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1โครินธ์
บทนํา
เมืองโครินธ์
โคริ นธ์ เป็ นเมืองหลวงของแคว้ นอาคายา เมื่อเปาโลไปที่เมืองนี ้ เมืองโคริ นธ์ มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในกรี ซ โดยมีประชากร
ประมาณ 400,000 คน
พลเมืองประกอบไปด้ วยคนหลากหลายประเภท ทังชาวกรี
้
ก ชาวยิว ชาวอิตาลี กะลาสี พ่อค้ า นักผจญภัย และผู้ลี ้ภัย
จากที่ตา่ งๆ ทัว่ โลก
เมืองโคริ นธ์ มีความมัง่ คัง่ และความหรู หราเป็ นอย่างมาก ทังนี
้ ้ ไม่ได้ มีชื่อเสียงแต่ในเรื่ องความมัง่ คัง่ เท่านัน้ แต่ยงั มี
ชื่อเสียงในเรื่ องความรู้อีกด้ วย เมืองโครินธ์เป็ นแสงสว่างและเกียรติยศของประเทศกรี ซ
เมื่อมีการแข่งขันกีฬาที่คอคอดของเมืองโครินธ์ คนจํานวนมากจะมาที่เมืองนี ้ พ่อค้ าจะขายสินค้ าด้ วยราคาแพงลิบลิ่ว
และมีคํากล่าวกันทัว่ ไปว่า “ไม่ใช่วา่ ทุกคนจะไปเมืองโครินธ์ได้ ”

ความเสื่อมทรามของเมือง
เมืองโครินธ์มีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีมาตลอด เพราะมีวิหารที่ใหญ่โตแด่วีนสั ที่ซงึ่ มีทาสหญิงนับพันคนเป็ นหญิงโสเภณี
เพื่อเป็ นเกียรติแก่เทพธิดาที่น่ารังเกียจนี ้ เมืองโคริ นธ์ขึ ้นชื่อเรื่ องความไร้ ศีลธรรมเป็ นอย่างมากจนคําว่า “ชาวเมืองโคริ นธ์” และ
“หญิงโสเภณี” กลายเป็ นคําที่มีความหมายเหมือนกัน ความเสื่อมทรามทางศีลธรรมมีมากจนคําว่าโคริ นธ์ในภาษากรี ก “อีอา
เซสทัส” (iazesthas) ซึง่ มีความหมายว่า “การมีชีวิตเหมือนชาวโคริ นธ์” ได้ กลายเป็ นคําติดปากในประชาชาติทงหลายในเวลา
ั้
นัน้ โดยมีความหมายว่าความอดสูและความเลวทราม บรรยากาศของเมืองโครินธ์เต็มไปด้ วยความเน่าเหม็นทางศีลธรรมจนไม่
แปลกว่าผู้ที่เชื่อยุคแรกในเมืองโครินธ์จะได้ รับผลกระทบจากอิทธิพลที่แพร่หลายนี ้

จุดเริ่มต้ นของคริสตจักร
(อ่านกิจการ 18:1-18)
คริสตจักรก่อตังขึ
้ ้นโดยอัครทูตเปาโลประมาณปี ค.ศ. 52 (ดูกิจการ 18:1-18; 1โครินธ์ 3:6-10; 4:15)

รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางไปโครินธ์ ครั ง้ แรกของเปาโล
เปาโลเดินทางไปโครินธ์เป็ นครัง้ แรกในการเดินทางประกาศเที่ยวที่สองของเขา
โคริ นธ์ เป็ นเมืองหนึ่งในสามเมืองที่เปาโลรับใช้ อยู่เป็ นเวลานาน เขาได้ ใช้ เวลาที่เอเฟซัสสามปี โรมสองปี และโคริ นธ์
เมื่อเดินไปเป็ นครัง้ แรกหนึง่ ปี ครึ่ง
้ สตจักรขึ ้นได้ เพราะเป็ นเมืองที่มีความทะนงใน
ก่อนที่จะไปโคริ นธ์ เปาโลอยู่ที่กรุ งเอเธนส์ที่ซึ่งเขาไม่สามารถก่อตังคริ
สติปัญญา เมื่อถึงโครินธ์ เปาโลพักอยูก่ บั อาควิลลาและปริสสิลลา ซึง่ เป็ นช่างทําเต็นท์เหมือนกับเขา
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การเทศนาครั ง้ แรก
เปาโลไปที่ธรรมศาลาเพื่อเทศนาแก่คนยิวก่อน แต่พวกเขาขัดขวางและกล่าวคําหยาบช้ า เปาโลจึงหันไปรับใช้ คน
ต่างชาติ (กิจการ 18:6)

ปั ญหาที่เปาโลพบเมื่อนําชาวโครินธ์ มาเชื่อ
การนําผู้ฟังให้ มาอยูใ่ ต้ อํานาจที่ช่วยให้ รอดแห่งข่าวประเสริฐของพระคริ สต์เป็ นงานที่ใหญ่ จะต้ องใช้ สติปัญญา ความ
กรุ ณา ความอดทน และอํานาจเหนือมนุษย์และเหนือธรรมชาติ การบูชารู ปเคารพที่ปฏิบตั ิกันไม่เพียงแต่ทําลายสํานึกทาง
ศีลธรรมเท่านัน้ แต่ยงั ทําให้ ผ้ นู บั ถือรูปเคารพไม่ร้ ูและเข้ าใจเกี่ยวกับความจริ งอีกด้ วย นอกจากนี ้ ชาวต่างชาติที่เมืองโคริ นธ์ยงั มี
ความทะนงที่ตนมีสติปัญญาของโลกอีกด้ วย ดังนัน้ ข่าวประเสริฐของพระคริสต์ที่เรี ยบง่ายจึงเป็ นเรื่ องโง่ๆ สําหรับเขา
เมื่อต้ องต่อสู้กบั อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่นี ้ อัครทูตเปาโลมีความกลัวและความหวาดหวัน่ (1โคริ นธ์ 2:3) ในกิจการ 18:4 เรา
จะเห็นว่าเปาโล “ได้ ชกั ชวน” พวกยิวและพวกกรี ก จาก 1โคริ นธ์ 2:2 เราจึงรู้ว่า เขาได้ ชกั ชวนคนเหล่านันให้
้ เชื่อ “การที่พระ
้ าจะไม่แสดงความรู้ เรื่ องใดๆ ในหม่ ูพวกท่ านเลย เว้ น
คริ สต์ ถูกตรึงที่กางเขน” อัครทูตเปาโลกล่าวว่า “เพราะข้ าพเจ้ าตังใจว่
แต่เรื่ องพระเยซูคริ สต์และการที่พระองค์ทรงถกตรึ
ู งที่กางเขน” “...อันเป็ นสิ่งที่ให้ พวกยิวสะดุด และให้ พวกต่างชาติถือว่าเป็ น
เรื่ องโง่” (1โครินธ์ 1:23)

ข้ อความและการเทศนาของเปาโล
อัครทูตเปาโลต้ องใช้ วิธีที่ฉลาดในการแสดงความจริ ง เขาได้ เทศนา “การที่พระคริ สต์ถกู ตรึ งที่กางเขน” จนผู้ฟังรับ
ความจริ งนี ้และมีทางเปิ ดออกสําหรับความจริ งอีกประการหนึ่งของข่าวประเสริ ฐ นัน่ คือ พระคริ สต์ ทรงเป็ นขึน้ มาจากความ
ตาย เมื่อผู้ฟังรับความจริ งแห่งข่าวประเสริ ฐ “ว่ าพระคริ สต์ ได้ ทรงวายพระชนม์ เพราะบาปของเราทัง้ หลาย” และว่า
พระองค์ทรงถูกฝั งไว้ และว่าพระองค์ ทรงคืนพระชนม์ ขนึ ้ ในวันที่สาม ตามที่มีเขียนไว้ ในพระคัมภีร์ เขาก็ได้ รับความรอด (1โค
รินธ์ 15:1-4)
้ างช้ าๆ แม้ เวลา
ตามบันทึกในพระคัมภีร์ แสดงให้ เห็นว่าผู้ที่ได้ ยินจํานวนมากในเมืองโคริ นธ์ รับข่าวประเสริ ฐนันอย่
หลายปี ผ่านไป เราจะเห็นได้ จากบันทึกในจดหมายว่า ชาวเมืองโคริ นธ์ที่เชื่อบางคนขาดความเชื่อในเรื่ องหลักคําสอนเกี่ยวกับ
“การฟื น้ ขึ ้นมาจากตาย” (1โครินธ์ 15:12) เปรี ยบเทียบกับข้ อ 12-20, 30-36, 58
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สภาพในเมืองโคริ นธ์ และลักษณะนิสยั ของชาวเมืองโคริ นธ์ ทําให้ เปาโลต้ องมีสติปัญญาที่ยิ่งใหญ่ และความกรุ ณา
รวมทังความอดทนเป็
้
นอย่างมากเพื่อนําวิญญาณให้ ได้ ร้ ูจกั ว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็ น “นายช่ างผ้ ูชาํ นาญ” (1โคริ นธ์ 3:10)

ความสําเร็จของการรั บใช้ ของเปาโล
เปาโลทํางานด้ วยความกลัวและหวาดหวัน่ แต่ในกิจการ 18:9-10พระเจ้ าตรัสกับเปาโลทางนิมิตว่า เขาจะก่อให้ เกิด
ผลมาก หลังจากนันมา
้ เปาโลมีความสําเร็จเป็ นอย่างมาก
สเทฟานัสและครอบครัวได้ กลายเป็ นคนช่วยทําการ (1โครินธ์ 16:15)
คริสปั สนายธรรมศาลาได้ มาเชื่อพระเจ้ า (กิจการ 18:8)
กายอัส (โรม 16:23)
มีการกล่าวถึงคนเหล่านี ้ใน 1โครินธ์ 1:14-16

การเคี่ยวเข็ญเปาโล
ในช่วงหลังที่เปาโลพักอยู่ในโคริ นธ์ พวกยิวได้ ฮือกันขึ ้นต่อสู้เปาโล และจับตัวเขาไปต่อกัลลิโอ น้ องชายของเซเนกา
(Seneca) ผู้เป็ นนักปราชญ์ (กิจการ 18:12-13) แต่กลั ลิโอไม่ฟังพวกยิวและปล่อยเปาโลไป เปาโลยังคงสอนอยู่ในโคริ นธ์
หลังจากนี ้เป็ นระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะจากไปยังเมืองเอเฟซัสและกลับไปกรุ งเยรูซาเลม เมื่อเขาจากโคริ นธ์ ไป คริ สตจักรที่เขา
ตังขึ
้ ้นมีความสามัคคีกนั

การเขียนจดหมายถึงเมืองโครินธ์ ฉบับที่หนึ่ง
เปาโลอยูใ่ นเมืองเอเฟซัสเมื่อเขียนจดหมายฉบับที่หนึง่ ขึ ้น (1โครินธ์ 16:8)
ไม่มีการยืนยันเวลาเขียนที่แน่นอน แต่อยู่ราวๆ ปลายปี ที่สามที่เขาอยู่ในเอเฟซัส ซึง่ อาจจะประมาณ ค.ศ. 59 (กิจการ
20:31)

ใจความสําคัญของจดหมายคือ ความประพฤติคริสเตียน
เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี ้ขึ ้น เนื่องจากได้ รับจดหมายจากเมืองโคริ นธ์ ซึ่งขอคําแนะนําเกี่ยวกับการกินอาหารที่ได้
บูชาแก่รูปเคารพ (1โคริ นธ์ 7:1; 8:1-13)
เมื่อเปาโลตอบจดหมายนี ้ เขาใช้ โอกาสนี ้ในการแนะนําคริ สตจักรเกี่ยวกับปั ญหาอื่นๆ ที่ทําให้ เขากังวลใจเป็ นอย่าง
มาก ได้ แก่
1. การแบ่งแยกในคริสตจักร
2. ความผิดบาปทางศีลธรรมที่ร้ายแรง
3. การชื่นชมสติปัญญาและโวหารของพวกกรี ก
4. การไม่สามารถเติบโต (ยังคงเป็ นทารก) โดยพอใจกับของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ แต่ไม่สามารถเติบโตด้ วย
การเชื่อฟั งในเรื่ องความบริสทุ ธิ์ได้
4

1โครินธ์
บทที่หนึง่

บทเรี ยนที่หนึง่
ทักทายธรรมิกชนที่เมืองโครินธ์
(อ่ านข้ อที่ 1-6)

ข้ อ 2 พระองค์ ได้ ทรงเรี ยกให้ เป็ นธรรมิกชน
อัครทูตเปาโลได้ กล่าวทักทายคริสตจักรที่กรุงโรมด้ วยคําทักทายแบบเดียวกันในโรม 1:7
ผู้ซงึ่ พระองค์ ได้ ทรงเรี ยกให้ เป็ นธรรมิกชนอยูเ่ หนือผู้มีอํานาจแห่งโลกนี ้ ไม่ว่าจะเป็ นกษัตริ ย์ ประธานาธิบดี ผู้เผด็จการ
หรื อผู้มีชื่อเสียงอื่นๆ เพราะการทรงเรี ยกของพระองค์เป็ นการเรี ยกที่สงู สุดในโลก
วันหนึง่ ธรรมิกชนของพระเจ้ าจะไม่เพียงแต่พิพากษาโลกนี ้เท่านัน้ แต่ยงั จะพิพากษาทูตสวรรค์อีกด้ วย (1โคริ นธ์ 6:2-3) จุด
สุดท้ ายและสูงสุดคือเมื่อธรรมิกชนจะปกครองและครอบครองร่ วมกับพระคริ สต์ในเวลาที่จะมาถึง (2ทิโมธี 2:12; วิวรณ์
5:10; 20:6; 22:5)
อัครทูตเปาโลทราบดีว่า ผู้ซึ่งพระองค์ได้ ทรงเรี ยกนัน้ ได้ รับการเรี ยกจากเบื ้องบนและเป็ นผู้มีค่าอันใหญ่ยิ่ง เขาจึงเขียน
ทักทายคนเหล่านัน้ ด้ วยความเคารพในตําแหน่งของพวกเขาในพระคริ สต์เสมอ เปาโลได้ แสดงความมั่นคง แข็งแกร่ ง
ตรงไปตรงมาและมีอํานาจ แต่ก็มีความรัก ความกรุ ณาและความอดทนนานแก่ผ้ ทู ี่มีตําแหน่งสูงสุดบนโลกนี ้ซึ่งคือผู้ซึ่ง
พระองค์ ได้ ทรงเรี ยกให้ เป็ นธรรมิกชนในจดหมายทุกฉบับที่เขาเขียนถึงคริสตจักร
ข้ อ 7 แม้ ว่าของประทานฝ่ ายพระวิญญาณจะดําเนินการในโครินธ์ แต่ ธรรมิกชนยังคงเป็ นทารกในพระคริสต์ (ดู 1โค
รินธ์ 3:1)
บางคนคิดว่าคริ สตจักรมีความดีรอบคอบเมื่อของประทานฝ่ ายพระวิญญาณดําเนินการอยู่ในคริ สตจักร แต่จริ งๆ แล้ ว
ไม่ได้ เป็ นเช่นนัน้ ของประทานทําให้ จําเริ ญขึ ้น เป็ นที่หนุนใจ และเป็ นทางในการแนะนําสัง่ สอนแก่ร่างกายคริ สตจักร แต่
คริสตจักรไม่ได้ ดีรอบคอบเพราะของประทานที่ดําเนินการในสมาชิก และของประทานที่ดําเนินการในสมาชิกก็ไม่ได้ แสดง
ถึงการเติบโตในบุคคลนัน้ (เอเฟซัส 4:11-12)
พระเจ้ าทรงเลือกผู้ที่ออ่ นแอและผู้ที่แข็งแรงเพื่อทําตามนํ ้าพระทัยของพระองค์ สิง่ ที่พระเจ้ าประสงค์คือภาชนะที่ยอมจํานน
คริสตจักรจะดีรอบคอบได้ เพราะการรับใช้ ทางพระวจนะของพระเจ้ า (เอเฟซัส 4:11, 12)
คริ สตจักรที่เมืองโครินธ์ไม่ได้ ขาดของประทาน แต่อคั รทูตเปาโลตระหนักว่าเขามีความจําเป็ นที่จะต้ องได้ รับฟั งพระวจนะ
พระวจนะของพระเจ้ าเป็ นอํานาจในการชําระล้ างและการสร้ างของคริ สตจักร 2ทิโมธี 3:16-17 กล่าวว่า “พระคัมภีร์ทุก
ตอนได้ รับการดลใจจากพระเจ้ า และเป็ นประโยชน์ในการสอน การตักเตือน ว่ากล่าว การปรับปรุ งแก้ ไขคนให้ ดี และการ
อบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้ าจะพรั กพร้ อมที่จะกระทําการดีทุกอย่ าง” (ดูเอเฟซัส 5:27, 28 และสดุดี
119:9)

การแบ่ งแยกในคริสตจักร
(อ่ านข้ อ 8-12)
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ข้ อ 10 อัครทูตเปาโลกล่าวถึงปั ญหาที่สําคัญอย่างหนึ่งในคริ สตจักรที่โคริ นธ์ นัน่ คือ การพึง่ พามนุษย์มากกว่าพระเยซูคริ สต์ ซึง่
เป็ นปั ญหาที่ร้ายแรงภายในคริ สตจักรในเวลานัน้ และในเวลานี ้ ผู้ที่ตามมนุษย์อาจจะได้ รับคําสอนที่ผิดและรับเอาลัทธิ
ต่างๆ มากมายเข้ ามา พระเยซูตรัสว่า “จงตามเรามาเถิด” (มัทธิว 4:19; 16:24; ยอห์น 12:26)
เมื่ออัครทูตเปโตรถามคําถามว่า “คนนี ้จะเป็ นอย่างไร” (หมายถึงอัครทูตยอห์น) พระเยซูตรัสตอบว่า “จะเป็ นเรื่ องอะไรของ
จงปฏิบตั ิตามอย่าง
เจ้ าเล่า เจ้ าจงตามเรามาเถิด” (ยอห์น 21:20-14) อัครทูตเปาโลบอกผู้ที่ตามเขาว่า “ท่านทังหลายก็
้
ข้ าพเจ้ า เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้ าปฏิบตั ิตามอย่างพระคริสต์” (1โครินธ์ 11:1) (ดูฟีลิปปี 3:13-19)
ข้ อ 11 เปาโลทราบเกี่ยวกับการแบ่ งแยกในคริสตจักรจากครอบครั วของนางคะโลเอ
เราได้ เรี ยนรู้ จากการกระทําของครอบครัวคะโลเอ คะโลเอแจ้ งให้ เปาโลทราบเกี่ยวกับผู้ที่ก่อให้ เกิดการแบ่งแยกใน
คริ สตจักรโดยทันที จึงทําให้ อคั รทูตเปาโลแก้ ไขปั ญหาได้ ก่อนที่จะสายเกินไป โลกนี ้บอกว่า ถ้ าเราเปิ ดเผยความลับของคน
อื่น แม้ วา่ จะเป็ นการช่วยเหลือเขา เราจะเป็ นคนขี ้ฟ้อง คนทิ ้งเพื่อน คนทรยศหรื อคนที่มีนิสยั แย่ วิญญาณของโลกที่บอกว่า
ห้ ามบอกผู้มีอํานาจเช่นนี อ้ าจเกาะกุมธรรมิกชนของพระเจ้ าและทําให้ เขาไม่บอกเรื่ องความผิดบาปนี แ้ ก่ศิษยาภิบาล
หลายครัง้ เมื่อศิษยาภิบาลทราบเกี่ยวกับธรรมิกชนที่ได้ ทําผิดไปก็สายเกินกว่าที่จะช่วยเหลือได้ แล้ ว
วิถีทางของโลกไม่ใช่วิถีทางของพระเจ้ า วิถีทางของมนุษย์ไม่ใช่วิถีทางของพระเจ้ า (อิสยาห์ 55:8, 9) ผู้เชื่อที่บงั เกิดใหม่
จะต้ องใส่ใจร่ างกายของพระคริ สต์มากเท่าๆ กับใส่ใจร่ างกายของตนเอง ธรรมิกชนของพระเจ้ าที่ทําความผิดบาปได้ ทํา
บาปต่อร่างกายทังหมด
้
และพี่น้องชายหญิงก็ไม่สามารถที่จะละเลยเรื่ องนี ้ไปได้
เราไม่สามารถมองดูคนๆ หนึง่ หันหลังไปจากพระเจ้ า อยูเ่ ฉยๆ และรอดพ้ นจากความผิดเพราะไม่ลงมือทําอะไรเลยได้ ท่าน
เป็ นผู้ดแู ลพี่น้องของท่าน
ธรรมิกชนควรจะทําอย่างไรถ้ าพบว่าพี่น้องคนหนึง่ กําลังหลงไป มัทธิว 18:15-19 กล่าวถึงขันตอน
้
3 ขันดั
้ งต่อไปนี ้
1. ไปหาพี่น้องที่ทําผิดและเผชิญหน้ าเขา ถ้ าเขาไม่ฟัง...
2. ติดต่อศิษยาภิบาลและไปพบเขาอีกครัง้ ตามศิษยาภิบาลเห็นเหมาะสม ถ้ าเขาไม่ฟัง...
3. ศิษยาภิ บาลดํ าเนินการตามขัน้ ตอนเพื่ อนํ าเขาออกจากคริ สตจักร เพื่ อที่เนื อ้ หนังของเขาจะถูกทํ าลายและ
วิญญาณของเขาจะรอด
ข้ อ 12 ลักษณะการแบ่ งแยกในคริสตจักร
มีการถือคณะในหมูผ่ ้ ทู ี่เป็ นศิษย์ของเปาโล อปอลโล เคฟาส (เปโตร) การเลือกผู้รับใช้ คนหนึง่ จากคนอื่นๆ ก่อให้ เกิดการทุ่ม
เถียงกันเป็ นอย่างมากในคริสตจักร ทังนี
้ ้ เป็ นการนมัสการมนุษย์มากกว่าพระเจ้ า
(อ่ าน 13-17)
ข้ อ 13 เปาโลว่ ากล่ าวเรื่ องการแบ่ งแยกนีอ้ ย่ างรุ นแรง และใช้ ตนเองเป็ นตัวอย่ างเพื่อแสดงความไม่ พอใจในเรื่ องนี ้
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เขาให้ ข้อคิดเห็นที่แสดงให้ เห็นความโง่เขลาในการถือคณะกัน เขาเขียนว่า “เขาได้ ตรึ งเปาโลเพื่อท่านทังหลายหรื
้
อ ท่าน
ได้ รับบัพติศมาในนามของเปาโลหรื อ”
เปาโลกล่าวถึงรายละเอียดในเรื่ องนี ้ในบทที่ 3 และ 4
ข้ อที่ 14-17 การบัพติศมาด้ วยนํา้ ไม่ สาํ คัญหรื อ
บางคนใช้ ถ้อยคําของเปาโลในข้ อเหล่านี ้เพื่อสอนว่าการบัพติศมาด้ วยนํ ้าไม่สําคัญ ซึง่ ไม่ถกู ต้ อง เปาโลเพียงแต่ใช้ การบัพติ
มาด้ วยนํ ้าเป็ นตัวอย่างอธิบาย แต่มีผ้ ทู ี่จะนําเอาตัวอย่างนี ้ไปเป็ นใจความสําคัญของบทเรี ยน วิธีการบิดเบือนพระวจนะขอ
พระเจ้ าโดยนําเอาตัวอย่างมาเป็ นใช้ อย่างผิดๆ เป็ นการหลอกลวง อัครทูตเปาโลเน้ นความสําคัญของการบัพติศมาในพระ
นามของพระเยซูอย่างแน่นอน (กิจการ 19:1-7)
คําพยานส่วนตัวของเปาโลเกี่ยวกับประสบการณ์ ของเขานันแสดงให้
้
เห็นว่าเขาทราบว่าการบัพติศมาด้ วยนํ ้าเป็ นสิง่ สําคั
ต่อการยกความผิดบาป (กิจการ 22:16)

