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จดหมายฝากฉบับทีสองของเปาโล
ผูเ้ ป็ นอัครสาวก
ถึงคริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์
บทนําสู่ 2 โครินธ์ : จดหมายฝากฉบับทีสองของเปาโลผู้เป็ นอัครสาวกถึงคริ สตจักรที
เมืองโคริ นธ์ ตามเก็บเนือ& หาที จดหมายฝากฉบับแรกค้ างไว้ จดหมายฝากฉบับแรกถูกส่ งไปแล้ ว
ขณะเดียวกันเปาโลได้ เจอกับทิตัสและทิโมธี ซึงมาแจ้ งให้ ท่านทราบว่ าจดหมายฝากฉบับแรกได้
รั บการตอบรั บอย่ างไรบ้ าง จดหมายฝากฉบับแรกมีเนือ& หาดุดันและเปาโลก็โจมตีปัญหาหลาย
อย่ างทีเกิดขึน& ในคริ สตจักรที เมืองโคริ นธ์ จดหมายฝากฉบับที สองมีลกั ษณะตั&งรั บมากกว่ าซึ ง
เป็ นการกล่ าวป้ องกันแผนการเดินทางของท่ านและพันธกิจของท่ าน บทที 8 และ 9 ตําหนิคริ สต
จักรทีเมืองโคริ นธ์ ทีไม่ ทาํ ตามสัญญาว่ าจะส่ งเงินไปช่ วยเหลือพีน้องทีขดั สนในแคว้ นยูเดีย
จดหมายฝากฉบับนีป& ิ ดท้ ายด้ วยการกล่ าวป้ องกันพันธกิจของเปาโลจากการถูกบางคนในคริ สต
จักรทีเมืองโคริ นธ์ คอยสงสัยและจ้ องจับผิดมาตลอด
จดหมายฝากฉบับนีถ& กู เขียนจากแคว้ นมาซิ โดเนีย โดยน่ าจะเป็ นเมืองฟี ลิปปี ช่ วงเวลาที
เขียนน่ าจะตรงกับกิจการ 20:1-2 หาก 1 โคริ นธ์ ถูกเขียนในปี ค.ศ. 59 2 โคริ นธ์ กน็ ่ าจะถูกเขียน
ในต้ นปี ค.ศ. 60
*****

ภาพรวมของ 2 โครินธ์ 1: บทที 1 เริ มต้ นด้ วยคําทักทายและคําอวยพรของเปาโลเกียวกับ
การได้ รับการหนุนใจจากพระเจ้ า ท่ านยังเปิ ดเผยถึงอันตรายต่ างๆที ท่านเพิงประสบมาในแคว้ น
เอเชี ยด้ วย ท่ านพูดถึงเรื องส่ วนตัวต่ างๆ เช่ น ความจริ งใจของท่ านในการเทศนาและเหตุผลทีว่า
ทําไมท่ านถึงเปลียนแผนในการไปเยียมคริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์
2 คร 1:1

เช่นเดียวกับในจดหมายฝากส่ วนใหญ่ของเปาโล คําแรกในจดหมายคือ

ชือของท่านเพือแสดงว่าท่านเป็ นผูแ้ ต่ง เปาโล ผู้เป็ นอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ ตามพระ
ประสงค์ ของพระเจ้ า และทิโมธีน้องของเรา อีกครั3งทีท่านเริ มต้นโดยการเรี ยกตัวท่านเองว่า อัคร
สาวกของพระเยซูคริสต์ ตามพระประสงค์ของพระเจ้ า นีไม่ใช่แค่ธรรมเนียมปฏิบตั ิหรื อเป็ นการ
เขียนแบบสุ ภาพ บางคนทีเมืองโคริ นธ์สงสัยในสิ ทธิอาํ นาจแห่งการเป็ นอัครสาวกของท่าน ดัง
นั3นท่านจึงกล่าวชัดเจนถึงการเป็ นอัครสาวกของท่านตั3งแต่เริ มต้นจดหมายเลยโดยไม่ยอมถอย
แม้แต่กา้ วเดียวด้วย การเอ่ยถึงทิโมธีในคําทักทายของท่านไม่ได้บ่งบอกว่าทิโมธีมีส่วนในการ
เขียนจดหมายฝากฉบับนี3แต่อย่างใด ถึงแม้วา่ ทิโมธีอาจเป็ นคนเขียนตามคําบอกของเปาโลก็ตาม
เพราะว่าทิโมธีเพิงกลับมาจากเมืองโคริ นธ์ ท่านจึงใส่ ชือเขาลงไปในคําทักทายด้วย
จดหมายฝากฉบับนี3เขียนไปถึง (1) คริสตจักรของพระเจ้ าทีเ% มืองโครินธ์ และ (2) บรรดา
วิสุทธิชนทีอ% ยู่ทวั% แคว้ นอาคายา ประเทศกรี ซประกอบด้วยสองแคว้น แคว้นมาซิโดเนียอยู่ทาง
ตอนเหนือและแคว้นอาคายาอยูท่ างตอนใต้ เมืองโคริ นธ์เป็ นเมืองหลวงของแคว้นอาคายา มี
คริ สตจักรหนึงอยูใ่ นเมืองเคนเครี ยซึงอยูน่ อกเมืองโคริ นธ์ดว้ ยและเปาโลอาจกําลังหมายถึงคน
เหล่านี3อยู่
2 คร 1:2

จดหมายฝากส่ วนใหญ่ของเปาโลมักมีคาํ ทูลขอของท่าน ขอพระคุณและ

สั นติสุขซึ%งมาจากพระเจ้ าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์ เจ้ า จงมีแก่ท่านทั.งหลายเถิด
ถึงแม้วา่ เรารอดแล้วโดยพระคุณ แต่ตรงนี3เปาโลหมายถึงพระคุณที ถกู ประทานมาซึงสําแดงตัว
เป็ นพละกําลังและความช่วยเหลือตลอดการเดินทางของชีวติ คริ สเตียน ดู ฮีบรู 4:16 สันติสุขของ

พระเจ้าเป็ นประโยชน์มหาศาล อันนํามาซึ งความชืนชมยินดีและความสุ ข ทั3งสองอย่างไม่ควรถูก
มองว่าไร้ค่า
2 คร 1:3

เปาโลจึงเริ มบทนําด้วยการสรรเสริ ญพระเจ้า จงสรรเสริญพระเจ้ า พระ

บิดาแห่ งพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา พระบิดาผู้ทรงความเมตตา พระเจ้ าแห่ งการ
ปลอบประโลมใจทุกอย่าง
ท่านเริ มต้นด้วยการสรรเสริ ญพระเจ้า จากนั3นท่านก็ออกความเห็นสามประการซึ งบ่ง
บอกถึงพระเจ้า (1) “พระบิดาแห่งพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา” (2) “พระบิดาผูท้ รง
ความเมตตา” คําทีแปลว่า ความเมตตา (อออิคทิรมอส) ไม่ใช่คาํ ทีปกติแล้วมีความหมายเช่นนั3น
แต่หมายถึง ความเห็นอกเห็นใจต่อคนทีทุกข์ทรมานอย่างไม่ยตุ ิธรรม ช่างเป็ นความคิดทีน่า
มหัศจรรย์ พระเจ้าทรงเป็ นพระบิดาแห่งการเห็นอกเห็นใจ สุ ดท้าย (3) พระองค์ทรงถูกเรี ยกว่า “
พระเจ้าแห่งการปลอบประโลมใจทุกอย่าง” คําทีแปลว่า การปลอบประโลมใจ (พาราคเลซิ ส) มี
ความหมายหลายอย่าง แต่ในทีน3 ีคือ ‘การให้กาํ ลังใจ’ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าแห่งการให้ กาํ ลัง
ใจและการเห็นอกเห็นใจ หากพระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าแห่งการให้กาํ ลังใจ นัน ก็แปลว่าการทําให้
ท้อใจไม่ได้มาจากพระองค์ นอกจากนี3ความท้อแท้สาํ หรับคริ สเตียนแล้วก็มาจากอีกวิญญาณ
หนึง ดังนั3นเมือเราเกิดความท้อใจเราจึงควรคิดให้ดีวา่ ความท้อนั3นมาจากไหน
2 คร 1:4

เปาโลขยายความเกียวกับการให้กาํ ลังใจของพระเจ้าต่อไป พระองค์ผู้ทรง

ปลอบประโลมใจเราในการทุกข์ ยากทั.งสิ.นของเรา เพือ% เราจะสามารถปลอบประโลมใจคนเหล่า
นั.นทีม% คี วามทุกข์ ยากอย่างใดอย่ างหนึ%งได้ ด้ วยการปลอบประโลมใจซึ%งตัวเราเองได้ รับจาก
พระเจ้ า ในแต่ละกรณี ที ‘การปลอบประโลมใจ’ รู ปแบบใดรู ปแบบหนึงปรากฏ เราอาจแทนที
มันด้วย ‘การให้กาํ ลังใจ’ ได้เช่นกัน ดังนั3นข้อนี3จึงแปลได้วา่ ‘ผูท้ รงให้กาํ ลังใจเราในความทุกข์
ยากทั3งสิ3 นของเรา เพือเราจะสามารถให้กาํ ลังใจคนเหล่านั3นทีมีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึง
ได้ ด้วยกําลังใจซึ งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้า’ ช่างเป็ นหลักการทีแสนวิเศษ พระเจ้าทรงให้กาํ ลัง

ใจเราในปั ญหาต่างๆของเราเพือทีเราจะสามารถให้กาํ ลังใจคนอืนในปั ญหาต่างๆของพวกเขา
โดยกําลังใจนั3นซึงมาจากพระองค์ได้
2 คร 1:5

ท่านกล่าวทํานองเดียวกันว่า เพราะว่ าเรามีส่วนทนทุกข์ กบั พระคริสต์

มากฉันใด การปลอบประโลมใจของเราเนื%องจากพระคริสต์ กม็ ากฉันนั.น ดังทีจดหมายฝากฉบับ
นี3ท3 งั ฉบับจะเปิ ดเผยให้เห็น เปาโลทนทุกข์เพือพระคริ สต์อาจมากกว่าใครๆ ท่านมีส่วนทนทุกข์
กับพระคริ สต์มากจริ งๆ แต่เมือท่านมีส่วนทนทุกข์เพือพระคริ สต์มากเท่าใด กําลังใจทีมาโดย
ทางพระคริ สต์กม็ ากเท่านั3น คําทีแปลว่า การปลอบประโลมใจ คือ พาราคเลซิ ส อีกครั3ง ความ
หมายก็เหมือนด้านบนคือ การให้กาํ ลังใจ ถึงแม้วา่ ในการรับใช้พระคริ สต์เรามีความทุกข์จริ งๆ
แต่พระองค์กท็ รงเป็ นแหล่งแห่งกําลังใจของเราด้วยเช่นกัน
2 คร 1:6

ท่านเริ มขยับจากหลักการทีสูงส่ งไปยังการประยุกต์ใช้ทีเป็ นส่ วนตัวมาก

ขึ3น ที%เราทนความทุกข์ ยากนั.น ก็เพือ% ให้ ท่านทั.งหลายได้ ความชู ใจและความรอด หรือทีเ% ราได้ รับ
การปลอบประโลมใจนั.น ก็เพือ% ให้ ท่านทั.งหลายได้ รับความชู ใจและความรอด ซึ%งทําให้ ท่านทั.ง
หลายเพียรสู้ ทนความทุกข์ เหมือนอย่ างเราได้ ทนนั.น ดังทีท่านจะเปิ ดเผยในไม่ชา้ เปาโลเผชิญกับ
ความทุกข์ยากและการข่มเหงอย่างหนักทีเมืองเอเฟซัส เพือปูพ3ืนไปสู่ เรื องนั3น ท่านเขียนว่าไม่วา่
ท่านจะทนทุกข์ นัน ก็เพือให้กาํ ลังใจพวกเขา พวกเขาเองก็เจอกับการต่อต้านทีเมืองโคริ นธ์เช่น
กัน ดังนั3นความทุกข์ยากของเปาโลและกําลังใจทีเกิดขึ3นตามมาก็มีส่วนช่วยในเรื องความรอด
ของพวกเขา คํานี3น่าจะมีความหมายแบบทัว ไปว่า ‘การช่วยให้พน้ ’ จากการข่มเหง การได้รับการ
ช่วยให้พน้ ของพวกเขาจึงเกิดขึ3นได้เพราะการยอมทนต่อการข่มเหงแบบเดียวกับทีเปาโลเจอ สิ ง
สําคัญกว่าก็คือว่า เปาโลทนต่อการข่มเหงของท่านได้เพราะกําลังใจทีมาจากพระคริ สต์ พวกเขา
จึงทนได้เช่นกัน ในแบบเดียวกัน หรือทีเ% ราได้ รับการปลอบประโลมใจนั.น ก็เพือ% ให้ ท่านทั.งหลาย
ได้ รับความชู ใจและความรอด เมือเปาโลและพวกของท่านได้รับกําลังใจท่ามกลางความทุกข์ยาก
ต่างๆของพวกเขา มันก็เป็ นไปเพือเห็นแก่กาํ ลังใจและการช่วยให้พน้ ของพีนอ้ งทีเมืองโคริ นธ์

2 คร 1:7

เปาโลจึงขยับจากหลักการไปสู่ การปฏิบตั ิ เราจึงมีความหวังแน่ นอนใน

ท่ านทั.งหลาย เพราะเรารู้ ว่าท่านทั.งหลายได้ มสี ่ วนในความทุกข์ ยากฉันใด ท่านทั.งหลายจะได้ มี
ส่ วนในการปลอบประโลมใจฉันนั.น ท่านจึงให้ความอุ่นใจพวกเขาว่าท่านมีความหวังแน่นอนใน
พวกเขา พวกเขามีส่วนในความทุกข์ยากต่างๆแบบเดียวกับทีเปาโลเจออย่างไร พวกเขาก็จะมี
ส่ วนในกําลังใจทีท่านพบในพระคริ สต์เหมือนกัน
2 คร 1:8

เปาโลจึงเริ มแบ่งปันรายการแห่งความทุกข์ยากอันแสนยาวเหยียดของ

ท่าน ประเด็นทีสาํ คัญกว่าก็คือว่า หากท่านทนได้โดยความช่วยเหลือของพระเจ้า พวกเขาก็ทนได้
เช่นกัน พีน% ้ องทั.งหลาย เราอยากให้ ท่านทราบถึงความทุกข์ ยากทีเ% กิดแก่เราในแคว้ นเอเชีย ซึ%ง
ทําให้ เราหนักใจจนเหลือกําลัง จนเราเกือบหมดหวังทีจ% ะเอาชีวติ รอดมาได้
ท่านหมายถึงการข่มเหงทีท่านเจอในการไปเยือนเมืองเอเฟซัสเมือเร็วๆนี3 เห็นได้ชดั ว่ามี
สิ งต่างๆเกิดขึ3นกับท่านมากกว่าทีมีบนั ทึกไว้ในกิจการ 19 ในบทนั3นท่านเจอกับการจลาจลซึงมี
มูลเหตุมาจากรู ปพระอารเทมิส โดยเกือบเอาชีวติ ไม่รอดจากฝูงชนทีบา้ คลัง ใน 1 โคริ นธ์ 15:32
ท่านพูดถึงการสู ้กบั สัตว์ร้ายทีเมืองเอเฟซัสหรื ออย่างน้อยก็มีความเป็ นไปได้ทีจะเกิดเรื องดัง
กล่าว นีดูเหมือนจะเป็ นสิ งทีคริ สเตียนจะเจอในกรุ งโรมกับการตกเป็ นเหยือ สิ งโตให้ผชู ้ มดูใน
สนามกีฬาในเวลาต่อมา อันทีจริ งใน 15:31 ท่านพูดเชิงอุปมาเกียวกับการตายทุกวันด้วย ความ
หมายในข้อนั3นก็คือการมีโอกาสโดนฆ่าตายได้เป็ นประจํา
ถึงแม้วา่ ท่านได้พดู ถึงการข่มเหงดังกล่าวในจดหมายฝากฉบับแรกไปแล้ว แต่ดูเหมือนว่า
เรื องนี3ยงั ไม่ซึมซาบเข้าไปในจิตใจของพีนอ้ งทีโคริ นธ์ ท่านเลยต้องมายํ3าตรงนี3อีกที ท่านจึงกล่าว
ว่าพวกท่านโดยกดดันจนถึงจุดทีพวกท่านหมดหวังว่าจะรอดชีวติ มาได้ดว้ ยซํ3า
2 คร 1:9

ท่านกล่าวต่อไปว่า ทีจ% ริงเราคาดว่ าเราถึงทีต% ายแล้ว แต่ ทเี% ป็ นเช่ นนีก. เ็ พือ% มิ

ให้ เราไว้ ใจในตนเอง แต่ ให้ ไว้ ใจในพระเจ้ าผู้ทรงโปรดให้ คนทั.งปวงฟื. นจากความตาย ความหมาย
ก็คือว่า ‘อันทีจริ งเรามองว่าตัวเองถูกตัดสิ นให้มีโทษประหารชีวติ จนเราไม่อาจไว้ใจในตนเองได้

แต่ไว้ใจในพระเจ้าผูท้ รงให้คนตายเป็ นขึ3นมา’ ประเด็นก็คือว่า พวกท่านเจอกับการข่มเหงทีหนัก
มากในแคว้นเอเชียจนพวกท่านเชือว่ามีแต่พระเจ้าทีช่วยพวกท่านให้พน้ ได้
2 คร 1:10

พระเจ้าทรงช่วยพวกท่านให้พน้ จริ งๆ เปาโลกล่าวต่อไปว่า พระองค์ ทรง

ช่ วยเราให้ พ้นจากความตายอันใหญ่ หลวง และพระองค์ จะทรงช่ วยเราอีก เราไว้ใจพระองค์ ว่า
พระองค์ จะทรงช่ วยเราต่ อไปอีก พระเจ้าทรงช่วยพวกท่านให้พน้ ในตอนนั3น พระองค์ทรงกําลัง
ทําอย่างนั3นต่อไปอยู่ และพวกท่านก็เชือว่าพระองค์จะทรงช่วยพวกท่านให้พน้ ต่อไป
2 คร 1:11

เปาโลไม่ยอมพลาดโอกาสทีจะขอบคุณพีนอ้ งทีเมืองโคริ นธ์ทีอธิษฐาน

เผือ พวกท่าน ท่ านทั.งหลายจะช่ วยเราได้ ด้วยการอธิษฐานเพือ% เรา เพือ% ว่ าคนเป็ นอันมากจะได้
ขอบพระคุณเพราะเรา เนื%องจากของประทานทีท% รงประทานแก่เรา อันเป็ นการทรงตอบคํา
อธิษฐานของคนเป็ นอันมากนั.น คําอธิษฐานของคริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์เผือ เปาโลมีส่วนช่วย
เปาโลและทิโมธีอย่างมาก ของประทานทีเปาโลพูดถึงคือ การทีพวกท่านได้รับการช่วยให้พน้
จากความตาย คําอธิษฐานของพีนอ้ งหลายคนในคริ สตจักรได้ช่วยท่านให้พน้ ด้วยเหตุน3 ีคนเป็ น
อันมากจึงขอบพระคุณพระเจ้าได้ในเรื องนี3
2 คร 1:12

เปาโลจึงหยุดพักตรงกลางบทนํานี3เพือใส่ ความเห็นส่ วนตัวของท่านลงไป

ถึงแม้วา่ เดีcยวท่านจะใช้เวลามากกว่านี3เพือกล่าวปกป้ องพันธกิจของตัวเอง แต่ท่านก็พกั สักครู่ เพือ
ทําสิ งนั3นตรงนี3 นี%เป็ นสิ% งทีเ% ราชื%นชมยินดีได้ คือใจสํ านึกผิดชอบของเราเป็ นพยาน พวกท่านมีใจ
สํานึกผิดชอบทีโปร่ งใสต่อเบื3องพระพักตร์พระเจ้าและสามารถชืนชมยินดีในเรื องนี3ได้ ใจสํานึก
ผิดชอบของพวกท่านเป็ นพยานว่าเราได้ ประพฤติตนเป็ นทีป% ระจักษ์ แก่โลก และยิง% กว่ านั.นก็คอื
การประพฤติต่อท่านทั.งหลาย ท่านพูดถึงการประพฤติของตัวเอง คําทีแปลเช่นนั3น (อานาสเต
ระโฟ) หมายถึงวิธีทีคนๆหนึงดําเนินชีวติ ของตัวเอง นัน คือ พฤติกรรมของท่าน
เปาโลจึงพูดถึงพฤติกรรมของพวกท่านในสายตาของชาวโลก และในสายตาของคริ สต
จักรทีเมืองโคริ นธ์ดว้ ย พวกท่านได้ดาํ เนินชีวติ ต่อหน้าคนเหล่านั3นในสี วธิ ี โดยวิธีแรกคือ (1)
ด้ วยนํา. ใจบริสุทธิB คําทีแปลเช่นนั3น (ฮาพลอเทส) ถูกนิยามว่าเป็ น ‘คุณธรรมของคนๆหนึงที

ปราศจากการเสแสร้งและความหน้าซือใจคด’ พวกท่านแสดงความซือตรงในทุกๆสิ งทีพวกท่าน
กระทํา พวกท่านยัง (2) ดําเนินชีวติ ต่อหน้าพวกเขาด้วยความจริงใจตามแบบพระเจ้าด้วย คําที
แปลเช่นนั3น (เฮะอิ ลิคริ เนะอิอา) มีความหมายว่า ‘ความเปิ ดเผยเต็มที’, ‘ความบริ สุทธิ?’ หรื อ
‘ความจริ งใจ’ อันทีจริ งท่านพูดถึงความจริ งใจตามแบบของพระเจ้า ไม่มีระดับใดทีสูงกว่านี3แล้ว
นอกจากนี3 (3) พฤติกรรมของพวกท่านก็ไม่ได้ “ตามปัญญาฝ่ ายเนื3อหนัง” ยากอบพูดถึงเรื องนี3ใน
ยากอบ 3:14-16 สุ ดท้าย (4) พฤติกรรมของพวกท่านก็ “ตามพระคุณของพระเจ้า” ความหมาย
ตรงตัวก็คือ ‘ในพระคุณของพระเจ้า’ พวกท่านประพฤติตวั ให้เป็ นไปตามพระคุณของพระเจ้า
2 คร 1:13-14

เห็นได้ชดั ว่าเกิดความสับสนขึ3นในคริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์เกียว

กับจดหมายฝากฉบับก่อนหน้านั3นของเปาโล ท่านจึงกล่าวแก่พวกเขาว่า เพราะว่ าเราไม่ ได้ เขียน
เรื%องอืน% ถึงท่าน นอกจากเรื%องซึ%งท่ านได้ อ่านและยอมรับแล้ ว และข้ าพเจ้ าก็หวังว่ าท่ านจะยอมรับ
โดยตลอด ความหมายก็คือ ‘เพราะว่าเราไม่ได้กาํ ลังเขียนเรื องอืนถึงท่าน นอกจากเรื องซึงท่าน
กําลังอ่านหรื อรู ้ และข้าพเจ้าก็หวังว่าความเข้าใจเช่นนั3นจะมีต่อไป’ ในเรื องนี3 ท่านกล่าวต่อไปว่า
14 ตามทีพ% วกท่ านยอมรับเราบ้ างแล้วว่ า ในวันของพระเยซูเจ้ าท่ านก็ภูมใิ จในเราได้ เช่ นเดียวกับ
ทีเ% ราจะภูมใิ จในท่ าน ถึงแม้วา่ มีบางคนในคริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์ไม่ยอมรับสิ ทธิอาํ นาจในการ
เป็ นอัครสาวกของเปาโล แต่สมาชิกส่ วนใหญ่กย็ อมรับ ท่านจึงพูดถึงคนเหล่านั3นทียอมรับท่าน
และการทีท่านเป็ นความชืนชมยินดีของพวกเขาแบบเดียวกับทีท่านชืนชมยินดีในพวกเขา ท่าน
ก้าวกระโดดไปยังวันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ซึงอาจเป็ นบัลลังก์พิพากษาของพระองค์ซ ึงเป็ นทีๆ
ท่านตั3งหน้าตั3งตาคอยการได้ชืนชมยินดีในพวกเขาเมือถึงตอนนั3นเช่นกัน
2 คร 1:15-16

ก่อนหน้านั3นท่านได้เขียนถึงพวกเขาเกียวกับแผนการไปเยีย มของ

ท่านแล้ว (1 โคริ นธ์ 16:5-6) อย่างไรก็ตาม เพราะเหตุผลซึงจะถูกเปิ ดเผยในภายหลัง แผนการ
เดินทางของท่านได้ถูกเลือนออกไป พวกชอบวิจารณ์ในคริ สตจักรจึงใช้เรื องนี3เป็ นมูลเหตุในการ
วิพากษ์วจิ ารณ์ท่านต่อไปอีก ด้วยเหตุน3 ีท่านจึงตอบกลับไปว่า และในความไว้ใจนี. ข้าพเจ้ าได้
ประสงค์ ว่าจะไปเยีย% มพวกท่านก่อน เพือ% ท่านจะได้ ประโยชน์ สองเท่ า ความหมายก็คือ ‘และใน
ความหวังนี3 ข้าพเจ้าได้วางแผนทีจะมาหาพวกท่านก่อนหน้านั3น เพือ จะได้ไปเยีย มพวกท่านเป็ น

ครั3งทีสอง’ ท่านอธิบายแผนการเดินทางอันเดิมของท่านต่อไป 16 ข้ าพเจ้ าใคร่ จะแวะเยีย% มพวก
ท่ านระหว่างทีเ% ดินทางไปยังแคว้ นมาซิโดเนีย และเมือ% ข้ าพเจ้ ากลับจากแคว้ นมาซิโดเนีย ก็จะแวะ
เยีย% มท่านอีก ท่านก็จะได้ ส่งให้ ข้าพเจ้ าออกเดินทางไปยังแคว้ นยูเดีย เดิมทีท่านมีแผนทีจะเดิน
ทางจากเมืองเอเฟซัสข้ามทะเลอีเจียนไปยังเมืองโคริ นธ์โดยตรง หลังจากใช้เวลากับพวกเขาบ้าง
แล้ว ท่านก็มีแผนทีจะเดินทางโดยทางบกไปยังแคว้นมาซิโดเนียซึงอยูท่ างเหนือ จากนั3นท่านจะ
กลับลงใต้อีกทีเพือมาเยีย มพวกเขาเป็ นครั3งทีสองก่อนมุ่งหน้ากลับไปยังแคว้นยูเดีย แต่แผนการนี3
ก็ไม่ได้ผล ท่านจะอธิบายเหตุผลทีท่านล่าช้าใน 1:23 และ 2:12-13
2 คร 1:17-18

พวกนักวิจารณ์ท่านจึงหาว่าท่านเป็ นคนทีพงึ พาไม่ได้และเชือถือ

ไม่ได้ เพือตอบโต้ขอ้ กล่าวหานี3 เปาโลกล่าวต่อไปว่า ฉะนั.นเมือ% ข้ าพเจ้ าหมายทีจ% ะทําอย่างนั.น
ข้ าพเจ้ าโลเลหรือ หรือสิ%งทีข% ้ าพเจ้ ามุ่งหมายไว้ ข้าพเจ้ ากะโครงการอย่างเนื.อหนังหรือ ซึ%งพร้ อมที%
จะกล่าวว่ า มา ไม่ มา ส่ งๆไป ความหมายก็คือ ‘ฉะนั3นเมือข้าพเจ้าวางแผนทีจะทําอย่างนั3น ข้าพเจ้า
ทําเล่นๆหรื อ หรื อสิ งทีขา้ พเจ้ามุ่งหมายไว้ ข้าพเจ้าทํามันในเนื3อหนังหรื อ จนคําพูดของข้าพเจ้า
ไม่มีความหมายอะไรเลย’ ความหมายตรงนี3กเ็ หมือนกับคําพูดของนักการเมืองทีมีอิสระในการ
ใช้คาํ พูดของตนโดยสัญญาว่าจะทําหรื อไม่ทาํ สิ งนั3นสิ งนี3จริ งๆตามทีผฟู ้ ังของเขาอยากได้ยนิ
ประเด็นของเปาโลก็คือ นัน ไม่ใช่วธิ ีของท่าน
แทนทีจะเป็ นเช่นนั3น 18 แต่ พระเจ้ าทรงสั ตย์จริงแน่ ฉันใด คําของเราทีก% ล่าวกับท่ านก็
มิใช่ เป็ นคํารับ หรือปฏิเสธ ส่ งๆไปแน่ ฉันนั.น ท่านต้องการจะบอกว่า ‘พระเจ้าทรงสัตย์จริ งแน่
ฉันใด คําพูดของเราคือ ใช่ หรื อ ไม่’ ท่านทั3งหลายวางใจคําพูดของเราได้เลย มันเชือถือได้ ไม่มี
การกํากวมในคําพูดของเราเลย
2 คร 1:19

เปาโลชวนให้พวกเขานึกถึงพันธกิจเดิมของท่านกับพวกเขา ท่านไม่ได้

ลังเลในการเทศนาของท่านเลย ท่านกล่าวอย่างตรงประเด็นไม่ออ้ มค้อม เพราะว่ าพระบุตรของ
พระเจ้ าคือพระเยซูคริสต์ ผู้ซึ%งพวกเรา คือข้ าพเจ้ ากับสิ ลวานัสและทิโมธี ได้ ประกาศแก่พวกท่ าน
นั.น ไม่ใช่ จริง ไม่ จริง ส่ งๆไป แต่ โดยพระองค์ น.ันล้วนแต่ จริงทั.งสิ.น ท่านยกคําประกาศเรื องพระ

คริ สต์อนั ไม่ผนั แปรเป็ นมาตรฐานแห่งอุปนิสัยของท่าน ความหมายก็คือ ‘เพราะว่าพระบุตรของ
พระเจ้า คือพระเยซูคริ สต์ได้ถูกประกาศแก่ท่านทั3งหลายโดยพวกเราทุกคน มันไม่ใช่จริ งหรื อไม่
จริ งแบบขอไปที แต่ในพระองค์คือ จริ งแบบตรงๆไม่ออ้ มค้อม’ ไม่มีการลังเลในการเทศนาของ
ท่านแก่พวกเขาเลย อุปนิสัยของท่านยังเหมือนเดิมไม่เปลียนแปลง
2 คร 1:20

เปาโลเปลียนจากประเด็นรองมาพูดถึงประเด็นหลัก ขณะทีท่านกําลังใช้

การประกาศเรื องพระคริ สต์เป็ นภาพประกอบทีแสดงถึงอุปนิสัยของตัวท่านเอง ท่านก็หยุดพัก
สักครู่ เพือกล่าวถึงสิ งทีชดั เจน บรรดาพระสัญญาของพระเจ้ าก็เป็ นจริงโดยพระเยซู เพราะเหตุนี.
เราจึงพูดว่ าเอเมนโดยพระองค์ เป็ นทีถ% วายเกียรติยศแด่ พระเจ้ า ความจริ งก็คือ พระสัญญาทั3งสิ3 น
ของพระเจ้าเกียวกับพระคริ สต์กเ็ ป็ นจริ งเพือเป็ นทีถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยพันธกิจของพวก
ท่าน
2 คร 1:21-22

ขณะนี3บทนี3ใกล้จะจบ เปาโลก็กล่าวว่า บัดนี.ผู้ซึ%งทรงตั.งเรากับ

ท่ านทั.งหลายไว้ในพระคริสต์ และได้ ทรงเจิมเราไว้ น.ัน ก็คอื พระเจ้ า คนกลางระหว่างเปาโลและ
คริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์คือพระเจ้า พระองค์ได้ทรงให้พวกเขามีความสัมพันธ์ร่วมกันในพระ
คริ สต์ และพระเจ้าพระบิดาเป็ นผูท้ รงเจิมตั3งเปาโลและทิโมธี ให้เข้าสู่ พนั ธกิจ การเจิมในทีน3 ีน่า
จะหมายถึงการประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ?สําหรับงานปรนนิบตั ิรับใช้ นอกจากนี3เปาโล
กล่าวต่อไปว่าพระเจ้า 22 ทรงประทับตราเรา และประทานพระวิญญาณไว้ ในใจของเราเป็ น
มัดจําด้ วย ดังนั3นเปาโลจึงพูดถึงพันธกิจสามประการของพระวิญญาณบริ สุทธิ? : (1) การประกอบ
ด้วยพระวิญญาณ (การเจิม), (2) การประทับตราโดยพระวิญญาณ และ (3) มัดจําของพระ
วิญญาณ ดู คําอธิบายของเอเฟซัส 1:13-14 เกียวกับสองข้อหลังนี3
2 คร 1:23

เปาโลพูดถึงอีกสาเหตุหนึงทีวา่ ทําไมท่านถึงยังไม่ไปทีเมืองโคริ นธ์ ยิง%

กว่ านั.นขอพระเจ้ าทรงเป็ นพยานฝ่ ายจิตใจของข้าพเจ้ าว่ า ทีข% ้ าพเจ้ ายังไม่ ได้ ไปถึงเมืองโครินธ์
นั.น ก็เพือ% จะงดโทษพวกท่ านไว้ ก่อน ท่านจึงเรี ยกสวรรค์ให้เป็ นพยานว่าท่านยังไม่รีบไปเพือทีจะ
งดโทษพวกเขาไว้ก่อน มีผเู ้ สนอว่าท่านต้องการให้เวลาเพือทีจดหมายฝากฉบับแรกจะสัมฤทธิ?

ผลและเพือ ให้พวกเขากลับใจใหม่ โดยหวังว่าท่านจะได้ไม่ตอ้ งจัดการกับการทําตามเนื3อหนัง
ของพวกเขาด้วยตัวเอง
2 คร 1:24

ทั3งๆทีเป็ นเช่นนั3น เปาโลก็พยายามกล่าวชัดเจนว่าท่านไม่ได้ปกครองพวก

เขา คริ สตจักรท้องถินมีเอกราช (ปกครองตัวเอง) สิ ทธิอาํ นาจในการเป็ นอัครสาวกของท่านเป็ น
เพียงอิทธิพลทีมีต่อพวกเขา ท่านไม่ได้ใช้สิทธิอาํ นาจในการปกครองคริ สตจักรเหนือพวกเขาเลย
ดังนั3นท่านจึงปิ ดท้ายเนื3อหาส่ วนนี3โดยกล่าวว่า เราไม่ ใช่ เป็ นนายบังคับความเชื%อของพวกท่าน
แต่ ว่าเราเป็ นผู้อปุ การะความยินดีของท่ าน เพราะท่ านตั.งมัน% อยู่โดยความเชื%อ ท่านไม่ได้แสร้ง
ทําตัวเป็ นเจ้านายของพวกเขา (การปกครองแบบลําดับชั3นของศาสนจักรในสมัยนี3กไ็ ม่ควรทํา
เช่นกัน) แทนทีจะเป็ นเช่นนั3น จุดประสงค์ของท่านคือการช่วยให้พวกเขามีความชืนชมยินดีใน
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พวกเขาและพวกเราจนถึงทุกวันนี3จึงตั3งมัน อยูโ่ ดยความเชือ
*****
ภาพรวมของ 2 โครินธ์ 2:อัครสาวกท่ านนีพ& ยายามใส่ ความอ่ อนโยนลงไปหลังจากความ
เข้ มงวดของจดหมายฝากฉบับแรก โดยเฉพาะอย่ างยิงในเรื องเกียวกับคนๆนั&นที ท่านกําชับให้ ค
ริ สตจักรลงวินัย ท่ านใช้ เรื องนีเ& พือกระตุ้นให้ เกิดการยกโทษให้ ท่ านยังให้ เหตุผลเพิมเติมที ท่าน
ยังไม่ ไปที เมืองโคริ นธ์ ด้วย บทนีป& ิ ดท้ ายด้ วยการที ท่านแนะนําเนือ& หาส่ วนใหม่ เกียวกับพันธกิจ
โดยทัวไป
2 คร 2:1

เปาโลกล่าวต่อไปถึงเรื องทัว ไปทีท่านได้เริ มต้นไว้ในบทแรกและเรื อง

การสร้างสายสัมพันธ์กบั พีนอ้ งทีเมืองโคริ นธ์ แต่ ข้าพเจ้ าได้ ต.งั ใจไว้ ว่า เมือ% มีความทุกข์ อยู่ จะไม่
มาหาพวกท่ านอีก เพราะเปาโลคิดไว้อยูว่ า่ จะไปเยีย มพวกเขา ท่านก็ต3 งั ใจว่าจะไม่มาหาพวกเขา
เพือทําให้พวกเขาเสี ยใจ คําทีแปลว่า ความทุกข์ (ลูเป) มีความหมายว่า ‘ความเสี ยใจ’ จดหมาย
ฝากฉบับแรกค่อนข้างมีเนื3อหาทีรุนแรง บางคนจึงเสี ยใจเมือได้อ่านมัน
2 คร 2:2

ท่านยกเหตุผลว่า เพราะถ้ าข้ าพเจ้ าทําให้ พวกท่ านเป็ นทุกข์ ใครเล่าจะ

ทําให้ ข้าพเจ้ ามีความยินดี ก็คอื คนทีข% ้ าพเจ้ าทําให้ มคี วามทุกข์ นั%นแหละ คําทีแปลว่า เป็ นทุกข์ (ลู

เปะโอ) เป็ นรู ปกริ ยาของคํานาม ลูเปในข้อทีแล้ว หลักตรรกะของท่านก็ชดั เจน หากท่านมาแล้ว
ทําให้พวกเขาเสี ยใจ ใครกันเล่าทีจะช่วยให้ท่านมีกาํ ลังใจขึ3น เห็นได้ชดั ว่าท่านต้องการทําอย่างหลัง
สําหรับทั3งสองฝ่ าย

2 คร 2:3

ท่านจึงเขียนมาเพือ ให้กาํ ลังใจพวกเขามากกว่า และข้ าพเจ้ าได้ เขียน

ข้ อความนั.นมาถึงท่ าน เพือ% ว่ าเมือ% ข้ าพเจ้ ามา ข้ าพเจ้ าจะไม่ ได้ รับความทุกข์ จากคนเหล่านั.น ที%
ควรจะทําให้ ข้าพเจ้ ามีความชื%นชมยินดี ข้ าพเจ้ าไว้ ใจในพวกท่ านว่า ความยินดีของข้ าพเจ้ าก็เป็ น
ความยินดีของท่านด้ วย เปาโลต้องการทีจะให้กาํ ลังใจคริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์เพือทีพวกเขาจะ
ได้ทาํ ให้ท่านมีความชืนชมยินดีดว้ ย ท่านมัน ใจว่าการมาของท่านด้วยความชืนชมยินดีจะช่วยให้
พวกเขามีกาํ ลังใจขึ3นเช่นกัน ดังนั3นท่านจึงสร้างบรรยากาศก่อนการไปเยือนของท่านในอนาคต
ท่านปรารถนาให้การไปเยือนของท่านเป็ นความชืนชมยินดีสาํ หรับทั3งสองฝ่ ายไม่ใช่ความเสี ยใจ
2 คร 2:4

กระนั3นท่านก็ทราบดีถึงเนื3อหาทีค่อนข้างรุ นแรงในจดหมายฝากฉบับ

ก่อนหน้า แต่มนั ก็เป็ นไปเพือ ประโยชน์ของพวกเขาเพราะว่าท่านรักพวกเขา
เพราะว่าข้ าพเจ้ าเขียนถึงท่ านเพราะข้ าพเจ้ ามีความทุกข์ ระทมใจมาก และนํา. ตาไหล
มากมาย มิใช่ เพือ% จะทําให้ ท่านเป็ นทุกข์ แต่ เพือ% จะให้ ท่านรู้ จักความรักอย่ างมากมายซึ%งข้าพเจ้ ามี
ต่ อท่ านทั.งหลาย
ไม่มีเหตุผลทีชวนให้เชือว่าเปาโลใช้คาํ กล่าวเกินจริ งในการทีท่านกล่าวว่าท่านเขียนถึง
พวกเขาด้วย “นํ3าตาไหลมากมาย” เราได้เห็นเล็กน้อยถึงหัวใจของอัครสาวกท่านนี3 ถึงแม้วา่ ท่าน
มีความหนักใจเพราะการทําตามเนื3อหนังและความวุน่ วายในคริ สตจักร แต่ท่านก็รักพวกเขาและ
เขียนถึงพวกเขาจากหัวใจทีเปี ยมด้วยความรัก ท่านไม่ได้มีจุดประสงค์ทีจะตีสอนพวกเขาแต่
ต้องการแสดงให้เห็นถึงความรักทีท่านมีต่อพวกเขา
2 คร 2:5

เปาโลจึงพูดถึงคนทีก่อให้เกิดความทุกข์ในคริ สตจักร บางคนคิดว่านี

หมายถึงชายผูน้ 3 นั ทีมีความผิดโทษฐานล่วงประเวณีและถูกตําหนิใน 1 โคริ นธ์ 5 บางคนก็คิดว่านี
หมายถึงคนทีเป็ นหัวโจกในการนําสมาชิกต่อต้านเปาโล ไม่วา่ จะเป็ นกรณี ไหน เปาโลก็มี

วิจารณญาณพอทีจะไม่เอ่ยชือบุคคลผูน้ 3 ี แต่ ถ้าผู้ใดเป็ นต้ นเหตุทาํ ให้ เกิดความทุกข์ ผู้น.ันก็มไิ ด้
ทําให้ ข้าพเจ้ าเป็ นทุกข์ แต่ คนเดียว แต่ ได้ ทาํ ให้ พวกท่ านเป็ นทุกข์ บ้างด้ วย ความหมายก็คือ ‘แต่ถา้
ผูใ้ ดได้ก่อให้เกิดความเศร้าใจ ผูน้ 3 นั ก็มิได้ทาํ ให้ขา้ พเจ้าเศร้าใจแต่คนเดียว แต่ได้ทาํ ให้ท3 งั คริ สต
จักรเศร้าใจด้วย’ จากนั3นท่านกล่าวเสริ มว่า เพราะข้ าพเจ้ าไม่ อยากจะปรักปรําพวกท่านจนเหลือ
เกิน ความหมายของท่านตามตัวอักษรก็คือ ‘เพือทีขา้ พเจ้าจะไม่กดดันท่านจนเกินไป’ และมี
ความหมายว่า ‘เพือทีขา้ พเจ้าจะไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดมากยิง ขึ3นโดยการใช้คาํ พูดทีรุนแรง’
จริ งๆแล้วนีเป็ นสิ งทีท่านคิดขึ3นได้ภายหลัง
2 คร 2:6

เกียวกับบุคคลผูน้ 3 นั ในข้อทีแล้ว เปาโลก็พดู ถึงการลงวินยั ทีคริ สตจักรใช้

กับเขา ทีค% นส่ วนมากได้ ลงโทษคนเช่ นนั.นก็พอสมควรแล้ว ท่านไม่ได้ระบุวา่ การลงโทษดังกล่าว
คืออะไร อย่างไรก็ตามใน 1 โคริ นธ์ 5 ซึงพูดถึงความบาปในคริ สตจักร เปาโลได้สังให้พวกเขา
เอาคนทีทาํ แบบนั3นออกไปจากพวกเขา นีน่าจะหมายถึงการลงโทษทีวา่
2 คร 2:7

ขณะทีน3 าํ เสี ยงของ 1 โคริ นธ์ 5 เกียวข้องกับการลงวินยั แต่ในทีน3 ีมนั

เกียวข้องกับการคืนดี ฉะนั.นท่ านทั.งหลายควรจะยกโทษให้ ผู้น.ัน และปลอบประโลมใจเขาต่ าง
หาก กลัวว่าคนเช่ นนั.นจะจมลงในความทุกข์ เหลือล้ น ความหมายก็คือ ‘ในทางตรงกันข้าม จงยก
โทษให้เขาและให้กาํ ลังใจเขา เกรงว่าเขาจะจมลงในความเศร้าใจเหลือล้น’
เราเห็นถึงจุดประสงค์ทีแท้จริ งของการลงวินยั คริ สตจักร มันไม่ได้เป็ นการลงโทษแต่
เป็ นการแก้ไข ในทีน3 ีคนทีโดนลงวินยั สํานึกถึงความบาปของตนแล้วและเป็ นทุกข์เพราะมัน ดัง
นั3นเปาโลจึงกําชับให้คริ สตจักรยกโทษให้เขาและให้กาํ ลังใจเขา อีกครั3งทีคาํ ทีแปลว่า ปลอบ
ประโลมใจ (พาราคาเละโอ) มีความหมายว่า ‘ให้กาํ ลังใจ’
2 คร 2:8

ในทํานองเดียวกัน เปาโลสังพวกเขาว่า ดังนั.นข้าพเจ้ าขอวิงวอนท่านให้

ยืนยันความรักต่ อคนนั.นใหม่ คําทีแปลว่า ยืนยัน (คูรอโอ) มีความหมายได้วา่ ‘ยืนยันหรื ออนุมตั ิ
ต่อหน้าผูค้ น’ นัน น่าจะใช่ความหมาย ขณะทีคริ สตจักรได้ลงโทษคนๆนี3ต่อหน้าผูค้ นไปแล้ว
คราวนี3เปาโลก็ขอให้พวกเขาสําแดงความรักของตนต่อเขาต่อหน้าผูค้ นเช่นกัน

2 คร 2:9

ในบริ บทนี3เองทีเปาโลกล่าวต่อไปว่า นี%คอื เหตุทขี% ้ าพเจ้ าได้ เขียนถึงท่ าน

หวังจะลองใจท่านดูว่า ท่ านจะยอมเชื%อฟังทุกประการหรือไม่ จุดประสงค์หนึงทีท่านเขียนถึง
พวกเขาอีกครั3งก็คือเพือดูวา่ พวกเขาเชือฟังท่านหรื อไม่ในการยกโทษให้คนๆนั3นทีพวกเขาได้
ลงโทษ ทั3งบริ บทก่อนหน้าและบริ บททีตามมาสื อถึงเรื องนี3
2 คร 2:10

ประเด็นทีสาํ คัญกว่าก็คือ ให้คริ สตจักรยกโทษให้คนๆนี3 ถ้ าพวกท่ านจะ

ยกโทษให้ ผู้ใด ข้ าพเจ้ าก็ยกโทษให้ ผู้น.ันด้ วย เพราะถ้ าข้ าพเจ้ ายกโทษให้ คนใดๆ ข้ าพเจ้ าได้ ยกโทษ
ให้ ผู้น.ันเพราะเห็นแก่ท่านทั.งหลายต่ อพระพักตร์ พระคริสต์ ความหมายก็คือ ‘พวกท่านยกโทษ
เรื องนี3ให้ใคร ข้าพเจ้าก็ยกโทษให้เช่นกัน เพราะเช่นเดียวกับทีขา้ พเจ้ายกโทษให้ ข้าพเจ้าก็กาํ ลัง
ทําเช่นนี3อยูเ่ พือ พวกท่านและในนามของพระคริ สต์’ เปาโลกล่าวด้วยสิ ทธิอาํ นาจของการเป็ น
อัครสาวก ท่านหนุนใจคริ สตจักรให้ยกโทษให้แก่คนทีทาํ ผิด เปาโลได้ยกโทษให้เขาแล้วเช่นกัน
ในนามของพระคริ สต์ ถึงแม้วา่ ท่านพูดแบบซับซ้อน แต่ประเด็นสําคัญก็คือให้คริ สตจักรทีเมือง
โคริ นธ์ยกโทษให้แก่คนทีพวกเขาได้ลงวินยั
2 คร 2:11

มีเหตุผลในการทําเช่นนั3นนอกจากหลักการเรื องความรักแล้ว เหตุผลก็คือ

เพือ% ไม่ ให้ ซาตานมีชัยเหนือเรา เพราะเรารู้ กลอุบายของมันแล้ว คําทีแปลว่า กลอุบาย (นอเอมา)
หมายถึงความคิดทีมาพร้อมกับแผนการและแรงจูงใจ ประเด็นของเปาโลก็คือ จงยกโทษให้พี
น้องทีหลงผิดเกรงว่าซาตานจะฉวยโอกาสจากสถานการณ์น3 ี เราทราบดีถึงกลยุทธ์ของมัน ใน
กรณี น3 ีคือ พีนอ้ งจะยิง เหินห่างกันยิง ขึ3นเพราะการไม่ยอมยกโทษให้ของพวกเขา นีสือถึงความ
ขมขืนทีอาจเกิดขึ3นได้ เราไม่ควรลืมว่าพีนอ้ งคนนั3นมีความผิดในเรื องความบาปทีร้ายแรงมากๆ
เห็นได้ชดั ว่าคริ สตจักรได้ลงวินยั เขาแล้ว อย่างไรก็ตาม เปาโลก็กาํ ชับให้ยกโทษให้เขา (1) เพือ
เห็นแก่ความรัก และ (2) เพือป้ องกันมิให้พญามารฉวยโอกาสจากสถานการณ์น3 ี
2 คร 2:12-13

