
พ ร ะ ธ ร ร ม  1 โครนิธ  1 Corinthians 

1 จดหมายฉบับนี้จากขาพเจาเปาโล 

ผูซึ่งทรงเรียกใหเปนอัครทูตของพระเยซูคริสตตามน้ําพระทัยพระเจา 
กับโสสเธเนสพี่นองของเรา  
 
2 ถึง คริสตจกัรของพระเจาท่ีเมืองโครินธ 
ผูไดรับการทรงชําระใหบริสุทธิ์ในพระเยซูคริสต 
และไดรับการทรงเรียกใหเปนผูบริสุทธิ์ดวยกันกับคนทั้งปวงทุกหนแหงท่ีรองอ
อกพระนามองคพระเยซูคริสตเจา 
ผูทรงเปนองคพระผูเปนเจาของเขาและของเรา  
 
3
 ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจาพระบิดาของเราและจากองคพระเยซู
คริสตเจา จงมีแกทานทั้งหลายเถิด 
 
ขอบพระคณุพระเจา 
4 ขาพเจาขอบพระคุณพระเจาสําหรับพวกทานเสมอ 
เนื่องดวยพระคุณของพระองคซึ่งประทานแกทานในพระเยซูคริสต 
5เพราะในพระองค ทานท้ังหลายไดรับความจําเริญขึ้นในทุกดาน 
คือในวาจาทั้งสิ้นและในความรูทุกอยางของทาน 
6เพราะวาคําพยานของเราเกี่ยวกับพระคริสตไดรับการยืนยันในพวกทาน 
7ฉะนั้นทานจึงไมขาดของประทานใดๆ 
ในดานจิตวิญญาณเลยขณะที่ทานจดจอรอคอยการปรากฏขององคพระเยซูคริ
สตเจาของเรา 8พระองคจะทรงใหทานเขมแข็งจนถึงท่ีสุด 
เพื่อทานจะปราศจากที่ติในวันแหงองคพระเยซูคริสตเจาของเรา 



9พระเจาผูทรงเรียกทานใหเขารวมในสามัคคีธรรมกับพระบุตรของพระองคคือ
พระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเรานั้นทรงสัตยซื่อ 
 
ความแตกแยกในครสิตจกัร 
10 พี่นองทั้งหลาย 
ขาพเจาขอรองทานในพระนามขององคพระเยซูคริสตเจาของเราวา 
ใหทานทุกคนปรองดองกัน เพื่อจะไมมีความแตกแยกใดๆ ในหมูพวกทาน 
แ ละเพื่อทานจะเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางสมบูรณท้ังในความคิดและจิตใจ 
11พี่นองทั้งหลายของขาพเจา บางคนจากบานของนางคะโลเอแจงขาพเจาวา 
มีการโตเถียงกันในหมูทาน 12ขาพเจาหมายความวา 
คนหนึ่งในพวกทานกลาววา “ ขาพเจาติดตามเปาโล”  อีกคนหนึ่ง วา 
“ ขาพเจาติดตามอปอลโล”  อีกคนหนึ่งวา “ ขาพเจาติดตามเคฟาส1”  
และอีกคนหนึ่งวา “ ขาพเจาติดตามพระคริสต”  
13 พระคริสตถูกแบงแยกแลวหรือ? 
เปาโลถูกตรึงตายบนไมกางเขนเพื่อพวกทานหรือ? 
ทานไดรับบัพติศมาเขาใน2นามเปาโลหรือ? 14ขอบพระคุณพระเจา 
ท่ีขาพเจาไมไดใหบัพติศมาแกใครในพวกทาน ยกเวนคริสปสกบักายอัส 
15จึงไมมีใครพูดไดวา เขาไดรับบัพติศมาเขาในนามของขาพเจา 16(ใช 
ขาพเจาใหบัพติศมาแกคนในครอบครัวของสเทฟานัสดวย นอกเหนือจากนั้น 
ขาพเจาจําไมไดวาใหบัพติศมาแกใครอีก) 
17เพราะพระคริสตมิไดสงขาพเจามาเพื่อใหบัพติศมา 
แตเพื่อใหประกาศขาวประเสริฐ มิใชดวยวาทะคมคายแหงปญญามนุษย 
ดวยเกรงวาไมกางเขนของพระคริสตจะหมดฤทธิ์อํานาจ 

                                      
1 1:12 คือ  เ ป โ ต ร  
2 1:13 หรือ ใน เชนเดียวกับขอ 15 



 
พระคริสตคอืพระปญญาและฤทธิ์อาํนาจของพระเจา 
18 คนที่กําลังจะพินาศก็เห็นวาเรื่องราวของไมกางเขนเปนเรื่องโง 
แตพวกเราที่กําลังจะรอดเห็นวาเปนฤทธิ์อํานาจของพระเจา 
19เพราะมีคําเขียนไววา  
 
 “ เราจะทําลายสติปญญาของคนมีปญญา 
  เราจะทําใหไหวพริบของคนฉลาดไรผล3 
 
 20ไหนละปราชญ? ไหนละผูรู? นักปรัชญาของยุคนี้อยูท่ีไหนกัน? 
พระเจาไดทรงกระทําใหปญญาของโลกโงเขลาไปมิใชหรือ? 
21โดยพระปญญาของพระเจาโลกไมอาจรูจักพระเจาดวยปญญาของตน 
ดังนั้นพระเจาจึงพอพระทัยท่ีจะชวยบรรดาผูเชื่อใหรอดโดยคําเทศนาเรื่องโงๆ 
22พวกยิวเรียกรองหมายสําคัญอันอัศจรรย และพวกกรีกมองหาปญญา 
23แตเราเทศนาเรื่องพระคริสตทรงถูกตรึงตายบนไมกางเขน 
อันเปนหินสะดุดสําหรับพวกยิวและเปนเรื่องโงๆ สําหรับพวกตางชาติ 
24แตสําหรับผูท่ีพระเจาทรงเรียกทั้งพวกยิวและพวกกรีก 
พระคริสตคือฤทธิ์อํานาจและพระปญญาของพระเจา 
25ดวยวาความเขลาของพระเจาก็ยังฉลาดกวาปญญาของมนุษย 
และความออนแอของพระเจาก็ยังเขมแข็งกวากําลังของมนุษย 
26 พี่นองทั้งหลาย จงคิดดูวาทานเคยเปนเชนไรเมื่อทรงเรียกทาน 
ในพวกทานมีไมกี่คนที่ฉลาดตามมาตรฐานมนุษย ไมกี่คนมีอิทธิพล 
ไมกี่คนมีชาติกําเนิดสูงสง 
27แตพระเจาทรงเลือกสิ่งท่ีโลกเห็นวาโงเขลาเพื่อใหคนฉลาดอับอาย 

                                      
3 1:19 อ ส ย .29:14 



ทรงเลือกสิ่งท่ีโลกเห็นวาออนแอ เพื่อใหคนแข็งแรงอับ อ า ย  
28ทรงเลือกสิ่งท่ีต่ําตอยของโลก สิ่งท่ีเขาดูหม่ิน และสิ่งท่ีไมสําคัญ 
เพื่อลมลางสิ่งท่ีถือวาสําคัญ 
29เพื่อวาจะไมมีใครโออวดไดตอเบื้องพระพักตรพระองค 30เพราะพระองค 
ทานจึงอยูในพระเยซูคริสตผูไดทรงเปนพระปญญาจากพระเจาเพื่อเรา 
นั่นคือทรงเปนความชอบธรรม ความบริสุทธิ์และการไถของเรา 
31ฉะนั้นดังท่ีมีคําเขียนไววา “ ผูท่ีอวด จงอวดองคพระผูเปนเจา” 4 

2 พี่นองทั้งหลาย เมื่อขาพเจามาหาทาน 

ขาพเจาไมไดมาดวยคําพูดสละสลวย 
หรือปญญาเลอเลิศขณะที่ขาพเจาประกาศคําพยานเกี่ยวกับพระเจา5ใหแกทาน 
2เ พ ร า ะ ขาพเจาตั้งใจไววา ขณะอยูกับทาน ขาพเจาไมรูอะไรอื่นเลย 
นอกจากเรื่องพระเยซูคริสต และการที่ทรงถูกตรึงตายบนไมกางเขน 
3ขาพเจามาหาทานดวยความออนแอกับความกลัว และดวยตัวสั่นอยางมาก 
4คําพูดและคําเทศนาของขาพเจาไมใชถอยคําโนมนาวใจดวยสติปญญา 
แตเปนการสําแดงถึงฤทธิ์อํานาจของพระวิญญาณ 
5เพื่อวาความเชื่อของทานจะไมอาศัยสติปญญาของมนุษย 
แตพึ่งฤทธิ์อํานาจของพระเจา 
 
ปญญาจากพระวญิญาณ 
6 อยางไรก็ดี เรากลาวถอยคําแหงปญญากับบรรดาผูท่ีเปนผูใหญแลว 
แตไมใชปญญาของยุคนี้ หรือปญญาของผูครอบครองแหงยุคนี้ 
ผูซึ่งกําลังจะเสื่อมสูญไป 7แตพูดถึงพระปญญาล้ําลึกของพระเจา 
พระปญญาซึ่งทรงปดบังและซึ่งพระเจาทรงกําหนดไวเพื่อศักด์ิศรี 

                                      
4 1:31 ย ร ม .9:24 
5 2:1 บางตนฉบับวา ประกาศขอความล้ําลึกของพระเจา 



ของเราตั้งแตกอนปฐมกาล 8ไมมีผูครอบครองใดแหงยุคนี้ท่ีเขาใจพระปญญา 
เพราะหากเขาใจ ยอมจะไมตรึงองคพระผูเปนเจาผูทรงพระสิริไวท่ีไมกางเขน 
9ดังท่ีมีเขียนไววา  
 
“ ไมมีใครเคยมองเห็น 
  ไมมีใครเคยไดยิน 
ไมมีจิตใจใดเคยหยั่งรู 
  สิ่งท่ีพระเจาทรงเตรียมไวใหบรรดาผูท่ีรักพระองค” 6  
 
10 แตพระเจาไดทรงเปดเผยสิ่งนั้นแกเราโดยพระวิญญาณของพระองค 
พระวิญญาณทรง สืบทราบทุกสิ่ง แมแตสิ่งล้ําลึกของพระเจา 
11ความคิดของมนุษยใครไหนเลาจะรู เวนแตจิตวิญญาณของคนนั้นเอง? 
เชนกัน 
ไมมีใครหยั่งรูพระดําริของพระเจาไดนอกจากพระวิญญาณของพระองค 
12เราไมไดรับวิญญาณของโลก แตรับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจา 
เพื่อเราจะเขาใจสิ่งท่ีพระเจาประทานแกเราอยางไมจํากัด  
13 นี่คือสิ่งท่ีเราพูด ไมใชดวยถอยคําซึ่งปญญาของมนุษยสอนไว 
แตดวยถอยคําซึ่งพระวิญญาณทรงสอน 
เปนการสําแดงความจริงดานจิตวิญญาณดวยถอยคําฝายจิตวิญญาณ7 
14ผูปราศจากพระวิญญาณไมอาจรับสิ่งท่ีมาจากพระวิญญาณของพระเจา 
เพราะเห็นเปนเรื่องโงเขลา และเขาไมสามารถเขาใจสิ่งเหลานั้น 
เพราะตองอาศัยการแยกแยะฝายจิตวิญญาณจึงจะเขาใจสิ่งเหลานั้น 

                                      
6 2:9 อ ส ย .64:4 
7 2:13 หรือ เปนการแปลความจริงดานจิตวิญญาณแกผูอยูฝายจิตวิญญาณ 



15ผูอยูฝายจิตวิญญาณวินิจฉัยทุกสิ่งได 
แตตัวเขาเองไมตกอยูในการวินิจฉัยของใคร 
 
16” เพราะใครเลาหยั่งรูพระทัยขององคพระผูเปนเจา  
  ที่จะสั่งสอนพระองคได?” *  
 
แตเรามีพระทัยของพระคริสต  
 
วาดวยความแตกแยกในครสิตจกัร 
 

3 พี่นองทั้งหลาย ขาพเจาไมอาจพูดกับทานแบบผูท่ีอยูฝายจิตวิญญาณ 

แตตองพูดกับทานแบบผูท่ีอยูฝายโลก คือเปนเพียงทารกในพระคริสต 
2ขาพเจาไดปอนนมใหทาน มิใชอาหารแข็ง เพราะทานยังไมพรอมจะรับ 
อันท่ีจริง จนเดี๋ยวนี้ทานก็ยังไมพรอม 3ทานยังอยูฝายโลก 
เพราะยังมีการอิจฉารษิยาและการทุมเถียงกันในหมูพวกทาน 
เชนนี้แลวทานก็อยูฝายโลกมิใชหรือ? 
ทานก็ประพฤติตัวเหมือนอยางคนธรรมดามิใชหรือ? 4ในเมื่อคนหนึ่งวา 
“ ขาพเจาติดตามเปาโล”  แ ละอีกคนหนึ่งวา “ ขาพเจาติดตามอปอลโล”  
พวกทานก็เปนเพียงคนธรรมดามิใชหรือ? 
5 อปอลโลเปนใคร? และเปาโลเปนใครกัน? 
ก็เปนเพียงผูรับใชท่ีนําทานมาเชื่อตามที่องคพระผูเปนเจาทรงมอบหมายหนาท่ี
ใหแตละคน 6ขาพเจาปลูก อปอลโลรดน้ํา แตพระเจาทรงใหเติบโต 
7ฉะนั้นไมใชคนปลูกหรือคนรดน้ํา แตพระเจาผูทรงใหเติบโตตางหากที่สําคัญ 
8คนปลูกและคนรดน้ํามีเปาหมายเดียวกัน 
และตางก็ไดรับบําเหน็จตามการงานของตน 



