในหมู ญาณของพระเจาฉันนั้ น
คนที่ เปนผู ใหญ แลวก็จริง แตมิ 12 เราทั้ งหลายจึ งไม ได รั บวิ ญใช เรื่ องป ญญาของโลกนี้ หรื อ ญาณของโลก แตไดรับพระวิญเรื่ องป ญ ญาของอํ า นาจครอบ ญาณซึ่ ง มาจากพระเจ าเพื่ อ เรา
ครองในโลกนี้ ซึ่ งจะเสื่ อมสูญไป
ทั้ งหลายจะได รู ถึ ง สิ่ งต า งๆที่
7แต เรากล าวถึ งเรื่ องพระป ญ- พระเจ าได ทรงโปรดประทานแก
ญาของพระเจ าซึ่ งเป นข อลึ กลั บ เรา
คื อพระป ญญาซึ่ งทรงซอนไว นั้ น 13 คื อสิ่ งเหล านั้ นที่ เราได กล าว
ซึ่ งพระเจาไดทรงกําหนดไว กอน ด วยถ อยคํ า ซึ่ งมิ ใ ช ป ญญาของ
สรางโลกใหเปนสงาราศีแกเรา
มนุษยสอนไว แตดวยถอยคําซึ่ ง
8 ไม มี อํ า นาจครอบครองใดๆ พระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ์ ได ท รงสั่ ง
ในโลกนี้ ได รู จั กพระป ญญานั้ น สอนซึ่ งเปรี ย บเที ยบสิ่ งที่ อยู
เพราะวาถารู แลวจะมิได เอาองค ฝ า ยจิ ต วิ ญ ญาณกั บสิ่ งซึ่ งเป น
พระผู เป นเจ า แห งสง า ราศี ตรึ ง ของจิตวิญญาณ
ไวที่ กางเขน
14 แต ม นุ ษย ธ รรมดาจะรั บสิ่ ง
พระดํารัสของพระเจา
เหล า นั้ นซึ่ งเป น ของพระวิ ญญาณแห งพระเจ าไม ได เพราะ
มาจากพระองคโดยตรง
9ดังที่ มีเขียนไวแลววา `สิ่ งที่ ตา เขาเห็ นว า เป น สิ่ งโง เ ขลาและ
ไมเห็น หูไมไดยิน และไมเคย เขาไม สามารถเข าใจได เพราะ
ได เข าไปในใจมนุ ษย คื อสิ่ งที่ ว าจะเข าใจสิ่ งเหล านั้ นได ก็ ต อง
พระเจ าได ทรงจั ดเตรี ยมไว สํา- สังเกตดวยจิตวิญญาณ
15 แต มนุ ษ ย ฝ ายจิ ต วิ ญ ญาณ
หรับคนที่ รักพระองค'
10 พระเจ าได ทรงสํ า แดงสิ่ ง สั งเกตสิ่ งสารพั ดได แต ไม มี
เหล านั้ นแก เราทางพระวิ ญญาณ ผู ใดจะรู จักใจคนนั้ นได
ของพระองค เพราะวาพระวิญ- 16 เพราะว า `ใครเล ารู จั กพระ
ญาณทรงหยั่ งรู ทุ กสิ่ ง แม เป น ทัยขององคพระผู เปนเจาเพื่ อจะ
แนะนําสั่ งสอนพระองค ได' แต
ความล้ําลึกของพระเจา
11 อั น ความคิ ด ของมนุ ษย นั้ น เราก็มีพระทัยของพระคริสต
(5) รม 1:16; 1 ธส 1:15 (8) มธ 27:33-50; ลก 23:34 (9) อสย 64:4; 65:17
(10) มธ 11:25; กท 1:12; อฟ 3:3 (11) โยบ 32:8; ปญจ 12:7; รม 11:33; 1 คร 6:20
(12) รม 8:15 (14) มธ 16:23 (16) โยบ 15:8; อสย 40:13; ยน 15:15; รม 11:34
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1 โครินธ 3
หนา 2290
การยอมอยู ฝายเนื้ อหนัง
ทานแกทุกคน
6ขาพเจาไดปลูก อปอลโลไดรด
เปนภัยตอจิตวิญญาณ
พี่ น องทั้ งหลาย ข าพเจ าไม น้ํา แตพระเจาทรงทําใหเติบโต
อาจจะพู ด กั บ ท า นเหมื อ น 7เพราะฉะนั้ น คนที่ ปลูกและคน
พู ด กั บผู ที่ อยู ฝ า ยจิ ต วิ ญญาณ ที่ รดน้ํ า ไม สําคั ญอะไร แต พระ
แล วได แต ต องพู ดกั บท าน เจ าผู ทรงโปรดใหเติ บโตนั้ นต าง
เหมื อ นคนที่ อยู ฝ า ยเนื้ อหนั ง หากที่ สําคัญ
เหมื อนกั บทานเปนทารกในพระ 8 ดั งนั้ นคนที่ ปลู ก และคนที่ ร ด
น้ําก็เปนพวกเดียวกัน แตทุกคน
คริสต
2ข าพเจ าเลี้ ยงท านด วยน้ํา นมมิ ก็ จะได ค าจ างของตนตามการที่
ใชดวยอาหารแข็ง เพราะวาเมื่ อ ตนไดกระทําไว
ก อนนั้ น ท านยั งไม สามารถรั บ 9 เพราะว า เราทั้ งหลายเป น ผู
และถึ ง แม เ ดี๋ ยวนี้ ท า นก็ ยั ง ไม ร วมทํ า การด วยกั น กั บพระเจ า
ท านทั้ งหลายเป นไร นาของพระ
สามารถ
3ด วยวาทานยั งอยู ฝ ายเนื้ อหนั ง เจา และเปนตึกของพระเจา
พระคริสตเปนรากฐานเดียว
เพราะวาเมื่ อทานยังอิจฉากัน โต
เถียงกัน และแตกแยกกัน ทาน 10 โดยพระคุ ณของพระเจ า ซึ่ ง
ไมไดอยู ฝายเนื้ อหนั งหรือ และ ได ทรงโปรดประทานแก ขาพเจ า
ไม ไ ด ดํา เนิ น ตามมนุ ษย ส ามั ญ ขาพเจาไดวางรากลงแลวเหมือน
นายช างผู ชํานาญ และอี กคน
ดอกหรือ
4 เพราะเมื่ อคนหนึ่ งกล าวว า หนึ่ งก็มากอขึ้ น ขอทุกคนจงระ"ข า พเจ า เป น ศิ ษย ของเปาโล" วังใหดีวาเขาจะกอขึ้ นมาอยางไร
และอี กคนหนึ่ งกล าววา "ขาพ- 11 เพราะว า ผู ใดจะวางรากอื่ น
เจาเปนศิษยของอปอลโล" ทาน อี กไม ได แล ว นอกจากที่ วางไว
ทั้ งหลายมิ ไ ด อ ยู ฝ า ยเนื้ อหนั ง แลวคือพระเยซูคริสต
12 แล วบนรากนั้ นถ าผู ใดจะก อ
หรือ
ขึ้ นดวยทองคํา เงิน เพชรพลอย
ผู รับใชของพระเจาที่ มีหนาที่
ไม หญาแหงหรือฟาง
ตางกันก็เปนผู ทําการรวมกัน
ทรงทดลองการของเราทุกคน
5เปาโลคื อผู ใด อปอลโลคื อผู
ใด เขาเป นผู รั บใช มาแจ งให 13 การงานของแต ละคนก็ จะได
ท านทั้ งหลายเชื่ อ ตามซึ่ งองค ปรากฏให เห็ น เพราะเวลาวั น
พระผู เป นเจ าได ทรงโปรดประ- นั้ นจะให เห็ นได ชั ดเจน เพราะ

3

(1) 1 คร 2:6; อฟ 4:14; ฮบ 5:13 (2) ยน 16:12; ฮบ 5:12; 1 ปต 2:2 (5) 2 คร 3:3
(6) กจ 18:4, 24; 2 คร 3:5 (7) กท 6:3 (8) สดด 62:12 (9) 2 คร 6:1; อฟ 2:20-22
(10) รม 1:5; 1 คร 4:15 (11) อสย 28:16; อฟ 2:20 (13) ลก 2:35; 1 ปต 1:7
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หนา 2291
1 โครินธ 3, 4
วาจะเห็นชัดไดดวยไฟ ไฟนั้ นจะ อุบายของเขาเอง'
พิ สู จน ให เห็ นการงานของแต ละ 20 และยั งมี อี กว า `องค พระผู
คนวาเปนอยางไร
เป น เจ าทรงทราบความคิ ดของ
14 ถ าการงานของผู ใดที่ ก อขึ้ น คนมี ป ญญาว า เป น เพี ยงแต ไ ร
ทนอยู ได ผู นั้ นก็ จะได ค าตอบ สาระ'
แทน
21 เหตุ ฉะนั้ น
อย าให ผู ใด
15 ถ า การงานของผู ใดถู ก เผา ยกมนุ ษย ขึ้ นอวด ด วยว าสิ่ ง
ไหม ไป ผู นั้ นก็ จะขาดค าตอบ สารพัดเปนของทานทั้ งหลาย
แทนแต ตั วเขาเองจะรอด แต 22 จะเปนเปาโล อปอลโล เคเหมือนดังรอดจากไฟ
ฟาส โลก ชีวิต ความตาย สิ่ งใน
รางกายของคริสเตียน
ป จจุ บั นนี้ หรื อสิ่ งในอนาคต
สิ่ งสารพั ด นั้ นเป น ของท า นทั้ ง
เปนวิหารของพระเจา
16 ท านทั้ งหลายไม รู หรื อว า หลาย
ท านเป นวิ หารของพระเจ า และ 23 และท า นทั้ งหลายเป น ของ
พระวิญญาณของพระเจาสถิตอยู พระคริ สต และพระคริ สต ทรง
เปนของพระเจา
ในทาน
หนาที่ รับผิดชอบของ
17 ถ าผู ใดทําลายวิ หารของพระ
ผู อารักขาตอพระเจา
เจ า พระเจ าจะทรงทําลายผู นั้ น
ให ทุ กคนถือว าเราเป นผู รั บ
เพราะวิ ห ารของพระเจ า เป น ที่
ใชของพระคริสต และเปน
บริ สุ ท ธิ์ และท า นทั้ งหลายเป น
ผู อารักขาสิ่ งลึกลับของพระเจา
วิหารนั้ น
2ยิ่ งกว านี้ ฝ ายผู อารั กขาเหล า
การตักเตือนเกี่ ยวกับ
นั้ นต อ งเป น คนที่ สั ต ย ซื่ อทุ ก
การโออวด
18 อย าให ผู ใดหลอกลวงตั วเอง คน
ถ าผู ใดในพวกท านคิ ดว าตั วเป น 3สํา หรั บข าพเจ าการที่ ท านทั้ ง
คนมี ป ญญาตามหลั ก ของยุ ค นี้ หลายหรื อ มนุ ษย ผู ใดจะตั ดสิ น
จงให ผู นั้ น ยอมเป นคนโง จึ ง จะ ตั วข าพเจ า ข าพเจ าถื อว าเป น
เรื่ องเล็กนอย ถึงแมขาพเจาเอง
เปนคนมีปญญาได
19 เพราะว า ป ญญาของโลกนี้ ก็มิไดตัดสินตัวขาพเจา
เป นความโงเขลาจําเพาะพระเจา 4เพราะขาพเจาไมรู วาขาพเจ ามี
ด วยมี คําเขี ยนไว แล วว า `พระ ความผิ ดสถานใด ถึ งกระนั้ น
องค ท รงจั บคนที่ มี ป ญญาด วย ข า พเจ า ก็ ไ ม พ น การพิ พ ากษา

4

(16) 2 คร 6:16 (18) สภษ 3:7 (19) โยบ 5:13
(20) สดด 94:11 (21) 2 คร 4:5
(23) 2 คร 10:7 (1) คส 1:25; ทต 1:7
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1 โครินธ 4
หนา 2292
ท านผู ทรงพิ พากษาตั วข า พเจ า
สิ่ งที่ อัครสาวกและ
คือองคพระผู เปนเจา
ผู นําคริสเตียนตองเสียสละ
5เหตุ ฉะนั้ นท านอย า ตั ดสิ นสิ่ ง 9เพราะข าพเจ า เห็ นว าพระเจ า
ใดก อนที่ จะถึ ง เวลาจนกว าองค ได ทรงตั้ งเราผู เป นอั ครสาวกไว
พระผู เป นเจ าจะเสด็ จมา พระ ในที่ สุดปลาย เหมื อนผู ที่ ได ถูก
องค จะทรงเป ดเผยความลั บที่ ปรั บโทษให ถึ งตาย เพราะว า
ซ อนอยู ในความมื ดให แจ ม โลกคื อทั้ งทู ตสวรรค และมนุ ษย
กระจาง และจะทรงเผยความใน มองดูเราดวยความพิศวง
ใจของคนทั้ งปวงด วย เมื่ อนั้ น 10 เราทั้ งหลายเป นคนเขลา
ทุ กคนจะได รั บคํ า ชมเชยจาก เพราะเห็ นแก พระคริ สต และ
พระเจา
ทานทั้ งหลายเปนคนมี ปญญาใน
6พี่ น องทั้ งหลาย สิ่ งเหล านั้ น พระคริ สต เราทั้ งหลายมี กําลั ง
ที่ ข าพเจ า ได นํามากล าวเปรี ยบ น อย แต ท านทั้ งหลายมี กําลั ง
เที ยบถึ งตั วขาพเจ าและอปอลโล มาก ท านทั้ งหลายมี เกี ยรติ ยศ
ก็ เพื่ อประโยชน ของท านทั้ ง แตเราทั้ งหลายเปนคนอัปยศ
หลาย เพื่ อใหทานทั้ งหลายเรียน 11 จนถึ งเวลานี้ เราก็ ทั้ งหิ วและ
แบบของเรา มิ ให ยกย องคน กระหาย เปลื อยเปล าและถู ก
หนึ่ งคนใดเกิ นกว า ที่ เขี ยนบอก โบยตี และไมมีที่ อาศัยเปนหลัก
ไวแลว มิใหยกคนหนึ่ งคนใดขม แหลง
ผู อื่ น
12 เราทํา การหนั กด วยมื อ ของ
7 ผู ใดเล า กระทํ า ให ท า นวิ เ ศษ เราเอง เมื่ อถู กด าเราก็ อวยพร
กว าคนอื่ น ท านมี อะไรที่ ท านมิ เมื่ อถูกขมเหงเราก็ทนเอา
ได รั บมา ก็ เมื่ อท านได รั บมา 13 เมื่ อถู กใส ร ายเราก็ อ อนวอน
เหตุ ไ ฉนท า นจึ งโอ อ วดเหมื อ น เรากลายเป นเหมื อนกากเดน
กับวาทานมิไดรับเลย
ของโลกและเหมื อนราคี ของสิ่ ง
8ท านทั้ งหลายอิ่ มหนําแลวหนอ สารพัดจนถึงบัดนี้
ทานมั่ งมีแลวหนอ ทานไดครอง 14 ข า พเจ า มิ ไ ด เ ขี ยนข อ ความ
เหมื อนกษั ตริ ย โดยไม มี เราร วม เหลานี้ เพื่ อจะใหทานไดอาย แต
ด วยแล วหนอ ข าพเจ ามี ความ เขี ยนเพื่ อเตื อนสติ ในฐานะที่
ปรารถนาให ท านทั้ งหลายได ขึ้ น ทานเปนลูกที่ รักของขาพเจา
ครองจริ งๆ เพื่ อเราจะได ขึ้ น 15 เพราะในพระคริ สต ถึ งแม
ครองกับทาน
ทานมีครูสักหมื่ นคน แตทานจะ
(5) มธ 7:1; 10:26; รม 2:29; 1 คร 3:13 (7) ยน 3:27 (8) วว 3:17
(9) ฮบ 10:33 (10) กจ 17:18; 26:24; 2 คร 13:9 (12) มธ 5:44; กจ 18:3; 20:34
(13) พคค 3:45 (14) 1 ธส 2:11 (15) กท 4:19
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หนา 2293
1 โครินธ 4, 5
มีบิดาหลายคนก็หามิ ได เพราะ ประเวณี นั้ นถึ ง แม ในพวกต า ง
ว า ในพระเยซู ค ริ ส ต ข าพเจ า ได ชาติ ก็ ไม มี เลย คื อเรื่ องมี ว า
ให กํา เนิ ดแก ท านโดยข า วประ- คนหนึ่ งไดเอาภรรยาของบิ ดามา
เสริฐ
เปนภรรยาของตน
16 เหตุฉะนั้ น ข าพเจาจึ งขอให 2 และพวกท า นยั ง ผยองแทนที่
ทานทําตามอยางขาพเจา
จะเปนทุกขเปนรอน ที่ จะตัดคน
17 เพราะเหตุ นี้ ขาพเจ าจึ งได ใช ที่ ก ระทํา ผิ ด เช น นี้ ออกเสี ยจาก
ทิ โมธี ลู กที่ รั กของข าพเจ า ซึ่ ง พวกทาน
เป น คนสั ตย ซื่ อในองค พ ระผู 3แม ว า ตั วข า พเจ า ไม ได อยู กั บ
เป นเจ าให มาหาท าน เพื่ อนํา พวกทาน แตใจของขาพเจาก็อยู
ท า นให ร ะลึ ก ถึ งแบบการประ- ดวย ขาพเจาไดตัดสินลงโทษคน
พฤติ ของข า พเจ า ในพระคริ สต ที่ ไดกระทําผิ ดเช นนั้ นเสมือนว า
ตามที่ ข าพเจ าสอนอยู ในทุ ก ขาพเจาไดอยู ดวย
คริสตจักร
4ในพระนามของพระเยซู คริ สต
18 แต บ างคนทํ า ผยองราวกั บ องค พระผู เป นเจ าของเรา เมื่ อ
ขาพเจาจะไมมาหาทาน
ท านทั้ ง หลายประชุ ม กั น และใจ
19 แต ถ าองค พระผู เป นเจ าทรง ของข าพเจ าร วมอยู ด วย พร อม
โปรด ขาพเจาจะมาหาทานในไม ทั้ งฤทธิ์ เดชของพระเยซู คริ สต
ชานี้ และขาพเจาจะหยั่ งดู มิใช องคพระผู เปนเจาของเรา
ถ อยคําของคนที่ ผยองเหล านั้ น 5 พวกท า นจงมอบคนนั้ น ไว ใ ห
แตจะหยั่ งดูฤทธิ์ อํานาจของเขา
ซาตานทําลายเนื้ อหนังเสีย เพื่ อ
20 เพราะว าอาณาจั กรของพระ ให จิ ตวิ ญญาณของเขารอดในวั น
เจามิใชเรื่ องของคําพูด แต เปน ของพระเยซูเจา
เรื่ องฤทธิ์ เดช
ความบาปที่ ไมไดรับ
21 ท านจะเอาอย างไร จะให
การเตือนสติ
ข า พเจ า ถื อ ไม เ รี ย วมาหาท า น
ก็แพรขยายไปเหมือนเชื้ อ
หรื อจะให ข าพเจ ามาด วยความ 6การที่ ทานอวดอางนั้ นไม ดีเลย
รักและดวยใจออนสุภาพ
ท า นไม รู หรื อ ว า เชื้ อขนมเพี ยง
การตัดสินลงโทษ
นิ ดเดี ยวย อมทําให แป งดิ บฟู ทั้ ง
การลวงประเวณี
กอน
มี ขาวเล าลื อว าในพวกท านมี 7ดั งนั้ นจงชําระเชื้ อเก าเสี ยเพื่ อ
การผิดประเวณี และการผิด ท านจะได เป นแป งดิ บก อนใหม

