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จดหมายฝากฉบับแรกของเปาโล
ผูเ้ ป็ นอัครสาวก
ถึงคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์
บทนําสู่ 1 โครินธ์ : จดหมายฝากฉบับนีท ีเปาโลเขียนถึงคริ สตจักรที เมืองโคริ นธ์ ไม่ ใช่
ฉบับแรกเพราะท่ านกล่ าวไว้ ใน 1 โคริ นธ์ 5:9 ถึงจดหมายอีกฉบับที ท่านเขียนก่ อนหน้ านัน
อย่ างไรก็ตามนีกเ็ ป็ นฉบับแรกทีพระวิญญาณบริ สุทธิ4 ทรงดลใจท่ านให้ เขียนและเป็ นฉบับทีได้
รั บการยอมรั บโดยคริ สตจักรทังหลายว่ าเป็ นพระคัมภีร์ 1 โคริ นธ์ น่าจะถูกเขียนขึน ประมาณปี
ค.ศ. 59 ตอนใกล้ สินสุดการพักยาวทีเมืองเอเฟซัสของเปาโล ดู กิจการ 20:31 และ 1 โคริ นธ์
16:5-8
มีหลายเรื องทีถูกพูดถึงในจดหมายฝากฉบับนี  แต่ ประเด็นทีสาํ คัญกว่ าก็คือเรื องความ
ประพฤติของคริ สเตียน ถึงแม้ ว่าเปาโลพูดถึงความจริ งที เป็ นหลักคําสอนสําคัญๆเช่ น การเป็ น
ขึน จากตายและพิธีศีลระลึก แต่ ปัญหาหลักๆที ถกู พูดถึงคือ การทําตามเนือ หนัง, การไม่ ร้ ู จักโต,
และความบาปในคริ สตจักร เห็นได้ ชัดว่ าก่ อนหน้ านันคริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์ ได้ ส่งจดหมายไป
หาเปาโลพร้ อมกับคําถามเกียวกับการสมรสและอาหารทีถวายแก่ รูปเคารพ อย่างไรก็ตาม ท่ าน
เน้ นเรื องความแตกแยกในคริ สตจักรซึ งเกิดจากความเย่ อหยิง ความจองหองและการทําตามเนือ
หนัง นอกจากนีท ่ านก็กล่ าวปกป้ องความเป็ นอัครสาวกของตัวเองต่ อคนเหล่ านันทีวิพากษ์
วิจารณ์ ท่านในเรื องนี 

*****
ภาพรวมของ 1 โครินธ์ 1:บทนีข ึน ต้ นด้ วยคําพูดเกริ นนําทีเหมาะสม อย่ างไรก็ตาม
เปาโลก็เริ มโจมตีปัญหาเรื องความแตกแยกในคริ สตจักรทันที ท่ านยังบอกด้ วยว่ าสติปัญญาของ
มนุษย์ นนั เป็ นรองการเทศนาเรื องกางเขน และสรุ ปโดยกําชับให้ อวดในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าแทนที
จะอวดในความสําเร็จของมนุษย์
1 คร 1:1

เปาโล ผู้ซึงพระเจ้ าได้ ทรงเรียกให้ เป็ นอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ ตามพ

ระประสงค์ของพระเจ้ า และโสสเธเนสผู้เป็ นพีน ้ องของเรา ตรงข้ามกับธรรมเนียมของคนตะวัน
ตกที#ใส่ ชื#อผูเ้ ขียนไว้ตอนท้ายของจดหมาย เปาโลใส่ ชื#อตัวเองในฐานะผูเ้ ขียนจดหมายฝากของ
ท่านไว้ในตอนต้น ท่านจึงเริ# มต้นว่า “เปาโล ผูซ้ # ึงพระเจ้าได้ทรงเรี ยกให้เป็ นอัครสาวกของพระ
เยซูคริ สต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า” ต่อมาในจดหมายฝากฉบับนี3 จะเห็นได้ชดั ว่าบางคนใน
คริ สตจักรสงสัยสิ ทธิอาํ นาจของเปาโล ดังนั3นเปาโลจึงกล่าวชัดเจนตั3งแต่ตน้ ว่าความเป็ นอัคร
สาวกของท่านเป็ นมาโดยการทรงเรี ยกและพระประสงค์ของพระเจ้า ท่านยังเอ่ยถึงโสสเธเนสใน
คําคํานับของท่านด้วย นี#น่าจะเป็ นโสสเธเนสที#เป็ นนายธรรมศาลาที#เมืองโคริ นธ์ในช่วงการรับ
ใช้ของเปาโลที#นน#ั และได้กลับใจมารับเชื#อพระคริ สต์ ตอนที#เกิดการข่มเหงจากพวกยิว
โสสเธเนสได้ถกู ซ้อมต่อหน้าบัลลังก์พพิ ากษาของกัลลิโอตามที#มีบนั ทึกไว้ในกิจการ 18:7 ใน
เวลาอันเหมาะสมเขาได้ไปยังเมืองเอเฟซัสซึ#งเป็ นที#ๆเปาโลเขียนจดหมายฝากฉบับนี3 เขาน่าจะ
เป็ นผูเ้ ขียนตามคําบอกของเปาโล
1 คร 1:2

เรียน คริสตจักรของพระเจ้ าทีเ มืองโครินธ์ ผู้ได้ รับการชําระให้ บริสุทธิ0

แล้ วในพระเยซูคริสต์ ซึงพระองค์ได้ ทรงเรียกให้ เป็ นวิสุทธิชน ด้ วยกันกับคนทั1งปวงในทุกตําบล
ทีอ อกพระนามพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเราและของเขา จดหมายฝากฉบับนี3ถูกระบุ
ว่าเขียนถึง “คริ สตจักรของพระเจ้าที#เมืองโคริ นธ์” จุดสําคัญในการส่ งต่อ (และเก็บรักษา) พระ
วจนะของพระเจ้าในยุคสมัยนี3คือคริ สตจักร จดหมายฝากฉบับนี3จึงถูกเขียนถึงคริ สตจักรที#เมือง
โคริ นธ์ วลีที#วา่ “ผูไ้ ด้รับการชําระให้บริ สุทธิ?แล้วในพระเยซูคริ สต์” ก็มีความหมายเหมือนกับ

“คริ สตจักรของพระเจ้า” คริ สตจักรประกอบด้วยคนเหล่านั3นที# “ได้รับการชําระให้บริ สุทธิ?แล้ว
ในพระเยซูคริ สต์” นัน# คือถูกทําให้บริ สุทธิ?แล้วในพระองค์ เราจึงถูก “เรี ยกให้เป็ นวิสุทธิชน” คํา
หลังนี3มีความหมายตรงตัวว่า ‘ผูท้ ี#บริ สุทธิ?’ หรื อ ‘ผูท้ ี#ถูกทําให้บริ สุทธิ?แล้ว’ ซึ#งหมายถึงทุกคนที#
ได้ตอ้ นรับพระคริ สต์แล้ว จดหมายฝากฉบับนี3ยงั มีไปถึง “คนทั3งปวงในทุกตําบลที#ออกพระนาม
พระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราและของเขา” ด้วย
1 คร 1:3

ขอพระคุณและสั นติสุขจากพระเจ้ าพระบิดาของเราและจากพระเยซู

คริสต์ เจ้ า จงดํารงอยู่กบั ท่ านทั1งหลายเถิด เช่นเดียวกับในจดหมายฝากส่ วนใหญ่ของท่าน เปาโล
ขึ3นต้นด้วยการทูลขอให้ “พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซู
คริ สต์เจ้า จงดํารงอยูก่ บั ท่านทั3งหลายเถิด” พระคุณที#เปาโลทูลขอเพื#อพวกเขาคือ พละกําลัง,
พระพร, กําลังใจและความช่วยเหลือที#พระเจ้าทรงมีให้เราหลังจากที#เรารอดแล้ว ดู ฮีบรู 4:16
ผลลัพธ์ของพระคุณของพระเจ้าคือ สันติสุขในใจเราซึ#งเป็ นสิ# งที#นาํ ความสุ ขที#แท้จริ งมา
1 คร 1:4-6

ข้ าพเจ้ าขอบพระคุณพระเจ้ าของข้ าพเจ้ าในเรืองท่ านทั1งหลายเสมอ

เพราะพระคุณของพระเจ้ าซึงทรงประทานแก่ ท่านทั1งหลายโดยพระเยซูคริสต์ 5 เพราะท่ านทั1ง
หลายพรังพร้ อมด้ วยทุกสิ งทุกอย่างโดยพระองค์ คือพร้ อมด้ วยวาจาและความรู้ ทุกอย่ าง 6 ด้ วย
ว่ าพยานเรืองพระคริสต์ น1ันเป็ นทีร ับรองแน่ นอนในพวกท่ านแล้ว
ก่อนที#จะกล่าวสิ# งที#ท่านต้องการจะกล่าว อัครสาวกผูน้ 3 ีได้บอกพวกเขาว่าท่าน
ขอบพระคุณพระเจ้า “ในเรื# องท่านทั3งหลายเสมอเพราะพระคุณของพระเจ้าซึ#งทรงประทานแก่
ท่านทั3งหลายโดยพระเยซูคริ สต์” พระคุณนั3นเริ# มต้นตั3งแต่เราได้รับความรอดและสื บต่อมาจนถึง
บัดนี3 จากพระคุณของพระองค์ เราจึง “พรั#งพร้อมด้วยทุกสิ# งทุกอย่างโดยพระองค์” โดยเฉพาะใน
“วาจาและความรู ้ทุกอย่าง” คําที#แปลว่า วาจา (ลอกอส) มีความหมายโดยง่ายว่า ‘ถ้อยคํา’ ดังนั3น
โดยพระคุณของพระองค์เราจึงพรั#งพร้อมอย่างอุดมในถ้อยคําและความรู ้ ทั3งหมดนี3เป็ นมาเมื#อ
“พยานเรื# องพระคริ สต์” เป็ นที#รับรองในตัวเราแล้ว

1 คร 1:7

เพือ ว่ าท่านทั1งหลายจึงมิได้ ขาดของประทานเลย ในขณะทีท ่านรอคอย

การเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา จุดประสงค์กค็ ือเพื#อที#พวกเขาจะ “มิได้
ขาดของประทานเลย ในขณะที#ท่านรอคอยการเสด็จมาของพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
เรา” คําว่า ขาด คือ ฮุสเทะเระโอ คําที#แปลว่า ของประทาน (คาริ สมา) เป็ นคําที#เปาโลใช้หลาย
ครั3งในจดหมายฝากฉบับนี3เมื#อพูดถึงปัญหาเรื# องของประทานฝ่ ายวิญญาณในคริ สตจักรที#เมืองโค
ริ นธ์ ซึ#งหมายถึงของประทานของพระวิญญาณตามที#มีนิยามไว้ใน 1 โคริ นธ์ 12 ดังนั3นเปาโลจึง
กล่าวว่าโดยพระคุณพระเจ้าพระองค์ได้ทรงให้พวกเขามัง# คัง# ในด้านวาจาและความรู ้เพือ# ที#พวก
เขาจะไม่ขาดของประทานฝ่ ายวิญญาณขณะที#พวกเขารอคอยการเสด็จมา (ตรงตัวคือ อาพอคา
ลุพซิ ส ‘วิวรณ์’) ของ “พระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา” วลีหลังนี3เป็ นชื#อเต็มๆที#เหมาะ
สมขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา วลีน3 ีปรากฏแปดสิ บสองครั3งในพระคัมภีร์ใหม่ ข้อนี3สื#อชัดเจน
ถึงการเสด็จกลับมาแบบไม่คาดคิดของพระองค์
1 คร 1:8

พระองค์ จะทรงให้ ท่านมัน คงอยู่จนถึงทีส ุ ด เพือ ให้ ท่านปราศจากทีตใิ น

วันของพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา นอกจากนี3อคั รสาวกท่านนี3ยงั เขียนว่าพระเยซู
คริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา “จะทรงให้ท่านมัน# คงอยูจ่ นถึงที#สุด” คําว่า ทีส ุ ด (เทะลอส) น่า
จะหมายถึงที#สุดปลายของยุค องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราจะทรงพิทกั ษ์รักษาเราตลอดยุคสมัยนี3เพื#อ
ให้เรา “ปราศจากที#ติในวันของพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา” พระองค์เป็ นผูท้ รง
พิทกั ษ์รักษาเราไม่ใช่ตวั เราเอง วลีที#พดู ถึง “วันของพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา” เป็ น
วันที#พระเยซูจะทรงเอาการปกครองทุกอย่างของมนุษย์กลับคืนสู่ พระองค์เอง นัน# เริ# มต้นตั3งแต่
การรับขึ3นและต่อด้วยยุคแห่งความทุกข์เวทนาเข้าสู่ ยคุ พันปี ไปจนถึงชัว# นิรันดร์
1 คร 1:9

พระเจ้ าทรงสัตย์ ซือ พระองค์ได้ ทรงเรียกท่ านให้ สัมพันธ์ สนิทกับพระ

บุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา อัครสาวกผูน้ 3 ีปิดท้ายเนื3อหาเกริ# น
นําตรงนี3ดว้ ยคําถวายสาธุการว่า “พระเจ้าทรงสัตย์ซื#อ พระองค์ได้ทรงเรี ยกท่านให้สมั พันธ์สนิท
กับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา” เป็ นความจริ งที#พระเจ้า

ทรงสัตย์ ซือ บนความจริ งนั3นเองคือรากฐานแห่งสามัคคีธรรมและความสัมพันธ์ที#เรามีกบั พระ
เยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
1 คร 1:10

พีน ้ องทั1งหลาย ข้ าพเจ้ าจึงวิงวอนท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์ องค์

พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา ขอให้ ท่านเห็นพร้ อมกันในทางวาจา และไม่ มกี ารแตกแยกกันระหว่ างพวก
ท่ าน แต่ ขอให้ ท่านเป็ นนํา1 หนึงใจเดียวกันในทางความคิดและตัดสิ นอย่างเดียวกัน หลังจากได้
ทักทายและเกริ# นนําไปเป็ นที#เรี ยบร้อยแล้ว อัครสาวกท่านนี3กไ็ ม่ยอมเสี ยเวลาในการเริ# มจัดการ
กับปัญหาต่างๆในคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์ ปัญหาที#สาํ คัญๆคือความแตกแยกและการแบ่งพรรค
แบ่งพวกที#มีคนรายงานให้เปาโลทราบ ท่านจึงวิงวอนพวกเขาในพระนามพระเยซูคริ สต์เจ้าว่า
“ขอให้ท่านเห็นพร้อมกันในทางวาจา และไม่มีการแตกแยกกันระหว่างพวกท่าน” (คําที#แปลว่า
การแตกแยก (สกิสมา) เป็ นที#มาของคําภาษาอังกฤษ schism) เราเห็นได้ชดั ถึงใจที#ชอบแบ่งฝัก
แบ่งฝ่ ายในคริ สตจักรแห่งนี3 เปาโลจึงหนุนใจพวกเขาให้ “เป็ นนํ3าหนึ#งใจเดียวกันในทางความคิด
และตัดสิ นอย่างเดียวกัน” ความหมายก็คือ ท่านต้องการให้พวกเขาคิดเห็นเหมือนกัน หลักการที#
สําคัญกว่าก็คือ การหนุนใจให้มีความเป็ นนํ3าหนึ#งใจเดียวกันภายในคริ สตจักร
1 คร 1:11

พีน ้ องทั1งหลายของข้ าพเจ้ า คนในครอบครัวของนางคะโลเอได้ เล่าเรือง

ของท่ านให้ ข้าพเจ้ าฟังว่ า เกิดมีการทุ่มเถียงกันในระหว่ างพวกท่ าน เปาโลบอกพวกเขาตรงๆว่า
ท่านได้รับรายงานจากครอบครัวของนางคะโลเอ (เห็นได้ชดั ว่าเป็ นครอบครัวหนึ#งในคริ สตจักร
ที#เมืองโคริ นธ์) ว่า “มีการทุ่มเถียงกันในระหว่างพวกท่าน” เห็นได้ชดั ว่าสตรี ท่านหนึ#ง (หรื อ
สมาชิกครอบครัวของนาง) ที#เมืองโคริ นธ์ซ# ึงมีนามว่าคะโลเอได้เขียนหาเปาโลโดยแจ้งให้ท่าน
ทราบเกี#ยวกับการทะเลาะวิวาทในคริ สตจักร
1 คร 1:12-13 ข้ าพเจ้ าจึงหมายความว่า พวกท่านต่ างก็กล่าวว่ า "ข้ าพเจ้ าเป็ นศิษย์
เปาโล" หรือ "ข้ าพเจ้ าเป็ นศิษย์ อปอลโล" หรือ "ข้ าพเจ้ าเป็ นศิษย์ เคฟาส" หรือ "ข้ าพเจ้ าเป็ น
ศิษย์พระคริสต์ " 13 พระคริสต์ แบ่ งออกเป็ นหลายองค์แล้วหรือ เขาได้ ตรึงเปาโลเพือ ท่านทั1ง
หลายหรือ ท่ านได้ รับบัพติศมาในนามของเปาโลหรือ

บางคนในคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์อา้ งว่าตนเป็ นสาวกของเปาโล บางคนก็ตามอปอลโล
บางคนก็ตามเคฟาส (คือ เปโตร) และบางคนก็อา้ งตนอย่างน่าเลื#อมใสว่าติดตามพระคริ สต์แต่
เพียงผูเ้ ดียว ไม่มีบนั ทึกโดยตรงว่าอปอลโลหรื อเปโตรเคยไปที#เมืองโคริ นธ์ อย่างไรก็ตามมีคาํ
พูดที#สื#อชัดเจนว่าอปอลโลเคยมีการรับใช้ที#นน#ั เมื#อเปาโลกล่าวว่าอปอลโลได้ ‘รดนํ3า’ ใน 3:6)
เปาโลถามกลับไปตรงๆว่า “พระคริ สต์แบ่งออกเป็ นหลายองค์แล้วหรื อ เขาได้ตรึ งเปาโลเพื#อ
ท่านทั3งหลายหรื อ ท่านได้รับบัพติศมาในนามของเปาโลหรื อ” เห็นได้ชดั ว่าคําตอบสําหรับ
คําถามเหล่านี3คือ ไม่!
1 คร 1:14-15 ข้ าพเจ้ าขอบพระคุณพระเจ้ าทีข ้ าพเจ้ ามิได้ ให้ บัพติศมาแก่ ผู้หนึงผู้ใดใน
พวกท่ าน เว้ นแต่ คริสปัสและกายอัส 15 ดังนั1น จึงไม่ มผี ู้ใดกล่าวได้ ว่า ข้าพเจ้ าได้ ทาํ พิธีบพั ติศมา
ในนามของข้าพเจ้ าเอง
อัครสาวกท่านนี3ใส่ ความเห็นเข้าไปว่าท่านขอบพระคุณพระเจ้าที#ท่านได้ให้บพั ติศมาแก่
ผูเ้ ชื#อที#เมืองโคริ นธ์แค่หยิบมือเดียวเท่านั3น เช่น “คริ สปัส, กายอัส” และ “ครอบครัวของสเทฟานั
ส” คริ สปั สที#ถูกเอ่ยถึงตรงนี3เคยเป็ นนายธรรมศาลาที#เมืองโคริ นธ์ เราไม่ทราบมากนักเกี#ยวกับ
กายอัสนอกจากว่าเขาเป็ นเจ้าบ้านของเปาโลตอนที#ท่านเดินทางรอบสองไปที#เมืองโคริ นธ์ตามที#
มีบอกไว้ในโรม 16:23 เราไม่ทราบในที#อื#นอีกเกี#ยวกับสเทฟานัส
1 คร 1:16-17 ข้ าพเจ้ าได้ ให้ บัพติศมาแก่ครอบครัวของสเทฟานัสด้ วย แต่ นอกจากคน
เหล่านั1นแล้ว ข้ าพเจ้ าไม่ ทราบว่ าข้ าพเจ้ าได้ ให้ บัพติศมาแก่ ผู้ใดอีกบ้ าง 17 เพราะว่ าพระคริสต์
มิได้ ทรงใช้ ข้าพเจ้ าไปเพือ ให้ เขารับบัพติศมา แต่ เพือ ให้ ประกาศข่ าวประเสริฐ แต่ มใิ ช่ ด้วยชั1นเชิง
ฉลาดในการพูด เกรงว่าเรืองกางเขนของพระคริสต์ จะหมดฤทธิ0เดช
จากจุดนี3เป็ นต้นไปเปาโลจะเริ# มพูดถึงความจริ งประการหนึ#งที#ลึกซึ3งมากยิง# ขึ3น ท่าน
กล่าวว่าพระคริ สต์มิได้ทรงใช้ท่านมาให้บพั ติศมาแต่ใช้ท่านมาประกาศข่าวประเสริ ฐ นัน# คือจุด
ประสงค์ของท่าน เห็นได้ชดั ว่าบางคนที#เมืองโคริ นธ์มวั แต่เถียงกันว่าใครให้บพั ติศมาพวกเขา
และชอบคนหนึ#งมากกว่าอีกคน เปาโลชี3ให้เห็นชัดเจนว่า การรับใช้ที#แท้จริ งของท่านคือ การ

ประกาศข่าวประเสริ ฐ “มิใช่ดว้ ยชั3นเชิงฉลาดในการพูด เกรงว่าเรื# องกางเขนของพระคริ สต์จะ
หมดฤทธิ?เดช”
เปาโลไม่ได้หมายความว่าการเทศนาที#ดีน3 นั ไม่ตอ้ งใช้สติปัญญา แต่ท่านพูดถึงแนวคิดที#
แพร่ หลายของพวกกรี กในสมัยนั3นที#ให้ความสําคัญกับหลักปรัชญาและสติปัญญาแบบกรี ก
คลาสสิ ก (classical Greek) การเทศนาของท่านไม่ได้พ#งึ พาสติปัญญาแบบนั3นเลย เดีgยวเราจะเห็น
ในไม่ชา้ ว่าการเทศนาของท่านใช้ความเรี ยบง่ายและความจริ ง
1 คร 1:18

คนทั1งหลายทีก าํ ลังจะพินาศก็เห็นว่ าการประกาศเรืองกางเขนเป็ นเรืองโง่

แต่ พวกเราทีร อดเห็นว่าเป็ นฤทธานุภาพของพระเจ้ า ถึงแม้วา่ ท่านอาจไม่ได้หมายถึงพวกผูอ้ ่าน
ของท่านที#กรุ งเอเธนส์โดยตรงซึ#งอวดอ้างในเรื# องสติปัญญา แต่นน#ั ก็เป็ นตัวอย่างของทัศนคติที#
แพร่ หลายในสมัยนั3น ดู กิจการ 17:32 ทัศนคติดงั กล่าวได้ส่งผลกระทบต่อบางคนในคริ สตจักร
ในฐานะเป็ นส่ วนหนึ#งของจิตวิญญาณแห่งยุคสมัยและภูมิภาคดังกล่าว เมืองโคริ นธ์อยูต่ อนใต้
ของกรุ งเอเธนส์และได้รับอิทธิพลจากแนวคิดความเหนือกว่าในด้านสติปัญญาแบบปลอมๆซึ#ง
เป็ นลักษณะเฉพาะตัวของวัฒนธรรมกรี ก สําหรับคนกลุ่มดังกล่าว “คนทั3งหลายที#กาํ ลังจะพินาศ
ก็เห็นว่าการประกาศเรื# องกางเขนเป็ นเรื# องโง่” เราจําได้วา่ เปาโลถูกเรี ยกว่าเป็ น ‘คนพูดเพ้อเจ้อ’
(คนบ้านนอก) ในสายตาของพวกมันสมองแห่งกรุ งเอเธนส์ (กิจการ 17:18) คําที#แปลว่า เรืองโง่
(โมเรี ย) เป็ นที#มาของคําภาษาอังกฤษ moronic อย่างไรก็ตาม “พวกเราที#รอดเห็นว่าเป็ นฤทธานุ
ภาพของพระเจ้า” พวกคนมีปัญญาไม่เข้าใจข่าวประเสริ ฐ แต่คนที#รอดแล้วก็เข้าใจถึงฤทธิ?เดช
แห่งการประกาศเรื# องกางเขน
1 คร 1:19

เพราะมีคาํ เขียนไว้ แล้วว่ า `เราจะทําลายสติปัญญาของคนมีปัญญา และ

จะทําให้ ความเข้ าใจของคนทีเ ข้ าใจสู ญสิ1นไป' ในการเผชิญหน้ากับสติปัญญาแบบปลอมๆของ
วัฒนธรรมกรี กที#แพร่ หลาย เปาโลได้ยกคําพูดจากอิสยาห์ 29:14 “เราจะทําลายสติปัญญาของคน
มีปัญญา และจะทําให้ความเข้าใจของคนที#เข้าใจสูญสิ3 นไป”

1 คร 1:20

คนมีปัญญาอยู่ทไี หน บัณฑิตอยู่ทไี หน นักโต้ ปัญหาแห่ งยุคนีอ1 ยู่ทไี หน

พระเจ้ ามิได้ ทรงกระทําปัญญาของโลกนีใ1 ห้ โฉดเขลาไปแล้วหรือ เปาโลถามต่อไปอย่างมี
วาทศิลป์ โดยอาจถอดความจากอิสยาห์ 33:18 ว่า “คนมีปัญญาอยูท่ ี#ไหน บัณฑิตอยูท่ ี#ไหน นักโต้
ปั ญหาแห่งยุคนี3อยูท่ ี#ไหน พระเจ้ามิได้ทรงกระทําปัญญาของโลกนี3ให้โฉดเขลาไปแล้วหรื อ”
ท่านอาจไม่ได้กาํ ลังเผชิญหน้ากับแนวคิดสติปัญญาจอมปลอมของพวกกรี กเท่านั3นแต่กบั การ
หลงตัวว่าชอบธรรมของพวกธรรมาจารย์ยวิ อีกด้วย ประเด็นที#สาํ คัญกว่าก็คือว่า สติปัญญาที#โลก
คิดเอาเองเป็ นเรื# องโฉดเขลาจําเพาะพระเจ้า
1 คร 1:21

เพราะตามเรืองทีเ ป็ นพระสติปัญญาของพระเจ้ าแล้ว โลกจะรู้ จักพระเจ้ า

โดยปัญญาไม่ได้ พระเจ้ าทรงพอพระทัยทีจ ะช่ วยคนทีเ ชือให้ รอดโดยการเทศนาทีโ ง่ เขลานั1น
พวกคนฉลาดของโลกนี3และพวกถือตัวว่ามีปัญญาโดยปัญญาจอมปลอมของตน “รู ้จกั พระเจ้าไม่
ได้” ด้วยเหตุน3 ี “พระเจ้าทรงพอพระทัยที#จะช่วยคนที#เชื#อให้รอดโดยการเทศนาที#โง่เขลานั3น” ข้อ
นี3สื#อว่าพวกคนมีปัญญาในสมัยนั3นดูถูกเหยียดหยามการเทศนา พวกเขาฉลาดเกินกว่าที#จะฟังคํา
เทศนา พวกเขาชอบสนทนาประเด็นปรัชญาอันลึกซึ3งโดยใช้ศพั ท์สูงๆมากกว่า
ทางของพระเจ้านั3นไม่ยงุ่ ยาก: การเทศนา นัน# เป็ นแผนการของพระเจ้าที#จะช่วยคนที#เชื#อ
ให้รอด คําที#แปลว่า การเทศนา (เครุ กมา) หมายถึงการป่ าวประกาศแก่สาธารณชนโดยผูแ้ จ้งข่าว
นี#สื#อให้เห็นถึงเปล่งเสี ยงเหมือนเป่ าแตร (อิสยาห์ 58:1) มีความแตกต่างระหว่างการสอนและการ
เทศนา มีอาจารย์มากมายที#ข3 นึ ไปยืนบนธรรมาสน์และแสร้งตัวเป็ นนักเทศน์ พระวิญญาณของ
พระเจ้าทรงนําพาคนของพระเจ้าให้เปล่งเสี ยงของตนเหมือนเป่ าแตร คือ การร้องออกไปดังๆ
และแสดงให้ประชาชนของพระองค์เห็นความบาปของตน
1 คร 1:22

เปาโลจึงชี3ให้เห็นข้อความที#เป็ นจริ งสองประการเกี#ยวกับคนทั3งสองพวก

ด้ วยว่ าพวกยิวเรียกร้ องหมายสํ าคัญและพวกกรีกเสาะหาปัญญา ชนชาติยวิ ตั3งแต่อบั ราฮัมเรื# อยมา
แสวงหาหมายสําคัญ ดู ปฐมกาล 15:8, มัทธิว 12:38, 16:1, ยอห์น 6:30 ส่ วนประวัติศาสตร์กรี กก็
เต็มไปด้วยนักปรัชญาที#เสาะหาปัญญา

1 คร 1:23

แต่ พวกเราประกาศเรืองพระคริสต์ ผู้ทรงถูกตรึงทีก างเขนนั1น อันเป็ นสิ ง

ทีใ ห้ พวกยิวสะดุด และพวกกรีกถือว่ าเป็ นเรืองโง่ ในทางกลับกัน เปาโลประกาศว่าพวกท่าน
ประกาศ “พระคริ สต์ผทู ้ รงถูกตรึ งที#กางเขน” นัน# คือแก่นแท้และฤทธิ?เดชแห่งข้อความที#พวกเขา
ประกาศ จริ งๆแล้วสําหรับพวกยิวที#ใจแข็งกระด้างและคิดว่าตนชอบธรรม การเทศนาดังกล่าวก็
เป็ นหินสะดุด (ความหมายตรงตัวคือ เป็ นเรื# องอัปยศ) ผูพ้ ยากรณ์อิสยาห์ได้พดู ถึงเรื# องนี3ไว้ในอิส
ยาห์ 8:14 และ 28:16 ซึ#งเปาโลยกข้อความมาในโรม 9:33 แน่นอนที#เหมือนเรื# องที#เกิดขึ3นที#กรุ ง
เอเธนส์ได้แสดงให้เห็นเป็ นตัวอย่าง (กิจการ 17:18,32) พวกกรี กที#มีปัญญามองว่าการเทศนาดัง
กล่าวเป็ นเรื# องโง่
1 คร 1:24

อย่างไรก็ตาม แต่ สําหรับผู้ทพี ระเจ้ าทรงเรียกนั1น ทั1งพวกยิวและพวกกรีก

การประกาศพระคริสต์ ผทู ้ รงถูกตรึ งที#กางเขนก็เป็ นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้ า คําที#
แปลว่า ทรงเรียก (คะเลทอส) มีความหมายว่า ‘เชิญมา’ ในกรณี น3 ีคือ เชิญมาสู่ ความรอด เป็ น
ความจริ งที#ใครใคร่ มาก็มาได้
1 คร 1:25

เปาโลจึงกล่าวสิ# งที#ชดั เจน เพราะความเขลาของพระเจ้ ายังมีปัญญายิง

กว่ าปัญญาของมนุษย์ และความอ่อนแอของพระเจ้ าก็ยงั เข้ มแข็งยิง กว่ ากําลังของมนุษย์ ใน
พระเจ้าไม่มีส#ิ งที#เรี ยกว่าความโง่เขลาหรื อความอ่อนแอ แต่เปาโลก็พดู ถึงสองสิ# งนี3 เพราะถึง
แม้วา่ จะมีความโง่เขลาหรื อความอ่อนแอในพระเจ้า แต่มนั ก็จะทําให้สติปัญญาหรื อว่ากําลังที#ยง#ิ
ใหญ่ที#สุดของมนุษย์ดูดอ้ ยลงไปถนัดตา เราจึงเห็นถึงพระปัญญาและความทรงสรรพพลานุภาพ
ของพระเจ้า
1 คร 1:26-29 พีน ้ องทั1งหลาย จงพิจารณาดูว่า พวกท่ านทีพ ระเจ้ าได้ ทรงเรียกมานั1นเป็ น
คนพวกไหน มีน้อยคนทีโ ลกนิยมว่ ามีปัญญา มีน้อยคนทีม อี าํ นาจ มีน้อยคนทีม ตี ระกูลสู ง 27 แต่
พระเจ้ าได้ ทรงเลือกสิ งทีโ ลกถือว่ าโง่ เขลา เพือ จะทําให้ คนมีปัญญาอับอาย และพระเจ้ าได้ ทรง
เลือกสิ งทีโ ลกถือว่ าอ่ อนแอ เพือ ทําให้ คนทีแ ข็งแรงอับอาย 28 พระเจ้ าได้ ทรงเลือกสิ งทีโ ลกถือว่ า

ตําต้ อย และสิงทีถ ูกดูหมิน ทั1งทรงเลือกสิงเหล่านั1นซึงยังมิได้ เกิดเป็ นตัวจริงด้ วย เพือ จะได้
ทําลายสิ งซึงเป็ นตัวจริงอยู่แล้ว 29 เพือ มิให้ เนือ1 หนังใดๆอวดต่ อพระพักตร์ พระองค์ ได้
เปาโลจึงเอ่ยถึงความจริ งอีกประการของความเชื#อแบบคริ สเตียน “มีนอ้ ยคนที#โลกนิยม
ว่ามีปัญญา มีนอ้ ยคนที#มีอาํ นาจ มีนอ้ ยคนที#มีตระกูลสูง” ที#บงั เกิดใหม่แล้ว สมัยนั3นเป็ นแบบนี3ยงั
ไงสมัยนี3กย็ งั เป็ นเหมือนเดิม พวกปัญญาชนและชนชั3นสู งของโลกนี3ส่วนใหญ่แล้วไม่ยอมรับ
ข่าวประเสริ ฐ อย่างไรก็ตามพระเจ้าโดยพระปัญญาอันไม่รู้สิ3นสุ ดของพระองค์ได้ทรงเลือก (1)
“สิ# งที#โลกถือว่าโง่เขลา เพื#อจะทําให้คนมีปัญญาอับอาย” พระองค์ได้ทรงเลือก (2) สิ# งที#โลก
ถือว่าอ่ อนแอ (คนเหล่านั3นที#ไม่มีอาํ นาจ) เพื#อทําให้คนแข็งแรงอับอาย พระองค์ได้ทรงเลือก (3)
สิ# งที#โลกถือว่าตํา ต้ อย (คนธรรมดาสามัญ) และ (4) สิ# งที#โลกดูหมิน (พวกคนที#อยูช่ นชั3นตํ#ากว่า)
เพื#อทําลายอํานาจเหล่านั3นที#มีอยูใ่ นโลก
ความหมายก็คือว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกคนสามัญธรรมดาโดยผ่านเลยพวกชนชั3นสู งที#มี
อํานาจและชาติตระกูลดี “เพื#อมิให้เนื3อหนังใดๆอวดต่อพระพักตร์พระองค์ได้” ความรอดของเรา
จึงเป็ นมาจากพระเจ้าล้วนๆและไม่ได้เกิดจากฝี มือเราเลย ส่ วนการทรงเลือกที#ถูกพูดถึงในที#น3 ีไม่
ได้หมายถึงการทรงเลือกคนๆหนึ#งให้มารับความรอด แต่หมายถึงการทรงเลือกคนเป็ นกลุ่ม
พระเจ้าได้ทรงเลือกคนสามัญธรรมดาให้เข้าสู่ อาณาจักรของพระองค์ โดยทรงเมินชนชั3นสู ง ผูม้ ี
อํานาจและคนอวดดีส่วนใหญ่ในสังคม
1 คร 1:30-31 โดยพระองค์ ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะพระเจ้ าทรงตั1งพระองค์
ให้ เป็ นปัญญา ความชอบธรรม การแยกตั1งไว้ และการไถ่ โทษ สํ าหรับเราทั1งหลาย 31 เพือ ให้ เป็ น
ไปตามทีเ ขียนว่า `ให้ ผู้โอ้ อวด อวดองค์พระผู้เป็ นเจ้ า'
ด้วยเหตุน3 ีเราจึงอยูใ่ นพระเยซูคริ สต์ “โดยพระองค์” (โดยพระเจ้า) เพราะพระเจ้าพระเยซู
จึงทรงเป็ น (1) ปั ญญา, (2) ความชอบธรรม, (3) การแยกตั3งไว้ และ (4) การไถ่โทษ สําหรับเรา
ทั3งหลาย ถึงแม้วา่ เราไม่ได้มีชาติตระกูลดี ไม่มีการศึกษาสู ง และไม่ได้มีฐานะดีเมื#อเทียบกับโลก
แต่พระคริ สต์กท็ รงเป็ นปัญญา ความชอบธรรม การแยกตั3งไว้ และการไถ่โทษสําหรับเราทั3ง

หลาย จุดประสงค์ที#สาํ คัญกว่าก็คือ “ให้ผโู ้ อ้อวด อวดองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” ซึ#งเปาโลยกมาจากเยเร
มีย ์ 9:23-24 พระเจ้าทรงเตรี ยมการไว้เพื#อมิให้เราอวดอ้างอะไรได้ในความรอดของเรา เราอวดได้
แต่พระเจ้าเท่านั3น เราไม่มีค่าอะไรเลยตอนที#พระองค์ทรงช่วยเราให้รอด ดังนั3นขอสง่าราศีจงมี
แด่พระเจ้า
*****
ภาพรวมของ 1 โครินธ์ 2: เปาโลเปรี ยบเที ยบแหล่ งทีมาของข่ าวประเสริ ฐกับสติปัญญา
ของมนุษย์ ต่อไป ข่ าวประเสริ ฐตังอยู่บนฤทธิ4 เดชของพระเจ้ า, พระวิญญาณของพระเจ้ า และ
พระทัยของพระคริ สต์
1 คร 2:1-2

พีน ้ องทั1งหลาย เมือข้ าพเจ้ ามาหาท่ าน ข้ าพเจ้ ามิได้ มาเพือ ประกาศสั กขี

พยานของพระเจ้ าแก่ท่านทั1งหลาย ด้ วยถ้ อยคําอันไพเราะหรือด้ วยสติปัญญา 2 เพราะข้ าพเจ้ า
ตั1งใจว่ าจะไม่ แสดงความรู้ เรืองใดๆในหมู่พวกท่ านเลยเว้ นแต่ เรืองพระเยซูคริสต์ และการที
พระองค์ ทรงถูกตรึงทีก างเขน
เปาโลกล่าวต่อไปเหมือนในบทที#แล้วโดยเตือนพีน# อ้ งที#เมืองโคริ นธ์วา่ การที#ท่านมาหา
พวกเขานั3นไม่ได้มา “ด้วยถ้อยคําอันไพเราะหรื อด้วยสติปัญญา” ความหมายก็คือว่า ท่านไม่ได้
มาพร้อมกับทักษะในการพูดหรื อสติปัญญาในด้านปรัชญาต่างๆของพวกปั ญญาชนชาวกรี ก
ท่านแค่มาประกาศสักขีพยานของพระเจ้าแก่พวกเขา นอกจากนี3ท่านตั3งใจแล้วว่าท่านจะไม่พดู
เรื# องอื#นเลยนอกจาก “เรื# องพระเยซูคริ สต์ และการที#พระองค์ทรงถูกตรึ งที#กางเขน” ท่านมีจุด
โฟกัสเดียวและนัน# คือฤทธิ? เดชแห่งกางเขน
1 คร 2:3-5

และเมือ ข้ าพเจ้ าอยู่กบั ท่ านทั1งหลาย ข้าพเจ้ าก็อ่อนกําลัง มีความกลัวและ

ตัวสันเป็ นอันมาก 4 คําพูดและคําเทศนาของข้ าพเจ้ า ไม่ใช่ คาํ ทีเกลีย1 กล่ อมด้ วยสติปัญญาของ
มนุษย์ แต่ เป็ นคําซึงได้ แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพ 5 เพือ ความเชือของท่ านจะไม่ได้
อาศัยสติปัญญาของมนุษย์ แต่ อาศัยฤทธิ0เดชของพระเจ้ า

ตรงข้ามกับพวกนักปรัชญากรี กที#ใช้คาํ พูดไพเราะและโวหารดี เปาโลกล่าวว่าท่านอยูก่ บั
พี#นอ้ งที#โคริ นธ์แบบ “อ่อนกําลัง มีความกลัวและตัวสั#นเป็ นอันมาก” เราจําได้ถึงเหตุการณ์ที#
เกือบเป็ นการจลาจลที#เมืองโคริ นธ์ตามที#มีบนั ทึกไว้ในกิจการ 18:12 นอกจากนี3การเทศนาในที#
ชุมนุมชนของท่านก็ไม่ได้ใช้ถอ้ ยคําที#เกลีย กล่ อม (‘โน้มน้าว’) “ด้วยสติปัญญาของมนุษย์”
(อ้างอิงถึงพวกนักปรัชญากรี กที#ใช้ถอ้ ยคําอย่างชาญฉลาดอีกแล้ว) แต่คาํ เทศนาของเปาโล
“แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพ” พระวิญญาณในที#น3 ีคือพระวิญญาณบริ สุทธิ? การรับใช้
ของเปาโลได้รับฤทธิ?เดชจากพระวิญญาณบริ สุทธิ? ประเด็นที#สาํ คัญกว่าก็คือว่า “เพื#อความเชื#อ
ของท่านจะไม่ได้อาศัยสติปัญญาของมนุษย์ แต่อาศัยฤทธิ?เดชของพระเจ้า” สติปัญญาของมนุษย์
ไม่มีสิทธิอาํ นาจ แต่ฤทธิ?เดชของพระเจ้ามี
1 คร 2:6-8

เรากล่ าวถึงเรืองปัญญาในหมู่คนทีเ ป็ นผู้ใหญ่ แล้ วก็จริง แต่ มใิ ช่ เรือง

ปัญญาของโลกนี1 หรือเรืองปัญญาของอํานาจครอบครองในโลกนี1ซึงจะเสื อมสู ญไป 7 แต่ เรา
กล่าวถึงเรืองพระปัญญาของพระเจ้ าซึงเป็ นข้ อลึกลับ คือพระปัญญาซึงทรงซ่ อนไว้ น1ัน ซึง
พระเจ้ าได้ ทรงกําหนดไว้ ก่อนสร้ างโลกให้ เป็ นสง่ าราศีแก่เรา 8 ไม่ มอี าํ นาจครอบครองใดๆในโลก
นีไ1 ด้ รู้ จักพระปัญญานั1น เพราะว่ าถ้ ารู้ แล้วจะมิได้ เอาองค์พระผู้เป็ นเจ้ าแห่ งสง่ าราศีตรึงไว้ที
กางเขน
เพราะพวกกรี กที#เมืองโคริ นธ์หลงใหลในสติปัญญาแห่งหลักปรัชญาของตนเหลือเกิน
เปาโลจึงพูดถึงเรื# องนี3ต่อไป “เรากล่าวถึงเรื# องปั ญญาในหมู่คนที#เป็ นผูใ้ หญ่แล้วก็จริ ง” นี#หมายถึง
คนที#บรรลุนิติภาวะแล้ว แต่สติปัญญาที#พวกเขาพูดถึง “มิใช่เรื# องปัญญาของโลกนี3 หรื อเรื# อง
ปั ญญาของอํานาจครอบครองในโลกนี3ซ# ึงจะเสื# อมสู ญไป” คําที#แปลว่า โลก ในที#น3 ี (อาอิโอน) มี
ความหมายว่า ‘ยุค’ คําที#แปลว่า อํานาจครอบครอง (อารโคน) มีความหมายด้วยว่า ‘พวกผูน้ าํ ’
หรื อ ‘ผูท้ ี#โดดเด่น’ ในที#น3 ีความหมายไม่น่าจะใช่พวกผูน้ าํ ทางการเมืองแต่น่าจะหมายถึงพวก
ปั ญญาชนในสมัยนั3นมากกว่า ดังนั3นประเด็นของท่านก็คือว่า พวกท่านไม่ได้ไม่ได้มาพร้อมกับ
สติปัญญาของยุคสมัยนั3นหรื อของพวกปัญญาชน

ในทางกลับกัน พวกเขากล่าว “เรื# องพระปัญญาของพระเจ้าซึ#งเป็ นข้อลึกลับ คือพระ
ปั ญญาซึ#งทรงซ่อนไว้น3 นั ซึ#งพระเจ้าได้ทรงกําหนดไว้ก่อนสร้างโลกให้เป็ นสง่าราศีแก่เรา” พระ
ปั ญญาของพระเจ้ามักจะเป็ นข้อลึกลับสําหรับโลกและพวกปัญญาชนของโลก พวกเขาไม่เข้าใจ
กระนั3นพระเจ้าได้ทรงกําหนดพระปั ญญานั3นไว้ (ตามตัวอักษรคือ ‘กําหนดไว้ล่วงหน้า’) ก่อนยุค
นี3ต3 งั นานแล้วเพื#อสง่าราศีของคนของพระองค์ พวกผูม้ ีอาํ นาจในยุคสมัยนั3นไม่เข้าใจพระปัญญา
ของพระเจ้า “เพราะว่าถ้ารู ้แล้วจะมิได้เอาองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งสง่าราศีตรึ งไว้ที#กางเขน” เปาโล
ใช้คาํ ว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งสง่าราศี” ซึ#งเป็ นคําบรรยายถึงพระเยซูที#เป็ นเอกลักษณ์
1 คร 2:9

เพื#อบรรยายถึงพระปัญญาอันไม่รู้สิ3นสุ ดของพระเจ้า เปาโลจึงถอดความ

จากข้อความในอิสยาห์ 64:4 ดังทีม เี ขียนไว้ แล้ วว่ า `สิ งทีต าไม่ เห็น หูไม่ ได้ ยนิ และไม่เคยได้
เข้ าไปในใจมนุษย์ คือสิงทีพ ระเจ้ าได้ ทรงจัดเตรียมไว้ สําหรับคนทีร ักพระองค์ ' เป็ นความจริ งที#
เราคาดไม่ถึงเลยว่าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรี ยมอะไรไว้ในสง่าราศีให้แก่คนของพระองค์ นี#บ่งบอก
ถึงสติปัญญาและความลึกลับของข่าวประเสริ ฐ (นี#เป็ นการถอดความมากกว่าจะเป็ นการยก
ข้อความจากอิสยาห์ 64:4 เพราะข้อนี3พดู ถึงพระพรต่างๆสําหรับคนเหล่านั3นที#รอคอยพระองค์)
1 คร 2:10-12 พระเจ้ าได้ ทรงสํ าแดงสิ งเหล่านั1นแก่ เราทางพระวิญญาณของพระองค์
เพราะว่าพระวิญญาณทรงหยัง รู้ ทุกสิ ง แม้ เป็ นความลํา1 ลึกของพระเจ้ า 11 อันความคิดของมนุษย์
นั1นไม่ มผี ู้ใดหยัง รู้ ได้ เว้ นแต่ จิตวิญญาณของมนุษย์ผู้น1ันเองฉันใด พระดําริของพระเจ้ าก็ไม่ มใี คร
หยัง รู้ได้ เว้ นแต่ พระวิญญาณของพระเจ้ าฉันนั1น 12 เราทั1งหลายจึงไม่ได้ รับวิญญาณของโลก แต่
ได้ รับพระวิญญาณซึงมาจากพระเจ้ า เพือ เราทั1งหลายจะได้ รู้ ถึงสิงต่ างๆทีพ ระเจ้ าได้ ทรงโปรด
ประทานแก่เรา
ความจริ งเหล่านั3นที#ยากจะหยัง# ถึงของสิ# งที#รอคอยเราอยู่ ซึ#งเรามองเห็นไม่ได้และได้ยนิ
ไม่ได้ พระเจ้าได้ทรงเปิ ดเผยสิ# งเหล่านั3นแก่เราแล้ว “ทางพระวิญญาณของพระองค์ เพราะว่าพระ
วิญญาณทรงหยัง# รู ้ทุกสิ# ง แม้เป็ นความลํ3าลึกของพระเจ้า” ความหมายก็ไม่มีอะไรมาก ใครเล่าที#รู้
เกี#ยวกับพระเจ้ามากไปกว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ?ของพระองค์? ดังนั3นจึงเป็ นพระองค์นน#ั เองที#ได้

ทรงเปิ ดเผยความลึกลับต่างๆของพระเจ้าซึ#งยากจะหยัง# ถึงแก่เราแล้ว เช่นเดียวกับที#วญ
ิ ญาณของ
มนุษย์เข้าใจมนุษย์ มีแต่พระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั3นที#เข้าใจสิ# งต่างๆที#เป็ นของพระเจ้า เราใน
ฐานะคนของพระเจ้าจึงไม่ได้รับวิญญาณของโลก (คือ คอสมอส) แต่ได้รับ “พระวิญญาณซึ# งมา
จากพระเจ้า เพื#อเราทั3งหลายจะได้รู้ถึงสิ# งต่างๆที#พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เรา” ความจริ งที#
ลึกซึ3 งก็คือว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานพระวิญญาณของพระองค์แก่เราเพื#อที#วา่ เราจะได้
เข้าใจสิ# งต่างๆซึ#งเป็ นมาจากพระเจ้า
1 คร 2:13

คือสิ งเหล่านั1นทีเ ราได้ กล่าวด้ วยถ้ อยคําซึงมิใช่ ปัญญาของมนุษย์ สอนไว้

แต่ ด้วยถ้ อยคําซึงพระวิญญาณบริสุทธิ0ได้ ทรงสั งสอน ซึงเปรียบเทียบสิ งทีอ ยู่ฝ่ายจิตวิญญาณกับ
สิ งซึงเป็ นของจิตวิญญาณ นี#แหละคือสิ# งที#เปาโลและเพื#อนร่ วมงานท่านกล่าว “ด้วยถ้อยคําซึ#ง
มิใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้” การรับใช้ของพวกเขาไม่ได้พ# ึงสติปัญญาของยุคสมัยนั3นแต่เป็ น
มา “ด้วยถ้อยคําซึ#งพระวิญญาณบริ สุทธิ?ได้ทรงสั#งสอนซึ#งเปรี ยบเทียบสิ# งที#อยูฝ่ ่ ายจิตวิญญาณกับ
สิ# งซึ#งเป็ นของจิตวิญญาณ” คําที#แปลว่า เปรียบเทียบ (ซุกคริ โน) มีความหมายว่า ‘ตีความโดยการ
เปรี ยบเทียบ’ การตีความเรื# องฝ่ ายวิญญาณอย่างเหมาะสมคือการเปรี ยบเทียบกับเรื# องฝ่ ายวิญญาณ
อื#นๆ นี#จึงกลายเป็ นหลักการขั3นพื3นฐานในการตีความข้อพระคัมภีร์ พระคัมภีร์ไม่เคยขัดแย้ง
กันเอง
1 คร 2:14

เมื#อเห็นว่าเป็ นเช่นนี3แล้ว เปาโลจึงกล่าวสิ# งที#ชดั เจน แต่ มนุษย์ ธรรมดาจะ

รับสิ งเหล่านั1นซึงเป็ นของพระวิญญาณแห่ งพระเจ้ าไม่ ได้ เพราะเขาเห็นว่าเป็ นสิ งโง่ เขลา และเขา
ไม่ สามารถเข้ าใจได้ เพราะว่ าจะเข้ าใจสิ งเหล่านั1นได้ กต็ ้ องสั งเกตด้ วยจิตวิญญาณ เปาโลใช้คาํ
ใหม่ “มนุษย์ธรรมดา” ซึ#งหมายถึงธรรมชาติเดิมของมนุษย์ที#ยงั ไม่ได้ถูกสร้างใหม่ เพราะว่า
ธรรมชาติของมนุษย์ที#ลม้ ลงในความบาปไม่มีวนั ที#จะเข้าใจหรื อยอมรับสิ# งต่างๆที#เป็ นของพระ
วิญญาณของพระเจ้าได้เลย เพราะสิ# งเหล่านี3เป็ นความโง่เขลาในสายตาของพวกเขา สิ# งต่างๆที#
เป็ นของพระเจ้าจะเข้าใจได้ตอ้ งใช้จิตวิญญาณเท่านั3น มนุษย์ธรรมดาที#ไม่ได้ถูกสร้างใหม่จึงไม่
อาจเข้าใจสิ# งเหล่านั3นได้

1 คร 2:15

แต่ มนุษย์ ฝ่ายจิตวิญญาณสั งเกตสิงสารพัดได้ แต่ ไม่ มผี ู้ใดจะรู้ จักใจคน

นั1นได้ เปาโลใช้คาํ ใหม่อีกคําคือ “ฝ่ ายจิตวิญญาณ” ในบริ บทนี3 มันเกี#ยวข้องกับพระวิญญาณ
บริ สุทธิ? ท่านยังเล่นคําด้วย คําที#แปลว่า สังเกต (อานาคริ โน) เป็ นคําเดียวกับที#แปลว่าเข้ าใจในข้อ
ก่อนหน้า ข้อนี3อาจถอดความได้วา่ ‘แต่มนุษย์ฝ่ายจิตวิญญาณเข้าใจสิ# งสารพัด (เหล่านี3) ได้ แต่
ไม่มีผใู ้ ดจะเข้าใจคนนั3นได้’ คริ สเตียนที#บงั เกิดใหม่แล้วโดยฤทธิ?เดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ?
ผูท้ รงสถิตอยูภ่ ายใน ก็เข้าใจสิ# งต่างๆของพระเจ้า, ข่าวประเสริ ฐ และสภาพที#หลงหายของมนุษย์
กระนั3นคนเหล่านั3นที#อยูร่ อบๆตัวเขาก็ไม่อาจเข้าใจเขาได้
1 คร 2:16

เปาโลจึงปิ ดท้ายบทนี3ดว้ ยคําถาม เพราะว่ า `ใครเล่ารู้ จักพระทัยขององค์

พระผู้เป็ นเจ้ าเพือ จะแนะนําสั งสอนพระองค์ได้ ' คําที#แปลว่า สั งสอน (ซุมบิบาดโซ) มีความ
หมายว่า ‘รวมเข้าด้วยกัน’ ความหมายก็คือ: ใครรู ้จกั พระทัยขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้วเพือ# ที#จะ
อยูค่ ลื#นความถี#เดียวกับพระองค์? คําตอบในสายตาของมนุษย์กช็ ดั เจน คือ ไม่มีใคร อย่างไร
ก็ตามสําหรับคนเหล่านั3นที#รอดแล้ว แต่ เราก็มพี ระทัยของพระคริสต์ ในพระคริ สต์และโดยทาง
พระวิญญาณของพระองค์ เราก็สามารถเข้าใจสิ# งต่างๆที#เป็ นของพระเจ้าได้จริ งๆ ตอนนี3เราอยู่
คลื#นความถี#เดียวกับพระองค์แล้ว กล่าวในทางปฏิบตั ิแล้ว การที#เราจะมีพระทัยเหมือนพระคริ สต์
ได้เราก็ตอ้ งใช้เวลาในพระวจนะของพระองค์อย่างต่อเนื#อง เมื#อจิตใจเราซึ มซับพระวจนะของ
พระองค์ไปเรื# อยๆเราก็จะเริ# มคิดเหมือนที#พระองค์ทรงคิด และเป็ นความจริ งที#เราจะเริ# มมีพระทัย
ของพระคริ สต์
*****
ภาพรวมของ 1 โครินธ์ 3: บททีสามของจดหมายฝากฉบับแรกถึงคริ สตจักรทีเมืองโคริ น
ธ์ กลับมาสู่จุดทีเปาโลกล่ าวไว้ ในบทที 1 ท่ านตําหนิคริ สตจักรที เมืองโคริ นธ์ ทีทาํ ตัวตามเนือ
หนังและนันก็เป็ นทีมาของความชัวร้ ายในคริ สตจักร จากนันท่ านบอกว่ าผู้เชื อทุกคนเป็ นผู้ร่วม
งานด้ วยกันกับพระเจ้ า นีนาํ ไปสู่ ภาพเปรี ยบของตึกและรากฐานของตึก จากจุดนันเอง เปาโลได้
เชื อมโยงไปยังรากฐานของเราในพระคริ สต์ และสิ งทีถกู สร้ างขึน บนรากฐานนัน โดยพูดถึง

บัลลังก์ พิพากษาของพระคริ สต์ ท่ านปิ ดท้ ายบทนีโ ดยกล่ าวว่ าทุกสิ งเป็ นหนึงเดียวในพระคริ สต์
ดังนันจงหยุดการทะเลาะวิวาทเสี ยเถิด!
1 คร 3:1

พีน ้ องทั1งหลาย ข้ าพเจ้ าไม่ อาจจะพูดกับท่ านเหมือนพูดกับผู้ทอี ยู่ฝ่ายจิต

วิญญาณแล้วได้ แต่ ต้องพูดกับท่ านเหมือนคนทีอ ยู่ฝ่ายเนื1อหนัง เหมือนกับท่ านเป็ นทารกในพระ
คริสต์ ในบทที#แล้ว อัครสาวกเปาโลได้พดู ถึงทั3งมนุษย์ธรรมดาและมนุษย์ฝ่ายวิญญาณ คราวนี3
ท่านพูดถึงคนประเภทที#สามคือ คนที#อยูฝ่ ่ ายเนือ หนัง เพราะว่าพีน# อ้ งของท่านที#เมืองโคริ นธ์ได้
บังเกิดใหม่แล้ว พวกเขาจึงไม่อาจถูกจัดให้อยูใ่ นประเภทมนุษย์ธรรมดาได้อีกต่อไป กระนั3น
พวกเขาก็ไม่ได้กาํ ลังประพฤติตวั เป็ นผูท้ ี#อยูฝ่ ่ ายวิญญาณ พวกเขาจึงเป็ นมนุษย์ฝ่ายเนือ หนัง ท่าน
หมายถึงคนที#บงั เกิดใหม่แล้วฝ่ ายวิญญาณแต่ยงั ดําเนินชีวติ ตามธรรมชาติเดิมอยู่ คนแบบนั3นเป็ น
คริ สเตียนเนื3อหนังและดําเนินตามเนื3อหนัง ในกรณี ของคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์ การทําตามเนื3อ
หนังของพวกเขาเกิดขึ3นเพราะพวกเขายังไม่เติบโตฝ่ ายวิญญาณ พวกเขายังเป็ นทารกในพระ
คริ สต์อยู่ ผลลัพธ์กค็ ือการทําตามเนื3อหนังซึ#งสําแดงตัวออกมาเป็ นความแตกแยก การทะเลาะ
วิวาทและการต่อสู ้กนั การงานของเนื3อหนังจึงสําแดงตัวออกมาจริ งๆ (คือ ปรากฏชัด)
1 คร 3:2

ข้ าพเจ้ าเลีย1 งท่านด้ วยนํา1 นมมิใช่ ด้วยอาหารแข็ง เพราะว่าเมือ ก่ อนนั1น

ท่ านยังไม่ สามารถรับและถึงแม้ เดียL วนีท1 ่านก็ยงั ไม่ สามารถ เพราะว่าพวกเขายังเป็ นทารกในพระ
คริ สต์อยู่ เปาโลจึงเลี3ยงพวกเขาด้วย “นํ3านม (ฝ่ ายวิญญาณ) มิใช่ดว้ ยอาหารแข็ง เพราะว่าเมื#อก่อน
นั3นท่านยังไม่สามารถรับและถึงแม้เดีgยวนี3ท่านก็ยงั ไม่สามารถ” พวกเขายังไม่พร้อมสําหรับ
อาหารแข็งฝ่ ายวิญญาณ การไม่รู้จกั โตในเรื# องฝ่ ายวิญญาณของพวกเขาได้สาํ แดงออกมาเป็ นการ
ทําตามเนื3อหนังอย่างเห็นได้ชดั
1 คร 3:3

เปาโลจึงเผชิญหน้ากับพวกเขาในเรื# องนี3 ด้ วยว่าท่านยังอยู่ฝ่ายเนือ1 หนัง

เพราะว่าเมือ ท่ านยังอิจฉากัน โต้ เถียงกัน และแตกแยกกัน ท่ านไม่ ได้ อยู่ฝ่ายเนือ1 หนังหรือ และไม่
ได้ ประพฤติตามมนุษย์ สามัญดอกหรือ การงานของเนื3อหนังจะปรากฏชัดอย่างแน่นอน ถึงแม้จะ

อยูห่ ่างไกลกันมากๆ แต่เปาโลก็เห็นได้ถึงการทําตามเนื3อหนังและความเป็ นเด็กฝ่ ายวิญญาณของ
พวกเขา การอิจฉากัน การโต้เถียงกันและการแตกแยกกันเป็ นสัญญาณที#บ่งบอกถึงเรื# องนี3
1 คร 3:4

เพราะเมือ คนหนึงกล่าวว่ า "ข้ าพเจ้ าเป็ นศิษย์ ของเปาโล" และอีกคนหนึง

กล่าวว่ า "ข้ าพเจ้ าเป็ นศิษย์ ของอปอลโล" ท่ านทั1งหลายมิได้ อยู่ฝ่ายเนื1อหนังหรือ ตราบใดที#พวก
เขายังยินดีที#จะแบ่งพรรคแบ่งพวกและแตกแยกกันอยู่ โดยอ้างว่าเป็ นพวกของเปาโล อปอลโล
หรื อคนอื#นๆ นัน# ก็แสดงให้เห็นถึงความเป็ นเด็กฝ่ ายวิญญาณและการทําตามเนื3อหนังของพวก
เขา ดูคาํ อธิบายสําหรับ 1:12-13
1 คร 3:5-6

เปาโลคือผู้ใด อปอลโลคือผู้ใด เขาเป็ นผู้รับใช้ มาแจ้ งให้ ท่านทั1งหลายเชือ

ตามซึงองค์พระผู้เป็ นเจ้ าได้ ทรงโปรดประทานแก่ ทุกคน 6 ข้ าพเจ้ าได้ ปลูก อปอลโลได้ รดนํา1 แต่
พระเจ้ าทรงทําให้ เติบโต
เปาโลกล่าวต่อไปว่าทั3งท่านและอปอลโลเป็ นเพียงผูร้ ับใช้ (คือ คนรับใช้) “ตามซึ#งองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ทุกคน” วลีสุดท้ายของข้อ 5 บ่งบอกถึงของประทานต่างๆ
ของพระวิญญาณ ตามที#จดหมายฝากฉบับนี3จะเผยให้เห็น ของประทานเหล่านี3กเ็ ป็ นแหล่งที#มา
สําคัญของความแตกแยก นี#สื#อให้เห็นว่าการแตกแยกกันด้วยเรื# องคาริ สมาตา (ของประทาน
ต่างๆ) ก็บ่งบอกถึงการทําตามเนื3อหนังเช่นกัน
พระเจ้าได้ทรงประทานผูร้ ับใช้และของประทานต่างๆแก่คริ สตจักรแล้ว ด้วยเหตุน3 ีเปาโล
จึงเตือนใจพวกเขาว่าท่านแค่ปลูก “อปอลโลได้รดนํ3า แต่พระเจ้าทรงทําให้เติบโต” ถึงแม้วา่
เปาโลเป็ นผูก้ ่อตั3งคริ สตจักรแห่งนี3และอปอลโลเป็ นผูเ้ ลี3ยงดูคริ สตจักรแห่งนี3นบั แต่น3 นั เป็ นต้นมา
แต่ท3 งั คู่เป็ นเพียงผูร้ ับใช้ของพระเจ้า พระเจ้าต่างหากที#เป็ นผูท้ รงทําให้คริ สตจักรแห่งนี3เติบโต
1 คร 3:7-8

ประเด็นของท่านไม่ได้ซบั ซ้อนอะไร เพราะฉะนั1น คนทีป ลูกและคนที

รดนํา1 ไม่ สําคัญอะไร แต่ พระเจ้ าผู้ทรงโปรดให้ เติบโตนั1นต่ างหากทีส ํ าคัญ คนที#หว่านเมล็ดเป็ น
เพียงผูร้ ับใช้เหมือนกับคนที#รดนํ3า ทั3งคู่เป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้าผูท้ รงประทานให้เติบโต ดังนั3น

8 คนทีป ลูกและคนทีร ดนํา1 ก็เป็ นพวกเดียวกัน ความแตกแยกและการแบ่งพรรคแบ่งพวกใน
คริ สตจักรจึงเป็ นเรื# องโง่เขลา พวกเขาทุกคนกําลังรับใช้พระเจ้าองค์เดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ทุกคนก็จะได้ ค่าจ้ างของตนตามการทีตนได้ กระทําไว้ นี#สื#อถึงความจริ งที#
ลึกซึ3 งหลายประการ (1) มีบาํ เหน็จสําหรับการทํางานรับใช้ของคริ สเตียน ข้อพระคัมภีร์อื#นบอก
ว่าบําเหน็จนี3จะถูกประทานให้ที#บลั ลังก์พิพากษาของพระคริ สต์ (2) บําเหน็จที#จะทรงประทาน
ให้แก่เราในวันนั3นขึ3นอยูก่ บั การงานของเราแต่ละคน เราไม่ได้รอดโดยการประพฤติแต่บาํ เหน็จ
ของเราในสวรรค์จะเป็ นไปตามการงานของเรา ดู วิวรณ์ 22:12
1 คร 3:9

เพราะว่าเราทั1งหลายเป็ นผู้ร่วมทําการด้ วยกันกับพระเจ้ า ท่ านทั1งหลาย

เป็ นไร่ นาของพระเจ้ า และเป็ นตึกของพระเจ้ า ท่านกล่าวต่อไปว่า ความจริ งแล้วเราเป็ น “ผูร้ ่ วม
ทําการด้วยกันกับพระเจ้า” ข้อนี3สื#อว่าทั3งเปาโลและอปอลโลและพี#นอ้ งที#คริ สตจักรที#เมืองโคริ น
ธ์ดว้ ยต่างเป็ นผูร้ ่ วมทําการด้วยกันกับพระเจ้าในงานของพระองค์ พวกเขาทุกคนอยูท่ ีมเดียวกัน
ดังนั3นพวกเขาทุกคนจึงควรร่ วมด้วยช่วยกันไม่ใช่ต่อสู ้กนั ในการพูดถึงภาพเปรี ยบของการปลูก
และรดนํ3า เปาโลเขียนว่าพวกเขาเป็ นไร่ นาของพระเจ้า
แต่ตอนนี3เปาโลเชื#อมโยงไปยังภาพเปรี ยบอันใหม่ “และเป็ นตึกของพระเจ้า” เนื3อหาส่ วน
ต่อไปจะเกี#ยวข้องกับภาพเปรี ยบนี3
1 คร 3:10

โดยพระคุณของพระเจ้ าซึงได้ ทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าได้

วางรากลงแล้วเหมือนนายช่ างผู้ชํานาญ และอีกคนหนึงก็มาก่ อขึน1 ขอทุกคนจงระวังให้ ดีว่าเขา
จะก่อขึน1 มาอย่างไร ดังนั3นเมื#อคิดถึงภาพเปรี ยบของตึก เปาโลจึงบรรยายว่า “โดยพระคุณของ
พระเจ้าซึ#งได้ทรงโปรดประทานแก่ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้าได้วางรากลงแล้วเหมือนนายช่างผูช้ าํ นาญ”
เปาโลเปรี ยบตัวท่านเองว่าเป็ นเหมือนนายช่างหรื อผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง ท่านได้วางรากฝ่ าย
วิญญาณสําหรับคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์แล้ว แต่ “อีกคนหนึ#งก็มาก่อขึ3น” ข้อนี3บอกเป็ นนัยถึงแม้
จะไม่ได้บอกชัดเจนก็ตามว่าอปอลโลได้เข้ามาทีหลังและสานต่องานที#เปาโลได้เริ# มไว้ นี#ยงั สื# อ
ด้วยว่าท่านทั3งสองอยูท่ ีมเดียวกัน ท่านทั3งสองมุ่งมัน# ที#จะบรรลุเป้ าหมายเดียวกัน อย่างไรก็ตาม

เปาโลเตือนให้เราระวังบางอย่าง “ขอทุกคนจงระวังให้ดีวา่ เขาจะก่อขึ3นมาอย่างไร” นัน# คือขอให้
ทุกคนที#สานต่องานของพระเจ้าระวังให้ดีวา่ ตนก่อขึ3นบนรากที#วางไว้แล้วอย่างไร
1 คร 3:11-12 เพราะว่าผู้ใดจะวางรากอืน อีกไม่ได้ แล้ ว นอกจากทีว างไว้ แล้ วคือพระเยซู
คริสต์ 12 แล้วบนรากนั1นถ้ าผู้ใดจะก่ อขึน1 ด้ วยทองคํา เงิน เพชรพลอย ไม้ หญ้ าแห้ งหรือฟาง
รากนั3นชัดเจนอยูแ่ ล้ว คือพระเยซูคริ สต์ เปาโลได้วางรากนั3นแล้วในเมืองโคริ นธ์ องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงเป็ นพระศิลาและเป็ นศิลามุมเอกที#คริ สตจักรตั3งอยู่ เปาโลจึงกล่าวต่อไป
ถึงภาพเปรี ยบเกี#ยวกับการก่อสร้างใหญ่โดยอาจสื# อถึงพระวิหารของพวกยิวที#กรุ งเยรู ซาเล็มเป็ น
ตัวอย่าง ท่านเอ่ยถึงวัสดุต่างๆที#ตอ้ งใช้ในการก่อสร้าง วัสดุเหล่านั3นถูกใช้ในการก่อสร้างบนราก
นั3น ท่านจึงพูดถึงวัสดุก่อสร้างที#มกั ใช้ในการก่อสร้างตึกดังกล่าว: “ทองคํา เงิน เพชรพลอย ไม้
หญ้าแห้งหรื อฟาง”
วัสดุเหล่านี3ทาํ ให้เรานึกถึงหลายสิ# ง (1) ภาพเปรี ยบแรกน่าจะหมายถึงตึกที#งดงาม โดย
อาจเป็ นวิหารซึ# งถูกก่อสร้างขึ3นด้วย “เพชรพลอย” นัน# คือหินมีค่าเช่น หินอ่อน หินนี3ถกู ตัดและ
ตกแต่งด้วยทองคําและเงิน ไม้อาจหมายถึงไม้ขื#อของหลังคาขณะที#หญ้าแห้งหรื อฟางอาจหมาย
ถึงวัสดุที#ดอ้ ยค่ากว่าแต่กจ็ าํ เป็ นต้องใช้ในการก่อสร้างเพื#อทําให้ตึกเสร็จสมบูรณ์ หญ้าแห้งและ
ฟางเหมาะสําหรับใช้เป็ นที#จดั เก็บวัสดุต่างๆและถูกใช้ในการทําอิฐ
(2) ภาพเปรี ยบอีกอันที#น่าจะใช่มากกว่าทําให้เราเห็นถึงการก่อสร้างสองแบบ ทองคํา
เงินและเพชรพลอยน่าจะใช้สาํ หรับสร้างตึกที#แพงและสวยงาม ส่ วนไม้ หญ้าแห้งหรื อฟางจะถูก
ใช้ในการสร้างกระท่อมหยาบๆ ไม้ใช้เป็ นโครงกระท่อม ฟางใช้มุงหลังคา และหญ้าแห้งใช้ปูพ3นื
ภาพเปรี ยบอันหลังเป็ นทรรศนะที#มีคนชอบมากกว่า นอกจากความแตกต่างที#ชดั เจนในเรื# อง
มูลค่าและความสวยงามแล้ว ความแตกต่างอีกประการที#โดดเด่นคือ งานก่อสร้างแบบแรกนั3น
คงทนและกันไฟ ส่ วนแบบหลังนั3นอายุส3 ันและติดไฟง่าย
1 คร 3:13

การงานของแต่ ละคนก็จะได้ ปรากฏให้ เห็น เพราะเวลาวันนั1นจะให้ เห็นได้

ชัดเจน เพราะว่ าจะเห็นชัดได้ ด้วยไฟ ไฟนั1นจะพิสูจน์ ให้ เห็นการงานของแต่ ละคนว่ าเป็ นอย่ างไร

เปาโลกล่าวต่อไปว่า “การงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็น” (คือ ปรากฏชัดเจน)
ท่านหมายถึงวันหนึ#งที#จะมาถึงเมื#อลักษณะเฉพาะของงานก่อสร้างนั3นจะถูกเปิ ดเผย ตัวทดสอบ
ในวันนั3นคือไฟ “ไฟนั3นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็ นอย่างไร” ความหมายก็คือ
ว่าไฟจะทดสอบหรื อระบุวา่ งานนั3นๆมีลกั ษณะเฉพาะแบบใด ทองคํา เงินและวัสดุที#แพงๆจะไม่
ไหม้ไฟ ส่ วนไม้ หญ้าแห้งและฟางไหม้ไฟ ภาพเปรี ยบนี3น่าจะหมายถึงบัลลังก์พิพากษาของพระ
คริ สต์ ในวันนั3นการกระทําต่างๆของคริ สเตียนตั3งแต่เขาได้รับความรอดจะถูกทดสอบด้วยไฟ
แห่งการพิพากษาของพระเจ้า เห็นได้ชดั ว่าการงานเหล่านั3นที#เปรี ยบเหมือนทองคํา เงินและเพชร
พลอยจะผ่านการทดสอบด้วยไฟนั3นได้ ส่ วนการงานที#เปรี ยบเหมือนไม้ หญ้าแห้ง และฟางก็จะ
ถูกไฟเผาผลาญ
การประยุกต์ใช้จึงน่าจะหมายถึงวิธีการดําเนินชีวติ ของคริ สเตียน บางคนก็รับใช้องค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้า และพยายามทําให้พระมหาบัญชาสําเร็จโดยสัตย์ซื#อต่อพระองค์และงานของพระองค์
พวกเขาซึ#งเป็ นเหมือนกับผูร้ ับใช้ที#สัตย์ซื#อในคําอุปมาเรื# องเงินตะลันต์ได้ลงทุนชีวติ ของตนใน
การรับใช้กษัตริ ย ์ วัสดุฝ่ายวิญญาณที#พวกเขาใช้ในการก่อสร้างตึกของตนจําเพาะพระเจ้าจึงจะ
ผ่านการทดสอบนั3นได้
ในทางกลับกันมีคริ สเตียนมากมายที#ใช้ชีวติ ของตนอย่างเสี ยเปล่าไปกับการแสวงหาผล
ประโยชน์ของตัวเอง หมกมุ่นอยูก่ บั กิจการต่างๆของโลก ไล่ตามสิ# งอนิจจัง ความบันเทิงและการ
พักผ่อนหย่อนใจ พวกเขาไม่เอาใส่ และไม่เอาจริ งเอาจังในการสัตย์ซื#อ การปรนนิบตั ิพระคริ สต์
และไม่ขยันขันแข็งในการแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าก่อน ในวันนั3นกระท่อมฝ่ ายวิญญาณที#
ซอมซ่อของพวกเขาซึ#งทําด้วยไม้ หญ้าแห้งและฟางจะถูกเผาจนราบคาบด้วยไฟที#ทดสอบแห่ง
การพิพากษาของพระคริ สต์ ดู 2 โคริ นธ์ 5:10 พวกเขาซึ#งเป็ นเหมือนกับคนรับใช้ที#ไม่สัตย์ซื#อใน
คําอุปมาเรื# องเงินตะลันต์จะเจอกับคําตําหนิขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวกเขา
1 คร 3:14

ถ้ าการงานของผู้ใดทีก่อขึน1 ทนอยู่ได้ ผู้น1ันก็จะได้ ค่าตอบแทน คนเหล่า

นั3นที#การงานของตนซึ#งสร้างบนรากฐานของพระเยซูคริ สต์ผา่ นการทดสอบด้วยไฟแห่งการ

พิพากษาของพระคริ สต์ในวันนั3น “จะได้ค่าตอบแทน” เป็ นความจริ งที#มีบาํ เหน็จหลายอย่าง
สําหรับผูร้ ับใช้ที#สัตย์ซื#อของพระคริ สต์ในวันนั3น ไล่ต3 งั แต่มงกุฎหลายแบบที#ทรงสัญญาไว้ ไป
จนถึงยศและตําแหน่งต่างๆในการครอบครองร่ วมกับพระองค์ ไปจนถึงระดับของคฤหาสน์ที#
ทรงประทานให้ในสวรรค์ นี#สื#อให้เห็นว่าคนเหล่านั3นที#ส่งวัสดุล่วงหน้าไปก่อน (ทองคํา เงิน
และเพชรพลอยต่างๆ) ซึ#งจําเป็ นในการสร้างคฤหาสน์กจ็ ะได้รับคฤหาสน์ที#สวยงามจากองค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าของตน
1 คร 3:15

ในทางกลับกัน ถ้ าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ ไป ผู้น1ันก็จะขาดค่ า

ตอบแทนแต่ ตัวเขาเองจะรอด แต่ เหมือนดังรอดจากไฟ นี#สื#อถึงคริ สเตียนที#ใช้ชีวติ ของตนอย่าง
เสี ยเปล่า โดยสร้างแต่ไม้ หญ้าแห้ง และฟางฝ่ ายวิญญาณ วัสดุที#ใช้สร้างตึกฝ่ ายวิญญาณของพวก
เขาซึ#งถูกส่ งไปยังสวรรค์กถ็ ูกเผาด้วยไฟที#ทดสอบแห่งความบริ สุทธิ?ของพระเจ้า คริ สเตียนที#ไม่
สัตย์ซื#อเหล่านั3นจะยังรอดอยู่ แต่เหมือนรอดจากไฟ นี#สื#อให้เห็นว่าถึงแม้พวกเขาจะได้เข้าสู่
สวรรค์ แต่พวกเขาก็จะขาดค่าตอบแทน พวกเขาจะได้เข้าสู่ สวรรค์กจ็ ริ ง แต่อาจจะอยูใ่ นบ้านของ
ผูย้ ากไร้ในสวรรค์ ก่อนหน้านั3นพวกเขาได้ลงทุนเพื#อสวรรค์เพียงเล็กน้อยหรื อไม่ได้ลงทุนอะไร
เลย และพอพวกเขาไปถึงสวรรค์พวกเขาก็ได้รับสิ# งที#ตนได้ลงทุนไป:รอดแต่เหมือนรอดจากไฟ
พวกเขารอดโดยพระคุณของพระเจ้า แต่ไม่ได้รับบําเหน็จอะไรเลยในวันนั3น บําเหน็จที#พวกเขา
น่าจะได้รับกลับสู ญไปตลอดกาล
1 คร 3:16-17 ท่ านทั1งหลายไม่ รู้ หรือว่ าท่ านเป็ นวิหารของพระเจ้ า และพระวิญญาณ
ของพระเจ้ าสถิตอยู่ในท่าน 17 ถ้ าผู้ใดทําลายวิหารของพระเจ้ า พระเจ้ าจะทรงทําลายผู้น1ัน
เพราะวิหารของพระเจ้ าเป็ นทีบ ริสุทธิ0และท่านทั1งหลายเป็ นวิหารนั1น
ในบริ บทของตึกฝ่ ายวิญญาณและบริ บทที#ใหญ่กว่าของการแตกแยกภายในคริ สตจักรซึ# ง
ทําให้พระคริ สต์เสี ยเกียรติ เปาโลได้ประยุกต์ใช้ภาพเปรี ยบหลายประการเข้าด้วยกัน “ท่านทั3ง
หลายไม่รู้หรื อว่าท่านเป็ นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยูใ่ นท่าน” น่า
สังเกตว่าคําว่าท่ านทังหลายและท่ าน (ท้ายข้อ 16) อยูใ่ นรู ปพหูพจน์ อัครสาวกเปาโลไม่ได้หมาย

ถึงผูเ้ ชื#อแต่ละคนแต่หมายถึงผูเ้ ชื#อเป็ นกลุ่ม กล่าวอีกนัยหนึ#ง ท่านหมายถึงคริ สตจักร คือคริ สต
จักรท้องถิ#นที#เมืองโคริ นธ์ ในฐานะเป็ นกลุ่มคนฝ่ ายวิญญาณ พวกเขาจึงเป็ นวิหารของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ?
ด้วยเหตุน3 ีเมื#ออ้างอิงถึงสิ# งที#คนสมัยโบราณทราบดี การทําให้วหิ ารมลทิน (ไม่วา่ จะเป็ น
วิหารของพระเจ้าผูเ้ ที#ยงแท้ที#กรุ งเยรู ซาเล็มหรื อแม้แต่วหิ ารของพระของคนนอกศาสนาที#เมือง
โคริ นธ์) ถือว่าเป็ นการกระทําผิดอย่างร้ายแรง การกระทําผิดดังกล่าวมีบทลงโทษที#รุนแรง
เปาโลจึงกล่าวว่า “วิหารของพระเจ้าเป็ นที#บริ สุทธิ?และท่านทั3งหลายเป็ นวิหารนั3น” คริ สตจักร
ท้องถิ#นที#เมืองโคริ นธ์เป็ นวิหารหนึ#งของพระเจ้า ไม่วา่ พวกเขาจะประชุมและรวมตัวกันที#ไหน
ก็ตาม จริ งๆแล้วเปาโลกําลังหมายถึงพระกายฝ่ ายวิญญาณที#พวกเขาก่อขึ3นเป็ นคริ สตจักรมากกว่า
สิ# งที#สาํ คัญยิง# กว่าก็คือว่า การทําให้พระกายฝ่ ายวิญญาณนั3นคือ คริ สตจักรท้องถิ#นเป็ น
มลทินก็เป็ นการกระทําผิดที#ส่งผลตามมาไม่นอ้ ยเลย การทําให้พระวิหารนั3น (คริ สตจักรท้องถิ#น
แห่งนั3น) เป็ นมลทินคือการเสี# ยงที#จะโดนการพิพากษาจากพระเจ้า ในบริ บทเกี#ยวกับปั ญหาต่างๆ
ซึ#งเกิดขึ3นที#คริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์ เปาโลน่าจะกําลังพูดถึงการทะเลาะเบาะแว้งและความ
แตกแยกที#เกิดขึ3นภายในคริ สตจักร เดีgยวเปาโลจะจัดการกับปัญหาอื#นๆอีกที#เกิดขึ3นในคริ สตจักร
แห่งนี3 แต่ประเด็นที#สาํ คัญกว่าก็คือว่าความเสี ยหายที#เกิดขึ3นกับคริ สตจักรนั3นเป็ นเรื# องที#น่าห่วง
มากๆ ลองนึกถึงอานาเนียกับสัปฟี ราในกิจการ 5
1 คร 3:18

