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1 ๑ โครินธ ๑:๑๙

๑ โครินธ
คํานํา

จดหมายของเปาโลถึงพี่ น องเมืองโค
รินธ ฉบับที่หน่ึงและสอง เป็นจดหมาย
สองฉบับจากจํานวนจดหมายหลายๆ
ฉบับที่เปาโลเขียนขึ้น จดหมายฉบับ
น้ีเขียนถึงพี่ น องคริสเตียนที่เมืองโค
ริน ธซึ่งตัง้อยูทางตอน ใตของประเทศ
กรีก ในสวนแรกของจดหมายทัง้
สองฉบับ น้ี เปาโลไดพูดถึงปัญหาบาง
อยางที่พวกคริสเตียนมี และตอบ
ปัญหาที่พวกพี่ น องเขียนมาถามเขา
หัวขอที่เปาโลเขียนถึงคือความเป็นอัน
หน่ึงอัน เดียวกันของคริสเตียน การ
แตงงาน การทําผิดทาง เพศ การหยา
ราง พรสวรรคจากพระ วิญญาณบริสุทธิ ์
และอื่นๆ จุด เดนของหนังสือ ๑ โคริน
ธ น้ี อยูในบทที่ ๑๓ ซึ่งเป็นบทที่เปาโล
เขียนไวเกี่ยว กับความ รัก ซึ่งเขาเห็น
วาปัญหาทุก ปัญหาแกไดดวยความ รัก
ใน ๒ โค ริน ธ เปาโลไดแก ขาวที่ไม ดี
เกี่ยวกับตัว เขาที่ลือกันในหมูชาวโคริน
ธ และบอกใหพวกโครินธรูถึงลักษณะที่
แทจริงของผูที่ติดตามพระเยซู

๑ ๑ จากเปาโล คนที่พระเจาตัดสินใจเรียก
ใหมาเป็นศิษย เอกของพระ เยซูคริสต

และจาก โสสเธเนส พี่น องของเรา
๒ถึงหมู ประชุมของพระเจาในเมืองโค ริน

ธ พระเจาทําใหพวก คุณเป็นของพระองค
เพราะพวก คุณไดเขา สวนในพระ เยซูคริสต
พระเจาเรียกคุณใหมาเป็นคนของพระองค
เหมือนกับที่พระองคไดทํากับทุกคนในทุกที่
ที่อธิษฐานในนามของพระ เยซูคริสตองคเจา
ชีวิตของเขาและของเรา

๓ขอ ใหพระเจาพระ บิดาของเรา และพระ
เยซูคริสต เจาของเรา ใหความเมตตากรุณา
และสันติสุขกับพวกคุณ

เปาโลขอบคุณพระเจา
๔ผมขอบคุณพระเจาของผมเสมอสําหรับ

พวกคุณ เพราะพระเจาเมตตากรุณาพวกคุณ
ผานทางพระ เยซูคริสต ๕ ในพระ เยซูคริสต
นัน้ พระเจาอวยพรคุณอยางลนเหลือในทุกๆ

ดาน ไม วาจะเป็นดานคํา พูดทุก ชนิดหรือ
ความรูทุก อยาง ๖ที่พวกคุณเป็นอยาง น้ี ก็
แสดงใหเห็นวาทุก อยางที่เราบอกเกี่ยว กับ
พระคริสตนัน้เป็นความจริง ๗ตอนน้ีคุณจึงมี
พรสวรรคทุก อยางที่พระเจาให โดยไม ขาด
อะไร เลย ในขณะ ที่คุณกําลังคอยพระ เยซู
คริสต เจาของเรากลับ มา ๘พระองคจะทํา
ใหคุณยืน หยัดมัน่คงอยูไดจนถึงที่สุด เพื่อ
คุณจะ ไดไมมีขอเสื่อมเสียในวัน ที่พระ เยซู
คริสต เจาของเรากลับ มา ๙พระเจานัน้ไวใจ
ไดแนนอน พระองคเรียกใหพวก คุณเขามา
มีสวน รวมกับพระ เยซูคริสตพระ บุตรของ
พระองค
การแตกแยกในหมูประชุมที่เมืองโครินธ

๑๐พี่ น องครับ ผมขอรองพวก คุณในนาม
ของพระเยซูคริสต เจาของเรา ขอใหสามัคคี
กัน ไว อยาแบง พรรคแบง พวกกัน เลย แต
ขอ ใหมีแนวความ คิดและเป า หมายเดียวกัน
๑๑ เพราะมีบาง คนในพวกของนางคะ โล
เอ มาบอกผมวา พวก คุณทะเลาะวิวาทกัน
๑๒ผมหมายถึงวา พวก คุณตาง คนตางก็พูด
กันวา “ผมเป็นของเปาโล” หรือ “ผมเป็น
ของอ ปอลโล” หรือ “ผมเป็นของเป โตร”
หรือ “ผมเป็นของพระคริสต” ๑๓พระคริสต
ถูกแยกออกเป็นกลุมๆแลว หรือ เปาโลถูก
ตรึงบนไม กางเขนเพื่อพวก คุณหรืออยางไร
พวก คุณเขาพิธีจุม น้ําเพื่อจะเป็นของเปาโล
หรืออยางไร ๑๔ขอบคุณพระเจาที่ผมไม
ไดทําพิธีจุม น้ําใหกับพวก คุณคน ไหนเลย
นอกจากค ริ สปัสกับกาย อัส ๑๕ จะไดไมมี
ใครพูดไดวา เขาเขาพิธีจุม น้ําเพื่อเป็นของ
ผม ๑๖ (ออนึกได แลว ยังมีครอบครัวของส
เท ฟานั สดวยที่ผมทําพิธีจุม น้ําให นอกจาก
นัน้ ผมก็จําไมไดแลววาทําใหกับใครอีกบาง)
๑๗ เพราะพระ คริสตไม ไดสงผมมาทําพิธีจุม
น้ํา แตสงผมมาประกาศขาวดีและไมใชดวย
คํา พูดที่แสน ฉลาด เพราะเกรงวากางเขน
ของพระคริสตจะหมดฤทธิเ์ดชไป

พระคริสตคืออํานาจและ
สติปัญญาของพระเจา

๑๘คนที่กําลังจะพินาศนัน้ ก็ถือวาเรื่องของ
ไม กางเขนเป็นเรื่อง โง แตคนที่กําลังได รับ
ความ รอดก็ถือวาเป็นฤทธิ ์ เดชของพระเจา
๑๙ เหมือนกับที่มีพระคัมภีรเขียนไววา
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“เราจะทําลายสติปัญญาของคนฉลาด
และเราจะทําใหความเขาใจของผูรอบรู ไมมี

ความหมายอะไรเลย” *
๒๐ ไหน ละคนฉลาด ไหน ละคนสอนกฎ

บัญญัติ ไหน ละนัก ปราชญสมัย น้ี ไมใช
พระเจาหรอกหรือ ที่ทําใหเรารูวาสติ ปัญญา
ของโลก น้ีมันโง เขลาขนาด ไหน ๒๑มันเป็น
แผนการอันเฉลียวฉลาดของพระเจา ที่จะไม
ใหโลกมารูจักกับพระเจาดวยการพึ่งความ
เฉลียวฉลาดของตัวมันเอง พระเจาจึงตัดสิน
ใจที่จะใชเรื่อง ราวที่ดูเหมือนโงๆที่เราได
ประกาศอยู น้ี เพื่อชวยคนที่ไว วางใจใหรอด
๒๒คนยิวอยากเห็นปาฏิหาริย †สวนคนกรีกก็
มองหาสติปัญญา ๒๓แตเราประกาศเรื่องพระ
คริสตที่ถูกตรึงตายบนไม กางเขน คน ยิว
เลยสะดุดยอมรับไม ได และคนที่ไม ใชยิวก็
ถือวาเป็นเรื่องโงๆ ๒๔แตสําหรับคนที่พระเจา
เรียกมา ไมวาจะเป็นยิวหรือกรีกตางก็ถือวา
พระ คริสตคือฤทธิอ์ํานาจและสติ ปัญญาของ
พระเจา ๒๕ เพราะความ โงของพระเจาก็ยัง
เหนือกวาความฉลาดของมนุษย และความ
ออนแอของพระเจาก็ยังเหนือกวาความเขม
แข็งของมนุษย

๒๖พี่ น องครับ คิด ดูสิวา ตอนที่พระเจา
เรียกคุณมานัน้ คุณเป็นคนแบบไหนกัน มีไม
กี่คนหรอกที่เป็นคนฉลาดตามความ คิดของ
มนุษย มีไมกี่คนหรอกที่เป็นผูมีอิทธิพล และ
มีไมกี่คนหรอกที่มาจากตระกูลสูง ๒๗แต
พระเจาเลือกสิ่งที่โลก น้ีถือวาโงมาทําใหคนที่
ฉลาดอับอาย และพระเจาเลือกสิ่งที่โลกน้ีถือ
วาออนแอ มาทําใหผูที่เขม แข็งตองอับอาย
๒๘พระเจาเลือกสิ่งที่โลก น้ีถือวาตํ่าตอย นา
รังเกียจและไรสาระ มาทําลายสิ่งที่โลก น้ีถือ
วาสําคัญ ๒๙ จะไดไมมีใครมาโออวดเรื่อง
พวกน้ีตอหน าพระเจา ๓๐พระเจาเทานัน้ที่ทํา
ใหเรามี สวนในพระ เยซูคริสตได พระเจาทํา
ใหพระ คริสตเป็นความเฉลียวฉลาดนัน้เพื่อ
ประโยชนของเรา พระ คริสตทําใหเราเป็น
ที่ยอมรับของพระเจา และทําใหเราเป็นคน
ของพระเจา พระองคเสียสละตัวเองเพื่อปลด
ปลอยเราใหเป็นอิสระจากบาป ๓๑ เหมือนที่

พระ คัมภีรพูดวา “คนที่อยากจะโออวดก็ให
โออวดแตองคเจาชีวิตเทานัน้” ‡

เรื่องราวของพระคริสตบนไมกางเขน

๒ ๑ดัง นัน้ พี่ น องครับ ตอน แรกที่ผมมา
ประกาศความ จริงอันลึกลับของพระเจา

ใหกับพวก คุณนัน้ ผมไม ไดใชคํา พูดที่สวย
หรูหรือเต็มไปดวยสติ ปัญญาอันเลอเลิศ ๒มี
แคสิ่งเดียวเทานัน้ที่ผมตัดสิน ใจแนว แนวา
ผมจะตองทําตอนที่อยูกับคุณ คือจะพูด
เรื่องของพระ เยซูคริสตและความ ตายของ
พระองคบนไม กางเขน ๓ผมมาหาคุณอยาง
คนออนแอที่กลัวจนตัว สัน่ ๔และผมไม ได
ใชคํา พูดอันเฉลียวฉลาดของมนุษยเพื่อโนม
น าวคุณดวย แตผมสําแดงความ จริงดวย
ฤทธิอ์ํานาจของพระวิญญาณ ๕ เพื่อความเชื่อ
ของคุณจะไดไมขึ้นอยูกับความเฉลียวฉลาด
ของมนุษย แตขึ้นอยูกับฤทธิอ์ํานาจของ
พระเจา

สติปัญญาของพระเจา
๖ จริงๆ แลวกับคนที่เป็นผูใหญ เราก็สอน

เรื่องความเฉลียวฉลาด แตมันไม ไดเป็น
ความเฉลียวฉลาดของโลก น้ี หรือที่มาจาก
ผูครอบครองโลก น้ีที่กําลังจะหมดอํานาจ
ไป ๗แตเราสอนถึงสติ ปัญญาอันลึกลับของ
พระเจาที่ถูกปิดซอนไว และพระองคก็ได
กําหนดไวกอนที่จะมีโลก น้ีเสีย อีกวา สติ
ปัญญา น้ีจะเป็นศักดิศ์รีของเรา ๘ ไมมีผู
ครอบครองคนไหนในยุคน้ีรูจักสติ ปัญญานัน้
เพราะถาเขารูเขาก็คงจะไมตรึงองคเจาชีวิต
ผูยิ่งใหญไวบนไมกางเขน ๙ เหมือนกับที่พระ
คัมภีรพูดวา
“ไมมีตาของใครเคยเห็น
ไมมีหูของใครเคยไดยิน
ไมมีใจของใครเคยคิดขึ้นมาได
ถึงสิ่งที่พระเจาไดเตรียมไวสําหรับคนที่รัก

พระองค” ¶
๑๐แตพระเจาไดเปิด เผยสิ่ง น้ีใหกับเราผาน
ทางพระวิญญาณ

*๑:๑๙ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๒๙:๑๔
†๑:๒๒ ปาฏิหาริย หรือ หมายสําคัญ (เป็นสิ่งมหัศจรรยที่เกิดขึ้นจากอํานาจของพระเจา)
‡๑:๓๑ อางมาจากหนังสือ เยเรมียาห ๙:๒๔
¶๒:๙ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๖๔:๔
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เพราะพระวิญญาณรูทุกสิ่งทุกอยางแมแต
ความลับอันลํ้าลึกของพระเจา ๑๑ เพราะไมมี
ใครรูความคิดของคนอื่นไดนอกจากวิญญาณ
ที่อยูในตัวของเขาเอง เชนเดียวกัน ไมมี
ใครรูความ คิดของพระเจาไดนอกจากพระ
วิญญาณของพระองคเอง ๑๒ เราไม ไดรับ
วิญญาณของโลก น้ี แตรับพระ วิญญาณที่มา
จากพระเจา เพื่อเราจะไดเขาใจสิ่ง ตางๆที่
พระเจาใหเรา และพระองคก็ใหเราอยางใจ
กวางจริงๆ

๑๓สิ่งที่เราพูดมา น้ี ไม ไดเป็นสติ ปัญญา
ของมนุษย แตพระ วิญญาณสอนใหพูด ซึ่ง
เป็นการอธิบายสิ่ง ตางๆของพระ วิญญาณ
ดวยคํา พูดที่มาจากพระ วิญญาณ ๑๔คนที่
ไมมีพระ วิญญาณก็ไมยอมรับสิ่ง ตางๆที่พระ
วิญญาณของพระเจาเปิด เผยใหรู เพราะ
เขาเห็นวาเป็นเรื่องโง และเขาก็ไม เขาใจ
สิ่งเหลา น้ี เพราะสิ่งเหลา น้ีจะตองมีพระ
วิญญาณชวยถึงจะตัดสินไดถูก ตอง ๑๕แต
คนที่มีพระ วิญญาณก็จะตัดสินไดทุก เรื่อง
แตไมมีใครตัดสินเขาได เพราะพระ คัมภีร
พูดไววา
๑๖ “ใครหรือที่จะหยัง่รูใจขององคเจาชีวิต
เพื่อที่จะสัง่สอนพระองคได” *
แตเราเขาใจสิ่งเหลา น้ีเพราะเรามีใจของพระ
คริสต

