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 ประวติั ความเป็นมาของ
 หน ังสือโรม

จดหมายของเปาโล อาจเขียนขึ้นตามลําดั บด ังต่อไปน้ี 1
 และ 2 เธสะโลนิ กา 1  และ 2 โครนิธ์ กาลาเทีย  โรม  ฟี เล
โมน โคโลสี เอเฟซัส  ฟี ลิปปี 1 ทิโมธี ทิตัสและ 2 ทิโมธี
(เปาโลอาจเป็นผู้ เข ียนหนังสือฮบีรู ด้วย  แม้  หน ังสือเล่ มน ้ัน
ไม่ ได้ บอกชื่อของผู้ เข ียนก็ ตาม )  แต่ ในพระคัมภีร ์ใหม่  หน 
ังสือเหล่าน้ี ไม่ได้ เรยีงตามลําดั บน ี้

เปาโลเกิดท่ีเมืองทาร์ซัส (ประเทศตรุกี� ท่านได้เรยีน
ศาสนาศาสตรจ์ากอาจารยก์ามาลิเอลท่ี กรุ งเยรูซาเล็ม เม่ือ
สเทเฟนถู กห ินขวา้งจนตายเปาโลได้ อยู ่ ท่ี น่ันด้วย เปาโล
รบัเชื่อขณะท่ีท่านกําลังเดินทางไปยงัเมืองดามัสกัส ท่าน
ได้ อยู ่ ท่ี ประเทศอาระเบียเป็นเวลา 3  ปี ท่านทํางานท่ีเมือง
ทารซั์สและได้กลายเป็ นม ิชชนันาร ีท่ี  ยิง่ใหญ่ ในการประกาศ
แก่คนต่าง  ชาติ เปาโลเคยนับถือศาสนายวิ  มี การศึกษา
จากชาวกรกี (เป็นพวกแสวงหาความรู�้  และ เป็นชนชาติ 
โรมัน พระเจ้าได้ทรงจัดเตรยีมเปาโลไว ้พร ้อมสําหรบังาน
ใหญ่ และการทุกข์ทรมานในชวีติของท่าน

ในครัง้สุดท้ายท่ีเปาโลไปเยีย่มเมืองโครนิธ์ ( ปี  ค�ศ� 57-
58) ท่านได้ เข ียนจดหมายฉบั บน ้ีไปถึงชาวโรมันและส่ง
คําคํานับมาจากอาควลิลาและปร ิสส ิลลา ซ่ึงเปาโลเคยทํา
เต็นท์ด้วยกั นก ับเขา ( รม 16:3-5; กจ 18:3) เปาโลเขียน
จดหมายฉบั บน ้ี หลังจากท่ี ท่านได้รบัเงนิถวายจากชาวโค
รนิ ธ์ ซ่ึง ส่ง ไป ถึง ว ิสุทธ ิชน ท่ี ยากจน ท่ี กรุ ง เยรูซาเล็ม (1
คร 16:1-3) และขณะท่ีท่านกําลังจะส่งเงนิถวายน้ีไปยงั
กรุงเยรูซาเล็ม ( รม 15:25-27)  ผู้ ส่งจดหมายฉบั บน ้ีอาจ
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จะเป็นฟอยเบ ซ่ึงมาจากเคนเครยี ท่ี อยู ่ ใกล้ เมืองโครนิธ์
เปาโล มี แผนการ ท่ี จะ เดิน ทาง ไป กรุง โรม (ซ่ึง สมัย น้ั นม ี
ประชาชนประมาณ 800,000  คน ) และเห ็นว ่าท่านได้คํานับ
พวกครสิเตียนหลายๆคนโดยได้ เอ ่ยชื่อเป็นรายบุคคล  แต่  
ให ้สังเกตวา่เปาโลไม่ ได้ คํานับเปโตร ในบทท่ี 16 เพราะวา่เป
โตรไม่เคยไปกรุงโรม

 หน ังสือโรมเป็นหนังสือเล่มหน่ึงในพระคัมภีร ์ใหม่  ท่ี เน้น
ถึงคําสอนหลั กค ือ ความบาป ความรอดโดยพระคุ ณ  ความ
ชอบธรรม ความรอดเป็นนิตย์ และความมัน่ใจในความรอด
บทท่ี 12-15  พู ดถึงหน้าท่ีของครสิเตียน และในบทท่ี 16
เปาโลคํานับพวกครสิเตียนท่ี กรุ งโรม

เปาโลกระตือรอืร ้นที ่จะประกาศในกรุงโรม
1 เปาโล  ผู้รบัใช ้ของพระเยซู ครสิต์  ผู้ ซ่ึงพระองค์ทรงเรยีก

ให้เป็ นอ ัครสาวก และได้ ถู กแยกตัง้ไว้สําหรบัข่าวประเสรฐิ
ของพระเจ้า 2 (คือข่าวประเสรฐิ ท่ี พระองค์  ได้ ทรง สัญญา
ไว้ล่วงหน้าโดยพวกศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ในพระ
คัมภีร์อนับร ิสุทธ ์ิ� 3  เก ่ียวกับพระบุตรของพระองค์ คือ
พระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา  ผู้ บังเกิดในเชื้อ
สายของดาวดิฝ่ายเน้ือหนัง 4  แต่ ฝ่ายพระวญิญาณแหง่
ความบร ิสุทธ ์ิน้ันบ่งไว้ด้วยฤทธาน ุภาพ คือโดยการเป็นขึ้น
มาจากความตายวา่ เป็นพระบุตรของพระเจ้า 5 โดยทาง
พระองค์น้ันพวกข้าพเจ้าได้รบัพระคุณและหน้าท่ีเป็ นอ ัค
รสาวก เพื่อเหน็แก่พระนามของพระองค์  ให ้ ชนชาติ ต่างๆ
เชื่อฟังตามความเชื่อน้ัน 6 รวมทัง้พวกท่านท่ีพระเจ้าทรง
เรยีกให้เป็นคนของพระเยซู ครสิต์  ด้วย 7  เรยีน บรรดาท่าน
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ท่ี อยู ่ในกรุง โรม  ผู้ ซ่ึงพระเจ้าทรงรกัและทรงเรยีกให้ เป็ 
นว ิ สุทธ ิ ชน ขอพระคุณและสันติสุขซ่ึงมาจากพระเจ้าพระ
บิดาของเราทัง้หลาย และจากพระเยซู ครสิต์  เจ้า จงดํารง
อยู่กับพวกท่านเถิด 8 ประการแรก ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ
พระเจ้าของข้าพเจ้า โดยทางพระเยซู ครสิต์  เหตุ ด้วย ท่าน
ทัง้หลาย เพราะวา่ความเชื่อของพวกท่านเล่ือง ลือไปทัว่
โลก 9 เพราะพระเจ้าผู้ซ่ึงข้าพเจ้าได้ รบัใช ้ด้วยชวีติจิตใจของ
ข้าพเจ้าในข่าวประเสรฐิแหง่พระบุตรของพระองค์ น้ัน ทรง
เป็นพยานของข้าพเจ้าวา่ เม่ือข้าพเจ้าอธษิฐานน้ัน ข้าพเจ้า
เอย่ถึงท่านทัง้หลายเสมอไม่ วา่งเวน้ 10 ข้าพเจ้าทูลขอวา่ ถ้า
เป็ นที ่พอพระทัยพระเจ้าแล้วให้ข้าพเจ้าได้ มี โอกาสไปเยีย่ม
ท่านทัง้หลาย โดยอยา่งหน่ึงอยา่งใดใน ท่ีสุด น้ี 11 เพราะ
ข้าพเจ้าปรารถนาท่ีจะได้พบท่านทัง้หลาย เพื่อจะได้นําของ
ประทานฝ่ายจิตวญิญาณมาให ้แก่ ท่านบ้าง เพื่อเสรมิกําลัง
ท่านทัง้หลาย 12 คือเพื่อข้าพเจ้าและท่านทัง้หลายจะได้ หน 
ุนใจซ่ึ งก ันและกัน โดยความเชื่อของเราทัง้สองฝ่าย 13  
พี่ น้องทัง้หลาย  บัดน้ี ข้าพเจ้าอยากให้ท่านทัง้หลายทราบ
วา่ ข้าพเจ้าได้ตัง้ใจไว้หลายครัง้แล้ วว ่าจะมาหาท่าน เพื่อ
ข้าพเจ้าจะได้ เก ็บเก่ียวผลในหมู่พวกท่านด้วย เชน่เดียว
กับในหมู่ ชนชาติ  อื่นๆ ( แต่  จนบัดน้ี  ก็ ย ังม ี เหตุ ขัดข้องอยู�่
14 ข้าพเจ้าเป็นหน้ีทัง้พวกกรกีและพวกชาวป่าด้วย  เป็น
หน้ี ทัง้พวกนักปราชญ์และคนเขลาด้วย 15 ฉะน้ันข้าพเจ้า
ก็เต็มใจพรอ้มท่ีจะประกาศข่าวประเสรฐิแก่ท่านทัง้หลาย
ท่ี อยู ่ในกรุงโรมด้วย 16 ด้วยวา่ข้าพเจ้าไม่ มี ความละอายใน
เรือ่งข่าวประเสรฐิของพระครสิต์ เพราะวา่ข่าวประเสรฐิน้ัน
เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า  เพื่อให ้ ทุ กคนท่ี เชื่อได้ รบัความ
รอด พวกย ิวก ่อน และพวกกร ีกด ้วย 17 เพราะวา่ในข่าว
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ประเสรฐิ น้ัน ความ ชอบ ธรรม ของ พระเจ้า ก็ ได้  แสดงออก 
โดยเริม่ต้ นก ็ ความเชื่อ สุดท้ายก็ ความเชื่อ  ตามท่ี  มี  เข ียน
ไว ้แล ้ วว ่า �คนชอบธรรมจะมี ช ีวติดํารงอยูโ่ดยความเชื่อ�

 คนที ่ ได้ รบัความสวา่งได้หนักลับไปสู่ ความมืด 
18  เพราะวา่ พระเจ้าทรงสําแดงพระพิโรธของพระองค์

จากสวรรค์ต่อความอธรรมและความไม่ชอบธรรมทัง้มวล
ของมนษุย์  ท่ี เอาความไม่ชอบธรรมน้ันขัดขวางความจรงิ

จักรวาลพิสู จน ์วา่มีพระผู้ทรงสรา้งท่ีทรงพระชนม์ อยู ่
19  เหตุ วา่เท่าท่ีจะรูจั้กพระเจ้าได้ ก็  แจ ้งอยู่กับใจเขาทัง้

หลาย เพราะวา่พระเจ้าได้ทรงโปรดสําแดงแก่เขาแล้ว 20  
ตัง้แต่ เริม่สรา้งโลกมาแล้ว สภาพท่ี ไม่ ปรากฏของพระองค์ 
น้ัน คือฤทธานุภาพอนันิรนัดรแ์ละเทวสภาพของพระเจ้า  
ก็ได้ ปรากฏชดัในสรรพสิง่ท่ี พระองค์  ได้ ทรงสรา้ง ฉะน้ันเขา
ทัง้หลายจึงไม่ มี ข้อแก้ตัวเลย 21 เพราะถึงแม้วา่เขาทัง้หลาย
ได้ รู ้จักพระเจ้าแล้ว เขาก็ มิได้ ถวายพระเกียรติ แด่  พระองค์  
ให ้สมกั บท ่ีทรงเป็นพระเจ้า หรอืหาได้ขอบพระคุณไม่  แต่ 
เขากลับคิดในสิง่ท่ี ไม่ เป็นสาระ และจิตใจโงเ่ขลาของเขาก็มื 
ดม ัวไป

ความเข้าใจได้ กล ับกลายเป็ นม ืดไป ทางของพระเจ้าได้
เสียไป

22 เขาอา้งตั วว ่าเป็นคนมี ปัญญา เขาจึงกลายเป็นคนโง่
เขลาไป 23 และเขาได้เอาสงา่ราศีของพระเจ้าผู้เป็นอมตะ
มาแลกกับรูปมนษุย ์ท่ี ต้องตายหรอืรูปนก  รู ปสัตว ์สี ่ เท้า และ
รูปสัตว ์เล้ือยคลาน 
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พระเจ้าทรงมอบมนษุย ์ไว ้กับความบาป การนับถือรูป
เคารพ  รกัรว่มเพศ และความเลวทราม

24  เหตุ  ฉะน้ัน พระเจ้า จึง ทรง ปล่อย เขา ให ้ประพฤติ  อุ 
ลามกตามราคะ ตัณหาในใจของเขา  ให ้เขากระทํา สิง่ ซ่ึง
น่า อปัยศ ทา งกายต่ อก ัน 25 เขา ได้ เปล ่ียน ความ จรงิ ของ
พระเจ้าใหเ้ป็นความเท็จ และได้ นม ัสการและปรนนิบั ติ  สิ ่งท่ี 
พระองค์  ได้ ทรงสรา้งไวแ้ทนพระองค์ ผู้ ทรงสรา้ง  ผู้ สมจะได้
รบัความสรรเสรญิเป็นนิตย์ เอเมน 26  เพราะเหตุน้ี พระเจ้า
จึงทรงปล่อยให้เขามีราคะตัณหาอนัน่าอปัยศ  แม้แต่ พวก
ผู้หญิงของเขาก็ เปล ่ียนจากการสัมพันธ์ตามธรรมชาติ  ให ้ 
ผิดธรรมชาติ  ไป 27 ฝ่ายผู้ชายก็เลิกการสัมพันธ์กับผู้หญิง
ให ้ถู กตามธรรมชาติ เชน่กัน และเรา่รอ้นด้วยไฟแหง่ราคะ
ตัณหาท่ี มีต ่ อก ัน  ผู้ ชายกับผู้ชายด้วยกันประกอบกิ จอ ันชัว่
ชา้อยา่งน่าละอาย เขาจึงได้รบัผลกรรมอนัสมควรแก่ความ
ผิดของเขา 28 และเพราะเขาไม่ เห ็นชอบท่ีจะรูจั้กพระเจ้า
พระเจ้าจึงทรงปล่อยให้เขามีใจเลวทรามและประพฤติ สิ ่ง
ท่ี ไม่เหมาะสม 29 พวกเขาเต็มไปด้วยสรรพการอธรรม การ
ล่วงประเวณี ความชัว่รา้ย  ความโลภ ความมุ่งรา้ย เต็มไป
ด้วยความอจิฉารษิยา การฆาตกรรม  การววิาท การล่อลวง
การ คิด รา้ย  พู ด นินทา 30  ส่อ เสียด  เกล ียด ชงั พระเจ้า  
หยาบคาย  จองหอง  อวดตัว ริทําชัว่อยา่งใหม่  ไม่ เชื่อฟั งบ 
ิดามารดา 31 อปัญญา  ไม่ รกัษาคําสัญญา  ไม่มี ความร ักก 
ัน  ไม่ ยอมคืนดี กัน ปราศจากความเมตตา 32  แม้ เขาจะรู้
การพิพากษาของพระเจ้าท่ีวา่คนทัง้ปวงท่ี ประพฤติ เชน่น้ัน
สมควรจะตาย เขาก็ ไม่ เพียงประพฤติ เท่าน้ัน  แต่ ยงัเหน็ดี
กับคนอื่ นที ่ ประพฤติ เชน่น้ันด้วย

