
หน้า 2286จดหมายฉบับแรก
ของอัครสาวกเปาโล

ถึงคริสตจักรในเมืองโครินธ์
ผูร้บัใชที้�รบัการแยกตั� งไว ้

และบุตรของพระเจ้าเป็นนิตย์

1
เปาโล ผู้ซึ( งพระเจ้าได้ทรง
เรี ยกให้ เป็ นอั ครสาวกของ

พระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์
ของพระเจ้า และโสสเธเนสผู้
เป็นพี(น้องของเรา
2เรียน คริสตจักรของพระเจ้าที(
เมืองโครินธ์ ผู้ได้รับการชาํระให้
บริสุทธิ2 แล้ วในพระเยซู คริสต์
ซึ( งพระองค์ได้ทรงเรียกให้เป็น
วิสุทธิชน ด้วยกันกับคนทั3งปวง
ในทุกตาํบลที(ออกพระนามพระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของ
เราและของเขา
3 ขอพระคุ ณและสั นติ สุ ขจาก
พระเจ้าพระบิดาของเราและจาก
พระเยซูคริสต์เจ้า จงดาํรงอยู่
กับท่านทั3งหลายเถิด
4 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า
ของข้ าพเจ้ าในเรื( องท่ านทั3 ง
หลายเสมอ เพราะพระคุณของ
พระเจ้าซึ( งทรงประทานแก่ท่าน
ทั3งหลายโดยพระเยซูคริสต์
5เพราะท่านทั3 งหลายพรั(งพร้อม

ด้วยทุกสิ( งทุกอย่างโดยพระองค์
คือพร้อมด้วยวาจาและความรู้
ทุกอย่าง
6 ด้วยว่าพยานเรื( องพระคริสต์
นั3 นเป็นที( รับรองแน่นอนในพวก
ท่านแล้ว
7 เพื( อว่าท่ านทั3 งหลายจึงมิ ได้
ขาดของประทานเลย ในขณะที(
ท่านรอคอยการเสดจ็มาของพระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของ
เรา
8พระองค์จะทรงให้ท่านมั( นคง
อยู่จนถึงที( สุด เพื( อให้ท่าน
ปราศจากที( ติในวันของพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
9พระเจ้าทรงสัตย์ซื(อ พระองค์
ได้ทรงเรียกท่านให้สัมพันธ์สนิท
กับพระบุตรของพระองค์ คือ
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า
ของเรา

การแตกแยกในคริสตจักร
10 พี( น้องทั3 งหลาย ข้าพเจ้าจึง
วิงวอนท่านในพระนามของพระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของ
เรา ขอให้ท่านเห็นพร้อมกันใน

(?) 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
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หน้า 2287

ทางวาจา และไม่มีการแตกแยก
กันระหว่างพวกท่าน แต่ขอให้
ท่านเป็นนํ3า หนึ( งใจเดียวกันใน
ทางความคิดและตั ดสิ นอย่ าง
เดียวกัน
11 พี( น้องทั3 งหลายของข้าพเจ้า
คนในครอบครัวของนางคะโลเอ
ได้เล่าเรื( องของท่านให้ข้าพเจ้า
ฟังว่า เกิดมีการทุ่มเถียงกันใน
ระหว่างพวกท่าน
12 ข้ าพเจ้ าจึ งหมายความว่ า
พวกท่านต่างกก็ล่าวว่า "ข้าพเจ้า
เป็นศิษย์เปาโล" หรือ "ข้าพเจ้า
เป็นศิษย์อปอลโล" หรือ "ข้าพ-
เจ้าเป็นศิษย์เคฟาส" หรือ
"ข้าพเจ้าเป็นศิษย์พระคริสต์"
13 พระคริ สต์ แบ่ งออกเป็ น
หลายองค์แล้วหรือ เขาได้
ตรึงเปาโลเพื(อท่านทั3งหลายหรือ
ท่านได้รับบัพติศมาในนามของ
เปาโลหรือ
14 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า
ที( ข้าพเจ้ามิได้ให้บัพติศมาแก่ผู้
หนึ( งผู้ ใดในพวกท่าน เว้นแต่
คริสปัสและกายอัส
15 ดังนั3 น จึงไม่มีผู้ใดกล่าวได้
ว่า ข้าพเจ้าได้ทาํพิธีบัพติศมา
ในนามของข้าพเจ้าเอง
16 ข้าพเจ้าได้ให้ บัพติศมาแก่
ครอบครัวของสเทฟานั สด้ วย
แต่ นอกจากคนเหล่ านั3 นแล้ ว
ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าข้าพเจ้าได้ให้

บัพติศมาแก่ผู้ใดอีกบ้าง
17 เพราะว่าพระคริสต์มิได้ทรง
ใช้ข้าพเจ้าไปเพื(อให้เขารับบัพ-
ติศมา แต่เพื( อให้ประกาศข่าว
ประเสริฐ แต่มิใช่ด้วยชั3 นเชิง
ฉลาดในการพูด เกรงว่าเรื( อง
กางเขนของพระคริสต์จะหมด
ฤทธิ2 เดช
พระคริสตท์รงเป็นฤทธานุภาพ
และพระปัญญาของพระเจ้า

18 คนทั3 งหลายที(กาํลังจะพินาศ
ก็เห็นว่าการประกาศเรื( องกาง-
เขนเป็นเรื( องโง่ แต่พวกเราที(
รอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของ
พระเจ้า
19 เพราะมี คาํ เขี ยนไว้ แล้ วว่ า
`เราจะทําลายสติปัญญาของคน
มีปัญญา และจะทําให้ความ
เขา้ใจของคนที�เขา้ใจสูญสิ นไป'
20 คนมีปัญญาอยู่ที(ไหน บัณ-
ฑิตอยู่ที( ไหน นักโต้ปัญหาแห่ง
ยุคนี3 อยู่ที(ไหน พระเจ้ามิได้ทรง
กระทาํปัญญาของโลกนี3 ให้โฉด
เขลาไปแล้วหรือ
21 เพราะตามเรื( องที( เป็นพระ
สติปัญญาของพระเจ้าแล้ว โลก
จะรู้ จักพระเจ้าโดยปัญญาไม่ได้
พระเจ้าทรงพอพระทัยที(จะช่วย
คนที( เชื( อให้รอดโดยการเทศนา
ที(โง่เขลานั3น
22 ด้วยว่า พวกยิวเรียกร้อง
หมายสาํคัญและพวกกรีกเสาะ

? โครินธ์ ?
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หน้า 2288? โครินธ์ ?, E

หาปัญญา
23 แต่พวกเราประกาศเรื(องพระ
คริสต์ผู้ทรงถูกตรึงที(กางเขนนั3น
อั นเป็ นสิ( งที( ให้พวกยิวสะดุ ด
และพวกกรีกถือว่าเป็นเรื(องโง่
24 แต่สาํหรับผู้ ที( พระเจ้าทรง
เรียกนั3 น ทั3 งพวกยิวและพวก
กรีกต่างถือว่า พระคริสต์ทรง
เป็นฤทธานุภาพและพระปัญญา
ของพระเจ้า
25 เพราะความเขลาของพระเจ้า
ยั งมี ปัญญายิ( งกว่าปัญญาของ
มนุษย์ และความอ่อนแอของ
พระเจ้ากยั็งเข้มแขง็ยิ(งกว่ากาํลัง
ของมนุษย์
26 พี( น้องทั3 งหลาย จงพิจารณา
ดูว่า พวกท่านที(พระเจ้าได้ทรง
เรียกมานั3 นเป็นคนพวกไหน มี
น้อยคนที(โลกนิยมว่ามีปัญญา มี
น้อยคนที(มีอาํนาจ มีน้อยคนที(มี
ตระกูลสูง
27 แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกสิ( งที(
โลกถือว่าโง่เขลา เพื( อจะทาํให้
คนมีปัญญาอับอาย และพระเจ้า
ได้ทรงเลือกสิ( งที( โลกถือว่าอ่อน
แอ เพื(อทาํให้คนที( แข็งแรงอับ
อาย
28 พระเจ้าได้ทรงเลือกสิ( งที(โลก
ถือว่าตํ(าต้อยและสิ( งที( ถูกดูหมิ(น
ทั3 งทรงเลือกสิ( งเหล่านั3 นซึ( งยัง
มิได้เกิดเป็นตัวจริงด้วย  เพื(อจะ
ได้ทาํลายสิ( งซึ( งเป็นตั วจริงอยู่

แล้ว
29 เพื( อมิให้ เนื3 อหนังใดๆอวด
ต่อพระพักตร์พระองค์ได้
30 โดยพระองค์ท่ านจึ งอยู่ ใน
พระเยซูคริสต์ เพราะพระเจ้า
ทรงตั3 งพระองค์ให้เป็นปัญญา
ความชอบธรรม การแยก
ตั3 งไว้และการไถ่โทษ สาํหรับเรา
ทั3งหลาย
31 เพื(อให้เป็นไปตามที( เขียนว่า
`ใหผู้โ้ออ้วด อวดองค์พระผูเ้ป็น
เจา้'
การเทศนาเป็นมาโดยฤทธิ, เดช

แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ,

2
พี( น้องทั3 งหลาย เมื( อข้าพ-
เจ้ามาหาท่าน ข้าพเจ้ามิได้

มาเพื( อประกาศสักขีพยานของ
พระเจ้าแก่ท่านทั3 งหลาย ด้วย
ถ้อยคาํอันไพเราะหรือด้วยสติ
ปัญญา
2 เพราะข้าพเจ้าตั3 งใจว่าจะไม่
แสดงความรู้ เรื( องใดๆในหมู่
พวกท่ านเลยเว้นแต่ เรื( องพระ
เยซู คริสต์ และการที( พระองค์
ทรงถูกตรึงที(กางเขน
3และเมื(อข้าพเจ้าอยู่กับท่านทั3 ง
หลาย ข้าพเจ้าก็อ่อนกาํลัง มี
ความกลัวและตัวสั(นเป็นอันมาก
4คาํพูดและคาํเทศนาของข้าพ-
เจ้าไม่ ใช่คาํที( เกลี3 ยกล่อมด้วย
สติปัญญาของมนุษย์ แต่เป็น
คาํซึ( งได้แสดงพระวิญญาณและ

(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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หน้า 2289 ? โครินธ์ E

พระเดชานุภาพ
5เพื(อความเชื(อของท่านจะไม่ได้
อาศัยสติปัญญาของมนุษย์ แต่
อาศัยฤทธิ2 เดชของพระเจ้า
6 เรากล่าวถึงเรื( องปัญญาในหมู่
คนที(เป็นผู้ใหญ่แล้วกจ็ริง แต่มิ
ใช่เรื( องปัญญาของโลกนี3  หรือ
เรื( องปัญญาของอาํนาจครอบ
ครองในโลกนี3 ซึ(งจะเสื(อมสูญไป
7แต่เรากล่าวถึงเรื( องพระปัญ-
ญาของพระเจ้าซึ( งเป็นข้อลึกลับ
คือพระปัญญาซึ( งทรงซ่อนไว้นั3 น
ซึ(งพระเจ้าได้ทรงกาํหนดไว้ก่อน
สร้างโลกให้เป็นสง่าราศีแก่เรา
8 ไม่มี อาํนาจครอบครองใดๆ
ในโลกนี3 ได้ รู้ จักพระปัญญานั3 น
เพราะว่าถ้ารู้แล้วจะมิได้เอาองค์
พระผู้ เป็นเจ้าแห่งสง่าราศีตรึง
ไว้ที(กางเขน

พระดํารสัของพระเจ้า
มาจากพระองคโ์ดยตรง

9ดังที(มีเขียนไว้แล้วว่า `สิ� งที�ตา
ไม่เห็น หูไม่ไดยิ้น และไม่เคย
ไดเ้ขา้ไปในใจมนุษย์ คือสิ� งที�
พระเจา้ไดท้รงจดัเตรียมไวส้าํ-
หรบัคนที�รกัพระองค์'
10 พระเจ้ าได้ ทรงสาํ แดงสิ( ง
เหล่านั3 นแก่เราทางพระวิญญาณ
ของพระองค์ เพราะว่าพระวิญ-
ญาณทรงหยั( งรู้ ทุกสิ( ง แม้เป็น
ความลํ3าลึกของพระเจ้า
11 อันความคิดของมนุษย์นั3 น

ไม่มี ผู้ ใดหยั( งรู้ ได้ เว้นแต่จิต
วิญญาณของมนุษย์ผู้นั3 นเองฉัน
ใด พระดาํริของพระเจ้าก็ไม่มี
ใครหยั( งรู้ ได้ เว้นแต่พระวิญ-
ญาณของพระเจ้าฉันนั3น
12 เราทั3 งหลายจึงไม่ได้รับวิญ-
ญาณของโลก แต่ได้รับพระวิญ-
ญาณซึ( งมาจากพระเจ้าเพื( อเรา
ทั3 งหลายจะได้ รู้ ถึ งสิ( งต่ างๆที(
พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่
เรา
13 คือสิ( งเหล่านั3 นที( เราได้กล่าว
ด้วยถ้อยคาํซึ( งมิใช่ ปัญญาของ
มนุษย์สอนไว้ แต่ด้วยถ้อยคาํซึ(ง
พระวิญญาณบริสุทธิ2 ได้ทรงสั( ง
สอนซึ( งเปรียบเที ยบสิ( งที( อ ยู่
ฝ่ ายจิตวิญญาณกับสิ( งซึ( งเป็น
ของจิตวิญญาณ
14 แต่มนุษย์ธรรมดาจะรับสิ( ง
เหล่านั3 นซึ( งเป็นของพระวิญ-
ญาณแห่งพระเจ้าไม่ได้ เพราะ
เขาเห็ นว่ าเป็นสิ( งโง่ เขลาและ
เขาไม่สามารถเข้าใจได้ เพราะ
ว่าจะเข้าใจสิ( งเหล่านั3 นได้ก็ต้อง
สังเกตด้วยจิตวิญญาณ
15 แต่ มนุษย์ ฝ่ ายจิตวิญญาณ
สังเกตสิ( งสารพัดได้ แต่ไม่มี
ผู้ใดจะรู้จักใจคนนั3นได้
16 เพราะว่า `ใครเล่ารู ้จ ักพระ
ทัยขององค์พระผูเ้ป็นเจา้เพื�อจะ
แนะนําสั�งสอนพระองค์ได'้ แต่
เรากม็ีพระทัยของพระคริสต์

(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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หน้า 2290? โครินธ์ I

การยอมอยู่ฝ่ายเนื� อหนงั
เป็นภยัต่อจิตวิญญาณ

3
พี( น้องทั3 งหลาย ข้าพเจ้าไม่
อาจจะพูดกับท่ านเหมื อน

พูดกับผู้ ที( อยู่ ฝ่ ายจิตวิญญาณ
แล้วได้ แต่ต้องพูดกับท่าน
เหมือนคนที( อยู่ ฝ่ ายเนื3 อหนั ง
เหมือนกับท่านเป็นทารกในพระ
คริสต์
2 ข้าพเจ้าเลี3 ยงท่านด้วยนํ3านมมิ
ใช่ด้วยอาหารแขง็ เพราะว่าเมื(อ
ก่อนนั3 น ท่านยังไม่สามารถรับ
และถึ งแม้ เดีX ยวนี3 ท่ านก็ยั งไม่
สามารถ
3ด้วยว่าท่านยังอยู่ฝ่ายเนื3 อหนัง
เพราะว่าเมื(อท่านยังอิจฉากัน โต้
เถียงกัน และแตกแยกกัน ท่าน
ไม่ได้อยู่ฝ่ายเนื3 อหนังหรือ และ
ไม่ได้ดาํเนินตามมนุษย์สามัญ
ดอกหรือ
4 เพราะเมื( อคนหนึ( งกล่ าวว่ า
"ข้ าพเจ้าเป็นศิษย์ของเปาโล"
และอีกคนหนึ( งกล่าวว่า "ข้าพ-
เจ้าเป็นศิษย์ของอปอลโล" ท่าน
ทั3 งหลายมิได้อยู่ ฝ่ ายเนื3 อหนั ง
หรือ
ผูร้บัใชข้องพระเจ้าที�มีหนา้ที�
ต่างกนัก็เป็นผูทํ้าการร่วมกนั