5

(16) 1 คร 11:1 (17) กจ 19:22 (18) 1 คร 5:2 (19) กจ 18:21 (20) 1 คร 2:4
(21) 2 คร 10:2 (1) ลนต 18:6-8 (2) 1 คร 4:18; 2 คร 7:7-10 (3) คส 2:5
(4) มธ 18:20; ยน 20:23 (5) กจ 26:18; 1 ทธ 1:20 (6) 1 คร 3:21 (7) อสย 53:7
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เหมื อนขนมป งไร เชื้ อ เพราะ ในมิใชหรือ
พระคริ สต ผู ทรงเป นป ส กาของ 13 ส วนคนภายนอกนั้ นพระเจ า
เรา ได ถู กฆ าบู ชาเพื่ อเราเสี ย จะทรงตัดสินลงโทษ เหตุฉะนั้ น
แลว
จงกํ า จั ด คนชั่ วช า นั้ นออกจาก
8เหตุ ฉะนั้ นให เราถื อป สกานั้ น พวกทานเสียเถิด
มิ ใ ช ด วยเชื้ อเก า หรื อ ด วยเชื้ อ
คริสเตียนไมควรจะเปน
ของความชั่ วช าเลวทราม แต
ความกันตอหนาคนไมเชื่ อ
ด วยขนมป งไร เชื้ อคื อความจริ ง
ในพวกท านมี ผู ใดหรื อ ถ า
ใจและความจริง
เปนความกับคนอื่ น จะอาจ
9 ข า พเจ า ได เ ขี ยนจดหมายถึ ง ไปว าความกั นตอหนาคนอธรรม
ท านว า อย าคบกั บคนที่ ล วง และไมไปวาตอหนาวิสุทธิชน
ประเวณี
2ท านไม รู หรื อว า วิ สุ ทธิ ชนจะ
10 แต ซึ่ งท านจะคบคนชาวโลก พิ พากษาโลก และถ าพวกท าน
นี้ ที่ เปนคนลวงประเวณี คนโลภ จะพิ พากษาโลก ทานไมสมควร
คนฉอโกง หรือคนถือรูปเคารพ จะพิ พากษาความเรื่ องเล็ กน อย
ข าพเจ ามิ ได ห ามเสี ยที เดี ยว ที่ สุดหรือ
เพราะว า ถ า ห า มอย า งนั้ นแล ว 3ท านไม รู หรื อว า เราจะต อง
ทานก็ตองออกไปเสียจากโลกนี้
พิพากษาพวกทูตสวรรค ถาเชน
เราควรแยกตัวจาก
นั้ นจะยิ่ งเป นการสมควรสั กเท า
พี่ นองคริสเตียนที่ กําลัง
ใดที่ เราจะพิ พากษาตั ดสิ นความ
เรื่ องของชีวิตนี้
ดํารงชีวิตอยู ในความบาป
11 แต บั ดนี้ ข าพเจ าเขี ยนบอก 4ฉะนั้ น ถ าพวกท านเป นความ
ท านว า ถ าผู ใดได ชื่ อว าเป น กั นเรื่ องชี วิตนี้ ท านจะตั้ งคนที่
พี่ น องแล ว แต ยังล วงประเวณี คริ ส ตจั ก รนั บถื อ น อ ยที่ สุ ด ให
เป นคนโลภ เปนคนถือรูปเคา- ตัดสินหรือ
รพ เป นคนปากร าย เป นคนขี้ 5 ข า พเจ า กล า วดั ง นี้ ก็ เ พื่ อให
เมา หรือเปนคนฉอโกง อยาคบ ท านละอายใจ ในพวกท านไม
กั บคนอยางนั้ นแมจะกินดวยกัน มี สั กคนหนึ่ งหรื อที่ มี สติ ป ญญา
สามารถชํ า ระความระหว า งพี่
ก็อยาเลย
12 ไม ใช หน าที่ ของข าพเจ าที่ จะ นอง
ไปตั ดสิ นลงโทษคนภายนอก 6แต พี่ น องกั บพี่ น องต องไปว า
ทานจะตองตัดสินลงโทษคนภาย ความกั น ต อ หน าคนที่ ไม เ ชื่ อ

6

(8) อพย 12:15; พบญ 16:3; มธ 16:6 (9) 2 คร 6:14; อฟ 5:11; 2 ธส 3:6
(10) ยน 17:15 (11) มธ 18:17; กท 2:12 (13) พบญ 13:5; 17:7, 12; 1 คร 5:2
(1) ดนล 7:22; มธ 19:28 (2) สดด 49:14 (3) 2 ปต 2:4
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อยางนั้ นหรือ
ได แต ข าพเจ าไม ยอมอยู ใต
7เหตุ ฉะนั้ น เพราะพวกท านไป อํานาจของสิ่ งใดเลย
เปนความกัน บัดนี้ ทานก็ตกจาก
จงหนีจากการลวงประเวณี
ระดับที่ ควรแลว ทําไมทานจึงไม 13 อาหารมีไวสําหรับทอง และ
ทนต อการร ายซึ่ งเขาทําแก ท าน ทองก็สําหรับอาหาร แตพระเจา
ทําไมทานจึงไมยอมถูกโกง
จะทรงให ทั้ งท องและอาหารสิ้ น
8แตท านเองกลั บทําร ายกั นและ สูญไป แลวรางกายนั้ นไมไดมีไว
โกงกั นในระหว า งพวกพี่ น อ ง สําหรับการลวงประเวณี แตมีไว
ของทานเอง
สําหรั บองค พระผู เป นเจ า และ
ชีวิตเดิมกอนถูกแยกตั้ งไว
องค พระผู เป น เจ า มี ไ ว สํ า หรั บ
รางกาย
และไดรับความชอบธรรม
14 พระเจ าได ทรงชุ บให อ งค
โดยความเชื่ อ
9ท านไม รู ห รื อ ว า คนอธรรมจะ พร ะผู เป นเจ าเ ป นขึ้ น ม า
ไม ได รั บอาณาจั ก รของพระเจ า ใหม และพระองคจะทรงชุบให
เปนมรดก อยาหลงเลย คนลวง เราทั้ งหลายเป นขึ้ นมาใหม โดย
ประเวณี คนถื อรู ปเคารพ คน ฤทธิ์ เดชของพระองคดวย
ผิ ดผั วเมี ยเขา คนนิ สั ยเหมื อน 15 ทานไมรู หรือวา รางกายของ
ท า นเป น อวั ยวะของพระคริ สต
ผู หญิงหรือคนที่ เปนกะเทย
10 คนขโมย คนโลภ คนขี้ เมา เมื่ อเป นเช นนั้ น จะให ข าพเจ า
คนปากร าย คนฉ อโกง จะไม เอาอวั ยวะของพระคริ สต มาเป น
ได รั บอาณาจั กรของพระเจาเป น อวั ยวะของหญิ งแพศยาได ห รื อ
ขอพระเจ าอย า ยอมให เป นเช น
มรดก
11 แตกอนมีบางคนในพวกทาน นั้ นเลย
เป นคนอย างนั้ น แต ท านได รั บ 16 ท านไม รู หรื อว าคนที่ ผู กพั น
ทรงชําระแล ว และได ทรงแยก กั บ หญิ ง แพศยาก็ เ ป นกายอั น
ตั้ งท านไว แลว แตพระวิ ญญาณ เดียวกันกับหญิงนั้ น เพราะพระ
แห งพระเจ าของเราได ทรง องค ได ตรั สว า `เขาทั้ งสองจะ
ตั้ งท า นให เ ป น ผู ชอบธรรมใน เปนเนื้ ออันเดียวกัน'
17 แต ส วนคนที่ ผู กพั นกั บองค
พระนามของพระเยซูเจา
12 ข าพเจ าทําสิ่ งสารพั ดได แต พระผู เปนเจา ก็เปนอันเดียวกัน
ไม ใ ช ทุ ก สิ่ งที่ จะทํ า ได นั้ นเป น กับพระองคฝายจิตวิญญาณ
ประโยชน ขาพเจาทําสิ่ งสารพัด 18 จงหลี กเลี่ ยงเสี ยจากการล วง
(7) สภษ 20:22 (9) กจ 20:32; 1 คร 15:50 (11) 1 คร 12:2 (12) 1 คร 10:23
(13) มธ 15:17; รม 14:17 (14) รม 6:5; 2 คร 4:14 (15) รม 12:5; 1 คร 6:13
(16) ปฐก 2:24; มธ 19:5 (17) ยน 17:21; รม 8:9 (18) รม 1:24; 6:12; 1 คร 6:9

46_1cor.pub
page 10

Friday, December 09, 2005 14:29

1 โครินธ 6, 7
หนา 2296
ประเวณี ความบาปทุ กอย างที่ 4 ภรรยาไม มี อํ า นาจเหนื อ ร า ง
มนุ ษย ก ระทํา นั้ นเป นบาปนอก กายของตน แต สามี มี อํานาจ
กาย แตคนที่ ลวงประเวณีนั้ นทํา เหนือรางกายของภรรยา ทํานอง
ผิดตอรางกายของตนเอง
เดี ยวกั น สามี ไ ม มี อํ า นาจเหนื อ
รางกายของคริสเตียน
ร างกายของตน แต ภรรยามี
อํานาจเหนือรางกายของสามี
เปนวิหารของ
5อย าปฏิ เสธการอยู ร วมกั นเว น
พระวิญญาณบริสุทธิ์
19 ทานไมรู หรือวา รางกายของ แต ได ตกลงกั นเป นการชั่ วคราว
ท านเป นวิ หารของพระวิ ญญาณ เพื่ ออุทิ ศตั วในการถื ออดอาหาร
บริ สุทธิ์ ซึ่ งสถิ ตอยู ในทาน ซึ่ ง และการอธิษฐาน แลวจึงคอยมา
ท านได รั บจากพระเจ า ท านไม อยู ร วมกั นอี ก เพื่ อมิ ให ซาตาน
ชั กจู ง ให ทํา ผิ ด เพราะตั วอดไม
ใชเจาของตัวทานเอง
20 พระเจาไดทรงซื้ อทานไวแลว ได
ตามราคา เหตุ ฉะนั้ นท านจง 6ข า พเจ ากล าวเช นนี้ โดยได รั บ
ถวายพระเกี ยรติ แด พระเจ าด วย อนุญาต มิใชเปนพระบัญชา
ร างกายของท าน และด วยจิ ต 7 ข า พเจ า ปรารถนาที่ จะให ทุ ก
วิ ญญาณของท าน ซึ่ งเป นของ คนเป นเหมื อนข าพเจ า แต ทุ ก
คนก็ ได รั บของประทานจากพระ
พระเจา
เจ
าเหมาะกั บตัว คนหนึ่ งได รั บ
คําแนะนําสําหรับ
อย างนี้ และอี กคนหนึ่ งได รั บ
คู สมรสของคริสเตียน
อย
างนั้ น
แล วเรื่ องที่ พวกท านเขี ยน
มาถึงขาพเจานั้ น ขอตอบวา 8เหตุ ฉะนั้ นข าพเจ าขอกล าวแก
การที่ ผู ชายไม ยุงเกี่ ยวกั บผู หญิง คนที่ ยังเปนโสดและพวกแมมาย
วา การที่ เขาจะอยู เหมือนขาพเลยก็ดีแลว
2แต เพื่ อป องกั น การล วงประ- เจาก็ดีแลว
เวณี ผู ชายทุ กคนควรมี ภรรยา 9แต ถ าเขายั้ งใจไม ได ก็ จงแต ง
เป นของตนและผู หญิ งทุ กคนมี งานเสียเถิด เพราะแต งงานเสีย
ก็ ดี กว ามี ใจเร ารอนด วยกามราสามีเปนของตน
3 สามี พึ งประพฤติ ต อภรรยา คะ
ตามควร และภรรยาก็ พึ งประ- 10 ส วนคนที่ แต งงานแล วข าพพฤติ ต อสามี ต ามควรเช นเดี ยว เจาขอสั่ ง มิใชขาพเจาสั่ งเอง แต
องค พระผู เป นเจ าทรงบั ญชาว า
กัน

