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จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ 
ฉบับที่ 1 

บทนํา 

คําทักทายและการขอบพระคุณ 
1  1จากเปาโล ซึ่งพระเจาทรงเรียกใหเปนอัครสาวกของพระคริสตเยซูตามพระประสงค

ของพระองค และจากโสสเธเนสพ่ีนองของเรา 
2ถึงพระศาสนจักรของพระเจาaที่อยู ณ เมืองโครินธ ถึงผูที่ไดรับความศักด์ิสิทธิ์ในพระ

คริสตเยซ ูคือไดรับเรียกใหเปนผูศักด์ิสิทธิ์พรอมกับทุกคนในทุกสถานที ่ทุกคนซึ่งเรียกหาพระนาม
ของพระเยซูคริสต องคพระผูเปนเจาทั้งของเขาและของเราดวย1

b 
3ขอพระหรรษทานและสันติสุขจากพระเจาพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต องคพระ

ผูเปนเจาสถิตอยูกับทานทั้งหลายเถิด 
4ขาพเจาขอบพระคุณพระเจาอยูเสมอเพ่ือทานทั้งหลาย เพราะพระหรรษทานซึ่งพระเจา

ประทานแกทานเดชะพระคริสตเยซ ู 5ทานไดรับพระพรทุกดานและทุกประการเดชะพระองค คือ
การประกาศพระวาจาและความรูทุกอยาง  6ทานทั้งหลายเปนพยานถึงพระคริสตเจาอยางเขมแข็ง
จนถึงที่สุด  7จนกระทั่งทานไมขาดพระคุณใดในขณะที่รอคอยการเสด็จมา2

cของพระเยซูคริสตองค

พระผูเปนเจาของเรา  8พระองคจะทรงค้ําจุนทานใหมั่นคงจนถึงวาระสุดทาย ไมมีที่ติ3dในวันที่พระ
เยซูคริสต องคพระผูเปนเจาของเราจะเสด็จมา4

e  9พระเจาทรงเรียกทานใหสนิทสัมพันธ5fกับพระ

                                                   

1 a "พระศาสนจักรหรือกลุมคริสตชนของพระเจา" เปนวลีที่เปาโลใชบอยมาก (10:32; 11:16,22; 15:9;       2 คร1:1; กท 

1:13; 1 ธส 2:14; 2 ธส 1:4; 1 ทธ 3:5,15; ดู  กจ 20:28; เทียบ "กลุมคริสตชนทุกแหงของพระคริสตเจา" ใน รม 16:16; ดู มธ 

16:18 เชิงอรรถ g;  กจ 5:11 เชิงอรรถ b) 
b แปลไดอีกแบบหน่ึงวา "พรอมกับทุกคนในทุกสถานที ่ทั้งของเขาและของเราดวย ซ่ึงเรียกหาพระนามของพระเยซูคริสต" 
c แปลตามตัวอักษรวา "รอคอยการเปดเผยของพระเยซูคริสต (Apocalypsis) พระเจาจะทรงเปดเผยแผนการอันเรนลับของ

พระองค (รม 16:25-26, 25 เชิงอรรถ l) ใหปรากฏในวาระสุดทาย เมื่อพระคริสตเจาจะเสด็จกลับมาอยางรุงเรือง (parousia) 

(15:23 เชิงอรรถ n) และจะสําแดงพระองคใหปรากฏ (Epiphaneia)           (1 ทธ 6:14 เชิงอรรถ f; เทียบ ลก 17:30; 2 ธส 

1:7; ฮบ 9:28; 1 ปต 1:5,7,13; 4:13) 
d เทียบ อฟ 1:4; ฟป 1:10; 2:15ฯ; คส 1:22; 1 ธส 3:13; 5:23; ยด 24 
e แปลตามตัวอักษร "วันขององคพระผูเปนเจา" (5:5; 2 คร 1:14; 1 ธส 5:2; 2 ธส 2:2; เทียบ 2 ปต 3:10)    วันน้ียังเรียกวา 

"วันของพระคริสตเจา" (ฟป 1:6,10; 2:16;) หรือเรียกส้ัน ๆ วา "วัน" (1 คร 3:13; 1 ธส 5:4; เทียบ ฮบ 10:25;) หรือ "วันน้ัน" (2 

ธส 1:10; 2 ทธ 1:12,18; 4:8; เทียบ มธ 7:22; 24:36; ลก 10:12; 21:34) หรือ "วันของบุตรมนุษย" (ลก 17:22-24; เทียบ ขอ 

26;) หรือ "วันของพระเจา" (2 ปต 3:12) หรือ "วันแหงการเสด็จเยี่ยม" (1 ปต 2:12) หรือ "วันอันยิ่งใหญ" (ยด 6; วว 6:17; 

16:14) หรือ "วันสุดทาย"                 (ยน 6:39,40,44,54; 11:24; 12:48) วันที่วาน้ีทําใหยุคสุดทายที่พระคริสตเจาไดทรงเร่ิม

ขึ้นไดสําเร็จลง เปน    "วันของพระยาหเวห" ที่ประกาศกไดกลาวถึง (อมส 5:18 เชิงอรรถ m) ภาพเปรียบเทียบที่บรรดา
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เปนเจาของเรา6

gแลว พระองคทรงมั่นตงในการบุตรของพระองค คือพระเยซูคริสต องคพระผู
รักษาคําสัญญา 

I. การแตกแยกและการเปนตัวอยางไมด ี
ก: การแบงแยกในกลุมคริสตชนที่เมืองโครินธ 

คริสตชนแตกแยกกัน 
10พ่ีนองทั้งหลาย ขาพเจาใครขอรองทานในพระนามพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเรา 

ใหทานปรองดองกัน อยาแตกแยก แตจงมีจิตใจและความเห็นตรงกัน  11พ่ีนองทั้งหลาย ขาพเจารู
จากคนในครอบครัวของคะโลเอ7

hวา ทานทั้งหลายทะเลาะวิวาทกัน  12ขาพเจาหมายความวาดังนี ้
ทานตางก็พูดวา “ฉันเปนพวกของเปาโล” “ฉันเปนพวกของอปอลโล” “ฉันเปนพวกของเคฟาส” i “ฉัน
เปนพวกของพระคริสตเจา”j 13มีการแบงแยกในองคพระคริสตเจากระนั้นหรือ เปาโลถูกตรึงกางเขน
เพ่ือทานกระนั้นหรือ ทานไดรับพิธีลางบาปในนามของเปาโลกระนั้นหรือ 14ขาพเจาขอบพระคุณพระ

                                                                                                                                                                         

ประกาศกใชบรรยายถึงยุคสุดทายน้ีเปนที่นิยมอยางมากในศาสนายูดายในคริสตวรรษแรก และเปนที่นิยมใชในหนังสือพันธ

สัญญาใหมอีกดวย ยุคสุดทายน้ีเร่ิมสําเร็จลงเมื่อพระคริสตเจาเสด็จมาคร้ังแรก (ลก 17:20-24) เมื่อกรุง เยรูซาเล็มถูกทําลาย 

(มธ 24:1 เชิงอรรถ a) สวนขั้นตอนสุดทายในประวัติศาสตรแหงความรอดพนน้ี (ดู     กจ 1:7 เชิงอรรถ i) จะเสร็จส้ินสมบูรณ

เมื่อพระคริสตเจาจะเสด็จมาอยางรุงเรืองเปนคร้ังที่สอง (1 คร 1:7 เชิงอรรถ c; 15:23 เชิงอรรถ n; 1 ทธ 6:14 เชิงอรรถ f) ใน

ฐานะทรงเปนผูพิพากษาสูงสุด (รม 2:6          เชิงอรรถ b; ยก 5:8-9) จะมีความสับสนอลหมานในจักรวาล  และมีโลกใหม

เกิดขึ้นพรอมกับการเสด็จมาดังกลาว (ดู อมส 8:9 เชิงอรรถ h; มธ 24:29 //,29 เชิงอรรถ o; ฮบ 12:26ฯ; 2 ปต 3:10-13; วว 

20:11; 21:1; เทียบ มธ 19:28; รม 8:20-22) วันแหงแสงสวางน้ีกําลังจะมาถึง (รม 13:12; ฮบ 10:25; ยก 5:8; 1 ปต 4:7; เทียบ 

1 ธส 5:5,8) แตไมมีใครรูแนวาจะมาถึงเมื่อไร (1 ธส 5:1 เชิงอรรถ a) ดังน้ัน เราจึงจะตองเตรียมพรอมไว (2 คร 6:2 เชิงอรรถ 

a) แตนักบุญยอหนยังใชภาพเปรียบเทียบเก่ียวกับวาระสุดทายน้ีในความหมายที่แตกตางออกไป คือหมายถึง "อวสานกาลที่

เปนจริงในปจจุบันแลว" ดู ความรูทั่วไปเก่ียวกับยอหน NT เลม 4,    อฟ 2:6 เชิงอรรถ e)  
f คําวา "Koinonia" มักจะแปลวา "การอยูรวมกัน" หรือ "ความสนิทสัมพันธ” อยางที่แปลตรงน้ี ความหมายหลัก คือเปนการ

แบงปนทรัพยสิน คริสตชนไมเพียงแบงปนทรัพยสมบัติฝายจิตเทาน้ัน (รม 15:26-27;         2 คร 8:4; 9:13; กท  6:6; ฟป 

4:15-17) พวกเขายังตองรวมเปนหน่ึงเดียวกันในการกระทําและเอ้ืออาทรตอกัน (2 คร 1:7; 6:14; 2 ยน 9; วว 1:9) การรวม

เปนหน่ึงเดียวกันทุกรูปแบบก็เปนผลจากการรับพระ      หรรษทานจากพระเจารวมกัน (9:23; ฟป 1:5; ฟม 6)  การรวมเปน

หน่ึงเดียวน้ีทําใหเราเปนหน่ึงเดียวกับพระบิดาและพระบุตรของพระองคคือพระเยซูคริสต (1 คร 1:9; 1 ยน 1:3 เชิงอรรถ b, 7  

เชิงอรรถ e) กับพระคริสตเอง ( 1 คร 10:16; ฟป 3:10; 1 ปต 4:13) กับพระจิตเจา (2 คร 13:13 เชิงอรรถ e; ฟป 2:1) เมื่อพระ 

คริสตเจามารวมรับธรรมชาติมนุษยของเรา เราจึงมีสวนรวมในพระธรรมชาติพระเจาของพระองคดวย        (2 ปต 1:4 

เชิงอรรถ g) คํา koinonia น้ีจะตองเปนลักษณะเฉพาะของกลุมคริสตชน (กจ 2:42 เชิงอรรถ ff)  
g  เทียบ 10:13; 2 คร 1:18; 1 ธส 5:24; 2 ธส 3:3; 2 ทธ 2:13; ฮบ 10:23; 11:11) 

 
h  ไมรูแนชัดวา คะโลเอผูน้ีเปนใคร วลีที่ใชทําใหคิดวา นางเปนคนคาขาย ซ่ึงมีพนักงานที่เปนทาส และเปนคนอิสระดวย 
i เพราะเคฟาส (เปโตร) ไดเคยมาที่เมืองโครินธ หรือสมาชิกบางคนของพระศาสนจักรที่น่ันใหความนับถืออํานาจของเปโต

รเปนพิเศษ ตามแบบอยางที่พระศาสนจักรอ่ืน ๆ ปฏิบัติอยู 
j บางทีพวกน้ีอางวาไดเคยเห็นพระคริสตเจาเมื่อทรงอยูในโลกน้ี เทียบ กจ 1:21ฯ; 10:41; ดังน้ันจึงอางวาตนมีคักด์ิศรีมากกวา

คนอ่ืน (เทียบ 1 คร 9:1; 2 คร 5:16 เชิงอรรถ g; 11:5,23; 12:11)  
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ริสปสและกายอัส  15ดังนั้น ไมมีใครอางไดวาเจาที่ขาพเจาไมไดทําพิธีลางบาปใหใคร เวนแตค
ไดรับพิธีลางบาปในนามของขาพเจา  16จริงอยู ขาพเจาไดทําพิธีลางบาปใหกับครอบครัวของส
เทฟานัสดวย10

k นอกจากนี้ ขาพเจาไมรูวาเคยทําพิธีลางบาปใหใครอีก 
ปรีชาญาณและความโงเขลา 
17พระคริสตเจามิไดทรงสงขาพเจามาทําพิธีลางบาป แตทรงสงมาประกาศขาวดีมิใชดวยการ

ใชโวหารอันชาญฉลาด11

l ดวยเกรงวาจะทําใหไมกางเขนของพระคริสตเจาเสื่อมประสิทธิภาพ12

m 18ผูที่

จะพินาศนั้นเห็นวาคําสอนเรื่องไมกางเขนเปนความโงเขลา แตพวกเราที่กําลังจะรอดพนเห็นวาเปน
พระอานุภาพของพระเจา  19มีเขียนไวในพระคัมภีรวา “เราจะทําลายความปรีชาของผูมีปญญา และ
จะทําใหไหวพริบของคนฉลาดหมดสิ้นไป n  20คนฉลาดปราดเปรื่องอยูที่ใดเลา บัณฑิตอยูที่ใดเลา” 
และนักโตปญหาของโลกนี้อยูที่ใดเลา พระเจามิไดทรงบันดาลใหความปรีชาฉลาดของโลกนี้14

o

กลายเปนความโงเขลาไปดอกหรือ  21เพราะตามพระปรีชาญาณของพระเจา โลกมิไดรูจักพระองค
โดยอาศัยความปรีชาฉลาดของตน15

p พระเจาจึงพอพระทัยชวยผูมีความเช่ือใหรอดพนโดยการเทศน
สอนเรื่องโงเขลา  22ขณะที่ชาวยิวเรียกรองขอดูอัศจรรย และชาวกรีกแสวงหาปรีชาญาณ16

q  23เรา

กลับประกาศเรื่องพระคริสตเจาผูทรงถูกตรึงกางเขน อันเปนขอขัดของมิใหชาวยิวรับไวไดและเปน
เรื่องโงเขลา17

rสําหรับชาวกรีก  24แตสําหรับผูที ่
พระเจาทรงเรียกนั้น ไมวาจะเปนชาวยิวหรือชาวกรีก พระคริสตเจาทรงเปนทั้งพระอานุภาพและพระ
ปรีชาญาณของพระเจา  25เพราะความโงเขลาของพระเจายังฉลาดย่ิงกวาปรีชาญาณของมนุษย และ
                                                   
k ขอความเพิ่มเติมวา เปาโลไดทําพิธีลางบาปใหครอบครัวสเตฟานัสอีกดวยแสดงวาเปาโลกําลังบอกใหคนอ่ืนเขียนจดหมายน้ี 

เทียบ 16:21 
l ปรีชาญาณของมนุษย (ในที่น้ี หมายถึงความคิดทางปรัชญา และการใชสํานวนโวหารอันชาญฉลาด) ถูกนํามาเปรียบเทียบกับ

พระปรีชาญาณของพระเจา (ขอ 24 และ 2:6ฯ) 
m เปาโลพัฒนาความคิดน้ีอีกใน 2:1-5 
n เรายังพบความคิดเดียวกันน้ีใน อสย  29:14  พระเจาทรงสัญญากับกประชากรที่กําลังตกใจกลัวการคุกคามของชาวอัสซีเรีย

วา นโยบายของมนุษยแตเพียงอยางเดียวไมสามารถชวยพวกเขาใหรอดพนอันตรายได 
o ในขอความตอนน้ี เปาโลมิไดพูดประณามปรีชาญาณที่แทจริงของมนุษยซ่ึงเปนพระพรของพระเจา และเปนเคร่ืองชวยให

มนุษยเรารูจักพระเจาได (ขอ 21 เชิงอรรถ p) ส่ิงที่เปาโลพูดประณามก็คือ ปรีชาญาณที่ยโส ไมยอมรับพระเจา 
p กิจการที่พระเจาทรงกระทําในโลก แสดงใหเห็นพระปรีชาญาณของพระองค (ดู ปชญ 13:1-9; รม 1:19-20) 
q เปนเร่ืองธรรมดาที่มนุษย "ตองการขอพิสูจน” ไมวาจะเปนอัศจรรย ซ่ึงเปนหลักประกันความจริงของขอความที่ประกาศ หรือ

จะเปนการอางเหตุผลตามหลักปรัชญา ความปรารถนาเรียกรองการพิสูจนเชนน้ีไมมีอะไรผิด และเร่ืองไมกางเขนของพระคริสต

เจาก็ตอบสนองความปรารถนาเชนน้ี (ขอ 24 เชิงอรรถ r) แมวาดูเผิน ๆ จะเปนเร่ืองที่ไมสมเหตุสมผล แตถาการเรียกรองขอ

พิสูจนเปนเงื่อนไขเพื่อจะเชื่อได การเรียกรองขอพิสูจนเชนน้ี ก็ไมถูกตอง 
rตามความคิดของมนุษยทั่วไป ไมกางเขนเปนส่ิงที่ขัดกับความคาดหวังทั้งของชาวยิวและชาวกรีก การถูกตรึงบนไมกางเขน

แสดงวาพระเจาทรงสาปแชงมากกวาทรงยกยอง เปนความโงเขลามากกวาที่จะเปนปรีชาญาณ แตในสายตาของผูมีความเชื่อ

ไมกางเขนเปนสุดยอดของความหวังและมากกวาน้ันอีกดวย แสดงพระอานุภาพและและปรีชาญาณของพระเจา 



 

 

4 

พละกําลังของมนุษย s  26พ่ีนองทั้งหลาย จงความออนแอของพระเจาก็ยังเขมแข็งย่ิงกวา

พิจารณาดูเถิด เมื่อพระเจาทรงเรียกทานนั้น มีนอยคนที่ฉลาดตามมาตรฐานของมนุษย t นอยคนที่มี
อิทธิพล นอยคนที่มีตระกูลสูง  27แตพระเจาทรงเลือกสรรคนโงเขลาในสายตาของโลกเพ่ือทําใหคน

ฉลาดตองอับอาย พระเจาทรงเลือกสรรคนที่โลกถือวาออนแอเพ่ือทําใหผูแข็งแรงตองอับอาย  28และ

พระเจาทรงเลือกสรรสิ่งต่ําชานาดูหมิ่นไรคุณคาในสายตาของชาวโลกเพ่ือทําลายสิ่งที่โลกเห็นวา

สําคัญ  29ทั้งนี้ เพ่ือมิใหมนุษยโออวดเฉพาะพระพักตรของพระเจาได  30เดชะพระองค ทานจึงมี
ความเปนอยู20

uในพระคริสตเยซูผูที่พระเจาทรงตั้งใหเปนปรีชาญาณสําหรับเรา21

v ทั้งยังทรงเปนผู
บันดาลความชอบธรรม ความศักด์ิสิทธิ์และการไถกู22

wอีกดวย        31เพ่ือใหเปนไปตามที่เขียนไว

ในพระคัมภีรวา “ผูใดจะโออวด ก็ใหผูนั้นโออวดในองคพระผูเปนเจาเถิด” 
2 1พ่ีนองทั้งหลาย เมื่อขาพเจามาพบทาน ขาพเจามิไดมาประกาศธรรมลํ้าลึก23

aเรื่องพระ

เจาโดยใชสํานวนโวหาร หรือโดยใชหลักเหตุผลอันฉลาดปราดเปรื่อง          2ขาพเจาตัดสินใจวา
จะไมสอนเรื่องใดแกทานนอกจากเรื่องพระเยซูคริสตเจา คือพระองคผูทรงถูกตรึงกางเขน  3

ขาพเจายังอยูกับทานดวยความออนแอ มีความกลัวและหวาดหวั่นมาก24

b  4วาจาและคําเทศนของ
ขาพเจามิใชคําพูดชวนเช่ืออยางชาญฉลาด แตเปนถอยคําแสดงพระอานุภาพของพระจิตเจา25

c  5

                                                   
s การที่พระเจาทรงเลือกสรรชาวโครินธ (1:26-30) และการเทศนสอนของเปาโล (2:1-5) แสดงใหเห็นการกระทําของพระเจาที่ดู

ขัดกับเหตุผล (1:18-25) 
t คือ จากแงมุมมองประสามนุษยแตเพียงอยางเดียว 
u พวกทานซ่ึงแตกอนโลกถือวาไมมีความเปนอยู (ขอ 28) บัดน้ี ไดมีความเปนอยูในพระเยซูคริสตเจา สวนผูซ่ึงโลกถือวามี

ความเปนอยู  ถูกลดตําแหนงลงใหเปนเพียงความเปลา ทานจึงควรโออวดถึงความเปนอยูในพระเยซูคริสตเจาเทาน้ัน (ดู ขอ 

29,31) 
v ดังน้ัน ปรีชาญาณของคริสตชนจึงไมใชผลมาจากความพยายามของมนุษย "ตามธรรมชาต"ิ ปรีชาญาณน้ีพบไดในมนุษยคน

หน่ึงซ่ึงปรากฏมา "เมื่อถึงเวลากําหนด" (กท 4:4) คือพระคริสตเจา เราจะตอง "ไดพระองคมาเปนกรรมสิทธิ"์ (ฟป 3:8) เพื่อจะ

ไดพบปรีชาญาณ และความรูทุกอยางในพระองค (คส 2:3) ปรีชาญาณน้ีเก่ียวของกับความรอดพนในทุกแงทุกมุม คือ "เปนการ

บันดาลความชอบธรรม เปนความศักด์ิสิทธิ ์และการไถกู" 
w ความคิดทั้งสามที่วาน้ีจะเปนความคิดหลักของจดหมายถึงชาวโรม ซ่ึงเปาโลมีความคิดในเร่ืองน้ีชัดเจนอยูแลว (ดู รม 1:17; 

6:19,22; 3:24) 

2 a บางฉบับวา "การเปนพยานถึงพระเจา" 
b แปลตามตัวอักษร "ความกลัวจนตัวส่ัน" เปนสํานวนที่พระคัมภีรใชบอย ๆ (เทียบ 2:3 ;วนฉ 7:3;            สดด  2:11ฯ; 55:5; 

อสค 12:18; มก 5:33; 2 คร 7:15; ฟป 2:12) 
c หมายถึง อัศจรรยตาง ๆ และพระพรของพระจิตเจา ซ่ึงเกิดขึ้นเมื่อเปาโลเทศนสอน (เทียบ 1:5; และ         2 คร 12:12)  
d ถอยคําที่มาจากปรีชาญาณของมนุษยมีความนาเชื่อถืออยูในตัว (ขอ 4) ถอยคําเชนน้ีชวนใหผูฟงเห็นดวยตามเหตุผล (ขอ 5) 

แตสําหรับเปาโลกระบวนการน้ียังไมเพียงพอ ถอยคําของเขามีเหตุผลนาเชื่อถือก็จริง   (ขอ 4) แตยังแสดงใหเห็นการกระทํา

ของพระจิตเจา และเรียกรองใหผูฟงยอมรับเพราะการกระทําของพระจิตเจาดวย 
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เพ่ือมิใหความเช่ือของทานเปนผลจากปรีชา ญาณของมนุษย แตเปนผลจากพระอานุภาพ
ของพระเจา26

d 
6เราพูดถึงปรีชาญาณในหมูผูที่เปนผูใหญแลว27

e แตมิใชปรีชาญาณของโลกนี้หรือของ

ผูปกครองโลกนี้28

fซึ่งกําลังจะสูญสิ้นไป  7แตเรากลาวถึงพระปรีชาญาณ g ของพระเจา เปนธรรมลํ้า
ลึกอันซอนเรนซึ่งพระเจาทรงกําหนดลวงหนาไวกอนปฐมกาลสําหรับสิริรุงโรจนของเรา  8ไมมี
ผูปกครองโลกนี้ผูใดลวงรูพระปรีชาญาณนี้ เพราะถาเขารู เขาคงไมตรึงกางเขนองคพระผูเปนเจาผู
ทรงพระสิริรุงโรจน30

h  9แตตามที่มีเขียนไวในพระคัมภีรวา i“สิ่งที่ตาไมเคยเห็น และหูไมเคยไดยิน 
และจิตใจของมนุษยคิดไมถึง คือสิ่งที่พระเจาทรงเตรียมไวสําหรับผูที่รักพระองค”  10นี่เปนสิ่งที่

พระเจาทรงเปดเผยใหเรารูโดยทางพระจิตเจา เพราะพระจิตเจาทรงหย่ังรูทุกสิ่งแมกระทั่งสิ่งที่ลึก
ลํ้าของพระเจา  11ใครเลาลวงรูความคิดของมนุษย ถามิใชจิตของมนุษยที่อยูในตัวมนุษยคนนั้น 
เชนเดียวกัน ไมมีผูใดลวงรูถึงความคิดของพระเจานอกจากพระจิตของพระเจา  12เรามิไดรับจิต

ของโลก แตรับพระจิตซึ่งมาจากพระเจา เพ่ือใหรูถึงสิ่งตาง ๆ ซึ่งพระเจาประทานแกเรา  13เราพูด

