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จดหมายฝากฉบบับแรกของเปาโล

ผผผู้เปป็นอบัครทผต

ถถึงครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ

บทนนนำสสสู่ 1 โครรินธธ: จดหมายฝากฉบบับนนนี้ทนที่เปาโลเขนยนถถึงครริสตจบักรทนที่เมมืองโครรินธธ์ไมม่ใชม่
ฉบบับแรกเพราะทม่านกลม่าวไวว้ใน 1 โครรินธธ์ 5:9 ถถึงจดหมายอนกฉบบับทนที่ทม่านเขนยนกม่อนหนว้านบันี้น 
อยม่างไรกก็ตามนนที่กก็เปก็นฉบบับแรกทนที่พระวริญญาณบรริสสุทธริธทรงดลใจทม่านใหว้เขนยนและเปก็นฉบบับทนที่ไดว้
รบับการยอมรบับโดยครริสตจบักรทบันี้งหลายวม่าเปก็นพระคบัมภนรธ์ 1 โครรินธธ์นม่าจะถถูกเขนยนขถึนี้นประมาณปน 
ค.ศ. 59 ตอนใกลว้สรินี้นสสุดการพบักยาวทนที่เมมืองเอเฟซบัสของเปาโล ดถู กริจการ 20:31 และ 1 โครรินธธ์ 
16:5-8

มนหลายเรมืที่องทนที่ถถูกพถูดถถึงในจดหมายฝากฉบบับนนนี้ แตม่ประเดก็นทนที่สสาคบัญกวม่ากก็คมือเรมืที่องความ
ประพฤตริของครริสเตนยน ถถึงแมว้วม่าเปาโลพถูดถถึงความจรริงทนที่เปก็นหลบักคสาสอนสสาคบัญๆเชม่น การเปก็น
ขถึนี้นจากตายและพริธนศนลระลถึก แตม่ปบัญหาหลบักๆทนที่ถถูกพถูดถถึงคมือ การทสาตามเนมืนี้อหนบัง, การไมม่รถูว้จบักโต, 
และความบาปในครริสตจบักร เหก็นไดว้ชบัดวม่ากม่อนหนว้านบันี้นครริสตจบักรทนที่เมมืองโครรินธธ์ไดว้สม่งจดหมายไป
หาเปาโลพรว้อมกบับคสาถามเกนที่ยวกบับการสมรสและอาหารทนที่ถวายแกม่รถูปเคารพ อยม่างไรกก็ตาม ทม่าน
เนว้นเรมืที่องความแตกแยกในครริสตจบักรซถึที่งเกริดจากความเยม่อหยริที่ง ความจองหองและการทสาตามเนมืนี้อ
หนบัง นอกจากนนนี้ทม่านกก็กลม่าวปกปว้องความเปก็นอบัครทถูตของตบัวเองตม่อคนเหลม่านบันี้นทนที่วริพากษธ์วริจารณธ์
ทม่านในเรมืที่องนนนี้



*****

ภนำพรวมของ 1 โครรินธธ 1:บทนนนี้ขถึนี้นตว้นดว้วยคสาพถูดเกรริที่นนสาทนที่เหมาะสม อยม่างไรกก็ตาม 
เปาโลกก็เรริที่มโจมตนปบัญหาเรมืที่องความแตกแยกในครริสตจบักรทบันทน ทม่านยบังบอกดว้วยวม่าสตริปบัญญาของ
มนสุษยธ์นบันี้นเปก็นรองการเทศนาเรมืที่องกางเขน และสรสุปโดยกสาชบับใหว้อวดในองคธ์พระผถูว้เปก็นเจว้าแทนทนที่
จะอวดในความสสาเรก็จของมนสุษยธ์

1 คร 1:1 เปาโล ผผผู้ซซซึ่งพระเจผู้าไดผู้ทรงเรรียกใหผู้เปป็นออัครทผตของพระเยซผครริสตต์ตามพระ
ประสงคต์ของพระเจผู้า และโสสเธเนสผผผู้เปป็นพรีซึ่นผู้องของเรา ตรงขผู้ามกบับธรรมเนทยมของคนตะวบันตก
ททที่ใสตชมืที่อผผผู้เขทยนไวผู้ตอนทผู้ายของจดหมาย เปาโลใสตชมืที่อตบัวเองในฐานะผผผู้เขทยนจดหมายฝากของทตาน
ไวผู้ในตอนตผู้น ทตานจถึงเรริที่มตผู้นวตา “เปาโล ผผผู้ซถึที่งพระเจผู้าไดผู้ทรงเรทยกใหผู้เปป็นอบัครทผตของพระเยซผ
ครริสตธตามพระประสงคธของพระเจผู้า” ตตอมาในจดหมายฝากฉบบับนทร  จะเหป็นไดผู้ชบัดวตาบางคนในค
รริสตจบักรสงสบัยสริทธริอทานาจของเปาโล ดบังนบัรนเปาโลจถึงกลตาวชบัดเจนตบัรงแตตตผู้นวตาความเปป็นอบัครทผต
ของทตานเปป็นมาโดยการทรงเรทยกและพระประสงคธของพระเจผู้า ทตานยบังเอตยถถึงโสสเธเนสในคทา
คทานบับของทตานดผู้วย นทที่นตาจะเปป็นโสสเธเนสททที่เปป็นนายธรรมศาลาททที่เมมืองโครรินธธในชตวงการรบับใชผู้
ของเปาโลททที่นบั ที่นและไดผู้กลบับใจมารบับเชมืที่อพระครริสตธ ตอนททที่เกริดการขตมเหงจากพวกยริว โสสเธเนส
ไดผู้ถผกซผู้อมตตอหนผู้าบบัลลบังกธพริพากษาของกบัลลริโอตามททที่มทบบันทถึกไวผู้ในกริจการ 18:7 ในเวลาอบัน
เหมาะสมเขาไดผู้ไปยบังเมมืองเอเฟซบัสซถึที่งเปป็นทททๆี่ เปาโลเขทยนจดหมายฝากฉบบับนทร  เขานตาจะเปป็นผผผู้
เขทยนตามคทาบอกของเปาโล

1 คร 1:2 เรรียน ครริสตจอักรของพระเจผู้าทรีซึ่เมมืองโครรินธต์ ผผผู้ไดผู้รอับการชชาระใหผู้บรริสสทธริธ
แลผู้วในพระเยซผครริสตต์ ซซซึ่งพระองคต์ไดผู้ทรงเรรียกใหผู้เปป็นวริสสทธริชน ดผู้วยกอันกอับคนทอัทั้งปวงในทสกตชาบล
ทรีซึ่ออกพระนามพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราและของเขา จดหมายฝากฉบบับนทรถผกระบรุ
วตาเขทยนถถึง “ครริสตจบักรของพระเจผู้าททที่เมมืองโครรินธธ” จรุดสทาคบัญในการสตงตตอ (และเกป็บรบักษา) พระ
วจนะของพระเจผู้าในยรุคสมบัยนทรคมือครริสตจบักร จดหมายฝากฉบบับนทรจถึงถผกเขทยนถถึงครริสตจบักรททที่เมมือง
โครรินธธ วลทททที่วตา “ผผผู้ไดผู้รบับการชทาระใหผู้บรริสรุทธริธ แลผู้วในพระเยซผครริสตธ” กป็มทความหมายเหมมือนกบับ   



“ครริสตจบักรของพระเจผู้า” ครริสตจบักรประกอบดผู้วยคนเหลตานบัรนททที่ “ไดผู้รบับการชทาระใหผู้บรริสรุทธริธ แลผู้ว
ในพระเยซผครริสตธ” นบั ที่นคมือถผกททาใหผู้บรริสรุทธริธ แลผู้วในพระองคธ เราจถึงถผก “เรทยกใหผู้เปป็นวริสรุทธริชน” คทา
หลบังนทรมทความหมายตรงตบัววตา ‘ผผผู้ททที่บรริสรุทธริธ ’ หรมือ ‘ผผผู้ททที่ถผกททาใหผู้บรริสรุทธริธ แลผู้ว’ ซถึที่งหมายถถึงทรุกคนททที่
ไดผู้ตผู้อนรบับพระครริสตธแลผู้ว จดหมายฝากฉบบับนทร ยบังมทไปถถึง “คนทบัรงปวงในทรุกตทาบลททที่ออกพระนาม
พระเยซผครริสตธองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราและของเขา” ดผู้วย

1 คร 1:3 ขอพระคสณและสอันตริสสขจากพระเจผู้าพระบริดาของเราและจากพระเยซผ
ครริสตต์เจผู้า จงดชารงอยผยู่กอับทยู่านทอัทั้งหลายเถริด เชตนเดทยวกบับในจดหมายฝากสตวนใหญตของทตาน เปาโล
ขถึรนตผู้นดผู้วยการทผลขอใหผู้ “พระครุณและสบันตริสรุขจากพระเจผู้าพระบริดาของเราและจากพระเยซผ
ครริสตธเจผู้า จงดทารงอยผตกบับทตานทบัรงหลายเถริด” พระครุณททที่เปาโลทผลขอเพมืที่อพวกเขาคมือ พละก ทาลบัง, 
พระพร, กทาลบังใจและความชตวยเหลมือททที่พระเจผู้าทรงมทใหผู้เราหลบังจากททที่เรารอดแลผู้ว ดผ ฮทบรผ 4:16 
ผลลบัพธธของพระครุณของพระเจผู้าคมือ สบันตริสรุขในใจเราซถึที่งเปป็นสริที่งททที่นทาความสรุขททที่แทผู้จรริงมา

1 คร 1:4-6 ขผู้าพเจผู้าขอบพระคสณพระเจผู้าของขผู้าพเจผู้าในเรมืซึ่องทยู่านทอัทั้งหลายเสมอ 
เพราะพระคสณของพระเจผู้าซซซึ่งทรงประทานแกยู่ทยู่านทอัทั้งหลายโดยพระเยซผครริสตต์ 5 เพราะทยู่านทอัทั้ง
หลายพรอัซึ่งพรผู้อมดผู้วยทสกสริซึ่งทสกอยยู่างโดยพระองคต์ คมือพรผู้อมดผู้วยวาจาและความรผผู้ท สกอยยู่าง 6 ดผู้วย
วยู่าพยานเรมืซึ่องพระครริสตต์นอัทั้นเปป็นทรีซึ่รอับรองแนยู่นอนในพวกทยู่านแลผู้ว

กตอนททที่จะกลตาวสริที่งททที่ทตานตผู้องการจะกลตาว อบัครทผตผผผู้นทร ไดผู้บอกพวกเขาวตาทตานขอบพระครุณ
พระเจผู้า “ในเรมืที่องทตานทบัรงหลายเสมอเพราะพระครุณของพระเจผู้าซถึที่งทรงประทานแกตทตานทบัรงหลาย
โดยพระเยซผครริสตธ” พระครุณนบัรนเรริที่มตผู้นตบัรงแตตเราไดผู้รบับความรอดและสมืบตตอมาจนถถึงบบัดนทร  จาก
พระครุณของพระองคธ เราจถึง “พรบัที่งพรผู้อมดผู้วยทรุกสริที่งทรุกอยตางโดยพระองคธ” โดยเฉพาะใน “วาจา
และความรผผู้ทรุกอยตาง” คทาททที่แปลวตา วาจา (ลอกอส) มทความหมายโดยงตายวตา ‘ถผู้อยคทา’ ดบังนบัรนโดย
พระครุณของพระองคธเราจถึงพรบัที่งพรผู้อมอยตางอรุดมในถผู้อยคทาและความรผผู้ ทบัรงหมดนทร เปป็นมาเมมืที่อ
 “พยานเรมืที่องพระครริสตธ” เปป็นททที่รบับรองในตบัวเราแลผู้ว



1 คร 1:7 เพมืซึ่อวยู่าทยู่านทอัทั้งหลายจซงมริไดผู้ขาดของประทานเลย ในขณะทรีซึ่ทยู่านรอคอย
การเสดป็จมาของพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา จรุดประสงคธกป็คมือเพมืที่อททที่พวกเขาจะ “มริไดผู้
ขาดของประทานเลย ในขณะททที่ทตานรอคอยการเสดป็จมาของพระเยซผครริสตธองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าของ
เรา” คทาวตา ขาด คมือ ฮสุสเทะเระโอ คทาททที่แปลวตา ของประทาน (คารริสมา) เปป็นคทาททที่เปาโลใชผู้หลาย
ครบัร งในจดหมายฝากฉบบับนทร เมมืที่อพผดถถึงปบัญหาเรมืที่องของประทานฝตายวริญญาณในครริสตจบักรททที่เมมืองโค
รรินธธ ซถึที่งหมายถถึงของประทานของพระวริญญาณตามททที่มทนริยามไวผู้ใน 1 โครรินธธ 12 ดบังนบัรนเปาโลจถึง
กลตาววตาโดยพระครุณพระเจผู้าพระองคธไดผู้ทรงใหผู้พวกเขามบั ที่งคบั ที่งในดผู้านวาจาและความรผผู้เพมืที่อททที่พวก
เขาจะไมตขาดของประทานฝตายวริญญาณขณะททที่พวกเขารอคอยการเสดก็จมา (ตรงตบัวคมือ อาพอคา
ลสุพซริส ‘วริวรณธ’) ของ “พระเยซผครริสตธองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา” วลทหลบังนทร เปป็นชมืที่อเตป็มๆททที่เหมาะ
สมขององคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา วลทนทรปรากฏแปดสริบสองครบัร งในพระคบัมภทรธใหมต ขผู้อนทรสมืที่อชบัดเจน
ถถึงการเสดป็จกลบับมาแบบไมตคาดคริดของพระองคธ

1 คร 1:8 พระองคต์จะทรงใหผู้ทยู่านมอัซึ่นคงอยผยู่จนถซงทรีซึ่สสด เพมืซึ่อใหผู้ทยู่านปราศจากทรีซึ่ตริใน
วอันของพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา นอกจากนทรอบัครทผตทตานนทร ยบังเขทยนวตาพระเยซผ
ครริสตธองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา “จะทรงใหผู้ทตานมบั ที่นคงอยผตจนถถึงททที่สรุด” คทาวตา ทรีซึ่สสด (เทะลอส) นตา
จะหมายถถึงททที่สรุดปลายของยรุค องคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราจะทรงพริทบักษธรบักษาเราตลอดยรุคสมบัยนทร เพมืที่อ
ใหผู้เรา “ปราศจากททที่ตริในวบันของพระเยซผครริสตธองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา” พระองคธเปป็นผผผู้ทรง
พริทบักษธรบักษาเราไมตใชตตบัวเราเอง วลทททที่พผดถถึง “วบันของพระเยซผครริสตธองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา” เปป็น
วบันททที่พระเยซผจะทรงเอาการปกครองทรุกอยตางของมนรุษยธกลบับคมืนสผตพระองคธเอง นบัที่นเรริที่มตผู้นตบัรงแตต
การรบับขถึรนและตตอดผู้วยยรุคแหตงความทรุกขธเวทนาเขผู้าสผตยรุคพบันปทไปจนถถึงชบั ที่วนริรบันดรธ

1 คร 1:9 พระเจผู้าทรงสอัตยต์ซมืซึ่อ พระองคต์ไดผู้ทรงเรรียกทยู่านใหผู้สอัมพอันธต์สนริทกอับพระ
บสตรของพระองคต์ คมือพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา อบัครทผตผผผู้นทรปริดทผู้ายเนมืรอหาเกรริที่นนทา
ตรงนทรดผู้วยคทาถวายสาธรุการวตา “พระเจผู้าทรงสบัตยธซมืที่อ พระองคธไดผู้ทรงเรทยกทตานใหผู้สบัมพบันธธสนริทกบับ
พระบรุตรของพระองคธ คมือพระเยซผครริสตธองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา” เปป็นความจรริงททที่พระเจผู้าทรง



สบัตยธ์ซมืที่อ บนความจรริงนบัรนเองคมือรากฐานแหตงสามบัคคทธรรมและความสบัมพบันธธททที่เรามทก บับพระเยซผ
ครริสตธองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา

1 คร 1:10 พรีซึ่นผู้องทอัทั้งหลาย ขผู้าพเจผู้าจซงวริงวอนทยู่านในพระนามของพระเยซผครริสตต์องคต์
พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา ขอใหผู้ทยู่านเหป็นพรผู้อมกอันในทางวาจา และไมยู่มรีการแตกแยกกอันระหวยู่างพวก
ทยู่าน แตยู่ขอใหผู้ทยู่านเปป็นนชทั้าหนซซึ่งใจเดรียวกอันในทางความคริดและตอัดสรินอยยู่างเดรียวกอัน หลบังจากไดผู้
ทบักทายและเกรริที่นนทาไปเปป็นททที่เรทยบรผู้อยแลผู้ว อบัครทผตทตานนทรกป็ไมตยอมเสทยเวลาในการเรริที่มจบัดการกบับ
ปบัญหาตตางๆในครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ ปบัญหาททที่สทาคบัญๆคมือความแตกแยกและการแบตงพรรค
แบตงพวกททที่มทคนรายงานใหผู้เปาโลทราบ ทตานจถึงวริงวอนพวกเขาในพระนามพระเยซผครริสตธเจผู้าวตา 
“ขอใหผู้ทตานเหป็นพรผู้อมกบันในทางวาจา และไมตมทการแตกแยกกบันระหวตางพวกทตาน” (คทาททที่แปลวตา 
การแตกแยก (สกริสมา) เปป็นททที่มาของคทาภาษาอบังกฤษ schism) เราเหป็นไดผู้ชบัดถถึงใจททที่ชอบแบตงฝบัก
แบตงฝตายในครริสตจบักรแหตงนทร  เปาโลจถึงหนรุนใจพวกเขาใหผู้ “เปป็นนทราหนถึที่งใจเดทยวกบันในทางความคริด
และตบัดสรินอยตางเดทยวกบัน” ความหมายกป็คมือ ทตานตผู้องการใหผู้พวกเขาคริดเหป็นเหมมือนกบัน หลบักการททที่
สทาคบัญกวตากป็คมือ การหนรุนใจใหผู้มทความเปป็นนทราหนถึที่งใจเดทยวกบันภายในครริสตจบักร

1 คร 1:11 พรีซึ่นผู้องทอัทั้งหลายของขผู้าพเจผู้า คนในครอบครอัวของนางคะโลเอไดผู้เลยู่าเรมืซึ่อง
ของทยู่านใหผู้ขผู้าพเจผู้าฟอังวยู่า เกริดมรีการทสยู่มเถรียงกอันในระหวยู่างพวกทยู่าน เปาโลบอกพวกเขาตรงๆวตา
ทตานไดผู้รบับรายงานจากครอบครบัวของนางคะโลเอ (เหป็นไดผู้ชบัดวตาเปป็นครอบครบัวหนถึที่งในครริสตจบักร
ททที่เมมืองโครรินธธ) วตา “มทการทรุตมเถทยงกบันในระหวตางพวกทตาน” เหป็นไดผู้ชบัดวตาสตรททตานหนถึที่ง (หรมือ
สมาชริกครอบครบัวของนาง) ททที่เมมืองโครรินธธซถึที่งมทนามวตาคะโลเอไดผู้เขทยนหาเปาโลโดยแจผู้งใหผู้ทตาน  
ทราบเกทที่ยวกบับการทะเลาะวริวาทในครริสตจบักร

1 คร 1:12-13 ขผู้าพเจผู้าจซงหมายความวยู่า พวกทยู่านตยู่างกป็กลยู่าววยู่า "ขผู้าพเจผู้าเปป็นศริษยต์
เปาโล" หรมือ "ขผู้าพเจผู้าเปป็นศริษยต์อปอลโล" หรมือ "ขผู้าพเจผู้าเปป็นศริษยต์เคฟาส" หรมือ "ขผู้าพเจผู้าเปป็น
ศริษยต์พระครริสตต์" 13 พระครริสตต์แบยู่งออกเปป็นหลายองคต์แลผู้วหรมือ เขาไดผู้ตรซงเปาโลเพมืซึ่อทยู่านทอัทั้ง
หลายหรมือ ทยู่านไดผู้รอับบอัพตริศมาในนามของเปาโลหรมือ



บางคนในครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธอผู้างวตาตนเปป็นสาวกของเปาโล บางคนกป็ตามอปอลโล 
บางคนกป็ตามเคฟาส (คมือ เปโตร) และบางคนกป็อผู้างตนอยตางนตาเลมืที่อมใสวตาตริดตามพระครริสตธแตต
เพทยงผผผู้เดทยว ไมตมทบบันทถึกโดยตรงวตาอปอลโลหรมือเปโตรเคยไปททที่เมมืองโครรินธธ อยตางไรกป็ตามมทคทา
พผดททที่สมืที่อชบัดเจนวตาอปอลโลเคยมทการรบับใชผู้ททที่นบั ที่นเมมืที่อเปาโลกลตาววตาอปอลโลไดผู้ ‘รดนทรา’ ใน 3:6) 
เปาโลถามกลบับไปตรงๆวตา “พระครริสตธแบตงออกเปป็นหลายองคธแลผู้วหรมือ เขาไดผู้ตรถึงเปาโลเพมืที่อ
ทตานทบัรงหลายหรมือ ทตานไดผู้รบับบบัพตริศมาในนามของเปาโลหรมือ” เหป็นไดผู้ชบัดวตาคทาตอบสทาหรบับ
คทาถามเหลตานทรคมือ ไมต!

1 คร 1:14-15 ขผู้าพเจผู้าขอบพระคสณพระเจผู้าทรีซึ่ขผู้าพเจผู้ามริไดผู้ใหผู้บอัพตริศมาแกยู่ผผผู้หนซซึ่งผผผู้ใดใน
พวกทยู่าน เวผู้นแตยู่ครริสปอัสและกายออัส 15 ดอังนอัทั้น จซงไมยู่มรีผผผู้ใดกลยู่าวไดผู้วยู่า ขผู้าพเจผู้าไดผู้ทชาพริธรีบอัพตริศมา
ในนามของขผู้าพเจผู้าเอง

อบัครทผตทตานนทร ใสตความเหป็นเขผู้าไปวตาทตานขอบพระครุณพระเจผู้าททที่ทตานไดผู้ใหผู้บบัพตริศมาแกตผผผู้
เชมืที่อททที่เมมืองโครรินธธแคตหยริบมมือเดทยวเทตานบัรน เชตน “ครริสปบัส, กายอบัส” และ “ครอบครบัวของสเทฟานบั
ส” ครริสปบัสททที่ถผกเอตยถถึงตรงนทร เคยเปป็นนายธรรมศาลาททที่เมมืองโครรินธธ เราไมตทราบมากนบักเกทที่ยวกบับ
กายอบัสนอกจากวตาเขาเปป็นเจผู้าบผู้านของเปาโลตอนททที่ทตานเดรินทางรอบสองไปททที่เมมืองโครรินธธตามททที่
มทบอกไวผู้ในโรม 16:23 เราไมตทราบในททที่อมืที่นอทกเกทที่ยวกบับสเทฟานบัส

1 คร 1:16-17 ขผู้าพเจผู้าไดผู้ใหผู้บอัพตริศมาแกยู่ครอบครอัวของสเทฟานอัสดผู้วย แตยู่นอกจากคน
เหลยู่านอัทั้นแลผู้ว ขผู้าพเจผู้าไมยู่ทราบวยู่าขผู้าพเจผู้าไดผู้ใหผู้บอัพตริศมาแกยู่ผผผู้ใดอรีกบผู้าง 17 เพราะวยู่าพระครริสตต์
มริไดผู้ทรงใชผู้ขผู้าพเจผู้าไปเพมืซึ่อใหผู้เขารอับบอัพตริศมา แตยู่เพมืซึ่อใหผู้ประกาศขยู่าวประเสรริฐ แตยู่มริใชยู่ดผู้วยชอัทั้นเชริง
ฉลาดในการพผด เกรงวยู่าเรมืซึ่องกางเขนของพระครริสตต์จะหมดฤทธริธเดช

จากจรุดนทร เปป็นตผู้นไปเปาโลจะเรริที่มพผดถถึงความจรริงประการหนถึที่งททที่ลถึกซถึร งมากยริที่งขถึรน ทตาน
กลตาววตาพระครริสตธมริไดผู้ทรงใชผู้ทตานมาใหผู้บบัพตริศมาแตตใชผู้ทตานมาประกาศขตาวประเสรริฐ นบัที่นคมือจรุด
ประสงคธของทตาน เหป็นไดผู้ชบัดวตาบางคนททที่เมมืองโครรินธธมบัวแตตเถทยงกบันวตาใครใหผู้บบัพตริศมาพวกเขา
และชอบคนหนถึที่งมากกวตาอทกคน เปาโลชทร ใหผู้เหป็นชบัดเจนวตา การรบับใชผู้ททที่แทผู้จรริงของทตานคมือ การ



ประกาศขตาวประเสรริฐ “มริใชตดผู้วยชบัรนเชริงฉลาดในการพผด เกรงวตาเรมืที่องกางเขนของพระครริสตธจะ
หมดฤทธริธ เดช”

เปาโลไมตไดผู้หมายความวตาการเทศนาททที่ดทนบัรนไมตตผู้องใชผู้สตริปบัญญา แตตทตานพผดถถึงแนวคริดททที่
แพรตหลายของพวกกรทกในสมบัยนบัรนททที่ใหผู้ความสทาคบัญกบับหลบักปรบัชญาและสตริปบัญญาแบบกรนก
คลาสสริก (classical Greek) การเทศนาของทตานไมตไดผู้พถึที่งพาสตริปบัญญาแบบนบัรนเลย เดทดี๋ยวเราจะเหป็น
ในไมตชผู้าวตาการเทศนาของทตานใชผู้ความเรทยบงตายและความจรริง

1 คร 1:18 คนทอัทั้งหลายทรีซึ่กชาลอังจะพรินาศกป็เหป็นวยู่าการประกาศเรมืซึ่องกางเขนเปป็นเรมืซึ่องโงยู่ 
แตยู่พวกเราทรีซึ่รอดเหป็นวยู่าเปป็นฤทธานสภาพของพระเจผู้า ถถึงแมผู้วตาทตานอาจไมตไดผู้หมายถถึงพวกผผผู้อตาน
ของทตานททที่กรรุงเอเธนสธโดยตรงซถึที่งอวดอผู้างในเรมืที่องสตริปบัญญา แตตนบัที่นกป็เปป็นตบัวอยตางของทบัศนคตริททที่
แพรตหลายในสมบัยนบัรน ดผ กริจการ 17:32 ทบัศนคตริดบังกลตาวไดผู้สตงผลกระทบตตอบางคนในครริสตจบักร
ในฐานะเปป็นสตวนหนถึที่งของจริตวริญญาณแหตงยรุคสมบัยและภผมริภาคดบังกลตาว เมมืองโครรินธธอยผตตอนใตผู้
ของกรรุงเอเธนสธและไดผู้รบับอริทธริพลจากแนวคริดความเหนมือกวตาในดผู้านสตริปบัญญาแบบปลอมๆซถึที่ง
เปป็นลบักษณะเฉพาะตบัวของวบัฒนธรรมกรทก สทาหรบับคนกลรุตมดบังกลตาว “คนทบัรงหลายททที่ก ทาลบังจะพรินาศ
กป็เหป็นวตาการประกาศเรมืที่องกางเขนเปป็นเรมืที่องโงต” เราจทาไดผู้วตาเปาโลถผกเรทยกวตาเปป็น ‘คนพผดเพผู้อเจผู้อ’
(คนบผู้านนอก) ในสายตาของพวกมบันสมองแหตงกรรุงเอเธนสธ (กริจการ 17:18) คทาททที่แปลวตา เรมืซึ่องโงยู่ 
(โมเรนย) เปป็นททที่มาของคทาภาษาอบังกฤษ moronic อยตางไรกป็ตาม “พวกเราททที่รอดเหป็นวตาเปป็นฤทธานรุ
ภาพของพระเจผู้า” พวกคนมทปบัญญาไมตเขผู้าใจขตาวประเสรริฐ แตตคนททที่รอดแลผู้วกป็เขผู้าใจถถึงฤทธริธ เดช
แหตงการประกาศเรมืที่องกางเขน

1 คร 1:19 เพราะมรีคชาเขรียนไวผู้แลผู้ววยู่า `เราจะทชาลายสตริปอัญญาของคนมรีปอัญญา และ
จะทชาใหผู้ความเขผู้าใจของคนทรีซึ่เขผู้าใจสผญสริทั้นไป' ในการเผชริญหนผู้ากบับสตริปบัญญาแบบปลอมๆของ
วบัฒนธรรมกรทกททที่แพรตหลาย เปาโลไดผู้ยกคทาพผดจากอริสยาหธ 29:14 “เราจะททาลายสตริปบัญญาของคน
มทปบัญญา และจะททาใหผู้ความเขผู้าใจของคนททที่เขผู้าใจสผญสริรนไป”



1 คร 1:20 คนมรีปอัญญาอยผยู่ทรีซึ่ไหน บอัณฑริตอยผยู่ทรีซึ่ไหน นอักโตผู้ปอัญหาแหยู่งยสคนรีทั้อยผยู่ทรีซึ่ไหน 
พระเจผู้ามริไดผู้ทรงกระทชาปอัญญาของโลกนรีทั้ใหผู้โฉดเขลาไปแลผู้วหรมือ เปาโลถามตตอไปอยตางมท
วาทศริลปธโดยอาจถอดความจากอริสยาหธ 33:18 วตา “คนมทปบัญญาอยผตททที่ไหน บบัณฑริตอยผตททที่ไหน นบักโตผู้
ปบัญหาแหตงยรุคนทรอยผตททที่ไหน พระเจผู้ามริไดผู้ทรงกระททาปบัญญาของโลกนทร ใหผู้โฉดเขลาไปแลผู้วหรมือ” 
ทตานอาจไมตไดผู้ก ทาลบังเผชริญหนผู้ากบับแนวคริดสตริปบัญญาจอมปลอมของพวกกรทกเทตานบัรนแตตกบับการ
หลงตบัววตาชอบธรรมของพวกธรรมาจารยธยริวอทกดผู้วย ประเดป็นททที่สทาคบัญกวตากป็คมือวตา สตริปบัญญาททที่โลก
คริดเอาเองเปป็นเรมืที่องโฉดเขลาจทาเพาะพระเจผู้า

1 คร 1:21 เพราะตามเรมืซึ่องทรีซึ่เปป็นพระสตริปอัญญาของพระเจผู้าแลผู้ว โลกจะรผผู้จอักพระเจผู้า
โดยปอัญญาไมยู่ไดผู้ พระเจผู้าทรงพอพระทอัยทรีซึ่จะชยู่วยคนทรีซึ่เชมืซึ่อใหผู้รอดโดยการเทศนาทรีซึ่โงยู่เขลานอัทั้น 
พวกคนฉลาดของโลกนทรและพวกถมือตบัววตามทปบัญญาโดยปบัญญาจอมปลอมของตน “รผผู้จบักพระเจผู้าไมต
ไดผู้” ดผู้วยเหตรุนทร  “พระเจผู้าทรงพอพระทบัยททที่จะชตวยคนททที่เชมืที่อใหผู้รอดโดยการเทศนาททที่โงตเขลานบัรน” ขผู้อ
นทรสมืที่อวตาพวกคนมทปบัญญาในสมบัยนบัรนดผถผกเหยทยดหยามการเทศนา พวกเขาฉลาดเกรินกวตาททที่จะฟบังคทา
เทศนา พวกเขาชอบสนทนาประเดป็นปรบัชญาอบันลถึกซถึร งโดยใชผู้ศบัพทธสผงๆมากกวตา

ทางของพระเจผู้านบัรนไมตยรุตงยาก: การเทศนา นบัที่นเปป็นแผนการของพระเจผู้าททที่จะชตวยคนททที่เชมืที่อ
ใหผู้รอด คทาททที่แปลวตา การเทศนา (เครสุกมา) หมายถถึงการปตาวประกาศแกตสาธารณชนโดยผผผู้แจผู้งขตาว 
นทที่สมืที่อใหผู้เหป็นถถึงเปลตงเสทยงเหมมือนเปตาแตร (อริสยาหธ 58:1) มทความแตกตตางระหวตางการสอนและการ
เทศนา มทอาจารยธมากมายททที่ขถึรนไปยมืนบนธรรมาสนธและแสรผู้งตบัวเปป็นนบักเทศนธ พระวริญญาณของ
พระเจผู้าทรงนทาพาคนของพระเจผู้าใหผู้เปลตงเสทยงของตนเหมมือนเปตาแตร คมือ การรผู้องออกไปดบังๆ
และแสดงใหผู้ประชาชนของพระองคธเหป็นความบาปของตน

1 คร 1:22 เปาโลจถึงชทร ใหผู้เหป็นขผู้อความททที่เปป็นจรริงสองประการเกทที่ยวกบับคนทบัรงสองพวก 
ดผู้วยวยู่าพวกยริวเรรียกรผู้องหมายสชาคอัญและพวกกรรีกเสาะหาปอัญญา ชนชาตริยริวตบัรงแตตอบับราฮบัมเรมืที่อยมา
แสวงหาหมายสทาคบัญ ดผ ปฐมกาล 15:8, มบัทธริว 12:38, 16:1, ยอหธน 6:30 สตวนประวบัตริศาสตรธกรทกกป็
เตป็มไปดผู้วยนบักปรบัชญาททที่เสาะหาปบัญญา



1 คร 1:23 แตยู่พวกเราประกาศเรมืซึ่องพระครริสตต์ผผผู้ทรงถผกตรซงทรีซึ่กางเขนนอัทั้น ออันเปป็นสริซึ่ง
ทรีซึ่ใหผู้พวกยริวสะดสด และพวกกรรีกถมือวยู่าเปป็นเรมืซึ่องโงยู่ ในทางกลบับกบัน เปาโลประกาศวตาพวกทตาน
ประกาศ “พระครริสตธผผผู้ทรงถผกตรถึงททที่กางเขน” นบั ที่นคมือแกตนแทผู้และฤทธริธ เดชแหตงขผู้อความททที่พวกเขา
ประกาศ จรริงๆแลผู้วสทาหรบับพวกยริวททที่ใจแขป็งกระดผู้างและคริดวตาตนชอบธรรม การเทศนาดบังกลตาวกป็
เปป็นหรินสะดรุด (ความหมายตรงตบัวคมือ เปป็นเรมืที่องอบัปยศ) ผผผู้พยากรณธอริสยาหธไดผู้พผดถถึงเรมืที่องนทร ไวผู้ในอริส
ยาหธ 8:14 และ 28:16 ซถึที่งเปาโลยกขผู้อความมาในโรม 9:33 แนตนอนททที่เหมมือนเรมืที่องททที่เกริดขถึรนททที่กรรุง
เอเธนสธไดผู้แสดงใหผู้เหป็นเปป็นตบัวอยตาง (กริจการ 17:18,32) พวกกรทกททที่มทปบัญญามองวตาการเทศนาดบัง
กลตาวเปป็นเรมืที่องโงต

1 คร 1:24 อยตางไรกป็ตาม แตยู่สชาหรอับผผผู้ทรีซึ่พระเจผู้าทรงเรรียกนอัทั้น ทอัทั้งพวกยริวและพวกกรรีก
การประกาศพระครริสตต์ผผผู้ทรงถผกตรถึงททที่กางเขนกป็เปป็นฤทธานสภาพและพระปอัญญาของพระเจผู้า คทาททที่
แปลวตา ทรงเรรียก (คะเลทอส) มทความหมายวตา ‘เชริญมา’ ในกรณทนทรคมือ เชริญมาสผตความรอด เปป็น
ความจรริงททที่ใครใครตมากป็มาไดผู้

1 คร 1:25 เปาโลจถึงกลตาวสริที่งททที่ชบัดเจน เพราะความเขลาของพระเจผู้ายอังมรีปอัญญายริซึ่ง
กวยู่าปอัญญาของมนสษยต์ และความอยู่อนแอของพระเจผู้ากป็ยอังเขผู้มแขป็งยริซึ่งกวยู่ากชาลอังของมนสษยต์ ใน
พระเจผู้าไมตมทสริที่งททที่เรทยกวตาความโงตเขลาหรมือความอตอนแอ แตตเปาโลกป็พผดถถึงสองสริที่งนทร  เพราะถถึง
แมผู้วตาจะมทความโงตเขลาหรมือความอตอนแอในพระเจผู้า แตตมบันกป็จะททาใหผู้สตริปบัญญาหรมือวตากทาลบังททที่ยริที่ง
ใหญตททที่สรุดของมนรุษยธดผดผู้อยลงไปถนบัดตา เราจถึงเหป็นถถึงพระปบัญญาและความทรงสรรพพลานรุภาพ
ของพระเจผู้า

1 คร 1:26-29 พรีซึ่นผู้องทอัทั้งหลาย จงพริจารณาดผวยู่า พวกทยู่านทรีซึ่พระเจผู้าไดผู้ทรงเรรียกมานอัทั้นเปป็น
คนพวกไหน มรีนผู้อยคนทรีซึ่โลกนริยมวยู่ามรีปอัญญา มรีนผู้อยคนทรีซึ่มรีอชานาจ มรีนผู้อยคนทรีซึ่มรีตระกผลสผง 27 แตยู่
พระเจผู้าไดผู้ทรงเลมือกสริซึ่งทรีซึ่โลกถมือวยู่าโงยู่เขลา เพมืซึ่อจะทชาใหผู้คนมรีปอัญญาออับอาย และพระเจผู้าไดผู้ทรง
เลมือกสริซึ่งทรีซึ่โลกถมือวยู่าอยู่อนแอ เพมืซึ่อทชาใหผู้คนทรีซึ่แขป็งแรงออับอาย 28 พระเจผู้าไดผู้ทรงเลมือกสริซึ่งทรีซึ่โลกถมือวยู่า



ตชซึ่าตผู้อย และสริซึ่งทรีซึ่ถผกดผหมริซึ่น ทอัทั้งทรงเลมือกสริซึ่งเหลยู่านอัทั้นซซซึ่งยอังมริไดผู้เกริดเปป็นตอัวจรริงดผู้วย เพมืซึ่อจะไดผู้
ทชาลายสริซึ่งซซซึ่งเปป็นตอัวจรริงอยผยู่แลผู้ว 29 เพมืซึ่อมริใหผู้เนมืทั้อหนอังใดๆอวดตยู่อพระพอักตรต์พระองคต์ไดผู้

เปาโลจถึงเอตยถถึงความจรริงอทกประการของความเชมืที่อแบบครริสเตทยน “มทนผู้อยคนททที่โลกนริยม
วตามทปบัญญา มทนผู้อยคนททที่มทอทานาจ มทนผู้อยคนททที่มทตระกผลสผง” ททที่บบังเกริดใหมตแลผู้ว สมบัยนบัรนเปป็นแบบนทรยบัง
ไงสมบัยนทรกป็ยบังเปป็นเหมมือนเดริม พวกปบัญญาชนและชนชบัรนสผงของโลกนทรสตวนใหญตแลผู้วไมตยอมรบับ
ขตาวประเสรริฐ อยตางไรกป็ตามพระเจผู้าโดยพระปบัญญาอบันไมตรผผู้สริรนสรุดของพระองคธไดผู้ทรงเลมือก (1) 
“สริที่งททที่โลกถมือวตาโงตเขลา เพมืที่อจะททาใหผู้คนมทปบัญญาอบับอาย” พระองคธไดผู้ทรงเลมือก (2) สริที่งททที่โลก
ถมือวตาอม่อนแอ (คนเหลตานบัรนททที่ไมตมทอทานาจ) เพมืที่อททาใหผู้คนแขป็งแรงอบับอาย พระองคธไดผู้ทรงเลมือก (3) 
สริที่งททที่โลกถมือวตาตสที่าตว้อย (คนธรรมดาสามบัญ) และ (4) สริที่งททที่โลกดถูหมริที่น (พวกคนททที่อยผตชนชบัรนตทที่ากวตา) 
เพมืที่อททาลายอทานาจเหลตานบัรนททที่มทอยผตในโลก

ความหมายกป็คมือวตาพระเจผู้าไดผู้ทรงเลมือกคนสามบัญธรรมดาโดยผตานเลยพวกชนชบัรนสผงททที่มท
อทานาจและชาตริตระกผลดท “เพมืที่อมริใหผู้เนมืรอหนบังใดๆอวดตตอพระพบักตรธพระองคธไดผู้” ความรอดของเรา
จถึงเปป็นมาจากพระเจผู้าลผู้วนๆและไมตไดผู้เกริดจากฝทมมือเราเลย สตวนการทรงเลมือกททที่ถผกพผดถถึงในททที่นทร ไมต
ไดผู้หมายถถึงการทรงเลมือกคนๆหนถึที่งใหผู้มารบับความรอด แตตหมายถถึงการทรงเลมือกคนเปป็นกลรุตม 
พระเจผู้าไดผู้ทรงเลมือกคนสามบัญธรรมดาใหผู้เขผู้าสผตอาณาจบักรของพระองคธ โดยทรงเมรินชนชบัรนสผง ผผผู้มท
อทานาจและคนอวดดทสตวนใหญตในสบังคม

1 คร 1:30-31 โดยพระองคต์ทยู่านจซงอยผยู่ในพระเยซผครริสตต์ เพราะพระเจผู้าทรงตอัทั้งพระองคต์
ใหผู้เปป็นปอัญญา ความชอบธรรม การแยกตอัทั้งไวผู้ และการไถยู่โทษ สชาหรอับเราทอัทั้งหลาย 31 เพมืซึ่อใหผู้เปป็น
ไปตามทรีซึ่เขรียนวยู่า `ใหผู้ผผผู้โอผู้อวด อวดองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า'

ดผู้วยเหตรุนทร เราจถึงอยผตในพระเยซผครริสตธ “โดยพระองคธ” (โดยพระเจผู้า) เพราะพระเจผู้าพระเยซผ
จถึงทรงเปป็น (1) ปบัญญา, (2) ความชอบธรรม, (3) การแยกตบัรงไวผู้ และ (4) การไถตโทษ สทาหรบับเรา
ทบัรงหลาย ถถึงแมผู้วตาเราไมตไดผู้มทชาตริตระกผลดท ไมตมทการศถึกษาสผง และไมตไดผู้มทฐานะดทเมมืที่อเททยบกบับโลก 
แตตพระครริสตธกป็ทรงเปป็นปบัญญา ความชอบธรรม การแยกตบัรงไวผู้ และการไถตโทษสทาหรบับเราทบัรง



หลาย จรุดประสงคธททที่สทาคบัญกวตากป็คมือ “ใหผู้ผผผู้โอผู้อวด อวดองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้า” ซถึที่งเปาโลยกมาจากเยเร
มทยธ 9:23-24 พระเจผู้าทรงเตรทยมการไวผู้เพมืที่อมริใหผู้เราอวดอผู้างอะไรไดผู้ในความรอดของเรา เราอวดไดผู้
แตตพระเจผู้าเทตานบัรน เราไมตมทคตาอะไรเลยตอนททที่พระองคธทรงชตวยเราใหผู้รอด ดบังนบัรนขอสงตาราศทจงมท
แดตพระเจผู้า

*****

ภนำพรวมของ 1 โครรินธธ 2: เปาโลเปรนยบเทนยบแหลม่งทนที่มาของขม่าวประเสรริฐกบับสตริปบัญญา
ของมนสุษยธ์ตม่อไป ขม่าวประเสรริฐตบันี้งอยถูม่บนฤทธริธเดชของพระเจว้า, พระวริญญาณของพระเจว้า และ
พระทบัยของพระครริสตธ์ 

1 คร 2:1-2 พรีซึ่นผู้องทอัทั้งหลาย เมมืซึ่อขผู้าพเจผู้ามาหาทยู่าน ขผู้าพเจผู้ามริไดผู้มาเพมืซึ่อประกาศสอักขรี
พยานของพระเจผู้าแกยู่ทยู่านทอัทั้งหลาย ดผู้วยถผู้อยคชาออันไพเราะหรมือดผู้วยสตริปอัญญา 2 เพราะขผู้าพเจผู้า
ตอัทั้งใจวยู่าจะไมยู่แสดงความรผผู้เรมืซึ่องใดๆในหมผยู่พวกทยู่านเลยเวผู้นแตยู่เรมืซึ่องพระเยซผครริสตต์ และการทรีซึ่
พระองคต์ทรงถผกตรซงทรีซึ่กางเขน

เปาโลกลตาวตตอไปเหมมือนในบทททที่แลผู้วโดยเตมือนพทที่นผู้องททที่เมมืองโครรินธธวตาการททที่ทตานมาหา
พวกเขานบัรนไมตไดผู้มา “ดผู้วยถผู้อยคทาอบันไพเราะหรมือดผู้วยสตริปบัญญา” ความหมายกป็คมือวตา ทตานไมตไดผู้
มาพรผู้อมกบับทบักษะในการพผดหรมือสตริปบัญญาในดผู้านปรบัชญาตตางๆของพวกปบัญญาชนชาวกรทก 
ทตานแคตมาประกาศสบักขทพยานของพระเจผู้าแกตพวกเขา นอกจากนทรทตานตบัรงใจแลผู้ววตาทตานจะไมตพผด
เรมืที่องอมืที่นเลยนอกจาก “เรมืที่องพระเยซผครริสตธ และการททที่พระองคธทรงถผกตรถึงททที่กางเขน”  ทตานมทจรุด
โฟกบัสเดทยวและนบัที่นคมือฤทธริธ เดชแหตงกางเขน

1 คร 2:3-5 และเมมืซึ่อขผู้าพเจผู้าอยผยู่กอับทยู่านทอัทั้งหลาย ขผู้าพเจผู้ากป็อยู่อนกชาลอัง มรีความกลอัวและ
ตอัวสอัซึ่นเปป็นออันมาก 4 คชาพผดและคชาเทศนาของขผู้าพเจผู้า ไมยู่ใชยู่คชาทรีซึ่เกลรีทั้ยกลยู่อมดผู้วยสตริปอัญญาของ
มนสษยต์ แตยู่เปป็นคชาซซซึ่งไดผู้แสดงพระวริญญาณและพระเดชานสภาพ 5 เพมืซึ่อความเชมืซึ่อของทยู่านจะไมยู่ไดผู้
อาศอัยสตริปอัญญาของมนสษยต์ แตยู่อาศอัยฤทธริธเดชของพระเจผู้า



ตรงขผู้ามกบับพวกนบักปรบัชญากรทกททที่ใชผู้คทาพผดไพเราะและโวหารดท เปาโลกลตาววตาทตานอยผตกบับ
พทที่นผู้องททที่โครรินธธแบบ “อตอนกทาลบัง มทความกลบัวและตบัวสบัที่นเปป็นอบันมาก” เราจทาไดผู้ถถึงเหตรุการณธททที่
เกมือบเปป็นการจลาจลททที่เมมืองโครรินธธตามททที่มทบบันทถึกไวผู้ในกริจการ 18:12 นอกจากนทรการเทศนาในททที่
ชรุมนรุมชนของทตานกป็ไมตไดผู้ใชผู้ถผู้อยคทาททที่เกลนนี้ยกลม่อม (‘โนผู้มนผู้าว’) “ดผู้วยสตริปบัญญาของมนรุษยธ”
(อผู้างอริงถถึงพวกนบักปรบัชญากรทกททที่ใชผู้ถผู้อยคทาอยตางชาญฉลาดอทกแลผู้ว) แตตคทาเทศนาของเปาโล 
“แสดงพระวริญญาณและพระเดชานรุภาพ” พระวริญญาณในททที่นทร คมือพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  การรบับใชผู้
ของเปาโลไดผู้รบับฤทธริธ เดชจากพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  ประเดป็นททที่สทาคบัญกวตากป็คมือวตา “เพมืที่อความเชมืที่อ
ของทตานจะไมตไดผู้อาศบัยสตริปบัญญาของมนรุษยธ แตตอาศบัยฤทธริธ เดชของพระเจผู้า” สตริปบัญญาของมนรุษยธ
ไมตมทสริทธริอทานาจ แตตฤทธริธ เดชของพระเจผู้ามท

1 คร 2:6-8 เรากลยู่าวถซงเรมืซึ่องปอัญญาในหมผยู่คนทรีซึ่เปป็นผผผู้ใหญยู่แลผู้วกป็จรริง แตยู่มริใชยู่เรมืซึ่อง
ปอัญญาของโลกนรีทั้ หรมือเรมืซึ่องปอัญญาของอชานาจครอบครองในโลกนรีทั้ซซซึ่งจะเสมืซึ่อมสผญไป 7 แตยู่เรา
กลยู่าวถซงเรมืซึ่องพระปอัญญาของพระเจผู้าซซซึ่งเปป็นขผู้อลซกลอับ คมือพระปอัญญาซซซึ่งทรงซยู่อนไวผู้นอัทั้น ซซซึ่ง
พระเจผู้าไดผู้ทรงกชาหนดไวผู้กยู่อนสรผู้างโลกใหผู้เปป็นสงยู่าราศรีแกยู่เรา 8 ไมยู่มรีอชานาจครอบครองใดๆในโลก
นรีทั้ไดผู้รผผู้จอักพระปอัญญานอัทั้น เพราะวยู่าถผู้ารผผู้แลผู้วจะมริไดผู้เอาองคต์พระผ ผผู้เปป็นเจผู้าแหยู่งสงยู่าราศรีตรซงไวผู้ทรีซึ่
กางเขน

เพราะพวกกรทกททที่เมมืองโครรินธธหลงใหลในสตริปบัญญาแหตงหลบักปรบัชญาของตนเหลมือเกริน 
เปาโลจถึงพผดถถึงเรมืที่องนทรตตอไป “เรากลตาวถถึงเรมืที่องปบัญญาในหมผตคนททที่เปป็นผผผู้ใหญตแลผู้วกป็จรริง” นทที่หมายถถึง
คนททที่บรรลรุนริตริภาวะแลผู้ว แตตสตริปบัญญาททที่พวกเขาพผดถถึง “มริใชตเรมืที่องปบัญญาของโลกนทร  หรมือเรมืที่อง
ปบัญญาของอทานาจครอบครองในโลกนทรซถึที่งจะเสมืที่อมสผญไป” คทาททที่แปลวตา โลก ในททที่นทร  (อาอริโอน) มท
ความหมายวตา ‘ยรุค’ คทาททที่แปลวตา อชานาจครอบครอง (อารโคน) มทความหมายดผู้วยวตา ‘พวกผผผู้นทา’ 
หรมือ ‘ผผผู้ททที่โดดเดตน’ ในททที่นทร ความหมายไมตนตาจะใชตพวกผผผู้นทาทางการเมมืองแตตนตาจะหมายถถึงพวก
ปบัญญาชนในสมบัยนบัรนมากกวตา ดบังนบัรนประเดป็นของทตานกป็คมือวตา พวกทตานไมตไดผู้ไมตไดผู้มาพรผู้อมกบับ
สตริปบัญญาของยรุคสมบัยนบัรนหรมือของพวกปบัญญาชน



ในทางกลบับกบัน พวกเขากลตาว “เรมืที่องพระปบัญญาของพระเจผู้าซถึที่งเปป็นขผู้อลถึกลบับ คมือพระ
ปบัญญาซถึที่งทรงซตอนไวผู้นบัรน ซถึที่งพระเจผู้าไดผู้ทรงกทาหนดไวผู้กตอนสรผู้างโลกใหผู้เปป็นสงตาราศทแกตเรา” พระ
ปบัญญาของพระเจผู้ามบักจะเปป็นขผู้อลถึกลบับสทาหรบับโลกและพวกปบัญญาชนของโลก พวกเขาไมตเขผู้าใจ 
กระนบัรนพระเจผู้าไดผู้ทรงกทาหนดพระปบัญญานบัรนไวผู้ (ตามตบัวอบักษรคมือ ‘ก ทาหนดไวผู้ลตวงหนผู้า’) กตอนยรุค
นทรตบัรงนานแลผู้วเพมืที่อสงตาราศทของคนของพระองคธ พวกผผผู้มทอทานาจในยรุคสมบัยนบัรนไมตเขผู้าใจพระปบัญญา
ของพระเจผู้า “เพราะวตาถผู้ารผผู้แลผู้วจะมริไดผู้เอาองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าแหตงสงตาราศทตรถึงไวผู้ททที่กางเขน” เปาโล
ใชผู้คทาวตา “องคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าแหตงสงตาราศท” ซถึที่งเปป็นคทาบรรยายถถึงพระเยซผททที่เปป็นเอกลบักษณธ

1 คร 2:9 เพมืที่อบรรยายถถึงพระปบัญญาอบันไมตรผผู้สริรนสรุดของพระเจผู้า  เปาโลจถึงถอดความ
จากขผู้อความในอริสยาหธ 64:4 ดอังทรีซึ่มรีเขรียนไวผู้แลผู้ววยู่า `สริซึ่งทรีซึ่ตาไมยู่เหป็น หผไมยู่ไดผู้ยริน และไมยู่เคยไดผู้
เขผู้าไปในใจมนสษยต์ คมือสริซึ่งทรีซึ่พระเจผู้าไดผู้ทรงจอัดเตรรียมไวผู้สชาหรอับคนทรีซึ่รอักพระองคต์' เปป็นความจรริงททที่
เราคาดไมตถถึงเลยวตาพระเจผู้าไดผู้ทรงจบัดเตรทยมอะไรไวผู้ในสงตาราศทใหผู้แกตคนของพระองคธ นทที่บตงบอก
ถถึงสตริปบัญญาและความลถึกลบับของขตาวประเสรริฐ (นทที่เปป็นการถอดความมากกวตาจะเปป็นการยก
ขผู้อความจากอริสยาหธ 64:4 เพราะขผู้อนทรพผดถถึงพระพรตตางๆสทาหรบับคนเหลตานบัรนททที่รอคอยพระองคธ)

1 คร 2:10-12 พระเจผู้าไดผู้ทรงสชาแดงสริซึ่งเหลยู่านอัทั้นแกยู่เราทางพระวริญญาณของพระองคต์ 
เพราะวยู่าพระวริญญาณทรงหยอัซึ่งรผผู้ท สกสริซึ่ง แมผู้เปป็นความลชทั้าลซกของพระเจผู้า 11 ออันความคริดของมนสษยต์
นอัทั้นไมยู่มรีผผผู้ใดหยอัซึ่งรผผู้ไดผู้ เวผู้นแตยู่จริตวริญญาณของมนสษยต์ผผผู้นอัทั้นเองฉอันใด พระดชารริของพระเจผู้ากป็ไมยู่มรีใคร
หยอัซึ่งรผผู้ไดผู้ เวผู้นแตยู่พระวริญญาณของพระเจผู้าฉอันนอัทั้น 12 เราทอัทั้งหลายจซงไมยู่ไดผู้รอับวริญญาณของโลก แตยู่
ไดผู้รอับพระวริญญาณซซซึ่งมาจากพระเจผู้า เพมืซึ่อเราทอัทั้งหลายจะไดผู้รผผู้ถซงสริซึ่งตยู่างๆทรีซึ่พระเจผู้าไดผู้ทรงโปรด
ประทานแกยู่เรา

ความจรริงเหลตานบัรนททที่ยากจะหยบั ที่งถถึงของสริที่งททที่รอคอยเราอยผต ซถึที่งเรามองเหป็นไมตไดผู้และไดผู้ยริน
ไมตไดผู้ พระเจผู้าไดผู้ทรงเปริดเผยสริที่งเหลตานบัรนแกตเราแลผู้ว “ทางพระวริญญาณของพระองคธ เพราะวตาพระ
วริญญาณทรงหยบั ที่งรผผู้ทรุกสริที่ง แมผู้เปป็นความลทราลถึกของพระเจผู้า” ความหมายกป็ไมตมทอะไรมาก ใครเลตาททที่รผผู้
เกทที่ยวกบับพระเจผู้ามากไปกวตาพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ของพระองคธ? ดบังนบัรนจถึงเปป็นพระองคธนบัที่นเองททที่ไดผู้



ทรงเปริดเผยความลถึกลบับตตางๆของพระเจผู้าซถึที่งยากจะหยบั ที่งถถึงแกตเราแลผู้ว เชตนเดทยวกบับททที่วริญญาณของ
มนรุษยธเขผู้าใจมนรุษยธ มทแตตพระวริญญาณของพระเจผู้าเทตานบัรนททที่เขผู้าใจสริที่งตตางๆททที่เปป็นของพระเจผู้า เราใน
ฐานะคนของพระเจผู้าจถึงไมตไดผู้รบับวริญญาณของโลก (คมือ คอสมอส) แตตไดผู้รบับ “พระวริญญาณซถึที่งมา
จากพระเจผู้า เพมืที่อเราทบัรงหลายจะไดผู้รผผู้ถถึงสริที่งตตางๆททที่พระเจผู้าไดผู้ทรงโปรดประทานแกตเรา” ความจรริงททที่
ลถึกซถึร งกป็คมือวตาพระเจผู้าไดผู้ทรงโปรดประทานพระวริญญาณของพระองคธแกตเราเพมืที่อททที่วตาเราจะไดผู้
เขผู้าใจสริที่งตตางๆซถึที่งเปป็นมาจากพระเจผู้า

1 คร 2:13 คมือสริซึ่งเหลยู่านอัทั้นทรีซึ่เราไดผู้กลยู่าวดผู้วยถผู้อยคชาซซซึ่งมริใชยู่ปอัญญาของมนสษยต์สอนไวผู้ 
แตยู่ดผู้วยถผู้อยคชาซซซึ่งพระวริญญาณบรริสสทธริธไดผู้ทรงสอัซึ่งสอน ซซซึ่งเปรรียบเทรียบสริซึ่งทรีซึ่อยผยู่ฝยู่ายจริตวริญญาณกอับ
สริซึ่งซซซึ่งเปป็นของจริตวริญญาณ นทที่แหละคมือสริที่งททที่เปาโลและเพมืที่อนรตวมงานทตานกลตาว “ดผู้วยถผู้อยคทาซถึที่ง
มริใชตปบัญญาของมนรุษยธสอนไวผู้” การรบับใชผู้ของพวกเขาไมตไดผู้พถึที่งสตริปบัญญาของยรุคสมบัยนบัรนแตตเปป็น
มา “ดผู้วยถผู้อยคทาซถึที่งพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ไดผู้ทรงสบัที่งสอนซถึที่งเปรทยบเททยบสริที่งททที่อยผตฝตายจริตวริญญาณกบับ
สริที่งซถึที่งเปป็นของจริตวริญญาณ” คทาททที่แปลวตา เปรรียบเทรียบ (ซสุกครริโน) มทความหมายวตา ‘ตทความโดยการ
เปรทยบเททยบ’ การตทความเรมืที่องฝตายวริญญาณอยตางเหมาะสมคมือการเปรทยบเททยบกบับเรมืที่องฝตายวริญญาณ
อมืที่นๆ นทที่จถึงกลายเปป็นหลบักการขบัรนพมืรนฐานในการตทความขผู้อพระคบัมภทรธ พระคบัมภทรธไมตเคยขบัดแยผู้ง
กบันเอง

1 คร 2:14 เมมืที่อเหป็นวตาเปป็นเชตนนทร แลผู้ว เปาโลจถึงกลตาวสริที่งททที่ชบัดเจน แตยู่มนสษยต์ธรรมดาจะ
รอับสริซึ่งเหลยู่านอัทั้นซซซึ่งเปป็นของพระวริญญาณแหยู่งพระเจผู้าไมยู่ไดผู้ เพราะเขาเหป็นวยู่าเปป็นสริซึ่งโงยู่เขลา และเขา
ไมยู่สามารถเขผู้าใจไดผู้ เพราะวยู่าจะเขผู้าใจสริซึ่งเหลยู่านอัทั้นไดผู้กป็ตผู้องสอังเกตดผู้วยจริตวริญญาณ เปาโลใชผู้คทา
ใหมต “มนรุษยธธรรมดา” ซถึที่งหมายถถึงธรรมชาตริเดริมของมนรุษยธททที่ยบังไมตไดผู้ถผกสรผู้างใหมต เพราะวตา
ธรรมชาตริของมนรุษยธททที่ลผู้มลงในความบาปไมตมทวบันททที่จะเขผู้าใจหรมือยอมรบับสริที่งตตางๆททที่เปป็นของพระ
วริญญาณของพระเจผู้าไดผู้เลย เพราะสริที่งเหลตานทร เปป็นความโงตเขลาในสายตาของพวกเขา สริที่งตตางๆททที่
เปป็นของพระเจผู้าจะเขผู้าใจไดผู้ตผู้องใชผู้จริตวริญญาณเทตานบัรน มนรุษยธธรรมดาททที่ไมตไดผู้ถผกสรผู้างใหมตจถึงไมต
อาจเขผู้าใจสริที่งเหลตานบัรนไดผู้



1 คร 2:15 แตยู่มนสษยต์ฝยู่ายจริตวริญญาณสอังเกตสริซึ่งสารพอัดไดผู้ แตยู่ไมยู่มรีผผผู้ใดจะรผผู้จอักใจคน
นอัทั้นไดผู้ เปาโลใชผู้คทาใหมตอทกคทาคมือ “ฝตายจริตวริญญาณ” ในบรริบทนทร  มบันเกทที่ยวขผู้องกบับพระวริญญาณ
บรริสรุทธริธ  ทตานยบังเลตนคทาดผู้วย คทาททที่แปลวตา สอังเกต (อานาครริโน) เปป็นคทาเดทยวกบับททที่แปลวตาเขผู้าใจในขผู้อ
กตอนหนผู้า ขผู้อนทรอาจถอดความไดผู้วตา ‘แตตมนรุษยธฝตายจริตวริญญาณเขผู้าใจสริที่งสารพบัด (เหลตานทร ) ไดผู้ แตต
ไมตมทผผผู้ใดจะเขผู้าใจคนนบัรนไดผู้’ ครริสเตทยนททที่บบังเกริดใหมตแลผู้วโดยฤทธริธ เดชของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ
ผผผู้ทรงสถริตอยผตภายใน กป็เขผู้าใจสริที่งตตางๆของพระเจผู้า, ขตาวประเสรริฐ และสภาพททที่หลงหายของมนรุษยธ 
กระนบัรนคนเหลตานบัรนททที่อยผตรอบๆตบัวเขากป็ไมตอาจเขผู้าใจเขาไดผู้

1 คร 2:16 เปาโลจถึงปริดทผู้ายบทนทรดผู้วยคทาถาม เพราะวยู่า `ใครเลยู่ารผผู้จอักพระทอัยขององคต์
พระผผผู้เปป็นเจผู้าเพมืซึ่อจะแนะนชาสอัซึ่งสอนพระองคต์ไดผู้ ' คทาททที่แปลวตา สอัซึ่งสอน (ซสุมบริบาดโซ) มทความ
หมายวตา ‘รวมเขผู้าดผู้วยกบัน’ ความหมายกป็คมือ: ใครรผผู้จบักพระทบัยขององคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าแลผู้วเพมืที่อททที่จะ
อยผตคลมืที่นความถทที่เดทยวกบับพระองคธ? คทาตอบในสายตาของมนรุษยธกป็ชบัดเจน คมือ ไมตมทใคร อยตางไร
กป็ตามสทาหรบับคนเหลตานบัรนททที่รอดแลผู้ว แตยู่เรากป็มรีพระทอัยของพระครริสตต์ ในพระครริสตธและโดยทาง
พระวริญญาณของพระองคธ เรากป็สามารถเขผู้าใจสริที่งตตางๆททที่เปป็นของพระเจผู้าไดผู้จรริงๆ ตอนนทร เราอยผต
คลมืที่นความถทที่เดทยวกบับพระองคธแลผู้ว กลตาวในทางปฏริบบัตริแลผู้ว การททที่เราจะมทพระทบัยเหมมือนพระครริสตธ
ไดผู้เรากป็ตผู้องใชผู้เวลาในพระวจนะของพระองคธอยตางตตอเนมืที่อง เมมืที่อจริตใจเราซถึมซบับพระวจนะของ
พระองคธไปเรมืที่อยๆเรากป็จะเรริที่มคริดเหมมือนททที่พระองคธทรงคริด และเปป็นความจรริงททที่เราจะเรริที่มมทพระทบัย
ของพระครริสตธ

*****

ภนำพรวมของ 1 โครรินธธ 3: บททนที่สามของจดหมายฝากฉบบับแรกถถึงครริสตจบักรทนที่เมมืองโครริน
ธธ์กลบับมาสถูม่จสุดทนที่เปาโลกลม่าวไวว้ในบททนที่ 1 ทม่านตสาหนริครริสตจบักรทนที่เมมืองโครรินธธ์ทนที่ทสาตบัวตามเนมืนี้อ
หนบังและนบัที่นกก็เปก็นทนที่มาของความชบัที่วรว้ายในครริสตจบักร จากนบันี้นทม่านบอกวม่าผถูว้เชมืที่อทสุกคนเปก็นผถูว้รม่วม
งานดว้วยกบันกบับพระเจว้า นนที่นสาไปสถูม่ภาพเปรนยบของตถึกและรากฐานของตถึก จากจสุดนบันี้นเอง เปาโลไดว้
เชมืที่อมโยงไปยบังรากฐานของเราในพระครริสตธ์และสริที่งทนที่ถถูกสรว้างขถึนี้นบนรากฐานนบันี้น โดยพถูดถถึง



บบัลลบังกธ์พริพากษาของพระครริสตธ์ ทม่านปริดทว้ายบทนนนี้โดยกลม่าววม่าทสุกสริที่งเปก็นหนถึที่งเดนยวในพระครริสตธ์ 
ดบังนบันี้นจงหยสุดการทะเลาะวริวาทเสนยเถริด!

1 คร 3:1 พรีซึ่นผู้องทอัทั้งหลาย ขผู้าพเจผู้าไมยู่อาจจะพผดกอับทยู่านเหมมือนพผดกอับผผผู้ทรีซึ่อยผยู่ฝยู่ายจริต
วริญญาณแลผู้วไดผู้ แตยู่ตผู้องพผดกอับทยู่านเหมมือนคนทรีซึ่อยผยู่ฝยู่ายเนมืทั้อหนอัง เหมมือนกอับทยู่านเปป็นทารกในพระ
ครริสตต์ ในบทททที่แลผู้ว อบัครทผตเปาโลไดผู้พผดถถึงทบัรงมนรุษยธธรรมดาและมนรุษยธฝม่ายวริญญาณ คราวนทรทตาน
พผดถถึงคนประเภทททที่สามคมือ คนททที่อยผ ตฝม่ายเนมืนี้อหนบัง เพราะวตาพทที่นผู้องของทตานททที่เมมืองโครรินธธไดผู้บบังเกริด
ใหมตแลผู้ว พวกเขาจถึงไมตอาจถผกจบัดใหผู้อยผตในประเภทมนรุษยธธรรมดาไดผู้อทกตตอไป กระนบัรนพวกเขากป็
ไมตไดผู้ก ทาลบังประพฤตริตบัวเปป็นผผผู้ททที่อยผ ตฝตายวริญญาณ พวกเขาจถึงเปป็นมนรุษยธฝม่ายเนมืนี้อหนบัง ทตานหมายถถึง
คนททที่บบังเกริดใหมตแลผู้วฝตายวริญญาณแตตยบังดทาเนรินชทวริตตามธรรมชาตริเดริมอยผ ต คนแบบนบัรนเปป็น
ครริสเตทยนเนมืรอหนบังและดทาเนรินตามเนมืรอหนบัง ในกรณทของครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ การททาตามเนมืรอ
หนบังของพวกเขาเกริดขถึรนเพราะพวกเขายบังไมตเตริบโตฝตายวริญญาณ พวกเขายบังเปป็นทารกในพระ
ครริสตธอยผต ผลลบัพธธกป็คมือการททาตามเนมืรอหนบังซถึที่งสทาแดงตบัวออกมาเปป็นความแตกแยก การทะเลาะ
วริวาทและการตตอสผผู้กบัน การงานของเนมืรอหนบังจถึงสทาแดงตบัวออกมาจรริงๆ (คมือ ปรากฏชบัด)

1 คร 3:2 ขผู้าพเจผู้าเลรีทั้ยงทยู่านดผู้วยนชทั้านมมริใชยู่ดผู้วยอาหารแขป็ง เพราะวยู่าเมมืซึ่อกยู่อนนอัทั้น
ทยู่านยอังไมยู่สามารถรอับและถซงแมผู้เดรีดี๋ยวนรีทั้ทยู่านกป็ยอังไมยู่สามารถ เพราะวตาพวกเขายบังเปป็นทารกในพระ
ครริสตธอยผต เปาโลจถึงเลทรยงพวกเขาดผู้วย “นทรานม (ฝตายวริญญาณ) มริใชตดผู้วยอาหารแขป็ง เพราะวตาเมมืที่อกตอน
นบัรนทตานยบังไมตสามารถรบับและถถึงแมผู้เดทดี๋ยวนทรทตานกป็ยบังไมตสามารถ” พวกเขายบังไมตพรผู้อมสทาหรบับ
อาหารแขป็งฝตายวริญญาณ การไมตรผผู้จบักโตในเรมืที่องฝตายวริญญาณของพวกเขาไดผู้สทาแดงออกมาเปป็นการ
ททาตามเนมืรอหนบังอยตางเหป็นไดผู้ชบัด

1 คร 3:3 เปาโลจถึงเผชริญหนผู้ากบับพวกเขาในเรมืที่องนทร  ดผู้วยวยู่าทยู่านยอังอยผยู่ฝยู่ายเนมืทั้อหนอัง 
เพราะวยู่าเมมืซึ่อทยู่านยอังอริจฉากอัน โตผู้เถรียงกอัน และแตกแยกกอัน ทยู่านไมยู่ไดผู้อยผยู่ฝยู่ายเนมืทั้อหนอังหรมือ และไมยู่
ไดผู้ประพฤตริตามมนสษยต์สามอัญดอกหรมือ การงานของเนมืรอหนบังจะปรากฏชบัดอยตางแนตนอน ถถึงแมผู้จะ



อยผตหตางไกลกบันมากๆ แตตเปาโลกป็เหป็นไดผู้ถถึงการททาตามเนมืรอหนบังและความเปป็นเดป็กฝตายวริญญาณของ
พวกเขา การอริจฉากบัน การโตผู้เถทยงกบันและการแตกแยกกบันเปป็นสบัญญาณททที่บตงบอกถถึงเรมืที่องนทร

1 คร 3:4 เพราะเมมืซึ่อคนหนซซึ่งกลยู่าววยู่า "ขผู้าพเจผู้าเปป็นศริษยต์ของเปาโล" และอรีกคนหนซซึ่ง
กลยู่าววยู่า "ขผู้าพเจผู้าเปป็นศริษยต์ของอปอลโล" ทยู่านทอัทั้งหลายมริไดผู้อยผยู่ฝยู่ายเนมืทั้อหนอังหรมือ ตราบใดททที่พวก
เขายบังยรินดทททที่จะแบตงพรรคแบตงพวกและแตกแยกกบันอยผต โดยอผู้างวตาเปป็นพวกของเปาโล อปอลโล
หรมือคนอมืที่นๆ นบัที่นกป็แสดงใหผู้เหป็นถถึงความเปป็นเดป็กฝตายวริญญาณและการททาตามเนมืรอหนบังของพวก
เขา ดผคทาอธริบายสทาหรบับ 1:12-13

1 คร 3:5-6 เปาโลคมือผผผู้ใด อปอลโลคมือผผผู้ใด เขาเปป็นผผผู้รอับใชผู้มาแจผู้งใหผู้ทยู่านทอัทั้งหลายเชมืซึ่อ 
ตามซซซึ่งองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าไดผู้ทรงโปรดประทานแกยู่ทสกคน 6 ขผู้าพเจผู้าไดผู้ปลผก อปอลโลไดผู้รดนชทั้า แตยู่
พระเจผู้าทรงทชาใหผู้เตริบโต

เปาโลกลตาวตตอไปวตาทบัรงทตานและอปอลโลเปป็นเพทยงผผผู้รบับใชผู้ (คมือ คนรบับใชผู้) “ตามซถึที่งองคธ
พระผผผู้เปป็นเจผู้าไดผู้ทรงโปรดประทานแกตทรุกคน” วลทสรุดทผู้ายของขผู้อ 5 บตงบอกถถึงของประทานตตางๆ
ของพระวริญญาณ ตามททที่จดหมายฝากฉบบับนทรจะเผยใหผู้เหป็น ของประทานเหลตานทรกป็เปป็นแหลตงททที่มา
สทาคบัญของความแตกแยก นทที่สมืที่อใหผู้เหป็นวตาการแตกแยกกบันดผู้วยเรมืที่องคารริสมาตา (ของประทาน
ตตางๆ) กป็บตงบอกถถึงการททาตามเนมืรอหนบังเชตนกบัน

พระเจผู้าไดผู้ทรงประทานผผผู้รบับใชผู้และของประทานตตางๆแกตครริสตจบักรแลผู้ว ดผู้วยเหตรุนทร เปาโล
จถึงเตมือนใจพวกเขาวตาทตานแคตปลผก “อปอลโลไดผู้รดนทรา แตตพระเจผู้าทรงททาใหผู้เตริบโต” ถถึงแมผู้วตา
เปาโลเปป็นผผผู้กตอตบัรงครริสตจบักรแหตงนทรและอปอลโลเปป็นผผผู้เลทรยงดผครริสตจบักรแหตงนทรนบับแตตนบัรนเปป็นตผู้นมา
แตตทบัรงคผตเปป็นเพทยงผผผู้รบับใชผู้ของพระเจผู้า พระเจผู้าตตางหากททที่เปป็นผผผู้ทรงททาใหผู้ครริสตจบักรแหตงนทร เตริบโต

1 คร 3:7-8 ประเดป็นของทตานไมตไดผู้ซบับซผู้อนอะไร เพราะฉะนอัทั้น คนทรีซึ่ปลผกและคนทรีซึ่
รดนชทั้าไมยู่สชาคอัญอะไร แตยู่พระเจผู้าผผผู้ทรงโปรดใหผู้เตริบโตนอัทั้นตยู่างหากทรีซึ่สชาคอัญ คนททที่หวตานเมลป็ดเปป็น
เพทยงผผผู้รบับใชผู้เหมมือนกบับคนททที่รดนทรา ทบัรงคผตเปป็นผผผู้รบับใชผู้ของพระเจผู้าผผผู้ทรงประทานใหผู้เตริบโต ดบังนบัรน 



8 คนทรีซึ่ปลผกและคนทรีซึ่รดนชทั้ากป็เปป็นพวกเดรียวกอัน ความแตกแยกและการแบตงพรรคแบตงพวกใน        
ครริสตจบักรจถึงเปป็นเรมืที่องโงตเขลา พวกเขาทรุกคนกทาลบังรบับใชผู้พระเจผู้าองคธเดทยวกบัน

อยตางไรกป็ตาม ทสกคนกป็จะไดผู้คยู่าจผู้างของตนตามการทรีซึ่ตนไดผู้กระทชาไวผู้ นทที่สมืที่อถถึงความจรริงททที่
ลถึกซถึร งหลายประการ (1) มทบทาเหนป็จสทาหรบับการททางานรบับใชผู้ของครริสเตทยน ขผู้อพระคบัมภทรธอมืที่นบอก
วตาบทาเหนป็จนทร จะถผกประทานใหผู้ททที่บบัลลบังกธพริพากษาของพระครริสตธ (2) บทาเหนป็จททที่จะทรงประทาน
ใหผู้แกตเราในวบันนบัรนขถึรนอยผตกบับการงานของเราแตตละคน เราไมตไดผู้รอดโดยการประพฤตริแตตบทาเหนป็จ
ของเราในสวรรคธจะเปป็นไปตามการงานของเรา ดผ วริวรณธ 22:12

1 คร 3:9 เพราะวยู่าเราทอัทั้งหลายเปป็นผผผู้รยู่วมทชาการดผู้วยกอันกอับพระเจผู้า ทยู่านทอัทั้งหลาย
เปป็นไรยู่นาของพระเจผู้า และเปป็นตซกของพระเจผู้า ทตานกลตาวตตอไปวตา ความจรริงแลผู้วเราเปป็น “ผผผู้รตวม
ททาการดผู้วยกบันกบับพระเจผู้า” ขผู้อนทรสมืที่อวตาทบัรงเปาโลและอปอลโลและพทที่นผู้องททที่ครริสตจบักรททที่เมมืองโครริน
ธธดผู้วยตตางเปป็นผผผู้รตวมททาการดผู้วยกบันกบับพระเจผู้าในงานของพระองคธ พวกเขาทรุกคนอยผ ตททมเดทยวกบัน 
ดบังนบัรนพวกเขาทรุกคนจถึงควรรตวมดผู้วยชตวยกบันไมตใชตตตอสผผู้กบัน ในการพผดถถึงภาพเปรทยบของการปลผก
และรดนทรา เปาโลเขทยนวตาพวกเขาเปป็นไรตนาของพระเจผู้า

แตตตอนนทร เปาโลเชมืที่อมโยงไปยบังภาพเปรทยบอบันใหมต “และเปป็นตถึกของพระเจผู้า” เนมืรอหาสตวน
ตตอไปจะเกทที่ยวขผู้องกบับภาพเปรทยบนทร

1 คร 3:10 โดยพระคสณของพระเจผู้าซซซึ่งไดผู้ทรงโปรดประทานแกยู่ขผู้าพเจผู้า ขผู้าพเจผู้าไดผู้
วางรากลงแลผู้วเหมมือนนายชยู่างผผผู้ชชานาญ และอรีกคนหนซซึ่งกป็มากยู่อขซทั้น ขอทสกคนจงระวอังใหผู้ดรีวยู่าเขา
จะกยู่อขซทั้นมาอยยู่างไร ดบังนบัรนเมมืที่อคริดถถึงภาพเปรทยบของตถึก เปาโลจถึงบรรยายวตา “โดยพระครุณของ
พระเจผู้าซถึที่งไดผู้ทรงโปรดประทานแกตขผู้าพเจผู้า ขผู้าพเจผู้าไดผู้วางรากลงแลผู้วเหมมือนนายชตางผผผู้ชทานาญ” 
เปาโลเปรทยบตบัวทตานเองวตาเปป็นเหมมือนนายชตางหรมือผผผู้ควบครุมงานกตอสรผู้าง ทตานไดผู้วางรากฝตาย
วริญญาณสทาหรบับครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธแลผู้ว แตต “อทกคนหนถึที่งกป็มากตอขถึรน” ขผู้อนทรบอกเปป็นนบัยถถึงแมผู้
จะไมตไดผู้บอกชบัดเจนกป็ตามวตาอปอลโลไดผู้เขผู้ามาททหลบังและสานตตองานททที่เปาโลไดผู้เรริที่มไวผู้ นทที่ยบังสมืที่อ
ดผู้วยวตาทตานทบัรงสองอยผตททมเดทยวกบัน ทตานทบัรงสองมรุตงมบั ที่นททที่จะบรรลรุเปผู้าหมายเดทยวกบัน อยตางไรกป็ตาม



เปาโลเตมือนใหผู้เราระวบังบางอยตาง “ขอทรุกคนจงระวบังใหผู้ดทวตาเขาจะกตอขถึรนมาอยตางไร” นบัที่นคมือขอใหผู้
ทรุกคนททที่สานตตองานของพระเจผู้าระวบังใหผู้ดทวตาตนกตอขถึรนบนรากททที่วางไวผู้แลผู้วอยตางไร

1 คร 3:11-12 เพราะวยู่าผผผู้ใดจะวางรากอมืซึ่นอรีกไมยู่ไดผู้แลผู้ว นอกจากทรีซึ่วางไวผู้แลผู้วคมือพระเยซผ
ครริสตต์ 12 แลผู้วบนรากนอัทั้นถผู้าผผผู้ใดจะกยู่อขซทั้นดผู้วยทองคชา เงริน เพชรพลอย ไมผู้ หญผู้าแหผู้งหรมือฟาง 

รากนบัรนชบัดเจนอยผตแลผู้ว คมือพระเยซผครริสตธ เปาโลไดผู้วางรากนบัรนแลผู้วในเมมืองโครรินธธ องคธ
พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราทรงเปป็นพระศริลาและเปป็นศริลามรุมเอกททที่ครริสตจบักรตบัรงอยผต เปาโลจถึงกลตาวตตอไป
ถถึงภาพเปรทยบเกทที่ยวกบับการกตอสรผู้างใหญตโดยอาจสมืที่อถถึงพระวริหารของพวกยริวททที่กรรุงเยรผซาเลป็มเปป็น
ตบัวอยตาง ทตานเอตยถถึงวบัสดรุตตางๆททที่ตผู้องใชผู้ในการกตอสรผู้าง วบัสดรุเหลตานบัรนถผกใชผู้ในการกตอสรผู้างบนราก
นบัรน ทตานจถึงพผดถถึงวบัสดรุกตอสรผู้างททที่มบักใชผู้ในการกตอสรผู้างตถึกดบังกลตาว: “ทองคทา เงริน เพชรพลอย ไมผู้ 
หญผู้าแหผู้งหรมือฟาง”

วบัสดรุเหลตานทรททาใหผู้เรานถึกถถึงหลายสริที่ง (1) ภาพเปรทยบแรกนตาจะหมายถถึงตถึกททที่งดงาม โดย
อาจเปป็นวริหารซถึที่งถผกกตอสรผู้างขถึรนดผู้วย “เพชรพลอย” นบั ที่นคมือหรินมทคตาเชตน หรินอตอน หรินนทรถผกตบัดและ
ตกแตตงดผู้วยทองคทาและเงริน ไมผู้อาจหมายถถึงไมผู้ขมืที่อของหลบังคาขณะททที่หญผู้าแหผู้งหรมือฟางอาจหมาย
ถถึงวบัสดรุททที่ดผู้อยคตากวตาแตตกป็จทาเปป็นตผู้องใชผู้ในการกตอสรผู้างเพมืที่อททาใหผู้ตถึกเสรป็จสมบผรณธ หญผู้าแหผู้งและ
ฟางเหมาะสทาหรบับใชผู้เปป็นททที่จบัดเกป็บวบัสดรุตตางๆและถผกใชผู้ในการททาอริฐ

(2) ภาพเปรทยบอทกอบันททที่นตาจะใชตมากกวตาททาใหผู้เราเหป็นถถึงการกตอสรผู้างสองแบบ ทองคทา 
เงรินและเพชรพลอยนตาจะใชผู้สทาหรบับสรผู้างตถึกททที่แพงและสวยงาม สตวนไมผู้ หญผู้าแหผู้งหรมือฟางจะถผก
ใชผู้ในการสรผู้างกระทตอมหยาบๆ ไมผู้ใชผู้เปป็นโครงกระทตอม ฟางใชผู้มรุงหลบังคา และหญผู้าแหผู้งใชผู้ปผพมืรน
ภาพเปรทยบอบันหลบังเปป็นทรรศนะททที่มทคนชอบมากกวตา นอกจากความแตกตตางททที่ชบัดเจนในเรมืที่อง
มผลคตาและความสวยงามแลผู้ว ความแตกตตางอทกประการททที่โดดเดตนคมือ งานกตอสรผู้างแบบแรกนบัรน
คงทนและกบันไฟ สตวนแบบหลบังนบัรนอายรุสบัรนและตริดไฟงตาย

1 คร 3:13 การงานของแตยู่ละคนกป็จะไดผู้ปรากฏใหผู้เหป็น เพราะเวลาวอันนอัทั้นจะใหผู้เหป็นไดผู้
ชอัดเจน เพราะวยู่าจะเหป็นชอัดไดผู้ดผู้วยไฟ ไฟนอัทั้นจะพริสผจนต์ใหผู้เหป็นการงานของแตยู่ละคนวยู่าเปป็นอยยู่างไร



เปาโลกลตาวตตอไปวตา “การงานของแตตละคนกป็จะไดผู้ปรากฏใหผู้เหป็น” (คมือ ปรากฏชบัดเจน) 
ทตานหมายถถึงวบันหนถึที่งททที่จะมาถถึงเมมืที่อลบักษณะเฉพาะของงานกตอสรผู้างนบัรนจะถผกเปริดเผย ตบัวทดสอบ
ในวบันนบัรนคมือไฟ “ไฟนบัรนจะพริสผจนธใหผู้เหป็นการงานของแตตละคนวตาเปป็นอยตางไร” ความหมายกป็คมือ
วตาไฟจะทดสอบหรมือระบรุวตางานนบัรนๆมทลบักษณะเฉพาะแบบใด ทองคทา เงรินและวบัสดรุททที่แพงๆจะไมต
ไหมผู้ไฟ สตวนไมผู้ หญผู้าแหผู้งและฟางไหมผู้ไฟ ภาพเปรทยบนทรนตาจะหมายถถึงบบัลลบังกธพริพากษาของพระ
ครริสตธ ในวบันนบัรนการกระททาตตางๆของครริสเตทยนตบัรงแตตเขาไดผู้รบับความรอดจะถผกทดสอบดผู้วยไฟ
แหตงการพริพากษาของพระเจผู้า เหป็นไดผู้ชบัดวตาการงานเหลตานบัรนททที่เปรทยบเหมมือนทองคทา เงรินและเพชร
พลอยจะผตานการทดสอบดผู้วยไฟนบัรนไดผู้ สตวนการงานททที่เปรทยบเหมมือนไมผู้ หญผู้าแหผู้ง และฟางกป็จะ
ถผกไฟเผาผลาญ

การประยรุกตธใชผู้จถึงนตาจะหมายถถึงวริธทการดทาเนรินชทวริตของครริสเตทยน บางคนกป็รบับใชผู้องคธพระ
ผผผู้เปป็นเจผู้า และพยายามททาใหผู้พระมหาบบัญชาสทาเรป็จโดยสบัตยธซมืที่อตตอพระองคธและงานของพระองคธ 
พวกเขาซถึที่งเปป็นเหมมือนกบับผผผู้รบับใชผู้ททที่สบัตยธซมืที่อในคทาอรุปมาเรมืที่องเงรินตะลบันตธไดผู้ลงทรุนชทวริตของตนใน
การรบับใชผู้กษบัตรริยธ วบัสดรุฝตายวริญญาณททที่พวกเขาใชผู้ในการกตอสรผู้างตถึกของตนจทาเพาะพระเจผู้าจถึงจะ
ผตานการทดสอบนบัรนไดผู้

ในทางกลบับกบันมทครริสเตทยนมากมายททที่ใชผู้ชทวริตของตนอยตางเสทยเปลตาไปกบับการแสวงหาผล
ประโยชนธของตบัวเอง หมกมรุตนอยผตกบับกริจการตตางๆของโลก ไลตตามสริที่งอนริจจบัง ความบบันเทริงและการ
พบักผตอนหยตอนใจ พวกเขาไมตเอาใสตและไมตเอาจรริงเอาจบังในการสบัตยธซมืที่อ การปรนนริบบัตริพระครริสตธ
และไมตขยบันขบันแขป็งในการแสวงหาอาณาจบักรของพระเจผู้ากตอน ในวบันนบัรนกระทตอมฝตายวริญญาณททที่
ซอมซตอของพวกเขาซถึที่งททาดผู้วยไมผู้ หญผู้าแหผู้งและฟางจะถผกเผาจนราบคาบดผู้วยไฟททที่ทดสอบแหตง
การพริพากษาของพระครริสตธ ดผ 2 โครรินธธ 5:10 พวกเขาซถึที่งเปป็นเหมมือนกบับคนรบับใชผู้ททที่ไมตสบัตยธซมืที่อใน
คทาอรุปมาเรมืที่องเงรินตะลบันตธจะเจอกบับคทาตทาหนริขององคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าของพวกเขา

1 คร 3:14 ถผู้าการงานของผผผู้ใดทรีซึ่กยู่อขซทั้นทนอยผยู่ไดผู้ ผผผู้นอัทั้นกป็จะไดผู้คยู่าตอบแทน คนเหลตา
นบัรนททที่การงานของตนซถึที่งสรผู้างบนรากฐานของพระเยซผครริสตธผตานการทดสอบดผู้วยไฟแหตงการ



พริพากษาของพระครริสตธในวบันนบัรน “จะไดผู้คตาตอบแทน” เปป็นความจรริงททที่มทบทาเหนป็จหลายอยตาง
สทาหรบับผผผู้รบับใชผู้ททที่สบัตยธซมืที่อของพระครริสตธในวบันนบัรน ไลตตบัรงแตตมงกรุฎหลายแบบททที่ทรงสบัญญาไวผู้ ไป
จนถถึงยศและตทาแหนตงตตางๆในการครอบครองรตวมกบับพระองคธ ไปจนถถึงระดบับของคฤหาสนธททที่
ทรงประทานใหผู้ในสวรรคธ นทที่สมืที่อใหผู้เหป็นวตาคนเหลตานบัรนททที่สตงวบัสดรุลตวงหนผู้าไปกตอน (ทองคทา เงริน
และเพชรพลอยตตางๆ) ซถึที่งจทาเปป็นในการสรผู้างคฤหาสนธกป็จะไดผู้รบับคฤหาสนธททที่สวยงามจากองคธพระ
ผผผู้เปป็นเจผู้าของตน

1 คร 3:15 ในทางกลบับกบัน ถผู้าการงานของผผผู้ใดถผกเผาไหมผู้ไป ผผผู้นอัทั้นกป็จะขาดคยู่า
ตอบแทนแตยู่ตอัวเขาเองจะรอด แตยู่เหมมือนดอังรอดจากไฟ นทที่สมืที่อถถึงครริสเตทยนททที่ใชผู้ชทวริตของตนอยตาง
เสทยเปลตา โดยสรผู้างแตตไมผู้ หญผู้าแหผู้ง และฟางฝตายวริญญาณ วบัสดรุททที่ใชผู้สรผู้างตถึกฝตายวริญญาณของพวก
เขาซถึที่งถผกสตงไปยบังสวรรคธกป็ถผกเผาดผู้วยไฟททที่ทดสอบแหตงความบรริสรุทธริธ ของพระเจผู้า ครริสเตทยนททที่ไมต
สบัตยธซมืที่อเหลตานบัรนจะยบังรอดอยผต แตตเหมมือนรอดจากไฟ นทที่สมืที่อใหผู้เหป็นวตาถถึงแมผู้พวกเขาจะไดผู้เขผู้าสผต
สวรรคธ แตตพวกเขากป็จะขาดคตาตอบแทน พวกเขาจะไดผู้เขผู้าสผตสวรรคธกป็จรริง แตตอาจจะอยผตในบผู้านของ
ผผผู้ยากไรผู้ในสวรรคธ กตอนหนผู้านบัรนพวกเขาไดผู้ลงทรุนเพมืที่อสวรรคธเพทยงเลป็กนผู้อยหรมือไมตไดผู้ลงทรุนอะไร
เลย และพอพวกเขาไปถถึงสวรรคธพวกเขากป็ไดผู้รบับสริที่งททที่ตนไดผู้ลงทรุนไป:รอดแตตเหมมือนรอดจากไฟ 
พวกเขารอดโดยพระครุณของพระเจผู้า แตตไมตไดผู้รบับบทาเหนป็จอะไรเลยในวบันนบัรน บทาเหนป็จททที่พวกเขา
นตาจะไดผู้รบับกลบับสผญไปตลอดกาล

1 คร 3:16-17 ทยู่านทอัทั้งหลายไมยู่รผผู้หรมือวยู่าทยู่านเปป็นวริหารของพระเจผู้า และพระวริญญาณ
ของพระเจผู้าสถริตอยผยู่ในทยู่าน 17 ถผู้าผผผู้ใดทชาลายวริหารของพระเจผู้า พระเจผู้าจะทรงทชาลายผผผู้นอัทั้น 
เพราะวริหารของพระเจผู้าเปป็นทรีซึ่บรริสสทธริธและทยู่านทอัทั้งหลายเปป็นวริหารนอัทั้น

ในบรริบทของตถึกฝตายวริญญาณและบรริบทททที่ใหญตกวตาของการแตกแยกภายในครริสตจบักรซถึที่ง
ททาใหผู้พระครริสตธเสทยเกทยรตริ เปาโลไดผู้ประยรุกตธใชผู้ภาพเปรทยบหลายประการเขผู้าดผู้วยก บัน “ทตานทบัรง
หลายไมตรผผู้หรมือวตาทตานเปป็นวริหารของพระเจผู้า และพระวริญญาณของพระเจผู้าสถริตอยผ ตในทตาน” นตา
สบังเกตวตาคทาวตาทม่านทบันี้งหลายและทม่าน (ทผู้ายขผู้อ 16) อยผตในรผปพหผพจนธ อบัครทผตเปาโลไมตไดผู้หมายถถึง



ผผผู้เชมืที่อแตตละคนแตตหมายถถึงผผผู้เชมืที่อเปป็นกลรุตม กลตาวอทกนบัยหนถึที่ง ทตานหมายถถึงครริสตจบักร คมือครริสตจบักร
ทผู้องถริที่นททที่เมมืองโครรินธธ ในฐานะเปป็นกลรุตมคนฝตายวริญญาณ พวกเขาจถึงเปป็นวริหารของพระวริญญาณ
บรริสรุทธริธ

ดผู้วยเหตรุนทร เมมืที่ออผู้างอริงถถึงสริที่งททที่คนสมบัยโบราณทราบดท การททาใหผู้วริหารมลทริน (ไมตวตาจะเปป็น
วริหารของพระเจผู้าผผผู้เททที่ยงแทผู้ททที่กรรุงเยรผซาเลป็มหรมือแมผู้แตตวริหารของพระของคนนอกศาสนาททที่เมมือง
โครรินธธ) ถมือวตาเปป็นการกระททาผริดอยตางรผู้ายแรง การกระททาผริดดบังกลตาวมทบทลงโทษททที่รรุนแรง 
เปาโลจถึงกลตาววตา “วริหารของพระเจผู้าเปป็นททที่บรริสรุทธริธ และทตานทบัรงหลายเปป็นวริหารนบัรน” ครริสตจบักร
ทผู้องถริที่นททที่เมมืองโครรินธธเปป็นวริหารหนถึที่งของพระเจผู้า ไมตวตาพวกเขาจะประชรุมและรวมตบัวกบันททที่ไหน
กป็ตาม จรริงๆแลผู้วเปาโลกทาลบังหมายถถึงพระกายฝตายวริญญาณททที่พวกเขากตอขถึรนเปป็นครริสตจบักรมากกวตา

