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๒ โครินธ
คํานํา

คํานําของหนังสือเลมน้ี อานไดจาก ๑
โครินธ

๑ ๑ จากเปาโลผูที่พระเจาเลือกใหเป็นศิษย
เอกของพระ เยซู คริสต และจากทิ โมธี

น องของเรา
ถึงหมู ประชุมของพระเจาในเมืองโค ริน ธ

รวมถึงคนที่เป็นของพระเจาทุกคนทัว่แควน
อาคายา

๒ขอพระเจาพระ บิดาของเราและพระ เยซู
คริสต เจา ใหความเมตตากรุณาและสันติสุข
กับพวกคุณดวยเถิด

เปาโลขอบคุณพระเจา
๓สรรเสริญพระเจา พระบิดาของพระ เยซู

คริสต เจาของ เรา พระ บิดาผูเต็มไป ดวย
ความเมตตากรุณา พระเจาผูที่ปลอบโยนเรา
ในทุก เรื่อง ๔ เมื่อเรามีความ ทุกข พระองค
ปลอบโยนเรา เพื่อวาเมื่อคนอื่นมีความทุกข
เราจะไดปลอบโยนเขาเหมือน กับที่พระเจา
ทํากับเรา ๕ยิ่งเรารวมทุกขกับพระคริสตมาก
เทาไร พระเจาก็จะปลอบโยนเรามาก ขึ้น
เทานัน้ โดยผานทางพระ คริสต ๖ถาเราได
รับความทุกขทรมาน ก็เพื่อพวกคุณจะไดรับ
การปลอบโยนและได รับความรอด ถาเรา
ได รับการปลอบโยน ก็เพื่อพวก คุณจะได
รับการปลอบโยนดวย ซึ่งมีผลทําใหคุณมี
ความทรหดอดทนตอความ ทุกขแบบเดียว
กับที่เราได รับ ๗ เรามีความมัน่ใจในตัวพวก
คุณมาก เพราะคุณไดรวม ทุกขและรวมการ
ปลอบโยนกับเรา

๘พี่ น องครับ เราอยาก ใหพวก คุณรูถึง
ความทุกข ทรมานอยางแสน สาหัสที่เราเจอ
ในแควนเอเชีย ซึ่งหนักเกิน กวาที่เราจะทน
ได เราหมดหวังจนคิดวาคงไมรอดแลว ๙ เรา
คิดอยูในใจเหมือนวาเราถูกตัดสินใหประหาร
ชีวิตแลว แตเรื่อง น้ีเกิดขึ้นก็เพื่อเราจะไดไม
พึ่งตนเอง แตพึ่งพระเจาผูทําใหคนตายฟ้ืน
ขึ้นมา ๑๐พระเจาชวยใหเราพนจากอันตราย
อันใหญ หลวงและพระองคก็จะชวยชีวิตเรา

ตอไป เรามีความหวังในพระองควา พระองค
จะชวยชีวิตเราตอไปในอนาคต ๑๑พวกคุณก็
ชวยเราไดดวยการอธิษฐาน แลวคนจํานวน
มากก็จะขอบคุณพระเจาที่พระองคไดชวย
ชีวิตเรา ตามที่คุณอธิษฐานนัน้

เปาโลเปลี่ยนแผน
๑๒ เราภูมิใจที่ใจของเราบอกวาทุก สิ่งที่

เราทําในโลก น้ีโดย เฉพาะสาย สัมพันธกับ
พวก คุณนัน้ เราไดทําไปดวยความบริสุทธิ ์
ใจ และดวยความจริงใจที่มาจากพระเจา เรา
ทํา สิ่งเหลา น้ีก็เพราะความเมตตากรุณาของ
พระเจา ไม ไดทําตามความเฉลียวฉลาดของ
โลกน้ี ๑๓แนนอน ทุกอยางที่เขียนมาน้ี เรา
ไม ไดปิดบังอะไรเลย เป็นสิ่งที่คุณอานเขาใจ
ไดทัง้ นัน้ และผมหวังวาคุณจะเขาใจอยาง
ทะลุปรุโปรง ๑๔ เหมือนกับที่คุณเขาใจเราอยู
บางแลว ดัง นัน้ในวัน ที่พระ เยซูเจากลับมา
พวก คุณจะไดภูมิใจในตัว เรา เหมือน กับที่
เราภูมิใจในตัวคุณดวย

๑๕ผมมัน่ใจวาคุณคิดอยาง น้ี ผมก็เลย
ตัดสิน ใจมาเยี่ยมคุณกอน เพื่อคุณจะได
ประโยชนสอง ตอ ๑๖คือผมกะวาจะมาแวะ
เยี่ยมคุณทัง้ตอนขาไป และตอนขากลับจาก
แควนมาซิโดเนีย หลังจากนัน้คุณจะไดชวย
สนับสนุนผมเดิน ทางตอ ไปที่แควนยู เดีย
๑๗คุณคิด วาตอนที่ผมวางแผนน้ี ผมรวนเร
เอาแนเอานอนไมไดหรือ ผมวางแผนอยางที่
คนในโลก น้ีเขาทํากันหรือ ที่เดี๋ยวก็บอกวา
“ได” เดี๋ยวก็บอกวา “ไมได”

๑๘พระเจานัน้ซื่อสัตย พระองคเป็นพยาน
ใหกับเราไดวา สิ่งที่เราบอกกับคุณนัน้ไม
เคย “ได” และ “ไม ได” พรอมๆกันเลย
๑๙ เพราะพระ บุตรของพระเจาคือพระ เยซู
คริสตที่สิ ลวานัส ทิ โมธี และผมไดประกาศ
ไปทามกลางพวกคุณนัน้ไม ไดเป็นทัง้ “ได”
และ “ไม ได” ในเวลาเดียวกัน แตตรง กัน
ขาม ในพระองคนัน้มีแตคําวา “ได” เทานัน้
๒๐ เพราะไม วาพระเจาจะสัญญาไวมากมาย
ขนาดไหนก็ตาม สัญญาก็ไดอยาง นัน้ทุกขอ
ในพระ คริสต เพราะอยาง น้ีน่ีเองเราถึงได
พูดคําวา “อาเมน” ผานทางพระ เยซูคริสต
เพื่อพระเจาจะได รับเกียรติยศ ๒๑พระเจาน่ี
แหละทําใหทัง้เราและคุณตัง้มัน่คงอยูในพระ
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คริสตและพระองคก็ไดเจิมเรา *๒๒พระองค
ไดประทับตราวาพระองคเป็นเจาของเรา
ดวย และพระองคก็ใหพระ วิญญาณบริสุทธิ ์
อยูในใจเราไวเป็นมัดจํางวดแรกของทุกสิ่งที่
พระองคสัญญาวาจะใหกับเรา

๒๓พระเจาเป็นพยานได ที่ผมไม แวะมา
ที่เมืองโค ริน ธตอนขาก ลับนัน้ ก็เพราะ
ไมอยากจะมาลงโทษพวก คุณ ๒๔ น่ีไม ได
หมายความวาเราอยากจะเป็นเจา นายเหนือ
ความ เชื่อของคุณหรอก เพราะพวก คุณมี
ความ เชื่อที่มัน่คงดีอยู แลว แตเราเป็นเพื่อน
รวมงานกับคุณเพื่อสรางความสุขใหกับคุณ

๒ ๑ตอน นัน้ผมก็เลยตัดสิน ใจไมมาเยี่ยม
พวกคุณ เพื่อจะไดไมมีเรื่องทุกขใจเกิด

ขึ้นอีก ๒ เพราะ ถาผมทําใหคุณเป็นทุกข
แลวทีน้ีใครจะมาทําใหผมมีความ สุขไดอีก
ถาไมใชพวก คุณที่ผมทําใหทุกข ใจ ๓ผมถึง
ไดเขียนอยางนัน้ไปในฉบับ กอน เพื่อที่ วา
เมื่อผมมาเยี่ยม ผมจะไดไม ตองเป็นทุกข
จากคนที่นาจะทําใหผมมีความสุข เพราะผม
เชื่อ วาเมื่อคุณเห็นผมมีความ สุข คุณก็จะมี
ความ สุขดวย ๔ตอน ที่ผมเขียนถึงคุณนัน้
ผมรูสึกหนักใจมาก ปวด ราวใจมาก และ
เต็มไป ดวยน้ําตา ที่เขียนมานัน้ไมใชจะให
คุณทุกข ใจ แตอยากจะใหคุณรูวาผมรักคุณ
ขนาดไหน

ควรใหอภัยกับคนที่ทําผิดไปแลว
๕ถามีใครกอให เกิดความ ทุกข เขาไม ได

ทําใหผมเป็นทุกขหรอก นะ แตเขาไดทําให
พวกคุณทัง้หมดเป็นทุกขไมมากก็น อย (ผม
ไมอยากจะพูดใหมันเลว รายจนเกิน ไป) ๖ที่
พวก คุณสวน ใหญลงโทษเขานัน้ก็เพียง พอ
แลว ๗ตอ ไปก็ใหอภัยและใหกําลัง ใจเขาดี
กวา เพื่อเขาจะไดไมจมอยูในความทุกขนัน้
๘ผมขอรองใหคุณแสดงความรักตอเขาอยาง
ชัดเจนดวย ๙ นัน่เป็นเหตุที่ผมเขียนมาถึง
พวกคุณในตอน นัน้ เพื่อทดสอบดูวาคุณเชื่อ
ฟังทุก เรื่องหรือ เปลา ๑๐ถาคุณอภัยใหใคร
ผมก็อภัยใหกับคน นัน้แลวเหมือน กัน และ
สิ่งที่ผมอภัยใหนัน้ (ถา มี) ผมก็ทําเพื่อพวก