ถึงสิ่งเหลานี้ มิใชดวยวาจาซึ่งปรีชาญาณของมนุษยสอนให แตพูดดวยถอยคําที่พระจิตเจาทรงสอน 
เราจึงอธิบายเรื่องฝายจิตโดยใชถอยคําของพระจิตเจา 32

j  14มนุษยที่ดําเนินชีวิตตามธรรมชาต3ิ3

kรับ

สิ่งที่เปนของพระจิตของพระเจาไมได เรื่องนี้เปนเรื่องโงเขลาสําหรับเขา เขาไมอาจเขาใจได เพราะ
ตองใชจิตพิจารณา  อาศัยพระจิตเจาเทานั้น  15สวนผูที่ดําเนินชีวิตอาศัยพระจิตเจายอมตัดสินทุก

                                                   
e "ผูใหญ" หรือ "ผูบรรลุวุฒิภาวะ" หรือ "คนที่สมบูรณ" (teleioi) ไมไดหมายถึงกลุมคนไมก่ีคนที่แยกตนจากผูอ่ืน เพราะไดเขา

พิธีพิเศษและถือตนดีกวาผูอ่ืนแตหมายถึงทุกคนที่บรรลุวุฒิภาวะในชีวิตคริสตชน และมีความรูถูกตอง (เทียบ 14:20; มธ 19:21 

เชิงอรรถ g; ฟป 3:15; คส 4:12; ฮบ 5:14) “ผูใหญ” ที่วาน้ี ก็คือบุคคลกลุมเดียวกับที่เปาโลเรียกวา “ผูที่ดําเนินชีวิตในพระจิต

เจา” ตรงกันขามกับ “ทารกในพระคริสตเจา” (3:1) 

 
f "ผูปกครองโลกน้ี" อาจหมายถึง ผูที่มีอํานาจปกครองบานเมือง แตมีความเปนไปไดมากวา วลีน้ีหมายถึงอํานาจชั่ว หรือปศาจ

ที่ควบคุมโลกน้ีอยู เทียบ 15:24-25; อฟ 6:12; ดู ลก 4:6; และ ยน 12:31 เชิงอรรถ i; แตอาจจะหมายถึงอํานาจปกครองทั้งสอง

แบบ โดยที่ปศาจใชมนุษยเปนเคร่ืองมือ 
g แปลตามตัวอักษรวา "ในธรรมลํ้าลึก" วลีน้ีมิไดหมายถึงปรีชาญาณที่เปนปริศนา แตหมายถึงปรีชาญาณซ่ึงกลาวถึงธรรมลํ้าลึก 

คือแผนการลึกลับที่พระเจาทรงม ีในอันที่จะชวยมนุษยชาติใหรอดพนในองคพระ        คริสตเจา (รม 16:25 เชิงอรรถ l) 
h "พระสิริรุงโรจน" หมายถึง การสําแดงอํานาจของพระยาหเวห (อพย 24:16 เชิงอรรถ f) เปนลักษณะเฉพาะของพระเจา พระ

นามที่วา "องคพระผูเปนเจาผูทรงพระสิริรุงโรจน" แสดงวา พระเยซูเจาทรงศักด์ิศรีเทาเทียมกับพระยาหเวหเอง 
i เปนการอางแบบสรุปรวมกันถึง อสย 64:3 และ ยรม 3:16 หรืออาจจะเปนการอางถึงขอความในหนังสือวิวรณของเอลียาหก็ได 
j เปนขอความที่แปลยากตอนหน่ึง นอกจากแปลเชนน้ีแลว ยังอาจแปลไดอีกวา "อธิบายเร่ืองฝายจิตใหแกผูดําเนินชีวิตในพระ

จิตเจา" หรือยังเขาใจไดอีกวา "ใหผูที่ดําเนินชีวิตในพระจิตเจาตัดสินเร่ืองฝายจิต" หรือ      "เปนการใหคนที่ดําเนินชีวิตฝายจิต

พิพากษาส่ิงที่เปนฝายจิต" 
k psychikos หมายถึง มนุษยที่ดําเนินชีวิตตามธรรมชาต ิ  โดยมิไดรับความชวยเหลือพิเศษจากพระจิตเจา ดูคําอธิบาย

เก่ียวกับ soma psychikon ใน 15:44 เชิงอรรถ w 
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สิ่งและไมมี34

lใครตัดสินเขาได  16ใครเลาหย่ังรู ความคิดขององคพระผูเปนเจา เพ่ือใหคําแนะนํา
แกพระองคได เรานั่นเองที่มีความคิดของพระคริสตเจา 

3 1พ่ีนองทั้งหลาย ขาพเจาไมอาจพูดกับทานเหมือนพูดกับผูที่ดําเนินชีวิตอาศัยพระจิตเจา 
แตพูดเหมือนกับคนที่ดําเนินชีวิตตามธรรมชาต3ิ5

a เหมือนพูดกับทารกในพระคริสตเจา  2ขาพเจาใช
น้ํานมเล้ียงทาน ไมใหอาหารแข็ง เพราะขณะนั้นทานยังรับไมได และแมเวลานี ้ทานก็ยังรับไมได  
3เพราะทานยังเปนผูดํารงชีวิตตามธรรมชาติ ในเมื่อทานยังอิจฉาริษยาและทะเลาะวิวาทกัน36

b ทาน
ก็ยังดํารงชีวิตตามธรรมชาต ิและดําเนินชีวิตเหมือนมนุษยทั่วไปมิใชหรือ  4เพราะเมื่อคนหนึ่งพูด
วา     "ฉันเปนพวกของเปาโล” และอีกคนหนึ่งพูดวา “ฉันเปนพวกของอปอลโล” ทานก็มิไดเปน
เพียงมนุษยทั่ว ๆ ไปเทานั้นดอกหรือ 

บทบาทของผูเทศนสอน 
5อปอลโลเปนใคร เปาโลเปนใคร ทั้งสองคนเปนผูรับใชที่นําความเช่ือมาใหทาน ตางก็ทํา

ตามที่องคพระผูเปนเจาทรงกําหนดใหทําเทานั้น  6ขาพเจาเปนผูปลูก อปอลโลเปนผูรดน้ํา แตพระ
เจาทรงเปนผูบันดาลใหเติบโตขึ้น  7เพราะฉะนั้น ทั้งผูปลูกและผูรดน้ําก็ไมสําคัญ แตผูมี
ความสําคัญแทจริงคือพระเจาผูทรงบันดาลใหเติบโตขึ้น  8ผูปลูกและผูรดน้ํามีความสําคัญเทากัน 
แตละคนจะไดรับคาจางของตนตามสวนของงานที่กระทํา  9เพราะเราเปนผูรวมงานกับพระเจา37

c 
ทานทั้งหลายเปนไรนาของพระเจา เปนอาคารของพระเจา 

10พระเจาประทานพระหรรษทานแกขาพเจา ขาพเจาจึงไดวางรากฐานไวประหนึ่งเปน
สถาปนิกผูเช่ียวชาญ และผูอ่ืนก็สรางขึ้นบนรากฐานนั้น แตละคนจะตองระมัดระวังวาเขากอสราง
อยางไร  11รากฐานที่วางไวแลวนี้คือพระเยซูคริสตเจาและไมมีใครวางรากฐานอ่ืนไดอีก  12บน

รากฐานนี้ ใครกอสรางโดยใชทองคํา เงิน เพชร    นิลจินดา ไม หญาหรือฟาง  13ผลงานของแต

ละคนก็จะปรากฏใหเห็น วันพิพากษาซึ่งจะลุกเปนไฟจะบอกใหรู เพราะไฟจะทดสอบผลงานของ
แตละคนและจะเปดเผยใหเห็นวาผลงานนั้นเปนอยางไร  14ผลงานที่ผูใดสรางไวผานการทดสอบนี้ 

                                                   
l อาจเปนขอสังเกตที่เปาโลใชเพื่อปองกันตัว เปาโลดําเนินชีวิต " ในพระจิตเจา" ชาวโครินธ ซ่ึงดําเนินชีวิต      "ตามธรรมชาต"ิ 

(3:1-3) จึงไมควรตัดสินเขา เปาโลไดวางกฎเกณฑซ่ึง "ผูดําเนินชีวิตในพระจิตเจา" จะตองปฏิบัติไวในบทที ่14 (ดู 1 ธส 5:19-

22) 

3 a แปลตามตัวอักษรวา "ในเน้ือหนัง"  "จิต" และ "เน้ือหนัง" แตกตางกันอยางไรใหดู รม 1:9 เชิงอรรถ f 
b บางฉบับเสริมวา "และแตกแยกกัน" 
c หรือ "เราเปนคนงานของพระเจา" 
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เขาก็จะไดรับเงินคาจาง  15แตถาผลงานของ ผูใดถูกไฟผลาญ เขาก็ไมมีผลงานใดเหลือ เขา
รอดพนไดก็จริง แตก็เหมือนกับคนที่หนีไฟรอดมาไดเทานั้น38

d 
16ทานทั้งหลายไมรูหรือวาทานเปนพระวิหาร39

eของพระเจา และพระจิตของพระเจาทรง
พํานักอยูในทาน  17ถาใครทําลายพระวิหารของพระเจา พระเจาจะทรงทําลายเขา40

f เพราะพระ
วิหารของพระเจานั้นศักด์ิสิทธิ4์1

g และทานก็คือพระวิหารนั้น 
สรุปเรื่องแรก 
18จงอยาหลอกลวงตนเอง ถาทานใดคิดวาตนเองเปนคนฉลาดในโลกนี้ ก็จงยอมเปนคนโง 

จึงจะเปนคนฉลาดอยางแทจริง  19เพราะความเฉลียวฉลาดของมนุษยในโลกนี้เปนความโงเขลา

เฉพาะพระพักตรของพระเจา ดังที่มีเขียนไวในพระคัมภีรวา “พระองคทรงจับคนฉลาดดวยอุบาย
ของเขาเอง”  20และยังมีเขียนไวอีกวา “พระเจาทรงทราบวาความคิดของคนฉลาดเปนสิ่งไร
ประโยชน”  21ฉะนั้น อยาใหใครยกเอามนุษยมาอวด เพราะทุกสิ่งเปนของพวกทาน  22เปาโลก็ดี 
อปอลโล  เคฟาส โลก ชีวิต ความตาย สิ่งปจจุบัน หรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ดี ทุกสิ่งลวนเปน
ของพวกทาน  23แตพวกทานเปนของพระคริสตและพระคริสตเปนของพระเจา42

h 
 
4  1คนทั้งหลายจงยึดถือวาเราเปนผูรับใชของพระคริสตเจา เปนผูจัดการดูแลธรรมลํ้าลึก

ของพระเจา  2คุณสมบัติที่เขาแสวงหาในผูจัดการก็คือ ตองเปนผูที่วางใจได  3สวนขาพเจาการที่
ทานหรือมนุษยคนใด43

aจะตัดสินขาพเจานั้น เปนเรื่องไมสําคัญ แมขาพเจาก็ยังไมตัดสินตนเอง  4

                                                   
d น่ันคือ เขารอดมาได "อยางเสนยาแดงผาแปด" เหมือนกับคนที่รอดจากไฟไหมบาน ในที่น้ีไมไดหมายถึง ไฟชําระ แต

ขอความตอนน้ีก็เปนขอความหน่ึงที่พระศาสนจักรใชอธิบายคําสอนเร่ืองการชําระวิญญาณหลังจากความตาย 
e กลุมคริสตชน ซ่ึงเปนพระกายของพระคริสเจา (12:12 เชิงอรรถ i) เปนพระวิหารในพันธสัญญาใหม และพระจิตเจาผูประทับ

อยูในพระวิหารน้ีทําใหความหมายของพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มสําเร็จบริบูรณไป คือเปนสถานที่ซ่ึง "พระสิริรุงโรจน " ของพระ

เจาประทับอยู (1 พกษ 8:10-13; ดู ยน 2:21 เชิงอรรถ i; วว 21:22; และ 1 คร 6:19; 2 คร 6:16) 
f เปาโลแยกแยะผูเทศนสอนออกเปนสามประเภท คือพวกที่สรางอยางมั่นคงผานการทดสอบดวยไฟ (ขอ 14) พวกที่สรางดวย

วัสดุที่ไมคงทนถูกไฟผลาญ (ขอ 15) และผูที่ทําลายพระวิหารแทนที่จะสราง (ขอ 17) พวกสุดทายน้ีเปนผูลวงเกินพระเจา จึง

ควรจะไดรับโทษตามความผิด 
g น่ันคือไดรับอภิเษก และสงวนไวสําหรับพระเจาเทาน้ัน การทําลายพระวิหารน้ีจึงเปนการลวงเกินพระเจาดวย 
h ขอ 21-23 จงใจสะทอนความคิดในขอ 1:12 ทานแตละคนประกาศวา "ฉันเปนพวกของเปาโล" หรือ "ฉันเปนพวกของอปอล

โล" หรือ "ฉันเปนพวกของเคฟาส" แตเปาโลตอบโตวา ความจริงน้ันตรงกันขาม ทานไมเปนพวกของคนเหลาน้ัน แตคน

เหลาน้ันตางหากเปนผูรับใชทานเหมือนกับสรรพส่ิงทั้งหลาย เพื่อทานจะไดเปนของพระคริสตเจา ซ่ึงเปนของพระบิดาเชนกัน 

 

4 a แปลตามตัวอักษรไดวา "วันของมนุษย" เปาโลกําลังพูดประชดในความหมายที่วา มนุษยกลาตัดสินคนอ่ืน เหมือนกับที่พระ

เจาทรงกระทําในวันพิพากษาซ่ึงเปน "วันของพระเจา" (ดู 1:8 เชิงอรรถ e) 
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จริงอยู มโนธรรม44

bไมไดตําหนิอะไรขาพเจาเลย แตนี่ไมหมายความวาขาพเจาเปนผูชอบธรรม ผู
ตัดสินขาพเจาคือองคพระผูเปนเจา     5ดังนั้น จงอยาตัดสินเรื่องใด ๆ กอนจะถึงเวลา จงคอย
จนกวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จมา พระองคจะทรงฉายแสงใหความลับที่ซอนอยูในความมืดแจม
แจง และจะทรงเปดเผยความในใจของทุกคนใหปรากฏ เมื่อนั้น ทุกคนจะไดรับคําชมเชยจากพระ
เจาตามสมควร 

6พ่ีนองทั้งหลาย ขาพเจายกเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับตนเองและอปอลโลเปนตัวอยางเพ่ือเปน
ประโยชนแกทานทั้งหลาย ใหทานเรียนรูจากเราถึงความหมายของคําพูดที่วา “อยากาวเกิน
ขอบเขตที่เขียนไว”c เพ่ือมิใหใครหย่ิงผยอง เขาขางคนหนึ่งและตอตานอีกคนหนึ่ง  7ใครเลาตัดสิน
วาทานดีกวาผูอ่ืน ทานมีอะไรบางที่ไมไดรับ ถาทานไดรับแลว ทานจะโออวดประหนึ่งวาไมไดรับ
ทําไม  8ทานมีทุกสิ่งที่ตองการแลวหรือ ทานร่ํารวยแลวใชไหม ทานครองราชย46

dเปนกษัตริยโดยไม

ตองมีเราแลวก็ได เราอยากใหทานครองราชยเปนกษัตริยจริง ๆ เพราะเราจะไดเปนกษัตริย
ครองราชยพรอมกับทานดวย  9ขาพเจาคิดวาพระเจาทรงจัดตั้งเราซึ่งเปนอัครสาวกไวตรงที่สุดทาย 
เหมือนกับผูที่ถูกตัดสินปรับโทษถึงตาย เรากลายเปนเปาสายตา47

eของโลก ทั้งของทูตสวรรคและ
ของมนุษย  10เราเปนคนโงเขลาเพราะเห็นแกพระคริสตเจา สวนทานเปนคนเฉลียวฉลาดในพระ
คริสตเจาใชไหม เราออนแอ สวนทานเขมแข็งใชหรือไม ทานมีเกียรต ิสวนเราไรเกียรต ิf ใชไหม  
11จนกระทั่งบัดนี้เราก็ยังหิวและกระหาย ไมมีเสื้อผานุงหม ถูกตบต ีและไรที่อยูอาศัย  12เราเหน็ด

เหนื่อยทํางานหนักดวยน้ําพักน้ําแรงของเราเอง เมื่อถูกดาวา เราใหพร เมื่อถูกเบียดเบียน เราก็
อดทน  13เมื่อถูกใสราย เราก็พูดดีดวย เราเปนเสมือนขยะมูลฝอยของโลก เปนสิ่งปฏิกูล49

gของทุก

คนจนกระทั่งบัดนี ้
                                                   
b คําวา syneidesis ดู 1 ซมอ 25:31; ปชญ 17:11 เชิงอรรถ c ไดกลายเปนคําที่เปาโลใชอธิบายความประพฤติของคริสตชน 

กฏเกณฑภายนอกจะเปนอยางไรไมสําคัญ พฤติกรรมของมนุษยขึ้นกับการตัดสินสวนตัวเทาน้ัน (กจ 23:1; 24:16; รม 2:14-15; 

9:1; 13:5; 2 คร 1:12) แตการตัดสินน้ีจะขึ้นกับการตัดสินของพระเจาอีกตอหน่ึง (1 คร 8:7-12; 10:25-29; 2 คร 4:2; เทียบ 1 

ปต 2:19) มโนธรรมเปนส่ิงที่ดีและบริสุทธิ ์ถามีความเชื่อและความรักเปนพลังบันดาลใจ (1 ทธ 1:5,19 ฯลฯ; 1 ปต 3:16,21) 

และไดรับการชําระใหบริสุทธิ์ดวยพระโลหิตของพระคริสตเจา (ฮบ 9:14; 10:22) 
c ขอความน้ีมีความหมายคลุมเครือ อาจเปนการอางคําพังเพยที่ชาวยิวที่เมืองโครินธคุนเคย หรืออาจเปนคําเตือนที่ผูคัดลอกได

เติมเขามา ตําหนิผูที่ชอบเพิ่มคําแทรกเขามาในพระคัมภีร 
d หมายความวา ทานไดบรรลุถึงอาณาจักรสวรรค โดยไมตองรับความชวยเหลือจากเรา ทานจึงเสวยสุขเต็มเปยมอยาง

พระราชาทีเดียว 
e เหมือนกับคนที่ถูกตัดสินปรับโทษใหสัตวรายกัดตายในสนามกีฬา และมีผูคนมากมายเฝาดูอยูรอบ ๆ 
f ตอนสุดทายของขอความในขอ 6-10 เปาโลนําความคิดในบทที ่1-2 กลับมาพูดอีกในเชิงประชดประชัน ทานคิดวาตนเปนคน

ฉลาด เขมแข็งและมีเกียรต ิแตเปนดังน้ีเพียงในสายตาของโลกเทาน้ัน ไมใชในสายพระเนตรของพระเจา โลกถือวาอัครสาวกโง

เขลา  ออนแอ และไรเกียรต ิจึงไดเบียดเบียน (ขอ 11-13) แตในความเปนจริง พระเจาทรงเห็นตรงกันขามอยางส้ินเชิง 
g คํากรีกที่เราแปลวา "ขยะมูลฝอย" และ "ส่ิงปฏิกูล" ยังหมายถึงคนเคราะหรายที่ตองรับโทษแทนทุกคนในกรณีเกิดภัยพิบัติ

ของบานเมือง เปาโลพูดหลายคร้ังถึงความทุกขทรมาน การเบียดเบียนที่ไดรับในการทํางานธรรมทูต และยังพูดถึงวิธีที่พระเจา
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คําขอรอง 
14ขาพเจาเขียนเรื่องเหลานี้มิใชเพ่ือทําใหทานอับอาย แตเขียนเพ่ือตักเตือนในฐานะที่ทาน

เปนลูกรักของขาพเจา  15แมวาทานจะมีครูพ่ีเล้ียงนับหมื่นคน50

h ในพระ  คริสตเจา แตก็มีบิดาเพียง
คนเดียว เพราะขาพเจาใหกําเนิดทานในพระคริสตเยซ ูi โดยการประกาศขาวดี  16ดังนั้น จึง
ขอรองทานใหยึดถือขาพเจาเปนแบบอยาง 17ขาพเจาขอสงทิโมธีมาพบทาน เขาเปนบุตรที่รักและ
ซื่อสัตยของขาพเจาในองคพระผูเปนเจา เขาจะเตือนทานใหคํานึงถึงวิถีชีวิต52

j ในพระคริสตเจา ดังที่
ขาพเจาเจริญชีวิตและสั่งสอนในพระศาสนจักรทั่วทุกแหงหน 

18บางทานหย่ิงผยองเพราะคิดวาขาพเจาจะไมกลับมาพบทานอีก  19แตถาเปนพระประสงค

ขององคพระผูเปนเจา ขาพเจาจะมาพบทานในเร็ววันนี ้เมื่อนั้นขาพเจาจะรูวาคนที่หย่ิงผยองซึ่งพูด
มากนั้นทําอะไรไดบาง53

k  20พระอาณาจักรของพระเจาไมอยูในคําพูด แตอยูในการกระทําซึ่งแสดง
พระอานุภาพของพระจิตเจา  21ทานตองการอะไร ใหขาพเจามาพบโดยถือไมเรียว หรือมาพบดวย
ความรักใครและมีจิตใจที่ออนโยน 

ข: เพศสัมพันธระหวางญาติใกลชิด 
5  1ขาวร่ําลือกันมากวา มีการผิดประเวณีเกิดขึ้นในหมูทาน เปนการผิดประเวณีชนิดที่ไม

เคยพบเห็นแมในหมูคนตางศาสนา กลาวคือมีคนหนึ่งไดแมเล้ียงของตน54

a มาเปนภรรยา  2และ
ทานยังภูมิใจแทนที่จะเปนทุกขเศราโศก จงขับไลคนที่ทําผิดเชนนี้ไปเสีย  3สวนขาพเจานั้น แมวา
กายจะอยูหาง แตใจนั้นอยูกับทาน ขาพเจาก็ตัดสินลงโทษผูที่กระทําผิดนั้นแลวประหนึ่งวาขาพเจา

                                                                                                                                                                         

ทรงชวยใหพนจากเหตุการณเหลาน้ีดวย (2 คร 4:7-12; 6:4-10; 11:23-33; 1 ธส 3:4; 2 ทธ 3:10-11) ในทรรศนะของเปาโล

ความออนแอของบรรดาอัครสาวกเปนการแสดงอํานาจของพระเจาผูทรงสงพวกเขาไป (2 คร 12:9-10; ฟป 4:13) เพราะความ

ยิ่งใหญของการงานที่ทําไปน้ัน ไมมาจากความสามารถของผูถูกสงไปทํางานเทาน้ัน (2 คร 4:7 เชิงอรรถ c) 
h "ครูพี่เล้ียง" หมายถึง ทาส ซ่ึงมีหนาที่พาเด็กไปโรงเรียน และคอยดูแลความประพฤติของเด็กจนกระทั่งโตเปนหนุม 
i การทําใหกําเนิดฝายจิตน้ีสอดคลองกับส่ิงที่เปาโลไดกลาวใน 3:6 "ขาพเจาเปนผูปลูก" ขาพเจาไดหวานชีวิตใหมของพระจิต

เจาลงในตัวทาน ชีวิตใหมน้ีทําใหทานละมายคลายกับพระคริสตเจา (ดู ขอ 17; กท 4:19;   ฟม 10) ในจดหมายฉบับอ่ืน เปาโล

ใชภาพพจนการเปนบิดาหรือมารดาเพื่อแสดงความรักใครออนโยนตอ   คริสตชนของทาน (1 ธส 2:7,11 ดู 2 คร 12:15 

เชิงอรรถ e) 
j เทียบ สดด 119:1; ยน 14:6 เชิงอรรถ d; กจ 9:2 เชิงอรรถ b) 
k เปาโล หมายถึง ผลจากพลังของพระจิตเจา (ดู 2:4; 1 ธส 1:5) โดยเฉพาะอยางยิ่งการกลับใจ และการดําเนินชีวิตตาม

คําแนะนําของพระจิตเจา 

5 a แปลตามตัวอักษร "ภรรยาของบิดา" พันธสัญญาเดิมหามไมใหสมรสกับแมเล้ียง (ลนต 18:8) และกฎหมายโรมันก็หาม

เชนกัน แตพวกธรรมาจารยชาวยิวมักจะผอนผันการสมรสเชนน้ีแกคนตางศาสนาที่กลับใจ คริสชนที่เมืองโครินธซ่ึงไมอยูใต

กฎหมายโรมันคงไมหามการสมรสเชนน้ีดวย แตการประชุมอัครสาวกที่กรุงเยรูซาเล็มไดหามการสมรสดังกลาว (กจ 15:20 