สริที่งททที่สทาคบัญยริที่งกวตากป็คมือวตา การททาใหผู้พระกายฝตายวริญญาณนบัรนคมือ ครริสตจบักรทผู้องถริที่นเปป็น
มลทรินกป็เปป็นการกระททาผริดททที่สตงผลตามมาไมตนผู้อยเลย การททาใหผู้พระวริหารนบัรน (ครริสตจบักรทผู้องถริที่น
แหตงนบัรน) เปป็นมลทรินคมือการเสทที่ยงททที่จะโดนการพริพากษาจากพระเจผู้า ในบรริบทเกทที่ยวกบับปบัญหาตตางๆ
ซถึที่งเกริดขถึรนททที่ครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ เปาโลนตาจะกทาลบังพผดถถึงการทะเลาะเบาะแวผู้งและความ
แตกแยกททที่เกริดขถึรนภายในครริสตจบักร เดทดี๋ยวเปาโลจะจบัดการกบับปบัญหาอมืที่นๆอทกททที่เกริดขถึรนในครริสตจบักร
แหตงนทร  แตตประเดป็นททที่สทาคบัญกวตากป็คมือวตาความเสทยหายททที่เกริดขถึรนกบับครริสตจบักรนบัรนเปป็นเรมืที่องททที่นตาหตวง
มากๆ ลองนถึกถถึงอานาเนทยกบับสบัปฟทราในกริจการ 5

1 คร 3:18 อยยู่าใหผู้ผผผู้ใดหลอกลวงตอัวเอง ถผู้าผผผู้ใดในพวกทยู่านคริดวยู่าตอัวเปป็นคนมรีปอัญญา
ตามหลอักของยสคนรีทั้ จงใหผู้ผผผู้นอัทั้นยอมเปป็นคนโงยู่จซงจะเปป็นคนมรีปอัญญาไดผู้ เปาโลยผู้อนกลบับไปพผดถถึงสริที่ง
ททที่กลตาวไวผู้ในบทททที่ 1 นบัที่นคมือสริที่งททที่คนถมือกบันวตาเปป็นสตริปบัญญาของมนรุษยธโดยเฉพาะหลบักปรบัชญากรทก
แบบตตางๆ ซถึที่งอวดตบัววตาเปป็นของพวกปบัญญาชนททที่เหนมือกวตา

สริที่งททที่ถผกใสตเขผู้ามาดผู้วยคมือ ความเยตอหยริที่ง “อยตาใหผู้ผผผู้ใดหลอกลวงตบัวเอง” ตามททที่มทบรรยายไวผู้
ในโอบาดทหธ 1:3 ความเยตอหยริที่งคมือการหลอกตบัวเอง เปาโลกลตาวตตอไปวตา “ถผู้าผผผู้ใดในพวกทตานคริด
วตาตบัวเปป็นคนมทปบัญญาตามหลบักของยรุคนทร ” คทาททที่แปลวตา คริดวยู่า คมือ ดอเคะโอ ความเยตอหยริที่งในสริที่งททที่



ตนคริดวตาเปป็นปบัญญากป็เปป็นการหลอกลวงตบัวเอง เปาโลนทาเสนอสริที่งททที่ขบัดแยผู้งในตบัวอยตางหนถึที่งของ
ความเชมืที่อแบบครริสเตทยน “ถผู้าผผผู้ใดในพวกทตานคริดวตาตบัวเปป็นคนมทปบัญญาตามหลบักของยรุคนทร  จงใหผู้ผผผู้
นบัรนยอมเปป็นคนโงตจถึงจะเปป็นคนมทปบัญญาไดผู้” จะเปป็นการดทกวตาเยอะททที่เราจะถตอมตบัวลงจทาเพาะองคธ
พระผผผู้เปป็นเจผู้าเพมืที่อททที่พระองคธจะทรงยกชผเราในเวลาอบันเหมาะสม เหป็นไดผู้ชบัดวตาความแตกแยกและ
การทะเลาะเบาะแวผู้งในครริสตจบักรเกริดขถึรนจากคนเหลตานบัรนททที่ถผกกระตรุผู้นดผู้วยความเยตอหยริที่งและสตริ
ปบัญญาททที่เปป็นการหลอกลวงตบัวเอง “เพราะความทะนงตบัวเทตานบัรนการวริวาทจถึงเกริดขถึรน” (สรุภาษริต 
13:10)

1 คร 3:19-20 เพราะวยู่าปอัญญาของโลกนรีทั้เปป็นความโงยู่เขลาจชาเพาะพระเจผู้า ดผู้วยมรีคชาเขรียน
ไวผู้แลผู้ววยู่า `พระองคต์ทรงจอับคนทรีซึ่มรีปอัญญาดผู้วยอสบายของเขาเอง' 20 และยอังมรีอรีกวยู่า `องคต์พระผผผู้
เปป็นเจผู้าทรงทราบความคริดของคนมรีปอัญญาวยู่าเปป็นเพรียงแตยู่ไรผู้สาระ'

พระเจผู้าไมตไดผู้ประทบับใจเลยกบับความนริยมลตาสรุดของการศถึกษา ปรบัชญาหรมือสริที่งททที่คนคริดกบัน
วตาเปป็นสตริปบัญญาของมนรุษยธ ความจรริงกป็คมือ “ปบัญญาของโลกนทร เปป็นความโงตเขลาจทาเพาะพระเจผู้า” 
พระองคธไมตไดผู้ประทบับใจกบับวรุฒริการศถึกษา วริทยานริพนธธหรมือความเฉลทยวฉลาด เปาโลจถึงยก
ขผู้อความจากโยบ 5:13 “พระองคธทรงจบับคนททที่มทปบัญญาดผู้วยอรุบายของเขาเอง” จากนบัรนทตานกป็ยก
ขผู้อความจากสดรุดท 94:11 “องคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าทรงทราบความคริดของคนมทปบัญญาวตาเปป็นเพทยงแตตไรผู้
สาระ”

1 คร 3:21-23 เหตสฉะนอัทั้นอยยู่าใหผู้ผผผู้ใดยกมนสษยต์ขซทั้นอวด ดผู้วยวยู่าสริซึ่งสารพอัดเปป็นของทยู่านทอัทั้ง
หลาย 22 จะเปป็นเปาโล อปอลโล เคฟาส โลก ชรีวริต ความตาย สริซึ่งในปอัจจสบอันนรีทั้ หรมือสริซึ่งในอนาคต 
สริซึ่งสารพอัดนอัทั้นเปป็นของทยู่านทอัทั้งหลาย 23 และทยู่านทอัทั้งหลายเปป็นของพระครริสตต์ และพระครริสตต์ทรง
เปป็นของพระเจผู้า

สทาหรบับเราผผผู้เปป็นคนนอกและถผกแยกจากปบัญหาในสมบัยนบัรนดผู้วยระยะเวลาและระยะทาง 
ปบัญหาททที่เกริดขถึรนในครริสตจบักรนบัรนจถึงถผกบอกเปป็นนบัยๆ อยตางไรกป็ตามสทาหรบับผผผู้อตานจดหมายฝาก
ฉบบับนทรททที่เมมืองโครรินธธแลผู้ว สริที่งททที่เปาโลตผู้องการจะสมืที่อไมตไดผู้ตกหลตนไปเลย พวกเขาเขผู้าใจดทวตาเปาโล



กทาลบังหมายถถึงอะไร ขผู้อทผู้ายๆของบทนทรชตวยบอกใบผู้เพริที่มเตริมและดผเหมมือนจะผผกทรุกเรมืที่องททที่ทตานไดผู้
เขทยนแลผู้วในสามบทแรกเขผู้าดผู้วยกบัน บรรดาผผผู้นทาของหลายคณะในครริสตจบักรแหตงนทร ไมตเพทยงอผู้าง
ชมืที่อนบักเทศนธททที่พวกเขาชมืที่นชอบเทตานบัรน แตตพวกเขายบังหตอหรุผู้มตบัวเองดผู้วยสริที่งททที่พวกเขาถมือวตาเปป็นสตริ
ปบัญญาของหลบักปรบัชญากรทกอทกดผู้วย

เปาโลจถึงพยายามททาใหผู้พวกเขาเขผู้าใจเรมืที่องเหลตานทรอยตางถผกตผู้องขณะททที่ทตานตทาหนริความโงต
เขลาของครริสเตทยนททที่ไมตรผผู้จบักโตพวกนทร  “เหตรุฉะนบัรนอยตาใหผู้ผผผู้ใดยกมนรุษยธขถึรนอวด” คทาททที่แปลวตา อวด
(เคาคาออไม) ซถึที่งเปป็นคทาททที่เหมาะกบับบรริบทนทรดท ความโงตเขลาของพวกเขาคมือการยอมเปป็นสาวกคน

มรุมมองททที่ใหญตกวตาคมือ “ดผู้วยวตาสริที่งสารพบัดเปป็นของทตานทบัรงหลาย” ความหมายตรงตบัวของ
คทาพผดนทรคมือ ‘เพราะทบัรงหมดเปป็นของทตานทบัรงหลาย’ ผผผู้นทาฝตายวริญญาณแตตละคนททที่พวกเขาอผู้างตตางมท
ไวผู้เพมืที่อประโยชนธของพวกเขาเอง ผผผู้นทาเหลตานทรมทไวผู้เพมืที่อเสรริมสรผู้างพวกเขา “จะเปป็นเปาโล อปอลโล
เคฟาส” 

นอกจากนทร  พระเจผู้าไดผู้ทรงประทานทรุกสริที่งททที่อยผตรอบตบัวพวกเขาซถึที่งรวมถถึง “โลก ชทวริต ความ
ตาย สริที่งในปบัจจรุบบันนทร  หรมือสริที่งในอนาคต สริที่งสารพบัดนบัรนเปป็นของทตานทบัรงหลาย” พระเจผู้าไดผู้ทรง
ประทานทรุกสริที่งเพมืที่อประโยชนธของเรา

บทสรรุปของเรมืที่องราวทบัรงหมดกป็คมือวตา “ทตานทบัรงหลายเปป็นของพระครริสตธ และพระครริสตธ
ทรงเปป็นของพระเจผู้า” นทที่ไมตเพทยงสมืที่อถถึงความเปป็นอบันหนถึที่งอบันเดทยวกบันแบบพระเจผู้าเทตานบัรนซถึที่งพวก
เขาจทาเปป็นตผู้องมท แตตสมืที่อถถึงความเปป็นระเบทยบของพระเจผู้าดผู้วย พระเจผู้าไดผู้ทรงประทานทรุกสริที่งเพมืที่อ
ประโยชนธของเรา เราเปป็นของพระครริสตธและพระองคธทรงเปป็นของพระเจผู้า ดบังนบัรน ความแตกแยก
และการแบตงพรรคแบตงพวกในครริสตจบักรแหตงนทร จถึงเปป็นเรมืที่องโงตเขลาสริรนดท

*****

ภนำพรวมของ 1 โครรินธธ 4: อบัครทถูตเปาโลปริดทว้ายเนมืนี้อหาสม่วนนนนี้ของจดหมายฝากฉบบับนนนี้
โดยพถูดถถึงการถมือพวกถมือคณะทนที่เมมืองโครรินธธ์ ทม่านกลม่าววม่าผถูว้นสาฝม่ายวริญญาณเหลม่านบันี้นทนที่มนชมืที่อเสนยง



ตม่างเปก็นผถูว้รบับใชว้ของพระครริสตธ์ นอกจากนนนี้ทม่านยบังปฏริบบัตริตามสริที่งทนที่ทม่านสอนโดยการถม่อมตบัวลงตม่อ
หนว้าบรรดาผถูว้นสาทนที่แบม่งพรรคแบม่งพวกและมนใจเยม่อหยริที่งทนที่เมมืองโครรินธธ์ ทม่านปริดทว้ายบทนนนี้ดว้วยการ
ตบันี้งคสาถามสริทธริอสานาจของคนเหลม่านบันี้นทนที่วริพากษธ์วริจารณธ์ทม่าน โดยบอกวม่าเมมืที่อทม่านกลบับไปทนที่นบัที่น
ทม่านกก็จะทราบ

1 คร 4:1 ใหผู้ทสกคนถมือวยู่าเราเปป็นผผผู้รอับใชผู้ของพระครริสตต์ และเปป็นผผผู้อารอักขาสริซึ่งลซกลอับ
ของพระเจผู้า เปาโลกลตาวตตอไปเกทที่ยวกบับปบัญหาเรมืที่องการแบตงพรรคแบตงพวกในครริสตจบักรททที่นบั ที่น 
ทตานจถึงหนรุนใจพวกเขาใหผู้ ถมือวยู่า (ลอกริดซอไม) หรมือคริดเสทยวตาพวกเขาเปป็น “ผผผู้รบับใชผู้ของพระ
ครริสตธ” ความหมายกป็คมือ แทนททที่จะคริดวตาเปาโล อปอลโลหรมือเปโตรเปป็นผผผู้นทาททที่แขตงกบัน จงคริดวตา
พวกเขาเปป็น ผผผู้รอับใชผู้  (ฮถูเพะเระเทส) หรมือเจผู้าหนผู้าททที่ๆมทฐานะเทตาเททยมกบัน นอกจากนทรทตานขอใหผู้
พวกเขาคริดวตาผผผู้รบับใชผู้เหลตานทร เปป็น “ผผผู้อารบักขาสริที่งลถึกลบับของพระเจผู้า” คทาททที่แปลวตา ผผผู้อารอักขา (อออริ
คอนอมอส) มทความหมายตรงตบัววตา ‘คนตผู้นเรมือน (ผผผู้จบัดการประจทาครอบครบัว)’ ตบัวอยตางททที่เหป็นไดผู้
ชบัดในพระคบัมภทรธคมือโยเซฟผผผู้เปป็นคนตผู้นเรมือนของโพทริฟารธ เปาโลตผู้องการจะสมืที่อวตาตบัวทตาน             
อปอลโลหรมือเปโตรเปป็นเพทยงผผผู้ใตผู้บบังคบับบบัญชาภายใตผู้การนทาของพระครริสตธ พวกเขาเปป็นเพทยงผผผู้
ดผแลในยามททที่พระครริสตธไมตอยผต ประเดป็นกป็คมือ ททาไมถถึงอยากเปป็นสาวกของเปาโลหรมือของอปอล
โลดผู้วยในเมมืที่อคนเหลตานทรกป็เปป็นผผผู้รบับใชผู้ของพระครริสตธเหมมือนกบัน?

1 คร 4:2 ทตานกลตาวตตอไปวตา ยริซึ่งกวยู่านรีทั้ฝยู่ายผผผู้อารอักขาเหลยู่านอัทั้นตผู้องเปป็นคนทรีซึ่สอัตยต์ซมืซึ่อ
ทสกคน เปาโลแทรกวตาเปป็นเรมืที่องจทาเปป็นททที่ผผผู้อารบักขาตผู้องเปป็นคนททที่สบัตยธซมืที่อตตอนายของตน นบัที่นเปป็น
ความจรริงจนถถึงทรุกวบันนทร  เปาโลตผู้องการสมืที่อวตาทตานมทหนผู้าททที่ในการสบัตยธซมืที่อตตอพระครริสตธไมตวตาพวก
เขาจะคริดอยตางไรเกทที่ยวกบับทตานกป็ตาม ทตานมทพบันธะตตอพระเยซผครริสตธ

1 คร 4:3-4 สชาหรอับขผู้าพเจผู้าการทรีซึ่ทยู่านทอัทั้งหลายหรมือมนสษยต์ผผผู้ใดจะตอัดสรินตอัวขผู้าพเจผู้า 
ขผู้าพเจผู้าถมือวยู่าเปป็นเรมืซึ่องเลป็กนผู้อย ถซงแมผู้ขผู้าพเจผู้าเองกป็มริไดผู้ตอัดสรินตอัวขผู้าพเจผู้า 4 เพราะขผู้าพเจผู้าไมยู่รผผู้วยู่า
ขผู้าพเจผู้ามรีความผริดสถานใด ถซงกระนอัทั้นขผู้าพเจผู้ากป็ไมยู่พผู้นการพริพากษา ทยู่านผผผู้ทรงพริพากษาตอัว
ขผู้าพเจผู้าคมือองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า



ดผู้วยเหตรุนทร เปาโลจถึงชทร ใหผู้เหป็นวตา สทาหรบับทตานแลผู้ว การททที่พวกเขาจะวริพากษธวริจารณธทตานหรมือ
ไมตเปป็นเรมืที่องเลป็กนผู้อยมากๆ ทตานจะไมตใหผู้การตตอพวกเขาหรมือใครทบัรงนบัรน ทตานกลตาวตตอไปวตาทตาน
จะไมตใหผู้การตตอตบัวเองดผู้วยซทรา ทตานไมตไดผู้ททาอะไรตามอทาเภอใจ ผผผู้คนจถึงมาชตวยแกผู้ตบัวใหผู้ทตานไมตไดผู้ 
แตตทตานกลบับบอกวตา “ทตานผผผู้ทรงพริพากษาตบัวขผู้าพเจผู้าคมือองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้า” ประเดป็นของทตานกป็
งตายๆ ทตานจะใหผู้การเกทที่ยวกบับงานรบับใชผู้ของทตานตตอพระครริสตธไมตใชตตตอพวกเขา

1 คร 4:5 เหตสฉะนอัทั้นทยู่านอยยู่าตอัดสรินสริซึ่งใดกยู่อนทรีซึ่จะถซงเวลาจนกวยู่าองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า
จะเสดป็จมา พระองคต์จะทรงเปริดเผยความลอับทรีซึ่ซยู่อนอยผยู่ในความมมืดใหผู้แจยู่มกระจยู่าง และจะทรงเผย
ความในใจของคนทอัทั้งปวงดผู้วย เมมืซึ่อนอัทั้นทสกคนจะไดผู้รอับคชาชมเชยจากพระเจผู้า 

เปาโลจถึงเตมือนสตริพวกเขาใหผู้เลริกวริพากษธวริจารณธทตานกตอนเวลาอบันควร (“กตอนททที่จะถถึง
เวลา”) เมมืที่อองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าเสดป็จกลบับมา พระองคธกป็จะทรง “เปริดเผยความลบับททที่ซตอนอยผตในความ
มมืดใหผู้แจตมกระจตาง และจะทรงเผยความในใจของคนทบัรงปวงดผู้วย” เมมืที่อพระครริสตธเสดป็จกลบับมา 
พระองคธจะทรงพริพากษาในสองระดบับ: (1) ความลบับททที่ซตอนอยผตในความมมืด (คมือความบาป) และ 
(2) “ความในใจ”  (คมือ ความคริดมรุตงหมายในใจ) เมมืที่อพระครริสตธทรงพริพากษาในวบันนบัรน การแบตง
พรรคแบตงพวกอบันขทรปะตริดี๋วของพวกเขากป็จะกลายเปป็นเรมืที่องโงตเขลาไปเลยเมมืที่อเททยบกบับคทาชมเชยททที่
ทรุกคนจะไดผู้รบับจากพระเจผู้าในวบันนบัรน

1 คร 4:6 พรีซึ่นผู้องทอัทั้งหลาย สริซึ่งเหลยู่านอัทั้นทรีซึ่ขผู้าพเจผู้าไดผู้นชามากลยู่าวเปรรียบเทรียบถซงตอัว
ขผู้าพเจผู้าและอปอลโล กป็เพมืซึ่อประโยชนต์ของทยู่านทอัทั้งหลาย เพมืซึ่อใหผู้ทยู่านทอัทั้งหลายเรรียนแบบของเรา มริ
ใหผู้ยกยยู่องคนหนซซึ่งคนใดเกรินกวยู่าทรีซึ่เขรียนบอกไวผู้แลผู้ว มริใหผู้ยกคนหนซซึ่งคนใดขยู่มผผผู้อมืซึ่น

เกรงวตาจะมทคนไมตเขผู้าใจสริที่งททที่ทตานตผู้องการจะสมืที่อ เปาโลจถึงชทร ใหผู้เหป็นวตาทตานพผดถถึงการตบัดสริน
พริพากษาวตาเปป็นภาพเปรทยบ (“สริที่งเหลตานบัรนททที่ขผู้าพเจผู้าไดผู้นทามากลตาวเปรทยบเททยบ”) ของตบัวทตานและ
อปอลโลเพมืที่อเหป็นแกตพวกเขา บทเรทยนกป็คมือ “เพมืที่อใหผู้ทตานทบัรงหลายเรทยนแบบของเรา มริใหผู้ยกยตอง
คนหนถึที่งคนใดเกรินกวตาททที่เขทยนบอกไวผู้แลผู้ว” เปาโลพากเพทยรตตอไปททที่จะหผู้ามมริใหผู้บางคนในครริสต
จบักรททที่เมมืองโครรินธธยกยตองเปาโล อปอลโล และเปโตร (เคฟาส) เกรินขนาด ทบัรงหมดนทร เปป็นไปเพมืที่อ



“มริใหผู้ยกคนหนถึที่งคนใดขตมผผผู้อมืที่น” เมมืที่อสมาชริกครริสตจบักรเลมือกขผู้างวตาจะอยผตฝตายผผผู้นทาคนไหน เปาโลกป็
เตมือนใหผู้ระวบังความเยตอหยริที่งและความแตกแยกซถึที่งเกริดมาจากการแบตงพรรคแบตงพวกดบังกลตาว

1 คร 4:7 ผผผู้ใดเลยู่ากระทชาใหผู้ทยู่านวริเศษกวยู่าคนอมืซึ่น ทยู่านมรีอะไรทรีซึ่ทยู่านมริไดผู้รอับมา กป็เมมืซึ่อ
ทยู่านไดผู้รอับมา เหตสไฉนทยู่านจซงโอผู้อวดเหมมือนกอับวยู่าทยู่านมริไดผู้รอับเลย

เปาโลจถึงถามตตอไปวตา “ผผผู้ใดเลตากระททาใหผู้ทตานวริเศษกวตาคนอมืที่น” ความหมายกป็คมือ ‘ใคร
กทาลบังททาใหผู้ทตานมทอคตริแบตงแยก’ นอกจากนทรสริที่งใดกป็ตามททที่พวกเขามทฝตายวริญญาณพระเจผู้ากป็เปป็น
ผผผู้ทรงประทานใหผู้แกตพวกเขา ดบังนบัรนถผู้าพวกเขาไดผู้รบับพระพรฝตายวริญญาณและของประทานเหลตา
นทร แลผู้ว “กป็เมมืที่อทตานไดผู้รบับมา เหตรุไฉนทตานจถึงโอผู้อวดเหมมือนกบับวตาทตานมริไดผู้รบับเลย” ความหมายกป็
คมือ หากทตานไดผู้รบับของประทานเหลตานทร แลผู้ว ททาไมทตานถถึงโอผู้อวดราวกบับวตาทตานเองเปป็นผผผู้สรผู้างสริที่ง
เหลตานทรขถึรนมา พวกเขาเปป็นเพทยงผผผู้รบับสริที่งเหลตานทร เทตานบัรน

1 คร 4:8 ทยู่านทอัทั้งหลายอริซึ่มหนชาแลผู้วหนอ ทยู่านมอัซึ่งมรีแลผู้วหนอ ทยู่านไดผู้ครองเหมมือน
กษอัตรริยต์โดยไมยู่มรีเรารยู่วมดผู้วยแลผู้วหนอ ขผู้าพเจผู้ามรีความปรารถนาใหผู้ทยู่านทอัทั้งหลายไดผู้ขซทั้นครองจรริงๆ
เพมืซึ่อเราจะไดผู้ขซทั้นครองกอับทยู่าน

มทสองทรรศนะเกทที่ยวกบับสริที่งททที่เปาโลกลตาวตรงนทร  (1) ฝตายหนถึที่งเหป็นวตาเปาโลกทาลบังแดกดบันโดย
กลตาววตา “ทตานทบัรงหลายอริที่มหนทาแลผู้วหนอ” ฯลฯ (2) อทกฝตายเหป็นวตาเปาโลกทาลบังถามวตา ‘บบัดนทรทตาน
ทบัรงหลายอริที่มหนทาแลผู้วหรมือ ตอนนทรทตานทบัรงหลายรวยแลผู้วหรมือ ทตานทบัรงหลายไดผู้ครอบครองดรุจ
กษบัตรริยธโดยไมตมทเราแลผู้วหรมือ’ ทรรศนะหลบังนทรนตาจะเขผู้ากบับบรริบทตรงนทรมากกวตา (ตผู้นฉบบับภาษา
กรทกเปริดโอกาสใหผู้แปลไดผู้ทบัรงสองแบบ) เหป็นไดผู้ชบัดวตาเปาโลกทาลบังถามคทาถามเหลตานทร โดยไมต
ตผู้องการคทาตอบ แนตนอนททที่คทาตอบของแตตละคทาถามคมือ ‘ไมต’ เพราะพวกเขาทะเลาะเบาะแวผู้งและ
แตกแยกกบัน พวกเขาจถึงไมตเตริบโตฝตายวริญญาณ เปาโลกลตาวดผู้วยความเศรผู้าวตา “ขผู้าพเจผู้ามทความ
ปรารถนาใหผู้ทตานทบัรงหลายไดผู้ขถึรนครองจรริงๆเพมืที่อเราจะไดผู้ขถึรนครองกบับทตาน” ความปรารถนาททที่ทตาน
มทสทาหรบับพวกเขาคมือ ททที่พวกเขาจะไดผู้ครอบครองหรมือมทชบัยชนะในชทวริตครริสเตทยนเพมืที่อททที่พวกทตาน
จะไดผู้มทชบัยดผู้วย



1 คร 4:9-13 เพราะขผู้าพเจผู้าเหป็นวยู่าพระเจผู้าไดผู้ทรงตอัทั้งเราผผผู้เปป็นออัครทผตไวผู้ในทรีซึ่สสดปลาย 
เหมมือนผผผู้ทรีซึ่ไดผู้ถผกปรอับโทษใหผู้ถซงตาย เพราะวยู่าโลกคมือทอัทั้งทผตสวรรคต์และมนสษยต์มองดผเราดผู้วยความ
พริศวง 10 เราทอัทั้งหลายเปป็นคนเขลาเพราะเหป็นแกยู่พระครริสตต์ และทยู่านทอัทั้งหลายเปป็นคนมรีปอัญญาใน
พระครริสตต์ เราทอัทั้งหลายมรีกชาลอังนผู้อยแตยู่ทยู่านทอัทั้งหลายมรีกชาลอังมาก ทยู่านทอัทั้งหลายมรีเกรียรตริยศแตยู่เรา
ทอัทั้งหลายเปป็นคนออัปยศ 11 จนถซงเวลานรีทั้เรากป็ทอัทั้งหริวและกระหาย เปลมือยเปลยู่าและถผกโบยตรี และ
ไมยู่มรีทรีซึ่อาศอัยเปป็นหลอักแหลยู่ง 12 เราทชาการหนอักดผู้วยมมือของเราเอง เมมืซึ่อถผกดยู่าเรากป็อวยพร เมมืซึ่อถผก
ขยู่มเหงเรากป็ทนเอา 13 เมมืซึ่อถผกใสยู่รผู้ายเรากป็อผู้อนวอน เรากลายเปป็นเหมมือนกากเดนของโลกและ
เหมมือนราครีของสริซึ่งสารพอัดจนถซงบอัดนรีทั้

เมมืที่อเหป็นถถึงการอวดอผู้างและความแตกแยกของพวกเขา เปาโลจถึงเปรทยบเททยบความแตก
ตตางระหวตางตบัวทตานและคนเหลตานบัรน ทตานถตอมตบัวลงตตอหนผู้าการอวดอผู้างของพวกเขา ดผู้วยเหตรุนทร
เปาโลจถึงบรรยายถถึงตบัวทตานและเพมืที่อนรตวมงานของทตานวตาเปป็นคนทผู้ายมากกวตาคนตผู้น พวกเขาไดผู้
เจอกบับความตายมาแลผู้ว โลกคมือทบัรงทผตสวรรคธและมนรุษยธมองดผพวกเขาดผู้วยความพริศวง คทาททที่แปล
วตา ความพริศวง (เธะอาทรอน) คมือโรงมหรสพหรมือสถานทททๆี่ พวกเขาถผกดผหมริที่น, เยาะเยผู้ยและขผตดผู้วย
การทรมาน พทที่นผู้องในสมบัยตตอมาจะถผกฆตาเพมืที่อพลทชทพในสถานททที่ๆคนมารวมตบัวกบันแบบนทรจรริงๆ ถถึง
แมผู้วตาพทที่นผู้องชาวเมมืองโครรินธธคริดวตาตบัวเองมทปบัญญา แตตเปาโลกลบับยอมรบับวตาตบัวทตานเองเปป็นคนโงต
เพราะเหป็นแกตพระครริสตธ ถถึงแมผู้วตาพทที่นผู้องชาวเมมืองโครรินธธคริดวตาตบัวเองเขผู้มแขป็งฝตายวริญญาณ แตต
เปาโลกลบับยอมรบับวตาตบัวทตานอตอนแอ พวกเขาคริดวตาตบัวเองมทเกทยรตริแตตเปาโลยอมรบับวตาตบัวเองถผกดผ
หมริที่น นอกจากนทร จนถถึงบบัดนทรพวกเขา (เปาโลและเพมืที่อนรตวมงานของทตาน) มบักเผชริญกบับความ
หริวโหยและความยากลทาบากในรผปแบบอมืที่นๆ พวกเขาตผู้องททางานเสรริมเพมืที่อหาเลทรยงตบัวเอง ถถึงแมผู้วตา
พวกเขาถผกใสตรผู้าย แตตพวกเขากป็พากเพทยรททที่จะใหผู้ก ทาลบังใจผผผู้อมืที่น เมมืที่อเททยบกบับโลกแลผู้วพวกเขาเปป็น
เหมมือนกากเดนและขยะ

นอกจากเปาโลจะถตอมตบัวลงตตอหนผู้าพทที่นผู้องททที่เมมืองโครรินธธโดยททาตบัวเปป็นแบบอยตางแกตพวก
เขาแลผู้ว เรากป็ไดผู้เหป็นถถึงชทวริตและการรบับใชผู้ของอบัครทผตเปาโลผผผู้ยริ ที่งใหญตดผู้วย เหป็นไดผู้ชบัดวตาทตานไมตไดผู้
กลตาวเกรินจรริงเลยเกทที่ยวกบับสริที่งททที่ทตานไดผู้เผชริญ ทตานเปป็นคนททที่ถตอมตบัวจรริงๆ นอกจากนทร ในฐานะททที่ทตาน



เปป็นผผผู้ประกาศขตาวประเสรริฐและความชอบธรรม โลกจถึงไมตมทเวลาฟบังทตาน สมบัยนทรกป็เหมมือนสมบัย
นบัรนไมตมทผริด

1 คร 4:14-16 ขผู้าพเจผู้ามริไดผู้เขรียนขผู้อความเหลยู่านรีทั้เพมืซึ่อจะใหผู้ทยู่านไดผู้อาย แตยู่เขรียนเพมืซึ่อเตมือน
สตริในฐานะทรีซึ่ทยู่านเปป็นลผกทรีซึ่รอักของขผู้าพเจผู้า 15 เพราะในพระครริสตต์ถซงแมผู้ทยู่านมรีครผสอักหมมืซึ่นคนแตยู่
ทยู่านจะมรีบริดาหลายคนกป็หามริไดผู้ เพราะวยู่าในพระเยซผครริสตต์ขผู้าพเจผู้าไดผู้ใหผู้กชาเนริดแกยู่ทยู่านโดยขยู่าว
ประเสรริฐ 16 เหตสฉะนอัทั้น ขผู้าพเจผู้าจซงขอใหผู้ทยู่านทชาตามอยยู่างขผู้าพเจผู้า

ททที่เปาโลกลตาวเชตนนทรมริใชตเพมืที่อททที่จะททาใหผู้พทที่นผู้องททที่ททาตามเนมืรอหนบังของทตานตผู้องอบับอายแตต
เพมืที่อเตมือนพวกเขาตตางหาก เหตรุการณธเหลตานทรอาจเกริดกบับพวกเขาไดผู้เหมมือนกบัน ทตานยบังนทาเสนออทก
แงตมรุมหนถึที่งซถึที่งสมาชริกททที่ชอบแบตงแยกททที่เมมืองโครรินธธอาจไมตทบันนถึกถถึง เปาโลกลตาวเกรินจรริงนริดหนถึที่ง
วตาถถึงแมผู้วตาพวกเขาจะมทครผเปป็นหมมืที่นคน แตตพวกเขากป็มทบริดาฝตายวริญญาณเพทยงผผผู้เดทยวในแงตของ
มนรุษยธ เปาโลไดผู้นทาพวกเขามาถถึงพระครริสตธ ทตานเปป็นบริดาฝตายวริญญาณของพวกเขาในความหมาย
ททที่ทตานนทาวริญญาณพวกเขามาถถึงพระครริสตธ พวกเขาจถึงนตาใหผู้ความเชมืที่อถมือแกตทตานเหมมือนกบัน ทตาน
จถึงหนรุนใจพวกเขาใหผู้ททาตามทตานในฐานะททที่เปป็นบริดาฝตายวริญญาณของพวกเขา ไมตมทความเยตอหยริที่ง
ตรงนทร เลย ในทางกลบับกบันเปาโลไดผู้แสดงใหผู้เหป็นถถึงใจททที่ถตอมของทตานในขผู้อกตอนหนผู้าแลผู้ว อยตางไร
กป็ตามในฐานะททที่เปป็นคนนทาพวกเขามาถถึงพระครริสตธและอธริษฐานเผมืที่อพวกเขาและรผู้องไหผู้เพมืที่อพวก
เขา ทตานกป็หนรุนใจใหผู้พวกเขาททาตามทตาน

1 คร 4:17 เพราะเหตสนรีทั้ขผู้าพเจผู้าจซงไดผู้ใชผู้ทริโมธรีลผกทรีซึ่รอักของขผู้าพเจผู้า ซซซึ่งเปป็นคนสอัตยต์ซมืซึ่อ
ในองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าใหผู้มาหาทยู่าน เพมืซึ่อนชาทยู่านใหผู้ระลซกถซงแบบการประพฤตริของขผู้าพเจผู้าในพระ
ครริสตต์ ตามทรีซึ่ขผู้าพเจผู้าสอนอยผยู่ในทสกครริสตจอักร

เพราะความหตวงใยททที่ทตานมทตตอลผกๆของทตานในองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้า เปาโลจถึงใชผู้ทริโมธทไปหา
พวกเขา เหป็นไดผู้ชบัดวตาทริโมธทเดรินทางไปเมมืองโครรินธธมากกวตาหนถึที่งครบัร งตามททที่เหป็นไดผู้จาก 16:10 เรา
จถึงเชมืที่อไดผู้วตาทริโมธทเปป็นผผผู้นทาสตงจดหมายฝากฉบบับนทรถถึงครริสตจบักร คทากรริยาททที่แปลวตา เพมืซึ่อนชาทยู่านใหผู้
ระลซกถซง (อานามริเมสโค) เปป็นรผปอนาคตกาลซถึที่งบตงบอกวตาทริโมธทยบังไปไมตถถึงเมมืองโครรินธธขณะททที่



เปาโลเขทยนจดหมายฝากฉบบับนทร  ใหผู้เราสบังเกตวตาเปาโลบรรยายถถึงทริโมธทวตาเปป็น “ลผกททที่รบักของ
ขผู้าพเจผู้า ซถึที่งเปป็นคนสบัตยธซมืที่อในองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้า” นทที่ไมตไดผู้เปป็นไปเพมืที่อประโยชนธของพทที่นผู้องททที่เมมือง
โครรินธธเทตานบัรน แตตยบังสะทผู้อนใหผู้เหป็นถถึงอรุปนริสบัยททที่แทผู้จรริงของทริโมธทอยตางถผกตผู้องดผู้วย

มทครุณธรรมนผู้อยนบักททที่สผงสตงกวตาความสบัตยธซมืที่อ เมมืที่อเราพริจารณาขผู้อกตอนหนผู้า เปาโลรบับ
ประกบันผผผู้อตานของทตานททที่เมมืองโครรินธธวตา ทริโมธทจะททาใหผู้พวกเขาระลถึกถถึงแบบการประพฤตริของ
ทตาน “ในพระครริสตธ” เหมมือนททที่ทตานกระททาในทรุกแหตงและในทรุกครริสตจบักร

เราจถึงเหป็นไดผู้ชบัดถถึงความหตวงใยททที่เปาโลมทตตอครริสตจบักรแหตงนทร ผตานทางจดหมายฝากททที่ทตาน
เขทยนจากใจฉบบับนทรและการททที่ทตานใชผู้ทริโมธทไปหาพวกเขา ทตานตผู้องการใหผู้พวกเขาเขผู้าใจชบัดเจนวตา
ขผู้อความททที่ทริโมธทจะนทาสตงถถึงพวกเขานบัรนไมตแตกตตางจากสริที่งททที่ทตานสอนในครริสตจบักรอมืที่นๆทรุกแหตง 
ทตานไมตไดผู้ยกพวกเขาขถึรนมาตทาหนริแตตเพทยงพวกเดทยว

1 คร 4:18 แตยู่บางคนทชาผยองราวกอับขผู้าพเจผู้าจะไมยู่มาหาทยู่าน ขณะททที่เปาโลกทาลบังจะ
จบเนมืรอหาสตวนนทรและปบัญหาเรมืที่องการททาตามเนมืรอหนบังในครริสตจบักรแหตงนทร  ทตานกป็ตทาหนริหลายคนททที่
ทตานไมตขอเอตยชมืที่อ บางคนททที่นบั ที่น “ททาผยอง” เหป็นไดผู้ชบัดวตาพวกททที่ขอตริดตามอปอลโลและเคฟาส (เป
โตร) กทาลบังระรมืที่นกบับการคริดวตาเปาโลจะไมตกลบับไปททที่นบั ที่นอทก พวกเขากทาลบังคริดวตาฝตายตนกทาลบังเปป็น
ตตออยผต

1 คร 4:19-20 แตยู่ถผู้าองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าทรงโปรด ขผู้าพเจผู้าจะมาหาทยู่านในไมยู่ชผู้านรีทั้ และ
ขผู้าพเจผู้าจะหยอัซึ่งดผ มริใชยู่ถผู้อยคชาของคนทรีซึ่ผยองเหลยู่านอัทั้นแตยู่จะหยอัซึ่งดผฤทธริธอชานาจของเขา 20 เพราะวยู่า
อาณาจอักรของพระเจผู้ามริใชยู่เรมืซึ่องของคชาพผดแตยู่เปป็นเรมืซึ่องฤทธริธเดช

อยตางไรกป็ตาม เปาโลกป็เจาะรผเพมืที่อไลตลมออกจากลผกโปตงแหตงความเยตอหยริที่งของพวกเขา 
ทตานบอกพวกเขาถถึงความตบัรงใจของทตานวตา “ถผู้าองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าทรงโปรด ขผู้าพเจผู้าจะมาหาทตาน
ในไมตชผู้านทร ” เมมืที่อถถึงตอนนบัรนทตานกป็จะทราบไมตใชตคทาพผดของคนอวดดทเหลตานทรแตตจะทราบวตาพวกเขา
มทฤทธริธ เดชฝตายวริญญาณแบบใด “อาณาจบักรของพระเจผู้า” (คมือ งานของพระเจผู้าในยรุคนทร ) ไมตใชตคทา
พผดแตตเปป็นฤทธริธ เดชของพระเจผู้า



1 คร 4:21 ทยู่านจะเอาอยยู่างไร จะใหผู้ขผู้าพเจผู้าถมือไมผู้เรรียวมาหาทยู่าน หรมือจะใหผู้ขผู้าพเจผู้า
มาดผู้วยความรอักและดผู้วยใจอยู่อนสสภาพ เปาโลทริรงคทาถามหนถึที่งใหผู้พวกเขากลบับไปคริด ทตานใหผู้ทาง
เลมือกสองทางแกตพวกเขา ทตานกทาลบังพผดตรงๆแบบเปริดอกกบับพวกเขา เมมืที่อทตานมาหาพวกเขา จะใหผู้
ทตานมาหาพรผู้อมกบับไมผู้เรทยว (แหตงการตทสอน) หรมือจะใหผู้ทตานมาหาพวกเขาดผู้วยความรบักและ 
“ใจอตอนสรุภาพ” (คทาททที่แปลวตา อยู่อนสสภาพ (พราออเทส) มทความหมายวตาความอตอนโยนหรมือความ
เงทยบสงบของจริตวริญญาณ) ดบังนบัรนพวกเขาเลมือกไดผู้วตาจะเจอกบับทตานในแบบใด ทตานจะมาจบัดการ
กบับการไมตรผผู้จบักโตและการททาตามเนมืรอหนบังของพวกเขาดผู้วยความเขผู้มงวดหรมือดผู้วยความเมตตากป็ไดผู้
ทางเลมือกเปป็นของพวกเขา

ดบังนบัรนอบัครทผตเปาโลจถึงทริรงปบัญหานทร ไวผู้และเดรินหนผู้าสผตปบัญหาตตอไป นตาเศรผู้าททที่ครริสตจบักรททที่
เมมืองโครรินธธมทสตวนในปบัญหาตตางๆมากททเดทยว

*****

ภนำพรวมของ 1 โครรินธธ 5: หลบังจากพถูดถถึงปบัญหาเรมืที่องการทสาตามเนมืนี้อหนบังซถึที่งสสาแดงตบัว
ออกมาเปก็นความแตกแยกแลว้ว อบัครทถูตเปาโลกก็เปลนที่ยนไปพถูดถถึงปบัญหาทนที่รว้ายแรงอนกเรมืที่องใน       ค
รริสตจบักรทนที่เมมืองโครรินธธ์: การทสาตามเนมืนี้อหนบังในเรมืที่องของการผริดศนลธรรม

1 คร 5:1 มรีขยู่าวเลยู่าลมือวยู่าในพวกทยู่านมรีการผริดประเวณรี และการผริดประเวณรีนอัทั้นถซง
แมผู้ในพวกตยู่างชาตริกป็ไมยู่มรีเลย คมือเรมืซึ่องมรีวยู่าคนหนซซึ่งไดผู้เอาภรรยาของบริดามาเปป็นภรรยาของตน

ครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธเจอกบับปบัญหาใหญตจรริงๆ พวกเขาไมตเพทยงแตกแยกกบันซถึที่งเหป็นไดผู้
จากการททาตามเนมืรอหนบังและการไมตรผผู้จบักโตฝตายวริญญาณเทตานบัรน เปาโลตผู้องเผชริญกบับปบัญหาททที่รผู้าย
แรงยริที่งกวตาตรงนทรดผู้วย ทตานเขทยนบอกพวกเขาวตา “มทขตาวเลตาลมือวตา” เกริดการลตวงประเวณทขถึรน
ทตามกลางพวกเขา วลท “มทขตาวเลตาลมือวตา” มทความหมายตรงตบัววตา ‘เปป็นททที่ทราบกบันโดยทบั ที่วไป’ 
นอกจากนทร  “การผริดประเวณทนบัรนถถึงแมผู้ในพวกตตางชาตริกป็ไมตมทเลย คมือเรมืที่องมทวตาคนหนถึที่งไดผู้เอาภรรยา
ของบริดามาเปป็นภรรยาของตน” ปบัญหานทร รผู้ายแรงยริที่งกวตาการผริดศทลธรรมธรรมดาๆ ชายคนหนถึที่งซถึที่ง
ไมตถผกเปริดเผยชมืที่อหลบับนอนกบับแมตเลทรยงของตน ไมตวตาจะเปป็นการเลตนชผผู้จากการททที่นางนอกใจสามท



หรมือเขาทบัรงสองมทการจบัดพริธทเปป็นเรมืที่องเปป็นราวไมตไดผู้มทบอกไวผู้ แตตเหป็นไดผู้ชบัดวตานทที่เปป็นเรมืที่องททที่ผริด 
นอกจากนทร เปาโลยบังกลตาวอทกวตา แมผู้แตตคนตตางชาตริททที่ไมตรอดกป็ยบังไมตททาแบบนทรหรมือเหป็นดทดผู้วยกบับการ
ททาชบั ที่วดบังกลตาวเลย

1 คร 5:2 และพวกทยู่านยอังผยองแทนทรีซึ่จะเปป็นทสกขต์เปป็นรผู้อน ทรีซึ่จะตอัดคนทรีซึ่กระทชาผริด
เชยู่นนรีทั้ออกเสรียจากพวกทยู่าน เพมืที่อททาใหผู้เรมืที่องราวแยตยริที่งขถึรน เหป็นไดผู้ชบัดวตาครริสตจบักรแหตงนทรทราบดท
เกทที่ยวกบับความบาปนทรททที่เกริดขถึรนทตามกลางพวกเขาและไมตไดผู้จบัดการอะไรกบับมบันเลย ททที่แยตยริที่งไปกวตา
นบัรน แทนททที่จะเปป็นทรุกขธเพราะความชบั ที่วรผู้ายนทร  บางคนในครริสตจบักรกลบับ “ผยอง” ดผู้วยเรมืที่องดบังกลตาว 
พวกเขาผยองดผู้วยเรมืที่องการแบตงพรรคแบตงพวกตามททที่มทบอกไวผู้ในบทททที่ 4 คราวนทรพวกเขาตตางตทปทก
ททที่เปาโลจะเผชริญหนผู้าพวกเขาดผู้วยปบัญหานทร  เพราะความเยตอหยริที่งของพวกเขาในการททที่จะถผกเผชริญ
หนผู้าดผู้วยปบัญหานทร  พวกเขาจถึงไมตยอมเอาคนททที่ททาผริดออกไปจากทตามกลางพวกเขา

1 คร 5:3 แมผู้วยู่าตอัวขผู้าพเจผู้าไมยู่ไดผู้อยผยู่กอับพวกทยู่าน แตยู่ใจของขผู้าพเจผู้ากป็อยผยู่ดผู้วย ขผู้าพเจผู้า
ไดผู้ตอัดสรินลงโทษคนทรีซึ่ไดผู้กระทชาผริดเชยู่นนอัทั้นเสมมือนวยู่าขผู้าพเจผู้าไดผู้อยผยู่ดผู้วย เปาโลจถึงสตงคทาตบัดสรินมา
จากทางไกล ถถึงแมผู้วตาตบัวทตานอยผตททที่เมมืองเอเฟซบัส และ “ตบัวขผู้าพเจผู้าไมตไดผู้อยผตกบับพวกทตาน แตตใจของ
ขผู้าพเจผู้ากป็อยผตดผู้วย” แตตเปาโลกป็ไดผู้ตบัดสรินเรมืที่องนทรแลผู้วราวกบับวตาทตานอยผตททที่เมมืองโครรินธธดผู้วย ทตานทราบ
วตาตผู้องททาอะไรกบับ “คนททที่ไดผู้กระททาผริดเชตนนบัรน”

1 คร 5:4-5 ในพระนามของพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา เมมืซึ่อทยู่านทอัทั้ง
หลายประชสมกอันและใจของขผู้าพเจผู้ารยู่วมอยผยู่ดผู้วย พรผู้อมทอัทั้งฤทธริธเดชของพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้
เปป็นเจผู้าของเรา 5 พวกทยู่านจงมอบคนนอัทั้นไวผู้ใหผู้ซาตานทชาลายเนมืทั้อหนอังเสรีย เพมืซึ่อใหผู้จริตวริญญาณของ
เขารอดในวอันของพระเยซผเจผู้า

ทตานจถึงทผลขอ “ในพระนามของพระเยซผครริสตธองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา” เมมืที่อพวกเขามา
ประชรุมพรผู้อมกบัน ใจของทตานพรผู้อมกบับฤทธริธ เดชของพระเยซผครริสตธเจผู้ากป็จะอยผตรตวมดผู้วยเพมืที่อ “มอบ
คนนบัรนไวผู้ใหผู้ซาตานททาลายเนมืรอหนบังเสทย เพมืที่อใหผู้จริตวริญญาณของเขารอดในวบันของพระเยซผเจผู้า” 



กลตาวอทกนบัยหนถึที่งเปาโลไดผู้มอบชายผผผู้ททาผริดศทลธรรมคนนทร ใหผู้แกตพญามารแลผู้วเพมืที่อททที่วตามบันจะททาลาย
เนมืรอหนบังของเขาเสทย นทที่ไมตไดผู้หมายถถึงการลงโทษแตตหมายถถึงการไถตมากกวตา

เปาโลตระหนบักดทถถึงเรมืที่องผลกระทบในแงตลบททที่การผริดศทลธรรมแบบวริปรริตมทตตอรตางกาย 
ทตานจถึงมอบชายคนนทรไวผู้ใหผู้ซาตานททาลายรตางกายของเขา (อาจททาใหผู้เขาเปป็นโรค) เพมืที่อททที่วตาใน
ระยะยาวจริตวริญญาณของเขาจะไดผู้รบับความรอด นทที่อาจสมืที่อดผู้วยวตาชายคนนทร ไมตไดผู้รอดเลยตบัรงแตตแรก
ถถึงแมผู้วตาเขารตวมสามบัคคทธรรมกบับครริสตจบักรกป็ตาม วลทสรุดทผู้ายททที่วตาจริตวริญญาณของเขารอดในวบัน
ของพระเยซผเจผู้าอาจหมายถถึงการไมตตผู้องเจอกบับพระพริโรธขององคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าในวบันพริพากษา 
ไมตวตาจะอยตางไร เปาโลกป็แนะนทาครริสตจบักรใหผู้จบัดการกบับปบัญหานทร เดทดี๋ยวนทร และไมตปลตอยมบันผตานไป
เฉยๆ

1 คร 5:6-7 การทรีซึ่ทยู่านอวดอผู้างนอัทั้นไมยู่ดรีเลย ทยู่านไมยู่รผผู้หรมือวยู่าเชมืทั้อขนมเพรียงนริดเดรียวยยู่อม
ทชาใหผู้แปผู้งดริบฟผทอัทั้งกผู้อน 7 ดอังนอัทั้นจงชชาระเชมืทั้อเกยู่าเสรียเพมืซึ่อทยู่านจะไดผู้เปป็นแปผู้งดริบกผู้อนใหมยู่เหมมือน
ขนมปอังไรผู้เชมืทั้อ เพราะพระครริสตต์ผผผู้ทรงเปป็นปอัสกาของเรา ไดผู้ถผกฆยู่าบผชาเพมืซึ่อเราเสรียแลผู้ว

ปบัญหานทรถผกททาใหผู้เลวรผู้ายมากยริที่งขถึรนเพราะทบัศนคตริของครริสตจบักรททที่มทตตอการผริดศทลธรรม
อยตางหนผู้าไมตอายนทร  คทาททที่แปลวตา อวดอผู้าง (เคาเคมา) มทความหมายวตา ‘โอผู้อวด’ เราไมตทราบชบัดเจน
วตาพวกเขากทาลบังโอผู้อวดเรมืที่องอะไรอยผตเกทที่ยวกบับปบัญหาททที่เกริดขถึรน อยตางไรกป็ตาม แทนททที่จะมทใจกบังวล
และมรุตงมบั ที่นททที่จะจบัดการกบับปบัญหา พวกเขากลบับเยตอหยริที่งดผู้วยเรมืที่องเลวทรามทบัรงหมด เปาโลจถึงยก
สรุภาษริตหนถึที่งมาซถึที่งทตานใชผู้ททที่อมืที่นดผู้วย (กาลาเททย 5:9) “ทตานไมตรผผู้หรมือวตาเชมืรอขนมเพทยงนริดเดทยวยตอม
ททาใหผู้แปผู้งดริบฟผทบัรงกผู้อน” ภาพเปรทยบนทรหมายถถึงยทสตธททที่ททาใหผู้แปผู้งดริบฟผ กบ๊าซททที่ถผกปลตอยออกมาจาก
ยทสตธนทร จะซถึมซาบไปทบั ที่วแปผู้งดริบทบัรงกผู้อนจนททาใหผู้มบันฟผขถึรนมา ตลอดพระคบัมภทรธทบัรงเลตม เชมืรอเปป็นภาพ
เปรทยบถถึงความบาป เปาโลตผู้องการจะบอกวตาเชมืรอแหตงความบาปจะแทรกซถึมไปทบั ที่วทบัรงครริสตจบักร
หากถผกปลตอยทริรงไวผู้

ดผู้วยเหตรุนทร เปาโลจถึงก ทาชบับครริสตจบักรททที่โครรินธธใหผู้ “ชทาระเชมืรอเกตาเสทยเพมืที่อทตานจะไดผู้เปป็นแปผู้ง
ดริบกผู้อนใหมตเหมมือนขนมปบังไรผู้เชมืรอ” คทาททที่แปลวตา ชชาระ (เอก็คคาไธโร) มทความหมายเพริที่มเตริมวตา 



‘ททาใหผู้สะอาดโดยการเอาออกไป’ ความหมายกป็คมือ การเอาเชมืรอแหตงความบาปออกไปจาก
ทตามกลางพวกเขาเพมืที่อททที่วตาพวกเขาจะไดผู้เปป็นแปผู้งดริบกผู้อนใหมตททที่ไรผู้เชมืรอ เราเหป็นไดผู้ชบัดถถึงการนทาขผู้อ
นทร ไปประยรุกตธใชผู้ ครริสตจบักรแหตงนทรถผกกทาชบับใหผู้ก ทาจบัดคนบาปททที่ไมตรผผู้จบักอายผผผู้นทรออกไปเสทย นทที่ไมตไดผู้
เกทที่ยวกบับการเอาคนบาปออกไปจากครริสตจบักรแตตหมายถถึงการกทาจบัดทตาททททที่ไรผู้ยางอายและไมตยอม
กลบับใจออกไปมากกวตา นบัที่นเปป็นการละเมริดกฎแหตงความชอบธรรมและศทลธรรมอยตางเปริดเผย

ดผู้วยวตาทตานทราบชบัดเจนถถึงผผผู้เชมืที่อชาวยริวในครริสตจบักรแหตงนทร  เปาโลจถึงใชผู้ภาพประกอบของ
ธรรมเนทยมของชาวยริวททที่รผผู้จบักกบันดทคมือ พริธทปบัสกา นอกจากนทรทตานยบังเสรริมเรมืที่องความเกทที่ยวขผู้องกบันอบัน
โดดเดตนระหวตางองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรากบับพริธทปบัสกาดผู้วย ในพริธทปบัสกาพวกยริวถผกสบัที่งใหผู้รบับ
ประทานขนมปบังไรผู้เชมืรอซถึที่งเปป็นภาพของความไมตมทบาปของลผกแกะในพริธทปบัสกา ดบังนบัรนเปาโลจถึงชทร
ใหผู้เหป็นวตาพระครริสตธทรงเปป็นปบัสกาของเรา เราอยผ ตในพระครริสตธและพระองคธทรงสถริตอยผ ตในเรา 
พระองคธทรงถผกฆตาถวายบผชาเพมืที่อเราในความบรริสรุทธริธ แหตงความไรผู้บาปของพระองคธ การททาบาป
อยตางโจตงแจผู้งทตามกลางครริสตจบักรคมือการฝตาฝมืนอรุปนริสบัยททที่บรริสรุทธริธ แหตงพระกายของพระครริสตธ

1 คร 5:8 เปาโลใชผู้ภาพเปรทยบเรมืที่องปบัสกาตตอไปและสบัที่งใหผู้ครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ 
ถมือปอัสกานอัทั้น มริใชยู่ดผู้วยเชมืทั้อเกยู่าหรมือดผู้วยเชมืทั้อของความชอัซึ่วชผู้าเลวทราม แตยู่ดผู้วยขนมปอังไรผู้เชมืทั้อคมือ
ความจรริงใจและความจรริง ถถึงแมผู้วตาอบัครทผตเปาโลกทาลบังใชผู้ภาพเปรทยบเรมืที่องปบัสกากบับครริสตจบักร แตต
ทตานกป็เรทยกพริธทศทลระลถึกวตาเปป็นปบัสกาเชตนกบัน ปบัญหาเรมืที่องเชมืรอเกตาแหตงความบาปกป็มากเกรินพอแลผู้ว

ททที่ครริสตจบักรเมมืองโครรินธธยบังมทปบัญหาเรมืที่องเชมืรอของความชบั ที่วชผู้าเลวทรามดผู้วย ซถึที่งอาจหมายถถึง
ความแตกแยกและการแบตงพรรคแบตงพวกในครริสตจบักรททที่นบั ที่น นอกเหนมือจากนบัรน คราวนทรมทเรมืที่อง
ความชบั ที่วชผู้าของการผริดศทลธรรมแบบหนผู้าไมตอายและไมตยอมกลบับใจในครริสตจบักรดผู้วย ดบังนบัรน
เปาโลจถึงกทาชบับใหผู้พวกเขาเดรินหนผู้าตตอไป “ดผู้วยขนมปบังไรผู้เชมืรอคมือความจรริงใจและความจรริง” คทาททที่
แปลวตา ความจรริงใจ (เฮะอริลริครริเนะเอนย) มทความหมายวตา ‘ความบรริสรุทธริธ ’ เปป็นความจรริงททที่พระเจผู้า
ทรงเรทยกเรามาสผตความบรริสรุทธริธ  บางครบัร งเรากป็ตผู้องกทาจบัดความไมตบรริสรุทธริธ ออกไปจากทตามกลางเรา



(บางคนเสนอแนะวตาเปาโลใชผู้ภาพเปรทยบเรมืที่องพริธทปบัสกาเพราะวตาอาจเปป็นชตวงนบัรนของปทททที่มทพริธทนทร
พอดทและสมาชริกครริสตจบักรททที่เปป็นชาวยริวนตาจะเขผู้าใจเปป็นอยตางดท)

1 คร 5:9 ขผู้าพเจผู้าไดผู้เขรียนจดหมายถซงทยู่านวยู่า อยยู่าคบกอับคนทรีซึ่ลยู่วงประเวณรี เหป็นไดผู้
ชบัดวตากตอนหนผู้านบัรนเปาโลไดผู้เขทยนจดหมายฉบบับหนถึที่งถถึงพวกเขา ซถึที่งเปป็นจดหมายททที่ไมตไดผู้รบับการ
ดลใจโดยพผดถถึงปบัญหาเดทยวกบันนทร  จากนบัรนทตานบอกพวกเขาวตา “อยตาคบกบับคนททที่ลตวงประเวณท” คทาททที่
แปลวตา คบ (ซถูนานามริกนถูมริ) มทความหมายวตา ‘คบหาสมาคมหรมือมทสามบัคคทธรรมใกลผู้ชริดก บับ’ เหป็น
ไดผู้ชบัดวตานทที่คมือหลบักการเรมืที่องการแยกออก มบันเปป็นการประยรุกตธใชผู้ สดรุดท 1:1 ของพระคบัมภทรธใหมต

1 คร 5:10 แตยู่ซซซึ่งทยู่านจะคบคนชาวโลกนรีทั้ทรีซึ่เปป็นคนลยู่วงประเวณรี คนโลภ คนฉผู้อโกง 
หรมือคนถมือรผปเคารพ ขผู้าพเจผู้ามริไดผู้หผู้ามเสรียทรีเดรียวเพราะวยู่าถผู้าหผู้ามอยยู่างนอัทั้นแลผู้ว ทยู่านกป็ตผู้องออกไป
เสรียจากโลกนรีทั้ เปาโลกลตาวตตอไปวตาคทาสบัที่งของทตานไมตไดผู้หมายรวมถถึงคนทรุกคน ความบาปนทรมทอยผต
ทรุกหนทรุกแหตง ทตานพรุตงความสนใจไปททที่ครริสตจบักร ถถึงแมผู้วตามทคนลตวงประเวณท คนโลภ คนฉผู้อโกง 
หรมือคนถมือรผปเคารพอยผตเยอะแยะไปหมดในโลก แตตทตานกป็ไมตไดผู้หผู้ามเรายรุตงเกทที่ยวกบับคนเหลตานบัรน 
“เพราะวตาถผู้าหผู้ามอยตางนบัรนแลผู้ว ทตานกป็ตผู้องออกไปเสทยจากโลกนทร ” ทตานไมตไดผู้ก ทาลบังเสนอแนะใหผู้
พวกเขาแยกตบัวออกจากโลกซถึที่งหมายถถึงการเปป็นฤาษทอยผ ตในปตาหรมือการแยกตบัวอยผตสบันโดษ ทตาน
ตผู้องการบอกวตาคนของพระเจผู้าไมตควรทนตตอความบาปททที่เกริดขถึรนอยตางโจตงแจผู้งในครริสตจบักร โลก
นบัรนเลวรผู้ายมากพอแลผู้ว เราไมตสามารถแยกตบัวเราออกจากโลกไดผู้ทบัรงหมดแตตเราสามารถแยกตบัวคน
บาปททที่ไมตยอมกลบับใจออกไปจากครริสตจบักรไดผู้

1 คร 5:11 แตยู่บอัดนรีทั้ขผู้าพเจผู้าเขรียนบอกทยู่าน (ซถึที่งแตกตตางจากจดหมายฉบบับกตอนหนผู้า
นบัรนททที่หายสาบสผญไปแลผู้ว) วยู่าถผู้าผผผู้ใดไดผู้ชมืซึ่อวยู่าเปป็นพรีซึ่นผู้องแลผู้ว แตยู่ยอังลยู่วงประเวณรี เปป็นคนโลภ เปป็น
คนถมือรผปเคารพ เปป็นคนปากรผู้าย เปป็นคนขรีทั้เมา หรมือเปป็นคนฉผู้อโกง อยยู่าคบกอับคนอยยู่างนอัทั้นแมผู้จะ
กรินดผู้วยกอันกป็อยยู่าเลย ทตานยบังพรุตงเปผู้าไปททที่ความบาปในครริสตจบักรตตอไป ถถึงแมผู้วตาทตานเขทยนจดหมาย
ฝากฉบบับนทรมาเพราะเหตรุความบาปของคนๆนบัรนททที่ถผกบรรยายถถึงในตอนตผู้นของบทนทร  แตตทตานกป็พผด
ถถึงความบาปหกดผู้านดผู้วยกบัน



ความบาปแรกคมือ (1) การลยู่วงประเวณรี ซถึที่งเปป็นความบาปททที่ถผกพผดถถึงไปบผู้างแลผู้ว คทาททที่แปล
เชตนนบัรน (พอรนอส) ถถึงแมผู้ในความหมายททที่เฉพาะเจาะจงมากกวตาหมายถถึงการมทเพศสบัมพบันธธกตอน
แตตงงาน แตตมบันกป็หมายถถึงการผริดศทลธรรมทางเพศในรผปแบบใดๆกป็ตามดผู้วย จากนบัรนทตานกป็พผดถถึง
คนททที่ (2) โลภ คทาททที่แปลเชตนนบัรน (พเละออเนก็คเทส) หมายถถึงคนททที่รบักและแสวงหาเงรินเพริที่มขถึรน มบัน
หมายถถึงความเหป็นแกตเงรินและความโลภโมโทสบัน นตาสนใจททที่คทาๆนทรมาเคทยงคผตกบับการลตวงประเวณท 
จากนบัรนทตานกป็พผดถถึงคนททที่เปป็น (3) คนถมือรผปเคารพ คทาททที่แปลเชตนนบัรน (เอะอริโดลอลาเทรส) ใน
ความหมายแบบตรงไปตรงมาททที่สรุดหมายถถึงการบผชาพระเททยมเทป็จ ในความหมายรองลงมาหมาย
ถถึงพวกครริสเตทยนแตตปากททที่ไปรตวมเทศกาลเลทรยงของคนนอกศาสนาและรบับประทานอาหารททที่เซตน
ไหวผู้รผปเคารพแลผู้ว คทานทร ยบังหมายถถึงคนททที่ไขวตควผู้าหาแตตเงรินดผู้วย ซถึที่งไมตตตางจากคนโลภ

จากนบัรนทตานพผดถถึง (4) คนปากรผู้าย คทาททที่แปลเชตนนบัรน (ลอยดอรอส) หมายถถึงคนททที่ใชผู้ปาก
ในการกลตาวคทาประทรุษรผู้าย โดยเฉพาะในการดตาวตาคนอมืที่น แพรตคทานรินทา หรมือหวตานความแตกรผู้าว
นอกจากนทรคมือ (5) คนขรีทั้เมา ความหมายกป็ชบัดเจนในตบัวอยผตแลผู้ว สรุดทผู้ายทตานพผดถถึง (6) คนฉผู้อโกง คทา
ททที่แปลเชตนนบัรน (ฮารพบักซธ์) หมายถถึงการปลผู้นคนอมืที่น ในบรริบทนทรความหมายนตาจะเปป็นการใชผู้
เลตหธเหลทที่ยมหรมือกลอรุบายในการตผู้มตรุตุ๋นคนอมืที่น ความหมายงตายๆกป็คมือความไมตซมืที่อสบัตยธนบัที่นเอง

ทบัรงหมดนทร เปป็นสถานการณธททที่อาจเกริดขถึรนไดผู้ในครริสตจบักรซถึที่งเปาโลเตมือนใหผู้ระวบัง คทาแนะนทา
ของทตานไมตมทอะไรซบับซผู้อน: อยยู่าคบกอับคนอยยู่างนอัทั้นแมผู้จะกรินดผู้วยกอันกป็อยยู่าเลย คทาททที่แปลวตา กริน
ดผู้วยกอัน (ซถูเนสธริโอ) มทความหมายวตา ‘รบับประทานอาหารดผู้วยกบัน’ ความหมายกป็คมือ การไมต
รตวมสามบัคคทธรรมกบับพวกครริสเตทยนแตตปากททที่ยบังมทพฤตริกรรมททที่ชบั ที่วรผู้ายเหลตานบัรน ถถึงแมผู้วตาบางคน
พยายามททที่จะประยรุกตธใชผู้เรมืที่องนทรกบับการปฏริเสธไมตใหผู้บางคนรตวมพริธทศทลระลถึก แตตความหมายนตาจะ
เปป็นการแยกตบัวออกจากความบาปเหลตานบัรนมากกวตา เหตรุผลกป็ชบัดเจน: (1) หลทกเลทที่ยงการมท
ปฏริสบัมพบันธธเกรงวตาคนอมืที่นจะไดผู้รบับอริทธริพลจากความบาปเหลตานบัรนไปดผู้วย; (2) ททาใหผู้คนททที่กระททา
ผริดทราบชบัดเจนวตาครริสตจบักรไมตเหป็นดทดผู้วยกบับพฤตริกรรมของเขาและครริสตจบักรไดผู้ตทาหนริเขา (3) 
และหวบังวตาเขาจะโดนฟผู้องใจจนกลบับใจใหมต



1 คร 5:12 ไมยู่ใชยู่หนผู้าทรีซึ่ของขผู้าพเจผู้าทรีซึ่จะไปตอัดสรินลงโทษคนภายนอก ทยู่านจะตผู้อง
ตอัดสรินลงโทษคนภายในมริใชยู่หรมือ ประเดป็นของทตานกป็ชบัดเจน ทตานไมตไดผู้และจะไมตตบัดสรินคนเหลตา
นบัรนททที่ไมตไดผู้อยผตในครริสตจบักร นบัที่นคมือ ชาวโลก แตตพวกเขาควรตอัดสรินลงโทษคนภายใน นทที่คมือ
ประเดป็นหลบักของทบัรงบทนทร

1 คร 5:13 สยู่วนคนภายนอกนอัทั้นพระเจผู้าจะทรงตอัดสรินลงโทษ พระเจผู้าจะทรงพริพากษา
ชาวโลก นตาสนใจททที่รผปกาลของคทาททที่แปลวตา ตบัดสรินลงโทษ คมือ อนาคตกาล เหตสฉะนอัทั้นจงกชาจอัดคน
ชอัซึ่วชผู้านอัทั้นออกจากพวกทยู่านเสรียเถริด ขผู้อนทรสมืที่อชบัดเจนวตาครริสตจบักรควรจบัดการกบับความบาปของคนททที่
อยผตในครริสตจบักร ความหมายนทรชบัดเจนใน 11:31 พระเจผู้าจะทรงจบัดการกบับชาวโลกเอง สตวนเรา
มทหนผู้าททที่จบัดการกบับความบาปททที่อยผตทตามกลางเรา จากขผู้อกตอนหนผู้า “แมผู้จะกรินดผู้วยกบันกป็อยตาเลย” เรา
ไดผู้เหป็นถถึงการกทดกบันคนบาปออกไป การลงวรินบัยครริสตจบักรแบบเปป็นทางการกป็เปป็นอทกทางเลมือก
หนถึที่ง

*****

ภนำพรวมของ 1 โครรินธธ 6: อบัครทถูตเปาโลจบัดการกบับปบัญหาอมืที่นๆในครริสตจบักรทนที่เมมืองโครริน
ธธ์ตม่อไป ในบทนนนี้ทม่านพถูดถถึงการทนที่คนในครริสตจบักรฟว้องรว้องกบัน จากนบันี้นทม่านกก็เตมือนเกนที่ยวกบับความ
บาปทบัที่วๆไปและผลกระทบของมบันทนที่มนตม่อมรดกของเราในสวรรคธ์ ทม่านพถูดถถึงเรมืที่องอาหาร, การ
ลม่วงประเวณน และการทนที่รม่างกายของเราเปก็นวริหารของพระวริญญาณบรริสสุทธริธดว้วย

1 คร 6:1 เปาโลขถึรนตผู้นบทนทรดผู้วยคทาถามททที่ไมตไดผู้ตผู้องการคทาตอบ ในพวกทยู่านมรีผผผู้ใด
หรมือ ถผู้าเปป็นความกอับคนอมืซึ่น จะอาจไปวยู่าความกอันตยู่อหนผู้าคนอธรรม และไมยู่ไปวยู่าตยู่อหนผู้าวริสสทธริ
ชน นตาเศรผู้าททที่สริที่งททที่ทตานพผดกทาลบังเกริดขถึรนในครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธพอดท พทที่นผู้องครริสเตทยนในครริสต
จบักรททที่นบั ที่นมทเรมืที่องบาดหมางกบันและนทาเรมืที่องไปขถึรนโรงขถึรนศาลของชาวโลกและฟผู้องรผู้องกบัน เราเหป็น
ถถึงความไมตพอใจของเปาโลอยตางชบัดเจน นอกจากนทรคทาสบัที่งของทตานในเรมืที่องนทรกป็ชบัดเจนอทกดผู้วย พทที่
นผู้องในครริสตจบักรควรหาทางแกผู้ไขคดทความผตานทางครริสตจบักร แทนททที่จะเอาเรมืที่องเสทยๆของตนไป
ประจานในศาลของชาวโลก พวกเขาควรหาคนกลางจากในครริสตจบักรมาตบัดสรินคดทความ



1 คร 6:2 ทตานถามพวกเขาอทกคทาถาม ทยู่านไมยู่รผผู้หรมือวยู่าวริสสทธริชนจะพริพากษาโลก คทา
ททที่แปลวตา วริสสุทธริชน คมือคทาเหมมือนททที่ใชผู้เรทยกคนของพระเจผู้า คมือ คนททที่ไดผู้รบับความรอดแลผู้ว ทตานอาจ
หมายถถึงยรุคพบันปทททที่คนเหลตานบัรนททที่รบับใชผู้พระเยซผครริสตธอยตางสบัตยธซมืที่อในตอนนนนี้จะไดผู้ปกครองและ
ครอบครองรตวมกบับพระองคธเมมืที่อถถึงตอนนบันี้น เราจะมทสตวนเกทที่ยวขผู้องในการพริพากษาและตบัดสรินคดท
ความดผู้วยในวบันนบัรน และถผู้าพวกทยู่านจะพริพากษาโลก ทยู่านไมยู่สมควรจะพริพากษาความเรมืซึ่องเลป็ก
นผู้อยทรีซึ่สสดหรมือ หลบักเหตรุผลของทตานกป็เรทยบงตาย ถผู้าเราในฐานะคนของพระเจผู้าจะนบั ที่งลงพริพากษา
เรมืที่องใหญตๆในวบันนบันี้น แลผู้วเราไมตเหมาะททที่จะจบัดการกบับปบัญหาเลป็กๆททที่ททาใหผู้สมาชริกบางคนกทาลบังขบัด
แยผู้งกบันอยผตในตอนนนนี้หรมือ

1 คร 6:3 เปาโลถามตตอไปวตา ทยู่านไมยู่รผผู้หรมือวยู่า เราจะตผู้องพริพากษาพวกท ผตสวรรคต์ 
ถถึงแมผู้วตาทตานกทาลบังพผดถถึงพทที่นผู้องททที่ขบัดแยผู้งกบันจนถถึงกบับตผู้องขถึรนโรงขถึรนศาล แตตเปาโลกป็แสดงใหผู้เรา
เหป็นบทบาทของคนของพระเจผู้าหลบังจากททที่พระครริสตธเสดป็จกลบับมาดผู้วย ผผผู้รบับใชผู้ททที่สบัตยธซมืที่อของพระ
ครริสตธจะไมตเพทยงนบัที่งลงพริพากษาคดทความของมนรุษยธเมมืที่อถถึงตอนนบันี้นเทตานบัรน แตตบางคนจะมทหนผู้าททที่
ในการพริพากษาพวกทผตสวรรคธดผู้วย นบั ที่นเปป็นเรมืที่องททที่นตาสนใจยริที่ง ในดผู้านหนถึที่งมบันบตงบอกวตาแมผู้แตต
พวกทผตสวรรคธกป็มทความแตกตตางกบัน แตตททที่เปป็นไปไดผู้มากกวตากป็คมือวตา หมายถถึงการพริพากษาพวกทผต
สวรรคธทนที่กบฏในวบันนบัรน ประโยคสรุดทผู้ายของขผู้อนทรคตอนขผู้างคลรุมเครมือ คมือ ไมตบอกหมด ถผู้าเชยู่นนอัทั้น
จะยริซึ่งเปป็นการสมควรสอักเทยู่าใดทรีซึ่เราจะพริพากษาตอัดสรินความเรมืซึ่องของชรีวริตนรีทั้ แทนททที่จะเอาเรมืที่องททที่
ขบัดแยผู้งกบันไปขถึรนศาล พทที่นผู้องภายในครริสตจบักรควรแกผู้ไขปบัญหาผตานทางครริสตจบักรมากกวตา

1 คร 6:4 ฉะนอัทั้นถผู้าพวกทยู่านเปป็นความกอันเรมืซึ่องชรีวริตนรีทั้ จงตอัทั้งคนทรีซึ่ครริสตจอักรนอับถมือ
นผู้อยทรีซึ่สสดใหผู้ตอัดสริน ดผู้วยเหตรุนทรถผู้ามทคดทความใหผู้ตผู้องตบัดสรินอบันเปป็นความขบัดแยผู้งก บันระหวตางพทที่นผู้อง
ภายในครริสตจบักร “จงตบัรงคนททที่ครริสตจบักรนบับถมือนผู้อยททที่สรุดใหผู้ตบัดสริน” สริที่งททที่เปาโลตผู้องการจะสมืที่อกป็
คมือวตา ในสถานการณธดบังกลตาว ใครสบักคนททที่ไมตไดผู้อยผตในตทาแหนตงผผผู้นทาของครริสตจบักรควรถผกแตตงตบัรง
ใหผู้เปป็นคนกลางเพมืที่อตบัดสรินคดทความ ดผเหมมือนวตาเปาโลพยายามททที่จะแบตงเบาภาระของศริษยาภริบาล
จากหนผู้าททที่อบันหนบักหนานทร  ทตานไมตไดผู้แนะนทาวตาอยตาไปรบกวนศริษยาภริบาล แตตแนะนทาวตาศริษยาภริ



บาลจะไดผู้เปป็นศริษยาภริบาลของทบัรงสองฝตายตตอไปไดผู้หลบังจากมทการตบัดสรินคดทความแลผู้ว นอกจากนทร
เหป็นไดผู้ชบัดวตาครริสตจบักรจะมทสตวนในการตบัดสรินคดทแพตงเทตานบัรนและไมตใชตคดทอาญาดผู้วย

1 คร 6:5 ดบังนบัรน อบัครทผตเปาโลจถึงททาใหผู้พวกเขาละอายใจ ขผู้าพเจผู้ากลยู่าวดอังนรีทั้กป็เพมืซึ่อใหผู้
ทยู่านละอายใจ ทตานตตอดผู้วยคทาถามททที่ไมตตผู้องการคทาตอบ ในพวกทยู่านไมยู่มรีสอักคนหนซซึ่งหรมือทรีซึ่มรีสตริ
ปอัญญาสามารถชชาระความระหวยู่างพรีซึ่นผู้อง คทาตอบนบัรนชบัดเจนอยผตแลผู้ว แนตนอนททที่ตผู้องมทสบักคนในค
รริสตจบักรอยผตแลผู้วททที่สามารถเปป็นคนกลางเพมืที่อตบัดสรินคดทความททที่เปป็นเรมืที่องขบัดแยผู้งระหวตางพทที่นผู้องไดผู้

1 คร 6:6 ดผเหมมือนวตาเปาโลถถึงกบับถอนใจดผู้วยความผริดหวบัง แตยู่พรีซึ่นผู้องกอับพรีซึ่นผู้องตผู้อง
ไปวยู่าความกอันตยู่อหนผู้าคนทรีซึ่ไมยู่เชมืซึ่ออยยู่างนอัทั้นหรมือ ปบัญหาททที่ใหญตกวตากป็คมือพทที่นผู้องในครริสตจบักรทว้อง
ถริที่นไปขถึรนศาลของชาวโลกเพมืที่อขอใหผู้ตบัดสรินคดทความของตน การททที่ครริสเตทยนจะไปขถึรนโรงขถึรนศาล
ของชาวโลกเพมืที่อตบัดสรินคดทความเปป็นวริธทปฏริบบัตริททที่ตรงตามพระคบัมภทรธหรมือไมตนบัรนไมตใชตประเดป็นตรง
นทร  จรุดสนใจตรงนทรอยผตในบรริบทของครริสตจบักรทผู้องถริที่นแหตงหนถึที่ง ในการททที่จะฟผู้องรผู้องกบันนบัรน เราควร
แสวงหาสตริปบัญญาของพระเจผู้าและยอมความกบันเพมืที่อเหป็นแกตคทาพยานของครริสเตทยนมากกวตา

1 คร 6:7 ในบรริบทนบัรน เปาโลตทาหนริพทที่นผู้องททที่เมมืองโครรินธธ เหตสฉะนอัทั้นเพราะพวก
ทยู่านไปเปป็นความกอัน บอัดนรีทั้ทยู่านกป็ตกจากระดอับทรีซึ่ควรแลผู้ว เมมืที่อพริจารณาถถึงชทวริตครริสเตทยน คทาพยาน
ของเราในเรมืที่องพระครริสตธกป็ตกอยผตในอบันตราย ตามททที่พระเยซผทรงสอนไวผู้ในลผกา 6:29 “ผผผู้ใดตบ
แกผู้มของทตานขผู้างหนถึที่ง จงหบันอทกขผู้างหนถึที่งใหผู้เขาดผู้วย และผผผู้ใดรริบเอาเสมืรอคลรุมของทตานไป ถผู้าเขาจะ
เอาเสมืรอดผู้วยกป็อยตาหวงหผู้าม” ดบังนบัรนเปาโลจถึงเตมือนสตริพวกเขาวตา ทชาไมทยู่านจซงไมยู่ทนตยู่อการรผู้ายซซซึ่ง
เขาทชาแกยู่ทยู่าน ทชาไมทยู่านจซงไมยู่ยอมถผกโกง เราเรริที่มเขผู้าใจวตาพวกเขาฟผู้องรผู้องกบันดผู้วยเรมืที่องอะไรจาก
คทาวตา ถถูกโกง เหป็นไดผู้ชบัดวตาพทที่นผู้องทตานหนถึที่งไดผู้ฟผู้องรผู้องพทที่นผู้องอทกทตานหนถึที่งเพราะเขาถผกอทกฝตายโกง 
ชตางเปป็นการททาลายคทาพยานของพระครริสตธในการเอาเรมืที่องขบัดแยผู้งดบังกลตาวไปขถึรนศาลของชาวโลก 
จะเปป็นการดทกวตาเยอะหากพวกเขาหาคนกลางมาตบัดสรินคดทความระหวตางพวกเขาภายในครริสตจบักร

1 คร 6:8 แตยู่ทยู่านเองกลอับทชารผู้ายกอัน และโกงกอันในระหวยู่างพวกพรีซึ่นผู้องของทยู่านเอง 
เปาโลสรรุปเนมืรอหาสตวนนทรโดยกลตาววตาพวกเขาททาผริดในการจบัดการกบับขผู้อพริพาทอยตางนทร  อบันททที่จรริง



แลผู้วคนททที่ฟผู้องรผู้องกบันกป็ไดผู้โกงครริสตจบักรโดยการททาใหผู้คทาพยานของครริสตจบักรเสทยหาย แทนททที่จะ
จบัดการกบับปบัญหากบันเองผตานทางครริสตจบักร พวกเขากลบับเอาเรมืที่องไมตดทไปประจานใหผู้ชาวโลกไดผู้
รบับรผผู้

1 คร 6:9 ทยู่านไมยู่รผผู้หรมือวยู่าคนอธรรมจะไมยู่ไดผู้รอับอาณาจอักรของพระเจผู้าเปป็นมรดก 
อยยู่าหลงเลย คนลยู่วงประเวณรี คนถมือรผปเคารพ คนผริดผอัวเมรียเขา คนนริสอัยเหมมือนผผผู้หญริงหรมือคนทรีซึ่
เปป็นกะเทย

ขณะททที่อบัครทผตเปาโลไดผู้พผดถถึงความบาปรผู้ายแรงหลายประการในครริสตจบักรททที่เมมืองโครริน
ธธไปแลผู้ว ทตานจถึงหยรุดพบักสบักครผต เพมืที่อใหผู้คทาเตมือนสตริแกตพวกเขา “ทตานไมตรผผู้หรมือวตาคนอธรรมจะไมต
ไดผู้รบับอาณาจบักรของพระเจผู้าเปป็นมรดก” วลทททที่วตา “ทตานไมตรผผู้หรมือวตา” อยผตในรผปกาลสมบผรณธ มบันจถึงมท
ความหมายวตา ‘ทตานยบังไมตรผผู้อทกหรมือวตา’ ซถึที่งบอกเปป็นนบัยวตาผผผู้อตานของทตานรผผู้วตาทตานกทาลบังจะพผดถถึง
เรมืที่องอะไร แตตทตานกป็อยากเตมือนความจทาของพวกเขาอยผตดท

นทที่ไมตไดผู้หมายความวตา (1) คนอธรรมจะรอดไมตไดผู้ หรมือ (2) คนอธรรมอาจสผญเสทยความ
รอดของตนไปไดผู้ ความคริดทบัรงสองแบบไมตสอดคลผู้องกบับหลบักศาสนศาสตรธของพระคบัมภทรธใหมต 
เปาโลตผู้องการจะบอกวตาครริสเตทยนททที่เปป็นคนอธรรมอาจสผญเสทยมรดกของตนในสวรรคธไดผู้

พระคบัมภทรธกลตาวชบัดเจนวตามทบทาเหนป็จหลายประการในสวรรคธททที่เราจะไดผู้นอกจากความ
รอดแลผู้ว บทาเหนป็จเหลตานทร รวมกบันเปป็นสริที่งททที่เรทยกวตามรดกของเราในฐานะททที่เปป็นบรุตรของพระเจผู้า ยก
ตบัวอยตางเชตน มทมงกรุฎหลายแบบททที่ถผกเอตยถถึงในพระคบัมภทรธใหมต มทหลายตทาแหนตงในการปกครอง
และครอบครองรตวมกบับพระครริสตธในอาณาจบักรของพระองคธททที่จะมาถถึง มทคฤหาสนธและบทาเหนป็จ
อมืที่นๆอทกซถึที่งองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราตรบัสไวผู้ในวริวรณธ 2-3 สริที่งตตางๆเหลตานทร รวมกบันเปป็นสตวนหนถึที่ง
ของมรดกของเราในสวรรคธ

สริที่งททที่เปาโลตผู้องการจะบอกกป็คมือวตา ความอธรรมในชทวริตของคนของพระเจผู้าอาจขบัดขวางมริ
ใหผู้เขาไดผู้รบับมรดกดบังกลตาวในสวรรคธ คทาททที่แปลวตา ไดผู้รอับ...เปป็นมรดก (คเลรอนอเมะโอ) มทความ
หมายเพริที่มเตริมวตา ‘รบับมรดก’ นทที่นตาจะใชตความหมายของวลทตรงนทร  ความจรริงขบัรนพมืรนฐานกป็คมือวตา 



ความบาปในชทวริตของครริสเตทยนจะไมตททาใหผู้เขาตผู้องสผญเสทยความรอดไป แตตมบันอาจททาใหผู้เขาเสทย
มรดกสตวนหนถึที่งหรมือทบัรงหมดของตนในสวรรคธไป

เกรงวตาจะมทคนสงสบัยวตาเปาโลกทาลบังพผดถถึงความบาปแบบไหนอยผต ทตานจถึงเตมือนใหผู้ระวบัง
การถผกหลอกโดยความไมตชอบธรรมหลากหลายรผปแบบซถึที่งอาจททาใหผู้เราสผญเสทยมรดกของเราไป
ไดผู้ กลรุตมแรกดผเหมมือนจะเปป็นการผริดศทลธรรมทางเพศโดยอาจยกเวผู้นอยผ ตอบันหนถึที่ง เปาโลกลตาวถถึงอบัน
แรก: (1) คนลยู่วงประเวณรี คทาททที่แปลเชตนนบัรน (พอรนอส) ในความหมายททที่เฉพาะเจาะจงมากกวตา
หมายถถึงการมทเพศสบัมพบันธธกตอนแตตงงาน นทที่นตาจะใชตความหมายตรงนทร เพราะวตาเปาโลเอตยตตอไปถถึง
การผริดศทลธรรมแบบอมืที่นๆอทกซถึที่งบางครบัร งกป็เรทยกรวมๆไดผู้วตาเปป็นการลตวงประเวณท

การอธรรมแบบททที่สองคมือ (2) คนถมือรผปเคารพ ถถึงแมผู้วตานทที่จะหมายถถึงการบผชาพระเทป็จ แตต
ความหมายในเชริงเปรทยบเททยบกป็มบักหมายถถึงคนททที่ยอมใหผู้อะไรกป็ตามมาขวางกบัรนระหวตางเขากบับ
พระเจผู้า เหป็นไดผู้ชบัดวตาบรริบทใกลผู้เคทยงชทร ใหผู้เหป็นถถึงการผริดศทลธรรมทางเพศ นทที่ททาใหผู้เราตทความไดผู้
สองแบบ (ก) เปาโลอาจกทาลบังหมายถถึงคนททที่ปรนนริบบัตริตบัณหาทางเพศของตบัวเองและยอมใหผู้มบัน
เปป็นพระเจผู้า (ข) ทตานอาจกทาลบังหมายถถึงการขายบรริการทางเพศในวริหารททที่เมมืองโครรินธธซถึที่งผผผู้คนบผชา
รผปเคารพของพระตตางประเทศโดยมทการขายบรริการทางเพศเพมืที่อประกอบพริธทกรรมอบันตทที่าทราม

การอธรรมแบบททที่สามคมือ (3) คนผริดผอัวเมรียเขา นทที่นตาจะหมายถถึงคนททที่ไมตซมืที่อสบัตยธตตอคทา
ปฏริญาณในพริธทสมรสของตน

อบันดบับททที่สทที่คมือ (4) คนนริสอัยเหมมือนผผผู้หญริง คทาททที่แปลเชตนนบัรน (มาลาคอส) มทความหมายโดย
ทบั ที่วไปวตาชายรบักชาย ถผู้าจะใหผู้เฉพาะเจาะจงมากยริที่งขถึรนกป็หมายถถึงพวกผผผู้ชายททที่ชอบเดป็กผผผู้ชาย นตาเศรผู้า
ททที่ความบาปแบบหลบังนทร ไมตใชตเรมืที่องผริดปกตริวริสบัยเลยในประเทศกรทซสมบัยโบราณ

จากนบัรนอบัครทผตเปาโลพผดถถึง (5) คนทรีซึ่เปป็นกะเทย คทาททที่แปลเชตนนบัรน (อารเซะนอคอยเทส) 
หมายถถึงการมทเพศสบัมพบันธธก บับคนเพศเดทยวกบันหรมือการรบักรตวมเพศ ทบัรงหมดททที่วตามานทร เปป็นเรมืที่องนตา
ขยะแขยง แตตเหป็นไดผู้ชบัดวตาความบาปดบังกลตาวกป็แพรตหลายในเมมืองโครรินธธจรริงๆ บางคนกป็กทาลบัง
ททาความบาปเหลตานทรอยผตในครริสตจบักร



1 คร 6:10 คนขโมย คนโลภ คนขรีทั้เมา คนปากรผู้าย คนฉผู้อโกง จะไมยู่ไดผู้รอับอาณาจอักร
ของพระเจผู้าเปป็นมรดก เปาโลกลตาวถถึงความอธรรมตตอไปโดยรวมถถึง (6) คนขโมย คทาททที่แปลเชตน
นบัรน (เคลพเทส) ไมตไดผู้หมายถถึงการงบัดแงะหรมือการปลผู้นจทรแตตหมายถถึงการยบักยอกหรมือการลบักเลป็ก
ขโมยนผู้อยมากกวตา ความไมตซมืที่อสบัตยธดบังกลตาวไดผู้เกริดขถึรนทตามกลางพวกครริสเตทยนอยตางแนตนอน ใน
การททาเรมืที่องดบังกลตาวพวกเขาจถึงเสทที่ยงททที่จะสผญเสทยมรดกของตนในอาณาจบักรททที่จะมาถถึง ความบาป
อบันตตอมาคมือ (7) คนโลภ คทาททที่แปลเชตนนบัรน (พเละออเนก็คเทส) หมายถถึงการมทตบัณหาในสริที่งตตางๆ
หรมือความอยากไดผู้มากขถึรนเรมืที่อยๆ มบันเปป็นนามธรรมมากกวตาความบาปอมืที่นๆททที่ถผกเอตยถถึงมาแลผู้ว
และเกทที่ยวขผู้องกบับจริตวริญญาณของคนๆหนถึที่ง นตาสบังเกตวตาความบาปนทรถผกเอตยถถึงพรผู้อมกบับการผริดศทล
ธรรมอมืที่นๆททที่นตาสะอริดสะเอทยน แตตนบัที่นไมตไดผู้ททาใหผู้ความบาปนทรดผู้อยกวตาแตตอยตางใด แทนททที่จะเปป็น
เชตนนบัรนมบันสมืที่อวตาการมทใจโลภนบัรนเลวรผู้ายพอๆกบับการผริดศทลธรรมททที่ถผกเอตยถถึงดผู้านบน

ความบาปททที่แปดคมือ (8) คนขรีทั้เมา คทาททที่แปลเชตนนบัรน (เมะธถูซอส) ไมตจทาเปป็นตผู้องหมายถถึงคน
ททที่ตริดเหลผู้าถถึงแมผู้วตานบัที่นเปป็นความหมายททที่ถผกรวมเขผู้าไวผู้ในคทานทรดผู้วย แตตนตาจะหมายถถึงคนททที่เปริด
โอกาสใหผู้ตบัวเองดมืที่มจนเมา ซถึที่งกป็คมือการดมืที่มเพมืที่อเขผู้าสบังคมนบัที่นเอง จากนบัรนเปาโลพผดถถึง (9) คนปาก
รผู้าย คทาททที่แปลเชตนนบัรน (ลอยดอรอส) หมายถถึงคนททที่ใชผู้คทาพผดททารผู้ายผผผู้อมืที่น ททที่รวมอยผ ตในคทานทรดผู้วยคมือ
การนรินทา, การหวตานความแตกรผู้าว, การพผดจาหมริที่นประมาทสริทธริอทานาจ, การใชผู้คทาพผดวริพากษธ
วริจารณธคนอมืที่น, การพผดจาโอผู้อวด หรมือคนปากเสทย มบันรวมถถึงความบาปทบัรงหลายททที่เกริดจากการใชผู้
ลริรน

สรุดทผู้ายแลผู้ว (10) อบัครทผตเปาโลพผดถถึง คนฉผู้อโกง คทาททที่แปลเชตนนบัรน (ฮารพากซธ์) หมายถถึง
คนททที่ปลผู้นคนอมืที่นโดยใชผู้วริธทใดวริธทหนถึที่ง ความอธรรมทบัรงสริบนทร เปป็นสริที่งททที่เราพบเจอเปป็นปกตริ แตตไมตวตา
จะเปป็นความอธรรมแบบใด นบัรนกป็สามารถททาใหผู้เราเสทยมรดกในอาณาจบักรของพระเจผู้าททที่จะมาถถึง
ไดผู้

1 คร 6:11 เปาโลกลตาววตามทพทที่นผู้องหลายคนในครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธเคยมทความผริด
ในเรมืที่องความบาปเหลตานทรมากตอน  อยตางไรกป็ตาม พอพวกเขามาถถึงพระครริสตธแลผู้ว ทตานจถึงเตมือนใจ