พระเจ้ าทรงเลือกการเทศนาพระวจนะเป็ นวิธีในการช่ วยมนุษย์ ให้ รอด
(อ่ านข้ อ 18-25)
มักจะมีผ้ ทู ี่คิดว่าเขารู้เกี่ยวกับการทํางานของพระเจ้ ามากกว่าเหล่าอัครทูต การทดลองที่จะใช้ สงิ่ “ใหม่” ในงานของพระเจ้ า
มีกําลังเกินกว่าที่เขาจะทนได้ เช่น ภาพยนตร์ เกี่ยวกับศาสนา ละคร การจัดให้ มีการร้ องเพลงเป็ นพิเศษ สิ่งเหล่านี ้และอื่นๆ
อีกมากเข้ ามาแทนที่การเทศนาด้ วยการเจิมจากพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ แต่
ข้ อ 21 “พระเจ้ าจึงทรงโปรดช่วยคนทังหลายที
้
่เชื่อนันให้
้ รอดโดยคําเทศนาที่เขาถือว่าโง่”
เปาโลสัง่ ทิโมธีวา่ ให้ “ประกาศพระวจนะ” (2ทิโมธี 4:2)
“ฉะนันความเชื
้
่อเกิดขึ ้นได้ ก็เพราะการได้ ยิน และการได้ ยินเกิดขึ ้นได้ ก็เพราะการประกาศพระคริสต์” (โรม 10:17)
“และเมื่อไม่มีผ้ ใู ดประกาศให้ เขาฟั ง เขาจะได้ ยินถึงพระองค์อย่างไรได้ ” (โรม 10:14)
ข้ อ 29-31 เพื่อมิให้ มนุษย์ สักคนหนึ่งอวดต่ อพระเจ้ าได้ (1โครินธ์ 1:29)
พระเจ้ าทรงมีเหตุผลในการเลือกสิ่งที่โลกเห็นว่าอ่อนแอ โง่ ตํ่าต้ อยและสิง่ ที่โลกดูหมิ่น เหตุผลนั ้นก็คือ เพื่อไม่ให้ มีมนุษย์ค
ใดอวดอ้ างเพราะการรับใช้ ของตนได้ ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้ า (โรม 16:27) (ดูอิสยาห์ 42:8; 28:11)
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1โครินธ์
บทที่สอง

บทเรี ยนที่สอง
บทนํา

(อ่ านข้ อ 1-8)
คริสเตียนมีความเข้ าใจได้ ไม่ ใช่ เพราะสติปัญญาของมนุษย์
ในบทนี ้ บางคนคิดว่าเปาโลสนับสนุนให้ คนขาดความเข้ าใจ หรื อว่าการขาดความเข้ าใจเป็ นสิ่งมีค่า ซึ่งไม่ถูกต้ อง
เพราะเปาโลให้ ความสําคัญกับการศึกษาของตัวเขาเองเพราะถือเป็ นการเปิ ดทางให้ มีโอกาสที่จะกล่าวพระวจนะกับทุกๆ คน
(1โคริ นธ์ 9:19-22)
เปาโลกล่าวถ้ อยคําเหล่านี ใ้ นคําพยานของเขาเองว่า “เพราะข้ าพเจ้ าคิดว่าข้ าพเจ้ าไม่ด้อยกว่าอัครทูตชัน้ ผู้ใหญ่
เหล่านันแม้
้ แต่น้อยเลย แม้ ว่าข้ าพเจ้ าพูดไม่เก่ง แต่ข้าพเจ้ าก็ยงั มีความรู้ ที่จริ งเราก็ได้ แสดงข้ อนีใ้ ห้ ประจักษ์ แก่พวกท่านใน
กิจการทุกสิง่ แล้ ว” (2โครินธ์ 11:5, 6)
เปาโลไม่ได้ สอนให้ เราหลีกเลี่ยงความรู้เพื่อที่เราจะเป็ นผู้ขาดความเข้ าใจ แต่สอนว่า สติปัญญาของโลกนีไ้ ม่ สาํ คัญ
ต่ อพระเจ้ า เปาโลตระหนักถึงความจริ งนี ้อยู่เสมอ “โลกไม่ร้ ู จกั พระเจ้ าได้ โดยปั ญญาของตน” (1โคริ นธ์ 1:21) บางคนอ้ าง
กิจการ 4:13 เมื่อสภาสูงเรี ยกเปโตรและยากอบว่าเป็ นคน “ขาดการศึกษาและเป็ นคนสามัญ” เพื่อที่จะเป็ นผู้ขาดความเข้ าใจใน
สิ่งต่างๆ แม้ แต่ในพระวจนะของพระเจ้ า จริ งอยู่ที่ว่าเปโตรและยากอบเป็ นคนขาดการศึกษาตามความคิดของผู้มีการศึกษาสูง
ในสมัยนัน้ แต่เขาได้ รับการศึกษาที่ดีที่สดุ ในโลก การศึกษาของเขาเป็ นการศึกษาจากสวรรค์ที่แทบเท้ าของครูที่ยิ่งใหญ่ แม้ สภา
สูงก็ประหลาดใจ แล้ วสังเกตว่าพวกเขาเคยอยูก่ บั พระเยซู
บางคนกล่าวว่า ถ้ าเราต้ องการเทศนา เราก็เพียงแต่เปิ ดปากของเราและพระเจ้ าจะทรงเติมคําเข้ ามา โดยนํามาจาก
บันทึกในมัทธิ ว 10:19 สิ่งที่พระเยซูทรงสอนในข้ อความนี ้มีความง่ายมาก ไม่ใช่ว่าพระองค์จะทรงใส่คําเทศนาในปากของเรา
แต่วา่ พระเจ้ าจะทรงให้ ถ้อยคําแก้ ตา่ งให้ กบั เราหากเราถูกพิพากษาเพราะข่าวประเสริฐ
2ทิโมธี 2:15 กล่าวว่า “จงอุตส่าห์สําแดงตนว่าได้ ทรงพิสจู น์แล้ ว เป็ นคนงานที่ไม่ต้องอาย ใช้ พระวจนะแห่งความจริ ง
อย่างถูกต้ อง” เราต้ องมีสติปัญญาอันเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้ า
ข้ อ 1, 2 เปาโลไม่ได้ ไปที่เมืองโคริ นธ์ เพื่อเทศนาข่าวดีทางสังคม หรื อเป็ นนักพูดที่กล่าวคําสละสลวยเพื่อหาเสียงทางการเมือง
แต่เขาไปเพื่อเทศนาคําพยานของพระเจ้ า คําพยานนี ้เกี่ยวกับอํานาจในการตาย การฝั งและฟื น้ ขึ ้นจากความตายของพระ
เยซูคริสต์
เปาโลเพิ่งจะกลับจากกรุ งเอเธนส์ (กิจการ 17:15-34) และพบว่าไม่สามารถสร้ างคริ สตจักรจากผู้ที่ชอบโต้ เถียงและผู้ที่
ฉลาดในโลกนี ้ได้ ในเมืองโครินธ์ เปาโลตังใจว่
้ าจะไม่ไขว้ เขวไปโต้ เถียงทางปั ญญาที่ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ใดๆ
ข้ อ 3 บางคนนึกภาพเหล่าอัครทูตว่าเป็ นผู้ที่มีความสามารถเหนือมนุษย์ เปาโลไม่ได้ เป็ นผู้มีความสามารถเหนือมนุษย์ เขามี
ความอ่อนแอในชีวิตเหมือนที่ท่านและข้ าพเจ้ ามี เขาไปที่โคริ นธ์ด้วยความอ่ อนแอ ความกลัวและหวาดหวั่นเป็ นอย่ าง
มาก แต่ถงึ กระนันเขาก็
้
ยงั ประกาศพระวจนะของพระเจ้ าด้ วยความกล้ าหาญ
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ข้ อ 4 การเทศนาของเปาโลไม่ระรื่ นหู เพราะมนุษย์ไม่สะทกสะท้ านด้ วยการเทศนาเช่นนัน้ ถ้ อยคําของเขาแสดงความรู้สกึ และ
แสดงให้ เห็น อํ า นาจของพระวิญ ญาณของพระเจ้ า ผู้ท รงพระชนม์ อ ยู่อ ย่า งแท้ จ ริ ง การทรงเจิ ม จากฤทธิ์ เ ดชของพระ
้
บใช้
วิญญาณบริ สทุ ธิ์ทําให้ ถ้อยคําของเขามีอํานาจที่ทําให้ คนเปลี่ยนแปลง (กิจการ 1:8) ทําไมเปาโลจึงทําเช่นนันในการรั
ของตนได้ นัน่ ก็เป็ นเพราะการอดอาหารและการอธิษฐาน (ดู 2โคริ นธ์ 6:5; 11:27; โรม 1:9; เอเฟซัส 1:16; ฟี ลิปปี 4:6; 1เธ
สะโลนิกา 1:2; 2ทิโมธี 1:3)
ข้ อ 5 ความเชื่อต้ องเกิดจากอํานาจของพระวจนะของพระเจ้ า
“ฉะนันความเชื
้
่อเกิดขึ ้นได้ ก็เพราะการได้ ยิน และการได้ ยินเกิดขึน้ ได้ ก็เพราะการประกาศพระคริ สต์ ” (โรม 10:17)
สติปัญญาของมนุษย์กล่าวว่า “ไม่มีการอัศจรรย์” แต่อํานาจของพระวจนะของพระเจ้ ามีหมายสําคัญเกิดขึน้ สติปัญญา
ของมนุษย์ไม่มีอํานาจที่จะปล่อยมนุษย์ซึ่งถูกมัดไว้ กบั ความบาปของโลกนี ้ได้ แต่อํานาจของพระวจนะของพระเจ้ าช่วย
มนุษย์ให้ รอดพ้ นจากความบาปของตนและจากโลกนี ้ได้ ความเชื่อในพระวจนะของพระเจ้ าทําให้ พระวจนะของพระเจ้ ามี
อํานาจในชีวิตของท่าน
ข้ อ 6-8 สติปัญญาของพระเจ้ าเป็ นข้ อลํา้ ลึกที่ทรงซ่ อนจากยุคอื่นๆ
(ซาตานไม่ร้ ู จกั ข้ อลํ ้าลึกของพระเจ้ า ดูข้อ 8) ข้ อลํ ้าลึกในที่นี ้หมายถึงการบังเกิดเป็ นมนุษย์ของพระเจ้ า (1ทิโมธี 3:16)
ความจริ งของพระเจ้ าถูกซ่อนไว้ จากผู้มีปัญญาของโลกนี ้ (ดูมทั ธิว 13:9-13) พระเจ้ าประทานข้ อลํ ้าลึกที่ยิ่งใหญ่สบิ เอ็
ประการไว้ ในพระคัมภีร์ โดยแปดข้ อสําแดงออกในจดหมายของเปาโล ข้ อหนึ่งสําแดงออกโดยพระเยซูคริ สต์ และสองข้ อ
โดยยอห์นผู้เขียนวิวรณ์ (สามารถศึกษาได้ จาก The Eleven Mysteries of God (ข้ อลํ ้าลึกสิบเอ็ดประการของพระเจ้ า) วิธี
เดียวที่จะรู้และเข้ าใจข้ อลํ ้าลึกเหล่านี ้ได้ โดย
้
ร้ ู ถึงสิ่งต่างๆ ที่พระ
“เราทังหลายไม่
้
ได้ รับวิญญาณของโลก แต่ได้ รับพระวิญญาณซึง่ มาจากพระเจ้ า เพื่อเราทังหลายจะได้
เจ้ าได้ ทรงโปรดประทานแก่เรา” (1โครินธ์ 2:12)

การเข้ าใจผลดีท่ แี ท้ จริงของชีวิต
(อ่ านข้ อ 9-16)
ข้ อ 9 ผลดีในการเป็ นธรรมิกชนของพระเจ้ า
ผลดีเหล่านี ้ไม่สามารถมองเห็นหรื อได้ ยินได้ ด้วยสัมผัสทางธรรมชาติ แต่ก็ไม่ใช่ความลึกลับที่มีใครรู้จกั พระวิญญาณของ
พระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์อยูท่ รงสําแดงสิง่ เหล่านี ้แก่ผ้ ทู ี่แสวงหาความจริงทางฝ่ ายวิญญาณอย่างแข็งขัน
ข้ อ 10 เราสามารถเห็นและเข้ าใจความจริงที่ลาํ ้ ลึกของพระเจ้ าได้ ทางพระวิญญาณ
ความจริงของพระเจ้ าไม่ใช่สิ่งสําหรับทารกในพระคริ สต์ แต่สําหรับผู้ที่ทิ ้งเนื ้อหนังไว้ เบื ้องหลังและแสวงหาความเข้ าใจทาง
ฝ่ ายวิญญาณจากพระวจนะของพระเจ้ า ใจทางฝ่ ายเนื ้อหนังไม่สามารถเข้ าใจความลํ ้าลึกแห่งความจริงของพระเจ้ าได้
9

สําหรับคริสเตียนที่ไม่เอาจริ งเอาจัง สวรรค์คือบ้ านหลังเล็กในสวรรค์ หรื อสถานที่ซงึ่ พวกเขาจะพบแม่และพ่ออีกครัง้
สําหรับคริสเตียนที่เอาจริงเอาจัง สวรรค์คือสง่าราศีที่จะได้ ปกครองและครอบครองร่วมกับพระคริ สต์
สําหรับคริสเตียนที่ไม่เอาจริงเอาจัง ความบริสทุ ธิ์และการแยกตนออกจากโลกทําให้ เขาอดเพลิดเพลินกับชีวิตนี ้
สําหรับคริ สเตียนที่เอาจริ งเอาจัง ความบริ สทุ ธิ์คือเกียรติอนั ยิ่งใหญ่ในการเป็ นตัวแทนของกษัตริ ย์ของทุกยุคสมัย ทังในวิ
้ ถี
ชีวิตและในการเป็ นทูตในแผ่นดินต่างชาตินี ้ ความตื่นเต้ นที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ คือ การเป็ นเหมือนพระเจ้ า ผู้ตรัสว่า “เจ้ า
ทังหลายต้
้
องบริสทุ ธิ์ เพราะเราพระเยโฮวาห์พระเจ้ าของเจ้ าเป็ นผู้บริสทุ ธิ์” (เลวีนิติ 19:2)
สําหรับคริสเตียนที่ไม่เอาจริงเอาจัง เขาจะใช้ ชีวิตโดยยึดติดกับสิง่ ของ ความเพลิดเพลินและความคิดเห็นของโลกนี ้
สํา หรั บคริ ส เตี ยนที่ เ อาจริ ง เอาจัง เขาจะใช้ ชีวิ ตที่ นํ า ไปสู่โลกที่ ดีกว่า สิ่ง ของที่ ดีกว่า และความเพลิด เพลิน ชั่ว นิ รัน ดร์
ความคิดของเขาคือ เขาเป็ นคนแปลกถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในในแผ่นดินนี ้ และพักอาศัยชัว่ คราวเพื่อไปยังเมืองของพระ
เจ้ า
ข้ อ 11 ไม่ มีใครร้ ู เกี่ยวกับชีวติ ของมนุษย์ คนหนึ่ง นอกจากตัวเขาเอง
ไม่ว่าคนๆ หนึ่งจะใกล้ ชิดกับคนอีกคนมากเพียงใด แต่เขาไม่สามารถรู้ จิตใจและชีวิตของคนๆ นัน้ ในทางเนื อ้ หนังเป็ น
เช่นนัน้ เราอาจไม่ร้ ู ความคิดภายในของมนุษย์ แต่เรามีของประทานในพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ด้ วยพระวิญญาณของพระ
เจ้ าภายในเรา เราจึงสามารถรู้พระทัยของพระเจ้ าได้ การรู้พระทัยของพระเจ้ าทําให้ เรามีหน้ าที่ในการปฏิบตั ิตามนํ ้าพระทั
ของพระองค์ (ดูโรม 8:11-14; กาลาเทีย 5:24, 25)
ข้ อ 12, 13 ธรรมิกชนของพระเจ้ าซึ่งประกอบไปด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ไม่ ใช่ ของวิญญาณแห่ งโลกนี ้ (วิญญาณแห่ง
เนื ้อหนัง อยูใ่ นทางโลก มักมากในกาม)
ธรรมิกชนของพระเจ้ าซึ่งประกอบด้ วยพระวิญญาณสามารถเข้ าใจบรรดาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้ าได้ โดยง่ายและไม่มี
ข้ อจํากัด แต่เขาต้ องระวังไม่ให้ กลับไปหาปั ญญาของมนุษย์ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ทรงสอนเราไม่ให้ เปรี ยบเทียบคุณค่าสิ่ง
ต่างๆ ทางธรรมชาติกบั ทางฝ่ ายวิญญาณ เพราะเป็ นโลกที่แตกต่างกันอย่างสิ ้นเชิงและอาจก่อให้ เกิดความสับสนได้ เราไม่
ควรเปรี ยบเทียความมัง่ คัง่ ของโลกนี ้ที่มีอยู่เพียงชัว่ คราวกับความมัน่ คัง่ นิรันดร์ ของพระคริ สต์ เราไม่ควรเปรี ยบเทียบความ
ยินดี ทางกามที่มีอยู่เพียงชั่วคราวกับความยินดีแห่งความหวังที่มีอยู่ในเรา ดาวิดเกื อบจะหันหลังไปจากพระเจ้ าเมื่ อ
เปรี ยบเทียบสิง่ ต่างๆ ทางเนื ้อหนังกับทางวิญญาณ (อ่านสดุดี 73) เมื่อดาวิดมาสูท่ ี่ประทับของพระเจ้ าในท้ ายที่สดุ และเห็น
จุดจบของคนบาป เขาได้ กลับคืนสูพ่ ระเจ้ า
เราต้ องเปรี ยบเทียบสิง่ ต่างๆ ทางฝ่ ายวิญญาณกับทางฝ่ ายวิญญาณ เราต้ องมองไปไกลกว่าชีวิตในโลกนี ้ แล้ วเราจะเห็นว่า
การที่เราต้ องละทิ ้งสิง่ ต่างๆ ในเวลานี ้เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ชีวิตนิรันดร์ นนเป็
ั ้ นสิง่ คุ้มค่า
ข้ อ 14-16 ถ้ าท่ านเป็ นคริสเตียนที่อย่ ูฝ่ายเนือ้ หนัง ท่ านจะไม่ สามารถเข้ าใจวิถีทางของพระเจ้ าได้
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คํากล่าวนี ้เป็ นจริ งอย่างยิ่งในเรื่ องมาตรฐานความบริ สทุ ธิ์ตามพระคัมภีร์ เหตุผลที่ต้องมีการประพฤติที่ชอบธรรมเป็ นเรื่ อง
ทางฝ่ ายวิญญาณ บางคนล้ อเลียนเกี่ยวกับมาตรฐานการแต่งกายและผู้ที่แยกตนออกเพื่อพระเจ้ า แต่นนั่ แสดงให้ เห็นว่า
คนเหล่านันอยู
้ ท่ างฝ่ ายเนื ้อหนัง (ดูโรม 8:5-9; กาลาเทีย 5:16-18)
ผู้ที่มีใจทางฝ่ ายวิญญาณจะไม่ปรารถนาสิ่งต่างๆ ของโลกนี ้ แต่จะมีจิตใจอยู่กบั สวรรค์ (ฮีบรู 11:13-16) อัครทูตเปโตร
ตักเตือนเราว่า “ดูก่อนท่านที่รัก ข้ าพเจ้ าขอวิงวอนท่านทังหลาย
้
ผ้ ูอาศัยในโลกอย่ างโลกไม่ เป็ นบ้ านเกิดเมืองนอน ให้
เว้ นจากตัณหาของเนื ้อหนัง ซึง่ เป็ นข้ าศึกต่อวิญญาณจิตของท่าน” (1เปโตร 2:11)
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1โครินธ์
บทที่สาม

