
พ ร ะ ธ ร ร ม  2 โครนิธ 2 Corinthians 

1 จดหมายฉบับนี้จากขาพเจาเปาโล 

ผูเปนอัครทูตของพระเยซูคริสตตามน้ําพระทัยของพระเจา 
กับทิโมธีนองของเรา 
 
 ถึง คริสตจกัรของพระเจาท่ีเมืองโครินธ 
และวิสุทธิชนท้ังปวงทั่วแควนอาคายา  
 
2 ขอพระคุณและสันติสุข 
จากพระเจาพระบิดาของเราและจากองคพระเยซูคริสตเจามีแกทานท้ังหลาย 
 
พระเจาแหงการปลอบประโลมใจทัง้ปวง 
3 สรรเสริญพระเจา และพระบิดาแหงพระเยซูคริสตเจาของเรา 
พระบิดาแหงความเมตตาเอ็นดู และพระเจาแหงการปลอบประโลมใจทั้งปวง 
4ผูทรงปลอบประโลมใจเราในความทุกขรอนทั้งสิ้นของเรา 
เพื่อเราจะสามารถปลอบประโลมใจบรรดาผูทุกขรอนในเรื่องใดๆ 
ดวยการปลอบประโลมใจซึ่งเราเองไดรับจากพระเจา 
5เพราะการทนทุกขของพระคริสตหลั่งลนเขามาในชีวิตของเราฉันใด 
การปลอบประโลมใจของเราก็ทวมทนโดยทางพระคริสตฉันนั้น  
6 หากเราทนทุกข ก็เพื่อการปลอบประโลมใจและความรอดของทาน 
หากเราไดรับการปลอบประโลมใจ ก็เพื่อใหทานไดรับการปลอบประโลมใจ 
ซึ่งสงผลใหทานมีความอดทนอดกลั้นในความทุกขยากเดียวกันกับที่เราทนทุก
ขอยู 7และเราหวังใจม่ันคงในทาน 
เพราะรูวาทานรวมในความทุกขยากกับเราฉันใด 
ทานยอมรวมในการปลอบประโลมใจกับเราดวยฉันนั้น 



8 พี่นองทั้งหลาย 
เราอยากใหทานทราบถึงความยากลําบากที่เราไดเผชิญในแควนเอเชีย 
เราถูกบีบคัน้หนักหนวง สุดจะทานทน จนหมดหวังท่ีจะเอาชีวิตรอด 9อันท่ีจริง 
เรารูสึกในใจประหนึ่งวาไดถูกตัดสินประหารชีวิต 
แตท่ีเปนเชนนี้ก็เพื่อเราจะไมพึ่งตัวเอง แตพึ่งพระเจาผูทรงใหคนตายเปนขึ้น 
10พระองคไดทรงชวยเราพนจากมรณภัย และจะทรงชวยเราอีก 
เราตั้งความหวังในพระองควาจะทรงชวยเราตอไป 
11เชนเดียวกับที่ทานชวยเราโดยคําอธิษฐานของทาน 
แลวคนมากมายก็จะขอบพระคุณพระเจาเนื่องจากเรา1 
สําหรับความกรุณาท่ีประทานแกเรา 
อันเปนการตอบคําอธิษฐานของคนมากมาย 
 
เปาโลเปลีย่นแผน 
12 สิ่งท่ีเราโออวดได คือจิตสํานึกของเรายืนยันวา เราประพฤติตนในโลก 
โดยเฉพาะในความสัมพันธกับทาน 
ดวยความบริสุทธิ์และความจริงใจซึ่งมาจากพระเจา 
เรามิไดประพฤติตามปญญาฝายโลก แตตามพระคุณของพระเจา 
13เพราะเราไมไดเขียนถึงทานในสิ่งท่ีทานไมสามารถอานหรือเขาใจได 
และขาพเจาหวังวา 14ในเมื่อทานเขาใจเราบางสวนแลว 
ทานจะไดเขาใจโดยตลอดวา 
ทานก็สามารถโออวดเกี่ยวกับเราเหมือนที่เราจะโออวดเกี่ยวกับทานในวันแหง
องคพระเยซูเจา 
15 เนื่องจากขาพเจาม่ันใจในเรื่องนี้ 
ขาพเจาจึงวางแผนวาจะมาเยี่ยมทานกอน เพื่อใหทานไดประโยชนสองตอ 

                                      
1 1:11 หลายตนฉบับวา ทาน 



16คือขาพเจาวางแผนมาเยี่ยมพวกทานตอนจะไปแควนมาซิโดเนีย 
และขากลับจากแควนมาซิโดเนียก็แวะมาเยี่ยมทานอีก 
จากนั้นใหทานสงขาพเจาเดินทางไปยังแควนยูเดีย 
17เม่ือขาพเจาวางแผนเชนนี้ ขาพเจาทําไปอยางไมจริงจังหรือ? 
หรือขาพเจาวางแผนแบบชาวโลกที่พรอมจะรับปากสงๆ ไปวา “ ม า ”  
แ ล ะ  “ ไมมา” ?  
18 แตพระเจาทรงสัตยซื่อแนนอนฉันใด คําของเราถึงทานก็ไมใช 
“ ม า ”  แ ล ะ  “ ไมมา”  สงๆ ไปแนฉันนั้น 
19ดวยวาพระบุตรของพระเจาคือพระเยซูคริสต 
ซึ่งขาพเจากับสิลาส2และทิโมธีประกาศแกพวกทานนั้น ไมใชท้ัง “ จริง”  
แ ล ะ  “ ไมจริง”  ในเวลาเดียวกัน แตในพระองคเปน “ จริง”  เ ส ม อ  
20เพราะไมวาพระเจาไดทรงสัญญาไวมากมายเทาไร สิ่งเหลานั้นลวนเปน 
“ จริง”  ในพระคริสต ฉะนั้นโดยทางพระองค เราจึงขานรับวา  
“ อ า เ ม น ”  เพื่อเทิดพระสิริของพระเจา 
21พระเจานี่แหละทรงใหท้ังเราและทานยืนหยัดม่ันคงในพระคริสต 
พระองคไดทรงเจิมเรา 22ทรงประทับตราแสดงความเปนเจาของบนเรา 
และประทานพระวิญญาณของพระองคไวในใจเราเปนมัดจําค้ําประกันในสิ่งท่ี
จะมาถึง  
23 ขาพเจาขออางพระเจาใหทรงเปนพยานแกขาพเจาวา 
ท่ีขากลับขาพเจาไมไดมาเมืองโครินธก็เพื่องดเวนโทษพวกทานไวกอน 
24เราไมใชนายควบคุมความเชื่อของทาน 
แตเราทํางานรวมกับทานเพื่อความชื่นชมยินดีของทาน เพราะโดยความเชื่อ 
ทานจึงยืนหยัดม่ันคง 
 

                                      
2 1:19 หรือ สิลวานัส 



2
 ดังนั้นขาพเจาจึงตัดสินใจวาจะไมแวะมาทําใหทานตองเจ็บปวดอีกครั้งห
นึ่ง 2เพราะถาขาพเจาทําใหทานเศราใจ จะเหลือใครทําใหขาพเจาดีใจ? 
ก็มีแตพวกทานซึ่งขาพเจาทําใหเศราเสียใจนั่นแหละ 3ที่ขาพเจาเขียนไปนั้น 
เพื่อวาเม่ือขาพเจามาจะไดไมตองทุกขใจเนื่องดวยคนที่ควรทําใหขาพเจาชื่นช
มยินดี ขาพเจาม่ันใจในพวกทานทุกคนวา 
ทานทุกคนจะรวมชื่นชมยินดีกับขาพเจา 
4เพราะขาพเจาเขียนมาดวยความทุกขใจอยางใหญหลวง 
ดวยความทรมานใจและทั้งน้ําตา มิใชเพื่อทําใหทานเศราเสียใจ 
แตเพื่อใหทานรูวาขาพเจารักพวกทานลึกซึ้งเพียงใด 
 