พวกเขาวตา แตยู่กยู่อนมรีบางคนในพวกทยู่านเปป็นคนอยยู่างนอัทั้น แตยู่ทยู่านไดผู้รอับทรงชชาระแลผู้ว และไดผู้ทรง
แยกตอัทั้งทยู่านไวผู้แลผู้ว แตยู่พระวริญญาณแหยู่งพระเจผู้าของเราไดผู้ทรงตอัทั้งทยู่านใหผู้เปป็นผผผู้ชอบธรรมใน
พระนามของพระเยซผเจผู้า ในการรบับเชมืที่อพระครริสตธพวกเขาจถึงไดผู้ชทาระเสมืรอผผู้าของตนในพระโลหริต
ของพระเมษโปดกแลผู้ว ดผ วริวรณธ 1:5, 7:14 พวกเขาถถูกแยกตบันี้งไวว้แลว้วและถถูกทสาใหว้เปก็นผถูว้ชอบ
ธรรมแลว้ว ทบัรงหมดนทรหมายถถึงฐานะอบันศบักดริธ สริทธริธ ของเราในพระครริสตธ เมมืที่อพระองคธไดผู้ทรงชตวยเรา
ใหผู้รอด เรากป็ถผกททาใหผู้สะอาด บรริสรุทธริธ และชอบธรรมแลผู้วในสายพระเนตรของพระเจผู้าในพระ
ครริสตธ เปาโลกทาลบังพผดถถึงการชทาระใหผู้สะอาด การแยกตบัรงไวผู้และการททาใหผู้ชอบธรรมในทาง
ตทาแหนตงของเรา ทบัรงหมดนทร เปป็นมาโดยพระนามของพระเยซผเจผู้าและพระวริญญาณของพระองคธ ถถึง
แมผู้จะไมตไดผู้บอกไวผู้แตตขผู้อนทรกป็สมืที่อชบัดเจนวตาความบาปบางอยตางในความบาปทบัรงสริบประการนทร ยบังคง
แอบซตอนอยผตในครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ เปาโลจถึงเตมือนพวกเขาเกทที่ยวกบับการสผญเสทยมรดกในสงตา
ราศทสทาหรบับครริสเตทยนหลายคนททที่ยบังยอมใหผู้ความบาปเหลตานบัรนเกริดขถึรนอยผต

1 คร 6:12 ขผู้าพเจผู้าทชาสริซึ่งสารพอัดไดผู้ แตยู่ไมยู่ใชยู่ทสกสริซึ่งทรีซึ่จะทชาไดผู้นอัทั้นเปป็นประโยชนต์ 
ขผู้าพเจผู้าทชาสริซึ่งสารพอัดไดผู้ แตยู่ขผู้าพเจผู้าไมยู่ยอมอยผยู่ใตผู้อชานาจของสริซึ่งใดเลย คราวนทร เปาโลเปลทที่ยนไปพผด
ถถึงอทกเรมืที่องแตตกป็เปป็นเรมืที่องททที่เกทที่ยวขผู้องกบัน ททที่เมมืองโครรินธธมทวริหารตตางๆททที่สรผู้างใหผู้แกตเทพเจผู้ากรทกหลาย
องคธ ในการบผชารผปเคารพเหลตานทรมทการถวายอาหารเปป็นเครมืที่องบผชาหรมือเปป็นของถวายดผู้วย สตวน
อาหารททที่เหลมือจากการบผชาเทพเจผู้าเหลตานทรกป็จะถผกวริหารนทาไปขายในราคาททที่ถผกลง วริหารเหลตานทร จถึง
ททาหนผู้าททที่เปป็นรผู้านพตอคผู้าเนมืรอดผู้วยนบัที่นเอง เนมืรอสบัตวธสวยๆในราคายตอมเยาจถึงมทวางจทาหนตาย นอกจาก
นทรตามวริหารเหลตานทรบางแหตงยบังมทการขายบรริการทางเพศดผู้วยซถึที่งเปป็นรผปแบบหนถึที่งของการบผชาพระ
ตตางประเทศ เรมืที่องพวกนทร เปป็นสริที่งททที่ผผผู้คนยอมรบับกบันและไมตผริดกฎหมาย ดบังนบัรนครริสเตทยนใหมตททที่
เตริบโตมาในสริที่งแวดลผู้อมดบังกลตาวจถึงอาจถผกลตอลวงอยผตบตอยๆใหผู้ททาผริดในเรมืที่องเหลตานทร  ในบรริบทนทร
เองเปาโลจถึงเสนอประเดป็นหนถึที่งขถึรนมา

“ขผู้าพเจผู้าททาสริที่งสารพบัดไดผู้ แตตไมตใชตทรุกสริที่งททที่จะททาไดผู้นบัรนเปป็นประโยชนธ” ถถึงแมผู้สริที่งตตางๆททที่ค
รริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธททาจะไมตผริดกฎหมาย แตตมบันกป็ไมตเปป็นประโยชนต์ คทาททที่แปลเชตนนบัรน (ซสุมเฟะ
โร) มทความหมายวตามทขผู้อดท มทประโยชนธหรมือเกริดผลดท ครริสเตทยนททที่เมมืองโครรินธธอาจททาสริที่งเหลตานบัรน



ไดผู้โดยไมตผริดกฎหมาย นอกจากนทร เนมืรอสบัตวธบางอยตางททที่ขายตามวริหารเหลตานบัรนกป็ไมตใชตอาหารททที่พวก
ยริวรบับประทานไดผู้ เปาโลอาจคริดถถึงเรมืที่องนทรดผู้วย เพราะวตาครริสเตทยนสมบัยพระคบัมภทรธใหมตอยผตใตผู้
พระครุณและไมตไดผู้อยผตใตผู้พระบบัญญบัตริ แมผู้แตตการททาเรมืที่องดบังกลตาวกป็ไมตผริด อยตางไรกป็ตาม ขผู้อนทรนตาจะ
ใชตความหมายแรกมากกวตา

ทตานกลตาวตตอไปวตา “ขผู้าพเจผู้าททาสริที่งสารพบัดไดผู้ แตตขผู้าพเจผู้าไมตยอมอยผตใตผู้อทานาจของสริที่งใด
เลย” ทตานเนผู้นยทราตตอไปวตาถถึงแมผู้การททาสริที่งเหลตานบัรนไมตใชตเรมืที่องผริด แตตทตานกป็จะไมตยอมใหผู้ตบัวเองตผู้อง
ตกอยผตใตผู้อริทธริพลของสริที่งเหลตานบัรน ในวบัฒนธรรมสมบัยใหมตของเรานทร  มทหลายสริที่งททที่ไมตผริดแตตกป็ไมตใชต
สริที่งททที่เหมาะสมสทาหรบับครริสเตทยน เปาโลจถึงบอกเปป็นนบัยถถึงการใชผู้เสรทภาพของครริสเตทยนในทางททที่
ผริดในสริที่งตตางๆเหลตานบัรน

1 คร 6:13 ทตานกลตาวถถึงเรมืที่องเดริมตตอไป อาหารมรีไวผู้สชาหรอับทผู้อง และทผู้องกป็สชาหรอับ
อาหาร แตตพระเจผู้าจะทรงททาลายทบัรงสองสริที่งโดยทางความตายและหลรุมศพ ถถึงแมผู้วตาเนมืรอสบัตวธบาง
อยตางททที่อาจรบับประทานไมตไดผู้มทวางขายอยผตตามวริหารรผปเคารพเหลตานบัรนในราคาถผก แตตเปาโลกป็ก ทาลบัง
พยายามอธริบายเรมืที่องททที่สทาคบัญกวตา สรุดทผู้ายแลผู้วสริที่งเหลตานทร กป็จะสผญสริรนไป ดบังนบัรนททาไมจะตผู้องใหผู้คทา
พยานของเราถผกตบัรงคทาถามดผู้วย

นอกจากนทร  รยู่างกายนอัทั้นไมยู่ไดผู้มรีไวผู้สชาหรอับการลยู่วงประเวณรี แตยู่มรีไวผู้สชาหรอับองคต์พระผผผู้เปป็น
เจผู้า และองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้ามรีไวผู้สชาหรอับรยู่างกาย ในฐานะททที่เปป็นครริสเตทยน รตางกายของเราไมตควรถผก
ททาใหผู้เปป็นมลทรินผตานทางการททาผริดศทลธรรทางเพศ รตางกายของเราเปป็นขององคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าตาม
ททที่มทบอกไวผู้ใน 6:20 ดบังนบัรนเราควรมทใจจดจตออยผตททที่องคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าแมผู้กระทบั ที่งในเรมืที่องความ
ปรารถนาตตางๆของรตางกายเรา พระองคธไมตเพทยงชทาระเราใหผู้สะอาด แยกตบัรงเราและททาใหผู้เรากลาย
เปป็นผผผู้ชอบธรรมแลผู้วเทตานบัรน แตตพระองคธไดผู้ทรงไถตเราไวผู้แลผู้วดผู้วย นบั ที่นสมืที่อถถึงความเปป็นเจผู้าของ ชทวริต
ของเราจนถถึงรตางกายของเราจถึงควรเปป็นขององคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าทบัรงหมด และควรเหมาะสมสทาหรบับ
จรุดประสงคธททที่บรริสรุทธริธ ของพระองคธ



1 คร 6:14 พระเจผู้าไดผู้ทรงชสบใหผู้องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าเปป็นขซทั้นมาใหมยู่ และพระองคต์จะ
ทรงชสบใหผู้เราทอัทั้งหลายเปป็นขซทั้นมาใหมยู่โดยฤทธริธเดชของพระองคต์ดผู้วย เปาโลจถึงพผดถถึงเรมืที่องการเปป็น
ขถึรนจากตาย พระเจผู้าผผผู้ทรงชรุบพระเยซผใหผู้เปป็นขถึรนจากตาย “จะทรงชรุบใหผู้เราทบัรงหลายเปป็นขถึรนมา
ใหมตโดยฤทธริธ เดชของพระองคธดผู้วย” เราเหป็นถถึงพระสบัญญาเรมืที่องการเปป็นขถึรนจากตาย อยตางไรกป็ตาม
สริที่งททที่เปาโลตผู้องการจะบอกกป็คมือวตา รตางกายของเราจะถผกชรุบใหผู้เปป็นขถึรนสบักวบันหนถึที่งโดยฤทธริธ เดช
ของพระองคธ ดบังนบัรนเราควรประพฤตริตบัวใหผู้คผตควรกบับเกทยรตรินบัรน นบัที่นไมตรวมถถึงการผริดศทลธรรมหรมือ
การททาบาปในรผปแบบอมืที่นใดกป็ตามดบังททที่ไดผู้กลตาวมาแลผู้ว

1 คร 6:15 ทยู่านไมยู่รผผู้หรมือวยู่า รยู่างกายของทยู่านเปป็นอวอัยวะของพระครริสตต์ เมมืซึ่อเปป็นเชยู่น
นอัทั้น จะใหผู้ขผู้าพเจผู้าเอาอวอัยวะของพระครริสตต์มาเปป็นอวอัยวะของหญริงแพศยาไดผู้หรมือ ขอพระเจผู้าอยยู่า
ยอมใหผู้เปป็นเชยู่นนอัทั้นเลย เหป็นไดผู้ชบัดวตาททที่เมมืองโครรินธธมทสริที่งยบั ที่วยวนมากมายททที่อาจลตอลวงใหผู้ครริสเตทยน
ททาผริดเรมืที่องลตวงประเวณทไดผู้ โดยเฉพาะอยตางยริที่งวริหารรผปเคารพททที่มทการขายบรริการทางเพศเพมืที่อ
ประกอบพริธทกรรม (ทตานอาจหมายถถึงการลตวงประเวณททบั ที่วๆไปดผู้วย อยตางไรกป็ตามบรริบทในแงต
ประวบัตริศาสตรธของเมมืองโครรินธธ และการททที่เปาโลจะพผดถถึงวริหารของพระวริญญาณบรริสสุทธริธ ดผ
เหมมือนจะชทรไปททที่ปบัญหาเรมืที่องการขายบรริการทางเพศในวริหารรผปเคารพซถึที่งเปป็นการทดลองและเปป็น
ปบัญหาในครริสตจบักรททที่นบั ที่น

ดบังนบัรน เปาโลจถึงเตมือนสตริผผผู้อตานของทตานวตา “ทตานไมตรผผู้หรมือวตา รตางกายของทตานเปป็นอวบัยวะ
ของพระครริสตธ” คทาททที่แปลวตา อวอัยวะ (เมะลอส) มทความหมายวตาอวบัยวะของรตางกาย ซถึที่งในกรณทนทร
คมือของพระครริสตธ เราเปป็นสตวนหนถึที่งของพระกายของพระองคธ์ ทตานถามตตอไปวตา “เมมืที่อเปป็นเชตนนบัรน
จะใหผู้ขผู้าพเจผู้าเอาอวบัยวะของพระครริสตธมาเปป็นอวบัยวะของหญริงแพศยาไดผู้หรมือ” ชตางเปป็นความคริดททที่
นตาเกลทยดสริรนดท: ผผกพบันรตางกายของครริสเตทยนเขผู้ากบับหญริงขายบรริการทางเพศ มบันไมตใชตเรมืที่องททที่ไมต
เหมาะสมเทตานบัรนแตตยบังเปป็นเรมืที่องนตาขยะแขยงดผู้วย ทตานสบัที่งหผู้ามวตา “ขอพระเจผู้าอยตายอมใหผู้เปป็นเชตน
นบัรนเลย” ซถึที่งมทความหมายตามตบัวอบักษรวตา ‘ขออยตาใหผู้เปป็นเชตนนบัรนเลย’



1 คร 6:16 ทยู่านไมยู่รผผู้หรมือวยู่าคนทรีซึ่ผ ผกพอันกอับหญริงแพศยากป็เปป็นกายออันเดรียวกอันกอับหญริง
นอัทั้น เพราะพระองคต์ไดผู้ตรอัสวยู่า `เขาทอัทั้งสองจะเปป็นเนมืทั้อออันเดรียวกอัน'

อบัครทผตเปาโลถามอทกคทาถามหนถึที่งซถึที่งมทคทาตอบททที่ชบัดแจผู้งอยผ ตแลผู้ว ทตานไมตรผผู้หรมือวตาเมมืที่อคนๆ
หนถึที่งเปป็นกายอบันเดทยวกบันกบับหญริงขายบรริการทางเพศ (มทเพศสบัมพบันธธดผู้วยกบัน) เขาทบัรงสองกป็กลาย
เปป็นกายเดทยวกบัน ทตานจถึงอผู้างอริงไปยบังปฐมกาล 2:24 และการททที่สามทและภรรยากลายเปป็นเนมืรอหนบัง
อบันเดทยวกบันในยามททที่เขาทบัรงสองมทความสบัมพบันธธลถึกซถึร งในทางททที่บรริสรุทธริธ  ครริสเตทยนจถึงไมตควรมทสตวน
เกทที่ยวขผู้องกบับหญริงขายบรริการทางเพศไมตวตาจะถผกกฎหมายหรมือผริดกฎหมายกป็ตาม

1 คร 6:17 แตยู่สยู่วนคนทรีซึ่ผผกพอันกอับองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า กป็เปป็นออันเดรียวกอันกอับพระองคต์
ฝยู่ายจริตวริญญาณ ถถึงแมผู้วตาชาวโลกลตวงประเวณทกบับหญริงขายบรริการทางเพศหรมือคนททที่มทศทลธรรม
หยตอนยานจนเปป็นเรมืที่องปกตริ แตตครริสเตทยนททที่ “ผผกพบันกบับองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้า กป็เปป็นอบันเดทยวกบันกบับ
พระองคธฝตายจริตวริญญาณ” เราไดผู้ผผกพบันกบับองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าในฝตายวริญญาณแลผู้วตอนททที่เราไดผู้รบับ
ความรอด นทที่จถึงสมืที่อวตาหากครริสเตทยนไปยรุตงเกทที่ยวกบับการลตวงประเวณท เขา (หรมือเธอ) กป็ก ทาลบังดถึงองคธ
พระผผผู้เปป็นเจผู้าเขผู้าไปเกทที่ยวดผู้วย พระวริญญาณของพระองคธทรงสถริตอยผ ตภายในตบัวเราและเสดป็จไปกบับ
เราในทรุกสริที่งททที่เรากระททา พระครริสตธทรงสถริตอยผ ตในเราและเราอยผตในพระองคธ

1 คร 6:18 จงหลรีกเลรีซึ่ยงเสรียจากการลยู่วงประเวณรี ความบาปทสกอยยู่างทรีซึ่มนสษยต์กระทชา
นอัทั้นเปป็นบาปนอกกาย แตยู่คนทรีซึ่ลยู่วงประเวณรีนอัทั้นทชาผริดตยู่อรยู่างกายของตนเอง

ดผู้วยเหตรุนทร อบัครทผตเปาโลจถึงสบัที่งวตา “จงหลทกเลทที่ยงเสทยจากการลตวงประเวณท” นทที่เปป็นคทาสบัที่ง (คมือ 
คทาบบัญชา) (คทาททที่แปลวตา การลยู่วงประเวณรี ในททที่นทร  (พอรเนะเอนย) ไมตไดผู้หมายถถึงการมทเพศสบัมพบันธธ
กตอนแตตงงานเทตานบัรน แตตหมายถถึงการผริดศทลธรรมทางเพศในทรุกรผปแบบ ทตานกลตาวตตอไปวตาความ
บาปสตวนใหญตเปป็นความบาปนอกกาย นบั ที่นคมือความบาปนบัรนเกริดขถึรนนอกรตางกายของเรา อยตางไร
กป็ตาม “คนททที่ลตวงประเวณทนบัรนททาผริดตตอรตางกายของตนเอง”

การผริดศทลธรรมทางเพศนบัรนไมตใชตความบาปในความหมายทบั ที่วๆไปเทตานบัรน แตตมบันเปป็น
ความบาปททที่เราททาตตอรตางกายของเราเอง เปาโลกลตาวโดยไมตตผู้องยกภาพประกอบใหผู้เหป็นชบัดเจนถถึง



โรคตริดตตอทางเพศตตางๆททที่ถตายทอดผตานทางการหลบับนอนไปทบั ที่วมบั ที่วไมตเลมือก แตตคทาสบัที่งกป็ยบังคงเดริม
คมือ “จงหลทกหนทเสทยจากการลตวงประเวณท”

1 คร 6:19 ทยู่านไมยู่รผผู้หรมือวยู่า รยู่างกายของทยู่านเปป็นวริหารของพระวริญญาณบรริสสทธริธ ซซซึ่ง
สถริตอยผยู่ในทยู่าน ซซซึ่งทยู่านไดผู้รอับจากพระเจผู้า ทยู่านไมยู่ใชยู่เจผู้าของตอัวทยู่านเอง เปาโลกลตาวเชตนนทร เพมืที่อ
ททาใหผู้พทที่นผู้องททที่โครรินธธนถึกถถึงวริหารของพระตตางประเทศททที่มทการขายบรริการทางเพศเพมืที่อประกอบ
พริธทกรรมทางศาสนา เปาโลจถึงกลตาววตา ความจรริงกป็คมือ รตางกายของทม่านทบันี้งหลายคมือวริหารของพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธ

คทาททที่แปลวตา วริหาร (นาออส) มทความหมายตามตบัวอบักษรวตา ‘ททที่ประทบับของพระเจผู้า’ 
สทาหรบับครริสเตทยนททที่บบังเกริดใหมตแลผู้วพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ทรงสถริตอยผตในรตางกายของเรา (ใน 1 โค
รรินธธ 3:16 เปาโลพผดถถึงผผผู้เชมืที่อทบัรงหลายททที่เปป็นเหมมือนกายเดทยวกบัน คมือ ครริสตจบักร แตตตรงนทรทตานหมาย
ถถึงรตางกายของผผผู้เชมืที่อแตตละคนจรริงๆ) นอกจากนทรทตานกลตาวชบัดเจนวตาพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ทรงสถริต
อยผตในตบัวเรา ทตานหมายถถึงพระราชกริจในการสถริตอยผตภายในของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  ดผ ยอหธน 
14:17, โรม 8:9, ยากอบ 4:5 เราไดผู้รบับพระวริญญาณบรริสรุทธริธ มาจากพระเจผู้า นอกจากนทร เรากป็ไมตใชต
เจผู้าของตบัวเราเอง เราเปป็นของพระองคธ

1 คร 6:20 พระเจผู้าไดผู้ทรงซมืทั้อทยู่านไวผู้แลผู้วตามราคา เหตสฉะนอัทั้นทยู่านจงถวายพระ
เกรียรตริแดยู่พระเจผู้าดผู้วยรยู่างกายของทยู่าน และดผู้วยจริตวริญญาณของทยู่าน ซซซึ่งเปป็นของพระเจผู้า เราไมต
ไดผู้เปป็นเจผู้าของตบัวเราเอง เหตรุผลกป็คมือเราไดผู้ถผก “ซมืรอไวผู้แลผู้วตามราคา” นทที่เปป็นการอผู้างอริงถถึงตลาดคผู้า
ทาสททที่เจผู้าของจะซมืรอทาสไวผู้เปป็นของตนเอง ราคาททที่พระเจผู้าทรงจตายเพมืที่อซมืรอเรามาคมือพระโลหริตอบันมท
คตาประเสรริฐของพระครริสตธ ดผ 1 เปโตร 1:18 เพราะพระองคธผผผู้ทรงเรทยกเรามาทรงบรริสรุทธริธ  เราจถึง
ถผกกทาชบับใหผู้เปป็นผผผู้บรริสรุทธริธ ดผู้วยเหมมือนกบัน การผริดศทลธรรมและการชบั ที่วชผู้าลามกอบันดกดมืที่นททที่เมมืองโค
รรินธธก ทาลบังจะเผยตบัวใหผู้เหป็น เปาโลจถึงก ทาชบับวตา “จงถวายพระเกทยรตริแดตพระเจผู้าดผู้วยรตางกายของทตาน 
และดผู้วยจริตวริญญาณของทตาน ซถึที่งเปป็นของพระเจผู้า” บบัดนทร เราตกเปป็นของพระองคธแลผู้วเพราะพระ
โลหริตของพระครริสตธททที่มทฤทธริธ ไถตเรา ดบังนบัรนเราจถึงมทหนผู้าททที่ถวายพระเกทยรตริแดตพระเจผู้าดผู้วยรม่างกาย



ของเรา ขผู้อนทรสมืที่อวตาพทที่นผู้องททที่เมมืองโครรินธธแสรผู้งททาตบัววตาถวายเกทยรตริแดตพระเจผู้าในเรมืที่องฝตายวริญญาณ
ขณะททที่พวกเขายบังททาเรมืที่องลามกผริดศทลธรรมอยผ ต คทาสบัที่งของเปาโลนบัรนชบัดเจน จงถวายพระเกทยรตริแดต
พระเจผู้าทบัรงดผู้วยรตางกายของทตานและดผู้วยจริตวริญญาณของทตาน ความจรริงกป็คมือทบัรงสองอยตางเปป็นของ
พระเจผู้า เราเปป็นของพระองคธ

*****

ภนำพรวมของ 1 โครรินธธ 7: โดยการเขนยนจดหมายตอบ เปาโลไดว้นสาเสนอคสาสอนทนที่อาจ
เรนยกไดว้วม่าชบัดเจนทนที่สสุดในยสุคครริสตจบักรเกนที่ยวกบับการแตม่งงาน, การหยม่ารว้าง หรมือแมว้แตม่การแตม่งงาน
ใหมม่ บรริบทเกนที่ยวขว้องกบับการขม่มเหงซถึที่งกสาลบังเกริดขถึนี้นกบับครริสตจบักรในตอนนบันี้น และนบัที่นกก็สม่งผลตม่อ
ความเหก็นของอบัครทถูตเปาโลทสุกขว้อ 

1 คร 7:1 ตบัรงแตตวลทแรกของบทนทร  แลผู้วเรมืซึ่องทรีซึ่พวกทยู่านเขรียนมาถซงขผู้าพเจผู้านอัทั้น เหป็นไดผู้
ชบัดวตาพทที่นผู้องบางทตานททที่โครรินธธไดผู้เขทยนมาถามเปาโลเกทที่ยวกบับความสบัมพบันธธระหวตางผผผู้ชายกบับผผผู้หญริง
ในครริสตจบักร คทาแนะนทาของทตานกป็คมือ ขอตอบวยู่า การทรีซึ่ผผผู้ชายไมยู่ยสยู่งเกรีซึ่ยวกอับผผผู้หญริงเลยกป็ดรีแลผู้ว 
เพราะการผริดศทลธรรมอบันดกดมืที่นททที่เมมืองโครรินธธ บางคนในครริสตจบักรจถึงไดผู้เขทยนมาขอคทาแนะนทา
จากเปาโลวตาพวกเขาควรแตตงงานหรมือควรมทปฏริสบัมพบันธธก บับเพศตรงขผู้ามหรมือไมต คทาตอบของทตาน
เกทที่ยวกบับการททที่ผผผู้ชายไมตยรุตงเกทที่ยวกบับผผผู้หญริงเลยนบัรนอาจตทความไดผู้หลายแบบ

คทาททที่แปลวตา ยสยู่งเกรีซึ่ยว (ฮบัพโตไม) ในความหมายตรงตบัวททที่สรุดกป็คมือ ‘แตะตผู้อง’ อยตางไรกป็ตาม
มบันเปป็นสทานวนททที่ใชผู้เพมืที่อหมายถถึงการมทเพศสบัมพบันธธดผู้วย เมมืที่อพริจารณาจากคทาสบั ที่งหผู้ามอยตางชบัดเจนมริ
ใหผู้ลตวงประเวณทในบทททที่แลผู้ว การใชผู้คทานทร ในความหมายนบัรนไมตเพทยงจะดผซทร าซผู้อนเทตานบัรนแตตยบังดผ
อผู้อมๆดผู้วย เทตาททที่นตาจะเปป็นไปไดผู้ อบัครทผตเปาโลก ทาลบังแนะนทาใหผู้ผผผู้ชายใชผู้ปบัญญาในการหลทกเลทที่ยง
การแตะเนมืรอตผู้องตบัวผผผู้หญริงโดยไมตจทาเปป็น คทาแนะนทาดบังกลตาวกป็มทสตริปบัญญาตามแบบพระเจผู้าซถึที่ง
สามารถปผู้องกบันความบาปอทกมากมายมริใหผู้เกริดขถึรนไดผู้

1 คร 7:2 ดบังนบัรนเพมืที่อหลทกเลทที่ยงการถผกทดลองใหผู้ททาการลตวงประเวณท เปาโลจถึง
แนะนทาวตา แตยู่เพมืซึ่อปผู้องกอันการลยู่วงประเวณรี ผผผู้ชายทสกคนควรมรีภรรยาเปป็นของตนและผผผู้หญริงทสก



คนมรีสามรีเปป็นของตน การปลดปลตอยและการเตริมเตป็มทางเพศไมตไดผู้เปป็นเหตรุผลเดทยวเทตานบัรนในการ
ททที่คนแตตงงานแตตเปป็นสตวนหนถึที่งของการแตตงงาน เมมืที่อพริจารณาถถึงการลตวงประเวณทอบันแพรตหลายททที่
เมมืองโครรินธธและคทาถามททที่พวกเขาสตงมาใหผู้ทตานแลผู้ว เปาโลจถึงพผดถถึงความสบัมพบันธธในชทวริตสมรส
ในระดบับดบังกลตาว พระเจผู้าทรงคริดคผู้นการมทเพศสบัมพบันธธขถึรนมาและพระองคธทรงกทาหนดใหผู้การมท
เพศสบัมพบันธธเกริดขถึรนระหวตางคผตสามทภรรยาเทตานบัรน ดบังนบัรนเปาโลจถึงแนะนทาใหผู้ผผผู้อตานของทตานแตตงงาน
นตาสนใจททที่คทาททที่แปลวตา มรี (เอะโค) ทบัรงสองคทาเปป็นคทาสบัที่ง ถถึงแมผู้วตาคทาแปลในฉบบับคริงเจมสธจะสมืที่อวตา
ประโยคนทร เปป็นคทาแนะนทา แตตฉบบับ Received Text กป็ใชผู้คทาสบัที่งตรงจรุดนทร

1 คร 7:3 สามรีพซงประพฤตริตยู่อภรรยาตามควร และภรรยากป็พซงประพฤตริตยู่อสามรีตาม
ควรเชยู่นเดรียวกอัน เปาโลสบัที่งทบัรงสามทและภรรยา ใหผู้ฝตายหนถึที่งพถึงปฏริบบัตริตตออทกฝตาย “ตามควรเชตน
เดทยวกบัน” บรริบทททที่มากตอนและททที่ตามมาพผดถถึงการมทความสบัมพบันธธทางเพศในชทวริตคผต ดบังนบัรนความ
หมายตรงนทร จถึงเกทที่ยวขผู้องกบับเรมืที่องนทร  คทาททที่แปลวตา ตามควร (ออเฟะอริโล) มทความหมายวตา ‘สริที่งททที่ตริด
คผู้างอยผต’ คทาททที่แปลวตา เชยู่นเดรียวกอัน (เอะอถูนอเอนย) มทความหมายวตา ‘เจตนาดท’ หรมือ ‘ความกรรุณา’ ดบัง
ททที่จะมทอธริบายเพริที่มเตริมในอทกสองขผู้อถบัดไป ความหมายกป็คมือ การมทเจตนาดท (คมือ การสงเคราะหธ) ใน
เรมืที่องทางเพศตตอคผตสมรสของเราซถึที่งเปป็นสริที่งททที่เราตริดคผู้างเขาอยผต กลตาวอทกแงตคมือ เราตผู้องททาตบัวเราใหผู้
วตางสทาหรบับคผตสมรสของเราในเรมืที่องบนเตทยงตามททที่โอกาสจะเอมืรออทานวย

1 คร 7:4 เปาโลขยายความเกทที่ยวกบับเรมืที่องนทรตตอไป ภรรยาไมยู่มรีอชานาจเหนมือรยู่างกาย
ของตน แตยู่สามรีมรีอชานาจเหนมือรยู่างกายของภรรยา ทชานองเดรียวกอันสามรีไมยู่มรีอชานาจเหนมือรยู่างกาย
ของตน แตยู่ภรรยามรีอชานาจเหนมือรยู่างกายของสามรี

คทาททที่แปลวตา อชานาจ (เอก็กซออถูซริอบัดโซ) มทความหมายวตา ‘สริทธริอทานาจเหนมือ’ นทที่ยบังเกทที่ยวกบับ
เรมืที่องบนเตทยงของสามทภรรยาอยผ ต ทบัรงสามทและภรรยาตตางไมตมทอทานาจเหนมือรตางกายของตนในเรมืที่อง
ทางเพศ แตตอทกฝตายตตางหากททที่มทอทานาจเหนมือรตางกายของตน สริที่งททที่เปาโลตผู้องการจะสอนตรงๆกป็คมือ
วตา หากสามทหรมือภรรยาตผู้องการททที่จะมทเพศสบัมพบันธธดผู้วย อทกฝตายกป็ควรยรินยอม ตามททที่สมืที่อไวผู้ในขผู้อททที่
แลผู้ว การสนริทสนมกบันดบังกลตาวเปป็นเรมืที่องททที่ฝตายหนถึที่งตริดคผู้างอทกฝตาย การมทเพศสบัมพบันธธก บันในชทวริตคผต



ไมตเพทยงเปป็นเรมืที่องททที่ถผกตผู้องตามหลบักศทลธรรมเทตานบัรนแตตยบังเปป็นเรมืที่องปกตริดผู้วย อบันททที่จรริงแลผู้วมบันเปป็น
สริทธริอบันพถึงมนของคผตสมรสของเรา แตตตามททที่สมืที่อในขผู้อททที่แลผู้ว เรมืที่องแบบนทรควรเกริดขถึรนดผู้วยความกรรุณา
และความรบัก

1 คร 7:5 อยยู่าปฏริเสธการอยผยู่รยู่วมกอันเวผู้นแตยู่ไดผู้ตกลงกอันเปป็นการชอัซึ่วคราว เพมืซึ่ออ สทริศตอัว
ในการถมืออดอาหารและการอธริษฐาน แลผู้วจซงคยู่อยมาอยผยู่รยู่วมกอันอรีก เพมืซึ่อมริใหผู้ซาตานชอักจผงใหผู้ทชาผริด 
เพราะตอัวอดไมยู่ไดผู้

เปาโลสบัที่งอทกวตา “อยยู่าปฏริเสธการอยผยู่รยู่วมกอัน” คทาททที่แปลวตา ปฏริเสธ (อาพอสเทะเระโอ) มท
ความหมายในบรริบทนทรวตา ‘ปลผู้น’ หรมือ ‘พรากไป’ อทกครบัร งททที่บรริบทเกทที่ยวกบับเรมืที่องบนเตทยงในชทวริต
สมรส การททที่ฝตายหนถึที่งในคผตสมรสไมตยอมมทเพศสบัมพบันธธกบับอทกฝตายนบัรนเปป็นเรมืที่องททที่ผริด อยตางไรกป็ตาม
อบัครทผตเปาโลกป็เพริที่มเตริมเงมืที่อนไขหนถึที่งเขผู้าไป “เวผู้นแตตไดผู้ตกลงกบันเปป็นการชบั ที่วคราว เพมืที่ออรุทริศตบัวใน
การถมืออดอาหารและการอธริษฐาน” ขผู้อยกเวผู้นกป็คมือ ถผู้าคผตสามทภรรยาใดไดผู้ตกลงกบันทบัรงสองฝตายวตา
จะไมตรตวมหลบับนอนกบันเปก็นการชบัที่วคราว เชตน เพมืที่ออรุทริศตบัวในการถมืออดอาหารและการอธริษฐาน 
เปป็นตผู้น อยตางไรกป็ตาม คทาแนะนทาตามพระคบัมภทรธกป็คมือวตา “แลผู้วจถึงคตอยมาอยผตรตวมกบันอทก เพมืที่อมริใหผู้
ซาตานชบักจผงใหผู้ททาผริด เพราะตบัวอดไมตไดผู้”

แผนการของพระเจผู้าคมือ การททที่คผตสามทภรรยาจะมทกริจกรรมในเรมืที่องบนเตทยงตตอไปเพมืที่อ
ปผู้องกบันมริใหผู้ฝตายหนถึที่งฝตายใดถผกพญามารลตอลวง คทาททที่แปลวตา ตอัวอดไมยู่ไดผู้ (อาคราเซนย) มทความ
หมายวตา ‘ขาดการควบครุมตนเอง’ ซาตานจะยรินดทเขผู้ามาลตอลวงเราในเรมืที่องทางเพศกบับคนททที่ (ก) 
เคยชรินกบับการปลดปลตอยในเรมืที่องบนเตทยงแตตถผกปฏริเสธ หรมือ (ข) คนททที่อตอนแอเมมืที่อถผกทดลองใน
เรมืที่องนทร  คผตสมรสททที่มทความสรุขและสรุขภาพดทคมือคผตททที่มทกริจกรรมบนเตทยงดผู้วยความรบักแบบเตริมเตป็มทบัรง
สองฝตายเปป็นประจทา

1 คร 7:6 เปาโลใสตคทาบอกปบัดความรบับผริดชอบในสริที่งททที่ทตานกลตาวมาทบัรงหมดนทรไวผู้ดผู้วย
ขผู้าพเจผู้ากลยู่าวเชยู่นนรีทั้โดยไดผู้รอับอนสญาต มริใชยู่เปป็นพระบอัญชา คทาททที่แปลวตา อนสญาต (ซสุกกธ์โนเม) มท



ความหมายวตา ‘การอนรุโลม’ ทตานตผู้องการจะบอกวตาการแตตงงานเปป็นทางเลมือกไมตใชตพระบบัญชา 
พระเจผู้ามริไดผู้ประสงคธใหผู้ทรุกคนแตตงงานตามททที่เปาโลจะอธริบายตตอไป

1 คร 7:7 เราจะเขผู้าใจหลายขผู้อตตอไปนทร เมมืที่อเราเขผู้าใจวตาเปาโลกทาลบังพผดถถึงเรมืที่องอะไร
อยผต ทตานทราบดทถถึงการขตมเหงจากนทรามมือของพวกยริว ลางสบังหรณธของทตาน (และอาจเปป็นพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธ ดผู้วย) ไดผู้เปริดเผยใหผู้ทตานเหป็นวตาการขตมเหงมทแตตจะทวทความรรุนแรงมากยริที่งขถึรนเมมืที่อ
รบัฐบาลโรมเขผู้ามาผสมโรงดผู้วย ถถึงแมผู้ไมตมทบอกไวผู้ชบัดเจน แตตกป็สมืที่อวตาคทาถามหนถึที่งททที่มทคนเขทยนไป
ถามเปาโลกป็คมือวตาบางคนในครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธควรแตตงงานหรมือไมต คทาตอบของเปาโลกป็คมือ 
ขผู้าพเจผู้าปรารถนาทรีซึ่จะใหผู้ทสกคนเปป็นเหมมือนขผู้าพเจผู้า ขณะนบัรนคมือ ยบังไมตแตตงงาน ทตานกลตาวตตอไป
วตา แตยู่ทสกคนกป็ไดผู้รอับของประทานจากพระเจผู้าเหมาะกอับตอัว คนหนซซึ่งไดผู้รอับอยยู่างนรีทั้ และอรีกคนหนซซึ่ง
ไดผู้รอับอยยู่างนอัทั้น ‘ของประทาน’ททที่เปาโลกทาลบังพผดถถึงอยผตตรงนทรกป็คมือ (1) ครองตบัวเปป็นโสด และ (2) 
แตตงงาน พระเจผู้าทรงประทานใหผู้แตตละคนไมตเหมมือนกบัน

1 คร 7:8 เหตสฉะนอัทั้นขผู้าพเจผู้าขอกลยู่าวแกยู่คนทรีซึ่ยอังเปป็นโสดและพวกแมยู่มยู่ายวยู่า การทรีซึ่
เขาจะอยผยู่เหมมือนขผู้าพเจผู้ากป็ดรีแลผู้ว พระคบัมภทรธไมตไดผู้ระบรุชบัดเจนเกทที่ยวกบับชทวริตครอบครบัวของเปาโล 
เหป็นไดผู้ชบัดวตาในชตวงชทวริตตอนนทรของทตานๆยบังไมตไดผู้แตตงงาน สริที่งททที่ไมตชบัดเจนกป็คมือวตา ทตานเปป็นพตอ
มตายหรมือเปลตา มทขผู้อพระคบัมภทรธในททที่อมืที่นททที่สมืที่อวตาทตานเปป็นพตอมตาย ในกริจการ 26:10 ททที่ลผกาบบันทถึกคทา
ใหผู้การของเปาโลตตอหนผู้าอากรริปปา เปาโลไดผู้บรรยายถถึงสมบัยททที่ทตานเปป็นผผผู้ขตมเหงครริสเตทยน ตอน
นบัรนทตานบรรยายวตาเมมืที่อครริสเตทยนทบัรงหลายถผกจบับกรุมและถผกตบัดสรินใหผู้ตผู้องโทษประหารชทวริต “ขผู้า
พระองคธกป็เหป็นดทดผู้วย” (ตรงตบัวคมือ ‘ขผู้าพระองคธกป็ใหผู้เสทยงสนบับสนรุน’)  คทาททที่แปลวตา เสรียง (เซฟอส) 
มทความหมายในเชริงสทานวนวตา ‘คะแนนเสทยง’ นทที่สมืที่อวตาเปาโลลงคะแนนเสทยงใหผู้ประหารชทวริตบาง
คน นทที่ยบังสมืที่อดผู้วยวตาเปาโลเปป็นสมาชริกรตวมในสภาซานเฮดรรินททที่กรรุงเยรผซาเลป็ม ความหมายของเรมืที่อง
ทบัรงหมดนทรกป็คมือวตาทตานนตาจะเคยแตตงงานมาแลผู้ว

การแตตงงานเปป็นขผู้อกทาหนดหนถึที่งของการเปป็นสมาชริกสภาซานเฮดรริน เมมืที่อเหป็นวตาครริสตจบักร
จะโดนขตมเหงมากขถึรนเรมืที่อยๆ เปาโลจถึงแนะนทาวตาจะเปป็นการดทกวตาสทาหรบับพทที่นผู้องครริสเตทยนททที่พวก



เขาจะไมตแตตงงาน อยตางนผู้อยกป็ในเวลาททที่พอจะเหป็นไดผู้ในอนาคต หากเปป็นเชตนนบัรนจรริง (และเหป็นไดผู้
ชบัดวตาใชต) เปาโลกป็เคยแตตงงานมากตอน แตตเหป็นไดผู้ชบัดวตาทตานใชผู้ชทวริตในฐานะพตอมตายมาหลายปท

1 คร 7:9 เปาโลปริดทผู้ายเนมืรอหาสตวนนทรดผู้วยคทาพผดททที่เปป็นปรริศนา แตยู่ถผู้าเขายอัทั้งใจไมยู่ไดผู้กป็
จงแตยู่งงานเสรียเถริด เพราะแตยู่งงานเสรียกป็ดรีกวยู่ามรีใจเรยู่ารผู้อนดผู้วยกามราคะ กระนบัรนความหมายกป็
งตายๆ หากครริสเตทยนคผตใดในตอนนบันี้นรบักกบันและกบังวลวตาพวกเขาอาจยบับยบัรงชบั ที่งใจททที่จะไมตใกลผู้ชริดกบัน
ไมตไดผู้ เปาโลกป็แนะนทาใหผู้พวกเขาแตตงงานกบันเลย แบบนบัรนกป็ดทกวตาททที่จะมทใจเรตารผู้อนดผู้วยกามราคะ
และถผกทดลองใหผู้ททาผริดดผู้วยเรมืที่องลตวงประเวณท แตตเราตผู้องไมตลมืมวตาบรริบทในตอนนทรคมือการไมต
แตตงงานเพราะเหตรุการขตมเหงททที่ก ทาลบังทวทความรรุนแรงยริที่งขถึรน

1 คร 7:10 สยู่วนคนทรีซึ่แตยู่งงานแลผู้วขผู้าพเจผู้าขอสอัซึ่ง มริใชยู่ขผู้าพเจผู้าสอัซึ่งเอง แตยู่องคต์พระผผผู้เปป็น
เจผู้าทรงบอัญชาวยู่า อยยู่าใหผู้ภรรยาทริทั้งสามรี จนถถึงตอนนทรทตานพผดถถึงเรมืที่องของพทที่นผู้องททที่ยบังไมตแตตงงาน 
อยตางไรกป็ตามตอนนทรทตานเปลทที่ยนมาพผดถถึงคนเหลตานบัรนในครริสตจบักรททที่แตตงงานแลผู้วบผู้าง ขณะททที่
ความเหป็นกตอนหนผู้านบัรนของทตานบางเรมืที่องเปป็นคทาอนรุญาต คมือเปป็นคทาแนะนทา แตตตอนนทรทตานเปลทที่ยน
มาใชผู้คทาบบัญชาบผู้าง และเปป็นคทาบบัญชาขององคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าดผู้วย “อยตาใหผู้ภรรยาทริรงสามท” คทาททที่แปล
วตา ทริทั้ง (โครริดโซ) มทความหมายตรงตบัววตา ‘แยกทาง’ นทที่สมืที่อชบัดเจนถถึงการแยกทางในเชริงของการ
หยตารผู้าง

ดบังททที่เนมืรอหาสตวนททที่เหลมือจะเปริดเผยใหผู้เหป็นเกทที่ยวกบับการแตตงงาน การหยตารผู้างและการ
แตตงงานใหมต จะเปป็นประโยชนธหากเราจะแยกประเภทคทาสบัที่งตตางๆของเปาโลออกเปป็น (1) พระ
ประสงคธอบันดทเลริศของพระเจผู้า และ (2) พระประสงคธแบบอนรุญาตของพระเจผู้า พระประสงคธอบันดท
เลริศของพระเจผู้าถผกสมืที่อตรงนทร  ในทางหลบักการแลผู้ว พระประสงคธอบันดทเลริศของพระเจผู้าไมตเคยททที่จะ
ใหผู้คผตใดหยตารผู้าง ไมตมทปบัญหาใดททที่แกผู้ไขไมตไดผู้และไมตมทความบาปใดททที่ฝตายหนถึที่งจะยกโทษใหผู้อทกฝตาย
ไมตไดผู้ พระประสงคธอบันดทเลริศของพระเจผู้าสทาหรบับคนสองคนททที่ผผกพบันก บันในการสมรสคมือททที่ทบัรงคผตจะ
ไมตททาลายการสมรสนบัรน มบัทธริว 19:6 เปป็นขผู้อททที่นตาสนใจตรงททที่พระเยซผตรบัสวตา “อยตาใหผู้มนรุษยธททาใหผู้



พรากจากกบันเลย” คทาททที่แปลวตา พรากจากกอัน เปป็นคทาเดทยวกบันกบับคทาททที่แปลวตา ทริทั้ง ตรงนทร  (โครริดโซ) 
นบัที่นแหละคมือพระประสงคธอบันดทเลริศของพระเจผู้า

1 คร 7:11 ดผู้วยการททที่พระเจผู้าทรงทราบถถึงความอตอนแอของเนมืรอหนบังมนรุษยธและ
ปบัญหาตตางๆททที่เกริดขถึรนไดผู้ในชทวริตคผต พระองคธจถึงทรงสทาแดงพระประสงคธอบันดทเลริศผตานทางเปาโลอทก
ครบัร ง แตยู่ถผู้านางทริทั้งสามรีไปอยยู่าใหผู้นางไปมรีสามรีใหมยู่ หรมือไมยู่กป็ใหผู้นางกลอับมาคมืนดรีกอับสามรีเกยู่า และขอ
อยยู่าใหผู้สามรีหยยู่ารผู้างภรรยาเลย พระประสงคธอบันดทเลริศของพระเจผู้าคมือ การททที่คนททที่แตตงงานกบันแลผู้ว
จะยบังคงความเปป็นสามทภรรยากบันตตอไป โดยเฉพาะอยตางยริที่งหากพวกเขาเปป็นครริสเตทยนดผู้วย พระ
ประสงคธอบันดทเลริศของพระเจผู้าเวลาททที่เกริดปบัญหาขถึรนในชทวริตคผตคมือ ใหผู้ทบัรงสองฝตายคมืนดทกบัน

1 คร 7:12 เหป็นไดผู้ชบัดวตาเปาโลไดผู้มทคทาสบัที่งในขผู้อททที่แลผู้วถถึงคนททที่แตตงงานแลผู้วซถึที่งทบัรงสามท
และภรรยาเปป็นครริสเตทยนทบัรงคผต อยตางไรกป็ตาม ทตานตระหนบักดผู้วยวตามทคผตสามทภรรยาอทกประเภทในค
รริสตจบักร ขผู้าพเจผู้าขอกลยู่าวแกยู่คนอมืซึ่นๆนอกจากพวกนรีทั้ (องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้ามริไดผู้ตรอัส) คนอมืที่นๆททที่
เหลมือคมือสมาชริกครริสตจบักรททที่มทคผตสมรสททที่ยบังไมตรอด วลทททที่วตา “องคธพระผผผู้เปป็นเจผู้ามริไดผู้ตรบัส” ไมตไดผู้
หมายความวตาพระเจผู้ามริไดผู้ทรงดลใจความเหป็นนทรของทตาน แตตทตานกทาลบังบอกวตาทตานไมตไดผู้ก ทาลบังยก
คทาบบัญชาของพระเยซผ ถผู้าพรีซึ่นผู้องคนใดมรีภรรยาทรีซึ่ไมยู่เชมืซึ่อและนางพอใจทรีซึ่จะอยผยู่กอับสามรี สามรีกป็ไมยู่ควร
หยยู่านาง หากจะถอดความคทาพผดนทร แบบงตายๆแตตถผกตผู้อง ความหมายกป็คมือ ‘ถผู้าชายใดเปป็นครริสเตทยน
ททที่บบังเกริดใหมตแลผู้วแตตภรรยาของเขายบังไมตรอด และถผู้านางเตป็มใจอยผตกบับเขา เขากป็ไมตควรหยตานาง’

1 คร 7:13 ในทางกลบับกบัน ถผู้าหญริงคนใดมรีสามรีทรีซึ่ไมยู่เชมืซึ่อและสามรีพอใจทรีซึ่จะอยผยู่กอับนาง 
นางกป็ไมยู่ควรหยยู่าสามรีนอัทั้นเลย ถถึงแมผู้วตาหญริงในกรณทนทร ไมตไดผู้ถผกเรทยกวตาเปป็นพทที่นผู้องครริสเตทยนอยตาง
ชบัดเจนแตตขผู้อนทรกป็ดผเหมมือนจะสมืที่อวตาเปป็น ความหมายแบบเขผู้าใจงตายกป็คมือ ‘ถผู้าสตรทททที่บบังเกริดใหมตแลผู้วมท
สามทททที่ยบังไมตรอด และถผู้าเขาเตป็มใจอยผตกบับนาง นางกป็ไมตควรหยตาเขา’

1 คร 7:14 สตริปบัญญาแบบพระเจผู้าของคทาแนะนทาของเปาโลปรากฏชบัดเจน ดผู้วยวยู่า
สามรีทรีซึ่ไมยู่เชมืซึ่อนอัทั้นไดผู้รอับการทรงชชาระใหผู้บรริสสทธริธทางภรรยา และภรรยาทรีซึ่ไมยู่เชมืซึ่อกป็ไดผู้รอับการทรง
ชชาระใหผู้บรริสสทธริธทางสามรี คทาททที่แปลวตา ชชาระใหผู้บรริสสทธริธ (ฮากริอบัดโซ) มทความหมายตามตบัวอบักษรวตา



 ‘ททาใหผู้บรริสรุทธริธ ’ นทที่นตาจะหมายความวตา ฝตายหนถึที่งในคผตสมรสททที่ททาตามแบบพระเจผู้าและดทาเนรินชทวริต
ครริสเตทยนอยตางเสมอตผู้นเสมอปลายสามารถมทอริทธริพลตตอคผตของตนจนอทกฝตายมารบับเชมืที่อพระครริสตธ
ไดผู้ ดผ 1 เปโตร 3:1 การเททยมแอกกบับคนไมตเชมืที่อแบบนทรตตอไปกป็มทสตริปบัญญาททที่ลถึกซถึร งอยผต ผผผู้เชมืที่อไมตควร
แตตงงานกบับคนไมตเชมืที่อตบัรงแตตแรก ดผ 2 โครรินธธ 6:14 อยตางไรกป็ตามเราเหป็นไดผู้บตอยครบัร งวตา ขณะททที่คน
สองคนใชผู้ชทวริตคผตกบันมา ฝตายหนถึที่งมารบับความรอดขณะททที่อทกฝตายไมตรบับ เปาโลกทาลบังพผดถถึงกรณทนทรอยผต

ทตานจถึงเสรริมวตา มริฉะนอัทั้นลผกของทยู่านกป็เปป็นมลทริน แตยู่บอัดนรีทั้ลผกเหลยู่านอัทั้นกป็บรริสสทธริธ บางคน
พยายามเสนอวตาเปาโลกทาลบังหมายถถึงการททที่เดป็กเปป็นลผกนอกสมรสราวกบับวตาพตอแมตของเดป็กไมตไดผู้
แตตงงานกบันจรริงๆ อยตางไรกป็ตามนบัที่นกป็ไมตเขผู้ากบับบรริบท เปาโลกทาลบังพผดถถึงความไมตเทตาเททยมกบันใน
ฝตายวริญญาณระหวตางคผตสมรสททที่รอดแลผู้วและยบังไมตรอด ทตานนตาจะกทาลบังหมายถถึงบรริบทนทรซถึที่ง
เกทที่ยวขผู้องกบับลผกๆของพวกเขาดผู้วย เมมืที่อฝตายหนถึที่งในคผตสมรสยบังไมตรอด เขากป็จะมทอริทธริพลในแงตลบ
ตตอลผกๆในเรมืที่องฝตายวริญญาณอยตางมาก ลผกๆในครอบครบัวดบังกลตาวมทแนวโนผู้มททที่จะเอนเอทยงไปทาง
ฝตายพตอหรมือแมตททที่ยบังไมตรอดมากกวตา อยตางไรกป็ตาม เมมืที่อทบัรงพตอและแมตรอดแลผู้วและเพทยรพยายามททที่
จะดทาเนรินชทวริตเพมืที่อองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้า ลผกๆกป็มบักจะมทพบัฒนาการในเรมืที่องฝตายวริญญาณในการไดผู้รบับ
ความรอดและเตริบโตในองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้า ลผกๆจถึงกลายเปป็นผผผู้บรริสรุทธริธ ในแงตดบังกลตาว

1 คร 7:15 คราวนทร เปาโลเรริที่มพผดถถึงพระประสงคธแบบอนรุญาตของพระเจผู้าบผู้าง แตยู่ถผู้า
คนทรีซึ่ไมยู่เชมืซึ่อจะแยกไป กป็จงใหผู้เขาไปเถริด เรมืซึ่องเชยู่นนรีทั้ไมยู่จชาเปป็นทรีซึ่พรีซึ่นผู้องชายหญริงจะผผกมอัดใหผู้จชาใจอยผยู่
ดผู้วยกอัน เพราะวยู่าพระเจผู้าไดผู้ทรงเรรียกเราใหผู้อยผยู่อยยู่างสงบ คทาททที่แปลวตา แยกไป (โครริดโซ) ในบรริบท
ของการแตตงงานหมายถถึงการหยตารผู้าง ถถึงแมผู้วตานทที่จะไมตใชตพระประสงคธอบันดทเลริศของพระเจผู้า แตต
พระองคธกป็ทรงอนรุญาตใหผู้หยตารผู้างไดผู้ในกรณทนทร  หากฝตายททที่ยบังไมตรอดขอหยตาอทกฝตายททที่รอดแลผู้ว พระ
วจนะของพระเจผู้ากป็กลตาววตา “กป็จงใหผู้เขาไปเถริด” นทที่สมืที่อถถึงเหตรุททที่คนๆหนถึที่งมารบับเชมืที่อพระครริสตธ ฝตาย
ททที่ยบังไมตรอดไมตตผู้องการยรุตงเกทที่ยวอะไรกบับอทกฝตายเพราะอทกฝตายรอดแลผู้ว นอกจากนทร  ในกรณทดบังกลตาว
ฝตายททที่รอดแลผู้วกป็ไมตไดผู้ถถูกผถูกมบัด นทที่สมืที่อวตาพทที่นผู้องชายหญริงในกรณทดบังกลตาวไดผู้รบับอนรุญาตใหผู้แตตงงาน
ใหมตไดผู้ นทที่ไมตใชตพระประสงคธอบันดทเลริศของพระเจผู้า แตตพระองคธกป็ทรงอนรุญาต ความคริดแบบ
เดทยวกบันกป็ถผกพผดถถึงในขผู้อ 27-28 ของบทนทร



1 คร 7:16 อยตางไรกป็ตาม สริที่งททที่สทาคบัญกวตากป็คมือวตา พระประสงคธอบันดทเลริศของพระเจผู้าททที่
จะใหผู้รบักษาชทวริตคผตไวผู้ โอ ทยู่านผผผู้เปป็นภรรยา ไฉนทยู่านจะรผผู้ไดผู้วยู่าทยู่านจะชยู่วยสามรีใหผู้รอดไดผู้หรมือไมยู่ โอ
ทยู่านผผผู้เปป็นสามรี ไฉนทยู่านจะรผผู้ไดผู้วยู่าทยู่านจะชยู่วยภรรยาใหผู้รอดไดผู้หรมือไมยู่ ความหมายกป็คมือวตา โดย
การรบักษาชทวริตคผตกบับคนไมตเชมืที่อตตอไป อริทธริพลของฝตายททที่รอดแลผู้วอาจนทาอทกฝตายททที่ยบังไมตรอดมาถถึง
ความรอดไดผู้ในเวลาอบันเหมาะสม แนตนอนททที่เปาโลไมตไดผู้ก ทาลบังบอกวตาฝตายททที่บบังเกริดใหมตแลผู้วเปป็นผผผู้
ททที่ชตวยอทกฝตายใหผู้รอด แตตความหมายกป็คมือวตา คทาพยานและอริทธริพลของเขาอาจนทาพาอทกฝตายมาถถึง
ความรอดไดผู้

1 คร 7:17 แตยู่ตามทรีซึ่พระเจผู้าไดผู้ทรงประทานฐานะแกยู่แตยู่ละคนอยยู่างไร เมมืซึ่อองคต์พระผผผู้
เปป็นเจผู้าไดผู้ทรงเรรียกใหผู้เขามาแลผู้ว กป็ใหผู้เขาดชารงอยผยู่ในฐานะนอัทั้น ขผู้าพเจผู้าขอสอัซึ่งใหผู้ครริสตจอักรทอัทั้งหมด
ทชาตามดอังนอัทั้น เปาโลถอยจากเนมืรอหาหลบักของบทนทรคมือเรมืที่องชทวริตสมรสมาพผดถถึงอทกเรมืที่องททที่กป็
เกทที่ยวขผู้องดผู้วยเหมมือนกบัน นบัที่นคมือไมตวตาพระเจผู้าจะทรงเรทยกเราหรมือใหผู้เราอยผ ตในสถานการณธใด เรากป็
ควรพอใจ ทตานจถึงสบัที่งวตา “แตตตามททที่พระเจผู้าไดผู้ทรงประทานฐานะแกตแตตละคนอยตางไร เมมืที่อองคธพระ
ผผผู้เปป็นเจผู้าไดผู้ทรงเรทยกใหผู้เขามาแลผู้ว กป็ใหผู้เขาดทารงอยผตในฐานะนบัรน” คทาททที่แปลวตา ประทาน (เมะรริด
โซ) มทความหมายวตา ‘ใหผู้’ นทที่กป็หมายถถึงเรมืที่องการแตตงงานดผู้วยเหมมือนกบัน ขผู้อนทรจถึงสมืที่อวตาหากพระเจผู้า
ทรงประทานใหผู้บางคนใชผู้ชทวริตคนโสด กป็ใหผู้คนนบัรนครองตบัวเปป็นโสด หากพระเจผู้าทรงเรทยกผผผู้ใด
ใหผู้แตตงงาน กป็ใหผู้เขาแตตงงานเสทย

ทตานสรรุปเนมืรอหาสตวนนทรดผู้วยความเหป็นวตาทตานไดผู้สบัที่งครริสตจบักรทรุกแหตงใหผู้ปฏริบบัตริตามหลบัก
การนทร เชตนเดทยวกบัน ทตานไมตไดผู้เลมือกปฏริบบัตริแตตกบับพวกเขา

สริที่งสทาคบัญอทกอยตางกป็คมือวตาอบัครทผตเปาโลพผดถถึงครริสตจบักรทผู้องถริที่นหลายแหตงซถึที่งตตางจาก     ค
รริสตจบักรสากล พระคบัมภทรธเนผู้นยทราเรมืที่องครริสตจบักรทผู้องถริที่นในททที่ตตางๆซถึที่งมองเหป็นไดผู้ ไมตใชต 
‘ศาสนจบักร’ พระคบัมภทรธใหมตไมตไดผู้พผดถถึงครริสตจบักรสากลบนโลกนทร เลย มทการพผดถถึง ‘ครริสตจบักร’ 
ในแบบรวมๆหรมือแบบทบั ที่วไปเชตนกบัน แตตพระราชกริจของพระเจผู้ายบังคงเปป็นครริสตจบักรทว้องถริที่น        



ครริสตจบักรสากลจะมทในสวรรคธและจะรวมตบัวก บันททที่นบัที่นอยตางเปป็นทางการสบักวบันหนถึที่งกบับพระครริสตธ
หลบังการรบับขถึรน

1 คร 7:18-20 เปาโลเสรริมตตอไปวตา มรีชายคนใดทรีซึ่พระเจผู้าทรงเรรียกเมมืซึ่อเขาไดผู้รอับพริธรีเขผู้า
สสหนอัตแลผู้วหรมือ อยยู่าใหผู้เขากลอับเปป็นเหมมือนคนทรีซึ่ไมยู่ไดผู้เขผู้าสสหนอัต กลตาวอทกนบัยหนถึที่ง ถผู้าชายคนใด
เปป็นยริว ไมตวตาจะดผู้วยเหตรุผลใดกป็ตามอยตาใหผู้เขาแกผู้ไขหรมือเปลทที่ยนแปลงการเปป็นยริว หรมือมรีชายคนใด
ทรีซึ่พระเจผู้าทรงเรรียกเมมืซึ่อเขามริไดผู้เขผู้าสสหนอัตหรมือ อยยู่าใหผู้เขาเขผู้าสสหนอัตเลย นทที่นตาจะเปป็นปบัญหามากกวตา
ครริสเตทยนยริวในครริสตจบักรยรุคตผู้นหลายแหตงกดดบันใหผู้ผผผู้เชมืที่อททที่เปป็นคนตตางชาตริเขผู้าสรุหนบัต เปาโลหผู้าม
วตาอยตาททาอยตางนบัรน (ในสตวนของทริโมธทและการททที่เขาเขผู้าสรุหนบัตตอนเปป็นผผผู้ใหญตแลผู้ว จรุดประสงคธกป็
แตกตตางออกไป ขณะททที่พวกเขาเดรินทางไปยบังธรรมศาลาหลายแหตง เปาโลไมตตผู้องการใหผู้ทริโมธท
เปป็นเครมืที่องสะดรุดโดยเฉพาะอยตางยริที่งททที่เขามทแมตเปป็นยริว) ประเดป็นกป็คมือจงพอใจในสภาพททที่พระเจผู้า
ทรงใหผู้เราอยผต

ทตานออกความเหป็นตตอไปวตา 19 การเขผู้าสสหนอัตไมยู่สชาคอัญอะไร และการไมยู่เขผู้าสสหนอัตไมยู่
สชาคอัญอะไร แตยู่การประพฤตริตามพระบอัญญอัตริของพระเจผู้านอัทั้นสชาคอัญ ถถึงแมผู้วตาเปาโลไมตไดผู้ลงลถึก
เรมืที่องการททที่พวกยริวกดดบันใหผู้คนตตางชาตริเขผู้าสรุหนบัตในจดหมายฝากฉบบับนทร  แตตเหป็นไดผู้ชบัดวตามทการททา
เชตนนทร ในครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ เปาโลตผู้องการบอกวตาการเขผู้าสรุหนบัตหรมือไมตเขผู้าสรุหนบัตนบัรนไมต
เกทที่ยวอะไรเลยกบับความรอด ในทางกลบับกบันการประพฤตริตามบบัญญบัตริของพระเจผู้าตตางหากททที่สทาคบัญ

ดบังนบัรน 20 ใหผู้ทสกคนอยผยู่ในฐานะทรีซึ่เขาอยผยู่เมมืซึ่อพระเจผู้าทรงเรรียกนอัทั้น ประเดป็นของเปาโลนบัรน
งตายๆ หากทตานเปป็นคนตตางชาตริในพระครริสตธ กป็จงเปป็นอยตางนบัรนตตอไป หากทตานเปป็นยริวในพระ
ครริสตธ กป็อยตาปริดบบังผผผู้ใดในเรมืที่องนทร  จงพอใจกบับสภาพททที่พระเจผู้าทรงใหผู้ทตานอยผต

1 คร 7:21 เมมืที่อกลตาวเชตนนบัรนแลผู้ว เปาโลจถึงถามวตา พระเจผู้าทรงเรรียกทยู่านเมมืซึ่อยอังเปป็น
ทาสอยผยู่หรมือ คทาตอบของทตานกป็คมือ กป็อยยู่ากระวนกระวายเพราะการเปป็นทาสนอัทั้น อยตางไรกป็ตาม 
ทตานเสรริมดผู้วยวตา แตยู่ถผู้าทยู่านสามารถไถยู่ตอัวออกไดผู้กป็ควรไถยู่ดรีกวยู่า กลตาวอทกนบัยหนถึที่ง หากมทโอกาสททที่
จะเปป็นอริสระกป็จงใชผู้มบัน สริที่งสทาคบัญกป็คมือวตา อยตาขรุตนเคมืองหากทตานมทสถานะททที่ตทที่าตผู้อย



1 คร 7:22 เปาโลจถึงออกความเหป็นแบบเปป็นปรบัชญาหนตอยๆ เพราะผผผู้ใดทรีซึ่องคต์พระผผผู้
เปป็นเจผู้าทรงเรรียกเมมืซึ่อยอังเปป็นทาสอยผยู่ ผผผู้นอัทั้นเปป็นเสรรีชนขององคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า ความหมายกป็คมือวตา 
ครริสเตทยนททที่เปป็นทาสจรริงๆแลผู้วกป็มทอริสระในองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้า เชยู่นเดรียวกอันคนทรีซึ่รอับการทรงเรรียก
เมมืซึ่อเปป็นเสรรีชน คนนอัทั้นเปป็นผผผู้รอับใชผู้ของพระครริสตต์ ในทางกลบับกบัน ผผผู้ททที่เปป็นเสรทชนจรริงๆแลผู้วกป็เปป็น
ทาสของพระครริสตธ ไมตวตาจะในกรณทใดพระเจผู้ากป็ทรงอนรุญาตและมบันจะไดผู้ผลอยผ ตดท

1 คร 7:23 พระเจผู้าทรงซมืทั้อทยู่านไวผู้แลผู้วตามราคา อยยู่าเขผู้าเปป็นทาสของมนสษยต์เลย 
ความจรริงกป็คมือ เราถผกซมืรอไวผู้แลผู้ว “ตามราคา” ราคาททที่วตาคมือพระโลหริตอบันมทคตาประเสรริฐของพระ
ครริสตธ ดผ 1 เปโตร 1:18-19 เปาโลจถึงกทาชบับพวกเขาใหผู้เลริกเปป็นทาสมนรุษยธ ถถึงแมผู้วตาบางคนจะมอง
วตานทที่เปป็นการแสดงใหผู้เหป็นวตาเปาโลตตอตผู้านการคผู้าทาส แตตนบัที่นกป็ไมตสอดคลผู้องกบับบรริบท ความ
หมายนตาจะเปป็นแบบนทรมากกวตา อยตาตกเปป็นทาสหลบักปรบัชญาและความนริยมของมนรุษยธ ซถึที่งอาจรวม
ถถึงการถผกทดลองใหผู้กบฏตตออทานาจททที่ปกครองเราดผู้วย ดผ ขผู้อ 31

1 คร 7:24 เปาโลจถึงรวบยอดเนมืรอหาสตวนนทร เกทที่ยวกบับความแตกตตางในฐานะทางสบังคม 
พรีซึ่นผู้องทอัทั้งหลาย ทยู่านทสกคนดชารงอยผยู่ในฐานะออันใดเมมืซึ่อพระเจผู้าทรงเรรียก กป็ใหผู้ผ ผผู้นอัทั้นอยผยู่กอับพระเจผู้าใน
ฐานะนอัทั้น กลตาวอทกนบัยหนถึที่ง เปาโลจถึงแนะนทาผผผู้อตานของทตานใหผู้พอใจในสถานะใดกป็ตามททที่พวกเขา
อยผต นบัที่นครอบคลรุมถถึงสถานการณธตตางๆไลตตบัรงแตตสถานะสมรสไปจนถถึงสถานะทางกฎหมายคมือ 
เปป็นทาสหรมือเปป็นไท

1 คร 7:25-26 แลผู้วเรมืซึ่องหญริงสาวพรหมจารรีนอัทั้น ขผู้าพเจผู้าไมยู่ไดผู้รอับพระบอัญชาจากองคต์พระ
ผผผู้เปป็นเจผู้า แตยู่ขผู้าพเจผู้ากป็ขอออกความเหป็นในฐานะทรีซึ่เปป็นผผผู้ไดผู้รอับพระเมตตาจากองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า
ใหผู้เปป็นผผผู้ทรีซึ่ไวผู้ใจไดผู้ 26 ฉะนอัทั้นเพราะเหตสความยากลชาบากทรีซึ่มรีอยผยู่ในเวลานรีทั้ ขผู้าพเจผู้าเหป็นวยู่า ทสกคน
ควรจะอยผยู่อยยู่างทรีซึ่เขาอยผยู่เดรีดี๋ยวนรีทั้

เปาโลจถึงยผู้อนกลบับมาเรมืที่องชทวริตสมรสอทกครบัร ง โดยเฉพาะอยตางยริที่งเมมืที่อพริจารณาถถึงการขตมเหง
ททที่ก ทาลบังเกริดขถึรน ทตานตอบคทาถามททที่วตาคนททที่ยบังเปป็นพรหมจารทหรมือยบังไมตแตตงงานควรเปป็นอยตางนบัรนตตอ
ไปหรมือไมต ทตานเสรริมวตาสริที่งททที่ทตานจะกลตาวตตอไปนบัรนไมตใชตพระบบัญชาจากองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าแตต



ถมือวตาเปป็นคทาแนะนทามากกวตา (คทาททที่แปลวตา ความเหป็น ในททที่นทร  (กะโนเม) มทความหมายวตา 
‘ทรรศนะ’ หรมือ ‘ขผู้อคริดเหป็น’) นอกจากนทร ในฐานะททที่เปป็นผผผู้ททที่ไดผู้รบับพระเมตตาจากองคธพระผผผู้เปป็น
เจผู้า ทตานจถึงมทหนผู้าททที่ในการแสดงความสบัตยธซมืที่อ (หรมือ ความจรริงใจ) ในการใหผู้ความเหป็นททที่ดทททที่สรุดแกต
พวกเขา

ดบังนบัรนเมมืที่อพริจารณาถถึงการขตมเหงททที่ก ทาลบังทวทความรรุนแรงยริที่งขถึรน เปาโลจถึงคริดวตาจะเปป็นการดท
กวตาททที่คนททที่ยบังไมตแตตงงานจะเปป็นอยตางนบัรนตตอไป ทตานกลตาวดบังนทร ไปแลผู้วในบทนทร  (ขผู้อ 8-9) นอกจาก
นทรทตานไดผู้บรรยายไปแลผู้วอยตางสบัรนๆวตาใหผู้เราพอใจในสถานะใดกป็ตามททที่พระเจผู้าทรงใหผู้เราอยผต ทตาน
เตมือนพวกเขาใหผู้ระลถึกถถึงการขตมเหงททที่ก ทาลบังกตอตบัวขถึรน ดบังนบัรนเมมืที่อพริจารณาถถึงเรมืที่องนทรทบัรงหมด ความ
เหป็นของทตานกป็คมือวตา คนหนรุตมสาวในครริสตจบักรททที่ยบังไมตแตตงงานควรเลมืที่อนการแตตงงานออกไปกตอน
จะดทกวตา

1 คร 7:27 เปาโลนทาเสนอความเหป็นของทตานตตอไปเพราะเหตสความยากลชาบากทรีซึ่มรีอยผยู่
ในเวลานรีทั้ คมือการขตมเหงททที่ก ทาลบังกตอตบัวขถึรน ทยู่านมรีภรรยาแลผู้วหรมือ นทที่เปป็นพระประสงคธอบันดทเลริศของ
พระเจผู้าไมตวตาจะเกริดอะไรขถึรนกป็ตาม คทาททที่แปลวตา มรี (เดะโอ) (ในฉบบับคริงเจมสธคมือ ‘ถผกผผกมบัด’) ใน
บรริบททางกฎหมายหมายถถึงพบันธะในการสมรส ทตานจถึงสบัที่งวตา อยยู่าหาชยู่องทรีซึ่จะหยยู่าภรรยาเลย คทา
ททที่แปลวตา หยยู่า (ลถูซริส) (ในฉบบับคริงเจมสธคมือ ‘ถผกปลดปลตอย’) ในบรริบทนทรหมายถถึงการหยตารผู้าง นบัที่น
กป็เปป็นพระประสงคธอบันดทเลริศของพระเจผู้า เปาโลถามตตอไปวตา  ทยู่านหยยู่าจากภรรยาแลผู้วหรมือ อยยู่าหา
ภรรยาเลย กลตาวอทกนบัยหนถึที่ง หากผผผู้ใดหยตารผู้างหรมือกลายเปป็นมตาย กป็อยตาใหผู้ผผผู้นบัรนแตตงงานใหมตเลย 
อทกครบัร งททที่เราเหป็นถถึงพระประสงคธอบันดทเลริศของพระเจผู้าและคทาแนะนทาของเปาโลสทาหรบับคนททที่เปป็น
มตายในสถานการณธตอนนบัรน

1 คร 7:28 อยตางไรกป็ตาม เปาโลเปลทที่ยนมาพผดถถึงพระประสงคธแบบอนรุญาตของ
พระเจผู้าบผู้าง ถผู้าทยู่านจะแตยู่งงานกป็ไมยู่มรีความผริด บรริบทกป็เกทที่ยวขผู้องกบับคนททที่ ‘ถผกปลดปลตอย’ จาก
ภรรยาของตนแลผู้ว ถถึงแมผู้วตานบัที่นอาจหมายถถึงพตอมตาย แตตขผู้อกตอนหนผู้ากป็กลตาวชบัดเจนวตา หมายถถึงคน
ททที่หยตาแลผู้วดผู้วย การหยตารผู้างไมตเคยเปป็นพระประสงคธอบันดทเลริศของพระเจผู้าเลย ดผ มบัทธริว 19:6 



อยตางไรกป็ตามพระเจผู้าทรงอดทนอยตางฝมืนพระทบัยและทรงอนรุญาตใหผู้มทการหยตารผู้างไดผู้ในพระ
คบัมภทรธเดริม ดผ พระราชบบัญญบัตริ 24:1-4 เปป็นพระประสงคธแบบอนรุญาตของพระเจผู้า

พระเยซผทรงกทาหนดเงมืที่อนไขเพริที่มเตริมเกทที่ยวกบับการแตตงงานใหมตไวผู้ในมบัทธริว 19:9 เปาโล
โดยการดลใจของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ กป็ฝมืนใจอนรุญาตใหผู้มทการแตตงงานใหมตไดผู้ตามททที่บอกไวผู้ใน 
7:15 สทาหรบับผผผู้ททที่หยตารผู้างแลผู้ว การแตตงงานใหมตททที่มทขผู้อกทาหนดตรงตามเงมืที่อนไขททที่เครตงครบัดในมบัทธริว
19:9 กป็เตป็มไปดผู้วยปบัญหาหลายอยตางและไมตเคยเปป็นพระประสงคธอบันดทเลริศของพระเจผู้าเลย อยตางไร
กป็ตาม พระคบัมภทรธกป็อนรุญาตใหผู้กระททาไดผู้ในบางสถานการณธททที่จทาก บัดมากๆ

ทตานกลบับมาใหผู้ความสนใจเรมืที่องการขตมเหงททที่ก ทาลบังเกริดขถึรนอทกแลผู้ว ในบรริบทนบัรนเองเปาโล
จถึงกลตาววตา และถผู้าหญริงสาวพรหมจารรีจะแตยู่งงานกป็ไมยู่มรีความผริด แตยู่คนทรีซึ่แตยู่งงานนอัทั้นคงจะตผู้อง
ยสยู่งยากลชาบากในฝยู่ายเนมืทั้อหนอัง แตยู่ขผู้าพเจผู้าปรารถนาทรีซึ่จะใหผู้ทยู่านพผู้นจากความย สยู่งยากนอัทั้น เมมืที่อ
พริจารณาถถึงความยรุตงยากททที่อาจเกริดขถึรนกบับครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ คทาแนะนทาของเปาโลยบังคง
เหมมือนเดริม จะเปป็นการดทกวตาททที่คผตหนรุตมสาวจะหลทกเลทที่ยงการแตตงงาน เพราะในภายภาคหนผู้าจะมทแตต
ความยรุตงยากรออยผต ทตานจถึงรผผู้สถึกวตาจะดทกวตาหากจะยบับยบัรงการแตตงงานไวผู้กตอนในตอนนบัรน

1 คร 7:29 พรีซึ่นผู้องทอัทั้งหลาย ขผู้าพเจผู้าหมายความวยู่ายสคนรีทั้กป็สอัทั้นมากแลผู้ว ตอัทั้งแตยู่นรีทั้ไปใหผู้คน
เหลยู่านอัทั้นทรีซึ่มรีภรรยาดชาเนรินชรีวริตเหมมือนกอับไมยู่มรีภรรยา ทตานเตมือนความจทาพวกเขาวตา “ยรุคนทรกป็สบัรน
มากแลผู้ว” ถถึงแมผู้วตานทที่อาจหมายถถึงการเสดป็จกลบับมาของพระครริสตธ แตตตามบรริบทซถึที่งนตาจะหมายถถึง
ระยะเวลาสบัรนๆกตอนททที่การขตมเหงจะทวทความรรุนแรงยริที่งขถึรนมากกวตา ความหมายของขผู้อนทรกป็คมือวตา 
เมมืที่อเกริดการขตมเหงหนบักยริที่งขถึรน ชายททที่แตตงงานแลผู้วกป็จะขอวตาตนไมตนตาแตตงงานเลย เพราะเหป็นแกต
ภรรยา

1 คร 7:30 และใหผู้คนทรีซึ่เศรผู้าโศกเปป็นเหมมือนกอับมริไดผู้เศรผู้าโศก และผผผู้ทรีซึ่ชมืซึ่นชมยรินดรีใหผู้ไดผู้
เปป็นเหมมือนกอับมริไดผู้ชมืซึ่นชมยรินดรี และผผผู้ทรีซึ่ซมืทั้อกป็ใหผู้ดชาเนรินชรีวริตเหมมือนกอับวยู่าเขาไมยู่มรีกรรมสริทธริธเหนมือ
อะไรเลย ในแบบเดทยวกบัน เมมืที่อสริที่งตตางๆมทแตตจะเลวรผู้ายลงเรมืที่อยๆ คนเหลตานบัรนททที่เศรผู้าโศกเพราะ
ครอบครบัวของตนตผู้องแยกจากกบันกป็จะขอใหผู้ตนไมตไดผู้เศรผู้าโศก ในทางกลบับกบัน คนเหลตานบัรนททที่



พระเจผู้าอวยพรใหผู้ไมตตผู้องเจอกบับความยรุตงยากเหลตานบัรนและชมืที่นชมยรินดทกป็จะขอใหผู้ตนไมตไดผู้ชมืที่นชม
ยรินดท เพราะการขตมเหงกป็จะไลตตามพวกเขาทบันในไมตชผู้าเชตนกบัน ในแบบเดทยวกบันคนททที่ซมืรอกป็จะขอใหผู้
ตนไมตไดผู้ครอบครองทรบัพยธสริที่งของเลยเมมืที่อการขตมเหงทวทความรรุนแรงมากยริที่งขถึรน

1 คร 7:31 และคนทรีซึ่ใชผู้ของโลกนรีทั้ใหผู้เปป็นเหมมือนกอับมริไดผู้ใชผู้อยยู่างเตป็มทรีซึ่เลย เพราะความ
นริยมของโลกนรีทั้กชาลอังลยู่วงไป ในแบบเดทยวกบันเปาโลกลตาวถถึงคน “ททที่ใชผู้ของโลกนทร ” คทาททที่แปลวตา ใชผู้ 
(คราโอไม) มทความหมายวตา ‘ยมืม’ (คมือ การกผ ผู้ยมืมแบบคริดดอกเบทรยสผงลริที่ว) ความหมายกป็คมือวตา คน
สมบัยนบัรนททที่ไดผู้ยมืมของๆโลกนทรมากป็จะขอวตาตนไมตนตาใชผู้สริที่งททที่ตนยมืมมาอยตางผริดๆหรมือใชผู้จนเกลทรยงเลย 
เปาโลกลตาวอยตางเปป็นนบัยวตา “เพราะความนริยมของโลกนทรก ทาลบังลตวงไป” ความหมายกป็คมือวตา ชทวริต
อยตางททที่พวกเขารผผู้จบักในตอนนบัรนจะเปลทที่ยนแปลงในไมตชผู้า การขตมเหงจะพลริกทรุกสริที่งจากหนผู้ามมือเปป็น
หลบังมมือ คมือ ไมตใชตชทวริตครอบครบัวของพวกเขาเทตานบัรนแตตธรุรกริจของพวกเขาดผู้วยททที่จะเปลทที่ยน นทที่ไมตใชต
ประเดป็นหลบักของเปาโลแตตทตานกป็เอตยถถึงเรมืที่องนทรดผู้วยเพมืที่อใหผู้พวกเขาคริด

1 คร 7:32-33 แรงจผงใจหลบักของเปาโลในเนมืรอหาสตวนนทรถผกกลตาวชบัดเจน ขผู้าพเจผู้าอยากใหผู้
ทยู่านพผู้นจากความสาละวนวสยู่นวาย ความหมายกป็คมือวตา ทตานปรารถนาใหผู้พวกเขาไมตตผู้อง
กระวนกระวายใจเรมืที่องสมาชริกในครอบครบัวเมมืที่อการขตมเหงทวทความรรุนแรงยริที่งขถึรน ทตานออกความ
เหป็นตตอไปวตา ฝยู่ายคนทรีซึ่ไมยู่มรีภรรยากป็สาละวนในการงานขององคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า เพมืซึ่อจะทชาสริซึ่งซซซึ่ง
เปป็นทรีซึ่พอพระทอัยองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า กลตาวอทกนบัยหนถึที่งเมมืที่อพริจารณาถถึงการขตมเหงททที่จะเกริดขถึรน เปผู้า
หมายของชายททที่ไมตไดผู้แตตงงานนตาจะเปป็นการททาใหผู้องคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าพอพระทบัยมากกวตา

33 แตยู่คนทรีซึ่มรีภรรยาแลผู้วกป็สาละวนในการงานของโลกนรีทั้เพมืซึ่อจะทชาสริซึ่งทรีซึ่พอใจของภรรยา 
เปาโลไมตไดผู้กลตาวถถึงชตวงเวลาปกตริ บรริบทในททที่นทร คมือ การขตมเหงททที่ก ทาลบังใกลผู้เขผู้ามา ประเดป็นของ
ทตานในกรณทดบังกลตาวกป็คมือวตา ชายททที่แตตงงานแลผู้วจะเปป็นหตวงเรมืที่องสริที่งจทาเปป็นตตางๆในชทวริตเพราะเหป็น
แกตภรรยาของตน ความกบังวลดบังกลตาวอาจททาใหผู้คนเรายอมประนทประนอมในยามททที่ถผกขตมเหงไดผู้ 
ครอบครบัวของเราเปป็นสริที่งททที่ททาใหผู้เรากบังวลมากๆ



1 คร 7:34 มรีความแตกตยู่างกอันดผู้วยระหวยู่างภรรยาและสาวพรหมจารรี หญริงทรีซึ่ยอังไมยู่
แตยู่งงานกป็สาละวนในการงานขององคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า เพมืซึ่อจะไดผู้เปป็นคนบรริสสทธริธทอัทั้งกายและจริตใจ 
แตยู่หญริงทรีซึ่มรีสามรีแลผู้วกป็สาละวนในการงานของโลกนรีทั้เพมืซึ่อจะทชาสริซึ่งซซซึ่งเปป็นทรีซึ่พอใจของสามรี

คราวนทร เปาโลหบันมาพผดถถึงสรุภาพสตรทบผู้าง ทตานกลตาววตา “มทความแตกตตางกบันดผู้วยระหวตาง
ภรรยาและสาวพรหมจารท” บรริบทยบังคงเหมมือนเดริม คมือ การขตมเหงททที่ก ทาลบังใกลผู้เขผู้ามา ครริสเตทยน
หญริงททที่ยบังไมตแตตงงานจะสนใจเรมืที่ององคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าและการททาใหผู้พระองคธพอพระทบัยทบัรงฝตาย
รตางกายและจริตวริญญาณ อยตางไรกป็ตาม “หญริงททที่มทสามทแลผู้วกป็สาละวนในการงานของโลกนทร เพมืที่อจะ
ททาสริที่งซถึที่งเปป็นททที่พอใจของสามท” ความหมายกป็เหมมือนเดริม คมือ หญริงททที่แตตงงานแลผู้วจะเปป็นกบังวลเกทที่ยว
กบับความจทาเปป็นตตางๆของชทวริตเพมืที่อททาใหผู้สามทของนางพอใจ ภาระตตางๆในดผู้านครอบครบัวเปป็นสริที่งททที่
ททาใหผู้เรากบังวลมากๆ ประเดป็นหลบักของเปาโลในเรมืที่องเหลตานทรกป็คมือวตา เมมืที่อการขตมเหงรผู้ายแรงมากยริที่ง
ขถึรน จะเปป็นการดทกวตาทบัรงดผู้านครอบครบัวและดผู้านจริตวริญญาณททที่พทที่นผู้องททที่โครรินธธซถึที่งยบังไมตแตตงงานจะ
เปป็นอยตางนบัรนตตอไป พวกเขาจะไดผู้ไมตเพทยงทรุตมเทใหผู้กบับองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าไดผู้มากขถึรนเทตานบัรนแตตพวก
เขาจะไดผู้หลทกเลทที่ยงความกบังวลตตางๆของชทวริตและความทรุกขธใจอบันเกริดจากการททที่ครอบครบัวของตน
ตผู้องพลบัดพรากดผู้วย

1 คร 7:35 ขผู้าพเจผู้าวยู่าอยยู่างนรีทั้กป็เพมืซึ่อเปป็นประโยชนต์ของทยู่าน มริใชยู่จะเอาบยู่วงบาศคลผู้อง
ทยู่านแตยู่เพมืซึ่อความเปป็นระเบรียบ ใหผู้ทยู่านปฏริบอัตริองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าโดยปราศจากใจสองฝอักสองฝยู่าย 
เปาโลจถึงกลตาววตาทตานเขทยนสริที่งเหลตานทรมาเพมืที่อเปป็นประโยชนธ์หรมือผลดทแกตพวกเขา ทตานไมตมทเจตนาททที่
จะ “เอาบตวงบาศคลผู้อง” พวกเขาแตตอยตางใด ทตานไมตไดผู้ก ทาลบังใชผู้ความรรุนแรงกบับพวกเขาแตตทตาน
ตผู้องการใหผู้พวกเขาเปป็นระเบทยบ และตามททที่ไดผู้กลตาวไวผู้แลผู้วดผู้านบน ทตานตผู้องการใหผู้พวกเขา 
“ปฏริบบัตริองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าโดยปราศจากใจสองฝบักสองฝตาย” นบัที่นคมือเมมืที่อการขตมเหงทวทความรรุนแรง
มากยริที่งขถึรน พวกเขาจะไดผู้ไมตถผกททาใหผู้เบทที่ยงเบนไปจากการถวายเกทยรตริแดตองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้า

1 คร 7:36 แตยู่ถผู้าชายใดคริดวยู่าเขาปฏริบอัตริตยู่อสาวพรหมจารรีของเขาอยยู่างสมควรไมยู่ไดผู้ 
และถผู้าหญริงนอัทั้นมรีอายสผยู่านวอัยหนสยู่มสาวแลผู้ว และตผู้องทชาอยยู่างใดอยยู่างหนซซึ่งกป็ใหผู้เขาทชาตามปรารถนา



จงใหผู้เขาแตยู่งงานเสรีย เขาไมยู่ไดผู้ทชาผริดสริซึ่งใด เปาโลจถึงเรริที่มททที่จะรวบยอดเนมืรอหาสตวนนทร แลผู้วโดยเนผู้น
เรมืที่องการแนะนทามริใหผู้คนแตตงงานเพราะเหป็นแกตความยรุตงยากในขณะนบัรน ขผู้อนทรสามารถถอดความไดผู้
อยตางถผกตผู้องดบังนทร  ‘แตตถผู้าชายใดคริดวตาเขาปฏริบบัตริตตอลผกสาวพรหมจารทของเขาอยตางสมควรไมตไดผู้ 
และถผู้าหญริงนบัรนมทอายรุผตานวบัยเจรริญพบันธรุธแลผู้ว และตผู้องททาอยตางใดอยตางหนถึที่งกป็ใหผู้เขาททาตามททที่เหป็นวตา
เหมาะสม เขาไมตไดผู้ททาผริดสริที่งใด จงใหผู้พวกเขาแตตงงานเสทยเถริด’ อทกครบัร งททที่เราเหป็นวตาเปาโลไมตไดผู้ตตอ
ตผู้านการแตตงงานโดยทบั ที่วไป และเมมืที่อหญริงสาวททที่โตเปป็นผผผู้ใหญตแลผู้วไดผู้รบับการสผตขอและนางกป็เตป็มใจ 
เปาโลกป็กลตาววตา ใหผู้นางแตตงกบับคนททที่มาขอนบัรนเถริด แตตประเดป็นของทตานในเรมืที่องนทรทบัรงหมดกป็คมือใหผู้
ระวบังไวผู้ ความยรุตงยากกทาลบังกตอตบัวอยผตไกลลริบๆและมบันจะสตงผลตตอครอบครบัวของครริสเตทยนแนตนอน

1 คร 7:37 แตยู่ชายใดทรีซึ่ตอัทั้งใจแนยู่วแนยู่และเหป็นวยู่าไมยู่มรีความจชาเปป็น แตยู่เขาบอังคอับใจ
ตนเองไดผู้ และตอัทั้งใจวยู่าจะใหผู้หญริงนอัทั้นเปป็นพรหมจารรีตยู่อไป เขากป็กระทชาดรีแลผู้ว ถถึงแมผู้ออกจะทมืที่อ
หนตอยๆ แตตความหมายกป็คมือวตา: ‘แตตชายใดททที่ตบัรงใจแนตวแนตและเหป็นวตาไมตมทความจทาเปป็นททที่จะตผู้องมท
การแตตงงาน แตตเขาไดผู้ตบัรงใจไวผู้แลผู้ววตาจะใหผู้ลผกสาวของตนเปป็นพรหมจารทตตอไป เขากป็กระททา
ดทแลผู้ว’

1 คร 7:38 ทตานกลตาวสรรุปเนมืรอหาททที่ยาวๆสตวนนทร  เหตสฉะนอัทั้นผผผู้ใดทรีซึ่ใหผู้หญริงนอัทั้นแตยู่งงาน
กป็ทชาดรีอยผยู่ แตยู่ผผผู้ทรีซึ่ไมยู่ใหผู้แตยู่งงานกป็ทชาดรีกวยู่า แนตนอนททที่การแตตงงานเปป็นพระประสงคธของพระเจผู้าและ
เปป็นชตวงเวลาแหตงความชมืที่นชมยรินดทครบัร งใหญต อยตางไรกป็ตามเมมืที่อคริดถถึงการขตมเหงททที่ก ทาลบังจะเกริดขถึรน
ซถึที่งเปาโลกป็รผผู้วตามบันจะเกริด ทตานกป็แนะนทาวตาจะเปป็นการดทกวตาททที่คนททที่เปป็นพตอจะหผู้ามมริใหผู้ลผกสาวของ
ตนแตตงงาน

1 คร 7:39 ตราบใดทรีซึ่สามรียอังมรีชรีวริตอยผยู่ ภรรยากป็ตผู้องอยผยู่กอับสามรีตามกฎหมาย แตยู่ถผู้า
สามรีตาย นางกป็เปป็นอริสระจะแตยู่งงานกอับชายใดกป็ไดผู้ตามใจ ในองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าเทยู่านอัทั้น ททที่ผตานมา
เปาโลไดผู้พผดถถึงเรมืที่องชทวริตคผต คนททที่หยตารผู้าง และคนสองคนททที่ก ทาลบังคริดถถึงเรมืที่องการแตตงงาน แตตคราวนทร
ทตานหบันมาพผดถถึงคนททที่เปป็นมตายบผู้าง



ตามกฎของยริวและกฎธรรมดามทบบัญญบัตริไวผู้วตา “ตราบใดททที่สามทยบังมทชทวริตอยผ ต ภรรยากป็ตผู้องอยผต
กบับสามทตามกฎหมาย” ถถึงแมผู้วตาบางคนจะพยายามเอาเรมืที่องการหยตารผู้างและการแตตงงานใหมตเขผู้ามา
เกทที่ยวขผู้องกบับขผู้อนทร  แตตเรมืที่องเหลตานทรกป็ถผกพผดถถึงไปเยอะแลผู้วกตอนหนผู้านบัรน ดผคทาอธริบายของ 7:15 และ 
7:27-28 ตรงนทร เปาโลพผดถถึงเรมืที่องหญริงมตายททที่แตตงงานใหมตในยามททที่การขตมเหงกทาลบังกตอตบัวขถึรน ทตาน
กลตาววตา “ถผู้าสามทตาย นางกป็เปป็นอริสระจะแตตงงานกบับชายใดกป็ไดผู้ตามใจ ในองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้า
เทตานบัรน” ขผู้อความนทร เปป็นความจรริง บบัญญบัตริในพระคบัมภทรธเดริมและกฎธรรมดากป็อนรุญาตใหผู้กระททา
เชตนนทร ไดผู้มาตลอด อยตางไรกป็ตามสทาหรบับหญริงมตายททที่เปป็นผผผู้เชมืที่อ ขผู้อจทากบัดกป็คมือนางตผู้องแตตงงานใหมต
กบับผผผู้เชมืที่อในองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าเทตานบัรน

