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1โครินธ์ 
บทนํา 

เมืองโครินธ์ 
 โครินธ์เป็นเมืองหลวงของแคว้นอาคายา เม่ือเปาโลไปท่ีเมืองนี ้เมืองโครินธ์มีขนาดใหญ่ท่ีสดุในกรีซ โดยมีประชากร

ประมาณ 400,000 คน 

 พลเมืองประกอบไปด้วยคนหลากหลายประเภท ทัง้ชาวกรีก ชาวยิว ชาวอิตาลี กะลาสี พ่อค้า นกัผจญภยั และผู้ ลีภ้ยั

จากท่ีตา่งๆ ทัว่โลก 

 เมืองโครินธ์มีความมัง่คัง่และความหรูหราเป็นอย่างมาก ทัง้นี ้ไม่ได้มีช่ือเสียงแต่ในเร่ืองความมัง่คัง่เท่านัน้ แต่ยงัมี

ช่ือเสียงในเร่ืองความรู้อีกด้วย เมืองโครินธ์เป็นแสงสวา่งและเกียรติยศของประเทศกรีซ 

 เม่ือมีการแข่งขนักีฬาท่ีคอคอดของเมืองโครินธ์ คนจํานวนมากจะมาท่ีเมืองนี ้พ่อค้าจะขายสินค้าด้วยราคาแพงลิบลิ่ว 

และมีคํากลา่วกนัทัว่ไปวา่ “ไมใ่ช่วา่ทกุคนจะไปเมืองโครินธ์ได้” 

 

ความเส่ือมทรามของเมือง 
 เมืองโครินธ์มีช่ือเสียงในทางท่ีไมดี่มาตลอด เพราะมีวิหารท่ีใหญ่โตแด่วีนสั ท่ีซึง่มีทาสหญิงนบัพนัคนเป็นหญิงโสเภณี

เพ่ือเป็นเกียรติแก่เทพธิดาท่ีน่ารังเกียจนี ้เมืองโครินธ์ขึน้ช่ือเร่ืองความไร้ศีลธรรมเป็นอย่างมากจนคําวา่ “ชาวเมืองโครินธ์” และ 

“หญิงโสเภณี” กลายเป็นคําท่ีมีความหมายเหมือนกนั ความเสื่อมทรามทางศีลธรรมมีมากจนคําว่าโครินธ์ในภาษากรีก “อีอา

เซสทสั” (iazesthas) ซึง่มีความหมายว่า “การมีชีวิตเหมือนชาวโครินธ์” ได้กลายเป็นคําติดปากในประชาชาติทัง้หลายในเวลา

นัน้ โดยมีความหมายวา่ความอดสแูละความเลวทราม บรรยากาศของเมืองโครินธ์เตม็ไปด้วยความเน่าเหม็นทางศีลธรรมจนไม่

แปลกวา่ผู้ ท่ีเช่ือยคุแรกในเมืองโครินธ์จะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลท่ีแพร่หลายนี ้

 

จุดเร่ิมต้นของคริสตจักร 
(อา่นกิจการ 18:1-18) 

 คริสตจกัรก่อตัง้ขึน้โดยอคัรทตูเปาโลประมาณปี ค.ศ. 52 (ดกิูจการ 18:1-18; 1โครินธ์ 3:6-10; 4:15) 

 

รายละเอียดเก่ียวกับการเดนิทางไปโครินธ์ครัง้แรกของเปาโล 
 เปาโลเดินทางไปโครินธ์เป็นครัง้แรกในการเดินทางประกาศเท่ียวท่ีสองของเขา 

 โครินธ์เป็นเมืองหนึ่งในสามเมืองท่ีเปาโลรับใช้อยู่เป็นเวลานาน เขาได้ใช้เวลาท่ีเอเฟซสัสามปี โรมสองปี และโครินธ์

เม่ือเดินไปเป็นครัง้แรกหนึง่ปีคร่ึง 

 ก่อนท่ีจะไปโครินธ์ เปาโลอยู่ท่ีกรุงเอเธนส์ท่ีซึ่งเขาไม่สามารถก่อตัง้คริสตจกัรขึน้ได้เพราะเป็นเมืองท่ีมีความทะนงใน

สติปัญญา เม่ือถงึโครินธ์ เปาโลพกัอยูก่บัอาควิลลาและปริสสลิลา ซึง่เป็นช่างทําเตน็ท์เหมือนกบัเขา 
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การเทศนาครัง้แรก 
 เปาโลไปท่ีธรรมศาลาเพ่ือเทศนาแก่คนยิวก่อน แต่พวกเขาขัดขวางและกล่าวคําหยาบช้า เปาโลจึงหนัไปรับใช้คน

ตา่งชาติ (กิจการ 18:6) 

 

ปัญหาที่เปาโลพบเม่ือนําชาวโครินธ์มาเช่ือ 
 การนําผู้ ฟังให้มาอยูใ่ต้อํานาจท่ีช่วยให้รอดแหง่ข่าวประเสริฐของพระคริสต์เป็นงานท่ีใหญ่ จะต้องใช้สติปัญญา ความ

กรุณา ความอดทน และอํานาจเหนือมนุษย์และเหนือธรรมชาติ การบูชารูปเคารพท่ีปฏิบติักันไม่เพียงแต่ทําลายสํานึกทาง

ศีลธรรมเทา่นัน้ แตย่งัทําให้ผู้นบัถือรูปเคารพไมรู้่และเข้าใจเก่ียวกบัความจริงอีกด้วย นอกจากนี ้ชาวต่างชาติท่ีเมืองโครินธ์ยงัมี

ความทะนงท่ีตนมีสติปัญญาของโลกอีกด้วย ดงันัน้ ข่าวประเสริฐของพระคริสต์ท่ีเรียบง่ายจงึเป็นเร่ืองโง่ๆ สําหรับเขา 

 เม่ือต้องตอ่สู้กบัอปุสรรคท่ีย่ิงใหญ่นี ้อคัรทตูเปาโลมีความกลวัและความหวาดหวัน่ (1โครินธ์ 2:3) ในกิจการ 18:4 เรา

จะเห็นว่าเปาโล “ได้ชกัชวน” พวกยิวและพวกกรีก จาก 1โครินธ์ 2:2 เราจึงรู้ว่า เขาได้ชกัชวนคนเหลา่นัน้ให้เช่ือ “การที่พระ

คริสต์ถกตรึงที่กางเขนู ” อคัรทตูเปาโลกลา่วว่า “เพราะข้าพเจ้าตัง้ใจว่าจะไม่แสดงความรู้เร่ืองใดๆ ในหม่พวกท่านู เลย เว้น

แต่เร่ืองพระเยซูคริสต์และการท่ีพระองค์ทรงถกตรึงที่กางเขนู ” “...อนัเป็นสิ่งท่ีให้พวกยิวสะดดุ และให้พวกต่างชาติถือว่าเป็น

เร่ืองโง่” (1โครินธ์ 1:23) 

 

ข้อความและการเทศนาของเปาโล 
 อคัรทตูเปาโลต้องใช้วิธีท่ีฉลาดในการแสดงความจริง เขาได้เทศนา “การท่ีพระคริสต์ถกูตรึงท่ีกางเขน” จนผู้ ฟังรับ

ความจริงนีแ้ละมีทางเปิดออกสําหรับความจริงอีกประการหนึ่งของข่าวประเสริฐ นัน่คือ พระคริสต์ทรงเป็นขึน้มาจากความ

ตาย เม่ือผู้ ฟังรับความจริงแห่งข่าวประเสริฐ “ว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์ เพราะบาปของเราทัง้หลาย” และว่า

พระองค์ทรงถกูฝังไว้ และวา่พระองค์ทรงคืนพระชนม์ขึน้ในวนัท่ีสาม ตามท่ีมีเขียนไว้ในพระคมัภีร์ เขาก็ได้รับความรอด (1โค

รินธ์ 15:1-4) 

 ตามบนัทึกในพระคมัภีร์ แสดงให้เห็นว่าผู้ ท่ีได้ยินจํานวนมากในเมืองโครินธ์รับข่าวประเสริฐนัน้อย่างช้าๆ แม้เวลา

หลายปีผ่านไป เราจะเห็นได้จากบนัทึกในจดหมายว่า ชาวเมืองโครินธ์ท่ีเช่ือบางคนขาดความเช่ือในเร่ืองหลกัคําสอนเก่ียวกบั 

“การฟืน้ขึน้มาจากตาย” (1โครินธ์ 15:12) เปรียบเทียบกบัข้อ 12-20, 30-36, 58 
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 สภาพในเมืองโครินธ์และลกัษณะนิสยัของชาวเมืองโครินธ์ทําให้เปาโลต้องมีสติปัญญาท่ีย่ิงใหญ่ และความกรุณา

รวมทัง้ความอดทนเป็นอยา่งมากเพ่ือนําวิญญาณให้ได้รู้จกัวา่ พระเยซคูริสต์ทรงเป็น “นายช่างผ้ชาํนาญู ” (1โครินธ์ 3:10) 

 

ความสาํเร็จของการรับใช้ของเปาโล 
 เปาโลทํางานด้วยความกลวัและหวาดหวัน่ แต่ในกิจการ 18:9-10พระเจ้าตรัสกบัเปาโลทางนิมิตว่า เขาจะก่อให้เกิด

ผลมาก หลงัจากนัน้มา เปาโลมีความสําเร็จเป็นอยา่งมาก 

 สเทฟานสัและครอบครัวได้กลายเป็นคนช่วยทําการ (1โครินธ์ 16:15) 

 คริสปัสนายธรรมศาลาได้มาเช่ือพระเจ้า (กิจการ 18:8) 

 กายอสั (โรม 16:23) 

 มีการกลา่วถงึคนเหลา่นีใ้น 1โครินธ์ 1:14-16 

 

การเค่ียวเขญ็เปาโล 
 ในช่วงหลงัท่ีเปาโลพกัอยู่ในโครินธ์ พวกยิวได้ฮือกนัขึน้ต่อสู้ เปาโล และจบัตวัเขาไปต่อกลัลิโอ น้องชายของเซเนกา 

(Seneca) ผู้ เป็นนกัปราชญ์ (กิจการ 18:12-13) แต่กลัลิโอไม่ฟังพวกยิวและปล่อยเปาโลไป เปาโลยงัคงสอนอยู่ในโครินธ์

หลงัจากนีเ้ป็นระยะเวลาหนึ่ง ก่อนท่ีจะจากไปยงัเมืองเอเฟซสัและกลบัไปกรุงเยรูซาเลม เม่ือเขาจากโครินธ์ไป คริสตจกัรท่ีเขา

ตัง้ขึน้มีความสามคัคีกนั 

 

การเขียนจดหมายถงึเมืองโครินธ์ฉบับที่หน่ึง 
 เปาโลอยูใ่นเมืองเอเฟซสัเม่ือเขียนจดหมายฉบบัท่ีหนึง่ขึน้ (1โครินธ์ 16:8) 

 ไมมี่การยืนยนัเวลาเขียนท่ีแน่นอน แต่อยู่ราวๆ ปลายปีท่ีสามท่ีเขาอยู่ในเอเฟซสั ซึง่อาจจะประมาณ ค.ศ. 59 (กิจการ 

20:31) 

 

ใจความสาํคัญของจดหมายคือ ความประพฤตคิริสเตยีน 
 เปาโลเขียนจดหมายฉบบันีข้ึน้ เน่ืองจากได้รับจดหมายจากเมืองโครินธ์ซึ่งขอคําแนะนําเก่ียวกบัการกินอาหารท่ีได้

บชูาแก่รูปเคารพ (1โครินธ์ 7:1; 8:1-13) 

 เม่ือเปาโลตอบจดหมายนี ้เขาใช้โอกาสนีใ้นการแนะนําคริสตจกัรเก่ียวกบัปัญหาอ่ืนๆ ท่ีทําให้เขากงัวลใจเป็นอย่าง

มาก ได้แก่ 

1. การแบง่แยกในคริสตจกัร 

2. ความผิดบาปทางศีลธรรมท่ีร้ายแรง 

3. การช่ืนชมสติปัญญาและโวหารของพวกกรีก 

4. การไม่สามารถเติบโต (ยงัคงเป็นทารก) โดยพอใจกบัของประทานฝ่ายพระวิญญาณ แต่ไม่สามารถเติบโตด้วย

การเช่ือฟังในเร่ืองความบริสทุธิได้์  
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1โครินธ์ 
บทท่ีหนึง่ บทเรียนท่ีหนึง่ 

ทกัทายธรรมิกชนที่เมืองโครินธ์ 
(อ่านข้อที่ 1-6) 

ข้อ 2 พระองค์ได้ทรงเรียกให้เป็นธรรมกิชน 

อคัรทตูเปาโลได้กลา่วทกัทายคริสตจกัรท่ีกรุงโรมด้วยคําทกัทายแบบเดียวกนัในโรม 1:7 

ผู้ซึง่พระองค์ได้ทรงเรียกให้เป็นธรรมกิชนอยูเ่หนือผู้ มีอํานาจแห่งโลกนี ้ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ ประธานาธิบดี ผู้ เผด็จการ 

หรือผู้ มีช่ือเสียงอ่ืนๆ เพราะการทรงเรียกของพระองค์เป็นการเรียกท่ีสงูสดุในโลก 

วนัหนึง่ธรรมิกชนของพระเจ้าจะไมเ่พียงแตพ่ิพากษาโลกนีเ้ท่านัน้ แต่ยงัจะพิพากษาทตูสวรรค์อีกด้วย (1โครินธ์ 6:2-3) จดุ

สดุท้ายและสงูสดุคือเม่ือธรรมิกชนจะปกครองและครอบครองร่วมกบัพระคริสต์ในเวลาท่ีจะมาถึง (2ทิโมธี 2:12; วิวรณ์ 

5:10; 20:6; 22:5) 

อคัรทูตเปาโลทราบดีว่า ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงเรียกนัน้ได้รับการเรียกจากเบือ้งบนและเป็นผู้ มีค่าอนัใหญ่ย่ิง เขาจึงเขียน

ทักทายคนเหล่านัน้ด้วยความเคารพในตําแหน่งของพวกเขาในพระคริสต์เสมอ เปาโลได้แสดงความมั่นคง แข็งแกร่ง 

ตรงไปตรงมาและมีอํานาจ แต่ก็มีความรัก ความกรุณาและความอดทนนานแก่ผู้ ท่ีมีตําแหน่งสงูสดุบนโลกนีซ้ึ่งคือผู้ซึ่ง

พระองค์ได้ทรงเรียกให้เป็นธรรมกิชนในจดหมายทกุฉบบัท่ีเขาเขียนถงึคริสตจกัร 

 

ข้อ 7 แม้ว่าของประทานฝ่ายพระวญิญาณจะดาํเนินการในโครินธ์ แต่ธรรมิกชนยังคงเป็นทารกในพระคริสต์ (ดู 1โค
รินธ์ 3:1) 
บางคนคิดว่าคริสตจักรมีความดีรอบคอบเม่ือของประทานฝ่ายพระวิญญาณดําเนินการอยู่ในคริสตจักร แต่จริงๆ แล้ว 

ไม่ได้เป็นเช่นนัน้ ของประทานทําให้จําเริญขึน้ เป็นท่ีหนนุใจ และเป็นทางในการแนะนําสัง่สอนแก่ร่างกายคริสตจกัร แต่

คริสตจกัรไม่ได้ดีรอบคอบเพราะของประทานท่ีดําเนินการในสมาชิก และของประทานท่ีดําเนินการในสมาชิกก็ไม่ได้แสดง

ถงึการเตบิโตในบคุคลนัน้ (เอเฟซสั 4:11-12) 

พระเจ้าทรงเลือกผู้ ท่ีออ่นแอและผู้ ท่ีแข็งแรงเพ่ือทําตามนํา้พระทยัของพระองค์ สิง่ท่ีพระเจ้าประสงค์คือภาชนะท่ียอมจํานน 

คริสตจกัรจะดีรอบคอบได้เพราะการรับใช้ทางพระวจนะของพระเจ้า (เอเฟซสั 4:11, 12) 

คริสตจกัรท่ีเมืองโครินธ์ไมไ่ด้ขาดของประทาน แตอ่คัรทตูเปาโลตระหนกัวา่เขามีความจําเป็นท่ีจะต้องได้รับฟังพระวจนะ 

พระวจนะของพระเจ้าเป็นอํานาจในการชําระล้างและการสร้างของคริสตจกัร 2ทิโมธี 3:16-17 กล่าวว่า “พระคมัภีร์ทุก

ตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตกัเตือน ว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการ

อบรมในทางธรรม เพ่ือคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่าง” (ดเูอเฟซสั 5:27, 28 และสดดีุ 

119:9) 

 

การแบ่งแยกในคริสตจกัร 
(อ่านข้อ 8-12) 
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ข้อ 10 อคัรทตูเปาโลกลา่วถึงปัญหาท่ีสําคญัอย่างหนึ่งในคริสตจกัรท่ีโครินธ์ นัน่คือ การพึง่พามนษุย์มากกว่าพระเยซูคริสต์ ซึง่

เป็นปัญหาท่ีร้ายแรงภายในคริสตจักรในเวลานัน้และในเวลานี ้ผู้ ท่ีตามมนษุย์อาจจะได้รับคําสอนท่ีผิดและรับเอาลทัธิ

ตา่งๆ มากมายเข้ามา พระเยซตูรัสวา่ “จงตามเรามาเถิด” (มทัธิว 4:19; 16:24; ยอห์น 12:26) 

เม่ืออคัรทตูเปโตรถามคําถามวา่ “คนนีจ้ะเป็นอยา่งไร” (หมายถึงอคัรทตูยอห์น) พระเยซูตรัสตอบว่า “จะเป็นเร่ืองอะไรของ

เจ้าเลา่ เจ้าจงตามเรามาเถดิ” (ยอห์น 21:20-14) อคัรทตูเปาโลบอกผู้ ท่ีตามเขาว่า “ท่านทัง้หลายก็จงปฏิบติัตามอย่าง

ข้าพเจ้า เหมือนอยา่งท่ีข้าพเจ้าปฏิบติัตามอยา่งพระคริสต์” (1โครินธ์ 11:1) (ดฟีูลปิปี 3:13-19) 

 

ข้อ 11 เปาโลทราบเก่ียวกับการแบ่งแยกในคริสตจักรจากครอบครัวของนางคะโลเอ 

เราได้เรียนรู้จากการกระทําของครอบครัวคะโลเอ คะโลเอแจ้งให้เปาโลทราบเก่ียวกับผู้ ท่ีก่อให้เกิดการแบ่งแยกใน

คริสตจกัรโดยทนัที จงึทําให้อคัรทตูเปาโลแก้ไขปัญหาได้ก่อนท่ีจะสายเกินไป โลกนีบ้อกว่า ถ้าเราเปิดเผยความลบัของคน

อ่ืน แม้วา่จะเป็นการช่วยเหลือเขา เราจะเป็นคนขีฟ้้อง คนทิง้เพ่ือน คนทรยศหรือคนท่ีมีนิสยัแย่ วิญญาณของโลกท่ีบอกว่า

ห้ามบอกผู้ มีอํานาจเช่นนีอ้าจเกาะกุมธรรมิกชนของพระเจ้าและทําให้เขาไม่บอกเร่ืองความผิดบาปนีแ้ก่ศิษยาภิบาล 

หลายครัง้เม่ือศิษยาภิบาลทราบเก่ียวกบัธรรมิกชนท่ีได้ทําผิดไปก็สายเกินกวา่ท่ีจะช่วยเหลือได้แล้ว 

 

วิถีทางของโลกไม่ใช่วิถีทางของพระเจ้า วิถีทางของมนษุย์ไม่ใช่วิถีทางของพระเจ้า (อิสยาห์ 55:8, 9) ผู้ เช่ือท่ีบงัเกิดใหม่

จะต้องใส่ใจร่างกายของพระคริสต์มากเท่าๆ กบัใส่ใจร่างกายของตนเอง ธรรมิกชนของพระเจ้าท่ีทําความผิดบาปได้ทํา

บาปตอ่ร่างกายทัง้หมด และพ่ีน้องชายหญิงก็ไมส่ามารถท่ีจะละเลยเร่ืองนีไ้ปได้ 

 

เราไมส่ามารถมองดคูนๆ หนึง่หนัหลงัไปจากพระเจ้า อยูเ่ฉยๆ และรอดพ้นจากความผิดเพราะไม่ลงมือทําอะไรเลยได้ ท่าน

เป็นผู้ดแูลพ่ีน้องของทา่น 

 

ธรรมิกชนควรจะทําอยา่งไรถ้าพบวา่พ่ีน้องคนหนึง่กําลงัหลงไป มทัธิว 18:15-19 กลา่วถงึขัน้ตอน 3 ขัน้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ไปหาพ่ีน้องท่ีทําผิดและเผชิญหน้าเขา ถ้าเขาไมฟั่ง... 

2. ติดตอ่ศิษยาภิบาลและไปพบเขาอีกครัง้ตามศิษยาภิบาลเหน็เหมาะสม ถ้าเขาไมฟั่ง... 