บทเรี ยนที่สาม
คริสเตียนที่อย่ ูฝ่ายเนือ้ หนังไม่ สามารถเติบโตได้

(อ่ านข้ อ 1-4)
ข้ อ 1 บางคนคิดว่าคําว่า “ผู้ที่อยู่ฝ่ายเนื ้อหนัง” หมายถึงผู้ที่ไม่ได้ บงั เกิดใหม่ ซึ่งไม่ถกู ต้ อง มีสามคําที่อคั รทูตเปาโลใช้ ใน
จดหมายของเขาเพื่ออธิบายสถานะของมนุษย์
1. ผู้ที่อยู่ “ฝ่ ายเนื ้อหนัง”
แม้ ว่าผู้นี ้จะได้ รับการเพิ่มเติมในพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ แต่เขามีชีวิตอยู่ใน “เนื ้อหนัง” เขายังคงมีชีวิตตามธรรมชาติ
ฝ่ ายเนื ้อหนัง (ดูโรม 7)
2. ผู้ที่อยู่ “ฝ่ ายธรรมชาติ” (ชาวโลก)
ผู้ท่ีไม่ได้ บงั เกิดใหม่ซงึ่ ไม่ทราบสิง่ สารพัดของพระเจ้ า (ดู 1โครินธ์ 2:14)
3. ผู้ที่อยู่ “ฝ่ ายวิญญาณ”
ผู้ที่ได้ รับการเพิ่มเติมซึง่ ไม่ได้ ดําเนินตามฝ่ าย “เนื ้อหนัง” แต่ตามพระวิญญาณ (กาลาเทีย 6:1)
เปาโลบอกกับคริสตจักรที่เมืองโครินธ์วา่ “ท่านเหมือนคนที่อยูฝ่ ่ ายเนื ้อหนัง เหมือนกับท่านเป็ นทารกในพระคริ สต์”
(ศึกษาเรื่ องนี ้ได้ จาก “7 Men and Two Natures” (สภาพมนุษย์ 7 แบบและธรรมชาติ 2 แบบ))
ข้ อ 2-4 ทําไมชาวโครินธ์ จงึ ยังเป็ นทารกในพระคริสต์
เหตุผลที่เขาไม่เติบโตเป็ นเพราะเขาไม่ดําเนินตามความจริ งแห่งพระวจนะของพระเจ้ า ทารกไม่ได้ เติบโตขึ ้นเพียงเพราะดื่ม
นม แต่จะเติบโตได้ เพราะร่ างกายดูดซึมเอาสารอาหารที่จะช่วยให้ ร่างกายเติบโตเข้ าไป ผู้ที่เชื่อก็เช่นเดียวกัน จะไม่เติบโต
เพียงเพราะได้ ยินพระวจนะของพระเจ้ า ยากอบกล่าวว่า “แต่ท่านทังหลายจงเป็
้
นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนัน้ ไม่ใช่
เป็ นแต่เพียงผู้ฟังเท่านัน้ ซึง่ เป็ นการลวงตนเอง” (ยากอบ 1:22)
ผ้ ูท่ ไี ม่ อธิษฐานและไม่ เชื่อฟั งพระวจนะจะคงเป็ นทารกในพระคริสต์
แม้ ว่าของประทานฝ่ ายพระวิญญาณจะดําเนินการในคริ สตจักรโคริ นธ์ แต่ก็มีการแบ่งแยกและทุ่มเถียงกัน พวกเขาไม่ได้
ดําเนินในฝ่ ายวิญญาณ แต่ดําเนินทางฝ่ ายเนื ้อหนัง

พระเจ้ าทรงเป็ นฤทธิ์ อาํ นาจ ผ้ ูรับใช้ เป็ นช่ องทาง
(อ่ านข้ อ 5-8)
เพื่อช่วยให้ เข้ าใจเกี่ยวกับการรับใช้ ของเปาโลอย่างถูกต้ อง ตอนนี ้ ข้ าพเจ้ าจะอธิบายเกี่ยวกับข้ อเท็จจริ งที่สําคัญใน
เรื่ องตําแหน่งของผู้รับใช้ ข่าวประเสริฐ
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ข้ อ 5-7 ผู้รับใช้ เป็ นเพียงช่องทางหรื อเครื่ องมือที่พระเจ้ าทรงใช้ เพื่อนําความจริงไปสูม่ นุษย์ คนหนึ่งปลูก คนหนึ่งรดนํ ้า แต่พระเจ้
ทรงทําให้ เติบโต ผู้รับใช้ จะต้ องได้ รับความเคารพในตําแหน่งของเขา แต่เกียรติทัง้ หมดเป็ นของพระเจ้ า ไม่มีมนุษย์คนใด
จะได้ รับเกียรติ
ข้ อ 8 เปาโลกล่าวว่า “คนที่ปลูกและคนที่รดนํ ้าก็เป็ นพวกเดียวกัน” หรื อหมายความว่า “ไม่มีการแตกร้ าวหรื อทุ่มเถียงกันในพวก
เรา (เปาโล อปอลโล เปาโล) เพราะเราเป็ นพวกเดียวกัน”
รางวัลของผู้รับใช้ ไม่ใช่การสรรเสริ ญจากมนุษย์ หรื อผลลัพธ์ที่มองเห็นได้ แต่เป็ นตามการทํางานของผู้รับใช้ เอง

เราจะทํางานในการรับใช้ พระเจ้ าได้ อย่ างไร
(อ่ านข้ อ 9-11)
ข้ อ 9 ข้ อนี ้มีความสําคัญยิ่งเกี่ยวกับการรู้วิธีการเป็ นผู้ทํางานที่ก่อให้ เกิดผลสําหรับพระเจ้ า บางคนเชื่อว่าพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
เป็ นเหมือนเครื่ องมือที่ให้ อํานาจในการทํางานเพื่อพระเจ้ า แต่พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ไม่ทรงทํางานเช่นนัน้ เราจะต้ องไม่
ทํางานเพื่อพระเจ้ า เพราะนี่เป็ นคริ สตจักรของพระองค์ ถ้ าเราทํางานให้ มีผลลัพธ์ จะต้ องเป็ นตามนํา้ พระทัยและตา
วิถีทางของพระองค์
เราจะต้ องเข้ าใจว่าวิถีทางของพระเจ้ าไม่ใช่วิถีทางของเรา
ผู้รับใช้ ได้ ทํางานและตรากตรํ าอย่างจริ งใจเพื่อพระเจ้ า แต่ไม่เกิดผล ภายหลังต่อมา พบว่า เมื่อเขาอธิษฐานและอนุญาต
ให้ พระเจ้ านําเขาเพื่อเป็ นผ้ ูทาํ งานร่ วมกับพระเจ้ า ผลที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ ้น
ข้ อ 10-11 รากฐานจะต้ องถูกต้ อง พระเยซูทรงอธิบายเรื่ องนี ้ในอุปมาในมัทธิว 7:24-27 และลูกา 6:47-49 พระเยซูคริ สต์ทรง
เป็ นศิลามุมเอก และเราสร้ างขึน้ บนถ้ อยคําของผู้เผยพระวจนะและอัครทูตเพื่อให้ รากของเราในพระวจนะของพระเจ้ า
บริบรู ณ์ (ดูเอเฟซัส 2:19-22)

การรับใช้ สองประเภท
(อ่ านข้ อ 12-17)
ข้ อ 12-14 งานที่มนุษย์ทําจะถูกทดลองในวันแห่งความยากลําบาก งานที่คงทนอยู่จะได้ รับรางวัล (ดู 1โคริ นธ์ 9:17; ดาเนียล
12:3)
ข้ อ 15 งานที่เผาไหม้ จะทําให้ มนุษย์หมดสิ ้นทุกอย่าง โดยไม่มีรางวัลให้ เขาแทบจะไม่รอดจากไฟ บางคนสอนเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยนิรันดร์ จากข้ อพระคัมภีร์นี ้ พวกเขากล่าวว่า งานของมนุษย์อาจจะสูญหายไป แต่เขาจะไม่หลงหาย บางคนใช้ ข้อ
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พระคัมภีร์นี ้เพื่อสอนหลักคําสอนเกี่ยวกับการล้ างบาปด้ วยไฟ คําตอบของการสอนทังสองแบบนั
้
นมี
้ อยู่ในข้ อพระคัมภีร์
สองข้ อถัดไป
ข้ อ 16-17 หากทําให้ วิหารของพระเจ้ ามีมลทิน ก็จะถูกทําลาย
ข้ อพระคัมภีร์เหล่านี ้กล่าวไว้ ชดั เจนว่าผู้ท่ีมีมลทินจะถูกพิพากษาให้ ถกู ทําลายชัว่ นิรันดร์ ด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้ า เป็ นไป
ได้ ที่คนๆ หนึ่งจะหันหลังไปจากพระเจ้ าและเมื่อทําอย่างนัน้ เขาอยู่ภายใต้ การแช่งสาปนิรันดร์ จากไฟ (ดู 2เปโตร 2; ฮีบรู
10:26-39)

ความโง่ ในการโอ้ อวดมนุษย์
(อ่ านข้ อ 18-23)
เปาโลสรุปคําแนะนําของเขาเกี่ยวกับความโง่เขลาในการตามมนุษย์ แทนที่จะตามพระคริสต์
ข้ อ 19 นี่เป็ นความคิดตามอย่างโลก และปั ญญาของโลกเป็ นเรื่ องโง่เขลา การบูชาคนเก่งเป็ นการโง่ เพราะเนื ้อหนังทังหมดจะ
้
พินาศไป
ข้ อ 20-23 ไม่มีมนุษย์คนใดจําเป็ นต้ องโอ้ อวด หรื อเห็นว่าคนอื่นมีค่าควรแก่การโอ้ อวด เพราะทุกสิ่งที่เรามีมาจากพระเจ้ า
เท่านัน้ หากไม่มีพระองค์แล้ ว เราก็ไม่มีอะไรเลย
สติปัญญาของพระเจ้ าไม่ใช่เพื่อโอ้ อวดมนุษย์ ผู้ซงึ่ ไม่มีอะไรในตนเองเลย แต่เพื่อให้ สง่าราศีแก่พระเยซูคริ สต์ ผู้ทรงจัดหา
ของประทานอันดีทกุ อย่างและของประทานอันเลิศทุกอย่าง
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1โครินธ์
บทที่สี่

บทเรี ยนที่สี่
การตัดสินผ้ ูรับใช้ ไม่ ใช่ หน้ าที่ของมนุษย์

(อ่ านข้ อ 1-8)
ข้ อ 1 ผู้รับใช้ พระวจนะของพระเจ้ าดํารงตําแหน่งแห่งเกียรติในงานของพระเจ้ า คําว่า “ถือว่า” ในข้ อนี ้หมายถึง “นับถือหรื อเห็น
ค่า” ทําไมจึงต้ องให้ เกียรติและนับถือ เพราะผู้รับใช้ คือผู้อารักขาหรื อผู้ดแู ลสิ่งลํ ้าลึกของพระเจ้ า และตําแหน่งดังกล่า
สมควรที่จะได้ รับเกียรติ*
ข้ อ 2 ผู้รับใช้ จะต้ องสัตย์ซื่อในการดูแลและยึดมัน่ ข้ อลํ ้าลึกแห่งคําสอนของพระคัมภีร์ เขาจะต้ องยึดมัน่ ความจริ ง และต้ องเทศน
พระดําริของพระเจ้ าทังสิ
้ ้น (ดูกิจการ 20:27)
ข้ อ 2-4 คริสตจักรกําลังตัดสินว่าการรับใช้ ของเปาโลและของอปอลโลนัน้ ของใครยิ่งใหญ่ที่สดุ แต่อคั รทูตเปาโลบอกว่า พระเจ้ า
เท่านันสามารถตั
้
ดสินและพิพากษาคุณค่าของการรับใช้ ของคนๆ หนึง่ ได้
ข้ อ 5 มนุษย์คนหนึ่งอาจจะพูดคล่องและสามารถหว่านล้ อมได้ ในภายนอก แต่พระเจ้ าไม่ได้ พิพากษาคนหนึ่งจากสิ่งที่เห็นหรื อ
้ ่สามารถเปิ ดเผยสิ่งทังหลายที
้
่ซ่อน
ได้ ยิน คนๆ หนึง่ อาจทํางานได้ เพื่อการโอ้ อวดหรื อเงินรางวัล และมีเพียงพระเจ้ าเท่านันที
อยูใ่ นใจได้ (ดูเยเรมีย์ 11:20; 17:9, 10)
คําตักเตือนของเปาโลคือ ไม่ใช่เพื่อนับถือผู้รับใช้ คนหนึ่งมากกว่าคนอื่นๆ เพราะพระเจ้ าเท่านัน้ ที่ทรงทราบว่ารางวัลที่
แท้ จริงของแต่ละคนคืออะไร
ข้ อ 6-8 อย่ามีความยโสทางฝ่ ายวิญญาณ เราไม่ควรมีความยโสทางฝ่ ายวิญญาณหรื อพองตัวเพราะความสามารถของเรา สิ่ง
สําคัญ คื อ ทุกสิ่งที่มนุษย์ มีนัน้ มาจากพระเจ้ า ตัวของมนุษย์ เองไม่มีอะไรเลย พระเจ้ า เท่านัน้ ที่ใ ห้ ความสามารถที่ จะ
เคลื่อนไหวหรื อใช้ เสียงของเราได้ (ดูโยบ 2:2-3; อิสยาห์ 64:6; ลูกา 17:7-10; 1โครินธ์ 9:16-17)
*

ข้ อลํ ้าลึกของพระเจ้ ามี 11 ประการ เรี ยกว่า “ข้ อลํ ้าลึกที่ยิ่งใหญ่” สามารถสัง่ ซื ้อหนังสือ “The 11 Mysteries of God” (ข้ อลํ ้าลึ
11 ประการของพระเจ้ า) จากสํานักพิมพ์ Apostolic Book Publishers, 9643 N. Ivanhoe, Portland, OR 97203

อัครทตเปาโลเป็
นตัวอย่ างในการถ่ อมใจ
ู
(อ่ านข้ อ 9-13)
ในสมัยนี ้ มีผ้ ทู ี่จะถือว่าตนเองเป็ นอัครทูต แต่เขามักจะใช้ ชีวิตอย่างหรู หรา มีชื่อเสียงและเกียรติยศ อัครทูตเปาโล
บรรยายเกี่ยวกับตําแหน่งอัครทูตที่พระเจ้ าทรงเลือกไว้ ดงั นี ้
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ข้ อ 9 ชีวิตของอัครทูตแขวนไว้ บนเส้ นด้ าย พวกเขาได้ รับ “แต่งตังให้
้ เสียสละ” เขาไม่เคยได้ รับการนับถือหรื อสรรเสริ ญแต่ถกู
ผู้คนรังเกียจ ดูถกู หาว่าโง่ (ดูฮีบรู 10:33)
ข้ อ 10 คนทังหลายถื
้
อว่าเขาไม่มีสามัญสํานึก เป็ นผู้น่าหัวเราะเยาะ แต่กลับถือว่าผู้ที่นงั่ อยู่เฉยๆ และพิพากษามีความฉลาด (ดู
กิจการ 26:24-25)
ข้ อ 11-13 เขาไม่อายที่จะต้ องโดนเรี ยกว่า คนโง่ หรื อทนทุกข์ เพราะทํางานของพระเจ้ า ความอับอายที่เขาต้ องประสบมี
ดังต่อไปนี ้
1. เขาถูกเกลียดชัง (ข้ อ 10)
2. เขาทนทุกข์เนื่องจากความหิว (ข้ อ 11)
3. เขาทนทุกข์เนื่องจากความกระหาย (ข้ อ 11)
4. เขาไม่มีบ้านของตนเอง
5. เขาไม่ได้ ทํางาน “เต็มเวลา” แต่ต้องทํางานหนักเพื่อหาเลี ้ยงชีพ
6. เขาถูกด่าว่า (ทนทุกข์กบั การใช้ ภาษาหยาบคาย)
7. เขาถูกข่มเหง
8. เขาถูกใส่ร้าย (ทําให้ อบั อาย ชื่อเสียงถูกทําลายเพราะการกล่าวร้ ายและหมิ่นประมาท)
9. เขาถือว่าเป็ นคนสกปรก (ส่วนเกินของโลกนี ้ คนที่ไม่มีใครคบ ไม่มีคา่ ไม่เป็ นที่ยอมรับ)
ทังๆ
้ ที่เป็ นเช่นนัน้ เขากลับอวยพรผู้ที่ข่มเหงและด่าทอเขา และอธิษฐานวิงวอนให้ ผ้ ทู ี่ใส่ร้ายเขา
ตัวอย่างของอัครทูตในการถ่อมใจและความอดทนเป็ นตัวอย่างของพระคําที่พระเจ้ าทรงตรัสในการอวยพรในมัทธิว 5

การเป็ นคนสัตย์ ซ่ อื
(อ่ านข้ อ 14-17)
ข้ อ 15, 16 เปาโลเป็ นพ่อของคริ สตจักรในโคริ นธ์ อัครทูตเปาโลได้ บอกให้ เขาแสดงคุณสมบัติที่ธรรมิกชนทุกคนจะต้ องมีเพื่อให้
คริสตจักรมีความแข็งแกร่งได้
คุณสมบัตินีค้ ือ ความสัตย์ซื่อ ต่อผู้นําที่ได้ รับการพิสจู น์แล้ วว่าเป็ นผู้นําที่แท้ จริ ง เปาโลเป็ นพ่อของเขาและตัวอย่างชีวิต
และคําแห่งความจริ งพิสจู น์ให้ เห็นว่าการรับใช้ ของเขานันควรค่
้
าที่จะได้ รับความสัตย์ซื่อจากคนทังหลาย
้
เปาโลสามารถ
พูดได้ อย่างแท้ จริงว่า “ขอให้ ทา่ นทําตามอย่างข้ าพเจ้ า”
ข้ อ 17 เปาโลส่งทิโมธี ไปที่เมืองโคริ นธ์ เพื่อสอนคริ สตจักรเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตตามข่าวประเสริ ฐที่อคั รเปาโลได้ ให้ ไว้ การ
เปลี่ยนผู้นําเป็ นวิธีการเปลี่ยนที่ครูอาจารย์ควรจะทํา ดังที่เปาโลบอกกับคริ สตจักรนี ้ให้ ฟังคําของทิโมธี อัครทูตเปาโลไม่ได้
รับรองคนที่เขาไม่ร้ ูจกั หรื อคนที่ความคิดและคําสอนแตกต่างไปจากเขา (อ่านเกี่ยวกับคุณสมบัติของทิโมธีในฟี ลิปปี 2:1923)
16

อํานาจของผ้ ูรับใช้
(อ่ านข้ อ 18-21)
ข้ อ 18-20 คริ สตจักรมีอํานาจในการอนุญาตหรื อว่ากล่าว (ดูมทั ธิว 16:17-19) อัครทูตเปาโลใช้ อํานาจของอัครทูตอย่างแท้ จริ ง
เขาพร้ อมที่จะไปเมืองโคริ นธ์ เพื่อว่ากล่าวไม่ใช่ด้วยถ้ อยคํา แต่ด้วยอํานาจของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ แก่ผ้ ทู ี่พองตัวและมี
ความเข้ าใจเกี่ยวกับตนเองผิดไป การต่อต้ านผู้นําด้ วยความยโสทางฝ่ ายวิญญาณไม่ใช่สิ่งใหม่เลย (ดูกนั ดารวิถี 12:1-10;
16:3-32)
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1โครินธ์
บทที่ห้า