คุณตอหน าพระคริสต ๑๑ เราทําทัง้หมดน้ีเพื่อ
จะไดไมถูกซาตานหลอก เพราะเรารูทันกล
อุบายตางๆของมัน

เปาโลหาทิตัสในเมืองโตรอัส
๑๒ตอนที่ผมไปเมืองโต รอัส เพื่อประกาศ

ขาวดีของพระ คริสต องคเจาชีวิตไดเปิด
โอกาสใหกับผม ๑๓แตผมไมสบายใจเลย
เพราะผมหาทิตั สน องของผมไม เจอ ผมจึง
ลาคนที่ นัน่ แลวเดินทางตอ ไปที่แควนมาซิ
โดเนีย

ชัยชนะของพระคริสต
๑๔แตขอบคุณพระเจา เพราะในพระคริสต

นัน้เราเป็นเหมือนเชลยสงครามในขบวน แห
แหงชัยชนะ †ของพระองคที่พระองคนําอยู
เสมอ พระองคใชเราเผย แพรความ รูเกี่ยว
กับพระองคในทุกๆ ที่ เหมือน กับกลิ่น หอม
ที่กระจายไปทัว่ ๑๕ เพราะเราคือกลิ่น ธูปอัน
หอมหวนของพระ คริสตที่ถวายตอพระเจา
ทามกลางคนที่กําลังจะรอดและคนที่กําลัง
จะพินาศ ๑๖สําหรับคนที่กําลังจะพินาศกลิ่น
นัน้ก็จะเป็นกลิ่น เหม็น ที่มาจากความ ตาย
และนําไป สูความ ตาย แตสําหรับคนที่กําลัง
จะรอด กลิ่น นัน้เป็นกลิ่น หอมที่มาจากชีวิต
และนําไป สูชีวิต ถาอยาง นัน้ใครเลาจะไป
ทํางานน้ีได ๑๗ เราไมใชพอคา เรที่หากินกับ
คํา พูดของพระเจาเหมือน กับที่หลาย คนทํา
กัน แตเราเป็นคนของพระ คริสตที่พูดความ
จริงตอหน าพระเจาดวยความจริงใจ เราเป็น
คนที่พระเจาเองสงมา

ผูรับใชพระเจาเพื่อสัญญาใหม

๓ ๑ เรากําลังรับรองคุณสมบัติตัว เองอีก
แลวหรืออยางไร หรือเราจะตองเอา

หนังสือรับรองตัว เองมาใหคุณ หรือตองให
คุณออกหนังสือรับรองใหเหมือน กับที่คน
อื่นๆเขาทํากันหรือ ๒อันที่ จริงตัวพวกคุณน่ี
แหละเป็นตัว หนังสือของเรา ที่เขียนอยูใน
จิตใจของเราใหคนไดรูและอานกัน ๓คุณทํา
ใหเห็นวาคุณเป็นตัว หนังสือจากพระ คริสต

*๑:๒๑ เจิมเรา เป็นวิธีที่พระเจาใชแสดงวาพระองคเลือกคนๆนัน้เพื่องานรับใชพิเศษ
†๒:๑๔ ขบวนแหแหงชัยชนะ เมื่อแมทัพของอาณาจักรโรมชนะสงครามแลว เขาก็จะพา
พวกเชลยและทรัพยสิ่งของที่ยึดมา ไดเอามาแหตามทอง ถนนในกรุง โรม มีการจุด ธูปและ
เฉลิมฉลองกัน ผูคนก็เรียกแมทัพคนน้ีวา ผูชวยใหรอด
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ที่เป็นผลมาจากงานรับ ใชของเราซึ่งไม ได
เขียนดวยน้ําหมึก แตดวยพระวิญญาณของ
พระเจาผูมีชีวิตอยู และไม ไดเขียนอยูบน
แผนหิน *แตเขียนลงบนใจมนุษย

๔พระ คริสตทําใหเรากลาพูดอยาง น้ีตอ
หน าพระเจา ๕ผมไมไดหมายความวา ความ
สามารถที่เรามีน้ีมาจากตัวเราเอง แตมาจาก
พระเจาตาง หาก ๖พระเจาทําใหเราสามารถ
รับ ใชพระองคภาย ใตสัญญาใหมน้ี เป็น
สัญญาระหวางพระเจากับคนของพระองค
เพราะสัญญาใหมน้ีไม ไดขึ้นอยูกับกฎที่เป็น
ตัวหนังสือ แตขึ้นอยูกับพระวิญญาณ เพราะ
กฎที่เป็นตัว หนังสือนัน้ทําใหตาย แตพระ
วิญญาณใหชีวิต

สัญญาใหมมีสงาราศีมากกวา
๗ขนาดงานรับใชที่นําความตายมาให และ

กฎที่สลักเป็นตัว หนังสือบนแผน หิน ยังมา
กับสงา ราศี เป็นสงา ราศีที่เปลงออก มาบน
ใบหน าของโมเสส จนทําใหคนอิสราเอลมอง
ดูหน าโมเสสนานๆไม ได แลวสุดทายมันก็
จางหาย ไป ๘ถาอยางนัน้แลวงานรับ ใชของ
พระ วิญญาณจะไมยิ่งเปลงสงา ราศีมากกวา
นัน้อีกหรือ ๙ขนาดงานรับ ใชที่ทําใหคนตอง
ถูกลงโทษยังมีสงา ราศีเลย แลวงานรับ ใชที่
ทําใหคนพนโทษ จะไมยิ่งเปลงสงา ราศีมาก
กวานัน้อีกหรือ ๑๐ความ จริงแลว สงา ราศี
ของสัญญาเดิมไมนาเรียกวาสงาราศีเลยเมื่อ
เปรียบเทียบกับสงาราศีอันเจิดจาของสัญญา
ใหมนัน้ ๑๑ดัง นัน้ถาสัญญาเดิมที่กําลังจะ
ยกเลิกไปยังมีรัศมี แลวสัญญาใหมที่จะคง
อยูตลอด ไป จะไมยิ่งมีสงา ราศีมากกวานัน้
อีกหรือ

๑๒ ในเมื่อเรามีความหวังอยางน้ี เราจึงกลา
พูดอยางเปิด เผย ๑๓ เราไมเหมือนกับโมเสส
ที่เอาผาคลุม หน าไว เพื่อคนอิสราเอลจะไม
เห็นเป า หมายของคําสัญญาชัว่คราวที่กําลัง
จะยกเลิกไป ๑๔แตจิตใจของพวกอิสราเอล
แข็ง กระดาง เพราะถึงวัน น้ีเมื่ออานสัญญา
เดิม ผาคลุมผืนเดิมก็ยังคงอยู ไม ไดถูกเอา
ออกไปเพราะในพระ คริสตเทานัน้สัญญา

เดิมนัน้ถึงถูกยกเลิกไป ๑๕แตจนถึงทุก วัน
น้ี ทุก ครัง้ที่อานกฎของโมเสส ผา นัน้ก็ยัง
คลุมจิตใจของพวกอิสราเอลอยู ๑๖แตคนจะ
เอาผาคลุมออกไดอยางที่พระคัมภีรพูดเกี่ยว
กับโมเสสวา “เมื่อเขาหันมาหาองคเจาชีวิต
ผาคลุมนัน้ก็ถูกเปิดออก” †๑๗องคเจาชีวิตที่
ขอ น้ีพูดถึงนัน้คือพระ วิญญาณ และที่ไหน
ที่มีพระ วิญญาณขององคเจาชีวิต ที่ นัน่ก็มี
อิสรภาพ ๑๘พวก เราทุก คนที่ไมมีผาคลุม
หน าแลวก็มองเห็นสงา ราศีขององคเจาชีวิต
เหมือน กับดูจากกระจก เรากําลังถูกเปลี่ยน
ใหเหมือน กับพระองค ทําใหเรามีสงา ราศี
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทัง้หมด น้ีมาจากองคเจาชีวิต
ผูเป็นพระวิญญาณ

สมบัติอันลํา้คาจากสวรรคในโถดิน

๔ ๑ เราไมยอทองายๆเพราะงาน น้ีพระเจา
เองเป็นผูมอบใหเราทํา ๒แลวเราไม

ยอมใชวิธี การตางๆที่ตองหลบๆซอนๆซึ่งนา
ละอาย เราไม ใชเลหเหลี่ยมและเราก็ไมทํา
ใหพระคําของพระเจาเจือจางไป แตเราสอน
ความจริงอยางตรงไปตรงมา เราทําอยาง น้ี
ตอ หน าพระเจาเพื่อรับรองใหคน อื่นรูในใจ
ของ เขาวา เราเป็นคนอยางไร ๓ถาขาวดีที่
เราประกาศน้ียังมีผาปิดอยู มันก็ปิดเฉพาะ
กับพวกที่กําลังจะพินาศไปเทานัน้ ๔พระ
ของยุค น้ี ‡ไดทําใหใจของคนที่ไมไว วางใจ
มืดมนไปเหมือนคนตาบอด คนพวก น้ีก็เลย
มองไม เห็นแสงสวางที่มาจากขาวดี ขาวดีน้ี
พูดถึงสงา ราศีของพระ คริสตผูเป็นเหมือน
กับพระเจาทุก อยาง ๕ เราไม ไดประกาศตัว
เราเอง แตเราประกาศวาพระ เยซูคริสตเป็น
องคเจาชีวิต และตัวเราเองเป็นทาสของพวก
คุณ เพราะเห็นแกพระ เยซู ๖พระเจาองคที่
พูดวา “ใหมีแสง สวางสองออกมาจากความ
มืด” ก็เป็นองคเดียวกับที่ไดสองสวางเขามา
ในจิตใจของเรา ทําใหเราเห็นสงา ราศีของ
พระองคซึ่งเห็นไดจากใบหน าของพระ เยซู
คริสต

