
 
 

 ชุดท่ี 1 (บทท่ี 1- 4) 

ตอนท่ี 1 จงทําเครื่องหมาย หนาขอที่ถูก และทําเครื่องหมาย  หนาขอที่ผดิ 

.......1.  เปาโลเขียนจดหมายไปเตือนคริสตชนที่เมืองโครินธ ขอใหเปนน้ําหนึ่งใจ

เดยีวกัน 

.......2.  พระเจาประทานพระคุณแกชาวโครนิธ โดยทางพระเยซูครสิต 

.......3.  ศษิยของเปาโล มศีักด์ิศรดีีกวาศษิยของคนอ่ืน 

.......4.  พระเจาทรงเลือกคนที่โลกถือวาโงเขลา เพื่อทําใหคนมปีญญาอับอาย 

.......5.  พระเจาทรงตั้งพระเยซู ใหเปนปญญาและความชอบธรรมของเรา และเปน

ผูทรงชําระใหบรสุิทธิ์ ทรงเปนผูไถเราใหพนบาป 

.......6.  เปาโลตั้งใจจะแสดงเรื่องพระเยซูคริสต และการที่พระองคทรงถูกตรึงที่

กางเขนแกชาวโครนิธ 

.......7.  เปาโลพูดกับชาวโครินธวา”ความเช่ือของทานจะไมไดอาศัยสติปญญาของ

มนุษยแตอาศัยฤทธิ์เดชของพระเจา” 

บทเรียนพระคัมภีรทางไปรษณีย 

“บทจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ ฉบับท่ี 1” 

ชื่อ-นามสกุล................................................................................... 
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.......8.  ส่ิงที่ตาไมเห็น หูไมไดยิน และส่ิงที่มนุษยคิดไมถึง คือ ส่ิงที่พระเจาไดทรง

จัดเตรยีมไวสําหรับคนที่รักพระองค 

.......9.  เราทั้งหลายไดรับพระจิตซึ่งมาจากพระเจา เพื่อเราทั้งหลายจะไดรูถึงสิ่ง

ตางๆ ที่พระเจาไดทรงโปรดประทานแกเรา 

.......10.  เปาโลเปรยีบเทยีบชาวโครนิธเปนทารกในพระครสิต 

ตอนท่ี 2 จงเตมิคํา หรือ ขอความลงในชองวางใหไดความสมบูรณ 

1.  เปาโลบอกวาชาวโครนิธยังอยูในฝายเนือ้หนัง เพราะพวกเขายัง    

  และ      

2.  ไมควรมีการกลาววา “ขาพเจาเปนศิษยของเปาโล หรือ ขาพเจาเปนศิษยของ

อปอลโล เพราะทัง้สองตางก็รวมกันทํางาน         

3.  “ทานทัง้หลายไมทราบหรือวาทานเปน     ของพระเจาและพระจิต

ของพระเจาทรงพํานักอยูในทาน” 

4.  ผูรับใชของพระคริสต เปนผูรักษาทรัพยสมบัติล้ําคาของพระเจา จะตองเปนคนที่ 

           

5.  เปาโลไดส่ัง     ซึ่งเปนผูซื่อสัตยในองคพระผูเปนเจาไปหาชาวโครินธ 

เพื่อกลาวเตือนใจใหประชาชนเลียนแบบความประพฤตทิี่ทานกําลังปฏบิัตอิยู 

6.  มีเขียนไวในพระคัมภีรวา “สิ่งที่ตาไมเคยเห็น และหูไมเคยไดยิน และจิตใจมนุษย

คดิไมถงึ คือส่ิงที่พระเจาทรงเตรยีมไวให        

7.  เปาโลไดเตือนสอนชาวโครินธวา “พระอาณาจักรของพระเจาไมไดอยูในคําพูด 

แตอยูในการกระทํา ซึ่แสดงพระอาณุภาพของ       

8.  คนทัง้หลายจงยดึถือวาเราเปนผูรับใชขององคพระครสิตเจา เปนผูจัดการดูแล 

         

