หนา 2320
จดหมายฉบั
บที่สอง
ของอัครสาวกเปาโล
ถึงคริสตจักรในเมืองโครินธ
ภาระหนักและความทุกขยาก
ของเปาโล
การปลอบประโลมใจและ
ความชวยเหลือจากพระเจา
เปาโล ผู เป นอั ครสาวกของ
พระเยซู คริ สต ตามพระประสงคของพระเจา และทิโมธีนอง
ของเรา เรี ยน คริ สตจั กร
ของพระเจ า ที่ เ มื องโคริ นธ และ
บรรดาวิ สุ ท ธิ ชนที่ อ ยู ทั่ วแคว น
อาคายา
2ขอพระคุ ณและสั น ติ สุ ขซึ่ ง มา
จากพระเจาพระบิ ดาของเราและ
จากพระเยซู คริ สต เจ า จงมี แก
ทานทั้ งหลายเถิด
3จงสรรเสริญพระเจา พระบิดา
แห ง พระเยซู ค ริ ส ต อ งค พระผู
เป นเจ าของเรา พระบิ ดาผู ทรง
ความเมตตา พระเจ าแห งการ
ปลอบประโลมใจทุกอยาง
4พระองค ผู ทรงปลอบประโลม
ใจเราในการทุ กข ยากทั้ งสิ้ นของ
เรา เพื่ อเราจะสามารถปลอบ
ประโลมใจคนเหล านั้ นที่ มี ความ
ทุ กข ยากอย างใดอย า งหนึ่ งได

1

ด วยการปลอบประโลมใจซึ่ งตั ว
เราเองไดรับจากพระเจา
5เพราะว าเรามี ส วนทนทุ กข กั บ
พระคริสตมากฉันใด การปลอบ
ประโลมใจของเราเนื่ องจากพระ
คริสตก็มากฉันนั้ น
6ที่ เราทนความทุ กข ยากนั้ น ก็
เพื่ อให ท านทั้ ง หลายได ความชู
ใจและความรอด หรื อที่ เราได
รั บการปลอบประโลมใจนั้ น ก็
เพื่ อให ท านทั้ งหลายได รับความ
ชู ใจและความรอด ซึ่ งทําให
ท า นทั้ งหลายเพี ย รสู ทนความ
ทุกขเหมือนอยางเราไดทนนั้ น
7 เราจึ ง มี ค วามหวั ง แน น อนใน
ทานทั้ งหลาย เพราะเรารู วาทาน
ทั้ งหลายได มี ส วนในความทุ กข
ยากฉั นใด ทานทั้ งหลายจะไดมี
ส วนในการปลอบประโลมใจฉั น
นั้ น
8พี่ น องทั้ งหลาย เราอยากให
ท า นทราบถึ ง ความทุ ก ข ยากที่
เกิ ดแก เราในแคว นเอเชี ยซึ่ งทํา
ใหเราหนักใจจนเหลือกําลัง จน
เราเกื อบหมดหวั งที่ จะเอาชี วิ ต

(1) 1 คร 16:10; คส 1:2; 2 ทธ 1:1 (2) รม 1:7
(3) 1 ปต 1:3 (4) อสย 51:12; 66:13 (5) 2 คร 4:10
(6) 2 คร 4:15; 12:15 (7) รม 8:17 (8) กจ 19:23
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หนา 2321
2 โครินธ 1
รอดมาได
ท านไดอ านและยอมรั บแล วและ
9ที่ จริ ง เราคาดว าเราถึ งที่ ตาย ข าพเจ าก็ หวั งว าท านจะยอมรั บ
แล ว แต ที่ เปนเช นนี้ ก็ เพื่ อมิ ให โดยตลอด
เราไว ใจในตนเอง แต ให ไว ใจ 14 ตามที่ พวกท า นยอมรั บเรา
ในพระเจ าผู ทรงโปรดให คนทั้ ง บ างแล วว า ในวั นของพระเยซู
ปวงฟ นจากความตาย
เจ าท านก็ ภู มิ ใจในเราได เช น
10 พระองค ท รงช วยเราให พ น เดียวกับที่ เราจะภูมิใจในทาน
จากความตายอั นใหญหลวงและ 15 และในความไวใจนี้ ขาพเจา
พระองคจะทรงชวยเราอีก เราไว ได ประสงค ว า จะไปเยี่ ยมพวก
ใจพระองค ว า พระองค จะทรง ท านก อน เพื่ อท านจะได ประชวยเราตอไปอีก
โยชนสองเทา
11 ท า นทั้ งหลายจะช วยเราได 16 ข าพเจาใคร จะแวะเยี่ ยมพวก
ด วยการอธิ ษฐานเพื่ อเรา เพื่ อ ท านระหว างที่ เดิ นทางไปยั ง
ว าคนเป นอั นมากจะได ขอบพระ แควนมาซิโดเนีย และเมื่ อขาพคุ ณเพราะเรา เนื่ องจากของ เจ ากลั บจากแคว นมาซิ โดเนี ยก็
ประทานที่ ทรงประทานแก เ รา จะแวะเยี่ ยมท านอี ก ท านก็ จะ
อั นเป นการทรงตอบคําอธิ ษฐาน ได ส งให ขาพเจ าออกเดิ นทางไป
ของคนเปนอันมากนั้ น
ยังแควนยูเดีย
ความจริงใจและ
17 ฉะนั้ นเมื่ อขาพเจาหมายที่ จะ
การรับใชอันยิ่ งใหญของเปาโล ทําอย างนั้ น ข าพเจ าโลเลหรื อ
12 นี่ เป นสิ่ งที่ เราชื่ นชมยิ นดี ได หรื อ สิ่ งที่ ข า พเจ า มุ งหมายไว
คื อใจสํานึ กผิ ดชอบของเราเป น ข า พเจ า กะโครงการอย า งเนื้ อ
พยานว าเราได ประพฤติ ตนเป น หนังหรือ ซึ่ งพรอมที่ จะกลาววา
ที่ ประจั กษ แก โลก และยิ่ งกว า มา ไมมา สงๆไป
นั้ นก็คื อการประพฤติตอทานทั้ ง 18 แต พระเจ าทรงสั ตย จริ งแน
หลายด วยน้ํ า ใจบริ สุ ทธิ์ และ ฉันใด คําของเราที่ กลาวกับทาน
ด วยความจริ ง ใจซึ่ ง มาจากพระ ก็ มิ ใช เป นคํ า รั บหรื อปฏิ เสธ
เจ า และมิ ใช ตามป ญญาฝ าย สงๆไปแนฉันนั้ น
เนื้ อหนั ง แต ตามพระคุ ณของ 19 เพราะว า พระบุ ต รของพระ
เจ าคื อพระเยซู คริ สต ผู ซึ่ งพวก
พระเจา
13 เพราะว าเราไม ได เขี ยนเรื่ อง เรา คื อขาพเจากับสิ ลวานั สและ
อื่ นถึ งท าน นอกจากเรื่ องซึ่ ง ทิ โมธี ได ประกาศแก พวกท าน
(9) ยรม 17:5, 7 (10) 2 ปต 2:9 (11) รม 15:30; 2 คร 4:15; 9:11 (12) 1 คร 2:4
(14) 2 คร 5:12; ฟป 2:16 (15) รม 1:11; 15:29; 1 คร 4:19 (16) 1 คร 16:3-6
(17) 2 คร 10:2 (18) 1 ยน 5:20 (19) มก 1:1; 2 คร 1:1; ฮบ 13:8; 1 ปต 5:12
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2 โครินธ 1, 2
หนา 2322
นั้ น ไมใช จริง ไมจริง สงๆไป แหละ
แต โดยพระองค นั้ นล วนแต จริ ง 3และข าพเจ าได เขี ยนข อความ
ทั้ งสิ้ น
นั้ นมาถึงทาน เพื่ อวาเมื่ อขาพ20 บรรดาพระสั ญ ญาของพระ เจามา ขาพเจาจะไมไดรับความ
เจาก็เปนจริงโดยพระเยซู เพราะ ทุ ก ข จากคนเหล า นั้ นที่ ควรจะ
เหตุ นี้ เราจึ ง พู ด ว า เอเมนโดย ทําให ขาพเจ ามี ความชื่ นชมยินดี
พระองค เป นที่ ถวายเกี ยรติ ยศ ข าพเจ าไว ใจในพวกท านว า
แดพระเจา
ความยิ น ดี ของข า พเจ าก็ เ ป น
21 บั ดนี้ ผู ซึ่ งทรงตั้ งเรากั บท าน ความยินดีของทานดวย
ทั้ งหลายไวในพระคริสต และได 4เพราะว าข าพเจ าเขี ยนถึ งท าน
ทรงเจิมเราไวนั้ น ก็คือพระเจา
เพราะข าพเจ ามีความทุกขระทม
22 และพระองค ทรงประทับตรา ใจมาก และน้ํ า ตาไหลมากมาย
เรา และประทานพระวิญญาณไว มิ ใ ช เพื่ อจะทําให ท านเป นทุ กข
ในใจของเราเปนมัดจําดวย
แต เพื่ อจะให ท านรู จั ก ความรั ก
23 ยิ่ งกว านั้ น ขอพระเจ าทรง อย า งมากมายซึ่ งข า พเจ ามี ต อ
เป นพยานฝ ายจิ ตใจของข าพเจ า ทานทั้ งหลาย
วา ที่ ขาพเจายังไมไดไปถึงเมือง 5 แต ถ า ผู ใดเป น ต น เหตุ ทํา ให
โครินธนั้ น ก็เพื่ อจะงดโทษพวก เกิดความทุกข ผู นั้ นก็มิไดทําให
ทานไวกอน
ขาพเจาเปนทุกขแตคนเดียว แต
24 เราไมใชเปนนายบังคับความ ได ทําให พวกท านเป นทุ กข บ าง
เชื่ อของพวกทาน แต วาเราเปน ด วย เพราะข าพเจ าไม อยากจะ
ผู อุ ปการะความยิ น ดี ของท า น ปรักปรําพวกทานจนเหลือเกิน
เพราะท า นตั้ งมั่ น อยู โดยความ 6 ที่ คนส วนมากได ลงโทษคน
เชื่ อ
เชนนั้ นก็พอสมควรแลว
การอภัยคนบาปที่ สํานึกผิด
7ฉะนั้ นท านทั้ งหลายควรจะยก
แต ข า พเจ าได ตั้ งใจไว ว า โทษใหผู นั้ น และปลอบประโลม
เมื่ อมี ความทุ กข อยู จะไม ใจเขาตางหาก กลัววาคนเชนนั้ น
จะจมลงในความทุกขเหลือลน
มาหาพวกทานอีก
2 เพราะถ า ข า พเจ า ทํ า ให พ วก 8ดั งนั้ นข าพเจ าขอวิ ง วอนท าน
ท านเป นทุ กข ใครเล าจะทําให ใหยืนยันความรักตอคนนั้ นใหม
ข าพเจ ามีความยิ นดี ก็ คื อคนที่ 9นี่ คื อเหตุ ที่ ข าพเจ าได เขี ยนถึ ง
ข า พเจ า ทํ า ให มี ค วามทุ ก ข นั่ น ท าน หวั งจะลองใจท านดู ว า