7

(19) ยน 2:21; รม 14:7 (20) กจ 20:28; 1 คร 7:23 (1) 1 คร 7:8 (3) อพย 21:10
(5) ยอล 2:16; 1 ธส 3:5 (6) 2 คร 8:8 (7) กจ 26:29 (8) 1 คร 7:1, 26
(9) 1 ทธ 5:14 (10) มลค 2:14; มธ 5:32; มก 10:6-10
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อยาใหภรรยาทิ้ งสามี
ทานจะรู ไดวาท านจะช วยสามี ให
11 แต ถ านางทิ้ งสามี ไปอย าให รอดได หรื อไม โอ ท านผู เป น
นางไปมี สามี ใหม หรื อไม ก็ ให สามี ไฉนท านจะรู ได ว าท านจะ
นางกลั บมาคื นดี กับสามี เก าและ ชวยภรรยาใหรอดไดหรือไม
ขออย า ให ส ามี ห ย า ร า งภรรยา
จงพอใจในฐานะที่ เปนอยู
เลย
17 แต ตามที่ พระเจ าได ทรง
คําแนะนําสําหรับคริสเตียน
ประทานฐานะแก แต ละคนอย าง
ที่ สามีหรือภรรยา
ไร เมื่ อองคพระผู เปนเจาไดทรง
เรียกใหเขามาแลว ก็ใหเขาดํารง
ยังไมเชื่ อในพระเจา
12 ข าพเจ าขอกล าวแก คนอื่ นๆ อยู ในฐานะนั้ น ขาพเจาขอสั่ งให
นอกจากพวกนี้ (องค พระผู คริสตจักรทั้ งหมดทําตามดังนั้ น
เปนเจามิไดตรัส) วา ถาพี่ นอง 18 มี ช ายคนใดที่ พระเจ าทรง
คนใดมี ภรรยาที่ ไม เชื่ อและนาง เรี ยกเมื่ อเขาได รั บพิ ธี เขาสุ หนั ต
พอใจที่ จะอยู กั บสามี สามี ก็ ไม แล วหรื อ อย าให เขากลั บเป น
เหมื อ นคนที่ ไม ได เ ข าสุ ห นั ต
ควรหยานาง
13 ถ าหญิ งคนใดมี สามี ที่ ไมเชื่ อ หรื อ มี ชายคนใดที่ พระเจ าทรง
และสามี พอใจที่ จะอยู กั บ นาง เรี ยกเมื่ อเขามิ ได เขาสุ หนั ตหรื อ
อยาใหเขาเขาสุหนัตเลย
นางก็ไมควรหยาสามีนั้ นเลย
14 ด วยว า สามี ที่ ไม เชื่ อนั้ นได 19 การเข าสุ หนั ตไม สําคั ญอะไร
รั บการทรงชําระให บริ สุ ทธิ์ ทาง และการไม เ ข า สุ หนั ต ไม สํา คั ญ
ภรรยา และภรรยาที่ ไมเชื่ อก็ได อะไร แต การรั กษาพระบั ญญั ติ
รั บการทรงชําระให บริ สุ ทธิ์ ทาง ของพระเจานั้ นสําคัญ
สามี มิ ฉะนั้ นลู กของท านก็ เป น 20 ใหทุกคนอยู ในฐานะที่ เขาอยู
มลทิ น แต บั ดนี้ ลู กเหล านั้ นก็ เมื่ อพระเจาทรงเรียกนั้ น
21 พระเจ าทรงเรี ยกท านเมื่ อยั ง
บริสุทธิ์
15 แต ถ าคนที่ ไม เชื่ อจะแยกไป เป นทาสอยู หรื อ ก็ อย ากระวน
ก็จงใหเขาไปเถิด เรื่ องเชนนี้ ไม กระวายเพราะการเป น ทาสนั้ น
จํา เป นที่ พี่ น อ งชายหญิ ง จะผู ก แต ถ าท านสามารถไถ ตั วออกได
มั ดให จําใจอยู ด วยกั น เพราะ ก็ควรไถดีกวา
ว าพระเจ าได ทรงเรี ยกเราให อยู 22 เพราะผู ใดที่ องค พระผู เป น
เจ าทรงเรี ยกเมื่ อยั งเป นทาสอยู
อยางสงบ
16 โอ ท านผู เป นภรรยา ไฉน ผู นั้ นเป นเสรี ชนขององค พระผู
(14) มลค 2:15 (15) รม 12:18 (16) รม 11:14; 1 ปต 3:1 (17) 1 คร 4:17
(18) กจ 15:1 (19) ยน 15:14; รม 2:27, 29; กท 3:28; 5:6; 6:15; คส 3:11
(22) ยน 8:36; รม 6:18; 1 คร 9:21; กท 5:13; อฟ 6:6; คส 3:24; ฟม 1:16
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เป นเจ า เช นเดี ยวกั นคนที่ รั บ เนื้ อหนั ง แต ขาพเจ าปรารถนา
การทรงเรียกเมื่ อเปนเสรีชน คน ที่ จะให ท านพ นจากความยุ งยาก
นั้ นเปนผู รับใชของพระคริสต
นั้ น
23 พระเจ า ทรงซื้ อท า นไว แล ว 29 พี่ น องทั้ งหลาย ข าพเจ า
ตามราคา อย าเข าเป นทาสของ หมายความวายุคนี้ ก็สั้ นมากแลว
มนุษยเลย
ตั้ งแต นี้ ไปให ค นเหล า นั้ นที่ มี
24 พี่ น องทั้ งหลาย ท านทุ กคน ภรรยาดําเนิ นชี วิตเหมื อนกั บไม
ดํารงอยู ในฐานะอั นใดเมื่ อพระ มีภรรยา
เจ าทรงเรี ยก ก็ ให ผู นั้ นอยู กั บ 30 และให ค นที่ เศร า โศกเป น
พระเจาในฐานะนั้ น
เหมื อนกั บมิ ได เศร าโศก และ
คําแนะนําสําหรับ
ผู ที่ ชื่ นชมยิ นดี ให ไดเปนเหมื อน
หญิงสาวพรหมจารีและแมมาย กั บมิ ได ชื่ นชมยินดี และผู ที่ ซื้ อ
25 แลวเรื่ องหญิ งสาวพรหมจารี ก็ใหดําเนินชีวิตเหมือนกั บวาเขา
นั้ น ข าพเจาไม ไดรับพระบัญชา ไมมีกรรมสิทธิ์ เหนืออะไรเลย
จากองคพระผู เปนเจา แตขาพ- 31 และคนที่ ใชของโลกนี้ ใหเปน
เจาก็ขอออกความเห็นในฐานะที่ เหมื อ นกั บมิ ไ ด ใ ช อ ย า งเต็ ม ที่
เป นผู ได รั บพระเมตตาจากองค เลย เพราะความนิ ยมของโลกนี้
พระผู เป นเจ า ให เ ป น ผู ที่ ไว ใ จ กําลังลวงไป
32 ข าพเจ าอยากให ท านพ นจาก
ได
26 ฉะนั้ นเพราะเหตุ ค วามยาก ความสาละวนวุ นวาย ฝ ายคนที่
ลําบากที่ มีอยู ในเวลานี้ ขาพเจา ไม มี ภรรยาก็ สาละวนในการงาน
เห็ นวา ทุ กคนควรจะอยู อยางที่ ขององค พระผู เป นเจ า เพื่ อจะ
ทํา สิ่ งซึ่ งเป น ที่ พอพระทั ยองค
เขาอยู เดี๋ ยวนี้
27 ท านมี ภรรยาแล วหรื อ อย า พระผู เปนเจา
หาชองที่ จะหยาภรรยาเลย ทาน 33 แต ค นที่ มี ภ รรยาแล วก็ สาหยาจากภรรยาแลวหรือ อยาหา ละวนในการงานของโลกนี้ เพื่ อ
จะทําสิ่ งที่ พอใจของภรรยา
ภรรยาเลย
28 ถ าท านจะแต งงานก็ ไม มี 34 มี ความแตกต างกั นด วยระความผิ ด
และถ าหญิ งสาว หว า งภรรยาและสาวพรหมจารี
พรหมจารี จะแต งงานก็ ไม มี หญิ งที่ ยั ง ไม แต งงานก็ สาละวน
ความผิ ด แต คนที่ แต งงานนั้ น ในการงานขององค พระผู เป น
คงจะต องยุ งยากลํา บากในฝ าย เจา เพื่ อจะไดเปนคนบริสุทธิ์ ทั้ ง
(23) ลนต 25:42; 1 คร 6:20; 1 ปต 1:18-19; วว 5:9 (24) อฟ 6:5-8; คส 3:22-24
(25) 2 คร 4:1; 1 ทธ 1:12 (26) 1 คร 7:1, 8 (29) รม 13:11; 1 คร 7:31; 1 ปต 4:7
(31) สดด 39:6; 1 คร 7:29; ยก 1:10; 1 ปต 1:24 (32) 1 ทธ 5:5 (34) ลก 10:40
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กายและจิ ตใจ แต หญิ งที่ มี สามี 40 แต ตามความเห็ นของข าพแล ว ก็ ส าละวนในการงานของ เจ า ก็ เห็ นว า ถ านางอยู ค นเดี ยว
โลกนี้ เพื่ อจะทําสิ่ งซึ่ งเป นที่ พอ จะเป นสุ ขกว า และข าพเจ าคิ ด
ใจของสามี
ว าพระวิ ญญาณของพระเจ าทรง
35 ข าพเจ าว าอย างนี้ ก็ เพื่ อเป น สถิตอยู ฝายขาพเจาดวย
ประโยชน ของท าน มิ ใช จะเอา
อาหารที่ ถวายแกรูปเคารพ
บวงบาศคลองทานแตเพื่ อความ
แล วเรื่ องของที่ เขาบู ช าแก
เป นระเบี ยบ ให ท านปฏิ บั ติ
รู ปเคารพนั้ น เราทั้ งหลาย
องค พระผู เป นเจ าโดยปราศจาก ทราบแล วว า เราทุ กคนต างก็ มี
ใจสองฝกสองฝาย
ความรู ความรู นั้ นทําใหลําพอง
36 แตถ าชายใดคิ ดว าเขาปฏิ บัติ แตความรักเสริมสรางขึ้ น
ต อ สาวพรหมจารี ของเขาอย า ง 2ถาผู ใดถื อวาตั วรู สิ่ งใดแล ว ผู
สมควรไม ได และถ าหญิ งนั้ นมี นั้ นยังไมรู ตามที่ ตนควรจะรู
อายุ ผ านวั ยหนุ มสาวแล ว และ 3แต ถ าผู ใดรั กพระเจ า พระ
ต อ งทํา อย า งใดอย า งหนึ่ งก็ ให องคก็ทรงรู จักผู นั้ น
เขาทําตามปรารถนา จงให เขา 4ฉะนั้ นเรื่ องการกินอาหารที่ เขา
แต งงานเสีย เขาไม ไดทําผิ ดสิ่ ง ไดบูชาแกรูปเคารพนั้ น เรารู อยู
ใด
แล วว า รู ปนั้ นไม มี ตั วมี ต นเลย
37 แตชายใดที่ ตั้ งใจแนวแนและ ในโลกและพระเจ าองค อื่ นไม มี
เห็ นว าไม มี ความจําเปน แตเขา มีแตพระเจาองคเดียว
บังคับใจตนเองได และตั้ งใจวา 5ถึ งแม จะมี สิ่ งต า งๆในสวรรค
จะให หญิ งนั้ นเป นพรหมจารี ต อ และในแผนดิ นโลกที่ เขาเรี ยกว า
ไป เขาก็กระทําดีแลว
"พระ" (ก็เปนเหมือนมีพระมาก
38 เหตุ ฉะนั้ นผู ใดที่ ให หญิ งนั้ น และเจามาก)
แต งงานก็ ทําดี อยู แต ผู ที่ ไม ให 6แตวาสําหรับพวกเรานั้ นมีพระ
แตงงานก็ทําดีกวา
เจ าองค เดี ยวคื อพระบิ ดา และ
39 ตราบใดที่ สามี ยั ง มี ชี วิ ตอยู สิ่ งสารพั ดทั้ งปวงบั งเกิ ดขึ้ นจาก
ภรรยาก็ ต องอยู กั บสามี ตาม พระองค และเราอยู ในพระองค
กฎหมาย แตถาสามีตาย นางก็ และเรามี พระเยซู คริ สต เจ าองค
เปนอิ สระจะแต งงานกับชายใดก็ เดี ยว และสิ่ งสารพั ดก็ เกิ ดขึ้ น
ไดตามใจ ในองค พระผู เป นเจา โดยพระองค และเราก็ เป นมา
เทานั้ น
โดยพระองค

8

(38) ฮบ 13:4 (39) รม 7:2; 2 คร 6:14 (40) 1 คร 7:6, 25; 1 ธส 4:8
(1) กจ 15:20; รม 14:3, 14 (2) 1 คร 13:8-12 (4) พบญ 4:35, 39; 6:4; อสย 41:24
(5) ยน 10:34 (6) มลค 2:10; ยน 1:3; 13:13; กจ 17:28; รม 5:11
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7มิ ใช ว าทุ กคนมี ความรู อย างนี้ อีกตอไป เพราะเกรงวา ขาพเพราะมี บางคนมี จิ ต สํ า นึ ก ผิ ด เจ า จะทํา ให พี่ น อ งต องหลงผิ ด
ชอบเรื่ องรู ปเคารพว า เมื่ อได ไป
กิ นอาหารนั้ นก็ ถื อว า เป นของ
เปาโลอางสิทธิ
บู ชาแก รูปเคารพจริ งๆ และจิ ต
ของอัครสาวก
สํานึ กผิ ดชอบของเขายั งอ อนอยู
ที่ เขาควรจะไดรับ
จึงเปนมลทิน
ข าพเจ ามิ ได เป นอั ค รสาวก
8 อาหารไม เ ป น เครื่ องที่ ทํา ให
หรือ ขาพเจามิไดมีเสรีภาพ
พระเจ าทรงโปรดปรานเรา ถ า หรื อ ข าพเจ ามิ ได เห็ นพระเยซู
เรากิ น เราก็ ไม ได อะไรเป น คริ สต องค พระผู เป นเจ าของเรา
พิเศษ ถาเราไมกิน เราก็ไมขาด หรื อ ท านทั้ งหลายมิ ได เป นผล
อะไร
งานของข า พเจ า ในองค พระผู
9แต จงระวั ง อย าให เสรี ภาพ เปนเจาหรือ
ของท านนั้ นทํา ให ค นที่ อ อนใน 2ถ าข าพเจ ามิ ได เป นอั ครสาวก
ความเชื่ อหลงผิดไป
ในสายตาของคนอื่ น ข าพเจ า
10 เพราะว า ถาผู ใดเห็ นท านที่ ก็ ยั งคงเป นอั ครสาวกในสายตา
มี ความรู เอนกายลงรั บประทาน ของท านอย างไม ต องสงสั ย
ในวิหารของรูปเคารพ จิตสํานึก เพราะพวกท านคื อตราตําแหน ง
ผิ ดชอบที่ อ อนของคนนั้ น จะไม อั ค รสาวกของข า พเจ า ในองค
เหิ มขึ้ นทําให เขาบั งอาจกิ นของ พระผู เปนเจา
ที่ ไดบูชาแกรูปเคารพนั้ นหรือ
3 ถ าผู ใดสอบสวนข าพเจ า
11 โดยความรู ของท าน พี่ น อง ขาพเจาก็จะบอกวา
ที่ มีความเชื่ อออน ซึ่ งพระคริสต 4 เราไม มี สิ ท ธิ์ ที่ จะกิ น และดื่ ม
ได ทรงยอมวายพระชนมเพื่ อเขา หรือ
จะตองพินาศไป
5เราไม มี สิ ทธิ์ ที่ จะพาพี่ น องซึ่ ง
12 เมื่ อท า นทํ า ผิ ด เช น นั้ นต อ เป นภรรยาไปไหนๆด วยกั น
พวกพี่ นอง และทํารายจิตสํานึก เหมื อนอย างอั ครสาวกอื่ นๆและ
ผิดชอบที่ ออนของเขา ทานก็ได บรรดาน องชายขององค พระผู
ทําผิดตอพระคริสต
เปนเจาและเคฟาสหรือ
13 เหตุ ฉะนั้ นถ าอาหารเป นเหตุ 6เฉพาะข า พเจ า และบารนาบั ส
ที่ ทํา ให พี่ น อ งของข าพเจ าหลง เท านั้ นหรือที่ ไม มีสิ ทธิ์ จะเลิ กทํา
ผิดไป ขาพเจาจะไมกินเนื้ อสัตว งานหาเลี้ ยงชีพ

