
หนา 2320จดหมายฉบับที่สอง
ของอัครสาวกเปาโล

ถึงคริสตจักรในเมืองโครินธ
ภาระหนักและความทุกขยาก

ของเปาโล
การปลอบประโลมใจและ
ความชวยเหลือจากพระเจา

1เปาโล ผู เปนอัครสาวกของ
พระเยซูคริสตตามพระประ-

สงคของพระเจา และทิโมธีนอง
ของเรา เรียน คริสตจักร
ของพระเจาที่ เมืองโครินธและ
บรรดาวิสุทธิชนที่ อยู ทั่ วแควน
อาคายา
2ขอพระคุณและสันติสุขซึ่ งมา
จากพระเจาพระบิดาของเราและ
จากพระเยซูคริสตเจา จงมีแก
ทานทั้งหลายเถิด
3จงสรรเสริญพระเจา พระบิดา
แห งพระเยซู คริสต องคพระผู
เปนเจาของเรา พระบิดาผูทรง
ความเมตตา พระเจาแหงการ
ปลอบประโลมใจทุกอยาง
4พระองคผูทรงปลอบประโลม
ใจเราในการทุกขยากทั้ งสิ้นของ
เรา เพ่ือเราจะสามารถปลอบ
ประโลมใจคนเหลานั้นที่มีความ
ทุกขยากอย างใดอย างหนึ่ งได

ดวยการปลอบประโลมใจซึ่ งตัว
เราเองไดรับจากพระเจา
5 เพราะวาเรามีสวนทนทุกขกับ
พระคริสตมากฉันใด การปลอบ
ประโลมใจของเราเนื่องจากพระ
คริสตก็มากฉันนั้น
6ที่ เราทนความทุกขยากนั้น ก็
เพ่ื อใหทานทั้ งหลายไดความชู
ใจและความรอด หรือที่ เราได
รับการปลอบประโลมใจนั้น ก็
เพ่ือใหทานทั้งหลายไดรับความ
ชูใจและความรอด ซึ่ งทําให
ท านทั้ งหลายเพียรสู ทนความ
ทุกขเหมือนอยางเราไดทนนั้น
7 เราจึงมีความหวังแนนอนใน
ทานทั้งหลาย เพราะเรารูวาทาน
ทั้ งหลายไดมีสวนในความทุกข
ยากฉันใด ทานทั้งหลายจะไดมี
สวนในการปลอบประโลมใจฉัน
นั้น
8 พ่ีนองทั้ งหลาย เราอยากให
ท านทราบถึ งความทุ กขยากที่
เกิดแกเราในแควนเอเชียซึ่ งทํา
ใหเราหนักใจจนเหลือกําลัง จน
เราเกือบหมดหวังที่ จะเอาชีวิต

(1) 1 คร 16:10; คส 1:2; 2 ทธ 1:1 (2) รม 1:7
(3) 1 ปต 1:3 (4) อสย 51:12; 66:13 (5) 2 คร 4:10
(6) 2 คร 4:15; 12:15 (7) รม 8:17 (8) กจ 19:23
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หนา 2321
รอดมาได
9ที่จริง เราคาดวาเราถึงที่ ตาย
แลว แตที่ เปนเชนนี้ก็เพ่ือมิให
เราไวใจในตนเอง แตใหไวใจ
ในพระเจาผูทรงโปรดใหคนทั้ ง
ปวงฟนจากความตาย
10 พระองคทรงชวยเราใหพน
จากความตายอันใหญหลวงและ
พระองคจะทรงชวยเราอีก เราไว
ใจพระองควา พระองคจะทรง
ชวยเราตอไปอีก
11 ท านทั้ งหลายจะช วยเราได
ดวยการอธิษฐานเพื่ อเรา เพ่ือ
วาคนเปนอันมากจะไดขอบพระ
คุณเพราะเรา เนื่ องจากของ
ประทานที่ ทรงประทานแก เรา
อันเปนการทรงตอบคําอธิษฐาน
ของคนเปนอันมากนั้น

ความจริงใจและ
การรับใชอันย่ิงใหญของเปาโล
12 นี่ เปนสิ่ งที่ เราชื่นชมยินดีได
คือใจสํานึกผิดชอบของเราเปน
พยานวาเราไดประพฤติตนเปน
ที่ประจักษแกโลก และย่ิงกวา
นั้นก็คือการประพฤติตอทานทั้ง
หลายด วยน้ํ า ใจบริ สุ ทธิ์ และ
ดวยความจริงใจซึ่ งมาจากพระ
เจา และมิใชตามปญญาฝาย
เนื้ อหนัง แตตามพระคุณของ
พระเจา
13 เพราะวาเราไมไดเขียนเรื่อง
อื่ นถึงทาน นอกจากเรื่ องซึ่ ง

ทานไดอานและยอมรับแลวและ
ขาพเจาก็หวังวาทานจะยอมรับ
โดยตลอด
14 ตามที่ พวกท านยอมรับเรา
บางแลววา ในวันของพระเยซู
เจาทานก็ภูมิใจในเราได เชน
เดียวกับที่เราจะภูมิใจในทาน
15 และในความไวใจนี้ ขาพเจา
ได ประสงค ว าจะไปเย่ี ยมพวก
ทานกอน เพ่ือทานจะไดประ-
โยชนสองเทา
16 ขาพเจาใครจะแวะเย่ียมพวก
ท านระหว างที่ เดิ นทางไปยั ง
แควนมาซิโดเนีย และเมื่อขาพ-
เจากลับจากแควนมาซิโดเนียก็
จะแวะเย่ียมทานอีก ทานก็จะ
ไดสงใหขาพเจาออกเดินทางไป
ยังแควนยูเดีย
17 ฉะนั้นเมื่อขาพเจาหมายที่จะ
ทําอยางนั้น ขาพเจาโลเลหรือ
หรือสิ่ งที่ ข าพเจ ามุ งหมายไว
ข าพเจ ากะโครงการอย างเนื้ อ
หนังหรือ ซึ่งพรอมที่จะกลาววา
มา ไมมา สงๆไป
18 แตพระเจาทรงสัตยจริงแน
ฉันใด คําของเราที่กลาวกับทาน
ก็ มิ ใช เป นคํา รั บหรื อปฏิ เสธ
สงๆไปแนฉันนั้น
19 เพราะว าพระบุตรของพระ
เจาคือพระเยซูคริสต ผูซึ่งพวก
เรา คือขาพเจากับสิลวานัสและ
ทิโมธี ไดประกาศแกพวกทาน

2 โครินธ 1

(9) ยรม 17:5, 7 (10) 2 ปต 2:9 (11) รม 15:30; 2 คร 4:15; 9:11 (12) 1 คร 2:4
(14) 2 คร 5:12; ฟป 2:16 (15) รม 1:11; 15:29; 1 คร 4:19 (16) 1 คร 16:3-6
(17) 2 คร 10:2 (18) 1 ยน 5:20 (19) มก 1:1; 2 คร 1:1; ฮบ 13:8; 1 ปต 5:12
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หนา 23222 โครินธ 1, 2
นั้น ไมใช จริง ไมจริง สงๆไป
แตโดยพระองคนั้ นลวนแตจริง
ทั้งสิ้น
20 บรรดาพระสัญญาของพระ
เจาก็เปนจริงโดยพระเยซู เพราะ
เหตุ นี้ เราจึ งพูดว าเอเมนโดย
พระองค เปนที่ถวายเกียรติยศ
แดพระเจา
21 บัดนี้ ผูซึ่ งทรงตั้ งเรากับทาน
ทั้งหลายไวในพระคริสต และได
ทรงเจิมเราไวนั้น ก็คือพระเจา
22 และพระองคทรงประทับตรา
เรา และประทานพระวิญญาณไว
ในใจของเราเปนมัดจําดวย
23 ย่ิ งกวานั้น ขอพระเจาทรง
เปนพยานฝายจิตใจของขาพเจา
วา ที่ขาพเจายังไมไดไปถึงเมือง
โครินธนั้น ก็เพ่ือจะงดโทษพวก
ทานไวกอน
24 เราไมใชเปนนายบังคับความ
เชื่อของพวกทาน แตวาเราเปน
ผู อุ ปการะความยิ นดีของท าน
เพราะทานตั้ งมั่ นอยู โดยความ
เชื่อ
การอภัยคนบาปที่สํานึกผิด

2แต ข าพเจ าได ตั้ งใจไว ว า
เมื่ อมีความทุกขอยู จะไม

มาหาพวกทานอีก
2 เพราะถ าข าพเจ าทําใหพวก
ทานเปนทุกข ใครเลาจะทําให
ขาพเจามีความยินดี ก็คือคนที่
ข าพเจ าทําใหมี ความทุกขนั่ น

แหละ
3และขาพเจาไดเขียนขอความ
นั้นมาถึงทาน เพ่ือวาเมื่อขาพ-
เจามา ขาพเจาจะไมไดรับความ
ทุกข จากคนเหล านั้ นที่ ควรจะ
ทําใหขาพเจามีความชื่นชมยินดี
ข าพเจ าไว ใจในพวกท านว า
ความยินดี ของข าพเจ าก็ เป น
ความยินดีของทานดวย
4 เพราะวาขาพเจาเขียนถึงทาน
เพราะขาพเจามีความทุกขระทม
ใจมาก และน้ําตาไหลมากมาย
มิใชเพ่ื อจะทําใหทานเปนทุกข
แต เพ่ื อจะใหทานรู จักความรัก
อย างมากมายซึ่ งข าพเจ ามีตอ
ทานทั้งหลาย
5แตถ าผู ใดเปนตนเหตุทําให
เกิดความทุกข ผูนั้นก็มิไดทําให
ขาพเจาเปนทุกขแตคนเดียว แต
ไดทําใหพวกทานเปนทุกขบาง
ดวย เพราะขาพเจาไมอยากจะ
ปรักปรําพวกทานจนเหลือเกิน
6ที่ คนส วนมากได ลงโทษคน
เชนนั้นก็พอสมควรแลว
7ฉะนั้นทานทั้ งหลายควรจะยก
โทษใหผูนั้น และปลอบประโลม
ใจเขาตางหาก กลัววาคนเชนนั้น
จะจมลงในความทุกขเหลือลน
8ดังนั้ นขาพเจาขอวิงวอนทาน
ใหยืนยันความรักตอคนนั้นใหม
9นี่คือเหตุที่ขาพเจาไดเขียนถึง
ทาน หวังจะลองใจทานดูวา