อย่ าให้ ผู้ใดหลอกลวงตัวเอง ถ้ าผู้ใดในพวกท่านคิดว่ าตัวเป็ นคนมีปัญญา

ตามหลักของยุคนี1 จงให้ ผู้น1ันยอมเป็ นคนโง่ จงึ จะเป็ นคนมีปัญญาได้ เปาโลย้อนกลับไปพูดถึงสิ# ง
ที#กล่าวไว้ในบทที# 1 นัน# คือสิ# งที#คนถือกันว่าเป็ นสติปัญญาของมนุษย์โดยเฉพาะหลักปรัชญากรี ก
แบบต่างๆ ซึ#งอวดตัวว่าเป็ นของพวกปัญญาชนที#เหนือกว่า
สิ# งที#ถูกใส่ เข้ามาด้วยคือ ความเย่อหยิง# “อย่าให้ผใู ้ ดหลอกลวงตัวเอง” ตามที#มีบรรยายไว้
ในโอบาดีห์ 1:3 ความเย่อหยิง# คือการหลอกตัวเอง เปาโลกล่าวต่อไปว่า “ถ้าผูใ้ ดในพวกท่านคิด
ว่าตัวเป็ นคนมีปัญญาตามหลักของยุคนี3” คําที#แปลว่า คิดว่า คือ ดอเคะโอ ความเย่อหยิง# ในสิ# งที#

ตนคิดว่าเป็ นปัญญาก็เป็ นการหลอกลวงตัวเอง เปาโลนําเสนอสิ# งที#ขดั แย้งในตัวอย่างหนึ#งของ
ความเชื#อแบบคริ สเตียน “ถ้าผูใ้ ดในพวกท่านคิดว่าตัวเป็ นคนมีปัญญาตามหลักของยุคนี3 จงให้ผู ้
นั3นยอมเป็ นคนโง่จึงจะเป็ นคนมีปัญญาได้” จะเป็ นการดีกว่าเยอะที#เราจะถ่อมตัวลงจําเพาะองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าเพื#อที#พระองค์จะทรงยกชูเราในเวลาอันเหมาะสม เห็นได้ชดั ว่าความแตกแยกและ
การทะเลาะเบาะแว้งในคริ สตจักรเกิดขึ3นจากคนเหล่านั3นที#ถูกกระตุน้ ด้วยความเย่อหยิง# และสติ
ปั ญญาที#เป็ นการหลอกลวงตัวเอง “เพราะความทะนงตัวเท่านั3นการวิวาทจึงเกิดขึ3น” (สุ ภาษิต
13:10)
1 คร 3:19-20 เพราะว่าปัญญาของโลกนีเ1 ป็ นความโง่ เขลาจําเพาะพระเจ้ า ด้ วยมีคาํ เขียน
ไว้ แล้วว่ า `พระองค์ทรงจับคนทีมปี ัญญาด้ วยอุบายของเขาเอง' 20 และยังมีอกี ว่ า `องค์ พระผู้
เป็ นเจ้ าทรงทราบความคิดของคนมีปัญญาว่าเป็ นเพียงแต่ ไร้ สาระ'
พระเจ้าไม่ได้ประทับใจเลยกับความนิยมล่าสุ ดของการศึกษา ปรัชญาหรื อสิ# งที#คนคิดกัน
ว่าเป็ นสติปัญญาของมนุษย์ ความจริ งก็คือ “ปั ญญาของโลกนี3เป็ นความโง่เขลาจําเพาะพระเจ้า”
พระองค์ไม่ได้ประทับใจกับวุฒิการศึกษา วิทยานิพนธ์หรื อความเฉลียวฉลาด เปาโลจึงยก
ข้อความจากโยบ 5:13 “พระองค์ทรงจับคนที#มีปัญญาด้วยอุบายของเขาเอง” จากนั3นท่านก็ยก
ข้อความจากสดุดี 94:11 “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงทราบความคิดของคนมีปัญญาว่าเป็ นเพียงแต่ไร้
สาระ”
1 คร 3:21-23 เหตุฉะนั1นอย่ าให้ ผู้ใดยกมนุษย์ ขนึ1 อวด ด้ วยว่าสิงสารพัดเป็ นของท่านทั1ง
หลาย 22 จะเป็ นเปาโล อปอลโล เคฟาส โลก ชีวติ ความตาย สิงในปัจจุบันนี1 หรือสิ งในอนาคต
สิ งสารพัดนั1นเป็ นของท่านทั1งหลาย 23 และท่านทั1งหลายเป็ นของพระคริสต์ และพระคริสต์ ทรง
เป็ นของพระเจ้ า
สําหรับเราผูเ้ ป็ นคนนอกและถูกแยกจากปัญหาในสมัยนั3นด้วยระยะเวลาและระยะทาง
ปั ญหาที#เกิดขึ3นในคริ สตจักรนั3นจึงถูกบอกเป็ นนัยๆ อย่างไรก็ตามสําหรับผูอ้ ่านจดหมายฝาก
ฉบับนี3ที#เมืองโคริ นธ์แล้ว สิ# งที#เปาโลต้องการจะสื# อไม่ได้ตกหล่นไปเลย พวกเขาเข้าใจดีวา่ เปาโล

กําลังหมายถึงอะไร ข้อท้ายๆของบทนี3ช่วยบอกใบ้เพิ#มเติมและดูเหมือนจะผูกทุกเรื# องที#ท่านได้
เขียนแล้วในสามบทแรกเข้าด้วยกัน บรรดาผูน้ าํ ของหลายคณะในคริ สตจักรแห่งนี3ไม่เพียงอ้าง
ชื#อนักเทศน์ที#พวกเขาชื#นชอบเท่านั3น แต่พวกเขายังห่อหุม้ ตัวเองด้วยสิ# งที#พวกเขาถือว่าเป็ นสติ
ปั ญญาของหลักปรัชญากรี กอีกด้วย
เปาโลจึงพยายามทําให้พวกเขาเข้าใจเรื# องเหล่านี3อย่างถูกต้องขณะที#ท่านตําหนิความโง่
เขลาของคริ สเตียนที#ไม่รู้จกั โตพวกนี3 “เหตุฉะนั3นอย่าให้ผใู ้ ดยกมนุษย์ข3 นึ อวด” คําที#แปลว่า อวด
(เคาคาออไม) ซึ#งเป็ นคําที#เหมาะกับบริ บทนี3ดี ความโง่เขลาของพวกเขาคือการยอมเป็ นสาวกคน
มุมมองที#ใหญ่กว่าคือ “ด้วยว่าสิ# งสารพัดเป็ นของท่านทั3งหลาย” ความหมายตรงตัวของ
คําพูดนี3คือ ‘เพราะทั3งหมดเป็ นของท่านทั3งหลาย’ ผูน้ าํ ฝ่ ายวิญญาณแต่ละคนที#พวกเขาอ้างต่างมี
ไว้เพือ# ประโยชน์ของพวกเขาเอง ผูน้ าํ เหล่านี3มีไว้เพื#อเสริ มสร้างพวกเขา “จะเป็ นเปาโล อปอลโล
เคฟาส”
นอกจากนี3 พระเจ้าได้ทรงประทานทุกสิ# งที#อยูร่ อบตัวพวกเขาซึ#งรวมถึง “โลก ชีวติ ความ
ตาย สิ# งในปัจจุบนั นี3 หรื อสิ# งในอนาคต สิ# งสารพัดนั3นเป็ นของท่านทั3งหลาย” พระเจ้าได้ทรง
ประทานทุกสิ# งเพือ# ประโยชน์ของเรา
บทสรุ ปของเรื# องราวทั3งหมดก็คือว่า “ท่านทั3งหลายเป็ นของพระคริ สต์ และพระคริ สต์
ทรงเป็ นของพระเจ้า” นี#ไม่เพียงสื# อถึงความเป็ นอันหนึ#งอันเดียวกันแบบพระเจ้าเท่านั3นซึ#งพวก
เขาจําเป็ นต้องมี แต่สื#อถึงความเป็ นระเบียบของพระเจ้าด้วย พระเจ้าได้ทรงประทานทุกสิ# งเพื#อ
ประโยชน์ของเรา เราเป็ นของพระคริ สต์และพระองค์ทรงเป็ นของพระเจ้า ดังนั3น ความแตกแยก
และการแบ่งพรรคแบ่งพวกในคริ สตจักรแห่งนี3จึงเป็ นเรื# องโง่เขลาสิ3นดี
*****
ภาพรวมของ 1 โครินธ์ 4: อัครสาวกเปาโลปิ ดท้ ายเนือ หาส่ วนนีข องจดหมายฝากฉบับนี 
โดยพูดถึงการถือพวกถือคณะทีเมืองโคริ นธ์ ท่ านกล่ าวว่ าผู้นาํ ฝ่ ายวิญญาณเหล่ านันที มีชือเสี ยง

ต่ างเป็ นผู้รับใช้ ของพระคริ สต์ นอกจากนีท ่ านยังปฏิบตั ิตามสิ งที ท่านสอนโดยการถ่ อมตัวลงต่ อ
หน้ าบรรดาผู้นาํ ทีแบ่ งพรรคแบ่ งพวกและมีใจเย่ อหยิงที เมืองโคริ นธ์ ท่ านปิ ดท้ ายบทนีด ้ วยการ
ตังคําถามสิ ทธิ อาํ นาจของคนเหล่ านันที วิพากษ์ วิจารณ์ ท่าน โดยบอกว่ าเมือท่ านกลับไปที นัน
ท่ านก็จะทราบ
1 คร 4:1

ให้ ทุกคนถือว่ าเราเป็ นผู้รับใช้ ของพระคริสต์ และเป็ นผู้อารักขาสิงลึกลับ

ของพระเจ้ า เปาโลกล่าวต่อไปเกี#ยวกับปัญหาเรื# องการแบ่งพรรคแบ่งพวกในคริ สตจักรที#นน#ั
ท่านจึงหนุนใจพวกเขาให้ ถือว่ า (ลอกิดซอไม) หรื อคิดเสี ยว่าพวกเขาเป็ น “ผูร้ ับใช้ของพระ
คริ สต์” ความหมายก็คือ แทนที#จะคิดว่าเปาโล อปอลโลหรื อเปโตรเป็ นผูน้ าํ ที#แข่งกัน จงคิดว่า
พวกเขาเป็ น ผู้รับใช้ (ฮู เพะเระเทส) หรื อเจ้าหน้าที#ๆมีฐานะเท่าเทียมกัน นอกจากนี3ท่านขอให้
พวกเขาคิดว่าผูร้ ับใช้เหล่านี3เป็ น “ผูอ้ ารักขาสิ# งลึกลับของพระเจ้า” คําที#แปลว่า ผู้อารักขา (อออิ
คอนอมอส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘คนต้นเรื อน (ผูจ้ ดั การประจําครอบครัว)’ ตัวอย่างที#เห็นได้
ชัดในพระคัมภีร์คือโยเซฟผูเ้ ป็ นคนต้นเรื อนของโพทิฟาร์ เปาโลต้องการจะสื# อว่าตัวท่าน
อปอลโลหรื อเปโตรเป็ นเพียงผูใ้ ต้บงั คับบัญชาภายใต้การนําของพระคริ สต์ พวกเขาเป็ นเพียงผู ้
ดูแลในยามที#พระคริ สต์ไม่อยู่ ประเด็นก็คือ ทําไมถึงอยากเป็ นสาวกของเปาโลหรื อของอปอล
โลด้วยในเมื#อคนเหล่านี3กเ็ ป็ นผูร้ ับใช้ของพระคริ สต์เหมือนกัน?
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ท่านกล่าวต่อไปว่า ยิง กว่านีฝ1 ่ ายผู้อารักขาเหล่านั1นต้ องเป็ นคนทีส ั ตย์ ซือ

ทุกคน เปาโลแทรกว่าเป็ นเรื# องจําเป็ นที#ผอู ้ ารักขาต้องเป็ นคนที#สัตย์ซื#อต่อนายของตน นัน# เป็ น
ความจริ งจนถึงทุกวันนี3 เปาโลต้องการสื# อว่าท่านมีหน้าที#ในการสัตย์ซื#อต่อพระคริ สต์ไม่วา่ พวก
เขาจะคิดอย่างไรเกี#ยวกับท่านก็ตาม ท่านมีพนั ธะต่อพระเยซูคริ สต์
1 คร 4:3-4

สํ าหรับข้ าพเจ้ าการทีท่านทั1งหลายหรือมนุษย์ ผู้ใดจะตัดสิ นตัวข้าพเจ้ า

ข้ าพเจ้ าถือว่ าเป็ นเรืองเล็กน้ อย ถึงแม้ ข้าพเจ้ าเองก็มไิ ด้ ตัดสิ นตัวข้ าพเจ้ า 4 เพราะข้ าพเจ้ าไม่ รู้ ว่า
ข้ าพเจ้ ามีความผิดสถานใด ถึงกระนั1นข้ าพเจ้ าก็ไม่ พ้นการพิพากษา ท่านผู้ทรงพิพากษาตัว
ข้ าพเจ้ าคือองค์พระผู้เป็ นเจ้ า

ด้วยเหตุน3 ีเปาโลจึงชี3ให้เห็นว่า สําหรับท่านแล้ว การที#พวกเขาจะวิพากษ์วจิ ารณ์ท่านหรื อ
ไม่เป็ นเรื# องเล็กน้อยมากๆ ท่านจะไม่ให้การต่อพวกเขาหรื อใครทั3งนั3น ท่านกล่าวต่อไปว่าท่าน
จะไม่ให้การต่อตัวเองด้วยซํ3า ท่านไม่ได้ทาํ อะไรตามอําเภอใจ ผูค้ นจึงมาช่วยแก้ตวั ให้ท่านไม่ได้
แต่ท่านกลับบอกว่า “ท่านผูท้ รงพิพากษาตัวข้าพเจ้าคือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” ประเด็นของท่านก็
ง่ายๆ ท่านจะให้การเกี#ยวกับงานรับใช้ของท่านต่อพระคริ สต์ไม่ใช่ต่อพวกเขา
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เหตุฉะนั1นท่านอย่าตัดสินสิงใดก่อนทีจ ะถึงเวลาจนกว่ าองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า

จะเสด็จมา พระองค์จะทรงเปิ ดเผยความลับทีซ ่ อนอยู่ในความมืดให้ แจ่ มกระจ่ าง และจะทรงเผย
ความในใจของคนทั1งปวงด้ วย เมือ นั1นทุกคนจะได้ รับคําชมเชยจากพระเจ้ า
เปาโลจึงเตือนสติพวกเขาให้เลิกวิพากษ์วจิ ารณ์ท่านก่อนเวลาอันควร (“ก่อนที#จะถึง
เวลา”) เมื#อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเสด็จกลับมา พระองค์กจ็ ะทรง “เปิ ดเผยความลับที#ซ่อนอยูใ่ นความ
มืดให้แจ่มกระจ่าง และจะทรงเผยความในใจของคนทั3งปวงด้วย” เมื#อพระคริ สต์เสด็จกลับมา
พระองค์จะทรงพิพากษาในสองระดับ: (1) ความลับที#ซ่อนอยูใ่ นความมืด (คือความบาป) และ
(2) “ความในใจ” (คือ ความคิดมุ่งหมายในใจ) เมื#อพระคริ สต์ทรงพิพากษาในวันนั3น การแบ่ง
พรรคแบ่งพวกอันขี3ปะติgวของพวกเขาก็จะกลายเป็ นเรื# องโง่เขลาไปเลยเมื#อเทียบกับคําชมเชยที#
ทุกคนจะได้รับจากพระเจ้าในวันนั3น
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พีน ้ องทั1งหลาย สิงเหล่านั1นทีข ้ าพเจ้ าได้ นํามากล่าวเปรียบเทียบถึงตัว

ข้ าพเจ้ าและอปอลโล ก็เพือ ประโยชน์ ของท่ านทั1งหลาย เพือ ให้ ท่านทั1งหลายเรียนแบบของเรา มิ
ให้ ยกย่องคนหนึงคนใดเกินกว่ าทีเ ขียนบอกไว้ แล้ว มิให้ ยกคนหนึงคนใดข่ มผู้อนื
เกรงว่าจะมีคนไม่เข้าใจสิ# งที#ท่านต้องการจะสื# อ เปาโลจึงชี3ให้เห็นว่าท่านพูดถึงการตัดสิ น
พิพากษาว่าเป็ นภาพเปรี ยบ (“สิ# งเหล่านั3นที#ขา้ พเจ้าได้นาํ มากล่าวเปรี ยบเทียบ”) ของตัวท่านและ
อปอลโลเพื#อเห็นแก่พวกเขา บทเรี ยนก็คือ “เพือ# ให้ท่านทั3งหลายเรี ยนแบบของเรา มิให้ยกย่อง
คนหนึ#งคนใดเกินกว่าที#เขียนบอกไว้แล้ว” เปาโลพากเพียรต่อไปที#จะห้ามมิให้บางคนในคริ สต
จักรที#เมืองโคริ นธ์ยกย่องเปาโล อปอลโล และเปโตร (เคฟาส) เกินขนาด ทั3งหมดนี3เป็ นไปเพื#อ

“มิให้ยกคนหนึ#งคนใดข่มผูอ้ ื#น” เมื#อสมาชิกคริ สตจักรเลือกข้างว่าจะอยูฝ่ ่ ายผูน้ าํ คนไหน เปาโลก็
เตือนให้ระวังความเย่อหยิง# และความแตกแยกซึ# งเกิดมาจากการแบ่งพรรคแบ่งพวกดังกล่าว
1 คร 4:7

ผู้ใดเล่ากระทําให้ ท่านวิเศษกว่ าคนอืน ท่านมีอะไรทีท ่ านมิได้ รับมา ก็เมือ

ท่ านได้ รับมา เหตุไฉนท่ านจึงโอ้อวดเหมือนกับว่ าท่ านมิได้ รับเลย
เปาโลจึงถามต่อไปว่า “ผูใ้ ดเล่ากระทําให้ท่านวิเศษกว่าคนอื#น” ความหมายก็คือ ‘ใคร
กําลังทําให้ท่านมีอคติแบ่งแยก’ นอกจากนี3ส#ิ งใดก็ตามที#พวกเขามีฝ่ายวิญญาณพระเจ้าก็เป็ น
ผูท้ รงประทานให้แก่พวกเขา ดังนั3นถ้าพวกเขาได้รับพระพรฝ่ ายวิญญาณและของประทานเหล่า
นี3แล้ว “ก็เมื#อท่านได้รับมา เหตุไฉนท่านจึงโอ้อวดเหมือนกับว่าท่านมิได้รับเลย” ความหมายก็
คือ หากท่านได้รับของประทานเหล่านี3แล้ว ทําไมท่านถึงโอ้อวดราวกับว่าท่านเองเป็ นผูส้ ร้างสิ# ง
เหล่านี3ข3 ึนมา พวกเขาเป็ นเพียงผูร้ ับสิ# งเหล่านี3เท่านั3น
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ท่ านทั1งหลายอิม หนําแล้วหนอ ท่านมัง มีแล้ วหนอ ท่านได้ ครองเหมือน

กษัตริย์โดยไม่ มเี ราร่ วมด้ วยแล้วหนอ ข้ าพเจ้ ามีความปรารถนาให้ ท่านทั1งหลายได้ ขนึ1 ครองจริงๆ
เพือ เราจะได้ ขนึ1 ครองกับท่ าน
มีสองทรรศนะเกี#ยวกับสิ# งที#เปาโลกล่าวตรงนี3 (1) ฝ่ ายหนึ#งเห็นว่าเปาโลกําลังแดกดันโดย
กล่าวว่า “ท่านทั3งหลายอิ#มหนําแล้วหนอ” ฯลฯ (2) อีกฝ่ ายเห็นว่าเปาโลกําลังถามว่า ‘บัดนี3ท่าน
ทั3งหลายอิ#มหนําแล้วหรื อ ตอนนี3ท่านทั3งหลายรวยแล้วหรื อ ท่านทั3งหลายได้ครอบครองดุจ
กษัตริ ยโ์ ดยไม่มีเราแล้วหรื อ’ ทรรศนะหลังนี3น่าจะเข้ากับบริ บทตรงนี3มากกว่า (ต้นฉบับภาษา
กรี กเปิ ดโอกาสให้แปลได้ท3 งั สองแบบ) เห็นได้ชดั ว่าเปาโลกําลังถามคําถามเหล่านี3โดยไม่
ต้องการคําตอบ แน่นอนที#คาํ ตอบของแต่ละคําถามคือ ‘ไม่’ เพราะพวกเขาทะเลาะเบาะแว้งและ
แตกแยกกัน พวกเขาจึงไม่เติบโตฝ่ ายวิญญาณ เปาโลกล่าวด้วยความเศร้าว่า “ข้าพเจ้ามีความ
ปรารถนาให้ท่านทั3งหลายได้ข3 ึนครองจริ งๆเพื#อเราจะได้ข3 ึนครองกับท่าน” ความปรารถนาที#ท่าน
มีสาํ หรับพวกเขาคือ ที#พวกเขาจะได้ครอบครองหรื อมีชยั ชนะในชีวติ คริ สเตียนเพื#อที#พวกท่าน
จะได้มีชยั ด้วย

1 คร 4:9-13 เพราะข้ าพเจ้ าเห็นว่ าพระเจ้ าได้ ทรงตั1งเราผู้เป็ นอัครสาวกไว้ ในทีส ุ ดปลาย
เหมือนผู้ทไี ด้ ถูกปรับโทษให้ ถึงตาย เพราะว่าโลกคือทั1งทูตสวรรค์ และมนุษย์มองดูเราด้ วยความ
พิศวง 10 เราทั1งหลายเป็ นคนเขลาเพราะเห็นแก่พระคริสต์ และท่านทั1งหลายเป็ นคนมีปัญญาใน
พระคริสต์ เราทั1งหลายมีกาํ ลังน้ อยแต่ ท่านทั1งหลายมีกาํ ลังมาก ท่ านทั1งหลายมีเกียรติยศแต่ เรา
ทั1งหลายเป็ นคนอัปยศ 11 จนถึงเวลานีเ1 ราก็ท1งั หิวและกระหาย เปลือยเปล่าและถูกโบยตี และ
ไม่ มที อี าศัยเป็ นหลักแหล่ง 12 เราทําการหนักด้ วยมือของเราเอง เมือ ถูกด่ าเราก็อวยพร เมือ ถูก
ข่ มเหงเราก็ทนเอา 13 เมือ ถูกใส่ ร้ายเราก็อ้อนวอน เรากลายเป็ นเหมือนกากเดนของโลกและ
เหมือนราคีของสิงสารพัดจนถึงบัดนี1
เมื#อเห็นถึงการอวดอ้างและความแตกแยกของพวกเขา เปาโลจึงเปรี ยบเทียบความแตก
ต่างระหว่างตัวท่านและคนเหล่านั3น ท่านถ่อมตัวลงต่อหน้าการอวดอ้างของพวกเขา ด้วยเหตุน3 ี
เปาโลจึงบรรยายถึงตัวท่านและเพือ# นร่ วมงานของท่านว่าเป็ นคนท้ายมากกว่าคนต้น พวกเขาได้
เจอกับความตายมาแล้ว โลกคือทั3งทูตสวรรค์และมนุษย์มองดูพวกเขาด้วยความพิศวง คําที#แปล
ว่า ความพิศวง (เธะอาทรอน) คือโรงมหรสพหรื อสถานที#ๆพวกเขาถูกดูหมิ#น, เยาะเย้ยและขู่ดว้ ย
การทรมาน พีน# อ้ งในสมัยต่อมาจะถูกฆ่าเพื#อพลีชีพในสถานที#ๆคนมารวมตัวกันแบบนี3จริ งๆ ถึง
แม้วา่ พี#นอ้ งชาวเมืองโคริ นธ์คิดว่าตัวเองมีปัญญา แต่เปาโลกลับยอมรับว่าตัวท่านเองเป็ นคนโง่
เพราะเห็นแก่พระคริ สต์ ถึงแม้วา่ พี#นอ้ งชาวเมืองโคริ นธ์คิดว่าตัวเองเข้มแข็งฝ่ ายวิญญาณ แต่
เปาโลกลับยอมรับว่าตัวท่านอ่อนแอ พวกเขาคิดว่าตัวเองมีเกียรติแต่เปาโลยอมรับว่าตัวเองถูกดู
หมิ#น นอกจากนี3จนถึงบัดนี3พวกเขา (เปาโลและเพื#อนร่ วมงานของท่าน) มักเผชิญกับความ
หิวโหยและความยากลําบากในรู ปแบบอื#นๆ พวกเขาต้องทํางานเสริ มเพื#อหาเลี3ยงตัวเอง ถึงแม้วา่
พวกเขาถูกใส่ ร้าย แต่พวกเขาก็พากเพียรที#จะให้กาํ ลังใจผูอ้ ื#น เมื#อเทียบกับโลกแล้วพวกเขาเป็ น
เหมือนกากเดนและขยะ
นอกจากเปาโลจะถ่อมตัวลงต่อหน้าพี#นอ้ งที#เมืองโคริ นธ์โดยทําตัวเป็ นแบบอย่างแก่พวก
เขาแล้ว เราก็ได้เห็นถึงชีวติ และการรับใช้ของอัครสาวกเปาโลผูย้ ง#ิ ใหญ่ดว้ ย เห็นได้ชดั ว่าท่านไม่
ได้กล่าวเกินจริ งเลยเกี#ยวกับสิ# งที#ท่านได้เผชิญ ท่านเป็ นคนที#ถ่อมตัวจริ งๆ นอกจากนี3ในฐานะที#

ท่านเป็ นผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐและความชอบธรรม โลกจึงไม่มีเวลาฟังท่าน สมัยนี3กเ็ หมือน
สมัยนั3นไม่มีผดิ
1 คร 4:14-16 ข้ าพเจ้ ามิได้ เขียนข้ อความเหล่านีเ1 พือ จะให้ ท่านได้ อาย แต่ เขียนเพือ เตือน
สติในฐานะทีท ่ านเป็ นลูกทีรักของข้ าพเจ้ า 15 เพราะในพระคริสต์ ถงึ แม้ ท่านมีครู สักหมืน คนแต่
ท่ านจะมีบิดาหลายคนก็หามิได้ เพราะว่ าในพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้ าได้ ให้ กาํ เนิดแก่ท่านโดยข่าว
ประเสริฐ 16 เหตุฉะนั1น ข้าพเจ้ าจึงขอให้ ท่านทําตามอย่างข้ าพเจ้ า
ที#เปาโลกล่าวเช่นนี3มิใช่เพื#อที#จะทําให้พี#นอ้ งที#ทาํ ตามเนื3อหนังของท่านต้องอับอายแต่
เพื#อเตือนพวกเขาต่างหาก เหตุการณ์เหล่านี3อาจเกิดกับพวกเขาได้เหมือนกัน ท่านยังนําเสนออีก
แง่มุมหนึ#งซึ#งสมาชิกที#ชอบแบ่งแยกที#เมืองโคริ นธ์อาจไม่ทนั นึกถึง เปาโลกล่าวเกินจริ งนิดหนึ#ง
ว่าถึงแม้วา่ พวกเขาจะมีครู เป็ นหมื#นคน แต่พวกเขาก็มีบิดาฝ่ ายวิญญาณเพียงผูเ้ ดียวในแง่ของ
มนุษย์ เปาโลได้นาํ พวกเขามาถึงพระคริ สต์ ท่านเป็ นบิดาฝ่ ายวิญญาณของพวกเขาในความหมาย
ที#ท่านนําวิญญาณพวกเขามาถึงพระคริ สต์ พวกเขาจึงน่าให้ความเชื#อถือแก่ท่านเหมือนกัน ท่าน
จึงหนุนใจพวกเขาให้ทาํ ตามท่านในฐานะที#เป็ นบิดาฝ่ ายวิญญาณของพวกเขา ไม่มีความเย่อหยิง#
ตรงนี3เลย ในทางกลับกันเปาโลได้แสดงให้เห็นถึงใจที#ถ่อมของท่านในข้อก่อนหน้าแล้ว อย่างไร
ก็ตามในฐานะที#เป็ นคนนําพวกเขามาถึงพระคริ สต์และอธิษฐานเผือ# พวกเขาและร้องไห้เพื#อพวก
เขา ท่านก็หนุนใจให้พวกเขาทําตามท่าน
1 คร 4:17

เพราะเหตุนีข1 ้ าพเจ้ าจึงได้ ใช้ ทโิ มธีลูกทีร ักของข้ าพเจ้ า ซึงเป็ นคนสัตย์ ซือ

ในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าให้ มาหาท่าน เพือ นําท่านให้ ระลึกถึงแบบการประพฤติของข้ าพเจ้ าในพระ
คริสต์ ตามทีข ้ าพเจ้ าสอนอยู่ในทุกคริสตจักร
เพราะความห่วงใยที#ท่านมีต่อลูกๆของท่านในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เปาโลจึงใช้ทิโมธีไปหา
พวกเขา เห็นได้ชดั ว่าทิโมธีเดินทางไปเมืองโคริ นธ์มากกว่าหนึ#งครั3งตามที#เห็นได้จาก 16:10 เรา
จึงเชื#อได้วา่ ทิโมธีเป็ นผูน้ าํ ส่ งจดหมายฝากฉบับนี3ถึงคริ สตจักร คํากริ ยาที#แปลว่า เพือ นําท่านให้
ระลึกถึง (อานามิเมสโค) เป็ นรู ปอนาคตกาลซึ#งบ่งบอกว่าทิโมธียงั ไปไม่ถึงเมืองโคริ นธ์ขณะที#

เปาโลเขียนจดหมายฝากฉบับนี3 ให้เราสังเกตว่าเปาโลบรรยายถึงทิโมธี วา่ เป็ น “ลูกที#รักของ
ข้าพเจ้า ซึ#งเป็ นคนสัตย์ซื#อในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” นี#ไม่ได้เป็ นไปเพื#อประโยชน์ของพี#นอ้ งที#เมือง
โคริ นธ์เท่านั3น แต่ยงั สะท้อนให้เห็นถึงอุปนิสัยที#แท้จริ งของทิโมธีอย่างถูกต้องด้วย
มีคุณธรรมน้อยนักที#สูงส่ งกว่าความสัตย์ซื#อ เมื#อเราพิจารณาข้อก่อนหน้า เปาโลรับ
ประกันผูอ้ ่านของท่านที#เมืองโคริ นธ์วา่ ทิโมธีจะทําให้พวกเขาระลึกถึงแบบการประพฤติของ
ท่าน “ในพระคริ สต์” เหมือนที#ท่านกระทําในทุกแห่งและในทุกคริ สตจักร
เราจึงเห็นได้ชดั ถึงความห่วงใยที#เปาโลมีต่อคริ สตจักรแห่งนี3ผา่ นทางจดหมายฝากที#ท่าน
เขียนจากใจฉบับนี3และการที#ท่านใช้ทิโมธีไปหาพวกเขา ท่านต้องการให้พวกเขาเข้าใจชัดเจนว่า
ข้อความที#ทิโมธีจะนําส่ งถึงพวกเขานั3นไม่แตกต่างจากสิ# งที#ท่านสอนในคริ สตจักรอื#นๆทุกแห่ง
ท่านไม่ได้ยกพวกเขาขึ3นมาตําหนิแต่เพียงพวกเดียว
1 คร 4:18

แต่ บางคนทําผยองราวกับข้ าพเจ้ าจะไม่ มาหาท่ าน ขณะที#เปาโลกําลังจะ

จบเนื3อหาส่ วนนี3และปั ญหาเรื# องการทําตามเนื3อหนังในคริ สตจักรแห่งนี3 ท่านก็ตาํ หนิหลายคนที#
ท่านไม่ขอเอ่ยชื#อ บางคนที#นน#ั “ทําผยอง” เห็นได้ชดั ว่าพวกที#ขอติดตามอปอลโลและเคฟาส (เป
โตร) กําลังระรื# นกับการคิดว่าเปาโลจะไม่กลับไปที#นน#ั อีก พวกเขากําลังคิดว่าฝ่ ายตนกําลังเป็ น
ต่ออยู่
1 คร 4:19-20 แต่ ถ้าองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรงโปรด ข้ าพเจ้ าจะมาหาท่านในไม่ ช้านี1 และ
ข้ าพเจ้ าจะหยัง ดู มิใช่ ถ้อยคําของคนทีผ ยองเหล่ านั1นแต่ จะหยัง ดูฤทธิ0อาํ นาจของเขา 20 เพราะว่ า
อาณาจักรของพระเจ้ ามิใช่ เรืองของคําพูดแต่ เป็ นเรืองฤทธิ0เดช
อย่างไรก็ตาม เปาโลก็เจาะรู เพือ# ไล่ลมออกจากลูกโป่ งแห่งความเย่อหยิง# ของพวกเขา
ท่านบอกพวกเขาถึงความตั3งใจของท่านว่า “ถ้าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงโปรด ข้าพเจ้าจะมาหาท่าน
ในไม่ชา้ นี3” เมื#อถึงตอนนั3นท่านก็จะทราบไม่ใช่คาํ พูดของคนอวดดีเหล่านี3แต่จะทราบว่าพวกเขา
มีฤทธิ?เดชฝ่ ายวิญญาณแบบใด “อาณาจักรของพระเจ้า” (คือ งานของพระเจ้าในยุคนี3) ไม่ใช่คาํ
พูดแต่เป็ นฤทธิ?เดชของพระเจ้า

1 คร 4:21

ท่ านจะเอาอย่ างไร จะให้ ข้าพเจ้ าถือไม้ เรียวมาหาท่าน หรือจะให้ ข้าพเจ้ า

มาด้ วยความรักและด้ วยใจอ่อนสุ ภาพ เปาโลทิ3งคําถามหนึ#งให้พวกเขากลับไปคิด ท่านให้ทาง
เลือกสองทางแก่พวกเขา ท่านกําลังพูดตรงๆแบบเปิ ดอกกับพวกเขา เมื#อท่านมาหาพวกเขา จะให้
ท่านมาหาพร้อมกับไม้เรี ยว (แห่งการตีสอน) หรื อจะให้ท่านมาหาพวกเขาด้วยความรักและ
“ใจอ่อนสุ ภาพ” (คําที#แปลว่า อ่ อนสุ ภาพ (พราออเทส) มีความหมายว่าความอ่อนโยนหรื อความ
เงียบสงบของจิตวิญญาณ) ดังนั3นพวกเขาเลือกได้วา่ จะเจอกับท่านในแบบใด ท่านจะมาจัดการ
กับการไม่รู้จกั โตและการทําตามเนื3อหนังของพวกเขาด้วยความเข้มงวดหรื อด้วยความเมตตาก็ได้
ทางเลือกเป็ นของพวกเขา
ดังนั3นอัครสาวกเปาโลจึงทิ3งปัญหานี3ไว้และเดินหน้าสู่ ปัญหาต่อไป น่าเศร้าที#คริ สตจักรที#
เมืองโคริ นธ์มีส่วนในปั ญหาต่างๆมากทีเดียว
*****
ภาพรวมของ 1 โครินธ์ 5: หลังจากพูดถึงปั ญหาเรื องการทําตามเนือ หนังซึ งสําแดงตัว
ออกมาเป็ นความแตกแยกแล้ ว อัครสาวกเปาโลก็เปลียนไปพูดถึงปั ญหาทีร้ายแรงอีกเรื องใน
คริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์ : การทําตามเนือ หนังในเรื องของการผิดศีลธรรม
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มีข่าวเล่าลือว่ าในพวกท่ านมีการผิดประเวณี และการผิดประเวณีน1ันถึง

แม้ ในพวกต่ างชาติกไ็ ม่ มเี ลย คือเรืองมีว่าคนหนึงได้ เอาภรรยาของบิดามาเป็ นภรรยาของตน
คริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์เจอกับปั ญหาใหญ่จริ งๆ พวกเขาไม่เพียงแตกแยกกันซึ#งเห็นได้
จากการทําตามเนื3อหนังและการไม่รู้จกั โตฝ่ ายวิญญาณเท่านั3น เปาโลต้องเผชิญกับปั ญหาที#ร้าย
แรงยิง# กว่าตรงนี3ดว้ ย ท่านเขียนบอกพวกเขาว่า “มีข่าวเล่าลือว่า” เกิดการล่วงประเวณี ข3 นึ
ท่ามกลางพวกเขา วลี “มีข่าวเล่าลือว่า” มีความหมายตรงตัวว่า ‘เป็ นที#ทราบกันโดยทัว# ไป’
นอกจากนี3 “การผิดประเวณี น3 นั ถึงแม้ในพวกต่างชาติกไ็ ม่มีเลย คือเรื# องมีวา่ คนหนึ#งได้เอาภรรยา
ของบิดามาเป็ นภรรยาของตน” ปัญหานี3ร้ายแรงยิง# กว่าการผิดศีลธรรมธรรมดาๆ ชายคนหนึ#งซึ# ง
ไม่ถูกเปิ ดเผยชื#อหลับนอนกับแม่เลี3ยงของตน ไม่วา่ จะเป็ นการเล่นชูจ้ ากการที#นางนอกใจสามี

หรื อเขาทั3งสองมีการจัดพิธีเป็ นเรื# องเป็ นราวไม่ได้มีบอกไว้ แต่เห็นได้ชดั ว่านี#เป็ นเรื# องที#ผดิ
นอกจากนี3เปาโลยังกล่าวอีกว่า แม้แต่คนต่างชาติที#ไม่รอดก็ยงั ไม่ทาํ แบบนี3หรื อเห็นดีดว้ ยกับการ
ทําชัว# ดังกล่าวเลย
1 คร 5:2

และพวกท่ านยังผยองแทนทีจ ะเป็ นทุกข์ เป็ นร้ อน ทีจ ะตัดคนทีก ระทําผิด

เช่ นนีอ1 อกเสี ยจากพวกท่ าน เพื#อทําให้เรื# องราวแย่ยงิ# ขึ3น เห็นได้ชดั ว่าคริ สตจักรแห่งนี3ทราบดี
เกี#ยวกับความบาปนี3ที#เกิดขึ3นท่ามกลางพวกเขาและไม่ได้จดั การอะไรกับมันเลย ที#แย่ยงิ# ไปกว่า
นั3น แทนที#จะเป็ นทุกข์เพราะความชัว# ร้ายนี3 บางคนในคริ สตจักรกลับ “ผยอง” ด้วยเรื# องดังกล่าว
พวกเขาผยองด้วยเรื# องการแบ่งพรรคแบ่งพวกตามที#มีบอกไว้ในบทที# 4 คราวนี3พวกเขาต่างตีปีก
ที#เปาโลจะเผชิญหน้าพวกเขาด้วยปัญหานี3 เพราะความเย่อหยิง# ของพวกเขาในการที#จะถูกเผชิญ
หน้าด้วยปั ญหานี3 พวกเขาจึงไม่ยอมเอาคนที#ทาํ ผิดออกไปจากท่ามกลางพวกเขา
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แม้ ว่าตัวข้ าพเจ้ าไม่ ได้ อยู่กบั พวกท่าน แต่ ใจของข้ าพเจ้ าก็อยู่ด้วย ข้าพเจ้ า

ได้ ตดั สิ นลงโทษคนทีไ ด้ กระทําผิดเช่ นนั1นเสมือนว่าข้าพเจ้ าได้ อยู่ด้วย เปาโลจึงส่ งคําตัดสิ นมา
จากทางไกล ถึงแม้วา่ ตัวท่านอยูท่ ี#เมืองเอเฟซัส และ “ตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยูก่ บั พวกท่าน แต่ใจของ
ข้าพเจ้าก็อยูด่ ว้ ย” แต่เปาโลก็ได้ตดั สิ นเรื# องนี3แล้วราวกับว่าท่านอยูท่ ี#เมืองโคริ นธ์ดว้ ย ท่านทราบ
ว่าต้องทําอะไรกับ “คนที#ได้กระทําผิดเช่นนั3น”
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ในพระนามของพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา เมือ ท่ านทั1ง

หลายประชุมกันและใจของข้ าพเจ้ าร่ วมอยู่ด้วย พร้ อมทั1งฤทธิ0เดชของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้
เป็ นเจ้ าของเรา 5 พวกท่ านจงมอบคนนั1นไว้ให้ ซาตานทําลายเนือ1 หนังเสี ย เพือ ให้ จิตวิญญาณของ
เขารอดในวันของพระเยซูเจ้ า
ท่านจึงทูลขอ “ในพระนามของพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา” เมื#อพวกเขามา
ประชุมพร้อมกัน ใจของท่านพร้อมกับฤทธิ?เดชของพระเยซูคริ สต์เจ้าก็จะอยูร่ ่ วมด้วยเพื#อ “มอบ
คนนั3นไว้ให้ซาตานทําลายเนื3อหนังเสี ย เพื#อให้จิตวิญญาณของเขารอดในวันของพระเยซูเจ้า”

กล่าวอีกนัยหนึ#งเปาโลได้มอบชายผูท้ าํ ผิดศีลธรรมคนนี3ให้แก่พญามารแล้วเพื#อที#วา่ มันจะทําลาย
เนื3อหนังของเขาเสี ย นี#ไม่ได้หมายถึงการลงโทษแต่หมายถึงการไถ่มากกว่า
เปาโลตระหนักดีถึงเรื# องผลกระทบในแง่ลบที#การผิดศีลธรรมแบบวิปริ ตมีต่อร่ างกาย
ท่านจึงมอบชายคนนี3ไว้ให้ซาตานทําลายร่ างกายของเขา (อาจทําให้เขาเป็ นโรค) เพือ# ที#วา่ ใน
ระยะยาวจิตวิญญาณของเขาจะได้รับความรอด นี#อาจสื# อด้วยว่าชายคนนี3ไม่ได้รอดเลยตั3งแต่แรก
ถึงแม้วา่ เขาร่ วมสามัคคีธรรมกับคริ สตจักรก็ตาม วลีสุดท้ายที#วา่ จิตวิญญาณของเขารอดในวัน
ของพระเยซูเจ้าอาจหมายถึงการไม่ตอ้ งเจอกับพระพิโรธขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในวันพิพากษา
ไม่วา่ จะอย่างไร เปาโลก็แนะนําคริ สตจักรให้จดั การกับปัญหานี3เดีgยวนี3และไม่ปล่อยมันผ่านไป
เฉยๆ
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การทีท่านอวดอ้างนั1นไม่ ดีเลย ท่ านไม่ รู้ หรือว่ าเชื1อขนมเพียงนิดเดียวย่ อม

ทําให้ แป้ งดิบฟูท1งั ก้อน 7 ดังนั1นจงชําระเชื1อเก่าเสียเพือ ท่านจะได้ เป็ นแป้ งดิบก้ อนใหม่ เหมือน
ขนมปังไร้ เชื1อ เพราะพระคริสต์ ผู้ทรงเป็ นปัสกาของเรา ได้ ถูกฆ่าบูชาเพือ เราเสียแล้ว
ปั ญหานี3ถูกทําให้เลวร้ายมากยิง# ขึ3นเพราะทัศนคติของคริ สตจักรที#มีต่อการผิดศีลธรรม
อย่างหน้าไม่อายนี3 คําที#แปลว่า อวดอ้าง (เคาเคมา) มีความหมายว่า ‘โอ้อวด’ เราไม่ทราบชัดเจน
ว่าพวกเขากําลังโอ้อวดเรื# องอะไรอยูเ่ กี#ยวกับปัญหาที#เกิดขึ3น อย่างไรก็ตาม แทนที#จะมีใจกังวล
และมุ่งมัน# ที#จะจัดการกับปัญหา พวกเขากลับเย่อหยิง# ด้วยเรื# องเลวทรามทั3งหมด เปาโลจึงยก
สุ ภาษิตหนึ#งมาซึ#งท่านใช้ที#อื#นด้วย (กาลาเทีย 5:9) “ท่านไม่รู้หรื อว่าเชื3อขนมเพียงนิดเดียวย่อม
ทําให้แป้ งดิบฟูท3 งั ก้อน” ภาพเปรี ยบนี3หมายถึงยีสต์ที#ทาํ ให้แป้ งดิบฟู ก๊าซที#ถูกปล่อยออกมาจาก
ยีสต์น3 ีจะซึมซาบไปทัว# แป้ งดิบทั3งก้อนจนทําให้มนั ฟูข3 ึนมา ตลอดพระคัมภีร์ท3 งั เล่ม เชื3อเป็ นภาพ
เปรี ยบถึงความบาป เปาโลต้องการจะบอกว่าเชื3อแห่งความบาปจะแทรกซึมไปทัว# ทั3งคริ สตจักร
หากถูกปล่อยทิ3งไว้
ด้วยเหตุน3 ีเปาโลจึงกําชับคริ สตจักรที#โคริ นธ์ให้ “ชําระเชื3อเก่าเสี ยเพื#อท่านจะได้เป็ นแป้ ง
ดิบก้อนใหม่เหมือนขนมปังไร้เชื3อ” คําที#แปลว่า ชําระ (เอ็คคาไธโร) มีความหมายเพิ#มเติมว่า

‘ทําให้สะอาดโดยการเอาออกไป’ ความหมายก็คือ การเอาเชื3อแห่งความบาปออกไปจาก
ท่ามกลางพวกเขาเพื#อที#วา่ พวกเขาจะได้เป็ นแป้ งดิบก้อนใหม่ที#ไร้เชื3อ เราเห็นได้ชดั ถึงการนําข้อ
นี3ไปประยุกต์ใช้ คริ สตจักรแห่ งนี3ถูกกําชับให้กาํ จัดคนบาปที#ไม่รู้จกั อายผูน้ 3 ีออกไปเสี ย นี#ไม่ได้
เกี#ยวกับการเอาคนบาปออกไปจากคริ สตจักรแต่หมายถึงการกําจัดท่าทีที#ไร้ยางอายและไม่ยอม
กลับใจออกไปมากกว่า นัน# เป็ นการละเมิดกฎแห่งความชอบธรรมและศีลธรรมอย่างเปิ ดเผย
ด้วยว่าท่านทราบชัดเจนถึงผูเ้ ชื#อชาวยิวในคริ สตจักรแห่งนี3 เปาโลจึงใช้ภาพประกอบของ
ธรรมเนียมของชาวยิวที#รู้จกั กันดีคือ พิธีปัสกา นอกจากนี3ท่านยังเสริ มเรื# องความเกี#ยวข้องกันอัน
โดดเด่นระหว่างองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรากับพิธีปัสกาด้วย ในพิธีปัสกาพวกยิวถูกสั#งให้รับ
ประทานขนมปังไร้เชื3อซึ#งเป็ นภาพของความไม่มีบาปของลูกแกะในพิธีปัสกา ดังนั3นเปาโลจึงชี3
ให้เห็นว่าพระคริ สต์ทรงเป็ นปัสกาของเรา เราอยูใ่ นพระคริ สต์และพระองค์ทรงสถิตอยูใ่ นเรา
พระองค์ทรงถูกฆ่าถวายบูชาเพื#อเราในความบริ สุทธิ?แห่งความไร้บาปของพระองค์ การทําบาป
อย่างโจ่งแจ้งท่ามกลางคริ สตจักรคือการฝ่ าฝื นอุปนิสัยที#บริ สุทธิ?แห่งพระกายของพระคริ สต์
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เปาโลใช้ภาพเปรี ยบเรื# องปัสกาต่อไปและสั#งให้คริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์

ถือปัสกานั1น มิใช่ ด้วยเชื1อเก่าหรือด้ วยเชื1อของความชัวช้ าเลวทราม แต่ ด้วยขนมปังไร้ เชื1อคือ
ความจริงใจและความจริง ถึงแม้วา่ อัครสาวกเปาโลกําลังใช้ภาพเปรี ยบเรื# องปัสกากับคริ สตจักร
แต่ท่านก็เรี ยกพิธีศีลระลึกว่าเป็ นปัสกาเช่นกัน ปัญหาเรื# องเชื3อเก่าแห่งความบาปก็มากเกิน
พอแล้ว
ที#คริ สตจักรเมืองโคริ นธ์ยงั มีปัญหาเรื# องเชื3อของความชัว# ช้าเลวทรามด้วย ซึ# งอาจหมายถึง
ความแตกแยกและการแบ่งพรรคแบ่งพวกในคริ สตจักรที#นน#ั นอกเหนือจากนั3น คราวนี3มีเรื# อง
ความชัว# ช้าของการผิดศีลธรรมแบบหน้าไม่อายและไม่ยอมกลับใจในคริ สตจักรด้วย ดังนั3น
เปาโลจึงกําชับให้พวกเขาเดินหน้าต่อไป “ด้วยขนมปังไร้เชื3อคือความจริ งใจและความจริ ง” คําที#
แปลว่า ความจริงใจ (เฮะอิ ลิคริ เนะเอีย) มีความหมายว่า ‘ความบริ สุทธิ?’ เป็ นความจริ งที#พระเจ้า
ทรงเรี ยกเรามาสู่ ความบริ สุทธิ? บางครั3งเราก็ตอ้ งกําจัดความไม่บริ สุทธิ?ออกไปจากท่ามกลางเรา

(บางคนเสนอแนะว่าเปาโลใช้ภาพเปรี ยบเรื# องพิธีปัสกาเพราะว่าอาจเป็ นช่วงนั3นของปี ที#มีพิธีน3 ี
พอดีและสมาชิกคริ สตจักรที#เป็ นชาวยิวน่าจะเข้าใจเป็ นอย่างดี)
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ข้ าพเจ้ าได้ เขียนจดหมายถึงท่ านว่า อย่ าคบกับคนทีล ่วงประเวณี เห็นได้

ชัดว่าก่อนหน้านั3นเปาโลได้เขียนจดหมายฉบับหนึ#งถึงพวกเขา ซึ#งเป็ นจดหมายที#ไม่ได้รับการ
ดลใจโดยพูดถึงปั ญหาเดียวกันนี3 จากนั3นท่านบอกพวกเขาว่า “อย่าคบกับคนที#ล่วงประเวณี ” คําที#
แปลว่า คบ (ซูนานามิกนูมิ) มีความหมายว่า ‘คบหาสมาคมหรื อมีสามัคคีธรรมใกล้ชิดกับ’ เห็น
ได้ชดั ว่านี#คือหลักการเรื# องการแยกออก มันเป็ นการประยุกต์ใช้ สดุดี 1:1 ของพระคัมภีร์ใหม่
1 คร 5:10

แต่ ซึงท่านจะคบคนชาวโลกนีท1 เี ป็ นคนล่วงประเวณี คนโลภ คนฉ้ อโกง

หรือคนถือรู ปเคารพ ข้ าพเจ้ ามิได้ ห้ามเสี ยทีเดียวเพราะว่ าถ้ าห้ ามอย่ างนั1นแล้ว ท่ านก็ต้องออกไป
เสี ยจากโลกนี1 เปาโลกล่าวต่อไปว่าคําสั#งของท่านไม่ได้หมายรวมถึงคนทุกคน ความบาปนี3มีอยู่
ทุกหนทุกแห่ง ท่านพุ่งความสนใจไปที#คริ สตจักร ถึงแม้วา่ มีคนล่วงประเวณี คนโลภ คนฉ้อโกง
หรื อคนถือรู ปเคารพอยูเ่ ยอะแยะไปหมดในโลก แต่ท่านก็ไม่ได้หา้ มเรายุง่ เกี#ยวกับคนเหล่านั3น
“เพราะว่าถ้าห้ามอย่างนั3นแล้ว ท่านก็ตอ้ งออกไปเสี ยจากโลกนี3” ท่านไม่ได้กาํ ลังเสนอแนะให้
พวกเขาแยกตัวออกจากโลกซึ#งหมายถึงการเป็ นฤาษีอยูใ่ นป่ าหรื อการแยกตัวอยูส่ นั โดษ ท่าน
ต้องการบอกว่าคนของพระเจ้าไม่ควรทนต่อความบาปที#เกิดขึ3นอย่างโจ่งแจ้งในคริ สตจักร โลก
นั3นเลวร้ายมากพอแล้ว เราไม่สามารถแยกตัวเราออกจากโลกได้ท3 งั หมดแต่เราสามารถแยกตัวคน
บาปที#ไม่ยอมกลับใจออกไปจากคริ สตจักรได้
1 คร 5:11

แต่ บัดนีข1 ้ าพเจ้ าเขียนบอกท่ าน (ซึ#งแตกต่างจากจดหมายฉบับก่อนหน้า

นั3นที#หายสาบสูญไปแล้ว) ว่าถ้ าผู้ใดได้ ชือว่าเป็ นพีน ้ องแล้ว แต่ ยงั ล่วงประเวณี เป็ นคนโลภ เป็ น
คนถือรู ปเคารพ เป็ นคนปากร้ าย เป็ นคนขีเ1 มา หรือเป็ นคนฉ้ อโกง อย่าคบกับคนอย่ างนั1นแม้ จะ
กินด้ วยกันก็อย่ าเลย ท่านยังพุง่ เป้ าไปที#ความบาปในคริ สตจักรต่อไป ถึงแม้วา่ ท่านเขียนจดหมาย
ฝากฉบับนี3มาเพราะเหตุความบาปของคนๆนั3นที#ถกู บรรยายถึงในตอนต้นของบทนี3 แต่ท่านก็พดู
ถึงความบาปหกด้านด้วยกัน

ความบาปแรกคือ (1) การล่วงประเวณี ซึ#งเป็ นความบาปที#ถกู พูดถึงไปบ้างแล้ว คําที#แปล
เช่นนั3น (พอรนอส) ถึงแม้ในความหมายที#เฉพาะเจาะจงมากกว่าหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
แต่งงาน แต่มนั ก็หมายถึงการผิดศีลธรรมทางเพศในรู ปแบบใดๆก็ตามด้วย จากนั3นท่านก็พดู ถึง
คนที# (2) โลภ คําที#แปลเช่นนั3น (พเละออเน็คเทส) หมายถึงคนที#รักและแสวงหาเงินเพิม# ขึ3น มัน
หมายถึงความเห็นแก่เงินและความโลภโมโทสัน น่าสนใจที#คาํ ๆนี3มาเคียงคู่กบั การล่วงประเวณี
จากนั3นท่านก็พดู ถึงคนที#เป็ น (3) คนถือรู ปเคารพ คําที#แปลเช่นนั3น (เอะอิ โดลอลาเทรส) ใน
ความหมายแบบตรงไปตรงมาที#สุดหมายถึงการบูชาพระเทียมเท็จ ในความหมายรองลงมาหมาย
ถึงพวกคริ สเตียนแต่ปากที#ไปร่ วมเทศกาลเลี3ยงของคนนอกศาสนาและรับประทานอาหารที#เซ่น
ไหว้รูปเคารพแล้ว คํานี3ยงั หมายถึงคนที#ไขว่คว้าหาแต่เงินด้วย ซึ#งไม่ต่างจากคนโลภ
จากนั3นท่านพูดถึง (4) คนปากร้ าย คําที#แปลเช่นนั3น (ลอยดอรอส) หมายถึงคนที#ใช้ปาก
ในการกล่าวคําประทุษร้าย โดยเฉพาะในการด่าว่าคนอื#น แพร่ คาํ นินทา หรื อหว่านความแตกร้าว
นอกจากนี3คือ (5) คนขีเ1 มา ความหมายก็ชดั เจนในตัวอยูแ่ ล้ว สุ ดท้ายท่านพูดถึง (6) คนฉ้ อโกง คํา
ที#แปลเช่นนั3น (ฮารพักซ์ ) หมายถึงการปล้นคนอื#น ในบริ บทนี3ความหมายน่าจะเป็ นการใช้
เล่ห์เหลี#ยมหรื อกลอุบายในการต้มตุ๋นคนอื#น ความหมายง่ายๆก็คือความไม่ซื#อสัตย์นน#ั เอง
ทั3งหมดนี3เป็ นสถานการณ์ที#อาจเกิดขึ3นได้ในคริ สตจักรซึ#งเปาโลเตือนให้ระวัง คําแนะนํา
ของท่านไม่มีอะไรซับซ้อน: อย่าคบกับคนอย่างนั1นแม้ จะกินด้ วยกันก็อย่ าเลย คําที#แปลว่า กิน
ด้ วยกัน (ซูเนสธิ โอ) มีความหมายว่า ‘รับประทานอาหารด้วยกัน’ ความหมายก็คือ การไม่
ร่ วมสามัคคีธรรมกับพวกคริ สเตียนแต่ปากที#ยงั มีพฤติกรรมที#ชว#ั ร้ายเหล่านั3น ถึงแม้วา่ บางคน
พยายามที#จะประยุกต์ใช้เรื# องนี3กบั การปฏิเสธไม่ให้บางคนร่ วมพิธีศีลระลึก แต่ความหมายน่าจะ
เป็ นการแยกตัวออกจากความบาปเหล่านั3นมากกว่า เหตุผลก็ชดั เจน: (1) หลีกเลี#ยงการมี
ปฏิสัมพันธ์เกรงว่าคนอื#นจะได้รับอิทธิพลจากความบาปเหล่านั3นไปด้วย; (2) ทําให้คนที#กระทํา
ผิดทราบชัดเจนว่าคริ สตจักรไม่เห็นดีดว้ ยกับพฤติกรรมของเขาและคริ สตจักรได้ตาํ หนิเขา (3)
และหวังว่าเขาจะโดนฟ้ องใจจนกลับใจใหม่

1 คร 5:12

ไม่ ใช่ หน้ าทีข องข้ าพเจ้ าทีจ ะไปตัดสินลงโทษคนภายนอก ท่านจะต้ อง

ตัดสินลงโทษคนภายในมิใช่ หรือ ประเด็นของท่านก็ชดั เจน ท่านไม่ได้และจะไม่ตดั สิ นคนเหล่า
นั3นที#ไม่ได้อยูใ่ นคริ สตจักร นัน# คือ ชาวโลก แต่พวกเขาควรตัดสิ นลงโทษคนภายใน นี#คือ
ประเด็นหลักของทั3งบทนี3
1 คร 5:13

ส่ วนคนภายนอกนั1นพระเจ้ าจะทรงตัดสิ นลงโทษ พระเจ้าจะทรงพิพากษา

ชาวโลก น่าสนใจที#รูปกาลของคําที#แปลว่า ตัดสิ นลงโทษ คือ อนาคตกาล เหตุฉะนั1นจงกําจัดคน
ชัวช้ านั1นออกจากพวกท่านเสียเถิด ข้อนี3สื#อชัดเจนว่าคริ สตจักรควรจัดการกับความบาปของคนที#
อยูใ่ นคริ สตจักร ความหมายนี3ชดั เจนใน 11:31 พระเจ้าจะทรงจัดการกับชาวโลกเอง ส่ วนเรา
มีหน้าที#จดั การกับความบาปที#อยูท่ ่ามกลางเรา จากข้อก่อนหน้า “แม้จะกินด้วยกันก็อย่าเลย” เรา
ได้เห็นถึงการกีดกันคนบาปออกไป การลงวินยั คริ สตจักรแบบเป็ นทางการก็เป็ นอีกทางเลือก
หนึ#ง
*****
ภาพรวมของ 1 โครินธ์ 6: อัครสาวกเปาโลจัดการกับปั ญหาอืนๆในคริ สตจักรทีเมืองโค
ริ นธ์ ต่อไป ในบทนีท ่ านพูดถึงการทีคนในคริ สตจักรฟ้ องร้ องกัน จากนันท่ านก็เตือนเกียวกับ
ความบาปทัวๆไปและผลกระทบของมันที มีต่อมรดกของเราในสวรรค์ ท่ านพูดถึงเรื องอาหาร,
การล่ วงประเวณี และการที ร่างกายของเราเป็ นวิหารของพระวิญญาณบริ สุทธิ4 ด้วย
1 คร 6:1

เปาโลขึ3นต้นบทนี3ดว้ ยคําถามที#ไม่ได้ตอ้ งการคําตอบ ในพวกท่านมีผู้ใด

หรือ ถ้ าเป็ นความกับคนอืน จะอาจไปว่ าความกันต่ อหน้ าคนอธรรม และไม่ ไปว่ าต่ อหน้ าวิสุทธิ
ชน น่าเศร้าที#ส#ิ งที#ท่านพูดกําลังเกิดขึ3นในคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์พอดี พี#นอ้ งคริ สเตียนในคริ สต
จักรที#นน#ั มีเรื# องบาดหมางกันและนําเรื# องไปขึ3นโรงขึ3นศาลของชาวโลกและฟ้ องร้องกัน เราเห็น
ถึงความไม่พอใจของเปาโลอย่างชัดเจน นอกจากนี3คาํ สั#งของท่านในเรื# องนี3กช็ ดั เจนอีกด้วย พี#
น้องในคริ สตจักรควรหาทางแก้ไขคดีความผ่านทางคริ สตจักร แทนที#จะเอาเรื# องเสี ยๆของตนไป
ประจานในศาลของชาวโลก พวกเขาควรหาคนกลางจากในคริ สตจักรมาตัดสิ นคดีความ

1 คร 6:2

ท่านถามพวกเขาอีกคําถาม ท่ านไม่ รู้ หรือว่ าวิสุทธิชนจะพิพากษาโลก คํา

ที#แปลว่า วิสุทธิชน คือคําเหมือนที#ใช้เรี ยกคนของพระเจ้า คือ คนที#ได้รับความรอดแล้ว ท่านอาจ
หมายถึงยุคพันปี ที#คนเหล่านั3นที#รับใช้พระเยซูคริ สต์อย่างสัตย์ซื#อในตอนนีจ ะได้ปกครองและ
ครอบครองร่ วมกับพระองค์เมือถึงตอนนัน เราจะมีส่วนเกี#ยวข้องในการพิพากษาและตัดสิ นคดี
ความด้วยในวันนั3น และถ้ าพวกท่ านจะพิพากษาโลก ท่านไม่ สมควรจะพิพากษาความเรืองเล็ก
น้ อยทีส ุ ดหรือ หลักเหตุผลของท่านก็เรี ยบง่าย ถ้าเราในฐานะคนของพระเจ้าจะนัง# ลงพิพากษา
เรื# องใหญ่ๆในวันนัน แล้วเราไม่เหมาะที#จะจัดการกับปัญหาเล็กๆที#ทาํ ให้สมาชิกบางคนกําลังขัด
แย้งกันอยูใ่ นตอนนีห รื อ
1 คร 6:3

เปาโลถามต่อไปว่า ท่านไม่ รู้ หรือว่ า เราจะต้ องพิพากษาพวกทูตสวรรค์

ถึงแม้วา่ ท่านกําลังพูดถึงพีน# อ้ งที#ขดั แย้งกันจนถึงกับต้องขึ3นโรงขึ3นศาล แต่เปาโลก็แสดงให้เรา
เห็นบทบาทของคนของพระเจ้าหลังจากที#พระคริ สต์เสด็จกลับมาด้วย ผูร้ ับใช้ที#สตั ย์ซื#อของพระ
คริ สต์จะไม่เพียงนัง# ลงพิพากษาคดีความของมนุษย์เมือถึงตอนนันเท่านั3น แต่บางคนจะมีหน้าที#
ในการพิพากษาพวกทูตสวรรค์ดว้ ย นัน# เป็ นเรื# องที#น่าสนใจยิง# ในด้านหนึ#งมันบ่งบอกว่าแม้แต่
พวกทูตสวรรค์กม็ ีความแตกต่างกัน แต่ที#เป็ นไปได้มากกว่าก็คือว่า หมายถึงการพิพากษาพวกทูต
สวรรค์ทีกบฏในวันนั3น ประโยคสุ ดท้ายของข้อนี3ค่อนข้างคลุมเครื อ คือ ไม่บอกหมด ถ้ าเช่ นนั1น
จะยิง เป็ นการสมควรสั กเท่ าใดทีเ ราจะพิพากษาตัดสิ นความเรืองของชีวติ นี1 แทนที#จะเอาเรื# องที#
ขัดแย้งกันไปขึ3นศาล พี#นอ้ งภายในคริ สตจักรควรแก้ไขปัญหาผ่านทางคริ สตจักรมากกว่า
1 คร 6:4

ฉะนั1นถ้ าพวกท่ านเป็ นความกันเรืองชีวติ นี1 จงตั1งคนทีค ริสตจักรนับถือ

น้ อยทีส ุ ดให้ ตัดสิน ด้วยเหตุน3 ีถา้ มีคดีความให้ตอ้ งตัดสิ นอันเป็ นความขัดแย้งกันระหว่างพีน# อ้ ง
ภายในคริ สตจักร “จงตั3งคนที#คริ สตจักรนับถือน้อยที#สุดให้ตดั สิ น” สิ# งที#เปาโลต้องการจะสื# อก็
คือว่า ในสถานการณ์ดงั กล่าว ใครสักคนที#ไม่ได้อยูใ่ นตําแหน่งผูน้ าํ ของคริ สตจักรควรถูกแต่งตั3ง
ให้เป็ นคนกลางเพื#อตัดสิ นคดีความ ดูเหมือนว่าเปาโลพยายามที#จะแบ่งเบาภาระของศิษยาภิบาล
จากหน้าที#อนั หนักหนานี3 ท่านไม่ได้แนะนําว่าอย่าไปรบกวนศิษยาภิบาล แต่แนะนําว่าศิษยาภิ

บาลจะได้เป็ นศิษยาภิบาลของทั3งสองฝ่ ายต่อไปได้หลังจากมีการตัดสิ นคดีความแล้ว นอกจากนี3
เห็นได้ชดั ว่าคริ สตจักรจะมีส่วนในการตัดสิ นคดีแพ่งเท่านั3นและไม่ใช่คดีอาญาด้วย
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ดังนั3น อัครสาวกเปาโลจึงทําให้พวกเขาละอายใจ ข้ าพเจ้ ากล่าวดังนีก1 เ็ พือ

ให้ ท่านละอายใจ ท่านต่อด้วยคําถามที#ไม่ตอ้ งการคําตอบ ในพวกท่านไม่ มสี ั กคนหนึงหรือทีม สี ติ
ปัญญาสามารถชําระความระหว่างพีน ้ อง คําตอบนั3นชัดเจนอยูแ่ ล้ว แน่นอนที#ตอ้ งมีสักคนในค
ริ สตจักรอยูแ่ ล้วที#สามารถเป็ นคนกลางเพือ# ตัดสิ นคดีความที#เป็ นเรื# องขัดแย้งระหว่างพีน# อ้ งได้
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ดูเหมือนว่าเปาโลถึงกับถอนใจด้วยความผิดหวัง แต่ พนี ้ องกับพีน ้ องต้ อง

ไปว่ าความกันต่ อหน้ าคนทีไ ม่ เชืออย่างนั1นหรือ ปัญหาที#ใหญ่กว่าก็คือพี#นอ้ งในคริ สตจักรท้ อง
ถินไปขึ3นศาลของชาวโลกเพื#อขอให้ตดั สิ นคดีความของตน การที#คริ สเตียนจะไปขึ3นโรงขึ3นศาล
ของชาวโลกเพื#อตัดสิ นคดีความเป็ นวิธีปฏิบตั ิที#ตรงตามพระคัมภีร์หรื อไม่น3 นั ไม่ใช่ประเด็นตรง
นี3 จุดสนใจตรงนี3อยูใ่ นบริ บทของคริ สตจักรท้องถิ#นแห่งหนึ#ง ในการที#จะฟ้ องร้องกันนั3น เราควร
แสวงหาสติปัญญาของพระเจ้าและยอมความกันเพือ# เห็นแก่คาํ พยานของคริ สเตียนมากกว่า
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ในบริ บทนั3น เปาโลตําหนิพี#นอ้ งที#เมืองโคริ นธ์ เหตุฉะนั1นเพราะพวก

ท่ านไปเป็ นความกัน บัดนีท1 ่ านก็ตกจากระดับทีค วรแล้ว เมื#อพิจารณาถึงชีวติ คริ สเตียน คําพยาน
ของเราในเรื# องพระคริ สต์กต็ กอยูใ่ นอันตราย ตามที#พระเยซูทรงสอนไว้ในลูกา 6:29 “ผูใ้ ดตบ
แก้มของท่านข้างหนึ#ง จงหันอีกข้างหนึ#งให้เขาด้วย และผูใ้ ดริ บเอาเสื3 อคลุมของท่านไป ถ้าเขาจะ
เอาเสื3 อด้วยก็อย่าหวงห้าม” ดังนั3นเปาโลจึงเตือนสติพวกเขาว่า ทําไมท่ านจึงไม่ ทนต่ อการร้ ายซึง
เขาทําแก่ท่าน ทําไมท่ านจึงไม่ ยอมถูกโกง เราเริ# มเข้าใจว่าพวกเขาฟ้ องร้องกันด้วยเรื# องอะไรจาก
คําว่า ถูกโกง เห็นได้ชดั ว่าพี#นอ้ งท่านหนึ#งได้ฟ้องร้องพี#นอ้ งอีกท่านหนึ#งเพราะเขาถูกอีกฝ่ ายโกง
ช่างเป็ นการทําลายคําพยานของพระคริ สต์ในการเอาเรื# องขัดแย้งดังกล่าวไปขึ3นศาลของชาวโลก
จะเป็ นการดีกว่าเยอะหากพวกเขาหาคนกลางมาตัดสิ นคดีความระหว่างพวกเขาภายในคริ สตจักร
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แต่ ท่านเองกลับทําร้ ายกัน และโกงกันในระหว่ างพวกพีน ้ องของท่ านเอง

เปาโลสรุ ปเนื3อหาส่ วนนี3โดยกล่าวว่าพวกเขาทําผิดในการจัดการกับข้อพิพาทอย่างนี3 อันที#จริ ง

แล้วคนที#ฟ้องร้องกันก็ได้โกงคริ สตจักรโดยการทําให้คาํ พยานของคริ สตจักรเสี ยหาย แทนที#จะ
จัดการกับปั ญหากันเองผ่านทางคริ สตจักร พวกเขากลับเอาเรื# องไม่ดีไปประจานให้ชาวโลกได้
รับรู ้
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ท่ านไม่ รู้ หรือว่ าคนอธรรมจะไม่ ได้ รับอาณาจักรของพระเจ้ าเป็ นมรดก

อย่ าหลงเลย คนล่วงประเวณี คนถือรู ปเคารพ คนผิดผัวเมียเขา คนนิสัยเหมือนผู้หญิงหรือคนที
เป็ นกะเทย
ขณะที#อคั รสาวกเปาโลได้พดู ถึงความบาปร้ายแรงหลายประการในคริ สตจักรที#เมืองโค
ริ นธ์ไปแล้ว ท่านจึงหยุดพักสักครู่ เพื#อให้คาํ เตือนสติแก่พวกเขา “ท่านไม่รู้หรื อว่าคนอธรรมจะ
ไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็ นมรดก” วลีที#วา่ “ท่านไม่รู้หรื อว่า” อยูใ่ นรู ปกาลสมบูรณ์ มัน
จึงมีความหมายว่า ‘ท่านยังไม่รู้อีกหรื อว่า’ ซึ#งบอกเป็ นนัยว่าผูอ้ ่านของท่านรู ้วา่ ท่านกําลังจะพูด
ถึงเรื# องอะไร แต่ท่านก็อยากเตือนความจําของพวกเขาอยูด่ ี
นี#ไม่ได้หมายความว่า (1) คนอธรรมจะรอดไม่ได้ หรื อ (2) คนอธรรมอาจสู ญเสี ยความ
รอดของตนไปได้ ความคิดทั3งสองแบบไม่สอดคล้องกับหลักศาสนศาสตร์ของพระคัมภีร์ใหม่
เปาโลต้องการจะบอกว่าคริ สเตียนที#เป็ นคนอธรรมอาจสู ญเสี ยมรดกของตนในสวรรค์ได้
พระคัมภีร์กล่าวชัดเจนว่ามีบาํ เหน็จหลายประการในสวรรค์ที#เราจะได้นอกจากความ
รอดแล้ว บําเหน็จเหล่านี3รวมกันเป็ นสิ# งที#เรี ยกว่ามรดกของเราในฐานะที#เป็ นบุตรของพระเจ้า ยก
ตัวอย่างเช่น มีมงกุฎหลายแบบที#ถูกเอ่ยถึงในพระคัมภีร์ใหม่ มีหลายตําแหน่งในการปกครอง
และครอบครองร่ วมกับพระคริ สต์ในอาณาจักรของพระองค์ที#จะมาถึง มีคฤหาสน์และบําเหน็จ
อื#นๆอีกซึ#งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราตรัสไว้ในวิวรณ์ 2-3 สิ# งต่างๆเหล่านี3รวมกันเป็ นส่ วนหนึ#ง
ของมรดกของเราในสวรรค์
สิ# งที#เปาโลต้องการจะบอกก็คือว่า ความอธรรมในชีวติ ของคนของพระเจ้าอาจขัดขวางมิ
ให้เขาได้รับมรดกดังกล่าวในสวรรค์ คําที#แปลว่า ได้ รับ...เป็ นมรดก (คเลรอนอเมะโอ) มีความ
หมายเพิ#มเติมว่า ‘รับมรดก’ นี#น่าจะใช่ความหมายของวลีตรงนี3 ความจริ งขั3นพื3นฐานก็คือว่า

ความบาปในชีวติ ของคริ สเตียนจะไม่ทาํ ให้เขาต้องสู ญเสี ยความรอดไป แต่มนั อาจทําให้เขาเสี ย
มรดกส่ วนหนึ#งหรื อทั3งหมดของตนในสวรรค์ไป
เกรงว่าจะมีคนสงสัยว่าเปาโลกําลังพูดถึงความบาปแบบไหนอยู่ ท่านจึงเตือนให้ระวัง
การถูกหลอกโดยความไม่ชอบธรรมหลากหลายรู ปแบบซึ#งอาจทําให้เราสู ญเสี ยมรดกของเราไป
ได้ กลุ่มแรกดูเหมือนจะเป็ นการผิดศีลธรรมทางเพศโดยอาจยกเว้นอยูอ่ นั หนึ#ง เปาโลกล่าวถึงอัน
แรก: (1) คนล่วงประเวณี คําที#แปลเช่นนั3น (พอรนอส) ในความหมายที#เฉพาะเจาะจงมากกว่า
หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน นี#น่าจะใช่ความหมายตรงนี3เพราะว่าเปาโลเอ่ยต่อไปถึง
การผิดศีลธรรมแบบอื#นๆอีกซึ#งบางครั3งก็เรี ยกรวมๆได้วา่ เป็ นการล่วงประเวณี
การอธรรมแบบที#สองคือ (2) คนถือรู ปเคารพ ถึงแม้วา่ นี#จะหมายถึงการบูชาพระเท็จ แต่
ความหมายในเชิงเปรี ยบเทียบก็มกั หมายถึงคนที#ยอมให้อะไรก็ตามมาขวางกั3นระหว่างเขากับ
พระเจ้า เห็นได้ชดั ว่าบริ บทใกล้เคียงชี3ให้เห็นถึงการผิดศีลธรรมทางเพศ นี#ทาํ ให้เราตีความได้
สองแบบ (ก) เปาโลอาจกําลังหมายถึงคนที#ปรนนิบตั ิตณ
ั หาทางเพศของตัวเองและยอมให้มนั
เป็ นพระเจ้า (ข) ท่านอาจกําลังหมายถึงการขายบริ การทางเพศในวิหารที#เมืองโคริ นธ์ซ# ึงผูค้ นบูชา
รู ปเคารพของพระต่างประเทศโดยมีการขายบริ การทางเพศเพือ# ประกอบพิธีกรรมอันตํ#าทราม
การอธรรมแบบที#สามคือ (3) คนผิดผัวเมียเขา นี#น่าจะหมายถึงคนที#ไม่ซื#อสัตย์ต่อคํา
ปฏิญาณในพิธีสมรสของตน
อันดับที#สี#คือ (4) คนนิสัยเหมือนผู้หญิง คําที#แปลเช่นนั3น (มาลาคอส) มีความหมายโดย
ทัว# ไปว่าชายรักชาย ถ้าจะให้เฉพาะเจาะจงมากยิง# ขึ3นก็หมายถึงพวกผูช้ ายที#ชอบเด็กผูช้ าย น่าเศร้า
ที#ความบาปแบบหลังนี3ไม่ใช่เรื# องผิดปกติวสิ ัยเลยในประเทศกรี ซสมัยโบราณ
จากนั3นอัครสาวกเปาโลพูดถึง (5) คนทีเ ป็ นกะเทย คําที#แปลเช่นนั3น (อารเซะนอคอย
เทส) หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์กบั คนเพศเดียวกันหรื อการรักร่ วมเพศ ทั3งหมดที#วา่ มานี3เป็ นเรื# อง
น่าขยะแขยง แต่เห็นได้ชดั ว่าความบาปดังกล่าวก็แพร่ หลายในเมืองโคริ นธ์จริ งๆ บางคนก็กาํ ลัง
ทําความบาปเหล่านี3อยูใ่ นคริ สตจักร
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คนขโมย คนโลภ คนขีเ1 มา คนปากร้ าย คนฉ้ อโกง จะไม่ได้ รับอาณาจักร

ของพระเจ้ าเป็ นมรดก เปาโลกล่าวถึงความอธรรมต่อไปโดยรวมถึง (6) คนขโมย คําที#แปลเช่น
นั3น (เคลพเทส) ไม่ได้หมายถึงการงัดแงะหรื อการปล้นจี3แต่หมายถึงการยักยอกหรื อการลักเล็ก
ขโมยน้อยมากกว่า ความไม่ซื#อสัตย์ดงั กล่าวได้เกิดขึ3นท่ามกลางพวกคริ สเตียนอย่างแน่นอน ใน
การทําเรื# องดังกล่าวพวกเขาจึงเสี# ยงที#จะสู ญเสี ยมรดกของตนในอาณาจักรที#จะมาถึง ความบาป
อันต่อมาคือ (7) คนโลภ คําที#แปลเช่นนั3น (พเละออเน็คเทส) หมายถึงการมีตณ
ั หาในสิ# งต่างๆ
หรื อความอยากได้มากขึ3นเรื# อยๆ มันเป็ นนามธรรมมากกว่าความบาปอื#นๆที#ถูกเอ่ยถึงมาแล้ว
และเกี#ยวข้องกับจิตวิญญาณของคนๆหนึ#ง น่าสังเกตว่าความบาปนี3ถูกเอ่ยถึงพร้อมกับการผิดศีล
ธรรมอื#นๆที#น่าสะอิดสะเอียน แต่นน#ั ไม่ได้ทาํ ให้ความบาปนี3ดอ้ ยกว่าแต่อย่างใด แทนที#จะเป็ น
เช่นนั3นมันสื# อว่าการมีใจโลภนั3นเลวร้ายพอๆกับการผิดศีลธรรมที#ถูกเอ่ยถึงด้านบน
ความบาปที#แปดคือ (8) คนขีเ1 มา คําที#แปลเช่นนั3น (เมะธูซอส) ไม่จาํ เป็ นต้องหมายถึงคน
ที#ติดเหล้าถึงแม้วา่ นัน# เป็ นความหมายที#ถูกรวมเข้าไว้ในคํานี3ดว้ ย แต่น่าจะหมายถึงคนที#เปิ ด
โอกาสให้ตวั เองดื#มจนเมา ซึ#งก็คือการดื#มเพื#อเข้าสังคมนัน# เอง จากนั3นเปาโลพูดถึง (9) คนปาก
ร้ าย คําที#แปลเช่นนั3น (ลอยดอรอส) หมายถึงคนที#ใช้คาํ พูดทําร้ายผูอ้ ื#น ที#รวมอยูใ่ นคํานี3ดว้ ยคือ
การนินทา, การหว่านความแตกร้าว, การพูดจาหมิ#นประมาทสิ ทธิอาํ นาจ, การใช้คาํ พูดวิพากษ์
วิจารณ์คนอื#น, การพูดจาโอ้อวด หรื อคนปากเสี ย มันรวมถึงความบาปทั3งหลายที#เกิดจากการใช้
ลิ3น
สุ ดท้ายแล้ว (10) อัครสาวกเปาโลพูดถึง คนฉ้ อโกง คําที#แปลเช่นนั3น (ฮารพากซ์ ) หมาย
ถึงคนที#ปล้นคนอื#นโดยใช้วธิ ีใดวิธีหนึ#ง ความอธรรมทั3งสิ บนี3เป็ นสิ# งที#เราพบเจอเป็ นปกติ แต่ไม่
ว่าจะเป็ นความอธรรมแบบใด นั3นก็สามารถทําให้เราเสี ยมรดกในอาณาจักรของพระเจ้าที#จะมา
ถึงได้
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เปาโลกล่าวว่ามีพนี# อ้ งหลายคนในคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์เคยมีความผิด

ในเรื# องความบาปเหล่านี3มาก่อน อย่างไรก็ตาม พอพวกเขามาถึงพระคริ สต์แล้ว ท่านจึงเตือนใจ

พวกเขาว่า แต่ ก่อนมีบางคนในพวกท่ านเป็ นคนอย่ างนั1น แต่ ท่านได้ รับทรงชําระแล้ว และได้ ทรง
แยกตั1งท่านไว้ แล้ว แต่ พระวิญญาณแห่ งพระเจ้ าของเราได้ ทรงตั1งท่ านให้ เป็ นผู้ชอบธรรมใน
พระนามของพระเยซูเจ้ า ในการรับเชื#อพระคริ สต์พวกเขาจึงได้ชาํ ระเสื3 อผ้าของตนในพระโลหิ ต
ของพระเมษโปดกแล้ว ดู วิวรณ์ 1:5, 7:14 พวกเขาถูกแยกตังไว้ แล้ วและถูกทําให้ เป็ นผู้ชอบ
ธรรมแล้ ว ทั3งหมดนี3หมายถึงฐานะอันศักดิ?สิทธิ?ของเราในพระคริ สต์ เมื#อพระองค์ได้ทรงช่วยเรา
ให้รอด เราก็ถูกทําให้สะอาด บริ สุทธิ?และชอบธรรมแล้วในสายพระเนตรของพระเจ้าในพระ
คริ สต์ เปาโลกําลังพูดถึงการชําระให้สะอาด การแยกตั3งไว้และการทําให้ชอบธรรมในทาง
ตําแหน่งของเรา ทั3งหมดนี3เป็ นมาโดยพระนามของพระเยซูเจ้าและพระวิญญาณของพระองค์ ถึง
แม้จะไม่ได้บอกไว้แต่ขอ้ นี3กส็ ื# อชัดเจนว่าความบาปบางอย่างในความบาปทั3งสิ บประการนี3ยงั คง
แอบซ่อนอยูใ่ นคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์ เปาโลจึงเตือนพวกเขาเกี#ยวกับการสู ญเสี ยมรดกในสง่า
ราศีสาํ หรับคริ สเตียนหลายคนที#ยงั ยอมให้ความบาปเหล่านั3นเกิดขึ3นอยู่
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ข้ าพเจ้ าทําสิงสารพัดได้ แต่ ไม่ ใช่ ทุกสิ งทีจ ะทําได้ น1ันเป็ นประโยชน์