9ดวยวาเราเปนผูรวมงานกับพระเจา 
ทานท้ังหลายเปนไรนาของพระเจาเปนตึกของพระเจา 
10 โดยพระคุณซึ่งพระเจาประทานแกขาพเจา 
ขาพเจาไดวางฐานรากอยางชางผูชํานาญ และคนอื่นมากอขึ้นบนรากนั้น 
ทวาแตละคนควรระวังวาตนกอขึ้นอยางไร 
11เพราะใครจะมาวางรากฐานอืน่อีกไมได 
นอกจากที่ไดวางไวแลวคือพระเยซูคริสต 12ถาใครจะใชทองคํา เงิน 
เพชรพลอย ไม หญาแหง หรือฟาง กอขึ้นบนรากฐานนั้น 
13ผลงานของเขาจะถูกแสดงใหเห็นวาเปนอยางไร 
เพราะวันนั้นจะทําใหสิ่งนี้เปนท่ีประจักษ ผลงานของเขาจะถูกเปดเผยดวยไฟ 
ไฟจะทดสอบคุณภาพผลงานของแตละคน 14ถาสิ่งท่ีเขากอขึ้นคงอยู 
เขาก็จะไดรับบําเหน็จของตน 15ถาสิ่งท่ีเขากอขึ้นถูกเผาวอด เขาก็จะสูญสิ้น 
ตัวเขาเองจะรอด แตก็เหมือนคนที่รอดจากไฟเทานั้น 
16 ทานไมรูหรือวา ทานเองเปนวิหารของพระเจา 
และพระวิญญาณของพระเจาทรงสถิตภายในทาน? 
17ผูใดทําลายวิหารของพระเจา พระเจาจะทรงทําลายผูนั้น 
เพราะวิหารของพระเจาบริสุทธิ์ศักด์ิสิทธิ์ และทานคือวิหารนั้น 
18 อ ยาหลอกตัวเอง 
หากใครในพวกทานคิดวาตนฉลาดตามมาตรฐานของยุคนี้ เขาควรจะเปน 
“ คนโง”  เพื่อจะไดเปนคนฉลาด 
19เพราะปญญาของโลกนี้เปนความโงเขลาในสายพระเนตรพระเจา 
ดังท่ีมีเขียนไววา “ พระองคทรงจับคนฉลาดดวยชั้นเชิงของเขาเอง” 8 
20และมีเขียนอีกวา “ องคพระผูเปนเจาทรงทราบวา 
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ความคิดของคนฉลาดนั้นเปลาประโยชน” 9 21ดังนั้นแลว 
อยายกมนุษยมาโออวดอีกเลย! สิ่งสารพัดลวนเปนของพวกทาน 22ไมวาเปาโล 
หรืออปอลโล หรือเคฟาส10 หรือโลก หรือชีวิต หรือความตาย หรือปจจุบัน 
หรืออนาคต ทั้งหมดลวนเปนของพวกทาน 23และทานเปนของพระคริสต 
และพระคริสตทรงเปนของพระเจา 
 
อคัรทูตของพระครสิต 
 

4 ดังนั้นแลว คนทั้งหลายจึงควรถอืวาเราเปนผูรับใชของพระคริสต 

และควรถือวาเราเปนผูท่ีไดรับมอบหมายสิ่งล้ําลึกของพระเจา 
2ผูไดรับมอบหมายนั้นตองเปนคนที่พิสูจนแลววาสัตยซื่อ 
3ขาพเจาไมคอยใสใจ หากถูกทานหรือใครคนไหนมาตัดสิน 
อันท่ีจริงขาพเจาไมตัดสินตัวเองดวยซ้ํา 
4จิตสํานึกของขาพเจาไมไดฟองวาขาพเจาทําผิด 
แตนั่นไมทําใหขาพเจาไรผิด องคพระผูเปนเจาจะทรงเปนผูตัดสินขาพเจา 
5ฉะนั้นอยาดวนตัดสินกอนกําหนด 
จงรอคอยจนกวาองคพระผูเปนเจาจะเสด็จมา 
พระองคจะทรงนําสิ่งท่ีซอนเรนอยูในความมืดมาสูความสวาง 
และจะเผยเหตุจูงใจท้ังหลายซึ่งอยูในใจของคนทั้งปวง 
เม่ือนั้นแตละคนจะไดรับคําชมเชยจากพระเจา 
6 พี่นองทั้งหลาย ที่ขาพเจายกเรื่องตัวเองกับอปอลโลมาพูด 
ก็เพื่อประโยชนของทาน 
เพื่อทานจะไดเรียนรูจากเราถึงความหมายของคํากลาวท่ีวา 
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“ อยาไปไกลกวาท่ีเขียนไว”  แลวทานจะไมยกคนนั้นมาขมคนนี้ 
7เพราะใครเลาทําใหทานผิดแผกจากคนอืน่? 
สิ่งท่ีทานมีอยูนั้นมีอะไรบางท่ีทานมิไดรับมา? และถาทานไดรับสิ่งเหลานั้นมา 
ทําไมจึงพูดโออวดราวกับวาทานไมไดรับมา? 
8 ทานมีทุกสิ่งท่ีทานตองการแลว! ทานม่ังมีแลว! 
ทานเปนราชาแลวโดยที่ไมมีเรา! ขาพเจาปรารถนาใหทานเปนราชาจริงๆ 
เพื่อเราจะไดเปนราชารวมกับทาน! 
9เพราะขาพเจาเห็นวาพระเจาทรงใหเราเหลาอัครทูตปรากฏอยูทายขบวน 
เหมือนผูท่ีถูกลงโทษใหถึงตายในสังเวียน ตกเปนเปาสายตาของทั้งจักรวาล 
ทูตสวรรค และมนุษย 10เราโงเขลาเพื่อเห็นแกพระคริสต 
แตทานฉลาดนักในพระคริสต! เราออนแอแตทานเขมแข็ง! ทานทรงเกียรติ 
เราเสื่อมศักด์ิศรี! 11จวบจนบัดนี้ เราหิวโหยและกระหาย พันกายดวยผาขี้ริ้ว 
ถูกทารุณ เราไรท่ีอยูเปนหลักแหลง 12เราตรากตรําทํางานดวยมือของเราเอง 
เม่ือถูกแชงดา เราก็ใหพร เมื่อถูกขมเหงเราก็ทนเอา 
13เม่ือถูกใสรายปายสีเราก็ชี้แจงอยางออนโยน 
ตราบจนวินาทีนี้เราเปนเชนกากเดนของพิภพ เปนขยะของโลก 
14 ที่ขาพเจาเขียนมาเชนนี้ มิใชเพื่อใหทานอับอาย 
แตเพื่อเตือนทานในฐานะลูกท่ีรักของขาพเจา 
15ถึงแมวาทานมีผูปกครองดูแลนับหมื่นในพระคริสต แตทานมีบิดาคนเดียว 
เพราะในพระเยซูคริสต ขาพเจาไดเปนบิดาของทานโดยทางขาวประเสริฐ 
16ฉะนั้นขาพเจาขอเรงเราใหทานเลียนแบบขาพเจา 17ดวยเหตุนี้ 
ขาพเจากําลังจะสงทิโมธีลูกท่ีรักของขาพเจา 
ซึ่งสัตยซื่อในองคพระผูเปนเจาใหมาหาทาน 
เพื่อเตือนทานใหระลึกถึงวิถีชีวติของขาพเจาในพระเยซูคริสต 
อันสอดคลองกับทุกสิ่งท่ีขาพเจาสอนทุกหนแหงในทุกคริสตจักร 



18 บางคนในพวกทานหยิ่งผยองราวกับขาพเจาจะไมมาหาทาน 
19แตถาเปนน้ําพระทัยของพระเจา ขาพเจาจะมาหาทานในไมชานี้ 
แลวขาพเจาจะไดรู ไมเพียงสิ่งท่ีคนยโสพวกนั้นพูด แตฤทธิ์อํานาจของเขาดวย 
20เพราะอาณาจักรของพระเจา ไมใชเรื่องของคําพูด แตเปนเรื่องฤทธิ์อํานาจ 
21ทานชอบแบบไหนมากกวา? จะใหขาพเจาถือแสมาหาทาน 
หรือมาดวยความรักและดวยใจออนโยน? 
 
ขับพีน่องทีผ่ิดศลีธรรมออก! 
 

5 มีขาวแจงวา 

ในพวกทานมีการผิดศีลธรรมทางเพศชนิดท่ียังไมเคยเกิดขึ้นแมแตในหมูคนตา
งศาสนา กค็ือคนหนึ่งเอาภรรยาของบิดามาเปนภรรยาของตน 
2และพวกทานยังผยอง! ทานนาจะโศกเศราเสียใจ 
และเลิกคบคนที่ทําเชนนั้นมิใชหรือ? 3แมกายของขาพเจาไมไดอยูดวย 
แตใจของขาพเจาก็อยูกับทาน และขาพเจาไดตัดสินคนที่ทําอยางนั้น 
เสมือนวาขาพเจาไดอยูดวย 
4เม่ือทานประชุมกันในพระนามพระเยซูเจาของเรา 
และใจของขาพเจารวมอยูกับทานดวย 
พรอมทั้งฤทธิ์อํานาจแหงพระเยซูเจาของเรา 5จงมอบคนนั้นไวกับซาตาน 
เพื่อวิสัยบาป11ของเขาจะถูกทําลาย 
และจิตวิญญาณของเขาจะรอดไดในวันแหงองคพระผูเปนเจา 
6 การโออวดของทานไมดีเลย ทานไมรูหรือวา 
เชื้อเพียงนิดเดียวทําใหแปงท้ังกอนฟูขึ้น? 7จงชําระเชื้อเกาเสีย 
เพื่อทานจะไดเปนแปงดิบกอนใหมไรเชื้อ ดังท่ีทานเปนอยูจริงๆ 
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เพราะพระคริสตผูเปนลูกแกะปสกาของเราถูกถวายบูชาแลว 
8ฉะนั้นใหเราถือเทศกาลนี้ 
มิใชดวยเชื้อเกาอันเปนเชื้อแหงความชั่วรายเลวทราม แตดวยขนมปงไมมีเชื้อ 
คือขนมปงแหงความจริงใจและสัจจะ 
9 ขาพเจาไดเขียนจดหมายมาหามไมใหทานคบคนผิดศีลธรรมทางเพศ 
10แตไมไดหมายถึงชาวโลกที่ผิดศีลธรรม หรือโลภและฉอฉล 
หรือกราบไหวรูปเคารพ หาไมแลว ทานตองออกไปจากโลกนี้ 
11แตบัดนี้ขาพเจาเขียนมาถึงทานเพื่อจะบอกวา 
อยาไปคบคนที่เรียกตนเองวาพี่นอง แตยังผิดศีลธรรมทางเพศ หรือโลภ 
กราบไหวรูปเคารพหรือชอบนินทาวาราย ขี้เมาหรือฉอฉล คนแบบนี้ 
แมแครวมรับประทานอาหารก็อยาเลย 
12 เปนธุระอะไรของขาพเจาท่ีจะไปตัดสินคนนอกคริสตจักร? 
ทานตองตัดสินคนในคริสตจักรมิใชหรือ? 
13พระเจาจะทรงตัดสินคนนอกคริสตจักรเหลานั้น 
“ จงขับคนชั่วเสียจากพวกทาน” 12 
 