1 คร 7:40 แตยู่ตามความเหป็นของขผู้าพเจผู้ากป็เหป็นวยู่าถผู้านางอยผยู่คนเดรียวจะเปป็นสสขกวยู่า 
และขผู้าพเจผู้าคริดวยู่าพระวริญญาณของพระเจผู้าทรงสถริตอยผยู่ฝยู่ายขผู้าพเจผู้าดผู้วย อยตางไรกป็ตาม เปาโลกป็
ททาใหผู้สถานการณธนทรสอดคลผู้องกบับสริที่งททที่ทตานไดผู้สอนมาตลอดทบัรงบทนทรดผู้วย เมมืที่อพริจารณาถถึงการ
ขตมเหงททที่ก ทาลบังกตอตบัวขถึรน นางผผผู้เปป็นหญริงมตาย “ตามความเหป็นของขผู้าพเจผู้ากป็เหป็นวตาถผู้านางอยผตคนเดทยว
จะเปป็นสรุขกวตา” นบัที่นคมือ จะเปป็นการดทกวตาททที่นางจะปฏริบบัตริตามคทาแนะนทาของทตานและไมตแตตงงาน
ใหมตภายใตผู้สถานการณธขณะนบัรน ทตานกลตาวเสรริมวตา “และขผู้าพเจผู้าคริดวตาพระวริญญาณของพระเจผู้า
ทรงสถริตอยผตฝตายขผู้าพเจผู้าดผู้วย” ทตานทริรงทผู้ายวตาถถึงแมผู้วตานทที่จะเปป็นความเหป็นของเปาโล แตตความเหป็น
ของทตานกป็ไดผู้รบับการทรงนทาจากพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ผผผู้ทรงสถริตภายในตบัวทตาน นทที่ไมตใชตคทาบบัญชา
จากตบัวทตานเอง แตตเปป็นคทาแนะนทาททที่ไดผู้รบับอริทธริพลจากการทรงนทาของพระวริญญาณของพระเจผู้า

บทสม่งทว้าย: อบัครทผตทตานนทร ไดผู้พผดถถึงบางเรมืที่องททที่ละเอทยดอตอนและเปป็นททที่ถกเถทยงมากๆในบท
นทร  แตตประเดป็นหลบักกป็คมือวตา ทตานแนะนทาใหผู้ครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธยบับยบัรงการแตตงงานไวผู้กตอนไมตวตา
สถานการณธจะเปป็นเชตนไรกป็ตาม ทตานไดผู้พผดถถึงคนททที่เปป็นพรหมจารทซถึที่งยบังไมตไดผู้แตตงงาน สภาพ
การณธแวดลผู้อมหลายอยตางของการหยตารผู้าง หรมือแมผู้แตตคนททที่เปป็นมตาย ใจความหลบักคมือ รอกม่อน การ
ขตมเหงททที่ก ทาลบังจะมาอาจททาใหผู้ชทวริตคผตแตกสลายไดผู้ซถึที่งจะกตอใหผู้เกริดความทรุกขธใจมากยริที่งขถึรน

*****



ภนำพรวมของ 1 โครรินธธ 8: เปาโลเขนยนตอบอนกคสาถามหนถึที่งซถึที่งครริสตจบักรทนที่เมมืองโครรินธธ์
เขนยนมา คสาถามกก็คมือวม่า ครริสเตนยนควรรบับประทานอาหารทนที่ถถูกถวายแกม่รถูปเคารพแลว้วหรมือไมม่ 
เปาโลพถูดถถึงเรมืที่องนนนี้จากมสุมมองของการมนหรมือไมม่มนคสาพยานทนที่การกระทสาเชม่นนนนี้จะมนตม่อครริสเตนยน
ใหมม่และอม่อนแอ 

1 คร 8:1 แลผู้วเรมืซึ่องของทรีซึ่เขาบผชาแกยู่รผปเคารพนอัทั้น เราทอัทั้งหลายทราบแลผู้ววยู่าเราทสกคน
ตยู่างกป็มรีความรผผู้ ความรผผู้นอัทั้นทชาใหผู้ลชาพอง แตยู่ความรอักเสรริมสรผู้างขซทั้น เหป็นไดผู้ชบัดจากประโยคแรกวตา
เปาโลกทาลบังตอบอทกคทาถามหนถึที่งซถึที่งครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธเขทยนมาถามทตาน ทตานตอบคทาถาม
เกทที่ยวกบับ “ของททที่เขาบผชาแกตรผปเคารพ” เปป็นเรมืที่องปกตริในโลกของคนตตางชาตริในศตวรรษแรกททที่
วริหารพระตตางประเทศจะเอาเนมืรอสบัตวธททที่เหลมือมาวางขายซถึที่งเนมืรอสบัตวธดบังกลตาวไดผู้ถผกนทามาถวายบผชา
แกตพระของคนตตางประเทศ

เนมืรอสบัตวธเหลตานทรนตาซมืรอตรงททที่วตา (1) เปป็นเนมืรอสบัตวธททที่สวยนตารบับประทาน และ (2) มบักจทาหนตาย
ในราคาถผกกวตาปกตริ เนมืรอสบัตวธสตวนททที่เหลมือจากการถวายบผชาเรทยกวตา ฮริเอรอธถูทอน เนมืรอสตวนททที่เหลมือ
นทรถผกรบับประทานในทททๆี่ มทการถวายบผชา ถผกนทากลบับไปรบับประทานททที่บผู้าน หรมือถผกนทาไปขายททที่
ตลาด ในบางกรณทเนมืรอนทรกป็ถผกขายตามรผู้านอาหารททที่อยผ ตตริดกบับวริหารรผปเคารพ นบัที่นคมือ ‘รผู้านสเตป็ก
ประจทาวริหาร’

ในเรมืที่องนทร เปาโลกลตาววตา “เราทบัรงหลายทราบแลผู้ววตาเราทรุกคนตตางกป็มทความรผผู้” ในความเหป็น
นทรทตานอาจกทาลบังยกคทาพผดมาจากขผู้อซบักถามททที่มทสตงมาถถึงทตาน นทที่สมืที่อวตามทบางคนททที่เชมืที่อวตาในฐานะททที่
เปป็น ‘ครริสเตทยนททที่โตแลผู้ว’ พวกเขาจถึงมทความรผผู้ททที่เหนมือกวตาททที่วตาพวกพระทบัรงหลายททที่มทตบัวแทนเปป็น
รผปเคารพนบัรนไมตมทอยผตจรริง จาก ‘ความรผผู้ททที่เหนมือกวตา’ ของพวกเขา พวกเขาจถึงเตป็มใจททที่จะยกเหตรุผล
เพมืที่อแกผู้ตตางการกระททาททที่นตาสงสบัยของพวกเขาซถึที่งเกทที่ยวขผู้องกบับการไหวผู้รผปเคารพ นทที่เปป็นตบัวอยตางททที่
ชบัดเจนของการพยายามยกเหตรุผลสนบับสนรุนการประนทประนอมและกริจกรรมหลายอยตางททที่นตา
สงสบัย



อยตางไรกป็ตามการกระททาของพวกเขากป็ก ทาลบังสตงผลเสทยตตอพทที่นผู้องคนอมืที่นททที่ไมตเหป็นดผู้วยเพราะ
เหตรุททที่พทที่นผู้องเหลตานทร ยบังไมตโตหรมือเพริที่งรบับเชมืที่อใหมตๆ คนททที่ประนทประนอมเยตอหยริที่งใน ‘ความรผผู้ททที่เหนมือ
กวตา’ ของตน สริที่งททที่พวกเขาขาดคมือ ความรบักหรมือความหตวงใยททที่มทตตอพทที่นผู้องททที่อตอนแอกวตา นทที่คมือ
ขผู้อความททที่เปป็นจรริงของเปาโล “ความรผผู้นบัรนททาใหผู้ลทาพอง แตตความรบักเสรริมสรผู้างขถึรน” เราเหป็นเลยวตา
ทตานกทาลบังวริพากษธวริจารณธพวกเขาอยตางเจป็บแสบอยผต ถถึงแมผู้วตาครริสเตทยนททที่ประนทประนอมเหลตานทร
ก ทาลบังรตาเรริงอยผตกบับ ‘ความรผผู้ททที่เหนมือกวตา’ ของตน แตตพวกเขากป็ไมตมทความรบักเพมืที่อททที่จะเสรริมสรผู้างผผผู้อมืที่น 
และความรบักกป็เสรริมสรผู้างขถึรนจรริงๆ

1 คร 8:2 เปาโลไมตเบามมือเลยในการพผดตรงๆกบับพวกเขา ทตานกลตาวในเชริงเกมือบ
แดกดบันวตา ถผู้าผผผู้ใดถมือวยู่าตอัวรผผู้สริซึ่งใดแลผู้ว ผ ผผู้นอัทั้นยอังไมยู่รผผู้ตามทรีซึ่ตนควรจะรผผู้ ความหมายกป็คมือวตา ‘ถผู้าผผผู้ใด
คริดวตาตบัวเองมทคทาตอบสทาหรบับทรุกอยตางแลผู้ว จรริงๆแลผู้วเขากป็ไมตไดผู้รผผู้อะไรเยอะเลย’ เปาโลไมตเกรงใจ
พวกคนททที่ประนทประนอมททที่เมมืองโครรินธธซถึที่งคริดวตาตนรผผู้ไปหมดทรุกอยตาง

1 คร 8:3 ในทางกลบับกบัน แตยู่ถผู้าผผผู้ใดรอักพระเจผู้า พระองคต์กป็ทรงรผผู้จอักผ ผผู้นอัทั้น เปาโลกลตาว
ความจรริงอทกประการซถึที่งเปป็นการเปรทยบเททยบความแตกตตางใหผู้เหป็นชบัดเจน เมมืที่อใครบางคนรบัก
พระเจผู้านบัรนกป็ปรากฏชบัดเจน นทที่สมืที่อวตาเปาโลกทาลบังถามวตาคนประนทประนอมททที่มทใจลทาพองเหลตานทร รบัก
พระเจผู้าจรริงๆหรมือไมต พวกเขาไมตไดผู้สนใจพทที่นผู้องคนอมืที่นๆททที่พวกเขาก ทาลบังททาใหผู้สะดรุดอยผตเลย

1 คร 8:4 เปาโลพบักสบักครผต เพมืที่อพผดถถึงขผู้อโตผู้แยผู้งของคนเหลตานบัรนททที่พยายามยกเหตรุผล
สนบับสนรุนการททที่พวกเขาเขผู้าไปยรุตงเกทที่ยวขผู้องกบับการไหวผู้รผปเคารพ ฉะนอัทั้นเรมืซึ่องการกรินอาหารทรีซึ่เขา
ไดผู้บผชาแกยู่รผปเคารพนอัทั้น เรารผผู้อย ผยู่แลผู้ววยู่ารผปนอัทั้นไมยู่มรีตอัวมรีตนเลยในโลกและพระเจผู้าองคต์อมืซึ่นไมยู่มรี มรีแตยู่
พระเจผู้าองคต์เดรียว นทที่เทตากบับเปาโลกลตาววตา ‘ทตานพผดถผกแลผู้ว รผปเคารพนบัรนไมตมทตบัวตนเลย พวกมบัน
เปป็นของปลอม นอกจากนทร เรารผผู้ดผู้วยวตามทพระเจผู้าเททที่ยงแทผู้แตตเพทยงองคธเดทยว’

1 คร 8:5-6 ถซงแมผู้จะมรีสริซึ่งตยู่างๆในสวรรคต์และในแผยู่นดรินโลกทรีซึ่เขาเรรียกวยู่า "พระ" (กป็
เปป็นเหมมือนมรีพระมากและเจผู้ามาก) ทตานยอมรบับวตามทสริที่งตตางๆมากมายในสวรรคธและบนโลกททที่คน
เรทยกกบันวตาพระ พวกคนนอกศาสนายกใหผู้เกมือบทรุกอยตางในสวรรคธและบนโลกเปป็นพระ 6 แตยู่วยู่า



สชาหรอับพวกเรานอัทั้นมรีพระเจผู้าองคต์เดรียวคมือพระบริดา และสริซึ่งสารพอัดทอัทั้งปวงบอังเกริดขซทั้นจากพระองคต์ 
และเราอยผยู่ในพระองคต์ และเรามรีพระเยซผครริสตต์เจผู้าองคต์เดรียว และสริซึ่งสารพอัดกป็เกริดขซทั้นโดยพระองคต์ 
และเรากป็เปป็นมาโดยพระองคต์ เปาโลยอมรบับวตาสทาหรบับครริสเตทยนทบัรงหลายททที่บบังเกริดใหมตแลผู้วเรารผผู้วตา
มทพระเจผู้าเททที่ยงแทผู้แตตเพทยงพระองคธเดทยวผผผู้ทรงเปป็นพระบริดาของพระเยซผครริสตธและเปป็นผผผู้ทรงสรผู้าง
สริที่งสารพบัด เรามทความรผผู้ททที่เหนมือกวตาจรริงๆ

1 คร 8:7 มริใชยู่วยู่าทสกคนมรีความรผผู้อยยู่างนรีทั้ เพราะมรีบางคนมรีจริตสชานซกผริดชอบเรมืซึ่องร ผป
เคารพวยู่า เมมืซึ่อไดผู้กรินอาหารนอัทั้นกป็ถมือวยู่าเปป็นของบผชาแกยู่รผปเคารพจรริงๆ และจริตสชานซกผริดชอบของ
เขายอังอยู่อนอยผยู่จซงเปป็นมลทริน อยตางไรกป็ตามประเดป็นของทตานกป็คมือวตา “มริใชตวตาทรุกคนมทความรผผู้อยตาง
นทร ” ความจรริงกป็คมือวตาในตอนนบัรนมทพทที่นผู้องครริสเตทยนททที่ยบังไมตโตหลายคนททที่เปป็นกบังวลเกทที่ยวกบับการไหวผู้
รผปเคารพ พวกเขาเปป็นกบังวลเกทที่ยวกบับการรบับประทานอาหารททที่ “บผชาแกตรผปเคารพ” พวกเขายบังไมต
เขผู้าใจถตองแทผู้เกทที่ยวกบับความวตางเปลตาของรผปเคารพ แตตพวกเขารผผู้วตาการกรินของไหวผู้รผปเคารพเปป็น
สริที่งททที่ผริด จริตสทานถึกผริดชอบของพวกเขาจถึงฟผู้องใจพวกเขา อยตางไรกป็ตามเมมืที่อพวกเขาพตายแพผู้ตตอการ
ทดลองของเนมืรอสบัตวธททที่สวยกวตาและมทราคาถผกกวตา พวกเขาจถึงเชมืที่อมบั ที่นวตา “จริตสทานถึกผริดชอบของเขา
ยบังอตอนอยผตจถึงเปป็นมลทริน” การกระททาททที่ไมตระมบัดระวบังของครริสเตทยนททที่โตกวตาจถึงอาจททาใหผู้พทที่นผู้อง
เหลตานทรสะดรุดไดผู้ ผลททที่ตามมาคมือความทผู้อแทผู้อบันเกริดจากการพตายแพผู้ตตอการทดลอง

1 คร 8:8 เปาโลใหผู้ความเหป็นวตา อาหารไมยู่เปป็นเครมืซึ่องทรีซึ่ทชาใหผู้พระเจผู้าทรงโปรดปราน
เรา คทาททที่แปลวตา ทชาใหผู้เปป็นทรีซึ่โปรดปราน (พารริสเตมริ) มทความหมายวตา ‘ยมืน’ หรมือ ‘ยมืนเคทยงขผู้าง’ 
ประเดป็นของทตานกป็คมือวตา อาหารไมตไดผู้ททาใหผู้เรามทททที่ยมืนกบับพระเจผู้า ถผู้าเรากริน เรากป็ไมยู่ไดผู้อะไรเปป็น
พริเศษ ถผู้าเราไมยู่กริน เรากป็ไมยู่ขาดอะไร สริที่งททที่เรารบับประทานในฐานะททที่เปป็นครริสเตทยนคนตตางชาตริไมต
ไดผู้เปป็นปบัญหาอะไรสทาหรบับพระเจผู้าเลย แตตจรริงๆแลผู้วนบัที่นกป็ไมตใชตประเดป็นดบังททที่จะเหป็นในขผู้อถบัดไป

1 คร 8:9 ทตานเตมือนวตา แตยู่จงระวอัง อยยู่าใหผู้เสรรีภาพของทยู่านนอัทั้นทชาใหผู้คนทรีซึ่อยู่อนใน
ความเชมืซึ่อหลงผริดไป ถถึงแมผู้วตาอาหารจะไมตใชตเรมืที่องใหญตสทาหรบับพระเจผู้า แตตในสถานการณธนทรมบันกป็
ททาใหผู้ผผผู้อมืที่นสะดรุด จนถถึงตอนนทร เปาโลยบังไมตไดผู้พผดถถึงเรมืที่องเสรรีภาพเลย คทาททที่แปลเชตนนบัรนไมตใชตคทาททที่



มบักแปลวตาเสรทภาพในพระคบัมภทรธใหมต ทตานไมตไดผู้ก ทาลบังพผดถถึง ‘เสรทภาพของครริสเตทยน’ แตตคทาททที่แปล
เชตนนบัรนคมือ (เอก็กซออถูเซนย) ซถึที่งมบักแปลเปป็น ‘อทานาจ’ หรมือ ‘สริทธริอทานาจ’ เปาโลไมตไดผู้โตผู้แยผู้งสริทธริ
หรมืออทานาจของพวกเขาในการรบับประทานอาหารททที่นตาสงสบัยเลย แตตประเดป็นของทตานกป็คมือวตา เมมืที่อ
พวกเขาททาเชตนนบัรน พวกเขากป็ก ทาลบังกลายเปป็นเครมืที่องสะดรุดสทาหรบับผผผู้อมืที่น หลบักการททที่สทาคบัญตรงนทรคมือ 
วริธทปฏริบบัตริตตางๆททที่นตาสงสบัยในชทวริตครริสเตทยน เราอาจพยายามยกเหตรุผลสนบับสนรุนการกระททาเหลตา
นบัรนโดยอผู้างวตาไมตมทคทาบบัญชาชบัดเจนททที่หผู้ามมริใหผู้ททาสริที่งเหลตานบัรนหรมืออาจอผู้างวตาเราไมตเหป็นวตาการ
กระททาสริที่งเหลตานบัรนเปป็นเรมืที่องททที่ผริดตรงไหน อยตางไรกป็ตาม เปาโลเสรริมวตา สริที่งททที่เราททานบัรนสตงผลตตอผผผู้
อมืที่นอยตางไร

1 คร 8:10-11 เพราะวยู่า ถผู้าผผผู้ใดเหป็นทยู่านทรีซึ่มรีความรผผู้เอนกายลงรอับประทานในวริหารของ
รผปเคารพ จริตสชานซกผริดชอบทรีซึ่อยู่อนของคนนอัทั้น จะไมยู่เหริมขซทั้นทชาใหผู้เขาบอังอาจกรินของทรีซึ่ไดผู้บผชาแกยู่
รผปเคารพนอัทั้นหรมือ 11 โดยความรผผู้ของทยู่าน พรีซึ่นผู้องทรีซึ่มรีความเชมืซึ่ออยู่อน ซซซึ่งพระครริสตต์ไดผู้ทรงยอมวาย
พระชนมต์เพมืซึ่อเขา จะตผู้องพรินาศไป

เปาโลกลตาวตตอไปถถึงพทที่นผู้องททที่ ‘รผผู้แจผู้ง’ และมท ‘ความรผผู้ททที่เหนมือกวตา’ ททที่ใชผู้ ‘สริทธริ’ ของตนใน
การรบับประทานสเตป็กในรผู้านททที่อยผ ตตริดกบับวริหารรผปเคารพ อยตางไรกป็ตาม ครริสเตทยนใหมตททที่เหป็น 
‘ครริสเตทยนผผผู้ใหญต’ ไปรบับประทานอาหารททที่นบั ที่นกป็อาจสรรุปวตา “กรินของททที่ไดผู้บผชาแกตรผปเคารพ” 
ไมตใชตเรมืที่องผริดอะไร ดบังนบัรนเพราะ ‘การรผผู้แจผู้ง’ และ ‘ความรผผู้ททที่เหนมือกวตา’ ของครริสเตทยนททที่
ประนทประนอม ครริสเตทยนใหมตกป็พรินาศ นทที่ไมตไดผู้หมายถถึงการพรินาศในนรก แตตเปาโลกทาลบังหมายถถึง
การททาลายวริญญาณครริสเตทยนใหมต เพมืที่อตอกยทราประเดป็นของทตานๆเตมือนความจทาผผผู้อตานของทตานวตา
ครริสเตทยนใหมตเหลตานทร เองททที่ “พระครริสตธไดผู้ทรงยอมวายพระชนมธเพมืที่อเขา” ครริสเตทยนใหมตอาจ
สะดรุดและไมตเตริบโตฝตายวริญญาณเพราะการพผดอยตางททาอทกอยตางและการประนทประนอมของคนททที่
อผู้างตบัววตาเปป็นผผผู้ใหญตแลผู้วในองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้า

1 คร 8:12 เปาโลยกระดบับเรมืที่องนทรสผงขถึรนไปอทกขบัรน ทตานเรทยกสริที่งนทร วตาเปป็นความบาปททที่ไมต
แยแสคนอมืที่นอยตางหนผู้าดผู้าน เมมืซึ่อทยู่านทชาผริดเชยู่นนอัทั้นตยู่อพวกพรีซึ่นผู้อง และทชารผู้ายจริตสชานซกผริดชอบทรีซึ่



อยู่อนของเขา ทยู่านกป็ไดผู้ทชาผริดตยู่อพระครริสตต์ การททาใหผู้พทที่นผู้องททที่อตอนแอกวตาสบับสน ทผู้อใจ และเกริด
บาดแผลฝตายวริญญาณนบัรนเปป็นความบาป นอกจากนทรนทที่ยบังเปป็นการททาบาปตตอพระครริสตธดผู้วย

1 คร 8:13 เปาโลจถึงออกความเหป็นของทตานในเรมืที่องดบังกลตาว เหตสฉะนอัทั้นถผู้าอาหารเปป็น
เหตสทรีซึ่ทชาใหผู้พรีซึ่นผู้องของขผู้าพเจผู้าหลงผริดไป ขผู้าพเจผู้าจะไมยู่กรินเนมืทั้อสอัตวต์อรีกตยู่อไป เพราะเกรงวยู่า
ขผู้าพเจผู้าจะทชาใหผู้พรีซึ่นผู้องตผู้องหลงผริดไป ประเดป็นจถึงไมตใชตเรมืที่องอาหารหรมือแมผู้แตตแหลตงททที่มาของ
อาหาร ประเดป็นกป็คมือคทาพยานของเราตตางหาก บรริบทนบัรนเกทที่ยวขผู้องกบับพทที่นผู้องครริสเตทยนททที่อตอนแอ
กวตา สริที่งททที่ไมตไดผู้ถผกเอตยถถึงแตตกป็อยผตไมตไกลกป็คมือคทาพยานททที่เรามทตตอชาวโลก จรุดยมืนททที่ชอบธรรมและ
เปป็นผผผู้ใหญตอยตางแทผู้จรริงกป็คมือ การททที่เราเปป็นกบังวลวตาการกระททาของเราจะสตงผลตตอครริสเตทยนใหมต
หรมือพทที่นผู้องททที่อตอนแอกวตาอยตางไร ประเดป็นสทาคบัญกป็คมือการขาดซถึที่งความรบักในสตวนของพทที่นผู้องททที่เปป็น
ผผผู้ใหญตกวตา

*****

ภนำพรวมของ 1 โครรินธธ 9: เหก็นไดว้ชบัดวม่าบางคนในครริสตจบักรทนที่เมมืองโครรินธธ์ทว้าทายสริทธริ
อสานาจในการเปก็นอบัครทถูตของเปาโลรวมถถึงการทนที่ทม่านไดว้รบับการสนบับสนสุนทางการเงรินในงานรบับ
ใชว้ของทม่านดว้วย คนเหลม่านนนี้ไดว้บอกเปก็นนบัยวม่าเปาโลกสาลบังปลม่อยใหว้ตบัวเองเปก็นภาระของครริสตจบัก
รอมืที่นๆ ทม่านพถูดถถึงเรมืที่องทนที่ทม่านถถูกกลม่าวหานนนี้และปริดทว้ายบทนนนี้ดว้วยภาพประกอบของการมนวรินบัยใน
ตบัวเองซถึที่งจสาเปก็นสสาหรบับการแขม่งตม่อจนจบและการมนชบัยชนะในการแขม่งขบันแหม่งชนวริตครริสเตนยน 

1 คร 9:1-2 ขผู้าพเจผู้ามริไดผู้เปป็นออัครทผตหรมือ ขผู้าพเจผู้ามริไดผู้มรีเสรรีภาพหรมือ ขผู้าพเจผู้ามริไดผู้เหป็น
พระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราหรมือ ทยู่านทอัทั้งหลายมริไดผู้เปป็นผลงานของขผู้าพเจผู้าในองคต์
พระผผผู้เปป็นเจผู้าหรมือ 2 ถผู้าขผู้าพเจผู้ามริไดผู้เปป็นออัครทผตในสายตาของคนอมืซึ่น ขผู้าพเจผู้ากป็ยอังคงเปป็นออัครทผต
ในสายตาของทยู่านอยยู่างไมยู่ตผู้องสงสอัย เพราะพวกทยู่านคมือตราตชาแหนยู่งออัครทผตของขผู้าพเจผู้าในองคต์
พระผผผู้เปป็นเจผู้า

เหป็นไดผู้ชบัดจากขผู้อดผู้านบนวตาบางคนในครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธไดผู้ตบัรงคทาถามตตอสริทธริ
อทานาจในการเปป็นอบัครทผตของเปาโล หรมือหากไมตเปป็นเชตนนบัรน อยตางนผู้อยพวกเขากป็วริพากษธวริจารณธ



ทตาน โดยบอกเปป็นนบัยวตาทตานกทาลบังใชผู้อทานาจของทตานในการเบตง นบัที่นคมือ ‘นบักเทศนธเปป็นคน
เผดป็จการ’

เราไมตทราบชบัดเจนวตาทตานทราบเรมืที่องนทรจากจดหมายททที่มทคนเขทยนมาถถึงทตานหรมือมทคน
รายงานใหผู้ทตานทราบ สริที่งททที่ชบัดเจนคมือคทาตอบของทตาน ทตานกลตาวปกปผู้องสริทธริอทานาจของทตาน 
ทตานเรริที่มตผู้นบทนทรดผู้วยการตบัรงคทาถามหลายขผู้อซถึที่งเหป็นไดผู้ชบัดวตาคทาตอบกป็คมือ ‘ใชต’ สทาหรบับคทาถามทรุก
ขผู้อ “ขผู้าพเจผู้ามริไดผู้เปป็นอบัครทผตหรมือ” คทาตอบนบัรนชบัดเจนอยผตแลผู้ว “ขผู้าพเจผู้ามริไดผู้มทเสรทภาพหรมือ” เราไมต
ทราบชบัดเจนวตาทตานกทาลบังหมายถถึงเสรทภาพทางพลเมมืองในฐานะเปป็นประชาชนททที่ตบัดสรินใจไดผู้ดผู้วย
ตบัวเองหรมือการมทเสรทภาพจากบบัญญบัตริของโมเสส ไมตวตาจะเปป็นอยตางไร คทาตอบของคทาถามของทตาน
กป็ชบัดเจน “ขผู้าพเจผู้ามริไดผู้เหป็นพระเยซผครริสตธองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราหรมือ” อทกครบัร งททที่คทาตอบนบัรน
ชบัดเจน สรุดทผู้ายทตานถามวตา “ทตานทบัรงหลายมริไดผู้เปป็นผลงานของขผู้าพเจผู้าในองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าหรมือ” 
พวกเขาทราบคทาตอบอยผตแลผู้ว

นอกจากนทรถถึงแมผู้วตาสริทธริอทานาจในการเปป็นอบัครทผตของทตานไมตไดผู้มทไปถถึงคนอมืที่น แตตนบัที่นกป็มท
ไปถถึงพวกเขาอยตางแนตนอน ทตานไดผู้นทาพวกเขามาถถึงพระครริสตธและไดผู้ตบัรงครริสตจบักรททที่นบั ที่น พวกเขา
เองเปป็นตราประทบับและเปป็นหลบักฐานททที่แสดงถถึงความเปป็นอบัครทผตของทตาน

การกบฏตตอสริทธริอทานาจฝตายวริญญาณไมตใชตเรมืที่องแปลกสทาหรบับคนททที่อยผ ตฝตายเนมืรอหนบัง ซถึที่ง
แสดงใหผู้เหป็นถถึงการไมตรผผู้จบักโตฝตายวริญญาณ

1 คร 9:3-6 ถผู้าผผผู้ใดสอบสวนขผู้าพเจผู้า ขผู้าพเจผู้ากป็จะบอกวยู่า 4 เราไมยู่มรีสริทธริธทรีซึ่จะกรินและ
ดมืซึ่มหรมือ 5 เราไมยู่มรีสริทธริธทรีซึ่จะพาพรีซึ่นผู้องซซซึ่งเปป็นภรรยาไปไหนๆดผู้วยกอัน เหมมือนอยยู่างออัครทผตอมืซึ่นๆ 
และบรรดานผู้องชายขององคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าและเคฟาสหรมือ 6 เฉพาะขผู้าพเจผู้าและบารนาบอัสเทยู่านอัทั้น
หรมือทรีซึ่ไมยู่มรีสริทธริธจะเลริกทชางานหาเลรีทั้ยงชรีพ

เปาโลจถึงเรริที่ม ‘คทาแกผู้ตตาง’ ของทตาน (คทาททที่แปลวตา บอก (อะพอลอเกนย) มทความหมายวตา ‘แกผู้
ตตาง’) คทาททที่แปลวตา สอบสวน (อานาครริโน) มทความหมายวตา ‘ตบัดสริน’ หรมือในกรณทนทร  ‘วริพากษธ
วริจารณธ’ ทตานจถึงเสนอคทาถามชรุดตตอไป สทาหรบับแตตละคทาถาม คทาตอบกป็ชบัดเจนอทกแลผู้ว



“เราไมตมทสริทธริธ ททที่จะกรินและดมืที่มหรมือ” คทาททที่แปลวตา สริทธริธ (เอก็กซออถูเซนย) มทความหมายวตา 
‘สริทธริอทานาจ’ หรมือในททที่นทร กป็คมือสริทธริธ นบัที่นเอง การเปลทที่ยนเปป็นคทาวตา เรา ซถึที่งเปป็นพหผพจนธอาจหมายรวม
ถถึงตบัวเปาโลเองและบารนาบบัสตามททที่บอกในขผู้อ 6 อยตางไรกป็ตามความหมายกป็คมือ พวกเราไมตมท
สริทธริธ มทความสรุขในการใชผู้ชทวริตจากการรบับใชผู้บผู้างเลยหรมือ

คทาถามตตอไป “เราไมตมทสริทธริธ ททที่จะพาพทที่นผู้องซถึที่งเปป็นภรรยาไปไหนๆดผู้วยกบัน เหมมือนอยตาง
อบัครทผตอมืที่นๆหรมือ” ถถึงแมผู้จะดผเปป็นปรริศนา แตตความหมายกป็คมือ ‘พวกเราไมตมทสริทธริธ ททที่จะมทภรรยา
เหมมือนอบัครทผตคนอมืที่นๆหรมือ’ ถถึงแมผู้วตาเปาโลไมตไดผู้แตตงงาน แตตบารนาบบัสหรมือโสสเธเนสกป็อาจ
แตตงงานแลผู้ว ทตานเอตยตตอไปวตา “และบรรดานผู้องชายขององคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าและเคฟาส” ยากอบ
นผู้องชายของพระเยซผและเคฟาส (เปโตร) แตตงงานแลผู้ว

เหป็นไดผู้ชบัดวตาพวกเขาถผกวริพากษธวริจารณธททที่ใชผู้เงรินสนบับสนรุนงานประกาศในการเลทรยงดผ
ครอบครบัวของ ‘ททมประกาศ’ ของเปาโล ชตางนตาแปลกททที่พวกครริสเตทยนททที่ททาตามเนมืรอหนบังททที่มทใจ
กบฏและชอบจบับผริดมบักโจมตทสริทธริอทานาจตามพระคบัมภทรธ

ทตานถามตตอไปวตา “เฉพาะขผู้าพเจผู้าและบารนาบบัสเทตานบัรนหรมือททที่ไมตมทสริทธริธ จะเลริกททางานหา
เลทรยงชทพ” ความหมายกป็คมือ ‘พวกเราไมตมทสริทธริธ ททที่จะไมตตผู้องททางานเสรริมหรมือ’ เพราะตรงนทร ใชผู้รผป
ปฏริเสธซผู้อนความหมายจถึงอาจก ทากวมหนตอย ประเดป็นกป็คมือ พวกเขาในฐานะมริชชบันนารทไมตมทสริทธริธ ททที่
จะรบับเงรินชตวยเหลมือหรมือเพมืที่อททที่พวกเขาจะไดผู้ไมตตผู้องททางานเสรริม บตอยครบัร งเหลมือเกรินททที่การททาตาม
เนมืรอหนบังในครริสตจบักรจะเผยโฉมของมบันออกมาเมมืที่อพผดถถึงเรมืที่องเงริน คนเหลตานบัรนททที่ททาตามเนมืรอหนบัง
วริพากษธวริจารณธทตานททที่ไดผู้รบับเงรินชตวยเหลมือ การททาตามเนมืรอหนบังของคนเหลตานบัรนททที่วริจารณธทตาน
ปรากฏชบัดจากทตาททททที่คริดเลป็กคริดนผู้อยของพวกเขา

1 คร 9:7 ทตานเสนอขผู้อหบักลผู้างตตอไปโดยถามพวกเขาวตา ใครบผู้างทรีซึ่เปป็นทหารไปใน
การศซกสงคราม และตผู้องกรินเสบรียงของตอัวเอง คทาตอบนบัรนชบัดเจนอยผตแลผู้ว หรมือใครบผู้างทรีซึ่ทชาสวน
ปลผกตผู้นองสยู่น และมริไดผู้กรินผลองสยู่นในสวนนอัทั้น คทาตอบตรงนทรกป็ชบัดเจนเหมมือนกบัน ชาวไรตชาวสวนไมต



วตาคนไหนกป็ตผู้องกรินพมืชผลททที่ตบัวเองปลผกบผู้างอยผตแลผู้ว ในแบบเดทยวกบัน หรมือใครบผู้างทรีซึ่เลรีทั้ยงสอัตวต์และ
มริไดผู้กรินนชทั้านมของฝผงสอัตวต์นอัทั้น ตรงนทรคทาตอบกป็ชบัดเจน

1 คร 9:8-10 ขผู้าพเจผู้ากลยู่าวอยยู่างนรีทั้ตามอยยู่างมนสษยต์หรมือ พระราชบอัญญอัตริมริไดผู้กลยู่าวอยยู่าง
นรีทั้เหมมือนกอันหรมือ 9 เพราะวยู่าในพระราชบอัญญอัตริของโมเสสเขรียนไวผู้วยู่า `อยยู่าเอาตะกรผู้าครอบปาก
วอัว เมมืซึ่อมอันกชาลอังนวดขผู้าวอยผยู่' พระเจผู้าทรงเปป็นหยู่วงวอัวหรมือ 10 หรมือพระองคต์ไดผู้ตรอัสเพมืซึ่อประโยชนต์
ของเราทอัทั้งหลาย แทผู้จรริงคชานอัทั้นทยู่านเขรียนไวผู้เพมืซึ่อประโยชนต์ของเราทอัทั้งหลาย ใหผู้คนทรีซึ่ไถนาไถดผู้วย
ความหวอังใจ และใหผู้คนทรีซึ่นวดขผู้าวนวดดผู้วยความหวอังใจวยู่าจะไดผู้ประโยชนต์ตามทรีซึ่เขาหวอัง

คราวนทร เปาโลยกสริทธริอทานาจททที่สผงกวตาเพมืที่อสนบับสนรุนขผู้อโตผู้แยผู้งของทตานใหผู้แขป็งแรงยริที่งขถึรน 
หากคนเหลตานบัรนททที่วริจารณธทตานกลตาวหาทตานวตาททาตามใจตบัวเอง ทตานกป็ถามวตา “พระราชบบัญญบัตริ
มริไดผู้กลตาวอยตางนทร เหมมือนกบันหรมือ” กลตาวอทกนบัยหนถึที่งคมือ พระราชบบัญญบัตริในพระคบัมภทรธเดริมไมตไดผู้
กลตาวเหมมือนกบันหรมือ

ทตานจถึงยกขผู้อความจาก พระราชบบัญญบัตริ 25:4 “อยตาเอาตะกรผู้าครอบปากวบัว เมมืที่อมบันก ทาลบัง
นวดขผู้าวอยผต” คทาสบัที่งนทร ในบบัญญบัตริของโมเสสมทพมืรนฐานอยผตบนการแสดงความเมตตากรรุณาและการ
เหป็นแกตปศรุสบัตวธของเรา ทตานจถึงถามวตา “พระเจผู้าทรงเปป็นหตวงวบัวหรมือ” คทาตอบนบัรนชบัดเจนจาก
คทาถามททที่สมืที่ออยผตแลผู้ว หากพระเจผู้าทรงหตวงใยสบัตวธตตางๆอยตางเชตนวบัว พระองคธจะยริที่งทรงหตวงคนเหลตา
นบัรนททที่รบับใชผู้พระองคธอยตางสบัตยธซมืที่อมากกวตาขนาดไหน อทกครบัร งททที่คทาตอบนบัรนชบัดเจน

ขผู้อ 10 กลตาววตา “หรมือพระองคธไดผู้ตรบัสเพมืที่อประโยชนธของเราทบัรงหลาย” ประเดป็นของเปาโล
เกทที่ยวกบับพระราชบบัญญบัตริ 25:4 กป็คมือวตา พระเจผู้าไมตเพทยงคริดถถึงสบัตวธตตางๆเทตานบัรน แตตทรงคริดถถึงพวก
เขาดผู้วย และทตานออกความเหป็นตตอไปวตา “แทผู้จรริงคทานบัรนทตานเขทยนไวผู้เพมืที่อประโยชนธของเราทบัรง
หลาย” ดบังนบัรน “ใหผู้คนททที่ไถนาไถดผู้วยความหวบังใจ และใหผู้คนททที่นวดขผู้าวนวดดผู้วยความหวบังใจวตา
จะไดผู้ประโยชนธตามททที่เขาหวบัง” ประเดป็นของทตานกป็คมือวตา ผผผู้ททที่ททางาน (ไมตวตาจะเปป็นคนหรมือสบัตวธ) 
ควรไดผู้รบับผลจากการลงแรงของตน ทตานจถึงโตผู้ตอบคทาวริจารณธททที่วตา ‘นบักเทศนธคนนบัรนกทาลบังททาเงริน
เยอะเกรินไป’



1 คร 9:11-12 ทตานยกเหตรุผลตตอไป ถผู้าเราไดผู้หวยู่านของสชาหรอับจริตวริญญาณใหผู้แกยู่ทยู่าน 
แลผู้วจะมากไปหรมือทรีซึ่เราจะเกรีซึ่ยวของสชาหรอับเนมืทั้อหนอังจากทยู่าน ไมตตผู้องสงสบัยเลยวตาเปาโลและ
เพมืที่อนรตวมงานของทตานไดผู้หวตานเมลป็ดพบันธรุธฝตายวริญญาณ ทตานจถึงยกเหตรุผลจากเรมืที่องททที่ใหญตกวตาไป
ยบังเรมืที่องททที่เลป็กกวตา ดบังนบัรน จะเปป็นเรมืที่องใหญตขนาดไหนกบันหากเราเกทที่ยวของสทาหรบับเนมืรอหนบัง (วบัตถรุ
สริที่งของ) จากทตาน

12 ถผู้าคนอมืซึ่นมรีสริทธริธทรีซึ่จะไดผู้รอับประโยชนต์จากทยู่าน เราไมยู่มรีสริทธริธทรีซึ่จะไดผู้รอับยริซึ่งกวยู่าเขาอรีกหรมือ
ถซงกระนอัทั้นเรากป็มริไดผู้ใชผู้สริทธริธนรีทั้เลย แตยู่ยอมทนทสกขต์ยากสารพอัด เพมืซึ่อเราจะไมยู่เปป็นอสปสรรคขอัดขวาง
ขยู่าวประเสรริฐของพระครริสตต์ เปาโลจถึงเตมือนความจทาพวกเขาวตาพวกเขาไมตขบัดขผู้องอะไรเลยกบับ
การจตายเงรินเดมือนหรมืออยตางนผู้อยกป็ใหผู้เกทยรตริแกตนบักเทศนธคนอมืที่นๆ (อาจเปป็นศริษยาภริบาลของพวกเขา
เองหรมือนบักพผดคนอมืที่นๆ) หากคนเหลตานบัรนไดผู้สริทธริธ นทร  แลผู้วพวกเขาไมตควรไดผู้สริทธริธ ดบังกลตาวดผู้วย
เหมมือนกบันหรมือ

ทบัรงๆททที่พวกเขามทสริทธริธ ททที่จะคาดหวบังคตาตอบแทนดบังกลตาว แตตพวกเขาไดผู้เลมือกททที่จะไมตใชผู้
สริทธริธนทร เลย คทาททที่แปลเชตนนบัรน (เอก็กซออถูเซนย) มทความหมายวตา ‘สริทธริอทานาจ’ ‘สริทธริ’ หรมือ ‘สริทธริ
พริเศษ’ พวกเขากลบับเลมือกททที่จะ “ยอมทนทรุกขธยากสารพบัด เพมืที่อเราจะไมตเปป็นอรุปสรรคขบัดขวางขตาว
ประเสรริฐของพระครริสตธ” คทาททที่แปลวตา ทนทสกขต์ (สเตะโก) มทความหมายหนถึที่งวตา ‘ทน’ อบันททที่จรริง 
ขณะอยผตททที่เมมืองโครรินธธเปาโลไดผู้ททางานเปป็นชตางททาเตป็นทธ (กริจการ 18:1-3) เพมืที่อหาเลทรยงตบัวเอง เพราะ
ความอตอนไหวของงานรบับใชผู้ดบังกลตาว ทตานจถึงคริดวตาจะเปป็นการฉลาดททที่จะไมตรบับเงรินจากครริสตจบักร
เลย แตตนบัที่นกป็เปลทที่ยนไปเมมืที่อครริสตจบักรททที่เมมืองฟทลริปปทและครริสตจบักรททที่อมืที่นเรริที่มจรุนเจมือทตาน แตตในสตวน
ของครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ เหป็นไดผู้ชบัดวตาทตานไมตเคยรบับเงรินชตวยเหลมือจากพวกเขาเลย พวกททที่บตน
กป็มทใจชอบวริจารณธ เพราะไดผู้ยรินวตาคนอมืที่นกทาลบังชตวยเหลมือทตานอยผต

1 คร 9:13-14 เปาโลสนบับสนรุนขผู้อโตผู้แยผู้งของทตานตตอไปโดยยกวริธทปฏริบบัตริจากพระคบัมภทรธ
เดริมในเรมืที่องการชตวยเหลมือพวกเลวทททที่เปป็นปรุโรหริต ทยู่านไมยู่รผผู้หรมือวยู่าคนทรีซึ่ปรนนริบอัตริเรมืซึ่องสริซึ่งบรริสสทธริธ กป็
กรินอาหารของพระวริหาร และคนปรนนริบอัตริทรีซึ่แทยู่นบผชากป็รอับสยู่วนแบยู่งจากแทยู่นบผชานอัทั้น ดผ กบันดาร



วริถท 18:8-20 ทบัรงพวกเลวทและพวกปรุโรหริตททที่ปรนนริบบัตริในพลบับพลาและพระวริหารของยริวกป็ไดผู้รบับ
การชตวยเหลมือเหมมือนๆกบัน การชตวยเหลมือนทรอยผตในรผปของเนมืรอสบัตวธ ขผู้าว และขนมปบังรวมถถึงสริบชบัก
หนถึที่งททที่ถผกนทามายบังแทตนบผชาดผู้วย

ถถึงแมผู้วตาทตานจะออกความเหป็นในเรมืที่องนทรตตอไป แตตทตานกป็นทาเสนอประเดป็นสทาคบัญททที่สรุดของ
ขผู้อโตผู้แยผู้งของทตานตรงนทร  14 ทชานองเดรียวกอัน องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าไดผู้ทรงบอัญชาไวผู้วยู่า คนทรีซึ่ประกาศ
ขยู่าวประเสรริฐควรไดผู้รอับการเลรีทั้ยงชรีพดผู้วยขยู่าวประเสรริฐนอัทั้น พระเจผู้าไดผู้ทรงบบัญชาไวผู้วตาผผผู้ททที่ชทวริตของ
ตนและงานรบับใชผู้ของตนคมือการประกาศขตาวประเสรริฐกป็ควรเลทรยงชทพดผู้วยขตาวประเสรริฐนบัรน พวก
ชอบวริจารณธททที่เมมืองโครรินธธไมตไดผู้ก ทาลบังตตอสผผู้เปาโล แตตก ทาลบังตตอสผผู้พระเจผู้าอยผต

1 คร 9:15 แตยู่ขผู้าพเจผู้าไมยู่ไดผู้ใชผู้สริทธริธเหลยู่านรีทั้เลย ทรีซึ่ขผู้าพเจผู้าเขรียนเรมืซึ่องนรีทั้ กป็มริใชยู่เพมืซึ่อจะใหผู้
เขากระทชาอยยู่างนอัทั้นแกยู่ขผู้าพเจผู้า เพราะขผู้าพเจผู้ายอมตายเสรียดรีกวยู่าทรีซึ่จะใหผู้ผผผู้ใดทชาลายเกรียรตริออันนรีทั้ของ
ขผู้าพเจผู้า ทบัรงๆททที่เปป็นเชตนนทร  แตตเปาโลกป็บอกวตาทตาน “ไมตไดผู้ใชผู้สริทธริธ เหลตานทร เลย” คทาททที่แปลวตา ใชผู้ (ครา
ออไม) มทความหมายวตา ‘ขอยมืม’ หรมือ ‘ไดผู้รบับ’ โดยมบักใชผู้ในทางการเงริน เปาโลไดผู้เลมือกททที่จะไมตรบับ
การชตวยเหลมือใดๆจากเมมืองโครรินธธเลย และทตานกป็ไมตไดผู้เขทยนจดหมายไปหาพวกเขาเพมืที่อบรรลรุจรุด
ประสงคธดบังกลตาว, “เพมืที่อจะใหผู้เขากระททาอยตางนบัรนแกตขผู้าพเจผู้า” ดผู้วย ทตานกลตาวตตอไปวตา “เพราะ
ขผู้าพเจผู้ายอมตายเสทยดทกวตาททที่จะใหผู้ผผผู้ใดททาลายเกทยรตริอบันนทรของขผู้าพเจผู้า” ในสตวนของเปาโล ทตานขอ
ตายดทกวตาททที่จะใหผู้ใครมาททาใหผู้งานรบับใชผู้ของทตานตผู้องสผญเปลตาดผู้วยเรมืที่องนทร  (คทาวตา เกนยรตริ (การอวด)
นตาจะหมายถถึงงานรบับใชผู้ของทตาน ตามททที่ขผู้อตตอไปจะเผยใหผู้เหป็น)

1 คร 9:16 ทตานกลตาวตตอไปวตา เพราะถซงแมผู้วยู่าขผู้าพเจผู้าประกาศขยู่าวประเสรริฐนอัทั้น
ขผู้าพเจผู้าไมยู่มรีเหตสทรีซึ่จะอวดไดผู้ พระเจผู้าไดผู้ทรงเรทยกทตานใหผู้มาประกาศขตาวประเสรริฐ ดบังนบัรนทตานจถึง
เอาหนผู้าไมตไดผู้และคาดหวบังรายรบับอะไรไมตไดผู้ดผู้วย ในทางกลบับกบัน เพราะจชาเปป็นทรีซึ่ขผู้าพเจผู้าจะตผู้อง
ประกาศ ถผู้าขผู้าพเจผู้าไมยู่ประกาศขยู่าวประเสรริฐวริบอัตริจะเกริดแกยู่ขผู้าพเจผู้า เพราะการทรงเรทยกของ
พระเจผู้า ทตานจถึงมทหนผู้าททที่และพบันธะในการประกาศขตาวประเสรริฐโดยไมตสทาคบัญวตาทตานจะไดผู้รบับคตา
ตอบแทนจากการประกาศขตาวประเสรริฐหรมือไมต (นตาสนใจททที่คทาททที่แปลวตา ประกาศ ในขผู้อ 14 คมือ



คาทบังเกก็ลโล แตตตรงนทรคมือ เอะวบังเกะลริดโซ คทาหลบังนทรมทความหมายตรงตบัววตา ‘ประกาศขตาว
ประเสรริฐ’ ถถึงแมผู้วตาการประกาศโดยทบั ที่วไปเปป็นใจความสทาคบัญของงานรบับใชผู้ของเปาโล แตตมบันกป็มท
จรุดสนใจททที่ขตาวประเสรริฐเสมอ

1 คร 9:17 เพราะถผู้าขผู้าพเจผู้าประกาศอยยู่างเตป็มใจ ขผู้าพเจผู้ากป็จะไดผู้บชาเหนป็จ แตยู่ถผู้า
กระทชาการประกาศนอัทั้นโดยฝมืนใจ กป็ยอังเปป็นการทรีซึ่ทรงมอบหนผู้าทรีซึ่ประกาศขยู่าวประเสรริฐไวผู้ใหผู้
ขผู้าพเจผู้ากระทชา ทตานกลตาวตตอไปวตาหากทตานททาใหผู้งานรบับใชผู้ของทตานสทาเรป็จลรุลตวงดผู้วยความเตป็มใจ 
ทตานกป็เฝผู้าคอยททที่จะไดผู้รบับบทาเหนป็จจากพระเจผู้าสบักวบันหนถึที่งในสวรรคธ อยตางไรกป็ตาม ถถึงแมผู้วตาทตานจะ
ไมตไดผู้เตป็มใจประกาศ แตตทตานกป็มทหนว้าทนที่หรมือความรบับผริดชอบซถึที่งถผกฝากไวผู้แกตทตานอยผตดท ไมตวตาจะ
อยตางไรพระเจผู้ากป็ไดผู้ทรงเรทยกทตานแลผู้ว ทตานตผู้องททาใหผู้การทรงเรทยกนบัรนสทาเรป็จ

1 คร 9:18 เปาโลจถึงถามวตา แลผู้วอะไรเลยู่าจะเปป็นบชาเหนป็จของขผู้าพเจผู้า นบัที่นคมือ ขผู้าพเจผู้า
จะไดผู้รบับคตาตอบแทนอะไรในการททางานนทร  คทาตอบของทตานกป็คมือวตา คมือเมมืซึ่อขผู้าพเจผู้าประกาศขยู่าว
ประเสรริฐ ขผู้าพเจผู้าไดผู้ประกาศขยู่าวประเสรริฐของพระครริสตต์โดยไมยู่คริดคยู่าจผู้าง เพมืซึ่อจะไมยู่ไดผู้ใชผู้สริทธริธ
ในขยู่าวประเสรริฐนอัทั้นอยยู่างเตป็มทรีซึ่ คทาททที่แปลวตา ประกาศขยู่าวประเสรริฐ คมือ เอะวบังเกะลริดโซ อทกแลผู้ว 
เปผู้าหมายของเปาโลกป็คมือ เมมืที่อทตานประกาศเพมืที่อนทาผผผู้คนมาถถึงพระครริสตธ ทตานจะททาเชตนนบัรนโดย    
ไมตคริดเงรินผผผู้ฟบังของทตานเลย นทที่ไมตไดผู้ขบัดแยผู้งกบับสริที่งททที่ทตานสอนในขผู้อ 14 ในขผู้อนบัรนทตานพผดถถึง           
ครริสตจบักรอมืที่นๆททที่ชตวยเหลมือทตานในฐานะมริชชบันนารท ในททที่นทรทตานกทาลบังหมายถถึงคนเหลตานบัรนททที่ไดผู้รบับ
ขตาวประเสรริฐ (คมือ ผผผู้ททที่หลงหาย) เรมืที่องททที่ทตานกบังวลกป็คมือทตานไมตตผู้องการใชผู้สริทธริพริเศษในการ
ประกาศขตาวประเสรริฐในทางททที่ผริด

กลตาวโดยสรรุป อบัครทผตทตานนทรสอนวตา “คนททที่ประกาศขตาวประเสรริฐควรไดผู้รบับการเลทรยงชทพ
ดผู้วยขตาวประเสรริฐนบัรน” อยตางไรกป็ตาม ทตานกลตาวเสรริมดผู้วยวตา ทตานไมตเคยและจะไมตมทวบันคริดเงรินคน
เหลตานบัรนททที่ทตานตผู้องการประกาศขตาวประเสรริฐแกตพวกเขา

1 คร 9:19-22 เพราะถซงแมผู้วยู่าขผู้าพเจผู้ามริไดผู้อยผยู่ในบอังคอับของผผผู้ใด ขผู้าพเจผู้ากป็ยอังยอมตอัวเปป็น
ทาสคนทอัทั้งปวงเพมืซึ่อจะไดผู้ชนะใจคนมากยริซึ่งขซทั้น 20 ตยู่อพวกยริว ขผู้าพเจผู้ากป็ทชาตอัวเหมมือนยริว เพมืซึ่อจะไดผู้



พวกยริว ตยู่อพวกทรีซึ่อยผยู่ใตผู้พระราชบอัญญอัตริ ขผู้าพเจผู้ากป็เปป็นเหมมือนคนอยผยู่ใตผู้พระราชบอัญญอัตริ เพมืซึ่อจะไดผู้
คนทรีซึ่อยผยู่ใตผู้พระราชบอัญญอัตรินอัทั้น 21 ตยู่อคนทรีซึ่อยผยู่นอกพระราชบอัญญอัตริ ขผู้าพเจผู้ากป็ทชาตอัวเหมมือน
คนนอกพระราชบอัญญอัตริ เพมืซึ่อจะไดผู้คนทรีซึ่อยผยู่นอกพระราชบอัญญอัตรินอัทั้น (แตยู่ขผู้าพเจผู้ามริไดผู้อยผยู่นอกพระ
ราชบอัญญอัตริของพระเจผู้า แตยู่อยผยู่ใตผู้พระราชบอัญญอัตริแหยู่งพระครริสตต์) 22 ตยู่อคนอยู่อนแอ ขผู้าพเจผู้ากป็
ทชาตอัวเหมมือนคนอยู่อนแอ เพมืซึ่อจะไดผู้คนอยู่อนแอ ขผู้าพเจผู้ายอมเปป็นคนทสกชนริดตยู่อคนทอัทั้งปวง เพมืซึ่อจะ
ชยู่วยเขาใหผู้รอดไดผู้บผู้างโดยทสกวริถรีทาง

เปาโลจถึงพยายามใหผู้ผผผู้อตานเขผู้าใจงานรบับใชผู้ของทตาน ทตานจถึงกลตาววตาทตาน “มริไดผู้อยผตใน
บบังคบับของผผผู้ใด” ความหมายกป็คมือ ในฐานะอบัครทผต ทตานไมตมทผผผู้บบังคบับบบัญชาททที่เปป็นมนรุษยธ ในฝตาย
มนรุษยธแลผู้วทตานไมตมทหบัวหนผู้า ทตานจถึงมทเสรทภาพในการตบัดสรินใจเรมืที่องตตางๆตามททที่ทตานเหป็นควร 
อยตางไรกป็ตามทตานกลตาววตา “ขผู้าพเจผู้ากป็ยบังยอมตบัวเปป็นทาสคนทบัรงปวงเพมืที่อจะไดผู้ชนะใจคนมากยริที่ง
ขถึรน” ทบัรงๆททที่ทตานมทตทาแหนตงสผงยริที่ง แตตทตานกป็ยรินดทถตอมตบัวลงและยอมเปป็นทาสรบับใชผู้เพมืที่อนทาผผผู้คนมา
ถถึงพระครริสตธมากขถึรน

ดบังนบัรนตตอพวกยริว ทตานกป็นทาเสนอตบัวเองวตาเปป็นยริว (แนตนอนททที่ทตานททาอยตางนบัรนไดผู้เพราะทตาน
เปป็นยริว) การเขผู้าหาพวกเขาในระดบับนบัรนเปป็นเปผู้าหมายของทตาน “เพมืที่อจะไดผู้พวกยริว” ในแบบ
เดทยวกบัน (“ตตอพวกททที่อยผตใตผู้พระราชบบัญญบัตริ”) ทตานกป็ททาตบัวเหมมือนกบับพวกเขาเพมืที่อททที่จะชนะใจพวก
เขา คนเหลตานทร  (“ททที่อยผตใตผู้พระราชบบัญญบัตริ”) นตาจะหมายถถึงผผผู้เชมืที่อททที่เปป็นยริวซถึที่งยบังพยายามผสมผสาน
พระราชบบัญญบัตริกบับพระครุณอยผต ทตานเคยเปป็นแบบนบัรนมากตอนทตานจถึงเขผู้าใจพวกเขา

ตตอคนเหลตานบัรน “ททที่อยผตนอกพระราชบบัญญบัตริ” ทตานกป็เพทยรพยายามททาตบัวเหมมือนพวกเขาเชตน
กบัน ในททที่นทรทตานหมายถถึงคนเหลตานบัรนททที่ไมตเคยอยผตใตผู้บบัญญบัตริของโมเสสมากตอน เปาโลเขผู้าใจพวกเขา
เชตนกบันเพราะทตานกป็เปป็นพลเมมืองชาวโรมบันในเมมืองหนถึที่งซถึที่งเปป็นของคนตตางชาตริ ทตานวตองไวในการ
ชทร ใหผู้เหป็นถถึงการททที่ทตานเปป็นพวกเดทยวกบับคนททที่อยผตนอกพระราชบบัญญบัตริวตา “มริไดผู้อยผตนอกพระราช
บบัญญบัตริของพระเจผู้า แตตอยผตใตผู้พระราชบบัญญบัตริแหตงพระครริสตธ” ทตานกลตาวถถึงพระราชบบัญญบัตริแหตง
พระครริสตธ บบัญญบัตริดบังกลตาวคมือหนผู้าททที่ของเราในการเชมืที่อฟบังบบัญชาตตางๆของพระองคธ นอกจากนทร  



ตตอคนอตอนแอ ทตานกป็ททาตบัวเหมมือนคนอตอนแอ เพมืที่อจะไดผู้คนอตอนแอ นบัที่นคมือ ทตานพยายามททที่จะเปป็น
พวกเดทยวกบับคนททที่อตอนแอฝตายวริญญาณเพมืที่อททที่จะนทาวริญญาณพวกเขา

ทตานสรรุปเนมืรอหาสตวนนทรโดยกลตาววตา “ขผู้าพเจผู้ายอมเปป็นคนทรุกชนริดตตอคนทบัรงปวง เพมืที่อจะ
ชตวยเขาใหผู้รอดไดผู้บผู้างโดยทรุกวริถททาง” หากจะถอดความแบบระมบัดระวบัง ทตานไดผู้เขทยนวตา ‘ขผู้าพเจผู้า
เปป็นคนทรุกชนริดตตอคนทบัรงปวง เพมืที่อจะเหป็นบางคนรอดบผู้างโดยทรุกวริถททาง’ ใจความสทาคบัญกป็คมือวตา 
เปาโลพยายามททที่จะเชมืที่อมโยงกบับคนทรุกชนริดททที่เขาตผู้องการนทาวริญญาณ ทตานพยายามอยตางสรุดความ
สามารถททที่จะเปป็นพวกเดทยวกบับพวกเขาและเหป็นใจพวกเขาเพมืที่อททที่จะนทาวริญญาณพวกเขา นทที่ยบังคงเปป็น
บทเรทยนสทาหรบับพวกเราจนถถึงทรุกวบันนทร

1 คร 9:23 ขผู้าพเจผู้าทชาอยยู่างนรีทั้เพราะเหป็นแกยู่ขยู่าวประเสรริฐ เพมืซึ่อขผู้าพเจผู้าจะไดผู้มรีสยู่วนกอับ
ทยู่านในขยู่าวประเสรริฐนอัทั้น เราอาจถอดความไดผู้วตา ‘ขผู้าพเจผู้าก ทาลบังททาเชตนนทรอยผตผตานทางขตาวประเสรริฐ
เพมืที่อททที่ขผู้าพเจผู้าจะไดผู้เปป็นผผผู้มทสตวนรตวมกบับขตาวประเสรริฐนบัรน’ ประเดป็นกป็คมือวตาทตานจะไดผู้สามารถแบตง
ปบันขตาวประเสรริฐกบับผผผู้อมืที่นไดผู้ ซถึที่งเปป็นความมรุตงมาดปรารถนาในเรมืที่องขตาวประเสรริฐของทตาน

1 คร 9:24 ทยู่านไมยู่รผผู้หรมือวยู่าคนเหลยู่านอัทั้นทรีซึ่วริซึ่งแขยู่งกอัน กป็วริซึ่งดผู้วยกอันท สกคน แตยู่คนทรีซึ่ไดผู้รอับ
รางวอัลมรีคนเดรียว เหตสฉะนอัทั้นจงวริซึ่งเพมืซึ่อชริงรางวอัลใหผู้ไดผู้

เปาโลจถึงพยายามรวบยอดหลายเรมืที่องททที่ทตานกลตาวในบทนทร  ทตานไดผู้กลตาวปกปผู้องสริทธริ
อทานาจในการเปป็นอบัครทผตของทตานแลผู้ว ทตานไดผู้กลตาวปกปผู้องการททที่ทตานรบับเงรินชตวยเหลมือในงาน
รบับใชผู้ของทตานแลผู้ว ทตานไดผู้บรรยายถถึงความพยายามของทตานในการททที่จะเปป็นพวกเดทยวกบับใคร
กป็ตามเพมืที่อททที่จะนทาวริญญาณพวกเขามาถถึงพระครริสตธ เพมืที่อททที่ทตานจะไดผู้เปป็นผผผู้มทสตวนรตวมในขตาว
ประเสรริฐ คราวนทรทตานเปลทที่ยนมาใชผู้ภาพเปรทยบหลายอบัน โดยเฉพาะภาพเปรทยบของนบักกรทฑากรทก 
ประเดป็นของทตานกป็คมือ แมผู้แตตในการเปป็นพวกเดทยวกบับผผผู้อมืที่น การททาทรุกวริถททางเพมืที่อททที่จะเหป็นบางคน
รอดบผู้าง เราเองกป็จทาเปป็นตผู้องมทวรินบัยในตบัวเองเพมืที่อททที่จะททาใหผู้ไดผู้อยตางทตานเชตนกบัน

ทตานใชผู้ภาพเปรทยบของการวริที่งระยะไกลและการแขตงวริที่งมาราธอน อบันหลบังนทร เปป็นหนถึที่งใน
เกมกทฬาของกรทกสมบัยโบราณอยผตแลผู้ว ชาวเมมืองโครรินธธครุผู้นเคยกบับการแขตงวริที่งมาราธอนอยผตแลผู้ว



เพราะพวกเขาอาศบัยอยผตในแควผู้นอาคายา (คมือ กรทซตอนใตผู้) ในภผมริภาคนทร เองททที่มทการจบัดแขตงกทฬาของ
ชาวกรทก ทตานจถึงนทาเสนอขผู้อความททที่เปป็นจรริงททที่ใครกป็ตามททที่ครุผู้นเคยกบับการแขตงขบันดบังกลตาวกป็เขผู้าใจ
อยตางแนตนอน “คนเหลตานบัรนททที่วริที่งแขตงกบัน กป็วริที่งดผู้วยกบันทรุกคน แตตคนททที่ไดผู้รบับรางวบัลมทคนเดทยว” ใน
การแขตงวริที่งมาราธอน มทหลายคนเรริที่มการแขตงขบันและวริที่งตามระยะทางททที่ก ทาหนด แตตมทผผผู้ชนะเพทยง
คนเดทยว ทตานจถึงนทาเสนอประเดป็นของทตาน “เหตรุฉะนบัรนจงวริที่งเพมืที่อชริงรางวบัลใหผู้ไดผู้” นบัที่นคมือ จงวริที่งใน
การแขตงขบันแหตงชทวริตครริสเตทยนเพมืที่อททที่ทตานจะไดผู้รางวบัล (คมือ บทาเหนป็จ) ดบังนบัรนจงพยายามททที่จะนทา
วริญญาณผผผู้อมืที่นมาถถึงพระครริสตธเพมืที่อททที่วตาเมมืที่อเรายมืนอยผตตตอพระพบักตรธพระองคธ เราจะไดผู้รบับรางวบัลของ
ผผผู้ชนะ

1 คร 9:25 ฝยู่ายนอักกรีฬาทสกคนทรีซึ่สผผู้เพมืซึ่อชอัยชนะกป็เครยู่งครอัดในระเบรียบท สกอยยู่าง แลผู้วเขา
กระทชาอยยู่างนอัทั้นเพมืซึ่อจะไดผู้มงกสฎใบไมผู้ซซซึ่งรยู่วงโรยไดผู้ แตยู่เรากระทชาเพมืซึ่อจะไดผู้มงกสฎทรีซึ่ไมยู่มรีวอันรยู่วง
โรยเลย

ทตานขยายความภาพเปรทยบนทรตตอไป คทาททที่แปลวตา สผผู้ (อาโกนริดซอไม) เปป็นททที่มาของคทาวตา 
agonize ในภาษาอบังกฤษ สทานวนนทรหมายถถึงการตตอสผผู้ดริรนรนเพมืที่อททที่จะชนะ โดยในกรณทนทรคมือ การ
แขตงวริที่งมาราธอน ใครกป็ตามททที่เคยชมการแขตงวริที่งมาราธอนในสมบัยหลบังๆกป็จะทราบวตานบักวริที่งสตวน
ใหญตตผู้องกบัดฟบันสผผู้และลากสบังขารจรริงๆเพมืที่อททที่จะวริที่งใหผู้ครบหลายกริโลเมตรสรุดทผู้าย และมทผผผู้ชนะ
เพทยงคนเดทยว ประเดป็นของเปาโลกป็คมือวตา คนททที่วริที่งในการแขตงขบันดบังกลตาวและชนะกป็ “เครตงครบัดใน
ระเบทยบทรุกอยตาง” คทาททที่แปลวตา เครยู่งครอัด (เอก็กคราเทะอถูออไม) หมายถถึงการควบครุมตบัวเองหรมือมท
วรินบัยในตบัวเอง และแนตนอนททที่นบักวริที่งมาราธอนตผู้องมทวรินบัยในสริที่งททที่พวกเขารบับประทาน ดมืที่ม นอน
หลบับ และททที่สทาคบัญททที่สรุดกป็คมือการททที่พวกเขาตผู้องฝถึกฝนรตางกายลตวงหนผู้า เหนมือสริที่งอมืที่นใด คนททที่ชนะ
ในการแขตงขบันดบังกลตาวไดผู้ฝถึกวรินบัยรตางกายของตบัวเองมาอยตางหนบักและมทวรินบัยในการใชผู้ชทวริตดผู้วย 
ประเดป็นของทตานกป็คมือ เราควรฝถึกวรินบัยตบัวเองเพมืที่อททที่จะนทาวริญญาณผผผู้อมืที่นไดผู้ ภาพเปรทยบของการวริ ที่ง
แขตงถผกพบในจดหมายฝากของเปาโลหลายฉบบับ (ต.ย. กาลาเททย 2:2, 5:7; ฟทลริปปท 2:16, 2 ทริโมธท 
4:7 และฮทบรผ 12:1)



ทตานจถึงวนกลบับมายบังภาพเปรทยบของทตาน “แลผู้วเขากระททาอยตางนบัรนเพมืที่อจะไดผู้มงกรุฎใบไมผู้
ซถึที่งรตวงโรยไดผู้ แตตเรากระททาเพมืที่อจะไดผู้มงกรุฎททที่ไมตมทวบันรตวงโรยเลย” นบักกรทฑากรทกฝถึกวรินบัยตบัวเอง
เพมืที่อททที่จะชนะการแขตงขบันครบัร งใหญตเพมืที่อททที่พวกเขาจะไดผู้มงกรุฎของผผผู้ชนะ มงกรุฎนทร รตวงโรยไดผู้เพราะ
วตามบันททาจากกริที่งของตผู้นมะกอกเทศซถึที่งถผกสานเปป็นมงกสฎ คทาททที่แปลเชตนนบัรน (สเตะฟานอส) คมือ
สบัญลบักษณธแหตงชบัยชนะและเททยบเทตากบับเหรทยญทองในการแขตงขบันกทฬาโอลริมปริค

นตาสนใจททที่มงกรุฎสเตะฟานอสนทรหมายถถึงรางวบัลของผผผู้ชนะ อทกคทาททที่ใชผู้เรทยกมงกรุฎในพระ
คบัมภทรธใหมต คมือ เดนยเดมา ซถึที่งปกตริแลผู้วใชผู้กบับราชวงศธกษบัตรริยธ (ดผ วริวรณธ 19:12 ซถึที่งเกทที่ยวขผู้องกบับพระ
เยซผครริสตธ) เปป็นททที่เชมืที่อกบันวตา “มงกรุฎททที่ไมตมทวบันรตวงโรยเลย” หมายถถึงมงกรุฎหรมือบทาเหนป็จททที่ทรง
ประทานใหผู้ททที่บบัลลบังกธพริพากษาของพระครริสตธ อยตางไรกป็ตาม ดผเหมมือนวตาเปาโลนตาจะกทาลบังพผดถถึง
มงกรุฎของผผผู้ชนะทบั ที่วๆไปในสวรรคธมากกวตา ซถึที่งแนตนอนวตาจะประทานใหผู้ททที่บบัลลบังกธของพระเจผู้า 
ความจรริงกป็คมือ มงกรุฎทรุกอบันททที่ทรงประทานใหผู้ในวบันนบัรนจะไมตมทวบันรตวงโรยเลย มงกรุฎดบังกลตาวจะ
ไมตเสมืที่อมสลายหรมือเปมืที่อยเนตาเลยจรริงๆ

1 คร 9:26 ดอังนอัทั้นสยู่วนขผู้าพเจผู้าวริซึ่งแขยู่งอยยู่างนรีทั้โดยมรีเปผู้าหมาย ขผู้าพเจผู้าไดผู้ตยู่อสผผู้อยยู่างนรีทั้ 
ไมยู่ใชยู่อยยู่างนอักมวยทรีซึ่ชกลม เปาโลยผู้อนกลบับมาททที่ภาพเปรทยบเรมืที่องนบักกรทฑาอทกครบัร ง ทตานจถึงวริที่งแขตง
เพมืที่อททที่จะไดผู้ชบัยชนะและไดผู้รบับรางวบัล “โดยมทเปผู้าหมาย” นบั ที่นคมือทตานวริที่งแขตงในชทวริตครริสเตทยนแบบ
ไมตไดผู้ปราศจากเปผู้าหมาย แบบเหนทยมอาย หรมือแบบไมตมทจรุดประสงคธ ทตานเปลทที่ยนมาใชผู้ภาพ
เปรทยบของนบักมวย: “ขผู้าพเจผู้าไดผู้ตตอสผผู้อยตางนทร  ไมตใชตอยตางนบักมวยททที่ชกลม” ทตานไมตไดผู้เอาแตตชกลม
แตตทตานมทเปผู้าหมายททที่จะเขผู้าสผตสบังเวทยนและมทชบัยในการตตอสผผู้

1 คร 9:27 เปาโลปริดทผู้ายบทนทร โดยกลตาววตา แตยู่ขผู้าพเจผู้าระงอับความปรารถนาฝยู่ายเนมืทั้อ
หนอังใหผู้อยผยู่ใตผู้บอังคอับ ความหมายกป็คมือวตา ทตานฝถึกฝนตบัวเองเหมมือนกบับนบักกรทฑาททที่ตผู้องการเปป็นททที่หนถึที่ง
ฝถึกฝนรตางกายของตบัวเอง ถถึงแมผู้วตานบักกรทฑาจะฝถึกรตางกายของตบัวเองเปป็นสตวนใหญต แตตเปาโลนบัรน
หมายถถึงการฝถึกทบัรงรตางกาย จริตใจ และวริญญาณ เปผู้าหมายของทตานคมือการมทชบัยในการแขตงขบันแหตง
ชทวริตครริสเตทยน ทตานตผู้องการไดผู้มงกรุฎของผผผู้ชนะททที่บบัลลบังกธพริพากษา



เปาโลปริดทผู้ายความเหป็นของทตานโดยกลตาววตา เพราะเกรงวยู่าโดยทางหนซซึ่งทางใดเมมืซึ่อ
ขผู้าพเจผู้าไดผู้ประกาศแกยู่คนอมืซึ่นแลผู้ว ตอัวขผู้าพเจผู้าเองจะเปป็นคนทรีซึ่ใชผู้การไมยู่ไดผู้ คทาททที่แปลวตา คนทรีซึ่ใชผู้การ
ไมยู่ไดผู้ (อาดอคริมอส) มทความหมายตรงตบัววตา การทดสอบความเปป็นของแทผู้ของโลหะททที่มทคตาและ
การทริรงสริที่งปลอมปนไปเสทย ในบรริบทนทรภาพเปรทยบนทรจถึงหมายถถึงการสอบไมตผตาน การไมตชนะการ
แขตงขบัน และการไมตไดผู้รบับรางวบัล ทตานเปป็นกบังวลวตาเมมืที่อทตานไดผู้ประกาศแกตคนอมืที่นแลผู้ว พระครริสตธ
จะทรงเหป็นวตาทตานไมตสมควรไดผู้รบับบทาเหนป็จ เราจทาไดผู้ททที่ทตานกลตาวไวผู้ในขผู้อ 18 “แลผู้วอะไรเลตาจะ
เปป็นบทาเหนป็จของขผู้าพเจผู้า” เหป็นไดผู้ชบัดวตา นบัที่นคมือการไดผู้รบับรางวบัล คมือ มงกรุฎของผผผู้ชนะททที่บบัลลบังกธ
พริพากษาของพระครริสตธ และการไดผู้ยรินพระองคธตรบัสวตา “ททาไดผู้ดทมาก เจผู้าผผผู้รบับใชผู้ททที่ดทและสบัตยธซมืที่อ”

ดบังนบัรน เนมืรอหาสตวนทผู้ายของบทนทรจถึงเนผู้นเรมืที่องบทาเหนป็จสรุดทผู้ายของงานรบับใชผู้ นบั ที่นคมือ 
บทาเหนป็จเหลตานบัรนททที่บบัลลบังกธพริพากษาของพระครริสตธ เปาโลจถึงฝถึกฝนตบัวเองเหมมือนนบักกทฬาโอลริมปริค
เพมืที่อททที่จะไดผู้รบับรางวบัลนบัรน และทตานกป็ก ทาชบับพทที่นผู้องททที่เมมืองโครรินธธวตา “จงวริที่งเพมืที่อชริงรางวบัลใหผู้ไดผู้” คทา
กทาชบับนทรกป็มทไวผู้สทาหรบับพวกเราดผู้วยเชตนกบัน

*****

ภนำพรวมของ 1 โครรินธธ 10: บททนที่ 10 ของ 1 โครรินธธ์เรริที่มตว้นดว้วยการทนที่อบัครทถูตเปาโลเตมือน
ความจสาผถูว้อม่านของทม่านเกนที่ยวกบับความลว้มเหลวของชนชาตริอริสราเอล ทบันี้งๆทนที่พวกเขามนความ
สบัมพบันธธ์กบับพระเจว้า ทม่านบอกวม่าพวกอริสราเอลเปก็นแบบอยม่างสสาหรบับเราและบอกใหว้เราระวบังเกรง
วม่าเราจะลว้มลงเหมมือนพวกเขา จากนบันี้นทม่านพถูดถถึงการประนนประนอมกบับวริหารรถูปเคารพในเรมืที่อง
ของพริธนศนลระลถึก ทม่านปริดทว้ายบทนนนี้โดยบอกวม่าการประนนประนอมดบังกลม่าวสม่งผลตม่อคนอมืที่น
อยม่างไรและเราควรถวายเกนยรตริแดม่พระเจว้าโดยยอมเหก็นแกม่คนอมืที่นดว้วย

1 คร 10:1-2 พรีซึ่นผู้องทอัทั้งหลาย ยริซึ่งกวยู่านรีทั้ขผู้าพเจผู้าอยากใหผู้ทยู่านทอัทั้งหลายเขผู้าใจวยู่าบรรพบสรสษ
ของเราทอัทั้งสริทั้นไดผู้อยผยู่ใตผู้เมฆ และไดผู้ผยู่านทะเลไปทสกคน 2 ไดผู้รอับบอัพตริศมาในเมฆและในทะเลเขผู้า
สยู่วนกอับโมเสสทสกคน



เปาโลดถึงความสนใจผผผู้อตานของทตานไปททที่พระคบัมภทรธเดริม ผผผู้เชมืที่อททที่เปป็นยริวยตอมครุผู้นเคยกบับพระ
คบัมภทรธเดริมอยผตแลผู้วและผผผู้เชมืที่อททที่เปป็นคนตตางชาตริกป็ก ทาลบังครุผู้นเคยกบับพระคบัมภทรธเดริมบผู้างแลผู้วแนตนอน 
ทตานเตมือนความจทาพวกเขาวตา “บรรพบรุรรุษของเราทบัรงสริรนไดผู้อยผตใตผู้เมฆ และไดผู้ผตานทะเลไปทรุกคน” 
สทาหรบับพทที่นผู้องชาวยริวของทตาน บรรพบสุรสุษเปป็นคทาททที่พวกเขาครุผู้นเคยและหมายถถึงเหลตาพตอหมผตของ
ชนชาตริอริสราเอล ซถึที่งกป็เปป็นบรรพบรุรรุษของครริสเตทยนททที่เปป็นคนตตางชาตริเชตนกบัน ถถึงแมผู้จะไมตใชต
บรรพบรุรรุษตามเนมืรอหนบังแตตพวกเขากป็เปป็นบรรพบรุรรุษของเราในฝตายวริญญาณ เปาโลก ทาลบังพผดถถึง
ชนชาตริอริสราเอลททที่มทเสาเมฆนทาทางตอนกลางวบันและเสาไฟนทาทางตอนกลางคมืน และการททที่พวก
เขาขผู้ามทะเลแดง

การททที่ทตานพผดถถึงพวกเขาวตา “ไดผู้รบับบบัพตริศมาในเมฆและในทะเลเขผู้าสตวนกบับโมเสสทรุก
คน” เปป็นเรมืที่องททที่เกริดขถึรนจรริงตามประวบัตริศาสตรธและเปป็นภาพเปรทยบดผู้วย ตามประวบัตริศาสตรธแลผู้ว 
แมผู้กระทบั ที่งกตอนสมบัยครริสเตทยนเสทยอทก การบบัพตริศมากป็เปป็นวริธทหนถึที่งในการระบรุตบัวตนวตาเปป็นพวกใคร
ชนชาตริอริสราเอลรบับบบัพตริศมาเขผู้าสตวนกบับโมเสสททที่ทะเลแดง ไมตวตาพวกเขาจะรผผู้ตบัวหรมือไมตกป็ตาม 
พวกเขาทรุกคนไดผู้แสดงตบัววตาเปป็นพวกเดทยวกบับโมเสสขณะททที่เขานทาพวกเขาออกจากอทยริปตธ คทาททที่
แปลวตา รอับบอัพตริศมา (บบัพตริดโซ) มทความหมายตามตบัวอบักษรวตา ‘จรุตมลง’ ขณะททที่พวกเขาขผู้าม
ทะเลแดงและถผกนทาโดยเสาเมฆในเวลาตตอมา พวกเขาจถึงจรุตมลงในทะเลแดงนบัรนดผู้วย แนตนอนททที่การ
จรุตมลงในทะเลแดงของพวกเขาเปป็นภาพเปรทยบ พวกเขาไมตไดผู้ตบัวเปทยกแตตพวกเขาถผกลผู้อมดผู้วยนทรา
ทะเลอยตางแนตนอน

1 คร 10:3-4 และไดผู้รอับประทานอาหารฝยู่ายจริตวริญญาณออันเดรียวกอันทสกคน 4 และไดผู้ดมืซึ่ม
นชทั้าฝยู่ายจริตวริญญาณออันเดรียวกอันทสกคน เพราะวยู่าเขาไดผู้ดมืซึ่มนชทั้าซซซึ่งไหลออกมาจากศริลาฝยู่ายจริต
วริญญาณทรีซึ่ตริดตามเขามา ศริลานอัทั้นคมือพระครริสตต์

นอกจากนทรพวกอริสราเอลไดผู้รบับประทานอาหารฝตายวริญญาณอบันเดทยวก บันคมือ มานาและ
นกครุตม อาหารนทรลงมาจากสวรรคธซถึที่งเปป็นอาหารฝตายวริญญาณ สตวนการททที่เปาโลพผดถถึงนทราจากหรินใน
หนบังสมืออพยพททที่เรฟริดริม (อพยพ 17:6) และททที่คาเดช (กบันดารวริถท 20:11) กป็เปป็นการประยรุกตธใชผู้ฝตาย



วริญญาณของเปาโล “เพราะวตาเขาไดผู้ดมืที่มนทราซถึที่งไหลออกมาจากศริลาฝตายจริตวริญญาณททที่ตริดตามเขามา 
ศริลานบัรนคมือพระครริสตธ” ในพระคบัมภทรธตลอดทบัรงเลตมศริลาของเราในฝตายจริตวริญญาณคมือ พระเยซผ
ครริสตธ ถถึงแมผู้วตาพวกคาทอลริกอผู้างวตาเปโตรคมือศริลา แตตเปาโลกป็กลตาวชบัดเจนวตาศริลานบัรนคมือพระครริสตธ
ความเชมืที่อททที่วตาพระครริสตธทรงตริดตามพวกเขาไปมทพมืรนฐานอยผตบนประเพณทของฮทบรผททที่เชมืที่อวตาหรินททที่    
เรฟริดริมตริดตามพวกอริสราเอลไปจรริงๆไมตวตาพวกเขาเดรินทางไปททที่ไหนในถริที่นทรุรกบันดารสทที่สริบปทเพมืที่อ
คอยใหผู้นทร าแกตพวกเขา ความเชมืที่อนทร ไมตมทขผู้อพระคบัมภทรธสนบับสนรุน มทแตตประเพณทของพวกยริว อยตางไร
กป็ตามเปาโลกป็ทราบเกทที่ยวกบับความเชมืที่อดบังกลตาวและใชผู้แนวคริดของพวกฮทบรผในททที่นทร

ประเดป็นแรกของสริที่งททที่ทตานกทาลบังนทาเสนอกป็คมือวตา ชนชาตริอริสราเอลในตอนนบัรนไดผู้รบับ
พระพรจากพระเจผู้าแตตเพทยงผผผู้เดทยว พระองคธไดผู้ทรงเลมือกพวกเขา ชตวยพวกเขาใหผู้พผู้น และคอย
เลทรยงดผพวกเขา พวกเขาเปป็นจรุดสนใจของพระเจผู้าจรริงๆ

1 คร 10:5 แตยู่ถซงกระนอัทั้นกป็ดรีมรีคนสยู่วนมากในพวกนอัทั้นทรีซึ่พระเจผู้าไมยู่ทรงพอพระทอัย 
เพราะวยู่าเขาลผู้มตายกอันเกลมืซึ่อนกลาดในถริซึ่นทสรกอันดาร ทบัรงๆททที่เปป็นเชตนนบัรน “มทคนสตวนมากในพวก
นบัรนททที่พระเจผู้าไมตทรงพอพระทบัย” เมมืที่อเรานถึกถถึงสริที่งททที่เกริดขถึรนในหนบังสมืออพยพ เรากป็เหป็นวตาพระเจผู้า
ทรงตทสอนชนชาตริอริสราเอลหลายครบัร งหลายหน มทหลายพบันคนเสทยชทวริตในหลายครบัร งททที่พระเจผู้าทรง
ตทสอนพวกเขา ทตานเอตยวตา “เขาลผู้มตายกบันเกลมืที่อนกลาดในถริที่นทรุรกบันดาร” คทาททที่แปลวตา ลผู้มตายกอัน
เกลมืซึ่อนกลาด (คาทาสโตรนนถูมริ) เปป็นททที่มาของคทาภาษาอบังกฤษ catastrophe (ภบัยพริบบัตริ) และเปป็น
ความจรริงททที่ไมตวตาจะเปป็นการกบฏของโคราหธ หรมือการบตนเรมืที่องมานา หรมือการไหวผู้รผปเคารพของ
บาลาอบัม พระเจผู้ากป็ไดผู้ทรงประหารพวกเขาจนลผู้มตายกบันเกลมืที่อนกลาด

1 คร 10:6 ประเดป็นของเปาโลกป็งตายๆ แลผู้วเหตสการณต์เหลยู่านรีทั้จซงเปป็นเครมืซึ่องเตมือนใจพวก
เรา ไมยู่ใหผู้เรามรีใจโลภปรารถนาสริซึ่งทรีซึ่ชอัซึ่วเหมมือนเขาเหลยู่านอัทั้น นอกจากความเปป็นเหตรุการณธใน
ประวบัตริศาสตรธของเรมืที่องเหลตานบัรนททที่ไดผู้กลตาวไปแลผู้ว เปาโลกลตาวชบัดเจนวตาเหตรุการณธเหลตานบัรนกป็ททา
หนผู้าททที่เปป็นเครมืที่องเตมือนใจพวกเราผผผู้เปป็นครริสเตทยนในยรุคพระคบัมภทรธใหมต บทเรทยนเพมืที่อใหผู้พวกเรา



เรทยนรผผู้กป็คมือ การไมตปรารถนาสริที่งททที่ชบั ที่วเหมมือนเขาเหลตานบัรน ในสทที่ขผู้อตตอไป เปาโลจะสาธยายขผู้อผริด
พลาดฝตายวริญญาณสทที่ประการททที่พวกอริสราเอลมทความผริด

1 คร 10:7 ขผู้อผริดพลาดแรกคมือ (1) ทยู่านทอัทั้งหลายอยยู่านอับถมือรผปเคารพ เหมมือนอยยู่างทรีซึ่
บางคนในพวกเขาไดผู้กระทชา เมมืที่อชนชาตริอริสราเอลโดนพระเจผู้าตทสอนหลายตตอหลายครบัร ง ไดผู้เรทยนรผผู้
บทเรทยนของตนในททที่สรุดเกทที่ยวกบับการไหวผู้รผปเคารพ เปาโลอาจหมายถถึงการไหวผู้รผปเคารพจรริงๆ 
เพราะททที่เมมืองโครรินธธเตป็มไปดผู้วยการททาอยตางนทร  อยตางไรกป็ตาม การททที่เปาโลยกคทาพผดมานบัรนดผเหมมือน
จะหมายถถึงการไหวผู้รผปเคารพเชริงอรุปมา ทตานยกคทาพผดมาจากอพยพ 32:6 “ประชาชนกป็นบัที่งลงกริน
และดมืที่ม แลผู้วกป็ลรุกขถึรนเลตนสนรุกกบัน” บรริบทในขผู้อนบัรนเกทที่ยวขผู้องกบับการไหวผู้รผปเคารพจรริงๆคมือ รผปวบัว
ทองคทา อยตางไรกป็ตามเปาโลเนผู้นเรมืที่องการกริน การดมืที่ม และการลรุกขถึรนเลตนสนรุกกบัน ขผู้อนทรสมืที่อวตาการ
รบักสนรุกกลายเปป็นการนบับถมือรผปเคารพไดผู้อยตางไร การมทชทวริตอยผตเพมืที่อความสนรุกสนานและความ
บบันเทริงกลายเปป็นพระสทาหรบับคนมากมายมาตลอดทรุกยรุคทรุกสมบัย ถถึงแมผู้การไหวผู้รผปเคารพจรริงๆไมต
ไดผู้เปป็นปบัญหาสทาคบัญในครริสตจบักรสตวนใหญต แตตการนบับถมือรผปเคารพในการ ‘สนรุกสนานเขผู้าไวผู้’ กป็
กลายเปป็นพระเทป็จองคธหนถึที่งจนถถึงทรุกวบันนทร  ซถึที่งสตงผลตตอครริสตจบักรมากมายตบัรงแตตททที่เมมืองโครรินธธ
จนถถึงเมมืองททที่เราอยผต

1 คร 10:8 เปาโลเอตยถถึงขผู้อผริดพลาดททที่สอง (2) อยยู่าใหผู้เรากระทชาลยู่วงประเวณรี เหมมือน
อยยู่างทรีซึ่บางคนในพวกเขาไดผู้กระทชา แลผู้วกป็ลผู้มลงตายในวอันเดรียวสองหมมืซึ่นสามพอันคน ในทาง
ประวบัตริศาสตรธแลผู้ว การลตวงประเวณทเปป็นปบัญหาใหญตปบัญหาหนถึที่งททที่เมมืองโครรินธธ ในฐานะททที่เมมืองนทร
เปป็นเมมืองทตาตริดทะเล การขายบรริการทางเพศเปป็นเรมืที่องปกตริซถึที่งรวมถถึงการขายบรริการทางเพศททที่
วริหารของรผปเคารพหลายแหตงดผู้วย ผผผู้เชมืที่อชาวเมมืองโครรินธธเคยเกทที่ยวขผู้องกบับเรมืที่องพวกนทรกตอนททที่พวก
เขามารบับเชมืที่อพระครริสตธอยตางแนตนอน และการททที่เปาโลเนผู้นยทราเรมืที่องนทรหลายตตอหลายครบัร งใน
จดหมายฝากฉบบับนทรกป็บอกเปป็นนบัยวตาความบาปนทร ยบังคงอยผตตตอไป ชาวโรมสมบัยกตอนชอบพผดตริดตลก
วตาการลตวงประเวณทคมือ ‘การททาเหมมือนชาวเมมืองโครรินธธ’ (Corinthianize) ดบังนบัรนเปาโลจถึงเตมือน
ความจทาครริสตจบักรเรมืที่องบาลาอบัมซถึที่งเขาแนะนทาใหผู้บาลาคจผู้างหญริงททที่ปลตอยเนมืรอปลตอยตบัวจากโมอบับ
เขผู้าไปในคตายของพวกอริสราเอลเพมืที่อลตอลวงใหผู้พวกเขาลตวงประเวณท บาลาอบัมรผผู้ดทวตาความบาปดบัง



กลตาวจะททาใหผู้พระเจผู้าทรงพระพริโรธและกป็เปป็นอยตางนบัรนจรริงๆ เปาโลจถึงกลตาววตาคน 23,000 คนเสทย
ชทวริตในวบันเดทยวจากภบัยพริบบัตริททที่พระเจผู้าทรงใชผู้มา

บางคนคริดวตามทขผู้อผริดพลาดในพระคบัมภทรธตรงนทร   กบันดารวริถท 25:9 บอกวตาคน 24,000 คน 
เสทยชทวริตในภบัยพริบบัตริครบัร งนบัรนขณะททที่เปาโลบอกวตามทคนตาย 23,000 คน มทคนเสนอหลายความเหป็น
เกทที่ยวกบับเรมืที่องนทร  (1) เปาโลพผดถถึงยอดผผผู้เสทยชทวริตในวบันเดนยวขณะททที่โมเสสพผดถถึงยอดผผผู้เสทยชทวริต
ทบัรงหมด หากมองจากมรุมนบัรน กป็ไมตมทความแตกตตางตรงไหน (2) เพราะวตาคนฮทบรผสมบัยกตอนไมตใชผู้
ตบัวเลขและใชผู้ตบัวอบักษรของพยบัญชนะในระบบการนบับ การถตายทอดและการตทความตบัวเลขจถึงเปป็น
เรมืที่องยาก อยตางไรกป็ตาม จรุดยมืนแบบอนรุรบักษธนริยมมากกวตาเชมืที่อวตา ตบัวเลขในแตตละกรณทนบัรนถผกตผู้อง
แลผู้วและเชมืที่อเหมมือนททที่กลตาวไวผู้ใน (1) ดผู้านบน

ประเดป็นททที่สทาคบัญกวตากป็คมือวตา พระเจผู้าไมตทรงพอพระทบัยพวกอริสราเอลและการฝตาฝมืนใน
เรมืที่องทางเพศของพวกเขา พระองคธจถึงทรงตทสอนพวกเขาอยตางรรุนแรง เปาโลจถึงกลตาววตาเรมืที่องนทร เปป็น
เครมืที่องเตมือนใจเพมืที่อเหป็นแกตเรา

1 คร 10:9 ทตานนทาเสนอขผู้อผริดพลาดททที่สาม (3) อยยู่าใหผู้เราลองดรีพระครริสตต์เหมมือน
อยยู่างทรีซึ่บางคนในพวกเขาไดผู้กระทชา แลผู้วกป็ตผู้องพรินาศดผู้วยงผรผู้าย เปาโลอผู้างถถึงกบันดารวริถท 21:5-9 ททที่
อริสราเอล “บตนวตาพระเจผู้าและโมเสส” พวกเขาบตนททที่ไมตมทอาหารและนทรารบับประทาน พระเจผู้าจถึง
ทรงใชผู้งผแมวเซาเขผู้ามาในคตายซถึที่งกบัดคนตายไปมากมาย ความบาปไมตใชตการบตนของพวกเขาถถึงแมผู้
พวกเขาบตนจรริงๆกป็ตาม แตตพวกเขาทผู้าทายความเปป็นผผผู้นทาและสริทธริอทานาจของพระเจผู้าในตบัวโมเสส
ความบาปในททที่นทร คมือการกบฏโดยมทเปผู้าหมายททที่โมเสสโดยตรง แตตถถึงอยตางไรแลผู้วมบันกป็เปป็นการ
กบฏตตอพระเจผู้า พระองคธจถึงทรงจบัดการขบัรนเดป็ดขาดกบับพวกเขาดผู้วยงผรผู้าย

ผผผู้อตานชาวเมมืองโครรินธธททที่หบัวไวคงเขผู้าใจวตาเรมืที่องนทร เททยบไดผู้กบับการกบฏตตอความเปป็นผผผู้นทาฝตาย
วริญญาณของเปาโล ดบังททที่ไดผู้กลตาวไวผู้ชบัดเจนในบทททที่แลผู้ว มทบางคนในครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธททที่ไดผู้
กบฏและทผู้าทายสริทธริอทานาจในการเปป็นอบัครทผตของเปาโล ทตานจถึงใชผู้เรมืที่องนบัรนเพมืที่อเปป็นเครมืที่องเตมือน
ใจพวกเราซถึที่งอยผตในยรุคครริสตจบักร



