
ความออนแอ ตอนที่ 2 (Infirmities part 2)

• คริสเตียนที่ชอบตอสู ขัดขวาง กลาวโทษ งานรับใช
• คริสเตียนที่ชอบยําใหญผูรับใช
• ผูรับใชที่ชอบดูหม่ิน กลาวโทษ ผูรับใชอ่ืน
• คริสเตียนที่ชอบรูดีกวา ผูปรนนิบัติรับใชพระเจา
• ผูปกครอง กรรมการทั้งหลาย ที่ชอบล้ําหนา งานรับใชของคนที่พระเจาทรงเจิมไว

กามาลิเอล ไดกลาวตักเตือนคนประเภทนี้วา ในกรณีน้ี ขาพเจาจึงวาแกทานทั้งหลายวา จงปลอยคน
เหลาน้ีไปตามเรื่อง อยาทําอะไรแกเขาเลย เพราะวาถาความคิด หรือกิจการนี้ มาจากมนุษยก็จะลมละลายไป
เอง แตถามาจากพระเจา ทานทั้งหลายจะทําลายเสียไมได เกลือกวาทานกลับจะเปนผูสูรบกับพระเจา" (กจ 
5:38-39)

เปาโลเขียนจดหมายไปติเตียน คริสเตียนเมืองโครินธ ที่ในขณะนั้นมีนิสัยอยางขางตนน้ี เปาโลจําเปนตองพูด
หนัก วาเขาไดรับมอบหมายจากพระเจามา ทั้งที่ไมอยากจะอาง ไมอยากจะอวด วาไดไปบนสวรรครับพระบัญชามา 
เพราะพูดอวดกับพวกเมืองโครินธ ก็ไมไดอะไรขึ้นกับตัวเปาโล แตก็จําเปนตองพูด ใน 2 คร บทที่ 12 ตั้งแตขอ 1 ถึง 
ขอ 6 อาจแปลไดอยางนี้ (ตีความและแปลตามการทรงนํา ใช King James และ NIV เปน Reference)

1. ขาพเจาตองอวดอางตอไป แมจะไมไดอะไรขึ้นมา (I must go on boasting, Although there is nothing to be 
gained. [but sine it is necessary to answer my enemies at Corinth])

2. ขาพเจาไดรูจักชายคนหนึ่ง ซ่ึงเชื่อในพระคริสต กวา 14 ปแลว ชายผูน้ันถูกรับขึ้นไปยังสวรรคชั้นที่ 3 (ในราง
กายหรือปลาว ขาพเจาบอกไมได ไมมีรางกายหรือปลาว ขาพเจาบอกไมได แตพระเจาทรงทราบ)

เปาโลพูดถึงตัวเอง เปาโลทําเหมือนกายวิญญาณรางหนึ่ง กับกายเนื้ออีกรางหนึ่ง เปาโลไมชอบกายเนื้อ 
เพราะมีแตตัวเกา และเปนเนื้อหนัง เปาโลบอกวา ถูกรับขึ้นไปสวรรคชั้นที่ 3 ถูกรับขึ้นไป แบบไปทั้งรางกาย หรือ ไป
เฉพาะวิญญาณ น้ัน ตัวเขาเองบอกไมได รูแตวาไป แตไปแบบใดไมทราบได

3. ขาพเจารูจักชายคนนี้ (ในรางกายหรือปลาว ขาพเจาบอกไมได ไมมีรางกายหรือปลาว ขาพเจาบอกไมได แต
พระเจาทรงทราบ)

4. วาเขา(ในขอ3)ถูกรับขึ้นไปในเมืองบรมสุขเกษม อยางไร (How that he was caught up into paradise) และ
ไดยินเรื่องราว ซ่ึงหามบอกเลาใหมนุษยฟง

เมืองบรมสุขเกษม เปนสวนหนึ่งของสวรรคชั้นที่ 3 ผูเชื่อในพระคริสตที่เสียชีวิตจะไปรออยูที่น่ัน ตรงขามกับ 
แดนผูตาย เปนสวนหนึ่งของนรก ผูไมเชื่อตายจากโลกนี้แลว ตองไปรออยูที่แดนผูตาย (หรือบางทีใชคําวา ปากแดนผู
ตาย) รอวันสุดทาย วันที่พระเจาทรงพิพากษา กอนที่จะตกนรก

