
หน้า 2320จดหมายฉบับที�สอง
ของอัครสาวกเปาโล

ถึงคริสตจักรในเมืองโครินธ์
ภาระหนกัและความทุกขย์าก

ของเปาโล
การปลอบประโลมใจและ

ความช่วยเหลือจากพระเจ้า

1
เปาโล ผู้ เป็นอัครสาวกของ
พระเยซูคริสต์ตามพระประ-

สงค์ของพระเจ้า และทิโมธีน้อง
ของเรา เรียน คริสตจักร
ของพระเจ้าที� เมืองโครินธ์และ
บรรดาวิสุทธิชนที� อยู่ทั� วแคว้น
อาคายา
2ขอพระคุณและสันติสุขซึ� งมา
จากพระเจ้าพระบิดาของเราและ
จากพระเยซูคริสต์เจ้า จงมีแก่
ท่านทั3งหลายเถิด
3จงสรรเสริญพระเจ้า พระบิดา
แห่งพระเยซู คริสต์ องค์พระผู้
เป็นเจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรง
ความเมตตา พระเจ้าแห่งการ
ปลอบประโลมใจทุกอย่าง
4พระองค์ผู้ทรงปลอบประโลม
ใจเราในการทุกข์ยากทั3 งสิ3 นของ
เรา เพื� อเราจะสามารถปลอบ
ประโลมใจคนเหล่านั3นที�มีความ
ทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ� งได้

ด้วยการปลอบประโลมใจซึ� งตัว
เราเองได้รับจากพระเจ้า
5 เพราะว่าเรามีส่วนทนทุกข์กับ
พระคริสต์มากฉันใด การปลอบ
ประโลมใจของเราเนื� องจากพระ
คริสต์กม็ากฉันนั3น
6ที� เราทนความทุกข์ยากนั3 น ก็
เพื� อให้ท่านทั3 งหลายได้ความชู
ใจและความรอด หรือที� เราได้
รับการปลอบประโลมใจนั3 น ก็
เพื� อให้ท่านทั3 งหลายได้รับความ
ชูใจและความรอด ซึ� งทาํให้
ท่ านทั3 งหลายเพียรสู้ ทนความ
ทุกข์เหมือนอย่างเราได้ทนนั3น
7 เราจึงมีความหวังแน่นอนใน
ท่านทั3งหลาย เพราะเรารู้ว่าท่าน
ทั3 งหลายได้มีส่วนในความทุกข์
ยากฉันใด ท่านทั3 งหลายจะได้มี
ส่วนในการปลอบประโลมใจฉัน
นั3น
8พี� น้องทั3 งหลาย เราอยากให้
ท่ านทราบถึ งความทุกข์ยากที�
เกิดแก่เราในแคว้นเอเชียซึ� งทาํ
ให้เราหนักใจจนเหลือกาํลัง จน
เราเกือบหมดหวังที� จะเอาชีวิต

(=) = คร =?:=A; คส =:C; C ทธ =:= (C) รม =:D
(E) = ปต =:E (F) อสย G=:=C; ??:=E (G) C คร F:=A
(?) C คร F:=G; =C:=G (D) รม H:=D (H) กจ =I:CE
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หน้า 2321

รอดมาได้
9ที�จริง เราคาดว่าเราถึงที� ตาย
แล้ว แต่ที� เป็นเช่นนี3 ก ็เพื� อมิให้
เราไว้ใจในตนเอง แต่ให้ไว้ใจ
ในพระเจ้าผู้ทรงโปรดให้คนทั3 ง
ปวงฟื3 นจากความตาย
10 พระองค์ทรงช่วยเราให้ พ้น
จากความตายอันใหญ่หลวงและ
พระองค์จะทรงช่วยเราอีก เราไว้
ใจพระองค์ว่า พระองค์จะทรง
ช่วยเราต่อไปอีก
11 ท่ านทั3 งหลายจะช่วยเราได้
ด้วยการอธิษฐานเพื� อเรา เพื� อ
ว่าคนเป็นอันมากจะได้ขอบพระ
คุณเพราะเรา เนื� องจากของ
ประทานที� ทรงประทานแก่ เรา
อันเป็นการทรงตอบคาํอธิษฐาน
ของคนเป็นอันมากนั3น

ความจริงใจและ
การรบัใชอ้นัยิ!งใหญ่ของเปาโล
12 นี� เป็นสิ� งที� เราชื� นชมยินดีได้
คือใจสาํนึกผิดชอบของเราเป็น
พยานว่าเราได้ประพฤติตนเป็น
ที�ประจักษ์แก่โลก และยิ� งกว่า
นั3 นกคื็อการประพฤติต่อท่านทั3 ง
หลายด้ วยนํ3า ใจบริ สุ ทธิP และ
ด้วยความจริงใจซึ� งมาจากพระ
เจ้า และมิใช่ตามปัญญาฝ่าย
เนื3 อหนัง แต่ตามพระคุณของ
พระเจ้า
13 เพราะว่าเราไม่ได้เขียนเรื� อง
อื� นถึงท่าน นอกจากเรื� องซึ� ง

ท่านได้อ่านและยอมรับแล้วและ
ข้าพเจ้าก็หวังว่าท่านจะยอมรับ
โดยตลอด
14 ตามที� พวกท่ านยอมรับเรา
บ้างแล้วว่า ในวันของพระเยซู
เจ้าท่านก็ภูมิใจในเราได้ เช่น
เดียวกับที�เราจะภูมิใจในท่าน
15 และในความไว้ใจนี3  ข้าพเจ้า
ได้ประสงค์ ว่ าจะไปเยี� ยมพวก
ท่านก่อน เพื� อท่านจะได้ประ-
โยชน์สองเท่า
16 ข้าพเจ้าใคร่จะแวะเยี�ยมพวก
ท่ านระหว่ างที� เดิ นทางไปยั ง
แคว้นมาซิโดเนีย และเมื�อข้าพ-
เจ้ากลับจากแคว้นมาซิโดเนียก็
จะแวะเยี� ยมท่านอีก ท่านก็จะ
ได้ส่งให้ข้าพเจ้าออกเดินทางไป
ยังแคว้นยูเดีย
17 ฉะนั3นเมื�อข้าพเจ้าหมายที�จะ
ทาํอย่างนั3 น ข้าพเจ้าโลเลหรือ
หรือสิ� งที� ข้ าพเจ้ ามุ่ งหมายไว้
ข้าพเจ้ ากะโครงการอย่ างเนื3 อ
หนังหรือ ซึ�งพร้อมที�จะกล่าวว่า
มา ไม่มา ส่งๆไป
18 แต่พระเจ้าทรงสัตย์จริงแน่
ฉันใด คาํของเราที�กล่าวกับท่าน
ก็ มิ ใ ช่ เป็ นคาํ รั บหรื อปฏิ เสธ
ส่งๆไปแน่ฉันนั3น
19 เพราะว่ าพระบุตรของพระ
เจ้าคือพระเยซูคริสต์ ผู้ซึ� งพวก
เรา คือข้าพเจ้ากับสิลวานัสและ
ทิโมธี ได้ประกาศแก่พวกท่าน

C โครินธ์ =

(I) ยรม =D:G, D (=A) C ปต C:I (==) รม =G:EA; C คร F:=G; I:== (=C) = คร C:F
(=F) C คร G:=C; ฟป C:=? (=G) รม =:==; =G:CI; = คร F:=I (=?) = คร =?:E-?
(=D) C คร =A:C (=H) = ยน G:CA (=I) มก =:=; C คร =:=; ฮบ =E:H; = ปต G:=C
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หน้า 2322C โครินธ์ =, C

นั3น ไม่ใช่ จริง ไม่จริง ส่งๆไป
แต่โดยพระองค์นั3 นล้วนแต่จริง
ทั3งสิ3 น
20 บรรดาพระสัญญาของพระ
เจ้ากเ็ป็นจริงโดยพระเยซู เพราะ
เหตุ นี3 เราจึ งพูดว่ าเอเมนโดย
พระองค์ เป็นที�ถวายเกียรติยศ
แด่พระเจ้า
21 บัดนี3 ผู้ซึ� งทรงตั3 งเรากับท่าน
ทั3งหลายไว้ในพระคริสต์ และได้
ทรงเจิมเราไว้นั3น กคื็อพระเจ้า
22 และพระองค์ทรงประทับตรา
เรา และประทานพระวิญญาณไว้
ในใจของเราเป็นมัดจาํด้วย
23 ยิ� งกว่านั3 น ขอพระเจ้าทรง
เป็นพยานฝ่ายจิตใจของข้าพเจ้า
ว่า ที�ข้าพเจ้ายังไม่ได้ไปถึงเมือง
โครินธ์นั3น กเ็พื�อจะงดโทษพวก
ท่านไว้ก่อน
24 เราไม่ใช่เป็นนายบังคับความ
เชื� อของพวกท่าน แต่ว่าเราเป็น
ผู้ อุ ปการะความยินดีของท่ าน
เพราะท่านตั3 งมั� นอยู่ โดยความ
เชื�อ

การอภยัคนบาปที!สํานึกผิด

2
แต่ ข้ าพเจ้ าได้ตั3 งใจไว้ ว่ า
เมื� อมีความทุกข์อยู่ จะไม่

มาหาพวกท่านอีก
2 เพราะถ้ าข้ าพเจ้ าทาํ ให้พวก
ท่านเป็นทุกข์ ใครเล่าจะทาํให้
ข้าพเจ้ามีความยินดี ก็คือคนที�
ข้ าพเจ้าทาํ ให้มี ความทุกข์นั� น

แหละ
3และข้าพเจ้าได้เขียนข้อความ
นั3นมาถึงท่าน เพื�อว่าเมื�อข้าพ-
เจ้ามา ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความ
ทุกข์จากคนเหล่ านั3 นที� ควรจะ
ทาํให้ข้าพเจ้ามีความชื�นชมยินดี
ข้ าพเจ้ าไ ว้ ใจในพวกท่ านว่ า
ความยินดี ของข้ าพเจ้ าก็ เป็ น
ความยินดีของท่านด้วย
4เพราะว่าข้าพเจ้าเขียนถึงท่าน
เพราะข้าพเจ้ามีความทุกข์ระทม
ใจมาก และนํ3าตาไหลมากมาย
มิใช่เพื� อจะทาํให้ท่านเป็นทุกข์
แต่เพื� อจะให้ท่านรู้ จักความรัก
อย่างมากมายซึ� งข้ าพเจ้ามี ต่อ
ท่านทั3งหลาย
5แต่ถ้ าผู้ ใดเป็นต้นเหตุทาํให้
เกิดความทุกข์ ผู้นั3นกม็ิได้ทาํให้
ข้าพเจ้าเป็นทุกข์แต่คนเดียว แต่
ได้ทาํให้พวกท่านเป็นทุกข์บ้าง
ด้วย เพราะข้าพเจ้าไม่อยากจะ
ปรักปราํพวกท่านจนเหลือเกิน
6 ที� คนส่ วนมากได้ ลงโทษคน
เช่นนั3นกพ็อสมควรแล้ว
7ฉะนั3 นท่านทั3 งหลายควรจะยก
โทษให้ผู้นั3น และปลอบประโลม
ใจเขาต่างหาก กลัวว่าคนเช่นนั3น
จะจมลงในความทุกข์เหลือล้น
8ดังนั3 นข้าพเจ้าขอวิงวอนท่าน
ให้ยืนยันความรักต่อคนนั3นใหม่
9นี� คือเหตุที� ข้าพเจ้าได้เขียนถึง
ท่าน หวังจะลองใจท่านดูว่า

(CA) รม =G:H-I (C=) = ยน C:CA (CC) อฟ =:=F (CE) = คร F:C= (CF) รม ==:CA
(=) C คร =:CE (C) C คร D:H (E) C คร =C:C=; กท G:=A (F) C คร C:I; D:H, =C
(G) = คร G:=; กท F:=C (?) = คร G:F-G (D) กท ?:= (I) C คร D:=G; =A:?
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หน้า 2323 C โครินธ์ C, E