ใหอภัยคนที่ท ำ บ า ป  
5 ถามีคนใดกอใหเกิดความเศราเสียใจ 
เขาไมไดทําใหขาพเจาเศราเสียใจมากเทากับที่ทําใหทานท้ังหมดเศราเสียใจใ
นระดับหนึ่ง ขาพเจาไมอยากพูดใหรุนแรงเกินไป 
6โทษทัณฑท่ีเขาไดรับจากคนสวนใหญนั้นก็เพียงพอแลว 
7พวกทานนาจะใหอภัยและหนุนใจเขาดีกวา เพื่อเขาจะไดไมทุกขโศกเกินเหตุ 
8ฉะนั้นขาพเจาขอรองทานใหยืนยันในความรักท่ีมีตอเขาอีกครั้ง 
9เหตุท่ีขาพเจาเขียนมานั้น 
ก็เพื่อจะดูวาพวกทานยืนหยัดม่ันคงในการทดลองและเชื่อฟงทุกประการหรือไ
ม 10หากทานยกโทษใหใคร ขาพเจาก็จะยกโทษใหคนนั้นดวย 
และถามีสิ่งใดใหยกโทษ ขาพเจาก็ยกโทษให 
เพราะเห็นแกพวกทานโดยรูวาพระคริสตทรงทอดพระเนตรอยู 
11เพื่อวาเราจะไดไมเสียทีซาตาน เพราะเรารูทันอุบายของมัน 
 
พันธกรแหงพนัธสัญญาใหม 



12 เมื่อขาพเจาไปเมืองโตรอัสเพื่อประกาศพระกิตติคุณแหงพระคริสต 
และพบวาองคพระผูเปนเจาทรงเปดทางใหขาพเจา 
13ขาพเจาก็ยังไมมีสันติสุขในใจเลย เพราะไมพบนองทิตัสท่ีนั่น 
ขาพเจาจึงกลาวลาพวกเขาเดินทางไปแควนมาซิโดเนีย 
14แตขอบพระคุณพระเจา 
ผูทรงนําเราในขบวนแหงความมีชัยในพระคริสตเสมอมา 
และทรงใหกลิ่นหอมแหงความรูถึงพระองคฟุงกระจายผานทางเราไปทุกหนแห
ง  
15เพราะเราคือกลิ่นหอมของพระคริสตถวายแดพระเจาในทามกลางหมูคนทั้ง
ท่ีกําลังจะรอดและที่กําลังจะพินาศ 
16เปนกลิ่นแหงความตายสําหรับคนพวกหนึ่ง 
และเปนกลิ่นหอมแหงชีวิตสําหรับคนอีกพวกหนึ่ง 
และใครเลาคูควรกับงานเชนนี้? 
17เราไมเหมือนหลายคนที่เรขายพระวจนะของพระเจาหากําไร แตตรงกันขาม 
ในพระคริสต 
เรากลาวตอเบื้องพระพักตรพระเจาดวยความจริงใจอยางคนที่พระเจาสงมา 
 

3  นี่เรากําลังจะชมตนเองอีกแลวหรือ? 

หรือเราเปนเหมือนบางคนที่ตองการจดหมายรับรองจากทาน 
หรือถือจดหมายรับรองมาหาทาน? 2ตัวทานเองคือจดหมายของเรา 
จารึกอยูท่ีดวงใจของเรา ใหทุกคนไดรูและไดอาน 
3ทานแสดงใหเห็นวาทานเปนจดหมายจากพระคริสต 
เปนผลแหงพันธกิจของเรา 
มิใชเขียนดวยหมึกแตเขียนขึ้นดวยพระวิญญาณของพระเจาผูทรงพระชนมอยู 
ไมไดจารึกบนแผนศิลา แตจารึกบนดวงใจมนุษย  



4 นี่คือความมั่นใจของเราโดยทางพระคริสตตอเบื้องพระพักตรพระเจา 
5ไมใชวาเราเองมีความสามารถที่จะอางสิทธิ์ในสิ่งใด 
แตความสามารถของเรามาจากพระเจา 
6พระองคทรงใหเราสามารถที่จะเปนพันธกรแหงพันธสัญญาใหม 
มิใชพันธสัญญาแหงบทบัญญัติท่ีจารึกไว แตเปนพันธสัญญาแหงพระวิญญาณ 
เพราะบทบัญญัติประหารชีวิต แตพระวิญญาณประทานชีวิต 
 
รศัมีแหงพนัธสญัญาใหม 
7
 ถาพันธกิจอันนํามาซึ่งความตายที่จารึกดวยตัวอักษรบนแผนศิลายังมากั
บรัศมี แมรัศมีนี้จะจางหายไป 
แตก็เปนเหตุทําใหชนอิสราเอลไมกลามองหนาโมเสส 
8แลวพันธกิจแหงพระวิญญาณจะไมยิ่งเปยมดวยรัศมีกวานั้นหรือ? 
9หากพันธกิจท่ีตัดสินโทษมนุษยยังเปลงรัศมี 
พันธกิจท่ีนํามาซึ่งความชอบธรรมจะเปลงรัศมีเจิดจายิ่งกวานั้นสักเทาใด! 
10เพราะสิ่งท่ีเคยมีรัศมีเจิดจา 
บัดนี้ก็อับแสงไปเมื่อเทียบกับรัศมีอันเจิดจายิ่งกวา 
11และถาสิ่งท่ีกําลังเลือนหายยังมากับรัศมี 
รัศมีของสิ่งท่ียืนยงจะยิ่งใหญเหนือกวานั้นสักเทาใด! 
12 เหตุฉะนั้นเพราะเรามีความหวังใจเชนนี้ เราจึงมีใจกลา 
13เราไมเหมือนโมเสสซึ่งเอาผาคลุมหนา 
ปองกันชนอิสราเอลมิใหเห็นรัศมีจาท่ีกําลังจางหายไป 
14แตครั้งนั้นจิตใจของพวกเขาก็ด้ือดาน เพราะจนถึงทุกวันนี้ 
ผาคลุมหนาเดียวกันนั้นก็ยังคงอยูเม่ือเขาอานพันธสัญญาเดิม 
ผาคลุมหนานี้ยังไมไดถูกเอาออกไป 
เพราะในพระคริสตเทานั้นท่ีผานี้จะถูกเอาออกไปได 



15 กระทั่งทุกวันนี้ เมื่ออานบัญญัติของโมเสส ผาก็ยังคลมุใจเขาอยู 
16แตเม่ือใดที่มีใครหันกลับมาหาองคพระผูเปนเจา 
ผาคลุมนั้นก็จะถูกนําออกไป 17องคพระผูเปนเจาทรงเปนพระวิญญาณ 
ท่ีใดมีพระวิญญาณแหงองคพระผูเปนเจา ที่นั่นมีเสรีภาพ  
18 และเราทั้งหลายผูซึ่งไมมีผาคลุมหนา 
ตางสะทอน3พระสิริขององคพระผูเปนเจา 
เรากําลังรบัการเปลี่ยนแปลงใหเปนเหมือนพระองค ดวยรัศมีท่ีเพิ่มพูนขึ้นทุกที 
รัศมีซึ่งมาจากองคพระผูเปนเจา ผูทรงเปนพระวิญญาณ 
 
ของล้าํคาในภาชนะดนิ 
 

4  เหตุฉะนั้นเพราะเรามีพันธกิจนี้โดยพระเมตตาของพระเจา 

เราจึงไมทอใจ 2แทนที่จะเปนเชนนั้น เราละทิ้งกลวิธีแยบยลและนาละอาย 
เ ร าไมใชเลหเพทุบายหรือบิดเบือนพระวจนะของพระเจา 
ตรงกันขามดวยการสําแดงความจริงอยางตรงไปตรงมา 
เราเสนอตนเองตอจิตสํานึกของทุกคนในสายพระเนตรพระเจา 
3และถาหากวาขาวประเสริฐของเราถูกปดบัง 
ก็ถูกปดบังไวจากบรรดาผูกําลังจะพินาศ 
4พระของยุคนี้ทําใหจิตใจของผูไมเชื่อมืดบอดไป 
เพื่อพวกเขาจะไดไมสามารถเห็นแสงสวางแหงขาวประเสริฐอันทรงพระสิริของ
พระคริสต ผูทรงเปนพระฉายาของพระเจา 5เพราะเราไมไดประกาศตัวเอง 
แตประกาศพระเยซูคริสตวาทรงเปนองคพระผูเปนเจา 
และตัวเราเองเปนผูรับใชของทานทั้งหลายโดยเห็นแกพระเยซู 