สังเกตภาษาอังกฤษใชคําวา into paradise ไมไดใชคําวา in หรือ on หรือ to แตใชคําวา into



และไดยินเรื่องราว ซ่ึงหามบอกเลาใหมนุษยฟง ในพระคัมภีรใชคําวา และไดยินวาจาซึ่งจะพูดเปนคําไมได 
และมนุษยจะออกเสียงก็ตองหาม ตรงสวนนี้อาจแปลและตีความไปเปนอยางอ่ืนไดอีกหลายอยาง

5. อยางชายคนนั้น ขาพเจาจะยกยอง(สรรเสริญ) แตอยางตัวขาพเจา ขาพเจาจะไมยกยอง(สรรเสริญ)เลย (Of 
such an one will I glory: yet of myself I will not glory) แตในเนื้อหนังที่ออนแอน้ี (but in mine
infirmities) ขาพเจาก็ยังปรารถนาที่จะไดรับการสรรเสริญยกยอง

เปาโลยกยองตัวที่ขึ้นไปบนสวรรค แตไมยกยองกายเนื้อหนัง ในความออนแอ เพราะเปนเนื้อหนัง เปนมตะ 
เขารูสึกออนตอโลกนี้กวาเมื่อกอน เพราะเขารับสภาพพระเจาเขาไปมาก (ไมไดหมายถึง วิญญาณ หรือ กาย ที่ออน
สุภาพ แตขาพเจากําลังพยายามอธิบาย อีกสภาพหนึ่ง)

6. ขาพเจาไมโง (ที่จะพูดเท็จ) เพราะขาพเจาจะพูดความจริง (เรื่องที่ตัวเองขึ้นไปบนสวรรคชั้นที่ 3) แตบัดนี้
ขาพเจาอดกลั้นไว เพ่ือมิใหผูใดยกขาพเจาเกินกวาที่ไดยินไดฟงขาพเจา

7. และเพื่อไมใหขาพเจายกตัวจนเกินไป เน่ืองจากที่ไดเห็นการสําแดงมากมายนั้น ก็ทรงใหมีหนามใหญในเนื้อ
ของขาพเจา หนามนั้นเปนทูตของซาตานคอยทุบตีขาพเจา เพ่ือไมใหขาพเจายกตัวเกินไป

8. เรื่องหนามใหญน้ัน ขาพเจาวิงวอนองคพระผูเปนเจาถึงสามครั้ง เพ่ือขอใหมันหลุดไปจากขาพเจา
9. แตพระองคตรัสกับขาพเจาวา "การที่มีคุณของเราก็พอแกเจาแลว เพราะความออนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มี

ฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่น่ัน" เหตุฉะนั้น ขาพเจาจึงภูมิใจในบรรดาความออนแอของขาพเจา เพ่ือฤทธิ์เดชของพระ
คริสตจะไดอยูในขาพเจา

10. เหตุฉะนั้น เพราะเห็นแกพระคริสต ขาพเจาจึงชื่นใจในบรรดาความออนแอของขาพเจา ในการประทุษราย
ตางๆ ในความยากลําบาก ในการถูกขมเหง ในความอับจน เพราะวาขาพเจาออนแอเม่ือใด ขาพเจาก็จะแข็ง
แรงมากเมื่อน้ัน