เชิงอรรถ u) 
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อยูดวย  4เมื่อทานทั้งหลายรวมชุมนุมกันในพระ นามของพระเยซูองคพระผูเปนเจา55

b จิตใจของ
ขาพเจาก็อยูรวมดวย56

c พรอมกับพระอานุภาพของพระเยซูองคพระผูเปนเจาของเรา  5จงมอบคน
ประเภทนี้ใหกับซาตาน ใหเขามีชีวิตที่ตองทนทุกขทรมานเพ่ือจิตของเขาจะรอดพนในวันขององค
พระผูเปนเจา57

d 
6การโออวดนั้นไมดีเลย ทานไมรูหรือวา เช้ือแปงเพียงเล็กนอย58

e ก็ทําใหแปงดิบทั้งกอนฟู
ขึ้นได  7จงชําระเช้ือแปงเกาเสียเพ่ือทานจะเปนแปงดิบกอนใหม ดังที่ทานก็เปนแปงไรเช้ืออยูแลว 
เพราะพระคริสตเจาองคปสกาของเราถูกฆาบูชาแลว     8เราจงฉลองกันเถิด มิใชดวยเช้ือแปงเกา
คือความช่ัวรายเลวทราม แตดวยแปงไรเช้ือคือความจริงใจและสัจจะ59

f 
9ขาพเจาเขียนจดหมายฉบับกอน60

gถึงทานแลววา อยาสมาคมกับคนผิดประเวณ ี 10

ขาพเจามิไดหมายถึงทุกคนในโลกนี้ที่ผิดประเวณ ีมีความโลภเอาแตได ชอบลักขโมย หรือกราบ
ไหวรูปเคารพ มิฉะนั้นทานจะตองออกจากโลกนี ้ 11แตสิ่งที่ขาพเจาเขียนถึงทานนี้หมายความวา 
อยาสมาคมกับผูที่ไดช่ือวาเปนพ่ีนอง61

h แตผิดประเวณ ีโลภเอาแตได กราบไหวรูปเคารพ นินทาวา
                                                   
b บางฉบับวา "ของพระเยซูคริสต องคพระผูเปนเจาของเรา" 
c เปาโลขอรองใหพระศาสนจักรที่เมืองโครินธรับรองคําตัดสินซ่ึงทานไดตัดสินแลวทําใหเปนคําตัดสินของ   คริสตชนทุกคนใน

กลุมในพระนามของพระเยซูเจา เทียบ มธ 18:18 
d การปฏิบัติเชนน้ีไมใช "บัพพาชนียกรรม" คําน้ีไมมีปรากฏในพระคัมภีรและไมตรงกับคําวา "anathema" ซ่ึงเปนการสาปแชง

ใหถูกทําลาย (16:22 เชิงอรรถ h; ยชว 6:17 เชิงอรรถ b) การลงโทษโดยการหามรวมชุมนุมเปนประเพณีปฏิบัติในสมัยพันธ

สัญญาเดิม ในศาสนายูดาย และในชุมชนที่คุมราน พันธสัญญาใหมพูดถึงกรณีตาง ๆ ของการลงโทษเชนน้ี ซ่ึงมีเหตุจูงใจและ

วิธีการแตกตางกัน บางคร้ัง ผูผิดถูกขับไลจากหมูคณะ หามคบคาดวยชั่วระยะหน่ึง (5:2,9-13; 2 ธส 3:6-14; ทต 3:10; เทียบ 1 

ยน 5:16-17; 2 ยน 10) บางคร้ัง เขาก็ "ถูกมอบแกซาตาน" เชนที่น่ี และ 1 ทธ 1:20 ซ่ึงหมายความวา เขาจะไมไดรับความ

ชวยเหลือจากประชากรของพระเจา คือพระศาสนจักรและดังน้ันถูกปลอยใหตองผจญกับอํานาจซ่ึงพระเจาทรงอนุญาตใหแก

ปฏิปกษ (หรือซาตาน) (2 ธส 2:4 ดู โยบ 1:6 เชิงอรรถ g) ถึงกระน้ัน แมแตในกรณีดังกลาวน้ี ยังมีความหวังวาเขาจะเปนทุกข

กลับใจ และไดรับความรอดพนในที่สุด เชนกรณีที่พูดถึงในที่น้ี 2 ธส 3:15; หลักการลงโทษดังกลาวแสดงใหเห็นวา พระศาสน

จักรมีอํานาจปกครองอยูบางตอสมาชิก (ดู มธ 18:15-18, 18 เชิงอรรถ j) 
e เชื้อแปงในที่น้ี เปนสัญลักษณของความเส่ือมทางศีลธรรม เชนเดียวกับใน มธ 16:6 //; กท 5:9; (ตรงขามกับใน มธ 13:33 //; 

ซ่ึงเชื้อแปงหมายถึงอิทธิพลความดี) ขนมปงไรเชื้อเปนสัญลักษณของความบริสุทธิ ์(ขอ 8) ขอความน้ีเปนตัวอยางของคําสอน

ทางศีลธรรมของเปาโล คือจงกลายเปนส่ิงที่ทานเปนอยูแลว  "ทานบริสุทธิ์อยูแลว จงทําตนใหบริสุทธิ"์   เมื่อทานกลับใจมา

เปนคริสตชน พระคริสตเจาไดทรงกระทําอะไรในตัวทาน ก็จงเจริญชีวิตเชนน้ันเถิด (เทียบ รม 6:11-12; คส 3:3-5) 
f ในเทศกาลปสกา ตามพิธีจารีตชาวยิวจะตองเอาขนมปงมีเชื้อทั้งหมดออกไปจากบาน (อพย 12:15) ถวายลูกแกะเปนบูชา 

(อพย 12:6) และกินขนมปงไรเชื้อ (อพย 12:18-20) การทําเชนน้ีเปนสัญลักษณเตรียมรับธรรมลํ้าลึกของพระคริสตเจา พระ

คริสตเจาทรงถวายองคเปนบูชา ดังลูกแกะปสกาแทจริง ทรงทําลายเชื้อแปงเกาคือบาป และทําใหเราดําเนินชีวิตศักด์ิสิทธิ์และ

บริสุทธิ์ได ขนมปงไรเชื้อเปนสัญลักษณของชีวิตศักด์ิสิทธิ์และบริสุทธิ์น้ี เปาโลใชเปนภาพเปรียบเทียบ บางทีเพราะไดเขียน

จดหมายถึงชาวโครินธในเทศกาลปสกา 
g คือ จดหมายที่เปาโลเขียนกอน 1 โครินธ แตไดสูญหายไป (ดู ความรูทั่วไปเก่ียวกับจดหมายของเปาโล NT เลม 6 หนา 29-

30) 
h "พี่นอง" หมายถึง สมาชิกของกลุมคริสตชน (กจ 1:15 เชิงอรรถ s) 
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กินอาหารรวมโตะกับคนประเภทนี ้ 12ไมใชธุระรายผูอ่ืน ด่ืมสุราเมามายหรือชอบลักขโมย อยา
อันใดของขาพเจาที่จะตัดสินผูที่อยูภายนอก 62

i แตเปนหนาที่ของทานที่จะตองตัดสินพ่ีนองดวยกัน
ไมใชหรือ  13พระเจาจะทรงตัดสินผูที่อยูภายนอก ดังที่มีเขียนไวในพระคัมภีรวา 

“จงขจัดคนช่ัวรายออกไปจากหมูคณะของทาน” 
 
 
 
 

ค: การชําระขอพิพาทในศาลของคนตางศาสนา63

a 
6  1คนใดบางเมื่อมีขอพิพาทกับอีกคนหนึ่ง นําคดีไปวาความกันตอหนาคนตางศาสนา 

แทนที่จะใหผูศักด์ิสิทธิ์เปนผูตัดสิน64

b  2ทานไมรูหรือวา บรรดาผูศักด์ิสิทธิ์จะตัดสินโลก65

c ถาทานจะ
เปนผูตัดสินโลกแลว ทานไมตัดสินเรื่องเล็กนอยไมไดหรือ    3ทานไมรูหรือวา พวกเราจะตัดสิน
แมกระทั่งทูตสวรรค แลวเราจะตัดสินกันเองเรื่องของชีวิตนี้ไมไดหรือ  4เมื่อทานเปนความกันเรื่อง
ของชีวิตนี้ ทานยอมใหผูไมมีอํานาจในพระศาสนจักรเปนผูตัดสินหรือ66

d 
5ขาพเจากลาวเชนนี้เพ่ือใหทานละอายใจ ในหมูทานไมมีใครสักคนที่ฉลาดพอจะตัดสิน

ความระหวางพ่ีนองกันเองไดหรือ  6แลวทําไมพ่ีนองตองเปนความกัน ย่ิงกวานั้นยังเปนความกัน
ตอหนาผูไมมีความเช่ือดวย  7อันที่จริง เมื่อทานมีคดีพิพาทกัน ก็นับวาเปนการพายแพอยูแลว 
ทานยอมถูกรังแกมิดีกวาหรือ ทานยอมถูกโกงมิดีกวาหรือ  8แตทานกลับไปรังแกและฉอโกงกัน
ระหวางพ่ีนองดวย 

9ทานไมรูหรือวา คนอธรรมจะไมไดรับพระอาณาจักรของพระเจาเปนมรดก จงอยาหลอก
ตนเอง คนผิดประเวณ ีคนกราบไหวรูปเคารพ คนเปนชู คนลักเพศ คนรักรวมเพศ  10คนขโมย 
คนโลภ คนขี้เมา คนปากราย คนฉอโกง คนเหลานี้จะไมไดรับพระอาณาจักรของพระเจาเปนมรดก

                                                   
i "ผูที่อยูภายนอก" หมายถึง ผูที่ไมเปนสมาชิกของกลุมคริสตชน เทียบ มก 4:11; คส 4:5; 1 ธส 4:12;  

1 ทธ 3:7) 

6 a ใน 8 ขอตอไปน้ี เปาโลไมเห็นดวยที่คริสตชนไปขึ้นศาลคนตางศาสนาเมื่อเกิดกรณีพิพาทกัน ณ ที่น้ีเปาโลใชสํานวนประชด

ประชัน ผิดกับคําแนะนําที่นุมนวลกวา ใน รม 13:1-7 
b หมายถึง ผูพิพากษาตางศาสนา ผูพิพากษาตางศาสนายังไมได "รับความชอบธรรม" จากพระเจาดวยความเชื่อ จะมาใหความ

ยุติธรรมแกคริสตชน ซ่ึงเปนผูศักด์ิสิทธิ์ไดอยางไร  "ผูศักด์ิสิทธิ"์ คือผูที่ไดรับความชอบธรรมและเปนคนของพระเจาดวยความ

เชื่อ 
c บรรดาผูศักด์ิสิทธิ์จะพิพากษาตัดสินโลกเคียงขางพระคริสตเจา ผูทรงเปนผูพิพากษาสูงสุด 
d ผูที่กลุมคริสตชนเห็นวา มีความสําคัญนอยที่สุดอาจหมายถึงผูพิพากษาตางศาสนา เทียบ มธ 5:25; 18:17; หรืออาจหมายถึง 

คริสตชนสามัญคนหน่ึง 
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67

e  11บางทานเคยเปนเชนนี้มากอน แตทาน ไดรับการชําระลางแลว ทานไดรับความ
ศักด์ิสิทธิ์แลว ทานไดรับความชอบธรรมแลวเดชะพระนามของพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจา 
และเดชะพระจิตของพระเจาของเรา68

f 
 
 
 

ง: การลวงประเวณี 

12ทานมักพูดวา ‘ขาพเจาทําอะไรก็ไดทุกสิ่ง’g แตขาพเจาขอบอกวา “ทุกสิ่งมิใชเปน
ประโยชนเสมอไป” ขาพเจาทําอะไรไดทุกสิ่งก็จริง แตไมยอมใหสิ่งใดมาครอบงําขาพเจา  13ทาน

พูดอีกวา “อาหารมีไวสําหรับทอง ทองมีไวสําหรับอาหาร” แตขาพเจาขอบอกวา “พระเจาจะทรง
ทําลายทั้งสองอยาง” รางกายมิไดมีไวสําหรับการลวงประเวณี70

h แตมีไวสําหรับองคพระผูเปนเจา 
และองคพระผูเปนเจามีไวสําหรับรางกาย  14พระเจาผูทรงปลุกองคพระผูเปนเจาใหทรงกลับคืน

พระชนมชีพจะทรงปลุกเราใหกลับคืนชีพ71

i ดวยพระอานุภาพของพระองคเชนเดียวกัน  15ทานไมรู

หรือวา รางกายของทานเปนสวนประกอบของพระวรกายของพระคริสตเจา แลวขาพเจาจะเอา
สวนประกอบพระวรกายของพระคริสตเจานี้ไปรวมกับรางกายของหญิงโสเภณีหรือ เปนไปไมได  
16ทานไมรูหรือวา ผูที่รวมเพศกับหญิงโสเภณีก็เปนกายเดียวกับนาง เพราะมีกลาวไววา ทั้งสองจะ
กลายเปนเนื้อเดียวกัน 17แตผูที่สนิทสัมพันธกับองคพระผูเปนเจา ก็เปนจิตใจเดียวกันกับ
พระองค j 

                                                   
e เทียบ 15:50 กท 5:21; อฟ 5:5; วว 21:8; 22:15 
f พึงสังเกตสูตรที่กลาวถึงพระตรีเอกภาพ (ดู 2 คร 13:13 เชิงอรรถ  e) 
g หรืออาจเปนคําพูดของเปาโลเอง ซ่ึงชาวโครินธยกมาอางเพื่อกลาวโจมตีเปาโล 
h เปนคําตอบของเปาโลตอพวกที่ถือวาไมตองมีกฎศีลธรรม พวกน้ีเห็นวาการรวมเพศเปนส่ิงจําเปนสําหรับรางกายเชนเดียวกับ

อาหารและเคร่ืองด่ืม เปาโลตอบวาอาหารและเคร่ืองด่ืมจําเปนสําหรับโลกน้ี และจะตองสูญสลายไปพรอมกับโลก (ขอ 13) แต 

(เทียบ 10:31) พฤติกรรมทางเพศเก่ียวของกับการที่เรามีความสัมพันธเปนกรรมสิทธิ์ของพระคริสตเจา และเพราะเหตุน้ีคริสต

ชนตองประพฤติตนใหเหมาะสมกับฐานะน้ี (ขอ 15-17 ดู อฟ 5:21-33,23 เชิงอรรถ f) 
i บางฉบับวา "ไดทรงปลุกใหกลับคืนชีพ" ซ่ึงสอดคลองกับเทววิทยาของเปาโลใน คส 2:12 มากกวาใน       รม 6:4-8 แตดู

เหมือนวา เปาโลยังไมไดคิดเชนน้ีเมื่อเขียน 1 คร 
j ผูอานคงคาดวา เปาโลนาจะเขียนวา "เปนรางกายเดียวกับพระองค" แตเปาโลระมัดระวังไมใหเขาใจความสัมพันธกับพระ

คริสตเจาในความหมายทางวัตถ ุในทํานองวาจะกลายเปนรางเดียวกับพระองค (ขอ 15) 
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18จงหลีกหนีการลวงประเวณ ีบาป ทั้งหลายนั้นมนุษยทํานอกรางกาย73

k แตผูที่ลวง
ประเวณีทําบาปตอรางกายของตนเอง  19ทานไมรูหรือวา รางกายของทานเปนพระวิหาร 74

l ของ
พระจิตเจาผูสถิตอยูในทาน ทานไดรับพระจิตนี้จากพระเจา  20ทานจึงไมเปนเจาของของตนเอง 
พระเจาทรงซื้อทานไวดวยราคาแพง75

m ดังนั้นจงใชรางกายของทานถวายพระเกียรติแดพระเจาเถิด 
 

II. คําตอบปญหาตาง ๆ 
ก: การสมรสและการถือพรหมจรรย76

a 
 7  1ขาพเจาขอตอบปญหาตาง ๆ ที่ทานเขียนมาดังนี้ การที่คนหนึ่งคนใดไมแตงงานนั้น

เปนการดี77

b  2ถึงกระนั้นเพ่ือปองกันมิใหผิดประเวณี ชายแตละคนจงมีภรรยาของตน หญิงแตละคน
จงมีสามีของตน78

c  3สามีตองเต็มใจมอบตนเองใหภรรยา เชนเดียวกับภรรยาตองเต็มใจมอบตนเอง
ใหสาม ี 4ภรรยาไมเปนเจาของรางกายของตนเองเพียงผูเดียว แตสามีเปนเจาของดวย 
เชนเดียวกัน สามีไมเปนเจาของรางกายของตนเองเพียงผูเดียว แตภรรยาก็เปนเจาของดวย79

d  5

ทานอยาปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธตอกัน เวนแตจะไดตกลงกันงดมีเพศสัมพันธระยะหนึ่งเพ่ืออุทิศ
ตนอธิษฐานภาวนา แลวจึงกลับมาอยูรวมกันอีก มิฉะนั้น ซาตานอาจมาประจญทานในขณะที่

                                                   
k วรรณกรรมชาวเซมิติกชอบเปรียบเทียบส่ิงที่อยูตรงกันขาม (เทียบ มธ 12:31; ลก 14:26; รม 9:13) คนผิดประเวณีทําบาปผิด

ตอรางกายของตนเองมากกวาคนที่ทําบาปอ่ืนที่ใชรางกายนอยกวา คนผิดประเวณีทําใหรางกายของตนไมบรรลุถึงจุดมุงหมาย

แทจริงของรางกาย รางกายมีไวเพื่อเขาสัมพันธกับชีวิตของผูอ่ืน 
l ดู 3:16 เชิงอรรถ e; ยน 2:21 เชิงอรรถ i 
m ดู รม 3:24 เชิงอรรถ j 

7 a เปาโลไมไดคํานึงถึงการสมรสและการถือพรหมจรรยโดยทั่วไป แตตอบปญหาทีละขอตามลําดับตอไปน้ี เร่ืองคูสมรส (คู

สมรสคริสตชน ขอ 1-11 การสมรสของคริสตชนกับคนตางศาสนา ขอ 12-16) และเร่ืองคนที่ไมแตงงาน (หญิงพรหมจารี ขอ 

23-35 คูหมั้น ขอ 36-38 หญิงมาย ขอ 39-40)  หลักเกณฑทั่วไปสําหรับการแกปญหาอยูในขอ 17,20,24 คือ ทุกคนควรคงอยู

ในสภาพที่เขาเปนเมื่อไดรับเรียกใหมาเปนคริสตชน แตหลักการขอน้ียืดหยุนได เปาโลกลาวถึงการถือพรหมจรรยเมื่อกลาวถึง

การสมรส และกลาวถึงการสมรสเมื่อกลาวถึงการถือพรมจรรย ดวยวิธีน้ีเปาโลจึงสอนวาวิธีดําเนินชีวิตทั้งสองแบบน้ีเปนการ

เสริมกันและกัน และจะเขาใจไมไดถาไมพิจารณาพรอมกัน 
b หรืออาจเปนคําถามของชาวโครินธก็ไดวา "เปนการดีไหม ที่คนหน่ึงจะไมแตงงาน” ขอความน้ีแปลตามตัวอักษรไดวา "เปน

การดีหรือไมที่ชายคนหน่ึงจะไมแตะตองหญิง " เปาโลยอมรับวาการไมมีเพศสัมพันธเปน  การดีสําหรับคนที่ยังไมแตงงาน (เปน

การดีกวาที่เขาควรจะคงอยูแบบน้ัน ขอ 8) แตเปาโลไมไดใชหลักกาณน้ีเพื่อแนะใหคูสมรสแลวงดเพศสัมพันธโดยส้ินเชิง (ขอ 2-

5) 
c ขอความน้ีเปนการเชิญคูสมรสใหใชสิทธิมีเพศสัมพันธตอกัน มากกวาจะเปนการแนะนําใหคนโสดแตงงาน 
d เพศสัมพันธที่เห็นแกตัวทุกรูปแบบเปนส่ิงที่ไมถูกตอง เพศสัมพันธตองเปนเคร่ืองหมายแสดงการมอบตนใหแกกัน การที่พระ

คริสตเจาทรงมอบพระองคบนไมกางเขนเปนแบบฉบับการมอบตนใหแกกันของคูสมรส     อฟ 5:25 
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ควบคุมตนเองไมได  6ขาพเจากลาวเชนนี้เปน การอนุโลมให80

e ไมใชเปนคําสั่ง  7ขาพเจา
ตองการใหทุกคนถือโสดเหมือนขาพเจา แตพระเจาประทานพระพรพิเศษใหแตละคน คนหนึ่งไดรับ
พระพรนี ้และอีกคนหนึ่งไดรับพระพรนั้น f 

8ขาพเจาขอบอกกับผูที่ไมแตงงาน82

gและหญิงมายวา การเปนโสดตอไปเหมือนกับขาพเจา83

h 
นั้นเปนการดี  9แตถาเขาบังคับตนเองไมได ก็จงแตงงาน เพราะการ  แตงงานดีกวาการถูกไฟ
ราคะเผาผลาญ 

10ขาพเจาขอสั่งคนที่แตงงานแลว คําสั่งนี้มิใชเปนคําสั่งของขาพเจา แตเปนพระบัญชาของ
องคพระผูเปนเจา ภรรยาอยาแยกจากสามี  11แตถาแยกกันแลว ก็อยาแตงงานอีก หรือมิฉะนั้นก็
จงคืนดีกับสาม ีสวนสามีก็อยาขับไลภรรยาของตน 

12สวนคนอ่ืน ๆ ขาพเจาขอแนะนํา นี่ไมใชพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา ถาพ่ีนองคน
หนึ่งมีภรรยาที่ไมมีความเช่ือ และนางเต็มใจอยูกินกับเขา เขาไมตองหยาขาดจากนาง  13ถาหญิง

มีสามีที่ไมมีความเช่ือและเขาเต็มใจอยูกับนาง นางก็ไมตองหยาขาดจากเขาเชนกัน  14เพราะสามี

ที่ไมมีความเช่ือไดรับความศักด์ิสิทธิ์จากพระเจาโดยทางภรรยา และภรรยาที่ไมมีความเช่ือก็ไดรับ
ความศักด์ิสิทธิ์จากพระเจาโดยทางสามีที่มีความเช่ือ มิฉะนั้น บุตรของทานก็จะมีมลทิน แตใน
ความเปนจริง บุตรไดรับความศักด์ิสิทธิ์จากพระเจาแลว84

i  15แตถาฝายที่ไมมีความเช่ือขอแยกจาก

กัน ก็ใหเขาแยกไปเถิด85

j ในกรณีเชนนี้ ฝายที่มีความเช่ือไมวาชายหรือหญิงก็ไมมีพันธะใด ๆ อีก 
พระเจาทรงเรียกทานทั้งหลาย86

k ใหอยูอยางสันติ  16ทานผูเปนภรรยารูไดอยางไรวา ทานจะชวย
สามีที่ไมมีความเช่ือใหรอดพนได หรือทานที่เปนสามีรูไดอยางไรวา ทานจะชวยภรรยาที่ไมมีความ
เช่ือใหรอดพนได 

                                                   
e การผอนปรนน้ี หมายถึง การงดมีเพศสัมพันธชั่วคราวของคูสมรส แตบางคนเขาใจวา การผอนปรนน้ีหมายถึงการอนุญาตให

แตงงาน (ดู ขอ 7) 
f สําหรับเปาโล การถือพรหมจรรยตางจากการสมรส ไมใชเพราะการถือพรหมจรรยเปนพระพรพิเศษแตอยางเดียว แตวิถีชีวิต

ทั้งสองเปนพระพรจากพระเจา 
g เปาโลนับวาคูสมรสที่แยกกันอยูเปนคนที่ไมแตงงานดวย (ขอ 11) 
h ประโยคน้ีดูเหมือนจะขัดแยงกับ ปฐก 2:18  "ไมเปนการดีที่ชายจะอยูคนเดียว" โดยแทจริงแลวไมมีการขัดแยงกันเลย เพราะค

ริสตชนรวมเปนหน่ึงเดียวกับพระคริสตเจาและกับพี่นองแลว จึงไมอยูคนเดียวอยางอาดัม 
i "ความศักด์ิสิทธิ"์ ในที่น้ี และในพระคัมภีรโดยทั่ว ๆ ไป ไมหมายถึงชีวิตที่ดีพรอม แตหมายถึงความสัมพันธกับพระเจาในฐานะ

บุตรบุญธรรมของพระองคซ่ึงเปนเงื่อนไขใหดําเนินชีวิตที่ดีพรอม (ดู กจ 9:13 เชิงอรรถ g) เมื่อคนตางศาสนาสมรสกับคริสตชน

ที่เปนประชากรของพระเจา เขาก็เขามามีความสัมพันธพิเศษกับพระเจาเที่ยงแท และกับพระศาสนจักรของพระองค บุตรที่เกิด

มาจากการสมรสดังกลาว เปนสมาชิกของประชากรศักด์ิสิทธิ์โดยสิทธ ิพึงสังเกตวาในกรณีน้ีไมมีการกลาวถึงศีลลางบาปเลย 
j "แยกไปเถิด" เปนคําเดียวกันกับขอ 11 ซ่ึงเปาโลหามมิใหแตงงานใหม แตในที่น้ี เปาโลไมไดกลาววา แยกกันแลวจะแตงงาน

ใหมไดหรือไม 
k บางฉบับวา "เรา" 



 

 

15 
17สําหรับผูอ่ืนแตละคนจงดํารงอยูใน สภาพที่องคพระผูเปนเจาทรงจัดใหเมื่อพระเจา

ทรงเรียก นี่เปนกฎเกณฑซึ่งขาพเจาวางไวสําหรับพระศาสนจักรทุกแหง     18ถาผูใดเขาสุหนัต