2
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พระเจ้าจะทรงพิพากษาเราทุกคน
1  เหตุ  ฉะน้ัน  โอ  มนษุย ์ เอย๋  ไม่ วา่ท่านจะเป็นใคร เม่ือท่าน

กล่าวโทษผู้อื่นน้ัน ท่านไม่ มี ข้อแก้ตัวเลย เพราะเม่ือท่าน
กล่าวโทษผู้ อื่น ท่านก็ ได้  กล ่าวโทษตัวเองด้วย เพราะวา่ท่าน
ท่ี กล ่าวโทษเขาก็ยงัประพฤติ อยู ่อยา่งเดียวกับเขา 2  แต่ เรารู ้
แน่ว ่าการท่ีพระเจ้าทรงพิพากษาลงโทษคนท่ี ประพฤติ เชน่
น้ั นก ็เป็นตามความจรงิ 3  โอ  มนษุย ์ เอย๋ ท่านท่ี กล ่าวโทษ
คนท่ี ประพฤติ  เชน่ น้ัน และท่านเองยงัประพฤติเชน่เดียว
กับเขา ท่านคิดหรอืวา่ท่านจะพ้นจากการพิพากษาลงโทษ
ของพระเจ้าได้ 4 หรอืวา่ท่านประมาทพระกรุณาคุณอ ันอ ุ
ดมและความอดกลัน้พระทัย และความอดทนของพระองค์
ท่าน ไม่ รู ้ หรอื วา่ พระ กรุณา คุณ ของ พระ เจ้า น้ั นม ุ่ง ท่ี จะ
ชกันําท่านให ้กล ับใจใหม่ 5  แต่ เพราะท่านใจแข็งกระด้าง
ไม่ยอมกลับใจ ท่านจึงส่ําสมพระพิโรธให ้แก่ ตัวเองในวนั
แหง่พระพิโรธน้ัน ซ่ึงพระเจ้าจะทรงสําแดงการพิพากษา
ลงโทษท่ี เท ี่ยงธรรมให ้ประจักษ์ 

 ผู้  ท่ี รกัความชอบธรรม
6  พระองค์ จะทรงประทานแก่ ทุ กคนตามควรแก่การกระ

ทําของเขา 7 สําหรบัคนท่ีพากเพียรทําความดี แสวงหาสงา่
ราศี  เกียรติ และความเป็นอมตะน้ัน  พระองค์ จะประทาน
ชีว ิตน ิรนัดร ์ให ้8  แต่  พระองค์ จะทรงพระพิโรธ และลงพระ
อาชญาแก่ คนที ่มักยกตนข่ มท ่านและไม่เชื่อฟังความจรงิ
 แต่ เชื่อฟังความอธรรม 9  ความทุกข์ เวทนาจะเกิดแก่ จิ ต
ใจทุกคนท่ี ประพฤติ  ชัว่  แก่ พวกย ิวก ่อนและแก่พวกต่าง
ชาติ ด้วย 10  แต่ สงา่ราศี  เกียรติ และสันติสุขจะเกิ ดม ี แก่  
ทุ กคนท่ี ประพฤติ  ดี  แก่ พวกย ิวก ่อนและแก่พวกต่างชาติ 
ด้วย 11 เพราะ วา่ พระเจ้า ไม่ ได้ ทรง เหน็ แก่ หน ้า ผู้ ใด เลย
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12 เพราะคนทัง้หลายท่ี ไม่มี  พระราชบัญญัติ และทําบาปจะ
ต้องพินาศโดยไม่อา้งพระราชบัญญั ติ และคนทัง้หลายท่ี มี  
พระราชบัญญัติ และทําบาปก็จะต้องถูกพิพากษาตามพระ
ราชบัญญั ติ 13 (เพราะวา่คนท่ี เพียงแต่ ฟังพระราชบัญญั 
ติ  เท่าน้ัน หาใช ่ผู้ ชอบธรรมจําเพาะพระพักตร์พระเจ้าไม่  
แต่  คนที ่ ประพฤติ ตามพระราชบัญญั ติ ต่างหากเป็นผู้ ชอบ
ธรรม 14 เพราะเม่ือชนต่างชาติซ่ึงไม่ มี  พระราชบัญญัติ  ได้  
ประพฤติ ตามพระราชบัญญั ติ  โดยปกติ  วสัิย คนเหล่าน้ี แม้  
ไม่มี  พระราชบัญญัติ  ก็ เป็นพระราชบัญญั ติ  แก่  ตัวเอง 15 คือ
แสดงให ้เห ็นการกระทําท่ีเป็นตามพระราชบัญญั ติ น้ั นม ี จาร 
ึกอยู่ในจิตใจของเขา และใจสํานึกผิดชอบก็เป็นพยานของ
เขาด้วย ความคิดขัดแยง้ต่างๆของเขาน้ันแหละ จะกล่าว
โทษตัวหรอือาจจะแก้ตัวให ้เขา ) 16 ในว ันที ่พระเจ้าจะทรง
พิพากษาความลับของมนษุย์โดยพระเยซู ครสิต์  ทัง้น้ี ตาม
ข่าวประเสรฐิท่ีข้าพเจ้าได้ประกาศน้ัน

 พิธ ี เข ้าสุ หน ัตและความชอบธรรมแต่ ภายนอก 
17  ดู  เถิด ท่านเรยีกตัวเองวา่  ยวิ และพึ่งพระราชบัญญั 