2

(20) รม 15:8-9 (21) 1 ยน 2:20 (22) อฟ 1:14 (23) 1 คร 4:21 (24) รม 11:20
(1) 2 คร 1:23 (2) 2 คร 7:8 (3) 2 คร 12:21; กท 5:10 (4) 2 คร 2:9; 7:8, 12
(5) 1 คร 5:1; กท 4:12 (6) 1 คร 5:4-5 (7) กท 6:1 (9) 2 คร 7:15; 10:6
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หนา 2323
2 โครินธ 2, 3
ท า นจะยอมเชื่ อ ฟ ง ทุ กประการ และในหมู คนที่ พินาศ
หรือไม
16 ฝ ายหนึ่ งเป นกลิ่ นแห งความ
10 ถ าพวกท า นจะยกโทษให ผู ตายซึ่ งนําไปสู ความตาย และอีก
ใด ข าพเจ าก็ ยกโทษให ผู นั้ น ฝ ายหนึ่ งเป นกลิ่ นหอมแห งชี วิต
ดวย เพราะถาขาพเจายกโทษให ซึ่ งนําไปสู ชี วิ ต
ใครเล าจะ
คนใดๆ ขาพเจ าได ยกโทษให ผู มี ความสามารถเหมาะสมกั บ
นั้ นเพราะเห็ นแก ท า นทั้ งหลาย พันธกิจเหลานี้
ตอพระพักตรพระคริสต
17 เพราะว า เราไม เ หมื อ นคน
11 เพื่ อไม ให ซาตานมี ชั ยเหนื อ เป น อั น มากที่ ทํ า ให พระวจนะ
เรา เพราะเรารู กลอุบายของมัน ของพระเจ าเสื่ อมเสี ย แต ว า
แลว
เราประกาศโดยอาศั ยพระคริ สต
12 นอกจากนี้ เมื่ อข าพเจ าไปถึ ง ด วยความจริ งใจ อย างคนที่ มา
เมื อ งโตรอั ส เพื่ อประกาศข า ว จากพระเจ า และอยู ในสายพระ
ประเสริ ฐของพระคริ สต นั้ น มี เนตรของพระเจา
ประตูเป ดใหแกขาพเจ าโดยองค
คริสเตียนเปน
พระผู เปนเจา
หนังสือแหงพระคริสต
13 ขาพเจ ายังไมมีความสบายใจ
เรากําลั งจะแนะนําตั วเราเอง
เลย
เพราะข าพเจ าไม ได
หรื อ หรื อว าเราต องการ
พบทิ ตั ส น องของข า พเจ าที่ นั่ น หนั งสื อแนะนํ า ตั วให แก พวก
ข าพเจ าจึ งลาพวกนั้ นเดิ นทางไป ทานเหมือนอยางคนบางคนหรือ
ยังแควนมาซิโดเนีย
เราต อ งการหนั ง สื อ แนะนํ า ตั ว
คริสเตียนเปนกลิ่ นแหงชีวิต
จากพวกทานหรือ
และกลิ่ นแหงความตาย
2 ท า นเองเป น หนั ง สื อ ของเรา
14 แต ขอบพระคุ ณพระเจ า ผู จารึ กไว ที่ ดวงใจของเรา ให คน
ทรงให เรามี ชั ย เสมอโดยพระ ทั้ งปวงไดรู และไดอาน
คริ สต และทรงโปรดประทาน 3 ท า นปรากฏเป น หนั ง สื อ ของ
กลิ่ นหอมแห ง ความรู ของพระ พระคริสตซึ่ งเราเปนผู ปรนนิบัติ
องค ให ปรากฏด ว ยตั วเราทุ ก และไดเขียนไว มิใชดวยน้ําหมึก
แต ดวยพระวิญญาณของพระเจา
แหง
15 เพราะว าเราเป นกลิ่ นอั น ผู ทรงพระชนม และมิ ได เขี ยน
หอมหวานของพระคริ ส ต จํ า - ไว ที่ แผ นศิ ลา แต เขี ยนไว ที่
เพาะพระเจ าในหมู คนที่ รอด แผนดวงใจมนุษย

3

(12) กจ 16:8; 1 คร 16:9 (13) 2 คร 7:6, 13; 8:6 (15) 1 คร 1:18; 2 คร 4:3
(16) ลก 2:34; 1 คร 15:10 (17) 2 คร 1:12; 2 ปต 2:3 (1) กจ 18:27; 2 คร 5:12
(2) 1 คร 9:2 (3) อพย 24:12; 31:18; 32:15; สดด 40:8; 1 คร 3:5

47_2cor.pub
page 4

Friday, December 09, 2005 14:31

2 โครินธ 3
หนา 2324
4และเรามีความไว ใจในพระเจ า ทานให นั้ นก็ อั บแสงไปแล ว
โดยพระคริสตอยางนั้ น
เพราะถู กรั ศมี อั น เลิ ศประเสริ ฐ
5มิ ใช เราจะคิ ดถื อว าสิ่ งหนึ่ งสิ่ ง นั้ นไดสองขมเสียหมด
ใดเกิ ดจากความสามารถของเรา 11 เพราะถ า สิ่ งที่ ได จ างไปยั ง
เอง แตวาความสามารถของเรา เคยมี รัศมี ถึ งเพี ยงนั้ น สิ่ งซึ่ งจะ
มาจากพระเจา
ดํา รงอยู ก็ จะมี รั ศมี ม ากยิ่ ง กว า
การเปรียบเทียบระหวาง
นั้ นอีก
12 เมื่ อเรามี ความหวั งอย างนั้ น
สงาราศีของพระราชบัญญัติ
แลว เราจึงกลามากขึ้ นที่ จะพูด
และสงาราศีของพระวิญญาณ
6พระองค จึ งทรงโปรดประทาน 13 และไม เ หมื อนโมเสสที่ เอา
ให เ ราสามารถเป นผู ปฏิ บั ติ ได ผ าคลุ มหน าไว เพื่ อไม ให ชน
ตามพั นธสั ญญาใหม มิ ใช ตาม อิ สราเอลเพ ง ดู ค วามเสื่ อ มของ
ตั วอั กษร แต ตามพระวิ ญญาณ รัศมีที่ คอยๆจางไปนั้ น
ด วยว าตั วอั กษรนั้ นประหารให 14 แตจิ ตใจของเขาก็มื ดบอดไป
ตาย แต พระวิ ญญาณนั้ นประ- เพราะตลอดมาจนถึ ง ทุ ก วั น นี้
เมื่ อเขาอานพั นธสัญญาเดิม ผา
ทานชีวิต
7 แต ถ า การปฏิ บั ติ ที่ นํ า ไปถึ ง คลุ ม นั้ นยั ง คงอยู มิ ไ ด เ ป ดออก
ความตายตามตั วอั ก ษรซึ่ งได แต ผ าคลุ มนั้ นได เป ด ออกแล ว
เขี ยนและจารึ กไวที่ แผ นศิ ลานั้ น โดยพระคริสต
ยังมีรัศมี จนชนชาติอิสราเอลไม 15 แต ว า ตลอดมาถึ งทุ กวั นนี้
สามารถจองมองหน าของโมเสส ขณะใดที่ เขาอ านคํา ของโมเสส
ได เ พราะรั ศ มี จ ากใบหน า ของ ผ าคลุ มนั้ นก็ ยังป ดบั งใจของเขา
ท า นซึ่ งเป น รั ศมี ที่ กํ า ลั ง เสื่ อม ไว
16 แต เ มื่ อผู ใดหั น กลั บมาหา
สูญไป
8ดั งนั้ น การปฏิ บั ติ ตามพระ องคพระผู เปนเจา ผาคลุมนั้ นก็
วิ ญญาณจะไม มี รั ศมี ยิ่ งกว านั้ น จะเปดออก
17 บัดนี้ องคพระผู เปนเจาทรง
อีกหรือ
9 เพราะว าถ า การรั บใช สํา หรั บ เปนพระวิญญาณนั้ น และพระ
ปรั บโทษยั งมี รั ศมี การรั บใช วิ ญญาณขององค พระผู เป น เจ า
สํ า หรั บ ความชอบธรรมก็ ยิ่ งมี ทรงอยู ที่ ไหน เสรี ภาพก็ มี อยู ที่
นั่ น
รัศมีมากกวานั้ นอีก
10 อันที่ จริงรัศมี ซึ่ งไดทรงประ- 18 แต เราทั้ งหลายไม มี ผ าคลุ ม
(5) ยน 15:5; 1 คร 15:10 (6) ยรม 31:31; ยน 6:63 (7) อพย 34:1 (8) กท 3:5
(9) รม 1:17; 3:21 (12) อฟ 6:19 (13) อพย 34:33-35; กท 3:23
(14) กจ 28:26 (16) อสย 25:7; รม 11:23 (17) 1 คร 15:45 (18) รม 8:29-30

47_2cor.pub
page 5

Friday, December 09, 2005 14:31

หนา 2325
2 โครินธ 3, 4
หนาไว จึงแลดูสงาราศีขององค เจา สองแสงถึงพวกเขา
พระผู เป นเจ า เหมื อ นมองดู ใ น 5ด วยว าเราไม ได ประกาศตั วเรา
กระจก และตั วเราก็ เปลี่ ยนไป เอง แต ได ประกาศพระเยซู
เป นเหมื อนพระฉายขององค คริ สต วาทรงเป นองค พระผู เป น
พระผู เป นเจ าคื อมี สง าราศี เป น เจ า และได ประกาศตั วเราเอง
ลําดั บขึ้ นไป เช นอย างสง าราศี เป น ผู รั บ ใช ข องท า นทั้ งหลาย
ที่ มาจากพระวิ ญญาณขององค เพราะเห็นแกพระเยซู
พระผู เปนเจา
6เพราะวาพระเจาองคนั้ น ผู ได
เปาโล ผู รับใชสัตยซื่อ
ตรัสสั่ งใหความสวางออกมาจาก
ความมืด ไดทรงสองสวางเขามา
ของพระเจา
เพราะเหตุ ที่ เรามี การรั บใช ในจิ ตใจของเรา เพื่ อให เรามี
นี้ โดยได รั บพระกรุ ณา เรา ความสว า งแห ง ความรู ถึ ง สง า
ราศี ของพระเจ า ปรากฏในพระ
จึงไมยอทอ
2แต ว า เราได สละทิ้ งกิ จการ พักตรของพระเยซูคริสต
"ทรัพยสมบัติในภาชนะดิน"
ตางๆที่ ไมซื่ อสั ตยซึ่ งป ดบังซ อน
เร นไว คื อไม ได ดําเนิ นอย างมี 7แต ว า เรามี ท รั พย สมบั ติ นี้ อยู
เล หเหลี่ ยมและไม ได พลิกแพลง ในภาชนะดิ น เพื่ อให เห็ นว า
พระวจนะของพระเจ า ด ว ยวิ ธี ฤทธิ์ เดชอันเลิ ศนั้ นเป นของพระ
การอันลอลวง แตเราไดมอบตัว เจา ไมไดมาจากตัวเราเอง
ความทุกขทรมานทําให
ของเราไว กั บจิ ต สํ า นึ ก ผิ ดชอบ
ของคนทั้ งปวง โดยสําแดงความ
จิตใจภายในเจริญขึ้ น
จริงในสายพระเนตรของพระเจา 8เราถู กขนาบรอบข าง แต ก็ ไม
ซาตานทําใหตา
ถึ งกั บกระดิ กไม ไหว เราจน
ของผู ที่ไมเชื่ อมืดไป
ปญญา แตก็ไมถึงกับหมดหวัง
3แต ถ าข าวประเสริ ฐของเราถู ก 9เราถูกขมเหง แตก็ไมถูกทอด
บั งไว จากใคร ก็ จากคนเหล า ทิ้ ง เราถู กตีลงแลว แต ก็ไม ถึง
ตาย
นั้ นที่ กําลังจะพินาศ
4ส วนคนที่ ไม เชื่ อนั้ น พระของ 10 เราแบกความตายของพระ
ยุ ค นี้ ไ ด กระทําใจของเขาให มื ด เยซูเจาไวที่ กายเราเสมอ เพื่ อวา
ไป เพื่ อไมใหความสวางของขาว ชี วิ ต ของพระเยซู จ ะปรากฏใน
ประเสริ ฐอั นมี สง า ราศี ของพระ กายของเราดวย
คริ สต ผู เป นพระฉายของพระ 11 เพราะว าพวกเราที่ มี ชี วิ ตอยู