                                      
3 3:18 หรือ เพงพิจารณา 



6เพราะพระเจาผูตรัสสั่งวา “ ใหความสวางสองออกมาจากความมืดมิด” 4 
ทรงใหแสงสวางของพระองคสองเขามาในใจเรา 
เพื่อใหเรามีความสวางแหงความรูถึงพระสิริของพระเจาในพระพักตรของพระ
คริสต 
7 แตเรามีของล้ําคานี้ในภาชนะดิน 
เพื่อแสดงวาฤทธานุภาพอันล้ําเลิศนี้มาจากพระเจา มิใชมาจากตัวเราเอง 
8เราถูกบีบคั้นอยางหนักทุกดานแตไมถึงกับถูกบดขยี้ สับสนแตไมถึงกับสิ้นหวัง 
9ถูกขมเหงแตไมถึงกับถูกทอดทิ้ง ถูกฟาดลมลงแลวแตไมถึงกับถูกทําลาย 
10เราแบกความตายของพระเยซูไวในกายของเราเสมอ 
เพื่อชีวิตของพระเยซูจะสําแดงในกายของเราดวย 
11เพราะเราผูมีชีวิตอยูนี้ถูกมอบใหแกความตายเพื่อพระเยซูอยูเสมอ 
เพื่อวาพระชนมชีพของพระองคจะไดสําแดงในกายซึ่งตองตายของเรา 
12ดังนั้นแลวความตายจึงกําลังทํากิจอยูในเรา 
แตชีวิตก็กําลังทํากิจอยูในทานทั้งหลาย 
13 มีเขียนไววา “ ขาพเจาเชื่อ ฉะนั้นขาพเจาจึงไดพูด” 5 
ดวยใจเชื่อแบบเดียวกันเราก็เชื่อ เชนนั้นจึงพูดออกมา 14เพราะเรารูวา 
พระองคผูทรงใหองคพระเยซูเจาฟนคืนพระชนมจากความตายนั้นจะทรงใหเร
าเปนขึ้นกับพระเยซูดวย และจะทรงใหเราเขาเฝาพระองครวมกับทานท้ังหลาย 
15ท้ังหมดนี้เพื่อประโยชนของทาน 
เพื่อพระคุณท่ีกําลังไปถึงคนจํานวนมากยิ่งๆ ขึ้น 
จะเปนเหตุใหการขอบพระคุณทวมทนขึ้น เปนการเทิดพระสิริของพระเจา 
16เหตุฉะนั้นเราจึงไมทอใจ ถึงแมกายภายนอกของเรากําลังทรุดโทรมไป 
แตจิตใจภายในของเรากําลังฟนขึ้นใหมทุกวัน 

                                      
4 4:6 ป ฐ ก .1:3 
5 4:13 ส ด ด .116:10 



17เพราะความทุกขลําบากเล็กๆ นอยๆ เพียงชั่วคราวของเรา 
ทําใหเราไดรับศักด์ิศรีนิรันดรซึ่งเหนือกวาสิ่งเหลานั้นท้ังหมดมากมายนัก 
18ดังนั้นเราจึงไมจับจองอยูท่ีสิ่งซึ่งมองเห็น แตอยูท่ีสิ่งซึ่งมองไมเห็น 
เพราะสิ่งท่ีเรามองเห็นนั้นไมจีรังยั่งยืน แตสิ่งท่ีเรามองไมเห็นนั้นถาวรนิรันดร 
 
ที่อยูของเราในสวรรค 

 
5 บัดนี้เรารูอยูวาหากเต็นทของโลกนี้ท่ีเราอาศัยอยูถูกทําลายลง 

เราก็มีบานจากพระเจาคือบานนริันดรในสวรรค ซึ่งมิไดสรางขึ้นดวยมือมนุษย 
2ในขณะเดียวกัน 
เราคร่ําครวญใฝหาท่ีจะรับการคลุมกายดวยท่ีอาศัยจากสวรรคของเรา 
3เพราะเมื่อเราไดรับการคลุมกายแลว เราจะไมตองถูกพบวาเปลือยเปลา 
4เพราะขณะเรายังอยูในเต็นทนี้ เราคร่ําครวญเปนทุกข 
เพราะเราไมปรารถนาที่จะเปลือยเปลา 
แตปรารถนาที่จะรับการคลุมกายดวยที่อาศัยจากสวรรคของเรา 
เพื่อชีวิตจะกลืนกลบกายที่ตองตายนั้น 5พระเจานี่แหละ 
คือผูทรงเตรียมเราสําหรับจุดมุงหมายนี้ 
และไดประทานพระวิญญาณเปนมัดจําค้ําประกันสิ่งท่ีจะมาถึง 
6 ฉะนั้นเราจึงม่ันใจและรูอยูเสมอวา ตราบใดที่เรายังอยูในกายนี้ 
เราก็อยูหางจากองคพระผูเปนเจา 7เราจึงดําเนินชีวิตโดยความเชื่อ 
มิใชโดยสิ่งท่ีมองเห็น 8ดังท่ีขาพเจาไดกลาวแลววา เรามั่นใจ 
และเราปรารถนาที่จะพนจากกายนี้ไปอยูกับองคพระผูเปนเจามากกวา 
9ฉะนั้นเราจึงตั้งเปาท่ีจะทําใหพระองคพอพระทัย 
ไมวาเราจะอยูในกายนี้หรือพนจากกายนีไ้ป 
10เพราะพวกเราลวนตองเขาเฝาตอหนาบัลลังกพิพากษาของพระคริสต 



เพื่อแตละคนจะไดรับสิ่งซึ่งสมกับที่เขาไดกระทําขณะอยูในกายนี้ 
ไมวาดีหรือชั่ว 
 
พันธกจิแหงการคืนดกีบัพระเจา 
11 เชนนั้นแลว เมื่อเรารูวาความเกรงกลัวพระเจานั้นคืออะไร 
เราจึงพยายามโนมนาวใจคนทั้งหลาย 
เราเปนเชนไรนั้นยอมประจักษตอพระเจา 
และขาพเจาหวังวาสิ่งนี้จะประจักษตอจิตสํานึกของทานดวย 
12เราไมไดกําลังชมตัวเองตอทานอีก แตกําลังเปดโอกาสใหทานภูมิใจในเรา 
เพื่อทานจะสามารถตอบบรรดาผูท่ีภูมิใจในสิ่งท่ีแลเห็น 
แทนท่ีจะภูมิใจในสิ่งท่ีอยูในใจ  
13 ถาเราเสียสติก็เพื่อพระเจา ถาเราสติดีก็เพื่อทานท้ังหลาย  
14ดวยวาความรักของพระคริสตบังคับเราอยู 
เพราะเรามั่นใจวาผูหนึ่งไดตายเพื่อคนทั้งปวง ฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแลว 
15และในเมื่อพระองคไดสิ้นพระชนมเพื่อคนทั้งปวง 
บรรดาผูมีชีวิตอยูจึงไมควรอยูเพื่อตัวเองอีกตอไป 
แตอยูเพื่อพระองคผูสิ้นพระชนมเพื่อพวกเขาและคืนพระชนมขึ้นมาอีก 
16 ดังนั้นตั้งแตนี้ตอไป เราจะไมพิจารณาใครตามทัศนะของโลก 
แมครั้งหนึ่งเราเคยพิจารณาพระคริสตแบบนั้น 
แตเราก็จะไมทําเชนนั้นอีกตอไป  
17 เหตุฉะนั้นถาผูใดอยูในพระคริสต ผูนั้นก็เปนคนที่ถูกสรางใหมแลว 
สิ่งเกาๆ ไดลวงไป สิ่งใหมๆ ไดเขามา! 18ทั้งหมดนี้มาจากพระเจา 
ผูทรงใหเราคืนดีกับพระองคโดยทางพระคริสต 
และทรงมอบหมายพันธกิจแหงการคืนดีนี้แกเรา 
19คือพระเจาไดทรงใหโลกคืนดีกับพระองคในพระคริสต 
ไมทรงถือโทษบาปผิดของเขา 



และพระองคทรงมอบหมายเรื่องราวแหงการคืนดีนี้ไวกับเร า  
20ฉะนั้นเราจึงเปนทูตของพระคริสต 
เสมือนหนึ่งพระเจาทรงรองเรียกทานท้ังหลายผานทางเรา 
เราจึงขอรองทานในนามของพระคริสตวา จงคืนดีกับพระเจา 
21 พระเจาทรงกระทําพระองคผูปราศจากบาปใหเปนบาป6เพื่อเรา 
เพื่อในพระองคเราจะกลายเปนความชอบธรรมของพระเจา  
 

6  ในฐานะผูรวมงานของพระเจา เราวิงวอนทานวา 

อยาสักแตรับพระคุณของพระเจา 2เพราะพระองคตรัสวา 
 
 “ ในวาระแหงความโปรดปรานเราไดฟงเจา  
  และในวันแหงความรอดเราไดชวยเจา” 7  
 
 ขาพเจาขอบอกทานวา บัดนี้คือวาระแหงความโปรดปรานของพระเจา 
บัดนี้คือวันแหงควา ม ร อ ด  
 
