
หนา 2286จดหมายฉบับแรก
ของอัครสาวกเปาโล

ถึงคริสตจักรในเมืองโครินธ
ผูรับใชท่ีรับการแยกตั้งไว

และบุตรของพระเจาเปนนิตย

1เปาโล ผู ซึ่ งพระเจาไดทรง
เรี ยกให เป นอั ครสาวกของ

พระเยซูคริสตตามพระประสงค
ของพระเจา และโสสเธเนสผู
เปนพ่ีนองของเรา
2 เรียน คริสตจักรของพระเจาที่
เมืองโครินธ ผูไดรับการชําระให
บริ สุทธิ์ แล วในพระเยซู คริ สต
ซึ่ งพระองคไดทรงเรียกให เปน
วิสุทธิชน ดวยกันกับคนทั้งปวง
ในทุกตําบลที่ออกพระนามพระ
เยซูคริสตองคพระผู เปนเจาของ
เราและของเขา
3 ขอพระคุณและสั นติ สุ ขจาก
พระเจาพระบิดาของเราและจาก
พระเยซูคริสตเจา จงดํารงอยู
กับทานทั้งหลายเถิด
4ขาพเจาขอบพระคุณพระเจ า
ของข าพเจ าในเรื่ องท านทั้ ง
หลายเสมอ เพราะพระคุณของ
พระเจาซึ่ งทรงประทานแกทาน
ทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต
5 เพราะทานทั้งหลายพรั่งพรอม

ดวยทุกสิ่งทุกอยางโดยพระองค
คือพรอมดวยวาจาและความรู
ทุกอยาง
6ดวยวาพยานเรื่ องพระคริสต
นั้นเปนที่ รับรองแนนอนในพวก
ทานแลว
7 เพ่ื อว าท านทั้ งหลายจึงมิ ได
ขาดของประทานเลย ในขณะที่
ทานรอคอยการเสด็จมาของพระ
เยซูคริสตองคพระผู เปนเจาของ
เรา
8พระองคจะทรงใหทานมั่นคง
อยู จนถึงที่ สุด เพ่ือใหทาน
ปราศจากที่ ติในวันของพระเยซู
คริสตองคพระผูเปนเจาของเรา
9พระเจาทรงสัตยซื่อ พระองค
ไดทรงเรียกทานใหสัมพันธสนิท
กับพระบุตรของพระองค คือ
พระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา
ของเรา
การแตกแยกในคริสตจักร

10 พ่ีนองทั้ งหลาย ขาพเจาจึง
วิงวอนทานในพระนามของพระ
เยซูคริสตองคพระผู เปนเจาของ
เรา ขอใหทานเห็นพรอมกันใน

(1) กจ 18:17; รม 1:1 (2) กจ 15:9; รม 1:7; 1 คร 8:6 (3) รม 1:7 (4) รม 1:8
(5) 1 คร 12:8 (6) 2 ทธ 1:8 (7) ฟป 3:20 (8) คส 1:22; 2:7; 1 ธส 3:13; 5:23
(9) อสย 49:7; ยน 15:4 (10) 2 คร 13:11
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หนา 2287
ทางวาจา และไมมีการแตกแยก
กันระหวางพวกทาน แตขอให
ทานเปนน้ําหนึ่ งใจเดียวกันใน
ทางความคิ ดและตั ดสิ นอย าง
เดียวกัน
11 พ่ี นองทั้ งหลายของขาพเจา
คนในครอบครัวของนางคะโลเอ
ไดเลาเร่ืองของทานใหขาพเจา
ฟงวา เกิดมีการทุมเถียงกันใน
ระหวางพวกทาน
12 ข าพเจ า จึ งหมายความว า
พวกทานตางก็กลาววา "ขาพเจา
เปนศิษยเปาโล" หรือ "ขาพเจา
เปนศิษยอปอลโล" หรือ "ขาพ-
เจาเปนศิษยเคฟาส" หรือ
"ขาพเจาเปนศิษยพระคริสต"
13 พระคริ สต แบ งออกเป น
หลายองคแลวหรือ เขาได
ตรึงเปาโลเพ่ือทานทั้งหลายหรือ
ทานไดรับบัพติศมาในนามของ
เปาโลหรือ
14 ขาพเจาขอบพระคุณพระเจา
ที่ขาพเจามิไดใหบัพติศมาแกผู
หนึ่ งผู ใดในพวกทาน เวนแต
คริสปสและกายอัส
15 ดังนั้น จึงไมมีผู ใดกลาวได
วา ขาพเจาไดทําพิธีบัพติศมา
ในนามของขาพเจาเอง
16 ข าพเจ าได ให บัพติศมาแก
ครอบครั วของสเทฟานั สด วย
แต นอกจากคนเหล านั้ นแล ว
ขาพเจาไมทราบวาขาพเจาไดให

บัพติศมาแกผูใดอีกบาง
17 เพราะวาพระคริสตมิไดทรง
ใชขาพเจาไปเพ่ือใหเขารับบัพ-
ติศมา แตเพ่ือใหประกาศขาว
ประเสริฐ แตมิใชดวยชั้ นเชิง
ฉลาดในการพูด เกรงวาเร่ือง
กางเขนของพระคริสตจะหมด
ฤทธิ์เดช
พระคริสตทรงเปนฤทธานุภาพ
และพระปญญาของพระเจา

18 คนทั้งหลายที่กําลังจะพินาศ
ก็เห็นวาการประกาศเรื่องกาง-
เขนเปนเรื่ องโง แตพวกเราที่
รอดเห็นวาเปนฤทธานุภาพของ
พระเจา
19 เพราะมี คําเขี ยนไว แล วว า
`เราจะทําลายสติปญญาของคน
มีปญญา และจะทําใหความ
เขาใจของคนที่เขาใจสูญสิ้นไป'
20 คนมีปญญาอยูที่ไหน บัณ-
ฑิตอยูที่ ไหน นักโตปญหาแหง
ยุคนี้อยูที่ไหน พระเจามิไดทรง
กระทําปญญาของโลกนี้ ใหโฉด
เขลาไปแลวหรือ
21 เพราะตามเรื่ องที่ เปนพระ
สติปญญาของพระเจาแลว โลก
จะรู จักพระเจาโดยปญญาไมได
พระเจาทรงพอพระทัยที่จะชวย
คนที่ เชื่อใหรอดโดยการเทศนา
ที่โงเขลานั้น
22 ดวยวา พวกยิวเรียกรอง
หมายสําคัญและพวกกรีกเสาะ

1 โครินธ 1

(12) ยน 1:42; กจ 18:24 (13) 2 คร 11:4 (14) ยน 4:2; กจ 18:8 (16) 1 คร 16:15
(17) 1 คร 2:1, 4 (18) กจ 17:18; รม 1:16; 1 คร 2:14; 2 คร 2:15 (19) อสย 29:14
(20) อสย 19:12; 33:18; โยบ 12:17 (21) ดนล 2:20 (22) มธ 12:38
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หนา 22881 โครินธ 1, 2
หาปญญา
23 แตพวกเราประกาศเรื่องพระ
คริสตผูทรงถูกตรึงที่กางเขนนั้น
อั นเป นสิ่ งที่ ใหพวกยิวสะดุ ด
และพวกกรีกถือวาเปนเรื่องโง
24 แตสําหรับผู ที่ พระเจ าทรง
เรียกนั้น ทั้ งพวกยิวและพวก
กรีกตางถือวา พระคริสตทรง
เปนฤทธานุภาพและพระปญญา
ของพระเจา
25 เพราะความเขลาของพระเจา
ยั งมี ปญญาย่ิ งกว าปญญาของ
มนุษย และความออนแอของ
พระเจาก็ยังเขมแข็งย่ิงกวากําลัง
ของมนุษย
26 พ่ีนองทั้งหลาย จงพิจารณา
ดูวา พวกทานที่พระเจาไดทรง
เรียกมานั้นเปนคนพวกไหน มี
นอยคนที่โลกนิยมวามีปญญา มี
นอยคนที่มีอํานาจ มีนอยคนที่มี
ตระกูลสูง
27 แตพระเจาไดทรงเลือกสิ่ งที่
โลกถือวาโงเขลา เพ่ือจะทําให
คนมีปญญาอับอาย และพระเจา
ไดทรงเลือกสิ่ งที่ โลกถือวาออน
แอ เพ่ือทําใหคนที่ แข็งแรงอับ
อาย
28พระเจาไดทรงเลือกสิ่งที่โลก
ถือวาต่ําตอยและสิ่งที่ถูกดูหมิ่น
ทั้ งทรงเลือกสิ่ งเหลานั้ นซึ่ งยัง
มิไดเกิดเปนตัวจริงดวย  เพ่ือจะ
ไดทําลายสิ่ งซึ่ งเปนตั วจริ งอยู

แลว
29 เพ่ื อมิให เนื้ อหนังใดๆอวด
ตอพระพักตรพระองคได
30 โดยพระองค ท านจึ งอยู ใน
พระเยซูคริสต เพราะพระเจา
ทรงตั้ งพระองค ให เปนปญญา
ความชอบธรรม การแยก
ตั้งไวและการไถโทษ สําหรับเรา
ทั้งหลาย
31 เพ่ือใหเปนไปตามที่ เขียนวา
`ใหผูโออวด อวดองคพระผูเปน
เจา'
การเทศนาเปนมาโดยฤทธิ์เดช
แหงพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

2พ่ีนองทั้ งหลาย เมื่ อขาพ-
เจามาหาทาน ขาพเจามิได

มาเพ่ื อประกาศสักขีพยานของ
พระเจาแกทานทั้ งหลาย ดวย
ถอยคําอันไพเราะหรือดวยสติ
ปญญา
2 เพราะข าพเจ าตั้ งใจว าจะไม
แสดงความรู เ ร่ื องใดๆในหมู
พวกท านเลยเวนแต เร่ื องพระ
เยซู คริ สต และการที่ พระองค
ทรงถูกตรึงที่กางเขน
3และเมื่อขาพเจาอยูกับทานทั้ง
หลาย ขาพเจาก็ออนกําลัง มี
ความกลัวและตัวสั่นเปนอันมาก
4 คําพูดและคําเทศนาของขาพ-
เจาไม ใช คําที่ เกลี้ ยกลอมดวย
สติปญญาของมนุษย แตเปน
คําซึ่ งไดแสดงพระวิญญาณและ

(23) ลก 2:34; 1 คร 2:14 (24) รม 1:4; คส 2:3 (26) ยน 7:48
(27) มธ 11:25 (30) 2 คร 5:21 (31) ยรม 9:23-24 (2) กท 6:14
(3) กจ 18:1; 2 คร 4:7 (4) รม 15:19; 1 คร 4:20; 2 ปต 1:16
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หนา 2289 1 โครินธ 2
พระเดชานุภาพ
5 เพ่ือความเชื่อของทานจะไมได
อาศัยสติปญญาของมนุษย แต
อาศัยฤทธิ์เดชของพระเจา
6 เรากลาวถึงเร่ืองปญญาในหมู
คนที่เปนผูใหญแลวก็จริง แตมิ
ใชเร่ืองปญญาของโลกนี้ หรือ
เร่ื องปญญาของอํานาจครอบ
ครองในโลกนี้ซึ่งจะเสื่อมสูญไป
7แตเรากลาวถึงเร่ืองพระปญ-
ญาของพระเจาซึ่ งเปนขอลึกลับ
คือพระปญญาซึ่งทรงซอนไวนั้น
ซึ่งพระเจาไดทรงกําหนดไวกอน
สรางโลกใหเปนสงาราศีแกเรา
8 ไม มี อํานาจครอบครองใดๆ
ในโลกนี้ ได รู จักพระปญญานั้ น
เพราะวาถารูแลวจะมิไดเอาองค
พระผู เปนเจาแหงสงาราศีตรึง
ไวที่กางเขน

พระดํารัสของพระเจา
มาจากพระองคโดยตรง

9ดังที่มีเขียนไวแลววา `สิ่งที่ตา
ไมเห็น หูไมไดยิน และไมเคย
ไดเขาไปในใจมนุษย คือสิ่ งที่
พระเจาไดทรงจัดเตรียมไวสํา-
หรับคนที่รักพระองค'
10 พระเจ าได ทรงสําแดงสิ่ ง
เหลานั้นแกเราทางพระวิญญาณ
ของพระองค เพราะวาพระวิญ-
ญาณทรงหย่ังรูทุกสิ่ ง แมเปน
ความล้ําลึกของพระเจา
11 อันความคิดของมนุษยนั้ น

ไมมีผู ใดหย่ังรู ได เวนแตจิต
วิญญาณของมนุษยผูนั้นเองฉัน
ใด พระดําริของพระเจาก็ไมมี
ใครหย่ังรู ได เวนแตพระวิญ-
ญาณของพระเจาฉันนั้น
12 เราทั้งหลายจึงไมไดรับวิญ-
ญาณของโลก แตไดรับพระวิญ-
ญาณซึ่ งมาจากพระเจาเพ่ื อเรา
ทั้ งหลายจะได รู ถึ งสิ่ งต างๆที่
พระเจาไดทรงโปรดประทานแก
เรา
13 คือสิ่ งเหลานั้นที่ เราไดกลาว
ด วยถอยคําซึ่ งมิใชปญญาของ
มนุษยสอนไว แตดวยถอยคําซึ่ง
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ไดทรงสั่ ง
สอนซึ่ งเปรี ยบเที ยบสิ่ งที่ อยู
ฝ ายจิ ตวิญญาณกับสิ่ งซึ่ งเป น
ของจิตวิญญาณ
14 แตมนุษยธรรมดาจะรับสิ่ ง
เหล านั้ นซึ่ งเปนของพระวิญ-
ญาณแหงพระเจาไมได เพราะ
เขาเห็ นว าเป นสิ่ งโง เขลาและ
เขาไมสามารถเขาใจได เพราะ
วาจะเขาใจสิ่ งเหลานั้ นไดก็ตอง
สังเกตดวยจิตวิญญาณ
15 แต มนุษย ฝ ายจิ ตวิญญาณ
สังเกตสิ่ งสารพัดได แตไมมี
ผูใดจะรูจักใจคนนั้นได
16 เพราะวา `ใครเลารู จักพระ
ทัยขององคพระผู เปนเจาเพ่ือจะ
แนะนําสั่งสอนพระองคได' แต
เราก็มีพระทัยของพระคริสต

(5) รม 1:16; 1 ธส 1:15 (8) มธ 27:33-50; ลก 23:34 (9) อสย 64:4; 65:17
(10) มธ 11:25; กท 1:12; อฟ 3:3 (11) โยบ 32:8; ปญจ 12:7; รม 11:33; 1 คร 6:20
(12) รม 8:15 (14) มธ 16:23 (16) โยบ 15:8; อสย 40:13; ยน 15:15; รม 11:34
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หนา 22901 โครินธ 3
การยอมอยูฝายเน้ือหนัง
เปนภัยตอจิตวิญญาณ

3พ่ีนองทั้ งหลาย ขาพเจาไม
อาจจะพูดกับท านเหมื อน

พูดกับผู ที่ อยู ฝ ายจิตวิญญาณ
แลวได แตตองพูดกับทาน
เหมือนคนที่ อยู ฝ ายเนื้ อหนั ง
เหมือนกับทานเปนทารกในพระ
คริสต
2ขาพเจาเลี้ยงทานดวยน้ํานมมิ
ใชดวยอาหารแข็ง เพราะวาเมื่อ
กอนนั้น ทานยังไมสามารถรับ
และถึ งแม เดี๋ ยวนี้ ท านก็ ยั งไม
สามารถ
3ดวยวาทานยังอยูฝายเนื้อหนัง
เพราะวาเมื่อทานยังอิจฉากัน โต
เถียงกัน และแตกแยกกัน ทาน
ไมไดอยูฝายเนื้อหนังหรือ และ
ไมไดดําเนินตามมนุษยสามัญ
ดอกหรือ
4 เพราะเมื่ อคนหนึ่ งกล าวว า
"ข าพเจ าเป นศิษย ของเปาโล"
และอีกคนหนึ่งกลาววา "ขาพ-
เจาเปนศิษยของอปอลโล" ทาน
ทั้ งหลายมิไดอยู ฝ ายเนื้ อหนั ง
หรือ
ผูรับใชของพระเจาท่ีมีหนาท่ี
ตางกันก็เปนผูทําการรวมกัน

