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จดหมายฝากฉบบับททที่สองของเปาโล

ผผผู้เปป็นอบัครทผต

ถถึงครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ

บทนนนำสสสู่ 2 โครรินธธ: จดหมายฝากฉบบับททที่สองของเปาโลผผผู้เปป็นอบัครทผตถถึงครริสตจบักรททที่เมมือง
โครรินธธ์ตามเกป็บเนมืนื้อหาททที่จดหมายฝากฉบบับแรกคผู้างไวผู้ จดหมายฝากฉบบับแรกถผกสส่งไปแลผู้ว ขณะ
เดทยวกบันเปาโลไดผู้เจอกบับทริตบัสและทริโมธทซถึที่งมาแจผู้งใหผู้ทส่านทราบวส่าจดหมายฝากฉบบับแรกไดผู้รบับ
การตอบรบับอยส่างไรบผู้าง จดหมายฝากฉบบับแรกมทเนมืนื้อหาดดุดบันและเปาโลกป็โจมตทปบัญหาหลายอยส่าง
ททที่เกริดขถึนื้นในครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ์ จดหมายฝากฉบบับททที่สองมทลบักษณะตบันื้งรบับมากกวส่าซถึที่งเปป็นการ
กลส่าวปผู้องกบันแผนการเดรินทางของทส่านและพบันธกริจของทส่าน บทททที่ 8 และ 9 ตตาหนริครริสตจบักรททที่
เมมืองโครรินธธ์ททที่ไมส่ทตาตามสบัญญาวส่าจะสส่งเงรินไปชส่วยเหลมือพทที่นผู้องททที่ขบัดสนในแควผู้นยผเดทย จดหมาย
ฝากฉบบับนทนื้ปริดทผู้ายดผู้วยการกลส่าวปผู้องกบันพบันธกริจของเปาโลจากการถผกบางคนในครริสตจบักรททที่
เมมืองโครรินธธ์คอยสงสบัยและจผู้องจบับผริดมาตลอด

จดหมายฝากฉบบับนทนื้ถผกเขทยนจากแควผู้นมาซริโดเนทย โดยนส่าจะเปป็นเมมืองฟทลริปปท ชส่วงเวลาททที่
เขทยนนส่าจะตรงกบับกริจการ 20:1-2 หาก 1 โครรินธธ์ ถผกเขทยนในปท ค.ศ. 59 2 โครรินธธ์กป็นส่าจะถผกเขทยน
ในตผู้นปท ค.ศ. 60

*****



ภนำพรวมของ 2 โครรินธธ 1: บทททที่ 1 เรริที่มตผู้นดผู้วยคตาทบักทายและคตาอวยพรของเปาโลเกทที่ยวกบับ
การไดผู้รบับการหนดุนใจจากพระเจผู้า ทส่านยบังเปริดเผยถถึงอบันตรายตส่างๆททที่ทส่านเพริที่งประสบมาในแควผู้น
เอเชทยดผู้วย ทส่านพผดถถึงเรมืที่องสส่วนตบัวตส่างๆ เชส่น ความจรริงใจของทส่านในการเทศนาและเหตดุผลททที่วส่า
ทตาไมทส่านถถึงเปลทที่ยนแผนในการไปเยทที่ยมครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ์

2 คร 1:1 เชตนเดทยวกบับในจดหมายฝากสตวนใหญตของเปาโล คทาแรกในจดหมายคมือ
ชมืที่อของทตานเพมืที่อแสดงวตาทตานเปป็นผผผู้แตตง เปาโล ผผผู้เปป็นออัครทผตของพระเยซผครริสตต์ตามพระประสงคต์
ของพระเจผู้า และทริโมธธีนผู้องของเรา อทกครบัร งททที่ทตานเรริที่มตผู้นโดยการเรทยกตบัวทตานเองวตา ออัครทผตของ
พระเยซผครริสตต์ตามพระประสงคต์ของพระเจผู้า นทที่ไมตใชตแคตธรรมเนทยมปฏริบบัตริหรมือเปป็นการเขทยนแบบ
สรุภาพ บางคนททที่เมมืองโครรินธธสงสบัยในสริทธริอทานาจแหตงการเปป็นอบัครทผตของทตาน ดบังนบัรนทตานจถึง
กลตาวชบัดเจนถถึงการเปป็นอบัครทผตของทตานตบัรงแตตเรริที่มตผู้นจดหมายเลยโดยไมตยอมถอยแมผู้แตตกผู้าวเดทยว
ดผู้วย การเอตยถถึงทริโมธทในคทาทบักทายของทตานไมตไดผู้บตงบอกวตาทริโมธทมทสตวนในการเขทยนจดหมาย
ฝากฉบบับนทร แตตอยตางใด ถถึงแมผู้วตาทริโมธทอาจเปป็นคนเขทยนตามคทาบอกของเปาโลกป็ตาม  เพราะวตาทริ
โมธทเพริที่งกลบับมาจากเมมืองโครรินธธ ทตานจถึงใสตชมืที่อเขาลงไปในคทาทบักทายดผู้วย

จดหมายฝากฉบบับนทร เขทยนไปถถึง (1) ครริสตจอักรของพระเจผู้าทธีที่เมมืองโครรินธต์ และ (2) บรรดา
วริสสทธริชนทธีที่อยผยู่ทอัที่วแควผู้นอาคายา ประเทศกรทซประกอบดผู้วยสองแควผู้น แควผู้นมาซริโดเนทยอยผ ตทาง
ตอนเหนมือและแควผู้นอาคายาอยผตทางตอนใตผู้ เมมืองโครรินธธเปป็นเมมืองหลวงของแควผู้นอาคายา มท        
ครริสตจบักรหนถึที่งอยผตในเมมืองเคนเครทยซถึที่งอยผตนอกเมมืองโครรินธธดผู้วยและเปาโลอาจก ทาลบังหมายถถึงคน
เหลตานทร อยผต

2 คร 1:2 จดหมายฝากสตวนใหญตของเปาโลมบักมทคทาทผลขอของทตาน ขอพระคสณและ
สอันตริสสขซซที่งมาจากพระเจผู้าพระบริดาของเรา และจากพระเยซผครริสตต์เจผู้า จงมธีแกยู่ทยู่านทอัทั้งหลายเถริด 
ถถึงแมผู้วตาเรารอดแลผู้วโดยพระครุณ แตตตรงนทร เปาโลหมายถถึงพระครุณททที่ถผกประทานมาซถึที่งสทาแดงตบัว
เปป็นพละกทาลบังและความชตวยเหลมือตลอดการเดรินทางของชทวริตครริสเตทยน ดผ ฮทบรผ 4:16 สบันตริสรุขของ



พระเจผู้าเปป็นประโยชนธมหาศาล อบันนทามาซถึที่งความชมืที่นชมยรินดทและความสรุข ทบัรงสองอยตางไมตควรถผก
มองวตาไรผู้คตา

2 คร 1:3 เปาโลจถึงเรริที่มบทนทาดผู้วยการสรรเสรริญพระเจผู้า จงสรรเสรริญพระเจผู้า พระ
บริดาแหยู่งพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา พระบริดาผผผู้ทรงความเมตตา พระเจผู้าแหยู่งการ
ปลอบประโลมใจทสกอยยู่าง

ทตานเรริที่มตผู้นดผู้วยการสรรเสรริญพระเจผู้า จากนบัรนทตานกป็ออกความเหป็นสามประการซถึที่งบตง
บอกถถึงพระเจผู้า (1) “พระบริดาแหตงพระเยซผครริสตธองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา” (2) “พระบริดาผผผู้ทรง
ความเมตตา” คทาททที่แปลวตา ความเมตตา (อออริคทริรมอส) ไมตใชตคทาททที่ปกตริแลผู้วมทความหมายเชตนนบัรน 
แตตหมายถถึง ความเหป็นอกเหป็นใจตตอคนททที่ทรุกขธทรมานอยตางไมตยรุตริธรรม ชตางเปป็นความคริดททที่นตา
มหบัศจรรยธ พระเจผู้าทรงเปป็นพระบริดาแหตงการเหป็นอกเหป็นใจ สรุดทผู้าย (3)  พระองคธทรงถผกเรทยกวตา 
“พระเจผู้าแหตงการปลอบประโลมใจทรุกอยตาง” คทาททที่แปลวตา การปลอบประโลมใจ (พาราคเลซริส) มท
ความหมายหลายอยตาง แตตในททที่นทร คมือ ‘การใหผู้ก ทาลบังใจ’ พระองคธทรงเปป็นพระเจผู้าแหตงการใหผู้กตาลบัง
ใจและการเหป็นอกเหป็นใจ หากพระเจผู้าทรงเปป็นพระเจผู้าแหตงการใหผู้ก ทาลบังใจ นบัที่นกป็แปลวตาการททาใหผู้
ทผู้อใจไมตไดผู้มาจากพระองคธ นอกจากนทรความทผู้อแทผู้สทาหรบับครริสเตทยนแลผู้วกป็มาจากอทกวริญญาณ
หนถึที่ง ดบังนบัรนเมมืที่อเราเกริดความทผู้อใจเราจถึงควรคริดใหผู้ดทวตาความทผู้อนบัรนมาจากไหน

2 คร 1:4 เปาโลขยายความเกทที่ยวกบับการใหผู้ก ทาลบังใจของพระเจผู้าตตอไป พระองคธผผผู้ทรง
ปลอบประโลมใจเราในการทสกขต์ยากทอัทั้งสริทั้นของเรา เพมืที่อเราจะสามารถปลอบประโลมใจคนเหลยู่า
นอัทั้นทธีที่มธีความทสกขต์ยากอยยู่างใดอยยู่างหนซที่งไดผู้ ดผู้วยการปลอบประโลมใจซซที่งตอัวเราเองไดผู้รอับจาก
พระเจผู้า ในแตตละกรณทททที่ ‘การปลอบประโลมใจ’ รผปแบบใดรผปแบบหนถึที่งปรากฏ เราอาจแทนททที่
มบันดผู้วย ‘การใหผู้ก ทาลบังใจ’ ไดผู้เชตนกบัน ดบังนบัรนขผู้อนทรจถึงแปลไดผู้วตา ‘ผผผู้ทรงใหผู้ก ทาลบังใจเราในความทรุกขธ
ยากทบัรงสริรนของเรา เพมืที่อเราจะสามารถใหผู้ก ทาลบังใจคนเหลตานบัรนททที่มทความทรุกขธยากอยตางใดอยตางหนถึที่ง
ไดผู้ ดผู้วยกทาลบังใจซถึที่งตบัวเราเองไดผู้รบับจากพระเจผู้า’ ชตางเปป็นหลบักการททที่แสนวริเศษ พระเจผู้าทรงใหผู้ก ทาลบัง



ใจเราในปบัญหาตตางๆของเราเพมืที่อททที่เราจะสามารถใหผู้ก ทาลบังใจคนอมืที่นในปบัญหาตตางๆของพวกเขา
โดยกทาลบังใจนบัรนซถึที่งมาจากพระองคธไดผู้

2 คร 1:5 ทตานกลตาวททานองเดทยวกบันวตา เพราะวยู่าเรามธีสยู่วนทนทสกขต์กอับพระครริสตต์
มากฉอันใด การปลอบประโลมใจของเราเนมืที่องจากพระครริสตต์กป็มากฉอันนอัทั้น ดบังททที่จดหมายฝากฉบบับ
นทรทบัรงฉบบับจะเปริดเผยใหผู้เหป็น เปาโลทนทรุกขธเพมืที่อพระครริสตธอาจมากกวตาใครๆ ทตานมทสตวนทนทรุกขธ
กบับพระครริสตธมากจรริงๆ แตตเมมืที่อทตานมทสตวนทนทรุกขธเพมืที่อพระครริสตธมากเทตาใด กทาลบังใจททที่มาโดย
ทางพระครริสตธกป็มากเทตานบัรน คทาททที่แปลวตา การปลอบประโลมใจ คมือ พาราคเลซริส อทกครบัร ง ความ
หมายกป็เหมมือนดผู้านบนคมือ การใหผู้ก ทาลบังใจ ถถึงแมผู้วตาในการรบับใชผู้พระครริสตธเรามทความทรุกขธจรริงๆ 
แตตพระองคธกป็ทรงเปป็นแหลตงแหตงกทาลบังใจของเราดผู้วยเชตนกบัน

2 คร 1:6 ทตานเรริที่มขยบับจากหลบักการททที่สผงสตงไปยบังการประยรุกตธใชผู้ททที่เปป็นสตวนตบัวมาก
ขถึรน ทธีที่เราทนความทสกขต์ยากนอัทั้น กป็เพมืที่อใหผู้ทยู่านทอัทั้งหลายไดผู้ความชผใจและความรอด หรมือทธีที่เราไดผู้รอับ
การปลอบประโลมใจนอัทั้น กป็เพมืที่อใหผู้ทยู่านทอัทั้งหลายไดผู้รอับความชผใจและความรอด ซซที่งททาใหผู้ทยู่านทอัทั้ง
หลายเพธียรสผผู้ทนความท สกขต์เหมมือนอยยู่างเราไดผู้ทนนอัทั้น ดบังททที่ทตานจะเปริดเผยในไมตชผู้า เปาโลเผชริญกบับ
ความทรุกขธยากและการขตมเหงอยตางหนบักททที่เมมืองเอเฟซบัส เพมืที่อปผพมืรนไปสผตเรมืที่องนบัรน ทตานเขทยนวตาไมตวตา
ทตานจะทนทรุกขธ นบั ที่นกป็เพมืที่อใหผู้ก ทาลบังใจพวกเขา พวกเขาเองกป็เจอกบับการตตอตผู้านททที่เมมืองโครรินธธเชตน
กบัน ดบังนบัรนความทรุกขธยากของเปาโลและก ทาลบังใจททที่เกริดขถึรนตามมากป็มทสตวนชตวยในเรมืที่องความรอด
ของพวกเขา คทานทรนตาจะมทความหมายแบบทบั ที่วไปวตา ‘การชตวยใหผู้พผู้น’ จากการขตมเหง การไดผู้รบับการ
ชตวยใหผู้พผู้นของพวกเขาจถึงเกริดขถึรนไดผู้เพราะการยอมทนตตอการขตมเหงแบบเดทยวกบับททที่เปาโลเจอ สริที่ง
สทาคบัญกวตากป็คมือวตา เปาโลทนตตอการขตมเหงของทตานไดผู้เพราะกทาลบังใจททที่มาจากพระครริสตธ พวกเขา
จถึงทนไดผู้เชตนกบัน ในแบบเดทยวกบัน หรมือทธีที่เราไดผู้รอับการปลอบประโลมใจนอัทั้น กป็เพมืที่อใหผู้ทยู่านทอัทั้งหลาย
ไดผู้รอับความชผใจและความรอด เมมืที่อเปาโลและพวกของทตานไดผู้รบับกทาลบังใจทตามกลางความทรุกขธยาก
ตตางๆของพวกเขา มบันกป็เปป็นไปเพมืที่อเหป็นแกตก ทาลบังใจและการชตวยใหผู้พผู้นของพทที่นผู้องททที่เมมืองโครรินธธ



2 คร 1:7 เปาโลจถึงขยบับจากหลบักการไปสผตการปฏริบบัตริ เราจซงมธีความหวอังแนยู่นอนใน
ทยู่านทอัทั้งหลาย เพราะเรารผผู้วยู่าทยู่านทอัทั้งหลายไดผู้มธีสยู่วนในความท สกขต์ยากฉอันใด ทยู่านทอัทั้งหลายจะไดผู้มธี
สยู่วนในการปลอบประโลมใจฉอันนอัทั้น ทตานจถึงใหผู้ความอรุตนใจพวกเขาวตาทตานมทความหวบังแนตนอนใน
พวกเขา พวกเขามทสตวนในความทรุกขธยากตตางๆแบบเดทยวกบับททที่เปาโลเจออยตางไร พวกเขากป็จะมท
สตวนในกทาลบังใจททที่ทตานพบในพระครริสตธเหมมือนกบัน

2 คร 1:8 เปาโลจถึงเรริที่มแบตงปบันรายการแหตงความทรุกขธยากอบันแสนยาวเหยทยดของ
ทตาน ประเดป็นททที่สทาคบัญกวตากป็คมือวตา หากทตานทนไดผู้โดยความชตวยเหลมือของพระเจผู้า พวกเขากป็ทนไดผู้
เชตนกบัน พธีที่นผู้องทอัทั้งหลาย เราอยากใหผู้ทยู่านทราบถซงความทสกขต์ยากทธีที่เกริดแกยู่เราในแควผู้นเอเชธีย ซซที่ง
ททาใหผู้เราหนอักใจจนเหลมือกทาลอัง จนเราเกมือบหมดหวอังทธีที่จะเอาชธีวริตรอดมาไดผู้

ทตานหมายถถึงการขตมเหงททที่ทตานเจอในการไปเยมือนเมมืองเอเฟซบัสเมมืที่อเรป็วๆนทร  เหป็นไดผู้ชบัดวตามท
สริที่งตตางๆเกริดขถึรนกบับทตานมากกวตาททที่มทบบันทถึกไวผู้ในกริจการ 19 ในบทนบัรนทตานเจอกบับการจลาจลซถึที่งมท
มผลเหตรุมาจากรผปพระอารเทมริส โดยเกมือบเอาชทวริตไมตรอดจากฝผงชนททที่บผู้าคลบั ที่ง ใน 1 โครรินธธ 15:32 
ทตานพผดถถึงการสผผู้ก บับสบัตวธรผู้ายททที่เมมืองเอเฟซบัสหรมืออยตางนผู้อยกป็มทความเปป็นไปไดผู้ททที่จะเกริดเรมืที่องดบัง
กลตาว นทที่ดผเหมมือนจะเปป็นสริที่งททที่ครริสเตทยนจะเจอในกรรุงโรมกบับการตกเปป็นเหยมืที่อสริงโตใหผู้ผผผู้ชมดผใน
สนามกทฬาในเวลาตตอมา อบันททที่จรริงใน 15:31 ทตานพผดเชริงอรุปมาเกทที่ยวกบับการตายทรุกวบันดผู้วย ความ
หมายในขผู้อนบัรนกป็คมือการมทโอกาสโดนฆตาตายไดผู้เปป็นประจทา

ถถึงแมผู้วตาทตานไดผู้พผดถถึงการขตมเหงดบังกลตาวในจดหมายฝากฉบบับแรกไปแลผู้ว แตตดผเหมมือนวตา
เรมืที่องนทร ยบังไมตซถึมซาบเขผู้าไปในจริตใจของพทที่นผู้องททที่โครรินธธ ทตานเลยตผู้องมายทราตรงนทรอทกทท ทตานจถึงกลตาว
วตาพวกทตานโดยกดดบันจนถถึงจรุดททที่พวกทตานหมดหวบังวตาจะรอดชทวริตมาไดผู้ดผู้วยซทรา

2 คร 1:9 ทตานกลตาวตตอไปวตา ทธีที่จรริงเราคาดวยู่าเราถซงทธีที่ตายแลผู้ว แตยู่ทธีที่เปป็นเชยู่นนธีทั้กป็เพมืที่อมริ
ใหผู้เราไวผู้ใจในตนเอง แตยู่ใหผู้ไวผู้ใจในพระเจผู้าผผผู้ทรงโปรดใหผู้คนทอัทั้งปวงฟมืทั้นจากความตาย ความหมาย
กป็คมือวตา ‘อบันททที่จรริงเรามองวตาตบัวเองถผกตบัดสรินใหผู้มทโทษประหารชทวริตจนเราไมตอาจไวผู้ใจในตนเองไดผู้



แตตไวผู้ใจในพระเจผู้าผผผู้ทรงใหผู้คนตายเปป็นขถึรนมา’ ประเดป็นกป็คมือวตา พวกทตานเจอกบับการขตมเหงททที่หนบัก
มากในแควผู้นเอเชทยจนพวกทตานเชมืที่อวตามทแตตพระเจผู้าททที่ชตวยพวกทตานใหผู้พผู้นไดผู้

2 คร 1:10 พระเจผู้าทรงชตวยพวกทตานใหผู้พผู้นจรริงๆ เปาโลกลตาวตตอไปวตา พระองคต์ทรง
ชยู่วยเราใหผู้พผู้นจากความตายออันใหญยู่หลวง และพระองคต์จะทรงชยู่วยเราอธีก เราไวผู้ใจพระองคต์วยู่า 
พระองคต์จะทรงชยู่วยเราตยู่อไปอธีก พระเจผู้าทรงชตวยพวกทตานใหผู้พผู้นในตอนนบัรน พระองคธทรงกทาลบัง
ททาอยตางนบัรนตตอไปอยผต และพวกทตานกป็เชมืที่อวตาพระองคธจะทรงชตวยพวกทตานใหผู้พผู้นตตอไป

2 คร 1:11 เปาโลไมตยอมพลาดโอกาสททที่จะขอบครุณพทที่นผู้องททที่เมมืองโครรินธธททที่อธริษฐาน
เผมืที่อพวกทตาน ทยู่านทอัทั้งหลายจะชยู่วยเราไดผู้ดผู้วยการอธริษฐานเพมืที่อเรา เพมืที่อวยู่าคนเปป็นออันมากจะไดผู้
ขอบพระคสณเพราะเรา เนมืที่องจากของประทานทธีที่ทรงประทานแกยู่เรา ออันเปป็นการทรงตอบคทา
อธริษฐานของคนเปป็นออันมากนอัทั้น คทาอธริษฐานของครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธเผมืที่อเปาโลมทสตวนชตวย
เปาโลและทริโมธทอยตางมาก ของประทานททที่เปาโลพผดถถึงคมือ การททที่พวกทตานไดผู้รบับการชตวยใหผู้พผู้น
จากความตาย คทาอธริษฐานของพทที่นผู้องหลายคนในครริสตจบักรไดผู้ชตวยทตานใหผู้พผู้น ดผู้วยเหตรุนทรคนเปป็น
อบันมากจถึงขอบพระครุณพระเจผู้าไดผู้ในเรมืที่องนทร

2 คร 1:12 เปาโลจถึงหยรุดพบักตรงกลางบทนทานทร เพมืที่อใสตความเหป็นสตวนตบัวของทตานลงไป
ถถึงแมผู้วตาเดทดี๋ยวทตานจะใชผู้เวลามากกวตานทร เพมืที่อกลตาวปกปผู้องพบันธกริจของตบัวเอง แตตทตานกป็พบักสบักครผต เพมืที่อ
ททาสริที่งนบัรนตรงนทร  นธีที่เปป็นสริที่งทธีที่เราชมืที่นชมยรินดธีไดผู้ คมือใจสทานซกผริดชอบของเราเปป็นพยาน พวกทตานมทใจ
สทานถึกผริดชอบททที่โปรตงใสตตอเบมืรองพระพบักตรธพระเจผู้าและสามารถชมืที่นชมยรินดทในเรมืที่องนทร ไดผู้ ใจสทานถึก
ผริดชอบของพวกทตานเปป็นพยานวยู่าเราไดผู้ประพฤตริตนเปป็นทธีที่ประจอักษต์แกยู่โลก และยริที่งกวยู่านอัทั้นกป็คมือ
การประพฤตริตยู่อทยู่านทอัทั้งหลาย ทตานพผดถถึงการประพฤตริของตบัวเอง คทาททที่แปลเชตนนบัรน (อานาสเต
ระโฟ) หมายถถึงวริธทททที่คนๆหนถึที่งดทาเนรินชทวริตของตบัวเอง นบั ที่นคมือ พฤตริกรรมของทตาน

เปาโลจถึงพผดถถึงพฤตริกรรมของพวกทตานในสายตาของชาวโลก และในสายตาของครริสต
จบักรททที่เมมืองโครรินธธดผู้วย พวกทตานไดผู้ดทาเนรินชทวริตตตอหนผู้าคนเหลตานบัรนในสทที่วริธท โดยวริธทแรกคมือ (1) 
ดผู้วยนททั้าใจบรริสสทธริธิ์ คทาททที่แปลเชตนนบัรน (ฮาพลอเทส) ถผกนริยามวตาเปป็น ‘ครุณธรรมของคนๆหนถึที่งททที่



ปราศจากการเสแสรผู้งและความหนผู้าซมืที่อใจคด’ พวกทตานแสดงความซมืที่อตรงในทรุกๆสริที่งททที่พวกทตาน
กระททา พวกทตานยบัง (2) ดทาเนรินชทวริตตตอหนผู้าพวกเขาดผู้วยความจรริงใจตามแบบพระเจผู้าดผู้วย คทาททที่
แปลเชตนนบัรน (เฮะอริลริครริเนะอริอา) มทความหมายวตา ‘ความเปริดเผยเตป็มททที่’, ‘ความบรริสรุทธริธ ’ หรมือ 
‘ความจรริงใจ’ อบันททที่จรริงทตานพผดถถึงความจรริงใจตามแบบของพระเจผู้า ไมตมทระดบับใดททที่สผงกวตานทรแลผู้ว 
นอกจากนทร  (3) พฤตริกรรมของพวกทตานกป็ไมตไดผู้ “ตามปบัญญาฝตายเนมืรอหนบัง” ยากอบพผดถถึงเรมืที่องนทร ใน
ยากอบ 3:14-16 สรุดทผู้าย (4) พฤตริกรรมของพวกทตานกป็ “ตามพระครุณของพระเจผู้า” ความหมาย
ตรงตบัวกป็คมือ ‘ในพระครุณของพระเจผู้า’ พวกทตานประพฤตริตบัวใหผู้เปป็นไปตามพระครุณของพระเจผู้า

2 คร 1:13-14 เหป็นไดผู้ชบัดวตาเกริดความสบับสนขถึรนในครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธเกทที่ยว
กบับจดหมายฝากฉบบับกตอนหนผู้านบัรนของเปาโล ทตานจถึงกลตาวแกตพวกเขาวตา เพราะวยู่าเราไมยู่ไดผู้เขธียน
เรมืที่องอมืที่นถซงทยู่าน นอกจากเรมืที่องซซที่งทยู่านไดผู้อยู่านและยอมรอับแลผู้ว และขผู้าพเจผู้ากป็หวอังวยู่าทยู่านจะยอมรอับ
โดยตลอด ความหมายกป็คมือ ‘เพราะวตาเราไมตไดผู้ก ทาลบังเขทยนเรมืที่องอมืที่นถถึงทตาน นอกจากเรมืที่องซถึที่งทตาน
กทาลบังอตานหรมือรผผู้ และขผู้าพเจผู้ากป็หวบังวตาความเขผู้าใจเชตนนบัรนจะมทตตอไป’ ในเรมืที่องนทร  ทตานกลตาวตตอไปวตา
14 ตามทธีที่พวกทยู่านยอมรอับเราบผู้างแลผู้ววยู่า ในวอันของพระเยซผเจผู้าทยู่านกป็ภผมริใจในเราไดผู้ เชยู่นเดธียวกอับ
ทธีที่เราจะภผมริใจในทยู่าน ถถึงแมผู้วตามทบางคนในครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธไมตยอมรบับสริทธริอทานาจในการ
เปป็นอบัครทผตของเปาโล แตตสมาชริกสตวนใหญตกป็ยอมรบับ ทตานจถึงพผดถถึงคนเหลตานบัรนททที่ยอมรบับทตานและ
การททที่ทตานเปป็นความชมืที่นชมยรินดทของพวกเขาแบบเดทยวก บับททที่ทตานชมืที่นชมยรินดทในพวกเขา ทตานกผู้าว
กระโดดไปยบังวบันขององคธพระผผผู้เปป็นเจผู้า ซถึที่งอาจเปป็นบบัลลบังกธพริพากษาของพระองคธซถึที่งเปป็นทททๆี่ ทตาน
ตบัรงหนผู้าตบัรงตาคอยการไดผู้ชมืที่นชมยรินดทในพวกเขาเมมืที่อถถึงตอนนบัรนเชตนกบัน

2 คร 1:15-16 กตอนหนผู้านบัรนทตานไดผู้เขทยนถถึงพวกเขาเกทที่ยวกบับแผนการไปเยทที่ยมของ
ทตานแลผู้ว (1 โครรินธธ 16:5-6) อยตางไรกป็ตาม เพราะเหตรุผลซถึที่งจะถผกเปริดเผยในภายหลบัง แผนการ
เดรินทางของทตานไดผู้ถผกเลมืที่อนออกไป พวกชอบวริจารณธในครริสตจบักรจถึงใชผู้เรมืที่องนทร เปป็นมผลเหตรุในการ
วริพากษธวริจารณธทตานตตอไปอทก ดผู้วยเหตรุนทรทตานจถึงตอบกลบับไปวตา และในความไวผู้ใจนธีทั้ ขผู้าพเจผู้าไดผู้
ประสงคต์วยู่าจะไปเยธีที่ยมพวกทยู่านกยู่อน เพมืที่อทยู่านจะไดผู้ประโยชนต์สองเทยู่า ความหมายกป็คมือ ‘และใน
ความหวบังนทร  ขผู้าพเจผู้าไดผู้วางแผนททที่จะมาหาพวกทตานกตอนหนผู้านบัรน เพมืที่อจะไดผู้ไปเยทที่ยมพวกทตานเปป็น



ครบัร งททที่สอง’ ทตานอธริบายแผนการเดรินทางอบันเดริมของทตานตตอไป 16 ขผู้าพเจผู้าใครยู่จะแวะเยธีที่ยมพวก
ทยู่านระหวยู่างทธีที่เดรินทางไปยอังแควผู้นมาซริโดเนธีย และเมมืที่อขผู้าพเจผู้ากลอับจากแควผู้นมาซริโดเนธีย กป็จะแวะ
เยธีที่ยมทยู่านอธีก ทยู่านกป็จะไดผู้สยู่งใหผู้ขผู้าพเจผู้าออกเดรินทางไปยอังแควผู้นยผเดธีย เดริมทททตานมทแผนททที่จะเดริน
ทางจากเมมืองเอเฟซบัสขผู้ามทะเลอทเจทยนไปยบังเมมืองโครรินธธโดยตรง หลบังจากใชผู้เวลาก บับพวกเขาบผู้าง
แลผู้ว ทตานกป็มทแผนททที่จะเดรินทางโดยทางบกไปยบังแควผู้นมาซริโดเนทยซถึที่งอยผ ตทางเหนมือ จากนบัรนทตานจะ
กลบับลงใตผู้อทกททเพมืที่อมาเยทที่ยมพวกเขาเปป็นครบัร งททที่สองกตอนมรุตงหนผู้ากลบับไปยบังแควผู้นยผเดทย แตตแผนการนทร
กป็ไมตไดผู้ผล ทตานจะอธริบายเหตรุผลททที่ทตานลตาชผู้าใน 1:23 และ 2:12-13

2 คร 1:17-18 พวกนบักวริจารณธทตานจถึงหาวตาทตานเปป็นคนททที่พถึที่งพาไมตไดผู้และเชมืที่อถมือ
ไมตไดผู้ เพมืที่อตอบโตผู้ขผู้อกลตาวหานทร  เปาโลกลตาวตตอไปวตา ฉะนอัทั้นเมมืที่อขผู้าพเจผู้าหมายทธีที่จะททาอยยู่างนอัทั้น 
ขผู้าพเจผู้าโลเลหรมือ หรมือสริที่งทธีที่ขผู้าพเจผู้ามสยู่งหมายไวผู้ขผู้าพเจผู้ากะโครงการอยยู่างเนมืทั้อหนอังหรมือ ซซที่งพรผู้อมทธีที่
จะกลยู่าววยู่า มา ไมยู่มา สยู่งๆไป ความหมายกป็คมือ ‘ฉะนบัรนเมมืที่อขผู้าพเจผู้าวางแผนททที่จะททาอยตางนบัรน ขผู้าพเจผู้า
ททาเลตนๆหรมือ หรมือสริที่งททที่ขผู้าพเจผู้ามรุตงหมายไวผู้ ขผู้าพเจผู้าททามบันในเนมืรอหนบังหรมือ จนคทาพผดของขผู้าพเจผู้า
ไมตมทความหมายอะไรเลย’ ความหมายตรงนทรกป็เหมมือนกบับคทาพผดของนบักการเมมืองททที่มทอริสระในการ
ใชผู้คทาพผดของตนโดยสบัญญาวตาจะททาหรมือไมตททาสริที่งนบัรนสริที่งนทร จรริงๆตามททที่ผผผู้ฟบังของเขาอยากไดผู้ยริน 
ประเดป็นของเปาโลกป็คมือ นบัที่นไมตใชตวริธทของทตาน

แทนททที่จะเปป็นเชตนนบัรน 18 แตยู่พระเจผู้าทรงสอัตยต์จรริงแนยู่ฉอันใด คทาของเราทธีที่กลยู่าวกอับทยู่านกป็
มริใชยู่เปป็นคทารอับ หรมือปฏริเสธ สยู่งๆไปแนยู่ฉอันนอัทั้น ทตานตผู้องการจะบอกวตา ‘พระเจผู้าทรงสบัตยธจรริงแนต
ฉบันใด คทาพผดของเราคมือ ใชต หรมือ ไมต’ ทตานทบัรงหลายวางใจคทาพผดของเราไดผู้เลย มบันเชมืที่อถมือไดผู้ ไมตมท
การกทากวมในคทาพผดของเราเลย

2 คร 1:19 เปาโลชวนใหผู้พวกเขานถึกถถึงพบันธกริจเดริมของทตานกบับพวกเขา ทตานไมตไดผู้
ลบังเลในการเทศนาของทตานเลย ทตานกลตาวอยตางตรงประเดป็นไมตอผู้อมคผู้อม เพราะวยู่าพระบสตรของ
พระเจผู้าคมือพระเยซผครริสตต์ ผผผู้ซซที่งพวกเรา คมือขผู้าพเจผู้ากอับสริลวานอัสและทริโมธธี ไดผู้ประกาศแกยู่พวกทยู่าน
นอัทั้น ไมยู่ใชยู่ จรริง ไมยู่จรริง สยู่งๆไป แตยู่โดยพระองคต์นอัทั้นลผู้วนแตยู่จรริงทอัทั้งสริทั้น ทตานยกคทาประกาศเรมืที่องพระ



ครริสตธอบันไมตผบันแปรเปป็นมาตรฐานแหตงอรุปนริสบัยของทตาน ความหมายกป็คมือ ‘เพราะวตาพระบรุตรของ
พระเจผู้า คมือพระเยซผครริสตธไดผู้ถผกประกาศแกตทตานทบัรงหลายโดยพวกเราทรุกคน มบันไมตใชตจรริงหรมือไมส่
จรริงแบบขอไปทท แตตในพระองคธคมือ จรริงแบบตรงๆไมตอผู้อมคผู้อม’ ไมตมทการลบังเลในการเทศนาของ
ทตานแกตพวกเขาเลย อรุปนริสบัยของทตานยบังเหมมือนเดริมไมตเปลทที่ยนแปลง

2 คร 1:20 เปาโลเปลทที่ยนจากประเดป็นรองมาพผดถถึงประเดป็นหลบัก ขณะททที่ทตานกทาลบังใชผู้
การประกาศเรมืที่องพระครริสตธเปป็นภาพประกอบททที่แสดงถถึงอรุปนริสบัยของตบัวทตานเอง ทตานกป็หยรุดพบัก
สบักครผต เพมืที่อกลตาวถถึงสริที่งททที่ชบัดเจน บรรดาพระสอัญญาของพระเจผู้ากป็เปป็นจรริงโดยพระเยซผ เพราะเหตสนธีทั้
เราจซงพผดวยู่าเอเมนโดยพระองคต์ เปป็นทธีที่ถวายเกธียรตริยศแดยู่พระเจผู้า ความจรริงกป็คมือ พระสบัญญาทบัรงสริรน
ของพระเจผู้าเกทที่ยวกบับพระครริสตธกป็เปป็นจรริงเพมืที่อเปป็นททที่ถวายเกทยรตริแดตพระเจผู้าโดยพบันธกริจของพวก
ทตาน

2 คร 1:21-22 ขณะนทรบทนทร ใกลผู้จะจบ เปาโลกป็กลตาววตา บอัดนธีทั้ผผผู้ซซที่งทรงตอัทั้งเรากอับ
ทยู่านทอัทั้งหลายไวผู้ในพระครริสตต์ และไดผู้ทรงเจริมเราไวผู้นอัทั้น กป็คมือพระเจผู้า คนกลางระหวตางเปาโลและ
ครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธคมือพระเจผู้า พระองคธไดผู้ทรงใหผู้พวกเขามทความสบัมพบันธธรตวมกบันในพระ
ครริสตธ และพระเจผู้าพระบริดาเปป็นผผผู้ทรงเจริมตบัรงเปาโลและทริโมธทใหผู้เขผู้าสผตพบันธกริจ การเจริมในททที่นทรนตา
จะหมายถถึงการประกอบดผู้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ สทาหรบับงานปรนนริบบัตริรบับใชผู้ นอกจากนทร เปาโล
กลตาวตตอไปวตาพระเจผู้า 22 ทรงประทอับตราเรา และประทานพระวริญญาณไวผู้ในใจของเราเปป็น
มอัดจทาดผู้วย ดบังนบัรนเปาโลจถึงพผดถถึงพบันธกริจสามประการของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ : (1) การประกอบ
ดผู้วยพระวริญญาณ (การเจริม), (2) การประทบับตราโดยพระวริญญาณ และ (3) มบัดจทาของพระ
วริญญาณ ดผ คทาอธริบายของเอเฟซบัส 1:13-14 เกทที่ยวกบับสองขผู้อหลบังนทร

2 คร 1:23 เปาโลพผดถถึงอทกสาเหตรุหนถึที่งททที่วตาททาไมทตานถถึงยบังไมตไปททที่เมมืองโครรินธธ ยริที่ง
กวยู่านอัทั้นขอพระเจผู้าทรงเปป็นพยานฝยู่ายจริตใจของขผู้าพเจผู้าวยู่า ทธีที่ขผู้าพเจผู้ายอังไมยู่ไดผู้ไปถซงเมมืองโครรินธต์
นอัทั้น กป็เพมืที่อจะงดโทษพวกทยู่านไวผู้กยู่อน ทตานจถึงเรทยกสวรรคธใหผู้เปป็นพยานวตาทตานยบังไมตรทบไปเพมืที่อททที่จะ
งดโทษพวกเขาไวผู้กตอน มทผผผู้เสนอวตาทตานตผู้องการใหผู้เวลาเพมืที่อททที่จดหมายฝากฉบบับแรกจะสบัมฤทธริธ



ผลและเพมืที่อใหผู้พวกเขากลบับใจใหมต โดยหวบังวตาทตานจะไดผู้ไมตตผู้องจบัดการกบับการททาตามเนมืรอหนบัง
ของพวกเขาดผู้วยตบัวเอง

2 คร 1:24 ทบัรงๆททที่เปป็นเชตนนบัรน เปาโลกป็พยายามกลตาวชบัดเจนวตาทตานไมตไดผู้ปกครองพวก
เขา ครริสตจบักรทผู้องถริที่นมทเอกราช (ปกครองตบัวเอง) สริทธริอทานาจในการเปป็นอบัครทผตของทตานเปป็น
เพทยงอริทธริพลททที่มทตตอพวกเขา ทตานไมตไดผู้ใชผู้สริทธริอทานาจในการปกครองครริสตจบักรเหนมือพวกเขาเลย
ดบังนบัรนทตานจถึงปริดทผู้ายเนมืรอหาสตวนนทร โดยกลตาววตา เราไมยู่ใชยู่เปป็นนายบอังคอับความเชมืที่อของพวกทยู่าน 
แตยู่วยู่าเราเปป็นผผผู้อสปการะความยรินดธีของทยู่าน เพราะทยู่านตอัทั้งมอัที่นอยผยู่โดยความเชมืที่อ ทตานไมตไดผู้แสรผู้ง
ททาตบัวเปป็นเจผู้านายของพวกเขา (การปกครองแบบลทาดบับชบัรนของศาสนจบักรในสมบัยนทรกป็ไมตควรททา
เชตนกบัน) แทนททที่จะเปป็นเชตนนบัรน จรุดประสงคธของทตานคมือการชตวยใหผู้พวกเขามทความชมืที่นชมยรินดทใน
องคธพระผผผู้เปป็นเจผู้า พวกเขาและพวกเราจนถถึงทรุกวบันนทร จถึงตบัรงมบั ที่นอยผตโดยความเชมืที่อ

*****

ภนำพรวมของ 2 โครรินธธ 2:อบัครทผตทส่านนทนื้พยายามใสส่ความอส่อนโยนลงไปหลบังจากความ
เขผู้มงวดของจดหมายฝากฉบบับแรก โดยเฉพาะอยส่างยริที่งในเรมืที่องเกทที่ยวกบับคนๆนบันื้นททที่ทส่านกตาชบับใหผู้ค
รริสตจบักรลงวรินบัย ทส่านใชผู้เรมืที่องนทนื้เพมืที่อกระตดุผู้นใหผู้เกริดการยกโทษใหผู้ ทส่านยบังใหผู้เหตดุผลเพริที่มเตริมททที่ทส่าน
ยบังไมส่ไปททที่เมมืองโครรินธธ์ดผู้วย บทนทนื้ปริดทผู้ายดผู้วยการททที่ทส่านแนะนตาเนมืนื้อหาสส่วนใหมส่เกทที่ยวกบับพบันธกริจ
โดยทบัที่วไป

2 คร 2:1 เปาโลกลตาวตตอไปถถึงเรมืที่องทบั ที่วไปททที่ทตานไดผู้เรริที่มตผู้นไวผู้ในบทแรกและเรมืที่อง
การสรผู้างสายสบัมพบันธธกบับพทที่นผู้องททที่เมมืองโครรินธธ แตยู่ขผู้าพเจผู้าไดผู้ตอัทั้งใจไวผู้วยู่า เมมืที่อมธีความทสกขต์อยผยู่ จะไมยู่
มาหาพวกทยู่านอธีก เพราะเปาโลคริดไวผู้อยผตวตาจะไปเยทที่ยมพวกเขา ทตานกป็ตบัรงใจวตาจะไมตมาหาพวกเขา
เพมืที่อททาใหผู้พวกเขาเสทยใจ คทาททที่แปลวตา ความทสกขต์ (ลผเป) มทความหมายวตา ‘ความเสทยใจ’ จดหมาย
ฝากฉบบับแรกคตอนขผู้างมทเนมืรอหาททที่รรุนแรง บางคนจถึงเสทยใจเมมืที่อไดผู้อตานมบัน

2 คร 2:2 ทตานยกเหตรุผลวตา เพราะถผู้าขผู้าพเจผู้าททาใหผู้พวกทยู่านเปป็นทสกขต์ ใครเลยู่าจะ
ททาใหผู้ขผู้าพเจผู้ามธีความยรินดธี กป็คมือคนทธีที่ขผู้าพเจผู้าททาใหผู้มธีความทสกขต์นอัที่นแหละ คทาททที่แปลวตา เปป็นทสกขต์ (ลผ



เปะโอ) เปป็นรผปกรริยาของคทานาม ลผเปในขผู้อททที่แลผู้ว หลบักตรรกะของทตานกป็ชบัดเจน หากทตานมาแลผู้ว
ททาใหผู้พวกเขาเสทยใจ ใครกบันเลตาททที่จะชตวยใหผู้ทส่านมทกทาลบังใจขถึรน เหป็นไดผู้ชบัดวตาทตานตผู้องการททาอยตางหลบัง
สทาหรบับทบัรงสองฝตาย

2 คร 2:3 ทตานจถึงเขทยนมาเพมืที่อใหผู้ก ทาลบังใจพวกเขามากกวตา และขผู้าพเจผู้าไดผู้เขธียน
ขผู้อความนอัทั้นมาถซงทยู่าน เพมืที่อวยู่าเมมืที่อขผู้าพเจผู้ามา ขผู้าพเจผู้าจะไมยู่ไดผู้รอับความทสกขต์จากคนเหลยู่านอัทั้น ทธีที่
ควรจะททาใหผู้ขผู้าพเจผู้ามธีความชมืที่นชมยรินดธี ขผู้าพเจผู้าไวผู้ใจในพวกทยู่านวยู่า ความยรินดธีของขผู้าพเจผู้ากป็เปป็น
ความยรินดธีของทยู่านดผู้วย เปาโลตผู้องการททที่จะใหผู้ก ทาลบังใจครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธเพมืที่อททที่พวกเขาจะ
ไดผู้ททาใหผู้ทตานมทความชมืที่นชมยรินดทดผู้วย ทตานมบั ที่นใจวตาการมาของทตานดผู้วยความชมืที่นชมยรินดทจะชตวยใหผู้
พวกเขามทก ทาลบังใจขถึรนเชตนกบัน ดบังนบัรนทตานจถึงสรผู้างบรรยากาศกตอนการไปเยมือนของทตานในอนาคต 
ทตานปรารถนาใหผู้การไปเยมือนของทตานเปป็นความชมืที่นชมยรินดทสทาหรบับทบัรงสองฝตายไมตใชตความเสทยใจ

2 คร 2:4 กระนบัรนทตานกป็ทราบดทถถึงเนมืรอหาททที่คตอนขผู้างรรุนแรงในจดหมายฝากฉบบับ
กตอนหนผู้า แตตมบันกป็เปป็นไปเพมืที่อประโยชนธของพวกเขาเพราะวตาทตานรบักพวกเขา

เพราะวยู่าขผู้าพเจผู้าเขธียนถซงทยู่านเพราะขผู้าพเจผู้ามธีความทสกขต์ระทมใจมาก และนททั้าตาไหล
มากมาย มริใชยู่เพมืที่อจะททาใหผู้ทยู่านเปป็นทสกขต์ แตยู่เพมืที่อจะใหผู้ทยู่านรผผู้จอักความรอักอยยู่างมากมายซซที่งขผู้าพเจผู้ามธี
ตยู่อทยู่านทอัทั้งหลาย

ไมตมทเหตรุผลททที่ชวนใหผู้เชมืที่อวตาเปาโลใชผู้คทากลตาวเกรินจรริงในการททที่ทตานกลตาววตาทตานเขทยนถถึง
พวกเขาดผู้วย “นทราตาไหลมากมาย” เราไดผู้เหป็นเลป็กนผู้อยถถึงหบัวใจของอบัครทผตทตานนทร  ถถึงแมผู้วตาทตานมท
ความหนบักใจเพราะการททาตามเนมืรอหนบังและความวรุตนวายในครริสตจบักร แตตทตานกป็รบักพวกเขาและ
เขทยนถถึงพวกเขาจากหบัวใจททที่เปทที่ยมดผู้วยความรบัก ทตานไมตไดผู้มทจรุดประสงคธททที่จะตทสอนพวกเขาแตต
ตผู้องการแสดงใหผู้เหป็นถถึงความรบักททที่ทตานมทตตอพวกเขา

2 คร 2:5 เปาโลจถึงพผดถถึงคนททที่กตอใหผู้เกริดความทรุกขธในครริสตจบักร บางคนคริดวตานทที่
หมายถถึงชายผผผู้นบัรนททที่มทความผริดโทษฐานลตวงประเวณทและถผกตทาหนริใน 1 โครรินธธ 5 บางคนกป็คริดวตานทที่
หมายถถึงคนททที่เปป็นหบัวโจกในการนทาสมาชริกตตอตผู้านเปาโล ไมตวตาจะเปป็นกรณทไหน เปาโลกป็มท



วริจารณญาณพอททที่จะไมตเอตยชมืที่อบรุคคลผผผู้นทร  แตยู่ถผู้าผผผู้ใดเปป็นตผู้นเหตสททาใหผู้เกริดความทสกขต์ ผผผู้นอัทั้นกป็มริไดผู้
ททาใหผู้ขผู้าพเจผู้าเปป็นทสกขต์แตยู่คนเดธียว แตยู่ไดผู้ททาใหผู้พวกทยู่านเปป็นทสกขต์บผู้างดผู้วย ความหมายกป็คมือ ‘แตตถผู้า
ผผผู้ใดไดผู้กตอใหผู้เกริดความเศรผู้าใจ ผผผู้นบัรนกป็มริไดผู้ททาใหผู้ขผู้าพเจผู้าเศรผู้าใจแตตคนเดทยว แตตไดผู้ททาใหผู้ทบัรงครริสต
จบักรเศรผู้าใจดผู้วย’ จากนบัรนทตานกลตาวเสรริมวตา เพราะขผู้าพเจผู้าไมยู่อยากจะปรอักปรทาพวกทยู่านจนเหลมือ
เกริน ความหมายของทตานตามตบัวอบักษรกป็คมือ ‘เพมืที่อททที่ขผู้าพเจผู้าจะไมตกดดบันทตานจนเกรินไป’ และมท
ความหมายวตา ‘เพมืที่อททที่ขผู้าพเจผู้าจะไมตกตอใหผู้เกริดความเจป็บปวดมากยริที่งขถึรนโดยการใชผู้คทาพผดททที่รรุนแรง’ 
จรริงๆแลผู้วนทที่เปป็นสริที่งททที่ทตานคริดขถึรนไดผู้ภายหลบัง

2 คร 2:6 เกทที่ยวกบับบรุคคลผผผู้นบัรนในขผู้อททที่แลผู้ว เปาโลกป็พผดถถึงการลงวรินบัยททที่ครริสตจบักรใชผู้
กบับเขา ทธีที่คนสยู่วนมากไดผู้ลงโทษคนเชยู่นนอัทั้นกป็พอสมควรแลผู้ว ทตานไมตไดผู้ระบรุวตาการลงโทษดบังกลตาว
คมืออะไร อยตางไรกป็ตามใน 1 โครรินธธ 5 ซถึที่งพผดถถึงความบาปในครริสตจบักร เปาโลไดผู้สบัที่งใหผู้พวกเขา
เอาคนททที่ททาแบบนบัรนออกไปจากพวกเขา นทที่นตาจะหมายถถึงการลงโทษททที่วตา

2 คร 2:7 ขณะททที่นทร าเสทยงของ 1 โครรินธธ 5 เกทที่ยวขผู้องกบับการลงวรินบัย แตตในททที่นทรมบัน
เกทที่ยวขผู้องกบับการคมืนดท ฉะนอัทั้นทยู่านทอัทั้งหลายควรจะยกโทษใหผู้ผผผู้นอัทั้น และปลอบประโลมใจเขาตยู่าง
หาก กลอัววยู่าคนเชยู่นนอัทั้นจะจมลงในความทสกขต์เหลมือลผู้น ความหมายกป็คมือ ‘ในทางตรงกบันขผู้าม จงยก
โทษใหผู้เขาและใหผู้ก ทาลบังใจเขา เกรงวตาเขาจะจมลงในความเศรผู้าใจเหลมือลผู้น’

เราเหป็นถถึงจรุดประสงคธททที่แทผู้จรริงของการลงวรินบัยครริสตจบักร มบันไมตไดผู้เปป็นการลงโทษแตต
เปป็นการแกผู้ไข ในททที่นทร คนททที่โดนลงวรินบัยสทานถึกถถึงความบาปของตนแลผู้วและเปป็นทรุกขธเพราะมบัน ดบัง
นบัรนเปาโลจถึงก ทาชบับใหผู้ครริสตจบักรยกโทษใหผู้เขาและใหผู้ก ทาลบังใจเขา อทกครบัร งททที่คทาททที่แปลวตา ปลอบ
ประโลมใจ (พาราคาเละโอ) มทความหมายวตา ‘ใหผู้ก ทาลบังใจ’

2 คร 2:8 ในททานองเดทยวกบัน เปาโลสบัที่งพวกเขาวตา ดอังนอัทั้นขผู้าพเจผู้าขอวริงวอนทยู่านใหผู้
ยมืนยอันความรอักตยู่อคนนอัทั้นใหมยู่ คทาททที่แปลวตา ยมืนยอัน (คผรอโอ) มทความหมายไดผู้วตา ‘ยมืนยบันหรมืออนรุมบัตริ
ตตอหนผู้าผผผู้คน’ นบัที่นนตาจะใชตความหมาย ขณะททที่ครริสตจบักรไดผู้ลงโทษคนๆนทรตตอหนผู้าผผผู้คนไปแลผู้ว 
คราวนทร เปาโลกป็ขอใหผู้พวกเขาสทาแดงความรบักของตนตตอเขาตตอหนผู้าผผผู้คนเชตนกบัน



2 คร 2:9 ในบรริบทนทร เองททที่เปาโลกลตาวตตอไปวตา นธีที่คมือเหตสทธีที่ขผู้าพเจผู้าไดผู้เขธียนถซงทยู่าน 
หวอังจะลองใจทยู่านดผวยู่า ทยู่านจะยอมเชมืที่อฟอังทสกประการหรมือไมยู่ จรุดประสงคธหนถึที่งททที่ทตานเขทยนถถึง
พวกเขาอทกครบัร งกป็คมือเพมืที่อดผวตาพวกเขาเชมืที่อฟบังทตานหรมือไมตในการยกโทษใหผู้คนๆนบัรนททที่พวกเขาไดผู้
ลงโทษ ทบัรงบรริบทกตอนหนผู้าและบรริบทททที่ตามมาสมืที่อถถึงเรมืที่องนทร

2 คร 2:10 ประเดป็นททที่สทาคบัญกวตากป็คมือ ใหผู้ครริสตจบักรยกโทษใหผู้คนๆนทร  ถผู้าพวกทยู่านจะ
ยกโทษใหผู้ผผผู้ใด ขผู้าพเจผู้ากป็ยกโทษใหผู้ผผผู้นอัทั้นดผู้วย เพราะถผู้าขผู้าพเจผู้ายกโทษใหผู้คนใดๆ ขผู้าพเจผู้าไดผู้ยกโทษ
ใหผู้ผผผู้นอัทั้นเพราะเหป็นแกยู่ทยู่านทอัทั้งหลายตยู่อพระพอักตรต์พระครริสตต์ ความหมายกป็คมือ ‘พวกทตานยกโทษ
เรมืที่องนทร ใหผู้ใคร ขผู้าพเจผู้ากป็ยกโทษใหผู้เชตนกบัน เพราะเชตนเดทยวกบับททที่ขผู้าพเจผู้ายกโทษใหผู้ ขผู้าพเจผู้ากป็ก ทาลบัง
ททาเชตนนทรอยผตเพมืที่อพวกทตานและในนามของพระครริสตธ’ เปาโลกลตาวดผู้วยสริทธริอทานาจของการเปป็น
อบัครทผต ทตานหนรุนใจครริสตจบักรใหผู้ยกโทษใหผู้แกตคนททที่ททาผริด เปาโลไดผู้ยกโทษใหผู้เขาแลผู้วเชตนกบัน
ในนามของพระครริสตธ ถถึงแมผู้วตาทตานพผดแบบซบับซผู้อน แตตประเดป็นสทาคบัญกป็คมือใหผู้ครริสตจบักรททที่เมมือง
โครรินธธยกโทษใหผู้แกตคนททที่พวกเขาไดผู้ลงวรินบัย

2 คร 2:11 มทเหตรุผลในการททาเชตนนบัรนนอกจากหลบักการเรมืที่องความรบักแลผู้ว เหตรุผลกป็คมือ
เพมืที่อไมยู่ใหผู้ซาตานมธีชอัยเหนมือเรา เพราะเรารผผู้กลอ สบายของมอันแลผู้ว คทาททที่แปลวตา กลอสบาย (นอเอมา) 
หมายถถึงความคริดททที่มาพรผู้อมกบับแผนการและแรงจผงใจ ประเดป็นของเปาโลกป็คมือ จงยกโทษใหผู้พทที่
นผู้องททที่หลงผริดเกรงวตาซาตานจะฉวยโอกาสจากสถานการณธนทร  เราทราบดทถถึงกลยรุทธธของมบัน ใน
กรณทนทรคมือ พทที่นผู้องจะยริที่งเหรินหตางกบันยริที่งขถึรนเพราะการไมตยอมยกโทษใหผู้ของพวกเขา นทที่สมืที่อถถึงความ
ขมขมืที่นททที่อาจเกริดขถึรนไดผู้ เราไมตควรลมืมวตาพทที่นผู้องคนนบัรนมทความผริดในเรมืที่องความบาปททที่รผู้ายแรงมากๆ 
เหป็นไดผู้ชบัดวตาครริสตจบักรไดผู้ลงวรินบัยเขาแลผู้ว อยตางไรกป็ตาม เปาโลกป็ก ทาชบับใหผู้ยกโทษใหผู้เขา (1) เพมืที่อ
เหป็นแกตความรบัก และ (2) เพมืที่อปผู้องกบันมริใหผู้พญามารฉวยโอกาสจากสถานการณธนทร