ความทกุขยากที่เปาโลเผชญิ  
3 เราไมทําใหใครสะดุด เพื่อไมใหพันธกิจของเราเสียความเชื่อถือ 
4แทนที่จะเปนเชนนั้น ในฐานะผูรับใชของพระเจา เราพิสูจนตัวเองในทุกทาง 
ไมวาในการอดทนอดกลั้น ในความทุกขรอน ความยากเข็ญและความลําเค็ญ 
5ในการถกูเฆี่ยนตี การถูกจองจาํและการจลาจล ในการตรากตราํทํางาน 
การอดหลับอดนอน และความหิวโหย 6ในความบริสุทธิ์ ความเขาใจ 
ความอดทนและความกรุณา ในพระวิญญาณบริสทุธิ์ และในความรักจริงใจ 

                                      
6 5:21 หรือ เปนเครื่องบูชาไถบาป 
7 6:2 อ ส ย .49:8 



7ในคําพูดสัตยจริงและในฤทธานุภาพของพระเจา 
ดวยอาวุธแหงความชอบธรรมทั้งในมือขวาและมือซาย 
8ท้ังในยามทรงเกียรติและไรเกียรติ ในยามที่เขาวาชั่วและในยามที่เขาวาดี 
จริงแทแตถูกมองวาเปนคนหลอกลวง 9เปนท่ีรูจักแตถูกมองวาไมมีใครรูจัก 
กําลังจะตายแตเราก็ยังมีชีวิตอยูตอไป ถูกเฆี่ยนตีแตก็ยังไมถึงตาย 
10ทุกขโศกแตก็ยังชื่นชมยินดีเสมอ ยากจนแตก็ยังทําใหหลายคนมั่งคั่ง 
และไมมีอะไรแตก็ยังเปนเจาของทุกสิ่ง  
11 พี่นองชาวโครินธ 
เราพูดกับทานอยางตรงไปตรงมาและเปดใจของเราใหแกทาน 
12เราไมไดเปนฝายระงับความรักเสียจากทาน 
แตทานเปนฝายระงับเสียจากเรา 13เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนอยางยุติธรรม 
เราขอพูดกับทานเสมือนพูดกับบุตรวา จงเปดใจของทานดวย 
 
อยาเขาเทยีมแอกกบัผูไมเชื่อ  
14 อยาเขาเทียมแอกกับผูไมเชื่อ 
เพราะความชอบธรรมกับความชั่วจะมีอะไรรวมกันได? 
หรือความสวางกับความมืดจะมีสามัคคีธรรมอะไรกันเลา? 
15พระคริสตกับเบลีอัล8 จะกลมเกลียวอะไรกันได? 
ผูเชื่อกับผูไมเชื่อจะมีอะไรรวมกันไดเลา? 
16วิหารของพระเจากับวิหารของรูปเคารพจะมีขอตกลงอะไรกันได? 
ดวยวาเราเปนวิหารของพระเจาผูทรงพระชนมอยู ดังท่ีพระเจาตรัสวา 
“ เราจะอยูกับพวกเขาและดําเนินทามกลางเขาทั้งหลาย 
และเราจะเปนพระเจาของเขา และเขาจะเปนประชา ก ร ข อ ง เ ร า ” 9  

                                      
8 6:15 หรือ เบลีอาร 
9 6:16 ล น ต .26:12; ย ร ม .32:38; อ ส ค .37:27 



 
17องคพระผูเปนเจาตรัสวา 
 “ เหตุฉะนั้นจงออกมาจากพวกเขา 
  และแยกตัวออกเสีย 
 อยาแตะตองสิ่งมลทิน 
  แลวเราจะรับเจา” 10 
18” เราจะเปนบิดาของเจา 
  และพวกเจาจะเปนบุตรชายบุตรหญิงของเรา 
 องคพระผูเปนเจาทรงฤทธิ์ตรัสดังนี1้1 
 

7 ทานท่ีรัก ในเมื่อเรามีพระสัญญาเชนนี้ 

ใหเราชําระตนเองจากทุกสิ่งท่ีทําใหรางกายและจิตวิญญาณแปดเปอน 
จงทําใหความบริสุทธิ์สมบูรณพรอมดวยความเกรงกลัวพระเจา 
 
ความชื่นชมยินดีของเปาโล 
2 จงเปดใจของทานรับเราเถิด เราไมไดทําผิดตอใคร 
เราไมไดเปนเหตุใหใครทําบาป เราไมไดฉกฉวยหาประโยชนจากใคร 
3ขาพเจาไมไดพูดเชนนี้เพื่อตําหนิทาน ขาพเจาเคยพูดไวกอนแลววา 
ทานท้ังหลายอยูในดวงใจของเรา ถึงขนาดที่เรารวมเปนรวมตายกับทานได 
4ขาพเจาม่ันใจในพวกทานยิ่งนัก ขาพเจาภูมิใจในตัวทานอยางมาก 
ขาพเจาไดรับการหนุนใจอยางใหญหลวง ในความยากลําบากทั้งสิ้นของเรา 
ความชื่นชมยินดีของขาพเจาไมรูสิ้นสุด 

                                      
10 6:17 อ ส ย .52:11; อ ส ค .20:34, 41 
11 6:18 2 ซ ม อ .7:14; 7:8 



5 เพราะเมื่อมาถึงแควนมาซิโดเนีย เราไมไดพักกายเลย 
หันไปทางไหนก็ถูกกอกวน ภายนอกมีความขัดแยง ภายในมีความหวาดหวั่น 
6แตพระเจาผูทรงปลอบประโลมใจคนทอแทก็ทรงปลอบประโลมใจเราโดยการ
มาของทิตัส 7และไมเพียงแตโดยการมาของทิตัสเทานั้น 
แตโดยการปลอบประโลมใจที่ทานท้ังหลายใหกับเขาอีกดวย เขาบอกเราวา 
พวกทานปรารถนาจะพบเรา 
รูสึกเศราเสียใจอยางลึกซึ้งและหวงใยเราอยางมาก 
ทําใหขาพเจายิ่งชื่นชมยินดีมากขึ้นกวากอน 
8 แมจดหมายของขาพเจาทําใหทานเศราใจ ขาพเจาก็ไมเสียใจ 
ถึงจะเคยเสียใจท่ีเห็นวาจดหมายนั้นทําใหทานไมสบายใจ 
แตก็เปนเพียงชั่วขณะ 9เดี๋ยวนี้ขาพเจาสุขใจ ไมใชเพราะทําใหทานเสียใจ 
แตเพราะความเสียใจนั้นทําใหทานกลับใจใหม 
ดวยวาทานเศราเสียใจอยางท่ีพระเจาทรงประสงค 
เราจึงไมไดทํารายทานแตอยางใด 
10ความเศราเสียใจอยางท่ีอยูในทางพระเจาสงผลใหกลับใจใหม 
อันนําไปสูความรอด และไมเหลือความเสียใจไว 
สวนความเศราเสียใจอยางโลกนํามาซึ่งความตาย 11ดูเถิด 
ความเศราเสียใจอยางท่ีอยูในทางพระเจานี้สงผลอะไรบางในตัวทาน 
เปนตนวา ความเอาจริงเอาจัง ความกระตือรือรนท่ีจะสะสางตนเอง ความโกรธ 
ความตื่นตัว ความอาลัยหา ความหวงใย ความพรอมที่จะใหเกิดความยุติธรรม 
ทานไดพิสูจนตนในทุกประเด็นแลววาทานไมผิดในเรื่องนี้ 
12ดังนั้นถึงแมขาพเจาไดเขียนมาถึงทาน 
ก็มิใชเพราะเห็นแกคนที่ทําผิดหรือฝายท่ีเสียหาย 
แตเพื่อวาตอเบื้องพระพักตรพระเจา 
ทานจะไดเห็นเองวาทานทุมเทใหกับเราแคไหน 
13ดวยเหตุท้ังหมดนี้เราจึงไดรับการหนุนใจ 