9.  จงอยาตัดสินเรื่องใดๆกอนจะถงึเวลา จงรอคอยจนกวา   จะเสด็จมา 

10. ขาพเจาคิดวาองคพระผูเปนเจาทรงจัดตั้งเราซึ่งเปนอัครสาวกไวตรงที่สุดทาย 

เหมือนกับผูถูกตัดสินรับโทษถงึตาย เรากลายเปนเปาสายตาของโลก ทัง้  
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ตอนท่ี 3 การประยุกตใช 

1.  ที่เมืองโครินธเกิดการแตกแยก บางก็วาเปนศิษยของเปาโล บางก็วาเปนศิษยของ

อปอลโล  ในชีวติของเราก็เชนกัน บางทเีราเกดิการแตกแยก อยูในกลุมนั้น กลุมนี้ 

วัดนั้น วัดนี้ จนลืมนึกถึงส่ิงสําคัญที่สุดในชีวิต คือ องคพระผูเปนเจา ใหเรา

ทบทวนดูวาเราเคยพูด หรือกระทําอะไรใหเกิดการแตกแยกบาง ขอโทษตอพระเจา

และหาทางแกไขอยางไร 

              

              

               

2.  ทานไดเรียนรูเรื่องปรีชาญาณจากการสอนของเปาโลในเรื่องอะไรบาง และในทุก

วันนี้ สามารถนํามาใชในชีวติของทานไดอยางไร 

              

              

               

 

 ชุดท่ี 2 (บทท่ี 5-8) 

ตอนท่ี 1 จงวงกลมรอบคําตอบที่ถูกตอง 

1. ความผดิที่รายแรง แมแตคนตางชาตติางศาสนา เขาก็ไมทํากัน คืออะไร 

ก. การผดิประเวณ ี  

ข. เอาภรรยาของบดิามาเปนภรรยาของตน 

ค. ฉอโกงมารดา  

ง. เอาภรรยาเพื่อนบานมาเปนของตน 

2. ใครเขียนจดหมายถึงชาวโครินธ บอกวา “แมวาตัวของทานอยูไกล แตใจของทาน
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อยูใกลพวกเขาเสมอ 

ก. เปาโล  ข. อปอลโล  ค. พระเยซ ู ง. มาระโก 

3. เปาโลเตือนชาวโครินธใหละทิ้งเชื้อเกาแหงความช่ัวชาเลวทราม แลวไปปฏิบัติตัว

อาศัยขนมปงไมมเีช้ือ คือ....... 

ก. ความเช่ือและความรัก   ข. ความเคารพ  

ค. ความจรงิใจและสัจจะ   ง. ความยุตธิรรม 

4. เปาโลบอกวา ทานเองพรอมกับชาวโครินธมีหนาที่ตัดสินลงโทษคนภายในคณะ 

สวนการตัดสนิคนภายนอกคณะเปนเรื่องของ..... 

ก. เปโตร  ข. อปอลโล  ค. พระเจา  ง. มหาสมณะ 

5. เวลาเปนความกัน เปาโลเตือนชาวโครนิธ ไปวาความกันตอหนา... 

ก. คนอธรรม    ข. ผูศักด์ิสิทธิ์ (คือ ครสิตชน)  

ค. พระเจา     ง. มหาสมณะ 

6. คนอธรรม (คนไมดี) จะไมมสีวนในแผนดินสวรรคของ........ 

ก. ชาวโครนิธ    ข. คนอธรรม  

ค. พระเจา     ง. มหาสมณะ 

7. แตกอน ชาวโครินธเปนคนอธรรม แตบัดนี้ไดรับการทําใหเปนผูชอบธรรมในพระนาม

ของ… 

ก. พระเยซูครสิตเจา   ข. คนอธรรม  

ค. เปโตร     ง. เปาโล 

8. เปาโลสอนชาวโครินธวา “รางกายของทานเปนอวัยวะของพระคริสต รวมอยูใน

พระกายทพิยที่มพีระคริสตเปนศรีษะ จงึไมควรที่จะนําอวัยวะเหลานัน้ไป............ 