3. ศิษยาภิบาลดําเนินการตามขัน้ตอนเพ่ือนําเขาออกจากคริสตจักร เพ่ือท่ีเนือ้หนังของเขาจะถูกทําลายและ

วิญญาณของเขาจะรอด 

 

ข้อ 12 ลักษณะการแบ่งแยกในคริสตจักร 

มีการถือคณะในหมูผู่้ ท่ีเป็นศิษย์ของเปาโล อปอลโล เคฟาส (เปโตร) การเลือกผู้ รับใช้คนหนึง่จากคนอ่ืนๆ ก่อให้เกิดการทุ่ม

เถียงกนัเป็นอยา่งมากในคริสตจกัร ทัง้นี ้เป็นการนมสัการมนษุย์มากกวา่พระเจ้า 

 
(อ่าน 13-17) 

ข้อ 13 เปาโลว่ากล่าวเร่ืองการแบ่งแยกนีอ้ย่างรุนแรง และใช้ตนเองเป็นตัวอย่างเพ่ือแสดงความไม่พอใจในเร่ืองนี ้
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เขาให้ข้อคิดเห็นท่ีแสดงให้เห็นความโง่เขลาในการถือคณะกนั เขาเขียนว่า “เขาได้ตรึงเปาโลเพ่ือท่านทัง้หลายหรือ ท่าน

ได้รับบพัติศมาในนามของเปาโลหรือ” 

 

เปาโลกลา่วถงึรายละเอียดในเร่ืองนีใ้นบทท่ี 3 และ 4 

 

ข้อท่ี 14-17 การบัพตศิมาด้วยนํา้ไม่สาํคัญหรือ 

บางคนใช้ถ้อยคําของเปาโลในข้อเหลา่นีเ้พ่ือสอนวา่การบพัติศมาด้วยนํา้ไมสํ่าคญั ซึง่ไมถ่กูต้อง เปาโลเพียงแตใ่ช้การบพัติ

มาด้วยนํา้เป็นตวัอยา่งอธิบาย แตมี่ผู้ ท่ีจะนําเอาตวัอยา่งนีไ้ปเป็นใจความสําคญัของบทเรียน วิธีการบิดเบือนพระวจนะขอ

พระเจ้าโดยนําเอาตวัอย่างมาเป็นใช้อย่างผิดๆ เป็นการหลอกลวง อคัรทตูเปาโลเน้นความสําคญัของการบพัติศมาในพระ

นามของพระเยซอูยา่งแน่นอน (กิจการ 19:1-7) 

คําพยานส่วนตวัของเปาโลเก่ียวกบัประสบการณ์ของเขานัน้แสดงให้เห็นว่าเขาทราบว่าการบพัติศมาด้วยนํา้เป็นสิง่สําคั

ตอ่การยกความผิดบาป (กิจการ 22:16) 

 

พระเจ้าทรงเลือกการเทศนาพระวจนะเป็นวธีิในการช่วยมนุษย์ให้รอด 
(อ่านข้อ 18-25) 

มกัจะมีผู้ ท่ีคิดวา่เขารู้เก่ียวกบัการทํางานของพระเจ้ามากกวา่เหลา่อคัรทตู การทดลองท่ีจะใช้สิง่ “ใหม”่ ในงานของพระเจ้า

มีกําลงัเกินกวา่ท่ีเขาจะทนได้ เช่น ภาพยนตร์เก่ียวกบัศาสนา ละคร การจดัให้มีการร้องเพลงเป็นพิเศษ สิ่งเหลา่นีแ้ละอ่ืนๆ 

อีกมากเข้ามาแทนท่ีการเทศนาด้วยการเจิมจากพระวิญญาณบริสทุธิ แต่์  

ข้อ 21 “พระเจ้าจงึทรงโปรดช่วยคนทัง้หลายท่ีเช่ือนัน้ให้รอดโดยคําเทศนาท่ีเขาถือวา่โง่” 

เปาโลสัง่ทิโมธีวา่ให้ “ประกาศพระวจนะ” (2ทิโมธี 4:2) 

“ฉะนัน้ความเช่ือเกิดขึน้ได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึน้ได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์” (โรม 10:17) 

“และเม่ือไมมี่ผู้ใดประกาศให้เขาฟัง เขาจะได้ยินถงึพระองค์อยา่งไรได้” (โรม 10:14) 

 

ข้อ 29-31 เพ่ือมใิห้มนุษย์สักคนหน่ึงอวดต่อพระเจ้าได้ (1โครินธ์ 1:29) 

พระเจ้าทรงมีเหตผุลในการเลือกสิ่งท่ีโลกเห็นว่าอ่อนแอ โง่ ต่ําต้อยและสิง่ที่โลกดหูมิ่น เหตผุลนัน้ก็คือ เพื่อไมใ่ห้มีมนษุย์ค

ใดอวดอ้างเพราะการรับใช้ของตนได้ ขอพระสริิจงมีแดพ่ระเจ้า (โรม 16:27) (ดอูิสยาห์ 42:8; 28:11) 
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1โครินธ์ 
บทท่ีสอง บทเรียนท่ีสอง 

บทนํา 
(อ่านข้อ 1-8) 

คริสเตียนมีความเข้าใจได้ไม่ใช่เพราะสตปัิญญาของมนุษย์ 
 ในบทนี ้บางคนคิดว่าเปาโลสนับสนุนให้คนขาดความเข้าใจ หรือว่าการขาดความเข้าใจเป็นสิ่งมีค่า ซึ่งไม่ถูกต้อง 

เพราะเปาโลให้ความสําคญักบัการศึกษาของตวัเขาเองเพราะถือเป็นการเปิดทางให้มีโอกาสท่ีจะกล่าวพระวจนะกบัทกุๆ คน 

(1โครินธ์ 9:19-22) 

 เปาโลกล่าวถ้อยคําเหล่านีใ้นคําพยานของเขาเองว่า “เพราะข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าไม่ด้อยกว่าอัครทูตชัน้ผู้ ใหญ่

เหล่านัน้แม้แต่น้อยเลย แม้ว่าข้าพเจ้าพูดไม่เก่ง แต่ข้าพเจ้าก็ยงัมีความรู้ ท่ีจริงเราก็ได้แสดงข้อนีใ้ห้ประจักษ์แก่พวกท่านใน

กิจการทกุสิง่แล้ว” (2โครินธ์ 11:5, 6) 

 เปาโลไมไ่ด้สอนให้เราหลีกเล่ียงความรู้เพ่ือท่ีเราจะเป็นผู้ขาดความเข้าใจ แต่สอนว่า สตปัิญญาของโลกนีไ้ม่สาํคัญ

ต่อพระเจ้า เปาโลตระหนกัถึงความจริงนีอ้ยู่เสมอ “โลกไม่รู้จกัพระเจ้าได้โดยปัญญาของตน” (1โครินธ์ 1:21) บางคนอ้าง

กิจการ 4:13 เม่ือสภาสงูเรียกเปโตรและยากอบวา่เป็นคน “ขาดการศกึษาและเป็นคนสามญั” เพ่ือท่ีจะเป็นผู้ขาดความเข้าใจใน

สิ่งต่างๆ แม้แต่ในพระวจนะของพระเจ้า จริงอยู่ท่ีว่าเปโตรและยากอบเป็นคนขาดการศึกษาตามความคิดของผู้ มีการศึกษาสงู

ในสมยันัน้ แตเ่ขาได้รับการศกึษาท่ีดีท่ีสดุในโลก การศกึษาของเขาเป็นการศกึษาจากสวรรค์ท่ีแทบเท้าของครูท่ีย่ิงใหญ่ แม้สภา

สงูก็ประหลาดใจ แล้วสงัเกตวา่พวกเขาเคยอยูก่บัพระเยซ ู

 บางคนกล่าวว่า ถ้าเราต้องการเทศนา เราก็เพียงแต่เปิดปากของเราและพระเจ้าจะทรงเติมคําเข้ามา โดยนํามาจาก

บนัทึกในมทัธิว 10:19 สิ่งท่ีพระเยซูทรงสอนในข้อความนีมี้ความง่ายมาก ไม่ใช่ว่าพระองค์จะทรงใส่คําเทศนาในปากของเรา 

แตว่า่พระเจ้าจะทรงให้ถ้อยคําแก้ตา่งให้กบัเราหากเราถกูพิพากษาเพราะข่าวประเสริฐ 

 2ทิโมธี 2:15 กลา่วว่า “จงอตุสา่ห์สําแดงตนว่าได้ทรงพิสจูน์แล้ว เป็นคนงานท่ีไม่ต้องอาย ใช้พระวจนะแห่งความจริง

อยา่งถกูต้อง” เราต้องมีสติปัญญาอนัเป็นท่ีพอพระทยัพระเจ้า 

 

ข้อ 1, 2 เปาโลไม่ได้ไปท่ีเมืองโครินธ์เพ่ือเทศนาข่าวดีทางสงัคม หรือเป็นนกัพดูท่ีกลา่วคําสละสลวยเพ่ือหาเสียงทางการเมือง 

แต่เขาไปเพ่ือเทศนาคําพยานของพระเจ้า คําพยานนีเ้ก่ียวกบัอํานาจในการตาย การฝังและฟืน้ขึน้จากความตายของพระ

เยซคูริสต์ 

เปาโลเพิ่งจะกลบัจากกรุงเอเธนส์ (กิจการ 17:15-34) และพบว่าไม่สามารถสร้างคริสตจกัรจากผู้ ท่ีชอบโต้เถียงและผู้ ท่ี

ฉลาดในโลกนีไ้ด้ ในเมืองโครินธ์ เปาโลตัง้ใจวา่จะไมไ่ขว้เขวไปโต้เถียงทางปัญญาท่ีไมก่่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ 

 

ข้อ 3 บางคนนึกภาพเหล่าอคัรทตูว่าเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถเหนือมนษุย์ เปาโลไม่ได้เป็นผู้ มีความสามารถเหนือมนษุย์ เขามี

ความออ่นแอในชีวิตเหมือนท่ีท่านและข้าพเจ้ามี เขาไปท่ีโครินธ์ด้วยความอ่อนแอ ความกลัวและหวาดหว่ันเป็นอย่าง

มาก แตถ่งึกระนัน้เขาก็ยงัประกาศพระวจนะของพระเจ้าด้วยความกล้าหาญ 
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ข้อ 4 การเทศนาของเปาโลไม่ระร่ืนห ูเพราะมนษุย์ไม่สะทกสะท้านด้วยการเทศนาเช่นนัน้ ถ้อยคําของเขาแสดงความรู้สกึและ

แสดงให้เห็นอํานาจของพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ ทรงพระชนม์อยู่อย่างแท้จริง การทรงเจิมจากฤทธิเดชของพระ์

วิญญาณบริสทุธ์ิทําให้ถ้อยคําของเขามีอํานาจท่ีทําให้คนเปล่ียนแปลง (กิจการ 1:8) ทําไมเปาโลจึงทําเช่นนัน้ในการรับใช้

ของตนได้ นัน่ก็เป็นเพราะการอดอาหารและการอธิษฐาน (ด ู2โครินธ์ 6:5; 11:27; โรม 1:9; เอเฟซสั 1:16; ฟีลิปปี 4:6; 1เธ

สะโลนิกา 1:2; 2ทิโมธี 1:3) 

 

ข้อ 5 ความเช่ือต้องเกดิจากอาํนาจของพระวจนะของพระเจ้า 

“ฉะนัน้ความเช่ือเกิดขึน้ได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึน้ได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์” (โรม 10:17) 

สติปัญญาของมนษุย์กลา่วว่า “ไม่มีการอศัจรรย์” แต่อํานาจของพระวจนะของพระเจ้ามีหมายสาํคัญเกิดขึน้ สติปัญญา

ของมนษุย์ไม่มีอํานาจท่ีจะปล่อยมนษุย์ซึ่งถกูมดัไว้กบัความบาปของโลกนีไ้ด้ แต่อํานาจของพระวจนะของพระเจ้าช่วย

มนษุย์ให้รอดพ้นจากความบาปของตนและจากโลกนีไ้ด้ ความเช่ือในพระวจนะของพระเจ้าทําให้พระวจนะของพระเจ้ามี

อํานาจในชีวิตของทา่น 

 

ข้อ 6-8 สตปัิญญาของพระเจ้าเป็นข้อลํา้ลกึที่ทรงซ่อนจากยุคอ่ืนๆ 

(ซาตานไม่รู้จกัข้อลํา้ลกึของพระเจ้า ดขู้อ 8) ข้อลํา้ลกึในที่นีห้มายถงึการบงัเกิดเป็นมนษุย์ของพระเจ้า (1ทิโมธี 3:16) 

ความจริงของพระเจ้าถกูซ่อนไว้จากผู้ มีปัญญาของโลกนี ้(ดมูทัธิว 13:9-13) พระเจ้าประทานข้อลํา้ลกึที่ยิ่งใหญ่สบิเอ็

ประการไว้ในพระคมัภีร์ โดยแปดข้อสําแดงออกในจดหมายของเปาโล ข้อหนึ่งสําแดงออกโดยพระเยซูคริสต์ และสองข้อ

โดยยอห์นผู้ เขียนวิวรณ์ (สามารถศกึษาได้จาก The Eleven Mysteries of God (ข้อลํา้ลกึสบิเอด็ประการของพระเจ้า) วิธี

เดียวท่ีจะรู้และเข้าใจข้อลํา้ลกึเหลา่นีไ้ด้โดย 

 

“เราทัง้หลายไม่ได้รับวิญญาณของโลก แต่ได้รับพระวิญญาณซึง่มาจากพระเจ้า เพ่ือเราทัง้หลายจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆ ท่ีพระ

เจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่เรา” (1โครินธ์ 2:12) 

 

การเข้าใจผลดทีี่แท้จริงของชีวิต 
(อ่านข้อ 9-16) 

ข้อ 9 ผลดีในการเป็นธรรมกิชนของพระเจ้า 

ผลดีเหล่านีไ้ม่สามารถมองเห็นหรือได้ยินได้ด้วยสมัผสัทางธรรมชาติ แต่ก็ไม่ใช่ความลกึลบัท่ีมีใครรู้จกั พระวิญญาณของ

พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยูท่รงสําแดงสิง่เหลา่นีแ้ก่ผู้ ท่ีแสวงหาความจริงทางฝ่ายวิญญาณอยา่งแข็งขนั 

 

ข้อ 10 เราสามารถเหน็และเข้าใจความจริงที่ลํา้ลกึของพระเจ้าได้ทางพระวญิญาณ 

ความจริงของพระเจ้าไมใ่ช่สิ่งสําหรับทารกในพระคริสต์ แต่สําหรับผู้ ท่ีทิง้เนือ้หนงัไว้เบือ้งหลงัและแสวงหาความเข้าใจทาง

ฝ่ายวิญญาณจากพระวจนะของพระเจ้า ใจทางฝ่ายเนือ้หนงัไมส่ามารถเข้าใจความลํา้ลกึแหง่ความจริงของพระเจ้าได้ 
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สําหรับคริสเตียนท่ีไมเ่อาจริงเอาจงั สวรรค์คือบ้านหลงัเลก็ในสวรรค์ หรือสถานท่ีซึง่พวกเขาจะพบแมแ่ละพอ่อีกครัง้ 

สําหรับคริสเตียนท่ีเอาจริงเอาจงั สวรรค์คือสง่าราศีท่ีจะได้ปกครองและครอบครองร่วมกบัพระคริสต์ 

สําหรับคริสเตียนท่ีไมเ่อาจริงเอาจงั ความบริสทุธิและการแยกตนออกจากโลกทําให้เขาอดเพลดิเพลนิกบัชีวิตนี ้์  

สําหรับคริสเตียนท่ีเอาจริงเอาจงั ความบริสทุธิคือเกียรติอนัย่ิงใหญ่ในการเป็นตวัแทนของกษัตริย์ของทกุยคุสมยั ทัง้ในวิถี์

ชีวิตและในการเป็นทูตในแผ่นดินต่างชาตินี ้ความต่ืนเต้นท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุคือ การเป็นเหมือนพระเจ้า ผู้ตรัสว่า “เจ้า

ทัง้หลายต้องบริสทุธิ เพราะเราพระเยโฮวาห์พระเจ้าข์ องเจ้าเป็นผู้บริสทุธ์ิ” (เลวีนิติ 19:2) 

สําหรับคริสเตียนท่ีไมเ่อาจริงเอาจงั เขาจะใช้ชีวิตโดยยดึติดกบัสิง่ของ ความเพลดิเพลนิและความคิดเหน็ของโลกนี ้

สําหรับคริสเตียนท่ีเอาจริงเอาจัง เขาจะใช้ชีวิตท่ีนําไปสู่โลกท่ีดีกว่า สิ่งของท่ีดีกว่าและความเพลิดเพลินชั่วนิรันดร์ 

ความคิดของเขาคือ เขาเป็นคนแปลกถ่ินท่ีท่องเท่ียวไปในในแผ่นดินนี ้และพกัอาศยัชัว่คราวเพ่ือไปยงัเมืองของพระ

เจ้า 

 

ข้อ 11 ไม่มีใครร้เก่ียวกับชีวติของมนุษย์คนหน่ึง นอกจากตัวเขาเองู  

ไม่ว่าคนๆ หนึ่งจะใกล้ชิดกับคนอีกคนมากเพียงใด แต่เขาไม่สามารถรู้จิตใจและชีวิตของคนๆ นัน้ ในทางเนือ้หนังเป็น

เช่นนัน้ เราอาจไม่รู้ความคิดภายในของมนษุย์ แต่เรามีของประทานในพระวิญญาณบริสทุธิ ด้วยพระวิญญาณของพระ์

เจ้าภายในเรา เราจึงสามารถรู้พระทยัของพระเจ้าได้ การรู้พระทยัของพระเจ้าทําให้เรามีหน้าท่ีในการปฏิบติัตามนํา้พระทั

ของพระองค์ (ดโูรม 8:11-14; กาลาเทีย 5:24, 25) 

 

ข้อ 12, 13 ธรรมกิชนของพระเจ้าซึ่งประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิไม่ใช่ของวิญญาณแห่งโลกนี ้์ (วิญญาณแห่ง

เนือ้หนงั อยูใ่นทางโลก มกัมากในกาม) 

ธรรมิกชนของพระเจ้าซึ่งประกอบด้วยพระวิญญาณสามารถเข้าใจบรรดาสิ่งท่ีย่ิงใหญ่ของพระเจ้าได้โดยง่ายและไม่มี

ข้อจํากดั แต่เขาต้องระวงัไม่ให้กลบัไปหาปัญญาของมนษุย์ พระวิญญาณบริสทุธิทรงสอนเราไม่ให้เปรียบเทียบคณุค่าสิ่ง์

ตา่งๆ ทางธรรมชาติกบัทางฝ่ายวิญญาณ เพราะเป็นโลกท่ีแตกต่างกนัอย่างสิน้เชิงและอาจก่อให้เกิดความสบัสนได้ เราไม่

ควรเปรียบเทียความมัง่คัง่ของโลกนีท่ี้มีอยู่เพียงชัว่คราวกบัความมัน่คัง่นิรันดร์ของพระคริสต์ เราไม่ควรเปรียบเทียบความ

ยินดีทางกามท่ีมีอยู่เพียงชั่วคราวกับความยินดีแห่งความหวังท่ีมีอยู่ในเรา ดาวิดเกือบจะหันหลังไปจากพระเจ้าเม่ือ

เปรียบเทียบสิง่ตา่งๆ ทางเนือ้หนงักบัทางวิญญาณ (อา่นสดดีุ 73) เม่ือดาวิดมาสูท่ี่ประทบัของพระเจ้าในท้ายท่ีสดุและเห็น

จดุจบของคนบาป เขาได้กลบัคืนสูพ่ระเจ้า 

 

เราต้องเปรียบเทียบสิง่ตา่งๆ ทางฝ่ายวิญญาณกบัทางฝ่ายวิญญาณ เราต้องมองไปไกลกวา่ชีวิตในโลกนี ้แล้วเราจะเห็นว่า

การท่ีเราต้องละทิง้สิง่ตา่งๆ ในเวลานีเ้พ่ือให้ได้มาซึง่ชีวิตนิรันดร์นัน้เป็นสิง่คุ้มคา่ 

 

ข้อ 14-16 ถ้าท่านเป็นคริสเตียนที่อย่ฝ่ายเนือ้หนัง ท่านจะไม่สามารถเข้าใจวถีิทางของพระเจ้าไดู้  
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คํากลา่วนีเ้ป็นจริงอย่างย่ิงในเร่ืองมาตรฐานความบริสทุธิตามพระคมัภีร์ เหตผุลท่ีต้องมีการประพฤติท่ีชอบธรรมเป็นเร่ือง์

ทางฝ่ายวิญญาณ บางคนล้อเลียนเก่ียวกบัมาตรฐานการแต่งกายและผู้ ท่ีแยกตนออกเพ่ือพระเจ้า แต่นัน่แสดงให้เห็นว่า

คนเหลา่นัน้อยูท่างฝ่ายเนือ้หนงั (ดโูรม 8:5-9; กาลาเทีย 5:16-18) 

ผู้ ท่ีมีใจทางฝ่ายวิญญาณจะไม่ปรารถนาส่ิงต่างๆ ของโลกนี ้แต่จะมีจิตใจอยู่กบัสวรรค์ (ฮีบรู 11:13-16) อคัรทตูเปโตร

ตกัเตือนเราวา่ “ดกู่อนทา่นท่ีรัก ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทัง้หลาย ผ้อาศัยในโลกอย่างโลกไม่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนู  ให้

เว้นจากตณัหาของเนือ้หนงั ซึง่เป็นข้าศกึตอ่วิญญาณจิตของทา่น” (1เปโตร 2:11) 



 

 

 

12 

1โครินธ์ 
บทท่ีสาม บทเรียนท่ีสาม 

คริสเตยีนที่อย่ฝ่ายเนือ้หนังไม่สามู ารถเตบิโตได้ 
(อ่านข้อ 1-4) 

ข้อ 1 บางคนคิดว่าคําว่า “ผู้ ท่ีอยู่ฝ่ายเนือ้หนัง” หมายถึงผู้ ท่ีไม่ได้บงัเกิดใหม่ ซึ่งไม่ถกูต้อง มีสามคําท่ีอคัรทตูเปาโลใช้ใน

จดหมายของเขาเพ่ืออธิบายสถานะของมนษุย์ 

1. ผู้ ท่ีอยู ่“ฝ่ายเนือ้หนงั” 