(20) รม 15:8-9 (21) 1 ยน 2:20 (22) อฟ 1:14 (23) 1 คร 4:21 (24) รม 11:20
(1) 2 คร 1:23 (2) 2 คร 7:8 (3) 2 คร 12:21; กท 5:10 (4) 2 คร 2:9; 7:8, 12
(5) 1 คร 5:1; กท 4:12 (6) 1 คร 5:4-5 (7) กท 6:1 (9) 2 คร 7:15; 10:6
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หนา 2323 2 โครินธ 2, 3
ทานจะยอมเชื่ อฟงทุกประการ
หรือไม
10 ถ าพวกท านจะยกโทษให ผู
ใด ขาพเจาก็ยกโทษใหผูนั้ น
ดวย เพราะถาขาพเจายกโทษให
คนใดๆ ขาพเจาไดยกโทษใหผู
นั้ นเพราะเห็นแกทานทั้ งหลาย
ตอพระพักตรพระคริสต
11 เพ่ือไมใหซาตานมีชัยเหนือ
เรา เพราะเรารูกลอุบายของมัน
แลว
12 นอกจากนี้เมื่อขาพเจาไปถึง
เมื องโตรอั สเพ่ื อประกาศข าว
ประเสริฐของพระคริสตนั้ น มี
ประตูเปดใหแกขาพเจาโดยองค
พระผูเปนเจา
13 ขาพเจายังไมมีความสบายใจ
เลย เพราะขาพเจาไมได
พบทิตัสนองของขาพเจาที่ นั่ น
ขาพเจาจึงลาพวกนั้นเดินทางไป
ยังแควนมาซิโดเนีย
คริสเตียนเปนกล่ินแหงชีวิต
และกล่ินแหงความตาย

14 แตขอบพระคุณพระเจา ผู
ทรงให เรามี ชั ยเสมอโดยพระ
คริสต และทรงโปรดประทาน
กลิ่ นหอมแห งความรู ของพระ
องค ให ปรากฏด วยตั วเราทุ ก
แหง
15 เพราะว าเราเป นกลิ่ นอั น
หอมหวานของพระคริ สต จํา-
เพาะพระเจ าในหมู คนที่ รอด

และในหมูคนที่พินาศ
16 ฝายหนึ่ งเปนกลิ่นแหงความ
ตายซึ่งนําไปสูความตาย และอีก
ฝายหนึ่งเปนกลิ่นหอมแหงชีวิต
ซึ่ งนําไปสู ชีวิต ใครเลาจะ
มี ความสามารถเหมาะสมกั บ
พันธกิจเหลานี้
17 เพราะว าเราไม เหมื อนคน
เป นอั นมากที่ ทําใหพระวจนะ
ของพระเจาเสื่อมเสีย แตวา
เราประกาศโดยอาศัยพระคริสต
ดวยความจริงใจ อยางคนที่มา
จากพระเจาและอยู ในสายพระ
เนตรของพระเจา

คริสเตียนเปน
หนังสือแหงพระคริสต

3เรากําลังจะแนะนําตัวเราเอง
หรือ หรือวาเราตองการ

หนั งสื อแนะนําตั วให แก พวก
ทานเหมือนอยางคนบางคนหรือ
เราตองการหนั งสื อแนะนําตั ว
จากพวกทานหรือ
2ท านเองเป นหนั งสื อของเรา
จารึกไวที่ดวงใจของเรา ใหคน
ทั้งปวงไดรูและไดอาน
3ท านปรากฏเปนหนั งสือของ
พระคริสตซึ่งเราเปนผูปรนนิบัติ
และไดเขียนไว มิใชดวยน้ําหมึก
แตดวยพระวิญญาณของพระเจา
ผูทรงพระชนม และมิไดเขียน
ไวที่ แผนศิลา แตเขียนไวที่
แผนดวงใจมนุษย

(12) กจ 16:8; 1 คร 16:9 (13) 2 คร 7:6, 13; 8:6 (15) 1 คร 1:18; 2 คร 4:3
(16) ลก 2:34; 1 คร 15:10 (17) 2 คร 1:12; 2 ปต 2:3 (1) กจ 18:27; 2 คร 5:12
(2) 1 คร 9:2 (3) อพย 24:12; 31:18; 32:15; สดด 40:8; 1 คร 3:5
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หนา 23242 โครินธ 3
4และเรามีความไวใจในพระเจา
โดยพระคริสตอยางนั้น
5มิใชเราจะคิดถือวาสิ่ งหนึ่ งสิ่ ง
ใดเกิดจากความสามารถของเรา
เอง แตวาความสามารถของเรา
มาจากพระเจา

การเปรียบเทียบระหวาง
สงาราศีของพระราชบัญญัติ
และสงาราศีของพระวิญญาณ
6พระองคจึงทรงโปรดประทาน
ให เราสามารถเปนผู ปฏิบัติ ได
ตามพันธสัญญาใหม มิใชตาม
ตัวอักษร แตตามพระวิญญาณ
ดวยวาตัวอักษรนั้ นประหารให
ตาย แตพระวิญญาณนั้นประ-
ทานชีวิต
7แต ถ าการปฏิ บัติ ที่ นําไปถึ ง
ความตายตามตั วอั กษรซึ่ งได
เขียนและจารึกไวที่แผนศิลานั้น
ยังมีรัศมี จนชนชาติอิสราเอลไม
สามารถจองมองหนาของโมเสส
ได เพราะรัศมีจากใบหน าของ
ท านซึ่ งเปนรัศมีที่ กําลังเสื่ อม
สูญไป
8ดังนั้ น การปฏิบัติตามพระ
วิญญาณจะไมมีรัศมี ย่ิ งกวานั้ น
อีกหรือ
9 เพราะว าถาการรับใชสําหรับ
ปรับโทษยังมีรัศมี การรับใช
สําหรับความชอบธรรมก็ ย่ิ งมี
รัศมีมากกวานั้นอีก
10 อันที่จริงรัศมีซึ่งไดทรงประ-

ทานให นั้ นก็ อั บแสงไปแล ว
เพราะถูกรัศมีอันเลิศประเสริฐ
นั้นไดสองขมเสียหมด
11 เพราะถ าสิ่ งที่ ได จางไปยัง
เคยมีรัศมีถึงเพียงนั้น สิ่งซึ่งจะ
ดํารงอยู ก็จะมี รัศมีมากย่ิ งกวา
นั้นอีก
12 เมื่ อเรามีความหวังอยางนั้น
แลว  เราจึงกลามากข้ึนที่จะพูด
13 และไม เหมือนโมเสสที่ เอา
ผาคลุมหนาไว เพ่ือไมใหชน
อิสราเอลเพงดูความเสื่ อมของ
รัศมีที่คอยๆจางไปนั้น
14 แตจิตใจของเขาก็มืดบอดไป
เพราะตลอดมาจนถึ งทุกวันนี้
เมื่อเขาอานพันธสัญญาเดิม ผา
คลุมนั้ นยังคงอยู มิไดเปดออก
แตผาคลุมนั้ นได เปดออกแลว
โดยพระคริสต
15 แตวา ตลอดมาถึงทุกวันนี้
ขณะใดที่ เขาอ านคําของโมเสส
ผาคลุมนั้นก็ยังปดบังใจของเขา
ไว
16 แต เมื่ อผู ใดหันกลับมาหา
องคพระผูเปนเจา ผาคลุมนั้นก็
จะเปดออก
17 บัดนี้ องคพระผูเปนเจาทรง
เปนพระวิญญาณนั้น  และพระ
วิญญาณขององคพระผู เปนเจา
ทรงอยูที่ไหน เสรีภาพก็มีอยูที่
นั่น
18 แตเราทั้ งหลายไมมีผาคลุม

(5) ยน 15:5; 1 คร 15:10 (6) ยรม 31:31; ยน 6:63 (7) อพย 34:1 (8) กท 3:5
(9) รม 1:17; 3:21 (12) อฟ 6:19 (13) อพย 34:33-35; กท 3:23
(14) กจ 28:26 (16) อสย 25:7; รม 11:23 (17) 1 คร 15:45 (18) รม 8:29-30
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หนา 2325 2 โครินธ 3, 4
หนาไว จึงแลดูสงาราศีขององค
พระผู เปนเจาเหมือนมองดูใน
กระจก และตัวเราก็เปลี่ ยนไป
เป นเหมื อนพระฉายขององค
พระผู เปนเจาคือมีสงาราศีเปน
ลําดับข้ึนไป เชนอยางสงาราศี
ที่ มาจากพระวิญญาณขององค
พระผูเปนเจา

เปาโล ผูรับใชสัตยซ่ือ
ของพระเจา

4เพราะเหตุที่ เรามีการรับใช
นี้ โดยไดรับพระกรุณา เรา

จึงไมยอทอ
2แตวา เราไดสละทิ้ งกิจการ
ตางๆที่ไมซื่อสัตยซึ่งปดบังซอน
เรนไว คือไมไดดําเนินอยางมี
เลหเหลี่ยมและไมไดพลิกแพลง
พระวจนะของพระเจ าด วยวิ ธี
การอันลอลวง แตเราไดมอบตัว
ของเราไวกับจิตสํานึกผิดชอบ
ของคนทั้งปวง โดยสําแดงความ
จริงในสายพระเนตรของพระเจา

ซาตานทําใหตา
ของผูท่ีไมเชื่อมืดไป

3แตถาขาวประเสริฐของเราถูก
บังไวจากใคร ก็จากคนเหลา
นั้นที่กําลังจะพินาศ
4สวนคนที่ไมเชื่อนั้น พระของ
ยุคนี้ ไดกระทําใจของเขาใหมืด
ไป เพ่ือไมใหความสวางของขาว
ประเสริฐอันมีสงาราศีของพระ
คริสต ผู เปนพระฉายของพระ

เจา สองแสงถึงพวกเขา
5ดวยวาเราไมไดประกาศตัวเรา
เอง แตไดประกาศพระเยซู
คริสตวาทรงเปนองคพระผู เปน
เจา และไดประกาศตัวเราเอง
เป นผู รับใชของท านทั้ งหลาย
เพราะเห็นแกพระเยซู
6 เพราะวาพระเจาองคนั้น ผูได
ตรัสสั่งใหความสวางออกมาจาก
ความมืด ไดทรงสองสวางเขามา
ในจิตใจของเรา เพ่ือใหเรามี
ความสว างแห งความรู ถึ งสง า
ราศีของพระเจาปรากฏในพระ
พักตรของพระเยซูคริสต

"ทรัพยสมบัติในภาชนะดิน"
7แตวาเรามีทรัพยสมบัตินี้ อยู
ในภาชนะดิน เพ่ือใหเห็นวา
ฤทธิ์ เดชอันเลิศนั้นเปนของพระ
เจา ไมไดมาจากตัวเราเอง

ความทุกขทรมานทําให
จิตใจภายในเจริญขึ้น

8 เราถูกขนาบรอบขาง แตก็ไม
ถึงกับกระดิกไมไหว เราจน
ปญญา แตก็ไมถึงกับหมดหวัง
9 เราถูกขมเหง แตก็ไมถูกทอด
ทิ้ง เราถูกตีลงแลว แตก็ไมถึง
ตาย
10 เราแบกความตายของพระ
เยซูเจาไวที่กายเราเสมอ เพ่ือวา
ชี วิตของพระเยซูจะปรากฏใน
กายของเราดวย
11 เพราะวาพวกเราที่มีชีวิตอยู