ก. ซือ้ขายกัน    ข. ใชทําบาป  

ค. ทรมาน     ง. ไมมขีอถูก 

9. “รางกายของทานเปนพระวิหารของพระจิต...เหตุฉะนั้น ทานจงถวายเกียรติแด

พระเจาดวยรางกายของทานเถดิ” เปนคําพูดของใคร 
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ก. ชาวโครนิธ  ข. เปโตร  ค. เปาโล  ง.  อปอลโล 

10. “สามีพึงปฏิบัติตอภรรยาตามควร และภรรยาก็พึงปฏิบัติตอสามีตามควร

เชนเดียวกัน” เปนคําสอนสําหรับใคร  

ก. ชาวโครนิธ  ข. เปโตร  ค. ชาวโรมนั ง. ชาวยวิ 

 

ตอนท่ี 2 จงเตมิคํา หรือ ขอความลงในชองวางใหไดความสมบูรณ  

1.  การที่เขาหรือไมเขาสุหนัตไมสําคัญอะไร แตการประพฤตติาม    

        นัน้สําคัญ 

2. ตราบใดที่สามียังมีชีวิตอยู ภรรยาก็ตองอยูกับสามี หมายความวา ตองมีสาม ี

ภรรยาเดยีวอยูดวยกันจน         

3. เปาโลสอนวา เรื่องจะถือครองโสด หรือ จะแตงงานนั้น ขึ้นอยูกับความเหมาะสม

ของ             

4. อาหารไมใชส่ิงที่ทําใหพระเจาทรงโปรดปรานเรา ถาเราไมกนิ เราก็ไมขาดอะไร ถา

เรากนิ เราก็          

5. ถาหากการกนิอาหารที่ถวายแก      แลวเปนที่สะดุด ทําใหคนที่มี

ความเช่ือออนแอหลงผดิ เปนสิ่งที่ตองระมัดระวังไมควรกระทําอยางยิ่ง 

6. “ทานไมรูหรือวา รางกายของทานเปนสวนประกอบของพระวรกายของ  

           

7. เรารูวา “เมื่อกระโจมที่เราอาศัยอยูในโลกนี้ถูกเก็บไปแลว เรายังมีบานซึ่งพระเจา

ทรงสรางไวสําหรับเรา เปนบานที่ไมไดสรางดวยมือมนุษย แตเปนบาน  

         

8. เราทุกคนจะตองปรากฏเฉพาะพระบัลลังกขององคพระเยซูเจา เพื่อแตละคนจะ

ไดรับสิ่งตอบแทน สมกับที่ไดกระทําเมื่อยังมชีีวติอยู ขึ้นอยูกับวากระทํานัน้จะ 
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9. เมื่อเปาโลเดินทางมาถึงแควนมาซิโดเนีย ทานกลาวกับทุกคนที่นั่นวา “บัดนี้

ขาพเจามีความยินดี มิใชเพราะทานมีความทุกข แตเพราะความยินดี มิใชเพราะ

ทานมคีวามทุกข แตเพราะความทุกขนัน้ ทําใหทานได    ความทุกข

ของทานเปนไปตามพระประสงคของพระเจา” 

10. เปาโลกลาวกับชาวโครินธวา “ขอบคุณพระเจาผูประทานทิตัส ผูมีดวงใจหวงใย

ทานทั้งหลาย เขาเดินทางมาหาทานดวยความสมัครใจ เราสงพี่นองคนหนึ่งมา

พรอมกับเขา พี่นองคนนี้ไดรับคําชมจากพระศาสนจักรทุกแหงในเรื่อง  

     

ตอนท่ี 3 การประยุกตใช 

1. ในบทที่ 9 : 1-27 เปาโลเปนแบบอยางชีวิตของคนที่มีความรักที่ไมเห็นแกตัว ใน

ชีวติของเรา เราไดทําอะไรบางที่เปนการแสดงความรกัของเราตอผูอ่ืน โดยไมเห็นแกตัว 

              