แม้ว่าผู้ นีจ้ะได้รับการเพิ่มเติมในพระวิญญาณบริสทุธิ แต่เขามีชีวิตอยู่ใน ์ “เนือ้หนงั” เขายงัคงมีชีวิตตามธรรมชาติ

ฝ่ายเนือ้หนงั (ดโูรม 7) 

2. ผู้ ท่ีอยู ่“ฝ่ายธรรมชาติ” (ชาวโลก) 

ผู้ ท่ีไมไ่ด้บงัเกิดใหมซ่ึง่ไมท่ราบสิง่สารพดัของพระเจ้า (ด ู1โครินธ์ 2:14) 

3. ผู้ ท่ีอยู ่“ฝ่ายวิญญาณ” 

ผู้ ท่ีได้รับการเพิ่มเติมซึง่ไมไ่ด้ดําเนินตามฝ่าย “เนือ้หนงั” แตต่ามพระวิญญาณ (กาลาเทีย 6:1) 

เปาโลบอกกบัคริสตจกัรท่ีเมืองโครินธ์วา่ “ทา่นเหมือนคนท่ีอยูฝ่่ายเนือ้หนงั เหมือนกบัทา่นเป็นทารกในพระคริสต์” 

(ศกึษาเร่ืองนีไ้ด้จาก “7 Men and Two Natures” (สภาพมนษุย์ 7 แบบและธรรมชาติ 2 แบบ)) 

 

ข้อ 2-4 ทาํไมชาวโครินธ์จงึยังเป็นทารกในพระคริสต์ 

เหตผุลท่ีเขาไมเ่ติบโตเป็นเพราะเขาไมดํ่าเนินตามความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้า ทารกไม่ได้เติบโตขึน้เพียงเพราะด่ืม

นม แต่จะเติบโตได้เพราะร่างกายดดูซมึเอาสารอาหารท่ีจะช่วยให้ร่างกายเติบโตเข้าไป ผู้ ท่ีเช่ือก็เช่นเดียวกนั จะไม่เติบโต

เพียงเพราะได้ยินพระวจนะของพระเจ้า ยากอบกล่าวว่า “แต่ท่านทัง้หลายจงเป็นคนท่ีประพฤติตามพระวจนะนัน้ ไม่ใช่

เป็นแตเ่พียงผู้ ฟังเทา่นัน้ ซึง่เป็นการลวงตนเอง” (ยากอบ 1:22) 

ผ้ที่ไม่อธิษฐานู และไม่เช่ือฟังพระวจนะจะคงเป็นทารกในพระคริสต์ 

แม้ว่าของประทานฝ่ายพระวิญญาณจะดําเนินการในคริสตจกัรโครินธ์ แต่ก็มีการแบ่งแยกและทุ่มเถียงกนั พวกเขาไม่ได้

ดําเนินในฝ่ายวญิญาณ แตดํ่าเนินทางฝ่ายเนือ้หนงั 

 

พระเจ้าทรงเป็นฤทธิอาํนาจ ผ้รับใช้เป็นช่องทาง์ ู  
(อ่านข้อ 5-8) 

 เพ่ือช่วยให้เข้าใจเก่ียวกบัการรับใช้ของเปาโลอย่างถกูต้อง ตอนนี ้ข้าพเจ้าจะอธิบายเก่ียวกบัข้อเท็จจริงท่ีสําคญัใน

เร่ืองตําแหน่งของผู้ รับใช้ข่าวประเสริฐ 
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ข้อ 5-7 ผู้ รับใช้เป็นเพียงช่องทางหรือเคร่ืองมือท่ีพระเจ้าทรงใช้เพ่ือนําความจริงไปสูม่นษุย์ คนหนึ่งปลกู คนหนึ่งรดนํา้ แตพ่ระเจ้

ทรงทําให้เติบโต ผู้ รับใช้จะต้องได้รับความเคารพในตําแหน่งของเขา แต่เกียรติทัง้หมดเป็นของพระเจ้า ไม่มีมนษุย์คนใด

จะได้รับเกียรติ 

 

ข้อ 8 เปาโลกลา่ววา่ “คนท่ีปลกูและคนท่ีรดนํา้ก็เป็นพวกเดียวกนั” หรือหมายความว่า “ไม่มีการแตกร้าวหรือทุ่มเถียงกนัในพวก

เรา (เปาโล อปอลโล เปาโล) เพราะเราเป็นพวกเดียวกนั” 

 

รางวลัของผู้ รับใช้ไมใ่ช่การสรรเสริญจากมนษุย์ หรือผลลพัธ์ท่ีมองเหน็ได้ แตเ่ป็นตามการทํางานของผู้ รับใช้เอง 

 

เราจะทาํงานในการรับใช้พระเจ้าได้อย่างไร 
(อ่านข้อ 9-11) 

ข้อ 9 ข้อนีมี้ความสําคญัย่ิงเก่ียวกบัการรู้วิธีการเป็นผู้ ทํางานท่ีก่อให้เกิดผลสําหรับพระเจ้า บางคนเช่ือว่าพระวิญญาณบริสทุธ์ิ

เป็นเหมือนเคร่ืองมือท่ีให้อํานาจในการทํางานเพ่ือพระเจ้า แต่พระวิญญาณบริสทุธิไม่ทรงทํางานเช่นนัน้ เราจะต้องไม่์

ทํางานเพ่ือพระเจ้า เพราะน่ีเป็นคริสตจักรของพระองค์ ถ้าเราทํางานให้มีผลลพัธ์ จะต้องเป็นตามนํา้พระทยัและตา

วิถีทางของพระองค์ 

 

เราจะต้องเข้าใจวา่วิถีทางของพระเจ้าไมใ่ช่วิถีทางของเรา 

 

ผู้ รับใช้ได้ทํางานและตรากตรําอย่างจริงใจเพ่ือพระเจ้า แต่ไม่เกิดผล ภายหลงัต่อมา พบว่า เม่ือเขาอธิษฐานและอนญุาต

ให้พระเจ้านําเขาเพ่ือเป็นผ้ทาํงานร่วมกับพระเจ้าู  ผลท่ีไมน่่าเช่ือก็เกิดขึน้ 

 

ข้อ 10-11 รากฐานจะต้องถกูต้อง พระเยซูทรงอธิบายเร่ืองนีใ้นอปุมาในมทัธิว 7:24-27 และลกูา 6:47-49 พระเยซูคริสต์ทรง

เป็นศิลามมุเอก และเราสร้างขึน้บนถ้อยคําของผู้ เผยพระวจนะและอคัรทูตเพ่ือให้รากของเราในพระวจนะของพระเจ้า

บริบรูณ์ (ดเูอเฟซสั 2:19-22) 

 

การรับใช้สองประเภท 
(อ่านข้อ 12-17) 

ข้อ 12-14 งานท่ีมนษุย์ทําจะถกูทดลองในวนัแห่งความยากลําบาก งานท่ีคงทนอยู่จะได้รับรางวลั (ด ู 1โครินธ์ 9:17; ดาเนียล 

12:3) 

 

ข้อ 15 งานท่ีเผาไหม้จะทําให้มนษุย์หมดสิน้ทกุอย่าง โดยไม่มีรางวลัให้ เขาแทบจะไม่รอดจากไฟ บางคนสอนเก่ียวกบัความ

ปลอดภยันิรันดร์จากข้อพระคมัภีร์นี ้พวกเขากลา่ววา่ งานของมนษุย์อาจจะสญูหายไป แต่เขาจะไม่หลงหาย บางคนใช้ข้อ
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พระคมัภีร์นีเ้พ่ือสอนหลกัคําสอนเก่ียวกบัการล้างบาปด้วยไฟ คําตอบของการสอนทัง้สองแบบนัน้มีอยู่ในข้อพระคมัภีร์

สองข้อถดัไป 

 

ข้อ 16-17 หากทําให้วิหารของพระเจ้ามีมลทิน ก็จะถกูทําลาย 

ข้อพระคมัภีร์เหล่านีก้ลา่วไว้ชดัเจนว่าผู้ ท่ีมีมลทินจะถกูพิพากษาให้ถกูทําลายชัว่นิรันดร์ด้วยพระหตัถ์ของพระเจ้า เป็นไป

ได้ท่ีคนๆ หนึ่งจะหนัหลงัไปจากพระเจ้าและเม่ือทําอย่างนัน้ เขาอยู่ภายใต้การแช่งสาปนิรันดร์จากไฟ (ด ู 2เปโตร 2; ฮีบรู 

10:26-39) 

 

ความโง่ในการโอ้อวดมนุษย์ 
(อ่านข้อ 18-23) 

 เปาโลสรุปคําแนะนําของเขาเก่ียวกบัความโง่เขลาในการตามมนษุย์ แทนท่ีจะตามพระคริสต์ 

ข้อ 19 น่ีเป็นความคิดตามอย่างโลก และปัญญาของโลกเป็นเร่ืองโง่เขลา การบชูาคนเก่งเป็นการโง่ เพราะเนือ้หนงัทัง้หมดจะ

พินาศไป 

 

ข้อ 20-23 ไม่มีมนษุย์คนใดจําเป็นต้องโอ้อวด หรือเห็นว่าคนอ่ืนมีค่าควรแก่การโอ้อวด เพราะทุกสิ่งท่ีเรามีมาจากพระเจ้า

เทา่นัน้ หากไมมี่พระองค์แล้ว เราก็ไมมี่อะไรเลย 

สติปัญญาของพระเจ้าไม่ใช่เพ่ือโอ้อวดมนษุย์ ผู้ซึง่ไม่มีอะไรในตนเองเลย แต่เพ่ือให้สง่าราศีแก่พระเยซูคริสต์ ผู้ทรงจดัหา

ของประทานอนัดีทกุอยา่งและของประทานอนัเลศิทกุอยา่ง 
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1โครินธ์ 
บทท่ีสี่ บทเรียนท่ีสี่ 

การตดัสินผ้รับใช้ไม่ใช่หน้าที่ของมนุษย์ู  
(อ่านข้อ 1-8) 

ข้อ 1 ผู้ รับใช้พระวจนะของพระเจ้าดํารงตําแหน่งแห่งเกียรติในงานของพระเจ้า คําว่า “ถือว่า” ในข้อนีห้มายถึง “นบัถือหรือเห็น

ค่า” ทําไมจึงต้องให้เกียรติและนบัถือ เพราะผู้ รับใช้คือผู้อารักขาหรือผู้ดแูลสิ่งลํา้ลกึของพระเจ้า และตําแหน่งดงักลา่

สมควรท่ีจะได้รับเกียรติ* 

 

ข้อ 2 ผู้ รับใช้จะต้องสตัย์ซ่ือในการดแูลและยดึมัน่ข้อลํา้ลกึแหง่คําสอนของพระคมัภีร์ เขาจะต้องยดึมัน่ความจริง และต้องเทศน

พระดําริของพระเจ้าทัง้สิน้ (ดกิูจการ 20:27) 

 

ข้อ 2-4 คริสตจกัรกําลงัตดัสนิวา่การรับใช้ของเปาโลและของอปอลโลนัน้ ของใครย่ิงใหญ่ท่ีสดุ แต่อคัรทตูเปาโลบอกว่า พระเจ้า

เทา่นัน้สามารถตดัสนิและพิพากษาคณุคา่ของการรับใช้ของคนๆ หนึง่ได้ 

 

ข้อ 5 มนษุย์คนหนึ่งอาจจะพดูคลอ่งและสามารถหว่านล้อมได้ในภายนอก แต่พระเจ้าไม่ได้พิพากษาคนหนึ่งจากสิ่งท่ีเห็นหรือ

ได้ยิน คนๆ หนึง่อาจทํางานได้เพ่ือการโอ้อวดหรือเงินรางวลั และมีเพียงพระเจ้าเท่านัน้ท่ีสามารถเปิดเผยสิ่งทัง้หลายท่ีซ่อน

อยูใ่นใจได้ (ดเูยเรมีย์ 11:20; 17:9, 10) 

คําตกัเตือนของเปาโลคือ ไม่ใช่เพ่ือนับถือผู้ รับใช้คนหนึ่งมากกว่าคนอ่ืนๆ เพราะพระเจ้าเท่านัน้ท่ีทรงทราบว่ารางวัลท่ี

แท้จริงของแตล่ะคนคืออะไร 

 

ข้อ 6-8 อย่ามีความยโสทางฝ่ายวิญญาณ เราไม่ควรมีความยโสทางฝ่ายวิญญาณหรือพองตวัเพราะความสามารถของเรา สิ่ง

สําคัญคือ ทุกสิ่งท่ีมนุษย์มีนัน้มาจากพระเจ้า ตัวของมนุษย์เองไม่มีอะไรเลย พระเจ้าเท่านัน้ท่ีให้ความสามารถท่ีจะ

เคล่ือนไหวหรือใช้เสียงของเราได้ (ดโูยบ 2:2-3; อิสยาห์ 64:6; ลกูา 17:7-10; 1โครินธ์ 9:16-17) 

 
*ข้อลํา้ลกึของพระเจ้ามี 11 ประการ เรียกว่า “ข้อลํา้ลกึที่ยิ่งใหญ่” สามารถสัง่ซือ้หนงัสือ “The 11 Mysteries of God” (ข้อลํา้ลึ

 11 ประการของพระเจ้า) จากสํานกัพิมพ์ Apostolic Book Publishers, 9643 N. Ivanhoe, Portland, OR 97203 

 

อัครทตเปาโลเป็นตวัอย่างในการถ่อมใจู  
(อ่านข้อ 9-13) 

ในสมยันี ้มีผู้ ท่ีจะถือว่าตนเองเป็นอคัรทตู แต่เขามกัจะใช้ชีวิตอย่างหรูหรา มีช่ือเสียงและเกียรติยศ อคัรทูตเปาโล

บรรยายเก่ียวกบัตําแหน่งอคัรทตูท่ีพระเจ้าทรงเลือกไว้ดงันี ้
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ข้อ 9 ชีวิตของอคัรทตูแขวนไว้บนเส้นด้าย พวกเขาได้รับ “แต่งตัง้ให้เสียสละ” เขาไม่เคยได้รับการนบัถือหรือสรรเสริญแต่ถกู

ผู้คนรังเกียจ ดถูกู หาวา่โง่ (ดฮีูบรู 10:33) 

 

ข้อ 10 คนทัง้หลายถือวา่เขาไมมี่สามญัสํานกึ เป็นผู้น่าหวัเราะเยาะ แตก่ลบัถือว่าผู้ ท่ีนัง่อยู่เฉยๆ และพิพากษามีความฉลาด (ดู

กิจการ 26:24-25) 

 

ข้อ 11-13 เขาไม่อายท่ีจะต้องโดนเรียกว่า คนโง่ หรือทนทุกข์เพราะทํางานของพระเจ้า ความอับอายท่ีเขาต้องประสบมี

ดงัตอ่ไปนี ้

1. เขาถกูเกลียดชงั (ข้อ 10) 

2. เขาทนทกุข์เน่ืองจากความหิว (ข้อ 11) 

3. เขาทนทกุข์เน่ืองจากความกระหาย (ข้อ 11) 

4. เขาไมมี่บ้านของตนเอง 

5. เขาไมไ่ด้ทํางาน “เตม็เวลา” แตต้่องทํางานหนกัเพ่ือหาเลีย้งชีพ 

6. เขาถกูดา่วา่ (ทนทกุข์กบัการใช้ภาษาหยาบคาย) 

7. เขาถกูข่มเหง 

8. เขาถกูใสร้่าย (ทําให้อบัอาย ช่ือเสียงถกูทําลายเพราะการกลา่วร้ายและหม่ินประมาท) 

9. เขาถือวา่เป็นคนสกปรก (สว่นเกินของโลกนี ้คนท่ีไมมี่ใครคบ ไมมี่คา่ ไมเ่ป็นท่ียอมรับ) 

ทัง้ๆ ท่ีเป็นเช่นนัน้ เขากลบัอวยพรผู้ ท่ีข่มเหงและดา่ทอเขา และอธิษฐานวิงวอนให้ผู้ ท่ีใสร้่ายเขา 

 

ตวัอยา่งของอคัรทตูในการถ่อมใจและความอดทนเป็นตวัอยา่งของพระคําท่ีพระเจ้าทรงตรัสในการอวยพรในมทัธิว 5 

 

การเป็นคนสัตย์ซ่ือ 
(อ่านข้อ 14-17) 

ข้อ 15, 16 เปาโลเป็นพ่อของคริสตจกัรในโครินธ์ อคัรทตูเปาโลได้บอกให้เขาแสดงคณุสมบติัท่ีธรรมิกชนทกุคนจะต้องมีเพ่ือให้

คริสตจกัรมีความแข็งแกร่งได้ 

คณุสมบติันีคื้อ ความสตัย์ซ่ือ ต่อผู้ นําท่ีได้รับการพิสจูน์แล้วว่าเป็นผู้ นําท่ีแท้จริง เปาโลเป็นพ่อของเขาและตวัอย่างชีวิต

และคําแห่งความจริงพิสจูน์ให้เห็นว่าการรับใช้ของเขานัน้ควรค่าท่ีจะได้รับความสตัย์ซ่ือจากคนทัง้หลาย เปาโลสามารถ

พดูได้อยา่งแท้จริงวา่ “ขอให้ทา่นทําตามอยา่งข้าพเจ้า” 

 

ข้อ 17 เปาโลส่งทิโมธีไปท่ีเมืองโครินธ์เพ่ือสอนคริสตจกัรเก่ียวกบัการดําเนินชีวิตตามข่าวประเสริฐท่ีอคัรเปาโลได้ให้ไว้ การ

เปล่ียนผู้ นําเป็นวิธีการเปล่ียนท่ีครูอาจารย์ควรจะทํา ดงัท่ีเปาโลบอกกบัคริสตจกัรนีใ้ห้ฟังคําของทิโมธี อคัรทตูเปาโลไม่ได้

รับรองคนท่ีเขาไม่รู้จกัหรือคนท่ีความคิดและคําสอนแตกต่างไปจากเขา (อ่านเก่ียวกบัคณุสมบติัของทิโมธีในฟีลิปปี 2:19-

23) 
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อาํนาจของผ้รับใชู้  
(อ่านข้อ 18-21) 

ข้อ 18-20 คริสตจกัรมีอํานาจในการอนญุาตหรือว่ากลา่ว (ดมูทัธิว 16:17-19) อคัรทตูเปาโลใช้อํานาจของอคัรทตูอย่างแท้จริง 

เขาพร้อมท่ีจะไปเมืองโครินธ์เพ่ือว่ากล่าวไม่ใช่ด้วยถ้อยคํา แต่ด้วยอํานาจของพระวิญญาณบริสทุธิ แก่ผู้ ท่ีพองตวัและมี์

ความเข้าใจเก่ียวกบัตนเองผิดไป การต่อต้านผู้ นําด้วยความยโสทางฝ่ายวิญญาณไม่ใช่สิ่งใหม่เลย (ดกูนัดารวิถี 12:1-10; 

16:3-32) 
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1โครินธ์ 
บทท่ีห้า บทเรียนท่ีห้า 

วิธีแก้ปัญหาความผิดบาปในคริสตจกัร 
(อ่านทัง้บท) 

ข้อ 1 คริสตจกัรเมืองโครินธ์มีความยโสในความรักและความอดทนของตน เขาคิดว่าได้แสดงความรักและความกรุณาของคริส

เตียนท่ีย่ิงใหญ่โดยมองข้ามความผิดบาปท่ีเห็นได้ชดัของผู้ ท่ีอ้างว่าเช่ือ ความคิดท่ีว่าคริสตจกัรได้แสดงความรักท่ีย่ิงใหญ่

เม่ือยอมรับผู้ ท่ีใช้ชีวิตอยูใ่นความบาปมาเป็นพ่ีน้องยงัคงมีอยูอ่ยา่งแพร่หลาย 

 

ข้อ 2, 3 แทนท่ีคริสตจกัรจะโศกเศร้าหรือเสียใจท่ีพ่ีน้องคนนีทํ้าความผิดบาป แตก่ลบัยโสท่ีตนเองไมไ่ด้ตดัสนิชีวิตของผู้ อ่ืน 

เม่ือได้ยินเก่ียวกบัความผิดทางกามของชายคนนีแ้ล้ว อคัรทตูเปาโลประกาศอย่างกล้าหาญว่า “เสมือนว่าข้าพเจ้าได้อยู่

ด้วย ข้าพเจ้าได้ตดัสนิลงโทษคนท่ีได้กระผิดเช่นนัน้” 

 

ข้อ 4, 13 การตดัสินของเปาโลคือ จะต้องนําการลว่งประเวณีนีอ้อกไปจากคริสตจกัรเพ่ือท่ีเนือ้หนงัของชายคนนีจ้ะถกูทําลาย 

แตว่ิญญาณจิตของเขาจะรอด 

 

ข้อ 6, 7 ความผิดบาปท่ีปลอ่ยทิง้ไว้ในคริสตจกัรจะสง่ผลกระทบต่อร่างกายผู้ ท่ีเช่ือทัง้หมด ดงันัน้ ต้องมีการกวาดล้างหรือขจดั

ความผิดบาปเหล่านัน้ออกไป ไม่ใช่เร่ืองโหดร้ายท่ีจะขจดัผู้ชายคนหนึ่งท่ีอ้างว่าเป็นธรรมิกชนของพระเจ้าแต่ในความจริง

อยู่ในความผิดบาปท่ีร้ายแรงออกไปจากคริสตจกัร เป็นการโหดร้ายท่ีจะปล่อยคนเช่นนัน้ไว้ในคริสตจกัร วตัถปุระสงค์ใน

การขจดัผู้ ท่ีทําผิดออกไปจากการเป็นสมาชิกคือเพ่ือจิตวิญญาณของเขาจะได้รอด (ข้อ 5) 