เปาโลจึงเปลียนมาพูดถึงเหตุผลทีท่านยังไม่ไปทีเมืองโคริ นธ์ตาม

ทีท่านได้ต3 งั ใจไว้แต่แรก นอกจากนี.เมือ% ข้ าพเจ้ าไปถึงเมืองโตรอัสเพือ% ประกาศข่ าวประเสริฐของ
พระคริสต์ น.ัน มีประตูเปิ ดให้ แก่ข้าพเจ้ าโดยองค์พระผู้เป็ นเจ้ า 13 ข้ าพเจ้ ายังไม่ มคี วามสบายใจ

เลย เพราะข้ าพเจ้ าไม่ได้ พบทิตสั น้ องของข้ าพเจ้ าทีน% ั%น ข้าพเจ้ าจึงลาพวกนั.นเดินทางไปยังแคว้ น
มาซิโดเนีย โตรอัสเป็ นเมืองท่าบนทะเลอีเจียนและอยูไ่ ม่ห่างจากเมืองเอเฟซัส พอออกจากเมือง
เอเฟซัสและไปถึงเมืองโตรอัส ถึงแม้วา่ ประตูแห่งโอกาสในการประกาศข่าวประเสริ ฐได้สาํ แดง
ตัวออกมา แต่เปาโลก็ไม่ได้เจอทิตสั ทีนนั ตามทีท่านได้คาดหมายไว้ ด้วยความเป็ นห่วงทิตสั
เปาโลจึงออกเดินทางและตรงไปยังแคว้นมาซิโดเนียเลยเพือไปตามหาเขา
2 คร 2:14

ถึงแม้ไม่ได้บอกตรงๆ แต่เห็นได้ชดั ว่าเปาโลได้พบกับทิตสั ในแคว้นมาซิ

โดเนียจริ งๆ ท่านจึงขอบพระคุณว่า แต่ ขอบพระคุณพระเจ้ าผู้ทรงให้ เรามีชัยเสมอโดยพระคริสต์
ท่านจึงสรรเสริ ญพระเจ้า คําทีแปลว่า มีชัย (ธริ อัมเบะอูโอ) หมายถึงขบวนเฉลิมฉลองชัยชนะ
ของชาวโรม ซึงมีข3 นึ หลังจากการมีชยั อย่างยิง ใหญ่ในสมรภูมิ
ตั3งแต่ตอนกลางของข้อนี3 เปาโลเริ มบรรยายถึงพันธกิจ และไม่ได้กลับไปพูดถึงเรื องเดิม
จนกระทัง ข้อ 6:11 ท่านจึงยกย่องว่าพระคริ สต์ ทรงโปรดประทานกลิน% หอมแห่ งความรู้ ของ
พระองค์ ให้ ปรากฏด้ วยตัวเราทุกแห่ ง คําทีแปลว่า กลิน% หอม (ออสเม) เป็ นคํากรี กทัว ไปทีหมาย
ถึงประสาทรับรู ้กลิน ในกรณี น3 ีมนั มีความหมายว่า ‘กลินหอม’ เปาโลจึงเปรี ยบเปรยความรู ้ของ
พระคริ สต์วา่ เป็ นเหมือนกลินทีหอม ท่านสรรเสริ ญพระเจ้าทีทรงอนุญาตให้ท่านได้รับสิ ทธิ
พิเศษในการทําให้กลินหอมนั3นเป็ นทีรู้จกั ไปทัว ทุกหนทุกแห่ง ภาพเปรี ยบนี3ทาํ ให้เรานึกถึงคน
ถือเครื องหอม
2 คร 2:15-16

เปาโลกล่าวต่อไปในทํานองเดียวกันว่า เพราะว่ าเราเป็ นกลิน% อัน

หอมหวานของพระคริสต์ จําเพาะพระเจ้ า ในหมู่คนทีร% อด และในหมู่คนที%พนิ าศ ท่านกล่าวว่า
จําเพาะพระเจ้าแล้วท่านเป็ นกลินหอมหวานของพระคริ สต์ ทั3งต่อคนทีรอดและคนทีไม่รอด ตรง
นี3ใช้คาํ ทีแตกต่างไปสําหรับกลิน% อันหอมหวาน (ยูโอเดีย) มันหมายถึงกลินทีหอมหวาน 16 ฝ่ าย
หนึ%งเป็ นกลิน% แห่ งความตายซึ%งนําไปสู่ ความตาย และอีกฝ่ ายหนึ%งเป็ นกลิน% หอมแห่ งชีวิตซึ%งนําไป
สู่ ชีวติ ดังทีกล่าวไว้แล้วด้านบนคําทีแปลว่า กลิน% หอม (ออสเม) เป็ นคําทัว ไปทีหมายถึงประสาท
รับรู ้กลิน ซึงอาจสื อถึงอะไรก็ได้ทีเกียวข้องกับกลิน ตรงนี3เปาโลหมายถึงธรรมเนียมปฏิบตั ิของ

ชาวโรมในการเดินขบวนฉลองชัย พวกนักโทษสงครามจะเดินขบวนพร้อมกับพวงมาลัยดอกไม้
และโห่ร้องเชิดชูผมู ้ ีชยั ชนะ อย่างไรก็ตามเชลยบางคนก็ถกู ตัดสิ นให้มีโทษประหารชีวติ ดังนั3น
กลินของพวงมาลัยของผูช้ นะจึงเป็ นกลินแห่งความตายสําหรับพวกเขา
เปาโลต้องการจะบอกว่า สําหรับคนทีไม่รอด ข่าวประเสริ ฐนํามาซึงการฟ้ องใจเรื องบาป
และทําให้พวกเขาทราบถึงสภาพทีหลงหายของตนซึ งเป็ นเหมือนกลินแห่งความตาย โดยเฉพาะ
เมือพวกเขาปฏิเสธพระคริ สต์ ในทางกลับกัน สําหรับผูท้ ีรอดแล้ว การได้ยนิ ข่าวประเสริ ฐก็
เป็ นกลินหอมแห่งชีวติ อันบริ บูรณ์ซ ึงนําไปสู่ ชีวติ นิรันดร์ ความจริ งเดียวกันนี3ทาํ ให้คนทีรอด
และคนทีไม่รอดมีปฏิกิริยาแตกต่างกันไปเลย
วลีสุดท้าย ใครเล่าจะมีความสามารถเหมาะสมกับพันธกิจเหล่านี. ดูเหมือนเป็ นคําอุทาน
ทีแสดงถึงความอัศจรรย์ใจในสิ ทธิพิเศษในการประกาศข่าวประเสริ ฐ คําทีแปลว่า เหมาะสม (ฮิ
คานอส) มีความหมายว่า ‘คู่ควร’ ดังนั3นท่านจึงถามว่า ‘ใครเล่าคู่ควรกับสิ ทธิพิเศษอันยิง ใหญ่น3 ี
ในการประกาศข่าวประเสริ ฐ’ (คือ พันธกิจ)
2 คร 2:17

ท่านจบเนื3อหาส่ วนนี3โดยกล่าวว่า เพราะว่ า เราไม่ เหมือนคนเป็ นอันมากที%

ทําให้ พระวจนะของพระเจ้ าเสื% อมเสีย คําทีแปลว่า ทําให้ ...เสื% อมเสี ย (คาเปเละอูโอ) เป็ นคําน่า
สนใจ มันหมายถึงผลประโยชน์ทางการค้า โดยเฉพาะผลประโยชน์ทีได้มาโดยวิธีไม่สุจริ ต มัน
ทําให้เรานึกถึงพ่อค้าทีใช้กลโกง เปาโลจึงอ้างว่าตนไม่เคยใช้พระวจนะของพระเจ้าในทางทีผดิ
ท่านกล่าวชัดเจนว่า แต่ ว่าเราประกาศโดยอาศัยพระคริสต์ ด้วยความจริงใจ อย่ างคนทีม% าจาก
พระเจ้ าและอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้ า คําทีแปลว่า ความจริงใจ (เฮะอิ ลิคริ เนะเอีย) ใน
บริ บทนี3หมายถึงความซือตรง การประกาศของท่านเป็ นมา (1) ด้วยความซือตรง และ (2) มาจาก
พระเจ้า เปาโลจึงกล่าวชัดเจนอีกครั3งว่าพันธกิจของท่านเกิดจากความประสงค์อนั บริ สุทธิ?และ
เป็ นมาจากพระเจ้าเองเลย
*****

ภาพรวมของ 2 โครินธ์ 3: บทนีเ& ริ มต้ นด้ วยการที เปาโลกล่ าวปกป้ องพันธกิจของท่ านให้
คริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์ ทราบด้ วยตัวเอง ท่ านวิงวอนให้ พวกเขาเห็นใจ จากนัน& ท่ านก็กล่ าว
ปกป้ องพันธกิจของพันธสัญญาใหม่ โดยทัวไป โดยชี &ให้ เห็นว่ าเหนือกว่ าพันธสัญญาเดิมตรงที
ว่ ามันเป็ นเรื องฝ่ ายวิญญาณไม่ ใช่ ตามบทบัญญัติ จึงเปี ยมด้ วยสง่ าราศี บทบัญญัติทาํ ให้ ตาบอด
และใจแข็งกระด้ าง แต่ พันธกิจของพระวิญญาณนั&นให้ เสรี ภาพ
2 คร 3:1

เรากําลังจะแนะนําตัวเราเองหรือ หรือว่ าเราต้ องการหนังสื อแนะนําตัวให้

แก่ พวกท่ านเหมือนอย่ างคนบางคนหรือ เราต้ องการหนังสือแนะนําตัวจากพวกท่ านหรือ บทที
แล้วจบลงด้วยการทีเปาโลปรี ดาในพระคริ สต์และยึดมัน อยูใ่ นอุปนิสัยทีถูกพิสูจน์แล้วของตัวเอง
อย่างไรก็ตามท่านก็ตระหนักดีถึงพวกชอบติทีน่าจะกล่าวหาว่าท่านโอ้อวด ท่านจึงถามว่า “เรา
กําลังจะแนะนําตัวเราเองหรื อ” คําว่า กําลังจะ (อารคอไม) ถึงแม้มกั ถูกแปลว่า ‘เริ มต้น’ แต่มนั ก็มี
ความหมายว่า ‘หัวหน้า’ หรื อ ‘ผูน้ าํ ’ ได้เช่นกัน (คือ อันดับหนึง) คําทีแปลว่า แนะนํา (ซูนิสทา
โอ) มักถูกแปลว่า ‘ชมเชย’ และ ‘พิสูจน์’ ความหมายในทีน3 ีออกจะเป็ นสํานวนและตีความได้วา่
‘เรากําลังนําเสนอตัวเองเพือทีจะพิสูจน์ตวั เองหรื อ’ ท่านกล่าวต่อไปว่า “หรื อว่าเราต้องการ
หนังสื อแนะนําตัวให้แก่พวกท่านเหมือนอย่างคนบางคนหรื อ เราต้องการหนังสื อแนะนําตัวจาก
พวกท่านหรื อ” ความหมายก็คือ ‘เราต้องการจดหมายรับรองซึงส่ งไปหาท่านหรื อส่ งมาจากท่าน
เหมือนบางคนหรื อ’ มีบางคนคิดว่าพวกชอบติทีถือลัทธิยวิ ได้ถือจดหมายทีแนะนําตัวพวกเขามา
ด้วย เปาโลต้องการบอกว่าท่านไม่ตอ้ งการจดหมายดังกล่าวเลย
2 คร 3:2

เหตุผลก็ไม่ได้ซบั ซ้อนอะไรเลย ท่านเขียนว่า ท่ านเองเป็ นหนังสื อของเรา

จารึกไว้ ทดี% วงใจของเรา ให้ คนทั.งปวงได้ รู้ และได้ อ่าน เปาโลเป็ นผูก้ ่อตั3งคริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์
พวกเขาเป็ นผลงานและเป็ นผลผลิตแห่ง
พันธกิจของท่าน ความจริ งข้อนี3ประทับอยูใ่ นหัวใจของเปาโล นอกจากนี3คนอืนๆทุกคน
ทีสนใจในงานของพระเจ้าบ้างก็ทราบเกียวกับเรื องนี3เช่นกัน

2 คร 3:3

ข้อความนั3นก็คือ ท่ านปรากฏเป็ นหนังสื อของพระคริสต์ ซึ%งเราเป็ นผู้

ปรนนิบัติ งานแห่งพันธกิจทีเปาโลเป็ นผูก้ ระทําทีเมืองโคริ นธ์เป็ นจดหมายรับรองจากพระคริ สต์
ซึงท่านเป็ นผูป้ รนนิบตั ิ นอกจากนี3ขอ้ ความนี3ได้ เขียนไว้ มิใช่ ด้วยนํา. หมึก แต่ ด้วยพระวิญญาณ
ของพระเจ้ าผู้ทรงพระชนม์ และมิได้ เขียนไว้ ทแี% ผ่ นศิลา แต่ เขียนไว้ ทแี% ผ่ นดวงใจมนุษย์ จดหมาย
ฝากทีท่านพูดถึงไม่ได้เขียนด้วยหมึกและไม่ได้จารึ กไว้บนแผ่นศิลาเหมือนพระราชบัญญัติอย่าง
แน่นอน แต่ขอ้ ความนี3ถกู เขียนในหัวใจ นีเป็ นภาพตรงกันข้ามระหว่างความแข็งกระด้างของ
แผ่นศิลากับความอ่อนโยนของหัวใจ พันธกิจทีท่านมีต่อพวกเขาเป็ นพันธกิจแห่งหัวใจไม่ใช่การ
ถือบัญญัติของพระคัมภีร์เดิม นอกจากนี3ท่านจะเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างพันธสัญญา
เดิมซึงถูกจารึ กบนแผ่นศิลากับพันธสัญญาใหม่ซ ึงเป็ นเรื องของหัวใจด้วย
2 คร 3:4

ท่านกล่าวต่อไปว่า และเรามีความไว้ ใจในพระเจ้ าโดยพระคริสต์ อย่ างนั.น

คําทีแปลว่า ความไว้ใจ (เพะพออิเธซิ ส) แปลได้อีกว่า ‘ความมัน ใจ’ ซึงน่าจะใช่ความหมายตรงนี3
ท่านต้องการบอกว่า ท่านมีความมัน ใจในคริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์ต่อพระเจ้าโดยทางพระคริ สต์
ท่านมีความมัน ใจว่าพระวิญญาณของพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยูไ่ ด้ทรงกระทํากิจในหัวใจของ
พวกเขาแล้ว
2 คร 3:5

กระนั3น ท่านก็ไม่ได้ตอ้ งการได้หน้าสําหรับการทํางานของพระเจ้าในตัว

พวกเขา มิใช่ เราจะคิดถือว่ าสิ%งหนึ%งสิ% งใดเกิดจากความสามารถของเราเอง แต่ ว่าความสามารถ
ของเรามาจากพระเจ้ า ความหมายก็คือว่า ‘ไม่ใช่วา่ เราจะเอาหน้าอะไรได้ดว้ ยตัวเอง แต่ความ
สามารถใดก็ตามทีเรามีลว้ นมาจากพระเจ้า’
2 คร 3:6

ขณะทีท่านกําลังจะอธิบายเพิมเติมเกียวกับพันธกิจโดยทัว ไป เปาโลก็

กล่าวว่าพระเจ้าทรงโปรดประทานให้ เราสามารถเป็ นผู้ปฏิบัตไิ ด้ ตามพันธสั ญญาใหม่ พระเจ้า
ทรงให้พวกเขาสามารถเป็ นผูป้ ฏิบตั ิตามพันธสัญญาใหม่ นอกจากนี3พนั ธสัญญาใหม่ (คือ ข่าว
ประเสริ ฐ) ก็มใิ ช่ ตามตัวอักษร แต่ ตามพระวิญญาณ คําทีแปลว่า ตัวอักษร (กรามมา) เป็ นทีมา
ของคําภาษาอังกฤษ grammar เห็นได้ชดั ว่านีเป็ นการพูดถึงการจารึ กพระราชบัญญัติบนภูเขาซี

นาย พระราชบัญญัติซ ึงเป็ นตัวแทนของศาสนายิวของพระคัมภีร์เดิมเป็ นระบบการถือบัญญัติซ ึง
เน้นรายละเอียดปลีกย่อย (คือ ตัวอักษร) อย่างไรก็ตาม พันธสัญญาใหม่เป็ นพันธกิจของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ?ทีมีต่อจิตวิญญาณของมนุษย์ จากนั3นเปาโลเสริ มความจริ งหนึงเข้าไปว่า ด้ วยว่ า
ตัวอักษรนั.นประหารให้ ตาย แต่ พระวิญญาณนั.นประทานชีวติ คําทีแปลว่า ประหารให้ ตาย (อะ
พอคเทะอิโน) แปลได้อีกว่า ‘ทีทาํ ให้ตายด้าน’ ซึงน่าจะใช่ความหมายตรงนี3 ตัวอักษรของพระ
ราชบัญญัติทาํ ให้จิตวิญญาณตายด้านขณะทีลกั ษณะเฉพาะฝ่ ายวิญญาณของข่าวประเสริ ฐนํามา
ซึงชีวติ ฝ่ ายวิญญาณ
2 คร 3:7

อัครสาวกท่านนี3จึงเริ มเปรี ยบเทียบความต่างระหว่างพันธสัญญาใหม่กบั

พันธสัญญาเดิม ท่านต้องการจะบอกว่า ถ้าพันธสัญญาเดิมมีสง่าราศี พันธสัญญาใหม่จะมีสง่า
ราศีมากกว่าขนาดไหน ในทํานองเดียวกันท่านเขียนว่า แต่ ถ้าการปฏิบัติทนี% ําไปถึงความตายตาม
ตัวอักษรซึ%งได้ เขียนและจารึกไว้ ทแี% ผ่ นศิลานั.น ยังมีรัศมี จนชนชาติอสิ ราเอลไม่ สามารถจ้ องมอง
หน้ าของโมเสสได้ เพราะรัศมีจากใบหน้ าของท่ านซึ%งเป็ นรัศมีทกี% าํ ลังเสื% อมสู ญไป การปฏิบตั ิ
(หรื อพันธกิจ) แห่งความตายทีท่านพูดถึงคือพันธสัญญาเดิม เพราะมันทําให้ทุกคนถูกปรับโทษ
ถึงตาย เพราะทุกคนล้วนทําบาปและค่าจ้างของความบาปคือความตาย มันถูกเขียนและจารึ กบน
แผ่นศิลาบนภูเขาซีนาย เมือโมเสสลงมาจากภูเขาหลังจากได้อยูต่ ่อเบื3องพระพักตร์พระเจ้า
ชนชาติอิสราเอลก็ไม่อาจมองดูหน้าของท่านได้เพราะความสว่างไสวแห่งสง่าราศีของพระเจ้าซึง
สะท้อนบนใบหน้าของท่าน ประเด็นของท่านนั3นชัดเจน หากพันธสัญญาเดิมเปี ยมด้วยสง่าราศี
ขนาดนั3น ถึงแม้สุดท้ายแล้วมันจะเสื อมสู ญไปก็ตาม
2 คร 3:8

ดังนั.นการปฏิบัตติ ามพระวิญญาณจะไม่ มรี ัศมียงิ% กว่ านั.นอีกหรือ พันธกิจ

ของข่าวประเสริ ฐโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ?ทีมีต่อจิตวิญญาณของมนุษย์โดยตัวมันเองแล้วก็เป็ น
เรื องฝ่ ายวิญญาณ หากพระราชบัญญัติซ ึงเป็ นเรื องฝ่ ายบทบัญญัติและไม่ใช่เรื องฝ่ ายวิญญาณนั3น
มีรัศมี พันธกิจฝ่ ายวิญญาณของพันธสัญญาใหม่ (ข่าวประเสริ ฐ) จะมีรัศมีมากยิง กว่าสักเท่าใด

2 คร 3:9

ในแบบเดียวกันท่านออกความเห็นว่า เพราะว่ าถ้ าการรับใช้ สําหรับปรับ

โทษยังมีรัศมี การรับใช้ สําหรับความชอบธรรมก็ยงิ% มีรัศมีมากกว่ านั.นอีก นัน คือ หากพันธกิจ
ของพระราชบัญญัติซ ึงจุดประสงค์ของมันคือการชี3ให้เห็นถึงความบาปหนาของมนุษย์มีรัศมีใน
ตัวมันเอง พันธกิจของความชอบธรรมทีแท้จริ งก็ยอ่ มมีรัศมีมากกว่าอย่างแน่นอน
2 คร 3:10

อันทีจริ งเมือเปรี ยบเทียบกันแล้ว พันธสัญญาใหม่มีรัศมีขนาดนั3น รัศมี

ของพันธสัญญาเดิมก็ดูเหมือนไร้ค่าไปเลย อันทีจ% ริงรัศมีซึ%งได้ ทรงประทานให้ น.ันก็อบั แสงไป
แล้ ว เพราะถูกรัศมีอนั เลิศประเสริฐนั.นได้ ส่องข่ มเสี ยหมด ความหมายของรัศมีในพระคัมภีร์คือ
แสงสว่างจ้า ถึงแม้ไม่ได้บอกไว้ แต่เปาโลต้องการบอกว่ารัศมีของพันธสัญญาใหม่อาจเปรี ยบได้
กับดวงอาทิตย์ เมือเปรี ยบเทียบกันแล้วรัศมีของพันธสัญญาเดิมก็อาจเปรี ยบได้กบั ดวงจันทร์
2 คร 3:11

นอกจากนี3 เปาโลกล่าวชัดเจนว่าพันธสัญญาเดิมนั3นได้สาํ เร็จแล้วและ

ไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป เพราะถ้ าสิ% งทีไ% ด้ จางไปยังเคยมีรัศมีถงึ เพียงนั.น สิ% งซึ%งจะดํารงอยู่กจ็ ะ
มีรัศมีมากยิง% กว่านั.นอีก ท่านยังกล่าวเหมือนเดิมว่า ถ้าพันธสัญญาเดิมมีรัศมี ถึงแม้วา่ ได้จางไป
แล้วก็ตาม รัศมีของพันธสัญญาใหม่ซ ึงดํารงอยูก่ จ็ ะมีรัศมีมากกว่าสักเท่าใด
2 คร 3:12

กลับมาพูดถึงหลักการเรื องพันธกิจโดยทัว ไปและวิธีปฏิบตั ิตวั ของท่าน

ในพันธกิจนั3น เปาโลออกความเห็นว่า เมือ% เรามีความหวังอย่ างนั.นแล้ว เราจึงกล้ามากขึน. ทีจ% ะ
พูด เพราะความหวังอันใหญ่ยงิ ซึงมีอยูใ่ นข่าวประเสริ ฐของพันธสัญญาใหม่ ท่านจึงมีความกล้า
ในการประกาศของท่าน คําทีแปลว่า กล้ามากขึน. ทีจ% ะพูด (พารเรซิ อา) มักแปลเป็ น ‘กล้าหาญ’
หรื อ ‘ความกล้าหาญ’ และยังแปลได้ดว้ ยว่าตรงๆไม่ออ้ มค้อม เปาโลอาจกําลังตอบพวกชอบติที
กล่าวหาท่านว่าใช้อาํ นาจบาตรใหญ่ในพันธกิจของท่าน
2 คร 3:13

ท่านค่อยๆเปลียนไปพูดถึงหลักการทีเกียวข้องกัน การประกาศของท่าน

เป็ นการประกาศแบบตรงๆและเป็ นการประกาศด้วยความกล้า ท่านจึงเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างตัวท่านเองกับโมเสสตอนทีลงมาจากภูเขาซึงต้องคลุมหน้าตัวเองไว้ นีคือความแตกต่าง
และไม่ เหมือนโมเสสทีเ% อาผ้ าคลุมหน้ าไว้ ข้อเท็จจริ งทีวา่ เพือ% ไม่ ให้ ชนอิสราเอลเพ่งดูความเสื% อม

ของรัศมีที%ค่อยๆจางไปนั.นเป็ นเรื องสําคัญ ผ้าคลุมหน้าของโมเสสไม่เพียงบอกเป็ นนัยว่าจุด
ประสงค์ของพระราชบัญญัติถูกปิ ดซ่อนไว้เท่านั3น แต่รัศมีซ ึงอยูบ่ นใบหน้าของโมเสสทีค่อยๆ
จางหายไปก็บ่งชี3ดว้ ยว่าพระราชบัญญัติเองก็จะค่อยๆลดความสําคัญลงไปด้วย คําทีแปลว่า จาง
ไป (คาทารเกะโอ) เป็ นคําเดียวกับทีถูกแปลในข้อ 7 และ 11 เปาโลต้องการบอกว่า รัศมีบน
ใบหน้าทีมีผา้ คลุมของโมเสสค่อยๆจางไปอย่างไร พระราชบัญญัติกจ็ ะค่อยๆหมดความสําคัญลง
เช่นกัน อันทีจริ งมันก็หมดความสําคัญไปแล้วด้วย นีแหละคือสิ งทีท่านต้องการจะบอกแก่พวก
ยิวทีชอบติทีคริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์ พระราชบัญญัติซ ึงเป็ นพื3นฐานของพวกเขาจริ งๆแล้วก็
เสื อมสู ญไปแล้ว
2 คร 3:14

เปาโลเปลียนจากเรื องผ้าคลุมหน้าของโมเสสไปพูดถึงความจริ งที

เกียวข้องกัน คือ ความมืดบอดฝ่ ายวิญญาณของชนชาติอิสราเอล แต่ จิตใจของเขาก็มดื บอดไป
ชนชาติอิสราเอลตลอดหลายปี ทีผา่ นมาได้มืดบอดฝ่ ายวิญญาณไปแล้วเพราะความแข็งกระด้าง
แห่งจิตใจของพวกเขา คําทีแปลว่า มืดบอด (โพรอโอ) มีความหมายตรงตัวว่า ‘แข็งกระด้าง’ นี
หมายถึงสะเก็ดหนังด้านซึงปิ ดตาอยู่ เปาโลจึงเชือมโยงเรื องนี3กบั พระราชบัญญัติทีเป็ นเหมือนผ้า
คลุม เพราะตลอดมาจนถึงทุกวันนี. เมือ% เขาอ่านพันธสัญญาเดิม ผ้าคลุมนั.นยังคงอยู่มไิ ด้ เปิ ดออก
นีเป็ นการอ้างอิงถึงอิสยาห์ 6:9-10 อย่างแน่นอน ความมืดบอดฝ่ ายวิญญาณของพวกอิสราเอลเกิด
ขึ3นเพราะใจทีแข็งกระด้างของพวกเขาเป็ นส่ วนหนึง กระนั3นผ้าคลุมแห่งความมืดบอดฝ่ าย
วิญญาณก็สามารถเอาออกได้ในพระคริ สต์ แต่ ผ้าคลุมนั.นได้ เปิ ดออกแล้วโดยพระคริสต์ เมือมา
หาพระคริ สต์ ผ้าคลุมแห่งความมืดบอดฝ่ ายวิญญาณซึงเกิดขึ3นเพราะใจทีแข็งกระด้างก็ถูกเอา
ออกไป เหมือนกับทีพระราชบัญญัติถูกเอาออกไปแล้วเช่นกัน
2 คร 3:15

เปาโลเปลียนจากประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์เดิมไปพูดถึงสภาพของ

ชนชาติอิสราเอลจนถึงทุกวันนี3 แต่ ว่าตลอดมาถึงทุกวันนี. ขณะใดทีเ% ขาอ่านคําของโมเสส ผ้าคลุม
นั.นก็ยงั ปิ ดบังใจของเขาไว้ เมือพระคัมภีร์ถูกอ่านจนถึงเวลานี3 ผ้าคลุมแห่งความมืดบอดก็ยงั คง
ปิ ดใจพวกยิวอยู่ นีทาํ ให้เรานึกถึงคําสาปแช่งในอิสยาห์ 6 ดู ยอห์น 12:40, โรม 11:7 และ 2 โค
ริ นธ์ 4:4 ด้วย

2 คร 3:16

ทั3งๆทีมีคาํ สาปแช่งดังกล่าว แต่เมือแม้แต่ใจของคนยิว หันกลับมาหาองค์

พระผู้เป็ นเจ้ า ผ้าคลุมนั.นก็จะเปิ ดออก เปาโลน่าจะหมายถึงสิ งทีมีเขียนไว้ในอพยพ 34:34 “แต่
เมือไรทีโมเสสเข้าเฝ้ าทูลต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ท่านก็ปลดผ้านั3นออกเสี ย จนกว่าจะกลับ
ออกมา” เมืออยูต่ ่อเบื3องพระพักตร์พระเจ้า ผ้าคลุมหน้าก็ไม่จาํ เป็ นอีกต่อไป เมือคนทีเป็ นยิว
(หรื อคนต่างชาติกต็ าม) หันกลับมาหาพระคริ สต์ ผ้าคลุมหน้าแห่งความมืดบอดฝ่ ายวิญญาณก็ถูก
เอาออกไป กุญแจสําคัญคือ การหันใจกลับมา
การผันคํากริ ยาก็บอกอะไรเราได้เช่นกัน คํากริ ยาทีแปลว่า หันกลับมา (เอะพิสตเระโฟ)
อยูใ่ นรู ปของประโยคแสดงเงือนไข คําทีแปลว่า จะเปิ ดออก (เพะริ ไอเระโอ) อยูใ่ นรู ปปั จจุบนั
กาลและประธานเป็ นผูถ้ กู กระทํา ดังนั3นความหมายตรงตัวของคําพูดนี3คือ ‘กระนั3นถ้ าใจหันมา
หาองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ผ้าคลุมหน้าก็ถูกเอาออกไป’
รู ปแบบแสดงเงือนไขเป็ นสิ งทีสาํ คัญ มันสื อถึงทิศทางของใจ ความหมายทีสือตรงนี3คือ
ถ้ าคนๆหนึงหันกลับมาหาองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจากใจ นัน คือสาระสําคัญของการกลับใจใหม่ ดังนั3น
การกลับใจใหม่จึงขจัดสะเก็ดแห่งความมืดบอดฝ่ ายวิญญาณและเอาผ้าคลุมทีทาํ ให้มืดบอดออก
ไป
2 คร 3:17

เปาโลจึงพูดถึงใจความสําคัญทีสุดของบทนี3ท3 งั บท บัดนีอ. งค์ พระผู้เป็ น

เจ้ าทรงเป็ นพระวิญญาณนั.น ในตอนต้นของบทนี3ท่านพูดถึงพระวิญญาณ (3:3 และ 3:6,8 แบบ
อ้อมๆ) องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเป็ นพระวิญญาณแห่งพันธสัญญาใหม่ การหันกลับมาหาพระองค์
คือการหันกลับมาหาพระวิญญาณของพระองค์นนั เอง ท่านจึงกล่าวต่อไปถึงความจริ งทีวา่ และ
พระวิญญาณขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรงอยู่ทไี% หน เสรีภาพก็มอี ยู่ทนี% ั%น เสรี ภาพทีวา่ ไม่ได้หมาย
ถึงเรามีอิสระทีจะทําอะไรก็ได้ตามใจชอบ ทว่าในทางบริ บทและทางฝ่ ายวิญญาณแล้ว ความ
หมายก็คือการมีเสรี ภาพจากพันธนาการแห่งพระราชบัญญัติซ ึ งถูกพูดถึงใน 3:3 คือ แผ่นศิลา
นัน เอง พระวิญญาณของพระเจ้านํามาซึงเสรี ภาพจากคําสอนผิด ความบาป และเนื3อหนัง ซึงให้
เสรี ภาพในการทําสิ งทีถูกต้อง

2 คร 3:18

บทนี3ปิดท้ายด้วยฉากจบอันน่าอัศจรรย์เป็ นทีสุด แต่ เราทั.งหลายไม่ มผี ้ า

คลุมหน้ าไว้ จึงแลดูสง่ าราศีขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าเหมือนมองดูในกระจก และตัวเราก็เปลีย% นไป
เป็ นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าคือมีสง่ าราศีเป็ นลําดับขึน. ไป คําทีแปลว่า ไม่ มผี ้ าคลุม
หน้ าไว้ (อานาคาลุพโต) มีความหมายตรงตัวว่า ‘เอาผ้าคลุมหน้าออก’ หรื อ ‘เผยให้เห็น’ (โดย
การดึงผ้าคลุมหน้าออกไปข้างหลัง) คําทีแปลว่า เหมือนมองดูในกระจก (คาทอพตริ ซอไม)
หมายถึง ‘ดูตวั เองในกระจก’ คําทีแปลว่า เปลีย% นไป (เมะตามอรฟอโอ) แปลได้ดว้ ยว่า ‘แปลง
สภาพ’ และถูกแปลเป็ น ‘จําแลงพระกาย’ ในมัทธิว 17:2 ซึงหมายถึงการจําแลงพระกายขององค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา รวมกันแล้วความหมายก็คือ ‘แต่เราทุกคนซึงไม่ได้มีผา้ คลุมหน้าไว้และดู
ตัวเองในกระจกก็ถูกแปลงสภาพให้กลายเป็ นตามพระฉายของพระองค์ จากสง่าราศีไปสู่ สง่า
ราศี’
ช่างเป็ นความจริ งอันแสนอัศจรรย์ เมือเราหันมาหาพระคริ สต์จากใจของเรา ผ้าคลุมหน้า
ก็ถกู เอาออกไปจากตาของเรา จากนั3นเมือเรามองดูในกระจกตามฝ่ ายวิญญาณ เราก็เห็นพระฉาย
ของพระคริ สต์ในตัวของเรา เราถูกแปลงสภาพโดยฤทธิ? เดชของพระองค์ให้กลายเป็ นพระฉาย
ของพระองค์ สง่าราศีของพระองค์ถูกสะท้อนในตัวเราและผ่านทางตัวเรา จากสง่าราศีไปสู่ สง่า
ราศี การแปลงสภาพอันน่าทึงภายในตัวเรานี3เกิดขึ3นได้โดยสง่ าราศีทมี% าจากพระวิญญาณของ
องค์ พระผู้เป็ นเจ้ า พระองค์ทรงเป็ นผูท้ ีก่อให้เกิดสง่าราศีดงั กล่าวขึ3นในตัวของเรา เมือเราหันมา
หาพระคริ สต์และจ้องมองดูพระองค์ ผ้าคลุมหน้าก็ไม่เพียงถูกเอาออกไปเท่านั3น แต่เหมือนกับที
โมเสสส่ องแสงให้เห็นทางใบหน้า เราก็จะส่ องแสงทางฝ่ ายวิญญาณเช่นกัน เราถูกแปลงสภาพ
ฝ่ ายวิญญาณให้เป็ นตามพระฉายของพระองค์พร้อมกับสง่าราศีของพระองค์ซ ึงถูกทําซํ3าในตัวเรา
โดยพระวิญญาณของพระองค์
*****
ภาพรวมของ 2 โครินธ์ 4: เปาโลกล่ าวปกป้ องพันธกิจของตัวเองต่ อไปในเรื องของการ
เพียรพยายามและการเป็ นคนทีสัตย์ ซือ พระคริ สต์ ทรงเป็ นผู้ทีท่านประกาศ ดังนัน& ความเฉลียว

ฉลาดในพันธกิจจึงเป็ นมาจากพระเจ้ าและไม่ ได้ มาจากตัวเราเอง ถึงแม้ ว่าพวกท่ านได้ เจอกับ
ความทุกข์ ยากสาหัสสักปานใดในพันธกิจ แต่ พวกท่ านก็รุดหน้ าต่ อไปโดยหวังในบําเหน็จนิรัน
ดร์ แห่ งสง่ าราศีในสวรรค์ สักวันหนึง
2 คร 4:1

เมือพิจารณาถึงสง่าราศีแห่งพันธกิจของข่าวประเสริ ฐ เปาโลก็ช3 ีให้เห็นถึง

ความมุ่งมัน ของท่านทีจะดําเนินอยูใ่ นพันธกิจนี3ต่อไป เพราะเหตุทเี% รามีการรับใช้ นีโ. ดยได้ รับ
พระกรุณา เราจึงไม่ ย่อท้ อ มีขอ้ เท็จจริ งทีน่าสนใจคือ ในจดหมายฝากของเปาโลทีอคั รสาวกผูน้ 3 ี
ใช้คาํ ว่า การรั บใช้ (พันธกิจ) มันจะถูกขยายด้วยคําบ่งชี3เฉพาะหรื อคําคุณศัพท์เกือบทุกครั& ง ในที
นี3ท่านพูดถึงการรับใช้ นี. ในทีอืนท่านใช้คาํ ว่า ‘การรับใช้ทีวา่ ’ หรื อ ‘การรับใช้ของท่าน’ ฯลฯ
ยกเว้นในโรม 12:7 คําว่าการรั บใช้ ไม่เคยถูกใช้แบบลอยๆเลย คําทีแปลเช่นนั3น (ดิอาคอเนีย) มี
ความหมายตรงตัวว่า คนเหล่านั3นทีเตรี ยมและเสิ ร์ฟอาหาร คําว่า deacon ก็แปลมาจากคํานั3น
อย่างไรก็ตาม เมือพูดถึงงานรับใช้ของคริ สเตียนในขอบเขตทีกว้างกว่า มันก็หมายถึงการทรง
เรี ยกให้เทศนา สังสอน และการทําให้พระมหาบัญชาสําเร็จ ซึงเป็ นทุกอย่างทีเกียวข้องกับการ
เผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐรวมถึงการสอนให้เป็ นสาวกหลังจากนั3นด้วย
เมือพระเจ้าทรงมอบหมายสิ ทธิพิเศษเช่นนั3นให้แก่เรา ท่านจึงเขียนว่า เพราะเหตุทเี% รามี
การรับใช้ นีโ. ดยได้ รับพระกรุ ณา เราจึงไม่ ย่อท้ อ คําทีแปลว่า ย่อท้ อ (เอ็คคาเคะโอ) มีความหมาย
ว่า ‘ท้อแท้’ และ ‘หมดแรง’ จนถึงขนาดอยากล้มเลิก เปาโลต้องการจะสื อว่าท่านจะไม่ยอมแพ้
เด็ดขาด
2 คร 4:2

ในทางตรงกันข้าม เปาโลประกาศว่าท่านและเพือ นร่ วมงานของท่านได้

สละทิง. กิจการต่ างๆทีไ% ม่ ซื%อสั ตย์ซึ%งปิ ดบังซ่ อนเร้ นไว้ คือไม่ ได้ ดําเนินอย่ างมีเล่ ห์เหลีย% มและไม่ ได้
พลิกแพลงพระวจนะของพระเจ้ าด้ วยวิธีการอันล่ อลวง เปาโลน่าจะกําลังโต้แย้งกับพวกคนที
วิจารณ์ท่านอยู่ ท่านต้องการจะบอกว่า อุปนิสัยของท่านและข้อความทีท่านประกาศหาทีติไม่ได้
เลย

ทว่าในการรับใช้ของท่าน เราได้ มอบตัวของเราไว้ กบั จิตสํ านึกผิดชอบของคนทั.งปวง
โดยสํ าแดงความจริงในสายพระเนตรของพระเจ้ า ตลอดการรับใช้ของเปาโล ท่านได้พิสูจน์ตวั
เองให้ปรากฏต่อใจสํานึกผิดชอบของคนทั3งปวงและในสายพระเนตรของพระเจ้าโดยการสําแดง
ความจริ ง ทั3งข้อความทีท่านประกาศและอุปนิสัยของท่านล้วนสําแดงให้เห็นถึงความสุ จริ ตแห่ง
การรับใช้ของท่าน พระเจ้าทรงเป็ นพยานของท่าน
2 คร 4:3

เปาโลอาจกําลังตอบพวกชอบติทีอา้ งว่าข้อความทีท่านประกาศไม่มีคน

เข้าใจ ท่านเล่นคําทีใช้ในบททีแล้ว ท่านจึงกล่าวต่อไปว่า แต่ ถ้าข่าวประเสริฐของเราถูกบังไว้ จาก
ใคร ก็จากคนเหล่านั.นทีก% าํ ลังจะพินาศ คําทีแปลว่า บัง (คาลุพโต) แปลได้อีกว่า ‘มีผา้ คลุมหน้า’
เปาโลไม่น่าจะใช้คาํ นี3โดยบังเอิญ แต่ท่านน่าจะอ้างอิงกลับไปยัง 3:16 ทีท่านบอกว่าเมือใจผูใ้ ด
หันกลับมาหาองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ผ้าคลุมหน้าแห่งความมืดบอดฝ่ ายวิญญาณก็จะถูกเอาออกไป เรา
เห็นว่าปัญหาหนึงของคนเหล่านี3ทีวพิ ากษ์วจิ ารณ์ท่านคือใจทีแข็งกระด้างของพวกเขา คําทีแปล
ว่า พินาศ (อาพอลลูมิ) มักถูกแปลว่า ‘กําลังพินาศ’ บริ บทบ่งบอกถึงพวกคนไม่เชือชาวยิวทีมี
ใจแข็งกระด้าง อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้ในปัจจุบนั นี3กเ็ หมือนกัน เมือใจผูใ้ ดแข็งกระด้างไป
เพราะความบาป ข่าวประเสริ ฐก็ถูกบังไว้จากคนเช่นนั3น การประยุกต์ใช้อีกแบบคือการเงียบไม่
ประกาศข่าวประเสริ ฐแก่ผอู ้ ืน แต่การตีความแบบนั3นก็ไม่สอดคล้องกับบริ บท
2 คร 4:4

เมือพูดถึงคนไม่เชือ เปาโลก็เสริ มอีกเรื องหนึงเข้าไปด้วย ส่ วนคนทีไ% ม่

เชื%อนั.น พระของยุคนีไ. ด้ กระทําใจของเขาให้ มดื ไป เพือ% ไม่ ให้ ความสว่ างของข่ าวประเสริฐอันมี
สง่ าราศีของพระคริสต์ ผู้เป็ นพระฉายของพระเจ้ า ส่ องแสงถึงพวกเขา คนทีไม่เชือซึงมีใจแข็ง
กระด้างไม่เปิ ดรับพระคริ สต์เจออีกปัญหาหนึง พระของโลกนี3คือ ซาตาน ทําให้ใจของพวกเขา
มืดบอดมากยิง ขึ3นไปอีก ด้วยเกรงว่าความสว่างของพระคริ สต์จะส่ องมาถึงพวกเขา
เมือพูดถึงประเด็นนี3 เปาโลก็ช3 ีให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสองคู่อริ แห่งยุค ท่าน
หมายถึงพระของโลกนี3 คือ พญามาร พระเยซูในยอห์น 12:31 ก็เรี ยกพญามารว่าผู้ครองโลกนี3 ใน
ทางกลับกันเปาโลไม่เพียงพูดถึง “ข่าวประเสริ ฐอันมีสง่าราศีของพระคริ สต์” เท่านั3น แต่ยงั พูดถึง

ข้อเท็จจริ งทีวา่ พระองค์ทรงเป็ น “พระฉายของพระเจ้า” ด้วย คําทีแปลว่า พระฉาย (เอะอิคอน)
ซึงแปลได้อีกว่า ‘ความเหมือน’ พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นรู ปลักษณ์ของพระเจ้าเพราะพระองค์ทรง
เป็ นพระเจ้าผูเ้ สด็จมารับสภาพมนุษย์ แต่ประเด็นทีสาํ คัญกว่าของท่านก็คือ สําหรับคนเหล่านั3นที
ใจถูกความไม่เชือปิ ดบังไว้ พญามารก็จะยิง ทําให้ใจของพวกเขาแข็งกระด้างมากยิง ขึ3นโดยทําให้
จิตใจของพวกเขามืดบอดไปด้วยความคิดผิดๆ
2 คร 4:5

กระนั3นเปาโลกล่าวชัดเจนว่า ด้ วยว่าเราไม่ ได้ ประกาศตัวเราเอง แต่ ได้

ประกาศพระเยซูคริสต์ ว่าทรงเป็ นองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า และได้ ประกาศตัวเราเองเป็ นผู้รับใช้ ของ
ท่ านทั.งหลายเพราะเห็นแก่ พระเยซู ท่านตอบพวกคนทีวจิ ารณ์ท่านโดยเน้นยํ3าความบริ สุทธิ?ใจ
ของท่าน ในการเทศนาของท่านไม่มีความต้องการยกชูตวั เองเลย ในทางตรงกันข้าม ท่านเสนอ
ตัวเองแก่พวกเขาในฐานะผูร้ ับใช้ของพวกเขาเพราะเห็นแก่พระเยซู น่าสนใจตรงทีท่านเรี ยกพระ
เยซูคริ สต์วา่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระองค์ทรงเป็ นเจ้าแห่งสรรพสิ ง เราไม่ควรมองข้ามความสําคัญ
ของเรื องนี3เด็ดขาด
2 คร 4:6

เปาโลอ้างอิงไปยังเรื องการเนรมิตสร้างในปฐมกาล 1:3 เพราะว่ าพระเจ้ า

องค์ น.ัน ผู้ได้ ตรัสสั% งให้ ความสว่ างออกมาจากความมืด ได้ ทรงส่ องสว่ างเข้ ามาในจิตใจของเรา
พระเจ้าทรงสังให้ความสว่างส่ องทะลุความมืดออกมาตอนเริ มต้นสัปดาห์แห่ งการเนรมิตสร้าง
อย่างไร พระองค์กท็ รงใช้ข่าวประเสริ ฐส่ องทะลุความมืดแห่งใจมนุษย์เช่นกัน จุดประสงค์ที
พระองค์ทรงทําเช่นนั3นก็เพือ% ให้ เรามีความสว่ างแห่ งความรู้ ถึงสง่ าราศีของพระเจ้ าปรากฏในพระ
พักตร์ ของพระเยซูคริสต์ อัครสาวกผูน้ 3 ีจึงนําเสนอสิ งทีน่าอัศจรรย์ เมือใจมนุษย์หนั กลับมาหา
พระเยซูคริ สต์ดว้ ยการกลับใจใหม่และด้วยความเชือ ความรู ้แห่ งสง่าราศีของพระเจ้าก็จะถูก
สะท้อนกลับมาหาเราจากพระคริ สต์ เมือเราหันกลับมามองดูพระเยซู สง่าราศีของพระเจ้าก็ถูก
สะท้อนกลับมาหาเรา เราจึงเริ มเข้าใจความรู ้อนั เปี ยมด้วยสง่าราศีน3 นั
2 คร 4:7

ความรู ้อนั เปี ยมด้วยสง่าราศีของใจทีถูกส่ องสว่างโดยข่าวประเสริ ฐนั3นมี

ค่าประมาณไม่ได้เลย นัน คือประโยชน์ทีเปาโลแสวงหามิใช่ตวั ท่านเอง ในทางตรงกันข้าม ท่าน

และพรรคพวกของท่านมีทรัพย์ สมบัตินีอ. ยู่ในภาชนะดิน เพือ% ให้ เห็นว่ าฤทธิBเดชอันเลิศนั.นเป็ น
ของพระเจ้ า ไม่ได้ มาจากตัวเราเอง ทรัพย์สมบัติทีวา่ คือ ข่าวประเสริ ฐอันเปี ยมด้วยสง่าราศีของ
พระคริ สต์และสิ ทธิพิเศษในการได้เทศนา (คือ พันธกิจ) “ภาชนะดิน” ทีท่านพูดถึงคือภาชนะที
ทําด้วยดินเผาซึงใช้กนั เป็ นปกติในสมัยโบราณ ซึงเป็ นภาชนะบรรจุทีแสดงถึงอารยธรรม
อย่างไรก็ตามเปาโลก็ใช้ภาพเปรี ยบนี3เพือหมายถึงร่ างกายมนุษย์ พระเจ้าได้ทรงฝากการเผยแพร่
ข่าวประเสริ ฐไว้กบั ภาชนะดินทีตาํ ต้อยและอ่อนแอเช่นเรา เหตุผลก็คือ เพือ% ให้ เห็นว่ าฤทธิBเดชอัน
เลิศนั.นเป็ นของพระเจ้ า ไม่ ได้ มาจากตัวเราเอง
คําทีแปลว่า อันเลิศ (ฮูเพ็รบอเล) เป็ นทีมาของคําภาษาอังกฤษ hyperbole มีความหมาย
ด้วยว่า ‘ความเหนือกว่า’ หรื อ ‘ความโดดเด่น’ พระเจ้าได้ทรงมอบหมายความโดดเด่นของข่าว
ประเสริ ฐไว้กบั ภาชนะทีตาํ ต้อยเช่นเราเพือทีพระองค์จะทรงได้รับเกียรติไม่ใช่เรา เราควรจําเรื อง
นี3ไว้ เปาโลจึงถวายเกียรติท3 งั สิ3นแด่พระเจ้าและไม่ขออ้างสิ ทธิในเกียรติใดเลย
2 คร 4:8-9