              

               

               

พระองคจะทรงฉายแสงใหความลับที่ซอนอยูในความมืดแจมแจง (1 คร 4 : 5) 

2. ชาวโครนิธ แมเขาตองทนทุกขแสนสาหัส เขาก็ยังมีความสุขอยางยิ่ง แมจะยากจน

แสนเข็ญ เขาก็ยังเอื้อเฟอเผื่อแผอยางลนเหลือ ขาพเจาเปนพยานไดวา เขาบริจาค

ดวยความสมัครใจตามกําลังความสามารถ และเกินกําลังความสามารถอีกดวย เขา

ยังออนวอนหลายครัง้ใหเขามสิีทธิ์รวมรับใชผูศักด์ิสิทธิ์ 

ทานเคยหรือคิดจะกระทําการใดเชนชาวโครินธ ตามคําเลาของทานเปาโลใน

ชีวติของทานบาง 
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 ชุดท่ี 3 (บทท่ี 9-12) 

ตอนท่ี 1 จงทําเครื่องหมาย หนาขอที่ถูก และทําเครื่องหมาย  หนาขอที่ผดิ 

.........1.  เปาโลไมไดเปนอัครสาวก (อัครทูต) ที่พระเยซูทรงเลือก 12 คน แตเมื่อเปาโล 

กลับใจแลว ไดทํางานมากมายสมที่จะไดช่ือวาเปนอัครสาวก 

.........2.  “อยาเอาตระกราครอบปากวัว เมื่อมันกําลังนวดขาวอยู” หมายความวา วัว

ยอมมีสิทธิกินขาวที่มันกําลังนวดอยู คนทําสวนองุนก็ยอมมีสิทธิ์และ

สามารถกนิผลองุนที่ตนเปนผูปลูกรักษานัน้ 

.........3.  เปาโลยอมทําตนเปนทาสรับใชคนทั้งปวง เพื่อจะไดชนะใจคนมากยิ่งขึ้น 

ทานปรับตัวใหเขาไดกับคนทุกประเภท เพื่อชวยพวกเขาใหรอดไดทุกวถิทีาง 

.........4.  เปาโลบอกวาชีวิตของทุกคนเปรียบไดกับการวิ่งแขงขัน แตสําหรับทาน

เปาโลเอง ทานไมอยากวิ่งเพราะรูวาชีวติของทานไรจุดหมาย 

.........5.  เปาโลเตือนชาวโครินธมิใหนับถือรูปเคารพ เพราะจะไดรับความพินาศตาม

แบบชาวยวิที่บันทกึไวในพระธรรมเกา 

.........6.  เปาโลบอกวา พระเจาจะไมทรงใหเราถูกทดลองเกินกําลังที่จะทนได 

พระองคจะทรงโปรดใหเรามทีางที่หลีกเล่ียง หรือ สามารถเอาชนะได 

.........7.  เปาโลบอกวา แมเราจะมีหลายคน แตเปนเหมือนรางกายเดียวกัน เพราะ

เราทุกคนรับประทานขนมปง (พระกายพระครสิต) กอนเดยีวกัน 

.........8.  เปาโลเตือนประชาชน ไมวาจะทําอะไร จะรับประทาน จะด่ืม ฯลฯ ใหทําเพื่อ

เปนการถวายพระเกยีรตแิดพระเจาเสมอ 

.........9.  ในคําอธบิายของเปาโล ผูชายไมคลุมศีรษะ เพราะเปนฉายาและพระสิริของ

พระเจา ผูหญิงเปนศักดิ์ศรีของผูชาย ทรงสรางหญิงมาจากชาย และสราง

หญงิไวสําหรับชาย จงึใหผูหญงิคลุมศรีษะ 

.........10. เปาโลกลาววา ถาผูชายไวผมยาวก็เปนที่นาอาย แตถาผูหญิงไวผมยาวก็

เปนสงา เพราะผมเปนสิ่งที่ประทานใหแกนางเพื่อคลุมศรษีะ 
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ตอนท่ี 2 จงเตมิคํา หรือ ขอความลงในชองวางใหไดความสมบูรณ 