5 เปาโลคือผู ใด อปอลโลคือผู
ใด เขาเปนผู รับใชมาแจงให
ทานทั้ งหลายเชื่อ ตามซึ่ งองค
พระผู เปนเจาไดทรงโปรดประ-

ทานแกทุกคน
6ขาพเจาไดปลูก อปอลโลไดรด
น้ํา แตพระเจาทรงทําใหเติบโต
7 เพราะฉะนั้น คนที่ปลูกและคน
ที่ รดน้ําไมสําคัญอะไร แตพระ
เจาผูทรงโปรดใหเติบโตนั้นตาง
หากที่สําคัญ
8ดังนั้ นคนที่ ปลูกและคนที่ รด
น้ําก็เปนพวกเดียวกัน แตทุกคน
ก็จะไดคาจางของตนตามการที่
ตนไดกระทําไว
9 เพราะว าเราทั้ งหลายเป นผู
ร วมทําการด วยกันกับพระเจ า
ทานทั้ งหลายเปนไรนาของพระ
เจา และเปนตึกของพระเจา
พระคริสตเปนรากฐานเดียว

10 โดยพระคุณของพระเจาซึ่ ง
ไดทรงโปรดประทานแกขาพเจา
ขาพเจาไดวางรากลงแลวเหมือน
นายชางผู ชํานาญ และอีกคน
หนึ่งก็มากอข้ึน ขอทุกคนจงระ-
วังใหดีวาเขาจะกอข้ึนมาอยางไร
11 เพราะวาผู ใดจะวางรากอื่ น
อีกไมไดแลว นอกจากที่ วางไว
แลวคือพระเยซูคริสต
12 แลวบนรากนั้นถาผู ใดจะกอ
ข้ึนดวยทองคํา เงิน เพชรพลอย
ไม หญาแหงหรือฟาง
ทรงทดลองการของเราทุกคน

13 การงานของแตละคนก็จะได
ปรากฏใหเห็น เพราะเวลาวัน
นั้นจะใหเห็นไดชัดเจน เพราะ

(1) 1 คร 2:6; อฟ 4:14; ฮบ 5:13 (2) ยน 16:12; ฮบ 5:12; 1 ปต 2:2 (5) 2 คร 3:3
(6) กจ 18:4, 24; 2 คร 3:5 (7) กท 6:3 (8) สดด 62:12 (9) 2 คร 6:1; อฟ 2:20-22
(10) รม 1:5; 1 คร 4:15 (11) อสย 28:16; อฟ 2:20 (13) ลก 2:35; 1 ปต 1:7
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หนา 2291 1 โครินธ 3, 4
วาจะเห็นชัดไดดวยไฟ ไฟนั้นจะ
พิสูจนใหเห็นการงานของแตละ
คนวาเปนอยางไร
14 ถาการงานของผู ใดที่ กอข้ึน
ทนอยู ได ผูนั้นก็จะไดคาตอบ
แทน
15 ถ าการงานของผู ใดถูกเผา
ไหมไป ผูนั้ นก็จะขาดคาตอบ
แทนแตตัวเขาเองจะรอด แต
เหมือนดังรอดจากไฟ

รางกายของคริสเตียน
เปนวิหารของพระเจา

16 ท านทั้ งหลายไม รู หรื อว า
ทานเปนวิหารของพระเจา และ
พระวิญญาณของพระเจาสถิตอยู
ในทาน
17 ถาผู ใดทําลายวิหารของพระ
เจา พระเจาจะทรงทําลายผูนั้น
เพราะวิหารของพระเจ าเปนที่
บริสุทธิ์ และท านทั้ งหลายเปน
วิหารนั้น

การตักเตือนเกี่ยวกับ
การโออวด

18 อยาใหผู ใดหลอกลวงตัวเอง
ถาผูใดในพวกทานคิดวาตัวเปน
คนมีปญญาตามหลักของยุคนี้
จงให ผู นั้ นยอมเปนคนโงจึงจะ
เปนคนมีปญญาได
19 เพราะว าป ญญาของโลกนี้
เปนความโงเขลาจําเพาะพระเจา
ดวยมีคําเขียนไวแลววา `พระ
องคทรงจับคนที่ มีปญญาดวย

อุบายของเขาเอง'
20 และยังมีอีกวา `องคพระผู
เปนเจาทรงทราบความคิดของ
คนมีปญญาว าเปนเพียงแต ไร
สาระ'
21 เหตุฉะนั้น อยาใหผู ใด
ยกมนุษย ข้ึนอวด ดวยวาสิ่ ง
สารพัดเปนของทานทั้งหลาย
22 จะเปนเปาโล อปอลโล เค-
ฟาส โลก ชีวิต ความตาย สิ่งใน
ปจจุบันนี้ หรือสิ่ งในอนาคต
สิ่ งสารพัดนั้ นเปนของท านทั้ ง
หลาย
23 และท านทั้ งหลายเป นของ
พระคริสต และพระคริสตทรง
เปนของพระเจา

หนาท่ีรับผิดชอบของ
ผูอารักขาตอพระเจา

4ใหทุกคนถือวาเราเปนผู รับ
ใชของพระคริสต และเปน

ผูอารักขาสิ่งลึกลับของพระเจา
2 ย่ิงกวานี้ ฝายผูอารักขาเหลา
นั้ นต องเป นคนที่ สั ตย ซื่ อทุ ก
คน
3สําหรับขาพเจาการที่ ทานทั้ ง
หลายหรือมนุษย ผู ใดจะตัดสิน
ตัวขาพเจา ขาพเจาถือวาเปน
เร่ืองเล็กนอย ถึงแมขาพเจาเอง
ก็มิไดตัดสินตัวขาพเจา
4 เพราะขาพเจาไมรูวาขาพเจามี
ความผิดสถานใด ถึงกระนั้น
ข าพเจ าก็ ไมพ นการพิพากษา

(16) 2 คร 6:16 (18) สภษ 3:7 (19) โยบ 5:13
(20) สดด 94:11 (21) 2 คร 4:5
(23) 2 คร 10:7 (1) คส 1:25; ทต 1:7
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หนา 22921 โครินธ 4
ทานผู ทรงพิพากษาตัวขาพเจา
คือองคพระผูเปนเจา
5 เหตุฉะนั้ นทานอยาตัดสินสิ่ ง
ใดกอนที่ จะถึงเวลาจนกวาองค
พระผู เปนเจาจะเสด็จมา พระ
องคจะทรงเปดเผยความลับที่
ซ อนอยู ในความมื ดให แจ ม
กระจาง และจะทรงเผยความใน
ใจของคนทั้ งปวงดวย เมื่ อนั้ น
ทุ กคนจะได รั บคําชมเชยจาก
พระเจา
6 พ่ีนองทั้ งหลาย สิ่ งเหลานั้ น
ที่ ข าพเจาไดนํามากลาวเปรียบ
เทียบถึงตัวขาพเจาและอปอลโล
ก็ เ พ่ื อประโยชน ของท านทั้ ง
หลาย เพ่ือใหทานทั้งหลายเรียน
แบบของเรา มิใหยกยองคน
หนึ่ งคนใดเกินกวาที่ เขียนบอก
ไวแลว มิใหยกคนหนึ่งคนใดขม
ผูอื่น
7 ผู ใดเล ากระทําใหท านวิ เศษ
กวาคนอื่น ทานมีอะไรที่ทานมิ
ไดรับมา ก็เมื่อทานไดรับมา
เหตุไฉนทานจึงโออวดเหมือน
กับวาทานมิไดรับเลย
8ทานทั้งหลายอิ่มหนําแลวหนอ
ทานมั่งมีแลวหนอ ทานไดครอง
เหมือนกษัตริยโดยไมมีเรารวม
ดวยแลวหนอ ขาพเจามีความ
ปรารถนาใหทานทั้ งหลายไดข้ึน
ครองจริงๆ เพ่ือเราจะได ข้ึน
ครองกับทาน

ส่ิงท่ีอัครสาวกและ
ผูนําคริสเตียนตองเสียสละ

9 เพราะขาพเจาเห็นวาพระเจา
ไดทรงตั้ งเราผู เปนอัครสาวกไว
ในที่สุดปลาย เหมือนผูที่ไดถูก
ปรับโทษใหถึงตาย เพราะวา
โลกคือทั้ งทูตสวรรคและมนุษย
มองดูเราดวยความพิศวง
10 เราทั้ งหลายเป นคนเขลา
เพราะเห็นแกพระคริสต และ
ทานทั้งหลายเปนคนมีปญญาใน
พระคริสต เราทั้ งหลายมีกําลัง
นอย แตทานทั้ งหลายมีกําลัง
มาก ทานทั้ งหลายมีเกียรติยศ
แตเราทั้งหลายเปนคนอัปยศ
11 จนถึงเวลานี้ เราก็ทั้ งหิวและ
กระหาย เปลือยเปลาและถูก
โบยตี และไมมีที่อาศัยเปนหลัก
แหลง
12 เราทําการหนักด วยมือของ
เราเอง เมื่ อถูกดาเราก็อวยพร
เมื่อถูกขมเหงเราก็ทนเอา
13 เมื่อถูกใสรายเราก็ออนวอน
เรากลายเป นเหมื อนกากเดน
ของโลกและเหมือนราคีของสิ่ ง
สารพัดจนถึงบัดนี้
14 ขาพเจามิ ได เขียนขอความ
เหลานี้เพ่ือจะใหทานไดอาย แต
เขียนเพ่ือเตือนสติ ในฐานะที่
ทานเปนลูกที่รักของขาพเจา
15 เพราะในพระคริสต ถึงแม
ทานมีครูสักหมื่นคน แตทานจะ

(5) มธ 7:1; 10:26; รม 2:29; 1 คร 3:13 (7) ยน 3:27 (8) วว 3:17
(9) ฮบ 10:33 (10) กจ 17:18; 26:24; 2 คร 13:9 (12) มธ 5:44; กจ 18:3; 20:34
(13) พคค 3:45 (14) 1 ธส 2:11 (15) กท 4:19
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หนา 2293 1 โครินธ 4, 5
มีบิดาหลายคนก็หามิได เพราะ
วาในพระเยซูคริสตขาพเจาได
ใหกําเนิดแกทานโดยขาวประ-
เสริฐ
16 เหตุฉะนั้น ขาพเจาจึงขอให
ทานทําตามอยางขาพเจา
17 เพราะเหตุนี้ขาพเจาจึงไดใช
ทิโมธีลูกที่ รักของขาพเจา ซึ่ ง
เป นคนสั ตย ซื่ อในองคพระผู
เปนเจาใหมาหาทาน เพ่ือนํา
ทานใหระลึกถึงแบบการประ-
พฤติของขาพเจาในพระคริสต
ตามที่ ข าพเจ าสอนอยู ในทุ ก
คริสตจักร
18 แตบางคนทําผยองราวกั บ
ขาพเจาจะไมมาหาทาน
19 แตถาองคพระผู เปนเจาทรง
โปรด ขาพเจาจะมาหาทานในไม
ชานี้ และขาพเจาจะหย่ังดู มิใช
ถอยคําของคนที่ผยองเหลานั้ น
แตจะหย่ังดูฤทธิ์อํานาจของเขา
20 เพราะวาอาณาจักรของพระ
เจามิใชเร่ืองของคําพูด แตเปน
เร่ืองฤทธิ์เดช
21 ทานจะเอาอยางไร จะให
ข าพเจ าถื อไม เรี ยวมาหาท าน
หรือจะใหขาพเจามาดวยความ
รักและดวยใจออนสุภาพ

การตัดสินลงโทษ
การลวงประเวณี

5มีขาวเลาลือวาในพวกทานมี
การผิดประเวณี และการผิด

ประเวณีนั้ นถึ งแม ในพวกต าง
ชาติก็ไมมีเลย คือเร่ืองมีวา
คนหนึ่งไดเอาภรรยาของบิดามา
เปนภรรยาของตน
2และพวกทานยังผยองแทนที่
จะเปนทุกขเปนรอน ที่จะตัดคน
ที่ กระทําผิดเชนนี้ ออกเสียจาก
พวกทาน
3แมวาตัวขาพเจาไมไดอยู กับ
พวกทาน แตใจของขาพเจาก็อยู
ดวย ขาพเจาไดตัดสินลงโทษคน
ที่ไดกระทําผิดเชนนั้นเสมือนวา
ขาพเจาไดอยูดวย
4ในพระนามของพระเยซูคริสต
องคพระผู เปนเจาของเรา เมื่อ
ทานทั้ งหลายประชุมกันและใจ
ของขาพเจารวมอยูดวย พรอม
ทั้ งฤทธิ์ เดชของพระเยซูคริสต
องคพระผูเปนเจาของเรา
5พวกทานจงมอบคนนั้ นไวให
ซาตานทําลายเนื้อหนังเสีย เพ่ือ
ใหจิตวิญญาณของเขารอดในวัน
ของพระเยซูเจา

ความบาปที่ไมไดรับ
การเตือนสติ

ก็แพรขยายไปเหมือนเชื้อ
6การที่ทานอวดอางนั้นไมดีเลย
ทานไม รู หรือวาเชื้ อขนมเพียง
นิดเดียวยอมทําใหแปงดิบฟูทั้ ง
กอน
7ดังนั้นจงชําระเชื้อเกาเสียเพ่ือ
ทานจะไดเปนแปงดิบกอนใหม

(16) 1 คร 11:1 (17) กจ 19:22 (18) 1 คร 5:2 (19) กจ 18:21 (20) 1 คร 2:4
(21) 2 คร 10:2 (1) ลนต 18:6-8 (2) 1 คร 4:18; 2 คร 7:7-10 (3) คส 2:5
(4) มธ 18:20; ยน 20:23 (5) กจ 26:18; 1 ทธ 1:20 (6) 1 คร 3:21 (7) อสย 53:7
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หนา 22941 โครินธ 5, 6
เหมือนขนมปงไรเชื้ อ เพราะ
พระคริสต ผู ทรงเปนปสกาของ
เรา ไดถูกฆาบูชาเพ่ือเราเสีย
แลว
8 เหตุฉะนั้นใหเราถือปสกานั้น
มิ ใชด วยเชื้ อเกาหรือด วยเชื้ อ
ของความชั่ วชาเลวทราม แต
ดวยขนมปงไรเชื้อคือความจริง
ใจและความจริง
9ข าพเจ าได เขียนจดหมายถึ ง
ทานวา อยาคบกับคนที่ ลวง
ประเวณี
10 แตซึ่ งทานจะคบคนชาวโลก
นี้ที่เปนคนลวงประเวณี คนโลภ
คนฉอโกง หรือคนถือรูปเคารพ
ข าพเจ ามิ ได ห ามเสี ยที เดี ยว
เพราะว าถ าห ามอย างนั้ นแล ว
ทานก็ตองออกไปเสียจากโลกนี้

เราควรแยกตัวจาก
พี่นองคริสเตียนท่ีกําลัง
ดํารงชีวิตอยูในความบาป

11 แตบัดนี้ ขาพเจาเขียนบอก
ทานวา ถาผู ใดไดชื่ อวาเปน
พ่ีนองแลว แตยังลวงประเวณี
เปนคนโลภ เปนคนถือรูปเคา-
รพ เปนคนปากราย เปนคนข้ี
เมา หรือเปนคนฉอโกง อยาคบ
กับคนอยางนั้นแมจะกินดวยกัน
ก็อยาเลย
12 ไมใชหนาที่ของขาพเจาที่จะ
ไปตั ดสิ นลงโทษคนภายนอก
ทานจะตองตัดสินลงโทษคนภาย

ในมิใชหรือ
13 สวนคนภายนอกนั้นพระเจา
จะทรงตัดสินลงโทษ เหตุฉะนั้น
จงกําจัดคนชั่ วช านั้ นออกจาก
พวกทานเสียเถิด