(1) 1 คร 7:25; 2 คร 4:16 (2) 2 คร 5:11 (3) 1 คร 1:18 (4) ยน 1:18; 2 คร 3:8-9
(5) 1 คร 1:13; 9:19 (6) ปฐก 1:3; 2 ปต 1:19 (7) 1 คร 2:5 (8) 2 คร 1:8; 7:5
(9) สดด 37:24; 129:2; ฮบ 13:5 (10) รม 8:17; ฟป 3:10 (11) รม 8:36
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หนา 23262 โครินธ 4, 5
นั้นตองถูกมอบไวแกความตาย
อยู เสมอเพราะ เห็ นแก พระ
เยซู เพ่ือวาพระชนมชีพของพระ
เยซูจะไดปรากฏในเนื้อหนังของ
เราซึ่งจะตองตายนั้น
12 เหตุฉะนั้นความตายจึงกําลัง
ออกฤทธิ์อยูในเรา แตชีวิตกําลัง
ออกฤทธิ์อยูในทานทั้งหลาย
13 เพราะเรามีใจเชื่ อเชนเดียว
กัน ตามที่เขียนไววา `ขาพเจา
เชื่ อแลว เหตุฉะนั้นขาพเจาจึง
พูด' เราก็เชื่อเหมือนกัน เพราะ
ฉะนั้นเราจึงพูด
14 เรารูวาพระองคผูทรงใหพระ
เยซูเจาคืนพระชนม จะทรง
โปรดให เราเป นข้ึ นมาเชนกั น
โดยพระเยซู และจะทรงพา
เราเขามาเฝาพรอมกับทานทั้ ง
หลาย
15 เพราะวาสิ่ งสารพัดนั้ นเปน
ไปเพ่ื อประโยชน ของท านทั้ ง
หลาย เพ่ือวาเมื่อพระคุณมาถึง
คนเปนจํานวนมากขึ้น ก็จะมี
การขอบพระคุณมากย่ิงข้ึนเปน
การถวายพระเกียรติแดพระเจา
16 เหตุฉะนั้น เราจึงไมยอทอ
ถึ งแม ว ากายภายนอกของเรา
กําลังทรุดโทรมไป แตจิตใจภาย
ในนั้นก็ยังคงจําเริญข้ึนใหมทุก
วัน
17 เพราะวาการทุกขยากเล็กๆ
นอยๆของเรา ซึ่งเรารับอยูประ-

เดี๋ยวเดียวนั้นจะทําใหเรามีสงา
ราศีใหญย่ิงนิรันดร
18 ดวยวา เราไมไดเห็นแกสิ่ ง
ของที่ เรามองเห็นอยู แตเห็น
แกสิ่ งของที่มองไมเห็น เพราะ
วาสิ่ งของซึ่งมองเห็นอยูนั้นเปน
ของไม ย่ั งยืน แตสิ่ งซึ่ งมองไม
เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร
การเฝาคอยการเปนขึ้นมาใหม

ดวยใจจดจอ

5เพราะเรารู วา ถาเรือนดิน
แห งพลับพลาของเรานี้ จะ

พังทําลายเสีย เราก็ยังมีที่อาศัย
ซึ่ งพระเจาทรงโปรดประทานให
ที่มิไดสรางดวยมือมนุษย และ
ตั้งอยูเปนนิตยในสวรรค
2 เพราะว าในร างกายนี้ เรายั ง
ครวญคร่ําอยู มีความปรารถนา
อยางย่ิงที่จะสวมที่อาศัยของเรา
ที่มาจากสวรรค
3ถาไดสวมเชนนั้นแลว เราก็จะ
มิไดถูกพบเห็นวาเปลือยเปลา
อีก
4 เพราะวาเราผู อาศัยในพลับ-
พลานี้ จึงครวญคร่ําเปนทุกข มิ
ใช เพราะปรารถนาที่ จะอยู ตั ว
เปลา แตปรารถนาจะสวมกาย
ใหมนั้น เพ่ือวารางกายของเรา
ซึ่ งจะตองตายนั้ นจะไดถูกชี วิต
อมตะกลืนเสีย
5แตพระเจ าทรงเปนผู เตรียม
เราไวสําหรับการเปลี่ยนแปลงนี้

(13) สดด 116:10; 2 ปต 1:1 (14) รม 8:11 (15) 1 คร 9:19; 2 คร 1:11; คส 1:24
(16) อสย 40:29 (17) มธ 5:12; รม 8:18 (18) รม 8:24; 2 คร 5:7 (1) โยบ 4:19
(2) รม 8:23; 2 คร 5:4 (3) วว 3:18 (4) 1 คร 15:53 (5) รม 8:23; 2 คร 1:22
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หนา 2327 2 โครินธ 5
และพระองคไดทรงโปรดประ-
ทานพระวิญญาณเปนมัดจําไว
กับเรา
6 เหตุฉะนั้นเรามั่นใจอยู เสมอรู
อยู แลววา ขณะที่ เราอยู ในราง
กายนี้ เราอยูปราศจากองค
พระผูเปนเจา
7 (เพราะเราดําเนิ นโดยความ
เชื่อ มิใชตามที่ตามองเห็น)
8 เรามีความมั่นใจ และเรา
ปรารถนาจะอยู กับองคพระผู
เปนเจ ามากกว าอยู ในร างกาย
นี้
9 เหตุฉะนั้นเราตั้งเปาของเราวา
จะอยูในกายนี้ก็ดี หรือไมอยูก็ดี
เราก็ จะเป นที่ พอพระทั ยของ
พระองค
คริสเตียนจะตองปรากฏตัว
ท่ีหนาบัลลังกพิพากษา

ของพระคริสต
10 เพราะวาจําเปนที่ เราทุกคน
จะตองปรากฏตัวที่หนาบัลลังก
พิพากษาของพระคริสต เพ่ือทุก
คนจะไดรับสมกับการที่ไดประ-
พฤติในรางกายนี้ แลวแตจะดี
หรือชั่ว
11 เพราะเหตุที่ เรารู จักความนา
เกรงขามขององคพระผู เปนเจา
เราจึงชักชวนคนทั้งหลาย แตเรา
เปนที่ประจักษแกพระเจา และ
ขาพเจาหวังวา เราไดปรากฏ
ประจั กษ แก จิ ตสํานึ กผิดและ

ชอบของทานดวย
12 เพราะเราไมไดยกยองตัวเอง
กับทานทั้ งหลายอีก แตเราให
ทานมีโอกาสที่จะนําเราออกอวด
ได เพ่ือทานจะไดมีขอโตตอบ
คนเหลานั้นที่ชอบอวดในสิ่ งซึ่ ง
ปรากฏ แตมิไดอวดในสิ่งซึ่งอยู
ในจิตใจ
13 เพราะวาถาเราไดประพฤติ
อยางคนเสียจริต เราก็ไดประ-
พฤติเพราะเห็นแกพระเจา หรือ
ถาเราประพฤติอยางคนปกติ ก็
เพ่ือประโยชนแกทานทั้งหลาย

ราชทูตของพระคริสต
14 เพราะว าความรั กของพระ
คริ สต ได ครอบครองเราอ ยู
เพราะเราคิดเห็นอยางนี้วา ถาผู
หนึ่งไดตายเพ่ือคนทั้งปวง เหตุ
ฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแลว
15 และพระองคไดทรงวายพระ
ชนมเพ่ือคนทั้ งปวง เพ่ือคน
เหลานั้นที่มีชีวิตอยูจะมิไดเปน
อยู เพ่ื อประโยชนแกตั วเองอีก
ตอไป แตจะอยู เพ่ือพระองคผู
ทรงสิ้ นพระชนม และทรงเป น
ข้ึนมาเพราะเห็นแกเขาทั้งหลาย
16 เหตุฉะนั้ นตั้ งแตนี้ ไปเราจะ
ไม พิ จารณาผู ใดตามเนื้ อหนั ง
แมวาเมื่ อกอนเราเคยพิจารณา
พระคริสต ตามเนื้ อหนั งก็จริ ง
แตเดี๋ยวนี้ เราจะไมพิจารณาพระ
องคเชนนั้นอีก

(7) รม 8:24; ฮบ 11:1 (8) ฟป 1:23 (10) มธ 16:27; กจ 10:42; รม 2:16; กท 6:7
(11) ฮบ 10:31; ยด 1:23 (12) 2 คร 1:14; ฟป 1:26 (13) มก 3:21; 2 คร 11:1, 16
(14) รม 5:15; 6:6; กท 2:20; คส 3:3 (15) รม 6:11 (16) มธ 12:50; 2 คร 10:3
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หนา 23282 โครินธ 5, 6
17 เหตุฉะนั้นถาผู ใดอยูในพระ
คริสต ผูนั้นก็เปนคนที่ถูกสราง
ใหมแลว สิ่ งเกาๆก็ลวงไป ดู
เถิด สิ่งสารพัดกลายเปนสิ่งใหม
ทั้งนั้น
18 ทั้ งสิ้ นนี้ เกิดมาจากพระเจา
ผูทรงใหเราคืนดีกันกับพระองค
ทางพระเยซูคริสต และทรง
โปรดประทานให เรารั บใช ใน
เร่ืองการคืนดีกัน
19 คือพระเจาผูสถิตในองคพระ
คริสตทรงใหโลกนี้ คืนดีกันกับ
พระองคเอง มิไดทรงถือโทษใน
การละเมิดของเขา และทรงมอบ
พระวจนะแหงการคืนดีกันนั้นไว
กับเรา
20 ฉะนั้นเราจึงเปนราชทูตของ
พระคริสต โดยที่พระเจาทรงขอ
รองทานทั้ งหลายทางเรา เรา
ผู แทนของพระคริสตจึงขอรอง
ทานใหคืนดีกันกับพระเจา
21 เพราะวาพระเจาไดทรงกระ-
ทําพระองคผูทรงไมมีบาป ให
เปนความบาปเพราะเห็นแกเรา
เพ่ื อเราจะได เปนคนชอบธรรม
ของพระเจาทางพระองค