ข้ าพเจ้ าทําสิงสารพัดได้ แต่ ข้าพเจ้ าไม่ ยอมอยู่ใต้ อาํ นาจของสิ งใดเลย คราวนี3เปาโลเปลี#ยนไปพูด
ถึงอีกเรื# องแต่กเ็ ป็ นเรื# องที#เกี#ยวข้องกัน ที#เมืองโคริ นธ์มีวหิ ารต่างๆที#สร้างให้แก่เทพเจ้ากรี กหลาย
องค์ ในการบูชารู ปเคารพเหล่านี3มีการถวายอาหารเป็ นเครื# องบูชาหรื อเป็ นของถวายด้วย ส่ วน
อาหารที#เหลือจากการบูชาเทพเจ้าเหล่านี3กจ็ ะถูกวิหารนําไปขายในราคาที#ถูกลง วิหารเหล่านี3จึง
ทําหน้าที#เป็ นร้านพ่อค้าเนื3อด้วยนัน# เอง เนื3อสัตว์สวยๆในราคาย่อมเยาจึงมีวางจําหน่าย นอกจาก
นี3ตามวิหารเหล่านี3บางแห่งยังมีการขายบริ การทางเพศด้วยซึ#งเป็ นรู ปแบบหนึ#งของการบูชาพระ
ต่างประเทศ เรื# องพวกนี3เป็ นสิ# งที#ผคู ้ นยอมรับกันและไม่ผดิ กฎหมาย ดังนั3นคริ สเตียนใหม่ที#
เติบโตมาในสิ# งแวดล้อมดังกล่าวจึงอาจถูกล่อลวงอยูบ่ ่อยๆให้ทาํ ผิดในเรื# องเหล่านี3 ในบริ บทนี3
เองเปาโลจึงเสนอประเด็นหนึ#งขึ3นมา
“ข้าพเจ้าทําสิ# งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ# งที#จะทําได้น3 นั เป็ นประโยชน์” ถึงแม้ส#ิ งต่างๆที#ค
ริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์ทาํ จะไม่ผดิ กฎหมาย แต่มนั ก็ไม่เป็ นประโยชน์ คําที#แปลเช่นนั3น (ซุมเฟะ
โร) มีความหมายว่ามีขอ้ ดี มีประโยชน์หรื อเกิดผลดี คริ สเตียนที#เมืองโคริ นธ์อาจทําสิ# งเหล่านั3น

ได้โดยไม่ผดิ กฎหมาย นอกจากนี3เนื3อสัตว์บางอย่างที#ขายตามวิหารเหล่านั3นก็ไม่ใช่อาหารที#พวก
ยิวรับประทานได้ เปาโลอาจคิดถึงเรื# องนี3ดว้ ย เพราะว่าคริ สเตียนสมัยพระคัมภีร์ใหม่อยูใ่ ต้
พระคุณและไม่ได้อยูใ่ ต้พระบัญญัติ แม้แต่การทําเรื# องดังกล่าวก็ไม่ผดิ อย่างไรก็ตาม ข้อนี3น่าจะ
ใช่ความหมายแรกมากกว่า
ท่านกล่าวต่อไปว่า “ข้าพเจ้าทําสิ# งสารพัดได้ แต่ขา้ พเจ้าไม่ยอมอยูใ่ ต้อาํ นาจของสิ# งใด
เลย” ท่านเน้นยํ3าต่อไปว่าถึงแม้การทําสิ# งเหล่านั3นไม่ใช่เรื# องผิด แต่ท่านก็จะไม่ยอมให้ตวั เองต้อง
ตกอยูใ่ ต้อิทธิพลของสิ# งเหล่านั3น ในวัฒนธรรมสมัยใหม่ของเรานี3 มีหลายสิ# งที#ไม่ผดิ แต่กไ็ ม่ใช่
สิ# งที#เหมาะสมสําหรับคริ สเตียน เปาโลจึงบอกเป็ นนัยถึงการใช้เสรี ภาพของคริ สเตียนในทางที#
ผิดในสิ# งต่างๆเหล่านั3น
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ท่านกล่าวถึงเรื# องเดิมต่อไป อาหารมีไว้ สําหรับท้ อง และท้ องก็สําหรับ

อาหาร แต่พระเจ้าจะทรงทําลายทั3งสองสิ# งโดยทางความตายและหลุมศพ ถึงแม้วา่ เนื3อสัตว์บาง
อย่างที#อาจรับประทานไม่ได้มีวางขายอยูต่ ามวิหารรู ปเคารพเหล่านั3นในราคาถูก แต่เปาโลก็กาํ ลัง
พยายามอธิบายเรื# องที#สาํ คัญกว่า สุ ดท้ายแล้วสิ# งเหล่านี3กจ็ ะสู ญสิ3 นไป ดังนั3นทําไมจะต้องให้คาํ
พยานของเราถูกตั3งคําถามด้วย
นอกจากนี3 ร่ างกายนั1นไม่ ได้ มไี ว้ สําหรับการล่วงประเวณี แต่ มไี ว้ สําหรับองค์พระผู้เป็ น
เจ้ า และองค์พระผู้เป็ นเจ้ ามีไว้ สําหรับร่ างกาย ในฐานะที#เป็ นคริ สเตียน ร่ างกายของเราไม่ควรถูก
ทําให้เป็ นมลทินผ่านทางการทําผิดศีลธรรทางเพศ ร่ างกายของเราเป็ นขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตาม
ที#มีบอกไว้ใน 6:20 ดังนั3นเราควรมีใจจดจ่ออยูท่ ี#องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแม้กระทัง# ในเรื# องความ
ปรารถนาต่างๆของร่ างกายเรา พระองค์ไม่เพียงชําระเราให้สะอาด แยกตั3งเราและทําให้เรากลาย
เป็ นผูช้ อบธรรมแล้วเท่านั3น แต่พระองค์ได้ทรงไถ่เราไว้แล้วด้วย นัน# สื# อถึงความเป็ นเจ้าของ ชีวติ
ของเราจนถึงร่ างกายของเราจึงควรเป็ นขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทั3งหมด และควรเหมาะสมสําหรับ
จุดประสงค์ที#บริ สุทธิ?ของพระองค์
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พระเจ้ าได้ ทรงชุบให้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าเป็ นขึน1 มาใหม่ และพระองค์ จะ

ทรงชุบให้ เราทั1งหลายเป็ นขึน1 มาใหม่โดยฤทธิ0เดชของพระองค์ ด้วย เปาโลจึงพูดถึงเรื# องการเป็ น
ขึ3นจากตาย พระเจ้าผูท้ รงชุบพระเยซูให้เป็ นขึ3นจากตาย “จะทรงชุบให้เราทั3งหลายเป็ นขึ3นมา
ใหม่โดยฤทธิ? เดชของพระองค์ดว้ ย” เราเห็นถึงพระสัญญาเรื# องการเป็ นขึ3นจากตาย อย่างไรก็ตาม
สิ# งที#เปาโลต้องการจะบอกก็คือว่า ร่ างกายของเราจะถูกชุบให้เป็ นขึ3นสักวันหนึ#งโดยฤทธิ?เดช
ของพระองค์ ดังนั3นเราควรประพฤติตวั ให้ค่คู วรกับเกียรติน3 นั นัน# ไม่รวมถึงการผิดศีลธรรมหรื อ
การทําบาปในรู ปแบบอื#นใดก็ตามดังที#ได้กล่าวมาแล้ว
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ท่ านไม่ รู้ หรือว่ า ร่ างกายของท่านเป็ นอวัยวะของพระคริสต์ เมือ เป็ นเช่ น

นั1น จะให้ ข้าพเจ้ าเอาอวัยวะของพระคริสต์ มาเป็ นอวัยวะของหญิงแพศยาได้ หรือ ขอพระเจ้ าอย่า
ยอมให้ เป็ นเช่ นนั1นเลย เห็นได้ชดั ว่าที#เมืองโคริ นธ์มีส#ิ งยัว# ยวนมากมายที#อาจล่อลวงให้คริ สเตียน
ทําผิดเรื# องล่วงประเวณี ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง# วิหารรู ปเคารพที#มีการขายบริ การทางเพศเพื#อ
ประกอบพิธีกรรม (ท่านอาจหมายถึงการล่วงประเวณี ทว#ั ๆไปด้วย อย่างไรก็ตามบริ บทในแง่
ประวัติศาสตร์ของเมืองโคริ นธ์ และการที#เปาโลจะพูดถึงวิหารของพระวิญญาณบริ สุทธิ4 ดู
เหมือนจะชี3ไปที#ปัญหาเรื# องการขายบริ การทางเพศในวิหารรู ปเคารพซึ#งเป็ นการทดลองและเป็ น
ปั ญหาในคริ สตจักรที#นน#ั
ดังนั3น เปาโลจึงเตือนสติผอู ้ ่านของท่านว่า “ท่านไม่รู้หรื อว่า ร่ างกายของท่านเป็ นอวัยวะ
ของพระคริ สต์” คําที#แปลว่า อวัยวะ (เมะลอส) มีความหมายว่าอวัยวะของร่ างกาย ซึ#งในกรณี น3 ี
คือของพระคริ สต์ เราเป็ นส่ วนหนึ#งของพระกายของพระองค์ ท่านถามต่อไปว่า “เมื#อเป็ นเช่นนั3น
จะให้ขา้ พเจ้าเอาอวัยวะของพระคริ สต์มาเป็ นอวัยวะของหญิงแพศยาได้หรื อ” ช่างเป็ นความคิดที#
น่าเกลียดสิ3 นดี: ผูกพันร่ างกายของคริ สเตียนเข้ากับหญิงขายบริ การทางเพศ มันไม่ใช่เรื# องที#ไม่
เหมาะสมเท่านั3นแต่ยงั เป็ นเรื# องน่าขยะแขยงด้วย ท่านสั#งห้ามว่า “ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็ นเช่น
นั3นเลย” ซึ#งมีความหมายตามตัวอักษรว่า ‘ขออย่าให้เป็ นเช่นนั3นเลย’
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ท่ านไม่ รู้ หรือว่ าคนทีผ ูกพันกับหญิงแพศยาก็เป็ นกายอันเดียวกันกับหญิง

นั1น เพราะพระองค์ ได้ ตรัสว่ า `เขาทั1งสองจะเป็ นเนือ1 อันเดียวกัน'
อัครสาวกเปาโลถามอีกคําถามหนึ#งซึ#งมีคาํ ตอบที#ชดั แจ้งอยูแ่ ล้ว ท่านไม่รู้หรื อว่าเมื#อคนๆ
หนึ#งเป็ นกายอันเดียวกันกับหญิงขายบริ การทางเพศ (มีเพศสัมพันธ์ดว้ ยกัน) เขาทั3งสองก็กลาย
เป็ นกายเดียวกัน ท่านจึงอ้างอิงไปยังปฐมกาล 2:24 และการที#สามีและภรรยากลายเป็ นเนื3อหนัง
อันเดียวกันในยามที#เขาทั3งสองมีความสัมพันธ์ลึกซึ3งในทางที#บริ สุทธิ? คริ สเตียนจึงไม่ควรมีส่วน
เกี#ยวข้องกับหญิงขายบริ การทางเพศไม่วา่ จะถูกกฎหมายหรื อผิดกฎหมายก็ตาม
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แต่ ส่วนคนทีผ ูกพันกับองค์พระผู้เป็ นเจ้ า ก็เป็ นอันเดียวกันกับพระองค์

ฝ่ ายจิตวิญญาณ ถึงแม้วา่ ชาวโลกล่วงประเวณี กบั หญิงขายบริ การทางเพศหรื อคนที#มีศีลธรรม
หย่อนยานจนเป็ นเรื# องปกติ แต่คริ สเตียนที# “ผูกพันกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ก็เป็ นอันเดียวกันกับ
พระองค์ฝ่ายจิตวิญญาณ” เราได้ผกู พันกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในฝ่ ายวิญญาณแล้วตอนที#เราได้รับ
ความรอด นี#จึงสื# อว่าหากคริ สเตียนไปยุง่ เกี#ยวกับการล่วงประเวณี เขา (หรื อเธอ) ก็กาํ ลังดึงองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าเข้าไปเกี#ยวด้วย พระวิญญาณของพระองค์ทรงสถิตอยูภ่ ายในตัวเราและเสด็จไปกับ
เราในทุกสิ# งที#เรากระทํา พระคริ สต์ทรงสถิตอยูใ่ นเราและเราอยูใ่ นพระองค์
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จงหลีกเลีย งเสี ยจากการล่วงประเวณี ความบาปทุกอย่ างทีม นุษย์กระทํา

นั1นเป็ นบาปนอกกาย แต่ คนทีล ่วงประเวณีน1ันทําผิดต่ อร่ างกายของตนเอง
ด้วยเหตุน3 ีอคั รสาวกเปาโลจึงสั#งว่า “จงหลีกเลี#ยงเสี ยจากการล่วงประเวณี ” นี#เป็ นคําสั#ง
(คือ คําบัญชา) (คําที#แปลว่า การล่วงประเวณี ในที#น3 ี (พอรเนะเอีย) ไม่ได้หมายถึงการมีเพศ
สัมพันธ์ก่อนแต่งงานเท่านั3น แต่หมายถึงการผิดศีลธรรมทางเพศในทุกรู ปแบบ ท่านกล่าวต่อไป
ว่าความบาปส่ วนใหญ่เป็ นความบาปนอกกาย นัน# คือความบาปนั3นเกิดขึ3นนอกร่ างกายของเรา
อย่างไรก็ตาม “คนที#ล่วงประเวณี น3 นั ทําผิดต่อร่ างกายของตนเอง”
การผิดศีลธรรมทางเพศนั3นไม่ใช่ความบาปในความหมายทัว# ๆไปเท่านั3น แต่มนั เป็ น
ความบาปที#เราทําต่อร่ างกายของเราเอง เปาโลกล่าวโดยไม่ตอ้ งยกภาพประกอบให้เห็นชัดเจนถึง

โรคติดต่อทางเพศต่างๆที#ถ่ายทอดผ่านทางการหลับนอนไปทัว# มัว# ไม่เลือก แต่คาํ สั#งก็ยงั คงเดิม
คือ “จงหลีกหนีเสี ยจากการล่วงประเวณี ”
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ท่ านไม่ รู้ หรือว่ า ร่ างกายของท่านเป็ นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ0 ซึง

สถิตอยู่ในท่าน ซึงท่ านได้ รับจากพระเจ้ า ท่ านไม่ใช่ เจ้ าของตัวท่ านเอง เปาโลกล่าวเช่นนี3เพื#อ
ทําให้พี#นอ้ งที#โคริ นธ์นึกถึงวิหารของพระต่างประเทศที#มีการขายบริ การทางเพศเพื#อประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา เปาโลจึงกล่าวว่า ความจริ งก็คือ ร่ างกายของท่ านทังหลายคือวิหารของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ?
คําที#แปลว่า วิหาร (นาออส) มีความหมายตามตัวอักษรว่า ‘ที#ประทับของพระเจ้า’
สําหรับคริ สเตียนที#บงั เกิดใหม่แล้วพระวิญญาณบริ สุทธิ? ทรงสถิตอยูใ่ นร่ างกายของเรา (ใน 1 โค
ริ นธ์ 3:16 เปาโลพูดถึงผูเ้ ชื#อทั3งหลายที#เป็ นเหมือนกายเดียวกัน คือ คริ สตจักร แต่ตรงนี3ท่านหมาย
ถึงร่ างกายของผูเ้ ชื#อแต่ละคนจริ งๆ) นอกจากนี3ท่านกล่าวชัดเจนว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ? ทรงสถิต
อยูใ่ นตัวเรา ท่านหมายถึงพระราชกิจในการสถิตอยูภ่ ายในของพระวิญญาณบริ สุทธิ? ดู ยอห์น
14:17, โรม 8:9, ยากอบ 4:5 เราได้รับพระวิญญาณบริ สุทธิ?มาจากพระเจ้า นอกจากนี3เราก็ไม่ใช่
เจ้าของตัวเราเอง เราเป็ นของพระองค์
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พระเจ้ าได้ ทรงซื1อท่ านไว้ แล้วตามราคา เหตุฉะนั1นท่านจงถวายพระ

เกียรติแด่ พระเจ้ าด้ วยร่ างกายของท่าน และด้ วยจิตวิญญาณของท่ าน ซึงเป็ นของพระเจ้ า เราไม่
ได้เป็ นเจ้าของตัวเราเอง เหตุผลก็คือเราได้ถูก “ซื3อไว้แล้วตามราคา” นี#เป็ นการอ้างอิงถึงตลาดค้า
ทาสที#เจ้าของจะซื3อทาสไว้เป็ นของตนเอง ราคาที#พระเจ้าทรงจ่ายเพือ# ซื3อเรามาคือพระโลหิตอันมี
ค่าประเสริ ฐของพระคริ สต์ ดู 1 เปโตร 1:18 เพราะพระองค์ผทู ้ รงเรี ยกเรามาทรงบริ สุทธิ? เราจึง
ถูกกําชับให้เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ?ด้วยเหมือนกัน การผิดศีลธรรมและการชัว# ช้าลามกอันดกดื#นที#เมืองโค
ริ นธ์กาํ ลังจะเผยตัวให้เห็น เปาโลจึงกําชับว่า “จงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่ างกายของท่าน
และด้วยจิตวิญญาณของท่าน ซึ#งเป็ นของพระเจ้า” บัดนี3เราตกเป็ นของพระองค์แล้วเพราะพระ
โลหิ ตของพระคริ สต์ที#มีฤทธิ?ไถ่เรา ดังนั3นเราจึงมีหน้าที#ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่ างกาย

ของเรา ข้อนี3สื#อว่าพี#นอ้ งที#เมืองโคริ นธ์แสร้งทําตัวว่าถวายเกียรติแด่พระเจ้าในเรื# องฝ่ ายวิญญาณ
ขณะที#พวกเขายังทําเรื# องลามกผิดศีลธรรมอยู่ คําสัง# ของเปาโลนั3นชัดเจน จงถวายพระเกียรติแด่
พระเจ้าทั3งด้วยร่ างกายของท่านและด้วยจิตวิญญาณของท่าน ความจริ งก็คือทั3งสองอย่างเป็ นของ
พระเจ้า เราเป็ นของพระองค์
*****
ภาพรวมของ 1 โครินธ์ 7: โดยการเขียนจดหมายตอบ เปาโลได้ นาํ เสนอคําสอนทีอาจ
เรี ยกได้ ว่าชัดเจนทีสุดในยุคคริ สตจักรเกียวกับการแต่ งงาน, การหย่ าร้ าง หรื อแม้ แต่ การแต่ งงาน
ใหม่ บริ บทเกียวข้ องกับการข่ มเหงซึ งกําลังเกิดขึน กับคริ สตจักรในตอนนัน และนันก็ส่งผลต่ อ
ความเห็นของอัครสาวกเปาโลทุกข้ อ
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ตั3งแต่วลีแรกของบทนี3 แล้วเรืองทีพ วกท่ านเขียนมาถึงข้าพเจ้ านั1น เห็นได้

ชัดว่าพี#นอ้ งบางท่านที#โคริ นธ์ได้เขียนมาถามเปาโลเกี#ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผูช้ ายกับผูห้ ญิง
ในคริ สตจักร คําแนะนําของท่านก็คือ ขอตอบว่ า การทีผ ู้ชายไม่ ย่งุ เกีย วกับผู้หญิงเลยก็ดแี ล้ว
เพราะการผิดศีลธรรมอันดกดื#นที#เมืองโคริ นธ์ บางคนในคริ สตจักรจึงได้เขียนมาขอคําแนะนํา
จากเปาโลว่าพวกเขาควรแต่งงานหรื อควรมีปฏิสัมพันธ์กบั เพศตรงข้ามหรื อไม่ คําตอบของท่าน
เกี#ยวกับการที#ผชู ้ ายไม่ยงุ่ เกี#ยวกับผูห้ ญิงเลยนั3นอาจตีความได้หลายแบบ
คําที#แปลว่า ยุ่งเกีย ว (ฮั พโตไม) ในความหมายตรงตัวที#สุดก็คือ ‘แตะต้อง’ อย่างไรก็ตาม
มันเป็ นสํานวนที#ใช้เพื#อหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ดว้ ย เมื#อพิจารณาจากคําสั#งห้ามอย่างชัดเจนมิ
ให้ล่วงประเวณี ในบทที#แล้ว การใช้คาํ นี3ในความหมายนั3นไม่เพียงจะดูซ3 าํ ซ้อนเท่านั3นแต่ยงั ดู
อ้อมๆด้วย เท่าที#น่าจะเป็ นไปได้ อัครสาวกเปาโลกําลังแนะนําให้ผชู ้ ายใช้ปัญญาในการหลีกเลี#ยง
การแตะเนื3อต้องตัวผูห้ ญิงโดยไม่จาํ เป็ น คําแนะนําดังกล่าวก็มีสติปัญญาตามแบบพระเจ้าซึ#ง
สามารถป้ องกันความบาปอีกมากมายมิให้เกิดขึ3นได้
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ดังนั3นเพื#อหลีกเลี#ยงการถูกทดลองให้ทาํ การล่วงประเวณี เปาโลจึง

แนะนําว่า แต่ เพือ ป้ องกันการล่วงประเวณี ผู้ชายทุกคนควรมีภรรยาเป็ นของตนและผู้หญิงทุก

คนมีสามีเป็ นของตน การปลดปล่อยและการเติมเต็มทางเพศไม่ได้เป็ นเหตุผลเดียวเท่านั3นในการ
ที#คนแต่งงานแต่เป็ นส่ วนหนึ#งของการแต่งงาน เมื#อพิจารณาถึงการล่วงประเวณี อนั แพร่ หลายที#
เมืองโคริ นธ์และคําถามที#พวกเขาส่ งมาให้ท่านแล้ว เปาโลจึงพูดถึงความสัมพันธ์ในชีวติ สมรส
ในระดับดังกล่าว พระเจ้าทรงคิดค้นการมีเพศสัมพันธ์ข3 ึนมาและพระองค์ทรงกําหนดให้การมี
เพศสัมพันธ์เกิดขึ3นระหว่างคู่สามีภรรยาเท่านั3น ดังนั3นเปาโลจึงแนะนําให้ผอู ้ ่านของท่านแต่งงาน
น่าสนใจที#คาํ ที#แปลว่า มี (เอะโค) ทั3งสองคําเป็ นคําสั#ง ถึงแม้วา่ คําแปลในฉบับคิงเจมส์จะสื# อว่า
ประโยคนี3เป็ นคําแนะนํา แต่ฉบับ Received Text ก็ใช้คาํ สั#งตรงจุดนี3
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สามีพงึ ประพฤติต่อภรรยาตามควร และภรรยาก็พงึ ประพฤติต่อสามีตาม

ควรเช่ นเดียวกัน เปาโลสั#งทั3งสามีและภรรยา ให้ฝ่ายหนึ#งพึงปฏิบตั ิต่ออีกฝ่ าย “ตามควรเช่น
เดียวกัน” บริ บทที#มาก่อนและที#ตามมาพูดถึงการมีความสัมพันธ์ทางเพศในชีวติ คู่ ดังนั3นความ
หมายตรงนี3จึงเกี#ยวข้องกับเรื# องนี3 คําที#แปลว่า ตามควร (ออเฟะอิโล) มีความหมายว่า ‘สิ# งที#ติด
ค้างอยู’่ คําที#แปลว่า เช่ นเดียวกัน (เอะอูนอเอีย) มีความหมายว่า ‘เจตนาดี’ หรื อ ‘ความกรุ ณา’ ดัง
ที#จะมีอธิบายเพิ#มเติมในอีกสองข้อถัดไป ความหมายก็คือ การมีเจตนาดี (คือ การสงเคราะห์) ใน
เรื# องทางเพศต่อคู่สมรสของเราซึ#งเป็ นสิ# งที#เราติดค้างเขาอยู่ กล่าวอีกแง่คือ เราต้องทําตัวเราให้
ว่างสําหรับคู่สมรสของเราในเรื# องบนเตียงตามที#โอกาสจะเอื3ออํานวย
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เปาโลขยายความเกี#ยวกับเรื# องนี3ต่อไป ภรรยาไม่ มอี าํ นาจเหนือร่ างกาย

ของตน แต่ สามีมอี าํ นาจเหนือร่ างกายของภรรยา ทํานองเดียวกันสามีไม่ มอี าํ นาจเหนือร่ างกาย
ของตน แต่ ภรรยามีอาํ นาจเหนือร่ างกายของสามี
คําที#แปลว่า อํานาจ (เอ็กซออูซิอัดโซ) มีความหมายว่า ‘สิ ทธิอาํ นาจเหนือ’ นี#ยงั เกี#ยวกับ
เรื# องบนเตียงของสามีภรรยาอยู่ ทั3งสามีและภรรยาต่างไม่มีอาํ นาจเหนือร่ างกายของตนในเรื อง
ทางเพศ แต่อีกฝ่ ายต่างหากที#มีอาํ นาจเหนือร่ างกายของตน สิ# งที#เปาโลต้องการจะสอนตรงๆก็คือ
ว่า หากสามีหรื อภรรยาต้องการที#จะมีเพศสัมพันธ์ดว้ ย อีกฝ่ ายก็ควรยินยอม ตามที#สื#อไว้ในข้อที#
แล้ว การสนิทสนมกันดังกล่าวเป็ นเรื# องที#ฝ่ายหนึ#งติดค้างอีกฝ่ าย การมีเพศสัมพันธ์กนั ในชีวติ คู่

ไม่เพียงเป็ นเรื# องที#ถูกต้องตามหลักศีลธรรมเท่านั3นแต่ยงั เป็ นเรื# องปกติดว้ ย อันที#จริ งแล้วมันเป็ น
สิ ทธิ อันพึงมีของคู่สมรสของเรา แต่ตามที#สื#อในข้อที#แล้ว เรื# องแบบนี3ควรเกิดขึ3นด้วยความกรุ ณา
และความรัก
1 คร 7:5

อย่ าปฏิเสธการอยู่ร่วมกันเว้ นแต่ ได้ ตกลงกันเป็ นการชัวคราว เพือ อุทศิ ตัว

ในการถืออดอาหารและการอธิษฐาน แล้วจึงค่อยมาอยู่ร่วมกันอีก เพือ มิให้ ซาตานชักจูงให้ ทาํ ผิด
เพราะตัวอดไม่ ได้
เปาโลสั#งอีกว่า “อย่าปฏิเสธการอยู่ร่วมกัน” คําที#แปลว่า ปฏิเสธ (อาพอสเทะเระโอ) มี
ความหมายในบริ บทนี3วา่ ‘ปล้น’ หรื อ ‘พรากไป’ อีกครั3งที#บริ บทเกี#ยวกับเรื# องบนเตียงในชีวติ
สมรส การที#ฝ่ายหนึ#งในคู่สมรสไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์กบั อีกฝ่ ายนั3นเป็ นเรื# องที#ผดิ อย่างไรก็ตาม
อัครสาวกเปาโลก็เพิม# เติมเงื#อนไขหนึ#งเข้าไป “เว้นแต่ได้ตกลงกันเป็ นการชัว# คราว เพื#ออุทิศตัว
ในการถืออดอาหารและการอธิ ษฐาน” ข้อยกเว้นก็คือ ถ้าคู่สามีภรรยาใดได้ตกลงกันทั3งสองฝ่ าย
ว่าจะไม่ร่วมหลับนอนกันเป็ นการชัวคราว เช่น เพื#ออุทิศตัวในการถืออดอาหารและการอธิษฐาน
เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม คําแนะนําตามพระคัมภีร์กค็ ือว่า “แล้วจึงค่อยมาอยูร่ ่ วมกันอีก เพื#อมิให้
ซาตานชักจูงให้ทาํ ผิด เพราะตัวอดไม่ได้”
แผนการของพระเจ้าคือ การที#คู่สามีภรรยาจะมีกิจกรรมในเรื# องบนเตียงต่อไปเพื#อ
ป้ องกันมิให้ฝ่ายหนึ#งฝ่ ายใดถูกพญามารล่อลวง คําที#แปลว่า ตัวอดไม่ ได้ (อาคราเซี ย) มีความ
หมายว่า ‘ขาดการควบคุมตนเอง’ ซาตานจะยินดีเข้ามาล่อลวงเราในเรื# องทางเพศกับคนที# (ก)
เคยชินกับการปลดปล่อยในเรื# องบนเตียงแต่ถูกปฏิเสธ หรื อ (ข) คนที#อ่อนแอเมื#อถูกทดลองใน
เรื# องนี3 คู่สมรสที#มีความสุ ขและสุ ขภาพดีคือคู่ที#มีกิจกรรมบนเตียงด้วยความรักแบบเติมเต็มทั3ง
สองฝ่ ายเป็ นประจํา
1 คร 7:6

เปาโลใส่ คาํ บอกปัดความรับผิดชอบในสิ# งที#ท่านกล่าวมาทั3งหมดนี3ไว้ดว้ ย

ข้ าพเจ้ ากล่าวเช่ นนีโ1 ดยได้ รับอนุญาต มิใช่ เป็ นพระบัญชา คําที#แปลว่า อนุญาต (ซุกก์ โนเม) มี

ความหมายว่า ‘การอนุโลม’ ท่านต้องการจะบอกว่าการแต่งงานเป็ นทางเลือกไม่ใช่พระบัญชา
พระเจ้ามิได้ประสงค์ให้ทุกคนแต่งงานตามที#เปาโลจะอธิบายต่อไป
1 คร 7:7

เราจะเข้าใจหลายข้อต่อไปนี3เมื#อเราเข้าใจว่าเปาโลกําลังพูดถึงเรื# องอะไร

อยู่ ท่านทราบดีถึงการข่มเหงจากนํ3ามือของพวกยิว ลางสังหรณ์ของท่าน (และอาจเป็ นพระ
วิญญาณบริ สุทธิ?ด้วย) ได้เปิ ดเผยให้ท่านเห็นว่าการข่มเหงมีแต่จะทวีความรุ นแรงมากยิง# ขึ3นเมื#อ
รัฐบาลโรมเข้ามาผสมโรงด้วย ถึงแม้ไม่มีบอกไว้ชดั เจน แต่กส็ ื# อว่าคําถามหนึ#งที#มีคนเขียนไป
ถามเปาโลก็คือว่าบางคนในคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์ควรแต่งงานหรื อไม่ คําตอบของเปาโลก็คือ
ข้ าพเจ้ าปรารถนาทีจ ะให้ ทุกคนเป็ นเหมือนข้าพเจ้ า ขณะนั3นคือ ยังไม่แต่งงาน ท่านกล่าวต่อไป
ว่า แต่ ทุกคนก็ได้ รับของประทานจากพระเจ้ าเหมาะกับตัว คนหนึงได้ รับอย่างนี1 และอีกคนหนึง
ได้ รับอย่างนั1น ‘ของประทาน’ที#เปาโลกําลังพูดถึงอยูต่ รงนี3กค็ ือ (1) ครองตัวเป็ นโสด และ (2)
แต่งงาน พระเจ้าทรงประทานให้แต่ละคนไม่เหมือนกัน
1 คร 7:8

เหตุฉะนั1นข้ าพเจ้ าขอกล่าวแก่คนทีย งั เป็ นโสดและพวกแม่ ม่ายว่ า การที

เขาจะอยู่เหมือนข้ าพเจ้ าก็ดีแล้ว พระคัมภีร์ไม่ได้ระบุชดั เจนเกี#ยวกับชีวติ ครอบครัวของเปาโล
เห็นได้ชดั ว่าในช่วงชีวติ ตอนนี3ของท่านๆยังไม่ได้แต่งงาน สิ# งที#ไม่ชดั เจนก็คือว่า ท่านเป็ นพ่อ
ม่ายหรื อเปล่า มีขอ้ พระคัมภีร์ในที#อื#นที#สื#อว่าท่านเป็ นพ่อม่าย ในกิจการ 26:10 ที#ลูกาบันทึกคํา
ให้การของเปาโลต่อหน้าอากริ ปปา เปาโลได้บรรยายถึงสมัยที#ท่านเป็ นผูข้ ่มเหงคริ สเตียน ตอน
นั3นท่านบรรยายว่าเมื#อคริ สเตียนทั3งหลายถูกจับกุมและถูกตัดสิ นให้ตอ้ งโทษประหารชีวติ “ข้า
พระองค์กเ็ ห็นดีดว้ ย” (ตรงตัวคือ ‘ข้าพระองค์กใ็ ห้เสี ยงสนับสนุน’) คําที#แปลว่า เสียง (เซฟอส)
มีความหมายในเชิงสํานวนว่า ‘คะแนนเสี ยง’ นี#สื#อว่าเปาโลลงคะแนนเสี ยงให้ประหารชีวติ บาง
คน นี#ยงั สื# อด้วยว่าเปาโลเป็ นสมาชิกร่ วมในสภาซานเฮดริ นที#กรุ งเยรู ซาเล็ม ความหมายของเรื# อง
ทั3งหมดนี3กค็ ือว่าท่านน่าจะเคยแต่งงานมาแล้ว
การแต่งงานเป็ นข้อกําหนดหนึ#งของการเป็ นสมาชิกสภาซานเฮดริ น เมื#อเห็นว่าคริ สตจักร
จะโดนข่มเหงมากขึ3นเรื# อยๆ เปาโลจึงแนะนําว่าจะเป็ นการดีกว่าสําหรับพี#นอ้ งคริ สเตียนที#พวก

เขาจะไม่แต่งงาน อย่างน้อยก็ในเวลาที#พอจะเห็นได้ในอนาคต หากเป็ นเช่นนั3นจริ ง (และเห็นได้
ชัดว่าใช่) เปาโลก็เคยแต่งงานมาก่อน แต่เห็นได้ชดั ว่าท่านใช้ชีวติ ในฐานะพ่อม่ายมาหลายปี
1 คร 7:9

เปาโลปิ ดท้ายเนื3อหาส่ วนนี3ดว้ ยคําพูดที#เป็ นปริ ศนา แต่ ถ้าเขายั1งใจไม่ได้ ก็

จงแต่ งงานเสี ยเถิด เพราะแต่ งงานเสียก็ดีกว่ ามีใจเร่ าร้ อนด้ วยกามราคะ กระนั3นความหมายก็
ง่ายๆ หากคริ สเตียนคู่ใดในตอนนันรักกันและกังวลว่าพวกเขาอาจยับยั3งชัง# ใจที#จะไม่ใกล้ชิดกัน
ไม่ได้ เปาโลก็แนะนําให้พวกเขาแต่งงานกันเลย แบบนั3นก็ดีกว่าที#จะมีใจเร่ าร้อนด้วยกามราคะ
และถูกทดลองให้ทาํ ผิดด้วยเรื# องล่วงประเวณี แต่เราต้องไม่ลืมว่าบริ บทในตอนนี3คือการไม่
แต่งงานเพราะเหตุการข่มเหงที#กาํ ลังทวีความรุ นแรงยิง# ขึ3น
1 คร 7:10

ส่ วนคนทีแ ต่ งงานแล้วข้ าพเจ้ าขอสัง มิใช่ ข้าพเจ้ าสั งเอง แต่ องค์พระผู้เป็ น

เจ้ าทรงบัญชาว่า อย่าให้ ภรรยาทิง1 สามี จนถึงตอนนี3ท่านพูดถึงเรื# องของพี#นอ้ งที#ยงั ไม่แต่งงาน
อย่างไรก็ตามตอนนี3ท่านเปลี#ยนมาพูดถึงคนเหล่านั3นในคริ สตจักรที#แต่งงานแล้วบ้าง ขณะที#
ความเห็นก่อนหน้านั3นของท่านบางเรื# องเป็ นคําอนุญาต คือเป็ นคําแนะนํา แต่ตอนนี3ท่านเปลี#ยน
มาใช้คาํ บัญชาบ้าง และเป็ นคําบัญชาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วย “อย่าให้ภรรยาทิ3งสามี” คําที#แปล
ว่า ทิง1 (โคริ ดโซ) มีความหมายตรงตัวว่า ‘แยกทาง’ นี#สื#อชัดเจนถึงการแยกทางในเชิงของการ
หย่าร้าง
ดังที#เนื3อหาส่ วนที#เหลือจะเปิ ดเผยให้เห็นเกี#ยวกับการแต่งงาน การหย่าร้างและการ
แต่งงานใหม่ จะเป็ นประโยชน์หากเราจะแยกประเภทคําสั#งต่างๆของเปาโลออกเป็ น (1) พระ
ประสงค์อนั ดีเลิศของพระเจ้า และ (2) พระประสงค์แบบอนุญาตของพระเจ้า พระประสงค์อนั ดี
เลิศของพระเจ้าถูกสื# อตรงนี3 ในทางหลักการแล้ว พระประสงค์อนั ดีเลิศของพระเจ้าไม่เคยที#จะ
ให้คู่ใดหย่าร้าง ไม่มีปัญหาใดที#แก้ไขไม่ได้และไม่มีความบาปใดที#ฝ่ายหนึ#งจะยกโทษให้อีกฝ่ าย
ไม่ได้ พระประสงค์อนั ดีเลิศของพระเจ้าสําหรับคนสองคนที#ผกู พันกันในการสมรสคือที#ท3 งั คู่จะ
ไม่ทาํ ลายการสมรสนั3น มัทธิว 19:6 เป็ นข้อที#น่าสนใจตรงที#พระเยซูตรัสว่า “อย่าให้มนุษย์ทาํ ให้

พรากจากกันเลย” คําที#แปลว่า พรากจากกัน เป็ นคําเดียวกันกับคําที#แปลว่า ทิง1 ตรงนี3 (โคริ ดโซ)
นัน# แหละคือพระประสงค์อนั ดีเลิศของพระเจ้า
1 คร 7:11

ด้วยการที#พระเจ้าทรงทราบถึงความอ่อนแอของเนื3อหนังมนุษย์และ

ปั ญหาต่างๆที#เกิดขึ3นได้ในชีวติ คู่ พระองค์จึงทรงสําแดงพระประสงค์อนั ดีเลิศผ่านทางเปาโลอีก
ครั3ง แต่ ถ้านางทิง1 สามีไปอย่ าให้ นางไปมีสามีใหม่ หรือไม่ กใ็ ห้ นางกลับมาคืนดีกบั สามีเก่า และขอ
อย่ าให้ สามีหย่าร้ างภรรยาเลย พระประสงค์อนั ดีเลิศของพระเจ้าคือ การที#คนที#แต่งงานกันแล้ว
จะยังคงความเป็ นสามีภรรยากันต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิง# หากพวกเขาเป็ นคริ สเตียนด้วย พระ
ประสงค์อนั ดีเลิศของพระเจ้าเวลาที#เกิดปัญหาขึ3นในชีวติ คู่คือ ให้ท3 งั สองฝ่ ายคืนดีกนั
1 คร 7:12

เห็นได้ชดั ว่าเปาโลได้มีคาํ สั#งในข้อที#แล้วถึงคนที#แต่งงานแล้วซึ#งทั3งสามี

และภรรยาเป็ นคริ สเตียนทั3งคู่ อย่างไรก็ตาม ท่านตระหนักด้วยว่ามีคู่สามีภรรยาอีกประเภทในค
ริ สตจักร ข้ าพเจ้ าขอกล่ าวแก่คนอืน ๆนอกจากพวกนี1 (องค์พระผู้เป็ นเจ้ ามิได้ ตรัส) คนอื#นๆที#
เหลือคือสมาชิกคริ สตจักรที#มีคู่สมรสที#ยงั ไม่รอด วลีที#วา่ “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ามิได้ตรัส” ไม่ได้
หมายความว่าพระเจ้ามิได้ทรงดลใจความเห็นนี3ของท่าน แต่ท่านกําลังบอกว่าท่านไม่ได้กาํ ลังยก
คําบัญชาของพระเยซู ถ้ าพีน ้ องคนใดมีภรรยาทีไ ม่ เชือและนางพอใจทีจ ะอยู่กบั สามี สามีกไ็ ม่ควร
หย่านาง หากจะถอดความคําพูดนี3แบบง่ายๆแต่ถูกต้อง ความหมายก็คือ ‘ถ้าชายใดเป็ นคริ สเตียน
ที#บงั เกิดใหม่แล้วแต่ภรรยาของเขายังไม่รอด และถ้านางเต็มใจอยูก่ บั เขา เขาก็ไม่ควรหย่านาง’
1 คร 7:13

ในทางกลับกัน ถ้ าหญิงคนใดมีสามีทไี ม่ เชือและสามีพอใจทีจ ะอยู่กบั นาง

นางก็ไม่ ควรหย่ าสามีน1ันเลย ถึงแม้วา่ หญิงในกรณี น3 ีไม่ได้ถูกเรี ยกว่าเป็ นพี#นอ้ งคริ สเตียนอย่าง
ชัดเจนแต่ขอ้ นี3กด็ ูเหมือนจะสื# อว่าเป็ น ความหมายแบบเข้าใจง่ายก็คือ ‘ถ้าสตรี ที#บงั เกิดใหม่แล้วมี
สามีที#ยงั ไม่รอด และถ้าเขาเต็มใจอยูก่ บั นาง นางก็ไม่ควรหย่าเขา’
1 คร 7:14

สติปัญญาแบบพระเจ้าของคําแนะนําของเปาโลปรากฏชัดเจน ด้ วยว่า

สามีทไี ม่ เชือนั1นได้ รับการทรงชําระให้ บริสุทธิ0ทางภรรยา และภรรยาทีไ ม่ เชือก็ได้ รับการทรง
ชําระให้ บริสุทธิ0ทางสามี คําที#แปลว่า ชําระให้ บริสุทธิ0 (ฮากิอัดโซ) มีความหมายตามตัวอักษรว่า

‘ทําให้บริ สุทธิ?’ นี#น่าจะหมายความว่า ฝ่ ายหนึ#งในคู่สมรสที#ทาํ ตามแบบพระเจ้าและดําเนินชีวติ
คริ สเตียนอย่างเสมอต้นเสมอปลายสามารถมีอิทธิพลต่อคู่ของตนจนอีกฝ่ ายมารับเชื#อพระคริ สต์
ได้ ดู 1 เปโตร 3:1 การเทียมแอกกับคนไม่เชื#อแบบนี3ต่อไปก็มีสติปัญญาที#ลึกซึ3 งอยู่ ผูเ้ ชื#อไม่ควร
แต่งงานกับคนไม่เชื#อตั3งแต่แรก ดู 2 โคริ นธ์ 6:14 อย่างไรก็ตามเราเห็นได้บ่อยครั3งว่า ขณะที#คน
สองคนใช้ชีวติ คู่กนั มา ฝ่ ายหนึ#งมารับความรอดขณะที#อีกฝ่ ายไม่รับ เปาโลกําลังพูดถึงกรณี น3 ีอยู่
ท่านจึงเสริ มว่า มิฉะนั1นลูกของท่ านก็เป็ นมลทิน แต่ บดั นีล1 ูกเหล่านั1นก็บริสุทธิ0 บางคน
พยายามเสนอว่าเปาโลกําลังหมายถึงการที#เด็กเป็ นลูกนอกสมรสราวกับว่าพ่อแม่ของเด็กไม่ได้
แต่งงานกันจริ งๆ อย่างไรก็ตามนัน# ก็ไม่เข้ากับบริ บท เปาโลกําลังพูดถึงความไม่เท่าเทียมกันใน
ฝ่ ายวิญญาณระหว่างคู่สมรสที#รอดแล้วและยังไม่รอด ท่านน่าจะกําลังหมายถึงบริ บทนี3ซ# ึง
เกี#ยวข้องกับลูกๆของพวกเขาด้วย เมื#อฝ่ ายหนึ#งในคู่สมรสยังไม่รอด เขาก็จะมีอิทธิพลในแง่ลบ
ต่อลูกๆในเรื# องฝ่ ายวิญญาณอย่างมาก ลูกๆในครอบครัวดังกล่าวมีแนวโน้มที#จะเอนเอียงไปทาง
ฝ่ ายพ่อหรื อแม่ที#ยงั ไม่รอดมากกว่า อย่างไรก็ตาม เมื#อทั3งพ่อและแม่รอดแล้วและเพียรพยายามที#
จะดําเนินชีวติ เพื#อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ลูกๆก็มกั จะมีพฒั นาการในเรื# องฝ่ ายวิญญาณในการได้รับ
ความรอดและเติบโตในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ลูกๆจึงกลายเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ?ในแง่ดงั กล่าว
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คราวนี3เปาโลเริ# มพูดถึงพระประสงค์แบบอนุญาตของพระเจ้าบ้าง แต่ ถ้า

คนทีไ ม่ เชือจะแยกไป ก็จงให้ เขาไปเถิด เรืองเช่ นนีไ1 ม่ จําเป็ นทีพนี ้ องชายหญิงจะผูกมัดให้ จําใจอยู่
ด้ วยกัน เพราะว่ าพระเจ้ าได้ ทรงเรียกเราให้ อยู่อย่างสงบ คําที#แปลว่า แยกไป (โคริ ดโซ) ในบริ บท
ของการแต่งงานหมายถึงการหย่าร้าง ถึงแม้วา่ นี#จะไม่ใช่พระประสงค์อนั ดีเลิศของพระเจ้า แต่
พระองค์กท็ รงอนุญาตให้หย่าร้างได้ในกรณี น3 ี หากฝ่ ายที#ยงั ไม่รอดขอหย่าอีกฝ่ ายที#รอดแล้ว พระ
วจนะของพระเจ้าก็กล่าวว่า “ก็จงให้เขาไปเถิด” นี#สื#อถึงเหตุที#คนๆหนึ#งมารับเชื#อพระคริ สต์ ฝ่ าย
ที#ยงั ไม่รอดไม่ตอ้ งการยุง่ เกี#ยวอะไรกับอีกฝ่ ายเพราะอีกฝ่ ายรอดแล้ว นอกจากนี3 ในกรณี ดงั กล่าว
ฝ่ ายที#รอดแล้วก็ไม่ได้ถกู ผูกมัด นี#สื#อว่าพี#นอ้ งชายหญิงในกรณี ดงั กล่าวได้รับอนุญาตให้แต่งงาน
ใหม่ได้ นี#ไม่ใช่พระประสงค์อนั ดีเลิศของพระเจ้า แต่พระองค์กท็ รงอนุญาต ความคิดแบบ
เดียวกันก็ถูกพูดถึงในข้อ 27-28 ของบทนี3
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อย่างไรก็ตาม สิ# งที#สาํ คัญกว่าก็คือว่า พระประสงค์อนั ดีเลิศของพระเจ้าที#

จะให้รักษาชีวติ คู่ไว้ โอ ท่านผู้เป็ นภรรยา ไฉนท่านจะรู้ ได้ ว่าท่ านจะช่ วยสามีให้ รอดได้ หรือไม่ โอ
ท่ านผู้เป็ นสามี ไฉนท่ านจะรู้ ได้ ว่าท่านจะช่ วยภรรยาให้ รอดได้ หรือไม่ ความหมายก็คือว่า โดย
การรักษาชีวติ คู่กบั คนไม่เชื#อต่อไป อิทธิพลของฝ่ ายที#รอดแล้วอาจนําอีกฝ่ ายที#ยงั ไม่รอดมาถึง
ความรอดได้ในเวลาอันเหมาะสม แน่นอนที#เปาโลไม่ได้กาํ ลังบอกว่าฝ่ ายที#บงั เกิดใหม่แล้วเป็ นผู ้
ที#ช่วยอีกฝ่ ายให้รอด แต่ความหมายก็คือว่า คําพยานและอิทธิพลของเขาอาจนําพาอีกฝ่ ายมาถึง
ความรอดได้
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แต่ ตามทีพ ระเจ้ าได้ ทรงประทานฐานะแก่แต่ ละคนอย่างไร เมือ องค์ พระผู้

เป็ นเจ้ าได้ ทรงเรียกให้ เขามาแล้ว ก็ให้ เขาดํารงอยู่ในฐานะนั1น ข้าพเจ้ าขอสั งให้ คริสตจักรทั1งหมด
ทําตามดังนั1น เปาโลถอยจากเนื3อหาหลักของบทนี3คือเรื# องชีวติ สมรสมาพูดถึงอีกเรื# องที#ก็
เกี#ยวข้องด้วยเหมือนกัน นัน# คือไม่วา่ พระเจ้าจะทรงเรี ยกเราหรื อให้เราอยูใ่ นสถานการณ์ใด เราก็
ควรพอใจ ท่านจึงสั#งว่า “แต่ตามที#พระเจ้าได้ทรงประทานฐานะแก่แต่ละคนอย่างไร เมื#อองค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงเรี ยกให้เขามาแล้ว ก็ให้เขาดํารงอยูใ่ นฐานะนั3น” คําที#แปลว่า ประทาน (เมะริ ด
โซ) มีความหมายว่า ‘ให้’ นี#กห็ มายถึงเรื# องการแต่งงานด้วยเหมือนกัน ข้อนี3จึงสื# อว่าหากพระเจ้า
ทรงประทานให้บางคนใช้ชีวติ คนโสด ก็ให้คนนั3นครองตัวเป็ นโสด หากพระเจ้าทรงเรี ยกผูใ้ ด
ให้แต่งงาน ก็ให้เขาแต่งงานเสี ย
ท่านสรุ ปเนื3อหาส่ วนนี3ดว้ ยความเห็นว่าท่านได้ส#งั คริ สตจักรทุกแห่งให้ปฏิบตั ิตามหลัก
การนี3เช่นเดียวกัน ท่านไม่ได้เลือกปฏิบตั ิแต่กบั พวกเขา
สิ# งสําคัญอีกอย่างก็คือว่าอัครสาวกเปาโลพูดถึงคริ สตจักรท้องถิ#นหลายแห่งซึ#งต่างจาก
คริ สตจักรสากล พระคัมภีร์เน้นยํ3าเรื# องคริ สตจักรท้องถิ#นในที#ต่างๆซึ#งมองเห็นได้ ไม่ใช่
‘ศาสนจักร’ พระคัมภีร์ใหม่ไม่ได้พดู ถึงคริ สตจักรสากลบนโลกนี3เลย มีการพูดถึง ‘คริ สตจักร’
ในแบบรวมๆหรื อแบบทัว# ไปเช่นกัน แต่พระราชกิจของพระเจ้ายังคงเป็ นคริ สตจักรท้ องถิน

คริ สตจักรสากลจะมีในสวรรค์และจะรวมตัวกันที#นน#ั อย่างเป็ นทางการสักวันหนึ#งกับพระคริ สต์
หลังการรับขึ3น
1 คร 7:18-20 เปาโลเสริ มต่อไปว่า มีชายคนใดทีพ ระเจ้ าทรงเรียกเมือ เขาได้ รับพิธีเข้ า
สุ หนัตแล้วหรือ อย่ าให้ เขากลับเป็ นเหมือนคนทีไ ม่ ได้ เข้ าสุ หนัต กล่าวอีกนัยหนึ#ง ถ้าชายคนใด
เป็ นยิว ไม่วา่ จะด้วยเหตุผลใดก็ตามอย่าให้เขาแก้ไขหรื อเปลี#ยนแปลงการเป็ นยิว หรือมีชายคนใด
ทีพ ระเจ้ าทรงเรียกเมือ เขามิได้ เข้ าสุ หนัตหรือ อย่ าให้ เขาเข้ าสุ หนัตเลย นี#น่าจะเป็ นปัญหามากกว่า
คริ สเตียนยิวในคริ สตจักรยุคต้นหลายแห่งกดดันให้ผเู ้ ชื#อที#เป็ นคนต่างชาติเข้าสุ หนัต เปาโลห้าม
ว่าอย่าทําอย่างนั3น (ในส่ วนของทิโมธีและการที#เขาเข้าสุ หนัตตอนเป็ นผูใ้ หญ่แล้ว จุดประสงค์ก็
แตกต่างออกไป ขณะที#พวกเขาเดินทางไปยังธรรมศาลาหลายแห่ง เปาโลไม่ตอ้ งการให้ทิโมธี
เป็ นเครื# องสะดุดโดยเฉพาะอย่างยิง# ที#เขามีแม่เป็ นยิว) ประเด็นก็คือจงพอใจในสภาพที#พระเจ้า
ทรงให้เราอยู่
ท่านออกความเห็นต่อไปว่า 19 การเข้ าสุ หนัตไม่สําคัญอะไร และการไม่ เข้ าสุ หนัตไม่
สํ าคัญอะไร แต่ การประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้ านั1นสํ าคัญ ถึงแม้วา่ เปาโลไม่ได้ลงลึก
เรื# องการที#พวกยิวกดดันให้คนต่างชาติเข้าสุ หนัตในจดหมายฝากฉบับนี3 แต่เห็นได้ชดั ว่ามีการทํา
เช่นนี3ในคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์ เปาโลต้องการบอกว่าการเข้าสุ หนัตหรื อไม่เข้าสุ หนัตนั3นไม่
เกี#ยวอะไรเลยกับความรอด ในทางกลับกันการประพฤติตามบัญญัติของพระเจ้าต่างหากที#สาํ คัญ
ดังนั3น 20 ให้ ทุกคนอยู่ในฐานะทีเ ขาอยู่เมือ พระเจ้ าทรงเรียกนั1น ประเด็นของเปาโลนั3น
ง่ายๆ หากท่านเป็ นคนต่างชาติในพระคริ สต์ ก็จงเป็ นอย่างนั3นต่อไป หากท่านเป็ นยิวในพระ
คริ สต์ ก็อย่าปิ ดบังผูใ้ ดในเรื# องนี3 จงพอใจกับสภาพที#พระเจ้าทรงให้ท่านอยู่
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เมื#อกล่าวเช่นนั3นแล้ว เปาโลจึงถามว่า พระเจ้ าทรงเรียกท่านเมือ ยังเป็ น

ทาสอยู่หรือ คําตอบของท่านก็คือ ก็อย่ากระวนกระวายเพราะการเป็ นทาสนั1น อย่างไรก็ตาม
ท่านเสริ มด้วยว่า แต่ ถ้าท่ านสามารถไถ่ ตัวออกได้ กค็ วรไถ่ ดีกว่ า กล่าวอีกนัยหนึ#ง หากมีโอกาสที#
จะเป็ นอิสระก็จงใช้มนั สิ# งสําคัญก็คือว่า อย่าขุ่นเคืองหากท่านมีสถานะที#ต#าํ ต้อย
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เปาโลจึงออกความเห็นแบบเป็ นปรัชญาหน่อยๆ เพราะผู้ใดทีอ งค์พระผู้

เป็ นเจ้ าทรงเรียกเมือ ยังเป็ นทาสอยู่ ผู้น1ันเป็ นเสรีชนขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า ความหมายก็คือว่า
คริ สเตียนที#เป็ นทาสจริ งๆแล้วก็มีอิสระในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เช่ นเดียวกันคนทีร ับการทรงเรียก
เมือ เป็ นเสรีชน คนนั1นเป็ นผู้รับใช้ ของพระคริสต์ ในทางกลับกัน ผูท้ ี#เป็ นเสรี ชนจริ งๆแล้วก็เป็ น
ทาสของพระคริ สต์ ไม่วา่ จะในกรณี ใดพระเจ้าก็ทรงอนุญาตและมันจะได้ผลอยูด่ ี
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พระเจ้ าทรงซื1อท่านไว้ แล้ วตามราคา อย่ าเข้ าเป็ นทาสของมนุษย์ เลย

ความจริ งก็คือ เราถูกซื3อไว้แล้ว “ตามราคา” ราคาที#วา่ คือพระโลหิตอันมีค่าประเสริ ฐของพระ
คริ สต์ ดู 1 เปโตร 1:18-19 เปาโลจึงกําชับพวกเขาให้เลิกเป็ นทาสมนุษย์ ถึงแม้วา่ บางคนจะมอง
ว่านี#เป็ นการแสดงให้เห็นว่าเปาโลต่อต้านการค้าทาส แต่นน#ั ก็ไม่สอดคล้องกับบริ บท ความ
หมายน่าจะเป็ นแบบนี3มากกว่า อย่าตกเป็ นทาสหลักปรัชญาและความนิยมของมนุษย์ ซึ#งอาจรวม
ถึงการถูกทดลองให้กบฏต่ออํานาจที#ปกครองเราด้วย ดู ข้อ 31
1 คร 7:24

เปาโลจึงรวบยอดเนื3อหาส่ วนนี3เกี#ยวกับความแตกต่างในฐานะทางสังคม

พีน ้ องทั1งหลาย ท่ านทุกคนดํารงอยู่ในฐานะอันใดเมือ พระเจ้ าทรงเรียก ก็ให้ ผู้น1ันอยู่กบั พระเจ้ าใน
ฐานะนั1น กล่าวอีกนัยหนึ#ง เปาโลจึงแนะนําผูอ้ ่านของท่านให้พอใจในสถานะใดก็ตามที#พวกเขา
อยู่ นัน# ครอบคลุมถึงสถานการณ์ต่างๆไล่ต3 งั แต่สถานะสมรสไปจนถึงสถานะทางกฎหมายคือ
เป็ นทาสหรื อเป็ นไท
1 คร 7:25-26 แล้ วเรืองหญิงสาวพรหมจารีน1ัน ข้ าพเจ้ าไม่ ได้ รับพระบัญชาจากองค์พระ
ผู้เป็ นเจ้ า แต่ ข้าพเจ้ าก็ขอออกความเห็นในฐานะทีเ ป็ นผู้ได้ รับพระเมตตาจากองค์พระผู้เป็ นเจ้ า
ให้ เป็ นผู้ทไี ว้ ใจได้ 26 ฉะนั1นเพราะเหตุความยากลําบากทีม อี ยู่ในเวลานี1 ข้าพเจ้ าเห็นว่ า ทุกคน
ควรจะอยู่อย่างทีเขาอยู่เดียL วนี1
เปาโลจึงย้อนกลับมาเรื# องชีวติ สมรสอีกครั3ง โดยเฉพาะอย่างยิง# เมื#อพิจารณาถึงการข่มเหง
ที#กาํ ลังเกิดขึ3น ท่านตอบคําถามที#วา่ คนที#ยงั เป็ นพรหมจารี หรื อยังไม่แต่งงานควรเป็ นอย่างนั3นต่อ
ไปหรื อไม่ ท่านเสริ มว่าสิ# งที#ท่านจะกล่าวต่อไปนั3นไม่ใช่พระบัญชาจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแต่

ถือว่าเป็ นคําแนะนํามากกว่า (คําที#แปลว่า ความเห็น ในที#น3 ี (กะโนเม) มีความหมายว่า
‘ทรรศนะ’ หรื อ ‘ข้อคิดเห็น’) นอกจากนี3ในฐานะที#เป็ นผูท้ ี#ได้รับพระเมตตาจากองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า ท่านจึงมีหน้าที#ในการแสดงความสัตย์ซื#อ (หรื อ ความจริ งใจ) ในการให้ความเห็นที#ดีที#สุดแก่
พวกเขา
ดังนั3นเมื#อพิจารณาถึงการข่มเหงที#กาํ ลังทวีความรุ นแรงยิง# ขึ3น เปาโลจึงคิดว่าจะเป็ นการดี
กว่าที#คนที#ยงั ไม่แต่งงานจะเป็ นอย่างนั3นต่อไป ท่านกล่าวดังนี3ไปแล้วในบทนี3 (ข้อ 8-9) นอกจาก
นี3ท่านได้บรรยายไปแล้วอย่างสั3นๆว่าให้เราพอใจในสถานะใดก็ตามที#พระเจ้าทรงให้เราอยู่ ท่าน
เตือนพวกเขาให้ระลึกถึงการข่มเหงที#กาํ ลังก่อตัวขึ3น ดังนั3นเมื#อพิจารณาถึงเรื# องนี3ท3 งั หมด ความ
เห็นของท่านก็คือว่า คนหนุ่มสาวในคริ สตจักรที#ยงั ไม่แต่งงานควรเลื#อนการแต่งงานออกไปก่อน
จะดีกว่า
1 คร 7:27

เปาโลนําเสนอความเห็นของท่านต่อไปเพราะเหตุความยากลําบากทีม อี ยู่

ในเวลานี1 คือการข่มเหงที#กาํ ลังก่อตัวขึ3น ท่ านมีภรรยาแล้วหรือ นี#เป็ นพระประสงค์อนั ดีเลิศของ
พระเจ้าไม่วา่ จะเกิดอะไรขึ3นก็ตาม คําที#แปลว่า มี (เดะโอ) (ในฉบับคิงเจมส์คือ ‘ถูกผูกมัด’) ใน
บริ บททางกฎหมายหมายถึงพันธะในการสมรส ท่านจึงสัง# ว่า อย่ าหาช่ องทีจ ะหย่าภรรยาเลย คํา
ที#แปลว่า หย่า (ลูซิส) (ในฉบับคิงเจมส์คือ ‘ถูกปลดปล่อย’) ในบริ บทนี3หมายถึงการหย่าร้าง นัน#
ก็เป็ นพระประสงค์อนั ดีเลิศของพระเจ้า เปาโลถามต่อไปว่า ท่ านหย่ าจากภรรยาแล้วหรือ อย่ าหา
ภรรยาเลย กล่าวอีกนัยหนึ#ง หากผูใ้ ดหย่าร้างหรื อกลายเป็ นม่าย ก็อย่าให้ผนู ้ 3 นั แต่งงานใหม่เลย
อีกครั3งที#เราเห็นถึงพระประสงค์อนั ดีเลิศของพระเจ้าและคําแนะนําของเปาโลสําหรับคนที#เป็ น
ม่ายในสถานการณ์ตอนนั3น
1 คร 7:28

อย่างไรก็ตาม เปาโลเปลี#ยนมาพูดถึงพระประสงค์แบบอนุญาตของ

พระเจ้าบ้าง ถ้ าท่านจะแต่ งงานก็ไม่ มคี วามผิด บริ บทก็เกี#ยวข้องกับคนที# ‘ถูกปลดปล่อย’ จาก
ภรรยาของตนแล้ว ถึงแม้วา่ นัน# อาจหมายถึงพ่อม่าย แต่ขอ้ ก่อนหน้าก็กล่าวชัดเจนว่า หมายถึงคน
ที#หย่าแล้วด้วย การหย่าร้างไม่เคยเป็ นพระประสงค์อนั ดีเลิศของพระเจ้าเลย ดู มัทธิว 19:6

อย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงอดทนอย่างฝื นพระทัยและทรงอนุญาตให้มีการหย่าร้างได้ในพระ
คัมภีร์เดิม ดู พระราชบัญญัติ 24:1-4 เป็ นพระประสงค์แบบอนุญาตของพระเจ้า
พระเยซูทรงกําหนดเงื#อนไขเพิ#มเติมเกี#ยวกับการแต่งงานใหม่ไว้ในมัทธิว 19:9 เปาโล
โดยการดลใจของพระวิญญาณบริ สุทธิ? ก็ฝืนใจอนุญาตให้มีการแต่งงานใหม่ได้ตามที#บอกไว้ใน
7:15 สําหรับผูท้ ี#หย่าร้างแล้ว การแต่งงานใหม่ที#มีขอ้ กําหนดตรงตามเงื#อนไขที#เคร่ งครัดในมัทธิว
19:9 ก็เต็มไปด้วยปั ญหาหลายอย่างและไม่เคยเป็ นพระประสงค์อนั ดีเลิศของพระเจ้าเลย อย่างไร
ก็ตาม พระคัมภีร์กอ็ นุญาตให้กระทําได้ในบางสถานการณ์ที#จาํ กัดมากๆ
ท่านกลับมาให้ความสนใจเรื# องการข่มเหงที#กาํ ลังเกิดขึ3นอีกแล้ว ในบริ บทนั3นเองเปาโล
จึงกล่าวว่า และถ้ าหญิงสาวพรหมจารีจะแต่ งงานก็ไม่ มคี วามผิด แต่ คนทีแ ต่ งงานนั1นคงจะต้ อง
ยุ่งยากลําบากในฝ่ ายเนือ1 หนัง แต่ ข้าพเจ้ าปรารถนาทีจ ะให้ ท่านพ้นจากความยุ่งยากนั1น เมื#อ
พิจารณาถึงความยุง่ ยากที#อาจเกิดขึ3นกับคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์ คําแนะนําของเปาโลยังคง
เหมือนเดิม จะเป็ นการดีกว่าที#คู่หนุ่มสาวจะหลีกเลี#ยงการแต่งงาน เพราะในภายภาคหน้าจะมีแต่
ความยุง่ ยากรออยู่ ท่านจึงรู ้สึกว่าจะดีกว่าหากจะยับยั3งการแต่งงานไว้ก่อนในตอนนั3น
1 คร 7:29

พีน ้ องทั1งหลาย ข้ าพเจ้ าหมายความว่ ายุคนี1กส็ 1ั นมากแล้ว ตั1งแต่ นีไ1 ปให้ คน

เหล่านั1นทีมภี รรยาดําเนินชีวติ เหมือนกับไม่ มภี รรยา ท่านเตือนความจําพวกเขาว่า “ยุคนี3กส็ 3 ัน
มากแล้ว” ถึงแม้วา่ นี#อาจหมายถึงการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์ แต่ตามบริ บทซึ# งน่าจะหมายถึง
ระยะเวลาสั3นๆก่อนที#การข่มเหงจะทวีความรุ นแรงยิง# ขึ3นมากกว่า ความหมายของข้อนี3กค็ ือว่า
เมื#อเกิดการข่มเหงหนักยิง# ขึ3น ชายที#แต่งงานแล้วก็จะขอว่าตนไม่น่าแต่งงานเลย เพราะเห็นแก่
ภรรยา
1 คร 7:30

และให้ คนทีเ ศร้ าโศกเป็ นเหมือนกับมิได้ เศร้ าโศก และผู้ทีชืนชมยินดีให้ ได้

เป็ นเหมือนกับมิได้ ชืนชมยินดี และผู้ทซี ื1อก็ให้ ดําเนินชีวติ เหมือนกับว่ าเขาไม่ มีกรรมสิ ทธิ0เหนือ
อะไรเลย ในแบบเดียวกัน เมื#อสิ# งต่างๆมีแต่จะเลวร้ายลงเรื# อยๆ คนเหล่านั3นที#เศร้าโศกเพราะ
ครอบครัวของตนต้องแยกจากกันก็จะขอให้ตนไม่ได้เศร้าโศก ในทางกลับกัน คนเหล่านั3นที#

พระเจ้าอวยพรให้ไม่ตอ้ งเจอกับความยุง่ ยากเหล่านั3นและชื#นชมยินดีกจ็ ะขอให้ตนไม่ได้ชื#นชม
ยินดี เพราะการข่มเหงก็จะไล่ตามพวกเขาทันในไม่ชา้ เช่นกัน ในแบบเดียวกันคนที#ซ3ือก็จะขอให้
ตนไม่ได้ครอบครองทรัพย์ส#ิ งของเลยเมื#อการข่มเหงทวีความรุ นแรงมากยิง# ขึ3น
1 คร 7:31

และคนทีใ ช้ ของโลกนีใ1 ห้ เป็ นเหมือนกับมิได้ ใช้ อย่ างเต็มทีเ ลย เพราะความ

นิยมของโลกนีก1 าํ ลังล่วงไป ในแบบเดียวกันเปาโลกล่าวถึงคน “ที#ใช้ของโลกนี3” คําที#แปลว่า ใช้
(คราโอไม) มีความหมายว่า ‘ยืม’ (คือ การกูย้ มื แบบคิดดอกเบี3ยสู งลิ#ว) ความหมายก็คือว่า คน
สมัยนั3นที#ได้ยมื ของๆโลกนี3มาก็จะขอว่าตนไม่น่าใช้ส#ิ งที#ตนยืมมาอย่างผิดๆหรื อใช้จนเกลี3ยงเลย
เปาโลกล่าวอย่างเป็ นนัยว่า “เพราะความนิยมของโลกนี3กาํ ลังล่วงไป” ความหมายก็คือว่า ชีวติ
อย่างที#พวกเขารู ้จกั ในตอนนั3นจะเปลี#ยนแปลงในไม่ชา้ การข่มเหงจะพลิกทุกสิ# งจากหน้ามือเป็ น
หลังมือ คือ ไม่ใช่ชีวติ ครอบครัวของพวกเขาเท่านั3นแต่ธุรกิจของพวกเขาด้วยที#จะเปลี#ยน นี#ไม่ใช่
ประเด็นหลักของเปาโลแต่ท่านก็เอ่ยถึงเรื# องนี3ดว้ ยเพื#อให้พวกเขาคิด
1 คร 7:32-33 แรงจูงใจหลักของเปาโลในเนื3อหาส่ วนนี3ถูกกล่าวชัดเจน ข้ าพเจ้ าอยากให้
ท่ านพ้นจากความสาละวนวุ่นวาย ความหมายก็คือว่า ท่านปรารถนาให้พวกเขาไม่ตอ้ ง
กระวนกระวายใจเรื# องสมาชิกในครอบครัวเมื#อการข่มเหงทวีความรุ นแรงยิง# ขึ3น ท่านออกความ
เห็นต่อไปว่า ฝ่ ายคนทีไ ม่ มภี รรยาก็สาละวนในการงานขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า เพือ จะทําสิ งซึง
เป็ นทีพ อพระทัยองค์พระผู้เป็ นเจ้ า กล่าวอีกนัยหนึ#งเมื#อพิจารณาถึงการข่มเหงที#จะเกิดขึ3น เป้ า
หมายของชายที#ไม่ได้แต่งงานน่าจะเป็ นการทําให้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพอพระทัยมากกว่า
33 แต่ คนทีม ภี รรยาแล้วก็สาละวนในการงานของโลกนีเ1 พือ จะทําสิ งทีพ อใจของภรรยา
เปาโลไม่ได้กล่าวถึงช่วงเวลาปกติ บริ บทในที#น3 ีคือ การข่มเหงที#กาํ ลังใกล้เข้ามา ประเด็นของ
ท่านในกรณี ดงั กล่าวก็คือว่า ชายที#แต่งงานแล้วจะเป็ นห่วงเรื# องสิ# งจําเป็ นต่างๆในชีวติ เพราะเห็น
แก่ภรรยาของตน ความกังวลดังกล่าวอาจทําให้คนเรายอมประนีประนอมในยามที#ถูกข่มเหงได้
ครอบครัวของเราเป็ นสิ# งที#ทาํ ให้เรากังวลมากๆ

1 คร 7:34

มีความแตกต่ างกันด้ วยระหว่ างภรรยาและสาวพรหมจารี หญิงทีย งั ไม่

แต่ งงานก็สาละวนในการงานขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า เพือ จะได้ เป็ นคนบริสุทธิ0ท1งั กายและจิตใจ
แต่ หญิงทีม สี ามีแล้วก็สาละวนในการงานของโลกนีเ1 พือ จะทําสิงซึงเป็ นทีพ อใจของสามี
คราวนี3เปาโลหันมาพูดถึงสุ ภาพสตรี บา้ ง ท่านกล่าวว่า “มีความแตกต่างกันด้วยระหว่าง
ภรรยาและสาวพรหมจารี ” บริ บทยังคงเหมือนเดิม คือ การข่มเหงที#กาํ ลังใกล้เข้ามา คริ สเตียน
หญิงที#ยงั ไม่แต่งงานจะสนใจเรื# ององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและการทําให้พระองค์พอพระทัยทั3งฝ่ าย
ร่ างกายและจิตวิญญาณ อย่างไรก็ตาม “หญิงที#มีสามีแล้วก็สาละวนในการงานของโลกนี3เพื#อจะ
ทําสิ# งซึ# งเป็ นที#พอใจของสามี” ความหมายก็เหมือนเดิม คือ หญิงที#แต่งงานแล้วจะเป็ นกังวลเกี#ยว
กับความจําเป็ นต่างๆของชีวติ เพื#อทําให้สามีของนางพอใจ ภาระต่างๆในด้านครอบครัวเป็ นสิ# งที#
ทําให้เรากังวลมากๆ ประเด็นหลักของเปาโลในเรื# องเหล่านี3กค็ ือว่า เมื#อการข่มเหงร้ายแรงมากยิง#
ขึ3น จะเป็ นการดีกว่าทั3งด้านครอบครัวและด้านจิตวิญญาณที#พนี# อ้ งที#โคริ นธ์ซ# ึงยังไม่แต่งงานจะ
เป็ นอย่างนั3นต่อไป พวกเขาจะได้ไม่เพียงทุ่มเทให้กบั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้มากขึ3นเท่านั3นแต่พวก
เขาจะได้หลีกเลี#ยงความกังวลต่างๆของชีวติ และความทุกข์ใจอันเกิดจากการที#ครอบครัวของตน
ต้องพลัดพรากด้วย
1 คร 7:35

ข้ าพเจ้ าว่าอย่ างนีก1 เ็ พือ เป็ นประโยชน์ ของท่ าน มิใช่ จะเอาบ่ วงบาศคล้ อง

ท่ านแต่ เพือ ความเป็ นระเบียบ ให้ ท่านปฏิบัตอิ งค์ พระผู้เป็ นเจ้ าโดยปราศจากใจสองฝักสองฝ่ าย
เปาโลจึงกล่าวว่าท่านเขียนสิ# งเหล่านี3มาเพื#อเป็ นประโยชน์ หรื อผลดีแก่พวกเขา ท่านไม่มีเจตนาที#
จะ “เอาบ่วงบาศคล้อง” พวกเขาแต่อย่างใด ท่านไม่ได้กาํ ลังใช้ความรุ นแรงกับพวกเขาแต่ท่าน
ต้องการให้พวกเขาเป็ นระเบียบ และตามที#ได้กล่าวไว้แล้วด้านบน ท่านต้องการให้พวกเขา
“ปฏิบตั ิองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าโดยปราศจากใจสองฝักสองฝ่ าย” นัน# คือเมื#อการข่มเหงทวีความรุ นแรง
มากยิง# ขึ3น พวกเขาจะได้ไม่ถูกทําให้เบี#ยงเบนไปจากการถวายเกียรติแด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
1 คร 7:36

แต่ ถ้าชายใดคิดว่าเขาปฏิบัติต่อสาวพรหมจารีของเขาอย่ างสมควรไม่ได้

และถ้ าหญิงนั1นมีอายุผ่านวัยหนุ่มสาวแล้ ว และต้ องทําอย่างใดอย่ างหนึงก็ให้ เขาทําตามปรารถนา

จงให้ เขาแต่ งงานเสีย เขาไม่ ได้ ทาํ ผิดสิงใด เปาโลจึงเริ# มที#จะรวบยอดเนื3อหาส่ วนนี3แล้วโดยเน้น
เรื# องการแนะนํามิให้คนแต่งงานเพราะเห็นแก่ความยุง่ ยากในขณะนั3น ข้อนี3สามารถถอดความได้
อย่างถูกต้องดังนี3 ‘แต่ถา้ ชายใดคิดว่าเขาปฏิบตั ิต่อลูกสาวพรหมจารี ของเขาอย่างสมควรไม่ได้
และถ้าหญิงนั3นมีอายุผา่ นวัยเจริ ญพันธุ์แล้ว และต้องทําอย่างใดอย่างหนึ#งก็ให้เขาทําตามที#เห็นว่า
เหมาะสม เขาไม่ได้ทาํ ผิดสิ# งใด จงให้พวกเขาแต่งงานเสี ยเถิด’ อีกครั3งที#เราเห็นว่าเปาโลไม่ได้ต่อ
ต้านการแต่งงานโดยทัว# ไป และเมื#อหญิงสาวที#โตเป็ นผูใ้ หญ่แล้วได้รับการสู่ ขอและนางก็เต็มใจ
เปาโลก็กล่าวว่า ให้นางแต่งกับคนที#มาขอนั3นเถิด แต่ประเด็นของท่านในเรื# องนี3ท3 งั หมดก็คือให้
ระวังไว้ ความยุง่ ยากกําลังก่อตัวอยูไ่ กลลิบๆและมันจะส่ งผลต่อครอบครัวของคริ สเตียนแน่นอน
1 คร 7:37

แต่ ชายใดทีต 1ังใจแน่ วแน่ และเห็นว่ าไม่ มคี วามจําเป็ น แต่ เขาบังคับใจ

ตนเองได้ และตั1งใจว่าจะให้ หญิงนั1นเป็ นพรหมจารีต่อไป เขาก็กระทําดีแล้ว ถึงแม้ออกจะทื#อ
หน่อยๆ แต่ความหมายก็คือว่า: ‘แต่ชายใดที#ต3 งั ใจแน่วแน่และเห็นว่าไม่มีความจําเป็ นที#จะต้องมี
การแต่งงาน แต่เขาได้ต3 งั ใจไว้แล้วว่าจะให้ลูกสาวของตนเป็ นพรหมจารี ต่อไป เขาก็กระทํา
ดีแล้ว’
1 คร 7:38

ท่านกล่าวสรุ ปเนื3อหาที#ยาวๆส่ วนนี3 เหตุฉะนั1นผู้ใดทีใ ห้ หญิงนั1นแต่ งงาน

ก็ทาํ ดีอยู่ แต่ ผู้ทไี ม่ ให้ แต่ งงานก็ทาํ ดีกว่ า แน่นอนที#การแต่งงานเป็ นพระประสงค์ของพระเจ้าและ
เป็ นช่วงเวลาแห่ งความชื#นชมยินดีครั3งใหญ่ อย่างไรก็ตามเมื#อคิดถึงการข่มเหงที#กาํ ลังจะเกิดขึ3น
ซึ#งเปาโลก็รู้วา่ มันจะเกิด ท่านก็แนะนําว่าจะเป็ นการดีกว่าที#คนที#เป็ นพ่อจะห้ามมิให้ลูกสาวของ
ตนแต่งงาน
1 คร 7:39

ตราบใดทีส ามียงั มีชีวติ อยู่ ภรรยาก็ต้องอยู่กบั สามีตามกฎหมาย แต่ ถ้า

สามีตาย นางก็เป็ นอิสระจะแต่ งงานกับชายใดก็ได้ ตามใจ ในองค์พระผู้เป็ นเจ้ าเท่านั1น ที#ผา่ นมา
เปาโลได้พดู ถึงเรื# องชีวติ คู่ คนที#หย่าร้าง และคนสองคนที#กาํ ลังคิดถึงเรื# องการแต่งงาน แต่คราวนี3
ท่านหันมาพูดถึงคนที#เป็ นม่ายบ้าง

ตามกฎของยิวและกฎธรรมดามีบญั ญัติไว้วา่ “ตราบใดที#สามียงั มีชีวติ อยู่ ภรรยาก็ตอ้ งอยู่
กับสามีตามกฎหมาย” ถึงแม้วา่ บางคนจะพยายามเอาเรื# องการหย่าร้างและการแต่งงานใหม่เข้ามา
เกี#ยวข้องกับข้อนี3 แต่เรื# องเหล่านี3กถ็ ูกพูดถึงไปเยอะแล้วก่อนหน้านั3น ดูคาํ อธิบายของ 7:15 และ
7:27-28 ตรงนี3เปาโลพูดถึงเรื# องหญิงม่ายที#แต่งงานใหม่ในยามที#การข่มเหงกําลังก่อตัวขึ3น ท่าน
กล่าวว่า “ถ้าสามีตาย นางก็เป็ นอิสระจะแต่งงานกับชายใดก็ได้ตามใจ ในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
เท่านั3น” ข้อความนี3เป็ นความจริ ง บัญญัติในพระคัมภีร์เดิมและกฎธรรมดาก็อนุญาตให้กระทํา
เช่นนี3ได้มาตลอด อย่างไรก็ตามสําหรับหญิงม่ายที#เป็ นผูเ้ ชื#อ ข้อจํากัดก็คือนางต้องแต่งงานใหม่
กับผูเ้ ชื#อในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเท่านั3น
1 คร 7:40

แต่ ตามความเห็นของข้ าพเจ้ าก็เห็นว่าถ้ านางอยู่คนเดียวจะเป็ นสุ ขกว่า

และข้ าพเจ้ าคิดว่ าพระวิญญาณของพระเจ้ าทรงสถิตอยู่ฝ่ายข้ าพเจ้ าด้ วย อย่างไรก็ตาม เปาโลก็
ทําให้สถานการณ์น3 ีสอดคล้องกับสิ# งที#ท่านได้สอนมาตลอดทั3งบทนี3ดว้ ย เมื#อพิจารณาถึงการ
ข่มเหงที#กาํ ลังก่อตัวขึ3น นางผูเ้ ป็ นหญิงม่าย “ตามความเห็นของข้าพเจ้าก็เห็นว่าถ้านางอยูค่ นเดียว
จะเป็ นสุ ขกว่า” นัน# คือ จะเป็ นการดีกว่าที#นางจะปฏิบตั ิตามคําแนะนําของท่านและไม่แต่งงาน
ใหม่ภายใต้สถานการณ์ขณะนั3น ท่านกล่าวเสริ มว่า “และข้าพเจ้าคิดว่าพระวิญญาณของพระเจ้า
ทรงสถิตอยูฝ่ ่ ายข้าพเจ้าด้วย” ท่านทิ3งท้ายว่าถึงแม้วา่ นี#จะเป็ นความเห็นของเปาโล แต่ความเห็น
ของท่านก็ได้รับการทรงนําจากพระวิญญาณบริ สุทธิ?ผูท้ รงสถิตภายในตัวท่าน นี#ไม่ใช่คาํ บัญชา
จากตัวท่านเอง แต่เป็ นคําแนะนําที#ได้รับอิทธิพลจากการทรงนําของพระวิญญาณของพระเจ้า
บทส่ งท้ าย: อัครสาวกท่านนี3ได้พดู ถึงบางเรื# องที#ละเอียดอ่อนและเป็ นที#ถกเถียงมากๆใน
บทนี3 แต่ประเด็นหลักก็คือว่า ท่านแนะนําให้คริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์ยบั ยั3งการแต่งงานไว้ก่อน
ไม่วา่ สถานการณ์จะเป็ นเช่นไรก็ตาม ท่านได้พดู ถึงคนที#เป็ นพรหมจารี ซ# ึงยังไม่ได้แต่งงาน
สภาพการณ์แวดล้อมหลายอย่างของการหย่าร้าง หรื อแม้แต่คนที#เป็ นม่าย ใจความหลักคือ รอ
ก่ อน การข่มเหงที#กาํ ลังจะมาอาจทําให้ชีวติ คู่แตกสลายได้ซ# ึงจะก่อให้เกิดความทุกข์ใจมากยิง# ขึ3น
*****