ท่านจะยอมเชื� อฟังทุกประการ
หรือไม่
10 ถ้ าพวกท่ านจะยกโทษให้ ผู้
ใด ข้าพเจ้าก็ยกโทษให้ผู้นั3 น
ด้วย เพราะถ้าข้าพเจ้ายกโทษให้
คนใดๆ ข้าพเจ้าได้ยกโทษให้ผู้
นั3 นเพราะเห็นแก่ท่านทั3 งหลาย
ต่อพระพักตร์พระคริสต์
11 เพื� อไม่ให้ซาตานมีชัยเหนือ
เรา เพราะเรารู้กลอุบายของมัน
แล้ว
12 นอกจากนี3 เมื�อข้าพเจ้าไปถึง
เมื องโตรอั สเพื� อประกาศข่ าว
ประเสริฐของพระคริสต์นั3 น มี
ประตูเปิดให้แก่ข้าพเจ้าโดยองค์
พระผู้เป็นเจ้า
13 ข้าพเจ้ายังไม่มีความสบายใจ
เลย เพราะข้าพเจ้าไม่ได้
พบทิตัสน้องของข้าพเจ้าที� นั� น
ข้าพเจ้าจึงลาพวกนั3นเดินทางไป
ยังแคว้นมาซิโดเนีย
คริสเตียนเป็นกลิ!นแห่งชีวิต

และกลิ!นแห่งความตาย
14 แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้
ทรงให้ เรามี ชั ยเสมอโดยพระ
คริสต์ และทรงโปรดประทาน
กลิ� นหอมแห่งความรู้ ของพระ
องค์ ให้ ปรากฏด้วยตั วเราทุ ก
แห่ง
15 เพราะว่ าเราเป็ นกลิ� นอั น
หอมหวานของพระคริสต์ จาํ-
เพาะพระเจ้ าในหมู่ คนที� รอด

และในหมู่คนที�พินาศ
16 ฝ่ายหนึ� งเป็นกลิ�นแห่งความ
ตายซึ�งนาํไปสู่ความตาย และอีก
ฝ่ายหนึ� งเป็นกลิ�นหอมแห่งชีวิต
ซึ� งนาํไปสู่ ชีวิต ใครเล่าจะ
มี ความสามารถเหมาะสมกั บ
พันธกิจเหล่านี3
17 เพราะว่ าเราไม่ เหมื อนคน
เป็นอั นมากที� ทาํ ให้พระวจนะ
ของพระเจ้าเสื� อมเสีย แต่ว่า
เราประกาศโดยอาศัยพระคริสต์
ด้วยความจริงใจ อย่างคนที�มา
จากพระเจ้าและอยู่ ในสายพระ
เนตรของพระเจ้า

คริสเตียนเป็น
หนงัสือแห่งพระคริสต์

3
เรากาํลังจะแนะนาํตัวเราเอง
หรือ หรือว่าเราต้องการ

หนั งสื อแนะนาํตั วให้ แก่ พวก
ท่านเหมือนอย่างคนบางคนหรือ
เราต้องการหนั งสื อแนะนาํตั ว
จากพวกท่านหรือ
2ท่ านเองเป็นหนั งสื อของเรา
จารึกไว้ที�ดวงใจของเรา ให้คน
ทั3งปวงได้รู้และได้อ่าน
3ท่ านปรากฏเป็นหนั งสือของ
พระคริสต์ซึ� งเราเป็นผู้ปรนนิบัติ
และได้เขียนไว้ มิใช่ด้วยนํ3าหมึก
แต่ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์ และมิได้เขียน
ไว้ที� แผ่นศิลา แต่เขียนไว้ที�
แผ่นดวงใจมนุษย์

(=C) กจ =?:H; = คร =?:I (=E) C คร D:?, =E; H:? (=G) = คร =:=H; C คร F:E
(=?) ลก C:EF; = คร =G:=A (=D) C คร =:=C; C ปต C:E (=) กจ =H:CD; C คร G:=C
(C) = คร I:C (E) อพย CF:=C; E=:=H; EC:=G; สดด FA:H; = คร E:G
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หน้า 2324C โครินธ์ E

4และเรามีความไว้ใจในพระเจ้า
โดยพระคริสต์อย่างนั3น
5มิใช่เราจะคิดถือว่าสิ� งหนึ� งสิ� ง
ใดเกิดจากความสามารถของเรา
เอง แต่ว่าความสามารถของเรา
มาจากพระเจ้า

การเปรียบเทียบระหว่าง
สง่าราศีของพระราชบญัญติั
และสง่าราศีของพระวิญญาณ
6พระองค์จึงทรงโปรดประทาน
ให้เราสามารถเป็นผู้ ปฏิบัติ ได้
ตามพันธสัญญาใหม่ มิใช่ตาม
ตัวอักษร แต่ตามพระวิญญาณ
ด้วยว่าตัวอักษรนั3 นประหารให้
ตาย แต่พระวิญญาณนั3 นประ-
ทานชีวิต
7 แต่ ถ้ าการปฏิ บัติ ที� นาํ ไปถึ ง
ความตายตามตั วอั กษรซึ� งได้
เขียนและจารึกไว้ที�แผ่นศิลานั3น
ยังมีรัศมี จนชนชาติอิสราเอลไม่
สามารถจ้องมองหน้าของโมเสส
ได้ เพราะรัศมีจากใบหน้ าของ
ท่ านซึ� งเป็นรัศมีที� กาํลังเสื� อม
สูญไป
8ดังนั3 น การปฏิบัติตามพระ
วิญญาณจะไม่มีรัศมียิ� งกว่านั3 น
อีกหรือ
9 เพราะว่าถ้าการรับใช้สาํหรับ
ปรับโทษยังมีรัศมี การรับใช้
สาํหรับความชอบธรรมก็ ยิ� งมี
รัศมีมากกว่านั3นอีก
10 อันที�จริงรัศมีซึ�งได้ทรงประ-

ทานให้ นั3 นก็ อั บแสงไปแล้ ว
เพราะถูกรัศมีอันเลิศประเสริฐ
นั3นได้ส่องข่มเสียหมด
11 เพราะถ้ าสิ� งที� ได้จางไปยัง
เคยมีรัศมีถึงเพียงนั3น สิ� งซึ�งจะ
ดาํรงอยู่ ก็จะมี รัศมีมากยิ� งกว่า
นั3นอีก
12 เมื� อเรามีความหวังอย่างนั3 น
แล้ว  เราจึงกล้ามากขึ3 นที�จะพูด
13 และไม่ เหมือนโมเสสที� เอา
ผ้าคลุมหน้าไว้ เพื� อไม่ให้ชน
อิสราเอลเพ่งดูความเสื� อมของ
รัศมีที�ค่อยๆจางไปนั3น
14 แต่จิตใจของเขากม็ืดบอดไป
เพราะตลอดมาจนถึ งทุกวันนี3
เมื�อเขาอ่านพันธสัญญาเดิม ผ้า
คลุมนั3 นยังคงอยู่มิได้เปิดออก
แต่ผ้าคลุมนั3 นได้เปิดออกแล้ว
โดยพระคริสต์
15 แต่ว่า ตลอดมาถึงทุกวันนี3
ขณะใดที� เขาอ่ านคาํของโมเสส
ผ้าคลุมนั3 นก็ยังปิดบังใจของเขา
ไว้
16 แต่ เมื� อผู้ ใดหันกลับมาหา
องค์พระผู้เป็นเจ้า ผ้าคลุมนั3นก็
จะเปิดออก
17 บัดนี3  องค์พระผู้เป็นเจ้าทรง
เป็นพระวิญญาณนั3น  และพระ
วิญญาณขององค์พระผู้ เป็นเจ้า
ทรงอยู่ที�ไหน เสรีภาพก็มีอยู่ที�
นั�น
18 แต่เราทั3 งหลายไม่มี ผ้าคลุม

(G) ยน =G:G; = คร =G:=A (?) ยรม E=:E=; ยน ?:?E (D) อพย EF:= (H) กท E:G
(I) รม =:=D; E:C= (=C) อฟ ?:=I (=E) อพย EF:EE-EG; กท E:CE
(=F) กจ CH:C? (=?) อสย CG:D; รม ==:CE (=D) = คร =G:FG (=H) รม H:CI-EA
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หน้า 2325 C โครินธ์ E, F

หน้าไว้ จึงแลดูสง่าราศีขององค์
พระผู้ เป็นเจ้าเหมือนมองดูใน
กระจก และตัวเราก็เปลี� ยนไป
เป็ นเหมื อนพระฉายขององค์
พระผู้ เป็นเจ้าคือมีสง่าราศีเป็น
ลาํดับขึ3 นไป เช่นอย่างสง่าราศี
ที� มาจากพระวิญญาณขององค์
พระผู้เป็นเจ้า

เปาโล ผูร้บัใชส้ตัยซื์!อ
ของพระเจ้า

4
เพราะเหตุที� เรามีการรับใช้
นี3 โดยได้รับพระกรุณา เรา

จึงไม่ย่อท้อ
2แต่ว่า เราได้สละทิ3 งกิจการ
ต่างๆที�ไม่ซื�อสัตย์ซึ� งปิดบังซ่อน
เร้นไว้ คือไม่ได้ดาํเนินอย่างมี
เล่ห์เหลี�ยมและไม่ได้พลิกแพลง
พระวจนะของพระเจ้ าด้ วยวิธี
การอันล่อลวง แต่เราได้มอบตัว
ของเราไว้กับจิตสาํนึกผิดชอบ
ของคนทั3งปวง โดยสาํแดงความ
จริงในสายพระเนตรของพระเจ้า

ซาตานทําใหต้า
ของผูที้!ไม่เชื!อมืดไป

3แต่ถ้าข่าวประเสริฐของเราถูก
บังไว้จากใคร ก็จากคนเหล่า
นั3นที�กาํลังจะพินาศ
4ส่วนคนที�ไม่เชื� อนั3 น พระของ
ยุคนี3 ได้กระทาํใจของเขาให้มืด
ไป เพื�อไม่ให้ความสว่างของข่าว
ประเสริฐอันมีสง่าราศีของพระ
คริสต์ ผู้ เป็นพระฉายของพระ

เจ้า ส่องแสงถึงพวกเขา
5ด้วยว่าเราไม่ได้ประกาศตัวเรา
เอง แต่ได้ประกาศพระเยซู
คริสต์ว่าทรงเป็นองค์พระผู้เป็น
เจ้า และได้ประกาศตัวเราเอง
เป็นผู้ รับใช้ของท่ านทั3 งหลาย
เพราะเห็นแก่พระเยซู
6เพราะว่าพระเจ้าองค์นั3น ผู้ได้
ตรัสสั� งให้ความสว่างออกมาจาก
ความมืด ได้ทรงส่องสว่างเข้ามา
ในจิตใจของเรา เพื� อให้เรามี
ความสว่างแห่ งความรู้ ถึ งสง่ า
ราศีของพระเจ้าปรากฏในพระ
พักตร์ของพระเยซูคริสต์

"ทรพัยส์มบติัในภาชนะดิน"
7แต่ว่าเรามีทรัพย์สมบัตินี3 อยู่
ในภาชนะดิน เพื� อให้เห็นว่า
ฤทธิP เดชอันเลิศนั3นเป็นของพระ
เจ้า ไม่ได้มาจากตัวเราเอง