ครูเป็นแคผูรับใชของพระเจาเทานัน้

๓ ๑พี่ น องครับ ผมไมสามารถพูดกับคุณ
เหมือน กับคนที่มีพระ วิญญาณได แต

ตองพูดกับคุณเหมือนกับคนที่ทําตามสันดาน
มนุษย พวก คุณเป็นเหมือนเด็กทารกใน
พระ คริสต ๒ผมเลยตองใหน้ํานมคุณดื่ม
แทนที่จะเป็นอาหารแข็ง เพราะพวก คุณยัง
กินอาหารแข็งไม ได ถึงเดี๋ยว น้ีคุณก็ยังกิน
อาหารแข็งไม ไดอยูดี ๓ เพราะคุณยังทําตาม
สันดานของมนุษย คือยังอิจฉาและทะเลาะ
วิวาทกัน แสดงวาคุณยังทําตามสันดาน
มนุษยเหมือนกับคนอื่นๆในโลกน้ี ๔ เมื่อมีคน
หน่ึงพูดวา “ผมเป็นของเปาโล” และอีกคน
หน่ึงพูดวา “ผมเป็นของอ ปอลโล” อยาง น้ี
ไมใชทําตัวเหมือนกับคนอื่นๆในโลกหรือ

๕อปอลโลเป็นใคร และเปาโลเป็นใคร เรา
ก็แคคนรับใชที่ชวยใหพวกคุณมาเชื่อ เราแค
ทําตามหน าที่ของเราแตละคนตามที่องค
เจาชีวิตมอบ หมายใหเทานัน้ ๖ผมเป็นคน
ปลูก อ ปอลโลเป็นคนรดน้ํา แตพระเจาเป็น
ผูทําใหเติบโต ๗ดัง นัน้ทัง้คน ปลูก และคน
รดน้ําก็ไมไดสําคัญอะไรเลย แตพระเจาผูทํา
ใหเติบโตตางหากที่สําคัญ ๘ทัง้คนปลูกและ
คนรดน้ําก็มีเป า หมายเดียวกัน และแตละ
คนก็จะได รับรางวัลตามผล งานที่เขาไดทํา
ไว ๙ เพราะพวกเราเป็นเพื่อนรวมงานในการ
รับใชพระเจา พวกคุณเป็นไรนาของพระเจา
และตึกของพระเจา

๑๐ผมไดวางรากฐานเหมือนหัวหน า
วิศวกรผูชํานาญตามหน าที่ที่พระเจามอบให
กับผม แลวคน อื่นก็มากอขึ้นบนรากฐาน
นัน้ แตใหแตละคนระวังวาเขาจะกอขึ้น
มาอยางไร ๑๑ เพราะไมมีใครที่จะมาวาง
รากฐานอื่นไดอีก นอกจากรากฐานอันที่ได
วางไว แลว คือพระ เยซูคริสต ๑๒ถาใครมา
กอสรางบนรากฐานนัน้ ไม วาจะดวยทองคํา
เงิน เพชรพลอย ไม หญา แหงหรือฟาง
๑๓ผล งานของแตละคนจะปรากฏออก มาให
เห็นอยางชัดเจนวาเป็นอยางไร เพราะทุก
อยางจะถูกเปิด เผยออก มาใหเห็นในวัน ที่
พระเจามาพิพากษาโลก วันนัน้ †จะมาพรอม
กับไฟ และไฟ น้ีจะทดสอบคุณภาพงานของ
แตละคนวาเป็นอยางไร ๑๔ถางานของใครที่
กอสรางบนรากฐานนัน้ยังคงทนอยูได คนๆ
นัน้ก็จะไดรับรางวัล ๑๕แตถางานของใครถูก
ไฟเผา ไหมไป คนๆ นัน้ก็จะได รับความเสีย
หาย ตัวเขาเองจะรอด แตเหมือนคนที่วิ่งฝา
เปลวไฟออกมา

๑๖พวก คุณไมรูหรือวาพวก คุณเป็นวิหาร
ของพระเจา และพระ วิญญาณของพระเจาก็
อยูในหมูพวก คุณ ๑๗ถาใครมาทําลายวิหาร
ของพระเจา พระเจาก็จะทําลายคนๆ นัน้
เพราะวิหารของพระเจานัน้ศักดิส์ิทธิ ์ และ
พวกคุณก็เป็นวิหารนัน้

๑๘อยาหลอกตัวเองเลย ถาใครในพวกคุณ
คิดวาตัวเองฉลาดตามความคิดของโลกน้ี ก็
ใหเขายอมเป็นคนโงเถอะ เพื่อเขาจะไดเป็น

*๒:๑๖ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๔๐:๑๓
†๓:๑๓ วันนัน้ วันที่พระคริสตจะมาพิพากษามนุษยทุกคนและนําคนที่เชื่อทัง้หมดไปอยูรวม
กับพระองค
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คนที่ฉลาดอยางแทจริง ๑๙ เพราะพระเจา
เห็นวาความฉลาดของโลก น้ีมันโง เขลา
เหมือนกับที่พระคัมภีรเขียนไววา “พระเจา
ใชเลหเหลี่ยมของคนฉลาดเป็นกับ ดักจับตัว
พวก เขาเอง” *๒๐แลวยังพูดอีกวา “องค
เจาชีวิตรูวาความ คิดของคนฉลาดนัน้ ไมมี
ประโยชนอะไรเลย” †

๒๑ถาอยาง นัน้ เลิกเอามนุษยมาอวด อาง
กันได แลว เพราะทุก สิ่งทุก อยางก็เป็นของ
พวก คุณอยู แลว ๒๒ ไม วาจะเป็นเปาโล อ
ปอลโล หรือเป โตร หรือโลก น้ี หรือชีวิต
หรือความ ตาย หรือปัจจุบัน น้ี หรืออนาคต
ทัง้หมด น้ีเป็นของพวก คุณ ๒๓พวก คุณก็
เป็นของพระคริสต และพระคริสตก็เป็นของ
พระเจา

ศิษยเอกของพระคริสต

๔ ๑ดัง นัน้ คน อื่นนาจะมองวาเราเป็น
คนรับ ใชของพระ คริสต และเป็นคนที่

พระเจาไดมอบ หมายใหดูแลความ จริงอัน
ลึกลับของพระองคน้ี ๒คนที่ไดรับหน าที่ดูแล
น้ีจะตองเป็นคนที่ไวใจได ๓สวนผม ผมไม
สนเลยวาพวก คุณหรือศาลจะตัดสินวาผม
เป็นคนอยางไร อัน ที่ จริงตัวผมเองก็ยังไม
เคยตัดสินตัว เองเสียดวยซํ้า ๔ ใจของผมไม
ไดฟ องวาผมทําอะไรผิด แตนัน่ก็ไมไดแสดง
วาผมเป็นคนบริสุทธิห์รอกนะ ครับ องคเจา
ชีวิตตาง หากที่เป็นผูตัดสินผม ๕ดัง นัน้อยา
เพิ่งดวนตัดสินอะไรกอนเวลา เมื่อองคเจา
ชีวิตมา พระองคจะเปิด เผยสิ่ง ตางๆที่แอบ
ซอนอยูในความมืด และแรงจูงใจของคนทัง้
หลายจะถูกเปิดโปงออกมาใหเห็นชัดเจน
จาก นัน้พระเจาก็จะใหเกียรติพวก คุณแตละ
คนตามความเหมาะสม

๖พี่ น องครับ ผมใชอ ปอลโลและตัวผม
เองเป็นตัวอยาง เพื่อคุณจะไดเรียน รูจาก
ตัวอยางของเรา จะไดรูถึงความ หมายของ
คํา พูดที่วา “อยาทําเกิน กวาที่พระ คัมภีรได
เขียนไว” เพื่อคุณจะไดไมพองตัวขึ้น โดย
การยกคน หน่ึงไปขมอีกคน หน่ึง ๗ ใครบอก
วาคุณวิเศษไปกวาคน อื่นๆ มีอะไรบางใน
บรรดาของที่คุณมีที่คุณไม ไดรับ มา ถาคุณ
ได รับมาทัง้ นัน้ แลวคุณจะโออวดไปทําไม

ทําเหมือน กับวาคุณไม ไดรับมันมาอยางนัน้
แหละ

๘ตอน น้ีคุณคิดวาแมไม ตองมีพวกเราแลว
คุณก็มีพรอมทุกอยางแลว รวยแลว และเป็น
กษตัริยแลว ขอ ใหเป็นอยาง นัน้จริงๆ เถอะ
เราจะไดเป็นกษตัริยกับพวก คุณดวย ๙ผม
เห็นวาพระเจาไดตัง้พวก เราที่เป็นศิษย เอก
ใหเป็นพวกที่กระจอกที่สุด เหมือนพวกที่ถูก
ตัดสินใหตายในสังเวียน เพราะเรากลายเป็น
ตัวตลกในสายตาของคนทัง้โลก ตอพวกทูต
สวรรคและตอมนุษยดวย

๑๐ เราโงเพราะเห็นกับพระ คริสต แตพวก
คุณฉลาดมากในพระ คริสต เราออนแอแต
พวก คุณแข็ง แรงมาก พวก คุณได รับการ
ยกยอง แตเราถูกเหยียดหยาม ๑๑ จนถึง
เดี๋ยว น้ีเรายังหิวและกระหายน้ํา ใสเสื้อผา
เกาซอมซอ ถูกชกตอย ไมมีบานอยู
๑๒ทํางานหนักดวยมือของเราเอง ๑๓ เมื่อมี
คนดา วาเรา เราก็อวยพรเขา เมื่อมีคนกดขี่
ขมเหงเรา เราก็อดทน เมื่อมีคนใส รายเรา
เราก็พูดดีๆตอบ พวกเราเป็นเหมือนเศษสวะ
ของโลก น้ี และเป็นเหมือนกาก เดนของทุก
อยางจนถึงเดี๋ยวน้ี

๑๔ผมไม ไดเขียนเรื่อง น้ีมาใหพวก คุณ
อับอายนะครับ แตเพื่อเตือนคุณเหมือน กับ
เป็นลูกที่รักของผม เอง ๑๕ เพราะถึง แมวา
คุณจะมีพี่ เลีย้งเป็นหมื่นในพระคริสต แตไม
ไดมีพอหลาย คน และผมไดกลายเป็นพอ
ของคุณในพระเยซูคริสต เมื่อคุณไดไววางใจ
ในขาวดีที่ผมประกาศนัน้ ๑๖ดัง นัน้ขอรอง
ใหทํา ตามผม เถอะ ๑๗ นัน่เป็นเหตุที่ผมสงทิ
โมธีไปหาพวก คุณ เขาเป็นลูกที่รักของผม
และเป็นลูก ศิษยที่สัตย ซื่อขององคเจาชีวิต
เขาจะเตือนพวกคุณวา ผมใชชีวิตอยางไรใน
พระ เยซูคริสต ซึ่งสอดคลองกับที่ผมไดสอน
ในหมูประชุมของพระเจาทุกที่

๑๘บาง คนก็หยิ่งเสียเหลือ เกิน ทําเหมือน
กับวาผมจะไมมาหาพวก คุณอีก แลว
๑๙อยางไรก็ตาม ถาองคเจาชีวิตเห็นดีดวย
ผมจะมาหาคุณในเร็วๆ น้ี แลวตอน นัน้ผมก็
จะได รูวาพวกหยิ่งผยอง น้ี เกงแตพูดหรือมี
ฤทธิ ์เดชของพระเจาจริง ๒๐ เพราะอาณาจักร
ของพระเจาไม ไดขึ้นอยูกับคํา พูด แตขึ้นอยู

*๓:๑๙ อางมาจากหนังสือ โยบ ๕:๑๓
†๓:๒๐ อางมาจากหนังสือ สดุดี ๙๔:๑๑
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กับฤทธิ์ เดชของพระองค ๒๑คุณอยากใหผม
มาแบบไหนละ มาพรอมกับไม เรียว หรือมา
พรอมกับความรักและจิตใจที่ออนโยน

ปัญหาทางดานศีลธรรมใน
หมูประชุมของพระเจา

๕ ๑ ไม นา เชื่อเลย มีคนมาบอกวามีความ
ผิดทางเพศเกิดขึ้นในทามกลางพวกคุณ

เป็นประเภทที่แมแตคนที่ไมรู จักพระเจา
*ยังทนไม ไดเลย คือมีคนไปรวม เพศกับ
ภรรยาของพอ ๒แตพวกคุณกลับภูมิใจอยูได
แทนที่จะเศราเสียใจ พวก คุณนาจะไลคนที่
ทําอยางน้ีออกไป ๓ถึงแมผมจะไมไดอยูดวย
แตจิตวิญญาณของผมก็อยูกับพวกคุณ และ
ผมก็ไดตัดสินคนที่ทํา ผิดอยาง น้ีแลวเหมือน
กับผมอยูที่นัน่เอง ๔ เมื่อพวก คุณมาประชุม
กันในนามของพระ เยซูเจา จิตวิญญาณของ
ผมและฤทธิ์ เดชของพระ เยซู เจาก็อยูที่ นัน่
กับคุณดวย ๕ ใหมอบคนน้ีใหกับซาตาน เพื่อ
สันดานของเขาจะไดถูกทําลายใหหมด ไป
แลวจิตวิญญาณของเขาจะไดรอดในวันของ
องคเจาชีวิต

๖ที่พวก คุณโออวดนัน้ไม ดีเลย คุณไมรู
หรือยัง ไงวา “เชื้อ ฟู †นิด เดียวก็ทําใหแป ง
ทัง้กอนฟูขึ้น ได” ๗กําจัดเชื้อ ฟูเกาออกไป
ซะ เพื่อจะไดเป็นแป งกอนใหมเหมือน กับที่
คุณเป็นอยูเดี๋ยว น้ี คือเป็นขนมปังที่ไมมี
เชื้อฟู เพราะพระคริสตผูเป็นลูกแกะสําหรับ
เทศกาลวันปลดปลอยของเราถูกฆาบูชาแลว
๘ดัง นัน้ใหเรารักษาเทศกาลวันปลดปลอยน้ี
ไมใชดวยขนมปังที่ทําจากเชื้อ ฟูเกาคือความ
ชัว่ รายเลว ทรามนัน้ แตดวยขนมปังที่ไมมี
เชื้อ ฟู คือขนมปังแหงความจริงใจและความ
จริง

๙ที่ผมไดเขียนบอกคุณในจดหมายฉบับ
กอนวา อยา คบคนที่ทําบาปทางเพศนัน้
๑๐ผมไม ไดหมาย ถึงคนในโลก น้ีที่ทําบาป
ทางเพศ หรือโลภ หรือขี้โกง หรือกราบไหว
รูป เคารพ เพราะถาเป็นอยาง นัน้ คุณก็ตอง
ออกไปอยูนอกโลกแลว ๑๑แตผมหมาย
ถึงคนที่เรียกตัว เองวาเป็นพี่ น องแตยังคง

ทําบาปทางเพศ โลภ กราบ ไหวรูป เคารพ
ชอบใสรายป ายสีผูอื่น ขี้เมาหรือขี้โกง แมแต
จะกินกับคนอยางน้ีก็อยาเลย

๑๒ ไมใชเรื่องของผมซัก หนอยที่จะไป
ตัดสินคนนอก แตพวก คุณจะตองตัดสิน
คนใน ไมใช หรือ ๑๓พระเจาจะเป็นผูตัดสิน
คนนอกพวกนัน้เอง เหมือนกับที่พระคัมภีร
พูดไววา “เอาคนชัว่นัน้ออกไปจากกลุมของ
พวกคุณ” ‡