เปาโลรับสภาพพระเจามาก ในความรูสึก โลกนี้มลทินมาก ความรูสึกนี้ไมเหมือนเม่ือกอนที่เปนเซาโล เหมือน
บางคนที่เม่ือกอนทํางานหรือคาขายคดโกงมาก จิตใจไมรูสึกอะไร แตเม่ือมารับพระคริสต อาการคดโกงจะนอยลง (ยก
เวนไมไดรับพระคริสตจริง) ในพระคัมภีรเขียน บุตรของโลกนี้ฉลาดกวาบุตรของพระเจา (เร่ืองคนตนเรือนอสัตย 
หนังสือลูกา บทที่ 16 ขอที่ 8 "ดวยวาคนของโลกนี้ในพวกเขา เขาใชสติปญญาฉลาดกวาคนของความสวางอีก" [for 
the children of this world are in their generation wiser than the children of light]) ฉลาดแบบแกมโกง บุคคล
จํานวนมาก หรืออาจจะสวนใหญของโลกนี้ ที่โลกเรียกวา "ประสบความสําเร็จในชีวิต" โลกหมายถึง รํ่ารวยมีเงินมีทอง
มีฐานะ แตไดมาเพราะเหยียบหัวผูอ่ืนขึ้นไป หรือคดโกง มิไดหมายความวา บุคคลเหลานี้มีสติปญญาในสายพระเนตร 
ผูมีสติปญญาในพระคัมภีรสวนใหญหมายถึงผูที่เชื่อฟง ขอยกอีกตัวอยางหนึ่ง ประเทศตะวันตก รูสึกเห็นใจและอภัย
ใหกับ ประเทศในตะวันออกกลาง หรือ ประเทศญี่ปุน ทั้งๆที่ไดทําการเหี้ยมโหดในอดีต หลายคนก็รูตําหนิชาติตะวัน
ตก ที่ใหโอกาสประเทศเหลานี้มากไป
เม่ือพระเจาไดสรางอาดัมใหมๆน้ัน อาดัมไมรูจักความชั่ว รูจักแตความดีอยางเดียว หลังจากลมลง (กินผลไม เพราะ
เชื่อฟงซาตาน) อาดัมรูจักความดีความชั่ว (ปฐม 3:22 ..รูสํานึกในความดีและความชั่ว) ฉะนั้นเม่ือบุตรของพระเจา 
หรือผูเชื่อ รับสภาพพระเจา หรือ เขาถึงพระเจามากขึ้น หรือ รับพระวจนะของพระเจามากขึ้น หรือ อยูในโลกของพระ
เจามากขึ้น จะมีความรูสะอิดสะเอียนตอโลกนี้ หรือรูสึกเปนภูมิแพแตการของโลกนี้ มากขึ้น เปาโลกก็เชนกัน ตัวทาน
เองก็เชนกัน (อาจจะ)



ตรงนี้แหละ ที่เปนความรูสึกในความออนแอ (Infirmities) ถามีความชั่วความหนาดานมาก ก็เปนแบบชาวโลก
น้ี ถามีความเกรงกลัวมีความออนตอโลก ก็มีสภาพเขาใกลแบบพระเจามากขึ้น เราทานตองเลือกเอาแลวหละ จะเอา
อยางไหน

เปาโลจึงพูดวา เขารูสึกเจ็บขางใน ตอความออนของเขา แตเขายินดีรับสภาพนี้ เพราะตองการสภาพแบบอา
ดัมกอนลมลงมากกวา หรือสภาพแบบพระเจา เม่ือมีสภาพพระเจามากขึ้น หรือเขาใกลพระเจามากกวาบุคคลอ่ืน ก็มี
ฤทธิ์เดชมากกวา ยอมขัดสน ยอมยากลําบาก เพราะตองการรูจักพระเจามากขึ้น มีการอัศจรรยอยางพระเจามากขึ้น

ขอจบเรื่องความออนแอ

ในพระคํา 2 คร 12:2 มีคําวา "สวรรคชั้นที่ 3" (the third heaven) เปาโลถูกรับขึ้นไปสวรรคชั้นที่ 3 แนนอนวา
ตองเปนชั้นที่พระเจาทรงสถิตอยู สวรรคจึงมีสามชั้น ตรงกับที่ผูรับใชชั้นนํา หรือผูรับใชแนวหนา ในยุคปจจุบันที่ได
เขียนหนังสือและบอกวาองคพระผูเปนไดทรงตรัสสั่งสอนในเรื่องสวรรคมี 3 ชั้น คือ

สวรรคชั้นที่ 1 หรือเรียกวา Atmospheric heavens
• ตั้งแตพ้ืนผิวดิน จนถึงชั้นบรรยากาศ ขอพระคําสนับสนุนคือ
• ปฐม 1:8 พระเจาจึงทรงเรียกภาคพื้นนั้นวา ฟา มีเวลาเย็น และเวลาเชา เปนวันที่สอง (And God called the 

firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.)
• สดด 77:17-18 "เมฆเทน้ําลงมา ทองฟาก็คะนองเสียง ลูกธนูของพระองคก็ปลิวไปปลิวมา ฟาผาของพระองค