๗แตเราเป็นเหมือนโถ ดินที่เก็บสมบัติอัน
ลํ้าคาน้ีไวขาง ใน เพื่อใหเห็นวาพลังวิเศษ

*๓:๓ แผนหิน หมายถึง กฎปฏิบัติที่พระเจามอบใหโมเสสซึ่งถูกเขียนลงบนแผนหิน (อพยพ
๒๔:๑๒; ๒๕:๑๖)
†๓:๑๖ เมื่อเขาหัน … เปิดออก อางมาจากหนังสือ อพยพ ๓๔:๓๔
‡๔:๔ พระของยุคนี้ แปลตามตัวอักษรวา “พระเจาของยุคน้ี” ซึ่งหมายถึงซาตาน
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น้ีมาจากพระเจา ไมใชเรา ๘ เราถูกบีบ คัน้
ทุก เรื่องตลอด เวลาแตไมถึงกับบีแ้บน เรา
หมดปัญญาไมรูจะทําอยางไร ดีแตก็ไมยอทอ
๙ เราถูกขมเหงแตก็ไมถึงกับถูกทอดทิง้ เรา
ถูกตีลม ลงแตก็ไมถึงกับถูกฆา ๑๐ เราแบก
ความ ตายของพระ เยซูไวกับตัวเสมอ เพื่อ
ชีวิตของพระ เยซูจะไดปรากฏเดน ชัดในตัว
เรา ๑๑ เพราะเห็นแกพระเยซู เราที่ยังมีชีวิต
อยู น้ีจึงยอมเสี่ยงกับความตายอยูตลอดเวลา
เพื่อชีวิตของพระ เยซูจะไดปรากฏเดน ชัดใน
รางกายที่จะตองตายน้ี ๑๒ดัง นัน้เราจึงยอม
ตายเพื่อพวกคุณจะไดมีชีวิต

๑๓ ในพระ คัมภีรเขียนไว “เพราะผมเชื่อ
ผมถึงพูด” *เราก็เชื่อเหมือนกัน เราก็เลยพูด
๑๔ เพราะเรารูวาพระเจาผูที่ทําใหพระ เยซูเจา
ฟ้ืนขึ้นจากความ ตายจะทําใหเราฟ้ืนขึ้นจาก
ความตายเชนกัน และพระเจาก็จะนําเราและ
พวกคุณมาอยูตอหน าพระองค ๑๕ที่เรายอม
ทน ทุกขอยาง น้ี ก็เพราะเห็น แกพวก คุณ
เพราะยิ่งมีคนได รับความเมตตากรุณาจาก
พระเจามากเทาไหร คําขอบคุณตอพระองคก็
จะยิ่งมากขึ้นเทานัน้ อยางน้ีพระเจาจะไดรับ
เกียรติ

เกียรติยศที่เราจะไดรับ
๑๖ เราจึงไม ยอมทอแท ถึง แมสังขาร

ภายนอกจะเสื่อมโทรมไป แตจิตใจภายใน
ของเราได รับการสรางขึ้นใหมในทุกๆ วัน
๑๗ความทุกขเล็กๆนอยๆที่เกิดขึ้นกับเราแค
ประเดี๋ยว เดียวน้ีจะทําใหเราได รับเกียรติ
ถาวรตลอด ไป เกียรตินัน้มี คาเกิน กวาที่จะ
ไปคิดถึงความทุกขพวกนัน้มากนัก ๑๘ เราจึง
ไม สนใจกับสิ่งที่เรามอง เห็นได แตสนใจกับ
สิ่งที่มองไม เห็น เพราะสิ่งที่มอง เห็นนัน้อยู
แคชัว่คราว แตสิ่งที่มองไม เห็นนัน้อยูถาวร
ตลอดไป

๕ ๑ เพราะเรารูวาถึงเต็นทของเราในโลกน้ี
ซึ่งก็คือรางกายถูกรื้อลง เราก็จะมีบาน

ที่มาจากพระเจา เป็นบานถาวรบนสวรรคที่
ไมไดสรางดวยมือมนุษย ๒ดังนัน้ตอนน้ีที่เรา
ยังอาศัยอยูในเต็นทน้ี เราจึงรองครํ่าครวญ
เพราะอยากจะสวม ใสบานที่มาจากสวรรค
หลัง นัน้ เหมือน กับใสเสื้อ คลุม ๓ (แนนอน
เมื่อเราสวม ใสแลว เราจะไดไมเปลือย กาย)

๔พวก เราที่อยูในเต็นทน้ี ตางก็ครํ่าครวญ
กับภาระ หนักที่เราแบก ไว เราไม ไดอยาก
จะถอดรางในปัจจุบันออก แตอยากจะสวม
รางใหมทับเขาไป เพื่อรางที่มีชีวิตถาวรจะ
ไดกลืนรางที่ตองตายน้ีไป ๕พระเจาคือผู ที่
เตรียมเราไวสําหรับสิ่งน้ี พระเจาไดใหพระ
วิญญาณ กับเราเป็นมัดจํางวดแรกของทุกสิ่ง
ที่พระองคสัญญาวาจะใหกับเรา

๖ เราก็เลยมีความมัน่ใจอยู เสมอ ถึงแมจะ
รูวาเมื่อเรายังอยูในบาน น้ี เราก็ยังหางจาก
บานที่จะอยูกับองคเจาชีวิต ๗ (เราจึงใช ชีวิต
ตามความ เชื่อ ไมใชตามสิ่งที่เรามอง เห็น)
๘ เราถึงมีความมัน่ใจและอยากที่จะจาก
บาน น้ี ไปอยูบานกับองคเจาชีวิตมากกวา
๙ เพราะอยางน้ีแหละ เราถึงไดตัง้ใจเอาไว
วาจะทําทุก อยางเพื่อใหพระองคพอใจ ไม
วาจะยังอยูในบาน น้ีหรือไมอยูแลวก็ตาม
๑๐ เพราะเราทุก คนจะตองอยูตอ หน าบัลลังก
พิพากษาของพระ คริสต เพื่อแตละคนจะได
รับผลตอบแทนตามความ ดีหรือความ ชัว่ที่
ทํามาตอนที่ยังอยูในรางกายน้ี

งานนําคนมาคืนดีกับพระเจา
๑๑ เราเกรงกลัวองคเจาชีวิต เราก็เลย

พยายามชักชวนคนใหหันมาหาพระองค
พระองครูดีวาเราเป็นคนอยางไร และเราก็
หวังวาพวกคุณรูจักเราอยางนัน้ดวย ๑๒ น่ีเรา
กําลังรับรองคุณสมบัติตัว เองอีกแลวหรือ
ไมใชหรอก แตเราเปิดโอกาสใหพวก คุณ
อวดเราบาง จะไดไปโตตอบกับคนพวกนัน้ที่
โออวดแตสิ่งที่อยูภายนอก แทนที่จะเป็นสิ่ง
ที่อยูในใจ ๑๓ถาเราบาก็บาเพื่อพระเจา และ
ถาเรามีสติดี ก็เพื่อเป็นประโยชนกับพวก
คุณ ๑๔ความ รักของพระ คริสตบังคับเราอยู
เพราะเราเชื่อวา คน หน่ึงตายเพื่อมนุษยทุก
คน ทุก คนก็เลยตายกัน หมด ๑๕พระองค
ตายเพื่อทุก คน เพื่อคนที่ยังมีชีวิตอยูจะได
ไมอยูเพื่อตัวเองอีกตอไป แตอยูเพื่อพระองค
ที่ตายและฟ้ืนขึ้นมาใหมเพื่อพวกเขา

๑๖ เพราะอยางน้ี จากน้ีไปเราจะไมมองใคร
ตามมาตรฐานของโลกน้ีอีก แลว แมวาครัง้
หน่ึงเราเคยมองพระ คริสตอยาง นัน้ ๑๗ถา
ใครก็ตามมี สวนในพระ คริสต คน นัน้ไดเขา

*๔:๑๓ อางมาจากหนังสือ สดุดี ๑๑๖:๑๐
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สูโลก ใหมที่พระเจาไดสรางขึ้น มาแลว *สิ่ง
เกาๆหายไปหมดแลว ดูสิ สิ่งใหมๆก็เกิดขึ้น
๑๘ทัง้หมดน้ีก็เกิดมาจากพระเจา พระเจาทํา
ใหเรากลับมาคืนดีกับพระองคใหม โดยผาน
ทางพระคริสต และพระเจาไดมอบหมายงาน
ใหกับเราทําคือไปนําคนอื่นๆกลับมาคืนดี
กับพระองคดวย ๑๙พระเจาเองทําใหคนใน
โลก น้ีกลับมาคืนดีกับพระองค โดยผานทาง
พระ คริสต และยก โทษบาปใหกับพวก เขา
พระองคไดมอบเรื่องการกลับคืนดีน้ีใหกับ
เราเพื่อไปบอกคนอื่นๆตอ ๒๐ดัง นัน้เราจึง
ทํางานเป็นทูตของพระคริสต เพราะเชื่อ มัน่
วาพระเจากําลังขอรองพวก คุณผานทางเรา
เราขอวิงวอนคุณแทนพระคริสตวา “กลับมา
คืนดีกับพระเจาเถิด” ๒๑พระเจาทําใหพระ
คริสตผูที่ไมมีบาปกลาย เป็นคน บาปเพื่อเรา
†เพื่อวาในพระ คริสตนัน้ ความซื่อสัตยของ
พระเจา ‡จะไดเห็นเดนชัดในตัวเรา

๖ ๑ ในฐานะผูรวม งานกับพระเจา เรา
ขอรองพวก คุณทุก คนวาอยารับความ

เมตตากรุณาของพระเจามาเปลาๆ ๒ เพราะ
พระองคพูดไววา
“เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เราก็ฟังเสียงเจา
เมื่อถึงวันแหงความ รอด เราก็ชวยชีวิตเจา”