คดคีวามในหมูผูเชือ่ 
 

6 หากใครในพวกทานเปนความกัน 

เขากลาไปสูความกันตอหนาคนอธรรม 
แทนท่ีจะชําระความกันตอหนาเหลาวิสุทธิชนหรือ? 
2ทานไมรูหรือวาวิสุทธิชนจะพิพากษาโลก? และถาทานจะเปนผูพิพากษาโลก 
ทานไมมีความสามารถจะตัดสินคดีเล็กนอยเหลานี้หรือ? 
3ทานไมรูหรือวาเราจะพิพากษาทูตสวรรค? เชนนี้แลว 
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เรายิ่งสมควรจะจัดการกับเรื่องราวตางๆ ของชีวิตนี้ไดดีกวานั้นสักเพียงใด! 
4ฉะนั้นหากทานเปนความกันในเรื่องดังกลาว 
แมตั้งคนที่ไมสําคัญในคริสตจักรเปนตุลาการก็ยังได!13 
5ขาพเจาพูดเชนนี้เพื่อใหทานละอายใจ 
เปนไปไดหรือที่ไมมีสักคนในพวกทานเลยซึ่งฉลาดพอจะชําระความในหมูผูเชื่
อ ? 6แตพี่นองกลับไปสูความกันในศาลตอหนาผูไมเชื่อ! 
7 อันท่ีจริง ที่ทานเปนคดีความกันในหมูพวกทาน ก็หมายความวา 
ทานไดพายแพอยางสิ้นเชิงแลว ทําไมไมเปนฝายถูกรังแก? 
ทําไมไมเปนฝายถูกโกง? 8แตทานเองกลับโกงและรังแก 
ทานทําสิ่งเหลานี้กับพี่นองของทาน 
9 ทานไมรูหรือวาคนชั่วจะไมมีสวนในอาณาจักรของพระเจา? 
อยาหลงผิดเลย ไมวาคนผิดศีลธรรมทางเพศ หรือคนกราบไหวรูปเคารพ 
หรือคนคบชู หรือผูชายขายตัว หรือคนรักรวมเพศ 10หรือขโมย หรือคนโลภ 
หรือคนขี้เมา หรือคนชอบนินทาวารายหรือคนฉอฉล 
จะไมมีสวนในอาณาจักรของพระเจา 11และพวกทานบางคนเคยเปนเชนนั้น 
แตทานไดรับการลาง ไดรับการชําระใหบริสุทธิ์แลว 
ไดรับการทําใหเปนผูชอบธรรม 
ในพระนามพระเยซูคริสตเจาและโดยพระวิญญาณแหงพระเจาของเรา 
 
การผิดศลีธรรมทางเพศ 
12 “ ขาพเจาไดรับอนุญาตใหทําทุกสิ่งได”  
แตมิใชทุกสิ่งจะเปนประโยชน “ ขาพเจาไดรับอนุญาตใหทําทุกสิ่งได”  
แตขาพเจาจะไมยอมใหสิ่งใดมาเปนนาย 13” อาหารมีไวสําหรับทอง 
และทองมีไวสําหรับอาหาร”  แตพระเจาจะทรงทําลายทั้ง 2 สิ่ง 
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รางกายไมไดมีไวเพื่อการผิดศีลธรรมทางเพศ แตมีเพื่อองคพระผูเปนเจา 
และองคพระผูเปนเจามีเพื่อกายนั้น 14โดยฤทธิ์อํานาจของพระองค 
พระเจาทรงใหองคพระผูเปนเจาเปนขึ้นจากตาย 
และจะทรงใหเราท้ังหลายเปนขึ้นใหมดวย 15ทานไมรูหรือวา 
รางกายของทานเปนสวนตางๆ ในพระกายของพระคริสต? เชนนี้แลว 
ควรหรือที่ขาพเจาจะนําสวนตางๆ ในพระกายของ 
พระคริสตไปรวมเปนหนึ่งเดียวกับโสเภณี? ไมเปนเชนนั้นแน! 
16ทานไมรูหรือวาผูท่ีรวมเปนหนึ่งเดียวกับโสเภณี 
ก็เปนหนึ่งเดียวกับหญิงนั้นทางรางกาย ? เพราะมีคํากลาวไววา 
“ ท้ังสองจะเปนเนื้อเดียวกัน” 14 
17แตคนที่รวมตนเองเปนหนึ่งเดียวกับองคพระผูเปนเจา 
ก็เปนหนึ่งเดียวกับพระองคในจิตวิญญาณ 
18 จงหลีกหนีจากการผดิศีลธรรมทางเพศ 
บาปอื่นท้ังปวงที่มนุษยทําลวนเปนบาปนอกกายของตน 
แตคนที่ทําบาปทางเพศก็ทําบาปตอรางกายของตนเอง 19ทานไมรูหรือวา 
รางกายของทานเปนวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผูทรงสถิตในทาน 
ซึ่งทานไดรับจากพระเจา? ทานไมใชเจาของตัวทานเอง 
20พระเจาทรงซื้อทานไวดวยราคาสูง เหตุฉะนั้นจงถวายเกียรติแด 
พระเจาดวยรางกายของทานเถิด 
 
การแตงงาน 
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7 สวนเรื่องที่ทานเขียนมานั้น เปนการดีท่ีผูชายจะไมแตงงาน15 

2แตเพราะมีการผิดศีลธรรมเกิดขึ้นอยางมาก 
ผูชายแตละคนก็ควรมีภรรยาของตนเอง 
และผูหญิงแตละคนก็ควรมีสามีของตนเอง 
3สามีควรทําหนาท่ีสามีตอภรรยาของตนอยางสมบูรณ 
และเชนกันภรรยาก็ควรทําหนาท่ีภรรยาตอสามีของตนอยางสมบูรณ 
4รางกายของภรรยาไมไดเปน ของนางคนเดียวแตเปนของสามีดวย 
ในทํานองเดียวกัน รางกายของสามีไมไดเปนของเขาคนเดียว 
แตเปนของภรรยาดวย 5อยาปฏิเสธการอยูรวมกัน 
เวนแตเห็นพองกันเปนการชั่วคราวเพื่ออุทิศตนในการอธิษฐาน 
จากนั้นมาอยูรวมกันอีก 
เพื่อซาตานจะไมลอลวงใหทําผิดเนื่องจากขาดการควบคุมตนเอง 
6ขาพเจากลาวเชนนี้ในเชิงอนุญาต มิใชคําสั่ง 
7ขาพเจาปรารถนาใหทุกคนเปนเหมือนขาพเจา 
แตของประทานที่แตละคนไดรับจากพระเจานั้นตางกัน 
คนหนึ่งมีของประทานนี้ อีกคนหนึ่งมีของประทานนั้น 
8 สําหรับคนโสดและผูท่ีเปนมาย ขาพเจาขอบอกวา 
เปนการดีแลวท่ีจะไมแตงงานเหมือนกับขาพเจา 
9แตถาควบคุมตนเองไมไดก็แตงงานเถิด 
เพราะแตงงานไปก็ยังดีกวาถูกเผาเรารอนดวยราคะ 
10 สําหรับคนที่แตงงานแลว ขาพเจาขอสั่ง (มิใชขาพเจาสั่งเอง 
องคพระผูเปนเจาทรงบัญชาไว) วาภรรยาอยาแยกจากสามีของนาง 
11แตถานางทําเชนนั้น นางตองไมแตงงานอีกหรือไม 
ก็ตองกลับมาคืนดีกับสามีของนาง และสามีอยาไดหยารางภรรยาของตนเลย 

                                      
15 7:1 หรือ “ เปนการดีท่ีผูชายจะไมมีความสัมพันธทางเพศกับผูหญิง”  



12 สําหรับคนอื่นๆ นอกจากนี้ (ขาพเจามิใชองคพระผูเปนเจา) ขอบอกวา 
หากพี่นองคนใดมีภรรยาที่มิใชผูเชื่อ และนางเต็มใจจะอยูกับสามี 
เขาอยาไดหยารางกับนางเลย 13และหากฝายหญิงมีสามีท่ีมิใชผูเชื่อ 
และเขาเต็มใจจะอยูกับนาง นางอยาไดหยารางกับเขาเลย 
14ดวยวาสามีผูไมเชื่อไดรับการทรงชําระใหบริสุทธิ์แลวผานทางภรรยา 
และภรรยาผูไมเชื่อไดรับการทรงชําระใหบริสุทธิ์แลวผานทางสามีผูเชื่อ 
หาไมแลวลูกๆ จะเปนมลทิน แตนี่พวกเขาบริสุทธิ์  
15 แตถาฝายท่ีไมเชื่อแยกตัวไป ก็ปลอยเขาไปเถิด ในกรณีเชนนั้น 
ฝายท่ีเชื่อทั้งชายและหญิงจะไมถูกผูกมัด 
พระเจาทรงเรียกเราใหอยูอยางสงบสุข 16ทานผูเปนภรรยา 
จะรูไดอยางไรวาจะชวยใหสามีรอดไดหรือไม? หรือทานผูเปนสามี 
จะรูไดอยางไรวาจะชวยใหภรรยารอดไดหรือไม? 
17 อยางไรก็ตาม 
แตละคนควรจะคงสถานภาพที่องคพระผูเปนเจาทรงมอบหมาย 
และที่พระเจาไดทรงเรียกเขา นี่เปนกฎที่ขาพเจาวางไวในคริสตจักรทั้งปวง 
18ถาชายคนใดไดรับการทรงเรียกเมื่อเขาเขาสุหนัตแลว 
เขาก็ไมควรลบลางการเขาสุหนัต ถาชายคนใดไดรับ 
การทรงเรียกเมื่อเขายังไมไดเขาสุหนัต เขาก็ไมควรเขาสุหนัต 
19ความสําคัญไมไดอยูท่ีเขาสุหนัตหรือไมเขาสุหนัต 
แตอยูท่ีการรักษาพระบัญชาของพระเจา 
20แตละคนควรจะคงสถานะที่เขาอยูเม่ือพระเจาทรงเรียก 
21ถาทานไดรับการทรงเรียกเม่ือทานเปนทาสอยู ก็อยาใหสิ่งนี้รบกวนทาน 
แตถาทานสามารถไถตัวเปนอิสระไดก็จงทําเถิด 
22ดวยวาผูท่ีองคพระผูเปนเจาทรงเรียกเม่ือเขายังเปนทาสอยู 
ก็เปนเสรีชนขององคพระผูเปนเจา ในทํานองเดียวกันคน 
ท่ีเปนไทขณะที่ไดรับการทรงเรียก ก็เปนทาสของพระคริสต 



23พระองคทรงซื้อทานในราคาสูง อยาเปนทาสของมนุษยเลย 
24พี่นองทั้งหลาย ในเมื่อแตละคนตองรับผิดชอบตอพระเจา 
ทานควรคงอยูในสถานะที่พระเจาไดทรงเรียก  
25 เกี่ยวกับผูท่ีเปนพรหมจารีนั้น 
ขาพเจามิไดรับพระบัญชาจากองคพระผูเปนเจา 
แตขอวินิจฉัยในฐานะของผูซึ่งไดรับพระเมตตาของพระเจาใหเปนผูท่ีไวใจได 
26เนื่องจากวิกฤตการณในปจจบุัน 
ขาพเจาคิดวาเปนการดีท่ีทานจะคงอยูอยางท่ีเปนอยู 27ถาทานแตงงานแลว 
ก็อยาหาทางหยารางเลย ถาทานยังไมไดแตงงาน ก็อยาเสาะหาภรรยาเลย 
28แตถาทานจะแตงงานก็ไมบาป และถาหญิงพรหมจารีจะแตงงานก็ไมบาป 
แตคนที่แตงงานแลวจะเผชิญความยุงยากหลายอยางในชีวิตนี้ 
และขาพเจาประสงคจะใหทานพนจากสิ่งนี ้
29 พี่นองทั้งหลาย ขาพเจาหมายความวา เวลาก็เหลือนอยแลว 
ตั้งแตนี้ไปคนที่มีภรรยาแลวควรดําเนินชีวิตเสมือนไมมี 
30ผูท่ีทุกขโศกเสมือนไมไดทุกขโศก ผูท่ีมีความสุขเสมือนไมมีความสุข 
ผูท่ีซื้อเสมือนไมไดเปนเจาของ 31ผูท่ีใชสิ่งตางๆ 
ของโลกเสมือนไมไดใชอยางเต็มท่ี 
เพราะโลกนี้อยางท่ีเปนอยูในปจจุบันกําลังจะผานพนไป  
32 ขาพเจาอยากใหทานพนจากความพะวักพะวน 
คนที่ไมแตงงานก็สาละวนอยูกับการงานขององคพระผูเปนเจา 
มุงใหองคพระผูเปนเจาพอพระทัย 
33สวนคนที่แตงงานแลวก็สาละวนอยูกับการของโลกนี้ มุงใหภรรยาพอใจ 
34และความสนใจของเขาก็แบงเปนสองฝกสองฝาย 
สวนหญิงท่ีไมแตงงานหรือสาวพรหมจารีก็สาละวนอยูกับการงานขององคพระ
ผูเปนเจา มุงท่ีจะอุทิศตนแดองคพระผูเปนเจาท้ังกายและจิตวิญญาณ 
สวนหญิงท่ีแตงงานแลวก็สาละวนอยูกับการของโลกนี้ มุงใหสามีพอใจ 