5เปาโลคือผู้ใด อปอลโลคือผู้
ใด เขาเป็นผู้ รับใช้มาแจ้งให้
ท่านทั3 งหลายเชื( อ ตามซึ( งองค์
พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดประ-

ทานแก่ทุกคน
6ข้าพเจ้าได้ปลูก อปอลโลได้รด
นํ3า แต่พระเจ้าทรงทาํให้เติบโต
7เพราะฉะนั3น คนที(ปลูกและคน
ที( รดนํ3าไม่สาํคัญอะไร แต่พระ
เจ้าผู้ทรงโปรดให้เติบโตนั3นต่าง
หากที(สาํคัญ
8ดังนั3 นคนที( ปลูกและคนที( รด
นํ3ากเ็ป็นพวกเดียวกัน แต่ทุกคน
ก็จะได้ค่าจ้างของตนตามการที(
ตนได้กระทาํไว้
9 เพราะว่ าเราทั3 งหลายเป็นผู้
ร่วมทาํการด้วยกันกับพระเจ้า
ท่านทั3 งหลายเป็นไร่นาของพระ
เจ้า และเป็นตึกของพระเจ้า
พระคริสตเ์ป็นรากฐานเดียว

10 โดยพระคุณของพระเจ้าซึ( ง
ได้ทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้วางรากลงแล้วเหมือน
นายช่างผู้ชาํนาญ และอีกคน
หนึ(งกม็าก่อขึ3 น ขอทุกคนจงระ-
วังให้ดีว่าเขาจะก่อขึ3 นมาอย่างไร
11 เพราะว่าผู้ ใดจะวางรากอื( น
อีกไม่ได้แล้ว นอกจากที( วางไว้
แล้วคือพระเยซูคริสต์
12 แล้วบนรากนั3 นถ้าผู้ใดจะก่อ
ขึ3 นด้วยทองคาํ เงิน เพชรพลอย
ไม้ หญ้าแห้งหรือฟาง
ทรงทดลองการของเราทุกคน

13 การงานของแต่ละคนก็จะได้
ปรากฏให้เห็น เพราะเวลาวัน
นั3 นจะให้เห็นได้ชัดเจน เพราะ

(?) ? 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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หน้า 2291 ? โครินธ์ I, J

ว่าจะเห็นชัดได้ด้วยไฟ ไฟนั3นจะ
พิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละ
คนว่าเป็นอย่างไร
14 ถ้าการงานของผู้ ใดที( ก่อขึ3 น
ทนอยู่ได้ ผู้นั3 นก็จะได้ค่าตอบ
แทน
15 ถ้ าการงานของผู้ ใดถูกเผา
ไหม้ไป ผู้นั3 นก็จะขาดค่าตอบ
แทนแต่ตัวเขาเองจะรอด แต่
เหมือนดังรอดจากไฟ

ร่างกายของคริสเตียน
เป็นวิหารของพระเจ้า

16 ท่ านทั3 งหลายไม่ รู้ หรื อว่ า
ท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และ
พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่
ในท่าน
17 ถ้าผู้ใดทาํลายวิหารของพระ
เจ้า พระเจ้าจะทรงทาํลายผู้นั3 น
เพราะวิหารของพระเจ้าเป็นที(
บริสุทธิ2 และท่ านทั3 งหลายเป็น
วิหารนั3น

การตกัเตือนเกี�ยวกบั
การโออ้วด

18 อย่าให้ผู้ใดหลอกลวงตัวเอง
ถ้าผู้ใดในพวกท่านคิดว่าตัวเป็น
คนมี ปัญญาตามหลักของยุคนี3
จงให้ ผู้นั3 นยอมเป็นคนโง่จึงจะ
เป็นคนมีปัญญาได้
19 เพราะว่ าปัญญาของโลกนี3
เป็นความโง่เขลาจาํเพาะพระเจ้า
ด้วยมีคาํเขียนไว้แล้วว่า `พระ
องค์ทรงจับคนที� มี ปัญญาด ้วย

อุบายของเขาเอง'
20 และยังมีอีกว่า `องค์พระผู ้
เป็นเจา้ทรงทราบความคิดของ
คนมี ปัญญาว่าเป็นเพียงแต่ไร ้
สาระ'
21 เหตุฉะนั3 น อย่าให้ผู้ ใด
ยกมนุษย์ขึ3 นอวด ด้วยว่าสิ( ง
สารพัดเป็นของท่านทั3งหลาย
22 จะเป็นเปาโล อปอลโล เค-
ฟาส โลก ชีวิต ความตาย สิ(งใน
ปัจจุบันนี3  หรือสิ( งในอนาคต
สิ( งสารพัดนั3 นเป็นของท่ านทั3 ง
หลาย
23 และท่ านทั3 งหลายเป็นของ
พระคริสต์ และพระคริสต์ทรง
เป็นของพระเจ้า

หนา้ที�รบัผิดชอบของ
ผูอ้ารกัขาต่อพระเจ้า

4
ให้ทุกคนถือว่าเราเป็นผู้รับ
ใช้ของพระคริสต์ และเป็น

ผู้อารักขาสิ(งลึกลับของพระเจ้า
2 ยิ(งกว่านี3  ฝ่ายผู้อารักขาเหล่า
นั3 นต้องเป็นคนที( สั ตย์ ซื( อทุ ก
คน
3สาํหรับข้าพเจ้าการที( ท่านทั3 ง
หลายหรือมนุษย์ผู้ ใดจะตัดสิน
ตัวข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถือว่าเป็น
เรื(องเลก็น้อย ถึงแม้ข้าพเจ้าเอง
กม็ิได้ตัดสินตัวข้าพเจ้า
4เพราะข้าพเจ้าไม่รู้ว่าข้าพเจ้ามี
ความผิดสถานใด ถึงกระนั3 น
ข้ าพเจ้ าก็ไม่ พ้นการพิพากษา

(?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
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ท่านผู้ ทรงพิพากษาตัวข้าพเจ้า
คือองค์พระผู้เป็นเจ้า
5 เหตุฉะนั3 นท่านอย่าตัดสินสิ( ง
ใดก่อนที( จะถึงเวลาจนกว่าองค์
พระผู้ เป็นเจ้าจะเสด็จมา พระ
องค์จะทรงเปิดเผยความลับที(
ซ่ อนอยู่ ในความมื ดให้ แจ่ ม
กระจ่าง และจะทรงเผยความใน
ใจของคนทั3 งปวงด้วย เมื( อนั3 น
ทุ กคนจะได้ รั บคาํ ชมเชยจาก
พระเจ้า
6พี( น้องทั3 งหลาย สิ( งเหล่านั3 น
ที( ข้าพเจ้าได้นาํมากล่าวเปรียบ
เทียบถึงตัวข้าพเจ้าและอปอลโล
ก็ เ พื( อประโยชน์ ของท่ านทั3 ง
หลาย เพื(อให้ท่านทั3งหลายเรียน
แบบของเรา มิให้ยกย่องคน
หนึ( งคนใดเกินกว่าที( เขียนบอก
ไว้แล้ว มิให้ยกคนหนึ(งคนใดข่ม
ผู้อื(น
7 ผู้ ใดเล่ ากระทาํให้ท่ านวิ เศษ
กว่าคนอื(น ท่านมีอะไรที(ท่านมิ
ได้รับมา ก็เมื( อท่านได้รับมา
เหตุไฉนท่านจึงโอ้อวดเหมือน
กับว่าท่านมิได้รับเลย
8ท่านทั3 งหลายอิ(มหนาํแล้วหนอ
ท่านมั(งมีแล้วหนอ ท่านได้ครอง
เหมือนกษัตริย์โดยไม่มีเราร่วม
ด้วยแล้วหนอ ข้าพเจ้ามีความ
ปรารถนาให้ท่านทั3 งหลายได้ขึ3 น
ครองจริงๆ เพื( อเราจะได้ขึ3 น
ครองกับท่าน

สิ�งที�อคัรสาวกและ
ผูน้าํคริสเตียนตอ้งเสียสละ

9เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าพระเจ้า
ได้ทรงตั3 งเราผู้เป็นอัครสาวกไว้
ในที(สุดปลาย เหมือนผู้ที(ได้ถูก
ปรับโทษให้ถึงตาย เพราะว่า
โลกคือทั3 งทูตสวรรค์และมนุษย์
มองดูเราด้วยความพิศวง
10 เราทั3 งหลายเป็ นคนเขลา
เพราะเห็นแก่พระคริสต์ และ
ท่านทั3 งหลายเป็นคนมีปัญญาใน
พระคริสต์ เราทั3 งหลายมีกาํลัง
น้อย แต่ท่านทั3 งหลายมีกาํลัง
มาก ท่านทั3 งหลายมีเกียรติยศ
แต่เราทั3งหลายเป็นคนอัปยศ
11 จนถึงเวลานี3 เราก็ทั3 งหิวและ
กระหาย เปลือยเปล่าและถูก
โบยตี และไม่มีที(อาศัยเป็นหลัก
แหล่ง
12 เราทาํการหนักด้วยมือของ
เราเอง เมื( อถูกด่าเราก็อวยพร
เมื(อถูกข่มเหงเรากท็นเอา
13 เมื( อถูกใส่ร้ายเราก็อ้อนวอน
เรากลายเป็ นเหมื อนกากเดน
ของโลกและเหมือนราคีของสิ( ง
สารพัดจนถึงบัดนี3
14 ข้าพเจ้ามิ ได้เขียนข้อความ
เหล่านี3 เพื(อจะให้ท่านได้อาย แต่
เขียนเพื( อเตือนสติ ในฐานะที(
ท่านเป็นลูกที(รักของข้าพเจ้า
15 เพราะในพระคริสต์ ถึงแม้
ท่านมีครูสักหมื(นคน แต่ท่านจะ

(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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มีบิดาหลายคนกห็ามิได้ เพราะ
ว่าในพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าได้
ให้กาํเนิดแก่ท่านโดยข่าวประ-
เสริฐ
16 เหตุฉะนั3น ข้าพเจ้าจึงขอให้
ท่านทาํตามอย่างข้าพเจ้า
17 เพราะเหตุนี3 ข้าพเจ้าจึงได้ใช้
ทิโมธีลูกที( รักของข้าพเจ้า ซึ( ง
เป็นคนสั ตย์ซื( อในองค์พระผู้
เป็นเจ้าให้มาหาท่าน เพื( อนาํ
ท่านให้ระลึกถึงแบบการประ-
พฤติของข้าพเจ้าในพระคริสต์
ตามที( ข้ าพเจ้ าสอนอยู่ ในทุ ก
คริสตจักร
18 แต่บางคนทาํผยองราวกั บ
ข้าพเจ้าจะไม่มาหาท่าน
19 แต่ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรง
โปรด ข้าพเจ้าจะมาหาท่านในไม่
ช้านี3  และข้าพเจ้าจะหยั(งดู มิใช่
ถ้อยคาํของคนที(ผยองเหล่านั3 น
แต่จะหยั(งดูฤทธิ2อาํนาจของเขา
20 เพราะว่าอาณาจักรของพระ
เจ้ามิใช่เรื(องของคาํพูด แต่เป็น
เรื(องฤทธิ2 เดช
21 ท่านจะเอาอย่างไร จะให้
ข้ าพเจ้ าถื อไม้ เรี ยวมาหาท่ าน
หรือจะให้ ข้าพเจ้ามาด้วยความ
รักและด้วยใจอ่อนสุภาพ

การตดัสินลงโทษ
การล่วงประเวณี

5
มีข่าวเล่าลือว่าในพวกท่านมี
การผิดประเวณี และการผิด

ประเวณีนั3 นถึ งแม้ ในพวกต่ าง
ชาติก็ไม่มีเลย คือเรื( องมีว่า
คนหนึ( งได้เอาภรรยาของบิดามา
เป็นภรรยาของตน
2และพวกท่านยังผยองแทนที(
จะเป็นทุกข์เป็นร้อน ที(จะตัดคน
ที( กระทาํผิดเช่นนี3 ออกเสียจาก
พวกท่าน
3แม้ว่าตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กับ
พวกท่าน แต่ใจของข้าพเจ้ากอ็ยู่
ด้วย ข้าพเจ้าได้ตัดสินลงโทษคน
ที(ได้กระทาํผิดเช่นนั3นเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้อยู่ด้วย
4ในพระนามของพระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เมื( อ
ท่านทั3 งหลายประชุมกันและใจ
ของข้าพเจ้าร่วมอยู่ด้วย พร้อม
ทั3 งฤทธิ2 เดชของพระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
5พวกท่านจงมอบคนนั3 นไว้ให้
ซาตานทาํลายเนื3 อหนังเสีย เพื(อ
ให้จิตวิญญาณของเขารอดในวัน
ของพระเยซูเจ้า

ความบาปที�ไม่ไดร้บั
การเตือนสติ

ก็แพร่ขยายไปเหมือนเชื� อ
6การที(ท่านอวดอ้างนั3นไม่ดีเลย
ท่านไม่ รู้ หรือว่าเชื3 อขนมเพียง
นิดเดียวย่อมทาํให้แป้งดิบฟูทั3 ง
ก้อน
7ดังนั3 นจงชาํระเชื3 อเก่าเสียเพื( อ
ท่านจะได้เป็นแป้งดิบก้อนใหม่

(?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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หน้า 2294? โครินธ์ F, H

เหมือนขนมปังไร้เชื3 อ เพราะ
พระคริสต์ ผู้ ทรงเป็นปัสกาของ
เรา ได้ถูกฆ่าบูชาเพื( อเราเสีย
แล้ว
8 เหตุฉะนั3 นให้เราถือปัสกานั3 น
มิ ใช่ ด้วยเชื3 อเก่าหรือด้วยเชื3 อ
ของความชั( วช้าเลวทราม แต่
ด้วยขนมปังไร้เชื3 อคือความจริง
ใจและความจริง
9 ข้าพเจ้ าได้ เขียนจดหมายถึ ง
ท่านว่า อย่าคบกับคนที( ล่วง
ประเวณี
10 แต่ซึ( งท่านจะคบคนชาวโลก
นี3 ที(เป็นคนล่วงประเวณี คนโลภ
คนฉ้อโกง หรือคนถือรูปเคารพ
ข้ าพเจ้ ามิ ได้ ห้ ามเสี ยที เดี ยว
เพราะว่ าถ้ าห้ ามอย่างนั3 นแล้ว
ท่านกต้็องออกไปเสียจากโลกนี3

เราควรแยกตวัจาก
พี�นอ้งคริสเตียนที�กําลงั

ดํารงชีวิตอยู่ในความบาป
11 แต่บัดนี3  ข้าพเจ้าเขียนบอก
ท่านว่า ถ้าผู้ ใดได้ชื( อว่าเป็น
พี( น้องแล้ว แต่ยังล่วงประเวณี
เป็นคนโลภ เป็นคนถือรูปเคา-
รพ เป็นคนปากร้าย เป็นคนขี3
เมา หรือเป็นคนฉ้อโกง อย่าคบ
กับคนอย่างนั3นแม้จะกินด้วยกัน
กอ็ย่าเลย
12 ไม่ใช่หน้าที(ของข้าพเจ้าที(จะ
ไปตั ดสิ นลงโทษคนภายนอก
ท่านจะต้องตัดสินลงโทษคนภาย

ในมิใช่หรือ
13 ส่วนคนภายนอกนั3 นพระเจ้า
จะทรงตัดสินลงโทษ เหตุฉะนั3น
จงกาํ จัดคนชั( วช้ านั3 นออกจาก
พวกท่านเสียเถิด