2 คร 2:12-13 เปาโลจถึงเปลทที่ยนมาพผดถถึงเหตรุผลททที่ทตานยบังไมตไปททที่เมมืองโครรินธธตาม
ททที่ทตานไดผู้ตบัรงใจไวผู้แตตแรก นอกจากนธีทั้เมมืที่อขผู้าพเจผู้าไปถซงเมมืองโตรออัสเพมืที่อประกาศขยู่าวประเสรริฐของ
พระครริสตต์นอัทั้น มธีประตผเปริดใหผู้แกยู่ขผู้าพเจผู้าโดยองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า 13 ขผู้าพเจผู้ายอังไมยู่มธีความสบายใจ



เลย เพราะขผู้าพเจผู้าไมยู่ไดผู้พบทริตอัสนผู้องของขผู้าพเจผู้าทธีที่นอัที่น ขผู้าพเจผู้าจซงลาพวกนอัทั้นเดรินทางไปยอังแควผู้น
มาซริโดเนธีย โตรอบัสเปป็นเมมืองทตาบนทะเลอทเจทยนและอยผตไมตหตางจากเมมืองเอเฟซบัส พอออกจากเมมือง
เอเฟซบัสและไปถถึงเมมืองโตรอบัส ถถึงแมผู้วตาประตผแหตงโอกาสในการประกาศขตาวประเสรริฐไดผู้สทาแดง
ตบัวออกมา แตตเปาโลกป็ไมตไดผู้เจอทริตบัสททที่นบั ที่นตามททที่ทตานไดผู้คาดหมายไวผู้ ดผู้วยความเปป็นหตวงทริตบัส 
เปาโลจถึงออกเดรินทางและตรงไปยบังแควผู้นมาซริโดเนทยเลยเพมืที่อไปตามหาเขา

2 คร 2:14 ถถึงแมผู้ไมตไดผู้บอกตรงๆ แตตเหป็นไดผู้ชบัดวตาเปาโลไดผู้พบกบับทริตบัสในแควผู้นมาซริ
โดเนทยจรริงๆ ทตานจถึงขอบพระครุณวตา แตยู่ขอบพระคสณพระเจผู้าผผผู้ทรงใหผู้เรามธีชอัยเสมอโดยพระครริสตต์
ทตานจถึงสรรเสรริญพระเจผู้า คทาททที่แปลวตา มธีชอัย (ธรริอบัมเบะอผโอ) หมายถถึงขบวนเฉลริมฉลองชบัยชนะ
ของชาวโรม ซถึที่งมทขถึรนหลบังจากการมทชบัยอยตางยริที่งใหญตในสมรภผมริ

ตบัรงแตตตอนกลางของขผู้อนทร  เปาโลเรริที่มบรรยายถถึงพบันธกริจ และไมตไดผู้กลบับไปพผดถถึงเรมืที่องเดริม
จนกระทบั ที่งขผู้อ 6:11 ทตานจถึงยกยตองวตาพระครริสตธ ทรงโปรดประทานกลริที่นหอมแหยู่งความรผผู้ของ
พระองคต์ใหผู้ปรากฏดผู้วยตอัวเราทสกแหยู่ง คทาททที่แปลวตา กลริที่นหอม (ออสเม) เปป็นคทากรทกทบั ที่วไปททที่หมาย
ถถึงประสาทรบับรผผู้กลริที่น ในกรณทนทรมบันมทความหมายวตา ‘กลริที่นหอม’ เปาโลจถึงเปรทยบเปรยความรผผู้ของ
พระครริสตธวตาเปป็นเหมมือนกลริที่นททที่หอม ทตานสรรเสรริญพระเจผู้าททที่ทรงอนรุญาตใหผู้ทตานไดผู้รบับสริทธริ
พริเศษในการททาใหผู้กลริที่นหอมนบัรนเปป็นททที่รผผู้จบักไปทบั ที่วทรุกหนทรุกแหตง ภาพเปรทยบนทรททาใหผู้เรานถึกถถึงคน
ถมือเครมืที่องหอม

2 คร 2:15-16 เปาโลกลตาวตตอไปในททานองเดทยวกบันวตา เพราะวยู่าเราเปป็นกลริที่นออัน
หอมหวานของพระครริสตต์จทาเพาะพระเจผู้า ในหมผยู่คนทธีที่รอด และในหมผยู่คนทธีที่พรินาศ ทตานกลตาววตา
จทาเพาะพระเจผู้าแลผู้วทตานเปป็นกลริที่นหอมหวานของพระครริสตธ ทบัรงตตอคนททที่รอดและคนททที่ไมตรอด ตรง
นทร ใชผู้คทาททที่แตกตตางไปสทาหรบับกลริที่นออันหอมหวาน (ยผโอเดทย) มบันหมายถถึงกลริที่นททที่หอมหวาน 16 ฝยู่าย
หนซที่งเปป็นกลริที่นแหยู่งความตายซซที่งนทาไปสผยู่ความตาย และอธีกฝยู่ายหนซที่งเปป็นกลริที่นหอมแหยู่งชธีวริตซซที่งนทาไป
สผยู่ชธีวริต ดบังททที่กลตาวไวผู้แลผู้วดผู้านบนคทาททที่แปลวตา กลริที่นหอม (ออสเม) เปป็นคทาทบั ที่วไปททที่หมายถถึงประสาท
รบับรผผู้กลริที่น ซถึที่งอาจสมืที่อถถึงอะไรกป็ไดผู้ททที่เกทที่ยวขผู้องกบับกลริที่น ตรงนทร เปาโลหมายถถึงธรรมเนทยมปฏริบบัตริของ



ชาวโรมในการเดรินขบวนฉลองชบัย พวกนบักโทษสงครามจะเดรินขบวนพรผู้อมก บับพวงมาลบัยดอกไมผู้
และโหตรผู้องเชริดชผผผผู้มทชบัยชนะ อยตางไรกป็ตามเชลยบางคนกป็ถผกตบัดสรินใหผู้มทโทษประหารชทวริต ดบังนบัรน
กลริที่นของพวงมาลบัยของผผผู้ชนะจถึงเปป็นกลริที่นแหตงความตายสทาหรบับพวกเขา

เปาโลตผู้องการจะบอกวตา สทาหรบับคนททที่ไมตรอด ขตาวประเสรริฐนทามาซถึที่งการฟผู้องใจเรมืที่องบาป
และททาใหผู้พวกเขาทราบถถึงสภาพททที่หลงหายของตนซถึที่งเปป็นเหมมือนกลริที่นแหตงความตาย โดยเฉพาะ
เมมืที่อพวกเขาปฏริเสธพระครริสตธ ในทางกลบับกบัน สทาหรบับผผผู้ททที่รอดแลผู้ว การไดผู้ยรินขตาวประเสรริฐกป็
เปป็นกลริที่นหอมแหตงชทวริตอบันบรริบผรณธซถึที่งนทาไปสผตชทวริตนริรบันดรธ ความจรริงเดทยวกบันนทรททาใหผู้คนททที่รอด
และคนททที่ไมตรอดมทปฏริกริรริยาแตกตตางกบันไปเลย

วลทสรุดทผู้าย  ใครเลยู่าจะมธีความสามารถเหมาะสมกอับพอันธกริจเหลยู่านธีทั้ ดผเหมมือนเปป็นคทาอรุทาน
ททที่แสดงถถึงความอบัศจรรยธใจในสริทธริพริเศษในการประกาศขตาวประเสรริฐ คทาททที่แปลวตา เหมาะสม (ฮริ
คานอส) มทความหมายวตา ‘คผตควร’ ดบังนบัรนทตานจถึงถามวตา ‘ใครเลตาคผตควรกบับสริทธริพริเศษอบันยริที่งใหญตนทร
ในการประกาศขตาวประเสรริฐ’ (คมือ พบันธกริจ)

2 คร 2:17 ทตานจบเนมืรอหาสตวนนทรโดยกลตาววตา เพราะวยู่า เราไมยู่เหมมือนคนเปป็นออันมากทธีที่
ททาใหผู้พระวจนะของพระเจผู้าเสมืที่อมเสธีย คทาททที่แปลวตา ททาใหผู้...เสมืที่อมเสธีย (คาเปเละอผโอ) เปป็นคทานตา
สนใจ มบันหมายถถึงผลประโยชนธทางการคผู้า โดยเฉพาะผลประโยชนธททที่ไดผู้มาโดยวริธทไมตสรุจรริต มบัน
ททาใหผู้เรานถึกถถึงพตอคผู้าททที่ใชผู้กลโกง เปาโลจถึงอผู้างวตาตนไมตเคยใชผู้พระวจนะของพระเจผู้าในทางททที่ผริด 
ทตานกลตาวชบัดเจนวตา แตยู่วยู่าเราประกาศโดยอาศอัยพระครริสตต์ดผู้วยความจรริงใจ อยยู่างคนทธีที่มาจาก
พระเจผู้าและอยผยู่ในสายพระเนตรของพระเจผู้า คทาททที่แปลวตา ความจรริงใจ (เฮะอริลริครริเนะเอทย) ใน
บรริบทนทรหมายถถึงความซมืที่อตรง การประกาศของทตานเปป็นมา (1) ดผู้วยความซมืที่อตรง และ (2) มาจาก
พระเจผู้า เปาโลจถึงกลตาวชบัดเจนอทกครบัร งวตาพบันธกริจของทตานเกริดจากความประสงคธอบันบรริสรุทธริธ และ
เปป็นมาจากพระเจผู้าเองเลย

*****



ภนำพรวมของ 2 โครรินธธ 3: บทนทนื้เรริที่มตผู้นดผู้วยการททที่เปาโลกลส่าวปกปผู้องพบันธกริจของทส่านใหผู้
ครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ์ทราบดผู้วยตบัวเอง ทส่านวริงวอนใหผู้พวกเขาเหป็นใจ จากนบันื้นทส่านกป็กลส่าว
ปกปผู้องพบันธกริจของพบันธสบัญญาใหมส่โดยทบัที่วไป โดยชทนื้ใหผู้เหป็นวส่าเหนมือกวส่าพบันธสบัญญาเดริมตรงททที่
วส่ามบันเปป็นเรมืที่องฝส่ายวริญญาณไมส่ใชส่ตามบทบบัญญบัตริ จถึงเปทที่ยมดผู้วยสงส่าราศท บทบบัญญบัตริทตาใหผู้ตาบอด
และใจแขป็งกระดผู้าง แตส่พบันธกริจของพระวริญญาณนบันื้นใหผู้เสรทภาพ

2 คร 3:1 เรากทาลอังจะแนะนทาตอัวเราเองหรมือ หรมือวยู่าเราตผู้องการหนอังสมือแนะนทาตอัวใหผู้
แกยู่พวกทยู่านเหมมือนอยยู่างคนบางคนหรมือ เราตผู้องการหนอังสมือแนะนทาตอัวจากพวกทยู่านหรมือ บทททที่
แลผู้วจบลงดผู้วยการททที่เปาโลปรทดาในพระครริสตธและยถึดมบั ที่นอยผตในอรุปนริสบัยททที่ถผกพริสผจนธแลผู้วของตบัวเอง
อยตางไรกป็ตามทตานกป็ตระหนบักดทถถึงพวกชอบตริททที่นตาจะกลตาวหาวตาทตานโอผู้อวด ทตานจถึงถามวตา “เรา
กทาลบังจะแนะนทาตบัวเราเองหรมือ” คทาวตา กทาลอังจะ (อารคอไม) ถถึงแมผู้มบักถผกแปลวตา ‘เรริที่มตผู้น’ แตตมบันกป็มท
ความหมายวตา ‘หบัวหนผู้า’ หรมือ ‘ผผผู้นทา’ ไดผู้เชตนกบัน (คมือ อบันดบับหนถึที่ง) คทาททที่แปลวตา แนะนทา (ซผนริสทา
โอ) มบักถผกแปลวตา ‘ชมเชย’ และ ‘พริสผจนธ’ ความหมายในททที่นทร ออกจะเปป็นสทานวนและตทความไดผู้วตา 
‘เรากทาลบังนทาเสนอตบัวเองเพมืที่อททที่จะพริสผจนธตบัวเองหรมือ’ ทตานกลตาวตตอไปวตา “หรมือวตาเราตผู้องการ
หนบังสมือแนะนทาตบัวใหผู้แกตพวกทตานเหมมือนอยตางคนบางคนหรมือ เราตผู้องการหนบังสมือแนะนทาตบัวจาก
พวกทตานหรมือ” ความหมายกป็คมือ ‘เราตผู้องการจดหมายรบับรองซถึที่งสตงไปหาทตานหรมือสตงมาจากทตาน
เหมมือนบางคนหรมือ’ มทบางคนคริดวตาพวกชอบตริททที่ถมือลบัทธริยริวไดผู้ถมือจดหมายททที่แนะนทาตบัวพวกเขามา
ดผู้วย เปาโลตผู้องการบอกวตาทตานไมตตผู้องการจดหมายดบังกลตาวเลย

2 คร 3:2 เหตรุผลกป็ไมตไดผู้ซบับซผู้อนอะไรเลย ทตานเขทยนวตา ทยู่านเองเปป็นหนอังสมือของเรา
จารซกไวผู้ทธีที่ดวงใจของเรา ใหผู้คนทอัทั้งปวงไดผู้รผผู้และไดผู้อยู่าน เปาโลเปป็นผผผู้กตอตบัรงครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ 
พวกเขาเปป็นผลงานและเปป็นผลผลริตแหตง

พบันธกริจของทตาน ความจรริงขผู้อนทรประทบับอยผตในหบัวใจของเปาโล นอกจากนทรคนอมืที่นๆทรุกคน
ททที่สนใจในงานของพระเจผู้าบผู้างกป็ทราบเกทที่ยวกบับเรมืที่องนทร เชตนกบัน



2 คร 3:3 ขผู้อความนบัรนกป็คมือ ทยู่านปรากฏเปป็นหนอังสมือของพระครริสตต์ซซที่งเราเปป็นผผผู้
ปรนนริบอัตริ งานแหตงพบันธกริจททที่เปาโลเปป็นผผผู้กระททาททที่เมมืองโครรินธธเปป็นจดหมายรบับรองจากพระครริสตธ
ซถึที่งทตานเปป็นผผผู้ปรนนริบบัตริ นอกจากนทรขผู้อความนทรไดผู้เขธียนไวผู้ มริใชยู่ดผู้วยนททั้าหมซก แตยู่ดผู้วยพระวริญญาณ
ของพระเจผู้าผผผู้ทรงพระชนมต์ และมริไดผู้เขธียนไวผู้ทธีที่แผยู่นศริลา แตยู่เขธียนไวผู้ทธีที่แผยู่นดวงใจมนสษยต์ จดหมาย
ฝากททที่ทตานพผดถถึงไมตไดผู้เขทยนดผู้วยหมถึกและไมตไดผู้จารถึกไวผู้บนแผตนศริลาเหมมือนพระราชบบัญญบัตริอยตาง
แนตนอน แตตขผู้อความนทรถผกเขทยนในหบัวใจ นทที่เปป็นภาพตรงกบันขผู้ามระหวตางความแขป็งกระดผู้างของ
แผตนศริลากบับความอตอนโยนของหบัวใจ พบันธกริจททที่ทตานมทตตอพวกเขาเปป็นพบันธกริจแหตงหบัวใจไมตใชตการ
ถมือบบัญญบัตริของพระคบัมภทรธเดริม นอกจากนทรทตานจะเปรทยบเททยบความแตกตตางระหวตางพบันธสบัญญา
เดริมซถึที่งถผกจารถึกบนแผตนศริลากบับพบันธสบัญญาใหมตซถึที่งเปป็นเรมืที่องของหบัวใจดผู้วย

2 คร 3:4 ทตานกลตาวตตอไปวตา และเรามธีความไวผู้ใจในพระเจผู้าโดยพระครริสตต์อยยู่างนอัทั้น
คทาททที่แปลวตา ความไวผู้ใจ (เพะพออริเธซริส) แปลไดผู้อทกวตา ‘ความมบั ที่นใจ’ ซถึที่งนตาจะใชตความหมายตรงนทร
ทตานตผู้องการบอกวตา ทตานมทความมบั ที่นใจในครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธตตอพระเจผู้าโดยทางพระครริสตธ 
ทตานมทความมบั ที่นใจวตาพระวริญญาณของพระเจผู้าผผผู้ทรงพระชนมธอยผ ตไดผู้ทรงกระททากริจในหบัวใจของ
พวกเขาแลผู้ว

2 คร 3:5 กระนบัรน ทตานกป็ไมตไดผู้ตผู้องการไดผู้หนผู้าสทาหรบับการททางานของพระเจผู้าในตบัว
พวกเขา มริใชยู่เราจะคริดถมือวยู่าสริที่งหนซที่งสริที่งใดเกริดจากความสามารถของเราเอง แตยู่วยู่าความสามารถ
ของเรามาจากพระเจผู้า ความหมายกป็คมือวตา ‘ไมตใชตวตาเราจะเอาหนผู้าอะไรไดผู้ดผู้วยตบัวเอง แตตความ
สามารถใดกป็ตามททที่เรามทลผู้วนมาจากพระเจผู้า’

2 คร 3:6 ขณะททที่ทตานกทาลบังจะอธริบายเพริที่มเตริมเกทที่ยวกบับพบันธกริจโดยทบั ที่วไป เปาโลกป็
กลตาววตาพระเจผู้าทรงโปรดประทานใหผู้เราสามารถเปป็นผผผู้ปฏริบอัตริไดผู้ตามพอันธสอัญญาใหมยู่ พระเจผู้า
ทรงใหผู้พวกเขาสามารถเปป็นผผผู้ปฏริบบัตริตามพบันธสบัญญาใหมต นอกจากนทรพบันธสบัญญาใหมต (คมือ ขตาว
ประเสรริฐ) กป็มริใชยู่ตามตอัวออักษร แตยู่ตามพระวริญญาณ คทาททที่แปลวตา ตอัวออักษร (กรามมา) เปป็นททที่มา
ของคทาภาษาอบังกฤษ grammar เหป็นไดผู้ชบัดวตานทที่เปป็นการพผดถถึงการจารถึกพระราชบบัญญบัตริบนภผเขาซท



นาย พระราชบบัญญบัตริซถึที่งเปป็นตบัวแทนของศาสนายริวของพระคบัมภทรธเดริมเปป็นระบบการถมือบบัญญบัตริซถึที่ง
เนผู้นรายละเอทยดปลทกยตอย (คมือ ตบัวอบักษร) อยตางไรกป็ตาม พบันธสบัญญาใหมตเปป็นพบันธกริจของพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธ ททที่มทตตอจริตวริญญาณของมนรุษยธ จากนบัรนเปาโลเสรริมความจรริงหนถึที่งเขผู้าไปวตา ดผู้วยวยู่า
ตอัวออักษรนอัทั้นประหารใหผู้ตาย แตยู่พระวริญญาณนอัทั้นประทานชธีวริต คทาททที่แปลวตา ประหารใหผู้ตาย (อะ
พอคเทะอริโน) แปลไดผู้อทกวตา ‘ททที่ททาใหผู้ตายดผู้าน’ ซถึที่งนตาจะใชตความหมายตรงนทร  ตบัวอบักษรของพระ
ราชบบัญญบัตริททาใหผู้จริตวริญญาณตายดผู้านขณะททที่ลบักษณะเฉพาะฝตายวริญญาณของขตาวประเสรริฐนทามา
ซถึที่งชทวริตฝตายวริญญาณ

2 คร 3:7 อบัครทผตทตานนทรจถึงเรริที่มเปรทยบเททยบความตตางระหวตางพบันธสบัญญาใหมตกบับ
พบันธสบัญญาเดริม ทตานตผู้องการจะบอกวตา ถผู้าพบันธสบัญญาเดริมมทสงตาราศท พบันธสบัญญาใหมตจะมทสงตา
ราศทมากกวตาขนาดไหน ในททานองเดทยวกบันทตานเขทยนวตา แตยู่ถผู้าการปฏริบอัตริทธีที่นทาไปถซงความตายตาม
ตอัวออักษรซซที่งไดผู้เขธียนและจารซกไวผู้ทธีที่แผยู่นศริลานอัทั้น ยอังมธีรอัศมธี จนชนชาตริอริสราเอลไมยู่สามารถจผู้องมอง
หนผู้าของโมเสสไดผู้เพราะรอัศมธีจากใบหนผู้าของทยู่านซซที่งเปป็นรอัศมธีทธีที่กทาลอังเสมืที่อมสผญไป การปฏริบบัตริ 
(หรมือพบันธกริจ) แหตงความตายททที่ทตานพผดถถึงคมือพบันธสบัญญาเดริม เพราะมบันททาใหผู้ทรุกคนถผกปรบับโทษ
ถถึงตาย เพราะทรุกคนลผู้วนททาบาปและคตาจผู้างของความบาปคมือความตาย มบันถผกเขทยนและจารถึกบน
แผตนศริลาบนภผเขาซทนาย เมมืที่อโมเสสลงมาจากภผเขาหลบังจากไดผู้อยผ ตตตอเบมืรองพระพบักตรธพระเจผู้า 
ชนชาตริอริสราเอลกป็ไมตอาจมองดผหนผู้าของทตานไดผู้เพราะความสวตางไสวแหตงสงตาราศทของพระเจผู้าซถึที่ง
สะทผู้อนบนใบหนผู้าของทตาน ประเดป็นของทตานนบัรนชบัดเจน หากพบันธสบัญญาเดริมเปทที่ยมดผู้วยสงตาราศท
ขนาดนบัรน ถถึงแมผู้สรุดทผู้ายแลผู้วมบันจะเสมืที่อมสผญไปกป็ตาม

2 คร 3:8 ดอังนอัทั้นการปฏริบอัตริตามพระวริญญาณจะไมยู่มธีรอัศมธียริที่งกวยู่านอัทั้นอธีกหรมือ พบันธกริจ
ของขตาวประเสรริฐโดยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ททที่มทตตอจริตวริญญาณของมนรุษยธโดยตบัวมบันเองแลผู้วกป็เปป็น
เรมืที่องฝตายวริญญาณ หากพระราชบบัญญบัตริซถึที่งเปป็นเรมืที่องฝตายบทบบัญญบัตริและไมตใชตเรมืที่องฝตายวริญญาณนบัรน
มทรบัศมท พบันธกริจฝตายวริญญาณของพบันธสบัญญาใหมต (ขตาวประเสรริฐ) จะมทรบัศมทมากยริที่งกวตาสบักเทตาใด



2 คร 3:9 ในแบบเดทยวกบันทตานออกความเหป็นวตา เพราะวยู่าถผู้าการรอับใชผู้สทาหรอับปรอับ
โทษยอังมธีรอัศมธี การรอับใชผู้สทาหรอับความชอบธรรมกป็ยริที่งมธีรอัศมธีมากกวยู่านอัทั้นอธีก นบัที่นคมือ หากพบันธกริจ
ของพระราชบบัญญบัตริซถึที่งจรุดประสงคธของมบันคมือการชทร ใหผู้เหป็นถถึงความบาปหนาของมนรุษยธมทรบัศมทใน
ตบัวมบันเอง พบันธกริจของความชอบธรรมททที่แทผู้จรริงกป็ยตอมมทรบัศมทมากกวตาอยตางแนตนอน

2 คร 3:10 อบันททที่จรริงเมมืที่อเปรทยบเททยบกบันแลผู้ว พบันธสบัญญาใหมตมทรบัศมทขนาดนบัรน รบัศมท
ของพบันธสบัญญาเดริมกป็ดผเหมมือนไรผู้คตาไปเลย ออันทธีที่จรริงรอัศมธีซซที่งไดผู้ทรงประทานใหผู้นอัทั้นกป็ออับแสงไป
แลผู้ว เพราะถผกรอัศมธีออันเลริศประเสรริฐนอัทั้นไดผู้สยู่องขยู่มเสธียหมด ความหมายของรบัศมทในพระคบัมภทรธคมือ
แสงสวตางจผู้า ถถึงแมผู้ไมตไดผู้บอกไวผู้ แตตเปาโลตผู้องการบอกวตารบัศมทของพบันธสบัญญาใหมตอาจเปรทยบไดผู้
กบับดวงอาทริตยธ เมมืที่อเปรทยบเททยบกบันแลผู้วรบัศมทของพบันธสบัญญาเดริมกป็อาจเปรทยบไดผู้กบับดวงจบันทรธ

2 คร 3:11 นอกจากนทร  เปาโลกลตาวชบัดเจนวตาพบันธสบัญญาเดริมนบัรนไดผู้สทาเรป็จแลผู้วและ
ไมตมทผลบบังคบับใชผู้อทกตตอไป เพราะถผู้าสริที่งทธีที่ไดผู้จางไปยอังเคยมธีรอัศมธีถซงเพธียงนอัทั้น สริที่งซซที่งจะดทารงอยผยู่กป็จะ
มธีรอัศมธีมากยริที่งกวยู่านอัทั้นอธีก ทตานยบังกลตาวเหมมือนเดริมวตา ถผู้าพบันธสบัญญาเดริมมทรบัศมท ถถึงแมผู้วตาไดผู้จางไป
แลผู้วกป็ตาม รบัศมทของพบันธสบัญญาใหมตซถึที่งดทารงอยผตกป็จะมทรบัศมทมากกวตาสบักเทตาใด

2 คร 3:12 กลบับมาพผดถถึงหลบักการเรมืที่องพบันธกริจโดยทบั ที่วไปและวริธทปฏริบบัตริตบัวของทตาน
ในพบันธกริจนบัรน เปาโลออกความเหป็นวตา เมมืที่อเรามธีความหวอังอยยู่างนอัทั้นแลผู้ว เราจซงกลผู้ามากขซทั้นทธีที่จะ
พผด เพราะความหวบังอบันใหญตยริที่งซถึที่งมทอยผตในขตาวประเสรริฐของพบันธสบัญญาใหมต ทตานจถึงมทความกลผู้า
ในการประกาศของทตาน คทาททที่แปลวตา กลผู้ามากขซทั้นทธีที่จะพผด (พารเรซริอา) มบักแปลเปป็น ‘กลผู้าหาญ’ 
หรมือ ‘ความกลผู้าหาญ’ และยบังแปลไดผู้ดผู้วยวตาตรงๆไมตอผู้อมคผู้อม เปาโลอาจกทาลบังตอบพวกชอบตริททที่
กลตาวหาทตานวตาใชผู้อทานาจบาตรใหญตในพบันธกริจของทตาน

2 คร 3:13 ทตานคตอยๆเปลทที่ยนไปพผดถถึงหลบักการททที่เกทที่ยวขผู้องกบัน การประกาศของทตาน
เปป็นการประกาศแบบตรงๆและเปป็นการประกาศดผู้วยความกลผู้า ทตานจถึงเปรทยบเททยบความแตกตตาง
ระหวตางตบัวทตานเองกบับโมเสสตอนททที่ลงมาจากภผเขาซถึที่งตผู้องคลรุมหนผู้าตบัวเองไวผู้ นทที่คมือความแตกตตาง 
และไมยู่เหมมือนโมเสสทธีที่เอาผผู้าคลสมหนผู้าไวผู้ ขผู้อเทป็จจรริงททที่วตา เพมืที่อไมยู่ใหผู้ชนอริสราเอลเพยู่งดผความเสมืที่อม



ของรอัศมธีทธีที่คยู่อยๆจางไปนอัทั้นเปป็นเรมืที่องสทาคบัญ ผผู้าคลรุมหนผู้าของโมเสสไมตเพทยงบอกเปป็นนบัยวตาจรุด
ประสงคธของพระราชบบัญญบัตริถผกปริดซตอนไวผู้เทตานบัรน แตตรบัศมทซถึที่งอยผตบนใบหนผู้าของโมเสสททที่คตอยๆ
จางหายไปกป็บตงชทรดผู้วยวตาพระราชบบัญญบัตริเองกป็จะคตอยๆลดความสทาคบัญลงไปดผู้วย คทาททที่แปลวตา จาง
ไป (คาทารเกะโอ) เปป็นคทาเดทยวกบับททที่ถผกแปลในขผู้อ 7 และ 11 เปาโลตผู้องการบอกวตา รบัศมทบน
ใบหนผู้าททที่มทผผู้าคลรุมของโมเสสคตอยๆจางไปอยตางไร พระราชบบัญญบัตริกป็จะคตอยๆหมดความสทาคบัญลง
เชตนกบัน อบันททที่จรริงมบันกป็หมดความสทาคบัญไปแลผู้วดผู้วย นทที่แหละคมือสริที่งททที่ทตานตผู้องการจะบอกแกตพวก
ยริวททที่ชอบตริททที่ครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ พระราชบบัญญบัตริซถึที่งเปป็นพมืรนฐานของพวกเขาจรริงๆแลผู้วกป็
เสมืที่อมสผญไปแลผู้ว

2 คร 3:14 เปาโลเปลทที่ยนจากเรมืที่องผผู้าคลรุมหนผู้าของโมเสสไปพผดถถึงความจรริงททที่
เกทที่ยวขผู้องกบัน คมือ ความมมืดบอดฝตายวริญญาณของชนชาตริอริสราเอล แตยู่จริตใจของเขากป็มมืดบอดไป 
ชนชาตริอริสราเอลตลอดหลายปทททที่ผตานมาไดผู้มมืดบอดฝตายวริญญาณไปแลผู้วเพราะความแขป็งกระดผู้าง
แหตงจริตใจของพวกเขา คทาททที่แปลวตา มมืดบอด (โพรอโอ) มทความหมายตรงตบัววตา ‘แขป็งกระดผู้าง’ นทที่
หมายถถึงสะเกป็ดหนบังดผู้านซถึที่งปริดตาอยผต เปาโลจถึงเชมืที่อมโยงเรมืที่องนทรกบับพระราชบบัญญบัตริททที่เปป็นเหมมือนผผู้า
คลรุม เพราะตลอดมาจนถซงทสกวอันนธีทั้ เมมืที่อเขาอยู่านพอันธสอัญญาเดริม ผผู้าคลสมนอัทั้นยอังคงอยผยู่มริไดผู้เปริดออก 
นทที่เปป็นการอผู้างอริงถถึงอริสยาหธ 6:9-10 อยตางแนตนอน ความมมืดบอดฝตายวริญญาณของพวกอริสราเอลเกริด
ขถึรนเพราะใจททที่แขป็งกระดผู้างของพวกเขาเปป็นสตวนหนถึที่ง กระนบัรนผผู้าคลรุมแหตงความมมืดบอดฝตาย
วริญญาณกป็สามารถเอาออกไดผู้ในพระครริสตธ แตยู่ผผู้าคลสมนอัทั้นไดผู้เปริดออกแลผู้วโดยพระครริสตต์ เมมืที่อมา
หาพระครริสตธ ผผู้าคลรุมแหตงความมมืดบอดฝตายวริญญาณซถึที่งเกริดขถึรนเพราะใจททที่แขป็งกระดผู้างกป็ถผกเอา
ออกไป เหมมือนกบับททที่พระราชบบัญญบัตริถผกเอาออกไปแลผู้วเชตนกบัน

2 คร 3:15 เปาโลเปลทที่ยนจากประวบัตริศาสตรธในพระคบัมภทรธเดริมไปพผดถถึงสภาพของ
ชนชาตริอริสราเอลจนถถึงทรุกวบันนทร  แตยู่วยู่าตลอดมาถซงทสกวอันนธีทั้ ขณะใดทธีที่เขาอยู่านคทาของโมเสส ผผู้าคลสม
นอัทั้นกป็ยอังปริดบอังใจของเขาไวผู้ เมมืที่อพระคบัมภทรธถผกอตานจนถถึงเวลานทร  ผผู้าคลรุมแหตงความมมืดบอดกป็ยบังคง
ปริดใจพวกยริวอยผต นทที่ททาใหผู้เรานถึกถถึงคทาสาปแชตงในอริสยาหธ 6 ดผ ยอหธน 12:40, โรม 11:7 และ 2 โค
รรินธธ 4:4 ดผู้วย



2 คร 3:16 ทบัรงๆททที่มทคทาสาปแชตงดบังกลตาว แตตเมมืที่อแมผู้แตตใจของคนยริว หอันกลอับมาหาองคต์
พระผผผู้เปป็นเจผู้า ผผู้าคลสมนอัทั้นกป็จะเปริดออก เปาโลนตาจะหมายถถึงสริที่งททที่มทเขทยนไวผู้ในอพยพ 34:34 “แตต
เมมืที่อไรททที่โมเสสเขผู้าเฝผู้าทผลตตอพระพบักตรธพระเยโฮวาหธ ทตานกป็ปลดผผู้านบัรนออกเสทย จนกวตาจะกลบับ
ออกมา” เมมืที่ออยผตตตอเบมืรองพระพบักตรธพระเจผู้า ผผู้าคลรุมหนผู้ากป็ไมตจทาเปป็นอทกตตอไป เมมืที่อคนททที่เปป็นยริว
(หรมือคนตตางชาตริกป็ตาม) หบันกลบับมาหาพระครริสตธ ผผู้าคลรุมหนผู้าแหตงความมมืดบอดฝตายวริญญาณกป็ถผก
เอาออกไป กรุญแจสทาคบัญคมือ การหบันใจกลบับมา

การผบันคทากรริยากป็บอกอะไรเราไดผู้เชตนกบัน คทากรริยาททที่แปลวตา หอันกลอับมา (เอะพริสตเระโฟ) 
อยผตในรผปของประโยคแสดงเงมืที่อนไข คทาททที่แปลวตา จะเปริดออก (เพะรริไอเระโอ) อยผตในรผปปบัจจรุบบัน
กาลและประธานเปป็นผผผู้ถผกกระททา ดบังนบัรนความหมายตรงตบัวของคทาพผดนทรคมือ ‘กระนบัรนถผู้าใจหบันมา
หาองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้า ผผู้าคลรุมหนผู้ากป็ถผกเอาออกไป’

รผปแบบแสดงเงมืที่อนไขเปป็นสริที่งททที่สทาคบัญ มบันสมืที่อถถึงทริศทางของใจ ความหมายททที่สมืที่อตรงนทรคมือ 
ถผู้าคนๆหนถึที่งหบันกลบับมาหาองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าจากใจ นบั ที่นคมือสาระสทาคบัญของการกลบับใจใหมส่ ดบังนบัรน
การกลบับใจใหมตจถึงขจบัดสะเกป็ดแหตงความมมืดบอดฝตายวริญญาณและเอาผผู้าคลรุมททที่ททาใหผู้มมืดบอดออก
ไป

2 คร 3:17 เปาโลจถึงพผดถถึงใจความสทาคบัญททที่สรุดของบทนทรทบัรงบท บอัดนธีทั้องคต์พระผผผู้เปป็น
เจผู้าทรงเปป็นพระวริญญาณนอัทั้น ในตอนตผู้นของบทนทรทตานพผดถถึงพระวริญญาณ (3:3 และ 3:6,8 แบบ  
อผู้อมๆ) องคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าทรงเปป็นพระวริญญาณแหตงพบันธสบัญญาใหมต การหบันกลบับมาหาพระองคธ
คมือการหบันกลบับมาหาพระวริญญาณของพระองคธนบั ที่นเอง ทตานจถึงกลตาวตตอไปถถึงความจรริงททที่วตา และ
พระวริญญาณขององคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าทรงอยผยู่ทธีที่ไหน เสรธีภาพกป็มธีอยผยู่ทธีที่นอัที่น เสรทภาพททที่วตาไมตไดผู้หมาย
ถถึงเรามทอริสระททที่จะททาอะไรกป็ไดผู้ตามใจชอบ ทวตาในทางบรริบทและทางฝตายวริญญาณแลผู้ว ความ
หมายกป็คมือการมทเสรทภาพจากพบันธนาการแหตงพระราชบบัญญบัตริซถึที่งถผกพผดถถึงใน 3:3 คมือ แผตนศริลา
นบัที่นเอง พระวริญญาณของพระเจผู้านทามาซถึที่งเสรทภาพจากคทาสอนผริด ความบาป และเนมืรอหนบัง ซถึที่งใหผู้
เสรทภาพในการททาสริที่งททที่ถผกตผู้อง



2 คร 3:18 บทนทรปริดทผู้ายดผู้วยฉากจบอบันนตาอบัศจรรยธเปป็นททที่สรุด แตยู่เราทอัทั้งหลายไมยู่มธีผผู้า
คลสมหนผู้าไวผู้ จซงแลดผสงยู่าราศธีขององคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าเหมมือนมองดผในกระจก และตอัวเรากป็เปลธีที่ยนไป
เปป็นเหมมือนพระฉายขององคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าคมือมธีสงยู่าราศธีเปป็นลทาดอับขซทั้นไป คทาททที่แปลวตา ไมยู่มธีผผู้าคลสม
หนผู้าไวผู้ (อานาคาลดุพโต) มทความหมายตรงตบัววตา ‘เอาผผู้าคลรุมหนผู้าออก’ หรมือ ‘เผยใหผู้เหป็น’ (โดย
การดถึงผผู้าคลรุมหนผู้าออกไปขผู้างหลบัง) คทาททที่แปลวตา เหมมือนมองดผในกระจก (คาทอพตรริซอไม) 
หมายถถึง ‘ดผตบัวเองในกระจก’ คทาททที่แปลวตา เปลธีที่ยนไป (เมะตามอรฟอโอ) แปลไดผู้ดผู้วยวตา ‘แปลง
สภาพ’ และถผกแปลเปป็น ‘จทาแลงพระกาย’ ในมบัทธริว 17:2 ซถึที่งหมายถถึงการจทาแลงพระกายขององคธ
พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา รวมกบันแลผู้วความหมายกป็คมือ ‘แตตเราทรุกคนซถึที่งไมตไดผู้มทผผู้าคลรุมหนผู้าไวผู้และดผ
ตบัวเองในกระจกกป็ถผกแปลงสภาพใหผู้กลายเปป็นตามพระฉายของพระองคธ จากสงตาราศทไปสผตสงตา
ราศท’

ชตางเปป็นความจรริงอบันแสนอบัศจรรยธ เมมืที่อเราหบันมาหาพระครริสตธจากใจของเรา ผผู้าคลรุมหนผู้า
กป็ถผกเอาออกไปจากตาของเรา จากนบัรนเมมืที่อเรามองดผในกระจกตามฝตายวริญญาณ เรากป็เหป็นพระฉาย
ของพระครริสตธในตบัวของเรา เราถผกแปลงสภาพโดยฤทธริธ เดชของพระองคธใหผู้กลายเปป็นพระฉาย
ของพระองคธ สงตาราศทของพระองคธถผกสะทผู้อนในตบัวเราและผตานทางตบัวเรา จากสงตาราศทไปสผตสงตา
ราศท การแปลงสภาพอบันนตาทถึที่งภายในตบัวเรานทร เกริดขถึรนไดผู้โดยสงยู่าราศธีทธีที่มาจากพระวริญญาณของ
องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า พระองคธทรงเปป็นผผผู้ททที่กตอใหผู้เกริดสงตาราศทดบังกลตาวขถึรนในตบัวของเรา เมมืที่อเราหบันมา
หาพระครริสตธและจผู้องมองดผพระองคธ ผผู้าคลรุมหนผู้ากป็ไมตเพทยงถผกเอาออกไปเทตานบัรน แตตเหมมือนกบับททที่
โมเสสสตองแสงใหผู้เหป็นทางใบหนผู้า เรากป็จะสตองแสงทางฝตายวริญญาณเชตนกบัน เราถผกแปลงสภาพ
ฝตายวริญญาณใหผู้เปป็นตามพระฉายของพระองคธพรผู้อมกบับสงตาราศทของพระองคธซถึที่งถผกททาซทร าในตบัวเรา
โดยพระวริญญาณของพระองคธ

*****

ภนำพรวมของ 2 โครรินธธ 4: เปาโลกลส่าวปกปผู้องพบันธกริจของตบัวเองตส่อไปในเรมืที่องของการ
เพทยรพยายามและการเปป็นคนททที่สบัตยธ์ซมืที่อ พระครริสตธ์ทรงเปป็นผผผู้ททที่ทส่านประกาศ ดบังนบันื้น ความเฉลทยว



ฉลาดในพบันธกริจจถึงเปป็นมาจากพระเจผู้าและไมส่ไดผู้มาจากตบัวเราเอง ถถึงแมผู้วส่าพวกทส่านไดผู้เจอกบับ
ความทดุกขธ์ยากสาหบัสสบักปานใดในพบันธกริจ แตส่พวกทส่านกป็รดุดหนผู้าตส่อไปโดยหวบังในบตาเหนป็จนริรบัน
ดรธ์แหส่งสงส่าราศทในสวรรคธ์สบักวบันหนถึที่ง 

2 คร 4:1 เมมืที่อพริจารณาถถึงสงตาราศทแหตงพบันธกริจของขตาวประเสรริฐ เปาโลกป็ชทร ใหผู้เหป็นถถึง
ความมรุตงมบั ที่นของทตานททที่จะดทาเนรินอยผตในพบันธกริจนทรตตอไป เพราะเหตสทธีที่เรามธีการรอับใชผู้นธีทั้โดยไดผู้รอับ
พระกรสณา เราจซงไมยู่ยยู่อทผู้อ มทขผู้อเทป็จจรริงททที่นตาสนใจคมือ ในจดหมายฝากของเปาโลททที่อบัครทผตผผผู้นทร ใชผู้
คทาวตา การรบับใชผู้ (พบันธกริจ) มบันจะถผกขยายดผู้วยคทาบตงชทร เฉพาะหรมือคทาครุณศบัพทธเกมือบทดุกครบันื้ง ในททที่นทร
ทตานพผดถถึงการรอับใชผู้นธีทั้ ในททที่อมืที่นทตานใชผู้คทาวตา ‘การรบับใชผู้ททที่วตา’ หรมือ ‘การรบับใชผู้ของทตาน’ ฯลฯ 
ยกเวผู้นในโรม 12:7 คทาวตาการรบับใชผู้ไมตเคยถผกใชผู้แบบลอยๆเลย คทาททที่แปลเชตนนบัรน (ดริอาคอเนทย) มท
ความหมายตรงตบัววตา คนเหลตานบัรนททที่เตรทยมและเสริรธฟอาหาร คทาวตา deacon กป็แปลมาจากคทานบัรน 
อยตางไรกป็ตาม เมมืที่อพผดถถึงงานรบับใชผู้ของครริสเตทยนในขอบเขตททที่กวผู้างกวตา มบันกป็หมายถถึงการทรง
เรทยกใหผู้เทศนา สบัที่งสอน และการททาใหผู้พระมหาบบัญชาสทาเรป็จ ซถึที่งเปป็นทรุกอยตางททที่เกทที่ยวขผู้องกบับการ
เผยแพรตขตาวประเสรริฐรวมถถึงการสอนใหผู้เปป็นสาวกหลบังจากนบัรนดผู้วย

เมมืที่อพระเจผู้าทรงมอบหมายสริทธริพริเศษเชตนนบัรนใหผู้แกตเรา ทตานจถึงเขทยนวตา เพราะเหตสทธีที่เรามธี
การรอับใชผู้นธีทั้โดยไดผู้รอับพระกรสณา เราจซงไมยู่ยยู่อทผู้อ คทาททที่แปลวตา ยยู่อทผู้อ (เอป็คคาเคะโอ) มทความหมาย
วตา ‘ทผู้อแทผู้’ และ ‘หมดแรง’ จนถถึงขนาดอยากลผู้มเลริก เปาโลตผู้องการจะสมืที่อวตาทตานจะไมตยอมแพผู้
เดป็ดขาด

2 คร 4:2 ในทางตรงกบันขผู้าม เปาโลประกาศวตาทตานและเพมืที่อนรตวมงานของทตานไดผู้
สละทริทั้งกริจการตยู่างๆทธีที่ไมยู่ซมืที่อสอัตยต์ซซที่งปริดบอังซยู่อนเรผู้นไวผู้ คมือไมยู่ไดผู้ดทาเนรินอยยู่างมธีเลยู่หต์เหลธีที่ยมและไมยู่ไดผู้
พลริกแพลงพระวจนะของพระเจผู้าดผู้วยวริธธีการออันลยู่อลวง เปาโลนตาจะกทาลบังโตผู้แยผู้งกบับพวกคนททที่
วริจารณธทตานอยผต ทตานตผู้องการจะบอกวตา อรุปนริสบัยของทตานและขผู้อความททที่ทตานประกาศหาททที่ตริไมตไดผู้
เลย



ทวตาในการรบับใชผู้ของทตาน เราไดผู้มอบตอัวของเราไวผู้กอับจริตสทานซกผริดชอบของคนทอัทั้งปวง 
โดยสทาแดงความจรริงในสายพระเนตรของพระเจผู้า ตลอดการรบับใชผู้ของเปาโล ทตานไดผู้พริสผจนธตบัว
เองใหผู้ปรากฏตตอใจสทานถึกผริดชอบของคนทบัรงปวงและในสายพระเนตรของพระเจผู้าโดยการสทาแดง
ความจรริง ทบัรงขผู้อความททที่ทตานประกาศและอรุปนริสบัยของทตานลผู้วนสทาแดงใหผู้เหป็นถถึงความสรุจรริตแหตง
การรบับใชผู้ของทตาน พระเจผู้าทรงเปป็นพยานของทตาน

2 คร 4:3 เปาโลอาจกทาลบังตอบพวกชอบตริททที่อผู้างวตาขผู้อความททที่ทตานประกาศไมตมทคน
เขผู้าใจ ทตานเลตนคทาททที่ใชผู้ในบทททที่แลผู้ว ทตานจถึงกลตาวตตอไปวตา แตยู่ถผู้าขยู่าวประเสรริฐของเราถผกบอังไวผู้จาก
ใคร กป็จากคนเหลยู่านอัทั้นทธีที่กทาลอังจะพรินาศ คทาททที่แปลวตา บอัง (คาลดุพโต) แปลไดผู้อทกวตา ‘มทผผู้าคลรุมหนผู้า’ 
เปาโลไมตนตาจะใชผู้คทานทร โดยบบังเอริญ แตตทตานนตาจะอผู้างอริงกลบับไปยบัง 3:16 ททที่ทตานบอกวตาเมมืที่อใจผผผู้ใด
หบันกลบับมาหาองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้า ผผู้าคลรุมหนผู้าแหตงความมมืดบอดฝตายวริญญาณกป็จะถผกเอาออกไป เรา
เหป็นวตาปบัญหาหนถึที่งของคนเหลตานทรททที่วริพากษธวริจารณธทตานคมือใจททที่แขป็งกระดผู้างของพวกเขา คทาททที่แปล
วตา พรินาศ (อาพอลลผมริ) มบักถผกแปลวตา ‘ก ทาลบังพรินาศ’ บรริบทบตงบอกถถึงพวกคนไมตเชมืที่อชาวยริวททที่มท
ใจแขป็งกระดผู้าง อยตางไรกป็ตามการประยรุกตธใชผู้ในปบัจจรุบบันนทรกป็เหมมือนกบัน เมมืที่อใจผผผู้ใดแขป็งกระดผู้างไป
เพราะความบาป ขตาวประเสรริฐกป็ถผกบบังไวผู้จากคนเชตนนบัรน การประยรุกตธใชผู้อทกแบบคมือการเงทยบไมต
ประกาศขตาวประเสรริฐแกตผผผู้อมืที่น แตตการตทความแบบนบัรนกป็ไมตสอดคลผู้องกบับบรริบท

2 คร 4:4 เมมืที่อพผดถถึงคนไมตเชมืที่อ เปาโลกป็เสรริมอทกเรมืที่องหนถึที่งเขผู้าไปดผู้วย สยู่วนคนทธีที่ไมยู่
เชมืที่อนอัทั้น พระของยสคนธีทั้ไดผู้กระททาใจของเขาใหผู้มมืดไป เพมืที่อไมยู่ใหผู้ความสวยู่างของขยู่าวประเสรริฐออันมธี
สงยู่าราศธีของพระครริสตต์ ผผผู้เปป็นพระฉายของพระเจผู้า สยู่องแสงถซงพวกเขา คนททที่ไมตเชมืที่อซถึที่งมทใจแขป็ง
กระดผู้างไมตเปริดรบับพระครริสตธเจออทกปบัญหาหนถึที่ง พระของโลกนทรคมือ ซาตาน ททาใหผู้ใจของพวกเขา
มมืดบอดมากยริที่งขถึรนไปอทก ดผู้วยเกรงวตาความสวตางของพระครริสตธจะสตองมาถถึงพวกเขา

เมมืที่อพผดถถึงประเดป็นนทร  เปาโลกป็ชทร ใหผู้เหป็นถถึงความแตกตตางระหวตางสองคผตอรริแหตงยรุค ทตาน
หมายถถึงพระของโลกนทร  คมือ พญามาร พระเยซผในยอหธน 12:31 กป็เรทยกพญามารวตาผผผู้ครองโลกนทร  ใน
ทางกลบับกบันเปาโลไมตเพทยงพผดถถึง “ขตาวประเสรริฐอบันมทสงตาราศทของพระครริสตธ” เทตานบัรน แตตยบังพผดถถึง



ขผู้อเทป็จจรริงททที่วตาพระองคธทรงเปป็น “พระฉายของพระเจผู้า” ดผู้วย คทาททที่แปลวตา พระฉาย (เอะอริคอน) 
ซถึที่งแปลไดผู้อทกวตา ‘ความเหมมือน’ พระเยซผครริสตธทรงเปป็นรผปลบักษณธของพระเจผู้าเพราะพระองคธทรง
เปป็นพระเจผู้าผผผู้เสดป็จมารบับสภาพมนรุษยธ แตตประเดป็นททที่สทาคบัญกวตาของทตานกป็คมือ สทาหรบับคนเหลตานบัรนททที่
ใจถผกความไมตเชมืที่อปริดบบังไวผู้ พญามารกป็จะยริที่งททาใหผู้ใจของพวกเขาแขป็งกระดผู้างมากยริที่งขถึรนโดยททาใหผู้
จริตใจของพวกเขามมืดบอดไปดผู้วยความคริดผริดๆ

2 คร 4:5 กระนบัรนเปาโลกลตาวชบัดเจนวตา ดผู้วยวยู่าเราไมยู่ไดผู้ประกาศตอัวเราเอง แตยู่ไดผู้
ประกาศพระเยซผครริสตต์วยู่าทรงเปป็นองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า และไดผู้ประกาศตอัวเราเองเปป็นผผผู้รอับใชผู้ของ
ทยู่านทอัทั้งหลายเพราะเหป็นแกยู่พระเยซผ ทตานตอบพวกคนททที่วริจารณธทตานโดยเนผู้นยทราความบรริสรุทธริธ ใจ
ของทตาน ในการเทศนาของทตานไมตมทความตผู้องการยกชผตบัวเองเลย ในทางตรงกบันขผู้าม ทตานเสนอ
ตบัวเองแกตพวกเขาในฐานะผผผู้รบับใชผู้ของพวกเขาเพราะเหป็นแกตพระเยซผ นตาสนใจตรงททที่ทตานเรทยกพระ
เยซผครริสตธวตาองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้า พระองคธทรงเปป็นเจผู้าแหตงสรรพสริที่ง เราไมตควรมองขผู้ามความสทาคบัญ
ของเรมืที่องนทร เดป็ดขาด

2 คร 4:6 เปาโลอผู้างอริงไปยบังเรมืที่องการเนรมริตสรผู้างในปฐมกาล 1:3 เพราะวยู่าพระเจผู้า
องคต์นอัทั้น ผผผู้ไดผู้ตรอัสสอัที่งใหผู้ความสวยู่างออกมาจากความมมืด ไดผู้ทรงสยู่องสวยู่างเขผู้ามาในจริตใจของเรา 
พระเจผู้าทรงสบัที่งใหผู้ความสวตางสตองทะลรุความมมืดออกมาตอนเรริที่มตผู้นสบัปดาหธแหตงการเนรมริตสรผู้าง
อยตางไร พระองคธกป็ทรงใชผู้ขตาวประเสรริฐสตองทะลรุความมมืดแหตงใจมนรุษยธเชตนกบัน จรุดประสงคธททที่
พระองคธทรงททาเชตนนบัรนกป็เพมืที่อใหผู้เรามธีความสวยู่างแหยู่งความรผผู้ถซงสงยู่าราศธีของพระเจผู้าปรากฏในพระ
พอักตรต์ของพระเยซผครริสตต์ อบัครทผตผผผู้นทร จถึงนทาเสนอสริที่งททที่นตาอบัศจรรยธ เมมืที่อใจมนรุษยธหบันกลบับมาหาพระ
เยซผครริสตธดผู้วยการกลบับใจใหมตและดผู้วยความเชมืที่อ ความรผผู้แหตงสงตาราศทของพระเจผู้ากป็จะถผกสะทผู้อน
กลบับมาหาเราจากพระครริสตธ เมมืที่อเราหบันกลบับมามองดผพระเยซผ สงตาราศทของพระเจผู้ากป็ถผกสะทผู้อน
กลบับมาหาเรา เราจถึงเรริที่มเขผู้าใจความรผผู้อบันเปทที่ยมดผู้วยสงตาราศทนบัรน

2 คร 4:7 ความรผผู้อบันเปทที่ยมดผู้วยสงตาราศทของใจททที่ถผกสตองสวตางโดยขตาวประเสรริฐนบัรนมท
คตาประมาณไมตไดผู้เลย นบัที่นคมือประโยชนธททที่เปาโลแสวงหามริใชตตบัวทตานเอง ในทางตรงกบันขผู้าม ทตาน



และพรรคพวกของทตานมธีทรอัพยต์สมบอัตรินธีทั้อยผยู่ในภาชนะดริน เพมืที่อใหผู้เหป็นวยู่าฤทธริธิ์เดชออันเลริศนอัทั้นเปป็น
ของพระเจผู้า ไมยู่ไดผู้มาจากตอัวเราเอง ทรบัพยธสมบบัตริททที่วตาคมือ ขตาวประเสรริฐอบันเปทที่ยมดผู้วยสงตาราศทของ
พระครริสตธและสริทธริพริเศษในการไดผู้เทศนา (คมือ พบันธกริจ) “ภาชนะดริน” ททที่ทตานพผดถถึงคมือภาชนะททที่
ททาดผู้วยดรินเผาซถึที่งใชผู้กบันเปป็นปกตริในสมบัยโบราณ ซถึที่งเปป็นภาชนะบรรจรุททที่แสดงถถึงอารยธรรม 
อยตางไรกป็ตามเปาโลกป็ใชผู้ภาพเปรทยบนทร เพมืที่อหมายถถึงรตางกายมนรุษยธ พระเจผู้าไดผู้ทรงฝากการเผยแพรต
ขตาวประเสรริฐไวผู้กบับภาชนะดรินททที่ตทที่าตผู้อยและอตอนแอเชตนเรา เหตรุผลกป็คมือ เพมืที่อใหผู้เหป็นวยู่าฤทธริธิ์เดชออัน
เลริศนอัทั้นเปป็นของพระเจผู้า ไมยู่ไดผู้มาจากตอัวเราเอง

คทาททที่แปลวตา ออันเลริศ (ฮผเพป็รบอเล) เปป็นททที่มาของคทาภาษาอบังกฤษ hyperbole มทความหมาย
ดผู้วยวตา ‘ความเหนมือกวตา’ หรมือ ‘ความโดดเดตน’ พระเจผู้าไดผู้ทรงมอบหมายความโดดเดตนของขตาว
ประเสรริฐไวผู้กบับภาชนะททที่ตทที่าตผู้อยเชตนเราเพมืที่อททที่พระองคธจะทรงไดผู้รบับเกทยรตริไมตใชตเรา เราควรจทาเรมืที่อง
นทร ไวผู้ เปาโลจถึงถวายเกทยรตริทบัรงสริรนแดตพระเจผู้าและไมตขออผู้างสริทธริในเกทยรตริใดเลย