4

(1) 1 คร 7:25; 2 คร 4:16 (2) 2 คร 5:11 (3) 1 คร 1:18 (4) ยน 1:18; 2 คร 3:8-9
(5) 1 คร 1:13; 9:19 (6) ปฐก 1:3; 2 ปต 1:19 (7) 1 คร 2:5 (8) 2 คร 1:8; 7:5
(9) สดด 37:24; 129:2; ฮบ 13:5 (10) รม 8:17; ฟป 3:10 (11) รม 8:36
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2 โครินธ 4, 5
หนา 2326
นั้ นต องถู กมอบไว แก ความตาย เดี๋ ยวเดี ยวนั้ นจะทําให เรามี สง า
อยู เสมอเพราะเห็ นแก พระ ราศีใหญยิ่งนิรันดร
เยซู เพื่ อวาพระชนมชีพของพระ 18 ด วยว า เราไม ได เห็ นแก สิ่ ง
เยซูจะไดปรากฏในเนื้ อหนังของ ของที่ เรามองเห็ นอยู แต เห็ น
เราซึ่ งจะตองตายนั้ น
แก สิ่ งของที่ มองไม เห็ น เพราะ
12 เหตุ ฉะนั้ นความตายจึ งกําลั ง ว าสิ่ งของซึ่ งมองเห็ นอยู นั้ นเป น
ออกฤทธิ์ อยู ในเรา แตชีวิตกําลัง ของไม ยั่ งยื น แต สิ่ งซึ่ งมองไม
ออกฤทธิ์ อยู ในทานทั้ งหลาย
เห็นนั้ นก็ถาวรนิรันดร
13 เพราะเรามี ใ จเชื่ อเช นเดี ยว การเฝาคอยการเปนขึ้ นมาใหม
กัน ตามที่ เขี ยนไว วา `ข าพเจา
ดวยใจจดจอ
เชื่ อแล ว เหตุ ฉะนั้ นข าพเจ าจึ ง
เพราะเรารู ว า ถ าเรื อนดิ น
พูด' เราก็เชื่ อเหมือนกัน เพราะ
แห ง พลั บพลาของเรานี้ จะ
ฉะนั้ นเราจึงพูด
พังทําลายเสีย เราก็ยังมีที่ อาศัย
14 เรารู วาพระองคผู ทรงใหพระ ซึ่ งพระเจ าทรงโปรดประทานให
เยซู เจ าคื นพระชนม จะทรง ที่ มิ ได สร างด วยมื อมนุ ษย และ
โปรดให เ ราเป น ขึ้ นมาเช น กั น ตั้ งอยู เปนนิตยในสวรรค
โดยพระเยซู และจะทรงพา 2 เพราะว า ในร า งกายนี้ เรายั ง
เราเข า มาเฝ าพร อ มกั บท านทั้ ง ครวญคร่ําอยู มี ความปรารถนา
หลาย
อย างยิ่ งที่ จะสวมที่ อาศั ยของเรา
15 เพราะว า สิ่ ง สารพั ด นั้ น เป น ที่ มาจากสวรรค
ไปเพื่ อประโยชน ข องท า นทั้ ง 3ถาไดสวมเชนนั้ นแลว เราก็จะ
หลาย เพื่ อว าเมื่ อพระคุณมาถึง มิ ไ ด ถู กพบเห็ นว า เปลื อยเปล า
คนเป นจํานวนมากขึ้ น ก็ จะมี อีก
การขอบพระคุ ณมากยิ่ งขึ้ นเป น 4เพราะว าเราผู อาศั ยในพลั บการถวายพระเกียรติแดพระเจา
พลานี้ จึ งครวญคร่ํา เป นทุ กข มิ
16 เหตุ ฉะนั้ น เราจึ งไม ย อท อ ใช เ พราะปรารถนาที่ จะอยู ตั ว
ถึ ง แม ว า กายภายนอกของเรา เปล า แต ปรารถนาจะสวมกาย
กําลังทรุดโทรมไป แตจิตใจภาย ใหม นั้ น เพื่ อว าร างกายของเรา
ในนั้ นก็ ยั งคงจําเริ ญขึ้ นใหม ทุ ก ซึ่ งจะต องตายนั้ นจะได ถู กชี วิ ต
วัน
อมตะกลืนเสีย
17 เพราะว าการทุ กข ยากเล็ กๆ 5 แต พระเจ า ทรงเป น ผู เตรี ยม
นอยๆของเรา ซึ่ งเรารับอยู ประ- เราไว สําหรั บการเปลี่ ยนแปลงนี้

5

(13) สดด 116:10; 2 ปต 1:1 (14) รม 8:11 (15) 1 คร 9:19; 2 คร 1:11; คส 1:24
(16) อสย 40:29 (17) มธ 5:12; รม 8:18 (18) รม 8:24; 2 คร 5:7 (1) โยบ 4:19
(2) รม 8:23; 2 คร 5:4 (3) วว 3:18 (4) 1 คร 15:53 (5) รม 8:23; 2 คร 1:22
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หนา 2327
2 โครินธ 5
และพระองค ได ทรงโปรดประ- ชอบของทานดวย
ทานพระวิ ญญาณเป น มั ด จํ า ไว 12 เพราะเราไมไดยกยองตั วเอง
กับเรา
กั บท านทั้ งหลายอี ก แต เราให
6เหตุ ฉะนั้ นเรามั่ นใจอยู เสมอรู ทานมีโอกาสที่ จะนําเราออกอวด
อยู แล วว า ขณะที่ เราอยู ในร าง ได เพื่ อท านจะได มี ข อโต ตอบ
กายนี้ เราอยู ปราศจากองค คนเหล านั้ นที่ ชอบอวดในสิ่ งซึ่ ง
พระผู เปนเจา
ปรากฏ แตมิไดอวดในสิ่ งซึ่ งอยู
7 (เพราะเราดํ า เนิ น โดยความ ในจิตใจ
เชื่ อ มิใชตามที่ ตามองเห็น)
13 เพราะว าถ า เราได ประพฤติ
8เรามี ความมั่ นใจ
และเรา อย างคนเสียจริ ต เราก็ ได ประปรารถนาจะอยู กั บองค พระผู พฤติเพราะเห็นแกพระเจา หรือ
เป นเจ า มากกว า อยู ในร างกาย ถาเราประพฤติ อยางคนปกติ ก็
นี้
เพื่ อประโยชนแกทานทั้ งหลาย
9เหตุ ฉะนั้ นเราตั้ งเป าของเราว า
ราชทูตของพระคริสต
จะอยู ในกายนี้ ก็ดี หรือไมอยู ก็ดี 14 เพราะว าความรั กของพระ
เราก็ จ ะเป น ที่ พอพระทั ยของ คริ สต ได ครอบครองเราอยู
พระองค
เพราะเราคิดเห็นอยางนี้ วา ถาผู
คริสเตียนจะตองปรากฏตัว
หนึ่ งไดตายเพื่ อคนทั้ งปวง เหตุ
ที่ หนาบัลลังกพิพากษา
ฉะนั้ นคนทั้ งปวงจึงตายแลว
15 และพระองค ได ทรงวายพระ
ของพระคริสต
ชนม
เพื่ อคนทั้ งปวง เพื่ อคน
10 เพราะว า จําเป นที่ เราทุ ก คน
จะต องปรากฏตั วที่ หน าบั ลลั งก เหล านั้ นที่ มี ชี วิ ตอยู จะมิ ได เป น
พิพากษาของพระคริสต เพื่ อทุก อยู เ พื่ อประโยชน แก ตั วเองอี ก
คนจะได รับสมกับการที่ ไดประ- ต อไป แต จะอยู เพื่ อพระองค ผู
พฤติ ในร างกายนี้ แล วแต จะดี ทรงสิ้ นพระชนม และทรงเป น
ขึ้ นมาเพราะเห็นแกเขาทั้ งหลาย
หรือชั่ ว
11 เพราะเหตุที่ เรารู จั กความน า 16 เหตุ ฉะนั้ นตั้ งแต นี้ ไ ปเราจะ
เกรงขามขององค พระผู เป นเจ า ไม พิ จารณาผู ใดตามเนื้ อหนั ง
เราจึงชักชวนคนทั้ งหลาย แตเรา แม ว าเมื่ อก อนเราเคยพิ จารณา
เป นที่ ประจั กษแก พระเจ า และ พระคริ ส ต ต ามเนื้ อหนั ง ก็ จ ริ ง
ข าพเจ าหวั งว า เราได ปรากฏ แต เดี๋ ยวนี้ เราจะไมพิจารณาพระ
ประจั ก ษ แก จิ ต สํ า นึ กผิ ด และ องคเชนนั้ นอีก
(7) รม 8:24; ฮบ 11:1 (8) ฟป 1:23 (10) มธ 16:27; กจ 10:42; รม 2:16; กท 6:7
(11) ฮบ 10:31; ยด 1:23 (12) 2 คร 1:14; ฟป 1:26 (13) มก 3:21; 2 คร 11:1, 16
(14) รม 5:15; 6:6; กท 2:20; คส 3:3 (15) รม 6:11 (16) มธ 12:50; 2 คร 10:3
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2 โครินธ 5, 6
หนา 2328
17 เหตุ ฉะนั้ นถ าผู ใดอยู ในพระ โยชนมิได
คริสต ผู นั้ นก็เปนคนที่ ถู กสราง 2(เพราะพระองค ตรั สว า `ใน
ใหม แล ว สิ่ งเก าๆก็ ล วงไป ดู เวลาอันชอบ เราไดฟงเจา ในวัน
เถิด สิ่ งสารพัดกลายเปนสิ่ งใหม แห งความรอด เราได ช วยเจ า'
ทั้ งนั้ น
ดูเถิด บัดนี้ เปนเวลาอันชอบ ดู
18 ทั้ งสิ้ น นี้ เกิ ด มาจากพระเจ า เถิ ด บั ดนี้ เป นวั นแห งความ
ผู ทรงให เราคืนดีกันกั บพระองค รอด)
ทางพระเยซู คริ สต และทรง 3เรามิ ได ให ผู ใดมี เหตุ สะดุ ดใน
โปรดประทานให เ รารั บใช ใน สิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดเลย เพื่ อมิ ให การ
เรื่ องการคืนดีกัน
ที่ เรารั บใช ปฏิ บั ติ นั้ นเป นที่ เขา
19 คือพระเจาผู สถิตในองคพระ จะติเตียนได
คริ สต ทรงให โลกนี้ คื นดี กั นกั บ 4แต ว า ในการทั้ งปวงเราได
พระองคเอง มิไดทรงถือโทษใน กระทําตัวใหเปนที่ ชอบ เหมือน
การละเมิดของเขา และทรงมอบ ผู รั บใช ของพระเจ า โดยความ
พระวจนะแหงการคืนดีกั นนั้ นไว เพี ยรอดทนเป นอั นมาก ใน
กับเรา
ความทุ กข ในความขั ดสน ใน
20 ฉะนั้ นเราจึ งเป นราชทู ตของ เหตุวิบัติ
พระคริสต โดยที่ พระเจาทรงขอ 5ในการถูกเฆี่ ยน ในการที่ ถูกจํา
ร องท านทั้ งหลายทางเรา เรา คุ ก ในการวุ นวาย ในการงาน
ผู แทนของพระคริ สต จึ งขอร อง ต างๆ ในการอดหลั บอดนอน
ทานใหคืนดีกันกับพระเจา
ในการอดอาหาร
21 เพราะวาพระเจาไดทรงกระ- 6โดยความบริ สุ ทธิ์ โดยความ
ทําพระองค ผู ทรงไม มี บาป ให รู โดยความอดกลั้ นไวนาน โดย
เป นความบาปเพราะเห็ นแก เรา ใจกรุ ณา
โดยพระวิ ญญาณ
เพื่ อเราจะได เป น คนชอบธรรม บริสุทธิ์ โดยความรักแท
ของพระเจาทางพระองค
7 โดยพระวจนะแห ง ความจริ ง
สิ่ งที่ เราตองยอมสละ
โดยฤทธิ์ เดชของพระเจา โดยใช
เครื่ องอาวุธแหงความชอบธรรม
ในการรับใชพระคริสต
ฉะนั้ น เราผู เป นคนทําการ ดวยมือขวาและมือซาย
รวมกับพระองค ขอวิงวอน 8โดยมีเกี ยรติยศและไร เกียรติท านว า
อย าสั กแต รั บพระ ยศ โดยเล าลือกั นว าชั่ วและเล า
คุณของพระเจาเปนการหาประ- ลื อกั นว าดี เหมื อนถู กเขาหาว า

