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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 โครินธ์

ผู้ที่เขียนจดหมายฉบับนี้ คือ เปาโล เขียนในปีค.ศ. 57 ใน
จดหมายฉบับที่ 2 ซึ่ง เขียนถึง คริสตจักรในเมืองโคริน ธ์นี้
เปาโล มีความ ชื่นชม ยินดีเพราะ คน ที่ เคย ประพฤติผิด
ประเวณี นั ้น ได้กลับ ใจ ใหม่แล้ว เปาโล พูด ถึง ความ
กระวนกระวาย และ ความ ทุกข์ ใจ ของ ท่าน และ ว่า ท่าน
ได้ รบ
ั ความบรรเทาใจเมื่อทิตัสไปหาท่าน เปาโลอ้างอีกครัง้
ว่า ท่านเป็นอัค รสาวกของพระเยซูคริสต์ และบอกให้ค ริสต
จักรเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับท่านเมื่อท่านจะไปเยีย
่ มเยียน
เขาในไม่ชา้ นี้ ดูเหมือนว่าทิตัสเป็นผู้ส่งจดหมายฉบับนี้ไปถึง
เมืองโครินธ์
ใน บท ที่ 8 และ 9 มีคํา สอน ที่ดีมาก เกี่ยว กับ การ ถวาย
ทรัพย์ของคริสเตียน
ภาระ หนั ก และ ความ ทุกข์ ยาก ของ เปาโล การ ปลอบ
ประโลมใจและความช่วยเหลือจากพระเจ้า
1 เปาโล ผู้เป็ นอัค รสา วก ของ พระ เยซูคริสต์ตามพ ระ
ประสงค์ ของ พระเจ้า และ ทิ โม ธี น้ อง ของ เรา เรียน ค ริ
สต จักร ของ พระเจ้า ที่ เมือง โค ริน ธ์ และ บรรดา วิสุทธิชน
ที่อยูทั
่ ว่ แคว้น อา คา ยา 2 ขอ พระคุณ และ สันติสุข ซึ่ง มา
จาก พระเจ้า พระ บิดา ของ เรา และ จาก พระ เยซูคริสต์เจ้า
จงมีแก่ท่านทัง้ หลายเถิด 3 จงสรรเสริญ พระเจ้า พระบิดา
แห่ง พระ เยซูคริสต์องค์พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา พระ บิดา
ผู้ทรง ความ เมตตา พระเจ้า แห่ง การ ปลอบ ประโลม ใจ ทุก
อย่าง 4 พระองค์ผู้ทรงปลอบประโลมใจเราในการทุกข์ ยาก
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ทัง้ สิน
้ ของ เรา เพื่อ เรา จะ สามารถ ปลอบ ประโลม ใจ คน
เห ล่านั ้นที่มีความ ทุกข์ยาก อย่าง ใด อย่าง หนึ่ ง ได้ ด้วย การ
ปลอบ ประโลม ใจ ซึ่ง ตัว เรา เอง ได้ รับ จาก พระเจ้า 5 เพราะ
ว่า เรา มี ส่วน ทน ทุกข์ กับ พระ คริสต์ มาก ฉั นใด การ ปลอบ
ประโลมใจของเราเนื่ องจากพระคริสต์ก็มากฉั น นั ้น 6 ที่เรา
ทน ความ ทุกข์ ยาก นั ้น ก็เพื่อ ให้ท่าน ทัง้ หลาย ได้ ความ ชูใจ
และ ความ รอด หรือ ที่ เรา ได้ รับ การ ปลอบ ประโลม ใจ นั ้น
ก็เพื่อ ให้ท่าน ทัง้ หลาย ได้ รับ ความ ชูใจ และ ความ รอด ซึ่ง
ทําให้ ท่าน ทัง้ หลาย เพียร สู้ ทน ความ ทุกข์ เหมือน อย่าง เรา
ได้ ทน นั ้น 7 เรา จึงมี ความ หวัง แน่ นอน ใน ท่าน ทัง้ หลาย
เพราะเรารู ว้ า่ ท่านทัง้ หลายได้มีส่วนในความทุกข์ยากฉั นใด
ท่าน ทัง้ หลาย จะ ได้มีส่วน ใน การ ปลอบ ประโลม ใจ ฉั น นั ้น
8 พี่น้ องทัง
้ หลาย เราอยากให้ท่า นทราบถึง ความทุกข์ ยาก
ที่เกิด แก่ เรา ใน แคว้น เอเชีย ซึ่ง ทําให้ เรา หนั กใจ จน เหลือ
กําลัง จนเราเกือบหมดหวัง ที่ จะเอาชีวต
ิ รอดมาได้ 9 ที่จริง
เรา คาด ว่า เรา ถึงที่ ตาย แล้ว แต่ที่เป็น เช่น นี้ ก็เพื่อมิให้เรา
ไว้ใจ ใน ตนเอง แต่ให้ไว้ใจ ใน พระเจ้า ผู้ทรง โปรด ให้ คน ทัง้
ปวง ฟื้ น จาก ความ ตาย 10 พระองค์ทรง ช่วย เรา ให้ พ้น จาก
ความตายอันใหญ่หลวง และพระองค์จะทรงช่วยเราอีก เรา
ไว้ใจ พระองค์ว่า พระองค์จะ ทรง ช่วย เรา ต่อ ไป อีก 11 ท่าน
ทัง้ หลาย จะ ช่วย เรา ได้ ด้วย การ อธิษฐาน เพื่อ เรา เพื่อ ว่า
คนเป็นอัน มากจะได้ ขอบพระคุณ เพราะเรา เนื่ องจากของ
ประทาน ที่ ทรง ประทาน แก่เรา อัน เป็นการ ทรง ตอบ คํา
อธิษฐานของคนเป็นอันมากนั ้น
ความจริงใจและการรับใช้อน
ั ยิง่ ใหญ่ของเปาโล

12

นี่ เป็น สิง่ ที่ เราชื่นชมยินดีได้ คือ ใจสํานึ ก ผิด ชอบของ
เรา เป็น พยาน ว่า เรา ได้ประพฤติตน เป็นที่ประจักษ์ แก่โลก
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และยิง่ กว่า นั ้นก็ คือ การประพฤติ ต่อ ท่านทัง้ หลาย ด้วยนํ้า
ใจ บริสุทธิ์ และ ด้วย ความ จริงใจ ซึ่ง มา จาก พระเจ้า และ
มิใช่ตามปัญญาฝ่ายเนื้ อ หนั ง แต่ตามพระคุณ ของพระเจ้า
13 เพราะ ว่า เรา ไม่ได้เขียน เรือ
่ ง อื่น ถึง ท่าน นอกจาก เรือ
่ ง
ซึ่ง ท่าน ได้ อ่าน และ ยอมรับ แล้ว และ ข้าพเจ้า ก็ หวัง ว่า
ท่าน จะ ยอมรับ โดย ตลอด 14 ตาม ที่พวก ท่าน ยอมรับ เรา
บ้าง แล้วว่า ใน วัน ของ พระ เยซูเจ้า ท่าน ก็ภูมิใจ ใน เรา ได้
เช่น เดีย วกับที่ เรา จะ ภูมิใจ ใน ท่าน 15 และ ใน ความ ไว้ใจ นี้
ข้าพเจ้า ได้ประสงค์ว่า จะ ไป เยีย
่ ม พวก ท่าน ก่อน เพื่อ ท่าน
จะ ได้ประโยชน์ สอง เท่า 16 ข้าพเจ้า ใคร่ จะ แวะ เยีย
่ ม พวก
ท่าน ระหว่าง ที่ เดิน ทาง ไป ยัง แคว้น มา ซิ โด เนี ย และ เมื่อ
ข้าพเจ้า กลับ จาก แคว้น มา ซิ โด เนี ย ก็จะ แวะ เยีย
่ ม ท่าน
อีก ท่าน ก็ จะ ได้ ส่ง ให้ ข้าพเจ้า ออก เดิน ทาง ไป ยัง แคว้น ยู
เดีย 17 ฉะนั ้น เมื่อ ข้าพเจ้า หมายที่ จะทํา อย่างนั ้น ข้าพเจ้า
โลเลหรือ หรือ สิง่ ที่ ข้าพเจ้า มุ่ง หมายไว้ข้าพเจ้า กะโครงการ
อย่าง เนื้ อ หนั ง หรือ ซึ่ง พร้อม ที่ จะ กล่าว ว่า มา ไม่ มา ส่งๆ
ไป 18 แต่พระเจ้า ทรง สัตย์จริง แน่ ฉั นใด คํา ของ เรา ที่กล่า
วกับท่า นก็มิใช่เป็น คํา รับ หรือ ปฏิเสธ ส่งๆ ไป แน่ ฉั น นั ้น
19 เพราะ ว่า พระ บุตร ของ พระเจ้า คือ พระ เยซูคริสต์ ผู้ซึ่ง
พวก เรา คือ ข้าพเจ้า กับ สิ ล วานั ส และ ทิ โมธี ได้ประกาศ
แก่ พวกท่านนั ้น ไม่ใช่ จริง ไม่จริง ส่งๆไป แต่โดยพระองค์
นั ้น ล้วนแต่จริง ทัง้ สิน
้ 20 บรรดาพระสัญญาของพระเจ้า ก็
เป็น จริง โดยพระเยซู เพราะเหตุ นี้เราจึง พูด ว่า เอเมนโดย
พระองค์ เป็นที่ ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า 21 บัดนี้ ผู้ซึ่ง ทรง
ตัง้ เรากับท่า นทัง้ หลายไว้ในพระคริสต์ และได้ ทรงเจิม เรา
ไว้นั ้น ก็คือพระเจ้า 22 และพระองค์ทรงประทับตราเรา และ
ประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเราเป็นมัด จํา ด้วย 23 ยิง่
กว่า นั ้น ขอพระเจ้า ทรงเป็น พยานฝ่ายจิตใจของข้าพเจ้า ว่า
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ที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ไปถึงเมืองโครินธ์นั ้น ก็เพื่อจะงดโทษพวก
ท่าน ไว้ก่อน 24 เรา ไม่ใช่เป็น นาย บังคับ ความ เชื่อ ของ พวก
ท่าน แต่ว่า เรา เป็น ผู้อุปการ ะ ความ ยินดี ของ ท่าน เพ ราะ
ท่านตังม
้ น
ั ่ อยูโ่ ดยความเชื่อ