ถึงแม้วา่ พันธกิจแห่งข่าวประเสริ ฐนั3นมีสง่าราศี แต่กม็ ีความกดดันและ

ปั ญหาแบบไม่รู้จกั จบจักสิ3 นด้วย เราถูกขนาบรอบข้ าง แต่ กไ็ ม่ถึงกับกระดิกไม่ไหว เราจนปัญญา
แต่ กไ็ ม่ ถึงกับหมดหวัง 9 เราถูกข่ มเหง แต่ กไ็ ม่ ถูกทอดทิง. เราถูกตีลงแล้ว แต่ กไ็ ม่ ถึงตาย ท่านนํา
เสนอคู่ของแรงกดดันและปัญหาต่างๆในการรับใช้ซ ึ งมาพร้อมกับพระคุณของพระเจ้าด้วย ทั3งๆ
ทีเจอกับความทุกข์ยาก, ความสับสน, การข่มเหง และการปฏิเสธ แต่พวกท่านก็ไม่หมดกําลังใจ,
หดหู่, ถูกพระเจ้าทอดทิ3ง หรื อถูกทําลาย ท่านต้องการจะบอกว่าฤทธิ?เดชอันเลิศทีช่วยให้พวก
ท่านสู ้ต่อไปได้น3 นั มาจากเบื3องบนและไม่ได้มาจากตัวพวกท่านเอง พวกท่านไปต่อได้เพราะ
พระคุณของพระเจ้าไม่ใช่ความสามารถของตัวเอง
2 คร 4:10

อันทีจริ งแล้ว พวกท่านแบกความตายของพระเยซูเจ้ าไว้ ทกี% ายเราเสมอ

ตลอดการรับใช้ของท่าน เปาโลได้เจอกับการต่อต้านอย่างต่อเนือง, การบาดเจ็บทางกาย หรื อ
แม้แต่ความตาย ดังนั3นเราจึงกล่าวได้วา่ ท่านเหมือนแบกความตายขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าไว้ทีกาย
ของท่าน กระนั3นนัน ก็เป็ นไปเพือ% ว่ าชีวติ ของพระเยซูจะปรากฏในกายของเราด้ วย เปาโลอาจคิด

ว่า ทั3งๆทีเจอกับอันตรายต่างๆในการรับใช้ ท่านและพรรคพวกของท่านก็เป็ นผูน้ าํ สารแห่งชีวติ
ซึงมีมาทางพระคริ สต์ ชีวติ นั3นถูกสําแดงผ่านทางร่ างกายของท่านเมือท่านเป็ นพยาน สังสอน
และเทศนา
2 คร 4:11

ท่านขยายความประเด็นนี3ต่อไป เพราะว่ าพวกเราทีม% ชี ีวติ อยู่น.ันต้ องถูก

มอบไว้แก่ความตายอยู่เสมอเพราะเห็นแก่ พระเยซู เพือ% ว่ าพระชนม์ ชีพของพระเยซูจะได้ ปรากฏ
ในเนือ. หนังของเราซึ%งจะต้ องตายนั.น ดังทีท่านได้เขียนไว้ใน 1 โคริ นธ์ 15:31 “ข้าพเจ้าตายทุก
วัน” เปาโลต้องเจอกับภัยคุกคามทีอาจทําให้ตอ้ งพลีชีพเพือความเชือตลอด กระนั3นท่านและ
พรรคพวกของท่านก็ต3 งั ใจไว้แล้วว่าชีวติ ฝ่ ายวิญญาณในพระคริ สต์จะถูกสําแดงออกมาผ่านตัว
ของพวกท่านเสมอไปตราบใดทีพวกท่านยังมีชีวติ อยู่ กล่าวอีกนัยหนึง ตราบใดทีท่านยังมีลม
หายใจ ท่านก็มุ่งมัน ทีจะเป็ นพยานเรื องพระคริ สต์
2 คร 4:12

จากมุมมองดังกล่าว ท่านกล่าวสรุ ปว่า เหตุฉะนั.นความตายจึงกําลังออก

ฤทธิBอยู่ในเรา แต่ ชีวติ กําลังออกฤทธิBอยู่ในท่านทั.งหลาย ถึงแม้วา่ ท่านเผชิญกับความตายเป็ น
ประจํา แต่โดยความพากเพียรของท่าน พวกเขาก็ได้รับอภิสิทธิ? ในเรื องชีวติ ฝ่ ายวิญญาณ
2 คร 4:13

เปาโลจึงยก เพลงสดุดี 116:10 และพูดถึงใจในข้อนั3น เพราะเรามีใจเชื%อ

เช่ นเดียวกัน ดาวิดเขียนไว้วา่ `ข้ าพเจ้ าเชื%อแล้ว เหตุฉะนั.นข้ าพเจ้ าจึงพูด' เปาโลก็เชือแบบ
เดียวกัน เราก็เชื%อเหมือนกัน เพราะฉะนั.นเราจึงพูด เห็นได้ชดั ว่าบริ บทตรงนี3พดู ถึง (1) ความเชือ
ทีช่วยให้รอด และ (2) การเป็ นพยานถึงความเชือนั3นในเวลาต่อมา นีเป็ นบทเรี ยนทีทรงพลัง
สําหรับเราในทุกวันนี3 นัน คือหัวใจของการรับใช้ของท่าน
2 คร 4:14

เราจะเข้าใจข้อนี3ได้กต็ อ้ งดูบริ บท เปาโลเผชิญกับความตายเป็ นประจํา

เพราะการประกาศข่าวประเสริ ฐ แม้กระนั3น เรารู้ ว่าพระองค์ ผู้ทรงให้ พระเยซูเจ้ าคืนพระชนม์
จะทรงโปรดให้ เราเป็ นขึน. มาเช่ นกันโดยพระเยซู พระเจ้าองค์เดียวกับทีทรงให้พระเยซูคริ สต์เป็ น
ขึ3นจากตายก็จะทรงให้ท่านเป็ นขึ3นมาด้วยเมือถึงเวลา วลีสุดท้าย และจะทรงพาเราเข้ ามาเฝ้ า
พร้ อมกับท่ านทั.งหลาย อาจถอดความได้วา่ ‘และจะทรงให้เราได้เข้าเฝ้ าพร้อมกับพวกท่านใน

สง่าราศี’ ทั3งๆทีรู้วา่ มีโอกาสพลีชีพเพือความเชือ แต่เปาโลก็รู้วา่ ปลายทางสุ ดท้ายของท่านคือ
ทีไหน มันคือสวรรค์และการเป็ นขึ3นจากตาย ไม่มีใครพรากสิ งนี3ไปจากท่านได้
2 คร 4:15

ท่านเริ มรวบยอดเนื3อหาทั3งหมดเข้าด้วยกัน เพราะว่ าสิ%งสารพัดนั.นเป็ นไป

เพือ% ประโยชน์ ของท่ านทั.งหลาย เพือ% ว่าเมือ% พระคุณมาถึงคนเป็ นจํานวนมากขึน. ก็จะมีการ
ขอบพระคุณมากยิง% ขึน. เป็ นการถวายพระเกียรติแด่ พระเจ้ า ท่านทนความทุกข์ยาก การข่มเหง
หรื อแม้แต่ความตายเพราะเห็นแก่พวกเขา แต่ยงิ ไปกว่านั3น โดยพระคุณของพระเจ้าและการ
ขอบพระคุณของคนมากมาย พระเกียรติกจ็ ะยิง มีแด่พระเจ้ามากขึ3น นัน คือเป้ าหมายสู งสุ ดของ
ท่าน
2 คร 4:16

เหตุฉะนั.นเราจึงไม่ ย่อท้ อ ถึงแม้ ว่ากายภายนอกของเรากําลังทรุดโทรมไป

แต่ จิตใจภายในนั.นก็ยงั คงจําเริญขึน. ใหม่ ทุกวัน เพราะสิ งเหล่านี3ท3 งั หมด ท่านเขียนว่า “เราจึงไม่
ย่อท้อ” ท่านย้อนกลับไปยังจุดทีท่านได้เริ มไว้ในข้อ 1 ของบทนี3 ถึงแม้วา่ มีโอกาสเสี ยชีวติ คือ
“กายภายนอกของเรากําลังทรุ ดโทรมไป” แต่ “จิตใจภายในนั3นก็ยงั คงจําเริ ญขึ3นใหม่ทุกวัน” ถึง
แม้วา่ ท่านเผชิญกับโอกาสทีร่างกายของท่านจะเสี ยชีวติ ได้เป็ นประจํา แต่ภายในแล้วท่านก็กาํ ลัง
ถูกฟื3 นฟูเป็ นประจําทุกวันโดยพระคุณของพระเจ้า, พระวิญญาณของพระเจ้า และพระวจนะของ
พระเจ้า ความเป็ นไปได้ดงั กล่าวยังเป็ นเหมือนเดิมจนถึงทุกวันนี3
2 คร 4:17

ท่านพยายามทําให้ทุกอย่างเข้าทีเข้าทาง เพราะว่ าการทุกข์ ยากเล็กๆน้ อยๆ

ของเรา ซึ%งเรารับอยู่ประเดียL วเดียวนั.นจะทําให้ เรามีสง่ าราศีใหญ่ ยงิ% นิรันดร์ เมือมองจากนิรันดร์
กาลแล้ว ความทุกข์ยากทั3งสิ3 นของท่านและการข่มเหงทีท่านเผชิญเมือเทียบกันแล้วก็เป็ นเพียง
ประเดีcยวเดียว ในทางตรงกันข้าม มันกําลังก่อให้เกิดสง่าราศีใหญ่ยงิ นิรันดร์ซ ึงรอคอยอยูใ่ น
สวรรค์สักวันหนึง
2 คร 4:18

ด้ วยว่ าเราไม่ ได้ เห็นแก่สิ%งของทีเ% รามองเห็นอยู่ แต่ เห็นแก่สิ%งของทีม% องไม่

เห็น เพราะว่าสิ% งของซึ%งมองเห็นอยู่น.ันเป็ นของไม่ ยงั% ยืน แต่ สิ%งซึ%งมองไม่ เห็นนั.นก็ถาวรนิรันดร์
ดังนั3น ท่านจึงรักษามุมมองทีถูกต้องไว้ ท่าน “ไม่ได้เห็นแก่สิ งของทีเรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่

สิ งของทีมองไม่เห็น” ท่านไม่ได้พุ่งเป้ าทีชีวติ ฝ่ ายเนื3อหนัง แต่ทีพระพรทีจบั ต้องไม่ได้ของเรื อง
ฝ่ ายวิญญาณต่างๆทั3งตอนนี3และตลอดไป ข้อเท็จจริ งทีเรี ยบง่ายยังคงเหมือนเดิม “เพราะว่า
สิ งของซึงมองเห็นอยูน่ 3 นั เป็ นของไม่ยงั ยืน แต่สิ งซึ งมองไม่เห็นนั3นก็ถาวรนิรันดร์” สิ งของต่างๆ
ทีจบั ต้องได้บนโลกนี3คงอยูเ่ พียงชัว คราวและไม่จีรังยัง ยืน สิ งต่างๆของพระเจ้า (เรื องฝ่ าย
วิญญาณต่างๆ) คงอยูช่ วั นิรันดร์ ดังนั3นเราจึงเห็นชัดเจนว่าเราควรให้ความสําคัญต่อสิ งไหนก่อน
สิ งทีจบั ต้องได้คงอยูเ่ พียงชัว ครู่ สิ งทีเป็ นเรื องฝ่ ายวิญญาณนั3นคงอยูต่ ลอดไป
*****
ภาพรวมของ 2 โครินธ์ 5: ในบททีแล้ ว อัครสาวกท่ านนีไ& ด้ บรรยายให้ เราเห็นว่ าท่ านเจอ
กับความตายเป็ นประจําเพราะการถูกข่ มเหงอย่ างไร ในบทนีท& ่ านอธิ บายว่ าเพราะเหตุใดท่ านจึง
ไม่ กลัวความตาย ท่ านรู้ ว่าหลังจากที ท่านตายแล้ วท่ านจะได้ เข้ าสู่สวรรค์ และไปอยู่ต่อเบือ& งพระ
พักตร์ พระเจ้ าผู้ทีท่านปรนนิบัติทันที จากเรื องนีท& ่ านก็แยกไปพูดถึงบัลลังก์ พิพากษาของพระ
คริ สต์ จากนั&นท่ านก็พูดถึงแรงจูงใจของท่ าน คือ ความรั กในพระคริ สต์ และความตืนเต้ นจากการ
ได้ เห็นชี วิตผู้คนทีถกู เปลียนแปลง ด้ วยเหตุนีเ& ราทุกคนจึงเป็ นราชทูตของพระคริ สต์ บทนีเ& ป็ นจุด
สูงสุดของจดหมายฝากฉบับนี &
2 คร 5:1

เปาโลกล่าวต่อจากจุดทีท่านค้างไว้ในบททีแล้ว โดยพูดถึงสิ งทีรอคอยอยู่

หลังการเสี ยชีวติ ท่านใช้อุปมาอันไพเราะเพือบรรยายถึงร่ างกายเนื3อหนังของท่านและร่ างกายที
เป็ นมาจากสวรรค์ เพราะเรารู้ ว่า ถ้ าเรือนดินแห่ งพลับพลาของเรานีจ. ะพังทําลายเสี ย เราก็ยงั มีที%
อาศัยซึ%งพระเจ้ าทรงโปรดประทานให้ ทีม% ไิ ด้ สร้ างด้ วยมือมนุษย์ และตั.งอยู่เป็ นนิตย์ ในสวรรค์ “เ
รื อนดินแห่งพลับพลา” ทีท่านพูดถึงก็คือร่ างกายเนื3อหนังของเรานัน เอง ท่านพูดว่ามัน พังทําลาย
เสี ย คําทีแปลเช่นนั3น (คาทาลูโอ) มีความหมายว่าถูกทําลาย ท่านกําลังพูดถึงตอนทีเราตาย เมือ
เวลานั3นมาถึง เราก็มีร่างกายทีรอคอยเราอยูใ่ นสวรรค์ซ ึงไม่ใช่เนื3อหนัง (มิได้สร้างด้วยมือมนุษย์)
แต่เป็ นกายวิญญาณและอยูเ่ ป็ นนิตย์ ท่านอ้างอิงกลับไปยัง 1 โคริ นธ์ 15:44-45 อย่างแน่นอน ซึ ง
พูดถึงกายวิญญาณทีรออยูใ่ นสวรรค์ นอกจากนี3ยงั มีการเล่นคําด้วย ท่านเรี ยกร่ างกายทีอยูบ่ นโลก

นี3ของเราว่า พลับพลา นัน คือเต็นท์ ซึงโดยธรรมชาติแล้วก็อยูเ่ พียงชัว คราวและมีสภาพหยาบๆ
อย่างไรก็ตามในสวรรค์เรามี ทีอ% าศัย คําทีแปลเช่นนั3น (ออยคอดอเม) ไม่ได้หมายถึงอาคารทีอยู่
ถาวรเท่านั3นแต่เป็ นสิ งปลูกสร้างขนาดใหญ่ นอกจากนี3กายวิญญาณทีรออยูใ่ นสวรรค์ ซึงเป็ นตึก
ของเราทีนนั ก็อยูเ่ ป็ นนิรันดร์และตั3งอยูใ่ นฟ้ าสวรรค์ดว้ ย
2 คร 5:2-3

เปาโลยังชี3ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างกายปั จจุบนั ทีเป็ นเนื3อหนังของ

เรากับความยิง ใหญ่ของกายนั3นทีรออยูใ่ นสวรรค์ดว้ ย เพราะว่ าในร่ างกายนีเ. รายังครวญครํ%าอยู่ มี
ความปรารถนาอย่ างยิง% ทีจ% ะสวมทีอ% าศัยของเราที%มาจากสวรรค์ ท่านพูดถึงร่ างกายบนโลกนี3ใน
ปั จจุบนั ของเราทีเป็ นเนื3อหนัง ในกายนี3เราก็ครวญครํ%าอยูจ่ ริ งๆ คําทีแปลเช่นนั3น (สเตะนาโซ)
หมายถึงการถอนหายใจหรื อเสี ยงร้องแบบไม่เป็ นคําทีเราร้องออกมาเมือเกิดความเจ็บปวดทาง
ร่ างกาย เปาโลรู ้วา่ ท่านเขียนอะไรในฐานะทีตวั ท่านเองเป็ นคนทีชราแล้วและผจญความทุกข์
ทรมานมามาก ท่านจึงปรารถนาทีจะให้วนั นั3นมาถึงเมือจิตวิญญาณและจิตใจของท่านจะสวม
กายวิญญาณซึงรอคอยท่านอยูใ่ นสง่าราศี
การใช้คาํ อุปมาอุปไมยเกียวกับร่ างกายของเราว่าเป็ นการสวมก็สอนอะไรเราด้วย ตัวตน
ทีแท้จริ งของเราคือ จิตใจและจิตวิญญาณของเราอาศัยอยูใ่ นร่ างกายชัว คราวนี3ซ ึงเปรี ยบได้กบั
เต็นท์หลังหนึง วันนั3นกําลังจะมาเมือชุดเก่าครําคร่ าจะถูกถอดวางไว้และชุดใหม่จะถูกสวมใส่
นอกจากนี3เราไม่ตอ้ งกลัวด้วยกับการไม่มีชุดใส่ (อยูโ่ ดยไม่มีร่างกายในสวรรค์) ตามทีเปาโลได้
กล่าวไว้ 3 ถ้ าได้ สวมเช่ นนั.นแล้ว เราก็จะมิได้ ถูกพบเห็นว่ าเปลือยเปล่ าอีก เปาโลน่าจะกําลัง
หมายถึงแนวคิดหนึงของพวกกรี กทีเชือว่าหลังจากการเสี ยชีวติ จิตวิญญาณของมนุษย์จะไม่มี
กายให้สิงสถิต นัน คือ เปลือยเปล่าฝ่ ายวิญญาณนัน เอง
2 คร 5:4

ท่านสรุ ปสิ งทีท่านกล่าวโดยบอกว่า เพราะว่ าเราผู้อาศัยในพลับพลานีจ. ึง

ครวญครํ%าเป็ นทุกข์ มิใช่ เพราะปรารถนาทีจ% ะอยู่ตวั เปล่า แต่ ปรารถนาจะสวมกายใหม่ น.ัน ใน
ชีวติ นี3 (ในกายเนื3อหนังของเรานี3) เราถอนหายใจจริ งๆเพราะเราต้องแบกรับปัญหาและความ
ทุกข์ยากต่างๆของชีวติ เป้ าหมายของท่านไม่ใช่การถูกปลดปล่อยจากกายนี3 แต่เป็ นการได้รับ

กายทีดีกว่าต่างหาก คือ กายวิญญาณทีมาจากสวรรค์ ท่านต้องการให้เป็ นเช่นนี3 เพือ% ว่ า (ฮิ นา)
ร่ างกายของเราซึ%งจะต้ องตายนั.นจะได้ ถูกชีวติ อมตะกลืนเสีย คําทีแปลว่า ซึ%งจะต้ องตาย (ธเน
ทอส) หมายถึงความตายหรื อแนวโน้มทีจะตายได้ในกายมนุษย์ ความหวังอันเปี ยมสุ ขของผูค้ น
ของพระเจ้าก็คือ ทีร่างกายทีตายได้ของเราจะถูกกลืนโดยร่ างกายหนึงซึ งมีอายุยนื ยาวไปตลอด
กาลและเป็ นร่ างกายทีมีชีวติ จริ งๆ
2 คร 5:5

เปาโลกล่าวชัดเจนว่าใครจะได้รับสง่าราศีแห่งความหวังอันเปี ยมสุ ขนี3 แต่

พระเจ้ าทรงเป็ นผู้เตรียมเราไว้ สําหรับการเปลีย% นแปลงนี. ผูท้ ีจะกระทําการนี3ให้สาํ เร็จเพือเราคือ
พระบิดาผูส้ ถิตในสรวงสวรรค์ ในระหว่างนี3พระองค์กไ็ ด้ทรงโปรดประทานพระวิญญาณเป็ น
มัดจําไว้ กบั เรา คําทีแปลว่า มัดจํา (อารราโบน) หมายถึงเงินวางมัดจํา ในระหว่างนี3ไปจนถึงเวลา
นั3นทีเราได้รับกายวิญญาณในสง่าราศี พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ?ให้เป็ น
มัดจําไว้กบั เรา ดู 2 โคริ นธ์ 1:22 และเอเฟซัส 1:14 ด้วย
2 คร 5:6

เปาโลได้มาถึงจุดสูงสุ ดแห่งประเด็นของท่านแล้ว เหตุฉะนั.นเรามัน% ใจอยู่

เสมอรู้ อยู่แล้วว่ า ขณะทีเ% ราอยู่ในร่ างกายนี. เราอยู่ปราศจากองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า คําทีแปลว่า มัน% ใจ
(ธารเระโอ) มีความหมายด้วยว่า ‘ความกล้าหาญ’ หรื อ ‘ความชืนใจ’ ถึงแม้วา่ ท่านและพรรค
พวกของท่านต้องเผชิญกับความตายด้วยนํ3ามือของพวกศัตรู บ่อยครั3งเหลือเกิน แต่พวกท่านก็ยงั มี
กําลังใจดีอยู่ จิตใจของพวกท่านยังไม่ฝ่อ แม้ถูกรายล้อมด้วยปั ญหา แต่พวกท่านก็ไม่ถอดใจ แม้
โดนข่มเหง แต่พวกท่านก็ไม่หมดหวัง ให้เราดู 4:8-18 ท่านรู ้ดีวา่ “ขณะทีเราอยูใ่ นร่ างกายนี3 เรา
อยูป่ ราศจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” กายมนุษย์ของเราเป็ น ‘บ้าน’ หลังเดียวทีเรารู ้จกั ขณะทีเราอยูใ่ น
กายนี3 เราก็ไม่ได้อยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า นีเป็ นข้อเสนอทีได้ประโยชน์ท3 งั สองฝ่ าย สัญชาตญาณ
ทีพระเจ้าทรงประทานให้แก่เราคือ การรักษาชีวติ ในกายของเราไว้ มันเป็ นบ้านบนโลกนี3ของเรา
อย่างไรก็ตามเราก็มีบา้ นทีดีกว่านี3รออยู่ เมือเวลานั3นมาถึงทีเราจากชีวติ นี3ไป บ้านทีดีกว่าก็กาํ ลัง
รออยูเ่ บื3องบน ขณะทีเราอยูต่ รงนี3 เราก็ไม่ได้อยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า

2 คร 5:7

ท่านพูดถึงหลักการทีชดั เจนซึงเกียวข้องกัน ความมัน ใจแบบนั3นมีได้โดย

ความเชือเท่านั3น (เพราะเราดําเนินโดยความเชื%อ มิใช่ ตามทีต% ามองเห็น) นัน ควรเป็ นหลักการ
ดําเนินชีวติ ของเรา เราควรดําเนินชีวติ เช่นนั3นในระหว่างนี3 และรอคอยวันนั3นทีเราจะได้รับที
อาศัยทียอดเยีย มกว่า
2 คร 5:8

เปาโลจึงกล่าวสรุ ปว่า เรามีความมัน% ใจ และเราปรารถนาจะอยู่กบั องค์

พระผู้เป็ นเจ้ ามากกว่ าอยู่ในร่ างกายนี. ท่านมีกาํ ลังใจและตั3งตาคอยวันนั3นเมือท่านจะจากร่ างกาย
นี3ไปและไปอยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ไม่มีการหลับไหลของวิญญาณหรื อไฟชําระทีรอคอยคน
ของพระเจ้าอยู่ เมือเราตายไป เราก็ไปอยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทันที!
2 คร 5:9

การตระหนักถึงข้อสรุ ปอันลึกซึ3งนี3ได้ทาํ ให้เปาโลตัดสิ นใจว่า เหตุฉะนั.น

เราตั.งเป้ าของเราว่ า จะอยู่ในกายนีก. ด็ ี หรือไม่ อยู่กด็ ี เราก็จะเป็ นทีพ% อพระทัยของพระองค์ คําว่า
ตั.งเป้ า (ฟิ ลอทิเมะออไม) มีความหมายว่า ‘มุ่งมัน ’ หรื อ ‘ฝ่ าฟัน’ คําทีแปลว่า เป็ นทีพ% อพระทัย
(เอะอูอาเรสตอส) มีความหมายว่า ‘น่าพอใจ’ หรื อ ‘เป็ นทียอมรับ’ เมือรวมกันแล้ว ความหมายก็
คือ ท่านมุ่งมัน ในพันธกิจต่อไปเพือเป็ นทีชอบพระทัยของพระเยซูคริ สต์
2 คร 5:10

นีคือเหตุผล เพราะว่ าจําเป็ นทีเ% ราทุกคนจะต้ องปรากฏตัวทีห% น้ าบัลลังก์

พิพากษาของพระคริสต์ ตรงนี3เราพูดถึงความจริ งเกียวกับอวสานกาลทีสาํ คัญของพระคัมภีร์ใหม่
คือ บัลลังก์พิพากษาของพระคริ สต์ คําทีแปลว่า บัลลังก์พพิ ากษา (เบมา) เป็ นคําทีสาํ คัญ ในทาง
ประวัติศาสตร์แล้วชาวกรี กมีการมอบรางวัลให้แก่ผชู ้ นะในการแข่งขันกีฬาของกรี กทีเบมา มัน
เป็ นบัลลังก์ทีต3 งั อยูบ่ นยกพื3นและมีผตู ้ ดั สิ นนัง อยูข่ า้ งบน ในโลกของชาวโรม เบมาเป็ นบัลลังก์
พิพากษาทีผพู ้ ิพากษาออกคําตัดสิ นในคดีความต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น พระเยซูคริ สต์ทรงยืนอยูต่ ่อ
หน้าเบมาของปี ลาต (ยอห์น 19:13) และเปาโลอยูต่ ่อหน้าเบมาของเฟสทัส (กิจการ 25:6)
อย่างไรก็ตามความหมายแบบแรกน่าจะใช้กบั ข้อนี3 ส่ วนทีเหลือของข้อนี3แสดงให้เห็นว่าเป็ นเช่น
นั3นอย่างชัดเจน

บัลลังก์พิพากษาของพระคริ สต์เป็ นเวลาทีคริ สเตียนทั3งหลายจะยืนอยูต่ ่อพระพักตร์
พระองค์ นัน ไม่ใช่การฟังคําพิพากษา แต่เป็ นเหมือนพิธีมอบรางวัลมากกว่า เพือ% ทุกคนจะได้ รับ
สมกับการทีไ% ด้ ประพฤติในร่ างกายนี. แล้วแต่ จะดีหรือชั%ว การยืนอยูต่ ่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของ
พระคริ สต์กเ็ ป็ นไปเพือ (ฮิ นา) เราจะได้รับตามสิ งทีเรากระทําในชีวติ นี3 (ในร่ างกายนี3) แล้วแต่จะ
ดีหรื อชัว เรื องความรอดของเราไม่เกียวข้องตรงนี3เลย มันถูกจัดการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วทีกางเขน
ทว่ามีความเป็ นไปได้ทีจะได้รับบําเหน็จหรื อเสี ยบําเหน็จ ขึ3นอยูก่ บั ว่าเราได้ลงทุนใน
ชีวติ ของเราอย่างไร ทัว พระคัมภีร์ใหม่ มีหลายบําเหน็จถูกพูดถึงไล่ต3 งั แต่มงกุฎ, คฤหาสน์ ไป
จนถึงยศถาบรรดาศักดิ?และตําแหน่งการปกครองในอาณาจักรของพระคริ สต์ทีจะมา มีการพูดถึง
มรดกด้วย ทีเบมานี3เองจะมีการมอบบําเหน็จเหล่านี3ให้กบั ผูท้ ีสัตย์ซือในการรับใช้และคนทีขาด
บําเหน็จก็จะรู ้วา่ ทําไม คําสอนรวมๆของพระคัมภีร์ใหม่ดูเหมือนจะบอกว่าบําเหน็จและมรดกใน
สวรรค์สามารถถูกลดทอนหรื อสู ญหายไปได้เพราะความบาปหรื อความไม่สัตย์ซือในชีวติ ของผู ้
เชือ ข้อความใน 1 โคริ นธ์ 3:12-15 ดูเหมือนจะพูดถึงเรื องนี3 ดู โรม 14:10, มาระโก 9:41 และ 2
ยอห์น 8 ด้วย
มงกุฎหลายแบบทีถูกเอ่ยถึงในพระคัมภีร์ใหม่จะถูกมอบให้ทีเบมานี3พร้อมกับคําชมเชย,
การแต่งตั3งยศ และหน้าทีรับใช้ในอาณาจักรทีจะมา ถึงแม้วา่ ไม่มีการระบุเวลาไว้ แต่เบมานี3จะมี
ขึ3นในสวรรค์หลังจากการรับขึ3น กระนั3น เราเห็นเช่นกันว่าเบมาอาจเกิดขึ3นกับคริ สเตียนแต่ละ
คนหลังจากทีเราเสี ยชีวติ เลยก็ได้ บริ บทตรงนี3 (การไม่อยูใ่ นร่ างกายนี3 และการไปอยูก่ บั องค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้า) ทีเชือมโยงโดยตรงกับเบมาก็ทาํ ให้เชือว่าน่าจะเป็ นตามทรรศนะหลังนี3
2 คร 5:11

เปาโลเปลียนไปพูดถึงแรงจูงใจของท่านในการรับใช้ เพราะเหตุทเี% รารู้ จัก

ความน่ าเกรงขามขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า เราจึงชักชวนคนทั.งหลาย คําทีแปลว่า ความน่ าเกรง
ขาม (ฟอบอส) มักถูกแปลว่า ‘ความกลัว’ ท่านพูดถึง ‘ความกลัวองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า’ ไม่ใช่การ
บังเอิญแน่ทีท่านเอ่ยถึงเรื องนี3ในบริ บททีเกียวข้องกับบัลลังก์พิพากษาของพระคริ สต์โดยตรง
การยืนอยูต่ ่อเบื3องพระพักตร์พระเยซูคริ สต์ แม้ในยามทีไม่เกียวข้องกับการพิพากษาก็ตามจะเป็ น

ประสบการณ์ทีน่าทึง โอกาสทีเราจะไม่เป็ นทีชอบพระทัยพระองค์ หรื อทีเราจะขาดบําเหน็จใน
วันนั3น หรื อการไม่ ได้ยนิ พระองค์ตรัสว่า “ทําได้ดีมากเจ้าผูร้ ับใช้ทีดีและสัตย์ซือ” เป็ นเหตุที
ทําให้เรากลัวองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ท3 งั นั3น มันจึงเป็ นหนึงในแรงจูงใจทีทาํ ให้เรารับใช้พระองค์
นอกจากนี3 จุดสําคัญของการรับใช้ของเปาโลก็คือ การชักชวนผูค้ น ตลอดการรับใช้ของท่าน
เปาโลพยายามทีจะชักชวนคนให้มาหาพระคริ สต์ ท่านได้ชกั ชวนบรรดาคริ สเตียนทีสับสนให้
ทราบถึงความผิดพลาดของพวกเขา ยิง ไม่ตอ้ งพูดถึงพวกพีนอ้ งชาวเมืองโคริ นธ์ดว้ ยซํ3า
กลับมาพูดถึงพวกชอบติทีเมืองโคริ นธ์ ท่านกล่าวต่อไปว่า แต่ เราเป็ นทีป% ระจักษ์ แก่
พระเจ้ า และข้ าพเจ้ าหวังว่ า เราได้ ปรากฏประจักษ์ แก่ จิตสํ านึกผิดและชอบของท่านด้ วย คําที
แปลว่า แต่ (เดะ) ถูกแปลว่า ‘และ’ พอๆกับทีถูกแปลว่า ‘แต่’ (อันทีจริ งมันถูกแปลว่า ‘และ’ ต่อ
ไปในประโยคนี3ดว้ ย) เมือพิจารณาถึงสิ งทีท่านเพิงกล่าวไป เพราะเหตุทเี% รารู้ จักความน่ าเกรง
ขามขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า เราจึงชักชวนคนทั.งหลาย ความหมายก็คือ ‘และเราเป็ นทีประจักษ์แก่
พระเจ้า’ ดังนั3นพระเจ้าทรงทราบใจเราและความมุ่งหมายของเรา มันประจักษ์แจ้งต่อพระองค์
ดังนั3นท่านจึงหวังว่าตัวท่านเองก็ “ประจักษ์แก่จิตสํานึกผิดและชอบของท่านด้วย” พระเจ้าทรง
เข้าใจความมุ่งหมายของท่าน เปาโลหวังว่าพีนอ้ งทีเมืองโคริ นธ์ทีชอบจับผิดท่านก็เข้าใจความมุ่ง
หมายของท่านเช่นกัน
2 คร 5:12

ท่านจึงพูดกับพวกทีชอบจับผิดท่านต่อไป เพราะเราไม่ ได้ ยกย่ องตัวเอง

กับท่ านทั.งหลายอีก แต่ เราให้ ท่านมีโอกาสทีจ% ะนําเราออกอวดได้ เพือ% ท่ านจะได้ มขี ้ อโต้ ตอบคน
เหล่านั.นที%ชอบอวดในสิ%งซึ%งปรากฏ แต่ มไิ ด้ อวดในสิ% งซึ%งอยู่ในจิตใจ ความหมายก็คือว่า เปาโล
และพรรคพวกของท่านไม่ได้กาํ ลังพยายามทีจะพิสูจน์ตวั เองอีกครั3งต่อพีนอ้ งชาวเมืองโคริ นธ์
แต่พวกท่านต้องการให้โอกาสพวกเขาทีจะมีกาํ ลังใจขึ3นต่างหาก มันเป็ นไปเพือ (ฮิ นา) พวกเขา
จะได้สามารถตอบคนเหล่านั3นทีให้ความสําคัญแต่เรื องภายนอกและไม่ให้ความสําคัญต่อจิตใจ
ได้ ประเด็นทีสาํ คัญกว่าของเปาโลก็คือ ท่านหวังว่าเมือท่านได้อธิบายการรับใช้ของท่านและ
ความมุ่งหมายของท่านแล้ว คนเหล่านั3นทีเห็นอกเห็นใจท่านทีเมืองโคริ นธ์จะได้มี ‘ดินระเบิด’

ไว้ตอบโต้บรรดาคนทีให้ความสําคัญต่อสิ งทีปรากฏภายนอก (การเข้าสุ หนัตและการถือบัญญัติ
ของพวกยิว) แทนทีจะให้ความสําคัญต่อหลักการฝ่ ายวิญญาณทีอยูภ่ ายในซึงเป็ นเรื องของจิตใจ
2 คร 5:13

เห็นได้ชดั ว่าพวกชอบจับผิดทีเมืองโคริ นธ์ได้กล่าวหาเปาโลว่า ‘เสี ยจริ ต’

นัน คือ ไม่อยูก่ บั ความเป็ นจริ ง ท่านจึงตอบว่า เพราะว่ าถ้ าเราได้ ประพฤติอย่างคนเสียจริต เรา
ก็ได้ ประพฤติเพราะเห็นแก่ พระเจ้ า หรือถ้ าเราประพฤติอย่างคนปกติ ก็เพือ% ประโยชน์ แก่ท่านทั.ง
หลาย คําว่า อย่างคนปกติ (โซฟรอเนะโอ) มีความหมายด้วยว่า ‘มีสภาพจิตปกติดี’ ความหมาย
ของท่านก็คือว่า ถ้าเราเสี ยสติ มันก็เป็ นไปเพืองานของพระเจ้า ถ้าเราสติดี มันก็เป็ นไปเพือ
ประโยชน์ของท่านทั3งหลาย ดังนั3นท่านจึงตอบพวกคนทีชอบติท่านว่า ไม่วา่ จะยังไงพวกท่านก็
กําลังรับใช้พระเจ้าอยู่
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เปาโลพูดถึงแรงจูงใจอีกประการสําหรับพันธกิจของท่าน เพราะว่ าความ

รักของพระคริสต์ ได้ ครอบครองเราอยู่ คําทีแปลว่า ครอบครอง (ซูเนะโค) มีความหมายว่า
‘กระตุน้ ’ หรื อ ‘ผลักดัน’ ความรักของพระคริ สต์ทีทรงมีต่อเปาโลได้ถกู สะท้อนให้เห็นในความ
รักของท่านทีมีต่อพระคริ สต์ มันเป็ นอีกแรงจูงใจหนึงทีคอยผลักดันท่านให้รับใช้ต่อไป มัน
กระตุน้ ให้ท่านก้าวต่อไป
นีคือเหตุผล เพราะเราคิดเห็นอย่างนีว. ่ า ถ้ าผู้หนึ%งได้ ตายเพือ% คนทั.งปวง เหตุฉะนั.นคนทั.ง
ปวงจึงตายแล้ว หลักเหตุผลของท่านทั3งเรี ยบง่ายและมีพลัง ถ้าผูห้ นึง (พระเยซูคริ สต์) ได้ตายเพือ
คนทั3งปวงแล้ว คนทั3งปวงก็ถือว่าตายแล้ว (คือต้องโทษความตายฝ่ ายวิญญาณ) พระคริ สต์จึงทรง
สิ3 นพระชนม์แทนเราเพือทีเราจะได้ไม่ตอ้ งเจอกับความตายฝ่ ายวิญญาณ
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คราวนี3เปาโลเปลียนจากเรื องทีเป็ นหลักคําสอนทีลึกซึ3ง (การสิ3 นพระชนม์

แทนเราของพระคริ สต์) ไปยังเรื องทีเป็ นหลักปฏิบตั ิทีลึกซึ3ง (การถวายตัวของเราแด่พระคริ สต์
ซึงเป็ นผลทีเกิดขึ3นตามมา) และพระองค์ได้ ทรงวายพระชนม์ เพือ% คนทั.งปวง เพือ% คนเหล่านั.นทีม% ี
ชีวติ อยู่จะมิได้ เป็ นอยู่เพือ% ประโยชน์ แก่ตัวเองอีกต่ อไป แต่ จะอยู่เพือ% พระองค์ ผู้ทรงสิ.นพระชนม์
และทรงเป็ นขึน. มาเพราะเห็นแก่เขาทั.งหลาย เพราะพระเยซูคริ สต์ได้ทรงสิ3 นพระชนม์เพือเรา เรา

จึงไม่ควรมีชีวติ อยูเ่ พือตัวเอง แต่อยูเ่ พือพระองค์ผทู ้ รงสิ3 นพระชนม์เพือ เรา หลักคําสอนเรื องการ
สิ3 นพระชนม์แทนเราของพระคริ สต์ควรกระตุน้ ให้เราถวายตัวของเราแด่พระองค์ในการดําเนิน
ชีวติ แต่ละวัน ความรักทีเรามีต่อพระคริ สต์ควรกระตุน้ ให้เราปรนนิบตั ิพระองค์ หัวใจของการทํา
ตามเนื3อหนังคือการอยูเ่ พือตัวเอง หัวใจของการทําตามพระวิญญาณคือการอยูเ่ พือพระคริ สต์
เห็นได้ชดั เลยว่าเปาโลอยูแ่ บบไหน การอยูเ่ พือตัวเองต่อไปทั3งๆทีเห็นแล้วว่าพระคริ สต์ได้ทรง
ทําอะไรเพือเราก็เปิ ดเผยให้เห็นว่าเราเป็ นคนอกตัญhู
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พระคริ สต์ได้ทรงเปลียนมุมมองการใช้ชีวติ ของเปาโลใหม่หมด เหตุ

ฉะนั.นตั.งแต่ นีไ. ปเราจะไม่ พจิ ารณาผู้ใดตามเนือ. หนัง คําทีแปลว่า พิจารณา ในทีน3 ี (เอะอิโด) มี
ความหมายตรงตัวว่า ‘เห็น’ คําทีแปลว่า ผู้ใด (อออูเดะอิส) มีความหมายด้วยว่า ‘สิ งใด’ พอได้รู้
แล้วว่าพระคริ สต์ได้ทรงทําอะไรเพือท่าน เปาโลก็ไม่เห็นสิ งต่างๆจากมุมมองของเนื3อหนังอีกต่อ
ไป ท่านไม่ได้อยูเ่ พือ ตัวเองอีกต่อไป
ท่านจึงวกกลับมาพูดถึงพระคริ สต์เพือขยายภาพประกอบของท่านให้ชดั เจนยิง ขึ3น แม้ ว่า
เมือ% ก่อนเราเคยพิจารณาพระคริสต์ ตามเนือ. หนังก็จริง แต่ เดียL วนีเ. ราจะไม่ พจิ ารณาพระองค์ เช่ น
นั.นอีก ก่อนทีท่านกลับใจรับเชือ เปาโลเคยรู ้จกั พระคริ สต์จากมุมมองตามเนื3อหนัง ท่านเห็น
พระองค์เป็ นเพียงมนุษย์ธรรมดา กระนั3นเมือได้หนั มาวางใจพระองค์ให้เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
และพระผูช้ ่วยให้รอดแล้ว เปาโลก็ไม่ได้รู้จกั พระองค์แบบนั3นอีกต่อไป บัดนี3ท่านเข้าใจแล้วว่า
พระคริ สต์ได้ทรงสิ3 นพระชนม์เพือท่านด้วยความรัก บัดนี3ท่านจึงมีชีวติ อยูเ่ พือพระคริ สต์และไม่
อยูเ่ พือ ตัวเอง ท่านจึงไม่เพียงถูกกระตุน้ ด้วยความกลัวองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเท่านั3น แต่ถูกกระตุน้ ด้วย
ความรักมากมายทีท่านมีต่อพระองค์ดว้ ย มันกระตุน้ ท่าน มันได้เปลียนแปลงชีวติ ของท่าน
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ด้วยเหตุน3 ี เราจึงมาถึงข้อสรุ ปทีสาํ คัญ เหตุฉะนั.นถ้ าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์

ผู้น.ันก็เป็ นคนทีถ% ูกสร้ างใหม่ แล้ว สิ%งเก่าๆก็ล่วงไป ดูเถิด สิ% งสารพัดกลายเป็ นสิ% งใหม่ ท.งั นั.น ขณะ
ทีเมือก่อนเปาโลมีชีวติ อยูเ่ พือตัวเอง เดีcยวนี3ท่านมีชีวติ อยูเ่ พือพระคริ สต์แล้ว ขณะทีเมือก่อนท่าน
ดําเนินชีวติ ตามเนื3อหนัง เดีcยวนี3ท่านดําเนินตามพระวิญญาณ ขณะทีเมือก่อนท่านเห็นสิ งต่างๆ

จากมุมมองแบบมนุษย์ตามเนื3อหนัง เดีcยวนี3ท่านเห็นสิ งเหล่านั3นจากมุมมองของกางเขน ท่านเป็ น
คนใหม่แล้ว ท่านได้บงั เกิดใหม่แล้ว นิสัยเก่าๆ ทัศนคติเก่าๆ ค่านิยมเก่าๆและวิธีคิดแบบเก่าๆ
กําลังอยูใ่ นขั3นตอนของการเสื อมสู ญไปและชีวิตใหม่ของท่านในพระคริ สต์กาํ ลังเติบโตขึ3นมา
ดุจตอไม้ใหม่ทีมีชีวติ ชีวาผุดขึ3นมาในฤดูใบไม้ผลิโดยดันตัวขึ3นมาข้างๆซากต้นเก่าของฤดูทีแล้ว
ชีวติ ใหม่ในพระคริ สต์คือการเปลียนแปลงจากภายในสู่ภายนอก ทุกสิ งล้วนกลายเป็ นสิ งใหม่ท3 งั
นั3น
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ทั.งสิ.นนีเ. กิดมาจากพระเจ้ า ทุกสิ งทีเกิดขึ3นล้วนเป็ นมาจากพระเจ้า นัน เป็ น

พระราชกิจของพระองค์ นอกจากนี3พระองค์ทรงให้ เราคืนดีกนั กับพระองค์ ทางพระเยซูคริสต์
ขณะทีเราเคยเหินห่างจากพระเจ้าเพราะการกระทําทีชวั ช้า โดยตายในการละเมิดและความบาป
ต่างๆ กระนั3นในพระเยซูคริ สต์พระองค์ได้ทรงให้เราคืนดีกนั กับพระองค์เอง ทั3งหมดล้วน
เป็ นการกระทําของพระเจ้าและเกิดขึ3นโดยพระเจ้า พระเมตตาและพระคุณของพระองค์น3 นั เหลือ
ทีจะเข้าใจได้ พระองค์เป็ นผูท้ ีได้ทรงให้เราคืนดีกบั พระองค์เองผ่านทางพระเยซูคริ สต์พระบุตร
ของพระองค์
นอกจากนี3พระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้ เรารับใช้ ในเรื%องการคืนดีกนั ถึงแม้วา่ หลัก
การเรื องคนบาปทีกลับใจใหม่มาหาพระเจ้ามีพ3นื ฐานอยูใ่ นพระองค์และความรักอันยิง ใหญ่ของ
พระองค์ในการทีพระองค์ทรงช่วยเราให้รอด แต่พระองค์กไ็ ด้ทรงประทานพันธกิจในการให้คน
อืนคืนดีกบั พระองค์แก่เราด้วย พระองค์ได้ทรงมอบหมายหน้าทีในการนําคนอืนมาถึงพระคริ สต์
และถึงพระเจ้าแก่เรา ซึงเรี ยกว่าการประกาศข่าวประเสริ ฐ, การเป็ นพยาน, การเทศนา และ
การนําวิญญาณ
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การรับใช้ในเรื องการคืนดีกนั เป็ นอย่างนี3 คือพระเจ้ าผู้สถิตในองค์ พระ

คริสต์ ทรงให้ โลกนีค. นื ดีกนั กับพระองค์ เอง มิได้ ทรงถือโทษในการละเมิดของเขา และทรงมอบ
พระวจนะแห่ งการคืนดีกนั นั.นไว้ กบั เรา คําทีแปลว่า คือ (โฮส) ในบริ บทนี3มีความหมายว่า
‘เหมือนกับว่า’ การรับใช้ในเรื องการคืนดีกนั ทีทรงประทานให้แก่เราคือ เหมือนกับว่ าพระเจ้าได้

ทรงกระทํากิจผ่านทางพระคริ สต์ในการให้โลกคืนดีกนั กับพระองค์เองโดยการไม่ทรงถือโทษ
บาปพวกเขา เปาโลกําลังพูดถึงหลักการเรื องการทําให้เป็ นผูช้ อบธรรม เมือความบาปของเราถูก
ถือ (ถูกนับ) ว่าเป็ นของพระคริ สต์ไม่ใช่ของเรา มันก็ทาํ ให้เราสามารถคืนดีกนั กับพระเจ้าได้
พระเจ้าจึงทรงประทานพระวจนะแห่งการคืนดีกนั นั3นไว้กบั เรา ซึงคือการชักจูงผูค้ น (ดูขอ้ 11)
ให้มาหาพระคริ สต์และวางใจพระองค์ให้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด ในการทําเช่นนั3นพวกเขาจึงถูก
ทําให้เป็ นผูช้ อบธรรมและได้คืนดีกนั กับพระองค์ กุญแจคือการทีเราชักจูงผูค้ นให้ทาํ สิ งดังกล่าว
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ฉะนั3นบัดนี3เราจึงเป็ นราชทูตของพระคริสต์ โดยทีพ% ระเจ้ าทรงขอร้ อง

ท่ านทั.งหลายทางเรา ราชทูตเป็ นตัวแทนของอีกคนหนึง ดังนั3นพระเจ้าได้ทรงแต่งตั3งเราให้เป็ น
ราชทูตของพระเยซูคริ สต์ พระองค์จึงตรัสกับคนอืนผ่านทางเรา ช่างเป็ นสิ ทธิพิเศษ! ถ้อยคําของ
เราก็คือ เราผู้แทนของพระคริสต์ จงึ ขอร้ องท่ านให้ คนื ดีกนั กับพระเจ้ า ดุจราชทูตทีเป็ นพยานเรื อง
พระเยซูคริ สต์แก่คนอืน ถ้อยคําของเราก็คือการกระตุน้ (ชักจูง) คนอืนแทนพระคริ สต์ให้คืนดี
กันกับพระเจ้า หรื อกล่าวอีกนัยหนึง ข้อความของเราก็คือ ‘จงมาหาพระคริ สต์เพือ ทีท่านจะได้ถูก
ทําให้เป็ นผูช้ อบธรรม, ได้รับความรอด และคืนดีกนั กับพระเจ้า’
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นีคือเหตุผลว่าทําไม เพราะว่ าพระเจ้ าได้ ทรงกระทําพระองค์ ผู้ทรงไม่ มี