ความทุกขท์รมานทําให้
จิตใจภายในเจริญขึ2 น

8เราถูกขนาบรอบข้าง แต่ก็ไม่
ถึงกับกระดิกไม่ไหว เราจน
ปัญญา แต่กไ็ม่ถึงกับหมดหวัง
9เราถูกข่มเหง แต่กไ็ม่ถูกทอด
ทิ3 ง เราถูกตีลงแล้ว แต่กไ็ม่ถึง
ตาย
10 เราแบกความตายของพระ
เยซูเจ้าไว้ที�กายเราเสมอ เพื�อว่า
ชี วิตของพระเยซูจะปรากฏใน
กายของเราด้วย
11 เพราะว่าพวกเราที�มีชีวิตอยู่

(=) = คร D:CG; C คร F:=? (C) C คร G:== (E) = คร =:=H (F) ยน =:=H; C คร E:H-I
(G) = คร =:=E; I:=I (?) ปฐก =:E; C ปต =:=I (D) = คร C:G (H) C คร =:H; D:G
(I) สดด ED:CF; =CI:C; ฮบ =E:G (=A) รม H:=D; ฟป E:=A (==) รม H:E?
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หน้า 2326C โครินธ์ F, G

นั3 นต้องถูกมอบไว้แก่ความตาย
อยู่ เสมอเพราะ เห็ นแก่ พระ
เยซู เพื�อว่าพระชนม์ชีพของพระ
เยซูจะได้ปรากฏในเนื3 อหนังของ
เราซึ�งจะต้องตายนั3น
12 เหตุฉะนั3นความตายจึงกาํลัง
ออกฤทธิPอยู่ในเรา แต่ชีวิตกาํลัง
ออกฤทธิPอยู่ในท่านทั3งหลาย
13 เพราะเรามีใจเชื� อเช่นเดียว
กัน ตามที�เขียนไว้ว่า `ขา้พเจา้
เชื 
อแลว้ เหตุฉะนั �นขา้พเจา้จึง
พูด' เรากเ็ชื�อเหมือนกัน เพราะ
ฉะนั3นเราจึงพูด
14 เรารู้ว่าพระองค์ผู้ทรงให้พระ
เยซูเจ้าคืนพระชนม์ จะทรง
โปรดให้ เราเป็นขึ3 นมาเช่นกั น
โดยพระเยซู และจะทรงพา
เราเข้ามาเฝ้าพร้อมกับท่านทั3 ง
หลาย
15 เพราะว่าสิ� งสารพัดนั3 นเป็น
ไปเพื� อประโยชน์ ของท่ านทั3 ง
หลาย เพื�อว่าเมื�อพระคุณมาถึง
คนเป็นจาํนวนมากขึ3 น ก็จะมี
การขอบพระคุณมากยิ� งขึ3 นเป็น
การถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
16 เหตุฉะนั3 น เราจึงไม่ย่อท้อ
ถึ งแม้ ว่ ากายภายนอกของเรา
กาํลังทรุดโทรมไป แต่จิตใจภาย
ในนั3 นก็ยังคงจาํเริญขึ3 นใหม่ทุก
วัน
17 เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆ
น้อยๆของเรา ซึ�งเรารับอยู่ประ-

เดีXยวเดียวนั3 นจะทาํให้เรามีสง่า
ราศีใหญ่ยิ�งนิรันดร์
18 ด้วยว่า เราไม่ได้เห็นแก่สิ� ง
ของที� เรามองเห็นอยู่ แต่เห็น
แก่สิ� งของที�มองไม่เห็น เพราะ
ว่าสิ� งของซึ� งมองเห็นอยู่นั3 นเป็น
ของไม่ยั� งยืน แต่สิ� งซึ� งมองไม่
เห็นนั3นกถ็าวรนิรันดร์
การเฝ้าคอยการเป็นขึ2 นมาใหม่

ดว้ยใจจดจ่อ

5
เพราะเรารู้ ว่า ถ้าเรือนดิน
แห่ งพลับพลาของเรานี3 จะ

พังทาํลายเสีย เรากยั็งมีที�อาศัย
ซึ� งพระเจ้าทรงโปรดประทานให้
ที�มิได้สร้างด้วยมือมนุษย์ และ
ตั3 งอยู่เป็นนิตย์ในสวรรค์
2 เพราะว่ าในร่ างกายนี3 เรายั ง
ครวญครํ�าอยู่ มีความปรารถนา
อย่างยิ�งที�จะสวมที�อาศัยของเรา
ที�มาจากสวรรค์
3ถ้าได้สวมเช่นนั3นแล้ว เรากจ็ะ
มิได้ ถูกพบเห็นว่าเปลือยเปล่า
อีก
4 เพราะว่าเราผู้ อาศัยในพลับ-
พลานี3 จึงครวญครํ�าเป็นทุกข์ มิ
ใช่ เพราะปรารถนาที� จะอยู่ ตั ว
เปล่า แต่ปรารถนาจะสวมกาย
ใหม่นั3น เพื�อว่าร่างกายของเรา
ซึ� งจะต้องตายนั3 นจะได้ถูกชี วิต
อมตะกลืนเสีย
5แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้ เตรียม
เราไว้สาํหรับการเปลี�ยนแปลงนี3

(=E) สดด ==?:=A; C ปต =:= (=F) รม H:== (=G) = คร I:=I; C คร =:==; คส =:CF
(=?) อสย FA:CI (=D) มธ G:=C; รม H:=H (=H) รม H:CF; C คร G:D (=) โยบ F:=I
(C) รม H:CE; C คร G:F (E) วว E:=H (F) = คร =G:GE (G) รม H:CE; C คร =:CC
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และพระองค์ได้ทรงโปรดประ-
ทานพระวิญญาณเป็นมัดจาํไว้
กับเรา
6 เหตุฉะนั3 นเรามั�นใจอยู่เสมอรู้
อยู่แล้วว่า ขณะที� เราอยู่ในร่าง
กายนี3  เราอยู่ปราศจากองค์
พระผู้เป็นเจ้า
7 (เพราะเราดาํ เนิ นโดยความ
เชื�อ มิใช่ตามที�ตามองเห็น)
8 เรามีความมั�นใจ และเรา
ปรารถนาจะอยู่ กับองค์พระผู้
เป็นเจ้ามากกว่าอยู่ ในร่างกาย
นี3
9 เหตุฉะนั3นเราตั3 งเป้าของเราว่า
จะอยู่ในกายนี3 กด็ี หรือไม่อยู่กด็ี
เราก็จะเป็นที� พอพระทั ยของ
พระองค์

คริสเตียนจะตอ้งปรากฏตวั
ที!หนา้บลัลงักพ์ิพากษา

ของพระคริสต์
10 เพราะว่าจาํเป็นที� เราทุกคน
จะต้องปรากฏตัวที�หน้าบัลลังก์
พิพากษาของพระคริสต์ เพื�อทุก
คนจะได้รับสมกับการที�ได้ประ-
พฤติในร่างกายนี3  แล้วแต่จะดี
หรือชั�ว
11 เพราะเหตุที� เรารู้จักความน่า
เกรงขามขององค์พระผู้เป็นเจ้า
เราจึงชักชวนคนทั3งหลาย แต่เรา
เป็นที�ประจักษ์แก่พระเจ้า และ
ข้าพเจ้าหวังว่า เราได้ปรากฏ
ประจักษ์ แก่ จิตสาํนึ กผิดและ

ชอบของท่านด้วย
12 เพราะเราไม่ได้ยกย่องตัวเอง
กับท่านทั3 งหลายอีก แต่เราให้
ท่านมีโอกาสที�จะนาํเราออกอวด
ได้ เพื� อท่านจะได้มีข้อโต้ตอบ
คนเหล่านั3 นที�ชอบอวดในสิ� งซึ� ง
ปรากฏ แต่มิได้อวดในสิ�งซึ�งอยู่
ในจิตใจ
13 เพราะว่าถ้าเราได้ประพฤติ
อย่างคนเสียจริต เราก็ได้ประ-
พฤติเพราะเห็นแก่พระเจ้า หรือ
ถ้าเราประพฤติอย่างคนปกติ ก็
เพื�อประโยชน์แก่ท่านทั3งหลาย

ราชทูตของพระคริสต์
14 เพราะว่ าความรั กของพระ
คริ สต์ ไ ด้ ครอบครองเราอ ยู่
เพราะเราคิดเห็นอย่างนี3 ว่า ถ้าผู้
หนึ�งได้ตายเพื�อคนทั3งปวง เหตุ
ฉะนั3นคนทั3งปวงจึงตายแล้ว
15 และพระองค์ได้ทรงวายพระ
ชนม์เพื� อคนทั3 งปวง เพื� อคน
เหล่านั3 นที�มีชีวิตอยู่จะมิได้เป็น
อยู่ เพื� อประโยชน์แก่ตั วเองอีก
ต่อไป แต่จะอยู่เพื� อพระองค์ผู้
ทรงสิ3 นพระชนม์ และทรงเป็น
ขึ3 นมาเพราะเห็นแก่เขาทั3งหลาย
16 เหตุฉะนั3 นตั3 งแต่นี3 ไปเราจะ
ไม่ พิ จารณาผู้ ใดตามเนื3 อหนั ง
แม้ ว่าเมื� อก่อนเราเคยพิจารณา
พระคริสต์ ตามเนื3 อหนั งก็จริง
แต่เดีXยวนี3 เราจะไม่พิจารณาพระ
องค์เช่นนั3นอีก

(D) รม H:CF; ฮบ ==:= (H) ฟป =:CE (=A) มธ =?:CD; กจ =A:FC; รม C:=?; กท ?:D
(==) ฮบ =A:E=; ยด =:CE (=C) C คร =:=F; ฟป =:C? (=E) มก E:C=; C คร ==:=, =?
(=F) รม G:=G; ?:?; กท C:CA; คส E:E (=G) รม ?:== (=?) มธ =C:GA; C คร =A:E
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หน้า 2328C โครินธ์ G, ?

17 เหตุฉะนั3 นถ้าผู้ใดอยู่ในพระ
คริสต์ ผู้นั3นกเ็ป็นคนที�ถูกสร้าง
ใหม่แล้ว สิ� งเก่าๆก็ล่วงไป ดู
เถิด สิ�งสารพัดกลายเป็นสิ�งใหม่
ทั3งนั3น
18 ทั3 งสิ3 นนี3 เกิดมาจากพระเจ้า
ผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์
ทางพระเยซูคริสต์ และทรง
โปรดประทานให้ เรารั บใช้ ใน
เรื�องการคืนดีกัน
19 คือพระเจ้าผู้สถิตในองค์พระ
คริสต์ทรงให้โลกนี3 คืนดีกันกับ
พระองค์เอง มิได้ทรงถือโทษใน
การละเมิดของเขา และทรงมอบ
พระวจนะแห่งการคืนดีกันนั3นไว้
กับเรา
20 ฉะนั3 นเราจึงเป็นราชทูตของ
พระคริสต์ โดยที�พระเจ้าทรงขอ
ร้องท่านทั3 งหลายทางเรา เรา
ผู้ แทนของพระคริสต์จึงขอร้อง
ท่านให้คืนดีกันกับพระเจ้า
21 เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระ-
ทาํพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาป ให้
เป็นความบาปเพราะเห็นแก่เรา
เพื� อเราจะได้เป็นคนชอบธรรม
ของพระเจ้าทางพระองค์