คริสเตียนไมควรจะเปน
ความกันตอหนาคนไมเชื่อ

6ในพวกทานมีผูใดหรือ ถา
เปนความกับคนอื่น จะอาจ

ไปวาความกันตอหนาคนอธรรม
และไมไปวาตอหนาวิสุทธิชน
2ทานไมรูหรือวา วิสุทธิชนจะ
พิพากษาโลก และถาพวกทาน
จะพิพากษาโลก ทานไมสมควร
จะพิพากษาความเรื่ องเล็กนอย
ที่สุดหรือ
3ทานไมรูหรือวา เราจะตอง
พิพากษาพวกทูตสวรรค ถาเชน
นั้นจะย่ิงเปนการสมควรสักเทา
ใดที่ เราจะพิพากษาตัดสินความ
เร่ืองของชีวิตนี้
4ฉะนั้น ถาพวกทานเปนความ
กันเรื่องชีวิตนี้ ทานจะตั้ งคนที่
คริสตจักรนับถือนอยที่ สุดให
ตัดสินหรือ
5ข าพเจ ากล าวดั งนี้ ก็ เพ่ื อให
ทานละอายใจ ในพวกทานไม
มีสักคนหนึ่ งหรือที่มีสติปญญา
สามารถชําระความระหว างพ่ี
นอง
6แตพ่ีนองกับพ่ีนองตองไปวา
ความกันต อหน าคนที่ ไม เชื่ อ

(8) อพย 12:15; พบญ 16:3; มธ 16:6 (9) 2 คร 6:14; อฟ 5:11; 2 ธส 3:6
(10) ยน 17:15 (11) มธ 18:17; กท 2:12 (13) พบญ 13:5; 17:7, 12; 1 คร 5:2
(1) ดนล 7:22; มธ 19:28 (2) สดด 49:14 (3) 2 ปต 2:4
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หนา 2295 1 โครินธ 6
อยางนั้นหรือ
7 เหตุฉะนั้ นเพราะพวกทานไป
เปนความกัน บัดนี้ทานก็ตกจาก
ระดับที่ควรแลว ทําไมทานจึงไม
ทนตอการรายซึ่ งเขาทําแกทาน
ทําไมทานจึงไมยอมถูกโกง
8แตทานเองกลับทํารายกันและ
โกงกั นในระหว างพวกพ่ี น อง
ของทานเอง
ชีวิตเดิมกอนถูกแยกตั้งไว
และไดรับความชอบธรรม

โดยความเชื่อ
9ทานไมรู หรือวาคนอธรรมจะ
ไมได รับอาณาจักรของพระเจา
เปนมรดก อยาหลงเลย คนลวง
ประเวณี คนถือรูปเคารพ คน
ผิดผัวเมียเขา คนนิสัยเหมือน
ผูหญิงหรือคนที่เปนกะเทย
10 คนขโมย คนโลภ คนข้ีเมา
คนปากราย คนฉอโกง จะไม
ไดรับอาณาจักรของพระเจาเปน
มรดก
11 แตกอนมีบางคนในพวกทาน
เปนคนอยางนั้น แตทานไดรับ
ทรงชําระแลว และไดทรงแยก
ตั้งทานไวแลว แตพระวิญญาณ
แห งพระเจ าของ เราได ทรง
ตั้ งท านให เปนผู ชอบธรรมใน
พระนามของพระเยซูเจา
12 ขาพเจาทําสิ่งสารพัดได แต
ไม ใชทุกสิ่ งที่ จะทําไดนั้ นเปน
ประโยชน ขาพเจาทําสิ่งสารพัด

ได แตขาพเจาไมยอมอยู ใต
อํานาจของสิ่งใดเลย
จงหนีจากการลวงประเวณี

13 อาหารมีไวสําหรับทอง และ
ทองก็สําหรับอาหาร แตพระเจา
จะทรงใหทั้ งทองและอาหารสิ้น
สูญไป แลวรางกายนั้นไมไดมีไว
สําหรับการลวงประเวณี แตมีไว
สําหรับองคพระผู เปนเจา และ
องคพระผู เปนเจามี ไวสําหรับ
รางกาย
14 พระเจ าได ทรงชุ บให องค
พร ะผู เ ป น เ จ า เ ป น ข้ึ นมา
ใหม และพระองคจะทรงชุบให
เราทั้ งหลายเปนข้ึนมาใหมโดย
ฤทธิ์เดชของพระองคดวย
15 ทานไมรูหรือวา รางกายของ
ทานเปนอวัยวะของพระคริสต
เมื่ อเปนเชนนั้น จะใหขาพเจา
เอาอวัยวะของพระคริสตมาเปน
อวัยวะของหญิงแพศยาไดหรือ
ขอพระเจาอยายอมใหเปนเชน
นั้นเลย
16 ทานไมรูหรือวาคนที่ ผูกพัน
กับหญิงแพศยาก็ เป นกายอั น
เดียวกันกับหญิงนั้น เพราะพระ
องคไดตรัสวา `เขาทั้ งสองจะ
เปนเนื้ออันเดียวกัน'
17 แตสวนคนที่ ผูกพันกับองค
พระผูเปนเจา ก็เปนอันเดียวกัน
กับพระองคฝายจิตวิญญาณ
18 จงหลีกเลี่ยงเสียจากการลวง

(7) สภษ 20:22 (9) กจ 20:32; 1 คร 15:50 (11) 1 คร 12:2 (12) 1 คร 10:23
(13) มธ 15:17; รม 14:17 (14) รม 6:5; 2 คร 4:14 (15) รม 12:5; 1 คร 6:13
(16) ปฐก 2:24; มธ 19:5 (17) ยน 17:21; รม 8:9 (18) รม 1:24; 6:12; 1 คร 6:9
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หนา 22961 โครินธ 6, 7
ประเวณี ความบาปทุกอยางที่
มนุษยกระทํานั้ นเปนบาปนอก
กาย แตคนที่ลวงประเวณีนั้นทํา
ผิดตอรางกายของตนเอง

รางกายของคริสเตียน
เปนวิหารของ

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ
19 ทานไมรูหรือวา รางกายของ
ทานเปนวิหารของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ซึ่งสถิตอยูในทาน ซึ่ง
ทานไดรับจากพระเจา ทานไม
ใชเจาของตัวทานเอง
20พระเจาไดทรงซื้อทานไวแลว
ตามราคา เหตุฉะนั้นทานจง
ถวายพระเกียรติแดพระเจาดวย
รางกายของทาน และดวยจิต
วิญญาณของทาน ซึ่ งเปนของ
พระเจา

คําแนะนําสําหรับ
คูสมรสของคริสเตียน

7แลวเรื่ องที่ พวกท านเขียน
มาถึงขาพเจานั้น ขอตอบวา

การที่ผูชายไมยุงเกี่ยวกับผูหญิง
เลยก็ดีแลว
2แตเพ่ื อปองกันการลวงประ-
เวณี ผู ชายทุกคนควรมีภรรยา
เปนของตนและผู หญิงทุกคนมี
สามีเปนของตน
3สามี พึ งประพฤติ ต อภรรยา
ตามควร และภรรยาก็พึงประ-
พฤติตอสามีตามควรเชนเดียว
กัน

4ภรรยาไม มีอํานาจเหนือร าง
กายของตน แตสามีมีอํานาจ
เหนือรางกายของภรรยา ทํานอง
เดียวกันสามีไมมีอํานาจเหนือ
รางกายของตน แตภรรยามี
อํานาจเหนือรางกายของสามี
5อยาปฏิเสธการอยูรวมกันเวน
แตไดตกลงกันเปนการชั่ วคราว
เพ่ืออุทิศตัวในการถืออดอาหาร
และการอธิษฐาน แลวจึงคอยมา
อยูรวมกันอีก เพ่ือมิใหซาตาน
ชักจูงใหทําผิดเพราะตัวอดไม
ได
6ขาพเจากลาวเชนนี้ โดยได รับ
อนุญาต มิใชเปนพระบัญชา
7ขาพเจาปรารถนาที่ จะใหทุก
คนเปนเหมือนขาพเจา แตทุก
คนก็ไดรับของประทานจากพระ
เจาเหมาะกับตัว คนหนึ่งไดรับ
อยางนี้ และอีกคนหนึ่ งไดรับ
อยางนั้น
8 เหตุฉะนั้นขาพเจาขอกลาวแก
คนที่ยังเปนโสดและพวกแมมาย
วา การที่เขาจะอยูเหมือนขาพ-
เจาก็ดีแลว
9แตถาเขาย้ั งใจไมไดก็จงแตง
งานเสียเถิด เพราะแตงงานเสีย
ก็ดีกวามีใจเรารอนดวยกามรา-
คะ
10 สวนคนที่แตงงานแลวขาพ-
เจาขอสั่ง มิใชขาพเจาสั่งเอง แต
องคพระผู เปนเจาทรงบัญชาวา

(19) ยน 2:21; รม 14:7 (20) กจ 20:28; 1 คร 7:23 (1) 1 คร 7:8 (3) อพย 21:10
(5) ยอล 2:16; 1 ธส 3:5 (6) 2 คร 8:8 (7) กจ 26:29 (8) 1 คร 7:1, 26
(9) 1 ทธ 5:14 (10) มลค 2:14; มธ 5:32; มก 10:6-10
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หนา 2297 1 โครินธ 7
อยาใหภรรยาทิ้งสามี
11 แตถานางทิ้ งสามีไปอยาให
นางไปมีสามีใหม หรือไมก็ให
นางกลับมาคืนดีกับสามีเกาและ
ขออย าใหสามีหย าร างภรรยา
เลย
คําแนะนําสําหรับคริสเตียน

ท่ีสามีหรือภรรยา
ยังไมเชื่อในพระเจา

12 ขาพเจาขอกลาวแกคนอื่นๆ
นอกจากพวกนี้ (องคพระผู
เปนเจามิไดตรัส) วา ถาพ่ีนอง
คนใดมีภรรยาที่ ไมเชื่ อและนาง
พอใจที่จะอยูกับสามี สามีก็ไม
ควรหยานาง
13 ถาหญิงคนใดมีสามีที่ไมเชื่อ
และสามีพอใจที่ จะอยู กับนาง
นางก็ไมควรหยาสามีนั้นเลย
14 ดวยวา สามีที่ ไมเชื่อนั้นได
รับการทรงชําระใหบริสุทธิ์ ทาง
ภรรยา และภรรยาที่ไมเชื่อก็ได
รับการทรงชําระใหบริสุทธิ์ ทาง
สามี มิฉะนั้นลูกของทานก็เปน
มลทิน แตบัดนี้ ลูกเหลานั้ นก็
บริสุทธิ์
15 แตถาคนที่ ไมเชื่ อจะแยกไป
ก็จงใหเขาไปเถิด เร่ืองเชนนี้ไม
จําเปนที่ พ่ี นองชายหญิงจะผูก
มัดใหจําใจอยูดวยกัน เพราะ
วาพระเจาไดทรงเรียกเราใหอยู
อยางสงบ
16 โอ ทานผู เปนภรรยา ไฉน

ทานจะรูไดวาทานจะชวยสามีให
รอดไดหรือไม โอ ทานผู เปน
สามี ไฉนทานจะรู ไดวาทานจะ
ชวยภรรยาใหรอดไดหรือไม

จงพอใจในฐานะที่เปนอยู
17 แต ตามที่ พระเจ าได ทรง
ประทานฐานะแกแตละคนอยาง
ไร เมื่อองคพระผูเปนเจาไดทรง
เรียกใหเขามาแลว ก็ใหเขาดํารง
อยูในฐานะนั้น ขาพเจาขอสั่งให
คริสตจักรทั้งหมดทําตามดังนั้น
18 มี ชายคนใดที่ พระเจ าทรง
เรียกเมื่อเขาไดรับพิธีเขาสุหนัต
แลวหรือ อยาใหเขากลับเปน
เหมื อนคนที่ ไม ได เข าสุ หนั ต
หรือมีชายคนใดที่ พระเจ าทรง
เรียกเมื่อเขามิไดเขาสุหนัตหรือ
อยาใหเขาเขาสุหนัตเลย
19 การเขาสุหนัตไมสําคัญอะไร
และการไม เขาสุหนัตไมสําคัญ
อะไร แตการรักษาพระบัญญัติ
ของพระเจานั้นสําคัญ
20 ใหทุกคนอยูในฐานะที่เขาอยู
เมื่อพระเจาทรงเรียกนั้น
21พระเจาทรงเรียกทานเมื่อยัง
เปนทาสอยูหรือ ก็อยากระวน
กระวายเพราะการเปนทาสนั้ น
แตถาทานสามารถไถตัวออกได
ก็ควรไถดีกวา
22 เพราะผู ใดที่ องคพระผู เปน
เจาทรงเรียกเมื่ อยังเปนทาสอยู
ผูนั้ นเปนเสรีชนขององคพระผู

(14) มลค 2:15 (15) รม 12:18 (16) รม 11:14; 1 ปต 3:1 (17) 1 คร 4:17
(18) กจ 15:1 (19) ยน 15:14; รม 2:27, 29; กท 3:28; 5:6; 6:15; คส 3:11
(22) ยน 8:36; รม 6:18; 1 คร 9:21; กท 5:13; อฟ 6:6; คส 3:24; ฟม 1:16

 46_1cor.pub 
 page 12

 Friday, December 09, 2005 14:29 



หนา 22981 โครินธ 7
เปนเจา เชนเดียวกันคนที่ รับ
การทรงเรียกเมื่อเปนเสรีชน คน
นั้นเปนผูรับใชของพระคริสต
23 พระเจ าทรงซื้ อทานไวแล ว
ตามราคา อยาเขาเปนทาสของ
มนุษยเลย
24 พ่ีนองทั้งหลาย ทานทุกคน
ดํารงอยู ในฐานะอันใดเมื่ อพระ
เจาทรงเรียก ก็ใหผูนั้ นอยูกับ
พระเจาในฐานะนั้น

คําแนะนําสําหรับ
หญิงสาวพรหมจารีและแมมาย
25 แลวเรื่องหญิงสาวพรหมจารี
นั้น ขาพเจาไมไดรับพระบัญชา
จากองคพระผูเปนเจา แตขาพ-
เจาก็ขอออกความเห็นในฐานะที่
เปนผู ไดรับพระเมตตาจากองค
พระผู เปนเจ าให เปนผู ที่ ไว ใจ
ได
26 ฉะนั้ นเพราะเหตุความยาก
ลําบากที่มีอยูในเวลานี้ ขาพเจา
เห็นวา ทุกคนควรจะอยูอยางที่
เขาอยูเดี๋ยวนี้
27 ทานมีภรรยาแลวหรือ อยา
หาชองที่จะหยาภรรยาเลย ทาน
หยาจากภรรยาแลวหรือ อยาหา
ภรรยาเลย
28 ถ าท านจะแต งงานก็ ไม มี
ความผิด และถาหญิงสาว
พรหมจารี จะแต งงานก็ ไม มี
ความผิด แตคนที่แตงงานนั้น
คงจะตองยุ งยากลําบากในฝาย

เนื้อหนัง แตขาพเจาปรารถนา
ที่จะใหทานพนจากความยุงยาก
นั้น
29 พ่ีนองทั้ งหลาย ขาพเจา
หมายความวายุคนี้ก็สั้นมากแลว
ตั้ งแตนี้ ไปใหคนเหล านั้ นที่ มี
ภรรยาดําเนินชีวิตเหมือนกับไม
มีภรรยา
30 และให คนที่ เศร าโศกเป น
เหมือนกับมิไดเศราโศก และ
ผูที่ชื่นชมยินดีใหไดเปนเหมือน
กับมิไดชื่นชมยินดี และผูที่ซื้อ
ก็ใหดําเนินชีวิตเหมือนกับวาเขา
ไมมีกรรมสิทธิ์เหนืออะไรเลย
31 และคนที่ใชของโลกนี้ใหเปน
เหมือนกับมิ ได ใชอย างเต็มที่
เลย เพราะความนิยมของโลกนี้
กําลังลวงไป
32 ขาพเจาอยากใหทานพนจาก
ความสาละวนวุนวาย ฝายคนที่
ไมมีภรรยาก็สาละวนในการงาน
ขององคพระผู เปนเจา เพ่ือจะ
ทําสิ่ งซึ่ งเปนที่ พอพระทัยองค
พระผูเปนเจา
33 แตคนที่ มีภรรยาแลวก็สา-
ละวนในการงานของโลกนี้ เพ่ื อ
จะทําสิ่งที่พอใจของภรรยา
34 มีความแตกตางกันดวยระ-
หวางภรรยาและสาวพรหมจารี
หญิงที่ ยังไมแตงงานก็สาละวน
ในการงานขององคพระผู เปน
เจา เพ่ือจะไดเปนคนบริสุทธิ์ทั้ง

(23) ลนต 25:42; 1 คร 6:20; 1 ปต 1:18-19; วว 5:9 (24) อฟ 6:5-8; คส 3:22-24
(25) 2 คร 4:1; 1 ทธ 1:12 (26) 1 คร 7:1, 8 (29) รม 13:11; 1 คร 7:31; 1 ปต 4:7
(31) สดด 39:6; 1 คร 7:29; ยก 1:10; 1 ปต 1:24 (32) 1 ทธ 5:5 (34) ลก 10:40