9

(7) รม 14:14; 1 คร 10:28 (8) รม 14:17 (9) รม 12:13; กท 5:13 (10) 1 คร 10:28
(11) รม 14:15, 20 (12) มธ 25:40 (13) รม 14:21 (1) กจ 9:15; 1 คร 3:6; 4:15
(2) 2 คร 12:12 (4) 1 ธส 2:6, 9 (5) มธ 8:14; 13:55 (6) กจ 4:36
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ผู ประกาศขาวประเสริฐ
ที่ จะไดรับยิ่ งกวาเขาอีกหรือ ถึง
กระนั้ น เราก็ มิ ไ ด ใช สิ ทธิ์ นี้ เลย
ก็ควรไดรับการเลี้ ยงชีพ
แต ยอมทนทุ กข ยากสารพั ดเพื่ อ
ดวยขาวประเสริฐนั้ น
7ใครบ างที่ เป นทหารไปในการ เราจะไม เ ป น อุ ป สรรคขั ด ขวาง
ศึ ก สงครามและต อ งกิ น เสบี ยง ขาวประเสริฐของพระคริสต
ของตั วเอง หรื อใครบ างที่ ทํา 13 ท านไม รู หรือว าคนที่ ปรนนิสวนปลู กต นองุ น และมิ ได กิ น บั ติ เรื่ องสิ่ งบริ สุ ทธิ์ ก็ กิ นอาหาร
ผลองุ นในสวนนั้ น หรือใครบาง ของพระวิหาร และคนปรนนิบัติ
ที่ เลี้ ยงสั ต ว และมิ ไ ด กิ น น้ํ า นม ที่ แท นบู ชาก็ รั บ ส ว นแบ ง จาก
แทนบูชานั้ น
ของฝูงสัตวนั้ น
8ข าพเจากล าวอยางนี้ ตามอย าง 14 ทํานองเดี ยวกั น องค พระผู
มนุษยหรือ พระราชบัญญัติมิได เป นเจ าได ทรงบั ญชาไว ว า คน
ที่ ประกาศข า วประเสริ ฐควรได
กลาวอยางนี้ เหมือนกันหรือ
9 เพราะว า ในพระราชบั ญญั ติ รั บ การเลี้ ยงชี พด วยข า วประของโมเสสเขี ยนไว ว า `อย าเอา เสริฐนั้ น
ตะกร าครอบปากวั วเมื่ อมั น 15 แต ข าพเจ าไม ได ใช สิ ทธิ์
กําลั งนวดข าวอยู ' พระเจ าทรง เหลานี้ เลย ที่ ขาพเจาเขียนเรื่ อง
นี้ ก็ มิ ใช เพื่ อจะให เขากระทํา
เปนหวงวัวหรือ
อย
างนั้ นแก ข าพเจ า เพราะ
10 หรื อพระองค ได ตรั สเพื่ อ
ประโยชน ของเราทั้ งหลาย แท ข า พเจ ายอมตายเสี ยดี ก ว าที่ จะ
จริงคํานั้ นทานเขียนไวเพื่ อประ- ให ผู ใดทํา ลายเกี ยรติ อั น นี้ ของ
โยชน ของเราทั้ งหลาย ให คนที่ ขาพเจา
ไถนาไถด วยความหวั งใจ และ 16 เพราะถึ งแม วาข าพเจ าประให ค นที่ นวดข าวนวดด วยความ กาศข าวประเสริ ฐนั้ นข าพเจ าไม
หวั งใจว าจะได ประโยชน ต ามที่ มีเหตุที่ จะอวดได เพราะจําเปน
ที่ ข าพเจ าจะต องประกาศ ถ า
เขาหวัง
11 ถ า เราได ห ว า นของสํ า หรั บ ข าพเจ าไมประกาศขาวประเสริ ฐ
จิ ตวิ ญญาณให แก ท าน แล วจะ วิบัติจะเกิดแกขาพเจา
มากไปหรื อ ที่ เราจะเกี่ ยวของ 17 เพราะถ า ข าพเจ า ประกาศ
อย างเต็ มใจ ข าพเจ าก็ จะได
สําหรับเนื้ อหนังจากทาน
12 ถ า คนอื่ นมี สิ ทธิ์ ที่ จะได รั บ บําเหน็จ แตถากระทําการประประโยชนจากทาน เราไมมีสิทธิ์ กาศนั้ นโดยฝ นใจ ก็ ยังเป นการ
(7) พบญ 20:6; ยน 21:15; 2 คร 10:4 (9) พบญ 25:4 (10) 2 ทธ 2:6 (11) รม 15:27
(12) กจ 18:3; 2 คร 11:12 (13) ลนต 6:16; กดว 18:8-31 (14) มธ 10:10; กท 6:6
(15) กจ 18:3; 20:33; 2 คร 11:10 (16) รม 1:14 (17) 1 คร 3:8, 14; 9:18; กท 2:7
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ที่ ทรงมอบหน า ที่ ประกาศข า ว ทุ กชนิ ดต อคนทั้ งปวง เพื่ อจะ
ประเสริฐไวใหขาพเจากระทํา
ช วยเขาใหรอดได บางโดยทุ กวิ ถี
18 แล วอะไรเล าจะเป นบําเหน็ จ ทาง
ของข าพเจ า คื อเมื่ อข าพเจ า 23 ข าพเจ าทําอย างนี้ เพราะเห็ น
ประกาศข าวประเสริ ฐ ข าพเจ า แกขาวประเสริฐ เพื่ อขาพเจาจะ
ได ประกาศข าวประเสริ ฐของ ไดมีสวนกับทานในขาวประเสริฐ
พระคริสตโดยไมคิดคาจาง เพื่ อ นั้ น
จะไม ได ใช สิ ทธิ์ ในข าวประเสริ ฐ 24 ท านไม รู หรื อว าคนเหล านั้ น
นั้ นอยางเต็มที่
ที่ วิ่ งแข งกั น ก็ วิ่งดวยกั นทุกคน
เปาโลยอมทําทุกวิถีทาง
แต คนที่ ได รั บรางวั ลมี คนเดี ยว
เหตุฉะนั้ นจงวิ่ งเพื่ อชิ งรางวั ลให
เพื่ อจะนําจิตวิญญาณ
19 เพราะถึ ง แม ว าข าพเจ ามิ ได ได
อยู ในบั งคั บของผู ใด ข าพเจาก็ 25 ฝ า ยนั ก กี ฬ าทุ ก คนก็ เ คร ง
ยั ง ยอมตั วเป น ทาสคนทั้ งปวง ครัดในระเบียบทุกอยาง แลวเขา
กระทําอย างนั้ นเพื่ อจะได มงกุ ฎ
เพื่ อจะไดชนะใจคนมากยิ่ งขึ้ น
20 ต อพวกยิ ว ข าพเจ าก็ ทําตั ว ใบไมซึ่ งรวงโรยได แตเรากระทํา
เหมื อนยิ ว เพื่ อจะได พวกยิ ว เพื่ อจะไดมงกุฎที่ ไมมีวันรวงโรย
ต อพวกที่ อยู ใต พระราชบั ญญั ติ เลย
ข าพเจ าก็ เป นเหมื อ นคนอยู ใ ต 26 ดั งนั้ น ส วนข าพเจ าวิ่ งแข ง
พระราชบัญญัติ เพื่ อจะได คนที่ อย างนี้ โดยมีเปาหมาย ขาพเจา
ได ต อสู อย างนี้ ไม ใช อย างนั ก
อยู ใตพระราชบัญญัตินั้ น
21 ต อคนที่ อยู นอกพระราช มวยที่ ชกลม
บั ญญั ติ ขาพเจ าก็ ทําตัวเหมื อน 27 แต ข าพเจ าระงั บความ
คนนอกพระราชบัญญัติ เพื่ อจะ ปรารถนาฝ ายเนื้ อหนั งให อยู ใต
ได คนที่ อยู นอกพระราชบั ญญั ติ บั งคั บ เพราะเกรงว าโดยทาง
นั้ น (แต ข าพเจ ามิ ได อยู นอก หนึ่ งทางใดเมื่ อข าพเจ าได ประพระราชบัญญัติของพระเจา แต กาศแก คนอื่ นแล ว ตั วข าพเจ า
อยู ใต พระราชบั ญญั ติ แห งพระ เองจะเปนคนที่ ใชการไมได
อิสราเอลเปนตัวอยาง
คริสต)
แหงพระพิโรธของคริสตจักร
22 ต อคนอ อนแอ ข าพเจ าก็ ทํา
พี่ น องทั้ งหลาย ยิ่ งกว า
ตัวเหมือนคนออนแอ เพื่ อจะได
นี้ ข า พเจ า อยากให ท าน
คนออนแอ ขาพเจายอมเปนคน

10

(18) 1 คร 7:31 (19) มธ 18:15; 1 คร 9:1; กท 5:13 (20) กจ 16:3 (21) รม 2:12
(22) รม 11:14; 14:1; 15:1; 1 คร 10:33 (24) กท 2:2 (25) ยก 1:12
(26) 2 ทธ 2:5 (27) ยรม 6:30; รม 6:18; 8:13 (1) อพย 13:21-22; 14:21-22, 29
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ทั้ งหลายเขาใจวาบรรพบุ รุ ษของ เหมื อ นอย า งที่ บางคนในพวก
เราทั้ งสิ้ นได อยู ใต เมฆ และได เขาได กระทํา แล วก็ ต องพิ นาศ
ผานทะเลไปทุกคน
ดวยงูราย
2ได รั บบั พติ ศมาในเมฆและใน 10 ท านทั้ งหลายอยาบ นเหมื อน
ทะเลเขาสวนกับโมเสสทุกคน
อย างที่ บางคนในพวกเขาได บ น
3และได รั บประทานอาหารฝ าย แล วก็ ต อง พิ นาศด วยอง ค
จิตวิญญาณอันเดียวกันทุกคน
เพชฌฆาต
4และได ดื่ มน้ํ า ฝ ายจิ ตวิ ญญาณ 11 แต บรรดาเหตุ การณ เ หล านี้
อันเดียวกั นทุกคน เพราะว าเขา จึ งได บั งเกิ ดแก เ ขาเพื่ อเป นตั ว
ได ดื่ มน้ําซึ่ งไหลออกมาจากศิ ลา อยาง และไดบันทึกไวเพื่ อเตือน
ฝ ายจิ ตวิ ญญาณที่ ติ ดตามเขามา สติเราทั้ งหลาย ผู ซึ่ งกําลังอยู ใน
ศิลานั้ นคือพระคริสต
กาลสุดปลายของแผนดินโลก
5แตถึ งกระนั้ นก็ดีมีคนส วนมาก 12 เหตุ ฉะนั้ นคนที่ คิ ดว าตั วเอง
ในพวกนั้ นที่ พระเจ า ไม ทรงพอ มั่ นคงดีแลว ก็จงระวังใหดี กลัว
พระทั ย เพราะว าเขาล มตาย วาจะลมลง
กั น เกลื่ อนกลาดในถิ่ นทุ รกั น - 13 ไม มี การทดลองใดๆเกิ ดขึ้ น
ดาร
กั บท าน นอกเหนื อจากการ
6แล วเหตุ การณ เหล านี้ จึ ง เป น ทดลองซึ่ งเคยเกิ ดกั บมนุ ษย ทั้ ง
เครื่ องเตื อนใจพวกเรา
ไม หลาย แต พระเจ าทรงสั ตย ซื่ อ
ให เรามี ใจโลภปรารถนาสิ่ งที่ ชั่ ว พระองค จะไม ทรงให ท านต อ ง
เหมือนเขาเหลานั้ น
ถู กทดลองเกิ นกว าที่ ท านจะทน
7 ท า นทั้ งหลายอย า นั บถื อ รู ป ได แต เมื่ อท านถู กทดลองนั้ น
เคารพ เหมือนอยางที่ บางคนใน พระองค จะทรงโปรดให ท า นมี
พวกเขาไดกระทํา ตามที่ มีเขียน ทางที่ จะหลี กเลี่ ยงได ด วย เพื่ อ
ไว แลวว า `ประชาชนก็ นั่ งลงกิน ทานจะมีกําลังทนได
และดื่ ม แล วก็ ลุ กขึ้ นเล นสนุ ก 14 พวกที่ รั กของข าพเจ า เหตุ
กัน'
ฉะนั้ นท านจงหลี กเลี่ ยงเสี ยจาก
8อย าให เรากระทําล วงประเวณี การนับถือรูปเคารพ
เหมื อ นอย า งที่ บางคนในพวก 15 ข าพเจ าพู ดกั บท านอย างพู ด
เขาไดกระทํา แลวก็ลมลงตายใน กั บคนที่ มี ป ญญา
ท านจง
วันเดียวสองหมื่ นสามพันคน
พิ จารณาถ อ ยคํ า ที่ ข า พเจ า พู ด
9 อย าให เ ราลองดี พระคริ สต นั้ นเถิด
(3) อพย 16:4 (4) อพย 17:5-7 (5) กดว 14:29 (6) กดว 11:4, 34 (7) 1 คร 5:11
(8) กดว 25:1-9 (9) อพย 17:2, 7 (10) อพย 12:23; กดว 14:37 (11) รม 15:4
(12) รม 11:20 (13) 1 คร 1:9 (14) 2 คร 6:17 (15) 1 คร 8:1
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พิธีศีลระลึกมีไว
ผู เป นเจ าและที่ โต ะ ของพวก
ปศาจดวยก็ไมได
สําหรับผู ที่เชื่ อเทานั้ น
16 ถ วยแห งพระพรซึ่ งเราได ขอ 22 เราจะยั่ วยุ ให องค พระผู เป น
พระพรนั้ นเป นที่ ทําให เรามี ส วน เจ าทรงอิ จฉาหรื อ เรามี ฤทธิ์
ร วมในพระโลหิ ตของพระคริ สต มากกวาพระองคหรือ
มิ ใช หรื อ ขนมป งซึ่ งเราหั กนั้ น จงถวายพระเกียรติแดพระเจา
เปนที่ ทําใหเรามีสวนร วมในพระ 23 ข าพเจ าทําสิ่ งสารพั ดได แต
ไม ใ ช ทุ ก สิ่ งที่ จะทํ า ได นั้ นเป น
กายของพระคริสตมิใชหรือ
17 แมเราซึ่ งเปนบุคคลหลายคน ประโยชน ขาพเจาทําสิ่ งสารพัด
เราก็ ยั ง เป น ขนมป ง ก อ นเดี ยว ได แตไมใชทุกสิ่ งจะทําใหเจริญ
และเป นร างกายเดียว เพราะว า ขึ้ น
เราทุ ก คนรั บประทานขนมป ง 24 อยาใหผู ใดเห็นแกประโยชน
ส วนตั ว แต จงเห็ นแก ประโยชน
กอนเดียวกัน
ของคนอื
่น
18 จงพิ จารณาดู พวกอิ สราเอล
ตามเนื้ อหนั ง คนที่ รั บประทาน 25 ทุ ก สิ่ งที่ เขาขายตามตลาด
ของที่ บูชาแล วนั้ น ก็มี ส วนร วม เนื้ อนั้ นรั บประทานได ไม ต อง
ถามอะไรโดยเห็ นแกใจสํานึกผิด
ในแทนบูชานั้ นมิใชหรือ
19 ถ าอย างนั้ น แล วจะให ข าพ- ชอบ
เจ าว าอย างไร รู ปเคารพนั้ น 26 เพราะว า `แผ นดิ นโลกกั บ
ศั กดิ์ สิ ทธิ์ หรื อ
เครื่ องบู ชา สรรพสิ่ งในโลกนั้ นเป นขององค
ที่ ถวายแก รู ปเคารพนั้ นเป นของ พระผู เปนเจา'
27 ถาคนที่ ไมมี ความเชื่ อจะเชิญ
ศักดิ์ สิทธิ์ หรือ
20 แต ขาพเจ าว า เครื่ องบู ชาที่ ท านไปในงานเลี้ ยงและทานเต็ ม
พวกตางชาติถวายนั้ น เขาถวาย ใจไป สิ่ งที่ เขาตั้ งใหรั บประทาน
บู ชาแก พวกป ศาจ และไม ได ก็ รั บประทานได ไม ต องถาม
ถวายแด พระเจ า ข าพเจ าไม อะไรโดยเห็ นแก ใจสํ า นึ กผิ ด
ปรารถนาให ท านมี ส วนร วมกั บ ชอบ
28 แต ถ า มี ใครมาบอกท า นว า
พวกปศาจ
21 ท านจะดื่ มจากถ วยขององค "ของนี้ เขาถวายแก รู ปเคารพ
ท านอย ารั บประทาน
พระผู เ ป น เจ าและจากถ วยของ แล ว"
พวกป ศาจด วยไม ได ท านจะ เพราะเห็ นแก คนที่ บอกนั้ นและ
รั บประทานที่ โต ะ ขององค พระ เพราะเห็ น แก ใจสํ า นึ ก ผิ ดชอบ
(16) มธ 26:26-28 (17) 1 คร 12:12 (18) ลนต 3:3 (19) 1 คร 8:4 (20) ลนต 17:7
(21) พบญ 32:38; 1 คร 11:23 (22) พบญ 32:21 (23) 1 คร 6:12 (24) ฟป 2:4
(25) 1 ทธ 4:4 (26) อพย 19:5 (27) ลก 10:7-8 (28) พบญ 10:14; 1 คร 8:7, 10
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ดวย เพราะวา `แผนดินโลกกับ ขอชมท า นทั้ งหลายเพราะท า น
สรรพสิ่ งในโลกนั้ นเป นขององค ได ระลึ กถึ งข าพเจ าทุ กประการ
พระผู เปนเจา'
และท า นได รั ก ษากฎที่ ข า พเจ า
29 ข าพเจ ามิ ได หมายถึ งใจสํา- ไดมอบไวกับทาน
นึ กผิ ดชอบของท าน แต หมาย 3 แต ข าพเจ าใคร ให ท านทั้ ง
ถึ งใจสํ า นึ กผิ ดชอบของคนที่ หลายเข าใจว า พระคริ สต ทรง
บอกนั้ น ทําไมใจสํานึ กผิ ดชอบ เป นศี รษะของชายทุ กคน และ
ของผู อื่ นจะต องมาขั ดขวางเสรี ชายเป นศี รษะของหญิ ง และ
ภาพของขาพเจาเลา
พระเจ า ทรงเป น พระเศี ยรของ
30 เพราะถ าข าพเจ ารั บประทาน พระคริสต
โดยพระคุ ณ ทําไมเขาติ เตี ยน 4 ชายทุ กคนที่ กํ า ลั งอธิ ษฐาน
ข า พเจ า เพราะสิ่ งที่ ข า พเจ าได หรื อพยากรณ โดยคลุ มศี รษะอยู
ขอบพระคุณแลวเลา
ก็ทําความอัปยศแกศีรษะ
31 เหตุ ฉะนั้ นเมื่ อท านจะรั บ 5แตหญิงทุกคนที่ กําลังอธิษฐาน
ประทาน จะดื่ ม หรือจะทําอะไร หรื อพยากรณ ถ าไม คลุ มศีรษะ
ก็ ตาม จงกระทําเพื่ อเป นการ ก็ทําความอัปยศแกศีรษะ เพราะ
ถวายพระเกียรติแดพระเจา
เหมื อนกั บว านางได โกนผมเสี ย
32 อย าเป นต นเหตุ ที่ ทําให พวก แลว
ยิ ว หรื อพวกต างชาติ หรื อ 6 เพราะถ าผู หญิ งไม ได คลุ ม
คริสตจักรของพระเจาหลงผิดไป ศีรษะ ก็ควรจะตัดผมเสีย แตถา
33 เหมื อนที่ ข าพเจ าเองได การที่ ผู ห ญิ งจะตั ดผมหรื อโกน
พยายามกระทํ า ทุ ก สิ่ งเพื่ อให ผมนั้ นเป นสิ่ งที่ น าอั บอาย จง
เปนที่ พอใจของคนทั้ งปวง มิได คลุมศีรษะเสีย
เห็ นแก ประโยชน ส วนตั ว แต 7เพราะการที่ ผู ชายไมสมควรจะ
เห็ นแก ประโยชน ของคนทั้ ง คลุ มศี รษะนั้ น ก็ เพราะวาผู ชาย
หลาย เพื่ อใหเขารอดได
เป น พระฉายาและสง า ราศี ของ
"ชายเปนศีรษะของหญิง"
พระเจ า ส วนผู หญิ งนั้ นเป น
ท านทั้ งหลายก็ จงปฏิ บั ติ สงาราศีของผู ชาย
ตามอย างข าพเจ าเหมื อน 8เพราะว าไม ได ทรงสร างผู ชาย
อย างที่ ขาพเจ าปฏิ บัติ ตามอย าง จากผู หญิ ง แต ได ทรงสร าง
ผู หญิงจากผู ชาย
พระคริสต
2พี่ น องทั้ งหลาย บั ดนี้ ขาพเจ า 9 และไม ไ ด ท รงสร า งผู ชายไว