1.  เปาโลเตือนชาวโครนิธ ในเวลาประชุมกันเพื่อรวมพธิ ี    อันเปนการ

เลี้ยงขององคพระผูเปนเจาซึ่งพระเยซูทรงตั้งขึ้นนั้น พวกเขาจะตองไมมีการ

แตกแยก 

2.  พธิมีหาสนทิ (ศลีมหาสนทิ) เปนที่พระเยซูเจาทรงเปลี่ยนปงใหเปน      

ของพระองคและทรงเปล่ียนเหลาองุนใหเปน     ของพระองค 

3.  พระจิตเจาไดประทานพระคุณตางๆ กับใหแกเราแตละคน บางคนมีความเช่ือ

ดีเดน บางคนรักษาคนเจ็บได บางคนมีสติปญญาเลิศ บางคนพูดเกง บางคนทํา

อทิธฤิทธิ์ตางๆ ได ฯลฯ เพื่อใหทุกคนใชพระคุณพระพรที่ไดรับเพื่อประโยชน  

       

4.  รางกายของมนุษยประกอบดวยอวัยวะหลายสวน ซึ่งทุกสวนจะตองทําหนาที่ของ

ตนเพื่อทําให         เปนปกตสุิข 

5.  เปาโล เปลี่ยนคริสตชนทุกคนเปน    ตางๆ ในรางกายของพระคริสต โดย

มพีระครสิตเปนศรีษะ ทุกคนจงึตองเปนน้ําหนึ่งใจเดยีวกันเหมือนเปนรางกายเดยีว 

6.  ชาวมาซิโดเนียที่มีความกระตือรือรนอยางมากในการชวยเหลือผูศักดิ์สิทธิ์ เปน

ชนจากแควน       

7.  เปาโลเลาใหประชาชนฟงวา ทานถูกกลาวหาวาเปนคนออนแอ ถอมตนเมื่ออยูตอ

หนา แตใจกลาเมื่ออยูหางไกล ทั้งนี้เพราะทานมั่นใจวา อาวุธที่มีอานุภาพจาก

พระเจา จะชวยใหมกีารทําลาย      

8.  เปาโลไดสอนเรื่องพรแหงการบริจาควา “...แตละคนจงใหตามที่ตั้งใจไว พระเจา

ทรงรักผูที่ใหดวยใจยนิดี แลวพระองคจะประทาน     

 ใหทานไดอยางอุดม 

9.  “...เราจะไมโออวดเกินขอบเขตที่พระเจาทรงวางไวสําหรับเรา นั่นคือทรง

กําหนดใหเราเดินทางมาถงึทาน และเราก็ไดมาถงึทานกอนผูอ่ืนเพื่อ   

   ขององคพระเยซูเจา 
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10. ผูวาราชการของกษัตรยิอาเรทัส ส่ังใหทหารลอมเมือง                    เ พื่ อ

จับกุมทานเปาโล 

 

ตอนท่ี 3 การประยุกตใช 

1. เปาโลไดเตือนคริสตชนถึงการเปนหนึ่งเดียวกันในงานเลี้ยงระลึกถึงองคพระผูเปน

เจา ไมใหมีการแบงแยก แตควรที่จะชวยเหลือกัน เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน (เทียบ 11:  

27-34) ใหเราทบทวนดูวา เมื่อเรารวมพิธีบูชาขอบพระคุณ เรามีทาทีอยางไรบางตอ

เพื่อนพี่นอง 

              

              

               