การตัดสินปัญหา
ระหวางพี่นองคริสเตียน

๖ ๑ เมื่อมีใครในพวก คุณมีเรื่องกัน ทําไม
เขาถึงกลาไปฟ อง รองกันตอ หน าคนที่

ไมมีความ เชื่อ แทนที่จะเอาไป ใหพวกคนที่
เป็นของพระเจาตัดสิน ๒พวก คุณไมรูหรือ
วา พวก คนที่เป็นของพระเจาจะตัดสินโลก
น้ี และถาพวก คุณจะตองเป็นคนตัดสินโลก
น้ี เรื่องขีผ้งแค น้ียังจัดการกันเองไม ไดหรือ
อยางไร ๓พวกคุณไมรูหรือ วา เราจะตัดสิน
แมแตทูต สวรรค แลวเรื่องธร รม ดาๆที่เกิด
ขึ้นในชีวิตประจําวันนัน้ ยิ่งไมตองพูดถึงเลย
๔ดังนัน้ถามีคดีฟ องรองอยางน้ีเกิดขึ้น พวก
คุณจะเอาเรื่อง น้ีไป ใหคนที่หมู ประชุมของ
พระเจาไมนับถือตัดสินไดอยางไร ๕ที่ผมพูด
อยาง น้ี ก็เพื่อทําใหคุณละอาย ใจ ไมมีคน
ฉลาดสักคนในหมูพวกคุณที่พอจะจัดการกับ
คดีฟ องรองระหวางพี่น องน้ีไดเลยหรือ ๖แต
กลับกลายเป็นวาพี่น องตองไปขึ้นโรงขึ้นศาล
และยิ่ง กวานัน้ยังไปอยูตอ หน าคนที่ไม เชื่อ
อีกดวย

๗ความ จริงแลว เมื่อคุณฟ อง รองกันนัน้
คุณก็พาย แพอยางราบคาบแลว ยอมใหเขา
เอา เปรียบ หรือยอมถูก โกงซะ เองจะไม ดี
กวาหรือ ๘แตคุณกลับไปเอา เปรียบและโกง
แมกระทัง่พี่น องของคุณเอง

๙พวกคุณไมรูหรือ วา คนที่ทําชัว่จะไม ได
รับอาณาจักรของพระเจาเป็นมรดก อยา
หลอกตัว เองเลย คนที่ทําผิดทางเพศ คนที่
กราบไหวรูปเคารพ คนที่เลนชู ผูชายขายตัว

*๕:๑ คนที่ไมรูจักพระเจา ในภาษาเดิมใชคําวา คนที่ไมใชยิว
†๕:๖ เชือ้ฟู ในที่น้ีใชแทนสัญลักษณของปีศาจหรือสิ่งชัว่ราย
‡๕:๑๓ อางจากหนังสือ เฉลยธรรมบัญญัติ ๒๒:๒๑, ๒๔
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พวก เกย *๑๐คนขี้ ขโมย คนโลภ คนขี้ เมา
คนชอบใสรายป ายสีคนอื่น คนขี้โกง คนพวก
น้ีไมมี วันไดอาณาจักรของพระเจาเป็นมรดก
หรอก ๑๑ ในอดีตพวกคุณบางคนก็เป็นอยาง
นัน้ แตฤทธิเ์ดชของพระเยซูคริสต และฤทธิ์
เดชของพระ วิญญาณของพระเจาของเราได
ชําระคุณจากบาป ทําใหคุณเป็นของพระเจา
และทําใหพระเจายอมรับคุณ
ใชรางกายของคุณใหเกียรติกับพระเจา
๑๒มีบางคนพูดวา “ฉันมีสิทธิท์ี่จะทําอะไร

ก็ได” แตผมวาสิ่งที่ทําไปนัน้ไม ไดเป็น
ประโยชนไปเสียทุกเรื่องหรอกนะครับ อยาง
ที่บางคนพูดวา “ฉันมีสิทธิท์ี่จะทําอะไรก็ได”
แตผมจะไมยอมใหอะไรมาครอบงําผมหรอก
๑๓บาง คนพูดวา “อาหารมีไวสําหรับทอง
และทองก็มีไวสําหรับอาหาร” แตพระเจาจะ
ทําลายทัง้ทองและอาหารนัน้ รางกายไมไดมี
ไวสําหรับทําความผิด บาปทางเพศ แตมีไว
สําหรับรับ ใชองคเจาชีวิต และองคเจาชีวิตก็
มีไวสําหรับรางกาย

๑๔ดวยฤทธิอ์ํานาจของพระองค พระเจา
ไมเพียง แตทําใหองคเจาชีวิตฟ้ืนขึ้นจาก
ความ ตายเทานัน้ แตยังจะทําใหเราฟ้ืนขึ้น
จากความ ตายเหมือน กัน ๑๕พวก คุณไมรู
หรือ วา รางกายของพวก คุณนัน้เป็นสวน
ตางๆของพระ คริสต รูอยางนัน้แลว ผม
ควรจะเอาสวนตางๆของพระ คริสตไปเที่ยว
โสเภณีหรือ ไมมีทาง ๑๖พวกคุณไมรูหรือวา
คนที่ไปยุงกับโสเภณีก็จะเป็นราง เดียวกับ
เธอเหมือนพระ คัมภีรพูดไววา “เขาทัง้สอง
จะเป็นรางเดียวกัน” †

๑๗สวนคนที่เอาตัว เองไปรวมเป็นหน่ึง
เดียวกับองคเจาชีวิต จิตวิญญาณของเขาก็
จะเป็นหน่ึงเดียวกับพระองคดวย ๑๘ ใหหลีก
เลี่ยงจากบาปทาง เพศ น้ี บาปอื่นๆทัง้หมด
ที่คนทํานัน้เป็นบาปภายนอกรางกาย แต
คนทําผิดทางเพศไดทําบาปตอรางของเขา
เอง ‡๑๙พวก คุณไมรูหรือ วารางกายของ
พวก คุณเป็นวิหารของพระ วิญญาณบริสุทธิ ์
พระเจาใหพระ วิญญาณ น้ีอยูในตัวพวก คุณ

พวก คุณก็เลยไม ไดเป็นเจาของตัว เองอีก
ตอ ไป ๒๐ เพราะพระเจาซื้อพวก คุณมาดวย
ราคาแพง ดัง นัน้ขอใหใชรางกายของคุณให
เกียรติกับพระเจา

ตอบคําถามเรื่องชีวิตคู

๗ ๑ตอน น้ีผมขอพูดถึงเรื่องที่พวก คุณ
เขียนมาหาผมวา “ดีแลวที่ผูชายจะไม

นอนกับภรรยา” ๒แต เพราะมีความผิดบาป
ทางเพศเกิด ขึ้นมากมาย ผูชายแตละคน
จึงควรจะมีเพศสัมพันธกับภรรยา และผู
หญิงแตละคนก็ควรจะมีเพศสัมพันธกับสามี
๓สามีควรจะใหความ สุขทางเพศกับภรรยา
ตามหน าที่ สวนภรรยาควรจะใหความ
สุขทางเพศกับสามีตามหน าที่เหมือน กัน
๔ รางกายของภรรยาไมเป็นของเธออีกตอ
ไป แตกลาย เป็นของสามี สวนรางกายของ
สามีก็ไมเป็นของเขาอีกตอ ไป แตกลาย เป็น
ของภรรยา ๕อยาปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ
กัน เลย นอกจากทัง้สองคนจะตกลงกันเป็น
การชัว่คราว เพื่อคุณจะไดทุมเทตัว เองใน
การอธิษฐาน หลัง จาก นัน้ก็คอยกลับมาอยู
รวมกันอีก เพื่อซาตานจะไดไมมาลอลวงคุณ
ใหไปมีเพศสัมพันธกับผู อื่นเพราะขาดการ
บังคับตน ๖ เรื่องที่อยูหาง กันชัว่คราว น้ีผม
ไม ไดสัง่ใหทํานะครับ แตถาคุณอยากทําก็
ตามใจ ๗ความ จริงแลวผมอยากใหทุก คน
เป็นโสดเหมือนผม แตอยางวาแหละครับ
พระเจาก็ใหพรสวรรคแตละคนมาไมเหมือน
กัน คนน้ีไดอยางน้ี คนโนนก็ไดอีกอยางหน่ึง

๘ตอน น้ีขอพูดกับคน โสดและแม มายวา
ถาพวกเขาจะอยูเป็นโสดเหมือนกับผม ก็จะ
ดีกวานะ ๙แตถาเห็นวาควบคุมตัว เองไม ได
ก็ใหแตงงานเสียเถอะ เพราะทําอยางน้ี ยอม
ดีกวาถูกเผาจนเรารอนไปดวยราคะตัณหา

๑๐ตอน น้ีผมขอสัง่คนที่แตงงานแลววา
(ไมใชผมสัง่หรอกแตเป็นองคเจาชีวิตตาง
หาก) ภรรยาตองไม หยาจากสามี ๑๑ (แตถา
เธอหยา เธอก็ตองอยูเป็นโสด หรือไมก็ให
กลับไปคืนดีกับสามีของเธอ) และสามีก็จะ
ตองไมหยาภรรยาเหมือนกัน

*๖:๙ พวกเกย หรือชายรักรวมเพศ ผูชายที่มีเพศสัมพันธกับผูชายดวยกัน
†๖:๑๖ อางมาจากหนังสือ ปฐมกาล ๒:๒๔
‡๖:๑๘ บาปอื่นๆ … เขาเอง ขอความน้ีอาจแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “พวกคุณอาจจะคานวา
‘แตรางกายไมไดเกี่ยวของอะไรกับบาปที่คนๆหน่ึงอาจทําไป’”
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๑๒ตอนน้ีขอพูดถึงคนที่เหลือวา (ตรงน้ีผม
พูดเองนะ ครับ ไมใชองคเจาชีวิตพูด) ถาพี่
น องคนไหนมีภรรยาที่ไม ไดไว วางใจในพระ
คริสต และเธอตกลงใจที่จะอยูกับเขา เขาก็
ตองไม หยากับเธอ ๑๓ถาหญิงคน ไหนมีสามี
ที่ไม ไดไววางใจในพระคริสต และเขาตกลง
ใจที่จะอยูกับเธอ เธอก็ตองไม หยากับเขา
๑๔ เพราะสามีที่ไม ไดไว วางใจในพระคริสตก็
บริสุทธิแ์ลว เพราะภรรยาของเขาที่ไววางใจ
สวนภรรยาที่ไม ไดไว วางใจในพระ คริสตก็
บริสุทธิแ์ลว เพราะสามีของเธอที่ไว วางใจ
ไมอยาง นัน้ลูกๆของพวก คุณจะสกปรกตอ
หน าพระเจา แตความ จริงตอน น้ีลูกๆของ
พวกคุณก็เป็นของพระเจาแลว

๑๕แตถาคนที่ไม ไดไว วางใจในพระ คริสต
อยากจะหยา ก็ใหเขาหยาไป พี่ น องที่ไว
วางใจในพระ คริสตคน นัน้ก็เป็นอิสระแลว
เพราะพระเจาเรียกใหพวก เรามาอยูกันอยาง
สงบสุข ๑๖คนที่เป็นภรรยาก็ไมตองไปรัง้เขา
ไวหรอก คุณแนใจหรือวาคุณจะชวยสามีที่
ไมไววางใจในพระคริสตใหรอดได คนที่เป็น
สามีก็เหมือนกัน คุณแนใจหรือวาคุณจะชวย
ภรรยาที่ไมไววางใจในพระคริสตใหรอดได

ใชชีวิตตามที่พระเจาไดเรียกคุณ
๑๗แตอยางไรก็ตาม องคเจาชีวิตได

กําหนดใหคุณอยูในสภาพ ไหนก็ใหอยูใน
สภาพ นัน้ตามที่พระเจาไดเรียกมา น่ี แหละ
เป็นกฎที่ผมสัง่ไวในทุกๆหมูประชุม ๑๘ตอน
ที่พระเจาเรียก นัน้ ถามี ใครทําพิธีขลิบมา
แลว ก็อยาไปเปลี่ยนสภาพใหกลับมาเหมือน
เดิมเลย หรือถามีใครที่ยังไม ไดทําพิธีขลิบ
ก็อยาไปทํา ๑๙ เพราะจะทําหรือไม ทําพิธี
ขลิบก็ไม ไดสําคัญอะไร สิ่งที่สําคัญคือการ
ทําตามคําสัง่ของพระเจา ๒๐ ใครอยูในสภาพ
ไหนตอนที่พระเจาเรียก ก็ใหอยูในสภาพ
นัน้ ๒๑ถาเป็นทาสอยูก็ไมตองกลุมใจ แตถา
มีโอกาสเป็นอิสระก็ใหฉวยเอาไว ๒๒ตอนที่
องคเจาชีวิตเรียก นัน้ คนที่เป็นทาสก็กลาย
เป็นคนอิสระขององคเจาชีวิต สวนคนที่
เป็นอิสระก็กลายเป็นทาสของพระ คริสต
๒๓พระเจาซื้อพวกคุณมาในราคาแพง ดังนัน้
ก็อยาเป็นทาสของมนุษยคน ไหนเลย ๒๔พี่
น องครับ พระเจาเรียกใหคุณมาอยูในสภาพ
ไหน พวก คุณแตละคนก็ควรจะอยูในสภาพ
นัน้ตอหน าพระเจา

คําถามเกี่ยวกับการแตงงาน
๒๕ตอนน้ีขอพูดถึงคนที่ยังไมแตงงาน ผม

ไมไดรับคําสัง่อะไรจากองคเจาชีวิตในเรื่องน้ี
แตผมอยากจะเสนอความคิด เห็นของผมใน
ฐานะคนที่องคเจาชีวิตใหความเมตตากรุณา
จึงทําใหเป็นคนที่ไวใจได ๒๖ เน่ืองจากตอนน้ี
เป็นชวงที่มีปัญหามาก ผมเห็นวาคุณอยูเป็น
โสดอยางที่คุณเป็นอยูเดี๋ยว น้ีดี กวา ๒๗แต
ถาคุณหมัน้กัน แลวก็อยาคิดที่จะถอน หมัน้
เธอ แตถาคุณยังเป็นโสดอยูก็อยาคิดที่จะหา
ภรรยา ๒๘แตถาคุณจะแตงงานก็ไม บาป
หรอก และถาหากหญิงโสดจะแตงงานก็ไม
บาปเหมือนกัน แตขอ เตือนวาคนที่แตงงาน
จะเจอกับปัญหามากมายในชีวิต และผมก็ไม
อยากใหพวกคุณเจอกับปัญหาพวกน้ี

๒๙พี่ น องครับ ผมกําลังพูดถึงวาเวลา นัน้
สัน้เหลือ เกิน ตอ ไป น้ีใหคนที่มีภรรยาแลว
ทําเหมือน กับยังไมมี ๓๐คนที่โศก เศราทํา
เหมือนกับไมโศกเศรา คนที่ราเริงทําเหมือน
กับไมราเริง คนที่ซื้อของมาทําเหมือนกับไม
ไดเป็นเจาของอะไร เลย ๓๑คนที่ใชสิ่งของ
ในโลก น้ีโดยไมลุม หลงโลก เพราะโลกใน
ปัจจุบันน้ีกําลังจะผานพนไป