ติ และยกพระเจ้าขึ้นอวด 18 และวา่ ท่านรูจั้กพระทัยของ
พระองค์ และเหน็ชอบในสิง่ ท่ี ประเสรฐิ เพราะวา่ ท่านได้ 
เรยีนรู ้ในพระราชบัญญั ติ 19 และท่านมัน่ใจวา่ ท่านเป็น
ผู้จูงคนตาบอด เป็นความสวา่งให ้แก่ คนทัง้หลายท่ี อยู ่ใน
ความมืด 20 เป็นผู้สอนคนโง่ เป็ นคร ูของเด็ก เพราะท่าน
มีแบบอยา่งของความรู้และความจรงิในพระราชบัญญั ติ  
น้ัน 21 ฉะน้ัน ท่าน ซ่ึง เป็น ผู้ สอน คน อื่น จะ ไม่ สอน ตัว เอง
หรอื เม่ือ ท่าน เทศนา วา่ ไม่ ควร ลัก ทรพัย์ ตั วท ่าน เอง ลัก
หรอืเปล่า 22 ท่านผู้ ท่ี สอนวา่ไม่ควรล่วงประเวณี ตั วท ่าน
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เองล่วงประเวณี หรอืเปล่า ท่านผู้ รงัเกียจรูปเคารพ ตั วท 
่าน เอง ปล้ นว ิหาร หรอื เปล่า 23 ท่าน ผู้ โอ ้อวด ใน พระ ราช
บัญญั ติ ตั วท ่านเองยงัลบหลู่พระเจ้าด้วยการละเมิดพระ
ราชบัญญั ติ  หรอืเปล่า 24 เพราะมี เข ียนไว ้แล ้ วว ่า � คนต่าง
ชาติ  พู ดหมิน่ประมาทต่อพระนามของพระเจ้าก็เพราะท่าน
ทัง้หลาย� 25 ถ้าท่านรกัษาพระราชบัญญั ติ  พิธ ี เข ้าสุ หน ั ตก ็ 
เป็นประโยชน์  จรงิ  แต่ ถ้าท่านละเมิดพระราชบัญญั ติ การท่ี
ท่านเข้าสุ หน ั ตน ้ั นก ็เหมือนกับวา่ไม่ ได้  เข ้าเลย 26  เหตุ  ฉะน้ัน 
ถ้าผู้ ท่ี  ไม่ได้  เข ้าสุ หน ัตยงัรกัษาความชอบธรรมแหง่พระราช
บัญญั ติ  แล้ว การท่ีเขาไม่ ได้  เข ้าสุ หน ั ตน ้ันจะถือเหมือนกับ
วา่เขาได้ เข ้าสุ หน ัตแล้วไม่ ใช ่ หรอื 27 และคนทัง้หลายท่ี ไม่  
เข ้าสุ หน ัตซ่ึงเป็นตามธรรมชาติ อยู ่ แล้ว  แต่  ได้ ทําตามพระ
ราชบัญญั ติ เขาจะปรบัโทษท่านผู้ มี ประมวลพระราชบัญญั 
ติ และได้ เข ้าสุ หน ัตแล้ว  แต่ ยงัละเมิดพระราชบัญญั ติ  น้ัน 
28 เพราะวา่ยวิแท้  มิใช ่ คนที ่เป็นยวิแต่ภายนอกเท่าน้ัน และ
การเข้าสุ หน ัตแท้ ก็  ไม่ใช ่การเข้าสุ หน ัตซ่ึงปรากฏท่ีเน้ือหนัง
เท่าน้ัน 29  คนที ่เป็นยวิแท้ คือคนท่ีเป็นยวิภายใน และการ
เข้าสุ หน ัตแท้น้ันเป็นเรือ่งของจิตใจตามจิตวญิญาณ  มิใช ่
ตามตัวบทบัญญั ติ คนอยา่งน้ันพระเจ้าสรรเสรญิ  มนษุย ์ ไม่  
สรรเสรญิ 

3
พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานพระพรอนัพิเศษแก่พวก

ยวิ
1  ถ้า เชน่ น้ัน พวก ยวิ จะ ได้ เปรยีบ คน อื่น อยา่งไร และ

การเข้าสุ หน ั ตน ้ันจะมี ประโยชน์  อะไร 2  มีประโยชน์ มากใน
ทุกสถาน เป็นต้ นว ่าพวกยวิได้เป็นผู้รบัมอบให้รกัษาพระ
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ดํารสัของพระเจ้า 3 ถึ งม ีบางคนไม่ เชื่อ ความไม่เชื่อของ
เขาน้ันจะทําให ้ความสัตย ์ซ่ือของพระเจ้าไร ้ประโยชน์  หรอื 
4 ขอพระเจ้าอยา่ยอมให้เป็นเชน่น้ันเลย  ถึงแม้  ทุ กคนจะ
พู ดม ุ สาก ็ ขอให ้พระเจ้าทรงสัตย ์จร ิงเถิด  ตามท่ี  มี  เข ียนไว ้
แล ้ วว ่า �เพื่อพระองค์จะได้ปรากฏวา่ ทรงเป็นผู้ สัตย ์ซ่ือ
ในพระดํารสัทัง้หลายของพระองค์ และทรงมีชยัเม่ือเขา
วนิิจฉัยพระองค์� 5  แต่ ถ้าความอธรรมของเราเป็นเหตุ ให ้ 
เห ็นความชอบธรรมของพระเจ้า เราจะวา่อยา่งไร จะวา่
พระเจ้าทรงลงอาญาโดยไม่ ยุติ ธรรมอยา่งน้ันหรอื (ข้าพเจ้า
พู ดอย ่างมนษุย�์ 6 พระเจ้าไม่ทรงโปรดให้เป็นเชน่น้ันเลย
เพราะถ้าเป็นเชน่ น้ันแล้วพระเจ้าจะทรงพิพากษาโลกได้ 
อยา่งไร 7 เพราะถ้าความจรงิของพระเจ้าปรากฏมากยิง่ขึ้น
เพราะเหตุความอสัตย์ของข้าพเจ้าเป็ นที ่ ให ้ เก ิดเกียรติยศ
แด่ พระองค์  แล้ว ทําไมเขาจึงยงัลงโทษข้าพเจ้าวา่เป็นคน
บาป 8 และทําไมเราจึงไม่ทําความชัว่เพื่อความดีจะได้ เกิด
ขึ้น ( ตามท่ี เราได้ ถู กกล่าวรา้ยและตามท่ีบางคนยนืย ันว 
่าเราได้ กล ่าวอยา่งน้ัน� พระอาชญาของคนเชน่น้ั นก ็ ยุติ 
ธรรมแล้ว

 ทุ กคนเป็นคนบาป
9 ถ้าเชน่น้ันจะเป็นอยา่งไร พวกเราจะได้เปรยีบกวา่พวก

เขาหรอื  เปล ่าเลย เพราะเราได้ ชี ้แจงให ้เห ็นแล้ วว ่า ทัง้พวก
ยวิและพวกต่างชาติต่างก็ อยู ่ ใต้ อาํนาจของบาปทุกคน 10  
ตามท่ี  มี  เข ียนไว ้แล ้ วว ่า � ไม่มี  ผู้ ใดเป็นคนชอบธรรมสัก
คนเดียว  ไม่มี  เลย 11  ไม่มี  คนที ่ เข้าใจ  ไม่มี  คนที ่แสวงหา
พระเจ้า 12 เขาทุกคนหลงทางไปหมด เขาทัง้ปวงเป็นคนไร้
ค่าเหมือนกันทัง้สิน้  ไม่มี สักคนเดียวท่ี ทําดี  ไม่มี  เลย 13 ลํา
คอของเขาคือหลุมฝังศพท่ีเปิ ดอย ู่เขาใช้ลิน้ของเขาในการ
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ล่อลวง  ภายใต้ รมิฝีปากของเขามีพิษของงู รา้ย 14 ปากของ
เขาเต็ มด ้วยคําแช ่งด ่าและคําขมขื่น 15  เท ้าของเขาวอ่งไว
ในการทําให ้นองเลือด 16 ในทางเดินของเขามีความพินาศ
และความทุกข์ 17 และเขาไม่ รู ้จักทางแหง่สันติ สุข 18 ใน
แววตาของเขาไม่ มี ความเกรงกลัวพระเจ้า� 19  บัดน้ี เรารู ้
แล ้ วว ่าพระราชบัญญั ติ  ทุ กข้อท่ี ได้  กล ่าวน้ัน  ก็ได้  กล ่าวแก่
คนเหล่าน้ั นที ่ อยู ่ ใต้  พระราชบัญญัติ เพื่อปิดปากทุกคน และ
เพื่อ ให ้มนษุย ์ ทุ กคนในโลกมีความผิดจําเพาะพระพักตร ์
พระเจ้า 20 เพราะฉะน้ันจึงไม่ มี เน้ือหนังคนหน่ึงคนใดเป็นผู้
ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าได้โดยการประพฤติ
ตามพระราชบัญญั ติ เพราะวา่โดยพระราชบัญญั ติ น้ันเรา
จึงรูจั้กบาปได้