บาป ให้ เป็ นความบาปเพราะเห็นแก่เรา เพือ% เราจะได้ เป็ นคนชอบธรรมของพระเจ้ าทางพระองค์
ตรงนี3เราเห็นถึงหลักการเรื องการทําให้เป็ นผูช้ อบธรรม เราเห็นถึงพระราชกิจในการ
สิ3 นพระชนม์แทนเราของพระคริ สต์ พระเจ้าทรงทําให้พระเยซูกลายเป็ นความบาปเพราะเห็นแก่
เรา พระองค์ผทู ้ รงไม่มีบาป ซึงไม่เคยทําบาปและจะไม่มีวนั ทําบาปด้วย ทรงรับแบกความชัว ช้า
ทั3งสิ3 นของเราบนตัวพระองค์ กระนั3นพระเจ้าทรงถือว่าความบาปของเราเป็ นของพระองค์เพือที
เราจะกลายเป็ นผูช้ อบธรรมของพระเจ้าโดยทางพระองค์ นีแหละคือหัวใจของหลักคําสอนเรื อง
การทําให้เป็ นผูช้ อบธรรม
*****

ภาพรวมของ 2 โครินธ์ 6: เมือคิดถึงความหวังอันยิงใหญ่ ในสง่ าราศี เปาโลจึงขอให้ พี
น้ องที เมืองโคริ นธ์ ไม่ นาํ ความเสี ยหายมาสู่พันธกิจแห่ งข่ าวประเสริ ฐ ท่ านจึงยอมทนทุกอย่ าง
เพราะเห็นแก่ พนั ธกิจนี & ท่ านกล่ าวปิ ดท้ ายบทนีโ& ดยขอให้ พวกเขาแยกออกจากชาวโลก
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เมือมีความแน่ใจในเรื องสวรรค์, บัลลังก์พพิ ากษาของพระคริ สต์ และ

อภิสิทธิ?ในการเป็ นราชทูตของพระคริ สต์ในระหว่างนี3 เปาโลจึงขอพีนอ้ งทีเมืองโคริ นธ์ให้กา้ ว
ต่อไป ฉะนั.นเราผู้เป็ นคนทําการร่ วมกับพระองค์ ขอวิงวอนท่านว่า อย่าสั กแต่ รับพระคุณของ
พระเจ้ าเป็ นการหาประโยชน์ มไิ ด้ ท่านเรี ยกตัวเองกับพรรคพวกของท่านว่าเป็ น คนทําการร่ วม ผู ้
แปลฉบับคิงเจมส์คิดว่าเปาโลหมายถึงคนเหล่านั3นทีทาํ งานร่ วมกับพระเจ้าจึงแปลเช่นนั3น แต่เรา
พบคําพูดนี3ในทีอืนอีก ดู 1 โคริ นธ์ 3:9 ท่านจึงขอร้องพวกเขา (ตามตัวอักษร) ว่า ‘อย่าสักแต่รับ
พระคุณของพระเจ้าเปล่าๆ’ “พระคุณของพระเจ้า” ทีวา่ นี3น่าจะหมายถึงการรับใช้ในเรื องการ
คืนดีกนั ซึงถูกพูดถึงในบริ บทก่อนหน้านั3นของบทที 5 เปาโลกังวลว่าพวกเขาจะทําพลาดในการ
ไม่เป็ นราชทูตทีเหมาะสมของพระคริ สต์ ท่านจึงขอให้พวกเขาไม่พลาดทีจะนําข่าวประเสริ ฐไป
ถึงผูอ้ ืน
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ในเรื องดังกล่าว เปาโลจึงยกข้อความจากอิสยาห์ 49:8 (เพราะพระองค์

ตรัสว่ า `ในเวลาอันชอบ เราได้ ฟังเจ้ า ในวันแห่ งความรอด เราได้ ช่วยเจ้ า' ดูเถิด บัดนีเ. ป็ นเวลาอัน
ชอบ ดูเถิด บัดนีเ. ป็ นวันแห่ งความรอด) ประเด็นของท่านก็คือว่า เราต้องรี บนําข่าวประเสริ ฐไป
ถึงผูอ้ ืน ถึงแม้วา่ ข้อนี3มกั ถูกยกเพือ ชักจูงคนบาปให้รีบต้อนรับพระคริ สต์ แต่บริ บทตรงนี3กพ็ ดู ถึง
การทีเราต้องรี บประกาศข่าวประเสริ ฐแก่คนบาปมากกว่า เราต้องรี บนําข่าวประเสริ ฐแห่ง
พระคุณของพระเจ้าไปถึงชาวโลกทีหลงหาย เราเป็ นราชทูตของพระคริ สต์ อย่าปล่อยให้พระคุณ
ของพระเจ้าเสี ยเปล่าโดยการไม่ทาํ ให้การรับใช้ในเรื องการคืนดีกนั ซึงทรงมอบไว้กบั เรานั3น
สําเร็จ มันเป็ นเรื องเร่ งด่วน บัดนี3ถึงเวลาแล้ว! บัดนี3เป็ นวันแห่งความรอด!
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ข้อ 3 อ้างย้อนกลับไปข้อ 1 การรับพระคุณของพระเจ้าเปล่าๆก็คือการไม่

รับรู ้ถึงความเร่ งด่วนในการนําข่าวประเสริ ฐไปถึงผูอ้ ืน (ข้อ 2) ท่านกล่าวถึงเรื องนี3ต่อไปว่า เรา

มิได้ ให้ ผู้ใดมีเหตุสะดุดในสิ% งหนึ%งสิ%งใดเลย เพือ% มิให้ การทีเ% รารับใช้ ปฏิบัติน.ันเป็ นทีเ% ขาจะติเตียน
ได้ การล้มเหลวในการเป็ นราชทูตทีเร่ งด่วนของพระคริ สต์กเ็ ท่ากับเป็ นการรับพระคุณของ
พระเจ้าอย่างเสี ยเปล่า เราจึงอาจเสี ยงทีจะให้ผใู ้ ดมีเหตุสะดุดได้ คําทีแปลเช่นนั3น (พรอสคอเป) มี
ความหมายว่า ‘เปิ ดโอกาสให้เกิดการสะดุด’ ท่านคอยระวังมิให้พนั ธกิจแห่งข่าวประเสริ ฐเป็ นที
ติเตียน โดนดูถูก หรื อกลายเป็ นหมันไป โดยเฉพาะต่อผูเ้ ชือใหม่
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ข้อนี3เริ มต้นด้วยแต่ ว่าในการทั.งปวงเราได้ กระทําตัวให้ เป็ นทีช% อบ เหมือน

ผู้รับใช้ ของพระเจ้ า คําทีแปลว่า กระทําตัวให้ เป็ นทีช% อบ (ซูนิสตาโอ) ในบริ บทนี3มีความหมายว่า
‘สําแดง’ หรื อ ‘แสดง’ ท่านจึงพยายามทีจะสําแดงตัวเองเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้าโดยชีวติ ของ
ท่าน
เปาโลจึงเริ มให้รายการสถานการณ์ต่างๆทีท่านอาจสาธิตตัวเอง (กระทําตัวให้เป็ นที
ชอบ) ในฐานะผูร้ ับใช้ของพระเจ้าได้ โดยความเพียรอดทนเป็ นอันมาก ในความทุกข์ ในความ
ขัดสน ในเหตุวบิ ัติ เราเห็นถึงคลังคําศัพท์อนั มีค่าตรงนี3 คําทีแปลว่า ความเพียรอดทน (ฮูพอ
มอเน) มีความหมายว่า ‘ความพากเพียรพยายาม’ คําทีแปลว่า ความทุกข์ (ธลิพซิ ส) หมายถึง
‘ความยุง่ ยาก’ การทีท่านพูดถึง ความขัดสน (อานากเค) หมายถึงการขาดแคลนสิ งต่างๆ และ
เหตุวบิ ัติกม็ ีความหมายตามนั3น: เหตุวบิ ตั ิ แม้ในยามทีเจอกับสถานการณ์อนั ยุง่ ยาก ท่านก็ต3 งั ใจ
ว่าจะสําแดงตัวเป็ นผูร้ ับใช้ของพระคริ สต์โดยการพากเพียรผ่านความทุกข์และความยากลําบาก
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ความยากลําบากทีวา่ สําแดงตัวออกมาในการถูกเฆีย% น ในการทีถ% ูกจําคุก

ในการวุ่นวาย ในการงานต่ างๆ ในการอดหลับอดนอน ในการอดอาหาร คําทีแปลว่า การถูกเฆีย% น
(พเลเก) มีความหมายตรงตัวว่า ‘บาดแผล’ เปาโลน่าจะหมายถึงรอยฉี กขาด อาการฟกชํ3าดําเขียว
และแผลถลอกบนแผ่นหลังของตัวเองซึ งเกิดจากการถูกทุบตี (กิจการ 16:22, 33) ท่านเคยติดคุก
มากกว่าหนึงหน ท่านเจอการวุ่นวายมากับตัว คําทีแปลเช่นนั3น (อาคาทาสทาเซี ย) หมายถึงความ
ไร้ระเบียบของประชาชน คือ การจลาจลหรื อการก่อม็อบ ท่านเจอกับเหตุการณ์ดงั กล่าวทีเมือง
เอเฟซัส (กิจการ 19:29) ในการพูดถึงการงานต่ างๆ (คอพอส) ท่านหมายถึงการตรากตรําทํางาน

ทีก่อให้เกิดการหมดแรงและความเหนือยล้าสุ ดๆ การอดหลับอดนอน (อากรุ พเนีย) หมายถึงการ
ไม่ได้หลับไม่ได้นอน การพูดถึงการอดอาหาร (เนสเทะเอีย) ในบริ บทนี3น่าจะหมายถึงช่วงเวลา
ของการขาดอาหารอย่างไม่เต็มใจ คือ ไม่มีอะไรจะรับประทานนัน เอง แม้แต่ในช่วงเวลาของ
ความยากลําบากในการรับใช้ของท่าน เปาโลก็ต3 งั ใจทีจะสําแดงตัวเป็ นราชทูตทีเหมาะสมของ
พระคริ สต์
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ท่านตั3งใจทีจะกระทําเช่นนั3นโดยความบริสุทธิB โดยความรู้ โดยความอด

กลั.นไว้นาน โดยใจกรุณา โดยพระวิญญาณบริสุทธิB โดยความรักแท้ 7 โดยพระวจนะแห่ งความ
จริง โดยฤทธิBเดชของพระเจ้ า โดยใช้ เครื%องอาวุธแห่ งความชอบธรรมด้ วยมือขวาและมือซ้ าย 8
โดยมีเกียรติยศและไร้ เกียรติยศ โดยเล่าลือกันว่ าชั%วและเล่าลือกันว่ าดี เหมือนถูกเขาหาว่ าเป็ นคน
ที%ล่อลวงเขาให้ หลง แต่ ยงั เป็ นคนสั ตย์ จริง ช่างเป็ นรายการคุณธรรมต่างๆสําหรับพันธกิจแห่ง
ข่าวประเสริ ฐอันแสนวิเศษ
คําทีแปลว่า (1) ความบริสุทธิB (ฮั กนอเทส) ปรากฏเพียงแค่ครั3งเดียวในพระคัมภีร์ใหม่
และเป็ นคําทีแตกออกมาจากคําว่าความศักดิ?สิทธิ? ท่านตั3งใจทีจะแสดงให้เห็นถึงความบริ สุทธิ?
ของความศักดิ?สิทธิ? (2) เปาโลตั3งใจทีจะรับใช้พระเจ้าในพันธกิจแห่งข่าวประเสริ ฐโดยความรู้ ที
เพียงพอ ดูเหมือนว่าการเรี ยนรู ้เพิมเติมเกียวกับพระคริ สต์และพระวจนะของพระองค์ไม่เคยมีที
สิ3 นสุ ดสําหรับเปาโล (3) ท่านตั3งใจทีจะรับใช้โดยความอดกลั.นไว้ นาน คําทีแปลเช่นนั3น (มาค
รอธูเมีย) มีความหมายว่า ‘ความอดทน’ หรื อ ‘การช้าในการเริ มทีจะอดทนไม่ไหว’ มันเกียวข้อง
กับการอดทนต่อผูค้ นและความบกพร่ องเล็กๆน้อยๆของพวกเขา (4) ท่านตั3งใจทีจะรับใช้โดยใจ
กรุณา คําทีแปลเช่นนั3น (เครสตอเตส) ถึงแม้วา่ หมายถึงความดีงามทางด้านศีลธรรมและความ
สัตย์สุจริ ต แต่กม็ ีความหมายด้วยว่า ‘จิตใจทีอ่อนโยน’ ในบริ บทนี3น่าจะใช่ความหมายหลัง ท่าน
ตั3งใจทีจะเป็ นคนอ่อนโยนกับผูค้ น
(5) นอกจากนี3 ท่านตั3งใจทีจะให้การรับใช้ของท่านประกอบด้วยการทรงนํา ความช่วย
เหลือ และฤทธิ?เดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ? หากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าไม่ทรงสร้างบ้านแล้ว คน

เหล่านั3นทีสร้างมันก็ลงแรงเสี ยเปล่า มันไม่ใช่โดยกําลังหรื อโดยฤทธิ?เดช แต่โดยวิญญาณของเรา
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัส (6) ท่านตั3งใจทีจะทําให้การรับใช้ของท่านเกิดผล โดยความรักแท้ นีหมาย
ถึงความรักทีแท้จริ งซึงต่างจากความรักแบบทีเสแสร้งไม่จริ งใจ (7) ท่านยังตั3งใจทีจะทําให้พนั ธ
กิจของท่านสําเร็จโดยพระวจนะแห่ งความจริงด้วย พระวจนะของพระเจ้าเป็ นรากฐานและเป็ น
อาวุธแห่งข้อความทีท่านประกาศ (8) เปาโลตั3งใจทีจะทําการรับใช้ของท่านให้สาํ เร็จครบถ้วน
โดยใช้ เครื%องอาวุธแห่ งความชอบธรรมบนมือทั3งสองข้าง ดังทีมีบอกไว้ในสุ ภาษิต 2:7 ความชอบ
ธรรมเป็ นโล่ซ ึ งจะปกป้ องเราจากปั ญหามากมายได้
เปาโลตั3งใจทีจะดําเนินชีวติ อย่างชอบธรรมไม่ใช่เพราะมันเป็ นหลักการทีมีจริ ยธรรม
เท่านั3น แต่เพราะว่าท่านเข้าใจถึงสติปัญญาทีมีฤทธิ?ปกป้ องของการทําเช่นนั3นด้วย (9) ท่านตั3งใจ
ทีจะปรนนิบตั ิพระเจ้าไม่วา่ จะมีเกียรติยศหรื อไร้ เกียรติยศ บางครั3งการรับใช้กน็ าํ เกียรติยศมาให้
แต่บางครั3งมันก็นาํ การเยาะเย้ยมาให้ ไม่วา่ จะเป็ นอย่างไรเปาโลก็ต3 งั ใจทีจะก้าวต่อไป (10) ใน
แบบเดียวกันท่านตั3งใจว่าจะรับใช้ต่อไปไม่วา่ ผูค้ นจะรู ้จกั ท่านโดยเล่าลือกันว่าชั%วและเล่าลือกัน
ว่ าดี (11) แม้ในยามทีถูกกล่าวหาว่าเป็ นคนที%ล่อลวงเขาให้ หลง แต่ท่านก็รู้วา่ ท่านเป็ นคนสัตย์จริ ง
2 คร 6:9

เหมือนถูกเขาหาว่ าเป็ นคนไม่ มใี ครรู้ จัก แต่ ยงั เป็ นคนทีเ% ขาทั.งหลายรู้ จักดี

เหมือนคนตาย แต่ ดูเถิด เรายังเป็ นอยู่ เหมือนคนถูกเฆีย% น แต่ ยงั ไม่ตาย ท่านมุ่งมัน ต่อไปใน
ฐานะเป็ นคนที “ไม่มีใครรู ้จกั ” นักเทศน์ทีเทศนาอย่างสัตย์ซือตามพระวจนะของพระเจ้ามักจะ
ถูกโลกเมิน กระนั3นท่านก็รู้ดีวา่ ท่านเป็ นคนทีเขาทั3งหลาย “รู ้จกั ดี” ในสวรรค์ บ่อยครั3งท่านเผชิญ
กับโอกาสทีจะเจอกับความตาย อย่างไรก็ตามพระเจ้าก็ทรงไว้ชีวติ ท่าน ถึงแม้วา่ ท่านเคยถูก
เฆียน(ทุบตี) มากกว่าหนึงครั3ง แต่ท่านก็ยงั ไม่ตาย
2 คร 6:10

เหมือนคนที%มคี วามทุกข์ แต่ ยงั มีความชื%นชมยินดีอยู่เสมอ เหมือนคน

ยากจน แต่ ยงั ทําให้ คนเป็ นอันมากมัง% มี เหมือนคนไม่ มอี ะไรเลย แต่ ยงั มีสิ%งสารพัดบริบูรณ์ ความ
กดดันและปัญหาต่างๆในการรับใช้ทาํ ให้พวกท่าน “เหมือนคนทีมีความทุกข์” แต่ท่านก็ “มี
ความชืนชมยินดีอยูเ่ สมอ” บางครั3งท่านก็ “เหมือนคนยากจน” แต่ท่านก็ได้ทาํ ให้ “คนเป็ นอัน

มากมัง มี” บางครั3งในการรับใช้ของท่านๆก็ไม่มีอะไรเลย แต่ในพระคริ สต์แล้วท่านก็ “มีสิ ง
สารพัดบริ บูรณ์”
ไม่วา่ ท่านจะพบว่าตัวเองต้องเจอกับสถานการณ์อะไร ท่านก็ต3 งั ใจแล้วว่าท่านจะไม่รับ
พระคุณของพระเจ้าอย่างเสี ยเปล่า ท่านตั3งใจแล้วว่าจะไม่เป็ นเหตุให้ผใู ้ ดสะดุดเพือทีการรับใช้จะ
ไม่ถูกติเตียน ท่านตั3งใจแล้วว่าจะทํางานรับใช้ต่อไปไม่วา่ จะเกิดอะไรขึ3นก็ตาม
2 คร 6:11

เปาโลย้อนกลับไปออกความเห็นส่ วนตัว โอ ท่านชาวโครินธ์ เราพูดกับ

ท่ านอย่างไม่ ปิดบังเลย และใจของเราก็เปิ ดรับท่ าน ท่านพูดออกจะเป็ นสํานวนหน่อยๆ แต่ความ
หมายของสิ งทีท่านพูดก็คือ ‘โอ ท่านชาวโคริ นธ์ ถึงแม้เราได้พดู กับท่านอย่างตรงไปตรงมาแล้ว
แต่หวั ใจของเราก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นทีมีต่อท่าน’ ถึงแม้วา่ เปาโลได้พดู กับพวกเขาอย่างตรง
ไปตรงมาจนถึงขนาดเรี ยกได้วา่ ขวานผ่าซาก แต่ท่านก็อยากให้พวกเขารู ้วา่ ท่านรักพวกเขาและ
ห่วงใยพวกเขาอย่างลึกซึ3ง
2 คร 6:12

ท่านกล่าวต่อไปว่า ใจของท่านทั.งหลายไม่ได้ ปิดเพราะเรา แต่ ปิดเพราะ

ความรู้ สึกของตนเอง เปาโลพูดถึงความสัมพันธ์ทีค่อนข้างตึงเครี ยดระหว่างตัวท่านกับพีนอ้ ง
ชาวเมืองโคริ นธ์ ท่านกล่าวเชิงสํานวนอีกครั3งโดยความหมายตรงตัวก็คือ ‘ท่านทั3งหลายไม่ได้คบั
แคบในตัวเรา แต่ท่านทั3งหลายคับแคบในใจของตัวเอง’ หากจะพูดในภาษาพูดสมัยใหม่ ความ
หมายก็คือ ‘เราไม่ได้เกลียดท่าน แต่ท่านต่างหากทีเกลียดเรา’ คําทีแปลว่า ใจ (สปลักคะนอน)
แปลค่อนข้างถูกแล้ว คนสมัยโบราณเชือว่าอารมณ์ของเรามีบ่อเกิดจากลําไส้ ในสมัยปัจจุบนั เรา
จะเรี ยกว่ามันออกมาจากใจ เปาโลต้องการจะบอกว่า ความตึงเครี ยดใดๆทีมีในความสัมพันธ์ของ
พวกเขานั3นเกิดจากฝ่ ายพวกเขาไม่ใช่เกิดจากเปาโล
2 คร 6:13

ท่านปิ ดท้ายความเห็นส่ วนตัวตรงนี3ในจดหมายฝากของท่านด้วยคําพูด

เชิงไกล่เกลียว่า ดังนั.นในการตอบสนองอย่ างเดียวกัน (ข้ าพเจ้ าขอพูดกับท่ านเหมือนอย่างพูดกับ
บุตร) คือจงเปิ ดจิตใจของท่านด้ วย เพือตอบสนองความรักทีออกมาจากหัวใจซึงท่านมีต่อพวก

เขา ท่านจึงขอให้พวกเขาเปิ ดใจของพวกเขาต่อท่านอีกครั3ง ความหมายทีสาํ คัญกว่าก็คือว่า ท่าน
ทั3งหลายเป็ นทีรักของข้าพเจ้าเหมือนเป็ นบุตร กรุ ณาตอบสนองความรักนั3นกลับคืนมาด้วย
2 คร 6:14

ท่ านอย่าเข้ าเทียมแอกกับคนทีไ% ม่ เชื%อ เพราะว่าความชอบธรรมจะมีห้ ุน

ส่ วนอะไรกับความอธรรม และความสว่ างจะเข้ าสนิทกับความมืดได้ อย่างไร
หลังจากได้หยุดพักชัว ครู่ เพือกล่าวถึงความห่วงใยทีออกมาจากใจของท่าน เปาโลก็วก
กลับมาพูดถึงความจริ งทีสาํ คัญประการหนึงทีน่าจะเป็ นเรื องทีก่อให้เกิดการวิวาทในสมัยนั3น
พอๆกับในสมัยนี3 “ท่านอย่าเข้าเทียมแอกกับคนทีไม่เชือ” เพือ ทีจะอธิบายความจริ งทีสาํ คัญ
ประการหนึง เปาโลจึงยกภาพประกอบซึงเป็ นเรื องปกติประจําวันในสมัยนั3นคือ สัตว์ทีถูกเทียม
แอกเข้าด้วยกัน นีเป็ นภาพทีพบเห็นเป็ นปกติเรื อยมาจนถึงศตวรรษทียสี ิ บ ในเมืองต่างๆเราจะ
เห็นม้าถูกเทียมบังเหี ยนเข้าด้วยกัน ส่ วนในชนบทเราจะเห็นวัวถูกเทียมแอกเข้าด้วยกัน
การเทียมแอกทีไม่เท่ากันก็คงเป็ นการเทียมบังเหียนลาตัวหนึงกับม้าตัวหนึง หรื อการ
เทียมแอกม้าตัวหนึงกับวัวตัวหนึง มันไม่เพียงไม่เข้ากันเท่านั3น แต่มนั ยังใช้งานไม่ได้ดว้ ย เพราะ
แอกดังกล่าวจะทําให้สัตว์ตวั ทีอ่อนแอกว่าได้รับบาดเจ็บ มันไม่เหมาะในเชิงปฏิบตั ิ และไม่
เป็ นการสําแดงความกรุ ณาต่อสัตว์ทีถูกนํามาเทียมแอกด้วย แม้แต่บญั ญัติของโมเสสก็สอนเช่น
นั3นในพระราชบัญญัติ 22:10
อย่างไรก็ตาม ตรงนี3เปาโลก็ประยุกต์ใช้ภาพประกอบนี3กบั หลักการฝ่ ายวิญญาณทีสาํ คัญ
ประการหนึง “เพราะว่าความชอบธรรมจะมีหุน้ ส่ วนอะไรกับความอธรรม และความสว่างจะเข้า
สนิทกับความมืดได้อย่างไร” คําตอบสําหรับคําถามสองคําถามนี3กช็ ดั เจนอยูแ่ ล้ว ไม่มีและไม่
ควรมีสามัคคีธรรมระหว่างความชอบธรรมกับความอธรรม เห็นได้ชดั ว่าความสว่างกับความมืด
ทีท่านพูดถึงนั3นเป็ นเรื องฝ่ ายวิญญาณ ทีน่าสนใจคือคําทีแปลว่า ความอธรรม (อานอเมีย) ซึงมัก
แปลเป็ นความชัว ช้า และมีความหมายตรงตัวว่า ‘การไม่มีขือไม่มีแป’ ไม่มีสามัคคีระหว่างความ
ชอบธรรมและความอธรรม คําทีแปลว่า เข้ าสนิท (คอยโนเนีย) มีความหมายว่า ความเป็ นนํ3า

หนึงใจเดียวกันในจิตวิญญาณ ไม่มีความเป็ นนํ3าหนึงใจเดียวกันในจิตวิญญาณระหว่างความ
บริ สุทธิ? (ความสว่าง) กับความชัว (ความมืด)
ประเด็นทีสาํ คัญกว่าคือคําสังหลัก “ท่านอย่าเข้าเทียมแอกกับคนทีไม่เชือ” มันเป็ นสิ งที
ผิด มันเข้ากันไม่ได้ มันผิดหลักพระคัมภีร์ บางคนอาจโต้แย้งว่า “ก็เราอาศัยอยูใ่ นโลกของคนไม่
เชือนีนา” นัน เป็ นความจริ ง แต่คาํ สังตามพระคัมภีร์กค็ ือ การหลีกเลียงทีจะไม่เทียมแอกกับพวก
เขา การประยุกต์ใช้หลักการนี3กบั กิจกรรมต่างๆในชีวติ ประจําวัน เช่น การแต่งงาน การเป็ นหุน้
ส่ วนทําธุ รกิจ และการเป็ นสมาชิกในองค์กรทีชวั ร้าย
2 คร 6:15

เกรงว่าคําสังธรรมดาจะไม่ซึมซาบเข้าไปในความคิดของพวกเขา เปาโล

จึงขยายความเรื องนี3ต่อไป พระคริสต์ กบั เบลีอลั จะลงรอยกันอย่างไรได้ มีหลายคําน่าสนใจ คําที
แปลว่า ลงรอย (ซุมโฟเนซิ ส) เป็ นทีมาของคําว่า ‘symphony’ ในบริ บทนี3คาํ นี3แปลว่า ‘ความ
สามัคคี’ หรื อ ‘ความสอดคล้องกัน’ ชือเบลีอัลแปลมาจากคําฮีบรู เลยไม่มีคาํ แปล มันมีความตรง
ตัวว่า ‘ไร้ค่า’ แต่กเ็ ป็ นอีกชือหนึงของซาตานด้วย ประเด็นของท่านก็ชดั เจน มีสามัคคีอะไร
ระหว่างพระคริ สต์กบั ซาตาน? คําตอบนั3นชัดเจนอยูแ่ ล้ว
คราวนี3เปาโลเริ มนําภาพประกอบนี3มาประยุกต์ใช้กบั หลักการเรื องการแยกออก คนทีเ% ชื%อ
จะมีส่วนอะไรกับคนทีไ% ม่ เชื%อ คําทีแปลว่า คนไม่ เชื%อ (อาพิสตอส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ผูท้ ีไม่
เชือ’ ตรงนี3เปาโลกําลังจี3ใจดําของปัญหาเลย ผูเ้ ชือไม่ควรมีสามัคคีธรรมกับคนไม่เชือโดยไม่
จําเป็ น คนเหล่านั3นไม่ควรเป็ นเพือนสนิทหรื อหุ น้ ส่ วนของเรา หลักการนี3ชวนให้เรานึกถึง สดุดี
1:1
2 คร 6:16

วิหารของพระเจ้ าจะตกลงอะไรกับรู ปเคารพได้ เพราะว่ าท่านเป็ นวิหาร

ของพระเจ้ าผู้ทรงดํารงพระชนม์ ดังทีพ% ระเจ้ าตรัสไว้ว่า `เราจะอยู่ในเขาทั.งหลาย และจะดําเนิน
ในหมู่พวกเขา และเราจะเป็ นพระเจ้ าของเขา และเขาจะเป็ นประชาชนของเรา' หากยังมีใครไม่
เข้าใจหรื อเห็นไม่ตรงกันอยู่ เปาโลก็ยกภาพประกอบทีผทู ้ ีมีภูมิหลังเป็ นยิวเข้าใจได้อย่างชัดเจน
“วิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรู ปเคารพได้” ณ จุดนี3ของประวัติศาสตร์พวกยิวก็ได้เรี ยนรู ้

บทเรี ยนเกียวกับการไหว้รูปเคารพแล้ว การกระทําสิ งทีน่าสะอิดสะเอียนของอันทิโอคัส
เอพิฟาเนสในการตั3งรู ปเคารพขึ3นในพระวิหารอันศักดิ?สิทธิ?เมือหลายศตวรรษก่อนหน้านั3นได้
เกิดเป็ นภาพฝังใจพวกยิวมาจนถึงทุกวันนี3 รู ปเคารพในพระวิหารเป็ นสิ งทีน่าสะอิดสะเอียนสุ ดๆ
และเป็ นสิ งทีพวกยิวเกลียดชัง การไหว้รูปเคารพในบริ เวณพระวิหารของพระเจ้าทีกรุ งเยรู ซาเล็ม
เป็ นสิ งทีตรงข้ามกันซึ งพวกยิวตอบโต้อย่างรุ นแรง
ณ จุดนี3เองทีเปาโลปล่อยหมัดตาย “เพราะว่าท่านเป็ นวิหารของพระเจ้าผูท้ รงดํารง
พระชนม์ ดังทีพระเจ้าตรัสไว้วา่ `เราจะอยูใ่ นเขาทั3งหลาย และจะดําเนินในหมู่พวกเขา และเราจะ
เป็ นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็ นประชาชนของเรา'” เปาโลยกคําพูดนี3จาก เลวีนิติ 26:12 และเอ
เสเคียล 37:27 เพือ ตอกยํ3าประเด็นของท่าน พวกเขาในฐานะทีเป็ นทั3งผูเ้ ชือและเป็ นคริ สตจักร
เป็ นวิหารของพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ พระวิญญาณบริ สุทธิ?ทรงสถิตในตัวพวกเขาแต่ละคน
และสถิตในพวกเขาในฐานะเป็ นคริ สตจักรด้วย ดู 1 โคริ นธ์ 3:16 ประเด็นทีสาํ คัญกว่าก็คือการที
คนของพระเจ้าต้องแยกออกจากชาวโลก
2 คร 6:17

ท่านจึงปล่อยหมัดน็อกเอาท์ออกไป องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าตรัสว่ า `เหตุฉะนั.น

เจ้ าจงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั.น และจงแยกตัวออกจากเขาทั.งหลาย อย่ าแตะต้ องสิ% งซึ%งไม่
สะอาด แล้วเราจึงจะรับพวกเจ้ าทั.งหลาย เราเห็นคําสังสามประการตรงนี3 เราได้รับบัญชาว่า (1)
“จงออกจากหมู่พวกเขาเหล่านั3น” คือ พวกคนไม่เชือ, คนอธรรม และคนทีอยูใ่ นความมืดฝ่ าย
วิญญาณดังทีกล่าวไว้ดา้ นบน คนเหล่านี3รวมกันแล้วก็เป็ นสิ งทีเรี ยกว่า ‘ชาวโลก’ ซึงพบทัว พระ
คัมภีร์ใหม่ คนของพระเจ้าจึงถูกสังให้ออกจากชาวโลกและการมีส่วนเกียวข้องต่างๆกับพวกเขา
เรายังถูกบัญชาด้วยว่า (2) “จงแยกตัวออกจากเขาทั3งหลาย องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัส” เห็นได้ชดั ว่า
คําสัง นี3มาจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า มันเป็ นส่ วนหนึงของบัญญัติของพระคริ สต์ซ ึงไม่เป็ นทีนิยมมาก
ทีสุดจนถึงทุกวันนี3 แต่มนั ก็เป็ นเรื องทีสาํ คัญมากๆด้วย
นอกจากนี3พระวิญญาณบริ สุทธิ?ก็ทรงบัญชาผ่านเปาโลด้วยว่า (3) “อย่าแตะต้องสิ งซึงไม่
สะอาด” คนทีมีภูมิหลังเป็ นยิวย่อมเข้าใจสิ งทีเปาโลพูดถึง พระบัญญัติสาธยายไว้มากมายถึงสิ งที

ไม่สะอาดสําหรับพวกยิว เปาโลประยุกต์ใช้เรื องนี3ในบริ บทของความไม่สะอาดฝ่ ายวิญญาณ คือ
สิ งต่างๆและกิจกรรมต่างๆทีเป็ นบาป ยอห์นเขียนไว้วา่ “อย่ารักโลก หรื อสิ งต่างๆทีเป็ นของ
โลก” (1 ยอห์น 2:15) ในสมัยนั3นและในสมัยนี3ดว้ ย มีหลายสิ งในโลกทีไม่สะอาด หรื อทีไม่
บริ สุทธิ?ในทางศีลธรรมและจิตวิญญาณ
ถึงแม้วา่ บททีหา้ ของจดหมายฝากฉบับนี3อาจเป็ นยอดบนสุ ดของมันสําหรับความจริ งใน
ด้านหลักคําสอน แต่ยอ่ หน้านี3กอ็ าจเป็ นประเด็นทีสาํ คัญเกียวกับการดําเนินชีวติ คริ สเตียนใน
แต่ละวัน มันมีพ3ืนฐานอยูบ่ นความบริ สุทธิ? การแยกออกจากโลก, ผูค้ นของโลก, กิจกรรมต่างๆ
ของโลก และสิ งต่างๆของโลกคือหนทางไปสู่ ความบริ สุทธิ? ในชีวติ คริ สเตียนของแต่ละคน ตรง
นี3มนั ถูกนําเสนอในรู ปแบบของคําสังสามส่ วน
ผลลัพธ์ของการแยกออกก็คือ พระเจ้าทรงสัญญาว่า “แล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าทั3งหลาย”
ความหมายน่าจะเป็ นการรับเข้ามามีสามัคคีธรรมด้วย เมือคนของพระเจ้าแยกตัวออกจากความ
อธรรม, ความไม่สะอาด และความไม่บริ สุทธิ?ของโลก เราก็ทาํ ให้ตวั เองอยูใ่ นตําแหน่งทีเรา
สามารถมีสามัคคีธรรมเต็มเปี ยมกับพระบิดาของเราผูท้ รงสถิตในสวรรค์ได้
2 คร 6:18

ดังนั3นเพือสรุ ปประเด็นนี3 เปาโลจึงยกคําพูดจาก 2 ซามูเอล 7:14 เราจะ

เป็ นบิดาของพวกเจ้ าและพวกเจ้ าจะเป็ นบุตรชายบุตรสาวของเรา' องค์พระผู้เป็ นเจ้ าผู้ทรงฤทธา
นุภาพทั.งสิ.นได้ ตรัสดังนั.น ประเด็นทีสาํ คัญกว่าก็คือว่า เมือเราแยกตัวออกจากโลกและอิทธิพลที
ไม่ดีของมัน พระเจ้าก็จะทรงรับเราให้ร่วมสามัคคีธรรมด้วยในฐานะบุตรชายและบุตรสาว เรา
เป็ นบุตรในตําแหน่งของเราในพระคริ สต์ เห็นได้ชดั ว่าประเด็นก็คือ บัดนี3เราควรแยกออกจาก
โลกและสิ งต่างๆของโลกเพือมามีสามัคคีธรรมกับพระบิดาในสวรรค์ของเรา พระองค์ทรง
สัญญาเช่นนั3นเมือเราแยกออก
*****
ภาพรวมของ 2 โครินธ์ 7: บทนีข& ึน& ต้ นด้ วยข้ อสรุ ปของสิ งทีเปาโลได้ เขียนไว้ ตลอดหลาย
บทหลังมานี & คือ การชําระจิ ตวิญญาณและการไล่ ตามความบริ สุทธิU เนือ& หาส่ วนทีเหลือของบทนี &

วกกลับไปยังส่ วนที ท่านค้ างไว้ ในบทที 2 ท่ านพูดแบบเปิ ดอกต่ อไปและอธิ บายว่ าทําไมท่ านถึง
ยังไม่ ไปเยียมพวกเขาตามที พวกเขาได้ หวังไว้ ท่ านยังนําเสนอคําจํากัดความอันไพเราะของหลัก
การเรื องการกลับใจใหม่ ทีเป็ นกระบวนการด้ วย
2 คร 7:1

ก่อนทีจะเปลียนไปพูดถึงเรื องอืนๆต่อไป เปาโลก็ยอ้ นกลับไปพูดถึงสิ งที

ท่านได้เขียนไว้ในหลายบททีผา่ นมา โดยเฉพาะเรื องพระสัญญาต่างๆของพระเจ้า ท่านน่าจะ
คิดถึงพระสัญญาต่างๆเช่น เสรี ภาพของข่าวประเสริ ฐ, พระสัญญาเรื องบ้านและร่ างกายใน
สวรรค์, พระสัญญาเรื องการเป็ นคนถูกสร้างใหม่ในพระคริ สต์ และพระสัญญาของพระเจ้าเรื อง
พระพรสําหรับการแยกออกจากชาวโลก ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่ามีพระสัญญาต่างๆทีถกู พูดถึงได้อีก
เช่นกัน
ในเรื องพระสัญญานี3 เปาโลเขียนไว้วา่ ท่านทีร% ัก เมือ% เรามีพระสัญญาเช่ นนีแ. ล้ ว ให้ เรา
ชําระตัวเราให้ ปราศจากมลทินทุกอย่างของเนือ. หนังและจิตวิญญาณ และจงทําให้ มคี วามบริสุทธิB
ครบถ้ วนโดยความเกรงกลัวพระเจ้ า เมือได้เห็นถึงพระสัญญาต่างๆอันมีค่าของพระเจ้าแล้ว
เปาโลจึงขอให้พีนอ้ งทีเมืองโคริ นธ์ชาํ ระตัวให้พน้ จากมลทินใดก็ตามในชีวติ ของพวกเขา น่า
สังเกตว่าท่านไม่ได้จาํ กัดเฉพาะแค่ “มลทินทุกอย่างของเนื3อหนัง” เท่านั3นซึงก็ปรากฏชัดเป็ น
ปกติอยูแ่ ล้ว แต่ท่านพูดถึงความบาปต่างๆของจิตวิญญาณด้วยซึงไม่ปรากฏชัดและแยบยลยิง กว่า
ความบาปเหล่านี3ไล่ต3 งั แต่ความบาปของการละเว้นการกระทําบางอย่าง, การคิดไม่ดี, ความ
ขมขืนไปจนถึงการกบฏ หากจะกล่าวเพียงเล็กน้อย เราถูกกําชับให้ “ทําให้มีความบริ สุทธิ?ครบ
ถ้วนโดยความเกรงกลัวพระเจ้า” ความหมายก็คือ ให้เราก่อเกิดความบริ สุทธิ?ในชีวติ ของเราโดย
เกรงกลัวพระเจ้าไปพร้อมๆกัน
การชําระตัวเราให้พน้ จากมลทินของทั3งเนื3อหนังและจิตวิญญาณก็ส่งเสริ มหลักการเรื อง
การแยกออกซึงถูกนําเสนออย่างตรงๆไปแล้วในตอนท้ายของบทที 6 การแยกออกจากความบาป
และโลกเป็ นหนทางทีนาํ ไปสู่ความบริ สุทธิ? หากไม่มีการแยกออกในทางปฏิบตั ิจากทั3งโลกและ

สิ งต่างๆทีเป็ นของโลก ความบริ สุทธิ?ของแต่ละบุคคลก็ไม่อาจเกิดขึ3นได้เลย หลักการทั3งสอง
เกียวเนืองกัน
2 คร 7:2

คราวนี3เปาโลย้อนกลับไปยังจุดทีท่านกล่าวค้างไว้ก่อนทีท่านเปลียนไป

พูดถึงงานรับใช้เสี ยยืดยาว ดังนั3นเนื3อหาต่อไปนี3จึงต่อเนืองจากจุดทีท่านค้างไว้ในบทที 2 ข้อ 13
ยกเว้นการพูดถึงหลักคําสอนบางเรื องแบบประปราย เนื3อหาส่ วนทีเหลือของบทนี3ค่อนข้างเป็ น
เรื องส่ วนตัวเพราะเปาโลต้องการทีจะวิงวอนพีน อ้ งทีเมืองโคริ นธ์ เราต้องจําไว้วา่ ในตอนต้น
ของจดหมายฝากฉบับนี3 เปาโลพยายามทีจะอธิบายเหตุผลว่าทําไมท่านถึงไม่รีบเดินทางไปที
เมืองโคริ นธ์ตามทีได้สัญญาไว้ ท่านจึงกล่าวต่อจากเนื3อหาทีคา้ งไว้ใน 2:13
ท่านจึงเขียนว่า ขอรับเราเถิด เรามิได้ ทาํ ร้ ายผู้ใด เรามิได้ ชวนผู้ใดให้ ทาํ ชั%ว เรามิได้ โกงผู้ใด
เลย คําพูดตรงนี3ชวนให้เรานึกถึงสิ งทีท่านกล่าวแทรกเข้ามาใน 6:11-13 ท่านจึงขอร้องพวกเขา
อีกครั3งให้เปิ ดใจรับท่าน ทั3งๆทีขอ้ เท็จจริ งมีอยูว่ า่ บางคนทีเมืองโคริ นธ์ไม่ชอบหน้าเปาโล แต่
ท่านก็ตอ้ งการแจ้งให้พวกเขาทราบชัดเจน ท่านไม่ได้เอาเปรี ยบผูใ้ ด ท่านไม่ได้ทาํ ร้ายผูใ้ ด ท่าน
ไม่ได้โกงผูใ้ ด นัน คือสาระสําคัญของถ้อยแถลงของท่าน ท่านรู ้ดีและพวกเขาก็รู้ดี
2 คร 7:3

ด้วยเหตุน3 ีเปาโลจึงต้องการปรับคําพูดบางตอนในจดหมายฝากทั3งสอง

ฉบับของท่านทีรุนแรงให้นุ่มนวลลง ข้ าพเจ้ าพูดเช่ นนีม. ใิ ช่ เพือ% จะปรักปรําท่าน เพราะข้ าพเจ้ า
บอกแล้วว่ า ท่ านทั.งหลายอยู่ในใจของเราทีเดียว จะตายหรือจะเป็ นก็อยู่ด้วยกัน ท่านเขียนมา
ไม่ใช่เพือติพวกเขา ในทางตรงกันข้าม ดังทีท่านได้กล่าวไปแล้วใน 6:11-12 พวกเขาอยูใ่ นใจของ
ท่าน หากถึงคราวจําเป็ น ท่านก็จะตายพร้อมกับพวกเขาหรื ออยูก่ บั พวกเขา ท่านมีความรักให้
พวกเขามากขนาดนั3นเลย
2 คร 7:4

ดังนั3นท่านจึงเขียนว่า ข้ าพเจ้ าพูดอย่างไว้ ใจท่ านมาก และข้ าพเจ้ าภูมใิ จ

เพราะท่ านทั.งหลายอย่างมาก ท่านตรงไปตรงมากับพวกเขามากๆเพราะท่านรักพวกเขา เพราะ
ท่านได้บรรยายไปเสี ยยืดยาวแล้วเกียวกับพันธกิจของท่านทีมาพร้อมกับภัยอันตรายต่างๆ ท่าน
จึงเตือนความจําพวกเขาว่า ข้ าพเจ้ าได้ รับความชู ใจอย่างบริบูรณ์ และในความยากลําบากของเรา

ทุกอย่ าง ข้ าพเจ้ าก็ยงั มีความปี ติยนิ ดีอย่ างเหลือล้ น คําพูดนี3สือว่าบางคนทีเมืองโคริ นธ์สงสัยว่า
พระหัตถ์ของพระเจ้าสถิตอยูก่ บั ท่านจริ งๆหรื อเพราะความยากลําบากทั3งสิ3 นทีท่านได้เผชิญมา
นัน จึงเป็ นเหตุผลส่ วนหนึงทีวา่ ทําไมท่านถึงได้บรรยายและกล่าวปกป้ องการรับใช้ของท่านเสี ย
ยืดยาว ด้วยเหตุน3 ีท่านจึงมีกาํ ลังใจหรื อแม้แต่ชืนชมยินดีได้ในความทุกข์ยากทั3งสิ3 นของตัวเอง
2 คร 7:5

เปาโลย้อนกลับมาพูดถึงเหตุผลทีท่านไม่รีบไปเยีย มพวกเขา มันเกียวข้อง

กับความล่าช้าในการได้เจอกับทิตสั เราจําได้จาก 2:13 ว่าทิตสั ไม่ได้กลับไปทีเมืองโตรอัส (ใน
แคว้นเอเชียน้อย) ดังทีท่านได้คาดหมายไว้ เปาโลจึงเดินทางข้ามทะเลอีเจียนไปยังแคว้นมาซิโด
เนีย (อาจเป็ นเมืองฟี ลิปปี ) เพือไปตามหาทิตสั ทีนนั ท่านจึงพูดถึงเหตุการณ์น3 นั ซึงพีนอ้ งชาว
เมืองโคริ นธ์น่าจะทราบบ้างแล้ว เพราะแม้ ว่าเมือ% เรามาถึงแคว้ นมาซิโดเนียแล้ ว เนือ. หนังของเรา
ไม่ ได้ พกั ผ่ อนเลย เรามีความลําบากอยู่รอบข้ าง ภายนอกมีการต่ อสู้ ภายในมีความกลัว
พอไปถึงทีนนั สิ งต่างๆกลับเลวร้ายมากยิง ขึ3นสําหรับเปาโลและพรรคพวก เราเห็นว่า
แม้แต่คริ สเตียนผูห้ นึงทียงิ ใหญ่ทีสุดตลอดกาลก็เจอกับช่วงเวลาทียากลําบากเหมือนกัน ท่าน
ไม่มีท3 งั ความชืนชมยินดีและสันติสุข ดังนั3นท่านจึงเขียนมาบอกว่าท่านไม่มีการพักผ่อนทีนนั เลย
มีแต่ความลําบากรายล้อมอยูร่ อบตัว อาจมีการต่อต้านหรื อการข่มเหงซึ งท่านไม่ได้กล่าวไว้ ไม่วา่
จะยังไงท่านก็บอกว่ามีการเป็ นปฏิปักษ์ต่อท่านจากแหล่งทีมาซึงท่านไม่เอ่ยชือและมีความกลัว
อยูภ่ ายใน หากเราต้องการเพือนร่ วมทุกข์ ก็ให้เราอุ่นใจได้เลยว่าแม้แต่คริ สเตียนทียงิ ใหญ่อย่าง
เปาโลก็เผชิญกับช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากและความสิ3 นหวัง อย่างไรก็ตามพระเจ้ามิได้ทรง
ปล่อยท่านให้อยูใ่ นความยากลําบากเหล่านั3นนานนัก ในข้อต่อไป เมฆหมอกได้จางหายไปและ
ท่านก็มีเหตุให้ชืนชมยินดีได้อีกครั3ง
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แม้เจอกับวันแห่งความยากลําบากและความท้อใจ พระเจ้ าผู้ทรงหนุน

นํา. ใจคนทีท% ้ อใจ ได้ ทรงหนุนนํา. ใจเราโดยทรงให้ ทติ สั มาหาเรา อีกครั3งทีเปาโลพูดถึงความจริ งอัน
น่ามหัศจรรย์ทีวา่ พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าแห่งการหนุนนํ3าใจทั3งสิ3น หลายคําทีถูกแปลว่า ‘หนุน
นํ3าใจ’ (พาราคาเละโอ) มีความหมายในเชิงสมัยใหม่กว่าว่า ‘กําลังใจ’ สําหรับเปาโลแล้ว เป็ น

เรื องแน่นอนอยูแ่ ล้วทีพระเจ้าจะทรงหนุนใจคนเหล่านั3นทีท% ้ อใจ คํานี3แปลมาจากคําว่า (ทาเพะ
อินอส) และมีความหมายว่า ‘หมดกําลังใจ’ หรื อ ‘ท้อแท้’ พระเจ้าทรงให้กาํ ลังใจพวกท่านโดย
การมาถึงของทิตสั พวกท่านคงวุน่ วายใจมากๆทีหาทิตสั ไม่พบ อย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงหนุน
ใจพวกท่านโดยนําเขากลับมาหาพวกท่าน นอกจากนี3อาจเป็ นได้ดว้ ยว่าทิตสั ซึงมาจากเมืองโคริ น
ธ์ได้นาํ ข่าวเรื องการกลับใจใหม่ของพวกเขาและเรื องการตอบรับในแง่บวกต่อจดหมายฝากฉบับ
แรกของท่านมาด้วย นัน ก็ช่วยให้ท่านมีกาํ ลังใจมากยิง ขึ3นไปอีก พระเจ้าทรงมีวธิ ีอนั แสน
มหัศจรรย์ในการนํากําลังใจมาให้ในช่วงเวลาแห่งความสิ3 นหวัง เราเห็นรายละเอียดเพิมเติมใน
ข้อถัดไป
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ความชืนชมยินดีของเปาโลจึงมิใช่ เพียงการมาของทิตัสเท่านั.น แต่ โดย

การหนุนนํา. ใจทีท% ่านได้ หนุนนํา. ใจทิตสั ด้ วย ตามทีท% ติ ัสได้ มาบอกเราถึงความปรารถนาอย่างยิง%
และความโศกเศร้ าของท่ าน และใจจดจ่ อของท่ านทีม% ีต่อข้าพเจ้ า ทําให้ ข้าพเจ้ ามีความชื%นชม
ยินดีมากยิง% ขึน. คําทีแปลว่า การหนุนนํา. ใจ (พาราคเลซิ ส) และ หนุนนํา. ใจ (พาราคาเละโอ) มี
ความหมายในปัจจุบนั ว่า ‘กําลังใจ’ หรื อ ‘ให้กาํ ลังใจ’ ตามลําดับ เปาโลตืนเต้นกับการมาถึงของ
ทิตสั แต่ท่านก็ดีใจกับเรื องทีทิตสั มารายงานให้ท่านฟังเกียวกับท่าทีของคนส่ วนใหญ่ทีมีต่อ
เปาโลด้วย ท่านได้รับพระพรจาก “ความปรารถนาอย่างยิง ” (คือ ความปรารถนาดี), การกลับใจ
ใหม่ของพวกเขา (ความโศกเศร้ าของพวกเขาอันเกิดจากเนื3อหาทีโจมตีใน 1 โคริ นธ์) และใจ
จดจ่อของพวกเขาทีมีต่อเปาโล พอได้ทราบข่าวดีเหล่านี3แล้ว เปาโลจึงยิง ชืนชมยินดีมากขึ3นไป
อีก
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ท่านจึงเปลียนไปพูดถึงจดหมายฝากฉบับแรกของท่าน (1 โคริ นธ์) ซึงมี

เนื3อหาค่อนข้างรุ นแรงหลายแห่ง เพราะถึงแม้ ว่าข้ าพเจ้ าได้ ทาํ ให้ ท่านเสี ยใจเพราะจดหมายฉบับ
นั.น ข้ าพเจ้ าก็ไม่เสียใจ ถึงแม้ ว่าเมือ% ก่อนนั.นข้ าพเจ้ าจะเสี ยใจบ้ าง เพราะข้ าพเจ้ าเห็นว่ า จดหมาย
ฉบับนั.นทําให้ ท่านมีความเสี ยใจเพียงชั%วขณะเท่ านั.น ความหมายก็คือว่า ‘เพราะถึงแม้วา่ ข้าพเจ้า
ได้ทาํ ให้พวกท่านเสี ยใจเพราะจดหมายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ไม่เสี ยใจ ถึงแม้วา่ ข้าพเจ้าได้เสี ยใจ
อยูบ่ า้ งก็ตาม เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าจดหมายฝากฉบับนั3นได้ทาํ ให้พวกท่านเสี ยใจแค่ช่วงเวลาสั3นๆ

เท่านั3น’ เปาโลตระหนักดีวา่ ความรุ นแรงของ 1 โคริ นธ์ ได้ทาํ ให้บางคนในคริ สตจักรทีเมืองโค
ริ นธ์เสี ยใจ และถึงแม้วา่ เมือมองย้อนกลับไปแล้วท่านมีความเสี ยใจอยูบ่ า้ ง แต่พอได้ทราบเรื องที
พวกเขากลับใจใหม่เพราะจดหมายฝากฉบับนั3น ท่านจึงไม่เสี ยใจอีกต่อไปกับสิ งทีท่านได้เขียน
ไปแล้ว
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เปาโลจึงมาถึงจุดทีเป็ นเรื องฝ่ ายวิญญาณทีท่านต้องการจะบอก แต่ บัดนี.