1 คร 10:10 เปาโลจถึงเสนอขผู้อผริดพลาดททที่สทที่ (4) ทยู่านทอัทั้งหลายอยยู่าบยู่นเหมมือนอยยู่างทรีซึ่บาง
คนในพวกเขาไดผู้บยู่น แลผู้วกป็ตผู้องพรินาศดผู้วยองคต์เพชฌฆาต เปาโลใชผู้ขผู้อผริดพลาดของพวก
อริสราเอลในพระคบัมภทรธเดริมเพมืที่อสอนพวกเขาอทกแลผู้ว นทที่นตาจะเปป็นการกบฏของโคราหธตามททที่มท
บบันทถึกไวผู้ในกบันดารวริถท 16 ในครบัร งนบัรนการบตนเปป็นการกบฏอยตางซถึที่งๆหนผู้าตตอผผผู้นทาททที่พระเจผู้าทรงเจริม
ตบัรงไวผู้ การลงโทษของพระเจผู้าตตอโคราหธและคนเหลตานบัรนททที่กบฏรตวมกบับเขากป็รรุนแรงยริที่งกวตา เปาโล
สมืที่อชบัดเจนถถึงใจททที่มบักกบฏของบางคนในครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ หากพวกเขาไมตเขผู้าใจสริที่งททที่
เปาโลตผู้องการจะสมืที่อในขผู้อ 9 เปาโลกป็ททาใหผู้พวกเขาเขผู้าใจตรงนทร

1 คร 10:11 ประเดป็นของทตานกป็ชบัดเจน แตยู่บรรดาเหตสการณต์เหลยู่านรีทั้จซงไดผู้บอังเกริดแกยู่เขา
เพมืซึ่อเปป็นตอัวอยยู่าง และไดผู้บอันทซกไวผู้เพมืซึ่อเตมือนสตริเราทอัทั้งหลาย ผผผู้ซซซึ่งกชาลอังอยผยู่ในกาลสสดปลายของแผยู่น
ดรินโลก เรมืที่องเหลตานบัรนททที่เปาโลไดผู้กลตาวไปแลผู้วรวมถถึงเหตรุการณธตตางๆในพระคบัมภทรธเดริมดผู้วยเปป็น
ตบัวอยตางเพมืที่อเตมือนสตริพวกเรา เหมมือนททที่คทาพบังเพยเกตาแกตไดผู้กลตาวไวผู้ คนททที่ไมตสนใจอดทตกป็มบักททาผริด
ซทราสอง พระเจผู้าทรงดลใจใหผู้มทการบบันทถึกเรมืที่องราวของพวกอริสราเอลในสมบัยพระคบัมภทรธเดริมไวผู้เพมืที่อ
ประโยชนธของเรา นบั ที่นมทไวผู้เพมืที่อเตมือนสตริพวกเรา “ผผผู้ซถึที่งก ทาลบังอยผตในกาลสรุดปลายของแผตนดรินโลก” 
คทาททที่แปลวตา กาลสสดปลาย (เทะลอส) มทความหมายวตา ‘ความครบสมบผรณธ’ คทาททที่แปลวตา โลก (ไอ
โอน) มทความหมายวตา ‘ยรุคสมบัย’ ดผู้วยซถึที่งนตาจะใชตความหมายตรงนทร  ดบังนบัรน เปาโลนตาจะหมายถถึง
พวกเราผผผู้ซถึที่งความครบสมบผรณธแหตงยรุคสมบัยก ทาลบังจะมาถถึง ทตานพผดรวมๆถถึงยรุคครริสตจบักรและ
ความครบสมบผรณธททที่จะมาถถึงเมมืที่อพระครริสตธเสดป็จกลบับมา ความสทาคบัญกป็คมือ เราควรเรทยนรผผู้จาก
ความผริดพลาดของพวกอริสราเอลขณะททที่กาลสริรนสรุดของยรุคสมบัยก ทาลบังจะมาถถึง

1 คร 10:12 ประเดป็นสทาคบัญททที่สรุดททที่เปาโลตผู้องการจะสมืที่อกป็คมือ เหตสฉะนอัทั้นคนทรีซึ่คริดวยู่าตอัว
เองมอัซึ่นคงดรีแลผู้ว กป็จงระวอังใหผู้ดรี กลอัววยู่าจะลผู้มลง เมมืที่อพริจารณาถถึงการลผู้มลงของพวกอริสราเอล ทบัรงๆ
ททที่พวกเขาอยผตในตทาแหนตงททที่พริเศษและสผงสตง เปาโลกป็เตมือนใหผู้เราระวบังความเยตอหยริที่งฝตายวริญญาณ โอ
บาดทยธเขทยนไวผู้วตา “ความเหตอเหริมแหตงใจของเจผู้าไดผู้ลตอลวงเจผู้าเอง” (โอบาดทยธ 1:3) ซาโลมอนเขทยน
ไวผู้วตา “ความเยตอหยริที่งเดรินหนผู้าการถผกททาลาย และจริตใจททที่ยโสนทาหนผู้าการลผู้มลง” (สรุภาษริต 16:18)



1 คร 10:13 เปาโลปริดทผู้ายเนมืรอหาสตวนนทรโดยกลตาววตา ไมยู่มรีการทดลองใดๆเกริดขซทั้นกอับ
ทยู่าน นอกเหนมือจากการทดลองซซซึ่งเคยเกริดกอับมนสษยต์ทอัทั้งหลาย คทาเตมือนสตรินทรมบักถผกตทความนอก
บรริบทอยผตบตอยๆ บรริบทในททที่นทรคมือความบาปหลายอยตางของพวกอริสราเอลซถึที่งถผกเตมือนไปแลผู้วใน
ตอนตผู้นของบทนทร  ความบาปททที่วตา ไดผู้แกต การนบับถมือรผปเคารพ โดยเฉพาะอยตางยริที่งรผปเคารพททที่จบับ
ตผู้องไดผู้ การททาผริดศทลธรรม การใหผู้รผู้ายตตอสริทธริอทานาจ หรมือแมผู้แตตการกบฏตตอผผผู้นทาททที่พระเจผู้าทรง
แตตงตบัรง สริที่งตตางๆเหลตานทร เรทยกไดผู้วตาเปป็นการทดลองไดผู้แนตนอน คทาททที่แปลวตา การทดลอง (เพะอริรา
สมอส) มทความหมายไดผู้วตา ‘ความทรุกขธยาก’ หรมือ ‘การทดสอบ’ หรมือ ‘การลตอลวงใหผู้ททาบาป’ 
ความหมายหลบังสรุดนตาจะใชตสทาหรบับขผู้อนทร

แตยู่พระเจผู้าทรงสอัตยต์ซมืซึ่อ พระองคต์จะไมยู่ทรงใหผู้ทยู่านตผู้องถผกทดลองเกรินกวยู่าทรีซึ่ทยู่านจะทนไดผู้ 
ชตางเปป็นการตระหนบักรผผู้ททที่นตาอบัศจรรยธวตาพระเจผู้าทรงสบัตยธซมืที่อ พระองคธทรงอยผตดผู้วยกบับเราทรุกวบันเพมืที่อ
ชตวยเราเอาชนะการทดลอง นอกจากนทรพระองคธยบังไมตทรงปลตอยใหผู้เราถผกทดลองเกรินกวตาททที่เราจะ
ทนไดผู้ดผู้วย อริทธริพลของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ จะคอยยบับยบัรงมริใหผู้ซาตานใชผู้อรุบายททที่มทอทานาจเกรินกวตา
ททที่เราจะรบับมมือไหว ชตางเปป็นพระสบัญญาอบันมทคตา ดบังนบัรนเราจถึงไมตมทขผู้ออผู้างในการททาบาป เราอผู้างไมต
ไดผู้เลยวตา ‘พญามารบบังคบับใหผู้ฉบันททา’ พระเจผู้าทรงก ทาหนดขอบเขตไวผู้แลผู้ววตาซาตานจะทดลองเรา
ไดผู้ถถึงระดบับไหน อยตางไรกป็ตาม พระเจผู้าทรงโปรดใหผู้ทยู่านมรีทางทรีซึ่จะหลรีกเลรีซึ่ยงไดผู้ดผู้วย เพมืซึ่อทยู่านจะ
มรีกชาลอังทนไดผู้ โดยพระกรรุณาและการทรงจบัดเตรทยมของพระองคธพระเจผู้าไดผู้ทรงเตรทยมทางหนทใหผู้
กบับเราไวผู้แลผู้วในทรุกการทดลอง มททางออกเสมอหากเราจะเลมือกออกจากการทดลองนบัรนๆ ใน
ตบัวอยตางของการททาบาปใดกป็ตามของพวกอริสราเอล หากพวกเขาจะหนทกป็ททาไดผู้ หลายคนหนทจาก
การทดลองแตตบางคนกป็ไมต นทที่กป็เปป็นบทเรทยนสทาหรบับเราดผู้วยเชตนกบัน

1 คร 10:14 ตบัวอยตางแรกของความบาปของพวกอริสราเอลคมือการนบับถมือรผปเคารพใน
ขผู้อ 7 เปาโลเกมือบถถึงบทสรรุปของเนมืรอหานทร โดยกทาชบับอทกครบัร งวตา พวกทรีซึ่รอักของขผู้าพเจผู้า เหตสฉะนอัทั้น
ทยู่านจงหลรีกเลรีซึ่ยงเสรียจากการนอับถมือรผปเคารพ ประโยคนทรอยผตในรผปของคทาสบัที่ง มบันจถึงเปป็นคทาบบัญชา 
คทาททที่แปลวตา หลรีกเลรีซึ่ยง (เฟะอถูโก) มทความหมายวตา ‘หาทางออกโดยการหนท’ คทาสบัที่งนทร ใชผู้กบับการไหวผู้



รผปเคารพจรริงๆกป็ไดผู้ แตตคทาสบัที่งนทร กป็ใชผู้ไดผู้กบับการนบับถมือรผปเคารพในความหมายเชริงอรุปมาดผู้วย เชตน 
ความบบันเทริงและการพบักผตอนหยตอนใจ เหมมือนททที่สมืที่อในขผู้อ 7

1 คร 10:15 เนมืรอหาสตวนนทรปริดทผู้ายดผู้วยการบอกใบผู้และความเหป็นหนถึที่ง ขผู้าพเจผู้าพผดกอับ
ทยู่านอยยู่างพผดกอับคนทรีซึ่มรีปอัญญา ทยู่านจงพริจารณาถผู้อยคชาทรีซึ่ขผู้าพเจผู้าพผดนอัทั้นเถริด กลตาวอทกนบัยหนถึที่ง 
ขผู้าพเจผู้าก ทาลบังพผดกบับคนททที่มทปบัญญา จงพริจารณาสริที่งททที่ขผู้าพเจผู้าพผดเถริด

1 คร 10:16 เปาโลกทาลบังพผดถถึงความกบังวลหนถึที่งซถึที่งเกทที่ยวขผู้องกบับปบัญหาในบทททที่ 8: การ
รบับประทานอาหารททที่ถวายแกตรผปเคารพแลผู้ว ปบัญหาในททที่นบัรนกป็คมือ ผลกระทบและความสบับสนททที่
พฤตริกรรมดบังกลตาวมทตตอพทที่นผู้องททที่อตอนแอ อยตางไรกป็ตาม ตรงนทร เปาโลกทาลบังพผดถถึงปบัญหาททที่ซตอนอยผต
ภายในมากกวตา เราจะมทสตวนในโตบ๊ะขององคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าโดยททที่รบับประทานททที่โตบ๊ะของพวกปทศาจ
ไปพรผู้อมๆกบันไดผู้อยตางไร ทตานจถึงถามวตา ถผู้วยแหยู่งพระพรซซซึ่งเราไดผู้ขอพระพรนอัทั้นเปป็นทรีซึ่ทชาใหผู้เรามรี
สยู่วนรยู่วมในพระโลหริตของพระครริสตต์มริใชยู่หรมือ ขนมปอังซซซึ่งเราหอักนอัทั้นเปป็นทรีซึ่ทชาใหผู้เรามรีสยู่วนรยู่วมใน
พระกายของพระครริสตต์มริใชยู่หรมือ ทตานกทาลบังพผดถถึงพริธทศทลระลถึก คทาททที่แปลวตา มรีสยู่วนรยู่วม (คอยโน
เนนย) มทความหมายสทาคบัญวตา ‘มทสามบัคคทธรรม’ ดบังนบัรนเมมืที่อเรารบับพริธทศทลระลถึก เรากป็มทสามบัคคทธรรม
ฝตายวริญญาณรตวมกบับพระโลหริตททที่ไหลออกและพระกายททที่บอบชทราขององคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา ใน
ทางฝตายวริญญาณแลผู้วเรากป็รตวมสบัมพบันธธกบับสองสริที่งนบัรนเมมืที่อเราระลถึกถถึงสริที่งททที่องคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าทรง
กระททาเพมืที่อเราบนกางเขน ทตานจถึงปผพมืรนสทาหรบับสริที่งททที่ทตานจะกลตาวถถึงตตอไป

1 คร 10:17 แมผู้เราซซซึ่งเปป็นบสคคลหลายคน เรากป็ยอังเปป็นขนมปอังกผู้อนเดรียวและเปป็น
รยู่างกายเดรียว เพราะวยู่าเราทสกคนรอับประทานขนมปอังกผู้อนเดรียวกอัน ทตานกลตาวตตอไปวตา “เราซถึที่งเปป็น
บรุคคลหลายคน เรากป็ยบังเปป็นขนมปบังกผู้อนเดทยวและเปป็นรตางกายเดทยว” ถถึงแมผู้วตาเราในฐานะพทที่นผู้อง
เปป็นหลายคนกป็จรริง แตตในฐานะครริสตจบักรจรริงๆแลผู้วเรากป็เปป็นขนมปบังกผู้อนเดทยวและเปป็นรตางกาย
เดทยว (คทาททที่แปลวตา ขนมปอัง (อารทอส) มทความหมายวตา ‘กผู้อนขนมปบัง’ ดผู้วยซถึที่งนตาจะใชตความหมาย
ตรงนทร ) เหตรุผลกป็คมือ “เราทรุกคนรบับประทานขนมปบังกผู้อนเดทยวกบัน” คมือพระเยซผครริสตธเจผู้าผผผู้ทรงเปป็น
อาหารแหตงชทวริต



1 คร 10:18 ทตานจถึงยกภาพประกอบของชนชาตริอริสราเอลในพระคบัมภทรธเดริมเพมืที่อ
สนบับสนรุนประเดป็นของทตาน จงพริจารณาดผพวกอริสราเอลตามเนมืทั้อหนอัง คนทรีซึ่รอับประทานของทรีซึ่
บผชาแลผู้วนอัทั้น กป็มรีสยู่วนรยู่วมในแทยู่นบผชานอัทั้นมริใชยู่หรมือ พวกปรุโรหริตและพวกคนเลวทไดผู้รบับอนรุญาตใหผู้
รบับประทานของททที่คนนทามาถวายยบังแทตนบผชา พวกเขาเปป็นคนททที่ปรนนริบบัตริททที่แทตนบผชา พวกเขาจถึง 
‘มทสตวนรตวม’ ในแทตนบผชานบัรน ประเดป็นกป็คมือ คนเหลตานบัรนททที่ปรนนริบบัตริและรบับประทานของททที่คนนทา
มาถวายบผชากป็มทสตวนรตวมกบับแทตนบผชาของพระเจผู้าโดยตรง พวกเขาจถึงมทสตวนรตวมหรมือมท
สามบัคคทธรรมกบับแทตนบผชานบัรน

1 คร 10:19 เพมืที่อเหป็นแกตประโยชนธของผผผู้อตาน เปาโลจถึงถามวตา ถผู้าอยยู่างนอัทั้นแลผู้วจะใหผู้
ขผู้าพเจผู้าวยู่าอยยู่างไร หรมือ ‘ขผู้าพเจผู้าก ทาลบังกลตาวอะไรอยผต’ กตอนททที่ทตานจะกลบับมาตอบคทาถามนบัรน ทตานกป็
ถามวตา รผปเคารพนอัทั้นศอักดริธสริทธริธหรมือ เครมืซึ่องบผชาทรีซึ่ถวายแกยู่รผปเคารพนอัทั้นเปป็นของศอักดริธสริทธริธหรมือ คทา
ตอบสทาหรบับทบัรงสองคทาถามกป็คมือ ‘ไมต’ ตามททที่ทตานบอกใน 8:4 “รผปเคารพนบัรนไมตมทตบัวมทตนเลย’ มบัน
ไมตใชตพระเจผู้าจรริงๆ มบันไมตมทชทวริต กลตาวคมือเปป็นของปลอมและเปป็นสริที่งหลอกลวง ในแบบเดทยวกบัน
ของททที่ถวายบผชาแกตรผปเคารพจถึงไมตมทความสทาคบัญในตบัวมบันเอง คมือเนมืรอสบัตวธตอนททที่ถผกถวายบผชาและ
กป็ยบังเปป็นเนมืรอสบัตวธหลบังจากททที่มบันถผกถวายบผชาแลผู้ว รผปเคารพไมตไดผู้ททาอะไรกบับเนมืรอสบัตวธนบัรนเลย

1 คร 10:20 แตยู่ขผู้าพเจผู้าวยู่า เครมืซึ่องบผชาทรีซึ่พวกตยู่างชาตริถวายนอัทั้น เขาถวายบผชาแกยู่พวก
ปริศาจ และไมยู่ไดผู้ถวายแดยู่พระเจผู้า ขผู้าพเจผู้าไมยู่ปรารถนาใหผู้ทยู่านมรีสยู่วนรยู่วมกอับพวกปริศาจ อยตางไร
กป็ตาม คราวนทร เปาโลพผดถถึงปบัญหาททที่แทผู้จรริง นทที่คมือสริที่งททที่ทตานกทาลบังพผดถถึงจรริงๆ เครมืที่องบผชาททที่พวกตตาง
ชาตริถวาย (แกตรผปเคารพ) นบัรน “เขาถวายบผชาแกตพวกปริศาจ และไมตไดผู้ถวายแดตพระเจผู้า” ทบัรงเลวทนริตริ 
17:7 และพระราชบบัญญบัตริ 32:17 กลตาวชบัดเจนวตาการถวายบผชาแกตรผปเคารพจรริงๆแลผู้วกป็คมือการ
ถวายบผชาแกตพวกปริศาจ (คทาททที่แปลวตา พวกปริศาจ (ไดมอนริออน) คมือททที่มาของคทาภาษาอบังกฤษ
 ‘demons’)

นทที่คมือความจรริงททที่สทาคบัญกวตา ถถึงแมผู้วตารผปเคารพไมตไดผู้เปป็นอะไรมากไปกวตาชริรนไมผู้ หริน หรมือ
วบัสดรุอมืที่นๆททที่ไมตมทชทวริต แตตวริญญาณททที่อยผตเบมืรองหลบังมบันกป็คมือ ปริศาจ ดผเหมมือนวตาตลอดทรุกยรุคทรุกสมบัย 



ซาตานไดผู้สตงเสรริมใหผู้คนไหวผู้รผปเคารพเพมืที่อเปป็นวริธทหนถึที่งททที่มบันและพวกปริศาจจะไดผู้รบับการกราบ
ไหวผู้ไปดผู้วย วริหารรผปเคารพจรริงๆแลผู้วกป็เปป็นวริหารของพวกปริศาจ ไมตใชตในความหมายเชริงอรุปมา
เทตานบัรนแตตเปป็นอยตางนบัรนจรริงๆ ในวริหารเหลตานบัรนมทผทโสโครกอยผตซถึที่งคอยรบับการกราบไหวผู้จากมนรุษยธ
ททที่ไมตรผผู้ประสทประสาผตานทางรผปเคารพททที่ตบัรงอยผตในวริหาร วลทสรุดทผู้าย “ขผู้าพเจผู้าไมตปรารถนาใหผู้ทตานมท
สตวนรตวมกบับพวกปริศาจ” บอกชบัดเจนวตาการททที่เราเขผู้าไปรบับประทานในรผู้านหมผกะทะประจทาวริหาร
ของเทพจผปริเตอรธกป็เทตากบับเรากทาลบังมทสามบัคคทธรรมรตวมกบับพวกปริศาจ

1 คร 10:21 นทที่คมือประเดป็นสทาคบัญ ทยู่านจะดมืซึ่มจากถผู้วยขององคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าและจาก
ถผู้วยของพวกปริศาจดผู้วยไมยู่ไดผู้ หลบังจากรบับประทานททที่รผู้านประจทาวริหารรผปเคารพไปเมมืที่อคมืนกตอน 
ครริสเตทยนททที่ททาตามเนมืรอหนบังกป็อาจคริดวตาตบัวเองกทาลบังมทสามบัคคทธรรมกบับองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าในพริธทศทล
ระลถึกตอนเชผู้าวบันอาทริตยธ เปาโลกลตาววตา ทตานททาทบัรงสองอยตางไมตไดผู้ หากคนๆหนถึที่งมทสามบัคคทธรรม
กบับพวกปริศาจททที่รผู้านประจทาวริหารรผปเคารพไปเมมืที่อคมืนกตอน เขากป็ไมตมทสามบัคคทธรรมในพริธทศทลระลถึก 
ทตานกลตาวตตอไปวตา  ทยู่านจะรอับประทานทรีซึ่โตต๊ะขององคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าและทรีซึ่โตต๊ะของพวกปริศาจดผู้วย
กป็ไมยู่ไดผู้ นทที่เทตากบับทตานกลตาววตา ‘เชริญไปมทสามบัคคทธรรมกบับชาวโลกตามสบาย แตตทตานจะมท
สามบัคคทธรรมกบับองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าไมตไดผู้’ ทตานจะททาทบัรงสองอยตางไมตไดผู้ ถผู้าทตานมทสตวนรตวมกบับคน
ของพญามาร ทตานกป็มทสามบัคคทธรรมกบับองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าไมตไดผู้ ดผเหมมือนวตาเปาโลไมตไดผู้ก ทาลบังตบัรง
กฎในการถมือพริธทศทลระลถึกมากเทตากบับททที่ทตานชทร ใหผู้เหป็นวตาการประนทประนอมดบังกลตาวจะททาลาย
สามบัคคทธรรมใดกป็ตามททที่มทในพริธทศทลระลถึก

1 คร 10:22 กตอนททที่จะออกความเหป็นในเรมืที่องนทรตตอไป เปาโลกป็ปริดทผู้ายเนมืรอหาสตวนนทรดผู้วย
คทาเตมือนวตา เราจะยอัซึ่วยสใหผู้องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าทรงอริจฉาหรมือ ความหมายกป็คมือ ‘ทตานตผู้องการยบั ที่วยรุใหผู้
พระเจผู้าทรงพระพริโรธหรมือ’ เรามรีฤทธริธมากกวยู่าพระองคต์หรมือ นบัที่นคมือ ‘ทตานแขป็งแรงยริที่งกวตาพระองคธ
หรมือ’ ทตานคริดวตาใครจะชนะในการสผผู้รบครบัร งนบัรน เปาโลจถึงเตมือนพวกเขาอยตางมทชบัรนเชริงถถึงการตท
สอนของพระเจผู้า เหป็นชบัดอยผตแลผู้ววตาใครจะเปป็นฝตายมทชบัย



1 คร 10:23 เปาโลรวบยอดความเหป็นของทตานเกทที่ยวกบับเรมืที่องเดทยวกบันนทร โดยยผู้อนกลบับไป
ททที่ประเดป็นเดริมของทตานในบทททที่ 8 นบัที่นคมือการรบับประทานอาหารททที่ถวายแกตรผปเคารพแลผู้วมทอริทธริพล
ตตอผผผู้อมืที่นจรริงๆ ทตานจถึงพผดถถึงหลบักการเกทที่ยวกบับการดทาเนรินชทวริตเพมืที่อททที่จะ (1) ถวายเกทยรตริแดตพระเจผู้า
โดย (2) คริดถถึงคนอมืที่นดผู้วย ทตานจถึงพผดถถึงปบัญหานทรตตอไป

ขผู้าพเจผู้าทชาสริซึ่งสารพอัดไดผู้ แตยู่ไมยู่ใชยู่ทสกสริซึ่งทรีซึ่จะทชาไดผู้นอัทั้นเปป็นประโยชนต์ ในฐานะเปป็น
ครริสเตทยนสมบัยพระคบัมภทรธใหมตททที่อยผตใตผู้พระครุณและไมตไดผู้อยผตใตผู้บบัญญบัตริของโมเสส อาหารทรุกรผป
แบบนบัรนรบับประทานไดผู้ (คมือ ไมตผริดบบัญญบัตริ) แตตเมมืที่อไดผู้กลตาวเชตนนบัรนแลผู้ว ไมตใชตวตาอาหารหรมือ
เครมืที่องดมืที่มทรุกอยตางเปป็นประโยชนต์ คทาททที่แปลเชตนนบัรน (ซสุมเฟะโร) มทความหมายวตา ‘ททที่นทาขผู้อดทมาใหผู้’ 
หรมือ ‘ดท’ การไมตอยผตใตผู้บบัญญบัตริของโมเสสแลผู้วจะททาใหผู้อาหารหรมือเครมืที่องดมืที่มใดกป็ตาม ‘รบับประทาน
ไดผู้’ ในทางเทคนริค อยตางไรกป็ตามมบันอาจกตอปบัญหาแกตคนอมืที่นไดผู้

ทตานจถึงกลตาวตตอไปวตา ขผู้าพเจผู้าทชาสริซึ่งสารพอัดไดผู้ แตยู่ไมยู่ใชยู่ทสกสริซึ่งจะทชาใหผู้เจรริญขซทั้น ถถึงแมผู้วตา
เนมืรอสบัตวธหรมือเครมืที่องดมืที่มบางชนริดอาจรบับประทานไดผู้เพราะเราไมตไดผู้อยผตใตผู้พระบบัญญบัตริแลผู้ว แตตจรริงๆ
แลผู้วมบันอาจไมตทชาใหผู้เจรริญขซทั้น คทาททที่แปลเชตนนบัรน (ออยคอดอเมะโอ) มทความหมายวตา ‘สรผู้าง’ หรมือ 
‘เสรริมสรผู้าง’ ถถึงแมผู้วตากริจกรรมบางอยตาง (ในกรณทนทรคมืออาหารและเครมืที่องดมืที่ม) อาจไมตใชตเรมืที่องตผู้อง
หผู้ามในตบัวมบันเอง แตตนบัที่นอาจไมตเสรริมสรผู้างขผู้าพเจผู้าหรมือผผผู้อมืที่น เดทดี๋ยวเปาโลจะพผดถถึงเรมืที่องนทรอทกททใน
ภายหลบัง

1 คร 10:24 ทตานพผดถถึงเรมืที่องนทรตรงๆ อยยู่าใหผู้ผผผู้ใดเหป็นแกยู่ประโยชนต์สยู่วนตอัว แตยู่จงเหป็นแกยู่
ประโยชนต์ของคนอมืซึ่น ความหมายกป็งตายๆ: อยตาแสวงหาผลประโยชนธของตบัวเอง แตตจงเปป็นหตวง
ความตผู้องการของคนอมืที่น ซถึที่งคมือการไมตเหป็นแกตตบัวนบัที่นเอง ถถึงแมผู้จะไมตไดผู้กลตาวไวผู้ แตตเปาโลกป็พผดถถึง
แกตนแทผู้ของความรบักแบบอากาเป จงแสวงหาททที่จะชตวยเหลมือผผผู้อมืที่น จงแสวงหาททที่จะเสรริมสรผู้างคน
อมืที่น จงใหผู้ความสทาคบัญตตอการททาสริที่งททที่ดทททที่สรุดเพมืที่อคนอมืที่นแทนททที่จะตอบสนองผลประโยชนธของตบัว
เองและเรทยกรผู้องสริทธริของตบัวเอง



1 คร 10:25-26 ขณะททที่จนถถึงตอนนทร เปาโลไดผู้พผดถถึงการรบับประทานอาหารททที่ถวาย
แกตรผปเคารพททที่วริหารพระตตางประเทศหรมือททที่รผู้านอาหารททที่อยผ ตตริดกบับวริหาร ตอนนทรทตานกป็พผดถถึงอทก
เรมืที่องททที่เกทที่ยวขผู้องกบัน ทสกสริซึ่งทรีซึ่เขาขายตามตลาดเนมืทั้อนอัทั้นรอับประทานไดผู้ ไมยู่ตผู้องถามอะไรโดยเหป็น
แกยู่ใจสชานซกผริดชอบ คทาททที่แปลวตา ตลาดเนมืทั้อ (มาเคก็ลลอน หรมือมาเซลลสุม ในภาษาละตริน) หมายถถึง
สถานททที่ททที่มทการจทาหนตายเนมืรอสบัตวธและอาหารอมืที่นๆ สมบัยนทร เรากป็เรทยกตลาดแบบนทรวตาตลาดเนมืรอหรมือ
รผู้านขายของชทา ในบางกรณทเนมืรอสบัตวธททที่เหลมือจากการถวายบผชาททที่วริหารรผปเคารพจะถผกขายสตงใหผู้แกต
พวกพตอคผู้าในทผู้องถริที่นซถึที่งกป็จะนทามาขายตตอในตลาดของพวกเขา ในกรณทนทร เปาโลแนะนทาใหผู้ซมืรอเนมืรอ
สบัตวธนบัรน (โดยไมตตผู้องถามวตามบันมาจากไหน) เอากลบับไปบผู้าน และปรรุงรบับประทานไดผู้ตามสบาย 
ทตานจถึงยกขผู้อความจาก สดรุดท 24:1 26 เพราะวยู่า `แผยู่นดรินโลกกอับสรรพสริซึ่งในโลกนอัทั้นเปป็นขององคต์
พระผผผู้เปป็นเจผู้า' ความหมายกป็งตายๆ เนมืรอสบัตวธกป็ยบังเปป็นเนมืรอสบัตวธเหมมือนเดริมไมตวตาจะมาจากไหน นบัที่น
เปป็นของประทานขององคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าและจากความไพบผลยธของพระองคธ แตตปบัญหากป็คมือ ใจ
สสานถึกผริดชอบ

1 คร 10:27-28 เปาโลพผดถถึงอทกรผปแบบของเรมืที่องนทร  ถผู้าคนทรีซึ่ไมยู่มรีความเชมืซึ่อจะเชริญ
ทยู่านไปในงานเลรีทั้ยงและทยู่านเตป็มใจไป สริซึ่งทรีซึ่เขาตอัทั้งใหผู้รอับประทานกป็รอับประทานไดผู้ ไมยู่ตผู้องถาม
อะไรโดยเหป็นแกยู่ใจสชานซกผริดชอบ อทกครบัร งททที่เปาโลแนะนทาวตา ถผู้าหากไดผู้รบับเชริญใหผู้ไปรบับประทาน
อาหารกบับเพมืที่อนๆททที่ยบังไมตรอด กป็จงอยตาททาใหผู้แหลตงททที่มาของอาหารนบัรนเปป็นเรมืที่องใหญต เนมืรอสบัตวธกป็ยบัง
เปป็นเนมืรอสบัตวธอยผตดท อยตาททาใหผู้เรมืที่องททที่ทตานไมตรผผู้กลายเปป็นเรมืที่องใหญต เกรงวตาใจสทานถึกผริดชอบของพวก
เขาหรมือของทตานจะถผกททาใหผู้สะดรุด

28 แตยู่ถผู้ามรีใครมาบอกทยู่านวยู่า "ของนรีทั้เขาถวายแกยู่รผปเคารพแลผู้ว" ทยู่านอยยู่ารอับประทาน 
เพราะเหป็นแกยู่คนทรีซึ่บอกนอัทั้นและเพราะเหป็นแกยู่ใจสชานซกผริดชอบดผู้วย เพราะวยู่า `แผยู่นดรินโลกกอับ
สรรพสริซึ่งในโลกนอัทั้นเปป็นขององคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า' อยตางไรกป็ตาม ถผู้ามทคนประกาศวตา “ของนทร เขาถวาย
แกตรผปเคารพแลผู้ว” ทตานอยตารบับประทานเพราะเหป็นแกตคนททที่บอกนบัรน ปบัญหากป็คมือ ใจสทานถึกผริดชอบ
เหมมือนเดริมดบังจะมทอธริบายในขผู้อตตอไป ทตานยกคทาพผดจากสดรุดท 24:1 อทกครบัร ง



1 คร 10:29-30 ขผู้าพเจผู้ามริไดผู้หมายถซงใจสชานซกผริดชอบของทยู่าน แตยู่หมายถซงใจ
สชานซกผริดชอบของคนทรีซึ่บอกนอัทั้น ทชาไมใจสชานซกผริดชอบของผผผู้อมืซึ่นจะตผู้องมาขอัดขวางเสรรีภาพของ
ขผู้าพเจผู้าเลยู่า 30 เพราะถผู้าขผู้าพเจผู้ารอับประทานโดยพระคสณ ทชาไมเขาตริเตรียนขผู้าพเจผู้าเพราะสริซึ่งทรีซึ่
ขผู้าพเจผู้าไดผู้ขอบพระคสณแลผู้วเลยู่า

ตบัวบตงชทรสทาคบัญกป็คมือ “มริไดผู้หมายถถึงใจสทานถึกผริดชอบของทตาน แตตหมายถถึงใจสทานถึกผริดชอบ
ของคนททที่บอกนบัรน” ปบัญหาททที่แทผู้จรริงกป็คมือการกรินเนมืรอสบัตวธททที่ตผู้องสงสบัยดบังกลตาวจะมทอริทธริพลตตอคน
อมืที่น ไมตวตาจะเปป็นพทที่นผู้องททที่อตอนแอหรมือคนไมตเชมืที่อททที่คอยดผการกระททาททที่ไมตสอดคลผู้องกบับคทาพผดของ
เรา ประเดป็นททที่สทาคบัญกวตากป็คมือวตา ครริสเตทยนททที่เปป็นผผผู้ใหญตควรยรินดทสละสริที่งททที่เขามทเสรทภาพททที่จะททาไดผู้
เพมืที่อเหป็นแกตผผผู้อมืที่นซถึที่งอาจสะดรุดเพราะการกระททานบัรนๆ ประเดป็นกป็คมือความรบักทนที่ใชว้สตริปบัญญาซถึที่งเสรริม
สรผู้างผผผู้อมืที่นแทนททที่จะยมืนกรานในสริทธริของตนอยม่างเหก็นแกม่ตบัวซถึที่งททาลายผผผู้อมืที่น

เปาโลจถึงถามสองคทาถามเกทที่ยวกบับเรมืที่องนทร  ททาไมเสรทภาพของทตานในการเลมือกตผู้องถผกปรบับ
โทษโดยใจสทานถึกผริดชอบของผผผู้อมืที่นดผู้วย และถผู้าหากโดยพระครุณทตานไดผู้เลมือกททที่จะรบับประทานเนมืรอ
สบัตวธตผู้องสงสบัยนบัรน ททาไมทตานตผู้องถผกปรบับโทษในสริที่งททที่ทตานไดผู้อธริษฐานและขอบพระครุณแลผู้วดผู้วย
คทาตอบนบัรนชบัดเจนอยผตแลผู้ว มบันไมตครุผู้มกบันเลย อยตางไรกป็ตามหลบักเกณฑธกป็คมือ การรบักษาคทาพยานททที่ดทไวผู้
ตตอหนผู้าพทที่นผู้องททที่อตอนแอหรมือคนไมตเชมืที่อททที่ชอบวริจารณธ

1 คร 10:31 มทคนถามคทาถามเหลตานทร เปาโลไปแลผู้ว คทาแนะนทาโดยรวมของทตานทบัรงเรทยบ
งตายและลถึกซถึร ง เหตสฉะนอัทั้นเมมืซึ่อทยู่านจะรอับประทาน จะดมืซึ่ม หรมือจะทชาอะไรกป็ตาม จงกระทชาเพมืซึ่อ
เปป็นการถวายพระเกรียรตริแดยู่พระเจผู้า ทตานกทาหนดหลบักการใหผู้รวมถถึงกริจกรรมใดกป็ตามททที่ตผู้องสงสบัย
ประเดป็นททที่แทผู้จรริงกป็คมือ การถวายเกทยรตริแดตพระเจผู้าผตานทางสริที่งททที่เรากระททา หากมบันททาใหผู้คนอมืที่น
สะดรุด มบันกป็ไมตไดผู้ถวายเกทยรตริแดตพระเจผู้าแลผู้ว ถถึงแมผู้ปบัญหาเรมืที่องอาหารททที่ถวายแกตรผปเคารพจะไมตใชต
ปบัญหาในโลกตะวบันตกสมบัยใหมตอทกตตอไปแลผู้ว แตตกป็มทกริจกรรมอทกหลายอยตางททที่ตผู้องสงสบัย หลบักการ
กป็คมือการตบัดสรินใจททที่จะถวายเกทยรตริแดตพระเจผู้าในสริที่งใดกป็ตามททที่เรากระททา



1 คร 10:32 ดบังนบัรน ในสริที่งใดกป็ตามททที่เรากระททาในฐานะคนของพระเจผู้า อยยู่าเปป็นตผู้นเหตส
ทรีซึ่ทชาใหผู้พวกยริว หรมือพวกตยู่างชาตริ หรมือครริสตจอักรของพระเจผู้าหลงผริดไป ทตานพผดถถึงคนสาม
ประเภทททที่เกทที่ยวขผู้อง: พวกยริว, ชาวโลกททที่ยบังไมตรอด และครริสเตทยนคนอมืที่นๆ หนผู้าททที่ของเราคมือการ
หลทกเลทที่ยงททที่จะไมตททาใหผู้คนททที่อยผตรอบตบัวเราตผู้องสะดรุดไมตวตาพวกเขาจะเปป็นใครกป็ตาม

1 คร 10:33 เปาโลสรรุปเรมืที่องนทร โดยกลตาวซทราหลบักการเรมืที่องความเปป็นผผผู้ใหญตฝตายวริญญาณ 
เหมมือนทรีซึ่ขผู้าพเจผู้าเองไดผู้พยายามกระทชาทสกสริซึ่งเพมืซึ่อใหผู้เปป็นทรีซึ่พอใจของคนทอัทั้งปวง มริไดผู้เหป็นแกยู่
ประโยชนต์สยู่วนตอัว แตยู่เหป็นแกยู่ประโยชนต์ของคนทอัทั้งหลาย เพมืซึ่อใหผู้เขารอดไดผู้ กลตาวอทกนบัยหนถึที่ง 
เปาโลดทาเนรินชทวริตของทตานในแบบททที่ไมตแสวงหาผลประโยชนธของตบัวเองแตตเพมืที่อเหป็นแกตประโยชนธ
ของคนททที่อยผตรอบตบัวทตานเพมืที่อททที่พวกเขาจะรอดไดผู้บผู้าง ทตานอยผตเพมืที่อผผผู้อมืที่นไมตใชตอยผตเพมืที่อตบัวเอง ทตาน
หตวงวตาการกระททาของทตานจะมทอริทธริพลตตอผผผู้อมืที่นอยตางไรมากกวตาหตวงเรมืที่องผลประโยชนธของตบัวเอง
ทตานใหผู้ความสทาคบัญตตอคทาพยานของทตานในเรมืที่องพระครริสตธเปป็นหลบักและผลกระทบของมบันททที่มทตตอ
ผผผู้อมืที่น ทตานไดผู้รบับการนทาพาโดยสตริปบัญญา, ความรบัก, ความเปป็นผผผู้ใหญต และความปรารถนาททที่จะ
ถวายเกทยรตริแดตพระเจผู้า ชตางเปป็นแบบอยตางแกตผผผู้อมืที่นดบังททที่ทตานจะกลตาวในขผู้อแรกของบทตตอไป!

*****

ภนำพรวมของ 1 โครรินธธ 11: เปาโลพถูดถถึงเรมืที่องสสาคบัญสองเรมืที่องในบทนนนี้: (1) ลสาดบับของทบันี้ง
สองเพศตามทนที่พระเจว้าทรงกสาหนดไวว้ในขว้อ 1-16 และ (2) พริธนศนลระลถึกในขว้อ 17-34 เปาโลพถูดถถึง
ความไมม่เปก็นระเบนยบในพริธนดบังกลม่าวทนที่เมมืองโครรินธธ์และวริธนทสาใหว้มบันเปก็นระเบนยบ

1 คร 11:1 การแบตงบทไมตไดผู้รบับการดลใจแตตถผกแนะนทาเขผู้ามาในภายหลบัง ดผเหมมือนวตา
ขผู้อ 1 ของบทนทรนตาจะเปป็นขผู้อสรุดทผู้ายของบทททที่แลผู้วมากกวตา เมมืที่อพริจารณาถถึงแบบอยตางของเปาโลททที่
มรุตงแสวงหาประโยชนธของผผผู้อมืที่น ทตานจถึงสบัที่งวตา ทยู่านทอัทั้งหลายกป็จงปฏริบอัตริตามอยยู่างขผู้าพเจผู้า เหมมือน
อยยู่างทรีซึ่ขผู้าพเจผู้าปฏริบอัตริตามอยยู่างพระครริสตต์ คทาวตา ปฏริบอัตริตาม (มริเมเทส) มทความหมายวตา ‘คนททที่
ลอกเลทยนแบบ’ กลตาวอทกนบัยหนถึที่ง จงททาอยตางททที่ขผู้าพเจผู้าททาและจงเปป็นเหมมือนททที่ขผู้าพเจผู้าเปป็น จงททา
ตามแบบอยตางของขผู้าพเจผู้า



1 คร 11:2 เนมืรอหาหลบักสตวนแรกของบทนทรถผกนทาเสนอตรงนทร  ถถึงแมผู้วตาเปาโลคตอนขผู้าง
วริจารณธพวกเขาอยตางหนบักจนถถึงขบัรนททที่เรทยกไดผู้วตารรุนแรง แตตทตานกป็พบักสบักครผต เพมืที่อกลตาวชมเชยครริสต
จบักรททที่เมมืองโครรินธธ พรีซึ่นผู้องทอัทั้งหลาย บอัดนรีทั้ขผู้าพเจผู้าขอชมทยู่านทอัทั้งหลายเพราะทยู่านไดผู้ระลซกถซง
ขผู้าพเจผู้าทสกประการ ทตานปรบมมือใหผู้พวกเขาททที่พวกเขาจดจทาสริที่งททที่ทตานไดผู้สอนพวกเขาแลผู้วขณะอยผต
กบับพวกเขาไดผู้ โดยเฉพาะอยตางยริที่งพวกเขาไดผู้รบักษา กฎทรีซึ่ขผู้าพเจผู้าไดผู้มอบไวผู้กอับทยู่าน คทาททที่แปลวตา 
กฎ เปป็นคทาททที่นตาสนใจ มบันมาจากคทากรทก พาราดอซริส และมบักถผกแปลเปป็น ‘ธรรมเนทยม’ บางคน
พยายามเชมืที่อมโยง ‘กฎ’ (พริธท) สองขผู้อของครริสตจบักรทผู้องถริที่น (พริธทบบัพตริศมาและพริธทศทลระลถึก) เขผู้า
กบับคทาแปลภาษาอบังกฤษของคทาๆนทร  อยตางไรกป็ตามบรริบทแวดลผู้อมกป็ไมตไดผู้สนบับสนรุนการตทความดบัง
กลตาว

ความหมายในแงต ‘ธรรมเนทยม’ กป็อาจชวนใหผู้เขผู้าใจผริดไดผู้เชตนกบัน ททที่นตาจะใชตคมือคทาสบัที่งททที่รบับ
มาตตางหาก เปาโลกทาลบังบอกวตาพทที่นผู้องททที่โครรินธธไมตเพทยงจดจทาสริที่งททที่ทตานสอนพวกเขาไดผู้เทตานบัรน แตต
ยบังรบักษามบันไวผู้ดผู้วย ถถึงแมผู้วตาครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธมทปบัญหาเรมืที่องความบาปเยอะแยะและการททา
ตามเนมืรอหนบัง แตตพวกเขาสตวนใหญตกป็มทหลบักคทาสอนและวริธทปฏริบบัตริของครริสตจบักรททที่ถผกตผู้อง

ในยตอหนผู้าตตอไป เปาโลจะพผดถถึงสริที่งททที่เปป็นความสบับสนเกทที่ยวกบับตทาแหนตงของผผผู้หญริงโดย
ทบั ที่วไปและเฉพาะอยตางยริที่งในครริสตจบักร ความสบับสนในเรมืที่องความสบัมพบันธธและบทบาทของทบัรง
สองเพศไมตใชตเรมืที่องททที่เพริที่งเกริดแตตอยตางใด

1 คร 11:3 ถถึงแมผู้วตาครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธไดผู้ถมือรบักษาคทาสอนของเปาโลมาตลอด 
แตตเปาโลกป็เหป็นวตาทตานจทาเปป็นตผู้องพผดถถึงโครงสรผู้างในความสบัมพบันธธระหวตางผผผู้ชายและผผผู้หญริง นทที่
สมืที่อใหผู้เหป็นวตามทอทกปบัญหาหนถึที่งในครริสตจบักรททที่นบั ที่น

เปาโลจถึงเรริที่มตผู้นดผู้วยการเรทยงลทาดบับสริทธริอทานาจไลตตบัรงแตตพระเจผู้าลงมา แตยู่ขผู้าพเจผู้าใครยู่ใหผู้
ทยู่านทอัทั้งหลายเขผู้าใจวยู่า พระครริสตต์ทรงเปป็นศรีรษะของชายทสกคน และชายเปป็นศรีรษะของหญริง และ
พระเจผู้าทรงเปป็นพระเศรียรของพระครริสตต์ ในทางหลบักการ สริทธริอทานาจถผกถตายทอดลงมาจาก
พระเจผู้าพระบริดามาถถึงพระครริสตธ จากนบัรนมบันกป็ถตายทอดผตานผผผู้ชายไปสผตผผผู้หญริง เปาโลบรรยายแตตละ



ขบัรนของสริทธริอทานาจวตาเปป็น ‘ศทรษะ’ พระเจผู้าทรงเปป็นพระเศทยรของพระครริสตธ พระครริสตธทรงเปป็น
ศทรษะของชาย ชายเปป็นศทรษะของหญริง กระแสเฟมรินริสตธ (เรทยกรผู้องสริทธริสตรท) อาจลรุกฮมือตตอตผู้าน
ความจรริงขผู้อนทร  แตตนทที่กป็เปป็นแผนการของพระเจผู้าไมตวตาพวกเธอจะชอบหรมือไมตชอบกป็ตาม ปบัญหา
ของมนรุษยธกป็คมือการมทนริสบัยลรุกฮมือตตอสผผู้สริทธริอทานาจททที่อยผตเบมืรองบน พระเจผู้าถถึงตผู้องทรงจบัดตบัรงสบังคม
มนรุษยธขถึรนมา เชตนเดทยวกบับททที่พระบรุตรของพระเจผู้าทรงอยผตใตผู้บบังคบับพระบริดาของพระองคธ ผผผู้หญริงกป็
ควรมทความสบัมพบันธธเชตนนบัรนกบับผผผู้ชายดผู้วย การสทาแดงททที่ชบัดเจนททที่สรุดเกทที่ยวกบับเรมืที่องนทรคมือ ความ
สบัมพบันธธในชทวริตสมรส แตตนบัที่นกป็เปป็นเชตนนบัรนในครริสตจบักรดผู้วย

1 คร 11:4-6 ชายทสกคนทรีซึ่กชาลอังอธริษฐานหรมือพยากรณต์โดยคลสมศรีรษะอยผยู่ กป็ทชาความ
ออัปยศแกยู่ศรีรษะ 5 แตยู่หญริงทสกคนทรีซึ่กชาลอังอธริษฐานหรมือพยากรณต์ ถผู้าไมยู่คลสมศรีรษะ กป็ทชาความออัปยศ
แกยู่ศรีรษะ เพราะเหมมือนกอับวยู่านางไดผู้โกนผมเสรียแลผู้ว 6 เพราะถผู้าผผผู้หญริงไมยู่ไดผู้คลสมศรีรษะ กป็ควรจะ
ตอัดผมเสรีย แตยู่ถผู้าการทรีซึ่ผผผู้หญริงจะตอัดผมหรมือโกนผมนอัทั้นเปป็นสริซึ่งทรีซึ่นยู่าออับอาย จงคลสมศรีรษะเสรีย

เปาโลพผดถถึงการผสมผสานระหวตางหลบักการททที่เปป็นจรริงเสมอกบับธรรมเนทยมปฏริบบัตริ การททที่
เปาโลพผดถถึงการอธริษฐานและการพยากรณธ (คมือ การเทศนา) นบัรนหมายถถึงการททาทบัรงสองสริที่งในททที่
ประชรุม การคลรุมศทรษะของผผผู้ชายตามประเพณนนบันี้นเปป็นสบัญลบักษณธททที่แสดงถถึงการไมตใหผู้ความเคารพ
จนถถึงทรุกวบันนทรผผผู้ชายกป็ถอดหมวกเวลาททที่จะอธริษฐาน ในทางกลบับกบัน การคลรุมศทรษะของผผผู้หญริงตาม
ประเพณนนบันี้นกป็เปป็นสบัญลบักษณธททที่แสดงถถึงการยอมจทานน การททที่ผผผู้ชายจะอธริษฐานในททที่ประชรุมโดย
คลรุมศทรษะของตนกป็เปป็นการแสดงการไมตใหผู้ความเคารพหรมือไมตใหผู้เกทยรตริ คทาททที่แปลวตา คลสม (คา
ตา) มทความหมายตรงตบัววตา ‘ลง’ หรมือ ‘ตตอตผู้าน’ การใชผู้ในททที่นทร เปป็นแบบสทานวน บรริบทบอกชบัดเจน
ถถึงศทรษะททที่มทสริที่งปกคลรุมครอบลงมา (คมือ หมวก)

ในแบบเดทยวกบันผผผู้หญริงททที่อธริษฐานหรมือพยากรณธในททที่ประชรุมโดยไมตคลรุมศทรษะกป็แสดง
ความไมตเคารพ ความหมายในททที่นทร เปป็นเรมืที่องวบัฒนธรรม แตตกป็เกทที่ยวขผู้องกบับหลบักการเรมืที่องการยอม
จทานนตตอสริทธริอทานาจของผผผู้หญริงดผู้วย คทาททที่แปลวตา ไมยู่คลสม (อาคาตาคาลสุพตอส) หมายถถึง ‘ไมตถผก
ปกปริด’ หรมือ ‘ไมตมทอะไรบบัง’ เปาโลกลตาววตาพฤตริกรรมดบังกลตาวกป็เหมมือนกบับการมทศทรษะททที่ถผกโกน



แลผู้ว สทาหรบับผผผู้หญริงนบัที่นเปป็นเครมืที่องหมายตามประเพณทททที่แสดงถถึงความอบับอาย ตามททที่พระราช
บบัญญบัตริ 21:12 ไดผู้กลตาวไวผู้ ผผผู้หญริงททที่ถผกจบับเปป็นเชลยในยามสงครามและถผกนทากลบับบผู้านมาเปป็น
ภรรยากป็ตผู้องโกนศทรษะของนางกตอน มบันเปป็นสบัญลบักษณธททที่แสดงถถึงความอบับอายของนางในฐานะ
เปป็นหญริงตตางชาตริททที่ตกเปป็นเชลย นอกจากนทร ในแถบตะวบันออกกลางสมบัยโบราณ ผผผู้หญริงททที่โกน
ศทรษะกป็ประจานตบัวเองวตาเปป็นหญริงเลตนชผผู้หรมือไมตกป็เปป็นหญริงสทาสตอน ดบังนบัรนเปาโลจถึงสบัที่งวตาหากผผผู้
หญริงคนใดไมตยอมคลรุมศทรษะในการประชรุมนมบัสการ ในทางวบัฒนธรรมนางกป็เหมมือนกบับไดผู้โกน
ศทรษะตบัวเองแลผู้ว ดบังนบัรนนางจถึงควรคลรุมศทรษะของตบัวเอง ถถึงแมผู้นทที่ไมตใชตเรมืที่องททที่คนสมบัยนทรถกเถทยงกบัน
แตตมบันกป็เปป็นเรมืที่องททที่คนสมบัยนบันี้นถกเถทยงกบัน วริธทททที่ผผผู้ชายและผผผู้หญริงเปริดเผยศทรษะของตบัวเองเปป็น
สบัญลบักษณธทางวบัฒนธรรมททที่แสดงถถึงทบัศนคตริของพวกเขาททที่มทตตอสริทธริอทานาจและความเหมาะสม

1 คร 11:7 ดบังนบัรน เพราะการทรีซึ่ผผผู้ชายไมยู่สมควรจะคลสมศรีรษะนอัทั้น กป็เพราะวยู่าผผผู้ชายเปป็น
พระฉายาและสงยู่าราศรีของพระเจผู้า สยู่วนผผผู้หญริงนอัทั้นเปป็นสงยู่าราศรีของผผผู้ชาย อทกครบัร งททที่บรริบทคมือ การ
ประชรุมนมบัสการและการททที่ผผผู้ชายไมตควรสวมหมวกในททที่ประชรุม สทาหรบับพวกเขามบันแสดงถถึงการ
ใหผู้ความเคารพและสมืที่อถถึงการททที่สริทธริอทานาจของพระเจผู้าสตงตตอผตานมายบังผผผู้ชายในฐานะเปป็น “พระ
ฉายาและสงตาราศทของพระเจผู้า” อยตางไรกป็ตาม “ผผผู้หญริงนบัรนเปป็นสงตาราศทของผผผู้ชาย” นางตผู้องยอมอยผต
ใตผู้บบังคบับของเขาซถึที่งมทผผู้าคลรุมเปป็นสบัญลบักษณธ ถถึงแมผู้วตานทที่เปป็นเรมืที่องททที่ปนกบับวบัฒนธรรม แตตเปาโลจะ
เรริที่มพผดถถึงหลบักการทนที่เปก็นจรริงเสมอบผู้าง

1 คร 11:8-9 เพราะวยู่าไมยู่ไดผู้ทรงสรผู้างผผผู้ชายจากผผผู้หญริง แตยู่ไดผู้ทรงสรผู้างผผผู้หญริงจากผผผู้ชาย 
ถถึงแมผู้วตากระแสเฟมรินริสตธ (เรทยกรผู้องสริทธริสตรท) จะตตอตผู้านคทาพผดนทร  แตตปบัญหาของพวกนางกป็คมือการ
ไมตยอมรบับพระวจนะของพระเจผู้า ในชตวงสบัปดาหธนบัรนททที่พระเจผู้าทรงเนรมริตสรผู้างสรรพสริที่ง ผผผู้ชายถผก
สรผู้างขถึรนมากตอน ผผผู้หญริงถผกสรผู้างมาจากผผผู้ชายและถผกสรผู้างมาเพมืที่อชตวยเหลมือผผผู้ชาย

ในทางกลบับกบัน 9 และไมยู่ไดผู้ทรงสรผู้างผผผู้ชายไวผู้สชาหรอับผผผู้หญริง แตยู่ทรงสรผู้างผผผู้หญริงไวผู้
สชาหรอับผผผู้ชาย พระเจผู้าทรงสรผู้างเอวาเพมืที่อเปป็นคผตอรุปถบัมภธ (คมือ ผผผู้ชตวยเหลมือ) สทาหรบับอาดบัม นบัที่นไมตใชต



อรุบบัตริเหตรุหรมือความบบังเอริญ มบันสะทผู้อนใหผู้เหป็นถถึงการเรทยงลทาดบับของพระเจผู้าซถึที่งยบังเปป็นจรริงจนถถึง
ทรุกวบันนทร  ปบัญหาเกริดเมมืที่อผผผู้ชายหรมือผผผู้หญริงพยายามททที่จะเพริกเฉยตตอแผนการอบันเรทยบงตายของพระเจผู้า

1 คร 11:10 เปาโลมาถถึงประเดป็นสทาคบัญของการบรรยายของทตาน ดผู้วยเหตสนรีทั้เอง ผผผู้หญริง
จซงควรจะเอาสอัญญลอักษณต์แหยู่งอชานาจนรีทั้คลสมศรีรษะ เพราะเหป็นแกยู่พวกทผตสวรรคต์ คทาพผดนทรถอด
ความไดผู้วตา ‘ดบังนบัรนผผผู้หญริงจถึงควรมทสริทธริอทานาจอยผตบนศทรษะเพมืที่อพวกทผตสวรรคธ’ วบัฒนธรรมใน
สมบัยนบัรนและขผู้อถกเถทยงททที่มาพรผู้อมกบับมบันดผู้วยกทาหนดใหผู้ผผผู้หญริงททที่ยอมจทานนคลรุมศทรษะของตนใน
ททที่ประชรุม

ความเหป็นเกทที่ยวกบับพวกทผตสวรรคธในททที่นทร กตอใหผู้เกริดการตทความไปตตางๆนานา เปาโลไมตไดผู้
หมายถถึงพวกนบักเทศนธ (ในความหมายของวริวรณธ 2-3) หรมือพวกทผตสวรรคธชบั ที่วททที่อาจถผกลตอลวง แตต
เปาโลนตาจะกทาลบังหมายถถึงพวกทผตสวรรคธททที่ปรนนริบบัตริรบับใชผู้ ซถึที่งอาจรตวมประชรุมนมบัสการดผู้วย และ
อาจตกใจกบับการกระททาของพวกผผผู้หญริงเพราะตบัวพวกเขาเองกป็คลรุมหนผู้าของตนจทาเพาะพระพบักตรธ
พระเยโฮวาหธ การททที่ผผผู้หญริงคลรุมศทรษะของตนในททที่ประชรุมเปป็นเรมืที่องของคตานริยมทางวบัฒนธรรมซถึที่ง
เปป็นประเดป็นถกเถทยงในสมบัยนบัรน มบันไมตไดผู้ถผกพผดถถึงในฐานะเปป็นคทาบบัญชาในททที่อมืที่นใดของพระ
คบัมภทรธเลย

1 คร 11:11-12 อยตางไรกป็ตามเปาโลกป็พยายามททที่จะสมืที่อเรมืที่องนทร ใหผู้พวกเขาเขผู้าใจ ถซง
กระนอัทั้นกป็ดรี ในองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า ผผผู้ชายกป็ตผู้องพซซึ่งผผผู้หญริงและผผผู้หญริงกป็ตผู้องพซซึ่งผผผู้ชาย ฝตายหนถึที่งกป็ตผู้อง
พถึที่งพาอทกฝตายและไมตสมบผรณธเมมืที่อปราศจากอทกฝตาย มทการใหผู้ความเคารพตตอกบันและกบันในองคธพระ
ผผผู้เปป็นเจผู้า 12 เพราะวยู่าผผผู้หญริงนอัทั้นทรงสรผู้างมาจากผผผู้ชายฉอันใด ตยู่อมาผผผู้ชายกป็เกริดมาจากผผผู้หญริงฉอัน
นอัทั้น แตยู่สริซึ่งสารพอัดกป็มรีมาจากพระเจผู้า ผผผู้หญริงถผกสรผู้างมาจากผผผู้ชาย แตตผผผู้ชายกป็เกริดจากผผผู้หญริง ถถึง
แมผู้วตาในททที่สรุดแลผู้วมทการจบัดอบันดบับสริทธริอทานาจระหวตางผผผู้ชายและผผผู้หญริง แตตพวกเขากป็ตผู้องการกบัน
และกบันและควรเคารพซถึที่งกบันและกบัน เพราะเราทบัรงสองฝตายตตางเปป็นของพระเจผู้า

1 คร 11:13 เปาโลกลบับไปพผดถถึงหลบักปฏริบบัตริตามวบัฒนธรรมในสมบัยนบัรนเปป็นครบัร ง
สรุดทผู้าย ทตานถามวตา ทยู่านทอัทั้งหลายจงตอัดสรินเองเถริดวยู่า เปป็นการสมควรหรมือไมยู่ทรีซึ่ผผผู้หญริงจะไมยู่คลสม



ศรีรษะเมมืซึ่ออธริษฐานตยู่อพระเจผู้า ตามคตานริยมทางสบังคมในวบัฒนธรรมนบัรน เปาโลถามวตาเปป็นการ
เหมาะสมหรมือไมตททที่ผผผู้หญริงจะอธริษฐานในททที่ประชรุมโดยไมตมทอะไรคลรุมศทรษะของตน คทาตอบ
สสาหรบับสมบัยนบันี้นกป็ชบัดเจนอยผตแลผู้ว

1 คร 11:14 ทตานจถึงอผู้างถถึงความแตกตตางขบัรนพมืรนฐานททที่พระเจผู้าไดผู้ทรงก ทาหนดไวผู้
ระหวตางทบัรงสองเพศ ธรรมชาตริเองไมยู่ไดผู้สอนทยู่านหรมือวยู่า ถผู้าผผผู้ชายไวผู้ผมยาวกป็เปป็นทรีซึ่นยู่าอายแกยู่ตอัว 
ตบัรงแตตปฐมกาลพระเจผู้าไดผู้ทรงก ทาหนดใหผู้ผผผู้ชายไวผู้ผมสบัรนและผผผู้หญริงไวผู้ผมยาว ซถึที่งเปป็นความแตก
ตตางหนถึที่งททที่แยกระหวตางผผผู้ชายและผผผู้หญริง การททที่ผผผู้ชายจะททาสริที่งททที่ขบัดแยผู้งกบับความแตกตตางดบังกลตาวกป็
เปป็นเรมืที่องนตาอาย มบันสะทผู้อนใหผู้เหป็นถถึงการกบฏตตอระเบทยบของทบัรงสองเพศททที่พระเจผู้าไดผู้ทรง
กทาหนดไวผู้มานาน และตามประวบัตริศาสตรธแลผู้ว การททที่ผผผู้ชายไวผู้ผมยาวกป็เปป็นการสะทผู้อนใหผู้เหป็นถถึง
การกบฏตตอสริทธริอทานาจของพระเจผู้า

1 คร 11:15 แตยู่ถผู้าผผผู้หญริงไวผู้ผมยาวกป็เปป็นสงยู่าราศรีแกยู่ตอัว เพราะวยู่าผมเปป็นสริซึ่งทรีซึ่ประทาน
ใหผู้แกยู่เขาเพมืซึ่อคลสมศรีรษะ ในทางตรงกบันขผู้าม การททที่ผผผู้หญริงไวผู้ผมยาวกป็เปป็นสงตาราศทและเปป็นความ
งามสทาหรบับตบัวเธอเอง นอกจากนทรแลผู้วยบังเปป็น ‘ททที่คลรุมศทรษะ’ ตามธรรมชาตริททที่พระเจผู้าไดผู้ทรงจบัด
เตรทยมไวผู้สทาหรบับเธอดผู้วย

ถถึงแมผู้วตาเปาโลไดผู้พผดถถึงธรรมเนทยมปฏริบบัตริในแถบตะวบันออกกลางในสมบัยนบัรนไปแลผู้วเกทที่ยว
กบับการประชรุมนมบัสการ แตตหลบักการททที่สทาคบัญกวตาคมือ ลทาดบับททที่พระเจผู้าทรงตบัรงไวผู้และความแตกตตาง
ระหวตางทบัรงสองเพศ ผผผู้ชายถมือเปป็นฝตายททที่ใหญตกวตาเมมืที่อเปรทยบเททยบผผผู้ชายกบับผผผู้หญริง  เชตนเดทยวกบับททที่
พระเจผู้าพระบริดาทรงอยผตเหนมือพระครริสตธ ในแงตมนรุษยธ ความแตกตตางระหวตางทบัรงสองเพศกป็คมือ การ
ททที่ผผผู้ชายไวผู้ผมสบัรนเพมืที่อแสดงถถึงสริทธริอทานาจของตนและการททที่ผผผู้หญริงไวผู้ผมยาวกป็เพมืที่อความงาม (คมือ 
สงตาราศท) ของตนรวมถถึงการยอมอยผตใตผู้บบังคบับดผู้วย

1 คร 11:16 ทตานสรรุปเนมืรอหาตอนนทรโดยยกเหตรุผลทางวบัฒนธรรมเพมืที่อสนบับสนรุนความ
เหป็นกตอนหนผู้านบัรนของทตาน แตยู่ถผู้าผผผู้ใดจะโตผู้แยผู้ง นบัที่นคมือถผู้าผผผู้ใดไมตยอมปฏริบบัตริตามหลบักการเหลตานทร  
เราและครริสตจอักรของพระเจผู้าไมยู่รอับธรรมเนรียมอยยู่างทรีซึ่โตผู้แยผู้งนอัทั้น ธรรมเนทยมดบังกลตาวไมตมทอยผตใน  



ครริสตจบักรสมบัยนบัรน ธรรมเนทยมททที่วตาคมือ การททที่ผผผู้หญริงคลรุมศทรษะ อยตางไรกป็ตามบทเรทยนของบทนทรกป็
คมือ เราตผู้องไมตทผู้าทายตตอธรรมเนทยมปฏริบบัตริทางวบัฒนธรรมและททที่พระเจผู้าทรงก ทาหนดไวผู้ซถึที่งอาจนทา
ความเสมืที่อมเสทยมาสผตขตาวประเสรริฐ

1 คร 11:17 ถถึงแมผู้วตาเปาโลไดผู้ชมเชยพวกเขาททที่ถมือตามคทาสอนสตวนใหญตของทตาน แตต
ตอนนทรทตานตทาหนริพวกเขา แลผู้วในการใหผู้คชาสอัซึ่งตยู่อไปนรีทั้ ขผู้าพเจผู้าชมทยู่านไมยู่ไดผู้ คมือวยู่าการประชสมของ
ทยู่านนอัทั้นมอักจะไดผู้ผลเสรียมากกวยู่าผลดรี คราวนทรทตานเปลทที่ยนมาพผดถถึงปบัญหาเกทที่ยวกบับการมาประชรุม
รตวมกบันเปป็นครริสตจบักรทผู้องถริที่น ถถึงแมผู้ไมตไดผู้มทบอกไวผู้ตรงนทร  ขผู้อความตตอไปกป็บตงบอกวตามทการถมือพริธท
ศทลระลถึกอยตางผริดๆ การถมือพริธทดบังกลตาวกลบับเปป็นผลเสทยมากกวตาเปป็นพระพร

1 คร 11:18 ดผเหมมือนวตาครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธถมือพริธทศทลระลถึกเกมือบทรุกสบัปดาหธ วริธทททที่
พวกเขาททาพริธทศทลระลถึกเปป็นททที่มาของความขบัดแยผู้งและความแตกแยกภายในครริสตจบักร ทตานเขทยน
วตา ประการแรกขผู้าพเจผู้าไดผู้ยรินวยู่า เมมืซึ่อทยู่านประชสมครริสตจอักรนอัทั้น มรีการแตกกต๊กแตกเหลยู่าในพวก
ทยู่าน และขผู้าพเจผู้าเชมืซึ่อวยู่าคงมรีความจรริงอยผยู่บผู้าง คทาททที่แปลวตา การแตกกต๊กแตกเหลยู่า (สคริสมา) เปป็น
ททที่มาของคทาภาษาอบังกฤษ schisms ซถึที่งในททที่นทร กป็คมือการแตกกบ๊กแตกเหลตาจรริงๆ จากททที่เปาโลไดผู้รบับฟบัง
มาเกทที่ยวกบับสริที่งททที่ก ทาลบังเกริดขถึรนในครริสตจบักรททที่นบั ที่น ทตานกป็คตอนขผู้างเชมืที่อสริที่งททที่ทตานไดผู้ยรินมาอยผตไมตนผู้อย

1 คร 11:19 ทตานกลตาวตตอไปวตา เพราะจะตผู้องมรีการขอัดแยผู้งกอันบผู้างในพวกทยู่าน คทาททที่
แปลวตา การขอัดแยผู้งกอัน (ไฮเระซริส) มทความหมายตรงตบัววตา ‘มทความเหป็นแบตงแยก’ ซถึที่งนทาไปสผตการ
แบตงพรรคแบตงพวก ความหมายโดยทบั ที่วไปของคทาๆนทร ไมตเกทที่ยวขผู้องกบับความผริดพลาดในดผู้านหลบัก
คทาสอน (นบัที่นคมือความหมายรองของบางคนททที่ดมืรอดถึงในความเหป็นของตนในดผู้านหลบักคทาสอน) ดบังททที่
เราจะเหป็นในขผู้อตตอไป ความแตกแยกททที่เมมืองโครรินธธไมตไดผู้เกริดจากปบัญหาเรมืที่องหลบักคทาสอนมาก
เทตากบับปบัญหาเรมืที่องผผผู้คน ความหมายของวลทแรกของขผู้อนทรกป็คมือ ‘เพราะจะตผู้องมทคนททที่ดมืรอดถึงในความ
เหป็นของตนมากๆในพวกทตาน’ เพมืซึ่อคนฝยู่ายถผกในพวกทยู่านจะไดผู้ปรากฏเดยู่นขซทั้น นบัที่นคมือการเหป็น
ชอบจะไดผู้ปรากฏชบัดเจนในพวกทตาน ขผู้อดทประการเดทยวเทตานบัรนของการแตกแยกในครริสตจบักรกป็



คมือ จรุดยมืนททที่ถผกตผู้องจะไดผู้ปรากฏ จากขผู้อโตผู้แยผู้งซถึที่งไดผู้เรริที่มตผู้นขถึรนแลผู้ว ฝตายททที่ไดผู้รบับการเหป็นชอบกป็จะ
ไดผู้ปรากฏชบัดเจน

1 คร 11:20-21 เปาโลตทาหนริพวกเขา เมมืซึ่อทยู่านทอัทั้งหลายประชสมพรผู้อมกอันนอัทั้น 
ทยู่านจซงประชสมรอับประทานเปป็นทรีซึ่ระลซกถซงองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าไมยู่ไดผู้ เมมืที่อครริสตจบักรมาประชรุมพรผู้อม
กบัน นบัที่นคมือทรุกสบัปดาหธ มทการถมือพริธทศทลระลถึกแบบผริดๆ 21 เพราะวยู่าเมมืซึ่อทยู่านรอับประทาน บผู้างกป็รอับ
ประทานอาหารของตนกยู่อนคนอมืซึ่น บผู้างกป็ยอังหริวอยผยู่ และบผู้างกป็เมา การประชรุมนมบัสการแตตละครบัร ง
กลบับกลายเปป็นการรบับประทานอาหารวตางในนามของพริธทศทลระลถึก แตตไมตมทการแบตงปบันสริที่งใดรตวม
กบันเลย แตตละครอบครบัวตตางนทาตะกรผู้าอาหารเยป็นของตนมาและตตางคนตตางรบับประทานอาหาร
ของตนในนามของพริธทศทลระลถึก เหป็นไดผู้ชบัดวตาขณะททที่พวกเขารบับประทาน ศริษยาภริบาลหรมือคนใด
คนหนถึที่งททที่เปป็นผผผู้นทาคงพผดอะไรบางอยตางเกทที่ยวกบับการสริรนพระชนมธและการถผกฝบังไวผู้ขององคธพระผผผู้
เปป็นเจผู้าของเรา นอกจากนทร  บางคนกป็รวยเหลมือเกรินขณะททที่บางคนกป็จนจรริงๆ บางคนจถึงนทาอาหาร
เยป็นเลริศรสมาขณะททที่พทที่นผู้องททที่ยากจนกป็รบับประทานอาหารกระจอกๆ บางคนถถึงก บับนทาเครมืที่องดมืที่มททที่
เปป็นแอลกอฮอลธมาและดมืที่มจนเมามาย ความแตกตตางในเรมืที่องฐานะและการอวดรทที่าอวดรวยโดยคน
ททที่มบั ที่งมทกป็กตอใหผู้เกริดความขบัดแยผู้งและความแตกแยกขถึรนในครริสตจบักร พริธทศทลระลถึกททที่เมมืองโครรินธธจถึง
กลายเปป็นเรมืที่องตลกไป

1 คร 11:22 เปาโลจถึงตทาหนริพวกเขาวตา อะไรกอันนรีซึ่ ทยู่านไมยู่มรีเรมือนทรีซึ่จะกรินและดมืซึ่มหรมือ 
หรมือวยู่าทยู่านดผหมริซึ่นครริสตจอักรของพระเจผู้า และทชาใหผู้คนทรีซึ่ขอัดสนไดผู้รอับความออับอาย อทกครบัร งททที่เรา
เหป็นถถึงการไมตรผผู้จบักโตของสมาชริกบางคนในครริสตจบักร พวกเขาไมตสนใจพทที่นผู้องคนอมืที่น พวกเขาสน
แตตประโยชนธของตบัวเองและความเจรริญกผู้าวหนผู้าของตน พวกเขาไมตสนใจพทที่นผู้องททที่ขบัดสนททที่พวก
เขาททาใหผู้อบับอายดผู้วยอาหารททที่เลริศรสของพวกเขา เปาโลจถึงบอกพวกเขาวตา พวกทตานมทเรมือนใหผู้รบับ
ประทานอาหารของทตาน จงกรินททที่บผู้าน ดบังนบัรนทตานจถึงตทาหนริวตา จะใหผู้ขผู้าพเจผู้าวยู่าอยยู่างไรแกยู่ทยู่าน จะ
ใหผู้ชมทยู่านหรมือ ในเรมืซึ่องนรีทั้ขผู้าพเจผู้าจะไมยู่ขอชมทยู่านเลย เปาโลจถึงตตอวตาใหผู้พวกเขาอายสทาหรบับความ
ใจจมืดใจดทาของพวกเขา



1 คร 11:23 หลบังจากไดผู้ตริเตทยนความไรผู้ระเบทยบของการถมือพริธทศทลระลถึกททที่ครริสตจบักรททที่
เมมืองโครรินธธไปแลผู้ว เปาโลจถึงพยายามททที่จะจบัดระเบทยบใหผู้พวกเขา ทตานเรริที่มตผู้นโดยเตมือนความ
จทาพวกเขาวตา เพราะวยู่าเรมืซึ่องซซซึ่งขผู้าพเจผู้าไดผู้มอบไวผู้กอับทยู่านแลผู้วนอัทั้น ขผู้าพเจผู้าไดผู้รอับจากองคต์พระผผผู้เปป็น
เจผู้า เปาโลไดผู้พผดถถึงเรมืที่องนทรกบับพวกเขาไปกตอนแลผู้ว เราไมตทราบชบัดเจนวตาทตานพผดถถึงเรมืที่องนทรขณะรบับ
ใชผู้รตวมกบับพวกเขาหรมือในจดหมายฝากฉบบับกตอนหนผู้านบัรนของทตาน อยตางไรกป็ตามทตานกลตาว
ชบัดเจนวตาสริที่งททที่ทตานมอบไวผู้กบับพวกเขานบัรนเปป็นสริที่งททที่ทตานไดผู้รบับมาจากองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้า แนตนอนททที่
เปาโลไมตไดผู้อยผตดผู้วยในคมืนททที่มทการรบับประทานอาหารคทที่ามมืรอสรุดทผู้าย อยตางไรกป็ตามพระเยซผไดผู้ทรง
เปริดเผยเรมืที่องนทรแกตทตานหลบังจากททที่ทตานกลบับใจรบับเชมืที่อพระองคธ อาจเปป็นตอนททที่ทตานปลทกวริเวกไปอยผต
ในแควผู้นอาระเบทยหรมืออาจเปป็นการสทาแดงจากพระเจผู้าโดยตรงในเวลาตตอมากป็ไดผู้ ไมตวตาจะเปป็น
ททที่ไหนพระเยซผกป็ไดผู้ทรงประทานความเขผู้าใจแกตเปาโลเกทที่ยวกบับพริธทศทลระลถึก จนถถึงตอนนทรทตานกป็คง
ไดผู้อตานเรมืที่องราวของขตาวประเสรริฐททที่เรทยบเรทยงโดยมบัทธริว มาระโก และลผกาไปแลผู้ว

ดบังนบัรน เปาโลจถึงเรริที่มตผู้นคทาเทศนาเพมืที่อจบัดระเบทยบความวรุตนวายตตางๆททที่แวดลผู้อมการถมือพริธท
ศทลระลถึกของครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ ทตานจถึงเตมือนความจทาพทที่นผู้องททที่โครรินธธวตา คมือในคมืนทรีซึ่เขา
ทรยศพระเยซผเจผู้านอัทั้น พระองคต์ทรงหยริบขนมปอัง

1 คร 11:24 ครอัทั้นขอบพระคสณแลผู้ว จซงทรงหอักแลผู้วตรอัสวยู่า "จงรอับไปกรินเถริด นตาสนใจ
ตรงททที่ขตาวประเสรริฐทบัรงสามเลตมบรรยายวตาพระเยซผทรงถวายคทาสาธรุการสทาหรบับขนมปบังททที่พระองคธ
ไดผู้ทรงหบักแลผู้ว นทที่เปป็นททที่เดทยวในพระคบัมภทรธใหมตททที่มทเขทยนไวผู้วตาพระองคธทรงขอบพระครุณสทาหรบับ
การหบักขนมปบังนบัรน นทที่ไมตไดผู้ขบัดแยผู้งกบับเรมืที่องราวททที่บบันทถึกไวผู้ในขตาวประเสรริฐทบัรงสามเลตมแตตอยตางใด 
แตตกลบับเสรริมเนมืรอหาของสามเลตมนบัรนมากกวตา ในบบันทถึกเกทที่ยวกบับการรบับประทานอาหารคทที่ามมืรอสรุด
ทผู้ายททที่มบัทธริวและมาระโกไดผู้บบันทถึกไวผู้ พระเยซผทรงสบั ที่งใหผู้พวกสาวกรบับขนมปบังไปรบับประทาน 
บบันทถึกของลผกาไมตไดผู้พผดถถึงเรมืที่องนทร

พระเยซผตรบัสตตอไปวตา นรีซึ่เปป็นกายของเรา ซซซึ่งหอักออกเพมืซึ่อทยู่านทอัทั้งหลาย บางคนพยายาม
ตทความนอกบรริบททบัรงตรงนทรและในบบันทถึกขตาวประเสรริฐทบัรงสทที่เลตม พระเยซผไมตไดผู้ทรงยมืที่นเนมืรอของ



พระองคธใหผู้พวกเขาจรริงๆเพราะพระองคธทรงถมือขนมปบังททที่พระองคธเพริ ที่งหบักโดยเรทยกวตากายของ
พระองคธ นอกจากนทร ไมตมทหลบักฐานจากบรริบทททที่บตงชทรวตาพระองคธทรงเปลทที่ยนขนมปบังใหผู้กลายเปป็น
กายของพระองคธไมตวตาจะกตอนหรมือหลบังจากททที่พวกสาวกรบับประทานกป็ตาม

อยตางไรกป็ตามเราเหป็นไดผู้ชบัดวตาพระองคธตรบัสเปป็นเชริงสบัญลบักษณธเปรทยบเททยบ ขนมปบังททที่
พระองคธทรงหยริบ หบัก และยมืที่นใหผู้แกตพวกสาวกเปป็นสบัญลบักษณธททที่แสดงถถึงพระกายของพระองคธซถึที่ง
จะถผกททารผู้ายจนบอบชทรา ถถึงแมผู้วตาไมตมทกระดผกสบักชริรนในพระกายของพระองคธททที่หบักเลยกป็ตาม แตต
พระกายของพระองคธกป็ถผกยทที่ายทกตอน ระหวตางและหลบังการตรถึงกางเขน

ความหมายททที่ชบัดเจนของการรบับประทานขนมปบังในพริธทศทลระลถึกกป็งตายๆ  จงกระทชาอยยู่างนรีทั้
ใหผู้เปป็นทรีซึ่ระลซกถซงเรา คทาวตา ถซง คมือ เอะอริส นทที่คมือกรุญแจสทาคบัญททที่ชตวยใหผู้เราเขผู้าใจพริธทศทลระลถึก มบันเปป็น
เครมืที่องเตมือนความจทา (เครมืที่องเตมือนใหผู้ระลถึก) ถถึงความทรุกขธทรมานของพระเยซผผตานทางขนมปบังททที่
แตกออก พระองคธผผผู้ทรงเปป็นอาหาร (ขนมปบัง) แหตงชทวริตทรงถผกหบักออกเพราะเหป็นแกตเราเพมืที่อททที่ภาย
หลบังเราจะไดผู้รบับการบทารรุงเลทรยงโดยพระองคธ

1 คร 11:25-26 เมมืซึ่อรอับประทานแลผู้ว พระองคต์จซงทรงหยริบถผู้วยดผู้วยอาการอยยู่าง
เดรียวกอัน ตรอัสวยู่า ในอากบัปกริรริยาเดทยวกบับการหบักขนมปบัง พระเยซผทรงหยริบถผู้วยใสตไวนธ (นทร าองรุตนททที่
ไมตไดผู้ผตานการหมบัก) และทรงถมือตตอหนผู้าพวกสาวก ขตาวประเสรริฐหลายเลตมพผดถถึงผลของเถาองรุตน
ในบรริบทของการรบับประทานอาหารคทที่ามมืรอสรุดทผู้าย มทคนคริดไปเองอยตางผริดๆวตาการเอตยถถึงไวนธใน
พระคบัมภทรธตผู้องเปป็นไวนธททที่ผตานการหมบักมาแลผู้ว (คมือ เหลผู้าองรุตน) อยตางไรกป็ตามพวกยริวในสมบัยนบัรน 
(และในสมบัยนทรดผู้วย) มทวริธทในการททาไวนธซถึที่งไมตไดผู้ผตานการหมบัก เมมืที่อเรานถึกภาพพระเยซผทรงททาเหลผู้า
กตอนจะถถึงชตวงเวลาททที่เปป็นจรุดเปลทที่ยนแหตงประวบัตริศาสตรธ มบันกป็เปป็นเรมืที่องททที่ไมตสมเหตรุสมผลจนเรทยก
ไดผู้วตาเปป็นเรมืที่องเหลวไหล เหป็นไดผู้ชบัดวตาพระองคธทรงดมืที่มไวนธททที่ไมตไดผู้ผตานการหมบัก เหตรุการณธนทร เกริด
ขถึรนหลบังจากการรบับประทานอาหารคทที่า

พระเยซผจถึงตรบัสวตา "ถผู้วยนรีทั้คมือพอันธสอัญญาใหมยู่ดผู้วยโลหริตของเรา ความหมายททที่พระเยซผ
ทรงตผู้องการสมืที่อกป็งตายๆ ถผู้วยไวนธททที่ไมตไดผู้ผตานการหมบักซถึที่งพระองคธทรงถมือตตอหนผู้าพวกสาวกในคมืน



นบัรนเปก็นสบัญลบักษณธ์ทนที่แสดงถถึงพบันธสบัญญาใหมตในพระโลหริตของพระองคธ อทกครบัร งททที่การเสนอวตา
ไวนธนบัรนผตานการหมบักมาแลผู้วกป็ขบัดแยผู้งอยตางรรุนแรงตตอความจรริงเกทที่ยวกบับพระโลหริตททที่ปราศจากบาป
ของพระเยซผ เปป็นเรมืที่องปกตริในสมบัยโบราณททที่จะมทการรบับรองพบันธสบัญญาใดๆดผู้วยเลมือดททที่ไหลออก 
นบัที่นกป็เปป็นเชตนนบัรนดผู้วยเมมืที่อพระเยโฮวาหธทรงกระททาพบันธสบัญญาเกตากบับชนชาตริอริสราเอลใน อพยพ 
24:8 ซถึที่งถผกรบับรองและยมืนยบันโดยเลมือดททที่ไหลออกของวบัวหนรุตม พระเยซผทรงทราบวตาพระโลหริต
อบันมทคตายริที่งของพระองคธจะตผู้องไหลออกกตอนดวงอาทริตยธตกในวบันถบัดไป พระองคธจถึงทรงยกถผู้วย
ใสตไวนธททที่ไมตไดผู้ผตานการหมบักอบันเปป็นสบัญลบักษณธททที่แสดงวตาพระโลหริตของพระองคธเองจะยมืนยบัน
พบันธสบัญญาใหมตซถึที่งจะถผกสถาปนาขถึรนระหวตางพระเจผู้ากบับมนรุษยธ

พระองคธตรบัสตตอไปวตา เมมืซึ่อทยู่านดมืซึ่มจากถผู้วยนรีทั้เวลาใด จงดมืซึ่มใหผู้เปป็นทรีซึ่ระลซกถซงเรา" อทกครบัร ง
ททที่พระองคธทรงตผู้องการใหผู้เราททาพริธทนทร เพมืที่อระลถึกถถึงพระองคธ จรุดประสงคธของการดมืที่มผลของเถา
องรุตนในพริธทศทลระลถึกกป็เพมืที่อใชผู้สบัญลบักษณธนทร เตมือนความจทาเราเกทที่ยวกบับพระโลหริตททที่ไหลออกของ
พระองคธบนกางเขน

26 เพราะวยู่าเมมืซึ่อทยู่านทอัทั้งหลายกรินขนมปอังนรีทั้และดมืซึ่มจากถผู้วยนรีทั้เวลาใด ทยู่านกป็ประกาศการ
วายพระชนมต์ขององคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าจนกวยู่าพระองคต์จะเสดป็จมา วลทททที่วตา “เพราะวตาเมมืที่อทตานทบัรง
หลายกรินขนมปบังนทร และดมืที่มจากถผู้วยนทร เวลาใด” ไมตปรากฏในขตาวประเสรริฐทบัรงสทที่เลตม นทที่นตาจะเปป็นคทา
สบัที่งททที่เปาโลไดผู้รบับจากองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าโดยตรง อยตางไรกป็ตามในการใสตวลทนทร เขผู้าไปดผู้วย เปาโลกป็
พผดถถึงความถทที่ของการถมือพริธทศทลระลถึก พระคบัมภทรธใหมตไมตไดผู้ระบรุชบัดเจนวตาเราตผู้องถมือพริธทศทลระลถึก
บตอยขนาดไหน อยตางไรกป็ตามเงมืที่อนไขหนถึที่งททที่ชบัดเจนกป็คมือวตา เมมืที่อใดกป็ตามททที่ททาพริธทนทร  มบันตผู้องเปป็นททที่
ระลถึกถถึงพระองคธ อทกครบัร งททที่นทที่เปป็นเครมืที่องเตมือนความจทาเชริงสบัญลบักษณธททที่ชบัดเจนถถึงสริที่งททที่พระองคธทรง
กระททาเพมืที่อเราบนกางเขนและชตวยใหผู้เราระลถึกถถึงพบันธสบัญญาใหมตททที่ถผกตบัรงขถึรนในตอนนบัรนดผู้วย

1 คร 11:27 เปาโลจถึงพผดถถึงความไมตเปป็นระเบทยบซถึที่งเกริดขถึรนในพริธทศทลระลถึกในครริสต
จบักรททที่เมมืองโครรินธธ เหตสฉะนอัทั้น ถผู้าผผผู้ใดกรินขนมปอังนรีทั้และดมืซึ่มจากถผู้วยขององคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าอยยู่างไมยู่
สมควร ผผผู้นอัทั้นกป็ทชาผริดตยู่อพระกายและพระโลหริตขององคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า การถมือพริธทศทลระลถึกอยตาง



ผริดๆแบบททที่ก ทาลบังเกริดขถึรนในครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธตอนนบัรนกป็เปป็นการดผหมริที่นพระกายและพระ
โลหริตททที่ไหลออกขององคธพระผผผู้เปป็นเจผู้า ความบาปของพทที่นผู้องททที่เมมืองโครรินธธในตอนนบัรนกป็คมือ การ
ถมือพริธทศทลระลถึกดผู้วยทบัศนคตริททที่ไมตใสตใจ เหป็นแกตตบัวและททาตามเนมืรอหนบัง ไมตมทความศบักดริธ สริทธริธ เลยใน
วริธทททที่พวกเขาถมือพริธทศทลระลถึก เปาโลเตมือนใหผู้พวกเขาระวบังการดผหมริที่นพริธทนทร  พวกเขาจถึงททาใหผู้พระ
บรุตรของพระเจผู้าอบับอายและททาใหผู้พระโลหริตททที่ไหลออกของพระองคธกลายเปป็นสริที่งไมตบรริสรุทธริธ  
พวกเขาเกมือบจะเปป็นเหมมือนคนเหลตานบัรนททที่ประหารชทวริตพระองคธแลผู้วดผู้วยซทรา บทเรทยนในททที่นทร กป็
ชบัดเจน การดผหมริที่นพริธทศทลระลถึก และการถมือพริธทนทร อยตางไมตใสตใจโดยยบังททาบาปอยผตกป็เปป็นการททาผริดขบัรน
รผู้ายแรง ดบังททที่เราจะเหป็นในไมตชผู้า พระเจผู้าทรงมองวตาการททาเชตนนบัรนเปป็นการกระททาผริดจรริงๆและ
ทรงพริพากษาครริสเตทยนททที่ททาตามเนมืรอหนบังดบังกลตาว

1 คร 11:28 ทตานจถึงแนะนทาวตา ขอใหผู้ทสกคนพริจารณาตนเอง แลผู้วจซงกรินขนมปอังและดมืซึ่ม
จากถผู้วยนรีทั้ เราตผู้องยผู้อนมองดผตบัวเราเองในยามททที่เราถมือพริธทศทลระลถึก คทาททที่แปลวตา พริจารณา (ดอคริมบัด
โซ) มทความหมายวตา ‘ทดสอบ, ตรวจสอบ หรมือพรินริจพริเคราะหธ’ นทที่อยผ ตในรผปของคทาสบัที่ง เราถผกบบัญชา
ใหผู้วริเคราะหธใจและชทวริตของเราและดผวตาเรามทความบาปใดททที่จทาเปป็นตผู้องไดผู้รบับการสารภาพและ
กลบับใจใหมตหรมือไมต เชตนเดทยวกบับททที่ผผผู้แตตงเพลงสดรุดทในสมบัยกตอนกลตาวไวผู้วตา “โอ ขผู้าแตตพระเจผู้า ขอ
ทรงคผู้นดผขผู้าพระองคธ และทรงทราบจริตใจของขผู้าพระองคธ ขอทรงลองขผู้าพระองคธ และทรงทราบ
ความคริดของขผู้าพระองคธ” (เพลงสดรุดท 139:23) เมมืที่อททาเชตนนบัรนแลผู้วเทตานบัรน เราถถึงรบับพริธทศทลระลถึกไดผู้

1 คร 11:29 คทาเตมือนททที่จรริงจบังของเปาโลเกทที่ยวกบับพระวริญญาณบรริสรุทธริธ กป็คมือ เพราะวยู่าคน
ทรีซึ่กรินและดมืซึ่มอยยู่างไมยู่สมควร กป็กรินและดมืซึ่มเพมืซึ่อนชาพระอาชญามาสผยู่ตนเอง เพราะมริไดผู้พรินริจด ผพระ
กายขององคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า การรบับพริธทศทลระลถึกแบบชรุตยๆโดยดผหมริที่นนบัรนกป็เทตากบับเปป็นการเชมืรอเชริญ
ใหผู้พระองคธตทสอน คทาททที่แปลวตา พระอาชญา (ครริมา) หมายถถึงการพริพากษาหรมือการปรบับโทษ การ
พริพากษานทร ไมตไดผู้เดป็ดขาดหรมืออยผตในบรริบทของการสผญเสทยความรอดไป แตตหมายถถึงการตทสอน
มากกวตา การไมตพริจารณาวตาพริธทศทลระลถึกเปป็นพริธทททที่ศบักดริธ สริทธริธ และดผหมริที่นมบันโดยททาพริธทนทรอยตางชรุตยๆ
หรมือททาพรผู้อมความบาปกป็เทตากบับเชมืรอเชริญการพริพากษาแบบตทสอนของพระองคธ เมมืที่อพระเจผู้าทรงตท



สอน คนททที่โดนตทสอนกป็จะปรารถนาวตาตนไมตนตาเจอกบับการตทสอนของพระองคธเลย เราจะเหป็น
เรมืที่องนทรชบัดเจนในขผู้อตตอไป

1 คร 11:30 ทตานเตมือนอยตางจรริงจบังวตา ดผู้วยเหตสนรีทั้พวกทยู่านหลายคนจซงอยู่อนกชาลอังและ
ปยู่วยอยผยู่และทรีซึ่ลยู่วงหลอับไปแลผู้วกป็มรีมาก คทาททที่แปลวตา อยู่อนกชาลอัง (อาสเธะเนส) มทความหมายวตา 
‘อตอนแอ’ ในเรมืที่องของสรุขภาพ เชตนเดทยวกบันคทาททที่แปลวตา ปยู่วย (อารโรสตอส) กป็บตงบอกถถึงความเจป็บ
ปตวย การใชผู้คทาวตา ลม่วงหลบับ ของเปาโลในททที่นทร กป็เปป็นคทาททที่ใชผู้แทนการเสทยชทวริต ประเดป็นททที่เปป็นลางกป็
คมือวตา ครริสเตทยนมากมายถผกพระเจผู้าตทสอนดผู้วยปบัญหาสรุขภาพและในบางกรณทกป็ถถึงกบับเสทยชทวริต
เพราะพวกเขาททาพริธทศทลระลถึกอยตางชรุตยๆและดผหมริที่น คทาเตมือนนทรชวนใหผู้เราฉรุกคริดเลยททเดทยว

1 คร 11:31 เพราะถผู้าเราจะพริจารณาตอัวเราเอง เราจะไมยู่ตผู้องถผกทชาโทษ คทาททที่แปลวตา 
พริจารณา (ดริอาครริโน) เปป็นคทาเดทยวกบับคทาททที่แปลวตา ‘พริจารณา’ ในขผู้อ 29 ความหมายกป็ชบัดเจน หาก
เราจะพริจารณาทบัศนคตริและความสะเพรตาของเราเอง เรากป็จะไมตถผกพริพากษา หากเราจบัดการกบับ
ความบาปและการททาตามเนมืรอหนบังของเราเอง พระเจผู้ากป็จะไดผู้ไมตตผู้องจบัดการมบันแทนเรา