35ขาพเจากลาวเชนนี้ เพื่อเปนผลดีแกทานเอง มิใชเพื่อควบคุมจํากัดทาน 
แตเพื่อทานจะไดดําเนินชีวิตในทางที่ถูกตอง 
ดวยการอุทิศตนเพื่อองคพระผูเปนเจา โดยปราศจากใจสองฝกสองฝาย 
36 หากผูใดคิดวาตนปฏิบัติตอคูหม้ันสาวพรหมจารีอยางไมเหมาะสม 
และถานางอายุมากขึ้นทุกที 
และเขาเห็นสมควรจะแตงงานก็ควรทําตามที่ตองการแตงงานกันเถิด 
การแตงงานไมไดเปนบาปอะไร 37แตชายผูท่ีตั้งใจแนวแนไมถูกผลักดัน 
แตควบคุมความตั้งใจของตนเองได และเปนผูท่ีตัดสินใจจะไมแตงงาน 
เขาก็ทําสิ่งท่ีถูกตองแลว 38ดังนั้นแลว 
คนที่แตงงานกับคูหม้ันสาวพรหมจารีก็ทําถูก แตคนที่ไมแตงงานก็ทําดียิ่งกวา16 
39 ตราบใดที่สามียังมีชีวิตอยู ภรรยาตองอยูกับสามี แตหากสามีตาย 
นางจะแตงงานกับใครก็ไดตามใจปรารถนาแตตองเปนผูท่ีเชื่อในองคพระผูเป
นเจา 40ตามความเห็นของขาพเจา นางอยูคนเดียวจะเปนสุขกวา 
และขาพเจาคิดวาพระวิญญาณของพระเจาทรงอยูกับขาพเจาดวยในการกลาว
เชนนี้ 
 
อาหารที่เซนไหวรปูเคารพ 

                                      
16 7:36-38 หรือ 36ถาผูใดคิดวาปฏิบัติตอลูกสาวของตนอยางไมเหมาะสม 
ถานางอายมุากขึ้นทุกที และเขารูสึกวานางควรแตงงาน 
เขาก็ควรทําตามที่ตองการ เขาไมไดทําบาป เขาควรจะใหนางแตงงาน 
37แตถาชายคนนั้นตั้งใจแนวแน เขาไมถูกผลักดัน 
และควบคุมความตั้งใจของตนเองได 
และตัดสินใจที่จะใหสาวพรหมจารีนั้นไมแตงงาน ชายคนนี้ก็ทําสิ่งท่ีถูกตอง 
38ดังนั้นแลว คนที่ใหสาวพรหมจารีของตนแตงงานก็ทําถูก 
แตคนที่ไมใหนางแตงงานก็ทําดียิ่งกวา 



 

8 เกี่ยวกับอาหารที่เซนไหวรูปเคารพเปนดังนี้ เรารูวา 

เราท้ังหลายลวนมีความรู17 ความรูนั้นทําใหลําพอง แตความรักเสริมสรางขึ้น 
2ผูใดท่ีคิดวาตนเองรูบางสิ่งแลว ผูนั้นยังไมรูอยางท่ีเขาควรจะรู 
3แตผูท่ีรักพระเจา พระเจาก็ทรงรูจักผูนั้น 
4 ดังนั้นแลว เกี่ยวกับการกินอาหารที่ไดเซนไหวรูปเคารพ 
เรารูอยูวารูปเคารพนั้นไมมีความหมายอะไรในโลกนี้ 
และมีพระเจาแตเพียงองคเดียวเทานั้น 5เพราะถึงแมวา 
จะมีสิ่งท่ีเรียกวาพระเจามากมาย ไมวาในสวรรคหรือบนแผนดินโลก (จรงิอยู มี 
“ พ ร ะ ”  มากหลาย มี “ เจา”  ม า ก ม า ย ) 
6แตสําหรับพวกเรามีพระเจาองคเดียวคือพระบิดาผูทรงเปนท่ีมาของสิ่งสารพัด 
เพื่อพระองค เรามีชีวิตอยู และมีองคพระผูเปนเจาองคเดียว คือพระเยซูคริสต 
สิ่งสารพัดเปนมาโดยทางพระองค และโดยทางพระองคเรามีชีวิตอยู 
7 แตมิใชทุกคนที่รูเชนนี้ บางคนยังคุนเคยกับรูปเคารพ 
เม่ือกินอาหารนั้นก็ถือวาเปนของที่เซนไหวรูปเคารพ 
และเพราะจิตสํานึกของเขายังออนจึงเปนมลทิน 
8แตอาหารไมไดทําใหเราเขาใกลพระเจา ถาไมรับประทานเราก็ไมแยลง 
ถารับประทานเราก็ไมไดดีขึ้น 
9 อยางไรก็ตาม 
จงระวังอยาใหการกระทําโดยอิสระเสรีของเรากลายเปนหินสะดุดของพี่นองที่อ
อ น แ อ  10เพราะหากผูท่ีจิตสํานึกยังออน 
เห็นทานผูมีความรูนั่งรับประทานอาหารในวิหารของรูปเคารพเหลานี้ 
เขาจะไมฮึกเหิมรับประทานของที่เซนไหวรูปเคารพบางหรือ? 
11ดังนั้นกลายเปนวาความรูของทานทําลายพี่นองที่ออนแอคนนั้น 

                                      
17 8:1 หรือ อยางท่ีทานกลาววา “ เราทุกคนลวนมีความรู”  



ท้ังท่ีพระคริสตไดทรงวายพระชนมเพื่อเขา 
12เม่ือทานทําบาปตอพวกพี่นองเชนนี้ และทํารายจิตสํานึกออนแอของเขา 
ทานก็ทําบาปตอพระคริสต 
13ฉะนั้นหากสิ่งท่ีขาพเจารับประทานทําใหพี่นองตกในความบาปขาพเจาจะไ
มรับประทานเนื้อสัตวอีกเลย เพื่อวาขาพเจาจะไมเปนเหตุใหเขาลมลง 
 
สิทธขิองอคัรทูต 
 

9 ขาพเจาไมมีเสรีภาพหรือ? ขาพเจาไมเปนอัครทูตหรือ? 

ขาพเจาไมไดเห็นพระเยซูองคพระผูเปนเจาของเราหรือ? 
พวกทานไมใชผลงานของขาพเจาในองคพระผูเปนเจาของเราหรือ? 
2แมขาพเจาอาจมิใชอัครทูตสําหรับคนอื่น 
แตขาพเจาเปนอัครทูตสําหรับทานท้ังหลายอยางแนนอน! 
เพราะทานคือตราแหงความเปนอัครทูตของขาพเจาในองคพระผูเปนเจา 
3 หากใครมาพิพากษาขาพเจา ขอแกตางของขาพเจามีดังนี้ 
4เราไมมีสิทธิ์กินด่ืมหรือ? 
5เราไมมีสิทธิ์พาภรรยาซึ่งเปนผูเชื่อไปไหนมาไหนดวยกันเหมือนที่อัครทูตอื่น
ๆ กับนองๆ ขององคพระผูเปนเจาและเคฟาส18ทําหรือ? 
6หรือมีแตขาพเจากับบารนาบสัเทานั้นท่ีตองทํางานหาเลี้ยงชีพ? 
7 ใครบางท่ีเปนทหารโดยเสียคาใชจายเอง? 
ใครบางปลกูองุนและไมไดกินผลองุนจากสวนนั้น? 
ใครบางเลี้ยงปศุสัตวและไมไดกินนม? 
8ขาพเจาพูดเชนนี้ตามทัศนะของมนุษยเทานั้นหรือ? 
บทบัญญัติมิไดกลาวไวอยางเดียวกันหรือ? 
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9เพราะธรรมบัญญัติของโมเสสเขียนไววา 
“ อยาเอาตะกรอครอบปากวัวซึ่งนวดขาวอยู” 19 
พระเจาทรงหวงใยแตวัวเทานั้นหรอกหรือ? 10แนนอน 
พระองคตรัสเชนนี้ก็เพื่อเรามิใชหรือ? ถูกแลว ขอนี้เขียนขึ้นเพื่อเราท้ังหลาย 
เพราะเมื่อคนไถนาและนวดขาว 
พวกเขายอมทําหนาท่ีโดยหวังจะไดรับสวนแบงตอนเก็บเกี่ยว 
11หากเราไดหวานเมล็ดฝายจิตวิญญาณในหมูพวกทาน 
จะเกินไปหรือถาเราจะเก็บเกี่ยววัตถุจากพวกทานบาง? 12ถาคนอื่นๆ 
ยังมีสิทธิ์ไดรับการสนับสนุนจากทาน เราก็ควรจะไดรับมากยิ่งกวามิใชหรือ?  
 แตเราก็มิไดใชสิทธิ์นี้เลย ในทางตรงกันขาม 
เราสูทนทุกอยางเพื่อไมใหเปนอุปสรรคขัดขวางขาวประเสริฐเรื่องพระคริสตได 
13ทานไมรูหรือวา ผูท่ีทํางานในพระวิหารก็ไดรับอาหารของตนจากพระวิหาร 
และผูซึ่งปรนนิบัติอยูท่ีแทนบูชาก็รับสวนแบงจากเครือ่งบูชาบนแทน? 
14เชนกัน องคพระผูเปนเจาทรงบัญชาไววา 
ผูท่ีประกาศขาวประเสริฐควรไดรับปจจัยเลีย้งชีพจากขาวประเสริฐ 
15 แตขาพเจามิเคยใชสิทธิ์ใดๆ เหลานี้เลย และที่เขียนมานี้ 
ขาพเจาก็มิไดหวังใหทานทําเชนนั้นแกขาพเจา 
ขาพเจายอมตายเสียดีกวาใหใครมาพรากสิ่งเชิดหนาชูตาขอนี้ไป 
16กระนั้นเม่ือขาพเจาประกาศขาวประเสริฐ ขาพเจาก็ไมมีเหตุท่ีจะอวดได 
เพราะขาพเจาจําตองประกาศ 
วิบัติแกขาพเจาหากขาพเจาไมประกาศขาวประเสริฐ! 
17หากขาพเจาประกาศดวยความสมัครใจ ขาพเจายอมไดรับรางวัลตอบแทน 
หากขาพเจาประกาศโดยมิไดสมัครใจ 
ขาพเจาก็เพียงแตทําหนาท่ีไปตามที่ไดรับมอบหมาย 

                                      
19 9:9 ฉ ธ บ .25:4 



18แลวขาพเจาจะไดอะไรเปนรางวัล? สิ่งนี้ก็คือในการประกาศขาวประเสริฐ 
ขาพเจาจะไดประกาศโดยไมคิดคาตอบแทน 
ฉะนั้นจึงไมใชสิทธิ์ของตนเมื่อประกาศขาวประเสริฐ  
19 แมขาพเจาเปนอิสระและไมขึ้นกับใคร 
ขาพเจาก็ยอมตัวเปนทาสรับใชคนทั้งปวง 
เพื่อชนะใจผูคนใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 20ตอพวกยิว 
ขาพเจาก็เปนเหมือนคนยิวเพื่อชนะใจคนยิว ตอบรรดาผูอยูใตบทบัญญัติ 
ขาพเจาก็เปนเหมือนผูอยูใตบทบัญญัติ (แมตัวเองมิไดอยูใตบทบัญญัติ) 
เพื่อจะไดชนะใจผูอยูใตบทบัญญัติ 21ตอบรรดาผูท่ีไมมีบทบัญญัติ 
ขาพเจาก็เปนเหมือนผูไมมีบทบัญญัติ (ท้ังๆ 
ท่ีขาพเจามิไดเปนอิสระจากบทบัญญัติของพระเจา 
แตอยูใตบทบัญญัติของพระคริสต) เพื่อจะไดชนะใจผูท่ีไมมีบทบัญญัติ 
22ตอผูออนแอ ขาพเจาก็เปนผูออนแอ เพื่อจะไดชนะใจผูออนแอ 
ขาพเจาไดเปนคนทุกแบบตอคนทั้งปวง 
เพื่อวาขาพเจาจะชวยบางคนใหรอดโดยทุกวิถีทางที่เปนไปได 
23ขาพเจาทําทุกสิ่งนี้ เพราะเห็นแกขาวประเสริฐ 
เพื่อขาพเจาจะไดมีสวนรวมในพระพรแหงขาวประเสริฐ 
24 ทานไมรูหรือวา ในการแขงขัน นักวิ่งทุกคนออกวิ่ง 
แตมีเพียงคนเดียวท่ีไดรับรางวัล? จงวิ่งอยางนั้นเพื่อใหไดรางวัลมา 
25ผูเขาแขงขันทุกคนผานการฝกซอมอยางเขมงวด 
เขาทําอยางนั้นเพื่อมงกุฎอันไมยืนยง สวนเราทําเพื่อมงกุฎอันยืนยงเปนนิตย 
26เหตุฉะนั้นขาพเจาจึงมิไดวิ่งอยางไมมีจุดหมาย 
ขาพเจาไมไดตอสูเหมือนคนชกลม 27เปลาเลย 
ขาพเจาฝกฝนตนเองใหอยูในการควบคมุ 
เพื่อวาหลังจากท่ีขาพเจาไดประกาศแกคนอื่นแลว 
ขาพเจาเองจะไมขาดคุณสมบัติท่ีจะรับรางวัล 