๓๒ผมไมอยากใหคุณกังวลอะไร ดูสิ ชาย
โสดก็สนใจเรื่องตางๆขององคเจาชีวิต คือคิด
แต วาจะเอาใจองคเจาชีวิตไดอยางไร ๓๓แต
ชายที่แตงงานแลวก็จะสนใจแตเรื่องของ
โลกน้ี คือคิดแตวาจะเอาใจภรรยาไดอยางไร
๓๔ความสนใจของเขาจึงถูกแบงออกสอง
ทาง หญิงโสดหรือหญิงที่ยังไม เคยแตงงาน
ก็จะสนใจเรื่องตางๆขององคเจาชีวิต เพื่อ
นางจะไดบริสุทธิท์ัง้กายและใจ สวนหญิงที่
แตงงานแลวก็จะสนใจแตเรื่องของโลกน้ี คือ
คิดแตวาจะเอาใจสามีไดอยางไร ๓๕ที่ผมพูด
อยาง น้ีก็เพื่อประโยชนของคุณเอง ไมใชเอา
หวงมาคลอง คอคุณ แตอยากจะใหคุณใช
ชีวิตที่ถูก ตอง คือมีใจจดจอกับองคเจาชีวิต
โดยไมถูกแยงความสนใจไป

๓๖ถาผูชายคน ไหนคิด วาเขาทําตัวไม
เหมาะ สมกับคู หมัน้ของ เขา เพราะทนตอ
กิเลสของตัว เองไม ไหว และเขาคิด วาควร
แตงก็ใหเขาทําตามที่เขาอยากทํา เพราะมัน
ไม ผิดหรอกที่เขาจะแตงงานกัน ๓๗แตคน
ที่มีจิตใจแนว แน ไมอยูภาย ใตความกดดัน
อะไร เขาก็มีสิทธิท์ี่จะตัดสินเรื่อง น้ีเอง และ
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ถาเขาตัดสิน ใจที่จะไมแตงกับคู หมัน้ของ
เขา เขาก็ทําถูก ตองแลว ๓๘ดัง นัน้คนที่
แตงงานกับคู หมัน้ของเขาก็ดีแลว แตคนที่
ไมแตงงานกับคูหมัน้ของเขาก็ดีกวา

๓๙ผู หญิงจะผูกมัดกับสามีของนางไป
ตลอด ชีวิตของเขา เมื่อสามีตายนางก็เป็น
อิสระ อยากจะไปแตงงานกับใครก็แตงได
แตตองเป็นคนที่มีความไว วางใจในองคเจา
ชีวิตเทานัน้ ๔๐แตในความ คิดของผม ถา
นางไมแตงงานอีก นางจะมีเกียรติมากกวา
และผมคิดวาพระ วิญญาณของพระเจาอยูกับ
ผมเมื่อผมพูดอยางน้ี

อาหารบูชารูปเคารพ

๘ ๑ตอนน้ี ผมขอพูดถึงเรื่องที่พี่น องเขียน
มา เรื่องเน้ือ สัตวที่เอามาบูชารูป เคารพ

เรารูวา “เราตางก็มีความ รู” ความ รูนัน้ทํา
ใหคนลําพอง แตความ รักนัน้เสริม สรางขึ้น
มา ๒ถาใครคิด วาตัว เองเป็นผู รู เขาก็ยัง
ไมรูตามที่เขาควร จะรูหรอก ๓แตถาใครรัก
พระเจา พระเจาก็จะรูจักคนนัน้

๔ดัง นัน้ พูด ถึงเน้ือ สัตวที่เอามาบูชารูป
เคารพนัน้ เรารูอยูแลววา “พวกรูปเคารพใน
โลก น้ีไร สาระ” แลวก็ “มีพระเจาเที่ยง แท
เพียงองคเดียวเทานัน้” ๕ถึงแมจะมีสิ่งตางๆ
ที่คนเรียก กันวาพระเจา ไม วาจะในสวรรค
หรือบนโลก น้ีก็ตาม (จริงๆ แลวมีสิ่ง ตางๆที่
คนเรียกวา “พระ” วา “เจา” เต็มไปหมด)
๖แตสําหรับเราแลวมีพระเจาเพียงองค เดียว
เทานัน้ นัน่คือพระ บิดาผู ที่สรางทุก สิ่งทุก
อยาง และเราก็มีชีวิตอยูเพื่อพระองค และมี
องคเจาชีวิตเพียงองค เดียวเทานัน้คือพระ
เยซูคริสต พระเจาสรางทุก อยางผานทาง
พระองค และพระเจาใหชีวิตกับ เราผานทาง
พระองคดวย

๗แตไมใชทุก คนที่รูอยาง น้ี จนถึงเดี๋ยว
น้ีก็ยังมีบาง คนที่เคยกราบ ไหวรูป เคารพมา
กอน เมื่อเขากินเน้ือ สัตวที่ไปบูชารูป เคารพ
มา เขาก็ยังคิดวาเป็นเน้ือที่บูชารูปเคารพที่มี
ชีวิตจริงๆ ใจที่ขาดความ รูของเขานัน้ก็ฟ อง
วาเขาทํา ผิด ๘แตอาหารไมทําใหเราใกล ชิด

พระเจาหรอก การกินก็ไมทําใหเราดีขึ้นและ
การไมกินก็ไมทําใหเราเลวลง

๙แตระวังให ดี อยาใชสิทธิข์องคุณไป
ทําใหคนที่ขาดความ รูสะดุดหลงไปทําบาป
๑๐ เพราะถาเผอิญคนที่ขาดความ รูเกิดไป
เห็นคุณผู ที่มีความ รูในเรื่อง น้ี กําลังกินอยู
ในวัดที่มีรูป เคารพ *แลวไปทําใหเขาเกิด
ความกลาที่จะกินเน้ือ สัตวที่ใชบูชารูป เคารพ
มาบาง ทัง้ๆ ที่ใจของเขาฟ องวาผิด ๑๑ก็จะ
กลายเป็นวาความ รูของคุณนัน้ไดไปทําลาย
พี่ น องคน นัน้ของคุณที่พระ เยซูไดตายแทน
†๑๒ถาทําอยาง น้ี คุณก็ไดทําบาปตอพี่ น อง
ของคุณ และทํารายใจที่ขาดความ รูของเขา
พวกคุณก็ไดทําบาปตอพระคริสตดวย ๑๓ดัง
นัน้ ถาอาหารทําใหพี่น องของผมทําบาป ผม
ก็จะไมมีวันกิน เน้ืออีก เพื่อผมจะไดไมเป็น
เหตุทําใหพี่น องของผมทําบาป

เปาโลยอมไมใชสิทธิ์ที่เขามี

๙ ๑ผมเป็นอิสระไมใชหรือ ผมเป็นศิษย
เอกไมใชหรือ ผมเคยเห็นพระ เยซูองค

เจาชีวิตของเราไมใชหรือ พวก คุณเป็นผล
งานของผมในองคเจาชีวิตไมใชหรือ ๒ถึงแม
คน อื่นจะไมยอมรับวาผมเป็นศิษย เอก แต
พวก คุณตองยอมรับผมแน เพราะพวก คุณ
เป็นตราที่รับรองวาผมเป็นศิษย เอกขององค
เจาชีวิต

๓ น่ีคือคํา ตอบที่ผมใหกับคนที่ซัก ถามผม
๔ เราไมมีสิทธิท์ี่จะรับอาหารและเครื่อง ดื่ม
จากพี่ น องหรือ ๕ เราไมมีสิทธิท์ี่จะพาภรรยา
ของเราที่มีความ เชื่อไป ไหนมา ไหนหรือ
ศิษย เอกคน อื่นๆและนองๆขององคเจาชีวิต
และเป โตรยังทําได เลย ๖หรือคุณวามีแตบา
รนา บัสกับผมเทานัน้ที่จะตองทํางานเลีย้ง
ชีพ ๗มีทหารคนไหนบางที่ตองออกคาใชจาย
เองเวลาออก รบ มีใครบางปลูกองุนแลวไม
ไดกินองุน นัน้ หรือมีใครบางเลีย้งฝูง แกะ
แลวไมไดดื่มนมของแกะ

๘ น่ีไม ไดเป็นเพียงแคความ คิดของมนุษย
เทานัน้ แมแตกฎบัญญัติก็ยังพูดอยาง น้ีเลย
๙ ในกฎของโมเสสพูดไววา “อยาเอาตะกรอ
สวมปากวัวตอนที่มันกําลังนวดขาวอยู”

*๘:๑๐ วัดที่มีรูปเคารพ เป็นสถานที่สําหรับบูชาพระเจาปลอม
†๘:๑๑ ก็จะกลายเป็น … พระเยซูไดตายแทน หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “คนที่ออนแอ
คนน้ี ผูที่พระคริสตไดยอมตายแทนนัน้ ก็ไดถูกทําลายไปโดยความรูของคุณ”
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*พระเจาหวงแตวัวเทานัน้หรือ ๑๐พระองค
พูดเรื่อง น้ีเพราะเห็น แกเราดวยแนนอน
ขอความนัน้เขียนขึ้นมาเพื่อพวก เรา คน
ไถนาและคนนวดขาวทําไปก็หวังที่จะได รับ
สวนแบงกันทัง้ นัน้ ๑๑ถาเราไดหวานสิ่งที่มา
จากพระ วิญญาณลงในพวก คุณ หากเราจะ
เก็บ เกี่ยวฝายวัตถุจากพวก คุณบาง มันจะ
มากเกิน ไปหรือ ๑๒ถาคน อื่นมีสิทธิท์ี่จะทํา
อยาง น้ีกับพวก คุณ เราก็ยิ่งมีสิทธิม์ากกวา
นัน้อีก แตเราไมไดใชสิทธิน้ี์เลย เรายอมทน
ทุก อยางเสียเอง เพื่อจะไดไมเป็นอุปสรรค
ขัดขวางขาวดีของพระคริสต ๑๓คุณไมรูหรือ
วา คนที่ทํางานในวิหารก็ได รับอาหารจาก
วิหารนัน้ และคนที่รับ ใชเป็นประจําที่แทน
บูชาก็ได รับสวน แบงจากเครื่องบูชาบนแทน
นัน้ ๑๔ดัง นัน้ องคเจาชีวิตไดสัง่ไววาคนที่
ประกาศขาวดี ก็ควรได รับการเลีย้ง ดูจาก
ขาวดีนัน้เหมือนกัน

๑๕แตผมไม ไดใชสิทธิพ์วก น้ีเลย และ
ที่เขียนเรื่อง น้ีก็ไมใชอยากจะใหพวก คุณ
สนับสนุนผมดวย ผมขอ ตายเสียดี กวาที่จะ
ใหใครเอาความภาคภูมิใจน้ีไปจากผม ๑๖แต
เมื่อผมประกาศขาวดี ผมก็ไม ไดโออวด
หรอก เพราะเป็นหน าที่ที่ผมตองทําอยู แลว
ถาผมไม ทํามันจะเป็นเรื่องนา อาย ๑๗ถา
ผมเองเลือกที่จะประกาศขาวดี ผมก็จะได
รับรางวัลตอบแทน แตถาผมไม ไดสมัคร ใจ
ผมก็แคทําตามหน าที่ที่ได รับมอบ หมายมา
เทานัน้ ๑๘แลวผมได รับรางวัลอะไรหรือ
รางวัลของผมก็คือความภาค ภูมิใจที่ผมได
รับ เน่ืองจากผมประกาศขาวดีใหเปลาๆโดย
ไมคิดคาตอบแทน และไม ไดใชสิทธิท์ี่จะได
รับการสนับสนุนดวย

๑๙ถึง แมผมจะเป็นอิสระไม ไดเป็นทาส
ใคร เลย แตผมก็ยอมทําตัวเป็นทาสของ
ทุก คน เพื่อจะไดชนะ ใจคนใหมากที่สุดเทา
ที่จะทําได ๒๐ เวลาอยูกับคน ยิว ผมก็ทําตัว
เหมือนคน ยิวเพื่อจะชนะ ใจคน ยิว เวลาอยู
กับคนที่อยูภายใตกฎปฏิบัติ ผมก็ยอมทําตัว
เหมือนคนที่อยูใตกฎ ปฏิบัตินัน้เพื่อจะชนะ
ใจคนที่อยูใตกฎปฏิบัตินัน้ (ถึง แมตัวผมเอง
ไม ไดอยูภายใตกฎปฏิบัติก็ตาม) ๒๑ เวลาอยู
กับคนที่ไมใชยิวที่ไมมีกฎปฏิบัติ ผมก็ทําตัว

เหมือนคนที่ไมมีกฎปฏิบัติ เพื่อผมจะไดชนะ
ใจคนที่ไมมีกฎปฏิบัติ (ทัง้ๆที่ผมมีกฎปฏิบัติ
ของพระเจา และอยูภาย ใตกฎของพระ
คริสต) ๒๒ เวลาอยูกับคนที่ขาดความ รู ผม
ก็ยอมเป็นคนที่ขาดความ รูเพื่อจะไดชนะ ใจ
คนที่ขาดความรูนัน้ ผมยอมเป็นทุกอยางกับ
ทุกคนและทําทุกวิถีทางเทาที่จะทําไดเพื่อจะ
ชวยใหคนรอดบาง ๒๓ผมยอมทําทุก อยาง
เพราะเห็นแกขาวดีน้ี เพื่อผมจะไดรับพระพร
รวมกับคนอื่นในขาวดีน้ีดวย

๒๔พวก คุณไมรูหรือ วา ทุก คนวิ่งในการ
แขงขัน แตมีแคคนเดียวที่ไดรางวัล ดัง นัน้
ใหวิ่งเพื่อชนะให ได ๒๕ทุก คนที่แขงขันกัน
ตองผานการฝึกฝนมาอยางเขม งวดทุก ดาน
เขาทําเพื่อจะได รับมงกุฎใบไมที่เนา เป่ือย
ได แตเราทําเพื่อที่จะได รับมงกุฎที่ไมมีวัน
เนา เป่ือย ๒๖ น่ีเป็นวิธีที่ผมวิ่งคือวิ่งอยาง
คนที่มีเป า หมาย และน่ีเป็นวิธีที่ผมชกคือ
ไมใชเหมือนคนที่ชกแตลม ๒๗แตผมฝึกฝน
รางกายอยางหนักจนควบคุมมันได เพื่อเมื่อ
ผมประกาศขาวดีใหกับคนอื่นแลว ตัวผมเอง
จะไมถูกพระเจาปฏิเสธ

บทเรียนจากคนของพระเจาในอดีต

๑๐ ๑พี่ น องครับ ผมอยากใหพวก คุณ
รูวาเกิดอะไรขึ้นกับบรรพบุรุษของ

เรา พวก เขาอยูใตเมฆและไดผานทะเล
ไปทุก คน ๒พวก เขาทุก คนก็เขาพิธีจุม น้ํา
ในเมฆ และในทะเลเพื่อจะไดกลายเป็นผู
ติดตามโมเสส ๓แลวเขาไดกินอาหาร ทิพย
อยางเดียวกัน ๔ดื่มน้ํา ทิพยเหมือน กัน ที่
ไหลออกมาจากศิลาศักดิส์ิทธินั์น้ที่รวมเดิน
ทางมากับพวก เขา ศิลานัน้คือพระ คริสต
นัน่เอง ๕แตพระเจาไมพอใจพวก เขาสวน
ใหญ ที่เรารูก็เพราะมีคนตายเกลื่อนกลาดใน
ที่เปลาเปลี่ยวแหงแลงนัน้