 นอกเหนือจากเราเองไดรับการหนุนใจแลว 
เรายังดีใจเปนพิเศษท่ีเห็นวาทิตัสสุขใจเพียงไร 
เพราะพวกทานท้ังปวงทําใหจิตวิญญาณของทิตัสไดชุมชื่นขึ้นมาใหม 
14ขาพเจาไดอวดพวกทานกับเขาและพวกทานมิไดทําใหขาพเจาอับอาย 
แตทุกอยางซึ่งเราไดบอกทานนั้นเปนความจริงฉันใด 
สิ่งท่ีเราไดอวดทิตัสเกี่ยวกับพวกทานก็พิสูจนแลววาเปนความจริงฉันนั้น 
15และทิตัสยิ่งรักทานท้ังหลายมากขึ้น เมื่อระลึกวาพวกทานลวนเชื่อฟง 
ตอนรับเขาดวยความกลัวตัวสั่น 
16ขาพเจาดีใจท่ีสามารถม่ันใจในพวกทานไดเต็มท่ี 
 
หนุนใจใหมีความเอือ้เฟอเผื่อแผ 
 

8  และบัดนี้ พี่นองทั้งหลาย 

เราอยากใหทานทราบถึงพระคุณท่ีพระเจาประทานแกบรรดาคริสตจักรในแคว
นมาซิโดเนีย 2จากการทดลองอยางหนักหนวงท่ีสุด ความชื่นชมยินดีอันลนพน 
และความยากไรเปนอยางยิ่งของพวกเขานั้น ก็เออลนเปนความเอื้อเฟอเผื่อแผ 
3 เพราะขาพเจาเปนพยานไดวา พวกเขาถวายสุดความสามารถ 
ท่ีจริงเกินความสามารถก็วาได โดยความตั้งใจของเขาเองทั้งสิ้น 
4เขาคะยั้นคะยอขอรับสิทธิพิเศษที่จะมีสวนรวมในการรับใชนี้เพื่อเหลาวิสุทธิช
น  5และเขาไมไดทําอยางท่ีเราคาดคิดไว 
แตเขาถวายตัวแดองคพระผูเปนเจากอนและจากนั้นอุทิศตัวใหเราตามน้ําพระทั
ยพระเจา 
6ดังนั้นเราจึงกระตุนทิตัสซึ่งเปนผูริเริ่มงานนี้ใหสานตอการจุนเจือดวยใจเมตต
าในสวนของพวกทานจนลุลวง 7แตดังเชนท่ีทานเปนเลิศในทุกดาน 
ไมวาในความเชื่อ ในวาจา ในความรู 



ในความกระตือรือรนและในความรักท่ีทานมีตอเรา12 
ก็ขอใหทานเปนเลิศในการใหดวยใจเมตตานี้เชนกัน 
8 ขาพเจาไมไดสั่งทาน 
แตขาพเจาตองการทดสอบความจริงใจในความรักของทาน 
โดยการเปรียบเทียบกับความกระตือรือรนของคนอื่น 
9เพราะทานยอมทราบถึงพระคุณแหงองคพระเยซูคริสตเจาของเราวา 
แมทรงมั่งคั่งก็ทรงยอมยากไร เพราะเห็นแกพวกทาน 
เพื่อวาทานจะไดม่ังคั่งโดยทางความยากไรของพระองค  
10 และขาพเจาขอแนะนําสิ่งดีท่ีสุดในเรื่องนี้แกทานคือ ปท่ีแลว 
ทานท้ังหลายไมเพียงแตเปนพวกแรกที่ถวาย 
แตยังเปนพวกแรกซึ่งมีใจท่ีจะถวาย 
11บัดนี้จงทําใหสําเร็จสมกับใจรอนรนที่จะถวายโดยทําตามความสามารถของ
ทาน 12เพราะถามีความเต็มใจพรอมอยู 
แลวของถวายก็เปนท่ียอมรับตามที่เขามีอยู ไมใชตามที่เขาไมมี  
13
 เราไมปรารถนาที่จะลดภาระของคนอื่นแลวมาใหภาระหนักหนวงแกทา
น แตเพื่อที่จะใหมีความเทาเทียมกัน 
14ขณะนี้ทานมีบริบูรณก็ควรเกื้อกูลสิ่งท่ีพวกเขาขัดสน 
เพื่อวาในคราวที่เขามีบริบูรณก็จะเกื้อกูลสิ่งท่ีพวกทานขัดสน 
แลวจะไดมีความเทาเทียมกัน 15ดังท่ีมีเขียนไววา “ ผูท่ีเก็บมากไมมีเหลือ 
และผูท่ีเก็บนอยก็ไมขาด” 13 
 
สงทิตสัไปเมืองโครินธ 

                                      
12 8:7 บางตนฉบับวา ในความรักท่ีเรามีตอทาน 
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16
 ขาพเจาขอบพระคุณพระเจาผูทรงใหทิตัสมีใจเปนหวงพวกทานเหมือนกั
บที่ขาพเจามี 17เพราะทิตัสไมเพียงแตตอบรับคําขอรองของเรา 
แตเขายังมาหาทานดวยใจกระตือรือรนอยางมากและดวยความคิดริเริ่มของเข
า เ อ ง  18นอกจากนี้ เราไดสงพี่นองคนหนึ่งมากับทิตัสดวย 
เขาไดรับการยกยองจากคริสตจกัรทั้งปวงในดานการประกาศขาวประเสริฐ 
19ยิ่งกวานั้นคริสตจักรตางๆ 
ไดเลือกพี่นองคนนี้ใหรวมเดินทางกับเราขณะนําเงินถวายไป 
เราไดดูแลรับผิดชอบเงินถวายนี้เพื่อเทิดพระเกียรติองคพระผูเปนเจา 
และเพื่อแสดงวาเราเองก็มีใจกระตือรือรนท่ีจะชวย 
20เราตองการปองกนัมิใหใครมาติวาวิธีจัดการแจกจายของบริจาคอันมากมาย
นี้ได 21เพราะเราพยายามอยางยิ่งยวดที่จะทําสิ่งท่ีถูกตอง 
ไมเพียงในสายพระเนตรขององคพระผูเปนเจา 
แตในสายตาของคนทั้งปวงดวย  
22 นอกจากนีเ้รายังสงพี่นองคนหนึ่งรวมคณะมาดวย 
พี่นองผูนี้ไดพิสูจนใหเราเห็นในหลายๆ ดานแลววาเขากระตือรือรนยิ่งนัก 
และบัดนี้ยิ่งกระตือรือรนมากขึ้น เพราะเขามั่นใจในพวกทานมาก 
23สําหรับทิตัส 
เขาเปนหุนสวนและเพื่อนรวมงานของขาพเจาทามกลางพวกทาน 
สวนพี่นองเหลานั้นของเรา พวกเขาเปนตัวแทนของบรรดาคริสตจักร 
และเปนเกียรติแดพระคริสต 
24เหตุฉะนั้นจงพิสูจนใหคนเหลานั้นเห็นถึงความรักของทานและเห็นถึงสาเหตุ
ท่ีขาพเจาภาคภูมิใจในพวกทาน 
เพื่อวาคริสตจักรทั้งหลายจะไดเห็นถึงสิ่งนี้ดวย 
 



9 
 ขาพเจาไมจําเปนตองเขียนถึงทานเกี่ยวกับการรับใชเพื่อเหลาวิสุทธิชน
ครั้งนี้ 
2 เพราะขาพเจารูวาทานกระตือรือรนอยูแลวท่ีจะชวย 
และขาพเจาไดอวดเรื่องนี้ตอชาวมาซิโดเนียวา ตั้งแตปท่ีแลว 
พวกทานท่ีแควนอาคายาก็พรอมจะถวายแลว 
และความกระตือรือลนของทานทั้งหลายไดกระตุนพวกเขาสวนใหญใหลงมือ
ท ำ ต า ม  3แตท่ีขาพเจาสงพี่นองเหลานั้นมา 
เพื่อวาจะไดไมเสียแรงที่เราชมพวกทานไวในเรื่องนี้ 
แตเพื่อทานก็จะไดพรอมอยูสมดังท่ีขาพเจาไดบอกไว 
4เพราะถาชาวมาซิโดเนียคนใดที่มากับขาพเจาพบวา พวกทานไมพรอม 
อยาวาแตทานเลย เราเองก็จะอับอายที่มีความม่ันใจเสียเหลือเกิน 
5ดังนั้นขาพเจาจึงคิดวาจําเปนตองกําชับพีน่องเหลานั้นใหมาหาทานลวงหนา 
และจัดเตรียมของบริจาคดวยใจกวางขวางตามที่ทานไดสัญญาไวใหเรียบรอย 
เม่ือถึงเวลาก็มีของบริจาคไวพรอม เปนของที่ใหดวยใจกวางขวาง 
มิใชเปนสิ่งท่ีใหดวยการฝนใจ 
 