¶
ฟังใหดีนะ ตอนน้ีนัน่เองคือเวลาที่เหมาะสม
นัน้ และเดี๋ยวน้ีนัน่เองเป็นวันแหงความรอด
นัน้

๓ เราพยายามที่จะไมกอปัญหาใหกับใคร
เลย จะไดไมมีใครมาติ เตียนงานของเรา
ได ๔ตรงกันขาม เราพยายามพิสูจนตัว เอง
ทุกวิถี ทาง ใหคนเห็นวาเราเป็นผูรับ ใชของ
พระเจา โดยอดทนอดกลัน้มาก ลําบากแสน
สาหัส ๕ถูกเฆี่ยนตี ถูกจับขังคุก เจอกับการ
จลาจลวุนวาย ตรากตรําทํางานอยางหนัก
อด หลับอด นอน อดอยากปาก แหง ๖มีใจ

บริสุทธิ ์ มีความ รู มีความอดทน มีความ
เมตตา มีพระ วิญญาณบริสุทธิอ์ยูดวย มี
ความ รักที่จริงใจ ๗พูดแตความ จริง มีฤทธิ ์
อํานาจของพระเจา เราใช ชีวิตที่ทําตามใจ
พระเจามาถือเป็นอาวุธในมือซายขวา §๘ทัง้
ในเวลาที่คนใหเกียรติและไมใหเกียรติ ทัง้
ในเวลาที่คนพูดใส รายและพูดยกยอง คน
มองวาเราเป็นคนหลอก ลวงทัง้ๆที่เราพูด
ความจริง ๙คนมองวาไมมีใครรูจักเราทัง้ๆที่
เราเป็นที่รูจักกันดี คนมองวาเราใกลจะตาย
แลว แตดูสิ เรายังมีชีวิตอยู คนมองวาเราถูก
พระเจาลงโทษ แตดูสิ เรายังไมตาย ๑๐คน
มองวาเราเป็นคนอม ทุกข แตจริงๆ แลวเรา
รื่นเริงอยูเสมอ คนมองวาเรายากจนขนแคน
แตจริงๆ แลวเราทําใหหลายคนรํ่ารวย คน
มองวาเราไมมีอะไรเลย แตจริงๆแลวเรามี
ครบทุกอยาง

๑๑พี่ น องชาวโค ริน ธ เราพูดกับคุณอยาง
ตรง ไปตรง มา และเปิด ใจเต็ม ที่ ๑๒ ไมใช
เราหรอกที่ปิด ใจไมใหความ รักกับคุณ แต
พวกคุณตาง หากที่ทําอยาง นัน้กับเรา ๑๓ถา
จะใหยุติธรรม คุณก็ควรจะเปิด ใจใหกับเรา
ดวย (ผมพูดแบบพูดกับลูกๆตังเองนะ)

คําเตือนเกี่ยวกับคนที่ยังไมเชื่อ
๑๔อยาไปเขา รวมกับคนที่ไม เชื่อใน

พระเจา เพราะคนดีกับคนชัว่จะไปดวยกันได
อยางไร ความสวางกับความมืดจะเขากันได
อยางไร ๑๕พระ คริสตกับซาตาน จะตกลง
กันไดอยางไร คนที่เชื่อพระเจากับคนที่ไม
เชื่อจะเขากันไดอยางไร ๑๖ วิหารของพระเจา
กับพวกรูป เคารพจะอยูดวย กันไดอยางไร
เพราะเราน่ี แหละคือวิหารของพระเจาผูมี
ชีวิตอยู เหมือนกับที่พระเจาพูดไววา
“เราจะอยูกับพวกเขา และจะเดินอยูกับเขา

*๕:๑๗ โลกใหม … สรางขึน้มาแลว หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “เขาก็เป็นคนที่ถูกสรางขึ้น
มาใหมแลว”
†๕:๒๑ กลายเป็นคนบาปเพื่อเรา หรือเป็นเครื่องบูชาจัดการกับบาปของเรา
‡๕:๒๑ ความซื่อสัตยของพระเจา หมายถึงพระเจาจะทําตามที่พระองคสัญญาเสมอ ในที่น้ี
คือทําใหเรากลับมาคืนดีกับพระองค ผานทางพระเยซูคริสต
¶๖:๒ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๔๙:๘
§๖:๗ ถือเป็นอาวุธในมือซายขวา หรืออาจจะแปลไดอีกอยางวา “เอาไวตอสูและป องกัน
ตัว” (มือขวาถือดาบไวตอสูสวนมือซายถือโลไวป องกันตัว)



๒ โครินธ ๖:๑๗ 6 ๒ โครินธ ๘:๓

เราจะเป็นพระเจาของพวก เขา และเขาก็จะ
เป็นคนของเรา” *

๑๗องคเจาชีวิตพูดวา
“ดังนัน้ใหแยกตัวเองออกมาจากคนพวกนัน้
และอยาแตะตองสิ่งที่ไมบริสุทธิอ์ีก
แลวเราจะยอมรับพวกเจา †
๑๘แลวเราจะเป็นพอของพวก เจา และพวก

เจาจะเป็นพวกลูกชายและลูกสาวของ
เรา องคเจาชีวิตผูมีฤทธิท์ัง้ สิน้พูดไววา
อยางนัน้” ‡

๗ ๑ เพื่อนที่รัก ใน เมื่อเรามีคําสัญญาพวก
น้ี ก็ขอ ใหเราชําระตัว เองจากทุกสิ่งทุก

อยางที่ทําใหรางกายและจิตใจสกปรก ทําตัว
ใหบริสุทธิค์รบถวนเพราะยําเกรงพระเจา

ความยินดีของเปาโล
๒ชวยเปิดใจรับเราดวย เราไมไดทําผิดตอ

ใคร เราไม ไดทําลายความเชื่อของใคร และ
เราไม ไดโกงใคร ๓ที่ผมพูดอยาง น้ีผมไม ได
โทษคุณนะ เพราะผมเคยบอกแลววา พวก
คุณอยูในใจเรา เราพรอมที่จะรวม เป็นรวม
ตายกับพวกคุณอยแูลว ๔ผมมัน่ใจและภูมิใจ
ในตัวพวก คุณมาก คุณทําใหผมมีกําลัง ใจ
มาก ทัง้ๆที่เรามีความทุกขแสนสาหัส แตผม
ก็ยังมีความยินดีอยางลนเหลือ

๕ เมื่อเรามาถึงแควนมา ซิ โด เนียนัน้ เรา
ไม ไดพัก ผอนเลย มองไปทาง ไหนก็มีแต
ปัญหา ภายนอกก็มีแตการทะเลาะวิวาทกัน
สวนภายในใจก็มีแตความหวาด กลัว ๖แต
พระเจาผูปลอบโยนคนที่ทอแทก็ปลอบโยน
เราดวย เพราะพระองคสงทิตั สมาหาเรา
๗ ไมใชแคเรื่องที่ทิตั สมาเทานัน้ที่ปลอบโยน
เรา แตยังรวมถึงเรื่องที่พวก คุณใหกําลัง ใจ
ทิตัสดวย ทิตัสเลาใหเราฟังหมดแลววา พวก
คุณอยากเจอเราขนาด ไหน คุณเสียใจแค
ไหน และคุณหวงใยผมขนาดไหน ทําใหผม
ดีใจมากขึ้นไปอีก

๘ถึง แมจดหมายของผมจะทําใหคุณเศรา
โศกเสียใจ ผมก็ไมเสียใจหรอกที่เขียนไป
แตยอมรับวาผมเสียใจหลังจากเขียนไปแลว
แตตอน น้ีผมก็เห็นแลววาจดหมายนัน้ทํา
ใหคุณทุกข ใจแคครู เดียวเอง ๙ตอน น้ีผม

ดีใจ ไมใชเพราะคุณเศราเสียใจหรอกนะ แต
เพราะความเศราเสียใจนัน้ทําใหคุณกลับ ตัว
กลับ ใจ เป็นความเศราเสียใจแบบที่พระเจา
ตองการ พวก คุณก็เลยไมได รับผลกระทบ
อะไรจากเราเลย ๑๐ เพราะความเศราเสียใจ
แบบที่พระเจาตองการน้ีทําใหคนกลับ ตัว
กลับ ใจและได รับความรอด ผมก็เลยไมมี
อะไรตองเสียใจ แตความเศราเสียใจแบบ
โลกน้ีสิที่นําไปถึงความตาย ๑๑ลองมาสังเกต
ดูสิวาความเศราเสียใจแบบที่พระเจาตองการ
นัน้มีผลอะไรกับคุณบาง เชน ทําใหคุณเอา
จริงเอา จัง อยากจะพิสูจนความบริสุทธิข์อง
ตัว เอง โกรธคนที่ทํา ผิด กลัวถูกลงโทษ
อยากจะเจอกับเราอีก หวงใยผม และลงโทษ
คนทํา ผิด คุณก็ไดพิสูจนใหเห็นแลวในทุกๆ
ทางวาเรื่องทัง้หมดที่เกิดขึ้นน้ีไมใชความผิด
ของคุณ

๑๒ดัง นัน้ สาเหตุที่ผมเขียนมาใหพวกคุณ
ไมใชเพราะเห็นแกคนที่ทําผิดหรือคนที่เสีย
หายหรอกนะ แตอยากจะทําใหคุณรูตอ หน า
พระเจาวาคุณหวงใยเราขนาดไหน ๑๓ เราได
รับกําลัง ใจจากเรื่อง น้ี นอกจากจะมีกําลัง ใจ
แลว เราก็ยังดีใจเป็นพิเศษอีกดวยที่เห็นทิตั
สมีความ สุข เพราะพวก คุณทําใหจิตใจของ
เขาสดชื่น ๑๔ผมเคยโออวดเรื่องพวก คุณให
ทิตั สฟัง และผมก็ไมขาย หน าเลย เพราะ
เรื่องที่ผมบอกคุณเป็นจริงอยางไร เรื่องที่
ผมบอกกับทิตั สเกี่ยว กับคุณก็เป็นจริงอยาง
นัน้ดวย ๑๕ทิตั สรักคุณมากยิ่ง ขึ้นเมื่อเขา
นึกถึงตอนที่คุณเชื่อ ฟังเขาในทุก เรื่อง และ
ยังตอนรับเขาดวยความเคารพยําเกรงจนตัว
สัน่ ๑๖ผมดีใจที่สามารถมัน่ใจในตัว คุณได
อยางเต็มที่