๖ เรื่องพวก น้ีเกิด ขึ้นเพื่อเป็นตัวอยางไม
ใหเราเกิดความอยากในสิ่งชัว่ๆนัน้ เหมือน
กับความอยากของคนพวก นัน้ ๗ เราตองไม
บูชารูปเคารพเหมือนกับที่พวกเขาบางคนทํา
พระคัมภีรบอกไววา “ผูคนนัง่ลงกินดื่ม และ
ลุก ขึ้นมาเตนรํามัว่สุมทางเพศ” †๘ เราตอง
ไมทําผิดทางเพศเหมือนกับที่บางคนในพวก

*๙:๙ อางมาจากหนังสือ เฉลยธรรมบัญญัติ ๒๕:๔
†๑๐:๗ อางมาจากหนังสือ อพยพ ๓๒:๖
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เขาทํา จนมีคนตองลม ตายลงถึงสอง หมื่น
สามพันคนในวันเดียว ๙ เราตองไมลองดีกับ
พระคริสตเหมือนกับที่พวกเขาบางคนทํา จน
ถูกงูกัดตาย ๑๐ เราตองไม บนเหมือน กับที่
บางคนในพวกเขาบน จนพระเจาตองสงทูต
มาฆาพวกเขา

๑๑สิ่งเหลา น้ีเกิด ขึ้นกับพวก เขาเพื่อเอาไว
เป็นตัวอยาง และมันถูกเขียนขึ้นมาเพื่อ
เตือน สติเราที่อยูในชวงรอย ตอของยุค เกา
และยุค ใหม ๑๒ดัง นัน้คนที่คิด วาตัว เองยืน
มัน่คงอยู แลวก็ระวังตัวให ดี จะไดไมลม ลง
๑๓การทดลองที่พวก คุณมีนัน้ก็ไม ไดแตก
ตางไปจากที่คน อื่นมีหรอก ครับ แตพระเจา
นัน้ซื่อสัตย พระองคจะไมปลอยใหคุณถูก
ทดลองจนทนไม ไหว แตพระองคจะมีทาง
ออกให เพื่อคุณจะทนได

๑๔สรุปแลว เพื่อน รัก ใหหลีก เลี่ยงการ
บูชารูปเคารพเสีย ๑๕ผมกําลังพูดกับพวกคุณ
อยางคนที่มีมัน สมอง ใหตัดสินเอาเองถึงสิ่ง
ที่ผมพูดน้ี ๑๖ เมื่อเราขอบคุณพระเจาและดื่ม
จากถวย นัน้ ก็เป็นการเขา สวนในเลือดของ
พระคริสตไมใชหรือ และขนมปังที่เราหักนัน้
เป็นการเขา สวนในรางกายของพระ คริสต
ไมใชหรือ ๑๗มีขนมปังแคกอน เดียว พวก
เราที่มีกันหลาย คนก็เลยเป็นกายเดียวกัน
เพราะเราทุกคนไดกินขนมปังกอนเดียวกัน

๑๘ดูชนชาติอิสราเอลสิ เมื่อพวก เขากิน
ของที่บูชามา เขาก็เป็นสวน หน่ึงในแทน
บูชานัน้ไมใชหรือ ๑๙ผมพยายามจะพูดอะไร
หรือ ผมกําลังพูดวาเน้ือสัตวที่เอามาเซนไหว
นัน้มี คาและรูป เคารพนัน้สําคัญหรืออยางไร
๒๐ ไมใชอยางนัน้เลย แตผมกําลังพูดวา เน้ือ
ที่เอามาเซน ไหวรูป เคารพนัน้ทําใหกับพวก
ปีศาจ *ไมใชพระเจา ผมไมอยากใหพวก
คุณไปมีสวน รวมกับปีศาจพวก นัน้ ๒๑พวก
คุณจะดื่มทัง้ถวยขององคเจาชีวิตพรอม กับ
ถวยของพวกปีศาจดวยก็ไม ได และจะรวม
โตะขององคเจาชีวิตพรอมกับโตะของพวก
ปีศาจดวยก็ไม ได ๒๒ เราพยายามจะทําให
องคเจาชีวิตหึงหรือ เราคิดวาเราแข็งแรงกวา
พระองคหรือ

ใชเสรีภาพเพื่อใหเกียรติพระเจาเถิด
๒๓บาง คนพูดวา “ฉันมีสิทธิท์ี่จะทําอะไร

ก็ได” แตผมวาไมใชทุก อยางที่ทําไปนัน้จะ
เป็นประโยชน บาง คนวา “ฉันมีสิทธิจ์ะทํา
อะไรก็ได” แตผมวาไมใชทุกอยางที่จะทําให
คนเขมแข็งขึ้น ๒๔อยาเห็นแกตัว ใหคิดถึง
คนอื่น

๒๕ เน้ือที่วางขายอยูตามทอง ตลาดนัน้
กินไดหมด ไม ตองไปถามซอกแซกวาเน้ือ
มาจากไหน เพื่อความสบายใจของคุณ เอง
๒๖ เพราะพระ คัมภีรบอกไววา “โลกและทุก
สิ่งในโลกน้ีเป็นขององคเจาชีวิต” †

๒๗ถาคนที่ไมไว วางใจพระเจาไดเชิญคุณ
ไปกินอาหาร และคุณก็อยาก ไป ก็ใหกินทุก
อยางที่เขาจัดมาให ไม ตองถามอะไรเพื่อ
ความสบายใจของตัวคุณเอง ๒๘แตถามีคน
มาบอกคุณวา “เน้ือ น้ีเอาไปบูชามา” ก็อยา
กินเลย เพื่อเห็นกับคนที่บอกคุณนัน้ และ
เพื่อความสบายใจดวย ๒๙ผมไม ไดหมายถึง
ความสบายใจของคุณนะ แตหมาย ถึงความ
สบายใจของคนนัน้ที่คิดวา ถาคุณกินก็ผิดแน
พวกคุณบางคนอาจจะยอนถามผมวา “ทําไม
สิทธิข์องผมจะตองถูกจํากัดดวยความ คิด
ของคนอื่นดวย ๓๐ถาผมกินรวมกับพวกเขา
และขอบคุณพระเจาแลว ทําไมผมจะตองถูก
ตอวาในสิ่งที่อยางน อยผมไดขอบคุณพระเจา
แลว”

๓๑คําตอบคือ ไมวาจะกิน หรือจะดื่ม หรือ
จะทําอะไรก็ตาม ใหทําทุก อยางเพื่อถวาย
เกียรติกับพระเจา ๓๒อยาสรางปัญหาใหกับ
ใครเลย ไม วาจะเป็นยิวหรือไมใชยิวหรือ
หมู ประชุมของพระเจา ๓๓ เหมือน กับที่ผม
พยายามจะเอาใจทุก คนในทุก เรื่อง โดยไม
ไดคิดถึงประโยชนของตัว เอง แตคิดถึง
ประโยชนของทุกๆ คน เพื่อพวก เขาจะได
รอด

๑๑ ๑ เอาอยางผมเถอะ เหมือนกับที่ผม
เอาอยางพระคริสต

การคลุมหัว
๒ผมขอชมพวก คุณที่คิดถึงผมบอยๆใน

ทุก เรื่อง และทําตามสิ่ง ตางๆที่ผมสอนพวก

*๑๐:๒๐ ปีศาจ หมายถึง วิญญาณชัว่รายของเหลาภูตผี
†๑๐:๒๖ อางมาจากหนังสือ สดุดี ๒๔:๑; ๕๐:๑๒; ๘๙:๑๑
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คุณ ๓แตผมอยากใหพวกคุณรูวา พระคริสต
เป็นศีรษะของผูชาย *ทุกคน และผูชายก็เป็น
ศีรษะของผู หญิง และพระเจาก็เป็นศีรษะ
ของพระคริสต ๔ผูชายทุกคนที่อธิษฐานออก
เสียงหรือพูดแทนพระเจาโดยมีผาคลุมหัวอยู
ก็ลบหลูศีรษะของ เขา †เอง ๕แตผู หญิงทุก
คนที่อธิษฐานออก เสียงหรือพูดแทนพระเจา
และไมไดเอาผาคลุมหัวไว นางก็ลบหลูศีรษะ
ของนางเอง พอๆกับที่นางไปโกนหัวมา ๖ถา
ผูหญิงไมมีผาคลุมศีรษะ นางก็ควรจะตัดผม
เกรียนเสีย แตถาตัดผมเกรียนหรือโกน หัว
ก็จะทําใหนางขาย หน า ก็ใหนางเอาผาคลุม
ศีรษะซะ ๗แตผูชายไม ควรเอาผาคลุมศีรษะ
เพราะเขาเป็นภาพสะทอนและเป็นศักดิศ์รี
ของพระเจา แตผู หญิงก็เป็นศักดิศ์รีของ
ผูชาย ๘ เพราะผู หญิงมาจากผูชาย ไมใช
ผูชายมาจากผู หญิง ๙และผูชายก็ไม ไดถูก
สรางมาเพื่อผูหญิง แตผูหญิงถูกสรางมาเพื่อ
ผูชาย ๑๐ เพราะเหตุ น้ี พวกผู หญิงจึงตอง
รูจักควบคุมตัว เองในเรื่องที่เกี่ยว กับศีรษะ
น้ี ‡นางควรจะทําอยาง น้ีเพื่อเห็นแกพวกทูต
สวรรคดวย

๑๑อยางไรก็ตามผู หญิงก็ตองพึ่งผูชาย
ในองคเจาชีวิต และผูชายก็ตองพึ่งผู หญิง
๑๒ เริ่ม แรกผู หญิงมาจากผูชาย แตตอ มา
ผูชายก็เกิดมาจากผูหญิง แตทุกสิ่งทุกอยาง
ก็มาจากพระเจา ๑๓พวกคุณตัดสิน ใจกันเอา
เองก็แลวกันวา มันเหมาะหรือเปลาที่ผูหญิง
จะอธิษฐานออก เสียงตอพระเจาในที่ ประชุม
โดยไมมีผาคลุมศีรษะ ๑๔ โดยทัว่ไป เรารูวา
มันเสียศักดิศ์รีที่ผูชายจะไวผม ยาว ๑๕แต
สําหรับผูหญิงที่ไวผมยาวก็สมศักดิศ์รี เพราะ
เอาไวคลุมหัวของนางตามธรรมชาติ ๑๖ตอน
น้ี ถามีใครคิดอยากจะเถียงในเรื่องน้ี ผมขอ
บอกให รูเลยวา พวก เรารวม ทัง้หมู ประชุม
ตางๆของพระเจา ไมทําอยางอื่นนอกจากสิ่ง
ที่สอนน้ี

อาหารมือ้เย็นของพระเยซูและพวกศิษย
๑๗ผมไมมีอะไรจะชมเลยในเรื่องที่ผมจะ

สัง่ตอ ไป น้ี เพราะเมื่อพวกคุณมาประชุมกัน
แทนที่มันจะดีแตกลับ แย ๑๘ขอ แรก ผม
ไดยินมาวา เมื่อคุณมาประชุม ก็แบง พรรค
แบง พวกกัน ผมก็ วานาจะมีมูลความ จริง
๑๙ (อะไร กัน จะตองมีการแตกแยกกันเพื่อ
พิสูจนวาใครอยูฝ ายพระเจาหรือ) ¶๒๐ดัง นัน้
เมื่อพวก คุณมาประชุมกันสิ่งที่พวก คุณกิน
กัน นัน้จะเรียก วาเป็นงาน เลีย้งมื้อ เย็นของ
องคเจาชีวิตไม ไดเลย ๒๑ เพราะพวกคุณตาง
คนตาง กินอาหารของตัว เองอยางตะกละ
ตะกลาม ทิง้ใหคนหน่ึงหิว ในขณะที่อีกคน
หน่ึงเมาไปแลว ๒๒พวกคุณไมมีบานที่จะกิน
และดื่มหรืออยางไร คุณดูถูกพี่ น องในหมู
ประชุมของพระเจาหรืออยางไร คุณอยากจะ
ทําใหคนจนอับอายขายขี้ หน าหรืออยางไร
แลวอยางน้ีจะใหผมวาอยางไรดี จะใหผมชม
หรือ ไมมีทาง

๒๓คําสัง่สอนที่ผมไดรับมาจากองคเจาชีวิต
และที่ผมไดถายทอดใหกับพวก คุณนัน้ คือ
ในคืนที่พระ เยซู เจาถูกหักหลังนัน้ พระองค
ไดหยิบขนมปัง ๒๔แลวหลังจากที่พระองคได
ขอบคุณพระเจา พระองคก็หักขนมปังและ
พูด วา “น่ีคือกายของ เราที่เราไดมอบใหกับ
พวกคุณทัง้ หลาย ใหทําอยาง น้ีเพื่อระลึกถึง
เรา” ๒๕หลัง จากที่พวก เขากินอาหาร เย็น
เสร็จ แลว พระองคก็หยิบถวยเหลาองุนมา
ทําอยางเดียวกันและพูดวา “ถวยเหลาองุนน้ี
แสดงถึงคําสัญญาใหมที่พระเจาไดทําขึ้นมา
ดวยเลือดของเรา เมื่อไรก็ตามที่พวกคุณดื่ม
เหลาองุน น้ี ก็ใหทําอยาง น้ีเพื่อระลึกถึงเรา”
๒๖คุณกินขนมปัง น้ีและดื่มเหลาองุนถวย น้ี
เมื่อไหร พวกคุณก็ประกาศการตายขององค
เจาชีวิตจนกวาพระองคจะเสด็จมา

๒๗ดังนัน้ ใครก็ตามที่กินขนมปังน้ีและดื่ม
จากถวยขององคเจาชีวิตอยางไม สมควร

*๑๑:๓ ผูชาย คําน้ีอาจจะแปลวา “สามี” ก็ได และผูหญิง อาจจะแปลวา “ภรรยา” ก็ได
†๑๑:๔ ลบหลูศีรษะของเขา สําหรับผูชายอาจจะหมายถึง “ลบหลูพระคริสต” หรือ “ลบหลู
ตัวเอง” สําหรับผูหญิงอาจจะหมายถึง “ลบหลูสามี” หรือ “ลบหลูตัวเอง”
‡๑๑:๑๐ เพราะเหตนีุ้ … ศีรษะนี้ หรือ “ดังนัน้ พวกผหูญิงควรจะมีสัญลักษณแหงอํานาจอยู
บนหัวของพวกนาง”
¶๑๑:๑๙ อะไรกัน … อยูฝ ายพระเจาหรือ หรือ แปลไดอีกอยางหน่ึงวา “แตยังไงก็ตองมี
การแตกแยกเกิดขึ้น เพื่อจะไดรูวา ใครอยูฝ ายพระเจา”