ส่ิงท่ีเราตองยอมสละ
ในการรับใชพระคริสต

6ฉะนั้น เราผู เปนคนทําการ
รวมกับพระองค ขอวิงวอน

ทานวา อยาสักแตรับพระ
คุณของพระเจาเปนการหาประ-

โยชนมิได
2(เพราะพระองคตรัสวา `ใน
เวลาอันชอบ เราไดฟงเจา ในวัน
แหงความรอด เราไดชวยเจา'
ดูเถิด บัดนี้เปนเวลาอันชอบ ดู
เถิด บัดนี้ เปนวันแหงความ
รอด)
3 เรามิไดใหผู ใดมีเหตุสะดุดใน
สิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดเลย เพ่ือมิใหการ
ที่ เรารับใชปฏิบัตินั้ นเปนที่ เขา
จะติเตียนได
4แตวา ในการทั้ งปวงเราได
กระทําตัวใหเปนที่ชอบ เหมือน
ผู รับใชของพระเจา โดยความ
เพียรอดทนเปนอันมาก ใน
ความทุกข ในความขัดสน ใน
เหตุวิบัติ
5ในการถูกเฆี่ยน ในการที่ถูกจํา
คุก ในการวุนวาย ในการงาน
ตางๆ ในการอดหลับอดนอน
ในการอดอาหาร
6 โดยความบริสุทธิ์ โดยความ
รู โดยความอดกลั้นไวนาน โดย
ใจกรุณา โดยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ โดยความรักแท
7 โดยพระวจนะแห งความจริ ง
โดยฤทธิ์เดชของพระเจา โดยใช
เครื่องอาวุธแหงความชอบธรรม
ดวยมือขวาและมือซาย
8โดยมีเกียรติยศและไรเกียรติ-
ยศ โดยเลาลือกันวาชั่วและเลา
ลือกันวาดี เหมือนถูกเขาหาวา

(17) อสย 43:18; ยน 6:63 (18) รม 5:10; อฟ 2:16; คส 1:20 (19) รม 3:24
(20) มลค 2:7; อฟ 6:20 (21) อสย 53:6; รม 1:17 (1) 1 คร 3:9 (2) อสย 49:8
(3) รม 14:13 (4) 1 คร 4:1 (5) 2 คร 11:23 (7) รม 13:12; 1 คร 2:4; 2 คร 7:14
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หนา 2329 2 โครินธ 6, 7
เปนคนที่ลอลวงเขาใหหลง แต
ยังเปนคนสัตยจริง
9 เหมือนถูกเขาหาวาเปนคนไม
มีใครรู จัก แตยังเปนคนที่ เขา
ทั้ งหลายรู จักดี เหมือนคนตาย
แตดูเถิด เรายังเปนอยู เหมือน
คนถูกเฆี่ยน แตยังไมตาย
10 เหมือนคนที่มีความทุกข แต
ยังมีความชื่ นชมยินดีอยู เสมอ
เหมือนคนยากจน แตยังทําให
คนเปนอันมากมั่งมี เหมือนคน
ไมมีอะไรเลย แตยังมีสิ่งสารพัด
บริบูรณ
คริสเตียนตองไมเทียมแอก
ดวยกันกับคนท่ีไมเชื่อ

11 โอ ทานชาวโครินธ เราพูด
กับทานอยางไมปดบังเลย และ
ใจของเราก็เปดรับทาน
12 ใจของทานทั้งหลายไมไดปด
เพราะเรา แตปดเพราะความ
รูสึกของตนเอง
13 ดังนั้ น ในการตอบสนอง
อยางเดียวกัน (ขาพเจาขอ
พูดกับทานเหมือนอยางพูดกับ
บุตร) คือจงเปดจิตใจของทาน
ดวย
14 ทานอยาเขาเทียมแอกกับคน
ที่ ไมเชื่ อ เพราะวาความชอบ
ธรรมจะมีหุนสวนอะไรกับความ
อธรรม และความสวางจะเขา
สนิทกับความมืดไดอยางไร
15 พระคริสตกั บเบลีอัลจะลง

รอยกันอยางไรได หรือคนที่เชื่อ
จะมีสวนอะไรกับคนที่ไมเชื่อ
16 วิหารของพระเจ าจะตกลง
อะไรกับรูปเคารพได เพราะวา
ทานเปนวิหารของพระเจาผูทรง
ดํารงพระชนม ดังที่พระเจาตรัส
ไววา `เราจะอยูในเขาทั้ งหลาย
และจะดําเนินในหมูพวกเขาและ
เราจะเปนพระเจาของเขา และ
เขาจะเปนประชาชนของเรา'
17 องคพระผู เป นเจ าตรั สว า
`เหตุฉะนั้ นเจาจงออกจากหมู
พวกเขาเหลานั้น และจงแยกตัว
ออกจากเขาทั้ งหลาย อยาแตะ
ตองสิ่งซึ่งไมสะอาด แลวเราจึง
จะรับพวกเจาทั้งหลาย
18 เราจะเปนบิดาของพวกเจา
และพวกเจาจะเปนบุตรชายบุตร
สาวของเรา' องคพระผู เปนเจา
ผูทรงฤทธานุภาพทั้ งสิ้นไดตรัส
ดังนั้น

7ทานที่ รัก เมื่ อเรามีพระ
สัญญาเชนนี้ แลว ใหเรา

ชําระตัวเราใหปราศจากมลทิน
ทุ กอย างของเนื้ อหนั งและจิต
วิญญาณ และจงทําใหมีความ
บริสุทธิ์ ครบถวนโดยความเกรง
กลัวพระเจา
ความชื่นชมยินดีของเปาโลตอ
การตอบสนองของชาวโครินธ
2ขอรับเราเถิด เรามิไดทํารายผู
ใด เรามิไดชวนผู ใดใหทําชั่ ว

(9) สดด 118:18; 1 คร 4:9 (10) 2 คร 8:9 (11) 2 คร 7:3 (12) 2 คร 12:15
(13) 1 คร 4:14 (14) 1 คร 5:9; อฟ 5:6-7 (16) ยรม 31:33; อสค 37:26-27
(17) อสย 52:11 (18) ยรม 31:1, 9; รม 8:14 (1) 1 ยน 3:3 (2) กจ 20:33
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เรามิไดโกงผูใดเลย
3ขาพเจาพูดเชนนี้ มิ ใช เพ่ื อจะ
ปรักปรําทาน เพราะขาพเจา
บอกแลววา ทานทั้งหลายอยูใน
ใจของเราทีเดียว จะตายหรือจะ
เปนก็อยูดวยกัน
4ขาพเจาพูดอยางไวใจทานมาก
และขาพเจาภูมิใจเพราะทานทั้ง
หลายอยางมาก ขาพเจาไดรับ
ความชูใจอยางบริบูรณ และ
ในความยากลําบากของเราทุก
อยาง ขาพเจาก็ยังมีความปติ
ยินดีอยางเหลือลน
5 เพราะแมวา เมื่ อเรามาถึง
แควนมาซิโดเนียแลว เนื้อหนัง
ของเราไมไดพักผอนเลย เรามี
ความลําบากอยูรอบขาง ภาย
นอกมีการตอสู ภายในมีความ
กลัว
6แตถึงกระนั้นก็ดี พระเจาผู
ทรงหนุนน้ําใจคนที่ทอใจ ได
ทรงหนุนน้ําใจเราโดยทรงใหทิ-
ตัสมาหาเรา
7และมิใชเพียงการมาของทิตัส
เทานั้ น แตโดยการที่ทานได
หนุนน้ําใจทิตัสดวย ตามที่ทิตัส
ไดมาบอกเราถึงความปรารถนา
อยางย่ิงและความโศกเศราของ
ทาน และใจจดจอของทานที่มี
ตอขาพเจา ทําใหขาพเจามี
ความชื่นชมยินดีมากย่ิงข้ึน
8 เพราะถึงแม วาข าพเจาไดทํา

ให ท านเสี ยใจเพราะจดหมาย
ฉบับนั้น ขาพเจาก็ไมเสียใจ ถึง
แมวาเมื่อกอนนั้นขาพเจาจะเสีย
ใจบาง เพราะขาพเจาเห็นวา
จดหมายฉบับนั้ นทําให ท านมี
ความเสียใจเพียงชั่วขณะเทานั้น
9แตบัดนี้ขาพเจามีความชื่นชม
ยินดี มิใชเพราะทานเสียใจ แต
เพราะความเสียใจนั้นทําใหทาน
กลับใจใหม เพราะวาทานไดรับ
ความเสียใจอยางที่ชอบพระทัย
พระเจา ทานจึงไมไดผลรายจาก
เราเลย
10 เพราะวาความเสียใจอยางที่
ชอบพระทัยพระเจายอมกระทํา
ใหกลับใจใหม ซึ่งนําไปถึงความ
รอดและไมเปนที่นาเสียใจ แต
ความเสียใจอยางโลกนั้นยอมนํา
ไปถึงความตาย
11 จงพิจารณาดูวา ความเสีย
ใจอย างที่ ชอบพระทัยพระเจ า
กระทําใหเกิดความกระตือรือรน
มากทีเดียว ทําใหเกิดความขวน
ขวายที่ จะแกตัวใหม และการ
โกรธแทน ความกลัว ความ
ปรารถนาอยางย่ิง ความกระตือ
รือรน การแกแคน ในทุกสิ่ ง
เหล านั้ นทานไดพิสูจนให เห็น
แลววา ทานก็หมดจดในการนี้
แลว
12 เหตุฉะนี้ ที่ ขาพเจาเขียนถึง
ทานก็มิใชเพราะเห็นแกคนที่ได

(3) 2 คร 6:11-12 (4) 1 คร 1:4; 2 คร 3:12; ฟป 2:17
(5) พบญ 32:25; 2 คร 2:13; 4:8 (6) 2 คร 1:3-4; 2:13; 7:13 (8) 2 คร 2:2, 4
(10) สภษ 17:22; มธ 26:75 (11) 2 คร 2:5-11; อฟ 5:11 (12) 2 คร 2:4
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หนา 2331 2 โครินธ 7, 8
ทําผิด หรือเพราะเห็นแกคนที่
ตองทนตอการราย แตเพ่ือให
ความหวงใยของเราที่มีตอทาน
ปรากฏแกทานในสายพระเนตร
พระเจา
13 โดยเหตุนี้ เราจึงมีความชูใจ
เมื่อเห็นวาพวกทานไดรับความ
ชูใจ เรามีความชื่นชมยินดี
มากย่ิงข้ึนเพราะความยินดีของ
ทิตัสในการที่พวกทานไดกระทํา
ใหจิตใจของทิตัสชื่นบาน
14 เพราะถาขาพเจาไดอวดเรื่อง
พวกทานแกทิตัส ขาพเจาก็ไม
ตองละอายใจเลย ทุกสิ่งที่เราได
กลาวแกทานเปนความจริงฉัน
ใด สิ่ งที่ เราไดอวดเรื่ องพวก
ทานแกทิตัสเมื่ อกอนนั้น ก็
ปรากฏเปนจริ งเหมือนกั นฉัน
นั้น
15 และเมื่ อทิตัสระลึกถึงความ
เชื่ อฟ งของพวกท านทั้ งหลาย
และการที่ พวกทานตอนรับเขา
ด วยความเกรงกลั วจนตั วสั่ น
เขาก็ เพ่ิ มความรักในพวกทาน
มากย่ิงข้ึน
16 ขาพเจาชื่นชมยินดี เพราะวา
ขาพเจาไวใจทานไดทุกอยาง