6

(17) อสย 43:18; ยน 6:63 (18) รม 5:10; อฟ 2:16; คส 1:20 (19) รม 3:24
(20) มลค 2:7; อฟ 6:20 (21) อสย 53:6; รม 1:17 (1) 1 คร 3:9 (2) อสย 49:8
(3) รม 14:13 (4) 1 คร 4:1 (5) 2 คร 11:23 (7) รม 13:12; 1 คร 2:4; 2 คร 7:14
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หนา 2329
2 โครินธ 6, 7
เป นคนที่ ล อลวงเขาให หลง แต รอยกันอยางไรได หรือคนที่ เชื่ อ
ยังเปนคนสัตยจริง
จะมีสวนอะไรกับคนที่ ไมเชื่ อ
9เหมื อนถู กเขาหาว าเป นคนไม 16 วิ ห ารของพระเจ าจะตกลง
มี ใครรู จั ก แต ยังเป นคนที่ เขา อะไรกั บรู ปเคารพได เพราะว า
ทั้ งหลายรู จั กดี เหมื อนคนตาย ท านเป นวิ หารของพระเจ าผู ทรง
แตดูเถิด เรายังเปนอยู เหมือน ดํารงพระชนม ดังที่ พระเจาตรัส
คนถูกเฆี่ ยน แตยังไมตาย
ไว ว า `เราจะอยู ในเขาทั้ งหลาย
10 เหมือนคนที่ มีความทุกข แต และจะดําเนิ นในหมู พวกเขาและ
ยั ง มี ความชื่ นชมยิ น ดี อ ยู เสมอ เราจะเป นพระเจ าของเขา และ
เหมื อนคนยากจน แต ยังทําให เขาจะเปนประชาชนของเรา'
คนเปนอันมากมั่ งมี เหมือนคน 17 องค พ ระผู เป นเจ า ตรั ส ว า
ไมมีอะไรเลย แตยังมีสิ่ งสารพัด `เหตุ ฉะนั้ นเจ า จงออกจากหมู
บริบูรณ
พวกเขาเหลานั้ น และจงแยกตัว
คริสเตียนตองไมเทียมแอก
ออกจากเขาทั้ งหลาย อย าแตะ
ต องสิ่ งซึ่ งไม สะอาด แล วเราจึ ง
ดวยกันกับคนที่ ไมเชื่ อ
11 โอ ท านชาวโคริ นธ เราพู ด จะรับพวกเจาทั้ งหลาย
กั บทานอย างไมปดบั งเลย และ 18 เราจะเป น บิ ดาของพวกเจ า
และพวกเจาจะเปนบุ ตรชายบุตร
ใจของเราก็เปดรับทาน
12 ใจของทานทั้ งหลายไมได ปด สาวของเรา' องค พระผู เปนเจ า
เพราะเรา แต ปดเพราะความ ผู ทรงฤทธานุ ภาพทั้ งสิ้ นได ตรั ส
ดังนั้ น
รู สึกของตนเอง
ท านที่ รั ก เมื่ อเรามี พระ
13 ดั งนั้ น ในการตอบสนอง
สั ญญาเช นนี้ แล ว ให เรา
อย างเดี ยวกั น (ข าพเจ าขอ
พู ดกั บท านเหมื อนอย างพู ดกั บ ชํา ระตั วเราให ปราศจากมลทิ น
บุ ตร) คื อจงเป ดจิ ตใจของท าน ทุ ก อย า งของเนื้ อหนั ง และจิ ต
วิ ญญาณ และจงทําให มี ความ
ดวย
14 ทานอยาเขาเทียมแอกกับคน บริ สุ ทธิ์ ครบถ วนโดยความเกรง
ที่ ไม เชื่ อ เพราะว าความชอบ กลัวพระเจา
ธรรมจะมี หุ นสวนอะไรกับความ ความชื่ นชมยินดีของเปาโลตอ
การตอบสนองของชาวโครินธ
อธรรม และความสว างจะเข า
2ขอรับเราเถิด เรามิไดทํารายผู
สนิทกับความมืดไดอยางไร
15 พระคริ ส ต กั บเบลี อั ล จะลง ใด เรามิ ได ชวนผู ใดให ทําชั่ ว

7

(9) สดด 118:18; 1 คร 4:9 (10) 2 คร 8:9 (11) 2 คร 7:3 (12) 2 คร 12:15
(13) 1 คร 4:14 (14) 1 คร 5:9; อฟ 5:6-7 (16) ยรม 31:33; อสค 37:26-27
(17) อสย 52:11 (18) ยรม 31:1, 9; รม 8:14 (1) 1 ยน 3:3 (2) กจ 20:33
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2 โครินธ 7
หนา 2330
เรามิไดโกงผู ใดเลย
ให ท า นเสี ยใจเพราะจดหมาย
3ข าพเจ าพู ดเช นนี้ มิ ใช เพื่ อ จะ ฉบับนั้ น ขาพเจาก็ไมเสียใจ ถึง
ปรั กปรําท าน เพราะข าพเจ า แมวาเมื่ อกอนนั้ นขาพเจาจะเสีย
บอกแลววา ทานทั้ งหลายอยู ใน ใจบ าง เพราะข าพเจ าเห็ นว า
ใจของเราทีเดียว จะตายหรือจะ จดหมายฉบั บนั้ นทํ า ให ท า นมี
เปนก็อยู ดวยกัน
ความเสียใจเพียงชั่ วขณะเทานั้ น
4ข าพเจ าพูดอยางไวใจทานมาก 9แต บัดนี้ ขาพเจ ามี ความชื่ นชม
และข าพเจาภู มิ ใจเพราะท านทั้ ง ยินดี มิใชเพราะทานเสียใจ แต
หลายอย างมาก ข าพเจ าได รั บ เพราะความเสี ยใจนั้ นทําให ท าน
ความชู ใจอย างบริ บู รณ และ กลับใจใหม เพราะวาทานไดรับ
ในความยากลํ า บากของเราทุ ก ความเสี ยใจอย างที่ ชอบพระทั ย
อย าง ข าพเจ าก็ ยั งมี ความป ติ พระเจา ทานจึงไมไดผลรายจาก
ยินดีอยางเหลือลน
เราเลย
5เพราะแม ว า เมื่ อเรามาถึ ง 10 เพราะว าความเสี ยใจอย างที่
แควนมาซิ โดเนี ยแลว เนื้ อหนั ง ชอบพระทั ยพระเจ าย อมกระทํา
ของเราไม ได พักผ อนเลย เรามี ใหกลับใจใหม ซึ่ งนําไปถึงความ
ความลําบากอยู รอบข าง ภาย รอดและไม เป นที่ น าเสี ยใจ แต
นอกมี การต อสู ภายในมี ความ ความเสียใจอยางโลกนั้ นยอมนํา
กลัว
ไปถึงความตาย
6แต ถึ งกระนั้ นก็ ดี พระเจ าผู 11 จงพิ จารณาดู ว า ความเสี ย
ทรงหนุ นน้ํ า ใจคนที่ ท อใจ ได ใจอย า งที่ ชอบพระทั ยพระเจ า
ทรงหนุนน้ําใจเราโดยทรงให ทิ - กระทําใหเกิดความกระตือรือรน
ตัสมาหาเรา
มากทีเดียว ทําใหเกิดความขวน
7และมิ ใช เพี ยงการมาของทิ ตั ส ขวายที่ จะแก ตั วใหม และการ
เท านั้ น แต โดยการที่ ท านได โกรธแทน ความกลั ว ความ
หนุนน้ําใจทิตัสดวย ตามที่ ทิตัส ปรารถนาอยางยิ่ ง ความกระตือ
ได มาบอกเราถึ งความปรารถนา รื อร น การแก แค น ในทุ กสิ่ ง
อย างยิ่ งและความโศกเศร าของ เหล านั้ นท า นได พิ สู จน ใ ห เ ห็ น
ท าน และใจจดจ อของท านที่ มี แล วว า ท านก็ หมดจดในการนี้
ต อข าพเจ า ทําให ข าพเจ ามี แลว
ความชื่ นชมยินดีมากยิ่ งขึ้ น
12 เหตุ ฉะนี้ ที่ ข า พเจ าเขี ยนถึ ง
8 เพราะถึ ง แม ว าข าพเจ าได ทํา ท านก็ มิ ใช เพราะเห็นแก คนที่ ได
(3) 2 คร 6:11-12 (4) 1 คร 1:4; 2 คร 3:12; ฟป 2:17
(5) พบญ 32:25; 2 คร 2:13; 4:8 (6) 2 คร 1:3-4; 2:13; 7:13 (8) 2 คร 2:2, 4
(10) สภษ 17:22; มธ 26:75 (11) 2 คร 2:5-11; อฟ 5:11 (12) 2 คร 2:4
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หนา 2331
2 โครินธ 7, 8
ทําผิ ด หรื อเพราะเห็ นแก คนที่ คุ ณของพระเจ า โดยที่ พระองค
ต องทนต อการร าย แต เพื่ อให ได ทรงโปรดประทานแก คริ สตความห วงใยของเราที่ มี ต อท าน จักรตางๆในแควนมาซิโดเนีย
ปรากฏแก ท านในสายพระเนตร 2 เพราะว า เมื่ อคราวที่ พวกเขา
พระเจา
ถูกทดลองอยางหนักได รับความ
13 โดยเหตุนี้ เราจึงมีความชูใจ ทุ กขยาก ความยิ นดี ลนพนของ
เมื่ อเห็ นว าพวกท านได รั บความ เขาและความยากจนแสนเข็ ญ
ชู ใจ เรามี ความชื่ นชมยิ นดี ของเขานั้ น ก็ ล นออกมาเป นใจ
มากยิ่ งขึ้ นเพราะความยิ นดี ของ โอบออมอารีของเขา
ทิ ตัสในการที่ พวกท านได กระทํา 3เพราะข าพเจ าเป นพยานได วา
ใหจิตใจของทิตัสชื่ นบาน
เขาถวายโดยสุ ด ความสามารถ
14 เพราะถาขาพเจาไดอวดเรื่ อง ของเขา
ที่ จริ งก็ เกิ นความ
พวกท านแก ทิ ตั ส ข าพเจ าก็ ไม สามารถของเขาเสียอีก
ตองละอายใจเลย ทุกสิ่ งที่ เราได 4 และเขายั ง ได วิ ง วอนเรามาก
กล าวแก ท า นเป น ความจริ ง ฉั น มายขอให เรายอมรั บของถวาย
ใด สิ่ งที่ เราได อวดเรื่ องพวก นั้ น และใหเขามีสวนในการชวย
ท านแก ทิ ตั สเมื่ อก อนนั้ น ก็ วิสุทธิชนดวย
ปรากฏเป น จริ ง เหมื อ นกั น ฉั น 5ไมเหมือนที่ เราไดคาดหมายไว
นั้ น
แต ไ ด ถวายตั ว เขาเองแด อ งค
15 และเมื่ อทิ ตั สระลึ ก ถึ งความ พระผู เปนเจ ากอน แลวไดมอบ
เชื่ อฟ ง ของพวกท า นทั้ งหลาย ตั วให เ ราตามพระประสงค ของ
และการที่ พวกท านต อนรั บเขา พระเจา
ด วยความเกรงกลั วจนตั วสั่ น 6 จนถึ ง กั บเราได เ ตื อ นทิ ตั ส ว า
เขาก็ เ พิ่ มความรั ก ในพวกท า น เมื่ อเขาได เริ่ มแล วฉั นใด ก็ ให
มากยิ่ งขึ้ น
เขาทําให สําเร็ จกั บท านทั้ งหลาย
16 ขาพเจาชื่ นชมยินดี เพราะวา ในพระคุณนี้ ดวยเชนกัน
ขาพเจาไวใจทานไดทุกอยาง
คําตักเตือนเกี่ ยวกับ
ตัวอยางการถวาย
การถวายเพื่ อกันและกัน
ดวยใจรอนรน
7เหตุ ฉะนั้ น เมื่ อท านมี พร อม
ของชาวมาซิโดเนีย
บริ บู รณ ทุ กสิ่ ง คื อความเชื่ อ
ยิ่ งกว านี้ พี่ น องทั้ งหลาย ถอยคํา ความรู ความกระตือรือ
เราใคร ให ท านทราบถึ งพระ ร นทั้ งปวง และความรั กต อเรา