๑ โครินธ ๑๑:๒๘ 12 ๑ โครินธ ๑๒:๒๓

คนๆ นัน้ก็ทําผิด บาปตอรางกายและเลือด
ขององคเจาชีวิต ๒๘กอนที่จะกินขนมปัง
และดื่มเหลาองุนจากถวย น้ี ขอ ใหทุก คน
สํารวจตัว เองเสีย กอน ๒๙ เพราะคนที่กิน
ขนมปังและดื่มจากถวย น้ี โดยไมสํานึกวา
พวก คุณเป็นกายขององคเจาชีวิตก็จะทําให
ตัว เองถูกลงโทษ ๓๐ เพราะอยาง น้ีน่ี แหละ
พวก คุณหลาย คนถึงไดออนแอและเจ็บ ปวย
และมีบางคนตายไป ๓๑แตถาพวกเราสํารวจ
ตัวเองเสียกอน เราก็จะไดไมตองถูกลงโทษ
๓๒ เวลาที่องคเจาชีวิตลงโทษเรานัน้ พระองค
กําลังตีสอน เพื่อเราจะไดไมถูกตัดสินลงโทษ
พรอมกับคนอื่นๆในโลกน้ี

๓๓ดัง นัน้ พี่ น องครับ เมื่อพวก คุณมากิน
ดวย กัน ใหคอยกัน ดวย ๓๔ถาใครหิว จัด
ก็ใหกินมากอนจากบาน เพื่อ วาพวก คุณจะ
ไมถูกลงโทษเพราะการประชุมนัน้ สวนเรื่อง
อื่นๆเอาไวเมื่อผมมาแลวจะจัดการให

พรสวรรคจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

๑๒ ๑ตอน น้ี พี่ น องครับ ผมอยากให
พวก คุณรูเกี่ยว กับพรสวรรคที่มา

จากพระ วิญญาณ ๒คุณก็รูแลววาตอน ที่คุณ
ยังไมไว วางใจพระเจาเพราะสาเหตุอะไรก็
ตาม คุณถูกชักจูงใหหลง ผิด และไปกราบ
ไหวรูปเคารพที่พูดไมได ๓ดังนัน้ผมขอบอก
ใหรูวา คนที่พูดผานทางพระ วิญญาณของ
พระเจาจะไมมีวันที่จะพูดวา “ขอใหพระเยซู
ถูกสาป แชง” และคนที่พูดวา “พระ เยซูคือ
องคเจาชีวิต” นัน้ จะตองเป็นคนที่พูดผาน
ทางพระวิญญาณบริสุทธิเ์ทานัน้

๔พรสวรรคมีหลาย อยาง แตมาจากพระ
วิญญาณองคเดียวกัน ๕ งานรับ ใชก็มีหลาย
แบบ แตก็รับ ใชองคเจาชีวิตองคเดียวกัน
๖การงานมีหลาย อยาง แตเป็นพระเจาองค
เดียวกันที่ไดทํางานทัง้หมดน้ีผานทางทุกคน
๗พระเจาใหพระ วิญญาณทํางานในแตละคน
เพื่อประโยชนของสวน รวม ๘พระ วิญญาณ
ใหคน หน่ึงสามารถพูดอยางชาญ ฉลาด และ
พระ วิญญาณองคเดียวกันน้ีทําใหอีกคน หน่ึง
พูดดวยความรอบรู ๙พระวิญญาณ น้ีก็ใหอีก
คนหน่ึงมีความเชื่ออันยิ่งใหญ และใหอีกคน
หน่ึงรักษาโรคได ซึ่งก็มาจากพระ วิญญาณ

องคเดียวกัน ๑๐แลวพระองคก็ใหอีกคนหน่ึง
ทําการอัศจรรยได และใหอีกคน หน่ึงพูด
แทนพระเจาได และใหอีกคน หน่ึงแยกแยะ
ออกวา สิ่งที่คน นัน้พูดมาจากพระเจาหรือ
เปลา และใหอีกคน หน่ึงพูดภาษาแปลกๆ
ได และใหอีกคน หน่ึงแปลภาษาเหลา นัน้ได
๑๑แตทัง้หมด น้ีก็สําเร็จไดดวยพระ วิญญาณ
องคเดียวกัน และพระองคก็ใหพรสวรรคกับ
แตละคนตามที่พระองคเห็นสมควร

รางกายของพระคริสต
๑๒พวก เรามีรางกายเดียวแตมีอวัยวะ

หลายสวน และถึงแมจะมีอวัยวะหลายสวน
อวัยวะทัง้หมดก็ประกอบขึ้นเป็นรางกาย
เดียวกัน พระ คริสตก็เป็นแบบ น้ีเหมือน กัน
๑๓ เพราะพวก เราทุก คนได รับการจุม น้ํา
ดวยพระ วิญญาณองค เดียว เพื่อจะ ไดเป็น
สวน หน่ึงของรางกายเดียวกัน ไม วาเราจะ
เป็นใครก็ตาม คน ยิวหรือไมใชคน ยิว เป็น
ทาสหรือเป็นคนอิสระ พวก เราก็ได รับพระ
วิญญาณองคเดียวกัน *

๑๔ รางกายของมนุษยนัน้ไมไดมีแคอวัยวะ
เดียว แตมีหลายอวัยวะ ๑๕ถึงเทาจะพูดวา
“เพราะฉันไมใชมือ ฉันก็เลยไมเป็นของ
รางกายน้ี” นัน่ก็ไมไดทําใหเทาเลิกเป็นสวน
หน่ึงของรางกายหรอก นะ ๑๖ถึงหูจะพูดวา
“เพราะฉันไมใชตา ฉันก็เลยไมเป็นของ
รางกาย น้ี” นัน่ก็ไม ไดทําใหหูเลิกเป็นสวน
หน่ึงของรางกายน้ีหรอกนะ ๑๗ถาทัง้รางเป็น
ตาหมด แลวเราจะไดยินไดอยางไร ถาทัง้
รางเป็นหูหมด แลวเราจะไดกลิ่นไดอยางไร
๑๘แตความ จริงแลว พระเจาก็ไดจัดอวัยวะ
แตละชิน้ในรางกาย ตาม ที่พระองคเห็นวา
เหมาะ สมแลว ๑๙ถาทัง้ รางมีอวัยวะเดียว
เหมือน กันหมด แลวจะมีรางกายไดอยางไร
๒๐ เราจะเห็นวามีอวัยวะตัง้หลายสวนก็ จริง
แตมีกายแคกายเดียว

๒๑ตาจะบอกกับมือวา “ฉันไมตองการ
เธอ” ก็ไม ได หรือหัวจะบอกกับเทาวา “ฉัน
ไมตองการพวก เธอ” ก็ไม ได ๒๒อวัยวะ
ของรางกายที่เราคิดวาออนแอกลับเป็นสิ่ง
ที่จําเป็นมาก ๒๓อวัยวะที่เราเห็นวาไม คอย
สําคัญเทาไรกลับตองดูแลเป็นพิเศษ และ

*๑๒:๑๓ พวกเรา … เดียวกัน หรือแปลอีกอยางหน่ึงวา “พวกเราไดดื่มจากพระวิญญาณองค
เดียวกัน”
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อวัยวะที่เราอายที่จะอวด กลับตองดูแลเป็น
อยาง ดี ๒๔แตอวัยวะที่อวดไดนัน้ กลับไม
จําเป็นตองดูแลมากนัก พระเจาไดประกอบ
อวัยวะตางๆเขาดวย กันในแบบที่วา อวัยวะ
สวน ไหนที่ดูเหมือนตํ่าตอย พระองคก็ให
เกียรติสวน นัน้มาก ขึ้น ๒๕ เพื่อจะไดไม เกิด
การแตกแยกกันขึ้นในรางกาย แตใหอวัยวะ
ทุกสวนเอาใจใสซึ่งกันและกันอยางเทาเทียม
กัน หมด ๒๖ถาอวัยวะหน่ึงเจ็บ อวัยวะทุก
สวนของรางกายก็เจ็บดวย ถาอวัยวะหน่ึงได
รับเกียรติ อวัยวะทุกสวนก็จะรวมฉลองดวย

๒๗ดัง นัน้ พวก คุณเป็นรางกายของ
พระ คริสต และแตละคนก็เป็นอวัยวะของ
รางกายนัน้ ๒๘ยิ่งกวานัน้ ในหมูประชุมของ
พระเจา พระองคไดแตง ตัง้ศิษย เอกเป็น
อันดับ แรก อันดับที่ สองผูพูดแทนพระเจา
อันดับที่ สามครูสอน จาก นัน้ก็คนทําสิ่ง
อัศจรรย คนที่รักษาโรคได คนที่ชวยเหลือผู
อื่นได คนที่เป็นผูนํา คนที่พูดภาษาแปลกๆ
ได ๒๙ทุกคนเป็นศิษย เอกหรือ ทุกคนเป็นผู
พูดแทนพระเจาหรือ ทุก คนเป็นครูสอนหรือ
ทุกคนทําสิ่งอัศจรรยไดหรือ ๓๐ทุกคนรักษา
โรคไดหรือ ทุก คนพูดภาษาแปลกๆไดหรือ
ทุกคนแปลภาษาพวกนัน้ไดหรือ ๓๑แตขอให
พวกคุณขวนขวายพรสวรรคตางๆที่ยิ่งใหญ

ความรักเป็นพรสวรรคที่ดีที่สุด
ตอนน้ี ผมจะชีห้นทางที่ดีที่สุดใหคุณเห็น

๑๓ ๑ถาผมพูดภาษาตางๆของมนุษย
ก็ดี หรือแมแตภาษาของทูตสวรรค

แตถาไมมีความ รัก ผมก็เป็นแคเสียงอึกทึก
ของฆองหรือฉ่ิงฉาบที่ตีกัน ๒ถาผมเป็นผูพูด
แทนพระเจา รูสิ่งลึกลับตางๆของพระเจา มี
ความ รูทุก อยาง และมีความ เชื่อทัง้หมดถึง
กับเลื่อนภูเขาได แตไมมีความรัก ผมก็ไมมี
คาอะไรเลย ๓ถาผมเอาทุก สิ่งทุก อยางที่ผม
มีไปแจกใหกับคนจนและสละรางของตัว เอง
จนถึงขัน้ที่โออวดได *แตไมมีความรัก มันก็
ไมมีประโยชนอะไรเลย

๔ความรักนัน้ก็อดทนนาน มีเมตตากรุณา
ไมอิจฉาริษยา ไมโออวด ๕ ไมหยิ่งจองหอง
ไมหยาบคาย ไมเห็นแกตัว ไมฉุนเฉียว ไม
จดจําความผิดของคนอื่น ๖ความรักไมยินดี
เมื่อเห็นคน อื่นทํา ชัว่แตยินดีกับความ จริง

๗ความ รักปกป องเสมอ ไว วางใจเสมอ มี
ความหวังเสมอ และทนตอทุกอยางเสมอ

๘ความ รักไมมีวันสูญ สิน้ไป แตการพูด
แทนพระเจาจะมีวันเลิกรา การพูดภาษา
แปลกๆก็จะมีวันหยุดลง พรสวรรคที่มีความ
รูพิเศษจากพระเจาก็จะมีวันเลิกรา ๙ เพราะ
เรารูแคเพียงเสีย้วเดียวเทานัน้ เราพูดแทน
พระเจาก็ไดแคเสีย้วเดียว ๑๐แตเมื่อความ
สมบูรณ แบบมาถึง อะไรก็ตามที่ไมสมบูรณ
ก็จะหมด ไป ๑๑ตอนที่ผมเป็นเด็ก ผมก็พูด
เหมือนเด็ก คิดเหมือนเด็ก ใชเหตุผลเหมือน
เด็ก แตเมื่อผมโตเป็นผูใหญ ผมก็เลิกทําตัว
เหมือนเด็ก ๑๒ ในทํานองเดียวกันสิ่งที่เรา
เห็นในตอน น้ีเป็นภาพสะทอนจากกระจก
แตเมื่อความสมบูรณ แบบมาถึง ในตอน นัน้
เราก็จะมองเห็นกันตอ หน าเลย ตอน น้ีผมรู
แคเพียงเสีย้วเดียว แตเมื่อถึงตอน นัน้ผมก็
จะรูหมดทุก อยาง เหมือน กับที่พระเจารูจัก
ผม ๑๓แตตอน น้ีเหลืออยูสามอยางคือความ
เชื่อ ความหวังและความรัก แตในสามอยาง
น้ีความรักยิ่งใหญที่สุด

ใชพรสวรรคจากพระวิญญาณเพื่อชวย
เหลือหมูประชุมของพระเจา

๑๔ ๑ ใหมุงทํา ตามความ รัก และให
ใฝ หาที่จะไดพรสวรรคจากพระ

วิญญาณ โดยเฉพาะพรสวรรคในการ พูด
แทนพระเจา ๒ความจริงแลว คนที่พูดภาษา
แปลกๆไดนัน้ ไมไดพูดกับมนุษยหรอกแต
พูดกับพระเจา ไมมีใครเขาใจวาเขากําลังพูด
อะไร เพราะเขากําลังพูดถึงสิ่งลึกลับผาน
ทางพระ วิญญาณ ๓แตคนที่พูดแทนพระเจา
นัน้กําลังพูดในสิ่งที่เสริม สราง ใหกําลัง ใจ
และปลอบ ใจคน ๔คนที่พูดภาษาแปลกๆ
ไดนัน้ก็เสริม สรางตัว เอง แตคนที่พูดแทน
พระเจานัน้ ก็เสริม สรางทัง้หมู ประชุมของ
พระเจา ๕ผมก็อยากใหพวกคุณทุกคนพูด
ภาษาแปลกๆได แตยิ่ง กวานัน้ผมอยากให
พวกคุณพูดแทนพระเจาได เพราะคนที่พูด
แทนพระเจานัน้ยิ่ง ใหญกวาคนที่พูดภาษา
แปลกๆไดเสีย อีก นอกจากวาเขาจะแปล
ภาษาแปลกๆนัน้ได เพื่อเขาจะไดเสริม สราง
หมูประชุมของพระเจา

*๑๓:๓ สละราง … ที่โออวดได สําเนากรีกบางฉบับเขียนวา สละตัวเองเอาไปเผาไฟ
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๖พี่ น องครับ ถาผมมาหาพวกคุณแลวพูด
ภาษาแปลกๆ มันจะมีประโยชนอะไรกับ
พวกคุณ ถาผมไมไดเอาสิ่งที่พระเจาเปิดเผย
มาบอก หรือความ รูพิเศษที่มาจากพระเจา
หรือมาพูดแทนพระเจา หรือเอาคําสอนมาให
๗มันก็เหมือนกับสิ่งที่ไมมีชีวิตที่ทําใหเกิด
เสียงได เชน ขลุย หรือ พิณ ถาเครื่องดนตรี
น้ีทําเสียงไมชัดเจน แลวใครจะไปรูวากําลัง
เลนเพลงอะไรอยู ๘ถาเสียงของแตร รบไม
ชัดเจน แลวใครจะเตรียมตัวสูรบ ๙ก็เหมือน
กัน ถาพวกคุณไมใชภาษาที่เขาใจงายๆ
ใครจะไปรูวาคุณพูดอะไร เหมือนกับพูดกับ
ลม ๑๐แนนอนวาในโลก น้ีมีตัง้หลายภาษา
และทุกภาษาก็ลวนมีเสียงทัง้ นัน้ ๑๑ถาผม
ไมเขาใจความ หมายของเสียงนัน้ เราก็จะ
เป็นคนตางดาวตอกันเพราะคุยกันไมรูเรื่อง
๑๒พวกคุณก็เหมือนกัน คุณใฝ หาอยากได
พรสวรรคจากพระ วิญญาณเสียเหลือเกิน ก็
ใหใฝ หาพรสวรรคตางๆที่จะมาชวยเสริม
สรางหมูประชุมของพระเจา