 46_1cor.pub 
 page 13

 Friday, December 09, 2005 14:29 



หนา 2299 1 โครินธ 7, 8
กายและจิตใจ แตหญิงที่มีสามี
แล วก็ สาละวนในการงานของ
โลกนี้ เพ่ื อจะทําสิ่ งซึ่ งเปนที่พอ
ใจของสามี
35 ขาพเจาวาอยางนี้ก็เพ่ือเปน
ประโยชนของทาน มิใชจะเอา
บวงบาศคลองทานแตเพ่ือความ
เปนระเบียบ ใหทานปฏิบัติ
องคพระผู เปนเจาโดยปราศจาก
ใจสองฝกสองฝาย
36 แตถาชายใดคิดวาเขาปฏิบัติ
ตอสาวพรหมจารีของเขาอยาง
สมควรไมได และถาหญิงนั้นมี
อายุผานวัยหนุมสาวแลว และ
ตองทําอยางใดอยางหนึ่ งก็ ให
เขาทําตามปรารถนา จงใหเขา
แตงงานเสีย เขาไมไดทําผิดสิ่ง
ใด
37 แตชายใดที่ตั้งใจแนวแนและ
เห็นวาไมมีความจําเปน แตเขา
บังคับใจตนเองได และตั้งใจวา
จะใหหญิงนั้นเปนพรหมจารีตอ
ไป เขาก็กระทําดีแลว
38 เหตุฉะนั้นผู ใดที่ใหหญิงนั้น
แตงงานก็ทําดีอยู แตผูที่ไมให
แตงงานก็ทําดีกวา
39 ตราบใดที่ สามี ยังมีชี วิตอยู
ภรรยาก็ ต องอยู กั บสามี ตาม
กฎหมาย แตถาสามีตาย นางก็
เปนอิสระจะแตงงานกับชายใดก็
ไดตามใจ ในองคพระผูเปนเจา
เทานั้น

40 แตตามความเห็นของขาพ-
เจาก็ เห็นวาถานางอยู คนเดียว
จะเปนสุขกวา และขาพเจาคิด
วาพระวิญญาณของพระเจาทรง
สถิตอยูฝายขาพเจาดวย

 อาหารที่ถวายแกรูปเคารพ

8แลวเรื่ องของที่ เขาบูชาแก
รูปเคารพนั้น เราทั้ งหลาย

ทราบแลววา เราทุกคนตางก็มี
ความรู ความรูนั้นทําใหลําพอง
แตความรักเสริมสรางข้ึน
2ถาผูใดถือวาตัวรูสิ่งใดแลว ผู
นั้นยังไมรูตามที่ตนควรจะรู
3แตถาผู ใดรักพระเจา พระ
องคก็ทรงรูจักผูนั้น
4ฉะนั้นเรื่องการกินอาหารที่ เขา
ไดบูชาแกรูปเคารพนั้น เรารูอยู
แล ววารูปนั้ นไมมีตั วมีตนเลย
ในโลกและพระเจาองคอื่ นไมมี
มีแตพระเจาองคเดียว
5ถึงแมจะมีสิ่ งตางๆในสวรรค
และในแผนดินโลกที่ เขาเรียกวา
"พระ" (ก็เปนเหมือนมีพระมาก
และเจามาก)
6แตวาสําหรับพวกเรานั้นมีพระ
เจาองคเดียวคือพระบิดา และ
สิ่ งสารพัดทั้ งปวงบังเกิดข้ึนจาก
พระองค และเราอยูในพระองค
และเรามีพระเยซูคริสตเจาองค
เดียว และสิ่ งสารพัดก็เกิดข้ึน
โดยพระองค และเราก็เปนมา
โดยพระองค

(38) ฮบ 13:4 (39) รม 7:2; 2 คร 6:14 (40) 1 คร 7:6, 25; 1 ธส 4:8
(1) กจ 15:20; รม 14:3, 14 (2) 1 คร 13:8-12 (4) พบญ 4:35, 39; 6:4; อสย 41:24
(5) ยน 10:34 (6) มลค 2:10; ยน 1:3; 13:13; กจ 17:28; รม 5:11
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หนา 23001 โครินธ 8, 9
7มิใชวาทุกคนมีความรู อยางนี้
เพราะมีบางคนมี จิ ตสํานึกผิด
ชอบเรื่ องรูปเคารพวา เมื่ อได
กินอาหารนั้นก็ถือวา เปนของ
บูชาแกรูปเคารพจริงๆ และจิต
สํานึกผิดชอบของเขายังออนอยู
จึงเปนมลทิน
8อาหารไม เปนเครื่ องที่ ทําให
พระเจาทรงโปรดปรานเรา ถา
เรากิน เราก็ไมไดอะไรเปน
พิเศษ ถาเราไมกิน เราก็ไมขาด
อะไร
9แตจงระวัง อยาใหเสรีภาพ
ของทานนั้ นทําใหคนที่ ออนใน
ความเชื่อหลงผิดไป
10 เพราะวา ถาผูใดเห็นทานที่
มีความรู เอนกายลงรับประทาน
ในวิหารของรูปเคารพ จิตสํานึก
ผิดชอบที่ ออนของคนนั้นจะไม
เหิมข้ึนทําใหเขาบังอาจกินของ
ที่ไดบูชาแกรูปเคารพนั้นหรือ
11 โดยความรูของทาน พ่ีนอง
ที่มีความเชื่อออน ซึ่งพระคริสต
ไดทรงยอมวายพระชนมเพ่ือเขา
จะตองพินาศไป
12 เมื่ อท านทําผิดเชนนั้ นต อ
พวกพ่ีนอง และทํารายจิตสํานึก
ผิดชอบที่ออนของเขา ทานก็ได
ทําผิดตอพระคริสต
13 เหตุฉะนั้นถาอาหารเปนเหตุ
ที่ ทําให พ่ี นองของขาพเจาหลง
ผิดไป ขาพเจาจะไมกินเนื้อสัตว

อีกตอไป เพราะเกรงวา ขาพ-
เจาจะทําให พ่ี นองตองหลงผิด
ไป

เปาโลอางสิทธิ
ของอัครสาวก

ท่ีเขาควรจะไดรับ

9ขาพเจามิได เปนอัครสาวก
หรือ ขาพเจามิไดมีเสรีภาพ

หรือ ขาพเจามิไดเห็นพระเยซู
คริสตองคพระผู เปนเจาของเรา
หรือ ทานทั้ งหลายมิไดเปนผล
งานของข าพเจ าในองคพระผู
เปนเจาหรือ
2ถาขาพเจามิไดเปนอัครสาวก
ในสายตาของคนอื่น ขาพเจา
ก็ยังคงเปนอัครสาวกในสายตา
ของท านอย าง ไม ต องสงสั ย
เพราะพวกทานคือตราตําแหนง
อั ครสาวกของข าพเจ าในองค
พระผูเปนเจา
3 ถ า ผู ใดสอบสวนข าพเจ า
ขาพเจาก็จะบอกวา
4 เราไมมีสิทธิ์ ที่ จะกินและดื่ ม
หรือ
5 เราไมมีสิทธิ์ที่ จะพาพ่ีนองซึ่ ง
เป นภรรยาไปไหนๆด วยกั น
เหมือนอยางอัครสาวกอื่นๆและ
บรรดานองชายขององคพระผู
เปนเจาและเคฟาสหรือ
6 เฉพาะขาพเจาและบารนาบัส
เทานั้นหรือที่ไมมีสิทธิ์จะเลิกทํา
งานหาเลี้ยงชีพ

(7) รม 14:14; 1 คร 10:28 (8) รม 14:17 (9) รม 12:13; กท 5:13 (10) 1 คร 10:28
(11) รม 14:15, 20 (12) มธ 25:40 (13) รม 14:21 (1) กจ 9:15; 1 คร 3:6; 4:15
(2) 2 คร 12:12 (4) 1 ธส 2:6, 9 (5) มธ 8:14; 13:55 (6) กจ 4:36
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หนา 2301 1 โครินธ 9
ผูประกาศขาวประเสริฐ
ก็ควรไดรับการเลี้ยงชีพ
ดวยขาวประเสริฐน้ัน

7ใครบางที่ เปนทหารไปในการ
ศึกสงครามและตองกินเสบียง
ของตัวเอง หรือใครบางที่ ทํา
สวนปลูกตนองุน และมิไดกิน
ผลองุนในสวนนั้น หรือใครบาง
ที่ เลี้ ยงสัตวและมิไดกินน้ํานม
ของฝูงสัตวนั้น
8ขาพเจากลาวอยางนี้ตามอยาง
มนุษยหรือ พระราชบัญญัติมิได
กลาวอยางนี้เหมือนกันหรือ
9 เพราะว าในพระราชบัญญัติ
ของโมเสสเขียนไววา `อยาเอา
ตะกร าครอบปากวั วเมื่ อมั น
กําลังนวดขาวอยู ' พระเจาทรง
เปนหวงวัวหรือ
10 หรื อพระองค ได ตรั สเพ่ื อ
ประโยชนของเราทั้ งหลาย แท
จริงคํานั้นทานเขียนไวเพ่ือประ-
โยชนของเราทั้ งหลาย ใหคนที่
ไถนาไถดวยความหวังใจ และ
ใหคนที่นวดขาวนวดดวยความ
หวังใจวาจะไดประโยชนตามที่
เขาหวัง
11 ถ าเราได หว านของสําหรับ
จิตวิญญาณใหแกทาน แลวจะ
มากไปหรือ ที่ เราจะเกี่ ยวของ
สําหรับเนื้อหนังจากทาน
12 ถาคนอื่ นมีสิทธิ์ ที่ จะได รับ
ประโยชนจากทาน เราไมมีสิทธิ์

ที่จะไดรับย่ิงกวาเขาอีกหรือ ถึง
กระนั้ นเราก็มิไดใชสิทธิ์ นี้ เลย
แตยอมทนทุกขยากสารพัดเพ่ือ
เราจะไม เปนอุปสรรคขัดขวาง
ขาวประเสริฐของพระคริสต
13 ทานไมรูหรือวาคนที่ปรนนิ-
บัติเร่ื องสิ่ งบริสุทธิ์ ก็กินอาหาร
ของพระวิหาร และคนปรนนิบัติ
ที่ แท นบู ชาก็ รั บส วนแบ งจาก
แทนบูชานั้น
14 ทํานองเดียวกัน องคพระผู
เปนเจาไดทรงบัญชาไววา คน
ที่ ประกาศขาวประเสริฐควรได
รับการเลี้ ยงชีพด วยข าวประ-
เสริฐนั้น
15 แต ข าพเจ าไม ได ใช สิ ทธิ์
เหลานี้เลย ที่ขาพเจาเขียนเรื่อง
นี้ ก็ มิ ใช เพ่ื อจะให เขากระทํา
อยางนั้นแกขาพเจา เพราะ
ขาพเจายอมตายเสียดีกวาที่ จะ
ให ผู ใดทําลายเกียรติอันนี้ ของ
ขาพเจา
16 เพราะถึงแมวาขาพเจาประ-
กาศขาวประเสริฐนั้นขาพเจาไม
มีเหตุที่จะอวดได เพราะจําเปน
ที่ ขาพเจาจะตองประกาศ ถา
ขาพเจาไมประกาศขาวประเสริฐ
วิบัติจะเกิดแกขาพเจา
17 เพราะถ าข าพเจ าประกาศ
อยางเต็มใจ ขาพเจาก็จะได
บําเหน็จ แตถากระทําการประ-
กาศนั้นโดยฝนใจ ก็ยังเปนการ

(7) พบญ 20:6; ยน 21:15; 2 คร 10:4 (9) พบญ 25:4 (10) 2 ทธ 2:6 (11) รม 15:27
(12) กจ 18:3; 2 คร 11:12 (13) ลนต 6:16; กดว 18:8-31 (14) มธ 10:10; กท 6:6
(15) กจ 18:3; 20:33; 2 คร 11:10 (16) รม 1:14 (17) 1 คร 3:8, 14; 9:18; กท 2:7
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หนา 23021 โครินธ 9, 10
ที่ ทรงมอบหน าที่ ประกาศข าว
ประเสริฐไวใหขาพเจากระทํา
18 แลวอะไรเลาจะเปนบําเหน็จ
ของขาพเจา คือเมื่ อขาพเจา
ประกาศขาวประเสริฐ ขาพเจา
ได ประกาศข าวประเสริ ฐของ
พระคริสตโดยไมคิดคาจาง เพ่ือ
จะไมไดใชสิทธิ์ ในขาวประเสริฐ
นั้นอยางเต็มที่

เปาโลยอมทําทุกวิถีทาง
เพื่อจะนําจิตวิญญาณ

19 เพราะถึงแมวาขาพเจามิได
อยูในบังคับของผูใด ขาพเจาก็
ยั งยอมตั วเป นทาสคนทั้ งปวง
เพ่ือจะไดชนะใจคนมากยิ่งข้ึน
20 ตอพวกยิว ขาพเจาก็ทําตัว
เหมือนยิว เพ่ือจะไดพวกยิว
ตอพวกที่อยู ใตพระราชบัญญัติ
ขาพเจาก็ เปนเหมือนคนอยู ใต
พระราชบัญญัติ เพ่ือจะไดคนที่
อยูใตพระราชบัญญัตินั้น
21 ต อคนที่ อ ยู นอกพระราช
บัญญัติ ขาพเจาก็ทําตัวเหมือน
คนนอกพระราชบัญญัติ เพ่ือจะ
ไดคนที่อยูนอกพระราชบัญญัติ
นั้ น (แตขาพเจามิไดอยูนอก
พระราชบัญญัติของพระเจา แต
อยู ใตพระราชบัญญัติแหงพระ
คริสต)
22 ตอคนออนแอ ขาพเจาก็ทํา
ตัวเหมือนคนออนแอ เพ่ือจะได
คนออนแอ ขาพเจายอมเปนคน

ทุกชนิดตอคนทั้ งปวง เพ่ือจะ
ชวยเขาใหรอดไดบางโดยทุกวิถี
ทาง
23 ขาพเจาทําอยางนี้ เพราะเห็น
แกขาวประเสริฐ เพ่ือขาพเจาจะ
ไดมีสวนกับทานในขาวประเสริฐ
นั้น
24 ทานไมรูหรือวาคนเหลานั้น
ที่ ว่ิงแขงกัน ก็ว่ิงดวยกันทุกคน
แตคนที่ ไดรับรางวัลมีคนเดียว
เหตุฉะนั้นจงว่ิงเพ่ือชิงรางวัลให
ได
25 ฝ ายนั กกีฬาทุ กคนก็ เคร ง
ครัดในระเบียบทุกอยาง แลวเขา
กระทําอยางนั้นเพ่ือจะไดมงกุฎ
ใบไมซึ่งรวงโรยได แตเรากระทํา
เพ่ือจะไดมงกุฎที่ไมมีวันรวงโรย
เลย
26 ดังนั้ น สวนขาพเจาว่ิ งแขง
อยางนี้โดยมีเปาหมาย ขาพเจา
ไดตอสู อยางนี้ ไมใชอยางนัก
มวยที่ชกลม
27 แต ข าพเ จ า ระ งั บความ
ปรารถนาฝายเนื้อหนังใหอยู ใต
บังคับ เพราะเกรงวาโดยทาง
หนึ่ งทางใดเมื่อขาพเจาไดประ-
กาศแกคนอื่นแลว ตัวขาพเจา
เองจะเปนคนที่ใชการไมได