บทเรี ยนที่ห้า
วิธีแก้ ปัญหาความผิดบาปในคริสตจักร

(อ่ านทัง้ บท)
ข้ อ 1 คริ สตจักรเมืองโคริ นธ์ มีความยโสในความรักและความอดทนของตน เขาคิดว่าได้ แสดงความรักและความกรุณาของคริ ส
เตียนที่ยิ่งใหญ่โดยมองข้ ามความผิดบาปที่เห็นได้ ชดั ของผู้ที่อ้างว่าเชื่อ ความคิดที่ว่าคริ สตจักรได้ แสดงความรักที่ยิ่งใหญ่
เมื่อยอมรับผู้ที่ใช้ ชีวิตอยูใ่ นความบาปมาเป็ นพี่น้องยังคงมีอยูอ่ ย่างแพร่หลาย
ข้ อ 2, 3 แทนที่คริ สตจักรจะโศกเศร้ าหรื อเสียใจที่พี่น้องคนนี ้ทําความผิดบาป แต่กลับยโสที่ตนเองไม่ได้ ตดั สินชีวิตของผู้อื่น
เมื่อได้ ยินเกี่ยวกับความผิดทางกามของชายคนนี ้แล้ ว อัครทูตเปาโลประกาศอย่างกล้ าหาญว่า “เสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ อยู่
ด้ วย ข้ าพเจ้ าได้ ตดั สินลงโทษคนที่ได้ กระผิดเช่นนัน”
้
ข้ อ 4, 13 การตัดสินของเปาโลคือ จะต้ องนําการล่วงประเวณีนี ้ออกไปจากคริ สตจักรเพื่อที่เนื ้อหนังของชายคนนี ้จะถูกทําลาย
แต่วิญญาณจิตของเขาจะรอด
ข้ อ 6, 7 ความผิดบาปที่ปล่อยทิ ้งไว้ ในคริ สตจักรจะส่งผลกระทบต่อร่างกายผู้ที่เชื่อทังหมด
้
ดังนัน้ ต้ องมีการกวาดล้ างหรื อขจัด
ความผิดบาปเหล่านันออกไป
้
ไม่ใช่เรื่ องโหดร้ ายที่จะขจัดผู้ชายคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็ นธรรมิกชนของพระเจ้ าแต่ในความจริ ง
้ ในคริ สตจักร วัตถุประสงค์ใน
อยู่ในความผิดบาปที่ร้ายแรงออกไปจากคริ สตจักร เป็ นการโหดร้ ายที่จะปล่อยคนเช่นนันไว้
การขจัดผู้ที่ทําผิดออกไปจากการเป็ นสมาชิกคือเพื่อจิตวิญญาณของเขาจะได้ รอด (ข้ อ 5)
ในคริ สตจักร มีที่พกั พิงอยู่ ผู้ที่เชื่อมีหน้ าที่รับผิดชอบในการรักษาที่พกั พิงนี ้ให้ สะอาดและบริ สทุ ธิ์เพื่อที่พระวิญญาณของ
พระเจ้ าจะสถิตอยู่กับชนชาติของพระองค์ได้ พระคัมภี ร์สอนว่าเราจะต้ องตัดสินผู้ที่อยู่ในคริ สตจักร (นั่นคือ ให้ รักษา
คริสตจักรให้ สะอาดและมีระเบียบ) (ข้ อ 13)
้
าจะทรงตัดสินลงโทษ”
พระเจ้ าจะไม่เข้ ามาทําสิง่ ที่เรามีหน้ าที่จะต้ องทํา พระคัมภีร์กล่าวอีกว่า “ส่วนคนภายนอกนันพระเจ้
ดังนัน้ บุคคลที่อ้างว่าเป็ นธรรมิกชนและยังทําความบาปนันไม่
้ สามารถพักพิงในคริสตจักรได้
้
รับผลกระทบ ให้ สงั เกตว่า เชื ้อเพียงเล็กน้ อยทําให้ แป้งดิบฟทัู ง้ ก้ อน
ข้ อ 6 ถ้ าเขาไม่ออกจากคริ สตจักร ร่างกายทังหมดจะได้
ข้ อ 7-13 หลังจากคนหนึ่งถูกนําออกจากคริ สตจักร ธรรมิกชนจะต้ องไม่คบกับเขา* (ให้ สงั เกตว่าเปาโลกล่าวไว้ ชดั เจนว่า เขา
ไม่ได้ หมายถึงผู้ที่อยูใ่ นโลก ดูข้อ 11) และจะต้ องหลีกเลี่ยงคนเช่นนัน้ (ดูโรม 16:17; 2เธสะโลนิกา 3:6 และ ทิตสั 3:10-11)
วัตถุประสงค์สดุ ท้ ายในการตัดสินลงโทษคนๆ หนึ่งให้ ออกจากคริ สตจักรคือ เพื่อช่วยให้ เขารอด ไม่ใช่เพื่อประณามเขาว่า
หมดหวังแล้ ว บุคคลที่เปาโลพูดถึงในบทนี ้ในภายหลังได้ กลับคืนมาสูค่ ริ สตจักรหลังจากที่ได้ ทําลายเนื ้อหนังไปแล้ ว (ดู 2โค
รินธ์ 2:6-9)
18

*

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบการปกครองคริ สตจักรที่เหมาะสมได้ จาก A Biblical Approach to Theological
Church Government (ระบบการปกครองคริ สตจักรของพระเจ้ าตามอย่างพระคัมภีร์) สํานักพิมพ์ Apostolic Book
Publishers, 9643 N. Ivanhoe St., Portland 97203

19

1โครินธ์
บทที่หก

บทเรี ยนที่หก
ธรรมิกชนจะต้ องไม่ ว่าความกันต่ อหน้ าศาล

(อ่ านข้ อ 1-8)
ข้ อ 1 อัครทูตเปาโลห้ ามไม่ให้ ธรรมิกชนฟ้องธรรมิกชนอีกคนหนึง่ ในศาล ธรรมิกชนจะต้ องเป็ นผู้ตดั สินการโต้ เถียงนี ้เอง
ข้ อ 2 ข้ อนี ้แสดงให้ เห็นตําแหน่งสูงสุดของธรรมิกชน
ธรรมิกชนจะพิพากษาโลก สิง่ ที่อยูใ่ นชีวิตและระบบโลกนี ้ (ดูข้อ 4)
ข้ อ 3 มากยิ่งไปกว่านัน้ ธรรมิกชนของพระเจ้ าจะพิพากษาทูตสวรรค์
ข้ อ 4, 5 ข้ อนี ้ถูกแบ่งอย่างไม่ถกู ต้ อง ประโยคแรกของข้ อที่ 5 จะทําให้ ใจความสมบูรณ์ ข้ อความที่ถกู ต้ องควรจะเป็ น “เมื่อพวก
ท่านเป็ นความกันเรื่ องชี วิตนี ้ ท่านจะตัง้ คนที่คริ สตจักรนับถือน้ อยที่สุดให้ ตัดสินหรื อ ข้ าพเจ้ ากล่าวดังนี ้ ก็เพื่อให้ ท่าน
ละอายใจ ในพวกท่านไม่มีสกั คนหนึง่ หรื อ ที่มีสติปัญญา”
เปาโลกล่าวว่า “น่าอายที่พวกท่านไม่สามารถตังผู
้ ้ ที่มีสติปัญญาเพื่อตัดสินความระหว่างพี่น้องในคริสตจักรได้ ”
ปั ญหาที่โครินธ์คือ แม้ วา่ ในวันหนึง่ คริ สตจักรจะตัดสินโลกนี ้และทูตสวรรค์ที่ได้ ทําบาป พวกเขากลับปล่อยให้ ผ้ ทู ี่คริ สตจักร
นับถือน้ อยที่สดุ เป็ นผู้พิพาษาคริสตจักรของเขา
ข้ อ 6, 8 การตักเตือนของอัครทูตเปาโลดําเนินไปถึงรากของปั ญหา “ทําไมท่านไม่ใช้ ชีวิตให้ เหมือนกับคริสเตียนที่แท้ จริ ง ถ้ าท่าน
เป็ นธรรมิกชนที่แท้ จริ ง ทําไมท่านจึงไม่ทนกับการถูกข่มเหง แทนที่จะเป็ นผู้ข่มเหง โกงพี่น้องของท่านเองโดยนําเขาไปที่
ศาล”

คริสตจักรจะต้ องบริสุทธิ์
(อ่ านข้ อ 9-12)
ข้ อ 9, 10 ตอนนี ้ เปาโลกล่าวถึงผู้ที่จะไม่ได้ เข้ าในแผ่นดินของพระเจ้ า ให้ สงั เกตว่าอย่างแรกคือ คนอธรรม ธรรมิกชนที่ได้ รับการ
ไถ่ซงึ่ ไม่สามารถรักษาชีวิตบริ สทุ ธิ์ด้วยการมีชีวิตที่ชอบธรรมได้ จะไม่ได้ รับมรดกในแผ่นดินของพระเจ้ า เป็ นสิ่งสําคัญที่จะ
จดจําว่า คําเตือนที่อยู่ในข้ อ 9 “อย่ าหลงเลย” วิญญาณแห่ งการหลอกลวงสามารถปิ ดตาของมนุษย์ ไม่ ให้ เห็นการ
ละเมิดของตนเองได้ เมื่อเป็ นเช่นนัน้ กระจกแห่งพระวจนะของพระเจ้ าจะบิดเบือนไปในสายตาของเขา และเขาจะไม่
เห็นตัวเองเหมือนที่ควรจะเห็น (ดูยากอบ 1:22-25)
ข้ อ 11 ฤทธิ์เดชอํานาจของพระเจ้ าสามารถช่วยให้ รอดพ้ นจากความบาปทุกอย่างได้ “แต่ ก่อนมีบางคนในพวกท่ านเป็ นคน
อย่ างนัน้ ” แต่ตอนนี ้พวกท่านเปลี่ยนไปแล้ ว เราเปลี่ยนแปลงไปได้ อย่างไร ด้ วยการชําระล้ างจากพระโลหิตของพระเยซู
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คริ สต์ในการกลับใจใหม่ การบัพติศมาในนํา้ ด้ วยพระนามของพระองค์ และการรับอํานาจแห่งพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ (ดู
กิจการ 2:38)
ธรรมิกชนได้ รับการชําระล้ างและเป็ นผู้ชอบธรรมด้ วยอํานาจในพระนามของพระเยซูคริ สต์เจ้ า
ข้ อ 12 ธรรมิกชนที่แท้ จริงเลือกที่จะมีชีวิตที่บริ สทุ ธิ์ต่อพระเจ้ า เปาโลกล่าวว่า “ข้ าพเจ้ าทําสิ่งสารพัดได้ ” หรื อหมายถึง “ข้ าพเจ้ า
สามารถใช้ ร่างกายทําอะไรก็ได้ แต่ข้าพเจ้ าจะไม่เป็ นทาสของความผิดบาปใดๆ” เปาโลกล่าวถ้ อยคํานี ้ซํ ้าอีกใน 1โคริ นธ์
10:13
บางสิง่ ไม่ใช่ความบาปในตัวมันเอง แต่ไม่ใช่วา่ ทุกสิง่ มีประโยชน์ “จงเว้ นเสียจากสิ่งที่ช่ ัวทุกอย่ าง”
ถ้ าธรรมิกชนทุกคนปฏิบตั ิตามกฎที่ง่ายนี ้ จะไม่มีใครกระทําบาปทางกามซึ่งคอยดักธรรมิกชนของพระเจ้ าผู้ไม่ได้ สงสัยว่า
สิง่ เหล่านันเป็
้ นบาป

จงหลีกเลี่ยงเสียจากการล่ วงประเวณี
(อ่ านข้ อ 13-18)
ข้ อ 13-18 อัครทูตเปาโลอธิบายว่าทําไมความผิดบาปในการล่วงประเวณี ซึง่ คือการมีเพศสัมพันธ์นอกการแต่งงานทุกประเภท
เป็ นการล่วงละเมิดที่ร้ายแรงเหนือการล่วงละเมิดอื่นๆ
มีการอธิบายไว้ ทงทางธรรมชาติ
ั้
และทางฝ่ ายวิญญาณ
ข้ อ 13 ร่างกายของมนุษย์ไม่ได้ สร้ างขึ ้นเพื่อความพอใจทางกามอย่างไม่มีขีดจํากัด แต่มีการควบคุมและเป็ นวิหารที่สะอาดและ
บริ สทุ ธิ์ เป็ นสถานที่อยู่ทางวิญญาณของพระเจ้ า เปาโลกล่าวถึงเรื่ องเพศในการแต่งงานใน 1โคริ นธ์ 7:15, 16, 18 ผู้ที่ทํา
ผิดบาปต่อร่ างกายของตนเองในการล่วงประเวณีเป็ นผู้ที่ให้ เนื ้อหนังได้ เป็ นหนึ่งเดียวกับผู้ที่ล่วงประเวณีอีกคน ความผิด
บาปนี ้เป็ นการผิดต่อร่างกายของตนเอง
ข้ อ 17 แต่ธรรมิกชนของพระเจ้ าเป็ นอวัยวะของพระกายของพระคริสต์
ลักษณะความบาปที่ร้ายแรงที่สดุ นันเห็
้ นได้ ชดั เขากําลังทําการล่วงประเวณีทางฝ่ ายวิญญาณต่อพระกายของพระคริ สต์
และกําลังรวมตนเองเข้ ากับวิญญาณที่ไม่สะอาด เขาแยกตนเองจากพระวิญญาณที่แท้ จริ งเพียงหนึ่งเดียวของพระเจ้ า อัน
ก่อให้ เกิดการแตกแยกในกายของพระคริสต์

ร่ างกายของมนุษย์ เป็ นวิหารของพระเจ้ า
(อ่ านข้ อ 19-20 และ 3:16-17)
ร่างกายของธรรมิกชนของพระเจ้ าเป็ นวิหารของพระเจ้ า วิหารที่ไม่ได้ ทําจากมือ อย่าหลอกลวงตนเองเพราะร่ างกาย
ของเราไม่ใช่ของเราเอง พระเจ้ าทรงซื ้อเรามาแล้ วด้ วยราคาที่แพงยิ่งกว่าที่เรามีค่านัก ราคาที่สงู ยิ่ง เพราะเป็ นโลหิตอันมีค่าของ
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็ นเจ้ าและผู้ช่วยให้ รอดของเรา
การมีชีวิตอย่างเหมาะสมและมีเกียรติคือ การเชื่อฟั งผู้ที่รักเราและช่วยเราจากการแช่งสาปนิรันดร์
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ทังนี
้ ้ ทําได้ โดยการยอมจํานนวิหารของเราในพระหัตถ์ ของพระองค์ เป็ นการมีชีวิตบริ สุทธิ์ ต่อพระเจ้ าอย่างเต็มใจ
รักษาวิญญาณและร่ างกายของเราให้ เป็ นสถานที่สถิตอันสะอาดของพระเจ้ า อันจะนํามาซึง่ ความบริ สทุ ธิ์ภายนอกเหมือนเช่น
ความบริสทุ ธิ์ภายในใจของเรา (ดู 2โครินธ์ 6:17-7:1)
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1โครินธ์
บทที่เจ็ด

บทเรี ยนที่เจ็ด
การชําระในการแต่ งงาน

(อ่ านข้ อ 1-9)
ข้ อ 1-9 เปาโลตอบคําตอบที่เขียนไปหาเขาเกี่ยวกับเรื่ องการแต่งงาน
คําอธิบายในข้ อพระคัมภีร์เหล่านี ้มีความชัดเจน
ใจความสําคัญมีอยูใ่ นข้ อต่อไปนี ้
ข้ อ 7ข้ าพเจ้ าปรารถนาที่จะให้ ทกุ คนได้ รับของประทานจากพระเจ้ าในการครองตัวเป็ นโสด ให้ สงั เกตว่าเขาไม่ได้ สอนว่า ผู้ชาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับใช้ ไม่ควรจะแต่งงาน แต่คําเตือนของเขาใน 1ทิโมธี 3 และทิตสั 1 กลับตรงกันข้ ามด้ วยซํ ้า
เปาโลคิดว่ามิชชันนารี หรื อผู้ประกาศสามารถทํางานได้ ดียิ่งขึ ้นถ้ าไม่มีครอบครัวให้ เป็ นห่วง (ดูข้อ 28, 32-35)
ข้ อ 9 อย่างไรก็ตาม ถ้ าผู้ชายหรื อผู้หญิงไม่มีของประทานจากพระเจ้ าในการใช้ ชีวิตอยู่เพียงลําพัง เขาควรจะแต่งงานแทนที่จะ
ให้ ใจเร่าร้ อนด้ วยกามราคะ

กฎระเบียบในการแต่ งงาน
(อ่ านข้ อ 10-24)
เปาโลกล่ าวถึงเรื่ องการหย่ าและการแต่ งงานใหม่
ข้ อ 10, 11 บัญญัติของพระเจ้ าคือ “อย่าให้ ผ้ ชู ายหรื อผู้หญิงทิ ้งคูข่ องตนไป” ถ้ ามีการทิ ้งกันไป ให้ เขากลับมาคืนดีกนั
ข้ อ 12 ถ้ าผู้ที่แต่งงานมีสามีหรื อภรรยาที่ไม่ได้ เชื่อ เขาจะต้ องอยูด่ ้ วยกัน เพราะไม่ใช่เหตุผลที่จะแยกกันหรื อหย่ากัน
ข้ อ 14 “มิฉะนันลู
้ กของท่านก็เป็ นมลทิน แต่บดั นี ้เด็กเหล่านันก็
้ บริสทุ ธิ์”
มีการโต้ เถียงเกี่ยวกับข้ อพระคัมภีร์นี ้กันมาก ดูเหมือนว่าเปาโลสอนว่าเด็กที่เกิดมาในครอบครัวที่เชื่อพระเจ้ าก็บริ สทุ ธิ์ แต่
จริ งๆ แล้ ว มิได้ เป็ นเช่นนัน้ ประการแรกเราจะต้ องระลึกว่าเรื่ องที่เปาโลกล่าวถึงนี ้ไม่ใช่ความรอดของเด็ก แต่เป็ นเรื่ องการ
แต่งงาน
ความจริ งในข้ อพระคัมภีร์จะไม่ขดั แย้ งกันเอง ให้ เราดูสงิ่ ที่ข้อพระคัมภีร์นี ้ไม่ได้ สอน
ประการแรก ข้ อพระคัมภีร์นีไ้ ม่ ได้ สอนว่ ามีผู้เชื่อคนหนึ่งในครอบครั ว จะทําให้ คนอื่นๆ รอดหรื อบริสุทธิ์ ได้
พระคัมภีร์สอนว่า ทุกคนได้ ทําความบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้ า สดุดี 51:5 กล่าวว่า “ดูเถิด ข้ าพระองค์ถือ
กําเนิดมาในความผิดบาป และมารดาตังครรภ์
้
ข้าพระองค์ในบาป”
เด็กถูกแยกออกจากพระเจ้ าเพราะความผิดบาป เหมือนกับผู้ใหญ่
อิสยาห์ 59:2 กล่าวว่า “แต่ว่าความบาปชัว่ ของเจ้ าทังหลาย
้
ได้ กระทําให้ เกิดการแยกระหว่างเจ้ ากับพระเจ้ าของเจ้ า
และบาปของเจ้ าทังหลายได้
้
บงั พระพักตร์ ของพระองค์เสียจากเจ้ า พระองค์จงึ มิได้ ยิน”
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ทุกคนจะรับผิดชอบต่อความผิดบาปของตัวเอง (โรม 14:10-12)
ประการที่สอง พระคัมภีร์ไม่ ได้ สอนว่ าความบริ สุทธิ์ หรื อความรอดจากความบาปสามารถส่ งผ่ านจากคนหนึ่งไปยัง
อีกคนหนึ่งได้
ความบริ สทุ ธิ์เป็ นลักษณะของพระเจ้ า เลวีนิติ 20:7 กล่าวว่า “เหตุฉะนันเจ้
้ าจงชําระตัวให้ บริ สทุ ธิ์เพราะเราคือพระเย
โฮวาห์พระเจ้ าของเจ้ า”
บรรดาอัครทูตไม่ยอมรับว่าบุคคลมีความบริสทุ ธิ์ได้ ด้วยตนเอง (กิจการ 3:12)
ความบริสทุ ธิ์คือพระวิญญาณจากพระเจ้ า (โรม 1:4)
้ ้ มนุษย์ไม่สามารถส่งให้ แก่กนั ได้
เราจะมีความบริ สทุ ธิ์ได้ เมื่อเราเป็ นผู้มีส่วนในความบริ สุทธิ์ของพระเจ้ าเท่านัน้ ทังนี
(ฮีบรู 12:10)
เด็กเกิดมาในความบาป และการสอนในที่นี ้ไม่ได้ เกี่ยวกับการส่งความบริ สทุ ธิ์จากพ่อแม่ไปยังลูก แล้ วข้ อพระคัมภีร์นี ้
บอกอะไรกับเรา
เปาโลสอนเกี่ยวกับการชําระในการแต่งงานและความสัมพันธ์ในบ้ านในทางฝ่ ายวิญญาณ
บ้ านที่ไม่สะอาดเป็ นบ้ านที่บชู ารูปเคารพ เป็ นบ้ านที่ไม่เชื่อพระเจ้ า
ในบ้ านที่ไม่เชื่อพระเจ้ า ในสายพระเนตรของพระองค์ การแต่งงานนันเป็
้ นมลทิน เป็ นการล่วงประเวณี ครอบครัวที่
นมัสการสิง่ อื่นนอกจากพระเจ้ าเที่ยงแท้ เป็ นผู้ลว่ งประเวณีทางฝ่ ายวิญญาณ เด็กๆ ในครอบครัวดังกล่าวเป็ นเหมือนผู้ที่เกิดนอก
สมรส เกิดมามีมลทิน เกิดจากการรวมกันด้ วยการล่วงประเวณี
ครอบครัวที่นมัสการพระเจ้ าเที่ยงแท้ เพียงองค์เดียวไม่ได้ ลว่ งประเวณี และลูกที่เกิดมาจึงสะอาดหรื อได้ รับการชําระ
ชาวอิสราเอลทุกคนเข้ าใจคําสอนนี ้เป็ นอย่างดี (ดูเอเสเคียล 16:23-59)
ข้ อ 16 ภรรยาหรื อสามีที่เชื่ออาจจะนําคูข่ องตนมาเชื่อพระเจ้ าได้ ด้วยชีวิตที่ดีของตน
ข้ อ 17-24 ทุกคนจะต้ องมีชีวิตอยู่ตามเวลาเมื่อทรงเรี ยก นัน่ คือ เขาไม่มีเสรี ภาพในการกลับไปและเปลี่ยนข้ อบังคับในชีวิตของ
ตนได้ ถ้ าเขาแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อ เขาไม่มีสิทธิ ที่จะหย่ากับเธอเพราะเหตุนัน้ ได้ ถ้ าเขาเป็ นคนรับใช้ ก็ไม่มีสิทธิ ที่จะ
ทําลายปฏิญาณของตนได้ (ดูข้อ 39)
่เกี่ยวกับเรื่ องนี*้
หลักคําสอนเรื่ องการแต่งงานและการหย่าเป็ นปั ญหาที่อาจสรุปได้ โดยศึกษาข้ อพระคัมภีร์ทงหมดที
ั้

ลกสาวควรจะแต่
งงานหรือไม่
ู
(อ่ านข้ อ 25-40)
มีความสับสนมากมายเกี่ยวกับข้ อพระคัมภีร์นี ้เนื่องจากเข้ าใจผิดเกี่ยวกับเรื่ องที่เปาโลกล่าวถึง บางคนคิดว่าเปาโล
อนุญาตให้ ผ้ ชู ายทําการล่วงประเวณีได้ โดยใช้ ข้อ 36 บางส่วนมาเป็ นข้ ออ้ าง
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*