ภาพรวมของ 1 โครินธ์ 8: เปาโลเขียนตอบอีกคําถามหนึงซึ งคริ สตจักรที เมืองโคริ นธ์
เขียนมา คําถามก็คือว่ า คริ สเตียนควรรั บประทานอาหารทีถกู ถวายแก่ รูปเคารพแล้ วหรื อไม่
เปาโลพูดถึงเรื องนีจ ากมุมมองของการมีหรื อไม่ มีคาํ พยานที การกระทําเช่ นนีจ ะมีต่อคริ สเตียน
ใหม่ และอ่ อนแอ
1 คร 8:1

แล้ วเรืองของทีเ ขาบูชาแก่รูปเคารพนั1น เราทั1งหลายทราบแล้วว่ าเราทุกคน

ต่ างก็มคี วามรู้ ความรู้ น1ันทําให้ ลาํ พอง แต่ ความรักเสริมสร้ างขึน1 เห็นได้ชดั จากประโยคแรกว่า
เปาโลกําลังตอบอีกคําถามหนึ#งซึ#งคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์เขียนมาถามท่าน ท่านตอบคําถาม
เกี#ยวกับ “ของที#เขาบูชาแก่รูปเคารพ” เป็ นเรื# องปกติในโลกของคนต่างชาติในศตวรรษแรกที#
วิหารพระต่างประเทศจะเอาเนื3อสัตว์ที#เหลือมาวางขายซึ# งเนื3อสัตว์ดงั กล่าวได้ถูกนํามาถวายบูชา
แก่พระของคนต่างประเทศ
เนื3อสัตว์เหล่านี3น่าซื3อตรงที#วา่ (1) เป็ นเนื3อสัตว์ที#สวยน่ารับประทาน และ (2) มักจําหน่าย
ในราคาถูกกว่าปกติ เนื3อสัตว์ส่วนที#เหลือจากการถวายบูชาเรี ยกว่า ฮิ เอรอธูทอน เนื3อส่ วนที#เหลือ
นี3ถกู รับประทานในที#ๆมีการถวายบูชา ถูกนํากลับไปรับประทานที#บา้ น หรื อถูกนําไปขายที#
ตลาด ในบางกรณี เนื3อนี3กถ็ ูกขายตามร้านอาหารที#อยูต่ ิดกับวิหารรู ปเคารพ นัน# คือ ‘ร้านสเต็ก
ประจําวิหาร’
ในเรื# องนี3เปาโลกล่าวว่า “เราทั3งหลายทราบแล้วว่าเราทุกคนต่างก็มีความรู ้” ในความเห็น
นี3ท่านอาจกําลังยกคําพูดมาจากข้อซักถามที#มีส่งมาถึงท่าน นี#สื#อว่ามีบางคนที#เชื#อว่าในฐานะที#
เป็ น ‘คริ สเตียนที#โตแล้ว’ พวกเขาจึงมีความรู ้ที#เหนือกว่าที#วา่ พวกพระทั3งหลายที#มีตวั แทนเป็ น
รู ปเคารพนั3นไม่มีอยูจ่ ริ ง จาก ‘ความรู ้ที#เหนือกว่า’ ของพวกเขา พวกเขาจึงเต็มใจที#จะยกเหตุผล
เพื#อแก้ต่างการกระทําที#น่าสงสัยของพวกเขาซึ#งเกี#ยวข้องกับการไหว้รูปเคารพ นี#เป็ นตัวอย่างที#
ชัดเจนของการพยายามยกเหตุผลสนับสนุนการประนีประนอมและกิจกรรมหลายอย่างที#น่า
สงสัย

อย่างไรก็ตามการกระทําของพวกเขาก็กาํ ลังส่ งผลเสี ยต่อพี#นอ้ งคนอื#นที#ไม่เห็นด้วยเพราะ
เหตุที#พี#นอ้ งเหล่านี3ยงั ไม่โตหรื อเพิง# รับเชื#อใหม่ๆ คนที#ประนีประนอมเย่อหยิง# ใน ‘ความรู ้ที#เหนือ
กว่า’ ของตน สิ# งที#พวกเขาขาดคือ ความรักหรื อความห่วงใยที#มีต่อพี#นอ้ งที#อ่อนแอกว่า นี#คือ
ข้อความที#เป็ นจริ งของเปาโล “ความรู ้น3 นั ทําให้ลาํ พอง แต่ความรักเสริ มสร้างขึ3น” เราเห็นเลยว่า
ท่านกําลังวิพากษ์วจิ ารณ์พวกเขาอย่างเจ็บแสบอยู่ ถึงแม้วา่ คริ สเตียนที#ประนีประนอมเหล่านี3
กําลังร่ าเริ งอยูก่ บั ‘ความรู ้ที#เหนือกว่า’ ของตน แต่พวกเขาก็ไม่มีความรักเพื#อที#จะเสริ มสร้างผูอ้ ื#น
และความรักก็เสริ มสร้างขึ3นจริ งๆ
1 คร 8:2

เปาโลไม่เบามือเลยในการพูดตรงๆกับพวกเขา ท่านกล่าวในเชิงเกือบ

แดกดันว่า ถ้ าผู้ใดถือว่ าตัวรู้ สิงใดแล้ว ผู้น1ันยังไม่ รู้ ตามทีต นควรจะรู้ ความหมายก็คือว่า ‘ถ้าผูใ้ ด
คิดว่าตัวเองมีคาํ ตอบสําหรับทุกอย่างแล้ว จริ งๆแล้วเขาก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะเลย’ เปาโลไม่เกรงใจ
พวกคนที#ประนีประนอมที#เมืองโคริ นธ์ซ# ึงคิดว่าตนรู ้ไปหมดทุกอย่าง
1 คร 8:3

ในทางกลับกัน แต่ ถ้าผู้ใดรักพระเจ้ า พระองค์กท็ รงรู้ จักผู้น1ัน เปาโลกล่าว

ความจริ งอีกประการซึ# งเป็ นการเปรี ยบเทียบความแตกต่างให้เห็นชัดเจน เมื#อใครบางคนรัก
พระเจ้านั3นก็ปรากฏชัดเจน นี#สื#อว่าเปาโลกําลังถามว่าคนประนีประนอมที#มีใจลําพองเหล่านี3รัก
พระเจ้าจริ งๆหรื อไม่ พวกเขาไม่ได้สนใจพี#นอ้ งคนอื#นๆที#พวกเขากําลังทําให้สะดุดอยูเ่ ลย
1 คร 8:4

เปาโลพักสักครู่ เพื#อพูดถึงข้อโต้แย้งของคนเหล่านั3นที#พยายามยกเหตุผล

สนับสนุนการที#พวกเขาเข้าไปยุง่ เกี#ยวข้องกับการไหว้รูปเคารพ ฉะนั1นเรืองการกินอาหารทีเ ขา
ได้ บูชาแก่รูปเคารพนั1น เรารู้ อยู่แล้วว่ ารู ปนั1นไม่ มตี ัวมีตนเลยในโลกและพระเจ้ าองค์อนื ไม่ มี มีแต่
พระเจ้ าองค์เดียว นี#เท่ากับเปาโลกล่าวว่า ‘ท่านพูดถูกแล้ว รู ปเคารพนั3นไม่มีตวั ตนเลย พวกมัน
เป็ นของปลอม นอกจากนี3เรารู ้ดว้ ยว่ามีพระเจ้าเที#ยงแท้แต่เพียงองค์เดียว’
1 คร 8:5-6

ถึงแม้ จะมีสิงต่ างๆในสวรรค์และในแผ่ นดินโลกทีเ ขาเรียกว่ า "พระ" (ก็

เป็ นเหมือนมีพระมากและเจ้ ามาก) ท่านยอมรับว่ามีส#ิ งต่างๆมากมายในสวรรค์และบนโลกที#คน
เรี ยกกันว่าพระ พวกคนนอกศาสนายกให้เกือบทุกอย่างในสวรรค์และบนโลกเป็ นพระ 6 แต่ ว่า

สํ าหรับพวกเรานั1นมีพระเจ้ าองค์ เดียวคือพระบิดา และสิงสารพัดทั1งปวงบังเกิดขึน1 จากพระองค์
และเราอยู่ในพระองค์ และเรามีพระเยซูคริสต์ เจ้ าองค์ เดียว และสิงสารพัดก็เกิดขึน1 โดยพระองค์
และเราก็เป็ นมาโดยพระองค์ เปาโลยอมรับว่าสําหรับคริ สเตียนทั3งหลายที#บงั เกิดใหม่แล้วเรารู ้วา่
มีพระเจ้าเที#ยงแท้แต่เพียงพระองค์เดียวผูท้ รงเป็ นพระบิดาของพระเยซูคริ สต์และเป็ นผูท้ รงสร้าง
สิ# งสารพัด เรามีความรู ้ที#เหนือกว่าจริ งๆ
1 คร 8:7

มิใช่ ว่าทุกคนมีความรู้ อย่ างนี1 เพราะมีบางคนมีจิตสํ านึกผิดชอบเรืองรู ป

เคารพว่ า เมือ ได้ กนิ อาหารนั1นก็ถือว่ าเป็ นของบูชาแก่ รูปเคารพจริงๆ และจิตสํ านึกผิดชอบของ
เขายังอ่ อนอยู่จงึ เป็ นมลทิน อย่างไรก็ตามประเด็นของท่านก็คือว่า “มิใช่วา่ ทุกคนมีความรู ้อย่าง
นี3” ความจริ งก็คือว่าในตอนนั3นมีพนี# อ้ งคริ สเตียนที#ยงั ไม่โตหลายคนที#เป็ นกังวลเกี#ยวกับการไหว้
รู ปเคารพ พวกเขาเป็ นกังวลเกี#ยวกับการรับประทานอาหารที# “บูชาแก่รูปเคารพ” พวกเขายังไม่
เข้าใจถ่องแท้เกี#ยวกับความว่างเปล่าของรู ปเคารพ แต่พวกเขารู ้วา่ การกินของไหว้รูปเคารพเป็ น
สิ# งที#ผดิ จิตสํานึกผิดชอบของพวกเขาจึงฟ้ องใจพวกเขา อย่างไรก็ตามเมื#อพวกเขาพ่ายแพ้ต่อการ
ทดลองของเนื3อสัตว์ที#สวยกว่าและมีราคาถูกกว่า พวกเขาจึงเชื#อมัน# ว่า “จิตสํานึกผิดชอบของเขา
ยังอ่อนอยูจ่ ึงเป็ นมลทิน” การกระทําที#ไม่ระมัดระวังของคริ สเตียนที#โตกว่าจึงอาจทําให้พี#นอ้ ง
เหล่านี3สะดุดได้ ผลที#ตามมาคือความท้อแท้อนั เกิดจากการพ่ายแพ้ต่อการทดลอง
1 คร 8:8

เปาโลให้ความเห็นว่า อาหารไม่ เป็ นเครืองทีท าํ ให้ พระเจ้ าทรงโปรดปราน

เรา คําที#แปลว่า ทําให้ เป็ นทีโ ปรดปราน (พาริ สเตมิ) มีความหมายว่า ‘ยืน’ หรื อ ‘ยืนเคียงข้าง’
ประเด็นของท่านก็คือว่า อาหารไม่ได้ทาํ ให้เรามีที#ยนื กับพระเจ้า ถ้ าเรากิน เราก็ไม่ ได้ อะไรเป็ น
พิเศษ ถ้ าเราไม่ กนิ เราก็ไม่ ขาดอะไร สิ# งที#เรารับประทานในฐานะที#เป็ นคริ สเตียนคนต่างชาติไม่
ได้เป็ นปั ญหาอะไรสําหรับพระเจ้าเลย แต่จริ งๆแล้วนัน# ก็ไม่ใช่ประเด็นดังที#จะเห็นในข้อถัดไป
1 คร 8:9

ท่านเตือนว่า แต่ จงระวัง อย่าให้ เสรีภาพของท่ านนั1นทําให้ คนทีอ ่อนใน

ความเชือหลงผิดไป ถึงแม้วา่ อาหารจะไม่ใช่เรื# องใหญ่สาํ หรับพระเจ้า แต่ในสถานการณ์น3 ีมนั ก็
ทําให้ผอู ้ ื#นสะดุด จนถึงตอนนี3เปาโลยังไม่ได้พดู ถึงเรื# องเสรีภาพเลย คําที#แปลเช่นนั3นไม่ใช่คาํ ที#

มักแปลว่าเสรี ภาพในพระคัมภีร์ใหม่ ท่านไม่ได้กาํ ลังพูดถึง ‘เสรี ภาพของคริ สเตียน’ แต่คาํ ที#แปล
เช่นนั3นคือ (เอ็กซออูเซี ย) ซึ#งมักแปลเป็ น ‘อํานาจ’ หรื อ ‘สิ ทธิอาํ นาจ’ เปาโลไม่ได้โต้แย้งสิ ทธิ
หรื ออํานาจของพวกเขาในการรับประทานอาหารที#น่าสงสัยเลย แต่ประเด็นของท่านก็คือว่า เมื#อ
พวกเขาทําเช่นนั3น พวกเขาก็กาํ ลังกลายเป็ นเครื# องสะดุดสําหรับผูอ้ ื#น หลักการที#สาํ คัญตรงนี3คือ
วิธีปฏิบตั ิต่างๆที#น่าสงสัยในชีวติ คริ สเตียน เราอาจพยายามยกเหตุผลสนับสนุนการกระทําเหล่า
นั3นโดยอ้างว่าไม่มีคาํ บัญชาชัดเจนที#หา้ มมิให้ทาํ สิ# งเหล่านั3นหรื ออาจอ้างว่าเราไม่เห็นว่าการ
กระทําสิ# งเหล่านั3นเป็ นเรื# องที#ผดิ ตรงไหน อย่างไรก็ตาม เปาโลเสริ มว่า สิ# งที#เราทํานั3นส่ งผลต่อผู ้
อื#นอย่างไร
1 คร 8:10-11 เพราะว่า ถ้ าผู้ใดเห็นท่ านทีม คี วามรู้ เอนกายลงรับประทานในวิหารของ
รู ปเคารพ จิตสํ านึกผิดชอบทีอ ่อนของคนนั1น จะไม่เหิมขึน1 ทําให้ เขาบังอาจกินของทีไ ด้ บูชาแก่
รู ปเคารพนั1นหรือ 11 โดยความรู้ ของท่าน พีน ้ องทีม คี วามเชืออ่อน ซึงพระคริสต์ ได้ ทรงยอมวาย
พระชนม์ เพือ เขา จะต้ องพินาศไป
เปาโลกล่าวต่อไปถึงพี#นอ้ งที# ‘รู ้แจ้ง’ และมี ‘ความรู ้ที#เหนือกว่า’ ที#ใช้ ‘สิ ทธิ ’ ของตนใน
การรับประทานสเต็กในร้านที#อยูต่ ิดกับวิหารรู ปเคารพ อย่างไรก็ตาม คริ สเตียนใหม่ที#เห็น
‘คริ สเตียนผูใ้ หญ่’ ไปรับประทานอาหารที#นน#ั ก็อาจสรุ ปว่า “กินของที#ได้บูชาแก่รูปเคารพ”
ไม่ใช่เรื# องผิดอะไร ดังนั3นเพราะ ‘การรู ้แจ้ง’ และ ‘ความรู ้ที#เหนือกว่า’ ของคริ สเตียนที#
ประนีประนอม คริ สเตียนใหม่กพ็ นิ าศ นี#ไม่ได้หมายถึงการพินาศในนรก แต่เปาโลกําลังหมายถึง
การทําลายวิญญาณคริ สเตียนใหม่ เพื#อตอกยํ3าประเด็นของท่านๆเตือนความจําผูอ้ ่านของท่านว่า
คริ สเตียนใหม่เหล่านี3เองที# “พระคริ สต์ได้ทรงยอมวายพระชนม์เพื#อเขา” คริ สเตียนใหม่อาจ
สะดุดและไม่เติบโตฝ่ ายวิญญาณเพราะการพูดอย่างทําอีกอย่างและการประนีประนอมของคนที#
อ้างตัวว่าเป็ นผูใ้ หญ่แล้วในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
1 คร 8:12

เปาโลยกระดับเรื# องนี3สูงขึ3นไปอีกขั3น ท่านเรี ยกสิ# งนี3วา่ เป็ นความบาปที#ไม่

แยแสคนอื#นอย่างหน้าด้าน เมือ ท่านทําผิดเช่ นนั1นต่ อพวกพีน ้ อง และทําร้ ายจิตสํ านึกผิดชอบที

อ่ อนของเขา ท่ านก็ได้ ทาํ ผิดต่ อพระคริสต์ การทําให้พี#นอ้ งที#อ่อนแอกว่าสับสน ท้อใจ และเกิด
บาดแผลฝ่ ายวิญญาณนั3นเป็ นความบาป นอกจากนี3นี#ยงั เป็ นการทําบาปต่อพระคริ สต์ดว้ ย
1 คร 8:13

เปาโลจึงออกความเห็นของท่านในเรื# องดังกล่าว เหตุฉะนั1นถ้ าอาหารเป็ น

เหตุทที าํ ให้ พนี ้ องของข้ าพเจ้ าหลงผิดไป ข้ าพเจ้ าจะไม่ กนิ เนือ1 สัตว์ อกี ต่ อไป เพราะเกรงว่า
ข้ าพเจ้ าจะทําให้ พนี ้ องต้ องหลงผิดไป ประเด็นจึงไม่ใช่เรื# องอาหารหรื อแม้แต่แหล่งที#มาของ
อาหาร ประเด็นก็คือคําพยานของเราต่างหาก บริ บทนั3นเกี#ยวข้องกับพี#นอ้ งคริ สเตียนที#อ่อนแอ
กว่า สิ# งที#ไม่ได้ถูกเอ่ยถึงแต่กอ็ ยูไ่ ม่ไกลก็คือคําพยานที#เรามีต่อชาวโลก จุดยืนที#ชอบธรรมและ
เป็ นผูใ้ หญ่อย่างแท้จริ งก็คือ การที#เราเป็ นกังวลว่าการกระทําของเราจะส่ งผลต่อคริ สเตียนใหม่
หรื อพี#นอ้ งที#อ่อนแอกว่าอย่างไร ประเด็นสําคัญก็คือการขาดซึ#งความรักในส่ วนของพี#นอ้ งที#เป็ น
ผูใ้ หญ่กว่า
*****
ภาพรวมของ 1 โครินธ์ 9: เห็นได้ ชัดว่ าบางคนในคริ สตจักรที เมืองโคริ นธ์ ท้าทายสิ ทธิ
อํานาจในการเป็ นอัครสาวกของเปาโลรวมถึงการทีท่านได้ รับการสนับสนุนทางการเงินในงาน
รั บใช้ ของท่ านด้ วย คนเหล่ านีไ ด้ บอกเป็ นนัยว่ าเปาโลกําลังปล่ อยให้ ตัวเองเป็ นภาระของคริ สต
จักรอืนๆ ท่ านพูดถึงเรื องที ท่านถูกกล่ าวหานีแ ละปิ ดท้ ายบทนีด ้ วยภาพประกอบของการมีวินยั
ในตัวเองซึ งจําเป็ นสําหรั บการแข่ งต่ อจนจบและการมีชัยชนะในการแข่ งขันแห่ งชี วิตคริ สเตียน
1 คร 9:1-2

ข้ าพเจ้ ามิได้ เป็ นอัครสาวกหรือ ข้ าพเจ้ ามิได้ มเี สรีภาพหรือ ข้ าพเจ้ ามิได้

เห็นพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเราหรือ ท่านทั1งหลายมิได้ เป็ นผลงานของข้ าพเจ้ าใน
องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าหรือ 2 ถ้ าข้ าพเจ้ ามิได้ เป็ นอัครสาวกในสายตาของคนอืน ข้ าพเจ้ าก็ยงั คงเป็ น
อัครสาวกในสายตาของท่ านอย่ างไม่ ต้องสงสัย เพราะพวกท่ านคือตราตําแหน่ งอัครสาวกของ
ข้ าพเจ้ าในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า
เห็นได้ชดั จากข้อด้านบนว่าบางคนในคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์ได้ต3 งั คําถามต่อสิ ทธิ
อํานาจในการเป็ นอัครสาวกของเปาโล หรื อหากไม่เป็ นเช่นนั3น อย่างน้อยพวกเขาก็วพิ ากษ์

วิจารณ์ท่าน โดยบอกเป็ นนัยว่าท่านกําลังใช้อาํ นาจของท่านในการเบ่ง นัน# คือ ‘นักเทศน์เป็ นคน
เผด็จการ’
เราไม่ทราบชัดเจนว่าท่านทราบเรื# องนี3จากจดหมายที#มีคนเขียนมาถึงท่านหรื อมีคน
รายงานให้ท่านทราบ สิ# งที#ชดั เจนคือคําตอบของท่าน ท่านกล่าวปกป้ องสิ ทธิอาํ นาจของท่าน
ท่านเริ# มต้นบทนี3ดว้ ยการตั3งคําถามหลายข้อซึ#งเห็นได้ชดั ว่าคําตอบก็คือ ‘ใช่’ สําหรับคําถามทุก
ข้อ “ข้าพเจ้ามิได้เป็ นอัครสาวกหรื อ” คําตอบนั3นชัดเจนอยูแ่ ล้ว “ข้าพเจ้ามิได้มีเสรี ภาพหรื อ” เรา
ไม่ทราบชัดเจนว่าท่านกําลังหมายถึงเสรี ภาพทางพลเมืองในฐานะเป็ นประชาชนที#ตดั สิ นใจได้
ด้วยตัวเองหรื อการมีเสรี ภาพจากบัญญัติของโมเสส ไม่วา่ จะเป็ นอย่างไร คําตอบของคําถามของ
ท่านก็ชดั เจน “ข้าพเจ้ามิได้เห็นพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราหรื อ” อีกครั3งที#คาํ ตอบนั3น
ชัดเจน สุ ดท้ายท่านถามว่า “ท่านทั3งหลายมิได้เป็ นผลงานของข้าพเจ้าในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าหรื อ”
พวกเขาทราบคําตอบอยูแ่ ล้ว
นอกจากนี3ถึงแม้วา่ สิ ทธิอาํ นาจในการเป็ นอัครสาวกของท่านไม่ได้มีไปถึงคนอื#น แต่นน#ั
ก็มีไปถึงพวกเขาอย่างแน่นอน ท่านได้นาํ พวกเขามาถึงพระคริ สต์และได้ต3 งั คริ สตจักรที#นน#ั พวก
เขาเองเป็ นตราประทับและเป็ นหลักฐานที#แสดงถึงความเป็ นอัครสาวกของท่าน
การกบฏต่อสิ ทธิอาํ นาจฝ่ ายวิญญาณไม่ใช่เรื# องแปลกสําหรับคนที#อยูฝ่ ่ ายเนื3อหนัง ซึ#ง
แสดงให้เห็นถึงการไม่รู้จกั โตฝ่ ายวิญญาณ
1 คร 9:3-6

ถ้ าผู้ใดสอบสวนข้ าพเจ้ า ข้าพเจ้ าก็จะบอกว่ า 4 เราไม่ มสี ิ ทธิ0ทีจะกินและ

ดืมหรือ 5 เราไม่ มสี ิทธิ0ทจี ะพาพีน ้ องซึงเป็ นภรรยาไปไหนๆด้ วยกัน เหมือนอย่ างอัครสาวกอืน ๆ
และบรรดาน้ องชายขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าและเคฟาสหรือ 6 เฉพาะข้ าพเจ้ าและบารนาบัสเท่ านั1น
หรือทีไ ม่ มสี ิ ทธิ0จะเลิกทํางานหาเลีย1 งชีพ
เปาโลจึงเริ# ม ‘คําแก้ต่าง’ ของท่าน (คําที#แปลว่า บอก (อะพอลอเกีย) มีความหมายว่า ‘แก้
ต่าง’) คําที#แปลว่า สอบสวน (อานาคริ โน) มีความหมายว่า ‘ตัดสิ น’ หรื อในกรณี น3 ี ‘วิพากษ์
วิจารณ์’ ท่านจึงเสนอคําถามชุดต่อไป สําหรับแต่ละคําถาม คําตอบก็ชดั เจนอีกแล้ว

“เราไม่มีสิทธิ? ที#จะกินและดื#มหรื อ” คําที#แปลว่า สิ ทธิ0 (เอ็กซออูเซี ย) มีความหมายว่า
‘สิ ทธิอาํ นาจ’ หรื อในที#น3 ีกค็ ือสิ ทธิ?นัน# เอง การเปลี#ยนเป็ นคําว่า เรา ซึ#งเป็ นพหูพจน์อาจหมายรวม
ถึงตัวเปาโลเองและบารนาบัสตามที#บอกในข้อ 6 อย่างไรก็ตามความหมายก็คือ พวกเราไม่มี
สิ ทธิ? มีความสุ ขในการใช้ชีวติ จากการรับใช้บา้ งเลยหรื อ
คําถามต่อไป “เราไม่มีสิทธิ?ที#จะพาพี#นอ้ งซึ#งเป็ นภรรยาไปไหนๆด้วยกัน เหมือนอย่าง
อัครสาวกอื#นๆหรื อ” ถึงแม้จะดูเป็ นปริ ศนา แต่ความหมายก็คือ ‘พวกเราไม่มีสิทธิ? ที#จะมีภรรยา
เหมือนอัครสาวกคนอื#นๆหรื อ’ ถึงแม้วา่ เปาโลไม่ได้แต่งงาน แต่บารนาบัสหรื อโสสเธเนสก็อาจ
แต่งงานแล้ว ท่านเอ่ยต่อไปว่า “และบรรดาน้องชายขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและเคฟาส” ยากอบ
น้องชายของพระเยซูและเคฟาส (เปโตร) แต่งงานแล้ว
เห็นได้ชดั ว่าพวกเขาถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ที#ใช้เงินสนับสนุนงานประกาศในการเลี3ยงดู
ครอบครัวของ ‘ทีมประกาศ’ ของเปาโล ช่างน่าแปลกที#พวกคริ สเตียนที#ทาํ ตามเนื3อหนังที#มีใจ
กบฏและชอบจับผิดมักโจมตีสิทธิอาํ นาจตามพระคัมภีร์
ท่านถามต่อไปว่า “เฉพาะข้าพเจ้าและบารนาบัสเท่านั3นหรื อที#ไม่มีสิทธิ?จะเลิกทํางานหา
เลี3ยงชีพ” ความหมายก็คือ ‘พวกเราไม่มีสิทธิ?ที#จะไม่ตอ้ งทํางานเสริ มหรื อ’ เพราะตรงนี3ใช้รูป
ปฏิเสธซ้อนความหมายจึงอาจกํากวมหน่อย ประเด็นก็คือ พวกเขาในฐานะมิชชันนารี ไม่มีสิทธิ?ที#
จะรับเงินช่วยเหลือหรื อเพื#อที#พวกเขาจะได้ไม่ตอ้ งทํางานเสริ ม บ่อยครั3งเหลือเกินที#การทําตาม
เนื3อหนังในคริ สตจักรจะเผยโฉมของมันออกมาเมื#อพูดถึงเรื# องเงิน คนเหล่านั3นที#ทาํ ตามเนื3อหนัง
วิพากษ์วจิ ารณ์ท่านที#ได้รับเงินช่วยเหลือ การทําตามเนื3อหนังของคนเหล่านั3นที#วจิ ารณ์ท่าน
ปรากฏชัดจากท่าทีที#คิดเล็กคิดน้อยของพวกเขา
1 คร 9:7

ท่านเสนอข้อหักล้างต่อไปโดยถามพวกเขาว่า ใครบ้ างทีเ ป็ นทหารไปใน

การศึกสงคราม และต้ องกินเสบียงของตัวเอง คําตอบนั3นชัดเจนอยูแ่ ล้ว หรือใครบ้ างทีท าํ สวน
ปลูกต้ นองุ่น และมิได้ กนิ ผลองุ่นในสวนนั1น คําตอบตรงนี3กช็ ดั เจนเหมือนกัน ชาวไร่ ชาวสวนไม่

ว่าคนไหนก็ตอ้ งกินพืชผลที#ตวั เองปลูกบ้างอยูแ่ ล้ว ในแบบเดียวกัน หรือใครบ้ างทีเ ลีย1 งสัตว์ และ
มิได้ กนิ นํา1 นมของฝูงสัตว์ น1ัน ตรงนี3คาํ ตอบก็ชดั เจน
1 คร 9:8-10 ข้ าพเจ้ ากล่าวอย่างนีต1 ามอย่ างมนุษย์ หรือ พระราชบัญญัติมไิ ด้ กล่าวอย่ าง
นีเ1 หมือนกันหรือ 9 เพราะว่ าในพระราชบัญญัติของโมเสสเขียนไว้ ว่า `อย่าเอาตะกร้ าครอบปาก
วัว เมือ มันกําลังนวดข้ าวอยู่' พระเจ้ าทรงเป็ นห่ วงวัวหรือ 10 หรือพระองค์ ได้ ตรัสเพือ ประโยชน์
ของเราทั1งหลาย แท้ จริงคํานั1นท่ านเขียนไว้ เพือ ประโยชน์ ของเราทั1งหลาย ให้ คนทีไ ถนาไถด้ วย
ความหวังใจ และให้ คนทีน วดข้ าวนวดด้ วยความหวังใจว่าจะได้ ประโยชน์ ตามทีเขาหวัง
คราวนี3เปาโลยกสิ ทธิอาํ นาจที#สูงกว่าเพื#อสนับสนุนข้อโต้แย้งของท่านให้แข็งแรงยิง# ขึ3น
หากคนเหล่านั3นที#วจิ ารณ์ท่านกล่าวหาท่านว่าทําตามใจตัวเอง ท่านก็ถามว่า “พระราชบัญญัติ
มิได้กล่าวอย่างนี3เหมือนกันหรื อ” กล่าวอีกนัยหนึ#งคือ พระราชบัญญัติในพระคัมภีร์เดิมไม่ได้
กล่าวเหมือนกันหรื อ
ท่านจึงยกข้อความจาก พระราชบัญญัติ 25:4 “อย่าเอาตะกร้าครอบปากวัว เมื#อมันกําลัง
นวดข้าวอยู”่ คําสั#งนี3ในบัญญัติของโมเสสมีพ3นื ฐานอยูบ่ นการแสดงความเมตตากรุ ณาและการ
เห็นแก่ปศุสัตว์ของเรา ท่านจึงถามว่า “พระเจ้าทรงเป็ นห่วงวัวหรื อ” คําตอบนั3นชัดเจนจาก
คําถามที#สื#ออยูแ่ ล้ว หากพระเจ้าทรงห่ วงใยสัตว์ต่างๆอย่างเช่นวัว พระองค์จะยิง# ทรงห่วงคนเหล่า
นั3นที#รับใช้พระองค์อย่างสัตย์ซื#อมากกว่าขนาดไหน อีกครั3งที#คาํ ตอบนั3นชัดเจน
ข้อ 10 กล่าวว่า “หรื อพระองค์ได้ตรัสเพื#อประโยชน์ของเราทั3งหลาย” ประเด็นของเปาโล
เกี#ยวกับพระราชบัญญัติ 25:4 ก็คือว่า พระเจ้าไม่เพียงคิดถึงสัตว์ต่างๆเท่านั3น แต่ทรงคิดถึงพวก
เขาด้วย และท่านออกความเห็นต่อไปว่า “แท้จริ งคํานั3นท่านเขียนไว้เพื#อประโยชน์ของเราทั3ง
หลาย” ดังนั3น “ให้คนที#ไถนาไถด้วยความหวังใจ และให้คนที#นวดข้าวนวดด้วยความหวังใจว่า
จะได้ประโยชน์ตามที#เขาหวัง” ประเด็นของท่านก็คือว่า ผูท้ ี#ทาํ งาน (ไม่วา่ จะเป็ นคนหรื อสัตว์)
ควรได้รับผลจากการลงแรงของตน ท่านจึงโต้ตอบคําวิจารณ์ที#วา่ ‘นักเทศน์คนนั3นกําลังทําเงิน
เยอะเกินไป’

1 คร 9:11-12 ท่านยกเหตุผลต่อไป ถ้ าเราได้ หว่ านของสํ าหรับจิตวิญญาณให้ แก่ท่าน
แล้ วจะมากไปหรือทีเราจะเกีย วของสํ าหรับเนื1อหนังจากท่ าน ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าเปาโลและ
เพื#อนร่ วมงานของท่านได้หว่านเมล็ดพันธุ์ฝ่ายวิญญาณ ท่านจึงยกเหตุผลจากเรื# องที#ใหญ่กว่าไป
ยังเรื# องที#เล็กกว่า ดังนั3น จะเป็ นเรื# องใหญ่ขนาดไหนกันหากเราเกี#ยวของสําหรับเนื3อหนัง (วัตถุ
สิ# งของ) จากท่าน
12 ถ้ าคนอืน มีสิทธิ0ทจี ะได้ รับประโยชน์ จากท่ าน เราไม่ มสี ิ ทธิ0ทจี ะได้ รับยิง กว่ าเขาอีกหรือ
ถึงกระนั1นเราก็มไิ ด้ ใช้ สิทธิ0นีเ1 ลย แต่ ยอมทนทุกข์ ยากสารพัด เพือ เราจะไม่ เป็ นอุปสรรคขัดขวาง
ข่ าวประเสริฐของพระคริสต์ เปาโลจึงเตือนความจําพวกเขาว่าพวกเขาไม่ขดั ข้องอะไรเลยกับ
การจ่ายเงินเดือนหรื ออย่างน้อยก็ให้เกียรติแก่นกั เทศน์คนอื#นๆ (อาจเป็ นศิษยาภิบาลของพวกเขา
เองหรื อนักพูดคนอื#นๆ) หากคนเหล่านั3นได้สิทธิ?นี3 แล้วพวกเขาไม่ควรได้สิทธิ?ดังกล่าวด้วย
เหมือนกันหรื อ
ทั3งๆที#พวกเขามีสิทธิ?ที#จะคาดหวังค่าตอบแทนดังกล่าว แต่พวกเขาได้เลือกที#จะไม่ใช้
สิ ทธิ0น3 ีเลย คําที#แปลเช่นนั3น (เอ็กซออูเซี ย) มีความหมายว่า ‘สิ ทธิ อาํ นาจ’ ‘สิ ทธิ’ หรื อ ‘สิ ทธิ
พิเศษ’ พวกเขากลับเลือกที#จะ “ยอมทนทุกข์ยากสารพัด เพื#อเราจะไม่เป็ นอุปสรรคขัดขวางข่าว
ประเสริ ฐของพระคริ สต์” คําที#แปลว่า ทนทุกข์ (สเตะโก) มีความหมายหนึ#งว่า ‘ทน’ อันที#จริ ง
ขณะอยูท่ ี#เมืองโคริ นธ์เปาโลได้ทาํ งานเป็ นช่างทําเต็นท์ (กิจการ 18:1-3) เพือ# หาเลี3ยงตัวเอง เพราะ
ความอ่อนไหวของงานรับใช้ดงั กล่าว ท่านจึงคิดว่าจะเป็ นการฉลาดที#จะไม่รับเงินจากคริ สตจักร
เลย แต่นน#ั ก็เปลี#ยนไปเมื#อคริ สตจักรที#เมืองฟี ลิปปี และคริ สตจักรที#อื#นเริ# มจุนเจือท่าน แต่ในส่ วน
ของคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์ เห็นได้ชดั ว่าท่านไม่เคยรับเงินช่วยเหลือจากพวกเขาเลย พวกที#บ่น
ก็มีใจชอบวิจารณ์ เพราะได้ยนิ ว่าคนอื#นกําลังช่วยเหลือท่านอยู่
1 คร 9:13-14 เปาโลสนับสนุนข้อโต้แย้งของท่านต่อไปโดยยกวิธีปฏิบตั ิจากพระคัมภีร์
เดิมในเรื# องการช่วยเหลือพวกเลวีที#เป็ นปุโรหิต ท่านไม่ รู้ หรือว่ าคนทีป รนนิบัตเิ รืองสิงบริสุทธิ0 ก็
กินอาหารของพระวิหาร และคนปรนนิบตั ิทแี ท่นบูชาก็รับส่ วนแบ่ งจากแท่ นบูชานั1น ดู กันดาร

วิถี 18:8-20 ทั3งพวกเลวีและพวกปุโรหิตที#ปรนนิบตั ิในพลับพลาและพระวิหารของยิวก็ได้รับ
การช่วยเหลือเหมือนๆกัน การช่วยเหลือนี3อยูใ่ นรู ปของเนื3อสัตว์ ข้าว และขนมปังรวมถึงสิ บชัก
หนึ#งที#ถูกนํามายังแท่นบูชาด้วย
ถึงแม้วา่ ท่านจะออกความเห็นในเรื# องนี3ต่อไป แต่ท่านก็นาํ เสนอประเด็นสําคัญที#สุดของ
ข้อโต้แย้งของท่านตรงนี3 14 ทํานองเดียวกัน องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าได้ ทรงบัญชาไว้ ว่า คนทีป ระกาศ
ข่ าวประเสริฐควรได้ รับการเลีย1 งชีพด้ วยข่ าวประเสริฐนั1น พระเจ้าได้ทรงบัญชาไว้วา่ ผูท้ ี#ชีวติ ของ
ตนและงานรับใช้ของตนคือการประกาศข่าวประเสริ ฐก็ควรเลี3ยงชีพด้วยข่าวประเสริ ฐนั3น พวก
ชอบวิจารณ์ที#เมืองโคริ นธ์ไม่ได้กาํ ลังต่อสู ้เปาโล แต่กาํ ลังต่อสู ้พระเจ้าอยู่
1 คร 9:15

แต่ ข้าพเจ้ าไม่ ได้ ใช้ สิทธิ0เหล่านีเ1 ลย ทีข ้ าพเจ้ าเขียนเรืองนี1 ก็มใิ ช่ เพือ จะให้

เขากระทําอย่ างนั1นแก่ข้าพเจ้ า เพราะข้าพเจ้ ายอมตายเสียดีกว่ าทีจ ะให้ ผู้ใดทําลายเกียรติอนั นีข1 อง
ข้ าพเจ้ า ทั3งๆที#เป็ นเช่นนี3 แต่เปาโลก็บอกว่าท่าน “ไม่ได้ใช้สิทธิ?เหล่านี3เลย” คําที#แปลว่า ใช้ (ครา
ออไม) มีความหมายว่า ‘ขอยืม’ หรื อ ‘ได้รับ’ โดยมักใช้ในทางการเงิน เปาโลได้เลือกที#จะไม่รับ
การช่วยเหลือใดๆจากเมืองโคริ นธ์เลย และท่านก็ไม่ได้เขียนจดหมายไปหาพวกเขาเพื#อบรรลุจุด
ประสงค์ดงั กล่าว, “เพือ# จะให้เขากระทําอย่างนั3นแก่ขา้ พเจ้า” ด้วย ท่านกล่าวต่อไปว่า “เพราะ
ข้าพเจ้ายอมตายเสี ยดีกว่าที#จะให้ผใู ้ ดทําลายเกียรติอนั นี3ของข้าพเจ้า” ในส่ วนของเปาโล ท่านขอ
ตายดีกว่าที#จะให้ใครมาทําให้งานรับใช้ของท่านต้องสู ญเปล่าด้วยเรื# องนี3 (คําว่า เกียรติ (การอวด)
น่าจะหมายถึงงานรับใช้ของท่าน ตามที#ขอ้ ต่อไปจะเผยให้เห็น)
1 คร 9:16

ท่านกล่าวต่อไปว่า เพราะถึงแม้ ว่าข้ าพเจ้ าประกาศข่ าวประเสริฐนั1น

ข้ าพเจ้ าไม่ มเี หตุทจี ะอวดได้ พระเจ้าได้ทรงเรี ยกท่านให้มาประกาศข่าวประเสริ ฐ ดังนั3นท่านจึง
เอาหน้าไม่ได้และคาดหวังรายรับอะไรไม่ได้ดว้ ย ในทางกลับกัน เพราะจําเป็ นทีข ้ าพเจ้ าจะต้ อง
ประกาศ ถ้ าข้ าพเจ้ าไม่ ประกาศข่ าวประเสริฐวิบัติจะเกิดแก่ข้าพเจ้ า เพราะการทรงเรี ยกของ
พระเจ้า ท่านจึงมีหน้าที#และพันธะในการประกาศข่าวประเสริ ฐโดยไม่สาํ คัญว่าท่านจะได้รับค่า
ตอบแทนจากการประกาศข่าวประเสริ ฐหรื อไม่ (น่าสนใจที#คาํ ที#แปลว่า ประกาศ ในข้อ 14 คือ

คาทังเก็ลโล แต่ตรงนี3คือ เอะวังเกะลิดโซ คําหลังนี3มีความหมายตรงตัวว่า ‘ประกาศข่าว
ประเสริ ฐ’ ถึงแม้วา่ การประกาศโดยทัว# ไปเป็ นใจความสําคัญของงานรับใช้ของเปาโล แต่มนั ก็มี
จุดสนใจที#ข่าวประเสริ ฐเสมอ
1 คร 9:17

เพราะถ้ าข้ าพเจ้ าประกาศอย่างเต็มใจ ข้ าพเจ้ าก็จะได้ บําเหน็จ แต่ ถ้า

กระทําการประกาศนั1นโดยฝื นใจ ก็ยงั เป็ นการทีท รงมอบหน้ าทีป ระกาศข่ าวประเสริฐไว้ให้
ข้ าพเจ้ ากระทํา ท่านกล่าวต่อไปว่าหากท่านทําให้งานรับใช้ของท่านสําเร็จลุล่วงด้วยความเต็มใจ
ท่านก็เฝ้ าคอยที#จะได้รับบําเหน็จจากพระเจ้าสักวันหนึ#งในสวรรค์ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ ท่านจะ
ไม่ได้เต็มใจประกาศ แต่ท่านก็มีหน้ าทีหรื อความรับผิดชอบซึ#งถูกฝากไว้แก่ท่านอยูด่ ี ไม่วา่ จะ
อย่างไรพระเจ้าก็ได้ทรงเรี ยกท่านแล้ว ท่านต้องทําให้การทรงเรี ยกนั3นสําเร็จ
1 คร 9:18

เปาโลจึงถามว่า แล้วอะไรเล่ าจะเป็ นบําเหน็จของข้ าพเจ้ า นัน# คือ ข้าพเจ้า

จะได้รับค่าตอบแทนอะไรในการทํางานนี3 คําตอบของท่านก็คือว่า คือเมือข้ าพเจ้ าประกาศข่ าว
ประเสริฐ ข้ าพเจ้ าได้ ประกาศข่ าวประเสริฐของพระคริสต์ โดยไม่ คดิ ค่าจ้ าง เพือ จะไม่ ได้ ใช้ สิทธิ0
ในข่าวประเสริฐนั1นอย่ างเต็มที คําที#แปลว่า ประกาศข่ าวประเสริฐ คือ เอะวังเกะลิดโซ อีกแล้ว
เป้ าหมายของเปาโลก็คือ เมื#อท่านประกาศเพื#อนําผูค้ นมาถึงพระคริ สต์ ท่านจะทําเช่นนั3นโดย
ไม่คิดเงินผูฟ้ ังของท่านเลย นี#ไม่ได้ขดั แย้งกับสิ# งที#ท่านสอนในข้อ 14 ในข้อนั3นท่านพูดถึง
คริ สตจักรอื#นๆที#ช่วยเหลือท่านในฐานะมิชชันนารี ในที#น3 ีท่านกําลังหมายถึงคนเหล่านั3นที#ได้รับ
ข่าวประเสริ ฐ (คือ ผูท้ ี#หลงหาย) เรื# องที#ท่านกังวลก็คือท่านไม่ตอ้ งการใช้สิทธิพิเศษในการ
ประกาศข่าวประเสริ ฐในทางที#ผดิ
กล่าวโดยสรุ ป อัครสาวกท่านนี3สอนว่า “คนที#ประกาศข่าวประเสริ ฐควรได้รับการเลี3ยง
ชีพด้วยข่าวประเสริ ฐนั3น” อย่างไรก็ตาม ท่านกล่าวเสริ มด้วยว่า ท่านไม่เคยและจะไม่มีวนั คิดเงิน
คนเหล่านั3นที#ท่านต้องการประกาศข่าวประเสริ ฐแก่พวกเขา
1 คร 9:19-22 เพราะถึงแม้ ว่าข้ าพเจ้ ามิได้ อยู่ในบังคับของผู้ใด ข้าพเจ้ าก็ยงั ยอมตัวเป็ น
ทาสคนทั1งปวงเพือ จะได้ ชนะใจคนมากยิง ขึน1 20 ต่ อพวกยิว ข้ าพเจ้ าก็ทาํ ตัวเหมือนยิว เพือ จะได้

พวกยิว ต่ อพวกทีอยู่ใต้ พระราชบัญญัติ ข้ าพเจ้ าก็เป็ นเหมือนคนอยู่ใต้ พระราชบัญญัติ เพือ จะได้
คนทีอ ยู่ใต้ พระราชบัญญัตนิ 1ัน 21 ต่ อคนทีอ ยู่นอกพระราชบัญญัติ ข้ าพเจ้ าก็ทาํ ตัวเหมือน
คนนอกพระราชบัญญัติ เพือ จะได้ คนทีอ ยู่นอกพระราชบัญญัติน1ัน (แต่ ข้าพเจ้ ามิได้ อยู่นอกพระ
ราชบัญญัติของพระเจ้ า แต่ อยู่ใต้ พระราชบัญญัตแิ ห่ งพระคริสต์ ) 22 ต่ อคนอ่อนแอ ข้ าพเจ้ าก็
ทําตัวเหมือนคนอ่อนแอ เพือ จะได้ คนอ่อนแอ ข้ าพเจ้ ายอมเป็ นคนทุกชนิดต่ อคนทั1งปวง เพือ จะ
ช่ วยเขาให้ รอดได้ บ้างโดยทุกวิถีทาง
เปาโลจึงพยายามให้ผอู ้ ่านเข้าใจงานรับใช้ของท่าน ท่านจึงกล่าวว่าท่าน “มิได้อยูใ่ น
บังคับของผูใ้ ด” ความหมายก็คือ ในฐานะอัครสาวก ท่านไม่มีผบู ้ งั คับบัญชาที#เป็ นมนุษย์ ในฝ่ าย
มนุษย์แล้วท่านไม่มีหวั หน้า ท่านจึงมีเสรี ภาพในการตัดสิ นใจเรื# องต่างๆตามที#ท่านเห็นควร
อย่างไรก็ตามท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าก็ยงั ยอมตัวเป็ นทาสคนทั3งปวงเพื#อจะได้ชนะใจคนมากยิง#
ขึ3น” ทั3งๆที#ท่านมีตาํ แหน่งสู งยิง# แต่ท่านก็ยนิ ดีถ่อมตัวลงและยอมเป็ นทาสรับใช้เพือ# นําผูค้ นมา
ถึงพระคริ สต์มากขึ3น
ดังนั3นต่อพวกยิว ท่านก็นาํ เสนอตัวเองว่าเป็ นยิว (แน่นอนที#ท่านทําอย่างนั3นได้เพราะท่าน
เป็ นยิว) การเข้าหาพวกเขาในระดับนั3นเป็ นเป้ าหมายของท่าน “เพื#อจะได้พวกยิว” ในแบบ
เดียวกัน (“ต่อพวกที#อยูใ่ ต้พระราชบัญญัติ”) ท่านก็ทาํ ตัวเหมือนกับพวกเขาเพือ# ที#จะชนะใจพวก
เขา คนเหล่านี3 (“ที#อยูใ่ ต้พระราชบัญญัติ”) น่าจะหมายถึงผูเ้ ชื#อที#เป็ นยิวซึ#งยังพยายามผสมผสาน
พระราชบัญญัติกบั พระคุณอยู่ ท่านเคยเป็ นแบบนั3นมาก่อนท่านจึงเข้าใจพวกเขา
ต่อคนเหล่านั3น “ที#อยูน่ อกพระราชบัญญัติ” ท่านก็เพียรพยายามทําตัวเหมือนพวกเขาเช่น
กัน ในที#น3 ีท่านหมายถึงคนเหล่านั3นที#ไม่เคยอยูใ่ ต้บญั ญัติของโมเสสมาก่อน เปาโลเข้าใจพวกเขา
เช่นกันเพราะท่านก็เป็ นพลเมืองชาวโรมันในเมืองหนึ#งซึ#งเป็ นของคนต่างชาติ ท่านว่องไวในการ
ชี3ให้เห็นถึงการที#ท่านเป็ นพวกเดียวกับคนที#อยูน่ อกพระราชบัญญัติวา่ “มิได้อยูน่ อกพระราช
บัญญัติของพระเจ้า แต่อยูใ่ ต้พระราชบัญญัติแห่งพระคริ สต์” ท่านกล่าวถึงพระราชบัญญัติแห่ง
พระคริ สต์ บัญญัติดงั กล่าวคือหน้าที#ของเราในการเชื#อฟังบัญชาต่างๆของพระองค์ นอกจากนี3

ต่อคนอ่อนแอ ท่านก็ทาํ ตัวเหมือนคนอ่อนแอ เพือ# จะได้คนอ่อนแอ นัน# คือ ท่านพยายามที#จะเป็ น
พวกเดียวกับคนที#อ่อนแอฝ่ ายวิญญาณเพื#อที#จะนําวิญญาณพวกเขา
ท่านสรุ ปเนื3อหาส่ วนนี3โดยกล่าวว่า “ข้าพเจ้ายอมเป็ นคนทุกชนิดต่อคนทั3งปวง เพื#อจะ
ช่วยเขาให้รอดได้บา้ งโดยทุกวิถีทาง” หากจะถอดความแบบระมัดระวัง ท่านได้เขียนว่า ‘ข้าพเจ้า
เป็ นคนทุกชนิดต่อคนทั3งปวง เพือ# จะเห็นบางคนรอดบ้างโดยทุกวิถีทาง’ ใจความสําคัญก็คือว่า
เปาโลพยายามที#จะเชื#อมโยงกับคนทุกชนิดที#เขาต้องการนําวิญญาณ ท่านพยายามอย่างสุ ดความ
สามารถที#จะเป็ นพวกเดียวกับพวกเขาและเห็นใจพวกเขาเพื#อที#จะนําวิญญาณพวกเขา นี#ยงั คงเป็ น
บทเรี ยนสําหรับพวกเราจนถึงทุกวันนี3
1 คร 9:23

ข้ าพเจ้ าทําอย่ างนีเ1 พราะเห็นแก่ข่าวประเสริฐ เพือ ข้ าพเจ้ าจะได้ มสี ่ วนกับ

ท่ านในข่ าวประเสริฐนั1น เราอาจถอดความได้วา่ ‘ข้าพเจ้ากําลังทําเช่นนี3อยูผ่ า่ นทางข่าวประเสริ ฐ
เพื#อที#ขา้ พเจ้าจะได้เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมกับข่าวประเสริ ฐนั3น’ ประเด็นก็คือว่าท่านจะได้สามารถแบ่ง
ปั นข่าวประเสริ ฐกับผูอ้ ื#นได้ ซึ#งเป็ นความมุ่งมาดปรารถนาในเรื# องข่าวประเสริ ฐของท่าน
1 คร 9:24

ท่ านไม่ รู้ หรือว่ าคนเหล่านั1นทีว งิ แข่ งกัน ก็วงิ ด้ วยกันทุกคน แต่ คนทีไ ด้ รับ

รางวัลมีคนเดียว เหตุฉะนั1นจงวิง เพือ ชิงรางวัลให้ ได้
เปาโลจึงพยายามรวบยอดหลายเรื# องที#ท่านกล่าวในบทนี3 ท่านได้กล่าวปกป้ องสิ ทธิ
อํานาจในการเป็ นอัครสาวกของท่านแล้ว ท่านได้กล่าวปกป้ องการที#ท่านรับเงินช่วยเหลือในงาน
รับใช้ของท่านแล้ว ท่านได้บรรยายถึงความพยายามของท่านในการที#จะเป็ นพวกเดียวกับใคร
ก็ตามเพื#อที#จะนําวิญญาณพวกเขามาถึงพระคริ สต์ เพือ# ที#ท่านจะได้เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในข่าว
ประเสริ ฐ คราวนี3ท่านเปลี#ยนมาใช้ภาพเปรี ยบหลายอัน โดยเฉพาะภาพเปรี ยบของนักกรี ฑากรี ก
ประเด็นของท่านก็คือ แม้แต่ในการเป็ นพวกเดียวกับผูอ้ ื#น การทําทุกวิถีทางเพื#อที#จะเห็นบางคน
รอดบ้าง เราเองก็จาํ เป็ นต้องมีวนิ ยั ในตัวเองเพื#อที#จะทําให้ได้อย่างท่านเช่นกัน
ท่านใช้ภาพเปรี ยบของการวิง# ระยะไกลและการแข่งวิง# มาราธอน อันหลังนี3เป็ นหนึ#งใน
เกมกีฬาของกรี กสมัยโบราณอยูแ่ ล้ว ชาวเมืองโคริ นธ์คุน้ เคยกับการแข่งวิง# มาราธอนอยูแ่ ล้ว

เพราะพวกเขาอาศัยอยูใ่ นแคว้นอาคายา (คือ กรี ซตอนใต้) ในภูมิภาคนี3เองที#มีการจัดแข่งกีฬาของ
ชาวกรี ก ท่านจึงนําเสนอข้อความที#เป็ นจริ งที#ใครก็ตามที#คุน้ เคยกับการแข่งขันดังกล่าวก็เข้าใจ
อย่างแน่นอน “คนเหล่านั3นที#วง#ิ แข่งกัน ก็วงิ# ด้วยกันทุกคน แต่คนที#ได้รับรางวัลมีคนเดียว” ใน
การแข่งวิง# มาราธอน มีหลายคนเริ# มการแข่งขันและวิง# ตามระยะทางที#กาํ หนด แต่มีผชู ้ นะเพียง
คนเดียว ท่านจึงนําเสนอประเด็นของท่าน “เหตุฉะนั3นจงวิง# เพือ# ชิงรางวัลให้ได้” นัน# คือ จงวิง# ใน
การแข่งขันแห่งชีวติ คริ สเตียนเพื#อที#ท่านจะได้รางวัล (คือ บําเหน็จ) ดังนั3นจงพยายามที#จะนํา
วิญญาณผูอ้ ื#นมาถึงพระคริ สต์เพือ# ที#วา่ เมื#อเรายืนอยูต่ ่อพระพักตร์พระองค์ เราจะได้รับรางวัลของ
ผูช้ นะ
1 คร 9:25

ฝ่ ายนักกีฬาทุกคนทีส ู้ เพือ ชัยชนะก็เคร่ งครัดในระเบียบทุกอย่าง แล้วเขา

กระทําอย่ างนั1นเพือ จะได้ มงกุฎใบไม้ ซึงร่ วงโรยได้ แต่ เรากระทําเพือ จะได้ มงกุฎทีไ ม่ มวี นั ร่ วง
โรยเลย
ท่านขยายความภาพเปรี ยบนี3ต่อไป คําที#แปลว่า สู้ (อาโกนิดซอไม) เป็ นที#มาของคําว่า
agonize ในภาษาอังกฤษ สํานวนนี3หมายถึงการต่อสู ้ดิ3นรนเพือ# ที#จะชนะ โดยในกรณี น3 ีคือ การ
แข่งวิง# มาราธอน ใครก็ตามที#เคยชมการแข่งวิง# มาราธอนในสมัยหลังๆก็จะทราบว่านักวิง# ส่ วน
ใหญ่ตอ้ งกัดฟันสู ้และลากสังขารจริ งๆเพื#อที#จะวิง# ให้ครบหลายกิโลเมตรสุ ดท้าย และมีผชู ้ นะ
เพียงคนเดียว ประเด็นของเปาโลก็คือว่า คนที#วง#ิ ในการแข่งขันดังกล่าวและชนะก็ “เคร่ งครัดใน
ระเบียบทุกอย่าง” คําที#แปลว่า เคร่ งครัด (เอ็กคราเทะอูออไม) หมายถึงการควบคุมตัวเองหรื อมี
วินยั ในตัวเอง และแน่นอนที#นกั วิง# มาราธอนต้องมีวนิ ยั ในสิ# งที#พวกเขารับประทาน ดื#ม นอน
หลับ และที#สาํ คัญที#สุดก็คือการที#พวกเขาต้องฝึ กฝนร่ างกายล่วงหน้า เหนือสิ# งอื#นใด คนที#ชนะ
ในการแข่งขันดังกล่าวได้ฝึกวินยั ร่ างกายของตัวเองมาอย่างหนักและมีวนิ ยั ในการใช้ชีวติ ด้วย
ประเด็นของท่านก็คือ เราควรฝึ กวินยั ตัวเองเพือ# ที#จะนําวิญญาณผูอ้ ื#นได้ ภาพเปรี ยบของการวิง#
แข่งถูกพบในจดหมายฝากของเปาโลหลายฉบับ (ต.ย. กาลาเทีย 2:2, 5:7; ฟี ลิปปี 2:16, 2 ทิโมธี
4:7 และฮีบรู 12:1)

ท่านจึงวนกลับมายังภาพเปรี ยบของท่าน “แล้วเขากระทําอย่างนั3นเพื#อจะได้มงกุฎใบไม้
ซึ#งร่ วงโรยได้ แต่เรากระทําเพื#อจะได้มงกุฎที#ไม่มีวนั ร่ วงโรยเลย” นักกรี ฑากรี กฝึ กวินยั ตัวเอง
เพื#อที#จะชนะการแข่งขันครั3งใหญ่เพื#อที#พวกเขาจะได้มงกุฎของผูช้ นะ มงกุฎนี3ร่วงโรยได้เพราะ
ว่ามันทําจากกิ#งของต้นมะกอกเทศซึ#งถูกสานเป็ นมงกุฎ คําที#แปลเช่นนั3น (สเตะฟานอส) คือ
สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและเทียบเท่ากับเหรี ยญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ค
น่าสนใจที#มงกุฎสเตะฟานอสนี3หมายถึงรางวัลของผูช้ นะ อีกคําที#ใช้เรี ยกมงกุฎในพระ
คัมภีร์ใหม่ คือ เดียเดมา ซึ#งปกติแล้วใช้กบั ราชวงศ์กษัตริ ย ์ (ดู วิวรณ์ 19:12 ซึ#งเกี#ยวข้องกับพระ
เยซูคริ สต์) เป็ นที#เชื#อกันว่า “มงกุฎที#ไม่มีวนั ร่ วงโรยเลย” หมายถึงมงกุฎหรื อบําเหน็จที#ทรง
ประทานให้ที#บลั ลังก์พพิ ากษาของพระคริ สต์ อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าเปาโลน่าจะกําลังพูดถึง
มงกุฎของผูช้ นะทัว# ๆไปในสวรรค์มากกว่า ซึ#งแน่นอนว่าจะประทานให้ที#บลั ลังก์ของพระเจ้า
ความจริ งก็คือ มงกุฎทุกอันที#ทรงประทานให้ในวันนั3นจะไม่มีวนั ร่ วงโรยเลย มงกุฎดังกล่าวจะ
ไม่เสื# อมสลายหรื อเปื# อยเน่าเลยจริ งๆ
1 คร 9:26

ดังนั1นส่ วนข้ าพเจ้ าวิง แข่ งอย่างนีโ1 ดยมีเป้ าหมาย ข้ าพเจ้ าได้ ต่อสู้ อย่างนี1

ไม่ ใช่ อย่ างนักมวยทีช กลม เปาโลย้อนกลับมาที#ภาพเปรี ยบเรื# องนักกรี ฑาอีกครั3ง ท่านจึงวิง# แข่ง
เพื#อที#จะได้ชยั ชนะและได้รับรางวัล “โดยมีเป้ าหมาย” นัน# คือท่านวิง# แข่งในชีวติ คริ สเตียนแบบ
ไม่ได้ปราศจากเป้ าหมาย แบบเหนียมอาย หรื อแบบไม่มีจุดประสงค์ ท่านเปลี#ยนมาใช้ภาพ
เปรี ยบของนักมวย: “ข้าพเจ้าได้ต่อสูอ้ ย่างนี3 ไม่ใช่อย่างนักมวยที#ชกลม” ท่านไม่ได้เอาแต่ชกลม
แต่ท่านมีเป้ าหมายที#จะเข้าสู่ สังเวียนและมีชยั ในการต่อสู ้
1 คร 9:27

เปาโลปิ ดท้ายบทนี3โดยกล่าวว่า แต่ ข้าพเจ้ าระงับความปรารถนาฝ่ ายเนือ1

หนังให้ อยู่ใต้ บงั คับ ความหมายก็คือว่า ท่านฝึ กฝนตัวเองเหมือนกับนักกรี ฑาที#ตอ้ งการเป็ นที#หนึ#ง
ฝึ กฝนร่ างกายของตัวเอง ถึงแม้วา่ นักกรี ฑาจะฝึ กร่ างกายของตัวเองเป็ นส่ วนใหญ่ แต่เปาโลนั3น
หมายถึงการฝึ กทั3งร่ างกาย จิตใจ และวิญญาณ เป้ าหมายของท่านคือการมีชยั ในการแข่งขันแห่ง
ชีวติ คริ สเตียน ท่านต้องการได้มงกุฎของผูช้ นะที#บลั ลังก์พพิ ากษา

เปาโลปิ ดท้ายความเห็นของท่านโดยกล่าวว่า เพราะเกรงว่ าโดยทางหนึงทางใดเมือ
ข้ าพเจ้ าได้ ประกาศแก่คนอืน แล้ว ตัวข้ าพเจ้ าเองจะเป็ นคนทีใ ช้ การไม่ ได้ คําที#แปลว่า คนทีใ ช้ การ
ไม่ ได้ (อาดอคิมอส) มีความหมายตรงตัวว่า การทดสอบความเป็ นของแท้ของโลหะที#มีค่าและ
การทิ3งสิ# งปลอมปนไปเสี ย ในบริ บทนี3ภาพเปรี ยบนี3จึงหมายถึงการสอบไม่ผา่ น การไม่ชนะการ
แข่งขัน และการไม่ได้รับรางวัล ท่านเป็ นกังวลว่าเมื#อท่านได้ประกาศแก่คนอื#นแล้ว พระคริ สต์
จะทรงเห็นว่าท่านไม่สมควรได้รับบําเหน็จ เราจําได้ที#ท่านกล่าวไว้ในข้อ 18 “แล้วอะไรเล่าจะ
เป็ นบําเหน็จของข้าพเจ้า” เห็นได้ชดั ว่า นัน# คือการได้รับรางวัล คือ มงกุฎของผูช้ นะที#บลั ลังก์
พิพากษาของพระคริ สต์ และการได้ยนิ พระองค์ตรัสว่า “ทําได้ดีมาก เจ้าผูร้ ับใช้ที#ดีและสัตย์ซื#อ”
ดังนั3น เนื3อหาส่ วนท้ายของบทนี3จึงเน้นเรื# องบําเหน็จสุ ดท้ายของงานรับใช้ นัน# คือ
บําเหน็จเหล่านั3นที#บลั ลังก์พพิ ากษาของพระคริ สต์ เปาโลจึงฝึ กฝนตัวเองเหมือนนักกีฬาโอลิมปิ ค
เพื#อที#จะได้รับรางวัลนั3น และท่านก็กาํ ชับพี#นอ้ งที#เมืองโคริ นธ์วา่ “จงวิง# เพือ# ชิงรางวัลให้ได้” คํา
กําชับนี3กม็ ีไว้สาํ หรับพวกเราด้วยเช่นกัน
*****
ภาพรวมของ 1 โครินธ์ 10: บทที 10 ของ 1 โคริ นธ์ เริ มต้ นด้ วยการทีอัครสาวกเปาโล
เตือนความจําผู้อ่านของท่ านเกียวกับความล้ มเหลวของชนชาติอิสราเอล ทังๆทีพวกเขามีความ
สัมพันธ์ กบั พระเจ้ า ท่ านบอกว่ าพวกอิสราเอลเป็ นแบบอย่ างสําหรั บเราและบอกให้ เราระวังเกรง
ว่ าเราจะล้ มลงเหมือนพวกเขา จากนันท่ านพูดถึงการประนีประนอมกับวิหารรู ปเคารพในเรื อง
ของพิธีศีลระลึก ท่ านปิ ดท้ ายบทนีโ ดยบอกว่ าการประนีประนอมดังกล่ าวส่ งผลต่ อคนอืน
อย่ างไรและเราควรถวายเกียรติแด่ พระเจ้ าโดยยอมเห็นแก่ คนอืนด้ วย
1 คร 10:1-2 พีน ้ องทั1งหลาย ยิง กว่ านีข1 ้ าพเจ้ าอยากให้ ท่านทั1งหลายเข้ าใจว่ าบรรพบุรุษ
ของเราทั1งสิ1นได้ อยู่ใต้ เมฆ และได้ ผ่านทะเลไปทุกคน 2 ได้ รับบัพติศมาในเมฆและในทะเลเข้ า
ส่ วนกับโมเสสทุกคน

เปาโลดึงความสนใจผูอ้ ่านของท่านไปที#พระคัมภีร์เดิม ผูเ้ ชื#อที#เป็ นยิวย่อมคุน้ เคยกับพระ
คัมภีร์เดิมอยูแ่ ล้วและผูเ้ ชื#อที#เป็ นคนต่างชาติกก็ าํ ลังคุน้ เคยกับพระคัมภีร์เดิมบ้างแล้วแน่นอน
ท่านเตือนความจําพวกเขาว่า “บรรพบุรุษของเราทั3งสิ3 นได้อยูใ่ ต้เมฆ และได้ผา่ นทะเลไปทุกคน”
สําหรับพี#นอ้ งชาวยิวของท่าน บรรพบุรุษเป็ นคําที#พวกเขาคุน้ เคยและหมายถึงเหล่าพ่อหมู่ของ
ชนชาติอิสราเอล ซึ#งก็เป็ นบรรพบุรุษของคริ สเตียนที#เป็ นคนต่างชาติเช่นกัน ถึงแม้จะไม่ใช่
บรรพบุรุษตามเนื3อหนังแต่พวกเขาก็เป็ นบรรพบุรุษของเราในฝ่ ายวิญญาณ เปาโลกําลังพูดถึง
ชนชาติอิสราเอลที#มีเสาเมฆนําทางตอนกลางวันและเสาไฟนําทางตอนกลางคืน และการที#พวก
เขาข้ามทะเลแดง
การที#ท่านพูดถึงพวกเขาว่า “ได้รับบัพติศมาในเมฆและในทะเลเข้าส่ วนกับโมเสสทุก
คน” เป็ นเรื# องที#เกิดขึ3นจริ งตามประวัติศาสตร์และเป็ นภาพเปรี ยบด้วย ตามประวัติศาสตร์แล้ว
แม้กระทัง# ก่อนสมัยคริ สเตียนเสี ยอีก การบัพติศมาก็เป็ นวิธีหนึ#งในการระบุตวั ตนว่าเป็ นพวกใคร
ชนชาติอิสราเอลรับบัพติศมาเข้าส่ วนกับโมเสสที#ทะเลแดง ไม่วา่ พวกเขาจะรู ้ตวั หรื อไม่กต็ าม
พวกเขาทุกคนได้แสดงตัวว่าเป็ นพวกเดียวกับโมเสสขณะที#เขานําพวกเขาออกจากอียปิ ต์ คําที#
แปลว่า รับบัพติศมา (บัพติดโซ) มีความหมายตามตัวอักษรว่า ‘จุ่มลง’ ขณะที#พวกเขาข้าม
ทะเลแดงและถูกนําโดยเสาเมฆในเวลาต่อมา พวกเขาจึงจุ่มลงในทะเลแดงนั3นด้วย แน่นอนที#การ
จุ่มลงในทะเลแดงของพวกเขาเป็ นภาพเปรี ยบ พวกเขาไม่ได้ตวั เปี ยกแต่พวกเขาถูกล้อมด้วยนํ3า
ทะเลอย่างแน่นอน
1 คร 10:3-4 และได้ รับประทานอาหารฝ่ ายจิตวิญญาณอันเดียวกันทุกคน 4 และได้ ดมื
นํา1 ฝ่ ายจิตวิญญาณอันเดียวกันทุกคน เพราะว่ าเขาได้ ดืมนํา1 ซึงไหลออกมาจากศิลาฝ่ ายจิต
วิญญาณทีต ิดตามเขามา ศิลานั1นคือพระคริสต์
นอกจากนี3พวกอิสราเอลได้รับประทานอาหารฝ่ ายวิญญาณอันเดียวกันคือ มานาและ
นกคุ่ม อาหารนี3ลงมาจากสวรรค์ซ# ึงเป็ นอาหารฝ่ ายวิญญาณ ส่ วนการที#เปาโลพูดถึงนํ3าจากหินใน
หนังสื ออพยพที#เรฟิ ดิม (อพยพ 17:6) และที#คาเดช (กันดารวิถี 20:11) ก็เป็ นการประยุกต์ใช้ฝ่าย

วิญญาณของเปาโล “เพราะว่าเขาได้ดื#มนํ3าซึ# งไหลออกมาจากศิลาฝ่ ายจิตวิญญาณที#ติดตามเขามา
ศิลานั3นคือพระคริ สต์” ในพระคัมภีร์ตลอดทั3งเล่มศิลาของเราในฝ่ ายจิตวิญญาณคือ พระเยซู
คริ สต์ ถึงแม้วา่ พวกคาทอลิกอ้างว่าเปโตรคือศิลา แต่เปาโลก็กล่าวชัดเจนว่าศิลานั3นคือพระคริ สต์
ความเชื#อที#วา่ พระคริ สต์ทรงติดตามพวกเขาไปมีพ3นื ฐานอยูบ่ นประเพณีของฮีบรู ที#เชื#อว่าหินที#
เรฟิ ดิมติดตามพวกอิสราเอลไปจริ งๆไม่วา่ พวกเขาเดินทางไปที#ไหนในถิ#นทุรกันดารสี# สิบปี เพื#อ
คอยให้น3 าํ แก่พวกเขา ความเชื#อนี3ไม่มีขอ้ พระคัมภีร์สนับสนุน มีแต่ประเพณี ของพวกยิว อย่างไร
ก็ตามเปาโลก็ทราบเกี#ยวกับความเชื#อดังกล่าวและใช้แนวคิดของพวกฮีบรู ในที#น3 ี
ประเด็นแรกของสิ# งที#ท่านกําลังนําเสนอก็คือว่า ชนชาติอิสราเอลในตอนนั3นได้รับ
พระพรจากพระเจ้าแต่เพียงผูเ้ ดียว พระองค์ได้ทรงเลือกพวกเขา ช่วยพวกเขาให้พน้ และคอย
เลี3ยงดูพวกเขา พวกเขาเป็ นจุดสนใจของพระเจ้าจริ งๆ
1 คร 10:5

แต่ ถึงกระนั1นก็ดีมคี นส่ วนมากในพวกนั1นทีพระเจ้ าไม่ ทรงพอพระทัย

เพราะว่าเขาล้ มตายกันเกลือ นกลาดในถิน ทุรกันดาร ทั3งๆที#เป็ นเช่นนั3น “มีคนส่ วนมากในพวก
นั3นที#พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัย” เมื#อเรานึกถึงสิ# งที#เกิดขึ3นในหนังสื ออพยพ เราก็เห็นว่าพระเจ้า
ทรงตีสอนชนชาติอิสราเอลหลายครั3งหลายหน มีหลายพันคนเสี ยชีวติ ในหลายครั3งที#พระเจ้าทรง
ตีสอนพวกเขา ท่านเอ่ยว่า “เขาล้มตายกันเกลื#อนกลาดในถิ#นทุรกันดาร” คําที#แปลว่า ล้ มตายกัน
เกลือ นกลาด (คาทาสโตรนนูมิ) เป็ นที#มาของคําภาษาอังกฤษ catastrophe (ภัยพิบตั ิ) และเป็ น
ความจริ งที#ไม่วา่ จะเป็ นการกบฏของโคราห์ หรื อการบ่นเรื# องมานา หรื อการไหว้รูปเคารพของ
บาลาอัม พระเจ้าก็ได้ทรงประหารพวกเขาจนล้มตายกันเกลื#อนกลาด
1 คร 10:6

ประเด็นของเปาโลก็ง่ายๆ แล้วเหตุการณ์ เหล่านีจ1 ึงเป็ นเครืองเตือนใจพวก

เรา ไม่ให้ เรามีใจโลภปรารถนาสิ งทีช ัวเหมือนเขาเหล่านั1น นอกจากความเป็ นเหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ของเรื# องเหล่านั3นที#ได้กล่าวไปแล้ว เปาโลกล่าวชัดเจนว่าเหตุการณ์เหล่านั3นก็ทาํ
หน้าที#เป็ นเครื องเตือนใจพวกเราผูเ้ ป็ นคริ สเตียนในยุคพระคัมภีร์ใหม่ บทเรี ยนเพื#อให้พวกเรา

เรี ยนรู ้กค็ ือ การไม่ปรารถนาสิ# งที#ชว#ั เหมือนเขาเหล่านั3น ในสี# ขอ้ ต่อไป เปาโลจะสาธยายข้อผิด
พลาดฝ่ ายวิญญาณสี# ประการที#พวกอิสราเอลมีความผิด
1 คร 10:7

ข้อผิดพลาดแรกคือ (1) ท่านทั1งหลายอย่านับถือรู ปเคารพ เหมือนอย่ างที

บางคนในพวกเขาได้ กระทํา เมื#อชนชาติอิสราเอลโดนพระเจ้าตีสอนหลายต่อหลายครั3ง ได้เรี ยนรู ้
บทเรี ยนของตนในที#สุดเกี#ยวกับการไหว้รูปเคารพ เปาโลอาจหมายถึงการไหว้รูปเคารพจริ งๆ
เพราะที#เมืองโคริ นธ์เต็มไปด้วยการทําอย่างนี3 อย่างไรก็ตาม การที#เปาโลยกคําพูดมานั3นดูเหมือน
จะหมายถึงการไหว้รูปเคารพเชิงอุปมา ท่านยกคําพูดมาจากอพยพ 32:6 “ประชาชนก็นง#ั ลงกิน
และดื#ม แล้วก็ลุกขึ3นเล่นสนุกกัน” บริ บทในข้อนั3นเกี#ยวข้องกับการไหว้รูปเคารพจริ งๆคือ รู ปวัว
ทองคํา อย่างไรก็ตามเปาโลเน้นเรื# องการกิน การดื#ม และการลุกขึ3นเล่นสนุกกัน ข้อนี3สื#อว่าการ
รักสนุกกลายเป็ นการนับถือรู ปเคารพได้อย่างไร การมีชีวติ อยูเ่ พื#อความสนุกสนานและความ
บันเทิงกลายเป็ นพระสําหรับคนมากมายมาตลอดทุกยุคทุกสมัย ถึงแม้การไหว้รูปเคารพจริ งๆไม่
ได้เป็ นปั ญหาสําคัญในคริ สตจักรส่ วนใหญ่ แต่การนับถือรู ปเคารพในการ ‘สนุกสนานเข้าไว้’ ก็
กลายเป็ นพระเท็จองค์หนึ#งจนถึงทุกวันนี3 ซึ#งส่ งผลต่อคริ สตจักรมากมายตั3งแต่ที#เมืองโคริ นธ์
จนถึงเมืองที#เราอยู่
1 คร 10:8

เปาโลเอ่ยถึงข้อผิดพลาดที#สอง (2) อย่ าให้ เรากระทําล่วงประเวณี เหมือน

อย่ างทีบ างคนในพวกเขาได้ กระทํา แล้ วก็ล้มลงตายในวันเดียวสองหมืน สามพันคน ในทาง
ประวัติศาสตร์แล้ว การล่วงประเวณี เป็ นปั ญหาใหญ่ปัญหาหนึ#งที#เมืองโคริ นธ์ ในฐานะที#เมืองนี3
เป็ นเมืองท่าติดทะเล การขายบริ การทางเพศเป็ นเรื# องปกติซ# ึงรวมถึงการขายบริ การทางเพศที#
วิหารของรู ปเคารพหลายแห่งด้วย ผูเ้ ชื#อชาวเมืองโคริ นธ์เคยเกี#ยวข้องกับเรื# องพวกนี3ก่อนที#พวก
เขามารับเชื#อพระคริ สต์อย่างแน่นอน และการที#เปาโลเน้นยํ3าเรื# องนี3หลายต่อหลายครั3งใน
จดหมายฝากฉบับนี3กบ็ อกเป็ นนัยว่าความบาปนี3ยงั คงอยูต่ ่อไป ชาวโรมสมัยก่อนชอบพูดติดตลก
ว่าการล่วงประเวณี คือ ‘การทําเหมือนชาวเมืองโคริ นธ์’ (Corinthianize) ดังนั3นเปาโลจึงเตือน
ความจําคริ สตจักรเรื# องบาลาอัมซึ#งเขาแนะนําให้บาลาคจ้างหญิงที#ปล่อยเนื3อปล่อยตัวจากโมอับ
เข้าไปในค่ายของพวกอิสราเอลเพื#อล่อลวงให้พวกเขาล่วงประเวณี บาลาอัมรู ้ดีวา่ ความบาปดัง

กล่าวจะทําให้พระเจ้าทรงพระพิโรธและก็เป็ นอย่างนั3นจริ งๆ เปาโลจึงกล่าวว่าคน 23,000 คนเสี ย
ชีวติ ในวันเดียวจากภัยพิบตั ิที#พระเจ้าทรงใช้มา
บางคนคิดว่ามีขอ้ ผิดพลาดในพระคัมภีร์ตรงนี3 กันดารวิถี 25:9 บอกว่าคน 24,000 คน
เสี ยชีวติ ในภัยพิบตั ิครั3งนั3นขณะที#เปาโลบอกว่ามีคนตาย 23,000 คน มีคนเสนอหลายความเห็น
เกี#ยวกับเรื# องนี3 (1) เปาโลพูดถึงยอดผูเ้ สี ยชีวติ ในวันเดียวขณะที#โมเสสพูดถึงยอดผูเ้ สี ยชีวติ
ทั3งหมด หากมองจากมุมนั3น ก็ไม่มีความแตกต่างตรงไหน (2) เพราะว่าคนฮีบรู สมัยก่อนไม่ใช้
ตัวเลขและใช้ตวั อักษรของพยัญชนะในระบบการนับ การถ่ายทอดและการตีความตัวเลขจึงเป็ น
เรื# องยาก อย่างไรก็ตาม จุดยืนแบบอนุรักษ์นิยมมากกว่าเชื#อว่า ตัวเลขในแต่ละกรณี น3 นั ถูกต้อง
แล้วและเชื#อเหมือนที#กล่าวไว้ใน (1) ด้านบน
ประเด็นที#สาํ คัญกว่าก็คือว่า พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยพวกอิสราเอลและการฝ่ าฝื นใน
เรื# องทางเพศของพวกเขา พระองค์จึงทรงตีสอนพวกเขาอย่างรุ นแรง เปาโลจึงกล่าวว่าเรื# องนี3เป็ น
เครื# องเตือนใจเพื#อเห็นแก่เรา
1 คร 10:9

ท่านนําเสนอข้อผิดพลาดที#สาม (3) อย่ าให้ เราลองดีพระคริสต์ เหมือน

อย่ างทีบ างคนในพวกเขาได้ กระทํา แล้ วก็ต้องพินาศด้ วยงูร้าย เปาโลอ้างถึงกันดารวิถี 21:5-9 ที#
อิสราเอล “บ่นว่าพระเจ้าและโมเสส” พวกเขาบ่นที#ไม่มีอาหารและนํ3ารับประทาน พระเจ้าจึง
ทรงใช้งูแมวเซาเข้ามาในค่ายซึ#งกัดคนตายไปมากมาย ความบาปไม่ใช่การบ่นของพวกเขาถึงแม้
พวกเขาบ่นจริ งๆก็ตาม แต่พวกเขาท้าทายความเป็ นผูน้ าํ และสิ ทธิอาํ นาจของพระเจ้าในตัวโมเสส
ความบาปในที#น3 ีคือการกบฏโดยมีเป้ าหมายที#โมเสสโดยตรง แต่ถึงอย่างไรแล้วมันก็เป็ นการ
กบฏต่อพระเจ้า พระองค์จึงทรงจัดการขั3นเด็ดขาดกับพวกเขาด้วยงูร้าย
ผูอ้ ่านชาวเมืองโคริ นธ์ที#หวั ไวคงเข้าใจว่าเรื# องนี3เทียบได้กบั การกบฏต่อความเป็ นผูน้ าํ ฝ่ าย
วิญญาณของเปาโล ดังที#ได้กล่าวไว้ชดั เจนในบทที#แล้ว มีบางคนในคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์ที#ได้
กบฏและท้าทายสิ ทธิอาํ นาจในการเป็ นอัครสาวกของเปาโล ท่านจึงใช้เรื# องนั3นเพื#อเป็ นเครื# อง
เตือนใจพวกเราซึ# งอยูใ่ นยุคคริ สตจักร