๑๓ดวยเหตุ น้ี คนที่พูดภาษาแปลกๆ
ได ก็ใหขอพระเจาใหแปลสิ่งที่พูดไดดวย
๑๔ เพราะถาผมอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆ
จิต วิญญาณของผมอธิษฐานก็จริง แตสมอง
ของผมไมเกิดผลที่จะเป็นประโยชนกับใคร
เลย ๑๕ถางัน้ ผมจะทําอยางไรดี ผมก็จะ
อธิษฐานดวยจิตวิญญาณ และดวยสมอง ผม
ก็จะรอง เพลงสรรเสริญดวยจิต วิญญาณและ
ดวยสมอง ๑๖ เพราะถาคุณสรรเสริญพระเจา
ดวยจิต วิญญาณเทานัน้ แลวคนฟังไมรู
เรื่องในสิ่งที่คุณขอบคุณพระเจา เขาจะพูด
“อาเมน” ไดอยางไร ๑๗คุณอาจจะขอบคุณ
ไดดีทเีดียว แตมันไมไดเสริมสรางคนอื่นเลย

๑๘ผมขอบคุณพระเจา ที่ผมพูดภาษา
แปลกๆบอยกวาพวกคุณ ๑๙แตในหมูประชุม
ของพระเจา ผมจะใชสมองพูดแคหาคําที่
เขาใจไดเพื่อสอนคนอื่น ก็ยังดีกวาพูดสัก
หมื่นคําเป็นภาษาแปลกๆ

๒๐พี่น องครับ เลิกคิดแบบเด็กๆไดแลว ใน
เรื่องชัว่ๆนัน้ใหไร เดียง สาเหมือนเด็กทารก

แตในเรื่องความ คิดใหเป็นเหมือนผูใหญ
๒๑ เหมือนกับที่มีเขียนไวในกฎวา
“องคเจาชีวิตพูดไววา เราจะใชคนที่พูดภาษา

อื่นๆ
เราจะใชริม ฝีปากของคนตาง ชาติพูดกับคน

พวกน้ี
แตถึงอยางไรพวกเขาก็จะไมฟังเรา” *

๒๒ดัง นัน้การพูดภาษาแปลกๆนัน้ จึงเป็น
ลางราย †สําหรับคนที่ไมเชื่อ ไมใชสําหรับ
คนที่เชื่อ แตการพูดแทนพระเจานัน้มีไว
สําหรับคนที่เชื่อ ไมใชสําหรับคนที่ไมเชื่อ
๒๓ดัง นัน้ถาทัง้หมูประชุมของพระเจามารวม
กัน และทุกคนก็พูดภาษาแปลกๆ เมื่อมีคน
นอกหรือคนที่ไมเชื่อเขามา พวกเขาจะไม
คิดวาพวกคุณเป็นบาไปหมดแลวหรือ ๒๔แต
ถาทุกคนพูดแทนพระเจา เมื่อคนที่ไมเชื่อ
หรือคนนอกเขามา สิ่งที่คุณพูดก็จะทําใหเขา
รูตัววาเป็นคนบาป และเขาจะถูกตัดสินตาม
ที่คุณไดพูดนัน้ ๒๕แลวความ ลับตางๆในใจ
เขาจะถูกแฉออกมาจนหมด แลวเขาก็จะกม
กราบลงนมัสการพระเจาและพูดวา “พระเจา
อยูกับพวกคุณจริงๆ”

การประชุมควรจะเสริมสรางพี่นอง
๒๖พี่น องครับ แลวเราจะทําอยางไรดี เมื่อ

พวกคุณมาประชุมกัน บาง คนก็มีเพลง
สรรเสริญ บางคนก็มีคําสัง่ สอน บางคนก็มี
สิ่งที่พระเจาเปิด เผยใหรู บาง คนก็พูดภาษา
แปลกๆ บาง คนก็แปลภาษาพวกนัน้ได ก็
ใหทําสิ่งเหลา น้ีทัง้หมดเพื่อเสริม สรางหมู
ประชุมของพระเจา ๒๗ถาจะมีการพูดภาษา
แปลกๆก็ขอ ใหพูดแคสองหรือสามคนเป็น
อยางมาก และใหพูดทีละคน และใหมีการ
แปลดวย ๒๘ถาไมมีคนแปลได ก็ใหคนที่พูด
นัน้เงียบเสียในหมู ประชุมของพระเจา ให
เขาพูดกับพระเจาเป็นการสวนตัว

๒๙สวนพวกผูพูดแทนพระเจา ก็ใหสอง
หรือสามคนพูด และใหคนอื่นแยกแยะวาสิ่ง
ที่พวกเขาพูดนัน้มาจากพระเจาหรือ เปลา
๓๐ถาพระเจาเปิด เผยอะไรกับคนที่นัง่อยู ผู

*๑๔:๒๑ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๒๘:๑๑-๑๒
†๑๔:๒๒ ลางราย บทที่ ๑๔ ขอที่ ๒๑ พูดถึงตอนที่พระเจาเคยใชชาวอัสซีเรียที่พูดภาษาตาง
ชาติลงโทษชาวยูดาห ในหนังสือปฐมกาล ๑๑:๑-๙ การพูดคนละภาษาเป็นวิธีหน่ึงที่พระเจา
เคยใชลงโทษคนที่ไมเชื่อในพระองค คนนอกที่ไมรเูรื่องและไมกลับใจ ก็จะถูกลงโทษเหมือน
กัน
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พูด แทนพระเจาคนแรกก็ควรจะเงียบกอน
๓๑ เพราะพวกคุณทุกคนจะพูดแทนพระเจา
ไดทีละคนเทานัน้ เพื่อทุกคนจะไดเรียน รู
จากสิ่งที่พูดนัน้ และจะไดมีกําลังใจขึ้น ๓๒ผู
พูด แทนพระเจานัน้สามารถบังคับวิญญาณ
ของตัว เองได ๓๓ เพราะพระเจาไมไดเป็น
พระเจาแหงความวุนวาย แตเป็นพระเจา
แหงสันติสุข เหมือนกับที่พระองคเป็นในที่
ประชุมทุกแหงของคนของพระเจา

๓๔พวกผู หญิง *ควรจะอยูเงียบๆในหมู
ประชุมของพระเจา เพราะพวกเขาไมได รับ
อนุญาตใหพูดสอดแทรกขึ้นมาอยูเรื่อยๆ
แตใหอยูในระเบียบเหมือนกับที่กฎบอกไว
๓๕ถาพวกเขาอยากรูอะไร ก็ใหไปถามสามีที่
บาน เพราะมันเป็นเรื่องนา อายที่ผู หญิงจะ
พูดสอดแทรกขึ้นมาอยูเรื่อยๆในที่ ประชุม
ของพระเจา ๓๖คุณคิดวาถอยคําของพระเจา
เกิดมาจากพวกคุณหรือ หรือมีแตพวกคุณ
เทานัน้ที่ไดรับพระคํา

๓๗ถามีใครคิดวาตัว เองเป็นผูพูดแทน
พระเจาหรือคนที่มีพระ วิญญาณอยู คนๆนัน้
จะตองยอมรับวา สิ่งที่ผมเขียนมาใหพวก
คุณน้ีเป็นคําสัง่ขององคเจาชีวิต ๓๘ถาใครไม
ยอมรับคํา สัง่ น้ี พระเจาก็จะไมยอมรับเขา
เหมือนกัน

๓๙ดัง นัน้พี่ น องครับ ใหใฝ หาที่จะพูด
แทนพระเจา และอยาไปหามคนที่พูดภาษา
แปลกๆ ๔๐แตใหทําทุกอยาง น้ี อยางเหมาะ
สมและเป็นระเบียบ

ขาวดีเกี่ยวกับพระคริสต

๑๕ ๑พี่ น องครับ ผมก็อยากจะเตือน
พวกคุณไมใหลืมขาวดีที่ผมได

ประกาศใหกับพวกคุณ เป็นขาวดีที่พวกคุณ
ได รับเอาไวแลว และยึดมัน่อยู ๒ถาคุณยัง
คงยึดมัน่ในขาวดีที่ผมบอก ขาวดีน้ีแหละจะ
ชวยใหพวกคุณรอด ไมอยางนัน้ความ เชื่อ
ของคุณก็ไมมีประโยชนอะไรเลย

๓ผมมอบเรื่องที่สําคัญที่สุดใหกับพวก
คุณ เป็นเรื่องที่ผมเองก็รับมอบมาอีกทีหน่ึง
เหมือนกัน คือพระ คริสตตายเพื่อจัดการกับ
บาปของพวกเราตามที่พระ คัมภีรเขียนไว
๔พระองคถูกฝังและฟ้ืนขึ้นมาใหมในวัน ที่
สามตามที่พระคัมภีรเขียนไว ๕แลวพระองค

ก็ไปปรากฏกับเปโตรและศิษยเอกทัง้สิบสอง
คน ๖ จากนัน้พระองคก็ไปปรากฏใหพี่ น อง
มากกวาหา รอยคนเห็นในเวลาเดียวกัน ซึ่ง
พวก น้ีสวนใหญก็ยังมีชีวิตอยูจนถึงทุกวัน
น้ี ถึงแมจะมีบางคนตายไปบางแลว ๗ตอ
มาพระองคปรากฏกับยาก อบและศิษยเอก
ทัง้หมดอีกครัง้หน่ึง ๘แลวสุดทายพระองค
มาปรากฏกับผมดวย ผมเหมือนเด็กที่คลอด
กอนกําหนด ๙ เพราะผมตํ่าตอยที่สุดในพวก
ศิษยเอกทัง้หมด ความจริงแลวผมไมเหมาะ
ที่จะไดชื่อวาเป็นศิษย เอกเสียดวยซํ้าไป
เพราะผมเคยขมเหงหมู ประชุมของพระเจา
มากอน ๑๐แตที่ผมเป็นศิษย เอกก็เพราะ
ความเมตตากรุณาของพระเจา และผมก็ไม
ไดรับเอาความเมตตากรุณาน้ีมาไวเฉยๆ แต
ผมทํางานหนักกวาพวกศิษยเอกทุกคน อันที่
จริงไมใชผมหรอกที่ทํา แตเป็นความเมตตา
กรุณาของพระเจาที่อยูกับผมตาง หากที่ทํา
๑๑ดัง นัน้ไม วาจะเป็นผมประกาศหรือศิษย
เอกคนอื่นๆประกาศใหกับพวกคุณ เราทุก
คนก็ประกาศเรื่องน้ีแหละ และน่ีก็เป็นเรื่องที่
พวกคุณมาไววางใจ

พวกเราจะฟ้ืนขึน้จากความตาย
๑๒แตถาเราประกาศวาพระ คริสตฟ้ืนขึ้น

จากความ ตายแลว แลวทําไมยังมีพวกคุณ
บางคนบอกวา ไมมีการฟ้ืนขึ้นจากความตาย
ละ ๑๓ถาไมมีการฟ้ืนขึ้นจากความ ตาย ก็
แสดงวาพระ คริสตไมไดฟ้ืนขึ้นมา ๑๔แลว
ถาพระ คริสตไมไดฟ้ืนขึ้นมา สิ่งที่เราได
ประกาศไปก็ไมมีความ หมายอะไรเลย และ
ความ เชื่อของพวกคุณก็ไมมีความ หมายไป
ดวย ๑๕ถาเป็นอยางนัน้จริงๆ เราก็จะกลาย
เป็นคนที่พูดโกหกเกี่ยว กับพระเจา เพราะ
เราบอกวาพระเจาทําใหพระ คริสตฟ้ืนจาก
ความ ตาย แตถาเป็นจริงตามที่เขาบอกวา
พระเจาไมไดทําใหคนตายฟ้ืนขึ้นมา นัน่
ก็แปลวาพระเจาไมไดทําใหพระ คริสตฟ้ืน
ขึ้นมา ๑๖และถาพระเจาไมไดทําใหคนตาย
ฟ้ืนขึ้นมา พระ คริสตก็ไมไดฟ้ืนขึ้นมาดวยสิ
๑๗และถาพระ คริสตไมไดฟ้ืนขึ้นมา ความ
เชื่อของพวกคุณก็ไมมีประโยชน พระเจา
ก็ยังไมไดยก โทษใหกับบาปของพวกคุณ
๑๘ถาอยาง นัน้คนของพระ คริสตที่ตายไปก็

*๑๔:๓๔ พวกผูหญิง หรือ พวกภรรยา
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ถูกทําลายไปหมดแลว ๑๙ถาเรามีความหวัง
ในพระ คริสตเฉพาะแคชาติ น้ีเทานัน้ เราก็
จะเป็นคนที่นาสงสารที่สุดในบรรดาคนทัง้
หลาย

๒๐แตความ จริงคือ พระเจาทําใหพระ
คริสตฟ้ืนขึ้นจากความตาย และพระองคเป็น
คนแรกที่ฟ้ืนขึ้น ซึ่งเป็นการรับรองวาคนตาย
ที่เหลือจะฟ้ืนขึ้นมาอยางแนนอน ๒๑ความ
ตายเกิดขึ้นเพราะคนๆเดียว เชน เดียวกัน
การฟ้ืนจากความ ตายก็เกิดขึ้นเพราะคนๆ
เดียว ๒๒อาดั มทําใหทุกคนตองตาย เชน
เดียวกันพระ คริสตทําใหทุกคนฟ้ืนขึ้นจาก
ความ ตาย ๒๓ เรื่อง น้ีก็จะเรียงตามลําดับ
คือพระ คริสตฟ้ืนขึ้นเป็นคนแรก และเมื่อ
พระองคมา คนของพระองคทัง้หมดก็จะฟ้ืน
ขึ้น ๒๔แลวเมื่อพระคริสตทําลายพวกผูครอบ
ครอง ผูมีสิทธิอํานาจและผูมีฤทธิอ์ํานาจทุก
ประเภทแลว พระองคก็จะมอบอาณาจักรให
กับพระเจาพระ บิดา ทุก อยางก็จะจบ ๒๕ที่
เป็นอยาง น้ีก็เพราะมันจําเป็นที่พระ คริสตจะ
ตองปกครองจนกวาพระเจาจะจัดการกับ
ศัตรูของพระ คริสตใหอยูใตอํานาจของพระ
คริสตเสียกอน ๒๖ศัตรูตัวสุดทายที่จะถูก
ทําลายคือความ ตาย ๒๗ เพราะ “พระเจาได
ปราบทุกสิ่งทุกอยางไวใตเทาของพระองค
แลว” *เมื่อพระ คัมภีรพูดวา “ทุกสิ่งทุก
อยาง” ก็เขาใจชัดเจนวา ไมไดรวมถึง
พระเจาผูไดทําใหทุกสิ่งทุกอยางอยูใตอํานาจ
ของพระ คริสต ๒๘ เมื่อทุกสิ่งทุกอยางอยูใต
อํานาจของพระคริสตแลว เมื่อนัน้แมแตพระ
คริสตพระ บุตรของพระเจาเองก็ยอมอยูใต
อํานาจของพระเจาผูปราบทุกสิ่งทุกอยางให
อยูใตอํานาจของพระ คริสต ที่พระ คริสตทํา
อยาง น้ี ก็เพื่อพระเจาจะยิ่ง ใหญที่สุดเหนือ
ทุกสิ่งทุกอยาง