2 คร 4:8-9 ถถึงแมผู้วตาพบันธกริจแหตงขตาวประเสรริฐนบัรนมทสงตาราศท แตตกป็มทความกดดบันและ
ปบัญหาแบบไมตรผผู้จบักจบจบักสริรนดผู้วย เราถผกขนาบรอบขผู้าง แตยู่กป็ไมยู่ถซงกอับกระดริกไมยู่ไหว เราจนปอัญญา 
แตยู่กป็ไมยู่ถซงกอับหมดหวอัง 9 เราถผกขยู่มเหง แตยู่กป็ไมยู่ถผกทอดทริทั้ง เราถผกตธีลงแลผู้ว แตยู่กป็ไมยู่ถซงตาย ทตานนทา
เสนอคผตของแรงกดดบันและปบัญหาตตางๆในการรบับใชผู้ซถึที่งมาพรผู้อมกบับพระครุณของพระเจผู้าดผู้วย ทบัรงๆ
ททที่เจอกบับความทรุกขธยาก, ความสบับสน, การขตมเหง และการปฏริเสธ แตตพวกทตานกป็ไมตหมดกทาลบังใจ, 
หดหผต, ถผกพระเจผู้าทอดทริรง หรมือถผกททาลาย ทตานตผู้องการจะบอกวตาฤทธริธ เดชอบันเลริศททที่ชตวยใหผู้พวก
ทตานสผผู้ตตอไปไดผู้นบัรนมาจากเบมืรองบนและไมตไดผู้มาจากตบัวพวกทตานเอง พวกทตานไปตตอไดผู้เพราะ
พระครุณของพระเจผู้าไมตใชตความสามารถของตบัวเอง

2 คร 4:10 อบันททที่จรริงแลผู้ว พวกทตานแบกความตายของพระเยซผเจผู้าไวผู้ทธีที่กายเราเสมอ 
ตลอดการรบับใชผู้ของทตาน เปาโลไดผู้เจอกบับการตตอตผู้านอยตางตตอเนมืที่อง, การบาดเจป็บทางกาย หรมือ
แมผู้แตตความตาย ดบังนบัรนเราจถึงกลตาวไดผู้วตาทตานเหมมือนแบกความตายขององคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าไวผู้ททที่กาย
ของทตาน กระนบัรนนบัที่นกป็เปป็นไปเพมืที่อวยู่าชธีวริตของพระเยซผจะปรากฏในกายของเราดผู้วย เปาโลอาจคริด



วตา ทบัรงๆททที่เจอกบับอบันตรายตตางๆในการรบับใชผู้ ทตานและพรรคพวกของทตานกป็เปป็นผผผู้นทาสารแหตงชทวริต
ซถึที่งมทมาทางพระครริสตธ ชทวริตนบัรนถผกสทาแดงผตานทางรตางกายของทตานเมมืที่อทตานเปป็นพยาน สบัที่งสอน
และเทศนา

2 คร 4:11 ทตานขยายความประเดป็นนทรตตอไป เพราะวยู่าพวกเราทธีที่มธีชธีวริตอยผยู่นอัทั้นตผู้องถผก
มอบไวผู้แกยู่ความตายอยผยู่เสมอเพราะเหป็นแกยู่พระเยซผ เพมืที่อวยู่าพระชนมต์ชธีพของพระเยซผจะไดผู้ปรากฏ
ในเนมืทั้อหนอังของเราซซที่งจะตผู้องตายนอัทั้น ดบังททที่ทตานไดผู้เขทยนไวผู้ใน 1 โครรินธธ 15:31 “ขผู้าพเจผู้าตายทรุก
วบัน” เปาโลตผู้องเจอกบับภบัยครุกคามททที่อาจททาใหผู้ตผู้องพลทชทพเพมืที่อความเชมืที่อตลอด กระนบัรนทตานและ
พรรคพวกของทตานกป็ตบัรงใจไวผู้แลผู้ววตาชทวริตฝตายวริญญาณในพระครริสตธจะถผกสทาแดงออกมาผตานตบัว
ของพวกทตานเสมอไปตราบใดททที่พวกทตานยบังมทชทวริตอยผต กลตาวอทกนบัยหนถึที่ง ตราบใดททที่ทตานยบังมทลม
หายใจ ทตานกป็มรุตงมบั ที่นททที่จะเปป็นพยานเรมืที่องพระครริสตธ

2 คร 4:12 จากมรุมมองดบังกลตาว ทตานกลตาวสรรุปวตา เหตสฉะนอัทั้นความตายจซงกทาลอังออก
ฤทธริธิ์อยผยู่ในเรา แตยู่ชธีวริตกทาลอังออกฤทธริธิ์อยผยู่ในทยู่านทอัทั้งหลาย ถถึงแมผู้วตาทตานเผชริญกบับความตายเปป็น
ประจทา แตตโดยความพากเพทยรของทตาน พวกเขากป็ไดผู้รบับอภริสริทธริธ ในเรมืที่องชทวริตฝตายวริญญาณ

2 คร 4:13 เปาโลจถึงยก เพลงสดรุดท 116:10 และพผดถถึงใจในขผู้อนบัรน เพราะเรามธีใจเชมืที่อ
เชยู่นเดธียวกอัน ดาวริดเขทยนไวผู้วตา `ขผู้าพเจผู้าเชมืที่อแลผู้ว เหตสฉะนอัทั้นขผู้าพเจผู้าจซงพผด' เปาโลกป็เชมืที่อแบบ
เดทยวกบัน เรากป็เชมืที่อเหมมือนกอัน เพราะฉะนอัทั้นเราจซงพผด เหป็นไดผู้ชบัดวตาบรริบทตรงนทรพผดถถึง (1) ความเชมืที่อ
ททที่ชตวยใหผู้รอด และ (2) การเปป็นพยานถถึงความเชมืที่อนบัรนในเวลาตตอมา นทที่เปป็นบทเรทยนททที่ทรงพลบัง
สทาหรบับเราในทรุกวบันนทร  นบัที่นคมือหบัวใจของการรบับใชผู้ของทตาน

2 คร 4:14 เราจะเขผู้าใจขผู้อนทร ไดผู้กป็ตผู้องดผบรริบท เปาโลเผชริญกบับความตายเปป็นประจทา
เพราะการประกาศขตาวประเสรริฐ แมผู้กระนบัรน เรารผผู้วยู่าพระองคต์ผ ผผู้ทรงใหผู้พระเยซผเจผู้าคมืนพระชนมต์ 
จะทรงโปรดใหผู้เราเปป็นขซทั้นมาเชยู่นกอันโดยพระเยซผ พระเจผู้าองคธเดทยวกบับททที่ทรงใหผู้พระเยซผครริสตธเปป็น
ขถึรนจากตายกป็จะทรงใหผู้ทตานเปป็นขถึรนมาดผู้วยเมมืที่อถถึงเวลา วลทสรุดทผู้าย และจะทรงพาเราเขผู้ามาเฝผู้า
พรผู้อมกอับทยู่านทอัทั้งหลาย อาจถอดความไดผู้วตา ‘และจะทรงใหผู้เราไดผู้เขผู้าเฝผู้าพรผู้อมกบับพวกทตานใน



สงตาราศท’ ทบัรงๆททที่รผผู้วตามทโอกาสพลทชทพเพมืที่อความเชมืที่อ แตตเปาโลกป็รผผู้วตาปลายทางสรุดทผู้ายของทตานคมือ
ททที่ไหน มบันคมือสวรรคธและการเปป็นขถึรนจากตาย ไมตมทใครพรากสริที่งนทร ไปจากทตานไดผู้

2 คร 4:15 ทตานเรริที่มรวบยอดเนมืรอหาทบัรงหมดเขผู้าดผู้วยกบัน เพราะวยู่าสริที่งสารพอัดนอัทั้นเปป็นไป
เพมืที่อประโยชนต์ของทยู่านทอัทั้งหลาย เพมืที่อวยู่าเมมืที่อพระคสณมาถซงคนเปป็นจทานวนมากขซทั้น กป็จะมธีการ
ขอบพระคสณมากยริที่งขซทั้นเปป็นการถวายพระเกธียรตริแดยู่พระเจผู้า ทตานทนความทรุกขธยาก การขตมเหง 
หรมือแมผู้แตตความตายเพราะเหป็นแกตพวกเขา แตตยริที่งไปกวตานบัรน โดยพระครุณของพระเจผู้าและการ
ขอบพระครุณของคนมากมาย พระเกทยรตริกป็จะยริที่งมทแดตพระเจผู้ามากขถึรน นบัที่นคมือเปผู้าหมายสผงสรุดของ
ทตาน

2 คร 4:16 เหตสฉะนอัทั้นเราจซงไมยู่ยยู่อทผู้อ ถซงแมผู้วยู่ากายภายนอกของเรากทาลอังทรสดโทรมไป
แตยู่จริตใจภายในนอัทั้นกป็ยอังคงจทาเรริญขซทั้นใหมยู่ทสกวอัน เพราะสริที่งเหลตานทรทบัรงหมด ทตานเขทยนวตา “เราจถึงไมต
ยตอทผู้อ” ทตานยผู้อนกลบับไปยบังจรุดททที่ทตานไดผู้เรริที่มไวผู้ในขผู้อ 1 ของบทนทร  ถถึงแมผู้วตามทโอกาสเสทยชทวริต คมือ 
“กายภายนอกของเราก ทาลบังทรรุดโทรมไป” แตต “จริตใจภายในนบัรนกป็ยบังคงจทาเรริญขถึรนใหมตทรุกวบัน” ถถึง
แมผู้วตาทตานเผชริญกบับโอกาสททที่รตางกายของทตานจะเสทยชทวริตไดผู้เปป็นประจทา แตตภายในแลผู้วทตานกป็ก ทาลบัง
ถผกฟมืร นฟผเปป็นประจทาทรุกวบันโดยพระครุณของพระเจผู้า, พระวริญญาณของพระเจผู้า และพระวจนะของ
พระเจผู้า ความเปป็นไปไดผู้ดบังกลตาวยบังเปป็นเหมมือนเดริมจนถถึงทรุกวบันนทร

2 คร 4:17 ทตานพยายามททาใหผู้ทรุกอยตางเขผู้าททที่เขผู้าทาง เพราะวยู่าการทสกขต์ยากเลป็กๆนผู้อยๆ
ของเรา ซซที่งเรารอับอยผยู่ประเดธีดี๋ยวเดธียวนอัทั้นจะททาใหผู้เรามธีสงยู่าราศธีใหญยู่ยริที่งนริรอันดรต์ เมมืที่อมองจากนริรบันดรธ
กาลแลผู้ว ความทรุกขธยากทบัรงสริรนของทตานและการขตมเหงททที่ทตานเผชริญเมมืที่อเททยบกบันแลผู้วกป็เปป็นเพทยง
ประเดทดี๋ยวเดทยว ในทางตรงกบันขผู้าม มบันกทาลบังกตอใหผู้เกริดสงตาราศทใหญตยริที่งนริรบันดรธซถึที่งรอคอยอยผตใน
สวรรคธสบักวบันหนถึที่ง

2 คร 4:18 ดผู้วยวยู่าเราไมยู่ไดผู้เหป็นแกยู่สริที่งของทธีที่เรามองเหป็นอยผยู่ แตยู่เหป็นแกยู่สริที่งของทธีที่มองไมยู่
เหป็น เพราะวยู่าสริที่งของซซที่งมองเหป็นอยผยู่นอัทั้นเปป็นของไมยู่ยอัที่งยมืน แตยู่สริที่งซซที่งมองไมยู่เหป็นนอัทั้นกป็ถาวรนริรอันดรต์ 
ดบังนบัรน ทตานจถึงรบักษามรุมมองททที่ถผกตผู้องไวผู้ ทตาน “ไมตไดผู้เหป็นแกตสริที่งของททที่เรามองเหป็นอยผต แตตเหป็นแกต



สริที่งของททที่มองไมตเหป็น” ทตานไมตไดผู้พรุตงเปผู้าททที่ชทวริตฝตายเนมืรอหนบัง แตตททที่พระพรททที่จบับตผู้องไมตไดผู้ของเรมืที่อง
ฝตายวริญญาณตตางๆทบัรงตอนนทรและตลอดไป ขผู้อเทป็จจรริงททที่เรทยบงตายยบังคงเหมมือนเดริม “เพราะวตา
สริที่งของซถึที่งมองเหป็นอยผตนบัรนเปป็นของไมตยบั ที่งยมืน แตตสริที่งซถึที่งมองไมตเหป็นนบัรนกป็ถาวรนริรบันดรธ” สริที่งของตตางๆ
ททที่จบับตผู้องไดผู้บนโลกนทรคงอยผตเพทยงชบั ที่วคราวและไมตจทรบังยบั ที่งยมืน สริที่งตตางๆของพระเจผู้า (เรมืที่องฝตาย
วริญญาณตตางๆ) คงอยผตชบั ที่วนริรบันดรธ ดบังนบัรนเราจถึงเหป็นชบัดเจนวตาเราควรใหผู้ความสทาคบัญตตอสริที่งไหนกตอน 
สริที่งททที่จบับตผู้องไดผู้คงอยผตเพทยงชบั ที่วครผต  สริที่งททที่เปป็นเรมืที่องฝตายวริญญาณนบัรนคงอยผตตลอดไป

*****

ภนำพรวมของ 2 โครรินธธ 5: ในบทททที่แลผู้ว อบัครทผตทส่านนทนื้ไดผู้บรรยายใหผู้เราเหป็นวส่าทส่านเจอ
กบับความตายเปป็นประจตาเพราะการถผกขส่มเหงอยส่างไร ในบทนทนื้ทส่านอธริบายวส่าเพราะเหตดุใดทส่านจถึง
ไมส่กลบัวความตาย ทส่านรผผู้วส่าหลบังจากททที่ทส่านตายแลผู้วทส่านจะไดผู้เขผู้าสผส่สวรรคธ์และไปอยผส่ตส่อเบมืนื้องพระ
พบักตรธ์พระเจผู้าผผผู้ททที่ทส่านปรนนริบบัตริทบันทท จากเรมืที่องนทนื้ทส่านกป็แยกไปพผดถถึงบบัลลบังกธ์พริพากษาของพระ
ครริสตธ์ จากนบันื้นทส่านกป็พผดถถึงแรงจผงใจของทส่าน คมือ ความรบักในพระครริสตธ์และความตมืที่นเตผู้นจากการ
ไดผู้เหป็นชทวริตผผผู้คนททที่ถผกเปลทที่ยนแปลง ดผู้วยเหตดุนทนื้เราทดุกคนจถึงเปป็นราชทผตของพระครริสตธ์ บทนทนื้เปป็นจดุด
สผงสดุดของจดหมายฝากฉบบับนทนื้ 

2 คร 5:1 เปาโลกลตาวตตอจากจรุดททที่ทตานคผู้างไวผู้ในบทททที่แลผู้ว โดยพผดถถึงสริที่งททที่รอคอยอยผต
หลบังการเสทยชทวริต ทตานใชผู้อรุปมาอบันไพเราะเพมืที่อบรรยายถถึงรตางกายเนมืรอหนบังของทตานและรตางกายททที่
เปป็นมาจากสวรรคธ เพราะเรารผผู้วยู่า ถผู้าเรมือนดรินแหยู่งพลอับพลาของเรานธีทั้จะพอังททาลายเสธีย เรากป็ยอังมธีทธีที่
อาศอัยซซที่งพระเจผู้าทรงโปรดประทานใหผู้ ทธีที่มริไดผู้สรผู้างดผู้วยมมือมนสษยต์ และตอัทั้งอยผยู่เปป็นนริตยต์ในสวรรคต์ 
“เรมือนดรินแหตงพลบับพลา” ททที่ทตานพผดถถึงกป็คมือรตางกายเนมืรอหนบังของเรานบัที่นเอง ทตานพผดวตามบัน พอัง
ททาลายเสธีย คทาททที่แปลเชตนนบัรน (คาทาลผโอ) มทความหมายวตาถผกททาลาย ทตานกทาลบังพผดถถึงตอนททที่เราตาย
เมมืที่อเวลานบัรนมาถถึง เรากป็มทรตางกายททที่รอคอยเราอยผตในสวรรคธซถึที่งไมตใชตเนมืรอหนบัง (มริไดผู้สรผู้างดผู้วยมมือ
มนรุษยธ) แตตเปป็นกายวริญญาณและอยผตเปป็นนริตยธ ทตานอผู้างอริงกลบับไปยบัง 1 โครรินธธ 15:44-45 อยตาง
แนตนอน ซถึที่งพผดถถึงกายวริญญาณททที่รออยผตในสวรรคธ นอกจากนทร ยบังมทการเลตนคทาดผู้วย ทตานเรทยกรตางกาย



ททที่อยผตบนโลกนทรของเราวตา พลบับพลา นบัที่นคมือเตป็นทธ ซถึที่งโดยธรรมชาตริแลผู้วกป็อยผตเพทยงชบั ที่วคราวและมท
สภาพหยาบๆ อยตางไรกป็ตามในสวรรคธเรามท ทธีที่อาศอัย คทาททที่แปลเชตนนบัรน (ออยคอดอเม) ไมตไดผู้หมาย
ถถึงอาคารททที่อยผตถาวรเทตานบัรนแตตเปป็นสริที่งปลผกสรผู้างขนาดใหญต นอกจากนทรกายวริญญาณททที่รออยผตใน
สวรรคธ ซถึที่งเปป็นตถึกของเราททที่นบั ที่น กป็อยผตเปป็นนริรบันดรธและตบัรงอยผตในฟผู้าสวรรคธดผู้วย

2 คร 5:2-3 เปาโลยบังชทร ใหผู้เหป็นถถึงความแตกตตางระหวตางกายปบัจจรุบบันททที่เปป็นเนมืรอหนบังของ
เรากบับความยริที่งใหญตของกายนบัรนททที่รออยผตในสวรรคธดผู้วย เพราะวยู่าในรยู่างกายนธีทั้เรายอังครวญครทที่าอยผยู่ มธี
ความปรารถนาอยยู่างยริที่งทธีที่จะสวมทธีที่อาศอัยของเราทธีที่มาจากสวรรคต์ ทตานพผดถถึงรตางกายบนโลกนทร ใน
ปบัจจรุบบันของเราททที่เปป็นเนมืรอหนบัง ในกายนทร เรากป็ครวญครทที่าอยผตจรริงๆ คทาททที่แปลเชตนนบัรน (สเตะนาโซ) 
หมายถถึงการถอนหายใจหรมือเสทยงรผู้องแบบไมตเปป็นคทาททที่เรารผู้องออกมาเมมืที่อเกริดความเจป็บปวดทาง
รตางกาย เปาโลรผผู้วตาทตานเขทยนอะไรในฐานะททที่ตบัวทตานเองเปป็นคนททที่ชราแลผู้วและผจญความทรุกขธ
ทรมานมามาก ทตานจถึงปรารถนาททที่จะใหผู้วบันนบัรนมาถถึงเมมืที่อจริตวริญญาณและจริตใจของทตานจะสวม
กายวริญญาณซถึที่งรอคอยทตานอยผตในสงตาราศท

การใชผู้คทาอรุปมาอรุปไมยเกทที่ยวกบับรตางกายของเราวตาเปป็นการสวมกป็สอนอะไรเราดผู้วย ตบัวตน
ททที่แทผู้จรริงของเราคมือ จริตใจและจริตวริญญาณของเราอาศบัยอยผ ตในรตางกายชบั ที่วคราวนทรซถึที่งเปรทยบไดผู้กบับ
เตป็นทธหลบังหนถึที่ง  วบันนบัรนกทาลบังจะมาเมมืที่อชรุดเกตาครทที่าครตาจะถผกถอดวางไวผู้และชรุดใหมตจะถผกสวมใสต 
นอกจากนทร เราไมตตผู้องกลบัวดผู้วยกบับการไมตมทชรุดใสต (อยผตโดยไมตมทรตางกายในสวรรคธ) ตามททที่เปาโลไดผู้
กลตาวไวผู้ 3 ถผู้าไดผู้สวมเชยู่นนอัทั้นแลผู้ว เรากป็จะมริไดผู้ถผกพบเหป็นวยู่าเปลมือยเปลยู่าอธีก เปาโลนตาจะกทาลบัง
หมายถถึงแนวคริดหนถึที่งของพวกกรทกททที่เชมืที่อวตาหลบังจากการเสทยชทวริต จริตวริญญาณของมนรุษยธจะไมตมท
กายใหผู้สริงสถริต นบัที่นคมือ เปลมือยเปลตาฝตายวริญญาณนบัที่นเอง

2 คร 5:4 ทตานสรรุปสริที่งททที่ทตานกลตาวโดยบอกวตา เพราะวยู่าเราผผผู้อาศอัยในพลอับพลานธีทั้จซง
ครวญครทที่าเปป็นทสกขต์ มริใชยู่เพราะปรารถนาทธีที่จะอยผยู่ตอัวเปลยู่า แตยู่ปรารถนาจะสวมกายใหมยู่นอัทั้น ใน
ชทวริตนทร  (ในกายเนมืรอหนบังของเรานทร ) เราถอนหายใจจรริงๆเพราะเราตผู้องแบกรบับปบัญหาและความ
ทรุกขธยากตตางๆของชทวริต เปผู้าหมายของทตานไมตใชตการถผกปลดปลตอยจากกายนทร  แตตเปป็นการไดผู้รบับ



กายททที่ดทกวตาตตางหาก คมือ กายวริญญาณททที่มาจากสวรรคธ ทตานตผู้องการใหผู้เปป็นเชตนนทร  เพมืที่อวยู่า (ฮรินา)
รยู่างกายของเราซซที่งจะตผู้องตายนอัทั้นจะไดผู้ถผกชธีวริตอมตะกลมืนเสธีย คทาททที่แปลวตา ซซที่งจะตผู้องตาย (ธเน
ทอส) หมายถถึงความตายหรมือแนวโนผู้มททที่จะตายไดผู้ในกายมนรุษยธ ความหวบังอบันเปทที่ยมสรุขของผผผู้คน
ของพระเจผู้ากป็คมือ ททที่รตางกายททที่ตายไดผู้ของเราจะถผกกลมืนโดยรตางกายหนถึที่งซถึที่งมทอายรุยมืนยาวไปตลอด
กาลและเปป็นรตางกายททที่มทชทวริตจรริงๆ

2 คร 5:5 เปาโลกลตาวชบัดเจนวตาใครจะไดผู้รบับสงตาราศทแหตงความหวบังอบันเปทที่ยมสรุขนทร  แตยู่
พระเจผู้าทรงเปป็นผผผู้เตรธียมเราไวผู้สทาหรอับการเปลธีที่ยนแปลงนธีทั้ ผผผู้ททที่จะกระททาการนทร ใหผู้สทาเรป็จเพมืที่อเราคมือ
พระบริดาผผผู้สถริตในสรวงสวรรคธ ในระหวตางนทรพระองคธกป็ไดผู้ทรงโปรดประทานพระวริญญาณเปป็น
มอัดจทาไวผู้กอับเรา คทาททที่แปลวตา มอัดจทา (อารราโบน) หมายถถึงเงรินวางมบัดจทา ในระหวตางนทร ไปจนถถึงเวลา
นบัรนททที่เราไดผู้รบับกายวริญญาณในสงตาราศท พระเจผู้าไดผู้ทรงโปรดประทานพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ใหผู้เปป็น
มบัดจทาไวผู้กบับเรา ดผ 2 โครรินธธ 1:22 และเอเฟซบัส 1:14 ดผู้วย

2 คร 5:6 เปาโลไดผู้มาถถึงจรุดสผงสรุดแหตงประเดป็นของทตานแลผู้ว เหตสฉะนอัทั้นเรามอัที่นใจอยผยู่
เสมอรผผู้อย ผยู่แลผู้ววยู่า ขณะทธีที่เราอยผยู่ในรยู่างกายนธีทั้ เราอยผยู่ปราศจากองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า คทาททที่แปลวตา มอัที่นใจ
(ธารเระโอ) มทความหมายดผู้วยวตา ‘ความกลผู้าหาญ’ หรมือ ‘ความชมืที่นใจ’ ถถึงแมผู้วตาทตานและพรรค
พวกของทตานตผู้องเผชริญกบับความตายดผู้วยนทรามมือของพวกศบัตรผบตอยครบัร งเหลมือเกริน แตตพวกทตานกป็ยบังมท
ก ทาลบังใจดทอยผต จริตใจของพวกทตานยบังไมตฝตอ แมผู้ถผกรายลผู้อมดผู้วยปบัญหา แตตพวกทตานกป็ไมตถอดใจ แมผู้
โดนขตมเหง แตตพวกทตานกป็ไมตหมดหวบัง ใหผู้เราดผ 4:8-18 ทตานรผผู้ดทวตา “ขณะททที่เราอยผตในรตางกายนทร  เรา
อยผตปราศจากองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้า” กายมนรุษยธของเราเปป็น ‘บผู้าน’ หลบังเดทยวททที่เรารผผู้จบัก ขณะททที่เราอยผ ตใน
กายนทร  เรากป็ไมตไดผู้อยผตกบับองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้า นทที่เปป็นขผู้อเสนอททที่ไดผู้ประโยชนธทบัรงสองฝตาย สบัญชาตญาณ
ททที่พระเจผู้าทรงประทานใหผู้แกตเราคมือ การรบักษาชทวริตในกายของเราไวผู้ มบันเปป็นบผู้านบนโลกนทรของเรา
อยตางไรกป็ตามเรากป็มทบผู้านททที่ดทกวตานทร รออยผต เมมืที่อเวลานบัรนมาถถึงททที่เราจากชทวริตนทร ไป บผู้านททที่ดทกวตากป็ก ทาลบัง
รออยผตเบมืรองบน ขณะททที่เราอยผตตรงนทร  เรากป็ไมตไดผู้อยผตกบับองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้า



2 คร 5:7 ทตานพผดถถึงหลบักการททที่ชบัดเจนซถึที่งเกทที่ยวขผู้องกบัน ความมบั ที่นใจแบบนบัรนมทไดผู้โดย
ความเชมืที่อเทตานบัรน (เพราะเราดทาเนรินโดยความเชมืที่อ มริใชยู่ตามทธีที่ตามองเหป็น) นบัที่นควรเปป็นหลบักการ
ดทาเนรินชทวริตของเรา เราควรดทาเนรินชทวริตเชตนนบัรนในระหวตางนทร  และรอคอยวบันนบัรนททที่เราจะไดผู้รบับททที่
อาศบัยททที่ยอดเยทที่ยมกวตา

2 คร 5:8 เปาโลจถึงกลตาวสรรุปวตา เรามธีความมอัที่นใจ และเราปรารถนาจะอยผยู่กอับองคต์
พระผผผู้เปป็นเจผู้ามากกวยู่าอยผยู่ในรยู่างกายนธีทั้ ทตานมทก ทาลบังใจและตบัรงตาคอยวบันนบัรนเมมืที่อทตานจะจากรตางกาย
นทร ไปและไปอยผตกบับองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้า ไมตมทการหลบับไหลของวริญญาณหรมือไฟชทาระททที่รอคอยคน
ของพระเจผู้าอยผต เมมืที่อเราตายไป เรากป็ไปอยผตกบับองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าทบันทท!

2 คร 5:9 การตระหนบักถถึงขผู้อสรรุปอบันลถึกซถึร งนทร ไดผู้ททาใหผู้เปาโลตบัดสรินใจวตา เหตสฉะนอัทั้น
เราตอัทั้งเปผู้าของเราวยู่า จะอยผยู่ในกายนธีทั้กป็ดธี หรมือไมยู่อยผยู่กป็ดธี เรากป็จะเปป็นทธีที่พอพระทอัยของพระองคต์ คทาวตา 
ตอัทั้งเปผู้า (ฟริลอทริเมะออไม) มทความหมายวตา ‘มรุตงมบั ที่น’ หรมือ ‘ฝตาฟบัน’ คทาททที่แปลวตา เปป็นทธีที่พอพระทอัย 
(เอะอผอาเรสตอส) มทความหมายวตา ‘นตาพอใจ’ หรมือ ‘เปป็นททที่ยอมรบับ’ เมมืที่อรวมกบันแลผู้ว ความหมายกป็
คมือ ทตานมรุตงมบั ที่นในพบันธกริจตตอไปเพมืที่อเปป็นททที่ชอบพระทบัยของพระเยซผครริสตธ

2 คร 5:10 นทที่คมือเหตรุผล เพราะวยู่าจทาเปป็นทธีที่เราทสกคนจะตผู้องปรากฏตอัวทธีที่หนผู้าบอัลลอังกต์
พริพากษาของพระครริสตต์ ตรงนทร เราพผดถถึงความจรริงเกทที่ยวกบับอวสานกาลททที่สทาคบัญของพระคบัมภทรธใหมต
คมือ บบัลลบังกธพริพากษาของพระครริสตธ คทาททที่แปลวตา บอัลลอังกต์พริพากษา (เบมา) เปป็นคทาททที่สทาคบัญ ในทาง
ประวบัตริศาสตรธแลผู้วชาวกรทกมทการมอบรางวบัลใหผู้แกตผผผู้ชนะในการแขตงขบันกทฬาของกรทกททที่เบมา มบัน
เปป็นบบัลลบังกธททที่ตบัรงอยผตบนยกพมืรนและมทผผผู้ตบัดสรินนบัที่งอยผตขผู้างบน ในโลกของชาวโรม เบมาเปป็นบบัลลบังกธ
พริพากษาททที่ผผผู้พริพากษาออกคทาตบัดสรินในคดทความตตางๆ ยกตบัวอยตางเชตน พระเยซผครริสตธทรงยมืนอยผตตตอ
หนผู้าเบมาของปทลาต (ยอหธน 19:13) และเปาโลอยผตตตอหนผู้าเบมาของเฟสทบัส (กริจการ 25:6) 
อยตางไรกป็ตามความหมายแบบแรกนตาจะใชผู้กบับขผู้อนทร  สตวนททที่เหลมือของขผู้อนทร แสดงใหผู้เหป็นวตาเปป็นเชตน
นบัรนอยตางชบัดเจน



บบัลลบังกธพริพากษาของพระครริสตธเปป็นเวลาททที่ครริสเตทยนทบัรงหลายจะยมืนอยผตตตอพระพบักตรธ
พระองคธ นบัที่นไมตใชตการฟบังคทาพริพากษา แตตเปป็นเหมมือนพริธทมอบรางวบัลมากกวตา เพมืที่อทสกคนจะไดผู้รอับ
สมกอับการทธีที่ไดผู้ประพฤตริในรยู่างกายนธีทั้ แลผู้วแตยู่จะดธีหรมือชอัที่ว การยมืนอยผตตตอหนผู้าบบัลลบังกธพริพากษาของ
พระครริสตธกป็เปป็นไปเพมืที่อ (ฮรินา) เราจะไดผู้รบับตามสริที่งททที่เรากระททาในชทวริตนทร  (ในรตางกายนทร ) แลผู้วแตตจะ
ดทหรมือชบั ที่ว เรมืที่องความรอดของเราไมตเกทที่ยวขผู้องตรงนทร เลย มบันถผกจบัดการเสรป็จเรทยบรผู้อยแลผู้วททที่กางเขน

ทวตามทความเปป็นไปไดผู้ททที่จะไดผู้รบับบทาเหนป็จหรมือเสทยบทาเหนป็จ ขถึรนอยผตกบับวตาเราไดผู้ลงทรุนใน
ชทวริตของเราอยตางไร ทบั ที่วพระคบัมภทรธใหมต มทหลายบทาเหนป็จถผกพผดถถึงไลตตบัรงแตตมงกรุฎ, คฤหาสนธ ไป
จนถถึงยศถาบรรดาศบักดริธ และตทาแหนตงการปกครองในอาณาจบักรของพระครริสตธททที่จะมา มทการพผดถถึง
มรดกดผู้วย ททที่เบมานทร เองจะมทการมอบบทาเหนป็จเหลตานทร ใหผู้กบับผผผู้ททที่สบัตยธซมืที่อในการรบับใชผู้และคนททที่ขาด
บทาเหนป็จกป็จะรผผู้วตาททาไม คทาสอนรวมๆของพระคบัมภทรธใหมตดผเหมมือนจะบอกวตาบทาเหนป็จและมรดกใน
สวรรคธสามารถถผกลดทอนหรมือสผญหายไปไดผู้เพราะความบาปหรมือความไมตสบัตยธซมืที่อในชทวริตของผผผู้
เชมืที่อ ขผู้อความใน 1 โครรินธธ 3:12-15 ดผเหมมือนจะพผดถถึงเรมืที่องนทร  ดผ โรม 14:10, มาระโก 9:41 และ 2 
ยอหธน 8 ดผู้วย

มงกรุฎหลายแบบททที่ถผกเอตยถถึงในพระคบัมภทรธใหมตจะถผกมอบใหผู้ททที่เบมานทรพรผู้อมกบับคทาชมเชย, 
การแตตงตบัรงยศ และหนผู้าททที่รบับใชผู้ในอาณาจบักรททที่จะมา ถถึงแมผู้วตาไมตมทการระบรุเวลาไวผู้ แตตเบมานทรจะมท
ขถึรนในสวรรคธหลบังจากการรบับขถึรน กระนบัรน เราเหป็นเชตนกบันวตาเบมาอาจเกริดขถึรนกบับครริสเตทยนแตตละ
คนหลบังจากททที่เราเสทยชทวริตเลยกป็ไดผู้ บรริบทตรงนทร  (การไมตอยผตในรตางกายนทร  และการไปอยผตกบับองคธพระ
ผผผู้เปป็นเจผู้า) ททที่เชมืที่อมโยงโดยตรงกบับเบมากป็ททาใหผู้เชมืที่อวตานตาจะเปป็นตามทรรศนะหลบังนทร

2 คร 5:11 เปาโลเปลทที่ยนไปพผดถถึงแรงจผงใจของทตานในการรบับใชผู้ เพราะเหตสทธีที่เรารผผู้จอัก
ความนยู่าเกรงขามขององคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า เราจซงชอักชวนคนทอัทั้งหลาย คทาททที่แปลวตา ความนยู่าเกรง
ขาม (ฟอบอส) มบักถผกแปลวตา ‘ความกลบัว’ ทตานพผดถถึง ‘ความกลบัวองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้า’ ไมตใชตการ
บบังเอริญแนตททที่ทตานเอตยถถึงเรมืที่องนทร ในบรริบทททที่เกทที่ยวขผู้องกบับบบัลลบังกธพริพากษาของพระครริสตธโดยตรง 
การยมืนอยผตตตอเบมืรองพระพบักตรธพระเยซผครริสตธ แมผู้ในยามททที่ไมตเกทที่ยวขผู้องกบับการพริพากษากป็ตามจะเปป็น



ประสบการณธททที่นตาทถึที่ง โอกาสททที่เราจะไมตเปป็นททที่ชอบพระทบัยพระองคธ หรมือททที่เราจะขาดบทาเหนป็จใน
วบันนบัรน หรมือการไมส่ไดผู้ยรินพระองคธตรบัสวตา “ททาไดผู้ดทมากเจผู้าผผผู้รบับใชผู้ททที่ดทและสบัตยธซมืที่อ” เปป็นเหตรุททที่
ททาใหผู้เรากลบัวองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าไดผู้ทบัรงนบัรน มบันจถึงเปป็นหนถึที่งในแรงจผงใจททที่ททาใหผู้เรารบับใชผู้พระองคธ 
นอกจากนทร  จรุดสทาคบัญของการรบับใชผู้ของเปาโลกป็คมือ การชบักชวนผผผู้คน ตลอดการรบับใชผู้ของทตาน 
เปาโลพยายามททที่จะชบักชวนคนใหผู้มาหาพระครริสตธ ทตานไดผู้ชบักชวนบรรดาครริสเตทยนททที่สบับสนใหผู้
ทราบถถึงความผริดพลาดของพวกเขา ยริ ที่งไมตตผู้องพผดถถึงพวกพทที่นผู้องชาวเมมืองโครรินธธดผู้วยซทรา

กลบับมาพผดถถึงพวกชอบตริททที่เมมืองโครรินธธ ทตานกลตาวตตอไปวตา แตยู่เราเปป็นทธีที่ประจอักษต์แกยู่
พระเจผู้า และขผู้าพเจผู้าหวอังวยู่า เราไดผู้ปรากฏประจอักษต์แกยู่จริตสทานซกผริดและชอบของทยู่านดผู้วย คทาททที่
แปลวตา แตยู่ (เดะ) ถผกแปลวตา ‘และ’ พอๆกบับททที่ถผกแปลวตา ‘แตต’ (อบันททที่จรริงมบันถผกแปลวตา ‘และ’ ตตอ
ไปในประโยคนทรดผู้วย) เมมืที่อพริจารณาถถึงสริที่งททที่ทตานเพริที่งกลตาวไป เพราะเหตสทธีที่เรารผผู้จอักความนยู่าเกรง
ขามขององคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า เราจซงชอักชวนคนทอัทั้งหลาย ความหมายกป็คมือ ‘และเราเปป็นททที่ประจบักษธแกต
พระเจผู้า’ ดบังนบัรนพระเจผู้าทรงทราบใจเราและความมรุตงหมายของเรา มบันประจบักษธแจผู้งตตอพระองคธ 
ดบังนบัรนทตานจถึงหวบังวตาตบัวทตานเองกป็ “ประจบักษธแกตจริตสทานถึกผริดและชอบของทตานดผู้วย” พระเจผู้าทรง
เขผู้าใจความมรุตงหมายของทตาน เปาโลหวบังวตาพทที่นผู้องททที่เมมืองโครรินธธททที่ชอบจบับผริดทตานกป็เขผู้าใจความมรุตง
หมายของทตานเชตนกบัน

2 คร 5:12 ทตานจถึงพผดกบับพวกททที่ชอบจบับผริดทตานตตอไป เพราะเราไมยู่ไดผู้ยกยยู่องตอัวเอง
กอับทยู่านทอัทั้งหลายอธีก แตยู่เราใหผู้ทยู่านมธีโอกาสทธีที่จะนทาเราออกอวดไดผู้ เพมืที่อทยู่านจะไดผู้มธีขผู้อโตผู้ตอบคน
เหลยู่านอัทั้นทธีที่ชอบอวดในสริที่งซซที่งปรากฏ แตยู่มริไดผู้อวดในสริที่งซซที่งอยผยู่ในจริตใจ ความหมายกป็คมือวตา เปาโล
และพรรคพวกของทตานไมตไดผู้ก ทาลบังพยายามททที่จะพริสผจนธตบัวเองอทกครบัร งตตอพทที่นผู้องชาวเมมืองโครรินธธ 
แตตพวกทตานตผู้องการใหผู้โอกาสพวกเขาททที่จะมทก ทาลบังใจขถึรนตตางหาก มบันเปป็นไปเพมืที่อ (ฮรินา) พวกเขา
จะไดผู้สามารถตอบคนเหลตานบัรนททที่ใหผู้ความสทาคบัญแตตเรมืที่องภายนอกและไมตใหผู้ความสทาคบัญตตอจริตใจ
ไดผู้ ประเดป็นททที่สทาคบัญกวตาของเปาโลกป็คมือ ทตานหวบังวตาเมมืที่อทตานไดผู้อธริบายการรบับใชผู้ของทตานและ
ความมรุตงหมายของทตานแลผู้ว คนเหลตานบัรนททที่เหป็นอกเหป็นใจทตานททที่เมมืองโครรินธธจะไดผู้มท ‘ดรินระเบริด’ 



ไวผู้ตอบโตผู้บรรดาคนททที่ใหผู้ความสทาคบัญตตอสริที่งททที่ปรากฏภายนอก (การเขผู้าสรุหนบัตและการถมือบบัญญบัตริ
ของพวกยริว) แทนททที่จะใหผู้ความสทาคบัญตตอหลบักการฝตายวริญญาณททที่อยผ ตภายในซถึที่งเปป็นเรมืที่องของจริตใจ

2 คร 5:13 เหป็นไดผู้ชบัดวตาพวกชอบจบับผริดททที่เมมืองโครรินธธไดผู้กลตาวหาเปาโลวตา ‘เสทยจรริต’ 
นบัที่นคมือ ไมตอยผตกบับความเปป็นจรริง ทตานจถึงตอบวตา เพราะวยู่าถผู้าเราไดผู้ประพฤตริอยยู่างคนเสธียจรริต เรา
กป็ไดผู้ประพฤตริเพราะเหป็นแกยู่พระเจผู้า หรมือถผู้าเราประพฤตริอยยู่างคนปกตริ กป็เพมืที่อประโยชนต์แกยู่ทยู่านทอัทั้ง
หลาย คทาวตา อยยู่างคนปกตริ (โซฟรอเนะโอ) มทความหมายดผู้วยวตา ‘มทสภาพจริตปกตริดท’ ความหมาย
ของทตานกป็คมือวตา ถผู้าเราเสทยสตริ มบันกป็เปป็นไปเพมืที่องานของพระเจผู้า ถผู้าเราสตริดท มบันกป็เปป็นไปเพมืที่อ
ประโยชนธของทตานทบัรงหลาย ดบังนบัรนทตานจถึงตอบพวกคนททที่ชอบตริทตานวตา ไมตวตาจะยบังไงพวกทตานกป็
ก ทาลบังรบับใชผู้พระเจผู้าอยผต

2 คร 5:14 เปาโลพผดถถึงแรงจผงใจอทกประการสทาหรบับพบันธกริจของทตาน เพราะวยู่าความ
รอักของพระครริสตต์ไดผู้ครอบครองเราอยผยู่ คทาททที่แปลวตา ครอบครอง (ซผเนะโค) มทความหมายวตา
 ‘กระตรุผู้น’ หรมือ ‘ผลบักดบัน’ ความรบักของพระครริสตธททที่ทรงมทตตอเปาโลไดผู้ถผกสะทผู้อนใหผู้เหป็นในความ
รบักของทตานททที่มทตตอพระครริสตธ มบันเปป็นอทกแรงจผงใจหนถึที่งททที่คอยผลบักดบันทตานใหผู้รบับใชผู้ตตอไป มบัน
กระตรุผู้นใหผู้ทตานกผู้าวตตอไป

นทที่คมือเหตรุผล เพราะเราคริดเหป็นอยยู่างนธีทั้วยู่า ถผู้าผผผู้หนซที่งไดผู้ตายเพมืที่อคนทอัทั้งปวง เหตสฉะนอัทั้นคนทอัทั้ง
ปวงจซงตายแลผู้ว หลบักเหตรุผลของทตานทบัรงเรทยบงตายและมทพลบัง ถผู้าผผผู้หนถึที่ง (พระเยซผครริสตธ) ไดผู้ตายเพมืที่อ
คนทบัรงปวงแลผู้ว คนทบัรงปวงกป็ถมือวตาตายแลผู้ว (คมือตผู้องโทษความตายฝตายวริญญาณ) พระครริสตธจถึงทรง
สริรนพระชนมธแทนเราเพมืที่อททที่เราจะไดผู้ไมตตผู้องเจอกบับความตายฝตายวริญญาณ

2 คร 5:15 คราวนทร เปาโลเปลทที่ยนจากเรมืที่องททที่เปป็นหลบักคทาสอนททที่ลถึกซถึร ง (การสริรนพระชนมธ
แทนเราของพระครริสตธ) ไปยบังเรมืที่องททที่เปป็นหลบักปฏริบบัตริททที่ลถึกซถึร ง (การถวายตบัวของเราแดตพระครริสตธ
ซถึที่งเปป็นผลททที่เกริดขถึรนตามมา) และพระองคต์ไดผู้ทรงวายพระชนมต์เพมืที่อคนทอัทั้งปวง เพมืที่อคนเหลยู่านอัทั้นทธีที่มธี
ชธีวริตอยผยู่จะมริไดผู้เปป็นอยผยู่เพมืที่อประโยชนต์แกยู่ตอัวเองอธีกตยู่อไป แตยู่จะอยผยู่เพมืที่อพระองคต์ผผผู้ทรงสริทั้นพระชนมต์ 
และทรงเปป็นขซทั้นมาเพราะเหป็นแกยู่เขาทอัทั้งหลาย เพราะพระเยซผครริสตธไดผู้ทรงสริรนพระชนมธเพมืที่อเรา เรา



จถึงไมตควรมทชทวริตอยผตเพมืที่อตบัวเอง แตตอยผตเพมืที่อพระองคธผผผู้ทรงสริรนพระชนมธเพมืที่อเรา หลบักคทาสอนเรมืที่องการ
สริรนพระชนมธแทนเราของพระครริสตธควรกระตรุผู้นใหผู้เราถวายตบัวของเราแดตพระองคธในการดทาเนริน
ชทวริตแตตละวบัน ความรบักททที่เรามทตตอพระครริสตธควรกระตรุผู้นใหผู้เราปรนนริบบัตริพระองคธ หบัวใจของการททา
ตามเนมืรอหนบังคมือการอยผตเพมืที่อตบัวเอง หบัวใจของการททาตามพระวริญญาณคมือการอยผ ตเพมืที่อพระครริสตธ 
เหป็นไดผู้ชบัดเลยวตาเปาโลอยผตแบบไหน การอยผตเพมืที่อตบัวเองตตอไปทบัรงๆททที่เหป็นแลผู้ววตาพระครริสตธไดผู้ทรง
ททาอะไรเพมืที่อเรากป็เปริดเผยใหผู้เหป็นวตาเราเปป็นคนอกตบัญญผ

2 คร 5:16 พระครริสตธไดผู้ทรงเปลทที่ยนมรุมมองการใชผู้ชทวริตของเปาโลใหมตหมด เหตส
ฉะนอัทั้นตอัทั้งแตยู่นธีทั้ไปเราจะไมยู่พริจารณาผผผู้ใดตามเนมืทั้อหนอัง คทาททที่แปลวตา พริจารณา ในททที่นทร  (เอะอริโด) มท
ความหมายตรงตบัววตา ‘เหป็น’ คทาททที่แปลวตา ผผผู้ใด (อออผเดะอริส) มทความหมายดผู้วยวตา ‘สริที่งใด’ พอไดผู้รผผู้
แลผู้ววตาพระครริสตธไดผู้ทรงททาอะไรเพมืที่อทตาน เปาโลกป็ไมตเหป็นสริที่งตตางๆจากมรุมมองของเนมืรอหนบังอทกตตอ
ไป ทตานไมตไดผู้อยผตเพมืที่อตบัวเองอทกตตอไป

ทตานจถึงวกกลบับมาพผดถถึงพระครริสตธเพมืที่อขยายภาพประกอบของทตานใหผู้ชบัดเจนยริที่งขถึรน แมผู้วยู่า
เมมืที่อกยู่อนเราเคยพริจารณาพระครริสตต์ตามเนมืทั้อหนอังกป็จรริง แตยู่เดธีดี๋ยวนธีทั้เราจะไมยู่พริจารณาพระองคต์เชยู่น
นอัทั้นอธีก กตอนททที่ทตานกลบับใจรบับเชมืที่อ เปาโลเคยรผผู้จบักพระครริสตธจากมรุมมองตามเนมืรอหนบัง ทตานเหป็น
พระองคธเปป็นเพทยงมนรุษยธธรรมดา กระนบัรนเมมืที่อไดผู้หบันมาวางใจพระองคธใหผู้เปป็นองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้า
และพระผผผู้ชตวยใหผู้รอดแลผู้ว เปาโลกป็ไมตไดผู้รผผู้จบักพระองคธแบบนบัรนอทกตตอไป บบัดนทรทตานเขผู้าใจแลผู้ววตา
พระครริสตธไดผู้ทรงสริรนพระชนมธเพมืที่อทตานดผู้วยความรบัก บบัดนทรทตานจถึงมทชทวริตอยผตเพมืที่อพระครริสตธและไมต
อยผตเพมืที่อตบัวเอง ทตานจถึงไมตเพทยงถผกกระตรุผู้นดผู้วยความกลบัวองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าเทตานบัรน แตตถผกกระตรุผู้นดผู้วย
ความรบักมากมายททที่ทตานมทตตอพระองคธดผู้วย มบันกระตรุผู้นทตาน มบันไดผู้เปลทที่ยนแปลงชทวริตของทตาน

2 คร 5:17 ดผู้วยเหตรุนทร  เราจถึงมาถถึงขผู้อสรรุปททที่สทาคบัญ เหตสฉะนอัทั้นถผู้าผผผู้ใดอยผยู่ในพระครริสตต์ 
ผผผู้นอัทั้นกป็เปป็นคนทธีที่ถผกสรผู้างใหมยู่แลผู้ว สริที่งเกยู่าๆกป็ลยู่วงไป ดผเถริด สริที่งสารพอัดกลายเปป็นสริที่งใหมยู่ทอัทั้งนอัทั้น ขณะ
ททที่เมมืที่อกตอนเปาโลมทชทวริตอยผตเพมืที่อตบัวเอง เดทดี๋ยวนทรทตานมทชทวริตอยผตเพมืที่อพระครริสตธแลผู้ว ขณะททที่เมมืที่อกตอนทตาน
ดทาเนรินชทวริตตามเนมืรอหนบัง เดทดี๋ยวนทรทตานดทาเนรินตามพระวริญญาณ ขณะททที่เมมืที่อกตอนทตานเหป็นสริที่งตตางๆ



จากมรุมมองแบบมนรุษยธตามเนมืรอหนบัง เดทดี๋ยวนทรทตานเหป็นสริที่งเหลตานบัรนจากมรุมมองของกางเขน ทตานเปป็น
คนใหมตแลผู้ว ทตานไดผู้บบังเกริดใหมตแลผู้ว นริสบัยเกตาๆ ทบัศนคตริเกตาๆ คตานริยมเกตาๆและวริธทคริดแบบเกตาๆ
กทาลบังอยผตในขบัรนตอนของการเสมืที่อมสผญไปและชทวริตใหมตของทตานในพระครริสตธก ทาลบังเตริบโตขถึรนมา 
ดรุจตอไมผู้ใหมตททที่มทชทวริตชทวาผรุดขถึรนมาในฤดผใบไมผู้ผลริโดยดบันตบัวขถึรนมาขผู้างๆซากตผู้นเกตาของฤดผททที่แลผู้ว 
ชทวริตใหมตในพระครริสตธคมือการเปลทที่ยนแปลงจากภายในสผตภายนอก ทรุกสริที่งลผู้วนกลายเปป็นสริที่งใหมตทบัรง
นบัรน

2 คร 5:18 ทอัทั้งสริทั้นนธีทั้เกริดมาจากพระเจผู้า ทรุกสริที่งททที่เกริดขถึรนลผู้วนเปป็นมาจากพระเจผู้า นบั ที่นเปป็น
พระราชกริจของพระองคธ นอกจากนทรพระองคธทรงใหผู้เราคมืนดธีกอันกอับพระองคต์ทางพระเยซผครริสตต์ 
ขณะททที่เราเคยเหรินหตางจากพระเจผู้าเพราะการกระททาททที่ชบั ที่วชผู้า โดยตายในการละเมริดและความบาป
ตตางๆ กระนบัรนในพระเยซผครริสตธพระองคธไดผู้ทรงใหผู้เราคมืนดทก บันกบับพระองคธเอง ทบัรงหมดลผู้วน
เปป็นการกระททาของพระเจผู้าและเกริดขถึรนโดยพระเจผู้า พระเมตตาและพระครุณของพระองคธนบัรนเหลมือ
ททที่จะเขผู้าใจไดผู้ พระองคธเปป็นผผผู้ททที่ไดผู้ทรงใหผู้เราคมืนดทก บับพระองคธเองผตานทางพระเยซผครริสตธพระบรุตร
ของพระองคธ

นอกจากนทรพระองคธไดผู้ทรงโปรดประทานใหผู้เรารอับใชผู้ในเรมืที่องการคมืนดธีกอัน ถถึงแมผู้วตาหลบัก
การเรมืที่องคนบาปททที่กลบับใจใหมตมาหาพระเจผู้ามทพมืรนฐานอยผตในพระองคธและความรบักอบันยริที่งใหญตของ
พระองคธในการททที่พระองคธทรงชตวยเราใหผู้รอด แตตพระองคธกป็ไดผู้ทรงประทานพบันธกริจในการใหผู้คน
อมืที่นคมืนดทกบับพระองคธแกตเราดผู้วย พระองคธไดผู้ทรงมอบหมายหนผู้าททที่ในการนทาคนอมืที่นมาถถึงพระครริสตธ
และถถึงพระเจผู้าแกตเรา ซถึที่งเรทยกวตาการประกาศขตาวประเสรริฐ, การเปป็นพยาน, การเทศนา และ
การนทาวริญญาณ

2 คร 5:19 การรบับใชผู้ในเรมืที่องการคมืนดทก บันเปป็นอยตางนทร  คมือพระเจผู้าผผผู้สถริตในองคต์พระ
ครริสตต์ทรงใหผู้โลกนธีทั้คมืนดธีกอันกอับพระองคต์เอง มริไดผู้ทรงถมือโทษในการละเมริดของเขา และทรงมอบ
พระวจนะแหยู่งการคมืนดธีกอันนอัทั้นไวผู้กอับเรา คทาททที่แปลวตา คมือ (โฮส) ในบรริบทนทรมทความหมายวตา 
‘เหมมือนกบับวตา’ การรบับใชผู้ในเรมืที่องการคมืนดทก บันททที่ทรงประทานใหผู้แกตเราคมือ เหมมือนกบับวส่าพระเจผู้าไดผู้



ทรงกระททากริจผตานทางพระครริสตธในการใหผู้โลกคมืนดทก บันกบับพระองคธเองโดยการไมตทรงถมือโทษ
บาปพวกเขา เปาโลกทาลบังพผดถถึงหลบักการเรมืที่องการททาใหผู้เปป็นผผผู้ชอบธรรม เมมืที่อความบาปของเราถผก
ถมือ (ถผกนบับ) วตาเปป็นของพระครริสตธไมตใชตของเรา มบันกป็ททาใหผู้เราสามารถคมืนดทก บันกบับพระเจผู้าไดผู้ 
พระเจผู้าจถึงทรงประทานพระวจนะแหตงการคมืนดทกบันนบัรนไวผู้กบับเรา ซถึที่งคมือการชบักจผงผผผู้คน (ดผขผู้อ 11) 
ใหผู้มาหาพระครริสตธและวางใจพระองคธใหผู้เปป็นพระผผผู้ชตวยใหผู้รอด ในการททาเชตนนบัรนพวกเขาจถึงถผก
ททาใหผู้เปป็นผผผู้ชอบธรรมและไดผู้คมืนดทก บันกบับพระองคธ กรุญแจคมือการททที่เราชบักจผงผผผู้คนใหผู้ททาสริที่งดบังกลตาว

2 คร 5:20 ฉะนบัรนบบัดนทร เราจถึงเปป็นราชทผตของพระครริสตต์ โดยทธีที่พระเจผู้าทรงขอรผู้อง
ทยู่านทอัทั้งหลายทางเรา ราชทผตเปป็นตบัวแทนของอทกคนหนถึที่ง ดบังนบัรนพระเจผู้าไดผู้ทรงแตตงตบัรงเราใหผู้เปป็น
ราชทผตของพระเยซผครริสตธ พระองคธจถึงตรบัสกบับคนอมืที่นผตานทางเรา ชตางเปป็นสริทธริพริเศษ! ถผู้อยคทาของ
เรากป็คมือ เราผผผู้แทนของพระครริสตต์จซงขอรผู้องทยู่านใหผู้คมืนดธีกอันกอับพระเจผู้า ดรุจราชทผตททที่เปป็นพยานเรมืที่อง
พระเยซผครริสตธแกตคนอมืที่น ถผู้อยคทาของเรากป็คมือการกระตรุผู้น (ชบักจผง) คนอมืที่นแทนพระครริสตธใหผู้คมืนดท
กบันกบับพระเจผู้า หรมือกลตาวอทกนบัยหนถึที่ง ขผู้อความของเรากป็คมือ ‘จงมาหาพระครริสตธเพมืที่อททที่ทตานจะไดผู้ถผก
ททาใหผู้เปป็นผผผู้ชอบธรรม, ไดผู้รบับความรอด และคมืนดทก บันกบับพระเจผู้า’

2 คร 5:21 นทที่คมือเหตรุผลวตาททาไม เพราะวยู่าพระเจผู้าไดผู้ทรงกระททาพระองคต์ผผผู้ทรงไมยู่มธี
บาป ใหผู้เปป็นความบาปเพราะเหป็นแกยู่เรา เพมืที่อเราจะไดผู้เปป็นคนชอบธรรมของพระเจผู้าทางพระองคต์ 
ตรงนทร เราเหป็นถถึงหลบักการเรมืที่องการททาใหผู้เปป็นผผผู้ชอบธรรม เราเหป็นถถึงพระราชกริจในการ
สริรนพระชนมธแทนเราของพระครริสตธ พระเจผู้าทรงททาใหผู้พระเยซผกลายเปป็นความบาปเพราะเหป็นแกต
เรา พระองคธผผผู้ทรงไมตมทบาป ซถึที่งไมตเคยททาบาปและจะไมตมทวบันททาบาปดผู้วย ทรงรบับแบกความชบั ที่วชผู้า
ทบัรงสริรนของเราบนตบัวพระองคธ กระนบัรนพระเจผู้าทรงถมือวตาความบาปของเราเปป็นของพระองคธเพมืที่อททที่
เราจะกลายเปป็นผผผู้ชอบธรรมของพระเจผู้าโดยทางพระองคธ นทที่แหละคมือหบัวใจของหลบักคทาสอนเรมืที่อง
การททาใหผู้เปป็นผผผู้ชอบธรรม

*****



ภนำพรวมของ 2 โครรินธธ 6: เมมืที่อคริดถถึงความหวบังอบันยริที่งใหญส่ในสงส่าราศท เปาโลจถึงขอใหผู้พทที่
นผู้องททที่เมมืองโครรินธธ์ไมส่นตาความเสทยหายมาสผส่พบันธกริจแหส่งขส่าวประเสรริฐ ทส่านจถึงยอมทนทดุกอยส่าง
เพราะเหป็นแกส่พบันธกริจนทนื้ ทส่านกลส่าวปริดทผู้ายบทนทนื้โดยขอใหผู้พวกเขาแยกออกจากชาวโลก

2 คร 6:1 เมมืที่อมทความแนตใจในเรมืที่องสวรรคธ, บบัลลบังกธพริพากษาของพระครริสตธ และ
อภริสริทธริธ ในการเปป็นราชทผตของพระครริสตธในระหวตางนทร  เปาโลจถึงขอพทที่นผู้องททที่เมมืองโครรินธธใหผู้ก ผู้าว
ตตอไป ฉะนอัทั้นเราผผผู้เปป็นคนททาการรยู่วมกอับพระองคต์ขอวริงวอนทยู่านวยู่า อยยู่าสอักแตยู่รอับพระคสณของ
พระเจผู้าเปป็นการหาประโยชนต์มริไดผู้ ทตานเรทยกตบัวเองกบับพรรคพวกของทตานวตาเปป็น คนททาการรยู่วม ผผผู้
แปลฉบบับคริงเจมสธคริดวตาเปาโลหมายถถึงคนเหลตานบัรนททที่ททางานรตวมกบับพระเจผู้าจถึงแปลเชตนนบัรน แตตเรา
พบคทาพผดนทร ในททที่อมืที่นอทก ดผ 1 โครรินธธ 3:9 ทตานจถึงขอรผู้องพวกเขา (ตามตบัวอบักษร) วตา ‘อยตาสบักแตตรบับ
พระครุณของพระเจผู้าเปลตาๆ’ “พระครุณของพระเจผู้า” ททที่วตานทรนตาจะหมายถถึงการรบับใชผู้ในเรมืที่องการ
คมืนดทกบันซถึที่งถผกพผดถถึงในบรริบทกตอนหนผู้านบัรนของบทททที่ 5 เปาโลกบังวลวตาพวกเขาจะททาพลาดในการ
ไมตเปป็นราชทผตททที่เหมาะสมของพระครริสตธ ทตานจถึงขอใหผู้พวกเขาไมตพลาดททที่จะนทาขตาวประเสรริฐไป
ถถึงผผผู้อมืที่น

2 คร 6:2 ในเรมืที่องดบังกลตาว เปาโลจถึงยกขผู้อความจากอริสยาหธ 49:8 (เพราะพระองคต์
ตรอัสวยู่า `ในเวลาออันชอบ เราไดผู้ฟอังเจผู้า ในวอันแหยู่งความรอด เราไดผู้ชยู่วยเจผู้า' ดผเถริด บอัดนธีทั้เปป็นเวลาออัน
ชอบ ดผเถริด บอัดนธีทั้เปป็นวอันแหยู่งความรอด) ประเดป็นของทตานกป็คมือวตา เราตผู้องรทบนทาขตาวประเสรริฐไป
ถถึงผผผู้อมืที่น ถถึงแมผู้วตาขผู้อนทรมบักถผกยกเพมืที่อชบักจผงคนบาปใหผู้รทบตผู้อนรบับพระครริสตธ แตตบรริบทตรงนทรกป็พผดถถึง
การททที่เราตผู้องรทบประกาศขตาวประเสรริฐแกตคนบาปมากกวตา เราตผู้องรทบนทาขตาวประเสรริฐแหตง
พระครุณของพระเจผู้าไปถถึงชาวโลกททที่หลงหาย เราเปป็นราชทผตของพระครริสตธ อยตาปลตอยใหผู้พระครุณ
ของพระเจผู้าเสทยเปลตาโดยการไมตททาใหผู้การรบับใชผู้ในเรมืที่องการคมืนดทก บันซถึที่งทรงมอบไวผู้กบับเรานบัรน
สทาเรป็จ มบันเปป็นเรมืที่องเรตงดตวน บบัดนทรถถึงเวลาแลผู้ว! บบัดนทร เปป็นวบันแหตงความรอด!