สิ!งที!เราตอ้งยอมสละ
ในการรบัใชพ้ระคริสต์

6
ฉะนั3น เราผู้เป็นคนทาํการ
ร่วมกับพระองค์ ขอวิงวอน

ท่านว่า อย่าสักแต่รับพระ
คุณของพระเจ้าเป็นการหาประ-

โยชน์มิได้
2(เพราะพระองค์ตรัสว่า `ใน
เวลาอันชอบ เราไดฟั้งเจา้ ในวนั
แห่งความรอด เราไดช้่วยเจา้'
ดูเถิด บัดนี3 เป็นเวลาอันชอบ ดู
เถิด บัดนี3 เป็นวันแห่งความ
รอด)
3เรามิได้ให้ผู้ใดมีเหตุสะดุดใน
สิ� งหนึ� งสิ� งใดเลย เพื�อมิให้การ
ที� เรารับใช้ปฏิบัตินั3 นเป็นที� เขา
จะติเตียนได้
4แต่ว่า ในการทั3 งปวงเราได้
กระทาํตัวให้เป็นที�ชอบ เหมือน
ผู้ รับใช้ของพระเจ้า โดยความ
เพียรอดทนเป็นอันมาก ใน
ความทุกข์ ในความขัดสน ใน
เหตุวิบัติ
5ในการถูกเฆี�ยน ในการที�ถูกจาํ
คุก ในการวุ่นวาย ในการงาน
ต่างๆ ในการอดหลับอดนอน
ในการอดอาหาร
6โดยความบริสุทธิP  โดยความ
รู้ โดยความอดกลั3นไว้นาน โดย
ใจกรุณา โดยพระวิญญาณ
บริสุทธิP  โดยความรักแท้
7 โดยพระวจนะแห่ งความจริง
โดยฤทธิP เดชของพระเจ้า โดยใช้
เครื�องอาวุธแห่งความชอบธรรม
ด้วยมือขวาและมือซ้าย
8โดยมีเกียรติยศและไร้เกียรติ-
ยศ โดยเล่าลือกันว่าชั� วและเล่า
ลือกันว่าดี เหมือนถูกเขาหาว่า

(=D) อสย FE:=H; ยน ?:?E (=H) รม G:=A; อฟ C:=?; คส =:CA (=I) รม E:CF
(CA) มลค C:D; อฟ ?:CA (C=) อสย GE:?; รม =:=D (=) = คร E:I (C) อสย FI:H
(E) รม =F:=E (F) = คร F:= (G) C คร ==:CE (D) รม =E:=C; = คร C:F; C คร D:=F
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หน้า 2329 C โครินธ์ ?, D

เป็นคนที� ล่อลวงเขาให้หลง แต่
ยังเป็นคนสัตย์จริง
9 เหมือนถูกเขาหาว่าเป็นคนไม่
มีใครรู้ จัก แต่ยังเป็นคนที� เขา
ทั3 งหลายรู้จักดี เหมือนคนตาย
แต่ดูเถิด เรายังเป็นอยู่ เหมือน
คนถูกเฆี�ยน แต่ยังไม่ตาย
10 เหมือนคนที�มีความทุกข์ แต่
ยังมีความชื� นชมยินดีอยู่ เสมอ
เหมือนคนยากจน แต่ยังทาํให้
คนเป็นอันมากมั�งมี เหมือนคน
ไม่มีอะไรเลย แต่ยังมีสิ�งสารพัด
บริบูรณ์

คริสเตียนตอ้งไม่เทียมแอก
ดว้ยกนักบัคนที!ไม่เชื!อ

11 โอ ท่านชาวโครินธ์ เราพูด
กับท่านอย่างไม่ปิดบังเลย และ
ใจของเรากเ็ปิดรับท่าน
12 ใจของท่านทั3งหลายไม่ได้ปิด
เพราะเรา แต่ปิดเพราะความ
รู้สึกของตนเอง
13 ดังนั3 น ในการตอบสนอง
อย่างเดียวกัน (ข้าพเจ้าขอ
พูดกับท่านเหมือนอย่างพูดกับ
บุตร) คือจงเปิดจิตใจของท่าน
ด้วย
14 ท่านอย่าเข้าเทียมแอกกับคน
ที� ไม่เชื� อ เพราะว่าความชอบ
ธรรมจะมีหุ้นส่วนอะไรกับความ
อธรรม และความสว่างจะเข้า
สนิทกับความมืดได้อย่างไร
15 พระคริสต์กั บเบลีอัลจะลง

รอยกันอย่างไรได้ หรือคนที�เชื�อ
จะมีส่วนอะไรกับคนที�ไม่เชื�อ
16 วิหารของพระเจ้ าจะตกลง
อะไรกับรูปเคารพได้ เพราะว่า
ท่านเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรง
ดาํรงพระชนม์ ดังที�พระเจ้าตรัส
ไว้ว่า `เราจะอยู่ ในเขาทั �งหลาย
และจะดาํเนินในหมู่พวกเขาและ
เราจะเป็นพระเจา้ของเขา และ
เขาจะเป็นประชาชนของเรา'
17 องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าตรัสว่ า
`เหตุฉะนั �นเจา้จงออกจากหมู่
พวกเขาเหล่านั �น และจงแยกตัว
ออกจากเขาทั �งหลาย อย่าแตะ
ตอ้งสิ
 งซึ
งไม่สะอาด แลว้เราจึง
จะรบัพวกเจา้ทั �งหลาย
18 เราจะเป็นบิดาของพวกเจา้
และพวกเจา้จะเป็นบุตรชายบุตร
สาวของเรา' องค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงฤทธานุภาพทั3 งสิ3 นได้ตรัส
ดังนั3น

7
ท่านที� รัก เมื� อเรามีพระ
สัญญาเช่นนี3 แล้ว ให้เรา

ชาํระตัวเราให้ปราศจากมลทิน
ทุ กอย่ างของเนื3 อหนั งและจิต
วิญญาณ และจงทาํให้มีความ
บริสุทธิP ครบถ้วนโดยความเกรง
กลัวพระเจ้า
ความชื!นชมยินดีของเปาโลต่อ
การตอบสนองของชาวโครินธ์
2ขอรับเราเถิด เรามิได้ทาํร้ายผู้
ใด เรามิได้ชวนผู้ใดให้ทาํชั� ว

(I) สดด ==H:=H; = คร F:I (=A) C คร H:I (==) C คร D:E (=C) C คร =C:=G
(=E) = คร F:=F (=F) = คร G:I; อฟ G:?-D (=?) ยรม E=:EE; อสค ED:C?-CD
(=D) อสย GC:== (=H) ยรม E=:=, I; รม H:=F (=) = ยน E:E (C) กจ CA:EE
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หน้า 2330C โครินธ์ D

เรามิได้โกงผู้ใดเลย
3 ข้าพเจ้าพูดเช่นนี3 มิ ใช่ เพื� อจะ
ปรักปราํท่าน เพราะข้าพเจ้า
บอกแล้วว่า ท่านทั3งหลายอยู่ใน
ใจของเราทีเดียว จะตายหรือจะ
เป็นกอ็ยู่ด้วยกัน
4ข้าพเจ้าพูดอย่างไว้ใจท่านมาก
และข้าพเจ้าภูมิใจเพราะท่านทั3 ง
หลายอย่างมาก ข้าพเจ้าได้รับ
ความชูใจอย่างบริบูรณ์ และ
ในความยากลาํบากของเราทุก
อย่าง ข้าพเจ้าก็ยังมีความปีติ
ยินดีอย่างเหลือล้น
5เพราะแม้ว่า เมื� อเรามาถึง
แคว้นมาซิโดเนียแล้ว เนื3 อหนัง
ของเราไม่ได้พักผ่อนเลย เรามี
ความลาํบากอยู่รอบข้าง ภาย
นอกมีการต่อสู้  ภายในมีความ
กลัว
6แต่ถึงกระนั3 นก็ดี พระเจ้าผู้
ทรงหนุนนํ3าใจคนที� ท้อใจ ได้
ทรงหนุนนํ3าใจเราโดยทรงให้ทิ-
ตัสมาหาเรา
7และมิใช่เพียงการมาของทิตัส
เท่านั3 น แต่โดยการที�ท่านได้
หนุนนํ3าใจทิตัสด้วย ตามที�ทิตัส
ได้มาบอกเราถึงความปรารถนา
อย่างยิ� งและความโศกเศร้าของ
ท่าน และใจจดจ่อของท่านที�มี
ต่อข้าพเจ้า ทาํให้ข้าพเจ้ามี
ความชื�นชมยินดีมากยิ�งขึ3 น
8 เพราะถึงแม้ ว่าข้าพเจ้าได้ทาํ

ให้ท่ านเสี ยใจเพราะจดหมาย
ฉบับนั3น ข้าพเจ้ากไ็ม่เสียใจ ถึง
แม้ว่าเมื�อก่อนนั3นข้าพเจ้าจะเสีย
ใจบ้าง เพราะข้าพเจ้าเห็นว่า
จดหมายฉบับนั3 นทาํ ให้ท่ านมี
ความเสียใจเพียงชั�วขณะเท่านั3น
9แต่บัดนี3 ข้าพเจ้ามีความชื� นชม
ยินดี มิใช่เพราะท่านเสียใจ แต่
เพราะความเสียใจนั3นทาํให้ท่าน
กลับใจใหม่ เพราะว่าท่านได้รับ
ความเสียใจอย่างที�ชอบพระทัย
พระเจ้า ท่านจึงไม่ได้ผลร้ายจาก
เราเลย
10 เพราะว่าความเสียใจอย่างที�
ชอบพระทัยพระเจ้าย่อมกระทาํ
ให้กลับใจใหม่ ซึ�งนาํไปถึงความ
รอดและไม่เป็นที� น่าเสียใจ แต่
ความเสียใจอย่างโลกนั3นย่อมนาํ
ไปถึงความตาย
11 จงพิจารณาดูว่า ความเสีย
ใจอย่างที� ชอบพระทัยพระเจ้า
กระทาํให้เกิดความกระตือรือร้น
มากทีเดียว ทาํให้เกิดความขวน
ขวายที� จะแก้ตัวใหม่ และการ
โกรธแทน ความกลัว ความ
ปรารถนาอย่างยิ�ง ความกระตือ
รือร้น การแก้แค้น ในทุกสิ� ง
เหล่านั3 นท่านได้พิสูจน์ให้ เห็น
แล้วว่า ท่านก็หมดจดในการนี3
แล้ว
12 เหตุฉะนี3 ที� ข้าพเจ้าเขียนถึง
ท่านก็มิใช่เพราะเห็นแก่คนที�ได้

(E) C คร ?:==-=C (F) = คร =:F; C คร E:=C; ฟป C:=D
(G) พบญ EC:CG; C คร C:=E; F:H (?) C คร =:E-F; C:=E; D:=E (H) C คร C:C, F
(=A) สภษ =D:CC; มธ C?:DG (==) C คร C:G-==; อฟ G:== (=C) C คร C:F
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หน้า 2331 C โครินธ์ D, H

ทาํผิด หรือเพราะเห็นแก่คนที�
ต้องทนต่อการร้าย แต่เพื� อให้
ความห่วงใยของเราที�มีต่อท่าน
ปรากฏแก่ท่านในสายพระเนตร
พระเจ้า
13 โดยเหตุนี3  เราจึงมีความชูใจ
เมื� อเห็นว่าพวกท่านได้รับความ
ชูใจ เรามีความชื� นชมยินดี
มากยิ� งขึ3 นเพราะความยินดีของ
ทิตัสในการที�พวกท่านได้กระทาํ
ให้จิตใจของทิตัสชื�นบาน
14 เพราะถ้าข้าพเจ้าได้อวดเรื�อง
พวกท่านแก่ทิตัส ข้าพเจ้าก็ไม่
ต้องละอายใจเลย ทุกสิ�งที�เราได้
กล่าวแก่ท่านเป็นความจริงฉัน
ใด สิ� งที� เราได้อวดเรื� องพวก
ท่านแก่ทิตัสเมื� อก่อนนั3 น ก็
ปรากฏเป็นจริงเหมือนกั นฉัน
นั3น
15 และเมื� อทิตัสระลึกถึงความ
เชื� อฟังของพวกท่ านทั3 งหลาย
และการที� พวกท่านต้อนรับเขา
ด้ วยความเกรงกลั วจนตั วสั� น
เขาก็เพิ� มความรักในพวกท่าน
มากยิ�งขึ3 น
16 ข้าพเจ้าชื�นชมยินดี เพราะว่า
ข้าพเจ้าไว้ใจท่านได้ทุกอย่าง