ตัวอยางการถวาย
ดวยใจรอนรน

ของชาวมาซิโดเนีย

8ย่ิ งกวานี้ พ่ีนองทั้ งหลาย
เราใครใหทานทราบถึงพระ

คุณของพระเจา โดยที่พระองค
ไดทรงโปรดประทานแกคริสต-
จักรตางๆในแควนมาซิโดเนีย
2 เพราะวาเมื่ อคราวที่ พวกเขา
ถูกทดลองอยางหนักไดรับความ
ทุกขยาก ความยินดีลนพนของ
เขาและความยากจนแสนเข็ญ
ของเขานั้น ก็ลนออกมาเปนใจ
โอบออมอารีของเขา
3 เพราะขาพเจาเปนพยานไดวา
เขาถวายโดยสุ ดความสามารถ
ของเขา ที่ จริงก็เกินความ
สามารถของเขาเสียอีก
4และเขายังได วิ งวอนเรามาก
มายขอให เรายอมรับของถวาย
นั้น และใหเขามีสวนในการชวย
วิสุทธิชนดวย
5ไมเหมือนที่เราไดคาดหมายไว
แต ได ถวายตั วเขาเองแด องค
พระผู เปนเจากอน แลวไดมอบ
ตัวให เราตามพระประสงคของ
พระเจา
6จนถึงกับเราได เตือนทิตัสวา
เมื่ อเขาไดเร่ิมแลวฉันใด ก็ให
เขาทําใหสําเร็จกับทานทั้งหลาย
ในพระคุณนี้ดวยเชนกัน

คําตักเตือนเกี่ยวกับ
การถวายเพื่อกันและกัน

7 เหตุฉะนั้น เมื่อทานมีพรอม
บริบูรณทุกสิ่ ง คือความเชื่ อ
ถอยคํา ความรู ความกระตือรือ
รนทั้ งปวง และความรักตอเรา

(13) รม 15:32 (15) 2 คร 2:9; ฟป 2:12 (16) 2 คร 2:3; 8:22; 2 ธส 3:4; ฟม 1:8
(2) มก 12:44 (4) กจ 11:29; 24:17; รม 15:25-26; 1 คร 16:1, 3-4; 2 คร 9:1
(5) รม 12:1-2; อฟ 6:6 (6) 2 คร 8:17; 12:18 (7) 1 คร 1:5; 12:13; 2 คร 9:8
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หนา 23322 โครินธ 8
ทานทั้ งหลายก็จงประกอบพระ
คุณนี้ อย างบริ บูรณ เหมือนกัน
เถิด
8ขาพเจาพูดอยางนี้ มิไดหมาย
วาใหเปนคําบัญชา แตไดนํา
เร่ืองของคนอื่นที่มีความกระตือ
รื อร นมาทดลองความรั กของ
ทาน ดูวาแทหรือไม
9 เพราะท านทั้ งหลายรู จักพระ
คุณของพระเยซูคริสตองคพระ
ผู เปนเจาของเราวา แมพระ
องคมั่ งค่ั ง พระองคก็ยังทรง
ยอมเปนคนยากจนเพราะเห็น
แก ท านทั้ งหลายเพ่ื อท านทั้ ง
หลายจะไดเปนคนมั่ งมี เนื่ อง
จากความยากจนของพระองค
10 และข าพเจ าจะออกความ
เห็นในเรื่ องนี้ เพราะจะเปน
ประโยชนแกทาน เร่ืองที่ทานได
ตั้งตนเมื่อปกลายนี้ และมิใชตั้ง
ตนจะกระทําเทานั้น แตวามีน้ํา
ใจจะกระทําดวยนั้น
11 ฉะนั้นบัดนี้ก็ควรแลวที่ทาน
จะกระทําเร่ืองนั้นใหสําเร็จเสีย
เพ่ื อว าเมื่ อทานมี ใจพรอมอยู
แลว ทานก็จะไดทําใหสําเร็จ
ตามความสามารถของทาน
12 เพราะวาถามีน้ําใจพรอมอยู
แลว พระเจาก็พอพระทัยที่ จะ
ทรงรับตามที่ทุกคนมีอยู มิใช
ตามที่เขาไมมี
13 ขาพเจาไมไดหมายความวา

ใหการงานของคนอื่นเบาลงและ
ใหการงานของพวกทานหนักข้ึน
14 แตเปนการใหกันไปใหกัน
มา ในยามที่พวกทานมีบริบูรณ
เชนเวลานี้ ทานก็ควรจะชวยคน
เหลานั้นที่ ขัดสน และในยามที่
เขามีบริบูรณ เขาก็จะไดชวย
พวกทานเมื่ อขัดสน เพ่ือเปน
การใหกันไปใหกันมา
15 ตามที่มีเขียนไววา `คนที่เก็บ
ไดมากก็ไมมีเหลือ และคนที่
เก็บไดนอยก็หาขาดไม'
การแสดงออกอยางซ่ือสัตย
ตอเงินถวายของคริสตจักร

16 แตขอขอบพระคุณพระเจ า
ผู ทรงโปรดใหทิตัสมีใจกระตือ
รือรนอยางนั้นเพ่ือทานทั้งหลาย
เหมือนกัน
17 เพราะไม เพียงแต เขาได รับ
คําเตือนเทานั้น แตเขาไดไปหา
ทานเพราะเขาเองมีใจพรอมอยู
แลวดวย
18 เราใหพ่ี นองคนหนึ่ งที่ มีชื่ อ
เสียงในการประกาศข าวประ-
เสริฐตามคริสตจักรทั้ งหลายไป
กับทิตัสดวย
19 และมิใชแตเทานั้น คริสต-
จักรไดตั้งคนนั้นไวใหเปนเพ่ือน
เดิ นทางด วยกั นกับเราในพระ
คุณนี้ซึ่งเราไดรับใชอยู เพ่ือให
เป นที่ ถวายเกี ยรติ ยศแด องค
พระผู เปนเจา และเปนที่แสดง

(8) 1 คร 7:6 (9) มธ 8:20; ลก 9:58; รม 9:23; อฟ 1:7; ฟป 2:6-7; วว 3:18
(10) สภษ 19:17; มธ 10:42; 1 คร 7:25; 16:2; 2 คร 9:2; 1 ทธ 6:18-19; ฮบ 13:16
(12) มก 12:43-44; ลก 21:3-4 (15) อพย 16:18 (18) 1 คร 16:3 (19) กจ 14:23

 47_2cor.pub 
 page 13

 Friday, December 09, 2005 14:31 



หนา 2333 2 โครินธ 8, 9
น้ําใจพรักพรอมของทาน
20 เราเจตนาจะไม ใหคนหนึ่ ง
คนใดติเตียนเราไดในเรื่ องของ
ถวายเป นอั นมากซึ่ งเรารับมา
แจกนั้น
21 เพราะเรามุงที่จะกระทําสิ่งที่
ซื่ อสัตย มิใชเฉพาะแตในสาย
พระเนตรขององคพระผู เปนเจา
เทานั้น แตในสายตาของมนุษย
ดวย
22 เราไดส งพ่ี นองอีกคนหนึ่ ง
ไปกับเขาทั้งสองดวย ผูซึ่งเราได
ทดสอบแลววา มีความกระตือ
รือรนในหลายสิ่ ง และเดี๋ ยวนี้
เขามีความกระตือรือรนมากย่ิง
ข้ึน เพราะเรามีความไวใจใน
ทานมาก
23 ถามีคนใดถามถึงทิตัส ทิตัส
ก็เปนเพ่ือนรวมงานของขาพเจา
และเปนผู ช วยในการของท าน
ทั้งหลาย หรือถามีคนใดถามถึง
พ่ีนองสองคนนั้น เขาก็เปน
ทูตรับใชของคริสตจักรทั้งหลาย
และเปนสงาราศีของพระคริสต
24 เหตุฉะนั้นจงใหความรักของ
ท านประจั กษ แก คนเหล านั้ น
และแสดงใหแกคริ สตจั กรทั้ ง
หลายดวย ใหสมกับที่ ขาพเจา
ไดอวดเรื่องพวกทานใหเขาฟง

9ขาพเจาไมจําเปนตองเขียน
ถึ งท านในเรื่ องการสง-

เคราะหวิสุทธิชน

2 เพราะขาพเจารู วาใจของทาน
พรอมอยูแลว ขาพเจาจึงพูด
อวดเรื่องพวกทานกับพวกมาซิ-
โดเนียวา พวกอาคายาไดจัด
เตรี ยมไว พร อมแล วตั้ งแต ป
กลาย และความกระตือรือรน
ของพวกทานก็เราใจคนเปนอัน
มาก
3แตขาพเจาไดให พ่ี นองเหลา
นั้นไป เพ่ือมิใหการอวดของเรา
เร่ืองทานในขอนั้นเปนการเปลา
ประโยชน และเพ่ือใหทานจัด
เตรียมไวใหพรอมตามที่ขาพเจา
ไดกลาวแลวนั้น
4มิฉะนั้นแลว ถาชาวมาซิโดเนีย
บางคนมากับข าพเจ าและเห็น
วาทานมิไดเตรียมพรอมตามที่
เราไดอวดไวนั้น (อยาวาแตทาน
จะขายหนาเลย) เราเองก็จะขาย
หนาดวย
5 เหตุฉะนั้น ขาพเจาจึงเห็นวา
สมควรจะวิงวอนใหพ่ีนองเหลา
นั้นไปหาทานกอนขาพเจา และ
ใหจัดเตรียมของถวายของทาน
ไวตามที่ ท านไดสัญญาไวแล ว
เพ่ือของถวายนั้นจะมีอยูพรอม
และจะเปนของถวายที่ใหดวยใจ
ศรัทธา มิใชใหดวยการฝนใจ