อิสราเอลเปนตัวอยาง
แหงพระพิโรธของคริสตจักร

10พ่ีนองทั้งหลาย ย่ิงกวา
นี้ ข าพเจาอยากใหทาน

(18) 1 คร 7:31 (19) มธ 18:15; 1 คร 9:1; กท 5:13 (20) กจ 16:3 (21) รม 2:12
(22) รม 11:14; 14:1; 15:1; 1 คร 10:33 (24) กท 2:2 (25) ยก 1:12
(26) 2 ทธ 2:5 (27) ยรม 6:30; รม 6:18; 8:13 (1) อพย 13:21-22; 14:21-22, 29
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หนา 2303 1 โครินธ 10
ทั้งหลายเขาใจวาบรรพบุรุษของ
เราทั้ งสิ้ นไดอยู ใตเมฆ และได
ผานทะเลไปทุกคน
2 ไดรับบัพติศมาในเมฆและใน
ทะเลเขาสวนกับโมเสสทุกคน
3และไดรับประทานอาหารฝาย
จิตวิญญาณอันเดียวกันทุกคน
4และไดดื่ มน้ําฝายจิตวิญญาณ
อันเดียวกันทุกคน เพราะวาเขา
ไดดื่มน้ําซึ่งไหลออกมาจากศิลา
ฝายจิตวิญญาณที่ติดตามเขามา
ศิลานั้นคือพระคริสต
5แตถึงกระนั้นก็ดีมีคนสวนมาก
ในพวกนั้ นที่พระเจาไมทรงพอ
พระทัย เพราะวาเขาลมตาย
กันเกลื่ อนกลาดในถิ่ นทุรกัน-
ดาร
6แลวเหตุการณเหลานี้ จึงเปน
เครื่ องเตือนใจพวกเรา ไม
ใหเรามีใจโลภปรารถนาสิ่ งที่ชั่ ว
เหมือนเขาเหลานั้น
7ท านทั้ งหลายอย านั บถื อรูป
เคารพ เหมือนอยางที่บางคนใน
พวกเขาไดกระทํา ตามที่มีเขียน
ไวแลววา `ประชาชนก็นั่งลงกิน
และดื่ม แลวก็ลุกข้ึนเลนสนุก
กัน'
8อยาใหเรากระทําลวงประเวณี
เหมือนอย างที่ บางคนในพวก
เขาไดกระทํา แลวก็ลมลงตายใน
วันเดียวสองหมื่นสามพันคน
9อย าให เราลองดี พระคริ สต

เหมือนอย างที่ บางคนในพวก
เขาไดกระทํา แลวก็ตองพินาศ
ดวยงูราย
10 ทานทั้งหลายอยาบนเหมือน
อยางที่บางคนในพวกเขาไดบน
แล วก็ ต อง พิ น าศด วยองค
เพชฌฆาต
11 แตบรรดาเหตุการณเหลานี้
จึงได บังเกิดแกเขาเพ่ื อเปนตัว
อยาง และไดบันทึกไวเพ่ือเตือน
สติเราทั้งหลาย ผูซึ่งกําลังอยูใน
กาลสุดปลายของแผนดินโลก
12 เหตุฉะนั้นคนที่ คิดวาตัวเอง
มั่นคงดีแลว ก็จงระวังใหดี กลัว
วาจะลมลง
13 ไมมีการทดลองใดๆเกิดข้ึน
กับทาน นอกเหนือจากการ
ทดลองซึ่ งเคยเกิดกับมนุษยทั้ ง
หลาย แตพระเจาทรงสัตยซื่ อ
พระองคจะไมทรงใหทานตอง
ถูกทดลองเกินกวาที่ ทานจะทน
ได แตเมื่ อทานถูกทดลองนั้น
พระองคจะทรงโปรดใหท านมี
ทางที่จะหลีกเลี่ยงไดดวย เพ่ือ
ทานจะมีกําลังทนได
14 พวกที่ รักของขาพเจา เหตุ
ฉะนั้นทานจงหลีกเลี่ยงเสียจาก
การนับถือรูปเคารพ
15 ขาพเจาพูดกับทานอยางพูด
กับคนที่มีปญญา ทานจง
พิจารณาถอยคําที่ ข าพเจ าพูด
นั้นเถิด

(3) อพย 16:4 (4) อพย 17:5-7 (5) กดว 14:29 (6) กดว 11:4, 34 (7) 1 คร 5:11
(8) กดว 25:1-9 (9) อพย 17:2, 7 (10) อพย 12:23; กดว 14:37 (11) รม 15:4
(12) รม 11:20 (13) 1 คร 1:9 (14) 2 คร 6:17 (15) 1 คร 8:1
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หนา 23041 โครินธ 10
พิธีศีลระลึกมีไว

สําหรับผูท่ีเชื่อเทาน้ัน
16 ถวยแหงพระพรซึ่ งเราไดขอ
พระพรนั้นเปนที่ทําใหเรามีสวน
รวมในพระโลหิตของพระคริสต
มิใชหรือ ขนมปงซึ่ งเราหักนั้น
เปนที่ทําใหเรามีสวนรวมในพระ
กายของพระคริสตมิใชหรือ
17 แมเราซึ่งเปนบุคคลหลายคน
เราก็ ยังเปนขนมป งกอนเดียว
และเปนรางกายเดียว เพราะวา
เราทุ กคนรั บประทานขนมป ง
กอนเดียวกัน
18 จงพิจารณาดูพวกอิสราเอล
ตามเนื้อหนัง คนที่ รับประทาน
ของที่บูชาแลวนั้น ก็มีสวนรวม
ในแทนบูชานั้นมิใชหรือ
19 ถาอยางนั้นแลวจะใหขาพ-
เจาวาอยางไร รูปเคารพนั้น
ศักดิ์ สิทธิ์หรือ เครื่ องบูชา
ที่ถวายแกรูปเคารพนั้นเปนของ
ศักดิ์สิทธิ์หรือ
20 แตขาพเจาวา เครื่องบูชาที่
พวกตางชาติถวายนั้น เขาถวาย
บูชาแกพวกปศาจ และไมได
ถวายแดพระเจา ขาพเจาไม
ปรารถนาใหทานมีสวนรวมกับ
พวกปศาจ
21 ทานจะดื่มจากถวยขององค
พระผู เปนเจาและจากถวยของ
พวกปศาจดวยไมได ทานจะ
รับประทานที่ โตะขององคพระ

ผู เป นเจ าและที่ โต ะของพวก
ปศาจดวยก็ไมได
22 เราจะย่ัวยุใหองคพระผู เปน
เจาทรงอิจฉาหรือ เรามีฤทธิ์
มากกวาพระองคหรือ
จงถวายพระเกียรติแดพระเจา
23 ขาพเจาทําสิ่งสารพัดได แต
ไม ใชทุกสิ่ งที่ จะทําไดนั้ นเปน
ประโยชน ขาพเจาทําสิ่งสารพัด
ได แตไมใชทุกสิ่งจะทําใหเจริญ
ข้ึน
24 อยาใหผูใดเห็นแกประโยชน
สวนตัว แตจงเห็นแกประโยชน
ของคนอื่น
25 ทุ กสิ่ งที่ เขาขายตามตลาด
เนื้ อนั้นรับประทานได ไมตอง
ถามอะไรโดยเห็นแกใจสํานึกผิด
ชอบ
26 เพราะวา `แผนดินโลกกับ
สรรพสิ่ งในโลกนั้นเปนขององค
พระผูเปนเจา'
27 ถาคนที่ไมมีความเชื่อจะเชิญ
ทานไปในงานเลี้ยงและทานเต็ม
ใจไป สิ่งที่เขาตั้งใหรับประทาน
ก็รับประทานได ไมตองถาม
อะไรโดยเห็ นแก ใจสํานึ กผิ ด
ชอบ
28 แตถ ามี ใครมาบอกท านว า
"ของนี้ เขาถวายแก รู ปเคารพ
แลว" ทานอยารับประทาน
เพราะเห็นแกคนที่บอกนั้นและ
เพราะเห็นแก ใจสํานึกผิดชอบ

(16) มธ 26:26-28 (17) 1 คร 12:12 (18) ลนต 3:3 (19) 1 คร 8:4 (20) ลนต 17:7
(21) พบญ 32:38; 1 คร 11:23 (22) พบญ 32:21 (23) 1 คร 6:12 (24) ฟป 2:4
(25) 1 ทธ 4:4 (26) อพย 19:5 (27) ลก 10:7-8 (28) พบญ 10:14; 1 คร 8:7, 10

 46_1cor.pub 
 page 19

 Friday, December 09, 2005 14:29 



หนา 2305 1 โครินธ 10, 11
ดวย เพราะวา `แผนดินโลกกับ
สรรพสิ่ งในโลกนั้นเปนขององค
พระผูเปนเจา'
29 ขาพเจามิไดหมายถึงใจสํา-
นึกผิดชอบของทาน แตหมาย
ถึ งใจสํานึ กผิ ดชอบของคนที่
บอกนั้น ทําไมใจสํานึกผิดชอบ
ของผู อื่ นจะตองมาขัดขวางเสรี
ภาพของขาพเจาเลา
30 เพราะถาขาพเจารับประทาน
โดยพระคุณ ทําไมเขาติเตียน
ข าพเจ าเพราะสิ่ งที่ ข าพเจ าได
ขอบพระคุณแลวเลา
31 เหตุ ฉะนั้ นเมื่ อท านจะรั บ
ประทาน จะดื่ม หรือจะทําอะไร
ก็ตาม จงกระทําเพ่ือเปนการ
ถวายพระเกียรติแดพระเจา
32 อยาเปนตนเหตุที่ทําใหพวก
ยิว หรือพวกตางชาติ หรือ
คริสตจักรของพระเจาหลงผิดไป
33 เหมื อนที่ ข าพเจ า เองได
พยายามกระทําทุ กสิ่ งเพ่ื อให
เปนที่พอใจของคนทั้งปวง มิได
เห็นแกประโยชนสวนตัว แต
เห็ นแก ประโยชน ของคนทั้ ง
หลาย เพ่ือใหเขารอดได

"ชายเปนศีรษะของหญิง"

11ทานทั้ งหลายก็จงปฏิบัติ
ตามอยางขาพเจาเหมือน

อยางที่ขาพเจาปฏิบัติตามอยาง
พระคริสต
2 พ่ีนองทั้ งหลาย บัดนี้ขาพเจา

ขอชมทานทั้ งหลายเพราะทาน
ไดระลึกถึงขาพเจาทุกประการ
และทานได รักษากฎที่ ข าพเจา
ไดมอบไวกับทาน
3 แต ข าพเจ าใคร ให ท านทั้ ง
หลายเขาใจวา พระคริสตทรง
เปนศีรษะของชายทุกคน และ
ชายเปนศีรษะของหญิง และ
พระเจ าทรงเปนพระเศียรของ
พระคริสต
4 ชายทุ กคนที่ กําลั งอธิ ษฐาน
หรือพยากรณโดยคลุมศีรษะอยู
ก็ทําความอัปยศแกศีรษะ
5แตหญิงทุกคนที่กําลังอธิษฐาน
หรือพยากรณ ถาไมคลุมศีรษะ
ก็ทําความอัปยศแกศีรษะ เพราะ
เหมือนกับวานางไดโกนผมเสีย
แลว
6 เพราะถ าผู หญิ งไม ได คลุ ม
ศีรษะ ก็ควรจะตัดผมเสีย แตถา
การที่ ผู หญิงจะตัดผมหรือโกน
ผมนั้นเปนสิ่ งที่ นาอับอาย จง
คลุมศีรษะเสีย
7 เพราะการที่ผูชายไมสมควรจะ
คลุมศีรษะนั้น ก็เพราะวาผูชาย
เปนพระฉายาและสงาราศีของ
พระเจา สวนผูหญิงนั้นเปน
สงาราศีของผูชาย
8 เพราะวาไมไดทรงสรางผูชาย
จากผูหญิง แตไดทรงสราง
ผูหญิงจากผูชาย
9และไม ไดทรงสร างผู ชายไว

(29) รม 14:16 (30) รม 14:6 (31) คส 3:17 (32) รม 14:13 (33) รม 15:2
(1) อฟ 5:1 (3) ปฐก 3:16; ยน 14:28 (4) 1 คร 12:10 (5) พบญ 21:12
(6) กดว 5:18 (7) ปฐก 1:26; ยก 3:9 (8) ปฐก 2:21; 1 ทธ 2:13 (9) ปฐก 2:18
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หนา 23061 โครินธ 11
สําหรับผูหญิง แตทรงสราง
ผูหญิงไวสําหรับผูชาย
10 ดวยเหตุนี้เอง ผูหญิงจึงควร
จะเอาสัญญลักษณแหงอํานาจนี้
คลุมศีรษะ เพราะเห็นแกพวก
ทูตสวรรค
11 ถึงกระนั้นก็ดี ในองคพระ
ผู เปนเจา ผู ชายก็ตองพ่ึงผู
หญิงและผูหญิงก็ตองพ่ึงผูชาย
12 เพราะวาผูหญิงนั้นทรงสราง
มาจากผูชายฉันใด ตอมาผูชาย
ก็เกิดมาจากผูหญิงฉันนั้น แต
สิ่งสารพัดก็มีมาจากพระเจา
13 ท านทั้ งหลายจงตั ดสินเอง
เถิดวา เปนการสมควรหรือ
ไมที่ ผูหญิงจะไมคลุมศีรษะเมื่อ
อธิษฐานตอพระเจา
14 ธรรมชาติเองไมไดสอนทาน
หรือวา ถาผูชายไวผมยาวก็เปน
ที่นาอายแกตัว
15 แตถาผูหญิงไวผมยาวก็เปน
สงาราศีแกตัว เพราะวาผมเปน
สิ่งที่ประทานใหแกเขาเพ่ือคลุม
ศีรษะ
16 แตถาผู ใดจะโตแยง เรา
และคริสตจักรของพระเจาไมรับ
ธรรมเนียมอยางที่โตแยงนั้น
 พิธีระลึกถึงองคพระผูเปนเจา
17 แลวในการให คําสั่ งตอไปนี้
ขาพเจาชมทานไมได คือวาการ
ประชุมของทานนั้นมักจะไดผล
เสียมากกวาผลดี

18ประการแรกขาพเจาไดยินวา
เมื่ อทานประชุมคริสตจักรนั้ น
มีการแตกกกแตกเหลาในพวก
ทาน และขาพเจาเชื่ อวาคงมี
ความจริงอยูบาง
19 เพราะจะตองมีการขัดแย ง
กันบางในพวกทาน เพ่ือคนฝาย
ถู กในพวกท านจะได ปรากฏ
เดนข้ึน
20 เมื่ อท านทั้ งหลายประชุ ม
พรอมกันนั้น ทานจึงประชุม
รับประทานเปนที่ ระลึกถึงองค
พระผูเปนเจาไมได
21 เพราะว าเมื่ อท านรับประ-
ทาน บางก็รับประทานอาหาร
ของตนกอนคนอื่น บางก็ยังหิว
อยู และบางก็เมา
22 อะไรกันนี่ ทานไมมีเรือนที่
จะกินและดื่มหรือ หรือวาทาน
ดูหมิ่ นคริ สตจั กรของพระเจ า
และทําใหคนที่ขัดสนไดรับความ
อับอาย จะใหขาพเจาวาอยางไร
แกทาน จะใหชมทานหรือ ใน
เร่ื องนี้ ขาพเจาจะไมขอชมทาน
เลย
23 เพราะวาเร่ืองซึ่ งขาพเจาได
มอบไวกับทานแลวนั้น ขาพเจา
ไดรับจากองคพระผูเปนเจา คือ
ในคืนที่ เขาทรยศพระเยซูเจานั้น
พระองคทรงหยิบขนมปง
24 ครั้นขอบพระคุณแลว จึง
ทรงหักแลวตรัสวา "จงรับไปกิน

(11) กท 3:28 (16) 1 คร 7:17; 1 ทธ 6:4 (18) 1 คร 1:10-12; 3:3
(19) พบญ 13:3; มธ 18:7; ลก 2:35; 17:1; 1 ทธ 4:1; 2 ปต 2:1; 1 ยน 2:19
(21) 2 ปต 2:13; ยด 1:12 (22) 1 คร 10:32; ยก 2:6 (23) มธ 26:26-28; 1 คร 15:3
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เถิด นี่ เปนกายของเรา ซึ่ งหัก
ออกเพ่ือทานทั้งหลาย จงกระทํา
อยางนี้ใหเปนที่ระลึกถึงเรา"
25 เมื่ อรับประทานแลว พระ
องคจึงทรงหยิบถวยดวยอาการ
อยางเดียวกัน ตรัสวา "ถวย
นี้ คือพันธสัญญาใหมดวยโลหิต
ของเรา เมื่อทานดื่มจากถวยนี้
เวลาใด จงดื่มใหเปนที่ระลึกถึง
เรา"
26 เพราะว าเมื่ อทานทั้ งหลาย
กินขนมปงนี้ และดื่ มจากถวยนี้
เวลาใด ทานก็ประกาศการวาย
พระชนมขององคพระผู เปนเจา
จนกวาพระองคจะเสด็จมา
27 เหตุฉะนั้น ถาผู ใดกินขนม
ป งนี้ และดื่ มจากถ วยขององค
พระผูเปนเจาอยางไมสมควร ผู
นั้นก็ทําผิดตอพระกายและพระ
โลหิตขององคพระผูเปนเจา
28 ขอใหทุกคนพิจารณาตนเอง
แล วจึ งกินขนมป งและด่ื มจาก
ถวยนี้
29 เพราะว าคนที่ กิ นและดื่ ม
อยางไมสมควร ก็กินและดื่ม
เพ่ื อนําพระอาชญามาสู ตนเอง
เพราะมิ ได พินิ จดูพระกายของ
องคพระผูเปนเจา