ตวัอย่างการถวาย
ดว้ยใจรอ้นรน

ของชาวมาซิโดเนีย

8
ยิ� งกว่านี3  พี� น้องทั3 งหลาย
เราใคร่ให้ท่านทราบถึงพระ

คุณของพระเจ้า โดยที�พระองค์
ได้ทรงโปรดประทานแก่คริสต-
จักรต่างๆในแคว้นมาซิโดเนีย
2 เพราะว่าเมื� อคราวที� พวกเขา
ถูกทดลองอย่างหนักได้รับความ
ทุกข์ยาก ความยินดีล้นพ้นของ
เขาและความยากจนแสนเข็ญ
ของเขานั3 น ก็ล้นออกมาเป็นใจ
โอบอ้อมอารีของเขา
3 เพราะข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่า
เขาถวายโดยสุ ดความสามารถ
ของเขา ที� จริงก็เกินความ
สามารถของเขาเสียอีก
4และเขายังได้ วิ งวอนเรามาก
มายขอให้เรายอมรับของถวาย
นั3น และให้เขามีส่วนในการช่วย
วิสุทธิชนด้วย
5ไม่เหมือนที�เราได้คาดหมายไว้
แต่ ได้ ถวายตั วเขาเองแด่องค์
พระผู้เป็นเจ้าก่อน แล้วได้มอบ
ตัวให้เราตามพระประสงค์ของ
พระเจ้า
6จนถึงกับเราได้เตือนทิตัสว่า
เมื� อเขาได้เริ�มแล้วฉันใด ก็ให้
เขาทาํให้สาํเร็จกับท่านทั3 งหลาย
ในพระคุณนี3 ด้วยเช่นกัน

คําตกัเตือนเกี!ยวกบั
การถวายเพื!อกนัและกนั

7เหตุฉะนั3 น เมื� อท่านมีพร้อม
บริบูรณ์ทุกสิ� ง คือความเชื� อ
ถ้อยคาํ ความรู้ ความกระตือรือ
ร้นทั3 งปวง และความรักต่อเรา

(=E) รม =G:EC (=G) C คร C:I; ฟป C:=C (=?) C คร C:E; H:CC; C ธส E:F; ฟม =:H
(C) มก =C:FF (F) กจ ==:CI; CF:=D; รม =G:CG-C?; = คร =?:=, E-F; C คร I:=
(G) รม =C:=-C; อฟ ?:? (?) C คร H:=D; =C:=H (D) = คร =:G; =C:=E; C คร I:H
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หน้า 2332C โครินธ์ H

ท่านทั3 งหลายก็จงประกอบพระ
คุณนี3 อย่างบริ บูรณ์เหมือนกัน
เถิด
8 ข้าพเจ้าพูดอย่างนี3 มิได้หมาย
ว่าให้เป็นคาํบัญชา แต่ได้นาํ
เรื�องของคนอื�นที�มีความกระตือ
รื อร้นมาทดลองความรักของ
ท่าน ดูว่าแท้หรือไม่
9 เพราะท่ านทั3 งหลายรู้ จักพระ
คุณของพระเยซูคริสต์องค์พระ
ผู้ เป็นเจ้าของเราว่า แม้พระ
องค์มั� งคั� ง พระองค์ก็ยังทรง
ยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็น
แก่ท่ านทั3 งหลายเพื� อท่ านทั3 ง
หลายจะได้เป็นคนมั� งมี เนื� อง
จากความยากจนของพระองค์
10 และข้ าพเจ้ าจะออกความ
เห็นในเรื� องนี3  เพราะจะเป็น
ประโยชน์แก่ท่าน เรื�องที�ท่านได้
ตั3 งต้นเมื�อปีกลายนี3  และมิใช่ตั3 ง
ต้นจะกระทาํเท่านั3 น แต่ว่ามีนํ3า
ใจจะกระทาํด้วยนั3น
11 ฉะนั3 นบัดนี3 ก ็ควรแล้วที�ท่าน
จะกระทาํเรื� องนั3 นให้สาํเร็จเสีย
เพื� อว่าเมื� อท่านมี ใจพร้อมอยู่
แล้ว ท่านก็จะได้ทาํให้สาํเร็จ
ตามความสามารถของท่าน
12 เพราะว่าถ้ามีนํ3าใจพร้อมอยู่
แล้ว พระเจ้าก็พอพระทัยที� จะ
ทรงรับตามที� ทุกคนมีอยู่ มิใช่
ตามที�เขาไม่มี
13 ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่า

ให้การงานของคนอื�นเบาลงและ
ให้การงานของพวกท่านหนักขึ3 น
14 แต่เป็นการให้กันไปให้กัน
มา ในยามที�พวกท่านมีบริบูรณ์
เช่นเวลานี3  ท่านกค็วรจะช่วยคน
เหล่านั3 นที� ขัดสน และในยามที�
เขามีบริบูรณ์ เขาก็จะได้ช่วย
พวกท่านเมื� อขัดสน เพื� อเป็น
การให้กันไปให้กันมา
15 ตามที�มีเขียนไว้ว่า `คนที
เก็บ
ไดม้ากก็ไม่มีเหลือ และคนที

เก็บไดน้อ้ยก็หาขาดไม่'

การแสดงออกอย่างซื!อสตัย์
ต่อเงินถวายของคริสตจักร

16 แต่ขอขอบพระคุณพระเจ้า
ผู้ทรงโปรดให้ทิตัสมีใจกระตือ
รือร้นอย่างนั3นเพื�อท่านทั3งหลาย
เหมือนกัน
17 เพราะไม่เพียงแต่เขาได้ รับ
คาํเตือนเท่านั3 น แต่เขาได้ไปหา
ท่านเพราะเขาเองมีใจพร้อมอยู่
แล้วด้วย
18 เราให้พี� น้องคนหนึ� งที� มี ชื� อ
เสียงในการประกาศข่าวประ-
เสริฐตามคริสตจักรทั3 งหลายไป
กับทิตัสด้วย
19 และมิใช่แต่เท่านั3 น คริสต-
จักรได้ตั3 งคนนั3นไว้ให้เป็นเพื�อน
เดิ นทางด้ วยกั นกับเราในพระ
คุณนี3 ซึ� งเราได้รับใช้อยู่ เพื�อให้
เป็นที� ถวายเกี ยรติ ยศแด่องค์
พระผู้เป็นเจ้า และเป็นที�แสดง

(H) = คร D:? (I) มธ H:CA; ลก I:GH; รม I:CE; อฟ =:D; ฟป C:?-D; วว E:=H
(=A) สภษ =I:=D; มธ =A:FC; = คร D:CG; =?:C; C คร I:C; = ทธ ?:=H-=I; ฮบ =E:=?
(=C) มก =C:FE-FF; ลก C=:E-F (=G) อพย =?:=H (=H) = คร =?:E (=I) กจ =F:CE
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หน้า 2333 C โครินธ์ H, I

นํ3าใจพรักพร้อมของท่าน
20 เราเจตนาจะไม่ ให้คนหนึ� ง
คนใดติเตียนเราได้ในเรื� องของ
ถวายเป็นอั นมากซึ� งเรารับมา
แจกนั3น
21 เพราะเรามุ่งที�จะกระทาํสิ� งที�
ซื� อสัตย์ มิใช่เฉพาะแต่ในสาย
พระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า
เท่านั3 น แต่ในสายตาของมนุษย์
ด้วย
22 เราได้ส่ งพี� น้องอีกคนหนึ� ง
ไปกับเขาทั3งสองด้วย ผู้ซึ�งเราได้
ทดสอบแล้วว่า มีความกระตือ
รือร้นในหลายสิ� ง และเดีX ยวนี3
เขามีความกระตือรือร้นมากยิ� ง
ขึ3 น เพราะเรามีความไว้ใจใน
ท่านมาก
23 ถ้ามีคนใดถามถึงทิตัส ทิตัส
ก็เป็นเพื�อนร่วมงานของข้าพเจ้า
และเป็นผู้ ช่ วยในการของท่ าน
ทั3งหลาย หรือถ้ามีคนใดถามถึง
พี� น้องสองคนนั3 น เขาก็เป็น
ทูตรับใช้ของคริสตจักรทั3 งหลาย
และเป็นสง่าราศีของพระคริสต์
24 เหตุฉะนั3นจงให้ความรักของ
ท่ านประจักษ์ แก่ คนเหล่ านั3 น
และแสดงให้แก่คริสตจักรทั3 ง
หลายด้วย ให้สมกับที� ข้าพเจ้า
ได้อวดเรื�องพวกท่านให้เขาฟัง

9
ข้าพเจ้าไม่จาํเป็นต้องเขียน
ถึ งท่ านในเรื� องการสง-

เคราะห์วิสุทธิชน

2เพราะข้าพเจ้ารู้ ว่าใจของท่าน
พร้อมอยู่แล้ว ข้าพเจ้าจึงพูด
อวดเรื�องพวกท่านกับพวกมาซิ-
โดเนียว่า พวกอาคายาได้จัด
เตรี ยมไว้พร้ อมแล้ วตั3 งแต่ ปี
กลาย และความกระตือรือร้น
ของพวกท่านก็เร้าใจคนเป็นอัน
มาก
3แต่ข้าพเจ้าได้ให้พี� น้องเหล่า
นั3นไป เพื�อมิให้การอวดของเรา
เรื�องท่านในข้อนั3นเป็นการเปล่า
ประโยชน์ และเพื�อให้ท่านจัด
เตรียมไว้ให้พร้อมตามที�ข้าพเจ้า
ได้กล่าวแล้วนั3น
4มิฉะนั3นแล้ว ถ้าชาวมาซิโดเนีย
บางคนมากับข้าพเจ้าและเห็น
ว่าท่านมิได้เตรียมพร้อมตามที�
เราได้อวดไว้นั3น (อย่าว่าแต่ท่าน
จะขายหน้าเลย) เราเองกจ็ะขาย
หน้าด้วย
5เหตุฉะนั3 น ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า
สมควรจะวิงวอนให้พี� น้องเหล่า
นั3นไปหาท่านก่อนข้าพเจ้า และ
ให้จัดเตรียมของถวายของท่าน
ไว้ตามที� ท่ านได้สัญญาไว้แล้ว
เพื� อของถวายนั3 นจะมีอยู่พร้อม
และจะเป็นของถวายที�ให้ด้วยใจ
ศรัทธา มิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ

พระเจ้าทรงรกัผูที้!ให้
ดว้ยใจยินดี

6นี�แหละ คนที�หว่านเพียงเล็ก
น้อยก็จะเกี� ยวเก็บได้เพียงเล็ก

(C=) รม =C:=D; ฟป F:H; = ปต C:=C (CE) ยน =E:=?; C คร D:=E-=F; ฟป C:CG
(CF) C คร D:F, =F; I:C (=) กจ ==:CI; รม =G:C?; = คร =?:=; C คร H:F; กท C:=A
(C) C คร H:=A (E) C คร H:?, =D (?) สภษ ==:CF; CC:I; กท ?:D, I
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หน้า 2334C โครินธ์ I, =A