2
การอภัยคนบาปที่สํานึ กผิด
แต่ข้าพเจ้า ได้ ตัง้ ใจ ไว้ว่า เมื่อมีความ ทุกข์อยู่ จะ ไม่
มา หา พวก ท่าน อีก 2 เพราะ ถ้า ข้าพเจ้า ทําให้ พวก ท่าน
เป็น ทุกข์ ใคร เล่า จะ ทําให้ ข้าพเจ้า มีความ ยินดี ก็คือ คน ที่
ข้าพเจ้า ทําให้มีความ ทุกข์นั ่น แหละ 3 และ ข้าพเจ้า ได้เขีย
นข้อ ความนั ้น มาถึง ท่าน เพื่อ ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า มา ข้าพเจ้า จะ
ไม่ได้รับ ความทุกข์ จากคนเหล่า นั ้น ที่ควรจะทําให้ ข้าพเจ้า
มีความ ชื่นชม ยินดี ข้าพเจ้า ไว้ใจ ใน พวก ท่าน ว่า ความ
ยินดีของ ข้าพเจ้า ก็ เป็น ความ ยินดี ของ ท่าน ด้วย 4 เพราะ
ว่า ข้าพเจ้า เขียน ถึง ท่าน เพราะ ข้าพเจ้า มีความ ทุกข์ระทม
ใจ มาก และ นํ้าตา ไหล มากมาย มิใช่เพื่อ จะ ทําให้ ท่าน เป็น
ทุกข์ แต่เพื่อ จะ ให้ ท่าน รู จ
้ ัก ความ รัก อย่าง มากมาย ซึ่ง
ข้าพเจ้ามีต่อท่านทัง้ หลาย 5 แต่ถ้าผูใ้ ดเป็นต้นเหตุทําให้เกิด
ความ ทุกข์ ผู้นั ้นก็มิได้ทําให้ข้าพเจ้า เป็น ทุกข์แต่คน เดียว
แต่ได้ทําให้พวก ท่าน เป็น ทุกข์ บ้าง ด้วย เพราะ ข้าพเจ้า ไม่
อยากจะปรักปรํา พวกท่านจนเหลือ เกิน 6 ที่คนส่วนมากได้
ลงโทษคนเช่น นั ้นก็ พอสมควรแล้ว 7 ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลาย
ควร จะ ยก โทษ ให้ผู้นั ้น และ ปลอบ ประโลม ใจ เขา ต่าง หาก
กลัวว่า คนเช่น นั ้น จะจมลงในความทุกข์เหลือ ล้น 8 ดัง นั ้น
ข้าพเจ้า ขอ วิงวอน ท่าน ให้ ยืนยัน ความ รัก ต่อ คน นั ้น ใหม่
9 นี่ คือ เหตุที่ข้าพเจ้า ได้เขียนถึง ท่าน หวัง จะลองใจท่านดูว่า
ท่านจะยอมเชื่อ ฟัง ทุก ประการหรือ ไม่ 10 ถ้า พวกท่านจะยก
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โทษให้ผู้ใด ข้าพเจ้าก็ยกโทษให้ผู้นั ้นด้วย เพราะถ้าข้าพเจ้า
ยกโทษให้ คนใดๆ ข้าพเจ้า ได้ยกโทษให้ผู้นั ้น เพราะเห็น แก่
ท่านทัง้ หลายต่อพระพักตร์พระคริสต์ 11 เพื่อไม่ให้ซาตานมี
ชัย เหนื อ เรา เพราะเรารู ้กลอุบายของมัน แล้ว 12 นอกจาก
นี้ เมื่อ ข้าพเจ้า ไปถึง เมืองโตรอัส เพื่อ ประกาศข่าวประเสริฐ
ของพระคริสต์นั ้น มีประตูเปิด ให้แก่ข้าพเจ้า โดยองค์พระผู้
เป็นเจ้า 13 ข้าพเจ้ายังไม่มีความสบายใจเลย เพราะข้าพเจ้า
ไม่ได้พบทิตัสน้ องของข้าพเจ้า ที่นั ่น ข้าพเจ้า จึง ลาพวกนั ้น
เดินทางไปยังแคว้นมาซิโดเนี ย
คริสเตียนเป็นกลิน
ิ และกลิน
่ แห่งชีวต
่ แห่งความตาย
แต่ขอบพระคุณ พระเจ้า ผู้ทรง ให้ เรา มี ชัย เสมอ โดย
พระ คริสต์ และ ทรง โปรด ประทาน กลิน
่ หอม แห่ง ความ รู ้
ของพระองค์ให้ปรากฏด้วยตัว เราทุก แห่ง 15 เพราะว่า เรา
เป็น กลินอ
่ ัน หอม หวาน ของ พระ คริสต์ จําเพาะ พระเจ้า ใน
หมู่คนที่รอด และ ใน หมู่คนที่พินาศ 16 ฝ่าย หนึ่ ง เป็นก ลิน
่
แห่ง ความตายซึ่ง นํา ไปสู่ความตาย และอีก ฝ่ายหนึ่ ง เป็นก
ลิน
ิ ซึ่ง นํา ไปสู่ชีวต
ิ ใครเล่า จะมี ความสามารถ
่ หอมแห่ง ชีวต
เหมาะสมกับ พันธกิจ เหล่า นี้ 17 เพราะว่า เราไม่ เหมือ นคน
เป็นอัน มากที่ทําให้พระวจนะของพระเจ้า เสื่อมเสีย แต่ว่า
เราประกาศโดยอาศัยพระคริสต์ ด้วยความจริงใจ อย่างคน
ที่มาจากพระเจ้าและอยูใ่ นสายพระเนตรของพระเจ้า
14

3
คริสเตียนเป็นหนั งสือแห่งพระคริสต์
เรากําลัง จะแนะนํา ตัว เราเองหรือ หรือ ว่า เราต้องการ
หนั งสือ แนะนํา ตัว ให้แก่พวก ท่าน เหมือน อย่าง คน บาง คน
หรือ เราต้องการหนั งสือแนะนําตัวจากพวกท่านหรือ 2 ท่าน
เอง เป็น หนั งสือ ของ เรา จารึก ไว้ที่ดวงใจ ของ เรา ให้คน ทัง้
1
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ปวง ได้รู และ
้
ได้อ่าน 3 ท่าน ปรากฏ เป็น หนั งสือ ของ พระ
คริสต์ ซึ่ง เรา เป็น ผู้ปรนนิ บัติ และ ได้เขียน ไว้ มิใช่ด้วย นํ้า
หมึก แต่ด้วย พระ วิญญาณ ของ พระเจ้า ผู้ทรง พระชนม์
และมิได้เขียนไว้ที่แผ่นศิลา แต่เขียนไว้ที่แผ่นดวงใจมนุษย์
4 และ เรา มี ความ ไว้ใจ ใน พระเจ้า โดย พระ คริสต์อย่าง นั ้น
5 มิใช่เรา จะ คิด ถือว่า สิง
่ หนึ่ ง สิง่ ใด เกิด จาก ความ สามารถ
ของเราเอง แต่ว่าความสามารถของเรามาจากพระเจ้า
การ เปรียบ เทียบ ระหว่าง สง่า ราศี ของ พระ ราช
บัญญัติและสง่าราศีของพระวิญญาณ
6 พระองค์จึง ทรง โปรด ประทาน ให้ เรา สามารถ เป็ น
ผู้ปฏิบัติได้ตาม พันธ สัญญา ใหม่ มิใช่ตาม ตัวอักษร
แต่ตามพ ระ วิญญาณ ด้วย ว่า ตัวอักษ รนั ้น ประหาร ให้ตาย
แต่พระ วิญญาณ นั ้น ประทาน ชีวต
ิ 7 แต่ถ้า การ ปฏิ บัติที่นํา
ไป ถึง ความ ตาย ตาม ตัวอักษร ซึ่ง ได้เขียน และ จารึก
ไว้ที่แผ่นศิลานัน
้ ยังมีรัศมี จนชนชาติ อส
ิ ราเอลไม่ สามารถ
จ้องมองหน้า ของโมเสสได้ เพราะรัศมี จากใบหน้า ของท่าน
ซึ่งเป็นรัศมีที่กําลังเสื่อมสูญไป 8 ดังนั ้นการปฏิ บัติตามพระ
วิญญาณจะไม่มีรัศมียิง่ กว่านั ้นอีกหรือ 9 เพราะว่าถ้าการรับ
ใช้ สําหรับ ปรับ โทษยังมีรัศมี การรับ ใช้สําหรับ ความชอบธร
รมก็ ยงม
ิ่ ีรัศมีมากกว่านั ้นอีก 10 อันที่จริงรัศมีซ่ึงได้ ทรงประ
ทานให้ นั้นก็ อบ
ั แสงไปแล้ว เพราะถูกรัศ มี อน
ั เลิศ ประเสริฐ
นั ้น ได้ ส่อง ข่ม เสีย หมด 11 เพราะ ถ้า สิง่ ที่ได้จาง ไป ยัง เคย
มีรัศมีถึง เพียงนั ้น สิ่ง ซึ่ง จะดํารงอยูก็
่ จะมีรัศมีมากยิง่ กว่า
12
นั ้นอีก เมื่อ เรามี ความหวัง อย่างนั ้น แล้ว เราจึง กล้า มาก
ขึ้นที่ จะ พูด 13 และ ไม่ เหมือน โมเสส ที่ เอา ผ้า คลุม หน้า ไว้
เพื่อ ไม่ให้ชน อิส รา เอล เพ่งดู ความ เสื่อม ของ รัศมีที่ค่อยๆ
จางไปนั ้น 14 แต่จิตใจของเขาก็ มืด บอดไป เพราะตลอดมา
จนถึง ทุก วัน นี้ เมื่อ เขาอ่านพันธสัญญาเดิม ผ้า คลุมนน
ั ้ ยัง
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คงอยูมิ
่ ได้เปิด ออก แต่ผ้า คลุมนัน
้ ได้ เปิด ออกแล้ว โดยพระ
คริสต์ 15 แต่ว่า ตลอดมาถึง ทุก วัน นี้ ขณะใดที่ เขาอ่านคํา
ของโมเสส ผ้า คลุมนนก
ั ้ ็ ยงั ปิดบัง ใจของเขาไว้ 16 แต่เมื่อ ผู้
ใดหันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า ผ้าคลุมนนก
ั ้ ็จะเปิดออก
17 บัดนี้ องค์พระ ผู้ เป็ น เจ้า ทรง เป็ น พระ วิญญาณ นั ้น และ
พระวิญญาณขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงอยูที
่ ่ไหน เสรีภาพ
18
ก็มีอยูที
่ ่ นั ่น แต่เราทัง้ หลายไม่มีผ้า คลุม หน้า ไว้ จึง แลดู
สง่าราศี ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนมองดูในกระจก และ
ตัว เราก็เปลี่ยนไปเป็น เหมือนพระฉายขององค์ พระผู้ เป็น
เจ้า คือมี สง่า ราศี เป็น ลําดับ ขึ้น ไป เช่น อย่าง สง่า ราศีที่มา
จากพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า

4
เปาโล ผู้รบ
ั ใช้สัตย์ซื่อของพระเจ้า

1 เพราะเหตุที่เรามีการรับใช้นี้ โดยได้รบ
ั พระกรุ ณา

เราจึง
ไม่ย่อท้อ แต่ว่า เราได้ สละทิงก
้ ิ จการต่างๆที่ไม่ซื่อสัตย์ซึ่ง
ปิดบัง ซ่อน เร้น ไว้ คือ ไม่ได้ดําเนิ น อย่าง มีเล่หเหลี
์
่ยม และ
ไม่ได้พลิก แพลง พระ วจนะ ของ พระเจ้า ด้วย วิธี การ อัน
ล่อลวง แต่เรา ได้ มอบตัว ของ เรา ไว้ กับ จิตสํานึ ก ผิด ชอบ
ของคนทัง้ ปวง โดยสําแดงความจริง ในสายพระเนตรของ
พระเจ้า
2

