
หน้า 2414จดหมายฉบับแรก
ของอคัรทูตเปาโล

ถึงคริสตจักรในเมืองโครินธ์
บทที� �

ผูร้บัใชที้�รบัการแยกตั�งไว้
และบุตรของพระเจา้เป็นนิตย์

& เปาโล ผู้ซึ)งถูกเรียกให้เป็นอัครทูตของ
พระเยซูคริสต์โดยทางนํ/าพระทยัของพระ
เจ้า และโสสเธเนสพี)น้องของพวกเรา
1 เรียน คริสตจักรของพระเจ้าซึ) งอยู่ที)
เมืองโครินธ์ แก่คนทั/ งหลายที)ได้รับการ
ชาํระให้บริสุทธิ6แล้วในพระเยซูคริสต์ ได้
ถูกเรียกให้เป็นพวกวิสุทธิชน ด้วยกันกับ
บรรดาคนในทุกแห่งหนที) ร้องออกพระ
นามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า
ของพวกเรา ทั/งของพวกเขาและของพวก
เรา
7 ขอพระคุณและสนัติสขุจากพระเจ้าพระ
บิดาของพวกเราและจากพระเยซูคริสต์
เจ้า จงดาํรงอยู่กับท่านทั/งหลายเถิด
9 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพ
เจ้าเสมอเพื)อพวกท่าน เพราะพระคุณของ
พระเจ้าซึ) งประทานแก่พวกท่านโดยทาง
พระเยซูคริสต์
: ว่าในทุกสิ)งทุกอย่างพวกท่านได้รับ
ความบริบูรณ์โดยทางพระองค์ ในการพูด
ทุกอย่างและในบรรดาความรู้

; เหมือนกับที)คาํพยานของพระคริสต์นั/น
ได้รับการยืนยันในพวกท่านแล้ว
< จนพวกท่านมิได้ขาดของประทานใด ๆ
เลย โดยรอคอยการเสดจ็มาของพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา
> พระองค์ผู้จะทรงให้พวกท่านมั)นคงอยู่
จนถึงที)สุดด้วย เพื)อพวกท่านจะได้ไร้ที)ติ
ในวันของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า
ของพวกเรา
? พระเจ้าทรงสตัย์ซื)อ ซึ)งโดยพระองค์นั/น
พวกท่านได้ถูกเรียกมายังการร่วมสามัคคี
ธรรมกับพระบุตรของพระองค์ คือพระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา

การแตกแยกกนัในคริสตจักร
&@ บัดนี/  ข้าพเจ้าขอวิงวอนพวกท่าน พี)
น้องทั/งหลาย โดยพระนามของพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา ขอ
ให้พวกท่านทุกคนกล่าวสิ)งเดียวกัน และ
ไม่มีการแตกแยกกันในท่ ามกลางพวก
ท่าน แต่ขอให้พวกท่านถูกเชื) อมต่อกัน
สนิทอย่างเตม็ที)ในความคิดอย่างเดียวกัน
และในการตัดสนิอย่างเดียวกัน
&& ด้วยว่าสิ)งนี/ ได้ถูกเปิดเผยแก่ข้าพเจ้า
เรื)องพวกท่าน พี)น้องทั/งหลายของข้าพเจ้า
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หน้า 2415

โดยคนทั/ งหลายซึ) งอยู่ ในครัวเรือนของ
นางคะโลเอ ว่ามีบรรดาการโต้แย้งกันใน
ท่ามกลางพวกท่าน
&1 บัดนี/ ข้าพเจ้าขอกล่าวว่า ทุกคนใน
พวกท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็นของ
เปาโล” และ “ข้าพเจ้าเป็นของอปอลโล”
และ “ข้าพเจ้าเป็นของเคฟาส” และ
“ข้าพเจ้าเป็นของพระคริสต์”
&7 พระคริสต์ทรงถูกแบ่งออกแล้วหรือ
เปาโลได้ถูกตรึงที) กางเขนเพื) อพวกท่าน
หรือ หรือพวกท่านได้รับบัพติศมาในนาม
ของเปาโลหรือ
&9 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที)ข้าพเจ้า
มิได้ให้บัพติศมาแก่ ผู้หนึ) งผู้ ใดในพวก
ท่าน เว้นแต่คริสปัสและกายอัส
&: เกรงว่า ผู้หนึ)งผู้ใดจะกล่าวว่า ข้าพเจ้า
ได้ให้บัพติศมาในนามของข้าพเจ้าเอง
&; และข้าพเจ้าได้ให้บัพติศมาแก่ครัว
เรือนของสเทฟานัสด้วย นอกจากนั/นข้าพ
เจ้าไม่ทราบว่าข้าพเจ้าได้ให้บัพติศมาแก่
ผู้ใดอีก
&< เพราะว่าพระคริสต์มิได้ทรงส่งข้าพเจ้า
ไปเพื)อให้บัพติศมา แต่เพื)อประกาศข่าว
ประเสริฐ มิใช่ด้วยสติปัญญาแห่งบรรดา
ถ้อยคาํ เกรงว่ากางเขนของพระคริสต์จะ
ถูกทาํให้สญูเปล่า

พระคริสตท์รงเป็นฤทธานุภาพ
และพระปัญญาของพระเจา้

&> ด้วยว่าการประกาศเรื) องกางเขนนั/น
สาํหรับคนทั/งหลายที)กาํลังจะพินาศกเ็ห็น
เป็นเรื) องโง่เขลา แต่สาํหรับพวกเราซึ) ง

รอดแล้วกเ็ห็นว่าการประกาศเรื)องกางเขน
นั/นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า
&? เพราะมีเขียนไว้แล้วว่า ‘เราจะทําลาย
สติปัญญาของคนมีปัญญา และจะทําให้
ความเขา้ใจของคนรอบคอบสญูสิ นไป’
1@ คนมีปัญญาอยู่ที) ไหน อาลักษณ์อยู่
ที) ไหน นักโต้ปัญหาแห่งโลกนี/ อยู่ที) ไหน
พระเจ้ามิได้ทรงกระทาํปัญญาแห่งโลกนี/
ให้โฉดเขลาไปแล้วหรือ
1& เพราะว่าหลังจากนั/นในพระสติปัญญา
ของพระเจ้าโลกโดยอาศัยปัญญาไม่ได้รู้
จักพระเจ้า กเ็ป็นที)พอพระทยัของพระเจ้า
โดยความโง่ เขลาแห่งการประกาศที) จะ
ช่วยคนทั/งหลายที)เชื)อให้รอด
11 ด้วยว่าพวกยิวเรียกร้องหมายสาํคัญ
และพวกกรีกเสาะหาสติปัญญา
17 แต่พวกเราประกาศพระคริสต์ผู้ทรง
ถูกตรึงที)กางเขนนั/น สาํหรับพวกยิวกเ็ป็น
หินสะดุด และสาํหรับพวกกรีกก็เป็น
ความโง่เขลา
19 แต่สาํหรับคนทั/งหลายซึ)งถูกเรียกนั/น
ทั/งพวกยิวและพวกกรีก พระคริสต์ทรง
เป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าและพระสติ
ปัญญาของพระเจ้า
1: เพราะว่าความโง่เขลาของพระเจ้ามี
ปัญญายิ)งกว่ามนุษย์ทั/งหลาย และความ
อ่ อนแอของพระเจ้ าก็ เข้ มแข็ งยิ) งกว่ า
มนุษย์ทั/งหลาย
1; ด้วยว่าพวกท่านได้เห็นการทรงเรียก
ของพวกท่าน พี) น้องทั/งหลาย ว่ามีคนมี
ปัญญาตามเนื/ อหนังน้อยคน มีผู้มีอาํนาจ
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หน้า 2416& โครินธ์ &-1

น้อยคน มีคนที)มีตระกูลสงูน้อยคน ที)ถูก
เรียก
1< แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกสิ)งทั/งหลายที)
โง่เขลาของโลกเพื) อทาํให้คนมีปัญญาสับ
สน และพระเจ้าได้ทรงเลือกสิ)งทั/งหลายที)
อ่อนแอของโลกเพื)อทาํให้สิ)งทั/งหลายซึ)งมี
อาํนาจสบัสน
1> และสิ)งทั/งหลายที)ตํ)าต้อยของโลก และ
สิ)งทั/งหลายซึ) งถูกเหยียดหยาม พระเจ้า
ทรงเลือกไว้ ใช่แล้ว และสิ)งทั/งหลายซึ)งมิ
ได้เป็น เพื)อกระทาํสิ)งทั/งหลายซึ)งเป็นอยู่
แล้วให้ล้มเหลวไป
1? เพื)อไม่ให้เนื/ อหนังใด ๆ อวดต่อพระ
พักตร์พระองค์ได้
7@ แต่โดยพระองค์พวกท่านจึงอยู่ในพระ
เยซูคริสต์ ผู้ซึ) งโดยพระเจ้าทรงถูกตั/ งไว้
ให้เป็นสติปัญญา และความชอบธรรม
และการแยกตั/ งไว้ และการไถ่ถอน สาํ-
หรับเราทั/งหลาย
7& เพื)อที)ว่า ตามที)มีเขียนไว้แล้วว่า ‘ผูที้ $
โออ้วด จงใหผู้น้ั  นอวดในองค์พระผูเ้ป็น
เจา้เถิด’

บทที� *
การประกาศที�เต็มไปดว้ย

ฤทธิ. เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ.
& และข้าพเจ้า พี)น้องทั/งหลาย เมื)อข้าพ
เจ้าได้มาหาพวกท่าน กไ็ม่ได้มาด้วยความ
เลอเลิศแห่งคาํพูดหรือแห่งสติ ปัญญา
โดยประกาศคาํพยานของพระเจ้าแก่พวก
ท่าน
1 เพราะว่าข้าพเจ้าตั/ งใจไว้ว่าจะไม่รู้ สิ)ง

ใด ๆ ในท่ามกลางพวกท่านเลย เว้นแต่
พระเยซูคริสต์ และการที)พระองค์ทรงถูก
ตรึงที)กางเขน
7 และข้าพเจ้าได้อยู่กับพวกท่านในความ
อ่อนกาํลัง และในความกลัว และในความ
ตัวสั)นเป็นอันมาก
9 และคาํพูดของข้าพเจ้าและการประกาศ
ของข้าพเจ้า ไม่ใช่ด้วยถ้อยคาํอันชักชวน
แห่งสติปัญญาของมนุษย์ แต่ในการแสดง
ออกของพระวิญญาณและของฤทธิ6เดช
: เพื)อความเชื)อของพวกท่านจะไม่ได้ตั/ง
อยู่ในสติปัญญาของมนุษย์ แต่อยู่ในฤทธิ6
เดชของพระเจ้า
; อย่างไรกด็ี พวกเรากล่าวสติปัญญาใน
ท่ามกลางคนทั/ งหลายที) เป็นผู้ ใหญ่แล้ว
แต่ก็ไม่ใช่สติปัญญาของโลกนี/  หรือของ
พวกเจ้านายของโลกนี/  ที)เสื)อมสญูไป
< แต่พวกเรากล่าวพระสติปัญญาของพระ
เจ้าในข้อลึกลับ คือพระสติปัญญาซึ)งทรง
ซ่อนไว้นั/น ซึ) งพระเจ้าได้ทรงแต่งตั/ งไว้
ก่อนสร้างโลกให้เป็นสง่าราศีของพวกเรา
> ซึ)งไม่มีผู้ใดในพวกเจ้านายของโลกนี/ ได้
รู้ จักพระสติปัญญานั/น เพราะว่าถ้าพวก
เขาได้รู้ จักพระสติปัญญานั/นแล้ว พวกเขา
กค็งจะไม่ตรึงองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสง่า-
ราศีไว้ที)กางเขน

พระดํารสัของพระเจา้
มาจากพระองคโ์ดยตรง

? แต่ตามที)มีเขียนไว้แล้วว่า ‘นัยน์ตาไม่
ไดเ้ห็น และหูไม่ไดยิ้น และไม่เคยไดเ้ขา้
ไปในใจของมนุษย ์ สิ$ งเหล่านั นซึ$งพระเจา้
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หน้า 2417& โครินธ์ 1-7

ไดท้รงจัดเตรียมไวส้าํหรับคนทั งหลายที$
รกัพระองค์’
&@ แต่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยสิ)งเหล่านั/น
แก่พวกเราโดยทางพระวิญญาณของพระ
องค์ เพราะว่าพระวิญญาณทรงตรวจค้น
สิ)งสารพัด ใช่แล้ว สิ)งลํ/าลึกเหล่านั/นของ
พระเจ้า
&& ด้วยว่าผู้ใดเล่าหยั)งรู้ สิ)งต่าง ๆ ของ
มนุษย์นั/นได้ เว้นแต่จิตวิญญาณของ
มนุษย์ซึ)งอยู่ในผู้นั/นเองฉันใด สิ)งทั/งหลาย
ของพระเจ้าก็ไม่มีผู้ใดหยั)งรู้ ได้ เว้นแต่
พระวิญญาณของพระเจ้าฉันนั/น
&1 บัดนี/  พวกเราได้รับแล้ว ไม่ใช่วิญ-
ญาณของโลก แต่เป็นพระวิญญาณซึ) งมา
จากพระเจ้า เพื) อพวกเราจะได้ทราบสิ)ง
ต่าง ๆ ที)พระเจ้าได้โปรดประทานโดยไม่
คิดค่าแก่พวกเรา
&7 ซึ)งสิ)งเหล่านั/นพวกเรากก็ล่าวเช่นกัน
ไม่ใช่ ด้วยบรรดาถ้อยคาํซึ) งปัญญาของ
มนุษย์สั)งสอน แต่ซึ)งพระวิญญาณบริสทุธิ6
ทรงสั)งสอน โดยเปรียบเทียบสิ)งทั/งหลาย
ที)อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณกับเรื) องฝ่ายจิตวิญ-
ญาณ
&9 แต่มนุษย์ธรรมดาไม่รับเอาสิ)งเหล่า
นั/ นซึ) งเป็นของพระวิญญาณของพระเจ้า
เพราะสิ)งเหล่านั/นเป็นความโง่เขลาสาํหรับ
เขา และเขาไม่สามารถทราบสิ)งเหล่านั/น
ได้ เพราะว่าสิ)งเหล่านั/นต้องสงัเกตโดยจิต
วิญญาณ
&: แต่ผู้ที)อยู่ฝ่ายจิตวิญญาณชี/ ขาดสิ)ง
สารพัดได้ แต่ตัวเขาเองไม่ถูกชี/ ขาดโดย

มนุษย์คนใดเลย
&; เพราะว่า ‘ผูใ้ดเล่าไดรู้จ้กัพระทยัของ
องค์พระผูเ้ป็นเจา้ เพื$อผูน้ั  นจะสอนพระ
องค์ได’้ แต่พวกเราก็มีพระทัยของพระ
คริสต์

บทที� 2
การยอมอยู่ฝ่ายเนื� อหนงั
เป็นภยัต่อจิตวิญญาณ

& และข้าพเจ้า พี)น้องทั/งหลาย ไม่อาจจะ
พูดกับพวกท่านเหมือนพูดกับผู้ที)อยู่ฝ่าย
จิตวิญญาณแล้วได้ แต่เหมือนพูดกับคนที)
อยู่ฝ่ายเนื/ อหนัง คือเหมือนกับเป็นพวก
ทารกในพระคริสต์
1 ข้าพเจ้าได้เลี/ ยงพวกท่านด้วยนํ/านม
และมิใช่ด้วยอาหารแข็ง เพราะว่าเมื) อ
ก่อนนั/นพวกท่านยังไม่สามารถรับอาหาร
แขง็นั/นได้ และถึงแม้เดีTยวนี/พวกท่านกยั็ง
ไม่สามารถ
7 ด้วยว่าพวกท่านยังอยู่ฝ่ายเนื/ อหนัง
เพราะว่าในท่ามกลางพวกท่านมีการอิจฉา
กัน และการโต้เถียงกัน และการแตกแยก
กัน พวกท่านไม่ได้อยู่ฝ่ายเนื/ อหนัง และ
ดาํเนินเหมือนมนุษย์สามัญดอกหรือ
9 เพราะขณะที)คนหนึ)งกล่าวว่า “ข้าพเจ้า
เป็นของเปาโล” และอีกคนหนึ) งกล่าวว่า
“ข้าพเจ้าเป็นของอปอลโล” พวกท่านมิได้
อยู่ฝ่ายเนื/ อหนังหรือ

ผูร้บัใชข้องพระเจา้ที�มีหนา้ที�ต่างกนั
ก็เป็นผูทํ้าการร่วมกนั

: ดังนั/น เปาโลเป็นผู้ใด และอปอลโลเป็น
ผู้ใด นอกจากเป็นพวกผู้รับใช้ซึ)งโดยพวก

(&@) มธ &&:1:; กท &:&1; อฟ 7:7 (&&) โยบ 71:>; ปญจ &1:<; รม &&:77; & คร ;:1@
(&1) รม >:&: (&9) มธ &;:17 (&;) โยบ &::>; อสย 9@:&7; ยน &::&:; รม &&:79
(&) & คร 1:;; อฟ 9:&9; ฮบ ::&7 (1) ยน &;:&1; ฮบ ::&1; & ปต 1:1 (:) 1 คร 7:7
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หน้า 2418& โครินธ์ 7

เราพวกท่านได้เชื)อแล้ว ตามซึ)งองค์พระผู้
เป็นเจ้าได้โปรดประทานแก่ทุกคน
; ข้าพเจ้าได้ปลูก อปอลโลได้รดนํ/า แต่
พระเจ้าทรงทาํให้เติบโต
< ดังนั/น คนที)ปลูกไม่สาํคัญอะไร และคน
ที)รดนํ/าไม่สาํคัญอะไร แต่พระเจ้าผู้โปรด
ให้เติบโตนั/นต่างหากที)สาํคัญ
> บัดนี/ คนที)ปลูกและคนที)รดนํ/าก็เป็น
พวกเดียวกัน และทุกคนจะได้รับบาํเหนจ็
ของตนตามการทาํงานหนักของตนเอง
? ด้วยว่าพวกเราเป็นพวกผู้ร่วมทาํการ
ด้วยกันกับพระเจ้า พวกท่านเป็นไร่นาของ
พระเจ้า พวกท่านเป็นสิ)งปลูกสร้างของ
พระเจ้า