11

(29) รม 14:16 (30) รม 14:6 (31) คส 3:17 (32) รม 14:13 (33) รม 15:2
(1) อฟ 5:1 (3) ปฐก 3:16; ยน 14:28 (4) 1 คร 12:10 (5) พบญ 21:12
(6) กดว 5:18 (7) ปฐก 1:26; ยก 3:9 (8) ปฐก 2:21; 1 ทธ 2:13 (9) ปฐก 2:18
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สําหรั บผู หญิ ง แต ทรงสร าง 18 ประการแรกขาพเจ าได ยินว า
ผู หญิงไวสําหรับผู ชาย
เมื่ อท า นประชุ ม คริ ส ตจั ก รนั้ น
10 ดวยเหตุนี้ เอง ผู หญิงจึงควร มี การแตกก กแตกเหล า ในพวก
จะเอาสั ญญลั กษณ แห งอํานาจนี้ ท าน และข าพเจ าเชื่ อว าคงมี
คลุ มศี รษะ เพราะเห็ นแก พวก ความจริงอยู บาง
ทูตสวรรค
19 เพราะจะต อ งมี ก ารขั ด แย ง
11 ถึ งกระนั้ นก็ ดี ในองค พระ กันบางในพวกทาน เพื่ อคนฝาย
ผู เป นเจ า ผู ชายก็ ต องพึ่ งผู ถู กในพวกท านจะได ปรากฏ
หญิงและผู หญิงก็ตองพึ่ งผู ชาย
เดนขึ้ น
12 เพราะว าผู หญิ งนั้ นทรงสร าง 20 เมื่ อท านทั้ งหลายประชุ ม
มาจากผู ชายฉันใด ตอมาผู ชาย พร อมกั นนั้ น ท านจึ งประชุ ม
ก็ เกิ ดมาจากผู หญิ งฉั นนั้ น แต รั บประทานเป นที่ ระลึ กถึ งองค
สิ่ งสารพัดก็มีมาจากพระเจา
พระผู เปนเจาไมได
13 ท า นทั้ งหลายจงตั ด สิ น เอง 21 เพราะว า เมื่ อท า นรั บประเถิ ดว า เป นการสมควรหรื อ ทาน บ างก็ รั บประทานอาหาร
ไม ที่ ผู หญิ งจะไม คลุ มศี รษะเมื่ อ ของตนก อนคนอื่ น บางก็ ยังหิ ว
อธิษฐานตอพระเจา
อยู และบางก็เมา
14 ธรรมชาติ เองไม ได สอนท าน 22 อะไรกั นนี่ ท านไม มี เรื อนที่
หรือวา ถาผู ชายไวผมยาวก็เปน จะกิ นและดื่ มหรื อ หรื อว าท าน
ที่ นาอายแกตัว
ดู ห มิ่ นคริ ส ตจั ก รของพระเจ า
15 แต ถ าผู หญิ งไว ผมยาวก็ เป น และทําใหคนที่ ขัดสนไดรับความ
สง าราศีแก ตั ว เพราะวาผมเป น อับอาย จะใหขาพเจาวาอยางไร
สิ่ งที่ ประทานใหแก เขาเพื่ อคลุ ม แก ท าน จะให ชมท านหรื อ ใน
ศีรษะ
เรื่ องนี้ ข าพเจ าจะไม ขอชมท าน
16 แต ถ าผู ใดจะโต แย ง เรา เลย
และคริ สตจั กรของพระเจาไมรั บ 23 เพราะว าเรื่ องซึ่ งข าพเจ าได
ธรรมเนียมอยางที่ โตแยงนั้ น
มอบไวกับทานแลวนั้ น ขาพเจา
พิธีระลึกถึงองคพระผู เปนเจา ไดรับจากองคพระผู เปนเจา คือ
17 แล วในการให คําสั่ ง ต อไปนี้ ในคื นที่ เขาทรยศพระเยซู เจานั้ น
ขาพเจาชมทานไมได คือวาการ พระองคทรงหยิบขนมปง
ประชุ มของท านนั้ นมั กจะได ผล 24 ครั้ นขอบพระคุ ณแล ว จึ ง
ทรงหักแลวตรัสวา "จงรับไปกิน
เสียมากกวาผลดี
(11) กท 3:28 (16) 1 คร 7:17; 1 ทธ 6:4 (18) 1 คร 1:10-12; 3:3
(19) พบญ 13:3; มธ 18:7; ลก 2:35; 17:1; 1 ทธ 4:1; 2 ปต 2:1; 1 ยน 2:19
(21) 2 ปต 2:13; ยด 1:12 (22) 1 คร 10:32; ยก 2:6 (23) มธ 26:26-28; 1 คร 15:3
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เถิ ด นี่ เป นกายของเรา ซึ่ งหั ก จึ งอ อนกําลั งและป วยอยู และที่
ออกเพื่ อทานทั้ งหลาย จงกระทํา ลวงหลับไปแลวก็มีมาก
อยางนี้ ใหเปนที่ ระลึกถึงเรา"
31 เพราะถ าเราจะพิ จารณาตั ว
25 เมื่ อรั บประทานแล ว พระ เราเอง เราจะไมตองถูกทําโทษ
องค จึ งทรงหยิ บถ วยด วยอาการ 32 แต เ มื่ อองค พระผู เป น เจ า
อย างเดี ยวกั น ตรั สว า "ถ วย ทรงทําโทษเรานั้ น พระองคทรง
นี้ คื อพั นธสั ญญาใหม ด วยโลหิ ต ตี สอนเรา
เพื่ อมิ ให เราถู ก
ของเรา เมื่ อท านดื่ มจากถ วยนี้ พิพากษาลงโทษดวยกันกับโลก
เวลาใด จงดื่ มใหเปนที่ ระลึกถึง 33 พี่ น องของข าพเจ า ด วย
เรา"
เหตุนี้ เมื่ อท านมารวมประชุมรั บ
26 เพราะว า เมื่ อท า นทั้ งหลาย ประทานอาหารนั้ น จงคอยซึ่ ง
กิ นขนมป งนี้ และดื่ มจากถ วยนี้ กันและกัน
เวลาใด ท านก็ ประกาศการวาย 34 ถามีใครหิวก็ใหเขากิ นที่ บาน
พระชนม ขององค พระผู เป นเจ า เสียกอน เพื่ อเมื่ อมาประชุมกัน
จนกวาพระองคจะเสด็จมา
ท านจะได ไม ถูกพิพากษาลงโทษ
27 เหตุ ฉะนั้ น ถ าผู ใดกิ นขนม ส วนเรื่ องอื่ น ๆนั้ นเมื่ อ ข า พเจ า
ป ง นี้ และดื่ มจากถ วยขององค มาขาพเจาจะแนะนําให
พระผู เปนเจาอยางไมสมควร ผู
ของประทานตางๆ
นั้ นก็ ทําผิ ดต อพระกายและพระ
ฝายจิตวิญญาณ
โลหิตขององคพระผู เปนเจา
พี่ น องทั้ งหลาย บั ดนี้
28 ขอให ทุ กคนพิ จารณาตนเอง
ขาพเจาอยากให ทานเขา
แล วจึ ง กิ น ขนมป ง และดื่ มจาก ใจเรื่ องของประทานฝ ายจิ ต
ถวยนี้
วิญญาณนั้ น
29 เพราะว าคนที่ กิ นและดื่ ม 2ท านรู แล วว า แต ก อนท านยั ง
อย างไม สมควร ก็ กิ นและดื่ ม เปนคนไมเชื่ อนั้ น ทานถูกชักนํา
เพื่ อนํา พระอาชญามาสู ตนเอง ใหหลงไปนับถือรูปเคารพซึ่ งพูด
เพราะมิ ได พิ นิ จดู พระกายของ ไมไดตามแตทานจะถูกนําไป
องคพระผู เปนเจา
3เหตุ ฉะนั้ นขาพเจ าจึ งบอกท าน
ผู รับพิธีระลึกถึงองคพระ
ทั้ งหลายใหทราบวา ไมมีผู ใดซึ่ ง
ผู เปนเจาอยางไมสมควร
พูดโดยพระวิญญาณของพระเจา
จะเรี ยกพระเยซู ว า ผู ที่ ถู กสาป
บางก็ปวย บางก็ตาย
30 ด วยเหตุนี้ พวกทานหลายคน แช ง และไม มี ผู ใดอาจพู ดว า