พระเจาทรงรักผูท่ีให
ดวยใจยินดี

6นี่แหละ คนที่หวานเพียงเล็ก
นอยก็จะเกี่ ยวเก็บได เพียงเล็ก

(21) รม 12:17; ฟป 4:8; 1 ปต 2:12 (23) ยน 13:16; 2 คร 7:13-14; ฟป 2:25
(24) 2 คร 7:4, 14; 9:2 (1) กจ 11:29; รม 15:26; 1 คร 16:1; 2 คร 8:4; กท 2:10
(2) 2 คร 8:10 (3) 2 คร 8:6, 17 (6) สภษ 11:24; 22:9; กท 6:7, 9
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หนา 23342 โครินธ 9, 10
นอย คนที่หวานมากก็จะเกี่ยว
เก็บไดมาก
7ทุกคนจงให ตามที่ เขาได คิด
หมายไวในใจ มิใชใหดวยนึก
เสียดาย มิใชใหดวยการฝนใจ
เพราะวาพระเจาทรงรักคนนั้นที่
ใหดวยใจยินดี
8และพระเจาทรงฤทธิ์ สามารถ
ประทานพระคุ ณอั นอุ ดมทุ ก
อยางแกทานทั้ งหลาย เพ่ือให
ทานมีทุกสิ่ งทุกอยางเพียงพอ
สําหรับตัวเสมอ ทั้งจะมีสิ่งของ
บริบูรณสําหรับงานที่ดีทุกอยาง
ดวย
9(ตามที่ เขียนไววา `เขาแจก
จาย เขาไดใหแกคนยากจน
ความชอบธรรมของเขาดํารง
เปนนิตย'
10 ฝายพระองค ผู ประทานพืช
แกคนที่หวานและประทานอา-
หารแกคนที่กิน จะทรงโปรดให
พืชของท านที่ หว านนั้ นทวี ข้ึ น
เป นอั นมากและจะทรงให ผล
แห งความชอบธรรมของท าน
เจริญย่ิงข้ึน)
11 โดยทรงใหทานทั้งหลายมีสิ่ง
สารพัดมั่ งค่ั งบริบูรณข้ึน เพ่ือ
ใหทานมีแจกจายอยางใจกวาง
ขวางซึ่ งจะให เกิดการขอบพระ
คุณพระเจา
12 เพราะว าการรั บใช ในการ
ปรนนิบัตินั้นมิใชจะชวยวิสุทธิ-

ชนซึ่ งขัดสนเทานั้ น แตยังเปน
เหตุ ใหมีการขอบพระคุณพระ
เจาเปนอันมากดวย
13 และเนื่องจากผลแหงการรับ
ใชนั้น เขาจึงถวายเกียรติยศแด
พระเจาโดยเหตุที่ทานทั้ งหลาย
ยอมฟงและตั้ งใจอยู ในอํานาจ
ขาวประเสริฐของพระคริสตและ
เพราะเหตุท านได แจกจ ายแก
เขาและแก คนทั้ งปวงด วยใจ
กวางขวาง
14 เขาก็จะวิงวอนขอพระพรให
แกทานทั้ งหลายและปรารถนา
ทานเปนอันมาก เพราะเหตุพระ
คุณของพระเจ าซึ่ งสถิ ตอยู ใน
ทานอยางเหลือลน
15 จงขอบพระคุ ณพระเ จ า
เพราะของประทานซึ่ งพระองค
ทรงประทานนั้ นที่ เหลื อจะ
พรรณนาได

เปาโลพิสูจนถึงความเปน
อัครสาวกของตัวเองอีกครั้ง

10บัดนี้ขาพเจา เปาโล ขอ
วิงวอนตอทานเปนสวน

ตัว โดยเห็นแกความออนสุภาพ
และพระทัยกรุณาของพระคริสต
ขาพเจาผู ซึ่ งทานวา เปนคน
สุภาพถอมตนเมื่ออยูกับทานทั้ง
หลาย แตเมื่ออยูตางหากก็เปน
คนใจกลาตอทานทั้งหลาย
2 คือขาพเจาขอรองทานวา เมื่อ
ขาพเจามาอยูกับทาน อยาให

(7) พบญ 15:7, 10; 1 พศด 29:17; สภษ 11:25; รม 12:8; 2 คร 8:12 (8) สภษ 11:24
(9) สดด 112:9 (10) อสย 55:10; ฮชย 10:12 (11) 2 คร 1:11 (12) 2 คร 8:14
(13) มธ 5:16; ฮบ 13:16 (14) 2 คร 8:1 (15) ยก 1:17 (1) รม 12:1 (2) 1 คร 4:21
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หนา 2335 2 โครินธ 10
ข าพเจ าต องแสดงความกล า
หาญดวยความแนใจ อยางที่
ข าพเจาคิดสําแดงตอบางคนที่
นึกเห็นวา เรายังดําเนินตาม
เนื้อหนังนั้น
3 เพราะว าถึ งแม เรายังดําเนิน
อยูในเนื้อหนังก็จริง แตเราก็ไม
ไดสูรบตามฝายเนื้อหนัง
4(เพราะวาศาสตราวุธแหงการ
สงครามของเราไมเปนฝายเนื้ อ
หนัง แตมีอานุภาพอันย่ิงใหญ
จากพระเจาที่ จะทลายปอมอัน
แข็งแกรงลงได)
5 คื อทําลายความคิ ดและทิ ฐิ
มานะทุกประการที่ ตั้ งตัวข้ึนขัด
ขวางความรู ของพระเจา และ
นอมนําความคิดทุกประการให
เข าอยู ใต บั งคับจนถึ งเชื่ อฟ ง
พระคริสต
6และพรอมที่จะแกแคนการไม
เชื่ อฟ งทุ กอย างในเมื่ อความ
เชื่อฟงของทานทั้ งหลายจะสํา-
เร็จ
7ทานแลดูสิ่ งที่ปรากฏภายนอก
หรือ ถาผูใดมั่นใจวาตนเปนคน
ของพระคริสต ก็ใหผูนั้นคํานึง
ถึงตนเองอีกวา เมื่อเขาเปนคน
ของพระคริสต เราก็เปนคนของ
พระคริสตเหมือนกัน
8ถึงแมขาพเจาจะโออวดมากไป
สักหนอยในเรื่ องอํานาจซึ่ งองค
พระผู เปนเจาทรงประทานใหไว

เพ่ือสรางทาน มิใชเพ่ือทําลาย
ทาน ขาพเจาก็จะไมละอาย
9 เพ่ือทานทั้งหลายจะไมคิดเห็น
วา ขาพเจาอยากใหทานกลัว
เพราะจดหมายของขาพเจา
10 เพราะมีบางคนพูดวา "จด-
หมายของเปาโลนั้ นมี น้ํ าหนั ก
และมีอํานาจมากก็จริง แตวาตัว
เขาดูออนกําลัง และคําพูดของ
เขาก็ใชไมได"
11 จงใหคนเหลานั้นเขาใจอยาง
นี้วา เมื่อเราไมอยู เราพูดไวใน
จดหมายของเราวาอยางไร เมื่อ
เรามาแล วเราก็จะกระทําอยาง
นั้นดวย
12 เราไมตองการที่จะจัดอันดับ
หรือเปรียบเทียบตัวเราเองกับ
บางคนที่ยกยองตัวเอง แตเมื่อ
เขาเอาตัวของเขาเปนเครื่ องวัด
กันและกัน และเอาตัวเปรียบ
เทียบกันและกัน เขาก็เปนคน
ขาดปญญา
13 ฝายเราจะไมโออวดในสิ่ งใด
เกินขอบเขต แตวาจะอวดใน
ขอบเขตที่ พระเจาทรงจัดไวให
เรา และพวกทานก็อยู ในขอบ
เขตนั้น
14 การที่มาถึงทานนั้น มิใชโดย
การลวงขอบเขตอันควร เรามา
จนถึงทานทั้งหลายเพ่ือประกาศ
ขาวประเสริฐของพระคริสต
15 เรามิไดโออวดเกินขอบเขต

(4) ยรม 1:10; กจ 7:22; อฟ 6:13; 1 ทธ 1:18 (5) 1 คร 1:19 (6) 2 คร 7:15; 13:2
(7) ยน 7:24; 1 คร 1:12; 3:23 (8) 2 คร 7:14; 13:10 (10) 2 คร 11:6; กท 4:13
(12) 2 คร 5:12 (14) 1 คร 3:5-6 (15) รม 15:20
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หนา 23362 โครินธ 10, 11
ไมไดอวดในการงานที่คนอื่นได
กระทํา แตเราหวังใจวา เมื่ อ
ความเชื่อของทานจําเริญมากข้ึน
แลว ทานจะชวยเราใหขยายเขต
กวางขวางออกไปอีกเปนอันมาก
ตามขนาดของเรา
16 เพ่ื อเราจะได ประกาศข าว
ประเสริฐในเขตที่ อยู นอกทอง
ถิ่นของพวกทาน โดยไมโออวด
เร่ื องการงานที่ คนอื่ นไดทําไว
พรอมแลวนั้น
17 ถาผูใดจะอวด ก็จงอวดองค
พระผูเปนเจา
18 เพราะคนที่ยกยองตัวเองไม
เปนที่นับถือของผู ใด คนที่นา
นั บถื อนั้ นคื อคนที่ องคพระผู
เปนเจาทรงยกยอง

11ข าพเจ าอยากจะขอให
ทานทนฟงความเขลาของ

ข าพเจ าสักหน อยหนึ่ งและให
ทนกับขาพเจาจริงๆ
2 เพราะวาขาพเจาหวงแหนทาน
อย างที่ พระเจ าทรงหวงแหน
เพราะว าข าพเจ าได หมั้ นพวก
ทานไวสําหรับสามีผูเดียว เพ่ือ
ถวายพวกทานใหแกพระคริสต
เปนพรหมจารีบริสุทธิ์
3แตขาพเจาเกรงวางูนั้ นไดลอ
ลวงนางเอวาดวยอุบายของมัน
ฉันใด จิตใจของทานก็จะถูกลอ
ลวงใหหลงไปจากความบริสุทธิ์
ซึ่งมีอยูในพระคริสตโดยวิธีหนึ่ง

วิธีใดฉันนั้น
4 เพราะวาถาคนใดจะมาเทศนา
สั่ งสอนถึงพระเยซูอีกองคหนึ่ ง
ซึ่งแตกตางกับที่เราไดเทศนาสั่ง
สอนนั้น หรือถาทานจะรับวิญ-
ญาณอื่นซึ่งแตกตางกับที่ทานได
รับแตกอน หรือรับขาวประเสริฐ
อื่นซึ่งแตกตางกับที่ทานไดรับไว
แลว แหมทานทั้ งหลายชาง
อดทนสนใจฟงเขาเสียจริงๆ
5 เพราะขาพเจาคิดวา ขาพเจา
ไมดอยกวาอัครสาวกชั้นผู ใหญ
เหลานั้นแมแตนอยเลย
6แมวาขาพเจาพูดไมเกง แต
ขาพเจาก็ยังมีความรู ที่จริงเรา
ก็ไดแสดงขอนี้ ใหประจักษแก
พวกทานในกิจการทุกสิ่งแลว
7ข าพเจ าไดกระทําผิดหรือใน
การที่ ขาพเจาไดถอมใจลงเพ่ือ
ยกชูทานข้ึน เพราะขาพเจาได
ประกาศข าวประเสริฐของพระ
เจาแกพวกทานโดยไมไดคิดคา
หรือ
8ขาพเจาไดปลนคริสตจักรอื่น
ดวยการรับเงินบํารุงจากเขาเพ่ือ
จะไดปรนนิบัติพวกทาน
9และเมื่ อข าพเจ าอยู กับพวก
ท านและกําลั งขาดแคลนนั้ น
ขาพเจาก็มิไดเปนภาระแกผู ใด
เพราะวาพ่ี นองที่ มาจากแควน
มาซิ โดเนี ยได เ จื อจานให พอ
แก ความต องการของข าพเจ า