ความชอบธรรมโดยความเชื่อ
21  แต่  บัดน้ี  ได้ ปรากฏแล้ วว ่าความชอบธรรมของพระเจ้า

น้ันปรากฏนอกเหนือพระราชบัญญั ติ ซ่ึงพระราชบัญญั ติ 
กับพวกศาสดาพยากรณ์เป็นพยานอยู่

 พระราชบัญญัติ มัน่คงยิง่ขึ้นด้วยความชอบธรรมของ
พระครสิต์

22 คือความชอบธรรมของพระเจ้า ซ่ึงทรงประทานโดย
ความเชื่อในพระเยซู ครสิต์ สําหร ับท ุกคนและแก่ ทุ กคนท่ี 
เชื่อ เพราะวา่คนทัง้หลายไม่ ต่างกัน 23  เหตุ วา่ทุกคนทําบาป
และเส่ือมจากสงา่ราศีของพระเจ้า 24  แต่ พระเจ้าทรงพระ
กรุณาให้เราเป็นผู้ ชอบธรรม โดยไม่คิ ดม ูลค่า โดยท่ี พระ
เยซู  ครสิต์ ทรงไถ่เราให้พ้นบาปแล้ว 25 พระเจ้าได้ทรงตัง้
พระเยซู ไว ้ ให ้เป็ นที ่ลบล้างพระอาชญา โดยความเชื่อ ใน
พระโลหติของพระองค์ เพื่อสําแดงให ้เห ็นความชอบธรรม
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ของพระองค์ในการท่ีพระเจ้าได้ทรงอดกลัน้พระทัย และ
ทรงยกบาปท่ี ได้ ทําไปแล้ วน ้ัน 26 และเพื่อจะสําแดงความ
ชอบธรรมของพระองค์ในปัจจุบันน้ีวา่พระองค์ทรงเป็นผู้ 
ชอบธรรม และทรงโปรดให ้ผู้  ท่ี เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบ
ธรรมด้วย 27 เม่ือเป็นเชน่น้ันแล้วเราจะเอาอะไรมาอวด  
ก็  หมดหนทาง จะอา้งหลักอะไรวา่หมดหนทาง อา้งหลักการ
ประพฤติ หรอื  ไม่ใช ่ แต่ ต้องอา้งหลักของความเชื่อ 28  เหตุ 
ฉะน้ันเราทัง้หลายสรุปได้ วา่ คนหน่ึงคนใดจะเป็นคนชอบ
ธรรมได้ ก็ โดยอาศัยความเชื่อนอกเหนือการประพฤติตามพ
ระราชบัญญั ติ 29 หรอืวา่พระเจ้าน้ันทรงเป็นพระเจ้าของ
ยวิพวกเดียวเท่าน้ันหรอื  พระองค์  ไม่ ทรงเป็นพระเจ้าของ
ชนต่างชาติด้วยหรอื  ถู กแล้วพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของ
ชนต่างชาติ ด้วย 30 เพราะวา่พระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์ เดียว 
และพระองค์จะทรงโปรดให ้คนที ่ เข ้าสุ หน ัตเป็นคนชอบ
ธรรมโดยความเชื่อ และจะทรงโปรดให ้คนที ่ ไม่ได้  เข ้าสุ หน ัต
เป็นคนชอบธรรมก็เพราะความเชื่ อด ุจกัน 31 ถ้าเชน่น้ันเรา
ลบล้างพระราชบัญญั ติด ้วยความเชื่อหรอื ขอพระเจ้าอยา่
ยอมให้เป็นเชน่น้ันเลย เรากลับสนับสนนุพระราชบัญญั ติ 
เสี ยอ ีก

4
อบัราฮมัผู้เป็นแบบอยา่ง

1  ถ้า เชน่ น้ัน เรา จะ วา่ อบั รา ฮมั บรรพบุรุษ ของ เรา ได้ 
ประโยชน์ อะไรตามเน้ือหนังเล่า

พระเจ้าไม่ทรงถือโทษบาปต่อคนชอบธรรม
2 เพราะถ้าอบัราฮมัเป็นผู้ชอบธรรมโดยการกระทํา ท่าน

ก็ มี ทางท่ีจะอวดได้  แต่  มิใช ่จําเพาะพระพักตร ์พระเจ้า 3 ด้วย
วา่พระคัมภีรว์า่อยา่งไร  ก็  วา่ �อบัราฮมัได้เชื่อพระเจ้า และ
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พระองค์ทรงนับวา่เป็นความชอบธรรมแก่ ท่าน � 4 ดังน้ัน
คนท่ีอาศัยการกระทําก็ ไม่ ถือวา่บําเหน็จท่ี ได้ น้ันเป็นเพราะ
พระคุ ณ  แต่  ถือวา่ บํา เหน็ จน ้ันเป็นค่าแรงของงาน ท่ี ได้  
ทํา 5 ส่วนคนท่ี มิได้ อาศัยการกระทํา  แต่  ได้ เชื่อในพระองค์
 ผู้ ทรงโปรดให้คนอธรรมเป็นคนชอบธรรมได้ ความเชื่อ
ของคนน้ันต้องนับวา่เป็นความชอบธรรม 6  ดังท่ี  ดาว ิดได้ 
กล ่าวถึงความสุขของคนท่ีพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เป็นคน
ชอบธรรม โดยมิ ได้ อาศัยการกระทํา 7  วา่ �คนทัง้หลายซ่ึง
พระเจ้าทรงโปรดยกความชัว่ชา้ของเขาแล้ว และพระเจ้า
ทรงกลบเกล่ือนบาปของเขาแล้ วก ็ เป็นสุข 8  บุ คคลท่ี องค์ 
พระผู้เป็นเจ้ามิ ได้ ทรงถือโทษบาปของเขาก็ เป็นสุข �

ความรอดของอบัราฮมัเป็นแบบอยา่งแก่ทัง้ชาวยวิและ
ชาวต่างชาติ

9 ถ้าเชน่น้ันความสุ ขม ี แก่  คนที ่ เข ้าสุ หน ัตพวกเดียวหรอื
หรอืวา่มี แก่ พวกท่ี มิได้  เข ้าสุ หน ั ตด ้วย เพราะเรากล่าววา่
�เพราะ ความ เชื่อ น้ัน เอง ทรง ถือวา่อบั รา ฮมั เป็น คน ชอบ
ธรรม� 10  แต่ พระเจ้าทรงถืออยา่งไร เม่ือท่านเข้าสุ หน ัต
แล้วหรอื หรอืเม่ือยงัไม่ ได้  เข้าสุหนัต  มิใช ่เม่ือท่านเข้าสุ หน 
ัตแล้วแต่เม่ือท่านยงัไม่ ได้  เข้าสุหนัต 11 และท่านได้ เข ้าสุ หน 
ัตเป็นเครือ่งหมายสําคัญ เป็นตราแหง่ความชอบธรรม ซ่ึง
เกิดโดยความเชื่อท่ีท่านได้ มี  อยู ่เม่ือท่านยงัไม่ ได้  เข้าสุหนัต 
เพื่อท่านจะได้เป็นบิดาของคนทัง้ปวงท่ี เชื่อ  ทัง้ท่ี เม่ือเขายงั
ไม่ ได้  เข้าสุหนัต เพื่อจะถือวา่เป็นผู้ชอบธรรมด้วย 12 และ
เพื่อ ท่านจะเป็นบิดาของคนเหล่าน้ั นที ่ เข้า สุหนัต  ท่ี  มิได้  
เพียงแต่  เข ้าสุ หน ัตเท่าน้ัน  แต่  มี ความเชื่อตามแบบของอบั
ราฮมับิดาของเราทัง้หลาย ซ่ึงท่านมี อยู ่เม่ือท่านยงัไม่ ได้  เข้า
สุหนัต 
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เรารบัเอาพระสัญญาโดยความเชื่อ