ซาตานทําให้ตาของผู้ที่ไม่เชื่อมืดไป
แต่ถ้า ข่าวประเสริฐ ของเราถูกบัง ไว้ จากใคร ก็จากคน
เห ล่านั ้นที่ กําลัง จะ พินาศ 4 ส่วน คน ที่ไม่เชื่อ นั ้น พระ ของ
ยุคนี้ได้กระทํา ใจของเขาให้ มืด ไป เพื่อ ไม่ให้ความสว่างของ
ข่าว ประ เส ริฐอันมี สง่า ราศี ของ พระ คริสต์ ผู้เป็น พระฉาย
ของพระเจ้า ส่องแสงถึงพวกเขา 5 ด้วยว่าเราไม่ได้ประกาศ
3
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ตัวเราเอง แต่ได้ประกาศพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นองค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า และ ได้ ประกาศ ตัว เรา เอง เป็น ผู้รับ ใช้ของ ท่าน
ทัง้ หลายเพราะเห็น แก่พระเยซู 6 เพราะว่า พระเจ้า องค์นั ้น
ผู้ได้ตรัสสงั ่ ให้ ความสว่างออกมาจากความมืด ได้ทรงส่อง
สว่าง เข้า มา ใน จิตใจ ของ เรา เพื่อ ให้เรา มี ความ สว่าง แห่ง
ความรูถ
้ ึงสง่าราศีของพระเจ้าปรากฏในพระพักตร์ของพระ
เยซูคริสต์
“ทรัพย์สมบัติในภาชนะดิน”

7 แต่ว่าเรามีทรัพย์สมบัตินี้ อยูในภาชนะดิ
่
น เพื่อให้เห็นว่า

ฤทธิเ์ ดชอันเลิศนั ้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง

ความทุกข์ทรมานทําให้จิตใจภายในเจริญขึ้น
8 เราถูกขนาบรอบข้าง แต่ก็ไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหว เราจน
ปัญญา แต่ก็ไม่ถึงกับ หมดหวัง 9 เราถูก ข่มเหง แต่ก็ไม่ถูก
ทอดทิง้ เราถูก ตี ลงแล้ว แต่ก็ไม่ถึง ตาย 10 เราแบกความ
ตาย ของ พระ เยซูเจ้าไว้ที่กาย เรา เสมอ เพื่อ ว่า ชีวต
ิ ของ
11
พระ เยซู จะ ปรากฏ ใน กาย ของ เรา ด้วย
เพราะ ว่า พวก
เรา ที่มีชีวิ ตอ ยู่ นั ้น ต้อง ถูก มอบ ไว้แก่ความ ตาย อยู่ เสมอ
เพราะเห็นแก่พระเยซู เพื่อว่าพระชนม์ชีพของพระเยซูจะได้
ปรากฏในเนื้ อ หนั ง ของเราซึ่ง จะต้องตายนั ้น 12 เหตุฉะนั ้น
ความ ตาย จึง กําลัง ออก ฤทธิอยู
่ เรา แต่ชีวิ ตกํา ลัง ออก
์ ใน
ฤทธิอยู
่
านทัง้ หลาย 13 เพราะเรามี ใจเชื่อ เช่น เดียวกัน
์ ในท่
ตาม ที่เขียน ไว้ว่า ‘ข้าพเจ้า เชื่อ แล้ว เหตุฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง
พูด’ เราก็ เชื่อ เหมือนกัน เพราะฉะนั ้น เราจึง พูด 14 เรารู ้วา่
พระองค์ผู้ทรง ให้พระ เยซูเจ้า คืน พระชนม์ จะ ทรง โปรด ให้
เราเป็นขึ้นมาเช่นกันโดยพระเยซู และจะทรงพาเราเข้ามา
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เฝ้า พร้อมกับท่า นทัง้ หลาย 15 เพราะว่า สิง่ สารพัด นั ้น เป็น
ไปเพื่อ ประโยชน์ ของท่านทัง้ หลาย เพื่อ ว่า เมื่อ พระคุณ มา
ถึง คน เป็น จํานวน มาก ขึ้น ก็จะ มี การ ขอบพระคุณ มาก ยิง่
ขึ้นเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า 16 เหตุฉะนั ้นเราจึง
ไม่ย่อท้อ ถึง แม้ว่า กายภายนอกของเรากําลัง ทรุ ด โทรมไป
แต่จิตใจภายในนั ้นก็ ยงั คงจําเริญ ขึ้น ใหม่ทุก วัน 17 เพราะ
ว่าการ ทุกข์ ยาก เล็กๆ น้ อยๆ ของ เรา ซึ่ง เรา รับอยู่ประเดีย
๋ ว
เดียว นั ้น จะ ทําให้ เรา มี สง่า ราศีใหญ่ยิง่ นิ รัน ดร์ 18 ด้วย ว่า
เราไม่ได้เห็น แก่สิ่ง ของที่ เรามองเห็น อยู่ แต่เห็น แก่สิ่ง ของ
ที่มอง ไม่ เห็น เพราะ ว่า สิง่ ของ ซึ่ง มอง เห็น อยู่ นั ้น เป็น ของ
ไม่ยัง่ ยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั ้นก็ถาวรนิ รน
ั ดร์

5

การเฝ้าคอยการเป็นขึ้นมาใหม่ด้วยใจจดจ่อ
ถ้าเรือนดินแห่งพลับพลาของเรานี้ จะพัง
ทําลายเสีย เราก็ยงม
ั ีที่อาศัย ซึ่ง พระเจ้า ทรงโปรดประทาน
ให้ ที่มิได้สร้างด้วยมือมนุษย์ และตัง้ อยูเป็
่ น นิ ตย์ในสวรรค์
2 เพราะ ว่า ใน ร่างกาย นี้ เรา ยัง ครวญ ครํา
่ อยู่ มีความ
ปรารถนาอย่างยิง่ ที่ จะสวมที่ อาศัย ของเราที่มาจากสวรรค์
3 ถ้า ได้ สวมเช่น นั ้น แล้ว เราก็ จะมิได้ถูกพบเห็นว่า เปลือย
เปล่า อีก 4 เพราะว่า เราผู้ อาศัย ในพลับพลานี้ จึง ครวญครํา่
เป็นทุกข์ มิใช่เพราะปรารถนาที่จะอยูตั
่ วเปล่า แต่ปรารถนา
จะสวมกายใหม่นั ้น เพื่อ ว่า ร่างกายของเราซึ่ง จะต้องตาย
นั ้น จะ ได้ถูกชี วิ ตอม ตะ กลืน เสีย 5 แต่พระเจ้า ทรง เป็น ผู้
เตรียมเราไว้สําหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ และพระองค์ได้ทรง
โปรดประทานพระวิญญาณเป็นมัดจําไว้กับเรา 6 เหตุฉะนั ้น
เรา มัน
่ ใจ อยู่ เสมอ รู อยู
้ แล
่ ้วว่า ขณะ ที่เรา อยู่ ใน ร่างกาย นี้
1 เพราะเรารู ว่
้ า
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เราอยู่ปราศจากองค์พระผู้ เป็น เจ้า 7 (เพราะเราดําเนิ น โดย
ความเชื่อ มิใช่ตามที่ตามองเห็น) 8 เรามีความมัน
่ ใจ และเรา
ปรารถนาจะอยูก
่ ับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าอยูใ่ นร่างกาย
นี้ 9 เหตุฉะนั ้น เราตัง้ เป้า ของเราว่า จะอยู่ ในกายนี้ ก็ดี หรือ
ไม่อยูก็
่ ดี เราก็จะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์
คริสเตียนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์พิพากษาของ
พระคริสต์ (1 คร 3:10-15)
10 เพราะ ว่า จํา เป็ นที่ เรา ทุก คน จะ ต้อง ปรากฏ ตัวที่หน้า
บัล ลังก์ พิพากษาของพระคริสต์ เพื่อ ทุก คนจะได้ รบ
ั สมกับ
การที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้ แล้วแต่จะดีหรือชัว่ 11 เพราะ
เหตุที่เรา รู จ
้ ัก ความ น่า เกรง ขาม ของ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า
เราจึงชักชวนคนทัง้ หลาย แต่เราเป็นที่ประจักษ์ แก่พระเจ้า
และ ข้าพเจ้า หวัง ว่า เรา ได้ ปรากฏ ประ จักษ์แก่จิต สํานึ ก
ผิด และ ชอบ ของ ท่าน ด้วย 12 เพราะ เรา ไม่ได้ยกย่อง ตัว เอ
งกับท่านทัง้ หลายอีก แต่เราให้ท่านมีโอกาสที่จะนําเราออก
อวดได้ เพื่อท่านจะได้มีข้อโต้ตอบคนเหล่านั ้นที่ชอบอวดใน
สิง่ ซึ่ง ปรากฏ แต่มิได้อวดในสิง่ ซึ่ง อยู่ ในจิตใจ 13 เพราะว่า
ถ้า เราได้ประพฤติอย่างคนเสียจริต เราก็ได้ประพฤติเพราะ
เห็น แก่พระเจ้า หรือ ถ้า เรา ประพฤติ อย่าง คน ปกติ ก็เพื่อ
ประโยชน์ แก่ท่านทัง้ หลาย
ราชทูตของพระคริสต์
14 เพราะว่า ความรัก ของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่
เพราะเราคิด เห็น อย่างนี้ ว่า ถ้า ผู้หน่งึ ได้ ตายเพื่อ คนทัง้ ปวง
เหตุฉะนั ้น คน ทัง้ ปวง จึง ตาย แล้ว 15 และ พระองค์ได้ทรง
วายพระชนม์ เพื่อ คนทัง้ ปวง เพื่อ คนเหล่านั ้นที่มีชีวิตอยู่ จะ
มิได้เป็น อยูเพื
่ ่อ ประโยชน์ แก่ตัว เองอีก ต่อ ไป แต่จะอยู่ เพื่อ
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พระองค์ผู้ทรงสิน
้ พระชนม์ และทรงเป็น ขึ้น มาเพราะเห็น
แก่เขาทัง้ หลาย 16 เหตุฉะนั ้นตัง้ แต่นี้ ไปเราจะไม่พิจารณาผู้
ใดตามเนื้ อ หนั ง แม้ว่า เมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคริสต์
ตาม เนื้ อ หนั งก็จริง แต่เดีย
๋ ว นี้ เรา จะ ไม่ พิจารณา พระ องค์
17
เช่น นั ้นอีก เหตุฉะนั ้น ถ้า ผู้ ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั ้นก็ เป็น
คน ที่ถูก สร้าง ใหม่แล้ว สิ่ง เก่าๆ ก็ ล่วง ไป ดูเถิด สิ่ง สารพัด
กลาย เป็น สิง่ ใหม่ทัง้ นั ้น 18 ทัง้ สิน
้ นี้ เกิ ดมา จาก พระเจ้า
ผู้ทรง ให้ เรา คืน ดีกันกับ พระองค์ ทาง พระ เยซูคริสต์ และ
ทรง โปรด ประทาน ให้ เรา รับ ใช้ ใน เรือ
่ ง การ คืนดีกัน 19 คือ
พระเจ้า ผู้ สถิต ใน องค์ พระ คริสต์ ทรง ให้ โลก นี้ คืนดีกันกับ
พระองค์เอง มิได้ทรงถือโทษในการละเมิดของเขา และทรง
มอบพระวจนะแห่ง การคืนดี กัน นั ้น ไว้ กับ เรา 20 ฉะนั ้น เรา
จึงเป็นราชทูตของพระคริสต์ โดยที่พระเจ้าทรงขอร้องท่าน
ทัง้ หลาย ทาง เรา เรา ผู้ แทน ของ พระ คริสต์ จึง ขอร้อง ท่าน
ให้คืนดีกันกับ พระเจ้า 21 เพราะ ว่า พระเจ้า ได้ ทรง กระทํา
พระองค์ผู้ทรงไม่มีบาป ให้เป็น ความบาปเพราะเห็น แก่เรา
เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์