มีเสียงอยูในลมบาหมู ฟาแลบทําใหพิภพสวาง แผนดินโลกก็สั่นสะเทือน และหวั่นไหว" ตรงคําวา ฟาผาของ
พระองคมีเสียงอยูในลมบาหมู ภาษาอังกฤษเขียนวา The voice of thy thunder was in the heaven

• สดด 104:2 ผูทรงคลุมพระองคดวยแสงสวางดุจดังฉลองพระองค ผูทรงขึงฟาสวรรคออกดังขึงมาน (who 
stretchest out the heavens like a curtain)

สวรรคชั้นที่ 2 ชั้นที่ดวงดาวอยู
• ปฐม 15:5 มองดูฟา ถาเจานับดาวทั้งหลายได (Look now toward heaven, and tell the stars)
• ปฐม 22:17 ดังดวงดาวในทองฟา และดังเม็ดทรายบนฝงทะเล (That in blessing I will bless thee, and in 

multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven)
• ปฐม 26:4 เราจะทวีเชื้อสายของเจาใหมากขึ้นดังดาวบนฟา (And I will make thy seed to multiply as the 

stars of heaven)
• ฉธบ 1:10 และดูเถิด ทุกวันนี้พวกทานทั้งหลายมีจํานวนมาก ดุจดวงดาวทั้งหลายในทองฟา (and, behold, 

ye are this day as the stars of heaven for multitude. )
• อสย 13:10 เพราะดวงดาวแหงฟาสวรรค และหมูดาวในนั้น จะไมทอแสงของมัน ดวงอาทิตยก็จะมืดเม่ือเวลา

ขึ้น และดวงจันทรจะไมสองแสงของมัน (For the stars of heaven and the constellations thereof shall not 
give their light: the sun shall be darkened in his going forth, and the moon shall not cause her light 
to shine.)



• อสย 14:13 ขาจะขึ้นไปยังฟาสวรรค เหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจา (For thou hast said in thine heart, 
I will ascend into heaven)

สวรรคชั้นที่ 3 ไมสามารถระบุตําแหนงที่ตั้งได
• ปฐม 1:1 ในปฐมกาล พระเจาทรงเนรมิตสรางฟาและแผนดิน (In the beginning God created the heaven

and the earth. )
• อสย 14:12-14 "โอ ดาวประจํากลางวันเอย พอโอรสแหงพระอรุณ เจารวงลงมาจากฟาสวรรคแลวซิ เจาถูกตัด

ลงมายังพ้ืนดินอยางไรหนอ เจาผูกระทําใหบรรดาประชาชาติตกต่ํานะ 13 เจารําพึงในใจของเจาวา 'ขาจะขึ้น
ไปยังฟาสวรรค เหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจา ขาจะตั้งพระที่น่ังของขา ณ ที่สูงน้ัน ขาจะนั่งบนขุนเขา
ชุมนุมสถาน {คือ สถานเทพชุมนุม} ณ ที่อุดรไกล 14 ขาจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆ ขาจะกระทําตัวของ
ขาเหมือนองคผูสูงสุด' (How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou 
cut down to the ground, which didst weaken the nations! 13 For thou hast said in thine heart, I will 
ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God: I will sit also upon the mount of 
the congregation, in the sides of the north: 14 I will ascend above the heights of the clouds; I will be 
like the most High.)

• อสย 66:1สวรรคเปนบัลลังกของเรา และแผนดินโลกเปนแทนวางเทาของเรา (The heaven is my throne, 
and the earth is my footstool)

• วว 21:2 นครเยรูซาเล็มใหม เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค และจากพระเจา (new Jerusalem, coming down 
from God out of heaven)

• วว 21:10 นครเยรูซาเล็ม ซ่ึงกําลังลอยลงมาจากสวรรค และจากพระเจา (the holy Jerusalem, descending 
out of heaven from God)

______________________________________________________________________________________