ผูรับพิธีระลึกถึงองคพระ
ผูเปนเจาอยางไมสมควร
บางก็ปวย บางก็ตาย

30 ดวยเหตุนี้พวกทานหลายคน

จึงออนกําลังและปวยอยูและที่
ลวงหลับไปแลวก็มีมาก
31 เพราะถ าเราจะพิจารณาตัว
เราเอง เราจะไมตองถูกทําโทษ
32 แต เมื่ อองคพระผู เป นเจ า
ทรงทําโทษเรานั้น พระองคทรง
ตีสอนเรา เพ่ือมิใหเราถูก
พิพากษาลงโทษดวยกันกับโลก
33 พ่ีนองของขาพเจา ดวย
เหตุนี้ เมื่อทานมารวมประชุมรับ
ประทานอาหารนั้น จงคอยซึ่ ง
กันและกัน
34 ถามีใครหิวก็ใหเขากินที่บาน
เสียกอน เพ่ือเมื่อมาประชุมกัน
ทานจะไดไมถูกพิพากษาลงโทษ
สวนเรื่ องอื่ นๆนั้ นเมื่ อขาพเจา
มาขาพเจาจะแนะนําให

ของประทานตางๆ
ฝายจิตวิญญาณ

12พ่ีนองทั้ งหลาย บัดนี้
ขาพเจาอยากใหทานเขา

ใจเรื่ องของประทานฝ ายจิ ต
วิญญาณนั้น
2ทานรูแลววา แตกอนทานยัง
เปนคนไมเชื่อนั้น ทานถูกชักนํา
ใหหลงไปนับถือรูปเคารพซึ่งพูด
ไมไดตามแตทานจะถูกนําไป
3 เหตุฉะนั้นขาพเจาจึงบอกทาน
ทั้งหลายใหทราบวา ไมมีผูใดซึ่ง
พูดโดยพระวิญญาณของพระเจา
จะเรียกพระเยซูวา ผูที่ ถูกสาป
แชง และไมมีผู ใดอาจพูดวา

(26) ยน 14:3 (27) ยน 6:51 (28) มธ 26:22; 2 คร 13:5
(31) 1 ยน 1:9 (32) สดด 94:12 (33) 1 คร 14:26
(1) 1 คร 12:4; 14:1, 37 (2) สดด 115:5; อฟ 2:11 (3) มธ 16:17
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พระเยซู เปนองคพระผู เปนเจา
นอกจากผู ที่ พูดโดยพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ์
4แลวของประทานนั้ นมีตางๆ
กัน แตมีพระวิญญาณองคเดียว
กัน
5งานรับใชมีตางๆกัน แตมี
องคพระผูเปนเจาองคเดียวกัน
6กิจกรรมมีตางๆกัน แตมีพระ
เจ าองค เดี ยวกันที่ ทรงกระทํา
สารพัดในทุกคน
7การสําแดงของพระวิญญาณ
นั้ นมี แก ทุ กคนเพ่ื อประโยชน
รวมกัน
8ด วยพระวิ ญญาณทรงโปรด
ประทานให คนหนึ่ งมี ถ อยคํา
ประกอบดวยสติปญญา และให
อีกคนหนึ่งมีถอยคําอันประกอบ
ดวยความรู แตเปนโดยพระ
วิญญาณองคเดียวกัน
9และใหอีกคนหนึ่ งมีความเชื่อ
แต เป นโดยพระวิ ญญาณองค
เดียวกัน และใหอีกคนหนึ่ งมี
ความสามารถรักษาคนปวยได
แต เป นโดยพระวิ ญญาณองค
เดียวกัน
10 และให อี กคนหนึ่ งทําการ
อัศจรรยตางๆ และใหอีกคน
หนึ่งพยากรณได และใหอีกคน
หนึ่ งรู จักสังเกตวิญญาณตางๆ
และให อี กคนหนึ่ ง พู ดภาษา
ตางๆ และใหอีกคนหนึ่ งแปล

ภาษานั้นๆได
11 สิ่ งสารพัดเหลานี้ พระวิญ-
ญาณองค เดียวกันทรงบันดาล
และประทานแก แต ละคนตาม
ชอบพระทัยพระองค
คริสเตียนเปนอวัยวะตางๆ

ของกายเดียวกัน
12 ถึงกายนั้นเปนกายเดียว ก็
ยังมีอวัยวะหลายสวน และบรร-
ดาอวัยวะตางๆของกายเดียวนั้น
แมจะมีหลายสวนก็ ยังเปนกาย
เดียวกันฉันใด พระคริสตก็ทรง
เปนฉันนั้น
13 เพราะว าถึ งเราจะเปนพวก
ยิวหรือพวกตางชาติ เปนทาส
หรือมิใชทาสก็ตาม เราทั้งหลาย
ไดรับบัพติศมาโดยพระวิญญาณ
องค เดียวเขาเปนกายอันเดียว
กัน และพระวิญญาณองคเดียว
กันนั้นซาบซานอยู
14 เพราะวารางกายมิไดประ-
กอบด วยอวั ยวะเดี ยวแต ด วย
หลายอวัยวะ
15 ถาเทาจะพูดวา "เพราะ
ขาพเจามิไดเปนมือ ขาพเจา
จึงไมไดเปนอวัยวะของรางกาย
นั้น" เทาจะไมเปนอวัยวะของ
รางกายเพราะเหตุนั้นหรือ
16 และถาหูจะพูดวา "เพราะ
ขาพเจามิไดเปนตา ขาพเจาจึง
มิไดเปนอวัยวะของรางกายนั้น"
หูจะไม เปนอวัยวะของรางกาย

(4) รม 12:3-8; อฟ 4:4 (5) รม 12:6 (6) 1 คร 15:28 (8) รม 15:14; 1 คร 2:6-7
(9) มก 3:15; 16:18; 2 คร 4:13 (10) มก 16:17; กจ 2:4-11; รม 12:6; 1 ยน 4:1
(11) ยน 3:8; รม 12:6 (12) รม 12:4-5; กท 3:16 (13) ยน 7:37; รม 3:22; กท 3:28
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หนา 2309 1 โครินธ 12, 13
เพราะเหตุนั้นหรือ
17 ถาอวัยวะทั้ งหมดในรางกาย
เปนตา การไดยินจะอยูที่ ไหน
ถาทั้ งรางกายเปนหู การดม
กลิ่นจะอยูที่ไหน
18 แตบัดนี้ พระเจาไดทรงตั้ ง
อวัยวะทุกสวนไวในรางกายตาม
ชอบพระทัยของพระองค
19 ถาอวัยวะทั้งหมดเปนอวัยวะ
เดียว รางกายจะมีที่ไหน
20 แตบัดนี้มีหลายอวัยวะแตก็
ยังเปนรางกายเดียวกัน
21 และตาจะวาแกมือวา "ขาพ-
เจาไมตองการเจา" ก็ไมได หรือ
ศีรษะจะวาแกเทาวา "ขาพเจา
ไมตองการเจา" ก็ไมได
22 แต ย่ิ งกว านี้ อวัยวะของราง
กายที่ เราเห็นวาออนแอ เราก็
ขาดเสียไมได
23 และอวัยวะของรางกายที่ เรา
ถือวามีเกียรตินอย เราก็ยังทํา
ใหมีเกียรติย่ิงข้ึน และอวัยวะที่
ไมนาดูนั้น เราก็ทําใหนาดูย่ิงข้ึน
24 เพราะวาอวัยวะที่ นาดูแล ว
ก็ไม จําเปนที่ จะตองตกแตงอีก
แตพระเจาไดทรงใหอวัยวะของ
รางกายเสมอภาคกัน ทรงให
อวัยวะที่ ต่ํ าต อยเป นที่ นั บถื อ
มากข้ึน
25 เพ่ือไมใหมีการแกงแยงกัน
ในรางกาย แตใหอวัยวะทุกสวน
มีความหวงใยซึ่งกันและกัน

26 ถ า อ วั ยวะอั นหนึ่ ง เ จ็ บ
อวัยวะทั้ งหมดก็พลอยเจ็บดวย
ถาอวัยวะอันหนึ่ งได รับเกียรติ
อวัยวะทั้งหมดก็พลอยชื่นชมยิน
ดีดวย
27 บัดนี้ ฝายทานทั้ งหลายเปน
กายของพระคริสต และตางก็
เปนอวัยวะของพระกายนั้น
28 และพระเจาไดทรงโปรดตั้ ง
บางคนไวในคริสตจักร คือหนึ่ง
อัครสาวก สองผูพยากรณ สาม
ครูบาอาจารย แลวตอจากนั้นก็
มีการอัศจรรย ของประทานใน
การรักษาโรค การชวยเหลือ
การครอบครอง การพูดภาษา
ตางๆ
29 ทุ กคนเป นอั ครสาวกหรื อ
ทุกคนเปนผูพยากรณหรือ ทุก
คนเปนครูบาอาจารยหรือ ทุก
คนกระทําการอัศจรรยหรือ
30 ทุกคนไดรับของประทานให
รักษาโรคหรือ ทุกคนพูดภาษา
ตางๆหรือ ทุกคนแปลไดหรือ
31 แตท านทั้ งหลายจงกระตือ
รือร นอย างจริ งจั งบรรดาของ
ประทานอันดีที่สุดนั้ น และ
ข าพเจ ายังคงแสดงทางที่ ยอด
เย่ียมกวาแกทานทั้งหลาย

คุณความดีแหง
ความรักของคริสเตียน

13แมขาพเจาพูดภาษาของ
มนุษยก็ดี และภาษาของ

(18) รม 12:3; 1 คร 12:28 (27) รม 12:5; อฟ 1:23; 4:12; 5:23, 30; คส 1:24
(28) กดว 11:17; มก 16:18; กจ 13:1; รม 12:6, 8; 1 คร 12:9-10, 29-30; กท 3:5;
อฟ 2:20; 3:5; 4:11; 1 ทธ 5:17; ฮบ 13:17, 24 (31) 1 คร 14:1, 39
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ทูตสวรรคก็ดี แตไมมีความรัก
ข าพเจ าเป นเหมื อนฆ องหรือ
ฉาบที่กําลังสงเสียง
2แมขาพเจามีของประทานแหง
การพยากรณ และเขาใจในความ
ลึกลับทั้ งปวงและมีความรู ทั้ ง
สิ้น และแมขาพเจามีความเชื่อ
ทั้งหมดพอจะยกภูเขาไปได แต
ไมมีความรัก ขาพเจาก็ไมมีคา
อะไรเลย
3แม ข าพเจ ามอบของสารพัด
เพ่ือเลี้ ยงคนยากจน และแม
ขาพเจายอมใหเอาตัวขาพเจาไป
เผาไฟเสีย แตไมมีความรัก จะ
หาเปนประโยชนแกขาพเจาไม
4ความรักนั้ นก็อดทนนานและ
กระทําคุณให ความรักไมอิจฉา
ความรักไมอวดตัว ไมหย่ิงผยอง
5 ไมทําสิ่ งที่ ไมบังควร ไมคิด
เห็นแกตนเองฝายเดียว ไมฉุน
เฉียว ไมชางจดจําความผิด
6 ไมชื่ นชมยินดี ในความชั่ วช า
แตชื่นชมยินดีในความจริง
7 ไมแคะไคคุยเข่ียความผิดของ
เขา และเชื่อในสวนดีของเขาอยู
เสมอ และมีความหวังอยู เสมอ
และเพียรทนเอาทุกอยาง
8ความรักไมมีวันสูญสิ้น แมคํา
พยากรณก็จะเสื่ อมสูญไป แม
การพู ดภาษาต างๆนั้ นก็ จะมี
เวลาเลิกไป แมความรูก็จะเสื่อม
สูญไป

9 เพราะที่ เรารู นั้ นก็ รู แตส วน
หนึ่ ง และที่ เราพยากรณนั้ นก็
พยากรณแตสวนหนึ่ง
10 แตเมื่ อความสมบูรณมาถึง
แลว ความบกพรองนั้นก็จะ
สูญไป
11 เมื่ อข าพเจ า ยั ง เป นเด็ ก
ขาพเจาพูดอยางเด็ก คิดอยาง
เด็ก ใครครวญหาเหตุผลอยาง
เด็ก แตเมื่อขาพเจาเปนผูใหญ
ขาพเจาก็เลิกอาการเด็กเสีย
12 เพราะวาบัดนี้ เราเห็นสลัวๆ
เหมือนดูในกระจก แตเวลานั้น
จะไดเห็นหนากันชัดเจน เดี๋ยว
นี้ขาพเจารูแตสวนหนึ่ง แตเวลา
นั้นขาพเจาจะรู แจงเหมือนไดรู
จักขาพเจาแลวดวย
13 ดังนั้ นยังตั้ งอยู สามสิ่ ง คือ
ความเชื่อ ความหวังใจ ความรัก
แตความรักใหญที่สุด

จงแสวงหาของประทาน
ท่ีจะทําใหคริสตจักรจําเริญขึ้น

14จงมุ งหาความรั กและ
จงปรารถนาของประ-

ทานฝายจิตวิญญาณ เฉพาะ
อยางย่ิงการพยากรณ
2 เพราะวาผูหนึ่งผูใดที่พูดภาษา
ตางๆได ไมไดพูดกับมนุษย
แตทูลตอพระเจา เพราะวาไมมี
มนุษยคนใดเขาใจได แตเขาพูด
เปนความลึกลับฝายจิตวิญญาณ
3ฝ ายผู ที่ พยากรณนั้ นพูดกับ

(2) มธ 7:22; มก 11:23; ลก 17:6 (3) มธ 6:1-2 (4) สภษ 10:12; กท 5:26; อฟ 4:32
(5) 1 คร 10:24 (6) รม 1:32; 2 ยน 1:4 (7) กท 6:2 (9) 1 คร 8:2; 13:12
(12) ฟป 3:12; 1 ยน 3:2 (1) กดว 11:25; 1 คร 12:31 (2) กจ 2:4 (3) รม 14:19
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หนา 2311 1 โครินธ 14
มนุษยทําใหเขาเจริญข้ึน เปนที่
เตือนสติและหนุนใจ
4ฝ ายคนที่ พูดภาษาต างๆนั้ น
ก็ ทําใหตนเองเจริญฝ ายเดี ยว
แต ผู ที่ พยากรณนั้ นยอมทําให
คริสตจักรจําเริญข้ึน
5ขาพเจ าใคร ใหทานทั้ งหลาย
พูดภาษาตางๆได แตย่ิงกวานั้น
อีก ขาพเจาปรารถนาจะให
ทานทั้งหลายพยากรณได เพราะ
วาผูที่พยากรณไดนั้นก็ใหญกวา
คนที่ พูดภาษาตางๆได เวน
แต เขาสามารถแปลภาษานั้ นๆ
ออก เพ่ือคริสตจักรจะได
รับความจําเริญข้ึน
6นี่ แหละพ่ีนองทั้ งหลาย ถา
ขาพเจามาหาทานและพูดภาษา
ตางๆ จะเปนประโยชนอะไร
แกทานเลา เวนเสียแตขาพเจา
จะพูดกับทานโดยคําวิวรณ หรือ
โดยความรู หรือโดยคําพยากรณ
หรือโดยการสั่งสอน
7แม เป นสิ่ งที่ ไม มี ชี วิ ตก็ ยั ง
กระทําเสียงได เชนปหรือพิณ
เขาคู ถาเสียงนั้นไมตางกัน ใคร
จะรู ไดอยางไรวา เขาเปาหรือ
ดีดอะไร
8 เพราะถาแตรเดี่ ยวเปลงเสียง
ไมชัดเจน ใครเลาจะเตรียมตัว
เขาประจัญบานได
9ทานทั้งหลายก็เปนเชนนั้น ถา
ท านไม ใชภาษาพูดที่ เข าใจได