2 คร 6:3 ขผู้อ 3 อผู้างยผู้อนกลบับไปขผู้อ 1 การรบับพระครุณของพระเจผู้าเปลตาๆกป็คมือการไมต
รบับรผผู้ถถึงความเรตงดตวนในการนทาขตาวประเสรริฐไปถถึงผผผู้อมืที่น (ขผู้อ 2) ทตานกลตาวถถึงเรมืที่องนทรตตอไปวตา เรา



มริไดผู้ใหผู้ผผผู้ใดมธีเหตสสะดสดในสริที่งหนซที่งสริที่งใดเลย เพมืที่อมริใหผู้การทธีที่เรารอับใชผู้ปฏริบอัตรินอัทั้นเปป็นทธีที่เขาจะตริเตธียน
ไดผู้ การลผู้มเหลวในการเปป็นราชทผตททที่เรตงดตวนของพระครริสตธกป็เทตากบับเปป็นการรบับพระครุณของ
พระเจผู้าอยตางเสทยเปลตา เราจถึงอาจเสทที่ยงททที่จะใหผู้ผผผู้ใดมทเหตรุสะดสดไดผู้ คทาททที่แปลเชตนนบัรน (พรอสคอเป) มท
ความหมายวตา ‘เปริดโอกาสใหผู้เกริดการสะดรุด’ ทตานคอยระวบังมริใหผู้พบันธกริจแหตงขตาวประเสรริฐเปป็นททที่
ตริเตทยน โดนดผถผก หรมือกลายเปป็นหมบันไป โดยเฉพาะตตอผผผู้เชมืที่อใหมต

2 คร 6:4 ขผู้อนทร เรริที่มตผู้นดผู้วยแตยู่วยู่าในการทอัทั้งปวงเราไดผู้กระททาตอัวใหผู้เปป็นทธีที่ชอบ เหมมือน
ผผผู้รอับใชผู้ของพระเจผู้า คทาททที่แปลวตา กระททาตอัวใหผู้เปป็นทธีที่ชอบ (ซผนริสตาโอ) ในบรริบทนทรมทความหมายวตา
 ‘สทาแดง’ หรมือ ‘แสดง’ ทตานจถึงพยายามททที่จะสทาแดงตบัวเองเปป็นผผผู้รบับใชผู้ของพระเจผู้าโดยชทวริตของ
ทตาน

เปาโลจถึงเรริที่มใหผู้รายการสถานการณธตตางๆททที่ทตานอาจสาธริตตบัวเอง (กระททาตบัวใหผู้เปป็นททที่
ชอบ) ในฐานะผผผู้รบับใชผู้ของพระเจผู้าไดผู้ โดยความเพธียรอดทนเปป็นออันมาก ในความทสกขต์ ในความ
ขอัดสน ในเหตสวริบอัตริ เราเหป็นถถึงคลบังคทาศบัพทธอบันมทคตาตรงนทร  คทาททที่แปลวตา ความเพธียรอดทน (ฮผพอ
มอเน) มทความหมายวตา ‘ความพากเพทยรพยายาม’ คทาททที่แปลวตา ความทสกขต์ (ธลริพซริส) หมายถถึง
 ‘ความยรุตงยาก’ การททที่ทตานพผดถถึง ความขอัดสน (อานากเค) หมายถถึงการขาดแคลนสริที่งตตางๆ และ
เหตสวริบอัตริกป็มทความหมายตามนบัรน: เหตรุวริบบัตริ แมผู้ในยามททที่เจอกบับสถานการณธอบันยรุตงยาก ทตานกป็ตบัรงใจ
วตาจะสทาแดงตบัวเปป็นผผผู้รบับใชผู้ของพระครริสตธโดยการพากเพทยรผตานความทรุกขธและความยากลทาบาก

2 คร 6:5 ความยากลทาบากททที่วตาสทาแดงตบัวออกมาในการถผกเฆธีที่ยน ในการทธีที่ถผกจทาคสก 
ในการวสยู่นวาย ในการงานตยู่างๆ ในการอดหลอับอดนอน ในการอดอาหาร คทาททที่แปลวตา การถผกเฆธีที่ยน
(พเลเก) มทความหมายตรงตบัววตา ‘บาดแผล’ เปาโลนตาจะหมายถถึงรอยฉทกขาด อาการฟกชทราดทาเขทยว 
และแผลถลอกบนแผตนหลบังของตบัวเองซถึที่งเกริดจากการถผกทรุบตท (กริจการ 16:22, 33) ทตานเคยตริดครุก
มากกวตาหนถึที่งหน ทตานเจอการวสยู่นวายมากบับตบัว คทาททที่แปลเชตนนบัรน (อาคาทาสทาเซทย) หมายถถึงความ
ไรผู้ระเบทยบของประชาชน คมือ การจลาจลหรมือการกตอมป็อบ ทตานเจอกบับเหตรุการณธดบังกลตาวททที่เมมือง
เอเฟซบัส (กริจการ 19:29) ในการพผดถถึงการงานตยู่างๆ (คอพอส) ทตานหมายถถึงการตรากตรทาททางาน



ททที่กตอใหผู้เกริดการหมดแรงและความเหนมืที่อยลผู้าสรุดๆ การอดหลอับอดนอน (อากรดุพเนทย) หมายถถึงการ
ไมตไดผู้หลบับไมตไดผู้นอน การพผดถถึงการอดอาหาร (เนสเทะเอทย) ในบรริบทนทรนตาจะหมายถถึงชตวงเวลา
ของการขาดอาหารอยตางไมตเตป็มใจ คมือ ไมตมทอะไรจะรบับประทานนบัที่นเอง แมผู้แตตในชตวงเวลาของ
ความยากลทาบากในการรบับใชผู้ของทตาน เปาโลกป็ตบัรงใจททที่จะสทาแดงตบัวเปป็นราชทผตททที่เหมาะสมของ
พระครริสตธ

2 คร 6:6-8 ทตานตบัรงใจททที่จะกระททาเชตนนบัรนโดยความบรริสสทธริธิ์ โดยความรผผู้ โดยความอด
กลอัทั้นไวผู้นาน โดยใจกรสณา โดยพระวริญญาณบรริสสทธริธิ์ โดยความรอักแทผู้ 7 โดยพระวจนะแหยู่งความ
จรริง โดยฤทธริธิ์เดชของพระเจผู้า โดยใชผู้เครมืที่องอาวสธแหยู่งความชอบธรรมดผู้วยมมือขวาและมมือซผู้าย 8 
โดยมธีเกธียรตริยศและไรผู้เกธียรตริยศ โดยเลยู่าลมือกอันวยู่าชอัที่วและเลยู่าลมือกอันวยู่าดธี เหมมือนถผกเขาหาวยู่าเปป็นคน
ทธีที่ลยู่อลวงเขาใหผู้หลง แตยู่ยอังเปป็นคนสอัตยต์จรริง ชตางเปป็นรายการครุณธรรมตตางๆสทาหรบับพบันธกริจแหตง
ขตาวประเสรริฐอบันแสนวริเศษ

คทาททที่แปลวตา (1) ความบรริสสทธริธิ์ (ฮบักนอเทส) ปรากฏเพทยงแคตครบัร งเดทยวในพระคบัมภทรธใหมต
และเปป็นคทาททที่แตกออกมาจากคทาวตาความศบักดริธ สริทธริธ  ทตานตบัรงใจททที่จะแสดงใหผู้เหป็นถถึงความบรริสรุทธริธ
ของความศบักดริธ สริทธริธ  (2) เปาโลตบัรงใจททที่จะรบับใชผู้พระเจผู้าในพบันธกริจแหตงขตาวประเสรริฐโดยความรผผู้ททที่
เพทยงพอ ดผเหมมือนวตาการเรทยนรผผู้เพริที่มเตริมเกทที่ยวกบับพระครริสตธและพระวจนะของพระองคธไมตเคยมทททที่
สริรนสรุดสทาหรบับเปาโล (3) ทตานตบัรงใจททที่จะรบับใชผู้โดยความอดกลอัทั้นไวผู้นาน คทาททที่แปลเชตนนบัรน (มาค
รอธผเมทย) มทความหมายวตา ‘ความอดทน’ หรมือ ‘การชผู้าในการเรริที่มททที่จะอดทนไมตไหว’ มบันเกทที่ยวขผู้อง
กบับการอดทนตตอผผผู้คนและความบกพรตองเลป็กๆนผู้อยๆของพวกเขา (4) ทตานตบัรงใจททที่จะรบับใชผู้โดยใจ
กรสณา คทาททที่แปลเชตนนบัรน (เครสตอเตส) ถถึงแมผู้วตาหมายถถึงความดทงามทางดผู้านศทลธรรมและความ
สบัตยธสรุจรริต แตตกป็มทความหมายดผู้วยวตา ‘จริตใจททที่อตอนโยน’ ในบรริบทนทรนตาจะใชตความหมายหลบัง  ทตาน
ตบัรงใจททที่จะเปป็นคนอตอนโยนกบับผผผู้คน

(5) นอกจากนทร  ทตานตบัรงใจททที่จะใหผู้การรบับใชผู้ของทตานประกอบดผู้วยการทรงนทา ความชตวย
เหลมือ และฤทธริธ เดชของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  หากองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าไมตทรงสรผู้างบผู้านแลผู้ว คน



เหลตานบัรนททที่สรผู้างมบันกป็ลงแรงเสทยเปลตา มบันไมตใชตโดยกทาลบังหรมือโดยฤทธริธ เดช แตตโดยวริญญาณของเรา
องคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าตรบัส (6) ทตานตบัรงใจททที่จะททาใหผู้การรบับใชผู้ของทตานเกริดผล โดยความรอักแทผู้ นทที่หมาย
ถถึงความรบักททที่แทผู้จรริงซถึที่งตตางจากความรบักแบบททที่เสแสรผู้งไมตจรริงใจ (7) ทตานยบังตบัรงใจททที่จะททาใหผู้พบันธ
กริจของทตานสทาเรป็จโดยพระวจนะแหยู่งความจรริงดผู้วย พระวจนะของพระเจผู้าเปป็นรากฐานและเปป็น
อาวรุธแหตงขผู้อความททที่ทตานประกาศ (8) เปาโลตบัรงใจททที่จะททาการรบับใชผู้ของทตานใหผู้สทาเรป็จครบถผู้วน
โดยใชผู้เครมืที่องอาวสธแหยู่งความชอบธรรมบนมมือทบัรงสองขผู้าง ดบังททที่มทบอกไวผู้ในสรุภาษริต 2:7 ความชอบ
ธรรมเปป็นโลตซถึที่งจะปกปผู้องเราจากปบัญหามากมายไดผู้

เปาโลตบัรงใจททที่จะดทาเนรินชทวริตอยตางชอบธรรมไมตใชตเพราะมบันเปป็นหลบักการททที่มทจรริยธรรม
เทตานบัรน แตตเพราะวตาทตานเขผู้าใจถถึงสตริปบัญญาททที่มทฤทธริธ ปกปผู้องของการททาเชตนนบัรนดผู้วย (9) ทตานตบัรงใจ
ททที่จะปรนนริบบัตริพระเจผู้าไมตวตาจะมทเกธียรตริยศหรมือไรผู้เกธียรตริยศ บางครบัร งการรบับใชผู้กป็นทาเกทยรตริยศมาใหผู้ 
แตตบางครบัร งมบันกป็นทาการเยาะเยผู้ยมาใหผู้ ไมตวตาจะเปป็นอยตางไรเปาโลกป็ตบัรงใจททที่จะกผู้าวตตอไป (10) ใน
แบบเดทยวกบันทตานตบัรงใจวตาจะรบับใชผู้ตตอไปไมตวตาผผผู้คนจะรผผู้จบักทตานโดยเลยู่าลมือกอันวยู่าชอัที่วและเลยู่าลมือกอัน
วยู่าดธี (11) แมผู้ในยามททที่ถผกกลตาวหาวตาเปป็นคนทธีที่ลยู่อลวงเขาใหผู้หลง แตตทตานกป็รผผู้วตาทตานเปป็นคนสบัตยธจรริง

2 คร 6:9 เหมมือนถผกเขาหาวยู่าเปป็นคนไมยู่มธีใครรผผู้จอัก แตยู่ยอังเปป็นคนทธีที่เขาทอัทั้งหลายรผผู้จอักดธี 
เหมมือนคนตาย แตยู่ดผเถริด เรายอังเปป็นอยผยู่ เหมมือนคนถผกเฆธีที่ยน แตยู่ยอังไมยู่ตาย ทตานมรุตงมบั ที่นตตอไปใน
ฐานะเปป็นคนททที่ “ไมตมทใครรผผู้จบัก” นบักเทศนธททที่เทศนาอยตางสบัตยธซมืที่อตามพระวจนะของพระเจผู้ามบักจะ
ถผกโลกเมริน กระนบัรนทตานกป็รผผู้ดทวตาทตานเปป็นคนททที่เขาทบัรงหลาย “รผผู้จบักดท” ในสวรรคธ บตอยครบัร งทตานเผชริญ
กบับโอกาสททที่จะเจอกบับความตาย อยตางไรกป็ตามพระเจผู้ากป็ทรงไวผู้ชทวริตทตาน ถถึงแมผู้วตาทตานเคยถผก
เฆทที่ยน(ทรุบตท) มากกวตาหนถึที่งครบัร ง แตตทตานกป็ยบังไมตตาย

2 คร 6:10 เหมมือนคนทธีที่มธีความทสกขต์ แตยู่ยอังมธีความชมืที่นชมยรินดธีอยผยู่เสมอ เหมมือนคน
ยากจน แตยู่ยอังททาใหผู้คนเปป็นออันมากมอัที่งมธี เหมมือนคนไมยู่มธีอะไรเลย แตยู่ยอังมธีสริที่งสารพอัดบรริบผรณต์ ความ
กดดบันและปบัญหาตตางๆในการรบับใชผู้ททาใหผู้พวกทตาน “เหมมือนคนททที่มทความทรุกขธ” แตตทตานกป็ “มท
ความชมืที่นชมยรินดทอยผตเสมอ” บางครบัร งทตานกป็ “เหมมือนคนยากจน” แตตทตานกป็ไดผู้ททาใหผู้ “คนเปป็นอบัน



มากมบั ที่งมท” บางครบัร งในการรบับใชผู้ของทตานๆกป็ไมตมทอะไรเลย แตตในพระครริสตธแลผู้วทตานกป็ “มทสริที่ง
สารพบัดบรริบผรณธ” 

ไมตวตาทตานจะพบวตาตบัวเองตผู้องเจอกบับสถานการณธอะไร ทตานกป็ตบัรงใจแลผู้ววตาทตานจะไมตรบับ
พระครุณของพระเจผู้าอยตางเสทยเปลตา ทตานตบัรงใจแลผู้ววตาจะไมตเปป็นเหตรุใหผู้ผผผู้ใดสะดรุดเพมืที่อททที่การรบับใชผู้จะ
ไมตถผกตริเตทยน ทตานตบัรงใจแลผู้ววตาจะททางานรบับใชผู้ตตอไปไมตวตาจะเกริดอะไรขถึรนกป็ตาม

2 คร 6:11 เปาโลยผู้อนกลบับไปออกความเหป็นสตวนตบัว โอ ทยู่านชาวโครรินธต์ เราพผดกอับ
ทยู่านอยยู่างไมยู่ปริดบอังเลย และใจของเรากป็เปริดรอับทยู่าน ทตานพผดออกจะเปป็นสทานวนหนตอยๆ แตตความ
หมายของสริที่งททที่ทตานพผดกป็คมือ ‘โอ ทตานชาวโครรินธธ ถถึงแมผู้เราไดผู้พผดกบับทตานอยตางตรงไปตรงมาแลผู้ว 
แตตหบัวใจของเรากป็เตป็มไปดผู้วยความอบอรุตนททที่มทตตอทตาน’ ถถึงแมผู้วตาเปาโลไดผู้พผดกบับพวกเขาอยตางตรง
ไปตรงมาจนถถึงขนาดเรทยกไดผู้วตาขวานผตาซาก แตตทตานกป็อยากใหผู้พวกเขารผผู้วตาทตานรบักพวกเขาและ
หตวงใยพวกเขาอยตางลถึกซถึร ง

2 คร 6:12 ทตานกลตาวตตอไปวตา ใจของทยู่านทอัทั้งหลายไมยู่ไดผู้ปริดเพราะเรา แตยู่ปริดเพราะ
ความรผผู้สซกของตนเอง เปาโลพผดถถึงความสบัมพบันธธททที่คตอนขผู้างตถึงเครทยดระหวตางตบัวทตานกบับพทที่นผู้อง
ชาวเมมืองโครรินธธ ทตานกลตาวเชริงสทานวนอทกครบัร งโดยความหมายตรงตบัวกป็คมือ ‘ทตานทบัรงหลายไมตไดผู้คบับ
แคบในตบัวเรา แตตทตานทบัรงหลายคบับแคบในใจของตบัวเอง’ หากจะพผดในภาษาพผดสมบัยใหมต ความ
หมายกป็คมือ ‘เราไมตไดผู้เกลทยดทตาน แตตทตานตตางหากททที่เกลทยดเรา’ คทาททที่แปลวตา ใจ (สปลบักคะนอน) 
แปลคตอนขผู้างถผกแลผู้ว คนสมบัยโบราณเชมืที่อวตาอารมณธของเรามทบตอเกริดจากลทาไสผู้ ในสมบัยปบัจจรุบบันเรา
จะเรทยกวตามบันออกมาจากใจ เปาโลตผู้องการจะบอกวตา ความตถึงเครทยดใดๆททที่มทในความสบัมพบันธธของ
พวกเขานบัรนเกริดจากฝตายพวกเขาไมตใชตเกริดจากเปาโล

2 คร 6:13 ทตานปริดทผู้ายความเหป็นสตวนตบัวตรงนทร ในจดหมายฝากของทตานดผู้วยคทาพผด
เชริงไกลตเกลทที่ยวตา ดอังนอัทั้นในการตอบสนองอยยู่างเดธียวกอัน (ขผู้าพเจผู้าขอพผดกอับทยู่านเหมมือนอยยู่างพผดกอับ
บสตร) คมือจงเปริดจริตใจของทยู่านดผู้วย เพมืที่อตอบสนองความรบักททที่ออกมาจากหบัวใจซถึที่งทตานมทตตอพวก



เขา ทตานจถึงขอใหผู้พวกเขาเปริดใจของพวกเขาตตอทตานอทกครบัร ง ความหมายททที่สทาคบัญกวตากป็คมือวตา ทตาน
ทบัรงหลายเปป็นททที่รบักของขผู้าพเจผู้าเหมมือนเปป็นบรุตร กรรุณาตอบสนองความรบักนบัรนกลบับคมืนมาดผู้วย

2 คร 6:14 ทยู่านอยยู่าเขผู้าเทธียมแอกกอับคนทธีที่ไมยู่เชมืที่อ เพราะวยู่าความชอบธรรมจะมธีหสผู้น
สยู่วนอะไรกอับความอธรรม และความสวยู่างจะเขผู้าสนริทกอับความมมืดไดผู้อยยู่างไร

หลบังจากไดผู้หยรุดพบักชบั ที่วครผต เพมืที่อกลตาวถถึงความหตวงใยททที่ออกมาจากใจของทตาน เปาโลกป็วก
กลบับมาพผดถถึงความจรริงททที่สทาคบัญประการหนถึที่งททที่นตาจะเปป็นเรมืที่องททที่กตอใหผู้เกริดการวริวาทในสมบัยนบัรน
พอๆกบับในสมบัยนทร  “ทตานอยตาเขผู้าเททยมแอกกบับคนททที่ไมตเชมืที่อ” เพมืที่อททที่จะอธริบายความจรริงททที่สทาคบัญ
ประการหนถึที่ง เปาโลจถึงยกภาพประกอบซถึที่งเปป็นเรมืที่องปกตริประจทาวบันในสมบัยนบัรนคมือ สบัตวธททที่ถผกเททยม
แอกเขผู้าดผู้วยกบัน นทที่เปป็นภาพททที่พบเหป็นเปป็นปกตริเรมืที่อยมาจนถถึงศตวรรษททที่ยทที่สริบ ในเมมืองตตางๆเราจะ
เหป็นมผู้าถผกเททยมบบังเหทยนเขผู้าดผู้วยกบัน สตวนในชนบทเราจะเหป็นวบัวถผกเททยมแอกเขผู้าดผู้วยกบัน

การเททยมแอกททที่ไมตเทตากบันกป็คงเปป็นการเททยมบบังเหทยนลาตบัวหนถึที่งก บับมผู้าตบัวหนถึที่ง หรมือการ
เททยมแอกมผู้าตบัวหนถึที่งกบับวบัวตบัวหนถึที่ง มบันไมตเพทยงไมตเขผู้ากบันเทตานบัรน แตตมบันยบังใชผู้งานไมตไดผู้ดผู้วย เพราะ
แอกดบังกลตาวจะททาใหผู้สบัตวธตบัวททที่อตอนแอกวตาไดผู้รบับบาดเจป็บ มบันไมตเหมาะในเชริงปฏริบบัตริ และไมต
เปป็นการสทาแดงความกรรุณาตตอสบัตวธททที่ถผกนทามาเททยมแอกดผู้วย แมผู้แตตบบัญญบัตริของโมเสสกป็สอนเชตน
นบัรนในพระราชบบัญญบัตริ 22:10

อยตางไรกป็ตาม ตรงนทร เปาโลกป็ประยรุกตธใชผู้ภาพประกอบนทรกบับหลบักการฝตายวริญญาณททที่สทาคบัญ
ประการหนถึที่ง “เพราะวตาความชอบธรรมจะมทหรุผู้นสตวนอะไรกบับความอธรรม และความสวตางจะเขผู้า
สนริทกบับความมมืดไดผู้อยตางไร” คทาตอบสทาหรบับคทาถามสองคทาถามนทรกป็ชบัดเจนอยผตแลผู้ว ไมตมทและไมต
ควรมทสามบัคคทธรรมระหวตางความชอบธรรมกบับความอธรรม เหป็นไดผู้ชบัดวตาความสวตางกบับความมมืด
ททที่ทตานพผดถถึงนบัรนเปป็นเรมืที่องฝตายวริญญาณ ททที่นตาสนใจคมือคทาททที่แปลวตา ความอธรรม (อานอเมทย) ซถึที่งมบัก
แปลเปป็นความชบั ที่วชผู้า และมทความหมายตรงตบัววตา ‘การไมตมทขมืที่อไมตมทแป’ ไมตมทสามบัคคทระหวตางความ
ชอบธรรมและความอธรรม คทาททที่แปลวตา เขผู้าสนริท (คอยโนเนทย) มทความหมายวตา ความเปป็นนทรา



หนถึที่งใจเดทยวกบันในจริตวริญญาณ ไมตมทความเปป็นนทราหนถึที่งใจเดทยวกบันในจริตวริญญาณระหวตางความ
บรริสรุทธริธ  (ความสวตาง) กบับความชบั ที่ว (ความมมืด)

ประเดป็นททที่สทาคบัญกวตาคมือคทาสบัที่งหลบัก “ทตานอยตาเขผู้าเททยมแอกกบับคนททที่ไมตเชมืที่อ” มบันเปป็นสริที่งททที่
ผริด มบันเขผู้ากบันไมตไดผู้ มบันผริดหลบักพระคบัมภทรธ บางคนอาจโตผู้แยผู้งวตา “กป็เราอาศบัยอยผตในโลกของคนไมต
เชมืที่อนทที่นา” นบัที่นเปป็นความจรริง แตตคทาสบัที่งตามพระคบัมภทรธกป็คมือ การหลทกเลทที่ยงททที่จะไมตเททยมแอกกบับพวก
เขา การประยรุกตธใชผู้หลบักการนทรกบับกริจกรรมตตางๆในชทวริตประจทาวบัน เชตน การแตตงงาน การเปป็นหรุผู้น
สตวนททาธรุรกริจ และการเปป็นสมาชริกในองคธกรททที่ชบั ที่วรผู้าย

2 คร 6:15 เกรงวตาคทาสบัที่งธรรมดาจะไมตซถึมซาบเขผู้าไปในความคริดของพวกเขา เปาโล
จถึงขยายความเรมืที่องนทรตตอไป พระครริสตต์กอับเบลธีออัลจะลงรอยกอันอยยู่างไรไดผู้ มทหลายคทานตาสนใจ คทาททที่
แปลวตา ลงรอย (ซดุมโฟเนซริส) เปป็นททที่มาของคทาวตา ‘symphony’ ในบรริบทนทรคทานทรแปลวตา ‘ความ
สามบัคคท’ หรมือ ‘ความสอดคลผู้องกบัน’ ชมืที่อเบลทอบัลแปลมาจากคทาฮทบรผเลยไมตมทคทาแปล มบันมทความตรง
ตบัววตา ‘ไรผู้คตา’ แตตกป็เปป็นอทกชมืที่อหนถึที่งของซาตานดผู้วย ประเดป็นของทตานกป็ชบัดเจน มทสามบัคคทอะไร
ระหวตางพระครริสตธกบับซาตาน? คทาตอบนบัรนชบัดเจนอยผตแลผู้ว

คราวนทร เปาโลเรริที่มนทาภาพประกอบนทรมาประยรุกตธใชผู้กบับหลบักการเรมืที่องการแยกออก คนทธีที่เชมืที่อ
จะมธีสยู่วนอะไรกอับคนทธีที่ไมยู่เชมืที่อ คทาททที่แปลวตา คนไมยู่เชมืที่อ (อาพริสตอส) มทความหมายตรงตบัววตา ‘ผผผู้ททที่ไมต
เชมืที่อ’ ตรงนทร เปาโลกทาลบังจทรใจดทาของปบัญหาเลย ผผผู้เชมืที่อไมตควรมทสามบัคคทธรรมกบับคนไมตเชมืที่อโดยไมต
จทาเปป็น คนเหลตานบัรนไมตควรเปป็นเพมืที่อนสนริทหรมือหรุผู้นสตวนของเรา หลบักการนทรชวนใหผู้เรานถึกถถึง สดรุดท 
1:1

2 คร 6:16 วริหารของพระเจผู้าจะตกลงอะไรกอับรผปเคารพไดผู้ เพราะวยู่าทยู่านเปป็นวริหาร
ของพระเจผู้าผผผู้ทรงดทารงพระชนมต์ ดอังทธีที่พระเจผู้าตรอัสไวผู้วยู่า `เราจะอยผยู่ในเขาทอัทั้งหลาย และจะดทาเนริน
ในหมผยู่พวกเขา และเราจะเปป็นพระเจผู้าของเขา และเขาจะเปป็นประชาชนของเรา' หากยบังมทใครไมต
เขผู้าใจหรมือเหป็นไมตตรงกบันอยผต เปาโลกป็ยกภาพประกอบททที่ผผผู้ททที่มทภผมริหลบังเปป็นยริวเขผู้าใจไดผู้อยตางชบัดเจน
“วริหารของพระเจผู้าจะตกลงอะไรกบับรผปเคารพไดผู้” ณ จรุดนทรของประวบัตริศาสตรธพวกยริวกป็ไดผู้เรทยนรผผู้



บทเรทยนเกทที่ยวกบับการไหวผู้รผปเคารพแลผู้ว การกระททาสริที่งททที่นตาสะอริดสะเอทยนของอบันทริโอคบัส 
เอพริฟาเนสในการตบัรงรผปเคารพขถึรนในพระวริหารอบันศบักดริธ สริทธริธ เมมืที่อหลายศตวรรษกตอนหนผู้านบัรนไดผู้
เกริดเปป็นภาพฝบังใจพวกยริวมาจนถถึงทรุกวบันนทร  รผปเคารพในพระวริหารเปป็นสริที่งททที่นตาสะอริดสะเอทยนสรุดๆ
และเปป็นสริที่งททที่พวกยริวเกลทยดชบัง การไหวผู้รผปเคารพในบรริเวณพระวริหารของพระเจผู้าททที่กรรุงเยรผซาเลป็ม
เปป็นสริที่งททที่ตรงขผู้ามกบันซถึที่งพวกยริวตอบโตผู้อยตางรรุนแรง

ณ จรุดนทร เองททที่เปาโลปลตอยหมบัดตาย “เพราะวตาทตานเปป็นวริหารของพระเจผู้าผผผู้ทรงดทารง
พระชนมธ ดบังททที่พระเจผู้าตรบัสไวผู้วตา `เราจะอยผตในเขาทบัรงหลาย และจะดทาเนรินในหมผตพวกเขา และเราจะ
เปป็นพระเจผู้าของเขา และเขาจะเปป็นประชาชนของเรา'” เปาโลยกคทาพผดนทรจาก เลวทนริตริ 26:12 และเอ
เสเคทยล 37:27 เพมืที่อตอกยทราประเดป็นของทตาน พวกเขาในฐานะททที่เปป็นทบัรงผผผู้เชมืที่อและเปป็นครริสตจบักร
เปป็นวริหารของพระเจผู้าผผผู้ทรงพระชนมธอยผ ต พระวริญญาณบรริสรุทธริธ ทรงสถริตในตบัวพวกเขาแตตละคน
และสถริตในพวกเขาในฐานะเปป็นครริสตจบักรดผู้วย ดผ 1 โครรินธธ 3:16 ประเดป็นททที่สทาคบัญกวตากป็คมือการททที่
คนของพระเจผู้าตผู้องแยกออกจากชาวโลก

2 คร 6:17 ทตานจถึงปลตอยหมบัดนป็อกเอาทธออกไป องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าตรอัสวยู่า `เหตสฉะนอัทั้น
เจผู้าจงออกจากหมผยู่พวกเขาเหลยู่านอัทั้น และจงแยกตอัวออกจากเขาทอัทั้งหลาย อยยู่าแตะตผู้องสริที่งซซที่งไมยู่
สะอาด แลผู้วเราจซงจะรอับพวกเจผู้าทอัทั้งหลาย เราเหป็นคทาสบัที่งสามประการตรงนทร  เราไดผู้รบับบบัญชาวตา (1) 
“จงออกจากหมผตพวกเขาเหลตานบัรน” คมือ พวกคนไมตเชมืที่อ, คนอธรรม และคนททที่อยผตในความมมืดฝตาย
วริญญาณดบังททที่กลตาวไวผู้ดผู้านบน คนเหลตานทร รวมกบันแลผู้วกป็เปป็นสริที่งททที่เรทยกวตา ‘ชาวโลก’ ซถึที่งพบทบั ที่วพระ
คบัมภทรธใหมต คนของพระเจผู้าจถึงถผกสบัที่งใหผู้ออกจากชาวโลกและการมทสตวนเกทที่ยวขผู้องตตางๆกบับพวกเขา 
เรายบังถผกบบัญชาดผู้วยวตา (2) “จงแยกตบัวออกจากเขาทบัรงหลาย องคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าตรบัส” เหป็นไดผู้ชบัดวตา
คทาสบัที่งนทรมาจากองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้า มบันเปป็นสตวนหนถึที่งของบบัญญบัตริของพระครริสตธซถึที่งไมตเปป็นททที่นริยมมาก
ททที่สรุดจนถถึงทรุกวบันนทร  แตตมบันกป็เปป็นเรมืที่องททที่สทาคบัญมากๆดผู้วย

นอกจากนทรพระวริญญาณบรริสรุทธริธ กป็ทรงบบัญชาผตานเปาโลดผู้วยวตา (3) “อยตาแตะตผู้องสริที่งซถึที่งไมต
สะอาด” คนททที่มทภผมริหลบังเปป็นยริวยตอมเขผู้าใจสริที่งททที่เปาโลพผดถถึง พระบบัญญบัตริสาธยายไวผู้มากมายถถึงสริที่งททที่



ไมตสะอาดสทาหรบับพวกยริว เปาโลประยรุกตธใชผู้เรมืที่องนทร ในบรริบทของความไมตสะอาดฝตายวริญญาณ คมือ 
สริที่งตตางๆและกริจกรรมตตางๆททที่เปป็นบาป ยอหธนเขทยนไวผู้วตา “อยตารบักโลก หรมือสริที่งตตางๆททที่เปป็นของ
โลก” (1 ยอหธน 2:15) ในสมบัยนบัรนและในสมบัยนทรดผู้วย มทหลายสริที่งในโลกททที่ไมตสะอาด หรมือททที่ไมต
บรริสรุทธริธ ในทางศทลธรรมและจริตวริญญาณ

ถถึงแมผู้วตาบทททที่หผู้าของจดหมายฝากฉบบับนทรอาจเปป็นยอดบนสรุดของมบันสทาหรบับความจรริงใน
ดผู้านหลบักคทาสอน แตตยตอหนผู้านทรกป็อาจเปป็นประเดป็นททที่สทาคบัญเกทที่ยวกบับการดทาเนรินชทวริตครริสเตทยนใน
แตตละวบัน มบันมทพมืรนฐานอยผตบนความบรริสรุทธริธ  การแยกออกจากโลก, ผผผู้คนของโลก, กริจกรรมตตางๆ
ของโลก และสริที่งตตางๆของโลกคมือหนทางไปสผตความบรริสรุทธริธ ในชทวริตครริสเตทยนของแตตละคน ตรง
นทรมบันถผกนทาเสนอในรผปแบบของคทาสบัที่งสามสตวน

ผลลบัพธธของการแยกออกกป็คมือ พระเจผู้าทรงสบัญญาวตา “แลผู้วเราจถึงจะรบับพวกเจผู้าทบัรงหลาย” 
ความหมายนตาจะเปป็นการรบับเขผู้ามามทสามบัคคทธรรมดผู้วย เมมืที่อคนของพระเจผู้าแยกตบัวออกจากความ
อธรรม, ความไมตสะอาด และความไมตบรริสรุทธริธ ของโลก เรากป็ททาใหผู้ตบัวเองอยผตในตทาแหนตงททที่เรา
สามารถมทสามบัคคทธรรมเตป็มเปทที่ยมกบับพระบริดาของเราผผผู้ทรงสถริตในสวรรคธไดผู้

2 คร 6:18 ดบังนบัรนเพมืที่อสรรุปประเดป็นนทร  เปาโลจถึงยกคทาพผดจาก 2 ซามผเอล 7:14 เราจะ
เปป็นบริดาของพวกเจผู้าและพวกเจผู้าจะเปป็นบสตรชายบสตรสาวของเรา' องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าผผผู้ทรงฤทธา
นสภาพทอัทั้งสริทั้นไดผู้ตรอัสดอังนอัทั้น ประเดป็นททที่สทาคบัญกวตากป็คมือวตา เมมืที่อเราแยกตบัวออกจากโลกและอริทธริพลททที่
ไมตดทของมบัน พระเจผู้ากป็จะทรงรบับเราใหผู้รตวมสามบัคคทธรรมดผู้วยในฐานะบรุตรชายและบรุตรสาว เรา
เปป็นบรุตรในตทาแหนตงของเราในพระครริสตธ เหป็นไดผู้ชบัดวตาประเดป็นกป็คมือ บบัดนทร เราควรแยกออกจาก
โลกและสริที่งตตางๆของโลกเพมืที่อมามทสามบัคคทธรรมกบับพระบริดาในสวรรคธของเรา พระองคธทรง
สบัญญาเชตนนบัรนเมมืที่อเราแยกออก

*****

ภนำพรวมของ 2 โครรินธธ 7: บทนทนื้ขถึนื้นตผู้นดผู้วยขผู้อสรดุปของสริที่งททที่เปาโลไดผู้เขทยนไวผู้ตลอดหลาย
บทหลบังมานทนื้ คมือ การชตาระจริตวริญญาณและการไลส่ตามความบรริสดุทธริธ  เนมืนื้อหาสส่วนททที่เหลมือของบทนทนื้



วกกลบับไปยบังสส่วนททที่ทส่านคผู้างไวผู้ในบทททที่ 2 ทส่านพผดแบบเปริดอกตส่อไปและอธริบายวส่าทตาไมทส่านถถึง
ยบังไมส่ไปเยทที่ยมพวกเขาตามททที่พวกเขาไดผู้หวบังไวผู้ ทส่านยบังนตาเสนอคตาจตากบัดความอบันไพเราะของหลบัก
การเรมืที่องการกลบับใจใหมส่ททที่เปป็นกระบวนการดผู้วย

2 คร 7:1 กตอนททที่จะเปลทที่ยนไปพผดถถึงเรมืที่องอมืที่นๆตตอไป เปาโลกป็ยผู้อนกลบับไปพผดถถึงสริที่งททที่
ทตานไดผู้เขทยนไวผู้ในหลายบทททที่ผตานมา โดยเฉพาะเรมืที่องพระสบัญญาตตางๆของพระเจผู้า ทตานนตาจะ
คริดถถึงพระสบัญญาตตางๆเชตน เสรทภาพของขตาวประเสรริฐ, พระสบัญญาเรมืที่องบผู้านและรตางกายใน
สวรรคธ, พระสบัญญาเรมืที่องการเปป็นคนถผกสรผู้างใหมตในพระครริสตธ และพระสบัญญาของพระเจผู้าเรมืที่อง
พระพรสทาหรบับการแยกออกจากชาวโลก ไมตตผู้องสงสบัยเลยวตามทพระสบัญญาตตางๆททที่ถผกพผดถถึงไดผู้อทก
เชตนกบัน

ในเรมืที่องพระสบัญญานทร  เปาโลเขทยนไวผู้วตา ทยู่านทธีที่รอัก เมมืที่อเรามธีพระสอัญญาเชยู่นนธีทั้แลผู้ว ใหผู้เรา
ชทาระตอัวเราใหผู้ปราศจากมลทรินทสกอยยู่างของเนมืทั้อหนอังและจริตวริญญาณ และจงททาใหผู้มธีความบรริสสทธริธิ์
ครบถผู้วนโดยความเกรงกลอัวพระเจผู้า เมมืที่อไดผู้เหป็นถถึงพระสบัญญาตตางๆอบันมทคตาของพระเจผู้าแลผู้ว 
เปาโลจถึงขอใหผู้พทที่นผู้องททที่เมมืองโครรินธธชทาระตบัวใหผู้พผู้นจากมลทรินใดกป็ตามในชทวริตของพวกเขา นตา
สบังเกตวตาทตานไมตไดผู้จทากบัดเฉพาะแคต “มลทรินทรุกอยตางของเนมืรอหนบัง” เทตานบัรนซถึที่งกป็ปรากฏชบัดเปป็น
ปกตริอยผตแลผู้ว แตตทตานพผดถถึงความบาปตตางๆของจริตวริญญาณดผู้วยซถึที่งไมตปรากฏชบัดและแยบยลยริที่งกวตา
ความบาปเหลตานทร ไลตตบัรงแตตความบาปของการละเวผู้นการกระททาบางอยตาง, การคริดไมตดท, ความ
ขมขมืที่นไปจนถถึงการกบฏ หากจะกลตาวเพทยงเลป็กนผู้อย เราถผกก ทาชบับใหผู้ “ททาใหผู้มทความบรริสรุทธริธ ครบ
ถผู้วนโดยความเกรงกลบัวพระเจผู้า” ความหมายกป็คมือ ใหผู้เรากตอเกริดความบรริสรุทธริธ ในชทวริตของเราโดย
เกรงกลบัวพระเจผู้าไปพรผู้อมๆกบัน

การชทาระตบัวเราใหผู้พผู้นจากมลทรินของทบัรงเนมืรอหนบังและจริตวริญญาณกป็สตงเสรริมหลบักการเรมืที่อง
การแยกออกซถึที่งถผกนทาเสนออยตางตรงๆไปแลผู้วในตอนทผู้ายของบทททที่ 6 การแยกออกจากความบาป
และโลกเปป็นหนทางททที่นทาไปสผตความบรริสรุทธริธ  หากไมตมทการแยกออกในทางปฏริบบัตริจากทบัรงโลกและ



สริที่งตตางๆททที่เปป็นของโลก ความบรริสรุทธริธ ของแตตละบรุคคลกป็ไมตอาจเกริดขถึรนไดผู้เลย หลบักการทบัรงสอง
เกทที่ยวเนมืที่องกบัน

2 คร 7:2 คราวนทร เปาโลยผู้อนกลบับไปยบังจรุดททที่ทตานกลตาวคผู้างไวผู้กตอนททที่ทตานเปลทที่ยนไป
พผดถถึงงานรบับใชผู้เสทยยมืดยาว ดบังนบัรนเนมืรอหาตตอไปนทรจถึงตตอเนมืที่องจากจรุดททที่ทตานคผู้างไวผู้ในบทททที่ 2 ขผู้อ 13 
ยกเวผู้นการพผดถถึงหลบักคทาสอนบางเรมืที่องแบบประปราย เนมืรอหาสตวนททที่เหลมือของบทนทรคตอนขผู้างเปป็น
เรมืที่องสตวนตบัวเพราะเปาโลตผู้องการททที่จะวริงวอนพทที่นผู้องททที่เมมืองโครรินธธ  เราตผู้องจทาไวผู้วตาในตอนตผู้น
ของจดหมายฝากฉบบับนทร  เปาโลพยายามททที่จะอธริบายเหตรุผลวตาททาไมทตานถถึงไมตรทบเดรินทางไปททที่
เมมืองโครรินธธตามททที่ไดผู้สบัญญาไวผู้ ทตานจถึงกลตาวตตอจากเนมืรอหาททที่คผู้างไวผู้ใน 2:13

ทตานจถึงเขทยนวตา ขอรอับเราเถริด เรามริไดผู้ททารผู้ายผผผู้ใด เรามริไดผู้ชวนผผผู้ใดใหผู้ททาชอัที่ว เรามริไดผู้โกงผผผู้ใด
เลย คทาพผดตรงนทรชวนใหผู้เรานถึกถถึงสริที่งททที่ทตานกลตาวแทรกเขผู้ามาใน 6:11-13 ทตานจถึงขอรผู้องพวกเขา
อทกครบัร งใหผู้เปริดใจรบับทตาน ทบัรงๆททที่ขผู้อเทป็จจรริงมทอยผตวตา บางคนททที่เมมืองโครรินธธไมตชอบหนผู้าเปาโล แตต
ทตานกป็ตผู้องการแจผู้งใหผู้พวกเขาทราบชบัดเจน ทตานไมตไดผู้เอาเปรทยบผผผู้ใด ทตานไมตไดผู้ททารผู้ายผผผู้ใด ทตาน
ไมตไดผู้โกงผผผู้ใด นบัที่นคมือสาระสทาคบัญของถผู้อยแถลงของทตาน ทตานรผผู้ดทและพวกเขากป็รผผู้ดท

2 คร 7:3 ดผู้วยเหตรุนทร เปาโลจถึงตผู้องการปรบับคทาพผดบางตอนในจดหมายฝากทบัรงสอง
ฉบบับของทตานททที่รรุนแรงใหผู้นรุตมนวลลง ขผู้าพเจผู้าพผดเชยู่นนธีทั้มริใชยู่เพมืที่อจะปรอักปรทาทยู่าน เพราะขผู้าพเจผู้า
บอกแลผู้ววยู่า ทยู่านทอัทั้งหลายอยผยู่ในใจของเราทธีเดธียว จะตายหรมือจะเปป็นกป็อยผยู่ดผู้วยกอัน ทตานเขทยนมา
ไมตใชตเพมืที่อตริพวกเขา ในทางตรงกบันขผู้าม ดบังททที่ทตานไดผู้กลตาวไปแลผู้วใน 6:11-12 พวกเขาอยผตในใจของ
ทตาน หากถถึงคราวจทาเปป็น ทตานกป็จะตายพรผู้อมกบับพวกเขาหรมืออยผตกบับพวกเขา ทตานมทความรบักใหผู้
พวกเขามากขนาดนบัรนเลย

2 คร 7:4 ดบังนบัรนทตานจถึงเขทยนวตา ขผู้าพเจผู้าพผดอยยู่างไวผู้ใจทยู่านมาก และขผู้าพเจผู้าภผมริใจ
เพราะทยู่านทอัทั้งหลายอยยู่างมาก ทตานตรงไปตรงมากบับพวกเขามากๆเพราะทตานรบักพวกเขา เพราะ
ทตานไดผู้บรรยายไปเสทยยมืดยาวแลผู้วเกทที่ยวกบับพบันธกริจของทตานททที่มาพรผู้อมกบับภบัยอบันตรายตตางๆ ทตาน
จถึงเตมือนความจทาพวกเขาวตา ขผู้าพเจผู้าไดผู้รอับความชผใจอยยู่างบรริบผรณต์ และในความยากลทาบากของเรา



ทสกอยยู่าง ขผู้าพเจผู้ากป็ยอังมธีความปธีตริยรินดธีอยยู่างเหลมือลผู้น คทาพผดนทรสมืที่อวตาบางคนททที่เมมืองโครรินธธสงสบัยวตา
พระหบัตถธของพระเจผู้าสถริตอยผตกบับทตานจรริงๆหรมือเพราะความยากลทาบากทบัรงสริรนททที่ทตานไดผู้เผชริญมา 
นบัที่นจถึงเปป็นเหตรุผลสตวนหนถึที่งททที่วตาททาไมทตานถถึงไดผู้บรรยายและกลตาวปกปผู้องการรบับใชผู้ของทตานเสทย
ยมืดยาว ดผู้วยเหตรุนทรทตานจถึงมทก ทาลบังใจหรมือแมผู้แตตชมืที่นชมยรินดทไดผู้ในความทรุกขธยากทบัรงสริรนของตบัวเอง

2 คร 7:5 เปาโลยผู้อนกลบับมาพผดถถึงเหตรุผลททที่ทตานไมตรทบไปเยทที่ยมพวกเขา มบันเกทที่ยวขผู้อง
กบับความลตาชผู้าในการไดผู้เจอกบับทริตบัส เราจทาไดผู้จาก 2:13 วตาทริตบัสไมตไดผู้กลบับไปททที่เมมืองโตรอบัส (ใน
แควผู้นเอเชทยนผู้อย) ดบังททที่ทตานไดผู้คาดหมายไวผู้ เปาโลจถึงเดรินทางขผู้ามทะเลอทเจทยนไปยบังแควผู้นมาซริโด
เนทย (อาจเปป็นเมมืองฟทลริปปท) เพมืที่อไปตามหาทริตบัสททที่นบั ที่น ทตานจถึงพผดถถึงเหตรุการณธนบัรน ซถึที่งพทที่นผู้องชาว
เมมืองโครรินธธนตาจะทราบบผู้างแลผู้ว เพราะแมผู้วยู่าเมมืที่อเรามาถซงแควผู้นมาซริโดเนธียแลผู้ว เนมืทั้อหนอังของเรา
ไมยู่ไดผู้พอักผยู่อนเลย เรามธีความลทาบากอยผยู่รอบขผู้าง ภายนอกมธีการตยู่อสผผู้ ภายในมธีความกลอัว

พอไปถถึงททที่นบั ที่น สริที่งตตางๆกลบับเลวรผู้ายมากยริที่งขถึรนสทาหรบับเปาโลและพรรคพวก เราเหป็นวตา
แมผู้แตตครริสเตทยนผผผู้หนถึที่งททที่ยริที่งใหญตททที่สรุดตลอดกาลกป็เจอกบับชตวงเวลาททที่ยากลทาบากเหมมือนกบัน ทตาน
ไมตมททบัรงความชมืที่นชมยรินดทและสบันตริสรุข ดบังนบัรนทตานจถึงเขทยนมาบอกวตาทตานไมตมทการพบักผตอนททที่นบัที่นเลย
มทแตตความลทาบากรายลผู้อมอยผตรอบตบัว อาจมทการตตอตผู้านหรมือการขตมเหงซถึที่งทตานไมตไดผู้กลตาวไวผู้ ไมตวตา
จะยบังไงทตานกป็บอกวตามทการเปป็นปฏริปบักษธตตอทตานจากแหลตงททที่มาซถึที่งทตานไมตเอตยชมืที่อและมทความกลบัว
อยผตภายใน หากเราตผู้องการเพมืที่อนรตวมทรุกขธ กป็ใหผู้เราอรุตนใจไดผู้เลยวตาแมผู้แตตครริสเตทยนททที่ยริที่งใหญตอยตาง
เปาโลกป็เผชริญกบับชตวงเวลาแหตงความทรุกขธยากและความสริรนหวบัง อยตางไรกป็ตามพระเจผู้ามริไดผู้ทรง
ปลตอยทตานใหผู้อยผตในความยากลทาบากเหลตานบัรนนานนบัก ในขผู้อตตอไป เมฆหมอกไดผู้จางหายไปและ
ทตานกป็มทเหตรุใหผู้ชมืที่นชมยรินดทไดผู้อทกครบัร ง

2 คร 7:6 แมผู้เจอกบับวบันแหตงความยากลทาบากและความทผู้อใจ พระเจผู้าผผผู้ทรงหนสน
นททั้าใจคนทธีที่ทผู้อใจ ไดผู้ทรงหนสนนททั้าใจเราโดยทรงใหผู้ทริตอัสมาหาเรา อทกครบัร งททที่เปาโลพผดถถึงความจรริงอบัน
นตามหบัศจรรยธททที่วตาพระเจผู้าทรงเปป็นพระเจผู้าแหตงการหนรุนนทราใจทบัรงสริรน หลายคทาททที่ถผกแปลวตา ‘หนรุน
นทราใจ’ (พาราคาเละโอ) มทความหมายในเชริงสมบัยใหมตกวตาวตา ‘กทาลบังใจ’ สทาหรบับเปาโลแลผู้ว เปป็น