คริสเตียนไม่ควรจะเป็น
ความกนัต่อหนา้คนไม่เชื�อ

6
ในพวกท่านมีผู้ใดหรือ ถ้า
เป็นความกับคนอื(น จะอาจ

ไปว่าความกันต่อหน้าคนอธรรม
และไม่ไปว่าต่อหน้าวิสุทธิชน
2ท่านไม่รู้หรือว่า วิสุทธิชนจะ
พิพากษาโลก และถ้าพวกท่าน
จะพิพากษาโลก ท่านไม่สมควร
จะพิพากษาความเรื( องเล็กน้อย
ที(สุดหรือ
3ท่านไม่รู้หรือว่า เราจะต้อง
พิพากษาพวกทูตสวรรค์ ถ้าเช่น
นั3 นจะยิ( งเป็นการสมควรสักเท่า
ใดที( เราจะพิพากษาตัดสินความ
เรื(องของชีวิตนี3
4ฉะนั3น ถ้าพวกท่านเป็นความ
กันเรื( องชีวิตนี3  ท่านจะตั3 งคนที(
คริสตจักรนับถือน้อยที( สุดให้
ตัดสินหรือ
5 ข้ าพเจ้ากล่ าวดั งนี3 ก ็ เพื( อให้
ท่านละอายใจ ในพวกท่านไม่
มีสักคนหนึ( งหรือที(มีสติปัญญา
สามารถชาํ ระความระหว่ างพี(
น้อง
6แต่พี( น้องกับพี( น้องต้องไปว่า
ความกั นต่อหน้ าคนที( ไม่ เชื( อ

(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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หน้า 2295 ? โครินธ์ H

อย่างนั3นหรือ
7เหตุฉะนั3 นเพราะพวกท่านไป
เป็นความกัน บัดนี3 ท่านกต็กจาก
ระดับที(ควรแล้ว ทาํไมท่านจึงไม่
ทนต่อการร้ายซึ( งเขาทาํแก่ท่าน
ทาํไมท่านจึงไม่ยอมถูกโกง
8แต่ท่านเองกลับทาํร้ายกันและ
โกงกั นในระหว่ างพวกพี( น้ อง
ของท่านเอง

ชีวิตเดิมก่อนถูกแยกตั� งไว ้
และไดร้บัความชอบธรรม

โดยความเชื�อ
9ท่านไม่รู้หรือว่าคนอธรรมจะ
ไม่ได้ รับอาณาจักรของพระเจ้า
เป็นมรดก อย่าหลงเลย คนล่วง
ประเวณี คนถือรูปเคารพ คน
ผิดผัวเมียเขา คนนิสัยเหมือน
ผู้หญิงหรือคนที(เป็นกะเทย
10 คนขโมย คนโลภ คนขี3 เมา
คนปากร้าย คนฉ้อโกง จะไม่
ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็น
มรดก
11 แต่ก่อนมีบางคนในพวกท่าน
เป็นคนอย่างนั3 น แต่ท่านได้รับ
ทรงชาํระแล้ว และได้ทรงแยก
ตั3 งท่านไว้แล้ว แต่พระวิญญาณ
แห่ งพระเจ้ าของ เราได้ ทรง
ตั3 งท่ านให้ เป็นผู้ ชอบธรรมใน
พระนามของพระเยซูเจ้า
12 ข้าพเจ้าทาํสิ(งสารพัดได้ แต่
ไม่ ใช่ ทุกสิ( งที( จะทาํได้นั3 นเป็น
ประโยชน์ ข้าพเจ้าทาํสิ( งสารพัด

ได้ แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้
อาํนาจของสิ(งใดเลย

จงหนีจากการล่วงประเวณี
13 อาหารมีไว้สาํหรับท้อง และ
ท้องกส็าํหรับอาหาร แต่พระเจ้า
จะทรงให้ทั3 งท้องและอาหารสิ3 น
สูญไป แล้วร่างกายนั3นไม่ได้มีไว้
สาํหรับการล่วงประเวณี แต่มีไว้
สาํหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า และ
องค์พระผู้ เป็นเจ้ามี ไว้สาํหรับ
ร่างกาย
14 พระเจ้ าได้ ทรงชุ บให้ องค์
พร ะ ผู้ เ ป็ น เ จ้ า เ ป็ น ขึ3 น ม า
ใหม่ และพระองค์จะทรงชุบให้
เราทั3 งหลายเป็นขึ3 นมาใหม่โดย
ฤทธิ2 เดชของพระองค์ด้วย
15 ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของ
ท่านเป็นอวัยวะของพระคริสต์
เมื( อเป็นเช่นนั3 น จะให้ข้าพเจ้า
เอาอวัยวะของพระคริสต์มาเป็น
อวัยวะของหญิงแพศยาได้หรือ
ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่น
นั3นเลย
16 ท่านไม่รู้หรือว่าคนที( ผูกพัน
กั บหญิงแพศยาก็ เป็ นกายอั น
เดียวกันกับหญิงนั3น เพราะพระ
องค์ได้ตรัสว่า `เขาทั  งสองจะ
เป็นเนื ออันเดียวกนั'
17 แต่ส่วนคนที( ผูกพันกับองค์
พระผู้เป็นเจ้า กเ็ป็นอันเดียวกัน
กับพระองค์ฝ่ายจิตวิญญาณ
18 จงหลีกเลี(ยงเสียจากการล่วง

(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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หน้า 2296? โครินธ์ H, C

ประเวณี ความบาปทุกอย่างที(
มนุษย์กระทาํนั3 นเป็นบาปนอก
กาย แต่คนที(ล่วงประเวณีนั3นทาํ
ผิดต่อร่างกายของตนเอง

ร่างกายของคริสเตียน
เป็นวิหารของ

พระวิญญาณบริสุทธิ,
19 ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของ
ท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณ
บริสุทธิ2  ซึ( งสถิตอยู่ในท่าน ซึ( ง
ท่านได้รับจากพระเจ้า ท่านไม่
ใช่เจ้าของตัวท่านเอง
20 พระเจ้าได้ทรงซื3 อท่านไว้แล้ว
ตามราคา เหตุฉะนั3 นท่านจง
ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วย
ร่างกายของท่าน และด้วยจิต
วิญญาณของท่าน ซึ( งเป็นของ
พระเจ้า

คําแนะนาํสําหรบั
คู่สมรสของคริสเตียน

7
แล้วเรื( องที( พวกท่ านเขียน
มาถึงข้าพเจ้านั3น ขอตอบว่า

การที(ผู้ชายไม่ยุ่งเกี(ยวกับผู้หญิง
เลยกด็ีแล้ว
2แต่เพื( อป้องกันการล่วงประ-
เวณี ผู้ชายทุกคนควรมีภรรยา
เป็นของตนและผู้หญิงทุกคนมี
สามีเป็นของตน
3 สามี พึ งประพฤติ ต่ อภรรยา
ตามควร และภรรยาก็พึงประ-
พฤติต่อสามีตามควรเช่นเดียว
กัน

4ภรรยาไม่มีอาํนาจเหนือร่ าง
กายของตน แต่สามีมีอาํนาจ
เหนือร่างกายของภรรยา ทาํนอง
เดียวกันสามีไม่มีอาํนาจเหนือ
ร่างกายของตน แต่ภรรยามี
อาํนาจเหนือร่างกายของสามี
5อย่าปฏิเสธการอยู่ร่วมกันเว้น
แต่ได้ตกลงกันเป็นการชั( วคราว
เพื(ออุทิศตัวในการถืออดอาหาร
และการอธิษฐาน แล้วจึงค่อยมา
อยู่ร่วมกันอีก เพื(อมิให้ซาตาน
ชักจูงให้ทาํผิดเพราะตัวอดไม่
ได้
6 ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี3 โดยได้รับ
อนุญาต มิใช่เป็นพระบัญชา
7 ข้าพเจ้าปรารถนาที( จะให้ทุก
คนเป็นเหมือนข้าพเจ้า แต่ทุก
คนก็ได้รับของประทานจากพระ
เจ้าเหมาะกับตัว คนหนึ( งได้รับ
อย่างนี3  และอีกคนหนึ( งได้รับ
อย่างนั3น
8 เหตุฉะนั3 นข้าพเจ้าขอกล่าวแก่
คนที(ยังเป็นโสดและพวกแม่ม่าย
ว่า การที(เขาจะอยู่เหมือนข้าพ-
เจ้ากด็ีแล้ว
9แต่ถ้าเขายั3 งใจไม่ได้ก็จงแต่ง
งานเสียเถิด เพราะแต่งงานเสีย
ก็ดีกว่ามีใจเร่าร้อนด้วยกามรา-
คะ
10 ส่วนคนที(แต่งงานแล้วข้าพ-
เจ้าขอสั(ง มิใช่ข้าพเจ้าสั(งเอง แต่
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาว่า

(?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

 46_1cor.pub 
 page 11

 Sunday, April 17, 2016 21:43 
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อย่าให้ภรรยาทิ3 งสามี
11 แต่ถ้านางทิ3 งสามีไปอย่าให้
นางไปมีสามีใหม่ หรือไม่ก็ให้
นางกลับมาคืนดีกับสามีเก่าและ
ขออย่ าให้สามีหย่ าร้ างภรรยา
เลย

คําแนะนาํสําหรบัคริสเตียน
ที�สามีหรือภรรยา

ยงัไม่เชื�อในพระเจ้า
12 ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่คนอื(นๆ
นอกจากพวกนี3  (องค์พระผู้
เป็นเจ้ามิได้ตรัส) ว่า ถ้าพี(น้อง
คนใดมีภรรยาที( ไม่เชื( อและนาง
พอใจที(จะอยู่กับสามี สามีก็ไม่
ควรหย่านาง
13 ถ้าหญิงคนใดมีสามีที(ไม่เชื( อ
และสามีพอใจที( จะอยู่ กับนาง
นางกไ็ม่ควรหย่าสามีนั3นเลย
14 ด้วยว่า สามีที( ไม่เชื( อนั3 นได้
รับการทรงชาํระให้บริสุทธิ2 ทาง
ภรรยา และภรรยาที(ไม่เชื(อกไ็ด้
รับการทรงชาํระให้บริสุทธิ2 ทาง
สามี มิฉะนั3 นลูกของท่านก็เป็น
มลทิน แต่บัดนี3 ลูกเหล่านั3 นก็
บริสุทธิ2
15 แต่ถ้าคนที( ไม่เชื( อจะแยกไป
กจ็งให้เขาไปเถิด เรื(องเช่นนี3 ไม่
จาํเป็นที( พี( น้ องชายหญิงจะผูก
มัดให้จาํใจอยู่ด้วยกัน เพราะ
ว่าพระเจ้าได้ทรงเรียกเราให้อยู่
อย่างสงบ
16 โอ ท่านผู้ เป็นภรรยา ไฉน

ท่านจะรู้ได้ว่าท่านจะช่วยสามีให้
รอดได้หรือไม่ โอ ท่านผู้ เป็น
สามี ไฉนท่านจะรู้ได้ว่าท่านจะ
ช่วยภรรยาให้รอดได้หรือไม่

จงพอใจในฐานะที�เป็นอยู่
17 แต่ ตามที( พระเจ้ าได้ ทรง
ประทานฐานะแก่แต่ละคนอย่าง
ไร เมื(อองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรง
เรียกให้เขามาแล้ว กใ็ห้เขาดาํรง
อยู่ในฐานะนั3น ข้าพเจ้าขอสั(งให้
คริสตจักรทั3งหมดทาํตามดังนั3น
18 มี ชายคนใดที( พระเจ้ าทรง
เรียกเมื(อเขาได้รับพิธีเข้าสุหนัต
แล้วหรือ อย่าให้เขากลับเป็น
เหมื อนคนที( ไม่ ได้ เข้ าสุ หนั ต
หรือมีชายคนใดที( พระเจ้าทรง
เรียกเมื(อเขามิได้เข้าสุหนัตหรือ
อย่าให้เขาเข้าสุหนัตเลย
19 การเข้าสุหนัตไม่สาํคัญอะไร
และการไม่เข้าสุหนัตไม่สาํคัญ
อะไร แต่การรักษาพระบัญญัติ
ของพระเจ้านั3นสาํคัญ
20 ให้ทุกคนอยู่ในฐานะที(เขาอยู่
เมื(อพระเจ้าทรงเรียกนั3น
21 พระเจ้าทรงเรียกท่านเมื(อยัง
เป็นทาสอยู่หรือ ก็อย่ากระวน
กระวายเพราะการเป็นทาสนั3 น
แต่ถ้าท่านสามารถไถ่ตัวออกได้
กค็วรไถ่ดีกว่า
22 เพราะผู้ ใดที( องค์พระผู้ เป็น
เจ้าทรงเรียกเมื( อยังเป็นทาสอยู่
ผู้นั3 นเป็นเสรีชนขององค์พระผู้

(?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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เป็นเจ้า เช่นเดียวกันคนที( รับ
การทรงเรียกเมื(อเป็นเสรีชน คน
นั3นเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์
23 พระเจ้าทรงซื3 อท่านไว้แล้ว
ตามราคา อย่าเข้าเป็นทาสของ
มนุษย์เลย
24 พี( น้องทั3 งหลาย ท่านทุกคน
ดาํรงอยู่ในฐานะอันใดเมื( อพระ
เจ้าทรงเรียก ก็ให้ผู้นั3 นอยู่กับ
พระเจ้าในฐานะนั3น

คําแนะนาํสําหรบั
หญิงสาวพรหมจารีและแม่ม่าย
25 แล้วเรื(องหญิงสาวพรหมจารี
นั3น ข้าพเจ้าไม่ได้รับพระบัญชา
จากองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ข้าพ-
เจ้ากข็อออกความเห็นในฐานะที(
เป็นผู้ได้รับพระเมตตาจากองค์
พระผู้ เป็นเจ้าให้ เป็นผู้ ที( ไว้ ใจ
ได้
26 ฉะนั3 นเพราะเหตุความยาก
ลาํบากที(มีอยู่ในเวลานี3  ข้าพเจ้า
เห็นว่า ทุกคนควรจะอยู่อย่างที(
เขาอยู่เดีXยวนี3
27 ท่านมีภรรยาแล้วหรือ อย่า
หาช่องที(จะหย่าภรรยาเลย ท่าน
หย่าจากภรรยาแล้วหรือ อย่าหา
ภรรยาเลย
28 ถ้ าท่ านจะแต่ งงานก็ ไม่ มี
ความผิด และถ้าหญิงสาว
พรหมจารี จะแต่ งงานก็ ไ ม่ มี
ความผิด แต่คนที(แต่งงานนั3 น
คงจะต้องยุ่ งยากลาํบากในฝ่าย

เนื3 อหนัง แต่ข้าพเจ้าปรารถนา
ที(จะให้ท่านพ้นจากความยุ่งยาก
นั3น
29 พี( น้องทั3 งหลาย ข้าพเจ้า
หมายความว่ายุคนี3 กส็ั3นมากแล้ว
ตั3 งแต่นี3 ไปให้คนเหล่านั3 นที( มี
ภรรยาดาํเนินชีวิตเหมือนกับไม่
มีภรรยา
30 และให้คนที( เศร้ าโศกเป็น
เหมือนกับมิได้เศร้าโศก และ
ผู้ที( ชื( นชมยินดีให้ได้เป็นเหมือน
กับมิได้ชื(นชมยินดี และผู้ที(ซื3 อ
กใ็ห้ดาํเนินชีวิตเหมือนกับว่าเขา
ไม่มีกรรมสิทธิ2 เหนืออะไรเลย
31 และคนที(ใช้ของโลกนี3 ให้เป็น
เหมือนกับมิ ได้ ใช้อย่างเต็มที(
เลย เพราะความนิยมของโลกนี3
กาํลังล่วงไป
32 ข้าพเจ้าอยากให้ท่านพ้นจาก
ความสาละวนวุ่นวาย ฝ่ายคนที(
ไม่มีภรรยาก็สาละวนในการงาน
ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า เพื( อจะ
ทาํสิ( งซึ( งเป็นที( พอพระทัยองค์
พระผู้เป็นเจ้า
33 แต่คนที( มีภรรยาแล้วก็สา-
ละวนในการงานของโลกนี3 เพื( อ
จะทาํสิ(งที(พอใจของภรรยา
34 มีความแตกต่างกันด้วยระ-
หว่างภรรยาและสาวพรหมจารี
หญิงที( ยังไม่แต่งงานก็สาละวน
ในการงานขององค์พระผู้ เป็น
เจ้า เพื(อจะได้เป็นคนบริสุทธิ2ทั3ง