เปาโลขอใหพี่นองบริจาคเงิน

๘ ๑พี่น องครับ ตอนน้ีเราอยากใหพวกคุณ
รูวา พระเจาเมตตากรุณาตอหมูประชุม

ตางๆของพระองคในแควนมาซิโดเนียขนาด
ไหน ๒ถึง แมพวก เขาจะยากจนและถูก
ทดสอบอยาง หนักดวยความ ทุกขมากมาย
แตพวก เขาก็มีความ สุขจนลนพนออกมา
เป็นใจที่เอื้อเฟ้ือเผื่อ แผ ๓ผมรับรองวาพวก

*๖:๑๖ อางมาจากหนังสือ เลวีนิติ ๒๖:๑๑-๑๒
†๖:๑๗ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๕๒:๑๑
‡๖:๑๘ อางมาจากหนังสือ ๒ ซามูเอล ๗:๑๔; ๗:๘
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เขาใหจนสุดกําลัง อัน ที่ จริงเกินกําลังดวย
ซํ้า และใหดวยความสมัครใจดวย ๔พวกเขา
รบเราขอมีสวน รวมในการบริจาคชวย เหลือ
คนที่เป็นของพระเจา ๕พวก เขาใหอยาง
เกิน คาด คือใหชีวิตของพวก เขากับองคเจา
ชีวิตกอน แลวจาก นัน้ถึงไดใหกับเราอยางที่
พระเจาตองการ ๖ น่ีเป็นเหตุที่เราไดขอรอง
ใหทิตั สไปชวยพวก คุณจัดการกับเงินบริจาค
น้ีให เสร็จ เพราะเขาเป็นคนเริ่มชักชวนคุณ
ใหบริจาคตัง้แตแรก ๗ ในเมื่อพวก คุณเป็น
เลิศไปซะทุก เรื่อง ไม วาจะเป็นเรื่องความ
เชื่อ คําพูด ความรู ความกระตือรือรน หรือ
ความรักที่คุณเรียนรูจากเรา ก็ขอใหเป็นเลิศ
ในเรื่องการบริจาคดวย

๘ผมไมไดสัง่ใหคุณทํานะครับ ผมแคอยาก
จะเปรียบ เทียบความ รักของคุณกับความ
กระตือรือรนของคนอื่น จะทดสอบดูวาความ
รักของคุณนัน้แทหรือ เปลา ๙พวกคุณก็รูกัน
อยู แลวถึงความเมตตากรุณาของพระ เยซู
คริสตเจาของเรา ที่ วาถึง แมพระองครํ่ารวย
แตก็ยอมยากจนเพื่อเป็นประโยชนกับคุณ
พระองคยอมยากจนเพื่อคุณจะไดรํ่ารวย

๑๐ ในเรื่อง น้ีผมขอแนะนําสิ่งที่จะเป็น
ประโยชน เมื่อปีที่ แลว พวก คุณเป็นพวก
แรกเลยที่อยากจะชวย และไดชวยเป็นพวก
แรกดวย ๑๑ตอน น้ี ก็นาจะทําใหสําเร็จตาม
ที่ตัง้ใจไวตัง้แตแรก และใหชวยตามกําลัง
ที่มีอยู ๑๒ถาคุณมีใจพรอมที่จะใหอยู แลว
พระเจาก็จะยอมรับสิ่งที่คุณใหตามความ
สามารถที่คุณมี ไมใชเกินความสามารถของ
คุณ ๑๓ ไมอยากใหคุณไปชวยคน อื่นแลวตัว
เองตองมาเดือดรอนแทน ผมแคอยากจะ
ใหชวย เหลือกัน ไปชวย เหลือกัน มาเทานัน้
๑๔ผมตัง้ใจวาตอน น้ีคุณมีเหลือเฟือขอให
แบงไปชวยคนที่ขัดสนบาง เกิดวันหลังเขามี
เหลือเฟือและคุณเกิดขัดสนขึ้น มา เขาก็จะ
ไดมาชวยคุณเหมือน กัน อยาง น้ีก็เป็นการ
ชวย เหลือกัน ไปชวย เหลือกันมา ๑๕ เหมือน
กับที่พระคัมภีรพูดไววา
“คนที่เก็บไวมาก ก็ไมไดมีเหลือเฟือ
สวนคนที่เก็บไวน อย ก็ไมไดขาดแคลน” *

ทิตัสและเพื่อนรวมเดินทาง
๑๖ผมหวงใยพวกคุณมาก ขอบคุณพระเจา

ที่พระองคก็ใส ความหวงใยมากขนาด นัน้ไว
ในใจของทิตั สดวย ทําใหเขาอยากจะชวย
พวกคุณเหมือนกัน ๑๗ เราขอใหทิตัสมาเยี่ยม
พวกคุณ และเขาก็ยินดีทําตามนัน้ จริงๆแลว
เขาก็อยากจะมาเยี่ยมคุณอยู แลว ๑๘ เราสง
พี่ น องคน หน่ึงมาพรอมกับเขาดวย พี่ น อง
คน น้ีเป็นคนที่มีชื่อ เสียงดีตามหมู ประชุม
ตางๆของพระเจาในดานการประกาศขาวดี
๑๙นอกจากน้ี หมูประชุมตางๆไดเลือกเขาให
เดินทางมากับพวกเราเพื่อนําเงินที่เรารับผิด
ชอบอยูไปบริจาคครัง้ น้ี การบริจาคน้ีทําเพื่อ
ถวายเกียรติใหกับองคเจาชีวิต และทําใหคน
เห็นวาเราเต็มใจที่จะชวย

๒๐ เราระ มัดระวังมากในการจัดการกับเงิน
บริจาคกอน โตน้ี เพราะไม อยากใหใครมาติ
ได ๒๑คือเราเป็นหวงเรื่องชื่อ เสียง อยากจะ
ใหมันดีไมใชเฉพาะกับองคเจาชีวิตเทานัน้
แตกับคนอื่นๆดวย

๒๒ เราก็เลยสงพี่ น องอีกคน หน่ึงมาพรอม
กับพวกเขาดวย พี่น องคนน้ีแสดงใหเราเห็น
หลาย ครัง้แลววาเขาอยากจะชวย ยิ่งตอน
น้ีเขายิ่งอยากจะชวยมาก ขึ้น เพราะเขามี
ความเชื่อมัน่ในพวกคุณมากขึ้น

๒๓ถามีใครถามเกี่ยว กับทิตั ส ผมขอบอก
วา เขาเป็นหุน สวนและเพื่อนรวม งานของ
ผมที่สงมาชวยพวก คุณ และถามีใครถาม
เกี่ยวกับพี่น องสองคนน้ี ผมขอบอกวา พวก
เขาเป็นตัวแทนของหมู ประชุมตางๆและ
เป็นคนที่นําเกียรติมาใหกับพระ คริสตดวย
๒๔ดัง นัน้ใหพิสูจนความ รักของคุณใหพวก
เขาเห็นดวย และใหเขาเห็นวาที่เราโออวด
ในเรื่องของคุณนัน้เป็นจริง เพื่อหมู ประชุม
ของพระเจาจะไดเห็น

การชวยเหลือคนของพระเจา

๙ ๑ผมวาไมจําเป็นตองเขียนเกี่ยว กับ
เรื่องการชวยเหลือคนที่เป็นของพระเจา

ที่เมืองเยรูซาเล็มอีกแลว ๒ เพราะผมรูวาคุณ
พรอมที่จะชวยอยู แลว ผมอวดเรื่องของ
คุณใหกับชาวมา ซิ โด เนียฟังอยูบอยๆ ผม
บอกเขาวาพวก คุณที่อยูในแควนอา คา ยา

*๘:๑๕ อางมาจากหนังสือ อพยพ ๑๖:๑๘
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นัน้ พรอมที่จะชวยตัง้แตปีที่แลว และความ
กระตือรือรนของคุณน้ีกระตุนใหพวกมา ซิ
โด เนียอยากจะชวยดวย ๓แตที่ผมสงพี่ น อง
มาหาคุณนัน้ ก็เพื่อใหเขาเห็นวาเรื่องที่เรา
อวดเกี่ยวกับคุณนัน้เป็นจริง และผมก็อยาก
ใหคุณพรอมอยางที่ผมบอกไปดวย ๔ ไม
อยาง นัน้ ถามีชาวมาซิ โด เนียบางคนมากับ
ผม และพบวาคุณไม ไดเตรียมพรอมอยางที่
เราบอก เราก็จะเสีย หน าที่เรามัน่ อกมัน่ใจ
ในตัวพวก คุณเหลือ เกิน (ไม ตองพูดถึงคุณ
เลยวาจะเสียหน ามากแคไหน) ๕ผมจึงคิดวา
จําเป็นที่จะตองขอใหพี่ น องพวก น้ีมาเยี่ยม
พวก คุณกอน พวก เขาจะไดมาชวยเตรียม
เงินที่คุณสัญญาวาจะบริจาคน้ี ใหพรอม
ตัง้แตเน่ินๆกอนที่ผมจะมา เพื่อจะไดเป็น
การบริจาคดวยความสมัครใจ ไมใชถูกบังคับ