2. เปาโลไดเลาถึงความลําบากตรากตรําของทาน “...ถูกจองจํา ถูกโบยตี ถูกขวาง

ดวยหิน...” ถาทานถูกกระทําเชนเดยีวกับเปาโล...เพื่อพระนามขององคพระเยซูครสิตเจา 

ทานจะเอาชนะตอเหตุการณอันมพิงึปรารถนาไดดวยวธิกีารใด 

              

              

               

 

 ชุดท่ี 4 (บทท่ี 13-16) 

ตอนท่ี 1 จงวงกลมรอบคําตอบที่ถูกตอง 

1. เปาโลบอกวา แมวาทานสามารถพูดภาษาแปลกๆ ได จะไมมีคาอะไรมากกวาฆอง

หรือฉาบหากวาขาด............ 

ก. เครื่องขยายเสยีง    ข. ความรัก  

ค. ความจํา     ง. ความฉลาด 
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2. สิ่งที่ชวยใหทนไดทุกอยางแมความผิดของผูอ่ืน และเช่ือในสวนดีของเขาอยูเสมอ 

คืออะไร 

ก. ความเช่ือ     ข. ความรัก  

ค. ความเปนพี่นองกัน   ง. ความยุตธิรรม 

3. พื้นฐานที่ทําใหคนเราไมอิจฉา ไมอวดตัว ไมหยิ่งผยอง ไมคิดแกตนฝายเดียว และ

ไมชางจดจําความผดิ ไดแกอะไร 

ก. ความร่ํารวย ข. ความยากจน   ค. ความรัก  ง. ความมั่นใจ 

4. ในระหวางความเช่ือ ความไวใจ และความรัก สิ่งที่ทานเปาโลบอกวาสําคัญและ

ใหญที่สุดคือ 

ก. ความเช่ือ  ข. ความไวใจ  ค. ความรัก  ง. ไมมขีอถูก 

5. ทานเปาโลไดบอกวาผูเผยพระวจนะของพระเจานัน้....การพูดภาษาแปลกๆ ได 

ก. ใหญกวา  ข. เสมอกัน   ค. เล็กกวา  ง. ไมมขีอถูก 

6. ใครเปนผูบอกวา “ถาแตรเดี่ยวเปลงเสียงไมชัด กองทัพก็จะไมเตรียมประจัญบาน 

เชนเดียวกัน ถาไมใชภาษาพูดที่เขาใจไดงาย ผูฟงก็จะไมเขาใจคําพูดนั้นเพราะเปน

การพูดเพอเจอไปตามลม” 

ก. เปโตร  ข. ยอหน   ค. เปาโล  ง. พระเยซูเจา 

7. เปาโลสอนใหชาวโครินธประพฤติตัวในเรื่องความช่ัวราย จงเปนอยางทารก คือ 

ยังไมรูจักทําผดิ แตฝายความคดิ จงใหเปนอยาง............ 

ก. เด็กทารก  ข. คนตาย   ค. ผูใหญ  ง. วัยรุน 

8. ทานเปาโลบอกวา หากมีผูใดจะพูดภาษาแปลกๆ ใหพูดทีละคน ไมเกินสามคน 

และที่สําคัญตองมคีนแปล ถาไมมผีูใดแปลไดให............. 

ก. งดพูดภาษาแปลก   ข. พูดภาษาแปลกๆ ตอไป  

ค. เลือกไดตามใจ    ง. ไมใหพดูเลย 

9. ทีเ่ปาโลเรยีกตัวเอง “เสมือนเด็กที่คลอดกอนกําหนดเพราะรูสึกวาตนไมเหมาะสม

จะไดช่ือวาเปนอัครสาวกเพราะทานไดเคย...........กอนที่จะกลับใจ 
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ก. เถยีงกับพระเยซูเจา   ข. เบยีดเบยีนครสิตชน  