(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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หน้า 2299 ? โครินธ์ C, A

กายและจิตใจ แต่หญิงที(มีสามี
แล้ วก็สาละวนในการงานของ
โลกนี3 เพื( อจะทาํสิ( งซึ( งเป็นที(พอ
ใจของสามี
35 ข้าพเจ้าว่าอย่างนี3 ก ็เพื( อเป็น
ประโยชน์ของท่าน มิใช่จะเอา
บ่วงบาศคล้องท่านแต่เพื(อความ
เป็นระเบียบ ให้ท่านปฏิบัติ
องค์พระผู้เป็นเจ้าโดยปราศจาก
ใจสองฝักสองฝ่าย
36 แต่ถ้าชายใดคิดว่าเขาปฏิบัติ
ต่อสาวพรหมจารีของเขาอย่าง
สมควรไม่ได้ และถ้าหญิงนั3นมี
อายุผ่านวัยหนุ่มสาวแล้ว และ
ต้องทาํอย่างใดอย่างหนึ( งก็ให้
เขาทาํตามปรารถนา จงให้เขา
แต่งงานเสีย เขาไม่ได้ทาํผิดสิ( ง
ใด
37 แต่ชายใดที(ตั3 งใจแน่วแน่และ
เห็นว่าไม่มีความจาํเป็น แต่เขา
บังคับใจตนเองได้ และตั3 งใจว่า
จะให้หญิงนั3นเป็นพรหมจารีต่อ
ไป เขากก็ระทาํดีแล้ว
38 เหตุฉะนั3 นผู้ใดที(ให้หญิงนั3 น
แต่งงานก็ทาํดีอยู่ แต่ผู้ที(ไม่ให้
แต่งงานกท็าํดีกว่า
39 ตราบใดที( สามี ยังมี ชี วิตอยู่
ภรรยาก็ ต้ องอยู่ กั บสามี ตาม
กฎหมาย แต่ถ้าสามีตาย นางก็
เป็นอิสระจะแต่งงานกับชายใดก็
ได้ตามใจ ในองค์พระผู้เป็นเจ้า
เท่านั3น

40 แต่ตามความเห็นของข้าพ-
เจ้าก็เห็นว่าถ้านางอยู่คนเดียว
จะเป็นสุขกว่า และข้าพเจ้าคิด
ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรง
สถิตอยู่ฝ่ายข้าพเจ้าด้วย

 อาหารที�ถวายแก่รูปเคารพ

8
แล้วเรื( องของที( เขาบูชาแก่
รูปเคารพนั3 น เราทั3 งหลาย

ทราบแล้วว่า เราทุกคนต่างก็มี
ความรู้ ความรู้นั3นทาํให้ลาํพอง
แต่ความรักเสริมสร้างขึ3 น
2ถ้าผู้ใดถือว่าตัวรู้สิ( งใดแล้ว ผู้
นั3นยังไม่รู้ตามที(ตนควรจะรู้
3แต่ถ้าผู้ ใดรักพระเจ้า พระ
องค์กท็รงรู้จักผู้นั3น
4ฉะนั3นเรื(องการกินอาหารที( เขา
ได้บูชาแก่รูปเคารพนั3น เรารู้อยู่
แล้วว่ารูปนั3 นไม่มีตั วมีตนเลย
ในโลกและพระเจ้าองค์อื( นไม่มี
มีแต่พระเจ้าองค์เดียว
5ถึงแม้จะมีสิ( งต่างๆในสวรรค์
และในแผ่นดินโลกที( เขาเรียกว่า
"พระ" (กเ็ป็นเหมือนมีพระมาก
และเจ้ามาก)
6แต่ว่าสาํหรับพวกเรานั3นมีพระ
เจ้าองค์เดียวคือพระบิดา และ
สิ( งสารพัดทั3 งปวงบังเกิดขึ3 นจาก
พระองค์ และเราอยู่ในพระองค์
และเรามีพระเยซูคริสต์เจ้าองค์
เดียว และสิ( งสารพัดก็เกิดขึ3 น
โดยพระองค์ และเราก็เป็นมา
โดยพระองค์

(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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7มิใช่ว่าทุกคนมีความรู้อย่างนี3
เพราะมีบางคนมี จิ ตสาํนึกผิด
ชอบเรื( องรูปเคารพว่า เมื( อได้
กินอาหารนั3 นก็ถือว่า เป็นของ
บูชาแก่รูปเคารพจริงๆ และจิต
สาํนึกผิดชอบของเขายังอ่อนอยู่
จึงเป็นมลทิน
8อาหารไม่เป็นเครื( องที( ทาํให้
พระเจ้าทรงโปรดปรานเรา ถ้า
เรากิน เราก็ไม่ได้อะไรเป็น
พิเศษ ถ้าเราไม่กิน เรากไ็ม่ขาด
อะไร
9แต่จงระวัง อย่าให้เสรีภาพ
ของท่านนั3 นทาํให้คนที( อ่อนใน
ความเชื(อหลงผิดไป
10 เพราะว่า ถ้าผู้ใดเห็นท่านที(
มีความรู้ เอนกายลงรับประทาน
ในวิหารของรูปเคารพ จิตสาํนึก
ผิดชอบที( อ่อนของคนนั3 นจะไม่
เหิมขึ3 นทาํให้เขาบังอาจกินของ
ที(ได้บูชาแก่รูปเคารพนั3นหรือ
11 โดยความรู้ของท่าน พี( น้อง
ที(มีความเชื(ออ่อน ซึ(งพระคริสต์
ได้ทรงยอมวายพระชนม์เพื(อเขา
จะต้องพินาศไป
12 เมื( อท่ านทาํผิดเช่นนั3 นต่อ
พวกพี(น้อง และทาํร้ายจิตสาํนึก
ผิดชอบที(อ่อนของเขา ท่านกไ็ด้
ทาํผิดต่อพระคริสต์
13 เหตุฉะนั3นถ้าอาหารเป็นเหตุ
ที( ทาํให้พี( น้องของข้าพเจ้าหลง
ผิดไป ข้าพเจ้าจะไม่กินเนื3 อสัตว์

อีกต่อไป เพราะเกรงว่า ข้าพ-
เจ้าจะทาํให้พี( น้องต้องหลงผิด
ไป

เปาโลอา้งสิทธิ
ของอคัรสาวก

ที�เขาควรจะไดร้บั

9
ข้าพเจ้ามิได้เป็นอัครสาวก
หรือ ข้าพเจ้ามิได้มีเสรีภาพ

หรือ ข้าพเจ้ามิได้เห็นพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
หรือ ท่านทั3 งหลายมิได้เป็นผล
งานของข้าพเจ้ าในองค์พระผู้
เป็นเจ้าหรือ
2 ถ้าข้าพเจ้ามิได้เป็นอัครสาวก
ในสายตาของคนอื( น ข้าพเจ้า
ก็ยังคงเป็นอัครสาวกในสายตา
ของท่ านอย่ างไม่ ต้ องสงสั ย
เพราะพวกท่านคือตราตาํแหน่ง
อั ครสาวกของข้ าพเจ้ าในองค์
พระผู้เป็นเจ้า
3 ถ้ า ผู้ ใดสอบสวนข้ าพเ จ้ า
ข้าพเจ้ากจ็ะบอกว่า
4 เราไม่มีสิทธิ2 ที( จะกินและดื( ม
หรือ
5เราไม่มีสิทธิ2 ที( จะพาพี( น้องซึ( ง
เ ป็ นภรรยาไปไหนๆด้ วยกั น
เหมือนอย่างอัครสาวกอื(นๆและ
บรรดาน้องชายขององค์พระผู้
เป็นเจ้าและเคฟาสหรือ
6เฉพาะข้าพเจ้าและบารนาบัส
เท่านั3นหรือที(ไม่มีสิทธิ2 จะเลิกทาํ
งานหาเลี3 ยงชีพ

(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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ผูป้ระกาศข่าวประเสริฐ
ก็ควรไดร้บัการเลี� ยงชีพ
ดว้ยข่าวประเสริฐน ั�น

7ใครบ้างที( เป็นทหารไปในการ
ศึกสงครามและต้องกินเสบียง
ของตัวเอง หรือใครบ้างที( ทาํ
สวนปลูกต้นองุ่ น และมิได้กิน
ผลองุ่นในสวนนั3น หรือใครบ้าง
ที( เลี3 ยงสัตว์และมิได้กินนํ3า นม
ของฝูงสัตว์นั3น
8ข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี3 ตามอย่าง
มนุษย์หรือ พระราชบัญญัติมิได้
กล่าวอย่างนี3 เหมือนกันหรือ
9 เพราะว่ าในพระราชบัญญัติ
ของโมเสสเขียนไว้ว่า `อย่าเอา
ตะกร ้ าครอบปากวั วเมื� อมั น
กาํลังนวดขา้วอยู่ ' พระเจ้าทรง
เป็นห่วงวัวหรือ
10 หรื อพระองค์ ได้ ตรั สเพื( อ
ประโยชน์ของเราทั3 งหลาย แท้
จริงคาํนั3นท่านเขียนไว้เพื(อประ-
โยชน์ของเราทั3 งหลาย ให้คนที(
ไถนาไถด้วยความหวังใจ และ
ให้คนที(นวดข้าวนวดด้วยความ
หวังใจว่าจะได้ประโยชน์ตามที(
เขาหวัง
11 ถ้ าเราได้หว่านของสาํหรับ
จิตวิญญาณให้แก่ท่าน แล้วจะ
มากไปหรือ ที( เราจะเกี( ยวของ
สาํหรับเนื3 อหนังจากท่าน
12 ถ้าคนอื( นมีสิทธิ2 ที( จะได้ รับ
ประโยชน์จากท่าน เราไม่มีสิทธิ2

ที(จะได้รับยิ(งกว่าเขาอีกหรือ ถึง
กระนั3 นเราก็มิได้ใช้สิทธิ2 นี3 เลย
แต่ยอมทนทุกข์ยากสารพัดเพื(อ
เราจะไม่ เป็นอุปสรรคขัดขวาง
ข่าวประเสริฐของพระคริสต์
13 ท่านไม่รู้หรือว่าคนที(ปรนนิ-
บัติเรื( องสิ( งบริสุทธิ2 ก ็กินอาหาร
ของพระวิหาร และคนปรนนิบัติ
ที( แท่ นบู ชาก็ รั บส่ วนแบ่ งจาก
แท่นบูชานั3น
14 ทาํนองเดียวกัน องค์พระผู้
เป็นเจ้าได้ทรงบัญชาไว้ว่า คน
ที( ประกาศข่าวประเสริฐควรได้
รับการเลี3 ยงชีพด้วยข่าวประ-
เสริฐนั3น
15 แต่ ข้ าพเจ้ าไม่ ได้ ใช้ สิ ทธิ2
เหล่านี3 เลย ที(ข้าพเจ้าเขียนเรื(อง
นี3 ก ็มิ ใช่ เพื( อจะให้ เขากระทาํ
อย่างนั3 นแก่ข้าพเจ้า เพราะ
ข้าพเจ้ายอมตายเสียดีกว่าที( จะ
ให้ ผู้ ใดทาํลายเกียรติอันนี3 ของ
ข้าพเจ้า
16 เพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้าประ-
กาศข่าวประเสริฐนั3 นข้าพเจ้าไม่
มีเหตุที(จะอวดได้ เพราะจาํเป็น
ที( ข้าพเจ้าจะต้องประกาศ ถ้า
ข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวประเสริฐ
วิบัติจะเกิดแก่ข้าพเจ้า
17 เพราะถ้ าข้ าพเจ้ าประกาศ
อย่างเต็มใจ ข้าพเจ้าก็จะได้
บาํเหนจ็ แต่ถ้ากระทาํการประ-
กาศนั3 นโดยฝืนใจ ก็ยังเป็นการ

(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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ที( ทรงมอบหน้าที( ประกาศข่าว
ประเสริฐไว้ให้ข้าพเจ้ากระทาํ
18 แล้วอะไรเล่าจะเป็นบาํเหน็จ
ของข้าพเจ้า คือเมื( อข้าพเจ้า
ประกาศข่าวประเสริฐ ข้าพเจ้า
ได้ ประกาศข่ าวประเสริ ฐของ
พระคริสต์โดยไม่คิดค่าจ้าง เพื(อ
จะไม่ได้ใช้สิทธิ2 ในข่าวประเสริฐ
นั3นอย่างเตม็ที(

เปาโลยอมทําทุกวิถีทาง
เพื�อจะนาํจิตวิญญาณ

19 เพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้ามิได้
อยู่ในบังคับของผู้ใด ข้าพเจ้าก็
ยั งยอมตั วเป็นทาสคนทั3 งปวง
เพื(อจะได้ชนะใจคนมากยิ(งขึ3 น
20 ต่อพวกยิว ข้าพเจ้าก็ทาํตัว
เหมือนยิว เพื( อจะได้พวกยิว
ต่อพวกที(อยู่ ใต้พระราชบัญญัติ
ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคนอยู่ ใต้
พระราชบัญญัติ เพื(อจะได้คนที(
อยู่ใต้พระราชบัญญัตินั3น
21 ต่ อคนที( อ ยู่ นอกพระราช
บัญญัติ ข้าพเจ้าก็ทาํตัวเหมือน
คนนอกพระราชบัญญัติ เพื(อจะ
ได้คนที(อยู่นอกพระราชบัญญัติ
นั3 น (แต่ข้าพเจ้ามิได้อยู่นอก
พระราชบัญญัติของพระเจ้า แต่
อยู่ ใต้พระราชบัญญัติแห่งพระ
คริสต์)
22 ต่อคนอ่อนแอ ข้าพเจ้าก็ทาํ
ตัวเหมือนคนอ่อนแอ เพื(อจะได้
คนอ่อนแอ ข้าพเจ้ายอมเป็นคน

ทุกชนิดต่อคนทั3 งปวง เพื( อจะ
ช่วยเขาให้รอดได้บ้างโดยทุกวิถี
ทาง
23 ข้าพเจ้าทาํอย่างนี3 เพราะเห็น
แก่ข่าวประเสริฐ เพื(อข้าพเจ้าจะ
ได้มีส่วนกับท่านในข่าวประเสริฐ
นั3น
24 ท่านไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั3 น
ที( วิ( งแข่งกัน ก็วิ(งด้วยกันทุกคน
แต่คนที( ได้รับรางวัลมีคนเดียว
เหตุฉะนั3นจงวิ(งเพื(อชิงรางวัลให้
ได้
25 ฝ่ ายนั กกีฬาทุ กคนก็ เคร่ ง
ครัดในระเบียบทุกอย่าง แล้วเขา
กระทาํอย่างนั3 นเพื( อจะได้มงกุฎ
ใบไม้ซึ(งร่วงโรยได้ แต่เรากระทาํ
เพื(อจะได้มงกุฎที(ไม่มีวันร่วงโรย
เลย
26 ดังนั3 น ส่วนข้าพเจ้าวิ( งแข่ง
อย่างนี3 โดยมีเป้าหมาย ข้าพเจ้า
ได้ต่อสู้ อย่างนี3  ไม่ใช่อย่างนัก
มวยที(ชกลม
27 แต่ ข้ าพเ จ้ า ระ งั บความ
ปรารถนาฝ่ายเนื3 อหนังให้อยู่ใต้
บังคับ เพราะเกรงว่าโดยทาง
หนึ( งทางใดเมื(อข้าพเจ้าได้ประ-
กาศแก่คนอื( นแล้ว ตัวข้าพเจ้า
เองจะเป็นคนที(ใช้การไม่ได้