พระคริสตท์รงเป็นรากฐานเดียว
&@ ตามพระคุณของพระเจ้าซึ) งได้โปรด
ประทานแก่ข้าพเจ้า เหมือนเป็นนายช่าง
ผู้ชาํนาญ ข้าพเจ้าได้วางรากฐานลงแล้ว
และอีกคนหนึ) งก็มาก่อสร้างบนรากฐาน
นั/น แต่ขอทุกคนจงระวังให้ดีว่าเขาจะก่อ
สร้างบนรากฐานนั/นอย่างไร
&& เพราะว่าผู้ใดจะวางรากฐานอื)นนอก
จากรากฐานที)วางไว้แล้วไม่ได้ ซึ)งคือพระ
เยซูคริสต์
&1 บัดนี/ ถ้าผู้ใดก่อสร้างบนรากฐานนี/
ด้วยทองคาํ เงิน เพชรพลอย ไม้ หญ้า
แห้ง ฟาง

ทรงทดลองการงานของเราทุกคน
&7 การงานของทุกคนจะถูกสาํแดงให้
เห็นชัดเจน เพราะวันนั/นจะให้เห็นการ
งานนั/นได้ชัดเจน เพราะว่าการงานนั/นจะ

ถูกเปิดเผยด้วยไฟ และไฟนั/นจะทดสอบ
การงานของทุกคนว่าเป็นชนิดอะไรบ้าง
&9 ถ้าการงานของผู้ใด ซึ) งผู้นั/นได้ก่อ
สร้างบนรากฐานนั/น ทนอยู่ได้ ผู้นั/นกจ็ะ
ได้รับบาํเหนจ็
&: ถ้าการงานของผู้ใดจะถูกเผาไหม้ไป
ผู้นั/นก็จะขาดบาํเหน็จ แต่ตัวเขาเองจะ
รอด แต่เหมือนอย่างรอดจากไฟ

ร่างกายของคริสเตียน
เป็นวิหารของพระเจา้

&; พวกท่านไม่ทราบหรือว่า พวกท่าน
เป็นวิหารของพระเจ้า และว่าพระวิญญาณ
ของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในพวกท่าน
&< ถ้าผู้ใดทาํให้วิหารของพระเจ้าเป็น
มลทนิ พระเจ้าจะทรงทาํลายผู้นั/น เพราะ
วิหารของพระเจ้าบริสทุธิ6 ซึ)งพวกท่านเป็น
วิหารนั/น

อย่าใหผู้ใ้ดโออ้วดในมนุษย์
&> อย่าให้ผู้ใดหลอกลวงตัวเอง ถ้าผู้ใด
ในท่ามกลางพวกท่านถือว่าตัวเป็นคนมี
ปัญญาในโลกนี/  จงให้ผู้นั/นกลายเป็นคน
โง่เขลา เพื)อผู้นั/นจะเป็นคนมีปัญญาได้
&? เพราะว่าปัญญาของโลกนี/ เป็นความโง่
เขลาเฉพาะพระเจ้า เพราะมีเขียนไว้แล้ว
ว่า ‘พระองค์ทรงจับคนที$มีปัญญาดว้ย
อุบายของพวกเขาเอง’
1@ และมีอีกว่า ‘องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรง
ทราบความคิดทั งหลายของคนมีปัญญาวา่
ความคิดเหล่านั นเป็นเพียงแต่ไรส้าระ’
1& เหตุฉะนั/นอย่าให้ผู้ใดโอ้อวดในมนุษย์
ทั/งหลาย เพราะว่าสิ)งสารพัดเป็นของพวก

(;) กจ &>:9, 19; 1 คร 7:: (<) กท ;:7 (>) สดด ;1:&1 (?) 1 คร ;:&; อฟ 1:1@-11
(&@) รม &::; & คร 9:&: (&&) อสย 1>:&;; อฟ 1:1@ (&7) ลก 1:7:; & ปต &:<
(&;) 1 คร ;:&; (&>) สภษ 7:< (&?) โยบ ::&7 (1@) สดด ?9:&& (1&) 1 คร 9::
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หน้า 2419& โครินธ์ 7-9

ท่าน
11 ไม่ว่าเปาโล หรืออปอลโล หรือเคฟาส
หรือโลก หรือชีวิต หรือความตาย หรือ
บรรดาสิ)งในปัจจุบันนี/  หรือสิ)งทั/งหลายใน
อนาคต สิ)งสารพัดนั/นเป็นของพวกท่าน
17 และพวกท่านเป็นของพระคริสต์ และ
พระคริสต์ทรงเป็นของพระเจ้า

บทที� 9
หนา้ที�รบัผิดชอบของ
ผูอ้ารกัขาต่อพระเจา้

& จงให้ผู้ใดถือว่า พวกเราเป็นเหมือน
บรรดาผู้รับใช้ของพระคริสต์ และเป็น
เหมือนผู้อารักขาทั/ งหลายแห่งบรรดาข้อ
ลึกลับของพระเจ้า
1 ยิ)งกว่านี/  เป็นสิ)งจาํเป็นในผู้อารักขาทั/ง
หลายว่า เป็นคนที)ถูกพบว่าสตัย์ซื)อ
7 แต่สาํหรับข้าพเจ้า กเ็ป็นสิ)งเลก็น้อยที)
ข้าพเจ้าจะถูกตัดสนิโดยพวกท่าน หรือถูก
ตัดสนิโดยมนุษย์ ใช่แล้ว ข้าพเจ้าเองกไ็ม่
ตัดสนิตัวข้าพเจ้าเอง
9 เพราะข้าพเจ้าไม่ทราบอะไรเลยโดยตัว
ข้าพเจ้าเอง ถึงอย่างนั/นข้าพเจ้ากไ็ม่ถูก
นับว่าชอบธรรมโดยการนี/  แต่ผู้ที)ทรง
พิพากษาตัวข้าพเจ้านั/นคือองค์พระผู้เป็น
เจ้า
: เหตุฉะนั/น อย่าตัดสนิสิ)งหนึ)งสิ)งใดก่อน
ที)จะถึงเวลา จนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะ
เสด็จมา พระองค์ผู้ทั/งจะทรงนาํบรรดา
ความลึกลับที) ซ่อนอยู่แห่งความมืดมาสู่
ความสว่าง และจะทรงสาํแดงบรรดา
ความคิดมุ่งหมายแห่งใจทั/งหลาย และ

เมื) อนั/ นมนุษย์ทุกคนจะได้รับการชมเชย
จากพระเจ้า
; และสิ)งเหล่านี/  พี)น้องทั/งหลาย ข้าพเจ้า
ได้นาํมาเป็นภาพเปรียบถึงตัวข้าพเจ้าและ
ถึงอปอลโล กเ็พราะเห็นแก่พวกท่าน เพื)อ
พวกท่านจะได้เรียนรู้ ในพวกเราว่าไม่ควร
คิดเกี)ยวกับมนุษย์ทั/งหลายเกินกว่าสิ)งซึ) ง
ได้เขียนไว้แล้ว เพื) อที)จะไม่มีคนหนึ)งคน
ใดในพวกท่านผยองขึ/ นเพื) อยกคนหนึ) ง
เหยียดอีกคนหนึ)ง
< ด้วยว่าผู้ใดเล่ากระทาํให้ท่านแตกต่าง
จากอีกคนหนึ)ง และท่านมีอะไรที)ท่านไม่
ได้รับเล่า บัดนี/ ถ้าท่านได้รับสิ)งนั/นแล้ว
เหตุไฉนท่านจึงโอ้อวด ราวกับว่าท่านไม่
ได้รับสิ)งนั/นเลย
> บัดนี/  พวกท่านอิ)มหนาํแล้ว บัดนี/  พวก
ท่านมั) งมีแล้ว พวกท่านได้ครอบครอง
เหมือนอย่างพวกกษัตริย์แล้วโดยปราศ-
จากพวกเรา และข้าพเจ้าขอพระเจ้าโปรด
ให้พวกท่านได้ขึ/ นครอบครองจริง ๆ เพื)อ
พวกเราจะได้ ขึ/ นครอบครองพร้อมกับ
พวกท่านด้วย

ค่าแห่งการเป็นอคัรทูต
และผูน้าํคริสเตียน

? เพราะข้าพเจ้าคิดว่าพระเจ้าได้ทรงนาํ
ตัวพวกเราผู้เป็นเหล่าอัครทูตให้ออกมา
เป็นลาํดับสุดท้าย เหมือนกับว่าถูกกาํ-
หนดไว้แก่ความตาย เพราะว่าพวกเราถูก
ทาํให้เป็นภาพที)น่าตื)นตาแก่โลก และแก่
พวกทูตสวรรค์ และแก่มนุษย์ทั/งหลาย
&@ พวกเราเป็นพวกคนโง่เขลาเพราะเห็น

(17) 1 คร &@:< (&) คส &:1:; ทต &:<
(:) มธ <:&; &@:1;; รม 1:1?; & คร 7:&7 (<) ยน 7:1<
(>) วว 7:&< (?) ฮบ &@:77 (&@) กจ &<:&>; 1;:19; 1 คร &7:?
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หน้า 2420& โครินธ์ 9-:

แก่พระคริสต์ แต่พวกท่านมีสติปัญญาใน
พระคริสต์ พวกเราอ่อนกาํลัง แต่พวก
ท่านเข้มแข็ง พวกท่านมีเกียรติยศ แต่
พวกเราถูกเหยียดหยาม
&& คือจนถึงเวลานี/ พวกเรากท็ั/งหิว และ
กระหาย และเปลือยเปล่า และถูกโบยตี
และไม่มีที)อยู่อาศัยที)แน่นอน
&1 และทาํการหนัก โดยทาํงานด้วยมือ
ของพวกเราเอง เมื)อถูกด่าว่า พวกเราก็
อวยพร เมื)อถูกข่มเหง พวกเรากท็นเอา
การข่มเหงนั/น
&7 เมื) อถูกใส่ร้าย พวกเราก็อ้อนวอน
พวกเราถูกทาํให้เป็นเหมือนสิ) งโสโครก
แห่งแผ่นดินโลก และเหมือนสิ)งสกปรก
ของสิ)งสารพัดจนถึงวันนี/
&9 ข้าพเจ้ามิได้เขียนสิ)งเหล่านี/ เพื)อจะให้
พวกท่านได้ละอาย แต่เหมือนเป็นบรรดา
ลูกที)รักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอเตือนพวก
ท่าน
&: เพราะถึงแม้ว่าพวกท่านมีครูสักหนึ)ง
หมื)นคนในพระคริสต์ แต่พวกท่านไม่มี
บิดาหลายคน ด้วยว่าในพระเยซูคริสต์
ข้าพเจ้าได้ให้กาํเนิดพวกท่านโดยทางข่าว
ประเสริฐ
&; เหตุฉะนั/น ข้าพเจ้าจึงวิงวอนพวกท่าน
ขอพวกท่านจงเป็นผู้ปฏิบัติตามแบบของ
ข้าพเจ้า
&< เพราะเหตุนี/ ข้าพเจ้าจึงได้ส่งทโิมธี ผู้
ซึ)งเป็นลูกที)รักของข้าพเจ้า และสตัย์ซื)อใน
องค์พระผู้เป็นเจ้า ให้มาหาพวกท่าน ผู้ซึ)ง
จะนาํพวกท่านให้ระลึกถึงทางทั/ งหลาย

ของข้าพเจ้าซึ)งมีอยู่ในพระคริสต์ เหมือน
อย่างที) ข้าพเจ้าสอนอยู่ทุกแห่งหนในทุก
คริสตจักร
&> บัดนี/ บางคนผยองขึ/ น ราวกับว่าข้าพ
เจ้าจะไม่มาหาพวกท่าน
&? แต่ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรด ข้าพเจ้า
จะมาหาพวกท่านในไม่ช้านี/  และข้าพเจ้า
จะหยั)งดู มิใช่ถ้อยคาํของคนที)ผยองเหล่า
นั/นแต่จะหยั)งดูฤทธิ6อาํนาจของพวกเขา
1@ เพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้ามิได้อยู่
ในถ้อยคาํ แต่ในฤทธิ6เดช
1& พวกท่านจะเอาอะไร จะให้ข้าพเจ้ามา
หาพวกท่านด้วยไม้เรียว หรือในความรัก
และในจิตวิญญาณแห่งความอ่อนสภุาพ

บทที� :
คนล่วงประเวณี
ตอ้งถูกตดัสิน
โดยคริสตจักร

& มีรายงานโดยทั)วไปว่ามีการล่วงประเวณี
ในท่ามกลางพวกท่าน และการล่วงประ-
เวณีเช่นนั/ นก็ไม่กล่าวถึงแม้แต่ในท่าม
กลางพวกคนต่างชาติ ที)คนหนึ) งจะได้
ภรรยาบิดาของตน
1 และพวกท่านกผ็ยองขึ/ น และไม่ได้โศก
เศร้าแทน เพื)อคนที)ได้กระทาํกิจการนี/ จะ
ถูกเอาไปเสยีจากท่ามกลางพวกท่าน
7 ด้วยว่าแท้จริงแล้วข้าพเจ้า ซึ) งไม่อยู่
ด้วยในกาย แต่อยู่ด้วยในจิตวิญญาณ ได้
ตัดสินแล้ว ราวกับว่าข้าพเจ้าได้อยู่ด้วย
เกี)ยวกับคนนั/นที)ได้กระทาํกิจการนี/
9 ในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระ

(&1) มธ ::99; กจ &>:7; 1@:79 (&7) พคค 7:9: (&9) & ธส 1:&& (&:) กท 9:&?
(&;) & คร &&:& (&<) กจ &?:11 (&>) & คร ::1 (&?) กจ &>:1& (1@) & คร 1:9
(1&) 1 คร &@:1 (&) ลนต &>:;-> (1) & คร 9:&>; 1 คร <:<-&@ (7) คส 1:: (9) มธ &>:1@; ยน 1@:17
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หน้า 2421& โครินธ์ :-;

ผู้เป็นเจ้าของพวกเรา เมื)อพวกท่านชุมนุม
กัน และจิตวิญญาณของข้าพเจ้า พร้อม
ด้วยฤทธิ6เดชของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้
เป็นเจ้าของพวกเรา
: เพื)อจะมอบคนเช่นนั/นไว้ให้ซาตานเพื)อ
การทาํลายของเนื/ อหนังเสีย เพื)อจิตวิญ-
ญาณจะได้รอดในวันของพระเยซูเจ้า

บาปที�ไม่ไดร้บั
การเตือนสติ

ก็แพร่ขยายไปเหมือนเชื� อ
; การโอ้อวดของพวกท่านไม่ดี พวกท่าน
ไม่ทราบหรือว่าเชื/ อนิดเดียวย่อมทาํให้
แป้งดิบฟูขึ/ นทั/งก้อน
< เหตุฉะนั/น จงชาํระเชื/ อเก่าเสีย เพื) อ
พวกท่านจะได้เป็นก้อนใหม่ เหมือนพวก
ท่านไร้เชื/ อ เพราะว่าแม้แต่พระคริสต์ผู้
ทรงเป็นปัสกาของพวกเรา ทรงถูกถวาย
เป็นเครื)องบูชาเพื)อพวกเราแล้ว
> เหตุฉะนั/นจงให้พวกเราถือเทศกาล
เลี/ ยงนั/น มิใช่ด้วยเชื/ อเก่า หรือด้วยเชื/ อ
แห่งการคิดปองร้ายและความชั) วช้า แต่
ด้วยขนมปังไร้เชื/ อแห่งความจริงใจและ
ความจริง
? ข้าพเจ้าได้เขียนถึงพวกท่านในจดหมาย
ฉบับหนึ) งว่า อย่าคบกับบรรดาคนล่วง
ประเวณี
&@ แต่ไม่ได้หมายรวมถึงกับบรรดาคน
ล่วงประเวณีแห่งโลกนี/  หรือกับพวกคน
โลภ หรือคนฉ้อโกงทั/งหลาย หรือพวกคน
ไหว้รูปเคารพ เพราะถ้าเป็นอย่างนั/นพวก
ท่านจะต้องออกไปเสยีจากโลกนี/

เราควรแยกตวัจากพี�นอ้งคริสเตียน
ที�กําลงัดํารงชีวิตอยู่ในบาป

&& แต่บัดนี/ ข้าพเจ้าได้เขียนถึงพวกท่าน
ว่าอย่าคบหาสมาคม ถ้าผู้ใดที)ถูกเรียกว่า
เป็นพี)น้องแล้ว เป็นคนล่วงประเวณี หรือ
คนโลภ หรือคนไหว้รูปเคารพ หรือคน
ปากร้าย หรือคนขี/ เมา หรือคนฉ้อโกง กับ
คนเช่นนี/ ไม่กินด้วยกันเลย
&1 ด้วยว่าข้าพเจ้ามีหน้าที)อะไรที)จะตัด
สินคนทั/ งหลายที) อยู่ภายนอกเช่นกันเล่า
พวกท่านตัดสินคนเหล่านั/ นที) อยู่ภายใน
มิใช่หรือ
&7 แต่คนทั/งหลายที)อยู่ภายนอกนั/นพระ
เจ้าทรงพิพากษา เหตุฉะนั/นจงกาํจัดคน
ชั)วร้ายนั/นออกเสียจากท่ามกลางพวกท่าน
เถิด

บทที� <
คริสเตียนไม่ควรจะเป็น

ความกนัต่อหนา้คนที�ไม่เชื�อ
& มีคนใดในพวกท่านที) เป็นความกับอีก
คนหนึ) ง กล้าที)จะไปว่าความกันต่อหน้า
คนอธรรม และไม่ใช่ต่อหน้าบรรดาวิสทุ-
ธิชนหรือ
1 พวกท่านไม่ทราบหรือว่า บรรดาวิสทุ-
ธิชนจะพิพากษาโลก และถ้าโลกจะถูก
พิพากษาโดยพวกท่าน พวกท่านไม่สม
ควรจะพิพากษาความเรื) องเล็กน้อยที)สุด
หรือ
7 พวกท่านไม่ทราบหรือว่า พวกเราจะ
พิพากษาพวกทูตสวรรค์ สิ)งต่าง ๆ ที)
เกี)ยวข้องกับชีวิตนี/ จะมากยิ)งกว่าสกัเท่าไร

(:) กจ 1;:&>; & ทธ &:1@ (;) & คร 7:1& (<) อสย :7:< (>) อพย &1:&:; พบญ &;:7; มธ &;:;
(?) 1 คร ;:&9; อฟ ::&&; 1 ธส 7:; (&@) ยน &<:&: (&&) มธ &>:&<; กท 1:&1
(&7) พบญ &7::; &<:<, &1; & คร ::1 (&) ดนล <:11; มธ &?:1> (1) สดด 9?:&9 (7) 1 ปต 1:9
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หน้า 2422& โครินธ์ ;