12

(26) ยน 14:3 (27) ยน 6:51 (28) มธ 26:22; 2 คร 13:5
(31) 1 ยน 1:9 (32) สดด 94:12 (33) 1 คร 14:26
(1) 1 คร 12:4; 14:1, 37 (2) สดด 115:5; อฟ 2:11 (3) มธ 16:17
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พระเยซู เป นองค พระผู เป นเจ า ภาษานั้ นๆได
นอกจากผู ที่ พู ด โดยพระวิ ญ- 11 สิ่ งสารพั ดเหล านี้ พระวิ ญญาณบริสุทธิ์
ญาณองค เ ดี ยวกั น ทรงบั น ดาล
4 แล วของประทานนั้ นมี ต า งๆ และประทานแก แต ล ะคนตาม
กัน แตมีพระวิญญาณองคเดียว ชอบพระทัยพระองค
กัน
คริสเตียนเปนอวัยวะตางๆ
5งานรั บใช มี ต างๆกั น แต มี
ของกายเดียวกัน
องคพระผู เปนเจาองคเดียวกัน
12 ถึ งกายนั้ นเป นกายเดี ยว ก็
6กิจกรรมมีตางๆกัน แตมีพระ ยังมีอวัยวะหลายสวน และบรรเจ า องค เ ดี ยวกั น ที่ ทรงกระทํา ดาอวั ยวะตางๆของกายเดียวนั้ น
สารพัดในทุกคน
แม จะมี ห ลายส วนก็ ยั งเป นกาย
7 การสํ า แดงของพระวิ ญญาณ เดียวกันฉันใด พระคริสตก็ทรง
นั้ นมี แก ทุ ก คนเพื่ อประโยชน เปนฉันนั้ น
รวมกัน
13 เพราะว า ถึ งเราจะเป น พวก
8 ด วยพระวิ ญญาณทรงโปรด ยิ วหรื อพวกต างชาติ เป นทาส
ประทานให คนหนึ่ งมี ถ อยคํา หรือมิใชทาสก็ตาม เราทั้ งหลาย
ประกอบดวยสติปญญา และให ได รับบั พติศมาโดยพระวิญญาณ
อีกคนหนึ่ งมีถอยคําอั นประกอบ องค เ ดี ยวเข า เป น กายอั น เดี ยว
ด วยความรู แต เป นโดยพระ กั น และพระวิ ญญาณองค เดี ยว
วิญญาณองคเดียวกัน
กันนั้ นซาบซานอยู
9และให อี กคนหนึ่ งมี ความเชื่ อ 14 เพราะว า ร า งกายมิ ไ ด ประแต เป นโดยพระวิ ญญาณองค กอบด วยอวั ยวะเดี ย วแต ด ว ย
เดี ยวกั น และให อี กคนหนึ่ งมี หลายอวัยวะ
ความสามารถรั ก ษาคนป วยได 15 ถ าเท าจะพู ดว า "เพราะ
แต เป นโดยพระวิ ญญาณองค ข าพเจ ามิ ได เป นมื อ ข าพเจ า
เดียวกัน
จึ งไม ได เป นอวั ยวะของร างกาย
10 และให อี กคนหนึ่ งทํ า การ นั้ น" เท าจะไม เป นอวั ยวะของ
อั ศจรรย ต างๆ และให อี กคน รางกายเพราะเหตุนั้ นหรือ
หนึ่ งพยากรณได และใหอี กคน 16 และถ าหู จะพู ดว า "เพราะ
หนึ่ งรู จั ก สั งเกตวิ ญญาณต า งๆ ข าพเจ ามิ ได เป นตา ข าพเจ าจึ ง
และให อี กคนหนึ่ งพู ดภาษา มิ ได เป นอวั ยวะของร างกายนั้ น"
ต างๆ และให อี กคนหนึ่ งแปล หู จะไม เ ป นอวั ยวะของร างกาย
(4) รม 12:3-8; อฟ 4:4 (5) รม 12:6 (6) 1 คร 15:28 (8) รม 15:14; 1 คร 2:6-7
(9) มก 3:15; 16:18; 2 คร 4:13 (10) มก 16:17; กจ 2:4-11; รม 12:6; 1 ยน 4:1
(11) ยน 3:8; รม 12:6 (12) รม 12:4-5; กท 3:16 (13) ยน 7:37; รม 3:22; กท 3:28
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หนา 2309
1 โครินธ 12, 13
เพราะเหตุนั้ นหรือ
26 ถ า อ วั ยวะอั น ห นึ่ ง เ จ็ บ
17 ถ าอวั ยวะทั้ งหมดในร างกาย อวั ยวะทั้ งหมดก็ พลอยเจ็ บด วย
เป นตา การได ยินจะอยู ที่ ไหน ถ าอวั ยวะอั นหนึ่ ง ได รั บเกี ยรติ
ถ าทั้ งร างกายเป นหู การดม อวั ยวะทั้ งหมดก็พลอยชื่ นชมยิน
กลิ่ นจะอยู ที่ ไหน
ดีดวย
18 แต บั ดนี้ พระเจ าได ทรงตั้ ง 27 บั ดนี้ ฝ ายท านทั้ ง หลายเป น
อวั ยวะทุ กส วนไว ในร างกายตาม กายของพระคริ สต และต างก็
ชอบพระทัยของพระองค
เปนอวัยวะของพระกายนั้ น
19 ถ าอวั ยวะทั้ งหมดเปนอวัยวะ 28 และพระเจ าได ทรงโปรดตั้ ง
เดียว รางกายจะมีที่ ไหน
บางคนไวในคริ สตจักร คือหนึ่ ง
20 แต บั ดนี้ มี ห ลายอวั ยวะแต ก็ อัครสาวก สองผู พยากรณ สาม
ยังเปนรางกายเดียวกัน
ครู บาอาจารย แลวต อจากนั้ นก็
21 และตาจะวาแกมือวา "ขาพ- มี การอั ศจรรย ของประทานใน
เจาไมตองการเจา" ก็ไมได หรือ การรั กษาโรค การช วยเหลื อ
ศี รษะจะว าแก เท าว า "ข าพเจ า การครอบครอง การพู ดภาษา
ไมตองการเจา" ก็ไมได
ตางๆ
22 แต ยิ่ งกว านี้ อวั ยวะของร า ง 29 ทุ กคนเป นอั ค รสาวกหรื อ
กายที่ เราเห็ นว าอ อนแอ เราก็ ทุ กคนเป นผู พยากรณ หรื อ ทุ ก
ขาดเสียไมได
คนเป นครู บาอาจารย หรื อ ทุ ก
23 และอวั ยวะของร างกายที่ เรา คนกระทําการอัศจรรยหรือ
ถื อว ามี เกี ยรติ น อย เราก็ ยั งทํา 30 ทุ กคนได รั บของประทานให
ให มี เกียรติ ยิ่ งขึ้ น และอวั ยวะที่ รั กษาโรคหรื อ ทุ กคนพู ดภาษา
ไมนาดูนั้ น เราก็ทําใหนาดูยิ่งขึ้ น ตางๆหรือ ทุกคนแปลไดหรือ
24 เพราะว า อวั ยวะที่ น า ดู แล ว 31 แต ท า นทั้ งหลายจงกระตื อ
ก็ ไม จําเป น ที่ จะต องตกแต งอี ก รื อ ร น อย า งจริ ง จั งบรรดาของ
แต พระเจ าได ทรงให อวั ยวะของ ประทานอั นดี ที่ สุ ดนั้ น และ
ร างกายเสมอภาคกั น ทรงให ข า พเจ า ยั ง คงแสดงทางที่ ยอด
อวั ยวะที่ ต่ํ า ต อ ยเป น ที่ นั บถื อ เยี่ ยมกวาแกทานทั้ งหลาย
มากขึ้ น
คุณความดีแหง
25 เพื่ อไม ให มี การแก งแย งกั น
ความรักของคริสเตียน
ในรางกาย แตใหอวัยวะทุกสวน
แม ขาพเจ าพู ดภาษาของ
มีความหวงใยซึ่ งกันและกัน
มนุษยก็ดี และภาษาของ

13

(18) รม 12:3; 1 คร 12:28 (27) รม 12:5; อฟ 1:23; 4:12; 5:23, 30; คส 1:24
(28) กดว 11:17; มก 16:18; กจ 13:1; รม 12:6, 8; 1 คร 12:9-10, 29-30; กท 3:5;
อฟ 2:20; 3:5; 4:11; 1 ทธ 5:17; ฮบ 13:17, 24 (31) 1 คร 14:1, 39
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1 โครินธ 13, 14
หนา 2310
ทู ตสวรรค ก็ ดี แต ไม มี ความรั ก 9 เพราะที่ เรารู นั้ นก็ รู แต ส วน
ข า พเจ าเป น เหมื อ นฆ องหรื อ หนึ่ ง และที่ เราพยากรณ นั้ นก็
ฉาบที่ กําลังสงเสียง
พยากรณแตสวนหนึ่ ง
2แม ขาพเจ ามี ของประทานแห ง 10 แต เ มื่ อ ความสมบู รณ ม าถึ ง
การพยากรณ และเขาใจในความ แล ว ความบกพร องนั้ นก็ จะ
ลึ ก ลั บทั้ งปวงและมี ค วามรู ทั้ ง สูญไป
สิ้ น และแม ขาพเจ ามี ความเชื่ อ 11 เมื่ อข าพเจ ายั งเป นเด็ ก
ทั้ งหมดพอจะยกภูเขาไปได แต ข าพเจ าพู ดอย างเด็ ก คิ ดอย าง
ไม มี ความรั ก ข าพเจ าก็ ไม มี ค า เด็ ก ใคร ครวญหาเหตุ ผลอย าง
อะไรเลย
เด็ ก แต เมื่ อขาพเจาเป นผู ใหญ
3 แม ข า พเจ า มอบของสารพั ด ขาพเจาก็เลิกอาการเด็กเสีย
เพื่ อเลี้ ยงคนยากจน และแม 12 เพราะว าบั ดนี้ เราเห็ นสลั วๆ
ขาพเจายอมใหเอาตั วขาพเจ าไป เหมือนดูในกระจก แต เวลานั้ น
เผาไฟเสีย แตไมมีความรัก จะ จะได เห็ นหน ากั นชั ดเจน เดี๋ ยว
หาเปนประโยชนแกขาพเจาไม
นี้ ขาพเจารู แตสวนหนึ่ ง แตเวลา
4ความรั กนั้ นก็ อ ดทนนานและ นั้ นข าพเจ าจะรู แจ งเหมื อนได รู
กระทําคุณให ความรั กไมอิ จฉา จักขาพเจาแลวดวย
ความรักไมอวดตัว ไมหยิ่ งผยอง 13 ดั งนั้ นยั งตั้ งอยู สามสิ่ ง คื อ
5ไม ทําสิ่ งที่ ไม บั งควร ไม คิ ด ความเชื่ อ ความหวังใจ ความรัก
เห็ นแก ตนเองฝ ายเดี ยว ไม ฉุน แตความรักใหญที่ สุด
เฉียว ไมชางจดจําความผิด
จงแสวงหาของประทาน
6 ไม ชื่ นชมยิ น ดี ใ นความชั่ วช า ที่ จะทําใหคริสตจักรจําเริญขึ้ น
แตชื่ นชมยินดีในความจริง
จงมุ งหาความรั กและ
7ไม แคะไค คุ ยเขี่ ยความผิ ดของ
จงปรารถนาของประเขา และเชื่ อในสวนดีของเขาอยู ทานฝ ายจิ ตวิ ญญาณ เฉพาะ
เสมอ และมีความหวั งอยู เสมอ อยางยิ่ งการพยากรณ
และเพียรทนเอาทุกอยาง
2เพราะวาผู หนึ่ งผู ใดที่ พูดภาษา
8ความรักไมมีวันสูญสิ้ น แมคํา ต างๆได ไม ได พู ดกั บมนุ ษย
พยากรณ ก็ จะเสื่ อมสู ญไป แม แตทูลตอพระเจา เพราะวาไมมี
การพู ดภาษาต างๆนั้ นก็ จะมี มนุษยคนใดเขาใจได แตเขาพูด
เวลาเลิกไป แมความรู ก็จะเสื่ อม เปนความลึกลับฝายจิตวิญญาณ
สูญไป
3 ฝ า ยผู ที่ พยากรณ นั้ นพู ด กั บ