1 คร 11:32 พระองคธทรงรบักผผผู้ใดพระองคธกป็ทรงตทสอนผผผู้นบัรน อยตางไรกป็ตาม จะเปป็นการดท
กวตาททที่จะไมตถผกพริพากษาตบัรงแตตแรก เปาโลกลตาวตตอไปวตา แตยู่เมมืซึ่อองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าทรงทชาโทษเรา
นอัทั้น พระองคต์ทรงตรีสอนเรา เพมืซึ่อมริใหผู้เราถผกพริพากษาลงโทษดผู้วยกอันกอับโลก ดบังททที่กลตาวไปแลผู้วดผู้าน
บน การพริพากษาในบรริบทนทรหมายถถึงการตทสอน พระองคธทรงปลตอยใหผู้การพริพากษา เชตน ความ
เจป็บปตวยมาตทสอนเราเพมืที่อททที่เราจะไดผู้ไมตเจอการปรบับโทษททที่รรุนแรงยริที่งกวตาททที่ชาวโลกจะเจอ ดบังนบัรน
การตทสอนของพระองคธมทไวผู้เพมืที่อททาใหผู้เรากลบับใจใหมตและททาใหผู้เราเตริบโตขถึรน

1 คร 11:33 บทเรทยนททที่ทตานตผู้องการจะสอนพวกเขานบัรนจบแลผู้ว ทตานกลบับมาพผดถถึง
ปบัญหาใกลผู้ตบัว พรีซึ่นผู้องของขผู้าพเจผู้า ดผู้วยเหตสนรีทั้เมมืซึ่อทยู่านมารยู่วมประชสมรอับประทานอาหารนอัทั้น จง
คอยซซซึ่งกอันและกอัน ดบังนบัรนเมมืที่อพวกเขามารวมตบัวกบันเปป็นครริสตจบักร โดยเฉพาะอยตางยริที่งเพมืที่อถมือพริธท
ศทลระลถึก ทตานกป็หนรุนใจพวกเขาใหผู้คอยซถึที่งกบันและกบัน คทาททที่แปลวตา คอย (เอก็คเดะคอไม) มทความ



หมายวตารอหรมือแมผู้แตตตผู้อนรบับซถึที่งกบันและกบัน การคอยผผผู้อมืที่นเปป็นมารยาททบั ที่วไปททที่มทพมืรนฐานอยผตบน
ความรบัก

1 คร 11:34 ทตานปริดทผู้ายเนมืรอหาสตวนนทรโดยสบัที่งวตา ถผู้ามรีใครหริวกป็ใหผู้เขากรินทรีซึ่บผู้านเสรียกยู่อน 
ความหมายกป็คมือ อยตามาถมือพริธทศทลระลถึกเพมืที่อททาใหผู้ตบัวเองหายหริว ถผู้าหริวกป็กรินเสทยททที่บผู้าน เหป็นไดผู้ชบัดวตา
ครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธเสริรธฟมากกวตาแคตขนมปบังชริรนเลป็กๆททที่ใชผู้ในพริธทศทลระลถึกทบั ที่วไปในปบัจจรุบบัน 
ไมตวตาจะยบังไง พริธทศทลระลถึกไมตไดผู้มทไวผู้เพมืที่อททาใหผู้ใครอริที่มทผู้อง มบันเปป็นเครมืที่องเตมือนความจทาใหผู้เรา
ระลถึกถถึงพระราชกริจของพระองคธบนกางเขน ในบรริบทนทร เปาโลจถึงเตมือนพวกเขาอทกครบัร งวตา เพมืซึ่อเมมืซึ่อ
มาประชสมกอันทยู่านจะไดผู้ไมยู่ถผกพริพากษาลงโทษ คมือ การพริพากษาททที่เปป็นการตทสอนของพระเจผู้า การ
ดผหมริที่นหรมือการถมือพริธทศทลระลถึกอยตางผริดๆเปป็นเรมืที่องรผู้ายแรง คทาเตมือนของเปาโลชบัดเจน ทตานปริดทผู้าย
เนมืรอหาสตวนนทร และบทนทรดผู้วยความเหป็นททที่วตา สยู่วนเรมืซึ่องอมืซึ่นๆนอัทั้นเมมืซึ่อขผู้าพเจผู้ามาขผู้าพเจผู้าจะแนะนชาใหผู้ 
เหป็นไดผู้ชบัดวตามทปบัญหาอมืที่นๆอทกททที่เปาโลตผู้องการจะแกผู้ไขเมมืที่อทตานกลบับไปททที่เมมืองโครรินธธอทก

*****

ภนำพรวมของ 1 โครรินธธ 12: บททนที่ 12 เรริที่มพถูดถถึงเนมืนี้อหาตอนใหมม่ของจดหมายฝากฉบบับนนนี้
ซถึที่งตม่อเนมืที่องไปจนจบบททนที่ 14 เปาโลพถูดถถึงของประทานทนที่มนอยถูม่ชบัที่วคราวตม่างๆของพระวริญญาณ
บรริสสุทธริธในครริสตจบักรยสุคตว้นและการทนที่พนที่นว้องทนที่เมมืองโครรินธธ์ใชว้ของประทานเหลม่านบันี้นอยม่างผริดๆ 
ภาพเปรนยบทนที่เปาโลใชว้ตลอดทบันี้งบทนนนี้คมือ รม่างกายมนสุษยธ์ ประเดก็นงม่ายๆกก็คมือวม่า ไมม่มนอวบัยวะสบักสม่วน
ในรม่างกายมนสุษยธ์ทนที่สสาคบัญไปกวม่าอนกสม่วน อวบัยวะแตม่ละสม่วนมนหนว้าทนที่ของมบันเองและทสางานเพมืที่อ
ประโยชนธ์ของรม่างกายทบันี้งตบัว ของประทานตม่างๆทนที่มนอยถูม่ชบัที่วคราวของพระวริญญาณบรริสสุทธริธใน         
ครริสตจบักรกก็เปก็นแบบเดนยวกบัน บางคนในครริสตจบักรทนที่เมมืองโครรินธธ์มนใจโลภอยากไดว้ของประทาน
ทนที่พวกเขาคริดวม่าเปก็นของประทานทนที่เหนมือกวม่า ดบังนบันี้นยริที่งกม่อใหว้เกริดความขบัดแยว้งภายในครริสตจบักร
มากขถึนี้นไปอนก

1 คร 12:1 พรีซึ่นผู้องทอัทั้งหลาย บอัดนรีทั้ขผู้าพเจผู้าอยากใหผู้ทยู่านเขผู้าใจเรมืซึ่องของประทานฝยู่ายจริต
วริญญาณนอัทั้น เปาโลขถึรนตผู้นบทนทรดผู้วยการเกรริที่นนทา “เรมืที่องของประทานฝตายจริตวริญญาณนบัรน” ดบังททที่ผผผู้



แปลพระคบัมภทรธฉบบับคริงเจมสธไดผู้กลตาวไวผู้ คทาวตา ของประทาน ถผกททาเปป็นตบัวเอทยงซถึที่งบตงบอกวตาเปป็น
คทาททที่ผผผู้แปลใสตเขผู้าไปเองและไมตไดผู้อยผตในตผู้นฉบบับภาษากรทก วลทนทรอตานตามตบัวอบักษรไดผู้วตา ‘เรมืที่องฝตาย
วริญญาณทบัรงหลายนบัรน’ บรริบทททที่ตามมาจะททาใหผู้เราเหป็นชบัดเจนวตาทตานกทาลบังพผดถถึงของประทาน
ตตางๆของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  ดบังนบัรนคทาวตา ของประทาน กป็สะทผู้อนใหผู้เหป็นถถึงบรริบท อยตางไร
กป็ตาม ดผเหมมือนวตาของประทานตตางๆในสมบัยนบัรนอาจเปป็นททที่รผผู้จบักในสมบัยนบัรนวตาเปป็น ‘เรมืที่องฝตาย
วริญญาณตตางๆ’ ทตานปรารถนาใหผู้พวกเขาเขผู้าใจเรมืที่องพวกนทร

1 คร 12:2 ทยู่านรผผู้แลผู้ววยู่า แตยู่กยู่อนทยู่านยอังเปป็นคนไมยู่เชมืซึ่อนอัทั้น ทยู่านถ ผกชอักนชาใหผู้หลงไป
นอับถมือรผปเคารพซซซึ่งพผดไมยู่ไดผู้ตามแตยู่ทยู่านจะถผกนชาไป เปาโลเกรริที่นนทาตตอไปโดยเตมือนความจทาพวก
เขาวตาพวกเขาผผผู้เปป็นคนตตางชาตริกตอนททที่ไดผู้รบับความรอด “ถผกชบักนทาใหผู้หลงไปนบับถมือรผปเคารพซถึที่ง
พผดไมตไดผู้ตามแตตทตานจะถผกนทาไป” คทาททที่แปลวตา ถผกชอักนชาใหผู้หลงไป (อาพาโก) มทความหมายวตา
 ‘ถผกนทาไปเปป็นเชลย’ หรมือ ‘ถผกจบับเปป็นเชลย’ โดยรผปเคารพททที่พผดไมตไดผู้ นบัที่นคมือถผกนทาใหผู้หลงเจริที่นไป

1 คร 12:3 เหตสฉะนอัทั้นขผู้าพเจผู้าจซงบอกทยู่านทอัทั้งหลายใหผู้ทราบวยู่า ไมยู่มรีผผผู้ใดซซซึ่งพผดโดย
พระวริญญาณของพระเจผู้าจะเรรียกพระเยซผวยู่า ผผผู้ทรีซึ่ถผกสาปแชยู่ง และไมยู่มรีผผผู้ใดอาจพผดวยู่าพระเยซผเปป็น
องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า นอกจากผผผู้ทรีซึ่พผดโดยพระวริญญาณบรริสสทธริธ

อทกหลายบทตตอไปจะพผดถถึงปบัญหาททที่เกทที่ยวขผู้องกบับของประทานตตางๆททที่อยผตชบั ที่วคราวของพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธ  ดผเหมมือนวตาปบัญหาหนถึที่งกป็คมือ ใครบางคนททที่อผู้างวตาไดผู้รบับการสทาแดงจากพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธ หรมืออาจพผดภาษาตตางๆดผู้วย ไดผู้เรทยกพระเยซผวตา ผผผู้ทรีซึ่ถผกสาปแชยู่ง คทาททที่แปลเชตนนบัรน
คมือ อานาเธะมา ดบังททที่เหป็นจากกริจการ 2 และความหมายโดยตรงของคทาๆนทร  (โกลซซา--- ลริรน) การ
พผดภาษาตตางๆกป็คมือ การพผดในอทกภาษาหนถึที่ง

เหป็นไดผู้ชบัดวตามทบางคนในครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธไดผู้ลรุกขถึรนพผดภาษาตตางๆ (อทกภาษาหนถึที่ง) 
และเรทยกพระเยซผวตา ผถูว้ทนที่ถถูกสาปแชม่ง เรานตาจะเหป็นชบัดถถึงแหลตงททที่มาฝตายวริญญาณของการพผดหมริที่น
ประมาทดบังกลตาว เหป็นไดผู้ชบัดวตามทการใชผู้ของประทานฝตายวริญญาณเหลตานทร อยตางผริดๆ



ในทางกลบับกบัน เปาโลกลตาววตา “ไมตมทผผผู้ใดอาจพผดวตาพระเยซผเปป็นองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้า 
นอกจากผผผู้ททที่พผดโดยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ” ความหมายกป็คมือ ไมตมทใครสามารถยอมรบับวตาพระเยซผ
เปป็นองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าไดผู้จรริงๆนอกจากโดยทางพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  เราเหป็นถถึงความแตกตตาง
อยตางชบัดเจน การยกใหผู้พระเยซผเปป็นองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้ากป็เปป็นมาโดยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ เทตานบัรน 
การเรทยกพระองคธวตา ผผผู้ททที่ถผกสาปแชตง (อานาเธะมา) กป็ปรากฏชบัดวตามาจากวริญญาณอมืที่น ดบังนบัรน 
เปาโลจถึงพผดถถึงวริญญาณของซาตานททที่ลอกเลทยนแบบของประทานของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ตบัรงแตต
เรริที่มตผู้นเนมืรอหาสตวนนทร เลย หากพวกททที่สนบับสนรุน คารริสมาตา (ของประทาน) ดบังกลตาวจะพริจารณา
การปลอมแปลงแบบเดทยวกบันนทร ในกระแสเพป็นเทคอสตธ/คารริสมาตริกในปบัจจรุบบันกป็จะเปป็นการดท

1 คร 12:4-6 แลผู้วของประทานนอัทั้นมรีตยู่างๆกอัน แตยู่มรีพระวริญญาณองคต์เดรียวกอัน 5 งานรอับ
ใชผู้มรีตยู่างๆกอัน แตยู่มรีองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าองคต์เดรียวกอัน 6 กริจกรรมมรีตยู่างๆกอัน แตยู่มรีพระเจผู้าองคต์เดรียวกอัน
ทรีซึ่ทรงกระทชาสารพอัดในทสกคน

เปาโลเรริที่มการบรรยายของทตานเกทที่ยวกบับของประทานตตางๆททที่อยผตชบั ที่วคราวของพระวริญญาณ
บรริสรุทธริธ ในครริสตจบักรยรุคตผู้น ทตานเรริที่มตผู้นโดยบรรยายถถึงแหลตงททที่มาเดทยวเทตานบัรนและหนผู้าทททๆี่ แตก
ตตางกบันของของประทานตตางๆของพระวริญญาณ ในสามขผู้อนทรมทการเปริดเผยถถึงความจรริง “ของ
ประทานนบัรนมทตตางๆกบัน แตตมทพระวริญญาณองคธเดทยวกบัน”

คทาททที่แปลวตา มรีตยู่างๆกอัน (ดริไอเระซริส) มทความหมายวตา ‘การแบตง’ หรมือ ‘การแจกจตาย’ ความ
หมายแบบหลบังนตาจะใชต ถถึงแมผู้วตาในตอนนบัรนมทการแจกจตายของประทานตตางๆ แตตนบัที่นกป็มาจากพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธ องคธเดทยวกบัน คทาวตา ของประทาน แปลมาจากคทาวตา คารริสมา และหมายถถึง ‘ของ
ประทานตตางๆ’

นอกจากนทร  “งานรบับใชผู้มทตตางๆกบัน แตตมทองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าองคธเดทยวกบัน” คทาวตา มรีตยู่างๆกอัน 
แปลมาจากคทาวตา ดริไอเระซริส เหมมือนในขผู้อกตอนหนผู้า คทาททที่แปลวตา งานรอับใชผู้ (ดริอาคอนริอา) มบักแปล
วตา ‘พบันธกริจตตางๆ’ ความหมายททที่ตามมาจถึงเปป็น มทการแบตงพบันธกริจตตางๆดผู้วย แตตพบันธกริจเหลตานบัรนกป็
มาจากองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าเดทยวกบัน สรุดทผู้ายทตานกลตาววตา “กริจกรรมมทตตางๆกบัน แตตมทพระเจผู้าองคธ



เดทยวกบันททที่ทรงกระททาสารพบัดในทรุกคน” อทกครบัร งททที่คทาททที่แปลวตา มรีตยู่างๆกอัน คมือ ดริไอเระซริส เหมมือน
สองขผู้อดผู้านบน คทาททที่แปลวตา กริจกรรม (เอะเนก็รเกมา) มทความหมายในบรริบทนทรวตา ‘การททางาน
ตตางๆ’

ความหมายรวมๆกป็คมือวตา ถถึงแมผู้วตามทการแบตงของประทานฝตายวริญญาณตตางๆ พบันธกริจตตางๆ
และการททางานฝตายวริญญาณตตางๆ แตตกป็เปป็นพระวริญญาณเดทยวกบัน องคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าองคธเดทยวกบัน 
และพระเจผู้าองคธเดทยวกบันททที่ทรงกระททากริจผตานสริที่งเหลตานบัรน ถถึงแมผู้จะเหป็นไดผู้ชบัดวตามทพบันธกริจหลาย
อยตางของพระวริญญาณของพระเจผู้า แตตทบัรงหมดกป็เปป็นมาจากพระเจผู้า เปาโลกทาลบังมรุตงหนผู้าไปสผตขผู้อ
สรรุปททที่วตาไมตมทของประทานใดดทกวตาอบันอมืที่น ปบัญหาหนถึที่งททที่เมมืองโครรินธธเกทที่ยวกบับเรมืที่องนทรกป็คมือวตา บาง
คนคริดวตาของประทานททที่ตบัวเองไดผู้รบับจากพระวริญญาณกป็เหนมือกวตาของประทานของอทกคน ของ
ประทานนบัรนคมือการพผดภาษาตตางๆ ททที่เราเหป็นเปป็นสามรายการดผู้านบนกป็บอกเปป็นนบัยถถึงตรทเอกานรุ
ภาพ เปาโลเอตยถถึงพระวริญญาณ, องคธพระผผผู้เปป็นเจผู้า (คมือพระบรุตร) และพระเจผู้า (พระบริดา)

1 คร 12:7 การสชาแดงของพระวริญญาณนอัทั้นมรีแกยู่ทสกคนเพมืซึ่อประโยชนต์รยู่วมกอัน กรุญแจ
ททที่จะททาใหผู้เราเขผู้าใจสามบทนทรคมือการททที่เราเขผู้าใจบรริบททางประวบัตริศาสตรธททที่เปาโลเขทยน ตบัรงแตตวบัน
เพป็นเทคอสตธครบัร งนบัรนจนถถึง ค.ศ. 54 ตอนนบัรนยบังไมตมทพระคบัมภทรธใหมตในรผปแบบใดทบัรงสริรนและยบังไมต
เสรป็จสมบผรณธจนกระทบั ที่งประมาณ ค.ศ. 96 (ยริที่งไมตตผู้องพผดถถึงเรมืที่องการรวบรวม คบัดลอก และแจก
จตาย) ดบังนบัรนเปป็นเวลากวตาสองชบั ที่วอายรุคนททที่ครริสตจบักรยรุคพบันธสบัญญาใหมตในตอนนบัรนไมตมทพระ
คบัมภทรธใหมต นอกจากนทรตอนนบัรนกป็ยบังไมตมทพบันธกริจพมืรนฐานตตางๆททที่คอยใหผู้ความชตวยเหลมือครริสตจบักร 
เชตน วริทยาลบัยพระคบัมภทรธททที่สอนถผกตผู้องหรมือเครมืที่องมมือชตวยในการศถึกษาพระคบัมภทรธตตางๆ (เชตน 
ประมวลศบัพทธหรมืออรรถาธริบายพระคบัมภทรธใหมต) นอกจากนทรครริสตจบักรยรุคตผู้นยบังตผู้องเผชริญกบับการ
ตตอตผู้านของพวกยริวและคนตตางชาตริททที่คอยจผู้องจบับผริดดผู้วย

ดบังนบัรน ในชตวงสองอายรุคนดบังกลตาว พระวริญญาณบรริสรุทธริธ จถึงทรงประทานของประทาน
ตตางๆทนที่อยถูม่ชบัที่วคราวแกตครริสตจบักรยรุคตผู้นจนกวตาพระคบัมภทรธใหมตจะเสรป็จสมบผรณธ เปาโลจะออกความ
เหป็นเกทที่ยวกบับเรมืที่องนทร ใน 13:8-10 ของประทานทนที่อยถูม่ชบัที่วคราวเหลตานทรของพระวริญญาณถผกประทานใหผู้



เพมืที่อใหผู้ความเขผู้าใจททที่ลถึกซถึร งแกตครริสตจบักรททที่ก ทาลบังเตริบโต ของประทานบางอยตางกป็ถผกประทานใหผู้
เพมืที่อใหผู้การรบับรองความแทผู้จรริงของครริสตจบักรในรผปของหมายสทาคบัญและการอบัศจรรยธตตางๆ 
สรุดทผู้ายแลผู้วของประทานอยตางหนถึที่ง (และเปป็นของประทานททที่ตรงกบันขผู้ามดผู้วย) กป็ถผกประทานใหผู้
เพมืที่อเปป็นหมายสทาคบัญททที่เปป็นคทาเตมือนแกตชนชาตริอริสราเอลททที่ดมืรอดถึง (ซถึที่งมทความสบัมพบันธธใกลผู้ชริดกบับ      
ครริสตจบักรยรุคตผู้นผตานทางผผผู้เชมืที่อชาวยริว) ของประทานททที่วตาคมือ การพผดภาษาตตางๆ (และการตทความ
ภาษาตตางๆ)

ดบังททที่เราจะเหป็นชบัดเจนในขผู้อตตอไป การททาตามเนมืรอหนบังของหลายคนในครริสตจบักรททที่เมมือง
โครรินธธไดผู้ททาใหผู้พวกเขาเชมืที่อวตาเสทยงททที่ไพเราะของภาษาตตางๆไดผู้ททาใหผู้เปป็นของประทานททที่เหนมือ
กวตา นอกจากนทรบางคนในครริสตจบักรกป็มทใจโลภอยากไดผู้ของประทานนทรดผู้วยเพราะเหป็นวตาสทาคบัญ
กวตา ดบังนบัรนจถึงเกริดความแตกแยกและความขบัดแยผู้งภายในครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธเพริ ที่มขถึรนไปอทก 
ในบรริบทททที่ชวนสบับสนนทร เองททที่เปาโลพยายามททที่จะนทาความเปป็นระเบทยบมาสผตความไรผู้ซถึที่งระเบทยบ

ทตานเรริที่มตผู้นโดยกลตาววตา “การสทาแดงของพระวริญญาณนบัรนมทแกตทรุกคนเพมืที่อประโยชนธรตวม
กบัน” สทาหรบับแตตละสตวนของพระกายของพระครริสตธททที่เมมืองโครรินธธและครริสตจบักรอมืที่นๆในยรุคนบัรน 
พระวริญญาณบรริสรุทธริธ ไดผู้ทรงประทานของประทานฝตายวริญญาณตตางๆอบันเปป็นการสทาแดงตบัวพระ
องคธเอง ในขผู้อความตตอไปนทรมทการเอตยถถึงของประทานเกผู้าชนริด ของประทานอมืที่นๆจะถผกเอตยถถึงใน
ขผู้อ 28

1 คร 12:8 เปาโลจถึงเอตยถถึงของประทานตตางๆททที่อยผตชบั ที่วคราวของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  
ดผู้วยพระวริญญาณทรงโปรดประทานใหผู้คนหนซซึ่งมรีถผู้อยคชาประกอบดผู้วยสตริปอัญญา ‘ถผู้อยคทา
ประกอบดผู้วยสตริปบัญญา’ คมือของประทานททที่เปป็นสตริปบัญญาแบบเหนมือธรรมชาตริททที่ทรงประทานใหผู้
แกตบางคนในครริสตจบักรเพมืที่อททาการตบัดสรินใจอยตางถผกตผู้องและใหผู้คทาปรถึกษาอบันเหมาะสม ถถึงแมผู้วตา
จนถถึงทรุกวบันนทรพระเจผู้าทรงประทานสตริปบัญญาทบั ที่วๆไปใหผู้แกตเรา (ยากอบ 1:5) และตลอดสมบัยพระ
คบัมภทรธเดริมกป็มทสตริปบัญญาแบบของพระเจผู้าอยผ ตกป็ตาม แตตพระเจผู้ากป็ทรงประทานสตริปบัญญาแบบพริเศษ
ใหผู้แกตบางคนในครริสตจบักรยรุคตผู้น นบั ที่นคมือ (1) ของประทานหรมือถผู้อยคทาททที่ประกอบดผู้วยสตริปบัญญา 



จากนบัรน (2) และใหผู้อรีกคนหนซซึ่งมรีถผู้อยคชาออันประกอบดผู้วยความรผผู้ แตยู่เปป็นโดยพระวริญญาณองคต์
เดรียวกอัน ในแบบเดทยวกบันพระเจผู้าโดยทางพระวริญญาณของพระองคธไดผู้ทรงประทานใหผู้บางคนมท
ความรผผู้แบบพริเศษและเหนมือธรรมชาตริ ความรผผู้นทร เองจะถผกเปริดเผยในพระคบัมภทรธใหมตททที่เสรป็จ
สมบผรณธในเวลาตตอมา พระเจผู้าไดผู้ทรงอรุดชตองโหวตในเรมืที่องความรผผู้ของพวกเขาเกทที่ยวกบับหลบักศาสน
ศาสตรธพระคบัมภทรธใหมตในระหวตางนบัรนผตานทางของประทานนทร

1 คร 12:9 (3) และใหผู้อรีกคนหนซซึ่งมรีความเชมืซึ่อ แตยู่เปป็นโดยพระวริญญาณองคต์เดรียวกอัน 
ความเชมืที่อมทพมืรนฐานอยผตบนพระสบัญญาตตางๆในพระวจนะของพระเจผู้า เพราะเหตรุททที่พระคบัมภทรธใหมต
ในตอนนบัรนยบังไมตเสรป็จสมบผรณธ ความเชมืที่อททที่เตป็มเปทที่ยมจะเกริดขถึรนไดผู้กป็โดยของประทานพริเศษคมือ พระ
วริญญาณบรริสรุทธริธ ในตอนนบัรน พระเจผู้าทรงประทานความเชมืที่อแบบพริเศษใหผู้แกตบางคนในครริสตจบักร 
นอกจากนทร  (4) และใหผู้อรีกคนหนซซึ่งมรีความสามารถรอักษาคนปยู่วยไดผู้ แตยู่เปป็นโดยพระวริญญาณองคต์
เดรียวกอัน เหป็นไดผู้ชบัดวตาเปาโลบางครบัร งกป็ใชผู้ของประทานนทร  ดผ กริจการ 28:8-9 เหป็นไดผู้ชบัดวตาของ
ประทานนทรมทไวผู้เพมืที่อรบับรองสริทธริอทานาจและพระพรของพระเจผู้าททที่ประทานใหผู้แกตครริสตจบักรททที่ก ทาลบัง
เตริบโต

1 คร 12:10 และใหผู้อรีกคนหนซซึ่งทชาการออัศจรรยต์ตยู่างๆ และใหผู้อรีกคนหนซซึ่งพยากรณต์ไดผู้ 
และใหผู้อรีกคนหนซซึ่งรผผู้จอักสอังเกตวริญญาณตยู่างๆ และใหผู้อรีกคนหนซซึ่งพ ผดภาษาตยู่างๆ และใหผู้อรีกคนหนซซึ่ง
แปลภาษานอัทั้นๆไดผู้ (5) และใหผู้อทกคนหนถึที่งทชาการออัศจรรยต์ตยู่างๆ ในแบบเดทยวกบับการรบักษาโรคดผู้าน
บน บางคนกป็ไดผู้รบับของประทานชบั ที่วคราวของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ เพมืที่อกระททาการอริทธริฤทธริธ ตตางๆ 
คทาททที่แปลวตา การออัศจรรยต์ตยู่างๆ (ดถูนามริส) ซถึที่งมทความหมายตรงตบัววตา ‘พลบัง’ (ในกรณทนทรคมือฤทธริธ เดช
ททที่อบัศจรรยธตตางๆ)

สทาหรบับคนอมืที่นๆพระองคธยบังทรงประทาน (6) ของประทานแหตงการพยากรณธ์ การ
พยากรณธในความหมายของพระคบัมภทรธใหมตอาจหมายถถึงการเทศนากป็ไดผู้ อยตางไรกป็ตาม เหป็นไดผู้ชบัด
วตานทที่เปป็นของประทานหนถึที่งททที่เหนมือธรรมชาตริของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ซถึที่งบางคนไดผู้รบับเพมืที่อ
สามารถกลตาวลตวงหนผู้าถถึงอนาคตไดผู้ (นตาจะในบรริบทของอวสานกาล) ดผเหมมือนวตาพระวริญญาณ



บรริสรุทธริธ จะไมตทรงอนรุญาตใหผู้มทการททาใหผู้ของประทานดบังกลตาวกลายเปป็นแคตการเปป็นหมอดผทบั ที่วๆ
ไป แตตบางคนไดผู้รบับของประทานเปป็นความสามารถททที่จะเทศนาถถึงความจรริงในยรุคสรุดทผู้ายตตางๆ 
เชตน การรบับขถึรน, ยรุคแหตงความทรุกขเวทนาใหญตยริที่ง และความจรริงอมืที่นๆซถึที่งจะถผกกลตาวถถึงอยตางเตป็มททที่
ในพระคบัมภทรธใหมตททที่เสรป็จสมบผรณธ นอกจากนทร เรายบังเหป็นถถึงการเทศนาททที่พระวริญญาณทรงนทาดผู้วย

(7) บางคนกป็ไดผู้รบับ “การรผผู้จบักสบังเกตวริญญาณตตางๆ” อบัครทผตยอหธนจะเขทยนในภายหลบังวตา 
“ทตานททที่รบักทบัรงหลาย อยตาเชมืที่อวริญญาณเสทยทรุกๆวริญญาณ แตตจงพริสผจนธวริญญาณเหลตานบัรนวตามาจาก
พระเจผู้าหรมือไมต เพราะวตามทผผผู้พยากรณธเทป็จเปป็นอบันมากออกเททที่ยวไปในโลก” พระคบัมภทรธใหมตททที่เสรป็จ
สมบผรณธจะใหผู้บรรทบัดฐานในการทดสอบลมปากแหตงคทาสอนตตางๆรวมถถึงคนเหลตานบัรนททที่สอนดผู้วย
ในตอนททที่ยบังไมตมทพระคบัมภทรธใหมตททที่เสรป็จสมบผรณธ พระเจผู้ากป็ไดผู้ทรงประทานใหผู้บางคนสามารถ
สบังเกตหรมือตบัดสรินคนเหลตานบัรนททที่มาจากพระเจผู้าและคนเหลตานบัรนททที่ไมตไดผู้มาจากพระเจผู้า

(8) บางคนกป็ไดผู้รบับความสามารถในการ “พผดภาษาชนริดตยู่างๆ” คทาททที่แปลวตา ภาษา (โกลซ
ซา) มทความหมายตรงตบัววตา “ภาษาททที่ใชผู้โดยคนกลรุตมหนถึที่งซถึที่งแตกตตางภาษาของชนชาตริอมืที่นๆ” 
(Thayers Greek Lexicon) นอกจากนทร  คทาททที่แปลวตา ชนริด (เกะนอส) หมายถถึงชนเผตา ชนชาตริ หรมือ
เชมืรอชาตริตตางๆ วลทนทรแปลตรงตบัวไดผู้วตา ‘ภาษาอมืที่นๆของประชาชาตริตตางๆ’ เราเหป็นถถึงความหมายนทร ไดผู้
ชบัดในกริจการ 2:8 ททที่บรรดาพยานจากตตางชาตริเมมืที่อไดผู้ยรินสริที่งททที่เหลตาอบัครทผตพผดกป็รผู้องขถึรนวตา “เหตรุไฉน
เราทรุกคนไดผู้ยรินเขาพผดภาษาของบผู้านเกริดเมมืองนอนของเรา” ในขผู้อนบัรนลผกาบบันทถึกวตามทสริบเจป็ดเชมืรอ
ชาตริและสริบเจป็ดภาษาททที่พผดโดยพวกสาวกในวบันเพป็นเทคอสตธ ของประทานในการพผดภาษาตตางๆ
คมือ ความสามารถในการพผดภาษาประจทาชาตริททที่ผผผู้พผดไมตรผผู้จบัก จรุดประสงคธของของประทานนทรกป็คมือ 
เพมืที่อเปป็นหมายสทาคบัญซถึที่งเปป็นคทาเตมือนถถึงชนชาตริอริสราเอลททที่ไมตยอมกลบับใจใหมต ดผคทาอธริบายเพริที่มเตริม
ไดผู้ใน 14:21-22

(9) ททที่มาพรผู้อมกบับของประทานในการพผดภาษาตตางๆคมือ “การแปลภาษาตตางๆ” คทาททที่แปล
วตา การแปล (เฮก็รเมนริอา) มทความหมายตรงตบัววตา ‘แปลสริที่งททที่พผดออกมาหรมือเขทยนออกมาในภาษา
ตตางประเทศใหผู้กลายเปป็นภาษาถริที่น’ กลตาวอทกนบัยหนถึที่ง ความหมายกป็คมือการแปลภาษาตตางประเทศ



ใหผู้กลายเปป็นภาษาทบั ที่วไปนบัที่นเอง ตามททที่ 14:28 ไดผู้กลตาวไวผู้ การแปลภาษาเปป็นขผู้อก ทาหนดททที่มาพรผู้อม
กบับการพผดภาษาตตางๆ ดบังนบัรนคนททที่มทของประทานนทรตผู้องแปลจากภาษาตตางประเทศททที่คนพผดออกมา
ใหผู้กลายเปป็นภาษาทบั ที่วไป เชตนเดทยวกบับของประทานอมืที่นๆของประทานนทร เปป็นการกระททาอบัน
อบัศจรรยธของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ

ของประทานเหลตานทร รวมกบันเปป็นของประทานพริเศษบางอยตางททที่อยผตชบั ที่วคราวของพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธ ตามททที่เปาโลไดผู้นริยามไวผู้ ตามททที่ 13:8-10 ไดผู้กลตาวไวผู้ ของประทานเหลตานทร จะคตอยๆ
หายไปเมมืที่อพระคบัมภทรธใหมตถผกเขทยนเสรป็จสมบผรณธ

1 คร 12:11 ประเดป็นสทาคบัญกวตาททที่เปาโลตผู้องการจะพผดถถึงกป็คมือวตา สริซึ่งสารพอัดเหลยู่านรีทั้ 
พระวริญญาณองคต์เดรียวกอันทรงบอันดาลและประทานแกยู่แตยู่ละคนตามชอบพระทอัยพระองคต์ ความ
หมายกป็คมือ ของประทานเหลตานทรทบัรงหมดเปป็นมาโดยพระวริญญาณองคธเดทยวกบันผผผู้ก ทาลบังแจกจตายใหผู้
แตตละคนตามลสาดบับ (อริดริออส จากคทาวตา severally ในฉบบับคริงเจมสธ) ตามททที่พระองคธทรงประสงคธ 
ของประทานเหลตานทรทบัรงหมดมาจากพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ผผผู้ทรงแจกจตายใหผู้แกตพวกเขาตามพระ
ประสงคธของพระองคธ ไมตมทของประทานสบักอยตางททที่มทใหผู้แกตคนทรุกคนและไมตมทของประทานใดเลย
ททที่จะไดผู้มาโดยการเสาะแสวงหา ของประทานเหลตานทรถผกประทานใหผู้ตามพระประสงคธททที่ควบครุม
ของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ

1 คร 12:12 มทความขบัดแยผู้งเกริดขถึรนภายในครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธอยตางแนตนอนซถึที่ง
เกทที่ยวขผู้องกบับของประทานตตางๆททที่อยผตชบั ที่วคราวของพระวริญญาณ เปาโลตผู้องการชทร ใหผู้เหป็นวตาแมผู้
รตางกายจะเปป็นกายเดทยวแตตกป็มทหลายอวบัยวะ พระกายของพระครริสตธกป็เปป็นเชตนนบัรน สมาชริกแตตละ
คนในพระกายนทรมทหนผู้าททที่เปป็นของตบัวเอง

ทตานจถึงเขทยนวตา ถซงกายนอัทั้นเปป็นกายเดรียว กป็ยอังมรีอวอัยวะหลายสยู่วน และบรรดาอวอัยวะตยู่างๆ
ของกายเดรียวนอัทั้นแมผู้จะมรีหลายสยู่วนกป็ยอังเปป็นกายเดรียวกอันฉอันใด พระครริสตต์กป็ทรงเปป็นฉอันนอัทั้น คทาททที่
แปลวตา อวอัยวะ (เมะลอส) หมายถถึงอวบัยวะตตางๆหรมือสตวนประกอบของรตางกาย ถถึงแมผู้วตาอวบัยวะ



ตตางๆในรตางกายมนรุษยธจะมทความหลากหลาย แตตพวกมบันกป็ททางานรตวมกบันอยตางนตาทถึที่ง เปาโลจถึง
ประยรุกตธใชผู้ภาพเปรทยบนทรกบับพระกายของพระครริสตธ

บรริบทททที่อยผตตริดกบันบตงชทรถถึงครริสตจบักรทผู้องถริที่นในเมมืองโครรินธธ อยตางไรกป็ตามในขผู้อตตอไปกป็
เปป็นหนถึที่งในไมตกทที่แหตงในพระคบัมภทรธใหมตททที่อผู้างอริงถถึงพระกายของพระครริสตธในแบบรวมๆ ถถึงแมผู้จะ
มทพระกาย (ททที่เปป็นสากล) อยตางททที่วตาจรริงๆกป็ตาม แตตนบัที่นกป็ไมตเคยรวมตบัวกบันและจะไมตรวมตบัวกบัน
จนกวตาจะอยผตรตวมกบันในสวรรคธสบักวบันหนถึที่ง ในยรุคนทรซถึที่งก ทาลบังถผกสมทบเขผู้ามาเรมืที่อยๆ อยตางไรกป็ตาม
บรริบทของบทนทรกป็อยผตในความหมายของการรวมตบัวของผผผู้เชมืที่อในทผู้องถริที่นหนถึที่งๆ คมือ ครริสตจบักรททที่
เมมืองโครรินธธนบัที่นเอง เปาโลกทาลบังพยายามดถึงครริสตจบักรททที่แตกแยกกบันเองและททาตามเนมืรอหนบังแหตงนทร
กลบับมาสผตความเปป็นอบันหนถึที่งอบันเดทยวกบัน

1 คร 12:13 เพมืที่อจรุดประสงคธนทร เอง เปาโลจถึงใชผู้ภาพประกอบฝตายวริญญาณซถึที่งครริสตจบักร
ททที่เมมืองโครรินธธเขผู้าใจดทกวตาครริสตจบักรหลายแหตงในปบัจจรุบบันเสทยอทก ภาพประกอบททที่วตาคมือ บบัพตริศมา
โดยพระวริญญาณ ทตานกลตาววตาเพราะวยู่าถซงเราจะเปป็นพวกยริวหรมือพวกตยู่างชาตริ เปป็นทาสหรมือมริใชยู่
ทาสกป็ตาม เราทอัทั้งหลายไดผู้รอับบอัพตริศมาโดยพระวริญญาณองคต์เดรียวเขผู้าเปป็นกายออันเดรียวกอัน และ
พระวริญญาณองคต์เดรียวกอันนอัทั้นซาบซยู่านอยผยู่ ความจรริงททที่สทาคบัญหลายประการสมควรไดผู้รบับการ
อธริบาย

(1) ประการแรก เปาโลกลตาววตาผผผู้เชมืที่อทสุกคนไดผู้รบับบบัพตริศมาเขว้าในกายเดทยวกบันแลผู้ว ไมตใชต
แคตบางคนหรมือคนสตวนใหญตแตตทรุกคน นทที่สมืที่อวตาทรุกคนททที่ไดผู้รบับความรอดแลผู้วกป็ไดผู้รบับบบัพตริศมาโดย
พระวริญญาณบรริสรุทธริธ แลผู้ว มบันไมตใชตอะไรททที่เราตผู้องเสาะแสวงหาหลบังจากเราไดผู้รบับความรอดแลผู้ว 
หรมือเปป็นอะไรททที่บางคนมทและบางคนไมตมท เหป็นไดผู้ชบัดวตา เราทอัทั้งหลายไดผู้รอับบอัพตริศมาโดยพระ
วริญญาณองคต์เดรียวเขผู้าเปป็นกายออันเดรียวกอัน

(2) คทาททที่แปลวตา ไดผู้รอับบอัพตริศมา (บบัพตริดโซ) มทความหมายตรงตบัววตา ‘ถผกจรุตมลง’ ดบังนบัรน ผผผู้
เชมืที่อทสุกคนจถึงถผกจรุตมลงในกายเดทยวกบันแลผู้ว ขผู้อกตอนหนผู้านบัรนบอกชบัดเจนวตานทที่คมือพระกายของพระ
ครริสตธ เราไมตเหป็นถถึงบบัพตริศมาโดยนทราเพราะผผผู้เชมืที่อทสุกคนไดผู้รบับบบัพตริศมาแบบนบัรนไปแลผู้ว คทากรริยาอยผต



ในรผปอดทตกาลและประธานเปป็นผผผู้ถผกกระททา ความหมายตามตบัวอบักษรจถึงเปป็น ‘เพราะโดยพระ
วริญญาณองคธเดทยวกบันเราทรุกคนไดผู้รบับบบัพตริศมาเขผู้าในกายเดทยวก บันแลผู้ว’

(3) คทาททที่แปลวตา เขผู้าเปป็น (เอะอริส) หมายความวตา ‘เขผู้าใน’ เราไมตไดผู้รบับบบัพตริศมาเขว้าในพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธ  แตตเราไดผู้รบับบบัพตริศมาโดยพระองคธเขผู้าในพระกายของพระครริสตธ์ตตางหาก 
ขผู้อความนทร เปป็นจรริงไมตวตาจะเปป็นยริว คนตตางชาตริ หรมือผผผู้เชมืที่อททที่เปป็นใครกป็ตาม พระวริญญาณองคต์
เดรียวกอันนอัทั้นซาบซยู่านอยผยู่

เปาโลใชผู้ภาพเปรทยบงตายๆ วลทนทรแปลไดผู้วตา ‘เราไดผู้ดมืที่มพระวริญญาณองคธเดทยวกบันแลผู้ว’ อทก
ครบัร งททที่ประเดป็นนบัรนชบัดเจน ผผผู้เชมืที่อทสุกคนไดผู้ดมืที่มพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ของพระเจผู้าแลผู้ว คนทรุกคนททที่
รอดแลผู้วกป็ไดผู้มทสตวนในพระองคธแลผู้ว ไมตใชตแคตคนททที่มทพระพรททที่สอง คนททที่อธริษฐานจนไดผู้ตามททที่ขอ 
หรมือคนททที่พผดภาษาแปลกๆ

เปาโลตผู้องการจะบอกวตามทความเปป็นอบันหนถึที่งอบันเดทยวกบันของพระวริญญาณในการททที่เราไดผู้
รบับบบัพตริศมาแลผู้วโดยพระองคธเขผู้าในพระกายของพระครริสตธและเราไดผู้รบับการสถริตอยผ ตภายในโดย
พระองคธตอนททที่เราไดผู้รบับความรอด ดบังนบัรนความขบัดแยผู้งและการแบตงพรรคแบตงพวกภายในครริสต
จบักรดผู้วยเรมืที่องททที่วตาใครมทของประทานททที่ดทททที่สรุดจถึงไมตมทเหตรุผลเอาเสทยเลย ของประทานหนถึที่งไมตไดผู้ดท
ไปกวตาของประทานอทกอยตางหนถึที่ง

1 คร 12:14-16 เพราะวยู่ารยู่างกายมริไดผู้ประกอบดผู้วยอวอัยวะเดรียวแตยู่ดผู้วยหลาย
อวอัยวะ 15 ถผู้าเทผู้าจะพผดวยู่า "เพราะขผู้าพเจผู้ามริไดผู้เปป็นมมือ ขผู้าพเจผู้าจซงไมยู่ไดผู้เปป็นอวอัยวะของรยู่างกาย
นอัทั้น" เทผู้าจะไมยู่เปป็นอวอัยวะของรยู่างกายเพราะเหตสนอัทั้นหรมือ 16 และถผู้าหผจะพผดวยู่า "เพราะขผู้าพเจผู้า
มริไดผู้เปป็นตา ขผู้าพเจผู้าจซงมริไดผู้เปป็นอวอัยวะของรยู่างกายนอัทั้น" หผจะไมยู่เปป็นอวอัยวะของรยู่างกายเพราะเหตส
นอัทั้นหรมือ

ภาพเปรทยบของรตางกายมนรุษยธแสดงถถึงครริสตจบักรและสมาชริกของครริสตจบักร “เพราะวตา
รตางกายมริไดผู้ประกอบดผู้วยอวบัยวะเดทยวแตตดผู้วยหลายอวบัยวะ” แนตนอนททที่รตางกายมนรุษยธมทมากกวตา
หนถึที่งสตวน “ถผู้าเทผู้าจะพผดวตา "เพราะขผู้าพเจผู้ามริไดผู้เปป็นมมือ ขผู้าพเจผู้าจถึงไมตไดผู้เปป็นอวบัยวะของรตางกาย



นบัรน" เทผู้าจะไมตเปป็นอวบัยวะของรตางกายเพราะเหตรุนบัรนหรมือ” ความโงตเขลาของสถานการณธดบังกลตาว
นบัรนชบัดเจนอยผตแลผู้ว กระนบัรนเรากป็อนรุมานไดผู้วตาบางคนในครริสตจบักรก ทาลบังถกเถทยงกบันเกทที่ยวกบับของ
ประทานฝตายวริญญาณตตางๆ การคริดหรมือการพผดวตาอวบัยวะหนถึที่งเปป็นเอกเทศจากรตางกายกป็ไมตไดผู้
เปลทที่ยนแปลงขผู้อเทป็จจรริงดบังกลตาว เหตรุผลสนบับสนรุนแบบเดทยวกบันกป็ใชผู้ไดผู้กบับหผและตา บางคนคริดวตา
 ‘ของประทาน’ ของตบัวเองมทความสทาคบัญมากเสทยจนพวกเขาคริดวตาตบัวเองเหนมือกวตาคนอมืที่น ของ
ประทานของพวกเขาเปป็นของประทานททที่ทรุกคนควรมท

1 คร 12:17 เปาโลจถึงยกเรมืที่องททที่เหลวไหลขถึรนมา ถผู้าอวอัยวะทอัทั้งหมดในรยู่างกายเปป็นตา 
การไดผู้ยรินจะอยผยู่ทรีซึ่ไหน ถผู้าทอัทั้งรยู่างกายเปป็นหผ การดมกลริซึ่นจะอยผยู่ทรีซึ่ไหน

1 คร 12:18-20 แตยู่บอัดนรีทั้พระเจผู้าไดผู้ทรงตอัทั้งอวอัยวะทสกสยู่วนไวผู้ในรยู่างกายตามชอบ
พระทอัยของพระองคต์ 19 ถผู้าอวอัยวะทอัทั้งหมดเปป็นอวอัยวะเดรียว รยู่างกายจะมรีทรีซึ่ไหน 20 แตยู่บอัดนรีทั้มรี
หลายอวอัยวะแตยู่กป็ยอังเปป็นรยู่างกายเดรียวกอัน

พระเจผู้าทรงออกแบบรผปรตางและหนผู้าททที่ของรตางกายมนรุษยธตามชอบพระทบัยของพระองคธ
ฉบันใด พระองคธกป็ทรงททาแบบเดทยวกบันกบับครริสตจบักรฉบันนบัรน รตางกายของแตตละคนมทอวบัยวะตตางๆ
ฉบันใด ครริสตจบักรกป็มทของประทานฝตายวริญญาณตตางๆททที่อยผตชบั ที่วคราวฉบันนบัรน กระนบัรนรตางกายนบัรนกป็เปป็น
รตางกายเดทยว

1 คร 12:21-22 ทตานใชผู้ภาพเปรทยบตตอไป และตาจะวยู่าแกยู่มมือวยู่า "ขผู้าพเจผู้าไมยู่
ตผู้องการเจผู้า" กป็ไมยู่ไดผู้ หรมือศรีรษะจะวยู่าแกยู่เทผู้าวยู่า "ขผู้าพเจผู้าไมยู่ตผู้องการเจผู้า" กป็ไมยู่ไดผู้ เราเหป็นถถึงความ
โงตเขลาอยตางชบัดเจน กระนบัรนบางคนในครริสตจบักรกป็มทความคริดเชตนนบัรน 22 แตยู่ยริซึ่งกวยู่านรีทั้อวอัยวะของ
รยู่างกายทรีซึ่เราเหป็นวยู่าอยู่อนแอ เรากป็ขาดเสรียไมยู่ไดผู้ ความจรริงกป็คมือ อวบัยวะบางสตวนของรตางกายททที่ดผไมต
สวยงามกป็เปป็นสริที่งจทาเปป็น คทาททที่แปลวตา อยู่อนแอ (อาสเธะเมส) มบักแปลวตา ‘อตอนกทาลบัง’ ถถึงแมผู้วตานริรว
เทผู้าของเราอาจดผไมตสวยงานและอตอนแอ แตตนบัที่นกป็สทาคบัญตตอสมดรุลและการเดริน ของประทานหลาย
อยตางของพระวริญญาณกป็เปป็นเชตนนบัรน การรผผู้จบักสบังเกตวริญญาณตตางๆอาจไมตปรากฏเปป็นเสทยงททที่ไดผู้ยริน
ชบัดเจนเหมมือนการพผดภาษาตตางๆ แตตมบันกป็มทความสทาคบัญตตอครริสตจบักร



1 คร 12:23-24 และอวอัยวะของรยู่างกายทรีซึ่เราถมือวยู่ามรีเกรียรตรินผู้อย เรากป็ยอังทชาใหผู้มรี
เกรียรตริยริซึ่งขซทั้น และอวอัยวะทรีซึ่ไมยู่นยู่าดผนอัทั้น เรากป็ทชาใหผู้นยู่าดผยริซึ่งขซทั้น 24 เพราะวยู่าอวอัยวะทรีซึ่นยู่าดผแลผู้ว กป็ไมยู่
จชาเปป็นทรีซึ่จะตผู้องตกแตยู่งอรีก แตยู่พระเจผู้าไดผู้ทรงใหผู้อวอัยวะของรยู่างกายเสมอภาคกอัน ทรงใหผู้อวอัยวะทรีซึ่
ตชซึ่าตผู้อยเปป็นทรีซึ่นอับถมือมากขซทั้น

ทตานชทร ใหผู้เหป็นขผู้อบกพรตองของการใชผู้เหตรุผลของพวกเขาตตอไป และอวบัยวะบางสตวนของ
รตางกายททที่มทความสทาคบัญนผู้อยกวตา (คมือ “มทเกทยรตรินผู้อย”) “เรากป็ยบังททาใหผู้มทเกทยรตริยริที่งขถึรน” นบัที่นคมือในบาง
กรณทแลผู้ว สตวนตตางๆของรตางกายเราททที่ไมตสทาคบัญเทตาไรกป็ไดผู้รบับการใสตใจเปป็นพริเศษ ลองสบังเกต
ใบหนผู้าของเราดผกป็ไดผู้ ผมและใบหนผู้าของเราไดผู้รบับการแตตงแตผู้มดผู้วยเครมืที่องสทาอางมากเปป็นพริเศษ 
ในแบบเดทยวกบัน “อวบัยวะททที่ไมตนตาดผนบัรน เรากป็ททาใหผู้นตาดผยริที่งขถึรน” เรามบักจะปกปริดสตวนททที่ไมตนตาดผของ
รตางกายเราใหผู้นตาดผยริที่งขถึรน ทตานกลตาวถถึงสริที่งททที่ชบัดเจน แตต “เพราะวตาอวบัยวะททที่นตาดผแลผู้ว กป็ไมตจทาเปป็นททที่จะ
ตผู้องตกแตตงอทก”

สตวนตตางๆของรตางกายเราททที่มทความสวยงามอยผ ตแลผู้วเรากป็ไมตตผู้องเนผู้นความสทาคบัญของมบัน
มากขถึรนไปอทก “แตตพระเจผู้าไดผู้ทรงใหผู้อวบัยวะของรตางกายเสมอภาคกบัน ทรงใหผู้อวบัยวะททที่ตทที่าตผู้อยเปป็น
ททที่นบับถมือมากขถึรน” ขผู้อเทป็จจรริงงตายๆกป็คมือวตา พระเจผู้าไดผู้ทรงออกแบบรตางกายมนรุษยธใหผู้อวบัยวะตตางๆททที่
ไมตตผู้องไดผู้รบับการตกแตตงจรริงๆ เชตน อวบัยวะภายในของเรา มทความสทาคบัญมากททที่สรุด ถถึงแมผู้วตาเราอาจ
คริดวตาทรงผมของเรามทความสทาคบัญ แตตมบันกป็เปป็นแคตการตกแตตงเมมืที่อเททยบกบับปอดหรมือตบับของเรา

1 คร 12:25-26 เพมืซึ่อไมยู่ใหผู้มรีการแกยู่งแยยู่งกอันในรยู่างกาย แตยู่ใหผู้อวอัยวะทสกสยู่วนมรีความ
หยู่วงใยซซซึ่งกอันและกอัน 26 ถผู้าอวอัยวะออันหนซซึ่งเจป็บ อวอัยวะทอัทั้งหมดกป็พลอยเจป็บดผู้วย ถผู้าอวอัยวะออันหนซซึ่ง
ไดผู้รอับเกรียรตริ อวอัยวะทอัทั้งหมดกป็พลอยชมืซึ่นชมยรินดรีดผู้วย

เปาโลจถึงกลตาวสรรุปภาพเปรทยบททที่ทตานกลตาวเสทยยมืดยาวนทร  พระเจผู้าไดผู้ทรงออกแบบรตางกาย
ของเรา“เพมืที่อไมตใหผู้มทการแกตงแยตงกบันในรตางกาย” คทาททที่แปลวตา การแกยู่งแยยู่ง (สคริสมา) สามารถมท
ความหมายไดผู้ดผู้วยวตา ‘ความไมตลงรอยกบัน’ ถถึงแมผู้วตาอวบัยวะตตางๆของรตางกายมนรุษยธไมตไดผู้มทบรุคลริก 



แตตเปาโลกป็เขทยนเชตนนบัรนโดยใชผู้ภาพเปรทยบ บรรดาสมาชริกททที่ชอบสรผู้างความแตกแยกในครริสตจบักร
ททที่นบัที่นนตาจะเขผู้าใจประเดป็นของเปาโลดท

แตตพระเจผู้าไดผู้ทรงกทาหนดใหผู้สตวนตตางๆของรตางกายมนรุษยธ “มทความหตวงใยซถึที่งกบันและกบัน” 
รตางกายททางานรตวมกบัน ยกตบัวอยตางเชตน เมมืที่อรตางกายเปป็นแผล ระบบภผมริครุผู้มก บันกป็เรริที่มททางาน นอกจาก
นทร  “ถผู้าอวบัยวะอบันหนถึที่งเจป็บ อวบัยวะทบัรงหมดกป็พลอยเจป็บดผู้วย” สตวนหนถึที่งสตวนใดของรตางกายททที่เปป็น
แผลสามารถททาใหผู้ทบัรงรตางกายเจป็บปตวยไดผู้ ในทางกลบับกบันเมมืที่อสตวนใดของรตางกายไดผู้รบับความ
บรรเทาหรมือความสบาย ทบัรงรตางกายกป็ตอบสนองในทางททที่ดทดผู้วย

1 คร 12:27 เปาโลกลตาวปริดทผู้ายภาพเปรทยบนทร  บอัดนรีทั้ฝยู่ายทยู่านทอัทั้งหลายเปป็นกายของพระ
ครริสตต์ และตยู่างกป็เปป็นอวอัยวะของพระกายนอัทั้น เชตนเดทยวกบับในขผู้อ 12 เปาโลพผดถถึงพระกายของพระ
ครริสตธอทกครบัร ง อยตางไรกป็ตามบรริบทกป็ชทรชบัดวตานทที่หมายถถึงครริสตจบักรทผู้องถริที่นททที่เมมืองโครรินธธ พระกาย
ของพระครริสตธในความหมายททที่ใหญตกวตาจะรวมตบัวกบันสบักวบันในสวรรคธเมมืที่อถถึงการรบับขถึรน ขณะ
เดทยวกบันพระคบัมภทรธใหมตกป็ใหผู้ความสทาคบัญกบับครริสตจบักรทผู้องถริที่นททที่มองเหป็นไดผู้ นทที่แหละคมือพระกาย
ของพระครริสตธในยรุคสมบัยนทร  บางคนอาจโตผู้แยผู้งและกลตาววตาทรรศนะนทร เสนอวตามทหลายพระกาย
ของพระครริสตธ สทาหรบับคทาถามนทร เราขอตอบวตา แมผู้เราพผดถถึงครอบครบัวททที่ขยายออกของเราคมือ ลรุงปผู้า
นผู้าอา ปผตยตาตายาย และลผกหลานของเรา แตตครอบครบัวโดยพมืรนฐานแลผู้วกป็ยบังเปป็นพตอแมตและลผก

ครริสตจบักรกป็เปป็นเชตนนบัรน ถถึงแมผู้วตาจะมทการรวมตบัวกบันของพระกายของพระครริสตธใน
สวรรคธ แตตหนตวยปฐมภผมริของพระกายนบัรนในโลกทรุกวบันนทรกป็คมือ ครริสตจบักรทผู้องถริที่นของพระคบัมภทรธ
ใหมต เหป็นไดผู้ชบัดวตาเปาโลกทาลบังพผดถถึงพระกายททที่เปป็นแบบหลบังนทร  ครริสเตทยนเหลตานทรททที่เมมืองโครรินธธ
เปป็นพระกายของพระครริสตธเมมืที่อพริจารณาถถึงเมมืองโครรินธธแลผู้ว พวกเขาเปป็นสมาชริกของครริสตจบักรททที่
เมมืองนบัรน นทที่ยบังสมืที่อดผู้วยวตา อวบัยวะตตางๆของรตางกายมนรุษยธมทความจทาเปป็นและมทหนผู้าททที่ของมบันเอง
ฉบันใด สมาชริกของครริสตจบักรกป็เปป็นเหมมือนกบันฉบันนบัรน เรมืที่องนทร ยริที่งเปป็นจรริงโดยเฉพาะในบรริบทของ
ของประทานตตางๆททที่อยผตชบั ที่วคราวของพระวริญญาณททที่ทรงประทานใหผู้แกตครริสตจบักรยรุคตผู้น ไมตมทของ
ประทานพริเศษใดททที่มทความสทาคบัญยริที่งไปกวตาของประทานอทกอยตาง



1 คร 12:28 ในครริสตจบักรทผู้องถริที่น (คมือพระกายของพระครริสตธ) พระเจผู้าไดผู้ทรง
ประทานของประทานหลายอยตาง อทกครบัร งททที่สริที่งเหลตานทร เปป็นของประทานททที่อยผตชบั ที่วคราวในยามททที่พระ
คบัมภทรธใหมตยบังไมตเสรป็จสมบผรณธ นอกจากของประทานเกผู้าอยตางททที่กลตาวไปแลผู้วในตอนตผู้นของบทนทร  
เปาโลกป็พผดถถึงของประทานอมืที่นๆอทกตรงนทร  นตาสนใจททที่ไมตมทการพผดถถึงศริษยาภริบาล/ผผผู้อาวรุโส/เจผู้า
อธริการตรงนทร เลย เหตรุผลกป็งตายๆ ของประทานตตางๆมทไวผู้สทาหรบับสมาชริกครริสตจบักรทบั ที่วๆไป พวกมบัน
มทไวผู้เพมืที่อชตวยเหลมือในงานรบับใชผู้ซถึที่งนทาโดยศริษยาภริบาล/ผผผู้อาวรุโส/เจผู้าอธริการ

เปาโลจถึงกลตาวตตอไปวตา และพระเจผู้าไดผู้ทรงโปรดตอัทั้งบางคนไวผู้ในครริสตจอักร คมือหนซซึ่งออัคร
ทผต สองผผผู้พยากรณต์ สามครผบาอาจารยต์ แลผู้วตยู่อจากนอัทั้นกป็มรีการออัศจรรยต์ ของประทานในการรอักษา
โรค การชยู่วยเหลมือ การครอบครอง การพผดภาษาตยู่างๆ เหป็นไดผู้ชบัดจาก 13:8-10 วตาการพผดภาษา
ตตางๆและการพยากรณธจะเสมืที่อมสผญไป นอกจากนทร เรายบังทราบดผู้วยวตาตทาแหนตงอบัครทผตสริรนสรุดลง
เมมืที่ออบัครทผตคนสรุดทผู้ายเสทยชทวริต ไมตมทอะไรบตงชทร เลยวตาของประทานบางอยตางจะคงอยผตตตอไปขณะททที่
ของประทานบางอยตางจะสริรนสรุดลง ของประทานทสุกอยม่างจะมทวบันเสมืที่อมสผญไปเมมืที่อสริที่งททที่สมบผรณธมา
ถถึง นบัที่นคมือ พระคบัมภทรธใหมต

นอกจากของประทานเหลตานบัรนททที่เอตยถถึงไปแลผู้วในตอนตผู้นของบทนทร  เปาโลยบังเอตยถถึง “อบัคร
ทผต, การชตวยเหลมือ, การครอบครอง” ดผู้วย อบัครทผตหมายถถึง คนททที่พระครริสตธทรงใชผู้ไป ซถึที่งคนๆนบัรน
เปป็นพยานถถึงการฟมืร นคมืนพระชนมธของพระองคธ ของประทานททที่เปป็นการชม่วยเหลมือหมายถถึงงานชตวย
เหลมือทบั ที่วๆไปในงานรบับใชผู้ การครอบครองคมือความสามารถในการบรริหารจบัดการตตางๆ อทกครบัร งททที่
วลท “ภาษาตตางๆ” แปลไดผู้วตา ‘ภาษาของชนชาตริตตางๆ’ คทาททที่แปลวตา ตยู่างๆ (เกะนอส) เปป็นคทาเดทยว
กบับททที่แปลวตา ชนริด ในขผู้อ 10 ดผคทาอธริบายในขผู้อนบัรน

1 คร 12:29-30 เปาโลตผู้องการจะบอกวตา มทของประทานฝตายวริญญาณททที่อยผ ตชบั ที่วคราว
หลายอยตางในครริสตจบักรยรุคตผู้นเชตนเดทยวกบับททที่รตางกายมนรุษยธมทหลายอวบัยวะ อวบัยวะแตตละสตวน
มทหนผู้าททที่อบันเปป็นประโยชนธและถผกออกแบบโดยพระเจผู้า ดบังนบัรนไมตมทของประทานใดททที่สทาคบัญกวตา
ของประทานอมืที่น เปาโลจถึงถามวตา ทสกคนเปป็นออัครทผตหรมือ ทสกคนเปป็นผผผู้พยากรณต์หรมือ ทสกคนเปป็น



ครผบาอาจารยต์หรมือ ทสกคนกระทชาการออัศจรรยต์หรมือ 30 ทสกคนไดผู้รอับของประทานใหผู้รอักษาโรคหรมือ 
ทสกคนพผดภาษาตยู่างๆหรมือ ทสกคนแปลไดผู้หรมือ ทรุกคทาถามลผู้วนมทคทาตอบชบัดเจนอยผตแลผู้ว แนตนอนททที่
ไมตมทใครททที่มทของประทานเหลตานทรทรุกอยตาง และไมตมทของประทานใดททที่สทาคบัญไปกวตาของประทาน
อทกอยตางดผู้วย

1 คร 12:31 แตยู่ทยู่านทอัทั้งหลายจงกระตมือรมือรผู้นอยยู่างจรริงจอังบรรดาของประทานออันดรี
ทรีซึ่สสดนอัทั้น และขผู้าพเจผู้ายอังคงแสดงทางทรีซึ่ยอดเยรีซึ่ยมกวยู่าแกยู่ทยู่านทอัทั้งหลาย ไมตมทมตริเปป็นเอกฉบันทธเกทที่ยว
กบับรผปกาลของคทากรริยาททที่แปลวตา กระตมือรมือรผู้น พระคบัมภทรธฉบบับคริงเจมสธใหผู้คทานทร อยผตในรผปของคทาสบัที่ง 
อยตางไรกป็ตามการผบันคทานทรกป็คลผู้ายกบับประโยคบอกเลตา ซถึที่งดผจะเขผู้ากบับบรริบทโดยรวมมากกวตา ดบัง
นบัรนวลทแรกของขผู้อ 31 จถึงแปลไดผู้วตา ‘แตตทตานทบัรงหลายกระตมือรมือรผู้นอยตางจรริงจบังบรรดาของ
ประทานอบันดทททที่สรุดนบัรน’ นบัที่นเปป็นปบัญหาในตอนนบัรนจรริงๆ ดบังจะเหป็นชบัดเจนในบทททที่ 14 การพผด
ภาษาตตางๆถผกมองวตาเปป็นหนถึที่งในของประทานอบันดทททที่สรุด ซถึที่งไดผู้ยรินเปป็นเสทยงชบัดเจนและดผลถึกลบับดท
ดผู้วย ดบังนบัรนสมาชริกททที่ชอบททาตามเนมืรอหนบังในครริสตจบักรจถึงมทใจโลภอยากไดผู้สริที่งททที่พวกเขาคริดวตาเปป็น
ของประทานททที่ดทททที่สรุด มทบางคนททที่มทใจรริษยาตามเนมืรอหนบังททที่จะไดผู้มาซถึที่งสริที่งททที่พวกเขาคริดวตาเปป็นของ
ประทานททที่ดทททที่สรุดและโดดเดตนททที่สรุด

คทาแนะนทาของเปาโลนบัรนงตายๆ “และขผู้าพเจผู้ายบังคงแสดงทางททที่ยอดเยทที่ยมกวตาแกตทตานทบัรง
หลาย” สริที่งนทร จะถผกเปริดเผยในบทตตอไป มบันคมือความรบัก แทนททที่จะไขวตควผู้าใหผู้ไดผู้มาซถึที่งสริที่งททที่พวกเขา
มองวตาเปป็นสริที่งททที่ดทททที่สรุด เปาโลกลตาววตาททาไมพวกทตานถถึงไมตรบักซถึที่งกบันและกบัน แทนททที่จะพยายาม
ขวนขวายใหผู้ไดผู้มา ททาไมพวกทตานถถึงไมตเสทยสละตบัวเอง บทททที่สริบสามทบัรงบทพผดถถึงใจความหลบักนทร
โดยเฉพาะอยตางยริที่งในบรริบทของของประทานฝตายวริญญาณตตางๆททที่อยผตชบั ที่วคราว

*****

ภนำพรวมของ 1 โครรินธธ 13: อบัครทถูตเปาโลพถูดถถึงการใชว้ของประทานฝม่ายวริญญาณตม่างๆทนที่
อยถูม่ชบัที่วคราวทนที่ครริสตจบักรในเมมืองโครรินธธ์อยม่างผริดๆตม่อไป ดบังทนที่กลม่าวไวว้ในบททนที่แลว้ว มนการโลภ
อยากไดว้สริที่งทนที่ถถูกมองวม่าเปก็นของประทานทนที่ดนทนที่สสุด ทางทนที่ยอดเยนที่ยมกวม่าซถึที่งจะถถูกนสาเสนอตม่อไปนนนี้



คมือ การมนความรบักแบบอากาเป เปาโลจถึงปริดทว้ายบทนนนี้โดยการกลม่าววม่าเมมืที่อพระคบัมภนรธ์ใหมม่เสรก็จ
สมบถูรณธ์ ของประทานทนที่อยถูม่ชบัที่วคราวกก็จะคม่อยๆสถูญสรินี้นไป  

1 คร 13:1 กตอนจะแสดงใหผู้พวกเขาเหป็นทางททที่ยอดเยทที่ยมกวตา เปาโลไดผู้ปผพมืรนกตอน ทตาน
กลตาววตา แมผู้ขผู้าพเจผู้าพผดภาษาของมนสษยต์กป็ดรี และภาษาของทผตสวรรคต์กป็ดรี แตยู่ไมยู่มรีความรอัก ขผู้าพเจผู้า
เปป็นเหมมือนฆผู้องหรมือฉาบทรีซึ่กชาลอังสยู่งเสรียง บางคนพยายามเสนอประเดป็นเกทที่ยวกบับการพผดภาษาของ
ทผตสวรรคธโดยอผู้างวตานทที่คมือ ‘ของประทานในการพผดภาษาตตางๆ’ อยตางไรกป็ตามไมตมทขผู้อพระคบัมภทรธ
ททที่อมืที่นอทกททที่สนบับสนรุนทรรศนะนทร  แถมบรริบทกป็ไมตสนบับสนรุนอทกตตางหาก ในทางกลบับกบันบรริบทกลบับ
เสนอสริที่งททที่ตรงขผู้ามกบับสริที่งททที่ทตานกทาลบังกลตาว จรริงๆแลผู้วทตานกทาลบังกลตาววตา ‘ถถึงแมผู้วตาขผู้าพเจผู้าพผดไดผู้
เหมมือนทผตสวรรคธและไมตมทความรบัก ฯลฯ’ ประเดป็นของบทนทรคมือการมรุตงเนผู้นททที่ความรบักมากกวตาททที่
จะมรุตงเนผู้นททที่ภาษาตตางๆ เราอาจเหป็นถถึงของประทานในการพผดภาษาตตางๆดผู้วย แตตการพผดถถึงทผต
สวรรคธนตาจะเปป็นแคตการเนผู้นเพริที่มเตริมเพมืที่อททาใหผู้ประเดป็นททที่ทตานกทาลบังเสนอแตกตตางกบันมากยริที่งขถึรน

ตลอดทบัรงบทนทร  เปาโลจะใชผู้คทาททที่แปลวตา ความรอัก ซถึที่งแปลมาจากคทาวตา อากาเป ซถึที่งเปป็น
ความรบักฝตายวริญญาณในระดบับททที่สผงททที่สรุดซถึที่งในความรบักแบบนทรคนๆหนถึที่งยอมเสทยสละตบัวเองเพมืที่ออทก
คนไดผู้

ทตานใชผู้ภาพเปรทยบของ “ฆผู้องหรมือฉาบททที่ก ทาลบังสตงเสทยง” เปาโลนตาจะอผู้างอริงถถึงภาพของ
ตลาดนบัดของชาวตะวบันออกททที่ทตานครุผู้นเคยดท พวกพตอคผู้าจะจผู้างนบักดนตรทมาเลตนเครมืที่องดนตรททอง
เหลมืองและฉาบเลป็กๆเปป็น ‘ดนตรทประกอบ’ ในตลาดดบังกลตาว ซถึที่งชตวยสรผู้างบรรยากาศของงาน
เทศกาลในการดถึงดผดคนททที่มาจบับจตายซมืรอของ แตตมบันกป็เปป็นภาพของการพาณริชยธนริยมและพวกพตอคผู้า
หาบเรตดผู้วย เปาโลตผู้องการจะบอกวตาเมมืที่อไมตมทความรบัก สริที่งททที่เราพผดกป็ไมตไดผู้มทความนตาเชมืที่อถมือมากไป
กวตาพวกพตอคผู้าหาบเรตในตลาดนบัดททที่จผู้างนบักดนตรทมาเลตนเพลงประกอบเลย การขาดความรบักดบัง
กลตาวในครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธกป็ปรากฏชบัดเจน



1 คร 13:2 เปาโลเขทยนในททานองเดทยวกบันวตา แมผู้ขผู้าพเจผู้ามรีของประทานแหยู่งการ
พยากรณต์ และเขผู้าใจในความลซกลอับทอัทั้งปวงและมรีความรผผู้ทอัทั้งสริทั้น และแมผู้ขผู้าพเจผู้ามรีความเชมืซึ่อทอัทั้งหมด
พอจะยกภผเขาไปไดผู้ แตยู่ไมยู่มรีความรอัก ขผู้าพเจผู้ากป็ไมยู่มรีคยู่าอะไรเลย

เปาโลเปลทที่ยนไปพผดถถึงของประทานแหตงการพยากรณธถถึงแมผู้คทาวตาของประทานไมตไดผู้
ปรากฏในตผู้นฉบบับกป็ตาม ถถึงแมผู้วตาโดยทางของประทานแหตงการพยากรณธซถึที่งอยผตชบั ที่วคราวทตานจะ
สามารถเขผู้าใจความลถึกลบับฝตายวริญญาณทบัรงปวง และโดยทางของประทานแหตงความรผผู้ทตานเขผู้าใจ
สริที่งตตางๆของพระเจผู้าอยตางถตองแทผู้กป็ตาม แตตถผู้าทตานไมตไดผู้ใชผู้ของประทานเหลตานทรดผู้วยความรบัก ทตาน
และการรบับใชผู้ของทตานกป็จะไมตมทคตาอะไรเลย การพผดถถึงความเชมืที่อนตาจะหมายถถึงของประทานแหตง
ความเชมืที่อซถึที่งเปป็นของประทานททที่อยผ ตชบั ที่วคราวซถึที่งถผกเอตยถถึงใน 12:9 ดบังนบัรนถถึงแมผู้วตาทตานมทความเชมืที่อ
จนถถึงขนาดททที่ทตานจะยกภผเขาไปไดผู้ แตตถผู้าทตานไมตไดผู้ททามบันดผู้วยความรบัก ทตานและการรบับใชผู้ของ
ทตานกป็ไมตมทคตาอะไรเลย การพผดถถึงมบัทธริว 17:20 ททที่พระเยซผตรบัสถถึงความเชมืที่อแมผู้แตตนริดเดทยวกป็
สามารถยกภผเขาไปไดผู้กป็ปรากฏชบัดเจน ของประทานฝตายวริญญาณตตางๆซถึที่งถผกกระททาโดยปราศจาก
ความรบักกป็ยริที่งกวตาไรผู้คตา อบันททที่จรริงแลผู้วมบันกตอใหผู้เกริดความเสทยหายฝตายวริญญาณดผู้วยซทรา

1 คร 13:3 ทตานกลตาวตตอไปวตา แมผู้ขผู้าพเจผู้ามอบของสารพอัดเพมืซึ่อเลรีทั้ยงคนยากจน และ
แมผู้ขผู้าพเจผู้ายอมใหผู้เอาตอัวขผู้าพเจผู้าไปเผาไฟเสรีย แตยู่ไมยู่มรีความรอัก จะหาเปป็นประโยชนต์แกยู่ขผู้าพเจผู้าไมยู่ 
นอกจากนทรถถึงแมผู้วตาทตานจะหลบับหผหลบับตามอบของสารพบัดททที่ทตานมทแกตคนททที่ขบัดสนโดยปราศจาก
ความรบักททที่แทผู้จรริง การกระททาดบังกลตาวกป็มทคตาเทตากบับศผนยธ และถถึงแมผู้วตาทตานยอมใหผู้คนมามบัดตบัวทตาน
กบับเสาไมผู้และจรุดไฟเผาเพมืที่อเหป็นแกตศาสนา แตตเมมืที่อปราศจากความรบักแบบพระเจผู้า ทตานกป็ไมตไดผู้มท
ขผู้อไดผู้เปรทยบเลย เปาโลตผู้องการจะบอกวตาการรบับใชผู้พระเจผู้าหรมือมนรุษยธโดยปราศจากใจททที่กอปร
ดผู้วยความรบักกป็วตางเปลตา กลวงโบตุ๋และไรผู้คตา นทที่เปป็นอทกปบัญหาหนถึที่งททที่เกริดขถึรนในครริสตจบักรททที่เมมืองโค
รรินธธ

1 คร 13:4-7 ความรอักนอัทั้นกป็อดทนนานและกระทชาคสณใหผู้ ความรอักไมยู่อริจฉา ความรอักไมยู่
อวดตอัว ไมยู่หยริซึ่งผยอง 5 ไมยู่ทชาสริซึ่งทรีซึ่ไมยู่บอังควร ไมยู่คริดเหป็นแกยู่ตนเองฝยู่ายเดรียว ไมยู่ฉสนเฉรียว ไมยู่ชยู่าง



จดจชาความผริด 6 ไมยู่ชมืซึ่นชมยรินดรีในความชอัซึ่วชผู้า แตยู่ชมืซึ่นชมยรินดรีในความจรริง 7 ไมยู่แคะไคผู้คสผู้ยเขรีซึ่ย
ความผริดของเขา และเชมืซึ่อในสยู่วนดรีของเขาอยผยู่เสมอ และมรีความหวอังอยผยู่เสมอ และเพรียรทนเอาทสก
อยยู่าง

ถถึงแมผู้วตาขผู้อพระคบัมภทรธดผู้านบนมบักถผกยกในบรริบทของพริธทสมรสหรมือความสบัมพบันธธสตวนตบัว
อมืที่นๆ แตตบรริบทกป็เกทที่ยวขผู้องกบับความรบักในครริสตจบักรอยตางชบัดเจน การตทความแบบแรกไมตใชตเรมืที่อง
ผริด อบันททที่จรริงความรบักแบบอากาเปไมตวตาจะในชทวริตคผต ครริสตจบักร หรมือจะเปป็นททที่อมืที่นกป็ถผกบรรยายไวผู้ททที่
นทที่ดทกวตาในททที่อมืที่น แตตบรริบทโดยตรงคมือ ความรบักแบบอากาเปและการขาดซถึที่งความรบักเชตนนทร ใน         
ครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ ครุณธรรมสริบหกประการซถึที่งเกทที่ยวขผู้องกบับความรบักแบบอากาเปโดยตรง
ถผกใหผู้ไวผู้เปป็นรายการดผู้านลตาง ในแตตละกรณทททที่คทาวตา ความรบัก ปรากฏ ซถึที่งแปลมาจากคทาวตา อากาเป 
เราจถึงจะเรทยกคทานทร วตา ‘ความรบักแบบอากาเป’

(1) ความรอักนอัทั้นกป็อดทนนาน คทาททที่แปลวตา อดทนนาน (มาครอธถูเมะโอ) หมายถถึงการ
อดทน (2) ความรบักแบบอากาเปกระทชาคสณใหผู้ คทาททที่แปลเชตนนบัรน (เครสเทะอถูออไม) มทความหมาย
เพริที่มเตริมวตา ‘มทใจททที่อตอนโยน’ (3) ความรบักแบบอากาเปไมยู่อริจฉา คทาททที่แปลเชตนนบัรน (เซลอโอ) มท
ความหมายวตา ‘เรตารผู้อนไปดผู้วยความอริจฉา ความเกลทยดชบังหรมือความโกรธ’ ความรบักแบบอากาเป
ไมตททาเชตนนบัรน (4) ความรบักแบบแบบอากาเปไมยู่อวดตอัว คทาททที่แปลเชตนนบัรน (เพก็รเพะเระอถูออไม) มท
ความหมายวตาใจรผู้อนหรมือโอผู้อวด อทกครบัร งททที่ความรบักททที่แทผู้จรริงจะททาสริที่งททที่ตรงกบันขผู้ามกบับสริที่งนทร

(5) ความรบักแบบอากาเป ไมยู่หยริซึ่งผยอง คทานทรแปลมาจาก ฟสุซซริออโอ และมทความหมายวตา
เหตอเหริมไปดผู้วยความทะนงตน คมือ เยตอหยริที่งนบัที่นเอง (6) ความรบักแบบอากาเปไมยู่ทชาสริซึ่งทรีซึ่ไมยู่บอังควร 
คทาททที่แปลเชตนนบัรน (อาสเคมอเนะโอ) มทความหมายวตา ประพฤตริตบัวอยตางไมตเหมาะสมหรมือไมต
สมควร ความรบักททที่แทผู้จรริงททาสริที่งททที่ตรงกบันขผู้าม (7) ความรบักแบบอากาเป ไมยู่คริดเหป็นแกยู่ตนเองฝยู่าย
เดรียว ความหมายนบัรนชบัดเจน ความรบักแบบอากาเปไมตเหป็นแกตตบัว (8) ความรบักแบบอากาเป ไมยู่
ฉสนเฉรียว ความรบักแบบนทรไมตมทการหบัวเสทยหรมือพาลโกรธขถึรนมาดมืรอๆ ความรบักแบบอากาเปมทอทานาจ
ควบครุมอารมณธในแงตลบตตางๆ (9) ความรบักแบบอากาเป ไมยู่ชยู่างจดจชาความผริด ความหมายกป็คมือ 



ความรบักแบบอากาเปไมตคริดถถึงผผผู้อมืที่นในทางททที่ไมตดท (10) ความรบักแบบอากาเปไมยู่ชมืซึ่นชมยรินดรีใน
ความชอัซึ่วชผู้า แตตจะโศกเศรผู้าเพราะเหตรุความอธรรม

(11) ในทางกลบับกบันความรบักแบบอากาเปชมืซึ่นชมยรินดรีในความจรริง มบันเกลทยดชบังความไมต
ซมืที่อสบัตยธ (12) ความรบักแบบอากาเปไมยู่แคะไคผู้คสผู้ยเขรีซึ่ยความผริดของเขา คทาททที่แปลเชตนนบัรน (สะเตะโก)
ไมตเพทยงมทความหมายวตา อดทนตตอความผริดพลาดของคนอมืที่นเทตานบัรน แตตยบังปกปริดความผริดเหลตานบัรน
ดผู้วย เปโตรเขทยนไวผู้วตา “ดผู้วยวตาความรบักกป็ปกปริดความผริดไวผู้มากหลาย” (1 เปโตร 4:8) (13) ความ
รบักแบบอากาเปเชมืซึ่อในสยู่วนดรีของเขาอยผยู่เสมอ ความรบักดบังกลตาวมทความไวผู้วางใจและเปป็นสริที่งททที่ตรง
ขผู้ามกบับความเคลมือบแคลงสงสบัย (14) ในแบบเดทยวกบันความรบักแบบอากาเปมรีความหวอังอยผยู่เสมอ 
ความรบักแบบอากาเปคริดในแงตดทและมทความหวบัง มบันไมตเคยหมดหวบัง (15) ความรบักแบบอากาเป 
เพรียรทนเอาทสกอยยู่าง คทาททที่แปลเชตนนบัรน (ฮถูพอเมะโน) มทความหมายวตาพากเพทยรพยายาม ความรบัก
แบบอากาเปไมตเคยยตอทผู้อ สรุดทผู้าย (16) ความรบักแบบอากาเปไมตมทวบันสผญสริทั้น คทาททที่แปลเชตนนบัรน 
(เอก็คพริพโต) มทความหมายตรงตบัววตา ‘รตวงหลรุดไป’ ความหมายกป็คมือ ความรบักแบบอากาเปไมตลผู้ม
เลริก มบันไมตยอมแพผู้ มบันไมตเหทที่ยวเฉาไป

เราตผู้องไมตลมืมวตาครุณธรรมทบัรงสริบหกประการนทรถผกบบันทถึกในบรริบทของครริสตจบักรททที่เมมืองโค
รรินธธ ยริที่งไปกวตานบัรนพวกมบันเกทที่ยวขผู้องกบับความขบัดแยผู้งและความเยตอหยริที่งในเรมืที่องททที่วตาใครมทของ
ประทานอบันดทททที่สรุด ความรบักแบบอากาเปเปป็นทางททที่ยอดเยทที่ยมกวตา ครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธควรรบัก
ซถึที่งกบันและกบันแทนททที่จะมบัวแตตแขตงขบันเพมืที่อแยตงชริงสริที่งททที่พวกเขามองวตาเปป็นของประทานททที่ดทททที่สรุด

1 คร 13:8 ความรอักไมยู่มรีวอันสผญสริทั้น แมผู้คชาพยากรณต์กป็จะเสมืซึ่อมสผญไป แมผู้การพผดภาษา
ตยู่างๆนอัทั้นกป็จะมรีเวลาเลริกไป แมผู้ความรผผู้กป็จะเสมืซึ่อมสผญไป

ถถึงแมผู้วตาความรบักแบบอากาเปจะคงทนและไมตเสมืที่อมสผญไป “แมผู้คทาพยากรณธกป็จะเสมืที่อมสผญ
ไป” ตรงนทรคทาททที่แปลวตาเสมืซึ่อมสผญ (คาทารเกะโอ) มทความหมายวตาถผก ‘ลผู้มเลริก’ หรมือ ‘สริรนสรุดลง’ 
เปาโลกทาลบังพผดถถึงของประทานแหตงการพยากรณธซถึที่งอยผตเพทยงชบั ที่วคราว ความรบักนบัรนอยผตคงทนถาวร 



แตตของประทานตตางๆททที่อยผตชบั ที่วคราวของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  ในกรณทนทรคมือการพยากรณธ จะเสมืที่อม
สถูญไป มบันจะถผกลผู้มเลริก! มบันจะสริรนสรุดลง!