แลวเมื่อพระเจาทรงเรียก จงอยาปดบังเรื่องการเขาสุหนัต ถาพระเจาทรงเรียกผูใดที่ยังไมเขา
สุหนัต ก็จงอยาเขาสุหนัตเลย  19การเขาสุหนัตหรือไมเขาสุหนัตไมสําคัญ สิ่งสําคัญคือการปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติของพระเจา  20ใหแตละคนคงอยูในสภาพที่เปนอยูเมื่อพระเจาทรงเรียก  21พระเจา

ทรงเรียกทานขณะที่เปนทาสอยูหรือ อยากังวลเลย แตถามีโอกาสที่จะเปนอิสระ ทานควรฉวย
โอกาสนั้น87

l  22ผูที่พระเจาทรงเรียกขณะที่เปนทาสใหดําเนินชีวิตในพระคริสตเจา ก็เปนคนอิสระรับ
ใชองคพระผูเปนเจา ผูที่พระเจาทรงเรียกขณะที่เปนคนอิสระ เขาก็เปนทาสรับใชพระคริสตเจาดวย  
23พระเจาทรงซื้อทานมาดวยราคาแพง จงอยากลับเปนทาสของมนุษยอีก 88

m 24พ่ีนองทั้งหลาย แต
ละทานจงอยูเฉพาะพระพักตรของพระเจาในสภาพที่เปนอยูเมื่อพระองคทรงเรียก 

25สวนผูที่ยังไมแตงงาน89

n ขาพเจาไมมีพระบัญชาจากองคพระผูเปนเจา แตขาพเจาขอ
แนะนําดวยความคิดเห็นของขาพเจาเอง ในฐานะที่ไดรับพระกรุณาจากองคพระผูเปนเจาใหเปนผูที่

ไววางใจได  26เมื่อคํานึงถึงความยากลําบากในปจจุบันนี้90

o ขาพเจาเห็นวา แตละคนควรอยูใน
สภาพที่เปนอยูเวลานี้  27ทานมีพันธะกับภรรยาหรือ จงอยาหาทางแยกพันธะนั้น ทานเปนอิสระไม
มีภรรยาหรือ ก็อยาหาภรรยาเลย 28แตถาทานแตงงาน ทานก็มิไดทําบาป และถาหญิงสาว
พรหมจารีจะแตงงาน เธอก็มิไดทําบาป โดยแทจริงแลวผูที่แตงงานจะประสบความยุงยากในชีวิต
สมรส91

p และขาพเจาใครจะใหทานพนจากความยุงยากนั้น 
29พ่ีนองทั้งหลาย ขาพเจาขอบอกทานวา เวลานั้นสั้นนัก92

q ตั้งแตนี้ไปผูที่มีภรรยาจงเปน
เสมือนผูที่ไมมีภรรยา  30ผูที่รองไหจงเปนเสมือนผูที่ไมรองไห ผูที่มีความสุขจงเปนเสมือนผูที่ไมมี
ความสุข ผูที่ซื้อจงเปนเสมือนผูที่ไมมีสิ่งใดเปนกรรมสิทธิ ์ 31และผูที่ใชของของโลกนี้จงเปนเสมือน

ผูที่มิไดใช93

r เพราะโลกดังที่เปนอยูกําลังจะผานไป 

                                                   
l บางคนแปลวา "แมมีโอกาสจะไดรับอิสรภาพ” ก็จงใชสภาพเปนทาสใหเปนประโยชนดีกวา 
m การเปนทาสของมนุษยมีความหมายดานจิตใจ คือ ยอมรับความคิดเห็นและแนวปฏิบัติที่ขัดกับอุดมการณของพระคริสตเจา 
n ทั้งชายและหญิง 
o "ความยากลําบากในปจจุบันน้ี" อาจหมายถึง เวลาของความยากลําบากระหวางการเสด็จมาคร้ังแรกของพระคริสตเจาและการ

เสด็จกลับมาอยางรุงเรืองของพงระองค (ดู 2 คร 6:2 เชิงอรรถ a) 
p แปลตามตัวอักษรวา "ความยุงยากในเน้ือหนัง" ซ่ึงไมใชการประจญของความกําหนัด (7:2,9) แตหมายถึงปญหาตาง ๆ ใน

ชีวิตสมรส 
q ชวงเวลากอนการเสด็จกลับมาอยางรุงโรจนของพระคริสตเจาจะนานเทาใดก็ไมสําคัญ เพราะโลกใหมที่จะมาถึงไดเร่ิมตนแลว 

เมื่อพระคริสตเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพ 
r ขอความตอนน้ี เปาโลใชวาทศิลปเพื่อเตือนคริสตชนมิใหมีจิตใจผูกพันกับส่ิงของ และเหตุการณของโลกน้ีจนลืมไปวาส่ิงตาง ๆ 

ของโลกมีคุณคาจากความสัมพันธกับพระคริสตเจา และกับพระอาณาจักรของพระองคที่กําลังจะมาถึงเทาน้ัน 
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32ขาพเจาตองการใหทานปราศจาก ความกังวล ผูที่มิไดแตงงานยอมสาละวนในการ

งานขององคพระผูเปนเจา หาวิธีทําใหพระองคพอพระทัย  33ผูที่แตงงานก็ยอมสาละวนกับการงาน

ของโลก หาวิธีทําใหภรรยาพอใจ เปนความกังวลหลายดาน94

s      34หญิงที่ไมแตงงานและสาว

พรหมจารีนั้น ยอมสาละวนในการงานขององคพระผูเปนเจา เพ่ือจะไดเปนผูศักด์ิสิทธิ์ทั้งรางกาย
และจิตใจ สวนหญิงที่แตงงานแลวยอมสาละวนอยูกับการงานของโลก หาวิธีทําใหสามีพอใจ  35

ขาพเจากลาวเชนนี้เพ่ือประโยชนของทานเอง มิใชเพ่ือจํากัดสิทธิของทาน แตเพ่ือใหทานดําเนิน
ชีวิตอยางถูกตอง อุทิศตนแดองคพระผูเปนเจาไดโดยปราศจากความกังวล 

36ถาผูใดคิดวาตนอาจประพฤติไมสมควรกับหญิงคูหมั้นของตนเพราะความรักรอนแรง และ
รูสึกวาตนควรจะแตงงาน ก็ใหเขาทําตามความปรารถนาเถิด เขามิไดทําบาป ทั้งสองควรแตงงาน
กัน  37สวนผูที่ตั้งใจแนวแนจะไมแตงงานโดยไมมีใครบังคับ แตดวยความสามารถที่จะบังคับ
ควบคุมความปรารถนาของตน และตัดสินใจแนวแนจะไมมีเพศสัมพันธกับหญิงคูหมั้น เขาก็ทําดี
แลว  38ดังนี้ ผูที่แตงงานกับหญิงคูหมั้น tของตนก็ทําดี และผูที่ไมแตงงาน ก็ทําดีกวา  

39ภรรยายอมมีพันธะผูกพันตราบที่สามียังมีชีวิตอยู ถาสามีสิ้นชีวิต นางยอมเปนอิสระที่จะ
แตงงานกับใครก็ไดตามที่นางปรารถนา แตตองเปนการแตงงานในองคพระผูเปนเจา96

u  40ขาพเจา

คิดวานางจะมีความสุขมากกวา ถาจะคงอยูอยางที่เปน  และขาพเจาเช่ือวา ขาพเจามีพระจิตของ
พระเจาดวย 

ข: อาหารถวายแดรูปเคารพ97

a 
                                                   
s ในสํานวนโบราณบางฉบับ ขอ 33 จบที ่“หาวิธีทําใหภรรยาพอใจ” และเร่ิมขอ 34 วา “หญิงที่ไมแตงงานยอมสาละวนในการ

งานขององคพระผูเปนเจา…” บางคนแปลวา “หญิงที่แตงงานและไมแตงงานแตกตางกันเชนน้ี” 
t "หญิงคูหมั้น" ตามตัวอักษรวา "หญิงพรหมจารีของตน"  *ในสมัยกอนเขาใจวาขอความตอนน้ีหมายถึงปญหาของผูเปนบิดา 

ซ่ึงจะตองตัดสินใจวา "จะใหบุตรสาวของตนแตงงานดีหรือไม" คําแปลจึงมีวา 

 “ถาใครรูสึกวา จะไมเปนการดีที่จะปลอยใหบุตรหญิงตองแกตัวเกินที่จะแตงงานได จึงควรจัดการในเร่ืองน้ีเสีย  เขา

ยอมมีอิสรภาพที่จะทําตามที่เขาตองการ เขาไมไดทําบาปถายอมใหบุตรหญิงแตงงาน ในทางตรงขาม ถาใครตัดสินใจแนวแน

โดยไมมีการบังคับ แตดวยใจอิสระที่จะใหบุตรหญิงไมแตงงานเขาก็ทําส่ิงที่ดี อีกนัยหน่ึง ผูที่จัดใหบุตรหญิงไดแตงงาน ก็ทําส่ิงที่

ดี สวนผูที่ตองการใหบุตรหญิงไมแตงงานก็ทําส่ิงที่ดีกวา” 

 แตการเขาใจเชนน้ีดูไมสมเหตุสมผล จึงมีผูเห็นดวยนอยลงทุกท ีขอความน้ีเปนเร่ืองของหญิงคูหมั้น เปาโลไดกลาวถึง

คูสมรสและหญิงพรหมจารีแลว และกอนที่หยิบยกปญหาเร่ืองหญิงมาย เปาโลไดยกปญหาเก่ียวกับผูที่เปนคูหมั้นกันเมื่อกลับใจ 

ซ่ึงเปาโลใหหลักเกณฑเกียวกันสามคร้ัง (ขอ17,20,24) คือ "ใหแตละคนดํารงอยูในสภาพที่เปนอยูเมื่อพระเจาทรงเรียกเขา" แต

ในกรณีน้ี หลักเกณฑขอน้ีใชไมได ทางออกของ เปาโลจึงสอดคลองกับคํากลาวไวในขอ 8-9 
u หมายความวา "นางตองแตงงานกับคริสตชน"  เทาน้ัน 

8 a เมื่อมีการถวายบูชายัญแดรูปเคารพ เน้ือสัตวที่นํามาถวายน้ีสวนหน่ึงจะเปนของสมณะ  อีกสวนหน่ึงจะเปนของผูที่นําสัตว

มาถวาย สวนที่เหลือจะทําอาหารเล้ียงผูรวมพิธ ีหรือมิฉะน้ัน จะเอาไปขายในรานคาตามตลาด คริสตชนชาวโครินธมีความเห็น

ไมตรงกันวาจะกินเน้ือที่ขายตามตลาดน้ีไดหรือไมโดยไมถือวาเปนการกราบไหวเทพเจา  เปาโลตอบเหมือนกับใน รม บทที ่

14-15 วาคริสตชนมีอิสระที่จะกินได  แตความรักเรียกรองใหเขาเคารพความรูสึกที่ออนไหวของพี่นองซ่ึงคิดวาการทําเชนน้ัน
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หลักการทั่วไป 
8  1เรื่องเนื้อที่ถวายแดรูปเคารพนั้น เรารูวา เราทุกคนมีความรูแลว แตความรูทําใหทะนง

ตน สิ่งที่เสริมสรางคือความรัก  2ถาผูใดคิดวาตนมีความรูเรื่องใด ๆ เขายังไมรูเทาที่ควร  3แตถา
ผูใดรักพระเจา พระองคก็ทรงรูจักผูนั้น  4เรื่องการกินเนื้อที่ถวายแดรูปเคารพแลวนั้น เราก็รูแลววา 
รูปเคารพเปนเพียงรูป และไมมีพระอ่ืนใดนอกจากพระเจาเพียงพระองคเดียว  5แมจะมีสิ่งที่เรียก
กันวาพระเจาทั้งในสวรรคและบนแผนดิน พระเจาและเจานายเชนนี้มีอยูมากมาย98

b  6แตสําหรับเรา
พระเจามีเพียงพระองคเดียวคือพระบิดา สรรพสิ่งมาจากพระองค เราเปนอยูเพ่ือพระองค และมี
องคพระผูเปนเจาเพียงพระองคเดียวคือพระเยซูคริสต สรรพสิ่งเปนมาโดยทางพระองค เราก็
เปนมาโดยทางพระองคดวย 99

c 
 
 
การอางวามีความรู 

7ทุกคนมิใชมีความรูเชนนี ้บางคนนับถือรูปเคารพจนถึงบัดนี้100

d เมื่อกินเนื้อก็คิดวาเนื้อเปน
ของถวายแดรูปเคารพจริง ๆ เพราะมโนธรรมของเขายังออนไหวจึงเปนกังวล  8อาหารมิใชสิ่งที่จะ
ทําใหเราเปนที่พอพระทัยของพระเจา101

e เราไมสูญเสียอะไรถาไมกิน และไมไดอะไรถาเรากิน  9แต
จงระวังอยาใหการใชเสรีภาพของทานเปนโอกาสใหผูที่มโนธรรมออนไหวตองตกในบาป  10สมมติ

วา ผูที่ยังมีมโนธรรมออนไหวเห็นทานที่มีความรูในเรื่องนี้นั่งกินอยูในวิหารของรูปเคารพ ผูนั้น
ยอมจะกลาฝาฝนมโนธรรมกินเนื้อที่ถวายแดรูปเคารพแลวมิใชหรือ  11ดังนั้น ความรูของทานทํา
ใหผูออนไหวประสบหายนะ เขาเปนพ่ีนองซึ่งพระคริสตเจาสิ้นพระชนมเพ่ือเขา  12ถาทานทําบาป

ตอพ่ีนองและทํารายมโนธรรมที่ออนไหวของเขา ทานก็ยอมทําบาปตอพระ คริสตเจา  13 ดังนั้น 
ถาอาหารเปนเหตุใหพ่ีนองของขาพเจาตกในบาป ขาพเจาก็จะไมกินเนื้ออีกเลย ดวยเกรงวา
ขาพเจาจะเปนเหตุใหพ่ีนองตกในบาป 
                                                                                                                                                                         

เปนบาป เปาโลไมไดอางถึงกฎที่ประกาศใชที่กรุงเยรูซาเล็ม (กจ 15:20,29) และดูเหมือนจะไมรูดวยซํ้าไปวามีกฎเกณฑขอน้ัน

อยู ปญหาเร่ืองน้ี ดู กจ 15:1 เชิงอรรถ a 
b เปาโลเพียงแตยืนยันขอเท็จจริง  "พระเจา"  หมายถึง เทพเจาแหงภูเขาโอลิมปสในเทพนิยายกรีก "เจานาย" ก็คือมนุษยที่

ไดรับการแตงตั้งใหเปนเทพเจาน่ันเอง เชน พระจักรพรรดิ 
c หรืออาจแปลอีกอยางหน่ึงไดวา "พระเจาแตพระองคเดียว คือ พระบิดาจากพระองคทุกส่ิง (มีความเปนอยู) และเรา (กลับไป) 

ยังพระองค และองคพระผูเปนเจาพระองคเดียว คือพระเยซูคริสต โดยทางพระองค ทุกส่ิง(มีความเปนอยู) และโดยทางพระองค 

เรา (กลับไปหาพระบิดา) "ขอความในวงเล็บเปนคําที่ตองเพิ่มเพื่อทําใหประโยคน้ีมีความหมายเปนที่เขาใจได มิฉะน้ัน จะเปน

ประโยคที่ไมมีคํากริยา พึงสังเกตคํายืนยันวาพระคริสตเจาทรงเปนอยูแลวกอนสรางโลก (ดู ฟป 2:6 เชิงอรรถ f;  คส 1:15 

เชิงอรรถ d) 
d บางฉบับวา "บางคนยังคิดถึงรูปเคารพในมโนธรรมอยู จนถึงบัดน้ี" 
e หรือ "นําเราเขามาใกลพระเจา" 
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แบบอยางของเปาโล102

a 
9  1ขาพเจาไมเปนอิสระหรือ ขาพเจาไมใชอัครสาวกคนหนึ่งหรือ ขาพเจาไมไดเห็นพระ

เยซูองคพระผูเปนเจาของเราหรือ ทานทั้งหลายไมใชผลงานของขาพเจาในองคพระผูเปนเจาหรือ  
2แมวาคนอ่ืนไมยอมรับขาพเจาเปนอัครสาวก แตสําหรับทานทั้งหลาย ขาพเจาเปนอัครสาวกอยาง
แนนอน เพราะทานเปนตราแสดงวา ขาพเจาเปนอัครสาวกรับใชองคพระผูเปนเจา  3นี่คือคํา
ปองกันตนเพ่ือตอบโตผูที่ กลาวหาขาพเจา  4เราไมมีสิทธิที่จะกินและด่ืมหรือ103

b  5และไมมีสิทธิที่จะ
มีภรรยาผูมีความเช่ือคอยติดตาม104

cเหมือนอัครสาวกคนอ่ืน เหมือนพ่ีนองของพระเยซูเจา และ
เหมือนกับที่เคฟาสมีหรือ  6มีแตขาพเจาและบารนาบัสเทานั้นหรือที่ตองทํางานเล้ียงชีพ  7ใครบาง
ที่รับราชการทหารโดยออกคาใชจายเอง ใครบางทําสวนองุนโดยไมกินผลองุนจากสวนนั้น ใครบาง
ดูแลฝูงแกะโดยไมด่ืมน้ํานมจากแกะนั้น  8ขาพเจากลาวเชนนี้มิใชตามเหตุผลเทานั้น ธรรมบัญญัติ
เองก็กลาวไวเชนเดียวกัน ธรรมบัญญัติของโมเสสเขียนไววา 9“อยาเอาตะกรอสวมปากวัวเมื่อมัน
กําลังนวดขาว” พระเจาทรงเปนหวงถึงวัวดวยหรือ  10พระองคตรัสเชนนี้เพ่ือเรามิใชหรือ แนนอน 
ขอความนี้เขียนไวเพ่ือเรา เพราะผูที่ไถนาและผูที่นวดขาวยอมไถยอมนวดโดยหวังที่จะไดรับสวน
แบงผลจากการงานของตน  11ถาเราหวานพืชพันธุฝายจิตใหแกทาน จะมากเกินไปหรือ ถาเราจะ
เก็บเกี่ยวผลทางวัตถุจากทานดวย  12ถาผูอ่ืนมีสิทธิเชนนี้จากทาน เราก็มีสิทธิเชนนี้มากกวาดวย
มิใชหรือ แตเราไมใชสิทธินี ้ตรงกันขาม เรายอมรับความยากลําบากทุกอยางเพ่ือจะไมเปน
อุปสรรคตอการประกาศขาวดีเรื่องพระคริสตเจา  13ทานไมรูหรือวา ผูที่ทํางานในพระวิหารยอมรับ
อาหารจากพระวิหาร ผูที่เกี่ยวของกับการถวายบูชาบนพระแทนยอมรับสวนแบงจากสิ่งของที่ถวาย
บนพระแทนนั้น  14เชนเดียวกัน องคพระผูเปนเจาทรงกําหนดใหผูที่ประกาศขาวดียังชีพจากการ
ประกาศขาวดีนี้ดวย 

15ขาพเจาไมเคยใชสิทธิเชนนี้แมแตประการเดียว และขาพเจาไมไดเขียนเพ่ือเรียกรองสิทธิ
เหลานี้เพ่ือตนเอง ขาพเจายอมตายดีกวาที่จะเรียกรองสิทธิเชนนี้ ไมมีใครทําใหขาพเจาหมดความ
ภูมิใจในเรื่องนี้ได105

d  16แตในการประกาศขาวดีขาพเจาไมรูสึกภูมิใจแมแตนอย เพราะขาพเจา
จําเปนตองประกาศอยูแลว หากขาพเจาไมประกาศขาวดี ขาพเจายอมไดรับความวิบัติ  17เพราะ

                                                   

9 a เปาโลไดชี้ใหเห็นแลววา แมคริสตชนจะมีอิสรภาพที่จะกินหรือไมกินเน้ือที่ถวายแดรูปเคารพแลวก็ได แตเขาควรใชความรัก

มาชวยตัดสินวาจะกินหรือไม ในบทน้ีเปาโลจึงบรรยายคอนขางยืดยาวเก่ียวกับตนเองวา ไดสละสิทธิพิเศษในฐานะอัครสาวก

เพราะเห็นแกผูอ่ืน 
b โดยที่กลุมคริสตชนตองเปนผูรับภาระเล้ียงดู 
c อัครสาวกที่แตงงานแลว เชน เคฟาส (เปโตร) คงมีภรรยาติดตามชวยดูแลความตองการสวนตัว 

 
d แปลตามตัวอักษรวา "ขาพเจายอมตายดีกวา… ไมมีใครจะทําใหความภูมิใจของขาพเจาสูญหายไป" 
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ถาขาพเจาสมัครใจทําเอง ขาพเจาก็จะไดรับ คาจาง แตถาขาพเจาไมไดสมัครใจทําก็
หมายความวา ขาพเจาเพียงแตทํางานที่ไดรับมอบหมายเทานั้น  18ขาพเจาจะไดรางวัลใดเลา 
รางวัลสําหรับขาพเจาก็คือความภูมิใจที่ขาพเจาประกาศขาวดีใหโดยไมใชสิทธิตาง ๆ จากการ
ประกาศขาวดีนั้น 

19แมวาขาพเจาเปนอิสระ ขาพเจาก็ยอมเปนทาสรับใชทุกคน เพ่ือเอาชนะใจผูอ่ืนใหมาก
ที่สุดเทาที่จะมากได  20ขาพเจาทําตนเปนชาวยิวในหมูชาวยิวเพ่ือเอาชนะใจชาวยิว แมขาพเจาจะ
ไมมีธรรมบัญญัติบังคับ ขาพเจาก็ทําตนใหมีธรรมบัญญัติบังคับในหมูผูที่มีธรรมบัญญัติบังคับเพ่ือ
เอาชนะใจเขาเหลานี ้ 21ขาพเจามีธรรมบัญญัติของพระเจาและธรรมบัญญัติของพระคริสตเจา106

e

บังคับอยู แตขาพเจาก็ทําตนเหมือนกับผูที่ไมมีธรรมบัญญัติบังคับ เพ่ือเอาชนะใจผูที่ไมมีธรรม
บัญญัติบังคับ       22ขาพเจาทําตนเปนผูออนแอเพ่ือชนะใจผูออนแอ ขาพเจาเปนทุกอยางสําหรับ
ทุกคน เพ่ือขาพเจาจะไดใชทุกวิถีทางชวยบางคนใหรอดพน  23ขาพเจาทําทุกอยางเพราะเห็นแก

ขาวดี เพ่ือขาพเจาจะไดมีสวนรับพระพรจากขาวดีนี้รวมกับเขาเหลานั้นดวย 
24ทานไมรูหรือวา คนที่วิ่งแขงในสนามกีฬา ทุกคนวิ่งก็จริง แตมีเพียงคนเดียวที่ไดรับ

รางวัล ทานจงวิ่งเชนนั้นดวย เพ่ือชิงรางวัลใหได  25นักกีฬาทุกคนที่เขาแขงขันยอมบังคับตนเอง

อยางเครงครัด เพ่ือจะไดรับมงกุฎใบไมที่รวงโรยได แตเราทําเชนนี้เพ่ือจะไดรับมงกุฎที่ไมมีวันรวง
โรย  26ดังนั้น ขาพเจาจึงวิ่งแขงอยางมีจุดหมาย ขาพเจามิไดชกอยางคนชกลม  27แตขาพเจา

เครงครัดตอรางกายเพ่ือบังคับใหรางกายอยูใตอํานาจของขาพเจา ดวยเกรงวาหลังจากที่ไดเทศน
สอนคนอ่ืนแลว ขาพเจาอาจถูกตัดสิทธิเพราะผิดกติกา107

f 
คําเตือนและบทเรียนจากอดีตของชาวอิสราเอล108

a 
10  1พ่ีนองทั้งหลาย ขาพเจาตองการใหทานรูวาบรรพบุรุษทุกคนของเราไดอยูใตเมฆ 

และทุกคนขามทะเลไป  2ทุกคนรับการลางในเมฆและในทะเลเขารวมกับโมเสส  3ทุกคนกินอาหาร
ฝายจิตอยางเดียวกัน  4ทุกคนด่ืมเครื่องด่ืมฝายจิตอยางเดียวกัน109

b เพราะพวกเขาด่ืมน้ําจากศิลาซึ่ง

                                                   
e ตามความหมายที่อธิบายไวใน 11:1 และ กท 2:20 เชิงอรรถ m 
f ขอความตอนน้ีใชศัพทการกีฬาในสมัยน้ัน เปาโลเชื้อเชิญ "คนที่เขมแข็ง" ใหเอาอยางทานโดยสละสิทธิบางอยางเพราะความ

รัก ทั้งน้ี เพื่อจะไดสวรรคเปนรางวัลเหมือนดังที่นักกีฬาตองเสียสละหลายส่ิงหลายอยางเพื่อจะไดรางวัล 

10 a ขอ 1-13 อธิบายเร่ือง "การถูกตัดสิทธิเพราะผิดกติกา" ที่กลาวไวในประโยคกอน ตัวอยางจากอดีตของชาวอิสราเอล