(17) ยรม 9:24 (18) สภษ 27:2; รม 2:29 (1) 2 คร 11:4 (2) ลนต 21:13; ฮชย 2:19
(3) ปฐก 3:4, 13; อฟ 6:24 (4) กท 1:6-8 (5) 2 คร 12:11
(6) 1 คร 1:17; 2 คร 12:12; อฟ 3:4 (7) 1 คร 9:18 (9) กจ 20:33; ฟป 4:10
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หนา 2337 2 โครินธ 11
ขาพเจาระวังตัวไมใหเปนภาระ
แกพวกทานในทางหนึ่ งทางใด
ทุกประการ และขาพเจาจะระวัง
ตัวเชนนั้นตอไป
10 ความจริงของพระคริสตมีอยู
ในขาพเจาแนฉันใด จึงไมมีผูใด
ในเขตแควนอาคายาสามารถที่
จะหามขาพเจาไมใหอวดเรื่องนี้
ไดฉันนั้น
11 เพราะเหตุใด เพราะขาพเจา
ไมรักพวกทานหรือ พระเจาทรง
ทราบดีวาขาพเจารักพวกทาน
12 แตสิ่ งที่ ข าพเจ ากระทํานั้ น
ขาพเจาจะกระทําตอไป เพ่ือ
ขาพเจาจะตัดโอกาสคนเหลานั้น
ที่คอยหาโอกาส เพ่ือวาเมื่อเขา
โออวดนั้ นเขาจะไดปรากฏวามี
สภาพเหมือนกับเรา

ซาตานปลอมเปน
"ทูตสวรรคแหงความสวาง"

13 เพราะคนอยางนั้นเปนอัคร-
สาวกเทียม เปนคนงานที่หลอก
ลวง ปลอมตัวเปนอัครสาวกของ
พระคริสต
14 การกระทําเชนนั้ นไมแปลก
ประหลาดเลย ถึงซาตานเองก็
ยังปลอมตัวเปนทูตสวรรคแหง
ความสวางได
15 เหตุฉะนั้น จึงไมเปนการ
แปลกอะไรที่ ผู รับใชของซาตาน
จะปลอมตั วเป นผู รั บใช ของ
ความชอบธรรม ทายที่ สุดของ

เขาจะเปนไปตามการกระทําของ
เขา

การเผชิญภัยและ
การทนทุกขของเปาโล

16 ข าพเจ าขอกล าวซ้ํ าอี กว า
อยาใหใครเห็นไปวาขาพเจาเปน
คนเขลา แตถามี ก็ใหเขาตอน
รับขาพเจาอยางตอนรับคนเขลา
เถิด เพ่ือขาพเจาจะไดอวดตัว
เองไดบาง
17 การที่ ข าพเจ าพูดอย างนั้ น
ขาพเจามิได พูดตามอยางองค
พระผู เปนเจา แตพูดอยางคน
เขลา ดวยไวใจตัวในการอวดนั้น
18 เพราะเมื่ อเห็นว าหลายคน
เคยอวดตามเนื้อหนัง ขาพเจาก็
จะอวดบาง
19 เพราะวาการที่ทานทนฟงคน
เขลาพูดดวยความยินดีนั้น นา
จะเปนเพราะทานชางฉลาดเสีย
นี่กระไร
20 เพราะทานทนเอา ถามีผูนํา
ทานไปเปนทาส ถามีผู ลาง
ผลาญทาน ถามีผูมายึดของของ
ทานไป ถามีผูยกตัวเองเปน
ใหญ ถามีผูตบหนาทาน
21 ขาพเจาตองพูดดวยความละ
อายวา ดูเหมือนเราออนแอเกิน
ไปในเรื่องนี้ ไมวาใครกลาอวด
ในเรื่องใด (ขาพเจาพูดอยางคน
เขลา) ขาพเจาก็กลาอวดเรื่ อง
นั้นเหมือนกัน

(10) รม 1:9; 9:1; 1 คร 9:15 (11) 2 คร 6:11; 12:15 (12) 1 คร 9:12
(13) ฟป 1:15; 3:2 (14) กท 1:8 (15) ฟป 3:19 (17) 1 คร 7:6
(19) 1 คร 4:10 (20) กท 2:4; 4:3, 9; 5:1 (21) 2 คร 10:10; ฟป 3:4
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หนา 23382 โครินธ 11, 12
22 เขาเปนชาติฮีบรูหรือ ขาพ-
เจาก็เปนเหมือนกัน เขาเปน
ชนชาติอิสราเอลหรือ ขาพเจาก็
เปนเหมือนกัน เขาเปนเชื้อสาย
ของอับราฮัมหรือ ขาพเจาก็เปน
เหมือนกัน
23 เขาเป นผู รั บใช ของพระ
คริสตหรือ ขาพเจาเปนดีกวาเขา
เสียอีก (ขาพเจาพูดอยางคน
โง) ขาพเจาทํางานมากย่ิงกวา
เขาอีก ขาพเจาถูกโบยตีเกิน
ขนาด ขาพเจาติดคุกมากกวา
เขา ขาพเจาหวิดตายบอยๆ
24 พวกยิ วเฆี่ ยนข าพเจ าห า
ครั้งๆละสามสิบเกาที
25 เขาตี ข าพเจ าด วยไม เรี ยว
สามครั้ ง เขาเอากอนหินขวาง
ขาพเจาครั้งหนึ่ง ขาพเจาเผชิญ
ภัยเรือแตกสามครั้ ง ขาพเจา
ลอยอยู ในทะเลคืนหนึ่ งกับวัน
หนึ่ง
26 ขาพเจาตองเดินทางบอยๆ
เผชิญภั ยอั นน ากลั วในแมน้ํา
เผชิญโจรภัย เผชิญภัยจากชน
ชาติของขาพเจาเอง เผชิญภัย
จากคนตางชาติ เผชิญภัยใน
นคร เผชิญภัยในปา เผชิญภัย
ในทะเล เผชิญภัยจากพ่ีนอง
เทียม
27 ตองทํางานเหน็ดเหนื่อยและ
ยากลําบาก ตองอดหลับอดนอน
บอยๆ ตองหิวและกระหาย

ตองอดขาวบอยๆ ตองทนหนาว
และเปลือยกาย
28 และนอกจากสิ่ งเหล านั้ นที่
อยูภายนอกแลว ยังมีการอื่นที่
บีบขาพเจาอยูทุกวันๆ คือ
การดูแลคริสตจักรทั้งปวง
29 มีใครบางเปนคนออนกําลัง
และขาพเจาไมออนกําลังดวย มี
ใครบ างที่ ถู กทําให สะดุ ดและ
ข าพเจ าไม เป นทุ กข เป นร อน
ดวย
30 ถ าข าพเจ าจําเปนตองอวด
ข าพเจ าก็ จะอวดสิ่ งที่ แสดงว า
ขาพเจาเปนคนออนกําลัง
31 พระเจ าทรงเป นพระบิ ดา
ของพระเยซู คริ สต องคพระผู
เปนเจาของเรา พระองคทรง
เป นผู ที่ ควรแก การสรรเสริญ
เปนนิตย พระองคทรงทราบวา
ขาพเจาไมไดมุสา
32 ผู ว า ร า ชก า ร เ มื อ ง ขอ ง
กษัตริยอาเรทัสในนครดามัสกัส
ให ทหารเฝ านครดามั สกั สไว
เพ่ือจะจับตัวขาพเจา
33 แตเขาเอาตัวขาพเจาใสกระ-
บุงใหญหยอนลงทางชองที่ กํา-
แพงนคร ขาพเจาจึงพนจาก
เงื้อมมือของทานผูวาราชการ

เปาโลไดรับการสําแดง
อันย่ิงใหญ

12ข าพเจ าจําจะต องอวด
ถึงแมจะไมมีประโยชน

(22) ฟป 3:4-6 (23) กจ 9:16; 1 คร 15:10 (24) พบญ 25:3 (25) กจ 14:5, 19
(26) กจ 9:23-24 (27) กจ 20:31; 1 คร 4:11 (28) กจ 20:18 (29) 1 คร 8:9, 13
(30) 2 คร 12:5 (31) รม 9:5; 1 ธส 2:5 (32) กจ 9:19-25 (1) กจ 16:9; กท 1:12
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หนา 2339 2 โครินธ 12
อะไร แตขาพเจาจะเลาตอไปถึง
นิมิตและการสําแดงตางๆซึ่ งมา
จากองคพระผูเปนเจา
2สิบสี่ปมาแลวขาพเจาไดรู จัก
ชายคนหนึ่ งในพระคริสต เขา
ถูกรับข้ึนไปยังสวรรคชั้ นที่สาม
(แตจะไปทั้ งกาย ขาพเจาไม
ทราบ หรือไปโดยไมมีกาย
ขาพเจาไมทราบ พระเจาทรง
ทราบ)
3ขาพเจารู จักชายผูนั้น (แตจะ
ไปทั้งกายหรือไมมีกาย ขาพเจา
ไมทราบ พระเจาทรงทราบ)
4 คือวา คนนั้นถูกรับข้ึนไปยัง
เมืองบรมสุขเกษม และไดยิน
วาจาซึ่งจะพูดเปนคําไมได และ
มนุษยจะพูดออกมาก็ตองหาม
5สําหรับชายนั้นขาพเจาอวดได
แตสําหรับตัวขาพเจาเอง ขาพ-
เจาจะไมอวดเลย นอกจาก
จะอวดถึงเร่ื องการออนแอของ
ขาพเจา
6 เพราะถึงแมว าขาพเจ าอยาก
จะอวด ขาพเจาก็ไมใชคนเขลา
เพราะขาพเจาพูดตามความจริง
แตขาพเจาระงับไว ก็เพราะเกรง
วา บางคนจะยกขาพเจาเกินกวา
ที่ เขาไดเห็นและไดฟงเกี่ ยวกับ
ขาพเจา
หนามใหญในเน้ือของเปาโล