9 ดังนั/น ถ้าพวกท่านเป็นความกันเรื)องสิ)ง
ต่าง ๆ ที)เกี)ยวข้องกับชีวิตนี/  จงตั/งคนทั/ง
หลายที) ถูกนับถือน้อยที)สุดในคริสตจักร
ให้ตัดสนิเถิด
: ข้าพเจ้ากล่าวดังนี/ กเ็พื)อให้พวกท่านละ
อายใจ จริงหรือที) ว่าไม่มีคนมีปัญญาใน
ท่ามกลางพวกท่านเลย ไม่เลยหรือ ไม่มี
ใครที)จะสามารถชาํระความระหว่างพี) น้อง
ของตนได้เลยหรือ
; แต่พี) น้องต้องไปว่าความกันกับพี) น้อง
และทาํอย่างนั/นต่อหน้าบรรดาคนที)ไม่เชื)อ
< เหตุฉะนั/นบัดนี/  จึงมีความผิดพลาดใน
ท่ามกลางพวกท่านจริง ๆ เพราะว่าพวก
ท่านไปเป็นความกันต่อกันและกัน ทาํไม
พวกท่านจึงไม่ทนต่อการร้ายเสียดีกว่าเล่า
ทาํไมพวกท่านจึงไม่ยอมให้ตนเองถูกโกง
เสยีดีกว่าเล่า
> ไม่ใช่เลย พวกท่านทาํร้ายกัน และโกง
กัน และทาํต่อพวกพี) น้องของท่านทั/ง
หลายเอง

โดยความเชื�อ คนบาปถูกชําระลา้ง
ถูกแยกตั�งไว ้และไดร้บัความชอบธรรม
? พวกท่านไม่ทราบหรือว่า คนอธรรมจะ
ไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก
อย่าถูกหลอกลวงเลย ทั/งบรรดาคนล่วง
ประเวณี หรือพวกคนไหว้รูปเคารพ หรือ
คนเล่นชู้ทั/งหลาย หรือคนนิสัยเหมือน
ผู้หญิง หรือพวกคนรักร่วมเพศ
&@ หรือบรรดาคนขโมย หรือพวกคนโลภ
หรือคนขี/ เมาทั/งหลาย หรือพวกคนปาก
ร้าย หรือเหล่าคนฉ้อโกง จะไม่รับอาณา-

จักรของพระเจ้าเป็นมรดก
&& และบางคนในพวกท่านเคยเป็นคน
เช่นนั/น แต่พวกท่านถูกชาํระล้างแล้ว แต่
พวกท่านถูกแยกตั/ งไว้แล้ว แต่พวกท่าน
ถูกนับว่าชอบธรรมแล้วในพระนามของ
พระเยซูเจ้า และโดยพระวิญญาณของ
พระเจ้าของพวกเรา
&1 สิ)งสารพัดกถู็กต้องตามพระราชบัญ
ญัติสาํหรับข้าพเจ้า แต่ไม่ใช่ทุกสิ)งเป็น
ประโยชน์ สิ)งสารพัดก็ถูกต้องตามพระ
ราชบัญญัติสาํหรับข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าไม่
ยอมอยู่ใต้อาํนาจของสิ)งใดเลย

จงหนีจากการล่วงประเวณี
&7 อาหารทั/งหลายมีไว้สาํหรับท้อง และ
ท้องกส็าํหรับอาหารทั/งหลาย แต่พระเจ้า
จะทรงทาํลายทั/งท้องและอาหารทั/งหลาย
นั/น บัดนี/ ร่างกายนั/นไม่ได้มีไว้สาํหรับการ
ล่วงประเวณี แต่สาํหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า
และองค์พระผู้เป็นเจ้าสาํหรับร่างกาย
&9 และพระเจ้าได้ทรงชุบองค์พระผู้เป็น
เจ้าให้เป็นขึ/ นมาใหม่ และจะทรงชุบพวก
เราให้เป็นขึ/ นมาใหม่โดยฤทธิ6เดชของพระ
องค์เองด้วย
&: พวกท่านไม่ทราบหรือว่า ร่างกายทั/ง
หลายของพวกท่านเป็นอวัยวะทั/ งหลาย
ของพระคริสต์ ดังนั/นข้าพเจ้าจะเอา
อวัยวะทั/งหลายของพระคริสต์ และทาํ
อวัยวะเหล่านั/นให้เป็นอวัยวะทั/งหลายของ
หญิงโสเภณีได้หรือ ขอพระเจ้าอย่ายอม
ให้เป็นเช่นนั/นเลย
&; อะไรกัน พวกท่านไม่ทราบหรือว่า คน

(<) สภษ 1@:11 (?) กจ 1@:71; & คร &:::@ (&&) & คร &1:1 (&1) & คร &@:17
(&7) มธ &::&<; รม &9:&< (&9) รม ;::; 1 คร 9:&9
(&:) รม &1::; & คร ;:&7 (&;) ปฐก 1:19; มธ &?::
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หน้า 2423& โครินธ์ ;-<
ซึ) งผูกพันกับหญิงโสเภณีก็เป็นกายอัน
เดียวกัน เพราะพระองค์ตรัสว่า ‘เขาทั ง
สองจะเป็นเนื ออันเดียวกนั’
&< แต่คนที) ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า
กเ็ป็นจิตวิญญาณอันเดียวกัน
&> จงหนีเสียจากการล่วงประเวณี บาป
ทุกอย่างที)มนุษย์กระทาํนั/นก็อยู่ภายนอก
ร่างกาย แต่คนที)ล่วงประเวณีกท็าํบาปต่อ
ร่างกายของตัวเขาเอง

ร่างกายของคริสเตียนเป็น
วิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ.

&? อะไรกัน พวกท่านไม่ทราบหรือว่า
ร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระ
วิญญาณบริสุทธิ6  ซึ) งสถิตอยู่ในพวกท่าน
ซึ) งพวกท่านได้รับจากพระเจ้า และพวก
ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวพวกท่านเอง
1@ เพราะว่าพวกท่านถูกซื/ อไว้แล้วตาม
ราคา เหตุฉะนั/นจงถวายสง่าราศีแด่พระ
เจ้าในร่างกายของพวกท่าน และในจิตวิญ
ญาณของพวกท่าน ซึ)งเป็นของพระเจ้า

บทที� =
คําแนะนาํสําหรบั
คู่สมรสคริสเตียน

& บัดนี/ เกี)ยวกับสิ)งทั/งหลายซึ)งพวกท่านได้
เขียนมาถึงข้าพเจ้านั/น เป็นการดีที) ผู้ชาย
จะไม่แตะต้องผู้หญิงเลย
1 แต่อย่างไรกต็าม เพื)อหลีกเลี)ยงการล่วง
ประเวณี จงให้ผู้ชายทุกคนมีภรรยาของ
ตนเอง และจงให้ผู้หญิงทุกคนมีสามีของ
ตนเอง
7 จงให้สามีปฏิบัติหน้าที)อันพึงปฏิบัติต่อ

ภรรยา และจงให้ภรรยาปฏิบัติต่อสามี
เช่นเดียวกัน
9 ภรรยาไม่มีอาํนาจเหนือร่างกายของตน
เอง แต่สามีมี และในทาํนองเดียวกันสามี
ไม่มีอาํนาจเหนือร่างกายของตนเอง แต่
ภรรยามี
: พวกท่านอย่าเอาเปรียบซึ) งกันและกัน
เว้นแต่ ได้ตกลงกันไว้ เป็นการชั) วคราว
เพื) อพวกท่านจะสามารถอุทิศตัวต่อการ
อดอาหารและการอธิษฐาน และจงมาอยู่
ร่วมกันอีก เพื) อไม่ให้ซาตานทดลอง
พวกท่านเพราะการกลั/ นไม่อยู่ ของพวก
ท่าน
; แต่ข้าพเจ้ากล่าวสิ)งนี/ โดยได้รับอนุญาต
และไม่ได้เป็นพระบัญชา
< ด้วยว่าข้าพเจ้าปรารถนาที)จะให้ทุกคน
เป็นเหมือนข้าพเจ้า แต่ทุกคนกไ็ด้รับของ
ประทานที) เหมาะสมสาํหรับตนเองจาก
พระเจ้า คนหนึ)งตามอย่างนี/  และอีกคน
หนึ)งตามอย่างนั/น
> เหตุฉะนั/นข้าพเจ้าขอกล่าวแก่คนที) ยัง
ไม่แต่งงานและพวกหญิงม่ายว่า เป็นสิ)ง
ที)ดีสาํหรับพวกเขาถ้าพวกเขาอยู่เหมือน
อย่างข้าพเจ้า
? แต่ถ้าพวกเขายั/งใจไม่ได้กจ็งให้พวกเขา
แต่งงานเสยีเถิด เพราะว่าการแต่งงานเสยี
กด็ีกว่ามีใจเร่าร้อน
&@ และสาํหรับคนที)แต่งงานแล้วข้าพเจ้า
ขอสั)ง แต่มิใช่ข้าพเจ้า แต่องค์พระผู้เป็น
เจ้าทรงบัญชาว่า อย่าให้ภรรยาไปจากสามี
ของตน

(&<) ยน &<:1&; รม >:? (&>) รม &:19; ;:&1; & คร ;:? (&?) ยน 1:1&; รม &9:<
(1@) กจ 1@:1>; & คร <:17 (&) & คร <:> (7) อพย 1&:&@ (:) ยอล 1:&;; & ธส 7:: (;) 1 คร >:>
(<) กจ 1;:1? (>) & คร <:&, 1; (?) & ทธ ::&9 (&@) มลค 1:&9; มธ ::71; มก &@:;-&@
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หน้า 2424& โครินธ์ <

&& แต่ถ้านางไปแล้ว จงให้นางเป็นโสด
ต่อไป หรือจงให้นางกลับคืนดีกันกับสามี
ของนาง และอย่าให้สามีไล่ภรรยาของตน
ไปเสยี

การสมรสกนัระหว่าง
คนที�เชื�อและ
คนที�ไม่เชื�อ

&1 แต่สาํหรับคนอื)นนั/น ข้าพเจ้าขอกล่าว
ไม่ใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าว่า ถ้าพี)น้องคนใด
มีภรรยาที)ไม่เชื)อ และนางพอใจที)จะอาศัย
อยู่กับสามี อย่าให้สามีไล่นางไปเสยี
&7 และผู้หญิงซึ)งมีสามีที)ไม่เชื)อ และถ้า
สามีพอใจที)จะอาศัยอยู่กับนาง อย่าให้
นางทิ/ งสามีนั/นเลย
&9 ด้วยว่าสามีที)ไม่เชื)อนั/นได้รับการทรง
ชาํระให้บริสุทธิ6 โดยทางภรรยา และ
ภรรยาที) ไม่เชื) อนั/นได้รับการทรงชาํระให้
บริสทุธิ6โดยทางสามี มิฉะนั/นลูก ๆ ของ
พวกท่านก็เป็นมลทิน แต่บัดนี/ ลูกเหล่า
นั/นกบ็ริสทุธิ6
&: แต่ถ้าคนที)ไม่เชื)อจะไป กจ็งให้เขาไป
เถิด พี) น้องชายหญิงไม่ถูกผูกมัดในกรณี
ดังกล่าว แต่พระเจ้าได้ทรงเรียกพวกเรา
ให้มาสู่สนัติสขุ
&; เพราะท่านทราบอะไรเล่า โอ ท่านผู้
เป็นภรรยา ว่าท่านจะช่วยสามีของตนให้
รอดได้หรือไม่ หรือท่านทราบได้อย่างไร
เล่า โอ ท่านผู้เป็นสามี ว่าท่านจะช่วย
ภรรยาของตนให้รอดได้หรือไม่

จงพอใจในฐานะที�เป็นอยู่
&< แต่ตามที)พระเจ้าได้แจกจ่ายแก่ทุกคน

อย่างไร ตามที)องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรง
เรียกทุกคนอย่างไร ก็จงให้เขาดาํเนิน
อย่างนั/น และข้าพเจ้ากาํหนดไว้ตามนั/น
ในคริสตจักรทั/งหมด
&> มีชายคนใดที)ได้รับการทรงเรียกเมื)อ
ได้เข้าสุหนัตแล้วหรือ อย่าให้เขากลาย
เป็นเหมือนไม่ได้เข้าสหุนัตเลย มีคนใดที)
ได้รับการทรงเรียกเมื)อมิได้เข้าสุหนัตหรือ
อย่าให้เขาเข้าสหุนัตเลย
&? การเข้าสหุนัตไม่สาํคัญอะไร และการ
ไม่เข้าสุหนัตไม่สาํคัญอะไร แต่การรักษา
พระบัญญัติต่าง ๆ ของพระเจ้านั/นต่าง
หากที)สาํคัญ
1@ จงให้ทุกคนอยู่ต่อไปในการทรงเรียก
เดียวกับที) เขาอยู่ เมื) อเขาได้ รับการทรง
เรียกนั/น
1& ท่านได้รับการทรงเรียกเมื) อยังเป็น
ทาสอยู่หรือ อย่าสนใจเรื)องนั/นเลย แต่ถ้า
ท่านสามารถไถ่ตัวให้เป็นไทได้ก็ควรไถ่ดี
กว่า
11 เพราะผู้ใดที)ได้รับการทรงเรียกใน
องค์พระผู้เป็นเจ้าเมื) อยังเป็นทาสอยู่ ก็
เป็นเสรีชนขององค์พระผู้เป็นเจ้า เช่น
เดียวกันคนที)ได้รับการทรงเรียกเมื) อเป็น
เสรีชน คนนั/นกเ็ป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์
17 พวกท่านได้ถูกซื/ อไว้แล้วตามราคา
พวกท่านอย่าเป็นพวกผู้ รับใช้ของมนุษย์
เลย
19 พี)น้องทั/งหลาย ในฐานะอันใดที)เขาอยู่
เมื)อได้รับการทรงเรียก จงให้ทุกคนอยู่ต่อ
ไปกับพระเจ้าในฐานะนั/น

(&9) มลค 1:&: (&:) รม &1:&> (&;) รม &&:&9; & ปต 7:& (&<) & คร 9:&< (&>) กจ &::&
(&?) ยน &::&9; รม 1:1<, 1?; กท 7:1>; ::;; ;:&:; คส 7:&& (11) ยน >:7;; รม ;:&>; & คร ?:1&; กท ::&7
(17) ลนต 1::91; & คร ;:1@; & ปต &:&>-&?; วว ::? (19) อฟ ;::->; คส 7:11-19
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หน้า 2425& โครินธ์ <

คําแนะนาํสําหรบั
หญิงสาวพรหมจารีและหญิงม่าย

1: บัดนี/ เกี)ยวกับพวกหญิงสาวพรหมจารี
นั/น ข้าพเจ้าไม่ได้รับพระบัญชาจากองค์
พระผู้เป็นเจ้า แต่ข้าพเจ้ากข็อออกความ
เห็นของข้าพเจ้า เหมือนเป็นผู้หนึ) งที) ได้
รับพระเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื) อ
เป็นคนสตัย์ซื)อ
1; เหตุฉะนั/นข้าพเจ้าจึงเห็นว่า เป็นการดี
สาํหรับความยุ่งยากในปัจจุบันนี/  ข้าพเจ้า
ขอกล่าวว่า เป็นการดีที)ผู้ชายจะอยู่อย่างนี/
1< ท่านผูกพันอยู่กับภรรยาแล้วหรือ
อย่าหาช่องที) จะได้รับการปลดปล่อยเลย
ท่านได้รับการปลดปล่อยจากภรรยาแล้ว
หรือ อย่าหาภรรยาเลย
1> แต่ถ้าท่านแต่งงาน ท่านกไ็ม่ได้ทาํผิด
และถ้าหญิงสาวพรหมจารีแต่งงาน เธอก็
ไม่ได้ทาํผิด แต่อย่างไรกต็ามคนเช่นนั/น
จะมีความยากลาํบากในเนื/ อหนัง แต่ข้าพ
เจ้าละเว้นพวกท่านไว้
1? แต่ข้าพเจ้ากล่าวว่า พี) น้องทั/งหลาย
เวลากส็ั/นมากแล้ว เท่าที)เหลืออยู่นี/  ทั/งคน
ทั/งหลายที)มีภรรยาแล้ว จงเป็นเหมือนกับ
ว่าพวกเขาไม่มีภรรยา
7@ และคนทั/งหลายที) ร้องไห้ จงเป็น
เหมือนกับว่าพวกเขาไม่ร้องไห้ และคนทั/ง
หลายที)ปีติยินดี จงเป็นเหมือนกับว่าพวก
เขาไม่ปีติยินดี และคนทั/งหลายที)ซื/ อ จง
เป็นเหมือนกับว่าพวกเขาไม่ถือครองเลย
7& และคนทั/งหลายที)ใช้โลกนี/  จง
เป็นเหมือนกับว่าไม่ใช้โลกนี/ ในทางที)ผิด

เพราะความนิยมของโลกนี/ จะล่วงไป
71 แต่ข้าพเจ้าอยากให้พวกท่านอยู่โดย
ปราศจากความกระวนกระวาย คนที)ยังไม่
แต่งงานก็ใส่ใจในสิ) งทั/ งหลายที) เป็นของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า ว่าเขาจะเป็นที)พอพระ
ทยัองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไร
77 แต่คนที)แต่งงานแล้วก็ใส่ใจในสิ)งทั/ง
หลายที)เป็นของโลก ว่าเขาจะเป็นที)พอใจ
ของภรรยาของตนอย่างไร
79 มีความแตกต่างกันด้วยระหว่างภรร-
ยาและสาวพรหมจารี หญิงที) ยังไม่แต่ง
งานก็ใส่ใจในสิ) งทั/ งหลายที) เป็นขององค์
พระผู้เป็นเจ้า เพื) อนางจะบริสุทธิ6ทั/งใน
ร่างกายและในจิตวิญญาณ แต่หญิงที)แต่ง
งานแล้วก็ใส่ใจในสิ) งทั/ งหลายที) เป็นของ
โลกนี/  ว่านางจะเป็นที)พอใจสามีของตน
อย่างไร
7: และสิ)งนี/ ข้าพเจ้ากล่าวเพื)อเป็นผลประ
โยชน์ของพวกท่านเอง มิใช่เพื)อข้าพเจ้าจะ
เอาบ่วงคล้องพวกท่าน แต่เพื) อสิ)งซึ) ง
เหมาะสม และเพื)อให้พวกท่านปรนนิบัติ
องค์พระผู้เป็นเจ้าโดยปราศจากสิ)งที)ทาํให้
ไขว้เขว
7; แต่ถ้าชายคนใดคิดว่าตนประพฤติต่อ
สาวพรหมจารีของตนอย่างไม่เหมาะสม
และถ้าหญิงนั/ นมีอายุผ่านวัยสาวของเธอ
แล้ว และเห็นว่าจาํเป็น จงให้เขาทาํสิ)งที)
ตนประสงค์ เขาไม่ได้ทาํผิดสิ)งใด จงให้
เขาทั/งสองแต่งงานกันเถิด
7< แต่อย่างไรกต็าม ชายคนใดที)ตั/ งใจ
แน่วแน่ และเห็นว่าไม่มีความจาํเป็น แต่