8

(13) รม 15:32 (15) 2 คร 2:9; ฟป 2:12 (16) 2 คร 2:3; 8:22; 2 ธส 3:4; ฟม 1:8
(2) มก 12:44 (4) กจ 11:29; 24:17; รม 15:25-26; 1 คร 16:1, 3-4; 2 คร 9:1
(5) รม 12:1-2; อฟ 6:6 (6) 2 คร 8:17; 12:18 (7) 1 คร 1:5; 12:13; 2 คร 9:8
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2 โครินธ 8
หนา 2332
ท านทั้ งหลายก็ จงประกอบพระ ให การงานของคนอื่ นเบาลงและ
คุ ณนี้ อย า งบริ บู ร ณ เ หมื อ นกั น ใหการงานของพวกทานหนักขึ้ น
เถิด
14 แต เ ป น การให กั น ไปให กั น
8ข าพเจ าพู ดอย างนี้ มิ ได หมาย มา ในยามที่ พวกทานมีบริบูรณ
ว าให เป นคําบั ญชา แต ได นํา เชนเวลานี้ ทานก็ควรจะชวยคน
เรื่ องของคนอื่ นที่ มี ความกระตือ เหล านั้ นที่ ขั ดสน และในยามที่
รื อร น มาทดลองความรั ก ของ เขามี บริ บู รณ เขาก็ จะได ช วย
ทาน ดูวาแทหรือไม
พวกท านเมื่ อขั ดสน เพื่ อเป น
9 เพราะท านทั้ งหลายรู จั ก พระ การใหกันไปใหกันมา
คุ ณของพระเยซู คริ สต องค พระ 15 ตามที่ มีเขียนไววา `คนที่ เก็บ
ผู เป นเจ าของเราว า แม พระ ได มากก็ ไม มี เหลื อ และคนที่
องค มั่ งคั่ ง พระองค ก็ ยั งทรง เก็บไดนอยก็หาขาดไม'
ยอมเป น คนยากจนเพราะเห็ น
การแสดงออกอยางซื่ อสัตย
แก ท า นทั้ งหลายเพื่ อท านทั้ ง
ตอเงินถวายของคริสตจักร
หลายจะได เป นคนมั่ งมี เนื่ อง 16 แต ขอขอบพระคุ ณพระเจ า
จากความยากจนของพระองค
ผู ทรงโปรดให ทิ ตั ส มี ใจกระตื อ
10 และข าพเจ าจะออกความ รือร นอยางนั้ นเพื่ อทานทั้ งหลาย
เห็ นในเรื่ องนี้ เพราะจะเป น เหมือนกัน
ประโยชนแกทาน เรื่ องที่ ทานได 17 เพราะไม เพี ยงแต เขาได รั บ
ตั้ งตนเมื่ อปกลายนี้ และมิใชตั้ ง คําเตื อนเทานั้ น แตเขาได ไปหา
ต นจะกระทําเท านั้ น แต วามีน้ํา ท านเพราะเขาเองมี ใจพร อมอยู
ใจจะกระทําดวยนั้ น
แลวดวย
11 ฉะนั้ นบั ดนี้ ก็ ควรแล วที่ ท าน 18 เราให พี่ น องคนหนึ่ งที่ มี ชื่ อ
จะกระทําเรื่ องนั้ นให สํา เร็ จเสี ย เสี ย งในการประกาศข า วประเพื่ อว า เมื่ อท า นมี ใจพร อ มอยู เสริ ฐตามคริ สตจั กรทั้ งหลายไป
แล ว ท านก็ จะได ทําให สําเร็ จ กับทิตัสดวย
ตามความสามารถของทาน
19 และมิ ใช แต เท านั้ น คริ สต12 เพราะว าถ ามี น้ํา ใจพร อมอยู จักรได ตั้ งคนนั้ นไวใหเป นเพื่ อน
แล ว พระเจ าก็ พอพระทั ยที่ จะ เดิ น ทางด วยกั น กั บ เราในพระ
ทรงรั บตามที่ ทุ กคนมี อยู มิ ใช คุ ณนี้ ซึ่ งเราได รับใชอยู เพื่ อให
ตามที่ เขาไมมี
เป น ที่ ถวายเกี ยรติ ยศแด อ งค
13 ข าพเจ าไม ไ ด หมายความว า พระผู เป นเจ า และเป นที่ แสดง
(8) 1 คร 7:6 (9) มธ 8:20; ลก 9:58; รม 9:23; อฟ 1:7; ฟป 2:6-7; วว 3:18
(10) สภษ 19:17; มธ 10:42; 1 คร 7:25; 16:2; 2 คร 9:2; 1 ทธ 6:18-19; ฮบ 13:16
(12) มก 12:43-44; ลก 21:3-4 (15) อพย 16:18 (18) 1 คร 16:3 (19) กจ 14:23

47_2cor.pub
page 13

Friday, December 09, 2005 14:31

หนา 2333
2 โครินธ 8, 9
น้ําใจพรักพรอมของทาน
2เพราะข าพเจ า รู ว าใจของท าน
20 เราเจตนาจะไม ใ ห ค นหนึ่ ง พร อมอยู แล ว ข าพเจ าจึ งพู ด
คนใดติ เตี ยนเราได ในเรื่ องของ อวดเรื่ องพวกทานกั บพวกมาซิถวายเป น อั น มากซึ่ งเรารั บ มา โดเนี ยว า พวกอาคายาได จั ด
แจกนั้ น
เตรี ยมไว พร อมแล วตั้ งแต ป
21 เพราะเรามุ งที่ จะกระทําสิ่ งที่ กลาย และความกระตื อรื อร น
ซื่ อสั ตย มิ ใช เฉพาะแต ในสาย ของพวกท านก็ เร าใจคนเป นอั น
พระเนตรขององค พระผู เป นเจ า มาก
เทานั้ น แตในสายตาของมนุษย 3แต ข าพเจ าได ให พี่ น อ งเหล า
ดวย
นั้ นไป เพื่ อมิใหการอวดของเรา
22 เราได ส งพี่ น อ งอี ก คนหนึ่ ง เรื่ องทานในขอนั้ นเป นการเปล า
ไปกับเขาทั้ งสองดวย ผู ซึ่ งเราได ประโยชน และเพื่ อให ท านจั ด
ทดสอบแล วว า มี ความกระตื อ เตรียมไวใหพร อมตามที่ ขาพเจา
รื อร นในหลายสิ่ ง และเดี๋ ยวนี้ ไดกลาวแลวนั้ น
เขามี ความกระตื อรื อร นมากยิ่ ง 4มิฉะนั้ นแลว ถาชาวมาซิโดเนีย
ขึ้ น เพราะเรามี ความไว ใจใน บางคนมากั บข า พเจ า และเห็ น
ทานมาก
ว าท านมิ ได เตรี ยมพร อมตามที่
23 ถามีคนใดถามถึงทิตัส ทิตัส เราไดอวดไวนั้ น (อยาวาแตทาน
ก็ เป นเพื่ อนรวมงานของขาพเจ า จะขายหนาเลย) เราเองก็จะขาย
และเป นผู ช วยในการของท า น หนาดวย
ทั้ งหลาย หรือถามีคนใดถามถึง 5เหตุ ฉะนั้ น ข าพเจ าจึ งเห็ นว า
พี่ น องสองคนนั้ น เขาก็ เป น สมควรจะวิ งวอนให พี่ น องเหล า
ทู ตรั บใช ของคริ สตจั กรทั้ งหลาย นั้ นไปหาทานก อนขาพเจา และ
และเปนสงาราศีของพระคริสต
ให จั ดเตรี ยมของถวายของท าน
24 เหตุฉะนั้ นจงใหความรักของ ไว ต ามที่ ท า นได สั ญญาไว แล ว
ท า นประจั ก ษ แก คนเหล า นั้ น เพื่ อของถวายนั้ นจะมี อยู พร อม
และแสดงให แ ก ค ริ ส ตจั ก รทั้ ง และจะเป นของถวายที่ ใหด วยใจ
หลายด วย ให สมกั บที่ ข าพเจ า ศรัทธา มิใชใหดวยการฝนใจ
ไดอวดเรื่ องพวกทานใหเขาฟง
พระเจาทรงรักผู ที่ให
ข าพเจ าไม จําเป นต องเขี ยน
ดวยใจยินดี
ถึ งท านในเรื่ องการสง- 6นี่ แหละ คนที่ หว านเพี ยงเล็ ก
เคราะหวิสุทธิชน
น อยก็ จะเกี่ ยวเก็ บได เพี ยงเล็ ก