งาย เขาจะเขาใจคําพูดนั้นได
อยางไร ทานก็จะพูดเพอตาม
ลมไป
10 ในโลกนี้มีภาษาเปนอันมาก
และไมมีภาษาใดๆที่ ปราศจาก
เนื้อความ
11 เหตุฉะนั้น ถาขาพเจาไม
เขาใจเนื้ อความของภาษานั้ นๆ
ขาพเจาจะเปนคนตางภาษากับ
คนที่พูด และคนที่พูดนั้นจะเปน
คนตางภาษากับขาพเจาดวย
12 เชนเดียวกัน เมื่ อทานทั้ ง
หลายกําลังรอนใจแสวงหาของ
ประทานฝายจิตวิญญาณแลว ก็
จงอุตสาหกระทําตัวของทานให
สามารถที่จะทําใหคริสตจักรจํา-
เริญข้ึน
13 เหตุฉะนั้นใหคนที่ พูดภาษา
ตางๆอธิษฐานวา เขาจะ
สามารถแปลไดดวย
14 เพราะถ าข าพเจ าอธิ ษฐาน
เปนภาษาตางๆ จิตวิญญาณ
ของขาพเจาอธิษฐานก็จริง แต
ขาพเจาเองก็ไมเขาใจ
15 ถาเชนนั้นขาพเจาควรจะทํา
ประการใด ขาพเจาจะอธิษฐาน
ดวยจิตวิญญาณและจะอธิษฐาน
ดวยความเขาใจดวย และจะรอง
เพลงดวยจิตวิญญาณและจะรอง
เพลงดวยความเขาใจดวย
16 มิฉะนั้ นเมื่ อท านขอบพระ
คุณดวยจิตวิญญาณแลว คนที่

(13) 1 คร 12:10 (15) สดด 47:7; อฟ 5:19; คส 3:16
(16) พบญ 27:15-26; 1 พศด 16:36; นหม 5:13; 8:6; สดด 106:48; ยรม 11:5; 28:6;
1 คร 11:24; วว 5:14; 7:12
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หนา 23121 โครินธ 14
อยู ในพวกที่ รู ไมถึงจะวา "เอ-
เมน" เมื่ อทานขอบพระคุณ
อยางไรได ในเมื่อเขาไมเขาใจ
สิ่งที่ทานพูด
17 แมท านขอบพระคุณอย าง
ไพเราะก็ตาม แตคนอื่นนั้ นจะ
ไมจําเริญข้ึน
18 ขาพเจาขอบพระคุณพระเจา
ของขาพเจา ขาพเจาพูดภาษา
ตางๆมากกวาทานทั้งหลายอีก
19 แตวาในคริสตจักร ขาพเจา
พอใจที่จะพูดสักหาคําดวยความ
เขาใจ เพ่ือเสียงของขาพเจาจะ
สั่ งสอนคนอื่นดวย ดีกวาที่ จะ
พูดหมื่นคําเปนภาษาตางๆ
20 พ่ีนองทั้งหลาย ความเขาใจ
ของท านอย าให เปนอย างเด็ก
อยางไรก็ตามในเรื่ องความชั่ ว
รายจงเปนอยางเด็ก แตฝาย
ความเข าใจจงให เป นอย างผู
ใหญ
21 ในพระราชบัญญัติมีคําเขียน
ไวแลววา `องคพระผู เปนเจา
ตรัสวา "เราจะพูดกับชนชาตินี้
โดยคนต างภาษาและโดยริมฝ
ปากของคนตางดาว ถึงกระนั้น
เขาก็จะไมฟงเรา"'
22 เหตุฉะนั้น การพูดภาษา
ตางๆจึงไมเปนหมายสําคัญแก
คนที่ เชื่ อ แตเปนหมายสําคัญ
แกคนที่ไมเชื่อ แตการพยากรณ
นั้นไมใชสําหรับคนที่ไมเชื่อ แต

สําหรับคนที่เชื่อแลว
23 เหตุฉะนั้นถาทั้งคริสตจักรมี
การประชุมพรอมกัน แลวคนทั้ง
ปวงตางก็พูดภาษาตางๆ และ
มีคนที่ รู ไมถึงหรือคนที่ ไมเชื่ อ
เขามา เขาจะมิเห็นไปวาทานทั้ง
หลายคลั่งไปแลวหรือ
24 แตถาทุกคนพยากรณ คน
ที่ ไมเชื่อหรือคนที่ รู ไมถึงเขามา
ทุกคนก็จะทําใหเขารูสํานึก และ
ทําใหเขาพิจารณาใจของตนเอง
25 ดังนั้ นความลับที่ซอนอยูใน
ใจของเขาจะเดนชัดข้ึน เขาก็จะ
กราบลงนมัสการพระเจากลาว
วา พระเจาทรงสถิตอยูทาม-
กลางพวกทานอยางแนนอน
ระเบียบในการประชุมนมัสการ

และการใชของประทาน
26 พ่ีนองทั้ งหลาย เมื่ อทาน
ประชุมกัน ทุกคนก็มีเพลงสดุดี
ทุกคนก็มีคําสั่ งสอน ทุกคนก็
พูดภาษาตางๆ ทุกคนก็มีคํา
วิวรณ ทุกคนก็แปลขอความ จะ
วาอยางไรกัน ทานจงกระทําทุก
สิ่งทุกอยางเพ่ือใหจําเริญข้ึน
27 ถ าผู ใดจะพู ดภาษาต างๆ
จงใหพูดเพียงสองคนหรืออยาง
มากที่สุดก็สามคน และใหพูดที
ละคน และใหอีกคนหนึ่งแปล
28 แตถาไมมีผู ใดแปลก็ใหคน
เหลานั้ นอยู เงียบๆในที่ประชุม
คริสตจักร และใหพูดกับตัวเอง

(20) สดด 131:2; มธ 11:25; รม 16:19; 1 คร 3:1; อฟ 4:14; ฮบ 5:12-13; 1 ปต 2:2
(21) อสย 28:11-12; ยน 10:34; 1 คร 14:34 (22) มก 16:17 (23) กจ 2:13
(25) อสย 45:14; ดนล 2:47; ศคย 8:23; กจ 4:13 (26) 1 คร 12:7; 14:6; 2 คร 12:19
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หนา 2313 1 โครินธ 14, 15
และทูลตอพระเจา
29 ฝ ายพวกผู พยากรณนั้ นให
พูดสองหรือสามคน และให
คนอื่นวินิจฉัยขอความที่ เขาพูด
นั้น
30 ถามีสิ่ งใดทรงสําแดงแกคน
อื่นที่ นั่ งอยูดวยกัน ใหคนแรก
นั้นนิ่งเสียกอน
31 เพราะวาทานทั้ งหลายพยา-
กรณไดทีละคน เพ่ือใหทุกคน
ไดความรู และไดรับการปลอบ
ประโลมใจ
32 วิญญาณของพวกผูพยากรณ
นั้ นย อมอยู ในบั งคั บพวกผู
พยากรณ
33 เพราะวาพระเจาไมใช ผู กอ
ใหเกิดความสับสนวุนวาย แต
ทรงเป นผู ก อให เกิ ดสั นติ สุ ข
เหมือนที่ ได เกิดข้ึ นในบรรดา
คริสตจักรแหงวิสุทธิชนนั้น

ใหผูหญิงน่ิงในท่ีประชุม
และเรียนรูจากสามีของตน

34 จงใหพวกผูหญิงนิ่ งเสียในที่
ประชุมคริสตจักร เพราะไมได
รับอนุญาตใหพูด แตใหเขา
อยู ใตบังคับบัญชา เหมือนที่
พระราชบัญญัติสั่งไวนั้น
35 ถาเขาอยากรูสิ่งใด ก็ใหเขา
ถามสามีที่บาน เพราะวาการที่
ผูหญิงจะพูดในที่ประชุมคริสต-
จักรนั้นก็เปนสิ่งที่นาอาย
36 อะไรกัน พระวจนะของพระ

เจาเกิดมาจากพวกทานหรือ ได
ประทานมาถึงทานแตพวกเดียว
หรือ
37 ถาผู ใดถือวาตนเปนผูพยา-
กรณหรืออยูฝายจิตวิญญาณ ก็
ใหเขายอมรับวา ขอความซึ่ ง
ขาพเจาเขียนมาถึงทานนั้นเปน
พระบัญญัติขององคพระผู เปน
เจา
38 แต ถ าผู ใดเฉยเมยต อข อ
ความนี้ ก็ใหเขาเฉยเมยตอไป
39 เหตุฉะนั้น พ่ีนองทั้ งหลาย
จงตั้ งใจปรารถนาที่ จะพยากรณ
ที่ เขาพูดภาษาตางๆก็อยาหาม
เลย
40 แตสิ่ งสารพัดซึ่ งจะกระทํา
นั้น จงกระทําตามสมควร และ
ใหเปนระเบียบเรียบรอย

ขาวประเสริฐแหง
การฟนคืนพระชนมของ

พระคริสตนํามาซ่ึงความรอด

15ย่ิงกวานี้ พ่ีนองทั้งหลาย
ขาพเจาขอใหทานคํานึง

ถึ งข าวประเสริฐที่ ข าพเจ าเคย
ประกาศแกทานทั้ งหลาย ซึ่ ง
ทานไดยอมรับไว อันเปนฐาน
ซึ่งทานทั้งหลายตั้งมั่นอยู
2และซึ่งทําใหทานรอดดวย ถา
ทานยึดหลักคําสอนที่ขาพเจาได
ประกาศไวแกทานทั้ งหลายนั้น
เวนเสียแตทานได เชื่ ออยางไร
ประโยชน

(29) 1 คร 12:10 (30) 1 ธส 5:19-20 (32) 1 ยน 4:1 (33) 1 คร 11:16
(34) ปฐก 3:16; 1 ทธ 2:11; 1 ปต 3:1 (37) 2 คร 10:7; 1 ยน 4:6 (39) 1 คร 12:31
(40) 1 คร 14:33 (1) รม 2:16; 2 คร 1:24; กท 1:11 (2) รม 1:16; 1 คร 1:21; กท 3:4
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หนา 23141 โครินธ 15
3 เ ร่ื องซึ่ งข าพเจ า รั บไว นั้ น
ข าพเจ าไดประกาศแกท านทั้ ง
หลายกอน คือวาพระคริสตได
ทรงวายพระชนมเพราะบาปของ
เราทั้ งหลาย ตามที่ เขียนไวใน
พระคัมภีร
4และทรงถูกฝงไว แลววันที่
สามพระองคทรงเปนข้ึนมาใหม
ตามที่ มี เขียนไว ในพระคั มภี ร
นั้น
5พระองคทรงปรากฏแกเคฟาส
แลวแกอัครสาวกสิบสองคน
6ภายหลังพระองคทรงปรากฏ
แกพวกพ่ีนองกวาหารอยคนใน
คราวเดียว ซึ่งสวนมากยังอยูจน
ถึงทุกวันนี้ แตบางคนก็ลวง
หลับไปแลว
7ภายหลังพระองคทรงปรากฏ
แกยากอบ แลวแกอัครสาวก
ทั้งหมด
8ครั้ นหลั งที่ สุ ดพระองค ทรง
ปรากฏแกขาพเจาดวย ผู เปน
เสมือนเด็กที่คลอดกอนกําหนด
9 เพราะวาขาพเจาเปนผูนอยที่
สุดในพวกอัครสาวก และไม
สมควรจะไดชื่อวาเปนอัครสาวก
เพราะว าข าพเจ าได ข มเหง
คริสตจักรของพระเจา
10 แตวาขาพเจาเปนอยูอยางที่
เป นอยู นี้ ก็ เนื่ องด วยพระคุณ
ของพระเจา และพระคุณของ
พระองคซึ่ งไดทรงประทานแก

ขาพเจานั้นมิไดไรประโยชน แต
ขาพเจากลับทํางานมากกวาพวก
เขาเสียอีก มิใชตัวขาพเจาเองทํา
แตเปนดวยพระคุณของพระเจา
ซึ่งดํารงอยูกับขาพเจา
11 เหตุฉะนั้นแมตัวขาพเจาก็ดี
หรือพวกเขาก็ดี เราทั้ งหลายก็
ไดประกาศอยางที่ กลาวมานั้ น
และทานทั้ งหลายก็ไดเชื่ออยาง
นั้น
12 แตถาเทศนาวาพระคริสตได
ทรงฟนข้ึนมาจากตายแลว เหตุ
ใดพวกท านบางคนยังกล าวว า
การฟนข้ึนมาจากตายไมมี
13 แตถาการฟนข้ึนมาจากตาย
ไมมี พระคริสตก็หาไดทรงเปน
ข้ึนมาไม
14 ถ าพระคริสตมิ ได ทรงเปน
ข้ึนมา การเทศนาของเรานั้นก็
เปลาประโยชน ทั้งความเชื่อของ
ท านทั้ งหลายก็ เปล าประโยชน
ดวย
15 และก็จะปรากฏวา เรา
อ างพยานเท็จในเรื่ องพระเจ า
เพราะเราอางพยานถึงพระเจาวา
พระองคไดทรงบันดาลใหพระ
คริสตเปนข้ึนมา แตถาคนตาย
ไมเปนข้ึนมาแลว พระองคก็ไม
ไดทรงบันดาลใหพระคริสตเปน
ข้ึนมา
16 เพราะว าถ าคนตายไม เปน
ข้ึนมา พระคริสตก็ไมไดทรงเปน

(3) สดด 22:15; อสย 53:5-12; กจ 3:18 (4) ปฐก 1:9-13; 2 พกษ 20:8; สดด 16:9
(5) มธ 28:17; ลก 24:34 (7) ลก 24:50; กจ 1:3-4 (8) กจ 9:3-8; 22:6; 1 คร 9:1
(9) กจ 8:3; 2 คร 12:11; อฟ 3:8 (10) มธ 10:20; รม 15:18; กท 2:8 (15) กจ 2:24
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หนา 2315 1 โครินธ 15
ข้ึนมา
17 และถาพระคริสตไมไดทรง
เปนข้ึนมา ความเชื่อของทานก็
ไรประโยชน ทานก็ยังตกอยูใน
บาปของตน
18 และคนทั้ งหลายที่ ลวงหลับ
ในพระคริสต ก็พินาศไปดวย
19 ถาพวกเรามีความหวังใจใน
พระคริสตในชีวิตนี้ เทานั้น เรา
ก็ เปนพวกที่ น าสั งเวชที่ สุดใน
บรรดาคนทั้งปวง
ลําดับการเปนขึ้นมาจากตาย

คือพระคริสตกอน
แลวผูเชื่อทีหลัง

20 แตบัดนี้ พระคริสตทรงเปน
ข้ึนมาจากความตายแลว และ
ทรงเปนผลแรกในพวกคนทั้ ง
หลายที่ไดลวงหลับไปแลวนั้น
21 เพราะว าความตายไดอุ บัติ
ข้ึนเพราะมนุษยคนหนึ่งเปนเหตุ
ฉันใด การเปนข้ึนมาจากความ
ตายก็ไดอุบัติข้ึนเพราะมนุษยผู
หนึ่งเปนเหตุฉันนั้น
22 เพราะวาคนทั้ งปวงตองตาย
เกี่ ยวเนื่ องกับอาดัมฉันใด คน
ทั้ งปวงก็ จะกลั บได ชี วิ ตเกี่ ยว
เนื่องกับพระคริสตฉันนั้น
23 แตวา ทุกคนจะเปนไปตาม
ลําดับ คือพระคริสตทรงเปนผล
แรก แลวภายหลังก็คือคนทั้ ง
หลายที่ เป นของพระคริสต ใน
เมื่อพระองคจะเสด็จมา

24 ตอจากนั้นจะเปนวาระที่ สุด
เมื่ อพระองคจะทรงมอบอาณา
จักรไวแกพระเจ าคือพระบิดา
เมื่ อพระองค จะได ทรงทําลาย
การปกครอง และสิทธิอํานาจ
และอานุภาพหมดแลว
25 เพราะวาพระองคจะตองทรง
ปกครองอยูกอน จนกวาพระ
องคจะไดทรงปราบศัตรูทั้ งสิ้ น
ใหอยูใตพระบาทของพระองค
26 ศัตรูตัวสุดทายที่ จะทรงทํา
ลายนั้นก็คือความตาย
27 เพราะวาพระองคทรงปราบ
สิ่ งสารพั ดลงใต พระบาทของ
พระองคแลว แตเมื่ อพระองค
ตรัสว าทรงปราบสิ่ งสารพัดลง
นั้น ก็เปนที่ทราบชัดวายกเวน
องคพระเจาผูทรงปราบสิ่งสาร-
พัดใหอยูใตพระองค
28 เมื่ อสิ่ งสารพัดถูกปราบให
อยูใตพระองคแลว เมื่อนั้นองค
พระบุตรก็ จะอยู ใตพระเจ าผู
ทรงปราบสิ่ งสารพัดให อยู ใต
พระองค เพ่ือพระเจาจะทรง
เปนเอกเปนใหญในสิ่ งสารพัด
ทั้งปวง