(1:) 1 คร 9:&; & ทธ &:&1 (1;) & คร <:&, >  (1?) รม &7:&&; & คร <:7&; & ปต 9:<
(7&) สดด 7?:;; & คร <:1?; ยก &:&@; & ปต &:19
(71) & ทธ ::: (79) ลก &@:9@

 46_1cor.pub 
 page 12

 Saturday, March 25, 2023 10:46 



หน้า 2426& โครินธ์ <->

มีอาํนาจเหนือความประสงค์ของตนเอง
และตั/ งใจดังนั/ นว่าเขาจะให้หญิงนั/ นเป็น
พรหมจารีต่อไป เขากก็ระทาํดีแล้ว
7> ดังนั/นผู้ใดที)มอบหญิงนั/นไว้ในการ
แต่งงานกท็าํดีอยู่ แต่ผู้ที)ไม่มอบหญิงนั/น
ไว้ในการแต่งงานกท็าํดีกว่า
7? ภรรยากถู็กผูกมัดโดยกฎหมายตราบ
ใดที)สามีของนางยังมีชีวิตอยู่ แต่ถ้าสามี
ของนางตายเสยีแล้ว นางกม็ีเสรีภาพที)จะ
แต่งงานกับชายใดกไ็ด้ที)นางประสงค์ ใน
องค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั/น
9@ แต่นางจะเป็นสุขกว่าถ้านางอยู่คน
เดียว ตามความเห็นของข้าพเจ้า และข้าพ
เจ้าคิดว่าข้าพเจ้ามีพระวิญญาณของพระ
เจ้าด้วย

บทที� >
อาหารที�ถวายแก่รูปเคารพ

& บัดนี/  เกี)ยวกับสิ)งต่าง ๆ ที) บูชาแก่
บรรดารูปเคารพนั/น พวกเราทราบแล้วว่า
พวกเราทุกคนกม็ีความรู้  ความรู้ ทาํให้
ผยองขึ/ น แต่ความรักเสริมสร้างขึ/ น
1 และถ้าผู้ใดคิดว่าเขาทราบสิ)งใด ๆ แล้ว
ผู้นั/นก็ไม่ทราบสิ)งใดเลยตามที) เขาควรจะ
ทราบ
7 แต่ถ้าผู้ใดรักพระเจ้า พระองค์ผู้เดียว
กันนั/นกท็รงรู้ จักผู้นั/น
9 เหตุฉะนั/นเกี)ยวกับการกินสิ)งเหล่านั/นที)
บูชาแก่บรรดารูปเคารพนั/น พวกเราทราบ
อยู่แล้วว่ารูปเคารพนั/นไม่มีตัวมีตนเลยใน
โลก และทราบว่าไม่มีพระเจ้าองค์อื)น มี
แต่พระเจ้าองค์เดียว

: ด้วยว่าถึงแม้ว่าจะมีสิ)งต่าง ๆ ที)ถูกเรียก
ว่า “พระ” ไม่ว่าในสวรรค์หรือในแผ่นดิน
โลก (กเ็ป็นเหมือนมีพระมากและเจ้านาย
มาก)
; แต่สาํหรับพวกเรานั/นมีแต่พระเจ้าองค์
เดียว คือพระบิดา ซึ)งสิ)งทั/งปวงเป็นของ
พระองค์ และพวกเราอยู่ในพระองค์ และ
มีพระเยซูคริสต์เจ้าองค์เดียว ซึ) งสิ)งทั/ง
ปวงเป็นมาโดยพระองค์ และพวกเราก็
เป็นมาโดยพระองค์
< อย่างไรก็ดี ความรู้ นั/นไม่ได้มีอยู่ใน
มนุษย์ทุกคน เพราะว่าบางคนที)มีจิต
สาํนึกเรื)องรูปเคารพจนถึงเวลานี/ กรั็บประ
ทานอาหารนั/นราวกับเป็นสิ)งที) บูชาแก่รูป
เคารพแล้ว และจิตสาํนึกของพวกเขาที)
อ่อนแออยู่จึงเป็นมลทนิ
> แต่อาหารไม่ทาํให้พวกเราเป็นที)ชอบ
ต่อพระเจ้า เพราะว่าถ้าพวกเรากิน พวก
เราก็ไม่ได้ดีขึ/ น และถ้าพวกเราไม่กิน
พวกเรากไ็ม่ได้แย่ลง
? แต่จงระวังให้ดี เกรงว่าโดยวิธีหนึ)งวิธี
ใด เสรีภาพนี/ ของพวกท่านจะกลายเป็น
หินสะดุดแก่คนเหล่านั/นที)อ่อนแอ
&@ เพราะว่าถ้าผู้ใดเห็นท่านซึ)งมีความรู้
เอนกายลงรับประทานอาหารในวิหารของ
รูปเคารพ จิตสาํนึกของผู้นั/นที)อ่อนแอจะ
ไม่เหิมเกริมที)จะกินสิ)งเหล่านั/นซึ)งถูกบูชา
แก่บรรดารูปเคารพหรือ
&& และโดยความรู้ ของท่าน พี)น้องที)อ่อน
แอของท่านจะพินาศไป ซึ)งพระคริสต์ได้
ทรงยอมวายพระชนม์เพื)อเขาแล้ว

(7>) ฮบ &7:9 (7?) รม <:1; 1 คร ;:&9 (9@) & คร <:;, 1:; & ธส 9:> (&) กจ &::1@; รม &9:7, &9
(1) & คร &7:>-&1 (9) พบญ 9:7:, 7?; ;:9; อสย 9&:19 (:) ยน &@:79 (;) มลค 1:&@; ยน &:7; &7:&7
(<) รม &9:&9; & คร &@:1> (>) รม &9:&< (?) รม &1:&7; กท ::&7 (&@) & คร &@:1> (&&) รม &9:&:, 1@
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หน้า 2427& โครินธ์ >-?

&1 แต่เมื)อพวกท่านทาํผิดเช่นนั/นต่อพวก
พี) น้อง และทาํให้จิตสาํนึกที) อ่อนแอของ
พวกเขาได้รับบาดแผล พวกท่านกท็าํบาป
ต่อพระคริสต์
&7 เหตุฉะนั/น ถ้าอาหารทาํให้พี)น้องของ
ข้าพเจ้าหลงผิดไป ข้าพเจ้าจะไม่กินเนื/ อ
สตัว์ในขณะที)โลกยังคงอยู่ เกรงว่าข้าพเจ้า
จะทาํให้พี)น้องของข้าพเจ้าหลงผิดไป

บทที� ?
เปาโลอา้งสิทธิ. ของอคัรทูต

ที�เขาควรจะไดร้บั
& ข้าพเจ้ามิได้เป็นอัครทูตหรือ ข้าพเจ้า
มิได้เป็นไทหรือ ข้าพเจ้ามิได้เห็นพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราหรือ
ท่านทั/งหลายมิได้เป็นผลงานของข้าพเจ้า
ในองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือ
1 ถ้าข้าพเจ้ามิได้เป็นอัครทูตต่อคนอื)น ๆ
แต่ ข้ าพเจ้ าก็เป็นอัครทูตต่อพวกท่ าน
อย่างไม่ต้องสงสยั ด้วยว่าตราประทบัแห่ง
การเป็นอัครทูตของข้าพเจ้าคือ พวกท่าน
ในองค์พระผู้เป็นเจ้า
7 คาํตอบของข้าพเจ้าแก่คนเหล่านั/นที)
สอบสวนข้าพเจ้าคือว่า
9 พวกเราไม่มีสทิธิ6ที)จะกินและดื)มหรือ
: พวกเราไม่มีสิทธิ6ที)จะพาพี) น้อง คือ
ภรรยา ไปไหน ๆ ด้วยกัน เหมือนอย่าง
อัครทูตคนอื)น ๆ และเหมือนอย่างบรรดา
น้องชายขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเคฟาส
หรือ
; หรือข้าพเจ้าและบารนาบัสเท่านั/นที)ไม่
มีสทิธิ6จะเลิกทาํงานหรือ

ผูป้ระกาศข่าวประเสริฐก็ควรไดร้บั
การเลี� ยงชีพดว้ยข่าวประเสริฐนั�น

< ผู้ใดบ้างเข้าไปในสงครามในเวลาใด
โดยจ่ายค่าจ้างของตัวเอง ผู้ใดบ้างปลูก
สวนองุ่น และมิได้กินผลจากสวนนั/น หรือ
ผู้ใดบ้างเลี/ ยงฝูงสัตว์ และมิได้กินนํ/านม
ของฝูงสตัว์นั/น
> ข้าพเจ้ากล่าวสิ)งเหล่านี/ ตามอย่างมนุษย์
หรือ หรือพระราชบัญญัติมิได้กล่าวอย่าง
นี/ เหมือนกันหรือ
? เพราะมีเขียนไว้แล้วในพระราชบัญญัติ
ของโมเสสว่า ‘ท่านอย่าเอาตะกรา้ครอบ
ปากววัตัวผูที้ $กาํลังนวดขา้วอยู่’ พระเจ้า
ทรงเป็นห่วงบรรดาวัวตัวผู้หรือ
&@ หรือพระองค์ตรัสเช่นนั/นเพื)อเห็นแก่
พวกเราโดยสิ/ นเชิงหรือ สิ)งนี/ ถูกเขียนไว้
เพื) อเห็นแก่พวกเราอย่างไม่ ต้องสงสัย
เพื)อคนที)ไถนา จะไถนาในความหวัง และ
เพื)อคนที)นวดข้าวในความหวังจะได้เป็นผู้
เข้าส่วนแห่งความหวังของเขา
&& ถ้าพวกเราได้หว่านสิ)งต่าง ๆ ฝ่ายจิต
วิญญาณให้แก่พวกท่าน เป็นสิ)งใหญ่โต
หรือถ้าพวกเราจะเกี) ยวสิ) งทั/ งหลายฝ่าย
เนื/ อหนังของพวกท่าน
&1 ถ้าคนอื)นเป็นผู้เข้าส่วนของอาํนาจนี/
เหนือพวกท่าน พวกเรากเ็ป็นมากกว่ามิใช่
หรือ แต่อย่างไรก็ตามพวกเราก็มิได้ใช้
อาํนาจนี/ เลย แต่ยอมทนทุกข์ยากสารพัด
เกรงว่าพวกเราจะขัดขวางข่าวประเสริฐ
ของพระคริสต์
&7 พวกท่านไม่ทราบหรือว่า คนทั/งหลาย

(&1) มธ 1::9@ (&7) รม &9:1& (&) กจ ?:&:; & คร 7:;; 9:&: (1) 1 คร &1:&1
(9) & ธส 1:;, ? (:) มธ >:&9; &7::: (;) กจ 9:7; (<) พบญ 1@:;; ยน 1&:&:; 1 คร &@:9
(?) พบญ 1::9 (&@) 1 ทธ 1:; (&&) รม &::1< (&1) กจ &>:7; 1 คร &&:&1 (&7) ลนต ;:&;; กดว &>:>-7&
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หน้า 2428& โครินธ์ ?

ซึ)งปรนนิบัติเรื)องสิ)งบริสุทธิ6 ต่าง ๆ กไ็ด้
รับการเลี/ ยงชีพจากสิ) งเหล่านั/ นของพระ
วิหาร และคนทั/งหลายซึ)งปรนนิบัติที)แท่น
บูชากเ็ป็นผู้เข้าส่วนกับแท่นบูชานั/น
&9 ทาํนองเดียวกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าได้
ทรงแต่งตั/ งไว้ว่า คนทั/งหลายซึ)งประกาศ
ข่าวประเสริฐควรได้รับการเลี/ ยงชีพด้วย
ข่าวประเสริฐนั/น
&: แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้สทิธิ6เหล่านี/ เลย ทั/ง
ข้าพเจ้าไม่ได้เขียนสิ)งเหล่านี/  เพื) อจะให้
กระทาํอย่างนั/นแก่ข้าพเจ้าด้วย เพราะ
ข้าพเจ้ายอมตายเสียดีกว่าที)จะให้ผู้ใดทาํ
ให้การโอ้อวดของข้าพเจ้าไร้ประโยชน์
&; เพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้าประกาศข่าว
ประเสริฐนั/น ข้าพเจ้ากไ็ม่มีเหตุที)จะอวด
ได้ เพราะความจาํเป็นถูกวางไว้บนข้าพ
เจ้า ใช่แล้ว วิบัติจะเกิดแก่ข้าพเจ้าถ้าข้าพ
เจ้าไม่ประกาศข่าวประเสริฐ
&< เพราะถ้าข้าพเจ้ากระทาํสิ)งนี/ อย่างเตม็
ใจ ข้าพเจ้ากไ็ด้รับบาํเหนจ็ แต่ถ้ากระทาํ
อย่างฝืนใจ หน้าที)ประกาศข่าวประเสริฐก็
ถูกมอบไว้แก่ข้าพเจ้าแล้ว
&> แล้วอะไรเล่าเป็นบาํเหนจ็ของข้าพเจ้า
จริง ๆ แล้ว เมื)อข้าพเจ้าประกาศข่าวประ
เสริฐ ข้าพเจ้ากป็ระกาศข่าวประเสริฐของ
พระคริสต์โดยไม่คิดค่า เพื)อข้าพเจ้าจะไม่
ใช้อาํนาจของข้าพเจ้าอย่างผิด ๆ ในข่าว
ประเสริฐนั/น

เปาโลยอมทําทุกวิถีทาง
เพื�อจะชนะจิตวิญญาณ

&? เพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้าเป็นไทจาก

มนุษย์ทุกคน แต่ข้าพเจ้ากยั็งทาํให้ตัวเอง
เป็นผู้รับใช้ของทุกคน เพื)อข้าพเจ้าจะได้
พวกเขามากยิ)งขึ/ น
1@ และต่อพวกยิว ข้าพเจ้าได้กลายเป็น
เหมือนคนยิว เพื) อข้าพเจ้าจะได้พวกยิว
ต่อคนทั/ งหลายที) อยู่ ใต้พระราชบัญญัติ
กเ็ป็นเหมือนอยู่ใต้พระราชบัญญัติ เพื) อ
ข้าพเจ้าจะได้คนเหล่านั/นที)อยู่ใต้พระราช
บัญญัติ
1& ต่อคนทั/งหลายที)ไม่มีพระราชบัญญัติ
ก็เป็นเหมือนคนที) ไม่มีพระราชบัญญัติ
(โดยไม่ได้อยู่อย่างปราศจากพระราชบัญ
ญัติต่อพระเจ้า แต่อยู่ใต้พระราชบัญญัติ
ต่อพระคริสต์) เพื)อข้าพเจ้าจะได้คนเหล่า
นั/นที)ไม่มีพระราชบัญญัติ
11 ต่อคนอ่อนแอ ข้าพเจ้าก็กลายเป็น
เหมือนคนอ่อนแอ เพื) อข้าพเจ้าจะได้คน
อ่อนแอ ข้าพเจ้ายอมเป็นคนทุกชนิดต่อ
คนทั/งปวง เพื) อโดยทุกวิถีทางข้าพเจ้าจะ
ช่วยบางคนให้รอด
17 และสิ)งนี/ ข้าพเจ้ากระทาํเพราะเห็นแก่
ข่าวประเสริฐ เพื)อข้าพเจ้าจะได้เป็นผู้เข้า
ส่วนกับพวกท่านในข่าวประเสริฐนั/น
19 พวกท่านไม่ทราบหรือว่า คนทั/งหลาย
ซึ) งวิ) งในการแข่งกัน ก็วิ) งด้วยกันทุกคน
แต่เพียงคนเดียวได้รับรางวัล เหตุฉะนั/น
จงวิ)ง เพื)อพวกท่านจะชิงรางวัลให้ได้
1: และทุกคนที)พยายามอย่างหนักเพื) อ
จะชนะ ก็เคร่งครัดในสิ)งสารพัด บัดนี/
พวกเขากระทาํสิ) งนั/ นเพื) อจะได้มงกุฎซึ) ง
ร่วงโรยได้ แต่พวกเราเพื) อจะได้มงกุฎที)

(&9) มธ &@:&@; กท ;:; (&:) กจ &>:7; 1@:77; 1 คร &&:&@ (&;) รม &:&9
(&<) & คร 7:>, &9; ?:&>; กท 1:< (&>) & คร <:7& (&?) มธ &>:&:; & คร ?:&; กท ::&7 (1@) กจ &;:7
(1&) รม 1:&1 (11) รม &&:&9; &9:&; &::&; & คร &@:77 (19) กท 1:1 (1:) ยก &:&1
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ไม่มีวันร่วงโรยเลย
1; เหตุฉะนั/นข้าพเจ้าจึงวิ)งแข่งอย่างนี/  ไม่
ใช่เหมือนไม่มีเป้าหมายชัดเจน ข้าพเจ้า
ต่อสู้อย่างนี/  ไม่ใช่เหมือนอย่างนักมวยที)
ชกลม
1< แต่ข้าพเจ้าปราบร่างกายของข้าพเจ้า
และทาํให้ร่างกายนั/นอยู่ใต้บังคับ เพราะ
เกรงว่าโดยทางหนึ)งทางใดเมื)อข้าพเจ้าได้
ประกาศแก่คนอื)นแล้ว ตัวข้าพเจ้าเองจะ
เป็นคนที)ใช้การไม่ได้