6

สิ่งที่เราต้องยอมสละในการรับใช้พระคริสต์
ฉะนั ้น เรา ผู้ เป็น คน ทําการ ร่วม กับ พระองค์ ขอ วิงวอน
ท่าน ว่า อย่า สัก แต่ รับ พระคุณ ของ พระเจ้า เป็นการ หา
ประโยชน์ มิได้ 2 (เพราะ พระ องค์ ตรัสว่า ‘ใน เวลา อัน ชอบ
เรา ได้ ฟัง เจ้า ใน วัน แห่ง ความ รอด เรา ได้ ช่วย เจ้า’
ดูเถิด บัดนี้ เป็น เวลาอัน ชอบ ดูเถิด บัดนี้ เป็นวัน แห่ง ความ
รอด) 3 เรา มิได้ให้ผู้ใดมีเหตุสะดุด ใน สิง่ หนึ่ ง สิง่ ใด เลย
เพื่อมิให้การ ที่ เรา รับ ใช้ปฏิบัตินั ้น เป็นที่ เขา จะ ติ เตียน ได้
4 แต่ว่า ในการทัง
้ ปวงเราได้ กระทํา ตัว ให้ เป็นที่ชอบ เหมือน
1
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ผู้รับ ใช้ของพระเจ้า โดยความเพียรอดทนเป็นอัน มาก ใน
ความทุกข์ ในความขัดสน ในเหตุวิบัติ 5 ในการถูกเฆี่ยน ใน
การที่ถูกจํา คุก ในการวุน
่ วาย ในการงานต่างๆ ในการอด
หลับอดนอน ในการอดอาหาร 6 โดยความบริสุทธิ์ โดยความ
รู ้ โดยความอดกลัน
้ ไว้นาน โดยใจกรุ ณา โดยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ โดย ความ รัก แท้ 7 โดย พระ วจนะ แห่ง ความ จริง
โดย ฤทธิ์ เดช ของ พระเจ้า โดย ใช้ เครือ
่ ง อาวุธ แห่ง ความ
8
ชอบ ธรรม ด้วย มือขวา และ มือ ซ้าย โดย มีเกียรติยศ และ
ไร้เกียรติยศ โดยเล่าลือกันว่า ชัว่ และเล่าลือกันว่าดี เหมือน
ถูก เขา หา ว่า เป็น คน ที่ ล่อลวง เขา ให้หลง แต่ยัง เป็น คน
สัตย์จริง 9 เหมือนถูก เขาหาว่า เป็น คนไม่มีใครรู จั
้ ก แต่ยัง
เป็น คนที่ เขาทัง้ หลายรู ้จักดี เหมือนคนตาย แต่ดูเถิด เรา
ยัง เป็น อยู่ เหมือนคนถูก เฆี่ยน แต่ยัง ไม่ตาย 10 เหมือนคน
ที่มีความทุกข์ แต่ยังมีความชื่นชมยินดีอยูเสมอ
่
เหมือนคน
ยากจน แต่ยังทําให้คนเป็นอันมากมังม
่ ี เหมือนคนไม่มีอะไร
เลย แต่ยังมีสิ่งสารพัดบริบูรณ์
คริสเตียนต้องไม่เทียมแอกด้วยกันกับคนที่ไม่เชื่อ
11 โอ ท่าน ชาว โค ริน ธ์ เรา พูดกับท่า นอ ย่าง ไม่ ปิ ดบัง
เลย และ ใจ ของ เรา ก็ เปิด รับท่าน 12 ใจ ของ ท่าน ทัง้ หลาย
ไม่ได้ปิดเพราะเรา แต่ปิดเพราะความรู ส
้ ึกของตนเอง 13 ดัง
นั ้นในการตอบสนองอย่างเดียวกัน (ข้าพเจ้าขอพูดกับท่าน
เหมือน อย่าง พูดกับ บุตร) คือ จง เปิด จิตใจ ของ ท่าน ด้วย
14 ท่านอย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อ เพราะว่าความชอบ
ธรรม จะ มี หุน
้ ส่วน อะไร กับ ความ อธรรม และ ความ สว่าง
จะเข้า สนิ ท กับ ความมืด ได้อย่างไร 15 พระคริสต์ กับ เบลี อล
ั
จะ ลง รอย กัน อย่างไร ได้ หรือ คน ที่ เชื่อ จะ มี ส่วน อะไร กับ
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คนที่ไม่ เชื่อ 16 วิหารของพระเจ้า จะตกลงอะไรกับ รู ป เคารพ
ได้ เพราะว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงดํารงพระชนม์
ดัง ที่พระเจ้า ตรัส ไว้ว่า ‘เรา จะ อยู่ ใน เขา ทัง้ หลาย และ จะ
ดําเนิ น ในหมู่พวกเขา และเราจะเป็น พระเจ้า ของเขา และ
เขาจะเป็น ประชาชนของเรา’ 17 องค์พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว่า
‘เหตุฉะนั ้นเจ้าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั ้น และจงแยก
ตัวออกจากเขาทัง้ หลาย อย่าแตะต้องสิง่ ซึ่งไม่สะอาด แล้ว
เราจึงจะรับพวกเจ้าทัง้ หลาย 18 เราจะเป็นบิดาของพวกเจ้า
และ พวก เจ้า จะ เป็น บุตร ชาย บุตร สาว ของ เรา’ องค์พระ ผู้
เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทัง้ สิน
้ ได้ตรัสดังนั ้น
1

7

ท่าน ที่รัก เมื่อ เรา มี พระ สัญญา เช่น นี้ แล้ว ให้เรา ชําระ
ตัว เรา ให้ ปราศจาก มลทิน ทุก อย่าง ของ เนื้ อ หนั ง และ จิต
วิญญาณ และ จง ทําให้มีความ บริสุทธิครบ
ถ้วน โดย ความ
์
เกรงกลัวพระเจ้า
ความชื่นชมยินดีของเปาโลต่อ การตอบสนองของชาว
โครินธ์
2 ขอรับ เรา เถิด เรา มิได้ทําร้าย ผู้ใด เรา มิได้ชวน ผู้ ใด
ให้ทํา ชัว่ เรา มิได้โกง ผู้ ใด เลย 3 ข้าพเจ้า พูด เช่น นี้ มิใช่เพื่อ
จะปรักปรํา ท่าน เพราะข้าพเจ้า บอกแล้วว่า ท่านทัง้ หลาย
อยู่ ใน ใจ ของ เรา ทีเดียว จะ ตาย หรือ จะ เป็นก็อยูด้
่ วย กัน
4 ข้าพเจ้า พูดอย่างไว้ใจท่านมาก และข้าพเจ้า ภูมิใจเพราะ
ท่าน ทัง้ หลาย อย่าง มาก ข้าพเจ้า ได้ รับ ความ ชูใจ อย่า งบ
ริบูรณ์ และในความยากลําบากของเราทุก อย่าง ข้าพเจ้า
ก็ยงม
ั ีความปีติยินดีอย่างเหลือล้น 5 เพราะแม้วา่ เมื่อเรามา
ถึงแคว้นมาซิโดเนี ยแล้ว เนื้ อหนั งของเราไม่ได้พักผ่อนเลย
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เรามี ความลําบากอยูรอบข้
่
าง ภายนอกมีการต่อสู้ ภายใน
มีความกลัว 6 แต่ถึง กระนั ้นก็ดี พระเจ้า ผู้ทรงหนุน นํ้าใจคน
ที่ท้อใจ ได้ทรงหนุนนํ้าใจเราโดยทรงให้ทิตัสมาหาเรา 7 และ
มิใช่เพียงการมาของทิตัสเท่านั ้น แต่โดยการที่ ท่านได้หนุน
นํ้า ใจทิตัสด้วย ตามที่ทิตั ส ได้ มาบอกเราถึง ความปรารถนา
อย่างยิง่ และความโศกเศร้าของท่าน และใจจดจ่อของท่าน
ที่มีต่อ ข้าพเจ้า ทําให้ข้าพเจ้า มีความชื่นชมยินดีมากยิง่ ขึ้น
8 เพราะถึงแม้วา
่ ข้าพเจ้าได้ทําให้ท่านเสียใจเพราะจดหมาย
ฉบับนน
ั ้ ข้าพเจ้า ก็ไม่เสียใจ ถึง แม้ว่า เมื่อก่อน นั ้น ข้าพเจ้า
จะเสียใจบ้าง เพราะข้าพเจ้าเห็นว่า จดหมายฉบับนัน
้ ทําให้
9
ท่านมี ความเสียใจเพียงชัว่ ขณะเท่านั ้น แต่บัดนี้ ข้าพเจ้า
มีความ ชื่นชม ยินดี มิใช่เพราะ ท่าน เสียใจ แต่เพราะ ความ
เสียใจนั ้น ทําให้ ท่านกลับ ใจใหม่ เพราะว่า ท่านได้ รบ
ั ความ
เสียใจอย่างที่ ชอบพระทัย พระเจ้า ท่านจึง ไม่ได้ผลร้ายจาก
เราเลย 10 เพราะว่าความเสียใจอย่างที่ ชอบพระทัยพระเจ้า
ย่อม กระทํา ให้กลับ ใจ ใหม่ ซึ่ง นํา ไป ถึง ความ รอด และ ไม่
เป็นที่น่า เสียใจ แต่ความเสียใจอย่างโลกนั ้น ย่อมนํา ไปถึง
ความ ตาย 11 จง พิจารณา ดู ว่า ความ เสียใจ อย่าง ที่ ชอบ
พระทัยพระเจ้ากระทําให้เกิดความกระตือรือร้นมากทีเดียว
ทําให้เกิดความขวนขวายที่จะแก้ตัวใหม่ และการโกรธแทน
ความกลัว ความปรารถนาอย่างยิง่ ความกระตือรือร้น การ
แก้ แค้น ในทุก สิง่ เหล่า นั ้น ท่านได้พิสูจน์ ให้เห็น แล้วว่า ท่าน
ก็ หมดจด ใน การ นี้ แล้ว 12 เหตุฉะนี้ ที่ข้าพเจ้า เขียน ถึง ท่าน
ก็มิใช่เพราะ เห็น แก่คนที่ได้ทํา ผิด หรือ เพราะ เห็น แก่คนที่
ต้อง ทน ต่อ การ ร้าย แต่เพื่อ ให้ความ ห่วงใย ของ เรา ที่มีต่อ
ท่านปรากฏแก่ ท่านในสายพระเนตรพระเจ้า 13 โดยเหตุนี้
เราจึงมี ความชูใจเมื่อ เห็นว่า พวกท่านได้ รบ
ั ความชูใจ เรา
มีความชื่นชมยินดีมากยิง่ ขึ้นเพราะความยินดี ของทิตัส ใน
การที่ พวกท่านได้กระทําให้จิตใจของทิตัสชื่นบาน 14 เพราะ
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ถ้า ข้าพเจ้า ได้ อวดเรือ
่ งพวกท่านแก่ ทิตั ส ข้าพเจ้า ก็ไม่ต้อง
ละอาย ใจ เลย ทุกสิ่ ง ที่ เรา ได้กล่าว แก่ ท่าน เป็น ความ จริง
ฉั นใด สิ่ง ที่ เรา ได้ อวด เรือ
่ งพวก ท่าน แก่ ทิตั ส เมื่อก่อน นั ้น
ก็ปรากฏเป็น จริง เหมือนกัน ฉั น นั ้น 15 และเมื่อ ทิตั สระลึก
ถึง ความเชื่อ ฟัง ของพวกท่านทัง้ หลาย และการที่ พวกท่าน
ต้อนรับ เขาด้วยความเกรงกลัว จนตัว สัน
่ เขาก็ เพิม
่ ความ
16
รัก ในพวกท่านมากยิง่ ขึ้น ข้าพเจ้า ชื่นชมยินดี เพราะว่า
ข้าพเจ้าไว้ใจท่านได้ทุกอย่าง