14

(2) มธ 7:22; มก 11:23; ลก 17:6 (3) มธ 6:1-2 (4) สภษ 10:12; กท 5:26; อฟ 4:32
(5) 1 คร 10:24 (6) รม 1:32; 2 ยน 1:4 (7) กท 6:2 (9) 1 คร 8:2; 13:12
(12) ฟป 3:12; 1 ยน 3:2 (1) กดว 11:25; 1 คร 12:31 (2) กจ 2:4 (3) รม 14:19
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หนา 2311
1 โครินธ 14
มนุ ษยทําใหเขาเจริ ญขึ้ น เปนที่ ง าย เขาจะเข าใจคําพู ดนั้ นได
เตือนสติและหนุนใจ
อย างไร ท านก็ จะพู ดเพ อตาม
4 ฝ า ยคนที่ พู ด ภาษาต า งๆนั้ น ลมไป
ก็ ทํ า ให ต นเองเจริ ญฝ า ยเดี ยว 10 ในโลกนี้ มี ภาษาเป นอั นมาก
แต ผู ที่ พยากรณ นั้ นย อ มทํ า ให และไม มี ภาษาใดๆที่ ปราศจาก
คริสตจักรจําเริญขึ้ น
เนื้ อความ
5 ข า พเจ า ใคร ให ท า นทั้ งหลาย 11 เหตุ ฉะนั้ น ถ าข าพเจ าไม
พูดภาษาตางๆได แตยิ่งกวานั้ น เข า ใจเนื้ อความของภาษานั้ นๆ
อี ก ข าพเจ าปรารถนาจะให ข าพเจ าจะเป นคนต างภาษากั บ
ทานทั้ งหลายพยากรณได เพราะ คนที่ พูด และคนที่ พูดนั้ นจะเปน
ว าผู ที่ พยากรณ ได นั้ นก็ ใหญ กว า คนตางภาษากับขาพเจาดวย
คนที่ พู ดภาษาต างๆได เว น 12 เช นเดี ยวกั น เมื่ อท านทั้ ง
แต เขาสามารถแปลภาษานั้ น ๆ หลายกํา ลั ง ร อนใจแสวงหาของ
ออก
เพื่ อคริ สตจั กรจะได ประทานฝ ายจิ ตวิญญาณแล ว ก็
รับความจําเริญขึ้ น
จงอุ ตส าห กระทําตั วของท านให
6นี่ แหละพี่ น องทั้ งหลาย ถ า สามารถที่ จะทําใหคริสตจักรจําข าพเจ ามาหาท านและพู ดภาษา เริญขึ้ น
ต างๆ จะเป นประโยชน อะไร 13 เหตุ ฉะนั้ นให คนที่ พู ดภาษา
แก ท านเล า เว นเสี ยแต ขาพเจ า ต างๆอธิ ษฐานว า
เขาจะ
จะพูดกับทานโดยคําวิวรณ หรือ สามารถแปลไดดวย
โดยความรู หรือโดยคําพยากรณ 14 เพราะถ า ข า พเจ า อธิ ษฐาน
หรือโดยการสั่ งสอน
เป นภาษาต างๆ จิ ตวิ ญญาณ
7 แม เป นสิ่ งที่ ไม มี ชี วิ ตก็ ยั ง ของข าพเจ าอธิ ษฐานก็ จริ ง แต
กระทําเสี ยงได เช นป หรื อพิ ณ ขาพเจาเองก็ไมเขาใจ
เขาคู ถาเสียงนั้ นไมตางกัน ใคร 15 ถ าเช นนั้ นข าพเจ าควรจะทํา
จะรู ได อย างไรว า เขาเป าหรื อ ประการใด ข าพเจ าจะอธิ ษฐาน
ดีดอะไร
ด วยจิ ตวิ ญญาณและจะอธิ ษฐาน
8เพราะถ าแตรเดี่ ยวเปล งเสี ยง ดวยความเขาใจดวย และจะรอง
ไม ชั ดเจน ใครเล าจะเตรี ยมตั ว เพลงดวยจิตวิญญาณและจะร อง
เขาประจัญบานได
เพลงดวยความเขาใจดวย
9ทานทั้ งหลายก็เปนเชนนั้ น ถา 16 มิ ฉ ะนั้ นเมื่ อท า นขอบพระ
ท า นไม ใ ช ภ าษาพู ด ที่ เข าใจได คุ ณด วยจิ ตวิ ญญาณแล ว คนที่
(13) 1 คร 12:10 (15) สดด 47:7; อฟ 5:19; คส 3:16
(16) พบญ 27:15-26; 1 พศด 16:36; นหม 5:13; 8:6; สดด 106:48; ยรม 11:5; 28:6;
1 คร 11:24; วว 5:14; 7:12
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1 โครินธ 14
หนา 2312
อยู ในพวกที่ รู ไม ถึ งจะว า "เอ- สําหรับคนที่ เชื่ อแลว
เมน" เมื่ อท านขอบพระคุ ณ 23 เหตุ ฉะนั้ นถ าทั้ งคริ สตจั กรมี
อย างไรได ในเมื่ อเขาไม เข าใจ การประชุมพรอมกัน แลวคนทั้ ง
สิ่ งที่ ทานพูด
ปวงต างก็ พู ดภาษาต างๆ และ
17 แม ท า นขอบพระคุ ณ อย า ง มี คนที่ รู ไม ถึ งหรื อคนที่ ไ ม เชื่ อ
ไพเราะก็ ตาม แต คนอื่ นนั้ นจะ เขามา เขาจะมิเห็นไปวาทานทั้ ง
ไมจําเริญขึ้ น
หลายคลั่ งไปแลวหรือ
18 ข าพเจ าขอบพระคุ ณพระเจ า 24 แต ถ าทุ กคนพยากรณ คน
ของข าพเจ า ข าพเจ าพู ดภาษา ที่ ไม เชื่ อหรื อคนที่ รู ไม ถึ งเข ามา
ตางๆมากกวาทานทั้ งหลายอีก
ทุกคนก็จะทําใหเขารู สํานึก และ
19 แต วาในคริ สตจั กร ข าพเจ า ทําใหเขาพิจารณาใจของตนเอง
พอใจที่ จะพูดสักหาคําดวยความ 25 ดั งนั้ นความลั บที่ ซ อนอยู ใน
เข าใจ เพื่ อเสี ยงของข าพเจ าจะ ใจของเขาจะเดนชัดขึ้ น เขาก็จะ
สั่ งสอนคนอื่ นด วย ดี กว าที่ จะ กราบลงนมั สการพระเจ า กล า ว
พูดหมื่ นคําเปนภาษาตางๆ
ว า พระเจ าทรงสถิ ตอยู ท าม20 พี่ น องทั้ งหลาย ความเข าใจ กลางพวกทานอยางแนนอน
ของท า นอย า ให เ ป น อย า งเด็ ก ระเบียบในการประชุมนมัสการ
อย า งไรก็ ต ามในเรื่ องความชั่ ว
และการใชของประทาน
ร ายจงเป นอย างเด็ ก แต ฝ าย 26 พี่ น องทั้ งหลาย เมื่ อท าน
ความเข า ใจจงให เป นอย างผู ประชุมกัน ทุกคนก็มีเพลงสดุดี
ใหญ
ทุ กคนก็ มี คําสั่ งสอน ทุ กคนก็
21 ในพระราชบั ญญั ติ มี คําเขี ยน พู ดภาษาต างๆ ทุ กคนก็ มี คํา
ไว แล วว า `องค พระผู เป นเจ า วิวรณ ทุกคนก็แปลขอความ จะ
ตรั สว า "เราจะพู ดกั บชนชาติ นี้ วาอยางไรกัน ทานจงกระทําทุก
โดยคนต า งภาษาและโดยริ ม ฝ สิ่ งทุกอยางเพื่ อใหจําเริญขึ้ น
ปากของคนต างดาว ถึงกระนั้ น 27 ถ าผู ใดจะพู ดภาษาต างๆ
เขาก็จะไมฟงเรา"'
จงให พูดเพี ยงสองคนหรื ออย าง
22 เหตุ ฉะนั้ น การพู ดภาษา มากที่ สุดก็สามคน และใหพูดที
ต างๆจึ งไม เป นหมายสําคั ญแก ละคน และใหอีกคนหนึ่ งแปล
คนที่ เชื่ อ แต เป นหมายสําคั ญ 28 แต ถ าไม มี ผู ใดแปลก็ ให คน
แกคนที่ ไมเชื่ อ แตการพยากรณ เหล านั้ นอยู เงี ยบๆในที่ ประชุ ม
นั้ นไมใชสําหรับคนที่ ไมเชื่ อ แต คริสตจักร และใหพูดกับตัวเอง
(20) สดด 131:2; มธ 11:25; รม 16:19; 1 คร 3:1; อฟ 4:14; ฮบ 5:12-13; 1 ปต 2:2
(21) อสย 28:11-12; ยน 10:34; 1 คร 14:34 (22) มก 16:17 (23) กจ 2:13
(25) อสย 45:14; ดนล 2:47; ศคย 8:23; กจ 4:13 (26) 1 คร 12:7; 14:6; 2 คร 12:19
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และทูลตอพระเจา
เจาเกิดมาจากพวกทานหรือ ได
29 ฝ า ยพวกผู พยากรณ นั้ นให ประทานมาถึ งท านแต พวกเดี ยว
พู ดสองหรื อสามคน และให หรือ
คนอื่ นวิ นิ จฉั ยข อความที่ เขาพู ด 37 ถ าผู ใดถื อว าตนเป นผู พยานั้ น
กรณ หรื ออยู ฝ ายจิ ตวิ ญญาณ ก็
30 ถ า มี สิ่ งใดทรงสําแดงแก คน ให เขายอมรั บว า ข อความซึ่ ง
อื่ นที่ นั่ งอยู ด วยกั น ให คนแรก ข าพเจ าเขี ยนมาถึ งท านนั้ นเป น
นั้ นนิ่ งเสียกอน
พระบั ญญั ติ ขององค พระผู เ ป น
31 เพราะว าท านทั้ งหลายพยา- เจา
กรณ ได ที ละคน เพื่ อให ทุ กคน 38 แต ถ าผู ใดเฉยเมยต อข อ
ได ความรู และได รั บการปลอบ ความนี้ ก็ใหเขาเฉยเมยตอไป
ประโลมใจ
39 เหตุ ฉะนั้ น พี่ น องทั้ งหลาย
32 วิ ญญาณของพวกผู พยากรณ จงตั้ งใจปรารถนาที่ จะพยากรณ
นั้ นย อมอยู ในบั งคั บพวกผู ที่ เขาพู ดภาษาต างๆก็ อย าห าม
พยากรณ
เลย
33 เพราะว าพระเจ าไม ใช ผู ก อ 40 แต สิ่ งสารพั ด ซึ่ งจะกระทํา
ให เกิ ดความสั บสนวุ นวาย แต นั้ น จงกระทําตามสมควร และ
ทรงเป นผู ก อ ให เกิ ดสั นติ สุ ข ใหเปนระเบียบเรียบรอย
เหมื อ นที่ ได เ กิ ด ขึ้ นในบรรดา
ขาวประเสริฐแหง
คริสตจักรแหงวิสุทธิชนนั้ น
การฟ นคืนพระชนมของ
ใหผู หญิงนิ่ งในที่ ประชุม
พระคริสตนํามาซึ่ งความรอด
และเรียนรู จากสามีของตน
ยิ่ งกวานี้ พี่ นองทั้ งหลาย
34 จงให พวกผู หญิ งนิ่ งเสี ยในที่
ข าพเจ าขอให ท านคํานึ ง
ประชุ มคริ สตจั กร เพราะไม ได ถึ ง ข า วประเสริ ฐที่ ข า พเจ า เคย
รั บอนุ ญาตให พู ด แต ให เขา ประกาศแก ท านทั้ งหลาย ซึ่ ง
อยู ใต บั งคั บบั ญชา เหมื อนที่ ท านได ยอมรั บไว อั นเป นฐาน
พระราชบัญญัติสั่ งไวนั้ น
ซึ่ งทานทั้ งหลายตั้ งมั่ นอยู
35 ถ าเขาอยากรู สิ่ งใด ก็ ให เขา 2และซึ่ งทําใหทานรอดดวย ถา
ถามสามี ที่ บ าน เพราะว าการที่ ทานยึดหลั กคําสอนที่ ขาพเจาได
ผู หญิงจะพูดในที่ ประชุมคริ สต- ประกาศไว แก ท านทั้ งหลายนั้ น
จักรนั้ นก็เปนสิ่ งที่ นาอาย
เว นเสี ยแต ท า นได เ ชื่ อ อย างไร
36 อะไรกั น พระวจนะของพระ ประโยชน

15

(29) 1 คร 12:10 (30) 1 ธส 5:19-20 (32) 1 ยน 4:1 (33) 1 คร 11:16
(34) ปฐก 3:16; 1 ทธ 2:11; 1 ปต 3:1 (37) 2 คร 10:7; 1 ยน 4:6 (39) 1 คร 12:31
(40) 1 คร 14:33 (1) รม 2:16; 2 คร 1:24; กท 1:11 (2) รม 1:16; 1 คร 1:21; กท 3:4
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3 เรื่ องซึ่ งข าพเจ ารั บไว นั้ น ขาพเจานั้ นมิไดไรประโยชน แต
ข าพเจ า ได ประกาศแก ท า นทั้ ง ขาพเจากลับทํางานมากกว าพวก
หลายก อน คื อว าพระคริ สต ได เขาเสียอีก มิใชตัวขาพเจาเองทํา
ทรงวายพระชนม เพราะบาปของ แต เป นด วยพระคุ ณของพระเจ า
เราทั้ งหลาย ตามที่ เขี ยนไว ใน ซึ่ งดํารงอยู กับขาพเจา
พระคัมภีร
11 เหตุ ฉะนั้ นแม ตั วข าพเจ าก็ ดี
4และทรงถู กฝ งไว แล ววั นที่ หรื อพวกเขาก็ ดี เราทั้ งหลายก็
สามพระองค ทรงเป นขึ้ นมาใหม ได ประกาศอย า งที่ กล า วมานั้ น
ตามที่ มี เ ขี ยนไว ใ นพระคั ม ภี ร และท านทั้ งหลายก็ ได เชื่ ออย าง
นั้ น
นั้ น
5พระองคทรงปรากฏแก เคฟาส 12 แตถ าเทศนาว าพระคริสตได
แลวแกอัครสาวกสิบสองคน
ทรงฟ นขึ้ นมาจากตายแล ว เหตุ
6ภายหลั ง พระองค ทรงปรากฏ ใดพวกท า นบางคนยั ง กล า วว า
แก พวกพี่ น องกว าห าร อยคนใน การฟ นขึ้ นมาจากตายไมมี
คราวเดียว ซึ่ งสวนมากยังอยู จน 13 แต ถ าการฟ นขึ้ นมาจากตาย
ถึ งทุ กวั นนี้ แต บางคนก็ ล วง ไมมี พระคริสตก็หาได ทรงเปน
หลับไปแลว
ขึ้ นมาไม
7ภายหลั ง พระองค ทรงปรากฏ 14 ถ า พระคริ ส ต มิ ไ ด ท รงเป น
แก ยากอบ แล วแก อั ครสาวก ขึ้ นมา การเทศนาของเรานั้ นก็
ทั้ งหมด
เปลาประโยชน ทั้ งความเชื่ อของ
8 ครั้ นหลั ง ที่ สุ ด พระองค ท รง ท านทั้ งหลายก็ เ ปล า ประโยชน
ปรากฏแก ข าพเจ าด วย ผู เป น ดวย
เสมือนเด็กที่ คลอดกอนกําหนด
15 และก็ จะปรากฏว า
เรา
9เพราะว าข าพเจ าเป นผู น อยที่ อ า งพยานเท็ จในเรื่ องพระเจ า
สุ ดในพวกอั ครสาวก และไม เพราะเราอางพยานถึงพระเจาวา
สมควรจะไดชื่ อวาเปนอัครสาวก พระองค ไ ด ทรงบั นดาลให พระ
เพราะว าข าพเจ าได ข มเหง คริ สต เป นขึ้ นมา แต ถ าคนตาย
คริสตจักรของพระเจา
ไมเป นขึ้ นมาแลว พระองค ก็ไม
10 แต ว าข าพเจ าเป นอยู อย างที่ ได ทรงบั นดาลให พระคริ สต เป น
เป น อยู นี้ ก็ เ นื่ องด วยพระคุ ณ ขึ้ นมา
ของพระเจ า และพระคุ ณของ 16 เพราะว า ถ า คนตายไม เ ป น
พระองค ซึ่ งได ท รงประทานแก ขึ้ นมา พระคริสตก็ไมไดทรงเปน
(3) สดด 22:15; อสย 53:5-12; กจ 3:18 (4) ปฐก 1:9-13; 2 พกษ 20:8; สดด 16:9
(5) มธ 28:17; ลก 24:34 (7) ลก 24:50; กจ 1:3-4 (8) กจ 9:3-8; 22:6; 1 คร 9:1
(9) กจ 8:3; 2 คร 12:11; อฟ 3:8 (10) มธ 10:20; รม 15:18; กท 2:8 (15) กจ 2:24