เรมืที่องแนตนอนอยผตแลผู้วททที่พระเจผู้าจะทรงหนรุนใจคนเหลตานบัรนทธีที่ทผู้อใจ คทานทรแปลมาจากคทาวตา (ทาเพะ
อรินอส) และมทความหมายวตา ‘หมดกทาลบังใจ’ หรมือ ‘ทผู้อแทผู้’ พระเจผู้าทรงใหผู้ก ทาลบังใจพวกทตานโดย
การมาถถึงของทริตบัส พวกทตานคงวรุตนวายใจมากๆททที่หาทริตบัสไมตพบ อยตางไรกป็ตามพระเจผู้าทรงหนรุน
ใจพวกทตานโดยนทาเขากลบับมาหาพวกทตาน นอกจากนทรอาจเปป็นไดผู้ดผู้วยวตาทริตบัสซถึที่งมาจากเมมืองโครริน
ธธไดผู้นทาขตาวเรมืที่องการกลบับใจใหมตของพวกเขาและเรมืที่องการตอบรบับในแงตบวกตตอจดหมายฝากฉบบับ
แรกของทตานมาดผู้วย นบัที่นกป็ชตวยใหผู้ทตานมทก ทาลบังใจมากยริที่งขถึรนไปอทก พระเจผู้าทรงมทวริธทอบันแสน
มหบัศจรรยธในการนทาก ทาลบังใจมาใหผู้ในชตวงเวลาแหตงความสริรนหวบัง เราเหป็นรายละเอทยดเพริที่มเตริมใน
ขผู้อถบัดไป

2 คร 7:7 ความชมืที่นชมยรินดทของเปาโลจถึงมริใชยู่เพธียงการมาของทริตอัสเทยู่านอัทั้น แตยู่โดย
การหนสนนททั้าใจทธีที่ทยู่านไดผู้หนสนนททั้าใจทริตอัสดผู้วย ตามทธีที่ทริตอัสไดผู้มาบอกเราถซงความปรารถนาอยยู่างยริที่ง
และความโศกเศรผู้าของทยู่าน และใจจดจยู่อของทยู่านทธีที่มธีตยู่อขผู้าพเจผู้า ททาใหผู้ขผู้าพเจผู้ามธีความชมืที่นชม
ยรินดธีมากยริที่งขซทั้น คทาททที่แปลวตา การหนสนนททั้าใจ (พาราคเลซริส) และ หนสนนททั้าใจ (พาราคาเละโอ) มท
ความหมายในปบัจจรุบบันวตา ‘กทาลบังใจ’ หรมือ ‘ใหผู้ก ทาลบังใจ’ ตามลทาดบับ เปาโลตมืที่นเตผู้นกบับการมาถถึงของ
ทริตบัส แตตทตานกป็ดทใจกบับเรมืที่องททที่ทริตบัสมารายงานใหผู้ทตานฟบังเกทที่ยวกบับทตาททของคนสตวนใหญตททที่มทตตอ
เปาโลดผู้วย ทตานไดผู้รบับพระพรจาก “ความปรารถนาอยตางยริที่ง” (คมือ ความปรารถนาดท), การกลบับใจ
ใหมตของพวกเขา (ความโศกเศรผู้าของพวกเขาอบันเกริดจากเนมืรอหาททที่โจมตทใน 1 โครรินธธ) และใจ
จดจตอของพวกเขาททที่มทตตอเปาโล พอไดผู้ทราบขตาวดทเหลตานทรแลผู้ว เปาโลจถึงยริที่งชมืที่นชมยรินดทมากขถึรนไป
อทก

2 คร 7:8 ทตานจถึงเปลทที่ยนไปพผดถถึงจดหมายฝากฉบบับแรกของทตาน (1 โครรินธธ) ซถึที่งมท
เนมืรอหาคตอนขผู้างรรุนแรงหลายแหตง เพราะถซงแมผู้วยู่าขผู้าพเจผู้าไดผู้ททาใหผู้ทยู่านเสธียใจเพราะจดหมายฉบอับ
นอัทั้น ขผู้าพเจผู้ากป็ไมยู่เสธียใจ ถซงแมผู้วยู่าเมมืที่อกยู่อนนอัทั้นขผู้าพเจผู้าจะเสธียใจบผู้าง เพราะขผู้าพเจผู้าเหป็นวยู่า จดหมาย
ฉบอับนอัทั้นททาใหผู้ทยู่านมธีความเสธียใจเพธียงชอัที่วขณะเทยู่านอัทั้น ความหมายกป็คมือวตา ‘เพราะถถึงแมผู้วตาขผู้าพเจผู้า
ไดผู้ททาใหผู้พวกทตานเสทยใจเพราะจดหมายของขผู้าพเจผู้า ขผู้าพเจผู้ากป็ไมตเสทยใจ ถถึงแมผู้วตาขผู้าพเจผู้าไดผู้เสทยใจ
อยผตบผู้างกป็ตาม เพราะขผู้าพเจผู้าเหป็นวตาจดหมายฝากฉบบับนบัรนไดผู้ททาใหผู้พวกทตานเสทยใจแคตชตวงเวลาสบัรนๆ



เทตานบัรน’ เปาโลตระหนบักดทวตาความรรุนแรงของ 1 โครรินธธ ไดผู้ททาใหผู้บางคนในครริสตจบักรททที่เมมืองโค
รรินธธเสทยใจ และถถึงแมผู้วตาเมมืที่อมองยผู้อนกลบับไปแลผู้วทตานมทความเสทยใจอยผตบผู้าง แตตพอไดผู้ทราบเรมืที่องททที่
พวกเขากลบับใจใหมตเพราะจดหมายฝากฉบบับนบัรน ทตานจถึงไมตเสทยใจอทกตตอไปกบับสริที่งททที่ทตานไดผู้เขทยน
ไปแลผู้ว

2 คร 7:9 เปาโลจถึงมาถถึงจรุดททที่เปป็นเรมืที่องฝตายวริญญาณททที่ทตานตผู้องการจะบอก แตยู่บอัดนธีทั้
ขผู้าพเจผู้ามธีความชมืที่นชมยรินดธี มริใชยู่เพราะทยู่านเสธียใจ แตยู่เพราะความเสธียใจนอัทั้นททาใหผู้ทยู่านกลอับใจใหมยู่ 
ทตานชมืที่นชมยรินดทททที่การกลบับใจใหมตไดผู้เกริดขถึรนในใจของพวกเขา ไมตใชตชมืที่นชมยรินดทเพราะพวกเขา
เสทยใจ ทตานกลตาวตตอไปวตา เพราะวยู่าทยู่านไดผู้รอับความเสธียใจอยยู่างทธีที่ชอบพระทอัยพระเจผู้า ทยู่านจซงไมยู่
ไดผู้ผลรผู้ายจากเราเลย เราอาจตทความคทาพผดนทร ไดผู้วตา ‘เพราะพระเจผู้าไดผู้ทรงททาใหผู้ทตานเสทยใจ เพมืที่อททที่
พวกทตานจะไมตเสทยใจเพราะเราแตตอยตางใดเลย’ ประเดป็นททที่สทาคบัญกวตากป็คมือวตา พระเจผู้าไดผู้ทรงใชผู้
จดหมายฝากของทตานเพมืที่อนทาพวกเขามาถถึงการกลบับใจใหมต

2 คร 7:10 นทที่เปริดโอกาสใหผู้เปาโลยอดอบัครทผตออกความเหป็นททที่ลถึกซถึร งเกทที่ยวกบับหลบักการ
เรมืที่องการกลบับใจใหมต เพราะวยู่าความเสธียใจอยยู่างทธีที่ชอบพระทอัยพระเจผู้ายยู่อมกระททาใหผู้กลอับใจใหมยู่ 
ซซที่งนทาไปถซงความรอดและไมยู่เปป็นทธีที่นยู่าเสธียใจ แตยู่ความเสธียใจอยยู่างโลกนอัทั้นยยู่อมนทาไปถซงความตาย 
ความเสทยใจอยตางททที่ชอบพระทบัยพระเจผู้ากตอใหผู้เกริดการกลบับใจใหมตซถึที่งนทาไปสผตความรอด มบันไมตใชต
เรมืที่องททที่นตาเสทยใจเลย อยตางไรกป็ตาม ความเสทยใจอยตางโลกมทแตตนทาไปสผตความตาย โลกเสทยใจเมมืที่อโดน
จบับไดผู้ ความเสทยใจตามแบบของพระเจผู้าเสทยใจเมมืที่อไดผู้ททาบาป นบั ที่นกตอใหผู้เกริดการเปลทที่ยนแปลงของ
จริตใจในเรมืที่องททที่เกทที่ยวขผู้องกบับความบาป ซถึที่งกตอใหผู้เกริดการหบันเสทยจากบาปมาหาพระเจผู้า เราเหป็นถถึง
พบัฒนาการตามลทาดบับในททที่นทร  (1) ความเสทยใจตามแบบของพระเจผู้า (เพราะความบาป) นทาไปสผต (2) 
การกลบับใจใหมตททที่แทผู้จรริง ซถึที่งนทาไปสผต (3) ความรอด และ (4) ไมตเปป็นททที่นตาเสทยใจ โลกเสทยใจเมมืที่อถผก
จบับไดผู้ แตตกป็แอบยตองกลบับไปหาความบาปเดริมททหลบัง อบันนทาไปสผตคตาจผู้างของความบาป

2 คร 7:11 จงพริจารณาดผวยู่าความเสธียใจอยยู่างทธีที่ชอบพระทอัยพระเจผู้ากระททาใหผู้เกริด
ความกระตมือรมือรผู้นมากทธีเดธียว ททาใหผู้เกริดความขวนขวายทธีที่จะแกผู้ตอัวใหมยู่ และการโกรธแทน ความ



กลอัว ความปรารถนาอยยู่างยริที่ง ความกระตมือรมือรผู้น การแกผู้แคผู้น ในทสกสริที่งเหลยู่านอัทั้นทยู่านไดผู้พริสผจนต์ใหผู้
เหป็นแลผู้ววยู่าทยู่านกป็หมดจดในการนธีทั้แลผู้ว

เปาโลจถึงยผู้อนรอยลทาดบับเหตรุการณธตตางๆททที่เกริดขถึรนทตามกลางพทที่นผู้องชาวเมมืองโครรินธธหลบังจาก
ททที่พวกเขาไดผู้อตานจดหมายฝากฉบบับแรกของทตาน (1 โครรินธธ) “จงพริจารณาดผวตาความเสทยใจอยตางททที่
ชอบพระทบัยพระเจผู้า” สริที่งแรกททที่มทกป็คมือ (1) ความกระตมือรมือรผู้น คทาททที่แปลเชตนนบัรน (สะปออผเด) ใน
บรริบทนทรมทความหมายวตา ‘ความกบังวลใจ’ จากนบัรน (2) มบันกตอใหผู้เกริด ความขวนขวายทธีที่จะแกผู้ตอัว
ใหมยู่ คทาแปลภาษาอบังกฤษสมืที่อถถึงการขจบัดความบาปของพวกเขาออกไป อยตางไรกป็ตาม คทาททที่แปล
เชตนนบัรน (อาพอลอเกทย) มบักมทความหมายวตา ‘การแกผู้ตตาง’ หลบังจากททที่พวกเขากบังวลใจในตอนแรก
ไปแลผู้ว บางคนกป็เรริที่มททที่จะแกผู้ตตางใหผู้ตบัวเอง ในทางกลบับกบัน พอกลบับมาคริดดผแลผู้ว (บางททอาจ
เกทที่ยวขผู้องกบับชายททที่ททาบาปคนนบัรนใน 1 โครรินธธ 5) (3) อาจมทการโกรธแทนเพราะความบาป จากนบัรน
กป็มท (4) ความกลอัว คมือความกลบัววตาการพริพากษาของพระเจผู้าจะตกลงบนพวกเขา นทที่นทาไปสผต (5) 
ความปรารถนาอยยู่างยริที่ง

คทาททที่แปลเชตนนบัรน (เอะพริพอเธซริส) มทความหมายตามบรริบทนทรวตา ‘ความมรุตงมบั ที่นททที่ลถึกซถึร ง’ ใน
การจบัดการกบับความบาป นบัที่นนทาไปสผต (6) ความกระตมือรมือรผู้นททที่จะแกผู้ไขสริที่งตตางๆใหผู้ถผกตผู้อง และ
สรุดทผู้าย (7) มบันกป็ใหผู้เกริดการแกผู้แคผู้น คทาททที่แปลเชตนนบัรน (เอป็คดริเคซริส) มทความหมายวตาการสทาแดง
ความยรุตริธรรม, การลงโทษ หรมือในกรณทนทรคมือการลงวรินบัยครริสตจบักร หลบังจากผตานการเกริดปฏริกริรริยา
เหลตานทร ไปแลผู้ว ครริสตจบักรททที่นบั ที่นกป็จบัดการกบับผผผู้ททที่กระททาความบาปอบันนตาสะอริดสะเอทยนดบังกลตาว

ผลททที่ตามมากป็คมือ “ในทรุกสริที่งเหลตานบัรนทตานไดผู้พริสผจนธใหผู้เหป็นแลผู้ววตาทตานกป็หมดจดในการนทร
แลผู้ว” ความหมายกป็คมือวตา ‘ในสริที่งนทรทบัรงหมด ทตานกป็ไดผู้สทาแดงตนวตาไมตมทความผริดในการนทรแลผู้ว’ พวก
เขาไดผู้จบัดการกบับปบัญหานทรอยตางเหมาะสมแลผู้วและสะสางมบันเรทยบรผู้อยแลผู้ว คทาททที่แปลวตา หมดจด 
(ฮบักนอส) มทความหมายวตา ‘บรริสรุทธริธ ’ หรมือ ‘ปราศจากความผริด’ ถถึงแมผู้ในตอนแรกพวกเขาตอบ
สนองชผู้าไปหนตอย แตตในเวลาอบันเหมาะสมครริสตจบักรนทรกป็ไดผู้จบัดการกบับปบัญหาททที่เปป็นความบาปรผู้าย
แรงซถึที่งกระททากบันอยตางเปริดเผยทตามกลางพวกเขาแลผู้วอยตางเหมาะสม



2 คร 7:12 ถถึงแมผู้วตาทตานคตอนขผู้างรรุนแรงกบับพวกเขาในจดหมายฝากฉบบับแรก แตต
ตอนนทร เปาโลตบัรงใจททที่จะมทใจกรรุณาตตอพวกเขา เหตสฉะนธีทั้ทธีที่ขผู้าพเจผู้าเขธียนถซงทยู่านกป็มริใชยู่เพราะเหป็นแกยู่
คนทธีที่ไดผู้ททาผริด หรมือเพราะเหป็นแกยู่คนทธีที่ตผู้องทนตยู่อการรผู้าย แตยู่เพมืที่อใหผู้ความหยู่วงใยของเราทธีที่มธีตยู่อ
ทยู่านปรากฏแกยู่ทยู่านในสายพระเนตรพระเจผู้า ทตานใชผู้ความเฉทยบขาดใน 1 โครรินธธ 5:13 อยตางไร
กป็ตามทตานเขทยนตอนนทรวตาทตานไดผู้ททาเชตนนบัรน ไมตใชตเพราะคนททที่ททาผริด หรมือเพราะคนททที่สะดรุดเพราะ
การกระททาผริดดบังกลตาว แตตเพมืที่อประโยชนธของครริสตจบักรและเพมืที่อแสดงใหผู้เหป็นถถึงความหตวงใยททที่
ทตานมทตตอพวกเขา คทาททที่แปลวตา ความหยู่วงใย (สะปออผเด) ถถึงแมผู้มบักถผกแปลเปป็น ‘ความเอาใจใสต’ แตต
มบันกป็แปลวตา ‘ความหตวงใย’ ดผู้วย เปผู้าหมายสผงสรุดของการลงวรินบัยครริสตจบักรคมือ เพมืที่อประโยชนธของ
ครริสตจบักร มบันไมตใชตเพมืที่อลงโทษคนบาปเปป็นหลบัก

2 คร 7:13 เปาโลโลตงใจททที่ครริสตจบักรตอบรบับคทาตบักเตมือนของทตานททที่มทตตอปบัญหานทร เปป็น
อยตางดท ทตานจถึงเขทยนไปวตา โดยเหตสนธีทั้ เราจซงมธีความชผใจเมมืที่อเหป็นวยู่าพวกทยู่านไดผู้รอับความชผใจ เรามธี
ความชมืที่นชมยรินดธีมากยริที่งขซทั้นเพราะความยรินดธีของทริตอัส ในการทธีที่พวกทยู่านไดผู้กระททาใหผู้จริตใจของ
ทริตอัสชมืที่นบาน ความหมายกป็คมือ ‘ดบังนบัรนเราจถึงมทก ทาลบังใจเพราะกทาลบังใจททที่ดทของพวกทตาน นอกจากนทร
เรายบังชมืที่นชมยรินดทมากขถึรนอทกเพราะความยรินดทของทริตบัส เพราะวตาพวกทตานทรุกคนไดผู้ททาใหผู้จริตใจของ
เขาชมืที่นบาน’

2 คร 7:14 เปาโลยบังเสรริมหมายเหตรุอทกเรมืที่องเขผู้าไปเพมืที่อบรรเทาความกลบัวของพทที่นผู้องททที่
เมมืองโครรินธธเกทที่ยวกบับสริที่งททที่เปาโลอาจไดผู้บอกแกตทริตบัสไปเกทที่ยวกบับพวกเขาดผู้วย เพราะถผู้าขผู้าพเจผู้าไดผู้
อวดเรมืที่องพวกทยู่านแกยู่ทริตอัส ขผู้าพเจผู้ากป็ไมยู่ตผู้องละอายใจเลย ทสกสริที่งทธีที่เราไดผู้กลยู่าวแกยู่ทยู่านเปป็นความ
จรริงฉอันใด สริที่งทธีที่เราไดผู้อวดเรมืที่องพวกทยู่านแกยู่ทริตอัสเมมืที่อกยู่อนนอัทั้น กป็ปรากฏเปป็นจรริงเหมมือนกอันฉอันนอัทั้น 
เปาโลจงใจใชผู้คทาวตา อวด หรมือ สริที่งททที่เราไดผู้อวด ทบัรงสองคทามทความหมายวตา ‘การเอาไปครุยไดผู้’ หรมื
อ ‘การชมืที่นชมยรินดท’ ความหมายกป็คมือ ทตานไดผู้อวดเกทที่ยวกบับพวกเขาใหผู้ทริตบัสฟบัง ทตานไมตอายในเรมืที่อง
ใดเลยททที่ทตานไดผู้ครุยไวผู้เกทที่ยวกบับพวกเขา ทตานกลตาวความจรริงกบับพวกเขาอยตางไร ทตานกป็ททาแบบนบัรน
กบับทริตบัสเหมมือนกบัน การกลบับใจใหมตของพวกเขาจถึงมทเหตรุอบันควรแลผู้ว



2 คร 7:15 นอกจากนทร  เปาโลยบังออกความเหป็นเกทที่ยวกบับทริตบัสตตอไปอทกวตา และเมมืที่อ      
ทริตอัสระลซกถซงความเชมืที่อฟอังของพวกทยู่านทอัทั้งหลาย และการทธีที่พวกทยู่านตผู้อนรอับเขาดผู้วยความเกรง
กลอัวจนตอัวสอัที่น เขากป็เพริที่มความรอักในพวกทยู่านมากยริที่งขซทั้น ความหมายกป็คมือ ‘ทริตบัสยริที่งรผผู้สถึกดทกบับพวก
ทตานมากยริที่งขถึรน โดยระลถึกถถึงความเชมืที่อฟบังของพวกทตาน และการททที่พวกทตานไดผู้ตผู้อนรบับเขาดผู้วย
ความเกรงกลบัวจนตบัวสบัที่น’ เปาโลเขทยนวตาทริตบัสเกริดความรผผู้สถึกอบอรุตนในใจตตอพวกเขามากยริที่งขถึรน เขา
ไดผู้รายงานเรมืที่องความเชมืที่อฟบังของพวกเขาใหผู้เปาโลทราบและการททที่พวกเขาไดผู้อผู้าแขนตผู้อนรบับเขา
เปป็นอยตางดท

2 คร 7:16 เปาโลปริดทผู้ายเนมืรอหาสตวนนทรโดยกลตาววตา ขผู้าพเจผู้าชมืที่นชมยรินดธี เพราะวยู่า
ขผู้าพเจผู้าไวผู้ใจทยู่านไดผู้ทสกอยยู่าง เปาโลเอตยปากชมพวกเขาเตป็มททที่โดยบอกถถึงความมบั ที่นใจททที่ทตานมทใน
ตบัวพวกเขา ทตานพยายามกระชบับสายสบัมพบันธธซถึที่งอาจตถึงเครทยดไปแลผู้ว นอกจากนทรทตานกทาลบังจะพผด
ถถึงเรมืที่องททที่อาจททาใหผู้พวกเขาไมตสบายใจในเนมืรอหาตอนตตอไป

*****

ภนำพรวมของ 2 โครรินธธ 8: อบัครทผตเปาโลเรริที่มตผู้นเนมืนื้อหาใหมส่ ครริสตจบักรตส่างๆในแควผู้นยผ
เดทย, กรดุงเยรผซาเลป็ม และครริสตจบักรอมืที่นๆททที่อยผส่โดยรอบไดผู้เผชริญกบับชส่วงเวลาททที่ยากลตาบาก การ
ขส่มเหงจากพวกยริวไดผู้ทตาใหผู้พวกเขาเจอกบับความทดุกขธ์ยาก ผผผู้เชมืที่อหลายคนไดผู้ยผู้ายหนทไป ดผ กริจการ 
8:1-4 มทเงมืที่อนงตาททที่บอกดผู้วยวส่าความแหผู้งแลผู้งอาจกส่อใหผู้เกริดการกบันดารอาหารซถึที่งทตาใหผู้ครริสตจบักรททที่
เพริที่งเกริดมาไมส่นานเหลส่านทนื้ตผู้องเจอกบับปบัญหาหนบักยริที่งกวส่าเดริม

ดบังนบันื้นเปาโลจถึงไดผู้จบัดใหผู้ครริสตจบักรตส่างๆในประเทศกรทซและททที่อมืที่นถวายทรบัพยธ์และขผู้าว
ของไปชส่วยบรรเทาทดุกขธ์พทที่นผู้องททที่เดมือดรผู้อนในแควผู้นยผเดทยเปป็นเวลามากกวส่าหนถึที่งปทแลผู้ว บทททที่ 8 จถึง
เปป็นตบัวสะกริดครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ์ในเรมืที่องนทนื้แบบเบาๆ เหป็นไดผู้ชบัดจาก 8:10 และ 9:2-3 วส่าค
รริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ์ไดผู้ทราบเกทที่ยวกบับเรมืที่องนทนื้แลผู้วและไดผู้ตบันื้งใจไวผู้แลผู้ววส่าจะมทสส่วนชส่วย อยส่างไร
กป็ตามหนถึที่งปทผส่านไปแลผู้ว พวกเขากป็ยบังไมส่ไดผู้ลงมมือทตาอะไร เปาโลจถึงพยายามททที่จะกระตดุผู้นพวกเขา
ใหผู้ถวายทรบัพยธ์ ทส่านยบังใชผู้ทริตบัสไปรบับของถวายจากพวกเขาเพมืที่อนตาสส่งตส่อไปดผู้วย บทนทนื้จถึงพผดถถึง



หลบักการเรมืที่องการใหผู้ของครริสเตทยน มบันไมส่ไดผู้พผดถถึงหลบักการเรมืที่องทศางคธ์ (สริบชบักหนถึที่ง) แตส่พผดถถึง
การถวายมากกวส่าและเกรินกวส่าทศางคธ์

2 คร 8:1-2 เปาโลเรริที่มตผู้นเนมืรอหาสตวนนทรโดยเขทยนวตา ยริที่งกวยู่านธีทั้ พธีที่นผู้องทอัทั้งหลาย เราใครยู่
ใหผู้ทยู่านทราบถซงพระคสณของพระเจผู้า โดยทธีที่พระองคต์ไดผู้ทรงโปรดประทานแกยู่ครริสตจอักรตยู่างๆใน
แควผู้นมาซริโดเนธีย ความหมายตรงนทรกป็คมือ ‘นอกจากนทร  พทที่นผู้องทบัรงหลาย ขผู้าพเจผู้าขอบอกใหผู้ทตาน    
ทราบเกทที่ยวกบับพระครุณของพระเจผู้าซถึที่งทรงประทานใหผู้แกตครริสตจบักรตตางๆในแควผู้นมาซริโดเนทย’ 
หรมือขผู้อความตรงนทรอาจถอดความไดผู้วตา ‘เราตผู้องการใหผู้ทตานทราบเกทที่ยวกบับพระครุณของพระเจผู้าซถึที่ง
ทรงประทานใหผู้แกตครริสตจบักรตตางๆในแควผู้นมาซริโดเนทย’

พระครุณดบังกลตาวกป็คมือ 2 เพราะวยู่าเมมืที่อคราวทธีที่พวกเขาถผกทดลองอยยู่างหนอักไดผู้รอับความทสกขต์
ยาก ความยรินดธีลผู้นพผู้นของเขาและความยากจนแสนเขป็ญของเขานอัทั้น กป็ลผู้นออกมาเปป็นใจโอบอผู้อม
อารธีของเขา ความหมายกป็คมือวตาแมผู้ในชตวงเวลาแหตงการลองใจและความทรุกขธยาก ครริสตจบักรตตางๆ
ในแควผู้นมาซริโดเนทยกป็แสดงความยรินดทเปป็นลผู้นพผู้นออกมา ทบัรงๆททที่ตบัวพวกเขาเองกป็ยากจน แตตพวก
เขากป็แจกจตายอยตางโอบอผู้อมอารท คทาททที่แปลวตา ใจโอบอผู้อมอารธี (ฮบัพลอเตส) มทความหมายตรงตบัววตา 
‘ความเดป็ดเดทที่ยว’, ‘ความเรทยบงตาย’, ‘ความจรริงใจ’ หรมือ ‘ความซมืที่อสบัตยธในเรมืที่องของจริตใจ’ คทานทรมท
ความหมายเปป็นสทานวนวตา ‘ความเอมืรอเฟมืร อเผมืที่อแผต’ ถถึงแมผู้ไมตไดผู้มทบอกไวผู้ แตตครริสตจบักรตตางๆใน
แควผู้นมาซริโดเนทยนตาจะรวมถถึงครริสตจบักรททที่เมมืองฟทลริปปท, เมมืองเบเรอา, เมมืองเธสะโลนริกาและททที่อมืที่นๆ
อทกดผู้วย เปาโลไมตไดผู้บอกใหผู้เราทราบโดยละเอทยดถถึงความทรุกขธยากของพวกเขา อยตางไรกป็ตามเหป็น
ไดผู้ชบัดวตาครริสตจบักรเหลตานทรกป็เจอกบับชตวงเวลาททที่ยากลทาบากเหมมือนกบัน ทบัรงๆททที่เปป็นเชตนนบัรน พวกเขา
กป็ไดผู้ถวายทรบัพยธไปชตวยเหลมือพทที่นผู้องททที่ขบัดสนในแควผู้นยผเดทยอยตางใจกวผู้างแลผู้ว

2 คร 8:3 เปาโลเนผู้นยทราประเดป็นเรมืที่องความเอมืรอเฟมืร อเผมืที่อแผตของครริสตจบักรตตางๆใน
แควผู้นยผเดทยเพริที่มเตริม เพราะขผู้าพเจผู้าเปป็นพยานไดผู้วยู่า เขาถวายโดยสสดความสามารถของเขา ทธีที่จรริงกป็
เกรินความสามารถของเขาเสธียอธีก คทาททที่แปลวตา ความสามารถ (ดผนามริส) ในบรริบทนทรมทความหมาย
วตา ‘ความสามารถ’ ดผู้วย (นอกจากแปลวตา ‘อทานาจ’ แลผู้ว) ครริสตจบักรตตางๆในแควผู้นมาซริโดเนทยไดผู้



ถวายเกรินความสามารถของพวกเขา เหป็นไดผู้ชบัดวตาพวกเขาไมตไดผู้ถวายเยอะ แตตนบัที่นไมตใชตประเดป็น 
พวกเขากป็เหมมือนกบับหญริงมตายททที่พระวริหารททที่ถวายจนหมดตบัว พวกเขาไดผู้ชตวยเหลมือผผผู้อมืที่นเกรินความ
สามารถของตบัวเอง นบัที่นแหละททที่ททาใหผู้ความโอบอผู้อมอารทของพวกเขายริ ที่งใหญตนบัก

2 คร 8:4 นอกจากนทร  เปาโลเขทยนอทกวตาพวกเขาไดผู้ขอรผู้องพวกทตานใหผู้เรายอมรอับ
ของถวายนอัทั้น และใหผู้เขามธีสยู่วนในการชยู่วยวริสสทธริชนดผู้วย พทที่นผู้องชาวแควผู้นมาซริโดเนทยไดผู้ขอรผู้อง
พวกทตานและถถึงกบับอผู้อนวอนพวกทตานใหผู้ยอมรบับของถวายของพวกเขาเพมืที่อเปป็นการแสดงถถึงการ
มทสามบัคคทธรรมของพวกเขากบับพทที่นผู้องชาวแควผู้นยผเดทยดผู้วย เปาโลไมตตผู้องขอรผู้องใหผู้พทที่นผู้องชาวแควผู้น
มาซริโดเนทยถวายเลย ในทางตรงกบันขผู้ามพวกเขาไดผู้ขอรผู้องเปาโลใหผู้รบับของถวายนบัรนและนทามบันไป
สตงใหผู้แกตพทที่นผู้องททที่ขบัดสนของพวกเขา

2 คร 8:5 ยริที่งไปกวตานบัรน ไมยู่เหมมือนทธีที่เราไดผู้คาดหมายไวผู้ แตยู่ไดผู้ถวายตอัวเขาเองแดยู่องคต์
พระผผผู้เปป็นเจผู้ากยู่อน แลผู้วไดผู้มอบตอัวใหผู้เราตามพระประสงคต์ของพระเจผู้า ความหมายกป็คมือวตา พทที่นผู้อง
ชาวแควผู้นมาซริโดเนทยไดผู้ททาเกรินกวตาททที่เปาโลไดผู้หวบังไวผู้ พวกเขาไดผู้ถวายตบัวเองแดตองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้า
และงานของพระองคธกตอน เมมืที่อใจถผกตผู้อง การถวายทรบัพยธกป็เปป็นเรมืที่องธรรมชาตริ นอกจากนทรกป็ยบังเปป็น
พระประสงคธของพระเจผู้าสทาหรบับเราดผู้วย พระองคธทรงมทพระประสงคธใหผู้เราถวายตบัวของเราแดต
พระองคธกตอนจากนบัรนคตอยถวายตบัวของเราแดตงานของพระองคธ อบันหลบังเกริดขถึรนตตอจากอบันแรก

ไมตตผู้องสงสบัยเลยวตาเปาโลหวบังททที่จะกระตรุผู้นพทที่นผู้องชาวเมมืองโครรินธธโดยแบบอยตางของพทที่
นผู้องชาวแควผู้นมาซริโดเนทย เราจทาไดผู้วตาแควผู้นมาซริโดเนทยอยผตทางตอนเหนมือของประเทศกรทซขณะททที่
เมมืองโครรินธธอยผตทางใตผู้ของประเทศกรทซ (ในแควผู้นอาคายา) เปาโลอาจใชผู้การแขตงขบันกบันระหวตาง
สองแควผู้นดบังกลตาวเพมืที่อกระตรุผู้นครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธใหผู้มทมานะขถึรน

2 คร 8:6 ทริตบัสเปป็นผผผู้นทาสตงจดหมายฝากฉบบับแรกของเปาโลไปยบังครริสตจบักรททที่เมมือง
โครรินธธ เขาเพริที่งกลบับมาจากการเดรินทางอทกเททที่ยวหนถึที่งไปยบังททที่นบั ที่น ดบังนบัรนเปาโลจถึงเขทยนวตา จนถซงกอับ
เราไดผู้เตมือนทริตอัสวยู่า เมมืที่อเขาไดผู้เรริที่มแลผู้วฉอันใด กป็ใหผู้เขาททาใหผู้สทาเรป็จกอับทยู่านทอัทั้งหลายในพระคสณนธีทั้ดผู้วย
เชยู่นกอัน ทริตบัสไดผู้แจผู้งใหผู้พวกเขาทราบถถึงความขบัดสนดบังกลตาวแลผู้วในการไปเยมือนเมมืองโครรินธธรอบ



แรกของเขา อยตางไรกป็ตาม พอเขากลบับมาหาเปาโล ทตานกป็ทราบวตาครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธไมตไดผู้
ททาตามททที่ไดผู้รบับปากไวผู้ (อาจเกริดความวรุตนวายในครริสตจบักรในระหวตางนบัรนจนพวกเขาลมืมททที่จะชตวย
เหลมือผผผู้อมืที่น) คราวนทร เปาโลกทาลบังจะใชผู้ทริตบัสกลบับไปททที่นบั ที่นไมตใชตพรผู้อมกบับจดหมายฝากฉบบับททที่สองนทร
เทตานบัรน แตตไปเพมืที่อรบับของถวายจากพวกเขาดผู้วย เปาโลเรทยกมบันวตาการททาใหผู้พระครุณสทาเรป็จในตบัว
พวกเขาเหมมือนกบับททที่สทาเรป็จในครริสตจบักรตตางๆในแควผู้นมาซริโดเนทย อทกครบัร งททที่เปาโลอาจตผู้องการ
กระตรุผู้นพทที่นผู้องชาวเมมืองโครรินธธโดยททาใหผู้พวกเขารผผู้วตาครริสตจบักรตตางๆในแควผู้นมาซริโดเนทยจนถถึง
ตอนนทร ไดผู้ททามากกวตาพวกเขา

2 คร 8:7 ทตานจถึงขอรผู้องวตา เหตสฉะนอัทั้นเมมืที่อทยู่านมธีพรผู้อมบรริบผรณต์ทสกสริที่ง คมือความเชมืที่อ 
ถผู้อยคทา ความรผผู้ ความกระตมือรมือรผู้นทอัทั้งปวง และความรอักตยู่อเรา ทยู่านทอัทั้งหลายกป็จงประกอบ
พระคสณนธีทั้อยยู่างบรริบผรณต์เหมมือนกอันเถริด เปาโลใชผู้จริตวริทยาเชริงยผู้อนกลบับกบับพวกเขาแบบแยบยลเพมืที่อ
ททที่จะกระตรุผู้นพวกเขา ทตานยกยตองพวกเขาททที่พรผู้อมบรริบผรณธในสริที่งตตางๆ เชตน “ความเชมืที่อ ถผู้อยคทา”
(แปลตรงตบัวคมือ ‘คทา’ จาก ลอกอส) รวมถถึง “ความรผผู้ ความกระตมือรมือรผู้นทบัรงปวง” ในการแสดงใหผู้
เหป็นถถึงความรบักของพวกเขาททที่มทตตอทตาน ทตานจถึงขอรผู้องใหผู้พวกเขาพรผู้อมบรริบผรณธในพระครุณนทรดผู้วย 
ทตานหมายถถึงพระครุณในการถวาย คทาททที่แปลวตา พระคสณ (คารริส) มทความหมายดผู้วยวตา ‘ความ
กรรุณา’ หรมือ ‘ความปรารถนาดท’ การใหผู้ททที่ออกมาจากใจเปป็นการแสดงออกถถึงความกรรุณาและ
ความปรารถนาดทจรริงๆ

ครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธพรผู้อมบรริบผรณธในความเชมืที่อ หลบักคทาสอน และความกระตมือรมือรผู้น 
เปาโลจถึงขอรผู้องใหผู้พวกเขาบรริบผรณธในพระครุณแหตงการใหผู้ดผู้วย ตบัวบตงชทร งตายๆททที่แสดงใหผู้เหป็นถถึงการ
เตริบโตจากการททาตามเนมืรอหนบังเปป็นการดทาเนรินตามพระวริญญาณคมือระดบับของการใหผู้ของคนๆ
หนถึที่ง การททาตามเนมืรอหนบัง (ซถึที่งเปป็นความผริดพลาดของครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ) โดยตบัวมบันเอง
แลผู้วกป็เปป็นการเหป็นแกตตบัว การดทาเนรินตามพระวริญญาณโดยตบัวมบันเองแลผู้วกป็เปป็นการเอมืรอเฟมืร อเผมืที่อแผต 
การอยผตฝตายพระวริญญาณคมือการไมตเหป็นแกตตบัว ครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธก ทาลบังดริรนรนตตอสผผู้เพมืที่อททที่จะ
กผู้าวขถึรนไปสผตระดบับของการอยผตฝตายพระวริญญาณจรริงๆอยผต โดยเหป็นไดผู้จากความเฉมืที่อยชผู้าในการถวาย
ของพวกเขา



2 คร 8:8 เปาโลจถึงใชผู้แบบอยตางของครริสตจบักรตตางๆในแควผู้นมาซริโดเนทยเพมืที่อจทรครริสต
จบักรททที่เมมืองโครรินธธ ขผู้าพเจผู้าพผดอยยู่างนธีทั้มริไดผู้หมายวยู่าใหผู้เปป็นคทาบอัญชา แตยู่ไดผู้นทาเรมืที่องของคนอมืที่นทธีที่มธี
ความกระตมือรมือรผู้นมาทดลองความรอักของทยู่าน ดผวยู่าแทผู้หรมือไมยู่ ทตานไมตไดผู้ก ทาลบังบบัญชาใหผู้พวกเขา
ถวาย ทตานไมตไดผู้ก ทาลบังพผดถถึงสริบชบักหนถึที่ง (ทศางคธ) ซถึที่งเปป็นคทาสบัที่งสากลอยผตแลผู้ว แตตทตานกทาลบังขอรผู้อง
ใหผู้พวกเขาถวายมากและเกรินกวตาสริบชบักหนถึที่ง ความกระตมือรมือรผู้นของครริสตจบักรในแควผู้นมาซริโด
เนทยนตาจะกระตรุผู้นพวกเขาไดผู้ดทททเดทยว (คทาททที่แปลวตา ความกระตมือรมือรผู้น (สปออผเด) มทความหมาย
ตรงตบัววตา ‘ความขยบันขบันแขป็ง’) การใหผู้ดผู้วยความสมบัครใจของพวกเขานตาจะพริสผจนธใหผู้เหป็นถถึงความ
รบักททที่แทผู้จรริงของพวกเขาไดผู้ การพผดอยตางเดทยวเปป็นเรมืที่องงตาย สริที่งททที่จะพริสผจนธความรบักของเราไดผู้กป็คมือ 
การใหผู้ของเราวตามากขนาดไหน หบัวใจของความรบักแบบอากาเป คมือ การใหผู้ มบันคมือการเสทยสละ
ตบัวเองเพมืที่อคนอมืที่น

2 คร 8:9 เปาโลจถึงนทาเสนอแบบอยตางททที่ยริที่งใหญตททที่สรุดของความรบักแบบอากาเป 
เพราะทยู่านทอัทั้งหลายรผผู้จอักพระค สณของพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราวยู่า แมผู้พระองคต์
มอัที่งคอัที่ง พระองคต์กป็ยอังทรงยอมเปป็นคนยากจน เพราะเหป็นแกยู่ทยู่านทอัทั้งหลายเพมืที่อทยู่านทอัทั้งหลายจะไดผู้
เปป็นคนมอัที่งมธี เนมืที่องจากความยากจนของพระองคต์ ไมตมทความรบักใดททที่ถผกแสดงออกมาจะยริที่งใหญตไป
กวตาความรบักของพระเยซผครริสตธเจผู้าของเราอทกแลผู้ว ในพระครุณของพระองคธททที่ทรงมทตตอเรา พระองคธ
ทรงเสทยสละจนหมดตบัว พระองคธทรงสละความมบั ที่งคบั ที่งแหตงสงตาราศทและทรงยรินดทใชผู้ชทวริตแบบ
สมถะททที่สรุดบนโลกนทร เพมืที่อททที่เราจะไดผู้รบับความมบั ที่งคบั ที่งแหตงสงตาราศทของพระองคธเปป็นมรดก โดยความ
ยากจนแบบเตป็มใจของพระองคธ ความมบั ที่งคบั ที่งแหตงความรอดของพระเจผู้าและสริที่งตตางๆททที่มาดผู้วยกบัน
กบับมบันกป็ถผกประทานใหผู้แกตเราอยตางบรริบผรณธ เพราะพระองคธทรงใหผู้ เราจถึงควรใหผู้เชตนกบัน

เปาโลบอกเปป็นนบัยวตาครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธอาจมทขผู้ออผู้างวตาพวกเขาไมตสามารถสตงของ
ถวายไปชตวยเหลมือครริสตจบักรตตางๆในแควผู้นยผเดทยไดผู้มากนบักเพราะพวกเขาไมตไดผู้มบั ที่งมท ถถึงแมผู้วตาขผู้อ
อผู้างดบังกลตาวไมตไดผู้ถผกกลตาวไวผู้ชบัดเจน แตตนบัที่นกป็ถผกสมืที่อเปป็นนบัยๆ เปาโลจถึงชทร ใหผู้พวกเขาเหป็นถถึงความ
ยากจนของครริสตจบักรตตางๆในแควผู้นมาซริโดเนทยรวมถถึงแบบอยตางขององคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา
ดผู้วยเพมืที่อททาลายขผู้อแกผู้ตบัวททที่ฟบังไมตขถึรนของพวกเขา



2 คร 8:10 เปาโลจถึงหลทกเลทที่ยงททที่จะไมตออกคทาสบัที่งแกตพวกเขา แตตใชผู้การขอรผู้องใหผู้พวก
เขาตอบสนองแทน และขผู้าพเจผู้าจะออกความเหป็นในเรมืที่องนธีทั้ เพราะจะเปป็นประโยชนต์แกยู่ทยู่าน เรมืที่อง
ทธีที่ทยู่านไดผู้ตอัทั้งตผู้นเมมืที่อปธีกลายนธีทั้ และมริใชยู่ตอัทั้งตผู้นจะกระททาเทยู่านอัทั้น แตยู่วยู่ามธีนททั้าใจจะกระททาดผู้วยนอัทั้น 
ความหมายกป็คมือ ‘นทที่คมือคทาแนะนทาของขผู้าพเจผู้า จะเปป็นการดทททที่พวกทตานจะททาสริที่งททที่ทตานไดผู้ตบัรงตผู้นไวผู้
เมมืที่อปทกลายนทร ใหผู้สทาเรป็จ’ กลตาวอทกนบัยหนถึที่ง เปาโลแนะนทาพวกเขาวตาจะเปป็นการดทททที่พวกเขาจะททาตาม
ททที่ไดผู้ตบัรงใจไวผู้เมมืที่อปทททที่แลผู้ว

2 คร 8:11 ทตานขอรผู้องพวกเขาตตอไปอทกวตา ฉะนอัทั้นบอัดนธีทั้กป็ควรแลผู้วทธีที่ทยู่านจะกระททา
เรมืที่องนอัทั้นใหผู้สทาเรป็จเสธีย เพมืที่อวยู่าเมมืที่อทยู่านมธีใจพรผู้อมอยผยู่แลผู้ว ทยู่านกป็จะไดผู้ททาใหผู้สทาเรป็จตามความสามารถ
ของทยู่าน คทาวตา กระททา (เอะพริเตะเละโอ) มทความหมายวตา ‘ททาใหผู้สทาเรป็จ’ คทานทรอยผตในรผปของคทาสบัที่ง 
ดบังนบัรนความหมายของประโยคนทรคมือ ‘ดบังนบัรน บบัดนทร จงททามบันใหผู้สทาเรป็จ เพราะถผู้ามทความเตป็มใจททที่จะ
ททาสริที่งนบัรนอยผตกตอนแลผู้ว กป็จงททาใหผู้สทาเรป็จโดยใหผู้เทตาททที่ทตานมทเถริด’ พวกเขาไดผู้ตบัรงตผู้นในโครงการถวาย
ทรบัพยธพริเศษนทร แตตพวกเขากลบับลตมตบัรงแตตยบังไมตเรริที่ม เปาโลจถึงกลตาววตา จงททาใหผู้สทาเรป็จ

2 คร 8:12 ทตานจถึงพผดถถึงตผู้นตอของปบัญหา เพราะวยู่าถผู้ามธีนททั้าใจพรผู้อมอยผยู่แลผู้ว พระเจผู้ากป็
พอพระทอัยทธีที่จะทรงรอับตามทธีที่ทสกคนมธีอยผยู่ มริใชยู่ตามทธีที่เขาไมยู่มธี ทตานสมืที่อถถึงขผู้ออผู้างของพทที่นผู้องบางคน
ททที่เมมืองโครรินธธ พวกเขาอผู้างวตาไมตมทเงรินมากพอททที่จะถวาย เปาโลแยผู้งวตาทตาททของจริตใจตตางหากททที่
สทาคบัญกตอนเพมืที่อน พระเจผู้าทรงสนพระทบัยในความเตป็มใจมากกวตา พระองคธทรงพอพระทบัยในสริที่งททที่
เราสามารถททาไดผู้ สริที่งททที่เราททาไมตไดผู้นบัรนไมตใชตเรมืที่องสทาคบัญเลย จงใหผู้เทตาททที่ทตานใหผู้ไดผู้ สริที่งททที่สทาคบัญใน
การถวายไมตใชตเราถวายไดผู้มากขนาดไหน แตตทตาททในการใหผู้ของเราตตางหาก เหป็นไดผู้ชบัดวตาบางคน
ททที่เมมืองโครรินธธอผู้างวตาพวกเขาไมตมทปบัญญาถวายทรบัพยธ สริที่งททที่สทาคบัญคมือ ความเตป็มใจในการถวาย
ทรบัพยธตตางหาก

2 คร 8:13 การโนผู้มนผู้าวใหผู้คนถวายอาจเปป็นเรมืที่องลทาบากใจ แนตนอนททที่เปาโลทราบถถึง
เรมืที่องนทรดท ทตานจถึงกลตาวเสรริมวตา ขผู้าพเจผู้าไมยู่ไดผู้หมายความวยู่า ใหผู้การงานของคนอมืที่นเบาลงและใหผู้การ
งานของพวกทยู่านหนอักขซทั้น คทาพผดนทรชบัดเจนในตบัวอยผตแลผู้ว กระนบัรนเพราะการเตะถตวงของครริสตจบักร



ททที่เมมืองโครรินธธ เปาโลจถึงกลตาวสริที่งททที่ชบัดเจน ทตานไมตไดผู้ตบัรงใจททที่จะใหผู้ครริสตจบักรตตางๆในแควผู้นยผเดทย
ไดผู้รบับความบรรเทาจากความทรุกขธยากโดยททาใหผู้พทที่นผู้องชาวเมมืองโครรินธธตผู้องลทาบาก

2 คร 8:14 ทตานกลบับเสนอวตา แตยู่เปป็นการใหผู้กอันไปใหผู้กอันมา ในยามทธีที่พวกทยู่านมธี
บรริบผรณต์เชยู่นเวลานธีทั้ ทยู่านกป็ควรจะชยู่วยคนเหลยู่านอัทั้นทธีที่ขอัดสน และในยามทธีที่เขามธีบรริบผรณต์ เขากป็จะไดผู้
ชยู่วยพวกทยู่านเมมืที่อขอัดสน เพมืที่อเปป็นการใหผู้กอันไปใหผู้กอันมา คทาททที่แปลวตา การใหผู้กอันไปใหผู้กอันมา (อริซอ
เตส) มทความหมายเพริที่มเตริมวตา ‘ความเสมอภาค’ หรมือ ‘ความยรุตริธรรม’ ขผู้อเสนอทตานงตายๆ ถถึงแมผู้วตา
บางคนในครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธอผู้างวตาไมตมทปบัญญาถวายทรบัพยธเพริที่ม แตตเปาโลกป็กลตาววตาอบันททที่จรริง
แลผู้วตอนนทรพวกเขามทบรริบผรณธ ดบังนบัรนทตานจถึงขอรผู้องใหผู้พวกเขาแบตงปบันความมบั ที่งคบั ที่งของพวกเขากบับ
พทที่นผู้องททที่ยากจนในแควผู้นยผเดทยบผู้าง วบันหนถึที่งพวกเขาอาจขบัดสนบผู้างกป็ไดผู้ พอถถึงตอนนบัรนพทที่นผู้องใน
แควผู้นยผเดทยจะไดผู้ใหผู้ความชตวยเหลมือพวกเขาไดผู้ ไมตวตาจะยบังไง คนของพระเจผู้ากป็เปป็นพทที่นผู้องกบัน ไมต
วตาพวกเขาจะอยผตททที่ใดกป็ตาม พวกเขาจถึงควรเตป็มใจททที่จะแสดงความรบักตตอกบันและกบัน เมมืที่อพทที่นผู้องคน
หนถึที่งหรมือครริสตจบักรหนถึที่งขบัดสน พทที่นผู้องคนอมืที่นหรมือครริสตจบักรอมืที่นกป็ควรใหผู้ความชตวยเหลมือ

2 คร 8:15 เปาโลจถึงยกขผู้อความจาก อพยพ 16:18 เกทที่ยวกบับการททที่พระเจผู้าทรงประทาน
มานาจากสวรรคธ ตามทธีที่มธีเขธียนไวผู้วยู่า `คนทธีที่เกป็บไดผู้มากกป็ไมยู่มธีเหลมือ และคนทธีที่เกป็บไดผู้นผู้อยกป็หาขาด
ไมยู่' เหป็นไดผู้ชบัดวตาพระเจผู้าทรงเลทรยงดผชนชาตริอริสราเอลดผู้วยมานา พระองคธจะทรงประทานเพริที่มเตริม
ใหผู้แกตเราเมมืที่อเราใหผู้ผผผู้อมืที่นเพมืที่อตอบสนองความตผู้องการของพวกเขา

2 คร 8:16 ตอนนทร เปาโลยผู้อนกลบับมาพผดถถึงการรวบรวมและนทาสตงของถวายททที่จะมทขถึรน 
ทตานจะพรุตงความสนใจไปททที่ทริตบัส ทตานจถึงออกความเหป็นวตา แตยู่ขอขอบพระคสณพระเจผู้า ผผผู้ทรงโปรด
ใหผู้ทริตอัสมธีใจกระตมือรมือรผู้นอยยู่างนอัทั้นเพมืที่อทยู่านทอัทั้งหลายเหมมือนกอัน ทตานตผู้องการบอกวตาพระเจผู้าไดผู้
ทรงใหผู้ทริตบัสมทภาระใจในเรมืที่องนทร เกทที่ยวกบับพวกเขา และทตานกป็เปป็นหตวงพวกเขาจรริงๆ

2 คร 8:17 ในเรมืที่องนทร เพราะไมยู่เพธียงแตยู่เขาไดผู้รอับคทาเตมือนเทยู่านอัทั้น แตยู่เขาไดผู้ไปหาทยู่าน
เพราะเขาเองมธีใจพรผู้อมอยผยู่แลผู้วดผู้วย เมมืที่อเปาโลเสนอแนะใหผู้เขาเดรินทางกลบับไปททที่เมมืองโครรินธธ    



ทริตบัสกป็ยริที่งกวตาเตป็มใจเสทยอทก อบันททที่จรริงแลผู้วเขาตบัรงใจวตาจะเดรินทางกลบับไปททที่นบั ที่นอยผตแลผู้ว เหป็นไดผู้ชบัดวตา
เปาโลกทาลบังเตรทยมทางไวผู้สทาหรบับของถวายททที่ทริตบัสหวบังวตาจะไดผู้รบับ

2 คร 8:18-19 เปาโลกลตาวตตอไปวตา เราใหผู้พธีที่นผู้องคนหนซที่งทธีที่มธีชมืที่อเสธียงในการ
ประกาศขยู่าวประเสรริฐตามครริสตจอักรทอัทั้งหลายไปกอับทริตอัสดผู้วย 19 และมริใชยู่แตยู่เทยู่านอัทั้น ครริสตจอักร
ไดผู้ตอัทั้งคนนอัทั้นไวผู้ใหผู้เปป็นเพมืที่อนเดรินทางดผู้วยกอันกอับเราในพระคสณนธีทั้ซซที่งเราไดผู้รอับใชผู้อยผยู่ เพมืที่อใหผู้เปป็นทธีที่
ถวายเกธียรตริยศแดยู่องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า และเปป็นทธีที่แสดงนททั้าใจพรอักพรผู้อมของทยู่าน มทพทที่นผู้องสองคน
ไดผู้ถผกเลมือกโดยครริสตจบักรอมืที่นๆเพมืที่อเดรินทางไปพรผู้อมก บับของถวายททที่ก ทาลบังถผกรวบรวม ตรงนทร เปาโล
ไมตไดผู้เอตยชมืที่อพวกเขา อยตางไรกป็ตามในกริจการ 20:4 พทที่นผู้องจากแควผู้นมาซริโดเนทย (โสปาเทอรธ, อา
รริสทารคบัส และเสครุนดบัส) ถผกเอตยถถึงวตาไดผู้เดรินทางไปยบังกรรุงเยรผซาเลป็มพรผู้อมกบับเปาโล อยตางนผู้อย
อาจเปป็นไดผู้วตาคนใดคนหนถึที่งในสามคนนทร เปป็นคนททที่ถผกพผดถถึงในสองขผู้อนทร

เราเหป็นถถึงหลบักการเรมืที่องการใหผู้การไดผู้และการรบับรองจากครริสตจบักรสทาหรบับหนผู้าททที่ดผแล
ของถวายดบังกลตาว พทที่นผู้องสองคนททที่เกทที่ยวขผู้องในการนทาสตงของถวายนทร เปป็นคนททที่ “มทชมืที่อเสทยงในการ
ประกาศขตาวประเสรริฐตามครริสตจบักรทบัรงหลาย” นอกจากนทร  “ครริสตจบักรไดผู้ตบัรง” คนเหลตานทร  เราควร
สบังเกตวตาไมตมทวริธทสตงเงรินวริธทไหนททที่แนตนอนไปกวตาการนทาสตงดผู้วยตบัวเองในสมบัยโรมบัน ทริตบัสและพทที่
นผู้องคนอมืที่นๆททที่ถผกเลมือกใหผู้เดรินทางไปดผู้วยกป็จะรบับผริดชอบในของถวายนทร ในระหวตางการเดรินทาง 
อทกครบัร งททที่ของถวายททที่ถผกพผดถถึงถผกเรทยกวตา ‘พระครุณ’ มบันเปป็นไปเพมืที่อถวายเกทยรตริแดตพระเจผู้าทบัรงสริรน

วลทสรุดทผู้าย “และเปป็นททที่แสดงนทราใจพรบักพรผู้อมของทตาน” นตาจะเปป็นคทาพผดททที่เปาโลใสตเขผู้าไป
เพมืที่อบอกเปป็นนบัยวตาทตานหวบังใหผู้พวกเขาททาอะไร คทาททที่แปลวตา นททั้าใจพรอักพรผู้อม (พรอธผเมทย) มทความ
หมายวตา ‘ความรผู้อนรน’ หรมือ ‘ความเตป็มใจ’

2 คร 8:20 เปาโลเนผู้นยทราหลบักการเรมืที่องการใหผู้การไดผู้เพริที่มเตริม เราเจตนาจะไมยู่ใหผู้คน
หนซที่งคนใดตริเตธียนเราไดผู้ ในเรมืที่องของถวายเปป็นออันมากซซที่งเรารอับมาแจกนอัทั้น คทาพผดนทรมทความหมาย
ชบัดเจน ทตานปรารถนาททที่จะหลทกเลทที่ยงการถผกกลตาวหาวตาแอบยบักยอกเงรินไปจากของถวายททที่พวก



ทตานจะนทาไปแจก ดบังนบัรนมทหลายคนททที่มทชมืที่อเสทยงดทในเรมืที่องความซมืที่อสบัตยธสรุจรริตเกทที่ยวขผู้องในการนบับ
เงรินและการนทาของถวายเหลตานทร ไปแจก