8
ตัวอย่างการถวายด้วยใจร้อนรนของชาวมาซิโดเนี ย
ยิง่ กว่า นี้ พี่น้ อง ทัง้ หลาย เรา ใคร่ให้ท่าน ทราบ ถึง
พระคุณ ของ พระเจ้า โดยที่พระองค์ได้ทรง โปรด ประ ทาน
แก่ ค ริ สต จักร ต่างๆ ใน แคว้น มา ซิ โด เนี ย 2 เพราะ ว่า เมื่อ
คราวที่ พวกเขาถูก ทดลองอย่างหนั ก ได้ รับ ความทุกข์ยาก
ความ ยินดีล้นพ้น ของ เขา และ ความ ยากจน แสน เข็ญ ของ
เขา นั ้น ก็ล้น ออก มา เป็นใจ โอบ อ้อม อารี ของ เขา 3 เพราะ
ข้าพเจ้า เป็น พยาน ได้ว่า เขา ถวาย โดย สุด ความ สามารถ
ของ เขา ที่จริงก็เกิน ความ สามารถ ของ เขา เสียอีก 4 และ
เขา ยัง ได้ วิงวอน เรา มากมาย ขอ ให้ เรา ยอมรับ ของ ถวาย
นั ้น และให้ เขามี ส่วนในการช่วยวิสุทธิชนด้วย 5 ไม่เหมือน
ที่ เรา ได้ คาด หมาย ไว้ แต่ได้ถวาย ตัว เขา เอง แด่องค์พระ ผู้
เป็น เจ้า ก่อน แล้ว ได้ มอบตัว ให้ เรา ตามพ ระ ประสงค์ ของ
พระเจ้า 6 จนถึงกับ เราได้ เตือนทิตัสว่า เมื่อ เขาได้ เริม
่ แล้ว
ฉั นใด ก็ให้เขาทําให้สําเร็จกับท่านทัง้ หลายในพระคุณนี้ ด้วย
เช่นกัน
1

คําตักเตือนเกี่ยวกับการถวายเพื่อกันและกัน
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เหตุฉะนั ้น เมื่อ ท่าน มีพร้ อม บริบูรณ์ทุก สิง่ คือ ความ
เชื่อ ถ้อยคํา ความ รู ้ ความ กระตือรือร้น ทัง้ ปวง และ
ความ รัก ต่อ เรา ท่าน ทัง้ หลาย ก็ จง ประกอบ พระคุณ
นี้ อย่าง บริบูรณ์ เหมือน กัน เถิด 8 ข้าพเจ้า พูดอย่าง
นี้ มิได้หมาย ว่า ให้ เป็น คํา บัญชา แต่ได้นํา เรือ
่ ง ของ คน
อื่นที่มีความกระตือรือร้น มาทดลองความรัก ของท่าน ดูว่า
แท้หรือ ไม่ 9 เพราะ ท่าน ทัง้ หลาย รู จ
้ ัก พระคุณ ของ พระ
เยซูคริสต์องค์พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา ว่า แม้พระองค์มัง่ คัง่
พระองค์ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจน เพราะเห็นแก่ท่านทัง้
หลายเพื่อ ท่านทัง้ หลายจะได้ เป็น คนมังม
่ ี เนื่ องจากความ
ยากจน ของ พระองค์ 10 และ ข้าพเจ้า จะ ออก ความ เห็น ใน
เรือ
่ ง นี้ เพราะ จะ เป็น ประโยชน์ แก่ท่าน เรือ
่ ง ที่ ท่าน ได้ ตัง้
ต้น เมื่อ ปีกลายนี้ และมิใช่ตัง้ ต้น จะกระทํา เท่านั ้น แต่ว่า มี
นํ้าใจ จะ กระทํา ด้วย นั ้น 11 ฉะนั ้น บัดนี้ ก็ควร แล้วที่ ท่าน จะ
กระทํา เรือ
่ ง นั ้น ให้ สําเร็จ เสีย เพื่อ ว่า เมื่อ ท่าน มี ใจ พร้อม
อยูแล้
่ ว ท่านก็จะได้ทําให้สําเร็จตามความสามารถของท่าน
12 เพราะว่า ถ้า มี น้ําใจพร้อมอยูแล้
่ ว พระเจ้า ก็ พอพระทัย ที่
จะทรงรับ ตามที่ทุกคนมีอยู่ มิใช่ตามที่เขาไม่มี 13 ข้าพเจ้า
ไม่ได้หมายความว่า ให้การงานของคนอื่นเบาลงและให้การ
งานของพวกท่านหนั ก ขึ้น 14 แต่เป็นการให้ กัน ไปให้ กัน มา
ในยามที่ พวกท่านมีบริบูรณ์ เช่น เวลานี้ ท่านก็ ควรจะช่วย
คน เห ล่านั ้นที่ขัดสน และ ใน ยาม ที่ เขา มีบริบูรณ์ เขา ก็ จะ
ได้ ชว
่ ยพวกท่านเมื่อ ขัดสน เพื่อ เป็นการให้ กัน ไปให้ กัน มา
15 ตามที่มีเขียนไว้ว่า ‘คนที่เก็บ ได้ มากก็ไม่มีเหลือ และคน
ที่เก็บได้น้อยก็หาขาดไม่’
การแสดงออกอย่างซื่อสัตย์ต่อเงินถวายของคริสตจักร
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แต่ขอ ขอบพระคุณ พระเจ้า ผู้ทรง โปรด ให้ ทิตัสมี ใจ
กระตือรือร้นอย่างนั ้นเพื่อท่านทัง้ หลายเหมือนกัน 17 เพราะ
ไม่เพียง แต่เขา ได้ รับคํา เตือน เท่านั ้น แต่เขา ได้ ไป หา ท่าน
เพราะเขาเองมีใจพร้อมอยูแล
่ ้วด้วย 18 เราให้พี่น้ องคนหนึ่ ง
ที่มีชื่อ เสียงในการประกาศข่าวประเสริฐ ตามคริสตจักรทัง้
หลายไปกับทิตัสด้วย 19 และมิใช่แต่เท่านั ้น คริสตจักรได้ตัง้
คนนั ้น ไว้ให้เป็น เพื่อนเดิน ทางด้ว ยกันกับ เราในพระคุณ นี้
ซึ่ง เราได้รับ ใช้อยู่ เพื่อ ให้เป็นที่ ถวายเกียรติยศแด่องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า และเป็นที่ แสดงนํ้าใจพรักพร้อมของท่าน 20 เรา
เจตนาจะไม่ให้คนหนึ่ งคนใดติเตียนเราได้ ในเรือ
่ งของถวาย
21
เป็นอันมากซึ่งเรารับมาแจกนั ้น เพราะเรามุ่งที่จะกระทํา
สิง่ ที่ซื่อสัตย์ มิใช่เฉพาะ แต่ ใน สาย พระเนตร ของ องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า เท่านั ้น แต่ในสายตาของมนุษย์ด้วย 22 เราได้ ส่ง
พี่ น้องอีก คนหนึ่ ง ไปกับ เขาทัง้ สองด้วย ผู้ซึ่ง เราได้ ทดสอบ
แล้วว่า มีความกระตือรือร้น ในหลายสิง่ และเดีย
๋ วนี้ เขามี
ความกระตือรือร้นมากยิง่ ขึ้น เพราะเรามีความไว้ใจในท่าน
มาก 23 ถ้ามีคนใดถามถึงทิตัส ทิตัสก็เป็นเพื่อนร่วมงานของ
ข้าพเจ้า และเป็น ผู้ ชว
่ ยในการของท่านทัง้ หลาย หรือ ถ้า มี
คนใดถามถึงพี่น้องสองคนนั ้น เขาก็เป็นทูตรับใช้ของคริสต
จักรทัง้ หลายและเป็น สง่า ราศี ของพระคริสต์ 24 เหตุฉะนั ้น
จงให้ ความรัก ของท่านประจักษ์แก่คนเหล่า นั ้น และแสดง
ให้แก่ค ริ สต จักร ทัง้ หลาย ด้วย ให้สมกับที่ ข้าพเจ้า ได้ อวด
เรือ
่ งพวกท่านให้เขาฟัง
1

9

ข้าพเจ้า ไม่ จําเป็น ต้อง เขียน ถึง ท่าน ใน เรือ
่ ง การ
สงเคราะห์ วสุ
ิ ทธิชน 2 เพราะข้าพเจ้า รู ้วา่ ใจของท่านพร้อม
อยูแล้
่ ว ข้าพเจ้า จึง พูด อวด เรือ
่ ง พวก ท่าน กับ พวก มา ซิ โด
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เนี ยว่า พวกอาคายาได้จัดเตรียมไว้พรอ
้ มแล้วตัง้ แต่ปีกลาย
และความกระตือรือร้นของพวกท่านก็เร้าใจคนเป็นอันมาก
3 แต่ข้าพเจ้า ได้ให้พี่น้ อง เหล่า นั ้น ไป เพื่อมิให้การ อวด ของ
เราเรือ
่ งท่านในข้อ นั ้น เป็นการเปล่า ประโยชน์ และเพื่อ ให้
ท่าน จัด เตรียม ไว้ให้ พร้ อม ตาม ที่ ข้าพเจ้า ได้กล่าว แล้วนัน
้
4 มิฉะนั ้น แล้ว ถ้า ชาว มา ซิ โด เนี ย บาง คน มา กับ ข้าพเจ้า
และ เห็นว่า ท่าน มิได้เตรียม พร้อม ตาม ที่ เรา ได้ อวด ไว้นั ้น
(อย่า ว่า แต่ ท่านจะขายหน้า เลย) เราเองก็ จะขายหน้า ด้วย
5 เหตุฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง เห็นว่า สมควร จะ วิงวอน ให้พี่น้ อง
เหล่า นั ้น ไป หา ท่าน ก่อน ข้าพเจ้า และ ให้ จัด เตรียม ของ
ถวายของท่านไว้ ตามที่ท่านได้สัญญาไว้แล้ว เพื่อของถวาย
นั ้น จะมีอยูพร้
่ อม และจะเป็น ของถวายที่ให้ด้วยใจศรัทธา
มิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ
พระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี
6