ข้ าพเจ้ ามีความชื%นชมยินดี มิใช่ เพราะท่ านเสียใจ แต่ เพราะความเสี ยใจนั.นทําให้ ท่านกลับใจใหม่
ท่านชืนชมยินดีทีการกลับใจใหม่ได้เกิดขึ3นในใจของพวกเขา ไม่ใช่ชืนชมยินดีเพราะพวกเขา
เสี ยใจ ท่านกล่าวต่อไปว่า เพราะว่ าท่ านได้ รับความเสี ยใจอย่ างที%ชอบพระทัยพระเจ้ า ท่ านจึงไม่
ได้ ผลร้ ายจากเราเลย เราอาจตีความคําพูดนี3ได้วา่ ‘เพราะพระเจ้าได้ทรงทําให้ท่านเสี ยใจ เพือที
พวกท่านจะไม่เสี ยใจเพราะเราแต่อย่างใดเลย’ ประเด็นทีสาํ คัญกว่าก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงใช้
จดหมายฝากของท่านเพือนําพวกเขามาถึงการกลับใจใหม่
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นีเปิ ดโอกาสให้เปาโลยอดอัครสาวกออกความเห็นทีลึกซึ3 งเกียวกับหลัก

การเรื องการกลับใจใหม่ เพราะว่ าความเสี ยใจอย่ างทีช% อบพระทัยพระเจ้ าย่ อมกระทําให้ กลับใจ
ใหม่ ซึ%งนําไปถึงความรอดและไม่ เป็ นทีน% ่ าเสี ยใจ แต่ ความเสียใจอย่างโลกนั.นย่อมนําไปถึงความ
ตาย ความเสี ยใจอย่างทีชอบพระทัยพระเจ้าก่อให้เกิดการกลับใจใหม่ซ ึงนําไปสู่ ความรอด มัน
ไม่ใช่เรื องทีน่าเสี ยใจเลย อย่างไรก็ตาม ความเสี ยใจอย่างโลกมีแต่นาํ ไปสู่ ความตาย โลกเสี ยใจ
เมือโดนจับได้ ความเสี ยใจตามแบบของพระเจ้าเสี ยใจเมือได้ทาํ บาป นัน ก่อให้เกิดการ
เปลียนแปลงของจิตใจในเรื องทีเกียวข้องกับความบาป ซึงก่อให้เกิดการหันเสี ยจากบาปมาหา
พระเจ้า เราเห็นถึงพัฒนาการตามลําดับในทีน3 ี (1) ความเสี ยใจตามแบบของพระเจ้า (เพราะความ
บาป) นําไปสู่ (2) การกลับใจใหม่ทีแท้จริ ง ซึงนําไปสู่ (3) ความรอด และ (4) ไม่เป็ นทีน่าเสี ยใจ
โลกเสี ยใจเมือถูกจับได้ แต่กแ็ อบย่องกลับไปหาความบาปเดิมทีหลัง อันนําไปสู่ค่าจ้างของความ
บาป
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จงพิจารณาดูว่าความเสียใจอย่างทีช% อบพระทัยพระเจ้ ากระทําให้ เกิด

ความกระตือรือร้ นมากทีเดียว ทําให้ เกิดความขวนขวายทีจ% ะแก้ตัวใหม่ และการโกรธแทน ความ
กลัว ความปรารถนาอย่ างยิง% ความกระตือรือร้ น การแก้ แค้น ในทุกสิ% งเหล่านั.นท่ านได้ พสิ ู จน์ ให้
เห็นแล้วว่ าท่ านก็หมดจดในการนีแ. ล้ว
เปาโลจึงย้อนรอยลําดับเหตุการณ์ต่างๆทีเกิดขึ3นท่ามกลางพีนอ้ งชาวเมืองโคริ นธ์หลังจาก
ทีพวกเขาได้อ่านจดหมายฝากฉบับแรกของท่าน (1 โคริ นธ์) “จงพิจารณาดูวา่ ความเสี ยใจอย่างที
ชอบพระทัยพระเจ้า” สิ งแรกทีมีกค็ ือ (1) ความกระตือรือร้ น คําทีแปลเช่นนั3น (สะปออูเด) ใน
บริ บทนี3มีความหมายว่า ‘ความกังวลใจ’ จากนั3น (2) มันก่อให้เกิด ความขวนขวายทีจ% ะแก้ ตวั
ใหม่ คําแปลภาษาอังกฤษสื อถึงการขจัดความบาปของพวกเขาออกไป อย่างไรก็ตาม คําทีแปล
เช่นนั3น (อาพอลอเกีย) มักมีความหมายว่า ‘การแก้ต่าง’ หลังจากทีพวกเขากังวลใจในตอนแรก
ไปแล้ว บางคนก็เริ มทีจะแก้ต่างให้ตวั เอง ในทางกลับกัน พอกลับมาคิดดูแล้ว (บางทีอาจ
เกียวข้องกับชายทีทาํ บาปคนนั3นใน 1 โคริ นธ์ 5) (3) อาจมีการโกรธแทนเพราะความบาป จากนั3น
ก็มี (4) ความกลัว คือความกลัวว่าการพิพากษาของพระเจ้าจะตกลงบนพวกเขา นีนาํ ไปสู่ (5)
ความปรารถนาอย่ างยิง%
คําทีแปลเช่นนั3น (เอะพิพอเธซิ ส) มีความหมายตามบริ บทนี3วา่ ‘ความมุ่งมัน ทีลึกซึ3 ง’ ใน
การจัดการกับความบาป นัน นําไปสู่ (6) ความกระตือรือร้ นทีจะแก้ไขสิ งต่างๆให้ถูกต้อง และ
สุ ดท้าย (7) มันก็ให้เกิดการแก้ แค้น คําทีแปลเช่นนั3น (เอ็คดิเคซิ ส) มีความหมายว่าการสําแดง
ความยุติธรรม, การลงโทษ หรื อในกรณี น3 ีคือการลงวินยั คริ สตจักร หลังจากผ่านการเกิดปฏิกิริยา
เหล่านี3ไปแล้ว คริ สตจักรทีนนั ก็จดั การกับผูท้ ีกระทําความบาปอันน่าสะอิดสะเอียนดังกล่าว
ผลทีตามมาก็คือ “ในทุกสิ งเหล่านั3นท่านได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าท่านก็หมดจดในการนี3
แล้ว” ความหมายก็คือว่า ‘ในสิ งนี3ท3 งั หมด ท่านก็ได้สาํ แดงตนว่าไม่มีความผิดในการนี3แล้ว’ พวก
เขาได้จดั การกับปัญหานี3อย่างเหมาะสมแล้วและสะสางมันเรี ยบร้อยแล้ว คําทีแปลว่า หมดจด
(ฮักนอส) มีความหมายว่า ‘บริ สุทธิ?’ หรื อ ‘ปราศจากความผิด’ ถึงแม้ในตอนแรกพวกเขาตอบ

สนองช้าไปหน่อย แต่ในเวลาอันเหมาะสมคริ สตจักรนี3กไ็ ด้จดั การกับปัญหาทีเป็ นความบาปร้าย
แรงซึงกระทํากันอย่างเปิ ดเผยท่ามกลางพวกเขาแล้วอย่างเหมาะสม
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ถึงแม้วา่ ท่านค่อนข้างรุ นแรงกับพวกเขาในจดหมายฝากฉบับแรก แต่

ตอนนี3เปาโลตั3งใจทีจะมีใจกรุ ณาต่อพวกเขา เหตุฉะนีท. ขี% ้ าพเจ้ าเขียนถึงท่ านก็มใิ ช่ เพราะเห็นแก่
คนทีไ% ด้ ทาํ ผิด หรือเพราะเห็นแก่คนทีต% ้ องทนต่ อการร้ าย แต่ เพือ% ให้ ความห่ วงใยของเราทีม% ตี ่ อ
ท่ านปรากฏแก่ ท่านในสายพระเนตรพระเจ้ า ท่านใช้ความเฉียบขาดใน 1 โคริ นธ์ 5:13 อย่างไร
ก็ตามท่านเขียนตอนนี3ว่าท่านได้ทาํ เช่นนั3น ไม่ใช่เพราะคนทีทาํ ผิด หรื อเพราะคนทีสะดุดเพราะ
การกระทําผิดดังกล่าว แต่เพือ ประโยชน์ของคริ สตจักรและเพือ แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยที
ท่านมีต่อพวกเขา คําทีแปลว่า ความห่ วงใย (สะปออูเด) ถึงแม้มกั ถูกแปลเป็ น ‘ความเอาใจใส่ ’ แต่
มันก็แปลว่า ‘ความห่วงใย’ ด้วย เป้ าหมายสู งสุ ดของการลงวินยั คริ สตจักรคือ เพือประโยชน์ของ
คริ สตจักร มันไม่ใช่เพือ ลงโทษคนบาปเป็ นหลัก
2 คร 7:13

เปาโลโล่งใจทีคริ สตจักรตอบรับคําตักเตือนของท่านทีมีต่อปั ญหานี3เป็ น

อย่างดี ท่านจึงเขียนไปว่า โดยเหตุนี. เราจึงมีความชู ใจเมือ% เห็นว่าพวกท่านได้ รับความชู ใจ เรามี
ความชื%นชมยินดีมากยิง% ขึน. เพราะความยินดีของทิตัส ในการทีพ% วกท่ านได้ กระทําให้ จิตใจของ
ทิตัสชื%นบาน ความหมายก็คือ ‘ดังนั3นเราจึงมีกาํ ลังใจเพราะกําลังใจทีดีของพวกท่าน นอกจากนี3
เรายังชืนชมยินดีมากขึ3นอีกเพราะความยินดีของทิตสั เพราะว่าพวกท่านทุกคนได้ทาํ ให้จิตใจของ
เขาชืนบาน’
2 คร 7:14

เปาโลยังเสริ มหมายเหตุอีกเรื องเข้าไปเพือ บรรเทาความกลัวของพีนอ้ งที

เมืองโคริ นธ์เกียวกับสิ งทีเปาโลอาจได้บอกแก่ทิตสั ไปเกียวกับพวกเขาด้วย เพราะถ้ าข้ าพเจ้ าได้
อวดเรื%องพวกท่ านแก่ทติ สั ข้ าพเจ้ าก็ไม่ ต้องละอายใจเลย ทุกสิ%งทีเ% ราได้ กล่าวแก่ ท่านเป็ นความ
จริงฉันใด สิ%งทีเ% ราได้ อวดเรื%องพวกท่านแก่ทติ ัสเมือ% ก่อนนั.น ก็ปรากฏเป็ นจริงเหมือนกันฉันนั.น
เปาโลจงใจใช้คาํ ว่า อวด หรื อ สิ งที เราได้ อวด ทั3งสองคํามีความหมายว่า ‘การเอาไปคุยได้’ หรื
อ ‘การชืนชมยินดี’ ความหมายก็คือ ท่านได้อวดเกียวกับพวกเขาให้ทิตสั ฟัง ท่านไม่อายในเรื อง

ใดเลยทีท่านได้คุยไว้เกียวกับพวกเขา ท่านกล่าวความจริ งกับพวกเขาอย่างไร ท่านก็ทาํ แบบนั3น
กับทิตสั เหมือนกัน การกลับใจใหม่ของพวกเขาจึงมีเหตุอนั ควรแล้ว
2 คร 7:15

นอกจากนี3 เปาโลยังออกความเห็นเกียวกับทิตสั ต่อไปอีกว่า และเมือ%

ทิตัสระลึกถึงความเชื%อฟังของพวกท่ านทั.งหลาย และการทีพ% วกท่านต้ อนรับเขาด้ วยความเกรง
กลัวจนตัวสั% น เขาก็เพิม% ความรักในพวกท่ านมากยิง% ขึน. ความหมายก็คือ ‘ทิตสั ยิง รู ้สึกดีกบั พวก
ท่านมากยิง ขึ3น โดยระลึกถึงความเชือฟังของพวกท่าน และการทีพวกท่านได้ตอ้ นรับเขาด้วย
ความเกรงกลัวจนตัวสัน’ เปาโลเขียนว่าทิตสั เกิดความรู ้สึกอบอุ่นในใจต่อพวกเขามากยิง ขึ3น เขา
ได้รายงานเรื องความเชือฟังของพวกเขาให้เปาโลทราบและการทีพวกเขาได้อา้ แขนต้อนรับเขา
เป็ นอย่างดี
2 คร 7:16

เปาโลปิ ดท้ายเนื3อหาส่ วนนี3โดยกล่าวว่า ข้ าพเจ้ าชื%นชมยินดี เพราะว่า

ข้ าพเจ้ าไว้ ใจท่ านได้ ทุกอย่ าง เปาโลเอ่ยปากชมพวกเขาเต็มทีโดยบอกถึงความมัน ใจทีท่านมีใน
ตัวพวกเขา ท่านพยายามกระชับสายสัมพันธ์ซ ึงอาจตึงเครี ยดไปแล้ว นอกจากนี3ท่านกําลังจะพูด
ถึงเรื องทีอาจทําให้พวกเขาไม่สบายใจในเนื3อหาตอนต่อไป
*****
ภาพรวมของ 2 โครินธ์ 8: อัครสาวกเปาโลเริ มต้ นเนือ& หาใหม่ คริ สตจักรต่ างๆในแคว้ นยู
เดีย, กรุ งเยรู ซาเล็ม และคริ สตจักรอืนๆทีอยู่โดยรอบได้ เผชิ ญกับช่ วงเวลาทียากลําบาก การ
ข่ มเหงจากพวกยิวได้ ทาํ ให้ พวกเขาเจอกับความทุกข์ ยาก ผู้เชื อหลายคนได้ ย้ายหนีไป ดู กิจการ
8:1-4 มีเงือนงําที บอกด้ วยว่ าความแห้ งแล้ งอาจก่ อให้ เกิดการกันดารอาหารซึ งทําให้ คริ สตจักรที
เพิงเกิดมาไม่ นานเหล่ านีต& ้ องเจอกับปั ญหาหนักยิงกว่ าเดิม
ดังนั&นเปาโลจึงได้ จัดให้ คริ สตจักรต่ างๆในประเทศกรี ซและทีอืนถวายทรั พย์ และข้ าว
ของไปช่ วยบรรเทาทุกข์ พีน้องที เดือดร้ อนในแคว้ นยูเดียเป็ นเวลามากกว่ าหนึงปี แล้ ว บทที 8 จึง
เป็ นตัวสะกิดคริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์ ในเรื องนีแ& บบเบาๆ เห็นได้ ชัดจาก 8:10 และ 9:2-3 ว่ าค
ริ สตจักรที เมืองโคริ นธ์ ได้ ทราบเกียวกับเรื องนีแ& ล้ วและได้ ตั&งใจไว้ แล้ วว่ าจะมีส่วนช่ วย อย่ างไร

ก็ตามหนึงปี ผ่ านไปแล้ ว พวกเขาก็ยงั ไม่ ได้ ลงมือทําอะไร เปาโลจึงพยายามทีจะกระตุ้นพวกเขา
ให้ ถวายทรั พย์ ท่ านยังใช้ ทิตัสไปรั บของถวายจากพวกเขาเพือนําส่ งต่ อไปด้ วย บทนีจ& ึงพูดถึง
หลักการเรื องการให้ ของคริ สเตียน มันไม่ ได้ พูดถึงหลักการเรื องทศางค์ (สิ บชักหนึง) แต่ พูดถึง
การถวายมากกว่ าและเกินกว่ าทศางค์
2 คร 8:1-2

เปาโลเริ มต้นเนื3อหาส่ วนนี3โดยเขียนว่า ยิง% กว่ านี. พีน% ้ องทั.งหลาย เราใคร่

ให้ ท่านทราบถึงพระคุณของพระเจ้ า โดยทีพ% ระองค์ ได้ ทรงโปรดประทานแก่คริสตจักรต่ างๆใน
แคว้ นมาซิโดเนีย ความหมายตรงนี3กค็ ือ ‘นอกจากนี3 พีนอ้ งทั3งหลาย ข้าพเจ้าขอบอกให้ท่าน
ทราบเกียวกับพระคุณของพระเจ้าซึงทรงประทานให้แก่คริ สตจักรต่างๆในแคว้นมาซิโดเนีย’
หรื อข้อความตรงนี3อาจถอดความได้วา่ ‘เราต้องการให้ท่านทราบเกียวกับพระคุณของพระเจ้าซึง
ทรงประทานให้แก่คริ สตจักรต่างๆในแคว้นมาซิโดเนีย’
พระคุณดังกล่าวก็คือ 2 เพราะว่ าเมือ% คราวทีพ% วกเขาถูกทดลองอย่างหนักได้ รับความทุกข์
ยาก ความยินดีล้นพ้นของเขาและความยากจนแสนเข็ญของเขานั.น ก็ล้นออกมาเป็ นใจโอบอ้ อม
อารีของเขา ความหมายก็คือว่าแม้ในช่วงเวลาแห่งการลองใจและความทุกข์ยาก คริ สตจักรต่างๆ
ในแคว้นมาซิโดเนียก็แสดงความยินดีเป็ นล้นพ้นออกมา ทั3งๆทีตวั พวกเขาเองก็ยากจน แต่พวก
เขาก็แจกจ่ายอย่างโอบอ้อมอารี คําทีแปลว่า ใจโอบอ้อมอารี (ฮัพลอเตส) มีความหมายตรงตัวว่า
‘ความเด็ดเดียว’, ‘ความเรี ยบง่าย’, ‘ความจริ งใจ’ หรื อ ‘ความซือสัตย์ในเรื องของจิตใจ’ คํานี3มี
ความหมายเป็ นสํานวนว่า ‘ความเอื3อเฟื3 อเผือ แผ่’ ถึงแม้ไม่ได้มีบอกไว้ แต่คริ สตจักรต่างๆใน
แคว้นมาซิโดเนียน่าจะรวมถึงคริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี , เมืองเบเรอา, เมืองเธสะโลนิกาและทีอืนๆ
อีกด้วย เปาโลไม่ได้บอกให้เราทราบโดยละเอียดถึงความทุกข์ยากของพวกเขา อย่างไรก็ตามเห็น
ได้ชดั ว่าคริ สตจักรเหล่านี3กเ็ จอกับช่วงเวลาทียากลําบากเหมือนกัน ทั3งๆทีเป็ นเช่นนั3น พวกเขา
ก็ได้ถวายทรัพย์ไปช่วยเหลือพีนอ้ งทีขดั สนในแคว้นยูเดียอย่างใจกว้างแล้ว
2 คร 8:3

เปาโลเน้นยํ3าประเด็นเรื องความเอื3อเฟื3 อเผือ แผ่ของคริ สตจักรต่างๆใน

แคว้นยูเดียเพิมเติม เพราะข้ าพเจ้ าเป็ นพยานได้ ว่า เขาถวายโดยสุ ดความสามารถของเขา ทีจ% ริงก็

เกินความสามารถของเขาเสียอีก คําทีแปลว่า ความสามารถ (ดูนามิส) ในบริ บทนี3มีความหมาย
ว่า ‘ความสามารถ’ ด้วย (นอกจากแปลว่า ‘อํานาจ’ แล้ว) คริ สตจักรต่างๆในแคว้นมาซิโดเนียได้
ถวายเกินความสามารถของพวกเขา เห็นได้ชดั ว่าพวกเขาไม่ได้ถวายเยอะ แต่นนั ไม่ใช่ประเด็น
พวกเขาก็เหมือนกับหญิงม่ายทีพระวิหารทีถวายจนหมดตัว พวกเขาได้ช่วยเหลือผูอ้ ืนเกินความ
สามารถของตัวเอง นัน แหละทีทาํ ให้ความโอบอ้อมอารี ของพวกเขายิง ใหญ่นกั
2 คร 8:4

นอกจากนี3 เปาโลเขียนอีกว่าพวกเขาได้ขอร้องพวกท่านให้เรายอมรับ

ของถวายนั.น และให้ เขามีส่วนในการช่ วยวิสุทธิชนด้ วย พีนอ้ งชาวแคว้นมาซิโดเนียได้ขอร้อง
พวกท่านและถึงกับอ้อนวอนพวกท่านให้ยอมรับของถวายของพวกเขาเพือเป็ นการแสดงถึงการ
มีสามัคคีธรรมของพวกเขากับพีนอ้ งชาวแคว้นยูเดียด้วย เปาโลไม่ตอ้ งขอร้องให้พีนอ้ งชาวแคว้น
มาซิโดเนียถวายเลย ในทางตรงกันข้ามพวกเขาได้ขอร้องเปาโลให้รับของถวายนั3นและนํามันไป
ส่ งให้แก่พีนอ้ งทีขดั สนของพวกเขา
2 คร 8:5

ยิง ไปกว่านั3น ไม่เหมือนทีเ% ราได้ คาดหมายไว้ แต่ ได้ ถวายตัวเขาเองแด่ องค์

พระผู้เป็ นเจ้ าก่อน แล้ วได้ มอบตัวให้ เราตามพระประสงค์ ของพระเจ้ า ความหมายก็คือว่า พีน อ้ ง
ชาวแคว้นมาซิโดเนียได้ทาํ เกินกว่าทีเปาโลได้หวังไว้ พวกเขาได้ถวายตัวเองแด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
และงานของพระองค์ก่อน เมือใจถูกต้อง การถวายทรัพย์กเ็ ป็ นเรื องธรรมชาติ นอกจากนี3กย็ งั เป็ น
พระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับเราด้วย พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้เราถวายตัวของเราแด่
พระองค์ก่อนจากนั3นค่อยถวายตัวของเราแด่งานของพระองค์ อันหลังเกิดขึ3นต่อจากอันแรก
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าเปาโลหวังทีจะกระตุน้ พีนอ้ งชาวเมืองโคริ นธ์โดยแบบอย่างของพี
น้องชาวแคว้นมาซิโดเนีย เราจําได้วา่ แคว้นมาซิโดเนียอยูท่ างตอนเหนือของประเทศกรี ซขณะที
เมืองโคริ นธ์อยูท่ างใต้ของประเทศกรี ซ (ในแคว้นอาคายา) เปาโลอาจใช้การแข่งขันกันระหว่าง
สองแคว้นดังกล่าวเพือกระตุน้ คริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์ให้มีมานะขึ3น
2 คร 8:6

ทิตสั เป็ นผูน้ าํ ส่ งจดหมายฝากฉบับแรกของเปาโลไปยังคริ สตจักรทีเมือง

โคริ นธ์ เขาเพิง กลับมาจากการเดินทางอีกเทียวหนึงไปยังทีนนั ดังนั3นเปาโลจึงเขียนว่า จนถึงกับ

เราได้ เตือนทิตสั ว่ า เมือ% เขาได้ เริ%มแล้วฉันใด ก็ให้ เขาทําให้ สําเร็จกับท่ านทั.งหลายในพระคุณนีด. ้ วย
เช่ นกัน ทิตสั ได้แจ้งให้พวกเขาทราบถึงความขัดสนดังกล่าวแล้วในการไปเยือนเมืองโคริ นธ์รอบ
แรกของเขา อย่างไรก็ตาม พอเขากลับมาหาเปาโล ท่านก็ทราบว่าคริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์ไม่ได้
ทําตามทีได้รับปากไว้ (อาจเกิดความวุน่ วายในคริ สตจักรในระหว่างนั3นจนพวกเขาลืมทีจะช่วย
เหลือผูอ้ ืน) คราวนี3เปาโลกําลังจะใช้ทิตสั กลับไปทีนนั ไม่ใช่พร้อมกับจดหมายฝากฉบับทีสองนี3
เท่านั3น แต่ไปเพือรับของถวายจากพวกเขาด้วย เปาโลเรี ยกมันว่าการทําให้พระคุณสําเร็จในตัว
พวกเขาเหมือนกับทีสาํ เร็จในคริ สตจักรต่างๆในแคว้นมาซิ โดเนีย อีกครั3งทีเปาโลอาจต้องการ
กระตุน้ พีนอ้ งชาวเมืองโคริ นธ์โดยทําให้พวกเขารู ้วา่ คริ สตจักรต่างๆในแคว้นมาซิโดเนียจนถึง
ตอนนี3ได้ทาํ มากกว่าพวกเขา
2 คร 8:7

ท่านจึงขอร้องว่า เหตุฉะนั.นเมือ% ท่ านมีพร้ อมบริบูรณ์ ทุกสิ% ง คือความเชื%อ

ถ้ อยคํา ความรู้ ความกระตือรือร้ นทั.งปวง และความรักต่ อเรา ท่านทั.งหลายก็จงประกอบ
พระคุณนีอ. ย่ างบริบูรณ์ เหมือนกันเถิด เปาโลใช้จิตวิทยาเชิงย้อนกลับกับพวกเขาแบบแยบยลเพือ
ทีจะกระตุน้ พวกเขา ท่านยกย่องพวกเขาทีพร้อมบริ บูรณ์ในสิ งต่างๆ เช่น “ความเชือ ถ้ อยคํา”
(แปลตรงตัวคือ ‘คํา’ จาก ลอกอส) รวมถึง “ความรู ้ ความกระตือรื อร้นทั3งปวง” ในการแสดงให้
เห็นถึงความรักของพวกเขาทีมีต่อท่าน ท่านจึงขอร้องให้พวกเขาพร้อมบริ บูรณ์ในพระคุณนี3ดว้ ย
ท่านหมายถึงพระคุณในการถวาย คําทีแปลว่า พระคุณ (คาริ ส) มีความหมายด้วยว่า ‘ความ
กรุ ณา’ หรื อ ‘ความปรารถนาดี’ การให้ทีออกมาจากใจเป็ นการแสดงออกถึงความกรุ ณาและ
ความปรารถนาดีจริ งๆ
คริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์พร้อมบริ บูรณ์ในความเชือ หลักคําสอน และความกระตือรื อร้น
เปาโลจึงขอร้องให้พวกเขาบริ บูรณ์ในพระคุณแห่งการให้ดว้ ย ตัวบ่งชี3ง่ายๆทีแสดงให้เห็นถึงการ
เติบโตจากการทําตามเนื3อหนังเป็ นการดําเนินตามพระวิญญาณคือระดับของการให้ของคนๆ
หนึง การทําตามเนื3อหนัง (ซึงเป็ นความผิดพลาดของคริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์) โดยตัวมันเอง
แล้วก็เป็ นการเห็นแก่ตวั การดําเนินตามพระวิญญาณโดยตัวมันเองแล้วก็เป็ นการเอื3อเฟื3 อเผือ แผ่
การอยูฝ่ ่ ายพระวิญญาณคือการไม่เห็นแก่ตวั คริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์กาํ ลังดิ3นรนต่อสู ้เพือ ทีจะ

ก้าวขึ3นไปสู่ ระดับของการอยูฝ่ ่ ายพระวิญญาณจริ งๆอยู่ โดยเห็นได้จากความเฉือยช้าในการถวาย
ของพวกเขา
2 คร 8:8

เปาโลจึงใช้แบบอย่างของคริ สตจักรต่างๆในแคว้นมาซิโดเนียเพือ จี3คริ สต

จักรทีเมืองโคริ นธ์ ข้ าพเจ้ าพูดอย่ างนีม. ไิ ด้ หมายว่าให้ เป็ นคําบัญชา แต่ ได้ นําเรื%องของคนอืน% ทีม% ี
ความกระตือรือร้ นมาทดลองความรักของท่ าน ดูว่าแท้ หรือไม่ ท่านไม่ได้กาํ ลังบัญชาให้พวกเขา
ถวาย ท่านไม่ได้กาํ ลังพูดถึงสิ บชักหนึง (ทศางค์) ซึงเป็ นคําสังสากลอยูแ่ ล้ว แต่ท่านกําลังขอร้อง
ให้พวกเขาถวายมากและเกินกว่าสิ บชักหนึง ความกระตือรื อร้ นของคริ สตจักรในแคว้นมาซิ โด
เนียน่าจะกระตุน้ พวกเขาได้ดีทีเดียว (คําทีแปลว่า ความกระตือรือร้ น (สปออูเด) มีความหมาย
ตรงตัวว่า ‘ความขยันขันแข็ง’) การให้ดว้ ยความสมัครใจของพวกเขาน่าจะพิสูจน์ให้เห็นถึงความ
รักทีแท้จริ งของพวกเขาได้ การพูดอย่างเดียวเป็ นเรื องง่าย สิ งทีจะพิสูจน์ความรักของเราได้กค็ ือ
การให้ของเราว่ามากขนาดไหน หัวใจของความรักแบบอากาเป คือ การให้ มันคือการเสี ยสละ
ตัวเองเพือคนอืน
2 คร 8:9

เปาโลจึงนําเสนอแบบอย่างทียงิ ใหญ่ทีสุดของความรักแบบอากาเป

เพราะท่ านทั.งหลายรู้ จักพระคุณของพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเราว่ า แม้ พระองค์
มัง% คัง% พระองค์ กย็ งั ทรงยอมเป็ นคนยากจน เพราะเห็นแก่ ท่านทั.งหลายเพือ% ท่ านทั.งหลายจะได้
เป็ นคนมัง% มี เนื%องจากความยากจนของพระองค์ ไม่มีความรักใดทีถูกแสดงออกมาจะยิง ใหญ่ไป
กว่าความรักของพระเยซูคริ สต์เจ้าของเราอีกแล้ว ในพระคุณของพระองค์ทีทรงมีต่อเรา พระองค์
ทรงเสี ยสละจนหมดตัว พระองค์ทรงสละความมัง คัง แห่งสง่าราศีและทรงยินดีใช้ชีวติ แบบ
สมถะทีสุดบนโลกนี3เพือทีเราจะได้รับความมัง คัง แห่งสง่าราศีของพระองค์เป็ นมรดก โดยความ
ยากจนแบบเต็มใจของพระองค์ ความมัง คัง แห่งความรอดของพระเจ้าและสิ งต่างๆทีมาด้วยกัน
กับมันก็ถูกประทานให้แก่เราอย่างบริ บูรณ์ เพราะพระองค์ทรงให้ เราจึงควรให้เช่นกัน
เปาโลบอกเป็ นนัยว่าคริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์อาจมีขอ้ อ้างว่าพวกเขาไม่สามารถส่ งของ
ถวายไปช่วยเหลือคริ สตจักรต่างๆในแคว้นยูเดียได้มากนักเพราะพวกเขาไม่ได้มงั มี ถึงแม้วา่ ข้อ

อ้างดังกล่าวไม่ได้ถูกกล่าวไว้ชดั เจน แต่นนั ก็ถูกสื อเป็ นนัยๆ เปาโลจึงชี3ให้พวกเขาเห็นถึงความ
ยากจนของคริ สตจักรต่างๆในแคว้นมาซิโดเนียรวมถึงแบบอย่างขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
ด้วยเพือ ทําลายข้อแก้ตวั ทีฟังไม่ข3 ึนของพวกเขา
2 คร 8:10

เปาโลจึงหลีกเลียงทีจะไม่ออกคําสังแก่พวกเขา แต่ใช้การขอร้องให้พวก

เขาตอบสนองแทน และข้าพเจ้ าจะออกความเห็นในเรื%องนี. เพราะจะเป็ นประโยชน์ แก่ท่าน เรื%อง
ทีท% ่ านได้ ต.งั ต้ นเมือ% ปี กลายนี. และมิใช่ ต.ังต้ นจะกระทําเท่านั.น แต่ ว่ามีนํา. ใจจะกระทําด้ วยนั.น
ความหมายก็คือ ‘นีคือคําแนะนําของข้าพเจ้า จะเป็ นการดีทีพวกท่านจะทําสิ งทีท่านได้ต3 งั ต้นไว้
เมือปี กลายนี3ให้สาํ เร็จ’ กล่าวอีกนัยหนึง เปาโลแนะนําพวกเขาว่าจะเป็ นการดีทีพวกเขาจะทําตาม
ทีได้ต3 งั ใจไว้เมือปี ทีแล้ว
2 คร 8:11

ท่านขอร้องพวกเขาต่อไปอีกว่า ฉะนั.นบัดนีก. ค็ วรแล้วทีท% ่ านจะกระทํา

เรื%องนั.นให้ สําเร็จเสี ย เพือ% ว่ าเมือ% ท่านมีใจพร้ อมอยู่แล้ว ท่ านก็จะได้ ทาํ ให้ สําเร็จตามความสามารถ
ของท่ าน คําว่า กระทํา (เอะพิเตะเละโอ) มีความหมายว่า ‘ทําให้สาํ เร็ จ’ คํานี3อยูใ่ นรู ปของคําสัง
ดังนั3นความหมายของประโยคนี3คือ ‘ดังนั3น บัดนี3จงทํามันให้สาํ เร็จ เพราะถ้ามีความเต็มใจทีจะ
ทําสิ งนั3นอยูก่ ่อนแล้ว ก็จงทําให้สาํ เร็จโดยให้เท่าทีท่านมีเถิด’ พวกเขาได้ต3 งั ต้นในโครงการถวาย
ทรัพย์พิเศษนี3แต่พวกเขากลับล่มตั3งแต่ยงั ไม่เริ ม เปาโลจึงกล่าวว่า จงทําให้สาํ เร็จ
2 คร 8:12

ท่านจึงพูดถึงต้นตอของปัญหา เพราะว่าถ้ ามีนํา. ใจพร้ อมอยู่แล้ว พระเจ้ าก็

พอพระทัยทีจ% ะทรงรับตามที%ทุกคนมีอยู่ มิใช่ ตามทีเ% ขาไม่ มี ท่านสื อถึงข้ออ้างของพีนอ้ งบางคน
ทีเมืองโคริ นธ์ พวกเขาอ้างว่าไม่มีเงินมากพอทีจะถวาย เปาโลแย้งว่าท่าทีของจิตใจต่างหากที
สําคัญก่อนเพือน พระเจ้าทรงสนพระทัยในความเต็มใจมากกว่า พระองค์ทรงพอพระทัยในสิ งที
เราสามารถทําได้ สิ งทีเราทําไม่ได้น3 นั ไม่ใช่เรื องสําคัญเลย จงให้เท่าทีท่านให้ได้ สิ งทีสาํ คัญใน
การถวายไม่ใช่เราถวายได้มากขนาดไหน แต่ท่าทีในการให้ของเราต่างหาก เห็นได้ชดั ว่าบางคน
ทีเมืองโคริ นธ์อา้ งว่าพวกเขาไม่มีปัญญาถวายทรัพย์ สิ งทีสาํ คัญคือ ความเต็มใจในการถวาย
ทรัพย์ต่างหาก

2 คร 8:13

การโน้มน้าวให้คนถวายอาจเป็ นเรื องลําบากใจ แน่นอนทีเปาโลทราบถึง

เรื องนี3ดี ท่านจึงกล่าวเสริ มว่า ข้ าพเจ้ าไม่ ได้ หมายความว่า ให้ การงานของคนอืน% เบาลงและให้ การ
งานของพวกท่ านหนักขึน. คําพูดนี3ชดั เจนในตัวอยูแ่ ล้ว กระนั3นเพราะการเตะถ่วงของคริ สตจักร
ทีเมืองโคริ นธ์ เปาโลจึงกล่าวสิ งทีชดั เจน ท่านไม่ได้ต3 งั ใจทีจะให้คริ สตจักรต่างๆในแคว้นยูเดีย
ได้รับความบรรเทาจากความทุกข์ยากโดยทําให้พีนอ้ งชาวเมืองโคริ นธ์ตอ้ งลําบาก
2 คร 8:14

ท่านกลับเสนอว่า แต่ เป็ นการให้ กนั ไปให้ กนั มา ในยามทีพ% วกท่านมี

บริบูรณ์ เช่ นเวลานี. ท่ านก็ควรจะช่ วยคนเหล่านั.นทีข% ดั สน และในยามทีเ% ขามีบริบูรณ์ เขาก็จะได้
ช่ วยพวกท่านเมือ% ขัดสน เพือ% เป็ นการให้ กนั ไปให้ กนั มา คําทีแปลว่า การให้ กนั ไปให้ กนั มา (อิ ซอ
เตส) มีความหมายเพิมเติมว่า ‘ความเสมอภาค’ หรื อ ‘ความยุติธรรม’ ข้อเสนอท่านง่ายๆ ถึงแม้วา่
บางคนในคริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์อา้ งว่าไม่มีปัญญาถวายทรัพย์เพิม แต่เปาโลก็กล่าวว่าอันทีจริ ง
แล้วตอนนี3พวกเขามีบริ บูรณ์ ดังนั3นท่านจึงขอร้องให้พวกเขาแบ่งปันความมัง คัง ของพวกเขากับ
พีนอ้ งทียากจนในแคว้นยูเดียบ้าง วันหนึงพวกเขาอาจขัดสนบ้างก็ได้ พอถึงตอนนั3นพีนอ้ งใน
แคว้นยูเดียจะได้ให้ความช่วยเหลือพวกเขาได้ ไม่วา่ จะยังไง คนของพระเจ้าก็เป็ นพีนอ้ งกัน ไม่
ว่าพวกเขาจะอยูท่ ีใดก็ตาม พวกเขาจึงควรเต็มใจทีจะแสดงความรักต่อกันและกัน เมือพีนอ้ งคน
หนึงหรื อคริ สตจักรหนึงขัดสน พีนอ้ งคนอืนหรื อคริ สตจักรอืนก็ควรให้ความช่วยเหลือ
2 คร 8:15

เปาโลจึงยกข้อความจาก อพยพ 16:18 เกียวกับการทีพระเจ้าทรงประทาน

มานาจากสวรรค์ ตามทีม% เี ขียนไว้ ว่า `คนทีเ% ก็บได้ มากก็ไม่ มเี หลือ และคนทีเ% ก็บได้ น้อยก็หาขาด
ไม่ ' เห็นได้ชดั ว่าพระเจ้าทรงเลี3ยงดูชนชาติอิสราเอลด้วยมานา พระองค์จะทรงประทานเพิม เติม
ให้แก่เราเมือเราให้ผอู ้ ืนเพือตอบสนองความต้องการของพวกเขา
2 คร 8:16

ตอนนี3เปาโลย้อนกลับมาพูดถึงการรวบรวมและนําส่ งของถวายทีจะมีข3 นึ

ท่านจะพุ่งความสนใจไปทีทิตสั ท่านจึงออกความเห็นว่า แต่ ขอขอบพระคุณพระเจ้ า ผู้ทรงโปรด
ให้ ทติ ัสมีใจกระตือรือร้ นอย่างนั.นเพือ% ท่ านทั.งหลายเหมือนกัน ท่านต้องการบอกว่าพระเจ้าได้
ทรงให้ทิตสั มีภาระใจในเรื องนี3เกียวกับพวกเขา และท่านก็เป็ นห่วงพวกเขาจริ งๆ

2 คร 8:17

ในเรื องนี3เพราะไม่ เพียงแต่ เขาได้ รับคําเตือนเท่านั.น แต่ เขาได้ ไปหาท่ าน

เพราะเขาเองมีใจพร้ อมอยู่แล้วด้ วย เมือเปาโลเสนอแนะให้เขาเดินทางกลับไปทีเมืองโคริ นธ์
ทิตสั ก็ยงิ กว่าเต็มใจเสี ยอีก อันทีจริ งแล้วเขาตั3งใจว่าจะเดินทางกลับไปทีนนั อยูแ่ ล้ว เห็นได้ชดั ว่า
เปาโลกําลังเตรี ยมทางไว้สาํ หรับของถวายทีทิตสั หวังว่าจะได้รับ
2 คร 8:18-19

เปาโลกล่าวต่อไปว่า เราให้ พนี% ้ องคนหนึ%งทีม% ชี ื%อเสียงในการ

ประกาศข่ าวประเสริฐตามคริสตจักรทั.งหลายไปกับทิตสั ด้ วย 19 และมิใช่ แต่ เท่านั.น คริสตจักร
ได้ ต.ังคนนั.นไว้ให้ เป็ นเพือ% นเดินทางด้ วยกันกับเราในพระคุณนีซ. ึ%งเราได้ รับใช้ อยู่ เพือ% ให้ เป็ นที%
ถวายเกียรติยศแด่ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ า และเป็ นที%แสดงนํา. ใจพรักพร้ อมของท่ าน มีพีนอ้ งสองคน
ได้ถูกเลือกโดยคริ สตจักรอืนๆเพือเดินทางไปพร้อมกับของถวายทีกาํ ลังถูกรวบรวม ตรงนี3เปาโล
ไม่ได้เอ่ยชือพวกเขา อย่างไรก็ตามในกิจการ 20:4 พีนอ้ งจากแคว้นมาซิโดเนีย (โสปาเทอร์, อา
ริ สทารคัส และเสคุนดัส) ถูกเอ่ยถึงว่าได้เดินทางไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มพร้อมกับเปาโล อย่างน้อย
อาจเป็ นได้วา่ คนใดคนหนึงในสามคนนี3เป็ นคนทีถูกพูดถึงในสองข้อนี3
เราเห็นถึงหลักการเรื องการให้การได้และการรับรองจากคริ สตจักรสําหรับหน้าทีดูแล
ของถวายดังกล่าว พีน อ้ งสองคนทีเกียวข้องในการนําส่ งของถวายนี3เป็ นคนที “มีชือเสี ยงในการ
ประกาศข่าวประเสริ ฐตามคริ สตจักรทั3งหลาย” นอกจากนี3 “คริ สตจักรได้ต3 งั ” คนเหล่านี3 เราควร
สังเกตว่าไม่มีวธิ ีส่งเงินวิธีไหนทีแน่นอนไปกว่าการนําส่ งด้วยตัวเองในสมัยโรมัน ทิตสั และพี
น้องคนอืนๆทีถูกเลือกให้เดินทางไปด้วยก็จะรับผิดชอบในของถวายนี3ในระหว่างการเดินทาง
อีกครั3งทีของถวายทีถูกพูดถึงถูกเรี ยกว่า ‘พระคุณ’ มันเป็ นไปเพือถวายเกียรติแด่พระเจ้าทั3งสิ3 น
วลีสุดท้าย “และเป็ นทีแสดงนํ3าใจพรักพร้อมของท่าน” น่าจะเป็ นคําพูดทีเปาโลใส่ เข้าไป
เพือบอกเป็ นนัยว่าท่านหวังให้พวกเขาทําอะไร คําทีแปลว่า นํา. ใจพรักพร้ อม (พรอธูเมีย) มีความ
หมายว่า ‘ความร้อนรน’ หรื อ ‘ความเต็มใจ’
2 คร 8:20

เปาโลเน้นยํ3าหลักการเรื องการให้การได้เพิมเติม เราเจตนาจะไม่ ให้ คน

หนึ%งคนใดติเตียนเราได้ ในเรื%องของถวายเป็ นอันมากซึ%งเรารับมาแจกนั.น คําพูดนี3มีความหมาย

ชัดเจน ท่านปรารถนาทีจะหลีกเลียงการถูกกล่าวหาว่าแอบยักยอกเงินไปจากของถวายทีพวก
ท่านจะนําไปแจก ดังนั3นมีหลายคนทีมีชือเสี ยงดีในเรื องความซื อสัตย์สุจริ ตเกียวข้องในการนับ
เงินและการนําของถวายเหล่านี3ไปแจก
2 คร 8:21

พวกเขาใช้ความระมัดระวังอย่างมากเพราะเรามุ่งทีจ% ะกระทําสิ%งทีซ% ื%อสั ตย์

มิใช่ เฉพาะแต่ ในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าเท่ านั.น แต่ ในสายตาของมนุษย์ ด้วย เปาโล
ใช้ความระมัดระวังเพือรับประกันว่าการจัดการเงินของคริ สตจักรเป็ นไปด้วยความซือสัตย์ใน
ทุกด้าน นีเป็ นเรื องสําคัญต่อพระพักตร์พระเจ้าพอๆกับต่อหน้ามนุษย์ หลักการเกียวกับการ
จัดการเงินของคริ สตจักรได้ถูกนําเสนอออกมา เจ้าหน้าทีดูแลการเงินของคริ สตจักรอาจเป็ นคน
ซือสัตย์แต่สะเพร่ าในเรื องการรายงานตัวเลข เปาโลยืนกรานว่าต้องมีการอธิบายได้ต่อหน้าคน
ด้วย หลายคนทีซือสัตย์สุจริ ตได้ถูกเลือกและมีการเน้นยํ3าเรื องการให้การได้ในทุกเรื อง
2 คร 8:22