บทที� �@
การประพฤติของอิสราเอล

เป็นเครื�องเตือนใจของคริสตจักร
& ยิ)งกว่านั/น พี)น้องทั/งหลาย ข้าพเจ้าไม่
อยากให้พวกท่านขาดความรู้  ว่าบรรพ-
บุรุษทุกคนของพวกเราได้อยู่ใต้เมฆนั/ น
และได้ผ่านเข้าไปในทะเลนั/นทุกคน
1 และทุกคนได้รับบัพติศมาเข้าส่วนกับ
โมเสสในเมฆนั/นและในทะเลนั/น
7 และทุกคนได้รับประทานอาหารฝ่ายจิต
วิญญาณอันเดียวกัน
9 และทุกคนได้ดื)มนํ/าฝ่ายจิตวิญญาณอัน
เดียวกัน เพราะว่าพวกเขาได้ดื)มจากศิลา
ฝ่ายจิตวิญญาณที)ติดตามพวกเขามา และ
ศิลานั/นคือพระคริสต์
: แต่สาํหรับหลายคนในพวกเขา พระเจ้า
ไม่พอพระทัย ด้วยว่าพวกเขาถูกควํ)าเสีย
ในถิ)นทุรกันดาร
; บัดนี/ สิ)งเหล่านี/ ได้เป็นตัวอย่างต่าง ๆ
สาํหรับพวกเรา เพื) อที)พวกเราจะไม่โลภ
อยากได้สิ)งต่าง ๆ ที)ชั)วร้าย เหมือนพวก

เขาได้โลภด้วย
< และพวกท่านอย่าเป็นคนไหว้รูปเคารพ
เหมือนอย่างบางคนในพวกเขาเป็น ตามที)
มีเขียนไว้แล้วว่า ‘ประชากรกน็ั$งลงกินและ
ดื$ม และลุกขึ นเล่นสนุกกนั’
> และอย่าให้พวกเรากระทาํล่วงประเวณี
เหมือนอย่างบางคนในพวกเขาได้กระทาํ
และล้มตายในวันเดียวเป็นจาํนวนสอง
หมื)นสามพันคน
? และอย่าให้พวกเราลองดีพระคริสต์
เหมือนอย่างบางคนในพวกเขาได้ลองดี
เช่นกัน และถูกทาํลายด้วยบรรดางูร้าย
&@ และอย่าให้พวกท่านบ่น เหมือนอย่าง
บางคนในพวกเขาได้บ่นด้วย และถูกทาํ
ลายด้วยองค์เพชฌฆาต
&& บัดนี/ สิ)งเหล่านี/ ทั/งสิ/ นได้บังเกิดแก่
พวกเขาเพื) อเป็นตัวอย่างต่าง ๆ และสิ)ง
เหล่านี/ ได้ถูกบันทึกไว้เพื) อเตือนสติพวก
เรา ผู้ซึ) งบรรดายุคสุดท้ายของโลกกาํลัง
มาถึง
&1 เหตุฉะนั/นจงให้คนที)คิดว่าตัวเองยืน
มั)นคงแล้วระวังให้ดี เกรงว่าเขาจะล้มลง
&7 ไม่มีการทดลองใด ๆ เกิดขึ/ นกับพวก
ท่าน นอกเหนือจากการทดลองซึ)งเคยเกิด
กับมนุษย์ทั/งหลาย แต่พระเจ้าทรงสตัย์ซื)อ
ผู้จะไม่ทรงอนุญาตให้พวกท่านถูกทดลอง
เกินกว่าที)พวกท่านจะสามารถทนได้ แต่
พร้อมกับการทดลองนั/น จะโปรดให้มีทาง
ที)จะหลบหนีได้ด้วย เพื) อพวกท่านจะ
สามารถทนได้
&9 เหตุฉะนั/น พวกที)รักอย่างยิ)งของข้าพ

(1;) 1 ทธ 1:: (1<) ยรม ;:7@; รม ;:&>; >:&7 (&) อพย &7:1&-11; &9:1&-11, 1? (7) อพย &;:9
(9) อพย &<::-< (:) กดว &9:1? (;) กดว &&:9, 79 (<) & คร ::&& (>) กดว 1::&-? (?) อพย &<:1, <
(&@) อพย &1:17; กดว &9:7< (&&) รม &::9 (&1) รม &&:1@ (&7) & คร &:? (&9) 1 คร ;:&<
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เจ้า จงหนีไปจากการไหว้รูปเคารพ
&: ข้าพเจ้าพูดเหมือนอย่างพูดกับพวก
คนที)มีปัญญา พวกท่านจงพิจารณาสิ)งที)
ข้าพเจ้าพูดนั/นเถิด

พิธีระลึกถึงองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
มีไวสํ้าหรบัผูที้�เชื�อเท่านั�น

&; ถ้วยแห่งพระพรซึ)งพวกเราขอพระพร
นั/น ถ้วยนั/นเป็นการมีส่วนร่วมในพระ
โลหิตของพระคริสต์มิใช่หรือ ขนมปังซึ)ง
พวกเราหักนั/น ขนมปังนั/นเป็นการมีส่วน
ร่วมในพระกายของพระคริสต์มิใช่หรือ
&< ด้วยว่าพวกเราซึ)งเป็นหลายคน กเ็ป็น
ขนมปังก้อนเดียว และเป็นร่างกายเดียว
เพราะว่าพวกเราทุกคนเป็นผู้ เข้าส่วนใน
ขนมปังก้อนเดียวนั/น
&> จงดูพวกอิสราเอลตามเนื/ อหนังเถิด
พวกเขาซึ) งรับประทานของที) บูชาแล้วนั/น
กเ็ป็นผู้เข้าส่วนในแท่นบูชานั/นมิใช่หรือ
&? ถ้าอย่างนั/นแล้วข้าพเจ้าจะว่าอะไร รูป
เคารพนั/นศักดิ6สิทธิ6หรือ หรือสิ)งซึ)งถวาย
บูชาแก่รูปเคารพต่าง ๆ นั/นเป็นของศักดิ6
สทิธิ6หรือ
1@ แต่ข้าพเจ้ากล่าวว่า สิ)งเหล่านั/น ซึ)ง
พวกคนต่างชาติถวายบูชา พวกเขากถ็วาย
บูชาแก่พวกผีปีศาจ และไม่ได้ถวายแด่
พระเจ้า และข้าพเจ้าไม่ปรารถนาให้พวก
ท่านมีส่วนร่วมกับพวกผีปีศาจ
1& พวกท่านจะดื)มจากถ้วยขององค์พระผู้
เป็นเจ้าและจากถ้วยของพวกผีปีศาจไม่ได้
พวกท่านจะเป็นผู้เข้าส่วนของโต๊ะขององค์
พระผู้เป็นเจ้าและที)โต๊ะของพวกผีปีศาจก็

ไม่ได้
11 พวกเราจะยั)วยุองค์พระผู้เป็นเจ้าให้
ทรงหึงหวงหรือ พวกเรามีฤทธิ6มากกว่า
พระองค์หรือ

จงถวายสง่าราศีแด่พระเจา้
17 สิ)งสารพัดกถู็กต้องตามพระราชบัญ
ญัติสาํหรับข้าพเจ้า แต่ไม่ใช่ทุกสิ)งที) ให้
ประโยชน์ สิ)งสารพัดก็ถูกต้องตามพระ
ราชบัญญัติสาํหรับข้าพเจ้า แต่ไม่ใช่ทุกสิ)ง
จะทาํให้เจริญขึ/ น
19 อย่าให้ผู้ใดเห็นแก่ประโยชน์ของตัว
เอง แต่จงให้ทุกคนเห็นแก่ประโยชน์ของ
คนอื)น
1: สิ)งใดกต็ามที)ถูกขายตามตลาดเนื/ อนั/น
สิ)งนั/นรับประทานได้ โดยไม่ต้องถามอะไร
โดยเห็นแก่จิตสาํนึก
1; เพราะว่า ‘แผ่นดินโลกเป็นขององค์
พระผูเ้ป็นเจา้ และบรรดาสรรพสิ$ งในนั น’
1< ถ้าคนใดของพวกเขาที)ไม่เชื) อจะเชิญ
พวกท่านไปในงานเลี/ ยง และพวกท่านเตม็
ใจไป สิ)งใดก็ตามที)ตั/ งไว้ตรงหน้าพวก
ท่าน จงรับประทานเถิด โดยไม่ต้องถาม
อะไรโดยเห็นแก่จิตสาํนึก
1> แต่ถ้าคนใดกล่าวแก่พวกท่านว่า “สิ)ง
นี/ ได้ถูกถวายบูชาแก่พวกรูปเคารพแล้ว”
อย่ารับประทาน เพราะเห็นแก่คนที)แสดง
ให้เห็นนั/น และเพราะเห็นแก่จิตสาํนึก
เพราะว่า ‘แผ่นดินโลกเป็นขององค์พระผู ้
เป็นเจา้ และบรรดาสรรพสิ$ งในนั น’
1? จิตสาํนึกนั/น ข้าพเจ้ากล่าวว่า ไม่ใช่
ของท่านเอง แต่ของอีกคนนั/น ด้วยว่าทาํ

(&:) & คร >:& (&;) มธ 1;:1;-1> (&<) & คร &1:&1 (&>) ลนต 7:7 (&?) & คร >:9
(1@) ลนต &<:< (1&) พบญ 71:7>; & คร &&:17 (11) พบญ 71:1& (17) & คร ;:&1 (19) ฟป 1:9
(1:) & ทธ 9:9 (1;) อพย &?:: (1<) ลก &@:<-> (1>) พบญ &@:&9; & คร >:<, &@ (1?) รม &9:&;
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ไมเสรีภาพของข้าพเจ้าถูกตัดสินโดยจิต
สาํนึกของอีกคนหนึ)งเล่า
7@ เพราะถ้าข้าพเจ้าโดยพระคุณเป็นผู้เข้า
ส่วน ทาํไมข้าพเจ้าจึงถูกกล่าวร้ายเพราะ
สิ)งซึ)งข้าพเจ้าขอบพระคุณสาํหรับมันเล่า
7& เหตุฉะนั/นไม่ว่าพวกท่านจะรับประ-
ทาน หรือจะดื)ม หรือพวกท่านจะทาํอะไร
ก็ตาม จงกระทาํสิ)งสารพัดเพื) อเป็นการ
ถวายสง่าราศีแด่พระเจ้า
71 อย่าเป็นเหตุให้ผู้ใดหลงผิดไป ทั/งต่อ
พวกยิว หรือต่อพวกคนต่างชาติ หรือต่อ
คริสตจักรของพระเจ้า
77 เหมือนที)ข้าพเจ้าพยายามเป็นที)พอใจ
ของคนทั/งปวงในสิ)งสารพัด มิได้เห็นแก่
ประโยชน์ของตัวเอง แต่เห็นแก่ประโยชน์
ของคนจาํนวนมาก เพื)อพวกเขาจะรอดได้

บทที� ��
“ชายเป็นศีรษะของหญิง”

& พวกท่านจงเป็นผู้ปฏิบัติตามแบบของ
ข้าพเจ้า เหมือนอย่างที) ข้าพเจ้าเป็นผู้
ปฏิบัติตามแบบของพระคริสต์ด้วย
1 บัดนี/ ข้าพเจ้าขอชมพวกท่าน พี) น้อง
ทั/งหลาย เพราะพวกท่านระลึกถึงข้าพ
เจ้าในทุกสิ)ง และรักษากฎทั/งหลายตาม
ที) ข้าพเจ้าได้มอบกฎเหล่านั/ นไว้กับพวก
ท่าน
7 แต่ข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกท่านทราบ
ว่า ศีรษะของผู้ชายทุกคนคือพระคริสต์
และศีรษะของผู้หญิงคือผู้ชาย และพระ
เศียรของพระคริสต์คือพระเจ้า
9 ผู้ชายทุกคนที)กาํลังอธิษฐานหรือพยา-

กรณ์ โดยคลุมศีรษะของตนอยู่ กท็าํความ
อัปยศแก่ศีรษะของตน
: แต่ผู้หญิงทุกคนที)กาํลังอธิษฐานหรือ
พยากรณ์ โดยไม่คลุมศีรษะของตน กท็าํ
ความอัปยศแก่ศีรษะของตน เพราะนั)นก็
เหมือนกับว่านางถูกโกนผมเสยีแล้ว
; เพราะว่าถ้าผู้หญิงไม่ได้คลุมศีรษะ จง
ให้นางตัดผมเสียด้วย แต่ถ้าเป็นสิ)งที) น่า
อับอายที) จะให้ ผู้หญิงถูกตัดผมหรือถูก
โกนผมนั/น จงให้นางคลุมศีรษะเสยี
< เพราะผู้ชายไม่ควรจะคลุมศีรษะของตน
จริง ๆ ด้วยเหตุที) ว่าผู้ชายเป็นพระฉาย
และสง่าราศีของพระเจ้า แต่ผู้หญิงนั/น
เป็นสง่าราศีของผู้ชาย
> เพราะว่าผู้ชายไม่ได้มาจากผู้หญิง แต่ผู้
หญิงมาจากผู้ชาย
? และไม่ได้ทรงสร้างผู้ชายไว้เพื)อผู้หญิง
แต่ได้ทรงสร้างผู้หญิงไว้เพื)อผู้ชาย
&@ ด้วยเหตุนี/ เอง ผู้หญิงจึงควรมีสิทธิ
อาํนาจอยู่บนศีรษะของนาง เพราะเหตุ
พวกทูตสวรรค์
&& แต่อย่างไรกต็าม ทั/งผู้ชายกต้็องพึ) ง
พาผู้หญิง และผู้หญิงก็ต้องพึ) งพาผู้ชาย
ในองค์พระผู้เป็นเจ้า
&1 เพราะว่าผู้หญิงนั/นเป็นมาจากผู้ชาย
ฉันใด เช่นกันผู้ชายกเ็กิดมาโดยผู้หญิง
ฉันนั/น แต่สิ)งสารพัดกม็าจากพระเจ้า
&7 จงตัดสนิในพวกท่านเองเถิดว่า เป็น
สิ)งที)เหมาะสมหรือที)ผู้หญิงจะอธิษฐานต่อ
พระเจ้าโดยไม่คลุมศีรษะ
&9 แม้แต่ธรรมชาติเองไม่ได้สอนพวก

(7@) รม &9:; (7&) คส 7:&< (71) รม &9:&7 (77) รม &::1 (&) อฟ ::&
(7) ปฐก 7:&;; ยน &9:1> (9) & คร &1:&@ (:) พบญ 1&:&1 (;) กดว ::&>
(<) ปฐก &:1;; ยก 7:? (>) ปฐก 1:1&; & ทธ 1:&7 (?) ปฐก 1:&> (&&) กท 7:1>
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ท่านหรือว่า ถ้าผู้ชายไว้ผมยาวกเ็ป็นที)น่า
ละอายแก่ตัว
&: แต่ถ้าผู้หญิงไว้ผมยาวกเ็ป็นสง่าราศี
แก่ตัว เพราะว่าได้ประทานผมของนางให้
แก่นางสาํหรับเป็นเครื)องปกคลุม
&; แต่ถ้าผู้ใดดูเหมือนจะชอบโต้แย้ง
พวกเราก็ไม่มีธรรมเนียมอย่างนี/  และ
คริสตจั กรทั/ งหลายของพระเจ้ าก็ไม่มี
เหมือนกัน

พิธีระลึกถึงองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
&< บัดนี/ ในสิ)งนี/ ที)ข้าพเจ้าประกาศแก่พวก
ท่าน ข้าพเจ้าไม่ชมพวกท่านเลย ที)พวก
ท่านมาประชุมกัน ไม่ใช่เพื)อให้ดีขึ/ น แต่
เพื)อให้แย่ลง
&> ด้วยว่าประการแรก เมื)อพวกท่านมา
ประชุมกันในคริสตจักรนั/น ข้าพเจ้าได้ยิน
ว่ามีการแตกก๊กแตกเหล่าในท่ามกลาง
พวกท่าน และข้าพเจ้าเชื)อว่าคงเป็นอย่าง
นั/นอยู่บ้าง
&? เพราะว่าจะต้องมีการขัดแย้งกันบ้าง
ในท่ามกลางพวกท่านด้วย เพื) อว่าคนทั/ง
หลายซึ) งเป็นที) เห็นชอบจะได้ปรากฏเด่น
ขึ/ นท่ามกลางพวกท่าน
1@ เหตุฉะนั/นเมื) อพวกท่านมาประชุม
พร้อมกันในที)แห่งเดียวนั/น ก็ไม่ได้เป็น
เพื) อจะรับประทานพิธีระลึกถึงองค์พระผู้
เป็นเจ้า
1& เพราะว่าในการรับประทานนั/น ทุกคน
รับประทานอาหารของตนเองก่อนคนอื)น
และคนหนึ) งยังหิวอยู่ และอีกคนหนึ) งก็
เมามาย

11 อะไรกัน พวกท่านไม่มีบ้านที)จะกิน
และดื)มหรือ หรือพวกท่านเหยียดหยาม
คริสตจักรของพระเจ้า และทาํให้คนทั/ง
หลายที)ไม่มีอาหารได้รับความอับอายหรือ
ข้าพเจ้าจะว่าอะไรแก่พวกท่าน ข้าพเจ้าจะ
ชมพวกท่านในสิ)งนี/ หรือ ข้าพเจ้าไม่ชม
พวกท่านเลย
17 เพราะว่าข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้
เป็นเจ้าสิ) งซึ) งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับพวก
ท่านแล้วนั/น ว่าพระเยซูเจ้าในคืนเดียวกับ
ที)พระองค์ถูกทรยศนั/น ได้ทรงหยิบขนม-
ปัง
19 และเมื) อพระองค์ทรงขอบพระคุณ
แล้ว พระองค์ทรงหักขนมปังนั/น และตรัส
ว่า “จงรับไปกินเถิด นี)เป็นร่างกายของเรา
ซึ)งถูกหักออกเพื)อพวกท่าน จงกระทาํสิ)งนี/
ให้เป็นที)ระลึกถึงเรา”
1: เมื)อพระองค์ทรงรับประทานแล้ว พระ
องค์ทรงหยิบถ้วยด้วยอาการอย่างเดียว
กันด้วย โดยตรัสว่า “ถ้วยนี/ คือพันธสัญ
ญาใหม่ในโลหิตของเรา พวกท่านดื)มจาก
ถ้วยนี/ เวลาใด พวกท่านกก็ระทาํสิ)งนี/ เพื)อ
เป็นที)ระลึกถึงเรา”
1; เพราะว่าพวกท่านกินขนมปังนี/ และดื)ม
จากถ้วยนี/ บ่อยเท่าใด พวกท่านกป็ระกาศ
การวายพระชนม์ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า
จนกว่าพระองค์จะเสดจ็มา
1< เหตุฉะนั/น ผู้ใดกต็ามที)จะกินขนมปัง
นี/ และดื)มจากถ้วยนี/ ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
อย่างไม่สมควร จะมีความผิดต่อพระกาย
และพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า