2 คร 8:21 พวกเขาใชผู้ความระมบัดระวบังอยตางมากเพราะเรามสยู่งทธีที่จะกระททาสริที่งทธีที่ซมืที่อสอัตยต์
มริใชยู่เฉพาะแตยู่ในสายพระเนตรขององคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าเทยู่านอัทั้น แตยู่ในสายตาของมนสษยต์ดผู้วย เปาโล
ใชผู้ความระมบัดระวบังเพมืที่อรบับประกบันวตาการจบัดการเงรินของครริสตจบักรเปป็นไปดผู้วยความซมืที่อสบัตยธใน
ทรุกดผู้าน นทที่เปป็นเรมืที่องสทาคบัญตตอพระพบักตรธพระเจผู้าพอๆกบับตตอหนผู้ามนรุษยธ หลบักการเกทที่ยวกบับการ
จบัดการเงรินของครริสตจบักรไดผู้ถผกนทาเสนอออกมา เจผู้าหนผู้าททที่ดผแลการเงรินของครริสตจบักรอาจเปป็นคน
ซมืที่อสบัตยธแตตสะเพรตาในเรมืที่องการรายงานตบัวเลข เปาโลยมืนกรานวตาตผู้องมทการอธริบายไดผู้ตตอหนผู้าคน
ดผู้วย หลายคนททที่ซมืที่อสบัตยธสรุจรริตไดผู้ถผกเลมือกและมทการเนผู้นยทราเรมืที่องการใหผู้การไดผู้ในทรุกเรมืที่อง

2 คร 8:22 ในเรมืที่องนทร เปาโลกลตาววตา เราไดผู้สยู่งพธีที่นผู้องอธีกคนหนซที่งไปกอับเขาทอัทั้งสองดผู้วย 
ผผผู้ซซที่งเราไดผู้ทดสอบแลผู้ววยู่า มธีความกระตมือรมือรผู้นในหลายสริที่ง และเดธีดี๋ยวนธีทั้เขามธีความกระตมือรมือรผู้น
มากยริที่งขซทั้น เพราะเรามธีความไวผู้ใจในทยู่านมาก เราไมตทราบชบัดเจนวตาพทที่นผู้องคนททที่สามนอกจาก        
ทริตบัสอยผตในกลรุตมคนททที่ดผแลเงรินไหมหรมือพทที่นผู้องคนนทรหมายถถึงคนเดทยวกบับในขผู้อ 18 ไมตวตาจะยบังไง
เปาโลกป็กลตาวชบัดเจนวตาพทที่นผู้องคนนทร  “ไดผู้ทดสอบแลผู้ววตา มทความกระตมือรมือรผู้นในหลายสริที่ง” คทาททที่
แปลวตา มธีความกระตมือรมือรผู้น (สปออผไดออส) อาจมทความหมายวตา ‘ระมบัดระวบัง’ ไดผู้ดผู้วย พทที่นผู้องททที่
ไมตถผกเอตยชมืที่อคนนทรมทชมืที่อเสทยงดทในเรมืที่องความระมบัดระวบังในเรมืที่องเงรินๆทองๆ เขาจะยริ ที่งระมบัดระวบัง
มากยริที่งขถึรนเพราะความมบั ที่นใจของเปาโลวตาพวกเขาจะททาไดผู้ตามททที่ถผกคาดหวบังไวผู้ (ทบัรงหมดนทรกป็บอก
เปป็นนบัยวตาบางคนททที่เมมืองโครรินธธไดผู้แสดงออกใหผู้ทราบวตาพวกเขาไมตไวผู้ใจในการสตงเงรินไปไกลถถึง
แควผู้นยผเดทย ดผเหมมือนเปาโลจะพยายามออกตบัวแทนเพมืที่อใหผู้พวกเขาทราบถถึงความซมืที่อสบัตยธสรุจรริต
ของกลรุตมคนททที่นทาสตงเงรินดบังกลตาว)

2 คร 8:23 เปาโลยบังกลตาวรบับรองทริตบัสดผู้วยเกรงวตาจะมทคนสงสบัยในความสรุจรริตของเขา
ถผู้ามธีคนใดถามถซงทริตอัส ทริตอัสกป็เปป็นเพมืที่อนรยู่วมงานของขผู้าพเจผู้า และเปป็นผผผู้ชยู่วยในการของทยู่านทอัทั้ง
หลาย หรมือถผู้ามธีคนใดถามถซงพธีที่นผู้องสองคนนอัทั้น ทริตบัสเปป็นเพมืที่อนรตวมงานของเปาโลในฐานะหรุผู้น



สตวนและผผผู้รตวมททาการดผู้วยกบันเพมืที่อพวกเขาในพบันธกริจ ทตานยบังรบับรองพทที่นผู้องอทกสองคนททที่เหลมือดผู้วย 
เขากป็เปป็นทผตรอับใชผู้ของครริสตจอักรทอัทั้งหลายและเปป็นสงยู่าราศธีของพระครริสตต์ คนเหลตานทร ไดผู้ถผกเลมือก
และถผกสตงไปโดยครริสตจบักรทบัรงหลายททที่เกทที่ยวขผู้องเพมืที่อสงตาราศทของพระครริสตธ นบั ที่นเปป็นตทาแหนตงททที่
สผงสตง มทแตตคนโงตเทตานบัรนททที่จะหาประโยชนธจากตทาแหนตงดบังกลตาว พวกเขาไมตใชตคนโงต

2 คร 8:24 ทตานจถึงสรรุปเนมืรอหาสตวนนทรโดยขอรผู้องพทที่นผู้องททที่เมมืองโครรินธธวตา เหตสฉะนอัทั้นจง
ใหผู้ความรอักของทยู่านประจอักษต์แกยู่คนเหลยู่านอัทั้น และแสดงใหผู้แกยู่ครริสตจอักรทอัทั้งหลายดผู้วย ใหผู้สมกอับทธีที่
ขผู้าพเจผู้าไดผู้อวดเรมืที่องพวกทยู่านใหผู้เขาฟอัง เปาโลเตมือนพทที่นผู้องททที่เมมืองโครรินธธใหผู้แสดงความรบักของ
พวกเขาใหผู้ “ประจบักษธ” แกตผผผู้นทาสารเหลตานทรททที่ดทาเนรินตามแบบของพระเจผู้าซถึที่งมาจากครริสตจบักร
นผู้องๆ (และครริสตจบักรเหลตานบัรนเองดผู้วย) กลตาวอทกนบัยหนถึที่ง จงใหผู้เงรินตามททที่ทตานไดผู้พผดไวผู้ จงแสดง
ใหผู้พวกเขาเหป็นวตาเราไดผู้อวดเกทที่ยวกบับคทาสบัญญาของพวกทตานวตาจะถวายไวผู้อยตางไร เปาโลจถึงททาใหผู้
พทที่นผู้องททที่เมมืองโครรินธธตกอยผตสภาวะจทายอม พวกเขาเคยพผดไวผู้วตาจะใหผู้แตตกป็ไมตไดผู้ใหผู้ บบัดนทร เปาโลดผู้วย
คทาพผดมากมายไดผู้ทผู้าทายพวกเขาใหผู้ททาตามททที่พผดไวผู้หรมือไมตกป็หรุบปากไปเลย การแสดงความรบัก
ททที่แทผู้จรริงใหผู้ประจบักษธคมือการแสดงออกเปป็นการกระททา มบันสทาแดงตบัวออกมาในระดบับของการททที่เรา
ใหผู้ บบัดนทรถถึงเวลาแลผู้วททที่พทที่นผู้องททที่เมมืองโครรินธธจะแสดงความรบักออกมาเปป็นการกระททา

*****

ภนำพรวมของ 2 โครรินธธ 9: เปาโลกระตดุผู้นครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ์ตส่อไปเพมืที่อททที่จะทตาใหผู้
พวกเขาทตาตามททที่ไดผู้สบัญญาไวผู้ในเรมืที่องการใหผู้ความชส่วยเหลมือทางการเงรินแกส่ครริสตจบักรตส่างๆใน
แควผู้นยผเดทย ทส่านพผดถถึงหบัวใจททที่แทผู้จรริงของการใหผู้และพระพรของพระเจผู้าททที่มทตส่อมาในภายหลบัง 

2 คร 9:1 ทตานพผดถถึงสริที่งททที่ทตานไดผู้กลตาวคผู้างไวผู้ในบทททที่แลผู้ว ขผู้าพเจผู้าไมยู่จทาเปป็นตผู้อง
เขธียนถซงทยู่านในเรมืที่องการสงเคราะหต์วริสสทธริชน ทตานกลตาวยอมรบับวตาทตานไมตจทาเปป็นตผู้องเขทยนใหผู้
มากกวตานทรแลผู้ว การสงเคราะหต์วริสสทธริชนยตอมหมายถถึงเงรินถวายทรบัพยธพริเศษททที่ทตานตผู้องการททที่จะเรทที่ย
ไรเพมืที่อครริสตจบักรตตางๆในแควผู้นยผเดทย



2 คร 9:2 เชตนเดทยวกบับในบทททที่แลผู้ว เปาโลจทรครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธตตอไปเพมืที่อใหผู้
พวกเขาททาตามททที่ไดผู้พผดไวผู้เมมืที่อปทททที่แลผู้ว เพราะขผู้าพเจผู้ารผผู้วยู่าใจของทยู่านพรผู้อมอย ผยู่แลผู้ว ขผู้าพเจผู้าจซงพผด
อวดเรมืที่องพวกทยู่านกอับพวกมาซริโดเนธียวยู่า พวกอาคายาไดผู้จอัดเตรธียมไวผู้พรผู้อมแลผู้วตอัทั้งแตยู่ปธีกลาย และ
ความกระตมือรมือรผู้นของพวกทยู่านกป็เรผู้าใจคนเปป็นออันมาก ทตานชมเชยพวกเขาสทาหรบับความเตป็มใจ
ในตอนแรกของพวกเขา (ใจของทส่านพรผู้อมอยผส่แลผู้ว) ททที่จะใหผู้ อบันททที่จรริงทตานไดผู้ครุยอวดใหผู้ครริสต
จบักรตตางๆในแควผู้นมาซริโดเนทยฟบังดผู้วยเกทที่ยวกบับความกระตมือรมือรผู้นของพวกเขาในการนทร  แควผู้นอา
คายาอยผตทางตอนใตผู้ของประเทศกรทซซถึที่งเปป็นททที่ตบัรงของเมมืองโครรินธธ ทตานจถึงเรทยกพวกเขาโดยใชผู้ชมืที่อ
แควผู้นแทนททที่จะใชผู้ชมืที่อเมมืองททที่พวกเขาอยผ ต ประเดป็นของทตานกป็คมือวตา ทตานไดผู้บอกครริสตจบักรตตางๆใน
แควผู้นมาซริโดเนทยไปแลผู้วถถึงความกระตมือรมือรผู้นของครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธในการรวบรวมเงริน
ถวายทรบัพยธพริเศษนทร  นบัที่นไดผู้กระตรุผู้นครริสตจบักรตตางๆในแควผู้นมาซริโดเนทยใหผู้ททาแบบเดทยวกบัน แตตเรมืที่อง
ททที่ขบัดแยผู้งกบันกป็คมือวตา พอเวลาผตานไป ครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธกลบับลผู้มเลริกกลางคบันและไมตททาตามททที่
ไดผู้ตบัรงใจไวผู้แตตเดริม

2 คร 9:3-4 ดผู้วยเหตรุนทร เปาโลจถึงใชผู้ทริตบัสพรผู้อมกบับพวกผผผู้นทาสารททที่ไวผู้ใจไดผู้ซถึที่งมาจากค
รริสตจบักรอมืที่นๆไปยบังเมมืองโครรินธธ เพมืที่อมริใหผู้การอวดของเราเรมืที่องทยู่านในขผู้อนอัทั้นเปป็นการเปลยู่า
ประโยชนต์ และเพมืที่อใหผู้ทยู่านจอัดเตรธียมไวผู้ใหผู้พรผู้อมตามทธีที่ขผู้าพเจผู้าไดผู้กลยู่าวแลผู้วนอัทั้น 4 มริฉะนอัทั้นแลผู้ว ถผู้า
ชาวมาซริโดเนธียบางคนมากอับขผู้าพเจผู้า และเหป็นวยู่าทยู่านมริไดผู้เตรธียมพรผู้อมตามทธีที่เราไดผู้อวดไวผู้นอัทั้น 
(อยยู่าวยู่าแตยู่ทยู่านจะขายหนผู้าเลย) เราเองกป็จะขายหนผู้าดผู้วย เปาโลกทาลบังจทรใจดทาครริสตจบักรททที่เมมืองโค
รรินธธ ทตานไดผู้พผดอวดเรมืที่องททที่พวกเขาสบัญญาวตาจะถวายไปแลผู้ว แตตพวกเขากลบับไมตททาตามททที่พผด ทตาน
จถึงใชผู้ทริตบัสลตวงหนผู้าไปเกรงวตาการททที่ทตานพผดอวดเรมืที่องพวกเขาจะเสทยเปลตา เมมืที่อเปาโลไปถถึงอยตาง
เปป็นทางการเพมืที่อรบับของถวายของพวกเขา (โดยมททริตบัสและพทที่นผู้องคนอมืที่นๆจากแควผู้นมาซริโดเนทย
เปป็นผผผู้ดผแล) หากพวกเขาไมตไดผู้เตรทยมพรผู้อมไวผู้ เปาโล (ยบังไมตพผดถถึงตบัวพวกเขาเลย) กป็จะขายหนผู้า
สรุดๆ มบันจะเปป็นความอบับอายขายหนผู้าจรริงๆหากหลบังจากททที่ทตานไดผู้ครุยอวดเกทที่ยวกบับความ
กระตมือรมือรผู้นของพทที่นผู้องททที่เมมืองโครรินธธททที่สบัญญาวตาจะใหผู้ แตตพวกเขากลบับไมตไดผู้ใหผู้



2 คร 9:5 ดผู้วยเหตรุนทร เปาโลจถึงสตงคนกลรุตมนทรลตวงหนผู้าไปเพมืที่อหลทกเลทที่ยงความขายหนผู้า
ดบังกลตาวสทาหรบับทรุกคน เหตสฉะนอัทั้นขผู้าพเจผู้าจซงเหป็นวยู่า สมควรจะวริงวอนใหผู้พธีที่นผู้องเหลยู่านอัทั้นไปหา
ทยู่านกยู่อนขผู้าพเจผู้า และใหผู้จอัดเตรธียมของถวายของทยู่านไวผู้ ตามทธีที่ทยู่านไดผู้สอัญญาไวผู้แลผู้ว เพมืที่อของ
ถวายนอัทั้นจะมธีอยผยู่พรผู้อม และจะเปป็นของถวายทธีที่ใหผู้ดผู้วยใจศรอัทธา มริใชยู่ใหผู้ดผู้วยการฝมืนใจ คทาททที่แปลวตา
มธีอยผยู่พรผู้อม (เอะอผลอเกทย) มทความหมายตรงตบัววตา ‘พระพร’ ในความหมายนทร เปาโลใชผู้คทานทร เพมืที่อ
เรทยกของถวายในโอกาสพริเศษนทร  ทตานสตงทริตบัสไปลตวงหนผู้าเพมืที่อใหผู้แนตใจวตามทการรวบรวมของถวาย
กตอนเปาโลไปถถึงพรผู้อมกบับพทที่นผู้องเหลตานบัรนททที่มาจากแควผู้นมาซริโดเนทย เพราะครริสตจบักรททที่เมมืองโค
รรินธธทราบเกทที่ยวกบับเรมืที่องนทรดทอยผตแลผู้ว ทตานจถึงอยากใหผู้พวกเขาเตรทยมพรผู้อมไวผู้เพมืที่อททที่ของถวายของ
พวกเขาจะเปป็นพระพรไมตใชตความขทร เหนทยวซถึที่งเปป็นผลมาจากความโลภ หรมือกลตาวงตายๆกป็คมือ ทตาน
สตงทริตบัสไปลตวงหนผู้าเพมืที่อชตวยใหผู้พวกเขาถวายแบบใจกวผู้างไมตใชตแบบขทรตมืด

2 คร 9:6 ดบังนบัรนอบัครทผตเปาโลจถึงเปลทที่ยนไปพผดถถึงหลบักการของการใหผู้โดยทบั ที่วไปบผู้าง
ทตานเสนอสรุภาษริตททที่เปป็นความจรริง นธีที่แหละ คนทธีที่หวยู่านเพธียงเลป็กนผู้อยกป็จะเกธีที่ยวเกป็บไดผู้เพธียงเลป็กนผู้อย
คนทธีที่หวยู่านมากกป็จะเกธีที่ยวเกป็บไดผู้มาก ชาวไรตชาวสวนคนไหนกป็เขผู้าใจคทาพผดนทร  คนททที่หวตานเมลป็ด
เพทยงเลป็กนผู้อยกป็จะเกป็บเกทที่ยวไดผู้เพทยงเลป็กนผู้อย คนททที่หวตานเมลป็ดเยอะกป็จะเกป็บเกทที่ยวไดผู้เยอะขถึรน ในการ
ททาเชตนนบัรน เปาโลจถึงททาใหผู้เราเหป็นความเชมืที่อมโยงกบันระหวตางการใหผู้ของเราและพระพรททที่เราไดผู้รบับ
กลบับมา องคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรากป็ทรงสอนแบบเดทยวกบันใน ลผกา 6:38 “จงใหผู้ และทตานจะไดผู้รบับ
ดผู้วย และในตบักของทตานเขาจะตวงดผู้วยทะนานถผู้วนยบัดสบัที่นแนตนพผนลผู้นใสตใหผู้ เพราะวตาทตานจะตวง
ใหผู้ดผู้วยทะนานอบันใด จะตวงใหผู้ทตานดผู้วยทะนานอบันนบัรน” เมมืที่อเราใหผู้แกตผผผู้อมืที่น เรากป็จะไดผู้รบับการ
ตอบแทนกลบับคมืนมาดผู้วยในเวลาอบันสมควร นอกจากนทร  เปป็นไปไมตไดผู้เลยททที่เราจะใหผู้มากกวตาททที่
พระเจผู้าทรงใหผู้เรา การใหผู้อยตางบรริบผรณธคมือการเกป็บเกทที่ยวอยตางบรริบผรณธในภายหลบัง การใหผู้กป็เหมมือน
กบับการหวตานเมลป็ด เราจะเกป็บเกทที่ยวในปรริมาณเทตากบับททที่เราใหผู้

2 คร 9:7 เปาโลจถึงประยรุกตธใชผู้หลบักการนทรกบับความจทาเปป็นในตอนนบัรน ทสกคนจงใหผู้
ตามทธีที่เขาไดผู้คริดหมายไวผู้ในใจ มริใชยู่ใหผู้ดผู้วยนซกเสธียดาย มริใชยู่ใหผู้ดผู้วยการฝมืนใจ เพราะวยู่าพระเจผู้าทรง
รอักคนนอัทั้นทธีที่ใหผู้ดผู้วยใจยรินดธี เปาโลใหผู้คทาแนะนทาททที่ตรงไปตรงมาแกตพทที่นผู้องชาวเมมืองโครรินธธ “จงใหผู้



จากใจของทตาน ไมตใชตดผู้วยการฝมืนใจ หรมือเพราะทตานตผู้องใหผู้” นอกจากนทรพระเจผู้าทรงรบักคนททที่ใหผู้
ดผู้วยความเตป็มใจ (คมือ ดผู้วยใจยรินดท) คทาททที่แปลวตา ดผู้วยใจยรินดธี (ฮริลารอส) ถถึงแมผู้มทความหมายตรงตบัว
วตา ‘รตาเรริง’ แตตในบรริบทนทรมบันมทความหมายวตา ‘ดผู้วยความเตป็มใจ’ หรมือ ‘ดผู้วยความยรินดท’

2 คร 9:8 เปาโลวกกลบับไปหาขผู้ออผู้างททที่พวกเขาไมตสามารถถวายทรบัพยธไดผู้ คมือ ‘เรา
ไมตมทปบัญญาถวาย’ สทาหรบับขผู้ออผู้างดบังกลตาวทตานตอบกลบับไปวตา และพระเจผู้าทรงฤทธริธิ์สามารถ
ประทานพระคสณออันอสดมทสกอยยู่างแกยู่ทยู่านทอัทั้งหลาย เพมืที่อใหผู้ทยู่านมธีทสกสริที่งทสกอยยู่างเพธียงพอสทาหรอับ
ตอัวเสมอ ทอัทั้งจะมธีสริที่งของบรริบผรณต์สทาหรอับงานทธีที่ดธีทสกอยยู่างดผู้วย เมมืที่อเราใหผู้ออกไป พระเจผู้ากป็ทรง
สามารถประทานพระครุณเพริที่มขถึรนแกตเราไดผู้เพมืที่อททที่เราจะไมตขบัดสนในสริที่งใดเลย ดบังนบัรนเราจถึงสามารถ
ใหผู้อยตางบรริบผรณธสทาหรบับการงานททที่ดททรุกอยตางไดผู้ ประเดป็นททที่สทาคบัญกวตากป็คมือวตา เมมืที่อเราใหผู้ พระเจผู้ากป็
จะทรงตอบแทนเราอยตางนผู้อยกป็พอๆกบับททที่เราใหผู้และอาจเพริที่มเตริมใหผู้เราอทกเพมืที่อตอบสนองความ
ตผู้องการตตางๆของเราดผู้วย ดบังนบัรนเรากป็จะใหผู้ไดผู้อทกเพมืที่อตอบสนองความตผู้องการอมืที่นๆตตอไป หลบัก
การเดริมกป็คมือ ไมตมทใครใหผู้เกรินกวตาททที่พระเจผู้าทรงใหผู้เขา เมมืที่อเราใหผู้ พระองคธกป็ทรงเพริที่มเตริมใหผู้เราเพมืที่อ
ททที่เราจะใหผู้ตตอไปไดผู้อทก นทที่คมือหบัวใจของการมทชทวริตอยผ ตโดยความเชมืที่อ

2 คร 9:9 เปาโลจถึงยกคทาพผดจากสดรุดท 112:9 (ตามทธีที่เขธียนไวผู้วยู่า `เขาแจกจยู่าย เขาไดผู้ใหผู้
แกยู่คนยากจน ความชอบธรรมของเขาดทารงเปป็นนริตยต์' พระเจผู้าทรงกระจายพระพรอยตางบรริบผรณธ
เหมมือนกบับคนหวตานโปรยเมลป็ดพมืชของตน พระองคธทรงเลทรยงดผคนยากจนเพราะพระองคธทรงชอบ
ธรรมเสมอ อทกครบัร งททที่เปาโลหบักลผู้างคทาแกผู้ตบัวททที่วตา ‘เราถวายไมตไหว’ สดรุดท 112:9 บอกวตาพระเจผู้าจะ
ทรงเลทรยงดผคนยากจน เมมืที่อเราใหผู้จากความยากจนของเรา พระองคธกป็จะทรงเพริที่มเตริมใหผู้เพราะความ
ชอบธรรมของพระองคธดทารงอยผตเปป็นนริตยธ

2 คร 9:10 เปาโลจถึงทผลขอพระพรของพระเจผู้าใหผู้มทแกตพทที่นผู้องชาวเมมืองโครรินธธททที่ดมืรอรบัรน 
ฝยู่ายพระองคต์ผผผู้ประทานพมืชแกยู่คนทธีที่หวยู่าน และประทานอาหารแกยู่คนทธีที่กริน จะทรงโปรดใหผู้พมืชของ
ทยู่านทธีที่หวยู่านนอัทั้นทวธีขซทั้นเปป็นออันมาก และจะทรงใหผู้ผลแหยู่งความชอบธรรมของทยู่านเจรริญยริที่งขซทั้น)  
ทตานทผลขอพระเจผู้าผผผู้ทรงประทานเมลป็ดพมืชแกตชาวนาใหผู้ทรงประทานอาหารแกตพวกเขา จากนบัรน



ทตานสบัญญาวตาพระเจผู้าจะทรงทวทคผณเมลป็ดพมืชแหตงการใหผู้ของพวกเขาและเพริที่มพผนผลแหตงความ
ชอบธรรมของพวกเขาดผู้วย กลตาวอทกนบัยหนถึที่ง เปาโลขอใหผู้พระเจผู้าทรงตอบสนองความตผู้องการ
ตตางๆของพวกเขาเมมืที่อพวกเขาใหผู้และทรงทวทคผณผลเกป็บเกทที่ยวของการใหผู้ของพวกเขาตตอไป ในการ
ททาเชตนนบัรนทตานขอใหผู้พระเจผู้าทรงเพริที่มพผนผลเกป็บเกทที่ยวแหตงความชอบธรรมของพวกเขา ดผ สดรุดท 
58:11 เรมืที่องการใหผู้เพมืที่อชตวยเหลมือผผผู้อมืที่นและหลบักการเรมืที่องความชอบธรรมมทความเกทที่ยวขผู้องกบันอยตาง
ชบัดเจน

2 คร 9:11 ขผู้อ 11 กลตาวตตอจากขผู้อ 8 ในขผู้อนบัรนเปาโลกลตาววตาเมมืที่อเราใหผู้ พระเจผู้าจะ
ทรงอวยพรเราเพมืที่อททที่เราจะใหผู้เพริที่มไดผู้อทก เมมืที่อพริจารณาถถึงความคริดดบังกลตาว เปาโลจถึงกลตาวตตอไปวตา 
โดยทรงใหผู้ทยู่านทอัทั้งหลายมธีสริที่งสารพอัดมอัที่งคอัที่งบรริบผรณต์ขซทั้น เพมืที่อใหผู้ทยู่านมธีแจกจยู่ายอยยู่างใจกวผู้างขวาง 
ซซที่งจะใหผู้เกริดการขอบพระคสณพระเจผู้า พระเจผู้าไมตเพทยงอวยพรเราในดผู้านวบัตถรุเทตานบัรนเมมืที่อเราใหผู้
ออกไป แตตพระองคธจะทรงใหผู้เรามบั ที่งคบั ที่งสทาหรบับการแจกจตายดผู้วยใจกวผู้างขวางตตอไปดผู้วย (คทาททที่แปล
วตา แจกจยู่ายอยยู่างใจกวผู้างขวาง (ฮบัพลอเตส) ในบรริบทนทรมทความหมายวตา ‘ความเอมืรอเฟมืร อเผมืที่อแผต’) 
ทบัรงหมดนทรนทาไปสผตการขอบพระครุณพระเจผู้าสทาหรบับความกรรุณาอบันมากลผู้นของพระองคธ ดบังนบัรน
พระพรของพระองคธจถึงไมตไดผู้มาในรผปของวบัตถรุสริที่งของเทตานบัรน แตตในเรมืที่องฝตายวริญญาณดผู้วยคมือ
ททาใหผู้จริตวริญญาณของเราใกลผู้ชริดกบับพระองคธมากขถึรน

2 คร 9:12 ดบังนบัรนเมมืที่อครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธใหผู้ออกไป เพราะวยู่าการรอับใชผู้ในการ
ปรนนริบอัตรินอัทั้นมริใชยู่จะชยู่วยวริสสทธริชนซซที่งขอัดสนเทยู่านอัทั้น แตยู่ยอังเปป็นเหตสใหผู้มธีการขอบพระคสณพระเจผู้า
เปป็นออันมากดผู้วย ความหมายของขผู้อนทรกป็คมือ ‘เพราะวตาการปรนนริบบัตริในของถวายนทร ไมตเพทยงตอบ
สนองความขบัดสนของผผผู้คนของพระเจผู้าเทตานบัรน แตตยบังจะททาใหผู้คนเปป็นอบันมากขอบพระครุณพระเจผู้า
ดผู้วย’ เมมืที่อครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธใหผู้เพมืที่อตอบสนองความตผู้องการของพทที่นผู้องททที่ยากจนในแควผู้นยผ
เดทย พวกเขากป็จะเปป็นตบัวกระตรุผู้นใหผู้คนเปป็นอบันมากขอบพระครุณพระเจผู้าเพราะพวกเขา ดบังนบัรนการ
ใหผู้ของพวกเขาจถึงไมตเพทยงเปป็นประโยชนธในดผู้านเงรินเทตานบัรน แตตยบังเปป็นประโยชนธในเรมืที่องฝตาย
วริญญาณดผู้วย



2 คร 9:13 อริทธริพลของพวกยริวในครริสตจบักรยรุคตผู้นมาจากครริสตจบักรตตางๆในแควผู้นยผ
เดทย บางคนจถึงสงสบัยวตาครริสตจบักรตตางๆของคนตตางชาตริเปป็นของพระครริสตธจรริงๆหรมือไมตและ
ทถึกทบักวตาผผผู้เชมืที่อททที่เปป็นคนตตางชาตริมทอคตริตตอพวกยริว ดบังนบัรนเปาโลเขทยนตตอไปวตา และเนมืที่องจากผล
แหยู่งการรอับใชผู้นอัทั้น เขาจซงถวายเกธียรตริยศแดยู่พระเจผู้า โดยเหตสทธีที่ทยู่านทอัทั้งหลายยอมฟอังและตอัทั้งใจอยผยู่ใน
อทานาจขยู่าวประเสรริฐของพระครริสตต์ และเพราะเหตสทยู่านไดผู้แจกจยู่ายแกยู่เขาและแกยู่คนทอัทั้งปวงดผู้วย
ใจกวผู้างขวาง เนมืรอหานทรตตอเนมืที่องจากขผู้อ 12 ไมตใชตแคตของถวายททที่เปป็นเงรินเทตานบัรนททที่ตกอยผตในภาวะ
เสทที่ยง การใหผู้ดบังกลตาวจะชตวยลดความเคลมือบแคลงสงสบัยและความแตกแยกททที่มทขถึรนทตามกลางครริสต
จบักรตตางๆททที่อยผตกระจบัดกระจายกบันคนละททที่ในสมบัยนบัรน

2 คร 9:14 การใหผู้ของพวกเขาจะเกริดประโยชนธฝตายวริญญาณเพริที่มเตริมตตอไป เขากป็จะ
วริงวอนขอพระพรใหผู้แกยู่ทยู่านทอัทั้งหลายและปรารถนาทยู่านเปป็นออันมาก เพราะเหตสพระคสณของ
พระเจผู้าซซที่งสถริตอยผยู่ในทยู่านอยยู่างเหลมือลผู้น พทที่นผู้องของพวกเขาในแควผู้นยผเดทยจะอธริษฐานเผมืที่อพวกเขา
เพริที่มเตริมและขอใหผู้พระครุณของพระเจผู้ามทแกตพวกเขาตตอไป จะมทแตตเรมืที่องดทๆ เมมืที่อครริสตจบักรททที่เมมืองโค
รรินธธถวายดผู้วยใจกวผู้างขวาง

2 คร 9:15 อบัครทผตเปาโลปริดทผู้ายเนมืรอหาสตวนนทรดผู้วยคทาสรรเสรริญพระเจผู้าซถึที่งเหมาะสม
กบับพระกรรุณาททที่ผตานๆมาของพระองคธ จงขอบพระคสณพระเจผู้าเพราะของประทานซซที่งพระองคต์
ทรงประทานนอัทั้นทธีที่เหลมือจะพรรณนาไดผู้ คทาททที่แปลวตา เหลมือจะพรรณนาไดผู้ (อาเนป็คดริเอเกตอส) มท
ความหมายวตา ‘ททที่ไมตอาจบรรยายไดผู้’ ไมตตผู้องสงสบัยเลยวตาของประทานดบังกลตาวคมือ “ชทวริตนริรบันดรธ
โดยพระเยซผครริสตธองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา” พระเจผู้าทรงประทานสริที่งททที่ดทททที่สรุดของพระองคธใน
พระเยซผ การประยรุกตธใชผู้ตบัวอยตางนทรนตาจะชบัดเจน

*****

ภนำพรวมของ 2 โครรินธธ 10: ในเนมืนื้อหาสส่วนททที่สามซถึที่งเปป็นสส่วนสดุดทผู้ายของจดหมายฝาก
ฉบบับนทนื้อบัครทผตเปาโลยผู้อนกลบับไปพผดปกปผู้องตบัวเองจากชนกลดุส่มนผู้อยททที่ดมืนื้อรบันื้นททที่เปป็นพวกถมือลบัทธริยริว



ททที่เมมืองโครรินธธ์ซถึที่งสงสบัยความสดุจรริตของทส่าน ทส่านจถึงบรรยายถถึงพบันธกริจของทส่านและกลส่าว
ปกปผู้องมบันเพริที่มเตริม

2 คร 10:1 พวกศบัตรผบางคนของเปาโลททที่เมมืองโครรินธธกลตาวหาวตาทตานเปป็นคนสรุภาพ
อตอนโยนยามอยผตตตอหนผู้า แตตเปป็นคนใจกลผู้าเมมืที่อไมตไดผู้อยผตตตอหนผู้าและในยามเขทยนจดหมายมาหา
พวกเขา นทที่สมืที่อวตาทตานไมตกลผู้าททที่จะสผผู้หนผู้าพวกเขา เปาโลจถึงเผชริญหนผู้าพวกคนททที่วริจารณธทตานดผู้วยคทา
วริจารณธของพวกเขาเอง (ทตานเปลทที่ยนจากสรรพนามแทนตนเองในรผปพหผพจนธ “เรา” ททที่ทตานใชผู้มา
จนถถึงจรุดนทร เปป็นเอกพจนธ “ขผู้าพเจผู้า” ดผู้วย)

บอัดนธีทั้ขผู้าพเจผู้า เปาโล ขอวริงวอนตยู่อทยู่านเปป็นสยู่วนตอัว โดยเหป็นแกยู่ความอยู่อนสสภาพและ
พระทอัยกรสณาของพระครริสตต์ ขผู้าพเจผู้าผผผู้ซซที่งทยู่านวยู่า เปป็นคนสสภาพถยู่อมตนเมมืที่ออยผยู่กอับทยู่านทอัทั้งหลาย 
แตยู่เมมืที่ออยผยู่ตยู่างหากกป็เปป็นคนใจกลผู้าตยู่อทยู่านทอัทั้งหลาย ทตานเรริที่มตผู้นโดยพผดถถึงความอยู่อนสสภาพและ
พระทอัยกรสณาของพระครริสตต์ คทาททที่แปลวตา ความอยู่อนสสภาพ (พราออเตส) เกทที่ยวขผู้องกบับการควบครุม
อารมณธซถึที่งนทาไปสผตสภาพอารมณธททที่คงททที่ คทาททที่แปลวตา พระทอัยกรสณา (เอะพริเอะอริเคะเอทย) มทความ
หมายเพริที่มเตริมวตา ‘ความยรุตริธรรม’ ทตานจถึงขอรผู้องพวกเขาโดยอรุปนริสบัยของพระเยซผผผผู้ทรงมทอารมณธ
คงททที่ มทใจอตอนสรุภาพ และทรงยรุตริธรรม เราเหป็นถถึงอรุปนริสบัยอบันเปป็นเอกลบักษณธขององคธพระผผผู้เปป็น
เจผู้าของเรา เปาโลพผดถถึงตบัวเองวตาสดุภาพถส่อมตน คทาๆนทรสมืที่อถถึงใจททที่อตอนนผู้อมและความถตอมตบัว ดบัง
นบัรนเปาโลจถึงยอมรบับทบันททวตาทตานเปป็นคนอตอนสรุภาพเมมืที่ออยผตตตอหนผู้าพวกเขา แตตเปป็นคนใจกลผู้าเมมืที่อ
อยผตตตางหาก ทตานจถึงตอบโตผู้พวกคนททที่วริจารณธทตานดผู้วยคทาวริจารณธของพวกเขาเอง

2 คร 10:2 อยตางไรกป็ตาม ทตานตบัรงใจวตาจะไมตใชผู้ความกลผู้าหาญเมมืที่อทตานไปถถึง กระนบัรน
ทตานจะใชผู้ความกลผู้าหาญกบับคนเหลตานบัรนททที่บตอนททาลายพบันธกริจของทตานหากจทาเปป็น คมือขผู้าพเจผู้า
ขอรผู้องทยู่านวยู่า เมมืที่อขผู้าพเจผู้ามาอยผยู่กอับทยู่านอยยู่าใหผู้ขผู้าพเจผู้าตผู้องแสดงความกลผู้าหาญดผู้วยความแนยู่ใจ 
อยยู่างทธีที่ขผู้าพเจผู้าคริดสทาแดงตยู่อบางคนทธีที่นซกเหป็นวยู่าเรายอังประพฤตริตามเนมืทั้อหนอังนอัทั้น คทาททที่แปลวตา 
ขอรผู้อง (เดะออไม) มทความหมายวตา ‘ขอ’ หรมือ ‘เรทยกรผู้อง’ ทตานจถึงขอรผู้องพวกเขาวตาอยตาใหผู้ทตาน
ตผู้องแสดงความกลผู้าหาญออกมาเมมืที่อทตานไปถถึง อยตางไรกป็ตาม หากจทาเปป็นทตานกป็จะใชผู้ความกลผู้า



หาญตยู่อบางคนทธีที่นซกเหป็นวยู่าเรายอังประพฤตริตามเนมืทั้อหนอังนอัทั้น พวกททที่วริจารณธทตานบางคนไดผู้กลตาวหา
วตาทตานประพฤตริตามเนมืรอหนบัง ทตานหวบังวตาทตานจะแกผู้ปบัญหานทร ไดผู้โดยทางจดหมาย อยตางไรกป็ตาม 
ถผู้าแกผู้ไมตไดผู้ พอทตานไปถถึงทตานกป็จะเผชริญหนผู้ากบับพวกชอบตริดผู้วยความกลผู้าหาญ

2 คร 10:3 เปาโลจถึงพผดถถึงความจรริงประการหนถึที่งของชทวริตครริสเตทยน เพราะวยู่า ถซงแมผู้
เรายอังดทาเนรินอยผยู่ในเนมืทั้อหนอังกป็จรริง แตยู่เรากป็ไมยู่ไดผู้สผผู้รบตามฝยู่ายเนมืทั้อหนอัง ถถึงแมผู้วตาตบัวทตาน (และเรา
ดผู้วย) อาศบัยอยผตในรตางกายททที่เปป็นเนมืรอหนบัง แตตนบัที่นกป็ไมตใชตวริธทททที่เราตตอสผผู้ในสงครามของชทวริตครริสเตทยน 
เราตผู้องดทาเนรินชทวริตในเนมืรอหนบัง แตตการสผผู้รบจรริงๆไมตไดผู้อยผตในระดบับเนมืรอหนบัง

2 คร 10:4 ในรผปแบบเดทยวกบับททที่ทตานจะเขทยนถถึงครริสตจบักรททที่เมมืองเอเฟซบัสในอทกหลาย
ปทตตอมาเกทที่ยวกบับยรุทธภบัณฑธของครริสเตทยน เปาโลกลตาววตา (เพราะวยู่าศาสตราวสธแหยู่งการสงคราม
ของเราไมยู่เปป็นฝยู่ายเนมืทั้อหนอัง แตยู่มธีอานสภาพออันยริที่งใหญยู่จากพระเจผู้าทธีที่จะทลายปผู้อมออันแขป็งแกรยู่งลง
ไดผู้) เราไมตไดผู้ตตอสผผู้กบับเนมืรอหนบังและเลมือด ดผู้วยเหตรุนทร อาวรุธของเราจถึงไมตไดผู้อยผตฝตายเนมืรอหนบัง อยตางไรกป็
ตามจรริงๆแลผู้วอาวรุธของเรากป็มทอานรุภาพยริที่งใหญตโดยทางพระเจผู้าสทาหรบับการททาลายปผู้อมปราการ
อบันแขป็งแกรตงฝตายวริญญาณไดผู้ เอเฟซบัส 6:13-18 จะอธริบายอาวรุธฝตายวริญญาณบางอยตางททที่พระเจผู้าไดผู้
ทรงประทานใหผู้แลผู้ว

2 คร 10:5 ทตานจถึงกทาลบังททาลายความคริด และทริฐริมานะทสกประการทธีที่ตอัทั้งตอัวขซทั้นขอัดขวาง
ความรผผู้ของพระเจผู้า และนผู้อมนทาความคริดท สกประการใหผู้เขผู้าอยผยู่ใตผู้บอังคอับจนถซงเชมืที่อฟอังพระครริสตต์ 
เปาโลกลตาวคทาอรุปไมยของการสผผู้รบของครริสเตทยนตตอไปโดยใชผู้ภาพเปรทยบของเครมืที่องลผู้อมของ
ชาวโรมททที่ใชผู้เพมืที่อททาลายปผู้อมปราการของฝตายตรงขผู้าม เพราะเราไมตไดผู้ประพฤตริตามเนมืรอหนบัง เรา
จถึงสามารถเขผู้าถถึงคลบังแสงอบันทรงพลบังของพระเจผู้าไดผู้ เราจถึงททาลายหลบักปรบัชญาตตางๆททที่เปป็นศบัตรผ
ตตอความเชมืที่อนบัรนรวมถถึงคทาสอนเทป็จททที่ตบัรงตบัวขถึรนขบัดขวางความรผผู้ของพระเจผู้าดผู้วย ในการททาเชตนนบัรน
เรากป็จบับความคริดททที่ไมตชอบธรรมเปป็นเชลยและบบังคบับใหผู้มบันยอมเชมืที่อฟบังพระครริสตธ ถถึงแมผู้ใชผู้ภาพ
เปรทยบของเครมืที่องอาวรุธของชาวโรม แตตเปาโลกป็ก ทาลบังใชผู้มบันเปป็นภาพประกอบของการโจมตทและ
จบับกรุมคทาสอนเทป็จและหลบักปรบัชญาตตางๆททที่ขบัดขวางความจรริงของพระเยซผครริสตธ นอกจากนทรการ



ประยรุกตธใชผู้ดบังกลตาวกป็สามารถนทามาปรบับใชผู้ก บับการสผผู้รบในความคริดในแตตละวบันของเราดผู้วย มทการ
สผผู้รบในแตตละวบันเมมืที่อซาตานใสตความคริดททที่ไมตบรริสรุทธริธ และชบั ที่วรผู้ายเขผู้ามาในหบัวของเรา แตตจง
สรรเสรริญพระเจผู้าสทาหรบับอาวรุธฝตายวริญญาณททที่มทอานรุภาพใหญตยริที่งททที่เราสามารถหยริบใชผู้ไดผู้ตลอด

2 คร 10:6 เปาโลจถึงเปลทที่ยนจากการพผดถถึงภาพเปรทยบมาพผดถถึงการปฏริบบัตริสตวนตบัว และ
พรผู้อมทธีที่จะแกผู้แคผู้นการไมยู่เชมืที่อฟอังทสกอยยู่าง ในเมมืที่อความเชมืที่อฟอังของทยู่านทอัทั้งหลายจะสทาเรป็จ ทตาน
หมายความวตา ทตานพรผู้อมททที่จะจบัดการกบับความไมตเชมืที่อฟบังฝตายวริญญาณททที่เมมืองโครรินธธจนกวตาความ
เชมืที่อฟบังของพวกเขาจะสมบผรณธ ดบังนบัรนถถึงแมผู้วตาททที่ผตานมาทตานจะเปป็น “นายคนดท” มาตลอด แตตเมมืที่อ
ทตานไปถถึงเมมืองโครรินธธคราวนทร  ทตานกป็จะไปจบัดการกบับคนเหลตานบัรนททที่สรผู้างปบัญหาฝตายวริญญาณ
โดยตรง

2 คร 10:7 ทตานจถึงกลตาวตตอไปวตา พวกเขาตผู้องมองใหผู้ลถึกกวตารผปลบักษณธภายนอก ทยู่าน
แลดผสริที่งทธีที่ปรากฏภายนอกหรมือ ถผู้าผผผู้ใดมอัที่นใจวยู่าตนเปป็นคนของพระครริสตต์ กป็ใหผู้ผ ผผู้นอัทั้นคทานซงถซงตนเอง
อธีกวยู่า เมมืที่อเขาเปป็นคนของพระครริสตต์ เรากป็เปป็นคนของพระครริสตต์เหมมือนกอัน ความหมายกป็คมือวตา 
‘ทตานกทาลบังมองแตตรผปลบักษณธภายนอกหรมือ หากผผผู้ใดในพวกทตานคริดวตาตนเปป็นของพระครริสตธ เรากป็
เปป็นของพระครริสตธเหมมือนกบัน’ เปาโลมทสริทธริธ ในพระครริสตธพอๆกบับพวกเขาถผู้าไมตมากกวตาพวกเขา

2 คร 10:8-9 เปาโลกลตาวตตอไปโดยขผตวตาจะ ‘เอาตทาแหนตงมาอวดเบตง’ กบับพวกเขา ถซงแมผู้
ขผู้าพเจผู้าจะโอผู้อวดมากไปสอักหนยู่อยในเรมืที่องอทานาจ ซซที่งองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าทรงประทานใหผู้ไวผู้เพมืที่อ
สรผู้างทยู่าน มริใชยู่เพมืที่อททาลายทยู่าน ขผู้าพเจผู้ากป็จะไมยู่ละอาย อตานาจททที่ทตานพผดถถึงคมือ สริทธริอทานาจในการ
เปป็นอบัครทผตของทตาน องคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าไดผู้ทรงประทานสริทธริอทานาจนทรแกตทตานโดยตรงเพมืที่อเสรริม
สรผู้างพวกเขาและไมตใชตเพมืที่อททาลายพวกเขา ความหมายกป็ชบัดเจน สริทธริอทานาจในการเปป็นอบัครทผต
ของทตานมริไวผู้เพมืที่อททาใหผู้พวกเขาเจรริญขถึรนไมตใชตเพมืที่อททาใหผู้พวกเขาพรินาศยตอยยบับ ดผู้วยเหตรุนทร  หากทตาน
จทาเปป็นตผู้อง ‘เอาตทาแหนตงมาอวดเบตง’ กบับพวกเขาโดยอผู้างสริทธริอทานาจในการเปป็นอบัครทผตของทตาน 
ทตานกป็จะไมตอายเลยในการททาเชตนนบัรน



อยตางไรกป็ตาม ความปรารถนาของทตานกป็คมือ 9 เพมืที่อทยู่านทอัทั้งหลายจะไมยู่คริดเหป็นวยู่า ขผู้าพเจผู้า
อยากใหผู้ทยู่านกลอัวเพราะจดหมายของขผู้าพเจผู้า ถถึงแมผู้วตาทตานไดผู้รบับสริทธริอทานาจจากพระครริสตธใน
ฐานะอบัครทผตคนหนถึที่ง แตตทตานกป็ขอเลมือกททที่จะไมตพผดจากมรุมมองดบังกลตาวเพมืที่อททที่จะไมตขตมขวบัญพวก
เขา

2 คร 10:10 เปาโลตระหนบักดทวตาพวกททที่วริจารณธทตานททที่เมมืองโครรินธธไดผู้กลตาวหาวตาทตาน
กลผู้าหาญยามเขทยนจดหมาย แตตไมตไดผู้กลผู้าหาญยามอยผตตตอหนผู้าพวกเขา ทตานกลตาวตตอไปวตา เพราะมธี
บางคนพผดวยู่า "จดหมายของเปาโลนอัทั้นมธีนททั้าหนอักและมธีอทานาจมากกป็จรริง แตยู่วยู่าตอัวเขาดผอยู่อนกทาลอัง 
และคทาพผดของเขากป็ใชผู้ไมยู่ไดผู้" เปาโลคตอนขผู้างใชผู้คทาพผดททที่รรุนแรงกบับพวกเขาโดยเฉพาะใน 1 โครริน
ธธ อยตางไรกป็ตามพออยผตตตอหนผู้าพวกเขา ทตานกป็คตอนขผู้างอตอนกทาลบัง นอกจากนทรพวกเขายบังดผถผกทตาน
โดยหาวตาคทาพผดของทตานใชผู้ไมยู่ไดผู้ดผู้วย คทาททที่แปลเชตนนบัรน (เอป็กซออผเธะเนะโอ) มทความหมายดผู้วยวตา
 ‘ใหผู้การอะไรไมตไดผู้’ ซถึที่งนตาจะใชตความหมายตรงนทร   พวกเขาจถึงกลตาวหาเปาโลวตาเปป็นคนอตอนแอ
ยามอยผตตตอหนผู้าแตตเขทยนจดหมายอยตางฝทปากกลผู้าเมมืที่อไมตอยผต พวกเขาไมตเพทยงเปป็นศบัตรผตตอพบันธกริจของ
ทตานเทตานบัรน แตตตอนนทรพวกเขากป็ก ทาลบังโจมตททตานเปป็นการสตวนตบัวดผู้วย

บทเรทยนททที่ตามมากป็คมือวตา ความจรริงไมตขถึรนอยผตกบับผผผู้ททที่นทามบันมา เปาโลอาจอตอนแอเพราะ
ความเจป็บปตวยทางกายยามอยผตตตอหนผู้าพวกเขา แตตนบัที่นกป็ไมตเกทที่ยวขผู้องกบับความจรริงททที่ทตานกลตาวออก
ไป วริธทการนทาเสนอททที่หลากหลายหรมือเสนตหธของคนนทาสารไมตขถึรนตรงกบับความจรริงของขตาวสาร   
นบัรนๆ ในทางกลบับกบัน การนทาเสนอททที่นตาตมืที่นเตผู้นโดยนบักพผดททที่มทเสนตหธอาจปริดบบังคทาสอนผริดอยผตกป็ไดผู้ 
นบัที่นตรงขผู้ามกบับเปาโล

2 คร 10:11 ทตานจถึงเตมือนวตา จงใหผู้คนเหลยู่านอัทั้นเขผู้าใจอยยู่างนธีทั้วยู่า เมมืที่อเราไมยู่อยผยู่เราพผดไวผู้ใน
จดหมายของเราวยู่าอยยู่างไร เมมืที่อเรามาแลผู้วเรากป็จะกระททาอยยู่างนอัทั้นดผู้วย ในจดหมายทตานใชผู้คทาพผดททที่
รรุนแรงกบับพวกศบัตรผของทตานททที่สอนผริดททที่เมมืองโครรินธธ คราวนทรทตานเตมือนวตาเมมืที่อทตานไปถถึง ทตานจะ
จบัดการกบับพวกเขาดผู้วยตบัวเองในแบบเดทยวกบัน พวกเขาไดผู้รบับคทาเตมือนของทตานชบัดเจนแลผู้ว



2 คร 10:12 พวกถมือลบัทธริยริวไดผู้มาททที่เมมืองโครรินธธตอนททที่เปาโลไมตอยผตและกลตาวยกยตองตบัว
เองอยตางมาก (พวกททที่แอบเขผู้ามานทร เปป็นตผู้นเหตรุของปบัญหามากมายททที่นบั ที่น) อยตางไรกป็ตาม เปาโลเตมือน
วตา เราไมยู่ตผู้องการทธีที่จะจอัดออันดอับหรมือเปรธียบเทธียบตอัวเราเองกอับบางคนทธีที่ยกยยู่องตอัวเอง ทตานไมตกลผู้า
จบัดอบันดบับตบัวเองหรมือเปรทยบเททยบตบัวเองกบับพวกชอบตริเหลตานบัรนททที่เดรินทางมาเพมืที่อยกยตองตบัวเอง คน
เหลตานบัรนอผู้างวตาตบัวเองมทมาตรฐานททที่คนอมืที่นทรุกคนตผู้องปฏริบบัตริตาม

แตยู่เมมืที่อเขาเอาตอัวของเขาเปป็นเครมืที่องวอัดกอันและกอัน และเอาตอัวเปรธียบเทธียบกอันและกอัน เขากป็
เปป็นคนขาดปอัญญา พวกถมือลบัทธริยริวททที่แอบเขผู้ามานทรซถึที่งตบัรงตบัวเปป็นมาตรฐานของหลบักคทาสอนททที่ถผก
ตผู้องวบัดความถผกตผู้องของตบัวเองโดยใชผู้มาตรฐานเดทยวก บันนบัรน จากนบัรนพวกเขากป็เปรทยบเททยบตบัวเอง
กบับคนอมืที่นททที่คริดเหมมือนๆกบัน นทที่สมืที่อวตาเปาโลไมตไดผู้ตามมาตรฐานของพวกเขา ประเดป็นของทตานกป็คมือ
พวกผผผู้เชทที่ยวชาญททที่ประกาศตบัวเองเหลตานทร ไมตมทปบัญญา

2 คร 10:13 ในททานองเดทยวกบันเปาโลกลตาวตตอไปวตา ฝยู่ายเราจะไมยู่โอผู้อวดในสริที่งใดเกริน
ขอบเขต แตยู่วยู่าจะอวดในขอบเขตทธีที่พระเจผู้าทรงจอัดไวผู้ใหผู้เรา และพวกทยู่านกป็อยผยู่ในขอบเขตนอัทั้น 
ทตานตผู้องการบอกวตาทตานจะไมตยกยตองตบัวเองโดยปราศจากเหตรุ แตตสริที่งททที่ทตานจะโอผู้อวดไดผู้ตผู้องเปป็น
ไปตามมาตรฐานอบันเททที่ยงตรงซถึที่งพระเจผู้าไดผู้ทรงประทานใหผู้แกตทตานแลผู้ว นอกจากนทรมาตรฐานดบัง
กลตาวกป็จะถผกปรบับใชผู้กบับพวกเขาดผู้วย

2 คร 10:14 ทตานกลตาวตามเดริมตตอไป พวกถมือลบัทธริยริวอผู้างวตาเปาโลททาเกรินขอบเขตของ
ตนททที่เมมืองโครรินธธและไมตมทสริทธริอทานาจททที่นบั ที่น ทตานจถึงตอบกลบับไปวตา การทธีที่มาถซงทยู่านนอัทั้น มริใชยู่โดย
การลยู่วงขอบเขตออันควร เรามาจนถซงทยู่านทอัทั้งหลายเพมืที่อประกาศขยู่าวประเสรริฐของพระครริสตต์ 
ความจรริงกป็คมือ ทตานไดผู้มาถถึงเมมืองโครรินธธกตอน คมือ กตอนททที่พวกถมือลบัทธริยริวจะมาททที่นบั ที่นเสทยอทก คทาททที่
แปลวตา มาถซง (ฟธาโน) มทความหมายวตา ‘มากตอน’ และมทรผปกาลเปป็นอดทต ประเดป็นททที่สทาคบัญกวตากป็
คมือวตา เปาโลไมตไดผู้ททาเกรินขอบเขตของตบัวเองในการททที่ทตานจบัดการกบับปบัญหาตตางๆในครริสตจบักรททที่
เมมืองโครรินธธ อบันททที่จรริงทตานไดผู้มาถถึงททที่นบั ที่นพรผู้อมขตาวประเสรริฐกตอนพวกเขา คมือ กตอนททที่พวกถมือลบัทธริ
ยริวจะโผลตมาเสทยอทก



2 คร 10:15 การมาของทตานจถึงมริไดผู้โอผู้อวดเกรินขอบเขต ไมยู่ไดผู้อวดในการงานทธีที่คนอมืที่น
ไดผู้กระททา การอวดของเปาโลไมตไดผู้เกรินขอบเขต คมือ อวดในการงานของคนอมืที่น แตตเปาโลตบัรงใจ
และหวอังใจวยู่า เมมืที่อความเชมืที่อของทยู่านจทาเรริญมากขซทั้นแลผู้ว ทยู่านจะชยู่วยเราใหผู้ขยายเขตกวผู้างขวาง
ออกไปอธีกเปป็นออันมากตามขนาดของเรา ความหมายกป็คมือ โดยการใชผู้อทานาจกบับครริสตจบักรททที่เมมือง
โครรินธธ เปาโลหวบังวตาความเชมืที่อของพวกเขาจะเตริบโตขถึรนและพวกเขาจะคริดททที่จะยกยตองทตานเพราะ
มาตรฐานฝตายวริญญาณททที่สผงสตงของทตาน