ในเรื องนี3เปาโลกล่าวว่า เราได้ ส่งพีน% ้ องอีกคนหนึ%งไปกับเขาทั.งสองด้ วย

ผู้ซึ%งเราได้ ทดสอบแล้วว่า มีความกระตือรือร้ นในหลายสิ% ง และเดียL วนีเ. ขามีความกระตือรือร้ น
มากยิง% ขึน. เพราะเรามีความไว้ ใจในท่านมาก เราไม่ทราบชัดเจนว่าพีนอ้ งคนทีสามนอกจาก
ทิตสั อยูใ่ นกลุ่มคนทีดูแลเงินไหมหรื อพีนอ้ งคนนี3หมายถึงคนเดียวกับในข้อ 18 ไม่วา่ จะยังไง
เปาโลก็กล่าวชัดเจนว่าพีนอ้ งคนนี3 “ได้ทดสอบแล้วว่า มีความกระตือรื อร้นในหลายสิ ง” คําที
แปลว่า มีความกระตือรือร้ น (สปออูไดออส) อาจมีความหมายว่า ‘ระมัดระวัง’ ได้ดว้ ย พีนอ้ งที
ไม่ถูกเอ่ยชือคนนี3มีชือเสี ยงดีในเรื องความระมัดระวังในเรื องเงินๆทองๆ เขาจะยิง ระมัดระวัง
มากยิง ขึ3นเพราะความมัน ใจของเปาโลว่าพวกเขาจะทําได้ตามทีถูกคาดหวังไว้ (ทั3งหมดนี3กบ็ อก
เป็ นนัยว่าบางคนทีเมืองโคริ นธ์ได้แสดงออกให้ทราบว่าพวกเขาไม่ไว้ใจในการส่ งเงินไปไกลถึง
แคว้นยูเดีย ดูเหมือนเปาโลจะพยายามออกตัวแทนเพือ ให้พวกเขาทราบถึงความซือสัตย์สุจริ ต
ของกลุ่มคนทีนาํ ส่ งเงินดังกล่าว)
2 คร 8:23

เปาโลยังกล่าวรับรองทิตสั ด้วยเกรงว่าจะมีคนสงสัยในความสุ จริ ตของเขา

ถ้ ามีคนใดถามถึงทิตัส ทิตสั ก็เป็ นเพือ% นร่ วมงานของข้ าพเจ้ า และเป็ นผู้ช่วยในการของท่านทั.ง

หลาย หรือถ้ ามีคนใดถามถึงพีน% ้ องสองคนนั.น ทิตสั เป็ นเพือนร่ วมงานของเปาโลในฐานะหุน้
ส่ วนและผูร้ ่ วมทําการด้วยกันเพือพวกเขาในพันธกิจ ท่านยังรับรองพีนอ้ งอีกสองคนทีเหลือด้วย
เขาก็เป็ นทูตรับใช้ ของคริสตจักรทั.งหลายและเป็ นสง่ าราศีของพระคริสต์ คนเหล่านี3ได้ถูกเลือก
และถูกส่ งไปโดยคริ สตจักรทั3งหลายทีเกียวข้องเพือสง่าราศีของพระคริ สต์ นัน เป็ นตําแหน่งที
สู งส่ ง มีแต่คนโง่เท่านั3นทีจะหาประโยชน์จากตําแหน่งดังกล่าว พวกเขาไม่ใช่คนโง่
2 คร 8:24

ท่านจึงสรุ ปเนื3อหาส่ วนนี3โดยขอร้องพีนอ้ งทีเมืองโคริ นธ์วา่ เหตุฉะนั.นจง

ให้ ความรักของท่านประจักษ์ แก่ คนเหล่านั.น และแสดงให้ แก่คริสตจักรทั.งหลายด้ วย ให้ สมกับที%
ข้ าพเจ้ าได้ อวดเรื%องพวกท่ านให้ เขาฟัง เปาโลเตือนพีนอ้ งทีเมืองโคริ นธ์ให้แสดงความรักของ
พวกเขาให้ “ประจักษ์” แก่ผนู ้ าํ สารเหล่านี3ทีดาํ เนินตามแบบของพระเจ้าซึงมาจากคริ สตจักร
น้องๆ (และคริ สตจักรเหล่านั3นเองด้วย) กล่าวอีกนัยหนึง จงให้เงินตามทีท่านได้พดู ไว้ จงแสดง
ให้พวกเขาเห็นว่าเราได้อวดเกียวกับคําสัญญาของพวกท่านว่าจะถวายไว้อย่างไร เปาโลจึงทําให้
พีนอ้ งทีเมืองโคริ นธ์ตกอยูส่ ภาวะจํายอม พวกเขาเคยพูดไว้วา่ จะให้แต่กไ็ ม่ได้ให้ บัดนี3เปาโลด้วย
คําพูดมากมายได้ทา้ ทายพวกเขาให้ทาํ ตามทีพดู ไว้หรื อไม่กห็ ุบปากไปเลย การแสดงความรัก
ทีแท้จริ งให้ประจักษ์คือการแสดงออกเป็ นการกระทํา มันสําแดงตัวออกมาในระดับของการทีเรา
ให้ บัดนี3ถึงเวลาแล้วทีพีนอ้ งทีเมืองโคริ นธ์จะแสดงความรักออกมาเป็ นการกระทํา
*****
ภาพรวมของ 2 โครินธ์ 9: เปาโลกระตุ้นคริ สตจักรที เมืองโคริ นธ์ ต่อไปเพือทีจะทําให้
พวกเขาทําตามทีได้ สัญญาไว้ ในเรื องการให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินแก่ คริ สตจักรต่ างๆใน
แคว้ นยูเดีย ท่ านพูดถึงหัวใจทีแท้ จริ งของการให้ และพระพรของพระเจ้ าที มีต่อมาในภายหลัง
2 คร 9:1

ท่านพูดถึงสิ งทีท่านได้กล่าวค้างไว้ในบททีแล้ว ข้ าพเจ้ าไม่ จําเป็ นต้ อง

เขียนถึงท่ านในเรื%องการสงเคราะห์ วสิ ุ ทธิชน ท่านกล่าวยอมรับว่าท่านไม่จาํ เป็ นต้องเขียนให้
มากกว่านี3แล้ว การสงเคราะห์ วิสุทธิชนย่อมหมายถึงเงินถวายทรัพย์พิเศษทีท่านต้องการทีจะเรี ย
ไรเพือคริ สตจักรต่างๆในแคว้นยูเดีย

2 คร 9:2

เช่นเดียวกับในบททีแล้ว เปาโลจี3คริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์ต่อไปเพือให้

พวกเขาทําตามทีได้พดู ไว้เมือปี ทีแล้ว เพราะข้ าพเจ้ ารู้ ว่าใจของท่ านพร้ อมอยู่แล้ว ข้ าพเจ้ าจึงพูด
อวดเรื%องพวกท่ านกับพวกมาซิโดเนียว่ า พวกอาคายาได้ จดั เตรียมไว้ พร้ อมแล้วตั.งแต่ ปีกลาย และ
ความกระตือรือร้ นของพวกท่านก็เร้ าใจคนเป็ นอันมาก ท่านชมเชยพวกเขาสําหรับความเต็มใจ
ในตอนแรกของพวกเขา (ใจของท่ านพร้ อมอยู่แล้ ว) ทีจะให้ อันทีจริ งท่านได้คุยอวดให้คริ สต
จักรต่างๆในแคว้นมาซิโดเนียฟังด้วยเกียวกับความกระตือรื อร้นของพวกเขาในการนี3 แคว้ นอา
คายาอยูท่ างตอนใต้ของประเทศกรี ซซึงเป็ นทีต3 งั ของเมืองโคริ นธ์ ท่านจึงเรี ยกพวกเขาโดยใช้ชือ
แคว้นแทนทีจะใช้ชือเมืองทีพวกเขาอยู่ ประเด็นของท่านก็คือว่า ท่านได้บอกคริ สตจักรต่างๆใน
แคว้นมาซิโดเนียไปแล้วถึงความกระตือรื อร้นของคริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์ในการรวบรวมเงิน
ถวายทรัพย์พิเศษนี3 นัน ได้กระตุน้ คริ สตจักรต่างๆในแคว้นมาซิโดเนียให้ทาํ แบบเดียวกัน แต่เรื อง
ทีขดั แย้งกันก็คือว่า พอเวลาผ่านไป คริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์กลับล้มเลิกกลางคันและไม่ทาํ ตามที
ได้ต3 งั ใจไว้แต่เดิม
2 คร 9:3-4

ด้วยเหตุน3 ีเปาโลจึงใช้ทิตสั พร้อมกับพวกผูน้ าํ สารทีไว้ใจได้ซ ึงมาจากค

ริ สตจักรอืนๆไปยังเมืองโคริ นธ์ เพือ% มิให้ การอวดของเราเรื%องท่านในข้ อนั.นเป็ นการเปล่า
ประโยชน์ และเพือ% ให้ ท่านจัดเตรียมไว้ ให้ พร้ อมตามที%ข้าพเจ้ าได้ กล่าวแล้วนั.น 4 มิฉะนั.นแล้ว ถ้ า
ชาวมาซิโดเนียบางคนมากับข้ าพเจ้ า และเห็นว่าท่านมิได้ เตรียมพร้ อมตามทีเ% ราได้ อวดไว้ น.ัน
(อย่ าว่ าแต่ ท่านจะขายหน้ าเลย) เราเองก็จะขายหน้ าด้ วย เปาโลกําลังจี3ใจดําคริ สตจักรทีเมืองโค
ริ นธ์ ท่านได้พดู อวดเรื องทีพวกเขาสัญญาว่าจะถวายไปแล้ว แต่พวกเขากลับไม่ทาํ ตามทีพดู ท่าน
จึงใช้ทิตสั ล่วงหน้าไปเกรงว่าการทีท่านพูดอวดเรื องพวกเขาจะเสี ยเปล่า เมือเปาโลไปถึงอย่าง
เป็ นทางการเพือรับของถวายของพวกเขา (โดยมีทิตสั และพีน อ้ งคนอืนๆจากแคว้นมาซิโดเนีย
เป็ นผูด้ ูแล) หากพวกเขาไม่ได้เตรี ยมพร้อมไว้ เปาโล (ยังไม่พดู ถึงตัวพวกเขาเลย) ก็จะขายหน้า
สุ ดๆ มันจะเป็ นความอับอายขายหน้าจริ งๆหากหลังจากทีท่านได้คุยอวดเกียวกับความ
กระตือรื อร้นของพีนอ้ งทีเมืองโคริ นธ์ทีสญ
ั ญาว่าจะให้ แต่พวกเขากลับไม่ได้ให้

2 คร 9:5

ด้วยเหตุน3 ีเปาโลจึงส่ งคนกลุ่มนี3ล่วงหน้าไปเพือ หลีกเลียงความขายหน้า

ดังกล่าวสําหรับทุกคน เหตุฉะนั.นข้ าพเจ้ าจึงเห็นว่ า สมควรจะวิงวอนให้ พนี% ้ องเหล่านั.นไปหา
ท่ านก่อนข้าพเจ้ า และให้ จัดเตรียมของถวายของท่านไว้ ตามทีท% ่านได้ สัญญาไว้ แล้ว เพือ% ของ
ถวายนั.นจะมีอยู่พร้ อม และจะเป็ นของถวายทีใ% ห้ ด้วยใจศรัทธา มิใช่ ให้ ด้วยการฝื นใจ คําทีแปลว่า
มีอยู่พร้ อม (เอะอูลอเกีย) มีความหมายตรงตัวว่า ‘พระพร’ ในความหมายนี3เปาโลใช้คาํ นี3เพือ
เรี ยกของถวายในโอกาสพิเศษนี3 ท่านส่ งทิตสั ไปล่วงหน้าเพือให้แน่ใจว่ามีการรวบรวมของถวาย
ก่อนเปาโลไปถึงพร้อมกับพีนอ้ งเหล่านั3นทีมาจากแคว้นมาซิโดเนีย เพราะคริ สตจักรทีเมืองโค
ริ นธ์ทราบเกียวกับเรื องนี3ดีอยูแ่ ล้ว ท่านจึงอยากให้พวกเขาเตรี ยมพร้อมไว้เพือทีของถวายของ
พวกเขาจะเป็ นพระพรไม่ใช่ความขี3เหนียวซึ งเป็ นผลมาจากความโลภ หรื อกล่าวง่ายๆก็คือ ท่าน
ส่ งทิตสั ไปล่วงหน้าเพือช่วยให้พวกเขาถวายแบบใจกว้างไม่ใช่แบบขี3ตืด
2 คร 9:6

ดังนั3นอัครสาวกเปาโลจึงเปลียนไปพูดถึงหลักการของการให้โดยทัว ไป

บ้าง ท่านเสนอสุ ภาษิตทีเป็ นความจริ ง นี%แหละ คนทีห% ว่ านเพียงเล็กน้ อยก็จะเกีย% วเก็บได้ เพียงเล็ก
น้ อย คนทีห% ว่ านมากก็จะเกีย% วเก็บได้ มาก ชาวไร่ ชาวสวนคนไหนก็เข้าใจคําพูดนี3 คนทีหว่าน
เมล็ดเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกียวได้เพียงเล็กน้อย คนทีหว่านเมล็ดเยอะก็จะเก็บเกียวได้เยอะขึ3น
ในการทําเช่นนั3น เปาโลจึงทําให้เราเห็นความเชือมโยงกันระหว่างการให้ของเราและพระพรที
เราได้รับกลับมา องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราก็ทรงสอนแบบเดียวกันใน ลูกา 6:38 “จงให้ และท่าน
จะได้รับด้วย และในตักของท่านเขาจะตวงด้วยทะนานถ้วนยัดสันแน่นพูนล้นใส่ ให้ เพราะว่า
ท่านจะตวงให้ดว้ ยทะนานอันใด จะตวงให้ท่านด้วยทะนานอันนั3น” เมือเราให้แก่ผอู ้ ืน เราก็จะได้
รับการตอบแทนกลับคืนมาด้วยในเวลาอันสมควร นอกจากนี3 เป็ นไปไม่ได้เลยทีเราจะให้
มากกว่าทีพระเจ้าทรงให้เรา การให้อย่างบริ บูรณ์คือการเก็บเกียวอย่างบริ บูรณ์ในภายหลัง การ
ให้กเ็ หมือนกับการหว่านเมล็ด เราจะเก็บเกียวในปริ มาณเท่ากับทีเราให้
2 คร 9:7

เปาโลจึงประยุกต์ใช้หลักการนี3กบั ความจําเป็ นในตอนนั3น ทุกคนจงให้

ตามทีเ% ขาได้ คดิ หมายไว้ ในใจ มิใช่ ให้ ด้วยนึกเสียดาย มิใช่ ให้ ด้วยการฝื นใจ เพราะว่าพระเจ้ าทรง
รักคนนั.นทีใ% ห้ ด้วยใจยินดี เปาโลให้คาํ แนะนําทีตรงไปตรงมาแก่พนี อ้ งชาวเมืองโคริ นธ์ “จงให้

จากใจของท่าน ไม่ใช่ดว้ ยการฝื นใจ หรื อเพราะท่านต้องให้” นอกจากนี3พระเจ้าทรงรักคนทีให้
ด้วยความเต็มใจ (คือ ด้วยใจยินดี) คําทีแปลว่า ด้ วยใจยินดี (ฮิ ลารอส) ถึงแม้มีความหมายตรงตัว
ว่า ‘ร่ าเริ ง’ แต่ในบริ บทนี3มนั มีความหมายว่า ‘ด้วยความเต็มใจ’ หรื อ ‘ด้วยความยินดี’
2 คร 9:8

เปาโลวกกลับไปหาข้ออ้างทีพวกเขาไม่สามารถถวายทรัพย์ได้ คือ ‘เรา

ไม่มีปัญญาถวาย’ สําหรับข้ออ้างดังกล่าวท่านตอบกลับไปว่า และพระเจ้ าทรงฤทธิBสามารถ
ประทานพระคุณอันอุดมทุกอย่ างแก่ท่านทั.งหลาย เพือ% ให้ ท่านมีทุกสิ% งทุกอย่างเพียงพอสํ าหรับ
ตัวเสมอ ทั.งจะมีสิ%งของบริบูรณ์ สําหรับงานทีด% ีทุกอย่ างด้ วย เมือเราให้ออกไป พระเจ้าก็ทรง
สามารถประทานพระคุณเพิมขึ3นแก่เราได้เพือ ทีเราจะไม่ขดั สนในสิ งใดเลย ดังนั3นเราจึงสามารถ
ให้อย่างบริ บูรณ์สาํ หรับการงานทีดีทุกอย่างได้ ประเด็นทีสาํ คัญกว่าก็คือว่า เมือเราให้ พระเจ้าก็
จะทรงตอบแทนเราอย่างน้อยก็พอๆกับทีเราให้และอาจเพิม เติมให้เราอีกเพือตอบสนองความ
ต้องการต่างๆของเราด้วย ดังนั3นเราก็จะให้ได้อีกเพือตอบสนองความต้องการอืนๆต่อไป หลัก
การเดิมก็คือ ไม่มีใครให้เกินกว่าทีพระเจ้าทรงให้เขา เมือเราให้ พระองค์กท็ รงเพิมเติมให้เราเพือ
ทีเราจะให้ต่อไปได้อีก นีคือหัวใจของการมีชีวติ อยูโ่ ดยความเชือ
2 คร 9:9

เปาโลจึงยกคําพูดจากสดุดี 112:9 (ตามทีเ% ขียนไว้ ว่า `เขาแจกจ่ าย เขาได้ ให้

แก่ คนยากจน ความชอบธรรมของเขาดํารงเป็ นนิตย์ ' พระเจ้าทรงกระจายพระพรอย่างบริ บูรณ์
เหมือนกับคนหว่านโปรยเมล็ดพืชของตน พระองค์ทรงเลี3ยงดูคนยากจนเพราะพระองค์ทรงชอบ
ธรรมเสมอ อีกครั3งทีเปาโลหักล้างคําแก้ตวั ทีวา่ ‘เราถวายไม่ไหว’ สดุดี 112:9 บอกว่าพระเจ้าจะ
ทรงเลี3ยงดูคนยากจน เมือเราให้จากความยากจนของเรา พระองค์กจ็ ะทรงเพิม เติมให้เพราะความ
ชอบธรรมของพระองค์ดาํ รงอยูเ่ ป็ นนิตย์
2 คร 9:10

เปาโลจึงทูลขอพระพรของพระเจ้าให้มีแก่พีนอ้ งชาวเมืองโคริ นธ์ทีด3ือรั3น

ฝ่ ายพระองค์ ผู้ประทานพืชแก่คนทีห% ว่ าน และประทานอาหารแก่คนทีก% นิ จะทรงโปรดให้ พชื ของ
ท่ านทีห% ว่านนั.นทวีขนึ. เป็ นอันมาก และจะทรงให้ ผลแห่ งความชอบธรรมของท่ านเจริญยิง% ขึน. )
ท่านทูลขอพระเจ้าผูท้ รงประทานเมล็ดพืชแก่ชาวนาให้ทรงประทานอาหารแก่พวกเขา จากนั3น

ท่านสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงทวีคูณเมล็ดพืชแห่งการให้ของพวกเขาและเพิมพูนผลแห่งความ
ชอบธรรมของพวกเขาด้วย กล่าวอีกนัยหนึง เปาโลขอให้พระเจ้าทรงตอบสนองความต้องการ
ต่างๆของพวกเขาเมือพวกเขาให้และทรงทวีคูณผลเก็บเกียวของการให้ของพวกเขาต่อไป ในการ
ทําเช่นนั3นท่านขอให้พระเจ้าทรงเพิม พูนผลเก็บเกียวแห่ งความชอบธรรมของพวกเขา ดู สดุดี
58:11 เรื องการให้เพือช่วยเหลือผูอ้ ืนและหลักการเรื องความชอบธรรมมีความเกียวข้องกันอย่าง
ชัดเจน
2 คร 9:11

ข้อ 11 กล่าวต่อจากข้อ 8 ในข้อนั3นเปาโลกล่าวว่าเมือเราให้ พระเจ้าจะ

ทรงอวยพรเราเพือทีเราจะให้เพิมได้อีก เมือพิจารณาถึงความคิดดังกล่าว เปาโลจึงกล่าวต่อไปว่า
โดยทรงให้ ท่านทั.งหลายมีสิ%งสารพัดมัง% คัง% บริบูรณ์ ขนึ. เพือ% ให้ ท่านมีแจกจ่ ายอย่ างใจกว้ างขวาง
ซึ%งจะให้ เกิดการขอบพระคุณพระเจ้ า พระเจ้าไม่เพียงอวยพรเราในด้านวัตถุเท่านั3นเมือเราให้
ออกไป แต่พระองค์จะทรงให้เรามัง คัง สําหรับการแจกจ่ายด้วยใจกว้างขวางต่อไปด้วย (คําทีแปล
ว่า แจกจ่ ายอย่างใจกว้ างขวาง (ฮัพลอเตส) ในบริ บทนี3มีความหมายว่า ‘ความเอื3อเฟื3 อเผือ แผ่’)
ทั3งหมดนี3นาํ ไปสู่ การขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับความกรุ ณาอันมากล้นของพระองค์ ดังนั3น
พระพรของพระองค์จึงไม่ได้มาในรู ปของวัตถุสิ งของเท่านั3น แต่ในเรื องฝ่ ายวิญญาณด้วยคือ
ทําให้จิตวิญญาณของเราใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ3น
2 คร 9:12

ดังนั3นเมือคริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์ให้ออกไป เพราะว่ าการรับใช้ ในการ

ปรนนิบัติน.ันมิใช่ จะช่ วยวิสุทธิชนซึ%งขัดสนเท่านั.น แต่ ยงั เป็ นเหตุให้ มกี ารขอบพระคุณพระเจ้ า
เป็ นอันมากด้ วย ความหมายของข้อนี3กค็ ือ ‘เพราะว่าการปรนนิบตั ิในของถวายนี3ไม่เพียงตอบ
สนองความขัดสนของผูค้ นของพระเจ้าเท่านั3น แต่ยงั จะทําให้คนเป็ นอันมากขอบพระคุณพระเจ้า
ด้วย’ เมือคริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์ให้เพือตอบสนองความต้องการของพีนอ้ งทียากจนในแคว้นยู
เดีย พวกเขาก็จะเป็ นตัวกระตุน้ ให้คนเป็ นอันมากขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพวกเขา ดังนั3นการ
ให้ของพวกเขาจึงไม่เพียงเป็ นประโยชน์ในด้านเงินเท่านั3น แต่ยงั เป็ นประโยชน์ในเรื องฝ่ าย
วิญญาณด้วย

2 คร 9:13

อิทธิพลของพวกยิวในคริ สตจักรยุคต้นมาจากคริ สตจักรต่างๆในแคว้นยู

เดีย บางคนจึงสงสัยว่าคริ สตจักรต่างๆของคนต่างชาติเป็ นของพระคริ สต์จริ งๆหรื อไม่และ
ทึกทักว่าผูเ้ ชือทีเป็ นคนต่างชาติมีอคติต่อพวกยิว ดังนั3นเปาโลเขียนต่อไปว่า และเนื%องจากผล
แห่ งการรับใช้ น.ัน เขาจึงถวายเกียรติยศแด่ พระเจ้ า โดยเหตุทที% ่ านทั.งหลายยอมฟังและตั.งใจอยู่ใน
อํานาจข่าวประเสริฐของพระคริสต์ และเพราะเหตุท่านได้ แจกจ่ ายแก่เขาและแก่คนทั.งปวงด้ วย
ใจกว้ างขวาง เนื3อหานี3ต่อเนืองจากข้อ 12 ไม่ใช่แค่ของถวายทีเป็ นเงินเท่านั3นทีตกอยูใ่ นภาวะ
เสี ยง การให้ดงั กล่าวจะช่วยลดความเคลือบแคลงสงสัยและความแตกแยกทีมีข3 ึนท่ามกลางคริ สต
จักรต่างๆทีอยูก่ ระจัดกระจายกันคนละทีในสมัยนั3น
2 คร 9:14

การให้ของพวกเขาจะเกิดประโยชน์ฝ่ายวิญญาณเพิมเติมต่อไป เขาก็จะ

วิงวอนขอพระพรให้ แก่ท่านทั.งหลายและปรารถนาท่านเป็ นอันมาก เพราะเหตุพระคุณของ
พระเจ้ าซึ%งสถิตอยู่ในท่านอย่ างเหลือล้ น พีน อ้ งของพวกเขาในแคว้นยูเดียจะอธิษฐานเผือ พวกเขา
เพิมเติมและขอให้พระคุณของพระเจ้ามีแก่พวกเขาต่อไป จะมีแต่เรื องดีๆเมือคริ สตจักรทีเมืองโค
ริ นธ์ถวายด้วยใจกว้างขวาง
2 คร 9:15

อัครสาวกเปาโลปิ ดท้ายเนื3อหาส่ วนนี3ดว้ ยคําสรรเสริ ญพระเจ้าซึงเหมาะ

สมกับพระกรุ ณาทีผา่ นๆมาของพระองค์ จงขอบพระคุณพระเจ้ าเพราะของประทานซึ%งพระองค์
ทรงประทานนั.นทีเ% หลือจะพรรณนาได้ คําทีแปลว่า เหลือจะพรรณนาได้ (อาเน็คดิเอเกตอส) มี
ความหมายว่า ‘ทีไม่อาจบรรยายได้’ ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าของประทานดังกล่าวคือ “ชีวติ นิรันดร์
โดยพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา” พระเจ้าทรงประทานสิ งทีดีทีสุดของพระองค์ใน
พระเยซู การประยุกต์ใช้ตวั อย่างนี3น่าจะชัดเจน
*****
ภาพรวมของ 2 โครินธ์ 10: ในเนือ& หาส่ วนทีสามซึ งเป็ นส่ วนสุดท้ ายของจดหมายฝาก
ฉบับนีอ& ัครสาวกเปาโลย้ อนกลับไปพูดปกป้ องตัวเองจากชนกลุ่มน้ อยทีดือ& รั& นที เป็ นพวกถือลัทธิ

ยิวทีเมืองโคริ นธ์ ซึงสงสัยความสุจริ ตของท่ าน ท่ านจึงบรรยายถึงพันธกิจของท่ านและกล่ าว
ปกป้ องมันเพิมเติม
2 คร 10:1

พวกศัตรู บางคนของเปาโลทีเมืองโคริ นธ์กล่าวหาว่าท่านเป็ นคนสุ ภาพ

อ่อนโยนยามอยูต่ ่อหน้า แต่เป็ นคนใจกล้าเมือไม่ได้อยูต่ ่อหน้าและในยามเขียนจดหมายมาหา
พวกเขา นีสือว่าท่านไม่กล้าทีจะสู ้หน้าพวกเขา เปาโลจึงเผชิญหน้าพวกคนทีวจิ ารณ์ท่านด้วยคํา
วิจารณ์ของพวกเขาเอง (ท่านเปลียนจากสรรพนามแทนตนเองในรู ปพหูพจน์ “เรา” ทีท่านใช้มา
จนถึงจุดนี3เป็ นเอกพจน์ “ข้าพเจ้า” ด้วย)
บัดนีข. ้ าพเจ้ า เปาโล ขอวิงวอนต่ อท่ านเป็ นส่ วนตัว โดยเห็นแก่ความอ่อนสุ ภาพและ
พระทัยกรุณาของพระคริสต์ ข้ าพเจ้ าผู้ซึ%งท่านว่ า เป็ นคนสุ ภาพถ่ อมตนเมือ% อยู่กบั ท่ านทั.งหลาย
แต่ เมือ% อยู่ต่างหากก็เป็ นคนใจกล้าต่ อท่ านทั.งหลาย ท่านเริ มต้นโดยพูดถึงความอ่ อนสุ ภาพและ
พระทัยกรุณาของพระคริสต์ คําทีแปลว่า ความอ่ อนสุ ภาพ (พราออเตส) เกียวข้องกับการควบคุม
อารมณ์ซ ึงนําไปสู่ สภาพอารมณ์ทีคงที คําทีแปลว่า พระทัยกรุณา (เอะพิเอะอิ เคะเอีย) มีความ
หมายเพิมเติมว่า ‘ความยุติธรรม’ ท่านจึงขอร้องพวกเขาโดยอุปนิสยั ของพระเยซูผทู ้ รงมีอารมณ์
คงที มีใจอ่อนสุ ภาพ และทรงยุติธรรม เราเห็นถึงอุปนิสัยอันเป็ นเอกลักษณ์ขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเรา เปาโลพูดถึงตัวเองว่าสุภาพถ่ อมตน คําๆนี3สือถึงใจทีอ่อนน้อมและความถ่อมตัว ดัง
นั3นเปาโลจึงยอมรับทันทีวา่ ท่านเป็ นคนอ่อนสุ ภาพเมืออยูต่ ่อหน้าพวกเขา แต่เป็ นคนใจกล้าเมือ
อยูต่ ่างหาก ท่านจึงตอบโต้พวกคนทีวจิ ารณ์ท่านด้วยคําวิจารณ์ของพวกเขาเอง
2 คร 10:2

อย่างไรก็ตาม ท่านตั3งใจว่าจะไม่ใช้ความกล้าหาญเมือท่านไปถึง กระนั3น

ท่านจะใช้ความกล้าหาญกับคนเหล่านั3นทีบ่อนทําลายพันธกิจของท่านหากจําเป็ น คือข้ าพเจ้ า
ขอร้ องท่ านว่ า เมือ% ข้ าพเจ้ ามาอยู่กบั ท่านอย่ าให้ ข้าพเจ้ าต้ องแสดงความกล้าหาญด้ วยความแน่ ใจ
อย่ างทีข% ้ าพเจ้ าคิดสํ าแดงต่ อบางคนทีน% ึกเห็นว่ าเรายังประพฤติตามเนือ. หนังนั.น คําทีแปลว่า
ขอร้ อง (เดะออไม) มีความหมายว่า ‘ขอ’ หรื อ ‘เรี ยกร้อง’ ท่านจึงขอร้องพวกเขาว่าอย่าให้ท่าน
ต้องแสดงความกล้าหาญออกมาเมือท่านไปถึง อย่างไรก็ตาม หากจําเป็ นท่านก็จะใช้ความกล้า

หาญต่ อบางคนที%นึกเห็นว่ าเรายังประพฤติตามเนือ. หนังนั.น พวกทีวจิ ารณ์ท่านบางคนได้กล่าวหา
ว่าท่านประพฤติตามเนื3อหนัง ท่านหวังว่าท่านจะแก้ปัญหานี3ได้โดยทางจดหมาย อย่างไรก็ตาม
ถ้าแก้ไม่ได้ พอท่านไปถึงท่านก็จะเผชิญหน้ากับพวกชอบติดว้ ยความกล้าหาญ
2 คร 10:3

เปาโลจึงพูดถึงความจริ งประการหนึงของชีวติ คริ สเตียน เพราะว่ า ถึงแม้

เรายังดําเนินอยู่ในเนือ. หนังก็จริง แต่ เราก็ไม่ได้ สู้ รบตามฝ่ ายเนือ. หนัง ถึงแม้วา่ ตัวท่าน (และเรา
ด้วย) อาศัยอยูใ่ นร่ างกายทีเป็ นเนื3อหนัง แต่นนั ก็ไม่ใช่วธิ ีทีเราต่อสู ้ในสงครามของชีวติ คริ สเตียน
เราต้องดําเนินชีวติ ในเนื3อหนัง แต่การสู ้รบจริ งๆไม่ได้อยูใ่ นระดับเนื3อหนัง
2 คร 10:4

ในรู ปแบบเดียวกับทีท่านจะเขียนถึงคริ สตจักรทีเมืองเอเฟซัสในอีกหลาย

ปี ต่อมาเกียวกับยุทธภัณฑ์ของคริ สเตียน เปาโลกล่าวว่า (เพราะว่ าศาสตราวุธแห่ งการสงคราม
ของเราไม่ เป็ นฝ่ ายเนือ. หนัง แต่ มอี านุภาพอันยิง% ใหญ่ จากพระเจ้ าทีจ% ะทลายป้ อมอันแข็งแกร่ งลง
ได้ ) เราไม่ได้ต่อสู ้กบั เนื3อหนังและเลือด ด้วยเหตุน3 ีอาวุธของเราจึงไม่ได้อยูฝ่ ่ ายเนื3อหนัง อย่างไรก็
ตามจริ งๆแล้วอาวุธของเราก็มีอานุภาพยิง ใหญ่โดยทางพระเจ้าสําหรับการทําลายป้ อมปราการ
อันแข็งแกร่ งฝ่ ายวิญญาณได้ เอเฟซัส 6:13-18 จะอธิบายอาวุธฝ่ ายวิญญาณบางอย่างทีพระเจ้าได้
ทรงประทานให้แล้ว
2 คร 10:5

ท่านจึงกําลังทําลายความคิด และทิฐิมานะทุกประการที%ต.งั ตัวขึน. ขัดขวาง

ความรู้ ของพระเจ้ า และน้ อมนําความคิดทุกประการให้ เข้ าอยู่ใต้ บงั คับจนถึงเชื%อฟังพระคริสต์
เปาโลกล่าวคําอุปไมยของการสู ้รบของคริ สเตียนต่อไปโดยใช้ภาพเปรี ยบของเครื องล้อมของ
ชาวโรมทีใช้เพือทําลายป้ อมปราการของฝ่ ายตรงข้าม เพราะเราไม่ได้ประพฤติตามเนื3อหนัง เรา
จึงสามารถเข้าถึงคลังแสงอันทรงพลังของพระเจ้าได้ เราจึงทําลายหลักปรัชญาต่างๆทีเป็ นศัตรู
ต่อความเชือนั3นรวมถึงคําสอนเท็จทีต3 งั ตัวขึ3นขัดขวางความรู ้ของพระเจ้าด้วย ในการทําเช่นนั3น
เราก็จบั ความคิดทีไม่ชอบธรรมเป็ นเชลยและบังคับให้มนั ยอมเชือฟังพระคริ สต์ ถึงแม้ใช้ภาพ
เปรี ยบของเครื องอาวุธของชาวโรม แต่เปาโลก็กาํ ลังใช้มนั เป็ นภาพประกอบของการโจมตีและ
จับกุมคําสอนเท็จและหลักปรัชญาต่างๆทีขดั ขวางความจริ งของพระเยซูคริ สต์ นอกจากนี3การ

ประยุกต์ใช้ดงั กล่าวก็สามารถนํามาปรับใช้กบั การสู ้รบในความคิดในแต่ละวันของเราด้วย มีการ
สู ้รบในแต่ละวันเมือซาตานใส่ ความคิดทีไม่บริ สุทธิ?และชัว ร้ายเข้ามาในหัวของเรา แต่จง
สรรเสริ ญพระเจ้าสําหรับอาวุธฝ่ ายวิญญาณทีมีอานุภาพใหญ่ยิงทีเราสามารถหยิบใช้ได้ตลอด
2 คร 10:6

เปาโลจึงเปลียนจากการพูดถึงภาพเปรี ยบมาพูดถึงการปฏิบตั ิส่วนตัว และ

พร้ อมทีจ% ะแก้แค้ นการไม่ เชื%อฟังทุกอย่ าง ในเมือ% ความเชื%อฟังของท่ านทั.งหลายจะสํ าเร็จ ท่าน
หมายความว่า ท่านพร้อมทีจะจัดการกับความไม่เชือฟังฝ่ ายวิญญาณทีเมืองโคริ นธ์จนกว่าความ
เชือฟังของพวกเขาจะสมบูรณ์ ดังนั3นถึงแม้วา่ ทีผา่ นมาท่านจะเป็ น “นายคนดี” มาตลอด แต่เมือ
ท่านไปถึงเมืองโคริ นธ์คราวนี3 ท่านก็จะไปจัดการกับคนเหล่านั3นทีสร้างปัญหาฝ่ ายวิญญาณ
โดยตรง
2 คร 10:7

ท่านจึงกล่าวต่อไปว่า พวกเขาต้องมองให้ลึกกว่ารู ปลักษณ์ภายนอก ท่าน

แลดูสิ%งทีป% รากฏภายนอกหรือ ถ้ าผู้ใดมัน% ใจว่ าตนเป็ นคนของพระคริสต์ ก็ให้ ผู้น.ันคํานึงถึงตนเอง
อีกว่ า เมือ% เขาเป็ นคนของพระคริสต์ เราก็เป็ นคนของพระคริสต์ เหมือนกัน ความหมายก็คือว่า
‘ท่านกําลังมองแต่รูปลักษณ์ภายนอกหรื อ หากผูใ้ ดในพวกท่านคิดว่าตนเป็ นของพระคริ สต์ เราก็
เป็ นของพระคริ สต์เหมือนกัน’ เปาโลมีสิทธิ? ในพระคริ สต์พอๆกับพวกเขาถ้าไม่มากกว่าพวกเขา
2 คร 10:8-9 เปาโลกล่าวต่อไปโดยขู่วา่ จะ ‘เอาตําแหน่งมาอวดเบ่ง’ กับพวกเขา ถึงแม้
ข้ าพเจ้ าจะโอ้อวดมากไปสั กหน่ อยในเรื%องอํานาจ ซึ%งองค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงประทานให้ ไว้ เพือ%
สร้ างท่าน มิใช่ เพือ% ทําลายท่ าน ข้ าพเจ้ าก็จะไม่ ละอาย อํานาจทีท่านพูดถึงคือ สิ ทธิอาํ นาจในการ
เป็ นอัครสาวกของท่าน องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงประทานสิ ทธิอาํ นาจนี3แก่ท่านโดยตรงเพือเสริ ม
สร้างพวกเขาและไม่ใช่เพือ ทําลายพวกเขา ความหมายก็ชดั เจน สิ ทธิอาํ นาจในการเป็ นอัครสาวก
ของท่านมิไว้เพือทําให้พวกเขาเจริ ญขึ3นไม่ใช่เพือทําให้พวกเขาพินาศย่อยยับ ด้วยเหตุน3 ี หากท่าน
จําเป็ นต้อง ‘เอาตําแหน่งมาอวดเบ่ง’ กับพวกเขาโดยอ้างสิ ทธิอาํ นาจในการเป็ นอัครสาวกของ
ท่าน ท่านก็จะไม่อายเลยในการทําเช่นนั3น

อย่างไรก็ตาม ความปรารถนาของท่านก็คือ 9 เพือ% ท่านทั.งหลายจะไม่ คดิ เห็นว่ า ข้ าพเจ้ า
อยากให้ ท่านกลัวเพราะจดหมายของข้ าพเจ้ า ถึงแม้วา่ ท่านได้รับสิ ทธิอาํ นาจจากพระคริ สต์ใน
ฐานะอัครสาวกคนหนึง แต่ท่านก็ขอเลือกทีจะไม่พดู จากมุมมองดังกล่าวเพือทีจะไม่ข่มขวัญพวก
เขา
2 คร 10:10

เปาโลตระหนักดีวา่ พวกทีวจิ ารณ์ท่านทีเมืองโคริ นธ์ได้กล่าวหาว่าท่าน

กล้าหาญยามเขียนจดหมาย แต่ไม่ได้กล้าหาญยามอยูต่ ่อหน้าพวกเขา ท่านกล่าวต่อไปว่า เพราะมี
บางคนพูดว่า "จดหมายของเปาโลนั.นมีนํา. หนักและมีอาํ นาจมากก็จริง แต่ ว่าตัวเขาดูอ่อนกําลัง
และคําพูดของเขาก็ใช้ ไม่ได้ " เปาโลค่อนข้างใช้คาํ พูดทีรุนแรงกับพวกเขาโดยเฉพาะใน 1 โคริ น
ธ์ อย่างไรก็ตามพออยูต่ ่อหน้าพวกเขา ท่านก็ค่อนข้างอ่อนกําลัง นอกจากนี3พวกเขายังดูถูกท่าน
โดยหาว่าคําพูดของท่านใช้ ไม่ได้ ดว้ ย คําทีแปลเช่นนั3น (เอ็กซออูเธะเนะโอ) มีความหมายด้วยว่า
‘ให้การอะไรไม่ได้’ ซึ งน่าจะใช่ความหมายตรงนี3 พวกเขาจึงกล่าวหาเปาโลว่าเป็ นคนอ่อนแอ
ยามอยูต่ ่อหน้าแต่เขียนจดหมายอย่างฝี ปากกล้าเมือไม่อยู่ พวกเขาไม่เพียงเป็ นศัตรู ต่อพันธกิจของ
ท่านเท่านั3น แต่ตอนนี3พวกเขาก็กาํ ลังโจมตีท่านเป็ นการส่ วนตัวด้วย
บทเรี ยนทีตามมาก็คือว่า ความจริ งไม่ข3 ึนอยูก่ บั ผูท้ ีนาํ มันมา เปาโลอาจอ่อนแอเพราะ
ความเจ็บป่ วยทางกายยามอยูต่ ่อหน้าพวกเขา แต่นนั ก็ไม่เกียวข้องกับความจริ งทีท่านกล่าวออก
ไป วิธีการนําเสนอทีหลากหลายหรื อเสน่ห์ของคนนําสารไม่ข3 ึนตรงกับความจริ งของข่าวสาร
นั3นๆ ในทางกลับกัน การนําเสนอทีน่าตืนเต้นโดยนักพูดทีมีเสน่ห์อาจปิ ดบังคําสอนผิดอยูก่ ไ็ ด้
นัน ตรงข้ามกับเปาโล
2 คร 10:11

ท่านจึงเตือนว่า จงให้ คนเหล่านั.นเข้าใจอย่างนีว. ่ า เมือ% เราไม่ อยู่เราพูดไว้ใน

จดหมายของเราว่าอย่ างไร เมือ% เรามาแล้วเราก็จะกระทําอย่างนั.นด้ วย ในจดหมายท่านใช้คาํ พูดที
รุ นแรงกับพวกศัตรู ของท่านทีสอนผิดทีเมืองโคริ นธ์ คราวนี3ท่านเตือนว่าเมือท่านไปถึง ท่านจะ
จัดการกับพวกเขาด้วยตัวเองในแบบเดียวกัน พวกเขาได้รับคําเตือนของท่านชัดเจนแล้ว

2 คร 10:12

พวกถือลัทธิ ยวิ ได้มาทีเมืองโคริ นธ์ตอนทีเปาโลไม่อยูแ่ ละกล่าวยกย่องตัว

เองอย่างมาก (พวกทีแอบเข้ามานี3เป็ นต้นเหตุของปั ญหามากมายทีนนั ) อย่างไรก็ตาม เปาโลเตือน
ว่า เราไม่ ต้องการทีจ% ะจัดอันดับหรือเปรียบเทียบตัวเราเองกับบางคนทีย% กย่ องตัวเอง ท่านไม่กล้า
จัดอันดับตัวเองหรื อเปรี ยบเทียบตัวเองกับพวกชอบติเหล่านั3นทีเดินทางมาเพือยกย่องตัวเอง คน
เหล่านั3นอ้างว่าตัวเองมีมาตรฐานทีคนอืนทุกคนต้องปฏิบตั ิตาม
แต่ เมือ% เขาเอาตัวของเขาเป็ นเครื%องวัดกันและกัน และเอาตัวเปรียบเทียบกันและกัน เขาก็
เป็ นคนขาดปัญญา พวกถือลัทธิ ยวิ ทีแอบเข้ามานี3ซ ึงตั3งตัวเป็ นมาตรฐานของหลักคําสอนทีถูก
ต้องวัดความถูกต้องของตัวเองโดยใช้มาตรฐานเดียวกันนั3น จากนั3นพวกเขาก็เปรี ยบเทียบตัวเอง
กับคนอืนทีคิดเหมือนๆกัน นีสือว่าเปาโลไม่ได้ตามมาตรฐานของพวกเขา ประเด็นของท่านก็คือ
พวกผูเ้ ชียวชาญทีประกาศตัวเองเหล่านี3ไม่มีปัญญา
2 คร 10:13

ในทํานองเดียวกันเปาโลกล่าวต่อไปว่า ฝ่ ายเราจะไม่โอ้อวดในสิ% งใดเกิน

ขอบเขต แต่ ว่าจะอวดในขอบเขตทีพ% ระเจ้ าทรงจัดไว้ ให้ เรา และพวกท่านก็อยู่ในขอบเขตนั.น
ท่านต้องการบอกว่าท่านจะไม่ยกย่องตัวเองโดยปราศจากเหตุ แต่สิ งทีท่านจะโอ้อวดได้ตอ้ งเป็ น
ไปตามมาตรฐานอันเทียงตรงซึงพระเจ้าได้ทรงประทานให้แก่ท่านแล้ว นอกจากนี3มาตรฐานดัง
กล่าวก็จะถูกปรับใช้กบั พวกเขาด้วย
2 คร 10:14

ท่านกล่าวตามเดิมต่อไป พวกถือลัทธิ ยวิ อ้างว่าเปาโลทําเกินขอบเขตของ

ตนทีเมืองโคริ นธ์และไม่มีสิทธิอาํ นาจทีนนั ท่านจึงตอบกลับไปว่า การทีม% าถึงท่ านนั.น มิใช่ โดย
การล่วงขอบเขตอันควร เรามาจนถึงท่านทั.งหลายเพือ% ประกาศข่ าวประเสริฐของพระคริสต์
ความจริ งก็คือ ท่านได้มาถึงเมืองโคริ นธ์ก่อน คือ ก่อนทีพวกถือลัทธิยวิ จะมาทีนนั เสี ยอีก คําที
แปลว่า มาถึง (ฟธาโน) มีความหมายว่า ‘มาก่อน’ และมีรูปกาลเป็ นอดีต ประเด็นทีสาํ คัญกว่าก็
คือว่า เปาโลไม่ได้ทาํ เกินขอบเขตของตัวเองในการทีท่านจัดการกับปัญหาต่างๆในคริ สตจักรที
เมืองโคริ นธ์ อันทีจริ งท่านได้มาถึงทีนนั พร้อมข่าวประเสริ ฐก่อนพวกเขา คือ ก่อนทีพวกถือลัทธิ
ยิวจะโผล่มาเสี ยอีก

2 คร 10:15

การมาของท่านจึงมิได้ โอ้อวดเกินขอบเขต ไม่ ได้ อวดในการงานทีค% นอืน%

ได้ กระทํา การอวดของเปาโลไม่ได้เกินขอบเขต คือ อวดในการงานของคนอืน แต่เปาโลตั3งใจ
และหวังใจว่ า เมือ% ความเชื%อของท่ านจําเริญมากขึน. แล้ว ท่ านจะช่ วยเราให้ ขยายเขตกว้ างขวาง
ออกไปอีกเป็ นอันมากตามขนาดของเรา ความหมายก็คือ โดยการใช้อาํ นาจกับคริ สตจักรทีเมือง
โคริ นธ์ เปาโลหวังว่าความเชือของพวกเขาจะเติบโตขึ3นและพวกเขาจะคิดทีจะยกย่องท่านเพราะ
มาตรฐานฝ่ ายวิญญาณทีสูงส่ งของท่าน
2 คร 10:16

เป้ าหมายของท่านก็คือ เพือ% เราจะได้ ประกาศข่าวประเสริฐในเขตทีอ% ยู่

นอกท้ องถิน% ของพวกท่ าน โดยไม่ โอ้อวดเรื%องการงานทีค% นอืน% ได้ ทาํ ไว้ พร้ อมแล้ วนั.น หลังจากได้
กล่าวไปแล้วเยอะแยะ เปาโลจึงสรุ ปย่อพันธกิจของตัวเองในทีน3 ี นัน คือ การประกาศข่าว
ประเสริ ฐในแว่นแคว้นต่างๆทีอยูเ่ ลยออกไป (สถานทีใหม่ๆ) ในทางตรงกันข้าม มันคือการไม่
รุ กลํ3าเข้าไปในพันธกิจของคนอืนและโอ้อวดเกียวกับมัน นัน แหละคือสิ งทีพวกถือลัทธิยวิ กําลัง
ทําอยู่ พวกเขามาทีหลังเปาโล โดยฉวยโอกาสจากงานทีท่านได้เริ มต้นไว้ ทําให้มนั ผิดเพี3ยนไป
และโอ้อวดในความสําเร็จอันยิง ใหญ่ของพวกเขา อัครสาวกผูย้ งิ ใหญ่ท่านนี3ได้แสดงให้เห็นจุด
ประสงค์ของตัวเองอย่างชัดเจน ขณะเดียวกันท่านก็เปิ ดเผยพฤติกรรมทีตาํ ทรามและไร้จรรยา
บรรณของพวกศัตรู ของท่าน
2 คร 10:17