(&;) & คร <:&<; & ทธ ;:9 (&>) & คร &:&@-&1; 7:7
(&?) พบญ &7:7; มธ &>:<; ลก 1:7:; &<:&; & ทธ 9:&; 1 ปต 1:&; & ยน 1:&? (1&) 1 ปต 1:&7; ยด &:&1
(11) & คร &@:71; ยก 1:; (17) มธ 1;:1;-1>; & คร &::7 (1;) ยน &9:7 (1<) ยน ;::&
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หน้า 2433& โครินธ์ &&-&1
1> แต่จงให้คนหนึ) งคนใดสาํรวจตนเอง
และจงให้คนนั/ นกินขนมปังนั/ นและดื) ม
จากถ้วยนั/น
1? เพราะว่าคนที)กินและดื)มอย่างไม่สม
ควร กก็ินและดื)มเพื)อนาํพระอาชญามาสู่
ตนเอง โดยไม่ได้พินิจดูพระกายขององค์
พระผู้เป็นเจ้า

ผูร้บัพิธีระลึกถึงองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
อย่างไม่สมควร บา้งก็ป่วย บา้งก็ตาย

7@ ด้วยเหตุนี/ หลายคนในท่ามกลางพวก
ท่านจึงอ่อนกาํลังและป่วยอยู่ และหลาย
คนล่วงหลับไปแล้ว
7& เพราะว่าถ้าพวกเราจะพิจารณาตัวเอง
พวกเราจะไม่ถูกลงโทษ
71 แต่เมื)อพวกเราถูกลงโทษ พวกเราก็
ถูกตีสอนจากองค์พระผู้เป็นเจ้า เพื)อพวก
เราจะไม่ถูกพิพากษาด้วยกันกับโลก
77 เหตุฉะนั/น พี) น้องของข้าพเจ้า เมื)อ
พวกท่านมาร่วมประชุมเพื) อรับประทาน
จงคอยซึ)งกันและกัน
79 และถ้าผู้ใดหิว ก็จงให้เขากินที) บ้าน
เพื)อพวกท่านจะไม่ร่วมประชุมกันจนมาสู่
การพิพากษา และเรื)องอื)น ๆ นั/น ข้าพเจ้า
จะจัดการเมื)อข้าพเจ้ามา

บทที� �*
ของประทานต่าง ๆ ฝ่ายจิตวิญญาณ

& บัดนี/ เกี)ยวกับบรรดาของประทานฝ่าย
จิตวิญญาณนั/น พี) น้องทั/งหลาย ข้าพเจ้า
ไม่อยากให้พวกท่านขาดความรู้
1 พวกท่านทราบแล้วว่า พวกท่านเคยเป็น
คนต่างชาติที) ถู กชักนาํไปยังบรรดารูป

เคารพเหล่านี/ ซึ)งพูดไม่ได้ ตามที)พวกท่าน
เคยถูกนาํไป
7 เหตุฉะนั/นข้าพเจ้าจึงแจ้งให้พวกท่าน
เข้าใจว่า ไม่มีผู้ใดซึ)งพูดโดยพระวิญญาณ
ของพระเจ้าจะเรียกพระเยซูว่า ผู้ที)ถูกสาป
แช่ง และไม่มีผู้ใดสามารถพูดได้ว่าพระ
เยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า นอกจากโดย
พระวิญญาณบริสทุธิ6
9 บัดนี/ ของประทานนั/นมีอยู่หลากหลาย
แต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกัน
: และมีความแตกต่างกันของงานรับใช้
ทั/งหลาย แต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว
กัน
; และมีความหลากหลายของกิจกรรมทั/ง
หลาย แต่พระเจ้าองค์เดียวกันทรงเป็นผู้
กระทาํสารพัดในทุกคน
< แต่การสาํแดงของพระวิญญาณนั/นมีแก่
ทุกคนเพื)อเป็นประโยชน์ร่วมกัน
> ด้วยว่าพระวิญญาณโปรดประทานให้
คนหนึ) งมีถ้อยคาํแห่งสติปัญญา ให้อีก
คนหนึ) งมีถ้อยคาํแห่งความรู้ โดยพระวิญ
ญาณองค์เดียวกัน
? ให้อีกคนหนึ) งมีความเชื) อโดยพระวิญ
ญาณองค์เดียวกัน ให้อีกคนหนึ) งมีของ
ประทานต่าง ๆ ในการรักษาโดยพระวิญ
ญาณองค์เดียวกัน
&@ ให้อีกคนหนึ) งกระทาํการอัศจรรย์
ต่าง ๆ ให้อีกคนหนึ)งพยากรณ์ได้ ให้อีก
คนหนึ)งรู้ จักสงัเกตวิญญาณต่าง ๆ ให้อีก
คนหนึ) งพูดภาษาต่าง ๆ ให้อีกคนหนึ) ง
แปลภาษาต่าง ๆ ได้

(1>) มธ 1;:11; 1 คร &7:: (7&) & ยน &:? (71) สดด ?9:&1 (77) & คร &9:1; (&) & คร &1:9; &9:&, 7<
(1) สดด &&:::; อฟ 1:&& (7) มธ &;:&< (9) รม &1:7->; อฟ 9:9 (:) รม &1:; (;) & คร &::1>
(>) รม &::&9; & คร 1:;-< (?) มก 7:&:; &;:&>; 1 คร 9:&7 (&@) มก &;:&<; กจ 1:9-&&; รม &1:;; & ยน 9:&
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หน้า 2434& โครินธ์ &1

&& แต่สารพัดเหล่านี/  พระวิญญาณองค์
เดียว และอันเดียวกันนั/นทรงกระทาํกิจ
โดยแจกจ่ายแก่ทุกคนตามที)พระองค์ทรง
ประสงค์

คริสเตียนเป็นอวยัวะต่าง ๆ
ของกายเดียวกนั

&1 เพราะว่าร่างกายนั/นเป็นกายเดียว
และมีอวัยวะหลายส่วน และอวัยวะทุก
ส่วนของกายเดียวนั/น ซึ)งเป็นหลายส่วนก็
ยังเป็นกายเดียวกันฉันใด พระคริสต์ก็
ทรงเป็นฉันนั/น
&7 เพราะว่าโดยพระวิญญาณองค์เดียว
พวกเราทุกคนได้รับบัพติศมาเข้าเป็นกาย
เดียว ไม่ว่าพวกเราเป็นพวกยิวหรือพวก
คนต่างชาติ ไม่ว่าพวกเราเป็นทาสหรือไท
และทุกคนถูกทาํให้ดื)มเข้าในพระวิญญาณ
องค์เดียวแล้ว
&9 เพราะว่าร่างกายไม่เป็นอวัยวะเดียว
แต่เป็นหลายอวัยวะ
&: ถ้าเท้าจะกล่าวว่า “เพราะข้าไม่ได้เป็น
มือ ข้าจึงไม่ได้เป็นของร่างกายนั/น” ฉะ
นั/นเท้าจึงไม่เป็นของร่างกายนั/นหรือ
&; และถ้าหูจะกล่าวว่า “เพราะข้าไม่ได้
เป็นตา ข้าจึงไม่ได้เป็นของร่างกายนั/น”
ฉะนั/นหูจึงไม่เป็นของร่างกายนั/นหรือ
&< ถ้าร่างกายทั/งหมดเป็นตา การได้ยิน
จะอยู่ที)ไหน ถ้าร่างกายทั/งหมดเป็นหู การ
ดมกลิ)นจะอยู่ที)ไหน
&> แต่บัดนี/ พระเจ้าได้ทรงตั/ งอวัยวะทุก
ส่วนไว้ในร่างกาย ตามชอบพระทัยของ
พระองค์

&? และถ้าอวัยวะทั/งหมดเป็นอวัยวะเดียว
ร่างกายจะอยู่ที)ไหน
1@ แต่บัดนี/ มีหลายอวัยวะ แต่ยังเป็นร่าง
กายเดียวกัน
1& และตาไม่สามารถกล่าวแก่มือว่า “ข้า
ไม่ต้องการเจ้า” หรืออีกทีศีรษะไม่สา-
มารถกล่าวแก่เท้าว่า “ข้าไม่ต้องการพวก
เจ้า”
11 ไม่เลย ยิ)งกว่านั/นอวัยวะเหล่านั/นของ
ร่างกาย ซึ)งดูเหมือนว่าอ่อนแอกว่า กจ็าํ
เป็น
17 และอวัยวะเหล่านั/นของร่างกาย ซึ) ง
พวกเราคิดว่ามีเกียรติน้อยกว่า พวกเรา
กลับให้เกียรติบริบูรณ์มากขึ/ นแก่อวัยวะ
เหล่านี/  และอวัยวะที)ไม่น่าดูของพวกเรา
กม็ีความน่าดูที)บริบูรณ์มากขึ/ น
19 เพราะว่าอวัยวะที)น่าดูของพวกเราไม่มี
ความต้องการ แต่พระเจ้าได้ทรงทาํให้ร่าง
กายประสานกัน โดยทรงให้เกียรติที)บริ-
บูรณ์มากขึ/ นแก่ส่วนที)เคยขาดเกียรตินั/น
1: เพื)อที)จะไม่มีความแตกแยกกันในร่าง
กาย แต่เพื)ออวัยวะเหล่านั/นจะมีความห่วง
ใยซึ)งกันและกัน
1; และไม่ว่าอวัยวะอันหนึ)งเจบ็ อวัยวะ
ทั/งหมดก็พลอยเจ็บกับอวัยวะนั/น หรือ
อวัยวะอันหนึ) งได้รับเกียรติ อวัยวะทั/ง
หมดกพ็ลอยปีติยินดีกับอวัยวะนั/น
1< บัดนี/ ท่านทั/งหลายเป็นพระกายของ
พระคริสต์ และเป็นอวัยวะต่าง ๆ ของ
พระกายนั/น
1> และพระเจ้าได้โปรดตั/ งบางคนไว้ใน

(&&) ยน 7:>; รม &1:; (&1) รม &1:9-:; กท 7:&; (&7) ยน <:7<; รม 7:11; กท 7:1>
(&>) รม &1:7; & คร &1:1> (1<) รม &1::; อฟ &:17; 9:&1; ::17, 7@; คส &:19
(1>) กดว &&:&<; มก &;:&>; กจ &7:&; รม &1:;, >

 46_1cor.pub 
 page 21

 Saturday, March 25, 2023 10:46 



หน้า 2435& โครินธ์ &1-&7

คริสตจักร ที)หนึ)งคือพวกอัครทูต รองลง
มาคือบรรดาผู้พยากรณ์ ที)สามครูบาอา-
จารย์ทั/งหลาย ต่อจากนั/นการอัศจรรย์
ต่าง ๆ แล้วบรรดาของประทานแห่งการ
รักษาทั/งหลาย การช่วยเหลือต่าง ๆ การ
ครอบครองทั/งหลาย การพูดภาษาต่าง ๆ
1? ทุกคนเป็นอัครทูตหรือ ทุกคนเป็น
ผู้พยากรณ์หรือ ทุกคนเป็นครูบาอาจารย์
หรือ ทุกคนเป็นผู้กระทาํการอัศจรรย์
ต่าง ๆ หรือ
7@ ทุกคนมีบรรดาของประทานแห่งการ
รักษาหรือ ทุกคนพูดภาษาต่าง ๆ หรือ
ทุกคนสามารถแปลได้หรือ
7& แต่จงปรารถนาบรรดาของประทาน
อันดีที)สุดนั/นอย่างจริงจัง และข้าพเจ้ายัง
คงแสดงทางหนึ) งที)ยอดเยี)ยมกว่าแก่พวก
ท่าน

บทที� �2
คุณความดีแห่งความรกัของคริสเตียน
& ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าพูดด้วยภาษาทั/งหลาย
ของมนุษย์และของพวกทูตสวรรค์ และไม่
มีความรัก ข้าพเจ้ากก็ลายเป็นเหมือนฆ้อง
ที)ส่งเสยีงหรือฉาบที)ดังแฉ่งแฉ่ง
1 และถึงแม้ว่าข้าพเจ้ามีของประทานแห่ง
การพยากรณ์ และเข้าใจบรรดาความลึก
ลับ และมีความรู้ทั/งสิ/น และถึงแม้ว่าข้าพ
เจ้ามีความเชื) อทั/งหมด จนข้าพเจ้าสา-
มารถเคลื)อนย้ายบรรดาภูเขาไปได้ และ
ไม่มีความรัก ข้าพเจ้ากไ็ม่มีค่าอะไรเลย
7 และถึงแม้ว่าข้าพเจ้าให้สิ)งของสารพัด
ของข้าพเจ้าเพื) อเลี/ ยงคนยากจน และถึง

แม้ว่าข้าพเจ้ายอมให้ร่างกายของข้าพเจ้า
ถูกไฟเผาเสยี และไม่มีความรัก มันกไ็ม่
เป็นประโยชน์อันใดแก่ข้าพเจ้าเลย
9 ความรักนั/นกอ็ดทนนานและกระทาํคุณ
ให้ ความรักไม่อิจฉา ความรักไม่อวดตัว
ไม่หยิ)งผยอง
: ไม่ประพฤติตัวอย่างไม่เหมาะสม ไม่
แสวงหาประโยชน์ของตนเอง ไม่ถูกยั)วยุ
อย่างง่ายดาย ไม่คิดความชั)วร้าย
; ไม่ปีติยินดีในความชั)วช้า แต่ปีติยินดีใน
ความจริง
< ไม่แคะไค้คุ้ยเขี)ยความผิดของเขา เชื)อ
ในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ มีความหวังอยู่
เสมอ อดทนสิ)งสารพัด
> ความรักจะไม่มีวันล้มเหลว แต่แม้มีคาํ
พยากรณ์ทั/งหลาย คาํพยากรณ์เหล่านั/น
กจ็ะล้มเหลวไป แม้มีการพูดภาษาต่าง ๆ
การพูดภาษาต่าง ๆ นั/นกจ็ะเลิกไป แม้มี
ความรู้  ความรู้ นั/นกจ็ะเลือนหายไป
? ด้วยว่าพวกเรารู้ เพียงส่วนหนึ) ง และ
พวกเรากพ็ยากรณ์เพียงส่วนหนึ)ง
&@ แต่เมื) อสิ)งซึ) งสมบูรณ์แบบมาแล้ว
เวลานั/ นสิ) งซึ) งเป็นเพียงส่วนหนึ) งก็จะสูญ
ไป
&& ตอนที)ข้าพเจ้ายังเป็นเดก็ ข้าพเจ้าเคย
พูดเหมือนอย่างเด็ก ข้าพเจ้าเคยเข้าใจ
เหมือนอย่างเด็ก ข้าพเจ้าเคยคิดเหมือน
อย่างเดก็ แต่เมื)อข้าพเจ้ากลายเป็นผู้ใหญ่
แล้ว ข้าพเจ้ากเ็อาสิ)งทั/งหลายที)เป็นอย่าง
เดก็ออกไปเสยี
&1 เพราะว่าบัดนี/ พวกเราเห็นผ่านทาง

(7&) & คร &9:&, 7? (1) มธ <:11; มก &&:17; ลก &<:; (7) มธ ;:&-1
(9) สภษ &@:&1; กท ::1;; อฟ 9:71 (:) & คร &@:19 (;) รม &:71; 1 ยน &:9
(<) กท ;:1 (?) & คร >:1; &7:&1 (&1) ฟป 7:&1; & ยน 7:1
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หน้า 2436& โครินธ์ &7-&9

กระจกเงาอย่างมืดมัว แต่เวลานั/นหน้าต่อ
หน้า บัดนี/ ข้าพเจ้ารู้ เพียงส่วนหนึ) ง แต่
เวลานั/ นข้าพเจ้าจะรู้ แจ้งเหมือนอย่างที)
ทรงรู้ จักข้าพเจ้าด้วย
&7 และบัดนี/  ความเชื)อ ความหวัง ความ
รักดาํรงอยู่ ทั/งสามสิ)งนี/  แต่ใหญ่ที)สดุของ
สิ)งเหล่านี/ กค็ือความรัก

บทที� �9
จงแสวงหาของประทานที�ยอดเยี�ยมกว่า
& จงติดตามความรัก และจงปรารถนา
บรรดาของประทานฝ่ายจิตวิญญาณ แต่
ยิ)งกว่านั/นเพื)อพวกท่านจะพยากรณ์ได้
1 เพราะว่าผู้หนึ)งผู้ใดที)พูดในภาษาที)ไม่รู้
จัก ไม่ได้พูดกับมนุษย์ แต่ทูลต่อพระเจ้า
เพราะว่าไม่มีมนุษย์คนใดเข้าใจเขาได้ แต่
ในจิตวิญญาณเขาพูดความลึกลับทั/งหลาย
7 แต่ผู้ที)พยากรณ์นั/นพูดกับมนุษย์เพื) อ
การเสริมสร้างให้จาํเริญขึ/ น และเพื)อการ
เตือนสติ และเพื)อการปลอบประโลมใจ
9 ผู้ที)พูดในภาษาที)ไม่รู้ จักนั/นกท็าํให้ตน
เองจาํเริญขึ/ นฝ่ายเดียว แต่ผู้ที)พยากรณ์
นั/นย่อมทาํให้คริสตจักรจาํเริญขึ/ น
: ข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกท่านพูดภาษา
ต่าง ๆ ได้ แต่ยิ) งกว่านั/นให้พวกท่าน
พยากรณ์ได้ เพราะว่าผู้ที)พยากรณ์ได้นั/น
กใ็หญ่กว่าคนที)พูดภาษาต่าง ๆ ได้ เว้น
แต่เขาสามารถแปลได้ เพื) อคริสตจักรจะ
ได้รับการเสริมสร้าง
; บัดนี/  พี)น้องทั/งหลาย ถ้าข้าพเจ้ามาหา
พวกท่านโดยพูดภาษาต่าง ๆ ข้าพเจ้าจะ
เป็นประโยชน์อะไรแก่พวกท่านเล่า เว้น