ค. สนับสนุนครสิตชน   ง.  ใหความชวยเหลือครสิตชน 

10. “ความตายไดอุบัตขิึ้นเพราะมนุษยคนหนึ่งเปนเหตุ การกลับเปนขึ้นมาจากความตาย

ก็ไดอุบัตขิึ้นเพราะวามนุษยผูหนึ่งเปนเหตุฉันนัน้” มนุษยทัง้สองไดแกใคร 

ก. อาดัมและพระเยซูเจา   ข. อาดัมและเอวา   

ค. เอวาและพระนางมารยี   ง. พระเยซูเจาและพระนางมารยี 

 

ตอนท่ี 2 จงเตมิคํา หรือ ขอความลงในชองวางใหไดความสมบูรณ 

1.  รางกายสําหรับสวรรคก็มี และรางกายสําหรับโลกก็มี ศักดิ์ศรีของรางกาย

สําหรับสวรรคแตกตางจากศักดิ์ศรขีองรางกายสําหรับ       

2.  มนุษยเดิมกําเนิดจากดิน และเปนมนุษยดิน ไดแกอาดัมเอวา มนุษยที่สองมาจาก

สวรรคไดแก             

3.  ในสมยัของทานเปาโล ไดมกีารเรี่ยรายและนําเงินทานไปสงมอบใหที่   

       เพื่อชวยเหลือครสิตชนที่ขาดแคลน 

4.  ทานเปาโลใหสัญญากับชาวเมือง     วาจะเดินทางไปเยี่ยมและพัก

อยูกับพวกเขานานๆ  

5.  คําขอรองสุดทายของเปาโล คือ “ทานทั้งหลายจงระมัดระวังจงมั่นคงในความเช่ือ 

จงเขมแข็ง ทุกสิ่งที่ทานกระทํานัน้จงกระทําดวย        

6.  เปาโลไดบอกวา “แมขาพเจาจะประกาศพระวาจา เขาใจธรรมล้ําลึกทุกขอ มี

ความรูทุกอยาง หรือมคีวามเช่ือพอที่จะเคล่ือนภูเขาได แตถาขาด    

ขาพเจากไ็มมคีวามสําคัญแตอยางใด 

7.  พระจติทรงดลใจใหเขาพูดถงึเรื่องลกึล้ํา สวนผูประกาศพระวาจานัน้ พูดใหมนุษยฟง 

เพื่อเสริมสรางและตักเตือน และใหกําลังใจผูพูดภาษาที่ไมมีใครเขาใจนั้นจะ

เสรมิสรางตนเอง สวนผูพูดประกาศพระวาจาจะเสรมิสราง     
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8.  ผูประกาศพระวาจานั้นตองควบคุมการใชพระพรของตน เพราะพระเจาไมทรง

ปรารถนา    แตทรงปรารถนา     

9.  เปาโลกลาววา “ขาพเจาขอมอบธรรมประเพณีที่สําคัญที่สุดใหกับทานคือ “...

พระครสิตเจาไดทรง   เพราะ  ของเรา 

10. พิษของความตายคือ   ธรรมบัญญัตคืิอสิ่งที่แสดงฤทธิ์อํานาจของ 

     

 

ตอนท่ี 3 การประยุกตใช 

1.  เปาโลไดบรรยายลักษณะของความรัก อาน 1 คร 13:4-7 และทบทวนดูวา เราชอบ

ลักษณะของความรักแบบไหน และจงึนําไปใชกับใคร อยางไร เมื่อไหร และที่ไหน 

              

               

              

               

               

2.  พี่นองที่รักทั้งหลาย จงมั่นคง อยาหวั่นไหว จงออกแรงทํางานขององคพระผูเปนเจา

ใหมากยิ่งขึ้นเสมอ ทานรูอยูแลววา งานหนักของทานจะไมสูญเปลาสําหรับองค

พระผูเปนเจา” จากคํากลาวขางตน เปาโลส่ังใหชาวโครินธทําอะไร และในฐานะที่

ทานเปนคนหนึ่งในพระศาสนจักรของยุคปจจุบัน คิดวาจะทําอะไรไดบาง เพื่อให

สมกับที่ “เปนบุตรของพระเจา” โดยทางศลีลางบาปของทาน 
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