ในคริสตจกัร มีท่ีพกัพิงอยู่ ผู้ ท่ีเช่ือมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการรักษาท่ีพกัพิงนีใ้ห้สะอาดและบริสทุธิเพ่ือท่ีพระวิญญาณของ์

พระเจ้าจะสถิตอยู่กับชนชาติของพระองค์ได้ พระคัมภีร์สอนว่าเราจะต้องตัดสินผู้ ท่ีอยู่ในคริสตจักร (นั่นคือ ให้รักษา

คริสตจกัรให้สะอาดและมีระเบียบ) (ข้อ 13) 

พระเจ้าจะไมเ่ข้ามาทําสิง่ท่ีเรามีหน้าท่ีจะต้องทํา พระคมัภีร์กลา่วอีกว่า “สว่นคนภายนอกนัน้พระเจ้าจะทรงตดัสินลงโทษ” 

ดงันัน้ บคุคลท่ีอ้างวา่เป็นธรรมิกชนและยงัทําความบาปนัน้ไมส่ามารถพกัพิงในคริสตจกัรได้ 

 

ข้อ 6 ถ้าเขาไมอ่อกจากคริสตจกัร ร่างกายทัง้หมดจะได้รับผลกระทบ ให้สงัเกตวา่ เชือ้เพียงเลก็น้อยทําให้แป้งดบิฟทัง้ก้อนู  

 

ข้อ 7-13 หลงัจากคนหนึ่งถกูนําออกจากคริสตจกัร ธรรมิกชนจะต้องไม่คบกบัเขา* (ให้สงัเกตว่าเปาโลกลา่วไว้ชดัเจนว่า เขา

ไมไ่ด้หมายถงึผู้ ท่ีอยูใ่นโลก ดขู้อ 11) และจะต้องหลีกเล่ียงคนเช่นนัน้ (ดโูรม 16:17; 2เธสะโลนิกา 3:6 และ ทิตสั 3:10-11) 

วตัถปุระสงค์สดุท้ายในการตดัสินลงโทษคนๆ หนึ่งให้ออกจากคริสตจกัรคือ เพ่ือช่วยให้เขารอด ไม่ใช่เพ่ือประณามเขาว่า

หมดหวงัแล้ว บคุคลท่ีเปาโลพดูถงึในบทนีใ้นภายหลงัได้กลบัคืนมาสูค่ริสตจกัรหลงัจากท่ีได้ทําลายเนือ้หนงัไปแล้ว (ด ู2โค

รินธ์ 2:6-9) 
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* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัระเบียบการปกครองคริสตจกัรท่ีเหมาะสมได้จาก A Biblical Approach to Theological 

Church Government (ระบบการปกครองคริสตจักรของพระเจ้าตามอย่างพระคมัภีร์) สํานักพิมพ์ Apostolic Book 

Publishers, 9643 N. Ivanhoe St., Portland 97203 
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1โครินธ์ 
บทท่ีหก บทเรียนท่ีหก 

ธรรมิกชนจะต้องไม่ว่าความกันต่อหน้าศาล 
(อ่านข้อ 1-8) 

ข้อ 1 อคัรทตูเปาโลห้ามไมใ่ห้ธรรมิกชนฟ้องธรรมิกชนอีกคนหนึง่ในศาล ธรรมิกชนจะต้องเป็นผู้ตดัสนิการโต้เถียงนีเ้อง 

 

ข้อ 2 ข้อนีแ้สดงให้เหน็ตําแหน่งสงูสดุของธรรมิกชน 

ธรรมิกชนจะพิพากษาโลก สิง่ท่ีอยูใ่นชีวิตและระบบโลกนี ้(ดขู้อ 4) 

 

ข้อ 3 มากย่ิงไปกวา่นัน้ ธรรมิกชนของพระเจ้าจะพิพากษาทตูสวรรค์ 

 

ข้อ 4, 5 ข้อนีถ้กูแบ่งอย่างไม่ถกูต้อง ประโยคแรกของข้อท่ี 5 จะทําให้ใจความสมบรูณ์ ข้อความท่ีถกูต้องควรจะเป็น “เม่ือพวก

ท่านเป็นความกันเร่ืองชีวิตนี ้ท่านจะตัง้คนท่ีคริสตจักรนับถือน้อยท่ีสุดให้ตัดสินหรือ ข้าพเจ้ากล่าวดังนี ้ก็เพ่ือให้ท่าน

ละอายใจ ในพวกทา่นไมมี่สกัคนหนึง่หรือ ท่ีมีสติปัญญา”  

เปาโลกลา่ววา่ “น่าอายท่ีพวกทา่นไมส่ามารถตัง้ผู้ ท่ีมีสติปัญญาเพ่ือตดัสนิความระหวา่งพ่ีน้องในคริสตจกัรได้” 

ปัญหาท่ีโครินธ์คือ แม้วา่ในวนัหนึง่ คริสตจกัรจะตดัสนิโลกนีแ้ละทตูสวรรค์ท่ีได้ทําบาป พวกเขากลบัปลอ่ยให้ผู้ ท่ีคริสตจกัร

นบัถือน้อยท่ีสดุเป็นผู้พิพาษาคริสตจกัรของเขา 

 

ข้อ 6, 8 การตกัเตือนของอคัรทตูเปาโลดําเนินไปถงึรากของปัญหา “ทําไมทา่นไมใ่ช้ชีวิตให้เหมือนกบัคริสเตียนท่ีแท้จริง ถ้าท่าน

เป็นธรรมิกชนท่ีแท้จริง ทําไมท่านจึงไม่ทนกบัการถกูข่มเหง แทนท่ีจะเป็นผู้ข่มเหง โกงพ่ีน้องของท่านเองโดยนําเขาไปท่ี

ศาล” 

 

คริสตจักรจะต้องบริสุทธ์ิ 
(อ่านข้อ 9-12) 

ข้อ 9, 10 ตอนนี ้เปาโลกลา่วถงึผู้ ท่ีจะไมไ่ด้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้า ให้สงัเกตว่าอย่างแรกคือ คนอธรรม ธรรมิกชนท่ีได้รับการ

ไถ่ซึง่ไม่สามารถรักษาชีวิตบริสทุธิด้วยการมีชีวิตท่ีชอบธรรมได้จะไม่ได้รับมร์ ดกในแผ่นดินของพระเจ้า เป็นสิ่งสําคญัท่ีจะ

จดจําว่า คําเตือนท่ีอยู่ในข้อ 9 “อย่าหลงเลย” วิญญาณแห่งการหลอกลวงสามารถปิดตาของมนุษย์ไม่ให้เหน็การ

ละเมิดของตนเองได้ เม่ือเป็นเช่นนัน้ กระจกแห่งพระวจนะของพระเจ้าจะบิดเบือนไปในสายตาของเขา และเขาจะไม่

เหน็ตวัเองเหมือนท่ีควรจะเหน็ (ดยูากอบ 1:22-25) 

 

ข้อ 11 ฤทธิเดชอํานาจของพระเจ้าสามารถช่วยให้รอดพ้นจากความบาปทกุอย่างได้ ์ “แต่ก่อนมีบางคนในพวกท่านเป็นคน

อย่างนัน้” แต่ตอนนีพ้วกท่านเปล่ียนไปแล้ว เราเปล่ียนแปลงไปได้อย่างไร ด้วยการชําระล้างจากพระโลหิตของพระเยซู
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คริสต์ในการกลบัใจใหม่ การบพัติศมาในนํา้ด้วยพระนามของพระองค์ และการรับอํานาจแหง่พระวิญญาณบริสทุธิ ์ (ดู

กิจการ 2:38) 

ธรรมิกชนได้รับการชําระล้างและเป็นผู้ชอบธรรมด้วยอํานาจในพระนามของพระเยซคูริสต์เจ้า 

 

ข้อ 12 ธรรมิกชนท่ีแท้จริงเลือกท่ีจะมีชีวิตท่ีบริสทุธิต่อพระเจ้า เปาโลกลา่วว่า ์ “ข้าพเจ้าทําสิ่งสารพดัได้” หรือหมายถึง “ข้าพเจ้า

สามารถใช้ร่างกายทําอะไรก็ได้ แต่ข้าพเจ้าจะไม่เป็นทาสของความผิดบาปใดๆ” เปาโลกล่าวถ้อยคํานีซํ้า้อีกใน 1โครินธ์ 

10:13 

บางสิง่ไมใ่ช่ความบาปในตวัมนัเอง แตไ่มใ่ช่วา่ทกุสิง่มีประโยชน์ “จงเว้นเสียจากสิ่งที่ ช่ัวทุกอย่าง” 

ถ้าธรรมิกชนทกุคนปฏิบติัตามกฎท่ีง่ายนี ้จะไม่มีใครกระทําบาปทางกามซึ่งคอยดกัธรรมิกชนของพระเจ้าผู้ ไม่ได้สงสยัว่า

สิง่เหลา่นัน้เป็นบาป 

 

จงหลีกเล่ียงเสียจากการล่วงประเวณี 
(อ่านข้อ 13-18) 

ข้อ 13-18 อคัรทตูเปาโลอธิบายว่าทําไมความผิดบาปในการลว่งประเวณี ซึง่คือการมีเพศสมัพนัธ์นอกการแต่งงานทกุประเภท 

เป็นการลว่งละเมิดท่ีร้ายแรงเหนือการลว่งละเมิดอ่ืนๆ 

มีการอธิบายไว้ทัง้ทางธรรมชาติและทางฝ่ายวิญญาณ 

 

ข้อ 13 ร่างกายของมนษุย์ไมไ่ด้สร้างขึน้เพ่ือความพอใจทางกามอยา่งไม่มีขีดจํากดั แต่มีการควบคมุและเป็นวิหารท่ีสะอาดและ

บริสทุธิ เป็นสถานท่ี์ อยู่ทางวิญญาณของพระเจ้า เปาโลกลา่วถึงเร่ืองเพศในการแต่งงานใน 1โครินธ์ 7:15, 16, 18 ผู้ ท่ีทํา

ผิดบาปต่อร่างกายของตนเองในการล่วงประเวณีเป็นผู้ ท่ีให้เนือ้หนงัได้เป็นหนึ่งเดียวกบัผู้ ท่ีล่วงประเวณีอีกคน ความผิด

บาปนีเ้ป็นการผิดตอ่ร่างกายของตนเอง 

 

ข้อ 17 แตธ่รรมิกชนของพระเจ้าเป็นอวยัวะของพระกายของพระคริสต์ 

ลกัษณะความบาปท่ีร้ายแรงท่ีสดุนัน้เห็นได้ชดั เขากําลงัทําการล่วงประเวณีทางฝ่ายวิญญาณต่อพระกายของพระคริสต์ 

และกําลงัรวมตนเองเข้ากบัวิญญาณท่ีไม่สะอาด เขาแยกตนเองจากพระวิญญาณท่ีแท้จริงเพียงหนึ่งเดียวของพระเจ้า อนั

ก่อให้เกิดการแตกแยกในกายของพระคริสต์ 

 

ร่างกายของมนุษย์เป็นวหิารของพระเจ้า 
(อ่านข้อ 19-20 และ 3:16-17) 

ร่างกายของธรรมิกชนของพระเจ้าเป็นวิหารของพระเจ้า วิหารท่ีไม่ได้ทําจากมือ อย่าหลอกลวงตนเองเพราะร่างกาย

ของเราไมใ่ช่ของเราเอง พระเจ้าทรงซือ้เรามาแล้วด้วยราคาท่ีแพงย่ิงกว่าท่ีเรามีค่านกั ราคาท่ีสงูย่ิง เพราะเป็นโลหิตอนัมีค่าของ

พระเยซคูริสต์องค์พระผู้ เป็นเจ้าและผู้ช่วยให้รอดของเรา 

 การมีชีวิตอยา่งเหมาะสมและมีเกียรติคือ การเช่ือฟังผู้ ท่ีรักเราและช่วยเราจากการแช่งสาปนิรันดร์ 
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 ทัง้นี ้ทําได้โดยการยอมจํานนวิหารของเราในพระหัตถ์ของพระองค์ เป็นการมีชีวิตบริสุทธิต่อพระเจ้าอย่างเต็มใจ ์

รักษาวญิญาณและร่างกายของเราให้เป็นสถานท่ีสถิตอนัสะอาดของพระเจ้า อนัจะนํามาซึง่ความบริสทุธิภายนอกเหมือนเช่น์

ความบริสทุธิภายในใจของเรา ์ (ด ู2โครินธ์ 6:17-7:1) 
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1โครินธ์ 
บทท่ีเจ็ด บทเรียนท่ีเจ็ด 

การชาํระในการแต่งงาน 
(อ่านข้อ 1-9) 

ข้อ 1-9 เปาโลตอบคําตอบท่ีเขียนไปหาเขาเก่ียวกบัเร่ืองการแตง่งาน 

คําอธิบายในข้อพระคมัภีร์เหลา่นีมี้ความชดัเจน 

ใจความสําคญัมีอยูใ่นข้อตอ่ไปนี ้

 

ข้อ 7ข้าพเจ้าปรารถนาท่ีจะให้ทกุคนได้รับของประทานจากพระเจ้าในการครองตวัเป็นโสด ให้สงัเกตว่าเขาไม่ได้สอนว่า ผู้ชาย 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงผู้ รับใช้ ไมค่วรจะแตง่งาน แตคํ่าเตือนของเขาใน 1ทิโมธี 3 และทิตสั 1 กลบัตรงกนัข้ามด้วยซํา้ 

เปาโลคิดวา่มิชชนันารีหรือผู้ประกาศสามารถทํางานได้ดีย่ิงขึน้ถ้าไมมี่ครอบครัวให้เป็นหว่ง (ดขู้อ 28, 32-35) 

 

ข้อ 9 อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ชายหรือผู้หญิงไม่มีของประทานจากพระเจ้าในการใช้ชีวิตอยู่เพียงลําพงั เขาควรจะแต่งงานแทนท่ีจะ

ให้ใจเร่าร้อนด้วยกามราคะ 

 

กฎระเบียบในการแต่งงาน 
(อ่านข้อ 10-24) 

เปาโลกล่าวถงึเร่ืองการหย่าและการแต่งงานใหม่ 
ข้อ 10, 11 บญัญติัของพระเจ้าคือ “อยา่ให้ผู้ชายหรือผู้หญิงทิง้คูข่องตนไป” ถ้ามีการทิง้กนัไป ให้เขากลบัมาคืนดีกนั 

 

ข้อ 12 ถ้าผู้ ท่ีแตง่งานมีสามีหรือภรรยาท่ีไมไ่ด้เช่ือ เขาจะต้องอยูด้่วยกนั เพราะไมใ่ช่เหตผุลท่ีจะแยกกนัหรือหยา่กนั 

 

ข้อ 14 “มิฉะนัน้ลกูของทา่นก็เป็นมลทิน แตบ่ดันีเ้ดก็เหลา่นัน้ก็บริสทุธ์ิ” 

มีการโต้เถียงเก่ียวกบัข้อพระคมัภีร์นีก้นัมาก ดเูหมือนว่าเปาโลสอนว่าเด็กท่ีเกิดมาในครอบครัวท่ีเช่ือพระเจ้าก็บริสทุธิ แต่์

จริงๆ แล้ว มิได้เป็นเช่นนัน้ ประการแรกเราจะต้องระลกึว่าเร่ืองท่ีเปาโลกล่าวถึงนีไ้ม่ใช่ความรอดของเด็ก แต่เป็นเร่ืองการ

แตง่งาน 

ความจริงในข้อพระคมัภีร์จะไมข่ดัแย้งกนัเอง ให้เราดสูิง่ท่ีข้อพระคมัภีร์นีไ้มไ่ด้สอน 
ประการแรก ข้อพระคัมภีร์นีไ้ม่ได้สอนว่ามีผ้เช่ือคนหน่ึงในครอบครัว จะทาํให้คนอ่ืนๆ รอดหรือบริสุทธิไดู้ ์  

พระคมัภีร์สอนว่า ทกุคนได้ทําความบาปและเส่ือมจากพระสิริของพระเจ้า สดดีุ 51:5 กลา่วว่า “ดเูถิด ข้าพระองค์ถือ

กําเนิดมาในความผิดบาป และมารดาตัง้ครรภ์ข้าพระองค์ในบาป” 

เดก็ถกูแยกออกจากพระเจ้าเพราะความผิดบาป เหมือนกบัผู้ใหญ่ 

อิสยาห์ 59:2 กล่าวว่า “แต่ว่าความบาปชัว่ของเจ้าทัง้หลาย ได้กระทําให้เกิดการแยกระหว่างเจ้ากบัพระเจ้าของเจ้า 

และบาปของเจ้าทัง้หลายได้บงัพระพกัตร์ของพระองค์เสียจากเจ้า พระองค์จงึมิได้ยิน” 
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ทกุคนจะรับผิดชอบตอ่ความผิดบาปของตวัเอง (โรม 14:10-12) 
ประการที่สอง พระคัมภีร์ไม่ได้สอนว่าความบริสุทธิหรือความรอดจากความบาปสามารถส่งผ่านจากคนหน่ึงไปยัง์

อีกคนหน่ึงได้ 
ความบริสทุธิเป็นลกัษณะของพระเจ้า เลวีนิติ ์ 20:7 กลา่วว่า “เหตฉุะนัน้เจ้าจงชําระตวัให้บริสทุธิเพราะเราคือพระเย์

โฮวาห์พระเจ้าของเจ้า” 

 

บรรดาอคัรทตูไมย่อมรับวา่บคุคลมีความบริสทุธิได้ด้วยตนเอง ์ (กิจการ 3:12) 

ความบริสทุธิคือพระวิญญาณจากพระเจ้า ์ (โรม 1:4) 

เราจะมีความบริสทุธิได้เม่ือเราเป็นผู้ มีส่วนในความบริ์ สทุธิของพระเจ้าเท่านัน้ ทัง้นี ้มนษุย์ไม่สามารถสง่ให้แก่กนัได้ ์

(ฮีบรู 12:10) 

 

เด็กเกิดมาในความบาป และการสอนในท่ีนีไ้ม่ได้เก่ียวกบัการสง่ความบริสทุธิจากพ่อแม่ไปยงัลกู แล้วข้อพระคมัภีร์นี ้์

บอกอะไรกบัเรา 

 เปาโลสอนเก่ียวกบัการชําระในการแตง่งานและความสมัพนัธ์ในบ้านในทางฝ่ายวิญญาณ 

 บ้านท่ีไมส่ะอาดเป็นบ้านท่ีบชูารูปเคารพ เป็นบ้านท่ีไมเ่ช่ือพระเจ้า 

 ในบ้านท่ีไม่เช่ือพระเจ้า ในสายพระเนตรของพระองค์ การแต่งงานนัน้เป็นมลทิน เป็นการล่วงประเวณี ครอบครัวท่ี

นมสัการสิง่อ่ืนนอกจากพระเจ้าเท่ียงแท้เป็นผู้ลว่งประเวณีทางฝ่ายวญิญาณ เดก็ๆ ในครอบครัวดงักลา่วเป็นเหมือนผู้ ท่ีเกิดนอก

สมรส เกิดมามีมลทิน เกิดจากการรวมกนัด้วยการลว่งประเวณี 

 ครอบครัวท่ีนมสัการพระเจ้าเท่ียงแท้เพียงองค์เดียวไมไ่ด้ลว่งประเวณี และลกูท่ีเกิดมาจงึสะอาดหรือได้รับการชําระ 

 ชาวอิสราเอลทกุคนเข้าใจคําสอนนีเ้ป็นอยา่งดี (ดเูอเสเคียล 16:23-59) 

 

ข้อ 16 ภรรยาหรือสามีท่ีเช่ืออาจจะนําคูข่องตนมาเช่ือพระเจ้าได้ด้วยชีวิตท่ีดีของตน 

 

ข้อ 17-24 ทกุคนจะต้องมีชีวิตอยู่ตามเวลาเม่ือทรงเรียก นัน่คือ เขาไม่มีเสรีภาพในการกลบัไปและเปล่ียนข้อบงัคบัในชีวิตของ

ตนได้ ถ้าเขาแต่งงานกับคนท่ีไม่เช่ือ เขาไม่มีสิทธิท่ีจะหย่ากับเธอเพราะเหตุนัน้ได้ ถ้าเขาเป็นคนรับใช้ ก็ไม่มีสิทธิท่ีจะ

ทําลายปฏิญาณของตนได้ (ดขู้อ 39) 

 

หลกัคําสอนเร่ืองการแตง่งานและการหยา่เป็นปัญหาท่ีอาจสรุปได้โดยศกึษาข้อพระคมัภีร์ทัง้หมดท่ีเก่ียวกบัเร่ืองนี ้* 

 

ลกสาวควรจะแต่งงานหรือไมู่  
(อ่านข้อ 25-40) 

 มีความสบัสนมากมายเก่ียวกบัข้อพระคมัภีร์นีเ้น่ืองจากเข้าใจผิดเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเปาโลกล่าวถึง บางคนคิดว่าเปาโล

อนญุาตให้ผู้ชายทําการลว่งประเวณีได้ โดยใช้ข้อ 36 บางสว่นมาเป็นข้ออ้าง 
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*อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก Marriage & Divorce In and Out of the Church (การแต่งงานและหย่าในและนอก

คริสตจกัร) สํานกัพิมพ์ Apostolic Press, 9643 N. Ivanhoe St., Portland, OR 97203 

 

ข้อ 25-26 หวัข้อของเปาโลคือ ผู้ชายควรจะให้ลกูสาวของตนแตง่งานหรือไม ่

เพราะความไร้ศีลธรรมท่ีเลวร้ายในเมืองโครินธ์ และปัญหาในเวลานัน้ เปาโลแนะนําวา่อยูเ่ป็นโสดจะดีกวา่ 

 

ข้อ 27-35 เปาโลให้เหตผุลวา่ทําไมอยูเ่ป็นโสดจะดีกวา่ 

 