เสียแต่ข้าพเจ้าจะพูดกับพวกท่านโดยการ
เปิดเผย หรือโดยความรู้  หรือโดยการ
พยากรณ์ หรือโดยหลักคาํสอน
< และแม้แต่สิ)งทั/งหลายที)ไม่มีชีวิตกยั็ง
ส่งเสียงได้ ไม่ว่าปี) หรือพิณเขาคู่ ถ้าพวก
มันไม่ให้มีความแตกต่างกันในเสียงเหล่า
นั/น จะทราบได้อย่างไรว่า อะไรถูกเป่า
หรือถูกดีดเล่า
> เพราะถ้าแตรเปล่งเสยีงไม่ชัดเจน ผู้ใด
เล่าจะเตรียมตัวเองสาํหรับการสู้รบ
? พวกท่านกเ็ป็นเช่นนั/น ถ้าพวกท่านไม่
ใช้ลิ/ นเอ่ยคาํทั/งหลายที) เข้าใจได้ง่าย จะ
ทราบได้อย่างไรว่า สิ)งที)พูดนั/นคืออะไร
เพราะพวกท่านกจ็ะพูดเพ้อตามลมไป
&@ อาจมีเสียงพูดหลายชนิดในโลกนี/
และไม่มีเสียงพูดใด ๆ เลยที)ปราศจาก
เนื/ อความ
&& เหตุฉะนั/นถ้าข้าพเจ้าไม่ทราบความ
หมายของเสยีงพูดนั/น ๆ ข้าพเจ้าจะเป็น
คนเถื)อนแก่คนที)กาํลังพูด และคนที)กาํลัง
พูดนั/นจะเป็นคนเถื)อนแก่ข้าพเจ้า
&1 เช่นเดียวกันพวกท่าน เพราะว่าพวก
ท่านกระตือรือร้นในเรื) องบรรดาของประ
ทานฝ่ายจิตวิญญาณแล้ว ก็จงอุตส่าห์
เพื)อพวกท่านจะเป็นเลิศในการเสริมสร้าง
คริสตจักรให้จาํเริญขึ/ น
&7 เหตุฉะนั/นจงให้คนที)พูดในภาษาที)ไม่
รู้ จัก อธิษฐานขอให้ตนแปลได้
&9 ด้วยว่าถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานในภาษาที)
ไม่รู้ จัก จิตวิญญาณของข้าพเจ้าอธิษฐานก็
จริง แต่ความเข้าใจของข้าพเจ้าก็ไม่เกิด

(&) กดว &&:1:; & คร &1:7&
(1) กจ 1:9 (7) รม &9:&?
(&7) & คร &1:&@
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ผล
&: แล้วเป็นอะไรเล่า ข้าพเจ้าจะอธิษฐาน
ด้วยจิตวิญญาณ และข้าพเจ้าจะอธิษฐาน
ด้วยความเข้าใจด้วย ข้าพเจ้าจะร้องเพลง
ด้วยจิตวิญญาณ และข้าพเจ้าจะร้องเพลง
ด้วยความเข้าใจด้วย
&; มิฉะนั/นเมื)อท่านจะสรรเสริญด้วยจิต
วิญญาณแล้ว คนที)อยู่ในพวกที)รู้ ไม่ถึงจะ
กล่าวว่า “เอเมน” ในการขอบพระคุณ
ของท่านอย่างไรได้ โดยเห็นว่าเขาไม่เข้า
ใจสิ)งที)ท่านพูด
&< ด้วยว่าท่านขอบพระคุณได้ดีกจ็ริง แต่
อีกคนนั/นกไ็ม่จาํเริญขึ/ น
&> ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพ
เจ้า ข้าพเจ้าพูดภาษาต่าง ๆ มากกว่าพวก
ท่านทุกคน
&? ถึงอย่างนั/นในคริสตจักร ข้าพเจ้าขอ
เลือกที)จะพูดสกัห้าคาํด้วยความเข้าใจของ
ข้าพเจ้า เพื)อว่าโดยเสยีงของข้าพเจ้า ข้าพ
เจ้าจะได้สั)งสอนคนอื)นด้วย ดีกว่าที)จะพูด
หนึ)งหมื)นคาํในภาษาที)ไม่รู้ จัก
1@ พี)น้องทั/งหลาย อย่าเป็นเดก็ในความ
เข้าใจ แต่ในเรื) องการคิดปองร้าย พวก
ท่านจงเป็นเด็ก แต่ในความเข้าใจจงเป็น
ผู้ใหญ่
1& ในพระราชบัญญัติมีเขียนไว้แล้วว่า
‘“โดยบรรดาคนต่างภาษาและโดยริมฝี
ปากของคนอื$น ๆ เราจะพูดกบัชนชาตินี 
และถึงแมมี้สิ$ งสารพัดเหล่านั น พวกเขาก็
จะไม่ฟังเรา” องค์พระผูเ้ป็นเจา้ตรสั’
11 เหตุฉะนั/นการพูดภาษาต่าง ๆ จึงมีไว้

เพื)อเป็นหมายสาํคัญ ไม่ใช่แก่คนเหล่านั/น
ที)เชื)อ แต่แก่คนเหล่านั/นที)ไม่เชื)อ แต่การ
พยากรณ์นั/นไม่ใช่สาํหรับคนเหล่านั/นที)ไม่
เชื)อ แต่สาํหรับคนเหล่านั/นที)เชื)อแล้ว
17 เหตุฉะนั/นถ้าทั/งคริสตจักรมาประชุม
พร้อมกันในที)แห่งเดียวนั/น และทุกคน
พูดภาษาต่าง ๆ และมีคนเหล่านั/นที)รู้ ไม่
ถึง หรือคนทั/งหลายที)ไม่เชื)อเข้ามา พวก
เขาจะไม่กล่าวว่าพวกท่านคลั)งไปแล้วหรือ
19 แต่ถ้าทุกคนพยากรณ์ และมีคนที)ไม่
เชื)อ หรือคนที)รู้ ไม่ถึงเข้ามา ทุกคนกท็าํให้
เขารู้ สาํนึก ทุกคนกวิ็นิจฉัยเขา
1: และดังนั/น บรรดาความลับแห่งใจ
ของเขาก็ถูกทาํให้ประจักษ์ และเมื) อซบ
หน้าลง เขาจะนมัสการพระเจ้า และราย
งานว่า พระเจ้าทรงสถิตอยู่ในพวกท่าน
อย่างแท้จริง

ระเบียบในการประชุมนมสัการ
1; จะว่าอย่างไรกัน พี)น้องทั/งหลาย เมื)อ
พวกท่านมาประชุมกัน ทุกคนในพวกท่าน
มีเพลงสดุดีบทหนึ)ง มีหลักคาํสอนหนึ)ง มี
ภาษาหนึ)ง มีการเปิดเผยหนึ)ง มีการแปล
หนึ) ง จงกระทาํทุกสิ)งทุกอย่างเพื) อให้จาํ
เริญขึ/ น
1< ถ้าผู้ใดจะพูดภาษาที)ไม่รู้ จัก จงให้พูด
โดยสองคน หรืออย่างมากที)สุดกส็ามคน
และให้พูดทลีะคน และจงให้คนหนึ)งแปล
1> แต่ถ้าไม่มีคนแปล จงให้ผู้นั/นอยู่
เงียบ ๆ ในคริสตจักร และจงให้ผู้นั/นพูด
กับตัวเอง และทูลต่อพระเจ้า
1? จงให้พวกผู้พยากรณ์พูดสองคนหรือ

(&:) สดด 9<:<; อฟ ::&?; คส 7:&; (&;) พบญ 1<:&:-1;; & พศด &;:7;; นหม ::&7; >:;
(1@) สดด &7&:1; มธ &&:1:; รม &;:&?; & คร 7:&; อฟ 9:&9; ฮบ ::&1-&7; & ปต 1:1 (1&) อสย 1>:&&-&1
(11) มก &;:&< (17) กจ 1:&7 (1:) อสย 9::&9; ดนล 1:9< (1;) & คร &1:<; &9:;; 1 (1?) & คร &1:&@
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หน้า 2438& โครินธ์ &9-&:

สามคน และจงให้อีกคนนั/นวินิจฉัย
7@ ถ้ามีสิ)งใดถูกเปิดเผยแก่อีกคนหนึ) ง
ที) นั) งอยู่ด้วยกัน จงให้คนแรกนั/นนิ)งเสีย
ก่อน
7& เพราะว่าพวกท่านทุกคนพยากรณ์ได้
ทลีะคน เพื)อทุกคนจะได้เรียนรู้  และเพื)อ
ทุกคนจะได้รับการปลอบประโลมใจ
71 และวิญญาณทั/งหลายของพวกผู้พยา-
กรณ์นั/นย่อมอยู่ใต้บังคับของพวกผู้พยา-
กรณ์
77 เพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่ผู้ก่อให้เกิด
ความสบัสน แต่ก่อให้เกิดสนัติสขุ เหมือน
ในบรรดาคริสตจักรของพวกวิสทุธิชนนั/น

ผูห้ญิงควรเรียนรูจ้ากสามีของตน
79 จงให้บรรดาผู้หญิงของพวกท่านนิ)ง
เสียในคริสตจักรทั/งหลาย เพราะว่าไม่ได้
อนุญาตให้พวกเขาพูดได้ แต่พวกเขาได้
รับคาํบัญชาว่าให้เชื) อฟัง ตามที)พระราช
บัญญัติกล่าวไว้นั/นด้วย
7: และถ้าพวกเขาประสงค์ที)จะเรียนรู้สิ)ง
ใด จงให้พวกเขาถามสามีของตนที) บ้าน
เพราะว่าเป็นสิ)งที)น่าอายที)ผู้หญิงทั/งหลาย
จะพูดในคริสตจักร
7; อะไรกัน พระวจนะของพระเจ้าได้
ออกมาจากพวกท่านหรือ หรือพระวจนะ
ของพระเจ้ าได้มาถึ งพวกท่ านแต่พวก
เดียวหรือ
7< ถ้าผู้ใดถือว่าตนเองเป็นผู้พยากรณ์
หรืออยู่ฝ่ายจิตวิญญาณ จงให้ผู้นั/นรับรู้ ว่า
สิ)งทั/งหลายที) ข้าพเจ้าเขียนมาถึงพวกท่าน
นั/นเป็นพระบัญญัติทั/งหลายขององค์พระ

ผู้เป็นเจ้า
7> แต่ถ้าผู้ใดขาดความรู้  กจ็งให้ผู้นั/น
ขาดความรู้ ต่อไป
7? เหตุฉะนั/น พี)น้องทั/งหลาย จงปรารถ-
นาที)จะพยากรณ์ และอย่าห้ามที)จะพูด
ภาษาต่าง ๆ เลย
9@ จงกระทาํทุกสิ)งตามสมควรและให้
เป็นระเบียบเถิด

บทที� �:
ข่าวประเสริฐแห่งการคืนพระชนม์
ของพระคริสตน์าํมาซึ�งความรอด

& ยิ)งกว่านี/  พี)น้องทั/งหลาย ข้าพเจ้าประ
กาศข่าวประเสริฐแก่พวกท่านซึ) งข้าพเจ้า
เคยประกาศแก่พวกท่านแล้ว ซึ)งพวกท่าน
ได้ยอมรับไว้ด้วย และในข่าวประเสริฐนั/น
พวกท่านตั/งมั)นคงอยู่
1 โดยข่าวประเสริฐนั/นพวกท่านได้รับ
ความรอดด้วย ถ้าพวกท่านระลึกอยู่เสมอ
ถึงสิ)งที) ข้าพเจ้าได้ประกาศไว้แก่พวกท่าน
นั/น เว้นเสียแต่พวกท่านได้เชื) ออย่างไร้
ประโยชน์
7 ด้วยว่าข้าพเจ้าได้มอบแก่พวกท่านเป็น
อันดับแรกคือสิ)งซึ) งข้าพเจ้ารับไว้นั/นด้วย
ว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์เพื)อบาป
ของเราทั/งหลาย ตามที) เขียนไว้ในพระ
คัมภีร์
9 และพระองค์ได้ทรงถูกฝังไว้ และพระ
องค์ได้ทรงเป็นขึ/ นมาใหม่ในวันที)สามตาม
ที)เขียนไว้ในพระคัมภีร์
: และพระองค์ได้ถูกเห็นโดยเคฟาส จาก
นั/นโดยสบิสองคนนั/น

(7@) & ธส ::&?-1@ (71) & ยน 9:& (77) & คร &&:&; (79) ปฐก 7:&;; & ทธ 1:&& (7<) 1 คร &@:<
(7?) & คร &1:7& (9@) & คร &9:77 (&) รม 1:&;; 1 คร &:19; กท &:&& (1) รม &:&;; & คร &:1&; กท 7:9
(7) สดด 11:&:; อสย :7::-&1; กจ 7:&> (9) ปฐก &:?-&7; 1 พกษ 1@:>; สดด &;:? (:) มธ 1>:&<; ลก 19:79
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; หลังจากนั/น พระองค์ได้ถูกเห็นโดย
พวกพี) น้องมากกว่าห้าร้อยคนในคราว
เดียว ซึ) งส่วนมากยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี/
แต่บางคนกล่็วงหลับไปแล้ว
< หลังจากนั/น พระองค์ได้ถูกเห็นโดย
ยากอบ จากนั/นโดยอัครทูตทั/งหมด
> และในที)สดุพระองค์ได้ถูกเห็นโดยข้าพ
เจ้าด้วย เหมือนคนหนึ)งที)คลอดก่อนกาํ-
หนด
? ด้วยว่าข้าพเจ้าเป็นผู้น้อยที)สุดในพวก
อัครทูต ที) ไม่สมควรจะถูกเรียกว่าเป็น
อัครทูต เพราะว่าข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสต
จักรของพระเจ้า
&@ แต่โดยพระคุณของพระเจ้า ข้าพเจ้า
เป็นอยู่อย่างที)ข้าพเจ้าเป็นอยู่นี/  และพระ
คุณของพระองค์ซึ)งได้ประทานแก่ข้าพเจ้า
นั/นมิได้ไร้ประโยชน์ แต่ข้าพเจ้าได้ทาํงาน
หนักมากกว่าพวกเขาเสียอีก แต่มิใช่ตัว
ข้าพเจ้า แต่พระคุณของพระเจ้าซึ) งได้ดาํ
รงอยู่กับข้าพเจ้า
&& เหตุฉะนั/นแม้ว่าเป็นตัวข้าพเจ้าหรือ
พวกเขา พวกเรากไ็ด้ประกาศอย่างนั/น
และพวกท่านกไ็ด้เชื)ออย่างนั/น
&1 บัดนี/  ถ้าพระคริสต์ถูกประกาศว่าพระ
องค์ได้ทรงเป็นขึ/ นมาจากความตายแล้ว
เหตุใดบางคนในท่ามกลางพวกท่านจึง
กล่าวว่า การเป็นขึ/ นมาจากความตายนั/น
ไม่มี
&7 แต่ถ้าการเป็นขึ/ นมาจากความตายนั/น
ไม่มี พระคริสต์กไ็ม่ได้ทรงเป็นขึ/ นมา
&9 และถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงเป็นขึ/ นมา

การประกาศของพวกเรานั/นกไ็ร้ประโยชน์
และความเชื) อของพวกท่านก็ไร้ประโยชน์
ด้วย
&: ใช่แล้ว และพวกเราถูกพบว่าเป็นพวก
พยานเทจ็ของพระเจ้า เพราะว่าพวกเราได้
เป็นพยานรับรองพระเจ้าว่า พระองค์ได้
ทรงบันดาลให้พระคริสต์เป็นขึ/ นมาแล้ว
ผู้ซึ) งพระองค์ไม่ได้ทรงบันดาลให้เป็นขึ/ น
มา ถ้าคนตายไม่เป็นขึ/ นมาแล้ว
&; เพราะว่าถ้าคนตายไม่เป็นขึ/ นมา พระ
คริสต์กไ็ม่ได้ทรงถูกบันดาลให้เป็นขึ/ นมา
&< และถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกบันดาล
ให้เป็นขึ/ นมา ความเชื)อของพวกท่านกไ็ร้
ประโยชน์ พวกท่านกยั็งอยู่ในบาปทั/ง
หลายของตน
&> แล้วคนทั/งหลายซึ)งล่วงหลับไปในพระ
คริสต์กพิ็นาศไปด้วย
&? ถ้าในชีวิตนี/ เท่านั/น พวกเรามีความ
หวังในพระคริสต์ พวกเรากเ็ป็นพวกที)น่า
สงัเวชที)สดุของบรรดาคนทั/งปวง

ลําดบัการเป็นขึ� นมาจากความตาย
คือพระคริสตก่์อน แลว้ผูเ้ชื�อทีหลงั

1@ แต่บัดนี/ พระคริสต์ได้ทรงเป็นขึ/ นมา
จากความตายแล้ว และได้ทรงกลายเป็น
ผลแรกของคนทั/ งหลายที) ได้ล่วงหลับไป
แล้วนั/น
1& เพราะว่าโดยมนุษย์คนหนึ)ง ความตาย
ได้อุบัติขึ/ นฉันใด โดยมนุษย์ผู้หนึ) งการ
เป็นขึ/ นมาจากความตายกไ็ด้อุบัติขึ/ นด้วย
ฉันนั/น
11 เพราะว่าในอาดัม คนทั/งสิ/นต้องตาย

(<) ลก 19::@; กจ &:7-9 (>) กจ ?:7->; 11:;; & คร ?:& (?) กจ >:7; 1 คร &1:&&; อฟ 7:>
(&@) มธ &@:1@; รม &::&>; กท 1:>  (&:) กจ 1:19 (&<) รม 9:1: (&>) โยบ &9:&1; สดด &7:7
(&?) & คร 9:?; 1 ทธ 7:&1 (1@) กจ 1:19 (1&) ปฐก 7:&?; อสค &>:9 (11) ยน ::1>-1?
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ฉันใด ในพระคริสต์ คนทั/งสิ/นกจ็ะถูกทาํ
ให้มีชีวิตฉันนั/น
17 แต่ทุกคนตามลาํดับของตนเอง คือ
พระคริสต์ทรงเป็นผลแรก แล้วภายหลัง
คนทั/ งหลายที) เป็นของพระคริสต์ในการ
เสดจ็มาของพระองค์
19 จากนั/นวาระสดุท้ายจะมาถึง เมื)อพระ
องค์จะได้ทรงมอบอาณาจักรไว้แด่พระ
เจ้าคือพระบิดา เมื)อพระองค์จะทรงทาํ
ลายบรรดาการปกครอง และสิทธิอาํนาจ
ทั/งหมด และอานุภาพทั/งสิ/นแล้ว
1: เพราะว่าพระองค์จะต้องทรงปกครอง
จนกว่าพระองค์จะได้ทรงปราบศัตรูทั/งสิ/ น
ให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์
1; ศัตรูตัวสดุท้ายที)จะถูกทาํลายนั/นกค็ือ
ความตาย
1< ด้วยว่าพระองค์ทรงปราบสิ)งสารพัด
ลงใต้พระบาทของพระองค์แล้ว แต่เมื) อ
พระองค์ตรัสว่าสิ) งสารพัดถูกปราบลงใต้
พระองค์นั/น เป็นที)ประจักษ์ชัดว่าพระ
บิดาทรงได้รับการยกเว้น ผู้ซึ)งทรงปราบ
สิ)งสารพัดให้อยู่ใต้พระองค์แล้ว
1> และเมื) อสิ)งสารพัดจะถูกปราบให้อยู่
ใต้พระองค์แล้ว เมื) อนั/นพระบุตรเองจะ
ทรงอยู่ใต้พระบิดาผู้ทรงปราบสิ)งสารพัด
ให้อยู่ใต้พระองค์แล้ว เพื)อพระเจ้าจะทรง
เป็นเอกเป็นใหญ่ในสิ)งสารพัดทั/งปวง