9

(21) รม 12:17; ฟป 4:8; 1 ปต 2:12 (23) ยน 13:16; 2 คร 7:13-14; ฟป 2:25
(24) 2 คร 7:4, 14; 9:2 (1) กจ 11:29; รม 15:26; 1 คร 16:1; 2 คร 8:4; กท 2:10
(2) 2 คร 8:10 (3) 2 คร 8:6, 17 (6) สภษ 11:24; 22:9; กท 6:7, 9
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2 โครินธ 9, 10
หนา 2334
น อย คนที่ หว านมากก็ จะเกี่ ยว ชนซึ่ งขั ดสนเท านั้ น แต ยั งเป น
เก็บไดมาก
เหตุ ใ ห มี ก ารขอบพระคุ ณพระ
7 ทุ ก คนจงให ต ามที่ เขาได คิ ด เจาเปนอันมากดวย
หมายไว ในใจ มิ ใช ให ด วยนึ ก 13 และเนื่ องจากผลแห งการรั บ
เสี ยดาย มิ ใช ให ด วยการฝ นใจ ใช นั้ น เขาจึงถวายเกี ยรติยศแด
เพราะวาพระเจาทรงรักคนนั้ นที่ พระเจ าโดยเหตุ ที่ ท านทั้ งหลาย
ใหดวยใจยินดี
ยอมฟ ง และตั้ งใจอยู ในอํ า นาจ
8และพระเจ าทรงฤทธิ์ สามารถ ข าวประเสริ ฐของพระคริ สต และ
ประทานพระคุ ณอั นอุ ดมทุ ก เพราะเหตุ ท า นได แจกจ า ยแก
อย างแก ท านทั้ งหลาย เพื่ อให เขาและแก คนทั้ งปวงด วยใจ
ท า นมี ทุ ก สิ่ งทุ ก อย า งเพี ยงพอ กวางขวาง
สําหรั บตั วเสมอ ทั้ งจะมี สิ่ งของ 14 เขาก็ จะวิ งวอนขอพระพรให
บริ บูรณ สําหรั บงานที่ ดี ทุ กอย าง แก ท า นทั้ งหลายและปรารถนา
ดวย
ทานเปนอันมาก เพราะเหตุพระ
9(ตามที่ เขี ยนไว ว า `เขาแจก คุ ณของพระเจ า ซึ่ งสถิ ต อยู ใน
จ าย เขาได ให แก คนยากจน ทานอยางเหลือลน
ความชอบธรรมของเขาดํ า รง 15 จง ขอ บพระคุ ณพระเจ า
เปนนิตย'
เพราะของประทานซึ่ งพระองค
10 ฝ า ยพระองค ผู ประทานพื ช ทรงประทานนั้ นที่ เหลื อจะ
แก คนที่ หว า นและประทานอา- พรรณนาได
หารแกคนที่ กิน จะทรงโปรดให
เปาโลพิสูจนถึงความเปน
พื ช ของท า นที่ หว า นนั้ นทวี ขึ้ น
อัครสาวกของตัวเองอีกครั้ ง
เป นอั นมากและจะทรงให ผล
บัดนี้ ขาพเจา เปาโล ขอ
แห งความชอบธรรมของท าน
วิ งวอนต อท านเป นส วน
เจริญยิ่ งขึ้ น)
ตัว โดยเห็นแกความออนสุภาพ
11 โดยทรงใหทานทั้ งหลายมี สิ่ ง และพระทัยกรุณาของพระคริ สต
สารพั ดมั่ งคั่ งบริ บู รณ ขึ้ น เพื่ อ ข าพเจ าผู ซึ่ งท านว า เป นคน
ให ท า นมี แจกจ ายอย างใจกว าง สุภาพถอมตนเมื่ ออยู กับท านทั้ ง
ขวางซึ่ งจะให เกิ ดการขอบพระ หลาย แต เมื่ ออยู ตางหากก็ เปน
คุณพระเจา
คนใจกลาตอทานทั้ งหลาย
12 เพราะว าการรั บใช ในการ 2คือขาพเจาขอรองทานวา เมื่ อ
ปรนนิ บัติ นั้ นมิ ใช จะช วยวิ สุ ทธิ - ข าพเจ ามาอยู กั บท าน อย าให

10

(7) พบญ 15:7, 10; 1 พศด 29:17; สภษ 11:25; รม 12:8; 2 คร 8:12 (8) สภษ 11:24
(9) สดด 112:9 (10) อสย 55:10; ฮชย 10:12 (11) 2 คร 1:11 (12) 2 คร 8:14
(13) มธ 5:16; ฮบ 13:16 (14) 2 คร 8:1 (15) ยก 1:17 (1) รม 12:1 (2) 1 คร 4:21
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2 โครินธ 10
ข าพเจ าต องแสดงความกล า เพื่ อสร างท าน มิ ใช เพื่ อทําลาย
หาญด วยความแน ใจ อย างที่ ทาน ขาพเจาก็จะไมละอาย
ข าพเจ า คิ ดสํา แดงต อ บางคนที่ 9เพื่ อท านทั้ งหลายจะไม คิดเห็น
นึ กเห็ นว า เรายั งดําเนิ นตาม ว า ข าพเจ าอยากให ท านกลั ว
เนื้ อหนังนั้ น
เพราะจดหมายของขาพเจา
3 เพราะว า ถึ ง แม เ รายั ง ดํ า เนิ น 10 เพราะมีบางคนพูดวา "จดอยู ในเนื้ อหนังก็จริง แตเราก็ไม หมายของเปาโลนั้ นมี น้ํ า หนั ก
ไดสู รบตามฝายเนื้ อหนัง
และมีอํานาจมากก็จริง แตวาตัว
4(เพราะว าศาสตราวุ ธแห งการ เขาดู อ อนกําลั ง และคําพู ดของ
สงครามของเราไม เป นฝ ายเนื้ อ เขาก็ใชไมได"
หนั ง แต มี อานุ ภาพอั นยิ่ งใหญ 11 จงใหคนเหล านั้ นเขาใจอย าง
จากพระเจ า ที่ จะทลายป อมอั น นี้ ว า เมื่ อเราไม อยู เราพู ดไว ใน
แข็งแกรงลงได)
จดหมายของเราว าอยางไร เมื่ อ
5 คื อทํ า ลายความคิ ดและทิ ฐิ เรามาแล วเราก็ จะกระทํา อย า ง
มานะทุ กประการที่ ตั้ งตั วขึ้ นขั ด นั้ นดวย
ขวางความรู ของพระเจ า และ 12 เราไมต องการที่ จะจั ดอั นดั บ
น อมนําความคิ ดทุ กประการให หรื อเปรี ยบเที ยบตั วเราเองกั บ
เข า อยู ใต บั ง คั บจนถึ ง เชื่ อฟ ง บางคนที่ ยกย องตั วเอง แต เมื่ อ
พระคริสต
เขาเอาตั วของเขาเป นเครื่ องวั ด
6และพร อมที่ จะแก แค นการไม กั นและกั น และเอาตั วเปรี ยบ
เชื่ อฟ ง ทุ กอย างในเมื่ อความ เที ยบกั นและกั น เขาก็ เป นคน
เชื่ อฟ งของท านทั้ งหลายจะสํา- ขาดปญญา
เร็จ
13 ฝ ายเราจะไม โอ อวดในสิ่ งใด
7ท านแลดู สิ่ งที่ ปรากฏภายนอก เกิ นขอบเขต แต ว าจะอวดใน
หรือ ถาผู ใดมั่ นใจวาตนเปนคน ขอบเขตที่ พระเจ าทรงจั ดไว ใ ห
ของพระคริ สต ก็ ให ผู นั้ นคํานึ ง เรา และพวกท านก็ อยู ในขอบ
ถึงตนเองอีกวา เมื่ อเขาเป นคน เขตนั้ น
ของพระคริสต เราก็เปนคนของ 14 การที่ มาถึงทานนั้ น มิใชโดย
พระคริสตเหมือนกัน
การล วงขอบเขตอั นควร เรามา
8ถึงแมขาพเจาจะโออวดมากไป จนถึงท านทั้ งหลายเพื่ อประกาศ
สั กหน อยในเรื่ องอํานาจซึ่ งองค ขาวประเสริฐของพระคริสต
พระผู เป นเจ าทรงประทานให ไว 15 เรามิ ได โอ อวดเกิ นขอบเขต
(4) ยรม 1:10; กจ 7:22; อฟ 6:13; 1 ทธ 1:18 (5) 1 คร 1:19 (6) 2 คร 7:15; 13:2
(7) ยน 7:24; 1 คร 1:12; 3:23 (8) 2 คร 7:14; 13:10 (10) 2 คร 11:6; กท 4:13
(12) 2 คร 5:12 (14) 1 คร 3:5-6 (15) รม 15:20
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ไม ได อวดในการงานที่ คนอื่ นได วิธีใดฉันนั้ น
กระทํา แต เราหวั งใจว า เมื่ อ 4เพราะว าถ าคนใดจะมาเทศนา
ความเชื่ อของทานจําเริ ญมากขึ้ น สั่ งสอนถึ งพระเยซู อี กองค หนึ่ ง
แลว ทานจะชวยเราใหขยายเขต ซึ่ งแตกต างกั บที่ เราไดเทศนาสั่ ง
กวางขวางออกไปอีกเปนอันมาก สอนนั้ น หรือถาทานจะรั บวิญตามขนาดของเรา
ญาณอื่ นซึ่ งแตกตางกั บที่ ทานได
16 เพื่ อเราจะได ป ระกาศข า ว รับแตกอน หรือรับขาวประเสริฐ
ประเสริ ฐในเขตที่ อยู นอกท อ ง อื่ นซึ่ งแตกตางกั บที่ ทานไดรับไว
ถิ่ นของพวกทาน โดยไมโอ อวด แล ว แหมท านทั้ งหลายช าง
เรื่ องการงานที่ คนอื่ นได ทํ า ไว อดทนสนใจฟงเขาเสียจริงๆ
พรอมแลวนั้ น
5เพราะข าพเจ าคิ ดว า ข าพเจ า
17 ถาผู ใดจะอวด ก็จงอวดองค ไม ด อยกว าอั ครสาวกชั้ นผู ใหญ
พระผู เปนเจา
เหลานั้ นแมแตนอยเลย
18 เพราะคนที่ ยกย องตั วเองไม 6แม ว าข าพเจ าพู ดไม เก ง แต
เป นที่ นั บถื อของผู ใด คนที่ น า ข าพเจ าก็ ยังมี ความรู ที่ จริ งเรา
นั บถื อ นั้ นคื อ คนที่ องค พ ระผู ก็ ไ ด แสดงข อ นี้ ให ประจั กษ แก
เปนเจาทรงยกยอง
พวกทานในกิจการทุกสิ่ งแลว
ข าพเจ าอยากจะขอให 7 ข าพเจ า ได ก ระทํา ผิ ด หรื อ ใน
ทานทนฟงความเขลาของ การที่ ข าพเจ าได ถ อมใจลงเพื่ อ
ข า พเจ า สั ก หน อ ยหนึ่ งและให ยกชู ท านขึ้ น เพราะข าพเจ าได
ทนกับขาพเจาจริงๆ
ประกาศข า วประเสริ ฐของพระ
2เพราะว าข าพเจ าหวงแหนท าน เจ าแก พวกท านโดยไม ได คิ ดค า
อย างที่ พระเจ าทรงหวงแหน หรือ
เพราะว า ข า พเจ า ได ห มั้ นพวก 8ข าพเจ าได ปล นคริ สตจั กรอื่ น
ท านไว สําหรั บสามี ผู เดี ยว เพื่ อ ด วยการรับเงิ นบํารุ งจากเขาเพื่ อ
ถวายพวกท านให แก พระคริ สต จะไดปรนนิบัติพวกทาน
เปนพรหมจารีบริสุทธิ์
9 และเมื่ อข า พเจ า อยู กั บพวก
3แต ข าพเจ าเกรงว างู นั้ น ได ล อ ท านและกํ า ลั งขาดแคลนนั้ น
ลวงนางเอวาด วยอุ บายของมั น ข าพเจ าก็ มิ ได เป นภาระแก ผู ใด
ฉันใด จิตใจของท านก็จะถูกลอ เพราะว า พี่ น อ งที่ มาจากแคว น
ลวงให หลงไปจากความบริ สุ ทธิ์ มาซิ โดเนี ยได เจื อจานให พอ
ซึ่ งมีอยู ในพระคริสตโดยวิธีหนึ่ ง แก ค วามต อ งการของข า พเจ า