1 คร 10:10

เปาโลจึงเสนอข้อผิดพลาดที#สี# (4) ท่านทั1งหลายอย่ าบ่ นเหมือนอย่างทีบ าง

คนในพวกเขาได้ บ่น แล้วก็ต้องพินาศด้ วยองค์ เพชฌฆาต เปาโลใช้ขอ้ ผิดพลาดของพวก
อิสราเอลในพระคัมภีร์เดิมเพื#อสอนพวกเขาอีกแล้ว นี#น่าจะเป็ นการกบฏของโคราห์ตามที#มี
บันทึกไว้ในกันดารวิถี 16 ในครั3งนั3นการบ่นเป็ นการกบฏอย่างซึ#งๆหน้าต่อผูน้ าํ ที#พระเจ้าทรงเจิม
ตั3งไว้ การลงโทษของพระเจ้าต่อโคราห์และคนเหล่านั3นที#กบฏร่ วมกับเขาก็รุนแรงยิง# กว่า เปาโล
สื# อชัดเจนถึงใจที#มกั กบฏของบางคนในคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์ หากพวกเขาไม่เข้าใจสิ# งที#
เปาโลต้องการจะสื# อในข้อ 9 เปาโลก็ทาํ ให้พวกเขาเข้าใจตรงนี3
1 คร 10:11

ประเด็นของท่านก็ชดั เจน แต่ บรรดาเหตุการณ์ เหล่านีจ1 ึงได้ บังเกิดแก่เขา

เพือ เป็ นตัวอย่าง และได้ บันทึกไว้ เพือ เตือนสติเราทั1งหลาย ผู้ซึงกําลังอยู่ในกาลสุ ดปลายของแผ่ น
ดินโลก เรื# องเหล่านั3นที#เปาโลได้กล่าวไปแล้วรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆในพระคัมภีร์เดิมด้วยเป็ น
ตัวอย่างเพือ# เตือนสติพวกเรา เหมือนที#คาํ พังเพยเก่าแก่ได้กล่าวไว้ คนที#ไม่สนใจอดีตก็มกั ทําผิด
ซํ3าสอง พระเจ้าทรงดลใจให้มีการบันทึกเรื# องราวของพวกอิสราเอลในสมัยพระคัมภีร์เดิมไว้เพือ#
ประโยชน์ของเรา นัน# มีไว้เพือ# เตือนสติพวกเรา “ผูซ้ # ึงกําลังอยูใ่ นกาลสุ ดปลายของแผ่นดินโลก”
คําที#แปลว่า กาลสุ ดปลาย (เทะลอส) มีความหมายว่า ‘ความครบสมบูรณ์’ คําที#แปลว่า โลก (ไอ
โอน) มีความหมายว่า ‘ยุคสมัย’ ด้วยซึ#งน่าจะใช่ความหมายตรงนี3 ดังนั3น เปาโลน่าจะหมายถึง
พวกเราผูซ้ # ึงความครบสมบูรณ์แห่งยุคสมัยกําลังจะมาถึง ท่านพูดรวมๆถึงยุคคริ สตจักรและ
ความครบสมบูรณ์ที#จะมาถึงเมื#อพระคริ สต์เสด็จกลับมา ความสําคัญก็คือ เราควรเรี ยนรู ้จาก
ความผิดพลาดของพวกอิสราเอลขณะที#กาลสิ3 นสุ ดของยุคสมัยกําลังจะมาถึง
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ประเด็นสําคัญที#สุดที#เปาโลต้องการจะสื# อก็คือ เหตุฉะนั1นคนทีคดิ ว่ าตัว

เองมัน คงดีแล้ว ก็จงระวังให้ ดี กลัวว่ าจะล้มลง เมื#อพิจารณาถึงการล้มลงของพวกอิสราเอล ทั3งๆ
ที#พวกเขาอยูใ่ นตําแหน่งที#พิเศษและสู งส่ ง เปาโลก็เตือนให้เราระวังความเย่อหยิง# ฝ่ ายวิญญาณ โอ
บาดียเ์ ขียนไว้วา่ “ความเห่อเหิมแห่งใจของเจ้าได้ล่อลวงเจ้าเอง” (โอบาดีย ์ 1:3) ซาโลมอนเขียน
ไว้วา่ “ความเย่อหยิง# เดินหน้าการถูกทําลาย และจิตใจที#ยโสนําหน้าการล้มลง” (สุ ภาษิต 16:18)
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เปาโลปิ ดท้ายเนื3อหาส่ วนนี3โดยกล่าวว่า ไม่ มกี ารทดลองใดๆเกิดขึน1 กับ

ท่ าน นอกเหนือจากการทดลองซึงเคยเกิดกับมนุษย์ท1งั หลาย คําเตือนสติน3 ีมกั ถูกตีความนอก
บริ บทอยูบ่ ่อยๆ บริ บทในที#น3 ีคือความบาปหลายอย่างของพวกอิสราเอลซึ#งถูกเตือนไปแล้วใน
ตอนต้นของบทนี3 ความบาปที#วา่ ได้แก่ การนับถือรู ปเคารพ โดยเฉพาะอย่างยิง# รู ปเคารพที#จบั
ต้องได้ การทําผิดศีลธรรม การให้ร้ายต่อสิ ทธิอาํ นาจ หรื อแม้แต่การกบฏต่อผูน้ าํ ที#พระเจ้าทรง
แต่งตั3ง สิ# งต่างๆเหล่านี3เรี ยกได้วา่ เป็ นการทดลองได้แน่นอน คําที#แปลว่า การทดลอง (เพะอิรา
สมอส) มีความหมายได้วา่ ‘ความทุกข์ยาก’ หรื อ ‘การทดสอบ’ หรื อ ‘การล่อลวงให้ทาํ บาป’
ความหมายหลังสุ ดน่าจะใช่สาํ หรับข้อนี3
แต่ พระเจ้ าทรงสัตย์ ซือ พระองค์ จะไม่ ทรงให้ ท่านต้ องถูกทดลองเกินกว่ าทีท ่ านจะทนได้
ช่างเป็ นการตระหนักรู ้ที#น่าอัศจรรย์วา่ พระเจ้าทรงสัตย์ซื#อ พระองค์ทรงอยูด่ ว้ ยกับเราทุกวันเพื#อ
ช่วยเราเอาชนะการทดลอง นอกจากนี3พระองค์ยงั ไม่ทรงปล่อยให้เราถูกทดลองเกินกว่าที#เราจะ
ทนได้ดว้ ย อิทธิพลของพระวิญญาณบริ สุทธิ? จะคอยยับยั3งมิให้ซาตานใช้อุบายที#มีอาํ นาจเกินกว่า
ที#เราจะรับมือไหว ช่างเป็ นพระสัญญาอันมีค่า ดังนั3นเราจึงไม่มีขอ้ อ้างในการทําบาป เราอ้างไม่
ได้เลยว่า ‘พญามารบังคับให้ฉนั ทํา’ พระเจ้าทรงกําหนดขอบเขตไว้แล้วว่าซาตานจะทดลองเรา
ได้ถึงระดับไหน อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงโปรดให้ ท่านมีทางทีจ ะหลีกเลีย งได้ ด้วย เพือ ท่านจะ
มีกาํ ลังทนได้ โดยพระกรุ ณาและการทรงจัดเตรี ยมของพระองค์พระเจ้าได้ทรงเตรี ยมทางหนีให้
กับเราไว้แล้วในทุกการทดลอง มีทางออกเสมอหากเราจะเลือกออกจากการทดลองนั3นๆ ใน
ตัวอย่างของการทําบาปใดก็ตามของพวกอิสราเอล หากพวกเขาจะหนีกท็ าํ ได้ หลายคนหนีจาก
การทดลองแต่บางคนก็ไม่ นี#กเ็ ป็ นบทเรี ยนสําหรับเราด้วยเช่นกัน
1 คร 10:14

ตัวอย่างแรกของความบาปของพวกอิสราเอลคือการนับถือรู ปเคารพใน

ข้อ 7 เปาโลเกือบถึงบทสรุ ปของเนื3อหานี3โดยกําชับอีกครั3งว่า พวกทีร ักของข้าพเจ้ า เหตุฉะนั1น
ท่ านจงหลีกเลีย งเสี ยจากการนับถือรู ปเคารพ ประโยคนี3อยูใ่ นรู ปของคําสั#ง มันจึงเป็ นคําบัญชา
คําที#แปลว่า หลีกเลีย ง (เฟะอูโก) มีความหมายว่า ‘หาทางออกโดยการหนี’ คําสั#งนี3ใช้กบั การไหว้

รู ปเคารพจริ งๆก็ได้ แต่คาํ สัง# นี3กใ็ ช้ได้กบั การนับถือรู ปเคารพในความหมายเชิงอุปมาด้วย เช่น
ความบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ เหมือนที#สื#อในข้อ 7
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เนื3อหาส่ วนนี3ปิดท้ายด้วยการบอกใบ้และความเห็นหนึ#ง ข้ าพเจ้ าพูดกับ

ท่ านอย่างพูดกับคนทีมปี ัญญา ท่ านจงพิจารณาถ้ อยคําทีข ้ าพเจ้ าพูดนั1นเถิด กล่าวอีกนัยหนึ#ง
ข้าพเจ้ากําลังพูดกับคนที#มีปัญญา จงพิจารณาสิ# งที#ขา้ พเจ้าพูดเถิด
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เปาโลกําลังพูดถึงความกังวลหนึ#งซึ#งเกี#ยวข้องกับปัญหาในบทที# 8: การ

รับประทานอาหารที#ถวายแก่รูปเคารพแล้ว ปั ญหาในที#น3 นั ก็คือ ผลกระทบและความสับสนที#
พฤติกรรมดังกล่าวมีต่อพี#นอ้ งที#อ่อนแอ อย่างไรก็ตาม ตรงนี3เปาโลกําลังพูดถึงปัญหาที#ซ่อนอยู่
ภายในมากกว่า เราจะมีส่วนในโต๊ะขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าโดยที#รับประทานที#โต๊ะของพวกปี ศาจ
ไปพร้อมๆกันได้อย่างไร ท่านจึงถามว่า ถ้ วยแห่ งพระพรซึงเราได้ ขอพระพรนั1นเป็ นทีท าํ ให้ เรามี
ส่ วนร่ วมในพระโลหิตของพระคริสต์ มใิ ช่ หรือ ขนมปังซึงเราหักนั1นเป็ นทีท าํ ให้ เรามีส่วนร่ วมใน
พระกายของพระคริสต์ มใิ ช่ หรือ ท่านกําลังพูดถึงพิธีศีลระลึก คําที#แปลว่า มีส่วนร่ วม (คอยโน
เนีย) มีความหมายสําคัญว่า ‘มีสามัคคีธรรม’ ดังนั3นเมื#อเรารับพิธีศีลระลึก เราก็มีสามัคคีธรรม
ฝ่ ายวิญญาณร่ วมกับพระโลหิตที#ไหลออกและพระกายที#บอบชํ3าขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ใน
ทางฝ่ ายวิญญาณแล้วเราก็ร่วมสัมพันธ์กบั สองสิ# งนั3นเมื#อเราระลึกถึงสิ# งที#องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรง
กระทําเพื#อเราบนกางเขน ท่านจึงปูพ3ืนสําหรับสิ# งที#ท่านจะกล่าวถึงต่อไป
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แม้ เราซึงเป็ นบุคคลหลายคน เราก็ยงั เป็ นขนมปังก้ อนเดียวและเป็ น

ร่ างกายเดียว เพราะว่ าเราทุกคนรับประทานขนมปังก้อนเดียวกัน ท่านกล่าวต่อไปว่า “เราซึ#งเป็ น
บุคคลหลายคน เราก็ยงั เป็ นขนมปังก้อนเดียวและเป็ นร่ างกายเดียว” ถึงแม้วา่ เราในฐานะพี#นอ้ ง
เป็ นหลายคนก็จริ ง แต่ในฐานะคริ สตจักรจริ งๆแล้วเราก็เป็ นขนมปังก้อนเดียวและเป็ นร่ างกาย
เดียว (คําที#แปลว่า ขนมปัง (อารทอส) มีความหมายว่า ‘ก้อนขนมปัง’ ด้วยซึ#งน่าจะใช่ความหมาย
ตรงนี3) เหตุผลก็คือ “เราทุกคนรับประทานขนมปังก้อนเดียวกัน” คือพระเยซูคริ สต์เจ้าผูท้ รงเป็ น
อาหารแห่งชีวติ
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ท่านจึงยกภาพประกอบของชนชาติอิสราเอลในพระคัมภีร์เดิมเพื#อ

สนับสนุนประเด็นของท่าน จงพิจารณาดูพวกอิสราเอลตามเนื1อหนัง คนทีร ับประทานของที
บูชาแล้วนั1น ก็มสี ่ วนร่ วมในแท่ นบูชานั1นมิใช่ หรือ พวกปุโรหิตและพวกคนเลวีได้รับอนุญาตให้
รับประทานของที#คนนํามาถวายยังแท่นบูชา พวกเขาเป็ นคนที#ปรนนิบตั ิที#แท่นบูชา พวกเขาจึง
‘มีส่วนร่ วม’ ในแท่นบูชานั3น ประเด็นก็คือ คนเหล่านั3นที#ปรนนิบตั ิและรับประทานของที#คนนํา
มาถวายบูชาก็มีส่วนร่ วมกับแท่นบูชาของพระเจ้าโดยตรง พวกเขาจึงมีส่วนร่ วมหรื อมี
สามัคคีธรรมกับแท่นบูชานั3น
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เพื#อเห็นแก่ประโยชน์ของผูอ้ ่าน เปาโลจึงถามว่า ถ้ าอย่ างนั1นแล้ วจะให้

ข้ าพเจ้ าว่าอย่ างไร หรื อ ‘ข้าพเจ้ากําลังกล่าวอะไรอยู’่ ก่อนที#ท่านจะกลับมาตอบคําถามนั3น ท่านก็
ถามว่า รู ปเคารพนั1นศักดิ0สิทธิ0หรือ เครืองบูชาทีถ วายแก่รูปเคารพนั1นเป็ นของศักดิ0สิทธิ0หรือ คํา
ตอบสําหรับทั3งสองคําถามก็คือ ‘ไม่’ ตามที#ท่านบอกใน 8:4 “รู ปเคารพนั3นไม่มีตวั มีตนเลย’ มัน
ไม่ใช่พระเจ้าจริ งๆ มันไม่มีชีวติ กล่าวคือเป็ นของปลอมและเป็ นสิ# งหลอกลวง ในแบบเดียวกัน
ของที#ถวายบูชาแก่รูปเคารพจึงไม่มีความสําคัญในตัวมันเอง คือเนื3อสัตว์ตอนที#ถกู ถวายบูชาและ
ก็ยงั เป็ นเนื3อสัตว์หลังจากที#มนั ถูกถวายบูชาแล้ว รู ปเคารพไม่ได้ทาํ อะไรกับเนื3อสัตว์น3 นั เลย
1 คร 10:20

แต่ ข้าพเจ้ าว่า เครืองบูชาทีพ วกต่ างชาติถวายนั1น เขาถวายบูชาแก่พวก

ปิ ศาจ และไม่ ได้ ถวายแด่ พระเจ้ า ข้ าพเจ้ าไม่ ปรารถนาให้ ท่านมีส่วนร่ วมกับพวกปิ ศาจ อย่างไร
ก็ตาม คราวนี3เปาโลพูดถึงปัญหาที#แท้จริ ง นี#คือสิ# งที#ท่านกําลังพูดถึงจริ งๆ เครื# องบูชาที#พวกต่าง
ชาติถวาย (แก่รูปเคารพ) นั3น “เขาถวายบูชาแก่พวกปิ ศาจ และไม่ได้ถวายแด่พระเจ้า” ทั3งเลวีนิติ
17:7 และพระราชบัญญัติ 32:17 กล่าวชัดเจนว่าการถวายบูชาแก่รูปเคารพจริ งๆแล้วก็คือการ
ถวายบูชาแก่พวกปิ ศาจ (คําที#แปลว่า พวกปิ ศาจ (ไดมอนิออน) คือที#มาของคําภาษาอังกฤษ
‘demons’)
นี#คือความจริ งที#สาํ คัญกว่า ถึงแม้วา่ รู ปเคารพไม่ได้เป็ นอะไรมากไปกว่าชิ3นไม้ หิน หรื อ
วัสดุอื#นๆที#ไม่มีชีวติ แต่วญ
ิ ญาณที#อยูเ่ บื3องหลังมันก็คือ ปิ ศาจ ดูเหมือนว่าตลอดทุกยุคทุกสมัย

ซาตานได้ส่งเสริ มให้คนไหว้รูปเคารพเพื#อเป็ นวิธีหนึ#งที#มนั และพวกปิ ศาจจะได้รับการกราบ
ไหว้ไปด้วย วิหารรู ปเคารพจริ งๆแล้วก็เป็ นวิหารของพวกปิ ศาจ ไม่ใช่ในความหมายเชิงอุปมา
เท่านั3นแต่เป็ นอย่างนั3นจริ งๆ ในวิหารเหล่านั3นมีผโี สโครกอยูซ่ # ึงคอยรับการกราบไหว้จากมนุษย์
ที#ไม่รู้ประสี ประสาผ่านทางรู ปเคารพที#ต3 งั อยูใ่ นวิหาร วลีสุดท้าย “ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาให้ท่านมี
ส่ วนร่ วมกับพวกปิ ศาจ” บอกชัดเจนว่าการที#เราเข้าไปรับประทานในร้านหมูกะทะประจําวิหาร
ของเทพจูปิเตอร์กเ็ ท่ากับเรากําลังมีสามัคคีธรรมร่ วมกับพวกปิ ศาจ
1 คร 10:21

นี#คือประเด็นสําคัญ ท่านจะดืม จากถ้ วยขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าและจาก

ถ้ วยของพวกปิ ศาจด้ วยไม่ได้ หลังจากรับประทานที#ร้านประจําวิหารรู ปเคารพไปเมื#อคืนก่อน
คริ สเตียนที#ทาํ ตามเนื3อหนังก็อาจคิดว่าตัวเองกําลังมีสามัคคีธรรมกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในพิธีศีล
ระลึกตอนเช้าวันอาทิตย์ เปาโลกล่าวว่า ท่านทําทั3งสองอย่างไม่ได้ หากคนๆหนึ#งมีสามัคคีธรรม
กับพวกปิ ศาจที#ร้านประจําวิหารรู ปเคารพไปเมื#อคืนก่อน เขาก็ไม่มีสามัคคีธรรมในพิธีศีลระลึก
ท่านกล่าวต่อไปว่า ท่ านจะรับประทานทีโ ต๊ ะขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าและทีโ ต๊ ะของพวกปิ ศาจด้ วย
ก็ไม่ ได้ นี#เท่ากับท่านกล่าวว่า ‘เชิญไปมีสามัคคีธรรมกับชาวโลกตามสบาย แต่ท่านจะมี
สามัคคีธรรมกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าไม่ได้’ ท่านจะทําทั3งสองอย่างไม่ได้ ถ้าท่านมีส่วนร่ วมกับคน
ของพญามาร ท่านก็มีสามัคคีธรรมกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าไม่ได้ ดูเหมือนว่าเปาโลไม่ได้กาํ ลังตั3ง
กฎในการถือพิธีศีลระลึกมากเท่ากับที#ท่านชี3ให้เห็นว่าการประนีประนอมดังกล่าวจะทําลาย
สามัคคีธรรมใดก็ตามที#มีในพิธีศีลระลึก
1 คร 10:22

ก่อนที#จะออกความเห็นในเรื# องนี3ต่อไป เปาโลก็ปิดท้ายเนื3อหาส่ วนนี3ดว้ ย

คําเตือนว่า เราจะยัว ยุให้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงอิจฉาหรือ ความหมายก็คือ ‘ท่านต้องการยัว# ยุให้
พระเจ้าทรงพระพิโรธหรื อ’ เรามีฤทธิ0มากกว่ าพระองค์หรือ นัน# คือ ‘ท่านแข็งแรงยิง# กว่าพระองค์
หรื อ’ ท่านคิดว่าใครจะชนะในการสู ้รบครั3งนั3น เปาโลจึงเตือนพวกเขาอย่างมีช3 นั เชิงถึงการตี
สอนของพระเจ้า เห็นชัดอยูแ่ ล้วว่าใครจะเป็ นฝ่ ายมีชยั

1 คร 10:23

เปาโลรวบยอดความเห็นของท่านเกี#ยวกับเรื# องเดียวกันนี3โดยย้อนกลับไป

ที#ประเด็นเดิมของท่านในบทที# 8 นัน# คือการรับประทานอาหารที#ถวายแก่รูปเคารพแล้วมีอิทธิพล
ต่อผูอ้ ื#นจริ งๆ ท่านจึงพูดถึงหลักการเกี#ยวกับการดําเนินชีวติ เพื#อที#จะ (1) ถวายเกียรติแด่พระเจ้า
โดย (2) คิดถึงคนอื#นด้วย ท่านจึงพูดถึงปัญหานี3ต่อไป
ข้ าพเจ้ าทําสิงสารพัดได้ แต่ ไม่ ใช่ ทุกสิ งทีจ ะทําได้ น1ันเป็ นประโยชน์ ในฐานะเป็ น
คริ สเตียนสมัยพระคัมภีร์ใหม่ที#อยูใ่ ต้พระคุณและไม่ได้อยูใ่ ต้บญั ญัติของโมเสส อาหารทุกรู ป
แบบนั3นรับประทานได้ (คือ ไม่ผดิ บัญญัติ) แต่เมื#อได้กล่าวเช่นนั3นแล้ว ไม่ใช่วา่ อาหารหรื อ
เครื# องดื#มทุกอย่างเป็ นประโยชน์ คําที#แปลเช่นนั3น (ซุมเฟะโร) มีความหมายว่า ‘ที#นาํ ข้อดีมาให้’
หรื อ ‘ดี’ การไม่อยูใ่ ต้บญั ญัติของโมเสสแล้วจะทําให้อาหารหรื อเครื# องดื#มใดก็ตาม ‘รับประทาน
ได้’ ในทางเทคนิค อย่างไรก็ตามมันอาจก่อปัญหาแก่คนอื#นได้
ท่านจึงกล่าวต่อไปว่า ข้ าพเจ้ าทําสิงสารพัดได้ แต่ ไม่ ใช่ ทุกสิ งจะทําให้ เจริญขึน1 ถึงแม้วา่
เนื3อสัตว์หรื อเครื# องดื#มบางชนิดอาจรับประทานได้เพราะเราไม่ได้อยูใ่ ต้พระบัญญัติแล้ว แต่จริ งๆ
แล้วมันอาจไม่ทาํ ให้ เจริญขึน1 คําที#แปลเช่นนั3น (ออยคอดอเมะโอ) มีความหมายว่า ‘สร้าง’ หรื อ
‘เสริ มสร้าง’ ถึงแม้วา่ กิจกรรมบางอย่าง (ในกรณี น3 ีคืออาหารและเครื# องดื#ม) อาจไม่ใช่เรื# องต้อง
ห้ามในตัวมันเอง แต่นน#ั อาจไม่เสริ มสร้างข้าพเจ้าหรื อผูอ้ ื#น เดีgยวเปาโลจะพูดถึงเรื# องนี3อีกทีใน
ภายหลัง
1 คร 10:24

ท่านพูดถึงเรื# องนี3ตรงๆ อย่ าให้ ผู้ใดเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตัว แต่ จงเห็นแก่

ประโยชน์ ของคนอืน ความหมายก็ง่ายๆ: อย่าแสวงหาผลประโยชน์ของตัวเอง แต่จงเป็ นห่วง
ความต้องการของคนอื#น ซึ#งคือการไม่เห็นแก่ตวั นัน# เอง ถึงแม้จะไม่ได้กล่าวไว้ แต่เปาโลก็พดู ถึง
แก่นแท้ของความรักแบบอากาเป จงแสวงหาที#จะช่วยเหลือผูอ้ ื#น จงแสวงหาที#จะเสริ มสร้างคน
อื#น จงให้ความสําคัญต่อการทําสิ# งที#ดีที#สุดเพือ# คนอื#นแทนที#จะตอบสนองผลประโยชน์ของตัว
เองและเรี ยกร้องสิ ทธิของตัวเอง

1 คร 10:25-26

ขณะที#จนถึงตอนนี3เปาโลได้พดู ถึงการรับประทานอาหารที#ถวาย

แก่รูปเคารพที#วหิ ารพระต่างประเทศหรื อที#ร้านอาหารที#อยูต่ ิดกับวิหาร ตอนนี3ท่านก็พดู ถึงอีก
เรื# องที#เกี#ยวข้องกัน

ทุกสิ งทีเ ขาขายตามตลาดเนือ1 นั1นรับประทานได้ ไม่ ต้องถามอะไรโดยเห็น

แก่ ใจสํ านึกผิดชอบ คําที#แปลว่า ตลาดเนือ1 (มาเค็ลลอน หรื อมาเซลลุม ในภาษาละติน) หมายถึง
สถานที#ที#มีการจําหน่ายเนื3อสัตว์และอาหารอื#นๆ สมัยนี3เราก็เรี ยกตลาดแบบนี3วา่ ตลาดเนื3อหรื อ
ร้านขายของชํา ในบางกรณี เนื3อสัตว์ที#เหลือจากการถวายบูชาที#วหิ ารรู ปเคารพจะถูกขายส่ งให้แก่
พวกพ่อค้าในท้องถิ#นซึ#งก็จะนํามาขายต่อในตลาดของพวกเขา ในกรณี น3 ีเปาโลแนะนําให้ซ3ือเนื3อ
สัตว์น3 นั (โดยไม่ตอ้ งถามว่ามันมาจากไหน) เอากลับไปบ้าน และปรุ งรับประทานได้ตามสบาย
ท่านจึงยกข้อความจาก สดุดี 24:1 26 เพราะว่ า `แผ่ นดินโลกกับสรรพสิ งในโลกนั1นเป็ นขององค์
พระผู้เป็ นเจ้ า' ความหมายก็ง่ายๆ เนื3อสัตว์กย็ งั เป็ นเนื3อสัตว์เหมือนเดิมไม่วา่ จะมาจากไหน นัน#
เป็ นของประทานขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและจากความไพบูลย์ของพระองค์ แต่ปัญหาก็คือ ใจ
สํานึกผิดชอบ
1 คร 10:27-28

เปาโลพูดถึงอีกรู ปแบบของเรื# องนี3 ถ้ าคนทีไ ม่ มคี วามเชือจะเชิญ

ท่ านไปในงานเลีย1 งและท่ านเต็มใจไป สิงทีเ ขาตั1งให้ รับประทานก็รับประทานได้ ไม่ ต้องถาม
อะไรโดยเห็นแก่ ใจสํ านึกผิดชอบ อีกครั3งที#เปาโลแนะนําว่า ถ้าหากได้รับเชิญให้ไปรับประทาน
อาหารกับเพื#อนๆที#ยงั ไม่รอด ก็จงอย่าทําให้แหล่งที#มาของอาหารนั3นเป็ นเรื# องใหญ่ เนื3อสัตว์กย็ งั
เป็ นเนื3อสัตว์อยูด่ ี อย่าทําให้เรื# องที#ท่านไม่รู้กลายเป็ นเรื# องใหญ่ เกรงว่าใจสํานึกผิดชอบของพวก
เขาหรื อของท่านจะถูกทําให้สะดุด
28 แต่ ถ้ามีใครมาบอกท่ านว่ า "ของนีเ1 ขาถวายแก่รูปเคารพแล้ว" ท่ านอย่ ารับประทาน
เพราะเห็นแก่คนทีบ อกนั1นและเพราะเห็นแก่ใจสํ านึกผิดชอบด้ วย เพราะว่ า `แผ่ นดินโลกกับ
สรรพสิ งในโลกนั1นเป็ นขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า' อย่างไรก็ตาม ถ้ามีคนประกาศว่า “ของนี3เขาถวาย
แก่รูปเคารพแล้ว” ท่านอย่ารับประทานเพราะเห็นแก่คนที#บอกนั3น ปัญหาก็คือ ใจสํานึกผิดชอบ
เหมือนเดิมดังจะมีอธิบายในข้อต่อไป ท่านยกคําพูดจากสดุดี 24:1 อีกครั3ง

1 คร 10:29-30

ข้ าพเจ้ ามิได้ หมายถึงใจสํ านึกผิดชอบของท่าน แต่ หมายถึงใจ

สํ านึกผิดชอบของคนทีบ อกนั1น ทําไมใจสํ านึกผิดชอบของผู้อนื จะต้ องมาขัดขวางเสรีภาพของ
ข้ าพเจ้ าเล่า 30 เพราะถ้ าข้ าพเจ้ ารับประทานโดยพระคุณ ทําไมเขาติเตียนข้าพเจ้ าเพราะสิงที
ข้ าพเจ้ าได้ ขอบพระคุณแล้วเล่า
ตัวบ่งชี3สาํ คัญก็คือ “มิได้หมายถึงใจสํานึกผิดชอบของท่าน แต่หมายถึงใจสํานึกผิดชอบ
ของคนที#บอกนั3น” ปัญหาที#แท้จริ งก็คือการกินเนื3อสัตว์ที#ตอ้ งสงสัยดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อคน
อื#น ไม่วา่ จะเป็ นพี#นอ้ งที#อ่อนแอหรื อคนไม่เชื#อที#คอยดูการกระทําที#ไม่สอดคล้องกับคําพูดของ
เรา ประเด็นที#สาํ คัญกว่าก็คือว่า คริ สเตียนที#เป็ นผูใ้ หญ่ควรยินดีสละสิ# งที#เขามีเสรี ภาพที#จะทําได้
เพื#อเห็นแก่ผอู ้ ื#นซึ#งอาจสะดุดเพราะการกระทํานั3นๆ ประเด็นก็คือความรั กทีใช้ สติปัญญาซึ#งเสริ ม
สร้างผูอ้ ื#นแทนที#จะยืนกรานในสิ ทธิของตนอย่ างเห็นแก่ ตัวซึ#งทําลายผูอ้ ื#น
เปาโลจึงถามสองคําถามเกี#ยวกับเรื# องนี3 ทําไมเสรี ภาพของท่านในการเลือกต้องถูกปรับ
โทษโดยใจสํานึกผิดชอบของผูอ้ ื#นด้วย และถ้าหากโดยพระคุณท่านได้เลือกที#จะรับประทานเนื3อ
สัตว์ตอ้ งสงสัยนั3น ทําไมท่านต้องถูกปรับโทษในสิ# งที#ท่านได้อธิษฐานและขอบพระคุณแล้วด้วย
คําตอบนั3นชัดเจนอยูแ่ ล้ว มันไม่คุม้ กันเลย อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์กค็ ือ การรักษาคําพยานที#ดีไว้
ต่อหน้าพี#นอ้ งที#อ่อนแอหรื อคนไม่เชื#อที#ชอบวิจารณ์
1 คร 10:31

มีคนถามคําถามเหล่านี3เปาโลไปแล้ว คําแนะนําโดยรวมของท่านทั3งเรี ยบ

ง่ายและลึกซึ3ง เหตุฉะนั1นเมือท่ านจะรับประทาน จะดืม หรือจะทําอะไรก็ตาม จงกระทําเพือ
เป็ นการถวายพระเกียรติแด่ พระเจ้ า ท่านกําหนดหลักการให้รวมถึงกิจกรรมใดก็ตามที#ตอ้ งสงสัย
ประเด็นที#แท้จริ งก็คือ การถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านทางสิ# งที#เรากระทํา หากมันทําให้คนอื#น
สะดุด มันก็ไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้ว ถึงแม้ปัญหาเรื# องอาหารที#ถวายแก่รูปเคารพจะไม่ใช่
ปั ญหาในโลกตะวันตกสมัยใหม่อีกต่อไปแล้ว แต่กม็ ีกิจกรรมอีกหลายอย่างที#ตอ้ งสงสัย หลักการ
ก็คือการตัดสิ นใจที#จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าในสิ# งใดก็ตามที#เรากระทํา

1 คร 10:32

ดังนั3น ในสิ# งใดก็ตามที#เรากระทําในฐานะคนของพระเจ้า อย่ าเป็ นต้ นเหตุ

ทีท าํ ให้ พวกยิว หรือพวกต่ างชาติ หรือคริสตจักรของพระเจ้ าหลงผิดไป ท่านพูดถึงคนสาม
ประเภทที#เกี#ยวข้อง: พวกยิว, ชาวโลกที#ยงั ไม่รอด และคริ สเตียนคนอื#นๆ หน้าที#ของเราคือการ
หลีกเลี#ยงที#จะไม่ทาํ ให้คนที#อยูร่ อบตัวเราต้องสะดุดไม่วา่ พวกเขาจะเป็ นใครก็ตาม
1 คร 10:33

เปาโลสรุ ปเรื# องนี3โดยกล่าวซํ3าหลักการเรื# องความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณ

เหมือนทีข ้ าพเจ้ าเองได้ พยายามกระทําทุกสิ งเพือ ให้ เป็ นทีพ อใจของคนทั1งปวง มิได้ เห็นแก่
ประโยชน์ ส่วนตัว แต่ เห็นแก่ประโยชน์ ของคนทั1งหลาย เพือ ให้ เขารอดได้ กล่าวอีกนัยหนึ#ง
เปาโลดําเนินชีวติ ของท่านในแบบที#ไม่แสวงหาผลประโยชน์ของตัวเองแต่เพื#อเห็นแก่ประโยชน์
ของคนที#อยูร่ อบตัวท่านเพือ# ที#พวกเขาจะรอดได้บา้ ง ท่านอยูเ่ พื#อผูอ้ ื#นไม่ใช่อยูเ่ พื#อตัวเอง ท่าน
ห่วงว่าการกระทําของท่านจะมีอิทธิพลต่อผูอ้ ื#นอย่างไรมากกว่าห่วงเรื# องผลประโยชน์ของตัวเอง
ท่านให้ความสําคัญต่อคําพยานของท่านในเรื# องพระคริ สต์เป็ นหลักและผลกระทบของมันที#มีต่อ
ผูอ้ ื#น ท่านได้รับการนําพาโดยสติปัญญา, ความรัก, ความเป็ นผูใ้ หญ่ และความปรารถนาที#จะ
ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ช่างเป็ นแบบอย่างแก่ผอู ้ ื#นดังที#ท่านจะกล่าวในข้อแรกของบทต่อไป!
*****
ภาพรวมของ 1 โครินธ์ 11: เปาโลพูดถึงเรื องสําคัญสองเรื องในบทนี: (1) ลําดับของทัง
สองเพศตามทีพระเจ้ าทรงกําหนดไว้ ในข้ อ 1-16 และ (2) พิธีศีลระลึกในข้ อ 17-34 เปาโลพูดถึง
ความไม่ เป็ นระเบียบในพิธีดังกล่ าวทีเมืองโคริ นธ์ และวิธีทาํ ให้ มนั เป็ นระเบียบ
1 คร 11:1

การแบ่งบทไม่ได้รับการดลใจแต่ถูกแนะนําเข้ามาในภายหลัง ดูเหมือนว่า

ข้อ 1 ของบทนี3น่าจะเป็ นข้อสุ ดท้ายของบทที#แล้วมากกว่า เมื#อพิจารณาถึงแบบอย่างของเปาโลที#
มุ่งแสวงหาประโยชน์ของผูอ้ ื#น ท่านจึงสั#งว่า ท่ านทั1งหลายก็จงปฏิบัติตามอย่ างข้าพเจ้ า เหมือน
อย่ างทีข ้ าพเจ้ าปฏิบัตติ ามอย่างพระคริสต์ คําว่า ปฏิบัตติ าม (มิเมเทส) มีความหมายว่า ‘คนที#
ลอกเลียนแบบ’ กล่าวอีกนัยหนึ#ง จงทําอย่างที#ขา้ พเจ้าทําและจงเป็ นเหมือนที#ขา้ พเจ้าเป็ น จงทํา
ตามแบบอย่างของข้าพเจ้า

1 คร 11:2

เนื3อหาหลักส่ วนแรกของบทนี3ถูกนําเสนอตรงนี3 ถึงแม้วา่ เปาโลค่อนข้าง

วิจารณ์พวกเขาอย่างหนักจนถึงขั3นที#เรี ยกได้วา่ รุ นแรง แต่ท่านก็พกั สักครู่ เพื#อกล่าวชมเชยคริ สต
จักรที#เมืองโคริ นธ์ พีน ้ องทั1งหลาย บัดนีข1 ้าพเจ้ าขอชมท่ านทั1งหลายเพราะท่ านได้ ระลึกถึง
ข้ าพเจ้ าทุกประการ ท่านปรบมือให้พวกเขาที#พวกเขาจดจําสิ# งที#ท่านได้สอนพวกเขาแล้วขณะอยู่
กับพวกเขาได้ โดยเฉพาะอย่างยิง# พวกเขาได้รักษา กฎทีข ้ าพเจ้ าได้ มอบไว้ กบั ท่ าน คําที#แปลว่า
กฎ เป็ นคําที#น่าสนใจ มันมาจากคํากรี ก พาราดอซิ ส และมักถูกแปลเป็ น ‘ธรรมเนียม’ บางคน
พยายามเชื#อมโยง ‘กฎ’ (พิธี) สองข้อของคริ สตจักรท้องถิ#น (พิธีบพั ติศมาและพิธีศีลระลึก) เข้า
กับคําแปลภาษาอังกฤษของคําๆนี3 อย่างไรก็ตามบริ บทแวดล้อมก็ไม่ได้สนับสนุนการตีความดัง
กล่าว
ความหมายในแง่ ‘ธรรมเนียม’ ก็อาจชวนให้เข้าใจผิดได้เช่นกัน ที#น่าจะใช่คือคําสั#งที#รับ
มาต่างหาก เปาโลกําลังบอกว่าพี#นอ้ งที#โคริ นธ์ไม่เพียงจดจําสิ# งที#ท่านสอนพวกเขาได้เท่านั3น แต่
ยังรักษามันไว้ดว้ ย ถึงแม้วา่ คริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์มีปัญหาเรื# องความบาปเยอะแยะและการทํา
ตามเนื3อหนัง แต่พวกเขาส่ วนใหญ่กม็ ีหลักคําสอนและวิธีปฏิบตั ิของคริ สตจักรที#ถูกต้อง
ในย่อหน้าต่อไป เปาโลจะพูดถึงสิ# งที#เป็ นความสับสนเกี#ยวกับตําแหน่งของผูห้ ญิงโดย
ทัว# ไปและเฉพาะอย่างยิง# ในคริ สตจักร ความสับสนในเรื# องความสัมพันธ์และบทบาทของทั3ง
สองเพศไม่ใช่เรื# องที#เพิ#งเกิดแต่อย่างใด
1 คร 11:3

ถึงแม้วา่ คริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์ได้ถือรักษาคําสอนของเปาโลมาตลอด

แต่เปาโลก็เห็นว่าท่านจําเป็ นต้องพูดถึงโครงสร้างในความสัมพันธ์ระหว่างผูช้ ายและผูห้ ญิง นี#
สื# อให้เห็นว่ามีอีกปัญหาหนึ#งในคริ สตจักรที#นน#ั
เปาโลจึงเริ# มต้นด้วยการเรี ยงลําดับสิ ทธิอาํ นาจไล่ต3 งั แต่พระเจ้าลงมา แต่ ข้าพเจ้ าใคร่ ให้
ท่ านทั1งหลายเข้ าใจว่ า พระคริสต์ ทรงเป็ นศีรษะของชายทุกคน และชายเป็ นศีรษะของหญิง และ
พระเจ้ าทรงเป็ นพระเศียรของพระคริสต์ ในทางหลักการ สิ ทธิอาํ นาจถูกถ่ายทอดลงมาจาก
พระเจ้าพระบิดามาถึงพระคริ สต์ จากนั3นมันก็ถ่ายทอดผ่านผูช้ ายไปสู่ ผหู ้ ญิง เปาโลบรรยายแต่ละ

ขั3นของสิ ทธิอาํ นาจว่าเป็ น ‘ศีรษะ’ พระเจ้าทรงเป็ นพระเศียรของพระคริ สต์ พระคริ สต์ทรงเป็ น
ศีรษะของชาย ชายเป็ นศีรษะของหญิง กระแสเฟมินิสต์ (เรี ยกร้องสิ ทธิสตรี ) อาจลุกฮือต่อต้าน
ความจริ งข้อนี3 แต่นี#กเ็ ป็ นแผนการของพระเจ้าไม่วา่ พวกเธอจะชอบหรื อไม่ชอบก็ตาม ปั ญหา
ของมนุษย์กค็ ือการมีนิสัยลุกฮือต่อสู ้สิทธิอาํ นาจที#อยูเ่ บื3องบน พระเจ้าถึงต้องทรงจัดตั3งสังคม
มนุษย์ข3 ึนมา เช่นเดียวกับที#พระบุตรของพระเจ้าทรงอยูใ่ ต้บงั คับพระบิดาของพระองค์ ผูห้ ญิงก็
ควรมีความสัมพันธ์เช่นนั3นกับผูช้ ายด้วย การสําแดงที#ชดั เจนที#สุดเกี#ยวกับเรื# องนี3คือ ความ
สัมพันธ์ในชีวติ สมรส แต่นน#ั ก็เป็ นเช่นนั3นในคริ สตจักรด้วย
1 คร 11:4-6 ชายทุกคนทีก าํ ลังอธิษฐานหรือพยากรณ์ โดยคลุมศีรษะอยู่ ก็ทาํ ความ
อัปยศแก่ศีรษะ 5 แต่ หญิงทุกคนทีก าํ ลังอธิษฐานหรือพยากรณ์ ถ้ าไม่ คลุมศีรษะ ก็ทาํ ความอัปยศ
แก่ ศีรษะ เพราะเหมือนกับว่ านางได้ โกนผมเสี ยแล้ว 6 เพราะถ้ าผู้หญิงไม่ ได้ คลุมศีรษะ ก็ควรจะ
ตัดผมเสีย แต่ ถ้าการทีผู้หญิงจะตัดผมหรือโกนผมนั1นเป็ นสิงทีน่าอับอาย จงคลุมศีรษะเสี ย
เปาโลพูดถึงการผสมผสานระหว่างหลักการที#เป็ นจริ งเสมอกับธรรมเนียมปฏิบตั ิ การที#
เปาโลพูดถึงการอธิษฐานและการพยากรณ์ (คือ การเทศนา) นั3นหมายถึงการทําทั3งสองสิ# งในที#
ประชุม การคลุมศีรษะของผูช้ ายตามประเพณี นันเป็ นสัญลักษณ์ที#แสดงถึงการไม่ให้ความเคารพ
จนถึงทุกวันนี3ผชู ้ ายก็ถอดหมวกเวลาที#จะอธิษฐาน ในทางกลับกัน การคลุมศีรษะของผูห้ ญิงตาม
ประเพณี นนั ก็เป็ นสัญลักษณ์ที#แสดงถึงการยอมจํานน การที#ผชู ้ ายจะอธิษฐานในที#ประชุมโดย
คลุมศีรษะของตนก็เป็ นการแสดงการไม่ให้ความเคารพหรื อไม่ให้เกียรติ คําที#แปลว่า คลุม (คา
ตา) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ลง’ หรื อ ‘ต่อต้าน’ การใช้ในที#น3 ีเป็ นแบบสํานวน บริ บทบอกชัดเจน
ถึงศีรษะที#มีส#ิ งปกคลุมครอบลงมา (คือ หมวก)
ในแบบเดียวกันผูห้ ญิงที#อธิษฐานหรื อพยากรณ์ในที#ประชุมโดยไม่คลุมศีรษะก็แสดง
ความไม่เคารพ ความหมายในที#น3 ีเป็ นเรื# องวัฒนธรรม แต่กเ็ กี#ยวข้องกับหลักการเรื# องการยอม
จํานนต่อสิ ทธิอาํ นาจของผูห้ ญิงด้วย คําที#แปลว่า ไม่ คลุม (อาคาตาคาลุพตอส) หมายถึง ‘ไม่ถูก
ปกปิ ด’ หรื อ ‘ไม่มีอะไรบัง’ เปาโลกล่าวว่าพฤติกรรมดังกล่าวก็เหมือนกับการมีศีรษะที#ถูกโกน

แล้ว สําหรับผูห้ ญิงนัน# เป็ นเครื# องหมายตามประเพณี ที#แสดงถึงความอับอาย ตามที#พระราช
บัญญัติ 21:12 ได้กล่าวไว้ ผูห้ ญิงที#ถูกจับเป็ นเชลยในยามสงครามและถูกนํากลับบ้านมาเป็ น
ภรรยาก็ตอ้ งโกนศีรษะของนางก่อน มันเป็ นสัญลักษณ์ที#แสดงถึงความอับอายของนางในฐานะ
เป็ นหญิงต่างชาติที#ตกเป็ นเชลย นอกจากนี3ในแถบตะวันออกกลางสมัยโบราณ ผูห้ ญิงที#โกน
ศีรษะก็ประจานตัวเองว่าเป็ นหญิงเล่นชูห้ รื อไม่กเ็ ป็ นหญิงสําส่ อน ดังนั3นเปาโลจึงสั#งว่าหากผู ้
หญิงคนใดไม่ยอมคลุมศีรษะในการประชุมนมัสการ ในทางวัฒนธรรมนางก็เหมือนกับได้โกน
ศีรษะตัวเองแล้ว ดังนั3นนางจึงควรคลุมศีรษะของตัวเอง ถึงแม้นี#ไม่ใช่เรื# องที#คนสมัยนี3ถกเถียงกัน
แต่มนั ก็เป็ นเรื# องที#คนสมัยนันถกเถียงกัน วิธีที#ผชู ้ ายและผูห้ ญิงเปิ ดเผยศีรษะของตัวเองเป็ น
สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที#แสดงถึงทัศนคติของพวกเขาที#มีต่อสิ ทธิอาํ นาจและความเหมาะสม
1 คร 11:7

ดังนั3น เพราะการทีผ ู้ชายไม่ สมควรจะคลุมศีรษะนั1น ก็เพราะว่าผู้ชายเป็ น

พระฉายาและสง่ าราศีของพระเจ้ า ส่ วนผู้หญิงนั1นเป็ นสง่ าราศีของผู้ชาย อีกครั3งที#บริ บทคือ การ
ประชุมนมัสการและการที#ผชู ้ ายไม่ควรสวมหมวกในที#ประชุม สําหรับพวกเขามันแสดงถึงการ
ให้ความเคารพและสื# อถึงการที#สิทธิอาํ นาจของพระเจ้าส่ งต่อผ่านมายังผูช้ ายในฐานะเป็ น “พระ
ฉายาและสง่าราศีของพระเจ้า” อย่างไรก็ตาม “ผูห้ ญิงนั3นเป็ นสง่าราศีของผูช้ าย” นางต้องยอมอยู่
ใต้บงั คับของเขาซึ#งมีผา้ คลุมเป็ นสัญลักษณ์ ถึงแม้วา่ นี#เป็ นเรื# องที#ปนกับวัฒนธรรม แต่เปาโลจะ
เริ# มพูดถึงหลักการทีเป็ นจริ งเสมอบ้าง
1 คร 11:8-9 เพราะว่าไม่ ได้ ทรงสร้ างผู้ชายจากผู้หญิง แต่ ได้ ทรงสร้ างผู้หญิงจากผู้ชาย
ถึงแม้วา่ กระแสเฟมินิสต์ (เรี ยกร้องสิ ทธิสตรี ) จะต่อต้านคําพูดนี3 แต่ปัญหาของพวกนางก็คือการ
ไม่ยอมรับพระวจนะของพระเจ้า ในช่วงสัปดาห์น3 นั ที#พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างสรรพสิ# ง ผูช้ ายถูก
สร้างขึ3นมาก่อน ผูห้ ญิงถูกสร้างมาจากผูช้ ายและถูกสร้างมาเพื#อช่วยเหลือผูช้ าย
ในทางกลับกัน 9 และไม่ ได้ ทรงสร้ างผู้ชายไว้ สําหรับผู้หญิง แต่ ทรงสร้ างผู้หญิงไว้
สํ าหรับผู้ชาย พระเจ้าทรงสร้างเอวาเพื#อเป็ นคู่อุปถัมภ์ (คือ ผูช้ ่วยเหลือ) สําหรับอาดัม นัน# ไม่ใช่

อุบตั ิเหตุหรื อความบังเอิญ มันสะท้อนให้เห็นถึงการเรี ยงลําดับของพระเจ้าซึ#งยังเป็ นจริ งจนถึง
ทุกวันนี3 ปัญหาเกิดเมื#อผูช้ ายหรื อผูห้ ญิงพยายามที#จะเพิกเฉยต่อแผนการอันเรี ยบง่ายของพระเจ้า
1 คร 11:10

เปาโลมาถึงประเด็นสําคัญของการบรรยายของท่าน ด้ วยเหตุนีเ1 อง ผู้หญิง

จึงควรจะเอาสั ญญลักษณ์ แห่ งอํานาจนีค1 ลุมศีรษะ เพราะเห็นแก่พวกทูตสวรรค์ คําพูดนี3ถอด
ความได้วา่ ‘ดังนั3นผูห้ ญิงจึงควรมีสิทธิอาํ นาจอยูบ่ นศีรษะเพือพวกทูตสวรรค์’ วัฒนธรรมใน
สมัยนั3นและข้อถกเถียงที#มาพร้อมกับมันด้วยกําหนดให้ผหู ้ ญิงที#ยอมจํานนคลุมศีรษะของตนใน
ที#ประชุม
ความเห็นเกี#ยวกับพวกทูตสวรรค์ในที#น3 ีก่อให้เกิดการตีความไปต่างๆนานา เปาโลไม่ได้
หมายถึงพวกนักเทศน์ (ในความหมายของวิวรณ์ 2-3) หรื อพวกทูตสวรรค์ชว#ั ที#อาจถูกล่อลวง แต่
เปาโลน่าจะกําลังหมายถึงพวกทูตสวรรค์ที#ปรนนิบตั ิรับใช้ ซึ#งอาจร่ วมประชุมนมัสการด้วย และ
อาจตกใจกับการกระทําของพวกผูห้ ญิงเพราะตัวพวกเขาเองก็คลุมหน้าของตนจําเพาะพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ การที#ผหู ้ ญิงคลุมศีรษะของตนในที#ประชุมเป็ นเรื# องของค่านิยมทางวัฒนธรรมซึ# ง
เป็ นประเด็นถกเถียงในสมัยนั3น มันไม่ได้ถูกพูดถึงในฐานะเป็ นคําบัญชาในที#อื#นใดของพระ
คัมภีร์เลย
1 คร 11:11-12

อย่างไรก็ตามเปาโลก็พยายามที#จะสื# อเรื# องนี3ให้พวกเขาเข้าใจ ถึง

กระนั1นก็ดี ในองค์พระผู้เป็ นเจ้ า ผู้ชายก็ต้องพึง ผู้หญิงและผู้หญิงก็ต้องพึง ผู้ชาย ฝ่ ายหนึ#งก็ตอ้ ง
พึ#งพาอีกฝ่ ายและไม่สมบูรณ์เมื#อปราศจากอีกฝ่ าย มีการให้ความเคารพต่อกันและกันในองค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้า 12 เพราะว่ าผู้หญิงนั1นทรงสร้ างมาจากผู้ชายฉันใด ต่ อมาผู้ชายก็เกิดมาจากผู้หญิงฉัน
นั1น แต่ สิงสารพัดก็มมี าจากพระเจ้ า ผูห้ ญิงถูกสร้างมาจากผูช้ าย แต่ผชู ้ ายก็เกิดจากผูห้ ญิง ถึง
แม้วา่ ในที#สุดแล้วมีการจัดอันดับสิ ทธิอาํ นาจระหว่างผูช้ ายและผูห้ ญิง แต่พวกเขาก็ตอ้ งการกัน
และกันและควรเคารพซึ#งกันและกัน เพราะเราทั3งสองฝ่ ายต่างเป็ นของพระเจ้า
1 คร 11:13

เปาโลกลับไปพูดถึงหลักปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมในสมัยนั3นเป็ นครั3ง

สุ ดท้าย ท่านถามว่า ท่ านทั1งหลายจงตัดสิ นเองเถิดว่ า เป็ นการสมควรหรือไม่ ทผี ู้หญิงจะไม่คลุม

ศีรษะเมือ อธิษฐานต่ อพระเจ้ า ตามค่านิยมทางสังคมในวัฒนธรรมนั3น เปาโลถามว่าเป็ นการ
เหมาะสมหรื อไม่ที#ผหู ้ ญิงจะอธิษฐานในที#ประชุมโดยไม่มีอะไรคลุมศีรษะของตน คําตอบ
สําหรั บสมัยนันก็ชดั เจนอยูแ่ ล้ว
1 คร 11:14

ท่านจึงอ้างถึงความแตกต่างขั3นพื3นฐานที#พระเจ้าได้ทรงกําหนดไว้

ระหว่างทั3งสองเพศ ธรรมชาติเองไม่ได้ สอนท่านหรือว่ า ถ้ าผู้ชายไว้ ผมยาวก็เป็ นทีน ่ าอายแก่ตัว
ตั3งแต่ปฐมกาลพระเจ้าได้ทรงกําหนดให้ผชู ้ ายไว้ผมสั3นและผูห้ ญิงไว้ผมยาว ซึ#งเป็ นความแตก
ต่างหนึ#งที#แยกระหว่างผูช้ ายและผูห้ ญิง การที#ผชู ้ ายจะทําสิ# งที#ขดั แย้งกับความแตกต่างดังกล่าวก็
เป็ นเรื# องน่าอาย มันสะท้อนให้เห็นถึงการกบฏต่อระเบียบของทั3งสองเพศที#พระเจ้าได้ทรง
กําหนดไว้มานาน และตามประวัติศาสตร์แล้ว การที#ผชู ้ ายไว้ผมยาวก็เป็ นการสะท้อนให้เห็นถึง
การกบฏต่อสิ ทธิอาํ นาจของพระเจ้า
1 คร 11:15

แต่ ถ้าผู้หญิงไว้ ผมยาวก็เป็ นสง่ าราศีแก่ตัว เพราะว่ าผมเป็ นสิงทีป ระทาน

ให้ แก่ เขาเพือ คลุมศีรษะ ในทางตรงกันข้าม การที#ผหู ้ ญิงไว้ผมยาวก็เป็ นสง่าราศีและเป็ นความ
งามสําหรับตัวเธอเอง นอกจากนี3แล้วยังเป็ น ‘ที#คลุมศีรษะ’ ตามธรรมชาติที#พระเจ้าได้ทรงจัด
เตรี ยมไว้สาํ หรับเธอด้วย
ถึงแม้วา่ เปาโลได้พดู ถึงธรรมเนียมปฏิบตั ิในแถบตะวันออกกลางในสมัยนั3นไปแล้วเกี#ยว
กับการประชุมนมัสการ แต่หลักการที#สาํ คัญกว่าคือ ลําดับที#พระเจ้าทรงตั3งไว้และความแตกต่าง
ระหว่างทั3งสองเพศ ผูช้ ายถือเป็ นฝ่ ายที#ใหญ่กว่าเมื#อเปรี ยบเทียบผูช้ ายกับผูห้ ญิง เช่นเดียวกับที#
พระเจ้าพระบิดาทรงอยูเ่ หนือพระคริ สต์ ในแง่มนุษย์ ความแตกต่างระหว่างทั3งสองเพศก็คือ การ
ที#ผชู ้ ายไว้ผมสั3นเพื#อแสดงถึงสิ ทธิอาํ นาจของตนและการที#ผหู ้ ญิงไว้ผมยาวก็เพื#อความงาม (คือ
สง่าราศี) ของตนรวมถึงการยอมอยูใ่ ต้บงั คับด้วย
1 คร 11:16

ท่านสรุ ปเนื3อหาตอนนี3โดยยกเหตุผลทางวัฒนธรรมเพือ# สนับสนุนความ

เห็นก่อนหน้านั3นของท่าน แต่ ถ้าผู้ใดจะโต้ แย้ง นัน# คือถ้าผูใ้ ดไม่ยอมปฏิบตั ิตามหลักการเหล่านี3
เราและคริสตจักรของพระเจ้ าไม่ รับธรรมเนียมอย่ างทีโ ต้ แย้ งนั1น ธรรมเนียมดังกล่าวไม่มีอยูใ่ น

คริ สตจักรสมัยนั3น ธรรมเนียมที#วา่ คือ การที#ผหู ้ ญิงคลุมศีรษะ อย่างไรก็ตามบทเรี ยนของบทนี3ก็
คือ เราต้องไม่ทา้ ทายต่อธรรมเนียมปฏิบตั ิทางวัฒนธรรมและที#พระเจ้าทรงกําหนดไว้ซ# ึงอาจนํา
ความเสื# อมเสี ยมาสู่ ข่าวประเสริ ฐ
1 คร 11:17

ถึงแม้วา่ เปาโลได้ชมเชยพวกเขาที#ถือตามคําสอนส่ วนใหญ่ของท่าน แต่

ตอนนี3ท่านตําหนิพวกเขา แล้วในการให้ คาํ สั งต่ อไปนี1 ข้ าพเจ้ าชมท่ านไม่ ได้ คือว่ าการประชุมของ
ท่ านนั1นมักจะได้ ผลเสียมากกว่ าผลดี คราวนี3ท่านเปลี#ยนมาพูดถึงปั ญหาเกี#ยวกับการมาประชุม
ร่ วมกันเป็ นคริ สตจักรท้องถิ#น ถึงแม้ไม่ได้มีบอกไว้ตรงนี3 ข้อความต่อไปก็บ่งบอกว่ามีการถือพิธี
ศีลระลึกอย่างผิดๆ การถือพิธีดงั กล่าวกลับเป็ นผลเสี ยมากกว่าเป็ นพระพร
1 คร 11:18

ดูเหมือนว่าคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์ถือพิธีศีลระลึกเกือบทุกสัปดาห์ วิธีที#

พวกเขาทําพิธีศีลระลึกเป็ นที#มาของความขัดแย้งและความแตกแยกภายในคริ สตจักร ท่านเขียน
ว่า ประการแรกข้ าพเจ้ าได้ ยนิ ว่า เมือ ท่านประชุมคริสตจักรนั1น มีการแตกก๊ กแตกเหล่าในพวก
ท่ าน และข้าพเจ้ าเชือว่ าคงมีความจริงอยู่บ้าง คําที#แปลว่า การแตกก๊ กแตกเหล่า (สคิสมา) เป็ น
ที#มาของคําภาษาอังกฤษ schisms ซึ#งในที#น3 ีกค็ ือการแตกก๊กแตกเหล่าจริ งๆ จากที#เปาโลได้รับฟัง
มาเกี#ยวกับสิ# งที#กาํ ลังเกิดขึ3นในคริ สตจักรที#นน#ั ท่านก็ค่อนข้างเชื#อสิ# งที#ท่านได้ยนิ มาอยูไ่ ม่นอ้ ย
1 คร 11:19

ท่านกล่าวต่อไปว่า เพราะจะต้ องมีการขัดแย้งกันบ้ างในพวกท่าน คําที#

แปลว่า การขัดแย้งกัน (ไฮเระซิ ส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘มีความเห็นแบ่งแยก’ ซึ#งนําไปสู่ การ
แบ่งพรรคแบ่งพวก ความหมายโดยทัว# ไปของคําๆนี3ไม่เกี#ยวข้องกับความผิดพลาดในด้านหลัก
คําสอน (นัน# คือความหมายรองของบางคนที#ด3ือดึงในความเห็นของตนในด้านหลักคําสอน) ดังที#
เราจะเห็นในข้อต่อไป ความแตกแยกที#เมืองโคริ นธ์ไม่ได้เกิดจากปัญหาเรื# องหลักคําสอนมาก
เท่ากับปั ญหาเรื# องผูค้ น ความหมายของวลีแรกของข้อนี3กค็ ือ ‘เพราะจะต้องมีคนที#ด3ือดึงในความ
เห็นของตนมากๆในพวกท่าน’ เพือ คนฝ่ ายถูกในพวกท่ านจะได้ ปรากฏเด่ นขึน1 นัน# คือการเห็น
ชอบจะได้ปรากฏชัดเจนในพวกท่าน ข้อดีประการเดียวเท่านั3นของการแตกแยกในคริ สตจักรก็

คือ จุดยืนที#ถกู ต้องจะได้ปรากฏ จากข้อโต้แย้งซึ#งได้เริ# มต้นขึ3นแล้ว ฝ่ ายที#ได้รับการเห็นชอบก็จะ
ได้ปรากฏชัดเจน
1 คร 11:20-21

เปาโลตําหนิพวกเขา เมือ ท่ านทั1งหลายประชุมพร้ อมกันนั1น

ท่ านจึงประชุมรับประทานเป็ นทีร ะลึกถึงองค์พระผู้เป็ นเจ้ าไม่ ได้ เมื#อคริ สตจักรมาประชุมพร้อม
กัน นัน# คือทุกสัปดาห์ มีการถือพิธีศีลระลึกแบบผิดๆ 21 เพราะว่าเมือ ท่ านรับประทาน บ้ างก็รับ
ประทานอาหารของตนก่อนคนอืน บ้ างก็ยงั หิวอยู่ และบ้ างก็เมา การประชุมนมัสการแต่ละครั3ง
กลับกลายเป็ นการรับประทานอาหารว่างในนามของพิธีศลี ระลึก แต่ไม่มีการแบ่งปันสิ# งใดร่ วม
กันเลย แต่ละครอบครัวต่างนําตะกร้าอาหารเย็นของตนมาและต่างคนต่างรับประทานอาหาร
ของตนในนามของพิธีศีลระลึก เห็นได้ชดั ว่าขณะที#พวกเขารับประทาน ศิษยาภิบาลหรื อคนใด
คนหนึ#งที#เป็ นผูน้ าํ คงพูดอะไรบางอย่างเกี#ยวกับการสิ3 นพระชนม์และการถูกฝังไว้ขององค์พระผู ้
เป็ นเจ้าของเรา นอกจากนี3 บางคนก็รวยเหลือเกินขณะที#บางคนก็จนจริ งๆ บางคนจึงนําอาหาร
เย็นเลิศรสมาขณะที#พี#นอ้ งที#ยากจนก็รับประทานอาหารกระจอกๆ บางคนถึงกับนําเครื# องดื#มที#
เป็ นแอลกอฮอล์มาและดื#มจนเมามาย ความแตกต่างในเรื# องฐานะและการอวดรํ#าอวดรวยโดยคน
ที#มง#ั มีกก็ ่อให้เกิดความขัดแย้งและความแตกแยกขึ3นในคริ สตจักร พิธีศีลระลึกที#เมืองโคริ นธ์จึง
กลายเป็ นเรื# องตลกไป
1 คร 11:22

เปาโลจึงตําหนิพวกเขาว่า อะไรกันนี ท่ านไม่ มเี รือนทีจ ะกินและดืมหรือ

หรือว่ าท่ านดูหมิน คริสตจักรของพระเจ้ า และทําให้ คนทีข ดั สนได้ รับความอับอาย อีกครั3งที#เรา
เห็นถึงการไม่รู้จกั โตของสมาชิกบางคนในคริ สตจักร พวกเขาไม่สนใจพี#นอ้ งคนอื#น พวกเขาสน
แต่ประโยชน์ของตัวเองและความเจริ ญก้าวหน้าของตน พวกเขาไม่สนใจพีน# อ้ งที#ขดั สนที#พวก
เขาทําให้อบั อายด้วยอาหารที#เลิศรสของพวกเขา เปาโลจึงบอกพวกเขาว่า พวกท่านมีเรื อนให้รับ
ประทานอาหารของท่าน จงกินที#บา้ น ดังนั3นท่านจึงตําหนิวา่ จะให้ ข้าพเจ้ าว่าอย่ างไรแก่ท่าน จะ
ให้ ชมท่านหรือ ในเรืองนีข1 ้ าพเจ้ าจะไม่ ขอชมท่ านเลย เปาโลจึงต่อว่าให้พวกเขาอายสําหรับความ
ใจจืดใจดําของพวกเขา

1 คร 11:23

หลังจากได้ติเตียนความไร้ระเบียบของการถือพิธีศีลระลึกที#คริ สตจักรที#

เมืองโคริ นธ์ไปแล้ว เปาโลจึงพยายามที#จะจัดระเบียบให้พวกเขา ท่านเริ# มต้นโดยเตือนความ
จําพวกเขาว่า เพราะว่ าเรืองซึงข้ าพเจ้ าได้ มอบไว้ กบั ท่ านแล้วนั1น ข้าพเจ้ าได้ รับจากองค์ พระผู้เป็ น
เจ้ า เปาโลได้พดู ถึงเรื# องนี3กบั พวกเขาไปก่อนแล้ว เราไม่ทราบชัดเจนว่าท่านพูดถึงเรื# องนี3ขณะรับ
ใช้ร่วมกับพวกเขาหรื อในจดหมายฝากฉบับก่อนหน้านั3นของท่าน อย่างไรก็ตามท่านกล่าว
ชัดเจนว่าสิ# งที#ท่านมอบไว้กบั พวกเขานั3นเป็ นสิ# งที#ท่านได้รับมาจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า แน่นอนที#
เปาโลไม่ได้อยูด่ ว้ ยในคืนที#มีการรับประทานอาหารคํ#ามื3อสุ ดท้าย อย่างไรก็ตามพระเยซูได้ทรง
เปิ ดเผยเรื# องนี3แก่ท่านหลังจากที#ท่านกลับใจรับเชื#อพระองค์ อาจเป็ นตอนที#ท่านปลีกวิเวกไปอยู่
ในแคว้นอาระเบียหรื ออาจเป็ นการสําแดงจากพระเจ้าโดยตรงในเวลาต่อมาก็ได้ ไม่วา่ จะเป็ น
ที#ไหนพระเยซูกไ็ ด้ทรงประทานความเข้าใจแก่เปาโลเกี#ยวกับพิธีศีลระลึก จนถึงตอนนี3ท่านก็คง
ได้อ่านเรื# องราวของข่าวประเสริ ฐที#เรี ยบเรี ยงโดยมัทธิว มาระโก และลูกาไปแล้ว
ดังนั3น เปาโลจึงเริ# มต้นคําเทศนาเพือ# จัดระเบียบความวุน่ วายต่างๆที#แวดล้อมการถือพิธี
ศีลระลึกของคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์ ท่านจึงเตือนความจําพี#นอ้ งที#โคริ นธ์วา่ คือในคืนทีเ ขา
ทรยศพระเยซูเจ้ านั1น พระองค์ ทรงหยิบขนมปัง
1 คร 11:24

ครั1นขอบพระคุณแล้ว จึงทรงหักแล้วตรัสว่ า "จงรับไปกินเถิด น่าสนใจ

ตรงที#ข่าวประเสริ ฐทั3งสามเล่มบรรยายว่าพระเยซูทรงถวายคําสาธุการสําหรับขนมปังที#พระองค์
ได้ทรงหักแล้ว นี#เป็ นที#เดียวในพระคัมภีร์ใหม่ที#มีเขียนไว้วา่ พระองค์ทรงขอบพระคุณสําหรับ
การหักขนมปังนั3น นี#ไม่ได้ขดั แย้งกับเรื# องราวที#บนั ทึกไว้ในข่าวประเสริ ฐทั3งสามเล่มแต่อย่างใด
แต่กลับเสริ มเนื3อหาของสามเล่มนั3นมากกว่า ในบันทึกเกี#ยวกับการรับประทานอาหารคํ#ามื3อสุ ด
ท้ายที#มทั ธิวและมาระโกได้บนั ทึกไว้ พระเยซูทรงสั#งให้พวกสาวกรับขนมปังไปรับประทาน
บันทึกของลูกาไม่ได้พดู ถึงเรื# องนี3
พระเยซูตรัสต่อไปว่า นีเป็ นกายของเรา ซึงหักออกเพือ ท่ านทั1งหลาย บางคนพยายาม
ตีความนอกบริ บททั3งตรงนี3และในบันทึกข่าวประเสริ ฐทั3งสี# เล่ม พระเยซูไม่ได้ทรงยืน# เนื3อของ

พระองค์ให้พวกเขาจริ งๆเพราะพระองค์ทรงถือขนมปังที#พระองค์เพิ#งหักโดยเรี ยกว่ากายของ
พระองค์ นอกจากนี3ไม่มีหลักฐานจากบริ บทที#บ่งชี3วา่ พระองค์ทรงเปลี#ยนขนมปังให้กลายเป็ น
กายของพระองค์ไม่วา่ จะก่อนหรื อหลังจากที#พวกสาวกรับประทานก็ตาม
อย่างไรก็ตามเราเห็นได้ชดั ว่าพระองค์ตรัสเป็ นเชิงสัญลักษณ์เปรี ยบเทียบ ขนมปังที#
พระองค์ทรงหยิบ หัก และยืน# ให้แก่พวกสาวกเป็ นสัญลักษณ์ที#แสดงถึงพระกายของพระองค์ซ# ึง
จะถูกทําร้ายจนบอบชํ3า ถึงแม้วา่ ไม่มีกระดูกสักชิ3นในพระกายของพระองค์ที#หกั เลยก็ตาม แต่
พระกายของพระองค์กถ็ กู ยํา# ยีก่อน ระหว่างและหลังการตรึ งกางเขน
ความหมายที#ชดั เจนของการรับประทานขนมปังในพิธีศีลระลึกก็ง่ายๆ จงกระทําอย่ างนี1
ให้ เป็ นทีร ะลึกถึงเรา คําว่า ถึง คือ เอะอิส นี#คือกุญแจสําคัญที#ช่วยให้เราเข้าใจพิธีศีลระลึก มันเป็ น
เครื# องเตือนความจํา (เครื# องเตือนให้ระลึก) ถึงความทุกข์ทรมานของพระเยซูผา่ นทางขนมปั งที#
แตกออก พระองค์ผทู ้ รงเป็ นอาหาร (ขนมปัง) แห่งชีวติ ทรงถูกหักออกเพราะเห็นแก่เราเพื#อที#ภาย
หลังเราจะได้รับการบํารุ งเลี3ยงโดยพระองค์
1 คร 11:25-26

เมือ รับประทานแล้ว พระองค์ จงึ ทรงหยิบถ้ วยด้ วยอาการอย่าง

เดียวกัน ตรัสว่ า ในอากัปกิริยาเดียวกับการหักขนมปั ง พระเยซูทรงหยิบถ้วยใส่ ไวน์ (นํ3าองุ่นที#
ไม่ได้ผา่ นการหมัก) และทรงถือต่อหน้าพวกสาวก ข่าวประเสริ ฐหลายเล่มพูดถึงผลของเถาองุ่น
ในบริ บทของการรับประทานอาหารคํ#ามื3อสุ ดท้าย มีคนคิดไปเองอย่างผิดๆว่าการเอ่ยถึงไวน์ใน
พระคัมภีร์ตอ้ งเป็ นไวน์ที#ผา่ นการหมักมาแล้ว (คือ เหล้าองุ่น) อย่างไรก็ตามพวกยิวในสมัยนั3น
(และในสมัยนี3ดว้ ย) มีวธิ ีในการทําไวน์ซ# ึงไม่ได้ผา่ นการหมัก เมื#อเรานึกภาพพระเยซูทรงทําเหล้า
ก่อนจะถึงช่วงเวลาที#เป็ นจุดเปลี#ยนแห่งประวัติศาสตร์ มันก็เป็ นเรื# องที#ไม่สมเหตุสมผลจนเรี ยก
ได้วา่ เป็ นเรื# องเหลวไหล เห็นได้ชดั ว่าพระองค์ทรงดื#มไวน์ที#ไม่ได้ผา่ นการหมัก เหตุการณ์น3 ีเกิด
ขึ3นหลังจากการรับประทานอาหารคํ#า
พระเยซูจึงตรัสว่า "ถ้ วยนีค1 อื พันธสั ญญาใหม่ ด้วยโลหิตของเรา ความหมายที#พระเยซู
ทรงต้องการสื# อก็ง่ายๆ ถ้วยไวน์ที#ไม่ได้ผา่ นการหมักซึ# งพระองค์ทรงถือต่อหน้าพวกสาวกในคืน

นั3นเป็ นสั ญลักษณ์ ทีแสดงถึงพันธสัญญาใหม่ในพระโลหิตของพระองค์ อีกครั3งที#การเสนอว่า
ไวน์น3 นั ผ่านการหมักมาแล้วก็ขดั แย้งอย่างรุ นแรงต่อความจริ งเกี#ยวกับพระโลหิตที#ปราศจากบาป
ของพระเยซู เป็ นเรื# องปกติในสมัยโบราณที#จะมีการรับรองพันธสัญญาใดๆด้วยเลือดที#ไหลออก
นัน# ก็เป็ นเช่นนั3นด้วยเมื#อพระเยโฮวาห์ทรงกระทําพันธสัญญาเก่ากับชนชาติอิสราเอลใน อพยพ
24:8 ซึ#งถูกรับรองและยืนยันโดยเลือดที#ไหลออกของวัวหนุ่ม พระเยซูทรงทราบว่าพระโลหิต
อันมีค่ายิง# ของพระองค์จะต้องไหลออกก่อนดวงอาทิตย์ตกในวันถัดไป พระองค์จึงทรงยกถ้วย
ใส่ ไวน์ที#ไม่ได้ผา่ นการหมักอันเป็ นสัญลักษณ์ที#แสดงว่าพระโลหิตของพระองค์เองจะยืนยัน
พันธสัญญาใหม่ซ# ึงจะถูกสถาปนาขึ3นระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
พระองค์ตรัสต่อไปว่า เมือ ท่านดืมจากถ้ วยนีเ1 วลาใด จงดืม ให้ เป็ นทีร ะลึกถึงเรา" อีกครั3ง
ที#พระองค์ทรงต้องการให้เราทําพิธีน3 ีเพื#อระลึกถึงพระองค์ จุดประสงค์ของการดื#มผลของเถา
องุ่นในพิธีศีลระลึกก็เพื#อใช้สญ
ั ลักษณ์น3 ีเตือนความจําเราเกี#ยวกับพระโลหิตที#ไหลออกของ
พระองค์บนกางเขน
26 เพราะว่ าเมือ ท่ านทั1งหลายกินขนมปังนีแ1 ละดืมจากถ้ วยนีเ1 วลาใด ท่ านก็ประกาศการ
วายพระชนม์ ขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าจนกว่ าพระองค์จะเสด็จมา วลีที#วา่ “เพราะว่าเมื#อท่านทั3ง
หลายกินขนมปังนี3และดื#มจากถ้วยนี3เวลาใด” ไม่ปรากฏในข่าวประเสริ ฐทั3งสี# เล่ม นี#น่าจะเป็ นคํา
สั#งที#เปาโลได้รับจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าโดยตรง อย่างไรก็ตามในการใส่ วลีน3 ีเข้าไปด้วย เปาโลก็
พูดถึงความถี#ของการถือพิธีศีลระลึก พระคัมภีร์ใหม่ไม่ได้ระบุชดั เจนว่าเราต้องถือพิธีศีลระลึก
บ่อยขนาดไหน อย่างไรก็ตามเงื#อนไขหนึ#งที#ชดั เจนก็คือว่า เมื#อใดก็ตามที#ทาํ พิธีน3 ี มันต้องเป็ นที#
ระลึกถึงพระองค์ อีกครั3งที#นี#เป็ นเครื# องเตือนความจําเชิงสัญลักษณ์ที#ชดั เจนถึงสิ# งที#พระองค์ทรง
กระทําเพื#อเราบนกางเขนและช่วยให้เราระลึกถึงพันธสัญญาใหม่ที#ถูกตั3งขึ3นในตอนนั3นด้วย
1 คร 11:27

เปาโลจึงพูดถึงความไม่เป็ นระเบียบซึ#งเกิดขึ3นในพิธีศีลระลึกในคริ สต

จักรที#เมืองโคริ นธ์ เหตุฉะนั1น ถ้ าผู้ใดกินขนมปังนีแ1 ละดืม จากถ้ วยขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าอย่างไม่
สมควร ผู้น1ันก็ทาํ ผิดต่ อพระกายและพระโลหิตขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า การถือพิธีศีลระลึกอย่าง

ผิดๆแบบที#กาํ ลังเกิดขึ3นในคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์ตอนนั3นก็เป็ นการดูหมิ#นพระกายและพระ
โลหิ ตที#ไหลออกขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ความบาปของพี#นอ้ งที#เมืองโคริ นธ์ในตอนนั3นก็คือ การ
ถือพิธีศีลระลึกด้วยทัศนคติที#ไม่ใส่ ใจ เห็นแก่ตวั และทําตามเนื3อหนัง ไม่มีความศักดิ?สิทธิ?เลยใน
วิธีที#พวกเขาถือพิธีศีลระลึก เปาโลเตือนให้พวกเขาระวังการดูหมิ#นพิธีน3 ี พวกเขาจึงทําให้พระ
บุตรของพระเจ้าอับอายและทําให้พระโลหิตที#ไหลออกของพระองค์กลายเป็ นสิ# งไม่บริ สุทธิ?
พวกเขาเกือบจะเป็ นเหมือนคนเหล่านั3นที#ประหารชีวติ พระองค์แล้วด้วยซํ3า บทเรี ยนในที#น3 ีก็
ชัดเจน การดูหมิ#นพิธีศีลระลึก และการถือพิธีน3 ีอย่างไม่ใส่ ใจโดยยังทําบาปอยูก่ เ็ ป็ นการทําผิดขั3น
ร้ายแรง ดังที#เราจะเห็นในไม่ชา้ พระเจ้าทรงมองว่าการทําเช่นนั3นเป็ นการกระทําผิดจริ งๆและ
ทรงพิพากษาคริ สเตียนที#ทาํ ตามเนื3อหนังดังกล่าว
1 คร 11:28

ท่านจึงแนะนําว่า ขอให้ ทุกคนพิจารณาตนเอง แล้วจึงกินขนมปังและดืม

จากถ้ วยนี1 เราต้องย้อนมองดูตวั เราเองในยามที#เราถือพิธีศีลระลึก คําที#แปลว่า พิจารณา (ดอคิมดั
โซ) มีความหมายว่า ‘ทดสอบ, ตรวจสอบ หรื อพินิจพิเคราะห์’ นี#อยูใ่ นรู ปของคําสั#ง เราถูกบัญชา
ให้วเิ คราะห์ใจและชีวติ ของเราและดูวา่ เรามีความบาปใดที#จาํ เป็ นต้องได้รับการสารภาพและ
กลับใจใหม่หรื อไม่ เช่นเดียวกับที#ผแู ้ ต่งเพลงสดุดีในสมัยก่อนกล่าวไว้วา่ “โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอ
ทรงค้นดูขา้ พระองค์ และทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์ ขอทรงลองข้าพระองค์ และทรงทราบ
ความคิดของข้าพระองค์” (เพลงสดุดี 139:23) เมื#อทําเช่นนั3นแล้วเท่านั3น เราถึงรับพิธีศีลระลึกได้
1 คร 11:29

คําเตือนที#จริ งจังของเปาโลเกี#ยวกับพระวิญญาณบริ สุทธิ?ก็คือ เพราะว่าคน

ทีกนิ และดืม อย่างไม่ สมควร ก็กนิ และดืมเพือ นําพระอาชญามาสู่ ตนเอง เพราะมิได้ พนิ ิจดูพระ
กายขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า การรับพิธีศีลระลึกแบบชุ่ยๆโดยดูหมิ#นนั3นก็เท่ากับเป็ นการเชื3อเชิญ
ให้พระองค์ตีสอน คําที#แปลว่า พระอาชญา (คริ มา) หมายถึงการพิพากษาหรื อการปรับโทษ การ
พิพากษานี3ไม่ได้เด็ดขาดหรื ออยูใ่ นบริ บทของการสู ญเสี ยความรอดไป แต่หมายถึงการตีสอน
มากกว่า การไม่พิจารณาว่าพิธีศีลระลึกเป็ นพิธีที#ศกั ดิ?สิทธิ?และดูหมิ#นมันโดยทําพิธีน3 ีอย่างชุ่ยๆ
หรื อทําพร้อมความบาปก็เท่ากับเชื3อเชิญการพิพากษาแบบตีสอนของพระองค์ เมื#อพระเจ้าทรงตี

สอน คนที#โดนตีสอนก็จะปรารถนาว่าตนไม่น่าเจอกับการตีสอนของพระองค์เลย เราจะเห็น
เรื# องนี3ชดั เจนในข้อต่อไป
1 คร 11:30

ท่านเตือนอย่างจริ งจังว่า ด้ วยเหตุนีพ1 วกท่ านหลายคนจึงอ่อนกําลังและ

ป่ วยอยู่และทีล่วงหลับไปแล้วก็มมี าก คําที#แปลว่า อ่อนกําลัง (อาสเธะเนส) มีความหมายว่า
‘อ่อนแอ’ ในเรื# องของสุ ขภาพ เช่นเดียวกันคําที#แปลว่า ป่ วย (อารโรสตอส) ก็บ่งบอกถึงความเจ็บ
ป่ วย การใช้คาํ ว่า ล่ วงหลับ ของเปาโลในที#น3 ีกเ็ ป็ นคําที#ใช้แทนการเสี ยชีวติ ประเด็นที#เป็ นลางก็
คือว่า คริ สเตียนมากมายถูกพระเจ้าตีสอนด้วยปัญหาสุ ขภาพและในบางกรณี กถ็ ึงกับเสี ยชีวติ
เพราะพวกเขาทําพิธีศีลระลึกอย่างชุ่ยๆและดูหมิ#น คําเตือนนี3ชวนให้เราฉุกคิดเลยทีเดียว
1 คร 11:31

เพราะถ้ าเราจะพิจารณาตัวเราเอง เราจะไม่ ต้องถูกทําโทษ คําที#แปลว่า

พิจารณา (ดิอาคริ โน) เป็ นคําเดียวกับคําที#แปลว่า ‘พิจารณา’ ในข้อ 29 ความหมายก็ชดั เจน หาก
เราจะพิจารณาทัศนคติและความสะเพร่ าของเราเอง เราก็จะไม่ถูกพิพากษา หากเราจัดการกับ
ความบาปและการทําตามเนื3อหนังของเราเอง พระเจ้าก็จะได้ไม่ตอ้ งจัดการมันแทนเรา
1 คร 11:32