๖ จําเอาไววา คนที่หวาน นอยก็จะเก็บ
เกี่ยวนอย และคนที่หวาน มากก็จะเก็บ
เกี่ยวมาก ๗แตละคนควรจะใหตามที่ตัง้ใจ
ไว ไมใชใหดวยความเสียดายหรือถูกบังคับ
เพราะพระเจารักคนที่ใหดวยใจที่ชื่นชมยินดี
๘พระเจาสามารถใหสิ่งดีๆมากมาย เพื่อคุณ
จะไดมีทุกอยางเพียงพอเสมอไป และมีสวน
รวมในงานการกุศลดีๆ มากมาย ๙ เหมือน
กับที่พระคัมภีรพูดไววา
“เขาแจก จายใหกับคนยากจนอยางเอื้อเฟ้ือ

เผื่อแผ
ใจกวางขวางของเขาจะคงอยูตลอดไป” *
๑๐พระเจาผูที่ใหเมล็ดกับคน หวาน และให
อาหารกับคนกิน ก็จะใหเมล็ดกับคุณและทํา
ใหมันเพิ่มมากยิ่ง ขึ้น และจะใหพวก คุณได
เก็บ เกี่ยวชีวิตที่พระเจาพอใจเป็นผล และ
พระองคจะใชจิตใจกวาง ขวางของคุณน้ี
ทําใหเกิดมีการเก็บ เกี่ยวอยางเหลือเฟือ
๑๑พระเจาจะทําใหคุณรํ่ารวยในทุกทาง เพื่อ
คุณจะสามารถใหอยางใจ กวางในทุกๆโอกาส
เมื่อคุณใหอยางใจกวางผานมาทางเรานัน้ ก็
จะทําใหคนขอบคุณพระเจา

๑๒ งานรับ ใชที่คุณทํา น้ีไดชวยทัง้คนที่เป็น
ของพระเจาที่ขัดสน และยังทําใหมีการ
ขอบคุณพระเจาอยางทวม ทนอีก ดวย ๑๓ที่
คุณรับ ใชอยาง น้ี พิสูจนใหเห็นถึงความ เชื่อ
จึงทําใหคนของพระเจาสรรเสริญพระองค
เพราะคุณมีใจเชื่อ ฟังที่มาจากความ เชื่อใน

ขาวดีเกี่ยว กับพระ เยซูคริสต และเพราะ
ความใจดีของคุณที่ไดชวยเหลือพวกเขาและ
คน อื่นๆดวย ๑๔ เมื่อพวก เขาอธิษฐานเผื่อ
คุณนัน้ พวก เขาก็จะทําไปดวยความรักและ
คิดถึงคุณ เพราะพระเจาเมตตาคุณอยางลน
เหลือ ๑๕ขอบคุณพระเจาสําหรับของ ขวัญ
อันยอด เยี่ยมของพระองคที่ดีเกิน กวาจะ
บรรยายได

เปาโลแกขอกลาวหาใหกับตัวเอง

๑๐ ๑ผมเปาโล ขอรองคุณเป็นการสวน
ตัวดวยความออน โยน และดวย

ความเมตตาของพระ คริสต บาง คนวาผมขี้
ขลาดเมื่ออยูกับพวก คุณ แตกลับกลา หาญ
เมื่ออยูหางไกล ๒ เมื่อผมมาผมขอรองวาอยา
บังคับใหผมตองใชความกลา หาญแบบ ที่ผม
กะจะใชกับคนพวก นัน้ที่หาวาผมใช ชีวิต
อยางคนในโลก น้ี ๓ถึง แมเราจะใช ชีวิตอยู
ในโลกน้ีก็จริง แตเราก็ไมไดตอสูเหมือนกับ
คนของโลก น้ี ๔ เพราะอาวุธที่เราใชนัน้ไม
เหมือนกับอาวุธของโลก น้ี อาวุธของเราเป็น
ฤทธิ์ เดชของพระเจาที่จะทําลายที่ มัน่ตางๆ
เราก็ใชอาวุธน้ีทําลายขอ โต แยงตางๆที่ตอ
ตานพระเจา ๕ทําลายกําแพงสูงทัง้หมดที่ขัด
ขวางไม ใหคนรูเกี่ยวกับเรื่องพระเจา เรายัง
จับความคิดของคนมาเป็นเชลยเพื่อเขาจะได
เชื่อ ฟังพระคริสต ๖แลวก็พรอมที่จะลงโทษ
การกระทําที่ไมเชื่อ ฟังทุก อยางหลัง จากที่
พวกคุณเชื่อฟังจนครบถวนแลว

๗ลองดูความจริงที่อยูตอหน าคุณสิ ถาใคร
แนใจวาตัว เองเป็นของพระ คริสต ก็ใหคิด
ทบทวนและรูเสีย ดวยวา เราก็เป็นของพระ
คริสตพอๆกับเขา ๘ถาดูเหมือนวาผมโออวด
มาก ไปเกี่ยว กับสิทธิ อํานาจที่องคเจาชีวิตให
กับเรา ผมก็ไมอายหรอก เพราะมันมีไวเพื่อ
เสริม สรางพวก คุณ ไมใชทําลาย ๙ผมไม
อยากใหคุณคิดวาผมกําลังใชจดหมายพวก น้ี
ขมขูใหคุณตกใจ ๑๐บางคนพูดวา “จดหมาย
ของเปาโลนัน้นาประทับ ใจมากและมีพลัง
มาก แตพอตัว เขามาอยูตอหน ากลับออนแอ
และพูดไม เอา ไหน” ๑๑คนที่พูดอยาง น้ีก็ให
จําเอาไววา เมื่อผมมาถึง ในจดหมายผมเป็น
ยัง ไง ผมก็จะเป็นอยาง นัน้ตอ หน าพวกคุณ
ดวย

*๙:๙ อางมาจากหนังสือ สดุดี ๑๑๒:๙
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๑๒ เราไม กลาไปเทียบ ชัน้หรือเอาตัวไป
เปรียบกับคนพวก นัน้ที่โออวดเกี่ยว กับ
คุณสมบัติของ เขาหรอก พวก น้ีไดแตอวด
โง คือเอาตัว เองเป็นมาตรฐานวัดกันและ
เปรียบ เทียบกัน ๑๓แตเราจะไมโออวดจน
เกิน ไป เราจะโออวดเฉพาะภายในขอบเขต
งานที่พระเจามอบหมายใหเราทําเทานัน้ ซึ่ง
ขอบเขตน้ีก็รวมถึงงานที่เราทํากับพวก คุณ
ดวย ๑๔ เราไมไดโออวดจนเกินไป แตถาเรา
ไม ไดมาหาพวก คุณจริงๆสิ นัน่ แหละแสดง
วาเราโออวดเกิน ไป แตแทจริงแลว เราเป็น
พวกแรกที่นําขาวดีเกี่ยว กับพระคริสตมาให
กับพวก คุณ ๑๕ เราจะโออวดเฉพาะงานที่เรา
ทํา ไมใชงานที่คน อื่นทํา แตเราหวังวาเมื่อ
พวก คุณมีความ เชื่อมาก ขึ้น งานของ เราก็
จะขยายใหญ โตมาก ขึ้นในหมูพวก คุณดวย
๑๖แลวเราก็จะไดไปประกาศขาวดีในเมือง
อื่นๆบางที่ยังไม เคยมีใครไป เพราะเราไม
อยากจะอวด อางในผล งานที่คน อื่นทําไวใน
พื้นที่ของ เขา ๑๗ เหมือนกับที่พระคัมภีรพูด
ไววา “คนที่อยากจะโออวด ก็ใหโออวดแต
องคเจาชีวิตเทานัน้” *

๑๘ ไมใช วาคนที่ยกยองตัว เองจะผานการ
สอบและเป็นที่ยอมรับ แตเป็นคนที่องคเจา
ชีวิตยกยองตางหาก

เปาโลและศิษยเอกจอมปลอม

๑๑ ๑ผมหวัง วาคุณจะทนได ถาผมพูด
อะไรโงๆไปสัก หนอย ชวยอดทน

หนอยก็ แลว กัน ๒ผมไดหมัน้ หมายคุณไว
แลวใหแตงกับชายเพียงคน เดียวคือพระ
คริสต ผมก็เลยหวงคุณเหมือน กับที่พระเจา
หวง เพื่อผมจะ ไดสงตัว คุณเหมือนเป็นสาว
บริสุทธิใ์หกับพระคริสต ๓แตผมกลัววาจิตใจ
ของ คุณจะถูกนําใหหลงไปจากความซื่อสัตย
และความบริสุทธิท์ี่มีตอพระ คริสต เหมือน
กับที่เอวาถูกงูหลอกลวงดวยเลหเหลี่ยมของ
มัน ๔ดูคุณชางมีความอดทนเหลือเกินนะกับ
คนพวกนัน้ที่มาสอนเรื่องของพระเยซูที่แตก
ตางไปจากที่เราเคยสอน ไว หรือเรียกใหคุณ
รับวิญญาณอื่น หรือ “ขาวดี” อื่นที่แตกตาง
ไปจากที่คุณเคยรับมาแลว

๕ผมคิดวาผมก็ไมไดดอยไปกวา “อภิมหา
ศิษย เอก” พวกนัน้ที่คุณยกยองกันนะ ๖ ใช
ผมอาจจะพูดไมเกง แตผมก็มีความรูอยางที่
คุณก็เห็นแลวจากทุกสิ่งทุกอยางที่เราไดทํา