การรบับพัติศมาก็ไรค้วามหมาย
ถา้ไม่มีการเป็นขึ� นมาจากความตาย

1? มิฉะนั/น พวกเขาจะทาํอะไรกัน ผู้ซึ)ง
รับบัพติศมาสาํหรับคนตาย ถ้าคนตายไม่

เป็นขึ/ นมาเลย เหตุไฉนพวกเขาจึงรับบัพ-
ติศมาสาํหรับคนตายเล่า
7@ และเหตุไฉนพวกเราจึงเผชิญกับภัย
อันตรายอยู่ทุกโมงยามเล่า
7& ข้าพเจ้าขอยืนยันโดยอ้างความปีติ
ยินดีของพวกท่าน ซึ)งข้าพเจ้ามีอยู่ในพระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็นเจ้าของพวกเรา
ว่า ข้าพเจ้าตายทุกวัน
71 ถ้าตามลักษณะของมนุษย์ ข้าพเจ้าได้
ต่อสู้กับพวกสตัว์ป่าที)เมืองเอเฟซัสนั/น จะ
เป็นประโยชน์อะไรแก่ข้าพเจ้าเล่า ถ้าคน
ตายไม่ได้เป็นขึ/ นมาอีก ‘จงใหพ้วกเรากิน
และดื$มเถิด เพราะวา่พรุ่งนี พวกเรากต็าย
แลว้’
77 อย่าถูกหลอกลวงเลย การคบหากับ
คนชั)วย่อมทาํให้นิสยัที)ดีเสยีไป
79 จงตื)นขึ/ นสู่ความชอบธรรมและอย่าทาํ
บาปเลย เพราะว่าบางคนไม่มีความรู้ ของ
พระเจ้า ข้าพเจ้ากล่าวสิ)งนี/ เพื) อให้พวก
ท่านละอาย
สภาพรูปกายที�เป็นขึ� นมาจากความตาย
7: แต่บางคนจะกล่าวว่า “คนตายจะเป็น
ขึ/ นมาอย่างไรได้ และพวกเขาจะเป็นขึ/ นมา
ด้วยร่างกายอะไร”
7; ท่านคนเขลาเอ๋ย สิ)งซึ)งท่านหว่านลง
นั/น จะงอกขึ/ นใหม่ไม่ได้ ถ้ามันไม่ตายเสยี
ก่อน
7< และสิ)งซึ)งท่านหว่านลงนั/น ท่านมิได้
หว่านรูปกายที)จะงอกขึ/ น แต่หว่านเมล็ด
เปล่า บางทีสิ)งนั/นจะเป็นข้าวสาลีหรือพืช
อื)น ๆ กด็ี

(17) & ธส 9:&: (19) ดนล 1:99; <:&9 (1:) สดด &&@:& (1;) 1 ทธ &:&@
(1<) สดด >:; (1>) & คร 7:17; &&:7 (7@) 1 คร &&:1; (7&) รม >:7;; & ธส 1:&?
(71) ปญจ 1:19 (77) & คร ::; (79) รม &7:&& (7:) อสค 7<:7 (7;) ยน &1:19
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7> แต่พระเจ้าประทานรูปกายแก่สิ)งนั/น
ตามชอบพระทัยพระองค์ และประทาน
รูปกายแก่ เมล็ดพืชทุกพรรณตามชนิด
ของมัน
7? เนื/ อหนังทั/งปวงไม่ใช่เนื/ ออย่างเดียว
กัน แต่มีเนื/ อมนุษย์อย่างหนึ) ง เนื/ อสัตว์
เดรัจฉานอีกอย่างหนึ)ง เนื/ อปลาอีกอย่าง
หนึ)ง และเนื/ อนกอีกอย่างหนึ)ง
9@ มีร่างกายทั/งหลายแบบฟ้าสวรรค์ และ
มีร่างกายทั/งหลายแบบแผ่นดินโลก แต่
สง่าราศีแห่งร่างกายแบบฟ้าสวรรค์กอ็ย่าง
หนึ) ง และสง่าราศีแห่งร่างกายแบบแผ่น
ดินโลกกอ็ีกอย่างหนึ)ง
9& มีสง่าราศีของดวงอาทิตย์อย่างหนึ) ง
และมีสง่าราศีของดวงจันทร์อีกอย่างหนึ)ง
และมีสง่าราศีของดวงดาวต่าง ๆ อีกอย่าง
หนึ)ง เพราะว่าดาวดวงหนึ)งกแ็ตกต่างจาก
ดาวอีกดวงหนึ)งในสง่าราศี
91 การเป็นขึ/ นมาจากความตายนั/นกเ็ช่น
เดียวกันด้วย มันถูกหว่านลงในความ
เปื) อยเน่า มันถูกทาํให้เป็นขึ/ นมาใหม่ใน
ความไม่เปื) อยเน่า
97 มันถูกหว่านลงในการไร้เกียรติ มันถูก
ทาํให้เป็นขึ/ นมาใหม่ในสง่าราศี มันถูก
หว่านลงในความอ่อนกาํลัง มันถูกทาํให้
เป็นขึ/ นมาใหม่ในฤทธิ6อาํนาจ
99 มันถูกหว่านลงเป็นกายธรรมดา มัน
ถูกทาํให้เป็นขึ/ นมาใหม่เป็นกายวิญญาณ
มีกายธรรมดา และมีกายวิญญาณ
9: และตามที)มีเขียนไว้แล้วว่า ‘มนุษยค์น
แรก คืออาดัม ไดถู้กทําให้เป็นจิตวิญ-

ญาณที$มีชีวิตอยู่’ แต่อาดัมคนหลังนั/นได้
ทรงถูกทาํให้เป็นวิญญาณที)ทาํให้มีชีวิต
9; แต่สิ)งซึ) งเป็นฝ่ายวิญญาณไม่ได้มา
ก่อน แต่สิ)งซึ)งเป็นตามธรรมดาโลกได้มา
ก่อน และสิ)งซึ) งเป็นฝ่ายวิญญาณนั/นมาที
หลัง
9< มนุษย์คนแรกนั/นกาํเนิดจากดินและ
เป็นมนุษย์ดิน มนุษย์ที)สองนั/นเป็นองค์
พระผู้เป็นเจ้าจากสวรรค์
9> มนุษย์ดินผู้นั/นเป็นอย่างไร คนทั/ง
หลายที) เป็นมนุษย์ดินเช่นกันก็เป็นอย่าง
นั/น และมนุษย์สวรรค์ผู้นั/นทรงเป็นอย่าง
ไร คนทั/งหลายที)เป็นมนุษย์สวรรค์เช่นกัน
กเ็ป็นอย่างนั/น
9? และพวกเราได้รับรูปกายของมนุษย์
ดินไว้อย่างไร พวกเรากจ็ะรับรูปกายของ
มนุษย์สวรรค์ไว้อย่างนั/นด้วย
:@ บัดนี/ ข้าพเจ้าขอกล่าว พี)น้องทั/งหลาย
ว่าเนื/ อและเลือดจะรับอาณาจักรของพระ
เจ้าเป็นมรดกไม่ได้ และสิ)งซึ)งเปื) อยเน่าจะ
รับสิ)งซึ)งไม่เปื) อยเน่าเป็นมรดกกไ็ม่ได้
การเปลี�ยนแปลงรูปกายของคริสเตียน

เมื�อพระคริสตเ์สด็จกลบัมา
:& ดูเถิด ข้าพเจ้าขอบอกข้อลึกลับหนึ)ง
แก่พวกท่าน คือพวกเราจะไม่ล่วงหลับ
หมดทุกคน แต่พวกเราทุกคนจะถูก
เปลี)ยนแปลงใหม่
:1 ในชั)วขณะเดียว ในพริบตาเดียว เวลา
เป่าแตรครั/ งสุดท้าย เพราะว่าแตรนั/นจะ
ส่งเสียง และคนทั/งหลายที)ตายไปแล้วจะ
ถูกบันดาลให้เป็นขึ/ นมาปราศจากเปื) อย

(91) ดนล &1:7; มธ &7:97 (97) ฟป 7:1&; คส 7:9 (9:) ปฐก 1:<; ยน ::1&
(9<) ปฐก 1:< (9>) ฟป 7:1@ (9?) ปฐก ::7; รม >:1? (:@) ยน 7:7
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เน่า และพวกเราจะถูกเปลี)ยนแปลงใหม่
:7 เพราะว่าสิ)งซึ)งเปื) อยเน่านี/ ต้องสวมซึ)ง
ไม่เปื) อยเน่า และสิ)งที)จะตายนี/ ต้องสวมสิ)ง
ที)จะไม่มีวันตาย

คริสเตียนทุกคนมีชยัชนะ
เหนือความตายโดยพระเยซูคริสต์

:9 ดังนั/น เมื)อสิ)งซึ)งเปื) อยเน่านี/ จะสวมซึ)ง
ไม่มีวันเปื) อยเน่า และสิ)งที)จะตายนี/ จะสวม
สิ)งที)จะไม่มีวันตาย เมื)อนั/นถ้อยคาํนั/นจะ
สาํเรจ็ซึ)งมีเขียนไว้แล้วว่า ‘ความตายกถ็กู
กลืนไปดว้ยการมีชยั’
:: โอ ความตาย เหล็กในของเจ้าอยู่ที)
ไหน โอ หลุมฝังศพ ชัยชนะของเจ้าอยู่ที)
ไหน
:; เหล็กในของความตายนั/นคือบาป
และฤทธิ6ของบาปนั/นคือพระราชบัญญัติ
:< แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ประทานชัย
ชนะแก่เราทั/งหลายโดยทางพระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา
:> เหตุฉะนั/น พี) น้องที) รักของข้าพเจ้า
พวกท่านจงตั/ งมั)นอยู่ อย่าหวั)นไหว จง
ปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริ-
บูรณ์ทุกเวลา ด้วยว่าท่านทั/งหลายทราบว่า
งานหนักของท่านทั/ งหลายไม่สูญเปล่าใน
องค์พระผู้เป็นเจ้า

บทที� �<
การถวายทรพัยเ์พื�อช่วย

วิสุทธิชนในกรุงเยรูซาเล็ม
& บัดนี/ เกี)ยวกับการถวายทรัพย์เพื)อพวก
วิสทุธิชนนั/น ข้าพเจ้าได้ให้คาํสั)งแก่คริสต
จักรทั/ งหลายแห่งแคว้นกาลาเทียไว้อย่าง

ไร กข็อให้พวกท่านจงกระทาํอย่างนั/น
1 ทุกวันต้นสัปดาห์จงให้ทุกคนในพวก
ท่านเกบ็รวบรวมไว้ต่างหาก ตามที)พระ
เจ้าได้ทรงให้ผู้นั/นจาํเริญ เพื) อจะได้ไม่
ต้องมีการเรี)ยไรเมื)อข้าพเจ้ามา
7 และเมื)อข้าพเจ้ามาถึงแล้ว ผู้ใดกต็าม
ที) พวกท่านจะเห็นชอบโดยจดหมายทั/ ง
หลายของพวกท่าน ข้าพเจ้าจะส่งคนเหล่า
นั/นไปเพื)อนาํของถวายของพวกท่านไปยัง
กรุงเยรูซาเลม็
9 และถ้าสมควรที)ข้าพเจ้าจะไปด้วย คน
เหล่านั/นกจ็ะไปพร้อมกับข้าพเจ้า
เปาโลสญัญาว่าจะไปเยี�ยมชาวโครินธ์
การทกัทายปราศรยั และคําแนะนาํ

: บัดนี/ ข้าพเจ้าจะมาหาพวกท่าน เมื) อ
ข้าพเจ้าจะผ่านเข้าไปในแคว้นมาซิโดเนีย
เพราะว่าข้าพเจ้าตั/ งใจว่าจะผ่านเข้าไปใน
แคว้นมาซิโดเนีย
; และบางทข้ีาพเจ้าอาจจะพักอยู่ ใช่แล้ว
และอยู่ จนถึ งสิ/ นฤดูหนาวกับพวกท่ าน
เพื) อพวกท่านจะได้ส่งข้าพเจ้าไปในการ
เดินทางของข้าพเจ้าไม่ ว่าข้าพเจ้าจะไป
ทางไหนกต็าม
< เพราะว่าบัดนี/ ข้าพเจ้าจะไม่เห็นพวก
ท่านเมื) อผ่านไป แต่ข้าพเจ้าวางใจว่าจะ
ค้างอยู่กับพวกท่านนาน ๆ หน่อย ถ้าองค์
พระผู้เป็นเจ้าโปรด
> แต่ข้าพเจ้าจะคอยอยู่ที)เมืองเอเฟซัสจน
ถึงเทศกาลเพน็เทคอสต์
? เพราะว่ามีประตูกว้างขวางและน่าจะ
เกิดผลเปิดให้แก่ข้าพเจ้า และมีปฎิปักษ์

(:7) 1 คร ::9 (:9) อสย 1::> (::) ฮชย &7:&9 (:;) รม 7:1@ (:<) รม <:1:
(:>) & คร 7:>; 1 ปต 7:&9 (&) กท 1:&@ (1) กจ 1@:< (7) 1 คร 7:&; >:&> (9) 1 คร >:9, &?
(:) 1 คร &:&:-&; (;) กจ &::7 (<) ยก 9:&: (>) ลนต 17:&:-11 (?) กจ &9:1<; &?:?
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หน้า 2443& โครินธ์ &;

อยู่เป็นจาํนวนมาก
&@ บัดนี/ ถ้าทิโมธีมาหา จงให้เขาอยู่กับ
พวกท่านโดยปราศจากความกลัว เพราะ
ว่ าเขาทาํ งานขององค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
เหมือนที)ข้าพเจ้าทาํด้วย
&& เหตุฉะนั/นอย่าให้ผู้ใดเหยียดหยาม
เขา แต่จงช่วยเขาให้เดินทางไปในสนัติสขุ
เพื)อเขาจะมาถึงข้าพเจ้าได้ เพราะข้าพเจ้า
กาํลังคอยเขาพร้อมกับพวกพี)น้องอยู่
&1 เกี)ยวกับพี) น้องของพวกเรา คือ
อปอลโล ข้าพเจ้าได้ปรารถนาอย่างยิ)งที)จะ
ให้เขามาหาพวกท่านพร้อมกับพวกพี) น้อง
แต่ความประสงค์ของเขาไม่ใช่ที)จะมาหา
ในเวลานี/ เลย แต่เขาจะมาเมื) อเขาจะมี
เวลาที)สะดวก
&7 พวกท่านจงเฝ้าระวัง จงยืนมั)นคงใน
ความเชื)อนั/น พวกท่านจงเป็นลูกผู้ชาย จง
เข้มแขง็
&9 จงกระทาํสิ)งสารพัดของพวกท่านด้วย
ความรัก
&: ข้าพเจ้าขอวิงวอนพวกท่าน พี)น้องทั/ง
หลาย (พวกท่านรู้ จักครัวเรือนของ
สเทฟานัส ว่าเป็นผลแรกแห่งแคว้น
อาคายา และว่าพวกเขาได้ตั/งตนเองไว้สาํ
หรับการปรนนิบัติพวกวิสทุธิชน)
&; ให้พวกท่านอยู่ใต้บังคับของคนเช่น
นั/น และต่อทุกคนที)ช่วยกันพร้อมกับพวก
เรา และทาํงานหนัก
&< ข้าพเจ้ากชื็)นชมยินดีในการมาหาของ

สเทฟานัส และฟอร์ทูนาทสั และอาคาย-
คัส เพราะว่าสิ)งซึ)งได้ขาดในส่วนของพวก
ท่านนั/น พวกเขาได้จัดหาให้แล้ว
&> ด้วยว่าพวกเขาทาํให้จิตวิญญาณของ
ข้าพเจ้าและของพวกท่านสดชื) นแล้ว ฉะ
นั/นพวกท่านจงยอมรับคนทั/งหลายที) เป็น
เช่นนั/น
&? คริสตจักรทั/งหลายแห่งแคว้นเอเชีย
ฝากความคิดถึงมายังพวกท่าน อาควิลลา
และปริสสิลลา ฝากความคิดถึงมาก
มายมายังพวกท่านในองค์พระผู้ เป็นเจ้า
พร้อมกับคริสตจักรที)อยู่ในบ้านของพวก
เขา
1@ พี)น้องทุกคนทกัทายปราศรัยพวกท่าน
พวกท่านจงทักทายปราศรัยกันและกัน
ด้วยการจุบอันบริสทุธิ6
1& คาํแสดงความคิดถึงนี/ ของข้าพเจ้า
เปาโลด้วยลายมือของข้าพเจ้าเอง
11 ถ้าผู้ใดไม่รักพระเยซูคริสต์เจ้า กข็อ
ให้ผู้นั/นถูกสาปแช่ง องค์พระผู้เป็นเจ้าจะ
เสดจ็มา
17 ขอพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าของพวกเราสถิตอยู่กับพวกท่าน
เถิด
19 ขอให้ความรักของข้าพเจ้าอยู่กับพวก
ท่านทุกคนในพระเยซูคริสต์ เอเมน [จด-
หมายฉบับแรกถึงชาวโครินธ์ เขียนจาก
เมืองฟีลิปปี ส่งโดยสเทฟานัส และ
ฟอร์ทูนาทสั และอาคายคัส และทโิมธี]
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