นี่ แหละ คนที่ หว่าน เพียง เล็ก น้ อย ก็ จะ เกี่ยว เก็บ ได้
เพียง เล็ก น้ อย คนที่ หว่าน มาก ก็ จะ เกี่ยว เก็บ ได้มาก 7 ทุก
คน จง ให้ตาม ที่เขา ได้ คิด หมาย ไว้ ใน ใจ มิใช่ให้ด้วย นึ ก
เสียดาย มิใช่ให้ด้วยการฝืน ใจ เพราะว่า พระเจ้า ทรงรัก คน
นั ้นที่ให้ด้วยใจยินดี 8 และพระเจ้าทรงฤทธิส
์ ามารถประทาน
พระ คุณ อันอุ ดม ทุก อย่าง แก่ ท่าน ทัง้ หลาย เพื่อ ให้ท่าน
มีทุกสิ่ ง ทุก อย่างเพียงพอสําหรับ ตัว เสมอ ทัง้ จะมีสิ่ง ของบ
ริบูรณ์สําหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วย 9 (ตามที่เขียนไว้ว่า ‘เขา
แจก จ่าย เขา ได้ให้แก่คน ยากจน ความ ชอบ ธรรม ของ เขา
ดํารงเป็น นิ ตย์’ 10 ฝ่ายพระองค์ผู้ประทานพืช แก่คนที่หว่าน
และประทานอาหารแก่คนที่กิน จะทรงโปรดให้พืชของท่าน
ที่ หว่านนั ้น ทวี ข้น
ึ เป็นอัน มาก และจะทรงให้ ผลแห่ง ความ
ชอบธรรมของท่านเจริญยิง่ ขึ้น) 11 โดยทรงให้ท่านทัง้ หลาย
มีสิ่งสารพัดมงั ่ คัง่ บริบูรณ์ขึ้น เพื่อให้ท่านมีแจกจ่ายอย่างใจ
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กว้างขวาง ซึ่ง จะให้เกิ ดการขอบพระคุณ พระเจ้า 12 เพราะ
ว่าการ รับ ใช้ ใน การ ปรน นิ บัตินั ้นมิใช่จะ ช่วย วิสุทธิชน ซึ่ง
ขัดสนเท่านั ้น แต่ยัง เป็น เหตุให้มีการขอบพระคุณ พระเจ้า
เป็นอัน มากด้วย 13 และเนื่ องจากผลแห่ง การรับ ใช้นั ้น เขา
จึง ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า โดยเหตุ ท่ีท่านทัง้ หลายยอม
ฟังและตัง้ ใจอยู่ในอํานาจข่าวประเสริฐของพระคริสต์ และ
เพราะเหตุ ท่านได้ แจกจ่ายแก่ เขาและแก่ คนทัง้ ปวงด้วยใจ
กว้างขวาง 14 เขาก็ จะวิงวอนขอพระพรให้แก่ท่านทัง้ หลาย
และ ปรารถ นา ท่าน เป็นอัน มาก เพราะ เหตุ พระคุณ ของ
พระเจ้าซึ่งสถิตอยู่ในท่านอย่างเหลือล้น 15 จงขอบพระคุณ
พระเจ้า เพราะ ของ ประทาน ซึ่ง พระองค์ ทรง ประ ทาน นั ้นที่
เหลือจะพรรณนาได้

10

เปาโล พิสูจน์ ถึงความเป็นอัครสาวกของตัวเองอีกครัง้

1 บัดนี้ ข้าพเจ้า เปาโล ขอวิงวอนต่อ ท่านเป็ น ส่วนตัว โดย
เห็น แก่ ความอ่อนสุภาพและพระทัย กรุ ณาของพระคริสต์
ข้าพเจ้า ผู้ ซึ่ง ท่าน ว่า เป็น คน สุภาพ ถ่อม ตน เมื่อ อยู่ กับท่า
นทัง้ หลาย แต่เมื่อ อยู่ ต่างหากก็ เป็น คนใจกล้า ต่อ ท่านทัง้
หลาย 2 คือ ข้าพเจ้า ขอร้องท่านว่า เมื่อ ข้าพเจ้า มาอยู่ กับท่า
นอย่า ให้ข้าพเจ้า ต้องแสดงความกล้า หาญด้วยความแน่ ใจ
อย่าง ที่ ข้าพเจ้า คิด สําแดง ต่อ บาง คน ที่ นึ ก เห็นว่า เรา ยัง
ดําเนิ น ตาม เนื้ อ หนั ง นั ้น 3 เพราะ ว่า ถึง แม้เรา ยัง ดําเนิ น
อยู่ ใน เนื้ อ หนั งก็จริง แต่เรา ก็ไม่ ได้สู้รบ ตาม ฝ่าย เนื้ อ หนั ง
4 (เพราะว่าศาสตราวุธแห่งการสงครามของเราไม่ เป็ นฝ่าย
เนื้ อ หนั ง แต่มีอานุ ภาพอัน ยิง่ ใหญ่ จากพระเจ้า ที่ จะทลาย
ป้อมอันแข็งแกร่งลงได้) 5 คือทําลายความคิด และทิฐิมานะ
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ทุก ประการ ที่ ตัง้ ตัว ขึ้น ขัด ขวาง ความ รู ้ ของ พระเจ้า และ
น้ อมนําความคิดทุกประการให้เข้าอยูใต้
่ บังคับจนถึงเชื่อฟัง
6
พระคริสต์ และพร้อมที่ จะแก้ แค้น การไม่ เชื่อ ฟัง ทุก อย่าง
ในเมื่อ ความเชื่อ ฟัง ของท่านทัง้ หลายจะสําเร็จ 7 ท่านแล
ดูสิ่ง ที่ ปรากฏภายนอกหรือ ถ้า ผู้ ใดมัน
่ ใจว่า ตนเป็น คนของ
พระคริสต์ ก็ให้ผู้นั ้น คํานึ ง ถึง ตนเองอีกว่า เมื่อ เขาเป็น คน
ของพระคริสต์ เราก็ เป็น คนของพระคริสต์เหมือนกัน 8 ถึง
แม้ข้าพเจ้า จะ โอ้อวด มาก ไป สัก หน่ อย ใน เรือ
่ ง อํานาจ ซึ่ง
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้ไว้เพื่อสร้างท่าน มิใช่เพื่อ
ทําลายท่าน ข้าพเจ้า ก็ จะไม่ละอาย 9 เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะ
ไม่ คิด เห็นว่า ข้าพเจ้า อยากให้ท่านกลัว เพราะจดหมายของ
ข้าพเจ้า 10 เพราะมีบางคนพูดว่า “จดหมายของเปาโลนั ้นมี
นํ้า หนั ก และ มี อํานาจ มาก ก็จริง แต่ว่า ตัว เขา ดูอ่อน กําลัง
และ คํา พูด ของ เขา ก็ใช้ ไม่ ได้ ” 11 จง ให้ คน เหล่า นั ้น เข้าใจ
อย่าง นี้ ว่า เมื่อ เรา ไม่อยูเรา
่ พูด ไว้ ใน จดหมาย ของ เรา ว่า
อย่างไร เมื่อ เรามาแล้ว เราก็ จะกระทํา อย่างนั ้น ด้วย 12 เรา
ไม่ต้องการที่จะจัดอันดับหรือเปรียบเทียบตัวเราเองกับบาง
คน ที่ ยกย่อง ตัว เอง แต่เมื่อ เขา เอา ตัว ของ เขา เป็น เครือ
่ ง
วัดกันและกัน และเอาตัวเปรียบเทียบกันและกัน เขาก็เป็น
คนขาดปัญญา 13 ฝ่ายเราจะไม่โอ้อวดในสิง่ ใดเกินขอบเขต
แต่ว่าจะอวดในขอบเขตที่ พระเจ้าทรงจัดไว้ให้เรา และพวก
ท่านก็อยูในขอบเขตนั
่
้น 14 การที่มาถึงท่านนั ้น มิใช่โดยการ
ล่วงขอบเขตอันควร เรามาจนถึงท่านทัง้ หลายเพื่อประกาศ
ข่าวประเสริฐ ของพระคริสต์ 15 เรามิได้โอ้อวดเกิน ขอบเขต
ไม่ได้อวดในการงานที่คนอื่นได้กระทํา แต่เราหวังใจว่า เมื่อ
ความ เชื่อ ของ ท่าน จําเริญ มาก ขึ้น แล้ว ท่าน จะ ช่วย เรา ให้
ขยายเขตกว้างขวางออกไปอีก เป็นอัน มากตามขนาดของ
เรา 16 เพื่อ เราจะได้ ประกาศข่าวประเสริฐ ในเขตที่อยูนอก
่
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ท้องถิน
่ งการงานที่ คนอื่น
่ ของพวกท่าน โดยไม่โอ้อวดเรือ
17
ได้ทําไว้พร้อมแล้วนัน
้
ถ้าผู้ใดจะอวด ก็จงอวดองค์พระผู้
18
เป็นเจ้า เพราะคนที่ยกย่องตัวเองไม่เป็นที่นับถือของผู้ใด
คนที่น่านับถือนั ้นคือคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยกย่อง
1

11

ข้าพเจ้า อยาก จะ ขอ ให้ ท่าน ทน ฟัง ความ เขลา ของ
ข้าพเจ้า สัก หน่ อยหนึ่ ง และให้ทนกับ ข้าพเจ้า จริงๆ 2 เพราะ
ว่า ข้าพเจ้า หวงแหน ท่าน อย่าง ที่ พระเจ้า ทรง หวงแหน
เพราะ ว่า ข้าพเจ้า ได้ หมัน
้ พวก ท่าน ไว้ สําหรับ สามีผู้ เดียว
เพื่อ ถวาย พวก ท่าน ให้แก่พระ คริสต์ เป็น พรหมจารีบริสุทธิ์
3 แต่ข้าพเจ้า เกรง ว่า งู นั ้น ได้ ล่อลวง นาง เอ วา ด้วย อุบาย
ของมัน ฉั นใด จิตใจของท่านก็ จะถูกล่อ ลวงให้ หลงไปจาก
ความบริสุทธิ์ ซึ่งมีอยูในพระคริ
่
สต์ โดยวิธหน
ี ่งึ วิธีใดฉั น นั ้น
4 เพราะว่า ถ้า คนใดจะมาเทศนาสัง
่ สอนถึง พระเยซูอีกอง
ค์หนึ่ ง ซึ่ง แตก ต่าง กับที่ เรา ได้ เทศนา สัง่ สอน นั ้น หรือ ถ้า
ท่านจะรับ วิญญาณอื่น ซึ่ง แตกต่างกับที่ ท่านได้ รบ
ั แต่ก่อน
หรือ รับ ข่าวประเสริฐ อื่น ซึ่ง แตกต่างกับที่ ท่านได้ รบ
ั ไว้แล้ว
แหมท่านทัง้ หลายช่างอดทนสนใจฟังเขาเสียจริงๆ 5 เพราะ
ข้าพเจ้าคิดว่า ข้าพเจ้าไม่ด้อยกว่าอัครสาวกชัน
้ ผู้ใหญ่เหล่า
6
นั ้น แม้แต่น้ อย เลย แม้ว่า ข้าพเจ้า พูด ไม่เก่ง แต่ข้าพเจ้า
ก็ยงม
ั ีความ รู ้ ที่จริง เรา ก็ได้แสดง ข้อ นี้ ให้ประจักษ์ แก่พวก
ท่านในกิจการทุกสิง่ แล้ว 7 ข้าพเจ้าได้กระทําผิดหรือในการ
ที่ ข้าพเจ้า ได้ ถ่อมใจลงเพื่อ ยกชู ท่านขึ้น เพราะข้าพเจ้า ได้
ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแก่พวกท่านโดยไม่ได้คิด
ค่าหรือ 8 ข้าพเจ้าได้ปล้นคริสตจักรอ่น
ื ด้วยการรับเงินบํารุ ง
จาก เขา เพื่อ จะ ได้ปรนนิ บัติพวก ท่าน 9 และ เมื่อ ข้าพเจ้า
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อยู่ กับ พวกท่านและกําลัง ขาดแคลนนั ้น ข้าพเจ้า ก็มิได้เป็น
ภาระ แก่ผู้ ใด เพราะ ว่า พี่น้ อง ที่มา จาก แคว้น มา ซิ โด เนี ย
ได้เจือ จาน ให้ พอ แก่ ความ ต้องการ ของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ระวัง ตัว ไม่ให้เป็น ภาระแก่ พวกท่านในทางหนึ่ ง ทางใดทุก
ประการ และ ข้าพเจ้า จะ ระวัง ตัว เช่น นั ้น ต่อ ไป 10 ความ
จริง ของพระคริสต์มีอยูในข้
่
าพเจ้า แน่ ฉั นใด จึง ไม่มีผู้ใดใน
เขตแคว้นอาคายาสามารถที่ จะห้ามข้าพเจ้าไม่ให้อวดเรือ
่ ง
11
นี้ ได้ฉั น นั ้น เพราะเหตุ ใด เพราะข้าพเจ้า ไม่ รก
ั พวกท่าน
หรือ พระเจ้า ทรงทราบดี วา่ ข้าพเจ้า รัก พวกท่าน 12 แต่สิ่ง
ที่ ข้าพเจ้า กระทํา นั ้น ข้าพเจ้า จะกระทํา ต่อ ไป เพื่อ ข้าพเจ้า
จะ ตัด โอกาส คน เห ล่านั ้นที่ คอย หา โอกาส เพื่อ ว่า เมื่อ เขา
โอ้อวดนั ้นเขาจะได้ปรากฏว่ามีสภาพเหมือนกับเรา
ซาตานปลอมเป็น “ทูตสวรรค์แห่งความสว่าง”