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ จาก Marriage & Divorce In and Out of the Church (การแต่งงานและหย่าในและนอก
คริ สตจักร) สํานักพิมพ์ Apostolic Press, 9643 N. Ivanhoe St., Portland, OR 97203

ข้ อ 25-26 หัวข้ อของเปาโลคือ ผู้ชายควรจะให้ ลกู สาวของตนแต่งงานหรื อไม่
เพราะความไร้ ศีลธรรมที่เลวร้ ายในเมืองโครินธ์ และปั ญหาในเวลานัน้ เปาโลแนะนําว่าอยูเ่ ป็ นโสดจะดีกว่า
ข้ อ 27-35 เปาโลให้ เหตุผลว่าทําไมอยูเ่ ป็ นโสดจะดีกว่า
ข้ อ 28 เราจะมีปัญหาในทางเนื ้อหนัง
ข้ อ 29 เวลาทํางานเพื่อพระเจ้ าจะน้ อยลง
ข้ อ 32-33 ผู้ที่ไม่ได้ แต่งงานใส่ใจในสิง่ สารพัดของพระเจ้ า ผู้ที่แต่งงานแล้ วสนใจความพอใจของคูต่ น
ข้ อ 36-39 เปาโลอธิบายเกี่ยวกับการอนุญาตให้ ลกู สาวแต่งงาน
ข้ อ 36 ถ้ าผู้ชายมีลกู สาวและเห็นสมควรให้ ลกู สาวแต่งงาน ก็ให้ แต่งงานได้ ไม่ใช่ความบาป
ข้ อ 37 อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ตงใจแน่
ั้
วแน่และไม่ยอมให้ แต่งงาน ก็ทําได้ ดีกว่า
้
่ยอมให้
ข้ อ 38 ข้ อนี ้ทําให้ เรามัน่ ใจว่า หัวข้ อที่เปาโลพูดถึงเกี่ยวกับพ่อให้ ลกู สาวหรื อหญิงพรหมจารี แต่งงาน “เหตุฉะนันคนใดที
บุตรี ทําการสมรส เขาก็กระทําดีอยูแ่ ล้ ว แต่ผ้ ทู ี่ไม่ยอมให้ บตุ รี ทําการสมรส เขาก็กระทําดีกว่า”
ข้ อ 39-40 การแต่งงานเป็ นตลอดชีวิต “จนกว่ าความตายจะแยกเราออกจากกัน” บุคคลที่แต่งงานแล้ วจะสามารถแต่งงาน
ใหม่ได้ เมื่อคูข่ องเขาหรื อเธอเสียชีวิตลงเท่านัน้
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1โครินธ์
บทที่แปด

บทเรี ยนที่แปด
การกินเนือ้ ที่บูชาแก่ รูปเคารพ

(อ่ านทัง้ บท และ 10:23-33 และ โรม 14:1-23)
ตอนนี ้ เปาโลตอบคํ าถามเกี่ ยวกับ การกิ นเนื อ้ ที่ บูชาแก่รูปเคารพ ทุกวันนี ้ อาจจะดูไ ม่ใ ช่ปั ญหาสํ าหรั บ ผู้ที่ อยู่ใ น
ประเทศที่ไม่ได้ นบั ถือรู ปเคารพซึง่ ไม่มีการปฏิบตั ิเช่นนี ้มากนัก แต่คําถามนี ้เป็ นคําถามที่สําคัญต่อผู้ที่อยู่ในโคริ นธ์ ซึง่ ส่วนใหญ่
เคยบูชารูปเคารพ
ข้ อ 1-6 เปาโลอธิบายว่ามีพระเจ้ าเพียงองค์เดียว รูปเคารพไม่มีความหมายอะไรเลย เพราะไม่มีอํานาจในการทําให้ เกิดสิ่งดีหรื อ
ชัว่
ข้ อ 7-8 ปั ญหาคือการขาดความรู้เกี่ยวกับว่าพระเจ้ าคือใคร หลายคนที่ถลําลึกในการบูชารูปเคารพยังไม่ตระหนักอย่างแท้ จริ ง
ว่าไม่มีประโยชน์ใดๆ ในการกินเนื ้อที่บชู าแก่รูปเคารพ คนเหล่านี ้อาจจะเป็ นมลทินได้ ง่ายในการกินเนื ้อนี ้เพราะจิตสํานึก
ผิดชอบที่ออ่ นอยู่
ข้ อ 9 ผู้ที่เชื่อจะต้ องไม่ใช้ เสรี ภาพที่เกิดจากความรู้ แล้ วทําให้ พี่น้องที่ออ่ นแอกว่าสะดุด
ข้ อ 10-13 เป็ นไปได้ ที่จะทําให้ พี่น้องหลงไปเพราะการกระทําของเราซึง่ อาจถูกต้ องแต่ไม่เกิดประโยชน์
การอธิ บายเกี่ยวกับบทเรี ยนที่เปาโลสอนนี เ้ หมือนกับการถือวันสะบาโต ผู้เชื่อที่บงั เกิดใหม่ร้ ู ว่าไม่มีความหมายในการ
รักษาวันบริ สทุ ธิ์ (โคโลสี 2:16) แต่คนส่วนใหญ่รอบๆ ตัวเราได้ รับการสอนว่าคริ สเตียนที่ดีจะต้ องถือวันอาทิตย์เป็ นวัน
บริ สทุ ธิ์ ถ้ าเราทําให้ จิตสํานึกผิดชอบที่อ่อนของเขาต้ องสะดุดโดยการเล่นเกม ซักผ้ า ฯลฯ ในวันนี ้ เขาอาจจะตกใจที่เรา
ละเมิดกฎของพระเจ้ า (แม้ ว่าเรารู้ ว่าไม่ใช่บทบัญญัติก็ตาม) การกระทําของเราจะทําให้ เขาสะดุด พี่น้องที่อ่อนแออาจ
พินาศเพราะจิตสํานึกผิดชอบของเขาสะดุด
ข้ อ 13 การปฏิบตั ิที่ถกู ต้ องคือทําตามตัวอย่างของเปาโล หากสิ่งที่เราทําทําให้ พี่น้องสะดุด ทางที่ดีที่สดุ คือไม่ประพฤติเช่นนัน้
เลย บทเรี ยนคือว่า เพียงเพราะเรามีความรู้ ตามพระคัมภีร์ว่าการปฏิบตั ิของผู้ที่ไม่เชื่อหรื อตามประเพณีนนไม่
ั ้ มีอํานาจใน
ตัวมันเอง แต่เราก็ไม่มีเสรี ภาพที่จะทําสิง่ เหล่านันที
้ ่จะทําให้ พี่น้องสะดุดได้
การปฏิบตั ิหลายอย่างจากพวกคริสเตียนที่ไม่ได้ เป็ นคริสเตียนที่แท้ จริ งยังคงมีอยูใ่ นทุกวันนี ้
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1โครินธ์
บทที่เก้ า

บทเรี ยนที่เก้ า
เปาโลยืนยันความเป็ นอัครทตของตน
ู

(อ่ านข้ อ 1-6 และกาลาเทีย 1:11-2:14)
ข้ อ 1-6 มีผ้ ทู ี่อยู่เมืองโคริ นธ์ บางคนสงสัยว่า เปาโลมีสิทธิ์ ในการเป็ นอัครทูตหรื อไม่ ทังนี
้ ้ เขามีความเชื่อที่ว่าผู้ที่เป็ นอัครทูต
จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้ แต่งงาน และไม่ทํางานหาเลี ้ยงชีพ แต่ต้องทํางานรับใช้ อย่างเต็มที่
เปาโลตอบคําถามเหล่านี ้แสดงให้ เห็นว่าเขาเหมาะสมที่จะเป็ นอัครทูต

ผ้ ูรับใช้ จะได้ รับผลตอบแทนจากงานของเขา
(อ่ านข้ อ 7-18)
ข้ อ 7-14 แม้ ว่าเปาโลทํางานเพื่อเลี ้ยงตนเองในการเทศนาข่าวประเสริ ฐ เขาไม่ต้องการให้ ใครคิดว่าวิถีชีวิตของเขาเป็ นสิ่งที่ดี
ที่สดุ ในเรื่ องนํ ้าพระทัยของพระเจ้ าสําหรับผู้รับใช้
ข้ อ 14 พระเจ้ าได้ ทรงบัญชาไว้ วา่ คนที่ประกาศข่าวประเสริฐควรได้ รับการเลี ้ยงชีพด้ วยข่าวประเสริฐนัน้
ข้ อ 16 อย่างไรก็ตาม เปาโลกล่าวไว้ ชดั เจนว่า เมื่อผู้รับใช้ ของพระเจ้ าที่แท้ จริ งได้ รับการเรี ยกให้ รับใช้ เงินไม่ใช่เหตุผลที่มาเป็ น
ผู้รับใช้
้ เพราะเป็ น
การทรงเรี ยกของพระเจ้ าทําให้ ผ้ ทู ี่อทุ ิศตนเทศนา ไม่ว่าเกียรติหรื อเงินก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเรี ยกนันได้
การเรี ยกที่เราต้ องทํา
การทรงเรี ยกในชีวิตของเปาโลนันมี
้ อํานาจมากจนเขากล่าวว่า “ถ้ าข้ าพเจ้ าไม่ประกาศวิบตั ิจะเกิดแก่ข้าพเจ้ า” การได้ เงิน
หรื อเกียรติไม่ใช่สิ่งที่ทําให้ เขาเกิดความมุ่งมัน่ ที่จะเทศนาพระวจนะของพระเจ้ า เปาโลเทศนาเพื่อความรอดของวิญญาณ
ของตนเอง
ข้ อ 17 รางวัลที่เปาโลรอคอยไม่ใช่จากมือของมนุษย์ แต่ในนํ ้าพระทัยของพระเจ้ า (ดูฟีลิปปี 4:1; 1โคริ น์ 3:14; มัทธิว 16:27; 2ทิ
โมธี 4:8; วิวรณ์ 22:12)
ยุคสมัยแห่งข่าวประเสริฐนี ้เป็ นความรับผิดชอบของเปาโลไม่วา่ เขาจะเต็มใจหรื อไม่เต็มใจก็ตาม แต่จะต้ องมีการเทศนา
ข้ อ 18 รางวัลของเปาโลไม่ใช่การใช้ อํานาจอย่างผิดๆ แต่ด้วยการเทศนาข่าวประเสริ ฐที่ช่วยให้ รอดของพระเยซูคริ สต์อย่างเสรี
โดยไม่คิดเงินผู้ที่จะฟั ง เปาโลอธิบายว่า นี่คือวิธีที่พระเจ้ าทรงเลือกให้ กบั ทุกคน

วิธีการเทศนาและรางวัล
(อ่ านข้ อ 19-23)
เปาโลกล่ าวถึงทัศนคติท่ ถี ูกต้ องของผ้ ูรับใช้ ข่าวประเสริฐที่แท้ จริง และวิธีการเทศนาที่ควรจะใช้
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ข้ อ 19 ไม่อยูใ่ นบังคับของผู้ใด แต่ยอมตัวเป็ นผู้รับใช้ คนทังปวง
้
ข้ อ 20-23 ผู้รับใช้ จะต้ องปรับตัวเพื่อเข้ าถึงมนุษย์ทกุ ประเภทที่ได้ ยินการเทศนาของเขา
ต่อคนอ่อนแอ ให้ เป็ นคนอ่อนแอ
ต่อคนแข็งแรง ให้ เป็ นคนแข็งแรง
เพื่อจะช่วยเขาให้ รอดได้ บ้างโดยทุกวิถีทาง

ผ้ ูรับใช้ ต้องอย่ ูในระเบียบเพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์
(อ่ านข้ อ 24-27)
ข้ อ 24 ผู้รับใช้ เป็ นผู้ที่อยูใ่ นการแข่งขัน เขาจะต้ องอยูใ่ นระเบียบและทํางานเพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์
มีชายคนหนึ่งได้ เทศนาข่าวประเสริ ฐเป็ นเวลาหลายปี ที่หวั มุมถนนโดยการแจกใบปลิว และเดินทางไปที่ต่างๆ ตลอดชีวิต
ของเขา เมื่อจะสิ ้นสุดการรับใช้ เขาได้ คยุ กับผู้นําคนหนึ่งของเราเกี่ยวกับความสําเร็จในอดีตของเขาและพูดว่า “ผมว่าผม
คงได้ ทําอะไรดีๆ ไปบ้ าง” เขามีความไม่แน่ใจ เป็ นเรื่ องน่าเศร้ าที่จะใช้ เวลาทังชี
้ วิตด้ วยความพยายามที่ไม่แน่นอนและไม่
แน่ใจในผลลัพธ์ที่ได้ เปาโลกล่าวว่า “จงวิ่งเพื่อชิงรางวัลให้ ได้ ”
ตัวอย่างที่เปาโลให้ คือผู้ที่วิ่งแข่ง ในการแข่งขัน จะต้ องฝึ กฝน พัฒนาความสามารถ จากนัน้ เข้ าช่องวิ่งเพื่อวิ่งแข่ง ในการ
รั บใช้ หมายถึง การฝึ กฝนและค้ นหาว่ าท่ านได้ รับการเรี ยกให้ ทาํ อะไร และจงทําสิ่งนัน้
ข้ อ 25 เคร่งครัดในระเบียบ สมํ่าเสมอ ต่อสู้เพื่อเป็ นที่ดีที่สดุ พยายาม
ข้ อ 26 อย่าหลีกเลี่ยง การต่อสู้มีจริง ทุม่ เทตัวเองทังหมดในการต่
้
อสู้ รู้เป้าหมายที่แน่ชดั และต่อสู้อย่างแข็งขันเพื่อให้ ได้ มา
ข้ อ 27 ฝึ กระเบียบในตนเอง และนําร่างกายและความปรารถนาทางกามให้ อยูใ่ ต้ การนําของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ ระลึกไว้ เสมอ
ว่าท่านไม่ได้ รอดด้ วยจํานวนของผู้ที่ทา่ นนํามาหาพระเจ้ า แต่ด้วยการรับใช้ ของท่าน
เป็ นไปได้ ท่ ีจะเป็ นผ้ ูนําวิญญาณมาหาพระเจ้ าได้ อย่ างมากมาย และเสียวิญญาณของตนเองเพราะไม่ สามารถ
เหนี่ยวรั ง้ ความปรารถนาและความต้ องการทางเนือ้ หนังของตนเองได้
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1โครินธ์
บทที่สิบ

บทเรี ยนที่สิบ
อิสราเอลเป็ นตัวอย่ างเตือนของการไม่ เชื่อ
(อ่ านข้ อ 1-15)

บทเรี ยนในบทนี ้คือ ผู้ที่ได้ รับความรอดเพราะพระคุณของพระเยซูคริ สต์จะต้ องดําเนินต่อไปในพระคุณนันโดยการเชื
้
่อ
ฟั งพระเจ้ า เพราะเราอาจจะไม่เชื่อฟั งพระเจ้ า และถูกตัดออกและหลงไปชัว่ นิรันดร์

ความรอดของอิสราเอลจากอียปิ ต์
(อ่ านข้ อ 1-5)
ข้ อ 1-4 ชาวอิสราเอลทุกคนที่ตายในป่ ากันดารเพราะความไม่เชื่อมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน พวกเขาทุกคนได้ รับการอวยพรทาง
ฝ่ ายวิญญาณห้ าประการ
1. ทุกคนอยูใ่ ต้ เมฆ
2. ทุกคนได้ ผา่ นทะเล
3. ทุกคนได้ รับบัพติศมาเข้ าสูโ่ มเสส
4. ทุกคนได้ กินเนื ้อทางฝ่ ายวิญญาณเหมือนกัน
5. ทุกคนดื่มนํ ้าทางฝ่ ายวิญญาณเหมือนกัน
ทุกคนได้ รับความรอดจากอียิปต์ด้วยพระคุณและเมตตาของพระเจ้ า
ไม่มีผ้ ใู ดมีประสบการณ์น้อยกว่าหรื อมากกว่าคนอื่น
คาดว่า โมเสสได้ นําคนอย่างน้ อย 2,500,000 คนเข้ าสู่ป่ากันดาร ทุกคนไม่ได้ พินาศไป คนรุ่ นที่หนุ่มกว่าได้ ออกจากป่ า
กันดารและได้ รับมรดกเป็ นแผ่นดินที่พระองค์ทรงสัญญา จํานวนคนที่ผ่านออกมาจากป่ ากันดารน้ อยกว่าจํานวนที่เข้ าไป
แต่ทกุ คนที่อายุเกิน 20 ปี เมื่อเริ่มต้ นเดินทางนันได้
้ พินาศไปในป่ ากันดาร เกิดอะไรขึ ้น
้ ดีมีคนส่วนมากในพวกนันที
้ ่พระเจ้ าไม่ทรงพอพระทัย เราทราบได้ ก็เพราะว่ าเขาล้ มตายกันเกลื่อน
ข้ อ 5 แต่ถึงกระนันก็
กลาดในถิ่นทุรกันดารพระเจ้ าไม่ได้ ทรงช่วยอิสราเอลให้ รอดจากการเป็ นทาสเพื่อทําลายพวกเขา แต่พระองค์ประสงค์จะ
นําเขาทุกคนไปยังแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้ ข้ อพระคัมภีร์สอนว่าพระเจ้ าไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ ผ้ หู นึ่งผู้ใดพินาศเลย (2เป
โตร 3:9)
แล้ วทําไมพวกเขาจึงถูกทําลาย ยูดา 5 กล่าวว่า “...องค์ พระผ้ ูเป็ นเจ้ าได้ ทรงโปรดให้ ชนชาติหนึ่ง รอดจากแผ่ นดิน
อียปิ ต์ แล้ ว ภายหลังพระองค์ กไ็ ด้ ทรงทําลายคนเหล่ านัน้ ที่ไม่ เชื่อพระองค์ เสีย”
ความไม่เชื่อนํามาซึง่ ความบาปและความบาปนํามาซึง่ ความตาย
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อิสราเอลทําความบาป
(อ่ านข้ อ 6-10)
ข้ อ 6-10 ความบาปในการไม่เชื่อฟั งของชาวอิสราเอลห้ าอย่างทําให้ พระเจ้ าทําลายเขาในป่ ากันดาร
1. พวกเขามีตณ
ั หาในสิง่ ชัว่ ร้ าย
2. พวกเขากลายเป็ นพวกบูชารูปเคารพ
3. พวกเขาล่วงประเวณี
4. พวกเขาทดลองความสัตย์ซื่อของพระเจ้ า
5. พวกเขาบ่นและไม่พอใจเกี่ยวกับทาง อาหาร ผู้นํา

อิสราเอลเป็ นตัวอย่ างของเรา
(อ่ านข้ อ 11-15)
อิสราเอลเป็ นตัวอย่างของเราที่ได้ รับความรอดเพื่อที่เราจะไม่ทําความผิดบาปในการไม่เชื่อและพินาศไปเหมือนกัน
ธรรมิกชนที่แท้ จริงของพระเจ้ าได้ บังเกิดใหม่ ด้วยวิธีการแห่ งความรอดที่เหมือนกัน
1. พระวิญญาณของพระเจ้ านําไปสูก่ ารกลับใจใหม่
2. รับบัพติศมาด้ วยนํ ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์
3. รับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ โดยมีหมายสําคัญคือการพูดภาษาต่างๆ
4. พระวจนะของพระเจ้ าเป็ นอาหารแห่งชีวิตบํารุงและเลี ้ยง
5. พระวิญญาณบริสทุ ธิ์เป็ นนํ ้าธํารงชีวิตอวยพรและเพิ่มเติม
ฮีบรู 3:7-4:3 เทียบความล้ มเหลวทางฝ่ ายวิญญาณของอิสราเอลกับความล้ มเหลวในคริสตจักร
ข้ อ 11 ตัวอย่างเตือนเหล่านี ้เพื่อตักเตือนเรา ถ้ าเราล้ มเหลว จะไม่ใช่นํ ้าพระทัยของพระเจ้ า แต่เพราะผลจากการไม่เชื่อในชีวิ
ของเรา
ข้ อ 12 ให้ ระลึกไว้ ว่า บทนีไ้ ม่ ได้ กล่ าวแก่ ผู้ท่ ไี ม่ เชื่อ
หมายเหตุ: ข้ อ 1 เริ่มต้ นด้ วยการกล่าวว่า “ดกู่ อนพี่น้องทัง้ หลาย”
ไม่มีใครได้ รับการยกเว้ นจากการทดลองของความบาป ทุกคนจะต้ องระวังตัวตลอดเวลา
2เปโตร 3:17 “…ท่ านก็จงระวังให้ ดี ท่ านอาจจะหลงไปกระทําผิดตามการผิดของคนชั่วเหล่ านั น้ และท่ าน
ทัง้ หลายจะสญเสี
ู ยความหนักแน่ นมั่นคงของท่ าน”
บาปที่นําไปสูค่ วามตาย (1ยอห์น 5:16)

30

ข้ อ 13-15 ถ้ ามนุษย์หลงไปจากความจริง ในวันพิพากษาเขาจะไม่มีข้อแก้ ตวั
พระเจ้ าทรงสัตย์ซื่อต่อผู้ที่ร้องเรี ยกหาพระองค์ด้วยความเชื่อและพึง่ พาพระองค์ในยามจําเป็ น พระองค์จะทรงจัดหาทางใน
การหลีกเลี่ยงการทดลองได้ พระองค์จะทรงให้ อํานาจที่จะทนกับการทดลองนันได้
้
ข้ อ 14 เราจะต้ องมีการประพฤติด้วยความเชื่อ จงหลีกเลี่ยงเสียจากการนับถือรปเคารพ
ู