7และเพ่ื อไม ใหข าพเจายกตัว
จนเกินไป เนื่ องจากที่ ไดเห็น

การสําแดงมากมายนั้น ก็ทรง
ใหมีหนามในเนื้ อของข าพเจ า
หนามนั้ นเป นทู ตของซาตาน
คอยทุบตีขาพเจา เพ่ือไมให
ขาพเจายกตัวเกินไป
8 เร่ืองหนามนั้น ขาพเจาวิงวอน
องคพระผู เปนเจ าถึ งสามครั้ ง
เพ่ือขอใหมันหลุดไปจากขาพ-
เจา
9แตพระองคตรัสกับขาพเจาวา
"พระคุณของเราก็มีพอสําหรับ
เจาแลว เพราะความออนแอมีที่
ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ข้ึนเต็ม
ขนาดที่นั่น" เหตุฉะนั้นขาพเจา
จึ งยินดี โออวดในบรรดาความ
ออนแอของขาพเจา เพ่ือฤทธิ์
เดชของพระคริสตจะไดอยู ใน
ขาพเจา
10 เหตุฉะนั้นเพราะเห็นแกพระ
คริสต ขาพเจาจึงชื่นใจในความ
ออนแอของขาพเจา ในการถูก
วากลาวตางๆ ในการขัดสน ใน
การถูกขมเหง ในการยากลําบาก
เพราะวาขาพเจาออนแอเมื่ อใด
ขาพเจาก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั้น
11 ในการอวดนั้นขาพเจาก็เปน
คนเขลาไปแลวซี ทานบังคับ
ขาพเจาใหเปน เพราะวาสมควร
แล วที่ ท านจะยกย องข าพเจ า
เพราะว าข าพเจ าไม ด อยกว า
อัครสาวกชั้นผู ใหญเหลานั้นแต
ประการใดเลย ถึงแมขาพเจาจะ

(2) กจ 22:17; รม 16:7 (4) ลก 23:43 (5) 2 คร 11:30 (7) โยบ 2:7; อสค 28:24
(8) มธ 26:44 (9) 2 คร 11:30; 1 ปต 4:14 (10) รม 5:3; 8:35; 2 คร 13:4
(11) 1 คร 3:7; 13:2; 15:9; 2 คร 5:13; 11:1, 5, 16; 12:6
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หนา 23402 โครินธ 12
ไมวิเศษอะไรเลยก็จริง
12 แท จริ งหมายสําคัญต างๆ
ของอั ครสาวกก็ ได สําแดงให
ประจั กษ แจ งในหมู พวกท าน
แลว ดวยบรรดาความเพียร โดย
หมายสําคัญ โดยการมหัศจรรย
และโดยการอิทธิฤทธิ์
13 เพราะวาพวกทานเสียเปรียบ
คริสตจักรอื่นๆในขอใดเลา เวน
ไวในขอนี้ คือที่ขาพเจาไมได
เปนภาระแกพวกทาน การผิด
นั้ นขอท านใหอภัยแกข าพเจ า
เถิด
14 ดูเถิด ขาพเจาเตรียมพรอม
ที่จะมาเย่ียมพวกทานเปนครั้งที่
สาม และขาพเจาจะไมเปนภาระ
แกพวกทาน เพราะวาขาพเจาไม
ตองการสิ่งใดจากทาน แตตอง
การตัวทาน เพราะวาที่ ลูกจะ
สะสมไวสําหรับพอแมก็ ไมสม
ควร แตพอแมควรสะสมไวสํา-
หรับลูก
15 และขาพเจามีความยินดีที่จะ
เสียและสละแรงหมดเพื่ อทาน
ทั้ งหลาย แมวาขาพเจารักทาน
มากข้ึนๆ ทานกลับรักขาพเจา
นอยลง
16 ถึงแมเปนเชนนั้น ขาพเจาก็
มิไดเปนภาระแกพวกทาน แต
เหมือนเปนผูชาญฉลาด ขาพเจา
ใชอุบายดักจับทาน
17 ขาพเจาไดผลประโยชนอะไร

จากพวกท านในการที่ ส งคน
เหลานั้นไปเย่ียมพวกทานหรือ
18 ข าพเจ าขอให ทิ ตั สไปและ
พ่ีนองอีกคนหนึ่ งไปดวย ทิตัส
ได ผลประโยชน จากพวกท าน
บางหรือ เราทั้งสองมิไดดําเนิน
การดวยน้ําใจอยางเดียวกันหรือ
เรามิ ได เดินตามรอยเดียวกั น
หรือ

เปาโลปรารถนาให
ชาวโครินธกลับใจ

19 ทานทั้ งหลายยังคิดวา เรา
กําลังกลาวแกตัวตอทานอีกหรือ
ที่จริงเราพูดในพระคริสตดังเรา
อยูตอพระพักตรพระเจา และ
ทานที่ รัก สิ่ งสารพัดที่ เราได
กระทํานั้ น เรากระทําเพ่ือทาน
จะจําเริญข้ึน
20 เพราะวาขาพเจาเกรงวาเมื่อ
ขาพเจามาถึง ขาพเจาอาจจะไม
เห็นพวกทานเปนเหมือนอยางที่
ขาพเจาอยากเห็น และทาน
จะไมเห็นขาพเจาเหมือนอยางที่
ทานอยากเห็น คือเกรงวาไม
เหตุใดก็เหตุหนึ่ งจะมีการวิวาท
กัน ริษยากัน โกรธกัน มักใหญ
ใฝสูง นินทากัน ซุบซิบสอเสียด
กัน จองหองพองตัว และเกะกะ
วุนวายกัน
21 ขาพเจาเกรงวา เมื่อขาพเจา
กลับมา พระเจาของขาพเจา
จะทรงใหขาพเจาต่ําตอยในหมู

(12) กจ 14:8-10; รม 15:18 (14) 1 คร 4:14; 10:24-33; 2 คร 1:15; 13:1-2
(15) 2 คร 6:12-13; 2 ทธ 2:10 (16) 2 คร 11:9 (18) 2 คร 8:18
(19) รม 9:1-2; 1 คร 10:33; 2 คร 5:12 (20) 1 คร 4:21 (21) 1 คร 5:1; 2 คร 2:1, 4
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หนา 2341 2 โครินธ 12, 13
พวกทาน และขาพเจาจะตอง
เศราใจ เพราะเหตุหลายคนที่ได
ทําผิดมากอนแลว และมิไดกลับ
ใจทิ้งการโสโครก การผิดประ-
เวณี และการลามก ซึ่ งเขาได
กระทําอยูนั้น

คําตักเตือน
กอนอําลา

13ครั้งนี้จะเปนครั้งที่สามที่
ข าพเจ ามาเ ย่ี ยมพวก

ทาน `คําพูดทุกๆคําตองมี
พยานสองหรือสามปาก จึงจะ
เปนที่เชื่อถือได'
2ข าพเจ าไดบอกท านแตกอน
และข าพเจ า จึ งบอกท านอี ก
เหมือนเมื่ อข าพเจ าได อยู กั บ
ทานครั้ งที่ สองนั้น เดี๋ ยวนี้ ถึง
ขาพเจาไมไดอยูกับทาน ขาพ-
เจาก็ยังเขียนฝากถึงเขาเหลานั้น
ซึ่ งไดกระทําผิดแตกอนและถึง
คนอื่นทั้ งปวงวา ถาขาพเจามา
อีก ขาพเจาจะไมเวนการติโทษ
ใครเลย
3 เพราะวาทานทั้งหลายตองการ
ที่ จะเห็นหลักฐานวาพระคริสต
ตรัสทางขาพเจา พระองคมิได
ทรงออนกําลังตอทาน แตทรง
ฤทธิ์มากในหมูพวกทาน
4 เพราะถึ งแม ว าพระองค ทรง
ถูกตรึงโดยทรงออนกําลัง พระ
องคยังทรงพระชนมอยูโดยฤทธิ์
เดชของพระเจา เพราะวาเราก็

ออนกําลังดวยกันกับพระองค
แต เราจะยั งมี ชี วิ ตเป นอยู กั บ
พระองค โดยฤทธิ์ เดชของพระ
เจาที่มีตอทานทั้งหลาย
5ทานจงพิจารณาดูตัวของทาน
วา ทานตั้งอยูในความเชื่อหรือ
ไม จงพิสูจนตัวของทานเองเถิด
ทานไมรู เองหรือวา พระเยซู
คริ สต ทรงสถิ ตอยู ในท านทั้ ง
หลาย นอกจากทานจะเปนผูถูก
ทอดทิ้ง
6แตขาพเจาหวังวาทานคงรู วา
เรามิไดเปนผูถูกทอดทิ้ง
7 บัดนี้ขาพเจาอธิษฐานตอพระ
เจาเพ่ือทานทั้งหลายจะไมกระ-
ทําชั่วใดๆ มิใชวาเราจะใหปรา-
กฏวาเราเปนที่ทรงชอบพระทัย
แต เพ่ื อทานจะประพฤติเปนที่
ชอบ ถึงแมจะดูเหมือนเราเอง
เปนผูถูกทอดทิ้ง
8 เพราะวาเราจะกระทําสิ่ งใดขัด
กับความจริงไมได ไดแตทําเพ่ือ
ความจริงเทานั้น
9 เพราะวาเมื่ อเราออนแอและ
ทานเขมแข็ง เราก็ยินดี เรา
ปรารถนาสิ่ งนี้ดวย คือขอให
ทานทั้ งหลายบรรลุถึงความบริ-
บูรณ
10 เหตุฉะนั้น ขาพเจาจึงเขียน
ข อความนี้ เมื่ อข าพเจ าไม อยู
ดวยเพ่ือเมื่อขาพเจามาแลว จะ
ได ไม ต องกวดขันท านโดยใช

(1) มธ 18:16; 2 คร 12:14 (2) 2 คร 1:23; 10:2; 12:21 (3) มธ 10:20; 1 คร 9:2
(4) รม 1:4; 6:4; 2 คร 10:3-4; 1 ปต 3:18 (5) 1 คร 9:27; กท 4:19
(7) 2 คร 6:9 (9) 1 คร 4:10; 1 ธส 3:10 (10) 1 คร 4:21; 2 คร 10:8
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อํานาจซึ่ งองค พระผู เป นเจ า
ทรงโปรดประทานใหแกขาพเจา
เพ่ื อการกอข้ึ นมิใช เพ่ื อการทํา
ลายลง
11 ในที่ สุดนี้ พ่ีนองทั้ งหลาย
ขอลากอน ทานจงปรับปรุงตัว
ใหดี จงมีกําลังใจอันดี จงเปน
น้ําหนึ่ งใจเดียวกัน จงอยู รวม
กันอยางสันติ และพระเจาแหง
ความรักและสันติสุขจะทรงสถิต
อยูกับทาน
12 จงทักทายปราศรั ยกันด วย

ธรรมเนียมจุบอันบริสุทธิ์
13 วิสุทธิชนทุกคนฝากความคิด
ถ ึงมายังทานทั้ งหลาย
14 ขอใหพระคุณของพระเยซู
คริสตเจา ความรักแหงพระเจา
และความสนิทสนมซึ่ งมาจาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์ จงดํารง
อยูกับทานทั้งหลายเถิด เอเมน
[จดหมายฉบั บที่ สองถึ งชาว
โครินธไดเขียนจากเมืองฟลิปป
แควนมาซิโดเนีย และสงโดย
ทิตัสและลูกา]

(11) รม 12:16, 18; 15:33
(12) รม 16:16
(14) รม 16:24; ฟป 2:1
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