น้อย คนที�หว่านมากก็จะเกี� ยว
เกบ็ได้มาก
7 ทุกคนจงให้ตามที� เขาได้ คิด
หมายไว้ในใจ มิใช่ให้ด้วยนึก
เสียดาย มิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ
เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั3นที�
ให้ด้วยใจยินดี
8และพระเจ้าทรงฤทธิP สามารถ
ประทานพระคุ ณอั นอุ ดมทุ ก
อย่างแก่ท่านทั3 งหลาย เพื� อให้
ท่านมี ทุกสิ� งทุกอย่างเพียงพอ
สาํหรับตัวเสมอ ทั3 งจะมีสิ� งของ
บริบูรณ์สาํหรับงานที�ดีทุกอย่าง
ด้วย
9(ตามที� เขียนไว้ว่า `เขาแจก
จ่าย เขาไดใ้ห้แก่คนยากจน
ความชอบธรรมของเขาดาํ รง
เป็นนิตย์'
10 ฝ่ายพระองค์ผู้ ประทานพืช
แก่คนที�หว่านและประทานอา-
หารแก่คนที�กิน จะทรงโปรดให้
พืชของท่ านที� หว่านนั3 นทวี ขึ3 น
เป็ นอั นมากและจะทรงให้ ผล
แห่ งความชอบธรรมของท่ าน
เจริญยิ�งขึ3 น)
11 โดยทรงให้ท่านทั3งหลายมีสิ�ง
สารพัดมั� งคั� งบริบูรณ์ขึ3 น เพื� อ
ให้ท่านมีแจกจ่ายอย่างใจกว้าง
ขวางซึ� งจะให้เกิดการขอบพระ
คุณพระเจ้า
12 เพราะว่ าการรั บใช้ ในการ
ปรนนิบัตินั3 นมิใช่จะช่วยวิสุทธิ-

ชนซึ� งขัดสนเท่านั3 น แต่ยังเป็น
เหตุ ให้มีการขอบพระคุณพระ
เจ้าเป็นอันมากด้วย
13 และเนื� องจากผลแห่งการรับ
ใช้นั3น เขาจึงถวายเกียรติยศแด่
พระเจ้าโดยเหตุที�ท่านทั3 งหลาย
ยอมฟังและตั3 งใจอยู่ ในอาํนาจ
ข่าวประเสริฐของพระคริสต์และ
เพราะเหตุท่ านได้แจกจ่ายแก่
เขาและแก่ คนทั3 งปวงด้ วยใจ
กว้างขวาง
14 เขาก็จะวิงวอนขอพระพรให้
แก่ท่านทั3 งหลายและปรารถนา
ท่านเป็นอันมาก เพราะเหตุพระ
คุณของพระเจ้ าซึ� งสถิ ตอยู่ ใน
ท่านอย่างเหลือล้น
15 จงขอบพระ คุ ณพระเ จ้ า
เพราะของประทานซึ� งพระองค์
ทรงประทานนั3 นที� เหลื อจะ
พรรณนาได้

เปาโลพิสูจนถ์ึงความเป็น
อคัรสาวกของตวัเองอีกครั2 ง

10
บัดนี3 ข้าพเจ้า เปาโล ขอ
วิงวอนต่อท่านเป็นส่วน

ตัว โดยเห็นแก่ความอ่อนสุภาพ
และพระทัยกรุณาของพระคริสต์
ข้าพเจ้าผู้ซึ� งท่านว่า เป็นคน
สุภาพถ่อมตนเมื�ออยู่กับท่านทั3ง
หลาย แต่เมื�ออยู่ต่างหากก็เป็น
คนใจกล้าต่อท่านทั3งหลาย
2คือข้าพเจ้าขอร้องท่านว่า เมื�อ
ข้าพเจ้ามาอยู่กับท่าน อย่าให้

(D) พบญ =G:D, =A; = พศด CI:=D; สภษ ==:CG; รม =C:H; C คร H:=C (H) สภษ ==:CF
(I) สดด ==C:I (=A) อสย GG:=A; ฮชย =A:=C (==) C คร =:== (=C) C คร H:=F
(=E) มธ G:=?; ฮบ =E:=? (=F) C คร H:= (=G) ยก =:=D (=) รม =C:= (C) = คร F:C=
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หน้า 2335 C โครินธ์ =A

ข้ าพเจ้ าต้ องแสดงความกล้ า
หาญด้วยความแน่ใจ อย่างที�
ข้าพเจ้าคิดสาํแดงต่อบางคนที�
นึกเห็นว่า เรายังดาํเนินตาม
เนื3 อหนังนั3น
3 เพราะว่าถึ งแม้ เรายังดาํเนิน
อยู่ในเนื3 อหนังกจ็ริง แต่เรากไ็ม่
ได้สู้ รบตามฝ่ายเนื3 อหนัง
4(เพราะว่าศาสตราวุธแห่งการ
สงครามของเราไม่เป็นฝ่ายเนื3 อ
หนัง แต่มีอานุภาพอันยิ� งใหญ่
จากพระเจ้าที� จะทลายป้อมอัน
แขง็แกร่งลงได้)
5 คื อทาํ ลายความคิ ดและทิ ฐิ
มานะทุกประการที� ตั3 งตัวขึ3 นขัด
ขวางความรู้ของพระเจ้า และ
น้อมนาํความคิดทุกประการให้
เข้ าอยู่ ใต้ บังคับจนถึ งเชื� อฟั ง
พระคริสต์
6และพร้อมที�จะแก้แค้นการไม่
เชื� อฟั งทุ กอย่ างในเมื� อความ
เชื� อฟังของท่านทั3 งหลายจะสาํ-
เรจ็
7ท่านแลดูสิ� งที�ปรากฏภายนอก
หรือ ถ้าผู้ใดมั�นใจว่าตนเป็นคน
ของพระคริสต์ ก็ให้ผู้นั3 นคาํนึง
ถึงตนเองอีกว่า เมื�อเขาเป็นคน
ของพระคริสต์ เรากเ็ป็นคนของ
พระคริสต์เหมือนกัน
8ถึงแม้ข้าพเจ้าจะโอ้อวดมากไป
สักหน่อยในเรื� องอาํนาจซึ� งองค์
พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้ไว้

เพื� อสร้างท่าน มิใช่เพื� อทาํลาย
ท่าน ข้าพเจ้ากจ็ะไม่ละอาย
9เพื�อท่านทั3งหลายจะไม่คิดเห็น
ว่า ข้าพเจ้าอยากให้ท่านกลัว
เพราะจดหมายของข้าพเจ้า
10 เพราะมีบางคนพูดว่า "จด-
หมายของเปาโลนั3 นมี นํ3า หนั ก
และมีอาํนาจมากกจ็ริง แต่ว่าตัว
เขาดูอ่อนกาํลัง และคาํพูดของ
เขากใ็ช้ไม่ได้"
11 จงให้คนเหล่านั3นเข้าใจอย่าง
นี3 ว่า เมื� อเราไม่อยู่เราพูดไว้ใน
จดหมายของเราว่าอย่างไร เมื�อ
เรามาแล้วเราก็จะกระทาํอย่าง
นั3นด้วย
12 เราไม่ต้องการที�จะจัดอันดับ
หรือเปรียบเทียบตัวเราเองกับ
บางคนที�ยกย่องตัวเอง แต่เมื�อ
เขาเอาตัวของเขาเป็นเครื� องวัด
กันและกัน และเอาตัวเปรียบ
เทียบกันและกัน เขาก็เป็นคน
ขาดปัญญา
13 ฝ่ายเราจะไม่โอ้อวดในสิ� งใด
เกินขอบเขต แต่ว่าจะอวดใน
ขอบเขตที� พระเจ้าทรงจัดไว้ให้
เรา และพวกท่านก็อยู่ในขอบ
เขตนั3น
14 การที�มาถึงท่านนั3น มิใช่โดย
การล่วงขอบเขตอันควร เรามา
จนถึงท่านทั3 งหลายเพื�อประกาศ
ข่าวประเสริฐของพระคริสต์
15 เรามิได้โอ้อวดเกินขอบเขต

(F) ยรม =:=A; กจ D:CC; อฟ ?:=E; = ทธ =:=H (G) = คร =:=I (?) C คร D:=G; =E:C
(D) ยน D:CF; = คร =:=C; E:CE (H) C คร D:=F; =E:=A (=A) C คร ==:?; กท F:=E
(=C) C คร G:=C (=F) = คร E:G-? (=G) รม =G:CA
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ไม่ได้อวดในการงานที�คนอื�นได้
กระทาํ แต่เราหวังใจว่า เมื� อ
ความเชื� อของท่านจาํเริญมากขึ3 น
แล้ว ท่านจะช่วยเราให้ขยายเขต
กว้างขวางออกไปอีกเป็นอันมาก
ตามขนาดของเรา
16 เพื� อเราจะได้ประกาศข่ าว
ประเสริฐในเขตที� อยู่ นอกท้อง
ถิ�นของพวกท่าน โดยไม่โอ้อวด
เรื� องการงานที� คนอื� นได้ทาํไว้
พร้อมแล้วนั3น
17 ถ้าผู้ใดจะอวด กจ็งอวดองค์
พระผู้เป็นเจ้า
18 เพราะคนที�ยกย่องตัวเองไม่
เป็นที�นับถือของผู้ใด คนที� น่า
นั บถื อนั3 นคือคนที� องค์พระผู้
เป็นเจ้าทรงยกย่อง

11
ข้ าพเจ้ าอยากจะขอให้
ท่านทนฟังความเขลาของ

ข้าพเจ้าสักหน่อยหนึ� งและให้
ทนกับข้าพเจ้าจริงๆ
2เพราะว่าข้าพเจ้าหวงแหนท่าน
อย่ างที� พระเจ้ าทรงหวงแหน
เพราะว่าข้าพเจ้าได้หมั3 นพวก
ท่านไว้สาํหรับสามีผู้เดียว เพื�อ
ถวายพวกท่านให้แด่พระคริสต์
เป็นพรหมจารีบริสุทธิP
3แต่ข้าพเจ้าเกรงว่างูนั3 นได้ล่อ
ลวงนางเอวาด้วยอุบายของมัน
ฉันใด จิตใจของท่านกจ็ะถูกล่อ
ลวงให้หลงไปจากความบริสุทธิP
ซึ�งมีอยู่ในพระคริสต์โดยวิธีหนึ�ง

วิธีใดฉันนั3น
4 เพราะว่าถ้าคนใดจะมาเทศนา
สั� งสอนถึงพระเยซูอีกองค์หนึ� ง
ซึ� งแตกต่างกับที�เราได้เทศนาสั� ง
สอนนั3น หรือถ้าท่านจะรับวิญ-
ญาณอื�นซึ�งแตกต่างกับที�ท่านได้
รับแต่ก่อน หรือรับข่าวประเสริฐ
อื�นซึ�งแตกต่างกับที�ท่านได้รับไว้
แล้ว แหมท่านทั3 งหลายช่าง
อดทนสนใจฟังเขาเสียจริงๆ
5เพราะข้าพเจ้าคิดว่า ข้าพเจ้า
ไม่ด้อยกว่าอัครสาวกชั3 นผู้ ใหญ่
เหล่านั3นแม้แต่น้อยเลย
6แม้ว่าข้าพเจ้าพูดไม่เก่ง แต่
ข้าพเจ้าก็ยังมีความรู้ ที�จริงเรา
ก็ได้แสดงข้อนี3 ให้ประจักษ์แก่
พวกท่านในกิจการทุกสิ�งแล้ว
7 ข้าพเจ้าได้กระทาํผิดหรือใน
การที� ข้าพเจ้าได้ถ่อมใจลงเพื� อ
ยกชูท่านขึ3 น เพราะข้าพเจ้าได้
ประกาศข่าวประเสริฐของพระ
เจ้าแก่พวกท่านโดยไม่ได้คิดค่า
หรือ
8 ข้าพเจ้าได้ปล้นคริสตจักรอื� น
ด้วยการรับเงินบาํรุงจากเขาเพื�อ
จะได้ปรนนิบัติพวกท่าน
9และเมื� อข้ าพเจ้าอยู่ กับพวก
ท่ านและกาํ ลั งขาดแคลนนั3 น
ข้าพเจ้าก็มิได้เป็นภาระแก่ผู้ ใด
เพราะว่าพี� น้องที� มาจากแคว้น
มาซิ โดเนี ยได้ เ จื อจานให้ พอ
แก่ความต้องการของข้ าพเจ้ า