“แมผู้การพผดภาษาตตางๆนบัรนกป็จะมทเวลาเลริกไป” อทกครบัร งททที่คทาวตา ภาษาตยู่างๆ (โกลซซา) เปป็น
คทากรทกททที่หมายถถึงภาษาทบัรงหลาย เปาโลไมตไดผู้หมายความวตาภาษาตตางๆของมนรุษยธจะมทการเลริกใชผู้ 
แตตทตานกทาลบังพผดถถึงของประทานในการพถูดภาษาตม่างๆซถึที่งอยถูม่ชบัที่วคราวตตางหาก คทาททที่แปลวตา จะมรี
เวลาเลริกไป (เพาโอ) มทความหมายเสรริมวตา ‘หมดลง’ เปาโลจถึงเขทยนวตา วบันนบัรนกทาลบังจะมาเมมืที่อของ
ประทานในการพผดภาษาตตางๆจะหมดลงหรมือคตอยๆจางหายไป

“แมผู้ความรผผู้กป็จะเสมืที่อมสผญไป” อทกครบัร งททที่ทตานไมตไดผู้หมายความวตาความรผผู้โดยทบั ที่วไปจะเสมืที่อม
สผญไป เราสบังเกตดผรอบตบัวกป็จะเหป็นชบัดเจน แตตทตานกทาลบังพผดถถึงของประทานในดว้านความรถูว้ซถึที่งอยถูม่
ชบัที่วคราวตามททที่มทบอกไวผู้ใน 12:8 ตตางหาก วบันนบัรนไดผู้มาถถึงในไมตชผู้าเมมืที่อของประทานดบังกลตาวพรผู้อม
กบับของประทานอมืที่นๆจะเสมืซึ่อมสผญไป คทาททที่แปลเชตนนบัรน (คาทารเกะโอ) เปป็นคทาเดทยวกบับททที่แปลวตา 
สถูญสรินี้นในตอนตผู้นของขผู้อนทร  มบันมทความหมายวตา ‘ลผู้มเลริก’ หรมือ ‘สริรนสรุดลง’

เปาโลตผู้องการจะบอกวตาวบันนบัรนอยผตไมตไกลเลยเมมืที่อของประทานตตางๆททที่อยผตชบั ที่วคราวของ
พระวริญญาณบรริสรุทธริธ จะสริรนสรุดลง เหตรุผลกป็ปรากฏชบัดในขผู้อ 10 ดบังนบัรนแทนททที่จะมาชริงดทชริงเดตนวตา
ใครมทของประทานททที่ดทททที่สรุด เปาโลกลตาววตาของประทานทบัรงหมดจะเสมืที่อมสผญไปในไมตชผู้า พวกเขา
มบัวแตตทะเลาะกบันเพราะสริที่งททที่อยผตเพทยงชบั ที่วคราว

1 คร 13:9 ยผู้อนกลบับไปพผดถถึงของประทานแหตงความรผผู้และการพยากรณธ ทตานเขทยน
วตาเพราะทรีซึ่เรารผผู้นอัทั้นกป็รผผู้แตยู่สยู่วนหนซซึ่ง และทรีซึ่เราพยากรณต์นอัทั้นกป็พยากรณต์แตยู่สยู่วนหนซซึ่ง ความหมายกป็คมือ
วตา ตอนนบัรนพวกเขามทความรผผู้เพทยงสตวนหนถึที่งในสริที่งตตางๆของพระเจผู้า นอกจากนทรแมผู้แตตในเรมืที่องของ
ประทานเกทที่ยวกบับการพยากรณธ พวกเขากป็มทความรผผู้ททที่ไมตสมบผรณธในเรมืที่องของความจรริง ของ
ประทานตตางๆททที่อยผตชบั ที่วคราวถถึงแมผู้วตาจะมทประโยชนธแตตกป็ไมตครอบคลรุมทบัรงหมด ตอนนบัรนไมตมทใคร
หรมือครริสตจบักรใดเหป็นภาพรวมทบัรงหมด พวกเขารผผู้แตตเพทยงสตวนหนถึที่งเทตานบัรน



1 คร 13:10 คราวนทร เปาโลเปริดเผยวตาททาไมของประทานฝตายวริญญาณเหลตานทรถถึงไมต
สมบผรณธและอยผตเพทยงชบั ที่วคราว แตยู่เมมืซึ่อความสมบผรณต์มาถซงแลผู้ว ความบกพรยู่องนอัทั้นกป็จะสผญไป มทคน
เขผู้าใจขผู้อนทรอยตางผริดๆเยอะจรริงๆ อยตางไรกป็ตามเมมืที่อเราตบัรงใจดผดทๆเรากป็จะเหป็นความหมายททที่ขผู้อนทร
ตผู้องการจะสมืที่ออยตางชบัดเจน คทาสทาคบัญคมือคทาททที่ถผกแปลวตา สมบผรณต์ (เทะเละอริออส) ซถึที่งมทความหมาย
วตา ‘สมบผรณธ’ หรมือ ‘เสรป็จสริรน’

บางคนเขผู้าใจผริดคริดวตาขผู้อนทรหมายถถึงการเสดป็จกลบับมาของพระครริสตธ อยตางไรกป็ตามเพศ
ของคทาๆนทรกป็เปป็นเพศกลาง กฎไวยากรณธจถึงก ทาหนดใหผู้คทาๆนทรหมายถถึงสริที่งของหรมือวบัตถสุไมตใชตบรุคคล 
กรุญแจททที่ไขปรริศนากป็คมือ พระคบัมภทรธใหมตททที่เสรป็จสมบผรณธ  พอพระคบัมภทรธใหมตเสรป็จสมบผรณธ “ความ
บกพรตองนบัรน” กป็จะเรริที่มจางหายไป เมมืที่อบบัญญบัตริแหตงเสรทภาพ (ยากอบ 1:25) อบันสมบผรณธไดผู้มาถถึง
การเสรป็จสริรน ของประทานฝตายวริญญาณตตางๆซถึที่งอยผตชบั ที่วคราวของครริสตจบักรยรุคตผู้นกป็สผญไป เชตนเดทยว
กบับในขผู้อ 8 คทาททที่แปลเชตนนบัรนคมือ คาทารเกะโอ อทกแลผู้วและมทความหมายวตา ‘ถผกลผู้มเลริกไป’ จรุด
ประสงคธหนถึที่งททที่ตผู้องเปป็นเชตนนบัรนกป็ถผกกลตาวไวผู้ใน 14:21-22 ความจรริงททที่ชบัดเจนกป็คมือ เมมืที่อพระคบัมภทรธ
ใหมตเสรป็จสมบผรณธ ของประทานททที่อยผ ตชบั ที่วคราวของพระวริญญาณซถึที่งประทานใหผู้แกตครริสตจบักรยรุคตผู้น
กป็จางหายไปหมดแลผู้ว บางอยตางททที่ดทกวตาเยอะไดผู้มาถถึงแลผู้ว

1 คร 13:11 เปาโลยกภาพประกอบเกทที่ยวกบับเรมืที่องนทร เพริที่มเตริม เมมืซึ่อขผู้าพเจผู้ายอังเปป็นเดป็ก 
ขผู้าพเจผู้าพผดอยยู่างเดป็ก คริดอยยู่างเดป็ก ใครยู่ครวญหาเหตสผลอยยู่างเดป็ก แตยู่เมมืซึ่อขผู้าพเจผู้าเปป็นผผผู้ใหญยู่ 
ขผู้าพเจผู้ากป็เลริกอาการเดป็กเสรีย ประเดป็นของทตานกป็ชบัดเจน การททาตบัวแบบเดป็กๆของวบัยเดป็กกป็ถผกแทนททที่
ดผู้วยการททาตบัวเปป็นผผผู้ใหญตของวบัยผผผู้ใหญต มทการเลตนคทาตรงนทรดผู้วย คทาททที่แปลวตา “เลริก” แปลมาจากคทา
วตา คาทารเกะโอ ซถึที่งทตานใชผู้ในขผู้อ 8 และ 10 อบันหมายถถึงการสริรนสรุดลงของของประทานตตางๆ 
ภาพประกอบนทรอยผตในรผปเอกพจนธ เมมืที่อครริสตจบักรโตเปป็นผผผู้ใหญตและพระคบัมภทรธใหมตเสรป็จสมบผรณธ 
ของประทานตตางๆททที่อยผตชบั ที่วคราวของพระวริญญาณอบันเปรทยบเหมมือนเดป็กกป็ถผก(ลผู้ม)เลริกเสทย

1 คร 13:12 เปาโลกลตาวในททานองเดทยวกบันวตา เพราะวยู่าบอัดนรีทั้เราเหป็นสลอัวๆเหมมือนดผใน
กระจก แตยู่เวลานอัทั้นจะไดผู้เหป็นหนผู้ากอันชอัดเจน เดรีดี๋ยวนรีทั้ขผู้าพเจผู้ารผผู้แตยู่สยู่วนหนซซึ่ง แตยู่เวลานอัทั้นขผู้าพเจผู้าจะรผผู้



แจผู้งเหมมือนไดผู้รผผู้จอักขผู้าพเจผู้าแลผู้วดผู้วย คทาททที่แปลวตา กระจก (เอะซอพตรอน) มทความหมายตรงตบัววตา
กระจกททที่ใชผู้สตอง คนสมบัยโบราณไมตมทเทคโนโลยทในการททากระจกไวผู้ใชผู้จากแกผู้ว กระจกในสมบัย
นบัรนจถึงททาจากโลหะททที่ขบัดมบัน แนตนอนททที่ภาพสะทผู้อนททที่สตองจากกระจกแบบนทรจถึงไมตชบัดเจนแตตคตอน
ขผู้างมบัวๆ คทาททที่แปลวตา สลอัวๆ (ไอนริกมา) เปป็นททที่มาของคทาภาษาอบังกฤษ enigma (ปรริศนา) ความ
หมายในททที่นทรคมือ ‘ไมตชบัดเจน’ หรมือตามททที่พระคบัมภทรธฉบบับคริงเจมสธแปลไวผู้คมือสลบัวๆ ความหมายกป็คมือ 
ภาพสะทผู้อนททที่ไมตชบัดเจนจากการใชผู้กระจกสมบัยโบราณสตอง การประยรุกตธใชผู้กป็คมือ ความเขผู้าใจฝตาย
วริญญาณและความรผผู้ททที่มทขทดจทาก บัดของครริสตจบักรยรุคตผู้นในยามททที่ไมตมทพระคบัมภทรธใหมต

อยตางไรกป็ตาม วบันนบัรนกทาลบังจะมาถถึงเมมืที่อพวกเขาจะ “เหป็นหนผู้ากบันชบัดเจน” ประเดป็นของทตาน
นบัรนกป็งตายๆ ถถึงแมผู้วตาพระเจผู้าทรงประทานของประทานตตางๆแกตครริสตจบักรยรุคตผู้น แตตความเขผู้าใจ
ของพวกเขาในเรมืที่องของความจรริงสมบัยพบันธสบัญญาใหมตกป็เหมมือนกบับการเหป็นภาพมบัวๆในกระจกททที่
ททาจากโลหะขบัดมบัน มทภาพสะทผู้อนอยผ ตกป็จรริงแตตมบันไมตชบัดเจน อยตางไรกป็ตามวบันนบัรนอยผตอทกไมตไกลเมมืที่อ
ความเขผู้าใจของพวกเขาจะเปป็นเหมมือนการเหป็นหนผู้าก บันชบัดเจน ทตานกลตาวตตอไปวตาในวบันนบัรน 
“ขผู้าพเจผู้าจะรผผู้แจผู้งเหมมือนไดผู้รผผู้จบักขผู้าพเจผู้าแลผู้วดผู้วย” เมมืที่อพระคบัมภทรธใหมตเสรป็จสมบผรณธ ความรผผู้ของ
พวกเขาในเรมืที่องฝตายวริญญาณตตางๆจะคมชบัดเหมมือนกบับการเหป็นหนผู้ากบันชบัดเจน

1 คร 13:13 ทตานสรรุปเนมืรอหาสตวนนทรวตา ดอังนอัทั้นยอังตอัทั้งอยผยู่สามสริซึ่ง คมือความเชมืซึ่อ ความหวอัง
ใจ ความรอัก แตยู่ความรอักใหญยู่ทรีซึ่สสด ถถึงแมผู้วตาความเชมืที่อ ความหวบัง และความรบัก (แบบอากาเป) จะ
คงอยผตตตอไปหลบังจากททที่ของประทานฝตายวริญญาณตตางๆสผญสริรนไปแลผู้วกป็ตาม แตตเปาโลกป็โตผู้แยผู้งวตา
สริที่งททที่ใหญตททที่สรุดในสามสริที่งนทร คมือ ความรบักแบบอากาเป มบันเปป็นสริที่งททที่ครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธขาด
จรริงๆ

*****

ภนำพรวมของ 1 โครรินธธ 14: อบัครทถูตเปาโลปริดทว้ายเนมืนี้อหาสม่วนนนนี้ทนที่พถูดถถึงการใชว้ของ
ประทานฝม่ายวริญญาณอยม่างผริดๆในครริสตจบักรทนที่เมมืองโครรินธธ์ ทม่านพยายามทสาใหว้พวกเขาเขว้าใจ
อยม่างถถูกตว้องวม่าการเทศนามนความสสาคบัญมากกวม่าการพถูดภาษาตม่างๆ จากบทนนนี้เหก็นไดว้ชบัดวม่าของ



ประทานในการพถูดภาษาตม่างๆเปก็นปบัญหาหนถึที่งในครริสตจบักรแหม่งนนนี้ ทม่านยบังนสาเสนอจสุดประสงคธ์
ทนที่แทว้จรริงตามพระคบัมภนรธ์ของภาษาตม่างๆดว้วย สสุดทว้ายแลว้วทม่านพยายามคมืนความเปก็นระเบนยบกลบับ
มาสถูม่การนมบัสการทนที่กลายเปก็นความโกลาหลไปแลว้วในครริสตจบักร

1 คร 14:1 คทาแนะนทาททที่ยอดเยทที่ยมกวตาของเปาโลสทาหรบับครริสตจบักรนทรกป็คมือ จงมสยู่ง
หาความรอัก คทาททที่แปลวตา จงมสยู่งหา (ดริโอโค) มทความหมายวตา ‘จงไลตตาม’ และอยผตในรผปของคทาสบัที่ง 
การมรุตงแสวงหาความรบักจะชตวยแกผู้ปบัญหาความชบั ที่วรผู้ายหลายอยตางในครริสตจบักรไดผู้ นอกจากนทรทตาน
สบัที่งวตา และจงปรารถนาของประทานฝยู่ายจริตวริญญาณ เฉพาะอยยู่างยริซึ่งการพยากรณต์ วลทแรกอาจ
แปลไดผู้วตา ‘และจงกระตมือรมือรผู้นในเรมืที่องฝตายวริญญาณตตางๆ’ (คมือของประทานฝตายจริตวริญญาณ) 
อยตางไรกป็ตามคราวนทร เปาโลจบัดลทาดบับความสทาคบัญของของประทานเหลตานทร ใหผู้ถผกตผู้องคมือ เฉพาะ
อยยู่างยริซึ่ง (เพมืที่อทนที่ทม่านจะมนความสามารถใน) การพยากรณต์ จรุดประสงคธททที่แทผู้จรริงของของประทาน
ฝตายวริญญาณตตางๆททที่อยผตชบั ที่วคราวคมือ เพมืที่อเสรริมสรผู้างในการพยากรณธ

ตรงนทรคทาวตา พยากรณต์ (พรอเฟเทะอถูโอ) มทความหมายวตา ‘การเทศนา’ หรมือ ‘การกลตาวลตวง
หนผู้า’ พระวจนะของพระเจผู้า บรริบทททที่ตามมาจะสมืที่อเชตนนทรอยตางชบัดเจน นทที่เปป็นความหมายแบบ
ทบั ที่วไปมากกวตาของการพยากรณธ

1 คร 14:2 ของประทานททที่เปป็นปบัญหาจรริงๆนบัรนกป็ปรากฏชบัดเจน ซถึที่งคมือของประทานใน
การพผดภาษาตตางๆ เพราะวยู่าผผผู้หนซซึ่งผผผู้ใดทรีซึ่พผดภาษาตยู่างๆ (an unknown tongue) ไดผู้ ไมยู่ไดผู้พผดกอับ
มนสษยต์ แตยู่ทผลตยู่อพระเจผู้า ยรุคททที่มทการใชผู้ภาษาตตางๆแบบเปป็นของจรริงยบังมทอยผ ตในตอนนบัรน ภาษาตตางๆ
ในตอนนบันี้นยบังเปป็นของประทานททที่เหมาะสมอยผต อยตางไรกป็ตาม จะเหป็นไดผู้ชบัดเจนตามททที่เนมืรอหาในบท
นทรแสดงใหผู้เหป็นวตา การใชผู้ของประทานนทร ในทางททที่ผริดเปป็นปบัญหารผู้ายแรงในครริสตจบักรททที่เมมือง       
โครรินธธ อทกครบัร งททที่คทาวตา unknown (ไมม่เปก็นทนที่รถูว้จบัก) ไมตปรากฏใน Received Text แตตถผกใสตเขผู้ามาโดย
ผผผู้แปลฉบบับคริงเจมสธ ผผผู้ททที่ไดผู้ยรินของประทานนทรคมือพระเจผู้าไมตใชตมนรุษยธ เปาโลกลตาวสริที่งททที่ชบัดเจน 
เพราะวยู่าไมยู่มรีมนสษยต์คนใดเขผู้าใจไดผู้ แตยู่เขาพผดเปป็นความลซกลอับฝยู่ายจริตวริญญาณ คนททที่พผดภาษาตตาง



ประเทศในการประชรุมนมบัสการของครริสตจบักรกป็ไมตมทใครเขผู้าใจ อะไรกป็ตามททที่เขาพผดออกมากป็เปป็น
ความลถึกลบับสทาหรบับคนเหลตานบัรนททที่ประชรุมอยผตดผู้วย

1 คร 14:3 ฝยู่ายผผผู้ทรีซึ่พยากรณต์นอัทั้นพผดกอับมนสษยต์ทชาใหผู้เขาเจรริญขซทั้น เปป็นทรีซึ่เตมือนสตริและ
หนสนใจ เหป็นไดผู้ชบัดวตาการพยากรณธในททที่นทรหมายถถึงการเทศนาเหมมือนททที่เราคริดไวผู้ ทตานเสนอ
ประเดป็นอยตางชบัดเจน เมมืที่อคนหนถึที่งยมืนขถึรนเทศนา คนททที่อยผตในททที่ประชรุมกป็เขผู้าใจคทาเทศนานบัรนและนบัที่นกป็
ชตวยเหลมือพวกเขา เปาโลบอกจรุดประสงคธสามประการของการพยากรณธ (การเทศนา) (1) 
ประการแรกคมือ การทชาใหผู้เจรริญขซทั้น คทาททที่แปลเชตนนบัรน (ออยคอดอเม) มทความหมายตามตบัวอบักษรวตา
‘เสรริมสรผู้างขถึรน’ ดบังนบัรนการเทศนาททที่ถผกตผู้องตามพระคบัมภทรธโดยสตวนหนถึที่งกป็ชตวยชผก ทาลบังและเสรริม
สรผู้างผผผู้ฟบัง (2) ชตวยเตมือนสตริดผู้วย คทาททที่แปลเชตนนบัรน (พาราคเลซริส) ในบรริบทนทรหมายถถึงการตบักเตมือน
ตามททที่เราเหป็นสมควร การเทศนาตามพระคบัมภทรธสตวนใหญตแลผู้วกป็มทเปผู้าหมายเชตนนบัรนเอง สรุดทผู้าย (3)
การพยากรณธ (การเทศนา) ตามพระคบัมภทรธชตวยหนสนใจ คทาๆนทร  (พารามถูเธนย) มทความหมายวตา ‘การ
ใหผู้กทาลบังใจ’ หรมือ ‘การปลอบโยน’ นทที่ควรเปป็นสตวนหนถึที่งของการเทศนาททที่ดทอยตางแนตนอน คนของ
พระเจผู้าตผู้องการกทาลบังใจและพระพรเสมอ

1 คร 14:4 เปาโลชทร ใหผู้เหป็นความแตกตตางระหวตางการพผดภาษาตตางๆและการพยากรณธ
ฝยู่ายคนทรีซึ่พผดภาษาตยู่างๆ นอัทั้นกป็ทชาใหผู้ตนเองเจรริญฝยู่ายเดรียว การพผดแบบนบัรนมรุตงแตตจะททาใหผู้ตนเอง
พอใจและโดยธรรมชาตริแลผู้วกป็เหป็นแกตตบัวจรริงๆ อยตางไรกป็ตาม ผผผู้ทรีซึ่พยากรณต์นอัทั้นยยู่อมทชาใหผู้ครริสต
จอักรจชาเรริญขซทั้น เราเหป็นความแตกตตางอยตางชบัดเจน การเทศนานบัรนมรุตงเพมืที่อประโยชนธของคนสตวน
ใหญต การพผดภาษาตตางๆมรุตงเพมืที่อประโยชนธของคนๆเดทยว การเทศนาจะชตวยใหผู้หลายคนไดผู้รบับ
พระพร การพผดภาษาตตางๆจะชตวยใหผู้คนเดทยวเทตานบัรนไดผู้รบับพระพร (ทายสริใครเอตย)

1 คร 14:5 เปาโลเสนอสมมรุตริฐาน ขผู้าพเจผู้าใครยู่ใหผู้ทยู่านทอัทั้งหลายพผดภาษาตยู่างๆไดผู้ 
ความหมายกป็คมือ คงจะดทถผู้าพวกทตานทรุกคนพผดภาษาตตางๆไดผู้ อยตางไรกป็ตามประเดป็นททที่แทผู้จรริงกป็คมือ 
แตยู่ยริซึ่งกวยู่านอัทั้นอรีกขผู้าพเจผู้าปรารถนาจะใหผู้ทยู่านทอัทั้งหลายพยากรณต์ไดผู้ ถถึงแมผู้วตาคงจะดทหากทรุกคนพผด



ภาษาตตางๆไดผู้ (ซถึที่งเหป็นไดผู้ชบัดวตาไมตใชตทรุกคนททที่พผดไดผู้) แตตประเดป็นททที่สทาคบัญกวตาของทตานกป็คมือวตา ททที่
พวกเขาจะพยากรณธไดผู้ (คมือ เทศนาไดผู้)

เกรงวตาจะมทคนสงสบัยเกทที่ยวกบับครุณคตาเชริงเปรทยบเททยบระหวตางของประทานทบัรงสองอยตางนทร  
เปาโลจถึงกลตาวชบัดเจนวตา เพราะวยู่าผผผู้ทรีซึ่พยากรณต์ไดผู้นอัทั้นกป็ใหญยู่กวยู่าคนทรีซึ่พผดภาษาตยู่างๆไดผู้ ครุณคตาของ
การเทศนาพระวจนะของพระเจผู้ากป็มทมากกวตาคนททที่พผดภาษาตตางๆไดผู้อยตางมากมายนบัก ครุณสมบบัตริ
ของกฎขผู้อนทรกป็คมือ เวผู้นแตยู่เขาสามารถแปลภาษานอัทั้นๆออก เพมืซึ่อครริสตจอักรจะไดผู้รอับความจชาเรริญขซทั้น 
หากไมตมทอทกคนททที่มทของประทานในการแปลภาษาตตางๆไดผู้ เปาโลจถึงกลตาววตา จงปลตอยใหผู้นบักเทศนธ
เทศนาและใหผู้คนททที่พผดภาษาตตางๆนบัที่งลงและเงทยบเสทย

1 คร 14:6 ทตานพผดถถึงปบัญหาเรมืที่องการพผดภาษาตตางๆททที่เมมืองโครรินธธตตอไป ทตานยก
ตบัวอยตางเหตรุการณธอทกเหตรุการณธขถึรนมา นรีซึ่แหละพรีซึ่นผู้องทอัทั้งหลาย ถผู้าขผู้าพเจผู้ามาหาทยู่านและพผดภาษา
ตยู่างๆ จะเปป็นประโยชนต์อะไรแกยู่ทยู่านเลยู่า เวผู้นเสรียแตยู่ขผู้าพเจผู้าจะพผดกอับทยู่านโดยคชาวริวรณต์ หรมือโดย
ความรผผู้ หรมือโดยคชาพยากรณต์ หรมือโดยการสอัซึ่งสอน ประเดป็นของทตานนบัรนมทอยตางเดทยวเทตานบัรน หาก
ทตานเขผู้ามาในททที่ประชรุมของครริสตจบักรและพผดภาษาตตางๆ มบันจะมทประโยชนธอะไร คทาตอบนบัรน
ชบัดเจนอยผตแลผู้ว: ไมตมทประโยชนธเลย การพผดกบับพวกเขาถถึงสริที่งททที่พระวริญญาณบรริสรุทธริธ ไดผู้ทรงเปริดเผย
แกตทตาน หรมือจากความรผผู้ของทตานเองในหลบักศาสนศาสตรธครริสเตทยน หรมือโดยทางของประทาน
แหตงการพยากรณธ หรมือการสอนธรรมดาๆกป็จะมทประโยชนธตตอครริสตจบักร ในททที่นทร เปาโลกลตาวจาก
มรุมมองของของประทานททที่อยผ ตชบั ที่วคราวททที่ยบังใชผู้การอยผตในตอนนบัรน: คทาวริวรณธ, ของประทานแหตง
ความรผผู้ และการพยากรณธ อยตางไรกป็ตามประเดป็นททที่สทาคบัญกวตากป็คมือวตา การพผดภาษาตตางๆไมตมท
ประโยชนธแกตผผผู้ใดและควรถผกลดความสทาคบัญ

1 คร 14:7-8 แมผู้เปป็นสริซึ่งทรีซึ่ไมยู่มรีชรีวริตกป็ยอังกระทชาเสรียงไดผู้ เชยู่นปรีซึ่หรมือพริณเขาคผยู่ ถผู้าเสรียงนอัทั้น
ไมยู่ตยู่างกอัน ใครจะรผผู้ไดผู้อยยู่างไรวยู่า เขาเปยู่าหรมือดรีดอะไร 8 เพราะถผู้าแตรเดรีซึ่ยวเปลยู่งเสรียงไมยู่ชอัดเจน 
ใครเลยู่าจะเตรรียมตอัวเขผู้าประจอัญบานไดผู้



เปาโลชทร ใหผู้เหป็นตตอไปวตาเครมืที่องดนตรทททที่ไมตมทชทวริตกป็ยบังททาเสทยงซถึที่งเปป็นเอกลบักษณธของมบันเอง 
หากพวกมบันไมตไดผู้ถผกเลตนในคอนเสริรธตและสอดประสานกบัน เราจะแยกแยะททานองททที่ถผกเลตนอยผตไดผู้
อยตางไร จากนบัรนทตานกป็เปลทที่ยนไปพผดถถึงภาพประกอบของการสตงสบัญญาณของผผผู้เปตาแตรเดทที่ยวททที่ใชผู้
ในทางทหาร หากผผผู้เปตาแตรเดทที่ยวคนนบัรนเลตนไมตเปป็นสทาเนทยง ทหารคนใดจะ “เตรทยมตบัวเขผู้า
ประจบัญบานไดผู้” เหป็นไดผู้ชบัดวตาภาพเปรทยบนทรสมืที่อถถึงความสบับสนวรุตนวายททที่เกริดขถึรนในครริสตจบักรเพราะ
การพผดภาษาตตางๆ

1 คร 14:9 เปาโลสมืที่อประเดป็นของทตานอยตางชบัดเจน ทยู่านทอัทั้งหลายกป็เปป็นเชยู่นนอัทั้น ถผู้า
ทยู่านไมยู่ใชผู้ภาษาพผดทรีซึ่เขผู้าใจไดผู้งยู่าย เขาจะเขผู้าใจคชาพผดนอัทั้นไดผู้อยยู่างไร

การลรุกขถึรนยมืนและพลตามไปเรมืที่อย แมผู้ในภาษาททที่คนใชผู้ก บันจรริงๆแตตเปป็นภาษาตตางประเทศททที่
ไมตมทใครเขผู้าใจ กป็ไมตมทครุณคตาอบันใดตตอครริสตจบักร ทตานกลตาววตา ทยู่านกป็จะพผดเพผู้อตามลมไป กลตาวอทก
นบัยหนถึที่งคมือ ทตานกป็จะพผดกบับลมไปเสทยเปลตาๆ

1 คร 14:10 ในโลกนรีทั้มรีภาษามากมายหลายชนริดเหลมือเกริน และไมยู่มรีภาษาใดๆทรีซึ่
ปราศจากเนมืทั้อความ 

เราอาจแปลขผู้อนทร ไดผู้อยตางถผกตผู้องวตา ‘จรริงๆแลผู้วอาจมทภาษาของหลายชนชาตริในโลกนทร  และ
ไมตมทภาษาใดเลยททที่ปราศจากเนมืรอความ’ อทกครบัร งททที่คทาททที่แปลวตา ชนริด (เกะนอส) อาจหมายถถึง
ประชาชาตริหรมือสบัญชาตริซถึที่งสอดคลผู้องกบับบรริบทตรงนทร

1 คร 14:11 เหตสฉะนอัทั้นถผู้าขผู้าพเจผู้าไมยู่เขผู้าใจเนมืทั้อความของภาษานอัทั้นๆ ขผู้าพเจผู้าจะเปป็นคน
ตยู่างภาษากอับคนทรีซึ่พผด และคนทรีซึ่พผดนอัทั้นจะเปป็นคนตยู่างภาษากอับขผู้าพเจผู้าดผู้วย

เปาโลใชผู้สทานวนของสมบัยนบัรนตรงนทร  ความหมายกป็คมือ ‘ดบังนบัรน ถผู้าขผู้าพเจผู้าไมตรผผู้จบักภาษานบัรนๆ 
ขผู้าพเจผู้ากป็เปป็นคนตตางชาตริสทาหรบับคนททที่ก ทาลบังพผดอยผต นอกจากนทรคนททที่ก ทาลบังพผดอยผตกป็เปป็นคนตตางชาตริ
สทาหรบับขผู้าพเจผู้า’ การลรุกขถึรนยมืนในททที่ประชรุมครริสตจบักรและพผดภาษาตตางๆกป็ไมตไดผู้ตตางอะไรไปจาก
การลรุกขถึรนพผดภาษาตตางประเทศททที่ไมตมทใครเขผู้าใจ มบันเปป็นอยตางนบัรนจรริงๆ คทาททที่แปลวตา คนตยู่างภาษา



(บารบารอส) เปป็นคทากรทกททที่แปลวตาคนตตางชาตริ พวกเขาถมือวตาภาษาตตางประเทศดผู้อยกวตาภาษากรทก
และซถึที่งกลายเปป็นคทาททที่ใชผู้เรทยกคนตตางชาตริ

1 คร 14:12 ยผู้อนกลบับไปขผู้อ 12:31 เปาโลพยายามสอนพวกเขาใหผู้ททาสริที่งททที่ถผกตผู้อง เชยู่น
เดรียวกอัน เมมืซึ่อทยู่านทอัทั้งหลายกชาลอังรผู้อนใจแสวงหาของประทานฝยู่ายจริตวริญญาณแลผู้ว ทตานจทรใจดทา
พวกเขา พวกเขามบัวแตตอริจฉารริษยากบันดผู้วยเรมืที่องของประทานฝตายวริญญาณบางอยตาง (อทกครบัร งททที่ทตาน
เรทยกของประทานเหลตานทรตามตบัวอบักษรวตา ‘เรมืที่องฝตายวริญญาณตตางๆ’) คทาททที่แปลวตา รผู้อนใจ (เซโล
ออ) เปป็นคทาครุณศบัพทธของคทาวตา เซโลเทส ซถึที่งแปลวตา ‘เรตารผู้อนดผู้วยความอริจฉาหรมือความรริษยา’ ชตาง
เปป็นภาพททที่ขบัดแยผู้งกบันจรริงๆ ครริสเตทยนททที่ททาตามเนมืรอหนบังกป็อริจฉารริษยากบันดผู้วยสริที่งททที่พวกเขาคริดวตา
เปป็นของประทานททที่ดทททที่สรุด ซถึที่งในกรณทนทรคมือ การพผดภาษาตตางๆ

คทาแนะนทาของเปาโลกป็เรทยบงตายและตรงๆ คมือ พวกเขาควรอสตสยู่าหต์กระทชาตอัวของทยู่านใหผู้
สามารถทรีซึ่จะทชาใหผู้ครริสตจอักรจชาเรริญขซทั้น แทนททที่จะแสวงหาวริธทททที่จะททาใหผู้ตบัวเองไดผู้รบับการยอมรบับ
และมทความโดดเดตนในครริสตจบักรผตานทางการพผดภาษาตตางๆของพวกเขา (ซถึที่งไมตไดผู้เสรริมสรผู้าง
ใครเลย) เปาโลกทาชบับใหผู้พวกเขาพยายามททาใหผู้ครริสตจบักรจทาเรริญขถึรน จงหาวริธทททที่จะชตวยเหลมือผผผู้อมืที่น 
จงเลริกสนใจแตตตบัวเองและจงมรุตงททที่จะเสรริมสรผู้างผผผู้อมืที่น

1 คร 14:13 เหตสฉะนอัทั้นใหผู้คนทรีซึ่พผดภาษาตยู่างๆอธริษฐานวยู่า เขาจะสามารถแปลไดผู้ดผู้วย 
เปาโลเรริที่มเปลทที่ยนจากคทาแนะนทาเปป็นคทาสบัที่งตรงๆแทน ความหมายกป็คมือวตา หากพวกทตานจะพผดภาษา
ตตางๆในการประชรุมนมบัสการของครริสตจบักร กป็จงอธริษฐานขอใหผู้ตบัวเองแปลไดผู้ดผู้วย คทาททที่แปลวตา 
อธริษฐาน (พรอเซะอถูคอไม) อยผตในรผปของคทาสบัที่งซถึที่งบตงบอกวตาเปป็นคทาบบัญชาหนถึที่ง ดบังนบัรนการแปล
ภาษาตตางๆจถึงเปป็นคทาสบัที่ง

1 คร 14:14 เปาโลเสรริมอทกเรมืที่อง นบั ที่นคมือการอธริษฐานเปป็นภาษาตตางๆ แตตประเดป็นของ
ทตานกป็ชบัดเจน เพราะถผู้าขผู้าพเจผู้าอธริษฐานเปป็นภาษาตยู่างๆ จริตวริญญาณของขผู้าพเจผู้าอธริษฐานกป็จรริง 
แตยู่ขผู้าพเจผู้าเองกป็ไมยู่เขผู้าใจ เหป็นไดผู้ชบัดวตาการอธริษฐานเปป็นภาษาตตางๆเกริดขถึรนขณะททที่ของประทานนทร



ยบังมทการใชผู้อยผตในตอนนบัรน แตตประเดป็นของทตานกป็คมือวตา การอธริษฐานเปป็นภาษาตตางๆกป็ยบังมทคตานผู้อย
อยผตดท ถผู้าทตานอธริษฐานเปป็นภาษาตตางๆ แมผู้แตตตบัวทตานเองกป็ไมตรผผู้วตาตบัวเองกทาลบังอธริษฐานอะไรอยผต

1 คร 14:15 ถผู้าเชยู่นนอัทั้นขผู้าพเจผู้าควรจะทชาประการใด ขผู้าพเจผู้าจะอธริษฐานดผู้วยจริต
วริญญาณและจะอธริษฐานดผู้วยความเขผู้าใจดผู้วย และจะรผู้องเพลงดผู้วยจริตวริญญาณและจะรผู้องเพลง
ดผู้วยความเขผู้าใจดผู้วย ขผู้อสรรุปของทตานในเรมืที่องนทรกป็เขผู้าใจงตาย ทตานตบัรงใจททที่จะอธริษฐานเปป็นภาษาททที่
ทตานรผผู้จบักและเขผู้าใจ และทตานจะรผู้องเพลงในแบบนบัรนดผู้วย คมือ รผู้องเพลงดผู้วยจริตวริญญาณและดผู้วย
ความเขผู้าใจ นบัที่นคมือทตานจะรผู้องเพลงจากใจของทตานในภาษาททที่ทตานเขผู้าใจ

1 คร 14:16-17 มริฉะนอัทั้นเมมืซึ่อทยู่านขอบพระคสณดผู้วยจริตวริญญาณแลผู้ว คนทรีซึ่อยผยู่ใน
พวกทรีซึ่รผผู้ไมยู่ถซงจะวยู่า "เอเมน" เมมืซึ่อทยู่านขอบพระคสณอยยู่างไรไดผู้ ในเมมืซึ่อเขาไมยู่เขผู้าใจสริซึ่งทรีซึ่ทยู่านพผด 
17 แมผู้ทยู่านขอบพระคสณอยยู่างไพเราะกป็ตาม แตยู่คนอมืซึ่นนอัทั้นจะไมยู่จชาเรริญขซทั้น

ทตานยกตบัวอยตางอทกเหตรุการณธหนถึที่งขถึรนมา หากคนหนถึที่งในครริสตจบักรลรุกขถึรนนทาททที่ประชรุม
อธริษฐาน คนททที่ไมตเขผู้าใจภาษาททที่เขาพผดจะกลตาววตา “"เอเมน" เมมืที่อทตานขอบพระครุณอยตางไรไดผู้ ใน
เมมืที่อเขาไมตเขผู้าใจสริที่งททที่ทตานพผด” นทที่แหละประเดป็นสทาคบัญ การลรุกขถึรนททาอะไรในครริสตจบักรเปป็นภาษา
ททที่คนอมืที่นไมตเขผู้าใจ (เชตน พผดภาษาตตางๆ) จะมทใครบอกวตา ‘เอเมน’ หรมือตอบกลบับอะไรไดผู้ วลท “คน
ททที่อยผตในพวกททที่รผผู้ไมตถถึง” เปป็นสทานวนททที่ใชผู้เรทยกคนททที่ไมตเขผู้าใจสริที่งใดกป็ตามเพราะขาดการศถึกษา คนททที่
ททาแบบนบัรนอาจนทาททที่ประชรุมอธริษฐานไดผู้อยตางไพเราะ แตตไมตมทใครไดผู้รบับการเสรริมสรผู้างเพราะไมตมท
ใครเขผู้าใจสริที่งททที่เขากลตาว

1 คร 14:18 เปาโลกลตาวคทาพผดททที่นตาสนใจ ขผู้าพเจผู้าขอบพระคสณพระเจผู้าของขผู้าพเจผู้า 
ขผู้าพเจผู้าพผดภาษาตยู่างๆมากกวยู่าทยู่านทอัทั้งหลายอรีก เราเหป็นทางเลมือกสองทาง ทตานอาจหมายถถึงของ
ประทานในการพผดภาษาตตางๆและการใชผู้มบันถถึงแมผู้วตาไมตมทหลบักฐานททที่ใดในพระคบัมภทรธใหมตททที่
สนบับสนรุนทรรศนะนทรกป็ตาม อยตางไรกป็ตามทตานนตาจะหมายความวตา ทตานรผผู้ภาษาตตางๆมากกวตาผผผู้ใด
ในพวกเขา ทตานมทความรผผู้สผงและรผผู้หลายภาษาททที่คนในอาณาจบักรโรมใชผู้ก บัน ดบังนบัรนคนททที่พผดภาษา



ตตางๆในททที่ประชรุมนมบัสการกป็ไมตนตาเปป็นปบัญหาอะไรสทาหรบับเปาโล อยตางไรกป็ตาม ไมตใชตทรุกอยตางททที่
เปป็นประโยชนธ

1 คร 14:19 ทบัรงๆททที่เปป็นแบบนบัรน ในททที่ประชรุมนมบัสการทตานกป็จะขอพผดสอักหผู้าคชาดผู้วย
ความเขผู้าใจ เพมืซึ่อเสรียงของขผู้าพเจผู้าจะสอัซึ่งสอนคนอมืซึ่นดผู้วย ดรีกวยู่าทรีซึ่จะพผดหมมืซึ่นคชาเปป็นภาษาตยู่างๆ 
ทตานขอลรุกขถึรนยมืนและพผดวตา ‘สรรเสรริญพระเจผู้าททที่ขผู้ารอดแลผู้ว’ (หผู้าคทา) ดทกวตาททที่จะเทศนาเปป็นภาษา
ตตางๆททที่ไมตมทใครเขผู้าใจไดผู้ หากเปป็นเชตนนบัรนจรริงตอนททที่ของประทานในการพผดภาษาตตางๆยบังใชผู้กบัน
อยผตในตอนนบัรน มบันกป็คงเปป็นการพผดภาษาตตางๆแบบปลอมๆเหมมือนในปบัจจรุบบัน

1 คร 14:20 เปาโลเปลทที่ยนจากเรมืที่องหลบักคทาสอนไปพผดถถึงเรมืที่องทางปฏริบบัตริบผู้าง เหป็นไดผู้
ชบัดวตาในครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธมทการททาตามเนมืรอหนบังซถึที่งสทาแดงตบัวออกมาเปป็นความเยตอหยริที่ง 
ความขบัดแยผู้ง และความแตกแยก (โดยเฉพาะในเรมืที่องของประทานฝตายวริญญาณททที่อยผ ตชบั ที่วคราวของ
พระวริญญาณบรริสรุทธริธ ) ดบังนบัรนเปาโลจถึงตบักเตมือนพวกเขาวตา พรีซึ่นผู้องทอัทั้งหลาย ความเขผู้าใจของทยู่าน
อยยู่าใหผู้เปป็นอยยู่างเดป็ก อยยู่างไรกป็ตามในเรมืซึ่องความชอัซึ่วรผู้ายจงเปป็นอยยู่างเดป็ก แตยู่ฝยู่ายความเขผู้าใจจงใหผู้
เปป็นอยยู่างผผผู้ใหญยู่ เดป็กๆมบักจะไรผู้เดทยงสาและไมตเจผู้าคริดเจผู้าแคผู้น พวกเขาไมตคริดรผู้ายตตอคนอมืที่น แตต
ผผผู้ใหญตไมตเปป็นแบบนบัรน เปาโลจถึงหยรุดพบักชบั ที่วคราวในการบรรยายเกทที่ยวกบับหลบักคทาสอนซถึที่งเปป็นเนมืรอ
หาหนบักๆของทตาน ทตานตบักเตมือนพวกเขาใหผู้ไมตเพทยงมทความเขผู้าใจของผผผู้ใหญตเทตานบัรน (ในเรมืที่องนทร ) 
แตตใหผู้มทจริตใจททที่เปริดกวผู้างของเดป็กๆดผู้วย นอกจากนทรทตานจะพผดถถึงหบัวใจของปบัญหานทร ในดผู้านหลบักคทา
สอนดผู้วย

1 คร 14:21 เปาโลจถึงอผู้างอริงพระคบัมภทรธเดริมททที่มทการพผดถถึงภาษาตตางๆเปป็นครบัร งแรก ทตาน
จถึงเขทยนวตา ในพระราชบอัญญอัตริมรีคชาเขรียนไวผู้แลผู้ววยู่า `องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าตรอัสวยู่า "เราจะพผดกอับ
ชนชาตรินรีทั้โดยคนตยู่างภาษาและโดยรริมฝรีปากของคนตยู่างดผู้าว "' ขผู้อความนทรถผกยกมาจากอริสยาหธ 
28:11 ถถึงแมผู้จะไมตไดผู้ยกมาแบบเปบ๊ะๆทรุกคทากป็ตาม สตวนททที่เหลมือ ถซงกระนอัทั้นเขากป็จะไมยู่ฟอังเรา เปป็น
สตวนททที่เปาโลใสตเขผู้าไปเอง



อยตางไรกป็ตาม เหป็นไดผู้ชบัดวตาขผู้อททที่ถผกพผดถถึงจรริงๆกป็คมือ พระราชบบัญญบัตริ 28:49 ซถึที่งอยผตในพระ
ราชบบัญญบัตริ ในขผู้อนบัรนโมเสสเตมือนลตวงหนผู้าวตา “พระเยโฮวาหธจะทรงนทาประชาชาตริหนถึที่งมาตตอสผผู้
กบับทตานจากทางไกล จากททที่สรุดปลายแผตนดรินโลก เรป็วเหมมือนนกอรินทรทบรินมา เปป็นประชาชาตริททที่
ทตานไมตรผผู้จบักภาษาของเขา” บรริบทในตอนนบัรนกป็คมือ คทาแชตงสาปททที่จะตกบนชนชาตริอริสราเอลหาก
พวกเขาไมตเชมืที่อฟบังพระสรุรเสทยงขององคธพระผผผู้เปป็นเจผู้า คทาแชตงสาปสรุดทผู้ายกป็คมือ การททที่พวกเขาถผก
ททาลายโดยชนชาตริหนถึที่งททที่มาจากแดนไกลซถึที่งสบัญลบักษณธของมบันคมือนกอรินทรท นอกจากนทรชนชาตริททที่
จะมาททาลายพวกเขากป็พผดภาษาททที่ชนชาตริอริสราเอลไมตรผผู้จบักเลยดผู้วย

นทที่หมายถถึงโรมและการททที่พวกเขาททาลายชนชาตริอริสราเอลเสทยราบคาบในค.ศ. 70 ภายใตผู้
การนทาของตริตบัส ถถึงแมผู้วตาชนชาตริอริสราเอลถผกปกครองและถผกพริชริตโดยชนชาตริอมืที่นๆททที่มากดขทที่
ตลอดหลายศตวรรษกตอนหนผู้านบัรน แตตนทที่เปป็นชนชาตริแรกททที่ททาแบบนทรโดยสบัญลบักษณธของมบันคมือนก
อรินทรท นอกจากนทร เมมืที่อคนอบัสซทเรทยและคนบาบริโลนรรุกรานอริสราเอล ภาษาของพวกเขากป็อยผตในแถบ
ตะวบันออกกลาง ดบังนบัรนถถึงแมผู้วตาภาษาเหลตานทร อาจฟบังดผแปลกหผสทาหรบับคนฮทบรผ แตตพวกเขากป็พอฟบัง
เขผู้าใจไดผู้บผู้าง อยตางไรกป็ตามเมมืที่อโรมรรุกรานและพริชริตอริสราเอล ภาษาละตรินกป็เปป็นภาษาททที่พวกยริว
ไมตรผผู้จบักมากตอนเลย มบันเปป็นภาษาททที่พวกเขาไมตเขผู้าใจ

ประเดป็นททที่สทาคบัญกวตากป็คมือวตา พระเจผู้าทรงเตมือนชนชาตริอริสราเอลวตาในสมบัยหลบังๆททที่พวกเขา
ไมตเชมืที่อ พระองคธจะทรงใชผู้หมายสทาคบัญอบันสรุดทผู้ายมายบังพวกเขาเพมืที่อททาใหผู้พวกเขากลบับใจใหมต 
เกรงวตาพวกเขาจะตผู้องเจอกบับชะตากรรมอบันโหดรผู้ายซถึที่งมทพยากรณธไวผู้ในพระราชบบัญญบัตริ 28 
เพราะความไมตเชมืที่อฟบัง หมายสทาคบัญททที่แสดงถถึงการพริพากษาททที่จะมากป็เปป็นมาโดยภาษาตตางๆททที่พวก
เขาไมตเขผู้าใจ

พวกโรมพริชริตอริสราเอลเปป็นครบัร งแรกในปท 63 กตอนค.ศ. ถถึงแมผู้วตาพวกโรมเปป็นพวก
เผดป็จการททที่คตอนขผู้างมทเมตตา แตตพวกอริสราเอลกป็ไดผู้รบับหมายสทาคบัญอบันแรกผตานทางภาษาตตาง
ประเทศของพวกโรมเรทยบรผู้อยแลผู้ว ในวบันเพป็นเทคอสตธ เมมืที่อพวกยริวททที่มารวมตบัวก บันไดผู้ยรินพวก
สาวกพผดภาษาตตางประเทศหลายภาษา พวกยริวกป็ไดผู้รบับหมายสทาคบัญอทกอบัน เมมืที่อของประทานในการ
พผดภาษาตตางๆสมืบตตอมาในครริสตจบักรยรุคตผู้น ชนชาตริอริสราเอลททที่ไมตเชมืที่อกป็ไดผู้รบับคทาเตมือนเพริที่มเตริมอทก 



พวกเขาตผู้องกลบับใจใหมต มริฉะนบัรนอาจเจอดท ภาษาตตางๆเปป็นของประทานหมายสทาคบัญเพมืที่อเปป็นคทา
เตมือนถถึงชนชาตริอริสราเอลททที่ไมตยอมกลบับใจใหมต นตาเศรผู้าททที่ชนชาตริอริสราเอลยบังคงดมืรอดถึงตตอไป พวก
เขาไมตยอมฟบังและไมตยอมไดผู้ยริน

พวกกบฏชาวยริวไดผู้ลรุกฮมือขถึรนเพมืที่อตตอตผู้านโรมในปท ค.ศ. 66 โรมตอบโตผู้โดยสตงกองทหาร
โรมเขผู้าไปปราบปรามแควผู้นตตางๆททที่ไมตเชมืที่อฟบัง เชตน กาลริลท ยผเดทย และกรรุงเยรผซาเลป็ม เพมืที่อจบัดการใหผู้
สริรนซาก ตริตบัสไดผู้รบับมอบหมายใหผู้บบัญชาการกองทหารของโรมซถึที่งกวาดลผู้างพวกยริวททที่ตตอตผู้านและ
รรุกททาลายอยตางไมตหยรุดยบัรงไปทางใตผู้จนถถึงกรรุงเยรผซาเลป็ม กองก ทาลบังของพวกยริวถผกปริดลผู้อมททที่กรรุง
เยรผซาเลป็ม โดยพวกเขาเขผู้าไปหลบภบัยในเมมืองปผู้อมนทรซถึที่งหผู้อมลผู้อมไปดผู้วยภผเขา ตริตบัสเรริที่มปริดลผู้อม
กรรุงเยรผซาเลป็มในปท ค.ศ. 69 และกรินเวลาถถึงปท ค.ศ. 70 เมมืที่อกองกทาลบังของเขาตทเมมืองททที่อตอนกทาลบังนทร
ไดผู้ ในการเขตนฆตาททที่ตามมา นบักประวบัตริศาสตรธบางทตานอผู้างวตามทพวกยริวมากถถึงหนถึที่งลผู้านคนเสทยชทวริต 
เมมืที่อกรรุงนทรถผกปลผู้นสะดม มบันกป็โดนไฟไหมผู้ซถึที่งไฟลรุกลามไปยบังสริที่งกตอสรผู้างททที่พวกเขาภาคภผมริใจ คมือ 
วริหารของพวกยริว เมมืที่อไฟเผาผลาญไปถถึงสตวนททที่ตริดไฟไดผู้ ทองคทาปรริมาณมหาศาลททที่ประดบับประดา
ทบั ที่วทบัรงวริหารกป็ละลายและไหลเขผู้าไปในซากปรบักหบักพบัง เมมืที่อไฟสงบลงและซากเยป็นตบัว พวกทหาร
ของโรมกป็เขผู้าไปและไมตปลตอยใหผู้ศริลาซผู้อนทบับกบันจรริงๆเพมืที่อคผู้นหาทองคทาททที่ถผกฝบังอยผ ตใตผู้ซากวริหาร

ตริตบัสจถึงสบัที่งใหผู้รมืรอถอนเมมืองนทร และสบัที่งเนรเทศชาวยริวทรุกคนออกไปจากแผตนดรินนทร  การททาใหผู้
พวกยริวกระจบัดกระจายเพมืที่อจรุดประสงคธในทางปฏริบบัตริทรุกรผปแบบสมืบตตอเรมืที่อยมาจนถถึงศตวรรษททที่ 
20 การพริพากษาของพระเจผู้าซถึที่งเปป็นการตทสอนพวกอริสราเอลซถึที่งมทพยากรณธไวผู้ลตวงหนผู้ามานานไดผู้
เกริดขถึรนตามททที่โมเสสไดผู้กลตาวไวผู้ในพระราชบบัญญบัตริ 28:49 และอริสยาหธกป็เอตยถถึงดผู้วย หมายสทาคบัญททที่
บอกถถึงการพริพากษาททที่จะมาคมือ การใหผู้พวกอริสราเอลททที่ไมตเชมืที่อไดผู้เจอกบับภาษาตตางๆททที่พวกเขาไมต
เขผู้าใจ ภาษาตตางๆเปป็นคทาเตมือนสรุดทผู้ายของพระเจผู้าททที่มาถถึงพวกยริวททที่ดมืรอดถึง พวกเขาตผู้องกลบับใจมริ
ฉะนบัรนอาจเจอดท

1 คร 14:22 เปาโลบรรยายตตอไปเกทที่ยวกบับภาษาตตางๆ คทาวตา เหตสุฉะนบันี้น เชมืที่อมโยงสริที่งททที่
ทตานไดผู้กลตาวไปแลผู้วกบับสริที่งททที่ทตานจะกลตาวตตอไป ซถึที่งบอกถถึงขผู้อสรรุปของเนมืรอหากตอนหนผู้า เหตส



ฉะนอัทั้นการพผดภาษาตยู่างๆจซงไมยู่เปป็นหมายสชาคอัญแกยู่คนทรีซึ่เชมืซึ่อ แตยู่เปป็นหมายสชาคอัญแกยู่คนทรีซึ่ไมยู่เชมืซึ่อ 
ของประทานททที่เปป็นภาษาตตางๆเปป็นหมายสทาคบัญททที่มาถถึงชรุมชนชาวยริวททที่อยผ ตใกลผู้กบับครริสตจบักรยรุคตผู้น
ซถึที่งมทชาวยริวอยผตเยอะพอสมควร มบันเปป็นหมายสทาคบัญททที่มาถถึงพวกยริวกลรุตมใหญตนบัรนททที่ไมตยอมเชมืที่อพระ
เยซผครริสตธ พทที่นผู้องของพวกเขาในกรรุงเยรผซาเลป็มไดผู้ตะโกนอยตางจองหองและโงตเขลาวตา “ใหผู้โลหริต
ของเขาตกอยผตกบับเราและลผกหลานของเราเถริด” ฉบันใด ซถึที่งกป็เปป็นอยตางนบัรนจรริงๆ พระเจผู้าไดผู้ทรงตท
สอนชนชาตริอริสราเอลอยตางรรุนแรงเพราะพวกเขาปฏริเสธพระบรุตรของพระองคธและเพราะความ
ดมืรอรบัรนอยตางอวดดทของพวกเขา ภาษาตตางๆเปป็นหมายสทาคบัญททที่มาถถึงชนชาตริอริสราเอลททที่ยบังไมตเชมืที่อ 
(เปาโลเขทยนจดหมายฝากฉบบับนทรประมาณปท ค.ศ. 59 การพริพากษายบังมาไมตถถึงในตอนนบัรน แตตก ทาลบัง
อยผตระหวตางทาง ดบังนบัรนภาษาตตางๆจถึงยบังใชผู้กบันอยผตในตอนนบัรน)

ทตานปริดทผู้ายเนมืรอหาททที่เสทยดแทงสตวนนทรโดยกลตาววตา แตยู่การพยากรณต์นอัทั้นไมยู่ใชยู่สชาหรอับคนทรีซึ่
ไมยู่เชมืซึ่อ แตยู่สชาหรอับคนทรีซึ่เชมืซึ่อแลผู้ว จรุดประสงคธททที่สทาคบัญยริที่งกวตาของของประทานททที่เปป็นการพยากรณธ 
(การเทศนาโดยทบั ที่วไป) กป็คมือ เพมืที่อเปป็นประโยชนธแกตผผผู้เชมืที่อทบัรงหลายในครริสตจบักร การเทศนาเสรริม
สรผู้างครริสตจบักรจรริงๆ

1 คร 14:23 หลบังจากไดผู้พผดถถึงจรุดประสงคธในดผู้านหลบักคทาสอนของภาษาตตางๆไปแลผู้ว 
เปาโลกป็ยผู้อนกลบับมาพผดถถึงปบัญหาในทางปฏริบบัตริซถึที่งเกริดขถึรนในครริสตจบักรบผู้าง ปบัญหานทร ยริที่งรรุนแรง
เพราะบางคนททที่ททาตามเนมืรอหนบังอยากมทหนผู้ามทตา ทตานจถึงออกความเหป็นวตา เหตสฉะนอัทั้นถผู้าทอัทั้งครริสต
จอักรมรีการประชสมพรผู้อมกอัน แลผู้วคนทอัทั้งปวงตยู่างกป็พผดภาษาตยู่างๆ และมรีคนทรีซึ่รผผู้ไมยู่ถซงหรมือคนทรีซึ่ไมยู่
เชมืซึ่อเขผู้ามา เขาจะมริเหป็นไปวยู่าทยู่านทอัทั้งหลายคลอัซึ่งไปแลผู้วหรมือ เมมืที่อมทผผผู้มาเยทที่ยมครริสตจบักรและพวกเขา
ไมตเขผู้าใจความหมายของภาษาตตางๆ หรมือททที่แยตยริที่งไปกวตานบัรนกป็คมือ พวกเขาเปป็นคนททที่ยบังไมตรอด พวก
เขากป็จะจากมาพรผู้อมกบับคริดวตาครริสตจบักรคลอัซึ่งไปแลผู้ว คทาททที่แปลเชตนนบัรน (ไมนอไม) มทความหมายวตา
‘คนททที่สตริไมตอยผตกบับเนมืรอกบับตบัว’ นทที่เปป็นททที่มาของคทาภาษาอบังกฤษ mania หรมือ maniac มทความวรุตนวาย
แบบพวกคารริสมาตริกเกริดขถึรนในครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธอยตางแนตนอน



1 คร 14:24-25 แตยู่ถผู้าทสกคนพยากรณต์ คนทรีซึ่ไมยู่เชมืซึ่อหรมือคนทรีซึ่รผผู้ไมยู่ถซงเขผู้ามา ท สกคนกป็
จะทชาใหผู้เขารผผู้สชานซก และทชาใหผู้เขาพริจารณาใจของตนเอง 25 ดอังนอัทั้นความลอับทรีซึ่ซยู่อนอยผยู่ในใจของ
เขาจะเดยู่นชอัดขซทั้น เขากป็จะกราบลงนมอัสการพระเจผู้ากลยู่าววยู่า พระเจผู้าทรงสถริตอยผยู่ทยู่ามกลางพวก
ทยู่านอยยู่างแนยู่นอน

ในทางกลบับกบัน เปาโลสมมรุตริเหตรุการณธหนถึที่งขถึรนมาวตา ถผู้ามทการพยากรณธ (การเทศนา) เกริด
ขถึรนในครริสตจบักรในเวลาททที่คนไมตเชมืที่อคนหนถึที่งเดรินเขผู้ามา เขากป็จะรผผู้สถึกฟผู้องใจโดยสริที่งททที่เขาไดผู้ยรินและ
ถผกตบัดสรินโดยสริที่งททที่เขาไดผู้ยรินนบัรน จนถถึงวบันนทรคนททที่ยบังไมตรอดเมมืที่อไดผู้ยรินนบักเทศนธคนหนถึที่งเทศนากป็คริด
วตามทคนไปบอกนบักเทศนธใหผู้เทศนาเกทที่ยวกบับตบัวเขา ขผู้อเทป็จจรริงกป็คมือ พระวริญญาณบรริสรุทธริธ ทรงฟผู้อง
ใจพวกเขาใหผู้ตระหนบักถถึงความบาป ความไมตชอบธรรม และการพริพากษาททที่จะมา “ดบังนบัรนความ
ลบับททที่ซตอนอยผตในใจของเขาจะเดตนชบัดขถึรน” ผลลบัพธธกป็คมือ แขกผผผู้มาเยมือนซถึที่งยบังไมตรอดกป็อาจกราบลง
นมบัสการพระเจผู้าดผู้วยการกลบับใจใหมตและตระหนบักถถึงการมทอยผตของฤทธริธ เดชในการฟผู้องใจของ
พระเจผู้า

เราควรสบังเกตวตาพวกเพป็นเทคอสตธและพวกคารริสมาตริกในปบัจจรุบบันมบักยกขผู้อนทร เพมืที่อ
สนบับสนรุนทรรศนะททที่บริดเบมือนของพวกเขาเกทที่ยวกบับการถผกประหารในจริตวริญญาณ อยตางไรกป็ตาม
บรริบทกป็ชทรชบัดวตา “กราบลงนมบัสการพระเจผู้า” ไมตใชตลผู้มตถึงหงายหลบังเปป็นลมหมดสตริ การนมบัสการ
โดยการกผู้มกราบลงดผู้วยการกลบับใจใหมตตตอเบมืรองพระพบักตรธพระเจผู้าเปป็นรผปแบบททที่สากลในการ
แสดงความเคารพและนมบัสการตตอเบมืรองพระพบักตรธพระเจผู้า ภาพททที่เราเหป็นในปบัจจรุบบันของการถผก
ประหารในจริตวริญญาณมบักเปป็นภาพของการลผู้มหงายหลบังซถึที่งตรงขผู้ามก บับการครุกเขตาลงนมบัสการ 
มบันเปป็นของเลทยนแบบ

1 คร 14:26 ความสบับสนวรุตนวายของการนมบัสการในครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธยริ ที่ง
ปรากฏชบัดมากขถึรนไปอทก เปาโลเรทยกใหผู้พวกเขาตอบ พรีซึ่นผู้องทอัทั้งหลาย เมมืซึ่อทยู่านประชสมกอัน ทสกคนกป็
มรีเพลงสดสดรี ทสกคนกป็มรีคชาสอัซึ่งสอน ทสกคนกป็พผดภาษาตยู่างๆ ทสกคนกป็มรีคชาวริวรณต์ ทสกคนกป็แปลขผู้อความ
เหป็นไดผู้ชบัดวตาเมมืที่อครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธมาประชรุมกบันเพมืที่อนมบัสการพระเจผู้า คนหนถึที่งกป็ลรุกขถึรนจะ



รผู้องเพลง อทกคนกป็ลรุกขถึรนจะสอน อทกคนกป็พผดภาษาตตางๆ อทกคนกป็ประกาศคทาวริวรณธผตานทางของ
ประทานททที่เปป็นการพยากรณธ อทกคนกป็ลรุกขถึรนเพมืที่อแปลขผู้อความ เหป็นไดผู้ชบัดเลยวตาการนมบัสการของ
พวกเขาไมตมทความเปป็นระเบทยบเรทยบรผู้อยเลย มบันคมือความโกลาหลระคนดผู้วยความสบับสนวรุ ตนวาย 
ดบังนบัรนเปาโลจถึงก ทาชบับพวกเขาอยตางแขป็งแรงวตา ทยู่านจงกระทชาทสกสริซึ่งทสกอยยู่างเพมืซึ่อใหผู้จชาเรริญขซทั้น พวก
เขาควรมทการนมบัสการเพมืที่อททที่จะเสรริมสรผู้างจริตวริญญาณของคนเหลตานบัรนททที่มารตวมประชรุมมากกวตา

1 คร 14:27 เปาโลจถึงตบัรงกฎสทาหรบับการใชผู้ของประทานตตางๆททที่อยผตชบั ที่วคราวโดยเฉพาะ
อยตางยริที่งภาษาตตางๆ ดบังนบัรน ในการประชรุมนมบัสการถผู้าผผผู้ใดจะพผดภาษาตยู่างๆ (an unknown 
tongue) จงใหผู้พผดเพรียงสองคนหรมืออยยู่างมากทรีซึ่สสดกป็สามคน และใหผู้พผดทรีละคน และใหผู้อรีกคนหนซซึ่ง
แปล อทกครบัร งททที่คทาวตา unknown ไมตปรากฏในตผู้นฉบบับ ถถึงแมผู้วตาของประทานตตางๆททที่อยผตชบั ที่วคราวของ
พระวริญญาณยบังมทการใชผู้ก บันอยผตในตอนนบัรน แตตในการประชรุมนมบัสการของครริสตจบักรไมตควรมทคน
พผดภาษาตตางๆเกรินสองคน และอยตางมากททที่สรุดกป็สามคน นอกจากนทรพวกเขาตผู้องพผด “ททละคน” 
ดผู้วย คมือใหผู้ลรุกขถึรนพผดครบัร งละคนไมตใชตวตานถึกอยากจะพผดกป็พผด นอกจากนทรทตานยบังบบัญชาดผู้วยวตาตผู้องมท
คนหนถึที่งลรุกขถึรนและสามารถแปลขผู้อความททที่ถผกกลตาวออกมาไดผู้

1 คร 14:28 แตยู่ถผู้าไมยู่มรีผผผู้ใดแปลกป็ใหผู้คนเหลยู่านอัทั้นอยผยู่เงรียบๆในทรีซึ่ประชสมครริสตจอักร และ
ใหผู้พผดกอับตอัวเอง และทผลตยู่อพระเจผู้า หากในการประชรุมนมบัสการดบังกลตาวไมตมทคนททที่มทความ
สามารถในการแปลโดยธรรมชาตริหรมือททที่มทของประทานในการแปลขผู้อความของคนททที่พผดภาษา
ตตางๆ เปาโลกป็สบัที่งใหผู้คนททที่พผดนบัรนอยผตเงทยบๆ เขาควรกลบับไปบผู้านและใชผู้ของประทานนบัรนคนเดทยว 
เหป็นไดผู้ชบัดวตาภาษาตตางๆเปป็นสริที่งททที่กตอใหผู้เกริดความวรุตนวายในครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ

1 คร 14:29-31 ฝยู่ายพวกผผผู้พยากรณต์นอัทั้นใหผู้พผดสองหรมือสามคน และใหผู้คนอมืซึ่นวรินริจฉอัย
ขผู้อความทรีซึ่เขาพผดนอัทั้น 30 ถผู้ามรีสริซึ่งใดทรงสชาแดงแกยู่คนอมืซึ่นทรีซึ่นอัซึ่งอยผยู่ดผู้วยกอัน ใหผู้คนแรกนอัทั้นนริซึ่งเสรียกยู่อน
31 เพราะวยู่าทยู่านทอัทั้งหลายพยากรณต์ไดผู้ทรีละคน เพมืซึ่อใหผู้ทสกคนไดผู้ความรผผู้ และไดผู้รอับการปลอบ
ประโลมใจ



เปาโลตบัรงกฎสทาหรบับการใชผู้ของประทานททที่อยผ ตชบั ที่วคราวททที่เปป็นการพยากรณธในครริสตจบักร
ดผู้วย “ฝตายพวกผผผู้พยากรณธนบัรนใหผู้พผดสองหรมือสามคน และใหผู้คนอมืที่นวรินริจฉบัยขผู้อความททที่เขาพผดนบัรน” 
คทาททที่แปลวตา วรินริจฉอัย (ดริอาครริโน) มทความหมายวตา ‘แยกแยะ’ กลตาวอทกนบัยหนถึที่ง ในการประชรุมดบัง
กลตาว ใหผู้คนททที่มทของประทานในการพยากรณธพผดไดผู้เพทยงสองหรมือสามคนและใหผู้คนอมืที่นแยกแยะ
สริที่งททที่ถผกกลตาวออกมา นอกจากนทร  “ถผู้ามทสริที่งใดทรงสทาแดงแกตคนอมืที่นททที่นบั ที่งอยผตดผู้วยกบัน ใหผู้คนแรกนบัรน
นริที่งเสทยกตอน” หากคนหนถึที่งททที่มทของประทานในการพยากรณธ ไดผู้รบับการสทาแดงอะไรบางอยตางขณะ
ททที่อทกคนกทาลบังพผดอยผต กป็ใหผู้คนททที่ก ทาลบังพผดอยผต (“คนแรกนบัรน”) นบัที่งลงและเปริดโอกาสใหผู้เขาพผด

สรุดทผู้ายเปาโลกลตาววตา “ทตานทบัรงหลายพยากรณธไดผู้ททละคน เพมืที่อใหผู้ทรุกคนไดผู้ความรผผู้ และไดผู้
รบับการปลอบประโลมใจ” ผผผู้พยากรณธทรุกคนพผดไดผู้เมมืที่อถถึงตาของตน และพผดททละคน ถผู้าไมตใชตใน
การประชรุมรอบเดทยวกบันกป็ในรอบอมืที่น จรุดประสงคธกป็คมือเพมืที่อททที่ทรุกคนจะไดผู้เรทยนรผผู้และไดผู้รบับการ
หนรุนใจจากการรบับใชผู้ของพวกผผผู้พยากรณธ

1 คร 14:32 เปาโลออกความเหป็นอยตางเสทยดแทงวตา วริญญาณของพวกผผผู้พยากรณต์นอัทั้น
ยยู่อมอยผยู่ในบอังคอับพวกผผผู้พยากรณต์ นบัที่นคมือ ผผผู้พยากรณธสามารถควบครุมวริญญาณของตนไดผู้ ซถึที่งรวมถถึง
ปากของตนดผู้วย เปาโลจถึงแนะนทาใหผู้พวกเขาททาเชตนนบัรน เหมมือนททที่ผผผู้รผผู้ทตานหนถึที่งไดผู้แนะนทาผผผู้ททที่อยาก
เปป็นนบักพผดในททที่ชรุมนรุมชนวตา “จงลรุกขถึรน พผดออกไป และหรุบปากเสทย”

1 คร 14:33 เปาโลจถึงโจมตทททที่หบัวใจของปบัญหานทรททที่เมมืองโครรินธธ เพราะวยู่าพระเจผู้าไมยู่ใชยู่ผผผู้
กยู่อใหผู้เกริดความสอับสนวสยู่นวาย แตยู่ทรงเปป็นผผผู้กยู่อใหผู้เกริดสอันตริสสข เหมมือนทรีซึ่ไดผู้เกริดขซทั้นในบรรดาครริสต
จอักรแหยู่งวริสสทธริชนนอัทั้น มทความวรุตนวายเกริดขถึรนในการประชรุมนมบัสการของครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ 
อยตางไรกป็ตามเปาโลกลตาวชบัดเจนวตาพระเจผู้าไมตไดผู้เปป็นผผผู้ททที่กตอใหผู้เกริดความสบับสนวรุตนวายดบังกลตาว 
(เราอาจสรรุปไดผู้วตาวริญญาณอมืที่นตตางหากททที่เปป็นตผู้นเหตรุของความวรุตนวายนบัรน) พระเจผู้าทรงเปป็นผผผู้กตอ
ใหผู้เกริดสบันตริสรุข ในวลทสรุดทผู้าย “เหมมือนททที่ไดผู้เกริดขถึรนในบรรดาครริสตจบักรแหตงวริสรุทธริชนนบัรน” เปาโล
บอกเปป็นนบัยวตาบางททพทที่นผู้องบางคนททที่เมมืองโครรินธธควรหาโอกาสไปเยทที่ยมครริสตจบักรอมืที่นและไปดผ



ความเปป็นระเบทยบเรทยบรผู้อยของททที่อมืที่นบผู้าง บางททพวกเขาควรนทาเรมืที่องททที่ไปเหป็นมารายงานแกต           
ครริสตจบักรดผู้วย

1 คร 14:34-35 จงใหผู้พวกผผผู้หญริงนริซึ่งเสรียในทรีซึ่ประชสมครริสตจอักร เพราะไมยู่ไดผู้รอับ
อนสญาตใหผู้พผด แตยู่ใหผู้เขาอยผยู่ใตผู้บอังคอับบอัญชา เหมมือนทรีซึ่พระราชบอัญญอัตริสอัซึ่งไวผู้นอัทั้น 35 ถผู้าเขาอยากรผผู้สริซึ่ง
ใด กป็ใหผู้เขาถามสามรีทรีซึ่บผู้าน เพราะวยู่าการทรีซึ่ผผผู้หญริงจะพผดในทรีซึ่ประชสมครริสตจอักรนอัทั้นกป็เปป็นสริซึ่งทรีซึ่นยู่า
อาย

นตาสบังเกตวตาในบรริบทของความสบับสนวรุตนวายในการประชรุมนมบัสการของครริสตจบักร 
เปาโลสบัที่ง (ในรผปของประโยคคทาสบัที่ง) วตา “จงใหผู้พวกผผผู้หญริงนริที่งเสทยในททที่ประชรุมครริสตจบักร” ดผ
เหมมือนวตามทผผผู้หญริงมากกวตาหนถึที่งคนลรุกขถึรนพผดภาษาตตางๆ สบัที่งสอน หรมือไมตกป็ททาตบัวเดตนในททที่ประชรุม 
หากกระแสเพป็นเทคอสตธหรมือคารริสมาตริกในปบัจจรุบบันฟบังคทาสบั ที่งนทรของเปาโลไวผู้กป็จะดท เปาโลกลตาวตตอ
ไปวตา “เพราะไมตไดผู้รบับอนรุญาตใหผู้พผด” ทตานยผู้อนกลบับไปหาหลบักการททที่ทตานสอนไวผู้ในบทททที่ 11 คมือ
ระเบทยบททที่พระเจผู้าทรงตบัรงไวผู้สทาหรบับทบัรงสองเพศ พระเจผู้าไดผู้ทรงแตตงตบัรงความเปป็นผผผู้นทาและสริทธริอทา
นาจในครริสตจบักรผตานทางผผผู้ชาย

ดผเหมมือนวตาความวรุตนวายบางอยตางในครริสตจบักรเกริดจากพวกผผผู้หญริงททที่ทผู้าทายพวกผผผู้ชายใน
เรมืที่องของประทานบางอยตางททที่อยผตชบั ที่วคราว ดบังนบัรนเปาโลจถึงสบัที่งวตา “แตตใหผู้เขาอยผตใตผู้บบังคบับบบัญชา 
เหมมือนททที่พระราชบบัญญบัตริสบัที่งไวผู้นบัรน” ความหมายตรงนทรคตอนขผู้างคลรุมเครมือ คทาพผดนทรอาจสมืที่อวตา ‘พวก
เขาตผู้องเชมืที่อฟบังสามนของตน’ นบัที่นคมือสาระสทาคบัญของพระราชบบัญญบัตริของพระคบัมภทรธเดริมในสตวน
ของเรมืที่องนทร

ดบังนบัรนเปาโลจถึงสบัที่งเพริที่มเตริมวตา “ถผู้าเขาอยากรผผู้สริที่งใด กป็ใหผู้เขาถามสามทททที่บผู้าน” แทนททที่จะยมืน
ขถึรนในททที่ประชรุม โตผู้เถทยง ทผู้าทาย และหารมือเรมืที่องตตางๆในการประชรุมนมบัสการของครริสตจบักร 
เปาโลกป็แนะนทาวตา “จงรอจนกวตาครุณจะกลบับไปบผู้านและไปครุยเรมืที่องนบัรนกบับสามทของครุณ” ทตานสรรุป
เนมืรอหาตอนนทร โดยกลตาววตา “เพราะวตาการททที่ผผผู้หญริงจะพผดในททที่ประชรุมครริสตจบักรนบัรนกป็เปป็นสริที่งททที่นตา
อาย” คทาททที่แปลวตา สริซึ่งทรีซึ่นยู่าอาย (ไอสครอน) มทความหมายวตา ‘ไรผู้เกทยรตริ’ หรมือ ‘ไมตเหมาะสม’ ความ



หมายททที่สทาคบัญกวตากป็คมือวตา เปป็นเรมืที่องททที่ไมตเหมาะสมททที่ผผผู้หญริงจะยมืนขถึรนในททที่ประชรุมเพมืที่อสบัที่งสอน 
ทผู้าทาย โตผู้เถทยง หรมือบรรยายในครริสตจบักร บทบาทนบัรนเปป็นของสามท แมผู้กระทบั ที่งเรมืที่องการประชรุม
กริจธรุระของครริสตจบักรในทรุกวบันนทรกป็เหมมือนกบัน

1 คร 14:36 เปาโลจถึงตทาหนริครริสตจบักร พวกเขาไมตใชตแหลตงททที่มาของพระวจนะของ
พระเจผู้า แตตเปป็นผผผู้รบับพระวจนะนบัรนตตางหาก ดบังนบัรนเปาโลจถึงถามพวกเขาตรงๆวตา อะไรกอัน พระ
วจนะของพระเจผู้าเกริดมาจากพวกทยู่านหรมือ ไดผู้ประทานมาถซงทยู่านแตยู่พวกเดรียวหรมือ พระวจนะ
ของพระเจผู้ามาจากพวกทตานหรมือ คทาตอบนบัรนชบัดเจนอยผตแลผู้ว หรมือพระวจนะนบัรนมาถถึงพวกทตานแตต
พวกเดทยวเทตานบัรนหรมือ อทกครบัร งททที่คทาตอบกป็ชบัดเจนเหมมือนกบัน นทที่เทตากบับเปาโลตผู้องการบอกพวกเขาวตา
“เลริกหลงตบัวเองเสทยทท! พวกทตานไมตไดผู้เปป็นขาใหญตในเรมืที่องฝตายวริญญาณอยตางททที่ตบัวพวกทตานคริดเสทย
หนตอย”

1 คร 14:37 เปาโลสยบความจองหองพองขนของพวกเขาตตอไป ถผู้าผผผู้ใดถมือวยู่าตนเปป็นผผผู้
พยากรณต์หรมืออยผยู่ฝยู่ายจริตวริญญาณ กป็ใหผู้เขายอมรอับวยู่า ขผู้อความซซซึ่งขผู้าพเจผู้าเขรียนมาถซงทยู่านนอัทั้นเปป็น
พระบอัญญอัตริขององคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า ความหมายกป็คมือวตา ‘ถผู้าผผผู้ใดคริดวตาตนเปป็นผผผู้พยากรณธหรมืออยผต
ฝตายจริตวริญญาณ กป็ใหผู้เขารบับรผผู้วตา สริที่งซถึที่งขผู้าพเจผู้าเขทยนมาถถึงทตานนบัรนมาจากพระเจผู้า’ เปาโลบอกพวก
เขาใหผู้รผผู้วตาคทาสบัที่งเหลตานทรมาจากเบมืรองบน คมือมาจากพระเจผู้า

1 คร 14:38 นอกจากนทรถผู้าผผผู้ใดยบังดมืรอดถึงไมตยอมรบับขผู้อความนบัรน แตยู่ถผู้าผผผู้ใดเฉยเมยตยู่อ
ขผู้อความนรีทั้ กป็ใหผู้เขาเฉยเมยตยู่อไป การเลมือกใชผู้คทาของเปาโลไมตใชตเรมืที่องบบังเอริญ คนททที่ไมตเตป็มใจ
ยอมรบับสริทธริอทานาจในการเปป็นอบัครทผตของทตานและการททที่พระเจผู้าทรงนทาทตานกป็เปป็นคนเฉยเมย (โงต
เขลา) จงปลตอยใหผู้เขาเฉยเมย (โงตเขลา) ตตอไป

1 คร 14:39 ภาษาตตางๆในตอนนบัรนททที่เปาโลเขทยนจดหมายฝากฉบบับนทร ยบังเปป็นของ
ประทานททที่อยผตชบั ที่วคราวของพระวริญญาณซถึที่งมทการใชผู้ก บันอยผต แตตหลบังจากนบัรนไมตนานทรุกสริที่งจะ
เปลทที่ยนแปลงไป อยตางไรกป็ตาม เปาโลตบัรงใจททที่จะจบัดระเบทยบสริที่งตตางๆใหผู้เรทยบรผู้อย เหตสฉะนอัทั้นพรีซึ่นผู้อง
ทอัทั้งหลาย จงตอัทั้งใจปรารถนาทรีซึ่จะพยากรณต์ ทรีซึ่เขาพผดภาษาตยู่างๆกป็อยยู่าหผู้ามเลย ทตานเตมือนสตริพวกเขา



ใหผู้มทใจปรารถนาททที่จะพยากรณธ (คมือ เทศนา) ปบัญหากป็คมือวตา หลายคนในครริสตจบักรมบัวแตตรผู้อนใจ
และอริจฉากบันดผู้วยเรมืที่องการพผดภาษาตตางๆ เปาโลกลตาวอทกครบัร งวตา การพยากรณธ (คมือการเทศนา) นบัรน
ดทกวตา จงแสวงหาททที่จะพยากรณธ อยตางไรกป็ตามจนกวตาจะถถึงเวลานบัรนททที่จรุดประสงคธของของ
ประทานททที่เปป็นภาษาตตางๆนบัรนสทาเรป็จแลผู้ว การพผดภาษาตตางๆนบัรนกป็กระททาไดผู้อยผต กระนบัรน เหมมือน
อยตางททที่ทตานไดผู้กลตาวไวผู้ชบัดเจนแลผู้วในตอนตผู้นของบทนทร  ของประทานตตางๆตผู้องถผกใชผู้ภายใตผู้กฎ
และขผู้อบบังคบับบางประการ

1 คร 14:40 คทาสบัที่งททที่เปป็นบทสรรุปและบทสตงทผู้ายของทตานทบัรงเรทยบงตายและไรผู้กาลเวลา 
ในพระราชกริจของพระเจผู้าและโดยเฉพาะอยตางยริที่งในการประชรุมนมบัสการของครริสตจบักร สริซึ่ง
สารพอัดซซซึ่งจะกระทชานอัทั้น จงกระทชาตามสมควร และใหผู้เปป็นระเบรียบเรรียบรผู้อย คทาททที่แปลวตา ตาม
สมควร (เอะอถูสเคมอโนส) มทความหมายวตา ‘อยตางเหมาะสม’ ‘อยตางถผกตผู้องตามสมควร’ คทาททที่แปล
วตา ระเบรียบเรรียบรผู้อย (ทาซริส)  คมือสภาพททที่เปป็นระเบทยบ บรริบทของบทนทรพผดถถึงการประชรุม
นมบัสการในครริสตจบักรทผู้องถริที่น ในบรริบทททที่วตานทร เองเปาโลไดผู้ก ทาชบับใหผู้พวกเขาประพฤตริตบัวใหผู้
เหมาะสมและเปป็นระเบทยบเรทยบรผู้อย หลบักการนทร ยตอมประยรุกตธใชผู้ไดผู้กบับงานของพระเจผู้าในดผู้าน
อมืที่นๆทรุกดผู้านและชทวริตครริสเตทยนโดยทบั ที่วไปดผู้วย

*****

ภนำพรวมของ 1 โครรินธธ 15: จดหมายฝากฉบบับแรกถถึงครริสตจบักรทนที่เมมืองโครรินธธ์เปก็น
จดหมายทนที่เขนยนตอบปบัญหาตม่างๆซถึที่งเกริดขถึนี้นในครริสตจบักร ในบทนนนี้เปาโลอาจกสาลบังพถูดถถึงปบัญหาใน
ดว้านหลบักคสาสอนทนที่รว้ายแรงทนที่สสุดเลยกก็วม่าไดว้ บางคนในครริสตจบักรสงสบัยเรมืที่องการเปก็นขถึนี้นจากตาย 
เปาโลจบัดการกบับความคริดผริดๆดบังกลม่าวตลอดทบันี้งบททนที่มนเนมืนี้อหาคม่อนขว้างยาวนนนี้

1 คร 15:1-2 ขณะททที่อบัครทผตเปาโลเรริที่มตผู้นบทนทร  ทตานกป็ใชผู้สริบเอป็ดขผู้อแรกเพมืที่อปผพมืรนบทนทา
สผตประเดป็นหลบัก: การกลตาวปผู้องกบันเรมืที่องการเปป็นขถึรนจากตาย ความเหป็นในบทนทาของทตานจถึงเรริที่มตผู้น
ดผู้วยการทบทวนสาระสทาคบัญของขตาวประเสรริฐ ยริซึ่งกวยู่านรีทั้ พรีซึ่นผู้องทอัทั้งหลาย ขผู้าพเจผู้าขอใหผู้ทยู่านคชานซง
ถซงขยู่าวประเสรริฐทรีซึ่ขผู้าพเจผู้าเคยประกาศแกยู่ทยู่านทอัทั้งหลาย ซซซึ่งทยู่านไดผู้ยอมรอับไวผู้ ออันเปป็นฐานซซซึ่งทยู่าน



ทอัทั้งหลายตอัทั้งมอัซึ่นอยผยู่ 2 และซซซึ่งทชาใหผู้ทยู่านรอดดผู้วย วลทททที่วตา “ขผู้าพเจผู้าขอใหผู้ทตานคทานถึงถถึง” แปลไดผู้วตา 
‘ขผู้าพเจผู้าก ทาลบังแจผู้งใหผู้พวกทตานทราบ’ หรมือ ‘ขผู้าพเจผู้าก ทาลบังเตมือนความจทาพวกทตาน’ ถถึงขตาว
ประเสรริฐ และทตานเตมือนความจทาพวกเขาอทกวตา (1) ทตานไดผู้ประกาศขตาวประเสรริฐนบัรนแกตพวกเขา 
(2) พวกเขาไดผู้ยอมรบับขตาวประเสรริฐนบัรนแลผู้ว (3) พวกเขาไดผู้ตบัรงมบั ที่นอยผตในขตาวประเสรริฐนบัรนจนถถึง
ตอนนทร  และ (4) พวกเขาไดผู้รบับความรอดโดยทางขตาวประเสรริฐนบัรน

วลทททที่วตา ถผู้าทยู่านยซดหลอักคชาสอนทรีซึ่ขผู้าพเจผู้าไดผู้ประกาศไวผู้แกยู่ทยู่านทอัทั้งหลายนอัทั้น แปลตรงตบัวไดผู้
วตา ‘หากทตานกทาลบังยถึดสริที่งททที่ขผู้าพเจผู้าไดผู้ประกาศแกตทตานทบัรงหลายนบัรนไวผู้ใหผู้มบั ที่น’ นทที่เปป็นประโยคแสดง
เงมืที่อนไขแบบเปป็นจรริงในปบัจจรุบบัน ซถึที่งแสดงใหผู้เหป็นวตาพวกเขายถึดหลบักคทาสอนนบัรนไวผู้มบั ที่นจรริงๆใน
ตอนนบัรน

วลทสรุดทผู้าย เวผู้นเสรียแตยู่ทยู่านไดผู้เชมืซึ่ออยยู่างไรผู้ประโยชนต์ มทความหมายตรงตบัววตา ‘เวผู้นเสทยแตต
ทตานไดผู้เชมืที่ออยตางไรผู้จรุดประสงคธ’ คทาททที่แปลวตา อยยู่างไรผู้ประโยชนต์ (เอะอริเค) มทความหมายไดผู้ดผู้วยวตา 
‘โดยปราศจากเหตรุ’

ประเดป็นสทาคบัญกวตาททที่เปาโลตผู้องการจะบอกกป็คมือวตา ทตานไดผู้ประกาศขตาวประเสรริฐแกตพวก
เขาแลผู้วซถึที่งโดยขตาวประเสรริฐนบัรนพวกเขาไดผู้รบับความรอดแลผู้วเวผู้นเสทยแตตวตาพวกเขาไดผู้เชมืที่ออยตางไรผู้
จรุดประสงคธ นบั ที่นคมือ เวผู้นเสทยแตตวตาพวกเขาไดผู้กลตาวรบับเชมืที่อแบบปลอมๆ แตตรผปแบบประโยคแสดง
เงมืที่อนไขแบบเปป็นจรริงในปบัจจรุบบันแสดงใหผู้เหป็นวตา ทตานคริดวตาพวกเขารอดแลผู้วจรริงๆและกทาลบังยถึดมบั ที่น
อยผต

1 คร 15:3-4 เปาโลจถึงทบทวนสาระสทาคบัญของขตาวประเสรริฐ เรมืซึ่องซซซึ่งขผู้าพเจผู้ารอับไวผู้นอัทั้น 
ขผู้าพเจผู้าไดผู้ประกาศแกยู่ทยู่านทอัทั้งหลายกยู่อน ทตานกลตาวชบัดเจนถถึงททที่มาของสริที่งททที่ทตานประกาศ ทตานไดผู้
รบับมบันมาจากเบมืรองบน ดผ กาลาเททย 1:12 สาระสทาคบัญแบบกลบั ที่นกรองแลผู้วของขตาวประเสรริฐกป็คมือ 
คมือวยู่าพระครริสตต์ไดผู้ทรงวายพระชนมต์เพราะบาปของเราทอัทั้งหลาย ตามทรีซึ่เขรียนไวผู้ในพระคอัมภรีรต์ 4 
และทรงถผกฝอังไวผู้ แลผู้ววอันทรีซึ่สามพระองคต์ทรงเปป็นขซทั้นมาใหมยู่ตามทรีซึ่มรีเขรียนไวผู้ในพระคอัมภรีรต์นอัทั้น ขผู้อ
เทป็จจรริงสามประการประกอบกบันเปป็นหบัวใจของขตาวประเสรริฐ: (1) การสริรนพระชนมธของพระ



ครริสตธ, (2) การถผกฝบังไวผู้ของพระองคธ, (3) และททที่สทาคบัญททที่สรุดคมือ การฟมืร นคมืนพระชนมธของพระองคธ 
สริที่งททที่สทาคบัญมากขถึรนไปอทกกป็คมือวตา ความจรริงเหลตานทรถผกกลตาวลตวงหนผู้าไวผู้แลผู้วในพระคบัมภทรธเดริม การ
สริรนพระชนมธ การถผกฝบังไวผู้ และการเปป็นขถึรนจากตายของพระองคธมทกลตาวไวผู้ชบัดเจนใน สดรุดท 22 และ
อริสยาหธ 53 รวมถถึงขผู้ออมืที่นๆอทก

1 คร 15:5-8 พระองคต์ทรงปรากฏแกยู่เคฟาส แลผู้วแกยู่ออัครทผตสริบสองคน 6 ภายหลอัง
พระองคต์ทรงปรากฏแกยู่พวกพรีซึ่นผู้องกวยู่าหผู้ารผู้อยคนในคราวเดรียว ซซซึ่งสยู่วนมากยอังอยผยู่จนถซงทสกวอันนรีทั้ 
แตยู่บางคนกป็ลยู่วงหลอับไปแลผู้ว 7 ภายหลอังพระองคต์ทรงปรากฏแกยู่ยากอบ แลผู้วแกยู่ออัครทผต
ทอัทั้งหมด 8 ครอัทั้นหลอังทรีซึ่สสดพระองคต์ทรงปรากฏแกยู่ขผู้าพเจผู้าดผู้วย ผผผู้เปป็นเสมมือนเดป็กทรีซึ่คลอดกยู่อน
กชาหนด

เพราะวตาประเดป็นททที่ก ทาลบังถผกพผดถถึงอยผตคมือ การเปป็นขถึรนจากตาย เปาโลจถึงใหผู้รายชมืที่อคนททที่เหป็น
การฟมืร นคมืนพระชนมธของพระครริสตธ: เคฟาส (คมือ ซทโมนเปโตร), อบัครทผตสริบสองคน, พทที่นผู้องกวตา
หผู้ารผู้อยคนในคราวเดทยว ซถึที่งสตวนมากยบังอยผตจนถถึงทรุกวบันนทร  (ถถึงแมผู้วตามทบางคนไดผู้ตายไปแลผู้ว),       
ยากอบและอบัครทผตทบัรงหมด

สรุดทผู้ายเปาโลเองกป็ไดผู้เหป็นพระองคธระหวตางทางททที่ทตานเดรินทางไปยบังเมมืองดามบัสกบัส ถถึง
แมผู้วตาทตานพผดถถึงอบัครทผตสริบสองคน แตตเหป็นไดผู้ชบัดวตาทตานกทาลบังหมายถถึงพวกสาวกททที่อยผ ตใกลผู้ชริดกบับ
พระเยซผรวมๆถถึงแมผู้วตาเหลมือแคตสริบเอป็ดคนหลบังจากททที่ยผดาสฆตาตบัวตายกป็ตาม พยานกวตาหผู้ารผู้อยคนททที่
วตานตาจะอยผตในแควผู้นกาลริลทและนตาจะอยผตในเหตรุการณธของ มบัทธริว 28:16 ยากอบนทรนตาจะเปป็นนผู้อง
ชายของพระเยซผและไมตนตาใชตยากอบผผผู้เปป็นอบัครทผต เพราะคนหลบังนทร โดนเฮโรดประหารชทวริตไป
แลผู้ว การททที่เปาโลพผดถถึง “อบัครทผตทบัรงหมด” หมายถถึงการททที่พวกเขาประชรุมพรผู้อมกบันบนภผเขาททที่พระ
เยซผเสดป็จขถึรนสผตสวรรคธตามททที่มทบบันทถึกไวผู้ใน กริจการ 1:4-13

การททที่ทตานพผดถถึงตบัวเองวตาเปป็นเสมมือน เดป็กทรีซึ่คลอดกยู่อนกชาหนด แปลมาจากคทาวตา (เอก็คโทร
มา) และหมายถถึงการคลอดกตอนกทาหนด ทตานนตาจะหมายถถึงขผู้อเทป็จจรริงททที่วตาทตานไมตไดผู้รบับสริทธริ
พริเศษในการนบัที่งแทบพระบาทของพระเยซผเหมมือนอยตางอบัครทผตคนอมืที่นๆ นอกจากนทร เพราะวตาทตาน



อายรุนผู้อยกวตาพวกเขานริดหนตอย ทตานจถึงไดผู้เจอกบับพระเยซผบนถนนไปกรรุงดามบัสกบัสในเวลาตตอมา 
ทตานตผู้องไดผู้เจอกบับพระเยซผในแบบททที่ลทาบากกวตาเพมืที่อน

1 คร 15:9-10 เพราะวยู่าขผู้าพเจผู้าเปป็นผผผู้นผู้อยทรีซึ่สสดในพวกออัครทผต และไมยู่สมควรจะ
ไดผู้ชมืซึ่อวยู่าเปป็นออัครทผต เพราะวยู่าขผู้าพเจผู้าไดผู้ขยู่มเหงครริสตจอักรของพระเจผู้า 10 แตยู่วยู่าขผู้าพเจผู้าเปป็นอยผยู่
อยยู่างทรีซึ่เปป็นอยผยู่นรีทั้กป็เนมืซึ่องดผู้วยพระคสณของพระเจผู้า และพระคสณของพระองคต์ซซซึ่งไดผู้ทรงประทานแกยู่
ขผู้าพเจผู้านอัทั้นมริไดผู้ไรผู้ประโยชนต์ แตยู่ขผู้าพเจผู้ากลอับทชางานมากกวยู่าพวกเขาเสรียอรีก มริใชยู่ตอัวขผู้าพเจผู้าเองทชา
แตยู่เปป็นดผู้วยพระคสณของพระเจผู้าซซซึ่งดชารงอยผยู่กอับขผู้าพเจผู้า

ทตานยบังถมือวตาตบัวเองเปป็น “ผผผู้นผู้อยททที่สรุดในพวกอบัครทผต” คมือ ไมตสมควรจะไดผู้ชมืที่อวตาเปป็นอบัคร
ทผตเพราะทตานไดผู้ “ขตมเหงครริสตจบักรของพระเจผู้า” เราไดผู้เหป็นถถึงความถตอมใจของทตานจรริงๆ ถถึง
แมผู้วตาทตานอาจเปป็นอบัครทผตททที่ยริ ที่งใหญตททที่สรุด แตตการนบับถมือตบัวเองกป็ทตานกป็ตรงกบันขผู้ามเลย ทตานไมตไดผู้
คริดวตาตบัวเองวริเศษวริโสอะไรเพราะอดทตของทตาน

กระนบัรนทตานกป็กลตาวตตอไปวตา “แตตวตาขผู้าพเจผู้าเปป็นอยผตอยตางททที่เปป็นอยผตนทร กป็เนมืที่องดผู้วยพระครุณของ
พระเจผู้า และพระครุณของพระองคธซถึที่งไดผู้ทรงประทานแกตขผู้าพเจผู้านบัรนมริไดผู้ไรผู้ประโยชนธ” เปาโลไมต
ยอมปลตอยใหผู้พระครุณททที่พระเจผู้าทรงประทานใหผู้ทตานอยตางเหลมือลผู้นตผู้องสผญเปลตาไปกบับการไมตรบับ
ใชผู้พระองคธ ทตานจถึงกลตาววตา “แตตขผู้าพเจผู้ากลบับททางานมากกวตาพวกเขาเสทยอทก” เพราะวตาทตานไมตมท
โอกาสนบัที่งแทบพระบาทของพระเยซผและเพราะทตานไดผู้ขตมเหงครริสตจบักรของพระเจผู้า เปาโลจถึง
ตบัรงใจวตาจะททางานรบับใชผู้ใหผู้หนบักกวตาอบัครทผตคนใด และทตานคงททาอยตางนบัรนจรริงๆ กระนบัรนทตานกป็
ตระหนบักดทวตาไมตใชตตบัวทตานเอง “แตตเปป็นดผู้วยพระครุณของพระเจผู้าซถึที่งดทารงอยผ ตกบับขผู้าพเจผู้า” ททที่ทตานททา
อยตางททที่ททาไดผู้กป็เปป็นเพราะพระครุณของพระเจผู้าเทตานบัรนจรริงๆ

1 คร 15:11 ทตานยผู้อนกลบับไปเรมืที่องเดริมททที่กลตาวคผู้างไวผู้ เหตสฉะนอัทั้นแมผู้ตอัวขผู้าพเจผู้ากป็ดรี หรมือ
พวกเขากป็ดรี เราทอัทั้งหลายกป็ไดผู้ประกาศอยยู่างทรีซึ่กลยู่าวมานอัทั้น และทยู่านทอัทั้งหลายกป็ไดผู้เชมืซึ่ออยยู่างนอัทั้น 
ประเดป็นของทตานกป็คมือ ทบัรงทตานและอบัครทผตคนอมืที่นๆไดผู้ประกาศขตาวประเสรริฐเรมืที่องเดทยวกบันและ



พวกเขาททที่เมมืองโครรินธธกป็ไดผู้เชมืที่อขตาวประเสรริฐนบัรนแลผู้ว รากฐานแหตงความรอดและความเชมืที่อของ
พวกเขาคมือการฟมืร นคมืนพระชนมธของพระเยซผครริสตธ

1 คร 15:12 เปาโลจถึงประจบันหนผู้ากบับปบัญหานบัรนตรงๆ แตยู่ถผู้าเทศนาวยู่าพระครริสตต์ไดผู้
ทรงฟมืทั้นขซทั้นมาจากตายแลผู้ว เหตสใดพวกทยู่านบางคนยอังกลยู่าววยู่า การฟมืทั้นขซทั้นมาจากตายไมยู่มรี ถถึง
แมผู้วตาเรมืที่องการฟมืร นคมืนพระชนมธของพระครริสตธไดผู้ถผกประกาศไปแลผู้วกป็ตาม แตตบางคนททที่เมมืองโครริน
ธธกป็ยบังสงสบัยแนวคริดเรมืที่องการเปป็นขถึรนจากตายฝตายรตางกาย

1 คร 15:13-15 แตยู่ถผู้าการฟมืทั้นขซทั้นมาจากตายไมยู่มรี พระครริสตต์กป็หาไดผู้ทรงเปป็นขซทั้นมา
ไมยู่ 14 ถผู้าพระครริสตต์มริไดผู้ทรงเปป็นขซทั้นมา การเทศนาของเรานอัทั้นกป็เปลยู่าประโยชนต์ ทอัทั้งความเชมืซึ่อของ
ทยู่านทอัทั้งหลายกป็เปลยู่าประโยชนต์ดผู้วย 15 และกป็จะปรากฏวยู่าเราอผู้างพยานเทป็จในเรมืซึ่องพระเจผู้า เพราะ
เราอผู้างพยานถซงพระเจผู้าวยู่าพระองคต์ไดผู้ทรงบอันดาลใหผู้พระครริสตต์เปป็นขซทั้นมา แตยู่ถผู้าคนตายไมยู่เปป็น
ขซทั้นมาแลผู้ว พระองคต์กป็ไมยู่ไดผู้ทรงบอันดาลใหผู้พระครริสตต์เปป็นขซทั้นมา

ทตานจถึงเสนอขผู้อสรรุปอบันนตาเศรผู้าของความเชมืที่อผริดๆของพวกเขา “แตตถผู้าการฟมืร นขถึรนมาจาก
ตายไมตมท” (1) พระครริสตธกป็ไมตทรงเปป็นขถึรน, (2) การเทศนาของพวกเขากป็เปลตาประโยชนธ, (3) ความ
เชมืที่อของพทที่นผู้องททที่เมมืองโครรินธธกป็เปลตาประโยชนธ, (4) และพวกเขากป็เปป็นพยานเทป็จ เรมืที่องทบัรงหมดนทร จะ
เปป็นจรริงเพราะวตาพวกเขาไดผู้ “อผู้างพยานถถึงพระเจผู้าวตาพระองคธไดผู้ทรงบบันดาลใหผู้พระครริสตธเปป็นขถึรน
มา แตตถผู้าคนตายไมตเปป็นขถึรนมาแลผู้ว พระองคธกป็ไมตไดผู้ทรงบบันดาลใหผู้พระครริสตธเปป็นขถึรนมา” ทตาน
ประจบันหนผู้ากบับพวกคนขทรสงสบัยดผู้วยขผู้อสรรุปตามหลบักเหตรุผลของความเชมืที่อของพวกเขาเอง

1 คร 15:16-18 ทตานนทาเสนอขผู้อสรรุปอบันนตาเศรผู้าททที่เปป็นคทาถามและคทาตอบตตอไป
เพราะวยู่าถผู้าคนตายไมยู่เปป็นขซทั้นมา พระครริสตต์กป็ไมยู่ไดผู้ทรงเปป็นขซทั้นมา 17 และถผู้าพระครริสตต์ไมยู่ไดผู้ทรง
เปป็นขซทั้นมา ความเชมืซึ่อของทยู่านกป็ไรผู้ประโยชนต์ ทยู่านกป็ยอังตกอยผยู่ในบาปของตน 18 และคนทอัทั้งหลายทรีซึ่
ลยู่วงหลอับในพระครริสตต์ กป็พรินาศไปดผู้วย หากความเชมืที่อททที่วตาคนตายไมตเปป็นขถึรนมาเปป็นความจรริง ขผู้อ
สรรุปอบันชวนหดหผตตตอไปนทรกป็จะตามมา (5) พระครริสตธไมตไดผู้ทรงเปป็นขถึรนมา (6) ความเชมืที่อของพวก
เขากป็ไรผู้ประโยชนธ (7) พวกเขากป็ยบังอยผตในความบาปของตนตตอไป (8) ผผผู้เชมืที่อเหลตานบัรนททที่ตายไปแลผู้ว



กป็ไดผู้พรินาศไป ภาพอบันแสนสลดรอคอยคนเหลตานบัรนททที่ปฏริเสธหลบักพมืรนฐานตตางๆแหตงความเชมืที่อ ใน
กรณทนทรความจรริงททที่ถผกตบัรงคทาถามคมือ การเปป็นขถึรนจากตาย แตตขผู้อสรรุปอบันนตาเศรผู้าแบบเดทยวกบันกป็จะ
เกริดกบับผผผู้ททที่ปฏริเสธความจรริงททที่เปป็นหลบักพมืรนฐานสตวนใหญต

1 คร 15:19 เปาโลจถึงมาถถึงปลายทางของความไมตเชมืที่อของพวกเขา ถผู้าพวกเรามรีความ
หวอังใจในพระครริสตต์ในชรีวริตนรีทั้เทยู่านอัทั้น เรากป็เปป็นพวกทรีซึ่นยู่าสอังเวชทรีซึ่สสดในบรรดาคนทอัทั้งปวง เชตนเดทยว
กบับพวกททที่มทแนวคริดเสรทนริยมในสมบัยนทรททที่มทจทานวนอยผตมากมายเหลมือเกริน หากความหวบังเดทยวเทตานบัรน
ของเราคมือความหวบังในชทวริตนทร  เรากป็เปป็นพวกททที่นตาสบังเวชททที่สรุดในบรรดาคนทบัรงปวง มรุมมองของ
พวกเขาไมตไดผู้ดทกวตามรุมมองของสบัตวธตบัวหนถึที่งเลย