อิสราเอลเป็นตวัอย่าง
แห่งพระพิโรธของคริสตจักร

10
พี( น้องทั3 งหลาย ยิ(งกว่า
นี3 ข้าพเจ้าอยากให้ท่าน

(?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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ทั3 งหลายเข้าใจว่าบรรพบุรุษของ
เราทั3 งสิ3 นได้อยู่ใต้เมฆ และได้
ผ่านทะเลไปทุกคน
2ได้รับบัพติศมาในเมฆและใน
ทะเลเข้าส่วนกับโมเสสทุกคน
3และได้รับประทานอาหารฝ่าย
จิตวิญญาณอันเดียวกันทุกคน
4และได้ดื( มนํ3า ฝ่ายจิตวิญญาณ
อันเดียวกันทุกคน เพราะว่าเขา
ได้ดื(มนํ3าซึ( งไหลออกมาจากศิลา
ฝ่ายจิตวิญญาณที(ติดตามเขามา
ศิลานั3นคือพระคริสต์
5แต่ถึงกระนั3นกด็ีมีคนส่วนมาก
ในพวกนั3 นที(พระเจ้าไม่ทรงพอ
พระทัย เพราะว่าเขาล้มตาย
กันเกลื( อนกลาดในถิ( นทุรกัน-
ดาร
6แล้วเหตุการณ์เหล่านี3 จึงเป็น
เครื( องเตือนใจพวกเรา ไม่
ให้เรามีใจโลภปรารถนาสิ( งที( ชั( ว
เหมือนเขาเหล่านั3น
7 ท่ านทั3 งหลายอย่ านั บถื อรูป
เคารพ เหมือนอย่างที(บางคนใน
พวกเขาได้กระทาํ ตามที(มีเขียน
ไว้แล้วว่า `ประชาชนก็นั�งลงกิน
และดื �ม แลว้ก็ลุกขึ นเล่นสนุก
กนั'
8อย่าให้เรากระทาํล่วงประเวณี
เหมือนอย่ างที( บางคนในพวก
เขาได้กระทาํ แล้วกล้็มลงตายใน
วันเดียวสองหมื(นสามพันคน
9 อย่ าให้ เราลองดี พระคริ สต์

เหมือนอย่ างที( บางคนในพวก
เขาได้กระทาํ แล้วก็ต้องพินาศ
ด้วยงูร้าย
10 ท่านทั3 งหลายอย่าบ่นเหมือน
อย่างที(บางคนในพวกเขาได้บ่น
แล้ วก็ ต้ อง พิ น าศ ด้ วยอง ค์
เพชฌฆาต
11 แต่บรรดาเหตุการณ์เหล่านี3
จึงได้บังเกิดแก่เขาเพื( อเป็นตัว
อย่าง และได้บันทึกไว้เพื(อเตือน
สติเราทั3งหลาย ผู้ซึ(งกาํลังอยู่ใน
กาลสุดปลายของแผ่นดินโลก
12 เหตุฉะนั3 นคนที( คิดว่าตัวเอง
มั(นคงดีแล้ว กจ็งระวังให้ดี กลัว
ว่าจะล้มลง
13 ไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ3 น
กับท่าน นอกเหนือจากการ
ทดลองซึ( งเคยเกิดกับมนุษย์ทั3 ง
หลาย แต่พระเจ้าทรงสัตย์ซื( อ
พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้อง
ถูกทดลองเกินกว่าที( ท่านจะทน
ได้ แต่เมื( อท่านถูกทดลองนั3 น
พระองค์จะทรงโปรดให้ท่ านมี
ทางที(จะหลีกเลี( ยงได้ด้วย เพื( อ
ท่านจะมีกาํลังทนได้
14 พวกที( รักของข้าพเจ้า เหตุ
ฉะนั3 นท่านจงหลีกเลี( ยงเสียจาก
การนับถือรูปเคารพ
15 ข้าพเจ้าพูดกับท่านอย่างพูด
กับคนที(มีปัญญา ท่านจง
พิจารณาถ้อยคาํที( ข้ าพเจ้ าพูด
นั3นเถิด

(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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พิธีระลึกถึงองคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า
มีไวสํ้าหรบัผูที้�เชื�อเท่าน ั�น

16 ถ้วยแห่งพระพรซึ( งเราได้ขอ
พระพรนั3นเป็นที(ทาํให้เรามีส่วน
ร่วมในพระโลหิตของพระคริสต์
มิใช่หรือ ขนมปังซึ( งเราหักนั3 น
เป็นที(ทาํให้เรามีส่วนร่วมในพระ
กายของพระคริสต์มิใช่หรือ
17 แม้เราซึ(งเป็นบุคคลหลายคน
เราก็ยังเป็นขนมปังก้อนเดียว
และเป็นร่างกายเดียว เพราะว่า
เราทุ กคนรั บประทานขนมปัง
ก้อนเดียวกัน
18 จงพิจารณาดูพวกอิสราเอล
ตามเนื3 อหนัง คนที( รับประทาน
ของที(บูชาแล้วนั3น กม็ีส่วนร่วม
ในแท่นบูชานั3นมิใช่หรือ
19 ถ้าอย่างนั3 นแล้วจะให้ ข้าพ-
เจ้าว่าอย่างไร รูปเคารพนั3 น
ศักดิ2 สิทธิ2 หรือ เครื( องบูชา
ที(ถวายแก่รูปเคารพนั3 นเป็นของ
ศักดิ2สิทธิ2หรือ
20 แต่ข้าพเจ้าว่า เครื( องบูชาที(
พวกต่างชาติถวายนั3น เขาถวาย
บูชาแก่พวกปีศาจ และไม่ได้
ถวายแด่พระเจ้า ข้าพเจ้าไม่
ปรารถนาให้ท่านมีส่วนร่วมกับ
พวกปีศาจ
21 ท่านจะดื( มจากถ้วยขององค์
พระผู้ เป็นเจ้าและจากถ้วยของ
พวกปีศาจด้วยไม่ได้ ท่านจะ
รับประทานที( โต๊ะขององค์พระ

ผู้ เป็ นเจ้ าและที( โต๊ ะของพวก
ปีศาจด้วยกไ็ม่ได้
22 เราจะยั( วยุให้องค์พระผู้เป็น
เจ้าทรงอิจฉาหรือ เรามีฤทธิ2
มากกว่าพระองค์หรือ
จงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
23 ข้าพเจ้าทาํสิ(งสารพัดได้ แต่
ไม่ ใช่ ทุกสิ( งที( จะทาํได้นั3 นเป็น
ประโยชน์ ข้าพเจ้าทาํสิ( งสารพัด
ได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ(งจะทาํให้เจริญ
ขึ3 น
24 อย่าให้ผู้ใดเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตัว แต่จงเห็นแก่ประโยชน์
ของคนอื(น
25 ทุกสิ( งที( เขาขายตามตลาด
เนื3 อนั3 นรับประทานได้ ไม่ต้อง
ถามอะไรโดยเห็นแก่ใจสาํนึกผิด
ชอบ
26 เพราะว่า `แผ่นดินโลกกับ
สรรพสิ� งในโลกนั  นเป็นขององค์
พระผูเ้ป็นเจา้'
27 ถ้าคนที(ไม่มีความเชื(อจะเชิญ
ท่านไปในงานเลี3 ยงและท่านเต็ม
ใจไป สิ(งที(เขาตั3 งให้รับประทาน
ก็รับประทานได้ ไม่ต้องถาม
อะไรโดยเห็ นแก่ ใจสาํ นึ กผิ ด
ชอบ
28 แต่ ถ้ ามี ใครมาบอกท่ านว่า
"ของนี3 เขาถวายแก่ รู ปเคารพ
แล้ว" ท่านอย่ารับประทาน
เพราะเห็นแก่คนที(บอกนั3 นและ
เพราะเห็นแก่ ใจสาํนึกผิดชอบ

(?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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ด้วย เพราะว่า `แผ่นดินโลกกบั
สรรพสิ� งในโลกนั  นเป็นขององค์
พระผูเ้ป็นเจา้'
29 ข้าพเจ้ามิได้หมายถึงใจสาํ-
นึกผิดชอบของท่าน แต่หมาย
ถึ งใจสาํนึ กผิ ดชอบของคนที(
บอกนั3 น ทาํไมใจสาํนึกผิดชอบ
ของผู้อื( นจะต้องมาขัดขวางเสรี
ภาพของข้าพเจ้าเล่า
30 เพราะถ้าข้าพเจ้ารับประทาน
โดยพระคุณ ทาํไมเขาติเตียน
ข้าพเจ้าเพราะสิ( งที( ข้าพเจ้าได้
ขอบพระคุณแล้วเล่า
31 เหตุ ฉะนั3 นเมื( อท่ านจะรั บ
ประทาน จะดื(ม หรือจะทาํอะไร
ก็ตาม จงกระทาํเพื( อเป็นการ
ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
32 อย่าเป็นต้นเหตุที(ทาํให้พวก
ยิว หรือพวกต่างชาติ หรือ
คริสตจักรของพระเจ้าหลงผิดไป
33 เหมื อนที( ข้ าพเจ้ าเองได้
พยายามกระทาํ ทุ กสิ( งเพื( อให้
เป็นที(พอใจของคนทั3งปวง มิได้
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แต่
เห็ นแก่ ประโยชน์ ของคนทั3 ง
หลาย เพื(อให้เขารอดได้

"ชายเป็นศีรษะของหญิง"

11
ท่านทั3 งหลายก็จงปฏิบัติ
ตามอย่างข้าพเจ้าเหมือน

อย่างที( ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่าง
พระคริสต์
2พี( น้องทั3 งหลาย บัดนี3 ข้าพเจ้า

ขอชมท่านทั3 งหลายเพราะท่าน
ได้ระลึกถึงข้าพเจ้าทุกประการ
และท่านได้รักษากฎที( ข้าพเจ้า
ได้มอบไว้กับท่าน
3 แต่ ข้ าพเจ้ าใคร่ ให้ ท่ านทั3 ง
หลายเข้าใจว่า พระคริสต์ทรง
เป็นศีรษะของชายทุกคน และ
ชายเป็นศีรษะของหญิง และ
พระเจ้าทรงเป็นพระเศียรของ
พระคริสต์
4 ชายทุ กคนที( กาํ ลั งอธิ ษฐาน
หรือพยากรณ์โดยคลุมศีรษะอยู่
กท็าํความอัปยศแก่ศีรษะ
5แต่หญิงทุกคนที(กาํลังอธิษฐาน
หรือพยากรณ์ ถ้าไม่คลุมศีรษะ
กท็าํความอัปยศแก่ศีรษะ เพราะ
เหมือนกับว่านางได้โกนผมเสีย
แล้ว
6 เพราะถ้ าผู้ หญิ งไม่ ได้ คลุ ม
ศีรษะ กค็วรจะตัดผมเสีย แต่ถ้า
การที( ผู้ หญิงจะตัดผมหรือโกน
ผมนั3 นเป็นสิ( งที( น่าอับอาย จง
คลุมศีรษะเสีย
7เพราะการที(ผู้ชายไม่สมควรจะ
คลุมศีรษะนั3น ก็เพราะว่าผู้ชาย
เป็นพระฉายและสง่ าราศีของ
พระเจ้า ส่วนผู้หญิงนั3 นเป็น
สง่าราศีของผู้ชาย
8เพราะว่าไม่ได้ทรงสร้างผู้ชาย
จากผู้หญิง แต่ได้ทรงสร้าง
ผู้หญิงจากผู้ชาย
9และไม่ ได้ทรงสร้ างผู้ ชายไว้

(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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สาํหรับผู้หญิง แต่ทรงสร้าง
ผู้หญิงไว้สาํหรับผู้ชาย
10 ด้วยเหตุนี3 เอง ผู้หญิงจึงควร
จะเอาสัญญลักษณ์แห่งอาํนาจนี3
คลุมศีรษะ เพราะเห็นแก่พวก
ทูตสวรรค์
11 ถึงกระนั3 นก็ดี ในองค์พระ
ผู้ เป็นเจ้า ผู้ชายก็ต้องพึ( งผู้
หญิงและผู้หญิงกต้็องพึ(งผู้ชาย
12 เพราะว่าผู้หญิงนั3นทรงสร้าง
มาจากผู้ชายฉันใด ต่อมาผู้ชาย
ก็เกิดมาจากผู้หญิงฉันนั3 น แต่
สิ(งสารพัดกม็ีมาจากพระเจ้า
13 ท่ านทั3 งหลายจงตั ดสินเอง
เถิดว่า เป็นการสมควรหรือ
ไม่ที( ผู้หญิงจะไม่คลุมศีรษะเมื( อ
อธิษฐานต่อพระเจ้า
14 ธรรมชาติเองไม่ได้สอนท่าน
หรือว่า ถ้าผู้ชายไว้ผมยาวกเ็ป็น
ที(น่าอายแก่ตัว
15 แต่ถ้าผู้หญิงไว้ผมยาวก็เป็น
สง่าราศีแก่ตัว เพราะว่าผมเป็น
สิ( งที(ประทานให้แก่เขาเพื(อคลุม
ศีรษะ
16 แต่ถ้าผู้ ใดจะโต้แย้ง เรา
และคริสตจักรของพระเจ้าไม่รับ
ธรรมเนียมอย่างที(โต้แย้งนั3น
 พิธีระลึกถึงองคพ์ระผูเ้ป็นเจ้า
17 แล้วในการให้คาํสั( งต่อไปนี3
ข้าพเจ้าชมท่านไม่ได้ คือว่าการ
ประชุมของท่านนั3 นมักจะได้ผล
เสียมากกว่าผลดี

18 ประการแรกข้าพเจ้าได้ยินว่า
เมื( อท่านประชุมคริสตจักรนั3 น
มีการแตกก๊กแตกเหล่าในพวก
ท่าน และข้าพเจ้าเชื( อว่าคงมี
ความจริงอยู่บ้าง
19 เพราะจะต้องมีการขัดแย้ง
กันบ้างในพวกท่าน เพื(อคนฝ่าย
ถู กในพวกท่ านจะได้ ปรากฏ
เด่นขึ3 น
20 เมื( อท่ านทั3 งหลายประชุ ม
พร้อมกันนั3 น ท่านจึงประชุม
รับประทานเป็นที( ระลึกถึงองค์
พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้
21 เพราะว่าเมื( อท่ านรับประ-
ทาน บ้างก็รับประทานอาหาร
ของตนก่อนคนอื(น บ้างก็ยังหิว
อยู่ และบ้างกเ็มา
22 อะไรกันนี(  ท่านไม่มีเรือนที(
จะกินและดื(มหรือ หรือว่าท่าน
ดูหมิ( นคริสตจักรของพระเจ้ า
และทาํให้คนที(ขัดสนได้รับความ
อับอาย จะให้ข้าพเจ้าว่าอย่างไร
แก่ท่าน จะให้ชมท่านหรือ ใน
เรื( องนี3 ข้าพเจ้าจะไม่ขอชมท่าน
เลย
23 เพราะว่าเรื( องซึ( งข้าพเจ้าได้
มอบไว้กับท่านแล้วนั3น ข้าพเจ้า
ได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้า คือ
ในคืนที( เขาทรยศพระเยซูเจ้านั3 น
พระองค์ทรงหยิบขนมปัง
24 ครั3 นขอบพระคุณแล้ว จึง
ทรงหักแล้วตรัสว่า "จงรับไปกิน

(??) 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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เถิด นี( เป็นกายของเรา ซึ( งหัก
ออกเพื(อท่านทั3งหลาย จงกระทาํ
อย่างนี3 ให้เป็นที(ระลึกถึงเรา"
25 เมื( อรับประทานแล้ว พระ
องค์จึงทรงหยิบถ้วยด้วยอาการ
อย่างเดียวกัน ตรัสว่า "ถ้วย
นี3 คือพันธสัญญาใหม่ด้วยโลหิต
ของเรา เมื( อท่านดื(มจากถ้วยนี3
เวลาใด จงดื(มให้เป็นที(ระลึกถึง
เรา"
26 เพราะว่าเมื( อท่านทั3 งหลาย
กินขนมปังนี3 และดื( มจากถ้วยนี3
เวลาใด ท่านก็ประกาศการวาย
พระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
จนกว่าพระองค์จะเสดจ็มา
27 เหตุฉะนั3 น ถ้าผู้ ใดกินขนม
ปังนี3 และดื( มจากถ้ วยขององค์
พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สมควร ผู้
นั3 นก็ทาํผิดต่อพระกายและพระ
โลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า
28 ขอให้ทุกคนพิจารณาตนเอง
แล้วจึงกินขนมปังและดื( มจาก
ถ้วยนี3
29 เพราะว่ าคนที( กิ นและดื( ม
อย่างไม่สมควร ก็กินและดื( ม
เพื( อนาํพระอาชญามาสู่ ตนเอง
เพราะมิ ได้ พินิจดูพระกายของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า