ธรรมิกชนจะต้ องแยกตัวออกเพื่อรับประทานที่โต๊ ะขององค์ พระผ้ ูเป็ นเจ้ า
(อ่ านข้ อ 16-22)
ข้ อ 16-20 การรับประทานที่โต๊ ะของพระเจ้ ามีสงิ่ ซึง่ แสดงถึงร่างกายและโลหิตอันปราศจากบาปของพระเยซูคริ สต์พระผู้เป็ นเจ้ า
และพระผู้ช่วยให้ รอดของเรา
ธรรมิกชนของพระเจ้ าซึง่ จะนัง่ ที่โต๊ ะนี ้เป็ นกายเดียวกันซึง่ ได้ กินขนมปั ง โต๊ ะนี ้ไม่อาจมีมลทินโดยวางเนื ้อที่บชู าแก่รูปเคารพ
ไว้ ซึง่ จริงๆ แล้ วเป็ นการบูชาต่อผีมาร ธรรมิกชนของพระเจ้ าจะต้ องไม่ยงุ่ เกี่ยวกับผู้นมัสการผีมาร
ข้ อ 21, 22 ทังธรรมิ
้
กชนของพระเจ้ าและผู้บชู าผีมารจะไม่สามารถนัง่ ร่ วมกันที่โต๊ ะได้ ธรรมิกชนของพระเจ้ าจะต้ องไม่ปฏิบตั ิ
เช่นนัน้
สําหรับคําตอบเกี่ยวกับคําถามเรื่ องการกินเนื ้อที่บชู าแก่รูปเคารพ ให้ อา่ นข้ อ 23-33

กฎที่ต้องปฏิบัตติ าม
(อ่ านข้ อ 23-33)
ข้ อ 23-26 ทุกสิง่ เป็ นของพระเจ้ าและเราสามารถรับประทานได้ อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้ มีชีวิตเพื่อตัวเราเอง และเราต้ องไม่ทําให้
ผู้อื่นสะดุด เราต้ องระวังเรื่ องความเชื่อของผู้อื่นด้ วย
สิ่ง ที่ เ ราซื อ้ และรั บ ประทานจากตลาดเป็ นการรั บ ประทานโดยไม่ ท ราบที่ ม า และพระเจ้ า ทรงจัด หาให้ เราสามารถ
รับประทานสิง่ นี ้ได้ โดยไม่ทําให้ ใจสํานึกผิดชอบของเราหรื อของผู้อื่นสะดุด
ข้ อ 27, 28 อัครทูตเปาโลกําหนดกฎที่ดีเพื่อปฏิบตั ิตามในเรื่ องการรับประทานเนื ้อเนื่องจากเป็ นสิง่ ถวายบูชาแก่รูปเคารพ
ข้ อ 27 ถ้ าผู้ที่ไม่เชื่อเชิญให้ ทา่ นทานร่วมกับเขา ให้ กินและอย่าถามคําถามเพื่อใจสํานึกผิดชอบของท่านเอง
ข้ อ 28 ถ้ าชายคนนี ้บอกกับท่านก่อนรับประทานว่า เนื ้อนี ้ที่ได้ บชู าแก่รูปเคารพแล้ ว ก็อย่าทานร่ วมกับเขา ท่านไม่รับประทาน
ไม่ใช่เพราะจิตสํานึกผิดชอบของท่านสะดุด แต่เพราะผู้ชายคนนี ้อาจจะสะดุดเพราะการกระทําของท่าน เพราะเขาจะคิด
ว่าท่านประนีประนอม
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ข้ อ 29-33 ธรรมิกชนของพระเจ้ ามีเสรี ภาพจากงานแห่งความมืด และไม่จําเป็ นต้ องอยู่ใต้ การผูกมัดของใจสํานึกผิดชอบของ
ผู้อื่น อย่าให้ มีการพูดไม่ดีเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้ ให้ การขอบพระคุณแด่พระเจ้ า แต่ธรรมิกชนทังหมดจะต้
้
องปฏิบตั ิสิ่งที่เป็ น
ประโยชน์ (ข้ อ 23) ทุกสิ่งเป็ นไปตามบทบัญญัติ แต่เราต้ องไม่ทําให้ คนอื่นสะดุดในสิ่งที่เราทํา เพื่อที่คนจํานวนมากอาจ
ได้ รับความรอดเพราะความใส่ใจของเราต่อเขา
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1โครินธ์
บทที่สิบเอ็ด

บทเรี ยนที่สิบเอ็ด
การเชื่อฟั งผ้ ูนํา

ข้ อ 1 พระเยซูคริสต์เจ้ าทรงแต่งตังและกํ
้
าหนดผู้นําไว้ ในคริ สตจักร เป็ นความผิดที่ร้ายแรงที่ธรรมิกชนจะคิดว่าเขาไม่จําเป็ นต้ อง
มีผ้ นู ํานอกเหนือจากพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
ผู้นําฝ่ ายวิญญาณเป็ นของประทานแก่คริสตจักร (ดูเอเฟซัส 4:9, 11)
การเชื่อฟั งและปฏิบัตติ ามผ้ ูนําของพระเจ้ าเป็ นการเชื่อพระเจ้ าที่ดีท่ สี ุด (ดูฮีบร 13:7,17)

การปฏิบัตติ ามกฎระเบียบของคริสตจักร
ข้ อ 2 เปาโลกําลังพูดถึงกฎพื ้นฐานที่คริสตจักรจะต้ องปฏิบตั ิตามเพื่อรักษาตนให้ สะอาดและบริสทุ ธิ์จนพระเจ้ าเสด็จมา
กฎสําคัญได้ แก่
1. การบัพติศมาด้ วยนํ ้าในพระนามพระเยซู
2. การรับประทานที่โต๊ ะของพระเจ้ าหรื อศีลระลึก
3. การล้ างเท้ า
้ ่เขาได้ สงั่ ผู้ติดตามให้ ปฏิบตั ิ แต่เขาไม่ได้ กล่าวถึงการปฏิบตั ิตามบทบัญญัติเมื่อพูดว่า “รักษา
เปาโลอาจนึกถึงสิง่ เหล่านันที
ธรรมวัตรที่ข้าพเจ้ าได้ มอบไว้ กบั ท่าน” เขาพูดถึงการปฏิบตั ิที่เขาได้ กล่าวถึงกับคริ สตจักรเท่านัน้ เปาโลไม่ได้ เขียนไว้ ในที่ใด
เกี่ยวกับการเห็นด้ วยให้ ปฏิบตั ิตามกฎของบทบัญญัติ

กฎระเบียบในการตัดหรือไม่ ตดั ผม
(อ่ านข้ อ 3-16)
ตอนนี ้ เปาโลกล่าวถึงกฎที่สําคัญมากที่มนุษย์ทกุ คนจะต้ องปฏิบตั ิตาม การไม่ปฏิบตั ิตามบัญญัติของพระเจ้ าในเรื่ องตัด
หรื อไม่ตดั ผมมีผลมาจากทูตสวรรค์ในสวรรค์
กฎนันง่
้ ายมากคือ ผ้ ูหญิงจะต้ องไว้ ผมยาว (ไม่ ตัดผม) และผ้ ูชายจะต้ องตัดผม
เหตุผลว่าทําไมพระเจ้ าจึงต้ องการให้ เป็ นอย่างนันมี
้ อยูช่ ดั เจนในข้ อพระคัมภีร์เหล่านี ้
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พระเจ้ าผู้ทรงมหิทธิ ฤทธิ์ได้ ทรงกําหนดการปกครองขึ ้นสําหรับโลกนี ้ตังแต่
้ การสร้ าง พระองค์ทรงเป็ นพระเศียรของทุกสิ่ง
แต่พระองค์ได้ เลือกที่จะแบ่งการเป็ นผู้ปกครองนันให้
้ กบั มนุษย์ เพื่อที่จะปกครองสิ่งต่างๆ ที่ทรงสร้ างไว้ บนโลก อํานาจนี ้ได้
ทรงให้ ไว้ กบั อาดัมและเอวาร่วมกัน
“พระเจ้ าทรงอวยพระพรแก่มนุษ ย์ ตรั ส แก่เขาว่า ‘จงมี ลูกดกทวีมากขึน้ จนเต็มแผ่นดิน จงมี อํานาจเหนื อแผ่น ดิน จง
ครอบครองฝูงปลาในทะเล และฝูงนกในอากาศ กับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดิน’ “ (ปฐมกาล 1:28)
เมื่ออาดัมและเอวาทําบาป ผู้หญิงเป็ นภาชนะที่ออ่ นแอกว่าและละเมิดนํ ้าพระทัยของพระเจ้ าก่อน เมื่อทรงตัดสินลงโทษกา
ละเมิดต่อพระเจ้ าที่ยิ่งใหญ่นี ้ พระเจ้ าทรงนําผ้ ูหญิงออกไปจากที่อันเท่ าเทียมในการปกครอง
“...เราจะเพิ่มความทุกข์ลําบากขึ ้นมากมายในเมื่อเจ้ ามีครรภ์และคลอดบุตร ถึงกระนันเจ้
้ ายังปรารถนาสามี และเขาจะ
ปกครองตัวเจ้ า”
้ ้นเพื่อการปกครองสิง่ มีชีวิตทังปวงในโลก
้
ข้ อ 3 ข้ อพระคัมภีร์นี ้กล่าวยํ ้าเกี่ยวกับลําดับอํานาจที่พระเจ้ าทรงแต่งตังขึ
พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเศียร ศีรษะของผู้หญิงคือผู้ชาย และศีรษะของทังหมดคื
้
อ พระเจ้ าแห่งนิรันดร์ ที่มองไม่เห็นผู้ซึ่ง
เป็ นเอกเป็ นใหญ่ในสิง่ สารพัดทังปวงเมื
้
่อพระองค์ทรงกําหนดตําแหน่งการเป็ นบุตรของพระองค์ในพระเยซูคริสต์
พระคัมภีร์นี ้ทําให้ เรารู้ว่า การคลุมศีรษะแสดงให้ เห็นการยอมอย่ ูใต้ บังคับหรื อยอมจํานนของผ้ ูท่ ีอ่อนแอกว่ าต่ อผ้ ู
ที่แข็งแรงกว่ า ผ้ ูท่ ตี ่าํ กว่ าต่ อผ้ ูท่ สี ูงกว่ า
ข้ อ 7 ผู้ชายเป็ นพระสิริของพระเจ้ า เขาเป็ นผู้นําบนโลก ดังนัน้ ผู้ชายจึงจะต้ องไม่เป็ นผู้อยู่ใต้ บงั คับบัญชาของสิ่งที่ทรงสร้ างบน
โลกอื่นๆ ไม่วา่ จะมีชีวิตหรื อไม่มีชีวิต และรวมถึงผู้หญิงที่จะต้ องอยูใ่ ต้ บงั คับของผู้ชายด้ วย
ผู้หญิงเป็ นศักดิศ์ รี ของผู้ชาย ดังนัน้ ผู้หญิงจะต้ องยอมจํานนต่อผู้ชาย ผ้ ูหญิงที่ไม่ ตัดผมแสดงให้ เห็นการยอมจํานนต่ อ
การปกครองของผ้ ูชาย การตัดผมเป็ นสัญลักษณ์ ตามพระคัมภีร์แสดงให้ เห็นถึงการไม่ เชื่อฟั งต่ อผ้ ูมีอํานาจ
เหนือเธอ
ตามประวัติศาสตร์ ข้ อนี ้มีการพิสจู น์วา่ ถูกต้ องเป็ นอย่างยิ่ง ความเสื่อมทางศีลธรรมของสังคมของเราเริ่ มต้ นขึ ้นในทศวรรษ
ที่ 1930 เวลานี ้มีลกั ษณะพิเศษคือการมี “ผมบ๊ อบ” เป็ นครัง้ แรก และการไม่เชื่อฟั งของผู้หญิงในเรื่ องมาตรฐานด้ าน
ศีลธรรมในเวลานัน้ เราเห็นตัวอย่างความไร้ ศีลธรรมที่ตรงข้ ามกับมาตรฐานพระคัมภีร์ในการแยกเพศ ภาพของยุคนี ้ใน
ประวัติศาสตร์ แสดงให้ เห็นแบบผมผู้ชายรวมทัง้ ดิสโก้ เธค การเต้ นรํ าโป๊ แคนแคน ฯลฯ
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ข้ อ 4 ผู้ชายที่อธิษฐานและเผยพระวจนะด้ วยผมที่ยาวทําให้ เขาเสียเกียรติในการเป็ นศีรษะ เขาไม่อยู่ในที่ที่เหมาะสมในการเป็ น
ศีรษะของสิ่งที่ทรงสร้ างขึน้ แต่กลายเป็ นผู้ที่อยู่ใต้ บงั คับบัญชา แม้ ในเวลาที่เข้ ามาหาพระเจ้ าเพื่อแสดงครอบครัวของ
ตนเองต่อพระองค์
ผู้ชายอาจเสียความน่านับถือ เพราะผมที่ยาวจนเขากลายเป็ นผู้มีความประพฤติแบบผู้หญิง สถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมนี ้
ทําให้ ผ้ หู ญิงต้ องทําหน้ าที่ซงึ่ ไม่ใช่ของเธอและกดขี่ผ้ ชู ายที่เสียการเป็ นศีรษะไป เนื่องจากความจําเป็ น
้ นสัญลักษณ์ของความน่า
ข้ อ 5-9 ผู้หญิงที่ตดั ผมของตนเป็ นผู้ที่น่าอายต่อโลกนี ้ ผู้หญิงคนนี ้โกนผมเสียจะดีกว่า เพราะผมนันป็
อายและอดสู
ข้ อ 10 ผู้หญิงที่ตดั ผมนันไม่
้ เชื่อฟั งผู้ชาย และมีการทดลองในหมู่ทตู สวรรค์ต่อพระเจ้ าในการไม่เชื่อฟั งพระเจ้ า และทําให้ เขา
หลงไปแต่แรก
ข้ อ 15 บางคนคิดว่าการคลุมศีรษะในข้ อเหล่านี ้หมายถึง การคลุมหน้ าหรื อสวมหมวก แต่สงั เกตว่าข้ อนี ้กล่าวว่า “ผมเป็ นสิ่งที่
ประทานให้ แก่ เขาเพื่อคลุมศีรษะ”
ข้ อ 14-16 แม้ แต่ธรรมชาติยงั สอนเราว่าเป็ นเรื่ องน่าอายที่ผ้ ชู ายจะไว้ ผมยาว ไม่สําคัญว่าจะเป็ นชายชาตรี เพียงใด การไว้ ผม
ยาวจะทําให้ เขาดูเหมือนผู้หญิง
เปาโลตระหนักว่าคนจํานวนมากจะอ่านและยอมรับพระวจนะของพระเจ้ า เพื่อที่เขาจะจึงตักเตือนผู้ที่ชอบโต้ เถียง
คริสตจักรในสมัยเปาโลไม่ได้ ไม่เชื่อฟั งพระเจ้ า (ผู้ที่ชอบโต้ แย้ งมีตวั อย่างว่าจะใช้ ชีวิตโดยเชื่อฟั งพระคัมภีร์ได้ อย่างไร) พระ
คัมภีร์ฉบับขยายความ (Amplified Bible) เขียนข้ อนี ้ไว้ ว่า “ถ้ าผู้ใดโต้ แย้ งและโต้ เถียงเกี่ยวกับสิ่งนี ้ เราและคริ สตจักรของ
พระเจ้ ายึดถือและตระหนักว่าไม่มีประเพณีอื่น (ในการนมัสการ) ต่างไปจากนี ้”

ความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับโต๊ ะขององค์ พระผ้ ูเป็ นเจ้ า
(อ่ านข้ อ 17-22)
ข้ อ 17, 18 เปาโลกล่าวถึงปั ญหาการแบ่งแยกในหมู่ผ้ ทู ี่อยู่ในคริ สตจักร ดูเหมือนว่าเขาจะไม่สามารถพบปะกันได้ โดยไม่มีการ
ไม่โต้ แย้ ง แทนที่จะพบปะกันหนุนใจกันและอวยพรแก่กนั กลับทําให้ ความสัมพันธ์แย่ลงกว่าเดิม
ข้ อ 19 มีความบาปในหมู่ผ้ ทู ี่เชื่อ ความบาปเหล่านี ้สามารถไถ่ได้ เพราะพิสจู น์ผ้ ทู ี่จะยึดมัน่ กับความจริ ง ผู้ที่ได้ รับการพิสจู น์หรื อ
ผู้ที่รักความจริงจะเป็ นที่ร้ ูกนั ว่าเขาได้ ยืนหยัดอย่างถูกต้ องต่อหลักคําสอนที่ผิดๆ
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ข้ อ 20-22 การที่ชาวโคริ นธ์ พบกันเพื่อกินเป็ นสิ่งน่าอายต่อคริ สตจักรของพระเจ้ า เขาไม่มีความเข้ าใจเกี่ยวกับการถือศีลระลึก
และการมาร่วมกันเพื่อกินและดื่มนันไม่
้ มีระเบียบ
เปาโลตักเตือนให้ กินที่บ้าน

การถือศีลระลึก
(อ่ านข้ อ 23-24 และมัทธิว 26:26-29)
ข้ อ 23-25 ความหมายและระเบียบของการรับประทานที่โต๊ ะของพระเจ้ ามีการอธิบายไว้ อย่างสมบูรณ์ที่นี่
ไม่ใช่สถานที่หรื อเวลาที่จะกินและดื่ม แต่เป็ นเวลาที่จะระลึก
ศีลระลึกเป็ นการประชุมเพื่อระลึกถึงพระเจ้ า
ทุกวันนี ้ มีผ้ ทู ี่ให้ ความสําคัญอย่างมากกับเครื่ องใช้ ที่ใช้ ในการเลี ้ยงศีลระลึก บางคนโต้ เถียงว่า จะต้ องใช้ เหล้ าองุ่นเพราะมี
ชีวิตอยูใ่ นเหล้ าองุ่นนัน้ บางคนมีความคิดส่วนตัวเกี่ยวกับของที่ใช้ ในการประชุมเพื่อระลึกนี ้
ความจริ งเกี่ยวกับเรื่ องนี ้คือ ไม่มีความขลังใดๆ ในเครื่ องใช้ ความสําคัญไม่ ได้ อย่ ูท่ ีส่ ิงที่ท่านกินหรื อดื่ม แต่ อย่ ูท่ ีการ
ระลึกถึงพระผ้ ูช่วยให้ รอดผ้ ูทนทุกข์ โลหิตไหล และตายเพื่อความบาปของท่ าน
ั ้ มีการรับประทานอาหาร
เหตุการณ์ที่โต๊ ะของพระเจ้ าเป็ นการประชุมปั สกาของชาวยิว พระเยซูเลี ้ยงปั สกาเมื่อพระองค์ตงให้
(ดูมทั ธิว 26:17-25)
ปั สกาของชาวยิวคือเวลาในการระลึกซึง่ มีสองส่วน
ส่วนแรก พวกเขามองย้ อนกลับไปเห็นความรอดจากการเป็ นทาสของชาวอียิปต์ ด้วยโลหิตที่ไหลออกของ
แกะ
ส่วนที่สอง พวกเขามองไปข้ างหน้ าเพื่อการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ ท่ ที รงสัญญาไว้
ข้ อ 26 การประชุมศีลระลึกเป็ นเวลาในการระลึกซึง่ มีสองส่วน
ส่วนแรก เรามองย้ อนกลับไปเห็นร่ างกายที่แตกหักของพระเยซู พระเมษโปดกของพระเจ้ า และการที่พระ
โลหิตอันมีค่าของพระองค์ ไหลเพื่อไถ่ เราจากความบาป
ส่วนที่สอง เรามองไปที่การเสด็จกลับมาเพื่อรั บเราไปกับพระองค์ ตามที่ทรงสัญญาไว้
ทังนี
้ ้ ไม่ใช่พิธีกรรม ไม่มีเวลาที่แน่นอนในปี หนึง่ ๆ ที่จะเลี ้ยงศีลระลึก
คําเตือนคือ “เมื่อท่านดื่มจากถ้ วยนี ้เวลาใด จงดื่มเป็ นที่ระลึกถึงเรา”
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ทุกครัง้ เรามีส่วนในศีลระลึกอย่างสมควร เรา “ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า จนกว่าพระองค์จะเสด็จ
มา”

ต้ องพิจารณาตนเองเมื่อถือศีลระลึก
(อ่ านข้ อ 27-34)
ข้ อ 27 ผู้ที่จะกินและดื่มที่โต๊ ะของพระเจ้ าจะต้ องเป็ นผู้ที่สมควร แต่ละคนจะต้ องพิจารณาชีวิตของตนเอง
ข้ อ 28, 29 ผู้ที่กินและดื่มที่สํารับของพระเจ้ าอย่างไม่สมควรมีความเจ็บป่ วยและเสียชีวิตไป
ข้ อ 31 ธรรมิกชนมีหน้ าที่พิจารณาตนเอง ธรรมิกชนของพระเจ้ าจะต้ องพิจารณาตนเองอยู่เสมอด้ วยแสงแห่งพระวจนะของพระ
เจ้ า
หากไม่พิจารณาตนเอง จะถูกพระเจ้ าพิพากษา
ข้ อ 33 เนื่องจากการละเมิดที่ร้ายแรงในการกินและดื่มที่โต๊ ะของพระเจ้ าอย่างไม่สมควร จึงจําเป็ นต้ องอธิษฐานให้ แก่กนั และกัน
ข้ อ 34 โต๊ ะในการถือศีลระลึกไม่ใช่ที่ที่จะสนองความหิวของบุคคล ถ้ าหิว ก็ให้ กินมาจากบ้ าน
ข้ อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับข้ องกับศีลระลึกและการล้ างเท้ า ได้ แก่ มาระโก 14:17-21; ลูกา 22:14-30; ยอห์น 13:2-30
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1โครินธ์
บทที่สิบสอง

บทเรี ยนที่สิบสอง
ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณในคริสตจักร

(อ่ านบทที่ 12, 13, 14)
สามบทต่อมาสอนเกี่ยวกับการดําเนินการของของประทานฝ่ ายพระวิญญาณในคริสตจักร
บทที่สบิ สอง อธิบายเกี่ยวกับของประทานและร่ างกาย
บทที่สบิ สาม ความรั กเท่ านัน้ ที่ทาํ ให้ ของประทานมีค่า
บทที่สบิ สี่ วางระเบียบการใช้ ของประทาน

บางคนที่เมืองโครินธ์ พูดสิ่งแปลก
(อ่ านข้ อ 1-3)
ข้ อ 1 เปาโลต้ องการให้ ทกุ คนมีความรู้เกี่ยวกับของประทานฝ่ ายพระวิญญาณอย่างแท้ จริง
ข้ อ 2 ตอนนี ้ เขากล่าวไว้ ชดั เจนว่า พวกเขาไม่ได้ เป็ นผู้ติดตามรู ปเคารพที่พดู ไม่ได้ อีกต่อไป พระเจ้ าที่เขารับใช้ ทรงตรัส ไม่ใช่
ผ่านทางหิน แต่ผา่ นทางใจที่ยอมจํานนและเสียงของมนุษย์ และด้ วยของประทานแห่งพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
ข้ อ 3 ดูเหมือนว่าบางคนอ้ างว่าพูดโดยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ แต่กล่าวสิง่ ที่แปลก พวกเขาแช่งสาปพระเยซู
ผู้ที่เชื่อจะต้ องรู้จกั เสียงของพระเจ้ า เสียงที่ขดั แย้ งกับข้ อพระคัมภีร์ใดๆ ไม่ได้ มาจากพระเจ้ า ผู้ที่แช่งสาปพระเยซูเป็ นผู้ที่ไม่
เชื่อพระเจ้ า
ผู้ที่มีพระวิญญาณบริสทุ ธิ์เท่านันที
้ ่จะสามารถเรี ยกพระเยซูวา่ พระเจ้ าได้
เปาโลหมายความว่า ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถยอมจํานนตนเองเพื่อให้ พระเยซูเป็ นผู้ควบคุมหรื อเป็ นเจ้ าแห่งชีวิตของเขา
ได้ อย่างแท้ จริง ถ้ าไม่ได้ รับบัพติศมาด้ วยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์อย่างแท้ จริง

ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ
(อ่ านข้ อ 4-31)
ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณเป็ นความแข็งแกร่ งและเครื่ องป้องกันแก่ คริสตจักร เพื่อไม่ ให้ คริสตจักรติดธรรม
เนียม
แต่ก็อาจเป็ นอันตรายและความอ่อนแอ เพราะอาจมีการค้ นหาหมายสําคัญและการอัศจรรย์ และทิ ้งหลักความเชื่อในพระ
วจนะของพระเจ้ า
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ของประทานและพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ ใช่ เครื่ องประดับตกแต่ งพิเศษสําหรั บร่ างกายของพระคริ สต์ แต่เป็ นสิ่ง
ที่ช่วยให้ ร่างกายของพระคริสต์อยูอ่ ย่างปลอดภัย

ของประทานเป็ นอํานาจจากพระเจ้ า
(อ่ านบทที่ 11-27)
ข้ อ 11 พระเจ้ าประทานของประทานไว้ ในคริ สตจักร ไม่ใช่เพื่อให้ มีความสามารถทางธรรมชาติมากขึ ้น แต่เป็ นอํานาจจากพระ
เจ้ าเพื่อการรับใช้ (ดูเอเฟซัส 4:7-16)
ของประทานไม่ได้ เป็ นเพียงการสําแดงฤทธิ์อํานาจของพระเจ้ าอย่างน่าตื่นเต้ นและน่าอัศจรรย์เท่านัน้
ของประทานจากพระเจ้ าส่วนใหญ่เป็ นการดําเนินการของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ที่มองไม่ให้ ซึง่ ช่วยให้ มนุษย์สามารถรับใช้
ร่างกายของพระคริสต์ได้
ตามสายพระเนตรของพระเจ้ า ท่ า นจะได้ ข องประทานฝ่ ายพระวิ ญ ญาณตามตํา แหน่ ง ที่ พ ระเจ้ า ตั ง้ ไว้ ใ น
คริสตจักร
ในความคิดเห็นของมนุษย์ เราเลือกผ้ ูรับใช้ จากของประทาน
ผู้รับใช้ แต่ละคนในร่างกายของพระคริ สต์จําเป็ นต้ องมีของประทานซึง่ ทําให้ การรับใช้ มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ศิษยาภิ
บาลจํ า เป็ นต้ อ งมีข องประทานในการรั ก ษา การสอน การสังเกตวิญ ญาณ สมาชิ กอาจจะต้ องมี ของประทานในการ
ครอบครอง หรื อการช่วยเหลือ หรื อการให้
พระเจ้ าทรงประทานของประทานเหล่านี ้ตามที่พระองค์ทรงพอพระทัยเพื่อให้ การรับใช้ ของผู้ที่เชื่อสมบูรณ์
ขันตอนสามขั
้
นในการรั
้
บใช้ ในร่างกาย ได้ แก่
ขัน้ แรก ท่านจะต้ องบังเกิดใหม่เข้ าสูร่ ่างกายโดยพระวิญญาณบริสทุ ธิ์
(1โคริ นธ์ 12:13; กาลาเทีย 3:26-27)
ขัน้ ที่สอง ในฐานะสมาชิก แต่ละคนมีศกั ยภาพในการเป็ นผู้รับใช้
(1โครินธ์ 12:12-25)
ขัน้ ที่สาม สมาชิกทุกคนมีโอกาสแสดงของประทานฝ่ ายวิญญาณในคริสตจักรเหมือนกัน
(1โครินธ์ 12:7)
ข้ อ 28 ผู้รับใช้ ได้ แก่
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อัครทตู – ผ้ ูเผยพระวจนะ – ครบาอาจารย์
– ผ้ ูกระทําการอันเป็ นอิทธิฤทธิ์ – ผ้ ูรักษาโรค – ผ้ ูอุปการะ – ผ้ ู
ู
ครอบครอง – ผ้ ูรู้ ภาษาแปลกๆ
เอเฟซัส 4:8-11 กล่าวว่า การรับใช้ ของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์เป็ นของประทานของพระเจ้ าที่ประทานให้ แก่ร่างกาย “ครัน้
พระองค์เสด็จขึ ้นไปสูท่ ี่สงู พระองค์ก็ทรงนําพวกเชลยไป และประทานของประทานแก่มนุษย์”
ของประทานต่างๆ ที่ระบุไว้ ในข้ อ 9 เป็ นตําแหน่งในการรับใช้ ได้ แก่
อัครทตู – ผ้ ูเผยพระวจนะ – ผ้ ูเผยแพร่ ข่าวประเสริฐ – ศิษยาภิบาล – อาจารย์
ผู้รั บ ใช้ เ หล่า นี เ้ ป็ นของประทานจากพระเจ้ า แก่ ค ริ ส ตจัก ร “สํ า หรั บ ให้ สิท ธิ ช นเป็ นคนดี ร อบคอบ และสํ า หรั บ ใช้ เ พื่ อ
ปฏิบตั ิการงาน และสําหรับบํารุงให้ พระกายของพระคริสต์จําเริญขึ ้น”
โรม 12:6-8 ระบุการรับใช้ ดงั ต่อไปนี ้
– ผ้ ูตักเตือน – ผ้ ูให้ – ผ้ ูปกครอง
ผ้ ูเผยพระวจนะ – ผ้ ูรับใช้ – ครอาจารย์
ู
ข้ อ 14-27 มีของประทานที่โดดเด่นในการดําเนินการของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์ แต่ของประทานทังหมดเป็
้
นสิ่งสําคัญต่อสวัสดิ
ภาพของร่างกาย ของประทานทังหมดเป็
้
นสิง่ เหนือธรรมชาติเพราะสําแดงถึงฤทธิ์เดชอํานาจของพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
ของประทานของพระเจ้ าซึ่งดําเนินการผ่ านทางบุคคลไม่ ได้ แสดงว่ าบุคคลนัน้ ใช้ ชีวติ ถกต้
ู อง
พระเจ้ าทรงใช้ ภาชนะมากมายในการดําเนินงานของพระองค์ จะมีผ้ ทู ี่ทําการอัศจรรย์ในวันพิพากษา แต่ไม่ยอมจํานนชีวิต
ของตนต่อพระเจ้ า (ดูมทั ธิว 7:21-23; 2ทิโมธี 2:19-20)
การพูดภาษาแปลกๆ หรื อการแปลข้ อความ ไม่ได้ ผ่านจิตใจของมนุษย์ แม้ ว่าในการแปล คําศัพท์จะเป็ นคําศัพท์ของผู้พดู
เอง (ภาษาพูดที่ใช้ อยูเ่ ป็ นประจําอยูแ่ ล้ ว)
การจํากัดของของประทาน
ถ้ อยคําไม่ว่าจะด้ วยการเผยพระวจนะ การตักเตือนหรื อของประทานฝ่ ายพระวิญญาณอื่นๆ ไม่ได้ ควบคุมคริ สตจักร
อํานาจที่สําคัญที่สดุ คือพระวจนะของพระเจ้ าเสมอ
บางคนได้ คิดว่าการกล่าวเผยพระวจนะสามารถกําหนดความหมายของข้ อความตามพระคัมภีร์ได้ ซึง่ ไม่ถกู ต้ อง
พระวจนะของพระเจ้ าจะเป็ นสิง่ ตัดสินการเผยพระวจนะนัน้ (ดู 1โครินธ์ 14:29; 1เธสะโลนิกา 5:20-21)
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การใช้ ของประทานจะต้ องเป็ นไปตามระเบียบของพระเจ้ า โดยเน้ นการถวายเกียรติแด่พระเยซูคริ สต์และทําให้ ร่างกายของ
พระคริสต์จําเริญขึ ้น
ของประทานไม่ใช่เพื่อให้ เนื ้อหนังโอ้ อวดได้ (ดู 1โครินธ์ 1:29; 4:7)
ข้ อความในภาษาแปลกๆ หรื อการแปลจะต้ องเป็ นไปตามระเบียบของพระเจ้ า วิญญาณของผู้เผยพระวจนะอยู่ในบังคับผู้
เผยพระวจนะ (ดู 1โครินธ์ 14:32)

วิธีใช้ ของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ
1. ด้ วยความรักของพระเจ้ า (1โครินธ์ 13)
2. ด้ วยความเชื่อ ในพระเยซูคริ สต์ ผู้ซงึ่ จะให้ เรามีอํานาจในการรับใช้ ด้วยของประทานที่เหมาะสมกับการรับใช้ ของเราใน
ร่างกาย (โรม 12:3, 6)
3. ด้ วยความถ่อมใจ ความยโสทางฝ่ ายวิญญาญจะขัดขวางความรักของพระเจ้ าและทําให้ เราหลงไปจากจุดประสงค์
หลักในการรับใช้ ฝ่ายวิญญาณ (โรม 12:3)
4. ด้ วยการรอคอยที่จะรับใช้ และยอมจํานนเพื่อเป็ นช่องทางของพระเจ้ า (โรม 12:7)

บทสรุ ปของบทที่ 12
ข้ อ 4 พระเจ้ าประทานของประทานมากมายแก่ร่างกาย แต่ผา่ นทางเดียว คือ พระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
ข้ อ 6 มีการปรนนิบตั ิมากมายในร่างกายของพระคริสต์ แต่พระเจ้ าเท่านันที
้ ่ทรงทํางานในผู้รับใช้ ที่แท้ จริ ง
ข้ อ 7 ของประทานประทานให้ ไว้ เพื่อประโยชน์ของผู้ดํารงตําแหน่งแต่ละคน
ข้ อ 8-11 ทุกคนได้ รับของประทานที่ประทานให้ เมื่อเขาเข้ าสูพ่ ระกายของพระคริ สต์
ข้ อ 12-21ร่างกายเป็ นหนึง่ เดียว และเราต้ องมีการรับใช้ ทกุ แบบเพื่อให้ ร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรง
ข้ อ 22 ผู้รับใช้ ที่ดเู หมือนอ่อนแอที่สดุ มักจะเป็ นผู้ที่เราจําเป็ นต้ องมีมากที่สดุ
ข้ อ 24 ให้ เกียรติแก่อวัยวะทุกส่วนในร่างกายและให้ เกียรติสงู สุดแก่ผ้ ทู ี่เป็ นที่นิยมในสังคมน้ อยที่สดุ
ข้ อ 27 ทุกคนในร่างกายมีการรับใช้ เฉพาะ ผู้รับใช้ บางคนมีผ้ รู ้ ูจกั ไม่มากเพราะไม่ได้ อยูต่ อ่ หน้ าผู้คน
ข้ อ 28-30 การรับใช้ ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
บางคนคิดว่าข้ อ 30 สอนว่าผู้เชื่อที่มีพระวิญญาณบริสทุ ธิ์ทกุ คนไม่จําเป็ นต้ องพูดเป็ นภาษาต่างๆ การอ้ างถึงในที่นี ้
หมายถึงของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ ที่ใช้ เพื่อการเผยพระวจนะ อย่าสับสนกับของประทานในการรับพระวิญาณ
บริสทุ ธิ์ซงึ่ มีหมายสําคัญคือการพูดภาษาต่างๆ (ดูกิจการ 2:4; 10:46; 19:5)
ข้ อ 31 ทุกคนจะต้ องปรารถนาและแสวงหาของประทานที่ดีที่สดุ สําหรับการรับใช้ ของเขา
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1โครินธ์
บทที่สิบสาม

บทเรี ยนที่สิบสาม
การรั บใช้ ด้วยของประทานจะต้ องกระทําด้ วยความรั กของพระเจ้ า

(อ่ านทัง้ บท)
ข้ อ 1-3 เปาโลเน้ นความจําเป็ นที่จะต้ องมีความรักของพระเจ้ าในการรับใช้ อย่างเกิดผล
ของประทานทัง้ ปวงไม่ เกิดผลถ้ าปราศจากความรั ก
สามสิง่ ที่ยิ่งใหญ่คือ ความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สดุ

คุณสมบัตขิ องความรักของพระเจ้ า
(อ่ านข้ อ 4-8)
ข้ อ 4-8 อัครทูตเปาโลระบุคณ
ุ สมบัติของความรักแท้ 15 ประการ
1. ความรัก – อดทนนาน
2. ความรัก – กระทําคุณให้
3. ความรัก – ไม่อิจฉา
4. ความรัก – ไม่อวดตัว
5. ความรัก – ไม่หยิ่งผยอง
6. ความรัก – ไม่หยาบคาย
7. ความรัก – ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ ายเดียว (สนใจคนอื่นก่อน)
8. ความรัก – ไม่ฉนุ เฉียว
9. ความรัก – ไม่ช่างจดจําความผิด
10. ความรัก – ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด
11. ความรัก – ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ
12. ความรัก – ทนได้ ทกุ อย่างแม้ ความผิดของคนอื่น
13. ความรัก – เชื่อในส่วนดีของเขาอยูเ่ สมอ
14. ความรัก – ทนต่อทุกอย่าง
15. ความรัก – ไม่มีวนั สูญสิ ้น

การพดภาษาแปลกๆ
เลิกกันไปหรือยัง
ู
(อ่ านข้ อ 8-12)
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ข้ อ 8-13 มีผ้ ทู ี่สอนว่าของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ ไม่มีอีกต่อไป พวกเขากล่าวว่า เราได้ เติบโตและไม่จําเป็ นต้ องมีของ
ประทานนี ้อีกต่อไป และไม่มีการดําเนินการของของประทานนี ้ เขาคิดว่า เพราะพระวจนะของพระเจ้ าเขียนไว้ ว่า “เมื่อ
้ กกันไป และเราไม่จําเป็ นต้ องมีของประทานนี ้อีก
ความสมบูรณ์มาถึงแล้ ว” ดังนัน้ จึงสรุปว่าการพูดภาษาแปลกๆ นันเลิ
ข้ อ 10 แต่เปาโลไม่ได้ พดู ถึงว่า เมื่อพระคัมภีร์สมบูรณ์ เป็ นเล่ม แต่หมายถึงการกลับมาของพระเจ้ า จริ งอยู่ว่าเมื่อพระเจ้ าผู้
สมบูรณ์เสด็จมา เราจะไม่ต้องมีการพูดภาษาแปลกๆ อีกต่อไป ในเวลานัน้ เราจะไม่ต้องมองผ่านกระจกหม่นมัวอีกต่อไป
คําพยากรณ์ทงหลายจะสํ
ั้
าเร็จลุลว่ งและไม่จําเป็ นต้ องมีข้อความในภาษาแปลกๆ อีกต่อไป
เปาโลเน้ นความจําเป็ นในการเผยพระวจนะและภาษาแปลกๆ ในคริ สตจักร คําตอบของเขามีอยู่ใน 1โคริ นธ์ 14:39 “เหตุ
้ ่น้องทังหลาย
้
จงตังใจปรารถนาการเผยพระวจนะ
้
ที่เขาพดภาษาแปลกๆ
ก็อย่ าห้ ามเลย”
ฉะนันพี
ู
ข้ อ 13 เราจะต้ องติดตามพระเจ้ าในความรักในขณะที่ยดึ ถือในความเชื่อและความหวัง
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1โครินธ์
บทที่สิบสี่

บทเรี ยนที่สิบสี่
กฎระเบียบเกี่ยวกับของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ
(อ่ านทัง้ บท)

ปรารถนาของประทานฝ่ ายพระวิญญาณ
(อ่ านข้ อ 1-57)
ข้ อ 1 เหมือนเช่น 1โครินธ์ 12:31 เปาโลยํ ้าอีกครัง้ เกี่ยวกับความจําเป็ นที่จะแสวงหาของประทานของพระเจ้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่
ของประทานในการเผยพระวจนะ
ข้ อ 2-4 การพูดภาษาแปลกๆ ทําให้ ผ้ ทู ี่พดู จําเริญขึ ้นและได้ ทลู ต่อพระเจ้ า แต่ไม่ได้ ทําให้ คริสตจักรจําเริญขึ ้น
ของประทานที่ดีที่สดุ ที่ควรแสวงหาคือการเผยพระวจนะ (การเทศนาโดยการดลใจ) “ฝ่ ายผู้ที่เผยพระวจนะนัน้ พูดกับ
มนุษย์ทําให้ เขาเจริญขึ ้น เป็ นที่หนุนจิตชูใจ”
ข้ อ 5 เนื่องจากเป็ นการดีที่สดุ ที่จะทําให้ คริ สตจักรจําเริ ญขึ ้นมากกว่าตนเอง ถ้ าบุคคลมีของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ
เขาควรจะแสวงหาเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ของประทานในการแปลเพื่อที่เขาจะทําให้ ร่างกายคริสตจักรจําเริญขึ ้นด้ วย

การพดภาษาแปลกๆ
ในที่ประชุม
ู
(อ่ านข้ อ 6-22)
ข้ อ 6-22 เปาโลสรุปเกี่ยวกับการพูดภาษาแปลกๆ ในการประชุมที่คริสตจักร
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การพดภาษ
าแปลกเป็ นหมายสําคัญแก่ ผู้ท่ ีไม่ เชื่อความจริงของพระวจนะของพระเจ้ า อย่างไรก็ตาม จะต้ องมีการ
ู
ควบคุมการพูดภาษาแปลกๆ ในคริสตจักรเพื่อที่จะให้ ร่างกายทังหมดจํ
้
าเริญขึ ้น
ในการประชุมคริ สตจักร ผู้ที่พูดภาษาแปลกๆ จะต้ องควบคุมความประพฤติของตนเองเพื่อไม่ให้ ขัดขวางการประชุม
วิญญาณของผู้เผยพระวจนะอยูใ่ นบังคับผู้เผยพระวจนะ
โดยส่วนใหญ่แล้ ว กฎที่ดีคือ นมัสการในภาษาแปลกๆ กับคนส่วนใหญ่ เมื่อท่านกลายเป็ นคนส่วนน้ อยที่ยงั คงพูดภาษา
แปลกๆ อยูเ่ มื่อคนอื่นไม่ได้ พดู แล้ ว ก็ถงึ เวลาที่จะหยุด พระวจนะของพระเจ้ ามีความสําคัญที่สดุ

ลําดับการใช้ ของประทานในการพดภาษาแปลกๆ
อย่ างเหมาะสม
ู
(อ่ านข้ อ 23-33)
ข้ อ 23 ในการดําเนินการของของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ จะต้ องมีระเบียบ มิฉะนัน้ ผู้อื่นจะคิดว่าท่านคลัง่
ข้ อ 24-25 การเผยพระวจนะ (หรื อการเทศนา) มีประโยชน์กบั คริ สตจักรมากกว่าภาษาแปลกๆ การเทศนาจะทําให้ มนุษย์ร้ ูสกึ
ผิดในความบาป และทําให้ เขากลับใจใหม่เมื่อถ้ อยคําที่ได้ รับการเจิมเผยให้ เห็นการกระทําอันชัว่ ร้ ายในใจของเขา
ข้ อ 26 ไม่ควรมาคริ สตจักรเพื่อทําให้ ตนเองจําเริ ญขึ ้น เพราะก่อให้ เกิดความวุ่นวาย ให้ ปฏิบตั ิทกุ สิ่งตามระเบียบวินยั และเพื่อ
ประโยชน์แก่ทกุ คน