หวานดวยใจกวางขวาง 
6 จงจําไววา ผูท่ีหวานนอยก็จะเก็บเกี่ยวไดนอย 
ผูท่ีหวานมากก็จะเก็บเกี่ยวไดมาก 7แตละคนจงใหตามที่คิดหมายไวในใจ 
มิใชอยางลังเลหรือเพราะถูกผลักดัน เพราะพระเจาทรงรักผูท่ีใหดวยใจยินดี 
8และพระเจาทรงสามารถประทานพระคุณทุกประการอยางลนเหลือแกทาน 
เพื่อวาทานจะมีทุกอยางท่ีจําเปนอยูทุกเวลา 
และทานจะมีลนเหลือสําหรับการดีทุกอยาง 9ดังท่ีมีเขียนไววา  
 
 “ เขาไดแจกจายแกผูยากไร 



  ความชอบธรรมของเขาดํารงอยูนิรันดร” 14 
 
10 บัดนี้พระองคผูประทานเมล็ดแกผูหวาน อาหารแกผูกิน 
จะประทานและเพิ่มพูนยุงฉางของทานเชนกัน 
และจะทรงขยายการเก็บเกี่ยวความชอบธรรมของทาน 
11จะใหทานม่ังคั่งในทุกดาน 
เพื่อทานจะสามารถเอื้อเฟอเผื่อแผไดในทุกโอกาส และโดยทางเรา 
ความเอื้อเฟอเผื่อแผของทานสงผลใหมีการขอบพระคุณพระเจา 
12 การรับใชท่ีทานกระทํานี้ไมเพียงจุนเจือคนของพระเจา 
ยังเปนเหตุใหมีการขอบพระคุณพระเจาอยางลนพน 
13 ทานไดพิสูจนตนเองดวยการรับใชนี้ 
และเพราะการรับใชนี้ผูคนจะสรรเสริญพระเจาเนื่องดวยความเชื่อฟงของทาน 
ซึ่งมาพรอมกับการประกาศตัววาเชื่อขาวประเสริฐของพระคริสต 
และเนื่องดวยความเอื้อเฟอเผื่อแผของทานในการแบงปนแกพวกเขาและแกคน
อื่นๆ ทั้งปวง 14และใจของพวกเขาจะคิดถึงพวกทานขณะอธิษฐานเพื่อทาน 
เนื่องดวยพระคุณลนพนท่ีพระเจาประทานแกทาน 
15ขอบพระคุณพระเจาสําหรับของประทานอันสุดจะพรรณนาของพระองค! 
 
เปาโลกลาวปกปองพนัธกจิของทาน 
 

10 โดยความถอมสุภาพและออนโยนของพระคริสต ขาพเจาขอวิงวอนทาน 

ขาพเจา เปาโล ผูซึ่ง “ ขี้อาย”  เมื่ออยูตอหนาทาน แต “ หาวหาญ”  
เม่ืออยูไกล! 2ขาพเจาขอรองวาเม่ือขาพเจามา 
อยาใหขาพเจาตองหาวหาญอยางท่ีขาพเจาคาดหมายจะทําตอบางคนที่คิดวาเ
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ราดําเนินชีวิตตามมาตรฐานของโลกนี้ 3เพราะแมเราอยูในโลก 
เราก็ไมไดสูรบตบมืออยางท่ีโลกทํา 4อาวุธท่ีเราใชตอสูไมใชอาวุธของโลก 
แตเปนอาวุธท่ีเปยมดวยฤทธิ์อํานาจของพระเจา สามารถทําลายลางท่ีม่ันตางๆ 
ได 5เราทําลายลางประเด็นโตแยงและคําแอบ 
อางท้ังปวงที่ตั้งตัวขัดขวางความรูของพระเจา 
และเราสยบทุกความคิดใหยอมจํานนเชื่อฟงพระคริสต 
6และเราพรอมที่จะลงโทษทุกการกระทําท่ีไมเชื่อฟง หลังจากทานไดเชื่อฟง 
อยางสมบูรณแลว 
7 ทานกําลังมองสิ่งตางๆ เพียงผิวเผิน15 
หากผูใดม่ันใจวาเขาเปนคนของพระคริสต ก็ควรพิจารณาอีกวา 
เราก็เปนคนของพระคริสตเชนเดียวกับเขา 
8เพราะถึงแมวาเราอวดมากไปสักหนอย 
เรื่องสิทธิอํานาจที่องคพระผูเปนเจาประทานแกเรา 
ในการเสริมสรางทานขึ้นมา แทนที่จะฉุดทานลง ขาพเจาก็ไมละอายในขอนั้น 
9ขาพเจาไมตองการใหดูเหมือนวา 
กําลังพยายามขมขวัญทานดวยจดหมายของขาพเจา 10เพราะบางคนพูดวา 
“ จดหมายของเขาหนักแนนทรงอํานาจ แตตัวเขาไมนาประทับใจ 
และการพูดของเขาก็ใชไมได”  11คนเชนนั้นควรจะตระหนักวา 
เราเปนอยางไรในจดหมาย เมื่อเราไมอยู 
เราก็จะเปนอยางนั้นในการกระทําของเรา เมื่อเรามา  
12 เราไมกลาจัดชั้นหรือเปรียบเทียบตัวเรากับคนที่ยกยองตนเอง 
เม่ือเขาเอาตนเองเปนเครื่องวัดและเปรียบเทียบกันเอง เขาก็ไมฉลาด 
13อยางไรก็ตาม เราจะไมอวดเกินขอบเขตที่เหมาะสม 
แตเราจะอวดเทาท่ีพระเจาทรงขีดวงให และพวกทานก็รวมอยูในนั้น 

                                      
15 10:7 หรือ มองขอเท็จจริงตางๆ ที่เห็นไดชัด 



14เราไมไดโออวดเกินเลยไป 
เพราะเราไดนําพระกิตติคุณของพระคริสตมาถึงทาน 
แตจะเปนการเกินเลยไปถาเราไมไดมาหาทาน 
15ท้ังเรามิไดออกนอกขอบเขตไปอวดอางผลงานที่คนอื่นทําไว16 
เราหวังแตเพียงวาขณะที่ความเชื่อของทานเติบโตตอไป 
ขอบขายงานของเราทามกลางพวกทานก็จะขยายวงไปอยางกวางขวาง 
16เพื่อเราจะไดประกาศขาวประเสริฐในดินแดนตางๆ ที่อยูเลยจากทานออกไป 
เนื่องดวยเราไมประสงคจะอวดงานที่ทําไวแลวในเขตแดนของคนอื่น 17แต 
“ ใหผูท่ีอวด อวดองคพระผูเปนเจาเถิด” 17 18เพราะผูท่ีนานิยมนับถือ 
คือผูท่ีองคพระผูเปนเจาทรงชมเชย มิใชคนที่ยกยองตัวเอง 
 
เปาโลกบัอคัรทูตเทียมเทจ็ 
 

11 ขาพเจาหวังวาทานจะอดทนกับความเขลาของขาพเจาสักหนอยหนึ่ง 

ขอไดโปรดอดทน 
2เพราะขาพเจาหวงแหนทานดวยความหวงแหนที่มาจากพระเจา 
ขาพเจาหม้ันหมายทานไวสําหรับสามีคนเดียวคือพระคริสต 
เพื่อจะไดถวายทานในฐานะที่เปนพรหมจารีบริสุทธิ์แดพระองค 
3แตขาพเจาเกรงวา 
ใจทานจะถูกชักจูงใหเขวไปจากความจงรักภักดีตอพระคริสตอยางจริงใจและ

                                      
16 10:13-15 หรือ 13อยางไรก็ตาม เราจะไมโออวดในสิ่งซึ่งวัดไมได 
แตเราจะอวดตามมาตรฐานของการวัดท่ีพระเจาแหงการวัดไดทรงกําหนดใหเ
รา คือการวัดท่ีเกี่ยวโยงถึงกระทั่งพวกทาน 
14…15ท้ังเรามิไดโออวดเกี่ยวกับสิ่งซึ่งวัดไมไดในผลงานที่คนอื่นทําไว 
17 10:17 ย ร ม .9:24 