พระองค์ทรงรักผูใ้ ดพระองค์กท็ รงตีสอนผูน้ 3 นั อย่างไรก็ตาม จะเป็ นการดี

กว่าที#จะไม่ถูกพิพากษาตั3งแต่แรก เปาโลกล่าวต่อไปว่า แต่ เมือ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงทําโทษเรา
นั1น พระองค์ทรงตีสอนเรา เพือ มิให้ เราถูกพิพากษาลงโทษด้ วยกันกับโลก ดังที#กล่าวไปแล้วด้าน
บน การพิพากษาในบริ บทนี3หมายถึงการตีสอน พระองค์ทรงปล่อยให้การพิพากษา เช่น ความ
เจ็บป่ วยมาตีสอนเราเพือ# ที#เราจะได้ไม่เจอการปรับโทษที#รุนแรงยิง# กว่าที#ชาวโลกจะเจอ ดังนั3น
การตีสอนของพระองค์มีไว้เพื#อทําให้เรากลับใจใหม่และทําให้เราเติบโตขึ3น
1 คร 11:33

บทเรี ยนที#ท่านต้องการจะสอนพวกเขานั3นจบแล้ว ท่านกลับมาพูดถึง

ปั ญหาใกล้ตวั พีน ้ องของข้ าพเจ้ า ด้ วยเหตุนีเ1 มือ ท่ านมาร่ วมประชุมรับประทานอาหารนั1น จง
คอยซึงกันและกัน ดังนั3นเมื#อพวกเขามารวมตัวกันเป็ นคริ สตจักร โดยเฉพาะอย่างยิง# เพือ# ถือพิธี
ศีลระลึก ท่านก็หนุนใจพวกเขาให้คอยซึ#งกันและกัน คําที#แปลว่า คอย (เอ็คเดะคอไม) มีความ

หมายว่ารอหรื อแม้แต่ตอ้ นรับซึ# งกันและกัน การคอยผูอ้ ื#นเป็ นมารยาททัว# ไปที#มีพ3ืนฐานอยูบ่ น
ความรัก
1 คร 11:34

ท่านปิ ดท้ายเนื3อหาส่ วนนี3โดยสั#งว่า ถ้ ามีใครหิวก็ให้ เขากินทีบ ้ านเสี ยก่อน

ความหมายก็คือ อย่ามาถือพิธีศีลระลึกเพือ# ทําให้ตวั เองหายหิว ถ้าหิวก็กินเสี ยที#บา้ น เห็นได้ชดั ว่า
คริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์เสิ ร์ฟมากกว่าแค่ขนมปังชิ3นเล็กๆที#ใช้ในพิธีศีลระลึกทัว# ไปในปัจจุบนั
ไม่วา่ จะยังไง พิธีศีลระลึกไม่ได้มีไว้เพื#อทําให้ใครอิ#มท้อง มันเป็ นเครื# องเตือนความจําให้เรา
ระลึกถึงพระราชกิจของพระองค์บนกางเขน ในบริ บทนี3เปาโลจึงเตือนพวกเขาอีกครั3งว่า เพือ เมือ
มาประชุ มกันท่ านจะได้ ไม่ ถูกพิพากษาลงโทษ คือ การพิพากษาที#เป็ นการตีสอนของพระเจ้า การ
ดูหมิ#นหรื อการถือพิธีศีลระลึกอย่างผิดๆเป็ นเรื# องร้ายแรง คําเตือนของเปาโลชัดเจน ท่านปิ ดท้าย
เนื3อหาส่ วนนี3และบทนี3ดว้ ยความเห็นที#วา่ ส่ วนเรืองอืน ๆนั1นเมือ ข้ าพเจ้ ามาข้ าพเจ้ าจะแนะนําให้
เห็นได้ชดั ว่ามีปัญหาอื#นๆอีกที#เปาโลต้องการจะแก้ไขเมื#อท่านกลับไปที#เมืองโคริ นธ์อีก
*****
ภาพรวมของ 1 โครินธ์ 12: บทที 12 เริ มพูดถึงเนือ หาตอนใหม่ ของจดหมายฝากฉบับนี 
ซึ งต่ อเนืองไปจนจบบทที 14 เปาโลพูดถึงของประทานที มีอยู่ชัวคราวต่ างๆของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ4 ในคริ สตจักรยุคต้ นและการที พีน้องที เมืองโคริ นธ์ ใช้ ของประทานเหล่ านันอย่างผิดๆ
ภาพเปรี ยบที เปาโลใช้ ตลอดทังบทนีค ือ ร่ างกายมนุษย์ ประเด็นง่ ายๆก็คือว่ า ไม่ มีอวัยวะสักส่ วน
ในร่ างกายมนุษย์ ทีสาํ คัญไปกว่ าอีกส่ วน อวัยวะแต่ ละส่ วนมีหน้ าทีของมันเองและทํางานเพือ
ประโยชน์ ของร่ างกายทังตัว ของประทานต่ างๆทีมีอยู่ชัวคราวของพระวิญญาณบริ สุทธิ4 ใน
คริ สตจักรก็เป็ นแบบเดียวกัน บางคนในคริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์ มีใจโลภอยากได้ ของประทาน
ทีพวกเขาคิดว่ าเป็ นของประทานที เหนือกว่ า ดังนันยิงก่ อให้ เกิดความขัดแย้ งภายในคริ สตจักร
มากขึน ไปอีก
1 คร 12:1

พีน ้ องทั1งหลาย บัดนีข1 ้ าพเจ้ าอยากให้ ท่านเข้าใจเรืองของประทานฝ่ ายจิต

วิญญาณนั1น เปาโลขึ3นต้นบทนี3ดว้ ยการเกริ# นนํา “เรื# องของประทานฝ่ ายจิตวิญญาณนั3น” ดังที#ผู ้

แปลพระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์ได้กล่าวไว้ คําว่า ของประทาน ถูกทําเป็ นตัวเอียงซึ#งบ่งบอกว่าเป็ น
คําที#ผแู ้ ปลใส่ เข้าไปเองและไม่ได้อยูใ่ นต้นฉบับภาษากรี ก วลีน3 ีอ่านตามตัวอักษรได้วา่ ‘เรื# องฝ่ าย
วิญญาณทั3งหลายนั3น’ บริ บทที#ตามมาจะทําให้เราเห็นชัดเจนว่าท่านกําลังพูดถึงของประทาน
ต่างๆของพระวิญญาณบริ สุทธิ? ดังนั3นคําว่า ของประทาน ก็สะท้อนให้เห็นถึงบริ บท อย่างไร
ก็ตาม ดูเหมือนว่าของประทานต่างๆในสมัยนั3นอาจเป็ นที#รู้จกั ในสมัยนั3นว่าเป็ น ‘เรื# องฝ่ าย
วิญญาณต่างๆ’ ท่านปรารถนาให้พวกเขาเข้าใจเรื# องพวกนี3
1 คร 12:2

ท่ านรู้ แล้วว่ า แต่ ก่อนท่ านยังเป็ นคนไม่ เชือนั1น ท่ านถูกชักนําให้ หลงไป

นับถือรู ปเคารพซึงพูดไม่ได้ ตามแต่ ท่านจะถูกนําไป เปาโลเกริ# นนําต่อไปโดยเตือนความจําพวก
เขาว่าพวกเขาผูเ้ ป็ นคนต่างชาติก่อนที#ได้รับความรอด “ถูกชักนําให้หลงไปนับถือรู ปเคารพซึ# ง
พูดไม่ได้ตามแต่ท่านจะถูกนําไป” คําที#แปลว่า ถูกชักนําให้ หลงไป (อาพาโก) มีความหมายว่า
‘ถูกนําไปเป็ นเชลย’ หรื อ ‘ถูกจับเป็ นเชลย’ โดยรู ปเคารพที#พดู ไม่ได้ นัน# คือถูกนําให้หลงเจิ#นไป
1 คร 12:3

เหตุฉะนั1นข้ าพเจ้ าจึงบอกท่ านทั1งหลายให้ ทราบว่ า ไม่ มผี ู้ใดซึงพูดโดย

พระวิญญาณของพระเจ้ าจะเรียกพระเยซูว่า ผู้ทถี ูกสาปแช่ ง และไม่ มผี ู้ใดอาจพูดว่ าพระเยซูเป็ น
องค์ พระผู้เป็ นเจ้ า นอกจากผู้ทพี ูดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ0
อีกหลายบทต่อไปจะพูดถึงปั ญหาที#เกี#ยวข้องกับของประทานต่างๆที#อยูช่ วั# คราวของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ? ดูเหมือนว่าปั ญหาหนึ#งก็คือ ใครบางคนที#อา้ งว่าได้รับการสําแดงจากพระ
วิญญาณบริ สุทธิ?หรื ออาจพูดภาษาต่างๆด้วย ได้เรี ยกพระเยซูวา่ ผู้ทถี ูกสาปแช่ ง คําที#แปลเช่นนั3น
คือ อานาเธะมา ดังที#เห็นจากกิจการ 2 และความหมายโดยตรงของคําๆนี3 (โกลซซา--- ลิ3น) การ
พูดภาษาต่างๆก็คือ การพูดในอีกภาษาหนึ#ง
เห็นได้ชดั ว่ามีบางคนในคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์ได้ลุกขึ3นพูดภาษาต่างๆ (อีกภาษาหนึ#ง)
และเรี ยกพระเยซูวา่ ผู้ทีถกู สาปแช่ ง เราน่าจะเห็นชัดถึงแหล่งที#มาฝ่ ายวิญญาณของการพูดหมิ#น
ประมาทดังกล่าว เห็นได้ชดั ว่ามีการใช้ของประทานฝ่ ายวิญญาณเหล่านี3อย่างผิดๆ

ในทางกลับกัน เปาโลกล่าวว่า “ไม่มีผใู ้ ดอาจพูดว่าพระเยซูเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
นอกจากผูท้ ี#พดู โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ?” ความหมายก็คือ ไม่มีใครสามารถยอมรับว่าพระเยซู
เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้จริ งๆนอกจากโดยทางพระวิญญาณบริ สุทธิ? เราเห็นถึงความแตกต่าง
อย่างชัดเจน การยกให้พระเยซูเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็เป็ นมาโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ?เท่านั3น
การเรี ยกพระองค์วา่ ผูท้ ี#ถูกสาปแช่ง (อานาเธะมา) ก็ปรากฏชัดว่ามาจากวิญญาณอื#น ดังนั3น
เปาโลจึงพูดถึงวิญญาณของซาตานที#ลอกเลียนแบบของประทานของพระวิญญาณบริ สุทธิ?ตั3งแต่
เริ# มต้นเนื3อหาส่ วนนี3เลย หากพวกที#สนับสนุน คาริ สมาตา (ของประทาน) ดังกล่าวจะพิจารณา
การปลอมแปลงแบบเดียวกันนี3ในกระแสเพ็นเทคอสต์/คาริ สมาติกในปัจจุบนั ก็จะเป็ นการดี
1 คร 12:4-6 แล้ วของประทานนั1นมีต่างๆกัน แต่ มพี ระวิญญาณองค์ เดียวกัน 5 งานรับ
ใช้ มตี ่ างๆกัน แต่ มอี งค์ พระผู้เป็ นเจ้ าองค์เดียวกัน 6 กิจกรรมมีต่างๆกัน แต่ มพี ระเจ้ าองค์ เดียวกัน
ทีท รงกระทําสารพัดในทุกคน
เปาโลเริ# มการบรรยายของท่านเกี#ยวกับของประทานต่างๆที#อยูช่ วั# คราวของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ?ในคริ สตจักรยุคต้น ท่านเริ# มต้นโดยบรรยายถึงแหล่งที#มาเดียวเท่านั3นและหน้าที#ๆแตก
ต่างกันของของประทานต่างๆของพระวิญญาณ ในสามข้อนี3มีการเปิ ดเผยถึงความจริ ง “ของ
ประทานนั3นมีต่างๆกัน แต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกัน”
คําที#แปลว่า มีต่างๆกัน (ดิไอเระซิ ส) มีความหมายว่า ‘การแบ่ง’ หรื อ ‘การแจกจ่าย’ ความ
หมายแบบหลังน่าจะใช่ ถึงแม้วา่ ในตอนนั3นมีการแจกจ่ายของประทานต่างๆ แต่นน#ั ก็มาจากพระ
วิญญาณบริ สุทธิ?องค์เดียวกัน คําว่า ของประทาน แปลมาจากคําว่า คาริ สมา และหมายถึง ‘ของ
ประทานต่างๆ’
นอกจากนี3 “งานรับใช้มีต่างๆกัน แต่มีองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าองค์เดียวกัน” คําว่า มีต่างๆกัน
แปลมาจากคําว่า ดิไอเระซิ ส เหมือนในข้อก่อนหน้า คําที#แปลว่า งานรับใช้ (ดิอาคอนิอา) มักแปล
ว่า ‘พันธกิจต่างๆ’ ความหมายที#ตามมาจึงเป็ น มีการแบ่งพันธกิจต่างๆด้วย แต่พนั ธกิจเหล่านั3นก็
มาจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเดียวกัน สุ ดท้ายท่านกล่าวว่า “กิจกรรมมีต่างๆกัน แต่มีพระเจ้าองค์

เดียวกันที#ทรงกระทําสารพัดในทุกคน” อีกครั3งที#คาํ ที#แปลว่า มีต่างๆกัน คือ ดิไอเระซิ ส เหมือน
สองข้อด้านบน คําที#แปลว่า กิจกรรม (เอะเน็รเกมา) มีความหมายในบริ บทนี3วา่ ‘การทํางาน
ต่างๆ’
ความหมายรวมๆก็คือว่า ถึงแม้วา่ มีการแบ่งของประทานฝ่ ายวิญญาณต่างๆ พันธกิจต่างๆ
และการทํางานฝ่ ายวิญญาณต่างๆ แต่กเ็ ป็ นพระวิญญาณเดียวกัน องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าองค์เดียวกัน
และพระเจ้าองค์เดียวกันที#ทรงกระทํากิจผ่านสิ# งเหล่านั3น ถึงแม้จะเห็นได้ชดั ว่ามีพนั ธกิจหลาย
อย่างของพระวิญญาณของพระเจ้า แต่ท3 งั หมดก็เป็ นมาจากพระเจ้า เปาโลกําลังมุ่งหน้าไปสู่ ขอ้
สรุ ปที#วา่ ไม่มีของประทานใดดีกว่าอันอื#น ปัญหาหนึ#งที#เมืองโคริ นธ์เกี#ยวกับเรื# องนี3กค็ ือว่า บาง
คนคิดว่าของประทานที#ตวั เองได้รับจากพระวิญญาณก็เหนือกว่าของประทานของอีกคน ของ
ประทานนั3นคือการพูดภาษาต่างๆ ที#เราเห็นเป็ นสามรายการด้านบนก็บอกเป็ นนัยถึงตรี เอกานุ
ภาพ เปาโลเอ่ยถึงพระวิญญาณ, องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (คือพระบุตร) และพระเจ้า (พระบิดา)
1 คร 12:7

การสํ าแดงของพระวิญญาณนั1นมีแก่ทุกคนเพือ ประโยชน์ ร่วมกัน กุญแจ

ที#จะทําให้เราเข้าใจสามบทนี3คือการที#เราเข้าใจบริ บททางประวัติศาสตร์ที#เปาโลเขียน ตั3งแต่วนั
เพ็นเทคอสต์ครั3งนั3นจนถึง ค.ศ. 54 ตอนนั3นยังไม่มีพระคัมภีร์ใหม่ในรู ปแบบใดทั3งสิ3 นและยังไม่
เสร็ จสมบูรณ์จนกระทัง# ประมาณ ค.ศ. 96 (ยิง# ไม่ตอ้ งพูดถึงเรื# องการรวบรวม คัดลอก และแจก
จ่าย) ดังนั3นเป็ นเวลากว่าสองชัว# อายุคนที#คริ สตจักรยุคพันธสัญญาใหม่ในตอนนั3นไม่มีพระ
คัมภีร์ใหม่ นอกจากนี3ตอนนั3นก็ยงั ไม่มีพนั ธกิจพื3นฐานต่างๆที#คอยให้ความช่วยเหลือคริ สตจักร
เช่น วิทยาลัยพระคัมภีร์ที#สอนถูกต้องหรื อเครื# องมือช่วยในการศึกษาพระคัมภีร์ต่างๆ (เช่น
ประมวลศัพท์หรื ออรรถาธิบายพระคัมภีร์ใหม่) นอกจากนี3คริ สตจักรยุคต้นยังต้องเผชิญกับการ
ต่อต้านของพวกยิวและคนต่างชาติที#คอยจ้องจับผิดด้วย
ดังนั3น ในช่วงสองอายุคนดังกล่าว พระวิญญาณบริ สุทธิ?จึงทรงประทานของประทาน
ต่างๆทีอยู่ชัวคราวแก่คริ สตจักรยุคต้นจนกว่าพระคัมภีร์ใหม่จะเสร็ จสมบูรณ์ เปาโลจะออกความ
เห็นเกี#ยวกับเรื# องนี3ใน 13:8-10 ของประทานทีอยู่ชัวคราวเหล่านี3ของพระวิญญาณถูกประทานให้

เพื#อให้ความเข้าใจที#ลึกซึ3งแก่คริ สตจักรที#กาํ ลังเติบโต ของประทานบางอย่างก็ถูกประทานให้
เพื#อให้การรับรองความแท้จริ งของคริ สตจักรในรู ปของหมายสําคัญและการอัศจรรย์ต่างๆ
สุ ดท้ายแล้วของประทานอย่างหนึ#ง (และเป็ นของประทานที#ตรงกันข้ามด้วย) ก็ถูกประทานให้
เพื#อเป็ นหมายสําคัญที#เป็ นคําเตือนแก่ชนชาติอิสราเอลที#ด3ือดึง (ซึ#งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
คริ สตจักรยุคต้นผ่านทางผูเ้ ชื#อชาวยิว) ของประทานที#วา่ คือ การพูดภาษาต่างๆ (และการตีความ
ภาษาต่างๆ)
ดังที#เราจะเห็นชัดเจนในข้อต่อไป การทําตามเนื3อหนังของหลายคนในคริ สตจักรที#เมือง
โคริ นธ์ได้ทาํ ให้พวกเขาเชื#อว่าเสี ยงที#ไพเราะของภาษาต่างๆได้ทาํ ให้เป็ นของประทานที#เหนือ
กว่า นอกจากนี3บางคนในคริ สตจักรก็มีใจโลภอยากได้ของประทานนี3ดว้ ยเพราะเห็นว่าสําคัญ
กว่า ดังนั3นจึงเกิดความแตกแยกและความขัดแย้งภายในคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์เพิ#มขึ3นไปอีก
ในบริ บทที#ชวนสับสนนี3เองที#เปาโลพยายามที#จะนําความเป็ นระเบียบมาสู่ ความไร้ซ# ึงระเบียบ
ท่านเริ# มต้นโดยกล่าวว่า “การสําแดงของพระวิญญาณนั3นมีแก่ทุกคนเพื#อประโยชน์ร่วม
กัน” สําหรับแต่ละส่ วนของพระกายของพระคริ สต์ที#เมืองโคริ นธ์และคริ สตจักรอื#นๆในยุคนั3น
พระวิญญาณบริ สุทธิ?ได้ทรงประทานของประทานฝ่ ายวิญญาณต่างๆอันเป็ นการสําแดงตัวพระ
องค์เอง ในข้อความต่อไปนี3มีการเอ่ยถึงของประทานเก้าชนิด ของประทานอื#นๆจะถูกเอ่ยถึงใน
ข้อ 28
1 คร 12:8

เปาโลจึงเอ่ยถึงของประทานต่างๆที#อยูช่ วั# คราวของพระวิญญาณบริ สุทธิ?

ด้ วยพระวิญญาณทรงโปรดประทานให้ คนหนึงมีถ้อยคําประกอบด้ วยสติปัญญา ‘ถ้อยคํา
ประกอบด้วยสติปัญญา’ คือของประทานที#เป็ นสติปัญญาแบบเหนือธรรมชาติที#ทรงประทานให้
แก่บางคนในคริ สตจักรเพื#อทําการตัดสิ นใจอย่างถูกต้องและให้คาํ ปรึ กษาอันเหมาะสม ถึงแม้วา่
จนถึงทุกวันนี3พระเจ้าทรงประทานสติปัญญาทัว# ๆไปให้แก่เรา (ยากอบ 1:5) และตลอดสมัยพระ
คัมภีร์เดิมก็มีสติปัญญาแบบของพระเจ้าอยูก่ ต็ าม แต่พระเจ้าก็ทรงประทานสติปัญญาแบบพิเศษ
ให้แก่บางคนในคริ สตจักรยุคต้น นัน# คือ (1) ของประทานหรื อถ้อยคําที#ประกอบด้วยสติปัญญา

จากนั3น (2) และให้ อกี คนหนึงมีถ้อยคําอันประกอบด้ วยความรู้ แต่ เป็ นโดยพระวิญญาณองค์
เดียวกัน ในแบบเดียวกันพระเจ้าโดยทางพระวิญญาณของพระองค์ได้ทรงประทานให้บางคนมี
ความรู ้แบบพิเศษและเหนือธรรมชาติ ความรู ้น3 ีเองจะถูกเปิ ดเผยในพระคัมภีร์ใหม่ที#เสร็จ
สมบูรณ์ในเวลาต่อมา พระเจ้าได้ทรงอุดช่องโหว่ในเรื# องความรู ้ของพวกเขาเกี#ยวกับหลักศาสน
ศาสตร์พระคัมภีร์ใหม่ในระหว่างนั3นผ่านทางของประทานนี3
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(3) และให้ อกี คนหนึงมีความเชือ แต่ เป็ นโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน

ความเชื#อมีพ3ืนฐานอยูบ่ นพระสัญญาต่างๆในพระวจนะของพระเจ้า เพราะเหตุที#พระคัมภีร์ใหม่
ในตอนนั3นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ความเชื#อที#เต็มเปี# ยมจะเกิดขึ3นได้กโ็ ดยของประทานพิเศษคือ พระ
วิญญาณบริ สุทธิ?ในตอนนั3น พระเจ้าทรงประทานความเชื#อแบบพิเศษให้แก่บางคนในคริ สตจักร
นอกจากนี3 (4) และให้ อกี คนหนึงมีความสามารถรักษาคนป่ วยได้ แต่ เป็ นโดยพระวิญญาณองค์
เดียวกัน เห็นได้ชดั ว่าเปาโลบางครั3งก็ใช้ของประทานนี3 ดู กิจการ 28:8-9 เห็นได้ชดั ว่าของ
ประทานนี3มีไว้เพื#อรับรองสิ ทธิอาํ นาจและพระพรของพระเจ้าที#ประทานให้แก่คริ สตจักรที#กาํ ลัง
เติบโต
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และให้ อกี คนหนึงทําการอัศจรรย์ ต่างๆ และให้ อกี คนหนึงพยากรณ์ ได้

และให้ อกี คนหนึงรู้ จักสังเกตวิญญาณต่ างๆ และให้ อกี คนหนึงพูดภาษาต่ างๆ และให้ อกี คนหนึง
แปลภาษานั1นๆได้ (5) และให้อีกคนหนึ#งทําการอัศจรรย์ ต่างๆ ในแบบเดียวกับการรักษาโรคด้าน
บน บางคนก็ได้รับของประทานชัว# คราวของพระวิญญาณบริ สุทธิ?เพื#อกระทําการอิทธิฤทธิ?ต่างๆ
คําที#แปลว่า การอัศจรรย์ต่างๆ (ดูนามิส) ซึ#งมีความหมายตรงตัวว่า ‘พลัง’ (ในกรณี น3 ีคือฤทธิ?เดช
ที#อศั จรรย์ต่างๆ)
สําหรับคนอื#นๆพระองค์ยงั ทรงประทาน (6) ของประทานแห่งการพยากรณ์ การ
พยากรณ์ในความหมายของพระคัมภีร์ใหม่อาจหมายถึงการเทศนาก็ได้ อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชดั
ว่านี#เป็ นของประทานหนึ#งที#เหนือธรรมชาติของพระวิญญาณบริ สุทธิ?ซ# ึ งบางคนได้รับเพื#อ
สามารถกล่าวล่วงหน้าถึงอนาคตได้ (น่าจะในบริ บทของอวสานกาล) ดูเหมือนว่าพระวิญญาณ

บริ สุทธิ?จะไม่ทรงอนุญาตให้มีการทําให้ของประทานดังกล่าวกลายเป็ นแค่การเป็ นหมอดูทว#ั ๆ
ไป แต่บางคนได้รับของประทานเป็ นความสามารถที#จะเทศนาถึงความจริ งในยุคสุ ดท้ายต่างๆ
เช่น การรับขึ3น, ยุคแห่งความทุกขเวทนาใหญ่ยงิ# และความจริ งอื#นๆซึ#งจะถูกกล่าวถึงอย่างเต็มที#
ในพระคัมภีร์ใหม่ที#เสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี3เรายังเห็นถึงการเทศนาที#พระวิญญาณทรงนําด้วย
(7) บางคนก็ได้รับ “การรู ้จกั สังเกตวิญญาณต่างๆ” อัครสาวกยอห์นจะเขียนในภายหลัง
ว่า “ท่านที#รักทั3งหลาย อย่าเชื#อวิญญาณเสี ยทุกๆวิญญาณ แต่จงพิสูจน์วญ
ิ ญาณเหล่านั3นว่ามาจาก
พระเจ้าหรื อไม่ เพราะว่ามีผพู ้ ยากรณ์เท็จเป็ นอันมากออกเที#ยวไปในโลก” พระคัมภีร์ใหม่ที#เสร็จ
สมบูรณ์จะให้บรรทัดฐานในการทดสอบลมปากแห่งคําสอนต่างๆรวมถึงคนเหล่านั3นที#สอนด้วย
ในตอนที#ยงั ไม่มีพระคัมภีร์ใหม่ที#เสร็จสมบูรณ์ พระเจ้าก็ได้ทรงประทานให้บางคนสามารถ
สังเกตหรื อตัดสิ นคนเหล่านั3นที#มาจากพระเจ้าและคนเหล่านั3นที#ไม่ได้มาจากพระเจ้า
(8) บางคนก็ได้รับความสามารถในการ “พูดภาษาชนิดต่ างๆ” คําที#แปลว่า ภาษา (โกลซ
ซา) มีความหมายตรงตัวว่า “ภาษาที#ใช้โดยคนกลุ่มหนึ#งซึ#งแตกต่างภาษาของชนชาติอื#นๆ”
(Thayers Greek Lexicon) นอกจากนี3 คําที#แปลว่า ชนิด (เกะนอส) หมายถึงชนเผ่า ชนชาติ หรื อ
เชื3อชาติต่างๆ วลีน3 ีแปลตรงตัวได้วา่ ‘ภาษาอื#นๆของประชาชาติต่างๆ’ เราเห็นถึงความหมายนี3ได้
ชัดในกิจการ 2:8 ที#บรรดาพยานจากต่างชาติเมื#อได้ยนิ สิ# งที#เหล่าอัครสาวกพูดก็ร้องขึ3นว่า “เหตุ
ไฉนเราทุกคนได้ยนิ เขาพูดภาษาของบ้านเกิดเมืองนอนของเรา” ในข้อนั3นลูกาบันทึกว่ามีสิบเจ็ด
เชื3อชาติและสิ บเจ็ดภาษาที#พดู โดยพวกสาวกในวันเพ็นเทคอสต์ ของประทานในการพูดภาษา
ต่างๆคือ ความสามารถในการพูดภาษาประจําชาติที#ผพู ้ ดู ไม่รู้จกั จุดประสงค์ของของประทานนี3
ก็คือ เพื#อเป็ นหมายสําคัญซึ#งเป็ นคําเตือนถึงชนชาติอิสราเอลที#ไม่ยอมกลับใจใหม่ ดูคาํ อธิบาย
เพิ#มเติมได้ใน 14:21-22
(9) ที#มาพร้อมกับของประทานในการพูดภาษาต่างๆคือ “การแปลภาษาต่างๆ” คําที#แปล
ว่า การแปล (เฮ็รเมนิอา) มีความหมายตรงตัวว่า ‘แปลสิ# งที#พดู ออกมาหรื อเขียนออกมาในภาษา
ต่างประเทศให้กลายเป็ นภาษาถิ#น’ กล่าวอีกนัยหนึ#ง ความหมายก็คือการแปลภาษาต่างประเทศ

ให้กลายเป็ นภาษาทัว# ไปนัน# เอง ตามที# 14:28 ได้กล่าวไว้ การแปลภาษาเป็ นข้อกําหนดที#มาพร้อม
กับการพูดภาษาต่างๆ ดังนั3นคนที#มีของประทานนี3ตอ้ งแปลจากภาษาต่างประเทศที#คนพูดออกมา
ให้กลายเป็ นภาษาทัว# ไป เช่นเดียวกับของประทานอื#นๆของประทานนี3เป็ นการกระทําอัน
อัศจรรย์ของพระวิญญาณบริ สุทธิ?
ของประทานเหล่านี3รวมกันเป็ นของประทานพิเศษบางอย่างที#อยูช่ วั# คราวของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ?ตามที#เปาโลได้นิยามไว้ ตามที# 13:8-10 ได้กล่าวไว้ ของประทานเหล่านี3จะค่อยๆ
หายไปเมื#อพระคัมภีร์ใหม่ถูกเขียนเสร็จสมบูรณ์
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ประเด็นสําคัญกว่าที#เปาโลต้องการจะพูดถึงก็คือว่า สิ งสารพัดเหล่ านี1

พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ ละคนตามชอบพระทัยพระองค์ ความ
หมายก็คือ ของประทานเหล่านี3ท3 งั หมดเป็ นมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันผูก้ าํ ลังแจกจ่ายให้
แต่ละคนตามลําดับ (อิดิออส จากคําว่า severally ในฉบับคิงเจมส์) ตามที#พระองค์ทรงประสงค์
ของประทานเหล่านี3ท3 งั หมดมาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ?ผูท้ รงแจกจ่ายให้แก่พวกเขาตามพระ
ประสงค์ของพระองค์ ไม่มีของประทานสักอย่างที#มีให้แก่คนทุกคนและไม่มีของประทานใดเลย
ที#จะได้มาโดยการเสาะแสวงหา ของประทานเหล่านี3ถกู ประทานให้ตามพระประสงค์ที#ควบคุม
ของพระวิญญาณบริ สุทธิ?
1 คร 12:12

มีความขัดแย้งเกิดขึ3นภายในคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์อย่างแน่นอนซึ#ง

เกี#ยวข้องกับของประทานต่างๆที#อยูช่ วั# คราวของพระวิญญาณ เปาโลต้องการชี3ให้เห็นว่าแม้
ร่ างกายจะเป็ นกายเดียวแต่กม็ ีหลายอวัยวะ พระกายของพระคริ สต์กเ็ ป็ นเช่นนั3น สมาชิกแต่ละ
คนในพระกายนี3มีหน้าที#เป็ นของตัวเอง
ท่านจึงเขียนว่า ถึงกายนั1นเป็ นกายเดียว ก็ยงั มีอวัยวะหลายส่ วน และบรรดาอวัยวะต่ างๆ
ของกายเดียวนั1นแม้ จะมีหลายส่ วนก็ยงั เป็ นกายเดียวกันฉันใด พระคริสต์ กท็ รงเป็ นฉันนั1น คําที#
แปลว่า อวัยวะ (เมะลอส) หมายถึงอวัยวะต่างๆหรื อส่ วนประกอบของร่ างกาย ถึงแม้วา่ อวัยวะ

ต่างๆในร่ างกายมนุษย์จะมีความหลากหลาย แต่พวกมันก็ทาํ งานร่ วมกันอย่างน่าทึ#ง เปาโลจึง
ประยุกต์ใช้ภาพเปรี ยบนี3กบั พระกายของพระคริ สต์
บริ บทที#อยูต่ ิดกันบ่งชี3ถึงคริ สตจักรท้องถิ#นในเมืองโคริ นธ์ อย่างไรก็ตามในข้อต่อไปก็
เป็ นหนึ#งในไม่กี#แห่งในพระคัมภีร์ใหม่ที#อา้ งอิงถึงพระกายของพระคริ สต์ในแบบรวมๆ ถึงแม้จะ
มีพระกาย (ที#เป็ นสากล) อย่างที#วา่ จริ งๆก็ตาม แต่นน#ั ก็ไม่เคยรวมตัวกันและจะไม่รวมตัวกัน
จนกว่าจะอยูร่ ่ วมกันในสวรรค์สักวันหนึ#ง ในยุคนี3ซ# ึ งกําลังถูกสมทบเข้ามาเรื# อยๆ อย่างไรก็ตาม
บริ บทของบทนี3กอ็ ยูใ่ นความหมายของการรวมตัวของผูเ้ ชื#อในท้องถิ#นหนึ#งๆ คือ คริ สตจักรที#
เมืองโคริ นธ์นน#ั เอง เปาโลกําลังพยายามดึงคริ สตจักรที#แตกแยกกันเองและทําตามเนื3อหนังแห่งนี3
กลับมาสู่ ความเป็ นอันหนึ#งอันเดียวกัน
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เพื#อจุดประสงค์น3 ีเอง เปาโลจึงใช้ภาพประกอบฝ่ ายวิญญาณซึ#งคริ สตจักร

ที#เมืองโคริ นธ์เข้าใจดีกว่าคริ สตจักรหลายแห่งในปัจจุบนั เสี ยอีก ภาพประกอบที#วา่ คือ บัพติศมา
โดยพระวิญญาณ ท่านกล่าวว่าเพราะว่ าถึงเราจะเป็ นพวกยิวหรือพวกต่ างชาติ เป็ นทาสหรือมิใช่
ทาสก็ตาม เราทั1งหลายได้ รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองค์ เดียวเข้ าเป็ นกายอันเดียวกัน และ
พระวิญญาณองค์เดียวกันนั1นซาบซ่ านอยู่ ความจริ งที#สาํ คัญหลายประการสมควรได้รับการ
อธิบาย
(1) ประการแรก เปาโลกล่าวว่าผูเ้ ชื#อทุกคนได้รับบัพติศมาเข้ าในกายเดียวกันแล้ว ไม่ใช่
แค่บางคนหรื อคนส่ วนใหญ่แต่ทุกคน นี#สื#อว่าทุกคนที#ได้รับความรอดแล้วก็ได้รับบัพติศมาโดย
พระวิญญาณบริ สุทธิ?แล้ว มันไม่ใช่อะไรที#เราต้องเสาะแสวงหาหลังจากเราได้รับความรอดแล้ว
หรื อเป็ นอะไรที#บางคนมีและบางคนไม่มี เห็นได้ชดั ว่า เราทั1งหลายได้ รับบัพติศมาโดยพระ
วิญญาณองค์เดียวเข้ าเป็ นกายอันเดียวกัน
(2) คําที#แปลว่า ได้ รับบัพติศมา (บัพติดโซ) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ถูกจุ่มลง’ ดังนั3น ผู ้
เชื#อทุกคนจึงถูกจุ่มลงในกายเดียวกันแล้ว ข้อก่อนหน้านั3นบอกชัดเจนว่านี#คือพระกายของพระ
คริ สต์ เราไม่เห็นถึงบัพติศมาโดยนํ3าเพราะผูเ้ ชื#อทุกคนได้รับบัพติศมาแบบนั3นไปแล้ว คํากริ ยาอยู่

ในรู ปอดีตกาลและประธานเป็ นผูถ้ กู กระทํา ความหมายตามตัวอักษรจึงเป็ น ‘เพราะโดยพระ
วิญญาณองค์เดียวกันเราทุกคนได้รับบัพติศมาเข้าในกายเดียวกันแล้ว’
(3) คําที#แปลว่า เข้ าเป็ น (เอะอิส) หมายความว่า ‘เข้าใน’ เราไม่ได้รับบัพติศมาเข้ าในพระ
วิญญาณบริ สุทธิ? แต่เราได้รับบัพติศมาโดยพระองค์เข้าในพระกายของพระคริ สต์ ต่างหาก
ข้อความนี3เป็ นจริ งไม่วา่ จะเป็ นยิว คนต่างชาติ หรื อผูเ้ ชื#อที#เป็ นใครก็ตาม พระวิญญาณองค์
เดียวกันนั1นซาบซ่ านอยู่
เปาโลใช้ภาพเปรี ยบง่ายๆ วลีน3 ีแปลได้วา่ ‘เราได้ดื#มพระวิญญาณองค์เดียวกันแล้ว’ อีก
ครั3งที#ประเด็นนั3นชัดเจน ผูเ้ ชื#อทุกคนได้ดื#มพระวิญญาณบริ สุทธิ?ของพระเจ้าแล้ว คนทุกคนที#
รอดแล้วก็ได้มีส่วนในพระองค์แล้ว ไม่ใช่แค่คนที#มีพระพรที#สอง คนที#อธิษฐานจนได้ตามที#ขอ
หรื อคนที#พดู ภาษาแปลกๆ
เปาโลต้องการจะบอกว่ามีความเป็ นอันหนึ#งอันเดียวกันของพระวิญญาณในการที#เราได้
รับบัพติศมาแล้วโดยพระองค์เข้าในพระกายของพระคริ สต์และเราได้รับการสถิตอยูภ่ ายในโดย
พระองค์ตอนที#เราได้รับความรอด ดังนั3นความขัดแย้งและการแบ่งพรรคแบ่งพวกภายในคริ สต
จักรด้วยเรื# องที#วา่ ใครมีของประทานที#ดีที#สุดจึงไม่มีเหตุผลเอาเสี ยเลย ของประทานหนึ#งไม่ได้ดี
ไปกว่าของประทานอีกอย่างหนึ#ง
1 คร 12:14-16

เพราะว่าร่ างกายมิได้ ประกอบด้ วยอวัยวะเดียวแต่ ด้วยหลาย

อวัยวะ 15 ถ้ าเท้ าจะพูดว่า "เพราะข้ าพเจ้ ามิได้ เป็ นมือ ข้ าพเจ้ าจึงไม่ได้ เป็ นอวัยวะของร่ างกาย
นั1น" เท้ าจะไม่ เป็ นอวัยวะของร่ างกายเพราะเหตุน1ันหรือ 16 และถ้ าหูจะพูดว่ า "เพราะข้ าพเจ้ า
มิได้ เป็ นตา ข้าพเจ้ าจึงมิได้ เป็ นอวัยวะของร่ างกายนั1น" หูจะไม่ เป็ นอวัยวะของร่ างกายเพราะเหตุ
นั1นหรือ
ภาพเปรี ยบของร่ างกายมนุษย์แสดงถึงคริ สตจักรและสมาชิกของคริ สตจักร “เพราะว่า
ร่ างกายมิได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียวแต่ดว้ ยหลายอวัยวะ” แน่นอนที#ร่างกายมนุษย์มีมากกว่า
หนึ#งส่ วน “ถ้าเท้าจะพูดว่า "เพราะข้าพเจ้ามิได้เป็ นมือ ข้าพเจ้าจึงไม่ได้เป็ นอวัยวะของร่ างกาย

นั3น" เท้าจะไม่เป็ นอวัยวะของร่ างกายเพราะเหตุน3 นั หรื อ” ความโง่เขลาของสถานการณ์ดงั กล่าว
นั3นชัดเจนอยูแ่ ล้ว กระนั3นเราก็อนุมานได้วา่ บางคนในคริ สตจักรกําลังถกเถียงกันเกี#ยวกับของ
ประทานฝ่ ายวิญญาณต่างๆ การคิดหรื อการพูดว่าอวัยวะหนึ#งเป็ นเอกเทศจากร่ างกายก็ไม่ได้
เปลี#ยนแปลงข้อเท็จจริ งดังกล่าว เหตุผลสนับสนุนแบบเดียวกันก็ใช้ได้กบั หูและตา บางคนคิดว่า
‘ของประทาน’ ของตัวเองมีความสําคัญมากเสี ยจนพวกเขาคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื#น ของ
ประทานของพวกเขาเป็ นของประทานที#ทุกคนควรมี
1 คร 12:17

เปาโลจึงยกเรื# องที#เหลวไหลขึ3นมา ถ้ าอวัยวะทั1งหมดในร่ างกายเป็ นตา

การได้ ยนิ จะอยู่ทไี หน ถ้ าทั1งร่ างกายเป็ นหู การดมกลิน จะอยู่ทไี หน
1 คร 12:18-20

แต่ บัดนีพ1 ระเจ้ าได้ ทรงตั1งอวัยวะทุกส่ วนไว้ ในร่ างกายตามชอบ

พระทัยของพระองค์ 19 ถ้ าอวัยวะทั1งหมดเป็ นอวัยวะเดียว ร่ างกายจะมีทไี หน 20 แต่ บัดนีม1 ี
หลายอวัยวะแต่ กย็ งั เป็ นร่ างกายเดียวกัน
พระเจ้าทรงออกแบบรู ปร่ างและหน้าที#ของร่ างกายมนุษย์ตามชอบพระทัยของพระองค์
ฉันใด พระองค์กท็ รงทําแบบเดียวกันกับคริ สตจักรฉันนั3น ร่ างกายของแต่ละคนมีอวัยวะต่างๆ
ฉันใด คริ สตจักรก็มีของประทานฝ่ ายวิญญาณต่างๆที#อยูช่ วั# คราวฉันนั3น กระนั3นร่ างกายนั3นก็เป็ น
ร่ างกายเดียว
1 คร 12:21-22

ท่านใช้ภาพเปรี ยบต่อไป และตาจะว่าแก่มอื ว่ า "ข้ าพเจ้ าไม่

ต้ องการเจ้ า" ก็ไม่ได้ หรือศีรษะจะว่าแก่เท้ าว่า "ข้ าพเจ้ าไม่ ต้องการเจ้ า" ก็ไม่ ได้ เราเห็นถึงความ
โง่เขลาอย่างชัดเจน กระนั3นบางคนในคริ สตจักรก็มีความคิดเช่นนั3น 22 แต่ ยงิ กว่ านีอ1 วัยวะของ
ร่ างกายทีเ ราเห็นว่ าอ่อนแอ เราก็ขาดเสี ยไม่ได้ ความจริ งก็คือ อวัยวะบางส่ วนของร่ างกายที#ดูไม่
สวยงามก็เป็ นสิ# งจําเป็ น คําที#แปลว่า อ่ อนแอ (อาสเธะเมส) มักแปลว่า ‘อ่อนกําลัง’ ถึงแม้วา่ นิ3ว
เท้าของเราอาจดูไม่สวยงานและอ่อนแอ แต่นน#ั ก็สาํ คัญต่อสมดุลและการเดิน ของประทานหลาย
อย่างของพระวิญญาณก็เป็ นเช่นนั3น การรู ้จกั สังเกตวิญญาณต่างๆอาจไม่ปรากฏเป็ นเสี ยงที#ได้ยนิ
ชัดเจนเหมือนการพูดภาษาต่างๆ แต่มนั ก็มีความสําคัญต่อคริ สตจักร

1 คร 12:23-24

และอวัยวะของร่ างกายทีเ ราถือว่ ามีเกียรติน้อย เราก็ยงั ทําให้ มี

เกียรติยงิ ขึน1 และอวัยวะทีไ ม่ น่าดูน1ัน เราก็ทาํ ให้ น่าดูยงิ ขึน1 24 เพราะว่าอวัยวะทีน ่ าดูแล้ ว ก็ไม่
จําเป็ นทีจ ะต้ องตกแต่ งอีก แต่ พระเจ้ าได้ ทรงให้ อวัยวะของร่ างกายเสมอภาคกัน ทรงให้ อวัยวะที
ตําต้ อยเป็ นทีน ับถือมากขึน1
ท่านชี3ให้เห็นข้อบกพร่ องของการใช้เหตุผลของพวกเขาต่อไป และอวัยวะบางส่ วนของ
ร่ างกายที#มีความสําคัญน้อยกว่า (คือ “มีเกียรตินอ้ ย”) “เราก็ยงั ทําให้มีเกียรติยง#ิ ขึ3น” นัน# คือในบาง
กรณีแล้ว ส่ วนต่างๆของร่ างกายเราที#ไม่สาํ คัญเท่าไรก็ได้รับการใส่ ใจเป็ นพิเศษ ลองสังเกต
ใบหน้าของเราดูกไ็ ด้ ผมและใบหน้าของเราได้รับการแต่งแต้มด้วยเครื# องสําอางมากเป็ นพิเศษ
ในแบบเดียวกัน “อวัยวะที#ไม่น่าดูน3 นั เราก็ทาํ ให้น่าดูยง#ิ ขึ3น” เรามักจะปกปิ ดส่ วนที#ไม่น่าดูของ
ร่ างกายเราให้น่าดูยง#ิ ขึ3น ท่านกล่าวถึงสิ# งที#ชดั เจน แต่ “เพราะว่าอวัยวะที#น่าดูแล้ว ก็ไม่จาํ เป็ นที#จะ
ต้องตกแต่งอีก”
ส่ วนต่างๆของร่ างกายเราที#มีความสวยงามอยูแ่ ล้วเราก็ไม่ตอ้ งเน้นความสําคัญของมัน
มากขึ3นไปอีก “แต่พระเจ้าได้ทรงให้อวัยวะของร่ างกายเสมอภาคกัน ทรงให้อวัยวะที#ต#าํ ต้อยเป็ น
ที#นบั ถือมากขึ3น” ข้อเท็จจริ งง่ายๆก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงออกแบบร่ างกายมนุษย์ให้อวัยวะต่างๆที#
ไม่ตอ้ งได้รับการตกแต่งจริ งๆ เช่น อวัยวะภายในของเรา มีความสําคัญมากที#สุด ถึงแม้วา่ เราอาจ
คิดว่าทรงผมของเรามีความสําคัญ แต่มนั ก็เป็ นแค่การตกแต่งเมื#อเทียบกับปอดหรื อตับของเรา
1 คร 12:25-26

เพือ ไม่ ให้ มกี ารแก่งแย่งกันในร่ างกาย แต่ ให้ อวัยวะทุกส่ วนมีความ

ห่ วงใยซึงกันและกัน 26 ถ้ าอวัยวะอันหนึงเจ็บ อวัยวะทั1งหมดก็พลอยเจ็บด้ วย ถ้ าอวัยวะอันหนึง
ได้ รับเกียรติ อวัยวะทั1งหมดก็พลอยชืนชมยินดีด้วย
เปาโลจึงกล่าวสรุ ปภาพเปรี ยบที#ท่านกล่าวเสี ยยืดยาวนี3 พระเจ้าได้ทรงออกแบบร่ างกาย
ของเรา“เพื#อไม่ให้มีการแก่งแย่งกันในร่ างกาย” คําที#แปลว่า การแก่งแย่ง (สคิสมา) สามารถมี
ความหมายได้ดว้ ยว่า ‘ความไม่ลงรอยกัน’ ถึงแม้วา่ อวัยวะต่างๆของร่ างกายมนุษย์ไม่ได้มีบุคลิก

แต่เปาโลก็เขียนเช่นนั3นโดยใช้ภาพเปรี ยบ บรรดาสมาชิกที#ชอบสร้างความแตกแยกในคริ สตจักร
ที#นน#ั น่าจะเข้าใจประเด็นของเปาโลดี
แต่พระเจ้าได้ทรงกําหนดให้ส่วนต่างๆของร่ างกายมนุษย์ “มีความห่วงใยซึ#งกันและกัน”
ร่ างกายทํางานร่ วมกัน ยกตัวอย่างเช่น เมื#อร่ างกายเป็ นแผล ระบบภูมิคุม้ กันก็เริ# มทํางาน นอกจาก
นี3 “ถ้าอวัยวะอันหนึ#งเจ็บ อวัยวะทั3งหมดก็พลอยเจ็บด้วย” ส่ วนหนึ#งส่ วนใดของร่ างกายที#เป็ น
แผลสามารถทําให้ท3 งั ร่ างกายเจ็บป่ วยได้ ในทางกลับกันเมื#อส่ วนใดของร่ างกายได้รับความ
บรรเทาหรื อความสบาย ทั3งร่ างกายก็ตอบสนองในทางที#ดีดว้ ย
1 คร 12:27

เปาโลกล่าวปิ ดท้ายภาพเปรี ยบนี3 บัดนี1ฝ่ายท่านทั1งหลายเป็ นกายของพระ

คริสต์ และต่ างก็เป็ นอวัยวะของพระกายนั1น เช่นเดียวกับในข้อ 12 เปาโลพูดถึงพระกายของพระ
คริ สต์อีกครั3ง อย่างไรก็ตามบริ บทก็ช3 ีชดั ว่านี#หมายถึงคริ สตจักรท้องถิ#นที#เมืองโคริ นธ์ พระกาย
ของพระคริ สต์ในความหมายที#ใหญ่กว่าจะรวมตัวกันสักวันในสวรรค์เมื#อถึงการรับขึ3น ขณะ
เดียวกันพระคัมภีร์ใหม่กใ็ ห้ความสําคัญกับคริ สตจักรท้องถิ#นที#มองเห็นได้ นี#แหละคือพระกาย
ของพระคริ สต์ในยุคสมัยนี3 บางคนอาจโต้แย้งและกล่าวว่าทรรศนะนี3เสนอว่ามีหลายพระกาย
ของพระคริ สต์ สําหรับคําถามนี3เราขอตอบว่า แม้เราพูดถึงครอบครัวที#ขยายออกของเราคือ ลุงป้ า
น้าอา ปู่ ย่าตายาย และลูกหลานของเรา แต่ครอบครัวโดยพื3นฐานแล้วก็ยงั เป็ นพ่อแม่และลูก
คริ สตจักรก็เป็ นเช่นนั3น ถึงแม้วา่ จะมีการรวมตัวกันของพระกายของพระคริ สต์ใน
สวรรค์ แต่หน่วยปฐมภูมิของพระกายนั3นในโลกทุกวันนี3กค็ ือ คริ สตจักรท้องถิ#นของพระคัมภีร์
ใหม่ เห็นได้ชดั ว่าเปาโลกําลังพูดถึงพระกายที#เป็ นแบบหลังนี3 คริ สเตียนเหล่านี3ที#เมืองโคริ นธ์
เป็ นพระกายของพระคริ สต์เมื#อพิจารณาถึงเมืองโคริ นธ์แล้ว พวกเขาเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรที#
เมืองนั3น นี#ยงั สื# อด้วยว่า อวัยวะต่างๆของร่ างกายมนุษย์มีความจําเป็ นและมีหน้าที#ของมันเอง
ฉันใด สมาชิกของคริ สตจักรก็เป็ นเหมือนกันฉันนั3น เรื# องนี3ยงิ# เป็ นจริ งโดยเฉพาะในบริ บทของ
ของประทานต่างๆที#อยูช่ วั# คราวของพระวิญญาณที#ทรงประทานให้แก่คริ สตจักรยุคต้น ไม่มีของ
ประทานพิเศษใดที#มีความสําคัญยิง# ไปกว่าของประทานอีกอย่าง

1 คร 12:28

ในคริ สตจักรท้องถิ#น (คือพระกายของพระคริ สต์) พระเจ้าได้ทรง

ประทานของประทานหลายอย่าง อีกครั3งที#ส#ิ งเหล่านี3เป็ นของประทานที#อยูช่ วั# คราวในยามที#พระ
คัมภีร์ใหม่ยงั ไม่เสร็จสมบูรณ์ นอกจากของประทานเก้าอย่างที#กล่าวไปแล้วในตอนต้นของบทนี3
เปาโลก็พดู ถึงของประทานอื#นๆอีกตรงนี3 น่าสนใจที#ไม่มีการพูดถึงศิษยาภิบาล/ผูอ้ าวุโส/เจ้า
อธิการตรงนี3เลย เหตุผลก็ง่ายๆ ของประทานต่างๆมีไว้สาํ หรับสมาชิกคริ สตจักรทัว# ๆไป พวกมัน
มีไว้เพือ# ช่วยเหลือในงานรับใช้ซ# ึงนําโดยศิษยาภิบาล/ผูอ้ าวุโส/เจ้าอธิการ
เปาโลจึงกล่าวต่อไปว่า และพระเจ้ าได้ ทรงโปรดตั1งบางคนไว้ ในคริสตจักร คือหนึงอัคร
สาวก สองผู้พยากรณ์ สามครู บาอาจารย์ แล้วต่ อจากนั1นก็มกี ารอัศจรรย์ ของประทานในการ
รักษาโรค การช่ วยเหลือ การครอบครอง การพูดภาษาต่ างๆ เห็นได้ชดั จาก 13:8-10 ว่าการพูด
ภาษาต่างๆและการพยากรณ์จะเสื# อมสู ญไป นอกจากนี3เรายังทราบด้วยว่าตําแหน่งอัครสาวกสิ3 น
สุ ดลงเมื#ออัครสาวกคนสุ ดท้ายเสี ยชีวติ ไม่มีอะไรบ่งชี3เลยว่าของประทานบางอย่างจะคงอยูต่ ่อ
ไปขณะที#ของประทานบางอย่างจะสิ3 นสุ ดลง ของประทานทุกอย่ างจะมีวนั เสื# อมสู ญไปเมื#อสิ# งที#
สมบูรณ์มาถึง นัน# คือ พระคัมภีร์ใหม่
นอกจากของประทานเหล่านั3นที#เอ่ยถึงไปแล้วในตอนต้นของบทนี3 เปาโลยังเอ่ยถึง “อัคร
สาวก, การช่วยเหลือ, การครอบครอง” ด้วย อัครสาวกหมายถึง คนที#พระคริ สต์ทรงใช้ไป ซึ#ง
คนๆนั3นเป็ นพยานถึงการฟื3 นคืนพระชนม์ของพระองค์ ของประทานที#เป็ นการช่ วยเหลือหมาย
ถึงงานช่วยเหลือทัว# ๆไปในงานรับใช้ การครอบครองคือความสามารถในการบริ หารจัดการ
ต่างๆ อีกครั3งที#วลี “ภาษาต่างๆ” แปลได้วา่ ‘ภาษาของชนชาติต่างๆ’ คําที#แปลว่า ต่ างๆ (เกะนอส)
เป็ นคําเดียวกับที#แปลว่า ชนิด ในข้อ 10 ดูคาํ อธิบายในข้อนั3น
1 คร 12:29-30

เปาโลต้องการจะบอกว่า มีของประทานฝ่ ายวิญญาณที#อยูช่ วั# คราว

หลายอย่างในคริ สตจักรยุคต้นเช่นเดียวกับที#ร่างกายมนุษย์มีหลายอวัยวะ อวัยวะแต่ละส่ วน
มีหน้าที#อนั เป็ นประโยชน์และถูกออกแบบโดยพระเจ้า ดังนั3นไม่มีของประทานใดที#สาํ คัญกว่า
ของประทานอื#น เปาโลจึงถามว่า ทุกคนเป็ นอัครสาวกหรือ ทุกคนเป็ นผู้พยากรณ์ หรือ ทุกคน

เป็ นครู บาอาจารย์ หรือ ทุกคนกระทําการอัศจรรย์ หรือ 30 ทุกคนได้ รับของประทานให้ รักษาโรค
หรือ ทุกคนพูดภาษาต่ างๆหรือ ทุกคนแปลได้ หรือ ทุกคําถามล้วนมีคาํ ตอบชัดเจนอยูแ่ ล้ว
แน่นอนที#ไม่มีใครที#มีของประทานเหล่านี3ทุกอย่าง และไม่มีของประทานใดที#สาํ คัญไปกว่าของ
ประทานอีกอย่างด้วย
1 คร 12:31

แต่ ท่านทั1งหลายจงกระตือรือร้ นอย่างจริงจังบรรดาของประทานอันดี

ทีส ุ ดนั1น และข้าพเจ้ ายังคงแสดงทางทีย อดเยีย มกว่ าแก่ ท่านทั1งหลาย ไม่มีมติเป็ นเอกฉันท์เกี#ยว
กับรู ปกาลของคํากริ ยาที#แปลว่า กระตือรือร้ น พระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์ให้คาํ นี3อยูใ่ นรู ปของคําสั#ง
อย่างไรก็ตามการผันคํานี3กค็ ล้ายกับประโยคบอกเล่า ซึ#งดูจะเข้ากับบริ บทโดยรวมมากกว่า ดัง
นั3นวลีแรกของข้อ 31 จึงแปลได้วา่ ‘แต่ท่านทั3งหลายกระตือรื อร้นอย่างจริ งจังบรรดาของ
ประทานอันดีที#สุดนั3น’ นัน# เป็ นปั ญหาในตอนนั3นจริ งๆ ดังจะเห็นชัดเจนในบทที# 14 การพูด
ภาษาต่างๆถูกมองว่าเป็ นหนึ#งในของประทานอันดีที#สุด ซึ#งได้ยนิ เป็ นเสี ยงชัดเจนและดูลึกลับดี
ด้วย ดังนั3นสมาชิกที#ชอบทําตามเนื3อหนังในคริ สตจักรจึงมีใจโลภอยากได้ส#ิ งที#พวกเขาคิดว่าเป็ น
ของประทานที#ดีที#สุด มีบางคนที#มีใจริ ษยาตามเนื3อหนังที#จะได้มาซึ# งสิ# งที#พวกเขาคิดว่าเป็ นของ
ประทานที#ดีที#สุดและโดดเด่นที#สุด
คําแนะนําของเปาโลนั3นง่ายๆ “และข้าพเจ้ายังคงแสดงทางที#ยอดเยีย# มกว่าแก่ท่านทั3ง
หลาย” สิ# งนี3จะถูกเปิ ดเผยในบทต่อไป มันคือความรัก แทนที#จะไขว่คว้าให้ได้มาซึ#งสิ# งที#พวกเขา
มองว่าเป็ นสิ# งที#ดีที#สุด เปาโลกล่าวว่าทําไมพวกท่านถึงไม่รักซึ# งกันและกัน แทนที#จะพยายาม
ขวนขวายให้ได้มา ทําไมพวกท่านถึงไม่เสี ยสละตัวเอง บทที#สิบสามทั3งบทพูดถึงใจความหลักนี3
โดยเฉพาะอย่างยิง# ในบริ บทของของประทานฝ่ ายวิญญาณต่างๆที#อยูช่ วั# คราว
*****
ภาพรวมของ 1 โครินธ์ 13: อัครสาวกเปาโลพูดถึงการใช้ ของประทานฝ่ ายวิญญาณต่ างๆ
ที อยู่ชัวคราวที คริ สตจักรในเมืองโคริ นธ์ อย่ างผิดๆต่ อไป ดังที กล่ าวไว้ ในบททีแล้ ว มีการโลภ
อยากได้ สิงที ถกู มองว่ าเป็ นของประทานทีดีทีสุด ทางที ยอดเยียมกว่ าซึ งจะถูกนําเสนอต่ อไปนี 

คือ การมีความรั กแบบอากาเป เปาโลจึงปิ ดท้ ายบทนีโ ดยการกล่ าวว่ าเมือพระคัมภีร์ใหม่ เสร็จ
สมบูรณ์ ของประทานทีอยู่ชัวคราวก็จะค่ อยๆสูญสิ นไป
1 คร 13:1

ก่อนจะแสดงให้พวกเขาเห็นทางที#ยอดเยีย# มกว่า เปาโลได้ปูพ3นื ก่อน ท่าน

กล่าวว่า แม้ ข้าพเจ้ าพูดภาษาของมนุษย์ กด็ ี และภาษาของทูตสวรรค์ กด็ ี แต่ ไม่ มคี วามรัก ข้ าพเจ้ า
เป็ นเหมือนฆ้ องหรือฉาบทีก าํ ลังส่ งเสียง บางคนพยายามเสนอประเด็นเกี#ยวกับการพูดภาษาของ
ทูตสวรรค์โดยอ้างว่านี#คือ ‘ของประทานในการพูดภาษาต่างๆ’ อย่างไรก็ตามไม่มีขอ้ พระคัมภีร์
ที#อื#นอีกที#สนับสนุนทรรศนะนี3 แถมบริ บทก็ไม่สนับสนุนอีกต่างหาก ในทางกลับกันบริ บทกลับ
เสนอสิ# งที#ตรงข้ามกับสิ# งที#ท่านกําลังกล่าว จริ งๆแล้วท่านกําลังกล่าวว่า ‘ถึงแม้วา่ ข้าพเจ้าพูดได้
เหมือนทูตสวรรค์และไม่มีความรัก ฯลฯ’ ประเด็นของบทนี3คือการมุ่งเน้นที#ความรักมากกว่าที#
จะมุ่งเน้นที#ภาษาต่างๆ เราอาจเห็นถึงของประทานในการพูดภาษาต่างๆด้วย แต่การพูดถึงทูต
สวรรค์น่าจะเป็ นแค่การเน้นเพิ#มเติมเพื#อทําให้ประเด็นที#ท่านกําลังเสนอแตกต่างกันมากยิง# ขึ3น
ตลอดทั3งบทนี3 เปาโลจะใช้คาํ ที#แปลว่า ความรัก ซึ#งแปลมาจากคําว่า อากาเป ซึ#งเป็ น
ความรักฝ่ ายวิญญาณในระดับที#สูงที#สุดซึ#งในความรักแบบนี3คนๆหนึ#งยอมเสี ยสละตัวเองเพื#ออีก
คนได้
ท่านใช้ภาพเปรี ยบของ “ฆ้องหรื อฉาบที#กาํ ลังส่ งเสี ยง” เปาโลน่าจะอ้างอิงถึงภาพของ
ตลาดนัดของชาวตะวันออกที#ท่านคุน้ เคยดี พวกพ่อค้าจะจ้างนักดนตรี มาเล่นเครื# องดนตรี ทอง
เหลืองและฉาบเล็กๆเป็ น ‘ดนตรี ประกอบ’ ในตลาดดังกล่าว ซึ#งช่วยสร้างบรรยากาศของงาน
เทศกาลในการดึงดูดคนที#มาจับจ่ายซื3อของ แต่มนั ก็เป็ นภาพของการพาณิ ชย์นิยมและพวกพ่อค้า
หาบเร่ ดว้ ย เปาโลต้องการจะบอกว่าเมื#อไม่มีความรัก สิ# งที#เราพูดก็ไม่ได้มีความน่าเชื#อถือมากไป
กว่าพวกพ่อค้าหาบเร่ ในตลาดนัดที#จา้ งนักดนตรี มาเล่นเพลงประกอบเลย การขาดความรักดัง
กล่าวในคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์กป็ รากฏชัดเจน

1 คร 13:2

เปาโลเขียนในทํานองเดียวกันว่า แม้ ข้าพเจ้ ามีของประทานแห่ งการ

พยากรณ์ และเข้าใจในความลึกลับทั1งปวงและมีความรู้ ท1งั สิ1น และแม้ ข้าพเจ้ ามีความเชือทั1งหมด
พอจะยกภูเขาไปได้ แต่ ไม่ มคี วามรัก ข้าพเจ้ าก็ไม่ มคี ่าอะไรเลย
เปาโลเปลี#ยนไปพูดถึงของประทานแห่งการพยากรณ์ถึงแม้คาํ ว่าของประทานไม่ได้
ปรากฏในต้นฉบับก็ตาม ถึงแม้วา่ โดยทางของประทานแห่งการพยากรณ์ซ# ึงอยูช่ วั# คราวท่านจะ
สามารถเข้าใจความลึกลับฝ่ ายวิญญาณทั3งปวง และโดยทางของประทานแห่งความรู ้ท่านเข้าใจ
สิ# งต่างๆของพระเจ้าอย่างถ่องแท้กต็ าม แต่ถา้ ท่านไม่ได้ใช้ของประทานเหล่านี3ดว้ ยความรัก ท่าน
และการรับใช้ของท่านก็จะไม่มีค่าอะไรเลย การพูดถึงความเชื อน่าจะหมายถึงของประทานแห่ง
ความเชื#อซึ#งเป็ นของประทานที#อยูช่ วั# คราวซึ#งถูกเอ่ยถึงใน 12:9 ดังนั3นถึงแม้วา่ ท่านมีความเชื#อ
จนถึงขนาดที#ท่านจะยกภูเขาไปได้ แต่ถา้ ท่านไม่ได้ทาํ มันด้วยความรัก ท่านและการรับใช้ของ
ท่านก็ไม่มีค่าอะไรเลย การพูดถึงมัทธิว 17:20 ที#พระเยซูตรัสถึงความเชื#อแม้แต่นิดเดียวก็
สามารถยกภูเขาไปได้กป็ รากฏชัดเจน ของประทานฝ่ ายวิญญาณต่างๆซึ#งถูกกระทําโดยปราศจาก
ความรักก็ยงิ# กว่าไร้ค่า อันที#จริ งแล้วมันก่อให้เกิดความเสี ยหายฝ่ ายวิญญาณด้วยซํ3า
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ท่านกล่าวต่อไปว่า แม้ ข้าพเจ้ ามอบของสารพัดเพือ เลีย1 งคนยากจน และ

แม้ ข้าพเจ้ ายอมให้ เอาตัวข้ าพเจ้ าไปเผาไฟเสีย แต่ ไม่ มคี วามรัก จะหาเป็ นประโยชน์ แก่ข้าพเจ้ าไม่
นอกจากนี3ถึงแม้วา่ ท่านจะหลับหูหลับตามอบของสารพัดที#ท่านมีแก่คนที#ขดั สนโดยปราศจาก
ความรักที#แท้จริ ง การกระทําดังกล่าวก็มีค่าเท่ากับศูนย์ และถึงแม้วา่ ท่านยอมให้คนมามัดตัวท่าน
กับเสาไม้และจุดไฟเผาเพื#อเห็นแก่ศาสนา แต่เมื#อปราศจากความรักแบบพระเจ้า ท่านก็ไม่ได้มี
ข้อได้เปรี ยบเลย เปาโลต้องการจะบอกว่าการรับใช้พระเจ้าหรื อมนุษย์โดยปราศจากใจที#กอปร
ด้วยความรักก็วา่ งเปล่า กลวงโบ๋ และไร้ค่า นี#เป็ นอีกปัญหาหนึ#งที#เกิดขึ3นในคริ สตจักรที#เมืองโค
ริ นธ์
1 คร 13:4-7 ความรักนั1นก็อดทนนานและกระทําคุณให้ ความรักไม่ อจิ ฉา ความรักไม่
อวดตัว ไม่หยิง ผยอง 5 ไม่ทาํ สิ งทีไ ม่ บังควร ไม่ คดิ เห็นแก่ตนเองฝ่ ายเดียว ไม่ ฉุนเฉียว ไม่ช่าง

จดจําความผิด 6 ไม่ ชืนชมยินดีในความชัวช้ า แต่ ชืนชมยินดีในความจริง 7 ไม่ แคะไค้ คุ้ยเขีย
ความผิดของเขา และเชือในส่ วนดีของเขาอยู่เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอ และเพียรทนเอาทุก
อย่ าง
ถึงแม้วา่ ข้อพระคัมภีร์ดา้ นบนมักถูกยกในบริ บทของพิธีสมรสหรื อความสัมพันธ์ส่วนตัว
อื#นๆ แต่บริ บทก็เกี#ยวข้องกับความรักในคริ สตจักรอย่างชัดเจน การตีความแบบแรกไม่ใช่เรื# อง
ผิด อันที#จริ งความรักแบบอากาเปไม่วา่ จะในชีวติ คู่ คริ สตจักร หรื อจะเป็ นที#อื#นก็ถกู บรรยายไว้ที#
นี#ดีกว่าในที#อื#น แต่บริ บทโดยตรงคือ ความรักแบบอากาเปและการขาดซึ#งความรักเช่นนี3ใน
คริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์ คุณธรรมสิ บหกประการซึ# งเกี#ยวข้องกับความรักแบบอากาเปโดยตรง
ถูกให้ไว้เป็ นรายการด้านล่าง ในแต่ละกรณี ที#คาํ ว่า ความรั ก ปรากฏ ซึ#งแปลมาจากคําว่า อากาเป
เราจึงจะเรี ยกคํานี3วา่ ‘ความรักแบบอากาเป’
(1) ความรักนั1นก็อดทนนาน คําที#แปลว่า อดทนนาน (มาครอธูเมะโอ) หมายถึงการ
อดทน (2) ความรักแบบอากาเปกระทําคุณให้ คําที#แปลเช่นนั3น (เครสเทะอูออไม) มีความหมาย
เพิ#มเติมว่า ‘มีใจที#อ่อนโยน’ (3) ความรักแบบอากาเปไม่ อจิ ฉา คําที#แปลเช่นนั3น (เซลอโอ) มี
ความหมายว่า ‘เร่ าร้อนไปด้วยความอิจฉา ความเกลียดชังหรื อความโกรธ’ ความรักแบบอากาเป
ไม่ทาํ เช่นนั3น (4) ความรักแบบแบบอากาเปไม่ อวดตัว คําที#แปลเช่นนั3น (เพ็รเพะเระอูออไม) มี
ความหมายว่าใจร้อนหรื อโอ้อวด อีกครั3งที#ความรักที#แท้จริ งจะทําสิ# งที#ตรงกันข้ามกับสิ# งนี3
(5) ความรักแบบอากาเป ไม่ หยิง ผยอง คํานี3แปลมาจาก ฟุซซิ ออโอ และมีความหมายว่า
เห่อเหิมไปด้วยความทะนงตน คือ เย่อหยิง# นัน# เอง (6) ความรักแบบอากาเปไม่ ทาํ สิ งทีไ ม่ บงั ควร
คําที#แปลเช่นนั3น (อาสเคมอเนะโอ) มีความหมายว่า ประพฤติตวั อย่างไม่เหมาะสมหรื อไม่
สมควร ความรักที#แท้จริ งทําสิ# งที#ตรงกันข้าม (7) ความรักแบบอากาเป ไม่ คดิ เห็นแก่ตนเองฝ่ าย
เดียว ความหมายนั3นชัดเจน ความรักแบบอากาเปไม่เห็นแก่ตวั (8) ความรักแบบอากาเป ไม่
ฉุนเฉียว ความรักแบบนี3ไม่มีการหัวเสี ยหรื อพาลโกรธขึ3นมาดื3อๆ ความรักแบบอากาเปมีอาํ นาจ
ควบคุมอารมณ์ในแง่ลบต่างๆ (9) ความรักแบบอากาเป ไม่ ช่างจดจําความผิด ความหมายก็คือ

ความรักแบบอากาเปไม่คิดถึงผูอ้ ื#นในทางที#ไม่ดี (10) ความรักแบบอากาเปไม่ชืนชมยินดีใน
ความชัวช้ า แต่จะโศกเศร้าเพราะเหตุความอธรรม
(11) ในทางกลับกันความรักแบบอากาเปชืนชมยินดีในความจริง มันเกลียดชังความไม่
ซื#อสัตย์ (12) ความรักแบบอากาเปไม่แคะไค้คุ้ยเขีย ความผิดของเขา คําที#แปลเช่นนั3น (สะเตะโก)
ไม่เพียงมีความหมายว่า อดทนต่อความผิดพลาดของคนอื#นเท่านั3น แต่ยงั ปกปิ ดความผิดเหล่านั3น
ด้วย เปโตรเขียนไว้วา่ “ด้วยว่าความรักก็ปกปิ ดความผิดไว้มากหลาย” (1 เปโตร 4:8) (13) ความ
รักแบบอากาเปเชือในส่ วนดีของเขาอยู่เสมอ ความรักดังกล่าวมีความไว้วางใจและเป็ นสิ# งที#ตรง
ข้ามกับความเคลือบแคลงสงสัย (14) ในแบบเดียวกันความรักแบบอากาเปมีความหวังอยู่เสมอ
ความรักแบบอากาเปคิดในแง่ดีและมีความหวัง มันไม่เคยหมดหวัง (15) ความรักแบบอากาเป
เพียรทนเอาทุกอย่ าง คําที#แปลเช่นนั3น (ฮูพอเมะโน) มีความหมายว่าพากเพียรพยายาม ความรัก
แบบอากาเปไม่เคยย่อท้อ สุ ดท้าย (16) ความรักแบบอากาเปไม่มีวนั สู ญสิ1น คําที#แปลเช่นนั3น
(เอ็คพิพโต) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ร่ วงหลุดไป’ ความหมายก็คือ ความรักแบบอากาเปไม่ลม้
เลิก มันไม่ยอมแพ้ มันไม่เหี#ยวเฉาไป
เราต้องไม่ลืมว่าคุณธรรมทั3งสิ บหกประการนี3ถูกบันทึกในบริ บทของคริ สตจักรที#เมืองโค
ริ นธ์ ยิง# ไปกว่านั3นพวกมันเกี#ยวข้องกับความขัดแย้งและความเย่อหยิง# ในเรื# องที#วา่ ใครมีของ
ประทานอันดีที#สุด ความรักแบบอากาเปเป็ นทางที#ยอดเยีย# มกว่า คริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์ควรรัก
ซึ#งกันและกันแทนที#จะมัวแต่แข่งขันเพื#อแย่งชิงสิ# งที#พวกเขามองว่าเป็ นของประทานที#ดีที#สุด
1 คร 13:8

ความรักไม่ มวี นั สู ญสิ1น แม้ คาํ พยากรณ์ กจ็ ะเสื อมสู ญไป แม้ การพูดภาษา

ต่ างๆนั1นก็จะมีเวลาเลิกไป แม้ ความรู้ กจ็ ะเสื อมสู ญไป
ถึงแม้วา่ ความรักแบบอากาเปจะคงทนและไม่เสื# อมสู ญไป “แม้คาํ พยากรณ์กจ็ ะเสื# อมสู ญ
ไป” ตรงนี3คาํ ที#แปลว่าเสื อมสู ญ (คาทารเกะโอ) มีความหมายว่าถูก ‘ล้มเลิก’ หรื อ ‘สิ3 นสุ ดลง’
เปาโลกําลังพูดถึงของประทานแห่งการพยากรณ์ซ# ึงอยูเ่ พียงชัว# คราว ความรักนั3นอยูค่ งทนถาวร

แต่ของประทานต่างๆที#อยูช่ วั# คราวของพระวิญญาณบริ สุทธิ? ในกรณี น3 ีคือการพยากรณ์ จะเสื อม
สูญไป มันจะถูกล้มเลิก! มันจะสิ3 นสุ ดลง!
“แม้การพูดภาษาต่างๆนั3นก็จะมีเวลาเลิกไป” อีกครั3งที#คาํ ว่า ภาษาต่ างๆ (โกลซซา) เป็ น
คํากรี กที#หมายถึงภาษาทั3งหลาย เปาโลไม่ได้หมายความว่าภาษาต่างๆของมนุษย์จะมีการเลิกใช้
แต่ท่านกําลังพูดถึงของประทานในการพูดภาษาต่ างๆซึ งอยู่ชัวคราวต่างหาก คําที#แปลว่า จะมี
เวลาเลิกไป (เพาโอ) มีความหมายเสริ มว่า ‘หมดลง’ เปาโลจึงเขียนว่า วันนั3นกําลังจะมาเมื#อของ
ประทานในการพูดภาษาต่างๆจะหมดลงหรื อค่อยๆจางหายไป
“แม้ความรู ้กจ็ ะเสื# อมสู ญไป” อีกครั3งที#ท่านไม่ได้หมายความว่าความรู ้โดยทัว# ไปจะเสื# อม
สู ญไป เราสังเกตดูรอบตัวก็จะเห็นชัดเจน แต่ท่านกําลังพูดถึงของประทานในด้ านความรู้ ซึงอยู่
ชัวคราวตามที#มีบอกไว้ใน 12:8 ต่างหาก วันนั3นได้มาถึงในไม่ชา้ เมื#อของประทานดังกล่าวพร้อม
กับของประทานอื#นๆจะเสื อมสู ญไป คําที#แปลเช่นนั3น (คาทารเกะโอ) เป็ นคําเดียวกับที#แปลว่า
สูญสิ นในตอนต้นของข้อนี3 มันมีความหมายว่า ‘ล้มเลิก’ หรื อ ‘สิ3 นสุ ดลง’
เปาโลต้องการจะบอกว่าวันนั3นอยูไ่ ม่ไกลเลยเมื#อของประทานต่างๆที#อยูช่ วั# คราวของ
พระวิญญาณบริ สุทธิ?จะสิ3 นสุ ดลง เหตุผลก็ปรากฏชัดในข้อ 10 ดังนั3นแทนที#จะมาชิงดีชิงเด่นว่า
ใครมีของประทานที#ดีที#สุด เปาโลกล่าวว่าของประทานทั3งหมดจะเสื# อมสู ญไปในไม่ชา้ พวกเขา
มัวแต่ทะเลาะกันเพราะสิ# งที#อยูเ่ พียงชัว# คราว
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ย้อนกลับไปพูดถึงของประทานแห่งความรู ้และการพยากรณ์ ท่านเขียน

ว่าเพราะทีเรารู้ น1ันก็รู้ แต่ ส่วนหนึง และทีเราพยากรณ์ น1ันก็พยากรณ์ แต่ ส่วนหนึง ความหมายก็คือ
ว่า ตอนนั3นพวกเขามีความรู ้เพียงส่ วนหนึ#งในสิ# งต่างๆของพระเจ้า นอกจากนี3แม้แต่ในเรื# องของ
ประทานเกี#ยวกับการพยากรณ์ พวกเขาก็มีความรู ้ที#ไม่สมบูรณ์ในเรื# องของความจริ ง ของ
ประทานต่างๆที#อยูช่ วั# คราวถึงแม้วา่ จะมีประโยชน์แต่กไ็ ม่ครอบคลุมทั3งหมด ตอนนั3นไม่มีใคร
หรื อคริ สตจักรใดเห็นภาพรวมทั3งหมด พวกเขารู ้แต่เพียงส่ วนหนึ#งเท่านั3น
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คราวนี3เปาโลเปิ ดเผยว่าทําไมของประทานฝ่ ายวิญญาณเหล่านี3ถึงไม่

สมบูรณ์และอยูเ่ พียงชัว# คราว แต่ เมือ ความสมบูรณ์ มาถึงแล้ว ความบกพร่ องนั1นก็จะสู ญไป มีคน
เข้าใจข้อนี3อย่างผิดๆเยอะจริ งๆ อย่างไรก็ตามเมื#อเราตั3งใจดูดีๆเราก็จะเห็นความหมายที#ขอ้ นี3
ต้องการจะสื# ออย่างชัดเจน คําสําคัญคือคําที#ถูกแปลว่า สมบูรณ์ (เทะเละอิออส) ซึ#งมีความหมาย
ว่า ‘สมบูรณ์’ หรื อ ‘เสร็จสิ3 น’
บางคนเข้าใจผิดคิดว่าข้อนี3หมายถึงการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์ อย่างไรก็ตามเพศ
ของคําๆนี3กเ็ ป็ นเพศกลาง กฎไวยากรณ์จึงกําหนดให้คาํ ๆนี3หมายถึงสิ งของหรื อวัตถุไม่ใช่บุคคล
กุญแจที#ไขปริ ศนาก็คือ พระคัมภีร์ใหม่ที#เสร็จสมบูรณ์ พอพระคัมภีร์ใหม่เสร็จสมบูรณ์ “ความ
บกพร่ องนั3น” ก็จะเริ# มจางหายไป เมื#อบัญญัติแห่งเสรี ภาพ (ยากอบ 1:25) อันสมบูรณ์ได้มาถึง
การเสร็จสิ3 น ของประทานฝ่ ายวิญญาณต่างๆซึ#งอยูช่ วั# คราวของคริ สตจักรยุคต้นก็สูญไป เช่นเดียว
กับในข้อ 8 คําที#แปลเช่นนั3นคือ คาทารเกะโอ อีกแล้วและมีความหมายว่า ‘ถูกล้มเลิกไป’ จุด
ประสงค์หนึ#งที#ตอ้ งเป็ นเช่นนั3นก็ถูกกล่าวไว้ใน 14:21-22 ความจริ งที#ชดั เจนก็คือ เมื#อพระคัมภีร์
ใหม่เสร็จสมบูรณ์ ของประทานที#อยูช่ วั# คราวของพระวิญญาณซึ#งประทานให้แก่คริ สตจักรยุคต้น
ก็จางหายไปหมดแล้ว บางอย่างที#ดีกว่าเยอะได้มาถึงแล้ว
1 คร 13:11

เปาโลยกภาพประกอบเกี#ยวกับเรื# องนี3เพิ#มเติม เมือ ข้ าพเจ้ ายังเป็ นเด็ก

ข้ าพเจ้ าพูดอย่างเด็ก คิดอย่ างเด็ก ใคร่ ครวญหาเหตุผลอย่ างเด็ก แต่ เมือ ข้าพเจ้ าเป็ นผู้ใหญ่
ข้ าพเจ้ าก็เลิกอาการเด็กเสีย ประเด็นของท่านก็ชดั เจน การทําตัวแบบเด็กๆของวัยเด็กก็ถูกแทนที#
ด้วยการทําตัวเป็ นผูใ้ หญ่ของวัยผูใ้ หญ่ มีการเล่นคําตรงนี3ดว้ ย คําที#แปลว่า “เลิก” แปลมาจากคํา
ว่า คาทารเกะโอ ซึ#งท่านใช้ในข้อ 8 และ 10 อันหมายถึงการสิ3 นสุ ดลงของของประทานต่างๆ
ภาพประกอบนี3อยูใ่ นรู ปเอกพจน์ เมื#อคริ สตจักรโตเป็ นผูใ้ หญ่และพระคัมภีร์ใหม่เสร็จสมบูรณ์
ของประทานต่างๆที#อยูช่ วั# คราวของพระวิญญาณอันเปรี ยบเหมือนเด็กก็ถูก(ล้ม)เลิกเสี ย
1 คร 13:12

เปาโลกล่าวในทํานองเดียวกันว่า เพราะว่ าบัดนีเ1 ราเห็นสลัวๆเหมือนดูใน

กระจก แต่ เวลานั1นจะได้ เห็นหน้ ากันชัดเจน เดียL วนีข1 ้ าพเจ้ ารู้ แต่ ส่วนหนึง แต่ เวลานั1นข้ าพเจ้ าจะรู้