(=D) ยรม I:CF (=H) สภษ CD:C; รม C:CI (=) C คร ==:F (C) ลนต C=:=E; ฮชย C:=I
(E) ปฐก E:F, =E; อฟ ?:CF (F) กท =:?-H (G) C คร =C:==
(?) = คร =:=D; C คร =C:=C; อฟ E:F (D) = คร I:=H (I) กจ CA:EE; ฟป F:=A
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ข้าพเจ้าระวังตัวไม่ให้เป็นภาระ
แก่พวกท่านในทางหนึ� งทางใด
ทุกประการ และข้าพเจ้าจะระวัง
ตัวเช่นนั3นต่อไป
10 ความจริงของพระคริสต์มีอยู่
ในข้าพเจ้าแน่ฉันใด จึงไม่มีผู้ใด
ในเขตแคว้นอาคายาสามารถที�
จะห้ามข้าพเจ้าไม่ให้อวดเรื�องนี3
ได้ฉันนั3น
11 เพราะเหตุใด เพราะข้าพเจ้า
ไม่รักพวกท่านหรือ พระเจ้าทรง
ทราบดีว่าข้าพเจ้ารักพวกท่าน
12 แต่สิ� งที� ข้ าพเจ้ากระทาํนั3 น
ข้าพเจ้าจะกระทาํต่อไป เพื� อ
ข้าพเจ้าจะตัดโอกาสคนเหล่านั3น
ที�คอยหาโอกาส เพื�อว่าเมื�อเขา
โอ้อวดนั3 นเขาจะได้ปรากฏว่ามี
สภาพเหมือนกับเรา

ซาตานปลอมเป็น
"ทูตสวรรคแ์ห่งความสว่าง"

13 เพราะคนอย่างนั3นเป็นอัคร-
สาวกเทียม เป็นคนงานที�หลอก
ลวง ปลอมตัวเป็นอัครสาวกของ
พระคริสต์
14 การกระทาํเช่นนั3 นไม่แปลก
ประหลาดเลย ถึงซาตานเองก็
ยังปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์แห่ง
ความสว่างได้
15 เหตุฉะนั3 น จึงไม่เป็นการ
แปลกอะไรที� ผู้ รับใช้ของซาตาน
จะปลอมตั วเป็ นผู้ รั บใช้ ของ
ความชอบธรรม ท้ายที� สุดของ

เขาจะเป็นไปตามการกระทาํของ
เขา

การเผชิญภยัและ
การทนทุกขข์องเปาโล

16 ข้ าพเจ้ าขอกล่ าวซํ3า อี กว่ า
อย่าให้ใครเห็นไปว่าข้าพเจ้าเป็น
คนเขลา แต่ถ้ามี กใ็ห้เขาต้อน
รับข้าพเจ้าอย่างต้อนรับคนเขลา
เถิด เพื� อข้าพเจ้าจะได้อวดตัว
เองได้บ้าง
17 การที� ข้ าพเจ้าพูดอย่างนั3 น
ข้าพเจ้ามิได้พูดตามอย่างองค์
พระผู้ เป็นเจ้า แต่พูดอย่างคน
เขลา ด้วยไว้ใจตัวในการอวดนั3น
18 เพราะเมื� อเห็นว่าหลายคน
เคยอวดตามเนื3 อหนัง ข้าพเจ้าก็
จะอวดบ้าง
19 เพราะว่าการที�ท่านทนฟังคน
เขลาพูดด้วยความยินดีนั3 น น่า
จะเป็นเพราะท่านช่างฉลาดเสีย
นี�กระไร
20 เพราะท่านทนเอา ถ้ามีผู้นาํ
ท่านไปเป็นทาส ถ้ามีผู้ ล้าง
ผลาญท่าน ถ้ามีผู้มายึดของของ
ท่านไป ถ้ามีผู้ยกตัวเองเป็น
ใหญ่ ถ้ามีผู้ตบหน้าท่าน
21 ข้าพเจ้าต้องพูดด้วยความละ
อายว่า ดูเหมือนเราอ่อนแอเกิน
ไปในเรื�องนี3  ไม่ว่าใครกล้าอวด
ในเรื�องใด (ข้าพเจ้าพูดอย่างคน
เขลา) ข้าพเจ้าก็กล้าอวดเรื� อง
นั3นเหมือนกัน

(=A) รม =:I; I:=; = คร I:=G (==) C คร ?:==; =C:=G (=C) = คร I:=C
(=E) ฟป =:=G; E:C (=F) กท =:H (=G) ฟป E:=I (=D) = คร D:?
(=I) = คร F:=A (CA) กท C:F; F:E, I; G:= (C=) C คร =A:=A; ฟป E:F
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22 เขาเป็นชาติฮีบรูหรือ ข้าพ-
เจ้าก็เป็นเหมือนกัน เขาเป็น
ชนชาติอิสราเอลหรือ ข้าพเจ้าก็
เป็นเหมือนกัน เขาเป็นเชื3 อสาย
ของอับราฮัมหรือ ข้าพเจ้ากเ็ป็น
เหมือนกัน
23 เขาเ ป็ น ผู้ รั บใ ช้ ของพระ
คริสต์หรือ ข้าพเจ้าเป็นดีกว่าเขา
เสียอีก (ข้าพเจ้าพูดอย่างคน
โง่) ข้าพเจ้าทาํงานมากยิ� งกว่า
เขาอีก ข้าพเจ้าถูกโบยตีเกิน
ขนาด ข้าพเจ้าติดคุกมากกว่า
เขา ข้าพเจ้าหวิดตายบ่อยๆ
24 พวกยิ วเฆี� ยนข้ าพเจ้ าห้ า
ครั3งๆละสามสิบเก้าที
25 เขาตี ข้ าพเจ้ าด้ วยไม้ เรี ยว
สามครั3 ง เขาเอาก้อนหินขว้าง
ข้าพเจ้าครั3งหนึ� ง ข้าพเจ้าเผชิญ
ภัยเรือแตกสามครั3 ง ข้าพเจ้า
ลอยอยู่ ในทะเลคืนหนึ� งกับวัน
หนึ�ง
26 ข้าพเจ้าต้องเดินทางบ่อยๆ
เผชิญภั ยอั นน่ ากลั วในแม่นํ3า
เผชิญโจรภัย เผชิญภัยจากชน
ชาติของข้าพเจ้าเอง เผชิญภัย
จากคนต่างชาติ เผชิญภัยใน
นคร เผชิญภัยในป่า เผชิญภัย
ในทะเล เผชิญภัยจากพี� น้อง
เทียม
27 ต้องทาํงานเหนด็เหนื�อยและ
ยากลาํบาก ต้องอดหลับอดนอน
บ่อยๆ ต้องหิวและกระหาย

ต้องอดข้าวบ่อยๆ ต้องทนหนาว
และเปลือยกาย
28 และนอกจากสิ� งเหล่านั3 นที�
อยู่ภายนอกแล้ว ยังมีการอื� นที�
บีบข้าพเจ้าอยู่ ทุกวันๆ คือ
การดูแลคริสตจักรทั3งปวง
29 มีใครบ้างเป็นคนอ่อนกาํลัง
และข้าพเจ้าไม่อ่อนกาํลังด้วย มี
ใครบ้ างที� ถู กทาํ ให้ สะดุ ดและ
ข้ าพเจ้ าไม่ เป็นทุ กข์ เป็นร้อน
ด้วย
30 ถ้าข้าพเจ้าจาํเป็นต้องอวด
ข้าพเจ้าก็จะอวดสิ� งที� แสดงว่า
ข้าพเจ้าเป็นคนอ่อนกาํลัง
31 พระเจ้ าทรงเป็ นพระบิ ดา
ของพระเยซู คริสต์ องค์พระผู้
เป็นเจ้าของเรา พระองค์ทรง
เป็นผู้ ที� ควรแก่ การสรรเสริญ
เป็นนิตย์ พระองค์ทรงทราบว่า
ข้าพเจ้าไม่ได้มุสา
32 ผู้ ว่ า ร า ชก า ร เ มื อ ง ขอ ง
กษัตริย์อาเรทัสในนครดามัสกัส
ให้ ทหารเฝ้ านครดามั สกั สไว้
เพื�อจะจับตัวข้าพเจ้า
33 แต่เขาเอาตัวข้าพเจ้าใส่กระ-
บุงใหญ่หย่อนลงทางช่องที� กาํ-
แพงนคร ข้าพเจ้าจึงพ้นจาก
เงื3 อมมือของท่านผู้ว่าราชการ

เปาโลไดร้บัการสําแดง
อนัยิ!งใหญ่

12
ข้ าพเจ้ าจาํ จะต้องอวด
ถึงแม้จะไม่มีประโยชน์

(CC) ฟป E:F-? (CE) กจ I:=?; = คร =G:=A (CF) พบญ CG:E (CG) กจ =F:G, =I
(C?) กจ I:CE-CF (CD) กจ CA:E=; = คร F:== (CH) กจ CA:=H (CI) = คร H:I, =E
(EA) C คร =C:G (E=) รม I:G; = ธส C:G (EC) กจ I:=I-CG (=) กจ =?:I; กท =:=C
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อะไร แต่ข้าพเจ้าจะเล่าต่อไปถึง
นิมิตและการสาํแดงต่างๆซึ� งมา
จากองค์พระผู้เป็นเจ้า
2สิบสี� ปีมาแล้วข้าพเจ้าได้รู้ จัก
ชายคนหนึ� งในพระคริสต์ เขา
ถูกรับขึ3 นไปยังสวรรค์ชั3 นที�สาม
(แต่จะไปทั3 งกาย ข้าพเจ้าไม่
ทราบ หรือไปโดยไม่มีกาย
ข้าพเจ้าไม่ทราบ พระเจ้าทรง
ทราบ)
3ข้าพเจ้ารู้จักชายผู้นั3น (แต่จะ
ไปทั3งกายหรือไม่มีกาย ข้าพเจ้า
ไม่ทราบ พระเจ้าทรงทราบ)
4คือว่า คนนั3 นถูกรับขึ3 นไปยัง
เมืองบรมสุขเกษม และได้ยิน
วาจาซึ�งจะพูดเป็นคาํไม่ได้ และ
มนุษย์จะพูดออกมากต้็องห้าม
5สาํหรับชายนั3 นข้าพเจ้าอวดได้
แต่สาํหรับตัวข้าพเจ้าเอง ข้าพ-
เจ้าจะไม่อวดเลย นอกจาก
จะอวดถึงเรื� องการอ่อนแอของ
ข้าพเจ้า
6 เพราะถึงแม้ ว่าข้าพเจ้าอยาก
จะอวด ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่คนเขลา
เพราะข้าพเจ้าพูดตามความจริง
แต่ข้าพเจ้าระงับไว้ กเ็พราะเกรง
ว่า บางคนจะยกข้าพเจ้าเกินกว่า
ที� เขาได้เห็นและได้ฟังเกี� ยวกับ
ข้าพเจ้า
หนามใหญ่ในเนื2 อของเปาโล