แสดงใหเห็นอันตรายที่จะถูกทอดทิ้ง เหตุผลก็คือ ความหยิ่งยโสและการชะลาใจ ดังน้ัน  

"คนที่เขมแข็ง" พึงระวังอยาใหตกในบาปทั้งสองน้ี 
b เปาโลพูดถึงเมฆและการขามทะเลกก (หรือทะเลแดง) ซ่ึงเปนรูปแบบของศีลลางบาป มานนาและนํ้าจากศิลาเปนรูปแบบของ

ศีลมหาสนิท เปาโลใชเร่ืองเหลาน้ีเตือนใจชาวโครินธใหมีความรอบคอบและถอมตน ชาวอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารมีสิทธิพิเศษ

คลายกับคริสตชนชาวโครินธ ถึงกระน้ัน พวกน้ันสวนใหญก็ไมไดเปนที่พอพระทัยพระเจา (ขอ 5) 
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ติดตามพวกเขาไป110

c ศิลานั้นคือพระ       คริสต เจา  5แมกระนั้น พระเจาก็มิไดพอพระทัยคน
สวนใหญเหลานั้น พวกเขาลมตายเกล่ือนกลาดอยูในถิ่นทุรกันดาร  6เหตุการณเหลานี้เกิดขึ้นเปน

ตัวอยาง111

dสําหรับเรา มิใหเราปรารถนาสิ่งช่ัวรายดังที่เขาปรารถนา  7ทานทั้งหลายจงอยานมัสการ
รูปเคารพดังที่บางคนในพวกนั้นไดกระทํา ดังที่มีเขียนไวในพระคัมภีรวา “ประชาชนนั่งลงเพ่ือกิน
และด่ืม หลังจากนั้นก็เริ่มเลนสนุกสนาน”  8เราจงอยาปลอยตัวเสเพลในกามกิจดังที่พวกเขาบางคน
กระทํา และลมตายภายในวันเดียวเปนจํานวนสองหมื่นสามพันคน  9เราจงอยาทดลององคพระผู
เปนเจา112

e ดังที่พวกเขาบางคนกระทํา แลวถูกงูกัดตาย    10ทานทั้งหลายจงอยาบนดังที่พวกเขา

บางคนบนแลวพินาศไปโดยน้ํามือขององคผูทําลาย  11เหตุการณเหลานี้บังเกิดขึ้นกับพวกเขาเพ่ือ

เปนตัวอยาง และมีบันทึกไวเพ่ือเตือนสติเราซึ่งกําลังเผชิญกับวาระสุดทายของยุค  12ดังนั้น ผูที่คิด
วาตนยืนหยัดมั่นคงอยู พึงระวังอยาใหลม  13ทานทั้งหลายไมเคยเผชิญกับการทดลองใด ๆ ที่เกิน
กําลังมนุษย พระเจาทรงซื่อสัตย พระองคจะไมทรงอนุญาตใหทานถูกทดลอง113

fเกินกําลังของทาน 
แตเมื่อถูกทดลอง พระองคจะประทานความสามารถใหทานยืนหยัดมั่นคงและหาทางออกได 

การเลี้ยงทางศาสนา  

                                                   
c ตามธรรมประเพณีของชาวอิสราเอล ศิลาที่กลาวถึงใน อพย  17:6 และ กดว 20:8 ไดติดตามประชาชนขณะเดินทางในถิ่น

ทุรกันดาร สําหรับเปาโลศิลาน้ีเปนสัญลักษณของพระคริสตเจาผูทรงมีความเปนอยูตั้งแตนิรันดรและทรงทํางานอยูในอดีตของ

อิสราเอล 
d พระเจามีพระประสงคใหเหตุการณตาง ๆ ในอดีตของชาวอิสราเอลเปนรูปแบบของพระพรฝายจิตในยุคพระเมสสิยาห (ซ่ึง

เรียกวา "ความเปนจริง" 1 ปต 3:21 แต ดู ฮบ 9:24) ความหมายตาม  "รูปแบบ" (หรือจะเรียกอยางไมถูกตองนักวาความหมาย

อุปมาในรายละเอียด กท 4:24) ในเร่ืองเลาจากพันธสัญญาเดิม แมวาผูเขียนจะมิไดตั้งใจโดยตรง แตก็ยังเปนความหมายที่

ถูกตอง และจําเปนเพื่อจะเขาใจความหมายที่พระเจาผูนิพนธพระคัมภีรทั้งหมดทรงตองการส่ือใหเรารู ความหมายตามรูปแบบ

ของเหตุการณในพันธสัญญาเดิมน้ี ผูนิพนธพันธสัญญาใหมมักจะเปนผูชี้แจงใหเห็นประหน่ึงวาจุดประสงคแตประการเดียวของ

ประวัติศาสตรอิสราเอลที่บันทึกไว ก็คือการจัดเตรียมรูปแบบเพื่อสอนคริสตชน เปาโลชี้ใหเห็นความหมายตามรูปแบบน้ีในขอ 

11 และ 9:9; รม 4:23ฯ; 5:14; 15:4; เทียบ 2 ทธ 3:16 หนังสือบางเลมเชน ยน และ ฮบ มักจะอธิบายพันธสัญญาเดิมโดยใชวิธี

อธิบายตามรูปแบบน้ี 
e บางฉบับวา "พระคริสตเจา" 
f ในพันธสัญญาใหม การถูกทดลองมีจุดประสงคเพื่อจะพบความเปนจริงซ่ึงอยูเบื้องหลังภาพปรากฏ พระเจาทรงรูทุกอยาง

ภายในใจแลว พระองคยัง "ทรงทดลอง" บางคน (2 พศด 32:31; ยรม 11:20) เพื่อใหโอกาสแกเขาที่จะแสดงทาทีภายในออกมา 

(ปฐก 22:1 เชิงอรรถ a; อพย 16:4; ฉธบ 8:12,16; 13:4; ยดธ 8:25-27) มีบอยคร้ังที่การทดลองน้ีเร่ิมตนจากสภาพแวดลอม

ภายนอก หรือจากปศาจ หรือ "ผูลอลวง" (7:5; โยบ 1:8-12; มธ 4:1 //; 1 ธส 3:5; วว 2:10) หรือจากความโลภ (1 ทธ 6:9; ยก 

1:13-14) ปศาจและความโลภทําใหการทดลองมีความหมายในทํานองของการลอลวงหรือการชักชวนใหทําชั่ว แตคริสตชน

เอาชนะไดดวยความชวยเหลือของพระเจา (บสร 44:20; มธ 6:13ฯ; 26:41ฯ; ลก 8:13; 1 ปต 1:6-7) พระเยซูเจาทรงยอมถูก

ทดลองเพื่อเนนถึงการยอมเชื่อฟงพระประสงคของพระบิดา (มธ 4:1 //; 26:39-41 //; ฮบ 2:18; 4:15) แตมนุษยที ่"ทดลอง" 

พระเจาก็นับไดวาสบประมาทพระองค (อพย 17:2,7; กจ 15:10 เชิงอรรถ k) 
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14พ่ีนองที่รักย่ิง ทานจงหลีกเล่ียงการ กราบไหวรูปเคารพ  15ขาพเจาพูดกับทาน

เหมือนพูดกับผูมีปญญา ทานจงพิจารณาตัดสินสิ่งที่ขาพเจากําลังจะพูดนี้เถิด   16ถวยถวายพระ

พร114

gซึ่งเราใชขอบพระคุณพระเจานั้น มิไดทําใหเรามีสวนรวมในพระโลหิตของพระคริสตเจาหรือ 
และปงที่เราบินั้น มิไดทําใหเรามีสวนรวมในพระกายของของพระคริสตเจาหรือ  17มีปงกอนเดียว 
แมวาจะมีหลายคนเราก็เปนกายเดียวกัน เพราะเราทุกคนมีสวนรวมกินปงกอนเดียวกัน115

h  18จง

พิจารณาชาวอิสราเอลในอดีต116

i ผูที่กินเนื้อจากของถวายก็มีสวนรวมในพระแทนบูชามิใชหรือ  19

ขาพเจาหมายความวาอยางไร หมายความวา เนื้อที่ถวายแดรูปเคารพนั้นมีความสําคัญอะไรหรือ 
รูปเคารพนั้นมีความสําคัญอะไรหรือ  20เปลาเลย ขาพเจาหมายความวาสิ่งที่เขาถวายนั้น เขา
ถวายแกปศาจ มิใชถวายแดพระเจา ขาพเจาไมปรารถนาใหทานรวมกับพวกปศาจ   21ทานจะด่ืม

จากถวยขององคพระผูเปนเจา และจากถวยของปศาจไมได จะรวมโตะทั้งกับองคพระผูเปนเจา 
และรวมโตะกับพวกปศาจ117

jไมได  22เราจะย่ัวยุองคพระผูเปนเจาใหขุนเคืองพระทัยกระนั้นหรือ118

k 
เรามีกําลังมากกวาพระองคหรือ 

แนวปฏิบัติในเรื่องเนื้อที่ถวายแดรูปเคารพแลว 
23ทานมักพูดวา “ขาพเจาทําอะไรไดทุกอยาง” แตขาพเจาขอบอกวา “ทุกสิ่งมิใชมีประโยชน

เสมอไป “ขาพเจาทําไดทุกอยางก็จริง แตทุกอยางมิใชวาจะเสริมสราง 24จงอยาใหใครเสาะหา

ผลประโยชนสวนตน แตจงเสาะหาผลประโยชนเพ่ือผูอ่ืน     25เนื้อทั้งหลายที่มีขายในตลาดนั้น 
ทานจงกินโดยไมตองกังวลจนเกิดปญหาดาน  มโนธรรม  26เพราะแผนดินและทุกสิ่งที่อยูบน

แผนดินเปนขององคพระผูเปนเจา  27ถาคนตางศาสนาเชิญทานไปกินอาหารและทานตองการไป 
จงกินอาหารทุกอยางที่เขานํามาใหโดยไมตองกังวลในมโนธรรม  28แตถาใครบอกทานวา เนื้อนี้ได
ถวายแดรูปเคารพแลว จงอยากิน เพ่ือเห็นแกผูที่ไดตักเตือนและเพ่ือเห็นแกมโนธรรม  29ขาพเจา

                                                   
g หมายถึง ถวยเหลาองุนซ่ึงเราขอบพระคุณพระเจา เหมือนกับที่พระคริสตเจาไดทรงกระทําในการเล้ียงอาหารค่ําคร้ังสุดทาย 
h การรวมรับพระกายของพระคริสตเจาทําใหคริสตชนรวมเปนหน่ึงกับพระคริสตเจาและเปนหน่ึงซ่ึงกันและกัน ศีลมหาสนิททํา

ใหเอกภาพของพระศาสนจักรในพระคริสตเจาเปนจริงขึ้นมา (ดู 12:12 เชิงอรรถ j) 
i   อิสราเอลในอดีต เทียบ รม 7:5 ซ่ึงเปาโลนํามาเปรียบเทียบกับชาวอิสราเอล "ของพระเจา" (กท 6:16) หรือกับชาวอิสราเอลที่

แทจริงหมายถึงคริสตชน 
j ในขอ 16-18 การรวมเปนหน่ึงเดียวกับพระคริสเจาในศีลมหาสนิท เปรียบไดกับการกินเล้ียงเมื่อถวายบูชาในพันธสัญญาเดิม 

ซ่ึงผูรวมโตะนับวามีสวนรวมกับการถวายบูชาบนพระแทน ในที่น้ีเปาโลเปรียบเทียบการรวมโตะรับศีลมหาสนิทกับการรวมโตะ

กินเล้ียงเมื่อคนตางศาสนาถวายบูชา เพราะฉะน้ันสําหรับเปาโลศีลมหาสนิทจึงเปนการเล้ียงในการถวายบูชาดวยอยางชัดเจน 
k "ความหวงแหนของพระเจา" "ขุนเคืองพระทัย"  ตามตัวอักษร (อพย 20:5; ฉธบ 4:24) ซ่ึงพันธสัญญาเดิมเปรียบเทียบกับ

ความหึงหวงของสามีที่มีตอภรรยาของตน (ฮชย 2:21ฯ, 21 เชิงอรรถ u, เชิงอรรถ v) มีกลาวถึงหลายคร้ังในพันธสัญญาใหม ใน

ที่น้ี คําวา "หวงแหน"  รวมความหมายสามประการคือ  (1) ตองนมัสการพระเจาเที่ยงแทโดยตัด "ความสัมพันธ" ทั้งส้ินกับการ

กราบไหวรูปเคารพ  (2) ตองมีความจงรักภักดีตอพระเจา แมจะตองสละทุกส่ิงทุกอยาง (2 คร 11:2) และ  (3) ตองมีความ

กระตือรือรนในการปฏิบัติและประกาศความเชื่อ (กจ 22:3; รม 10:2; กท 1:13-14; ฟป 3:6) 
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มิไดหมายถึงมโนธรรมของทาน แตหมายถึง มโนธรรมของผูที่ตักเตือน บางคนอาจแยงวา 
ทําไมมโนธรรมของเขาจึงจํากัดอิสรภาพของขาพเจาเลา 119

l  30ถาขาพเจากินอาหารโดยขอบพระคุณ

พระเจา ทําไมขาพเจาตองถูกตําหนิเพราะอาหารที่ขาพเจาขอบพระคุณนั้นเลา  31เมื่อทานจะกิน

จะด่ืมหรือจะทําอะไรก็ตาม จงกระทําเพ่ือถวายพระเกียรติแดพระเจาเถิด  32อยาทําสิ่งใดใหเปนที่

ขุนเคืองใจแกผูอ่ืน ไมวาจะเปนชาวยิวหรือชาวกรีก หรือชุมชนของพระเจา  33ขาพเจาพยายาม

กระทําทุกสิ่งเพ่ือเปนที่พอใจของทุกคน มิไดเห็นแกประโยชนสวนตน แตเห็นแกประโยชนของทุก
คน เพ่ือเขาจะไดรับความรอดพน 

11  1จงยึดถือขาพเจาเปนแบบอยางเหมือนกับที่ขาพเจายึดถือพระคริสตเจาเปน
แบบอยางเถิด 

ค: ระเบียบในศาสนพิธี 
ตองคลุมศีรษะในศาสนพิธีหรือไม 
2ขาพเจาขอชมเชยทานทั้งหลายที่ยังคงระลึกถึงขาพเจาในทุกโอกาส และยังคงยึดมั่นอยาง

เครงครัดในธรรมประเพณีที่ขาพเจาไดมอบหมายแกทาน  3ขาพเจาตองการใหทานรูวา พระคริสต
เจาทรงเปนศีรษะของมนุษยทุกคน ชายเปนศีรษะของหญิง และพระเจาทรงเปนศีรษะของพระ
คริสตเจา  4ชายทุกคนที่อธิษฐานภาวนา หรือประกาศพระวาจาโดยมีผาคลุมศีรษะ ก็ลบหลูศักด์ิศรี
ศีรษะของตน120

a  5แตหญิงที่อธิษฐานภาวนา หรือประกาศพระวาจาโดยไมคลุมศีรษะก็ลบหลูศักด์ิศรี
ศีรษะของตน เปรียบเทียบกับการโกนผมนั่นเอง  6ดังนั้น ถาหญิงใดไมยอมใชผาคลุมศีรษะ ก็ให
นางตัดผมเสียดวย แตถานางรูสึกอับอายที่จะตัดหรือโกนผม ก็ใหนางใชผาคลุมศีรษะเถิด 

7ชายไมตองใชผาคลุมศีรษะ เพราะเขาเปนภาพลักษณและเปนพระสิริรุงโรจนของพระเจา 
สวนหญิงเปนสิริรุงโรจนของชาย  8เพราะชายไมไดมาจากหญิง แตหญิงมาจากชาย  9นอกจากนั้น 
ชายไมไดถูกสรางขึ้นเพ่ือหญิง แตหญิงถูกสรางขึ้นเพ่ือชาย  10ดังนั้น หญิงจึงตองสวมเครื่องหมาย
แสดงอํานาจเหนือเธอไวบนศีรษะเพราะเคารพทูตสวรรค121

b  11ถึงกระนั้น เฉพาะพระพักตรขององค
                                                   
l "โดยไมตองกังวลในมโนธรรม" ในขอ 25,26 แปลตามตัวอักษรไดวา "โดยไมสอบสวนเพราะเห็นแกมโนธรรม" เปาโลสอนวา

เราไมควรละเมิดมโนธรรมของผูอ่ืน แมเมื่อมโนธรรมของเขาหลงผิดไปก็ตาม แตในเวลาเดียวกันเราก็ไมตองยอมรับความคิดที่

หลงผิดของเขา 

 

11 a น่ันคือ พระคริสตเจา ชายผูคลุมศีรษะของตนก็ซอนพระพักตรของพระคริสตเจาไว แทนที่จะ "สะทอนถึงความสุกใสของ

พระองคบนใบหนาของตนที่ไมมีผาคลุม" (2 คร 3:18) เปาโลกําลังเลนคําวา "ศีรษะ" (หัว kephale) ในสองความหมาย "หัว" 

(ศีรษะ) หรือ "หัวหนา" (เจานาย) เหตุผลของเปาโลตั้งอยูบนประเพณีที่ทานคุนเคย (ขอ 16) เราจะเขาใจขอสรุปของเปาโลไดก็

ตองเขาใจขนบธรรมเนียมเร่ืองน้ีดวย   
b ทูตสวรรคเปนผูรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในศาสนพิธีตามที่ชาวยิวบางคน เชน ที่คุมรานอธิบายความหมายของ

ขอความใน ฉธบ 23:15 วา "ทูตสวรรค" (แทนพระยาหเวห) จะไดไมเห็นส่ิงไมสมควร 
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ชายก็อยูไมไดโดยไมมีหญิง  12เพราะหญิงมาพระผูเปนเจา หญิงอยูไมไดโดยไมมีชาย และ
จากชายฉันใด ชายก็เกิดมาจากหญิงฉันนั้น และทุกสิ่งมาจากพระเจา 

13ทานจงตัดสินดวยตนเองเถิดวา เปนการสมควรหรือไมที่หญิงจะอธิษฐานภาวนาตอพระ
เจาโดยไมมีผาคลุมศีรษะ  14ธรรมชาติไมไดสอนทานหรือวา ถาชายมีผมยาว ก็เปนการเสีย
ศักด์ิศรีสําหรับเขา  15แตเมื่อหญิงไวผมยาว ก็เปนศักด์ิศรีของเธอมิใชหรือ เพราะผมยาวเปนของ
ประทานใหเธอประหนึ่งเปนผาคลุมศีรษะ 

16ถาผูใดยังตองการคัดคานในเรื่องนี้ ขาพเจาขอพูดวา ทั้งเราและพระศาสนจักรอ่ืน ๆ ของ
พระเจาไมมีธรรมเนียมเปนอยางอ่ืน 

งานเลี้ยงขององคพระผูเปนเจา 
17ขณะที่ขาพเจาใหคําแนะนํานี ้ขาพเจาชมเชยทานไมได เพราะการชุมนุมของทานนั้นมี

ผลรายมากกวาผลดี  18กอนอ่ืน ขาพเจาไดยินวาเมื่อทานทั้งหลายมารวมชุมนุมกันนั้น มีการ
แตกแยก และขาพเจาก็เช่ือเรื่องนี้อยูบาง  19เพราะทานตองมีความขัดแยงกันบาง เพ่ือคนดีจริงจะ
ไดปรากฏเดนชัดในหมูทานทั้งหลาย  20เมื่อทานมาชุมนุมพรอมกันนี ้มิไดเปนการกินเล้ียงอาหาร
ค่ําขององคพระผูเปนเจา  21เพราะขณะที่กิน แตละคนก็รีบกินอาหารของตน122

cกอนคนอ่ืน บางคน
ยังหิวอยู แตอีกคนหนึ่งเมามายไปแลว  22ทานไมมีบานของตนเองสําหรับกินและด่ืมหรือ หรือทาน
ดูหมิ่นการชุมนุมของพระเจา ทําใหคนยากจนตองอับอาย ขาพเจาจะพูดกับทานอยางไรดี จะ
ชมเชยทานหรือ ในเรื่องนี้ ขาพเจาไมชมเชยทาน 

23ขาพเจาไดรับสิ่งใดมาจากองคพระผูเปนเจา123

d ขาพเจาก็ไดมอบสิ่งนั้นตอใหทาน คือในคืน
ที่ทรงถูกทรยศนั้นเอง พระเยซูองคพระผูเปนเจาทรงหยิบปง            24ขอบพระคุณ แลวทรงบิ
ออก ตรัสวา “นี่คือกายของเราเพ่ือทานทั้งหลาย 124

e จงทําการนี้เพ่ือระลึกถึงเราเถิด”  25เชนเดียวกัน 
หลังอาหารค่ํา ก็ทรงหยิบถวย ตรัสวา “ถวยนี้คือพันธสัญญาใหมในโลหิตของเรา ทุกครั้งที่ทานจะ
ด่ืม จงทําการนี้เพ่ือระลึกถึงเราเถิด”f  26ทุกครั้งที่ทานกินปงนี้ และด่ืมจากถวยนี ้ทานก็ประกาศ
การสิ้นพระชนมขององคพระผูเปนเจาจนกวาพระองคจะเสด็จมา  27ดังนั้น ผูใดที่กินปงหรือด่ืมจาก

                                                   
c กินอาหาร "ของตน" เนนความแตกตางกับการเล้ียงอาหารค่ํา "ขององคพระผูเปนเจา" ในขอ 20 ซ่ึงเรียกรองใหเปนการฉลอง

รวมกันในความรัก ไมใชเปนการแบงแยกออกเปนกลุมอยางเห็นแกตัว 
d เปาโลรูความจริงขอน้ีไมใชเพราะพระคริสตเจาทรงเปดเผยใหโดยตรง แตทานไดรับมาจากธรรมประเพณีที่ยอนกลับไปที่พระ

เยซูเจาเอง ในที่น้ีเชนเดียวกับใน 15:3-7 ดู 15:3 เชิงอรรถ b  เปาโลใชศัพทเทคนิคของพวกรับบ ี(อาจารยของชาวยิว) ในเร่ือง

เก่ียวกับการสงทอดธรรมประเพณีตอ ๆ กันมา ดูเหมือนวาเปาโลกําลังอางถึงธรรมประเพณีแรกเร่ิมของคริสตชนเร่ืองศีลมหา

สนิท โดยใชถอยคําและสํานวนที่ไมใชของตน 
e บางฉบับวา "น่ีเปนกายของเรา ที่ถูกหักเพื่อทานทั้งหลาย" หรือ "น่ีเปนกายของเรา ที่มอบใหทานทั้งหลาย" 
f ขอความของเปาโลมีความใกลเคียงกับของลูกา 22:19-20 
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ถวยขององคพระผูเปนเจาอยางไมสมควร ก็ผิด ตอพระกายและผิดตอพระโลหิตขององคพระผู

เปนเจา 
28แตละคนจงพิจารณาตนเอง แลวจึงกินปงและด่ืมจากถวย  29เพราะผูใดที่กินและด่ืม126

gโดย

ไมยอมรับรูพระกาย127

hก็กินและด่ืมการตัดสินลงโทษตนเอง  30เพราะเหตุนี ้ในหมูทานทั้งหลายจึงมี
หลายคนออนแอ เจ็บปวย และบางคนก็ตายไปแลวI  31ถาเราไดพิจารณาตนอยางละเอียด เราจะ
ไมถูกตัดสินลงโทษ  32แตเมื่อองคพระผูเปนเจาทรงตัดสินลงโทษเรา พระองคทรงทําเชนนี้เปนการ
ตักเตือนแกไข เพ่ือมิใหเราถูกลงโทษพรอมกับโลกนี1้28

j 
33ดังนั้น พ่ีนองทั้งหลาย เมื่อทานมาชุมนุมกันเพ่ือกินเล้ียง จงคอยกัน  34ถาผูใดหิวก็จงกิน

ที่บาน เพ่ือพระเจาจะไดไมตองทรงลงโทษทานเมื่อมาชุมนุมกัน สวนเรื่องอ่ืน ขาพเจาจะจัด
ระเบียบเมื่อขาพเจามาถึง 

พระพรพิเศษจากพระจิตเจา129

a 
12  1พ่ีนองทั้งหลาย ขาพเจาไมตองการใหทานขาดความรูเรื่องพระพรจากพระจิตเจา  2

ทานก็รูอยูแลววาเมื่อยังเปนคนตางศาสนา ทานยอมถูกชักจูงไปกราบไหวรูปเคารพที่พูดไมได130

b  3

                                                   
g บางฉบับเสริมวา "อยางไมสมควร" 
h บางฉบับวา "พระกายของพระองคพระผูเปนเจา" ขอน้ีโดยทั่วไปจะเขาใจวาคริสตชนบางคนไมยอมรับรูวาพระคริสตเจา

ประทับอยูในศีลมหาสนิท (เทียบ ขอ 27) อยางไรก็ตาม จดหมายฉบับน้ีเนนถึงพระศาสนจักรในฐานะเปนพระกายของพระ

คริสตเจา ทําใหเขาใจวาในที่น้ีเปาโลยังพูดถึงคริสตชนบางคนที่เห็นแกตัว ไมสนใจตอความตองการของคริสตชนอ่ืน ๆ ที่รวม