กฎสําหรั บการพูดภาษาแปลกๆ และการแปล
(อ่ านข้ อ 27-33)
ข้ อ 27 จะต้ องมีข้อความไม่มากกว่าสองหรื อสามข้ อความ และจะต้ องมีระเบียบ ให้ กล่าวข้ อความอีกข้ อความหนึ่งหลังจากที่มี
การแปลข้ อความก่อนหน้ านันแล้
้ ว (ดูข้อ 31)
แต่ละข้ อความ จะมีการแปลเพียงหนึง่ เดียว ไม่ใช่สองหรื อสาม
ข้ อ 28 ถ้ าหลังจากมีการกล่าวข้ อความไปแล้ วและพบว่าไม่มีผ้ แู ปล ก็อย่าให้ กล่าวข้ อความอื่นๆ อีก
ข้ อ 29, 30 การเผยพระวจนะจะต้ องเป็ นไปตามพระวจนะของพระเจ้ า สิง่ ที่ขดั แย้ งกับพระวจนะไม่ได้ มาจากพระเจ้ า
ข้ อ 31, 32 ผู้เผยพระวจนะจะต้ องควบคุมตนเองและพูดตามระเบียบเวลาที่เหมาะสมเท่านัน้
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ข้ อ 33 ความวุ่นวายในการประชุมไม่ได้ มาจากพระเจ้ า ทังนี
้ ้ รวมถึงการพูดภาษาแปลกๆ ที่กลายเป็ นการขัดจังหวะผู้เทศนา
ภาษาแปลกๆ ที่ไม่มีการควบคุม ฯลฯ

ผ้ ูหญิงจะต้ องนิ่งเสีย
(อ่ านข้ อ 34, 35)
ข้ อ 34 ข้ อพระคัมภีร์นี ้สอนว่าผู้หญิงไม่สามารถเทศนาหรื อใช้ ของประทานในคริสตจักรได้ หรื อ
มีผ้ ทู ี่เชื่อว่าเปาโลห้ ามไม่ให้ ผ้ หู ญิงเทศนาในข้ อนี ้
เมื่อศึกษาจดหมายของเปาโลอย่างละเอียด จะเห็นว่าเขาไม่ได้ คิดว่าผู้หญิ งไม่ควรเทศนาหรื อใช้ ของประทานฝ่ ายพระ
วิญญาณ (ดูกิจการ 16:26; โรม 16:3; กาลาเทีย 3:28)
พระคัมภีร์กล่าวถึงผู้หญิงจํานวนมากที่พระเจ้ าทรงใช้ เป็ นผู้พดู ของพระองค์ เช่น มิเรี ยม ฮุลดาห์ เดโบราห์ ปริ สคา โนอัด
ยาห์ อันนา บุตรี ของฟี ลิป
เห็นได้ ชดั ว่าเปาโลไม่ได้ สอนหลักคําสอนที่ขดั กับความเชื่อของตนและขัดกับงานของพระเจ้ าที่เกิดขึ ้นแล้ ว
ข้ อ 35 ข้ อนี ้ชี ้แจงจุดยืนของเปาโล ผู้หญิงในเวลานันส่
้ วนใหญ่อ่านไม่ออก และไม่สามารถเข้ าใจสิ่งที่เทศนาได้ อย่างแท้ จริ ง จึง
ขัดจังหวะการประชุมโดยถามสามีของตน เปาโลกล่าวว่า “จงให้ พวกผู้หญิงนิ่งเสียในที่ประชุม ..ถ้ าเขาอยากรู้ สิ่งใด ก็ให้
เขาถามสามีท่ บี ้ าน เพราะว่าการที่ผ้ หู ญิงจะพูดในที่ประชุมนันก็
้ เป็ นสิง่ ที่น่าอาย”
หมายเหตุ: เปาโลไม่ ได้ กล่ าวว่ าน่ าอายที่ผู้หญิงจะเทศนาหรื อแปลภาษาแปลกในคริสตจักร สิ่งที่เขากล่าวคือ “ถ้ า
ท่านต้ องการเรี ยนรู้ สิ่งที่ท่านไม่เข้ าใจ ให้ คอยจนถึงบ้ านและขอให้ สามีอธิบายให้ ฟัง นิ่งเสียในคริ สตจักร อย่ารบกวนโดย
การถามคําถาม”
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1โครินธ์
บทที่สิบห้ า

บทเรี ยนที่สิบห้ า
การฟื ้ นขึน้ จากความตายและการเสด็จมาของพระเจ้ า
การเทศนาของเปาโล

(อ่ านข้ อ 1-4)
ข้ อ 1-4 ข้ อความเกี่ยวกับความรอดที่เปาโลเทศนาคือ การตาย การฝั งและการฟื น้ จากความตายของพระเยซูคริ สต์ ผู้ที่ตาย ฝั ง
และฟื น้ จากความตายของพระเยซูคริสต์ ผู้ที่จดจําคําเทศนาและดําเนินตามความจริงนี ้จะรอด

ข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับการฟื ้ นจากความตายของพระคริสต์
(อ่ านข้ อ 5-8)
ข้ อ 5-8 การฟื น้ จากความตายของพระเยซูคริสต์ มีข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ดงั นี ้
ประการแรก เปโตรเห็นพระองค์
ประการที่สอง อัครทูตทังสิ
้ บสองเห็นพระองค์
ประการที่สาม ผู้ที่เชื่อมากกว่าห้ าร้ อยคนเห็นพระองค์ในครัง้ เดียวกันในสถานที่แห่งหนึ่ง บางคนเสียชีวิตลงไป แต่พี่น้อง
เหล่านี ้ส่วนใหญ่มีชีวิตอยูย่ ี่สบิ หกปี หลังจากนันเมื
้ ่อเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี ้
ประการที่ส่ ี ยากอบเห็นพระองค์
ประการที่ห้า อัครทูตทังหมดได้
้
เห็นพระองค์พร้ อมกันอีกครัง้
ประการที่หก ในที่สดุ เปาโลผู้ที่บงั เกิดนอกเวลาได้ เห็นพระองค์
ดังนัน้ ข้ อเท็จจริ งทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับการฟื น้ จากความตายของพระเยซูถกู ประทับตราไว้ ด้วยคําพยานของผู้ที่ได้
เห็นจํานวนมาก พระเจ้ าทรงปรากฏพระองค์หลายครัง้ ทังต่
้ อบุคคล และคนจํานวนมากถึงห้ าร้ อยคนในครัง้ เดียว

เปาโลปกป้องการเป็ นอัครทตของตน
ู
(อ่ านข้ อ 9-11)
ข้ อ 9-11 เปาโลเป็ นอัครทูตอย่างแท้ จริ ง เขาอ้ างสิทธิการเป็ นอัครทูตอย่างกล้ าหาญและถูกต้ อง (ดูกิการ 9:15; โรม 1:1; 1โค
รินธ์ 1:1; โรม 11:13; 1โครินธ์ 9:1-2)

ความสําคัญของการฟื ้ นจากความตาย
(อ่ านข้ อ 12-19)
ข้ อ 12 ธรรมิกชนของพระเจ้ าบางคนกล่าวว่าไม่มีการฟื น้ จากความตาย
พวกสะดูสีสอนและเชื่อเช่นนี ้ (ดูกิจการ 22:23)
เปาโลปูพื ้นไว้ ในข้ อก่อนๆ หน้ านี ้เพื่อลบล้ างหลักคําสอนนี ้
คริสต์
ประการแรก เปาโลยืนยันว่า เขาเป็ นอัครทูตที่ได้ ทรงเรี ยกและแต่งตังโดยพระเยซู
้
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ประการที่สอง เปาโลเตือนพวกเขาว่า ข้ อความที่เขาเทศนานําความรอดมายังคนทังหลาย
้
ประการที่สาม การเทศนาเกี่ยวกับความรอดนี ้เป็ นไปตามหลักคําสอนเรื่ องการฟื น้ จากความตายของพระเยซูคริ สต์
ประการที่ส่ ี การฟื ้นจากความตายของพระเยซูคริ สต์เป็ นข้ อเท็จจริ งทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีผ้ ูที่ได้ พบเห็นจํานวนมาก
้ ครทูตเปาโลเองด้ วย
รวมทังอั
ตอนนี ้เปาโลเริ่มชี ้แจงว่าหลักคําสอนของพวกเขาไม่ถกู ต้ อง

การคัดค้ านเกี่ยวกับหลักคําสอนว่ าความเพลิดเพลินเป็ นยอดปรารถนาที่สุด
(อ่ านข้ อ 13-19)
ข้ อ 13 หากไม่มีการฟื น้ จากความตาย พระเยซูคริ สต์ก็คงยังอยูใ่ นหลุมฝั งศพ
ข้ อ 14 ถ้ าพระเจ้ ายังคงอยูใ่ นหลุมฝั งศพ การเทศนาของเราก็ไม่มีคา่ และความเชื่อของท่านก็ไม่เป็ นจริง
ข้ อ 15 เราซึง่ เป็ นอัครทูตก็เป็ นคนโกหก เพราะเราได้ เป็ นพยานว่าเราได้ เห็นพระผู้ช่วยให้ รอดที่เป็ นขึ ้นมา
ข้ อ 16 ถ้ าคนตายไม่อาจเป็ นขึ ้นมา พระเยซูก็คงไม่ได้ เป็ นขึ ้น
ข้ อ 17 ถ้ าพระเยซูคริ สต์ไม่ได้ เป็ นขึ ้นจากความตาย ความเชื่อของท่านในพระองค์ก็ไร้ ค่า เพราะความบาปของท่านไม่อาจให้
อภัยได้ และท่านยังคงมีชีวิตอยูใ่ นความบาป
ข้ อ 18 ธรรมิกชนที่ตายในความเชื่อก็พินาศโดยปราศจากความหวังหากคนตายไม่อาจเป็ นขึ ้นมาได้
ข้ อ 19 ถ้ าเป็ นเช่นนัน้ เราก็มีชีวิตที่ทนทุกข์ และเราไม่มีความหวังในชีวิตที่จะมาถึง

การยืนยันว่ ามีการฟื ้ นจากความตาย
(อ่ านข้ อ 20-29)
ข้ อ 20-23 เปาโลยืนยันข้ อเท็จจริ งที่วา่ พระเยซูคริ สต์ได้ เป็ นขึ ้นจากความตาย พระเจ้ าไม่เพียงแต่เป็ นขึ ้นมาและเป็ นผลแรกของ
ผู้ที่ตายแล้ วเท่านัน้ แต่เรายังมีชีวิตในพระองค์เมื่อเสด็จมาเป็ นครัง้ ที่สองอีกด้ วย
ั้
ายแพ้ ศัตรู สดุ ท้ าย
ข้ อ 24-28 การเสด็จมาครัง้ ที่สองจะเป็ นจุดจบของยุคสมัย ตําแหน่งพระบุตรจะคงมีต่อไปจนศัตรู ทงหมดพ่
คือความตาย ในเวลานี ้ จะมีฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่ที่มีความชอบธรรมอยู่ ตําแหน่งพระบุตรจะไม่จําเป็ นต้ องมีอีก
ต่อไป และเราจะได้ พบกับพระองค์
ข้ อ 29 “มิฉะนัน้ คนเหล่ านัน้ ที่รับบัพติศมาสําหรั บคนตายเขาทําอะไรกัน” ชุมชนมอร์ มอน แปลข้ อพระคัมภีร์นี ้ผิด จึงให้
้
าว เปาโลถึง
บัพติศมาผู้เชื่อที่มีชีวิตอยู่เพื่อความบาปของเพื่อนหรื อญาตที่ตายไปแล้ ว เราต้ องระลึกว่าในบทนี ้ทังบทกล่
ความจริงที่วา่ พระเยซูได้ เป็ นขึ ้นจากความตาย และเพราะเหตุนี ้ เราจึงมีความรอดและไม่เพียงแต่หวัง แต่มนั่ ใจได้ ว่าเราจะ
ได้ ฟืน้ ขึ ้นจากความตาย
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สิ่งที่เปาโลกล่าวถึงในข้ อนี ้คือ “ทําไมเราจึงรับบัพติศมา ในนามของพระผู้ช่วยให้ รอดที่ตายไปแล้ ว หากพระองค์ไม่ได้ เป็ น
ขึ ้น ทําไมจึงติดตามพระองค์” เราเสี่ยงชีวิตของเราด้ วยพระกิตติคณ
ุ นี ้ ทําไมจึงทําเช่นนัน้ ถ้ าคนตายไม่เป็ นขึ ้นจากความ
ตาย และทําไมเราจึงรับบัพติศมา ในนามของพระผู้ช่วยให้ รอดที่ตายไปแล้ ว

เปาโลเองต้ องเสี่ยงชีวิตเพราะการเทศนาเกี่ยวกับการฟื ้ นจากความตาย
(อ่ านข้ อ 29-34)
ข้ อ 30 ตอนนี ้ เปาโลกล่าวว่า การต่อสู้ที่เลวร้ ายที่เขาต้ องต่อสู้คือการต่อสู้กบั ผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้ า เพื่อเทศนาข่าวประเสริ ฐเกี่ยวกับ
การฟื น้ ขึ ้นจากความตาย
ข้ อ 33 เห็นได้ ชดั ว่า ธรรมิกชนบางคนพูดเกี่ยวกับการใช้ ชีวิตอย่างเพลิดเพลิน เพราะไม่มีความหวังหลังการตาย เปาโลกล่าวว่า
“เราควรที่จะใช้ ชีวิตอยูใ่ นกาม ความเพลิดเพลิน กินและดื่มหรื อไม่ เพราะว่าพรุ่งนี ้เราก็จะตาย“
ข้ อ 34 คําตอบคือ “ไม่ ” ถึงเวลาที่จะตื่นแล้ ว เราต้ องเป็ นผ้ ูชอบธรรมและไม่ ทาํ ความบาป เป็ นการน่าอายที่แม้ แต่จะคิด
อย่างนัน้ เป็ นถ้ อยคําของผีมารและจะทําให้ ชีวิตของท่านเสียไป
ในข้ อต่อๆ ไป เขากล่าวยืนยันเกี่ยวกับอํานาจของการฟื น้ จากความตาย

การฟื ้ นจากความตาย
(อ่ านข้ อ 35-50)
ข้ อ 35 เปาโลตอบคําถามเหล่านี ้
คนตายฟื น้ ขึ ้นมาได้ อย่างไร
รูปกายหลังการฟื น้ ขึ ้นมาจะเป็ นอย่างไร
ข้ อ 36 มีผ้ ทู ี่สงสัยเกี่ยวกับรู ปกายของผู้ตายที่ฟืน้ ขึ ้นมา หลายครัง้ เป็ นเพราะความพิการทางร่างกายปั จจุบนั ผู้ที่มีตาดวงเดียว
หรื อแขนเดียวจะยังคงพิการเมื่อฟื น้ ขึ ้นมาหรื อไม่
ข้ อ 37-38 เปาโลกล่าวว่า “เป็ นการโง่เขลาที่จะคิดเช่นนี ้ ไม่ควรจะเปรี ยบเทียบรูปกายที่เป็ นขึ ้นมากับร่างกายปั จจุบนั นี ้”
ข้ อ 37-48 พระเจ้ าพระองค์เองจะทรงให้ รูปกายที่เป็ นขึ ้นมากับเรา กายนี ้เป็ นเพียงเมล็ดที่น่าเกลียด กายที่เป็ นขึ ้นมาจะเป็ นกาย
ที่มีสง่าราศี ไม่เน่าเปื่ อย
ข้ อ 49 รูปกายที่เป็ นขึ ้นมาทางฝ่ ายวิญญาณจะเหมือนกับพระเจ้ าที่มองไม่เห็น
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ความลํา้ ลึกเกี่ยวกับการทรงรับขึน้ ไป
(อ่ านข้ อ 51-53 และ 1เธสะโลนิกา 4:14-17)
ข้ อ 51 เราทุกคนจะไม่ตายทางร่างกาย แต่จะเปลี่ยนจากกายที่มตะเป็ นกายที่อมตะก่อนที่เราจะพบกับพระเจ้ า
ข้ อ 52-53 การเปลี่ยนแปลงนี ้จะเกิดขึ ้นในเวลาเพียงเสี ้ยววินาที เสียงแตรจะดังจากสวรรค์และเราจะเปลี่ยนไป (ดู 1เธสะโลนิกา
4:14-17)
จะเป็ นรูปกายแห่งพระสิริที่เราได้ รอคอย (ดูโรม 8:23; ฟี ลิปปี 3:20-21; เอเฟซัส 1:13, 14)

พลังแห่ งความตายจะมีชัยต่ อคริสตจักรหามิได้
(อ่ านข้ อ 54-58)
ข้ อ 54-55 พระเยซคริ
ู สต์ ทรงฟื ้ นขึน้ จากความตาย และเอาชนะความตาย แดนคนตายและหลุมศพได้
เวลาที่พระองค์ขึ ้นมาจากแดนคนตาย พระองค์นําเอากุญแจของประตูของสถานที่นนมาด้
ั้
วย
พระเยซูกล่าวถ้ อยคําเหล่านี ใ้ นวิวรณ์ 1:18 “และเป็ นผู้ที่ดํารงชีวิตอยู่ เราได้ ตายแล้ ว แต่นี่แน่ะ เราก็ยงั ดํารงชีวิตอยู่
ตลอดไปเป็ นนิตย์ และเราถือลูกกุญแจแห่งความตายและแห่งแดนคนตาย”
ความกลัวความตายหายไป มีชยั ชนะเหนือหลุมศพ แดนคนตายและหลุมศพได้ ถกู เปิ ด และวันหนึ่ง เราจะขึ ้นไปหาพระ
ผู้สร้ างของเราในกายที่ได้ สง่าราศี
ข้ อ 57 เราขอบคุณพระเยซูคริ สต์เจ้ าของเราผู้ทรงเอาชนะความตายและหลุมศพด้ วยโลหิตอันปราศจากบาปของพระองค์ และ
ผู้ที่มีกญ
ุ แจแห่งความรอด ซึง่ จะปลดปล่อยจากการเป็ นทาส
ข้ อ 58 เราต้ องมัน่ คง ไม่ไหวไปมา และไม่เปลี่ยนแปลงในความเชื่อของเรา และไว้ วางใจในพระเจ้ า
ไม่เป็ นการเสียเวลาที่จะทํางานโดยไม่หยุดเพื่อพระเจ้ า ชัยชนะเป็ นของเรา พระองค์ผ้ ซู ึ่งจะเสด็จมาจะเสด็จมาและรับเรา
ไปกับพระองค์ (ดูยอห์น 14:1-7)
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1โครินธ์
บทที่สิบหก

บทเรี ยนที่สิบหก
คําแนะนําสุดท้ ายแก่ คริสตจักรที่เมืองโครินธ์
(อ่ านทัง้ บท)

การให้ เงินถวาย
(อ่ านข้ อ 1-4)
ข้ อ 1 คริ สตจักรที่เยรูซาเล็มมีความยากจน และเมื่ออัครทูตเปาโลกลับไป จึงมักจะพยายามนําเงินถวายจากใจของธรรมิกชน
จากที่ตา่ งๆ ที่เขาเดินทางไปหากลับไปด้ วย
ข้ อ 2 จะต้ องเก็บเงินถวายก่อนที่เขาจะมาถึงและจะต้ องไม่เรี่ ยไรเงินถวายเมื่อเปาโลอยูก่ บั พวกเขา
ข้ อ 3-4 เพื่อป้องกันไม่ให้ มีผ้ ูที่จะคิดว่าเงินจะถูกนําไปใช้ อย่างไม่เหมาะสม เปาโลขอให้ พวกเขาส่งคนอื่นไปกับเงิน และ
จดหมาย
วิธีการนี ้ก็เพื่อให้ มีพยานในการส่งเงินของพระเจ้ า ซึง่ เป็ นการกระทําที่ฉลาด

การเดินทางของเปาโล
(อ่ านข้ อ 5-8)
ข้ อ 5-8 เปาโลให้ ร่างแผนการเดินทางและยืนยันว่าเขาจะพยายามหยุดที่โครินธ์ และอาจจะพักอยูต่ ลอดฤดูหนาว

ประตทีู ่ ก่อให้ เกิดผลตามมุ่งหมาย
(อ่ านข้ อ 8, 9)
ข้ อ 8, 9 พระเจ้ าทรงเปิ ดประตูที่ยิ่งใหญ่สําหรับเปาโลเพื่อเทศนาข่าวประเสริฐในเอเฟซัส
อย่างไรก็ตาม การเทศนาที่นนั่ ไม่ใช่เรื่ องง่ายเพราะศัตรูที่แข็งแกร่งต่อสู้การเทศนาความจริงของเขา
เปาโลยังพูดเกี่ยวกับศัตรูของพระคริสต์ผ้ ทู ี่ทําให้ เขานํ ้าตาไหล (ฟี ลิปปี 3:18)
อ่านเกี่ยวกับปั ญหาที่เปาโลต้ องประสบในตอนแรกๆ ที่เมืองเอเฟซัสได้ จากกิจการ 19:23-41

การกล่ าวเตือนสุดท้ าย
(อ่ านข้ อ 10-24)
ข้ อ 10-11 เปาโลบอกคริสตจักรว่าทิโมธีเป็ นผู้ทํางานพระเจ้ าร่ วมกับเขา คริ สตจักรจะต้ องรับเขาเหมือนกับเขาเหมือนกับรับเปา
โล
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ข้ อ 11-24 การกล่าวเตือนทางฝ่ ายวิญญาณของเปาโล มีดงั นี ้
ระมัดระวัง
มัน่ คงในความเชื่อ
เป็ นลูกผู้ชายแท้
เข้ มแข็ง
กระทําทุกสิง่ ด้ วยความรัก
ยอมจํานนตนเองต่อผู้นําที่พระเจ้ าเลือก
ั ้ กแช่งสาป ขอองค์พระผู้
ข้ อ 22-23 ถ้ อยคําสุดท้ ายของเปาโลเฉียบขาดและชัดเจน “ถ้ าผู้ใดไม่รักองค์พระผู้เป็ นเจ้ า ก็ขอให้ ผ้ นู นถู
เป็ นเจ้ าเสด็จมาเถิด”
ขอพระคุณและเมตตาของพระเจ้ าสถิตอยูก่ บั ท่านทุกคนในคริสตจักร
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