7และเพื� อไม่ ให้ ข้าพเจ้ายกตัว
จนเกินไป เนื� องจากที� ได้เห็น

การสาํแดงมากมายนั3 น ก็ทรง
ให้มีหนามในเนื3 อของข้าพเจ้า
หนามนั3 นเป็ นทู ตของซาตาน
คอยทุบตีข้าพเจ้า เพื� อไม่ให้
ข้าพเจ้ายกตัวเกินไป
8เรื�องหนามนั3น ข้าพเจ้าวิงวอน
องค์พระผู้ เป็นเจ้าถึ งสามครั3 ง
เพื� อขอให้มันหลุดไปจากข้าพ-
เจ้า
9แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า
"พระคุณของเราก็มีพอสาํหรับ
เจ้าแล้ว เพราะความอ่อนแอมีที�
ไหน เดชของเรากม็ีฤทธิP ขึ3 นเตม็
ขนาดที�นั�น" เหตุฉะนั3นข้าพเจ้า
จึงยินดี โอ้อวดในบรรดาความ
อ่อนแอของข้าพเจ้า เพื� อฤทธิP
เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ ใน
ข้าพเจ้า
10 เหตุฉะนั3นเพราะเห็นแก่พระ
คริสต์ ข้าพเจ้าจึงชื�นใจในความ
อ่อนแอของข้าพเจ้า ในการถูก
ว่ากล่าวต่างๆ ในการขัดสน ใน
การถูกข่มเหง ในการยากลาํบาก
เพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื� อใด
ข้าพเจ้ากจ็ะแขง็แรงมากเมื�อนั3น
11 ในการอวดนั3นข้าพเจ้าก็เป็น
คนเขลาไปแล้วซี ท่านบังคับ
ข้าพเจ้าให้เป็น เพราะว่าสมควร
แล้ วที� ท่ านจะยกย่องข้ าพเจ้ า
เพราะว่ าข้ าพเจ้ าไม่ ด้ อยกว่ า
อัครสาวกชั3 นผู้ใหญ่เหล่านั3นแต่
ประการใดเลย ถึงแม้ข้าพเจ้าจะ

(C) กจ CC:=D; รม =?:D (F) ลก CE:FE (G) C คร ==:EA (D) โยบ C:D; อสค CH:CF
(H) มธ C?:FF (I) C คร ==:EA; = ปต F:=F (=A) รม G:E; H:EG; C คร =E:F
(==) = คร E:D; =E:C; =G:I; C คร G:=E; ==:=, G, =?; =C:?
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ไม่วิเศษอะไรเลยกจ็ริง
12 แท้ จริ งหมายสาํ คั ญต่ างๆ
ของอั ครสาวกก็ ได้ สาํ แดงให้
ประจักษ์ แจ้ งในหมู่ พวกท่ าน
แล้ว ด้วยบรรดาความเพียร โดย
หมายสาํคัญ โดยการมหัศจรรย์
และโดยการอิทธิฤทธิP
13 เพราะว่าพวกท่านเสียเปรียบ
คริสตจักรอื�นๆในข้อใดเล่า เว้น
ไว้ในข้อนี3  คือที� ข้าพเจ้าไม่ได้
เป็นภาระแก่พวกท่าน การผิด
นั3 นขอท่ านให้อภัยแก่ ข้าพเจ้า
เถิด
14 ดูเถิด ข้าพเจ้าเตรียมพร้อม
ที�จะมาเยี�ยมพวกท่านเป็นครั3 งที�
สาม และข้าพเจ้าจะไม่เป็นภาระ
แก่พวกท่าน เพราะว่าข้าพเจ้าไม่
ต้องการสิ� งใดจากท่าน แต่ต้อง
การตัวท่าน เพราะว่าที� ลูกจะ
สะสมไว้สาํหรับพ่อแม่ก็ไม่สม
ควร แต่พ่อแม่ควรสะสมไว้สาํ-
หรับลูก
15 และข้าพเจ้ามีความยินดีที�จะ
เสียและสละแรงหมดเพื� อท่าน
ทั3 งหลาย แม้ว่าข้าพเจ้ารักท่าน
มากขึ3 นๆ ท่านกลับรักข้าพเจ้า
น้อยลง
16 ถึงแม้เป็นเช่นนั3น ข้าพเจ้าก็
มิได้เป็นภาระแก่พวกท่าน แต่
เหมือนเป็นผู้ชาญฉลาด ข้าพเจ้า
ใช้อุบายดักจับท่าน
17 ข้าพเจ้าได้ผลประโยชน์อะไร

จากพวกท่ านในการที� ส่ งคน
เหล่านั3นไปเยี�ยมพวกท่านหรือ
18 ข้ าพเจ้ าขอให้ทิตั สไปและ
พี� น้องอีกคนหนึ� งไปด้วย ทิตัส
ได้ ผลประโยชน์ จากพวกท่ าน
บ้างหรือ เราทั3งสองมิได้ดาํเนิน
การด้วยนํ3าใจอย่างเดียวกันหรือ
เรามิ ได้ เดินตามรอยเดียวกั น
หรือ

เปาโลปรารถนาให้
ชาวโครินธก์ลบัใจ

19 ท่านทั3 งหลายยังคิดว่า เรา
กาํลังกล่าวแก้ตัวต่อท่านอีกหรือ
ที�จริงเราพูดในพระคริสต์ดังเรา
อยู่ ต่อพระพักตร์พระเจ้า และ
ท่านที� รัก สิ� งสารพัดที� เราได้
กระทาํนั3 น เรากระทาํเพื� อท่าน
จะจาํเริญขึ3 น
20 เพราะว่าข้าพเจ้าเกรงว่าเมื� อ
ข้าพเจ้ามาถึง ข้าพเจ้าอาจจะไม่
เห็นพวกท่านเป็นเหมือนอย่างที�
ข้าพเจ้าอยากเห็น และท่าน
จะไม่เห็นข้าพเจ้าเหมือนอย่างที�
ท่านอยากเห็น คือเกรงว่าไม่
เหตุใดก็เหตุหนึ� งจะมีการวิวาท
กัน ริษยากัน โกรธกัน มักใหญ่
ใฝ่สูง นินทากัน ซุบซิบส่อเสียด
กัน จองหองพองตัว และเกะกะ
วุ่นวายกัน
21 ข้าพเจ้าเกรงว่า เมื�อข้าพเจ้า
กลับมา พระเจ้าของข้าพเจ้า
จะทรงให้ข้าพเจ้าตํ�าต้อยในหมู่

(=C) กจ =F:H-=A; รม =G:=H (=F) = คร F:=F; =A:CF-EE; C คร =:=G; =E:=-C
(=G) C คร ?:=C-=E; C ทธ C:=A (=?) C คร ==:I (=H) C คร H:=H
(=I) รม I:=-C; = คร =A:EE; C คร G:=C (CA) = คร F:C= (C=) = คร G:=; C คร C:=, F
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พวกท่าน และข้าพเจ้าจะต้อง
เศร้าใจ เพราะเหตุหลายคนที�ได้
ทาํผิดมาก่อนแล้ว และมิได้กลับ
ใจทิ3 งการโสโครก การผิดประ-
เวณี และการลามก ซึ� งเขาได้
กระทาํอยู่นั3น

คําตกัเตือน
ก่อนอําลา

13
ครั3งนี3 จะเป็นครั3งที�สามที�
ข้ าพเจ้ ามาเยี� ยมพวก

ท่าน `คําพูดทุกๆคําต้องมี
พยานสองหรือสามปาก จึงจะ
เป็นที
เชื 
อถือได'้
2 ข้าพเจ้าได้บอกท่ านแต่ ก่อน
และข้ าพเจ้ าจึ งบอกท่ านอี ก
เหมือนเมื� อข้ าพเจ้าได้อยู่ กั บ
ท่านครั3 งที� สองนั3 น เดีX ยวนี3 ถึง
ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กับท่าน ข้าพ-
เจ้ากยั็งเขียนฝากถึงเขาเหล่านั3น
ซึ� งได้กระทาํผิดแต่ก่อนและถึง
คนอื� นทั3 งปวงว่า ถ้าข้าพเจ้ามา
อีก ข้าพเจ้าจะไม่เว้นการติโทษ
ใครเลย
3เพราะว่าท่านทั3 งหลายต้องการ
ที� จะเห็นหลักฐานว่าพระคริสต์
ตรัสทางข้าพเจ้า พระองค์มิได้
ทรงอ่อนกาํลังต่อท่าน แต่ทรง
ฤทธิPมากในหมู่พวกท่าน
4 เพราะถึ งแม้ ว่าพระองค์ทรง
ถูกตรึงโดยทรงอ่อนกาํลัง พระ
องค์ยังทรงพระชนม์อยู่โดยฤทธิP
เดชของพระเจ้า เพราะว่าเราก็

อ่อนกาํลังด้วยกันกับพระองค์
แต่ เราจะยั งมี ชี วิ ตเป็นอยู่ กั บ
พระองค์โดยฤทธิP เดชของพระ
เจ้าที�มีต่อท่านทั3งหลาย
5ท่านจงพิจารณาดูตัวของท่าน
ว่า ท่านตั3 งอยู่ในความเชื� อหรือ
ไม่ จงพิสูจน์ตัวของท่านเองเถิด
ท่านไม่รู้ เองหรือว่า พระเยซู
คริสต์ ทรงสถิ ตอยู่ ในท่ านทั3 ง
หลาย นอกจากท่านจะเป็นผู้ถูก
ทอดทิ3 ง
6แต่ข้าพเจ้าหวังว่าท่านคงรู้ ว่า
เรามิได้เป็นผู้ถูกทอดทิ3 ง
7 บัดนี3 ข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระ
เจ้าเพื�อท่านทั3 งหลายจะไม่กระ-
ทาํชั�วใดๆ มิใช่ว่าเราจะให้ปรา-
กฏว่าเราเป็นที�ทรงชอบพระทัย
แต่เพื� อท่านจะประพฤติเป็นที�
ชอบ ถึงแม้จะดูเหมือนเราเอง
เป็นผู้ถูกทอดทิ3 ง
8เพราะว่าเราจะกระทาํสิ� งใดขัด
กับความจริงไม่ได้ ได้แต่ทาํเพื�อ
ความจริงเท่านั3น
9 เพราะว่าเมื� อเราอ่อนแอและ
ท่านเข้มแข็ง เราก็ยินดี เรา
ปรารถนาสิ� งนี3 ด้วย คือขอให้
ท่านทั3 งหลายบรรลุถึงความบริ-
บูรณ์
10 เหตุฉะนั3น ข้าพเจ้าจึงเขียน
ข้อความนี3 เมื� อข้ าพเจ้ าไม่ อยู่
ด้วยเพื�อเมื�อข้าพเจ้ามาแล้ว จะ
ได้ ไม่ ต้ องกวดขันท่ านโดยใช้

(=) มธ =H:=?; C คร =C:=F (C) C คร =:CE; =A:C; =C:C= (E) มธ =A:CA; = คร I:C
(F) รม =:F; ?:F; C คร =A:E-F; = ปต E:=H (G) = คร I:CD; กท F:=I
(D) C คร ?:I (I) = คร F:=A; = ธส E:=A (=A) = คร F:C=; C คร =A:H
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อาํนาจซึ� งองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
ทรงโปรดประทานให้แก่ข้าพเจ้า
เพื� อการก่อขึ3 นมิใช่ เพื� อการทาํ
ลายลง
11 ในที� สุดนี3  พี� น้องทั3 งหลาย
ขอลาก่อน ท่านจงปรับปรุงตัว
ให้ดี จงมีกาํลังใจอันดี จงเป็น
นํ3าหนึ� งใจเดียวกัน จงอยู่ ร่วม
กันอย่างสันติ และพระเจ้าแห่ง
ความรักและสันติสุขจะทรงสถิต
อยู่กับท่าน
12 จงทักทายปราศรัยกันด้ วย

ธรรมเนียมจุบอันบริสุทธิP
13 วิสุทธิชนทุกคนฝากความคิด
ถ◌ึงมายังท่านทั3 งหลาย
14 ขอให้พระคุณของพระเยซู
คริสต์เจ้า ความรักแห่งพระเจ้า
และความสนิทสนมซึ� งมาจาก
พระวิญญาณบริสุทธิP  จงดาํรง
อยู่กับท่านทั3งหลายเถิด เอเมน
[จดหมายฉบั บที� สองถึ งชาว
โครินธ์ได้เขียนจากเมืองฟีลิปปี
แคว้นมาซิโดเนีย และส่งโดย
ทิตัสและลูกา]

(==) รม =C:=?, =H; =G:EE
(=C) รม =?:=?
(=F) รม =?:CF; ฟป C:=
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