13 เพราะวา่พระสัญญาท่ีประทานแก่อบัราฮมัและผู้สืบ
เชื้อสายของท่าน  ท่ี วา่จะได้ทัง้พิภพเป็นมรดกน้ันไม่ ได้  มี 
มาโดยพระราชบัญญั ติ  แต่  มี มาโดยความชอบธรรมท่ี เก ิด
จากความเชื่อ 14 เพราะถ้าเขาเหล่าน้ั นที ่ถือตามพระราช
บัญญั ติ จะเป็นทายาท ความเชื่ อก ็ ไม่มี  ประโยชน์  อะไร และ
พระสัญญาก็เป็ นอ ันไร ้ประโยชน์ 15 เพราะพระราชบัญญั 
ติ น้ันกระทําให้ทรงพระพิโรธ  แต่  ท่ี ใดไม่ มี  พระราชบัญญัติ 
 ท่ี น่ั นก ็ ไม่มี การละเมิดพระราชบัญญั ติ 16  ด้วยเหตุน้ี เอง
การท่ี ได้ รบัมรดกน้ันจึงขึ้นอยู่กับความเชื่อ เพื่อจะได้เป็น
ตามพระคุ ณ เพื่อพระสัญญาน้ันจะเป็ นที ่ แน่ ใจแก่ ผู้ สืบ
เชื้อสายของท่านทุกคน  มิใช ่ แก่  ผู้ สืบเชื้อสายท่ีถือพระราช
บัญญั ติ พวกเดียว  แต่  แก่  คนที ่ มี ความเชื่อเชน่เดียวกับอบั
ราฮมัผู้เป็นบิดาของพวกเราทุกคน 17 ( ตามท่ี  มี  เข ียนไว ้แล 
้ วว ่า �เราได้ ให ้ เจ้ าเป็นบิดาของประชาชาติ มากมาย �) ต่อ
พระพักตร ์พระองค์  ท่ี ท่านเชื่อ คือพระเจ้าผู้ทรงให ้คนที ่ตาย
แล้วฟ้ืนชวีติขึ้นมา และทรงเรยีกสิง่ของท่ีย ังม ิ ได้ เป็นให้
เป็นขึ้น 18 ฝ่ายอบัราฮ ัมน ้ันเม่ือไม่ มี หวงัซ่ึงเป็ นที ่น่าไวใ้จก็
ยงัได้เชื่อไว ้ใจ  มี ความหวงัวา่จะได้เป็นบิดาของประชาชาติ 
มากมาย ตามคําท่ี ได้ ตรสัไว ้แล ้ วว ่า �เชื้อสายของเจ้าจะ
เป็นเชน่น้ัน� 19 และความเชื่อของท่านมิ ได้ หยอ่นถอยลง
 ถึงแม้  อายุ ของท่านได้ประมาณรอ้ยปี แล้ว ท่านก็ มิได้ คิด
วา่รา่งกายของท่านเปรยีบเหมือนตายแล้ว และมิ ได้ คิดวา่
ครรภ์นางซาราห ์เป็นหมัน 20 ท่านมิ ได้ หวัน่ไหวแคลงใจใน
พระสัญญาของพระเจ้า  แต่ ท่านมีความเชื่ อม ่ันคงยิง่ขึ้น
จึงถวายเกียรติยศแด่ พระเจ้า 21 ท่านเชื่ อม ่ั นว ่า  พระองค์ 
ทรงฤทธิ์สามารถกระทําให้สําเรจ็ได้ ตามท่ี  พระองค์ ตร ัสส 
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ัญญาไว้ 22  ด้วยเหตุน้ี  เอง พระเจ้าทรงถือวา่ความเชื่อของ
ท่านเป็นความชอบธรรมแก่ ท่าน 23  แต่ คําวา่ �ทรงนับวา่
เป็นความชอบธรรมแก่ ท่าน �  น้ัน  มิได้  เข ียนไวสํ้าหร ับท ่าน
แต่ ผู้เดียว 24  แต่ สําหรบัพวกเราด้วย จะทรงถือวา่เราเป็น
คนชอบธรรม คือเราท่ีเชื่อวางใจในพระองค์ ผู้ ทรงให ้พระ
เยซู  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราฟ้ืนขึ้นจากความตาย 25 คือ
พระองค์ ผู้ ทรงถูกมอบไว้เพราะการละเมิดของเรา และได้
ทรงฟ้ืนขึ้นจากความตายเพื่อใหเ้ราเป็นคนชอบธรรม

5
พระพรแหง่ความชอบธรรม

1  เหตุ ฉะน้ันเม่ือเราเป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อ
แล้ว เรา จึ งม ี สันติ สุข กับพระเจ้าทางพระเยซู ครสิต์  องค์ 
พระผู้ เป็นเจ้าของเรา 2 โดยทางพระองค์ เราจึงได้ เข ้าใน
รม่พระคุณท่ีเรายนือยู่ โดยความเชื่อ และเราชื่นชมยนิดี
ในความหวงั ใจวา่จะ ได้ มี ส่วนในสงา่ราศีของพระเจ้า 3  
ยิง่ กวา่ น้ัน เรา ชื่นชม ยนิดี ใน ความ ทุกข์ ยาก ด้วย เพราะ
เรา รู้วา่ ความ ทุกข์ ยาก น้ัน ทําให ้เก ิด ความ อดทน 4 และ
ความ อดทน ทําให ้เก ิ ดม ี ประสบการณ์ และ ประสบการณ์ 
ทําให ้ เก ิ ดม ีความหวงัใจ 5 และความหวงัใจมิ ได้  ทําให ้ เก 
ิดความละอาย เพราะเหตุวา่ความรกัของพระเจ้าได้หลัง่
ไหลเข้าสู่ จิ ตใจของเรา โดยทางพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ ซ่ึง
พระองค์ ได้ ประทานให ้แก่ เราแล้ว 6 ขณะเม่ือ เรายงัขาด
กําลัง พระครสิต์ ก็ได้ ทรงสิน้พระชนม์เพื่อชว่ยคนอธรรมใน
เวลาท่ี เหมาะสม 7  ไม่  ใคร ่จะมีใครตายเพื่อคนชอบธรรม  
แต่บางที จะมีคนอาจตายเพื่อคนดี ก็ได้ 8  แต่ พระเจ้าทรง
สําแดงความรกัของพระองค์ แก่ เราทัง้หลาย คือขณะท่ีเรา
ยงั เป็นคนบาปอยู ่น้ัน พระครสิต์ ได้ ทรง สิน้พระชนม์ เพื่อ
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เรา 9 เพราะเหตุน้ันเม่ือเราเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระ
โลหติของพระองค์  ยิง่กวา่น้ัน เราจะพ้นจากพระพิโรธโดย
พระองค์ 10 เพราะวา่ถ้าขณะท่ีเรายงัเป็นศั ตรู เราได้ กล ับ
คืนดีกับพระเจ้าโดยท่ีพระบุตรของพระองค์ สิน้พระชนม์ ยิง่
กวา่น้ั นอ ีกเม่ือเรากลับคืนดี แล้ว เราก็จะรอดโดยพระชนม์ 
ช ีพของพระองค์ แน่ 11  มิใช ่เพียงเท่าน้ัน เราทัง้หลายยงั
ชื่นชมยนิดีในพระเจ้าโดยทางพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าของเรา เพราะโดยพระองค์ น้ันเราจึงได้ กล ับคืนดีกับ
พระเจ้า