ดังนั3นท่านจึงสรุ ปว่า ถ้ าผู้ใดจะอวด ก็จงอวดองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า น่าสังเกต

ว่าคําว่า อวด แปลมาจากคําเดียวกับทีแปลว่า โอ้ อวด ในข้อข้างบน ประเด็นของท่านชัดเจน หาก
ใครต้องอวด จงอวด (คือ โอ้อวด) ในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าไม่ใช่อวดในตัวเอง
2 คร 10:18

กลับไปพูดถึงพวกศัตรู ทีชอบยกย่องตัวเองและโฆษณาถึงคุณสมบัติของ

ตัวเอง เปาโลปิ ดท้ายบทนี3ดว้ ยคําสุ ภาษิตทีเป็ นความจริ ง เพราะคนทีย% กย่ องตัวเองไม่ เป็ นทีน% ับถือ
ของผู้ใด คนทีน% ่ านับถือนั.นคือคนทีอ% งค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรงยกย่ อง คําทีแปลว่า ยกย่ อง (ซูนิสตา
โอ) ในบริ บทนี3มีความหมายว่า ‘แนะนํา’ คําทีแปลว่า เป็ นทีน% ับถือ (ดอคิมอส) มีความหมายว่า
‘ผ่านการทดสอบแล้ว’ หรื อ ‘ถูกพิสูจน์แล้ว’ หรื อ ‘เป็ นทียอมรับ’ ความหมายในทีน3 ีกค็ ือ คนที

ถูกพิสูจน์แล้วไม่ใช่คนทีแนะนําตัวเอง แต่เป็ นคนทีองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงแนะนําต่างหาก เห็นได้
ชัดว่าพวกศัตรู ของเปาโลได้แนะนําตัวเองและองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงแนะนําเปาโล
*****
ภาพรวมของ 2 โครินธ์ 11: อัครสาวกเปาโลกล่ าวปกป้ องตัวเองต่ อไปจากพวกที วิจารณ์
ท่ านโดยใช้ หลักเหตุผลทีซับซ้ อนและเปี ยมด้ วยโวหาร ท่ านให้ ความเห็นบางประการที ชัดเจน
ที สุดในพระคัมภีร์เกียวกับความสามารถของพญามารในการปลอมแปลงความจริ ง จากนั&นท่ าน
ก็ร่ายยาวถึงประสบการณ์ การณ์ ในการรั บใช้ ของท่ านผ่ านทางความทุกข์ ยากต่ างๆนานาอัน
แสดงถึงตําแหน่ งอัครสาวกทีไม่ เหมือนใครของท่ าน
2 คร 11:1

ถึงแม้ไม่ได้มีบอกไว้ แต่เห็นได้ชดั ว่าพวกคนทีวจิ ารณ์เปาโล คือพวกอัคร

สาวกจอมปลอม ไม่อายเลยในการกล่าวยกย่องตัวเองจนคริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์ซ ึงหัวอ่อนถึง
กับตกตะลึง นีทาํ ให้เปาโลตกอยูใ่ นทีนงั ลําบากจนท่านต้องยกหลักฐานต่างๆเพือแสดงถึงความ
น่าเชือถือของท่านในเรื องฝ่ ายวิญญาณ ท่านจึงเริ มต้นเนื3อหาตอนนี3โดยกล่าวว่า ข้ าพเจ้ าอยากจะ
ขอให้ ท่านทนฟังความเขลาของข้ าพเจ้ าสั กหน่ อยหนึ%ง และให้ ทนกับข้ าพเจ้ าจริงๆ ความหมายก็
คือ โปรดทนฟังข้าพเจ้าหน่อยเถอะกับการทีขา้ พเจ้าพูดปกป้ องตัวเองในแบบทีอาจโง่ๆ นีเท่ากับ
ท่านขอโทษพวกเขา
2 คร 11:2

ท่านหึ งหวงพวกเขาเหมือนกับเจ้าบ่าวจะหึงหวงเจ้าสาวของตน เพราะว่ า

ข้ าพเจ้ าหวงแหนท่ านอย่างทีพ% ระเจ้ าทรงหวงแหน เพราะว่ าข้ าพเจ้ าได้ หมั.นพวกท่ านไว้ สําหรับ
สามีผู้เดียว เพือ% ถวายพวกท่านให้ แก่พระคริสต์ เป็ นพรหมจารีบริสุทธิB คําทีแปลว่า หวงแหน
(เซลอโอ) มีความหมายด้วยว่า ‘ความร้อนรน’ ท่านมีความร้อนรนแบบพระเจ้าสําหรับคริ สตจักร
นี3ทีท่านได้ก่อตั3งขึ3นมา คําทีแปลว่า หมั.น (ฮารมอโซ) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ผูกพัน’ แต่ความ
หมายในทีน3 ีคือ ‘การหมั3นหมาย’ หากไม่ลงลึกถึงความหมายทางสังคมของการแต่งงานในสมัย
นั3น คํานี3กส็ ื อถึง ‘การหมั3น’ เหมือนในปัจจุบนั ตรงนี3เราเห็นถึงภาพเปรี ยบของพระคริ สต์กบั
คริ สตจักรในฐานะเจ้าสาวของพระองค์

เปาโลพูดเปิ ดอกกับพวกเขาอีกครั3ง เปาโลในฐานะผูก้ ่อตั3งคริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์ได้
หมั3นพวกเขากับพระคริ สต์แล้ว การแต่งงานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ถึงอย่างไรทั3งสองฝ่ ายก็ถูก
หมั3นกันแล้วอยูด่ ี พ่อคนหนึงตั3งใจทีจะรักษาลูกสาวทีหมั3นแล้วของตนให้บริ สุทธิ?อย่างไร เปาโล
ก็ต3 งั ใจทีจะถวายคริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์ “ให้แก่พระคริ สต์เป็ นพรหมจารี บริ สุทธิ?” เช่นกัน ตอน
แรกท่านพูดในแง่ฝ่ายวิญญาณ ถึงแม้วา่ มีการผิดศีลธรรมฝ่ ายเนื3อหนังในคริ สตจักรนั3นด้วยก็ตาม
2 คร 11:3

ในทํานองเดียวกัน เปาโลใช้ภาพประกอบของการทีซาตานล่อลวงนางเอ

วาในสวนเอเดน แต่ ข้าพเจ้ าเกรงว่ างูน.ันได้ ล่อลวงนางเอวาด้ วยอุบายของมันฉันใด จิตใจของ
ท่ านก็จะถูกล่อลวงให้ หลงไปจากความบริสุทธิB ซึ%งมีอยู่ในพระคริสต์ โดยวิธีหนึ%งวิธใี ดฉันนั.น
บางคนใช้ขอ้ นี3อย่างโง่ๆเพือสอนว่าพญามารได้มีเพศสัมพันธ์กบั นางเอวาในสวนเอเดน คนพวก
นี3อา้ งเรื องความเป็ นหญิงพรหมจารี และคําว่า ล่ อลวง อย่างไรก็ตามคําทีแปลเช่นนั3น (เอ็กซาพา
ทาโอ) ก็มีความหมายพื3นๆว่า ‘หลอกลวง’ นอกจากนี3เปาโลแสดงความตั3งใจของท่านชัดเจนใน
วลีต่อไปทีพดู ว่าจิตใจของพวกเขาถูกล่อลวง คําทีแปลว่า ความบริสุทธิB (ฮัพลอเตส) มีความ
หมายเพิมเติมว่า ปราศจากการเสแสร้งและความหน้าซือใจคด ท่านจึงหมายถึงความจริ งใจของ
ข่าวประเสริ ฐของพระคริ สต์ มันไม่ซบั ซ้อนและไม่คดเคี3ยว เรี ยบง่ายและจริ งใจ
ประเด็นทีสาํ คัญกว่าของท่านคือ ท่านกลัวว่าคริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์จะถูกบิดเบือนใน
ด้านหลักคําสอนและด้านจิตวิญญาณเพราะข่าวประเสริ ฐจอมปลอมทีถกู ประกาศโดยพวกถือ
ลัทธิยวิ ขี3อวดทีมาสร้างความวุน่ วายท่ามกลางพวกเขา เห็นได้ชดั ว่าเปาโลมีภาระใจเพือพวกเขา
จริ งๆ
2 คร 11:4

เปาโลพูดถึงพวกถือลัทธิยวิ ทีเข้ามารังควานคริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์

เพราะว่าถ้ าคนใดจะมาเทศนาสั% งสอนถึงพระเยซูอกี องค์หนึ%ง ซึ%งแตกต่ างกับทีเ% ราได้ เทศนาสั%ง
สอนนั.น หรือถ้ าท่ านจะรับวิญญาณอืน% ซึ%งแตกต่ างกับทีท% ่านได้ รับแต่ ก่อน หรือรับข่ าวประเสริฐ
อืน% ซึ%งแตกต่ างกับทีท% ่ านได้ รับไว้ แล้ว แหมท่ านทั.งหลายช่ างอดทนสนใจฟังเขาเสี ยจริงๆ อันที
จริ งแล้วพวกถือลัทธิยวิ เหล่านี3เทศนาถึงพระเยซูอืน, วิญญาณอืน และข่าวประเสริ ฐอืน อย่างไร

ก็ตามเปาโลประชดพวกเขานิดหน่อยโดยกล่าวว่า “แหมท่านทั3งหลายช่างอดทนสนใจฟังเขาเสี ย
จริ งๆ” คนเหล่านั3นพยายามทีจะทําลายความน่าเชือถือของเปาโล แต่พวกเขาไม่ได้มีข่าว
ประเสริ ฐใหม่, วิญญาณใหม่ หรื อพระคริ สต์องค์ใหม่มาเสนอพวกเขาแต่อย่างใดนอกจากทีพวก
เขาได้รับมาผ่านทางเปาโล ดังนั3นเปาโลจึงพูดประชดให้พวกเขาคล้อยตามคนเหล่านั3นไปเลย
2 คร 11:5

ท่านพูดประชดพวกเขาต่อไป เพราะข้ าพเจ้ าคิดว่ า ข้าพเจ้ าไม่ ด้อยกว่า

อัครสาวกชั.นผู้ใหญ่ เหล่านั.นแม้ แต่ น้อยเลย คําพูดประชดประชันนี3แปลแบบถอดความได้วา่
‘เพราะข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าเทียบไม่ได้เลยกับพวกสุ ดยอดอัครสาวกเหล่านั3น’ ท่านพูดถึงพวก
อาจารย์สอนเท็จทีสนับสนุนให้พวกเขากลับไปนับถือศาสนายิวอีกครั3ง พวกเขาเข้ามาแสดงตัว
เป็ นอัครสาวกทีมีตาํ แหน่งสู งทีสุด มีคนมาเล่าเรื องนี3ให้เปาโลฟัง ท่านจึงพูดถึงคนพวกนี3อย่าง
ประชดประชัน
2 คร 11:6

อัครสาวกเปาโลจึงนําพวกเขากลับมาสู่ความจริ งอันแสนเย็นชา แม้ ว่า

ข้ าพเจ้ าพูดไม่ เก่ง แต่ ข้าพเจ้ าก็ยงั มีความรู้ ทีจ% ริงเราก็ได้ แสดงข้ อนีใ. ห้ ประจักษ์ แก่พวกท่ านใน
กิจการทุกสิ% งแล้ว ความหมายก็คือ ‘แต่ถึงแม้วา่ ข้าพเจ้ามีความสามารถธรรมดาๆในการพูดต่อ
หน้าชุมนุมชน แต่ขา้ พเจ้าไม่ได้เป็ นเช่นนั3นเลยในเรื องความรู ้’ ท่านไม่ขอโทษเลยในการทีท่าน
ได้รับความรู ้ซ ึงถูกเปิ ดเผยโดยตรงมาจากพระเยซูคริ สต์ นอกจากนี3ชีวติ และการรับใช้ของท่านก็
เป็ นทีประจักษ์แก่พวกเขาแล้ว พวกเขาทราบดีถึงความสุ จริ ต อุปนิสัย และหลักคําสอนของท่าน
2 คร 11:7

ท่านจึงถามว่า ข้ าพเจ้ าได้ กระทําผิดหรือในการทีข% ้ าพเจ้ าได้ ถ่อมใจลงเพือ%

ยกชู ท่านขึน. เพราะข้ าพเจ้ าได้ ประกาศข่ าวประเสริฐของพระเจ้ าแก่พวกท่ านโดยไม่ได้ คดิ ค่าหรือ
ความหมายก็คือ ‘ข้าพเจ้าได้ทาํ บาปแล้วหรื อในการทีขา้ พเจ้าถ่อมตัวลงเพือทีท่านจะได้รับยกชู
ขึ3น เพราะข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริ ฐแก่พวกท่านฟรี ๆ’ ในการไปทีเมืองโคริ นธ์ เปาโลไม่
เคยขอความช่วยเหลือด้านการเงินจากพวกเขาเลย บางครั3งท่านก็ทาํ งานพิเศษเป็ นช่างทําเต็นท์
(กิจการ 18:1-3) ต่อมาคริ สตจักรอืนๆก็ส่งเงินมาช่วยเหลือในพันธกิจของท่าน คริ สตจักรทีเมือง
โคริ นธ์ไม่เคยให้ความช่วยเหลือท่านเลย ท่านจึงเผชิญหน้ากับพวกเขาด้วยคําถามทีวา่ ‘นัน เป็ น

ความบาปหรื อ โดยการทีท่านถ่อมตัวลง ท่านกลับทําให้พวกเขาเย่อหยิง มากยิง ขึ3นหรื อ พันธกิจ
ของท่านเป็ นของฟรี สาํ หรับพวกเขานะ!’
2 คร 11:8-9 เปาโลเขียนต่อไปว่า ข้ าพเจ้ าได้ ปล้นคริสตจักรอืน% ด้ วยการรับเงินบํารุง
จากเขา เพือ% จะได้ ปรนนิบัติพวกท่ าน ท่านได้รับเงินช่วยเหลือจากคริ สตจักรอืนๆ ท่านได้รับ
‘เงินบํารุ ง’ จากพวกเขาเพือ ช่วยให้ท่านสามารถรับใช้ทีเมืองโคริ นธ์ได้
นอกจากนี3 9 และเมือ% ข้ าพเจ้ าอยู่กบั พวกท่านและกําลังขาดแคลนนั.น ข้ าพเจ้ าก็มไิ ด้ เป็ น
ภาระแก่ผู้ใด เพราะว่ า พีน% ้ องทีม% าจากแคว้นมาซิโดเนียได้ เจือจานให้ พอแก่ความต้ องการของ
ข้ าพเจ้ า ตอนอยูท่ ีเมืองโคริ นธ์และกําลังขัดสน ท่านก็ไม่เป็ นภาระแก่ผใู ้ ดทีนนั เลย ในทางตรง
กันข้าม ความขัดสนของท่านได้รับการเจือจานโดยพีนอ้ งจากคริ สตจักรต่างๆทีอยูใ่ นแคว้นมาซิ
โดเนีย ท่านกล่าวต่อไปว่า ข้ าพเจ้ าระวังตัวไม่ให้ เป็ นภาระแก่พวกท่ านในทางหนึ%งทางใดทุก
ประการ และข้ าพเจ้ าจะระวังตัวเช่ นนั.นต่ อไป ท่านให้คาํ มัน ต่อพีนอ้ งชาวเมืองโคริ นธ์วา่ ท่านจะ
ไม่เป็ นภาระแก่พวกเขาเด็ดขาด นีน่าจะทําให้คริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์ขายหน้าได้แล้ว ดู กิจการ
18:5 และฟี ลิปปี 4:15-18 เพือ ความเข้าใจเพิมเติมในเรื องนี3
2 คร 11:10

ทั3งๆทีโดนใส่ ร้ายป้ ายสี จากพวกทีชอบวิจารณ์ท่าน เปาโลกล่าวต่อไปว่า

ความจริงของพระคริสต์ มอี ยู่ในข้าพเจ้ าแน่ ฉันใด จึงไม่ มผี ู้ใดในเขตแคว้ นอาคายาสามารถทีจ% ะ
ห้ ามข้ าพเจ้ าไม่ ให้ อวดเรื%องนีไ. ด้ ฉันนั.น นัน คือไม่มีใครสามารถห้ามไม่ให้ท่านอวดว่าท่านได้
ประกาศข่าวประเสริ ฐโดยไม่คิดค่าในแคว้นอาคายาได้ อาคายาเป็ นแคว้นทีอยูท่ างตอนใต้ของ
ประเทศกรี ซซึงเป็ นทีๆเมืองโคริ นธ์ต3 งั อยู่
2 คร 11:11

หากมีใครถามท่านว่าเพราะเหตุใด คําตอบของท่านก็ชดั เจน เพราะ

ข้ าพเจ้ าไม่รักพวกท่ านหรือ พระเจ้ าทรงทราบดีว่าข้ าพเจ้ ารักพวกท่าน เห็นชัดเจนอยูแ่ ล้วว่าท่าน
รักพวกเขาและด้วยเหตุน3 ีเอง ท่านจึงได้รับใช้พวกเขาฟรี ๆ

2 คร 11:12

เปาโลจึงลักไก่พวกเขา แต่ สิ%งทีข% ้ าพเจ้ ากระทํานั.น ข้ าพเจ้ าจะกระทําต่ อไป

เพือ% ข้ าพเจ้ าจะตัดโอกาสคนเหล่านั.นทีค% อยหาโอกาส เพือ% ว่ าเมือ% เขาโอ้อวดนั.นเขาจะได้ ปรากฏว่ า
มีสภาพเหมือนกับเรา ท่านจะทําเหมือนเดิมต่อไป คือไม่ขอความช่วยเหลือด้านการเงินจากพวก
เขาเพือ ทีท่านจะตัดโอกาสคนเหล่านั3นทีคอยหาเหตุทีจะวิพากษ์วจิ ารณ์ท่านได้ ในทางตรงกัน
ข้าม จงปล่อยให้คนปลอมเหล่านี3ทีอา้ งตัวว่าเป็ นอัครสาวก คือพวกถือลัทธิยวิ เป็ นเหมือนเปาโล
นัน คือ จงปล่อยให้คนเหล่ านีร& ับใช้พวกท่านโดยไม่คิดค่าจ้างบ้าง นีสือชัดเจนว่าพวกสร้างปัญหา
เหล่านี3กาํ ลังปอกลอกคริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์อยู่ เปาโลท้าทายคนเหล่านี3ให้อยูโ่ ดยความเชือ
เหมือนทีท่านได้กระทํา
2 คร 11:13

เปาโลจึงเรี ยกคนเหล่านี3อย่างทีพวกเขาเป็ นจริ งๆ เพราะคนอย่ างนั.นเป็ น

อัครสาวกเทียม เป็ นคนงานทีห% ลอกลวง ปลอมตัวเป็ นอัครสาวกของพระคริสต์ นีเป็ นข้อกล่าว
หาทีรุนแรง พวกเขาเป็ นคนปลอมและเป็ นคนลวงทีละทิ3งความจริ งทีปลอมตัวเป็ นอัครสาวก
ของพระคริ สต์ เปาโลตราหน้าพวกเขาอย่างทีพวกเขาเป็ นจริ งๆ คือ ผูส้ นับสนุนศาสนาจอม
ปลอมซึ งเป็ นของลอกเลียนแบบทีมีอยูท่ วั โลกเต็มไปหมด ข้อต่อไปจะกล่าวชัดเจนว่าพวกเขามี
ทีมาจากไหน
2 คร 11:14

ความจริ งประการหนึงทีโลกพยายามปิ ดบังอยูต่ รงนี3แล้ว การกระทําเช่ น

นั.นไม่ แปลกประหลาดเลย ถึงซาตานเองก็ยงั ปลอมตัวเป็ นทูตสวรรค์ แห่ งความสว่ างได้ พญามาร
หากินกับศาสนามาตลอด นีเป็ นธุรกิจทําเงินมากทีสุดอย่างหนึงของมัน นอกจากนี3ขอ้ เท็จจริ งที
ว่ามันสามารถปลอมตัวเป็ นทูตสวรรค์แห่งความสว่างได้กเ็ ป็ นเรื องน่ากลัวจริ งๆ มันผูเ้ ป็ นเจ้า
แห่งความมืดท่องเทียวไปตามทีต่างๆโดยแฝงกายเป็ นทูตแห่งความสว่างอย่างชาญฉลาด มี
‘ศาสนาจารย์’, ‘บาทหลวง’ และ ‘หลวงพ่อ’ กีคนกันทีน่าจะโดนกล่าวหาว่าเป็ นดังทีวา่ ได้
2 คร 11:15

เมือดึงความสนใจกลับไปทีพวกอัครสาวกปลอมทีเมืองโคริ นธ์ เปาโลจึง

กล่าวว่า เหตุฉะนั.นจึงไม่ เป็ นการแปลกอะไรทีผ% ู้รับใช้ ของซาตานจะปลอมตัวเป็ นผู้รับใช้ ของ
ความชอบธรรม ท้ ายทีส% ุ ดของเขาจะเป็ นไปตามการกระทําของเขา หากซาตานปลอมตัวเป็ นทูต

แห่งความสว่างได้ ก็ไม่เป็ นเรื องใหญ่อะไรเลยทีผรู ้ ับใช้ของมันจะปลอมตัวเป็ นผูร้ ับใช้ของความ
ชอบธรรม ถึงแม้จะเสแสร้งขนาดไหน แต่บ3 นั ปลายของพวกเขาก็จะเป็ นไปตามกิจกรรมจอม
ปลอมของพวกเขา นีสือชัดเจนว่าความพินาศของพวกเขาก็ยตุ ิธรรมแล้ว
2 คร 11:16

ย้อนกลับไปเนื3อหาทีคา้ งไว้ในข้อ 12 เปาโลกล่าวต่อไปว่า ข้ าพเจ้ าขอ

กล่าวซํ.าอีกว่ า อย่าให้ ใครเห็นไปว่ าข้ าพเจ้ าเป็ นคนเขลา แต่ ถ้ามี ก็ให้ เขาต้ อนรับข้ าพเจ้ าอย่ าง
ต้ อนรับคนเขลาเถิด เพือ% ข้ าพเจ้ าจะได้ อวดตัวเองได้ บ้าง ท่านต้องการจะบอกว่าขออย่าให้ใครคิด
ว่าท่านโง่เลย ท่านจําใจพูดในสิ งทีท่านได้พดู ออกไปเพราะพวกทีใส่ ร้ายป้ ายสี ท่านและการที
พวกเขากล่าวร้ายต่อพันธกิจของท่าน ถึงแม้วา่ คริ สตจักรจะคิดว่าท่านโง่ แต่ท่านก็ขอให้พวกเขา
ยอมรับท่านเพือ ทีท่านจะอวดได้บา้ งแม้เพียงเล็กน้อย
2 คร 11:17

ท่านกล่าวต่อไปเพือทีจะสงบปากสงบคําพวกทีวพิ ากษ์วิจารณ์ท่าน การที%

ข้ าพเจ้ าพูดอย่างนั.น ข้าพเจ้ ามิได้ พูดตามอย่ างองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า แต่ พดู อย่างคนเขลา ด้ วยไว้ใจ
ตัวในการอวดนั.น จนถึงบัดนี3ท่านได้อา้ งแบบอย่างของพระคริ สต์ (10:1) มาตลอด อย่างไรก็ตาม
ท่านยอมรับ ณ จุดนี3วา่ ท่านไม่ได้กาํ ลังทําแบบนั3นอยู่ ในสิ งทีท่านจะเขียนต่อไปนี3 หากมีความโง่
เขลาใดๆ มันก็เป็ นความโง่เขลาของท่านแต่เพียงผูเ้ ดียว
2 คร 11:18

ต่อไปอีกนิดเดียวในบทนี3 เปาโลจะย้อนให้พวกเขาฟังเกียวกับความทุกข์

ทรมานฝ่ ายร่ างกายทีท่านยอมทนเพือ พระคริ สต์ ส่ วนใหญ่แล้วความทุกข์ทรมานเหล่านี3เกิดขึ3น
กับร่ างกาย คือ เนื3อหนังของท่าน ดังนั3นท่านจึงเขียนว่า เพราะเมือ% เห็นว่ าหลายคนเคยอวดตาม
เนือ. หนัง ข้ าพเจ้ าก็จะอวดบ้ าง พวกคนทีชอบวิจารณ์ท่านอวดในเนื3อหนังของตนเอง (คือ การเข้า
สุ หนัตของพวกเขา) ท่านจึงจะขออวดในความทุกข์ทรมานฝ่ ายร่ างกายของตัวเองบ้าง
2 คร 11:19

นีเป็ นอีกครั3งทีท่านใส่ คาํ พูดประชดประชันแบบชอบธรรมเข้าไปหน่อย

เพราะว่าการที%ท่านทนฟังคนเขลาพูดด้ วยความยินดีน.ัน น่ าจะเป็ นเพราะท่ านช่ างฉลาดเสียนี%
กระไร คนเหล่านั3นทีชอบวิจารณ์ท่านก็เป็ นเหมือนพวกกรี กทีใจกว้าง คือ ยินดีทีจะยอมทนฟัง
คนโง่ โดยถือว่าตัวเองเป็ นคนทีมีสติปัญญา (ซึงมีน3 าํ ใจยอมลดตัวไปสุ งสิ งกับคนโง่)

2 คร 11:20

ท่านแดกดันพวกถือลัทธิยวิ ทีชอบวิจารณ์ท่านต่อไป เพราะท่ านทนเอา

ถ้ ามีผู้นําท่ านไปเป็ นทาส ถ้ ามีผู้ล้างผลาญท่ าน ถ้ ามีผู้มายึดของของท่ านไป ถ้ ามีผู้ยกตัวเองเป็ น
ใหญ่ ถ้ ามีผู้ตบหน้ าท่าน ในความใจกว้างทียอมลดตัวไปสุ งสิ งกับคนโง่ของพวกเขานั3น คริ สต
จักรทีเมืองโคริ นธ์ได้ยอมให้ตวั เองกลับไปตกเป็ นทาสของพระบัญญัติอีกครั3ง พวกเขายอมให้
เงินทองของตัวเองถูกพวกถือลัทธิ ยวิ มาล้างผลาญ พวกเขายอมให้ตวั เองถูกพวกอัครสาวกจอม
ปลอมมายึดของไป พวกเขายังเต็มใจทีจะยอมให้พวกถือลัทธิยวิ เหล่านี3มาโอ้อวดเกินจริ งเกียวกับ
ตัวเองด้วย บางคนถึงขนาดยอมให้พวกครู สอนเท็จทีเย่อหยิง เหล่านี3มาตบหน้าใครคนใดทีไม่
เห็นด้วยกับพวกเขาด้วยซํ3า หากพวกทีชอบวิจารณ์ท่านในคริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์ยอมทนต่อ
การกระทําเหล่านี3โดยไม่ถือสาอะไร พวกเขาก็น่าจะทนคนโง่อย่างเปาโลได้อยูแ่ ล้ว
2 คร 11:21

ถึงแม้จะพูดปกป้ องพันธกิจของตัวเองต่อไป แต่เปาโลก็เปลียนจากการใช้

คําพูดแดกดันมาเป็ นการพูดตรงๆแทน ข้ าพเจ้ าต้ องพูดด้ วยความละอายว่ า ดูเหมือนเราอ่ อนแอ
เกินไปในเรื%องนี. ไม่ว่าใครกล้าอวดในเรื%องใด (ข้ าพเจ้ าพูดอย่างคนเขลา) ข้ าพเจ้ าก็กล้าอวดเรื%อง
นั.นเหมือนกัน ท่านแจ้งให้คริ สตจักรทราบว่าพวกคนทีชอบวิจารณ์ท่านได้ทาํ ให้ท่านละอาย โดย
หาว่าท่านเป็ นคนอ่อนแอ แต่ท่านก็เตือนว่า หากพวกเขาอยากใช้ความกล้า ท่านก็จะใช้ความกล้า
เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ท่านเห็นด้วยว่ามันอาจเป็ นเรื องโง่ๆทีจะทําเช่นนั3น ดู สุ ภาษิต 9:7
2 คร 11:22

เปาโลจึงยอมลดตัวมาเข้าแลกด้วย ท่านถามว่า เขาเป็ นชาติฮีบรู หรือ

ข้ าพเจ้ าก็เป็ นเหมือนกัน เขาเป็ นชนชาติอสิ ราเอลหรือ ข้ าพเจ้ าก็เป็ นเหมือนกัน เขาเป็ นเชื.อสาย
ของอับราฮัมหรือ ข้ าพเจ้ าก็เป็ นเหมือนกัน พวกทีชอบวิจารณ์ท่านอย่างเย้ยหยันได้เข้ามาอวดอ้าง
ต่อพวกยิวในคริ สตจักรว่าพวกเขาเป็ นฮีบรู แท้ คือเป็ นยิวทีมาจากเชื3อสายของอับราฮัม ได้เลย
ท่านจะยอมแลกหมัดด้วย เปาโลกล่าวว่าท่านก็เป็ นเหมือนกัน
2 คร 11:23

อย่างไรก็ตามตอนนี3ท่านมีอะไรทีเหนือกว่าพวกเขาแล้ว เขาเป็ นผู้รับใช้

ของพระคริสต์ หรือ ข้าพเจ้ าเป็ นดีกว่ าเขาเสี ยอีก (ข้ าพเจ้ าพูดอย่ างคนโง่ ) ไม่วา่ พวกผูเ้ ชือทีถือ
ลัทธิยวิ เหล่านี3จะอ้างว่าเป็ นอะไรกับพระคริ สต์กต็ าม เปาโลก็อยูใ่ นระดับชั3นทีพวกเขาไปไม่ถึง

(ท่านเห็นด้วยว่าการโอ้อวดดังกล่าวอาจเป็ นเรื องโง่ๆ) ท่านจึงแสดงให้พวกเขาเห็นถึงความทุกข์
ยากหลายต่อหลายอย่างทีท่านได้ยอมทนเพือพระคริ สต์ อันเป็ นการสําแดงถึงความแท้จริ งของ
พันธกิจของท่าน ถึงแม้จะเจอกับความทุกข์ยากสักปานใด ท่านก็ไม่ได้ลม้ เลิกหรื อยอมแพ้
ต่อไปนี3เป็ นสิ งต่างๆทีท่านยอมทน ซึงเป็ นเหมือนตราประจําตําแหน่งของท่านในพระ
คริ สต์ ข้ าพเจ้ าทํางานมากยิง% กว่าเขาอีก ข้ าพเจ้ าถูกโบยตีเกินขนาด ข้ าพเจ้ าติดคุกมากกว่ าเขา
ข้ าพเจ้ าหวิดตายบ่ อยๆ คําทีแปลว่า ทํางาน (คอปอส) มีความหมายว่างานทีน่าเหน็ดเหนือยหรื อมี
แต่ปัญหา โบยตี หมายถึงบาดแผลทีเกิดจากการถูกซ้อมหลายๆครั3ง ดู กิจการ 16:22, 33 และ 2
โคริ นธ์ 11:24-25 คําทีแปลเช่นนั3น (พเลเก ซึงเป็ นทีมาของคําภาษาอังกฤษ plague) ไม่ได้มีความ
หมายตรงตัวว่า ‘รอยยาว’ แต่หมายถึง ‘บาดแผล’ มากกว่า อย่างไรก็ตามเพราะว่าการเฆียนตีมกั
ทิ3งรอยฟกชํ3าเป็ นแนวยาวไว้บนแผ่นหลังของผูเ้ คราะห์ร้าย บาดแผลดังกล่าวจึงถูกเรี ยกเป็ นภาษา
พูดว่า ‘รอยยาว’ แน่นอนทีท่านรู ้เลยว่าภายในห้องขังมันเป็ นยังไงและท่านได้เผชิญหน้ากับความ
ตายมาหลายครั3งหลายหน ท่านมีเครื องหมายของพระคริ สต์บนตัวจริ งๆ
2 คร 11:24

ทีเจาะจงยิง ไปกว่านั3นก็คือ เปาโลกล่าวต่อไปว่า พวกยิวเฆีย% นข้ าพเจ้ าห้ า

ครั.งๆละสามสิ บเก้าที หนังสื อกิจการและจดหมายฝากต่างๆไม่ได้บนั ทึกว่าพวกยิวเป็ นผูเ้ ฆียน
ท่าน แต่กไ็ ม่มีเหตุผลอะไรทีจะสงสัยว่าท่านพูดจริ งหรื อไม่ พระราชบัญญัติ 25:3 ระบุชดั ว่าการ
เฆียนของพวกยิวห้ามเกินสี สิบครั3ง พวกยิวจึงถือว่าสามสิ บเก้าครั3งเป็ นจํานวนสู งสุ ด เกรงว่าพวก
เขาจะนับผิดและทําผิดพระบัญญัติ
2 คร 11:25

ท่านกล่าวถึงความทุกข์ยากต่างๆทีท่านทนต่อไป เขาตีข้าพเจ้ าด้ วยไม้

เรียวสามครั.ง เขาเอาก้อนหินขว้ างข้าพเจ้ าครั.งหนึ%ง ข้ าพเจ้ าเผชิญภัยเรือแตกสามครั.ง ข้ าพเจ้ า
ลอยอยู่ในทะเลคืนหนึ%งกับวันหนึ%ง ชาวโรมมักเฆียนตีดว้ ยไม้เรี ยวซึงอาจเป็ นเหตุการณ์ทีเกิดขึ3น
ทีเมืองฟี ลิปปี ดังทีมีบอกไว้ในกิจการ 16:23 ลูกาบันทึกการทีท่านถูกหินขว้างในกิจการ 14:19
การขว้างด้วยหินถือว่าเป็ นการรุ มประชาทัณฑ์และเป็ นสิ งทีเกิดขึ3นทีเมืองลิสตรา กระนั3นพระเจ้า
ก็ทรงชุบให้ท่านเป็ นขึ3นมาอีก ส่ วนเรื องการทีท่านเผชิญภัยเรื อแตกในกิจการ 27-28 นั3นยังไม่

เกิดขึ3น ดังนั3นท่านจึงเผชิญภัยเรื อแตกอีกสามครั3ง ซึงรวมถึงครั3งหนึงทีท่านต้องลอยคอกลาง
ทะเลเป็ นเวลาหนึงวันหนึงคืนเต็มๆด้วย
2 คร 11:26

ท่านสาธยายต่อไปถึงอันตรายอืนๆทีท่านเผชิญ ข้ าพเจ้ าต้ องเดินทาง

บ่ อยๆ เผชิญภัยอันน่ ากลัวในแม่ นํา. เผชิญโจรภัย เผชิญภัยจากชนชาติของข้ าพเจ้ าเอง เผชิญภัย
จากคนต่ างชาติ เผชิญภัยในนคร เผชิญภัยในป่ า เผชิญภัยในทะเล เผชิญภัยจากพีน% ้ องเทียม การ
เดินทางในสมัยอาณาจักรโรมเป็ นเรื องอันตรายจริ งๆ
คําทีแปลว่า ภัย (คินดูนอส) มีความหมายว่า ‘อันตราย’ ดังทีท่านได้กล่าวไปแล้ว เปาโล
เคยเจอกับภัยเรื อแตกมาหลายครั3งแล้ว พวกโจรทีดกั ปล้นกลางทางก็เป็ นภัยคุกคามปกติในสมัย
นั3นและเห็นได้ชดั ว่าเปาโลเคยเจอกับโจรเหล่านั3นมาแล้ว ท่านเคยถูกพวกยิวคิดร้ายแน่นอน ท่าน
ยังเจอพวกคนต่างชาติคิดร้ายทีเมืองฟี ลิปปี และเอเฟซัสด้วย ไม่วา่ ท่านจะอยูใ่ นเมืองใหญ่อย่าง
ดามัสกัสหรื อเยรู ซาเล็ม ในชนบทหรื อในทะเล อันตรายก็โผล่มาได้ท3 งั นั3น ท่านยังเจอกับพวกพี
น้องจอมปลอมทีคิดคดทรยศด้วยเหมือนกับทีจดหมายฝากทีท่านส่ งถึงเมืองโคริ นธ์แสดงให้เห็น
ชัดเจนแล้ว
2 คร 11:27

นอกจากนี3เปาโลต้องเจอกับความเหน็ดเหนือยเพราะความทุกข์ยากต่างๆ

ทีท่านยอมทนด้วย ต้ องทํางานเหน็ดเหนื%อยและยากลําบาก ต้ องอดหลับอดนอนบ่ อยๆ ต้ องหิว
และกระหาย ต้ องอดข้ าวบ่ อยๆ ต้ องทนหนาวและเปลือยกาย ท่านรู ้เลยว่าความเหนือยยากและ
ความเจ็บปวดเป็ นยังไง ท่านทนอดหลับอดนอนพอๆกับทนหิ ว ทนกระหายนํ3า และอดข้าว การ
ทีท่านอดข้าวนี3น่าจะเป็ นการอดอาหารแบบไม่เต็มใจทีเกิดขึ3นเพราะท่านไม่มีอาหารรับประทาน
ท่านยังต้องเผชิญกับสภาพอากาศอันหนาวเหน็บในฤดูหนาวโดยไม่มีเสื3 อผ้าคลุมกายให้อุ่นพอ
ด้วย
2 คร 11:28

นอกจากความเหนือยยากทางกายทีท่านทนมาตลอดหลายปี แล้ว เปาโลยัง

ต้องแบกรับภาระฝ่ ายวิญญาณของคริ สตจักรหลายแห่งบนบ่าของท่านด้วย และนอกจากสิ%งเหล่า
นั.นทีอ% ยู่ภายนอกแล้ว ยังมีการอืน% ทีบ% ีบข้ าพเจ้ าอยู่ทุกวันๆ คือการดูแลคริสตจักรทั.งปวง ท่านมี

ความห่วงใยและความกระวนกระวายเกียวกับความต้องการต่างๆของคริ สตจักรอายุนอ้ ยหลาย
แห่งทีท่านมีปฏิสัมพันธ์ดว้ ย นีอาจเป็ นภาระทีหนักยิง กว่าปัญหาทางกายของท่านทั3งหมดด้วยซํ3า
2 คร 11:29

ในเรื องนี3ท่านถามแบบไม่ตอ้ งการคําตอบว่า มีใครบ้ างเป็ นคนอ่อนกําลัง

และข้ าพเจ้ าไม่ อ่อนกําลังด้ วย มีใครบ้ างทีถ% ูกทําให้ สะดุดและข้าพเจ้ าไม่ เป็ นทุกข์ เป็ นร้ อนด้ วย
เมือคริ สตจักรอายุนอ้ ยเหล่านั3นเจอกับปั ญหาต่างๆ ท่านก็แบกรับปั ญหาเหล่านั3นด้วย เมือพวกเขา
อ่อนแอ ท่านก็เป็ นห่วงพวกเขา เมือพวกเขาถูกโจมตี ท่านก็เป็ นทุกข์เป็ นร้อนเพราะเหตุพญามาร
2 คร 11:30

พวกทีชอบวิจารณ์ท่านอวดในความน่าเชือถือจอมปลอมของตัวเอง

เปาโลก็เพิง นําเสนอความน่าเชือถือของตนไป ท่านจึงกล่าวสรุ ปเรื องนี3โดยยอมรับว่า ถ้ าข้ าพเจ้ า
จําเป็ นต้ องอวด ข้าพเจ้ าก็จะอวดสิ% งทีแ% สดงว่ า ข้ าพเจ้ าเป็ นคนอ่อนกําลัง (คําทีแปลว่า อวด (เคา
คาออไม) เป็ นคําเดียวกับทีแปลว่า ‘โอ้อวด’ ทีปรากฏก่อนหน้านี3ในบทนี3 (ข้อ 16 ฯลฯ) ย้อนกลับ
ไปทีขอ้ 23 หากพวกทีชอบวิจารณ์ท่านอ้างตัวว่าเป็ นผูร้ ับใช้ของพระคริ สต์ ก็ขอให้พวกเขามี
ประวัติการรับใช้มากกว่าเปาโลเถิด ความน่าเชือถือของท่านปรากฏต่อสายตาทุกคนแล้ว
2 คร 11:31

เพือสนับสนุนคํากล่าวอ้างของท่านต่อไป เปาโลยกสิ ทธิอาํ นาจทีสูงส่ ง

กว่าท่านโดยสาบานว่า พระเจ้ าทรงเป็ นพระบิดาของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา
พระองค์ ทรงเป็ นผู้ทคี% วรแก่การสรรเสริญเป็ นนิตย์ พระองค์ ทรงทราบว่ า ข้าพเจ้ าไม่ ได้ มุสา ไม่มี
คําสาบานใดสู งส่ งยิง กว่าคําสาบานทีพระเจ้าทรงรับประกันอีกแล้ว เปาโลรู ้วา่ คํากล่าวอ้างของ
ท่านเป็ นความจริ งและไม่ลงั เลเลยแม้แต่นอ้ ยทีจะยืนยันคํากล่าวอ้างนี3โดยอาศัยพระเจ้า
2 คร 11:32-33

บางทีอาจเป็ นความเห็นทีท่านเพิงคิดได้หรื ออาจเพือแสดงให้เห็น

ว่าการรับใช้ของท่านก่อให้เกิดการต่อต้านมาตั3งแต่ตน้ เปาโลจึงปิ ดท้ายบทนี3โดยกล่าวสิ งต่อไป
นี3 ผู้ว่าราชการเมืองของกษัตริย์อาเรทัสในนครดามัสกัส ให้ ทหารเฝ้ านครดามัสกัสไว้ เพือ% จะจับ
ตัวข้ าพเจ้ า 33 แต่ เขาเอาตัวข้ าพเจ้ าใส่ กระบุงใหญ่ หย่อนลงทางช่ องทีก% าํ แพงนคร ข้ าพเจ้ าจึงพ้น
จากเงือ. มมือของท่านผู้ว่าราชการ ท่านอ้างไปยังกิจการ 9:23-25 ตรงนี3ท่านเพิมรายละเอียดเกียว
กับผูว้ า่ ราชการและการทีท่านหนีออกจากเมืองดามัสกัสซึงไม่ได้มีบนั ทึกไว้เป็ นอืนในพระ

คัมภีร์ อาเรทัสเป็ นกษัตริ ยแ์ ห่งเปตราและเป็ นพ่อตาของเฮโรดอันทิพาส คําทีแปลว่า กระบุงใหญ่
(ซารกาเน) มีความหมายตรงตัวว่าเชือกทีพนั กันหรื อตะกร้าทีทาํ จากเชือกเหมือนกับทีใช้เพือยก
สิ นค้าขึ3นเรื อ ไม่วา่ จะยังไงเปาโลก็หนีจากเมืองดามัสกัสโดยอุปกรณ์ทีทาํ จากเชือกดังกล่าว บทนี3
จึงจบแบบนี3 โดยแสดงให้เห็นถึงความน่าเชือถือเพิม เติมของท่านซึงไม่มีใครเถียงได้สาํ หรับการ
รับใช้ จนถึงทุกวันนี3กย็ งั ไม่มีใครสามารถกล่าวอ้างได้เหมือนท่าน
*****
ภาพรวมของ 2 โครินธ์ 12: ขณะทีจดหมายฝากฉบับนีก& าํ ลังจะถึงบทสรุ ป เปาโลก็
ปกป้ องการรั บใช้ และสิ ทธิอาํ นาจในการเป็ นอัครสาวกของท่ านต่ อไป ท่ านปล่ อยหมัดตายใน
บทนี & ท่ านยกเรื องที ท่านถูกพาขึน& สวรรค์ ในจิ ตวิญญาณและได้ รับการทรงสําแดงโดยตรงจาก
พระเจ้ า ท่ านบันทึกต่ อไปว่ าหลังจากนั&นพระเจ้ าได้ ทรงประทานหนามในเนือ& หนังเพือป้ องกันมิ
ให้ ท่านเย่อหยิง บทนีก& ล่ าวต่ อไปถึงการทีท่านขอร้ องให้ พวกเขาเปิ ดใจ ท่ านปิ ดท้ ายโดยเตือนว่ า
ท่ านจะไม่ ทาํ เป็ นมองไม่ เห็นความบาปทีเกิดขึน& ท่ ามกลางพวกเขาเลยเมือท่ านไปถึง
2 คร 12:1

อัครสาวกเปาโลผูย้ งิ ใหญ่แสดงให้เห็นถึงความลังเลของท่านทีจะพูดแต่

เรื องของตัวเองต่อไป อย่างไรก็ตาม ท่านก็จาํ เป็ นต้องทําแบบนั3นต่อไป ดังนั3นท่านจึงเขียนว่า
ข้ าพเจ้ าจําจะต้ องอวด ถึงแม้ จะไม่ มปี ระโยชน์ อะไร แต่ ข้าพเจ้ าจะเล่าต่ อไปถึงนิมติ และการ
สํ าแดงต่ างๆซึ%งมาจากองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า ความหมายก็คือว่า ‘ข้าพเจ้าอึดอัดใจจริ งๆทีจะอวดต่อ
ไป อย่างไรก็ตาม ตอนนี3ขา้ พเจ้าจะขอพูดถึงนิมิตและการสําแดงต่างๆจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า’ เพือ
ทีจะชักจูงให้พีนอ้ งทีด3ือรั3นของท่านเชือ ท่านก็จะเปิ ดเผยรายละเอียดต่างๆของชีวติ ท่านซึงไม่เคย
เปิ ดเผยทีไหนมาก่อน
2 คร 12:2

ท่านเรี ยกตัวเองโดยใช้คาํ สรรพนามบุรุษทีสามเพือแสดงถึงความถ่อมตน

สิ บสี% ปีมาแล้วข้ าพเจ้ าได้ รู้ จักชายคนหนึ%งในพระคริสต์ เขาถูกรับขึน. ไปยังสวรรค์ ช.ันทีส% าม (แต่
จะไปทั.งกาย ข้ าพเจ้ าไม่ ทราบ หรือไปโดยไม่ มกี าย ข้ าพเจ้ าไม่ทราบ พระเจ้ าทรงทราบ)
เหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ3นเมือสิ บสี ปีมาแล้ว ตัวบ่งชี3ทางประวัติศาสตร์ในชีวติ และการรับใช้ของ

เปาโลไม่ชดั เจนเสมอไป อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าสิ บสี ปีทีแล้วเป็ นช่วงเวลาทีท่านโดนหินขว้าง
ทีเมืองลิสตรา
ในกิจการ 16:19 ลูกาบันทึกว่าพวกทีคิดร้ายต่อเปาโลได้ลากตัวท่านออกไปนอกเมือง
โดยคิดว่าท่านตายแล้ว อันทีจริ งเปาโลอาจตายไปแล้วและออกจากร่ างกายไปอยูก่ บั องค์พระผู ้
เป็ นเจ้าแล้วก็ได้ อาจเป็ นช่วงเวลานี3เองทีท่าน “ถูกรับขึ3นไปยังสวรรค์ช3 นั ทีสาม” พวกยิวเชือกัน
ว่าสวรรค์ช3 นั ทีสาม (เหนือชั3นบรรยากาศและอวกาศขึ3นไป) เป็ นทีสถิตของพระเจ้า
ด้วยถ้อยคํามากมายเปาโลบอกว่าท่านได้ข3 ึนไปยังสวรรค์มาแล้ว อย่างไรก็ตามท่านเสริ ม
คําเตือนไว้วา่ “แต่จะไปทั3งกาย ข้าพเจ้าไม่ทราบ หรื อไปโดยไม่มีกาย ข้าพเจ้าไม่ทราบ พระเจ้า
ทรงทราบ” ท่านรู ้วา่ ท่านไปทีไหนมา อย่างไรก็ตามรายละเอียดเกียวกับเหตุการณ์น3 ีค่อนข้าง
คลุมเครื อ หากนีเป็ นตอนทีท่านถูกหินขว้างจริ งๆ มันก็เข้าใจได้วา่ ท่านหมดสติก่อนจากนั3นจึง
ถูกพาขึ3นไปยังสวรรค์ อาจเป็ นได้วา่ สิ งทีท่านกําลังจะบรรยายเป็ นสิ งทีเกิดขึ3นในตอนนั3นเอง
อย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงมีอะไรให้ท่านต้องทําอีกเยอะ ดังนั3นหลังจากทรงสอนท่านเพิมเติมใน
สง่าราศีแล้ว ท่านก็ถูกส่ งตัวกลับมา ดู กิจการ 14:20
2 คร 12:3