46_1cor.pub
page 29

Friday, December 09, 2005 14:29

หนา 2315
1 โครินธ 15
ขึ้ นมา
24 ต อจากนั้ นจะเป นวาระที่ สุ ด
17 และถ าพระคริ ส ต ไ ม ไ ด ท รง เมื่ อ พระองค จะทรงมอบอาณา
เป นขึ้ นมา ความเชื่ อของท านก็ จั ก รไว แก พระเจ า คื อ พระบิ ด า
ไร ประโยชน ท านก็ ยังตกอยู ใน เมื่ อพระองค จะได ท รงทํ า ลาย
บาปของตน
การปกครอง และสิ ทธิ อํานาจ
18 และคนทั้ ง หลายที่ ล วงหลั บ และอานุภาพหมดแลว
ในพระคริสต ก็พินาศไปดวย
25 เพราะว าพระองคจะตองทรง
19 ถ า พวกเรามี ความหวั ง ใจใน ปกครองอยู ก อน จนกว าพระ
พระคริ สต ในชี วิตนี้ เท านั้ น เรา องค จะได ท รงปราบศั ตรู ทั้ งสิ้ น
ก็ เ ป น พวกที่ น า สั ง เวชที่ สุ ด ใน ใหอยู ใตพระบาทของพระองค
บรรดาคนทั้ งปวง
26 ศั ต รู ตั วสุ ด ท า ยที่ จะทรงทํา
ลําดับการเปนขึ้ นมาจากตาย
ลายนั้ นก็คือความตาย
27 เพราะว าพระองค ทรงปราบ
คือพระคริสตกอน
สิ่ งสารพั ดลงใต พระบาทของ
แลวผู เชื่ อทีหลัง
20 แต บั ดนี้ พระคริ ส ต ท รงเป น พระองค แล ว แต เมื่ อพระองค
ขึ้ นมาจากความตายแล ว และ ตรั ส ว า ทรงปราบสิ่ งสารพั ด ลง
ทรงเป น ผลแรกในพวกคนทั้ ง นั้ น ก็ เป นที่ ทราบชั ดว ายกเว น
องค พระเจ าผู ทรงปราบสิ่ งสารหลายที่ ไดลวงหลับไปแลวนั้ น
21 เพราะว า ความตายได อุ บั ติ พัดใหอยู ใตพระองค
ขึ้ นเพราะมนุษย คนหนึ่ งเปนเหตุ 28 เมื่ อสิ่ งสารพั ด ถู กปราบให
ฉั นใด การเป นขึ้ นมาจากความ อยู ใตพระองคแลว เมื่ อนั้ นองค
ตายก็ ได อุ บัติ ขึ้ นเพราะมนุ ษย ผู พระบุ ต รก็ จะอยู ใต พ ระเจ า ผู
ทรงปราบสิ่ งสารพั ด ให อ ยู ใต
หนึ่ งเปนเหตุฉันนั้ น
22 เพราะว าคนทั้ งปวงต องตาย พระองค เพื่ อพระเจ าจะทรง
เกี่ ยวเนื่ องกั บอาดั มฉั นใด คน เป นเอกเป น ใหญ ในสิ่ ง สารพั ด
ทั้ งปวงก็ จ ะกลั บได ชี วิ ต เกี่ ยว ทั้ งปวง
การรับบัพติศมา
เนื่ องกับพระคริสตฉันนั้ น
ก็ไรความหมาย ถาไมมี
23 แต วา ทุ กคนจะเป นไปตาม
การเปนขึ้ นมาจากความตาย
ลําดับ คือพระคริสตทรงเปนผล
แรก แล วภายหลั งก็ คื อคนทั้ ง 29 มิ ฉะนั้ น คนเหล านั้ นที่ รั บ
หลายที่ เป น ของพระคริ ส ต ใ น บั พติ ศมาสํา หรั บคนตายเขาทํา
เมื่ อพระองคจะเสด็จมา
อะไรกัน ถาคนตายจะไมเปนขึ้ น
(17) รม 4:25 (18) โยบ 14:12; สดด 13:3 (19) 1 คร 4:9; 2 ทธ 3:12 (20) กจ 2:24
(21) ปฐก 3:19; อสค 18:4 (22) ยน 5:28-29 (23) 1 ธส 4:15 (24) ดนล 2:44; 7:14
(25) สดด 110:1; มธ 22:44 (26) 2 ทธ 1:10 (27) สดด 8:6 (28) 1 คร 3:23; 11:3
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มา เหตุไฉนจึงมีคนรับบัพติศมา 37 เมล็ดขาวที่ ทานหวานนั้ น จะ
สําหรับคนตายเลา
เป นข าวสาลี หรื อพื ชอื่ นๆก็ ดี
30 และเหตุไฉนเราจึงตองเผชิญ ท า นมิ ไ ด หว านสิ่ งที่ เป น รู ปร าง
กับภัยอันตรายตลอดเวลาเลา
ของต นที่ จะงอกขึ้ นมา แต ได
31 ข าพเจ าขอยื นยั นโดยอ าง หวานเมล็ดเทานั้ น
ความภู มิ ใ จซึ่ งข า พเจ า มี อ ยู ใ น 38 แต พระเจ า ทรงประทานรู ป
ท านทั้ งหลายโดยพระเยซู คริ สต ร างต นของเมล็ ดนั้ นตามที่ พระ
องค พระผู เป นเจ าของเราว า องค ทรงเห็ นชอบ
และทรง
ขาพเจาตายทุกวัน
ประทานรู ปร างแก เมล็ ดพื ช ทุ ก
32 ถ า ตามลั ก ษณะของมนุ ษ ย พรรณตามชนิดของมัน
ข าพเจ าต อสู กั บสั ตว ปาในเมื อง 39 เพราะว าเนื้ อนั้ นไม เหมื อน
เอเฟซั สนั้ น จะเป นประโยชน กั นหมดทุ กอย าง เนื้ อมนุ ษย ก็
อะไรแก ข าพเจ า ถ าคนตายไม อยางหนึ่ ง เนื้ อสัตวสี่ เทาก็อยาง
ไดเปนขึ้ นมาอีก `ใหเรากินและ หนึ่ ง เนื้ อปลาก็อยางหนึ่ ง เนื้ อ
ดื่ มเถิ ด เพราะว าพรุ งนี้ เราจะ นกก็อยางหนึ่ ง
ตาย'
40 ร า งกายสํ า หรั บ สวรรค ก็ มี
33 อย าหลงเลย การคบกั บคน และร างกายสําหรั บโลกก็ มี แต
ชั่ วยอมทําใหนิสัยที่ ดีเสียไป
ว า สง าราศี ของร า งกายสํ า หรั บ
34 จงตื่ นขึ้ นสู ความชอบธรรม สวรรคก็อยางหนึ่ ง และสงาราศี
และอย าทําผิ ดอี กเลย เพราะว า ของร า งกายสํา หรั บโลกก็ อย า ง
บางคนไม มี ความรู เรื่ องพระเจ า หนึ่ ง
เสียเลย ที่ ขาพเจาวานี้ ก็ให ทาน 41 สง าราศี ของดวงอาทิ ต ย ก็
มีความละอาย
อย างหนึ่ ง สง าราศี ของดวง
สภาพรูปกายที่
จั นทร ก็ อย างหนึ่ ง สง าราศี ของ
ดวงดาวก็ อย างหนึ่ ง แท ที่ จริ ง
ฟ นขึ้ นมาจากความตาย
35 แต บางคนจะถามว า "คน สง าราศี ของดาวดวงหนึ่ งก็ ต าง
ตายจะเปนขึ้ นมาอยางไรได เมื่ อ กันกับสงาราศีของดาวดวงอื่ นๆ
เขาเป น ขึ้ นมาจะมี รู ปกายเป น 42 การซึ่ งจะเป นขึ้ นมาจาก
ความตายนั้ นก็ เหมื อนกั น สิ่ งที่
อยางไร"
36 ท านคนเขลา เมล็ ดที่ ท าน หว านลงนั้ น เป นของที่ จะเป อย
หว านลงนั้ น ถาไมตายเสียก อน เนา สิ่ งที่ เปนขึ้ นมาใหมนั้ นก็จะ
ไมรู จักเป อยเนา
แลวจะงอกขึ้ นใหมไมได
(30) 2 คร 11:26 (31) รม 8:36; 1 ธส 2:19 (32) ปญจ 2:24; อสย 22:13; ลก 12:19
(33) 1 คร 5:6 (34) รม 13:11; 1 คร 6:5; อฟ 5:14; 1 ธส 4:5
(35) อสค 37:3 (36) ยน 12:24 (42) ดนล 12:3; มธ 13:43
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1 โครินธ 15
43 สิ่ งที่ หว า นลงนั้ นไร เ กี ยรติ มรดกไมได และสิ่ งซึ่ งเป อยเนา
สิ่ งที่ เป น ขึ้ นมาใหม ก็ จะมี ส ง า จะรับสิ่ งซึ่ งไม รู จั กเป อยเน าเป น
ราศี สิ่ งที่ หวานลงนั้ นออนกําลัง มรดกก็ไมได
สิ่ งที่ เปนขึ้ นมาใหมก็จะมีอํานาจ
การเปลี่ ยนแปลงรูปลักษณะ
44 สิ่ ง ที่ ห ว านลงนั้ น ก็ เป น กาย
ของคริสเตียนเมื่ อ
ธรรมดา สิ่ งที่ เปนขึ้ นมาก็จะเปน
พระคริสตเสด็จกลับมา
กายวิ ญญาณ กายธรรมดามี 51 ดูกอน ขาพเจามีความลึกลับ
และกายวิญญาณก็มี
ที่ จะบอกแกทาน คือวาเราจะไม
45 เหมื อนมี เขี ยนไว แล วว า ล วงหลั บหมดทุ กคน แต เราจะ
`ทรงสร างมนุ ษย คนเดิ มคื ออา- ถูกเปลี่ ยนแปลงใหมหมด
ดั ม เป น จิ ต วิ ญญาณมี ชี วิ ต อยู ' 52 ในชั่ วขณะเดี ยว ในพริ บตา
แต อาดั ม ผู ซึ่ งม าภายหลั ง เดี ยว เมื่ อเป าแตรครั้ งสุ ดท าย
นั้ นเปนวิญญาณผู ประสาทชีวิต
เพราะว าจะมี เสี ยงแตร และคน
46 แตรางกายซึ่ งเกิดกอนนั้ นหา ที่ ตายแล วจะเป นขึ้ นมาปราศใช เป นกายวิ ญญาณไม แต เป น จากเป อยเน า แล วเราทั้ งหลาย
กายธรรมดา แล วภายหลั งจึ ง จะถูกเปลี่ ยนแปลงใหม
เปนกายวิญญาณ
53 เพราะว า สิ่ งซึ่ งเป อยเน า นี้
47 มนุษยเดิมนั้ นกําเนิ ดจากดิ น ต องสวมซึ่ งไม เป อยเน า และ
และเปนมนุษยดิน มนุษยที่ สอง ซึ่ งจะตายนี้ ต อ งสวมซึ่ งจะไม รู
เป นองค พระผู เป นเจ าเสด็ จมา ตาย
จากสวรรค
คริสเตียนทุกคน
48 มนุ ษย ดิ นผู นั้ นเป น อย า งไร
มีชัยชนะเหนือความตาย
มนุ ษย ดิ นทุ กคนก็ เป นอย างนั้ น
โดยพระเยซูคริสต
มนุ ษย สวรรค ผู นั้ น เป นอย างไร 54 เมื่ อสิ่ งซึ่ งเป อยเน านี้ จะสวม
มนุ ษย สวรรค ทุ กคนก็ เป นอย าง ซึ่ งไมเป อยเนา และซึ่ งจะตายนี้
นั้ น
จะสวมซึ่ งไม รู จั กตาย เมื่ อนั้ น
49 และเมื่ อเราเกิ ดมามี ลั กษณะ ตามซึ่ งเขี ยนไว แล วจะสํา เร็ จว า
สมกั บมนุ ษย ดิ นแล ว เราก็ จะมี `ความตายก็ ถู กกลื นไปด วยการ
ลักษณะสมกับมนุษยสวรรคดวย มีชัย'
50 แต พี่ น องทั้ งหลาย ข าพเจ า 55 โอ ความตาย เหล็ กไนของ
หมายความว า เนื้ อและเลื อด เจ าอยู ที่ ไหน โอ หลุ มฝ งศพ
จะรั บอาณาจั กรของพระเจ าเป น ชัยชนะของเจาอยู ที่ ไหน
(43) ฟป 3:21; คส 3:4 (45) ปฐก 2:7; ยน 5:21 (47) ปฐก 2:7 (48) ฟป 3:20
(49) ปฐก 5:3; รม 8:29 (50) ยน 3:3 (51) ฟป 3:21; 1 ธส 4:15 (52) มธ 24:31
(53) 2 คร 5:4 (54) อสย 25:8 (55) ฮชย 13:14
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1 โครินธ 15, 16
หนา 2318
56 เหล็ ก ไนของความตายนั้ น 4 และถ า สมควรข า พเจ า จะไป
คื อบาป และฤทธิ์ ของบาปคื อ ด วย คนเหล านั้ นก็ จะไปพร อม
พระราชบัญญัติ
กับขาพเจา
57 แต จ งขอบพระคุ ณ แด พระ
เปาโลสัญญาวา
เจา ผู ทรงประทานชัยชนะแกเรา
จะไปเยี่ ยมชาวโครินธ
ทั้ งหลายโดยพระเยซู คริ สต องค
การทักทายปราศรัย
พระผู เปนเจาของเรา
และคําแนะนํา
58 เหตุ ฉะนั้ น พี่ น องที่ รั กของ 5เพราะเมื่ อ ข า พเจ าข ามแคว น
ขาพเจ า ทานจงตั้ งมั่ นอยู อยา มาซิ โดเนี ยแล วข าพเจ าจะมาหา
หวั่ นไหว จงปฏิบัติงานขององค ท าน เพราะข าพเจ าตั้ งใจว าจะ
พระผู เป นเจ าให บริ บูรณ ทุ กเว- ไปทางมาซิโดเนีย
ลา ดวยวาทานทั้ งหลายรู วา โดย 6และข าพเจ าอาจจะพั กอยู กั บ
องค พระผู เ ป นเจ าการของท าน ท าน บางที อาจจะอยู จนถึ งสิ้ น
จะไรประโยชนก็หามิได
ฤดู หนาวก็ เป นได แล วข าพเจ า
การถวายทรัพย
จะไปทางไหน พวกทานจะไดสง
เพื่ อชวยวิสุทธิชน
ขาพเจาไปทางนั้ น
ในกรุงเยรูซาเล็ม
7 เพราะว า ข า พเจ า ไม อ ยากจะ
แล วเรื่ อ ง ก า รถ วาย พบท านเมื่ อผ านไปเท านั้ น แต
ทรั พยเพื่ อช วยวิ สุทธิ ชน ข าพเจ าหวั งใจว า ถ าองค พระ
นั้ น ข าพเจ าได สั่ งคริ สตจั กรที่ ผู เป นเจ าทรงโปรด ข าพเจ าจะ
แคว นกาลาเที ยไว อย างไร ก็ ขอ คางอยู กับทานนานๆหนอย
ใหทานจงกระทําเหมือนกันดวย 8แต ขาพเจ าจะอยู ที่ เมื องเอเฟ2ทุ กวั นต นสั ปดาห ให พวกท าน ซัสจนถึงเทศกาลเพ็นเทคศเต
ทุ กคนเก็ บผลประโยชน ที่ ได รั บ 9 เพราะว า ที่ นี่ มี ประตู เ ป ด ให
ไว บาง ตามที่ พระเจ าไดทรงให ข า พเจ า อย า งกว า งขวางน า จะ
ทานจําเริญ เพื่ อจะไมตองถวาย เกิดผล ทั้ งผู ขัดขวางก็มีเปนอัน
ทรัพยเมื่ อขาพเจามา
มากดวย
3เมื่ อข าพเจ ามาถึ งแล ว พวก 10 แลวถาทิโมธี มาหาท านจงให
ท านเห็ นชอบจะรั บรองผู ใดโดย เขาอยู กั บท านโดยปราศจาก
จดหมายของทาน ขาพเจาจะใช ความกลั ว เพราะว าเขาทํางาน
ผู นั้ นถื อของถวายของท านไปยั ง ขององค พระผู เป น เจ า เหมื อ น
กรุงเยรูซาเล็ม
กับขาพเจา

16

(56) รม 3:20 (57) รม 7:25 (58) 1 คร 3:8; 2 ปต 3:14 (1) กท 2:10 (2) กจ 20:7
(3) 2 คร 3:1; 8:18 (4) 2 คร 8:4, 19 (5) 2 คร 1:15-16 (6) กจ 15:3
(7) ยก 4:15 (8) ลนต 23:15-22 (9) กจ 14:27; 19:9 (10) กจ 19:22; ฟป 2:20
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11 เหตุ ฉะนั้ นอย าให ผู ใดประ- 18 เพราะเขาทํ า ให จิ ตใจของ
มาทเขา แต จงช วยให เขาเดิ น ข า พเจ า และของท า นทั้ งหลาย
ทางไปโดยสั นติ สุ ขเพื่ อเขาจะมา ชุ มชื่ น ฉะนั้ นท านทั้ งหลายจง
ถึ งข าพเจ าได เพราะข าพเจ า รับรองคนเชนนั้ น
กําลังคอยเขากับพวกพี่ นองอยู
19 คริ สตจั กรทั้ งหลายในแคว น
12 อปอลโล ซึ่ งเป นพี่ น องของ เอเชียฝากความคิดถึงมายังท าน
เรานั้ น ข าพเจ าได คะยั้ นคะยอ ทั้ งหลาย อาควิลลาและปริสสิลให ไปเยี่ ยมท า นทั้ งหลายพร อม ลากับคริ สตจักรที่ อยู ในบานของ
กับพวกพี่ นอง แตทานไม จุใจที่ เขาฝากความคิ ด ถึ ง มากมายใน
จะไปเดี๋ ยวนี้ เมื่ อมี โอกาสท าน องค พระผู เป นเจ ามายั งท านทั้ ง
จึงจะไป
หลาย
13 ท านทั้ งหลายจงระมั ด ระวั ง 20 พี่ น อ งทุ ก คนฝากความคิ ด
จงมั่ นคงในความเชื่ อ จงเป น ถึ งมายั งท าน ท านจงทั กทาย
ลูกผู ชายแท จงเขมแข็ง
ปราศรั ยกั น ด วยธรรมเนี ยมจุ บ
14 ทุ กสิ่ งซึ่ งท านกระทํานั้ น จง อันบริสุทธิ์
กระทําดวยความรัก
21 คํา แสดงความนั บถื อนี้ เป น
15 พี่ น องทั้ งหลาย (ท านรู ว า ลายมือของขาพเจา เปาโล
ครอบครั วของสเทฟานั สเป น 22 ถ าผู ใดไม รั กพระเยซู คริ สต
ผลแรกในแคว นอาคายา และ เจ า ก็ ขอให ผู นั้ นถู กสาปแช ง
พวกเขาได ถวายตั วไว ในการ องคพระผู เปนเจาจะเสด็จมา
ปรนนิบัติวิสุทธิชนทั้ งปวง)
23 ขอพระคุ ณขอ งพระเยซู
16 ข า พเจ า ขอให ท า นทั้ ง หลาย คริ ส ต อ งค พ ระผู เป นเจ าของ
อยู ใ ต บั ง คั บคนเช นนั้ น และคน เราสถิตอยู กับทานทั้ งหลายเถิด
ทั้ งปวงที่ ช วยทําการด วยกั นนั้ น 24 ความรั กของข าพเจามีอยู ต อ
กับเรา
ท านทั้ ง หลายในพระเยซู คริ ส ต
17 ที่ สเทฟานัส และฟอร ทูนา- เสมอ เอเมน
ทั ส และอาคายคั สมาแล วนั้ น [จดหมายฉบั บแรกถึ ง ชาวโคข าพเจ าก็ ชื่ นชมยิ นดี เพราะว า ริ น ธ ไ ด เ ขี ยนจากเมื อ งฟ ลิ ป ป
สิ่ งซึ่ งท านทั้ งหลายขาดนั้ น เขา และส งโดยสเทฟานั ส ฟอร ทู เหลานั้ นไดมาทําใหครบ
นาทัส อาคายคัสและทิโมธี]

(11) กจ 15:33; 1 ทธ 4:12 (12) 1 คร 1:12 (13) มธ 24:42 (14) 1 ปต 4:8
(15) รม 16:5; 1 คร 1:16 (16) ฮบ 6:10; 13:17 (17) 2 คร 11:9 (18) ฟป 2:29
(19) รม 16:5 (20) รม 16:16 (21) คส 4:18 (22) กท 1:8; อฟ 6:24 (23) รม 16:20
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