 
ขอเตอืนใจจากประวตัิศาสตรอสิราเอล 
 

10 พี่นองทั้งหลาย ขาพเจาอยากใหทานรับรูขอเท็จจริงท่ีวา 

บรรพบุรุษของเราลวนไดอยูใตเมฆและไดผานทะเลไปทุกคน 
2พวกเขาลวนไดรับบัพติศมาเขาสวนในโมเสส ในเมฆ และในทะ เ ล  
3พวกเขาลวนไดรับประทานอาหารจากสวรรคอยางเดียวกัน 
4และไดด่ืมน้ําจากสวรรคอยางเดียวกัน 
เพราะพวกเขาไดด่ืมน้ําจากพระศิลาแหงสวรรค ซึ่งรวมทางมากับเขา 
และพระศิลานั้นคือพระคริสต 5อยางไรก็ตาม 
พระเจาไมพอพระทัยพวกเขาเกือบทั้งหมด 
บรรพบุรุษเหลานั้นจึงลมตายเกลื่อนกลาดในถิ่นทุรกันดาร  
6
 สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นเพื่อเปนตัวอยาง20มิใหจิตใจของเราฝกใฝในสิ่งชั่วรายเ
หมือนที่คนเหลานั้นไดกระทํา 7อยานับถือรูปเคารพเหมือนบางคน 
ดังท่ีมีเขียนไววา 
“ พวกเขานั่งลอมวงกินด่ืมและลุกขึ้นระเริงเลนในงานเลี้ยงอยางคนนอกศาสน
า ” 21 
8เราไมควรทําผิดศีลธรรมทางเพศเหมือนที่บางคนไดกระทําแลวลมตายถึง 
23,000 คนในวันเดียว 9เราไมควรลองดีกับองคพระผูเปนเจา 
เหมือนที่พวกเขาบางคนไดกระทําแลวถูกงูกัดตาย 
10 และอยาพร่ําบนเหมือนที่พวกเขาบางคนไดกระทํา 
แลวถูกทูตมรณะประหาร 

                                      
20 10:6 หรือ แบบ เชนเดียวกับขอ 11 
21 10:7 อ พ ย .32:6 



11 สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นแกพวกเขาเพื่อเปนตัวอยาง 
และบันทึกไวเพื่อเตือนใจเรา ผูซึ่งอยูในยุคที่พระราชกิจของพระเจาจะสําเร็จ 
12ดังนั้นถาทานคิดวาตนมั่นคงดีแลว ก็จงระวังใหดี เพื่อทานจะไมลมลง! 
13ไมมีการทดลองใดๆ มาถึงทาน นอกจากการทดลองที่เกิดกับมนุษยท่ัวไป 
และพระเจาทรงสัตยซื่อ 
พระองคจะไมทรงปลอยใหทานถูกทดลองเกินกวาท่ีทานจะทนได 
แตเม่ือทานถูกทดลอง พระองคจะทรงใหทานมีทางออกดวย 
เพื่อทานจะยืนหยัดไดภายใตการทดลอง 
 
งานเลี้ยงของรปูเคารพกับพธิีมหาสนิท 
14 เหตุฉะนั้นทานท่ีรัก จงหลีกหางการนับถือรูปเคารพ 
15ขาพเจาพูดกับคนที่มีสามัญสํานึก 
ทานจงวินิจฉัยคําพูดของขาพเจาเอาเองเถิด 
16ถวยน้ําองุนซึ่งเราอธิษฐานขอบพระคุณ 
คือการเขารวมในพระโลหิตของพระคริสตมิใชหรือ? และขนมปงซึ่งเราหักนั้น 
คือการเขารวมในพระกายของพระคริสตมิใชหรือ? 
17เพราะมีขนมปงกอนเดียว เราหลายคนจึงเปนกายเดียวกัน 
ดวยวาทุกคนรวมรับประทานขนมปงกอนเดียวกัน 
18 จงพิจารณาชนชาติอิสราเอล 
ผูท่ีกินของถวายบูชาก็มีสวนรวมในแทนบูชามิใชหรือ? 
19นี่ขาพเจาหมายความวา 
รูปเคารพกับของที่เซนไหวมีความสําคัญอยางนั้นหรือ? 20เปลาเลย 
แตหมายความวาของเซนไหวของคนนอกศาสนานั้นสังเวยแกผีมาร 
มิใชถวายแดพระเจา และขาพเจาไมอยากใหทานไปเขารวมกับพวกผีมาร 
21ทานจะด่ืมจากท้ังถวยแหงองคพระผูเปนเจาและถวยของผีมารไมได 
จะรวมโตะท้ังขององคพระผูเปนเจาและของพวกผีมารดวยไมได 



22เรากําลังพยายามยั่วยุองคพระผูเปนเจาใหทรงริษยาหรือ? 
เราเขมแข็งกวาพระองคหรือ? 
 
เสรีภาพของผูเชือ่ 
23 “ เราไดรับอนุญาตใหทําทุกสิ่งได”  แตมิใชวาทุกสิ่งจะเปนประโยชน 
“ เราไดรับอนุญาตใหทําทุกสิ่งได”  แตมิใชวาทุกสิ่งจะเปนการเสริมสรางขึ้น 
24ทุกคนไมควรเห็นแกประโยชนสวนตัว แตจงเห็นแกประโยชนของผูอื่น 
25 สิ่งใดที่วางขายตามตลาดเนื้อ 
ก็ใหรับประทานไปเถิดโดยไมตองถามตนเองวาผิดหรือไม 26เ พ ร า ะ  
“ แผนดินโลก และทุกสิ่งในโลกเปนขององคพระผูเปนเจา” 22 
27
 หากผูไมเชื่อบางคนเชิญทานไปรวมรับประทานอาหารและทานประสงค
จะไป จงรับประทานสิ่งท่ีวางอยูตรงหนาทานไปเถิด 
โดยไมตองถามวาผิดหรือไม 28แตถามีใครมาบอกวา 
“ ของนี้ไดนําไปเซนไหวแลว”  ก็อยารับประทาน เพื่อเห็นแกท้ังคนที่บอก 
และจิตสํานึกผิดชอบ23 29ขาพเจาหมายถึงจิตสํานึกของคนนั้นไมใชของทาน 
ทําไมเสรีภาพของขาพเจา จึงถกูตัดสินโดยจิตสํานึกของคนอื่นดวย? 
30ถาขาพเจารับประทานโดยขอบพระคุณพระเจา 
ทําไมขาพเจาจึงถูกตําหนิเพราะสิ่งท่ีขาพเจาขอบพระคุณพระเจาแลว?  
31 ดังนั้นไมวาทานจะกินหรือด่ืม หรือทําอะไรก็ตาม 
จงกระทําทุกสิ่งเพื่อพระสิริของพระเจา 32อยาเปนตนเหตุใหใครสะดุด 
ไมวาจะเปนคนยิว คนกรีก หรือคริสตจักรของพระเจา 

                                      
22 10:26 ส ด ด .24:1 
23 10:28 บางตนฉบับวา จิตสํานึกผิดชอบ เพราะ “ แผนดินโลก 
และทุกสิ่งในโลกเปนขององคพระผูเปนเจา”  



33ดังท่ีขาพเจาเองพยายามทําใหทุกคนพอใจในทุกดาน 
เพราะขาพเจาไมไดแสวงหาประโยชนสวนตัว 
แตแสวงหาประโยชนของคนทั้งหลาย เพื่อใหพวกเขารอด 
 

11 จงทําตามแบบอยางของขาพเจา 

เหมือนที่ขาพเจาทําตามแบบอยางของพระคริสต 
 
วางตวัเหมาะสมในการนมสัการ 
2 ขาพเจาขอชมเชยพวกทานท่ีระลึกถึงขาพเจาในทุกเรื่อง 
และยึดถือคําสั่งสอน24 ดังท่ีขาพเจาถายทอดใหแกทาน  
3 ขอใหทานตระหนักวา พระคริสตทรงเปนศีรษะของชายทุกคน 
และชายเปนศีรษะของหญิง และพระเจาทรงเปนศีรษะของพระคริสต 
4ชายทุกคนที่อธิษฐานหรือเผยพระวจนะโดยมีผาคลุมศีรษะอยูก็สรางความอัป
ยศแกศีรษะของเขา 
5และหญิงทุกคนที่อธิษฐานหรือเผยพระวจนะโดยไมมีผาคลุมศีรษะก็สรางควา
มอัปยศแกศีรษะของนาง ประหนึ่งวานางไดโกนศีรษะ 
6ถาผูหญิงไมคลุมศีรษะก็ควรจะตัดผม 
แตถาเปนเรื่องนาอายที่ผูหญิงจะไวผมสั้นหรือโกนผม นางก็ควรคลุมศีรษะเสีย 
7ผูชายไมควรคลุมศีรษะ25 เพราะเขาคือพระฉายาและพระสิริของพระเจา 

                                      
24 11:2 หรือ ธรรมเนียมปฏิบัติ 
25 11:4-7 หรือ 
4ชายทุกคนที่อธิษฐานหรือเผยพระวจนะโดยมีผมยาวก็สรางความอัปยศแกศีร
ษ ะ ข อ ง เ ข า  5แ ล ะ ห ญิงทุกคนที่อธิษฐานหรือเผยพระวจนะโดยไม 
{มีผม} คลมุศีรษะ ก็สรางความอัปยศแกศีรษะของนาง นางเปนเหมือน 
“ ผูหญิงกลอนผม”  6ถาผูหญิงคนใดไมมีอะไรคลุมศีรษะ 



แตผูหญิงคือศักด์ิศรีของผูชาย 8เพราะผูชายไมไดมาจากผูหญิง 
แตผูหญิงมาจากผูชาย 9และไมไดทรงสรางผูชายขึ้นสําหรับผูหญิง 
แตทรงสรางผูหญิงขึ้นสําหรับผูชาย 10ดวยเหตุนี้ และเนื่องดวยเหลาทูตสวรรค 
หญิงจึงควรมีเครื่องหมายแหงสิทธิอํานาจนี้บนศีรษะของนาง 
11 อยางไรก็ตาม ในองคพระผูเปนเจา ผูหญิงไมเปนอิสระจากผูชาย 
และผูชายไมเปนอิสระจากผูหญิง 12เพราะวาผูหญิงมาจากผูชาย 
และผูชายเกิดมาจากผูหญิง แตทุกสิ่งมาจากพระเจา 
13พวกทานจงวินิจฉัยเองเถิดวา 
ควรหรือไมท่ีผูหญิงจะอธิษฐานตอพระเจาโดยไมคลุมศีรษะของนาง? 
14ธรรมชาติไมสอนหรือวา นาอายที่ผูชายจะไวผมยาว 
15แตถาหากผูหญิงไวผมยาวก็สมศักด์ิศรี เพราะผมยาวมีไวใหคลุมศีรษะ 
16ใครจะโตแยงขอนี้ เรากับคริสตจักรตางๆ 
ของพระเจาไมมีขอปฏิบัติเปนอยางอื่น 
 
พิธีมหาสนทิ 
17 ในขอปฏิบัติตอไปนี้ ขาพเจาไมอาจชมเชยพวกทาน 
ดวยวาการประชุมของทานมีผลเสียมากกวาผลดี 18ประการแรก 
ขาพเจาไดยินวา เมื่อทานประชุมกันในฐานะที่เปนคริสตจักร 
มีการแบงพรรคแบงพวกในหมูพวกทาน 
และขาพเจาเชื่อวามีมูลความจริงอยูบาง 
19ไมตองสงสัยเลยวาในพวกทานยอมมีขอแตกตางกัน 
เพื่อจะแสดงใหเห็นวาฝายไหนที่พระเจาทรงเห็นชอบดวย 

                                                                                                                
สําหรับปจจุบันนี้ก็ปลอยใหนางผมสั้น 
แตเพราะเปนเรื่องนาอายที่ผูหญิงจะกลอนหรือโกนผม 
นางจึงควรใหผมงอกยาวอีกครั้งหนึ่ง 7ผูชายไมควรไวผมยาว 



20เม่ือทานมาประชุมกัน 
ท่ีทานรับประทานไมใชงานเลี้ยงขององคพระผูเปนเจา 
21เพราะตางรับประทานโดยไมรอคนอื่นเลย คนหนึ่งยังหิว สวนอีกคนเมามาย 
22ทานไมมีบานท่ีจะนั่งกินด่ืมหรืออยางไร? 
หรือวาทานลบหลูคริสตจักรของพระเจา และทําใหคนที่ขัดสนอับอาย? 
จะใหขาพเจาชมเชยทานเพราะสิ่งนี้หรือ? ไมอยางแนนอน! 
23 เพราะสิ่งท่ีขาพเจาถายทอดแกทานนั้น 
ขาพเจารับมาจากองคพระผูเปนเจา คือในคนืท่ีเขาทรยศพระเยซูเจานั้น 
พระองคทรงหยิบขนมปง 24ครัน้ขอบพระคุณพระเจาแลว ทรงหักและตรัสวา 
“ นี่คือกายของเรา ซึ่งใหแกทานท้ังหลาย จงทําเชนนี้เปนท่ีรําลึกถึงเรา”  
25เม่ือรับประทานแลว ทรงหยิบถวยขึ้นกระทําอยางเดียวกัน ตรัสวา 
“ ถวยนี้คือพันธสัญญาใหมดวยโลหิตของเรา เมื่อใดที่ทานด่ืม 
จงทําเชนนี้เปนท่ีรําลึกถึงเรา”  
26เพราะเมื่อใดก็ตามที่ทานรับประทานขนมปงนี้ หรือด่ืมจากถวยนี้ 
ทานก็ประกาศการวายพระชนมขององคพระผูเปนเจา จนกวาพระองคเสด็จมา 
27
 ฉะนั้นใครก็ตามที่กินขนมปงหรือด่ืมจากถวยขององคพระผูเปนเจาอยาง
ไมสมควร ก็ไดทําผิดบาปตอพระกายและพระโลหิตขององคพระผูเปนเจา 
28แตละคนควรจะตรวจสอบตนเองกอนรับประทานขนมปงและดื่มจากถวยนี้ 
29เพราะผูท่ีรับประทานและดื่มโดยไมตระหนักถึงพระกายขององคพระผูเปนเจ
า ก็รับประทานและดื่มสิ่งท่ีเปนเหตุใหตนเองถูกพิพากษาลงโทษ 
30นี่คือสาเหตุท่ีพวกทานหลายคนออนแอและเจ็บปวย บางก็ลวงหลับไป 
31แตถาเราไดวินิจฉัยตนเอง เราก็จะไมตองตกอยูในการพิพากษา 
32เม่ือองคพระผูเปนเจาทรงพิพากษาลงโทษเรานั้น 
ทรงตีสอนเราเพื่อมิใหเราตองรับโทษรวมกับโลก  