11

(17) ยรม 9:24 (18) สภษ 27:2; รม 2:29 (1) 2 คร 11:4 (2) ลนต 21:13; ฮชย 2:19
(3) ปฐก 3:4, 13; อฟ 6:24 (4) กท 1:6-8 (5) 2 คร 12:11
(6) 1 คร 1:17; 2 คร 12:12; อฟ 3:4 (7) 1 คร 9:18 (9) กจ 20:33; ฟป 4:10
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ข าพเจ าระวั งตั วไม ให เป นภาระ เขาจะเป นไปตามการกระทําของ
แก พวกท า นในทางหนึ่ งทางใด เขา
ทุกประการ และขาพเจาจะระวัง
การเผชิญภัยและ
ตัวเชนนั้ นตอไป
การทนทุกขของเปาโล
10 ความจริงของพระคริสตมีอยู 16 ข าพเจ าขอกล าวซ้ํ า อี กว า
ในขาพเจาแนฉันใด จึงไมมีผู ใด อยาใหใครเห็นไปวาขาพเจาเปน
ในเขตแคว นอาคายาสามารถที่ คนเขลา แตถ ามี ก็ใหเขาต อน
จะห ามข าพเจ าไม ให อวดเรื่ องนี้ รั บขาพเจ าอย างต อนรั บคนเขลา
ไดฉันนั้ น
เถิ ด เพื่ อข าพเจ าจะได อวดตั ว
11 เพราะเหตุใด เพราะขาพเจา เองไดบาง
ไมรักพวกทานหรือ พระเจาทรง 17 การที่ ข า พเจ า พู ด อย า งนั้ น
ทราบดีวาขาพเจารักพวกทาน
ข า พเจ า มิ ไ ด พู ดตามอย า งองค
12 แต สิ่ งที่ ข า พเจ า กระทํ า นั้ น พระผู เป นเจ า แต พู ดอย างคน
ข าพเจ าจะกระทําต อไป เพื่ อ เขลา ดวยไวใจตัวในการอวดนั้ น
ขาพเจาจะตัดโอกาสคนเหล านั้ น 18 เพราะเมื่ อเห็ น ว า หลายคน
ที่ คอยหาโอกาส เพื่ อว าเมื่ อเขา เคยอวดตามเนื้ อหนัง ขาพเจาก็
โอ อวดนั้ นเขาจะได ปรากฏว ามี จะอวดบาง
สภาพเหมือนกับเรา
19 เพราะวาการที่ ท านทนฟ งคน
ซาตานปลอมเปน
เขลาพู ดด วยความยิ นดี นั้ น น า
"ทูตสวรรคแหงความสวาง"
จะเป นเพราะท านช างฉลาดเสี ย
13 เพราะคนอย างนั้ นเป นอั คร- นี่ กระไร
สาวกเทียม เปนคนงานที่ หลอก 20 เพราะทานทนเอา ถามี ผู นํา
ลวง ปลอมตัวเปนอัครสาวกของ ท านไปเป นทาส ถ ามี ผู ล าง
พระคริสต
ผลาญทาน ถามีผู มายึดของของ
14 การกระทําเช นนั้ นไม แปลก ท านไป ถ ามี ผู ยกตั วเองเป น
ประหลาดเลย ถึ งซาตานเองก็ ใหญ ถามีผู ตบหนาทาน
ยั งปลอมตั วเป นทู ตสวรรค แห ง 21 ข าพเจ าต องพู ดด วยความละ
ความสวางได
อายวา ดูเหมือนเราออนแอเกิน
15 เหตุ ฉะนั้ น จึ งไม เป นการ ไปในเรื่ องนี้ ไม วาใครกล าอวด
แปลกอะไรที่ ผู รั บใช ของซาตาน ในเรื่ องใด (ขาพเจาพูดอยางคน
จะปลอมตั วเป นผู รั บใช ของ เขลา) ข าพเจ าก็ กล าอวดเรื่ อง
ความชอบธรรม ท ายที่ สุ ดของ นั้ นเหมือนกัน
(10) รม 1:9; 9:1; 1 คร 9:15 (11) 2 คร 6:11; 12:15 (12) 1 คร 9:12
(13) ฟป 1:15; 3:2 (14) กท 1:8 (15) ฟป 3:19 (17) 1 คร 7:6
(19) 1 คร 4:10 (20) กท 2:4; 4:3, 9; 5:1 (21) 2 คร 10:10; ฟป 3:4
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22 เขาเปนชาติฮีบรูหรือ ข าพ- ตองอดขาวบอยๆ ตองทนหนาว
เจ าก็ เป นเหมื อนกั น เขาเป น และเปลือยกาย
ชนชาติอิสราเอลหรือ ขาพเจาก็ 28 และนอกจากสิ่ งเหล านั้ นที่
เปนเหมือนกัน เขาเปนเชื้ อสาย อยู ภายนอกแล ว ยั งมี การอื่ นที่
ของอับราฮัมหรือ ขาพเจาก็เปน บี บข าพเจ าอยู ทุ กวั นๆ คื อ
เหมือนกัน
การดูแลคริสตจักรทั้ งปวง
23 เขาเป นผู รั บใช ของพระ 29 มี ใครบ างเป นคนอ อนกําลั ง
คริสตหรือ ขาพเจาเปนดีกวาเขา และขาพเจาไมออนกําลังดวย มี
เสี ยอี ก (ข าพเจ าพู ดอย างคน ใครบ า งที่ ถู ก ทํ า ให ส ะดุ ด และ
โง ) ข าพเจ าทํางานมากยิ่ งกว า ข า พเจ า ไม เ ป น ทุ กข เป น ร อ น
เขาอี ก ข าพเจ าถู กโบยตี เกิ น ดวย
ขนาด ข าพเจ าติ ดคุ กมากกว า 30 ถ า ข า พเจ า จํ า เป น ต อ งอวด
เขา ขาพเจาหวิดตายบอยๆ
ข า พเจ า ก็ จะอวดสิ่ งที่ แสดงว า
24 พวกยิ วเฆี่ ยนข าพเจ าห า ขาพเจาเปนคนออนกําลัง
ครั้ งๆละสามสิบเกาที
31 พระเจ าทรงเป นพระบิ ดา
25 เขาตี ข า พเจ า ด วยไม เรี ย ว ของพระเยซู ค ริ ส ต อ งค พระผู
สามครั้ ง เขาเอาก อนหิ นขว าง เป นเจ าของเรา พระองค ทรง
ขาพเจาครั้ งหนึ่ ง ขาพเจาเผชิญ เป น ผู ที่ ควรแก ก ารสรรเสริ ญ
ภั ยเรื อแตกสามครั้ ง ข าพเจ า เป นนิตย พระองค ทรงทราบว า
ลอยอยู ในทะเลคื น หนึ่ งกั บวั น ขาพเจาไมไดมุสา
หนึ่ ง
32 ผู ว า รา ช ก า รเ มื อ ง ข อ ง
26 ข า พเจ าต อ งเดิ นทางบ อ ยๆ กษั ตริ ยอาเรทั สในนครดามั สกั ส
เผชิ ญ ภั ย อั นน ากลั วในแม น้ํ า ให ทหารเฝ านครดามั สกั สไว
เผชิ ญโจรภั ย เผชิ ญภั ยจากชน เพื่ อจะจับตัวขาพเจา
ชาติ ของข าพเจ าเอง เผชิ ญภั ย 33 แตเขาเอาตัวข าพเจาใสกระจากคนต างชาติ เผชิ ญภั ยใน บุ งใหญ หย อนลงทางช องที่ กํานคร เผชิญภัยในปา เผชิญภัย แพงนคร ข าพเจ าจึ งพ นจาก
ในทะเล เผชิ ญภั ยจากพี่ น อง เงื้ อมมือของทานผู วาราชการ
เทียม
เปาโลไดรับการสําแดง
27 ต องทํางานเหน็ดเหนื่ อยและ
อันยิ่ งใหญ
ยากลําบาก ตองอดหลับอดนอน
ข า พเจ า จํ า จะต อ งอวด
บ อยๆ ต องหิ วและกระหาย
ถึ งแม จะไม มี ประโยชน

12

(22) ฟป 3:4-6 (23) กจ 9:16; 1 คร 15:10 (24) พบญ 25:3 (25) กจ 14:5, 19
(26) กจ 9:23-24 (27) กจ 20:31; 1 คร 4:11 (28) กจ 20:18 (29) 1 คร 8:9, 13
(30) 2 คร 12:5 (31) รม 9:5; 1 ธส 2:5 (32) กจ 9:19-25 (1) กจ 16:9; กท 1:12