ข้อ 28 เราจะมีปัญหาในทางเนือ้หนงั 

 

ข้อ 29 เวลาทํางานเพ่ือพระเจ้าจะน้อยลง 

 

ข้อ 32-33 ผู้ ท่ีไมไ่ด้แตง่งานใสใ่จในสิง่สารพดัของพระเจ้า ผู้ ท่ีแตง่งานแล้วสนใจความพอใจของคูต่น 

 

ข้อ 36-39 เปาโลอธิบายเก่ียวกบัการอนญุาตให้ลกูสาวแตง่งาน 

 

ข้อ 36 ถ้าผู้ชายมีลกูสาวและเหน็สมควรให้ลกูสาวแตง่งาน ก็ให้แตง่งานได้ ไมใ่ช่ความบาป 

 

ข้อ 37 อยา่งไรก็ตาม ผู้ ท่ีตัง้ใจแน่วแน่และไมย่อมให้แตง่งาน ก็ทําได้ดีกวา่ 

 

ข้อ 38 ข้อนีทํ้าให้เรามัน่ใจว่า หวัข้อท่ีเปาโลพดูถึงเก่ียวกบัพ่อให้ลกูสาวหรือหญิงพรหมจารีแต่งงาน “เหตฉุะนัน้คนใดท่ียอมให้

บตุรีทําการสมรส เขาก็กระทําดีอยูแ่ล้ว แตผู่้ ท่ีไมย่อมให้บตุรีทําการสมรส เขาก็กระทําดีกวา่” 

 

ข้อ 39-40 การแต่งงานเป็นตลอดชีวิต “จนกว่าความตายจะแยกเราออกจากกัน” บคุคลท่ีแต่งงานแล้วจะสามารถแต่งงาน

ใหมไ่ด้เม่ือคูข่องเขาหรือเธอเสียชีวิตลงเทา่นัน้ 
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1โครินธ์ 
บทท่ีแปด บทเรียนท่ีแปด 

การกนิเนือ้ที่บชาแก่รปเคารพู ู  
(อ่านทัง้บท และ 10:23-33 และ โรม 14:1-23) 

 ตอนนี  ้เปาโลตอบคําถามเก่ียวกับการกินเนือ้ท่ีบูชาแก่รูปเคารพ ทุกวันนี  ้อาจจะดูไม่ใช่ปัญหาสําหรับผู้ ท่ีอยู่ใน

ประเทศท่ีไม่ได้นบัถือรูปเคารพซึง่ไม่มีการปฏิบติัเช่นนีม้ากนกั แต่คําถามนีเ้ป็นคําถามท่ีสําคญัต่อผู้ ท่ีอยู่ในโครินธ์ ซึง่ส่วนใหญ่

เคยบชูารูปเคารพ 

 

ข้อ 1-6 เปาโลอธิบายวา่มีพระเจ้าเพียงองค์เดียว รูปเคารพไมมี่ความหมายอะไรเลย เพราะไมมี่อํานาจในการทําให้เกิดสิ่งดีหรือ

ชัว่ 

 

ข้อ 7-8 ปัญหาคือการขาดความรู้เก่ียวกบัว่าพระเจ้าคือใคร หลายคนท่ีถลําลกึในการบชูารูปเคารพยงัไม่ตระหนกัอย่างแท้จริง

ว่าไม่มีประโยชน์ใดๆ ในการกินเนือ้ท่ีบชูาแก่รูปเคารพ คนเหล่านีอ้าจจะเป็นมลทินได้ง่ายในการกินเนือ้นีเ้พราะจิตสํานึก

ผิดชอบท่ีออ่นอยู ่

 

ข้อ 9 ผู้ ท่ีเช่ือจะต้องไมใ่ช้เสรีภาพท่ีเกิดจากความรู้ แล้วทําให้พ่ีน้องท่ีออ่นแอกวา่สะดดุ 

 

ข้อ 10-13 เป็นไปได้ท่ีจะทําให้พ่ีน้องหลงไปเพราะการกระทําของเราซึง่อาจถกูต้องแตไ่มเ่กิดประโยชน์ 

การอธิบายเก่ียวกับบทเรียนท่ีเปาโลสอนนีเ้หมือนกับการถือวันสะบาโต ผู้ เช่ือท่ีบงัเกิดใหม่รู้ว่าไม่มีความหมายในการ

รักษาวนับริสทุธิ ์ (โคโลสี 2:16) แต่คนส่วนใหญ่รอบๆ ตวัเราได้รับการสอนว่าคริสเตียนท่ีดีจะต้องถือวนัอาทิตย์เป็นวนั

บริสทุธิ ถ้าเราทําให้จิตสํานึกผิดชอบท่ีอ่อนของเขาต้องสะดดุโดยการเล่นเกม ซกัผ้า ฯลฯ ในวนันี ้เขาอาจจะตกใจท่ีเรา์

ละเมิดกฎของพระเจ้า (แม้ว่าเรารู้ว่าไม่ใช่บทบญัญัติก็ตาม) การกระทําของเราจะทําให้เขาสะดดุ พ่ีน้องท่ีอ่อนแออาจ

พินาศเพราะจิตสํานกึผิดชอบของเขาสะดดุ 

 

ข้อ 13 การปฏิบติัท่ีถกูต้องคือทําตามตวัอย่างของเปาโล หากสิ่งท่ีเราทําทําให้พ่ีน้องสะดดุ ทางท่ีดีท่ีสดุคือไม่ประพฤติเช่นนัน้

เลย บทเรียนคือว่า เพียงเพราะเรามีความรู้ตามพระคมัภีร์ว่าการปฏิบติัของผู้ ท่ีไม่เช่ือหรือตามประเพณีนัน้ไม่มีอํานาจใน

ตวัมนัเอง แตเ่ราก็ไมมี่เสรีภาพท่ีจะทําสิง่เหลา่นัน้ท่ีจะทําให้พ่ีน้องสะดดุได้ 

การปฏิบติัหลายอยา่งจากพวกคริสเตียนท่ีไมไ่ด้เป็นคริสเตียนท่ีแท้จริงยงัคงมีอยูใ่นทกุวนันี ้
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1โครินธ์ 
บทท่ีเก้า บทเรียนท่ีเก้า 

เปาโลยืนยนัความเป็นอัครทตของตนู  
(อ่านข้อ 1-6 และกาลาเทีย 1:11-2:14) 

ข้อ 1-6 มีผู้ ท่ีอยู่เมืองโครินธ์บางคนสงสยัว่า เปาโลมีสิทธิในการเป็นอคัรทตูหรือไม่ ทัง้นี ้เขามีความเช่ือท่ีว่าผู้ ท่ีเป็นอคัรทู์ ต

จะต้องมีคณุสมบติัดงัตอ่ไปนี ้แตง่งาน และไมทํ่างานหาเลีย้งชีพ แตต้่องทํางานรับใช้อยา่งเตม็ท่ี 

เปาโลตอบคําถามเหลา่นีแ้สดงให้เหน็วา่เขาเหมาะสมท่ีจะเป็นอคัรทตู 

 

ผ้รับใช้จะได้รับผลตอบแทนจากงานของเขาู  
(อ่านข้อ 7-18) 

ข้อ 7-14 แม้ว่าเปาโลทํางานเพ่ือเลีย้งตนเองในการเทศนาข่าวประเสริฐ เขาไม่ต้องการให้ใครคิดว่าวิถีชีวิตของเขาเป็นสิ่งท่ีดี

ท่ีสดุในเร่ืองนํา้พระทยัของพระเจ้าสําหรับผู้ รับใช้ 

 

ข้อ 14 พระเจ้าได้ทรงบญัชาไว้วา่ คนท่ีประกาศข่าวประเสริฐควรได้รับการเลีย้งชีพด้วยข่าวประเสริฐนัน้ 

 

ข้อ 16 อย่างไรก็ตาม เปาโลกลา่วไว้ชดัเจนว่า เม่ือผู้ รับใช้ของพระเจ้าท่ีแท้จริงได้รับการเรียกให้รับใช้ เงินไม่ใช่เหตผุลท่ีมาเป็น

ผู้ รับใช้ 

การทรงเรียกของพระเจ้าทําให้ผู้ ท่ีอทุิศตนเทศนา ไม่ว่าเกียรติหรือเงินก็ไม่สามารถเปล่ียนแปลงการเรียกนัน้ได้ เพราะเป็น

การเรียกท่ีเราต้องทํา 

การทรงเรียกในชีวิตของเปาโลนัน้มีอํานาจมากจนเขากลา่วว่า “ถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศวิบติัจะเกิดแก่ข้าพเจ้า” การได้เงิน

หรือเกียรติไม่ใช่สิ่งท่ีทําให้เขาเกิดความมุ่งมัน่ท่ีจะเทศนาพระวจนะของพระเจ้า เปาโลเทศนาเพ่ือความรอดของวิญญาณ

ของตนเอง 

 

ข้อ 17 รางวลัท่ีเปาโลรอคอยไมใ่ช่จากมือของมนษุย์ แตใ่นนํา้พระทยัของพระเจ้า (ดฟีูลิปปี 4:1; 1โคริน์ 3:14; มทัธิว 16:27; 2ทิ

โมธี 4:8; วิวรณ์ 22:12) 

ยคุสมยัแหง่ข่าวประเสริฐนีเ้ป็นความรับผิดชอบของเปาโลไมว่า่เขาจะเตม็ใจหรือไมเ่ตม็ใจก็ตาม แตจ่ะต้องมีการเทศนา 

 

ข้อ 18 รางวลัของเปาโลไม่ใช่การใช้อํานาจอย่างผิดๆ แต่ด้วยการเทศนาข่าวประเสริฐท่ีช่วยให้รอดของพระเยซูคริสต์อย่างเสรี 

โดยไมคิ่ดเงินผู้ ท่ีจะฟัง เปาโลอธิบายวา่ น่ีคือวิธีท่ีพระเจ้าทรงเลือกให้กบัทกุคน 

 

วิธีการเทศนาและรางวัล 
(อ่านข้อ 19-23) 

เปาโลกล่าวถงึทัศนคตทิี่ถกต้องของผ้รับใช้ข่าวประเสริฐที่แท้จริง และวธีิการเทศนาู ู ที่ควรจะใช้ 
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ข้อ 19 ไมอ่ยูใ่นบงัคบัของผู้ใด แตย่อมตวัเป็นผู้ รับใช้คนทัง้ปวง 

 

ข้อ 20-23 ผู้ รับใช้จะต้องปรับตวัเพ่ือเข้าถงึมนษุย์ทกุประเภทท่ีได้ยินการเทศนาของเขา 

ตอ่คนออ่นแอ ให้เป็นคนออ่นแอ 

ตอ่คนแข็งแรง ให้เป็นคนแข็งแรง 

เพ่ือจะช่วยเขาให้รอดได้บ้างโดยทุกวิถีทาง 

 

ผ้รับใช้ต้องอย่ในระเบยีบเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ู ู  
(อ่านข้อ 24-27) 

ข้อ 24 ผู้ รับใช้เป็นผู้ ท่ีอยูใ่นการแข่งขนั เขาจะต้องอยูใ่นระเบียบและทํางานเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ 

มีชายคนหนึ่งได้เทศนาข่าวประเสริฐเป็นเวลาหลายปีท่ีหวัมมุถนนโดยการแจกใบปลิว และเดินทางไปท่ีต่างๆ ตลอดชีวิต

ของเขา เม่ือจะสิน้สดุการรับใช้ เขาได้คยุกบัผู้ นําคนหนึ่งของเราเก่ียวกบัความสําเร็จในอดีตของเขาและพดูว่า “ผมว่าผม

คงได้ทําอะไรดีๆ ไปบ้าง” เขามีความไม่แน่ใจ เป็นเร่ืองน่าเศร้าท่ีจะใช้เวลาทัง้ชีวิตด้วยความพยายามท่ีไม่แน่นอนและไม่

แน่ใจในผลลพัธ์ท่ีได้ เปาโลกลา่ววา่ “จงวิ่งเพ่ือชิงรางวลัให้ได้” 

ตวัอย่างท่ีเปาโลให้คือผู้ ท่ีวิ่งแข่ง ในการแข่งขนั จะต้องฝึกฝน พฒันาความสามารถ จากนัน้ เข้าช่องวิ่งเพ่ือวิ่งแข่ง ในการ
รับใช้ หมายถงึ การฝึกฝนและค้นหาว่าท่านได้รับการเรียกให้ทาํอะไร และจงทาํสิ่งนัน้ 

 

ข้อ 25 เคร่งครัดในระเบียบ สม่ําเสมอ ตอ่สู้ เพ่ือเป็นท่ีดีท่ีสดุ พยายาม 

 

ข้อ 26 อยา่หลีกเล่ียง การตอ่สู้ มีจริง ทุม่เทตวัเองทัง้หมดในการตอ่สู้ รู้เป้าหมายท่ีแน่ชดัและตอ่สู้อยา่งแข็งขนัเพ่ือให้ได้มา 

 

ข้อ 27 ฝึกระเบียบในตนเอง และนําร่างกายและความปรารถนาทางกามให้อยูใ่ต้การนําของพระวิญญาณบริสทุธิ ระลกึไว้เสมอ์

วา่ทา่นไมไ่ด้รอดด้วยจํานวนของผู้ ท่ีทา่นนํามาหาพระเจ้า แตด้่วยการรับใช้ของทา่น 
เป็นไปได้ที่จะเป็นผ้นําวิญญาณมาหาพระเจ้าได้อย่างมากมาย และเสียวิญญาณของตนเองเพราะไม่สามารถู
เหน่ียวรัง้ความปรารถนาและความต้องการทางเนือ้หนังของตนเองได้ 
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1โครินธ์ 
บทท่ีสิบ บทเรียนท่ีสิบ 

อสิราเอลเป็นตวัอย่างเตอืนของการไม่เช่ือ 
(อ่านข้อ 1-15) 

 

บทเรียนในบทนีคื้อ ผู้ ท่ีได้รับความรอดเพราะพระคณุของพระเยซูคริสต์จะต้องดําเนินต่อไปในพระคณุนัน้โดยการเช่ือ

ฟังพระเจ้า เพราะเราอาจจะไมเ่ช่ือฟังพระเจ้า และถกูตดัออกและหลงไปชัว่นิรันดร์ 
 

ความรอดของอสิราเอลจากอียปิต์ 
(อ่านข้อ 1-5) 

ข้อ 1-4 ชาวอิสราเอลทกุคนท่ีตายในป่ากนัดารเพราะความไม่เช่ือมีโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั พวกเขาทกุคนได้รับการอวยพรทาง

ฝ่ายวิญญาณห้าประการ 

1. ทกุคนอยูใ่ต้เมฆ 

2. ทกุคนได้ผา่นทะเล 

3. ทกุคนได้รับบพัติศมาเข้าสูโ่มเสส 

4. ทกุคนได้กินเนือ้ทางฝ่ายวิญญาณเหมือนกนั 

5. ทกุคนด่ืมนํา้ทางฝ่ายวิญญาณเหมือนกนั 

ทกุคนได้รับความรอดจากอียิปต์ด้วยพระคณุและเมตตาของพระเจ้า 

ไมมี่ผู้ใดมีประสบการณ์น้อยกวา่หรือมากกวา่คนอ่ืน 

คาดว่า โมเสสได้นําคนอย่างน้อย 2,500,000 คนเข้าสู่ป่ากนัดาร ทกุคนไม่ได้พินาศไป คนรุ่นท่ีหนุ่มกว่าได้ออกจากป่า

กนัดารและได้รับมรดกเป็นแผ่นดินท่ีพระองค์ทรงสญัญา จํานวนคนท่ีผ่านออกมาจากป่ากนัดารน้อยกว่าจํานวนท่ีเข้าไป 

แตท่กุคนท่ีอายเุกิน 20 ปีเม่ือเร่ิมต้นเดินทางนัน้ได้พินาศไปในป่ากนัดาร เกิดอะไรขึน้ 

 

ข้อ 5 แต่ถึงกระนัน้ก็ดีมีคนส่วนมากในพวกนัน้ท่ีพระเจ้าไม่ทรงพอพระทยั เราทราบได้ ก็เพราะว่าเขาล้มตายกันเกล่ือน

กลาดในถิ่นทุรกันดารพระเจ้าไมไ่ด้ทรงช่วยอิสราเอลให้รอดจากการเป็นทาสเพ่ือทําลายพวกเขา แต่พระองค์ประสงค์จะ

นําเขาทุกคนไปยงัแผ่นดินท่ีทรงสญัญาไว้ ข้อพระคมัภีร์สอนว่าพระเจ้าไม่ทรงประสงค์ท่ีจะให้ผู้หนึ่งผู้ ใดพินาศเลย (2เป

โตร 3:9) 

แล้วทําไมพวกเขาจึงถกูทําลาย ยดูา 5 กลา่วว่า “...องค์พระผ้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้ชนชาติหน่ึง รอดจากแผ่นดินู

อียปิต์แล้ว ภายหลังพระองค์กไ็ด้ทรงทาํลายคนเหล่านัน้ที่ไม่เช่ือพระองค์เสีย” 

ความไมเ่ช่ือนํามาซึง่ความบาปและความบาปนํามาซึง่ความตาย 
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อสิราเอลทาํความบาป 
(อ่านข้อ 6-10) 

ข้อ 6-10 ความบาปในการไมเ่ช่ือฟังของชาวอิสราเอลห้าอยา่งทําให้พระเจ้าทําลายเขาในป่ากนัดาร 

1. พวกเขามีตณัหาในสิง่ชัว่ร้าย 

2. พวกเขากลายเป็นพวกบชูารูปเคารพ 

3. พวกเขาลว่งประเวณี 

4. พวกเขาทดลองความสตัย์ซ่ือของพระเจ้า 

5. พวกเขาบน่และไมพ่อใจเก่ียวกบัทาง อาหาร ผู้ นํา 

 

อสิราเอลเป็นตวัอย่างของเรา 
(อ่านข้อ 11-15) 

อิสราเอลเป็นตวัอยา่งของเราท่ีได้รับความรอดเพ่ือท่ีเราจะไมทํ่าความผิดบาปในการไมเ่ช่ือและพินาศไปเหมือนกนั 
ธรรมกิชนที่แท้จริงของพระเจ้าได้บังเกดิใหม่ด้วยวธีิการแห่งความรอดที่เหมือนกัน 

1. พระวิญญาณของพระเจ้านําไปสูก่ารกลบัใจใหม ่

2. รับบพัติศมาด้วยนํา้ในพระนามของพระเยซคูริสต์ 

3. รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิ โดยมีหมายสําคญัคือการพดูภาษาตา่งๆ์  

4. พระวจนะของพระเจ้าเป็นอาหารแหง่ชีวิตบํารุงและเลีย้ง 

5. พระวิญญาณบริสทุธิเป็นนํา้ธํารงชีวิตอวยพรและเพ่ิมเติม์  

ฮีบรู 3:7-4:3 เทียบความล้มเหลวทางฝ่ายวิญญาณของอิสราเอลกบัความล้มเหลวในคริสตจกัร 

 

ข้อ 11 ตวัอย่างเตือนเหล่านีเ้พ่ือตกัเตือนเรา ถ้าเราล้มเหลว จะไม่ใช่นํา้พระทยัของพระเจ้า แตเ่พราะผลจากการไมเ่ช่ือในชีวิ

ของเรา 

 

ข้อ 12 ให้ระลกึไว้ว่า บทนีไ้ม่ได้กล่าวแก่ผ้ที่ไม่เช่ือู  

หมายเหต:ุ ข้อ 1 เร่ิมต้นด้วยการกลา่ววา่ “ดก่อนพ่ีน้องทัง้หลายู ” 

 

ไมมี่ใครได้รับการยกเว้นจากการทดลองของความบาป ทกุคนจะต้องระวงัตวัตลอดเวลา 

 

2เปโตร 3:17 “…ท่านก็จงระวังให้ดี ท่านอาจจะหลงไปกระทําผิดตามการผิดของคนช่ัวเหล่านัน้ และท่าน
ทัง้หลายจะสญเสียความหนักแน่นม่ันคงของท่านู ” 
 

บาปท่ีนําไปสูค่วามตาย (1ยอห์น 5:16) 
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ข้อ 13-15 ถ้ามนษุย์หลงไปจากความจริง ในวนัพิพากษาเขาจะไมมี่ข้อแก้ตวั 

พระเจ้าทรงสตัย์ซ่ือตอ่ผู้ ท่ีร้องเรียกหาพระองค์ด้วยความเช่ือและพึง่พาพระองค์ในยามจําเป็น พระองค์จะทรงจดัหาทางใน

การหลีกเล่ียงการทดลองได้ พระองค์จะทรงให้อํานาจท่ีจะทนกบัการทดลองนัน้ได้ 

 

ข้อ 14 เราจะต้องมีการประพฤติด้วยความเช่ือ จงหลีกเล่ียงเสียจากการนับถือรปเคารพู  

 

ธรรมิกชนจะต้องแยกตวัออกเพ่ือรับประทานที่โต๊ะขององค์พระผ้เป็นเจ้าู  
(อ่านข้อ 16-22) 

ข้อ 16-20 การรับประทานท่ีโต๊ะของพระเจ้ามีสิง่ซึง่แสดงถงึร่างกายและโลหิตอนัปราศจากบาปของพระเยซูคริสต์พระผู้ เป็นเจ้า

และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา 

ธรรมิกชนของพระเจ้าซึง่จะนัง่ท่ีโต๊ะนีเ้ป็นกายเดียวกนัซึง่ได้กินขนมปัง โต๊ะนีไ้ม่อาจมีมลทินโดยวางเนือ้ท่ีบชูาแก่รูปเคารพ