ความผิดบาปโดยอาดัม ความชอบธรรมโดยพระครสิต์
12  เหตุ ฉะน้ันเชน่เดียวกั บท ่ีบาปได้ เข ้ามาในโลกเพราะ

คนๆเดียว และความตายก็ เก ิดมาเพราะบาปน้ัน และความ
ตายก็ ได้  แผ่ ไปถึงมวลมนษุย ์ทุกคน เพราะมนษุย ์ทุ กคน
ทําบาป 13 (บาปได้ มี  อยู ่ในโลกแล้ วก ่อนมี พระราชบัญญัติ 
 แต่  ท่ี ใดไม่ มี  พระราชบัญญัติ  ก็  ไม่ ถือวา่ มี บาป 14 อยา่งไร
ก็ตามความตายก็ ได้ ครอบงาํตลอดมาตัง้แต่ อาด ัมจนถึง
โมเสส  แม้  คนที ่ มิได้ ทําบาป อยา่ง เดียว กับ การ ละเมิด ขอ
งอาดัม  ผู้ ซ่ึงเป็นแบบของผู้ ท่ี จะเสด็จมาภายหลัง 15  แต่ 
ของประทานแหง่พระคุณน้ันหาเป็นเชน่ความละเมิด น้ัน
ไม่ เพราะวา่ถ้าคนเป็ นอ ันมากต้องตายเพราะการละเมิด
ของคนๆเดียว มากยิง่กวา่น้ัน พระคุณของพระเจ้าและของ
ประทานโดยพระคุณของพระองค์ ผู้ เดียว น้ัน คือพระเยซู 
ครสิต์  ก็  มี  บรบูิรณ์  แก่ คนเป็ นอ ันมาก 16 และของประทาน
น้ั นก ็ ไม่ เหมือนกับผลซ่ึงเกิดจากบาปของคนน้ันคนเดียว
เพราะวา่การพิพากษาท่ี เก ิดขึ้นเน่ืองจากการละเมิดเพียง
ครัง้เดียวน้ัน  ได้  นําไปสู่ การลงโทษ  แต่ ของประทานภายหลัง
การละเมิดหลายครัง้น้ันนําไปสู่ ความชอบธรรม 17 เพราะวา่
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ถ้าโดยการละเมิดของคนน้ันคนเดียว  เป็นเหตุให ้ความตาย
ครอบงาํอยู่โดยคนน้ันคนเดียว มากยิง่กวา่น้ันคนทัง้หลาย
ท่ีรบัพระคุณอนัไพบูลย์และรบัของประทานแหง่ความชอบ
ธรรม  ก็ จะดํารงชวีติและครอบครองโดยพระองค์ ผู้ เดียว 
คือพระเยซู ครสิต์ ) 18 ฉะน้ันการพิพากษาลงโทษได้มาถึง
คนทัง้ปวงเพราะการละเมิดของคนๆเดียวฉันใด ความชอบ
ธรรมของพระองค์ ผู้ เดียวก็นําของประทานแหง่พระคุณมา
ถึงทุกคนฉันน้ัน คือความชอบธรรมแหง่ชวีติ 19 เพราะวา่
คนเป็ นอ ันมากเป็นคนบาปเพราะคนๆเดียวท่ี มิได้ เชื่อฟัง
ฉันใด คนเป็ นอ ันมากก็เป็นคนชอบธรรมเพราะพระองค์ 
ผู้ เดียวท่ี ได้ ทรงเชื่อฟังฉันน้ัน 20 เม่ื อม ี พระราชบัญญัติ  ก็  
ทําให ้ มี การละเมิดพระราชบัญญั ติ ปรากฏมากขึ้น  แต่  ท่ี ใดมี
บาปปรากฏมากขึ้น  ท่ี น่ันพระคุณก็จะไพบูลย ์ยิง่ขึ้น 21 เพื่อ
วา่บาปได้ครอบงาํ ทําให้ ถึง ซ่ึงความตายฉันใด พระคุณก็
ครอบงาํด้วยความชอบธรรมให้ถึงซ่ึงชีว ิตน ิรนัดร์ โดยทาง
พระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราฉันน้ัน

6
การตายฝ่ายความบาป  แต่  มี  ช ีวติฝ่ายพระครสิต์

1 ถ้าเชน่น้ันแล้วเราจะวา่อยา่งไร ควรเราจะอยูใ่นบาปต่อ
ไปเพื่อให้พระคุณมีมากยิง่ขึ้นหรอื 2 ขอพระเจ้าอยา่ยอมให้
เป็นเชน่น้ันเลย พวกเราท่ีตายต่อบาปแล้ว จะมี ช ีวติในบาป
ต่อไปอยา่งไรได้ 3 ท่านไม่ รู ้ หรอืวา่ เราทัง้หลายท่ี ได้ รบับัพ
ติศมาเข้าในพระเยซู ครสิต์  ก็ได้ รบับัพติศมาน้ันเข้าในความ
ตายของพระองค์ 4  เหตุ ฉะน้ันเราจึงถูกฝังไวกั้บพระองค์ แล 
้วโดยการรบับัพติศมาเข้าส่วนในความตายน้ัน เหมือนกั บท ่ี
พระครสิต์ ได้ ทรงถูกชุบใหเ้ป็นขึ้นมาจากความตาย โดยเดช
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พระรศัมีของพระบิดาอยา่งไร เราก็จะได้ดําเนินตามชวีติ
ใหม่ด้วยอยา่งน้ัน 5 เพราะวา่ถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์ แล 
้วในการตายอยา่งพระองค์ เราก็จะเป็นขึ้นมาอยา่งพระองค์ 
ได้ ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายด้วย 6 เราทัง้หลายรู ้แล ้ วว 
่า  มนษุย ์ เก ่าของเราน้ันได้ ถู กตรงึไวกั้บพระองค์ แล้ว เพื่อตั 
วท ่ีบาปน้ันจะถูกทําลายให ้สิ ้นไป เพื่อเราจะไม่เป็นทาสของ
บาปอกีต่อไป 7 เพราะวา่ผู้ ท่ี ตายแล้ วก ็พ้นจากบาป 8  แต่ 
ถ้าเราตายแล้ วก ับพระครสิต์ เราเชื่อวา่เราจะมี ช ีวิตอยู่กับ
พระองค์ ด้วย 9 เราทัง้หลายรู ้อยู ่ วา่ พระครสิต์ ท่ี ทรงถูกชุบ
ให้เป็นขึ้นมาจากตายแล้ วน ้ันจะหาตายอกีไม่ ความตายหา
ครอบงาํพระองค์ต่อไปไม่ 10 ด้วยวา่ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงตาย
น้ัน  พระองค์  ได้ ทรงตายต่อบาปหนเดียว  แต่ ซ่ึงพระองค์ทรง
มี ช ีวติอยู ่น้ัน  พระองค์ ทรงมี ช ีวติเพื่อพระเจ้า