๗ผมทําบาปหรือเปลาน่ี ที่ไดถอม ตัวลง
เพื่อยกคุณขึ้น คือเมื่อผมประกาศขาวดีให
กับพวกคุณ แลวไมไดคิดคาตอบแทน ๘ผม
ได “ปลน” หมู ประชุมอื่นโดยรับคาจางจาก
พวกเขา เพื่อมารับใชคุณ ๙ตอนที่ผมอยูกับ
พวก คุณ เมื่อผมขาดอะไรที่จําเป็น ผมก็ไม
เคยรบกวนคุณเลย เพราะพวกพี่ น องที่มา
จากแควนมา ซิ โด เนียจะจัดหามา ให แลว
ตอ ไป น้ี ผมก็ยังตัง้ใจวาจะไม ใหตัว เองเป็น
ภาระของพวก คุณ ๑๐พระ คริสตพูดความ
จริงตลอดเวลาอยูในตัว ผม ดัง นัน้เชื่อ เถอะ
วาผมจะไม ยอมใหใครในแควนอา คา ยา
†มาปิดปากผมไม ใหโออวดเกี่ยว กับเรื่อง น้ี
๑๑ทําไมผมถึงไม ยอมเป็นภาระกับคุณ ผม
ไมรักคุณหรือ พระเจารูดีวาผมรักคุณ

๑๒ผมไม ไดเป็นภาระใหกับคุณอยางไร
ผมก็จะทําอยาง นัน้ตอ ไป เพื่อไอขี้ คุยพวก
นัน้จะไดไมมีขอ อางวาพวก มันทํางานแบบ
เดียวกับผม ๑๓ เพราะไอพวกนัน้มันศิษยเอก
จอมปลอม เป็นคน งานที่หลอก ลวง พวก
เขาปลอม ตัวมาเป็นศิษย เอกของพระ คริสต
๑๔ ไมตองแปลกใจหรอก เพราะขนาดซาตาน
เองก็ยังปลอม ตัวมาเป็นทูตแหงความ สวาง
เลย ๑๕ ไม เห็นจะแปลกอะไร เลยที่คนรับ ใช
ของซาตานจะปลอม ตัวมาแกลงเป็นคน รับ
ใชที่ทําในสิ่งที่ถูก ตอง แตในที่สุดพวกมันก็
จะตองรับผลกรรมตามที่มันไดกอไว

เปาโลเลาถึงเรื่องความ
ทุกขทรมานของตนเอง

๑๖ขอ ยํ้าอีก ทีวา อยาใหใครคิดวาผมโง
แตถาพวก คุณคิดอยาง นัน้ก็ชวยยอมรับผม
อยางคน โงๆคน หน่ึงก็แลว กัน เพื่อผมจะ
ไดโออวดบางสัก นิด ๑๗ที่ผมกําลังโออวดตัว
เองอยู น้ี ผมพูดแบบคน โงๆนะ ครับ ไม
ไดพูดอยางที่องคเจาชีวิตพูดหรอก ๑๘ ในเมื่อ
มีหลาย คนพากันอวด ตัวตามมาตรฐานของ
โลก น้ี ผมก็ขออวดบาง ๑๙ที่พวกคุณยินดี
ทนฟังพวกโงๆนัน้ได ก็เพราะพวกคุณน้ีชาง

*๑๐:๑๗ อางมาจากหนังสือ เยเรมียาห ๙:๒๔
†๑๑:๑๐ อาคายา แควนทางตอนใตของประเทศกรีก ซึ่งเคยเป็นที่ตัง้ของเมืองโครินธ



๒ โครินธ ๑๑:๒๐ 10 ๒ โครินธ ๑๒:๑๐

ฉลาดเสียเหลือเกิน ๒๐อันที่จริง ถึงแมเขาจะ
เอาคุณไปเป็นทาส หลอกกินหลอกใชคุณ เอา
รัดเอาเปรียบคุณ ยกตัวเหนือคุณ หรือแมแต
ตบหน าคุณ คุณก็ยังจะทนไดเลย ๒๑ผมอาย
ที่จะตงอบอกวาเราออนแอเกิน ไปที่จะทํากับ
คุณอยางนัน้
จะใหพูดแบบโงๆก็คือ เขากลาอวดเรื่อง

อะไร ผมก็กลาอวดเรื่อง นัน้เหมือน กัน
๒๒ เขาอวดวาเขาเป็นคนฮีบรู *หรือ ผมก็เป็น
เหมือนกัน เป็นชาวอิสราเอลหรือ ผมก็เป็น
ดวย เป็นลูก หลานของอับ รา ฮัมหรือ ผม
ก็เป็นเหมือน กัน ๒๓ เป็นคนรับ ใชของพระ
คริสตหรือ (ผมพูดอยางคนเสีย สติเลย) ผม
เป็นมากกวานัน้เสีย อีก ผมทํางานหนักกวา
เขามาก ติดคุกบอยกวาดวย ถูกเฆี่ยน ตี
อยางโหด เหีย้ม เกือบตายหลายครัง้ ๒๔ผม
โดนพวก ยิวเฆี่ยนดวยแสรวมหาครัง้ ครัง้
ละสามสิบ เกาที ๒๕ถูกตีดวยกระบองสาม
ครัง้ ถูกหิน ขวางหน่ึงครัง้ เรือลมสาม ครัง้
ลอยคออยูในทะเลหน่ึงวันกับหน่ึงคืน ๒๖ผม
เดินทางหลายครัง้ที่ตองฝาอันตรายในแมน้ํา
อันตรายจากโจรผูราย อันตรายจากคน ยิว
ดวย กัน และจากคนที่ไมใชยิว อันตราย
ทัง้ใน เมืองและนอก เมือง อันตรายในทะเล
และอันตรายจากพี่ น องจอมปลอม ๒๗ตอง
ตรากตรําทํางานอยางหนัก อดหลับอดนอน
หลาย ครัง้ หิว ขาวหิว น้ํา อด อาหารหลาย
หน หนาว เหน็บและไมมีเสื้อผาใสกัน หนาว
๒๘นอกจากปัญหาพวก น้ีแลว ผมยังมีปัญหา
ที่บีบคัน้ผมอยูทุกๆวันคือความหวงใยที่ผมมี
ตอหมู ประชุมของพระเจาทัง้หลาย ๒๙มีใคร
บางที่ออนแอ แลวผมไม ไดออนแอกับเขา
ดวย มีใครบางที่ถูกชักนําใหไปทําบาป แลว
ผมไมเป็น เดือดเป็นแคนแทน ๓๐ถาผมตอง
โออวด ผมก็จะโออวดแตเรื่องที่แสดงวาผม
ออนแอ ๓๑พระเจา ผู เป็นพระบิดาของพระ
เยซูเจา ผูที่คนจะสรรเสริญตลอดไปรูวาผม
ไมไดโกหก ๓๒ตอนที่ผมอยูในเมืองดามัสกัส
นัน้ ผู วาราชการเมืองของกษตัริยอา เรทั ส
สัง่ใหทหารยามเฝ าประตูไวเพื่อคอยจับผม

๓๓แตผมถูกหยอนลงมาในกระเชาจากชอง
กําแพงเมือง และหลบ หนีจากเงื้อม มือของ
เขามาได
สิ่งตางๆที่องคเจาชีวิตเปิดเผยใหเปาโลรู

๑๒ ๑ผมจะ ตองโออวดตอ ไป ถึง แม
จะไมมีประโยชนอะไร แตผมก็จะ

โออวดตอ ไปในเรื่องของนิมิต และสิ่งที่องค
เจาชีวิตเปิด เผยให รู ๒ผมรูจักกับชายคน
หน่ึง †ที่ไววางใจในพระคริสต และเมื่อสิบสี่
ปีกอน พระเจายกเขาขึ้นไปบน “สวรรคชัน้
ที่ สาม” (ไปในราง น้ีหรือนอกราง น้ีผมก็ไมรู
หรอก มีแตพระเจาเทานัน้ที่ รู) ๓ผมรูวาคน
คนน้ีถูกรับขึ้นไปในสวนสวรรค ‡(ไปในรางน้ี
หรือนอกราง น้ี ผมก็ไมรูหรอก มีแตพระเจา
เทานัน้ที่ รู) ๔ เขาไดยินคํา พูดที่ไม สามารถ
พูด ได (เป็นสิ่งที่มนุษยไมมีสิทธิท์ี่จะพูด ถึง
ดวย) ๕ผมจะอวดถึงคนคน น้ี แตจะไม อวด
ถึงตัวผมเองหรอก แตถาผมตองโออวด ก็จะ
โออวดแตเรื่องที่แสดง วาผมออนแอเทานัน้
๖ถาผมอยากจะอวดตัว ผมก็ไมใชคน โง
เพราะสิ่งที่ผมจะอวดนัน้เป็นความ จริง แต
ผมจะไมทําอยาง นัน้หรอก เพราะผมไม
อยากใหคนคิดกับผมเกิน กวาที่เขาเห็นผม
ทําหรือพูด

๗พระเจาไดเปิด เผยใหผมไดเห็นสิ่งที่ยิ่ง
ใหญเหนือธรรมชาติ แตเพื่อไม ใหผมหลง
ระเริง ผมได รับหนามอยูในรางกาย ¶หนาม
นัน้คือทูตของซาตานที่มาคอยทรมานผม
๘ผมก็วิงวอนตอองคเจาชีวิตถึงสามครัง้
ใหชวยเอาหนาม น้ีออก ไปจากผมที ๙แต
พระองคก็บอกวา “ความเมตตากรุณาของ
เรามีเพียงพอแลวสําหรับเจา เมื่อเจาออนแอ
ฤทธิอ์ํานาจของ เราก็ทํางานไดอยางเต็ม ที่”
ดัง นัน้ผมจึงยินดีที่จะโออวดถึงความออนแอ
ของผม เพื่อฤทธิ ์เดชของพระคริสตจะไดอยู
ในผม ๑๐ถาเมื่อไหรที่ผมออนแอ ถูกดูหมิ่น
เจอกับความทุกขยาก ถูกขมเหงและเจอกับ
ความยุง ยากตางๆเพื่อพระ คริสต ผมก็ยินดี