ผูร้บัพิธีระลึกถึงองคพ์ระ
ผูเ้ป็นเจ้าอย่างไม่สมควร

บา้งก็ป่วย บา้งก็ตาย
30 ด้วยเหตุนี3 พวกท่านหลายคน

จึงอ่อนกาํลังและป่วยอยู่และที(
ล่วงหลับไปแล้วกม็ีมาก
31 เพราะถ้ าเราจะพิจารณาตัว
เราเอง เราจะไม่ต้องถูกทาํโทษ
32 แต่ เมื( อองค์พระผู้ เป็นเจ้ า
ทรงทาํโทษเรานั3น พระองค์ทรง
ตีสอนเรา เพื( อมิให้เราถูก
พิพากษาลงโทษด้วยกันกับโลก
33 พี( น้องของข้าพเจ้า ด้วย
เหตุนี3 เมื(อท่านมาร่วมประชุมรับ
ประทานอาหารนั3 น จงคอยซึ( ง
กันและกัน
34 ถ้ามีใครหิวกใ็ห้เขากินที(บ้าน
เสียก่อน เพื(อเมื(อมาประชุมกัน
ท่านจะได้ไม่ถูกพิพากษาลงโทษ
ส่วนเรื( องอื( นๆนั3 นเมื( อข้าพเจ้า
มาข้าพเจ้าจะแนะนาํให้

ของประทานต่างๆ
ฝ่ายจิตวิญญาณ

12
พี( น้องทั3 งหลาย บัดนี3
ข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้า

ใจเ รื( องของประทานฝ่ ายจิ ต
วิญญาณนั3น
2ท่านรู้แล้วว่า แต่ก่อนท่านยัง
เป็นคนไม่เชื(อนั3น ท่านถูกชักนาํ
ให้หลงไปนับถือรูปเคารพซึ(งพูด
ไม่ได้ตามแต่ท่านจะถูกนาํไป
3เหตุฉะนั3นข้าพเจ้าจึงบอกท่าน
ทั3งหลายให้ทราบว่า ไม่มีผู้ใดซึ(ง
พูดโดยพระวิญญาณของพระเจ้า
จะเรียกพระเยซูว่า ผู้ที( ถูกสาป
แช่ง และไม่มี ผู้ใดอาจพูดว่า

(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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พระเยซู เป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้า
นอกจากผู้ ที( พูดโดยพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ2
4 แล้วของประทานนั3 นมี ต่างๆ
กัน แต่มีพระวิญญาณองค์เดียว
กัน
5งานรับใช้มีต่างๆกัน แต่มี
องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน
6กิจกรรมมีต่างๆกัน แต่มีพระ
เจ้ าองค์ เดี ยวกันที( ทรงกระทาํ
สารพัดในทุกคน
7การสาํแดงของพระวิญญาณ
นั3 นมี แก่ ทุ กคนเพื( อประโยชน์
ร่วมกัน
8 ด้ วยพระวิ ญญาณทรงโปรด
ประทานให้ คนหนึ( งมี ถ้ อยคาํ
ประกอบด้วยสติปัญญา และให้
อีกคนหนึ( งมีถ้อยคาํอันประกอบ
ด้วยความรู้ แต่เป็นโดยพระ
วิญญาณองค์เดียวกัน
9และให้อีกคนหนึ( งมีความเชื( อ
แต่ เป็ นโดยพระวิญญาณองค์
เดียวกัน และให้อีกคนหนึ( งมี
ความสามารถรักษาคนป่วยได้
แต่ เป็ นโดยพระวิญญาณองค์
เดียวกัน
10 และให้ อี กคนหนึ( งทาํ การ
อัศจรรย์ต่างๆ และให้อีกคน
หนึ( งพยากรณ์ได้ และให้อีกคน
หนึ( งรู้ จักสังเกตวิญญาณต่างๆ
และให้ อี กคนหนึ( ง พู ดภาษา
ต่างๆ และให้อีกคนหนึ( งแปล

ภาษานั3นๆได้
11 สิ( งสารพัดเหล่านี3  พระวิญ-
ญาณองค์ เดียวกันทรงบันดาล
และประทานแก่แต่ละคนตาม
ชอบพระทัยพระองค์

คริสเตียนเป็นอวยัวะต่างๆ
ของกายเดียวกนั

12 ถึงกายนั3 นเป็นกายเดียว ก็
ยังมีอวัยวะหลายส่วน และบรร-
ดาอวัยวะต่างๆของกายเดียวนั3น
แม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นกาย
เดียวกันฉันใด พระคริสต์กท็รง
เป็นฉันนั3น
13 เพราะว่าถึ งเราจะเป็นพวก
ยิวหรือพวกต่างชาติ เป็นทาส
หรือมิใช่ทาสกต็าม เราทั3งหลาย
ได้รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณ
องค์ เดียวเข้าเป็นกายอันเดียว
กัน และพระวิญญาณองค์เดียว
กันนั3นซาบซ่านอยู่
14 เพราะว่าร่างกายมิได้ประ-
กอบด้ วยอวั ยวะเดี ยวแต่ ด้ วย
หลายอวัยวะ
15 ถ้าเท้าจะพูดว่า "เพราะ
ข้าพเจ้ามิได้เป็นมือ ข้าพเจ้า
จึงไม่ได้เป็นอวัยวะของร่างกาย
นั3 น" เท้าจะไม่เป็นอวัยวะของ
ร่างกายเพราะเหตุนั3นหรือ
16 และถ้าหูจะพูดว่า "เพราะ
ข้าพเจ้ามิได้เป็นตา ข้าพเจ้าจึง
มิได้เป็นอวัยวะของร่างกายนั3 น"
หูจะไม่เป็นอวัยวะของร่างกาย

(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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เพราะเหตุนั3นหรือ
17 ถ้าอวัยวะทั3 งหมดในร่างกาย
เป็นตา การได้ยินจะอยู่ที( ไหน
ถ้าทั3 งร่างกายเป็นหู การดม
กลิ(นจะอยู่ที(ไหน
18 แต่บัดนี3  พระเจ้าได้ทรงตั3 ง
อวัยวะทุกส่วนไว้ในร่างกายตาม
ชอบพระทัยของพระองค์
19 ถ้าอวัยวะทั3 งหมดเป็นอวัยวะ
เดียว ร่างกายจะมีที(ไหน
20 แต่บัดนี3 มีหลายอวัยวะแต่ก็
ยังเป็นร่างกายเดียวกัน
21 และตาจะว่าแก่มือว่า "ข้าพ-
เจ้าไม่ต้องการเจ้า" กไ็ม่ได้ หรือ
ศีรษะจะว่าแก่เท้าว่า "ข้าพเจ้า
ไม่ต้องการเจ้า" กไ็ม่ได้
22 แต่ ยิ( งกว่านี3 อวัยวะของร่าง
กายที( เราเห็นว่าอ่อนแอ เราก็
ขาดเสียไม่ได้
23 และอวัยวะของร่างกายที( เรา
ถือว่ามีเกียรติน้อย เราก็ยังทาํ
ให้มีเกียรติยิ( งขึ3 น และอวัยวะที(
ไม่น่าดูนั3น เรากท็าํให้น่าดูยิ(งขึ3 น
24 เพราะว่าอวัยวะที( น่าดูแล้ว
ก็ไม่จาํเป็นที( จะต้องตกแต่งอีก
แต่พระเจ้าได้ทรงให้อวัยวะของ
ร่างกายเสมอภาคกัน ทรงให้
อวัยวะที( ตํ(า ต้ อยเป็นที( นั บถื อ
มากขึ3 น
25 เพื( อไม่ให้มีการแก่งแย่งกัน
ในร่างกาย แต่ให้อวัยวะทุกส่วน
มีความห่วงใยซึ(งกันและกัน

26 ถ้ าอ วั ยวะอั นหนึ( ง เ จ็ บ
อวัยวะทั3 งหมดก็พลอยเจ็บด้วย
ถ้าอวัยวะอันหนึ( งได้ รับเกียรติ
อวัยวะทั3 งหมดกพ็ลอยชื(นชมยิน
ดีด้วย
27 บัดนี3 ฝ่ายท่านทั3 งหลายเป็น
กายของพระคริสต์ และต่างก็
เป็นอวัยวะของพระกายนั3น
28 และพระเจ้าได้ทรงโปรดตั3 ง
บางคนไว้ในคริสตจักร คือหนึ(ง
อัครสาวก สองผู้พยากรณ์ สาม
ครูบาอาจารย์ แล้วต่อจากนั3นก็
มีการอัศจรรย์ ของประทานใน
การรักษาโรค การช่วยเหลือ
การครอบครอง การพูดภาษา
ต่างๆ
29 ทุ กคนเป็ นอั ครสาวกหรื อ
ทุกคนเป็นผู้พยากรณ์หรือ ทุก
คนเป็นครูบาอาจารย์หรือ ทุก
คนกระทาํการอัศจรรย์หรือ
30 ทุกคนได้รับของประทานให้
รักษาโรคหรือ ทุกคนพูดภาษา
ต่างๆหรือ ทุกคนแปลได้หรือ
31 แต่ท่ านทั3 งหลายจงกระตือ
รือร้นอย่ างจริ งจั งบรรดาของ
ประทานอันดีที(สุดนั3 น และ
ข้าพเจ้ ายังคงแสดงทางที( ยอด
เยี(ยมกว่าแก่ท่านทั3งหลาย

คุณความดีแห่ง
ความรกัของคริสเตียน

13
แม้ข้าพเจ้าพูดภาษาของ
มนุษย์กด็ี และภาษาของ

(?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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ทูตสวรรค์ก็ดี แต่ไม่มีความรัก
ข้ าพเจ้ าเป็นเหมื อนฆ้ องหรือ
ฉาบที(กาํลังส่งเสียง
2แม้ข้าพเจ้ามีของประทานแห่ง
การพยากรณ์ และเข้าใจในความ
ลึกลับทั3 งปวงและมีความรู้ ทั3 ง
สิ3 น และแม้ข้าพเจ้ามีความเชื( อ
ทั3งหมดพอจะยกภูเขาไปได้ แต่
ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่มีค่า
อะไรเลย
3แม้ ข้ าพเจ้ ามอบของสารพัด
เพื( อเลี3 ยงคนยากจน และแม้
ข้าพเจ้ายอมให้เอาตัวข้าพเจ้าไป
เผาไฟเสีย แต่ไม่มีความรัก จะ
หาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่
4ความรักนั3 นก็อดทนนานและ
กระทาํคุณให้ ความรักไม่อิจฉา
ความรักไม่อวดตัว ไม่หยิ(งผยอง
5ไม่ทาํสิ( งที( ไม่บังควร ไม่คิด
เห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุน
เฉียว ไม่ช่างจดจาํความผิด
6 ไม่ ชื( นชมยินดี ในความชั( วช้ า
แต่ชื(นชมยินดีในความจริง
7ไม่แคะไค้คุ้ยเขี( ยความผิดของ
เขา และเชื(อในส่วนดีของเขาอยู่
เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอ
และเพียรทนเอาทุกอย่าง
8ความรักไม่มีวันสูญสิ3 น แม้คาํ
พยากรณ์ก็จะเสื( อมสูญไป แม้
การพู ดภาษาต่ างๆนั3 นก็จะมี
เวลาเลิกไป แม้ความรู้กจ็ะเสื(อม
สูญไป

9 เพราะที( เรารู้ นั3 นก็ รู้ แต่ ส่ วน
หนึ( ง และที( เราพยากรณ์นั3 นก็
พยากรณ์แต่ส่วนหนึ(ง
10 แต่เมื( อความสมบูรณ์มาถึง
แล้ว ความบกพร่องนั3 นก็จะ
สูญไป
11 เมื( อ ข้ าพเจ้ ายั ง เป็ นเด็ ก
ข้าพเจ้าพูดอย่างเด็ก คิดอย่าง
เด็ก ใคร่ครวญหาเหตุผลอย่าง
เด็ก แต่เมื(อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่
ข้าพเจ้ากเ็ลิกอาการเดก็เสีย
12 เพราะว่าบัดนี3 เราเห็นสลัวๆ
เหมือนดูในกระจก แต่เวลานั3น
จะได้เห็นหน้ากันชัดเจน เดีXยว
นี3 ข้าพเจ้ารู้แต่ส่วนหนึ(ง แต่เวลา
นั3 นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนได้รู้
จักข้าพเจ้าแล้วด้วย
13 ดังนั3 นยังตั3 งอยู่สามสิ( ง คือ
ความเชื(อ ความหวังใจ ความรัก
แต่ความรักใหญ่ที(สุด

จงแสวงหาของประทาน
ที�จะทําใหค้ริสตจักรจําเริญขึ� น

14
จงมุ่ งหาความรั กและ
จงปรารถนาของประ-

ทานฝ่ายจิตวิญญาณ เฉพาะ
อย่างยิ(งการพยากรณ์
2เพราะว่าผู้หนึ(งผู้ใดที(พูดภาษา
ต่างๆได้ ไม่ได้พูดกับมนุษย์
แต่ทูลต่อพระเจ้า เพราะว่าไม่มี
มนุษย์คนใดเข้าใจได้ แต่เขาพูด
เป็นความลึกลับฝ่ายจิตวิญญาณ
3 ฝ่ายผู้ ที( พยากรณ์นั3 นพูดกับ

(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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มนุษย์ทาํให้เขาเจริญขึ3 น เป็นที(
เตือนสติและหนุนใจ
4 ฝ่ายคนที( พูดภาษาต่างๆนั3 น
ก็ทาํให้ตนเองเจริญฝ่ ายเดี ยว
แต่ผู้ ที( พยากรณ์นั3 นย่อมทาํให้
คริสตจักรจาํเริญขึ3 น
5 ข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านทั3 งหลาย
พูดภาษาต่างๆได้ แต่ยิ(งกว่านั3น
อีก ข้าพเจ้าปรารถนาจะให้
ท่านทั3งหลายพยากรณ์ได้ เพราะ
ว่าผู้ที(พยากรณ์ได้นั3 นก็ใหญ่กว่า
คนที( พูดภาษาต่างๆได้ เว้น
แต่เขาสามารถแปลภาษานั3 นๆ
ออก เพื( อคริสตจักรจะได้
รับความจาํเริญขึ3 น
6นี( แหละพี( น้องทั3 งหลาย ถ้า
ข้าพเจ้ามาหาท่านและพูดภาษา
ต่างๆ จะเป็นประโยชน์อะไร
แก่ท่านเล่า เว้นเสียแต่ข้าพเจ้า
จะพูดกับท่านโดยคาํวิวรณ์ หรือ
โดยความรู้ หรือโดยคาํพยากรณ์
หรือโดยการสั(งสอน
7 แม้ เป็ นสิ( งที( ไม่ มี ชี วิ ตก็ ยั ง
กระทาํเสียงได้ เช่นปี( หรือพิณ
เขาคู่ ถ้าเสียงนั3นไม่ต่างกัน ใคร
จะรู้ ได้อย่างไรว่า เขาเป่าหรือ
ดีดอะไร
8เพราะถ้าแตรเดี( ยวเปล่งเสียง
ไม่ชัดเจน ใครเล่าจะเตรียมตัว
เข้าประจัญบานได้
9ท่านทั3งหลายกเ็ป็นเช่นนั3น ถ้า
ท่ านไม่ ใช้ภาษาพูดที( เข้ าใจได้