เปนกายเดียวกัน (เทียบ ขอ 11 และ 33) 
I เปาโลคงคิดวาโรคภัยไขเจ็บและความตายของชาวโครินธบางคนเปนการลงโทษที่ไมเคารพตอ “พระกายและพระโลหิตของ

องคพระผูเปนเจา” 

j พระเจาทรงลงโทษเพื่อส่ังสอน ใหคริสตชนกลับใจเปล่ียนแปลงตนเองกอนวันพิพากษาคร้ังสุดทาย การลงโทษเชนน้ีไมจําเปน 

ถาผูที่ทําผิดไดพิจารณาและแกไขตนเองโดยเฉพาะในโอกาสรวมรับพระกายของ 

พระ คริสตเจาในศีลหมาสนิท (ขอ 31) 

12 a บทที ่12 ถึงบทที ่14 กลาวถึงการใชพระพรพิเศษของพระจิตเจาอยางถูกตอง พระพรพิเศษเหลาน้ีพระจิตเจาประทาน

ใหแกกลุมคริสตชนเพื่อเปนหลักฐานที่แลเห็นไดวาพระจิตเจาประทับอยูดวย และเพื่อชวยเหลือกลุมคริสตชนใหม ๆ ใหกาวหนา

ในความเชื่อเพราะเขายังไมไดเปล่ียนแปลงแนวความคิดเกา ๆ ทั้งหมดที่มีอยูกอนจะมารับความเชื่อ คริสตชนชาวโครินธมี

แนวโนมที่จะใหความสําคัญและพัฒนาพระพรพิเศษที่ดึงดูดความสนใจ และใชพระพรพิเศษเหลาน้ีเมื่อมาชุมนุมกันโดยขาด

ระเบียบวินัยดังที่เคยปฏิบัติในพิธีกรรมของคนตางศาสนาบางพวก เปาโลตอบวา พระพรพิเศษมีไวเพื่อผลประโยชนของกลุม

คริสตชนเปนสวนรวม จึงตองไมกอใหเกิดการแบงพรรคแบงพวกแขงขันกันอยางเด็ดขาด (บทที ่12) ในความเปนจริง ความรัก

แบบคริสตชนเปนส่ิงที่ดีกวาพระพรพิเศษทั้งหลาย (บทที ่13) ในที่สุดเปาโลอธิบายวา พระพรพิเศษเหลาน้ีมีความสําคัญมาก

หรือนอยตามที่พระพรพิเศษเหลาน้ีจะชวยเสริมสรางกลุมคริสตชนไดมากนอยเพียงไร (บทที ่14) 
b ขอความน้ี อาจหมายถึงการชุมนุมที่ไรระเบียบของคนตางศาสนาบางกลุม ซ่ึงถือวาการแสดงออกภายนอกเชนน้ีมีความสําคัญ

มากกวาคําส่ังสอน สวนการชุมนุมของคริสตชนเนนการเทศนสอนและการประกาศพระวาจาวาเปนเคร่ืองหมายของพระพร

พิเศษจากพระจิตเจา 
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ขาพเจาขอยืนยันใหทานรูวา ไมมีผูใดพูดโดย พระจิตเจาทรงดลใจวา “พระเยซูจงถูกสาปแชง” 
และหากพระจิตเจามิไดทรงดลใจก็ไมมีผูใดพูดไดวา “พระเยซูคือองคพระผูเปนเจา” 

พระพรพิเศษมีจุดประสงคเดียวกัน 
4พระพรพิเศษมีหลายประการ แตมีพระจิตเจาพระองคเดียว  5มีหนาที่หลายอยางตางกัน 

แตมีองคพระผูเปนเจาเพียงองคเดียว  6กิจการมีหลายอยาง แตมีพระเจาพระองคเดียวผูทรง
กระทําทุกอยางในทุกคน131

c  7พระจิตเจาทรงแสดงพระองคในแตละคนเพ่ือประโยชนสวนรวม  8

พระจิตเจาประทานถอยคําที่ปรีชา132

dแกคนหนึ่ง พระจิตเจาประทานถอยคําที่รอบรู133

eแกอีกคนหนึ่ง 
พระจิตเจาพระองคเดียวกัน  9ประทานความเช่ือ134

f แกอีกคนหนึ่ง พระจิตเจาพระองคเดียวกัน
ประทานพระพรบําบัดรักษาโรค  10ประทานอํานาจทําอัศจรรยใหอีกคนหนึ่ง ประทานใหอีกคน
หนึ่งประกาศพระวาจา ใหอีกคนหนึ่งรูจักจําแนกจิตตาง ๆ135

g ใหอีกคนหนึ่งพูดภาษาที่ไมมีใครเขาใจ
136

h และใหอีกคนหนึ่งตีความอธิบายความหมายของภาษานั้นได  11พระพรพิเศษทั้งมวลเปนผลงาน

จากพระจิตเจาพระองคเดียว ผูทรงแจกจายพระพรตาง ๆ ใหแตละคนตามที่พอพระทัย 
การเปรียบเทียบกับรางกาย137

i 

                                                   
c ใหสังเกตถึงวิธีกลาวถึงพระตรีเอกภาพ เทียบ 6:11; 2 คร 13:13 เชิงอรรถ e 
d คงจะหมายถึงพระพรใหเทศนสอนความจริงลึกซ้ึงในคริสตศาสนาเร่ืองพระเจา และชีวิตพระเจาในตัวเรา น่ีคือ "คําส่ังสอนที่

สมบูรณ" ใน ฮบ 6:1; ดู 2 คร 2:6-16  
e หมายถึง พระพรที่จะเทศนสอนความจริงเบื้องตนของคริสตศาสนา "คําสอนเบื้องตนเก่ียวกับพระคริสตเจา"  ใน ฮบ 6:1 
f หมายถึง ความเชื่อที่เขมขนกวาปกต ิเทียบ 13:2 
g หมายถึง พระพรที่จะจําแนกวาพรน้ันมาจากพระจิตเจา หรือเปนพรตามธรรมชาต ิหรือเปนการกระทําของจิตชั่ว 
h ผูที่รับพระพรใหพูดภาษาที่ไมมีใครเขาใจสามารถอธิษฐานภาวนา โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรรเสริญพระเจาเมื่อพระจิตเจาทรง

ดลใจ ใหเขาฌานโดยเปลงเสียงที่ฟงแลวไมมีใครเขาใจ เปาโลเรียกพระพรเชนน้ีวาเปน     "การพูดภาษาที่ไมมีใคร

เขาใจ"(14:5,6,18,23,39;14:2,4,9,13,14,19,26,27) พระพรน้ีเปนผลแรกที่แลเห็นไดเมื่อพระจิตเจาเสด็จลงมาในพระศาสนจักร

สมัยแรก ดู กจ 2:3-4; 10:44-46; 11:15; 19:6 
i เปาโลใชการเปรียบเทียบสังคมกับรางกายที่เปนหน่ึงเดียวแตมีองคประกอบหลายสวนอยางที่คนโบราณนิยมใช แตความคิด

ของเปาโลเร่ืองพระกายของพระคริสตเจา เปนตนกําเนิดมาจากการระลึกถึงการกลับใจของทาน (ดู กจ 9:4ฯ; กท 1:15ฯ) เมื่อ

มาเชื่อวาพระวรกายของพระคริสตเจาไดกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูตาย และไดรับชีวิตจากพระจิตเจา (รม 1:4 เชิงอรรถ 

c) ไดกลายเปน "ผลแรก" ของส่ิงสรางใหม (1 คร 15:23) 

 พระวาจาที่พระเยซูเจาไดตรัสเมื่อเปาโลกลับใจวา  "เราคือเยซู ซ่ึงเจากําลังเบียดเบียน"  สอใหเห็นวา คริสตชนเปน

บุคคลเดียวกับพระคริสตเจา ผูทรงกลับคืนพระชนมชีพ ในจดหมายของเปาโล รางกายของ คริสตชนรวมเปนหน่ึงเดียวกับพระ

วรกายที่กลับคืนชีพแลวของพระคริสตเจา (รม 8:11) โดยทางศีลลางบาป (1 คร 12:13; เทียบ รม 6:4 เชิงอรรถ a ) และศีลมหา

สนิท (1 คร 10:16ฯ) ซ่ึงทําใหคริสตชนเปนสวนของพระวรกายน้ัน (1 คร 6:15) คริสตชนรวมเปนหน่ึงเดียวกับพระคริสตเจา จน

กลายเปนพระวรกายเดียวของพระคริสตเจา (ซ่ึงเวลาน้ีเรียกวา "พระกายทิพย" (1 คร 12:27 รม 12:4ฯ) ในภายหลังเปาโลจะ

พัฒนาคําสอนที่เปนรูปธรรม ใน 1 คร น้ี ใหลึกซ้ึงยิ่งขึ้นในจดหมายที่เขียนขึ้นระหวางถูกจองจํา ในจดหมายเหลาน้ีความคิด

พื้นฐานยังคงเหมือนเดิม คือมนุษยไดรับการคืนดีกับพระเจาโดยกลายเปนสวน (อฟ 5:30)  ของพระวรกายของพระคริสตเจา 

พระกายน้ีไดส้ินพระชนมแลว แตบัดน้ีกลับมีชีวิตอยูเดชะพระจิตเจา (อฟ 2:14-18;        คส 1:22)  อยางไรก็ตามเปาโลเนนถึง
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12แมรางกายเปนรางกายเดียว แตก็มี อวัยวะหลายสวน อวัยวะตาง ๆ เหลานี้แมจะมี

หลายสวนก็รวมเปนรางกายเดียวกันฉันใด พระคริสตเจา138

j ก็ฉันนั้น  13เดชะพระจิตเจาพระองค

เดียว เราทุกคนจึงไดรับการลางมารวมเขาเปนรางกายเดียวกัน ไมวาจะเปนชาวยิวหรือชาวกรีก 
ไมวาจะเปนทาสหรือไทยก็ตาม เราทุกคนตางไดรับพระจิตเจาพระองคเดียวกัน  14รางกายไมได

ประกอบดวยอวัยวะสวนเดียว แตมีอวัยวะหลายสวน  15ถาเทาจะพูดวา “ขาพเจาไมใชมือ จึงไม
เปนสวนหนึ่งของรางกาย” แตเทาไมไดเปนอวัยวะของรางกายนอยกวาอวัยวะสวนอ่ืน เพราะเปน
เพียงเทา 16หรือถาหูจะพูดวา “ขาพเจาไมใชดวงตา จึงไมใชสวนหนึ่งของรางกาย” แตก็ไมไดทําให
หูไมเปนอวัยวะของรางกายเลย  17ถารางกายทั้งหมดเปนดวงตา แลวจะไดยินไดอยางไร ถา
รางกายทั้งหมดเปนหู แลวจะไดกล่ินไดอยางไร 

18พระเจาทรงจัดอวัยวะตาง ๆ ในรางกายใหอยูในที่ที่ทรงพระประสงค 1 9ถารางกายทุก

สวนเปนอวัยวะเดียวแลว รางกายจะอยูที่ไหน  20เทาที่เปนอยู มีอวัยวะหลายสวน แตมีรางกาย
เดียว  21ดวงตาพูดกับมือไมไดวา “เราไมตองการเจา” และศีรษะก็พูดกับเทาไมไดวา “เราไม
ตองการเจา” 

22ตรงกันขาม สวนที่เราคิดวาเปนอวัยวะที่ออนแอของรางกายกลับเปนอวัยวะที่จําเปน
มากกวา  23อวัยวะสวนที่เราคิดวาไมมีเกียรติในรางกาย เรากลับทะนุถนอมดวยความเคารพเปน
พิเศษ และอวัยวะที่นาอับอายของเรากลับไดรับการตกแตงใหงดงามมากกวาสวนอ่ืน  24อวัยวะที่

นาดูอยูแลวไมตองการตกแตงอะไรอีก พระเจาทรงประกอบรางกายขึ้น โดยใหเกียรติแกอวัยวะที่
ไมมีเกียรติมากกวาอวัยวะอ่ืน ๆ    25เพ่ือรางกายจะไดไมมีการแตกแยกใด ๆ ตรงกันขาม อวัยวะ
แตละสวนจะเอาใจใสซึ่งกันและกัน  26ถาอวัยวะหนึ่งเปนทุกข อวัยวะอ่ืน ๆ ทุกสวนก็รวมเปนทุกข
ดวย ถาอวัยวะหนึ่งไดรับเกียรต ิอวัยวะอ่ืน ๆ ทุกสวนก็รวมยินดีดวยเชนเดียวกัน 

27ทานทั้งหลายเปนพระกายของพระคริสตเจา แตละคนตางก็เปนอวัยวะของพระกายนั้น  
28พระเจาทรงแตงตั้งบางคนใหทําหนาที่ตาง ๆ ในพระศาสนจักร คือ หนึ่งใหเปนอัครสาวก สองให

                                                                                                                                                                         

ความเปนหน่ึงเดียวของพระกายซ่ึงนําคริสตชนทุกคนมารวมเปนหน่ึงเดียวในพระจิตเจาองคเดียวกัน (อฟ 4:4; คส 3:15) และ

เนนวาพระวรกายน้ัน คือ พระศาสนจักรน่ันเอง       (อฟ 1:22ฯ; 5:23; คส 1:18,24) ดังน้ันเมื่อเปาโลเปรียบเทียบพระศาสน

จักรกับรางกายแลว (อฟ 4:12ฯ;     คส 2:19) ทานก็ยืนยันวาพระคริสตเจาทรงเปนศีรษะของพระวรกายน้ี (อฟ 1:22; 4:15ฯ; 

5:23; คส 1:18; 2:19 เทียบ 1 คร 12:21) คํายืนยันน้ีอาจพัฒนามาจากแนวความคิดวาพระคริสตเจาทรงเปนประมุข (ศีรษะ)

ของฤทธิ์อํานาจทั้งหลาย (คส 2:10) ในที่สุด เปาโลยังขยายความหมายวาพระวรกายของพระคริสตเจาน้ีรวมจักรวาลทั้งหมด

เขามาเปนหน่ึงเดียวภายใตการปกครองของพระคริสต องคพระผูเปนเจาอีกดวย (อฟ 1:23 เชิงอรรถ t; ดู ยน 2:21 เชิงอรรถ i) 
j รางกายมนุษยรวมอวัยวะหลายสวนใหเปนหน่ึงเดียวกันฉันใด พระคริสตเจาก็ทรงนําคริสตชนทุกคนเขามาเปนหน่ึงเดียวกันใน

พระวรกายของพระองคฉันน้ัน และดังน้ีพระคริสตเจาทรงเปนที่มาของเอกภาพในพระ   ศาสนจักร 
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เปนประกาศก และสามใหเปนครูอาจารย k ตอจากนั้น คือผูมีอํานาจทําอัศจรรย ผูรักษาโรค 
ผูชวยเหลือ140

l ผูปกครอง141

m และผูพูดภาษาที่ไมมีใครเขาใจ  29ทุกคนเปนอัครสาวกหรือ ทุกคนเปน
ประกาศกหรือ ทุกคนเปนครูอาจารยหรือ ทุกคนเปนผูทําอัศจรรยหรือ  30ทุกคนบําบัดโรคไดหรือ 
ทุกคนพูดภาษาที่ไมมีใครเขาใจหรือ ทุกคนเปนผูตีความอธิบายความหมายของภาษานั้นหรือ 

พระพรพิเศษของพระจิตเจาตามลําดับความสําคัญ บทเพลงสรรเสริญความรัก142

n 
31ทานทั้งหลายจงพยายามแสวงหาพระพรพิเศษที่ประเสริฐย่ิงกวานี้เถิด ขาพเจาจะขอช้ี

ทางที่ดีกวาใหทาน 
13  1แมขาพเจาพูดภาษาของมนุษยและของทูตสวรรคได ถาไมมีความรัก143

a ขาพเจาก็เปน
แตเพียงฉาบหรือฉ่ิงที่สงเสียงอึกทึก  2แมขาพเจาจะประกาศพระวาจา เขาใจธรรมลํ้าลึกทุกขอ 

                                                   
k กลุมคริสตชนแตละกลุมมีครูประจําสําหรับสอนความเชื่อ ดู กจ 13:1 เชิงอรรถ a 
l แปลตามตัวอักษรวา "ความชวยเหลือ" อาจหมายถึงผูที่เก็บทานและแจกจายใหแกคนยากจน หรือผูที่ไดรับแตงตั้งใหคอย

ชวยเหลือในการชุมนุม 
m พระพรเพื่อบริหาร และเปนผูนํากลุมคริสตชน 
n บทที ่13 แบงเปนสามตอน (1) ความสูงสงของความรัก ขอ1-3  (2) กิจการของความรัก ขอ 4-7 (3) ความรักคงอยูตลอดไป 

ขอ 8-13 ขอความน้ีพูดถึงความรักระหวางพี่นองคริสตชน ไมพูดถึงความรักตอพระเจาโดยตรง แตพูดเปนนัยถึงเร่ืองความเชื่อ

และความหวัง โดยเฉพาะในขอ 13 

13 a ความรัก (agape) ไมมีลักษณะของการเปนเจาของ และไมใชความปรารถนาที่จะไดรับความพึงพอใจ แตความรัก

ตองการทําใหผูอ่ืนพอใจ ความรักสูงสุดคือความรักที่พระเจาทรงมีตอเรา (1 ยน 4:19) ซ่ึงทําใหพระองคประทานพระบุตร เพื่อ

ทําใหคนบาปกลับคืนดีกับพระองค (รม 5:8; 8:32-39; 2 คร 5:18-21; อฟ 2:4-7; ดู ยน  3:16ฯ; 1 ยน 4:9-10) ทําใหเขาไมเปน

เพียงแตผูที่พระเจาทรงเลือกสรรเทาน้ัน (อฟ 1:4) แตยังเปนบุตรของพระเจาดวย (1 ยน 3:1) ความรักน้ีถือวาเปนความรักของ

พระเจา (พระบิดา) (รม 5:5; 8:39; 2 คร 13:11,13; ฟป 2:1; 2 ธส 2:16; เทียบ 1 ยน 2:15) เน่ืองจากความรักเปนส่ิงเดียวกับ

พระธรรมชาติของพระเจา (1 ยน 4:7ฯ,16) จึงพบไดในพระบุตรดวย (รม 8:35,37,39; 2 คร 5:14; อฟ 3:19; 1 ทธ 1:14;         

2 ทธ 1:13) ดังน้ัน พระบุตรจึงทรงรักพระบิดาดังที่พระบิดาทรงรักพระบุตร (อฟ 1:6; คส 1:13; เทียบ       ยน 3:35; 10:17; 

14:31) พระบิดาทรงรักเราฉันใด พระบุตรก็ทรงรักมนุษยชาติฉันน้ัน (ยน 13:1,34; 14:21 15:9) พระบุตรถูกสงมาชวย

มนุษยชาติใหรอดพน (2 คร 5:14ฯ; กท 2:20; อฟ 5:2,25; 1 ทธ 1:14ฯ; เทียบ ยน 15:13; 1 ยน 3:16; วว 1:5) พระจิตเจาได

ประทานความรักเดียวกันน้ี (รม 15:30; คส 1:8) แกคริสตชน (รม 5:5; เทียบ กท 5:22) การรักทั้งเพื่อนมนุษยและศัตรู (มธ 

5:43-48 //) ไมเปนเพียงผลตามมาที่จําเปนจากความรักของพระเจาตอเราเทาน้ัน แตในความเปนจริง ยังพิสูจนอีกวา พระเจา

ทรงรักเรา (1 ยน 3:17; 4:20ฯ) และยังเปนบทบัญญัติใหมที่พระคริสตเจาไดทรงกําหนดไว (ยน 13:34ฯ; 15:12,17; 1 ยน 3:23; 

ฯลฯ) และเปนบทบัญญัติที่บรรดาสาวกไดเนนอยูเสมอ (รม 13:8; กท 5:13ฯ; อฟ 1:15; ฟป 2:2ฯ; คส 1:4; 1 ธส 3:12; 2 ธส 

1:3; ฟม 5-7; เทียบ ยก 2:8; 1 ปต 1:22; 2:17; 4:8; 1 ยน 2:10; 3:10ฯ,14; ฯลฯ) เปาโลรักคริสตชนในพระศาสนจักรตาง ๆ ที่

ทานไดจัดตั้งขึ้นเชนน้ีแหละ (2 คร 2:4; 12:15; ฯลฯ) และคริสตชนเหลาน้ีก็รักเปาโลเชนเดียวกัน (คส 1:18; 1 ธส 3:6; ฯลฯ) 

ความรักเรียกรองความจริงใจ ความถอมตน ความไมเห็นแกตัวและการยอมอุทิศตน (ขอ 4-7; รม 12:9ฯ; 2 คร 6:6; ฟป 2:2ฯ) 

การรับใช (กท 5:13 เทียบ ฮบ 6:10) การชวยเหลือกันและกัน (อฟ 4:2 เทียบ รม 14:15; 2 คร 2:7ฯ) ความรักปรากฏในความ

ประพฤต ิ(2 คร 8:8-11,24 เทียบ 1 ยน 3:18) และการที่เราเชื่อฟงพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา (ยน 14:15; 1 ยน  5:2ฯ; 

ฯลฯ) และทําใหความเชื่อของเราบังเกิดผล (กท 5:6 เทียบ ฮบ 10:24) ความรักทําใหคริสตชนรวมเปนหน่ึงเดียวกันในหมูคณะ 

(คส 3:14; เทียบ 2 ปต 1:7) และ "ปกคลุมบาปจํานวนมาก" (1 ปต 4:8; เทียบ ลก 7:47) เน่ืองจากความรักตอพี่นองมาจาก
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และมีความรูทุกอยาง หรือมีความเช่ือพอที่จะ เคล่ือนภูเขาได ถาไมมีความรัก ขาพเจาก็ไมมี
ความสําคัญแตอยางใด  3แมขาพเจาจะแจกจายทรัพยสินทั้งปวงใหแกคนยากจน หรือยอมมอบ
ตนเองใหนําไปเผาไฟเสีย144

b ถาไมมีความรัก ขาพเจาก็มิไดรับประโยชนใด 
4ความรักยอมอดทน145

c มีใจเอ้ือเฟอ ไมอิจฉา ไมโออวดตนเอง ไมจองหอง  5ไมหยาบคาย 
ไมเห็นแกตัว ความรักไมฉุนเฉียว ไมจดจําความผิดที่ไดรับ  6ไมยินดีในความช่ัว แตรวมยินดีใน
ความถูกตอง  7ความรักใหอภัยทุกอยาง เช่ือทุกอยาง หวังทุกอยาง อดทนทุกอยาง 

8ความรักไมมีสิ้นสุด146

d แมการประกาศพระวาจาจะถูกยกเลิก แมการพูดภาษาที่ไมมีใคร
เขาใจจะยุต ิแมความรูจะหมดสิ้น  9เพราะเรารูอยางไมสมบูรณ และประกาศพระวาจาอยางไม
สมบูรณ  10แตเมื่อสิ่งที่สมบูรณมาถึง ความไมสมบูรณจะสูญสิ้นไป  11เมื่อขาพเจายังเปนเด็ก 
ขาพเจาก็พูดจาเหมือนเด็ก ๆ คิดเหมือนเด็ก ๆ ใชเหตุผลเหมือนเด็ก ๆ แตเมื่อขาพเจาเปนผูใหญ 
ขาพเจาก็เลิกประพฤติเหมือนเด็ก 12ในเวลานี ้เราเห็นพระเจาเพียงราง ๆ เหมือนเห็นในกระจกเงา 
แตเมื่อถึงเวลานั้น เราจะเห็นพระองคเหมือนพระองคทรงอยูตอหนาเรา เวลานี ้ขาพเจารูอยางไม
สมบูรณ แตเมื่อถึงเวลานั้น ขาพเจาจะรูแจงเหมือนที่พระองคทรงรูจักขาพเจา 

13ขณะนี้ยังมีความเช่ือ ความหวังและความรักอยูทั้งสามประการ147

e แตที่ย่ิงใหญกวาสิ่งใด
ทั้งหมดคือ ความรัก 

 
                                                                                                                                                                         

ความรักตอพระเจา แรงจูงใจของความรักจึงไมใชความกลัว (รม 8:28-39 เทียบ      1 ยน 4:17ฯ) เราไมสามารถรักผูอ่ืนไดถา

ไมรูความจริง (อฟ 4:15-16; เทียบ 2 ธส 2:10) และการรูความจริงน้ีเองทําใหเราตัดสินผิดถูกได (ฟป 1:9) และทําใหเราเขาใจ

ธรรมลํ้าลึกเร่ืองพระเจาเดชะพระจิตเจา (คส 2:2; เทียบ 1 ยน 4:7) และเขาใจความรักของพระคริสตเจา ซ่ึงไมมีวิธีอ่ืนจะเขาใจ

ได (อฟ 3:17-19; เทียบ            1 คร 8:1-3; 13:8-12) 

 เน่ืองจากพระคริสตเจา (อฟ 3:17) และพระตรีเอกกาพ (2 คร 13:13 เชิงอรรถ e เทียบ ยน 14:15-23; 1 ยน 4:12) 