*๑๑:๒๒ คนฮีบรู ชาวฮีบรู ชาวอิสราเอลเป็นชื่อที่ใชเรียกชาวยิว
†๑๒:๒ ผมรูจักกับชายคนหน่ึง เปาโลคงกลาวถึงตัวเองโดยใชสรรพนามเป็นบุคคลที่สาม
‡๑๒:๓ สวนสวรรค คือสถานที่ซึ่งคนดีไปอยูหลังจากตาย
¶๑๒:๗ หนามอยูในรางกาย อาจจะเป็นความเจ็บปวดทางรางกาย หรือศัตรูของเปาโล



๒ โครินธ ๑๒:๑๑ 11 ๒ โครินธ ๑๓:๗

เพราะผมออนแอเมื่อ ไหร เมื่อ นัน้ผมก็กลับ
เขมแข็ง
เปาโลรักชาวคริสตในเมืองโครินธมาก
๑๑ผมพูดโออวดอยางกับคนโง แตก็เพราะ

พวกคุณบังคับใหผมพูดอยาง นัน้ ความจริง
แลวคุณนาจะชมเชยผม เพราะผมก็ไม ได
ดอยไปกวา “อภิ มหาศิษย เอก” พวก นัน้ที่
พวกคุณยกยองหรอกนะ ถึงแมผมจะไมมีดี
อะไร เลยก็ตาม ๑๒อยาง น อยตอนที่อยูกับ
พวก คุณ ผมก็ไดอดทนพิสูจนตัว เองวาผม
เป็นศิษย เอกจริง คือไดทําหมายสําคัญ การ
อัศจรรยและปาฏิหาริยใหดูแลว ๑๓ ไหนบอก
มาสิวา เราทําใหพวกคุณดอยกวาหมูประชุม
อื่นๆของพระเจาตรงไหน ออ รู แลว ก็มีอยู
แคเรื่องเดียวเทานัน้ คือที่ผมไมไดเป็นภาระ
ใหกับพวกคุณ เรื่องน้ีผมผิดเองโปรดอภัยให
ผมดวยที่ชางไมยุติธรรมกับคุณเลย

๑๔ น่ีเป็นครัง้ที่ สามแลวที่ผมจะมาเยี่ยม
คุณ และผมจะไมมาเป็นภาระใหกับคุณ
หรอก ผมไมอยากไดทรัพยสมบัติของคุณ
แตอยาก ไดตัว คุณ เพราะลูกๆไม ตองจัดหา
อะไรใหกับพอ แม แตพอ แมตาง หากที่ตอง
จัดหาใหกับลูกๆ ๑๕สวนตัวผมเองก็ยินดีที่
จะสละทุก สิ่งทุก อยางที่ผมมีรวม ทัง้ตัวผม
เองใหกับพวกคุณ ถาผมรักคุณมากขึ้น คุณ
จะรักผมนอยลงหรือ

เปาโลเลาถึงความทุกขของตน
๑๖ ใครๆก็รูวาผมไม ไดเป็นภาระใหกับ

พวกคุณเลย แตก็มีบาง คนพูดวาผมเป็นคน
เหลี่ยม จัด และไดใชกล อุบายจับพวก คุณ
ไว ๑๗คนที่ผมสงมาเยี่ยมคุณนัน้ผมใชคน
ไหนโกงคุณแลวหรือยัง ๑๘ผมขอใหทิตั ส
มาเยี่ยมคุณ และสงพี่ น องอีก คนมากับเขา
ดวย ทิตั สไม ไดโกงอะไรคุณใช ไหมละ คุณ
ก็รูวาทิตั สกับผมเดินตามพระ วิญญาณองค
เดียวกันและเดินตามรอยเทาเดียวกันดวย

๑๙ที่เขียนมาทัง้หมดน้ี คุณคิด วาเรา
พยายามแกตัวใหกับตัว เองหรืออยางไร แต
ความ จริงแลว พี่ น องที่รัก ในฐานะคนที่มี
สวนในพระ คริสต และตอ หน าพระเจาดวย
จะบอกใหรูวาทุก สิ่งทุก อยางที่เราพูดมาน้ีก็
เพื่อเสริม สรางคุณ ๒๐ผมกลัววาเมื่อผมมา

คุณจะไมเป็นอยางที่ผมอยากใหเป็น และ
ผมก็จะไมเป็นอยางที่คุณอยากใหผมเป็น
เหมือน กัน กลัววาจะเห็นพวก คุณทะเลาะ
วิวาทกัน อิจฉาริษยากัน ระเบิดโทสะใส กัน
ชิงดีชิง เดนกัน ใส รายกัน นินทากัน อวดดี
กัน และมีแตความวุนวายตางๆ ๒๑ผมกลัว
วา เมื่อผมมาเยี่ยมพวก คุณอีกครัง้ หน่ึง
พระเจาของผมจะทําใหผมตองอับอายขาย
หน าตอหน าพวกคุณ และทําใหผมเศรา โศก
เสียใจกับคนพวกนัน้ที่ทําบาปมาแตกอนและ
ยังไม ยอมกลับ ตัวกลับ ใจจากความโสโครก
การทําผิดทางเพศ และความลุมหลงในกาม
ที่พวกเขาทํากันอยู

คําเตือนและคําทักทายสุดทาย

๑๓ ๑ น่ีเป็นครัง้ที่ สามแลวที่ผมจะได
มาเยี่ยมพวก คุณ ตามที่มีขอพระ

คัมภีรเขียนเอาไววา “ขอกลาวหาทุกขอจะ
ตองมีพยานสองหรือสามปาก ถึงจะเชื่อ ถือ
ได” *

๒ เมื่อมาเยี่ยมครัง้ที่ สองนัน้ ผมก็ไดเตือน
พวก คุณไป แลว ตอน น้ีถึง แมผมจะไมอยู
ก็ขอ ยํ้าอีก ครัง้ ครัง้ หน าที่จะมา ผมจะไม
เวนโทษใหกับคนพวก นัน้ที่ทําบาปอยูกอน
แลว และคนอื่นๆทุกคน ๓ที่ผมทําอยาง น้ีก็
เพราะพวก คุณตองการใหผมพิสูจนวาพระ
คริสตพูดผานผมจริง พระ คริสตไม ไดทํา
ตัวออนแอกับพวก คุณ แตเต็มไปดวยฤทธิ์
อํานาจในหมูพวก คุณ ๔ จริง อยูพระองคเคย
ถูกตรึงบนไม กางเขนเพราะความออนแอ
ของพระองค แตเดี๋ยว น้ีพระองคก็มีชีวิตอยู
โดยฤทธิอ์ํานาจของพระเจา ใช แลว ในพระ
คริสตเราก็ออนแอ แตเราจะมีชีวิตอยูกับ
พระ คริสตดวยฤทธิอ์ํานาจของพระเจา และ
ใชฤทธิอ์ํานาจนัน้จัดการกับพวกคุณ

๕สํารวจตัว เองดูสิวา คุณใช ชีวิตอยางคน
ที่ไว วางใจในพระเจาหรือ เปลา ทดสอบตัว
เองดู คุณไมรูหรือ วาพระ เยซูคริสตอยูในตัว
คุณ นอกเสียจากวาคุณจะสอบตก ๖แตเรา
หวังวา คุณจะรูวาเราไม ไดสอบตก ๗ เรา
อธิษฐานตอพระเจา วาคุณจะไมทําอะไรผิด
เลย ที่อธิษฐานอยาง น้ี ไมใชเพื่อใหคนมอง
วาเราเป็นคนวิเศษอะไร แตเพื่อคุณจะไดทํา
ในสิ่งที่ถูกตอง ถึงแมคนอื่นจะมองวาเราลม

*๑๓:๑ อางมาจากหนังสือ เฉลยธรรมบัญญัติ ๑๙:๑๕



๒ โครินธ ๑๓:๘ 12 ๒ โครินธ ๑๓:๑๔

เหลวก็ไม เป็นไร ๘มันเป็นไปไม ไดที่เราจะ
ทําในสิ่งที่ขัดกับความ จริง แตเราจะทําเพื่อ
ความจริงเทานัน้ ๙ เมื่อไรก็ตามที่เราออนแอ
และพวก คุณเขม แข็ง เราก็ยินดี และเรา
อธิษฐานขอ ใหพระเจาทําใหพวก คุณกลับไป
อยูในสภาพสมบูรณ แบบอยางที่คุณควรจะ
เป็น ๑๐ผมเขียนเรื่อง น้ีมาใหคุณตอนน้ีที่ผม
ไมอยู ก็เพื่อวาตอนที่ผมมา ผมจะไดไมตอง
ใชอํานาจเขมงวดกวดขันกับพวกคุณ เพราะ
อํานาจที่องคเจาชีวิตใหกับผมมาน้ี เอาไว
สําหรับเสริมสรางคุณ ไมใชเอาไวทําลายคุณ

๑๑สุดทายน้ี ลา กอนพี่ น อง ขอพยายาม
กลับไปอยูในสภาพสมบูรณ แบบอยางที่คุณ

ควรจะเป็น ใหทําในสิ่งที่ผมบอกใหทําดวย
ขอใหเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกันและอยูกันอยาง
สันติ แลวพระเจาแหงความ รักและสันติสุข
จะอยูกับพวกคุณ

๑๒ ใหตอนรับกันดวยจูบอันบริสุทธิ ์ ๑๓คน
ที่เป็นของพระเจาทุก คนฝากความคิดถึงมา
ใหกับคุณดวย

๑๔ขอ ใหความเมตตากรุณาของพระ เยซู
คริสตเจา ความรักของพระเจา รวมถึงการมี
สวนรวมในพระวิญญาณบริสุทธิ ์ อยูกับพวก
คุณทุกคน
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