แจ้ งเหมือนได้ รู้ จักข้ าพเจ้ าแล้วด้ วย คําที#แปลว่า กระจก (เอะซอพตรอน) มีความหมายตรงตัวว่า
กระจกที#ใช้ส่อง คนสมัยโบราณไม่มีเทคโนโลยีในการทํากระจกไว้ใช้จากแก้ว กระจกในสมัย
นั3นจึงทําจากโลหะที#ขดั มัน แน่นอนที#ภาพสะท้อนที#ส่องจากกระจกแบบนี3จึงไม่ชดั เจนแต่ค่อน
ข้างมัวๆ คําที#แปลว่า สลัวๆ (ไอนิกมา) เป็ นที#มาของคําภาษาอังกฤษ enigma (ปริ ศนา) ความ
หมายในที#น3 ีคือ ‘ไม่ชดั เจน’ หรื อตามที#พระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์แปลไว้คือสลัวๆ ความหมายก็คือ
ภาพสะท้อนที#ไม่ชดั เจนจากการใช้กระจกสมัยโบราณส่ อง การประยุกต์ใช้กค็ ือ ความเข้าใจฝ่ าย
วิญญาณและความรู ้ที#มีขีดจํากัดของคริ สตจักรยุคต้นในยามที#ไม่มีพระคัมภีร์ใหม่
อย่างไรก็ตาม วันนั3นกําลังจะมาถึงเมื#อพวกเขาจะ “เห็นหน้ากันชัดเจน” ประเด็นของท่าน
นั3นก็ง่ายๆ ถึงแม้วา่ พระเจ้าทรงประทานของประทานต่างๆแก่คริ สตจักรยุคต้น แต่ความเข้าใจ
ของพวกเขาในเรื# องของความจริ งสมัยพันธสัญญาใหม่กเ็ หมือนกับการเห็นภาพมัวๆในกระจกที#
ทําจากโลหะขัดมัน มีภาพสะท้อนอยูก่ จ็ ริ งแต่มนั ไม่ชดั เจน อย่างไรก็ตามวันนั3นอยูอ่ ีกไม่ไกลเมื#อ
ความเข้าใจของพวกเขาจะเป็ นเหมือนการเห็นหน้ากันชัดเจน ท่านกล่าวต่อไปว่าในวันนั3น
“ข้าพเจ้าจะรู ้แจ้งเหมือนได้รู้จกั ข้าพเจ้าแล้วด้วย” เมื#อพระคัมภีร์ใหม่เสร็จสมบูรณ์ ความรู ้ของ
พวกเขาในเรื# องฝ่ ายวิญญาณต่างๆจะคมชัดเหมือนกับการเห็นหน้ากันชัดเจน
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ท่านสรุ ปเนื3อหาส่ วนนี3วา่ ดังนั1นยังตั1งอยู่สามสิ ง คือความเชือ ความหวัง

ใจ ความรัก แต่ ความรักใหญ่ ทสี ุ ด ถึงแม้วา่ ความเชื#อ ความหวัง และความรัก (แบบอากาเป) จะ
คงอยูต่ ่อไปหลังจากที#ของประทานฝ่ ายวิญญาณต่างๆสู ญสิ3 นไปแล้วก็ตาม แต่เปาโลก็โต้แย้งว่า
สิ# งที#ใหญ่ที#สุดในสามสิ# งนี3คือ ความรักแบบอากาเป มันเป็ นสิ# งที#คริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์ขาด
จริ งๆ
*****
ภาพรวมของ 1 โครินธ์ 14: อัครสาวกเปาโลปิ ดท้ ายเนือ หาส่ วนนีท ี พดู ถึงการใช้ ของ
ประทานฝ่ ายวิญญาณอย่ างผิดๆในคริ สตจักรที เมืองโคริ นธ์ ท่ านพยายามทําให้ พวกเขาเข้ าใจ
อย่ างถูกต้ องว่ าการเทศนามีความสําคัญมากกว่ าการพูดภาษาต่ างๆ จากบทนีเ ห็นได้ ชัดว่ าของ

ประทานในการพูดภาษาต่ างๆเป็ นปั ญหาหนึงในคริ สตจักรแห่ งนี  ท่ านยังนําเสนอจุดประสงค์
ทีแท้ จริ งตามพระคัมภีร์ของภาษาต่ างๆด้ วย สุดท้ ายแล้ วท่ านพยายามคืนความเป็ นระเบียบกลับ
มาสู่การนมัสการที กลายเป็ นความโกลาหลไปแล้ วในคริ สตจักร
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คําแนะนําที#ยอดเยีย# มกว่าของเปาโลสําหรับคริ สตจักรนี3กค็ ือ จงมุ่ง

หาความรัก คําที#แปลว่า จงมุ่งหา (ดิโอโค) มีความหมายว่า ‘จงไล่ตาม’ และอยูใ่ นรู ปของคําสั#ง
การมุ่งแสวงหาความรักจะช่วยแก้ปัญหาความชัว# ร้ายหลายอย่างในคริ สตจักรได้ นอกจากนี3ท่าน
สั#งว่า และจงปรารถนาของประทานฝ่ ายจิตวิญญาณ เฉพาะอย่ างยิง การพยากรณ์ วลีแรกอาจ
แปลได้วา่ ‘และจงกระตือรื อร้นในเรื# องฝ่ ายวิญญาณต่างๆ’ (คือของประทานฝ่ ายจิตวิญญาณ)
อย่างไรก็ตามคราวนี3เปาโลจัดลําดับความสําคัญของของประทานเหล่านี3ให้ถูกต้องคือ เฉพาะ
อย่ างยิง (เพือทีท่านจะมีความสามารถใน) การพยากรณ์ จุดประสงค์ที#แท้จริ งของของประทาน
ฝ่ ายวิญญาณต่างๆที#อยูช่ วั# คราวคือ เพื#อเสริ มสร้างในการพยากรณ์
ตรงนี3คาํ ว่า พยากรณ์ (พรอเฟเทะอูโอ) มีความหมายว่า ‘การเทศนา’ หรื อ ‘การกล่าวล่วง
หน้า’ พระวจนะของพระเจ้า บริ บทที#ตามมาจะสื# อเช่นนี3อย่างชัดเจน นี#เป็ นความหมายแบบ
ทัว# ไปมากกว่าของการพยากรณ์
1 คร 14:2

ของประทานที#เป็ นปัญหาจริ งๆนั3นก็ปรากฏชัดเจน ซึ#งคือของประทานใน

การพูดภาษาต่างๆ เพราะว่าผู้หนึงผู้ใดทีพ ูดภาษาต่ างๆ (an unknown tongue) ได้ ไม่ได้ พูดกับ
มนุษย์ แต่ ทูลต่ อพระเจ้ า ยุคที#มีการใช้ภาษาต่างๆแบบเป็ นของจริ งยังมีอยูใ่ นตอนนั3น ภาษาต่างๆ
ในตอนนันยังเป็ นของประทานที#เหมาะสมอยู่ อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ชดั เจนตามที#เนื3อหาในบท
นี3แสดงให้เห็นว่า การใช้ของประทานนี3ในทางที#ผดิ เป็ นปัญหาร้ายแรงในคริ สตจักรที#เมือง
โคริ นธ์ อีกครั3งที#คาํ ว่า unknown (ไม่ เป็ นทีร้ ู จัก) ไม่ปรากฏใน Received Text แต่ถูกใส่ เข้ามาโดย
ผูแ้ ปลฉบับคิงเจมส์ ผูท้ ี#ได้ยนิ ของประทานนี3คือพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ เปาโลกล่าวสิ# งที#ชดั เจน
เพราะว่าไม่ มมี นุษย์ คนใดเข้ าใจได้ แต่ เขาพูดเป็ นความลึกลับฝ่ ายจิตวิญญาณ คนที#พดู ภาษาต่าง

ประเทศในการประชุมนมัสการของคริ สตจักรก็ไม่มีใครเข้าใจ อะไรก็ตามที#เขาพูดออกมาก็เป็ น
ความลึกลับสําหรับคนเหล่านั3นที#ประชุมอยูด่ ว้ ย
1 คร 14:3

ฝ่ ายผู้ทพี ยากรณ์ น1ันพูดกับมนุษย์ ทาํ ให้ เขาเจริญขึน1 เป็ นทีเ ตือนสติและ

หนุนใจ เห็นได้ชดั ว่าการพยากรณ์ในที#น3 ีหมายถึงการเทศนาเหมือนที#เราคิดไว้ ท่านเสนอ
ประเด็นอย่างชัดเจน เมื#อคนหนึ#งยืนขึ3นเทศนา คนที#อยูใ่ นที#ประชุมก็เข้าใจคําเทศนานั3นและนัน# ก็
ช่วยเหลือพวกเขา เปาโลบอกจุดประสงค์สามประการของการพยากรณ์ (การเทศนา) (1)
ประการแรกคือ การทําให้ เจริญขึน1 คําที#แปลเช่นนั3น (ออยคอดอเม) มีความหมายตามตัวอักษรว่า
‘เสริ มสร้างขึ3น’ ดังนั3นการเทศนาที#ถูกต้องตามพระคัมภีร์โดยส่ วนหนึ#งก็ช่วยชูกาํ ลังและเสริ ม
สร้างผูฟ้ ัง (2) ช่วยเตือนสติดว้ ย คําที#แปลเช่นนั3น (พาราคเลซิ ส) ในบริ บทนี3หมายถึงการตักเตือน
ตามที#เราเห็นสมควร การเทศนาตามพระคัมภีร์ส่วนใหญ่แล้วก็มีเป้ าหมายเช่นนั3นเอง สุ ดท้าย (3)
การพยากรณ์ (การเทศนา) ตามพระคัมภีร์ช่วยหนุนใจ คําๆนี3 (พารามูเธี ย) มีความหมายว่า ‘การ
ให้กาํ ลังใจ’ หรื อ ‘การปลอบโยน’ นี#ควรเป็ นส่ วนหนึ#งของการเทศนาที#ดีอย่างแน่นอน คนของ
พระเจ้าต้องการกําลังใจและพระพรเสมอ
1 คร 14:4

เปาโลชี3ให้เห็นความแตกต่างระหว่างการพูดภาษาต่างๆและการพยากรณ์

ฝ่ ายคนทีพ ูดภาษาต่ างๆ นั1นก็ทาํ ให้ ตนเองเจริญฝ่ ายเดียว การพูดแบบนั3นมุ่งแต่จะทําให้ตนเอง
พอใจและโดยธรรมชาติแล้วก็เห็นแก่ตวั จริ งๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ทพี ยากรณ์ น1ันย่ อมทําให้ คริสต
จักรจําเริญขึน1 เราเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน การเทศนานั3นมุ่งเพื#อประโยชน์ของคนส่ วน
ใหญ่ การพูดภาษาต่างๆมุ่งเพื#อประโยชน์ของคนๆเดียว การเทศนาจะช่วยให้หลายคนได้รับ
พระพร การพูดภาษาต่างๆจะช่วยให้คนเดียวเท่านั3นได้รับพระพร (ทายสิ ใครเอ่ย)
1 คร 14:5

เปาโลเสนอสมมุติฐาน ข้ าพเจ้ าใคร่ ให้ ท่านทั1งหลายพูดภาษาต่ างๆได้

ความหมายก็คือ คงจะดีถา้ พวกท่านทุกคนพูดภาษาต่างๆได้ อย่างไรก็ตามประเด็นที#แท้จริ งก็คือ
แต่ ยงิ กว่ านั1นอีกข้ าพเจ้ าปรารถนาจะให้ ท่านทั1งหลายพยากรณ์ได้ ถึงแม้วา่ คงจะดีหากทุกคนพูด

ภาษาต่างๆได้ (ซึ#งเห็นได้ชดั ว่าไม่ใช่ทุกคนที#พดู ได้) แต่ประเด็นที#สาํ คัญกว่าของท่านก็คือว่า ที#
พวกเขาจะพยากรณ์ได้ (คือ เทศนาได้)
เกรงว่าจะมีคนสงสัยเกี#ยวกับคุณค่าเชิงเปรี ยบเทียบระหว่างของประทานทั3งสองอย่างนี3
เปาโลจึงกล่าวชัดเจนว่า เพราะว่ าผู้ทพี ยากรณ์ ได้ น1ันก็ใหญ่ กว่ าคนทีพ ูดภาษาต่ างๆได้ คุณค่าของ
การเทศนาพระวจนะของพระเจ้าก็มีมากกว่าคนที#พดู ภาษาต่างๆได้อย่างมากมายนัก คุณสมบัติ
ของกฎข้อนี3กค็ ือ เว้ นแต่ เขาสามารถแปลภาษานั1นๆออก เพือ คริสตจักรจะได้ รับความจําเริญขึน1
หากไม่มีอีกคนที#มีของประทานในการแปลภาษาต่างๆได้ เปาโลจึงกล่าวว่า จงปล่อยให้นกั เทศน์
เทศนาและให้คนที#พดู ภาษาต่างๆนัง# ลงและเงียบเสี ย
1 คร 14:6

ท่านพูดถึงปัญหาเรื# องการพูดภาษาต่างๆที#เมืองโคริ นธ์ต่อไป ท่านยก

ตัวอย่างเหตุการณ์อีกเหตุการณ์ข3 ึนมา นีแหละพีน ้ องทั1งหลาย ถ้ าข้าพเจ้ ามาหาท่านและพูดภาษา
ต่ างๆ จะเป็ นประโยชน์ อะไรแก่ ท่านเล่า เว้ นเสียแต่ ข้าพเจ้ าจะพูดกับท่ านโดยคําวิวรณ์ หรือโดย
ความรู้ หรือโดยคําพยากรณ์ หรือโดยการสังสอน ประเด็นของท่านนั3นมีอย่างเดียวเท่านั3น หาก
ท่านเข้ามาในที#ประชุมของคริ สตจักรและพูดภาษาต่างๆ มันจะมีประโยชน์อะไร คําตอบนั3น
ชัดเจนอยูแ่ ล้ว: ไม่มีประโยชน์เลย การพูดกับพวกเขาถึงสิ# งที#พระวิญญาณบริ สุทธิ?ได้ทรงเปิ ดเผย
แก่ท่าน หรื อจากความรู ้ของท่านเองในหลักศาสนศาสตร์คริ สเตียน หรื อโดยทางของประทาน
แห่งการพยากรณ์ หรื อการสอนธรรมดาๆก็จะมีประโยชน์ต่อคริ สตจักร ในที#น3 ีเปาโลกล่าวจาก
มุมมองของของประทานที#อยูช่ วั# คราวที#ยงั ใช้การอยูใ่ นตอนนั3น: คําวิวรณ์, ของประทานแห่ง
ความรู ้ และการพยากรณ์ อย่างไรก็ตามประเด็นที#สาํ คัญกว่าก็คือว่า การพูดภาษาต่างๆไม่มี
ประโยชน์แก่ผใู ้ ดและควรถูกลดความสําคัญ
1 คร 14:7-8 แม้ เป็ นสิ งทีไ ม่ มชี ีวติ ก็ยงั กระทําเสี ยงได้ เช่ นปี หรือพิณเขาคู่ ถ้ าเสียงนั1น
ไม่ ต่างกัน ใครจะรู้ ได้ อย่างไรว่ า เขาเป่ าหรือดีดอะไร 8 เพราะถ้ าแตรเดีย วเปล่งเสี ยงไม่ ชัดเจน
ใครเล่าจะเตรียมตัวเข้าประจัญบานได้

เปาโลชี3ให้เห็นต่อไปว่าเครื# องดนตรี ที#ไม่มีชีวติ ก็ยงั ทําเสี ยงซึ#งเป็ นเอกลักษณ์ของมันเอง
หากพวกมันไม่ได้ถูกเล่นในคอนเสิ ร์ตและสอดประสานกัน เราจะแยกแยะทํานองที#ถูกเล่นอยูไ่ ด้
อย่างไร จากนั3นท่านก็เปลี#ยนไปพูดถึงภาพประกอบของการส่ งสัญญาณของผูเ้ ป่ าแตรเดี#ยวที#ใช้
ในทางทหาร หากผูเ้ ป่ าแตรเดี#ยวคนนั3นเล่นไม่เป็ นสําเนียง ทหารคนใดจะ “เตรี ยมตัวเข้า
ประจัญบานได้” เห็นได้ชดั ว่าภาพเปรี ยบนี3สื#อถึงความสับสนวุน่ วายที#เกิดขึ3นในคริ สตจักรเพราะ
การพูดภาษาต่างๆ
1 คร 14:9

เปาโลสื# อประเด็นของท่านอย่างชัดเจน ท่ านทั1งหลายก็เป็ นเช่ นนั1น ถ้ า

ท่ านไม่ใช้ ภาษาพูดทีเ ข้าใจได้ ง่าย เขาจะเข้ าใจคําพูดนั1นได้ อย่างไร
การลุกขึ3นยืนและพล่ามไปเรื# อย แม้ในภาษาที#คนใช้กนั จริ งๆแต่เป็ นภาษาต่างประเทศที#
ไม่มีใครเข้าใจ ก็ไม่มีคุณค่าอันใดต่อคริ สตจักร ท่านกล่าวว่า ท่ านก็จะพูดเพ้อตามลมไป กล่าวอีก
นัยหนึ#งคือ ท่านก็จะพูดกับลมไปเสี ยเปล่าๆ
1 คร 14:10

ในโลกนีม1 ภี าษามากมายหลายชนิดเหลือเกิน และไม่ มภี าษาใดๆที

ปราศจากเนือ1 ความ
เราอาจแปลข้อนี3ได้อย่างถูกต้องว่า ‘จริ งๆแล้วอาจมีภาษาของหลายชนชาติในโลกนี3 และ
ไม่มีภาษาใดเลยที#ปราศจากเนื3อความ’ อีกครั3งที#คาํ ที#แปลว่า ชนิด (เกะนอส) อาจหมายถึง
ประชาชาติหรื อสัญชาติซ# ึงสอดคล้องกับบริ บทตรงนี3
1 คร 14:11

เหตุฉะนั1นถ้ าข้าพเจ้ าไม่ เข้ าใจเนือ1 ความของภาษานั1นๆ ข้ าพเจ้ าจะเป็ นคน

ต่ างภาษากับคนทีพดู และคนทีพ ดู นั1นจะเป็ นคนต่ างภาษากับข้ าพเจ้ าด้ วย
เปาโลใช้สาํ นวนของสมัยนั3นตรงนี3 ความหมายก็คือ ‘ดังนั3น ถ้าข้าพเจ้าไม่รู้จกั ภาษานั3นๆ
ข้าพเจ้าก็เป็ นคนต่างชาติสาํ หรับคนที#กาํ ลังพูดอยู่ นอกจากนี3คนที#กาํ ลังพูดอยูก่ เ็ ป็ นคนต่างชาติ
สําหรับข้าพเจ้า’ การลุกขึ3นยืนในที#ประชุมคริ สตจักรและพูดภาษาต่างๆก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจาก
การลุกขึ3นพูดภาษาต่างประเทศที#ไม่มีใครเข้าใจ มันเป็ นอย่างนั3นจริ งๆ คําที#แปลว่า คนต่ างภาษา

(บารบารอส) เป็ นคํากรี กที#แปลว่าคนต่างชาติ พวกเขาถือว่าภาษาต่างประเทศด้อยกว่าภาษากรี ก
และซึ#งกลายเป็ นคําที#ใช้เรี ยกคนต่างชาติ
1 คร 14:12

ย้อนกลับไปข้อ 12:31 เปาโลพยายามสอนพวกเขาให้ทาํ สิ# งที#ถูกต้อง เช่ น

เดียวกัน เมือ ท่ านทั1งหลายกําลังร้ อนใจแสวงหาของประทานฝ่ ายจิตวิญญาณแล้ว ท่านจี3ใจดํา
พวกเขา พวกเขามัวแต่อิจฉาริ ษยากันด้วยเรื# องของประทานฝ่ ายวิญญาณบางอย่าง (อีกครั3งที#ท่าน
เรี ยกของประทานเหล่านี3ตามตัวอักษรว่า ‘เรื# องฝ่ ายวิญญาณต่างๆ’) คําที#แปลว่า ร้ อนใจ (เซโล
ออ) เป็ นคําคุณศัพท์ของคําว่า เซโลเทส ซึ#งแปลว่า ‘เร่ าร้อนด้วยความอิจฉาหรื อความริ ษยา’ ช่าง
เป็ นภาพที#ขดั แย้งกันจริ งๆ คริ สเตียนที#ทาํ ตามเนื3อหนังก็อิจฉาริ ษยากันด้วยสิ# งที#พวกเขาคิดว่า
เป็ นของประทานที#ดีที#สุด ซึ#งในกรณี น3 ีคือ การพูดภาษาต่างๆ
คําแนะนําของเปาโลก็เรี ยบง่ายและตรงๆ คือ พวกเขาควรอุตส่ าห์ กระทําตัวของท่านให้
สามารถทีจ ะทําให้ คริสตจักรจําเริญขึน1 แทนที#จะแสวงหาวิธีที#จะทําให้ตวั เองได้รับการยอมรับ
และมีความโดดเด่นในคริ สตจักรผ่านทางการพูดภาษาต่างๆของพวกเขา (ซึ#งไม่ได้เสริ มสร้าง
ใครเลย) เปาโลกําชับให้พวกเขาพยายามทําให้คริ สตจักรจําเริ ญขึ3น จงหาวิธีที#จะช่วยเหลือผูอ้ ื#น
จงเลิกสนใจแต่ตวั เองและจงมุ่งที#จะเสริ มสร้างผูอ้ ื#น
1 คร 14:13

เหตุฉะนั1นให้ คนทีพ ดู ภาษาต่ างๆอธิษฐานว่า เขาจะสามารถแปลได้ ด้วย

เปาโลเริ# มเปลี#ยนจากคําแนะนําเป็ นคําสั#งตรงๆแทน ความหมายก็คือว่า หากพวกท่านจะพูดภาษา
ต่างๆในการประชุมนมัสการของคริ สตจักร ก็จงอธิษฐานขอให้ตวั เองแปลได้ดว้ ย คําที#แปลว่า
อธิษฐาน (พรอเซะอูคอไม) อยูใ่ นรู ปของคําสั#งซึ#งบ่งบอกว่าเป็ นคําบัญชาหนึ#ง ดังนั3นการแปล
ภาษาต่างๆจึงเป็ นคําสั#ง
1 คร 14:14

เปาโลเสริ มอีกเรื# อง นัน# คือการอธิษฐานเป็ นภาษาต่างๆ แต่ประเด็นของ

ท่านก็ชดั เจน เพราะถ้ าข้ าพเจ้ าอธิษฐานเป็ นภาษาต่ างๆ จิตวิญญาณของข้ าพเจ้ าอธิษฐานก็จริง
แต่ ข้าพเจ้ าเองก็ไม่ เข้ าใจ เห็นได้ชดั ว่าการอธิษฐานเป็ นภาษาต่างๆเกิดขึ3นขณะที#ของประทานนี3

ยังมีการใช้อยูใ่ นตอนนั3น แต่ประเด็นของท่านก็คือว่า การอธิษฐานเป็ นภาษาต่างๆก็ยงั มีค่าน้อย
อยูด่ ี ถ้าท่านอธิษฐานเป็ นภาษาต่างๆ แม้แต่ตวั ท่านเองก็ไม่รู้วา่ ตัวเองกําลังอธิษฐานอะไรอยู่
1 คร 14:15

ถ้ าเช่ นนั1นข้ าพเจ้ าควรจะทําประการใด ข้ าพเจ้ าจะอธิษฐานด้ วยจิต

วิญญาณและจะอธิษฐานด้ วยความเข้ าใจด้ วย และจะร้ องเพลงด้ วยจิตวิญญาณและจะร้ องเพลง
ด้ วยความเข้ าใจด้ วย ข้อสรุ ปของท่านในเรื# องนี3กเ็ ข้าใจง่าย ท่านตั3งใจที#จะอธิษฐานเป็ นภาษาที#
ท่านรู ้จกั และเข้าใจ และท่านจะร้องเพลงในแบบนั3นด้วย คือ ร้องเพลงด้วยจิตวิญญาณและด้วย
ความเข้าใจ นัน# คือท่านจะร้องเพลงจากใจของท่านในภาษาที#ท่านเข้าใจ
1 คร 14:16-17

มิฉะนั1นเมือ ท่ านขอบพระคุณด้ วยจิตวิญญาณแล้ ว คนทีอ ยู่ใน

พวกทีร ู้ ไม่ถึงจะว่ า "เอเมน" เมือ ท่ านขอบพระคุณอย่างไรได้ ในเมือ เขาไม่ เข้ าใจสิ งทีท ่านพูด
17 แม้ ท่านขอบพระคุณอย่ างไพเราะก็ตาม แต่ คนอืน นั1นจะไม่ จําเริญขึน1
ท่านยกตัวอย่างอีกเหตุการณ์หนึ#งขึ3นมา หากคนหนึ#งในคริ สตจักรลุกขึ3นนําที#ประชุม
อธิษฐาน คนที#ไม่เข้าใจภาษาที#เขาพูดจะกล่าวว่า “"เอเมน" เมื#อท่านขอบพระคุณอย่างไรได้ ใน
เมื#อเขาไม่เข้าใจสิ# งที#ท่านพูด” นี#แหละประเด็นสําคัญ การลุกขึ3นทําอะไรในคริ สตจักรเป็ นภาษา
ที#คนอื#นไม่เข้าใจ (เช่น พูดภาษาต่างๆ) จะมีใครบอกว่า ‘เอเมน’ หรื อตอบกลับอะไรได้ วลี “คน
ที#อยูใ่ นพวกที#รู้ไม่ถึง” เป็ นสํานวนที#ใช้เรี ยกคนที#ไม่เข้าใจสิ# งใดก็ตามเพราะขาดการศึกษา คนที#
ทําแบบนั3นอาจนําที#ประชุมอธิษฐานได้อย่างไพเราะ แต่ไม่มีใครได้รับการเสริ มสร้างเพราะไม่มี
ใครเข้าใจสิ# งที#เขากล่าว
1 คร 14:18

เปาโลกล่าวคําพูดที#น่าสนใจ ข้ าพเจ้ าขอบพระคุณพระเจ้ าของข้ าพเจ้ า

ข้ าพเจ้ าพูดภาษาต่ างๆมากกว่ าท่านทั1งหลายอีก เราเห็นทางเลือกสองทาง ท่านอาจหมายถึงของ
ประทานในการพูดภาษาต่างๆและการใช้มนั ถึงแม้วา่ ไม่มีหลักฐานที#ใดในพระคัมภีร์ใหม่ที#
สนับสนุนทรรศนะนี3กต็ าม อย่างไรก็ตามท่านน่าจะหมายความว่า ท่านรู ้ภาษาต่างๆมากกว่าผูใ้ ด
ในพวกเขา ท่านมีความรู ้สูงและรู ้หลายภาษาที#คนในอาณาจักรโรมใช้กนั ดังนั3นคนที#พดู ภาษา

ต่างๆในที#ประชุมนมัสการก็ไม่น่าเป็ นปัญหาอะไรสําหรับเปาโล อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกอย่างที#
เป็ นประโยชน์
1 คร 14:19

ทั3งๆที#เป็ นแบบนั3น ในที#ประชุมนมัสการท่านก็จะขอพูดสั กห้ าคําด้ วย

ความเข้ าใจ เพือ เสียงของข้ าพเจ้ าจะสังสอนคนอืน ด้ วย ดีกว่ าทีจ ะพูดหมืน คําเป็ นภาษาต่ างๆ
ท่านขอลุกขึ3นยืนและพูดว่า ‘สรรเสริ ญพระเจ้าที#ขา้ รอดแล้ว’ (ห้าคํา) ดีกว่าที#จะเทศนาเป็ นภาษา
ต่างๆที#ไม่มีใครเข้าใจได้ หากเป็ นเช่นนั3นจริ งตอนที#ของประทานในการพูดภาษาต่างๆยังใช้กนั
อยูใ่ นตอนนั3น มันก็คงเป็ นการพูดภาษาต่างๆแบบปลอมๆเหมือนในปัจจุบนั
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เปาโลเปลี#ยนจากเรื# องหลักคําสอนไปพูดถึงเรื# องทางปฏิบตั ิบา้ ง เห็นได้

ชัดว่าในคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์มีการทําตามเนื3อหนังซึ#งสําแดงตัวออกมาเป็ นความเย่อหยิง#
ความขัดแย้ง และความแตกแยก (โดยเฉพาะในเรื# องของประทานฝ่ ายวิญญาณที#อยูช่ วั# คราวของ
พระวิญญาณบริ สุทธิ?) ดังนั3นเปาโลจึงตักเตือนพวกเขาว่า พีน ้ องทั1งหลาย ความเข้ าใจของท่าน
อย่ าให้ เป็ นอย่างเด็ก อย่ างไรก็ตามในเรืองความชัวร้ ายจงเป็ นอย่างเด็ก แต่ ฝ่ายความเข้ าใจจงให้
เป็ นอย่างผู้ใหญ่ เด็กๆมักจะไร้เดียงสาและไม่เจ้าคิดเจ้าแค้น พวกเขาไม่คิดร้ายต่อคนอื#น แต่
ผูใ้ หญ่ไม่เป็ นแบบนั3น เปาโลจึงหยุดพักชัว# คราวในการบรรยายเกี#ยวกับหลักคําสอนซึ#งเป็ นเนื3อ
หาหนักๆของท่าน ท่านตักเตือนพวกเขาให้ไม่เพียงมีความเข้าใจของผูใ้ หญ่เท่านั3น (ในเรื# องนี3)
แต่ให้มีจิตใจที#เปิ ดกว้างของเด็กๆด้วย นอกจากนี3ท่านจะพูดถึงหัวใจของปัญหานี3ในด้านหลักคํา
สอนด้วย
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เปาโลจึงอ้างอิงพระคัมภีร์เดิมที#มีการพูดถึงภาษาต่างๆเป็ นครั3งแรก ท่าน

จึงเขียนว่า ในพระราชบัญญัติมคี าํ เขียนไว้ แล้วว่ า `องค์พระผู้เป็ นเจ้ าตรัสว่า "เราจะพูดกับ
ชนชาตินีโ1 ดยคนต่ างภาษาและโดยริมฝี ปากของคนต่ างด้ าว "' ข้อความนี3ถูกยกมาจากอิสยาห์
28:11 ถึงแม้จะไม่ได้ยกมาแบบเป๊ ะๆทุกคําก็ตาม ส่ วนที#เหลือ ถึงกระนั1นเขาก็จะไม่ ฟังเรา เป็ น
ส่ วนที#เปาโลใส่ เข้าไปเอง

อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชดั ว่าข้อที#ถูกพูดถึงจริ งๆก็คือ พระราชบัญญัติ 28:49 ซึ#งอยูใ่ นพระ
ราชบัญญัติ ในข้อนั3นโมเสสเตือนล่วงหน้าว่า “พระเยโฮวาห์จะทรงนําประชาชาติหนึ#งมาต่อสู ้
กับท่านจากทางไกล จากที#สุดปลายแผ่นดินโลก เร็วเหมือนนกอินทรี บินมา เป็ นประชาชาติที#
ท่านไม่รู้จกั ภาษาของเขา” บริ บทในตอนนั3นก็คือ คําแช่งสาปที#จะตกบนชนชาติอิสราเอลหาก
พวกเขาไม่เชื#อฟังพระสุ รเสี ยงขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า คําแช่งสาปสุ ดท้ายก็คือ การที#พวกเขาถูก
ทําลายโดยชนชาติหนึ#งที#มาจากแดนไกลซึ#งสัญลักษณ์ของมันคือนกอินทรี นอกจากนี3ชนชาติที#
จะมาทําลายพวกเขาก็พดู ภาษาที#ชนชาติอิสราเอลไม่รู้จกั เลยด้วย
นี#หมายถึงโรมและการที#พวกเขาทําลายชนชาติอิสราเอลเสี ยราบคาบในค.ศ. 70 ภายใต้
การนําของติตสั ถึงแม้วา่ ชนชาติอิสราเอลถูกปกครองและถูกพิชิตโดยชนชาติอื#นๆที#มากดขี#
ตลอดหลายศตวรรษก่อนหน้านั3น แต่นี#เป็ นชนชาติแรกที#ทาํ แบบนี3โดยสัญลักษณ์ของมันคือนก
อินทรี นอกจากนี3เมื#อคนอัสซีเรี ยและคนบาบิโลนรุ กรานอิสราเอล ภาษาของพวกเขาก็อยูใ่ นแถบ
ตะวันออกกลาง ดังนั3นถึงแม้วา่ ภาษาเหล่านี3อาจฟังดูแปลกหูสาํ หรับคนฮีบรู แต่พวกเขาก็พอฟัง
เข้าใจได้บา้ ง อย่างไรก็ตามเมื#อโรมรุ กรานและพิชิตอิสราเอล ภาษาละตินก็เป็ นภาษาที#พวกยิว
ไม่รู้จกั มาก่อนเลย มันเป็ นภาษาที#พวกเขาไม่เข้าใจ
ประเด็นที#สาํ คัญกว่าก็คือว่า พระเจ้าทรงเตือนชนชาติอิสราเอลว่าในสมัยหลังๆที#พวกเขา
ไม่เชื#อ พระองค์จะทรงใช้หมายสําคัญอันสุ ดท้ายมายังพวกเขาเพื#อทําให้พวกเขากลับใจใหม่
เกรงว่าพวกเขาจะต้องเจอกับชะตากรรมอันโหดร้ายซึ#งมีพยากรณ์ไว้ในพระราชบัญญัติ 28
เพราะความไม่เชื#อฟัง หมายสําคัญที#แสดงถึงการพิพากษาที#จะมาก็เป็ นมาโดยภาษาต่างๆที#พวก
เขาไม่เข้าใจ
พวกโรมพิชิตอิสราเอลเป็ นครั3งแรกในปี 63 ก่อนค.ศ. ถึงแม้วา่ พวกโรมเป็ นพวก
เผด็จการที#ค่อนข้างมีเมตตา แต่พวกอิสราเอลก็ได้รับหมายสําคัญอันแรกผ่านทางภาษาต่าง
ประเทศของพวกโรมเรี ยบร้อยแล้ว ในวันเพ็นเทคอสต์ เมื#อพวกยิวที#มารวมตัวกันได้ยนิ พวก
สาวกพูดภาษาต่างประเทศหลายภาษา พวกยิวก็ได้รับหมายสําคัญอีกอัน เมื#อของประทานในการ
พูดภาษาต่างๆสื บต่อมาในคริ สตจักรยุคต้น ชนชาติอิสราเอลที#ไม่เชื#อก็ได้รับคําเตือนเพิ#มเติมอีก

พวกเขาต้องกลับใจใหม่ มิฉะนั3นอาจเจอดี ภาษาต่างๆเป็ นของประทานหมายสําคัญเพื#อเป็ นคํา
เตือนถึงชนชาติอิสราเอลที#ไม่ยอมกลับใจใหม่ น่าเศร้าที#ชนชาติอิสราเอลยังคงดื3อดึงต่อไป พวก
เขาไม่ยอมฟังและไม่ยอมได้ยนิ
พวกกบฏชาวยิวได้ลุกฮือขึ3นเพื#อต่อต้านโรมในปี ค.ศ. 66 โรมตอบโต้โดยส่ งกองทหาร
โรมเข้าไปปราบปรามแคว้นต่างๆที#ไม่เชื#อฟัง เช่น กาลิลี ยูเดีย และกรุ งเยรู ซาเล็ม เพือ# จัดการให้
สิ3 นซาก ติตสั ได้รับมอบหมายให้บญั ชาการกองทหารของโรมซึ#งกวาดล้างพวกยิวที#ต่อต้านและ
รุ กทําลายอย่างไม่หยุดยั3งไปทางใต้จนถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม กองกําลังของพวกยิวถูกปิ ดล้อมที#กรุ ง
เยรู ซาเล็ม โดยพวกเขาเข้าไปหลบภัยในเมืองป้ อมนี3ซ# ึงห้อมล้อมไปด้วยภูเขา ติตสั เริ# มปิ ดล้อม
กรุ งเยรู ซาเล็มในปี ค.ศ. 69 และกินเวลาถึงปี ค.ศ. 70 เมื#อกองกําลังของเขาตีเมืองที#อ่อนกําลังนี3
ได้ ในการเข่นฆ่าที#ตามมา นักประวัติศาสตร์บางท่านอ้างว่ามีพวกยิวมากถึงหนึ#งล้านคนเสี ยชีวติ
เมื#อกรุ งนี3ถูกปล้นสะดม มันก็โดนไฟไหม้ซ# ึงไฟลุกลามไปยังสิ# งก่อสร้างที#พวกเขาภาคภูมิใจ คือ
วิหารของพวกยิว เมื#อไฟเผาผลาญไปถึงส่ วนที#ติดไฟได้ ทองคําปริ มาณมหาศาลที#ประดับประดา
ทัว# ทั3งวิหารก็ละลายและไหลเข้าไปในซากปรักหักพัง เมื#อไฟสงบลงและซากเย็นตัว พวกทหาร
ของโรมก็เข้าไปและไม่ปล่อยให้ศิลาซ้อนทับกันจริ งๆเพื#อค้นหาทองคําที#ถูกฝังอยูใ่ ต้ซากวิหาร
ติตสั จึงสั#งให้ร3ื อถอนเมืองนี3และสั#งเนรเทศชาวยิวทุกคนออกไปจากแผ่นดินนี3 การทําให้
พวกยิวกระจัดกระจายเพื#อจุดประสงค์ในทางปฏิบตั ิทุกรู ปแบบสื บต่อเรื# อยมาจนถึงศตวรรษที#
20 การพิพากษาของพระเจ้าซึ#งเป็ นการตีสอนพวกอิสราเอลซึ#งมีพยากรณ์ไว้ล่วงหน้ามานานได้
เกิดขึ3นตามที#โมเสสได้กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติ 28:49 และอิสยาห์กเ็ อ่ยถึงด้วย หมายสําคัญที#
บอกถึงการพิพากษาที#จะมาคือ การให้พวกอิสราเอลที#ไม่เชื#อได้เจอกับภาษาต่างๆที#พวกเขาไม่
เข้าใจ ภาษาต่างๆเป็ นคําเตือนสุ ดท้ายของพระเจ้าที#มาถึงพวกยิวที#ด3ือดึง พวกเขาต้องกลับใจมิ
ฉะนั3นอาจเจอดี
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เปาโลบรรยายต่อไปเกี#ยวกับภาษาต่างๆ คําว่า เหตุฉะนัน เชื#อมโยงสิ# งที#

ท่านได้กล่าวไปแล้วกับสิ# งที#ท่านจะกล่าวต่อไป ซึ#งบอกถึงข้อสรุ ปของเนื3อหาก่อนหน้า เหตุ

ฉะนั1นการพูดภาษาต่ างๆจึงไม่ เป็ นหมายสํ าคัญแก่คนทีเ ชือ แต่ เป็ นหมายสํ าคัญแก่คนทีไ ม่ เชือ
ของประทานที#เป็ นภาษาต่างๆเป็ นหมายสําคัญที#มาถึงชุมชนชาวยิวที#อยูใ่ กล้กบั คริ สตจักรยุคต้น
ซึ#งมีชาวยิวอยูเ่ ยอะพอสมควร มันเป็ นหมายสําคัญที#มาถึงพวกยิวกลุ่มใหญ่น3 นั ที#ไม่ยอมเชื#อพระ
เยซูคริ สต์ พี#นอ้ งของพวกเขาในกรุ งเยรู ซาเล็มได้ตะโกนอย่างจองหองและโง่เขลาว่า “ให้โลหิต
ของเขาตกอยูก่ บั เราและลูกหลานของเราเถิด” ฉันใด ซึ#งก็เป็ นอย่างนั3นจริ งๆ พระเจ้าได้ทรงตี
สอนชนชาติอิสราเอลอย่างรุ นแรงเพราะพวกเขาปฏิเสธพระบุตรของพระองค์และเพราะความ
ดื3อรั3นอย่างอวดดีของพวกเขา ภาษาต่างๆเป็ นหมายสําคัญที#มาถึงชนชาติอิสราเอลที#ยงั ไม่เชื#อ
(เปาโลเขียนจดหมายฝากฉบับนี3ประมาณปี ค.ศ. 59 การพิพากษายังมาไม่ถึงในตอนนั3น แต่กาํ ลัง
อยูร่ ะหว่างทาง ดังนั3นภาษาต่างๆจึงยังใช้กนั อยูใ่ นตอนนั3น)
ท่านปิ ดท้ายเนื3อหาที#เสี ยดแทงส่ วนนี3โดยกล่าวว่า แต่ การพยากรณ์น1ันไม่ ใช่ สําหรับคนที
ไม่ เชือ แต่ สําหรับคนทีเ ชือแล้ว จุดประสงค์ที#สาํ คัญยิง# กว่าของของประทานที#เป็ นการพยากรณ์
(การเทศนาโดยทัว# ไป) ก็คือ เพือ# เป็ นประโยชน์แก่ผเู ้ ชื#อทั3งหลายในคริ สตจักร การเทศนาเสริ ม
สร้างคริ สตจักรจริ งๆ
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หลังจากได้พดู ถึงจุดประสงค์ในด้านหลักคําสอนของภาษาต่างๆไปแล้ว

เปาโลก็ยอ้ นกลับมาพูดถึงปัญหาในทางปฏิบตั ิซ# ึงเกิดขึ3นในคริ สตจักรบ้าง ปัญหานี3ยงิ# รุ นแรง
เพราะบางคนที#ทาํ ตามเนื3อหนังอยากมีหน้ามีตา ท่านจึงออกความเห็นว่า เหตุฉะนั1นถ้ าทั1งคริสต
จักรมีการประชุมพร้ อมกัน แล้วคนทั1งปวงต่ างก็พูดภาษาต่ างๆ และมีคนทีร ู้ ไม่ ถึงหรือคนทีไ ม่
เชือเข้ ามา เขาจะมิเห็นไปว่าท่ านทั1งหลายคลัง ไปแล้วหรือ เมื#อมีผมู ้ าเยีย# มคริ สตจักรและพวกเขา
ไม่เข้าใจความหมายของภาษาต่างๆ หรื อที#แย่ยงิ# ไปกว่านั3นก็คือ พวกเขาเป็ นคนที#ยงั ไม่รอด พวก
เขาก็จะจากมาพร้อมกับคิดว่าคริ สตจักรคลัง ไปแล้ว คําที#แปลเช่นนั3น (ไมนอไม) มีความหมายว่า
‘คนที#สติไม่อยูก่ บั เนื3อกับตัว’ นี#เป็ นที#มาของคําภาษาอังกฤษ mania หรื อ maniac มีความวุน่ วาย
แบบพวกคาริ สมาติกเกิดขึ3นในคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์อย่างแน่นอน

1 คร 14:24-25

แต่ ถ้าทุกคนพยากรณ์ คนทีไ ม่ เชือหรือคนทีรู้ ไม่ ถึงเข้ ามา ทุกคนก็

จะทําให้ เขารู้ สํานึก และทําให้ เขาพิจารณาใจของตนเอง 25 ดังนั1นความลับทีซ ่ อนอยู่ในใจของ
เขาจะเด่ นชัดขึน1 เขาก็จะกราบลงนมัสการพระเจ้ ากล่าวว่ า พระเจ้ าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพวก
ท่ านอย่างแน่ นอน
ในทางกลับกัน เปาโลสมมุติเหตุการณ์หนึ#งขึ3นมาว่า ถ้ามีการพยากรณ์ (การเทศนา) เกิด
ขึ3นในคริ สตจักรในเวลาที#คนไม่เชื#อคนหนึ#งเดินเข้ามา เขาก็จะรู ้สึกฟ้ องใจโดยสิ# งที#เขาได้ยนิ และ
ถูกตัดสิ นโดยสิ# งที#เขาได้ยนิ นั3น จนถึงวันนี3คนที#ยงั ไม่รอดเมื#อได้ยนิ นักเทศน์คนหนึ#งเทศนาก็คิด
ว่ามีคนไปบอกนักเทศน์ให้เทศนาเกี#ยวกับตัวเขา ข้อเท็จจริ งก็คือ พระวิญญาณบริ สุทธิ? ทรงฟ้ อง
ใจพวกเขาให้ตระหนักถึงความบาป ความไม่ชอบธรรม และการพิพากษาที#จะมา “ดังนั3นความ
ลับที#ซ่อนอยูใ่ นใจของเขาจะเด่นชัดขึ3น” ผลลัพธ์กค็ ือ แขกผูม้ าเยือนซึ#งยังไม่รอดก็อาจกราบลง
นมัสการพระเจ้าด้วยการกลับใจใหม่และตระหนักถึงการมีอยูข่ องฤทธิ?เดชในการฟ้ องใจของ
พระเจ้า
เราควรสังเกตว่าพวกเพ็นเทคอสต์และพวกคาริ สมาติกในปัจจุบนั มักยกข้อนี3เพื#อ
สนับสนุนทรรศนะที#บิดเบือนของพวกเขาเกี#ยวกับการถูกประหารในจิตวิญญาณ อย่างไรก็ตาม
บริ บทก็ช3 ีชดั ว่า “กราบลงนมัสการพระเจ้า” ไม่ใช่ลม้ ตึงหงายหลังเป็ นลมหมดสติ การนมัสการ
โดยการก้มกราบลงด้วยการกลับใจใหม่ต่อเบื3องพระพักตร์พระเจ้าเป็ นรู ปแบบที#สากลในการ
แสดงความเคารพและนมัสการต่อเบื3องพระพักตร์พระเจ้า ภาพที#เราเห็นในปัจจุบนั ของการถูก
ประหารในจิตวิญญาณมักเป็ นภาพของการล้มหงายหลังซึ#งตรงข้ามกับการคุกเข่าลงนมัสการ
มันเป็ นของเลียนแบบ
1 คร 14:26

ความสับสนวุน่ วายของการนมัสการในคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์ยง#ิ

ปรากฏชัดมากขึ3นไปอีก เปาโลเรี ยกให้พวกเขาตอบ พีน ้ องทั1งหลาย เมือ ท่านประชุมกัน ทุกคนก็
มีเพลงสดุดี ทุกคนก็มคี าํ สั งสอน ทุกคนก็พูดภาษาต่ างๆ ทุกคนก็มคี าํ วิวรณ์ ทุกคนก็แปลข้ อความ
เห็นได้ชดั ว่าเมื#อคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์มาประชุมกันเพื#อนมัสการพระเจ้า คนหนึ#งก็ลุกขึ3นจะ

ร้องเพลง อีกคนก็ลุกขึ3นจะสอน อีกคนก็พดู ภาษาต่างๆ อีกคนก็ประกาศคําวิวรณ์ผา่ นทางของ
ประทานที#เป็ นการพยากรณ์ อีกคนก็ลุกขึ3นเพื#อแปลข้อความ เห็นได้ชดั เลยว่าการนมัสการของ
พวกเขาไม่มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยเลย มันคือความโกลาหลระคนด้วยความสับสนวุน่ วาย
ดังนั3นเปาโลจึงกําชับพวกเขาอย่างแข็งแรงว่า ท่ านจงกระทําทุกสิ งทุกอย่างเพือ ให้ จําเริญขึน1 พวก
เขาควรมีการนมัสการเพื#อที#จะเสริ มสร้างจิตวิญญาณของคนเหล่านั3นที#มาร่ วมประชุมมากกว่า
1 คร 14:27

เปาโลจึงตั3งกฎสําหรับการใช้ของประทานต่างๆที#อยูช่ วั# คราวโดยเฉพาะ

อย่างยิง# ภาษาต่างๆ ดังนั3น ในการประชุมนมัสการถ้ าผู้ใดจะพูดภาษาต่ างๆ (an unknown
tongue) จงให้ พูดเพียงสองคนหรืออย่างมากทีส ุ ดก็สามคน และให้ พูดทีละคน และให้ อกี คนหนึง
แปล อีกครั3งที#คาํ ว่า unknown ไม่ปรากฏในต้นฉบับ ถึงแม้วา่ ของประทานต่างๆที#อยูช่ วั# คราวของ
พระวิญญาณยังมีการใช้กนั อยูใ่ นตอนนั3น แต่ในการประชุมนมัสการของคริ สตจักรไม่ควรมีคน
พูดภาษาต่างๆเกินสองคน และอย่างมากที#สุดก็สามคน นอกจากนี3พวกเขาต้องพูด “ทีละคน”
ด้วย คือให้ลุกขึ3นพูดครั3งละคนไม่ใช่วา่ นึกอยากจะพูดก็พดู นอกจากนี3ท่านยังบัญชาด้วยว่าต้องมี
คนหนึ#งลุกขึ3นและสามารถแปลข้อความที#ถูกกล่าวออกมาได้
1 คร 14:28

แต่ ถ้าไม่ มีผู้ใดแปลก็ให้ คนเหล่านั1นอยู่เงียบๆในทีป ระชุมคริสตจักร และ

ให้ พูดกับตัวเอง และทูลต่ อพระเจ้ า หากในการประชุมนมัสการดังกล่าวไม่มีคนที#มีความ
สามารถในการแปลโดยธรรมชาติหรื อที#มีของประทานในการแปลข้อความของคนที#พดู ภาษา
ต่างๆ เปาโลก็ส#ังให้คนที#พดู นั3นอยูเ่ งียบๆ เขาควรกลับไปบ้านและใช้ของประทานนั3นคนเดียว
เห็นได้ชดั ว่าภาษาต่างๆเป็ นสิ# งที#ก่อให้เกิดความวุน่ วายในคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์
1 คร 14:29-31

ฝ่ ายพวกผู้พยากรณ์ น1ันให้ พูดสองหรือสามคน และให้ คนอืน วินิจฉัย

ข้ อความทีเ ขาพูดนั1น 30 ถ้ ามีสิงใดทรงสํ าแดงแก่ คนอืน ทีน ังอยู่ด้วยกัน ให้ คนแรกนั1นนิงเสียก่ อน
31 เพราะว่ าท่านทั1งหลายพยากรณ์ ได้ ทลี ะคน เพือ ให้ ทุกคนได้ ความรู้ และได้ รับการปลอบ
ประโลมใจ

เปาโลตั3งกฎสําหรับการใช้ของประทานที#อยูช่ วั# คราวที#เป็ นการพยากรณ์ในคริ สตจักร
ด้วย “ฝ่ ายพวกผูพ้ ยากรณ์น3 นั ให้พดู สองหรื อสามคน และให้คนอื#นวินิจฉัยข้อความที#เขาพูดนั3น”
คําที#แปลว่า วินิจฉัย (ดิอาคริ โน) มีความหมายว่า ‘แยกแยะ’ กล่าวอีกนัยหนึ#ง ในการประชุมดัง
กล่าว ให้คนที#มีของประทานในการพยากรณ์พดู ได้เพียงสองหรื อสามคนและให้คนอื#นแยกแยะ
สิ# งที#ถูกกล่าวออกมา นอกจากนี3 “ถ้ามีส#ิ งใดทรงสําแดงแก่คนอื#นที#นง#ั อยูด่ ว้ ยกัน ให้คนแรกนั3น
นิ#งเสี ยก่อน” หากคนหนึ#งที#มีของประทานในการพยากรณ์ ได้รับการสําแดงอะไรบางอย่างขณะ
ที#อีกคนกําลังพูดอยู่ ก็ให้คนที#กาํ ลังพูดอยู่ (“คนแรกนั3น”) นัง# ลงและเปิ ดโอกาสให้เขาพูด
สุ ดท้ายเปาโลกล่าวว่า “ท่านทั3งหลายพยากรณ์ได้ทีละคน เพื#อให้ทุกคนได้ความรู ้ และได้
รับการปลอบประโลมใจ” ผูพ้ ยากรณ์ทุกคนพูดได้เมื#อถึงตาของตน และพูดทีละคน ถ้าไม่ใช่ใน
การประชุมรอบเดียวกันก็ในรอบอื#น จุดประสงค์กค็ ือเพื#อที#ทุกคนจะได้เรี ยนรู ้และได้รับการ
หนุนใจจากการรับใช้ของพวกผูพ้ ยากรณ์
1 คร 14:32

เปาโลออกความเห็นอย่างเสี ยดแทงว่า วิญญาณของพวกผู้พยากรณ์ น1ัน

ย่ อมอยู่ในบังคับพวกผู้พยากรณ์ นัน# คือ ผูพ้ ยากรณ์สามารถควบคุมวิญญาณของตนได้ ซึ#งรวมถึง
ปากของตนด้วย เปาโลจึงแนะนําให้พวกเขาทําเช่นนั3น เหมือนที#ผรู ้ ู ้ท่านหนึ#งได้แนะนําผูท้ ี#อยาก
เป็ นนักพูดในที#ชุมนุมชนว่า “จงลุกขึ3น พูดออกไป และหุบปากเสี ย”
1 คร 14:33

เปาโลจึงโจมตีที#หวั ใจของปัญหานี3ที#เมืองโคริ นธ์ เพราะว่าพระเจ้ าไม่ ใช่ ผู้

ก่ อให้ เกิดความสั บสนวุ่นวาย แต่ ทรงเป็ นผู้ก่อให้ เกิดสั นติสุข เหมือนทีไ ด้ เกิดขึน1 ในบรรดาคริสต
จักรแห่ งวิสุทธิชนนั1น มีความวุน่ วายเกิดขึ3นในการประชุมนมัสการของคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์
อย่างไรก็ตามเปาโลกล่าวชัดเจนว่าพระเจ้าไม่ได้เป็ นผูท้ ี#ก่อให้เกิดความสับสนวุน่ วายดังกล่าว
(เราอาจสรุ ปได้วา่ วิญญาณอื#นต่างหากที#เป็ นต้นเหตุของความวุน่ วายนั3น) พระเจ้าทรงเป็ นผูก้ ่อ
ให้เกิดสันติสุข ในวลีสุดท้าย “เหมือนที#ได้เกิดขึ3นในบรรดาคริ สตจักรแห่งวิสุทธิชนนั3น” เปาโล
บอกเป็ นนัยว่าบางทีพี#นอ้ งบางคนที#เมืองโคริ นธ์ควรหาโอกาสไปเยีย# มคริ สตจักรอื#นและไปดู

ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของที#อื#นบ้าง บางทีพวกเขาควรนําเรื# องที#ไปเห็นมารายงานแก่
คริ สตจักรด้วย
1 คร 14:34-35

จงให้ พวกผู้หญิงนิงเสี ยในทีป ระชุมคริสตจักร เพราะไม่ ได้ รับ

อนุญาตให้ พูด แต่ ให้ เขาอยู่ใต้ บังคับบัญชา เหมือนทีพ ระราชบัญญัตสิ ั งไว้ น1ัน 35 ถ้ าเขาอยากรู้ สิง
ใด ก็ให้ เขาถามสามีทบี ้ าน เพราะว่ าการทีผ ู้หญิงจะพูดในทีป ระชุมคริสตจักรนั1นก็เป็ นสิงทีน ่ า
อาย
น่าสังเกตว่าในบริ บทของความสับสนวุน่ วายในการประชุมนมัสการของคริ สตจักร
เปาโลสั#ง (ในรู ปของประโยคคําสั#ง) ว่า “จงให้พวกผูห้ ญิงนิ#งเสี ยในที#ประชุมคริ สตจักร” ดู
เหมือนว่ามีผหู ้ ญิงมากกว่าหนึ#งคนลุกขึ3นพูดภาษาต่างๆ สัง# สอน หรื อไม่กท็ าํ ตัวเด่นในที#ประชุม
หากกระแสเพ็นเทคอสต์หรื อคาริ สมาติกในปัจจุบนั ฟังคําสั#งนี3ของเปาโลไว้กจ็ ะดี เปาโลกล่าวต่อ
ไปว่า “เพราะไม่ได้รับอนุญาตให้พดู ” ท่านย้อนกลับไปหาหลักการที#ท่านสอนไว้ในบทที# 11 คือ
ระเบียบที#พระเจ้าทรงตั3งไว้สาํ หรับทั3งสองเพศ พระเจ้าได้ทรงแต่งตั3งความเป็ นผูน้ าํ และสิ ทธิอาํ
นาจในคริ สตจักรผ่านทางผูช้ าย
ดูเหมือนว่าความวุน่ วายบางอย่างในคริ สตจักรเกิดจากพวกผูห้ ญิงที#ทา้ ทายพวกผูช้ ายใน
เรื# องของประทานบางอย่างที#อยูช่ วั# คราว ดังนั3นเปาโลจึงสัง# ว่า “แต่ให้เขาอยูใ่ ต้บงั คับบัญชา
เหมือนที#พระราชบัญญัติส#งั ไว้น3 นั ” ความหมายตรงนี3ค่อนข้างคลุมเครื อ คําพูดนี3อาจสื# อว่า ‘พวก
เขาต้องเชื#อฟังสามีของตน’ นัน# คือสาระสําคัญของพระราชบัญญัติของพระคัมภีร์เดิมในส่ วน
ของเรื# องนี3
ดังนั3นเปาโลจึงสั#งเพิม# เติมว่า “ถ้าเขาอยากรู ้ส#ิ งใด ก็ให้เขาถามสามีที#บา้ น” แทนที#จะยืน
ขึ3นในที#ประชุม โต้เถียง ท้าทาย และหารื อเรื# องต่างๆในการประชุมนมัสการของคริ สตจักร
เปาโลก็แนะนําว่า “จงรอจนกว่าคุณจะกลับไปบ้านและไปคุยเรื# องนั3นกับสามีของคุณ” ท่านสรุ ป
เนื3อหาตอนนี3โดยกล่าวว่า “เพราะว่าการที#ผหู ้ ญิงจะพูดในที#ประชุมคริ สตจักรนั3นก็เป็ นสิ# งที#น่า
อาย” คําที#แปลว่า สิงทีน ่ าอาย (ไอสครอน) มีความหมายว่า ‘ไร้เกียรติ’ หรื อ ‘ไม่เหมาะสม’ ความ

หมายที#สาํ คัญกว่าก็คือว่า เป็ นเรื# องที#ไม่เหมาะสมที#ผหู ้ ญิงจะยืนขึ3นในที#ประชุมเพื#อสั#งสอน
ท้าทาย โต้เถียง หรื อบรรยายในคริ สตจักร บทบาทนั3นเป็ นของสามี แม้กระทัง# เรื# องการประชุม
กิจธุระของคริ สตจักรในทุกวันนี3กเ็ หมือนกัน
1 คร 14:36

เปาโลจึงตําหนิคริ สตจักร พวกเขาไม่ใช่แหล่งที#มาของพระวจนะของ

พระเจ้า แต่เป็ นผูร้ ับพระวจนะนั3นต่างหาก ดังนั3นเปาโลจึงถามพวกเขาตรงๆว่า อะไรกัน พระ
วจนะของพระเจ้ าเกิดมาจากพวกท่ านหรือ ได้ ประทานมาถึงท่านแต่ พวกเดียวหรือ พระวจนะ
ของพระเจ้ามาจากพวกท่านหรื อ คําตอบนั3นชัดเจนอยูแ่ ล้ว หรื อพระวจนะนั3นมาถึงพวกท่านแต่
พวกเดียวเท่านั3นหรื อ อีกครั3งที#คาํ ตอบก็ชดั เจนเหมือนกัน นี#เท่ากับเปาโลต้องการบอกพวกเขาว่า
“เลิกหลงตัวเองเสี ยที! พวกท่านไม่ได้เป็ นขาใหญ่ในเรื# องฝ่ ายวิญญาณอย่างที#ตวั พวกท่านคิดเสี ย
หน่อย”
1 คร 14:37

เปาโลสยบความจองหองพองขนของพวกเขาต่อไป ถ้ าผู้ใดถือว่ าตนเป็ นผู้

พยากรณ์ หรืออยู่ฝ่ายจิตวิญญาณ ก็ให้ เขายอมรับว่ า ข้ อความซึงข้ าพเจ้ าเขียนมาถึงท่ านนั1นเป็ น
พระบัญญัตขิ ององค์พระผู้เป็ นเจ้ า ความหมายก็คือว่า ‘ถ้าผูใ้ ดคิดว่าตนเป็ นผูพ้ ยากรณ์หรื ออยู่
ฝ่ ายจิตวิญญาณ ก็ให้เขารับรู ้วา่ สิ# งซึ#งข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่านนั3นมาจากพระเจ้า’ เปาโลบอกพวก
เขาให้รู้วา่ คําสั#งเหล่านี3มาจากเบื3องบน คือมาจากพระเจ้า
1 คร 14:38

นอกจากนี3ถา้ ผูใ้ ดยังดื3อดึงไม่ยอมรับข้อความนั3น แต่ ถ้าผู้ใดเฉยเมยต่ อ

ข้ อความนี1 ก็ให้ เขาเฉยเมยต่ อไป การเลือกใช้คาํ ของเปาโลไม่ใช่เรื# องบังเอิญ คนที#ไม่เต็มใจ
ยอมรับสิ ทธิอาํ นาจในการเป็ นอัครสาวกของท่านและการที#พระเจ้าทรงนําท่านก็เป็ นคนเฉยเมย
(โง่เขลา) จงปล่อยให้เขาเฉยเมย (โง่เขลา) ต่อไป
1 คร 14:39

ภาษาต่างๆในตอนนั3นที#เปาโลเขียนจดหมายฝากฉบับนี3ยงั เป็ นของ

ประทานที#อยูช่ วั# คราวของพระวิญญาณซึ#งมีการใช้กนั อยู่ แต่หลังจากนั3นไม่นานทุกสิ# งจะ
เปลี#ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม เปาโลตั3งใจที#จะจัดระเบียบสิ# งต่างๆให้เรี ยบร้อย เหตุฉะนั1นพีน ้ อง
ทั1งหลาย จงตั1งใจปรารถนาทีจะพยากรณ์ ทีเ ขาพูดภาษาต่ างๆก็อย่าห้ ามเลย ท่านเตือนสติพวกเขา

ให้มีใจปรารถนาที#จะพยากรณ์ (คือ เทศนา) ปัญหาก็คือว่า หลายคนในคริ สตจักรมัวแต่ร้อนใจ
และอิจฉากันด้วยเรื# องการพูดภาษาต่างๆ เปาโลกล่าวอีกครั3งว่า การพยากรณ์ (คือการเทศนา) นั3น
ดีกว่า จงแสวงหาที#จะพยากรณ์ อย่างไรก็ตามจนกว่าจะถึงเวลานั3นที#จุดประสงค์ของของ
ประทานที#เป็ นภาษาต่างๆนั3นสําเร็จแล้ว การพูดภาษาต่างๆนั3นก็กระทําได้อยู่ กระนั3น เหมือน
อย่างที#ท่านได้กล่าวไว้ชดั เจนแล้วในตอนต้นของบทนี3 ของประทานต่างๆต้องถูกใช้ภายใต้กฎ
และข้อบังคับบางประการ
1 คร 14:40

คําสัง# ที#เป็ นบทสรุ ปและบทส่ งท้ายของท่านทั3งเรี ยบง่ายและไร้กาลเวลา

ในพระราชกิจของพระเจ้าและโดยเฉพาะอย่างยิง# ในการประชุมนมัสการของคริ สตจักร สิง
สารพัดซึงจะกระทํานั1น จงกระทําตามสมควร และให้ เป็ นระเบียบเรียบร้ อย คําที#แปลว่า ตาม
สมควร (เอะอูสเคมอโนส) มีความหมายว่า ‘อย่างเหมาะสม’ ‘อย่างถูกต้องตามสมควร’ คําที#แปล
ว่า ระเบียบเรียบร้ อย (ทาซิ ส) คือสภาพที#เป็ นระเบียบ บริ บทของบทนี3พดู ถึงการประชุม
นมัสการในคริ สตจักรท้องถิ#น ในบริ บทที#วา่ นี3เองเปาโลได้กาํ ชับให้พวกเขาประพฤติตวั ให้
เหมาะสมและเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย หลักการนี3ยอ่ มประยุกต์ใช้ได้กบั งานของพระเจ้าในด้าน
อื#นๆทุกด้านและชีวติ คริ สเตียนโดยทัว# ไปด้วย
*****
ภาพรวมของ 1 โครินธ์ 15: จดหมายฝากฉบับแรกถึงคริ สตจักรที เมืองโคริ นธ์ เป็ น
จดหมายทีเขียนตอบปั ญหาต่ างๆซึ งเกิดขึน ในคริ สตจักร ในบทนีเ ปาโลอาจกําลังพูดถึงปั ญหาใน
ด้ านหลักคําสอนทีร้ายแรงทีสุดเลยก็ว่าได้ บางคนในคริ สตจักรสงสัยเรื องการเป็ นขึน จากตาย
เปาโลจัดการกับความคิดผิดๆดังกล่ าวตลอดทังบทที มีเนือ หาค่ อนข้ างยาวนี 
1 คร 15:1-2 ขณะที#อคั รสาวกเปาโลเริ# มต้นบทนี3 ท่านก็ใช้สิบเอ็ดข้อแรกเพื#อปูพ3ืน
บทนําสู่ ประเด็นหลัก: การกล่าวป้ องกันเรื# องการเป็ นขึ3นจากตาย ความเห็นในบทนําของท่านจึง
เริ# มต้นด้วยการทบทวนสาระสําคัญของข่าวประเสริ ฐ ยิง กว่านี1 พีน ้ องทั1งหลาย ข้าพเจ้ าขอให้
ท่ านคํานึงถึงข่ าวประเสริฐทีข ้ าพเจ้ าเคยประกาศแก่ ท่านทั1งหลาย ซึงท่ านได้ ยอมรับไว้ อันเป็ น

ฐานซึงท่านทั1งหลายตั1งมัน อยู่ 2 และซึงทําให้ ท่านรอดด้ วย วลีที#วา่ “ข้าพเจ้าขอให้ท่านคํานึงถึง”
แปลได้วา่ ‘ข้าพเจ้ากําลังแจ้งให้พวกท่านทราบ’ หรื อ ‘ข้าพเจ้ากําลังเตือนความจําพวกท่าน’ ถึง
ข่าวประเสริ ฐ และท่านเตือนความจําพวกเขาอีกว่า (1) ท่านได้ประกาศข่าวประเสริ ฐนั3นแก่พวก
เขา (2) พวกเขาได้ยอมรับข่าวประเสริ ฐนั3นแล้ว (3) พวกเขาได้ต3 งั มัน# อยูใ่ นข่าวประเสริ ฐนั3น
จนถึงตอนนี3 และ (4) พวกเขาได้รับความรอดโดยทางข่าวประเสริ ฐนั3น
วลีที#วา่ ถ้ าท่านยึดหลักคําสอนทีข ้ าพเจ้ าได้ ประกาศไว้ แก่ ท่านทั1งหลายนั1น แปลตรงตัวได้
ว่า ‘หากท่านกําลังยึดสิ# งที#ขา้ พเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั3งหลายนั3นไว้ให้มน#ั ’ นี#เป็ นประโยคแสดง
เงื#อนไขแบบเป็ นจริ งในปัจจุบนั ซึ#งแสดงให้เห็นว่าพวกเขายึดหลักคําสอนนั3นไว้มน#ั จริ งๆใน
ตอนนั3น
วลีสุดท้าย เว้ นเสี ยแต่ ท่านได้ เชืออย่ างไร้ ประโยชน์ มีความหมายตรงตัวว่า ‘เว้นเสี ยแต่
ท่านได้เชื#ออย่างไร้จุดประสงค์’ คําที#แปลว่า อย่างไร้ ประโยชน์ (เอะอิเค) มีความหมายได้ดว้ ยว่า
‘โดยปราศจากเหตุ’
ประเด็นสําคัญกว่าที#เปาโลต้องการจะบอกก็คือว่า ท่านได้ประกาศข่าวประเสริ ฐแก่พวก
เขาแล้วซึ#งโดยข่าวประเสริ ฐนั3นพวกเขาได้รับความรอดแล้วเว้นเสี ยแต่วา่ พวกเขาได้เชื#ออย่างไร้
จุดประสงค์ นัน# คือ เว้นเสี ยแต่วา่ พวกเขาได้กล่าวรับเชื#อแบบปลอมๆ แต่รูปแบบประโยคแสดง
เงื#อนไขแบบเป็ นจริ งในปัจจุบนั แสดงให้เห็นว่า ท่านคิดว่าพวกเขารอดแล้วจริ งๆและกําลังยึดมัน#
อยู่
1 คร 15:3-4 เปาโลจึงทบทวนสาระสําคัญของข่าวประเสริ ฐ เรืองซึงข้ าพเจ้ ารับไว้ น1ัน
ข้ าพเจ้ าได้ ประกาศแก่ท่านทั1งหลายก่ อน ท่านกล่าวชัดเจนถึงที#มาของสิ# งที#ท่านประกาศ ท่านได้
รับมันมาจากเบื3องบน ดู กาลาเทีย 1:12 สาระสําคัญแบบกลัน# กรองแล้วของข่าวประเสริ ฐก็คือ
คือว่ าพระคริสต์ ได้ ทรงวายพระชนม์ เพราะบาปของเราทั1งหลาย ตามทีเ ขียนไว้ ในพระคัมภีร์ 4
และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันทีส ามพระองค์ ทรงเป็ นขึน1 มาใหม่ ตามทีม เี ขียนไว้ ในพระคัมภีร์น1ัน ข้อ
เท็จจริ งสามประการประกอบกันเป็ นหัวใจของข่าวประเสริ ฐ: (1) การสิ3 นพระชนม์ของพระ

คริ สต์, (2) การถูกฝังไว้ของพระองค์, (3) และที#สาํ คัญที#สุดคือ การฟื3 นคืนพระชนม์ของพระองค์
สิ# งที#สาํ คัญมากขึ3นไปอีกก็คือว่า ความจริ งเหล่านี3ถูกกล่าวล่วงหน้าไว้แล้วในพระคัมภีร์เดิม การ
สิ3 นพระชนม์ การถูกฝังไว้ และการเป็ นขึ3นจากตายของพระองค์มีกล่าวไว้ชดั เจนใน สดุดี 22 และ
อิสยาห์ 53 รวมถึงข้ออื#นๆอีก
1 คร 15:5-8 พระองค์ ทรงปรากฏแก่ เคฟาส แล้ วแก่ อคั รสาวกสิ บสองคน 6 ภายหลัง
พระองค์ ทรงปรากฏแก่ พวกพีน ้ องกว่ าห้ าร้ อยคนในคราวเดียว ซึงส่ วนมากยังอยู่จนถึงทุกวันนี1
แต่ บางคนก็ล่วงหลับไปแล้ว 7 ภายหลังพระองค์ ทรงปรากฏแก่ยากอบ แล้วแก่อคั รสาวก
ทั1งหมด 8 ครั1นหลังทีสุดพระองค์ ทรงปรากฏแก่ ข้าพเจ้ าด้ วย ผู้เป็ นเสมือนเด็กทีค ลอดก่อน
กําหนด
เพราะว่าประเด็นที#กาํ ลังถูกพูดถึงอยูค่ ือ การเป็ นขึ3นจากตาย เปาโลจึงให้รายชื#อคนที#เห็น
การฟื3 นคืนพระชนม์ของพระคริ สต์: เคฟาส (คือ ซีโมนเปโตร), อัครสาวกสิ บสองคน, พี#นอ้ งกว่า
ห้าร้อยคนในคราวเดียว ซึ#งส่ วนมากยังอยูจ่ นถึงทุกวันนี3 (ถึงแม้วา่ มีบางคนได้ตายไปแล้ว),
ยากอบและอัครสาวกทั3งหมด
สุ ดท้ายเปาโลเองก็ได้เห็นพระองค์ระหว่างทางที#ท่านเดินทางไปยังเมืองดามัสกัส ถึง
แม้วา่ ท่านพูดถึงอัครสาวกสิ บสองคน แต่เห็นได้ชดั ว่าท่านกําลังหมายถึงพวกสาวกที#อยูใ่ กล้ชิด
กับพระเยซูรวมๆถึงแม้วา่ เหลือแค่สิบเอ็ดคนหลังจากที#ยดู าสฆ่าตัวตายก็ตาม พยานกว่าห้าร้อย
คนที#วา่ น่าจะอยูใ่ นแคว้นกาลิลีและน่าจะอยูใ่ นเหตุการณ์ของ มัทธิว 28:16 ยากอบนี3น่าจะเป็ น
น้องชายของพระเยซูและไม่น่าใช่ยากอบผูเ้ ป็ นอัครสาวก เพราะคนหลังนี3โดนเฮโรดประหาร
ชีวติ ไปแล้ว การที#เปาโลพูดถึง “อัครสาวกทั3งหมด” หมายถึงการที#พวกเขาประชุมพร้อมกันบน
ภูเขาที#พระเยซูเสด็จขึ3นสู่ สวรรค์ตามที#มีบนั ทึกไว้ใน กิจการ 1:4-13
การที#ท่านพูดถึงตัวเองว่าเป็ นเสมือน เด็กทีค ลอดก่อนกําหนด แปลมาจากคําว่า (เอ็คโทร
มา) และหมายถึงการคลอดก่อนกําหนด ท่านน่าจะหมายถึงข้อเท็จจริ งที#วา่ ท่านไม่ได้รับสิ ทธิ
พิเศษในการนัง# แทบพระบาทของพระเยซูเหมือนอย่างอัครสาวกคนอื#นๆ นอกจากนี3เพราะว่า

ท่านอายุนอ้ ยกว่าพวกเขานิดหน่อย ท่านจึงได้เจอกับพระเยซูบนถนนไปกรุ งดามัสกัสในเวลาต่อ
มา ท่านต้องได้เจอกับพระเยซูในแบบที#ลาํ บากกว่าเพือ# น
1 คร 15:9-10

เพราะว่าข้ าพเจ้ าเป็ นผู้น้อยทีส ุ ดในพวกอัครสาวก และไม่ สมควร

จะได้ ชือว่ าเป็ นอัครสาวก เพราะว่าข้ าพเจ้ าได้ ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้ า 10 แต่ ว่าข้ าพเจ้ าเป็ น
อยู่อย่ างทีเ ป็ นอยู่นี1กเ็ นืองด้ วยพระคุณของพระเจ้ า และพระคุณของพระองค์ซึงได้ ทรงประทาน
แก่ ข้าพเจ้ านั1นมิได้ ไร้ ประโยชน์ แต่ ข้าพเจ้ ากลับทํางานมากกว่ าพวกเขาเสี ยอีก มิใช่ ตัวข้ าพเจ้ าเอง
ทํา แต่ เป็ นด้ วยพระคุณของพระเจ้ าซึงดํารงอยู่กบั ข้าพเจ้ า
ท่านยังถือว่าตัวเองเป็ น “ผูน้ อ้ ยที#สุดในพวกอัครสาวก” คือ ไม่สมควรจะได้ชื#อว่าเป็ น
อัครสาวกเพราะท่านได้ “ข่มเหงคริ สตจักรของพระเจ้า” เราได้เห็นถึงความถ่อมใจของท่านจริ งๆ
ถึงแม้วา่ ท่านอาจเป็ นอัครสาวกที#ยง#ิ ใหญ่ที#สุด แต่การนับถือตัวเองก็ท่านก็ตรงกันข้ามเลย ท่านไม่
ได้คิดว่าตัวเองวิเศษวิโสอะไรเพราะอดีตของท่าน
กระนั3นท่านก็กล่าวต่อไปว่า “แต่วา่ ข้าพเจ้าเป็ นอยูอ่ ย่างที#เป็ นอยูน่ 3 ีกเ็ นื#องด้วยพระคุณของ
พระเจ้า และพระคุณของพระองค์ซ# ึงได้ทรงประทานแก่ขา้ พเจ้านั3นมิได้ไร้ประโยชน์” เปาโลไม่
ยอมปล่อยให้พระคุณที#พระเจ้าทรงประทานให้ท่านอย่างเหลือล้นต้องสู ญเปล่าไปกับการไม่รับ
ใช้พระองค์ ท่านจึงกล่าวว่า “แต่ขา้ พเจ้ากลับทํางานมากกว่าพวกเขาเสี ยอีก” เพราะว่าท่านไม่มี
โอกาสนัง# แทบพระบาทของพระเยซูและเพราะท่านได้ข่มเหงคริ สตจักรของพระเจ้า เปาโลจึง
ตั3งใจว่าจะทํางานรับใช้ให้หนักกว่าอัครสาวกคนใด และท่านคงทําอย่างนั3นจริ งๆ กระนั3นท่านก็
ตระหนักดีวา่ ไม่ใช่ตวั ท่านเอง “แต่เป็ นด้วยพระคุณของพระเจ้าซึ#งดํารงอยูก่ บั ข้าพเจ้า” ที#ท่านทํา
อย่างที#ทาํ ได้กเ็ ป็ นเพราะพระคุณของพระเจ้าเท่านั3นจริ งๆ
1 คร 15:11

ท่านย้อนกลับไปเรื# องเดิมที#กล่าวค้างไว้ เหตุฉะนั1นแม้ ตัวข้ าพเจ้ าก็ดี หรือ

พวกเขาก็ดี เราทั1งหลายก็ได้ ประกาศอย่างทีก ล่าวมานั1น และท่านทั1งหลายก็ได้ เชืออย่ างนั1น
ประเด็นของท่านก็คือ ทั3งท่านและอัครสาวกคนอื#นๆได้ประกาศข่าวประเสริ ฐเรื# องเดียวกันและ

พวกเขาที#เมืองโคริ นธ์กไ็ ด้เชื#อข่าวประเสริ ฐนั3นแล้ว รากฐานแห่งความรอดและความเชื#อของ
พวกเขาคือการฟื3 นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์
1 คร 15:12

เปาโลจึงประจันหน้ากับปัญหานั3นตรงๆ แต่ ถ้าเทศนาว่าพระคริสต์ ได้

ทรงฟื1 นขึน1 มาจากตายแล้ว เหตุใดพวกท่ านบางคนยังกล่าวว่ า การฟื1 นขึน1 มาจากตายไม่ มี ถึง
แม้วา่ เรื# องการฟื3 นคืนพระชนม์ของพระคริ สต์ได้ถกู ประกาศไปแล้วก็ตาม แต่บางคนที#เมืองโคริ น
ธ์กย็ งั สงสัยแนวคิดเรื# องการเป็ นขึ3นจากตายฝ่ ายร่ างกาย
1 คร 15:13-15

แต่ ถ้าการฟื1 นขึน1 มาจากตายไม่ มี พระคริสต์ กห็ าได้ ทรงเป็ นขึน1 มา

ไม่ 14 ถ้ าพระคริสต์ มไิ ด้ ทรงเป็ นขึน1 มา การเทศนาของเรานั1นก็เปล่าประโยชน์ ทั1งความเชือของ
ท่ านทั1งหลายก็เปล่าประโยชน์ ด้วย 15 และก็จะปรากฏว่ าเราอ้างพยานเท็จในเรืองพระเจ้ า เพราะ
เราอ้างพยานถึงพระเจ้ าว่ าพระองค์ ได้ ทรงบันดาลให้ พระคริสต์ เป็ นขึน1 มา แต่ ถ้าคนตายไม่ เป็ น
ขึน1 มาแล้ ว พระองค์ กไ็ ม่ ได้ ทรงบันดาลให้ พระคริสต์ เป็ นขึน1 มา
ท่านจึงเสนอข้อสรุ ปอันน่าเศร้าของความเชื#อผิดๆของพวกเขา “แต่ถา้ การฟื3 นขึ3นมาจาก
ตายไม่มี” (1) พระคริ สต์กไ็ ม่ทรงเป็ นขึ3น, (2) การเทศนาของพวกเขาก็เปล่าประโยชน์, (3) ความ
เชื#อของพี#นอ้ งที#เมืองโคริ นธ์กเ็ ปล่าประโยชน์, (4) และพวกเขาก็เป็ นพยานเท็จ เรื# องทั3งหมดนี3จะ
เป็ นจริ งเพราะว่าพวกเขาได้ “อ้างพยานถึงพระเจ้าว่าพระองค์ได้ทรงบันดาลให้พระคริ สต์เป็ นขึ3น
มา แต่ถา้ คนตายไม่เป็ นขึ3นมาแล้ว พระองค์กไ็ ม่ได้ทรงบันดาลให้พระคริ สต์เป็ นขึ3นมา” ท่าน
ประจันหน้ากับพวกคนขี3สงสัยด้วยข้อสรุ ปตามหลักเหตุผลของความเชื#อของพวกเขาเอง
1 คร 15:16-18

ท่านนําเสนอข้อสรุ ปอันน่าเศร้าที#เป็ นคําถามและคําตอบต่อไป

เพราะว่าถ้ าคนตายไม่ เป็ นขึน1 มา พระคริสต์ กไ็ ม่ ได้ ทรงเป็ นขึน1 มา 17 และถ้ าพระคริสต์ ไม่ได้ ทรง
เป็ นขึน1 มา ความเชือของท่ านก็ไร้ ประโยชน์ ท่ านก็ยงั ตกอยู่ในบาปของตน 18 และคนทั1งหลายที
ล่ วงหลับในพระคริสต์ ก็พนิ าศไปด้ วย หากความเชื#อที#วา่ คนตายไม่เป็ นขึ3นมาเป็ นความจริ ง ข้อ
สรุ ปอันชวนหดหู่ต่อไปนี3กจ็ ะตามมา (5) พระคริ สต์ไม่ได้ทรงเป็ นขึ3นมา (6) ความเชื#อของพวก
เขาก็ไร้ประโยชน์ (7) พวกเขาก็ยงั อยูใ่ นความบาปของตนต่อไป (8) ผูเ้ ชื#อเหล่านั3นที#ตายไปแล้ว

ก็ได้พินาศไป ภาพอันแสนสลดรอคอยคนเหล่านั3นที#ปฏิเสธหลักพื3นฐานต่างๆแห่งความเชื#อ ใน
กรณี น3 ีความจริ งที#ถูกตั3งคําถามคือ การเป็ นขึ3นจากตาย แต่ขอ้ สรุ ปอันน่าเศร้าแบบเดียวกันก็จะ
เกิดกับผูท้ ี#ปฏิเสธความจริ งที#เป็ นหลักพื3นฐานส่ วนใหญ่
1 คร 15:19