13

เพราะ คน อย่าง นั ้น เป็นอัค รสา วก เทียม เป็น คน งาน
ที่หลอกลวง ปลอมตัวเป็นอัครสาวกของพระคริสต์ 14 การก
ระ ทํา เช่น นั ้น ไม่ แปลก ประหลาด เลย ถึง ซาตาน เอง ก็ ยัง
ปลอมตัว เป็น ทูต สวรรค์แห่งความสว่างได้ 15 เหตุฉะนั ้น จึง
ไม่ เป็นการแปลกอะไรที่ผู้รบ
ั ใช้ของซาตานจะปลอมตัว เป็น
ผู้รับใช้ของความชอบธรรม ท้ายที่สุดของเขาจะเป็นไปตาม
การกระทําของเขา
การเผชิญภัยและการทนทุกข์ของเปาโล

16

ข้าพเจ้าขอกล่าวซํ้าอีกว่า อย่าให้ใครเห็นไปว่าข้าพเจ้า
เป็น คนเขลา แต่ถ้า มี ก็ให้เขาต้อนรับ ข้าพเจ้า อย่างต้อนรับ
คน เขลา เถิด เพื่อ ข้าพเจ้า จะ ได้ อวด ตัว เอง ได้บ้าง 17 การ
ที่ ข้าพเจ้า พูดอย่างนั ้น ข้าพเจ้า มิได้พูดตามอย่างองค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า แต่พูดอย่าง คน เขลา ด้วย ไว้ใจ ตัว ใน การ อวด
นั ้น 18 เพราะ เมื่อ เห็นว่า หลาย คน เคย อวด ตาม เนื้ อ หนั ง
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ข้าพเจ้า ก็ จะ อวด บ้าง 19 เพราะ ว่าการ ที่ ท่าน ทน ฟัง คน
เขลาพูดด้วยความยินดีนั ้น น่าจะเป็นเพราะท่านช่างฉลาด
เสีย นี่ กระไร 20 เพราะ ท่าน ทน เอา ถ้า มีผู้นํา ท่าน ไป เป็น
ทาส ถ้า มีผู้ล้าง ผลาญ ท่าน ถ้า มีผู้มายึด ของ ของ ท่าน ไป
ถ้า มีผู้ยก ตัว เอง เป็น ใหญ่ ถ้า มีผู้ตบ หน้า ท่าน 21 ข้าพเจ้า
ต้อง พูด ด้วย ความ ละอาย ว่า ดูเหมือน เรา อ่อนแอ เกิน ไป
ใน เรือ
่ งนี้ ไม่ว่า ใคร กล้า อวด ใน เรือ
่ งใด (ข้าพเจ้า พูดอย่าง
คน เขลา) ข้าพเจ้า ก็กล้า อวด เรือ
่ ง นั ้น เหมือน กัน 22 เขา
เป็น ชาติฮีบรู หรือ ข้าพเจ้า ก็ เป็น เหมือนกัน เขาเป็น ชนชาติ
อิสราเอลหรือ ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกัน เขาเป็นเชื้อสายของ
อับราฮัมหรือ ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกัน 23 เขาเป็นผู้รับใช้ของ
พระ คริสต์หรือ ข้าพเจ้า เป็น ดี กว่า เขา เสียอีก (ข้าพเจ้า
พูดอย่างคนโง่) ข้าพเจ้า ทํางานมากยิง่ กว่า เขาอีก ข้าพเจ้า
ถูกโบยตีเกินขนาด ข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าเขา ข้าพเจ้าหวิด
ตายบ่อยๆ 24 พวกยิว เฆี่ยนข้าพเจ้า ห้า ครัง้ ๆละสามสิบ เก้า
ที 25 เขา ตี ข้าพเจ้า ด้วย ไม้ เรียว สาม ครัง้ เขา เอา ก้อน หิน
ขว้างข้าพเจ้า ครัง้ หนึ่ ง ข้าพเจ้า เผชิญ ภัย เรือ แตกสามครัง้
ข้าพเจ้า ลอยอยู่ ในทะเลคืน หนึ่ งกับ วัน หนึ่ ง 26 ข้าพเจ้า ต้อง
เดิน ทางบ่อยๆ เผชิญภัยอัน น่า กลัว ในแม่นํ้า เผชิญ โจรภัย
เผชิญภัยจากชนชาติของข้าพเจ้าเอง เผชิญภัยจากคนต่าง
ชาติ เผชิญ ภัย ใน นคร เผชิญ ภัย ใน ป่า เผชิญ ภัย ใน ทะเล
เผชิญ ภัย จากพี่ น้องเทียม 27 ต้องทํางานเหน็ ดเหนื่ อยและ
ยากลําบาก ต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆ ต้องหิวและกระหาย
ต้อง อด ข้าว บ่อยๆ ต้อง ทน หนาว และ เปลือย กาย 28 และ
นอกจาก สิง่ เห ล่านั ้นที่อยูภายนอก
่
แล้ว ยังมี กา รอื่นที่ บีบ
ข้าพเจ้า อยูทุ
่ กวันๆ คือ การดู แลคริสตจักรทัง้ ปวง 29 มีใคร
บ้างเป็น คนอ่อนกําลัง และข้าพเจ้า ไม่ ออ
่ นกําลังด้วย มีใคร
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บ้างที่ถูกทําให้ สะดุด และข้าพเจ้า ไม่เป็น ทุกข์เป็นร้อนด้วย
30 ถ้า ข้าพเจ้า จําเป็ น ต้องอวด ข้าพเจ้า ก็ จะอวดสิง
่ ที่แสดง
ว่า ข้าพเจ้า เป็น คนอ่อนกําลัง 31 พระเจ้า ทรงเป็น พระบิดา
ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็น เจ้าของเรา พระองค์ทรง
เป็น ผู้ที่ควรแก่ การสรรเสริญ เป็น นิ ตย์ พระองค์ทรงทราบ
ว่า ข้าพเจ้าไม่ได้มุสา 32 ผู้ว่าราชการเมืองของกษั ตริย์อาเรทั
สในนครดามัสกัส ให้ทหารเฝ้า นครดามัสกัส ไว้ เพื่อ จะจับ
ตัวข้าพเจ้า 33 แต่เขาเอาตัวข้าพเจ้าใส่กระบุงใหญ่หย่อนลง
ทางช่องที่กําแพงนคร ข้าพเจ้าจึงพ้นจากเงื้อมมือของท่าน
ผู้ว่าราชการ

12
เปาโลได้รบ
ั การสําแดงอันยิง่ ใหญ่
1 ข้าพเจ้า จํา จะ ต้อง อวด ถึง แม้จะ ไม่มี ประโยชน์ อะไร
แต่ข้าพเจ้า จะเล่า ต่อ ไปถึง นิ มิตและการสําแดงต่างๆซึ่ง มา
จากองค์พระผู้ เป็น เจ้า 2 สิบสี่ปีมาแล้ว ข้าพเจ้า ได้รู จั
้ ก ชาย
คน หนึ่ ง ใน พระ คริสต์ เขา ถูกรับ ขึ้น ไป ยัง สวรรค์ ชันที
้ ่สาม
(แต่จะ ไป ทัง้ กาย ข้าพเจ้า ไม่ทราบ หรือ ไป โดย ไม่มีกาย
ข้าพเจ้าไม่ทราบ พระเจ้าทรงทราบ) 3 ข้าพเจ้ารู จ
้ ักชายผู้นั ้น
(แต่จะไปทัง้ กายหรือไม่มีกาย ข้าพเจ้าไม่ทราบ พระเจ้าทรง
ทราบ) 4 คือว่าคนนั ้นถูกรับขึ้นไปยังเมืองบรมสุขเกษม และ
ได้ยน
ิ วาจาซึ่ง จะพูด เป็น คํา ไม่ได้ และมนุษย์ จะพูด ออกมา
ก็ต้อง ห้าม 5 สําหรับ ชาย นั ้น ข้าพเจ้า อวด ได้ แต่สําหรับ ตัว
ข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าจะไม่อวดเลย นอกจากจะอวดถึงเรือ
่ ง
การอ่อนแอของข้าพเจ้า 6 เพราะถึง แม้วา่ ข้าพเจ้า อยากจะ
อวด ข้าพเจ้า ก็ไม่ใช่คนเขลา เพราะข้าพเจ้า พูด ตามความ
จริง แต่ข้าพเจ้า ระงับ ไว้ ก็เพราะ เกรง ว่า บาง คน จะ ยก
ข้าพเจ้าเกินกว่าที่เขาได้เห็นและได้ฟังเกี่ยวกับข้าพเจ้า
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หนามใหญ่ในเนื้ อของเปาโล
7