ง่าย เขาจะเข้าใจคาํพูดนั3 นได้
อย่างไร ท่านก็จะพูดเพ้อตาม
ลมไป
10 ในโลกนี3 มีภาษาเป็นอันมาก
และไม่มีภาษาใดๆที( ปราศจาก
เนื3 อความ
11 เหตุฉะนั3 น ถ้าข้าพเจ้าไม่
เข้าใจเนื3 อความของภาษานั3 นๆ
ข้าพเจ้าจะเป็นคนต่างภาษากับ
คนที(พูด และคนที(พูดนั3นจะเป็น
คนต่างภาษากับข้าพเจ้าด้วย
12 เช่นเดียวกัน เมื( อท่านทั3 ง
หลายกาํลังร้อนใจแสวงหาของ
ประทานฝ่ายจิตวิญญาณแล้ว ก็
จงอุตส่าห์กระทาํตัวของท่านให้
สามารถที(จะทาํให้คริสตจักรจาํ-
เริญขึ3 น
13 เหตุฉะนั3 นให้คนที( พูดภาษา
ต่างๆอธิษฐานว่า เขาจะ
สามารถแปลได้ด้วย
14 เพราะถ้ าข้าพเจ้ าอธิ ษฐาน
เป็นภาษาต่างๆ จิตวิญญาณ
ของข้าพเจ้าอธิษฐานก็จริง แต่
ข้าพเจ้าเองกไ็ม่เข้าใจ
15 ถ้าเช่นนั3 นข้าพเจ้าควรจะทาํ
ประการใด ข้าพเจ้าจะอธิษฐาน
ด้วยจิตวิญญาณและจะอธิษฐาน
ด้วยความเข้าใจด้วย และจะร้อง
เพลงด้วยจิตวิญญาณและจะร้อง
เพลงด้วยความเข้าใจด้วย
16 มิ ฉะนั3 นเมื( อท่ านขอบพระ
คุณด้วยจิตวิญญาณแล้ว 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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อยู่ในพวกที( รู้ ไม่ถึงจะว่า "เอ-
เมน" เมื( อท่านขอบพระคุณ
อย่างไรได้ ในเมื( อเขาไม่เข้าใจ
สิ(งที(ท่านพูด
17 แม้ท่ านขอบพระคุณอย่ าง
ไพเราะก็ตาม แต่คนอื( นนั3 นจะ
ไม่จาํเริญขึ3 น
18 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพูดภาษา
ต่างๆมากกว่าท่านทั3งหลายอีก
19 แต่ว่าในคริสตจักร ข้าพเจ้า
พอใจที(จะพูดสักห้าคาํด้วยความ
เข้าใจ เพื( อเสียงของข้าพเจ้าจะ
สั( งสอนคนอื( นด้วย ดีกว่าที( จะ
พูดหมื(นคาํเป็นภาษาต่างๆ
20 พี( น้องทั3 งหลาย ความเข้าใจ
ของท่ านอย่าให้ เป็นอย่ างเด็ก
อย่างไรก็ตามในเรื( องความชั( ว
ร้ายจงเป็นอย่างเด็ก แต่ฝ่าย
ความเข้ าใจจงให้ เป็ นอย่ างผู้
ใหญ่
21 ในพระราชบัญญัติมีคาํเขียน
ไว้แล้วว่า `องค์พระผู ้เป็นเจา้
ตรัสว่า "เราจะพูดกับชนชาตินี 
โดยคนต่างภาษาและโดยริมฝี
ปากของคนต่างดา้ว ถึงกระนั  น
เขาก็จะไม่ฟังเรา"'
22 เหตุฉะนั3 น การพูดภาษา
ต่างๆจึงไม่เป็นหมายสาํคัญแก่
คนที( เชื( อ แต่เป็นหมายสาํคัญ
แก่คนที(ไม่เชื(อ แต่การพยากรณ์
นั3นไม่ใช่สาํหรับคนที(ไม่เชื(อ แต่

สาํหรับคนที(เชื(อแล้ว
23 เหตุฉะนั3 นถ้าทั3 งคริสตจักรมี
การประชุมพร้อมกัน แล้วคนทั3ง
ปวงต่างก็พูดภาษาต่างๆ และ
มีคนที( รู้ ไม่ถึงหรือคนที( ไม่เชื( อ
เข้ามา เขาจะมิเห็นไปว่าท่านทั3ง
หลายคลั(งไปแล้วหรือ
24 แต่ถ้าทุกคนพยากรณ์ คน
ที( ไม่เชื( อหรือคนที( รู้ ไม่ถึงเข้ามา
ทุกคนกจ็ะทาํให้เขารู้สาํนึก และ
ทาํให้เขาพิจารณาใจของตนเอง
25 ดังนั3 นความลับที( ซ่อนอยู่ใน
ใจของเขาจะเด่นชัดขึ3 น เขากจ็ะ
กราบลงนมัสการพระเจ้ากล่าว
ว่า พระเจ้าทรงสถิตอยู่ท่าม-
กลางพวกท่านอย่างแน่นอน
ระเบียบในการประชุมนมสัการ

และการใชข้องประทาน
26 พี( น้องทั3 งหลาย เมื( อท่าน
ประชุมกัน ทุกคนกม็ีเพลงสดุดี
ทุกคนก็มีคาํสั( งสอน ทุกคนก็
พูดภาษาต่างๆ ทุกคนก็มีคาํ
วิวรณ์ ทุกคนกแ็ปลข้อความ จะ
ว่าอย่างไรกัน ท่านจงกระทาํทุก
สิ(งทุกอย่างเพื(อให้จาํเริญขึ3 น
27 ถ้ าผู้ ใดจะพู ดภาษาต่ างๆ
จงให้พูดเพียงสองคนหรืออย่าง
มากที(สุดกส็ามคน และให้พูดที
ละคน และให้อีกคนหนึ(งแปล
28 แต่ถ้าไม่มี ผู้ ใดแปลก็ให้คน
เหล่านั3 นอยู่ เงียบๆในที(ประชุม
คริสตจักร และให้พูดกับตัวเอง

(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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และทูลต่อพระเจ้า
29 ฝ่ายพวกผู้ พยากรณ์นั3 นให้
พูดสองหรือสามคน และให้
คนอื(นวินิจฉัยข้อความที( เขาพูด
นั3น
30 ถ้ามีสิ( งใดทรงสาํแดงแก่คน
อื(นที( นั( งอยู่ด้วยกัน ให้คนแรก
นั3นนิ(งเสียก่อน
31 เพราะว่าท่านทั3 งหลายพยา-
กรณ์ได้ทีละคน เพื( อให้ทุกคน
ได้ความรู้ และได้รับการปลอบ
ประโลมใจ
32 วิญญาณของพวกผู้พยากรณ์
นั3 นย่ อมอยู่ ในบั งคั บพวกผู้
พยากรณ์
33 เพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่ ผู้ ก่อ
ให้เกิดความสับสนวุ่นวาย แต่
ทรงเป็ นผู้ ก่ อให้ เกิ ดสั นติ สุ ข
เหมือนที( ได้ เกิดขึ3 นในบรรดา
คริสตจักรแห่งวิสุทธิชนนั3น

ใหผู้ห้ญิงนิ�งในที�ประชุม
และเรียนรู้จากสามีของตน

34 จงให้พวกผู้หญิงนิ( งเสียในที(
ประชุมคริสตจักร เพราะไม่ได้
รับอนุญาตให้พูด แต่ให้เขา
อยู่ใต้บังคับบัญชา เหมือนที(
พระราชบัญญัติสั(งไว้นั3น
35 ถ้าเขาอยากรู้สิ( งใด ก็ให้เขา
ถามสามีที( บ้าน เพราะว่าการที(
ผู้หญิงจะพูดในที(ประชุมคริสต-
จักรนั3นกเ็ป็นสิ(งที(น่าอาย
36 อะไรกัน พระวจนะของพระ

เจ้าเกิดมาจากพวกท่านหรือ ได้
ประทานมาถึงท่านแต่พวกเดียว
หรือ
37 ถ้าผู้ใดถือว่าตนเป็นผู้พยา-
กรณ์หรืออยู่ฝ่ายจิตวิญญาณ ก็
ให้เขายอมรับว่า ข้อความซึ( ง
ข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่านนั3 นเป็น
พระบัญญัติขององค์พระผู้ เป็น
เจ้า
38 แต่ ถ้ าผู้ ใดเฉยเมยต่ อข้ อ
ความนี3  กใ็ห้เขาเฉยเมยต่อไป
39 เหตุฉะนั3 น พี( น้องทั3 งหลาย
จงตั3 งใจปรารถนาที( จะพยากรณ์
ที( เขาพูดภาษาต่างๆก็อย่าห้าม
เลย
40 แต่สิ( งสารพัดซึ( งจะกระทาํ
นั3น จงกระทาํตามสมควร และ
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ข่าวประเสริฐแห่ง
การฟื� นคืนพระชนมข์อง

พระคริสตน์าํมาซึ�งความรอด

15
ยิ(งกว่านี3  พี(น้องทั3งหลาย
ข้าพเจ้าขอให้ท่านคาํนึง

ถึ งข่ าวประเสริฐที( ข้ าพเจ้าเคย
ประกาศแก่ท่านทั3 งหลาย ซึ( ง
ท่านได้ยอมรับไว้ อันเป็นฐาน
ซึ(งท่านทั3งหลายตั3 งมั(นอยู่
2และซึ( งทาํให้ท่านรอดด้วย ถ้า
ท่านยึดหลักคาํสอนที(ข้าพเจ้าได้
ประกาศไว้แก่ท่านทั3 งหลายนั3 น
เว้นเสียแต่ท่านได้เชื( ออย่างไร้
ประโยชน์

(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( ง ข้ าพเจ้ า รั บไว้ นั3 น
ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่ านทั3 ง
หลายก่อน คือว่าพระคริสต์ได้
ทรงวายพระชนม์เพราะบาปของ
เราทั3 งหลาย ตามที( เขียนไว้ใน
พระคัมภีร์
4และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที(
สามพระองค์ทรงเป็นขึ3 นมาใหม่
ตามที( มี เขียนไว้ในพระคัมภี ร์
นั3น
5พระองค์ทรงปรากฏแก่เคฟาส
แล้วแก่อัครสาวกสิบสองคน
6ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏ
แก่พวกพี( น้องกว่าห้าร้อยคนใน
คราวเดียว ซึ(งส่วนมากยังอยู่จน
ถึงทุกวันนี3  แต่บางคนก็ล่วง
หลับไปแล้ว
7ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏ
แก่ยากอบ แล้วแก่อัครสาวก
ทั3งหมด
8 ครั3 นหลั งที( สุ ดพระองค์ทรง
ปรากฏแก่ข้าพเจ้าด้วย ผู้ เป็น
เสมือนเดก็ที(คลอดก่อนกาํหนด
9เพราะว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ น้อยที(
สุดในพวกอัครสาวก และไม่
สมควรจะได้ชื( อว่าเป็นอัครสาวก
เพราะว่ า ข้ าพเจ้ าไ ด้ ข่ มเหง
คริสตจักรของพระเจ้า
10 แต่ว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างที(
เป็นอยู่ นี3 ก ็ เนื( องด้ วยพระคุณ
ของพระเจ้า และพระคุณของ
พระองค์ซึ( งได้ทรงประทานแก่

ข้าพเจ้านั3นมิได้ไร้ประโยชน์ แต่
ข้าพเจ้ากลับทาํงานมากกว่าพวก
เขาเสียอีก มิใช่ตัวข้าพเจ้าเองทาํ
แต่เป็นด้วยพระคุณของพระเจ้า
ซึ(งดาํรงอยู่กับข้าพเจ้า
11 เหตุฉะนั3 นแม้ตัวข้าพเจ้าก็ดี
หรือพวกเขาก็ดี เราทั3 งหลายก็
ได้ประกาศอย่างที( กล่าวมานั3 น
และท่านทั3 งหลายก็ได้เชื( ออย่าง
นั3น
12 แต่ถ้าเทศนาว่าพระคริสต์ได้
ทรงฟื3 นขึ3 นมาจากตายแล้ว เหตุ
ใดพวกท่ านบางคนยังกล่าวว่า
การฟื3 นขึ3 นมาจากตายไม่มี
13 แต่ถ้าการฟื3 นขึ3 นมาจากตาย
ไม่มี พระคริสต์กห็าได้ทรงเป็น
ขึ3 นมาไม่
14 ถ้ าพระคริสต์มิ ได้ทรงเป็น
ขึ3 นมา การเทศนาของเรานั3 นก็
เปล่าประโยชน์ ทั3งความเชื(อของ
ท่ านทั3 งหลายก็เปล่าประโยชน์
ด้วย
15 และก็จะปรากฏว่า เรา
อ้ างพยานเท็จในเรื( องพระเจ้า
เพราะเราอ้างพยานถึงพระเจ้าว่า
พระองค์ได้ทรงบันดาลให้พระ
คริสต์เป็นขึ3 นมา แต่ถ้าคนตาย
ไม่เป็นขึ3 นมาแล้ว พระองค์กไ็ม่
ได้ทรงบันดาลให้พระคริสต์เป็น
ขึ3 นมา
16 เพราะว่าถ้ าคนตายไม่ เป็น
ขึ3 นมา พระคริสต์กไ็ม่ได้ทรงเป็น

(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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ขึ3 นมา
17 และถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรง
เป็นขึ3 นมา ความเชื( อของท่านก็
ไร้ประโยชน์ ท่านก็ยังตกอยู่ใน
บาปของตน
18 และคนทั3 งหลายที( ล่วงหลับ
ในพระคริสต์ กพิ็นาศไปด้วย
19 ถ้าพวกเรามีความหวังใจใน
พระคริสต์ในชีวิตนี3 เท่านั3 น เรา
ก็เป็นพวกที( น่ าสั งเวชที( สุดใน
บรรดาคนทั3งปวง
ลําดบัการเป็นขึ� นมาจากตาย

คือพระคริสตก่์อน
แลว้ผูเ้ชื�อทีหลงั

20 แต่บัดนี3 พระคริสต์ทรงเป็น
ขึ3 นมาจากความตายแล้ว และ
ทรงเป็นผลแรกในพวกคนทั3 ง
หลายที(ได้ล่วงหลับไปแล้วนั3น
21 เพราะว่าความตายได้อุ บัติ
ขึ3 นเพราะมนุษย์คนหนึ(งเป็นเหตุ
ฉันใด การเป็นขึ3 นมาจากความ
ตายก็ได้อุบัติขึ3 นเพราะมนุษย์ผู้
หนึ(งเป็นเหตุฉันนั3น
22 เพราะว่าคนทั3 งปวงต้องตาย
เกี( ยวเนื( องกับอาดัมฉันใด คน
ทั3 งปวงก็จะกลั บได้ ชี วิตเกี( ยว
เนื(องกับพระคริสต์ฉันนั3น
23 แต่ว่า ทุกคนจะเป็นไปตาม
ลาํดับ คือพระคริสต์ทรงเป็นผล
แรก แล้วภายหลังก็คือคนทั3 ง
หลายที( เป็นของพระคริสต์ ใน
เมื(อพระองค์จะเสดจ็มา

24 ต่อจากนั3 นจะเป็นวาระที( สุด
เมื( อพระองค์จะทรงมอบอาณา
จักรไว้แด่พระเจ้าคือพระบิดา
เมื( อพระองค์จะได้ทรงทาํลาย
การปกครอง และสิทธิอาํนาจ
และอานุภาพหมดแล้ว
25 เพราะว่าพระองค์จะต้องทรง
ปกครองอยู่ ก่อน จนกว่าพระ
องค์จะได้ทรงปราบศัตรูทั3 งสิ3 น
ให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์
26 ศัตรูตัวสุดท้ายที( จะทรงทาํ
ลายนั3นกคื็อความตาย
27 เพราะว่าพระองค์ทรงปราบ
สิ( งสารพั ดลงใต้ พระบาทของ
พระองค์แล้ว แต่เมื( อพระองค์
ตรัสว่าทรงปราบสิ( งสารพัดลง
นั3 น ก็เป็นที(ทราบชัดว่ายกเว้น
องค์พระเจ้าผู้ทรงปราบสิ( งสาร-
พัดให้อยู่ใต้พระองค์
28 เมื( อสิ( งสารพัดถูกปราบให้
อยู่ใต้พระองค์แล้ว เมื(อนั3นองค์
พระบุตรก็จะอยู่ ใต้พระเจ้ าผู้
ทรงปราบสิ( งสารพัดให้ อยู่ ใต้
พระองค์ เพื( อพระเจ้าจะทรง
เป็นเอกเป็นใหญ่ในสิ( งสารพัด
ทั3งปวง