๒๙ถาไมมีการฟ้ืนจากความ ตาย คนที่เขา
พิธีจุมน้ําเพราะอยากจะไปอยูกับคนที่ตายไป
แลว †จะทําอยางไร พวก น้ีจะเขาพิธีจุม น้ํา
เพื่อจะไปอยูกับคนที่ตายไปแลวทําไมกัน

๓๐ถาคนตายไมฟ้ืน ทําไมเราถึงยอม
เสี่ยงกับอันตรายทุกๆชัว่โมง ๓๑พี่ น องครับ
สาบานไดเลยวา ผมตายทุกวัน เรื่อง น้ีมัน
แนนอนพอๆกับที่ผมภาค ภูมิใจจริงๆในพี่
น องที่อยูในพระ เยซูคริสตเจา ๓๒ถาผมตอสู
กับพวกสัตว ปาในเมืองเอ เฟซัส ‡(เปรียบ
เทียบใหฟังนะครับ) ผมจะไดประโยชนอะไร
ถาคนตายไมฟ้ืน “ก็ใหกินและดื่มไปเลย
เพราะพรุงน้ีเราก็จะตายอยูแลว” ¶

๓๓อยาใหใครมาหลอกคุณได “คบคนพาล
คนพาลก็จะพาใหเสียนิสัยดีๆไป” ๓๔ ใหมีสติ
อยางที่ควรจะมี เลิกทําบาปเสียเพราะพวก
คุณบาง คนยังไมรูเรื่องพระเจาเสียดวยซํ้า
ผมพูดอยาง น้ีเพราะจะใหพวกคุณอับอายไป
เลย

ตอนที่เราฟ้ืนจากความตายเรา
จะมีรางแบบไหนหรือ

๓๕แตอาจจะมีบาง คนถามวา “คนตายจะ
ฟ้ืนขึ้นมาไดอยางไร พวกเขาจะมีรางแบบ
ไหน” ๓๖ทําไมโงอยาง น้ี สิ่งที่คุณหวาน
นัน้ มันจะตองตายกอนถึงจะมีชีวิตขึ้นมา
ได ๓๗และไม วาคุณจะหวานอะไรก็ตาม สิ่ง
ที่คุณหวานนัน้ไมใชลําตนที่มีรูป รางใหญ โต
เหมือนกับสิ่งที่กําลังจะขึ้นมา มันเป็นแค
เมล็ด อาจจะเป็นเมล็ดขาวสาลี หรือเมล็ด
อยางอื่น ๓๘แลวพระเจาก็จะใหตนของมัน
ตามที่พระองคเลือก พระองคใหเมล็ดแตละ
ชนิดมีลําตนแตกตางกันไป ๓๙ เน้ือของสิ่ง มี
ชีวิตก็แตกตางกัน เน้ือมนุษยก็เป็นแบบหน่ึง
เน้ือของพวกสัตวก็เป็นอีกแบบหน่ึง นกก็
อยางหน่ึง ปลาก็อีกอยางหน่ึง ๔๐ดวงดาว
ในทองฟ ามีรูปรางที่ตางกัน สิ่งมีชีวิตในโลก
น้ีก็มีรูป รางที่ตางกัน รูป รางของสิ่งที่อยูบน
ทองฟ ามีความงดงามอยางหน่ึง และรูป ราง
ของสิ่งในโลก น้ีมีความงดงามอีกอยางหน่ึง
๔๑ดวงอาทิตยมีความงดงามอยางหน่ึง ดวง
จันทรก็อีกอยางหน่ึง ดวงดาวก็อีกอยางหน่ึง

*๑๕:๒๗ อางมาจาก เพลงสดุดี ๘:๖
†๑๕:๒๙ เพราะอยาก … ตายไปแลว หรือ “เพราะเห็นแกคนตาย” หรือ “เพื่อประโยชนของ
คนที่ตายไปแลว”
‡๑๕:๓๒ สัตว ป าในเมืองเอ เฟซัส เปาโลคงหมาย ถึง พวกศัตรูที่อยากฆาเขาในเมืองเอ
เฟซัส
¶๑๕:๓๒ อางมาจากหนังสืออิสยาห ๒๒:๑๓; ๕๖:๑๒
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และแมแตความงดงามของดวงดาวแตละ
ดวงก็ยังแตกตางกันเลย

๔๒มันจะเป็นอยาง น้ี เมื่อคนตายฟ้ืนขึ้น
มาใหม ราง รูปที่ถูกฝังในดินนัน้ก็เนา เป่ือย
ไป แตรูป รางที่ฟ้ืนขึ้นมาใหม น้ีไมมีวันเนา
เป่ือย ๔๓ รูปรางที่ถูกฝังในดินนัน้ไมมีเกียรติ
แตรูปรางที่ฟ้ืนขึ้นมาน้ีมีสงาราศี รูปรางที่ถูก
ฝังในดินนัน้ออนแอ แตรูป รางที่ฟ้ืนขึ้นมา
น้ีมีฤทธิอ์ํานาจ ๔๔ รูป รางที่ถูกฝังในดินนัน้
เป็นเพียงรูป รางธรรมดา แตรางที่ฟ้ืนขึ้นมา
น้ีเป็นรูปรางทิพยจากพระวิญญาณ ดังนัน้ใน
เมื่อมีรูป รางธรรมดาก็ตองมีรูป รางทิพยดวย
๔๕ เหมือนกับที่พระ คัมภีรเขียนไววา “อาดั
มผูชายคนแรกไดกลายเป็นมนุษยธรรมดา
ที่มีชีวิต *” †แตพระ คริสตผูเป็นอาดั มคน
สุดทายไดกลายเป็นวิญญาณที่ใหชีวิต ๔๖ รูป
รางทิพยไมไดเกิดกอน แตรูป รางธรรมดา
เกิดกอน แลวรูปรางทิพยจึงตามมา ๔๗อาดัม
มนุษยคน แรกนัน้มาจากผงคลี ดินในโลก น้ี
สวนพระ คริสตมนุษยคนที่สองมาจากสวรรค
๔๘พวกที่เป็นของโลก น้ีก็จะเป็นเหมือนอาดั
มมนุษยคนแรกที่มาจากผงคลีดินนัน้ พวกที่
เป็นของสวรรคนัน้ก็จะเป็นเหมือนพระคริสต
มนุษยคนที่สองที่มาจากสวรรคนัน้ ๔๙ตอนน้ี
เรามีรูป รางเหมือนกับอาดั มคนที่มาจากผง
คลี ดิน เชนเดียวกันวันหน่ึงเราก็จะมีรูป ราง
เป็นเหมือนพระคริสตคนที่มาจากสวรรค

๕๐พี่น องครับ ผมจะบอกพวกคุณวา รางที่
เป็นเน้ือและเลือดของเราตอน น้ี ไมสามารถ
ที่จะมีสวนในอาณาจักรของพระเจาได สิ่ง
ที่เนา เป่ือยไดก็ไมสามารถจะมีสวน รวม
กับสิ่งที่ไมมีวันเนา เป่ือย ๕๑ ฟังใหดี ผมจะ
บอกความ ลับใหรู พวกเราจะไมตายกัน
หมดทุกคนหรอก แตพวกเราทุกคนจะถูก
เปลี่ยนแปลงทันทีทันใด ๕๒ ในชัว่พริบตาเมื่อ
เปาแตรครัง้สุดทาย เพราะเสียงแตรจะดัง
ขึ้น และคนตายก็จะฟ้ืนขึ้นในรูป รางที่ไมมี
วันเนา เป่ือย และพวกเราที่ยังมีชีวิตอยูก็จะ
ถูกเปลี่ยนแปลงไป ๕๓ เพราะรางที่กําลังเนา

เป่ือยจะสวมรางที่ไมเนา เป่ือย และรางที่
ตองตายน้ีจะตองสวมดวยรางที่ไมมีวันตาย
๕๔ เมื่อรางที่เนา เป่ือยน้ีสวมสิ่งที่ไมเนา เป่ือย
แลว และรางที่ตองตาย น้ีสวมสิ่งที่ไมมีวัน
ตายแลว สิ่งที่พระ คัมภีรเขียนไวก็จะเป็น
ความจริงที่วา
“ความตายก็พายแพอยางราบคาบแลว” ‡
๕๕ “วาไง ความตาย ชัยชนะของเจาหายไป

ไหนหมดแลว
วาไง ความตาย พิษสง ¶ของเจาหายไปไหน

หมดแลว” §
๕๖พิษสงของความ ตายนัน้คือบาป และ
อํานาจของบาปก็มาจากกฎ ๕๗แตขอบคุณ
พระเจา ที่ทําใหเราชนะผานทางพระ เยซู
คริสตเจาของเรา

๕๘ดัง นัน้ พี่ น องที่รัก ใหมัน่คง อยาหวัน่
ไหว และใหทุมเทกับงานขององคเจาชีวิต
ตลอดเวลา เพราะคุณก็รูวาจะได รับรางวัล
สําหรับงานหนักที่คุณทําเพื่อองคเจาชีวิตนัน้
แน

เรี่ยไรเพื่อชวยคนของพระเจา

๑๖ ๑ทีน้ีจะพูดถึงเรื่องการเรี่ย ไรเงิน
สําหรับคนที่เป็นของพระเจา ผม

ขอสัง่ใหคุณทําแบบเดียวกับที่ผมไดสัง่หมู
ประชุมตางๆของพระเจาในแควนกา ลา เทีย
คือ ๒ทุกๆวันอาทิตย ใหแตละคนแบงเงิน
ตามที่พระเจาอวยพรให แลวเก็บรวบรวมไว
ที่บาน พอผมมาจะไดไมตองมีการเรี่ย ไรกัน
อีก ๓ เมื่อผมมาถึง ผมก็จะสงคนที่พวกคุณ
เลือกไวพรอมกับจดหมายแนะนําตัว และ
เงินที่พวกคุณไดบริจาคไปที่เมืองเยรูซาเล็ม
๔ถาเห็นวาผมนาจะไปดวย พวกนัน้ก็จะไป
พรอมกับผม

แผนของเปาโล
๕ เมื่อผมผานแควนมา ซิ โด เนีย ผมจะ

มาหาพวกคุณ เพราะผมตัง้ใจที่จะผานมา
ทางนัน้อยูแลว ๖แตผมอาจจะพักอยูกับพวก

*๑๕:๔๕ ที่มีชีวิต หรืออาจจะแปลไดวา “วิญญาณ”
†๑๕:๔๕ อางมาจากหนังสือ ปฐมกาล ๒:๗
‡๑๕:๕๔ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๒๕:๘
¶๑๕:๕๕ พิษสง หรือแปลตรงๆไดวา “เหล็กนัย”
§๑๕:๕๕ อางมาจากหนังสือ โฮเชยาห ๑๓:๑๔
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คุณสักระยะหน่ึง หรือไมแนวาอาจจะอยู
ตลอดฤดูหนาว เพื่อคุณจะไดชวยสนับสนุน
ใหผมเดินทางตอไม วาผมจะไปไหนก็ตาม
๗ผมไมอยากจะแวะเยี่ยมคุณแคครูเดียว
แลวก็ไป เพราะผมกะจะอยูกับพวกคุณให
นานหนอย ถาองคเจาชีวิตอนุญาตใหเป็น
อยางนัน้ ๘ตอน น้ีผมจะอยูที่เมืองเอ เฟซัส
ไปกอนจนกวาจะถึงเทศกาลเพ็น เท คอส ต
๙ เพราะโอกาสเปิดกวางใหผมทํางานที่น่ี
อยางไดผล และผมอยากจะตอบขอกลาวหา
ของคนมากมายที่ตอตานเรา

๑๐ทิ โมธีมาถึงเมื่อไรก็อยาทําใหเขาตอง
รูสึกอึดอัดเมื่ออยูกับพวกคุณ เพราะเขา
ทํางานขององคเจาชีวิตเหมือนกับผม ๑๑อยา
ใหใครดูถูกเขาได ชวยสงเขาเดินทางกลับมา
หาผมดวย เพราะผมกับพี่ น องคนอื่นๆกําลัง
คอยเขาอยู

๑๒ผมไดคะยัน้คะยอ อปอลโลพี่ น องของ
เราอยางเต็ม ที่ ใหเขารวมเดิน ทางมากับพี่
น องพวกนัน้เพื่อมาเยี่ยมคุณ แตตอน น้ีเขา
ยังไมอยากมา รอใหมีโอกาสเห มาะๆกอน
แลวเขาจะมา

เปาโลลงทายจดหมาย
๑๓ ระวังตัวใหดี จงยืน หยัดมัน่คงในคํา

สอนที่คุณไดไว วางใจแลว มีใจกลาเหมือน
ผูใหญ และเขมแข็งไว ๑๔ ใหทําทุกอยางดวย
ความรัก

๑๕พวกคุณก็รูวาครอบครัวของส เท ฟานั ส
เป็นครอบครัวแรกที่เป็นคริสเตียนในแควน
อาคายา และพวกเขาไดทุมเทรับใชคนที่เป็น
ของพระเจา พี่น องครับ ผมขอรองละ ๑๖ขอ
ใหยินยอมคนอยาง น้ี รวมทัง้ผูรวม งานทุก
คนและคนที่ทํางานอยางตรากตรําดวย

๑๗ผมดีใจที่ส เท ฟานั สและฟ อร ทู นาทั ส
และอาคายคัสมาหา พวกเขาทําใหผมไมรูสึก
วาขาดพวกคุณไป ๑๘ เขาทําใหผมสดชื่นขึ้น
เหมือนกับที่เคยทําใหกับพวกคุณ ใหเกียรติ
กับคนแบบน้ี

๑๙หมู ประชุมตางๆของพระเจาในแควน
เอเชียฝากความคิดถึงมา อาควิลลา ปริสคา
และหมู ประชุมของพระเจาที่ ประชุมกันใน
บานของพวกเขา ก็ฝากความ คิดถึงมาให
พวกคุณเป็นพิเศษในองคเจาชีวิต ๒๐พี่ น อง
ทุกคนฝากความคิดถึงมาให เมื่อพวกคุณเจอ
กันก็ขอใหทักทายกันดวยจูบอันบริสุทธิ ์

๒๑ผมเปาโลเขียนคํารํ่าลาน้ีดวยมือของผม
เอง

๒๒ถาใครไมรักองคเจาชีวิต ก็ขอใหคนนัน้
ถูกสาปแชง
มาเถอะ องคเจาชีวิต *
๒๓ขอใหพระ เยซู เจาใหความเมตตากรุณา

กับพวกคุณดวย
๒๔ผมขอฝากความรักมาใหกับพวกคุณทุก

คนในพระเยซูคริสต

*๑๖:๒๒ มาเถอะ องคเจาชีวิต ตนฉบับเขียนเป็นภาษาอารเมค วา มารานาธา
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