และเพื่อ ไม่ให้ข้าพเจ้า ยกตัว จนเกิน ไป เนื่ องจากที่ได้เห็
นกา รสํา แดง มากมาย นั ้น ก็ทรง ให้มีหนาม ใน เนื้ อ ของ
ข้าพเจ้า หนามนั ้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้า เพื่อ
ไม่ให้ข้าพเจ้า ยกตัว เกิน ไป 8 เรือ
่ งหนามนั ้น ข้าพเจ้า วิงวอน
องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ถึง สาม ครัง้ เพื่อ ขอ ให้ มัน หลุด ไป จาก
ข้าพเจ้า 9 แต่พระองค์ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “พระคุณ ของเรา
ก็มีพอ สําหรับ เจ้า แล้ว เพราะ ความ อ่อนแอ มีที่ไหน เดช
ของเราก็มี ฤทธิขึ
์ ้น เต็ม ขนาดที่นั ่น ” เหตุฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง
ยินดีโอ้อวด ใน บรรดา ความ อ่อนแอ ของ ข้าพเจ้า เพื่อ ฤทธิ์
เดชของพระคริสต์ จะได้อยูในข้
่
าพเจ้า 10 เหตุฉะนั ้น เพราะ
เห็น แก่ พระ คริสต์ ข้าพเจ้า จึง ชื่น ใจ ใน ความ อ่อนแอ ของ
ข้าพเจ้า ในการถูก ว่า กล่าวต่างๆ ในการขัดสน ในการถูก
ข่มเหง ในการยากลําบาก เพราะว่า ข้าพเจ้า อ่อนแอเมื่อ ใด
ข้าพเจ้าก็ จะแข็งแรงมากเมื่อนั ้น 11 ในการอวดนั ้นข้าพเจ้า
ก็ เป็นคนเขลาไปแล้วซี ท่านบังคับข้าพเจ้าให้เป็น เพราะว่า
สมควร แล้วที่ ท่าน จะ ยกย่อง ข้าพเจ้า เพราะ ว่า ข้าพเจ้า ไม่
ด้อยกว่าอัครสาวกชัน
้ ผู้ใหญ่เหล่านั ้นแต่ ประการใดเลย ถึง
แม้ข้าพเจ้าจะไม่วเิ ศษอะไรเลยก็จริง 12 แท้จริงหมายสําคัญ
ต่างๆของอัครสาวกก็ได้สําแดงให้ประจักษ์ แจ้ง ในหมู่ พวก
ท่าน แล้ว ด้วย บรรดา ความ เพียร โดย หมาย สําคัญ โดย
การมหัศจรรย์ และโดยการอิทธิฤทธิ์ 13 เพราะว่า พวกท่าน
เสีย เปรียบ ค ริ สตจักรอ่น
ื ๆ ใน ข้อ ใด เล่า เว้น ไว้ ใน ข้อ นี้ คือ
ที่ ข้าพเจ้า ไม่ได้เป็น ภาระ แก่ พวก ท่าน การ ผิด นั ้น ขอ ท่าน
ให้ อภัย แก่ ข้าพเจ้า เถิด 14 ดูเถิด ข้าพเจ้า เตรียม พร้อม ที่
จะมาเยีย
่ มพวกท่านเป็นครงั ้ ที่สาม และข้าพเจ้า จะไม่ เป็น
ภาระแก่ พวกท่าน เพราะว่า ข้าพเจ้า ไม่ ต้องการสิง่ ใดจาก
ท่าน แต่ต้อ งการตัวท่าน เพราะว่าที่ ลูก จะสะสมไว้ สําหรับ
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พ่อแม่ก็ไม่สมควร แต่พ่อแม่ควรสะสมไว้สําหรับลูก 15 และ
ข้าพเจ้า มีความยินดีที่จะเสีย และสละแรงหมดเพื่อ ท่านทัง้
หลาย แม้ว่า ข้าพเจ้า รัก ท่านมากขึ้นๆ ท่านกลับ รัก ข้าพเจ้า
น้ อย ลง 16 ถึง แม้เป็น เช่น นั ้น ข้าพเจ้า ก็มิได้เป็น ภาระ แก่
พวกท่าน แต่เหมือนเป็น ผู้ชาญฉลาด ข้าพเจ้า ใช้อุบายดัก
จับท่าน 17 ข้าพเจ้าได้ผลประโยชน์ อะไรจากพวกท่านในการ
ที่ ส่ง คนเหล่า นั ้น ไปเยีย
่ มพวกท่านหรือ 18 ข้าพเจ้า ขอให้ทิตั
สไป และพี่น้องอีกคนหนึ่ งไปด้วย ทิตัสได้ผลประโยชน์ จาก
พวกท่านบ้างหรือ เราทัง้ สองมิได้ดําเนิ นการด้วยนํ้าใจอย่าง
เดียวกันหรือ เรามิได้เดินตามรอยเดียวกันหรือ
เปาโลปรารถนาให้ชาวโครินธ์กลับใจ
ท่าน ทัง้ หลาย ยัง คิด ว่า เรา กําลัง กล่าว แก้ตัว ต่อ ท่าน
อีก หรือ ที่จริง เรา พูด ใน พระ คริสต์ ดัง เรา อยู่ ต่อ พระ
พักตร์พระเจ้า และ ท่าน ที่รัก สิ่ง สารพัด ที่ เรา ได้ กระทํา
นั ้น เรากระทํา เพื่อ ท่านจะจําเริญ ขึ้น 20 เพราะว่า ข้าพเจ้า
เกรง ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า มา ถึง ข้าพเจ้า อาจ จะ ไม่เห็ นพ วก
ท่าน เป็น เหมือน อย่าง ที่ ข้าพเจ้า อยาก เห็น และ ท่าน จะ
ไม่เห็ นข้าพ เจ้า เหมือน อย่าง ที่ ท่าน อยาก เห็น คือ เกรง ว่า
ไม่เหตุใดก็เหตุหนึ่ ง จะ มี การ วิวาทกัน ริษยา กัน โกรธ กัน
มัก ใหญ่ ใฝ่สูง นิ นทา กัน ซุบซิบ ส่อ เสียด กัน จองหอง พอง
ตัว และ เกะกะ วุน
่ วาย กัน 21 ข้าพเจ้า เกรง ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า
กลับมา พระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงให้ข้าพเจ้าตํ่าต้อยในหมู่
พวกท่าน และข้าพเจ้า จะต้องเศร้า ใจ เพราะเหตุ หลายคน
ที่ได้ทําผิดมาก่อนแล้ว และมิได้กลับใจทิง้ การโสโครก การ
ผิดประเวณี และการลามก ซึ่งเขาได้กระทําอยูนั
่ ้น
19

13
คําตักเตือนก่อนอําลา
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‘คํา
พูด ทุกๆคํา ต้องมี พยานสองหรือ สามปาก จึง จะเป็นที่เชื่อ
ถือ ได้ ’ 2 ข้าพเจ้า ได้ บอกท่านแต่ก่อน และข้าพเจ้า จึง บอก
ท่าน อีก เหมือน เมื่อ ข้าพเจ้า ได้อยูกั
่ บท่า นครั ้ ง ที่ สอง นั ้น
เดีย
๋ ว นี้ ถึง ข้าพเจ้า ไม่ได้อยูกั
่ บท่าน ข้าพเจ้า ก็ ยัง เขียน ฝาก
ถึง เขา เหล่า นั ้น ซึ่ง ได้ กระทํา ผิด แต่ก่อน และ ถึง คน อื่น
ทัง้ ปวง ว่า ถ้า ข้าพเจ้า มา อีก ข้าพเจ้า จะ ไม่ เว้น การ ติ โทษ
ใคร เลย 3 เพราะ ว่า ท่าน ทัง้ หลาย ต้องการ ที่ จะ เห็น หลัก
ฐาน ว่า พระ คริสต์ ตรัส ทาง ข้าพเจ้า พระองค์มิได้ทรง อ่อน
กําลัง ต่อ ท่าน แต่ทรงฤทธิ์มากในหมู่ พวกท่าน 4 เพราะถึง
แม้วา่ พระองค์ ทรงถูก ตรึง โดยทรงอ่อนกําลัง พระองค์ยัง
ทรง พระชนม์อยูโดย
่
ฤทธิ์ เดช ของ พระเจ้า เพราะ ว่า เรา ก็
อ่อน กําลังด้ว ยกันกับ พระองค์ แต่เรา จะยังมีชีวิต เป็น อยู่
กับ พระองค์ โดย ฤทธิ์ เดช ของ พระเจ้า ที่มีต่อ ท่าน ทัง้ หลาย
5 ท่านจงพิจารณาดู ตัว ของท่านว่า ท่านตัง
้ อยู่ ในความเชื่อ
หรือ ไม่ จงพิ สูจน์ ตัว ของท่านเองเถิด ท่านไม่รู เองหรื
้
อ ว่า
พระ เยซูคริสต์ทรง สถิต อยู่ ใน ท่าน ทัง้ หลาย นอกจาก ท่าน
จะ เป็น ผู้ถูก ทอด ทิง้ 6 แต่ข้าพเจ้า หวัง ว่า ท่าน คง รู ้ วา่ เรา
มิได้เป็น ผู้ถูก ทอด ทิง้ 7 บัดนี้ ข้าพเจ้า อธิษฐาน ต่อ พระเจ้า
เพื่อ ท่าน ทัง้ หลาย จะ ไม่ กระทํา ชัว่ ใดๆ มิใช่ว่า เรา จะ ให้
ปรากฏ ว่า เรา เป็นที่ ทรง ชอบ พระทัย แต่เพื่อ ท่าน จะ ประ
พฤติ เป็นที่ชอบ ถึง แม้จะดู เหมือนเราเองเป็น ผู้ถูกทอดทิง้
8 เพราะว่าเราจะกระทําสิง
่ ใดขัดกับความจริงไม่ได้ ได้แต่ทํา
เพื่อ ความจริง เท่านั ้น 9 เพราะว่า เมื่อ เราอ่อนแอ และท่าน
เข้ม แข็ง เราก็ยินดี เราปรารถนาสิง่ นี้ ด้วย คือ ขอให้ท่านทัง้
หลายบรรลุ ถึง ความบริบูรณ์ 10 เหตุฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง เขียน
ข้อความนี้ เมื่อ ข้าพเจ้า ไม่อยู่ ด้วยเพื่อ เมื่อ ข้าพเจ้า มาแล้ว
1 ครัง
้ นี้ จะเป็นครัง้ ที่ สามที่ ข้าพเจ้ามาเยีย
่ มพวกท่าน
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จะ ได้ไม่ต้อง กวดขัน ท่าน โดย ใช้อํานาจ ซึ่ง องค์ พระ ผู้ เป็น
เจ้าทรงโปรดประทานให้แก่ข้าพเจ้า เพื่อการก่อขึ้นมิใช่เพื่อ
การทําลายลง 11 ในที่สุดนี้ พี่น้ องทัง้ หลาย ขอลาก่อน ท่าน
จง ปรับปรุ ง ตัว ให้ดี จง มี กําลัง ใจ อัน ดี จง เป็น นํ้า หนึ่ ง ใจ
เดียวกัน จง อยู่ ร่วม กัน อย่าง สันติ และ พระเจ้า แห่ง ความ
รัก และสันติสุข จะทรงสถิต อยู่ กับท่าน 12 จงทัก ทายปราศ
รัยกันด้วยธรรมเนี ยมจุบอันบริสุทธิ์ 13 วิสุทธิชนทุกคนฝาก
ความ คิดถึง มายัง ท่าน ทัง้ หลาย 14 ขอ ให้พระคุณ ของ พระ
เยซูคริสต์เจ้า ความรักแห่งพระเจ้า และความสนิ ทสนมซึ่ง
มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงดํา รงอยู่ กับท่า นทัง้ หลาย
เถิด เอเมน [จดหมายฉบับทส
ี่ องถึงชาวโครินธ์ ได้เขียนจาก
เมืองฟีลิปปี แคว้นมาซิโดเนี ย และส่งโดยทิตัสและลูกา]
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