2 คร 10:16 เปผู้าหมายของทตานกป็คมือ เพมืที่อเราจะไดผู้ประกาศขยู่าวประเสรริฐในเขตทธีที่อยผยู่
นอกทผู้องถริที่นของพวกทยู่าน โดยไมยู่โอผู้อวดเรมืที่องการงานทธีที่คนอมืที่นไดผู้ททาไวผู้พรผู้อมแลผู้วนอัทั้น หลบังจากไดผู้
กลตาวไปแลผู้วเยอะแยะ เปาโลจถึงสรรุปยตอพบันธกริจของตบัวเองในททที่นทร  นบัที่นคมือ การประกาศขตาว
ประเสรริฐในแวตนแควผู้นตตางๆททที่อยผตเลยออกไป (สถานททที่ใหมตๆ) ในทางตรงกบันขผู้าม มบันคมือการไมต
รรุกลทราเขผู้าไปในพบันธกริจของคนอมืที่นและโอผู้อวดเกทที่ยวกบับมบัน นบัที่นแหละคมือสริที่งททที่พวกถมือลบัทธริยริวก ทาลบัง
ททาอยผต พวกเขามาททหลบังเปาโล โดยฉวยโอกาสจากงานททที่ทตานไดผู้เรริที่มตผู้นไวผู้ ททาใหผู้มบันผริดเพทรยนไป 
และโอผู้อวดในความสทาเรป็จอบันยริที่งใหญตของพวกเขา อบัครทผตผผผู้ยริ ที่งใหญตทตานนทร ไดผู้แสดงใหผู้เหป็นจรุด
ประสงคธของตบัวเองอยตางชบัดเจน ขณะเดทยวกบันทตานกป็เปริดเผยพฤตริกรรมททที่ตทที่าทรามและไรผู้จรรยา
บรรณของพวกศบัตรผของทตาน

2 คร 10:17 ดบังนบัรนทตานจถึงสรรุปวตา ถผู้าผผผู้ใดจะอวด กป็จงอวดองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า นตาสบังเกต
วตาคทาวตา อวด แปลมาจากคทาเดทยวกบับททที่แปลวตา โอผู้อวด ในขผู้อขผู้างบน ประเดป็นของทตานชบัดเจน หาก
ใครตผู้องอวด จงอวด (คมือ โอผู้อวด) ในองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าไมตใชตอวดในตบัวเอง

2 คร 10:18 กลบับไปพผดถถึงพวกศบัตรผททที่ชอบยกยตองตบัวเองและโฆษณาถถึงครุณสมบบัตริของ
ตบัวเอง เปาโลปริดทผู้ายบทนทรดผู้วยคทาสรุภาษริตททที่เปป็นความจรริง เพราะคนทธีที่ยกยยู่องตอัวเองไมยู่เปป็นทธีที่นอับถมือ
ของผผผู้ใด คนทธีที่นยู่านอับถมือนอัทั้นคมือคนทธีที่องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าทรงยกยยู่อง คทาททที่แปลวตา ยกยยู่อง (ซผนริสตา
โอ) ในบรริบทนทรมทความหมายวตา ‘แนะนทา’ คทาททที่แปลวตา เปป็นทธีที่นอับถมือ (ดอคริมอส) มทความหมายวตา 
‘ผตานการทดสอบแลผู้ว’ หรมือ ‘ถผกพริสผจนธแลผู้ว’ หรมือ ‘เปป็นททที่ยอมรบับ’ ความหมายในททที่นทร กป็คมือ คนททที่



ถผกพริสผจนธแลผู้วไมตใชตคนททที่แนะนทาตบัวเอง แตตเปป็นคนททที่องคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าทรงแนะนทาตตางหาก เหป็นไดผู้
ชบัดวตาพวกศบัตรผของเปาโลไดผู้แนะนทาตบัวเองและองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าไดผู้ทรงแนะนทาเปาโล

*****

ภนำพรวมของ 2 โครรินธธ 11: อบัครทผตเปาโลกลส่าวปกปผู้องตบัวเองตส่อไปจากพวกททที่วริจารณธ์
ทส่านโดยใชผู้หลบักเหตดุผลททที่ซบับซผู้อนและเปทที่ยมดผู้วยโวหาร ทส่านใหผู้ความเหป็นบางประการททที่ชบัดเจน
ททที่สดุดในพระคบัมภทรธ์เกทที่ยวกบับความสามารถของพญามารในการปลอมแปลงความจรริง จากนบันื้นทส่าน
กป็รส่ายยาวถถึงประสบการณธ์การณธ์ในการรบับใชผู้ของทส่านผส่านทางความทดุกขธ์ยากตส่างๆนานาอบัน
แสดงถถึงตตาแหนส่งอบัครทผตททที่ไมส่เหมมือนใครของทส่าน

2 คร 11:1 ถถึงแมผู้ไมตไดผู้มทบอกไวผู้ แตตเหป็นไดผู้ชบัดวตาพวกคนททที่วริจารณธเปาโล คมือพวกอบัคร
ทผตจอมปลอม ไมตอายเลยในการกลตาวยกยตองตบัวเองจนครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธซถึที่งหบัวอตอนถถึงกบับ
ตกตะลถึง นทที่ททาใหผู้เปาโลตกอยผตในททที่นบัที่งลทาบากจนทตานตผู้องยกหลบักฐานตตางๆเพมืที่อแสดงถถึงความนตา
เชมืที่อถมือของทตานในเรมืที่องฝตายวริญญาณ ทตานจถึงเรริที่มตผู้นเนมืรอหาตอนนทรโดยกลตาววตา ขผู้าพเจผู้าอยากจะขอ
ใหผู้ทยู่านทนฟอังความเขลาของขผู้าพเจผู้าสอักหนยู่อยหนซที่ง และใหผู้ทนกอับขผู้าพเจผู้าจรริงๆ ความหมายกป็คมือ 
โปรดทนฟบังขผู้าพเจผู้าหนตอยเถอะกบับการททที่ขผู้าพเจผู้าพผดปกปผู้องตบัวเองในแบบททที่อาจโงตๆ นทที่เทตากบับ
ทตานขอโทษพวกเขา

2 คร 11:2 ทตานหถึงหวงพวกเขาเหมมือนกบับเจผู้าบตาวจะหถึงหวงเจผู้าสาวของตน เพราะวยู่า
ขผู้าพเจผู้าหวงแหนทยู่านอยยู่างทธีที่พระเจผู้าทรงหวงแหน เพราะวยู่าขผู้าพเจผู้าไดผู้หมอัทั้นพวกทยู่านไวผู้สทาหรอับ
สามธีผผผู้เดธียว เพมืที่อถวายพวกทยู่านใหผู้แกยู่พระครริสตต์เปป็นพรหมจารธีบรริสสทธริธิ์ คทาททที่แปลวตา หวงแหน 
(เซลอโอ) มทความหมายดผู้วยวตา ‘ความรผู้อนรน’ ทตานมทความรผู้อนรนแบบพระเจผู้าสทาหรบับครริสตจบักร
นทรททที่ทตานไดผู้กตอตบัรงขถึรนมา คทาททที่แปลวตา หมอัทั้น (ฮารมอโซ) มทความหมายตรงตบัววตา ‘ผผกพบัน’ แตตความ
หมายในททที่นทรคมือ ‘การหมบัรนหมาย’ หากไมตลงลถึกถถึงความหมายทางสบังคมของการแตตงงานในสมบัย
นบัรน คทานทร กป็สมืที่อถถึง ‘การหมบัรน’ เหมมือนในปบัจจรุบบัน ตรงนทร เราเหป็นถถึงภาพเปรทยบของพระครริสตธก บับ      
ครริสตจบักรในฐานะเจผู้าสาวของพระองคธ



เปาโลพผดเปริดอกกบับพวกเขาอทกครบัร ง เปาโลในฐานะผผผู้กตอตบัรงครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธไดผู้
หมบัรนพวกเขากบับพระครริสตธแลผู้ว การแตตงงานยบังไมตเสรป็จสมบผรณธ แตตถถึงอยตางไรทบัรงสองฝตายกป็ถผก
หมบัรนกบันแลผู้วอยผตดท พตอคนหนถึที่งตบัรงใจททที่จะรบักษาลผกสาวททที่หมบัรนแลผู้วของตนใหผู้บรริสรุทธริธ อยตางไร เปาโล
กป็ตบัรงใจททที่จะถวายครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ “ใหผู้แกตพระครริสตธเปป็นพรหมจารทบรริสรุทธริธ ” เชตนกบัน ตอน
แรกทตานพผดในแงตฝตายวริญญาณ ถถึงแมผู้วตามทการผริดศทลธรรมฝตายเนมืรอหนบังในครริสตจบักรนบัรนดผู้วยกป็ตาม

2 คร 11:3 ในททานองเดทยวกบัน เปาโลใชผู้ภาพประกอบของการททที่ซาตานลตอลวงนางเอ
วาในสวนเอเดน แตยู่ขผู้าพเจผู้าเกรงวยู่างผนอัทั้นไดผู้ลยู่อลวงนางเอวาดผู้วยอสบายของมอันฉอันใด จริตใจของ
ทยู่านกป็จะถผกลยู่อลวงใหผู้หลงไปจากความบรริสสทธริธิ์ ซซที่งมธีอยผยู่ในพระครริสตต์โดยวริธธีหนซที่งวริธธีใดฉอันนอัทั้น 
บางคนใชผู้ขผู้อนทรอยตางโงตๆเพมืที่อสอนวตาพญามารไดผู้มทเพศสบัมพบันธธก บับนางเอวาในสวนเอเดน คนพวก
นทรอผู้างเรมืที่องความเปป็นหญริงพรหมจารทและคทาวตา ลยู่อลวง อยตางไรกป็ตามคทาททที่แปลเชตนนบัรน (เอป็กซาพา
ทาโอ) กป็มทความหมายพมืรนๆวตา ‘หลอกลวง’ นอกจากนทร เปาโลแสดงความตบัรงใจของทตานชบัดเจนใน
วลทตตอไปททที่พผดวตาจริตใจของพวกเขาถผกลตอลวง คทาททที่แปลวตา ความบรริสสทธริธิ์ (ฮบัพลอเตส) มทความ
หมายเพริที่มเตริมวตา ปราศจากการเสแสรผู้งและความหนผู้าซมืที่อใจคด ทตานจถึงหมายถถึงความจรริงใจของ
ขตาวประเสรริฐของพระครริสตธ มบันไมตซบับซผู้อนและไมตคดเคทรยว เรทยบงตายและจรริงใจ

ประเดป็นททที่สทาคบัญกวตาของทตานคมือ ทตานกลบัววตาครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธจะถผกบริดเบมือนใน
ดผู้านหลบักคทาสอนและดผู้านจริตวริญญาณเพราะขตาวประเสรริฐจอมปลอมททที่ถผกประกาศโดยพวกถมือ
ลบัทธริยริวขทรอวดททที่มาสรผู้างความวรุตนวายทตามกลางพวกเขา เหป็นไดผู้ชบัดวตาเปาโลมทภาระใจเพมืที่อพวกเขา
จรริงๆ

2 คร 11:4 เปาโลพผดถถึงพวกถมือลบัทธริยริวททที่เขผู้ามารบังควานครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ
เพราะวยู่าถผู้าคนใดจะมาเทศนาสอัที่งสอนถซงพระเยซผอธีกองคต์หนซที่ง ซซที่งแตกตยู่างกอับทธีที่เราไดผู้เทศนาสอัที่ง
สอนนอัทั้น หรมือถผู้าทยู่านจะรอับวริญญาณอมืที่นซซที่งแตกตยู่างกอับทธีที่ทยู่านไดผู้รอับแตยู่กยู่อน หรมือรอับขยู่าวประเสรริฐ
อมืที่นซซที่งแตกตยู่างกอับทธีที่ทยู่านไดผู้รอับไวผู้แลผู้ว แหมทยู่านทอัทั้งหลายชยู่างอดทนสนใจฟอังเขาเสธียจรริงๆ อบันททที่
จรริงแลผู้วพวกถมือลบัทธริยริวเหลตานทร เทศนาถถึงพระเยซผอมืที่น, วริญญาณอมืที่น และขตาวประเสรริฐอมืที่น อยตางไร



กป็ตามเปาโลประชดพวกเขานริดหนตอยโดยกลตาววตา “แหมทตานทบัรงหลายชตางอดทนสนใจฟบังเขาเสทย
จรริงๆ” คนเหลตานบัรนพยายามททที่จะททาลายความนตาเชมืที่อถมือของเปาโล แตตพวกเขาไมตไดผู้มทขตาว
ประเสรริฐใหมต, วริญญาณใหมต หรมือพระครริสตธองคธใหมตมาเสนอพวกเขาแตตอยตางใดนอกจากททที่พวก
เขาไดผู้รบับมาผตานทางเปาโล ดบังนบัรนเปาโลจถึงพผดประชดใหผู้พวกเขาคลผู้อยตามคนเหลตานบัรนไปเลย

2 คร 11:5 ทตานพผดประชดพวกเขาตตอไป เพราะขผู้าพเจผู้าคริดวยู่า ขผู้าพเจผู้าไมยู่ดผู้อยกวยู่า
ออัครทผตชอัทั้นผผผู้ใหญยู่เหลยู่านอัทั้นแมผู้แตยู่นผู้อยเลย คทาพผดประชดประชบันนทร แปลแบบถอดความไดผู้วตา 
‘เพราะขผู้าพเจผู้าคริดวตาขผู้าพเจผู้าเททยบไมตไดผู้เลยกบับพวกสรุดยอดอบัครทผตเหลตานบัรน’ ทตานพผดถถึงพวก
อาจารยธสอนเทป็จททที่สนบับสนรุนใหผู้พวกเขากลบับไปนบับถมือศาสนายริวอทกครบัร ง พวกเขาเขผู้ามาแสดงตบัว
เปป็นอบัครทผตททที่มทตทาแหนตงสผงททที่สรุด มทคนมาเลตาเรมืที่องนทร ใหผู้เปาโลฟบัง ทตานจถึงพผดถถึงคนพวกนทรอยตาง
ประชดประชบัน

2 คร 11:6 อบัครทผตเปาโลจถึงนทาพวกเขากลบับมาสผตความจรริงอบันแสนเยป็นชา แมผู้วยู่า
ขผู้าพเจผู้าพผดไมยู่เกยู่ง แตยู่ขผู้าพเจผู้ากป็ยอังมธีความรผผู้ ทธีที่จรริงเรากป็ไดผู้แสดงขผู้อนธีทั้ใหผู้ประจอักษต์แกยู่พวกทยู่านใน
กริจการทสกสริที่งแลผู้ว ความหมายกป็คมือ ‘แตตถถึงแมผู้วตาขผู้าพเจผู้ามทความสามารถธรรมดาๆในการพผดตตอ
หนผู้าชรุมนรุมชน แตตขผู้าพเจผู้าไมตไดผู้เปป็นเชตนนบัรนเลยในเรมืที่องความรผผู้’ ทตานไมตขอโทษเลยในการททที่ทตาน
ไดผู้รบับความรผผู้ซถึที่งถผกเปริดเผยโดยตรงมาจากพระเยซผครริสตธ นอกจากนทรชทวริตและการรบับใชผู้ของทตานกป็
เปป็นททที่ประจบักษธแกตพวกเขาแลผู้ว พวกเขาทราบดทถถึงความสรุจรริต อรุปนริสบัย และหลบักคทาสอนของทตาน

2 คร 11:7 ทตานจถึงถามวตา ขผู้าพเจผู้าไดผู้กระททาผริดหรมือในการทธีที่ขผู้าพเจผู้าไดผู้ถยู่อมใจลงเพมืที่อ
ยกชผทยู่านขซทั้น เพราะขผู้าพเจผู้าไดผู้ประกาศขยู่าวประเสรริฐของพระเจผู้าแกยู่พวกทยู่านโดยไมยู่ไดผู้คริดคยู่าหรมือ
ความหมายกป็คมือ ‘ขผู้าพเจผู้าไดผู้ททาบาปแลผู้วหรมือในการททที่ขผู้าพเจผู้าถตอมตบัวลงเพมืที่อททที่ทตานจะไดผู้รบับยกชผ
ขถึรน เพราะขผู้าพเจผู้าไดผู้ประกาศขตาวประเสรริฐแกตพวกทตานฟรทๆ ’ ในการไปททที่เมมืองโครรินธธ เปาโลไมต
เคยขอความชตวยเหลมือดผู้านการเงรินจากพวกเขาเลย บางครบัร งทตานกป็ททางานพริเศษเปป็นชตางททาเตป็นทธ
(กริจการ 18:1-3) ตตอมาครริสตจบักรอมืที่นๆกป็สตงเงรินมาชตวยเหลมือในพบันธกริจของทตาน ครริสตจบักรททที่เมมือง
โครรินธธไมตเคยใหผู้ความชตวยเหลมือทตานเลย ทตานจถึงเผชริญหนผู้ากบับพวกเขาดผู้วยคทาถามททที่วตา ‘นบัที่นเปป็น



ความบาปหรมือ โดยการททที่ทตานถตอมตบัวลง ทตานกลบับททาใหผู้พวกเขาเยตอหยริที่งมากยริที่งขถึรนหรมือ พบันธกริจ
ของทตานเปป็นของฟรทสทาหรบับพวกเขานะ!’

2 คร 11:8-9 เปาโลเขทยนตตอไปวตา ขผู้าพเจผู้าไดผู้ปลผู้นครริสตจอักรอมืที่นดผู้วยการรอับเงรินบทารสง
จากเขา เพมืที่อจะไดผู้ปรนนริบอัตริพวกทยู่าน ทตานไดผู้รบับเงรินชตวยเหลมือจากครริสตจบักรอมืที่นๆ ทตานไดผู้รบับ 
‘เงรินบทารรุง’ จากพวกเขาเพมืที่อชตวยใหผู้ทตานสามารถรบับใชผู้ททที่เมมืองโครรินธธไดผู้

นอกจากนทร  9 และเมมืที่อขผู้าพเจผู้าอยผยู่กอับพวกทยู่านและกทาลอังขาดแคลนนอัทั้น ขผู้าพเจผู้ากป็มริไดผู้เปป็น
ภาระแกยู่ผผผู้ใด เพราะวยู่า พธีที่นผู้องทธีที่มาจากแควผู้นมาซริโดเนธียไดผู้เจมือจานใหผู้พอแกยู่ความตผู้องการของ
ขผู้าพเจผู้า ตอนอยผตททที่เมมืองโครรินธธและกทาลบังขบัดสน ทตานกป็ไมตเปป็นภาระแกตผผผู้ใดททที่นบัที่นเลย ในทางตรง
กบันขผู้าม ความขบัดสนของทตานไดผู้รบับการเจมือจานโดยพทที่นผู้องจากครริสตจบักรตตางๆททที่อยผตในแควผู้นมาซริ
โดเนทย ทตานกลตาวตตอไปวตา ขผู้าพเจผู้าระวอังตอัวไมยู่ใหผู้เปป็นภาระแกยู่พวกทยู่านในทางหนซที่งทางใดทสก
ประการ และขผู้าพเจผู้าจะระวอังตอัวเชยู่นนอัทั้นตยู่อไป ทตานใหผู้คทามบั ที่นตตอพทที่นผู้องชาวเมมืองโครรินธธวตาทตานจะ
ไมตเปป็นภาระแกตพวกเขาเดป็ดขาด นทที่นตาจะททาใหผู้ครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธขายหนผู้าไดผู้แลผู้ว ดผ กริจการ 
18:5 และฟทลริปปท 4:15-18 เพมืที่อความเขผู้าใจเพริที่มเตริมในเรมืที่องนทร

2 คร 11:10 ทบัรงๆททที่โดนใสตรผู้ายปผู้ายสทจากพวกททที่ชอบวริจารณธทตาน เปาโลกลตาวตตอไปวตา 
ความจรริงของพระครริสตต์มธีอยผยู่ในขผู้าพเจผู้าแนยู่ฉอันใด จซงไมยู่มธีผ ผผู้ใดในเขตแควผู้นอาคายาสามารถทธีที่จะ
หผู้ามขผู้าพเจผู้าไมยู่ใหผู้อวดเรมืที่องนธีทั้ไดผู้ฉอันนอัทั้น นบัที่นคมือไมตมทใครสามารถหผู้ามไมตใหผู้ทตานอวดวตาทตานไดผู้
ประกาศขตาวประเสรริฐโดยไมตคริดคตาในแควผู้นอาคายาไดผู้ อาคายาเปป็นแควผู้นททที่อยผ ตทางตอนใตผู้ของ
ประเทศกรทซซถึที่งเปป็นททที่ๆเมมืองโครรินธธตบัรงอยผต

2 คร 11:11 หากมทใครถามทตานวตาเพราะเหตรุใด คทาตอบของทตานกป็ชบัดเจน เพราะ
ขผู้าพเจผู้าไมยู่รอักพวกทยู่านหรมือ พระเจผู้าทรงทราบดธีวยู่าขผู้าพเจผู้ารอักพวกทยู่าน เหป็นชบัดเจนอยผตแลผู้ววตาทตาน
รบักพวกเขาและดผู้วยเหตรุนทร เอง ทตานจถึงไดผู้รบับใชผู้พวกเขาฟรทๆ



2 คร 11:12 เปาโลจถึงลบักไกตพวกเขา แตยู่สริที่งทธีที่ขผู้าพเจผู้ากระททานอัทั้น ขผู้าพเจผู้าจะกระททาตยู่อไป
เพมืที่อขผู้าพเจผู้าจะตอัดโอกาสคนเหลยู่านอัทั้นทธีที่คอยหาโอกาส เพมืที่อวยู่าเมมืที่อเขาโอผู้อวดนอัทั้นเขาจะไดผู้ปรากฏวยู่า
มธีสภาพเหมมือนกอับเรา ทตานจะททาเหมมือนเดริมตตอไป คมือไมตขอความชตวยเหลมือดผู้านการเงรินจากพวก
เขาเพมืที่อททที่ทตานจะตบัดโอกาสคนเหลตานบัรนททที่คอยหาเหตรุททที่จะวริพากษธวริจารณธทตานไดผู้ ในทางตรงกบัน
ขผู้าม จงปลตอยใหผู้คนปลอมเหลตานทรททที่อผู้างตบัววตาเปป็นอบัครทผต คมือพวกถมือลบัทธริยริว เปป็นเหมมือนเปาโล 
นบัที่นคมือ จงปลตอยใหผู้คนเหลส่านทนื้รบับใชผู้พวกทตานโดยไมตคริดคตาจผู้างบผู้าง นทที่สมืที่อชบัดเจนวตาพวกสรผู้างปบัญหา
เหลตานทรก ทาลบังปอกลอกครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธอยผ ต เปาโลทผู้าทายคนเหลตานทร ใหผู้อยผตโดยความเชมืที่อ
เหมมือนททที่ทตานไดผู้กระททา

2 คร 11:13 เปาโลจถึงเรทยกคนเหลตานทรอยตางททที่พวกเขาเปป็นจรริงๆ เพราะคนอยยู่างนอัทั้นเปป็น
ออัครทผตเทธียม เปป็นคนงานทธีที่หลอกลวง ปลอมตอัวเปป็นออัครทผตของพระครริสตต์ นทที่เปป็นขผู้อกลตาวหาททที่
รรุนแรง พวกเขาเปป็นคนปลอมและเปป็นคนลวงททที่ละทริรงความจรริงททที่ปลอมตบัวเปป็นอบัครทผตของพระ
ครริสตธ เปาโลตราหนผู้าพวกเขาอยตางททที่พวกเขาเปป็นจรริงๆ คมือ ผผผู้สนบับสนรุนศาสนาจอมปลอมซถึที่งเปป็น
ของลอกเลทยนแบบททที่มทอยผ ตทบั ที่วโลกเตป็มไปหมด ขผู้อตตอไปจะกลตาวชบัดเจนวตาพวกเขามทททที่มาจากไหน

2 คร 11:14 ความจรริงประการหนถึที่งททที่โลกพยายามปริดบบังอยผ ตตรงนทร แลผู้ว การกระททาเชยู่น
นอัทั้นไมยู่แปลกประหลาดเลย ถซงซาตานเองกป็ยอังปลอมตอัวเปป็นทผตสวรรคต์แหยู่งความสวยู่างไดผู้ พญามาร
หากรินกบับศาสนามาตลอด นทที่เปป็นธรุรกริจททาเงรินมากททที่สรุดอยตางหนถึที่งของมบัน นอกจากนทรขผู้อเทป็จจรริงททที่
วตามบันสามารถปลอมตบัวเปป็นทผตสวรรคธแหตงความสวตางไดผู้กป็เปป็นเรมืที่องนตากลบัวจรริงๆ มบันผผผู้เปป็นเจผู้า
แหตงความมมืดทตองเททที่ยวไปตามททที่ตตางๆโดยแฝงกายเปป็นทผตแหตงความสวตางอยตางชาญฉลาด มท 
‘ศาสนาจารยธ’, ‘บาทหลวง’ และ ‘หลวงพตอ’ กทที่คนกบันททที่นตาจะโดนกลตาวหาวตาเปป็นดบังททที่วตาไดผู้

2 คร 11:15 เมมืที่อดถึงความสนใจกลบับไปททที่พวกอบัครทผตปลอมททที่เมมืองโครรินธธ เปาโลจถึง
กลตาววตา เหตสฉะนอัทั้นจซงไมยู่เปป็นการแปลกอะไรทธีที่ผผผู้รอับใชผู้ของซาตานจะปลอมตอัวเปป็นผผผู้รอับใชผู้ของ
ความชอบธรรม ทผู้ายทธีที่สสดของเขาจะเปป็นไปตามการกระททาของเขา หากซาตานปลอมตบัวเปป็นทผต
แหตงความสวตางไดผู้ กป็ไมตเปป็นเรมืที่องใหญตอะไรเลยททที่ผผผู้รบับใชผู้ของมบันจะปลอมตบัวเปป็นผผผู้รบับใชผู้ของความ



ชอบธรรม ถถึงแมผู้จะเสแสรผู้งขนาดไหน แตตบบัรนปลายของพวกเขากป็จะเปป็นไปตามกริจกรรมจอม
ปลอมของพวกเขา นทที่สมืที่อชบัดเจนวตาความพรินาศของพวกเขากป็ยรุตริธรรมแลผู้ว

2 คร 11:16 ยผู้อนกลบับไปเนมืรอหาททที่คผู้างไวผู้ในขผู้อ 12 เปาโลกลตาวตตอไปวตา ขผู้าพเจผู้าขอ
กลยู่าวซททั้าอธีกวยู่า อยยู่าใหผู้ใครเหป็นไปวยู่าขผู้าพเจผู้าเปป็นคนเขลา แตยู่ถผู้ามธี กป็ใหผู้เขาตผู้อนรอับขผู้าพเจผู้าอยยู่าง
ตผู้อนรอับคนเขลาเถริด เพมืที่อขผู้าพเจผู้าจะไดผู้อวดตอัวเองไดผู้บผู้าง ทตานตผู้องการจะบอกวตาขออยตาใหผู้ใครคริด
วตาทตานโงตเลย ทตานจทาใจพผดในสริที่งททที่ทตานไดผู้พผดออกไปเพราะพวกททที่ใสตรผู้ายปผู้ายสททตานและการททที่
พวกเขากลตาวรผู้ายตตอพบันธกริจของทตาน ถถึงแมผู้วตาครริสตจบักรจะคริดวตาทตานโงต แตตทตานกป็ขอใหผู้พวกเขา
ยอมรบับทตานเพมืที่อททที่ทตานจะอวดไดผู้บผู้างแมผู้เพทยงเลป็กนผู้อย

2 คร 11:17 ทตานกลตาวตตอไปเพมืที่อททที่จะสงบปากสงบคทาพวกททที่วริพากษธวริจารณธทตาน การทธีที่
ขผู้าพเจผู้าพผดอยยู่างนอัทั้น ขผู้าพเจผู้ามริไดผู้พผดตามอยยู่างองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า แตยู่พผดอยยู่างคนเขลา ดผู้วยไวผู้ใจ
ตอัวในการอวดนอัทั้น จนถถึงบบัดนทรทตานไดผู้อผู้างแบบอยตางของพระครริสตธ (10:1) มาตลอด อยตางไรกป็ตาม 
ทตานยอมรบับ ณ จรุดนทร วตาทตานไมตไดผู้ก ทาลบังททาแบบนบัรนอยผต ในสริที่งททที่ทตานจะเขทยนตตอไปนทร  หากมทความโงต
เขลาใดๆ มบันกป็เปป็นความโงตเขลาของทตานแตตเพทยงผผผู้เดทยว

2 คร 11:18 ตตอไปอทกนริดเดทยวในบทนทร  เปาโลจะยผู้อนใหผู้พวกเขาฟบังเกทที่ยวกบับความทรุกขธ
ทรมานฝตายรตางกายททที่ทตานยอมทนเพมืที่อพระครริสตธ สตวนใหญตแลผู้วความทรุกขธทรมานเหลตานทร เกริดขถึรน
กบับรตางกาย คมือ เนมืรอหนบังของทตาน ดบังนบัรนทตานจถึงเขทยนวตา เพราะเมมืที่อเหป็นวยู่าหลายคนเคยอวดตาม
เนมืทั้อหนอัง ขผู้าพเจผู้ากป็จะอวดบผู้าง พวกคนททที่ชอบวริจารณธทตานอวดในเนมืรอหนบังของตนเอง (คมือ การเขผู้า
สรุหนบัตของพวกเขา) ทตานจถึงจะขออวดในความทรุกขธทรมานฝตายรตางกายของตบัวเองบผู้าง

2 คร 11:19 นทที่เปป็นอทกครบัร งททที่ทตานใสตคทาพผดประชดประชบันแบบชอบธรรมเขผู้าไปหนตอย 
เพราะวยู่าการทธีที่ทยู่านทนฟอังคนเขลาพผดดผู้วยความยรินดธีนอัทั้น นยู่าจะเปป็นเพราะทยู่านชยู่างฉลาดเสธียนธีที่
กระไร คนเหลตานบัรนททที่ชอบวริจารณธทตานกป็เปป็นเหมมือนพวกกรทกททที่ใจกวผู้าง คมือ ยรินดทททที่จะยอมทนฟบัง
คนโงต โดยถมือวตาตบัวเองเปป็นคนททที่มทสตริปบัญญา (ซถึที่งมทนทร าใจยอมลดตบัวไปสรุงสริงกบับคนโงต)



2 คร 11:20 ทตานแดกดบันพวกถมือลบัทธริยริวททที่ชอบวริจารณธทตานตตอไป เพราะทยู่านทนเอา 
ถผู้ามธีผผผู้นทาทยู่านไปเปป็นทาส ถผู้ามธีผผผู้ลผู้างผลาญทยู่าน ถผู้ามธีผผผู้มายซดของของทยู่านไป ถผู้ามธีผผผู้ยกตอัวเองเปป็น
ใหญยู่ ถผู้ามธีผผผู้ตบหนผู้าทยู่าน ในความใจกวผู้างททที่ยอมลดตบัวไปสรุงสริงก บับคนโงตของพวกเขานบัรน ครริสต
จบักรททที่เมมืองโครรินธธไดผู้ยอมใหผู้ตบัวเองกลบับไปตกเปป็นทาสของพระบบัญญบัตริอทกครบัร ง พวกเขายอมใหผู้
เงรินทองของตบัวเองถผกพวกถมือลบัทธริยริวมาลผู้างผลาญ พวกเขายอมใหผู้ตบัวเองถผกพวกอบัครทผตจอม
ปลอมมายถึดของไป พวกเขายบังเตป็มใจททที่จะยอมใหผู้พวกถมือลบัทธริยริวเหลตานทรมาโอผู้อวดเกรินจรริงเกทที่ยวกบับ
ตบัวเองดผู้วย บางคนถถึงขนาดยอมใหผู้พวกครผสอนเทป็จททที่เย ตอหยริที่งเหลตานทรมาตบหนผู้าใครคนใดททที่ไมต
เหป็นดผู้วยกบับพวกเขาดผู้วยซทรา หากพวกททที่ชอบวริจารณธทตานในครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธยอมทนตตอ
การกระททาเหลตานทร โดยไมตถมือสาอะไร พวกเขากป็นตาจะทนคนโงตอยตางเปาโลไดผู้อยผตแลผู้ว

2 คร 11:21 ถถึงแมผู้จะพผดปกปผู้องพบันธกริจของตบัวเองตตอไป แตตเปาโลกป็เปลทที่ยนจากการใชผู้
คทาพผดแดกดบันมาเปป็นการพผดตรงๆแทน ขผู้าพเจผู้าตผู้องพผดดผู้วยความละอายวยู่า ดผเหมมือนเราอยู่อนแอ
เกรินไปในเรมืที่องนธีทั้ ไมยู่วยู่าใครกลผู้าอวดในเรมืที่องใด (ขผู้าพเจผู้าพผดอยยู่างคนเขลา) ขผู้าพเจผู้ากป็กลผู้าอวดเรมืที่อง
นอัทั้นเหมมือนกอัน ทตานแจผู้งใหผู้ครริสตจบักรทราบวตาพวกคนททที่ชอบวริจารณธทตานไดผู้ททาใหผู้ทตานละอาย โดย
หาวตาทตานเปป็นคนอตอนแอ แตตทตานกป็เตมือนวตา หากพวกเขาอยากใชผู้ความกลผู้า ทตานกป็จะใชผู้ความกลผู้า
เหมมือนกบัน อยตางไรกป็ตาม ทตานเหป็นดผู้วยวตามบันอาจเปป็นเรมืที่องโงตๆททที่จะททาเชตนนบัรน ดผ สรุภาษริต 9:7

2 คร 11:22 เปาโลจถึงยอมลดตบัวมาเขผู้าแลกดผู้วย ทตานถามวตา เขาเปป็นชาตริฮธีบรผหรมือ 
ขผู้าพเจผู้ากป็เปป็นเหมมือนกอัน เขาเปป็นชนชาตริอริสราเอลหรมือ ขผู้าพเจผู้ากป็เปป็นเหมมือนกอัน เขาเปป็นเชมืทั้อสาย
ของออับราฮอัมหรมือ ขผู้าพเจผู้ากป็เปป็นเหมมือนกอัน พวกททที่ชอบวริจารณธทตานอยตางเยผู้ยหยบันไดผู้เขผู้ามาอวดอผู้าง
ตตอพวกยริวในครริสตจบักรวตาพวกเขาเปป็นฮทบรผแทผู้ คมือเปป็นยริวททที่มาจากเชมืรอสายของอบับราฮบัม ไดผู้เลย 
ทตานจะยอมแลกหมบัดดผู้วย เปาโลกลตาววตาทตานกป็เปป็นเหมมือนกบัน

2 คร 11:23 อยตางไรกป็ตามตอนนทรทตานมทอะไรททที่เหนมือกวตาพวกเขาแลผู้ว เขาเปป็นผผผู้รอับใชผู้
ของพระครริสตต์หรมือ ขผู้าพเจผู้าเปป็นดธีกวยู่าเขาเสธียอธีก (ขผู้าพเจผู้าพผดอยยู่างคนโงยู่) ไมตวตาพวกผผผู้เชมืที่อททที่ถมือ
ลบัทธริยริวเหลตานทร จะอผู้างวตาเปป็นอะไรกบับพระครริสตธกป็ตาม เปาโลกป็อยผตในระดบับชบัรนททที่พวกเขาไปไมตถถึง 



(ทตานเหป็นดผู้วยวตาการโอผู้อวดดบังกลตาวอาจเปป็นเรมืที่องโงตๆ) ทตานจถึงแสดงใหผู้พวกเขาเหป็นถถึงความทรุกขธ
ยากหลายตตอหลายอยตางททที่ทตานไดผู้ยอมทนเพมืที่อพระครริสตธ อบันเปป็นการสทาแดงถถึงความแทผู้จรริงของ
พบันธกริจของทตาน ถถึงแมผู้จะเจอกบับความทรุกขธยากสบักปานใด ทตานกป็ไมตไดผู้ลผู้มเลริกหรมือยอมแพผู้

ตตอไปนทร เปป็นสริที่งตตางๆททที่ทตานยอมทน ซถึที่งเปป็นเหมมือนตราประจทาตทาแหนตงของทตานในพระ
ครริสตธ ขผู้าพเจผู้าททางานมากยริที่งกวยู่าเขาอธีก ขผู้าพเจผู้าถผกโบยตธีเกรินขนาด ขผู้าพเจผู้าตริดคสกมากกวยู่าเขา 
ขผู้าพเจผู้าหวริดตายบยู่อยๆ คทาททที่แปลวตา ททางาน (คอปอส) มทความหมายวตางานททที่นตาเหนป็ดเหนมืที่อยหรมือมท
แตตปบัญหา โบยตธี หมายถถึงบาดแผลททที่เกริดจากการถผกซผู้อมหลายๆครบัร ง ดผ กริจการ 16:22, 33 และ 2 
โครรินธธ 11:24-25 คทาททที่แปลเชตนนบัรน (พเลเก ซถึที่งเปป็นททที่มาของคทาภาษาอบังกฤษ plague) ไมตไดผู้มทความ
หมายตรงตบัววตา ‘รอยยาว’ แตตหมายถถึง ‘บาดแผล’ มากกวตา อยตางไรกป็ตามเพราะวตาการเฆทที่ยนตทมบัก
ทริรงรอยฟกชทราเปป็นแนวยาวไวผู้บนแผตนหลบังของผผผู้เคราะหธรผู้าย บาดแผลดบังกลตาวจถึงถผกเรทยกเปป็นภาษา
พผดวตา ‘รอยยาว’ แนตนอนททที่ทตานรผผู้เลยวตาภายในหผู้องขบังมบันเปป็นยบังไงและทตานไดผู้เผชริญหนผู้ากบับความ
ตายมาหลายครบัร งหลายหน ทตานมทเครมืที่องหมายของพระครริสตธบนตบัวจรริงๆ

2 คร 11:24 ททที่เจาะจงยริที่งไปกวตานบัรนกป็คมือ เปาโลกลตาวตตอไปวตา พวกยริวเฆธีที่ยนขผู้าพเจผู้าหผู้า
ครอัทั้งๆละสามสริบเกผู้าทธี หนบังสมือกริจการและจดหมายฝากตตางๆไมตไดผู้บบันทถึกวตาพวกยริวเปป็นผผผู้เฆทที่ยน
ทตาน แตตกป็ไมตมทเหตรุผลอะไรททที่จะสงสบัยวตาทตานพผดจรริงหรมือไมต พระราชบบัญญบัตริ 25:3 ระบรุชบัดวตาการ
เฆทที่ยนของพวกยริวหผู้ามเกรินสทที่สริบครบัร ง พวกยริวจถึงถมือวตาสามสริบเกผู้าครบัร งเปป็นจทานวนสผงสรุด เกรงวตาพวก
เขาจะนบับผริดและททาผริดพระบบัญญบัตริ

2 คร 11:25 ทตานกลตาวถถึงความทรุกขธยากตตางๆททที่ทตานทนตตอไป เขาตธีขผู้าพเจผู้าดผู้วยไมผู้
เรธียวสามครอัทั้ง เขาเอากผู้อนหรินขวผู้างขผู้าพเจผู้าครอัทั้งหนซที่ง ขผู้าพเจผู้าเผชริญภอัยเรมือแตกสามครอัทั้ง ขผู้าพเจผู้า
ลอยอยผยู่ในทะเลคมืนหนซที่งกอับวอันหนซที่ง ชาวโรมมบักเฆทที่ยนตทดผู้วยไมผู้เรทยวซถึที่งอาจเปป็นเหตรุการณธททที่เกริดขถึรน
ททที่เมมืองฟทลริปปทดบังททที่มทบอกไวผู้ในกริจการ 16:23 ลผกาบบันทถึกการททที่ทตานถผกหรินขวผู้างในกริจการ 14:19 
การขวผู้างดผู้วยหรินถมือวตาเปป็นการรรุมประชาทบัณฑธและเปป็นสริที่งททที่เกริดขถึรนททที่เมมืองลริสตรา กระนบัรนพระเจผู้า
กป็ทรงชรุบใหผู้ทตานเปป็นขถึรนมาอทก สตวนเรมืที่องการททที่ทตานเผชริญภบัยเรมือแตกในกริจการ 27-28 นบัรนยบังไมต



เกริดขถึรน ดบังนบัรนทตานจถึงเผชริญภบัยเรมือแตกอทกสามครบัร ง ซถึที่งรวมถถึงครบัร งหนถึที่งททที่ทตานตผู้องลอยคอกลาง
ทะเลเปป็นเวลาหนถึที่งวบันหนถึที่งคมืนเตป็มๆดผู้วย

2 คร 11:26 ทตานสาธยายตตอไปถถึงอบันตรายอมืที่นๆททที่ทตานเผชริญ ขผู้าพเจผู้าตผู้องเดรินทาง   
บยู่อยๆ เผชริญภอัยออันนยู่ากลอัวในแมยู่นททั้า เผชริญโจรภอัย เผชริญภอัยจากชนชาตริของขผู้าพเจผู้าเอง เผชริญภอัย
จากคนตยู่างชาตริ เผชริญภอัยในนคร เผชริญภอัยในปยู่า เผชริญภอัยในทะเล เผชริญภอัยจากพธีที่นผู้องเทธียม การ
เดรินทางในสมบัยอาณาจบักรโรมเปป็นเรมืที่องอบันตรายจรริงๆ

คทาททที่แปลวตา ภอัย (ครินดผนอส) มทความหมายวตา ‘อบันตราย’ ดบังททที่ทตานไดผู้กลตาวไปแลผู้ว เปาโล
เคยเจอกบับภบัยเรมือแตกมาหลายครบัร งแลผู้ว พวกโจรททที่ดบักปลผู้นกลางทางกป็เปป็นภบัยครุกคามปกตริในสมบัย
นบัรนและเหป็นไดผู้ชบัดวตาเปาโลเคยเจอกบับโจรเหลตานบัรนมาแลผู้ว ทตานเคยถผกพวกยริวคริดรผู้ายแนตนอน ทตาน
ยบังเจอพวกคนตตางชาตริคริดรผู้ายททที่เมมืองฟทลริปปทและเอเฟซบัสดผู้วย ไมตวตาทตานจะอยผตในเมมืองใหญตอยตาง
ดามบัสกบัสหรมือเยรผซาเลป็ม ในชนบทหรมือในทะเล อบันตรายกป็โผลตมาไดผู้ทบัรงนบัรน ทตานยบังเจอกบับพวกพทที่
นผู้องจอมปลอมททที่คริดคดทรยศดผู้วยเหมมือนกบับททที่จดหมายฝากททที่ทตานสตงถถึงเมมืองโครรินธธแสดงใหผู้เหป็น
ชบัดเจนแลผู้ว

2 คร 11:27 นอกจากนทร เปาโลตผู้องเจอกบับความเหนป็ดเหนมืที่อยเพราะความทรุกขธยากตตางๆ
ททที่ทตานยอมทนดผู้วย ตผู้องททางานเหนป็ดเหนมืที่อยและยากลทาบาก ตผู้องอดหลอับอดนอนบยู่อยๆ ตผู้องหริว
และกระหาย ตผู้องอดขผู้าวบยู่อยๆ ตผู้องทนหนาวและเปลมือยกาย ทตานรผผู้เลยวตาความเหนมืที่อยยากและ
ความเจป็บปวดเปป็นยบังไง ทตานทนอดหลบับอดนอนพอๆกบับทนหริว ทนกระหายนทรา และอดขผู้าว การ
ททที่ทตานอดขผู้าวนทรนตาจะเปป็นการอดอาหารแบบไมตเตป็มใจททที่เกริดขถึรนเพราะทตานไมตมทอาหารรบับประทาน
ทตานยบังตผู้องเผชริญกบับสภาพอากาศอบันหนาวเหนป็บในฤดผหนาวโดยไมตมทเสมืรอผผู้าคลรุมกายใหผู้อรุตนพอ
ดผู้วย

2 คร 11:28 นอกจากความเหนมืที่อยยากทางกายททที่ทตานทนมาตลอดหลายปทแลผู้ว เปาโลยบัง
ตผู้องแบกรบับภาระฝตายวริญญาณของครริสตจบักรหลายแหตงบนบตาของทตานดผู้วย และนอกจากสริที่งเหลยู่า
นอัทั้นทธีที่อยผยู่ภายนอกแลผู้ว ยอังมธีการอมืที่นทธีที่บธีบขผู้าพเจผู้าอยผยู่ทสกวอันๆ คมือการดผแลครริสตจอักรทอัทั้งปวง ทตานมท



ความหตวงใยและความกระวนกระวายเกทที่ยวกบับความตผู้องการตตางๆของครริสตจบักรอายรุนผู้อยหลาย
แหตงททที่ทตานมทปฏริสบัมพบันธธดผู้วย นทที่อาจเปป็นภาระททที่หนบักยริ ที่งกวตาปบัญหาทางกายของทตานทบัรงหมดดผู้วยซทรา

2 คร 11:29 ในเรมืที่องนทรทตานถามแบบไมตตผู้องการคทาตอบวตา มธีใครบผู้างเปป็นคนอยู่อนกทาลอัง
และขผู้าพเจผู้าไมยู่อยู่อนกทาลอังดผู้วย มธีใครบผู้างทธีที่ถผกททาใหผู้สะดสดและขผู้าพเจผู้าไมยู่เปป็นทสกขต์เปป็นรผู้อนดผู้วย 
เมมืที่อครริสตจบักรอายรุนผู้อยเหลตานบัรนเจอกบับปบัญหาตตางๆ ทตานกป็แบกรบับปบัญหาเหลตานบัรนดผู้วย เมมืที่อพวกเขา
อตอนแอ ทตานกป็เปป็นหตวงพวกเขา เมมืที่อพวกเขาถผกโจมตท ทตานกป็เปป็นทรุกขธเปป็นรผู้อนเพราะเหตรุพญามาร

2 คร 11:30 พวกททที่ชอบวริจารณธทตานอวดในความนตาเชมืที่อถมือจอมปลอมของตบัวเอง 
เปาโลกป็เพริที่งนทาเสนอความนตาเชมืที่อถมือของตนไป ทตานจถึงกลตาวสรรุปเรมืที่องนทร โดยยอมรบับวตา ถผู้าขผู้าพเจผู้า
จทาเปป็นตผู้องอวด ขผู้าพเจผู้ากป็จะอวดสริที่งทธีที่แสดงวยู่า ขผู้าพเจผู้าเปป็นคนอยู่อนกทาลอัง (คทาททที่แปลวตา อวด (เคา
คาออไม) เปป็นคทาเดทยวกบับททที่แปลวตา ‘โอผู้อวด’ ททที่ปรากฏกตอนหนผู้านทร ในบทนทร  (ขผู้อ 16 ฯลฯ) ยผู้อนกลบับ
ไปททที่ขผู้อ 23 หากพวกททที่ชอบวริจารณธทตานอผู้างตบัววตาเปป็นผผผู้รบับใชผู้ของพระครริสตธ กป็ขอใหผู้พวกเขามท
ประวบัตริการรบับใชผู้มากกวตาเปาโลเถริด ความนตาเชมืที่อถมือของทตานปรากฏตตอสายตาทรุกคนแลผู้ว

2 คร 11:31 เพมืที่อสนบับสนรุนคทากลตาวอผู้างของทตานตตอไป เปาโลยกสริทธริอทานาจททที่สผงสตง
กวตาทตานโดยสาบานวตา พระเจผู้าทรงเปป็นพระบริดาของพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา 
พระองคต์ทรงเปป็นผผผู้ทธีที่ควรแกยู่การสรรเสรริญเปป็นนริตยต์ พระองคต์ทรงทราบวยู่า ขผู้าพเจผู้าไมยู่ไดผู้ม สสา ไมตมท
คทาสาบานใดสผงสตงยริที่งกวตาคทาสาบานททที่พระเจผู้าทรงรบับประกบันอทกแลผู้ว เปาโลรผผู้วตาคทากลตาวอผู้างของ
ทตานเปป็นความจรริงและไมตลบังเลเลยแมผู้แตตนผู้อยททที่จะยมืนยบันคทากลตาวอผู้างนทร โดยอาศบัยพระเจผู้า

2 คร 11:32-33 บางททอาจเปป็นความเหป็นททที่ทตานเพริที่งคริดไดผู้หรมืออาจเพมืที่อแสดงใหผู้เหป็น
วตาการรบับใชผู้ของทตานกตอใหผู้เกริดการตตอตผู้านมาตบัรงแตตตผู้น เปาโลจถึงปริดทผู้ายบทนทรโดยกลตาวสริที่งตตอไป
นทร  ผผผู้วยู่าราชการเมมืองของกษอัตรริยต์อาเรทอัสในนครดามอัสกอัส ใหผู้ทหารเฝผู้านครดามอัสกอัสไวผู้ เพมืที่อจะจอับ
ตอัวขผู้าพเจผู้า 33 แตยู่เขาเอาตอัวขผู้าพเจผู้าใสยู่กระบสงใหญยู่หยยู่อนลงทางชยู่องทธีที่กทาแพงนคร ขผู้าพเจผู้าจซงพผู้น
จากเงมืทั้อมมมือของทยู่านผผผู้วยู่าราชการ ทตานอผู้างไปยบังกริจการ 9:23-25 ตรงนทรทตานเพริที่มรายละเอทยดเกทที่ยว
กบับผผผู้วตาราชการและการททที่ทตานหนทออกจากเมมืองดามบัสกบัสซถึที่งไมตไดผู้มทบบันทถึกไวผู้เปป็นอมืที่นในพระ



คบัมภทรธ อาเรทบัสเปป็นกษบัตรริยธแหตงเปตราและเปป็นพตอตาของเฮโรดอบันทริพาส คทาททที่แปลวตา กระบสงใหญยู่
(ซารกาเน) มทความหมายตรงตบัววตาเชมือกททที่พบันกบันหรมือตะกรผู้าททที่ททาจากเชมือกเหมมือนกบับททที่ใชผู้เพมืที่อยก
สรินคผู้าขถึรนเรมือ ไมตวตาจะยบังไงเปาโลกป็หนทจากเมมืองดามบัสกบัสโดยอรุปกรณธททที่ททาจากเชมือกดบังกลตาว บทนทร
จถึงจบแบบนทร  โดยแสดงใหผู้เหป็นถถึงความนตาเชมืที่อถมือเพริที่มเตริมของทตานซถึที่งไมตมทใครเถทยงไดผู้สทาหรบับการ
รบับใชผู้ จนถถึงทรุกวบันนทรกป็ยบังไมตมทใครสามารถกลตาวอผู้างไดผู้เหมมือนทตาน

*****

ภนำพรวมของ 2 โครรินธธ 12: ขณะททที่จดหมายฝากฉบบับนทนื้กตาลบังจะถถึงบทสรดุป เปาโลกป็
ปกปผู้องการรบับใชผู้และสริทธริอตานาจในการเปป็นอบัครทผตของทส่านตส่อไป ทส่านปลส่อยหมบัดตายในบทนทนื้
ทส่านยกเรมืที่องททที่ทส่านถผกพาขถึนื้นสวรรคธ์ในจริตวริญญาณและไดผู้รบับการทรงสตาแดงโดยตรงจากพระเจผู้า 
ทส่านบบันทถึกตส่อไปวส่าหลบังจากนบันื้นพระเจผู้าไดผู้ทรงประทานหนามในเนมืนื้อหนบังเพมืที่อปผู้องกบันมริใหผู้ทส่าน
เยส่อหยริที่ง บทนทนื้กลส่าวตส่อไปถถึงการททที่ทส่านขอรผู้องใหผู้พวกเขาเปริดใจ ทส่านปริดทผู้ายโดยเตมือนวส่าทส่านจะ
ไมส่ทตาเปป็นมองไมส่เหป็นความบาปททที่เกริดขถึนื้นทส่ามกลางพวกเขาเลยเมมืที่อทส่านไปถถึง

2 คร 12:1 อบัครทผตเปาโลผผผู้ยริที่งใหญตแสดงใหผู้เหป็นถถึงความลบังเลของทตานททที่จะพผดแตต
เรมืที่องของตบัวเองตตอไป อยตางไรกป็ตาม ทตานกป็จทาเปป็นตผู้องททาแบบนบัรนตตอไป ดบังนบัรนทตานจถึงเขทยนวตา 
ขผู้าพเจผู้าจทาจะตผู้องอวด ถซงแมผู้จะไมยู่มธีประโยชนต์อะไร แตยู่ขผู้าพเจผู้าจะเลยู่าตยู่อไปถซงนริมริตและการ
สทาแดงตยู่างๆซซที่งมาจากองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า ความหมายกป็คมือวตา ‘ขผู้าพเจผู้าอถึดอบัดใจจรริงๆททที่จะอวดตตอ
ไป อยตางไรกป็ตาม ตอนนทรขผู้าพเจผู้าจะขอพผดถถึงนริมริตและการสทาแดงตตางๆจากองคธพระผผผู้เปป็นเจผู้า’ เพมืที่อ
ททที่จะชบักจผงใหผู้พทที่นผู้องททที่ดมืรอรบัรนของทตานเชมืที่อ ทตานกป็จะเปริดเผยรายละเอทยดตตางๆของชทวริตทตานซถึที่งไมตเคย
เปริดเผยททที่ไหนมากตอน

2 คร 12:2 ทตานเรทยกตบัวเองโดยใชผู้คทาสรรพนามบรุรรุษททที่สามเพมืที่อแสดงถถึงความถตอมตน
สริบสธีที่ปธีมาแลผู้วขผู้าพเจผู้าไดผู้รผผู้จอักชายคนหนซที่งในพระครริสตต์ เขาถ ผกรอับขซทั้นไปยอังสวรรคต์ชอัทั้นทธีที่สาม (แตยู่
จะไปทอัทั้งกาย ขผู้าพเจผู้าไมยู่ทราบ หรมือไปโดยไมยู่มธีกาย ขผู้าพเจผู้าไมยู่ทราบ พระเจผู้าทรงทราบ) 
เหตรุการณธดบังกลตาวเกริดขถึรนเมมืที่อสริบสทที่ปทมาแลผู้ว ตบัวบตงชทรทางประวบัตริศาสตรธในชทวริตและการรบับใชผู้ของ



เปาโลไมตชบัดเจนเสมอไป อยตางไรกป็ตามดผเหมมือนวตาสริบสทที่ปทททที่แลผู้วเปป็นชตวงเวลาททที่ทตานโดนหรินขวผู้าง
ททที่เมมืองลริสตรา

ในกริจการ 16:19 ลผกาบบันทถึกวตาพวกททที่คริดรผู้ายตตอเปาโลไดผู้ลากตบัวทตานออกไปนอกเมมือง
โดยคริดวตาทตานตายแลผู้ว อบันททที่จรริงเปาโลอาจตายไปแลผู้วและออกจากรตางกายไปอยผตกบับองคธพระผผผู้
เปป็นเจผู้าแลผู้วกป็ไดผู้ อาจเปป็นชตวงเวลานทร เองททที่ทตาน “ถผกรบับขถึรนไปยบังสวรรคธชบัรนททที่สาม” พวกยริวเชมืที่อกบัน
วตาสวรรคธชบัรนททที่สาม (เหนมือชบัรนบรรยากาศและอวกาศขถึรนไป) เปป็นททที่สถริตของพระเจผู้า

ดผู้วยถผู้อยคทามากมายเปาโลบอกวตาทตานไดผู้ขถึรนไปยบังสวรรคธมาแลผู้ว อยตางไรกป็ตามทตานเสรริม
คทาเตมือนไวผู้วตา “แตตจะไปทบัรงกาย ขผู้าพเจผู้าไมตทราบ หรมือไปโดยไมตมทกาย ขผู้าพเจผู้าไมตทราบ พระเจผู้า
ทรงทราบ” ทตานรผผู้วตาทตานไปททที่ไหนมา อยตางไรกป็ตามรายละเอทยดเกทที่ยวกบับเหตรุการณธนทรคตอนขผู้าง
คลรุมเครมือ หากนทที่เปป็นตอนททที่ทตานถผกหรินขวผู้างจรริงๆ มบันกป็เขผู้าใจไดผู้วตาทตานหมดสตริกตอนจากนบัรนจถึง
ถผกพาขถึรนไปยบังสวรรคธ อาจเปป็นไดผู้วตาสริที่งททที่ทตานกทาลบังจะบรรยายเปป็นสริที่งททที่เกริดขถึรนในตอนนบัรนเอง 
อยตางไรกป็ตามพระเจผู้าทรงมทอะไรใหผู้ทตานตผู้องททาอทกเยอะ ดบังนบัรนหลบังจากทรงสอนทตานเพริที่มเตริมใน
สงตาราศทแลผู้ว ทตานกป็ถผกสตงตบัวกลบับมา ดผ กริจการ 14:20