เปาโลจึงมาถึงปลายทางของความไม่เชื#อของพวกเขา ถ้ าพวกเรามีความ

หวังใจในพระคริสต์ ในชีวิตนีเ1 ท่ านั1น เราก็เป็ นพวกทีน่าสั งเวชทีส ุ ดในบรรดาคนทั1งปวง เช่นเดียว
กับพวกที#มีแนวคิดเสรี นิยมในสมัยนี3ที#มีจาํ นวนอยูม่ ากมายเหลือเกิน หากความหวังเดียวเท่านั3น
ของเราคือความหวังในชีวติ นี3 เราก็เป็ นพวกที#น่าสังเวชที#สุดในบรรดาคนทั3งปวง มุมมองของ
พวกเขาไม่ได้ดีกว่ามุมมองของสัตว์ตวั หนึ#งเลย
1 คร 15:20

แม้กระนั3น ท่านก็เสนอความจริ ง นี#เป็ นภาพที#กลับตาลปัตรเลย มัน

เหมือนกับการเปลี#ยนจากวันที#มีเมฆหมอกขมุกขมัวเป็ นวันที#แสงแดดสดใส แต่ บัดนีพ1 ระคริสต์
ทรงเป็ นขึน1 มาจากความตายแล้ว และทรงเป็ นผลแรกในพวกคนทั1งหลายทีไ ด้ ล่วงหลับไปแล้ว
นั1น ความจริ งอันเปี# ยมสุ ขก็คือ พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นขึ3นมาจากความตายแล้วจริ งๆ นี#เป็ นรู ป
สมบูรณ์กาลซึ#งชี3ให้เห็นถึงการกระทําที#เสร็ จสิ3นแล้ว มันได้เกิดขึ3นแล้วและเป็ นเรื# องจริ ง เปาโล
มักใช้คาํ ว่าล่ วงหลับเพื#อหมายถึงการเสี ยชีวติ ในการเป็ นขึ3นมาของพระองค์พระเยซูได้กลายเป็ น
ผลแรกของคนที#ตายไปแล้ว พระองค์ทรงเป็ นผูแ้ รกของการเป็ นขึ3นจากตายที#จะมีข3 ึนในอนาคต
เหมือนที#เปาโลได้กล่าวไว้ในโคโลสี 1:18 พระองค์ทรงเป็ น “บุตรหัวปี ที#ทรงเป็ นขึ3นมาจาก
ความตาย”
1 คร 15:21-22

เปาโลจึงทบทวนเส้นทางของประวัติศาสตร์มนุษย์ในเรื# องของ

ความตายและการเป็ นขึ3นจากตายอย่างสั3นๆ เพราะว่าความตายได้ อบุ ัติขนึ1 เพราะมนุษย์คน
หนึงเป็ นเหตุฉันใด การเป็ นขึน1 มาจากความตายก็ได้ อบุ ัติขนึ1 เพราะมนุษย์ ผู้หนึงเป็ นเหตุฉันนั1น
22 เพราะว่ าคนทั1งปวงต้ องตายเกีย วเนืองกับอาดัมฉันใด คนทั1งปวงก็จะกลับได้ ชีวิตเกีย วเนือง
กับพระคริสต์ ฉันนั1น ความตายได้เข้ามาผ่านทางอาดัม (และเอวา) ดังนั3นถ้าความตายได้เข้ามา
ผ่านทางมนุษย์ การเป็ นขึ3นจากตายก็ตอ้ งเข้ามาผ่านทางมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน เปาโลจึงหมายถึงการ

เสด็จมารับสภาพมนุษย์ของพระเยซูคริ สต์ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าในสภาพมนุษย์ พระองค์
ทรงเป็ นขึ3นจากตายในร่ างมนุษย์ของพระองค์ การเป็ นขึ3นจากตายจึงเข้ามาผ่านทางมนุษย์คือ
อาดัมคนที#สอง ด้วยเหตุน3 ีท่านจึงเสนอหลักตรรกะ คนทั3งปวงต้องตายเกี#ยวเนื#องกับอาดัมฉันใด
“คนทั3งปวงก็จะกลับได้ชีวติ เกี#ยวเนื#องกับพระคริ สต์ฉนั นั3น” ในเวลาอันเหมาะสมมนุษย์ทุกคน
จะเป็ นขึ3นจากตาย: บางคนเป็ นขึ3นสู่ การพิพากษาและบางคนก็เป็ นขึ3นสู่ ชีวติ นิรันดร์
1 คร 15:23-24

ขณะที#เปาโลได้ทบทวนประวัติศาสตร์ของความตายไปแล้ว ตอน

นี3ท่านจะสรุ ปย่อลําดับของการเป็ นขึ3นจากตายที#จะมีข3 ึนในอนาคตบ้าง แต่ ว่าทุกคนจะเป็ นไป
ตามลําดับ คือพระคริสต์ ทรงเป็ นผลแรก แล้วภายหลังก็คอื คนทั1งหลายทีเ ป็ นของพระคริสต์ ใน
เมือ พระองค์ จะเสด็จมา 24 ต่ อจากนั1นจะเป็ นวาระทีส ุ ด เมือ พระองค์จะทรงมอบอาณาจักรไว้ แก่
พระเจ้ าคือพระบิดา เมือ พระองค์จะได้ ทรงทําลายการปกครอง และสิทธิอาํ นาจและอานุภาพ
หมดแล้ว
การเป็ นขึ3นจากตายก็มีลาํ ดับของมันเช่นกัน พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นผูแ้ รก จากนั3นเมื#อ
พระองค์เสด็จกลับมาเพือ# รับคริ สเตียนขึ3น “คนทั3งปวงที#ตายแล้วในพระคริ สต์จะเป็ นขึ3นมาก่อน”
(1 เธสะโลนิกา 4:16) การเสด็จมาของพระคริ สต์ในที#น3 ี (พารู ซิอา) หมายถึงการรับขึ3นอย่างไม่
ต้องสงสัย ดู 15:52 “ต่อจากนั3นจะเป็ นวาระที#สุด” นี#น่าจะหมายถึงการสิ3 นสุ ดของยุคซึ#งจะเกิดขึ3น
เมื#อพระคริ สต์ทรงมอบอาณาจักรแด่พระบิดาหลังจากการกบฏครั3งสุ ดท้ายและการสู ้รับกับโกก
และมาโกก ดู วิวรณ์ 20:7-9 เมื#อถึงเวลานั3นพระเยซูคริ สต์ “จะได้ทรงทําลายการปกครอง และ
สิ ทธิ อาํ นาจและอานุภาพหมดแล้ว” ตอนนั3นซาตานจะถูกโยนทิ3งลงไปในบึงไฟและเป็ นอันสิ3 น
สุ ด
1 คร 15:25-26

ท่านกล่าวต่อไปว่า เพราะว่ าพระองค์จะต้ องทรงปกครองอยู่ก่อน

จนกว่ าพระองค์ จะได้ ทรงปราบศัตรูท1งั สิ1นให้ อยู่ใต้ พระบาทของพระองค์ 26 ศัตรู ตวั สุ ดท้ ายทีจ ะ
ทรงทําลายนั1นก็คอื ความตาย การสู ้รบกับโกกและมาโกกคือชัยชนะครั3งสุ ดท้ายของพระคริ สต์
เหนือพวกศัตรู ของพระองค์ ในเวลานั3นเองศัตรู ตวั สุ ดท้ายคือความตายจะถูกทําลายในที#สุด หลัง

จากนั3นความตายจะไม่มีอีกเลยในฟ้ าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ (คือ อาณาจักรที#อยูเ่ ป็ นนิ
รันดร์) ถึงแม้จะไม่ลงลึกรายละเอียด แต่ท่านได้ให้ภาพรวมคร่ าวๆของสิ# งที#จะเกิดขึ3นในอวสาน
กาลจากมุมมองของการเป็ นขึ3นจากตาย
1 คร 15:27

เพราะว่าพระองค์ ทรงปราบสิงสารพัดลงใต้ พระบาทของพระองค์ แล้ว

แต่ เมือ พระองค์ตรัสว่ าทรงปราบสิงสารพัดลงนั1น ก็เป็ นทีทราบชัดว่ายกเว้ นองค์พระเจ้ าผู้ทรง
ปราบสิงสารพัดให้ อยู่ใต้ พระองค์ เปาโลเขียนต่อไปว่า ในการที#พระคริ สต์ทรงปราบสิ# งสารพัด
ลงใต้พระบาทของพระองค์ มีขอ้ ยกเว้นอยูข่ อ้ หนึ#ง เห็นได้ชดั ว่า (เป็ นที#ทราบชัดว่า) “ยกเว้นองค์
พระเจ้าผูท้ รงปราบสิ# งสารพัดให้อยูใ่ ต้พระองค์” แน่นอนที#นี#หมายถึงพระเจ้าพระบิดา
1 คร 15:28

เมื#อถึงตอนนั3น เมือ สิ งสารพัดถูกปราบให้ อยู่ใต้ พระองค์แล้ว เมือ นั1นองค์

พระบุตรก็จะอยู่ใต้ พระเจ้ าผู้ทรงปราบสิ งสารพัดให้ อยู่ใต้ พระองค์ เพือ พระเจ้ าจะทรงเป็ นเอก
เป็ นใหญ่ ในสิงสารพัดทั1งปวง ในวันนั3นเมื#อพระเยซูได้ทรงปราบสิ# งสารพัดซึ#งรวมถึงความตาย
(ผ่านทางการเป็ นขึ3นจากตาย) แล้ว พระองค์เองก็จะทรงยอมอยูใ่ ต้บงั คับพระบิดา เช่นเดียวกับใน
การที#พระองค์ทรงยอมรับการดูหมิ#นและเสด็จมารับสภาพมนุษย์ พระเยซูทรงเป็ นพระบุตรที#เชื#อ
ฟังและยอมอยูใ่ นโอวาทมาตลอด วันนั3นจะมาเมื#อพระองค์ในฐานะผูช้ นะจะทรงยอมอยูใ่ ต้
บังคับพระบิดา “เพือ# พระเจ้าจะทรงเป็ นเอกเป็ นใหญ่ในสิ# งสารพัดทั3งปวง” เมื#อเรามีพระองค์เป็ น
แบบอย่างแล้ว เราก็ควรมีจิตใจแบบเดียวกับพระองค์เช่นกัน
1 คร 15:29

นี#เป็ นข้อที#เข้าใจยากที#สุดข้อหนึ#งในพระคัมภีร์ใหม่ มิฉะนั1น คนเหล่านั1น

ทีร ับบัพติศมาสํ าหรับคนตายเขาทําอะไรกัน ถ้ าคนตายจะไม่ เป็ นขึน1 มา เหตุไฉนจึงมีคนรับบัพ
ติศมาสํ าหรับคนตายเล่า พวกมอรมอนจนถึงทุกวันนี3สอนว่าคนที#ยงั มีชีวติ อยูส่ ามารถรับบัพติศ
มาแทนคนที#พวกเขารักซึ#งเสี ยชีวติ ไปแล้วได้ นี#เป็ นคําสอนเท็จและไม่ใช่ส#ิ งที#เปาโลกําลังสอน
อยูอ่ ย่างแน่นอน
เราจะเข้าใจข้อนี3ได้กต็ อ้ งเข้าใจความหมายของบัพติศมาเสี ยก่อน ในโรม 6:4-5 เปาโล
สอนว่า “เราถูกฝังไว้กบั พระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่ วนในความตายนั3น” ท่านกล่าว

ต่อไปว่า “เพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์ เราก็จะเป็ นขึ3นมา
อย่ างพระองค์ ได้ ทรงเป็ นขึน มาจากความตายด้วย”
บัพติศมาของผูเ้ ชื#อแสดงถึงการเป็ นพวกเดียวกับพระคริ สต์ เมื#อผูเ้ ชื#อถูกจุ่มลงในนํ3า นัน# ก็
เป็ นภาพของการสิ3 นพระชนม์ของพระคริ สต์ เมื#อเขาถูกยกตัวขึ3นจากนํ3า มันก็เป็ นภาพของการ
เป็ นขึ3นจากตาย นอกจากนี3เราควรจําไว้วา่ ในคริ สตจักรยุคต้น บัพติศมาทุกครั3งจะกระทําต่อหน้า
ฝูงชนไม่วา่ จะในแม่น3 าํ ทะเลสาบ บ่อนํ3า หรื อทะเล มันเป็ นการแสดงถึงการเป็ นพวกเดียวกับ
พระคริ สต์ต่อหน้าคนอื#นจริ งๆ การข่มเหงที#จะเกิดขึ3นตามมาทําให้การรับบัพติศมาต่อหน้าฝูงชน
เป็ นการแถลงการณ์ถึงความเชื#อจริ งๆ
ประเด็นของท่านก็คือว่า ถ้าไม่มีการเป็ นขึ3นจากตาย ทําไมเราที#เป็ นผูเ้ ชื#อใหม่ถึงเสี# ยงที#จะ
โดนข่มเหงหรื อถึงขั3นโดนฆ่าตายโดยการรับบัพติศมาต่อหน้าคนอื#นด้วย คําที#แปลว่า สํ าหรับ ใน
ข้อ 29 (ฮู เพ็ร) สามารถแปลได้ดว้ ยว่า ‘แทน’ หรื อ ‘เพื#อเห็นแก่’ เมื#อคริ สเตียนใหม่รับบัพติศมา
พวกเขาก็แสดงตัวว่าทําแบบเดียวกับการสิ3 นพระชนม์ของพระคริ สต์และทําให้ตวั เองตกอยูใ่ น
การเสี# ยงที#จะโดนฆ่าตายจากการข่มเหงที#จะเกิดขึ3นตามมา ความหมายของข้อนี3อาจแปลได้ดว้ ย
ว่า ‘มิฉะนั3น คนเหล่านั3นที#รับบัพติศมาเขาเสี# ยงที#จะโดนฆ่าตายทําไม ถ้าคนตายจะไม่เป็ นขึ3นมา
เหตุไฉนจึงมีคนรับบัพติศมาเพราะเห็นแก่ความตายด้วย’ (เราอาจแปลได้อีกว่า ‘เพราะเหตุใด
คริ สเตียนใหม่กาํ ลังเสี# ยงที#จะโดนฆ่าตายและโดนข่มเหงในการรับบัพติศมาด้วยเมื#อพวกเขามา
แทนที#วสิ ุ ทธิชนเหล่านั3นที#เสี ยชีวติ ไปแล้ว’)
1 คร 15:30

คําถามในข้อนี3ต่อเนื#องมาจากข้อที#แล้ว และเหตุไฉนเราจึงต้ องเผชิญกับ

ภัยอันตรายตลอดเวลาเล่า คําที#แปลว่า ภัยอันตราย (คินดูเนะอูโอ) มีความหมายว่า ‘อันตราย’
เช่นเดียวกับในความหมายด้านบน ถ้าไม่มีการเป็ นขึ3นมาของคนตาย เปาโลก็ถามว่า ทําไมเราถึง
เต็มใจที#จะเผชิญหน้ากับอันตรายของการโดนข่มเหงอยูเ่ รื# อยไปด้วย (ถ้าไม่มีการเป็ นขึ3นจากตาย)
1 คร 15:31

ข้ าพเจ้ าขอยืนยันโดยอ้างความภูมใิ จซึงข้ าพเจ้ ามีอยู่ในท่ านทั1งหลายโดย

พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเราว่ า ข้ าพเจ้ าตายทุกวัน คําที#แปลว่า ยืนยัน (เน) จริ งๆแล้ว

เป็ นคําที#กินความกว้างซึ#งรวมถึงการให้คาํ สัตย์ปฏิญาณ ความหมายก็คือว่า ‘ข้าพเจ้าขอให้คาํ สัตย์
ต่อความยินดีของท่านทั3งหลายซึ#งข้าพเจ้าก็มีในพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา แต่
ข้าพเจ้าตายทุกวัน’ วลีหลังนี3เป็ นการที#เปาโลหมายถึงการเผชิญหน้ากับความตายจากการถูก
ข่มเหงที#เกือบจะเรี ยกได้วา่ เป็ นประจําทุกวัน บางคนในคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์กาํ ลังชื#นชมยินดี
ในพระคริ สต์ไปพร้อมๆกับตั3งคําถามต่อความเป็ นไปได้ของการเป็ นขึ3นจากตาย ประเด็นของ
ท่านก็คือว่า ‘ขณะที#พวกเราชื#นชมยินดีในพระคริ สต์ ข้าพเจ้าก็เผชิญกับความเป็ นไปได้ที#จะโดน
ฆ่าตายเป็ นประจํา ข้าพเจ้าจะทําอย่างนั3นต่อไปทําไมถ้าไม่ใช่เพราะการเป็ นขึ3นจากตาย’
1 คร 15:32

ท่านเสนอความคิดต่อไป ถ้ าตามลักษณะของมนุษย์ ข้ าพเจ้ าต่ อสู้ กบั สัตว์

ป่ าในเมืองเอเฟซัสนั1น จะเป็ นประโยชน์ อะไรแก่ข้าพเจ้ า ถ้ าคนตายไม่ได้ เป็ นขึน1 มาอีก `ให้ เรากิน
และดืมเถิด เพราะว่ าพรุ่งนีเ1 ราจะตาย' ไม่มีบนั ทึกเกี#ยวกับการที#เปาโลสู ้กบั สัตว์ป่าที#เมือง
เอเฟซัสหรื อที#อื#นเลย ท่านอาจกําลังเสนอความเป็ นไปได้ดงั กล่าวเพื#อทําให้สอดคล้องกับบริ บท
สภาพการณ์ต่างๆที#เมืองเอเฟซัสตามที#ถูกสําแดงให้เห็นในการจลาจลตามที#มีบนั ทึกไว้ในกิจการ
19:29 น่าจะเอื3ออํานวยให้เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวได้อย่างแน่นอน เปาโลน่าจะกําลังหมายถึงการที#
ท่านจะตกเป็ นเหยือ# ของพวกสิ งโตในสนามกีฬาบางแห่ง ประเด็นของเปาโลก็คือว่า ความเชื#อ
แบบคริ สเตียนจะมีประโยชน์อะไรแก่ขา้ พเจ้า “ถ้าคนตายไม่ได้เป็ นขึ3นมาอีก” ทางเลือกก็คือ “ให้
เรากินและดื#มเถิด เพราะว่าพรุ่ งนี3เราจะตาย” ถ้าไม่มีการเป็ นขึ3นจากตาย เราก็น่าจะใช้ชีวติ ให้
สนุกสุ ดเหวีย# งไปเลย เพราะไม่มีความหวังแล้ว อันที#จริ งแล้วเปาโลอาจกําลังยกคําพูดของคน
เหล่านั3นที#สนับสนุนแนวคิดเรื# องไม่มีการเป็ นขึ3นจากตายอยู่กไ็ ด้
1 คร 15:33

เพื#อตําหนิแนวคิดที#ชว#ั ร้ายดังกล่าว เปาโลจึงเสนอความจริ งในรู ปของ

สุ ภาษิต อย่าหลงเลย การคบกับคนชัวย่ อมทําให้ นิสัยทีด ีเสียไป ความหมายก็คือ ‘อย่าถูกหลอก
เลย การคบคนชัว# ย่อมทําลายอุปนิสัยที#ดี’ นี#เป็ นความจริ งไม่วา่ จะในสถานการณ์ใด อย่างไร
ก็ตามบริ บทในที#น3 ีคือการมีสามัคคีธรรมกับคนเหล่านั3นที#ยดึ ถือมุมมองที#ชว#ั ร้ายตามที#มีเสนอใน
ข้อก่อนหน้า อิทธิพลของคนเหล่านั3นที#ยดึ ถือแนวคิดเรื# องไม่มีการเป็ นขึ3นจากตายจะส่ งผลเสี ย
ต่อเราได้ ดู สดุดี 1:1

1 คร 15:34

ท่านจึงดุคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์ จงตืนขึน1 สู่ ความชอบธรรมและอย่าทํา

ผิดอีกเลย เพราะว่ าบางคนไม่ มคี วามรู้ เรืองพระเจ้ าเสี ยเลย ทีข ้าพเจ้ าว่านีก1 ใ็ ห้ ท่านมีความละอาย
คําพูดนี3สื#อถึงการหลับใหลในความมืดฝ่ ายวิญญาณ ท่านใช้ภาพเปรี ยบที#คล้ายกันในเอเฟซัส
5:14 ดังนั3นจงตื#นขึ3น ทําสิ# งที#ถูกต้องและอย่าทําบาปเลย บางคนยังไม่ได้รับความรอด ความผิด
พลาดของพวกท่านในเรื# องหลักคําสอนเช่นนั3นมีแต่จะทําให้พวกเขาสับสน นอกจากนี3 ความผิด
พลาดฝ่ ายวิญญาณดังกล่าวก็จะทําให้ความร้อนรนในการนําคนอื#นมาถึงพระคริ สต์เย็นชืดได้
เปาโลกล่าวเช่นนี3เพื#อทําให้พวกเขาละอาย เป็ นความจริ งที#ความผิดพลาดในด้านหลักคําสอนมัก
จะทําลายความร้อนรนในการประกาศข่าวประเสริ ฐ พวกเขาจึงควรละอาย
หลังจากได้เผชิญหน้ากับคนเหล่านั3นที#สงสัยเรื# องการเป็ นขึ3นจากตายไปแล้ว เปาโลจึง
เปลี#ยนมาอธิบายเรื# องนี3โดยละเอียด
1 คร 15:35

คนในสมัยนี3กเ็ หมือนกับคนในสมัยนั3นที#สงสัยเกี#ยวกับการเป็ นขึ3นจาก

ตาย แต่ บางคนจะถามว่ า "คนตายจะเป็ นขึน1 มาอย่างไรได้ เมือ เขาเป็ นขึน1 มาจะมีรูปกายเป็ น
อย่ างไร" มันเกิดขึ3นอย่างไรและร่ างกายแบบไหนจะเป็ นขึ3นมา
1 คร 15:36-38

ท่านตอบคําถามนี3ดว้ ยภาพเปรี ยบเรื# องเมล็ด ท่ านคนเขลา เมล็ดที

ท่ านหว่ านลงนั1น ถ้ าไม่ ตายเสี ยก่อนแล้วจะงอกขึน1 ใหม่ ไม่ได้ 37 เมล็ดข้ าวทีท ่านหว่านนั1น จะ
เป็ นข้าวสาลีหรือพืชอืน ๆก็ดี ท่ านมิได้ หว่ านสิงทีเ ป็ นรูปร่ างของต้ นทีจ ะงอกขึน1 มา แต่ ได้ หว่ าน
เมล็ดเท่ านั1น 38 แต่ พระเจ้ าทรงประทานรูปร่ างต้ นของเมล็ดนั1นตามทีพ ระองค์ทรงเห็นชอบ
และทรงประทานรู ปร่ างแก่ เมล็ดพืชทุกพรรณตามชนิดของมัน
ดูเผินๆเหมือนเปาโลออกความเห็นอย่างรุ นแรง อย่างไรก็ตามความหมายก็คือ ‘นัน# เป็ น
เรื# องโง่เขลา เมล็ดที#ท่านปลูกไม่งอกขึ3นนอกจากมันตายเสี ยก่อน’ หากเราถอดความต่อไปก็จะ
ได้ความหมายว่า ‘และสิ# งที#ท่านปลูก ท่านไม่ได้ปลูกต้นของมัน แต่ปลูกเมล็ดเปล่าๆเพือ# ที#มนั จะ
ออกผลเป็ นข้าวสาลีหรื อธัญพืชอื#นๆ แต่พระเจ้าทรงประทานรู ปร่ างต้นให้แก่เมล็ดนั3นตามชอบ
พระทัยของพระองค์ เมล็ดทุกชนิดก็ได้รับรู ปร่ างต้นตามแบบของมันเอง’ นัน# เป็ นแค่การถอด

ความแต่มนั ก็สะท้อนความหมายได้อย่างถูกต้อง ก่อนที#จะมีชีวติ ใหม่ของพืช เมล็ดจะต้องตาย
เสี ยก่อนและถูกฝังไว้ ส่ วนที#เป็ นลําต้นไม่ได้ถกู ฝังอยูใ่ ต้ดิน แต่เมล็ดต่างหากที#ถกู ฝังไว้ และ
แต่ละเมล็ดก็ออกผลเป็ นพืชตามชนิดของมันเอง
1 คร 15:39-41

เปาโลกําลังปูพ3นื สําหรับอีกหลายความเห็นที#จะตามมา เพื#อ

เป็ นการเตรี ยมการสําหรับเรื# องดังกล่าว ท่านจึงเอ่ยถึงความหลากหลายที#เหมือนๆกันของ
ธรรมชาติ ประเด็นของท่านก็คือว่า เช่นเดียวกับที#ธรรมชาติมีหลากหลายรู ปแบบ ชีวิตจึงมีหลาย
รู ปแบบด้วย: กายเนื3อหนัง, กายวิญญาณ และโดยเฉพาะอย่างยิง# กายวิญญาณที#ได้รับสง่าราศีและ
เป็ นขึ3นจากตาย
เพราะว่าเนือ1 นั1นไม่เหมือนกันหมดทุกอย่าง เนือ1 มนุษย์ กอ็ ย่ างหนึง เนือ1 สั ตว์ สีเท้าก็อย่าง
หนึง เนือ1 ปลาก็อย่ างหนึง เนือ1 นกก็อย่ างหนึง 40 ร่ างกายสํ าหรับสวรรค์ กม็ ี และร่ างกายสํ าหรับ
โลกก็มี แต่ ว่าสง่ าราศีของร่ างกายสํ าหรับสวรรค์ กอ็ ย่ างหนึง และสง่ าราศีของร่ างกายสํ าหรับโลก
ก็อย่างหนึง 41 สง่ าราศีของดวงอาทิตย์ กอ็ ย่างหนึง สง่ าราศีของดวงจันทร์ กอ็ ย่ างหนึง สง่ าราศี
ของดวงดาวก็อย่ างหนึง แท้ทจี ริงสง่ าราศีของดาวดวงหนึงก็ต่างกันกับสง่ าราศีของดาวดวงอืน ๆ
ประเด็นของท่านก็คือว่า สิ# งมีชีวติ มีหลายชนิดที#แตกต่างกัน มนุษย์เป็ นชนิดหนึ#ง สัตว์ก็
เป็ นอีกชนิด สิ# งที#อยูบ่ นฟ้ าสวรรค์กม็ ีหลายชนิดเช่นกัน คําที#แปลว่า สํ าหรับสวรรค์ (เอะพออูรา
นิออส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘แบบสวรรค์’ ความสว่างของสิ# งที#อยูบ่ นฟ้ าสวรรค์กแ็ ตกต่างจาก
ความสว่างของสิ# งที#อยูบ่ นโลก (คือ พิภพโลกเอง) นอกจากนี3ดวงต่างๆที#อยูบ่ นฟ้ า (ดวงอาทิตย์,
ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆ) ก็มีความสว่างไสวที#แตกต่างกันไปบนท้องฟ้ า ประเด็นของเปาโล
ก็คือ ในสรรพสิ# งมีมากกว่าหนึ#งรู ปแบบ
1 คร 15:42

คราวนี3ท่านเสนออุปมาเปรี ยบเทียบของท่าน การซึงจะเป็ นขึน1 มาจาก

ความตายนั1นก็เหมือนกัน ธรรมชาติมีหลากหลายรู ปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นพืช สัตว์หรื อแม้แต่ดวง
ต่างๆที#อยูบ่ นฟ้ าฉันใด ร่ างกายมนุษย์กม็ ีมากกว่าหนึ#งรู ปแบบฉันนั3น มีกายเนื3อหนังและมีกาย
วิญญาณด้วย ดู 15:44 สิ งทีห ว่ านลงนั1นเป็ นของทีจ ะเปื อยเน่ า สิ งทีเ ป็ นขึน1 มาใหม่ น1ันก็จะไม่ รู้ จกั

เปื อยเน่ า กายเนื3อหนังของเราถูกหว่านลงในความเปื# อยเน่าแห่งความตาย เหมือนกับเมล็ดที#ถูก
ปลูก แต่เช่นเดียวกับเมล็ดทัว# ๆไป กายเนื3อหนังของคนของพระเจ้าจะถูกชุบให้เป็ นขึ3นมาในรู ป
กายที#ไม่รู้จกั เปื# อยเน่า
1 คร 15:43-44

เปาโลจึงเสนอภาพที#ตรงกันข้ามกันซึ#งก็เชื#อมโยงกันในแบบที#

แตกต่างระหว่างกายเนื3อหนังที#ตายกับกายที#ได้รับสง่าราศีซ# ึงเป็ นขึ3นจากตาย สิ งทีห ว่านลงนั1นไร้
เกียรติ สิ งทีเ ป็ นขึน1 มาใหม่ กจ็ ะมีสง่ าราศี สิงทีห ว่ านลงนั1นอ่อนกําลัง สิงทีเป็ นขึน1 มาใหม่ กจ็ ะมี
อํานาจ 44 สิงทีห ว่ านลงนั1นก็เป็ นกายธรรมดา สิงทีเ ป็ นขึน1 มาก็จะเป็ นกายวิญญาณ กายธรรมดา
มี และกายวิญญาณก็มี
เมื#อคริ สเตียนที#บงั เกิดใหม่แล้วเสี ยชีวติ ร่ างกายของเขาก็ถูกฝังลงเหมือนเมล็ดในดิน
กระนั3นร่ างกายของเขาก็ถกู ชุบให้เป็ นขึ3นในรู ปแบบที#ได้รับสง่าราศีเหมือนพระกายที#ทรงสง่า
ราศีของพระเยซู
ในความตายพละกําลังของร่ างกายทั3งหมดก็ถูกทําให้ถดถอยลงผ่านทางวัยที#เยอะขึ3น โรค
ภัยไข้เจ็บ หรื อความเจ็บปวดทางจิตใจ ร่ างกายที#ตายลงจึงถูกปลูกในความอ่อนแอ กระบวนการ
ทําให้เปื# อยเน่าก็จะตามมา อย่างไรก็ตาม สําหรับวิสุทธิชนร่ างกายของเขาจะถูกชุบให้เป็ นขึ3น
โดยฤทธิ?เดชของพระเจ้าและได้รับฤทธิ?เดชนั3น
เมื#อคนหนึ#งที#เป็ นของพระเจ้าเสี ยชีวติ ร่ างกายของเขาก็จะถูกฝังในหลุมศพเหมือนศพ
ทัว# ไป มันถูกชุบให้เป็ นขึ3นในรู ปกายวิญญาณ เราไม่มีตวั อย่างของรู ปกายเช่นนี3ให้ศึกษาในตอน
นี3 สิ# งเหล่านี3ลว้ นอยูใ่ นสวรรค์ แต่กายวิญญาณก็มีอยูจ่ ริ ง เช่นเดียวกับที#กายเนื3อหนังของเราเป็ น
สิ# งที#ปรากฏชัดเจนที#สุดในตอนนี3 กายวิญญาณของเราก็จะปรากฏชัดเมื#อถึงตอนนั3นเช่นกัน
เกรงว่าจะมีคนสับสน เปาโลจึงกล่าวชัดเจนว่า “กายธรรมดามี และกายวิญญาณก็มี” คําที#
แปลว่า ธรรมดา (ซูคิคอส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ที#มีลมหายใจ’ มันหมายถึงกายเนื3อหนังของ
เรานัน# เอง ดังนั3นเปาโลจึงกล่าวว่า มีกายที#เป็ นเนื3อหนัง ในแบบเดียวกันมีกายวิญญาณด้วย เราไม่
เข้าใจมันอย่างถ่องแท้ แต่เปาโลก็กล่าวชัดเจนว่ามันมีอยูจ่ ริ ง เมื#อเราเข้าใจเช่นนี3 เรื# องการเป็ นขึ3น

จากตายก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลย นอกจากนี3อุปมาเปรี ยบเทียบที#ถูกนําเสนอก็บอกชัดเจนว่ากาย
วิญญาณเกิดขึ3นมาจากกายเนื3อหนัง เหมือนกับชีวติ ใหม่ที#เกิดขึ3นมาจากเมล็ด
1 คร 15:45

เปาโลจึงยกคําพูดจากปฐมกาล 2:7 เหมือนมีเขียนไว้ แล้วว่ า `ทรงสร้ าง

มนุษย์ คนเดิมคืออาดัมเป็ นจิตวิญญาณมีชีวิตอยู่' อย่างไรก็ตาม ท่านเสริ มด้วยความจริ งที#โดด
เด่นมากยิง# กว่าเดิม แต่ อาดัมผู้ซึงมาภายหลังนั1นเป็ นวิญญาณผู้ประสาทชีวติ แน่นอนที#อาดัมผูซ้ # ึง
มาภายหลังคือพระเยซูคริ สต์ ขณะที#อาดัมคนแรกได้กลายเป็ นจิตวิญญาณที#มีชีวติ อยู่ พระเยซู
คริ สต์ได้กลายเป็ นวิญญาณผูป้ ระสาทชีวติ คําที#แปลว่า จิตวิญญาณ (ซูคี) มีความหมายตรงตัวว่า
ลมหายใจ และหมายรวมถึงชีวติ และจิตวิญญาณนัน# เอง คําที#แปลว่า ประสาทชีวติ (โซออพออิ
เอะโอ) มีความหมายว่า ‘ทําให้มีชีวติ ’ หรื อ ‘ให้ชีวติ ’ เป็ นความจริ งที#ชีวติ มีอยูใ่ นพระคริ สต์และ
ชีวติ นั3นก็เป็ นความสว่างของมนุษย์ โดยทางพระวิญญาณของพระองค์ พระคริ สต์ได้ทรงสร้าง
วิญญาณใหม่ซ# ึงให้ชีวติ นิรันดร์ข3 ึนภายในตัวเราตอนที#เราได้รับความรอด
1 คร 15:46-47

เปาโลจึงกลับมาพูดถึงลําดับก่อนหลังของกายธรรมดาและกาย

วิญญาณ แต่ ร่างกายซึงเกิดก่อนนั1นหาใช่ เป็ นกายวิญญาณไม่ แต่ เป็ นกายธรรมดา แล้วภายหลังจึง
เป็ นกายวิญญาณ 47 มนุษย์เดิมนั1นกําเนิดจากดินและเป็ นมนุษย์ ดิน มนุษย์ ทสี องเป็ นองค์พระผู้
เป็ นเจ้ าเสด็จมาจากสวรรค์ ประเด็นของท่านก็คือ กายธรรมดา (เนื3อหนัง) จะถูกตามมาด้วยกาย
วิญญาณ มนุษย์เดิม (คือ มนุษย์ธรรมดา/เนื3อหนัง) ถูกทําขึ3นจากดิน มนุษย์ที#สอง (คือ มนุษย์ฝ่าย
วิญญาณที#เป็ นขึ3นจากตาย) มาจากสวรรค์
1 คร 15:48-49

ดังนั3น มนุษย์ ดนิ ผู้น1ันเป็ นอย่ างไร มนุษย์ดินทุกคนก็เป็ นอย่ างนั1น

มนุษย์ สวรรค์ผู้น1ันเป็ นอย่างไร มนุษย์ สวรรค์ ทุกคนก็เป็ นอย่างนั1น 49 และเมือ เราเกิดมามี
ลักษณะสมกับมนุษย์ดินแล้ว เราก็จะมีลกั ษณะสมกับมนุษย์ สวรรค์ ด้วย ความหมายก็คือ เมื#อ
คนๆหนึ#งถูกทําขึ3นจากดิน เขาก็เป็ นมนุษย์ดิน กายเนื3อหนังเป็ นสิ# งที#ปรากฏชัดในสายตาคนที#คิด
แบบมนุษย์ อย่างไรก็ตามเมื#อคนๆหนึ#งถูกสร้างจากสวรรค์ เขาก็จะเข้าใจเรื# องเกี#ยวกับสวรรค์
หรื อเรื# องฝ่ ายวิญญาณ ดังนั3น เมื#อเราสวมลักษณะของมนุษย์ดินอย่างไร เราก็จะสวมลักษณะของ

มนุษย์สวรรค์ดว้ ย คําที#แปลสองครั3งว่า สวม (ฟอเระโอ) มีความหมายเหมือนกับการสวมใส่
เสื3 อผ้า ประเด็นก็คือ สิ# งที#ทาํ จากดินเป็ นเนื3อหนังอย่างไร สิ# งที#เป็ นของสวรรค์กเ็ ป็ นแบบสวรรค์
และเป็ นวิญญาณเช่นกัน ประเด็นที#สาํ คัญกว่าก็คือว่า จะมีบางสิ# งที#เป็ นของใหม่ในการเป็ นขึ3น
จากตาย มันจะเป็ นกายวิญญาณที#ได้รับสง่าราศีจากสวรรค์
1 คร 15:50

บางทีท่านอาจตอบคนเหล่านั3นที#วจิ ารณ์เรื# องการเป็ นขึ3นจากตายซึ#งพวก

เขาได้โต้แย้งว่าเนื3อหนังและเลือดไม่สามารถรับอาณาจักรของพระเจ้าเป็ นมรดกได้ ท่านก็เห็น
ด้วยกับคนเหล่านั3น แต่ พนี ้ องทั1งหลาย ข้าพเจ้ าหมายความว่า เนื1อและเลือดจะรับอาณาจักรของ
พระเจ้ าเป็ นมรดกไม่ ได้ และสิ งซึงเปื อยเน่ าจะรับสิ งซึงไม่ รู้ จักเปื อยเน่ าเป็ นมรดกก็ไม่ ได้ นี#
เท่ากับเปาโลกล่าวว่า ‘พวกท่านพูดถูกแล้ว กายเนื3อหนังไม่สามารถไปสวรรค์ได้ และสิ# งที#เปื# อย
เน่าก็จะไม่ได้รับสิ# งที#ไม่เปื# อยเน่าเป็ นมรดก’
1 คร 15:51

อย่างไรก็ตาม ท่านกล่าวด้วยถ้อยคํามากมายว่า ยังมีอะไรมากกว่านี3อีกดู

ก่ อน ข้ าพเจ้ ามีความลึกลับทีจ ะบอกแก่ ท่าน คือว่ าเราจะไม่ ล่วงหลับหมดทุกคน แต่ เราจะถูก
เปลีย นแปลงใหม่ หมด ท่านเปรี ยบการเป็ นขึ3นจากตายว่าเป็ นเหมือนกับความลึกลับ คือ สิ# งที#เรา
ยังไม่เข้าใจทั3งหมด ข้อเท็จจริ งของเรื# องนี3กค็ ือว่า “เราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคน” อีกครั3งที#ท่าน
ใช้คาํ ที#แปลว่า ล่วงหลับ (คออิมาโอ) เพือ# ใช้เรี ยกแทนการเสี ยชีวติ ไม่ใช่ผเู ้ ชื#อทุกคนจะเสี ยชีวติ
(บางคนจะถูกรับขึ3นเมื#อพระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมา) “แต่เราจะถูกเปลี#ยนแปลงใหม่หมด” ผูเ้ ชื#อ
ทุกคนจะถูกเปลีย นแปลงใหม่หมด คําที#แปลเช่นนั3น (อัลลาซโซ) มีความหมายว่า ‘ถูกเปลี#ยน
สภาพ’ เมื#อเรารวมความหมายตรงนี3กบั 1 เธสะโลนิกา 4:17 ก็เห็นได้ชดั ว่าคนที#เคราะห์ดีพอที#จะ
มีชีวติ อยูต่ อนที#มีการรับขึ3น เขาก็จะถูกเปลี#ยนสภาพขณะที#เขาถูกรับขึ3นไปอย่างแน่นอน ดังนั3น
การรับขึ3นจึงเกี#ยวข้องโดยตรงกับการเป็ นขึ3นจากตายครั3งแรกและเกือบจะเป็ นสิ# งเดียวกับการ
เปลี#ยนสภาพร่ างกายของเรา
1 คร 15:52

ในชัวขณะเดียว ในพริบตาเดียว เมือ เป่ าแตรครั1งสุ ดท้ าย เพราะว่ าจะมี

เสี ยงแตร และคนทีต ายแล้วจะเป็ นขึน1 มาปราศจากเปื อยเน่ า แล้วเราทั1งหลายจะถูกเปลีย นแปลง

ใหม่ นอกจากนี3การเปลี#ยนสภาพดังกล่าวจะเกิดขึ3น “ในชัว# ขณะเดียวในพริ บตาเดียว” นี#สื#อให้
เห็นถึงความรวดเร็ วของเหตุการณ์ดงั กล่าว คําที#น่าสนใจคือ ชัวขณะเดียว (อะตอมอส) นี#เป็ น
ที#มาของคําภาษาอังกฤษ atom มันหมายถึงสิ# งที#แบ่งออกเป็ นส่ วนๆไม่ได้ ซึ#งในกรณี น3 ีคือเวลา
ความหมายก็คือ ในช่วงเวลาแป๊ บเดียวจริ งๆเราจะถูกเปลี#ยนแปลง “ในพริ บตาเดียว” หมายถึง
การกระพริ บตา การกระทําดังกล่าวใช้เวลาเท่าใด การเปลี#ยนสภาพจากกายเนื3อหนังของเราเป็ น
กายวิญญาณที#เป็ นขึ3นใหม่กใ็ ช้เวลาพอๆกัน
เหตุการณ์ดงั กล่าวจะเกิดขึ3น “เมื#อเป่ าแตรครั3งสุ ดท้าย” บางคนพยายามโยงสิ# งนี3เข้ากับ
การพิพากษาของแตรคันที#เจ็ดของวิวรณ์ 11:15 ซึ#งถูกคิดอย่างผิดๆว่าเกิดขึ3นในช่วงกลางของยุค
แห่งความทุกขเวทนาใหญ่ยงิ# ดังนั3น จึงเกิดทรรศนะเรื# องการรับขึ3นตอนกลางยุคแห่งความ
ทุกขเวทนาขึ3นมา อย่างไรก็ตาม ไม่มีความเชื#อมโยงในด้านบริ บทระหว่างทั3งสองเหตุการณ์แต่
อย่างใด แตรเป็ นเครื# องมือที#ใช้ส่งสัญญาณกันเป็ นปกติในสมัยนั3น มันจึงถูกใช้เป็ นอุปมาเปรี ยบ
เทียบอยูบ่ ่อยๆ จริ งๆแล้วเปาโลกําลังหมายถึงการสิ3 นสุ ดของยุค พวกทูตสวรรค์ (ที#อาจใช้แตร)
มาประกาศเรื# องการประสูติของพระคริ สต์ในลูกา 2 อย่างไร การสิ3 นสุ ดของยุคคริ สตจักรก็จะมี
สัญญาณบอกโดยการเป่ าแตรครั3งสุ ดท้ายเช่นกัน
เมื#อวันอันเปี# ยมสุ ขนั3นมาถึง “จะมีเสี ยงแตร” ตอนที#ท่านเขียนไปถึงคริ สตจักรที#เมืองเธ
สะโลนิกาเมื#อหลายปี ก่อนหน้านั3น เปาโลได้กล่าวว่าการเป็ นขึ3นจากตายครั3งแรกซึ#งเกิดขึ3นก่อน
การรับขึ3นเพียงนิดเดียว บางส่ วนจะถูกประกาศด้วย “แตรของพระเจ้า” (1 เธสะโลนิกา 4:16)
ขณะนั3น “คนที#ตายแล้วจะเป็ นขึ3นมาปราศจากเปื# อยเน่า แล้วเราทั3งหลายจะถูกเปลี#ยนแปลงใหม่”
ในเวลาอันเปี# ยมสุ ขนั3น คนทั3งหลายที#ตายแล้วในพระคริ สต์จะเป็ นขึ3นมาก่อน ในชัว# ขณะเดียวใน
พริ บตาเดียวจะถูกเปลี#ยนสภาพเป็ นกายวิญญาณที#ได้รับสง่าราศีและไม่รู้จกั เปื# อยเน่า วลีสุดท้า
ย “เราทั3งหลายจะถูกเปลี#ยนแปลงใหม่” มีความหมายตรงตัวว่า ‘เราทั3งหลายจะถูกแปลงสภาพ’
1 คร 15:53

ในวันนั3น เพราะว่ าสิงซึงเปื อยเน่ านีต1 ้ องสวมซึงไม่ เปื อยเน่ า และซึงจะ

ตายนีต1 ้ องสวมซึงจะไม่ รู้ ตาย กายเนื3อหนังของเราที#เปื# อยเน่าได้จะ “สวม” (เหมือนเสื3 อผ้าที#

สะอาด) กายวิญญาณที#ได้รับสง่าราศีและไม่รู้จกั เปื# อยเน่าที#เหมือนกับพระกายที#ทรงสง่าราศีของ
พระเยซู นอกจากนี3กายที#เป็ นมตะของเรา ที#มีโอกาสตายได้น3 ี (ซึ#งเป็ นความหมายที#แฝงอยูใ่ นคํา
ที#แปลว่า ซึงจะตาย (ธเนทอส) จะสวมกายที#เป็ นอมตะ คําที#แปลว่า ซึงจะไม่ รู้ ตาย (อาธานาสิ
อา) เป็ นที#มาของคําว่า Athanasia มันหมายถึง ที#ไม่ตาย, ที#เป็ นอมตะ หรื อที#คงอยูต่ ลอดไป
1 คร 15:54

เปาโลเริ# มที#จะกล่าวสรุ ปเหตุผลโต้แย้งของท่าน เมือ สิ งซึงเปื อยเน่ านีจ1 ะ

สวมซึงไม่ เปื อยเน่ า และซึงจะตายนีจ1 ะสวมซึงไม่ รู้ จักตาย ท่านกล่าวยํ3าประเด็นเดิมเพื#อเน้น
ความสําคัญ และบอกว่าพระคัมภีร์จะสําเร็จ เมือ นั1นตามซึงเขียนไว้ แล้ วจะสํ าเร็จว่า `ความตายก็
ถูกกลืนไปด้ วยการมีชัย' ข้อความนี3ยกมาจาก อิสยาห์ 25:8 เป็ นความจริ งที#ในการเป็ นขึ3นจากตาย
ความตายจะพ่ายแพ้ มันคือความพ่ายแพ้ที#ทุกอย่างที#เกี#ยวข้องกับความตายก็ถูกเปรี ยบว่าเป็ น
เหมือนถูกกลืนลงไปทั3งหมด นี#เป็ นชัยชนะจริ งๆ!
1 คร 15:55

ท่านจึงยกคําพูดแบบคร่ าวๆมาจากโฮเชยา 13:14 โอ ความตาย เหล็กใน

ของเจ้ าอยู่ทไี หน โอ หลุมฝังศพ ชัยชนะของเจ้ าอยู่ทไี หน สัตว์มีพิษบางชนิดนําความตายมาโดย
เหล็กในของมันและเปาโลก็นาํ มาใช้เป็ นอุปมาเปรี ยบเทียบ เพราะการเป็ นขึ3นจากตาย ท่านจึง
ถามความตายว่า “เหล็กในของเจ้าอยูท่ ี#ไหน” ในแบบเดียวกันท่านถามหลุมฝังศพด้วยว่า
“ชัยชนะของเจ้าอยูท่ ี#ไหน” การเป็ นขึ3นจากตายได้พชิ ิตมันแล้ว (คําที#น่าสนใจคือคําที#แปลว่า
หลุมศพ (ฮาเดส) ซึ#งมักถูกแปลว่า ‘นรก’ อันหลังนี3คือจุดจบหลังการเสี ยชีวติ ของคนไม่เชื#อ
1 คร 15:56

ขณะที#เปาโลกําลังจะรวบยอดการบรรยายที#ยดื ยาวแต่กม็ ีฤทธิ?ในการโน้ม

น้าวนี3เพือ# กล่าวปกป้ องเรื# องการเป็ นขึ3นจากตาย ท่านก็หมายเหตุวา่ เหล็กในของความตายนั1นคือ
บาป และฤทธิ0ของบาปคือพระราชบัญญัติ พิษของความตายมาจากเจ้าอสรพิษบาป อํานาจของ
บาปในการโอบรัดตัวเราคือเมื#อมีการฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติ ทั3งสองอย่างนี3มีฤทธิ?มากจริ งๆ
1 คร 15:57

ท่านกล่าวปิ ดท้ายว่า แต่ จงขอบพระคุณแด่ พระเจ้ า ผู้ทรงประทานชัยชนะ

แก่ เราทั1งหลายโดยพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา วิญญาณของท่านลุกขึ3นขอบพระคุณ
พระเจ้าสําหรับชัยชนะที#เรามีเหนือความบาปและความตาย ซึ#งเป็ นมาโดยพระคุณของพระเยซู

คริ สต์เจ้าของเรา ชัยชนะนั3นคือการเป็ นขึ3นจากตายซึ#งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงเปิ ดทางไป
ก่อนแล้วและเป็ นสิ# งที#รอคอยทุกคนที#วางใจในพระองค์ให้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด สําหรับผูเ้ ชื#อ
ส่ วนใหญ่ความตายจะถูกทําให้หมดฤทธิ?ไป สําหรับบางคนความตายจะถูกผ่านไปเลยโดยการ
รับขึ3น
1 คร 15:58

ข้อสรุ ปที#สาํ คัญที#สุดก็คือ เหตุฉะนั1นพีน ้ องทีร ักของข้ าพเจ้ า ท่ านจงตั1ง

มัน อยู่ อย่าหวัน ไหว จงปฏิบตั ิงานขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าให้ บริบูรณ์ ทุกเวลา ถึงแม้วา่ ท่านใช้คาํ
พูดตรงๆและบางครั3งก็แข็งกร้าวต่อคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์กต็ าม แต่ความรักของท่านก็ส่อง
ผ่านออกมา พวกเขาเป็ น “พี#นอ้ งที#รัก” ของท่าน อัครสาวกผูน้ 3 ีจึงกําชับให้พวกเขา (1) ตั1งมัน คําที#
แปลเช่นนั3น (เฮ็ดราอิ ออส) มีความหมายเพิ#มเติมว่า ‘หนักแน่น’ จากนั3นจง (2) อย่ าหวัน ไหว ซึ#ง
สื# อความหมายถูกต้องแล้ว ความหมายก็คือจงยืนหยัดอย่างมัน# คง แต่นน#ั ไม่ใช่ท3 งั หมด เปาโลยัง
กําชับเราให้ “ปฏิบตั ิงานขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าให้บริ บูรณ์ทุกเวลา” ด้วย หน้าที#ของเราไม่ใช่แค่
การทํางานของพระเจ้าเท่านั3น แต่ตอ้ งให้บริ บรู ณ์ในการนั3นด้วย เราได้รับคําบัญชาให้ทาํ เกิน
ระดับปกติ
นี#คือเหตุผล ด้ วยว่าท่านทั1งหลายรู้ ว่า โดยองค์พระผู้เป็ นเจ้ าการของท่ านจะไร้ ประโยชน์ ก็
หามิได้ เหตุผลตามบริ บทก็คือการเป็ นขึ3นจากตาย เพราะว่าการเป็ นขึ3นจากตายเป็ นของจริ งและ
จะเกิดขึ3นในไม่ชา้ ดังนั3น (1) เราควรขอบพระคุณพระเจ้า (ข้อ 57) (2) เราควรยืนมัน# (3) และเรา
ควรบริ บูรณ์ในงานขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า จงปล่อยให้โลกและพญามารทํางานของมันเต็มที#
ความตายเป็ นเพียงแค่ใบผ่านทางไปยังสวรรค์และการเป็ นขึ3นจากตาย
ที#น่าสนใจคือคําที#แปลว่า การ (คอพอส) มันสื# อถึงการทํางานอันเหน็ดเหนื#อยที#มาพร้อม
กับความยุง่ ยากและปัญหาต่างๆ การรับใช้พระเยซูคริ สต์บ่อยครั3งไม่ใช่เรื# องง่าย จะมีการต่อต้าน
ความผิดหวังและอุปสรรคต่างๆ มันคือการทํางานที#คอยดูดพลังจากร่ างกายเรา อารมณ์ของเรา
และบางครั3งก็วญ
ิ ญาณของเรา แต่จงสรรเสริ ญพระเจ้า การทํางานของเราจะไม่สูญเปล่าในองค์

พระผูเ้ ป็ นเจ้า มีบาํ เหน็จให้แก่คนชอบธรรม มีบาํ เหน็จสําหรับการปรนนิบตั ิพระคริ สต์ และสัก
วันหนึ#งในสง่าราศีเราจะชื#นชมยินดี เราไม่เสี ยแรงเปล่าจริ งๆ
*****
ภาพรวมของ 1 โครินธ์ 16: บทปิ ดท้ ายของจดหมายฝากฉบับนีส ่ วนใหญ่ เป็ นความเห็น
ส่ วนตัวของเปาโลที มีถึงคริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์ เกียวกับแผนการในอนาคตของท่ าน คําสัง
สุดท้ ายของท่ านหลายเรื องทีมีถึงพวกเขามีกระจายไปทัวบทนี 
1 คร 16:1

คริ สตจักรต่างๆในแคว้นยูเดีย (เยรู ซาเล็มและโดยรอบ) กําลังเผชิญกับ

ช่วงเวลาที#ยากลําบาก เปาโลกําลังอยูใ่ นขั3นตอนของการหนุนใจคริ สตจักรต่างๆให้ส่งเงินไปช่วย
เหลือพวกเขา ท่านจึงเขียนถึงคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์วา่ แล้วเรืองการถวายทรัพย์ เพือ ช่ วยวิสุทธิ
ชนนั1น ข้ าพเจ้ าได้ สังคริสตจักรทีแคว้ นกาลาเทียไว้ อย่างไร ก็ขอให้ ท่านจงกระทําเหมือนกันด้ วย
คําสัง# ของเปาโลถึงคริ สตจักรที#แคว้นกาลาเทียอาจหมายถึงจดหมายฝากถึงชาวแคว้นกาลาเทีย
อย่างไรก็ตามเปาโลไม่ได้พดู ถึงเรื# องนี3เลยในจดหมายฝากฉบับนั3น ท่านน่าจะหมายถึงการติดต่อ
สื# อสารกับพวกเขาด้วยวิธีอื#นซึ#งไม่เป็ นที#ทราบ ท่านจึงหันมาขอร้องคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์ ไม่
ต้องสงสัยเลยว่าท่านได้เขียนถึงพวกเขาเกี#ยวกับเรื# องนี3มาก่อนแล้ว บางทีอาจในจดหมายฝาก
ฉบับนั3นที#ท่านเอ่ยถึงใน 5:9 ในที#น3 ีท่านเตือนสติให้พวกเขาทําตามที#ได้ตกลงใจไว้ ท่านสั#งคริ สต
จักรในแคว้นกาลาเทียอย่างไร ท่านก็ส#ังให้คริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์ทาํ แบบเดียวกัน
1 คร 16:2

ท่านจึงบอกถึงวิธีที#พวกเขาควรกระทํา ทุกวันต้ นสัปดาห์ ให้ พวกท่ านทุก

คนเก็บผลประโยชน์ ทไี ด้ รับไว้ บ้าง ตามทีพ ระเจ้ าได้ ทรงให้ ท่านจําเริญ เพือ จะไม่ ต้องถวายทรัพย์
เมือ ข้ าพเจ้ ามา นี#บ่งบอกชัดเจนถึงวันของสัปดาห์ที#คริ สตจักรของคนต่างชาติมาร่ วมประชุมกัน
มันไม่ใช่วนั สะบาโตหรื อวันเสาร์อีกต่อไปแล้ว เพราะการฟื3 นคืนพระชนม์ขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเราในวันต้นสัปดาห์ คริ สตจักรยุคต้นจึงเริ# มประชุมกันในวันนั3น ดู กิจการ 20:7 ด้วย
ท่านจึงสั#งอีกว่า “ให้พวกท่านทุกคนเก็บผลประโยชน์ที#ได้รับไว้บา้ ง” บางคนอ้างว่า
เปาโลกําลังสั#งให้พวกเขาแต่ละคนกันเงินของตัวเองไว้ต่างหากเพื#อจุดประสงค์น3 ีทุกวันอาทิตย์

จนกว่าเปาโลจะไปถึง อย่างไรก็ตามนัน# ก็เป็ นเรื# องเหลวไหลและไม่สอดคล้องกับบริ บท หาก
เป็ นเช่นนั3นจริ ง ทําไมถึงไม่กนั เงินไว้ต่างหากในวันเงินเดือนออกซึ# งน่าจะเป็ นวันศุกร์หรื อวันอื#น
ล่ะ ข้อเท็จจริ งที#วา่ เปาโลสั#งให้กนั เงินไว้ต่างหากในวันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเมื#อคริ สตจักรมา
ประชุมกันสนับสนุนทรรศนะเรื# องการถวายทรัพย์ในการประชุมนมัสการของคริ สตจักร (คือ ใส่
เงินในถาดถวายทรัพย์หรื ออุปกรณ์ใดก็ตามที#พวกเขาใช้) นอกจากนี3เปาโลกล่าวชัดเจนว่า ท่าน
ไม่อยากยุง่ เกี#ยวกับการรับเงินถวายทรัพย์ดงั กล่าวเมื#อท่านไปถึง นี#จึงแปลว่าทุกวันอาทิตย์พวก
เขาต้องรับเงินถวายทรัพย์พิเศษและเก็บมันไว้ต่างหากจนกว่าจะถึงวันที#เปาโลไปถึง
ที#น่าสนใจคือคําที#แปลว่า เก็บผลประโยชน์ ทไี ด้ รับไว้ บ้าง (เธซาอูริโซ) มันเป็ นคําเดียว
กับคําที#ใช้ในฉบับเซปทัวจินต์แทนคําว่า ‘คลัง’ ในมาลาคี 3:10 ประเด็นที#สาํ คัญกว่าก็คือว่าค
ริ สตจักรท้องถิ#นแห่งพระคัมภีร์ใหม่ได้กลายเป็ น ‘คลัง’ สําหรับเงินถวายทรัพย์โดยผูค้ นของ
พระเจ้าเหมือนกับที#พระวิหารเป็ นคลังในสมัยของพระราชบัญญัติ
ระดับของการถวายขึ3นอยูก่ บั “ตามที#พระเจ้าได้ทรงทําให้ท่านจําเริ ญ” นี#สื#อถึงการถวาย
ตามสัดส่ วน เราควรถวายตามสัดส่ วนที#พระเจ้าทรงอวยพรเรา สัดส่ วนที#เป็ นสากลตลอดพระ
คัมภีร์ท3 งั เล่มคือ ร้อยละสิ บ หรื อทศางค์ ถึงแม้จะเห็นได้ชดั ว่าเปาโลไม่ได้กาํ ลังพูดถึงทศางค์เมื#อ
ท่านพูดถึงเงินถวายทรัพย์สาํ หรับคริ สตจักรต่างๆในแคว้นยูเดียที#ขดั สนก็ตาม แต่หลักการนี3ก็
แฝงอยูไ่ ม่ลึก
1 คร 16:3-4 ขณะนั3นเปาโลอยูท่ ี#เมืองเอเฟซัสตามที#ท่านจะกล่าวถึงในไม่ชา้ ท่านตั3งใจ
ว่าจะไปเยือนเมืองโคริ นธ์และไปรับเงินถวายทรัพย์น3 ีเพื#อไปส่ งมอบที#กรุ งเยรู ซาเล็มและภูมิภาค
ที#อยูใ่ กล้เคียง ท่านจึงเขียนว่า เมือ ข้ าพเจ้ ามาถึงแล้ว พวกท่านเห็นชอบจะรับรองผู้ใดโดย
จดหมายของท่าน ข้าพเจ้ าจะใช้ ผู้น1ันถือของถวายของท่านไปยังกรุงเยรู ซาเล็ม 4 และถ้ าสมควร
ข้ าพเจ้ าจะไปด้ วย คนเหล่านั1นก็จะไปพร้ อมกับข้ าพเจ้ า ท่านสั#งคริ สตจักรนี3ให้แต่งตั3งคนที#ไว้ใจ
ได้ (โดยเขียนจดหมายรับรอง) เพือ# นําเงินถวายทรัพย์น3 ี (ของถวาย)ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม คําที#แปล
ว่า ของถวาย (คาริ ส) เป็ นคําที#หมายถึง ‘พระคุณ’ และในบริ บทนี3มีความหมายว่า ‘ความ

ปรารถนาดี’ หรื อของขวัญ ในสมัยโรมันไม่มีวธิ ีไหนในการส่ งมอบเงินที#ปลอดภัยไปกว่าการส่ ง
มอบด้วยตัวเองอีกแล้ว การที#เปาโลสั#งให้ส่งจดหมายรับรองมาด้วยก็คือเพื#อแสดงความโปร่ งใส
ผูน้ าํ ส่ งเงินซึ#งได้รับการแต่งตั3งอย่างเหมาะสมก็จะถูกระบุชื#อในจดหมายรวมถึงจํานวนเงินนําส่ ง
ที#แน่นอนด้วย ดังนั3นไม่มีใครตั3งคําถามเกี#ยวกับความสุ จริ ตของพวกเขาได้เลย เปาโลไม่แน่ใจว่า
ท่านจะได้ไปถึงกรุ งเยรู ซาเล็มหรื อไม่ แต่ถา้ ได้ไป ท่านก็ยนิ ดีให้พวกผูน้ าํ ส่ งเงินเดินทางไปกับ
ท่านด้วย แต่ถา้ ท่านไม่ได้ไป พวกเขาก็เดินทางไปกันเองได้
1 คร 16:5-6 ท่านจึงยืนยันเรื# องแผนการเดินทางของท่านกับพวกเขา เพราะเมือ ข้ าพเจ้ า
ข้ ามแคว้ นมาซิโดเนียแล้วข้ าพเจ้ าจะมาหาท่าน เพราะข้ าพเจ้ าตั1งใจว่ าจะไปทางมาซิโดเนีย ถึง
แม้วา่ ตอนนั3นท่านอยูท่ ี#เมืองเอเฟซัสในแคว้นเอเชียน้อย (ประเทศตุรกีในปัจจุบนั ) แต่ท่านก็ต3 งั ใจ
ว่าจะข้ามไปยังแคว้นมาซิ โดเนีย (ประเทศกรี ซทางตอนเหนือ) และจากนั3นก็เดินทางต่อไปยัง
แหลมกรี กถึงเมืองโคริ นธ์ 6 และข้าพเจ้ าอาจจะพักอยู่กบั ท่ าน บางทีอาจจะอยู่จนถึงสิ1นฤดูหนาว
ก็เป็ นได้ แล้วข้ าพเจ้ าจะไปทางไหน พวกท่ านจะได้ ส่งข้ าพเจ้ าไปทางนั1น ท่านตั3งใจว่าจะไปเยีย# ม
คริ สตจักรต่างๆในแคว้นมาซิโดเนีย (คือ เมืองเบเรอา, เมืองฟี ลิปปี และเมืองเธสะโลนิกา) และ
ใช้เวลาช่วงฤดูหนาวในเมืองโคริ นธ์ซ# ึงท่านก็ทาํ จริ งๆ ดู กิจการ 20:2-3
1 คร 16:7

ท่านอธิ บายแผนการเดินทางของท่านต่อไป เพราะว่ าข้ าพเจ้ าไม่ อยากจะ

พบท่านเมือ ผ่ านไปเท่ านั1น แต่ ข้าพเจ้ าหวังใจว่ า ถ้ าองค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงโปรด ข้ าพเจ้ าจะค้างอยู่
กับท่ านนานๆหน่ อย เปาโลไม่ได้ต3 งั ใจที#จะนัง# เรื อข้ามทะเลอีเจียนไปยังเมืองโคริ นธ์โดยตรงและ
แวะเพื#อต่อเรื อที#นนั# เฉยๆ แต่ท่านจะไปยังแคว้นมาซิ โดเนียก่อนและจากนั3นท่านจะได้ใช้เวลา
นานๆกับพวกเขาที#เมืองโคริ นธ์ได้หากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงอนุญาต
1 คร 16:8-9 แต่ ข้าพเจ้ าจะอยู่ทเี มืองเอเฟซัสจนถึงเทศกาลเพ็นเทคอสต์ เปาโลตั3งใจว่า
จะอยูท่ ี#เมืองเอเฟซัสจนกว่าจะถึงวันเทศกาลเพ็นเทคอสต์ของพวกยิว เทศกาลเพ็นเทคอสต์อยูใ่ น
ช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิหรื อต้นฤดูร้อนของปี เหตุผลที#ท่านอยูต่ ่อน่าจะเป็ นเพราะว่า 9 ทีน ีมปี ระตู
เปิ ดให้ ข้าพเจ้ าอย่ างกว้ างขวางน่ าจะเกิดผล ทั1งผู้ขดั ขวางก็มเี ป็ นอันมากด้ วย พระเยซูจะทรงส่ ง

ข่าวไปถึงคริ สตจักรที#เมืองฟี ลาเดลเฟี ยเกี#ยวกับการที#พระองค์ทรงประทานประตูที#เปิ ดให้แก่
พวกเขาอย่างไร เปาโลก็เจอแบบเดียวกันที#เมืองเอเฟซัส ท่านกําลังมีการรับใช้ที#เกิดผลอย่างน่า
ทึ#งทั3งๆที#เจอกับผูข้ ดั ขวางเป็ นอันมาก ดังนั3นท่านจึงลังเลที#จะจากไปขณะที#ประตูยงั เปิ ดอยู่
1 คร 16:10-11

ขณะเดียวกันเปาโลก็คาดว่าทิโมธีจะไปเยีย# มคริ สตจักรที#เมือง

โคริ นธ์ก่อนท่านจะไปถึง ท่านจึงกําชับพวกเขาว่า แล้วถ้ าทิโมธีมาหาท่ านจงให้ เขาอยู่กบั ท่านโดย
ปราศจากความกลัว เพราะว่าเขาทํางานขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าเหมือนกับข้ าพเจ้ า 11 เหตุฉะนั1น
อย่ าให้ ผู้ใดประมาทเขา แต่ จงช่ วยให้ เขาเดินทางไปโดยสั นติสุขเพือ เขาจะมาถึงข้าพเจ้ าได้ เพราะ
ข้ าพเจ้ ากําลังคอยเขากับพวกพีน ้ องอยู่ ลูกาออกความเห็นคล้ายๆกันใน กิจการ 19:7 และเปาโล
ได้เอ่ยถึงความเป็ นไปได้ที#ทิโมธี จะไปถึงพวกเขาใน 1 โคริ นธ์ 4:17 ท่านเกรงว่าทิโมธีจะไม่ได้
รับการต้อนรับขับสู ้ที#ดีนกั และกําชับให้พวกเขาต้อนรับเขาไว้ดีๆ
ตามที#ท่านจะเขียนถึงทิโมธีในภายหลัง ท่านขอให้พวกเขาอย่าประมาทเขา (เพราะการที#
เขายังเด็ก) เห็นได้ชดั ว่าทิโมธีได้รับคําสัง# จากเปาโลให้กลับไปที#เมืองเอเฟซัสและรายงานให้
ท่านทราบ ท่านจึงขอให้คริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์ส่งเขาเดินทางต่อไปโดยสันติสุข เปาโลจึงกําลัง
คอยการมาถึงของเขาก่อนที#ตวั ท่านเองจะเดินทางไปจากเมืองเอเฟซัส
1 คร 16:12

ก่อนที#ท่านจะออกความเห็นสุ ดท้าย เปาโลก็ออกความเห็นเกี#ยวกับอ

ปอลโล อปอลโล ซึงเป็ นพีน ้ องของเรานั1น ข้าพเจ้ าได้ คะยั1นคะยอให้ ไปเยีย มท่ านทั1งหลายพร้ อม
กับพวกพีน ้ อง คําที#แปลว่า คะยั1นคะยอ (พาราคาเละโอ) มีความหมายว่า ‘หนุนใจ’, ‘ตักเตือน’
หรื อ ‘วิงวอน’ นี#เท่ากับเปาโลกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าหนุนใจเขาให้ไปเยีย# มท่านทั3งหลายพร้อมกับพวก
พี#นอ้ ง’ อย่างไรก็ตามอปอลโลตั3งใจไว้แล้วว่าจะไม่ไปหาพวกเขา เปาโลเขียนว่า แต่ ท่านไม่จุใจ
ทีจ ะไปเดียL วนี1 ความหมายในภาษากรี กออกจะทื#อๆหน่อย ใจความก็คือ ‘การตัดสิ นใจของท่านก็
คือ ท่านจะไม่ไปเด็ดขาด’ เห็นได้ชดั ว่าอปอลโลแสนจะสะอิดสะเอียนการแบ่งพรรคแบ่งพวกที#
เมืองโคริ นธ์และไม่อยากเกี#ยวข้องอะไรด้วย ดังนั3นเปาโลจึงเสริ มอย่างละมุนละม่อมว่า เมือ มี
โอกาสท่ านจึงจะไป

1 คร 16:13-14

เปาโลจึงเริ# มความเห็นปิ ดท้ายจดหมายฝากฉบับนี3 ท่านออกคําสั#ง

โดยตรงแก่พวกเขาสี# เรื# องเกี#ยวกับท่าทีและอุปนิสัยของพวกเขา ท่ านทั1งหลายจงระมัดระวัง จง
มัน คงในความเชือ จงเป็ นลูกผู้ชายแท้ จงเข้ มแข็ง 14 ทุกสิ งซึงท่านกระทํานั1น จงกระทําด้ วย
ความรัก คําสั#งแรก (1) จงระมัดระวัง ซึ#งมีความหมายว่าการระวังภัยฝ่ ายวิญญาณ คําที#แปลเช่น
นั3น (เกรกอเระโอ) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ระแวดระวัง’ หรื อ ‘เฝ้ าระวัง’ จากนั3น (2) ท่านสั#งให้
พวกเขา “มัน# คงในความเชื#อ” ถึงแม้วา่ ท่านใช้คาํ ศัพท์อีกแบบในเอเฟซัส 6:11-14 เกี#ยวกับการยืน
มัน# แต่ความหมายก็เหมือนกัน คําที#แปลว่า มัน คง (สะเตโค) มีความหมายอีกว่า ‘ยืน’, ‘ยืนหยัด’
หรื อ ‘พากเพียร’ ความหมายก็เหมือนกับสํานวน ‘จงสูต้ ่อไป’ ที#เราคุน้ เคย จากนั3น (3) ท่านกําชับ
พวกเขาว่า “จงเข้มแข็ง”
ความหมายก็ตรงกับเอเฟซัส 6:10 “สุ ดท้ายนี3ขอท่านจงมีกาํ ลังขึ3นในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
และในฤทธิ?เดชอันมหันต์ของพระองค์” จากนั3นท่านก็ปิดท้ายด้วย (4) “ทุกสิ# งซึ#งท่านกระทํานั3น
จงกระทําด้วยความรัก” ความหมายตรงตัวก็คือ ‘จงให้ความสัมพันธ์ทุกอย่างของท่านอยูใ่ น
ความรัก’ เปาโลเขียนบทที# 13 ทั3งบทเพือ# พูดถึงคําสั#งเดียวกันนี3 คําสั#งนี3กม็ ุ่งจัดการกับปั ญหาของ
คริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์ คํากําชับสุ ดท้ายเหล่านี3ลว้ นอยูใ่ นรู ปของคําสั#ง และเป็ นคําสัง# สําหรับ
พวกเราทุกวันนี3ดว้ ย
1 คร 16:15-18

ท่านทิ3งคําสั#งสุ ดท้ายแก่พวกเขาเกี#ยวกับครอบครัวของสเทฟานัส

พีน ้ องทั1งหลาย (ท่ านรู้ ว่าครอบครัวของสเทฟานัส เป็ นผลแรกในแคว้ นอาคายา และพวกเขาได้
ถวายตัวไว้ ในการปรนนิบัติวสิ ุ ทธิชนทั1งปวง) ครอบครัวของสเทฟานัสเป็ นหนึ#งในครอบครัว
แรกๆที#ตอ้ นรับพระคริ สต์ในการเดินทางรอบแรกของเปาโลไปยังเมืองโคริ นธ์ ดังที#ได้บอกไว้
ใน 1 โคริ นธ์ 1:16 พวกเขาเป็ นคนไม่กี#คนที#เปาโลได้ให้บพั ติศมาที#นน#ั ซึ#งอาจเป็ นเพราะพวกเขา
เป็ นผูร้ ับเชื#อคนแรกๆ ท่านบรรยายถึงพวกเขาว่า “ได้ถวายตัวไว้ในการปรนนิบตั ิวสิ ุ ทธิชนทั3ง
ปวง” คําที#แปลว่า ถวายตัว (ทาซโซ) มีความหมายด้วยว่า (โดยเฉพาะในบริ บทนี3) ‘ถูกมอบ
หมาย’ ครอบครัวที#น่ารักครอบครัวนี3ได้ถวายตัวในการช่วยเหลือผูค้ นของพระเจ้า นี#สื#อถึงคน
เหล่านั3นที#ขดั สน โดยเฉพาะอย่างยิง# คนที#รับใช้พระเจ้า

เปาโลจึงกําชับพวกเขา 16 ข้ าพเจ้ าขอให้ ท่านทั1งหลายอยู่ใต้ บังคับคนเช่ นนั1น และคนทั1ง
ปวงทีช ่ วยทําการด้ วยกันนั1นกับเรา จุดโฟกัสของงานรับใช้ของพวกเขาเริ# มชัดเจนมากขึ3น พวก
เขาได้ช่วยเหลือและทํางานร่ วมกับคนเหล่านั3นที#รับใช้ เปาโลจึงกําชับให้คริ สตจักรที#เมืองโคริ น
ธ์อยูใ่ ต้บงั คับคนเหล่านั3น
ท่านยังเอ่ยด้วยว่า 17 ทีส เทฟานัส และฟอร์ ทูนาทัส และอาคายคัสมาแล้วนั1น ข้าพเจ้ าก็
ชืนชมยินดี เพราะว่าสิ งซึงท่ านทั1งหลายขาดนั1น เขาเหล่านั1นได้ มาทําให้ ครบ เห็นได้ชดั ว่าสาม
คนนี3เป็ นคนนําจดหมายฉบับนั3นที#ถูกเอ่ยถึงใน 7:1 มาให้เปาโล ทั3งฟอร์ ทูนาทัสและอาคายคัส
ไม่ถูกเอ่ยถึงในที#อื#นของพระคัมภีร์อีกเลย พวกเขาน่าจะเป็ นพี#นอ้ งจากคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์
วลีสุดท้ายที#พดู ถึงการที#พวกเขามาเติมเต็มส่ วนที#เปาโลขาดนั3นออกจะเป็ นปริ ศนา ก่อนหน้านั3น
คริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์ไม่เคยส่ งเงินช่วยเหลือมิชชันนารี มาให้เปาโลเลย อันที#จริ งแล้วมีบางคน
ที#โคริ นธ์ดว้ ยซํ3าที#บ่นเรื# องที#เปาโลได้รับเงินสนับสนุน ดูบทที# 9 ดูเหมือนว่าการที#พวกเขามานั3น
ช่วยทําให้เปาโลหายคิดถึงพวกเขา (หลักไวยากรณ์กส็ นับสนุนการตีความนี3ดว้ ย) ก่อนหน้านั3น
ท่านก็อยากกระชับความสัมพันธ์กบั พวกเขาให้แน่นแฟ้ นยิง# ขึ3นอยูแ่ ล้ว และท่านอาจดีใจที#พวก
เขาได้นาํ เรื# องของคริ สตจักรมาแจ้งให้ท่านทราบ การที#พวกเขามาเติมเต็มส่ วนที#ท่านขาดนั3นน่า
จะหมายถึงเรื# องความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื# องเงิน
ความเห็นของเปาโลต่อไปนี3ยงิ# สนับสนุนการตีความด้านบน 18 เพราะเขาทําให้ จติ ใจ
ของข้ าพเจ้ าและของท่านทั1งหลายชุ่มชืน ฉะนั1นท่านทั1งหลายจงรับรองคนเช่ นนั1น การมาของ
พวกเขาช่วยทําให้เปาโลสดชื#นฝ่ ายวิญญาณ เปาโลจึงกําชับให้คริ สตจักรรับรองพวกเขา
1 คร 16:19-20

เพราะจดหมายฝากฉบับนี3ใกล้จบแล้ว เปาโลจึงฝากความคิดถึงมา

จากที#ๆท่านอยู่ คริสตจักรทั1งหลายในแคว้ นเอเชียฝากความคิดถึงมายังท่านทั1งหลาย อาควิลลา
และปริสสิลลากับคริสตจักรทีอ ยู่ในบ้ านของเขา ฝากความคิดถึงมากมายในองค์พระผู้เป็ นเจ้ า
มายังท่ านทั1งหลาย เราเห็นถึงคริ สตจักรที#เมืองเอเฟซัสซึ# งอยูใ่ นแคว้นเอเชียของโรม (ประเทศ

ตุรกีทางทิศตะวันตกในปัจจุบนั ) เราทราบจากวิวรณ์ 2-3 ว่ามีคริ สตจักรอื#นๆในแคว้นนี3เช่นกัน
คริ สตจักรเหล่านี3จึงฝากความคิดถึงมาพร้อมกับจดหมายฝากของเปาโล
ท่านยังเอ่ยถึงคริ สตจักรในบ้านของ “อาควิลลาและปริ สสิ ลลา” ด้วย สองคนนี3กม็ ีส่วน
ช่วยในการวางรากฐานสําหรับการตั3งคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์ ต่อมาพวกเขาก็ยา้ ยมาอยูท่ ี#เมือง
เอเฟซัสและจัดประชุมคริ สตจักรในบ้านของตน คริ สตจักรยุคต้นมักประชุมตามบ้านและไม่มี
ตึกที#ถูกมอบถวายเพือ# การประชุมคริ สตจักรโดยเฉพาะ นอกจากนี3เปาโลก็ฝากความคิดถึงจากพี#
น้องทุกคนที#อยูท่ ี#นน#ั ด้วย
20 พีน ้ องทุกคนฝากความคิดถึงมายังท่ าน ท่านจงทักทายปราศรัยกันด้ วยธรรมเนียมจุบ
อันบริสุทธิ0 เปาโลจึงสั#งให้บรรดาผูอ้ ่านของท่าน “ทักทายปราศรัยกันด้วยธรรมเนียมจุบอัน
บริ สุทธิ?” นี#หมายถึงธรรมเนียมของคนที#อยูใ่ นแถบเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกที#จูบทักทายที#แก้ม
ของอีกฝ่ าย ข้อเท็จจริ งที#มนั ถูกเรี ยกว่าจุบอันบริ สุทธิ?สื# อชัดเจนว่ามันแสดงถึงการมีสามัคคีธรรม
ฝ่ ายวิญญาณและไม่ได้มีอะไรเกินเลย สมัยนี3ในโลกของคนตะวันออกคนก็ยงั ทําแบบนี3อยู่
1 คร 16:21

คําแสดงความนับถือนีเ1 ป็ นลายมือของข้ าพเจ้ า เปาโล ความสามารถใน

การเขียนหนังสื อของเปาโลเริ# มถดถอยลงในช่วงปี หลังๆเพราะโรคที#เกิดกับดวงตาของท่าน ด้วย
ความจําเป็ นท่านจึงบอกให้คนเขียนจดหมายฝากตามคําบอกของท่าน (คือเลขานุการ) เพื#อยืนยัน
ว่าเป็ นจดหมายฝากของท่านจริ งๆและใส่ ความเป็ นตัวเองเข้าไปด้วย ท่านจึงใส่ ความเห็นทิ3งท้าย
ลงไปพร้อมกับ ‘ลายเซ็น’ ด้วยลายมือของท่าน คือตรงนี3นน#ั เอง
1 คร 16:22

ขณะที#จดหมายฝากฉบับนี3จะจบแล้ว เปาโลจึงทิ3งท้ายคําเตือนไว้ ถ้ าผู้ใด

ไม่ รักพระเยซูคริสต์ เจ้ า ก็ขอให้ ผู้น1ันถูกสาปแช่ ง องค์พระผู้เป็ นเจ้ าจะเสด็จมา คําที#แปลว่า รัก
ในกรณี น3 ีคือ ฟิ เละโอ มันไม่ได้สื#อถึงความรักในระดับที#สูงสุ ด (อากาเป) แต่สื#อถึง ‘ความ
ชอบพอเป็ นการส่ วนตัว’ หรื อ ‘มิตรภาพ’ ท่านจึงเตือนคนเหล่านั3นที#ไม่ใกล้ชิดกับพระเยซูคริ สต์
คนแบบนั3นต้องถูกแช่งสาป คําว่า ถูกสาปแช่ ง คือ อานาเธะมา คําว่า องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าจะเสด็จ

มา คือ มารานาธา ดูเหมือนว่านี#เป็ นคําที#คอยเตือนใจคริ สตจักรยุคต้นให้เฝ้ าระวัง คือ องค์พระผู ้
เป็ นเจ้าจะเสด็จมา!
1 คร 16:23

เช่นเดียวกับในจดหมายฝากฉบับอื#นๆของท่าน เปาโลปิ ดท้ายด้วยการทูล

ขอพระคุณของพระเจ้าแก่ผอู ้ ่านของท่าน ขอพระคุณของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของ
เราสถิตอยู่กบั ท่ านทั1งหลายเถิด ท่านหมายถึงพระคุณที#ทรงประทานให้อย่างต่อเนื#องแก่คนของ
พระเจ้าอย่างเปล่าๆ พระคุณนี3ไม่ควรถูกเห็นว่าไม่มีค่าหรื อถูกมองข้าม
1 คร 16:24

เปาโลจึงปิ ดท้ายด้วยหมายเหตุส่วนตัว ความรักของข้ าพเจ้ ามีอยู่ต่อท่ าน

ทั1งหลายในพระเยซูคริสต์ เสมอ เอเมน [จดหมายฉบับแรกถึงชาวโครินธ์ ได้ เขียนจากเมืองฟี ลิปปี
และส่ งโดยสเทฟานัส ฟอร์ ทูนาทัส อาคายคัสและทิโมธี] และจดหมายฝากฉบับแรก (ที#ได้รับการ
ดลใจ) ถึงคริ สตจักรที#เมืองโคริ นธ์จึงจบลงด้วยประการฉะนี3