ประทับอยูในวิญญาณซ่ึงมีความรักน้ี ความรักน้ีจึงหลอเล้ียงคุณธรรมทางเทววิทยา  (ดู     รม 1:16 เชิงอรรถ h; 5:2 เชิงอรรถ 

c) ในบุคคลที่มีความรักเปนลักษณะเดน (1 คร 13:3) ความรักเปนคุณธรรมเดียวที่คงอยูชั่วนิรันดร (ขอ 8) และจะสมบูรณเมื่อ

เราจะเห็นพระเจาแลวเทาน้ัน (ขอ 12 เทียบ            1 ยน 3:2) เมื่อน้ันแหละพระเจาจะประทานพระคุณตาง ๆ ที่พระองคได

ทรงสัญญาไวใหแกผูที่พระองคทรงรัก (1 คร 2:9 รม 8:28; อฟ 6:24; 2 ทธ 4:8; เทียบ ยก 1:12; 2:5) 
b บางฉบับวา  "ยอมมอบตนเองเพื่อโออวด" 
c ในขอ 4-7 เปาโลอธิบายลักษณะของความรักแบบคริสตชนโดยใชกริยาวลีสิบหาคํา เพื่อเนนการกระทําของผูมีความรัก 
d เมื่อความรูของเราเร่ืองพระเจาซ่ึงเวลาน้ียังไมสมบูรณ (ขอ 11) และยังไมเปนความรูโดยตรง (ขอ 12) จะหมดไปเมื่อเราจะ

เห็นพระเจาโดยตรงแลวความรักจะยังอยูเหมือนดังที่เคยเปนในชีวิตน้ี 
e การกลาวถึงคุณธรรมทางเทววิทยาทั้งสามประการน้ีรวมกัน พบเปนคร้ังแรกใน 1 ธส 1:3; และอาจจะใชกันอยูแลวกอนสมัย

ของเปาโล เปาโลพูดถึงคุณธรรมทั้งสามน้ีรวมกันบอยคร้ังในจดหมายของทาน แมจะเรียงลําดับตางกันก็ตาม (13:7,13; รม 5:1-

5; 12:6-12; กท 5:5ฯ; อฟ 1:15-18; 4:2-5; คส 1:4-5; 1 ธส 5:8;        1 ทธ 6:11; ทต 2:2; เทียบ ฮบ 6:10-12; 10:22-24; 1 

ปต 1:3-9,21ฯ) เปาโลพูดถึงความเชื่อและความรักรวมกันใน 1 ธส 3:6; 2 ธส 1:3; ฟม 5) พูดถึงความเชื่อและความเขมแข็ง

รวมกันใน 2 ธส 1:4; พูดถึงความรักและความเขมแข็งรวมกันใน 2 ธส 3:5; เทียบ 2 คร 13:13 
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พระพรของพระจิตเจาสําหรับหมูคณะ 
14  1จงแสวงหาความรักเถิด จงปรารถนาพระพรของพระจิตเจา โดยเฉพาะพระพรการ

ประกาศพระวาจา  2คนที่พูดภาษาที่ไมมีใครเขาใจ ไมพูดสําหรับมนุษยเพราะไมมีผูใดเขาใจ แต
พูดสําหรับพระเจา พระจิตเจาทรงดลใจเขาใหพูดถึงเรื่องลึกลํ้า  3สวนผูประกาศพระวาจานั้นพูดให
มนุษยฟง เพ่ือเสริมสราง ตักเตือนและใหกําลังใจ  4ผูพูดภาษาที่ไมมีใครเขาใจเสริมสรางตนเอง 
สวนผูประกาศพระวาจาเสริมสรางพระศาสนจักร  5ขาพเจาตองการใหทุกทานพูดภาษาที่ไมมีใคร
เขาใจนี ้แตความตองการที่มากกวานั้นคือใหทานทั้งหลายประกาศพระวาจาได เพราะผูประกาศ
พระวาจามีความสําคัญมากกวาผูพูดภาษาที่ไมมีใครเขาใจ เวนแตวาผูพูดภาษาดัง 
กลาวจะอธิบายขอความที่เขาพูดได เพ่ือเสริมสรางพระศาสนจักร 

6พ่ีนองทั้งหลาย สมมติวา ขาพเจามาพบทานและพูดภาษาที่ไมมีใครเขาใจ ทานจะได
ประโยชนอะไร ถาคําพูดของขาพเจาไมเปนการเปดเผยความจริง  ไมเปนการใหความรู ไมเปน
การประกาศพระวาจา หรือไมเปนการสั่งสอนใด ๆ  7แมเครื่องดนตรีที่ไรชีวิต เชน ขลุยหรือพิณ 
ถาไมออกเสียงตางกัน จะรูไดอยางไรวาเปนเสียงขลุยหรือเสียงพิณ  8ถาเสียงแตรรบไมชัดเจน 
ใครเลาจะเตรียมตัวเขาสูรบ  9ทานทั้งหลายก็เชนเดียวกัน ถาล้ินของทานพูดคําไมชัดเจน ใครจะรู
วาทานพูดอะไร ทานก็เหมือนพูดกับลม148

a  10ในโลกนี้มีภาษาตาง ๆ หลายภาษา ทุกภาษาตางตอง
ใชเสียงดวยกันทั้งนั้น  11ถาขาพเจาไมเขาใจความหมายของเสียง ขาพเจาก็เปนคนตางภาษา149

b 
สําหรับผูพูดและผูพูดก็เปนคนตางภาษาสําหรับขาพเจา  12ทานทั้งหลายก็เชนเดียวกัน ทาน
ปรารถนาจะไดพระพรของพระจิตเจา จงแสวงหาใหไดรับพระพรอยางเต็มเปยม เพ่ือเสริมสราง
พระศาสนจักรเถิด 

13ดังนั้น ใครพูดภาษาที่ไมมีใครเขาใจ จงอธิษฐานภาวนาขอพระพรใหอธิบายความหมาย
ของภาษานั้นไดดวย  14ถาขาพเจาอธิษฐานภาวนาเปนภาษาที่ไมมีใครเขาใจ จิตของขาพเจากําลัง
อธิษฐานภาวนาอยูก็จริง แตสติปญญาของขาพเจาไมไดรับผลอะไรเลย150

c  15ขาพเจาควรจะทํา

อยางไร ขาพเจาจะอธิษฐานภาวนาอาศัยจิตและขาพเจาจะอธิษฐานภาวนาอาศัยสติปญญาดวย
เชนเดียวกัน ขาพเจาจะขับรองสดุดีอาศัยจิตและจะขับรองสดุดีอาศัยสติปญญาดวย  16ไมเชนนั้น 
ถาทานขอบพระคุณอาศัยจิตเทานั้น ผูฟงที่ไมเขาใจ151

dจะพูด “อาเมน” รับการพูดขอบพระคุณของ

ทานไดอยางไร เพราะเขาไมเขาใจสิ่งที่ทานพูด  17การอธิษฐานขอบพระคุณของทานดีมาก แต

                                                   

14 a หรือ  "ไมมีภาษาใดไรความหมาย" 
b "คนตางภาษา" แปลตามตัววา "คนปาเถื่อน" หมายถึง คนที่ไมเขาใจภาษากรีก 
c การอธิษฐานภาวนาระหวางเขาฌานพลางเปลงเสียงแปลก ๆ เปนการกระทําของพระจิตเจา จนกระทั่งสติปญญาเขาใจไมได 
d เพราะไมไดรับพระพรเชนเดียวกัน 
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ผูอ่ืนไมไดรับประโยชนแมแตนอย  18ขาพเจา ขอบพระคุณพระเจาที่ขาพเจาพูดภาษาที่ไมมี

ใครเขาใจไดมากกวาทานทั้งหลาย  19แตเมื่ออยูในพระศาสนจักรที่กําลังชุมนุมกัน ขาพเจาก็เลือก
ที่จะพูดหาคําที่สติปญญาเขาใจเพ่ือสอนผูอ่ืน ดีกวาจะพูดหมื่นคําเปนภาษาที่ไมมีใครเขาใจ 

20พ่ีนองทั้งหลาย อยาคิดอยางเด็ก ๆ จงเปนเหมือนทารกไมเดียงสาในความช่ัว แตจงเปน
ผูใหญในความคิด  21มีเขียนไวในพระคัมภีร “พระเจาตรัสวา152

e เราจะพูดกับชนชาตินี้โดยใชภาษา
อ่ืน จากปากของคนตางภาษา แตพวกเขาจะไมยอมฟง”     22การพูดภาษาที่ไมมีใครเขาใจเปน

เครื่องหมายสําหรับผูไมมีความเช่ือ ไมใชเครื่องหมายสําหรับผูมีความเช่ือ สวนการประกาศพระ
วาจาเปนเครื่องหมายสําหรับผูมีความเช่ือ ไมใชเครื่องหมายสําหรับผูไมมีความเช่ือ153

f  23สมมติวา 
พระศาสนจักรมาชุมนุมกัน และทุกคนพูดเปนภาษาที่ไมมีใครเขาใจ และมีบุคคลภายนอกหรือผูไม
มีความเช่ือเขามาในที่นั้นโดยบังเอิญ เขาคงจะพูดวาทานเปนบามิใชหรือ  24แตสมมติวาทุกคน

ประกาศพระวาจา และมีผูไมมีความเช่ือหรือบุคคลภายนอกเขามาโดยบังเอิญ พระวาจาที่เขาไดฟง
นั้นจะทําใหเขารูสึกวาตนทําผิดและกําลังถูกตัดสิน      25ความลับในใจของเขาจะถูกเปดเผย เขา
จะซบหนานมัสการพระเจา ประกาศวา พระเจาประทับอยูในหมูทานทั้งหลายอยางแทจริง 

ระเบียบการใชพระพรของพระจิตเจา 
26พ่ีนองทั้งหลาย จะปฏิบัติอยางไรดีเลา เมื่อทานมาชุมนุมกัน แตละคนอาจขับรองสดุดี 

หรือสั่งสอน หรือเปดเผยความจริง หรือพูดภาษาที่ไมมีใครเขาใจ หรืออธิบายความหมายของ
ภาษานั้น ทานจงปฏิบัติทั้งหมดนี้เพ่ือเสริมสรางเถิด  27ถาจะตองพูดภาษาที่ไมมีใครเขาใจจงพูดที

ละคน และพูดเพียงสองหรือสามคนเปนอยางมาก  โดยใหคนหนึ่งอธิบายความหมาย  28ถาไมมี

ใครอธิบายความหมายได ผูพูดภาษาที่ไมมีใครเขาใจจงอยาพูดในที่ชุมนุม จงพูดกับตนเองและกับ
พระเจา  29ใหผูประกาศพระวาจาสองหรือสามคนเทานั้นพูด ขณะที่คนอ่ืนพิจารณาตัดสิน  30แต

ถาคนหนึ่งที่กําลังนั่งอยูไดรับการเปดเผยความจริงบางประการจากพระเจา ก็ใหผูพูดคนแรกหยุด
พูด  31ทานทุกคนประกาศพระวาจาได แตจงพูดทีละคน เพ่ือทุกคนจะไดเรียนรูและทุกคนจะไดรับ
กําลังใจ  32ผูประกาศพระวาจาตองควบคุมการใชพระพรของตน154

g  33เพราะพระเจามิทรง

ปรารถนาความวุนวาย แตทรงปรารถนาสันต ิ
ตามธรรมเนียมปฏิบัติในพระศาสนจักรทุกแหง  34ใหบรรดาสตรีอยูเงียบ ๆ ในที่ชุมนุม 

เพราะพวกเธอไมไดรับอนุญาตใหพูด155

h แตตองออนนอมเช่ือฟงตามที่ธรรมบัญญัติกําหนดไว  35ถา

                                                   
e เปนการอางถึง อสย 28:11-12 ในความหมายกวาง ๆ 
f ขอความน้ีคลุมเครือไมชัดเจน ขอน้ีดูเหมือนจะขัดแยงกับขอ 23-24 
g ถาผูประกาศพระวาจาขัดแยงกันเอง เปนการพิสูจนวาผูประกาศพระวาจาน้ันเปนประกาศกไมแท 
h ใน 11:5 เปาโลอนุญาตใหสตรีประกาศพระวาจาในการชุมนุมไดโดยแตงกายใหเรียบรอย ทาทีทางบวกเชนน้ีทําใหเขาใจวา

การหามสตรีมิใหพูดในที่ชุมนุมในขอน้ี ไมใชคําส่ังเด็ดขาด แตสะทอนธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมในสมัยน้ัน 
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พวกเธอตองการคําอธิบาย ก็ใหถามสามีขณะ อยูที่บาน เพราะเปนการไมเหมาะสมที่สตรีจะ
พูดในที่ชุมนุม 

36พระวาจาของพระเจามาจากทานหรือ พระวาจามาถึงทานเพียงกลุมเดียวเทานั้นหรือ156

i  
37ถาใครคิดวาตนเปนประกาศก หรือไดรับการดลใจจากพระจิตเจา ก็ขอใหเขารับรูวาสิ่งที่ขาพเจา
เขียนถึงทานเปนพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา  38ถาผูใดไมยอมรับรู พระเจาก็ไมทรงรับรูเขา
ดวย157

j 
39พ่ีนองทั้งหลาย จงปรารถนาที่จะประกาศพระวาจา อยาหามการพูดภาษาที่ไมมีใครเขาใจ  

40และจงทําเชนนี้อยางเหมาะสมและเปนระเบียบ 
 
 
 

III. บรรดาผูตายจะกลับคืนชีพ158

a 
ขอเท็จจริงเรื่องการกลับคืนชีพ 
15  1พ่ีนองทั้งหลาย ขาพเจาขอเตือนทานใหคํานึงถึงขาวดีที่ขาพเจาประกาศกับทาน 

ทานไดรับไวแลวและยังคงเช่ือมั่นในขาวดีนี ้ 2ทานกําลังรับความรอดพนอาศัยขาวดีนี้ ถาทานยัง
ยึดมั่นตามที่ขาพเจาประกาศ แตถาทานไมยึดมั่น ความเช่ือของทานก็ไรประโยชน  3ขาพเจามอบ
ธรรมประเพณีสําคัญที่สุดใหกับทาน เปนธรรมประเพณีที่ขาพเจาไดรับมาอีกทอดหนึ่ง159

b คือพระ
                                                   
i เน่ืองจากคริสตชนชาวโครินธไมไดรับพระวาจาโดยตรงหรือเพียงพวกเดียวเปาโลจึงขอใหเขายอมปฏิบัติตามประเพณีที่กลุม

คริสตชนอ่ืน ๆ ปฏิบัติอยู 
j บางฉบับวา "ถาใครไมยอมรู ก็อยารู" (เปาโลกําลังหมดความเพียร) เปาโลใชวิธีเดียวกันน้ีเพื่อยุติการโตเถียง ดู 11:16; ฟป 

3:15ฯ 

 

15 a คริสตชนชาวโครินธบางคนปฏิเสธเร่ืองการกลับคืนชีพของบรรดาผูตาย (ขอ 12 ) ชาวกรีกคิดวาการกลับคืนชีพเปน

ความคิดทางวัตถุนิยมไมคูควรกับจิตของมนุษย (กจ 17:32 เชิงอรรถ y) ชาวยิวเขาใจความจริงขอน้ีทีละเล็กทีละนอย (โยบ 

19:25 เชิงอรรถ g; สดด 16:10; อสค 37:10 เชิงอรรถ d ) ตอมาในภายหลังไดสอนเร่ืองน้ีอยางชัดเจน (2 มคบ 7:9 เชิงอรรถ c; 

ดนล 12:2,3 เชิงอรรถ c) เพื่อแกความเขาใจผิดของชาวโครินธ เปาโลเร่ิมตนจากการยืนยันความจริงพื้นฐานของการประกาศ

ขาวดี คือ ธรรมลํ้าลึกปสกาเร่ืองการส้ินพระชนมและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจา (ขอ 3-4 เทียบ รม 1:4; กท 1:2-

4; 1 ธส 1:10) เปาโลไดขยายความขาวดีน้ี โดยพูดถึงการปรากฏองคของพระเยซูเจาผูทรงกลับคืนพระชนมชีพ (ขอ 5-11 ดู      

กจ 1:8 เชิงอรรถ k) จากขอเท็จจริงน้ี เปาโลชี้ใหเห็นวาความคิดเห็นของชาวโครินธไมถูกตอง (ขอ 12-34 ดู ขอ 13 เชิงอรรถ i) 

พระคริสตเจาทรงเปนผลแรกและเปนเหตุที่บันดาลใหบรรดาผูตายกลับคืนชีพ (ขอ 20-28 ดู รม 8:11 เชิงอรรถ g) ในที่สุด 

เปาโลไดตอบขอโตแยงเก่ียวกับวิธีการกลับคืนชีพของบรรดาผูตาย (ขอ 35-53) และจบลงดวยบทเพลงขอบพระคุณ (ขอ 54-

57) 
b สํานวน "รับมา"  "รักษาไว"  "มอบตอมา…"  "ส่ิงที่ขาพเจาไดรับการส่ังสอนมา" เปนสํานวนของรับบีที ่  เปาโลนํามาใช 

(เทียบ 11:23) แต ขาวดี มิใชเปนเพียงคําสอนที่ไดรับมอบมาและสงตอไปเหมือนกับธรรมประเพณีของพวกรับบีเทาน้ัน แตเปน
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คริสตเจาไดสิ้นพระชนมเพราะบาปของเรา160

c ตามที่มีเขียนไวในพระคัมภีร  4และทรงถูกฝงไว 
พระองคทรงกลับคืนพระ ชนมชีพในวันท่ีสามตามความในพระคัมภีร161

d  5และทรงแสดงพระองคแก
เคฟาส แลวจึงทรงแสดงพระองคแกอัครสาวกสิบสองคน  6หลังจากนั้นทรงแสดงองคแกพ่ีนอง
มากกวาหารอยคนในคราวเดียว คนสวนมากในจํานวนนี้ยังมีชีวิตอยู162

e แมวาบางคนลวงหลับไป
แลว163

f  7ตอมาพระองคทรงแสดงพระองคแกยากอบ แลวจึงทรงแสดงพระองคแกอัครสาวกทุกคน164

g  
8ในที่สุด ทรงแสดงพระองคกับขาพเจา ผูเปนเสมือนเด็กที่คลอดกอนกําหนด165

hดวย 
9ขาพเจาเปนผูนอยที่สุดในบรรดาอัครสาวก และไมสมควรจะไดช่ือวาเปน อัครสาวก เพราะ

ขาพเจาเคยเบียดเบียนพระศาสนจักรของพระเจา  10แตขาพเจาเปนอยางที่เปนอยูนี้ดวยเดชะพระ

หรรษทานของพระเจา และพระหรรษทานของพระองคที่ประทานแกขาพเจามิไดไรประโยชน 
ตรงกันขาม ขาพเจาทํางานหนักกวาคนอ่ืน แตมิใชขาพเจา เปนเพราะพระหรรษทานของพระเจา
ซึ่งอยูกับขาพเจาที่ทํางาน  11เพราะฉะนั้น ทั้งขาพเจาและเขาเหลานั้นเทศนสอนเชนไร ทาน
ทั้งหลายก็จงเช่ือเชนนั้น 

12ถาเราประกาศวา พระคริสตเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูตายแลว เพราะเหตุ
ใดบางทานจึงพูดวาบรรดาผูตายจะไมกลับคืนชีพเลา  13ถาผูตายไมกลับคืนชีพ พระคริสตเจาก็
มิไดทรงกลับคืนพระชนมชีพดวยเชนเดียวกัน166

i  14ถาพระ คริสตเจามิไดทรงกลับคืนพระชนมชีพ 
                                                                                                                                                                         

ขาวดีที่ตองประกาศ (1-2) (ขอ 11 เทียบ มธ 4:23; ฯลฯ) เปนความจริงที่ตองเชื่อ (1 คร 15:2,11 เทียบ มก 1:15) เปนขาวที่นํา

ความรอดพน (1 คร 15:2; เทียบ กจ 11:14; 16:17) คําศัพทและลีลาการเขียนในขอตอ ๆ ไปไมใชของเปาโล ทําใหคิดวาเปาโล

ยกขอความเหลาน้ีมาจากธรรมประเพณีโบราณของพระศาสนจักร เร่ืองการปรากฏองคของพระเยซูเจาผูทรงกลับคืนพระชนม

ชีพเปนสูตรที ่คริสตชนใหมตองเรียนรู (เทียบ 11:23 เชิงอรรถ d) 
c คําสอนที่วาการส้ินพระชนมของพระคริสตเจาเปนการชดเชยบาปของมนุษยชาต ิเปนการประกาศขาวดีกอนที่เปาโลจะกลับใจ

เสียดวย (เทียบ รม 6:3) 
d ขอความทั้งสามประโยคน้ีดูเหมือนวาเปนสูตรตายตัวแลวในสมัยของเปาโล ตอมาในภายหลังจะเปนสวนหน่ึงของ "บทขาพเจา

เชื่อ” 
e เปาโลชี้ใหเห็นวาคนเหลาน้ีเปนพยานยืนยันส่ิงที่เขาไดเห็น ดังน้ันความเชื่อในการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจาจึงมี

หลักฐานแนนอน 
f "ลวงหลับ" ความเชื่อของคริสตชนถือวา ความตายเปนการหลับพักผอนในพระคริสตเจา เปาโลใชสํานวนน้ีบอย ๆ (ขอ 

18,20,51; 1 ธส 4:13 เชิงอรรถ g) 
g "อัครสาวกทุกองค" ในที่น้ีหมายถึงกลุมที่ใหญกวากลุมของอัครสาวกสิบสององคในขอ 5 
h เปนการกลาวพาดพิงถึงการที่เปาโลเขาเปนสมาชิกในคณะอัครสาวกโดยวิธีไมธรรมดาอยางกระทันหัน  เปาโลไมเห็นวาการ

ปรากฏองคของพระคริสตเจาแกตนขณะที่เดินทางไปสูเมืองดามัสกัสมีความแตกตางกับการปรากฏองคในชวงเวลาระหวางการ

กลับคืนพระชนมชีพ และการเสด็จขึ้นสวรรคของพระองค 
i การไมยอมรับวาผูตายจะกลับคืนชีพ หมายความวาการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจาซ่ึงเปนกรณีพิเศษก็เปนไปไมได

ดวย หรืออีกนัยหน่ึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจาไรความหมาย ถาไมใชกรณีแรกของการกลับคืนชีพของมนุษย

ทั่วไป แตความคิดน้ีจะเร่ิมเขามาตั้งแตในขอ 20 
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การเทศนสอนของเราก็ไรประโยชน167

j และความ เช่ือของทานก็ไรประโยชนเชนเดียวกัน  15

ย่ิงกวานั้น เรากลายเปนพยานเท็จถึงพระเจาเพราะเรายืนยันวาพระเจาทรงปลุกพระคริสตเจาให
ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ซึ่งพระองคมิไดทรงกระทํา ถาบรรดาผูตายไมกลับคืนชีพ 

16ถาผูตายไมกลับคืนชีพ พระคริสตเจาก็มิไดทรงกลับคืนพระชนมชีพดวย    17ถาพระ

คริสตเจามิไดทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเช่ือของทานก็ไรความหมายและทานก็ยังคงอยูในบาป
168

k  18เมื่อเปนเชนนี ้ผูที่ลวงหลับไปในพระคริสตเจาก็พินาศไปดวย  19ถาเรามีความหวังในพระ

คริสตเจา169

lเพียงเพ่ือชีวิตนี้เทานั้น เราก็เปนมนุษยที่นาสงสารที่สุด 
20 ความจริง พระคริสตเจาทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผูตาย เปนผลแรกของบรรดา

ผูลวงหลับไปแลว  21ความตายมาจากมนุษยคนหนึ่งฉันใด การกลับคืนชีพของบรรดาผูตายก็มา
จากมนุษยคนหนึ่งฉันนั้น  22มนุษยทุกคนตายเพราะ    อาดัมฉันใด มนุษยทุกคนก็จะกลับมีชีวิต
เพราะพระคริสตเจาฉันนั้น170

m  23แตจะเปนไปตามลําดับของแตละคน พระคริสตเจาทรงเปนผลแรก 
ตอไปก็คือผูที่เปนของพระ    คริสตเจา n เมื่อพระองคจะเสด็จมา o 24แลวจะถึงวาระสุดทาย เวลา
นั้นพระองคจะทรงมอบพระอาณาจักรใหแกพระเจาพระบิดา หลังจากทรงทําลายการปกครอง 
อํานาจและอานุภาพทั้งหลาย 173

p  25เพราะพระคริสตเจาจะตองทรงครองราชยจนกวาพระเจาจะทรง

ปราบศัตรูทั้งมวลใหอยูใตพระบาทของพระองค  26ศัตรูสุดทายที่จะถูกทําลายคือความตาย เพราะ
พระเจาทรงปราบทุกสิ่งใหอยูใตพระบาทของพระองค  27เมื่อพระคัมภีรกลาววา174

q ทุกสิ่งถูกปราบ

                                                   
j  คําสอนและความเชื่อของคริสตชนจะมีความหมายไดก็ตอเมื่อพระคริสตเจากลับคืนพระชนมชีพเทาน้ัน ถาเหตุการณน้ีไมมี