การรบับพัติศมา
ก็ไรค้วามหมาย ถา้ไม่มี

การเป็นขึ� นมาจากความตาย
29 มิฉะนั3 น คนเหล่านั3 นที( รับ
บัพติศมาสาํหรับคนตายเขาทาํ
อะไรกัน ถ้าคนตายจะไม่เป็นขึ3 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
สาํหรับคนตายเล่า
30 และเหตุไฉนเราจึงต้องเผชิญ
กับภัยอันตรายตลอดเวลาเล่า
31 ข้ าพเจ้ าขอยืนยันโดยอ้ าง
ความภูมิใจซึ( งข้าพเจ้ามีอยู่ ใน
ท่านทั3 งหลายโดยพระเยซูคริสต์
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าของเราว่ า
ข้าพเจ้าตายทุกวัน
32 ถ้ าตามลั กษณะของมนุษย์
ข้าพเจ้าต่อสู้ กับสัตว์ป่าในเมือง
เอเฟซัสนั3 น จะเป็นประโยชน์
อะไรแก่ข้าพเจ้า ถ้าคนตายไม่
ได้เป็นขึ3 นมาอีก `ใหเ้รากินและ
ดื �มเถิด เพราะว่าพรุ่งนี เราจะ
ตาย'
33 อย่าหลงเลย การคบกับคน
ชั(วย่อมทาํให้นิสัยที(ดีเสียไป
34 จงตื( นขึ3 นสู่ ความชอบธรรม
และอย่าทาํผิดอีกเลย เพราะว่า
บางคนไม่มีความรู้เรื(องพระเจ้า
เสียเลย ที(ข้าพเจ้าว่านี3 กใ็ห้ท่าน
มีความละอาย

สภาพรูปกายที�
ฟื� นขึ� นมาจากความตาย

35 แต่บางคนจะถามว่า "คน
ตายจะเป็นขึ3 นมาอย่างไรได้ เมื(อ
เขาเป็นขึ3 นมาจะมี รูปกายเป็น
อย่างไร"
36 ท่านคนเขลา เมล็ดที(ท่าน
หว่านลงนั3น ถ้าไม่ตายเสียก่อน
แล้วจะงอกขึ3 นใหม่ไม่ได้

37 เมลด็ข้าวที(ท่านหว่านนั3น จะ
เป็นข้าวสาลี หรือพืชอื( นๆก็ดี
ท่านมิได้หว่านสิ( งที( เป็นรูปร่าง
ของต้นที( จะงอกขึ3 นมา แต่ได้
หว่านเมลด็เท่านั3น
38 แต่พระเจ้าทรงประทานรูป
ร่างต้นของเมล็ดนั3 นตามที( พระ
องค์ทรงเห็นชอบ และทรง
ประทานรูปร่างแก่เมล็ดพืชทุก
พรรณตามชนิดของมัน
39 เพราะว่าเนื3 อนั3 นไม่ เหมือน
กันหมดทุกอย่าง เนื3 อมนุษย์ก็
อย่างหนึ(ง เนื3 อสัตว์สี( เท้ากอ็ย่าง
หนึ(ง เนื3 อปลากอ็ย่างหนึ(ง เนื3 อ
นกกอ็ย่างหนึ(ง
40 ร่ างกายสาํหรับสวรรค์ก็มี
และร่างกายสาํหรับโลกก็มี แต่
ว่าสง่ าราศีของร่างกายสาํหรับ
สวรรค์กอ็ย่างหนึ(ง และสง่าราศี
ของร่างกายสาํหรับโลกก็อย่าง
หนึ(ง
41 สง่ าราศี ของดวงอาทิตย์ก็
อย่างหนึ( ง สง่าราศีของดวง
จันทร์ก็อย่างหนึ( ง สง่าราศีของ
ดวงดาวก็อย่างหนึ( ง แท้ที( จริง
สง่าราศีของดาวดวงหนึ( งก็ต่าง
กันกับสง่าราศีของดาวดวงอื(นๆ
42 การซึ( งจะเป็ นขึ3 นมาจาก
ความตายนั3นก็เหมือนกัน สิ(งที(
หว่านลงนั3 นเป็นของที( จะเปื( อย
เน่า สิ(งที(เป็นขึ3 นมาใหม่นั3นกจ็ะ
ไม่รู้จักเปื( อยเน่า

(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

 46_1cor.pub 
 page 31

 Sunday, April 17, 2016 21:43 



หน้า 2317 ? โครินธ์ ?F

43 สิ( งที( หว่านลงนั3 นไร้เกียรติ
สิ( งที( เป็นขึ3 นมาใหม่ก็จะมีสง่ า
ราศี สิ(งที(หว่านลงนั3นอ่อนกาํลัง
สิ(งที(เป็นขึ3 นมาใหม่กจ็ะมีอาํนาจ
44 สิ( งที( หว่านลงนั3 นก็เป็นกาย
ธรรมดา สิ(งที(เป็นขึ3 นมากจ็ะเป็น
กายวิญญาณ กายธรรมดามี
และกายวิญญาณกม็ี
45 เหมื อนมี เ ขี ยนไว้ แล้ วว่ า
`ทรงสรา้งมนุษย์คนเดิมคืออา-
ดัมเป็นจิตวิญญาณมีชี วิตอยู่ '
แต่ อาดั ม ผู้ ซึ( งม าภายหลั ง
นั3นเป็นวิญญาณผู้ประสาทชีวิต
46 แต่ร่างกายซึ( งเกิดก่อนนั3นหา
ใช่เป็นกายวิญญาณไม่ แต่เป็น
กายธรรมดา แล้วภายหลังจึง
เป็นกายวิญญาณ
47 มนุษย์เดิมนั3นกาํเนิดจากดิน
และเป็นมนุษย์ดิน มนุษย์ที(สอง
เป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าเสด็จมา
จากสวรรค์
48 มนุษย์ดินผู้นั3 นเป็นอย่างไร
มนุษย์ดินทุกคนก็เป็นอย่างนั3 น
มนุษย์สวรรค์ ผู้นั3 นเป็นอย่างไร
มนุษย์สวรรค์ทุกคนก็เป็นอย่าง
นั3น
49 และเมื( อเราเกิดมามีลักษณะ
สมกับมนุษย์ดินแล้ว เราก็จะมี
ลักษณะสมกับมนุษย์สวรรค์ด้วย
50 แต่พี( น้องทั3 งหลาย ข้าพเจ้า
หมายความว่า เนื3 อและเลือด
จะรับอาณาจักรของพระเจ้าเป็น

มรดกไม่ได้ และสิ(งซึ(งเปื( อยเน่า
จะรับสิ( งซึ( งไม่รู้จักเปื( อยเน่าเป็น
มรดกกไ็ม่ได้
การเปลี�ยนแปลงรูปลกัษณะ

ของคริสเตียนเมื�อ
พระคริสตเ์สด็จกลบัมา

51 ดูก่อน ข้าพเจ้ามีความลึกลับ
ที(จะบอกแก่ท่าน คือว่าเราจะไม่
ล่วงหลับหมดทุกคน แต่เราจะ
ถูกเปลี(ยนแปลงใหม่หมด
52 ในชั( วขณะเดียว ในพริบตา
เดียว เมื( อเป่าแตรครั3 งสุดท้าย
เพราะว่าจะมีเสียงแตร และคน
ที( ตายแล้วจะเป็นขึ3 นมาปราศ-
จากเปื( อยเน่า แล้วเราทั3 งหลาย
จะถูกเปลี(ยนแปลงใหม่
53 เพราะว่าสิ( งซึ( งเปื( อยเน่ านี3
ต้องสวมซึ( งไม่เปื( อยเน่า และ
ซึ( งจะตายนี3 ต้องสวมซึ( งจะไม่ รู้
ตาย

คริสเตียนทุกคน
มีชยัชนะเหนือความตาย

โดยพระเยซูคริสต์
54 เมื( อสิ( งซึ( งเปื( อยเน่านี3 จะสวม
ซึ(งไม่เปื( อยเน่า และซึ(งจะตายนี3
จะสวมซึ( งไม่ รู้ จักตาย เมื( อนั3 น
ตามซึ( งเขียนไว้แล้วจะสาํเร็จว่า
`ความตายก็ถูกกลืนไปดว้ยการ
มีชยั'
55 โอ ความตาย เหล็กในของ
เจ้าอยู่ที( ไหน โอ หลุมฝังศพ
ชัยชนะของเจ้าอยู่ที(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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56 เหล็กในของความตายนั3 น
คือบาป และฤทธิ2 ของบาปคือ
พระราชบัญญัติ
57 แต่จงขอบพระคุณแด่พระ
เจ้า ผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เรา
ทั3 งหลายโดยพระเยซูคริสต์องค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา
58 เหตุฉะนั3 น พี( น้องที( รักของ
ข้าพเจ้า ท่านจงตั3 งมั(นอยู่ อย่า
หวั(นไหว จงปฏิบัติงานขององค์
พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเว-
ลา ด้วยว่าท่านทั3งหลายรู้ว่า โดย
องค์พระผู้ เป็นเจ้าการของท่าน
จะไร้ประโยชน์กห็ามิได้

การถวายทรพัย์
เพื�อช่วยวิสุทธิชน
ในกรุงเยรูซาเล็ม

16
แล้ ว เ รื( อ งก า รถ วาย
ทรัพย์เพื(อช่วยวิสุทธิชน

นั3 น ข้าพเจ้าได้สั( งคริสตจักรที(
แคว้นกาลาเทียไว้อย่างไร ก็ขอ
ให้ท่านจงกระทาํเหมือนกันด้วย
2ทุกวันต้นสัปดาห์ให้พวกท่าน
ทุกคนเก็บผลประโยชน์ที( ได้รับ
ไว้บ้าง ตามที(พระเจ้าได้ทรงให้
ท่านจาํเริญ เพื(อจะไม่ต้องถวาย
ทรัพย์เมื(อข้าพเจ้ามา
3เมื( อข้าพเจ้ามาถึงแล้ว พวก
ท่านเห็นชอบจะรับรองผู้ใดโดย
จดหมายของท่าน ข้าพเจ้าจะใช้
ผู้นั3 นถือของถวายของท่านไปยัง
กรุงเยรูซาเลม็

4และถ้ าสมควรข้ าพเจ้ าจะไป
ด้วย คนเหล่านั3 นก็จะไปพร้อม
กับข้าพเจ้า

เปาโลสญัญาว่า
จะไปเยี�ยมชาวโครินธ์
การทกัทายปราศรยั

และคําแนะนาํ
5เพราะเมื( อข้าพเจ้าข้ามแคว้น
มาซิโดเนียแล้วข้าพเจ้าจะมาหา
ท่าน เพราะข้าพเจ้าตั3 งใจว่าจะ
ไปทางมาซิโดเนีย
6และข้าพเจ้าอาจจะพักอยู่กับ
ท่าน บางทีอาจจะอยู่จนถึงสิ3 น
ฤดูหนาวก็เป็นได้ แล้วข้าพเจ้า
จะไปทางไหน พวกท่านจะได้ส่ง
ข้าพเจ้าไปทางนั3น
7 เพราะว่ าข้าพเจ้าไม่ อยากจะ
พบท่านเมื( อผ่านไปเท่านั3 น แต่
ข้าพเจ้าหวังใจว่า ถ้าองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงโปรด ข้าพเจ้าจะ
ค้างอยู่กับท่านนานๆหน่อย
8แต่ข้าพเจ้าจะอยู่ที( เมืองเอเฟ-
ซัสจนถึงเทศกาลเพน็เทคอสต์
9 เพราะว่าที( นี( มี ประตู เปิดให้
ข้ าพเจ้ าอย่ างกว้ างขวางน่ าจะ
เกิดผล ทั3งผู้ขัดขวางกม็ีเป็นอัน
มากด้วย
10 แล้วถ้าทิโมธีมาหาท่านจงให้
เขาอยู่ กั บท่ านโดยปราศจาก
ความกลัว เพราะว่าเขาทาํงาน
ขององค์พระผู้ เป็นเจ้าเหมือน
กับข้าพเจ้า

(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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11 เหตุฉะนั3 นอย่าให้ผู้ ใดประ-
มาทเขา แต่จงช่วยให้เขาเดิน
ทางไปโดยสันติสุขเพื( อเขาจะมา
ถึงข้าพเจ้าได้ เพราะข้าพเจ้า
กาํลังคอยเขากับพวกพี(น้องอยู่
12 อปอลโล ซึ( งเป็นพี( น้องของ
เรานั3 น ข้าพเจ้าได้คะยั3 นคะยอ
ให้ไปเยี( ยมท่านทั3 งหลายพร้อม
กับพวกพี( น้อง แต่ท่านไม่จุใจที(
จะไปเดีXยวนี3  เมื( อมีโอกาสท่าน
จึงจะไป
13 ท่านทั3 งหลายจงระมัดระวัง
จงมั( นคงในความเชื( อ จงเป็น
ลูกผู้ชายแท้ จงเข้มแขง็
14 ทุกสิ( งซึ( งท่านกระทาํนั3 น จง
กระทาํด้วยความรัก
15 พี( น้องทั3 งหลาย (ท่านรู้ ว่า
ครอบครั วของสเทฟานั สเป็ น
ผลแรกในแคว้นอาคายา และ
พวกเขาได้ ถวายตั วไว้ ในการ
ปรนนิบัติวิสุทธิชนทั3งปวง)
16 ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั3 งหลาย
อยู่ ใต้บังคับคนเช่นนั3 นและคน
ทั3 งปวงที( ช่วยทาํการด้วยกันนั3 น
กับเรา
17 ที(สเทฟานัส และฟอร์ทูนา-
ทัส และอาคายคัสมาแล้วนั3 น
ข้าพเจ้าก็ชื( นชมยินดี เพราะว่า
สิ( งซึ( งท่านทั3 งหลายขาดนั3น เขา
เหล่านั3นได้มาทาํให้ครบ

18 เพราะเขาทาํ ให้ จิ ตใจของ
ข้าพเจ้ าและของท่ านทั3 งหลาย
ชุ่มชื( น ฉะนั3 นท่านทั3 งหลายจง
รับรองคนเช่นนั3น
19 คริสตจักรทั3 งหลายในแคว้น
เอเชียฝากความคิดถึงมายังท่าน
ทั3งหลาย อาควิลลาและปริสสิล-
ลากับคริสตจักรที(อยู่ในบ้านของ
เขาฝากความคิดถึงมากมายใน
องค์พระผู้เป็นเจ้ามายังท่านทั3 ง
หลาย
20 พี( น้ องทุกคนฝากความคิด
ถึงมายังท่าน ท่านจงทักทาย
ปราศรัยกันด้วยธรรมเนียมจุบ
อันบริสุทธิ2
21 คาํแสดงความนับถือนี3 เป็น
ลายมือของข้าพเจ้า เปาโล
22 ถ้าผู้ ใดไม่รักพระเยซูคริสต์
เจ้า ก็ขอให้ผู้นั3 นถูกสาปแช่ง
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสดจ็มา
23 ขอพระคุ ณของพระเยซู
คริสต์ องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าของ
เราสถิตอยู่กับท่านทั3งหลายเถิด
24 ความรักของข้าพเจ้ามีอยู่ต่อ
ท่านทั3 งหลายในพระเยซูคริสต์
เสมอ เอเมน
[จดหมายฉบับแรกถึ งชาวโค-
รินธ์ ได้ เขี ยนจากเมื องฟีลิปปี
และส่งโดยสเทฟานัส ฟอร์ทู-
นาทัส อาคายคัสและทิโมธี]
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