33 ฉะนั้นพี่นองทั้งหลาย 
เม่ือทานเขามาพรอมกันเพื่อรับประทานในพิธีมหาสนิท จงรอซึ่งกันและกัน 
34ถาใครหิวก็ควรรับประทานที่บาน เพื่อวาเวลาพวกทานมาประชุมกัน 
จะไดไมจบลงดวยการพิพากษาลงโทษ และเมื่อขาพเจามา 
ขาพเจาจะใหขอแนะนําอื่นๆ  
 
ของประทานฝายวิญญาณ 
 

12 พี่นองทั้งหลาย 

ขาพเจาไมอยากใหทานไมรูเรื่องเกี่ยวกับของประทานฝายจิตวิญญาณ 
2ทานก็รูอยูวา เมื่อทานยังไมเชื่อพระเจาโดยทางหนึ่งทางใด 
ทานไดถูกชักจูงใหหลงผิดไปพึ่งรูปเคารพที่พูดไมได 
3ฉะนั้นขาพเจาขอบอกทานวา 
ไมมีใครที่กลาวโดยพระวิญญาณของพระเจาจะพูดวา 
“ ขอใหพระเยซูถูกแชง”  และไมมีใครพูดไดวา 
” พระเยซูทรงเปนองคพระผูเปนเจา”  
นอกจากผูท่ีกลาวโดยพระวิญญาณบริสทุธิ์  
4 ของประทานมีหลายชนิด แตพระวิญญาณองคเดียวกันเปนผูประทาน 
5งานรับใชมีหลายประเภท แตรับใชองคพระผูเปนเจาองคเดียวกัน 
6การงานมตีางๆ กัน 
แตพระเจาองคเดียวกันทรงกระทําการทั้งหมดในคนทั้งปวง  
7 การสําแดงของพระวิญญาณมีแกแตละคนเพื่อประโยชนรวมกัน 
8คนหนึ่งไดรับถอยคําแหงปญญาโดยพระวิญญาณ 
สวนอีกคนหนึ่งไดรับถอยคําแหงความรูโดยพระวิญญาณองคเดียวกัน 
9อีกคนไดรับของประทานแหงความเชื่อโดยพระวิญญาณองคเดียวกัน 
สวนอีกคนมีของประทานในการรักษาโรคโดยพระวิญญาณองคเดียวกันนั้น 



10คนหนึ่งไดรับฤทธิ์เดชท่ีจะทําการอัศจรรย อีกคนเผยพระวจนะได 
คนหนึ่งสังเกตแยกแยะวิญญาณตางๆ ได สวนอีกคนสามารถพูดภาษาแปลกๆ 
26 และอีกคนแปลภาษาแปลกๆ 27ได 
11ท้ังหมดนี้ลวนเปนการงานของพระวิญญาณองคเดียวกัน 
และพระองคประทานสิ่งเหลานี้ใหแกแตละคนตามที่ทรงกําหนดไว 
 
หลายสวนในกายเดยีวกัน 
12 กายนั้นเปนกายเดียว แมจะประกอบดวยอวัยวะหลายสวน 
และแมอวัยวะทั้งหมดจะมีหลายสวนก็ประกอบกันเปนกายเดียว 
พระคริสตก็เชนกัน 
13เพราะเราทั้งหมดก็รับบัพติศมาโดย28พระวิญญาณองคเดียวเขาเปนกายเดีย
วกัน ไมวาเราจะเปนยิวหรือกรีก เปนทาสหรือเปนไท 
และเราทั้งหมดก็ไดรับพระวิญญาณองคเดียวกัน 
14 กายนั้นมิไดประกอบดวยอวัยวะเดียว แตประกอบดวยหลายอวัยวะ 
15หากเทาจะพูดวา “ ฉันไมใชมือ ฉันจึงมิไดเปนของรางกายนั้น”  
นั่นไมใชเหตุผลที่ทําใหเทาเลิกเปนอวัยวะของรางกายนั้น 
16และหากหูจะพูดวา “ ฉันไมใชตา ฉันจึงมิไดเปนของรางกายนั้น”  
นั่นไมใชเหตุผลที่ทําใหหูเลิกเปนอวัยวะของรางกายนั้น 
17หากท้ังรางกายเปนตา การไดยินจะอยูท่ีไหน ? หากทั้งรางกายเปนหู 
การไดกลิ่นจะอยูท่ีไหน? 18แตท่ีจริง พระเจาทรงจัดอวัยวะตางๆ ทุกๆ 
สวนไวในรางกายตามที่ทรงประสงค 19ถาท้ังหมดเปนอวัยวะเดียว 
รางกายจะมีท่ีไหน? 20เชนนั้นแหละ มีหลายอวัยวะแตเปนกายเดียวกัน 

                                      
26 12:10 หรือ ภาษาตางๆ เชนเดียวกับขอ 28 
27 หรือ ภาษาตางๆ เชนเดียวกับขอ 28 
28 12:13 หรือ ดวย; หรือ ใน 



21 ตาไมอาจพูดกับมือวา “ ฉันไมตองการเ ธ อ !”  
และศีรษะไมอาจพูดกับเทาวา “ ฉันไมตองการเธอ!”  22ในทางตรงกันขาม 
อวัยวะตางๆ ที่ดูเหมือนวาออนแอกวาก็ขาดเสียมิได 
23และอวัยวะที่เราคิดวาไมคอยมีเกียรติ เรายังใหเกียรติเปนพิเศษ 
และอวัยวะท่ีไมนาดู เราก็ดูแลเปนพิเศษ 24สวนอวัยวะที่นาดูอยูแลว 
ไมตองดูแลเปนพิเศษ แตพระเจาทรงรวมอวัยวะตางๆ ของรางกายเขาดวยกัน 
และอวัยวะท่ีไรเกียรตินั้น พระองคทรงใหเกียรติมากกวา 
25เพื่อจะไมมีการแตกแยกกันในรางกาย แตเพื่อใหอวัยวะตางๆ 
หวงใยกันอยางเทาเทียมกัน 26ถาอวัยวะหนึ่งเจ็บ ทุกสวนก็พลอยเจ็บดวย 
ถาอวัยวะหนึ่งมีเกียรติ ทุกสวนก็รวมชื่นชมยินดีดวย 
27 ทานท้ังหลายเปนกายของพระคริสต แตละคนเปนสวนหนึ่งของกายนั้น 
28และในคริสตจักร พระเจาไดทรงแตงตั้งอัครทูตเปนอันดับแรก 
อันดับที่สองคือผูเผยพระวจนะ อันดับที่สามคือผูสอน จากนั้นผูทําการอัศจรรย 
ผูมีของประทานในการรักษาโรค ผูสามารถชวยเหลือผูอื่น 
ผูมีของประทานในการบริหารงาน และผูพูดภาษาตางๆ 
29ทุกคนเปนอัครทูตหรือ? ทุกคนเผยพระวจนะหรือ? ทุกคนสอนหรือ? 
ทุกคนทําการอัศจรรยหรือ? 30ทุกคนมีของประทานในการรักษาโรคหรือ? 
ทุกคนพูดภาษาแปลกๆ 29หรือ? ทุกคนแปลไดหรือ? 
31แตใหเราใฝหา30ของประทานที่ยิ่งใหญกวานี้เถิด 
 และบัดนี้ ขาพเจาจะสําแดงหนทางดีเยี่ยมท่ีสุดแกทาน 
 
ความรกั 
 

                                      
29 12:30 หรือ ภาษาอื่นๆ  
30 12:31 หรือ แตทานกําลังกระตือรือลนใฝหา 



13 แมขาพเจาพูดภาษาแปลกๆ 31ได ท้ังภาษามนุษยและภาษาทูตสวรรค 

แตถาปราศจากความรัก ขาพเจาก็เปนแคฆองหรือฉิ่งฉาบที่กําลังสงเสียง 
2หากขาพเจามีของประทานในการเผยพระวจนะ 
สามารถหยั่งถึงขอล้ําลึกท้ังปวงและความรูท้ังสิ้น 
และถาขาพเจามีความเชื่อที่เคลื่อนภูเขาได แตไมมีความรัก 
ขาพเจาก็ไมมีคาอะไร 3แมขาพเจายกทรัพยสินท้ังหมดใหคนยากไร 
และยอมพลีกายใหเอาไปเผาไฟ32 แตไมมีความรัก ก็เปลาประโยชน  
4 ความรักยอมอดทนนาน ความรักคือความเมตตา ไมอิจฉา ไมอวดตัว 
ไมหยิ่งผยอง 5ไมหยาบคาย ไมเห็นแกตัว ไมฉุนเฉียว ไมจดจําความผิด 
6ความรักไมปติยินดีในความชั่ว แตชื่นชมยินดีในความจริง 
7ความรักปกปองคุมครองเสมอ ไววางใจเสมอ มีความหวังอยูเสมอ 
แ ล ะ อดทนบากบั่นอยูเสมอ  
8 ความรักไมมีวันสูญสิ้น แมการเผยพระวจนะจะเลิกรา 
การพูดภาษาแปลกๆ จะเงียบหาย ความรูจะลวงพนไป 
9เพราะเรารูเพียงบางสวน และเราเผยพระวจนะเพียงบางสวน 
10แตเม่ือความสมบูรณพรอมมาถึง สิ่งท่ีไมสมบูรณก็จะหมดสิ้นไป 
11เม่ือขาพเจายังเปนเด็ก ขาพเจาพูดอยางเด็ก คิดอยางเด็ก 
ใชเหตุผลอยางเด็ก ครั้นเติบโตเปนผูใหญ 
ขาพเจาก็ท้ิงวิถีทางอยางเด็กไวเบื้องหลัง 
12ตอนนี้เราเห็นแตเงาสะทอนเลือนลางเหมือนมองในกระจก 
แตตอนนั้นเราจะเห็นกันหนาตอหนา ตอนนี้ขาพเจารูเพียงบางสวน 
แตตอนนั้นขาพเจาจะรูแจง เหมือนที่ทรงรูจักขาพเจาอยางแจมแจง 

                                      
31 13:1 หรือ ภาษาตางๆ  
32 13:3 ตนฉบับเกาแกบางสําเนาวา และยอมพลีกาย เพื่อขาพเจาจะอวดได 



13 ฉะนั้น 3 สิ่งนี้ยังคงอยูคือ ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก 
แตความรักยิ่งใหญท่ีสุด 
 
ของประทานในการเผยพระวจนะและการพูดภาษาแปลกๆ 
 

14 จงดําเนินในวิถีแหงความรัก และใฝหาของประทานฝายจิตวิญญาณ 

โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร เ ผ ย พ ร ะ ว จ น ะ  
2เพราะผูท่ีพูดภาษาแปลกๆ33 ไมไดพูดกับมนุษย แตทูลตอพระเจา 
อันท่ีจริงไมมีใครเขาใจเขาเลย เขากลาวขอล้ําลึกดวยจิตวิญญาณของเขา34 
3แตทุกคนท่ีเผยพระวจนะนั้นกลาวแกคนทั้งหลายเพื่อเสริมกําลัง เพื่อหนุนใจ 
และเพื่อปลอบโยน 4ผูท่ีพูดภาษาแปลกๆ เสริมสรางตัวเอง 
สวนผูท่ีเผยพระวจนะเสริมสรางคริสตจักร 
5ขาพเจาอยากใหทานทุกคนพูดภาษาแปลกๆ 35ได แตท่ียิ่งกวานั้น 
ขาพเจาอยากใหทานเผยพระวจนะได 
ผูท่ีเผยพระวจนะนั้นยิ่งใหญกวาผูท่ีพูดภาษาแปลกๆ * 
เวนแตเขาแปลภาษานั้นๆ ได เพื่อจะเสริมสรางคริสตจักร  
6 พี่นองทั้งหลาย หากขาพเจามาหาทานพรอมกับพูดภาษาแปลกๆ 
ขาพเจาจะอํานวยประโยชนอันใดแกทาน? 
นอกจากวาขาพเจาจะนํามาซึ่งการทรงสําแดง หรือความรู หรือ 
การเผยพระวจนะ หรือถอยคําสั่งสอน 7แมแตสิ่งท่ีไมมีชีวิตก็เปลงเสียงได 
ตัวอยางเชน ขลุยหรือพิณ ใครจะรูวาเขากําลังบรรเลงทํานองอะไร 
หากไมเลนตามโนตใหชัดเจน? 8และถาแตรศึกเปาเรียกไมชัดเจน 