ไว้ ซึง่จริงๆ แล้วเป็นการบชูาตอ่ผีมาร ธรรมิกชนของพระเจ้าจะต้องไมยุ่ง่เก่ียวกบัผู้นมสัการผีมาร 

 

ข้อ 21, 22 ทัง้ธรรมิกชนของพระเจ้าและผู้บชูาผีมารจะไม่สามารถนัง่ร่วมกนัท่ีโต๊ะได้ ธรรมิกชนของพระเจ้าจะต้องไม่ปฏิบติั

เช่นนัน้ 

 

สําหรับคําตอบเก่ียวกบัคําถามเร่ืองการกินเนือ้ท่ีบชูาแก่รูปเคารพ ให้อา่นข้อ 23-33 

 

กฎที่ต้องปฏบัิตติาม 
(อ่านข้อ 23-33) 

ข้อ 23-26 ทกุสิง่เป็นของพระเจ้าและเราสามารถรับประทานได้ อยา่งไรก็ตาม เราไมไ่ด้มีชีวิตเพ่ือตวัเราเอง และเราต้องไม่ทําให้

ผู้ อ่ืนสะดดุ เราต้องระวงัเร่ืองความเช่ือของผู้ อ่ืนด้วย 

สิ่งท่ีเราซือ้และรับประทานจากตลาดเป็นการรับประทานโดยไม่ทราบท่ีมา และพระเจ้าทรงจัดหาให้ เราสามารถ

รับประทานสิง่นีไ้ด้โดยไมทํ่าให้ใจสํานกึผิดชอบของเราหรือของผู้ อ่ืนสะดดุ 

 

ข้อ 27, 28 อคัรทตูเปาโลกําหนดกฎท่ีดีเพ่ือปฏิบติัตามในเร่ืองการรับประทานเนือ้เน่ืองจากเป็นสิง่ถวายบชูาแก่รูปเคารพ 

 

ข้อ 27 ถ้าผู้ ท่ีไมเ่ช่ือเชิญให้ทา่นทานร่วมกบัเขา ให้กินและอยา่ถามคําถามเพ่ือใจสํานกึผิดชอบของทา่นเอง 

 

ข้อ 28 ถ้าชายคนนีบ้อกกบัท่านก่อนรับประทานว่า เนือ้นีท่ี้ได้บชูาแก่รูปเคารพแล้ว ก็อย่าทานร่วมกบัเขา ท่านไม่รับประทาน

ไม่ใช่เพราะจิตสํานึกผิดชอบของท่านสะดดุ แต่เพราะผู้ชายคนนีอ้าจจะสะดดุเพราะการกระทําของท่าน เพราะเขาจะคิด

วา่ทา่นประนีประนอม 
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ข้อ 29-33 ธรรมิกชนของพระเจ้ามีเสรีภาพจากงานแห่งความมืด และไม่จําเป็นต้องอยู่ใต้การผกูมดัของใจสํานึกผิดชอบของ

ผู้ อ่ืน อย่าให้มีการพดูไม่ดีเก่ียวกบัสิ่งท่ีเราได้ให้การขอบพระคุณแด่พระเจ้า แต่ธรรมิกชนทัง้หมดจะต้องปฏิบติัสิ่งท่ีเป็น

ประโยชน์ (ข้อ 23) ทกุสิ่งเป็นไปตามบทบญัญัติ แต่เราต้องไม่ทําให้คนอ่ืนสะดดุในสิ่งท่ีเราทํา เพ่ือท่ีคนจํานวนมากอาจ

ได้รับความรอดเพราะความใสใ่จของเราตอ่เขา 
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1โครินธ์ 
บทท่ีสิบเอด็ บทเรียนท่ีสิบเอด็ 

การเช่ือฟังผ้นําู  
 

ข้อ 1 พระเยซคูริสต์เจ้าทรงแตง่ตัง้และกําหนดผู้ นําไว้ในคริสตจกัร เป็นความผิดท่ีร้ายแรงท่ีธรรมิกชนจะคิดว่าเขาไม่จําเป็นต้อง

มีผู้ นํานอกเหนือจากพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

 

ผู้ นําฝ่ายวิญญาณเป็นของประทานแก่คริสตจกัร (ดเูอเฟซสั 4:9, 11) 

 

การเช่ือฟังและปฏบัิตติามผ้นําของพระเจ้าเป็นการเช่ือพระเจ้าที่ดีที่สุดู  (ดฮีูบร 13:7,17) 

 

การปฏิบัตติามกฎระเบยีบของคริสตจักร 
ข้อ 2 เปาโลกําลงัพดูถงึกฎพืน้ฐานท่ีคริสตจกัรจะต้องปฏิบติัตามเพ่ือรักษาตนให้สะอาดและบริสทุธิจนพระเจ้าเสดจ็มา์  

 

กฎสําคญัได้แก่ 

1. การบพัติศมาด้วยนํา้ในพระนามพระเยซ ู

2. การรับประทานท่ีโต๊ะของพระเจ้าหรือศีลระลกึ 

3. การล้างเท้า 

 

เปาโลอาจนกึถงึสิง่เหลา่นัน้ท่ีเขาได้สัง่ผู้ ติดตามให้ปฏิบติั แต่เขาไม่ได้กลา่วถึงการปฏิบติัตามบทบญัญัติเม่ือพดูว่า “รักษา

ธรรมวตัรท่ีข้าพเจ้าได้มอบไว้กบัทา่น” เขาพดูถงึการปฏิบติัท่ีเขาได้กลา่วถึงกบัคริสตจกัรเท่านัน้ เปาโลไม่ได้เขียนไว้ในท่ีใด

เก่ียวกบัการเหน็ด้วยให้ปฏิบติัตามกฎของบทบญัญติั  

 

กฎระเบียบในการตดัหรือไม่ตดัผม 
(อ่านข้อ 3-16) 

ตอนนี ้เปาโลกล่าวถึงกฎท่ีสําคญัมากท่ีมนษุย์ทกุคนจะต้องปฏิบติัตาม การไม่ปฏิบติัตามบญัญัติของพระเจ้าในเร่ืองตดั

หรือไมต่ดัผมมีผลมาจากทตูสวรรค์ในสวรรค์ 

 

กฎนัน้ง่ายมากคือ ผ้หญิงจะต้องไู ว้ผมยาว (ไม่ตัดผม) และผ้ชายจะต้องตัดผมู  

 

เหตผุลวา่ทําไมพระเจ้าจงึต้องการให้เป็นอยา่งนัน้มีอยูช่ดัเจนในข้อพระคมัภีร์เหลา่นี ้
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พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิได้ทรงกําหนดการปกครองขึน้สําหรับโลกนีต้ัง้แต่การสร้าง พระองค์ทรงเป็นพระเศียรของทกุสิ่ง ์

แตพ่ระองค์ได้เลือกท่ีจะแบง่การเป็นผู้ปกครองนัน้ให้กบัมนษุย์ เพ่ือท่ีจะปกครองสิ่งต่างๆ ท่ีทรงสร้างไว้บนโลก อํานาจนีไ้ด้

ทรงให้ไว้กบัอาดมัและเอวาร่วมกนั 

 

“พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่มนุษย์ ตรัสแก่เขาว่า ‘จงมีลูกดกทวีมากขึน้จนเต็มแผ่นดิน จงมีอํานาจเหนือแผ่นดิน จง

ครอบครองฝงูปลาในทะเล และฝงูนกในอากาศ กบับรรดาสตัว์ท่ีเคล่ือนไหวบนแผน่ดิน’ “ (ปฐมกาล 1:28) 

 

เม่ืออาดมัและเอวาทําบาป ผู้หญิงเป็นภาชนะท่ีออ่นแอกวา่และละเมิดนํา้พระทยัของพระเจ้าก่อน เม่ือทรงตดัสนิลงโทษกา

ละเมิดตอ่พระเจ้าท่ีย่ิงใหญ่นี ้พระเจ้าทรงนําผ้หญิงออกไปจากที่อันเท่าเทียมในการปกครองู  

“...เราจะเพ่ิมความทกุข์ลําบากขึน้มากมายในเม่ือเจ้ามีครรภ์และคลอดบตุร ถึงกระนัน้เจ้ายงัปรารถนาสามี และเขาจะ

ปกครองตัวเจ้า” 

 

ข้อ 3 ข้อพระคมัภีร์นีก้ลา่วยํา้เก่ียวกบัลําดบัอํานาจท่ีพระเจ้าทรงแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือการปกครองสิง่มีชีวิตทัง้ปวงในโลก 

 

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเศียร ศีรษะของผู้หญิงคือผู้ชาย และศีรษะของทัง้หมดคือ พระเจ้าแห่งนิรันดร์ท่ีมองไม่เห็นผู้ซึ่ง

เป็นเอกเป็นใหญ่ในสิง่สารพดัทัง้ปวงเม่ือพระองค์ทรงกําหนดตําแหน่งการเป็นบตุรของพระองค์ในพระเยซคูริสต์ 

 

พระคมัภีร์นีทํ้าให้เรารู้ว่า การคลุมศีรษะแสดงให้เหน็การยอมอย่ใต้บัู งคับหรือยอมจาํนนของผ้ที่อ่อนแอกว่าต่อผู้ ู
ที่แขง็แรงกว่า ผ้ที่ตํ่ากว่าต่อผ้ที่สงกว่าู ู ู  

 

ข้อ 7 ผู้ชายเป็นพระสิริของพระเจ้า เขาเป็นผู้ นําบนโลก ดงันัน้ ผู้ชายจึงจะต้องไม่เป็นผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาของสิ่งท่ีทรงสร้างบน

โลกอ่ืนๆ ไมว่า่จะมีชีวิตหรือไมมี่ชีวิต และรวมถงึผู้หญิงท่ีจะต้องอยูใ่ต้บงัคบัของผู้ชายด้วย 

 

ผู้หญิงเป็นศกัดิศรีของผู้ชาย ดงันัน้ ผู้หญิงจะต้องยอมจํานนตอ่ผู้ชาย ์ ผ้หญิงที่ไม่ตัดผมแสดงให้เหน็การยอมจาํนนต่อู
การปกครองของผ้ชายู  การตัดผมเป็นสัญลักษณ์ตามพระคัมภีร์แสดงให้เห็นถึงการไม่เช่ือฟังต่อผ้มีอํานาจู
เหนือเธอ 
 

ตามประวติัศาสตร์ ข้อนีมี้การพิสจูน์วา่ถกูต้องเป็นอยา่งย่ิง ความเส่ือมทางศีลธรรมของสงัคมของเราเร่ิมต้นขึน้ในทศวรรษ

ท่ี 1930 เวลานีมี้ลกัษณะพิเศษคือการมี “ผมบ๊อบ” เป็นครัง้แรก และการไม่เช่ือฟังของผู้หญิงในเร่ืองมาตรฐานด้าน

ศีลธรรมในเวลานัน้ เราเห็นตวัอย่างความไร้ศีลธรรมท่ีตรงข้ามกบัมาตรฐานพระคมัภีร์ในการแยกเพศ ภาพของยคุนีใ้น

ประวติัศาสตร์แสดงให้เหน็แบบผมผู้ชายรวมทัง้ ดิสโก้เธค การเต้นรําโป๊แคนแคน ฯลฯ 
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ข้อ 4 ผู้ชายท่ีอธิษฐานและเผยพระวจนะด้วยผมท่ียาวทําให้เขาเสียเกียรติในการเป็นศีรษะ เขาไม่อยู่ในท่ีท่ีเหมาะสมในการเป็น

ศีรษะของสิ่งท่ีทรงสร้างขึน้ แต่กลายเป็นผู้ ท่ีอยู่ใต้บงัคบับญัชา แม้ในเวลาท่ีเข้ามาหาพระเจ้าเพ่ือแสดงครอบครัวของ

ตนเองตอ่พระองค์ 

 

ผู้ชายอาจเสียความน่านบัถือ เพราะผมท่ียาวจนเขากลายเป็นผู้ มีความประพฤติแบบผู้หญิง สถานการณ์ท่ีไม่เหมาะสมนี ้

ทําให้ผู้หญิงต้องทําหน้าท่ีซึง่ไมใ่ช่ของเธอและกดข่ีผู้ชายท่ีเสียการเป็นศีรษะไป เน่ืองจากความจําเป็น 

 

ข้อ 5-9 ผู้หญิงท่ีตดัผมของตนเป็นผู้ ท่ีน่าอายต่อโลกนี ้ผู้หญิงคนนีโ้กนผมเสียจะดีกว่า เพราะผมนัน้ป็นสญัลกัษณ์ของความน่า

อายและอดส ู

 

ข้อ 10 ผู้หญิงท่ีตดัผมนัน้ไม่เช่ือฟังผู้ชาย และมีการทดลองในหมู่ทตูสวรรค์ต่อพระเจ้าในการไม่เช่ือฟังพระเจ้า และทําให้เขา

หลงไปแตแ่รก 

 

ข้อ 15 บางคนคิดว่าการคลมุศีรษะในข้อเหลา่นีห้มายถึง การคลมุหน้าหรือสวมหมวก แต่สงัเกตว่าข้อนีก้ลา่วว่า “ผมเป็นสิ่งที่

ประทานให้แก่เขาเพ่ือคลุมศีรษะ” 

 

ข้อ 14-16 แม้แต่ธรรมชาติยงัสอนเราว่าเป็นเร่ืองน่าอายท่ีผู้ชายจะไว้ผมยาว ไม่สําคญัว่าจะเป็นชายชาตรีเพียงใด การไว้ผม

ยาวจะทําให้เขาดเูหมือนผู้หญิง 

 

เปาโลตระหนกัวา่คนจํานวนมากจะอา่นและยอมรับพระวจนะของพระเจ้า เพ่ือท่ีเขาจะจงึตกัเตือนผู้ ท่ีชอบโต้เถียง 

 

คริสตจกัรในสมยัเปาโลไมไ่ด้ไมเ่ช่ือฟังพระเจ้า (ผู้ ท่ีชอบโต้แย้งมีตวัอย่างว่าจะใช้ชีวิตโดยเช่ือฟังพระคมัภีร์ได้อย่างไร) พระ

คมัภีร์ฉบบัขยายความ (Amplified Bible) เขียนข้อนีไ้ว้ว่า “ถ้าผู้ ใดโต้แย้งและโต้เถียงเก่ียวกบัสิ่งนี ้เราและคริสตจกัรของ

พระเจ้ายดึถือและตระหนกัวา่ไมมี่ประเพณีอ่ืน (ในการนมสัการ) ตา่งไปจากนี”้ 

 

ความเข้าใจผิดเก่ียวกับโต๊ะขององค์พระผ้เป็นเจ้าู  
(อ่านข้อ 17-22) 

ข้อ 17, 18 เปาโลกลา่วถึงปัญหาการแบ่งแยกในหมู่ผู้ ท่ีอยู่ในคริสตจกัร ดเูหมือนว่าเขาจะไม่สามารถพบปะกนัได้โดยไม่มีการ

ไมโ่ต้แย้ง แทนท่ีจะพบปะกนัหนนุใจกนัและอวยพรแก่กนั กลบัทําให้ความสมัพนัธ์แยล่งกวา่เดิม 

 

ข้อ 19 มีความบาปในหมู่ผู้ ท่ีเช่ือ ความบาปเหลา่นีส้ามารถไถ่ได้เพราะพิสจูน์ผู้ ท่ีจะยดึมัน่กบัความจริง ผู้ ท่ีได้รับการพิสจูน์หรือ

ผู้ ท่ีรักความจริงจะเป็นท่ีรู้กนัวา่เขาได้ยืนหยดัอยา่งถกูต้องตอ่หลกัคําสอนท่ีผิดๆ 
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ข้อ 20-22 การท่ีชาวโครินธ์พบกนัเพ่ือกินเป็นสิ่งน่าอายต่อคริสตจกัรของพระเจ้า เขาไม่มีความเข้าใจเก่ียวกบัการถือศีลระลึก

และการมาร่วมกนัเพ่ือกินและด่ืมนัน้ไมมี่ระเบียบ 

 

เปาโลตกัเตือนให้กินท่ีบ้าน 

 

การถือศีลระลึก 
(อ่านข้อ 23-24 และมัทธิว 26:26-29) 

ข้อ 23-25 ความหมายและระเบียบของการรับประทานท่ีโต๊ะของพระเจ้ามีการอธิบายไว้อยา่งสมบรูณ์ท่ีน่ี 

 

ไมใ่ช่สถานท่ีหรือเวลาท่ีจะกินและด่ืม แตเ่ป็นเวลาท่ีจะระลกึ 
ศีลระลกึเป็นการประชุมเพ่ือระลกึถงึพระเจ้า 
 

ทกุวนันี ้มีผู้ ท่ีให้ความสําคญัอย่างมากกบัเคร่ืองใช้ท่ีใช้ในการเลีย้งศีลระลกึ บางคนโต้เถียงว่า จะต้องใช้เหล้าองุ่นเพราะมี

ชีวิตอยูใ่นเหล้าองุ่นนัน้ บางคนมีความคิดสว่นตวัเก่ียวกบัของท่ีใช้ในการประชมุเพ่ือระลกึนี ้

ความจริงเก่ียวกบัเร่ืองนีคื้อ ไม่มีความขลงัใดๆ ในเคร่ืองใช้ ความสําคัญไม่ได้อย่ที่สิ่งที่ ท่านกินหรือดื่ม แต่อย่ที่การู ู
ระลกึถงึพระผ้ช่วยให้รอดู ผ้ทนทุกข์ โลหติไหล และตายเพ่ือความบาปของท่านู  
 

เหตกุารณ์ท่ีโต๊ะของพระเจ้าเป็นการประชมุปัสกาของชาวยิว พระเยซเูลีย้งปัสกาเม่ือพระองค์ตัง้ให้มีการรับประทานอาหาร 

(ดมูทัธิว 26:17-25) 

 

ปัสกาของชาวยิวคือเวลาในการระลกึซึง่มีสองสว่น 

ส่วนแรก พวกเขามองย้อนกลับไปเห็นความรอดจากการเป็นทาสของชาวอียิปต์ด้วยโลหิตที่ไหลออกของ
แกะ 

สว่นท่ีสอง พวกเขามองไปข้างหน้าเพ่ือการเสดจ็มาของพระเมสสยิาห์ที่ทรงสัญญาไว้ 

 

ข้อ 26 การประชมุศีลระลกึเป็นเวลาในการระลกึซึง่มีสองสว่น 

ส่วนแรก เรามองย้อนกลับไปเห็นร่างกายที่แตกหักของพระเยซ พระเมษโปดกขอู งพระเจ้า และการที่พระ
โลหติอันมีค่าของพระองค์ไหลเพ่ือไถ่เราจากความบาป 

สว่นท่ีสอง เรามองไปที่การเสดจ็กลับมาเพ่ือรับเราไปกับพระองค์ตามที่ทรงสัญญาไว้ 

 

ทัง้นี ้ไมใ่ช่พิธีกรรม ไมมี่เวลาท่ีแน่นอนในปีหนึง่ๆ ท่ีจะเลีย้งศีลระลกึ 

คําเตือนคือ “เม่ือทา่นด่ืมจากถ้วยนีเ้วลาใด จงด่ืมเป็นท่ีระลกึถงึเรา” 
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ทกุครัง้เรามีส่วนในศีลระลึกอย่างสมควร เรา “ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า จนกว่าพระองค์จะเสด็จ

มา” 

 

ต้องพจิารณาตนเองเม่ือถือศีลระลึก 
(อ่านข้อ 27-34) 

ข้อ 27 ผู้ ท่ีจะกินและด่ืมท่ีโต๊ะของพระเจ้าจะต้องเป็นผู้ ท่ีสมควร แตล่ะคนจะต้องพิจารณาชีวิตของตนเอง 

 

ข้อ 28, 29 ผู้ ท่ีกินและด่ืมท่ีสํารับของพระเจ้าอยา่งไมส่มควรมีความเจ็บป่วยและเสียชีวิตไป 

 

ข้อ 31 ธรรมิกชนมีหน้าท่ีพิจารณาตนเอง ธรรมิกชนของพระเจ้าจะต้องพิจารณาตนเองอยู่เสมอด้วยแสงแห่งพระวจนะของพระ

เจ้า 

 

หากไมพ่ิจารณาตนเอง จะถกูพระเจ้าพิพากษา 

 

ข้อ 33 เน่ืองจากการละเมิดท่ีร้ายแรงในการกินและด่ืมท่ีโต๊ะของพระเจ้าอยา่งไมส่มควร จงึจําเป็นต้องอธิษฐานให้แก่กนัและกนั 

 

ข้อ 34 โต๊ะในการถือศีลระลกึไมใ่ช่ท่ีท่ีจะสนองความหิวของบคุคล ถ้าหิว ก็ให้กินมาจากบ้าน 

 

ข้อพระคมัภีร์ท่ีเก่ียวกบัข้องกบัศีลระลกึและการล้างเท้า ได้แก่ มาระโก 14:17-21; ลกูา 22:14-30; ยอห์น 13:2-30 
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1โครินธ์ 
บทท่ีสิบสอง บทเรียนท่ีสิบสอง 

ของประทานฝ่ายพระวิญญาณในคริสตจักร 
(อ่านบทที่ 12, 13, 14) 

สามบทตอ่มาสอนเก่ียวกบัการดําเนินการของของประทานฝ่ายพระวิญญาณในคริสตจกัร 

 บทท่ีสบิสอง อธิบายเก่ียวกับของประทานและร่างกาย 

 บทท่ีสบิสาม ความรักเท่านัน้ที่ทาํให้ของประทานมีค่า 

 บทท่ีสบิส่ี วางระเบียบการใช้ของประทาน 

 

บางคนที่เมืองโครินธ์พดส่ิงแปลกู  
(อ่านข้อ 1-3) 

ข้อ 1 เปาโลต้องการให้ทกุคนมีความรู้เก่ียวกบัของประทานฝ่ายพระวิญญาณอยา่งแท้จริง 

 