1 คร 15:20 แมผู้กระนบัรน ทตานกป็เสนอความจรริง นทที่เปป็นภาพททที่กลบับตาลปบัตรเลย มบัน
เหมมือนกบับการเปลทที่ยนจากวบันททที่มทเมฆหมอกขมรุกขมบัวเปป็นวบันททที่แสงแดดสดใส แตยู่บอัดนรีทั้พระครริสตต์
ทรงเปป็นขซทั้นมาจากความตายแลผู้ว และทรงเปป็นผลแรกในพวกคนทอัทั้งหลายทรีซึ่ไดผู้ลยู่วงหลอับไปแลผู้ว
นอัทั้น ความจรริงอบันเปทที่ยมสรุขกป็คมือ พระเยซผครริสตธทรงเปป็นขถึรนมาจากความตายแลผู้วจรริงๆ นทที่เปป็นรผป
สมบผรณธกาลซถึที่งชทร ใหผู้เหป็นถถึงการกระททาททที่เสรป็จสริรนแลผู้ว มบันไดผู้เกริดขถึรนแลผู้วและเปป็นเรมืที่องจรริง เปาโล
มบักใชผู้คทาวตาลม่วงหลบับเพมืที่อหมายถถึงการเสทยชทวริต ในการเปป็นขถึรนมาของพระองคธพระเยซผไดผู้กลายเปป็น
ผลแรกของคนททที่ตายไปแลผู้ว พระองคธทรงเปป็นผผผู้แรกของการเปป็นขถึรนจากตายททที่จะมทขถึรนในอนาคต 
เหมมือนททที่เปาโลไดผู้กลตาวไวผู้ในโคโลสท 1:18 พระองคธทรงเปป็น “บรุตรหบัวปทททที่ทรงเปป็นขถึรนมาจาก
ความตาย”

1 คร 15:21-22 เปาโลจถึงทบทวนเสผู้นทางของประวบัตริศาสตรธมนรุษยธในเรมืที่องของ
ความตายและการเปป็นขถึรนจากตายอยตางสบัรนๆ เพราะวยู่าความตายไดผู้อสบอัตริขซทั้นเพราะมนสษยต์คน
หนซซึ่งเปป็นเหตสฉอันใด การเปป็นขซทั้นมาจากความตายกป็ไดผู้อสบอัตริขซทั้นเพราะมนสษยต์ผผผู้หนซซึ่งเปป็นเหตสฉอันนอัทั้น 
22 เพราะวยู่าคนทอัทั้งปวงตผู้องตายเกรีซึ่ยวเนมืซึ่องกอับอาดอัมฉอันใด คนทอัทั้งปวงกป็จะกลอับไดผู้ชรีวริตเกรีซึ่ยวเนมืซึ่อง
กอับพระครริสตต์ฉอันนอัทั้น ความตายไดผู้เขผู้ามาผตานทางอาดบัม (และเอวา) ดบังนบัรนถผู้าความตายไดผู้เขผู้ามา
ผตานทางมนรุษยธ การเปป็นขถึรนจากตายกป็ตผู้องเขผู้ามาผตานทางมนรุษยธดผู้วยเชตนกบัน เปาโลจถึงหมายถถึงการ



เสดป็จมารบับสภาพมนรุษยธของพระเยซผครริสตธ พระองคธทรงเปป็นพระเจผู้าในสภาพมนรุษยธ พระองคธ
ทรงเปป็นขถึรนจากตายในรตางมนรุษยธของพระองคธ การเปป็นขถึรนจากตายจถึงเขผู้ามาผตานทางมนรุษยธคมือ 
อาดบัมคนททที่สอง ดผู้วยเหตรุนทรทตานจถึงเสนอหลบักตรรกะ คนทบัรงปวงตผู้องตายเกทที่ยวเนมืที่องกบับอาดบัมฉบันใด
 “คนทบัรงปวงกป็จะกลบับไดผู้ชทวริตเกทที่ยวเนมืที่องกบับพระครริสตธฉบันนบัรน” ในเวลาอบันเหมาะสมมนรุษยธทรุกคน
จะเปป็นขถึรนจากตาย: บางคนเปป็นขถึรนสผตการพริพากษาและบางคนกป็เปป็นขถึรนสผตชทวริตนริรบันดรธ

1 คร 15:23-24 ขณะททที่เปาโลไดผู้ทบทวนประวบัตริศาสตรธของความตายไปแลผู้ว ตอน
นทรทตานจะสรรุปยตอลทาดบับของการเปป็นขถึรนจากตายททที่จะมทขถึรนในอนาคตบผู้าง แตยู่วยู่าทสกคนจะเปป็นไป
ตามลชาดอับ คมือพระครริสตต์ทรงเปป็นผลแรก แลผู้วภายหลอังกป็คมือคนทอัทั้งหลายทรีซึ่เปป็นของพระครริสตต์ ใน
เมมืซึ่อพระองคต์จะเสดป็จมา 24 ตยู่อจากนอัทั้นจะเปป็นวาระทรีซึ่สสด เมมืซึ่อพระองคต์จะทรงมอบอาณาจอักรไวผู้แกยู่
พระเจผู้าคมือพระบริดา เมมืซึ่อพระองคต์จะไดผู้ทรงทชาลายการปกครอง และสริทธริอชานาจและอานสภาพ
หมดแลผู้ว

การเปป็นขถึรนจากตายกป็มทลทาดบับของมบันเชตนกบัน พระเยซผครริสตธทรงเปป็นผผผู้แรก จากนบัรนเมมืที่อ
พระองคธเสดป็จกลบับมาเพมืที่อรบับครริสเตทยนขถึรน “คนทบัรงปวงททที่ตายแลผู้วในพระครริสตธจะเปป็นขถึรนมากตอน”
(1 เธสะโลนริกา 4:16) การเสดป็จมาของพระครริสตธในททที่นทร  (พารผซริอา) หมายถถึงการรบับขถึรนอยตางไมต
ตผู้องสงสบัย ดผ 15:52 “ตตอจากนบัรนจะเปป็นวาระททที่สรุด” นทที่นตาจะหมายถถึงการสริรนสรุดของยรุคซถึที่งจะเกริดขถึรน
เมมืที่อพระครริสตธทรงมอบอาณาจบักรแดตพระบริดาหลบังจากการกบฏครบัร งสรุดทผู้ายและการสผผู้รบับกบับโกก
และมาโกก ดผ วริวรณธ 20:7-9 เมมืที่อถถึงเวลานบัรนพระเยซผครริสตธ “จะไดผู้ทรงททาลายการปกครอง และ
สริทธริอทานาจและอานรุภาพหมดแลผู้ว” ตอนนบัรนซาตานจะถผกโยนทริรงลงไปในบถึงไฟและเปป็นอบันสริรน
สรุด

1 คร 15:25-26 ทตานกลตาวตตอไปวตา เพราะวยู่าพระองคต์จะตผู้องทรงปกครองอยผยู่กยู่อน 
จนกวยู่าพระองคต์จะไดผู้ทรงปราบศอัตรผทอัทั้งสริทั้นใหผู้อยผยู่ใตผู้พระบาทของพระองคต์ 26 ศอัตรผตอัวสสดทผู้ายทรีซึ่จะ
ทรงทชาลายนอัทั้นกป็คมือความตาย การสผผู้รบกบับโกกและมาโกกคมือชบัยชนะครบัร งสรุดทผู้ายของพระครริสตธ
เหนมือพวกศบัตรผของพระองคธ ในเวลานบัรนเองศบัตรผตบัวสรุดทผู้ายคมือความตายจะถผกททาลายในททที่สรุด หลบัง



จากนบัรนความตายจะไมตมทอทกเลยในฟผู้าสวรรคธใหมตและแผตนดรินโลกใหมต (คมือ อาณาจบักรททที่อยผตเปป็นนริ
รบันดรธ) ถถึงแมผู้จะไมตลงลถึกรายละเอทยด แตตทตานไดผู้ใหผู้ภาพรวมครตาวๆของสริที่งททที่จะเกริดขถึรนในอวสาน
กาลจากมรุมมองของการเปป็นขถึรนจากตาย

1 คร 15:27 เพราะวยู่าพระองคต์ทรงปราบสริซึ่งสารพอัดลงใตผู้พระบาทของพระองคต์แลผู้ว 
แตยู่เมมืซึ่อพระองคต์ตรอัสวยู่าทรงปราบสริซึ่งสารพอัดลงนอัทั้น กป็เปป็นทรีซึ่ทราบชอัดวยู่ายกเวผู้นองคต์พระเจผู้าผผผู้ทรง
ปราบสริซึ่งสารพอัดใหผู้อยผยู่ใตผู้พระองคต์ เปาโลเขทยนตตอไปวตา ในการททที่พระครริสตธทรงปราบสริที่งสารพบัด
ลงใตผู้พระบาทของพระองคธ มทขผู้อยกเวผู้นอยผ ตขผู้อหนถึที่ง เหป็นไดผู้ชบัดวตา (เปป็นททที่ทราบชบัดวตา) “ยกเวผู้นองคธ
พระเจผู้าผผผู้ทรงปราบสริที่งสารพบัดใหผู้อยผตใตผู้พระองคธ” แนตนอนททที่นทที่หมายถถึงพระเจผู้าพระบริดา

1 คร 15:28 เมมืที่อถถึงตอนนบัรน เมมืซึ่อสริซึ่งสารพอัดถผกปราบใหผู้อยผยู่ใตผู้พระองคต์แลผู้ว เมมืซึ่อนอัทั้นองคต์
พระบสตรกป็จะอยผยู่ใตผู้พระเจผู้าผผผู้ทรงปราบสริซึ่งสารพอัดใหผู้อยผยู่ใตผู้พระองคต์ เพมืซึ่อพระเจผู้าจะทรงเปป็นเอก
เปป็นใหญยู่ในสริซึ่งสารพอัดทอัทั้งปวง ในวบันนบัรนเมมืที่อพระเยซผไดผู้ทรงปราบสริที่งสารพบัดซถึที่งรวมถถึงความตาย 
(ผตานทางการเปป็นขถึรนจากตาย) แลผู้ว พระองคธเองกป็จะทรงยอมอยผตใตผู้บบังคบับพระบริดา เชตนเดทยวกบับใน
การททที่พระองคธทรงยอมรบับการดผหมริที่นและเสดป็จมารบับสภาพมนรุษยธ พระเยซผทรงเปป็นพระบรุตรททที่เชมืที่อ
ฟบังและยอมอยผตในโอวาทมาตลอด วบันนบัรนจะมาเมมืที่อพระองคธในฐานะผผผู้ชนะจะทรงยอมอยผ ตใตผู้
บบังคบับพระบริดา “เพมืที่อพระเจผู้าจะทรงเปป็นเอกเปป็นใหญตในสริที่งสารพบัดทบัรงปวง” เมมืที่อเรามทพระองคธเปป็น
แบบอยตางแลผู้ว เรากป็ควรมทจริตใจแบบเดทยวกบับพระองคธเชตนกบัน

1 คร 15:29 นทที่เปป็นขผู้อททที่เขผู้าใจยากททที่สรุดขผู้อหนถึที่งในพระคบัมภทรธใหมต มริฉะนอัทั้น คนเหลยู่านอัทั้น
ทรีซึ่รอับบอัพตริศมาสชาหรอับคนตายเขาทชาอะไรกอัน ถผู้าคนตายจะไมยู่เปป็นขซทั้นมา เหตสไฉนจซงมรีคนรอับบอัพ
ตริศมาสชาหรอับคนตายเลยู่า พวกมอรมอนจนถถึงทรุกวบันนทรสอนวตาคนททที่ยบังมทชทวริตอยผตสามารถรบับบบัพตริศ
มาแทนคนททที่พวกเขารบักซถึที่งเสทยชทวริตไปแลผู้วไดผู้ นทที่เปป็นคทาสอนเทป็จและไมตใชตสริที่งททที่เปาโลกทาลบังสอน
อยผตอยตางแนตนอน

เราจะเขผู้าใจขผู้อนทร ไดผู้กป็ตผู้องเขผู้าใจความหมายของบบัพตริศมาเสทยกตอน ในโรม 6:4-5 เปาโล
สอนวตา “เราถผกฝบังไวผู้กบับพระองคธแลผู้วโดยการรบับบบัพตริศมาเขผู้าสตวนในความตายนบัรน” ทตานกลตาว



ตตอไปวตา “เพราะวตาถผู้าเราเขผู้าสนริทกบับพระองคธแลผู้วในการตายอยตางพระองคธ เรากป็จะเปป็นขถึรนมา
อยม่างพระองคธ์ไดว้ทรงเปก็นขถึนี้นมาจากความตายดผู้วย”

บบัพตริศมาของผผผู้เชมืที่อแสดงถถึงการเปป็นพวกเดทยวกบับพระครริสตธ เมมืที่อผผผู้เชมืที่อถผกจรุตมลงในนทรา นบัที่นกป็
เปป็นภาพของการสริรนพระชนมธของพระครริสตธ เมมืที่อเขาถผกยกตบัวขถึรนจากนทรา มบันกป็เปป็นภาพของการ
เปป็นขถึรนจากตาย นอกจากนทร เราควรจทาไวผู้วตาในครริสตจบักรยรุคตผู้น บบัพตริศมาทรุกครบัร งจะกระททาตตอหนผู้า
ฝผงชนไมตวตาจะในแมตนทร า ทะเลสาบ บตอนทรา หรมือทะเล มบันเปป็นการแสดงถถึงการเปป็นพวกเดทยวก บับ
พระครริสตธตตอหนผู้าคนอมืที่นจรริงๆ การขตมเหงททที่จะเกริดขถึรนตามมาททาใหผู้การรบับบบัพตริศมาตตอหนผู้าฝผงชน
เปป็นการแถลงการณธถถึงความเชมืที่อจรริงๆ

ประเดป็นของทตานกป็คมือวตา ถผู้าไมตมทการเปป็นขถึรนจากตาย ททาไมเราททที่เปป็นผผผู้เชมืที่อใหมตถถึงเสทที่ยงททที่จะ
โดนขตมเหงหรมือถถึงขบัรนโดนฆตาตายโดยการรบับบบัพตริศมาตตอหนผู้าคนอมืที่นดผู้วย คทาททที่แปลวตา สชาหรอับ ใน
ขผู้อ 29 (ฮถูเพก็ร) สามารถแปลไดผู้ดผู้วยวตา ‘แทน’ หรมือ ‘เพมืที่อเหป็นแกต’ เมมืที่อครริสเตทยนใหมตรบับบบัพตริศมา 
พวกเขากป็แสดงตบัววตาททาแบบเดทยวกบับการสริรนพระชนมธของพระครริสตธและททาใหผู้ตบัวเองตกอยผ ตใน
การเสทที่ยงททที่จะโดนฆตาตายจากการขตมเหงททที่จะเกริดขถึรนตามมา ความหมายของขผู้อนทรอาจแปลไดผู้ดผู้วย
วตา ‘มริฉะนบัรน คนเหลตานบัรนททที่รบับบบัพตริศมาเขาเสทที่ยงททที่จะโดนฆตาตายททาไม ถผู้าคนตายจะไมตเปป็นขถึรนมา 
เหตรุไฉนจถึงมทคนรบับบบัพตริศมาเพราะเหป็นแกตความตายดผู้วย’ (เราอาจแปลไดผู้อทกวตา ‘เพราะเหตรุใด
ครริสเตทยนใหมตกทาลบังเสทที่ยงททที่จะโดนฆตาตายและโดนขตมเหงในการรบับบบัพตริศมาดผู้วยเมมืที่อพวกเขามา
แทนททที่วริสรุทธริชนเหลตานบัรนททที่เสทยชทวริตไปแลผู้ว’)

1 คร 15:30 คทาถามในขผู้อนทรตตอเนมืที่องมาจากขผู้อททที่แลผู้ว และเหตสไฉนเราจซงตผู้องเผชริญกอับ
ภอัยออันตรายตลอดเวลาเลยู่า คทาททที่แปลวตา ภอัยออันตราย (ครินดถูเนะอถูโอ) มทความหมายวตา ‘อบันตราย’ 
เชตนเดทยวกบับในความหมายดผู้านบน ถผู้าไมตมทการเปป็นขถึรนมาของคนตาย เปาโลกป็ถามวตา ททาไมเราถถึง
เตป็มใจททที่จะเผชริญหนผู้ากบับอบันตรายของการโดนขตมเหงอยผตเรมืที่อยไปดผู้วย (ถผู้าไมตมทการเปป็นขถึรนจากตาย)

1 คร 15:31 ขผู้าพเจผู้าขอยมืนยอันโดยอผู้างความภผมริใจซซซึ่งขผู้าพเจผู้ามรีอยผยู่ในทยู่านทอัทั้งหลายโดย
พระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราวยู่า ขผู้าพเจผู้าตายทสกวอัน คทาททที่แปลวตา ยมืนยอัน (เน) จรริงๆแลผู้ว



เปป็นคทาททที่กรินความกวผู้างซถึที่งรวมถถึงการใหผู้คทาสบัตยธปฏริญาณ ความหมายกป็คมือวตา ‘ขผู้าพเจผู้าขอใหผู้คทาสบัตยธ
ตตอความยรินดทของทตานทบัรงหลายซถึที่งขผู้าพเจผู้ากป็มทในพระเยซผครริสตธองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา แตต
ขผู้าพเจผู้าตายทรุกวบัน’ วลทหลบังนทร เปป็นการททที่เปาโลหมายถถึงการเผชริญหนผู้าก บับความตายจากการถผก
ขตมเหงททที่เกมือบจะเรทยกไดผู้วตาเปป็นประจทาทรุกวบัน บางคนในครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธก ทาลบังชมืที่นชมยรินดท
ในพระครริสตธไปพรผู้อมๆกบับตบัรงคทาถามตตอความเปป็นไปไดผู้ของการเปป็นขถึรนจากตาย ประเดป็นของ
ทตานกป็คมือวตา ‘ขณะททที่พวกเราชมืที่นชมยรินดทในพระครริสตธ ขผู้าพเจผู้ากป็เผชริญกบับความเปป็นไปไดผู้ททที่จะโดน
ฆตาตายเปป็นประจทา ขผู้าพเจผู้าจะททาอยตางนบัรนตตอไปททาไมถผู้าไมตใชตเพราะการเปป็นขถึรนจากตาย’

1 คร 15:32 ทตานเสนอความคริดตตอไป ถผู้าตามลอักษณะของมนสษยต์ ขผู้าพเจผู้าตยู่อสผผู้กอับสอัตวต์
ปยู่าในเมมืองเอเฟซอัสนอัทั้น จะเปป็นประโยชนต์อะไรแกยู่ขผู้าพเจผู้า ถผู้าคนตายไมยู่ไดผู้เปป็นขซทั้นมาอรีก `ใหผู้เรากริน
และดมืซึ่มเถริด เพราะวยู่าพรสยู่งนรีทั้เราจะตาย' ไมตมทบบันทถึกเกทที่ยวกบับการททที่เปาโลสผผู้ก บับสบัตวธปตาททที่เมมือง
เอเฟซบัสหรมือททที่อมืที่นเลย ทตานอาจกทาลบังเสนอความเปป็นไปไดผู้ดบังกลตาวเพมืที่อททาใหผู้สอดคลผู้องกบับบรริบท 
สภาพการณธตตางๆททที่เมมืองเอเฟซบัสตามททที่ถผกสทาแดงใหผู้เหป็นในการจลาจลตามททที่มทบบันทถึกไวผู้ในกริจการ
19:29 นตาจะเอมืรออทานวยใหผู้เกริดเหตรุการณธดบังกลตาวไดผู้อยตางแนตนอน เปาโลนตาจะกทาลบังหมายถถึงการททที่
ทตานจะตกเปป็นเหยมืที่อของพวกสริงโตในสนามกทฬาบางแหตง ประเดป็นของเปาโลกป็คมือวตา ความเชมืที่อ
แบบครริสเตทยนจะมทประโยชนธอะไรแกตขผู้าพเจผู้า “ถผู้าคนตายไมตไดผู้เปป็นขถึรนมาอทก” ทางเลมือกกป็คมือ “ใหผู้
เรากรินและดมืที่มเถริด เพราะวตาพรรุตงนทร เราจะตาย” ถผู้าไมตมทการเปป็นขถึรนจากตาย เรากป็นตาจะใชผู้ชทวริตใหผู้
สนรุกสรุดเหวทที่ยงไปเลย เพราะไมตมทความหวบังแลผู้ว อบันททที่จรริงแลผู้วเปาโลอาจก ทาลบังยกคทาพผดของคน
เหลตานบัรนททที่สนบับสนรุนแนวคริดเรมืที่องไมตมทการเปป็นขถึรนจากตายอยผตกป็ไดผู้

1 คร 15:33 เพมืที่อตทาหนริแนวคริดททที่ชบั ที่วรผู้ายดบังกลตาว เปาโลจถึงเสนอความจรริงในรผปของ
สรุภาษริต อยยู่าหลงเลย การคบกอับคนชอัซึ่วยยู่อมทชาใหผู้นริสอัยทรีซึ่ดรีเสรียไป ความหมายกป็คมือ ‘อยตาถผกหลอก
เลย การคบคนชบั ที่วยตอมททาลายอรุปนริสบัยททที่ดท’ นทที่เปป็นความจรริงไมตวตาจะในสถานการณธใด อยตางไร
กป็ตามบรริบทในททที่นทรคมือการมทสามบัคคทธรรมกบับคนเหลตานบัรนททที่ยถึดถมือมรุมมองททที่ชบั ที่วรผู้ายตามททที่มทเสนอใน
ขผู้อกตอนหนผู้า อริทธริพลของคนเหลตานบัรนททที่ยถึดถมือแนวคริดเรมืที่องไมตมทการเปป็นขถึรนจากตายจะสตงผลเสทย
ตตอเราไดผู้ ดผ สดรุดท 1:1



1 คร 15:34 ทตานจถึงดรุครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ จงตมืซึ่นขซทั้นสผยู่ความชอบธรรมและอยยู่าทชา
ผริดอรีกเลย เพราะวยู่าบางคนไมยู่มรีความรผผู้เรมืซึ่องพระเจผู้าเสรียเลย ทรีซึ่ขผู้าพเจผู้าวยู่านรีทั้กป็ใหผู้ทยู่านมรีความละอาย 
คทาพผดนทรสมืที่อถถึงการหลบับใหลในความมมืดฝตายวริญญาณ ทตานใชผู้ภาพเปรทยบททที่คลผู้ายกบันในเอเฟซบัส 
5:14 ดบังนบัรนจงตมืที่นขถึรน ททาสริที่งททที่ถผกตผู้องและอยตาททาบาปเลย บางคนยบังไมตไดผู้รบับความรอด ความผริด
พลาดของพวกทตานในเรมืที่องหลบักคทาสอนเชตนนบัรนมทแตตจะททาใหผู้พวกเขาสบับสน นอกจากนทร  ความผริด
พลาดฝตายวริญญาณดบังกลตาวกป็จะททาใหผู้ความรผู้อนรนในการนทาคนอมืที่นมาถถึงพระครริสตธเยป็นชมืดไดผู้ 
เปาโลกลตาวเชตนนทร เพมืที่อททาใหผู้พวกเขาละอาย เปป็นความจรริงททที่ความผริดพลาดในดผู้านหลบักคทาสอนมบัก
จะททาลายความรผู้อนรนในการประกาศขตาวประเสรริฐ พวกเขาจถึงควรละอาย

หลบังจากไดผู้เผชริญหนผู้ากบับคนเหลตานบัรนททที่สงสบัยเรมืที่องการเปป็นขถึรนจากตายไปแลผู้ว เปาโลจถึง
เปลทที่ยนมาอธริบายเรมืที่องนทร โดยละเอทยด

1 คร 15:35 คนในสมบัยนทรกป็เหมมือนกบับคนในสมบัยนบัรนททที่สงสบัยเกทที่ยวกบับการเปป็นขถึรนจาก
ตาย แตยู่บางคนจะถามวยู่า "คนตายจะเปป็นขซทั้นมาอยยู่างไรไดผู้ เมมืซึ่อเขาเปป็นขซทั้นมาจะมรีรผปกายเปป็น
อยยู่างไร" มบันเกริดขถึรนอยตางไรและรตางกายแบบไหนจะเปป็นขถึรนมา

1 คร 15:36-38 ทตานตอบคทาถามนทรดผู้วยภาพเปรทยบเรมืที่องเมลป็ด ทยู่านคนเขลา เมลป็ดทรีซึ่
ทยู่านหวยู่านลงนอัทั้น ถผู้าไมยู่ตายเสรียกยู่อนแลผู้วจะงอกขซทั้นใหมยู่ไมยู่ไดผู้ 37 เมลป็ดขผู้าวทรีซึ่ทยู่านหวยู่านนอัทั้น จะ
เปป็นขผู้าวสาลรีหรมือพมืชอมืซึ่นๆกป็ดรี ทยู่านมริไดผู้หวยู่านสริซึ่งทรีซึ่เปป็นรผปรยู่างของตผู้นทรีซึ่จะงอกขซทั้นมา แตยู่ไดผู้หวยู่าน
เมลป็ดเทยู่านอัทั้น 38 แตยู่พระเจผู้าทรงประทานรผปรยู่างตผู้นของเมลป็ดนอัทั้นตามทรีซึ่พระองคต์ทรงเหป็นชอบ 
และทรงประทานรผปรยู่างแกยู่เมลป็ดพมืชทสกพรรณตามชนริดของมอัน

ดผเผรินๆเหมมือนเปาโลออกความเหป็นอยตางรรุนแรง อยตางไรกป็ตามความหมายกป็คมือ ‘นบัที่นเปป็น
เรมืที่องโงตเขลา เมลป็ดททที่ทตานปลผกไมตงอกขถึรนนอกจากมบันตายเสทยกตอน’ หากเราถอดความตตอไปกป็จะ
ไดผู้ความหมายวตา ‘และสริที่งททที่ทตานปลผก ทตานไมตไดผู้ปลผกตผู้นของมบัน แตตปลผกเมลป็ดเปลตาๆเพมืที่อททที่มบันจะ
ออกผลเปป็นขผู้าวสาลทหรมือธบัญพมืชอมืที่นๆ แตตพระเจผู้าทรงประทานรผปรตางตผู้นใหผู้แกตเมลป็ดนบัรนตามชอบ
พระทบัยของพระองคธ เมลป็ดทรุกชนริดกป็ไดผู้รบับรผปรตางตผู้นตามแบบของมบันเอง’ นบัที่นเปป็นแคตการถอด



ความแตตมบันกป็สะทผู้อนความหมายไดผู้อยตางถผกตผู้อง กตอนททที่จะมทชทวริตใหมตของพมืช เมลป็ดจะตผู้องตาย
เสทยกตอนและถผกฝบังไวผู้ สตวนททที่เปป็นลทาตผู้นไมตไดผู้ถผกฝบังอยผตใตผู้ดริน แตตเมลป็ดตตางหากททที่ถผกฝบังไวผู้ และ
แตตละเมลป็ดกป็ออกผลเปป็นพมืชตามชนริดของมบันเอง

1 คร 15:39-41 เปาโลกทาลบังปผพมืรนสทาหรบับอทกหลายความเหป็นททที่จะตามมา เพมืที่อ
เปป็นการเตรทยมการสทาหรบับเรมืที่องดบังกลตาว ทตานจถึงเอตยถถึงความหลากหลายททที่เหมมือนๆกบันของ
ธรรมชาตริ ประเดป็นของทตานกป็คมือวตา เชตนเดทยวกบับททที่ธรรมชาตริมทหลากหลายรผปแบบ ชทวริตจถึงมทหลาย
รผปแบบดผู้วย: กายเนมืรอหนบัง, กายวริญญาณ และโดยเฉพาะอยตางยริที่งกายวริญญาณททที่ไดผู้รบับสงตาราศทและ
เปป็นขถึรนจากตาย

เพราะวยู่าเนมืทั้อนอัทั้นไมยู่เหมมือนกอันหมดทสกอยยู่าง เนมืทั้อมนสษยต์กป็อยยู่างหนซซึ่ง เนมืทั้อสอัตวต์สรีซึ่เทผู้ากป็อยยู่าง
หนซซึ่ง เนมืทั้อปลากป็อยยู่างหนซซึ่ง เนมืทั้อนกกป็อยยู่างหนซซึ่ง 40 รยู่างกายสชาหรอับสวรรคต์กป็มรี และรยู่างกายสชาหรอับ
โลกกป็มรี แตยู่วยู่าสงยู่าราศรีของรยู่างกายสชาหรอับสวรรคต์กป็อยยู่างหนซซึ่ง และสงยู่าราศรีของรยู่างกายสชาหรอับโลก
กป็อยยู่างหนซซึ่ง 41 สงยู่าราศรีของดวงอาทริตยต์กป็อยยู่างหนซซึ่ง สงยู่าราศรีของดวงจอันทรต์กป็อยยู่างหนซซึ่ง สงยู่าราศรี
ของดวงดาวกป็อยยู่างหนซซึ่ง แทผู้ทรีซึ่จรริงสงยู่าราศรีของดาวดวงหนซซึ่งกป็ตยู่างกอันกอับสงยู่าราศรีของดาวดวงอมืซึ่นๆ

ประเดป็นของทตานกป็คมือวตา สริที่งมทชทวริตมทหลายชนริดททที่แตกตตางกบัน มนรุษยธเปป็นชนริดหนถึที่ง สบัตวธกป็
เปป็นอทกชนริด สริที่งททที่อยผตบนฟผู้าสวรรคธกป็มทหลายชนริดเชตนกบัน คทาททที่แปลวตา สชาหรอับสวรรคต์ (เอะพออถูรา
นริออส) มทความหมายตรงตบัววตา ‘แบบสวรรคธ’ ความสวตางของสริที่งททที่อยผตบนฟผู้าสวรรคธกป็แตกตตางจาก
ความสวตางของสริที่งททที่อยผตบนโลก (คมือ พริภพโลกเอง) นอกจากนทรดวงตตางๆททที่อยผตบนฟผู้า (ดวงอาทริตยธ, 
ดวงจบันทรธและดวงดาวตตางๆ) กป็มทความสวตางไสวททที่แตกตตางกบันไปบนทผู้องฟผู้า ประเดป็นของเปาโล
กป็คมือ ในสรรพสริที่งมทมากกวตาหนถึที่งรผปแบบ

1 คร 15:42 คราวนทรทตานเสนออรุปมาเปรทยบเททยบของทตาน การซซซึ่งจะเปป็นขซทั้นมาจาก
ความตายนอัทั้นกป็เหมมือนกอัน ธรรมชาตริมทหลากหลายรผปแบบ ไมตวตาจะเปป็นพมืช สบัตวธหรมือแมผู้แตตดวง
ตตางๆททที่อยผตบนฟผู้าฉบันใด รตางกายมนรุษยธกป็มทมากกวตาหนถึที่งรผปแบบฉบันนบัรน มทกายเนมืรอหนบังและมทกาย
วริญญาณดผู้วย ดผ 15:44 สริซึ่งทรีซึ่หวยู่านลงนอัทั้นเปป็นของทรีซึ่จะเปมืซึ่อยเนยู่า สริซึ่งทรีซึ่เปป็นขซทั้นมาใหมยู่นอัทั้นกป็จะไมยู่รผผู้จอัก



เปมืซึ่อยเนยู่า กายเนมืรอหนบังของเราถผกหวตานลงในความเปมืที่อยเนตาแหตงความตาย เหมมือนกบับเมลป็ดททที่ถผก
ปลผก แตตเชตนเดทยวกบับเมลป็ดทบั ที่วๆไป กายเนมืรอหนบังของคนของพระเจผู้าจะถผกชรุบใหผู้เปป็นขถึรนมาในรผป
กายททที่ไมตรผผู้จบักเปมืที่อยเนตา

1 คร 15:43-44 เปาโลจถึงเสนอภาพททที่ตรงกบันขผู้ามกบันซถึที่งกป็เชมืที่อมโยงกบันในแบบททที่
แตกตตางระหวตางกายเนมืรอหนบังททที่ตายกบับกายททที่ไดผู้รบับสงตาราศทซถึที่งเปป็นขถึรนจากตาย สริซึ่งทรีซึ่หวยู่านลงนอัทั้นไรผู้
เกรียรตริ สริซึ่งทรีซึ่เปป็นขซทั้นมาใหมยู่กป็จะมรีสงยู่าราศรี สริซึ่งทรีซึ่หวยู่านลงนอัทั้นอยู่อนกชาลอัง สริซึ่งทรีซึ่เปป็นขซทั้นมาใหมยู่กป็จะมรี
อชานาจ 44 สริซึ่งทรีซึ่หวยู่านลงนอัทั้นกป็เปป็นกายธรรมดา สริซึ่งทรีซึ่เปป็นขซทั้นมากป็จะเปป็นกายวริญญาณ กายธรรมดา
มรี และกายวริญญาณกป็มรี

เมมืที่อครริสเตทยนททที่บบังเกริดใหมตแลผู้วเสทยชทวริต รตางกายของเขากป็ถผกฝบังลงเหมมือนเมลป็ดในดริน 
กระนบัรนรตางกายของเขากป็ถผกชรุบใหผู้เปป็นขถึรนในรผปแบบททที่ไดผู้รบับสงตาราศทเหมมือนพระกายททที่ทรงสงตา
ราศทของพระเยซผ

ในความตายพละกทาลบังของรตางกายทบัรงหมดกป็ถผกททาใหผู้ถดถอยลงผตานทางวบัยททที่เยอะขถึรน โรค
ภบัยไขผู้เจป็บ หรมือความเจป็บปวดทางจริตใจ รตางกายททที่ตายลงจถึงถผกปลผกในความอตอนแอ กระบวนการ
ททาใหผู้เปมืที่อยเนตากป็จะตามมา อยตางไรกป็ตาม สทาหรบับวริสรุทธริชนรตางกายของเขาจะถผกชรุบใหผู้เปป็นขถึรน
โดยฤทธริธ เดชของพระเจผู้าและไดผู้รบับฤทธริธ เดชนบัรน

เมมืที่อคนหนถึที่งททที่เปป็นของพระเจผู้าเสทยชทวริต รตางกายของเขากป็จะถผกฝบังในหลรุมศพเหมมือนศพ
ทบั ที่วไป มบันถผกชรุบใหผู้เปป็นขถึรนในรผปกายวริญญาณ เราไมตมทตบัวอยตางของรผปกายเชตนนทร ใหผู้ศถึกษาในตอน
นทร  สริที่งเหลตานทร ลผู้วนอยผตในสวรรคธ แตตกายวริญญาณกป็มทอยผตจรริง เชตนเดทยวกบับททที่กายเนมืรอหนบังของเราเปป็น
สริที่งททที่ปรากฏชบัดเจนททที่สรุดในตอนนทร  กายวริญญาณของเรากป็จะปรากฏชบัดเมมืที่อถถึงตอนนบัรนเชตนกบัน

เกรงวตาจะมทคนสบับสน เปาโลจถึงกลตาวชบัดเจนวตา “กายธรรมดามท และกายวริญญาณกป็มท” คทาททที่
แปลวตา ธรรมดา (ซถูคริคอส) มทความหมายตรงตบัววตา ‘ททที่มทลมหายใจ’ มบันหมายถถึงกายเนมืรอหนบังของ
เรานบัที่นเอง ดบังนบัรนเปาโลจถึงกลตาววตา มทกายททที่เปป็นเนมืรอหนบัง ในแบบเดทยวกบันมทกายวริญญาณดผู้วย เราไมต
เขผู้าใจมบันอยตางถตองแทผู้ แตตเปาโลกป็กลตาวชบัดเจนวตามบันมทอยผตจรริง เมมืที่อเราเขผู้าใจเชตนนทร  เรมืที่องการเปป็นขถึรน



จากตายกป็ไมตใชตปบัญหาใหญตเลย นอกจากนทรอรุปมาเปรทยบเททยบททที่ถผกนทาเสนอกป็บอกชบัดเจนวตากาย
วริญญาณเกริดขถึรนมาจากกายเนมืรอหนบัง เหมมือนกบับชทวริตใหมตททที่เกริดขถึรนมาจากเมลป็ด

1 คร 15:45 เปาโลจถึงยกคทาพผดจากปฐมกาล 2:7 เหมมือนมรีเขรียนไวผู้แลผู้ววยู่า `ทรงสรผู้าง
มนสษยต์คนเดริมคมืออาดอัมเปป็นจริตวริญญาณมรีชรีวริตอยผยู่' อยตางไรกป็ตาม ทตานเสรริมดผู้วยความจรริงททที่โดด
เดตนมากยริที่งกวตาเดริม แตยู่อาดอัมผผผู้ซซซึ่งมาภายหลอังนอัทั้นเปป็นวริญญาณผผผู้ประสาทชรีวริต แนตนอนททที่อาดบัมผผผู้ซถึที่ง
มาภายหลบังคมือพระเยซผครริสตธ ขณะททที่อาดบัมคนแรกไดผู้กลายเปป็นจริตวริญญาณททที่มทชทวริตอยผ ต พระเยซผ
ครริสตธไดผู้กลายเปป็นวริญญาณผผผู้ประสาทชทวริต คทาททที่แปลวตา จริตวริญญาณ (ซถูคน) มทความหมายตรงตบัววตา
ลมหายใจ และหมายรวมถถึงชทวริตและจริตวริญญาณนบั ที่นเอง คทาททที่แปลวตา ประสาทชรีวริต (โซออพออริ
เอะโอ) มทความหมายวตา ‘ททาใหผู้มทชทวริต’ หรมือ ‘ใหผู้ชทวริต’  เปป็นความจรริงททที่ชทวริตมทอยผ ตในพระครริสตธและ
ชทวริตนบัรนกป็เปป็นความสวตางของมนรุษยธ โดยทางพระวริญญาณของพระองคธ พระครริสตธไดผู้ทรงสรผู้าง
วริญญาณใหมตซถึที่งใหผู้ชทวริตนริรบันดรธขถึรนภายในตบัวเราตอนททที่เราไดผู้รบับความรอด

1 คร 15:46-47 เปาโลจถึงกลบับมาพผดถถึงลทาดบับกตอนหลบังของกายธรรมดาและกาย
วริญญาณ แตยู่รยู่างกายซซซึ่งเกริดกยู่อนนอัทั้นหาใชยู่เปป็นกายวริญญาณไมยู่ แตยู่เปป็นกายธรรมดา แลผู้วภายหลอังจซง
เปป็นกายวริญญาณ 47 มนสษยต์เดริมนอัทั้นกชาเนริดจากดรินและเปป็นมนสษยต์ดริน มนสษยต์ทรีซึ่สองเปป็นองคต์พระผผผู้
เปป็นเจผู้าเสดป็จมาจากสวรรคต์ ประเดป็นของทตานกป็คมือ กายธรรมดา (เนมืรอหนบัง) จะถผกตามมาดผู้วยกาย
วริญญาณ มนรุษยธเดริม (คมือ มนรุษยธธรรมดา/เนมืรอหนบัง) ถผกททาขถึรนจากดริน มนรุษยธททที่สอง (คมือ มนรุษยธฝตาย
วริญญาณททที่เปป็นขถึรนจากตาย) มาจากสวรรคธ

1 คร 15:48-49 ดบังนบัรน มนสษยต์ดรินผผผู้นอัทั้นเปป็นอยยู่างไร มนสษยต์ดรินทสกคนกป็เปป็นอยยู่างนอัทั้น
มนสษยต์สวรรคต์ผผผู้นอัทั้นเปป็นอยยู่างไร มนสษยต์สวรรคต์ทสกคนกป็เปป็นอยยู่างนอัทั้น 49 และเมมืซึ่อเราเกริดมามรี
ลอักษณะสมกอับมนสษยต์ดรินแลผู้ว เรากป็จะมรีลอักษณะสมกอับมนสษยต์สวรรคต์ดผู้วย ความหมายกป็คมือ เมมืที่อ
คนๆหนถึที่งถผกททาขถึรนจากดริน เขากป็เปป็นมนรุษยธดริน กายเนมืรอหนบังเปป็นสริที่งททที่ปรากฏชบัดในสายตาคนททที่คริด
แบบมนรุษยธ อยตางไรกป็ตามเมมืที่อคนๆหนถึที่งถผกสรผู้างจากสวรรคธ เขากป็จะเขผู้าใจเรมืที่องเกทที่ยวกบับสวรรคธ
หรมือเรมืที่องฝตายวริญญาณ ดบังนบัรน เมมืที่อเราสวมลบักษณะของมนรุษยธดรินอยตางไร เรากป็จะสวมลบักษณะของ



มนรุษยธสวรรคธดผู้วย คทาททที่แปลสองครบัร งวตา สวม (ฟอเระโอ) มทความหมายเหมมือนกบับการสวมใสต
เสมืรอผผู้า ประเดป็นกป็คมือ สริที่งททที่ททาจากดรินเปป็นเนมืรอหนบังอยตางไร สริที่งททที่เปป็นของสวรรคธกป็เปป็นแบบสวรรคธ
และเปป็นวริญญาณเชตนกบัน ประเดป็นททที่สทาคบัญกวตากป็คมือวตา จะมทบางสริที่งททที่เปป็นของใหมตในการเปป็นขถึรน
จากตาย มบันจะเปป็นกายวริญญาณททที่ไดผู้รบับสงตาราศทจากสวรรคธ

1 คร 15:50 บางทททตานอาจตอบคนเหลตานบัรนททที่วริจารณธเรมืที่องการเปป็นขถึรนจากตายซถึที่งพวก
เขาไดผู้โตผู้แยผู้งวตาเนมืรอหนบังและเลมือดไมตสามารถรบับอาณาจบักรของพระเจผู้าเปป็นมรดกไดผู้ ทตานกป็เหป็น
ดผู้วยกบับคนเหลตานบัรน แตยู่พรีซึ่นผู้องทอัทั้งหลาย ขผู้าพเจผู้าหมายความวยู่า เนมืทั้อและเลมือดจะรอับอาณาจอักรของ
พระเจผู้าเปป็นมรดกไมยู่ไดผู้ และสริซึ่งซซซึ่งเปมืซึ่อยเนยู่าจะรอับสริซึ่งซซซึ่งไมยู่รผผู้จอักเปมืซึ่อยเนยู่าเปป็นมรดกกป็ไมยู่ไดผู้ นทที่
เทตากบับเปาโลกลตาววตา ‘พวกทตานพผดถผกแลผู้ว กายเนมืรอหนบังไมตสามารถไปสวรรคธไดผู้ และสริที่งททที่เปมืที่อย
เนตากป็จะไมตไดผู้รบับสริที่งททที่ไมตเปมืที่อยเนตาเปป็นมรดก’

1 คร 15:51 อยตางไรกป็ตาม ทตานกลตาวดผู้วยถผู้อยคทามากมายวตา ยบังมทอะไรมากกวตานทรอทกดผ
กยู่อน ขผู้าพเจผู้ามรีความลซกลอับทรีซึ่จะบอกแกยู่ทยู่าน คมือวยู่าเราจะไมยู่ลยู่วงหลอับหมดทสกคน แตยู่เราจะถผก
เปลรีซึ่ยนแปลงใหมยู่หมด ทตานเปรทยบการเปป็นขถึรนจากตายวตาเปป็นเหมมือนกบับความลถึกลบับ คมือ สริที่งททที่เรา
ยบังไมตเขผู้าใจทบัรงหมด ขผู้อเทป็จจรริงของเรมืที่องนทรกป็คมือวตา “เราจะไมตลตวงหลบับหมดทรุกคน” อทกครบัร งททที่ทตาน
ใชผู้คทาททที่แปลวตา ลยู่วงหลอับ (คออริมาโอ) เพมืที่อใชผู้เรทยกแทนการเสทยชทวริต ไมตใชตผผผู้เชมืที่อทรุกคนจะเสทยชทวริต 
(บางคนจะถผกรบับขถึรนเมมืที่อพระเยซผครริสตธเสดป็จกลบับมา) “แตตเราจะถผกเปลทที่ยนแปลงใหมตหมด” ผผผู้เชมืที่อ
ทสุกคนจะถผกเปลรีซึ่ยนแปลงใหมตหมด คทาททที่แปลเชตนนบัรน (อบัลลาซโซ) มทความหมายวตา ‘ถผกเปลทที่ยน
สภาพ’ เมมืที่อเรารวมความหมายตรงนทรกบับ 1 เธสะโลนริกา 4:17 กป็เหป็นไดผู้ชบัดวตาคนททที่เคราะหธดทพอททที่จะ
มทชทวริตอยผตตอนททที่มทการรบับขถึรน เขากป็จะถผกเปลทที่ยนสภาพขณะททที่เขาถผกรบับขถึรนไปอยตางแนตนอน ดบังนบัรน
การรบับขถึรนจถึงเกทที่ยวขผู้องโดยตรงกบับการเปป็นขถึรนจากตายครบัร งแรกและเกมือบจะเปป็นสริที่งเดทยวกบับการ
เปลทที่ยนสภาพรตางกายของเรา

1 คร 15:52 ในชอัซึ่วขณะเดรียว ในพรริบตาเดรียว เมมืซึ่อเปยู่าแตรครอัทั้งสสดทผู้าย เพราะวยู่าจะมรี
เสรียงแตร และคนทรีซึ่ตายแลผู้วจะเปป็นขซทั้นมาปราศจากเปมืซึ่อยเนยู่า แลผู้วเราทอัทั้งหลายจะถผกเปลรีซึ่ยนแปลง



ใหมยู่ นอกจากนทรการเปลทที่ยนสภาพดบังกลตาวจะเกริดขถึรน “ในชบั ที่วขณะเดทยวในพรริบตาเดทยว” นทที่สมืที่อใหผู้
เหป็นถถึงความรวดเรป็วของเหตรุการณธดบังกลตาว คทาททที่นตาสนใจคมือ ชอัซึ่วขณะเดรียว (อะตอมอส) นทที่เปป็น
ททที่มาของคทาภาษาอบังกฤษ atom มบันหมายถถึงสริที่งททที่แบตงออกเปป็นสตวนๆไมตไดผู้ ซถึที่งในกรณทนทรคมือเวลา 
ความหมายกป็คมือ ในชตวงเวลาแปบ๊บเดทยวจรริงๆเราจะถผกเปลทที่ยนแปลง “ในพรริบตาเดทยว” หมายถถึง
การกระพรริบตา การกระททาดบังกลตาวใชผู้เวลาเทตาใด การเปลทที่ยนสภาพจากกายเนมืรอหนบังของเราเปป็น
กายวริญญาณททที่เปป็นขถึรนใหมตกป็ใชผู้เวลาพอๆกบัน

เหตรุการณธดบังกลตาวจะเกริดขถึรน “เมมืที่อเปตาแตรครบัร งสรุดทผู้าย” บางคนพยายามโยงสริที่งนทร เขผู้ากบับ
การพริพากษาของแตรคบันททที่เจป็ดของวริวรณธ 11:15 ซถึที่งถผกคริดอยตางผริดๆวตาเกริดขถึรนในชตวงกลางของยรุค
แหตงความทรุกขเวทนาใหญตยริที่ง ดบังนบัรน จถึงเกริดทรรศนะเรมืที่องการรบับขถึรนตอนกลางยรุคแหตงความ
ทรุกขเวทนาขถึรนมา อยตางไรกป็ตาม ไมตมทความเชมืที่อมโยงในดผู้านบรริบทระหวตางทบัรงสองเหตรุการณธแตต
อยตางใด แตรเปป็นเครมืที่องมมือททที่ใชผู้สตงสบัญญาณกบันเปป็นปกตริในสมบัยนบัรน มบันจถึงถผกใชผู้เปป็นอรุปมาเปรทยบ
เททยบอยผตบตอยๆ จรริงๆแลผู้วเปาโลกทาลบังหมายถถึงการสริรนสรุดของยรุค พวกทผตสวรรคธ (ททที่อาจใชผู้แตร) 
มาประกาศเรมืที่องการประสผตริของพระครริสตธในลผกา 2 อยตางไร การสริรนสรุดของยรุคครริสตจบักรกป็จะมท
สบัญญาณบอกโดยการเปตาแตรครบัร งสรุดทผู้ายเชตนกบัน

เมมืที่อวบันอบันเปทที่ยมสรุขนบัรนมาถถึง “จะมทเสทยงแตร” ตอนททที่ทตานเขทยนไปถถึงครริสตจบักรททที่เมมืองเธ
สะโลนริกาเมมืที่อหลายปทกตอนหนผู้านบัรน เปาโลไดผู้กลตาววตาการเปป็นขถึรนจากตายครบัร งแรกซถึที่งเกริดขถึรนกตอน
การรบับขถึรนเพทยงนริดเดทยว บางสตวนจะถผกประกาศดผู้วย “แตรของพระเจผู้า” (1 เธสะโลนริกา 4:16) 
ขณะนบัรน “คนททที่ตายแลผู้วจะเปป็นขถึรนมาปราศจากเปมืที่อยเนตา แลผู้วเราทบัรงหลายจะถผกเปลทที่ยนแปลงใหมต”
ในเวลาอบันเปทที่ยมสรุขนบัรน คนทบัรงหลายททที่ตายแลผู้วในพระครริสตธจะเปป็นขถึรนมากตอน ในชบั ที่วขณะเดทยวใน
พรริบตาเดทยวจะถผกเปลทที่ยนสภาพเปป็นกายวริญญาณททที่ไดผู้รบับสงตาราศทและไมตรผผู้จบักเปมืที่อยเนตา วลทสรุดทผู้า
ย “เราทบัรงหลายจะถผกเปลทที่ยนแปลงใหมต” มทความหมายตรงตบัววตา ‘เราทบัรงหลายจะถผกแปลงสภาพ’

1 คร 15:53 ในวบันนบัรน เพราะวยู่าสริซึ่งซซซึ่งเปมืซึ่อยเนยู่านรีทั้ตผู้องสวมซซซึ่งไมยู่เปมืซึ่อยเนยู่า และซซซึ่งจะ
ตายนรีทั้ตผู้องสวมซซซึ่งจะไมยู่รผผู้ตาย กายเนมืรอหนบังของเราททที่เปมืที่อยเนตาไดผู้จะ “สวม” (เหมมือนเสมืรอผผู้าททที่



สะอาด) กายวริญญาณททที่ไดผู้รบับสงตาราศทและไมตรผผู้จบักเปมืที่อยเนตาททที่เหมมือนกบับพระกายททที่ทรงสงตาราศทของ
พระเยซผ นอกจากนทรกายททที่เปป็นมตะของเรา ททที่มทโอกาสตายไดผู้นทร  (ซถึที่งเปป็นความหมายททที่แฝงอยผตในคทา
ททที่แปลวตา ซซซึ่งจะตาย (ธเนทอส) จะสวมกายททที่เปป็นอมตะ คทาททที่แปลวตา ซซซึ่งจะไมยู่รผผู้ตาย (อาธานาสริ
อา) เปป็นททที่มาของคทาวตา Athanasia มบันหมายถถึง ททที่ไมตตาย, ททที่เปป็นอมตะ หรมือททที่คงอยผตตลอดไป

1 คร 15:54 เปาโลเรริที่มททที่จะกลตาวสรรุปเหตรุผลโตผู้แยผู้งของทตาน เมมืซึ่อสริซึ่งซซซึ่งเปมืซึ่อยเนยู่านรีทั้จะ
สวมซซซึ่งไมยู่เปมืซึ่อยเนยู่า และซซซึ่งจะตายนรีทั้จะสวมซซซึ่งไมยู่รผผู้จอักตาย ทตานกลตาวยทราประเดป็นเดริมเพมืที่อเนผู้น
ความสทาคบัญ และบอกวตาพระคบัมภทรธจะสทาเรป็จ เมมืซึ่อนอัทั้นตามซซซึ่งเขรียนไวผู้แลผู้วจะสชาเรป็จวยู่า `ความตายกป็
ถผกกลมืนไปดผู้วยการมรีชอัย' ขผู้อความนทรยกมาจาก อริสยาหธ 25:8 เปป็นความจรริงททที่ในการเปป็นขถึรนจากตาย
ความตายจะพตายแพผู้ มบันคมือความพตายแพผู้ททที่ทรุกอยตางททที่เกทที่ยวขผู้องกบับความตายกป็ถผกเปรทยบวตาเปป็น
เหมมือนถผกกลมืนลงไปทบัรงหมด นทที่เปป็นชบัยชนะจรริงๆ!

1 คร 15:55 ทตานจถึงยกคทาพผดแบบครตาวๆมาจากโฮเชยา 13:14 โอ ความตาย เหลป็กใน
ของเจผู้าอยผยู่ทรีซึ่ไหน โอ หลสมฝอังศพ ชอัยชนะของเจผู้าอยผยู่ทรีซึ่ไหน สบัตวธมทพริษบางชนริดนทาความตายมาโดย
เหลป็กในของมบันและเปาโลกป็นทามาใชผู้เปป็นอรุปมาเปรทยบเททยบ เพราะการเปป็นขถึรนจากตาย ทตานจถึง
ถามความตายวตา “เหลป็กในของเจผู้าอยผตททที่ไหน” ในแบบเดทยวกบันทตานถามหลรุมฝบังศพดผู้วยวตา
 “ชบัยชนะของเจผู้าอยผตททที่ไหน” การเปป็นขถึรนจากตายไดผู้พริชริตมบันแลผู้ว (คทาททที่นตาสนใจคมือคทาททที่แปลวตา 
หลสมศพ (ฮาเดส) ซถึที่งมบักถผกแปลวตา ‘นรก’ อบันหลบังนทรคมือจรุดจบหลบังการเสทยชทวริตของคนไมตเชมืที่อ

1 คร 15:56 ขณะททที่เปาโลกทาลบังจะรวบยอดการบรรยายททที่ยมืดยาวแตตกป็มทฤทธริธ ในการโนผู้ม
นผู้าวนทร เพมืที่อกลตาวปกปผู้องเรมืที่องการเปป็นขถึรนจากตาย ทตานกป็หมายเหตรุวตา เหลป็กในของความตายนอัทั้นคมือ
บาป และฤทธริธของบาปคมือพระราชบอัญญอัตริ พริษของความตายมาจากเจผู้าอสรพริษบาป อทานาจของ
บาปในการโอบรบัดตบัวเราคมือเมมืที่อมทการฝตาฝมืนพระราชบบัญญบัตริ ทบัรงสองอยตางนทรมทฤทธริธ มากจรริงๆ

1 คร 15:57 ทตานกลตาวปริดทผู้ายวตา แตยู่จงขอบพระคสณแดยู่พระเจผู้า ผผผู้ทรงประทานชอัยชนะ
แกยู่เราทอัทั้งหลายโดยพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา วริญญาณของทตานลรุกขถึรนขอบพระครุณ
พระเจผู้าสทาหรบับชบัยชนะททที่เรามทเหนมือความบาปและความตาย ซถึที่งเปป็นมาโดยพระครุณของพระเยซผ



ครริสตธเจผู้าของเรา ชบัยชนะนบัรนคมือการเปป็นขถึรนจากตายซถึที่งองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราทรงเปริดทางไป
กตอนแลผู้วและเปป็นสริที่งททที่รอคอยทรุกคนททที่วางใจในพระองคธใหผู้เปป็นพระผผผู้ชตวยใหผู้รอด สทาหรบับผผผู้เชมืที่อ
สตวนใหญตความตายจะถผกททาใหผู้หมดฤทธริธ ไป สทาหรบับบางคนความตายจะถผกผตานไปเลยโดยการ
รบับขถึรน

1 คร 15:58 ขผู้อสรรุปททที่สทาคบัญททที่สรุดกป็คมือ เหตสฉะนอัทั้นพรีซึ่นผู้องทรีซึ่รอักของขผู้าพเจผู้า ทยู่านจงตอัทั้ง
มอัซึ่นอยผยู่ อยยู่าหวอัซึ่นไหว จงปฏริบอัตริงานขององคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าใหผู้บรริบผรณต์ทสกเวลา ถถึงแมผู้วตาทตานใชผู้คทา
พผดตรงๆและบางครบัร งกป็แขป็งกรผู้าวตตอครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธกป็ตาม แตตความรบักของทตานกป็สตอง
ผตานออกมา พวกเขาเปป็น “พทที่นผู้องททที่รบัก” ของทตาน อบัครทผตผผผู้นทร จถึงกทาชบับใหผู้พวกเขา (1) ตอัทั้งมอัซึ่น คทาททที่
แปลเชตนนบัรน (เฮก็ดราอริออส) มทความหมายเพริที่มเตริมวตา ‘หนบักแนตน’ จากนบัรนจง (2) อยยู่าหวอัซึ่นไหว ซถึที่ง
สมืที่อความหมายถผกตผู้องแลผู้ว ความหมายกป็คมือจงยมืนหยบัดอยตางมบั ที่นคง แตตนบัที่นไมตใชตทบัรงหมด เปาโลยบัง
กทาชบับเราใหผู้ “ปฏริบบัตริงานขององคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าใหผู้บรริบผรณธทรุกเวลา” ดผู้วย หนผู้าททที่ของเราไมตใชตแคต
การททางานของพระเจผู้าเทตานบัรน แตตตผู้องใหผู้บรริบผรณธในการนบัรนดผู้วย เราไดผู้รบับคทาบบัญชาใหผู้ททาเกริน
ระดบับปกตริ

นทที่คมือเหตรุผล ดผู้วยวยู่าทยู่านทอัทั้งหลายรผผู้วยู่า โดยองคต์พระผ ผผู้เปป็นเจผู้าการของทยู่านจะไรผู้ประโยชนต์กป็
หามริไดผู้ เหตรุผลตามบรริบทกป็คมือการเปป็นขถึรนจากตาย เพราะวตาการเปป็นขถึรนจากตายเปป็นของจรริงและ
จะเกริดขถึรนในไมตชผู้า ดบังนบัรน (1) เราควรขอบพระครุณพระเจผู้า (ขผู้อ 57) (2) เราควรยมืนมบั ที่น (3) และเรา
ควรบรริบผรณธในงานขององคธพระผผผู้เปป็นเจผู้า จงปลตอยใหผู้โลกและพญามารททางานของมบันเตป็มททที่ 
ความตายเปป็นเพทยงแคตใบผตานทางไปยบังสวรรคธและการเปป็นขถึรนจากตาย

ททที่นตาสนใจคมือคทาททที่แปลวตา การ (คอพอส) มบันสมืที่อถถึงการททางานอบันเหนป็ดเหนมืที่อยททที่มาพรผู้อม
กบับความยรุตงยากและปบัญหาตตางๆ การรบับใชผู้พระเยซผครริสตธบตอยครบัร งไมตใชตเรมืที่องงตาย จะมทการตตอตผู้าน 
ความผริดหวบังและอรุปสรรคตตางๆ มบันคมือการททางานททที่คอยดผดพลบังจากรตางกายเรา อารมณธของเรา
และบางครบัร งกป็วริญญาณของเรา แตตจงสรรเสรริญพระเจผู้า การททางานของเราจะไมตสผญเปลตาในองคธ



พระผผผู้เปป็นเจผู้า มทบทาเหนป็จใหผู้แกตคนชอบธรรม มทบทาเหนป็จสทาหรบับการปรนนริบบัตริพระครริสตธ และสบัก
วบันหนถึที่งในสงตาราศทเราจะชมืที่นชมยรินดท เราไมตเสทยแรงเปลตาจรริงๆ

*****

ภนำพรวมของ 1 โครรินธธ 16: บทปริดทว้ายของจดหมายฝากฉบบับนนนี้สม่วนใหญม่เปก็นความเหก็น
สม่วนตบัวของเปาโลทนที่มนถถึงครริสตจบักรทนที่เมมืองโครรินธธ์เกนที่ยวกบับแผนการในอนาคตของทม่าน คสาสบัที่ง
สสุดทว้ายของทม่านหลายเรมืที่องทนที่มนถถึงพวกเขามนกระจายไปทบัที่วบทนนนี้

1 คร 16:1 ครริสตจบักรตตางๆในแควผู้นยผเดทย (เยรผซาเลป็มและโดยรอบ) กทาลบังเผชริญกบับ
ชตวงเวลาททที่ยากลทาบาก เปาโลกทาลบังอยผตในขบัรนตอนของการหนรุนใจครริสตจบักรตตางๆใหผู้สตงเงรินไปชตวย
เหลมือพวกเขา ทตานจถึงเขทยนถถึงครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธวตา แลผู้วเรมืซึ่องการถวายทรอัพยต์เพมืซึ่อชยู่วยวริสสทธริ
ชนนอัทั้น ขผู้าพเจผู้าไดผู้สอัซึ่งครริสตจอักรทรีซึ่แควผู้นกาลาเทรียไวผู้อยยู่างไร กป็ขอใหผู้ทยู่านจงกระทชาเหมมือนกอันดผู้วย 
คทาสบัที่งของเปาโลถถึงครริสตจบักรททที่แควผู้นกาลาเททยอาจหมายถถึงจดหมายฝากถถึงชาวแควผู้นกาลาเททย 
อยตางไรกป็ตามเปาโลไมตไดผู้พผดถถึงเรมืที่องนทร เลยในจดหมายฝากฉบบับนบัรน ทตานนตาจะหมายถถึงการตริดตตอ
สมืที่อสารกบับพวกเขาดผู้วยวริธทอมืที่นซถึที่งไมตเปป็นททที่ทราบ ทตานจถึงหบันมาขอรผู้องครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ ไมต
ตผู้องสงสบัยเลยวตาทตานไดผู้เขทยนถถึงพวกเขาเกทที่ยวกบับเรมืที่องนทรมากตอนแลผู้ว บางททอาจในจดหมายฝาก
ฉบบับนบัรนททที่ทตานเอตยถถึงใน 5:9 ในททที่นทรทตานเตมือนสตริใหผู้พวกเขาททาตามททที่ไดผู้ตกลงใจไวผู้ ทตานสบัที่งครริสต
จบักรในแควผู้นกาลาเททยอยตางไร ทตานกป็สบัที่งใหผู้ครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธททาแบบเดทยวกบัน

1 คร 16:2 ทตานจถึงบอกถถึงวริธทททที่พวกเขาควรกระททา ทสกวอันตผู้นสอัปดาหต์ใหผู้พวกทยู่านทสก
คนเกป็บผลประโยชนต์ทรีซึ่ไดผู้รอับไวผู้บผู้าง ตามทรีซึ่พระเจผู้าไดผู้ทรงใหผู้ทยู่านจชาเรริญ เพมืซึ่อจะไมยู่ตผู้องถวายทรอัพยต์
เมมืซึ่อขผู้าพเจผู้ามา นทที่บตงบอกชบัดเจนถถึงวบันของสบัปดาหธททที่ครริสตจบักรของคนตตางชาตริมารตวมประชรุมกบัน 
มบันไมตใชตวบันสะบาโตหรมือวบันเสารธอทกตตอไปแลผู้ว เพราะการฟมืร นคมืนพระชนมธขององคธพระผผผู้เปป็น
เจผู้าของเราในวบันตผู้นสบัปดาหธ ครริสตจบักรยรุคตผู้นจถึงเรริที่มประชรุมกบันในวบันนบัรน ดผ กริจการ 20:7 ดผู้วย

ทตานจถึงสบัที่งอทกวตา “ใหผู้พวกทตานทรุกคนเกป็บผลประโยชนธททที่ไดผู้รบับไวผู้บผู้าง” บางคนอผู้างวตา
เปาโลกทาลบังสบัที่งใหผู้พวกเขาแตตละคนกบันเงรินของตบัวเองไวผู้ตตางหากเพมืที่อจรุดประสงคธนทรทรุกวบันอาทริตยธ



จนกวตาเปาโลจะไปถถึง อยตางไรกป็ตามนบัที่นกป็เปป็นเรมืที่องเหลวไหลและไมตสอดคลผู้องกบับบรริบท หาก
เปป็นเชตนนบัรนจรริง ททาไมถถึงไมตกบันเงรินไวผู้ตตางหากในวบันเงรินเดมือนออกซถึที่งนตาจะเปป็นวบันศรุกรธหรมือวบันอมืที่น
ลตะ ขผู้อเทป็จจรริงททที่วตาเปาโลสบัที่งใหผู้กบันเงรินไวผู้ตตางหากในวบันขององคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าเมมืที่อครริสตจบักรมา
ประชรุมกบันสนบับสนรุนทรรศนะเรมืที่องการถวายทรบัพยธในการประชรุมนมบัสการของครริสตจบักร (คมือ ใสต
เงรินในถาดถวายทรบัพยธหรมืออรุปกรณธใดกป็ตามททที่พวกเขาใชผู้) นอกจากนทร เปาโลกลตาวชบัดเจนวตา ทตาน
ไมตอยากยรุตงเกทที่ยวกบับการรบับเงรินถวายทรบัพยธดบังกลตาวเมมืที่อทตานไปถถึง นทที่จถึงแปลวตาทรุกวบันอาทริตยธพวก
เขาตผู้องรบับเงรินถวายทรบัพยธพริเศษและเกป็บมบันไวผู้ตตางหากจนกวตาจะถถึงวบันททที่เปาโลไปถถึง

ททที่นตาสนใจคมือคทาททที่แปลวตา เกป็บผลประโยชนต์ทรีซึ่ไดผู้รอับไวผู้บผู้าง (เธซาอถูรริโซ) มบันเปป็นคทาเดทยว
กบับคทาททที่ใชผู้ในฉบบับเซปทบัวจรินตธแทนคทาวตา ‘คลบัง’ ในมาลาคท 3:10 ประเดป็นททที่สทาคบัญกวตากป็คมือวตาค
รริสตจบักรทผู้องถริที่นแหตงพระคบัมภทรธใหมตไดผู้กลายเปป็น ‘คลบัง’ สทาหรบับเงรินถวายทรบัพยธโดยผผผู้คนของ
พระเจผู้าเหมมือนกบับททที่พระวริหารเปป็นคลบังในสมบัยของพระราชบบัญญบัตริ

ระดบับของการถวายขถึรนอยผตกบับ “ตามททที่พระเจผู้าไดผู้ทรงททาใหผู้ทตานจทาเรริญ” นทที่สมืที่อถถึงการถวาย
ตามสบัดสตวน เราควรถวายตามสบัดสตวนททที่พระเจผู้าทรงอวยพรเรา สบัดสตวนททที่เปป็นสากลตลอดพระ
คบัมภทรธทบัรงเลตมคมือ รผู้อยละสริบ หรมือทศางคธ ถถึงแมผู้จะเหป็นไดผู้ชบัดวตาเปาโลไมตไดผู้ก ทาลบังพผดถถึงทศางคธเมมืที่อ
ทตานพผดถถึงเงรินถวายทรบัพยธสทาหรบับครริสตจบักรตตางๆในแควผู้นยผเดทยททที่ขบัดสนกป็ตาม แตตหลบักการนทรกป็
แฝงอยผตไมตลถึก

1 คร 16:3-4 ขณะนบัรนเปาโลอยผตททที่เมมืองเอเฟซบัสตามททที่ทตานจะกลตาวถถึงในไมตชผู้า ทตานตบัรงใจ
วตาจะไปเยมือนเมมืองโครรินธธและไปรบับเงรินถวายทรบัพยธนทร เพมืที่อไปสตงมอบททที่กรรุงเยรผซาเลป็มและภผมริภาค
ททที่อยผตใกลผู้เคทยง ทตานจถึงเขทยนวตา เมมืซึ่อขผู้าพเจผู้ามาถซงแลผู้ว พวกทยู่านเหป็นชอบจะรอับรองผผผู้ใดโดย
จดหมายของทยู่าน ขผู้าพเจผู้าจะใชผู้ผผผู้นอัทั้นถมือของถวายของทยู่านไปยอังกรสงเยรผซาเลป็ม 4 และถผู้าสมควร
ขผู้าพเจผู้าจะไปดผู้วย คนเหลยู่านอัทั้นกป็จะไปพรผู้อมกอับขผู้าพเจผู้า ทตานสบัที่งครริสตจบักรนทร ใหผู้แตตงตบัรงคนททที่ไวผู้ใจ
ไดผู้ (โดยเขทยนจดหมายรบับรอง) เพมืที่อนทาเงรินถวายทรบัพยธนทร  (ของถวาย)ไปยบังกรรุงเยรผซาเลป็ม คทาททที่แปล
วตา ของถวาย (คารริส) เปป็นคทาททที่หมายถถึง ‘พระครุณ’ และในบรริบทนทรมทความหมายวตา ‘ความ



ปรารถนาดท’ หรมือของขวบัญ ในสมบัยโรมบันไมตมทวริธทไหนในการสตงมอบเงรินททที่ปลอดภบัยไปกวตาการสตง
มอบดผู้วยตบัวเองอทกแลผู้ว การททที่เปาโลสบัที่งใหผู้สตงจดหมายรบับรองมาดผู้วยกป็คมือเพมืที่อแสดงความโปรตงใส 
ผผผู้นทาสตงเงรินซถึที่งไดผู้รบับการแตตงตบัรงอยตางเหมาะสมกป็จะถผกระบรุชมืที่อในจดหมายรวมถถึงจทานวนเงรินนทาสตง
ททที่แนตนอนดผู้วย ดบังนบัรนไมตมทใครตบัรงคทาถามเกทที่ยวกบับความสรุจรริตของพวกเขาไดผู้เลย เปาโลไมตแนตใจวตา
ทตานจะไดผู้ไปถถึงกรรุงเยรผซาเลป็มหรมือไมต แตตถผู้าไดผู้ไป ทตานกป็ยรินดทใหผู้พวกผผผู้นทาสตงเงรินเดรินทางไปกบับ
ทตานดผู้วย แตตถผู้าทตานไมตไดผู้ไป พวกเขากป็เดรินทางไปกบันเองไดผู้

1 คร 16:5-6 ทตานจถึงยมืนยบันเรมืที่องแผนการเดรินทางของทตานกบับพวกเขา เพราะเมมืซึ่อขผู้าพเจผู้า
ขผู้ามแควผู้นมาซริโดเนรียแลผู้วขผู้าพเจผู้าจะมาหาทยู่าน เพราะขผู้าพเจผู้าตอัทั้งใจวยู่าจะไปทางมาซริโดเนรีย ถถึง
แมผู้วตาตอนนบัรนทตานอยผตททที่เมมืองเอเฟซบัสในแควผู้นเอเชทยนผู้อย (ประเทศตรุรกทในปบัจจรุบบัน) แตตทตานกป็ตบัรงใจ
วตาจะขผู้ามไปยบังแควผู้นมาซริโดเนทย (ประเทศกรทซทางตอนเหนมือ) และจากนบัรนกป็เดรินทางตตอไปยบัง
แหลมกรทกถถึงเมมืองโครรินธธ 6 และขผู้าพเจผู้าอาจจะพอักอยผยู่กอับทยู่าน บางทรีอาจจะอยผยู่จนถซงสริทั้นฤดผหนาว
กป็เปป็นไดผู้ แลผู้วขผู้าพเจผู้าจะไปทางไหน พวกทยู่านจะไดผู้สยู่งขผู้าพเจผู้าไปทางนอัทั้น ทตานตบัรงใจวตาจะไปเยทที่ยม
ครริสตจบักรตตางๆในแควผู้นมาซริโดเนทย (คมือ เมมืองเบเรอา, เมมืองฟทลริปปท และเมมืองเธสะโลนริกา) และ
ใชผู้เวลาชตวงฤดผหนาวในเมมืองโครรินธธซถึที่งทตานกป็ททาจรริงๆ ดผ กริจการ 20:2-3

1 คร 16:7 ทตานอธริบายแผนการเดรินทางของทตานตตอไป เพราะวยู่าขผู้าพเจผู้าไมยู่อยากจะ
พบทยู่านเมมืซึ่อผยู่านไปเทยู่านอัทั้น แตยู่ขผู้าพเจผู้าหวอังใจวยู่า ถผู้าองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าทรงโปรด ขผู้าพเจผู้าจะคผู้างอยผยู่
กอับทยู่านนานๆหนยู่อย เปาโลไมตไดผู้ตบัรงใจททที่จะนบัที่งเรมือขผู้ามทะเลอทเจทยนไปยบังเมมืองโครรินธธโดยตรงและ
แวะเพมืที่อตตอเรมือททที่นบั ที่นเฉยๆ แตตทตานจะไปยบังแควผู้นมาซริโดเนทยกตอนและจากนบัรนทตานจะไดผู้ใชผู้เวลา
นานๆกบับพวกเขาททที่เมมืองโครรินธธไดผู้หากองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าทรงอนรุญาต

1 คร 16:8-9 แตยู่ขผู้าพเจผู้าจะอยผยู่ทรีซึ่เมมืองเอเฟซอัสจนถซงเทศกาลเพป็นเทคอสตต์ เปาโลตบัรงใจวตา
จะอยผตททที่เมมืองเอเฟซบัสจนกวตาจะถถึงวบันเทศกาลเพป็นเทคอสตธของพวกยริว เทศกาลเพป็นเทคอสตธอยผ ตใน
ชตวงปลายฤดผใบไมผู้ผลริหรมือตผู้นฤดผรผู้อนของปท  เหตรุผลททที่ทตานอยผตตตอนตาจะเปป็นเพราะวตา 9 ทรีซึ่นรีซึ่มรีประตผ
เปริดใหผู้ขผู้าพเจผู้าอยยู่างกวผู้างขวางนยู่าจะเกริดผล ทอัทั้งผผผู้ขอัดขวางกป็มรีเปป็นออันมากดผู้วย พระเยซผจะทรงสตง



ขตาวไปถถึงครริสตจบักรททที่เมมืองฟทลาเดลเฟทยเกทที่ยวกบับการททที่พระองคธทรงประทานประตผททที่เปริดใหผู้แกต
พวกเขาอยตางไร เปาโลกป็เจอแบบเดทยวกบันททที่เมมืองเอเฟซบัส ทตานกทาลบังมทการรบับใชผู้ททที่เกริดผลอยตางนตา
ทถึที่งทบัรงๆททที่เจอกบับผผผู้ขบัดขวางเปป็นอบันมาก ดบังนบัรนทตานจถึงลบังเลททที่จะจากไปขณะททที่ประตผยบังเปริดอยผ ต

1 คร 16:10-11 ขณะเดทยวกบันเปาโลกป็คาดวตาทริโมธทจะไปเยทที่ยมครริสตจบักรททที่เมมือง    
โครรินธธกตอนทตานจะไปถถึง ทตานจถึงกทาชบับพวกเขาวตา แลผู้วถผู้าทริโมธรีมาหาทยู่านจงใหผู้เขาอยผยู่กอับทยู่านโดย
ปราศจากความกลอัว เพราะวยู่าเขาทชางานขององคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าเหมมือนกอับขผู้าพเจผู้า 11 เหตสฉะนอัทั้น
อยยู่าใหผู้ผผผู้ใดประมาทเขา แตยู่จงชยู่วยใหผู้เขาเดรินทางไปโดยสอันตริสสขเพมืซึ่อเขาจะมาถซงขผู้าพเจผู้าไดผู้ เพราะ
ขผู้าพเจผู้ากชาลอังคอยเขากอับพวกพรีซึ่นผู้องอยผยู่ ลผกาออกความเหป็นคลผู้ายๆกบันใน กริจการ 19:7 และเปาโล
ไดผู้เอตยถถึงความเปป็นไปไดผู้ททที่ทริโมธทจะไปถถึงพวกเขาใน 1 โครรินธธ 4:17 ทตานเกรงวตาทริโมธทจะไมตไดผู้
รบับการตผู้อนรบับขบับสผผู้ททที่ดทนบักและก ทาชบับใหผู้พวกเขาตผู้อนรบับเขาไวผู้ดทๆ

ตามททที่ทตานจะเขทยนถถึงทริโมธทในภายหลบัง ทตานขอใหผู้พวกเขาอยตาประมาทเขา (เพราะการททที่
เขายบังเดป็ก) เหป็นไดผู้ชบัดวตาทริโมธทไดผู้รบับคทาสบัที่งจากเปาโลใหผู้กลบับไปททที่เมมืองเอเฟซบัสและรายงานใหผู้   
ทตานทราบ ทตานจถึงขอใหผู้ครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธสตงเขาเดรินทางตตอไปโดยสบันตริสรุข เปาโลจถึงก ทาลบัง
คอยการมาถถึงของเขากตอนททที่ตบัวทตานเองจะเดรินทางไปจากเมมืองเอเฟซบัส

1 คร 16:12 กตอนททที่ทตานจะออกความเหป็นสรุดทผู้าย เปาโลกป็ออกความเหป็นเกทที่ยวกบับอ
ปอลโล อปอลโล ซซซึ่งเปป็นพรีซึ่นผู้องของเรานอัทั้น ขผู้าพเจผู้าไดผู้คะยอัทั้นคะยอใหผู้ไปเยรีซึ่ยมทยู่านทอัทั้งหลายพรผู้อม
กอับพวกพรีซึ่นผู้อง คทาททที่แปลวตา คะยอัทั้นคะยอ (พาราคาเละโอ) มทความหมายวตา ‘หนรุนใจ’, ‘ตบักเตมือน’ 
หรมือ ‘วริงวอน’ นทที่เทตากบับเปาโลกลตาววตา ‘ขผู้าพเจผู้าหนรุนใจเขาใหผู้ไปเยทที่ยมทตานทบัรงหลายพรผู้อมกบับพวก
พทที่นผู้อง’ อยตางไรกป็ตามอปอลโลตบัรงใจไวผู้แลผู้ววตาจะไมตไปหาพวกเขา เปาโลเขทยนวตา  แตยู่ทยู่านไมยู่จสใจ
ทรีซึ่จะไปเดรีดี๋ยวนรีทั้ ความหมายในภาษากรทกออกจะทมืที่อๆหนตอย ใจความกป็คมือ ‘การตบัดสรินใจของทตานกป็
คมือ ทตานจะไมตไปเดป็ดขาด’ เหป็นไดผู้ชบัดวตาอปอลโลแสนจะสะอริดสะเอทยนการแบตงพรรคแบตงพวกททที่
เมมืองโครรินธธและไมตอยากเกทที่ยวขผู้องอะไรดผู้วย ดบังนบัรนเปาโลจถึงเสรริมอยตางละมรุนละมตอมวตา เมมืซึ่อมรี
โอกาสทยู่านจซงจะไป



1 คร 16:13-14 เปาโลจถึงเรริที่มความเหป็นปริดทผู้ายจดหมายฝากฉบบับนทร  ทตานออกคทาสบัที่ง
โดยตรงแกตพวกเขาสทที่เรมืที่องเกทที่ยวกบับทตาททและอรุปนริสบัยของพวกเขา ทยู่านทอัทั้งหลายจงระมอัดระวอัง จง
มอัซึ่นคงในความเชมืซึ่อ จงเปป็นลผกผผผู้ชายแทผู้ จงเขผู้มแขป็ง 14 ทสกสริซึ่งซซซึ่งทยู่านกระทชานอัทั้น จงกระทชาดผู้วย
ความรอัก คทาสบัที่งแรก (1) จงระมอัดระวอัง ซถึที่งมทความหมายวตาการระวบังภบัยฝตายวริญญาณ คทาททที่แปลเชตน
นบัรน (เกรกอเระโอ) มทความหมายตรงตบัววตา ‘ระแวดระวบัง’ หรมือ ‘เฝผู้าระวบัง’ จากนบัรน (2) ทตานสบัที่งใหผู้
พวกเขา “มบั ที่นคงในความเชมืที่อ” ถถึงแมผู้วตาทตานใชผู้คทาศบัพทธอทกแบบในเอเฟซบัส 6:11-14 เกทที่ยวกบับการยมืน
มบั ที่น แตตความหมายกป็เหมมือนกบัน คทาททที่แปลวตา มอัซึ่นคง (สะเตโค) มทความหมายอทกวตา ‘ยมืน’, ‘ยมืนหยบัด’ 
หรมือ ‘พากเพทยร’ ความหมายกป็เหมมือนกบับสทานวน ‘จงสผผู้ตตอไป’ ททที่เราครุผู้นเคย จากนบัรน (3) ทตานกทาชบับ
พวกเขาวตา “จงเขผู้มแขป็ง”

ความหมายกป็ตรงกบับเอเฟซบัส 6:10 “สรุดทผู้ายนทรขอทตานจงมทก ทาลบังขถึรนในองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้า 
และในฤทธริธ เดชอบันมหบันตธของพระองคธ” จากนบัรนทตานกป็ปริดทผู้ายดผู้วย (4) “ทรุกสริที่งซถึที่งทตานกระททานบัรน 
จงกระททาดผู้วยความรบัก” ความหมายตรงตบัวกป็คมือ ‘จงใหผู้ความสบัมพบันธธทรุกอยตางของทตานอยผตใน
ความรบัก’ เปาโลเขทยนบทททที่ 13 ทบัรงบทเพมืที่อพผดถถึงคทาสบัที่งเดทยวกบันนทร  คทาสบัที่งนทร กป็มรุตงจบัดการกบับปบัญหาของ
ครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ คทาก ทาชบับสรุดทผู้ายเหลตานทรลผู้วนอยผตในรผปของคทาสบัที่ง และเปป็นคทาสบัที่งสทาหรบับ
พวกเราทรุกวบันนทรดผู้วย

1 คร 16:15-18 ทตานทริรงคทาสบัที่งสรุดทผู้ายแกตพวกเขาเกทที่ยวกบับครอบครบัวของสเทฟานบัส
พรีซึ่นผู้องทอัทั้งหลาย (ทยู่านรผผู้วยู่าครอบครอัวของสเทฟานอัส เปป็นผลแรกในแควผู้นอาคายา และพวกเขาไดผู้
ถวายตอัวไวผู้ในการปรนนริบอัตริวริสสทธริชนทอัทั้งปวง) ครอบครบัวของสเทฟานบัสเปป็นหนถึที่งในครอบครบัว
แรกๆททที่ตผู้อนรบับพระครริสตธในการเดรินทางรอบแรกของเปาโลไปยบังเมมืองโครรินธธ ดบังททที่ไดผู้บอกไวผู้
ใน 1 โครรินธธ 1:16 พวกเขาเปป็นคนไมตกทที่คนททที่เปาโลไดผู้ใหผู้บบัพตริศมาททที่นบั ที่น ซถึที่งอาจเปป็นเพราะพวกเขา
เปป็นผผผู้รบับเชมืที่อคนแรกๆ ทตานบรรยายถถึงพวกเขาวตา “ไดผู้ถวายตบัวไวผู้ในการปรนนริบบัตริวริสรุทธริชนทบัรง
ปวง” คทาททที่แปลวตา ถวายตอัว (ทาซโซ) มทความหมายดผู้วยวตา (โดยเฉพาะในบรริบทนทร ) ‘ถผกมอบ
หมาย’ ครอบครบัวททที่นตารบักครอบครบัวนทร ไดผู้ถวายตบัวในการชตวยเหลมือผผผู้คนของพระเจผู้า นทที่สมืที่อถถึงคน
เหลตานบัรนททที่ขบัดสน โดยเฉพาะอยตางยริที่งคนททที่รบับใชผู้พระเจผู้า



เปาโลจถึงกทาชบับพวกเขา 16 ขผู้าพเจผู้าขอใหผู้ทยู่านทอัทั้งหลายอยผยู่ใตผู้บอังคอับคนเชยู่นนอัทั้น และคนทอัทั้ง
ปวงทรีซึ่ชยู่วยทชาการดผู้วยกอันนอัทั้นกอับเรา จรุดโฟกบัสของงานรบับใชผู้ของพวกเขาเรริที่มชบัดเจนมากขถึรน พวก
เขาไดผู้ชตวยเหลมือและททางานรตวมกบับคนเหลตานบัรนททที่รบับใชผู้ เปาโลจถึงก ทาชบับใหผู้ครริสตจบักรททที่เมมืองโครริน
ธธอยผตใตผู้บบังคบับคนเหลตานบัรน

ทตานยบังเอตยดผู้วยวตา 17 ทรีซึ่สเทฟานอัส และฟอรต์ทผนาทอัส และอาคายคอัสมาแลผู้วนอัทั้น ขผู้าพเจผู้ากป็
ชมืซึ่นชมยรินดรี เพราะวยู่าสริซึ่งซซซึ่งทยู่านทอัทั้งหลายขาดนอัทั้น เขาเหลยู่านอัทั้นไดผู้มาทชาใหผู้ครบ เหป็นไดผู้ชบัดวตาสาม
คนนทร เปป็นคนนทาจดหมายฉบบับนบัรนททที่ถผกเอตยถถึงใน 7:1 มาใหผู้เปาโล ทบัรงฟอรธ์ทถูนาทบัสและอาคายคบัส
ไมตถผกเอตยถถึงในททที่อมืที่นของพระคบัมภทรธอทกเลย พวกเขานตาจะเปป็นพทที่นผู้องจากครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ 
วลทสรุดทผู้ายททที่พผดถถึงการททที่พวกเขามาเตริมเตป็มสตวนททที่เปาโลขาดนบัรนออกจะเปป็นปรริศนา กตอนหนผู้านบัรน
ครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธไมตเคยสตงเงรินชตวยเหลมือมริชชบันนารทมาใหผู้เปาโลเลย อบันททที่จรริงแลผู้วมทบางคน
ททที่โครรินธธดผู้วยซทราททที่บตนเรมืที่องททที่เปาโลไดผู้รบับเงรินสนบับสนรุน ดผบทททที่ 9 ดผเหมมือนวตาการททที่พวกเขามานบัรน
ชตวยททาใหผู้เปาโลหายคริดถถึงพวกเขา (หลบักไวยากรณธกป็สนบับสนรุนการตทความนทรดผู้วย) กตอนหนผู้านบัรน
ทตานกป็อยากกระชบับความสบัมพบันธธก บับพวกเขาใหผู้แนตนแฟผู้นยริที่งขถึรนอยผตแลผู้ว และทตานอาจดทใจททที่พวก
เขาไดผู้นทาเรมืที่องของครริสตจบักรมาแจผู้งใหผู้ทตานทราบ การททที่พวกเขามาเตริมเตป็มสตวนททที่ทตานขาดนบัรนนตา
จะหมายถถึงเรมืที่องความสบัมพบันธธไมตใชตเรมืที่องเงริน

ความเหป็นของเปาโลตตอไปนทรยริที่งสนบับสนรุนการตทความดผู้านบน 18 เพราะเขาทชาใหผู้จริตใจ
ของขผู้าพเจผู้าและของทยู่านทอัทั้งหลายชสยู่มชมืซึ่น ฉะนอัทั้นทยู่านทอัทั้งหลายจงรอับรองคนเชยู่นนอัทั้น การมาของ
พวกเขาชตวยททาใหผู้เปาโลสดชมืที่นฝตายวริญญาณ เปาโลจถึงก ทาชบับใหผู้ครริสตจบักรรบับรองพวกเขา

1 คร 16:19-20 เพราะจดหมายฝากฉบบับนทร ใกลผู้จบแลผู้ว เปาโลจถึงฝากความคริดถถึงมา
จากททที่ๆทตานอยผต ครริสตจอักรทอัทั้งหลายในแควผู้นเอเชรียฝากความคริดถซงมายอังทยู่านทอัทั้งหลาย อาควริลลา
และปรริสสริลลากอับครริสตจอักรทรีซึ่อยผยู่ในบผู้านของเขา ฝากความคริดถซงมากมายในองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า
มายอังทยู่านทอัทั้งหลาย เราเหป็นถถึงครริสตจบักรททที่เมมืองเอเฟซบัสซถึที่งอยผ ตในแควผู้นเอเชทยของโรม (ประเทศ



ตรุรกททางทริศตะวบันตกในปบัจจรุบบัน) เราทราบจากวริวรณธ 2-3 วตามทครริสตจบักรอมืที่นๆในแควผู้นนทร เชตนกบัน   
ครริสตจบักรเหลตานทร จถึงฝากความคริดถถึงมาพรผู้อมกบับจดหมายฝากของเปาโล

ทตานยบังเอตยถถึงครริสตจบักรในบผู้านของ “อาควริลลาและปรริสสริลลา” ดผู้วย สองคนนทรกป็มทสตวน
ชตวยในการวางรากฐานสทาหรบับการตบัรงครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ ตตอมาพวกเขากป็ยผู้ายมาอยผตททที่เมมือง
เอเฟซบัสและจบัดประชรุมครริสตจบักรในบผู้านของตน ครริสตจบักรยรุคตผู้นมบักประชรุมตามบผู้านและไมตมท
ตถึกททที่ถผกมอบถวายเพมืที่อการประชรุมครริสตจบักรโดยเฉพาะ นอกจากนทร เปาโลกป็ฝากความคริดถถึงจากพทที่
นผู้องทรุกคนททที่อยผตททที่นบัที่นดผู้วย

20 พรีซึ่นผู้องทสกคนฝากความคริดถซงมายอังทยู่าน ทยู่านจงทอักทายปราศรอัยกอันดผู้วยธรรมเนรียมจสบ
ออันบรริสสทธริธ เปาโลจถึงสบัที่งใหผู้บรรดาผผผู้อตานของทตาน “ทบักทายปราศรบัยกบันดผู้วยธรรมเนทยมจรุบอบัน
บรริสรุทธริธ ” นทที่หมายถถึงธรรมเนทยมของคนททที่อยผ ตในแถบเมดริเตอรธเรเนทยนตะวบันออกททที่จผบทบักทายททที่แกผู้ม
ของอทกฝตาย ขผู้อเทป็จจรริงททที่มบันถผกเรทยกวตาจรุบอบันบรริสรุทธริธ สมืที่อชบัดเจนวตามบันแสดงถถึงการมทสามบัคคทธรรม
ฝตายวริญญาณและไมตไดผู้มทอะไรเกรินเลย สมบัยนทร ในโลกของคนตะวบันออกคนกป็ยบังททาแบบนทรอยผต

1 คร 16:21 คชาแสดงความนอับถมือนรีทั้เปป็นลายมมือของขผู้าพเจผู้า เปาโล ความสามารถใน
การเขทยนหนบังสมือของเปาโลเรริที่มถดถอยลงในชตวงปทหลบังๆเพราะโรคททที่เกริดกบับดวงตาของทตาน ดผู้วย
ความจทาเปป็นทตานจถึงบอกใหผู้คนเขทยนจดหมายฝากตามคทาบอกของทตาน (คมือเลขานรุการ) เพมืที่อยมืนยบัน
วตาเปป็นจดหมายฝากของทตานจรริงๆและใสตความเปป็นตบัวเองเขผู้าไปดผู้วย ทตานจถึงใสตความเหป็นทริรงทผู้าย
ลงไปพรผู้อมกบับ ‘ลายเซป็น’ ดผู้วยลายมมือของทตาน คมือตรงนทรนบัที่นเอง

1 คร 16:22 ขณะททที่จดหมายฝากฉบบับนทรจะจบแลผู้ว เปาโลจถึงทริรงทผู้ายคทาเตมือนไวผู้ ถผู้าผผผู้ใด
ไมยู่รอักพระเยซผครริสตต์เจผู้า กป็ขอใหผู้ผผผู้นอัทั้นถผกสาปแชยู่ง องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าจะเสดป็จมา คทาททที่แปลวตา รอัก 
ในกรณทนทรคมือ ฟริเละโอ มบันไมตไดผู้สมืที่อถถึงความรบักในระดบับททที่สผงสรุด (อากาเป) แตตสมืที่อถถึง ‘ความ
ชอบพอเปป็นการสตวนตบัว’ หรมือ ‘มริตรภาพ’ ทตานจถึงเตมือนคนเหลตานบัรนททที่ไมตใกลผู้ชริดกบับพระเยซผครริสตธ
คนแบบนบัรนตผู้องถผกแชตงสาป คทาวตา ถผกสาปแชยู่ง คมือ อานาเธะมา คทาวตา องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าจะเสดป็จ



มา คมือ มารานาธา ดผเหมมือนวตานทที่เปป็นคทาททที่คอยเตมือนใจครริสตจบักรยรุคตผู้นใหผู้เฝผู้าระวบัง คมือ องคธพระผผผู้
เปป็นเจผู้าจะเสดป็จมา!

1 คร 16:23 เชตนเดทยวกบับในจดหมายฝากฉบบับอมืที่นๆของทตาน เปาโลปริดทผู้ายดผู้วยการทผล
ขอพระครุณของพระเจผู้าแกตผผผู้อตานของทตาน ขอพระคสณของพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของ
เราสถริตอยผยู่กอับทยู่านทอัทั้งหลายเถริด ทตานหมายถถึงพระครุณททที่ทรงประทานใหผู้อยตางตตอเนมืที่องแกตคนของ
พระเจผู้าอยตางเปลตาๆ พระครุณนทรไมตควรถผกเหป็นวตาไมตมทคตาหรมือถผกมองขผู้าม

1 คร 16:24 เปาโลจถึงปริดทผู้ายดผู้วยหมายเหตรุสตวนตบัว ความรอักของขผู้าพเจผู้ามรีอยผยู่ตยู่อทยู่าน
ทอัทั้งหลายในพระเยซผครริสตต์เสมอ เอเมน [จดหมายฉบอับแรกถซงชาวโครรินธต์ไดผู้เขรียนจากเมมืองฟรีลริปปรี
และสยู่งโดยสเทฟานอัส ฟอรต์ทผนาทอัส อาคายคอัสและทริโมธรี] และจดหมายฝากฉบบับแรก (ททที่ไดผู้รบับการ
ดลใจ) ถถึงครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธจถึงจบลงดผู้วยประการฉะนทร