                                      
33 14:2 หรือ อีกภาษาหนึ่ง เชนเดียวกับขอ 4, 13, 14, 19, 26 แ ล ะ  27 
34 หรือ โดยพระวิญญาณ 
35 14:5 หรือ ภาษาอื่นๆ เชนเดียวกับขอ 6, 18, 22, 23 แ ล ะ  39 



ใครจะเตรียมพรอมออกรบ? 9ทานท้ังหลายก็เชนกัน 
หากทานพูดดวยถอยคําท่ีคนไมเขาใจ ใครจะรูวาทานกําลังพูดอะไร? 
ทานก็ไดแตพูดลมๆ แลงๆ 
10ไมตองสงสัยเลยวาในโลกยอมมีภาษาสารพัดแบบ 
แตไมมีภาษาไหนที่ปราศจากความหมาย 
11หากขาพเจาจับใจความที่เขาพูดอยูไมได 
ขาพเจากับผูพูดก็เปนคนตางภาษากัน 12ทานท้ังหลายก็เชนกัน 
ในเมื่อทานใฝหาของประทานฝายจิตวิญญาณ 
ก็จงพยายามที่จะเปนเลิศในของประทานซึ่งเสริมสรางคริสตจักร 
13 ดวยเหตุนี้ผูใดพูดภาษาแปลกๆ ได 
ควรอธิษฐานขอใหเขาแปลสิ่งท่ีเขาพูดไดดวย 
14เพราะถาขาพเจาอธิษฐานดวยภาษาแปลกๆ จิตวญิญาณขาพเจาอธิษฐาน 
แตไมมีผลตอความคิดของขาพเจา 15ฉะนั้นขาพเจาควรทําอยางไร? 
ขาพเจาจะอธิษฐานดวยจิตวิญญาณ 
แตขาพเจาก็จะอธิษฐานดวยความคิดเชนกัน 
16ขาพเจาจะรองเพลงดวยจิตวิญญาณ 
แตขาพเจาก็จะรองเพลงดวยความคิดเชนกัน 
ถาทานสรรเสริญพระเจาดวยจิตวิญญาณ คนที่ไมรูไมเขาใจ36จะกลาว 
“ อ า เ ม น ”  ขานรับการขอบพระคุณของทานไดอยางไร 
ในเมื่อเขาไมรูวาทานพูดอะไร? 17ทานอาจจะขอบพระคุณไดอยางดีเยี่ยม 
แตไมไดเสริมสรางคนอื่น 
18 ขาพเจาขอบพระคุณพระเจาท่ีพูดภาษาแปลกๆ 
มากกวาพวกทานท้ังหมด 19แตในคริสตจักรขาพเจาขอพูดสัก 5 
คําท่ีคนฟงเขาใจได เพื่อสอนคนอื่น ดีกวาพูดหม่ืนคําเปนภาษาแปลกๆ  

                                      
36 14:16 หรือ คนสงสัยใฝรู 



20 พี่นองทั้งหลาย เลิกคดิแบบเด็กๆ เสียเถิด ในเรื่องความชั่ว จงเปนทารก 
แตในดานความคิด จงเปนผูใหญ 21มีเขียนไวในธรรมบัญญัติวา  
 
 องคพระผูเปนเจาตรัสวา 
 “ เราจะพูดกับชนชาตินี้ 
  ผานทางคนตางภาษา 
 ผานริมฝปากของคนตางดาว 
  แตกระนั้น เขาก็ยังจะไมฟงเรา” 37 
 
22 ฉะนั้นการพูดภาษาแปลกๆ จึงเปนหมายสําคัญ ไมใชสําหรับผูเชื่อ 
แตสําหรับผูท่ีไมเชื่อ สวนการเผยพระวจนะนั้นสําหรับผูเชื่อ มิใชผูท่ีไมเชื่อ 
23ดวยเหตุนี้ หากทั้งคริสตจักรมาประชุมกัน และทุกคนพูดภาษาแปลกๆ 
แลวคนที่ไมเขาใจ* หรือผูท่ีไมเชื่อเขามา จะมิหาวาทานเสียสติไปหรือ? 
24แตถาหากผูท่ีไมเชื่อหรือคนที่ไมเขาใจ38เขามาขณะที่ทุกคนกําลังเผยพระว
จนะ 
ท้ังหมดนี้ก็จะทําใหเขาสํานึกวาเขาเปนคนบาปและทั้งหมดนี้จะพิพากษาเขา 
25และความลับตางๆ ในใจเขาจะถูกตีแผ เขาจะกราบลงนมัสการพระเจา 
รองวา “ พระเจาทรงสถิตทามกลางพวกทานจริงๆ !”  
 
การนมสัการอยางมรีะเบียบ  
26 พี่นองทั้งหลาย แลวเราจะวาอยางไรดี? เมื่อพวกทานมาประชุมกัน 
ทุกคนมีเพลงสดุดี หรือคําสั่งสอน การทรงสําแดง ภาษาแปลกๆ 
หรือการแปลภาษาแปลกๆ ทั้งหมดนี้ตองทําเพื่อใหคริสตจักรเขมแข็งขึ้น 

                                      
37 14:21 อ ส ย .28:11, 12 
38 14:24 หรือ คนสงสัยใฝรู 



27หากใครจะพูดภาษาแปลกๆ จงพูดแค 2 คน หรืออยางมากท่ีสุด 3 คน 
โดยพูดทีละคน และตองมีคนแปลความ 28หากไมมีคนแปล ผูพูดควรอยูเงียบๆ 
ในคริสตจักร พูดกับตัวเองและทูลตอพระเจา 
29 สวนผูเผยพระวจนะ ควรพูดสัก 2 หรือ 3 คน และใหคนอื่นๆ 
ตริตรองสิ่งท่ีเขาพูด 30หากมีการทรงสําแดงแกบางคนที่นั่งอยู 
ใหผูพูดคนแรกนิ่งเสียกอน 
31เพราะวาพวกทานท้ังหมดจะไดเผยพระวจนะทีละคน 
เพื่อใหทุกคนไดรับคําสอนและคําหนุนใจ 
32วิญญาณจิตของผูเผยพระวจนะยอมอยูในบังคับของผูเผยพระวจนะ 
33เพราะพระเจามิใชพระเจาแหงความวุนวาย 
แตทรงเปนพระเจาแหงความสงบสุข 
ตามที่ปฏิบัติกันในที่ประชุมท้ังปวงของวิสุทธิชน 
34ผูหญิงควรนิ่งเสียในคริสตจักร ไมไดรับอนุญาตใหพูด 
แตตองนอบนอมยอมจํานนตามที่ธรรมบัญญัติระบุ 35ถาอยากถามเรื่องใด 
ควรถามสามีท่ีบาน เปนเรื่องนาอายที่ผูหญิงจะพูดขึ้นมาในคริสตจักร 
36 พระวจนะของพระเจาเกิดมาจากพวกทานหรือ? 
พระวจนะมีมาถึงทานพวกเดียวหรือ? 
37ถาใครคิดวาตนเปนผูเผยพระวจนะหรือมีของประทานฝายจิตวิญญาณ 
ก็ใหเขายอมรับวา 
ขอความที่ขาพเจาเขียนมาถึงทานนี้เปนพระบัญชาขององคพระผูเปนเจา 
38ถาเขาละเลยเรื่องนี้ ตัวเขาเองจะถูกละเลย39 
39 เหตุฉะนั้นพี่นองทั้งหลาย จงกระตือรือรนในการเผยพระวจนะ 
และอยาหามการพูดภาษาแปลกๆ เลย 
40แตควรทําทุกสิ่งอยางเหมาะสมและเปนระเบียบ 

                                      
39 14:38 บางตนฉบับวา ถาเขาไมรูเรื่องนี้ ก็ปลอยใหเขาไมรู 



 
พระเยซูครสิตทรงคนืพระชนม 
 

15 พี่นองทั้งหลาย 

ขาพเจาอยากเตือนทานใหระลึกถึงขาวประเสริฐท่ีขาพเจาไดประกาศแกทาน 
ซึ่งทานไดรับไว และตั้งม่ันอยูบนฐานนี้ 
2ถาทานยึดม่ันในถอยคําท่ีขาพเจาประกาศแกทาน 
ทานก็จะรอดโดยขาวประเสริฐนี้ หาไมแลวทานก็เชื่อโดยเปลาประโยชน 
3 ดวยวาเรื่องที่ขาพเจาไดรับนั้น 
ขาพเจาถายทอดใหทานเปนเรื่องสําคัญท่ีสุด40 
คือพระคริสตทรงวายพระชนมเพื่อบาปของเรา ตามที่เขียนไวในพระคัมภีร 
4ทรงถูกฝงไว และในวันท่ีสาม 
พระเจาทรงใหพระองคเปนขึ้นจากตายตามที่พระคัมภีรระบุไว 
5และทรงปรากฏแกเปโตร41 จากนั้นปรากฏแกอัครทูตทั้งสิบสอง 
6ตอมาพระองคทรงปรากฏแกพวกพี่นองกวา 500 คนในคราวเดียว 
ซึ่งสวนใหญยังมีชีวิตอยู แมบางคนไดลวงลับไปแลว 
7จากนั้นพระองคทรงปรากฏแกยากอบและแกอัครทูตทั้งปวง 8และในทายที่สุด 
พระองคทรงปรากฏแกขาพเจาดวย ผูเปนเชนทารกที่คลอดผิดปกติ 
9 ดวยวาขาพเจาเปนผูนอยที่สุดในหมูอัครทูต 
และไมคูควรแมกระท่ังจะไดชื่อวา อัครทูต 
เพราะขาพเจาไดขมเหงคริสตจักรของพระเจา 10แตโดยพระคุณของพระเจา 
ขาพเจาจึงเปนอยางท่ีเปนอยูนี้ 
และพระคุณของพระองคท่ีมีตอขาพเจานั้นมิใชวาจะไรผล 

                                      
40 15:3 หรือ เปนประการแรก 
41 15:5 ภาษากรีกวา เคฟาส 



ขาพเจาทํางานหนักยิ่งกวาพวกเขาทั้งปวง ทวามิใชขาพเจาเองเปนผูกระทํา 
แตพระคุณของพระ เจาซึ่งดํารงอยูกับขาพเจาตางหากท่ีทํา 
11ฉะนั้นไมวาจะเปนขาพเจาหรือพวกเขานี่คือสิ่งท่ีเราประกาศ 
และนี่คือสิ่งท่ีทานไดเชื่อ 
 
การเปนขึน้จากตาย 
12 แตถาเราประกาศวาพระคริสตทรงเปนขึ้นจากตาย 
เหตุใดพวกทานบางคนยังกลาววาไมมีการเปนขึ้นจากตาย? 
13ถาไมมีการเปนขึ้นจากตายแลว แมพระคริสตก็ไมไดทรงฟนคืนพระชนม 
14แ ล ะถาพระคริสตไมไดทรงฟนคืนพระชนม 
คําเทศนาของเราก็เปลาประโยชน และความเชื่อของทานก็สูญเปลา 
15ยิ่งไปกวานั้น กลายเปนวา เราเปนพยานเท็จเรื่องพระเจา 
เพราะเราเปนพยานวาพระเจาทรงใหพระคริสตเปนขึ้นจากตาย 
แตถาความจริงคือ พระเจามิไดทรงใหคนตายเปนขึ้นมา 
พระองคก็มิไดทรงใหพระคริสตเปนขึ้นมา 
16เพราะถาพระเจาไมทรงใหคนตายเปนขึ้นแลว 
พระองคยอมไมทรงใหพระคริสตเปนขึ้นเชนกัน 
17และถาพระองคมิไดทรงใหพระคริสตเปนขึ้นจากตาย 
ความเชื่อของทานก็ไรผล ทานยังคงอยูในบาปของตน 
18แลวบรรดาผูท่ีลวงลับไปในพระคริสตก็พินาศไปดวย 
19ถาเรามีความหวังในพระคริสตเพียงเพื่อชีวิตนี้ เราก็นาสมเพชกวาคนทั้งปวง 
20 แตนี่ทรงใหพระคริสตเปนขึ้นจากตายจริงๆ 
เปนผลแรกของบรรดาผูท่ีลวงลับไป 
21เพราะในเมื่อความตายสืบเนื่องมาจากมนุษยคนเดียว 
การเปนขึ้นจากตายก็สืบเนื่องมาจากมนุษยคนเดียวเชนกัน 
22เพราะวาในอาดัมคนทั้งปวงตายฉันใด 