จริง ทุกส่ิงทุกอยางก็หมดความหมายโดยส้ินเชิง 
k ส่ิงที่ทําใหบาปหายไป คือ ชีวิตใหม ซ่ึงเปนการรวมชีวิตกับพระคริสตเจาผูกลับคืนพระชนมชีพ (ดู รม 6:8-10; 8:2 เชิงอรรถ 

b) 
l หรือ "ถาเรามีเพียงความหวังในพระคริสตเจาในชีวิตน้ีเทาน้ัน" 
m ชาวยิวรวมสมัยกับเปาโลพูดถึงอาดัมสองคน คนแรกเปนอาดัมตามอุดมการณในสวรรค คนที่สองเปนอาดัมในโลกตาม

ประวัติศาสตรที่ทําบาป เปาโลไดคิดกลับกัน อาดัมตามประวัติศาสตรมากอน สวนพระคริสตเจาผูเร่ิมตนมนุษยชาติใหมเปน

อาดัมที่มาภายหลัง เปนอาดัมซ่ึงมาจากสวรรคตามอุดมการณ พระองคทรงบันดาลใหอาดัมตามอุดมการณเปนจริงโดยสมบูรณ 

(ดู รม 5:12 เชิงอรรถ f, h; ฟป 2:6 เชิงอรรถ d) 
n “ผูเปนของพระคริสตเจา” ในที่น้ี เปาโลพูดถึงเฉพาะแตการกลับคืนชีพของผูมีความเชื่อเทาน้ัน ไมรวมถึงการกลับคืนชีพของ

คนบาปที่จะตองพินาศ ไมเหมือนกับใน ยน 5:29, กจ 24:15 เทียบ ดนล 12:2 
o การเสด็จมา (parousia) คํากรีกที่คริสตชนนํามาใช เพื่อหมายถึงการเสด็จมาอยางรุงเรืองของพระคริสตเจาใน "วัน" ของ

พระองค (1:8 เชิงอรรถ e) ในวาระสุดทาย (มธ 24:3 เชิงอรรถ b; ดู 1 ธส 2:19; 3:13; 4:15; 5:23; 2 ธส 2:1; ยก 5:7,8; 2 ปต 

1:16; 3:4,12; 1 ยน 2:28) ใน 2 ธส 2:8,9 คําเดียวกันถูกนํามาใชเพื่อหมายถึงการปรากฏมาของมนุษยชั่วราย ยังมีคําที่มี

ความหมายใกลเคียง เชน "การเปดเผย"  (1 คร 1:7 เชิงอรรถ c) และ "การปรากฏองค" (1 ทธ 6:14 เชิงอรรถ f) 

 
p หมายถึง อํานาจทั้งส้ินที่เปนศัตรูกับพระเดชานุภาพของพระเจา (2:6; อฟ 1:21; คส 1:16; 2:15;               1 ปต 3:22) 
q เมื่อจักรวาลทั้งหมดอยูใตอํานาจพระคริสตเจาแลว พระองคจะตรัสกับพระบิดาวางานของพระองคน้ันสําเร็จแลว 
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อยูใตอํานาจ ก็เปนที่แนชัดวา “ทุกสิ่ง” ในที่นี้ มิไดรวมพระเจาผูทรงปราบทุกสิ่งใหอยูใต

อํานาจของพระคริสตเจา  28เมื่อทุกสิ่งถูกปราบอยูใตอํานาจของพระคริสตเจาแลว พระบุตรก็จะ
ทรงอยูใตอํานาจของพระเจา ผูทรงปราบทุกสิ่งใหอยูใตอํานาจของพระองค เพ่ือพระเจาจะไดทรง
เปนทุกสิ่งในทุกคน 

29บางทานรับศีลลางบาปเพ่ือผูตาย175

r ถาผูตายไมกลับคืนชีพ จะมีประโยชนใดที่จะรับศีลลาง
บาปเพ่ือเขาเหลานั้น  30ถาไมมีการกลับคืนชีพ ทําไมเราจึงเสี่ยงอันตรายอยูตลอดเวลาเลา  31พ่ี

นองทั้งหลาย ขาพเจาเสี่ยงชีวิตอยูทุกวันเชนเดียวกับที่ขาพเจามีความภูมิใจในทานที่มีความเช่ือใน
พระคริสตเยซูองคพระผูเปนเจาของเรา   32ขาพเจาจะไดสิ่งใดเลา ถาขาพเจาตอสูกับสัตวรายที่
เมืองเอเฟซัส176

sเพ่ือประโยชนในชีวิตนี้เทานั้น ถาผูตายไมกลับคืนชีพ เราก็จงกินและด่ืมเถิด เพราะ
พรุงนี้เราก็จะตายแลว177

t  33อยาใหผูใดหลอกหลวงทาน “การคบคนพาลทําใหเสียคน”u  34จง

กลับมาดําเนินชีวิตอยางถูกตอง อยาทําบาปอีก บางทานดําเนินชีวิตโดยไมรูจักพระเจา ขาพเจา
พูดเชนนี้ เพ่ือใหทานมีความละอายใจ 

ผูตายจะกลับคืนชีพอยางไร 
35บางคนอาจถามวา คนตายจะกลับคืนชีพไดอยางไร เขาจะกลับมีรางกายแบบใด  36ชาง

โงจริง เมล็ดที่ทานหวานลงไปนั้นจะมีชีวิตใหมไดอยางไรถาไมตายเสียกอน  37เมล็ดขาวสาลีหรือ

เมล็ดพืชอยางอ่ืนที่ทานหวานลงไปนั้นเปนเพียงเมล็ดมิใชลําตนที่จะงอกขึ้น  38พระเจาประทานลํา

ตนแบบตาง ๆ ตามพระประสงค179

vใหกับเมล็ดเมล็ดแตละชนิดจึงมีลําตนตามชนิดของมัน 
39ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ไมเหมือนกัน ธรรมชาติมนุษยเปนอยางหนึ่ง ธรรมชาติ

สัตวเปนอีกอยางหนึ่ง ธรรมชาตินกเปนอยางหนึ่ง ธรรมชาติปลาเปนอีกอยางหนึ่ง  40มีวัตถุบน

ทองฟาและวัตถุบนแผนดิน วัตถุบนทองฟาและวัตถุบนแผนดินมีความสุกใสแตกตางกัน  41ความ

สุกใสของดวงอาทิตยเปนแบบหนึ่ง ความสุกใสของดวงจันทรเปนอีกแบบหนึ่ง และความสุกใสของ
ดวงดาวก็เปนอีกแบบหนึ่ง ดวงดาวทั้งหลายมีความสุกใสแตกตางกัน  42การกลับคืนชีพของผูตาย

                                                   
r เราไมรูวาการรับศีลลางบาปสําหรับผูตายน้ันคืออะไร ในที่น้ี เปาโลมิไดสนับสนุนหรือหาม ทานเพียงแตพูดวาเปนเร่ืองที่ไม

สมเหตุสมผลถาผูตายไมกลับคืนชีพ 
s สัตวรายน้ีอาจเปนการเปรียบเทียบ เราไมรูรายละเอียดอะไรเก่ียวกับการตอสูคร้ังน้ี แตดู 2 คร 11:23-26 
t เทียบ ปญจ 9:7-10; เปนไปไดที่จะสละความสุขทางประสาทเพื่อผลประโยชนในชีวิตปจจุบันเทาน้ัน เปาโลเองไดแสดง

ความคิดเชนน้ีใน 9:25 
u อางอิงจากบทประพันธของ Menander เร่ือง Thais ขอความน้ีอาจเปนคําพังเพยที่คุนเคยในสมัยของเปาโล 
v คนโบราณทั่วไปมักจะคิดวาการงอกของเมล็ดพืชเปนกระบวนการที่ขึ้นกับพระประสงคดีของเทพเจามากกวาเปน

ปรากฏการณธรรมชาต ิ(เทียบ 2 มคบ 7:22-23) เปาโลเนนความแตกตางระหวางรางกายในปจจุบันกับรางกายที่จะกลับคืนชีพ

มากกวาความสัมพันธตอเน่ืองกัน เปาโลตองการตอบขอโตแยงของบางคน       (ขอ 35 ) ที่ไมยอมรับวาผูตายจะกลับคืนชีพ

โดยมีรางกายเดิมดังที่ประกาศกเอเสเคียลพูดไวใน อสค 37:1-10, 10 เชิงอรรถ d 
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สิ่งที่กลับคืนชีพนั้นไมเนาเปอยอีก  43สิ่งที่ก็เชนเดียวกัน สิ่งที่หวานลงไปนั้นเนาเปอย แต
หวานลงไปนั้นไมมีเกียรต ิแตสิ่งที่กลับคืนชีพนั้นมีความรุงเรือง สิ่งที่หวานลงไปนั้นออนแอ  แตสิ่ง
ที่กลับคืนชีพนั้นมีอานุภาพ  44สิ่งที่หวานลงไปเปนรางกายตามธรรมชาติ แตสิ่งที่กลับคืนชีพเปน
รางกายที่มีพระจิตเจาเปนชีวิต180

w 
ถามีรางกายตามธรรมชาติ ก็มีรางกายที่มีพระจิตเจาเปนชีวิตดวย  45ดังที่มีเขียนไวในพระ

คัมภีรวา อาดัม มนุษยคนแรกถูกสรางขึ้นเปนสิ่งมีชีวิต181

x อาดัมคนสุดทายเปนจิตซึ่งประทานชีวิต  
46สิ่งที่มากอนมิใชกายที่มีพระจิตเจาเปนชีวิต แตเปนกายตามธรรมชาต ิภายหลังจึงเปนกายที่มี
พระจิตเจาเปนชีวิต  47มนุษยคนแรกมาจากดิน เปนมนุษยดิน มนุษยคนที่สองมาจากสวรรค  48

มนุษยดินคนนั้นเปนอยางไร มนุษยดินคนอ่ืน ๆ ก็เปนอยางนั้น มนุษยสวรรคคนนั้นเปนอยางไร 
มนุษยสวรรคคนอ่ืน ๆ ก็เปนอยางนั้น  49เราเกิดมามีลักษณะเหมือนคนฝายโลกฉันใด เราก็จะมี
ลักษณะเหมือนคนจากสวรรคฉันนั้น182

y 
50พ่ีนองทั้งหลาย ขาพเจาขอบอกวา มนุษยตามธรรมชาติรับพระอาณาจักรของพระเจาเปน

มรดกไมได สิ่งที่เนาเปอยไดรับสภาพไมเนาเปอยเปนมรดกไมได    51โปรดฟงเถิด ขาพเจามี
ธรรมลํ้าลึกขอหนึ่งจะบอกทาน เราทุกคนจะไมตาย แตเราทุกคนจะเปล่ียนแปลง  52ทันทีทันใด ช่ัว

                                                   
w ในขอเขียนของเปาโลและในพันธสัญญาเดิม psyche (ภาษาฮีบรู nephesh เทียบ ปฐก 2:7) เปนส่ิงที่ใหชีวิตแกสัตว แก

รางกายมนุษย (1 คร 15:45) หรือเปน "ชีวิต" ของรางกาย (รม 16:4; ฟป 2:30; 1 ธส 2:8; เทียบ มธ 2:20; มก 3:4; ลก 12:20; 

ยน 10:11; กจ 20:10; ฯลฯ) เปน "วิญญาณที่ใหชีวิต" แกรางกาย (2 คร 1:23) คําน้ีอาจหมายถึง "มนุษย" ทั่ว ๆ ไป (รม 2:9; 

13:1; 2 คร 12:15; ฯลฯ) เน่ืองจากวา "psyche" ใหเพียงชีวิตตามธรรมชาต ิ(2:14 เทียบ ยด 19) มันจึงมีความสําคัญนอยกวา 

pneuma ซ่ึงใหชีวิตพระแกมนุษย ชีวิตพระน้ีเปนกระบวนการที่เร่ิมตนจากพระพรของพระจิตเจา (รม 5:5 เชิงอรรถ e ดู รม 1:9 

เชิงอรรถ e ) และจะสมบูรณหลังจากความตาย นักปรัชญากรีกคิดถึงวิญญาณที่สูงกวาคือ nous ซ่ึงหนีจาก "รางกาย" เพื่อจะได

ดํารงอยูโดยไมรูจักตาย คริสตชนคิดวาความไมรูจักตายเปนการร้ือฟนมนุษยทั้งรางกายและวิญญาณโดยใหรางกายกลับคืนชีพ

เดชะพระจิตเจาซ่ึงเปนของประทาน รางกายที่พระเจาทรงเอาคืนไปเมื่อมนุษยทําบาป    (ปฐก 6:3) แตไดประทานใหแกทุกคน

ที่รวมเปนหน่ึงเดียวกับพระคริสตเจาผูทรงกลับคืนพระชนมชีพ        (รม 1:4 เชิงอรรถ c; 8:11) พระคริสตเจาทรงเปนมนุษย 

"จากสวรรค"  และจิตที่ประทานชีวิต (1 คร 15:45-49)  "รางกาย" จึงไมเปนเพียง psychikon หรือ "ตามธรรมชาต ิ" อีกตอไป 

แตจะเปน "pneumatikon" หรือ   "มีพระจิตเจาเปนชีวิต" รางกายเชนน้ีไมเปอยเนา ไมเส่ือมสลาย ไมรูจักตาย (ขอ 53) แตมี

ความรุงเรือง (ขอ 43) เทียบ รม 8:18; 2 คร 4:17; ฟป 3:21; คส 3:4) ไมตองอยูภายใตกฎของสสาร (ยน 20:19,26) ไมมี

ลักษณะเปนสสารอีกตอไป (ลก 24:16) Psyche อาจนํามาใชในความหมายที่กวางกวาโดยหมายถึงบุคคล ซ่ึงเปนผูกระทําและ

มีความรูสึก (อฟ 6:6; ฟป 1:27; คส 3:23; ดู มธ 22:37 //; 26:38 //; ลก 1:46; ยน 12:27;  กจ 4:32; 1 ปต 2:11; ฯลฯ) บางคร้ัง 

psyche ยังหมายถึงวิญญาณที่เปนจิต และไมรูจักตายไดดวย          (มธ 10:28,39 //; กจ 2:27; ยก 1:21; 5:20; 1 ปต 1:9; วว 

6:9; ฯลฯ) 
x เพราะม ีpsyche ซ่ึงใหชีวิตตามธรรมชาติเทาน้ัน ชีวิตตามธรรมชาติน้ีจะตองเปอยเนาเส่ือมสลาย 
y บางฉบับวา "เราจงมีภาพลักษณ" 
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พริบตา เมื่อเปาแตรครั้งสุดทาย183

z เสียงแตรจะ ดังขึ้น แลวผูตายจะกลับคืนชีพอยางไมเนาเปอย 
และเราจะเปล่ียนแปลง184

aa  53เพราะธรรมชาติที่เนาเปอยไดของเรานี้ จะตองสวมใสความไมเนา
เปอย และธรรมชาติที่ตองตายนี ้จะตองสวมใสความไมรูจักตาย 

บทเพลงฉลองชัย  
54เมื่อสิ่งที่เนาเปอยนี้จะสวมใสความไมเนาเปอย185

bb และเมื่อธรรมชาติที่ตองตายนี้จะสวมใส
ความไมรูจักตายแลว ก็จะเปนจริงตามคําที่เขียนไวในพระคัมภีรวา186

cc “ความตายถูกชัยชนะกลืน  
55ความตายเอย ชัยชนะของเจาอยูไหน ความตายเอย พิษของเจาอยูไหน”  56พิษของความตาย

คือบาป ธรรมบัญญัติคือ187

ddสิ่งแสดงฤทธิ์อํานาจของบาป  57ขอบพระคุณพระเจา ผูประทานชัยชนะ
ใหกับเราเดชะพระเยซูคริสต องคพระผูเปนเจาของเรา 

58พ่ีนองที่รักทั้งหลาย จงมั่นคง อยาหวั่นไหว จงออกแรงทํางานขององคพระผูเปนเจาให
มากย่ิงขึ้นเสมอ ทานรูอยูแลววา งานหนักของทานไมสูญเปลาสําหรับองคพระผูเปนเจา188

ee 
บทสรุป 

คําขอรอง  คําอําลา 
16  1เกี่ยวกับเรื่องการเก็บทานบริจาคเพ่ือผูศักด์ิสิทธิ1์89

a ทานทั้งหลายจงปฏิบัติเหมือนกับที่
ขาพเจากําหนดไวสําหรับพระศาสนจักรตาง ๆ ในแควนกาลาเทีย  2ทุกวันแรกของสัปดาห190

b แตละ
ทานจงเก็บเงินที่ทานประหยัดไว เพ่ือจะไดไมตองเก็บเรี่ยไรเมื่อขาพเจามาเย่ียม  3เมื่อขาพเจา

                                                   
z ตั้งแตสมัยอพยพ เมื่อชาวอิสราเอลอยูที่ภูเขาซีนาย (อพย 19:16,19) เสียงแตรเปนสัญลักษณประการหน่ึงแสดงถึงการเสด็จ

มาของพระเจา (มธ 24:31; 1 ธส 4:16 เชิงอรรถ j ) เสียงแตรจะเปนการบอกขั้นตอนตาง ๆ ของแผนการของพระเจาเร่ืองวาระ

สุดทาย เทียบ แตรเจ็ดคันใน วว 8:6-11:19 
aa หมายถึง ผูที่ยังมีชีวิตอยูเมื่อพระคริสตเจาจะเสด็จมาอยางรุงเรือง ซ่ึงอาจจะมีเปาโลรวมอยูดวย ดู           1 ธส 5:1 

เชิงอรรถ a 
bb บางฉบับไมมีขอความวา "เมื่อส่ิงที่เนาเปอยน้ีจะสวมใสความไมเนาเปอย" 
cc เปนการอางตามความหมาย ไมใชอางตรงตามตัวอักษร 
dd เปาโลไดขยายความคิดรวบยอดของประโยคน้ี ใน รม 5-7 
ee ขอน้ีเปนการจบคําส่ังสอนซ่ึงเร่ิมตนในขอ 14 ผูมีความเชื่อมีพลังจะกาวหนาในชีวิตเพราะมีความมั่นใจวาจะไดชัยชนะ เปาโล

คิดวาความเชื่อจะมีไมไดถาไมมีความกาวหนาในชีวิต 

 

16 a เร่ืองการบริจาคคร้ังน้ี ดู กจ 24:17; รม 15:26-28; 2 คร 8-9; กท 2:10 "ผูศักด์ิสิทธ" (ดู 2 คร 8:4) หมายถึง คริสตชนที่

กรุงเยรูซาเล็มซ่ึงตองการความชวยเหลือตั้งแตสมัยแรก (กจ 11:29-30) เปาโลมีความกระตือรือรนที่จะใหมีการเก็บทานบริจาค

คร้ังน้ี เพราะคิดวาเปนเคร่ืองหมายแสดงความเปนหน่ึงเดียวกันระหวางพระศาสนจักรตาง ๆ ที่ทานไดกอตั้งขึ้นกับพระศาสน

จักรในปาเลสไตน 
b หมายถึง "วันของพระเจา" หรือ วันอาทิตย เทียบ มธ 28:1; กจ 20:7; วว 1:10 
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มาถึง ขาพเจาจะสงผูที่ทานเลือกไวใหนําเงิน ทานไปยังกรุงเยรูซาเล็ม โดยถือจดหมายรับรอง
จากขาพเจา  4ถาเหมาะสมที่ขาพเจาจะไปดวยตนเอง คนเหลานี้จะเดินทางไปพรอมกับขาพเจา
ดวย 

5ขาพเจาจะมาพบทานโดยผานแควนมาซิโดเนีย เพราะขาพเจากําลังจะผานแควน
มาซิโดเนียอยูแลว  6ขาพเจาอาจพักอยูกับทานระยะหนึ่ง หรืออาจจะอยูจนสิ้นฤดูหนาว ทานจะได
ชวยจัดหาสิ่งจําเปนใหขาพเจาเดินทางตอไป  7ขาพเจาไมตองการแวะเพียงเพ่ือพบทานเทานั้น c

แตหวังจะพักอยูกับทานสักระยะหนึ่งถาองคพระผูเปนเจาทรงอนุญาต 8ขาพเจาจะพักอยูที่เมือง
เอเฟซัสจนถึงวันเปนเตกอสเต    9เพราะขาพเจามีโอกาสดีที่จะทํางานใหไดผล192

d แมจะมีหลายคน
คอยขัดขวาง 

10ถาทิโมธีมาถึง จงจัดใหเขาอยูกับทานดวยความสบายใจ เขากําลังทํางานขององคพระผู
เปนเจาเชนเดียวกับขาพเจา  11อยาใหใครดูถูกเขา จงชวยใหเขาเดินทางกลับมาหาขาพเจาโดย
ปลอดภัย ขาพเจาพรอมกับบรรดาพ่ีนองกําลังรอเขาอยู  12สวนอปอลโล พ่ีนองของเรา ขาพเจา
พยายามขอรองเขาใหมาพบทาน พรอมกับบรรดาพ่ีนอง แตเขายังไมตองการจะมาในเวลานี1้93

e เขา
จะมาเมื่อมีโอกาส 

13จงระมัดระวัง จงยืนหยัดมั่นคงในความเช่ือ จงกลาหาญและเขมแข็ง  14จงทําทุกสิ่งดวย

ความรักเถิด 
15พ่ีนองทั้งหลาย ทานรูดีวาครอบครัวของสเทเฟานัสเปนพ่ีนองกลุมแรกในแควนอาคายา 

และไดอุทิศตนรับใชบรรดาผูศักด์ิสิทธิ ์ 16ขาพเจาจึงขอรองทานใหเช่ือฟงบุคคลเหลานี้ และเช่ือฟง
ทุกคนที่รวมงานกับพวกเขาดวยความเหนื่อยยาก        17ขาพเจายินดีที่สเทฟานัส ฟอรทูนาทัส 
และอาคายคัสมาเย่ียมขาพเจา194

f เขาทั้งหลายทําหนาที่แทนทานซึ่งมาไมได  18เขาทําใหจิตใจของ

ขาพเจาและจิตใจของทานสงบ จงรูจักคุณคาของบุคคลนี้เถิด 
19พระศาสนจักรตาง ๆ ในแควนอาเชีย195

gฝากความคิดถึงทาน อาควิลา และปริสสิลลา
พรอมกับพระศาสนจักรที่ชุมนุมกันในบานของเขาสงความคิดถึงทานในองคพระผูเปนเจา  20พ่ี

นองทุกคนสงความคิดถึงทานทั้งหลาย จงทักทายกันดวยการจุมพิตศักด์ิสิทธิ์ 

                                                   
c บางคนคิดวา เปาโลเคยแวะมาเยี่ยมชาวโครินธคร้ังหน่ึงกอนหนาน้ันแลว แตความเห็นน้ีไมนาจะเปนไปได 
d แปลตามตัวอักษรวา "มีประตูเปดอยูใหขาพเจา เปนประตูที่ใหญและใหผล" เปนภาพพจนเดียวกันที่ใชใน  

2 คร 2:12; หมายถึง โอกาสดีในการแพรธรรมของเปาโล เทียบ กจ 14:27; วว 3:8 
e เหตุผลที่อปอลโลไมยอมมาที่เมืองโครินธขณะน้ันอาจเปนเพราะไมตองการสงเสริมการแบงพรรคแบงพวกที่มีอยูแลวที่น่ัน 

เทียบ 1:12; 3:4-6; 4:6 
f   บางท ีคนเหลาน้ีไดนําจดหมายของชาวโครินธมาใหเปาโล (7:1) 
g หมายถึง แควนอาเชียของจักรวรรดิโรมัน 



 

 

38 
21คําทักทายนี้เปนลายมือของขาพเจา เปาโล 
22ผูใดไมรักองคพระผูเปนเจา ผูนั้นจงถูกสาปแชง196

h มารานาธา197

i 
23พระหรรษทานของพระเยซูองคพระผูเปนเจา จงสถิตอยูกับทานทั้งหลายเถิด 
24ขาพเจารักทานทุกคนในองคพระคริสตเยซ ู
 
 
 
 

 
 

                                                   
h "ใหเขาเปน anathema" คําน้ีตรงกับภาษาฮีบรูวา herem (ยชว 6:17 เชิงอรรถ e) พันธสัญญาใหมใชคําน้ีคร้ังเดียว หมายถึง 

ของถวายแกบนในพระวิหาร (ลก 21:5) แตบอยกวาน้ัน หมายถึง การสาปแชงตนเอง ถาผูพูดไมรักษาคําสัญญาที่พูดไว (รม 

9:3) หรือเปนการสาปแชงผูที่ทําบาปหนักเชนที่น่ี 1 คร 16:22; กท 1:8-9; ดู 1 คร 12:3; วว 22:3 
i คําภาษาอารามิคเหลาน้ี "Maran atha” แปลวา “พระเจากําลังเสด็จมา" ไดนําไปใชในพิธีกรรม เปนคําที่แสดงถึงความหวังวาการ

เสด็จมาอยางรุงเรืองของพระคริสตเจาจะมาถึงในไมชา คําน้ียังอานไดอีกแบบหน่ึงวา “Marana tha” แปลวา “ขาแตพระเจาโปรด

เสด็จมา”  (วว 22:20 เทียบ รม 13:12; ฟป 4:5; ยก 5:8; 1 ปต 4:7) 
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