ท่านพูดยํ3าอีกทีอาจเพือ เน้นความสําคัญ ข้ าพเจ้ ารู้ จักชายผู้น.ัน (แต่ จะไป

ทั.งกายหรือไม่ มีกาย ข้ าพเจ้ าไม่ ทราบ พระเจ้ าทรงทราบ) อีกครั3งทีท่านเรี ยกตัวเองแบบอ้อมๆ
เกรงว่าท่านจะถูกกล่าวหาว่ายกตัวเองจนดูไม่ดี
2 คร 12:4

คือว่ าคนนั.นถูกรับขึน. ไปยังเมืองบรมสุ ขเกษม และได้ ยนิ วาจาซึ%งจะพูด

เป็ นคําไม่ได้ และมนุษย์ จะพูดออกมาก็ต้องห้ าม ถึงแม้วา่ มีสถานทีหนึงทีเรี ยกว่า ‘เมืองบรมสุ ข
เกษม’ จริ งๆ (ลูกา 23:43) แต่ตรงนี3คาํ ดังกล่าวถูกใช้ในแบบทัว ๆไปแทนสวรรค์ ทีนนั เองท่าน
ได้ยนิ หลายสิ งหลายอย่างทีท่านพูดซํ3าไม่ได้เพราะมันมีเนื3อหาทีศกั ดิ?สิทธิ? มันเป็ นเรื องต้องห้าม
อาจเป็ นได้วา่ ท่านถูกสังห้ามมิให้ทวนซํ3าสิ งทีท่านเห็นและได้ยนิ ในสวรรค์
2 คร 12:5

ชายคนนี3เองทีถูกรับขึ3นไปยังสวรรค์โดยจิตวิญญาณทีท่านจะอวด

สํ าหรับชายนั.นข้ าพเจ้ าอวดได้ แต่ สําหรับตัวข้ าพเจ้ าเอง ข้ าพเจ้ าจะไม่ อวดเลย นอกจากจะอวด

ถึงเรื%องการอ่อนแอของข้ าพเจ้ า อัครสาวกผูย้ งิ ใหญ่ท่านนี3จะอวดในชายผูน้ 3 นั ทีถูกรับขึ3นไปใน
สวรรค์ ท่านไม่ขออวดในตัวเอง แต่ท่านจะอวดในการทีท่านได้ทนทุกข์เพือ พระคริ สต์ดงั ทีได้
บรรยายไว้ในบททีแล้ว
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ท่านกล่าวต่อไปว่า เพราะถึงแม้ ว่าข้ าพเจ้ าอยากจะอวด ข้ าพเจ้ าก็ไม่ ใช่ คน

เขลา เพราะข้ าพเจ้ าพูดตามความจริง ความหมายก็คือ ‘เพราะถึงแม้ขา้ พเจ้าอวดได้ ข้าพเจ้าก็จะ
ไม่ยอมเป็ นคนโง่’ ท่านกลับกล่าวว่า แต่ ข้าพเจ้ าระงับไว้ ก็เพราะเกรงว่ า บางคนจะยกข้ าพเจ้ า
เกินกว่ าทีเ% ขาได้ เห็นและได้ ฟังเกีย% วกับข้ าพเจ้ า กล่าวอีกนัยหนึง ท่านจะไม่อวดอีกต่อไปเกรงว่า
คนอืนจะคิดว่าท่านเป็ นอะไรทีมากกว่าทีท่านเป็ นจริ งๆ ท่านเป็ นคนถ่อมใจอย่างแท้จริ ง
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พระเจ้าโดยพระสติปัญญาในการทรงจัดเตรี ยมของพระองค์ทรงทําให้

แน่ใจว่าเปาโลไม่หลงระเริ งไปกับวิวรณ์ทีท่านได้รับ และเพือ% ไม่ ให้ ข้าพเจ้ ายกตัวจนเกินไป
เนื%องจากทีไ% ด้ เห็นการสํ าแดงมากมายนั.น ก็ทรงให้ มหี นามในเนือ. ของข้ าพเจ้ า หนามนั.นเป็ นทูต
ของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้ า เพือ% ไม่ ให้ ข้าพเจ้ ายกตัวเกินไป พระเจ้าทรงอนุญาตให้มีหนามใน
เนื3อของท่าน เราไม่ทราบว่า ‘หนาม’ นี3คืออะไร มันอาจเป็ นโรคเกียวกับดวงตาซึงทําให้ตาของ
ท่านมัวไปและทําให้รูปหน้าของท่านดูยาวขึ3น อย่างไรก็ตามท่านออกความเห็นเพิม เติมว่า
‘หนาม’ นี3เป็ น “ทูตของซาตานคอยทุบตีขา้ พเจ้า” นีทาํ ให้เกิดคําถามว่าความเจ็บป่ วยของท่าน
เป็ นการกระทําโดยตรงของซาตานทีพระเจ้าทรงอนุญาตหรื อไม่ หรื อมันเป็ นการกระทําของมัน
แบบอ้อมๆ ความเจ็บป่ วยทุกอย่างเป็ นผลของการแช่งสาปซึงถูกกระตุน้ ให้เกิดขึ3นโดยซาตานมา
ตั3งแต่แรกอยูแ่ ล้ว
คําทีแปลว่า ทุบตี (คอลาฟิ โซ) มีความหมายว่า ‘ตี’ หรื อ ‘ถูกตี’ ไม่วา่ จะยังไง เปารู ้ดีวา่
พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดความเจ็บป่ วยในกายของท่านเพือคอยทําให้ท่านถ่อมใจ นีเป็ นบท
เรี ยนหนึงสําหรับเรา เมือพระเจ้าทรงอวยพรหรื ออนุญาตให้มีการเลือนขั3นในงานรับใช้ของ
พระองค์ พระองค์อาจทรงอนุญาตให้เราเจอกับความทุกข์ยากด้วยเพือป้ องกันมิให้เรายกย่องตัว
เอง พระเจ้าจึงทรงเก็บรักษาเปาโลไว้เป็ นภาชนะทีมีประโยชน์
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แม้กระนั3นเปาโลก็เขียนว่า เรื%องหนามนั.น ข้ าพเจ้ าวิงวอนองค์พระผู้เป็ น

เจ้ าถึงสามครั.ง เพือ% ขอให้ มนั หลุดไปจากข้ าพเจ้ า เปาโลทูลขอพระเจ้าถึงสามครั3งให้เอาความเจ็บ
ป่ วยนี3ออกไป
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ในข้อทีโดดเด่นทีสุดข้อหนึงของพระคัมภีร์ เปาโลเปิ ดเผยถึงคําตอบของ

พระเจ้า แต่ พระองค์ ตรัสกับข้ าพเจ้ าว่ า "พระคุณของเราก็มพี อสํ าหรับเจ้ าแล้ ว เพราะความ
อ่ อนแอมีทไี% หน เดชของเราก็มฤี ทธิBขนึ. เต็มขนาดทีน% ั%น" ช่างเป็ นพระสัญญาทีแสนอัศจรรย์
พระคุณของพระเจ้าเพียงพอสําหรับความต้องการทุกอย่างของเราไม่วา่ จะเป็ นอะไรก็ตาม
แนวคิดเรื องพระคุณไม่ได้เป็ นเพียงความโปรดปรานทีเราไม่สมควรได้รับในเรื องความรอด
เท่านั3น แต่มนั ยังเป็ นกําลังและความช่วยเหลือของพระเจ้าทีมีมาตลอดการเดินทางของชีวติ
คริ สเตียนด้วย ไม่วา่ ความขัดสนหรื อวิกฤติของเราจะเป็ นอะไรก็ตาม พระคุณของพระเจ้าก็มี
เหลือเฟื อสําหรับเรา นอกจากนี3พระเจ้าทรงตรัสแก่เปาโลว่าเดช (ตรงตัวคือ ‘อํานาจ’) ของ
พระองค์กม็ ีฤทธิ?เต็มขนาดผ่านทางความอ่อนแอในตัวเรา
เราเห็นถึงบทเรี ยนสองประการ (1) พระเจ้าไม่ทรงตอบคําอธิษฐานของเราดังทีเราหวัง
เสมอไป บางครั3งพระองค์กท็ รงปฏิเสธ จากนั3น (2) ไม่ใช่พระประสงค์ของพระองค์เสมอไปทีจะ
ทรงให้เรามีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง ซึงตรงข้ามกับคํากล่าวอ้างของพวกเพ็นเทคอสต์และพวกคา
ริ สมาติก เห็นได้ชดั ว่าทีเปาโลเจ็บป่ วยนั3นเป็ นพระประสงค์ของพระเจ้า
ดังนั3นเปาโลจึงสารภาพว่า เหตุฉะนั.นข้ าพเจ้ าจึงยินดีโอ้อวดในบรรดาความอ่ อนแอของ
ข้ าพเจ้ า เพือ% ฤทธิBเดชของพระคริสต์ จะได้ อยู่ในข้ าพเจ้ า หากความอ่อนแอจะทําให้ฤทธิ?เดชของ
พระคริ สต์เต็มขนาดในตัวท่านแล้ว เปาโลก็ยนิ ดีทีจะโอ้อวดในความอ่อนแอนั3น ฤทธิ?เดชของ
พระเจ้ามาทางความอ่อนแอ เราเห็นชัดเจนถึงบทเรี ยนทีวา่ พระเจ้าทรงใช้ปัญหาต่างๆในชีวติ ของ
เราเพือตกแต่งเราและทําให้เรามีประโยชน์สาํ หรับงานรับใช้ของพระองค์ ฤทธิ?เดชของพระเจ้า
ไม่ใช่สิ งทีเราได้มาฟรี ๆ
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ท่านเกือบถึงจุดสู งสุ ดของการโต้แย้งของท่านแล้ว เหตุฉะนั.นเพราะเห็น

แก่ พระคริสต์ ข้ าพเจ้ าจึงชื%นใจในความอ่อนแอของข้ าพเจ้ า ในการถูกว่ ากล่าวต่ างๆ ในการขัดสน
ในการถูกข่ มเหง ในการยากลําบาก เพราะว่าข้ าพเจ้ าอ่อนแอเมือ% ใด ข้ าพเจ้ าก็จะแข็งแรงมากเมือ%
นั.น คําทีแปลว่า ชื%นใจ (เอะอูดอเคะโอ) มีความหมายได้ดว้ ยว่า ‘เลือก’ หรื อ ‘ชอบมากกว่า’ ความ
หมายก็คือว่า ท่านยิง กว่าเต็มใจทีจะยอมทนความยากลําบากทีจะกล่าวถึงเป็ นรายการข้างล่างนี3
ท่านบอกถึงความยากลําบากห้าแบบทีท่านได้เผชิญในการปรนนิบตั ิพระคริ สต์ อันแรก
คือ (1) ความอ่อนแอ ซึงแปลมาจากคําว่า อาสเธะเนะเอีย คํานี3มีความหมายว่า ‘ความอ่อนแอที
เกิดจากการบาดเจ็บหรื อความเจ็บป่ วย’ ต่อไป (2) การถูกว่ ากล่าวต่ างๆ ซึงแปลมาจากคําว่า ฮู
บริ ส มันมีความหมายว่า ‘หน้าไม่อาย’, ‘ความเย่อหยิง ’ หรื อ ‘ความจองหอง’ ในทีน3 ีคือการกระ
ทําผิดทีเกิดจากการอวดดี การว่าร้าย การสบประมาท หรื อการดูถูก เปาโลเจอกับสิ งเหล่านี3มา
ตลอดการรับใช้ของท่าน จากนั3นท่านพูดถึง (3) การขัดสน ซึงแปลมาจากคําว่า อานากเค มันมี
ความหมายตรงนี3วา่ ‘การขาดแคลน’ หรื อ ‘ความลําบาก’ ต่อไปคือ (4) การถูกข่ มเหง ซึงแปลมา
จากคําว่า ดิโอกมอส ซึงมีความหมายตรงตามนั3น สุ ดท้ายท่านพูดถึง (5) การยากลําบาก ซึงแปล
มาจากคําว่า สเตะนอโคเรี ย ซึงมีความหมายว่า ‘ความคับแค้น’ หรื อ ‘ความลําบากยากเข็ญ’ จะ
เป็ นทั3งหมดนี3หรื ออะไรทีมากกว่านี3 เปาโลก็ยงิ กว่าเต็มใจทีจะยอมทนเพือเห็นแก่พระคริ สต์
นีคือเหตุผลว่าทําไม เพราะว่ าข้ าพเจ้ าอ่อนแอเมือ% ใด ข้าพเจ้ าก็จะแข็งแรงมากเมือ% นั.น เมือ
ท่านไม่สามารถพึงใครหรื อสิ งใดอืนได้นอกจากพระเยซูคริ สต์ ท่านก็มีขมุ พลังอันยิง ใหญ่ไว้
พร้อมใช้งาน บังเอิญทีคาํ ทีแปลว่า แข็งแรง (ดูนาทอส) สามารถแปลได้ดว้ ยว่า ‘พลัง’ เมือท่าน
เจอกับปั ญหาและความยุง่ ยากจนท่านไม่มีกาํ ลังเหลืออีกต่อไป ฤทธิ? เดชของพระคริ สต์กเ็ ข้า
ควบคุม ดังนั3นท่านอ่อนแอเมือไร ท่านก็แข็งแรงเมือนั3น กําลังทีทาํ ให้ท่านก้าวต่อไปได้มาจาก
เบื3องบน
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หลังจากขึ3นไปถึงจุดสู งสุ ดของการโต้แย้งของท่านแล้ว เปาโลก็ปรับลด

เพดานบินลง ท่านกลับมาพูดถึงเรื องความอับอายของท่านทีตอ้ งพิสูจน์ตวั เองเช่นนั3น ในการอวด

นั.นข้ าพเจ้ าก็เป็ นคนเขลาไปแล้วซี ท่านบังคับข้ าพเจ้ าให้ เป็ น เพราะว่ าสมควรแล้วทีท% ่ านจะ
ยกย่ องข้าพเจ้ า ความหมายของท่านก็คือ ‘ข้าพเจ้าโง่เขลาทีอวดเช่นนั3น แต่ท่านบังคับข้าพเจ้านี
อันทีจริ งแล้วข้าพเจ้าควรได้รับการรับรองจากพวกท่านด้วยซํ3า’
ท่านวกกลับไปพูดถึงพวกถือลัทธิยวิ ทีอา้ งตัวว่าเป็ นอัครสาวกและชอบสร้างปัญหาอีก
ครั3ง เรารู ้สึกได้ถึงความสะอิดสะเอียนคนเหล่านี3 เพราะว่าข้ าพเจ้ าไม่ ด้อยกว่ าอัครสาวกชั.นผู้ใหญ่
เหล่านั.นแต่ ประการใดเลย ถึงแม้ ข้าพเจ้ าจะไม่ วเิ ศษอะไรเลยก็จริง คําทีแปลว่า ชั.นผู้ใหญ่ (ลิอัน)
มีความหมายในปัจจุบนั ว่า ‘สุ ดยอด’ เราเห็นถึงการประชดประชัน พวกถือลัทธิยวิ เหล่านี3อาจคิด
ว่าตัวเองเป็ น ‘สุ ดยอดอัครสาวก’ แต่เปาโลไม่ได้รู้สึกประทับใจเลย ท่านไม่ได้ดอ้ ยกว่าพวกเขา
ในด้านใดเลย ถึงแม้วา่ ท่านมองตัวเองอย่างถ่อมตัวว่าไม่วเิ ศษอะไรเลยก็ตาม
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เกรงว่าจะมีขอ้ สงสัยใดหลงเหลืออยู่ ท่านเตือนความจําพวกเขาว่า แท้ จริง

หมายสํ าคัญต่ างๆของอัครสาวกก็ได้ สําแดงให้ ประจักษ์ แจ้ งในหมู่พวกท่านแล้ว ด้ วยบรรดาความ
เพียร โดยหมายสํ าคัญ โดยการมหัศจรรย์ และโดยการอิทธิฤทธิB สิ งทียนื ยันความเป็ นอัครสาวก
ของท่ านเป็ นทีประจักษ์แจ้งในหมู่พวกเขา (1) ในความสุ จริ ตของท่านเอง (2) มันถูกสําแดงใน
ความอดทนของท่านในการปฏิบตั ิต่อพวกเขา จากนั3น (3) มันปรากฏชัดภายนอกผ่านทางการ
อัศจรรย์ต่างๆทีพระเจ้าทรงอนุญาตให้ท่านกระทําซึ งถูกเรี ยกในทีน3 ีวา่ เป็ น หมายสํ าคัญ การ
มหัศจรรย์ และการอิทธิฤทธิB
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มีผตู ้ ีความข้อนี3สองแบบ ฝ่ ายหนึงเห็นว่าเปาโลกําลังพูดตรงๆแบบจริ งใจ

กับพวกเขา อีกฝ่ ายก็เห็นว่าเปาโลกําลังประชดประชันพวกเขา ข้อนี3น่าจะเป็ นแบบหลังมากกว่า
เพราะว่าพวกท่ านเสียเปรียบคริสตจักรอืน% ๆในข้ อใดเล่า เว้ นไว้ ในข้ อนี. คือทีข% ้ าพเจ้ าไม่ ได้ เป็ น
ภาระแก่พวกท่ าน การผิดนั.นขอท่ านให้ อภัยแก่ข้าพเจ้ าเถิด ความหมายของข้อนี3กค็ ือ ‘ท่านด้อย
กว่าคริ สตจักรอืนๆตรงไหน เว้นเสี ยแต่วา่ ข้าพเจ้าไม่ได้เป็ นภาระแก่พวกท่าน (ในด้านการเงิน)’
อารมณ์ขนั แบบเสี ยดสี ของท่านปรากฏในคําขอของท่าน การผิดนั.นขอท่ านให้ อภัยแก่ ข้าพเจ้ า

เถิด อย่างไรก็ตาม เปาโลอาจกําลังแสดงความตรงไปตรงมากับพวกเขาอยูก่ ไ็ ด้ แต่ความเห็นใน
ข้อต่อไปก็สือว่าน่าจะเป็ นตามการตีความแบบแรกมากกว่า
2 คร 12:14

ท่านจึงสัญญากับพวกเขาอีกครั3งเกียวกับการไปเยีย มพวกเขาทียงั ติดค้าง

ไว้อยู่ ดูเถิด ข้ าพเจ้ าเตรียมพร้ อมทีจ% ะมาเยีย% มพวกท่ านเป็ นครั.งทีส% าม มีคนเห็นต่างกันว่าเปาโล
ได้เดินทางไปยังเมืองโคริ นธ์มาสองครั3งแล้วจริ งหรื อไม่ บางคนเชือว่าท่านไปเมืองโคริ นธ์มา
เพียงครั3งเดียวตามทีมีบนั ทึกไว้ในกิจการ 18 อย่างไรก็ตาม ทรรศนะนี3กเ็ ชือว่าท่านเคยพยายามที
จะไปทีน3 นั มาอย่างน้อยครั3งหนึงก่อนแล้ว หรื ออาจสองครั3ง แต่กถ็ ูกขัดขวางไว้ 1 โคริ นธ์ 16:5
และ 2 โคริ นธ์ 1:15 ทําให้เชือว่าน่าจะเป็ นตามทรรศนะนี3 อีกพวกก็ถือทรรศนะทีวา่ เปาโลเคยไป
ทีนนั เป็ นครั3งทีสองแล้ว คนพวกนี3อา้ ง 2 โคริ นธ์ 2:1 และ 13:1 เพือ ใช้เป็ นข้อสนับสนุน หากเป็ น
เช่นนั3นจริ ง มันก็ไม่มีบนั ทึกไว้ในหนังสื อกิจการ หากท่านไปทีนนั มาแล้วสองครั3งจริ งๆ ท่านน่า
จะไปทีนนั ในช่วงทีท่านไปเยือนเมืองเอเฟซัสตอนแรก เพราะเหตุทีไม่มีบนั ทึกเกียวกับเรื องนี3ใน
หนังสื อกิจการ ทรรศนะทีมีผยู ้ ดึ ถือมากกว่าจึงเป็ นทรรศนะแรก
ไม่วา่ จะเป็ นยังไง เมือท่านไปทีนนั ท่านจะไม่เป็ นภาระแก่พวกท่ าน เพราะคําวิจารณ์ของ
บางคน ท่านจึงระวังตัวทีจะไม่รับเงินจากพวกเขาในช่วงทีท่านไปเยีย มพวกเขา ในทางตรงกัน
ข้าม ข้ าพเจ้ าไม่ ต้องการสิ% งใดจากท่ าน แต่ ต้องการตัวท่าน เพราะว่ าทีล% ูกจะสะสมไว้สําหรับพ่อ
แม่ กไ็ ม่ สมควร แต่ พ่อแม่ ควรสะสมไว้ สําหรับลูก ถึงแม้บางคนจะหาว่าการรับใช้ของท่านมีจุด
ประสงค์เพือ หาเงิน แต่ท่านก็เน้นยํ3าอีกทีวา่ สิ งทีท่านเป็ นห่วงคือตัวพวกเขาไม่ใช่เงินช่วยเหลือที
ท่านอาจได้รับขณะอยูท่ ีนนั เพือขยายความประเด็นดังกล่าว ท่านจึงเอ่ยถึงความจริ งข้อหนึงของ
ชีวติ “เพราะว่าทีลูกจะสะสมไว้สาํ หรับพ่อแม่กไ็ ม่สมควร แต่พอ่ แม่ควรสะสมไว้สาํ หรับลูก”
ท่านเป็ นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณของพวกเขา และท่านจะมาเป็ นฝ่ ายให้พวกเขาไม่ใช่มาเพือเอาจาก
พวกเขา
2 คร 12:15

และข้ าพเจ้ ามีความยินดีทจี% ะเสี ยและสละแรงหมดเพือ% ท่านทั.งหลาย

แม้ ว่าข้ าพเจ้ ารักท่านมากขึน. ๆ ท่านกลับรักข้ าพเจ้ าน้ อยลง ดุจพ่อทีรักลูก ท่านเต็มใจทีจะเสี ยสละ

แรงทั3งหมดเพือพวกเขา แต่เรื องทีขดั แย้งในตัวเองก็คือว่า ยิง ท่านรักพวกเขามากเท่าไร พวกเขา
กลับยิง รักท่านน้อยลง พวกเขาเป็ นเหมือนกับเด็กวัยรุ่ นทียงิ พ่อแม่รักพวกเขามากเท่าไร พวกเขา
กลับยิง ไม่สนใจพ่อแม่
2 คร 12:16

ท่านออกความเห็นเกือบเหมือนจะปล่อยวางว่า ถึงแม้ เป็ นเช่ นนั.น ข้ าพเจ้ า

ก็มไิ ด้ เป็ นภาระแก่พวกท่ าน หรื อกล่าวอีกนัยหนึง ท่านเขียนว่า ‘แต่ไม่เป็ นไรหรอก ข้าพเจ้าไม่
ได้เป็ นภาระแก่พวกท่านอยูด่ ี’ ข้อเท็จจริ งนี3ปรากฏชัดเจนให้ทุกคนได้รับรู ้ แต่ เหมือนเป็ นผู้ชาญ
ฉลาด ข้าพเจ้ าใช้ อบุ ายดักจับท่ าน ท่านอาจยกคําพูดของพวกทีวจิ ารณ์ท่านโดยโยนข้อกล่าวหาที
ไม่มีมูลกลับไปหาพวกเขา พวกเขากล่าวหาว่าท่านใช้อุบายดักจับพวกเขา พวกเขาอาจบอกว่าที
เปาโลขอเงินไปช่วยเหลือคริ สตจักรต่างๆในแคว้นยูเดียนั3นจริ งๆแล้วท่านจะยักยอกเอาไปใช้เอง
มากกว่า
2 คร 12:17

เพือขยายความประเด็นของท่าน ท่านถามตรงๆว่า ข้ าพเจ้ าได้ ผล

ประโยชน์ อะไรจากพวกท่านในการทีส% ่ งคนเหล่านั.นไปเยีย% มพวกท่ านหรือ ท่านได้ประโยชน์
อะไรในด้านการเงินจากคนเหล่านั3นทีท่านใช้ไปหาพวกเขาบ้างไหม คําตอบนั3นชัดเจนอยูแ่ ล้ว
2 คร 12:18

นอกจากนี3เปาโลกล่าวต่อไปว่า ข้ าพเจ้ าขอให้ ทติ ัสไป และพีน% ้ องอีกคน

หนึ%งไปด้ วย ทิตัสได้ ผลประโยชน์ จากพวกท่ านบ้ างหรือ เราทั.งสองมิได้ ดําเนินการด้ วยนํา. ใจ
อย่ างเดียวกันหรือ เรามิได้ เดินตามรอยเดียวกันหรือ เมือเปาโลใช้ทิตสั (และพีนอ้ งอีกคน) ไป
เขาได้ประโยชน์อะไรจากพวกเขาหรื อ อีกครั3งทีคาํ ตอบชัดเจน ความจริ งก็คือ ทั3งเปาโลและ
ทิตสั มีน3 าํ ใจอย่างเดียวกัน
2 คร 12:19

สามข้อสุ ดท้ายของบทนี3อยูใ่ นรู ปของคําเตือน ท่ านทั.งหลายยังคิดว่ าเรา

กําลังกล่าวแก้ตัวต่ อท่านอีกหรือ ทีจ% ริงเราพูดในพระคริสต์ ดงั เราอยู่ต่อพระพักตร์ พระเจ้ า นีจึง
เท่ากับท่านเตือนว่า ‘เกรงว่าท่านจะคิดว่าเรากําลังแก้ตวั ต่อท่านอยู่ เราจึงขอประกาศเรื องนี3ต่อ
พระพักตร์พระเจ้าในพระคริ สต์’ (คําทีแปลว่า แก้ตัว (อาพอลอเกะออไม) มีความหมายว่า
‘ปกป้ อง’ ซึงในทีน3 ีคือ ปกป้ องตัวเอง) ในทางตรงกันข้าม และท่านทีร% ัก สิ% งสารพัดทีเ% ราได้

กระทํานั.น เรากระทําเพือ% ท่ านจะจําเริญขึน. ไม่มีความเห็นแก่ตวั ในตัวเปาโลเลย การโต้แย้งและ
ถกเถียงทั3งหมดนี3ไม่ใช่เพือทําให้เปาโลเป็ นฝ่ ายถูก แต่เป็ นไปเพือ เสริ มสร้างคริ สตจักรทีเมืองโค
ริ นธ์ต่างหาก
2 คร 12:20

ความกลัวของท่านก็คือ เพราะว่าข้ าพเจ้ าเกรงว่ าเมือ% ข้ าพเจ้ ามาถึง

ข้ าพเจ้ าอาจจะไม่ เห็นพวกท่านเป็ นเหมือนอย่างทีข% ้าพเจ้ าอยากเห็น และท่านจะไม่ เห็นข้ าพเจ้ า
เหมือนอย่ างทีท% ่ านอยากเห็น พอไปถึงทีเมืองโคริ นธ์ เปาโลเกรงว่าท่านจะไม่พบพวกเขาใน
สถานการณ์ทีท่านอยากให้เป็ นและพวกเขาจะไม่พบเปาโลในแบบทีพวกเขาอยากให้เป็ นเช่นกัน
ท่านเกรงว่าเมือท่านไปถึงท่านจะพบกับการวิวาทกัน ริษยากัน โกรธกัน มักใหญ่ ใฝ่ สู ง นินทากัน
ซุบซิบส่ อเสียดกัน จองหองพองตัว และเกะกะวุ่นวายกัน ท่านเกรงว่าท่านจะเห็นพีนอ้ งโต้เถียง
กัน อิจฉากัน โกรธกัน ชิงดีชิงเด่นกัน นินทากัน ซุบซิ บกัน เย่อหยิง ต่อกัน และสร้างความวุน่ วาย
ทีนนั ไม่ได้มีเพียงคนทีหาเรื องวิจารณ์เปาโลเท่านั3น แต่พวกเขายังทะเลาะวิวาทกันเองด้วย
2 คร 12:21

พอไปถึงทีนนั ท่านเกรงว่า เมือ% ข้ าพเจ้ ากลับมา พระเจ้ าของข้าพเจ้ าจะ

ทรงให้ ข้าพเจ้ าตํ%าต้ อยในหมู่พวกท่ าน ท่านเกรงว่าท่านจะขายหน้าเพราะการทําตามเนื3อหนังและ
ความบาปทีเห็นได้ชดั ในการวิวาทของพวกเขา พวกเขาเป็ นงานของท่านในการรับใช้ และพวก
เขาเกือบทีจะกลายเป็ นความขายหน้าสําหรับเปาโลแล้ว ดังนั3นท่านจึงเตือนว่าท่านจะต้ องเศร้ าใจ
เพราะเหตุหลายคนทีไ% ด้ ทาํ ผิดมาก่ อนแล้ว และมิได้ กลับใจทิง. การโสโครก การผิดประเวณี และ
การลามก ซึ%งเขาได้ กระทําอยู่น.ัน คําทีแปลว่า เศร้ าใจ (เพ็นเธะโอ) มีความหมายว่า ‘โศกเศร้า’
เห็นได้ชดั ว่าตอนนั3นยังมีความบาปทีร้ายแรงในคริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์อยู่ โดยเฉพาะความบาป
ทีเป็ นการผิดศีลธรรม เปาโลจะไม่เพียงขายหน้าเพราะการวิวาทกันเองของพวกเขาเท่านั3น แต่
ท่านจะโศกเศร้าด้วยหากพวกเขาไม่จดั การกับปัญหานี3 ท่านจึงเตือนพวกเขาตรงๆไปเลยว่าให้แก้
ปั ญหาให้เรี ยบร้อยก่อนทีท่านจะไปถึงทีนนั
*****

ภาพรวมของ 2 โครินธ์ 13: บทนีเ& ป็ นบทปิ ดท้ ายจดหมายฝากฉบับนี & ซึ งมีความแนะนํา
แบบตรงไปตรงมาทีเปาโลต้ องการให้ บางคนในคริ สตจักรที เมืองโคริ นธ์ กลับไปคิดหากพวกเขา
ตั&งอยู่ในความเชื อจริ งๆ มันมีคาํ ตักเตือนที ท่านบอกตรงๆในจดหมายเพือที ท่านจะได้ ไม่ ต้องตัก
เตือนพวกเขาเมืออยู่ต่อหน้ า จดหมายฝากฉบับนีป& ิ ดท้ ายด้ วยคําแสดงความนับถือส่ วนตัวและ
การทูลขอพระคุณพระเจ้ าเพือพวกเขา
2 คร 13:1

อัครสาวกเปาโลประกาศเรื องการไปถึงของท่านซึงยังไม่เกิดขึ3น ครั.งนีจ. ะ

เป็ นครั.งทีส% ามทีข% ้าพเจ้ ามาเยีย% มพวกท่ าน ดังทีได้กล่าวไว้ใน 12:14 นีอาจเป็ นการไปเยือนครั3งที
สามของท่านหรื ออย่างน้อยก็เป็ นความพยายามของท่านทีจะไปเยีย มพวกเขาเป็ นครั3งทีสาม ดูคาํ
อธิบายสําหรับ 12:14 อาจมีความเกียวข้องกับตรงนั3น ท่านจึงยกคําพูดจากพระราชบัญญัติ 19:15
`คําพูดทุกๆคําต้ องมีพยานสองหรือสามปาก จึงจะเป็ นทีเ% ชื%อถือได้ ' ตัวท่านเอง ทิตสั และเพือน
ร่ วมเดินทางคนอืนๆจะเป็ นพยานเหมือนอย่างทีพระราชบัญญัติของโมเสสได้กล่าวไว้ เมือท่าน
ไปถึงการกระทําผิดของพวกเขาก็จะมีพยานหลักฐานชัดเจน
2 คร 13:2

เปาโลจึงเตือนพวกเขาอีกครั3งว่า ข้ าพเจ้ าได้ บอกท่ านแต่ ก่อน และข้ าพเจ้ า

จึงบอกท่ านอีกเหมือนเมือ% ข้ าพเจ้ าได้ อยู่กบั ท่ านครั.งทีส% องนั.น เดียL วนีถ. ึงข้าพเจ้ าไม่ได้ อยู่กบั ท่าน
ข้ าพเจ้ าก็ยงั เขียนฝากถึงเขาเหล่านั.นซึ%งได้ กระทําผิดแต่ ก่อน และถึงคนอืน% ทั.งปวงว่ า ถ้ าข้าพเจ้ า
มาอีก ข้าพเจ้ าจะไม่ เว้ นการติโทษใครเลย ความหมายของท่านก็คือว่า ท่านได้เตือนพวกเขาก่อน
แล้วและตอนนี3กก็ าํ ลังเตือนพวกเขาอีกครั3งในจดหมายว่าถ้าท่านไปถึงทีนนั ท่านจะไม่ละเว้นคน
เหล่านั3นทีได้กระทําบาปเลย (ดู 12:21) พวกเขาจะเจอกับความโกรธของท่าน นอกจากนี3ยงั มีการ
สื อด้วยว่าจริ งๆแล้วท่านเคยไปทีนนั มาสองครั3งแล้วถึงแม้เราอาจสันนิษฐานได้วา่ มันเป็ นคํา
เตือนทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรครั3งทีสองก็ตาม
2 คร 13:3

อัครสาวกผูย้ งิ ใหญ่ท่านนี3เผชิญหน้ากับคนเหล่านั3นทีสงสัยสิ ทธิอาํ นาจ

แห่งการเป็ นอัครสาวกของท่านอีกครั3ง (บางคนตีความว่าตั3งแต่จุดนี3ไปจนถึงข้อ 4 เป็ นความคิด
เห็นนอกเรื อง โดยท่านจะกลับมาพูดถึงเรื องเดิมอีกครั3งในข้อ 5)

ไม่วา่ จะยังไง เปาโลกล่าวต่อไปโดยอ้างถึงพระคริ สต์วา่ เพราะว่ าท่านทั.งหลายต้ องการที%
จะเห็นหลักฐานว่ าพระคริสต์ ตรัสทางข้าพเจ้ า พระองค์ มไิ ด้ ทรงอ่อนกําลังต่ อท่ าน แต่ ทรงฤทธิB
มากในหมู่พวกท่ าน พวกเขาทราบดีถึงฤทธิ? เดชของพระเจ้าผ่านทางข่าวประเสริ ฐเพราะว่าพวก
เขามีประสบการณ์กบั มันด้วยตัวเองแล้ว ดังนั3นเมือพวกเขาต้องการหลักฐานว่าพระคริ สต์ตรัส
ผ่านทางจริ งๆ ท่านก็จะให้หลักฐานนั3น
2 คร 13:4

คําตอบของท่านก็คือ การทราบว่า เพราะถึงแม้ ว่าพระองค์ ทรงถูกตรึงโดย

ทรงอ่ อนกําลัง พระองค์ยงั ทรงพระชนม์ อยู่โดยฤทธิBเดชของพระเจ้ า เพราะว่าเราก็อ่อนกําลังด้ วย
กันกับพระองค์ แต่ เราจะยังมีชีวติ เป็ นอยู่กบั พระองค์ โดยฤทธิBเดชของพระเจ้ าทีม% ตี ่ อท่านทั.ง
หลาย เหตุทีพระคริ สต์ทรงถูกตรึ งกางเขนในความอ่อนกําลังด้วยความสมัครใจ บัดนี3พระองค์ก็
ทรงพระชนม์อยูโ่ ดยฤทธิ?เดชของพระเจ้า ในสายตาของมนุษย์แล้วเปาโลและพรรคพวกของท่าน
ก็มีความอ่อนกําลัง อย่างไรก็ตามพวกท่านก็มีชีวติ อยูแ่ ละกระทําพันธกิจให้สาํ เร็จโดยฤทธิ?เดช
ของพระเจ้า
2 คร 13:5

ท่านมาถึงจุดสู งสุ ดของการเสนอคดีของท่านแล้ว พวกทีวจิ ารณ์ท่านได้

ท้าทายเปาโลให้พิสูจน์สิทธิอาํ นาจในการเป็ นอัครสาวกของท่าน ท่านกลายเป็ นฝ่ ายได้เปรี ยบ
เมือท่านสังพวกเขาว่า ท่านจงพิจารณาดูตวั ของท่านว่ า ท่ านตั.งอยู่ในความเชื%อหรือไม่ จงพิสูจน์
ตัวของท่ านเองเถิด ท่านไม่ รู้ เองหรือว่ า พระเยซูคริสต์ ทรงสถิตอยู่ในท่านทั.งหลาย นอกจากท่ าน
จะเป็ นผู้ถูกทอดทิง. คําทีแปลว่า พิจารณา (เพะอิราโซ) มีความหมายว่า ‘ทดสอบ’ ท่านท้าทาย
พวกเขาให้พสิ ู จน์วา่ พวกเขาอยูใ่ นความเชือจริ งๆ จงตัดสิ นเถิดว่าพวกท่านรอดแล้วจริ งๆหรื อไม่
จงแสดงให้เห็นว่าพระคริ สต์ทรงสถิตในพวกท่านจริ งๆหรื อไม่ หากไม่เป็ นเช่นนั3นพวกเขาก็จะ
กลายเป็ นผู้ถูกทอดทิง. คําทีแปลเช่นนั3น (อาดอคิมอส) มีความหมายด้วยว่า ‘สอบตก’ กล่าวโดย
สั3นๆ เปาโลเผชิญหน้ากับพวกทีวจิ ารณ์ท่านด้วยคําถามทีวา่ พวกท่านรอดแล้วจริ งๆหรื อ พวก
ท่านอยูใ่ นความเชือนั3นจริ งๆหรื อ พระคริ สต์สถิตในตัวพวกท่านจริ งๆหรื อ หากไม่เป็ นเช่นนั3น
พวกท่านก็สอบตกแล้ว พวกท่านไม่ได้เป็ นคนของพระองค์จริ งๆ นัน เป็ นเรื องทีเราต้องคิดอย่าง
จริ งจังจนถึงทุกวันนี3 พวกทีวจิ ารณ์ท่านได้แสดงความเป็ นปฏิปักษ์ต่อความจริ งและเรื องฝ่ าย

วิญญาณต่างๆ พวกเขาไม่แสดงให้เห็นถึงพระราชกิจของพระวิญญาณของพระเจ้าในตัวพวกเขา
เลย ในทางตรงกันข้าม พวกเขาแสดงให้เห็นถึงทุกอาการของคนทีไม่รอด
2 คร 13:6

ในทางกลับกันเปาโลกล่าวว่า แต่ ข้าพเจ้ าหวังว่ าท่านคงรู้ ว่าเรามิได้ เป็ นผู้

ถูกทอดทิง. ความหมายตรงตัวของท่านคือ ‘แต่ขา้ พเจ้าหวังว่าพวกท่านจะเข้าใจว่าเราไม่ได้สอบ
ตก’ ถึงแม้เปาโลจะมีขอ้ สงสัยเกียวกับความรอดของพวกทีวจิ ารณ์ท่าน แต่ท่านไม่สงสัยเลยเกียว
กับความรอดของตัวเอง
2 คร 13:7

เมือท่านเกือบมาถึงตอนจบของจดหมายฝากฉบับนี3แล้ว ท่านจึงเขียนว่า

บัดนีข. ้ าพเจ้ าอธิษฐานต่ อพระเจ้ าเพือ% ท่ านทั.งหลายจะไม่ กระทําชั%วใดๆ มิใช่ ว่าเราจะให้ ปรากฏว่ า
เราเป็ นทีท% รงชอบพระทัย แต่ เพือ% ท่ านจะประพฤติเป็ นทีช% อบ ถึงแม้ จะดูเหมือนเราเองเป็ นผู้ถูก
ทอดทิง. ท่านจึงอธิษฐานเผือ พวกเขาว่าพวกเขาจะไม่ทาํ ผิดอีกต่อไป ท่านไม่ปรารถนาทีจะใช้
สิ ทธิ อาํ นาจในการเป็ นอัครสาวกของตัวเองและ “ปรากฏว่าเราเป็ นทีทรงชอบพระทัย” ท่าน
อยากให้พวกเขาทําสิ งทีถูกต้องมากกว่าและปิ ดโอกาสไม่ให้ท่านได้ใช้สิทธิอาํ นาจในการเป็ น
อัครสาวกของตัวเองในการติเตียนพวกเขา
2 คร 13:8

จากนั3นเปาโลก็หยุดชัว ขณะเพือออกความเห็นเชิงปรัชญาว่า เพราะว่ าเรา

จะกระทําสิ% งใดขัดกับความจริงไม่ ได้ ได้ แต่ ทาํ เพือ% ความจริงเท่ านั.น ความหมายของคําพูดนี3ของ
ท่านก็คือว่า ท่านจะไม่ทาํ สิ งใดเพือ ขัดขวางความจริ งเด็ดขาด ท่านทําได้แต่ส่งเสริ มความจริ งของ
ข่าวประเสริ ฐเท่านั3น
2 คร 13:9

เปาโลจึงพยายามทําให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาอยูใ่ นมุมมองทีเหมาะ

สม เพราะว่ าเมือ% เราอ่อนแอ และท่านเข้ มแข็ง เราก็ยนิ ดี เราปรารถนาสิ% งนีด. ้ วย คือขอให้ ท่านทั.ง
หลายบรรลุถึงความบริบูรณ์ ในส่ วนของท่านแล้ว ท่านยินดีเป็ นคนอ่อนแอและเห็นพวกเขาเข้ม
แข็ง ความปรารถนาทียงิ ใหญ่กว่านั3นของท่านคือ ให้พวกเขาบรรลุถึงความบริบูรณ์ คําทีแปล
เช่นนั3น (คาทารทิซิส) เชือมโยงกับความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณ: การฝึ กฝน, การมีวินยั และการ

สังสอน อันก่อให้เกิดพัฒนาการฝ่ ายวิญญาณอย่างเต็มที (คือ ความบริ บูรณ์) นัน คือเป้ าหมายของ
ท่าน
2 คร 13:10

นัน จึงเป็ นเหตุวา่ ทําไมท่านถึงพูดตรงเหลือเกิน ท่านจึงกล่าวต่อไปว่า เหตุ

ฉะนั.นข้ าพเจ้ าจึงเขียนข้ อความนีเ. มื%อข้ าพเจ้ าไม่ อยู่ ด้ วยเพือ% เมือ% ข้ าพเจ้ ามาแล้ว จะได้ ไม่ ต้อง
กวดขันท่านโดยใช้ อาํ นาจ ซึ%งองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรงโปรดประทานให้ แก่ข้าพเจ้ า เพือ% การก่อขึน.
มิใช่ เพือ% การทําลายลง ท่านจึงเขียนอย่างแทงใจดําเหลือเกินเมือท่านไม่อยูต่ ่อหน้าพวกเขาเพือที
ท่านจะได้ไม่ตอ้ งเด็ดขาดกับพวกเขาเมืออยูต่ ่อหน้า องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงประทานสิ ทธิพิเศษให้
แก่ท่านเพือเสริ มสร้างพวกเขา ท่านไม่มีจุดประสงค์ทีจะทําลายพวกเขาเลย อย่างไรก็ตามท่าน
จําเป็ นต้องเผชิญหน้ากับความผิดพลาดทีมีอยูท่ ่ามกลางพวกเขาและทําลายมันเสี ยก่อนทีท่านจะ
เสริ มกําลังพวกเขาอย่างเหมาะสมได้ มันเหมือนกับก้อนเนื3อมะเร็งทีตอ้ งถูกตัดออกไปเสี ยก่อนที
มันจะฟื3 นตัวและกลับมีพละกําลังฝ่ ายวิญญาณเหมือนเดิม
2 คร 13:11

เราจึงมาถึงบทสรุ ปของจดหมายฝากฉบับนี3 ในทีส% ุ ดนี. พีน% ้ องทั.งหลาย ขอ

ลาก่อน คําทีแปลว่า ลาก่อน (ไคโร) มักถูกแปลว่า ‘ชืนชมยินดี’ ถึงแม้วา่ เปาโลจําเป็ นต้องใช้
ความเด็ดขาดกับพวกเขา แต่ท่านก็ปิดท้ายโดยขอร้องให้พวกเขาชืนชมยินดี ในทํานองเดียวกัน
ท่านทิ3งท้ายด้วยคําสังสี ประการ (1) ท่ านจงปรับปรุงตัวให้ ดี คําทีแปลเช่นนั3น (คาทารทิโซ) มี
ความหมายว่า ‘เป็ นผูใ้ หญ่’ หรื อ ‘สมบูรณ์ฝ่ายวิญญาณ’ (2) จงมีกาํ ลังใจอันดี อีกครั3งทีคาํ ทีเรา
คุน้ เคย (พาราคาเละโอ) ถูกใช้ อัครสาวกท่านนี3ปิดท้ายจดหมายฝากฉบับนี3 ณ ทีๆท่านเริ ม โดย
ขอร้องให้พวกเขามีกาํ ลังใจขึ3น (3) จงเป็ นนํา. หนึ%งใจเดียวกัน คําสังให้แสวงหาความเป็ นนํ3าหนึง
ใจเดียวกันเป็ นสิ งทีจาํ เป็ นจริ งๆในคริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์ จากนั3น (4) จงอยู่ร่วมกันอย่ างสั นติ
ในหมู่คริ สตจักรทุกแห่ง คริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์จาํ เป็ นต้องใส่ ใจต่อคําสังนี3จริ งๆ
ซาตานจะคอยหาโอกาสทีจะสร้างความแตกแยกเมือเกิดการวิวาทแม้เพียงเล็กน้อยในหมู่คนของ
พระเจ้าเสมอ เมือพวกเขาปฏิบตั ิตามคําสังนี3 เปาโลก็สัญญาโดยทางพระวิญญาณบริ สุทธิ? ว่า และ
พระเจ้ าแห่ งความรักและสั นติสุขจะทรงสถิตอยู่กบั ท่ าน เราเห็นถึงหลักการอันแสนวิเศษ เมือ

คริ สเตียนพยายามทีจะคงความเป็ นนํ3าหนึงใจเดียวกันไว้ พระเจ้าแห่งสันติสุขก็จะทรงอยูก่ บั พวก
เขาเป็ นพิเศษ
2 คร 13:12

เราเห็นถึงคําสังสุ ดท้าย จงทักทายปราศรัยกันด้ วยธรรมเนียมจุบอัน

บริสุทธิB จุบอันบริ สุทธิ?คือวิธีปฏิบตั ิของคนในดินแดนตะวันออกซึงพบในธรรมศาลาของพวกยิว
ซึงทักทายกันโดยการจูบทีแก้มของอีกฝ่ าย วิธีปฏิบตั ิน3 ีสืบต่อมาในคริ สตจักรยุคต้นและสื บต่อมา
จนถึงทุกวันนี3ในโลกตะวันออก นีเป็ นเรื องทางวัฒนธรรมมากกว่าเรื องฝ่ ายวิญญาณ คนในโลก
ตะวันตกส่ วนใหญ่ไม่ทกั ทายกันด้วยวิธีน3 ีแล้ว
2 คร 13:13

ท่านน่าจะหมายถึงพีนอ้ งทีเมืองฟี ลิปปี รวมถึงคริ สตจักรอืนๆด้วย วิสุทธิ

ชนทุกคนฝากความคิดถึงมายังท่านทั.งหลาย อีกครั3งทีคาํ ทีแปลว่า วิสุทธิชน (ฮากิออส) มีความ
หมายตรงตัวว่า ‘ผูท้ ีบริ สุทธิ?’ และหมายถึงทุกคนทีรอดแล้ว
2 คร 13:14

เหมือนทีปฏิบตั ิเป็ นปกติในจดหมายฝากหลายฉบับของเปาโล ท่านปิ ด

ท้ายด้วยการทูลขอพระคุณของพระเจ้า ขอให้ พระคุณของพระเยซูคริสต์ เจ้ า ความรักแห่ ง
พระเจ้ า และความสนิทสนมซึ%งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิB จงดํารงอยู่กบั ท่ านทั.งหลายเถิด เอ
เมน [จดหมายฉบับที%สองถึงชาวโครินธ์ ได้ เขียนจากเมืองฟี ลิปปี แคว้ นมาซิโดเนีย และส่ งโดยทิตั
สและลูกา] ในข้อนี3 เปาโลพูดถึงแต่ละพระภาคของตรี เอกานุภาพในการทูลขอพระคุณของพระ
เยซูคริ สต์เจ้า ความรักของพระเจ้าพระบิดา และความสนิทสนมของพระวิญญาณบริ สุทธิ? ให้แก่
พวกเขา จดหมายฝากฉบับนี3ปิดท้ายด้วยคําว่า เอเมน ‘ขอให้เป็ นดังนั3น’