ในพระคริสตคนทั้งปวงจะไดรับชีวิตฉันนั้น 23แตจะเปนไปตามลําดับ 
คือพระคริสตผูเปนผลแรก จากนั้นบรรดาคนของพระองค เมื่อพระองคเสด็จมา 
24แลวจุดจบก็มาถึงเม่ือพระองคทรงถวายอาณาจักรแดพระเจาพระบิดา 
หลังจากท่ีทรงทําลายเทพผูปกครองอาณาจักร เทพผูทรงอํานาจ 
และเทพผูทรงเดชานุภาพท้ังปวง 
25เพราะพระองคจะตองครอบครองจนกวาพระองคจะไดสยบศัตรูท้ังสิ้นไวใตพ
ระบาทของพระองค 26ศัตรูตัวสุดทายท่ีตองทรงทําลายคือความตาย 
27เพราะพระองคไดทําให “ ทุกสิ่งอยูใตพระบาทของพระองค” 42 ท่ีวา 
“ ทุกสิ่ง”  นี้ เปนท่ีชัดเจนวาไมรวมถึงพระเจาเอง 
ผูทรงใหทุกสิ่งอยูภายใตพระคริสต 28เมื่อพระองคทรงกระทําเชนนี้แลว 
พระบุตรเองจะอยูภายใตพระเจาผูทรงทําใหทุกสิ่งอยูภายใตพระองค 
เพื่อพระเจาจะทรงอยูเหนือทั้งหมด  
29 เมื่อเปนเชนนั้น ถาไมมีการเปนขึ้นจากตาย 
แลวบรรดาผูท่ีรับบัพติศมาสําหรับคนตายจะทําอยางไร? ถาคนตายไมคืนชีวิต 
ทําไมยังมีคนรับบัพติศมาเพื่อผูตาย? 30และสําหรับเรา 
ทําไมเราจึงตองเผชิญภยันตรายอยูทุกเวลา? 31ขาพเจาตายทุกวัน 
พี่นองทั้งหลาย ขาพเจาหมายความเชนนั้น 
สิ่งนี้แนนอนเหมือนที่ขาพเจาภาคภูมิใจในพวกทานในพระเยซูคริสต 
องคพระผูเปนเจาของเรา 
32ถาขาพเจาตอสูกับพวกสัตวปาในเอเฟซัสเพียงเพื่อเหตุผลของมนุษย 
ขาพเจาไดอะไร? หากพระเจาไมไดใหคนตายเปนขึ้นมา 
 
“ ใหเรากินและดื่ม  
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  เพราะพรุงนี้เราก็ตาย” 43 
 
33 อยาหลงผิดเลย “ เพื่อนที่เลวยอมทําใหอุปนิสัยท่ีดีเสื่อมทรามไป”  
34จงกลับมีสติสัมปชัญญะอยางท่ีควรเถิด และเลิกทําบาป 
เพราะมีบางคนไมรูจักพระเจาเลย ที่ขาพเจาพูดเชนนี้ก็เพื่อใหทานละอายใจ 
 
กายที่เปนขึ้นจากตาย 
35 แตบางคนอาจจะถามวา “ คนตายเปนขึ้นมาไดอยา ง ไ ร ? 
เม่ือเปนขึ้นรางกายของเขาจะเปนแบบไหน?”  36ชางเขลาเสียจริง! 
สิ่งท่ีทานหวานลงจะไมมีชีวิตขึ้นมา ถาสิ่งนั้นไมตายเสียกอน 37เมื่อทานหวาน 
ทานไมไดปลูกตนท่ีโตเต็มท่ีแลว แตทานปลูกแคเมล็ด 
ไมวาจะเปนเมล็ดขาวสาลีหรือเมล็ดพืชใดๆ 
38แตพระเจาประทานลําตนตามที่ไดทรงกําหนดไว 
และพระองคประทานลําตนของมันเองใหแกเมล็ดแตละชนิด 
39เนื้อทั้งปวงไมเหมือนกัน เนื้อมนุษยก็อยางหนึ่ง สัตวตางๆ ก็อีกอยางหนึ่ง 
สัตวปกสัตวน้ําก็อีกอยางหนึ่ง 40กายก็มีท้ังแบบสวรรคและแบบฝายโลกเชนกัน 
แตสงาราศีของกายแบบสวรรคก็อยางหนึ่ง 
และสงาราศีของกายแบบฝายโลกก็อีกอยางหนึ่ง 
41สงาราศีของดวงอาทิตยเปนแบบหนึ่ง ดวงจันทรก็อีกแบบหนึ่ง 
และดวงดาวก็อีกแบบหนึ่ง อันท่ีจริงสงาราศีของดาวแตละดวงก็ตางกัน 
42 การเปนขึ้นมาของคนตายก็เชนกัน กายที่หวานลงนั้นเสื่อมสลายได 
ท่ีเปนขึ้นมาใหมจะไมเสื่อมสลาย 43ที่หวานลงนั้นไรศักด์ิศรี 
ท่ีเปนขึ้นเปยมดวยศักด์ิศรี ท่ีหวานลงนั้นออนแอ ที่เปนขึ้นทรงพลัง 
44ท่ีหวานลงนั้นเปนกายธรรมชาติ ท่ีเปนขึ้นเปนกายวิญญาณ  
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 ถามีกายธรรมชาติ ยอมมีกายวิญญาณดวย 45จึงมีเขียนไววา 
“ อาดัมมนุษยคนแรกจึงกลายเปนผูมีชีวิต” 44 
สวนอาดัมคนหลังเปนวิญญาณผูใหชีวิต 46กายวิญญาณไมไดมากอน 
แตกายธรรมชาติมากอน และกายวิญญาณมาทีหลัง 
47มนุษยคนแรกมาจากธุลีดินแหงโลกนี้ มนุษยคนที่สองมาจากสวรรค 
48คนฝายโลกเปนอยางไร ชาวโลกก็เปนอยางนั้น คนจากสวรรคเปนอยางไร 
ชาวสวรรคก็เปนอยางนั้น  
49 และเราเกิดมามีลักษณะเหมือนกับคนฝายโลกอยางไร 
เราก็จะมี45ลกัษณะเหมือนกับคนจากสวรรคอยางนั้น 
50 พี่นองทั้งหลาย ขาพเจาขอประกาศวา 
เนื้อและเลือดไมอาจรับอาณาจักรของพระเจาเปนมรดก 
และสิ่งท่ีเสื่อมสลายไมอาจรับสิ่งท่ีไมเสื่อมสลายเปนมรดก 
51 ฟงเถิด ขาพเจาจะบอกขอล้ําลึกแกทาน คือเราจะไมลวงลับกันท้ังหมด 
แตพวกเราทั้งหมดจะไดรับการเปลี่ยนแปลง 52ชั่วแวบเดียว ในพริบตาเดียว 
เม่ือเปาแตรสุดทาย เพราะเสียงแตรจะดังขึ้น 
คนตายจะถูกทําใหเปนขึ้นแบบไมเสื่อมสลาย 
และเราจะไดรับการเปลี่ย น แ ป ล ง  
53เพราะที่เสื่อมสลายตองสวมที่ไมเสื่อมสลาย 
และที่ตายไดตองสวมที่ไมมีวันตาย 54เมื่อที่เสื่อมสลายนั้นสวมที่ไมเสื่อมสลาย 
และที่ตายไดนั้นสวมที่ไมมีวันตาย แลวคํากลาวท่ีไดบันทึกไวก็จะเปนจริงคือ 
“ ความตายก็พายแพถูกกลืนหายไป” 46  
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55  “ ความตายเอย ไหนละชัยชนะของเจา?  
ความตายเอย ไหนละเหล็กไนของเจา?” 47  
 
56 เหล็กไนของความตายคือบาป และอานุภาพของบาปคือบทบัญญัติ 
57แตขอบพระคุณพระเจา! 
พระองคประทานชัยชนะแกเราโดยทางองคพระเยซูคริสตเจาของเรา 
58 เหตุฉะนั้นพี่นองที่รักของขาพเจา จงตั้งม่ันอยู 
อยาใหสิ่งใดทําใหทานหวั่นไหว 
จงทุมเทอยางเต็มท่ีใหกับงานขององคพระผูเปนเจา 
เพราะทานรูวาในองคพระผูเปนเจา การงานของทานจะไมสูญเปลา 
 
การเรีย่ไรเพื่อคนของพระเจา 
 

16 เกี่ยวกับการเรี่ยไรเพื่อคนของพระเจานั้น 

ขอใหทานทําดังท่ีขาพเจาบอกแกคริสตจักรตางๆ ในกาลาเทีย 
2ทุกวันตนสัปดาห 
ทานแตละคนควรกันจํานวนหนึ่งตามความเหมาะสมกับรายไดของตนเก็บสะสม
เงินนี้ไว เพื่อเมื่อขาพเจามาจะไดไมตองเรี่ยไร 3แลวเม่ือขาพเจามา 
ก็จะมอบจดหมายแนะนําตัวใหกับคนที่ทานเห็นชอบ 
และสงพวกเขาไปยังกรุงเยรูซาเล็มพรอมกับเงินถวายของทาน 
4หากเปนการเหมาะสมที่ขาพเจาจะไปดวย 
คนเหลานั้นก็จะไปพรอมกับขาพเจา 
 
คาํขอรองสวนตัว 
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5 เมื่อขาพเจาผานแควนมาซิโดเนียแลวจะมาหาทาน 
เพราะขาพเจาจะเดินทางผานมาซิโดเนีย 
6ขาพเจาอาจจะพักอยูกับพวกทานระยะหนึ่ง หรืออยูจนสิ้นฤดูหนาวก็เปนได 
เพื่อทานจะไดชวยเหลือขาพเจาในการเดินทางไมวาจะไปที่ไหนก็ตาม 
7ตอนนี้ขาพเจาแคผานมาและไมอยากพบปะกับทานเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ 
ถาพระเจาทรงอนุญาต 
ขาพเจาหวังวาจะไดใชเวลาอยูกับพวกทานสักระยะหนึ่ง 
8แตขาพเจาจะอยูท่ีเมืองเอเฟซัสตอจนถึงเทศกาลเพ็นเทคอสต 
9เพราะประตูไดเปดกวางใหขาพเจาทํางานเกิดผล 
แตคนตอตานขาพเจาก็มีมาก 
10 หากทิโมธีมา 
ขอทานชวยดูแลมิใหเขาหวั่นเกรงสิ่งใดขณะที่เขาอยูกับทาน 
เพราะเขาก็ทํางานขององคพระผูเปนเจาเหมือนกับขาพเจา 
11ฉะนั้นอยาใหใครปฏิเสธที่จะยอมรับเขา ชวยสงเขาเดินทางตอไปโดยสันติ 
เพื่อเขาจะไดกลับมาหาขาพเจา ขาพเจากําลังคอยเขากับพวกพี่นองอยู  
12 เกี่ยวกับอปอลโลพี่นองของเรานั้น 
ขาพเจาคะยั้นคะยอใหเขามาหาทานพรอมกับพวกพี่นอง 
แตเขายังไมประสงคจะมาตอนนี้ เขาจะมาเมื่อมีโอกาส 
13 ทานท้ังหลายจงระมัดระวัง ยืนหยัดม่ันคงในความเชื่อ 
เด็ดเด่ียวกลาหาญและเขมแข็ง 14จงกระทําทุกสิ่งดวยความรัก 
15 ทานท้ังหลายทราบอยูวา 
ครอบครัวของสเทฟานัสเปนผูกลับใจกลุมแรกในแควนอาคายา 
และพวกเขาถวายตัวรับใชเหลาวิสุทธิชน พี่นองทั้งหลาย 
ขาพเจาขอใหทาน16ยอมเชื่อฟงคนเหลานี้และทุกคนที่รวมงานรวมตรากตรํา 
17ขาพเจาดีใจเมื่อ สเทฟานัส ฟอรทูนาทัส กับอาคายคัสมาถึง 
เพราะพวกเขาไดใหสิ่งท่ีขาพเจาไมไดรับจากทาน 



18ดวยวาพวกเขาไดฟนจิตใจของขาพเจาและของทานท้ังหลายขึ้นใหม 
คนเชนนี้สมควรไดรับการนับถอื 
 
คาํลงทาย 
19 คริสตจักรตางๆ ในแถบแควนเอเชีย ฝากความคิดถึงมายังทานทั้งหลาย 
อาควิลลากับปริสสิลลา48 
และคริสตจักรในบานของพวกเขาฝากความคิดถึงในองคพระผูเปนเจามายังท
า น  20พี่นองทั้งปวงที่นี่ฝากความคิดถึงมายังทาน 
จงทักทายกันดวยการจุมพิตอันบริสุทธิ์ 
21 คําลงทายนี้ ขาพเจาเปาโลเขียนดวยมือของขาพเจาเอง  
22 ถาผูใดไมรักองคพระผูเปนเจา ขอใหผูนั้นถูกแชงสาป 
ขาแตองคพระผูเปนเจา โปรดเสด็จมาเถิด49! 
23 ขอพระคุณขององคพระเยซูเจาดํารงอยูกับทานท้ังหลาย 
24 ขาพเจาขอสงความรักมายังทานทุกคนในพระเยซูคริสต อาเมน50  
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