ข้อ 2 ตอนนี ้เขากล่าวไว้ชดัเจนว่า พวกเขาไม่ได้เป็นผู้ ติดตามรูปเคารพท่ีพดูไม่ได้อีกต่อไป พระเจ้าท่ีเขารับใช้ทรงตรัส ไม่ใช่

ผา่นทางหิน แตผ่า่นทางใจท่ียอมจํานนและเสียงของมนษุย์ และด้วยของประทานแหง่พระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

 

ข้อ 3 ดเูหมือนวา่บางคนอ้างวา่พดูโดยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ แตก่ลา่วสิง่ท่ีแปลก พวกเขาแช่งสาปพระเยซ ู

ผู้ ท่ีเช่ือจะต้องรู้จกัเสียงของพระเจ้า เสียงท่ีขดัแย้งกบัข้อพระคมัภีร์ใดๆ ไม่ได้มาจากพระเจ้า ผู้ ท่ีแช่งสาปพระเยซูเป็นผู้ ท่ีไม่

เช่ือพระเจ้า 

 

ผู้ ท่ีมีพระวิญญาณบริสทุธิเทา่นัน้ท่ีจะสามารถเรียกพระเยซวูา่พระเจ้าได้์  

เปาโลหมายความว่า ไม่มีมนษุย์คนใดสามารถยอมจํานนตนเองเพ่ือให้พระเยซูเป็นผู้ควบคมุหรือเป็นเจ้าแห่งชีวิตของเขา

ได้อยา่งแท้จริง ถ้าไมไ่ด้รับบพัติศมาด้วยพระวิญญาณบริสทุธิอยา่งแท้จริง์  

 

ของประทานฝ่ายพระวิญญาณ 
(อ่านข้อ 4-31) 

ของประทานฝ่ายพระวญิญาณเป็นความแขง็แกร่งและเคร่ืองป้องกันแก่คริสตจักร เพ่ือไม่ให้คริสตจักรตดิธรรม
เนียม 

 

แตก็่อาจเป็นอนัตรายและความอ่อนแอ เพราะอาจมีการค้นหาหมายสําคญัและการอศัจรรย์ และทิง้หลกัความเช่ือในพระ

วจนะของพระเจ้า 
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ของประทานและพระวิญญาณบริสุทธิไม่ใช่เคร่ืองประดับตกแต่งพเิศษสาํหรับร่างกายของพระ์ คริสต์ แต่เป็นสิ่ง

ท่ีช่วยให้ร่างกายของพระคริสต์อยูอ่ยา่งปลอดภยั 

 

ของประทานเป็นอาํนาจจากพระเจ้า 
(อ่านบทที่ 11-27) 

ข้อ 11 พระเจ้าประทานของประทานไว้ในคริสตจกัร ไม่ใช่เพ่ือให้มีความสามารถทางธรรมชาติมากขึน้ แต่เป็นอํานาจจากพระ

เจ้าเพ่ือการรับใช้ (ดเูอเฟซสั 4:7-16) 

 

ของประทานไมไ่ด้เป็นเพียงการสําแดงฤทธิอํานาจของพระเจ้าอยา่งน่าต่ืนเต้นและน่าอศัจรรย์เทา่นัน้์  

 

ของประทานจากพระเจ้าสว่นใหญ่เป็นการดําเนินการของพระวิญญาณบริสทุธิท่ีมองไม่ให้ ซึง่ช่วยให้มนษุย์สามารถรับใช้์

ร่างกายของพระคริสต์ได้ 

 
ตามสายพระเนตรของพระเจ้า ท่านจะได้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณตามตําแหน่งที่พระเจ้าตัง้ไว้ใน
คริสตจักร 
 
ในความคดิเหน็ของมนุษย์ เราเลือกผ้รับใช้จากของประทานู  
 

ผู้ รับใช้แตล่ะคนในร่างกายของพระคริสต์จําเป็นต้องมีของประทานซึง่ทําให้การรับใช้มีประสิทธิภาพ ตวัอย่างเช่น ศิษยาภิ

บาลจําเป็นต้องมีของประทานในการรักษา การสอน การสังเกตวิญญาณ สมาชิกอาจจะต้องมีของประทานในการ

ครอบครอง หรือการช่วยเหลือ หรือการให้ 

 

พระเจ้าทรงประทานของประทานเหลา่นีต้ามท่ีพระองค์ทรงพอพระทยัเพ่ือให้การรับใช้ของผู้ ท่ีเช่ือสมบรูณ์ 

 

ขัน้ตอนสามขัน้ในการรับใช้ในร่างกาย ได้แก่ 

ขัน้แรก ทา่นจะต้องบงัเกิดใหมเ่ข้าสูร่่างกายโดยพระวิญญาณบริสทุธิ ์  

(1โครินธ์ 12:13; กาลาเทีย 3:26-27) 

ขัน้ที่สอง ในฐานะสมาชิก แตล่ะคนมีศกัยภาพในการเป็นผู้ รับใช้ 

(1โครินธ์ 12:12-25) 

ขัน้ที่สาม สมาชิกทกุคนมีโอกาสแสดงของประทานฝ่ายวิญญาณในคริสตจกัรเหมือนกนั  

(1โครินธ์ 12:7) 

 

ข้อ 28 ผู้ รับใช้ ได้แก่ 
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อัครทตู  – ผ้เผยพระวจนะ ู – ครบาอาจารย์ ู – ผ้กระทาํการอันเป็นอิทธิฤทธิ ู ์ – ผ้รักษาโรค ู – ผ้อุปการะ ู – ผู้
ครอบครอง – ผ้ร้ภาษาแปลกๆู ู  
 

เอเฟซสั 4:8-11 กลา่วว่า การรับใช้ของพระวิญญาณบริสทุธิเป็นของประทานของพระเจ้าท่ีประทานให้แก่ร่างกาย ์ “ครัน้

พระองค์เสดจ็ขึน้ไปสูท่ี่สงู พระองค์ก็ทรงนําพวกเชลยไป และประทานของประทานแก่มนษุย์” 

ของประทานตา่งๆ ท่ีระบไุว้ในข้อ 9 เป็นตําแหน่งในการรับใช้ ได้แก่ 
อัครทต ู – ผ้เผยพระวจนะ ู – ผ้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ ู – ศษิยาภบิาล – อาจารย์ 

 

ผู้ รับใช้เหล่านีเ้ป็นของประทานจากพระเจ้าแก่คริสตจักร “สําหรับให้สิทธิชนเป็นคนดีรอบคอบ และสําหรับใช้เพ่ือ

ปฏิบติัการงาน และสําหรับบํารุงให้พระกายของพระคริสต์จําเริญขึน้”  

 

โรม 12:6-8 ระบกุารรับใช้ดงัตอ่ไปนี ้
ผ้เผยพระวจนะ ู – ผ้รับใช้ ู – ครอาจารย์ ู – ผ้ตักเตือน ู – ผ้ให้ ู – ผ้ปกครองู  

 

ข้อ 14-27 มีของประทานท่ีโดดเด่นในการดําเนินการของพระวิญญาณบริสทุธิ แต่ของประทานทัง้หมดเป็นสิ่งสําคญัต่อสวสัดิ์

ภาพของร่างกาย ของประทานทัง้หมดเป็นสิง่เหนือธรรมชาติเพราะสําแดงถงึฤทธิเดชอํานาจของพระวิญญาณบริสทุธิ ์ ์  

 
ของประทานของพระเจ้าซึ่งดาํเนินการผ่านทางบุคคลไม่ได้แสดงว่าบุคคลนัน้ใช้ชีวติถกต้องู  

 

พระเจ้าทรงใช้ภาชนะมากมายในการดําเนินงานของพระองค์ จะมีผู้ ท่ีทําการอศัจรรย์ในวนัพิพากษา แต่ไม่ยอมจํานนชีวิต

ของตนตอ่พระเจ้า (ดมูทัธิว 7:21-23; 2ทิโมธี 2:19-20) 

 

การพดูภาษาแปลกๆ หรือการแปลข้อความ ไม่ได้ผ่านจิตใจของมนษุย์ แม้ว่าในการแปล คําศพัท์จะเป็นคําศพัท์ของผู้พดู

เอง (ภาษาพดูท่ีใช้อยูเ่ป็นประจําอยูแ่ล้ว) 

 
การจาํกัดของของประทาน 
ถ้อยคําไม่ว่าจะด้วยการเผยพระวจนะ การตักเตือนหรือของประทานฝ่ายพระวิญญาณอ่ืนๆ ไม่ได้ควบคุมคริสตจักร 

อํานาจท่ีสําคญัท่ีสดุคือพระวจนะของพระเจ้าเสมอ 

 

บางคนได้คิดวา่การกลา่วเผยพระวจนะสามารถกําหนดความหมายของข้อความตามพระคมัภีร์ได้ ซึง่ไมถ่กูต้อง 

พระวจนะของพระเจ้าจะเป็นสิง่ตดัสนิการเผยพระวจนะนัน้ (ด ู1โครินธ์ 14:29; 1เธสะโลนิกา 5:20-21) 
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การใช้ของประทานจะต้องเป็นไปตามระเบียบของพระเจ้า โดยเน้นการถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต์และทําให้ร่างกายของ

พระคริสต์จําเริญขึน้ 

ของประทานไมใ่ช่เพ่ือให้เนือ้หนงัโอ้อวดได้ (ด ู1โครินธ์ 1:29; 4:7) 

ข้อความในภาษาแปลกๆ หรือการแปลจะต้องเป็นไปตามระเบียบของพระเจ้า วิญญาณของผู้ เผยพระวจนะอยู่ในบงัคบัผู้

เผยพระวจนะ (ด ู1โครินธ์ 14:32) 

 

วิธีใช้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณ 
1. ด้วยความรักของพระเจ้า (1โครินธ์ 13) 

2. ด้วยความเช่ือ ในพระเยซคูริสต์ ผู้ซึง่จะให้เรามีอํานาจในการรับใช้ด้วยของประทานท่ีเหมาะสมกบัการรับใช้ของเราใน

ร่างกาย (โรม 12:3, 6) 

3. ด้วยความถ่อมใจ ความยโสทางฝ่ายวิญญาญจะขดัขวางความรักของพระเจ้าและทําให้เราหลงไปจากจดุประสงค์

หลกัในการรับใช้ฝ่ายวิญญาณ (โรม 12:3) 

4. ด้วยการรอคอยท่ีจะรับใช้ และยอมจํานนเพ่ือเป็นช่องทางของพระเจ้า (โรม 12:7) 

 

บทสรุปของบทที่ 12 
ข้อ 4 พระเจ้าประทานของประทานมากมายแก่ร่างกาย แต่ผา่นทางเดียว คือ พระวิญญาณบริสทุธ์ิ 

ข้อ 6 มีการปรนนิบติัมากมายในร่างกายของพระคริสต์ แตพ่ระเจ้าเทา่นัน้ท่ีทรงทํางานในผู้ รับใช้ท่ีแท้จริง 

ข้อ 7 ของประทานประทานให้ไว้เพ่ือประโยชน์ของผู้ ดํารงตําแหน่งแตล่ะคน 

ข้อ 8-11 ทกุคนได้รับของประทานท่ีประทานให้เม่ือเขาเข้าสูพ่ระกายของพระคริสต์ 

ข้อ 12-21ร่างกายเป็นหนึง่เดียว และเราต้องมีการรับใช้ทกุแบบเพ่ือให้ร่างกายสมบรูณ์และแข็งแรง 

ข้อ 22 ผู้ รับใช้ท่ีดเูหมือนออ่นแอท่ีสดุมกัจะเป็นผู้ ท่ีเราจําเป็นต้องมีมากท่ีสดุ 

ข้อ 24 ให้เกียรติแก่อวยัวะทกุสว่นในร่างกายและให้เกียรติสงูสดุแก่ผู้ ท่ีเป็นท่ีนิยมในสงัคมน้อยท่ีสดุ 

ข้อ 27 ทกุคนในร่างกายมีการรับใช้เฉพาะ ผู้ รับใช้บางคนมีผู้ รู้จกัไมม่ากเพราะไม่ได้อยูต่อ่หน้าผู้คน 

ข้อ 28-30 การรับใช้ของแตล่ะคนไมเ่หมือนกนั 

บางคนคิดวา่ข้อ 30 สอนวา่ผู้ เช่ือท่ีมีพระวิญญาณบริสทุธิทกุคนไมจํ่าเป็นต้องพดูเป็นภาษาตา่งๆ การอ้างถงึในท่ีนี ้์

หมายถงึของประทานในการพดูภาษาแปลกๆ ท่ีใช้เพ่ือการเผยพระวจนะ อยา่สบัสนกบัของประทานในการรับพระวิญาณ

บริสทุธิซึง่มีหมายสําคญัคือการพดูภาษาตา่งๆ ์ (ดกิูจการ 2:4; 10:46; 19:5) 

ข้อ 31 ทกุคนจะต้องปรารถนาและแสวงหาของประทานท่ีดีท่ีสดุสําหรับการรับใช้ของเขา 
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1โครินธ์ 
บทท่ีสิบสาม บทเรียนท่ีสิบสาม 

การรับใช้ด้วยของประทานจะต้องกระทาํด้วยความรักของพระเจ้า 
(อ่านทัง้บท) 

ข้อ 1-3 เปาโลเน้นความจําเป็นท่ีจะต้องมีความรักของพระเจ้าในการรับใช้อยา่งเกิดผล 

 
ของประทานทัง้ปวงไม่เกดิผลถ้าปราศจากความรัก 
 

สามสิง่ท่ีย่ิงใหญ่คือ ความเช่ือ ความหวงัใจ และความรัก แตค่วามรักใหญ่ท่ีสดุ 

 

คุณสมบัตขิองความรักของพระเจ้า 
(อ่านข้อ 4-8) 

ข้อ 4-8 อคัรทตูเปาโลระบคุณุสมบติัของความรักแท้ 15 ประการ 

1. ความรัก – อดทนนาน 

2. ความรัก – กระทําคณุให้ 

3. ความรัก – ไมอ่ิจฉา 

4. ความรัก – ไมอ่วดตวั 

5. ความรัก – ไมห่ย่ิงผยอง 

6. ความรัก – ไมห่ยาบคาย 

7. ความรัก – ไมคิ่ดเหน็แก่ตนเองฝ่ายเดียว (สนใจคนอ่ืนก่อน) 

8. ความรัก – ไมฉ่นุเฉียว 

9. ความรัก – ไมช่่างจดจําความผิด 

10. ความรัก – ไมช่ื่นชมยินดีเม่ือมีการประพฤติผิด 

11. ความรัก – ช่ืนชมยินดีเม่ือประพฤติชอบ 

12. ความรัก – ทนได้ทกุอยา่งแม้ความผิดของคนอ่ืน 

13. ความรัก – เช่ือในสว่นดีของเขาอยูเ่สมอ 

14. ความรัก – ทนตอ่ทกุอยา่ง 

15. ความรัก – ไมมี่วนัสญูสิน้ 

 

การพดภาษาแปลกๆ เลิกกันไปหรือยังู  
(อ่านข้อ 8-12) 
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ข้อ 8-13 มีผู้ ท่ีสอนว่าของประทานในการพดูภาษาแปลกๆ ไม่มีอีกต่อไป พวกเขากลา่วว่า เราได้เติบโตและไม่จําเป็นต้องมีของ

ประทานนีอี้กต่อไป และไม่มีการดําเนินการของของประทานนี ้เขาคิดว่า เพราะพระวจนะของพระเจ้าเขียนไว้ว่า “เม่ือ

ความสมบรูณ์มาถงึแล้ว” ดงันัน้ จงึสรุปวา่การพดูภาษาแปลกๆ นัน้เลกิกนัไป และเราไมจํ่าเป็นต้องมีของประทานนีอี้ก 

 

ข้อ 10 แต่เปาโลไม่ได้พดูถึงว่า เม่ือพระคมัภีร์สมบูรณ์เป็นเล่ม แต่หมายถึงการกลบัมาของพระเจ้า จริงอยู่ว่าเม่ือพระเจ้าผู้

สมบรูณ์เสด็จมา เราจะไม่ต้องมีการพดูภาษาแปลกๆ อีกต่อไป ในเวลานัน้ เราจะไม่ต้องมองผ่านกระจกหม่นมวัอีกต่อไป 

คําพยากรณ์ทัง้หลายจะสําเร็จลลุว่งและไมจํ่าเป็นต้องมีข้อความในภาษาแปลกๆ อีกตอ่ไป 

 

เปาโลเน้นความจําเป็นในการเผยพระวจนะและภาษาแปลกๆ ในคริสตจกัร คําตอบของเขามีอยู่ใน 1โครินธ์ 14:39 “เหตุ

ฉะนัน้พ่ีน้องทัง้หลาย จงตัง้ใจปรารถนาการเผยพระวจนะ ที่เขาพดภาษาแปลกๆ กอ็ย่าห้ามเลยู ” 

 

ข้อ 13 เราจะต้องติดตามพระเจ้าในความรักในขณะท่ียดึถือในความเช่ือและความหวงั 
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1โครินธ์ 
บทท่ีสิบสี่ บทเรียนท่ีสิบสี่ 

กฎระเบียบเก่ียวกับของประทานฝ่ายพระวิญญาณ 
(อ่านทัง้บท) 

ปรารถนาของประทานฝ่ายพระวิญญาณ 
(อ่านข้อ 1-57) 

ข้อ 1 เหมือนเช่น 1โครินธ์ 12:31 เปาโลยํา้อีกครัง้เก่ียวกบัความจําเป็นที่จะแสวงหาของประทานของพระเจ้า โดยเฉพาะอยา่งย่ิ

ของประทานในการเผยพระวจนะ 

 

ข้อ 2-4 การพดูภาษาแปลกๆ ทําให้ผู้ ท่ีพดูจําเริญขึน้และได้ทลูตอ่พระเจ้า แตไ่มไ่ด้ทําให้คริสตจกัรจําเริญขึน้ 

 

ของประทานท่ีดีท่ีสดุท่ีควรแสวงหาคือการเผยพระวจนะ (การเทศนาโดยการดลใจ) “ฝ่ายผู้ ท่ีเผยพระวจนะนัน้ พดูกับ

มนษุย์ทําให้เขาเจริญขึน้ เป็นท่ีหนนุจิตชใูจ” 

 

ข้อ 5 เน่ืองจากเป็นการดีท่ีสดุท่ีจะทําให้คริสตจกัรจําเริญขึน้มากกว่าตนเอง ถ้าบคุคลมีของประทานในการพดูภาษาแปลกๆ 

เขาควรจะแสวงหาเพ่ือให้ได้มาซึง่ของประทานในการแปลเพ่ือท่ีเขาจะทําให้ร่างกายคริสตจกัรจําเริญขึน้ด้วย 

 

การพดภาษาแปลกๆ ในที่ประชุมู  
(อ่านข้อ 6-22) 

ข้อ 6-22 เปาโลสรุปเก่ียวกบัการพดูภาษาแปลกๆ ในการประชมุท่ีคริสตจกัร 
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การพดภาษู าแปลกเป็นหมายสาํคัญแก่ผ้ที่ไม่เช่ือความจริงของพระวจนะของพระเจ้าู  อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการ

ควบคมุการพดูภาษาแปลกๆ ในคริสตจกัรเพ่ือท่ีจะให้ร่างกายทัง้หมดจําเริญขึน้ 

 

ในการประชุมคริสตจักร ผู้ ท่ีพูดภาษาแปลกๆ จะต้องควบคุมความประพฤติของตนเองเพ่ือไม่ให้ขัดขวางการประชุม 

วิญญาณของผู้ เผยพระวจนะอยูใ่นบงัคบัผู้ เผยพระวจนะ 

 

โดยส่วนใหญ่แล้ว กฎท่ีดีคือ นมสัการในภาษาแปลกๆ กบัคนส่วนใหญ่ เม่ือท่านกลายเป็นคนส่วนน้อยท่ียงัคงพดูภาษา

แปลกๆ อยูเ่ม่ือคนอ่ืนไมไ่ด้พดูแล้ว ก็ถงึเวลาท่ีจะหยดุ พระวจนะของพระเจ้ามีความสําคญัท่ีสดุ 

 

ลาํดบัการใช้ของประทานในการพดภาษาแปลกๆ อย่างเหมาะสมู  
(อ่านข้อ 23-33) 

ข้อ 23 ในการดําเนินการของของประทานในการพดูภาษาแปลกๆ จะต้องมีระเบียบ มิฉะนัน้ ผู้ อ่ืนจะคิดวา่ทา่นคลัง่ 

 

ข้อ 24-25 การเผยพระวจนะ (หรือการเทศนา) มีประโยชน์กบัคริสตจกัรมากกว่าภาษาแปลกๆ การเทศนาจะทําให้มนษุย์รู้สกึ

ผิดในความบาป และทําให้เขากลบัใจใหมเ่ม่ือถ้อยคําท่ีได้รับการเจิมเผยให้เหน็การกระทําอนัชัว่ร้ายในใจของเขา 

 

ข้อ 26 ไม่ควรมาคริสตจกัรเพ่ือทําให้ตนเองจําเริญขึน้ เพราะก่อให้เกิดความวุ่นวาย ให้ปฏิบติัทกุสิ่งตามระเบียบวินยัและเพ่ือ

ประโยชน์แก่ทกุคน 

 

กฎสาํหรับการพูดภาษาแปลกๆ และการแปล 
(อ่านข้อ 27-33) 

ข้อ 27 จะต้องมีข้อความไม่มากกว่าสองหรือสามข้อความ และจะต้องมีระเบียบ ให้กลา่วข้อความอีกข้อความหนึ่งหลงัจากท่ีมี

การแปลข้อความก่อนหน้านัน้แล้ว (ดขู้อ 31) 

 