2 คร 12:3 ทตานพผดยทราอทกททอาจเพมืที่อเนผู้นความสทาคบัญ ขผู้าพเจผู้ารผผู้จอักชายผ ผผู้นอัทั้น (แตยู่จะไป
ทอัทั้งกายหรมือไมยู่มธีกาย ขผู้าพเจผู้าไมยู่ทราบ พระเจผู้าทรงทราบ) อทกครบัร งททที่ทตานเรทยกตบัวเองแบบอผู้อมๆ 
เกรงวตาทตานจะถผกกลตาวหาวตายกตบัวเองจนดผไมตดท

2 คร 12:4 คมือวยู่าคนนอัทั้นถผกรอับขซทั้นไปยอังเมมืองบรมสสขเกษม และไดผู้ยรินวาจาซซที่งจะพผด
เปป็นคทาไมยู่ไดผู้ และมนสษยต์จะพผดออกมากป็ตผู้องหผู้าม ถถึงแมผู้วตามทสถานททที่หนถึที่งททที่เรทยกวตา ‘เมมืองบรมสรุข
เกษม’ จรริงๆ (ลผกา 23:43) แตตตรงนทรคทาดบังกลตาวถผกใชผู้ในแบบทบั ที่วๆไปแทนสวรรคธ ททที่นบั ที่นเองทตาน
ไดผู้ยรินหลายสริที่งหลายอยตางททที่ทตานพผดซทราไมตไดผู้เพราะมบันมทเนมืรอหาททที่ศบักดริธ สริทธริธ  มบันเปป็นเรมืที่องตผู้องหผู้าม 
อาจเปป็นไดผู้วตาทตานถผกสบัที่งหผู้ามมริใหผู้ทวนซทราสริที่งททที่ทตานเหป็นและไดผู้ยรินในสวรรคธ

2 คร 12:5 ชายคนนทร เองททที่ถผกรบับขถึรนไปยบังสวรรคธโดยจริตวริญญาณททที่ทตานจะอวด 
สทาหรอับชายนอัทั้นขผู้าพเจผู้าอวดไดผู้ แตยู่สทาหรอับตอัวขผู้าพเจผู้าเอง ขผู้าพเจผู้าจะไมยู่อวดเลย นอกจากจะอวด



ถซงเรมืที่องการอยู่อนแอของขผู้าพเจผู้า อบัครทผตผผผู้ยริที่งใหญตทตานนทรจะอวดในชายผผผู้นบัรนททที่ถผกรบับขถึรนไปใน
สวรรคธ ทตานไมตขออวดในตบัวเอง แตตทตานจะอวดในการททที่ทตานไดผู้ทนทรุกขธเพมืที่อพระครริสตธดบังททที่ไดผู้
บรรยายไวผู้ในบทททที่แลผู้ว

2 คร 12:6 ทตานกลตาวตตอไปวตา เพราะถซงแมผู้วยู่าขผู้าพเจผู้าอยากจะอวด ขผู้าพเจผู้ากป็ไมยู่ใชยู่คน
เขลา เพราะขผู้าพเจผู้าพผดตามความจรริง ความหมายกป็คมือ ‘เพราะถถึงแมผู้ขผู้าพเจผู้าอวดไดผู้ ขผู้าพเจผู้ากป็จะ
ไมตยอมเปป็นคนโงต’ ทตานกลบับกลตาววตา แตยู่ขผู้าพเจผู้าระงอับไวผู้ กป็เพราะเกรงวยู่า บางคนจะยกขผู้าพเจผู้า
เกรินกวยู่าทธีที่เขาไดผู้เหป็นและไดผู้ฟอังเกธีที่ยวกอับขผู้าพเจผู้า กลตาวอทกนบัยหนถึที่ง ทตานจะไมตอวดอทกตตอไปเกรงวตา
คนอมืที่นจะคริดวตาทตานเปป็นอะไรททที่มากกวตาททที่ทตานเปป็นจรริงๆ ทตานเปป็นคนถตอมใจอยตางแทผู้จรริง

2 คร 12:7 พระเจผู้าโดยพระสตริปบัญญาในการทรงจบัดเตรทยมของพระองคธทรงททาใหผู้
แนตใจวตาเปาโลไมตหลงระเรริงไปกบับวริวรณธททที่ทตานไดผู้รบับ และเพมืที่อไมยู่ใหผู้ขผู้าพเจผู้ายกตอัวจนเกรินไป 
เนมืที่องจากทธีที่ไดผู้เหป็นการสทาแดงมากมายนอัทั้น กป็ทรงใหผู้มธีหนามในเนมืทั้อของขผู้าพเจผู้า หนามนอัทั้นเปป็นทผต
ของซาตานคอยทสบตธีขผู้าพเจผู้า เพมืที่อไมยู่ใหผู้ขผู้าพเจผู้ายกตอัวเกรินไป พระเจผู้าทรงอนรุญาตใหผู้มทหนามใน
เนมืรอของทตาน เราไมตทราบวตา ‘หนาม’ นทรคมืออะไร มบันอาจเปป็นโรคเกทที่ยวกบับดวงตาซถึที่งททาใหผู้ตาของ
ทตานมบัวไปและททาใหผู้รผปหนผู้าของทตานดผยาวขถึรน อยตางไรกป็ตามทตานออกความเหป็นเพริที่มเตริมวตา 
‘หนาม’ นทร เปป็น “ทผตของซาตานคอยทรุบตทขผู้าพเจผู้า” นทที่ททาใหผู้เกริดคทาถามวตาความเจป็บปตวยของทตาน
เปป็นการกระททาโดยตรงของซาตานททที่พระเจผู้าทรงอนรุญาตหรมือไมต หรมือมบันเปป็นการกระททาของมบัน
แบบอผู้อมๆ ความเจป็บปตวยทรุกอยตางเปป็นผลของการแชตงสาปซถึที่งถผกกระตรุผู้นใหผู้เกริดขถึรนโดยซาตานมา
ตบัรงแตตแรกอยผตแลผู้ว

คทาททที่แปลวตา ทสบตธี (คอลาฟริโซ) มทความหมายวตา ‘ตท’ หรมือ ‘ถผกตท’ ไมตวตาจะยบังไง เปารผผู้ดทวตา
พระเจผู้าทรงอนรุญาตใหผู้เกริดความเจป็บปตวยในกายของทตานเพมืที่อคอยททาใหผู้ทตานถตอมใจ นทที่เปป็นบท
เรทยนหนถึที่งสทาหรบับเรา เมมืที่อพระเจผู้าทรงอวยพรหรมืออนรุญาตใหผู้มทการเลมืที่อนขบัรนในงานรบับใชผู้ของ
พระองคธ พระองคธอาจทรงอนรุญาตใหผู้เราเจอกบับความทรุกขธยากดผู้วยเพมืที่อปผู้องกบันมริใหผู้เรายกยตองตบัว
เอง พระเจผู้าจถึงทรงเกป็บรบักษาเปาโลไวผู้เปป็นภาชนะททที่มทประโยชนธ



2 คร 12:8 แมผู้กระนบัรนเปาโลกป็เขทยนวตา เรมืที่องหนามนอัทั้น ขผู้าพเจผู้าวริงวอนองคต์พระผผผู้เปป็น
เจผู้าถซงสามครอัทั้ง เพมืที่อขอใหผู้มอันหลสดไปจากขผู้าพเจผู้า เปาโลทผลขอพระเจผู้าถถึงสามครบัร งใหผู้เอาความเจป็บ
ปตวยนทรออกไป

2 คร 12:9 ในขผู้อททที่โดดเดตนททที่สรุดขผู้อหนถึที่งของพระคบัมภทรธ เปาโลเปริดเผยถถึงคทาตอบของ
พระเจผู้า แตยู่พระองคต์ตรอัสกอับขผู้าพเจผู้าวยู่า "พระคสณของเรากป็มธีพอสทาหรอับเจผู้าแลผู้ว เพราะความ
อยู่อนแอมธีทธีที่ไหน เดชของเรากป็มธีฤทธริธิ์ขซทั้นเตป็มขนาดทธีที่นอัที่น" ชตางเปป็นพระสบัญญาททที่แสนอบัศจรรยธ 
พระครุณของพระเจผู้าเพทยงพอสทาหรบับความตผู้องการทรุกอยตางของเราไมตวตาจะเปป็นอะไรกป็ตาม 
แนวคริดเรมืที่องพระครุณไมตไดผู้เปป็นเพทยงความโปรดปรานททที่เราไมตสมควรไดผู้รบับในเรมืที่องความรอด
เทตานบัรน แตตมบันยบังเปป็นก ทาลบังและความชตวยเหลมือของพระเจผู้าททที่มทมาตลอดการเดรินทางของชทวริต
ครริสเตทยนดผู้วย ไมตวตาความขบัดสนหรมือวริกฤตริของเราจะเปป็นอะไรกป็ตาม พระครุณของพระเจผู้ากป็มท
เหลมือเฟมือสทาหรบับเรา นอกจากนทรพระเจผู้าทรงตรบัสแกตเปาโลวตาเดช (ตรงตบัวคมือ ‘อทานาจ’) ของ
พระองคธกป็มทฤทธริธ เตป็มขนาดผตานทางความอตอนแอในตบัวเรา

เราเหป็นถถึงบทเรทยนสองประการ (1) พระเจผู้าไมตทรงตอบคทาอธริษฐานของเราดบังททที่เราหวบัง
เสมอไป บางครบัร งพระองคธกป็ทรงปฏริเสธ จากนบัรน (2) ไมตใชตพระประสงคธของพระองคธเสมอไปททที่จะ
ทรงใหผู้เรามทสรุขภาพรตางกายแขป็งแรง ซถึที่งตรงขผู้ามกบับคทากลตาวอผู้างของพวกเพป็นเทคอสตธและพวกคา
รริสมาตริก เหป็นไดผู้ชบัดวตาททที่เปาโลเจป็บปตวยนบัรนเปป็นพระประสงคธของพระเจผู้า

ดบังนบัรนเปาโลจถึงสารภาพวตา เหตสฉะนอัทั้นขผู้าพเจผู้าจซงยรินดธีโอผู้อวดในบรรดาความอยู่อนแอของ
ขผู้าพเจผู้า เพมืที่อฤทธริธิ์เดชของพระครริสตต์จะไดผู้อยผยู่ในขผู้าพเจผู้า หากความอตอนแอจะททาใหผู้ฤทธริธ เดชของ
พระครริสตธเตป็มขนาดในตบัวทตานแลผู้ว เปาโลกป็ยรินดทททที่จะโอผู้อวดในความอตอนแอนบัรน ฤทธริธ เดชของ
พระเจผู้ามาทางความอตอนแอ เราเหป็นชบัดเจนถถึงบทเรทยนททที่วตาพระเจผู้าทรงใชผู้ปบัญหาตตางๆในชทวริตของ
เราเพมืที่อตกแตตงเราและททาใหผู้เรามทประโยชนธสทาหรบับงานรบับใชผู้ของพระองคธ ฤทธริธ เดชของพระเจผู้า
ไมตใชตสริที่งททที่เราไดผู้มาฟรทๆ



2 คร 12:10 ทตานเกมือบถถึงจรุดสผงสรุดของการโตผู้แยผู้งของทตานแลผู้ว เหตสฉะนอัทั้นเพราะเหป็น
แกยู่พระครริสตต์ ขผู้าพเจผู้าจซงชมืที่นใจในความอยู่อนแอของขผู้าพเจผู้า ในการถผกวยู่ากลยู่าวตยู่างๆ ในการขอัดสน 
ในการถผกขยู่มเหง ในการยากลทาบาก เพราะวยู่าขผู้าพเจผู้าอยู่อนแอเมมืที่อใด ขผู้าพเจผู้ากป็จะแขป็งแรงมากเมมืที่อ
นอัทั้น คทาททที่แปลวตา ชมืที่นใจ (เอะอผดอเคะโอ) มทความหมายไดผู้ดผู้วยวตา ‘เลมือก’ หรมือ ‘ชอบมากกวตา’ ความ
หมายกป็คมือวตา ทตานยริที่งกวตาเตป็มใจททที่จะยอมทนความยากลทาบากททที่จะกลตาวถถึงเปป็นรายการขผู้างลตางนทร

ทตานบอกถถึงความยากลทาบากหผู้าแบบททที่ทตานไดผู้เผชริญในการปรนนริบบัตริพระครริสตธ อบันแรก
คมือ (1) ความอยู่อนแอ ซถึที่งแปลมาจากคทาวตา อาสเธะเนะเอทย คทานทรมทความหมายวตา ‘ความอตอนแอททที่
เกริดจากการบาดเจป็บหรมือความเจป็บปตวย’ ตตอไป (2) การถผกวยู่ากลยู่าวตยู่างๆ ซถึที่งแปลมาจากคทาวตา ฮผ
บรริส มบันมทความหมายวตา ‘หนผู้าไมตอาย’, ‘ความเยตอหยริที่ง’ หรมือ ‘ความจองหอง’ ในททที่นทรคมือการกระ
ททาผริดททที่เกริดจากการอวดดท การวตารผู้าย การสบประมาท หรมือการดผถผก เปาโลเจอกบับสริที่งเหลตานทรมา
ตลอดการรบับใชผู้ของทตาน จากนบัรนทตานพผดถถึง (3) การขอัดสน ซถึที่งแปลมาจากคทาวตา อานากเค มบันมท
ความหมายตรงนทร วตา ‘การขาดแคลน’ หรมือ ‘ความลทาบาก’ ตตอไปคมือ (4) การถผกขยู่มเหง ซถึที่งแปลมา
จากคทาวตา ดริโอกมอส ซถึที่งมทความหมายตรงตามนบัรน สรุดทผู้ายทตานพผดถถึง (5) การยากลทาบาก ซถึที่งแปล
มาจากคทาวตา สเตะนอโคเรทย ซถึที่งมทความหมายวตา ‘ความคบับแคผู้น’ หรมือ ‘ความลทาบากยากเขป็ญ’ จะ
เปป็นทบัรงหมดนทรหรมืออะไรททที่มากกวตานทร  เปาโลกป็ยริที่งกวตาเตป็มใจททที่จะยอมทนเพมืที่อเหป็นแกตพระครริสตธ

นทที่คมือเหตรุผลวตาททาไม เพราะวยู่าขผู้าพเจผู้าอยู่อนแอเมมืที่อใด ขผู้าพเจผู้ากป็จะแขป็งแรงมากเมมืที่อนอัทั้น เมมืที่อ
ทตานไมตสามารถพถึที่งใครหรมือสริที่งใดอมืที่นไดผู้นอกจากพระเยซผครริสตธ ทตานกป็มทขรุมพลบังอบันยริที่งใหญตไวผู้
พรผู้อมใชผู้งาน บบังเอริญททที่คทาททที่แปลวตา แขป็งแรง (ดผนาทอส) สามารถแปลไดผู้ดผู้วยวตา ‘พลบัง’ เมมืที่อทตาน
เจอกบับปบัญหาและความยรุตงยากจนทตานไมตมทก ทาลบังเหลมืออทกตตอไป ฤทธริธ เดชของพระครริสตธกป็เขผู้า
ควบครุม ดบังนบัรนทตานอตอนแอเมมืที่อไร ทตานกป็แขป็งแรงเมมืที่อนบัรน กทาลบังททที่ททาใหผู้ทตานกผู้าวตตอไปไดผู้มาจาก
เบมืรองบน

2 คร 12:11 หลบังจากขถึรนไปถถึงจรุดสผงสรุดของการโตผู้แยผู้งของทตานแลผู้ว เปาโลกป็ปรบับลด
เพดานบรินลง ทตานกลบับมาพผดถถึงเรมืที่องความอบับอายของทตานททที่ตผู้องพริสผจนธตบัวเองเชตนนบัรน ในการอวด



นอัทั้นขผู้าพเจผู้ากป็เปป็นคนเขลาไปแลผู้วซธี ทยู่านบอังคอับขผู้าพเจผู้าใหผู้เปป็น เพราะวยู่าสมควรแลผู้วทธีที่ทยู่านจะ
ยกยยู่องขผู้าพเจผู้า ความหมายของทตานกป็คมือ ‘ขผู้าพเจผู้าโงตเขลาททที่อวดเชตนนบัรน แตตทตานบบังคบับขผู้าพเจผู้านทที่ 
อบันททที่จรริงแลผู้วขผู้าพเจผู้าควรไดผู้รบับการรบับรองจากพวกทตานดผู้วยซทรา’

ทตานวกกลบับไปพผดถถึงพวกถมือลบัทธริยริวททที่อผู้างตบัววตาเปป็นอบัครทผตและชอบสรผู้างปบัญหาอทกครบัร ง 
เรารผผู้สถึกไดผู้ถถึงความสะอริดสะเอทยนคนเหลตานทร  เพราะวยู่าขผู้าพเจผู้าไมยู่ดผู้อยกวยู่าออัครทผตชอัทั้นผผผู้ใหญยู่เหลยู่า
นอัทั้นแตยู่ประการใดเลย ถซงแมผู้ขผู้าพเจผู้าจะไมยู่วริเศษอะไรเลยกป็จรริง คทาททที่แปลวตา ชอัทั้นผผผู้ใหญยู่ (ลริอบัน) มท
ความหมายในปบัจจรุบบันวตา ‘สรุดยอด’ เราเหป็นถถึงการประชดประชบัน พวกถมือลบัทธริยริวเหลตานทรอาจคริด
วตาตบัวเองเปป็น ‘สรุดยอดอบัครทผต’ แตตเปาโลไมตไดผู้รผผู้สถึกประทบับใจเลย ทตานไมตไดผู้ดผู้อยกวตาพวกเขาใน
ดผู้านใดเลย ถถึงแมผู้วตาทตานมองตบัวเองอยตางถตอมตบัววตาไมตวริเศษอะไรเลยกป็ตาม

2 คร 12:12 เกรงวตาจะมทขผู้อสงสบัยใดหลงเหลมืออยผต ทตานเตมือนความจทาพวกเขาวตา แทผู้จรริง
หมายสทาคอัญตยู่างๆของออัครทผตกป็ไดผู้สทาแดงใหผู้ประจอักษต์แจผู้งในหมผยู่พวกทยู่านแลผู้ว ดผู้วยบรรดาความ
เพธียร โดยหมายสทาคอัญ โดยการมหอัศจรรยต์ และโดยการอริทธริฤทธริธิ์ สริที่งททที่ยมืนยบันความเปป็นอบัครทผต
ของทส่านเปป็นททที่ประจบักษธแจผู้งในหมผตพวกเขา (1) ในความสรุจรริตของทตานเอง (2) มบันถผกสทาแดงใน
ความอดทนของทตานในการปฏริบบัตริตตอพวกเขา จากนบัรน (3) มบันปรากฏชบัดภายนอกผตานทางการ
อบัศจรรยธตตางๆททที่พระเจผู้าทรงอนรุญาตใหผู้ทตานกระททาซถึที่งถผกเรทยกในททที่นทร วตาเปป็น หมายสทาคอัญ การ
มหอัศจรรยต์ และการอริทธริฤทธริธิ์

2 คร 12:13 มทผผผู้ตทความขผู้อนทรสองแบบ ฝตายหนถึที่งเหป็นวตาเปาโลกทาลบังพผดตรงๆแบบจรริงใจ
กบับพวกเขา อทกฝตายกป็เหป็นวตาเปาโลกทาลบังประชดประชบันพวกเขา ขผู้อนทรนตาจะเปป็นแบบหลบังมากกวตา 
เพราะวยู่าพวกทยู่านเสธียเปรธียบครริสตจอักรอมืที่นๆในขผู้อใดเลยู่า เวผู้นไวผู้ในขผู้อนธีทั้ คมือทธีที่ขผู้าพเจผู้าไมยู่ไดผู้เปป็น
ภาระแกยู่พวกทยู่าน การผริดนอัทั้นขอทยู่านใหผู้อภอัยแกยู่ขผู้าพเจผู้าเถริด ความหมายของขผู้อนทรกป็คมือ ‘ทตานดผู้อย
กวตาครริสตจบักรอมืที่นๆตรงไหน เวผู้นเสทยแตตวตาขผู้าพเจผู้าไมตไดผู้เปป็นภาระแกตพวกทตาน (ในดผู้านการเงริน)’ 
อารมณธขบันแบบเสทยดสทของทตานปรากฏในคทาขอของทตาน การผริดนอัทั้นขอทยู่านใหผู้อภอัยแกยู่ขผู้าพเจผู้า



เถริด อยตางไรกป็ตาม เปาโลอาจกทาลบังแสดงความตรงไปตรงมากบับพวกเขาอยผตกป็ไดผู้ แตตความเหป็นใน
ขผู้อตตอไปกป็สมืที่อวตานตาจะเปป็นตามการตทความแบบแรกมากกวตา

2 คร 12:14 ทตานจถึงสบัญญากบับพวกเขาอทกครบัร งเกทที่ยวกบับการไปเยทที่ยมพวกเขาททที่ยบังตริดคผู้าง
ไวผู้อยผต ดผเถริด ขผู้าพเจผู้าเตรธียมพรผู้อมทธีที่จะมาเยธีที่ยมพวกทยู่านเปป็นครอัทั้งทธีที่สาม มทคนเหป็นตตางกบันวตาเปาโล
ไดผู้เดรินทางไปยบังเมมืองโครรินธธมาสองครบัร งแลผู้วจรริงหรมือไมต บางคนเชมืที่อวตาทตานไปเมมืองโครรินธธมา
เพทยงครบัร งเดทยวตามททที่มทบบันทถึกไวผู้ในกริจการ 18 อยตางไรกป็ตาม ทรรศนะนทรกป็เชมืที่อวตาทตานเคยพยายามททที่
จะไปททที่นบัรนมาอยตางนผู้อยครบัร งหนถึที่งกตอนแลผู้ว หรมืออาจสองครบัร ง แตตกป็ถผกขบัดขวางไวผู้ 1 โครรินธธ 16:5 
และ 2 โครรินธธ 1:15 ททาใหผู้เชมืที่อวตานตาจะเปป็นตามทรรศนะนทร  อทกพวกกป็ถมือทรรศนะททที่วตาเปาโลเคยไป
ททที่นบัที่นเปป็นครบัร งททที่สองแลผู้ว คนพวกนทรอผู้าง 2 โครรินธธ 2:1 และ 13:1 เพมืที่อใชผู้เปป็นขผู้อสนบับสนรุน หากเปป็น
เชตนนบัรนจรริง มบันกป็ไมตมทบบันทถึกไวผู้ในหนบังสมือกริจการ หากทตานไปททที่นบั ที่นมาแลผู้วสองครบัร งจรริงๆ ทตานนตา
จะไปททที่นบั ที่นในชตวงททที่ทตานไปเยมือนเมมืองเอเฟซบัสตอนแรก เพราะเหตรุททที่ไมตมทบบันทถึกเกทที่ยวกบับเรมืที่องนทร ใน
หนบังสมือกริจการ ทรรศนะททที่มทผผผู้ยถึดถมือมากกวตาจถึงเปป็นทรรศนะแรก

ไมตวตาจะเปป็นยบังไง เมมืที่อทตานไปททที่นบั ที่นทตานจะไมตเปป็นภาระแกยู่พวกทยู่าน เพราะคทาวริจารณธของ
บางคน ทตานจถึงระวบังตบัวททที่จะไมตรบับเงรินจากพวกเขาในชตวงททที่ทตานไปเยทที่ยมพวกเขา ในทางตรงกบัน
ขผู้าม ขผู้าพเจผู้าไมยู่ตผู้องการสริที่งใดจากทยู่าน แตยู่ตผู้องการตอัวทยู่าน เพราะวยู่าทธีที่ลผกจะสะสมไวผู้สทาหรอับพยู่อ
แมยู่กป็ไมยู่สมควร แตยู่พยู่อแมยู่ควรสะสมไวผู้สทาหรอับลผก ถถึงแมผู้บางคนจะหาวตาการรบับใชผู้ของทตานมทจรุด
ประสงคธเพมืที่อหาเงริน แตตทตานกป็เนผู้นยทราอทกททวตา สริที่งททที่ทตานเปป็นหตวงคมือตบัวพวกเขาไมตใชตเงรินชตวยเหลมือททที่
ทตานอาจไดผู้รบับขณะอยผตททที่นบัที่น เพมืที่อขยายความประเดป็นดบังกลตาว ทตานจถึงเอตยถถึงความจรริงขผู้อหนถึที่งของ
ชทวริต “เพราะวตาททที่ลผกจะสะสมไวผู้สทาหรบับพตอแมตกป็ไมตสมควร แตตพตอแมตควรสะสมไวผู้สทาหรบับลผก” 
ทตานเปป็นพตอแมตฝตายวริญญาณของพวกเขา และทตานจะมาเปป็นฝตายใหผู้พวกเขาไมตใชตมาเพมืที่อเอาจาก
พวกเขา

2 คร 12:15 และขผู้าพเจผู้ามธีความยรินดธีทธีที่จะเสธียและสละแรงหมดเพมืที่อทยู่านทอัทั้งหลาย 
แมผู้วยู่าขผู้าพเจผู้ารอักทยู่านมากขซทั้นๆ ทยู่านกลอับรอักขผู้าพเจผู้านผู้อยลง ดรุจพตอททที่รบักลผก ทตานเตป็มใจททที่จะเสทยสละ



แรงทบัรงหมดเพมืที่อพวกเขา แตตเรมืที่องททที่ขบัดแยผู้งในตบัวเองกป็คมือวตา ยริที่งทตานรบักพวกเขามากเทตาไร พวกเขา
กลบับยริที่งรบักทตานนผู้อยลง พวกเขาเปป็นเหมมือนกบับเดป็กวบัยรรุตนททที่ยริที่งพตอแมตรบักพวกเขามากเทตาไร พวกเขา
กลบับยริที่งไมตสนใจพตอแมต

2 คร 12:16 ทตานออกความเหป็นเกมือบเหมมือนจะปลตอยวางวตา ถซงแมผู้เปป็นเชยู่นนอัทั้น ขผู้าพเจผู้า
กป็มริไดผู้เปป็นภาระแกยู่พวกทยู่าน หรมือกลตาวอทกนบัยหนถึที่ง ทตานเขทยนวตา ‘แตตไมตเปป็นไรหรอก ขผู้าพเจผู้าไมต
ไดผู้เปป็นภาระแกตพวกทตานอยผตดท’ ขผู้อเทป็จจรริงนทรปรากฏชบัดเจนใหผู้ทรุกคนไดผู้รบับรผผู้ แตยู่เหมมือนเปป็นผผผู้ชาญ
ฉลาด ขผู้าพเจผู้าใชผู้อสบายดอักจอับทยู่าน ทตานอาจยกคทาพผดของพวกททที่วริจารณธทตานโดยโยนขผู้อกลตาวหาททที่
ไมตมทมผลกลบับไปหาพวกเขา พวกเขากลตาวหาวตาทตานใชผู้อรุบายดบักจบับพวกเขา พวกเขาอาจบอกวตาททที่
เปาโลขอเงรินไปชตวยเหลมือครริสตจบักรตตางๆในแควผู้นยผเดทยนบัรนจรริงๆแลผู้วทตานจะยบักยอกเอาไปใชผู้เอง
มากกวตา

2 คร 12:17 เพมืที่อขยายความประเดป็นของทตาน ทตานถามตรงๆวตา ขผู้าพเจผู้าไดผู้ผล
ประโยชนต์อะไรจากพวกทยู่านในการทธีที่สยู่งคนเหลยู่านอัทั้นไปเยธีที่ยมพวกทยู่านหรมือ ทตานไดผู้ประโยชนธ
อะไรในดผู้านการเงรินจากคนเหลตานบัรนททที่ทตานใชผู้ไปหาพวกเขาบผู้างไหม คทาตอบนบัรนชบัดเจนอยผตแลผู้ว

2 คร 12:18 นอกจากนทร เปาโลกลตาวตตอไปวตา ขผู้าพเจผู้าขอใหผู้ทริตอัสไป และพธีที่นผู้องอธีกคน
หนซที่งไปดผู้วย ทริตอัสไดผู้ผลประโยชนต์จากพวกทยู่านบผู้างหรมือ เราทอัทั้งสองมริไดผู้ดทาเนรินการดผู้วยนททั้าใจ
อยยู่างเดธียวกอันหรมือ เรามริไดผู้เดรินตามรอยเดธียวกอันหรมือ เมมืที่อเปาโลใชผู้ทริตบัส (และพทที่นผู้องอทกคน) ไป 
เขาไดผู้ประโยชนธอะไรจากพวกเขาหรมือ อทกครบัร งททที่คทาตอบชบัดเจน ความจรริงกป็คมือ ทบัรงเปาโลและ       
ทริตบัสมทนทร าใจอยตางเดทยวกบัน

2 คร 12:19 สามขผู้อสรุดทผู้ายของบทนทรอยผตในรผปของคทาเตมือน ทยู่านทอัทั้งหลายยอังคริดวยู่าเรา
กทาลอังกลยู่าวแกผู้ตอัวตยู่อทยู่านอธีกหรมือ ทธีที่จรริงเราพผดในพระครริสตต์ดอังเราอยผยู่ตยู่อพระพอักตรต์พระเจผู้า นทที่จถึง
เทตากบับทตานเตมือนวตา ‘เกรงวตาทตานจะคริดวตาเรากทาลบังแกผู้ตบัวตตอทตานอยผต เราจถึงขอประกาศเรมืที่องนทรตตอ
พระพบักตรธพระเจผู้าในพระครริสตธ’ (คทาททที่แปลวตา แกผู้ตอัว (อาพอลอเกะออไม) มทความหมายวตา 
‘ปกปผู้อง’ ซถึที่งในททที่นทร คมือ ปกปผู้องตบัวเอง) ในทางตรงกบันขผู้าม และทยู่านทธีที่รอัก สริที่งสารพอัดทธีที่เราไดผู้



กระททานอัทั้น เรากระททาเพมืที่อทยู่านจะจทาเรริญขซทั้น ไมตมทความเหป็นแกตตบัวในตบัวเปาโลเลย การโตผู้แยผู้งและ
ถกเถทยงทบัรงหมดนทร ไมตใชตเพมืที่อททาใหผู้เปาโลเปป็นฝตายถผก แตตเปป็นไปเพมืที่อเสรริมสรผู้างครริสตจบักรททที่เมมืองโค
รรินธธตตางหาก

2 คร 12:20 ความกลบัวของทตานกป็คมือ เพราะวยู่าขผู้าพเจผู้าเกรงวยู่าเมมืที่อขผู้าพเจผู้ามาถซง 
ขผู้าพเจผู้าอาจจะไมยู่เหป็นพวกทยู่านเปป็นเหมมือนอยยู่างทธีที่ขผู้าพเจผู้าอยากเหป็น และทยู่านจะไมยู่เหป็นขผู้าพเจผู้า
เหมมือนอยยู่างทธีที่ทยู่านอยากเหป็น พอไปถถึงททที่เมมืองโครรินธธ เปาโลเกรงวตาทตานจะไมตพบพวกเขาใน
สถานการณธททที่ทตานอยากใหผู้เปป็นและพวกเขาจะไมตพบเปาโลในแบบททที่พวกเขาอยากใหผู้เปป็นเชตนกบัน
ทตานเกรงวตาเมมืที่อทตานไปถถึงทตานจะพบกบับการวริวาทกอัน รริษยากอัน โกรธกอัน มอักใหญยู่ใฝยู่สผง นรินทากอัน 
ซสบซริบสยู่อเสธียดกอัน จองหองพองตอัว และเกะกะวสยู่นวายกอัน ทตานเกรงวตาทตานจะเหป็นพทที่นผู้องโตผู้เถทยง
กบัน อริจฉากบัน โกรธกบัน ชริงดทชริงเดตนกบัน นรินทากบัน ซรุบซริบกบัน เยตอหยริที่งตตอกบัน และสรผู้างความวรุตนวาย
ททที่นบัที่นไมตไดผู้มทเพทยงคนททที่หาเรมืที่องวริจารณธเปาโลเทตานบัรน แตตพวกเขายบังทะเลาะวริวาทกบันเองดผู้วย

2 คร 12:21 พอไปถถึงททที่นบั ที่น ทตานเกรงวตา เมมืที่อขผู้าพเจผู้ากลอับมา พระเจผู้าของขผู้าพเจผู้าจะ
ทรงใหผู้ขผู้าพเจผู้าตทที่าตผู้อยในหมผยู่พวกทยู่าน ทตานเกรงวตาทตานจะขายหนผู้าเพราะการททาตามเนมืรอหนบังและ
ความบาปททที่เหป็นไดผู้ชบัดในการวริวาทของพวกเขา พวกเขาเปป็นงานของทตานในการรบับใชผู้ และพวก
เขาเกมือบททที่จะกลายเปป็นความขายหนผู้าสทาหรบับเปาโลแลผู้ว ดบังนบัรนทตานจถึงเตมือนวตาทตานจะตผู้องเศรผู้าใจ
เพราะเหตสหลายคนทธีที่ไดผู้ททาผริดมากยู่อนแลผู้ว และมริไดผู้กลอับใจทริทั้งการโสโครก การผริดประเวณธี และ
การลามก ซซที่งเขาไดผู้กระททาอยผยู่นอัทั้น คทาททที่แปลวตา เศรผู้าใจ (เพป็นเธะโอ) มทความหมายวตา ‘โศกเศรผู้า’ 
เหป็นไดผู้ชบัดวตาตอนนบัรนยบังมทความบาปททที่รผู้ายแรงในครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธอยผ ต โดยเฉพาะความบาป
ททที่เปป็นการผริดศทลธรรม เปาโลจะไมตเพทยงขายหนผู้าเพราะการวริวาทกบันเองของพวกเขาเทตานบัรน แตต
ทตานจะโศกเศรผู้าดผู้วยหากพวกเขาไมตจบัดการกบับปบัญหานทร  ทตานจถึงเตมือนพวกเขาตรงๆไปเลยวตาใหผู้แกผู้
ปบัญหาใหผู้เรทยบรผู้อยกตอนททที่ทตานจะไปถถึงททที่นบั ที่น

*****



ภนำพรวมของ 2 โครรินธธ 13: บทนทนื้เปป็นบทปริดทผู้ายจดหมายฝากฉบบับนทนื้ ซถึที่งมทความแนะนตา
แบบตรงไปตรงมาททที่เปาโลตผู้องการใหผู้บางคนในครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ์กลบับไปคริดหากพวกเขา
ตบันื้งอยผส่ในความเชมืที่อจรริงๆ มบันมทคตาตบักเตมือนททที่ทส่านบอกตรงๆในจดหมายเพมืที่อททที่ทส่านจะไดผู้ไมส่ตผู้องตบัก
เตมือนพวกเขาเมมืที่ออยผส่ตส่อหนผู้า จดหมายฝากฉบบับนทนื้ปริดทผู้ายดผู้วยคตาแสดงความนบับถมือสส่วนตบัวและ
การทผลขอพระคดุณพระเจผู้าเพมืที่อพวกเขา

2 คร 13:1 อบัครทผตเปาโลประกาศเรมืที่องการไปถถึงของทตานซถึที่งยบังไมตเกริดขถึรน ครอัทั้งนธีทั้จะ
เปป็นครอัทั้งทธีที่สามทธีที่ขผู้าพเจผู้ามาเยธีที่ยมพวกทยู่าน ดบังททที่ไดผู้กลตาวไวผู้ใน 12:14 นทที่อาจเปป็นการไปเยมือนครบัร งททที่
สามของทตานหรมืออยตางนผู้อยกป็เปป็นความพยายามของทตานททที่จะไปเยทที่ยมพวกเขาเปป็นครบัร งททที่สาม ดผคทา
อธริบายสทาหรบับ 12:14 อาจมทความเกทที่ยวขผู้องกบับตรงนบัรน ทตานจถึงยกคทาพผดจากพระราชบบัญญบัตริ 19:15 
`คทาพผดทสกๆคทาตผู้องมธีพยานสองหรมือสามปาก จซงจะเปป็นทธีที่เชมืที่อถมือไดผู้' ตบัวทตานเอง ทริตบัส และเพมืที่อน
รตวมเดรินทางคนอมืที่นๆจะเปป็นพยานเหมมือนอยตางททที่พระราชบบัญญบัตริของโมเสสไดผู้กลตาวไวผู้ เมมืที่อทตาน
ไปถถึงการกระททาผริดของพวกเขากป็จะมทพยานหลบักฐานชบัดเจน

2 คร 13:2 เปาโลจถึงเตมือนพวกเขาอทกครบัร งวตา ขผู้าพเจผู้าไดผู้บอกทยู่านแตยู่กยู่อน และขผู้าพเจผู้า
จซงบอกทยู่านอธีกเหมมือนเมมืที่อขผู้าพเจผู้าไดผู้อยผยู่กอับทยู่านครอัทั้งทธีที่สองนอัทั้น เดธีดี๋ยวนธีทั้ถซงขผู้าพเจผู้าไมยู่ไดผู้อย ผยู่กอับทยู่าน 
ขผู้าพเจผู้ากป็ยอังเขธียนฝากถซงเขาเหลยู่านอัทั้นซซที่งไดผู้กระททาผริดแตยู่กยู่อน และถซงคนอมืที่นทอัทั้งปวงวยู่า ถผู้าขผู้าพเจผู้า
มาอธีก ขผู้าพเจผู้าจะไมยู่เวผู้นการตริโทษใครเลย ความหมายของทตานกป็คมือวตา ทตานไดผู้เตมือนพวกเขากตอน
แลผู้วและตอนนทรกป็ก ทาลบังเตมือนพวกเขาอทกครบัร งในจดหมายวตาถผู้าทตานไปถถึงททที่นบั ที่นทตานจะไมตละเวผู้นคน
เหลตานบัรนททที่ไดผู้กระททาบาปเลย (ดผ 12:21) พวกเขาจะเจอกบับความโกรธของทตาน นอกจากนทรยบังมทการ
สมืที่อดผู้วยวตาจรริงๆแลผู้วทตานเคยไปททที่นบั ที่นมาสองครบัร งแลผู้วถถึงแมผู้เราอาจสบันนริษฐานไดผู้วตามบันเปป็นคทา
เตมือนททที่เปป็นลายลบักษณธอบักษรครบัร งททที่สองกป็ตาม

2 คร 13:3 อบัครทผตผผผู้ยริที่งใหญตทตานนทร เผชริญหนผู้ากบับคนเหลตานบัรนททที่สงสบัยสริทธริอทานาจแหตง
การเปป็นอบัครทผตของทตานอทกครบัร ง (บางคนตทความวตาตบัรงแตตจรุดนทร ไปจนถถึงขผู้อ 4 เปป็นความคริดเหป็น
นอกเรมืที่อง โดยทตานจะกลบับมาพผดถถึงเรมืที่องเดริมอทกครบัร งในขผู้อ 5)



ไมตวตาจะยบังไง เปาโลกลตาวตตอไปโดยอผู้างถถึงพระครริสตธวตา เพราะวยู่าทยู่านทอัทั้งหลายตผู้องการทธีที่
จะเหป็นหลอักฐานวยู่าพระครริสตต์ตรอัสทางขผู้าพเจผู้า พระองคต์มริไดผู้ทรงอยู่อนกทาลอังตยู่อทยู่าน แตยู่ทรงฤทธริธิ์
มากในหมผยู่พวกทยู่าน พวกเขาทราบดทถถึงฤทธริธ เดชของพระเจผู้าผตานทางขตาวประเสรริฐเพราะวตาพวก
เขามทประสบการณธกบับมบันดผู้วยตบัวเองแลผู้ว ดบังนบัรนเมมืที่อพวกเขาตผู้องการหลบักฐานวตาพระครริสตธตรบัส
ผตานทางจรริงๆ ทตานกป็จะใหผู้หลบักฐานนบัรน

2 คร 13:4 คทาตอบของทตานกป็คมือ การทราบวตา เพราะถซงแมผู้วยู่าพระองคต์ทรงถผกตรซงโดย
ทรงอยู่อนกทาลอัง พระองคต์ยอังทรงพระชนมต์อยผยู่โดยฤทธริธิ์เดชของพระเจผู้า เพราะวยู่าเรากป็อยู่อนกทาลอังดผู้วย
กอันกอับพระองคต์ แตยู่เราจะยอังมธีชธีวริตเปป็นอยผยู่กอับพระองคต์โดยฤทธริธิ์เดชของพระเจผู้าทธีที่มธีตยู่อทยู่านทอัทั้ง
หลาย เหตรุททที่พระครริสตธทรงถผกตรถึงกางเขนในความอตอนกทาลบังดผู้วยความสมบัครใจ บบัดนทรพระองคธกป็
ทรงพระชนมธอยผตโดยฤทธริธ เดชของพระเจผู้า ในสายตาของมนรุษยธแลผู้วเปาโลและพรรคพวกของทตาน
กป็มทความอตอนกทาลบัง อยตางไรกป็ตามพวกทตานกป็มทชทวริตอยผตและกระททาพบันธกริจใหผู้สทาเรป็จโดยฤทธริธ เดช
ของพระเจผู้า

2 คร 13:5 ทตานมาถถึงจรุดสผงสรุดของการเสนอคดทของทตานแลผู้ว พวกททที่วริจารณธทตานไดผู้
ทผู้าทายเปาโลใหผู้พริสผจนธสริทธริอทานาจในการเปป็นอบัครทผตของทตาน ทตานกลายเปป็นฝตายไดผู้เปรทยบเมมืที่อ
ทตานสบัที่งพวกเขาวตา ทยู่านจงพริจารณาดผตอัวของทยู่านวยู่า ทยู่านตอัทั้งอยผยู่ในความเชมืที่อหรมือไมยู่ จงพริสผจนต์ตอัว
ของทยู่านเองเถริด ทยู่านไมยู่รผผู้เองหรมือวยู่า พระเยซผครริสตต์ทรงสถริตอยผยู่ในทยู่านทอัทั้งหลาย นอกจากทยู่านจะ
เปป็นผผผู้ถผกทอดทริทั้ง คทาททที่แปลวตา พริจารณา (เพะอริราโซ) มทความหมายวตา ‘ทดสอบ’ ทตานทผู้าทายพวก
เขาใหผู้พริสผจนธวตาพวกเขาอยผตในความเชมืที่อจรริงๆ จงตบัดสรินเถริดวตาพวกทตานรอดแลผู้วจรริงๆหรมือไมต จง
แสดงใหผู้เหป็นวตาพระครริสตธทรงสถริตในพวกทตานจรริงๆหรมือไมต หากไมตเปป็นเชตนนบัรนพวกเขากป็จะ
กลายเปป็นผผผู้ถผกทอดทริทั้ง คทาททที่แปลเชตนนบัรน (อาดอคริมอส) มทความหมายดผู้วยวตา ‘สอบตก’ กลตาวโดย
สบัรนๆ เปาโลเผชริญหนผู้ากบับพวกททที่วริจารณธทตานดผู้วยคทาถามททที่วตา พวกทตานรอดแลผู้วจรริงๆหรมือ พวก
ทตานอยผตในความเชมืที่อนบัรนจรริงๆหรมือ พระครริสตธสถริตในตบัวพวกทตานจรริงๆหรมือ หากไมตเปป็นเชตนนบัรน 
พวกทตานกป็สอบตกแลผู้ว พวกทตานไมตไดผู้เปป็นคนของพระองคธจรริงๆ นบั ที่นเปป็นเรมืที่องททที่เราตผู้องคริดอยตาง
จรริงจบังจนถถึงทรุกวบันนทร  พวกททที่วริจารณธทตานไดผู้แสดงความเปป็นปฏริปบักษธตตอความจรริงและเรมืที่องฝตาย



วริญญาณตตางๆ พวกเขาไมตแสดงใหผู้เหป็นถถึงพระราชกริจของพระวริญญาณของพระเจผู้าในตบัวพวกเขา
เลย ในทางตรงกบันขผู้าม พวกเขาแสดงใหผู้เหป็นถถึงทรุกอาการของคนททที่ไมตรอด

2 คร 13:6 ในทางกลบับกบันเปาโลกลตาววตา แตยู่ขผู้าพเจผู้าหวอังวยู่าทยู่านคงรผผู้วยู่าเรามริไดผู้เปป็นผ ผผู้
ถผกทอดทริทั้ง ความหมายตรงตบัวของทตานคมือ ‘แตตขผู้าพเจผู้าหวบังวตาพวกทตานจะเขผู้าใจวตาเราไมตไดผู้สอบ
ตก’ ถถึงแมผู้เปาโลจะมทขผู้อสงสบัยเกทที่ยวกบับความรอดของพวกททที่วริจารณธทตาน แตตทตานไมตสงสบัยเลยเกทที่ยว
กบับความรอดของตบัวเอง

2 คร 13:7 เมมืที่อทตานเกมือบมาถถึงตอนจบของจดหมายฝากฉบบับนทรแลผู้ว ทตานจถึงเขทยนวตา 
บอัดนธีทั้ขผู้าพเจผู้าอธริษฐานตยู่อพระเจผู้าเพมืที่อทยู่านทอัทั้งหลายจะไมยู่กระททาชอัที่วใดๆ มริใชยู่วยู่าเราจะใหผู้ปรากฏวยู่า
เราเปป็นทธีที่ทรงชอบพระทอัย แตยู่เพมืที่อทยู่านจะประพฤตริเปป็นทธีที่ชอบ ถซงแมผู้จะดผเหมมือนเราเองเปป็นผผผู้ถผก
ทอดทริทั้ง ทตานจถึงอธริษฐานเผมืที่อพวกเขาวตาพวกเขาจะไมตททาผริดอทกตตอไป ทตานไมตปรารถนาททที่จะใชผู้
สริทธริอทานาจในการเปป็นอบัครทผตของตบัวเองและ “ปรากฏวตาเราเปป็นททที่ทรงชอบพระทบัย” ทตานอยาก
ใหผู้พวกเขาททาสริที่งททที่ถผกตผู้องมากกวตาและปริดโอกาสไมตใหผู้ทตานไดผู้ใชผู้สริทธริอทานาจในการเปป็นอบัครทผต
ของตบัวเองในการตริเตทยนพวกเขา

2 คร 13:8 จากนบัรนเปาโลกป็หยรุดชบั ที่วขณะเพมืที่อออกความเหป็นเชริงปรบัชญาวตา เพราะวยู่าเรา
จะกระททาสริที่งใดขอัดกอับความจรริงไมยู่ไดผู้ ไดผู้แตยู่ททาเพมืที่อความจรริงเทยู่านอัทั้น ความหมายของคทาพผดนทรของ
ทตานกป็คมือวตา ทตานจะไมตททาสริที่งใดเพมืที่อขบัดขวางความจรริงเดป็ดขาด ทตานททาไดผู้แตตสตงเสรริมความจรริงของ
ขตาวประเสรริฐเทตานบัรน

2 คร 13:9 เปาโลจถึงพยายามททาใหผู้ความสบัมพบันธธของพวกเขาอยผ ตในมรุมมองททที่เหมาะ
สม เพราะวยู่าเมมืที่อเราอยู่อนแอ และทยู่านเขผู้มแขป็ง เรากป็ยรินดธี เราปรารถนาสริที่งนธีทั้ดผู้วย คมือขอใหผู้ทยู่านทอัทั้ง
หลายบรรลสถซงความบรริบผรณต์ ในสตวนของทตานแลผู้ว ทตานยรินดทเปป็นคนอตอนแอและเหป็นพวกเขาเขผู้ม
แขป็ง ความปรารถนาททที่ยริที่งใหญตกวตานบัรนของทตานคมือ ใหผู้พวกเขาบรรลรุถถึงความบรริบผรณต์ คทาททที่แปล
เชตนนบัรน (คาทารทริซริส) เชมืที่อมโยงกบับความเปป็นผผผู้ใหญตฝตายวริญญาณ: การฝถึกฝน, การมทวรินบัย และการ



สบัที่งสอน อบันกตอใหผู้เกริดพบัฒนาการฝตายวริญญาณอยตางเตป็มททที่ (คมือ ความบรริบผรณธ) นบัที่นคมือเปผู้าหมายของ
ทตาน

2 คร 13:10 นบัที่นจถึงเปป็นเหตรุวตาททาไมทตานถถึงพผดตรงเหลมือเกริน ทตานจถึงกลตาวตตอไปวตา เหตส
ฉะนอัทั้นขผู้าพเจผู้าจซงเขธียนขผู้อความนธีทั้เมมืที่อขผู้าพเจผู้าไมยู่อยผยู่ ดผู้วยเพมืที่อเมมืที่อขผู้าพเจผู้ามาแลผู้ว จะไดผู้ไมยู่ตผู้อง
กวดขอันทยู่านโดยใชผู้อทานาจ ซซที่งองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าทรงโปรดประทานใหผู้แกยู่ขผู้าพเจผู้า เพมืที่อการกยู่อขซทั้น
มริใชยู่เพมืที่อการททาลายลง ทตานจถึงเขทยนอยตางแทงใจดทาเหลมือเกรินเมมืที่อทตานไมตอยผตตตอหนผู้าพวกเขาเพมืที่อททที่
ทตานจะไดผู้ไมตตผู้องเดป็ดขาดกบับพวกเขาเมมืที่ออยผตตตอหนผู้า องคธพระผผผู้เปป็นเจผู้าทรงประทานสริทธริพริเศษใหผู้
แกตทตานเพมืที่อเสรริมสรผู้างพวกเขา ทตานไมตมทจรุดประสงคธททที่จะททาลายพวกเขาเลย อยตางไรกป็ตามทตาน
จทาเปป็นตผู้องเผชริญหนผู้ากบับความผริดพลาดททที่มทอยผตทตามกลางพวกเขาและททาลายมบันเสทยกตอนททที่ทตานจะ
เสรริมกทาลบังพวกเขาอยตางเหมาะสมไดผู้ มบันเหมมือนกบับกผู้อนเนมืรอมะเรป็งททที่ตผู้องถผกตบัดออกไปเสทยกตอนททที่
มบันจะฟมืร นตบัวและกลบับมทพละกทาลบังฝตายวริญญาณเหมมือนเดริม

2 คร 13:11 เราจถึงมาถถึงบทสรรุปของจดหมายฝากฉบบับนทร  ในทธีที่สสดนธีทั้ พธีที่นผู้องทอัทั้งหลาย ขอ
ลากยู่อน คทาททที่แปลวตา ลากยู่อน (ไคโร) มบักถผกแปลวตา ‘ชมืที่นชมยรินดท’ ถถึงแมผู้วตาเปาโลจทาเปป็นตผู้องใชผู้
ความเดป็ดขาดกบับพวกเขา แตตทตานกป็ปริดทผู้ายโดยขอรผู้องใหผู้พวกเขาชมืที่นชมยรินดท ในททานองเดทยวก บัน 
ทตานทริรงทผู้ายดผู้วยคทาสบัที่งสทที่ประการ (1) ทยู่านจงปรอับปรสงตอัวใหผู้ดธี คทาททที่แปลเชตนนบัรน (คาทารทริโซ) มท
ความหมายวตา ‘เปป็นผผผู้ใหญต’ หรมือ ‘สมบผรณธฝตายวริญญาณ’ (2) จงมธีกทาลอังใจออันดธี อทกครบัร งททที่คทาททที่เรา
ครุผู้นเคย (พาราคาเละโอ) ถผกใชผู้ อบัครทผตทตานนทรปริดทผู้ายจดหมายฝากฉบบับนทร  ณ ทททๆี่ ทตานเรริที่ม โดย
ขอรผู้องใหผู้พวกเขามทก ทาลบังใจขถึรน (3) จงเปป็นนททั้าหนซที่งใจเดธียวกอัน คทาสบัที่งใหผู้แสวงหาความเปป็นนทราหนถึที่ง
ใจเดทยวกบันเปป็นสริที่งททที่จทาเปป็นจรริงๆในครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธ จากนบัรน (4) จงอยผยู่รยู่วมกอันอยยู่างสอันตริ

ในหมผตครริสตจบักรทรุกแหตง ครริสตจบักรททที่เมมืองโครรินธธจทาเปป็นตผู้องใสตใจตตอคทาสบัที่งนทร จรริงๆ 
ซาตานจะคอยหาโอกาสททที่จะสรผู้างความแตกแยกเมมืที่อเกริดการวริวาทแมผู้เพทยงเลป็กนผู้อยในหมผตคนของ
พระเจผู้าเสมอ เมมืที่อพวกเขาปฏริบบัตริตามคทาสบัที่งนทร  เปาโลกป็สบัญญาโดยทางพระวริญญาณบรริสรุทธริธ วตา และ
พระเจผู้าแหยู่งความรอักและสอันตริสสขจะทรงสถริตอยผยู่กอับทยู่าน เราเหป็นถถึงหลบักการอบันแสนวริเศษ เมมืที่อ



ครริสเตทยนพยายามททที่จะคงความเปป็นนทราหนถึที่งใจเดทยวกบันไวผู้ พระเจผู้าแหตงสบันตริสรุขกป็จะทรงอยผตกบับพวก
เขาเปป็นพริเศษ

2 คร 13:12 เราเหป็นถถึงคทาสบัที่งสรุดทผู้าย จงทอักทายปราศรอัยกอันดผู้วยธรรมเนธียมจสบออัน
บรริสสทธริธิ์ จรุบอบันบรริสรุทธริธ คมือวริธทปฏริบบัตริของคนในดรินแดนตะวบันออกซถึที่งพบในธรรมศาลาของพวกยริว
ซถึที่งทบักทายกบันโดยการจผบททที่แกผู้มของอทกฝตาย วริธทปฏริบบัตรินทรสมืบตตอมาในครริสตจบักรยรุคตผู้นและสมืบตตอมา
จนถถึงทรุกวบันนทร ในโลกตะวบันออก นทที่เปป็นเรมืที่องทางวบัฒนธรรมมากกวตาเรมืที่องฝตายวริญญาณ คนในโลก
ตะวบันตกสตวนใหญตไมตทบักทายกบันดผู้วยวริธทนทร แลผู้ว

2 คร 13:13 ทตานนตาจะหมายถถึงพทที่นผู้องททที่เมมืองฟทลริปปทรวมถถึงครริสตจบักรอมืที่นๆดผู้วย วริสสทธริ
ชนทสกคนฝากความคริดถซงมายอังทยู่านทอัทั้งหลาย อทกครบัร งททที่คทาททที่แปลวตา วริสสทธริชน (ฮากริออส) มทความ
หมายตรงตบัววตา ‘ผผผู้ททที่บรริสรุทธริธ ’ และหมายถถึงทรุกคนททที่รอดแลผู้ว

2 คร 13:14 เหมมือนททที่ปฏริบบัตริเปป็นปกตริในจดหมายฝากหลายฉบบับของเปาโล ทตานปริด
ทผู้ายดผู้วยการทผลขอพระครุณของพระเจผู้า ขอใหผู้พระคสณของพระเยซผครริสตต์เจผู้า ความรอักแหยู่ง
พระเจผู้า และความสนริทสนมซซที่งมาจากพระวริญญาณบรริสสทธริธิ์ จงดทารงอยผยู่กอับทยู่านทอัทั้งหลายเถริด เอ
เมน [จดหมายฉบอับทธีที่สองถซงชาวโครรินธต์ไดผู้เขธียนจากเมมืองฟธีลริปปธี แควผู้นมาซริโดเนธีย และสยู่งโดยทริตอั
สและลผกา] ในขผู้อนทร  เปาโลพผดถถึงแตตละพระภาคของตรทเอกานรุภาพในการทผลขอพระครุณของพระ
เยซผครริสตธเจผู้า ความรบักของพระเจผู้าพระบริดา และความสนริทสนมของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ใหผู้แกต
พวกเขา จดหมายฝากฉบบับนทรปริดทผู้ายดผู้วยคทาวตา เอเมน ‘ขอใหผู้เปป็นดบังนบัรน’