บริสุทธิ์ เชนดังท่ีเอวาถูกลอลวงดวยอุบายของงูนั้น 
4เพราะถาใครมาเทศนาเรื่องพระเยซูตางจากที่เราไดเทศนาไว 
ใหทานรับวิญญาณอื่นตางจากท่ีทานเคยไดรับ 
และใหยึดขาวประเสริฐอื่นตางจากท่ีทานเคยยอมรับ 
ทานก็ทนรับสิ่งเหลานั้นไดงายดายเสียจริง 
5แตขาพเจาก็ไมคิดวาตัวเองดอยกวา “ ยอดอัครทูต”  เหลานั้นแมแตนอย 
6ถึงจะไมใชนักพูดท่ีไดรับการฝกฝน แตขาพเจานั้นมีความรู 
ซึ่งเราก็ไดแสดงแกพวกทานอยางแจมชัดแลวในทุกทาง 
7
 ผิดหรือที่ขาพเจาลดตัวลงเพื่อยกชูทานขึ้นดวยการประกาศขาวประเสริ
ฐของพระเจาแกทานโดยไมคิดมูลคา? 8ขาพเจาปลนคริสตจักรอื่นๆ 
ดวยการรับเงินสนับสนุนจากเขาเพื่อมารับใชพวกทาน 9และเมื่ออยูกับทาน 
เวลาขาดแคลนสิ่งใด ขาพเจาก็ไมเปนภาระแกใคร 
เพราะพี่นองผูมาจากแควนมาซิโดเนียไดเกื้อกูลสิ่งจาํเปนใหแกขาพเจา 
ขาพเจาไดระวังตัว มิใหเปนภาระใดๆ แกพวกทาน และจะทําเชนนั้นตอไป 
10ค ว ามจริงของพระคริสตอยูในขาพเจาแนนอนฉันใด 
ขาพเจาไมใหสิ่งใดมาหยุดการโออวดเรื่องนี้ในแควนอาคายาฉันนั้น 
11เ พ ร า ะ อ ะ ไ ร ? เพราะขาพเจาไมรักพวกทานหรือ? 
พระเจาทรงทราบวาขาพเจารักทาน! 12ขาพเจาจะทําดังท่ีทําอยูนี้ตอไป 
เพื่อหยุดยั้งคนเหลานั้นท่ีกําลังหาโอกาสใหไดรับการยอมรับเสมอกับเราในสิ่ง
ท่ีเขาโออวด 13เพราะพวกนั้นเปนอัครทูตเทียมเท็จ คนงานที่ลอลวง 
ผูปลอมตัวเปนอัครทูตของพระคริสต 14ซึ่งก็ไมแปลกอะไร 
ในเมื่อซาตานเองยังปลอมตัวเปนทูตแหงความสวางได 
15จึงไมแปลกที่สมุนของซาตานจะมาปลอมตัวเปนผูรับใชแหงความชอบธรรม
ดวย จุดจบของพวกเขาจะสาสมกับการกระทําของเขา 
 



เปาโลอวดเรือ่งการทนทกุข 
16 ขาพเจาขอย้ําวา อยาคิดวาขาพเจาโง แตถาทานคิดเชนนั้น 
ก็ขอใหรับขาพเจาดังท่ีทานรับคนโง เพื่อขาพเจาจะไดอวดบาง 
17เม่ือขาพเจาอวดอยางม่ันใจในตัวเองเชนนี้ 
ขาพเจาไมไดทําตามอยางองคพระผูเปนเจา แตขาพเจาทําอยางคนโง 
18ในเม่ือหลายคนโออวดแบบชาวโลก ขาพเจาก็ขออวดบาง 
19ท่ีทานทนรับคนโงเหลานี้ เพราะทานชางฉลาดเสียจริง! 
20อันท่ีจริงทานถึงกับทนรับคนที่มาเอาทานไปเปนทาส คนที่ขูดรีดทาน 
คนที่เอารัดเอาเปรียบทาน คนที่ยกตนเปนใหญเหนือทาน 
หรือแมแตคนที่ตบหนาทาน 
21ขาพเจาละอายใจที่ตองยอมรับวาเราออนแอเกินกวาท่ีจะทําเชนนี้! 
 ใครกลาอวดเรื่องอะไร ขาพเจาขอพูดอยางคนโงวา 
ขาพเจาก็กลาอวดเรื่องนั้นเชนกัน 22เขาเปนชาวฮีบรูหรือ? 
ขาพเจาก็เปนเชนกัน เขาเปนชนอิสราเอลหรือ? ขาพเจาก็เปนเชนกัน 
เขาเปนวงศวานของอับราฮัมหรือ? ขาพเจาก็เปนเชนกัน 
23เขาเปนผูรับใชของพระคริสตหรือ? (ขาพเจาเสียสติท่ีพูดเชนนี้) 
ขาพเจาเปนยิ่งกวาเสียอีก ขาพเจาตรากตราํทํางานหนักกวา ติดคุกบอยกวา 
ถูกเฆี่ยนตีสาหัสกวา และเผชิญกับความตายครั้งแลวครั้งเลา 
24ขาพเจาถูกพวกยิวเฆี่ยน 5 ครั้ง ครั้งละ 39 ที 25ถูกฟาดดวยไมตะบอง 3 
ครั้ง ถูกเอาหินขวาง 1 ครั้ง เรือแตก 3 ครัง้ ลอยคออยูกลางทะเล 1 คืน 1 วัน 
26ขาพเจายายท่ีอยูเสมอๆ เผชิญภัยในแมน้ํา ภัยจากโจรผูราย 
ภัยจากพี่นองรวมชาติของตัวเอง ภัยจากคนตางชาติ เผชิญภัยในเมือง 
ภัยนอกเมือง ภัยในทะเล และภัยจากพี่นองจอมปลอม 
27ขาพเจาตองเหน็ดเหนื่อย ทํางานดวยความยากลําบาก 
อดหลับอดนอนอยูเรื่อย ตองหิวโหย อดขาวอดน้ําบอยๆ 
ตองหนาวเหน็บและเปลือยกาย 28นอกจากทั้งหมดนี้แลว 



ขาพเจายังเผชิญความกดดันจากความหวงใยที่ขาพเจามีตอคริสตจักรทั้งปวงอ
ยูทุกวัน 29ใครบางออนกําลัง แลวขาพเจาไมออนกําลังไปดวย? 
ใครบางถกูชักนําใหทําบาป แลวขาพเจาไมเดือดเนื้อรอนใจ?  
30 ถาขาพเจาตองอวด 
ขาพเจาก็จะอวดสิ่งท่ีแสดงถึงความออนแอของขาพเจา 
31พระเจาและพระบิดาแหงพระเยซูเจา 
ผูทรงเปนท่ีสรรเสริญตลอดนิรันดรทรงทราบวาขาพเจาไมไดโกหก 
32ท่ีเมืองดามัสกัส 
เจาเมืองผูอยูใตบังคับบัญชาของกษัตริยอาเรทัสไดใหทหารเฝาไวท่ัวเมือง 
เพื่อจะจับกุมขาพเจา 
33แตเขาเอาขาพเจาใสเขงหยอนลงมาจากชองกําแพงเมือง 
ขาพเจาจึงรอดพนเงื้อมมือเขามาได 
 
นิมิตและหนามยอกกายเปาโล 
 

12 ขาพเจาตองโออวดตอไป ถึงแมจะไมเกิดประโยชนอะไรขึ้นมา 

ขาพเจาก็ขอเลาถึงนิมิตและการทรงสําแดงตางๆ จากองคพระผูเปนเจา 
2ขาพเจารูจักชายคนหนึ่งในพระคริสต ผูซึ่ง 14 
ปท่ีแลวถูกรับขึ้นไปยังสวรรคชัน้ท่ีสาม จะไปในกายหรือนอกกาย ขาพเจาไมรู 
พระเจาทรงทราบ 3ขาพเจาไมรูวาเขาไปในกายนี้หรือนอกกาย 
พระเจาทรงทราบ แตขาพเจารูวาชายผูนี้ 4ถูกรับขึ้นไปถึงเมืองบรมสุขเกษม 
เขาไดยินสิ่งตางๆ ซึ่งไมอาจจะพรรณนาได สิ่งซึ่งไมอนุญาตใหมนุษยบอกเลา 
5ขาพเจาจะอวดถึงคนเชนนี้แหละ แตขาพเจาจะไมอวดตนเอง 
เวนแตเรื่องความออนแอของขาพเจา 6ถาหากวาขาพเจาเลือกที่จะอวด 
ขาพเจาก็จะไมเปนเชนคนโง เพราะขาพเจาจะพูดความจริง 