แตล่ะข้อความ จะมีการแปลเพียงหนึง่เดียว ไมใ่ช่สองหรือสาม 

 

ข้อ 28 ถ้าหลงัจากมีการกลา่วข้อความไปแล้วและพบวา่ไมมี่ผู้แปล ก็อยา่ให้กลา่วข้อความอ่ืนๆ อีก 

 

ข้อ 29, 30 การเผยพระวจนะจะต้องเป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้า สิง่ท่ีขดัแย้งกบัพระวจนะไมไ่ด้มาจากพระเจ้า 

 

ข้อ 31, 32 ผู้ เผยพระวจนะจะต้องควบคมุตนเองและพดูตามระเบียบเวลาท่ีเหมาะสมเทา่นัน้ 

 



 

 

 

46 

ข้อ 33 ความวุ่นวายในการประชมุไม่ได้มาจากพระเจ้า ทัง้นี ้รวมถึงการพดูภาษาแปลกๆ ท่ีกลายเป็นการขดัจงัหวะผู้ เทศนา 

ภาษาแปลกๆ ท่ีไมมี่การควบคมุ ฯลฯ 

 

ผ้หญิงจะต้องน่ิงเสียู  
(อ่านข้อ 34, 35) 

ข้อ 34 ข้อพระคมัภีร์นีส้อนวา่ผู้หญิงไมส่ามารถเทศนาหรือใช้ของประทานในคริสตจกัรได้หรือ 

 

มีผู้ ท่ีเช่ือวา่เปาโลห้ามไมใ่ห้ผู้หญิงเทศนาในข้อนี ้

 

เม่ือศึกษาจดหมายของเปาโลอย่างละเอียด จะเห็นว่าเขาไม่ได้คิดว่าผู้หญิงไม่ควรเทศนาหรือใช้ของประทานฝ่ายพระ

วิญญาณ (ดกิูจการ 16:26; โรม 16:3; กาลาเทีย 3:28) 

 

พระคมัภีร์กล่าวถึงผู้หญิงจํานวนมากท่ีพระเจ้าทรงใช้เป็นผู้พดูของพระองค์ เช่น มิเรียม ฮลุดาห์ เดโบราห์ ปริสคา โนอดั

ยาห์ อนันา บตุรีของฟีลปิ 

 

เหน็ได้ชดัวา่เปาโลไมไ่ด้สอนหลกัคําสอนท่ีขดักบัความเช่ือของตนและขดักบังานของพระเจ้าท่ีเกิดขึน้แล้ว 

 

ข้อ 35 ข้อนีชี้แ้จงจดุยืนของเปาโล ผู้หญิงในเวลานัน้สว่นใหญ่อ่านไม่ออก และไม่สามารถเข้าใจสิ่งท่ีเทศนาได้อย่างแท้จริง จึง

ขดัจงัหวะการประชุมโดยถามสามีของตน เปาโลกล่าวว่า “จงให้พวกผู้หญิงน่ิงเสียในท่ีประชมุ ..ถ้าเขาอยากรู้สิ่งใด ก็ให้

เขาถามสามีที่บ้าน เพราะวา่การท่ีผู้หญิงจะพดูในท่ีประชมุนัน้ก็เป็นสิง่ท่ีน่าอาย” 

 

หมายเหต:ุ เปาโลไม่ได้กล่าวว่าน่าอายที่ผ้หญิงจะเทศนาหรือแปลภาษาแปลกในคริสตจักรู  สิ่งท่ีเขากลา่วคือ “ถ้า

ท่านต้องการเรียนรู้สิ่งท่ีท่านไม่เข้าใจ ให้คอยจนถึงบ้านและขอให้สามีอธิบายให้ฟัง น่ิงเสียในคริสตจกัร อย่ารบกวนโดย

การถามคําถาม” 
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1โครินธ์ 
บทท่ีสิบห้า บทเรียนท่ีสิบห้า 

การฟ้ืนขึน้จากความตายและการเสดจ็มาของพระเจ้า 
การเทศนาของเปาโล 

(อ่านข้อ 1-4) 
ข้อ 1-4 ข้อความเก่ียวกบัความรอดท่ีเปาโลเทศนาคือ การตาย การฝังและการฟืน้จากความตายของพระเยซูคริสต์ ผู้ ท่ีตาย ฝัง

และฟืน้จากความตายของพระเยซคูริสต์ ผู้ ท่ีจดจําคําเทศนาและดําเนินตามความจริงนีจ้ะรอด 

 

ข้อเทจ็จริงเก่ียวกับการฟ้ืนจากความตายของพระคริสต์ 
(อ่านข้อ 5-8) 

ข้อ 5-8 การฟืน้จากความตายของพระเยซคูริสต์ มีข้อเทจ็จริงทางประวติัศาสตร์ดงันี ้

ประการแรก เปโตรเหน็พระองค์ 

ประการที่สอง อคัรทตูทัง้สบิสองเหน็พระองค์ 

ประการที่สาม ผู้ ท่ีเช่ือมากกว่าห้าร้อยคนเห็นพระองค์ในครัง้เดียวกนัในสถานท่ีแห่งหนึ่ง บางคนเสียชีวิตลงไป แต่พ่ีน้อง

เหลา่นีส้ว่นใหญ่มีชีวิตอยูย่ี่สบิหกปีหลงัจากนัน้เม่ือเปาโลเขียนจดหมายฉบบันี ้

ประการที่ ส่ี ยากอบเหน็พระองค์ 

ประการที่ห้า อคัรทตูทัง้หมดได้เหน็พระองค์พร้อมกนัอีกครัง้ 

ประการที่หก ในท่ีสดุ เปาโลผู้ ท่ีบงัเกิดนอกเวลาได้เหน็พระองค์ 

 

ดงันัน้ ข้อเท็จจริงทางประวติัศาสตร์เก่ียวกบัการฟืน้จากความตายของพระเยซูถกูประทบัตราไว้ด้วยคําพยานของผู้ ท่ีได้

เหน็จํานวนมาก พระเจ้าทรงปรากฏพระองค์หลายครัง้ ทัง้ตอ่บคุคล และคนจํานวนมากถงึห้าร้อยคนในครัง้เดียว 

 

เปาโลปกป้องการเป็นอัครทตของตนู  
(อ่านข้อ 9-11) 

ข้อ 9-11 เปาโลเป็นอคัรทตูอย่างแท้จริง เขาอ้างสิทธิการเป็นอคัรทตูอย่างกล้าหาญและถกูต้อง (ดกิูการ 9:15; โรม 1:1; 1โค

รินธ์ 1:1; โรม 11:13; 1โครินธ์ 9:1-2) 

 

ความสาํคัญของการฟ้ืนจากความตาย 
(อ่านข้อ 12-19) 

ข้อ 12 ธรรมิกชนของพระเจ้าบางคนกลา่ววา่ไมมี่การฟืน้จากความตาย 

พวกสะดสีูสอนและเช่ือเช่นนี ้(ดกิูจการ 22:23) 

เปาโลปพืูน้ไว้ในข้อก่อนๆ หน้านีเ้พ่ือลบล้างหลกัคําสอนนี ้

ประการแรก เปาโลยืนยนัวา่ เขาเป็นอคัรทตูท่ีได้ทรงเรียกและแตง่ตัง้โดยพระเยซคูริสต์ 
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ประการที่สอง เปาโลเตือนพวกเขาวา่ ข้อความท่ีเขาเทศนานําความรอดมายงัคนทัง้หลาย 

ประการที่สาม การเทศนาเก่ียวกบัความรอดนีเ้ป็นไปตามหลกัคําสอนเร่ืองการฟืน้จากความตายของพระเยซคูริสต์ 

ประการที่ ส่ี การฟื้นจากความตายของพระเยซูคริสต์เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีผู้ ท่ีได้พบเห็นจํานวนมาก 

รวมทัง้อคัรทตูเปาโลเองด้วย 

 

ตอนนีเ้ปาโลเร่ิมชีแ้จงวา่หลกัคําสอนของพวกเขาไมถ่กูต้อง 

 

การคัดค้านเก่ียวกับหลักคาํสอนว่าความเพลิดเพลินเป็นยอดปรารถนาที่สุด 
(อ่านข้อ 13-19) 

 

ข้อ 13 หากไมมี่การฟืน้จากความตาย พระเยซคูริสต์ก็คงยงัอยูใ่นหลมุฝังศพ 

ข้อ 14 ถ้าพระเจ้ายงัคงอยูใ่นหลมุฝังศพ การเทศนาของเราก็ไมมี่คา่ และความเช่ือของทา่นก็ไมเ่ป็นจริง 

ข้อ 15 เราซึง่เป็นอคัรทตูก็เป็นคนโกหก เพราะเราได้เป็นพยานวา่เราได้เหน็พระผู้ช่วยให้รอดท่ีเป็นขึน้มา 

ข้อ 16 ถ้าคนตายไมอ่าจเป็นขึน้มา พระเยซก็ูคงไมไ่ด้เป็นขึน้ 

ข้อ 17 ถ้าพระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นขึน้จากความตาย ความเช่ือของท่านในพระองค์ก็ไร้ค่า เพราะความบาปของท่านไม่อาจให้

อภยัได้และทา่นยงัคงมีชีวิตอยูใ่นความบาป 

ข้อ 18 ธรรมิกชนท่ีตายในความเช่ือก็พินาศโดยปราศจากความหวงัหากคนตายไมอ่าจเป็นขึน้มาได้ 

ข้อ 19 ถ้าเป็นเช่นนัน้ เราก็มีชีวิตท่ีทนทกุข์ และเราไมมี่ความหวงัในชีวิตท่ีจะมาถงึ 

 

การยนืยันว่ามีการฟ้ืนจากความตาย 
(อ่านข้อ 20-29) 

ข้อ 20-23 เปาโลยืนยนัข้อเทจ็จริงท่ีวา่ พระเยซูคริสต์ได้เป็นขึน้จากความตาย พระเจ้าไม่เพียงแต่เป็นขึน้มาและเป็นผลแรกของ

ผู้ ท่ีตายแล้วเทา่นัน้ แตเ่รายงัมีชีวิตในพระองค์เม่ือเสดจ็มาเป็นครัง้ท่ีสองอีกด้วย 

 

ข้อ 24-28 การเสด็จมาครัง้ท่ีสองจะเป็นจดุจบของยคุสมยั ตําแหน่งพระบตุรจะคงมีต่อไปจนศตัรูทัง้หมดพ่ายแพ้ ศตัรูสดุท้าย

คือความตาย ในเวลานี ้จะมีฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่ท่ีมีความชอบธรรมอยู่ ตําแหน่งพระบตุรจะไม่จําเป็นต้องมีอีก

ตอ่ไป และเราจะได้พบกบัพระองค์ 

 

ข้อ 29 “มิฉะนัน้คนเหล่านัน้ที่ รับบัพติศมาสําหรับคนตายเขาทาํอะไรกัน” ชมุชนมอร์มอน แปลข้อพระคมัภีร์นีผิ้ด จึงให้

บพัติศมาผู้ เช่ือท่ีมีชีวิตอยู่เพ่ือความบาปของเพ่ือนหรือญาตท่ีตายไปแล้ว เราต้องระลึกว่าในบทนีท้ัง้บทกล่าว เปาโลถึง

ความจริงท่ีวา่พระเยซไูด้เป็นขึน้จากความตาย และเพราะเหตนีุ ้เราจงึมีความรอดและไม่เพียงแต่หวงั แต่มัน่ใจได้ว่าเราจะ

ได้ฟืน้ขึน้จากความตาย 
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สิ่งท่ีเปาโลกล่าวถึงในข้อนีคื้อ “ทําไมเราจึงรับบพัติศมา ในนามของพระผู้ช่วยให้รอดท่ีตายไปแล้ว หากพระองค์ไม่ได้เป็น

ขึน้ ทําไมจึงติดตามพระองค์” เราเส่ียงชีวิตของเราด้วยพระกิตติคณุนี ้ทําไมจึงทําเช่นนัน้ ถ้าคนตายไม่เป็นขึน้จากความ

ตาย และทําไมเราจงึรับบพัติศมา ในนามของพระผู้ช่วยให้รอดท่ีตายไปแล้ว 

 

เปาโลเองต้องเส่ียงชีวิตเพราะการเทศนาเก่ียวกับการฟ้ืนจากความตาย 
(อ่านข้อ 29-34)  

ข้อ 30 ตอนนี ้เปาโลกลา่ววา่ การตอ่สู้ ท่ีเลวร้ายท่ีเขาต้องตอ่สู้ คือการตอ่สู้กบัผู้ ท่ีไม่เช่ือพระเจ้า เพ่ือเทศนาข่าวประเสริฐเก่ียวกบั

การฟืน้ขึน้จากความตาย 

 

ข้อ 33 เหน็ได้ชดัวา่ ธรรมิกชนบางคนพดูเก่ียวกบัการใช้ชีวิตอย่างเพลิดเพลิน เพราะไม่มีความหวงัหลงัการตาย เปาโลกลา่วว่า 

“เราควรท่ีจะใช้ชีวิตอยูใ่นกาม ความเพลดิเพลนิ กินและด่ืมหรือไม ่เพราะวา่พรุ่งนีเ้ราก็จะตาย“ 

 

ข้อ 34 คาํตอบคือ “ไม่” ถงึเวลาที่จะตื่นแล้ว เราต้องเป็นผ้ชอบธรรมและไม่ทาํความบาปู  เป็นการน่าอายท่ีแม้แต่จะคิด

อยา่งนัน้ เป็นถ้อยคําของผีมารและจะทําให้ชีวิตของทา่นเสียไป 

ในข้อตอ่ๆ ไป เขากลา่วยืนยนัเก่ียวกบัอํานาจของการฟืน้จากความตาย 

 

การฟ้ืนจากความตาย 
(อ่านข้อ 35-50) 

ข้อ 35 เปาโลตอบคําถามเหลา่นี ้

คนตายฟืน้ขึน้มาได้อยา่งไร 

รูปกายหลงัการฟืน้ขึน้มาจะเป็นอยา่งไร 

 

ข้อ 36 มีผู้ ท่ีสงสยัเก่ียวกบัรูปกายของผู้ตายท่ีฟืน้ขึน้มา หลายครัง้เป็นเพราะความพิการทางร่างกายปัจจบุนั ผู้ ท่ีมีตาดวงเดียว

หรือแขนเดียวจะยงัคงพิการเม่ือฟืน้ขึน้มาหรือไม ่

 

ข้อ 37-38 เปาโลกลา่ววา่ “เป็นการโง่เขลาท่ีจะคิดเช่นนี ้ไมค่วรจะเปรียบเทียบรูปกายท่ีเป็นขึน้มากบัร่างกายปัจจบุนันี”้ 

 

ข้อ 37-48 พระเจ้าพระองค์เองจะทรงให้รูปกายท่ีเป็นขึน้มากบัเรา กายนีเ้ป็นเพียงเมลด็ท่ีน่าเกลียด กายท่ีเป็นขึน้มาจะเป็นกาย

ท่ีมีสง่าราศี ไมเ่น่าเป่ือย 

 

ข้อ 49 รูปกายท่ีเป็นขึน้มาทางฝ่ายวิญญาณจะเหมือนกบัพระเจ้าท่ีมองไมเ่หน็ 
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ความลํา้ลึกเก่ียวกับการทรงรับขึน้ไป 
(อ่านข้อ 51-53 และ 1เธสะโลนิกา 4:14-17) 

ข้อ 51 เราทกุคนจะไมต่ายทางร่างกาย แตจ่ะเปล่ียนจากกายท่ีมตะเป็นกายท่ีอมตะก่อนท่ีเราจะพบกบัพระเจ้า 

 

ข้อ 52-53 การเปล่ียนแปลงนีจ้ะเกิดขึน้ในเวลาเพียงเสีย้ววินาที เสียงแตรจะดงัจากสวรรค์และเราจะเปล่ียนไป (ด ู1เธสะโลนิกา 

4:14-17) 

 

จะเป็นรูปกายแหง่พระสริิท่ีเราได้รอคอย (ดโูรม 8:23; ฟีลปิปี 3:20-21; เอเฟซสั 1:13, 14) 

 

พลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรหามิได้ 
(อ่านข้อ 54-58) 

ข้อ 54-55 พระเยซคริสต์ทรงฟ้ืนขึน้จากความตาย และเอาชนะความตาย แดนคนตายและหลุมศพไดู้  

 

เวลาท่ีพระองค์ขึน้มาจากแดนคนตาย พระองค์นําเอากญุแจของประตขูองสถานท่ีนัน้มาด้วย 

 

พระเยซูกล่าวถ้อยคําเหล่านีใ้นวิวรณ์ 1:18 “และเป็นผู้ ท่ีดํารงชีวิตอยู่ เราได้ตายแล้ว แต่น่ีแน่ะ เราก็ยงัดํารงชีวิตอยู่

ตลอดไปเป็นนิตย์ และเราถือลกูกญุแจแหง่ความตายและแหง่แดนคนตาย” 

 

ความกลวัความตายหายไป มีชยัชนะเหนือหลมุศพ แดนคนตายและหลมุศพได้ถกูเปิด และวนัหนึ่ง เราจะขึน้ไปหาพระ

ผู้สร้างของเราในกายท่ีได้สง่าราศี 

 

ข้อ 57 เราขอบคณุพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงเอาชนะความตายและหลมุศพด้วยโลหิตอนัปราศจากบาปของพระองค์ และ

ผู้ ท่ีมีกญุแจแหง่ความรอด ซึง่จะปลดปลอ่ยจากการเป็นทาส 

 

ข้อ 58 เราต้องมัน่คง ไมไ่หวไปมา และไมเ่ปล่ียนแปลงในความเช่ือของเรา และไว้วางใจในพระเจ้า 

ไม่เป็นการเสียเวลาท่ีจะทํางานโดยไม่หยดุเพ่ือพระเจ้า ชยัชนะเป็นของเรา พระองค์ผู้ซึ่งจะเสด็จมาจะเสด็จมาและรับเรา

ไปกบัพระองค์ (ดยูอห์น 14:1-7) 
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1โครินธ์ 
บทท่ีสิบหก บทเรียนท่ีสิบหก 

คาํแนะนําสุดท้ายแก่คริสตจักรที่เมืองโครินธ์ 
(อ่านทัง้บท) 

การให้เงนิถวาย 
(อ่านข้อ 1-4) 

ข้อ 1 คริสตจกัรท่ีเยรูซาเล็มมีความยากจน และเม่ืออคัรทตูเปาโลกลบัไป จึงมกัจะพยายามนําเงินถวายจากใจของธรรมิกชน

จากท่ีตา่งๆ ท่ีเขาเดินทางไปหากลบัไปด้วย 

 

ข้อ 2 จะต้องเก็บเงินถวายก่อนท่ีเขาจะมาถงึและจะต้องไมเ่ร่ียไรเงินถวายเม่ือเปาโลอยูก่บัพวกเขา 

 

ข้อ 3-4 เพ่ือป้องกันไม่ให้มีผู้ ท่ีจะคิดว่าเงินจะถูกนําไปใช้อย่างไม่เหมาะสม เปาโลขอให้พวกเขาส่งคนอ่ืนไปกับเงิน และ

จดหมาย 

 

วิธีการนีก็้เพ่ือให้มีพยานในการสง่เงินของพระเจ้า ซึง่เป็นการกระทําท่ีฉลาด 

 

การเดนิทางของเปาโล 
(อ่านข้อ 5-8) 

ข้อ 5-8 เปาโลให้ร่างแผนการเดินทางและยืนยนัวา่เขาจะพยายามหยดุท่ีโครินธ์ และอาจจะพกัอยูต่ลอดฤดหูนาว 

 

ประตที่ก่อให้เกิดผลตามมุ่งหมายู  
(อ่านข้อ 8, 9) 

ข้อ 8, 9 พระเจ้าทรงเปิดประตท่ีูย่ิงใหญ่สําหรับเปาโลเพ่ือเทศนาข่าวประเสริฐในเอเฟซสั 

อยา่งไรก็ตาม การเทศนาท่ีนัน่ไมใ่ช่เร่ืองง่ายเพราะศตัรูท่ีแข็งแกร่งตอ่สู้การเทศนาความจริงของเขา 

 

เปาโลยงัพดูเก่ียวกบัศตัรูของพระคริสต์ผู้ ท่ีทําให้เขานํา้ตาไหล (ฟีลปิปี 3:18) 

อา่นเก่ียวกบัปัญหาท่ีเปาโลต้องประสบในตอนแรกๆ ท่ีเมืองเอเฟซสัได้จากกิจการ 19:23-41 

 

การกล่าวเตอืนสุดท้าย 
(อ่านข้อ 10-24) 

ข้อ 10-11 เปาโลบอกคริสตจกัรวา่ทิโมธีเป็นผู้ ทํางานพระเจ้าร่วมกบัเขา คริสตจกัรจะต้องรับเขาเหมือนกบัเขาเหมือนกบัรับเปา

โล 
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ข้อ 11-24 การกลา่วเตือนทางฝ่ายวิญญาณของเปาโล มีดงันี ้

ระมดัระวงั 

มัน่คงในความเช่ือ 

เป็นลกูผู้ชายแท้ 

เข้มแข็ง 

กระทําทกุสิง่ด้วยความรัก 

ยอมจํานนตนเองตอ่ผู้ นําท่ีพระเจ้าเลือก 

 

ข้อ 22-23 ถ้อยคําสดุท้ายของเปาโลเฉียบขาดและชดัเจน “ถ้าผู้ใดไมรั่กองค์พระผู้ เป็นเจ้า ก็ขอให้ผู้นัน้ถกูแช่งสาป ขอองค์พระผู้

เป็นเจ้าเสดจ็มาเถิด” 

 

ขอพระคณุและเมตตาของพระเจ้าสถิตอยูก่บัทา่นทกุคนในคริสตจกัร 