47_2cor.pub
page 19

Friday, December 09, 2005 14:31

หนา 2339
2 โครินธ 12
อะไร แตขาพเจาจะเลาตอไปถึง การสําแดงมากมายนั้ น ก็ ทรง
นิ มิ ตและการสําแดงต างๆซึ่ งมา ให มี ห นามในเนื้ อของข าพเจ า
จากองคพระผู เปนเจา
หนามนั้ นเป นทู ตของซาตาน
2สิ บสี่ ป มาแล วข าพเจ าได รู จั ก คอยทุ บตี ข าพเจ า เพื่ อไม ให
ชายคนหนึ่ งในพระคริ สต เขา ขาพเจายกตัวเกินไป
ถู กรั บขึ้ นไปยั งสวรรค ชั้ นที่ สาม 8เรื่ องหนามนั้ น ขาพเจาวิงวอน
(แต จะไปทั้ งกาย ข าพเจ าไม องค พระผู เป น เจ า ถึ ง สามครั้ ง
ทราบ
หรื อไปโดยไม มี กาย เพื่ อขอให มั นหลุ ดไปจากข าพข าพเจ าไม ทราบ พระเจ าทรง เจา
ทราบ)
9แต พระองค ตรั สกั บข าพเจ าว า
3ข าพเจารู จักชายผู นั้ น (แต จะ "พระคุ ณของเราก็ มี พอสํา หรั บ
ไปทั้ งกายหรือไมมีกาย ขาพเจา เจาแลว เพราะความออนแอมีที่
ไมทราบ พระเจาทรงทราบ)
ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ ขึ้นเต็ม
4คื อว า คนนั้ นถู กรั บขึ้ นไปยั ง ขนาดที่ นั่ น" เหตุฉะนั้ นขาพเจา
เมื องบรมสุ ขเกษม และได ยิ น จึ ง ยิ น ดี โอ อ วดในบรรดาความ
วาจาซึ่ งจะพูดเปนคําไมได และ อ อนแอของข าพเจ า เพื่ อฤทธิ์
มนุษยจะพูดออกมาก็ตองหาม
เดชของพระคริ สต จะได อ ยู ใน
5สําหรั บชายนั้ นข าพเจ าอวดได ขาพเจา
แตสําหรับตัวขาพเจาเอง ขาพ- 10 เหตุฉะนั้ นเพราะเห็นแกพระ
เจ าจะไม อวดเลย
นอกจาก คริสต ขาพเจาจึ งชื่ นใจในความ
จะอวดถึ งเรื่ องการอ อนแอของ อ อนแอของข าพเจ า ในการถู ก
ขาพเจา
วากลาวตางๆ ในการขัดสน ใน
6 เพราะถึ ง แม ว าข า พเจ าอยาก การถูกขมเหง ในการยากลําบาก
จะอวด ข าพเจ าก็ ไม ใช คนเขลา เพราะว าข าพเจ าอ อนแอเมื่ อใด
เพราะข าพเจ าพู ดตามความจริ ง ขาพเจาก็จะแข็งแรงมากเมื่ อนั้ น
แตขาพเจาระงับไว ก็เพราะเกรง 11 ในการอวดนั้ นข าพเจ าก็ เป น
วา บางคนจะยกขาพเจาเกินกวา คนเขลาไปแล วซี ท านบั งคั บ
ที่ เขาได เห็ นและได ฟ งเกี่ ยวกั บ ขาพเจาใหเปน เพราะวาสมควร
ขาพเจา
แล ว ที่ ท านจะยกย อ งข า พเจ า
หนามใหญในเนื้ อของเปาโล
เพราะว า ข าพเจ าไม ด อ ยกว า
7 และเพื่ อไม ใ ห ข าพเจ า ยกตั ว อั ครสาวกชั้ นผู ใหญ เหล านั้ นแต
จนเกิ นไป เนื่ องจากที่ ได เห็ น ประการใดเลย ถึงแมขาพเจาจะ
(2) กจ 22:17; รม 16:7 (4) ลก 23:43 (5) 2 คร 11:30 (7) โยบ 2:7; อสค 28:24
(8) มธ 26:44 (9) 2 คร 11:30; 1 ปต 4:14 (10) รม 5:3; 8:35; 2 คร 13:4
(11) 1 คร 3:7; 13:2; 15:9; 2 คร 5:13; 11:1, 5, 16; 12:6
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2 โครินธ 12
หนา 2340
ไมวิเศษอะไรเลยก็จริง
จากพวกท านในการที่ ส งคน
12 แท จริ งหมายสํ า คั ญต างๆ เหลานั้ นไปเยี่ ยมพวกทานหรือ
ของอั ครสาวกก็ ได สํ า แดงให 18 ข า พเจ าขอให ทิ ตั ส ไปและ
ประจั ก ษ แจ งในหมู พวกท าน พี่ น องอี กคนหนึ่ งไปด วย ทิ ตั ส
แลว ดวยบรรดาความเพียร โดย ได ผลประโยชน จ ากพวกท าน
หมายสําคัญ โดยการมหัศจรรย บางหรื อ เราทั้ งสองมิได ดําเนิน
และโดยการอิทธิฤทธิ์
การด วยน้ําใจอย างเดียวกั นหรื อ
13 เพราะว าพวกท านเสี ยเปรี ยบ เรามิ ไ ด เ ดิ น ตามรอยเดี ย วกั น
คริสตจักรอื่ นๆในขอใดเลา เวน หรือ
ไว ในข อนี้ คื อที่ ข าพเจ าไม ได
เปาโลปรารถนาให
เป นภาระแก พวกท าน การผิ ด
ชาวโครินธกลับใจ
นั้ นขอท า นให อภั ยแก ข า พเจ า 19 ท านทั้ งหลายยั งคิ ดว า เรา
เถิด
กําลังกล าวแกตัวตอทานอีกหรือ
14 ดู เถิด ข าพเจ าเตรี ยมพร อม ที่ จริ งเราพู ดในพระคริ สต ดั งเรา
ที่ จะมาเยี่ ยมพวกท านเป นครั้ งที่ อยู ต อพระพั กตร พระเจ า และ
สาม และขาพเจาจะไมเปนภาระ ท านที่ รั ก สิ่ งสารพั ดที่ เราได
แกพวกทาน เพราะวาขาพเจาไม กระทํานั้ น เรากระทําเพื่ อท าน
ต องการสิ่ งใดจากท าน แต ต อง จะจําเริญขึ้ น
การตั วท าน เพราะว าที่ ลู กจะ 20 เพราะว าข าพเจ าเกรงว าเมื่ อ
สะสมไว สํา หรั บพ อ แม ก็ ไ ม ส ม ขาพเจามาถึง ขาพเจาอาจจะไม
ควร แต พอแมควรสะสมไว สํา- เห็นพวกทานเป นเหมือนอย างที่
หรับลูก
ข าพเจ าอยากเห็ น และท าน
15 และขาพเจามี ความยิ นดีที่ จะ จะไมเห็ นขาพเจาเหมือนอยางที่
เสี ยและสละแรงหมดเพื่ อท า น ท านอยากเห็ น คื อเกรงว าไม
ทั้ งหลาย แม ว าข าพเจ ารั กท าน เหตุ ใดก็ เหตุ หนึ่ งจะมี การวิ วาท
มากขึ้ นๆ ท านกลั บรั กข าพเจ า กัน ริษยากัน โกรธกัน มักใหญ
นอยลง
ใฝสูง นินทากัน ซุบซิบสอเสียด
16 ถึงแมเปนเชนนั้ น ขาพเจาก็ กัน จองหองพองตัว และเกะกะ
มิ ได เป นภาระแก พวกท าน แต วุ นวายกัน
เหมือนเปนผู ชาญฉลาด ขาพเจา 21 ขาพเจาเกรงวา เมื่ อขาพเจา
ใชอุบายดักจับทาน
กลั บมา พระเจ าของข าพเจ า
17 ข าพเจ าได ผลประโยชน อะไร จะทรงให ข าพเจ าต่ํา ต อยในหมู
(12) กจ 14:8-10; รม 15:18 (14) 1 คร 4:14; 10:24-33; 2 คร 1:15; 13:1-2
(15) 2 คร 6:12-13; 2 ทธ 2:10 (16) 2 คร 11:9 (18) 2 คร 8:18
(19) รม 9:1-2; 1 คร 10:33; 2 คร 5:12 (20) 1 คร 4:21 (21) 1 คร 5:1; 2 คร 2:1, 4
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2 โครินธ 12, 13
พวกท าน และข าพเจ าจะต อง อ อนกํ า ลั ง ด วยกั น กั บพระองค
เศราใจ เพราะเหตุหลายคนที่ ได แต เ ราจะยั ง มี ชี วิ ต เป น อยู กั บ
ทําผิดมากอนแลว และมิไดกลับ พระองค โดยฤทธิ์ เดชของพระ
ใจทิ้ งการโสโครก การผิ ดประ- เจาที่ มีตอทานทั้ งหลาย
เวณี และการลามก ซึ่ งเขาได 5ท านจงพิ จารณาดู ตั วของท าน
กระทําอยู นั้ น
ว า ท านตั้ งอยู ในความเชื่ อหรื อ
คําตักเตือน
ไม จงพิสูจนตัวของทานเองเถิด
ท านไม รู เองหรื อว า พระเยซู
กอนอําลา
ครั้ งนี้ จะเปนครั้ งที่ สามที่ คริ ส ต ทรงสถิ ต อยู ในท า นทั้ ง
ข าพเจ ามาเยี่ ยมพวก หลาย นอกจากทานจะเปนผู ถูก
ท าน
`คําพู ดทุ กๆคําต องมี ทอดทิ้ ง
พยานสองหรื อสามปาก จึ งจะ 6แต ข าพเจ าหวั งว าท านคงรู ว า
เรามิไดเปนผู ถูกทอดทิ้ ง
เปนที่ เชื่ อถือได'
2 ข า พเจ า ได บอกท า นแต ก อ น 7บั ดนี้ ข าพเจ าอธิ ษฐานต อพระ
และข าพเจ าจึ งบอกท านอี ก เจ าเพื่ อทานทั้ งหลายจะไม กระเหมื อ นเมื่ อข า พเจ า ได อ ยู กั บ ทําชั่ วใดๆ มิใชวาเราจะใหปราท านครั้ งที่ สองนั้ น เดี๋ ยวนี้ ถึ ง กฏว าเราเป นที่ ทรงชอบพระทั ย
ข าพเจ าไมได อยู กั บท าน ขาพ- แต เ พื่ อ ท า นจะประพฤติ เ ป น ที่
เจ าก็ยังเขียนฝากถึ งเขาเหลานั้ น ชอบ ถึ งแม จะดู เหมื อนเราเอง
ซึ่ ง ได กระทํา ผิ ดแต ก อนและถึ ง เปนผู ถูกทอดทิ้ ง
คนอื่ นทั้ งปวงว า ถ าข าพเจ ามา 8เพราะว าเราจะกระทําสิ่ งใดขั ด
อี ก ขาพเจ าจะไมเวนการติโทษ กับความจริงไมได ไดแตทําเพื่ อ
ความจริงเทานั้ น
ใครเลย
3เพราะว าทานทั้ งหลายตองการ 9 เพราะว า เมื่ อเราอ อ นแอและ
ที่ จะเห็ นหลั กฐานว าพระคริ สต ท านเข มแข็ ง เราก็ ยิ นดี เรา
ตรั สทางข าพเจ า พระองค มิ ได ปรารถนาสิ่ งนี้ ด วย คื อขอให
ทรงอ อนกําลั งต อท าน แต ทรง ท านทั้ งหลายบรรลุถึ งความบริ บูรณ
ฤทธิ์ มากในหมู พวกทาน
4 เพราะถึ ง แม ว า พระองค ท รง 10 เหตุ ฉะนั้ น ข าพเจ าจึ งเขี ยน
ถู กตรึ งโดยทรงอ อนกําลั ง พระ ข อ ความนี้ เมื่ อข า พเจ า ไม อ ยู
องค ยังทรงพระชนม อยู โดยฤทธิ์ ดวยเพื่ อเมื่ อขาพเจามาแลว จะ
เดชของพระเจ า เพราะว าเราก็ ได ไ ม ต อ งกวดขั น ท า นโดยใช

13

(1) มธ 18:16; 2 คร 12:14 (2) 2 คร 1:23; 10:2; 12:21 (3) มธ 10:20; 1 คร 9:2
(4) รม 1:4; 6:4; 2 คร 10:3-4; 1 ปต 3:18 (5) 1 คร 9:27; กท 4:19
(7) 2 คร 6:9 (9) 1 คร 4:10; 1 ธส 3:10 (10) 1 คร 4:21; 2 คร 10:8
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หนา 2342
อํ า นาจซึ่ งองค พระผู เป นเจ า ธรรมเนียมจุบอันบริสุทธิ์
ทรงโปรดประทานให แก ขาพเจ า 13 วิสุทธิชนทุกคนฝากความคิด
เพื่ อการก อขึ้ นมิ ใ ช เพื่ อการทํา ถึง มายั งท านทั้ งหลาย
ลายลง
14 ขอให พระคุ ณของพระเยซู
11 ในที่ สุ ดนี้ พี่ น องทั้ งหลาย คริ สต เจา ความรักแหงพระเจ า
ขอลาก อน ท านจงปรั บปรุ งตั ว และความสนิ ท สนมซึ่ งมาจาก
ให ดี จงมีกําลังใจอันดี จงเปน พระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ์ จงดํารง
น้ํ า หนึ่ งใจเดี ยวกั น จงอยู ร วม อยู กับทานทั้ งหลายเถิด เอเมน
กั นอย างสันติ และพระเจ าแห ง [จดหมายฉบั บที่ สองถึ งชาว
ความรั กและสั นติสุ ขจะทรงสถิ ต โคริ นธ ได เขี ยนจากเมื องฟ ลิ ปป
อยู กับทาน
แคว นมาซิ โดเนี ย และส งโดย
12 จงทั ก ทายปราศรั ยกั น ด วย ทิตัสและลูกา]

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