การรับบัพติศมา
ก็ไรความหมาย ถาไมมี

การเปนขึ้นมาจากความตาย
29 มิฉะนั้น คนเหลานั้ นที่ รับ
บัพติศมาสําหรับคนตายเขาทํา
อะไรกัน ถาคนตายจะไมเปนข้ึน

(17) รม 4:25 (18) โยบ 14:12; สดด 13:3 (19) 1 คร 4:9; 2 ทธ 3:12 (20) กจ 2:24
(21) ปฐก 3:19; อสค 18:4 (22) ยน 5:28-29 (23) 1 ธส 4:15 (24) ดนล 2:44; 7:14
(25) สดด 110:1; มธ 22:44 (26) 2 ทธ 1:10 (27) สดด 8:6 (28) 1 คร 3:23; 11:3
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มา เหตุไฉนจึงมีคนรับบัพติศมา
สําหรับคนตายเลา
30 และเหตุไฉนเราจึงตองเผชิญ
กับภัยอันตรายตลอดเวลาเลา
31 ข าพเจ าขอยื นยันโดยอ าง
ความภูมิใจซึ่ งขาพเจามีอยู ใน
ทานทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต
องค พระผู เป นเจ าของเราว า
ขาพเจาตายทุกวัน
32 ถ าตามลั กษณะของมนุษย
ขาพเจาตอสูกับสัตวปาในเมือง
เอเฟซัสนั้น จะเปนประโยชน
อะไรแกขาพเจา ถาคนตายไม
ไดเปนข้ึนมาอีก `ใหเรากินและ
ดื่มเถิด เพราะวาพรุ งนี้ เราจะ
ตาย'
33 อยาหลงเลย การคบกับคน
ชั่วยอมทําใหนิสัยที่ดีเสียไป
34 จงตื่ นข้ึ นสู ความชอบธรรม
และอยาทําผิดอีกเลย เพราะวา
บางคนไมมีความรู เร่ืองพระเจา
เสียเลย ที่ขาพเจาวานี้ก็ใหทาน
มีความละอาย

สภาพรูปกายท่ี
ฟนขึ้นมาจากความตาย

35 แตบางคนจะถามวา "คน
ตายจะเปนข้ึนมาอยางไรได เมื่อ
เขาเปนข้ึ นมาจะมี รูปกายเปน
อยางไร"
36 ทานคนเขลา เมล็ดที่ทาน
หวานลงนั้น ถาไมตายเสียกอน
แลวจะงอกข้ึนใหมไมได

37 เมล็ดขาวที่ทานหวานนั้น จะ
เปนขาวสาลี หรือพืชอื่นๆก็ดี
ทานมิไดหวานสิ่ งที่ เปนรูปราง
ของตนที่ จะงอกข้ึนมา แตได
หวานเมล็ดเทานั้น
38 แตพระเจ าทรงประทานรูป
รางตนของเมล็ดนั้นตามที่ พระ
องคทรงเห็นชอบ และทรง
ประทานรูปรางแก เมล็ดพืชทุก
พรรณตามชนิดของมัน
39 เพราะวาเนื้ อนั้ นไม เหมือน
กันหมดทุกอยาง เนื้ อมนุษยก็
อยางหนึ่ง เนื้อสัตวสี่เทาก็อยาง
หนึ่ง เนื้อปลาก็อยางหนึ่ง เนื้อ
นกก็อยางหนึ่ง
40 ร างกายสําหรับสวรรค ก็ มี
และรางกายสําหรับโลกก็มี แต
ว าสง าราศีของร างกายสําหรับ
สวรรคก็อยางหนึ่ง และสงาราศี
ของรางกายสําหรับโลกก็อยาง
หนึ่ง
41 สง าราศี ของดวงอาทิ ตย ก็
อยางหนึ่ ง สงาราศีของดวง
จันทรก็อยางหนึ่ ง สงาราศีของ
ดวงดาวก็อยางหนึ่ ง แทที่ จริง
สงาราศีของดาวดวงหนึ่ งก็ตาง
กันกับสงาราศีของดาวดวงอื่นๆ
42 การซึ่ งจะเป น ข้ึ นมาจาก
ความตายนั้นก็เหมือนกัน สิ่งที่
หวานลงนั้ นเปนของที่ จะเป อย
เนา สิ่งที่เปนข้ึนมาใหมนั้นก็จะ
ไมรูจักเปอยเนา

(30) 2 คร 11:26 (31) รม 8:36; 1 ธส 2:19 (32) ปญจ 2:24; อสย 22:13; ลก 12:19
(33) 1 คร 5:6 (34) รม 13:11; 1 คร 6:5; อฟ 5:14; 1 ธส 4:5
(35) อสค 37:3 (36) ยน 12:24 (42) ดนล 12:3; มธ 13:43
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43 สิ่ งที่ หว านลงนั้ นไร เกียรติ
สิ่ งที่ เปนข้ึ นมาใหมก็ จะมีสง า
ราศี สิ่งที่หวานลงนั้นออนกําลัง
สิ่งที่เปนข้ึนมาใหมก็จะมีอํานาจ
44 สิ่ งที่ หวานลงนั้ นก็ เปนกาย
ธรรมดา สิ่งที่เปนข้ึนมาก็จะเปน
กายวิญญาณ กายธรรมดามี
และกายวิญญาณก็มี
45 เหมื อนมี เ ขี ยนไว แล วว า
`ทรงสรางมนุษยคนเดิมคืออา-
ดัมเปนจิตวิญญาณมี ชี วิตอยู '
แต อาดั มผู ซึ่ งม าภายหลั ง
นั้นเปนวิญญาณผูประสาทชีวิต
46 แตรางกายซึ่งเกิดกอนนั้นหา
ใชเปนกายวิญญาณไม แตเปน
กายธรรมดา แลวภายหลังจึง
เปนกายวิญญาณ
47 มนุษยเดิมนั้นกําเนิดจากดิน
และเปนมนุษยดิน มนุษยที่สอง
เปนองคพระผู เปนเจาเสด็จมา
จากสวรรค
48 มนุษยดินผู นั้ นเปนอยางไร
มนุษยดินทุกคนก็เปนอยางนั้น
มนุษยสวรรค ผูนั้ นเปนอยางไร
มนุษยสวรรคทุกคนก็เปนอยาง
นั้น
49 และเมื่อเราเกิดมามีลักษณะ
สมกับมนุษยดินแลว เราก็จะมี
ลักษณะสมกับมนุษยสวรรคดวย
50 แตพ่ีนองทั้งหลาย ขาพเจา
หมายความวา เนื้อและเลือด
จะรับอาณาจักรของพระเจาเปน

มรดกไมได และสิ่งซึ่งเปอยเนา
จะรับสิ่งซึ่งไมรู จักเปอยเนาเปน
มรดกก็ไมได
การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะ

ของคริสเตียนเม่ือ
พระคริสตเสด็จกลับมา

51 ดูกอน ขาพเจามีความลึกลับ
ที่จะบอกแกทาน คือวาเราจะไม
ลวงหลับหมดทุกคน แตเราจะ
ถูกเปลี่ยนแปลงใหมหมด
52 ในชั่ วขณะเดียว ในพริบตา
เดียว เมื่ อเปาแตรครั้ งสุดทาย
เพราะวาจะมีเสียงแตร และคน
ที่ ตายแลวจะเปนข้ึ นมาปราศ-
จากเปอยเนา แลวเราทั้ งหลาย
จะถูกเปลี่ยนแปลงใหม
53 เพราะว าสิ่ งซึ่ งเป อยเน านี้
ตองสวมซึ่ งไมเป อยเนา และ
ซึ่ งจะตายนี้ ตองสวมซึ่ งจะไม รู
ตาย

คริสเตียนทุกคน
มีชัยชนะเหนือความตาย

โดยพระเยซูคริสต
54 เมื่อสิ่ งซึ่ งเปอยเนานี้จะสวม
ซึ่งไมเปอยเนา และซึ่งจะตายนี้
จะสวมซึ่ งไมรู จักตาย เมื่ อนั้ น
ตามซึ่ งเขียนไวแลวจะสําเร็จวา
`ความตายก็ถูกกลืนไปดวยการ
มีชัย'
55 โอ ความตาย เหล็กไนของ
เจาอยูที่ ไหน โอ หลุมฝงศพ
ชัยชนะของเจาอยูที่ไหน

(43) ฟป 3:21; คส 3:4 (45) ปฐก 2:7; ยน 5:21 (47) ปฐก 2:7 (48) ฟป 3:20
(49) ปฐก 5:3; รม 8:29 (50) ยน 3:3 (51) ฟป 3:21; 1 ธส 4:15 (52) มธ 24:31
(53) 2 คร 5:4 (54) อสย 25:8 (55) ฮชย 13:14
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56 เหล็ กไนของความตายนั้ น
คือบาป และฤทธิ์ของบาปคือ
พระราชบัญญัติ
57 แต จงขอบพระคุณแดพระ
เจา ผูทรงประทานชัยชนะแกเรา
ทั้ งหลายโดยพระเยซูคริสตองค
พระผูเปนเจาของเรา
58 เหตุฉะนั้น พ่ีนองที่ รักของ
ขาพเจา ทานจงตั้งมั่นอยู อยา
หว่ันไหว จงปฏิบัติงานขององค
พระผู เปนเจาใหบริบูรณทุกเว-
ลา ดวยวาทานทั้งหลายรูวา โดย
องคพระผู เปนเจาการของทาน
จะไรประโยชนก็หามิได

การถวายทรัพย
เพื่อชวยวิสุทธิชน
ในกรุงเยรูซาเล็ม

16แล ว เ รื่ อ งก า รถ วาย
ทรัพยเพ่ือชวยวิสุทธิชน

นั้น ขาพเจาไดสั่ งคริสตจักรที่
แควนกาลาเทียไวอยางไร ก็ขอ
ใหทานจงกระทําเหมือนกันดวย
2ทุกวันตนสัปดาหใหพวกทาน
ทุกคนเก็บผลประโยชนที่ ไดรับ
ไวบาง ตามที่พระเจาไดทรงให
ทานจําเริญ เพ่ือจะไมตองถวาย
ทรัพยเมื่อขาพเจามา
3 เมื่ อขาพเจามาถึงแลว พวก
ทานเห็นชอบจะรับรองผู ใดโดย
จดหมายของทาน ขาพเจาจะใช
ผูนั้นถือของถวายของทานไปยัง
กรุงเยรูซาเล็ม

4และถ าสมควรข าพเจ าจะไป
ดวย คนเหลานั้นก็จะไปพรอม
กับขาพเจา

เปาโลสัญญาวา
จะไปเยี่ยมชาวโครินธ
การทักทายปราศรัย
และคําแนะนํา

5 เพราะเมื่ อขาพเจาขามแควน
มาซิโดเนียแลวขาพเจาจะมาหา
ทาน เพราะขาพเจาตั้ งใจวาจะ
ไปทางมาซิโดเนีย
6และขาพเจาอาจจะพักอยู กับ
ทาน บางทีอาจจะอยู จนถึงสิ้ น
ฤดูหนาวก็เปนได แลวขาพเจา
จะไปทางไหน พวกทานจะไดสง
ขาพเจาไปทางนั้น
7 เพราะว าข าพเจ าไม อยากจะ
พบทานเมื่อผานไปเทานั้น แต
ขาพเจาหวังใจวา ถาองคพระ
ผู เปนเจาทรงโปรด ขาพเจาจะ
คางอยูกับทานนานๆหนอย
8แตขาพเจาจะอยูที่ เมืองเอเฟ-
ซัสจนถึงเทศกาลเพ็นเทคศเต
9 เพราะว าที่ นี่ มี ประตู เปดให
ข าพเจ าอย างกว างขวางน าจะ
เกิดผล ทั้งผูขัดขวางก็มีเปนอัน
มากดวย
10 แลวถาทิโมธีมาหาทานจงให
เขาอยู กั บท านโดยปราศจาก
ความกลัว เพราะวาเขาทํางาน
ขององคพระผู เปนเจาเหมือน
กับขาพเจา

(56) รม 3:20 (57) รม 7:25 (58) 1 คร 3:8; 2 ปต 3:14 (1) กท 2:10 (2) กจ 20:7
(3) 2 คร 3:1; 8:18 (4) 2 คร 8:4, 19 (5) 2 คร 1:15-16 (6) กจ 15:3
(7) ยก 4:15 (8) ลนต 23:15-22 (9) กจ 14:27; 19:9 (10) กจ 19:22; ฟป 2:20
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หนา 2319 1 โครินธ 16
11 เหตุฉะนั้นอยาใหผู ใดประ-
มาทเขา แตจงชวยใหเขาเดิน
ทางไปโดยสันติสุขเพ่ือเขาจะมา
ถึงขาพเจาได เพราะขาพเจา
กําลังคอยเขากับพวกพ่ีนองอยู
12 อปอลโล ซึ่ งเปนพ่ีนองของ
เรานั้น ขาพเจาไดคะย้ันคะยอ
ใหไปเย่ียมทานทั้ งหลายพรอม
กับพวกพ่ีนอง แตทานไมจุใจที่
จะไปเดี๋ยวนี้ เมื่อมีโอกาสทาน
จึงจะไป
13 ทานทั้ งหลายจงระมัดระวัง
จงมั่นคงในความเชื่ อ จงเปน
ลูกผูชายแท จงเขมแข็ง
14 ทุกสิ่ งซึ่ งทานกระทํานั้น จง
กระทําดวยความรัก
15 พ่ีนองทั้ งหลาย (ทานรู วา
ครอบครั วของสเทฟานั สเป น
ผลแรกในแควนอาคายา และ
พวกเขาได ถวายตั วไว ในการ
ปรนนิบัติวิสุทธิชนทั้งปวง)
16 ขาพเจาขอใหทานทั้ งหลาย
อยู ใต บังคับคนเชนนั้ นและคน
ทั้ งปวงที่ ชวยทําการดวยกันนั้น
กับเรา
17 ที่สเทฟานัส และฟอรทูนา-
ทัส และอาคายคัสมาแลวนั้ น
ขาพเจาก็ชื่ นชมยินดี เพราะวา
สิ่ งซึ่ งทานทั้ งหลายขาดนั้น เขา
เหลานั้นไดมาทําใหครบ

18 เพราะเขาทําให จิ ตใจของ
ข าพเจ าและของท านทั้ งหลาย
ชุมชื่ น ฉะนั้นทานทั้ งหลายจง
รับรองคนเชนนั้น
19 คริสตจักรทั้ งหลายในแควน
เอเชียฝากความคิดถึงมายังทาน
ทั้งหลาย อาควิลลาและปริสสิล-
ลากับคริสตจักรที่อยูในบานของ
เขาฝากความคิดถึงมากมายใน
องคพระผู เปนเจามายังทานทั้ ง
หลาย
20 พ่ี น องทุกคนฝากความคิด
ถึงมายังทาน ทานจงทักทาย
ปราศรัยกันดวยธรรมเนียมจุบ
อันบริสุทธิ์
21 คําแสดงความนับถือนี้ เปน
ลายมือของขาพเจา เปาโล
22 ถาผู ใดไมรักพระเยซูคริสต
เจา ก็ขอใหผูนั้นถูกสาปแชง
องคพระผูเปนเจาจะเสด็จมา
23 ขอพระคุ ณของพระเยซู
คริ สต องคพระผู เป นเจ าของ
เราสถิตอยูกับทานทั้งหลายเถิด
24 ความรักของขาพเจามีอยูตอ
ทานทั้ งหลายในพระเยซูคริสต
เสมอ เอเมน
[จดหมายฉบับแรกถึ งชาวโค-
ริ นธ ได เขี ยนจากเมื องฟ ลิปป
และสงโดยสเทฟานัส ฟอรทู-
นาทัส อาคายคัสและทิโมธี]

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