แตขาพเจายับยั้งเสีย 
เพื่อมิใหใครยกยองขาพเจาเกินเลยจากสิ่งท่ีขาพเจาพูดหรือทํา 
7 เพื่อมิใหขาพเจาผยองเนื่องดวยการทรงสําแดงอันยิ่งใหญเลิศล้ําเหลานี้ 
จึงทรงใหมีหนามในเนื้อของขาพเจา เปนทูตของซาตานคอยทรมานขาพเจา 
8ขาพเจาทูลวิงวอนองคพระผูเปนเจา 3 ครั้ง 
ใหทรงเอาหนามนี้ออกไปจากขาพเจา 9แตพระองคตรัสกับขาพเจาวา 
“ พระคุณของเราเพียงพอสําหรับเจา 
ดวยวาฤทธิ์อํานาจของเราปรากฏเต็มท่ีในความออนแอ”  
ฉะนั้นขาพเจาจึงอวดความออนแอของตนดวยความยินดี 
เพื่อฤทธิ์อํานาจของพระคริสตจะไดอยูในขาพเจา 10ดวยเหตุนี้แหละ 
เพื่อพระคริสต ขาพเจาจึงชื่นชมในความออนแอ ในการสบประมาท 
ในความยากลําบาก ในการกดขี่ขมเหง ในความยุงยาก 
เพราะเมื่อใดที่ขาพเจาออนแอ เมื่อนั้นขาพเจาก็เขมแข็ง 
 
เปาโลหวงใยพี่นองชาวโครินธ 
11 ขาพเจาไดทําตนเองใหเปนคนโงไปแลวสิ 
แตพวกทานก็เปนผูผลักดันใหขาพเจาเปนอยางนี้ 
ทานท้ังหลายนาจะชมเชยขาพเจา เพราะถึงแมวาขาพเจาจะไมมีอะไรดีเดน 
แตขาพเจาก็ไมไดดอยไปกวา “ ยอดอัครทูต”  เหลานั้น 12สิ่งตางๆ 
ท่ีบงบอกถึงความเปนอัครทูต เชน หมายสําคัญ การอศัจรรย 
และอิทธิฤทธิ์ตางๆ 
ก็ทําแลวทามกลางพวกทานดวยความพากเพียรอดทนบากบั่น 
13ทานดอยกวาคริสตจักรอื่นๆ ตรงไหน? 
ยกเวนท่ีขาพเจาไมเคยเปนภาระแกทาน โปรดอภัยขาพเจาในความผิดขอนี้! 
14 บัดนี้ ขาพเจาพรอมที่จะมาเยี่ยมพวกทานเปนครั้งท่ีสาม 
และขาพเจาจะไมเปนภาระแกทาน เพราะสิ่งท่ีขาพเจาตองการคอืตัวทาน 



มิใชทรัพยสินของทาน ควรหรือที่ลูกๆ จะเก็บออมใหพอแม 
พอแมตางหากที่ควรสะสมไวใหลูก 
15ดังนั้นขาพเจาก็ยินดีท่ีจะใชทุกสิ่งท่ีมีและทุมเทตัวเองเพื่อทาน 
ถาขาพเจารักทานมากขึ้น ทานจะรักขาพเจานอยลงหรือ? 
16อยางท่ีเปนมาขาพเจาไมเคยเปนภาระแกพวกทาน 
แตคนเจาเลหอยางขาพเจาใชกลเม็ดดักจับทาน! 
17ขาพเจาฉกฉวยประโยชนจากพวกทานผานทางใครคนใดที่ขาพเจาสงมาห
รือ? 18ขาพเจา ขอใหทิตัสมาหาทาน 
และขาพเจาก็สงพี่นองคนหนึ่งมากับเขาดวย 
ทิตัสไมไดฉกฉวยอะไรจากทานใชไหม? 
เราไมไดทําหนาท่ีดวยใจแบบเดียวกัน 
และดําเนินตามแนวทางเดียวกันหรอกหรือ? 
19 ตลอดมานี้ทานคิดวาเราแกตัวอยูใชไหม? 
ท่ีจริงเราพูดในสายพระเนตรของพระเจาอยางคนที่อยูในพระคริสต ทานท่ีรัก 
ทุกสิ่งท่ีเราทําก็ทําเพื่อเสริมสรางพวกทาน 20เนื่องจากขาพเจาเกรงวา 
เม่ือมาถึง ขาพเจาจะไมเห็นทานเปนอยางท่ีขาพเจาท่ีอยากใหเปน 
และทานก็จะไมเห็นขาพเจาเปนอยางท่ีทานอยากใหเปน 
ขาพเจากลัววาอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวง อิจฉาริษยา ฉุนเฉียว แตกแยก 
นินทาวาราย หยิ่งลําพอง และความวุนวาย 
21ขาพเจาเกรงวาเม่ือขาพเจามาอีกครั้ง 
พระเจาของขาพเจาจะทรงทําใหขาพเจาต่ําลงตอหนาพวกทาน 
และขาพเจาจะเศราเสียใจ 
เนื่องดวยหลายคนที่ไดทําบาปและยังไมยอมกลับใจละทิ้งความเสื่อมทราม 
ความบาปทางเพศ และการเสเพล ซึ่งเขาไดปลอยตัวลุมหลง 
 
คาํเตอืนสดุทาย 



 

13 นี่จะเปนครั้งท่ีสามที่ขาพเจามาเยี่ยมทาน “ ในทุกเรื่องตองมีพยาน 2 

หรือ 3 ปากจึงจะเชื่อถือได” 18 2ขาพเจาไดเตือนทานไวแลว 
เม่ือขาพเจามาเยี่ยมทานครั้งท่ีสอง บัดนี้ขอย้ําอีกครั้งขณะไมอยูวา 
เม่ือขาพเจากลับมา ขาพเจาจะไมละเวนบรรดาผูท่ีไดทําบาปกอนหนานี้ 
หรือใครคนใดในพวกเขา 
3ในเมื่อพวกทานเรียกรองนักใหพิสูจนวาพระคริสตกําลังตรัสผานทางขาพเจา 
พระคริสตมิไดทรงออนแอในการจัดการกบัพวกทาน 
แตทรงอานุภาพยิ่งนักทามกลางพวกทาน 
4เปนความจริงท่ีวาพระองคทรงถูกตรึงตายบนไมกางเขนในความออนแอ 
กระนั้นพระองคก็ทรงพระชนมอยูโดยฤทธิ์อํานาจของพระเจา เชนกัน 
เราออนแอในพระองค แตโดยฤทธิ์อํานาจของพระเจา 
เราจะมีชีวิตอยูกับพระองค เพื่อรับใชพวกทาน 
5 จงสํารวจตนเองวาทานตั้งม่ันในความเชื่อหรือไม จงทดสอบตัวเอง 
ทานไมประจักษหรือวาพระเยซูคริสตทรงอยูในทาน? แนนอน 
นอกจากวาทานไมผานการทดสอบ 6และขาพเจาม่ันใจวา 
ทานจะพบวาเราผานการ ท ด ส อ บ  7เราอธิษฐานตอพระเจา 
เพื่อทานจะไมทําผิด มิใชเพื่อผูคนจะเห็นวาเราผานการทดสอบ 
แตเพื่อทานจะกระทําสิ่งท่ีถูกตอง แมจะดูเหมือนวาเราไมผานการทดสอบ 
8เพราะเราไมอาจกระทําสิ่งใดท่ีขัดกับความจริงไดแตทําเพื่อความจริงเทานั้น 
9เราดีใจทุกครั้งท่ีเราออนแอแตทานเขมแข็ง 
และเราอธิษฐานขอใหทานสมบูรณพรอม 10ดวยเหตุนี้เอง 
ระหวางท่ีขาพเจาไมอยู ขาพเจาจึงเขียนสิ่งเหลานี้ถึงทาน 
เพื่อเม่ือขาพเจามาจะไดไมตองใชอํานาจอยางเขมงวดกับทาน 
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อํานาจซึ่งองคพระผูเปนเจาประทานแกขาพเจาเพื่อสรางทานขึ้น 
มิใชเพื่อทําลายทานลง 
 
คาํลงทาย 
11 ทายสุดนี้ ลากอนพี่นองทั้งหลาย 
ทานจงมุงมาดใหถึงความสมบูรณพรอม โปรดฟงคําขอรองของขาพเจา 
จงเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน จงอยูอยางสงบสขุ 
และพระเจาแหงความรักและสันติสุขจะทรงสถิตกับทาน  
12 จงทักทายกันดวยจุมพิตอันบริสุทธิ์ 
13วิสุทธิชนทั้งปวงฝากความคิดถึงมายังทานท้ังหลาย  
14 ขอพระคุณแหงองคพระเยซูคริสตเจา ความรักของพระเจา 
และสามัคคีธรรมแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ดํารงอยูกับทานท้ังปวงเถิด 
 