ทาสแหง่ความชอบธรรม
11 เหมือนกันเชน่น้ันแหละ ท่านทัง้หลายจงถือวา่ ท่านได้

ตายต่อบาปและมี ช ีวติอยูเ่พื่อพระเจ้า ในพระเยซู ครสิต์  องค์ 
พระผู้เป็นเจ้าของเรา 12  เหตุ ฉะน้ันอยา่ใหบ้าปครอบงาํกาย
ท่ีต้องตายของท่าน ซ่ึงทําให้ต้องเชื่อฟังตัณหาของกายน้ัน
13 อยา่ยกอวยัวะของท่านให ้แก่  บาป  ให ้เป็นเครือ่งใช้ในการ
อธรรม  แต่ จงถวายตัวของท่านแด่ พระเจ้า เหมือนหน่ึงคน
ท่ีเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และจงให้อวยัวะของท่าน
เป็นเครือ่งใช้ในการชอบธรรมถวายแด่ พระเจ้า 14 เพราะวา่
บาปจะมีอาํนาจเหนือท่านทัง้หลายต่อไปก็ หามิได้ เพราะวา่
ท่านทัง้หลายมิ ได้  อยู ่ ใต้  พระราชบัญญัติ  แต่  อยู ่ ใต้  พระคุณ 
15 ถ้า เชน่ น้ันจะเป็นอยา่งไรต่อไป เราจะทําบาปเพราะมิ 
ได้  อยู ่ ใต้  พระราชบัญญัติ  แต่  อยู ่ ใต้ พระคุณกระน้ันหรอื ขอ
พระเจ้าอยา่ยอมให้ เป็นเชน่ น้ันเลย 16 ท่านทัง้หลายไม่ รู ้ 
หรอืวา่ ท่านจะยอมตัวรบัใช้เชื่อฟังคําของผู้ ใด ท่านก็เป็น



 หน ังสือโรม 6:17 xviii  หน ังสือโรม 7:2

ทาสของผู้ ท่ี ท่านเชื่อฟังน้ัน คือเป็นทาสของบาปซ่ึงนําไป
สู่ ความตาย หรอืเป็นทาสของการเชื่อฟังซ่ึงนําไปสู่ ความ
ชอบธรรม 17  แต่ จงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะวา่เม่ื อก ่อน
น้ันท่านเป็นทาสของบาป  แต่  บัดน้ี ท่านมีใจเชื่อฟังหลักคํา
สอนน้ันซ่ึงทรงมอบไว ้แก่  ท่าน 18 เม่ือท่านพ้นจากบาปแล้ว
ท่านก็ ได้ กลายเป็นทาสของความชอบธรรม 19 ข้าพเจ้ายก
เอาตัวอยา่งมนษุย์มาพูด เพราะเหตุเน้ือหนังของท่านออ่น
กําลัง เพราะท่านเคยให้อวยัวะของท่านเป็นทาสของการ
โสโครกและของความชัว่ชา้ซ้อนชัว่ชา้ฉันใด  บัดน้ี ท่านจง
ให้อวยัวะของท่านเป็นทาสของความชอบธรรม  เพื่อให ้ถึง
ความบร ิสุทธ ์ิ ฉันน้ัน 20 เพราะเม่ือท่านทัง้หลายเป็นทาส
ของบาป ความชอบธรรมก็ ไม่ได้ ครอบครองท่าน 21 ขณะ
น้ันท่านได้ ผลประโยชน์ อะไรในการเหล่าน้ัน ซ่ึ งบ ัดน้ีท่าน
ทัง้หลายก็ ละอาย ด้วยวา่ท่ี สุดท้ายของการเหล่าน้ั นก ็คือ
ความตาย 22  แต่  เดีย๋วน้ี ท่านทัง้หลายพ้นจากการเป็นทาส
ของบาป และกลับ มาเป็น ผู้ รบั ใช ้ของพระเจ้า แล้ว ผล ท่ี
ท่านได้ร ับก ็คือความบร ิสุทธ ์ิ และผลสุดท้ายคือชีว ิตน ิรนั
ดร์ 23 เพราะวา่ค่าจ้างของความบาปคือความตาย  แต่ ของ
ประทานของพระเจ้าคือชีว ิตน ิรนัดร์ในพระเยซู ครสิต์  องค์ 
พระผู้เป็นเจ้าของเรา

7
การยอมตามพระครสิต์อยา่งไม่ เลิกรา้ง 

1  พี่ น้องทัง้หลาย ท่านไม่ รู ้ หรอื (ข้าพเจ้าพู ดก ับคนท่ี รู ้ 
พระราชบัญญัติ  แล้ว ) วา่พระราชบัญญั ติ น้ั นม ีอาํนาจเหนื 
อมนษุย ์เฉพาะในขณะท่ีย ังม ี ช ีวิตอยู ่เท่าน้ัน 2  เพราะวา่  
ผู้ หญิงท่ี สามี ย ังม ี ช ีวิตอยู่น้ันต้องอยู ่ใต้  พระราชบัญญัติ วา่
ด้วยประเพณี สามีภรรยา  แต่ ถ้าสามี ตาย  ผู้ หญิงน้ั นก ็พ้น
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จากพระราชบัญญั ติว ่าด้วยประเพณี สามีภรรยา 3  ฉะน้ัน 
ถ้าผู้หญิงน้ันไปแต่งงานกับชายอื่นในเม่ือสามีย ังม ี ช ีวิตอ
ยู่ นางก็ ได้ ชื่อวา่เป็นหญิงล่วงประเวณี  แต่ ถ้าสามีตายแล้ว
นางก็พ้นจากพระราชบัญญั ติ  น้ัน  แม้ นางไปแต่งงานกับชา
ยอื่ นก ็หาผิดประเวณี ไม่ 4 เชน่น้ันแหละ  พี่ น้องทัง้หลายของ
ข้าพเจ้า ท่านทัง้หลายได้ตายจากพระราชบัญญั ติ ทางพระ
กายของพระครสิต์ ด้วย เพื่อท่านจะตกเป็นของผู้ อื่น คือ
ของพระองค์ ผู้ ทรงฟ้ืนขึ้นมาจากความตายแล้ว เพื่อเราทัง้
หลายจะได้ เก ิดผลถวายแด่ พระเจ้า 5 เพราะวา่เม่ือเราเคย
มี ช ีวิตตามเน้ือหนัง ตัณหาชัว่ซ่ึงเป็นมาโดยพระราชบัญญั 
ติ  ได้  ทําให ้อวยัวะของเราเกิดผลนําไปสู่ ความตาย 6  แต่  บัดน้ี 
เราได้พ้นจากพระราชบัญญั ติ คือได้ตายจากพระราชบัญญั 
ติ  ท่ี  ได้ ผูกมัดเราไว้ เพื่อเราจะได้ ไม่  ประพฤติ ตามตั วอ ักษร
ในประมวลพระราชบัญญั ติ  เก่า  แต่ จะดําเนินชวีติใหม่ตาม
ลักษณะจิตวญิญาณ

 พระราชบัญญัติ  ชี ้วา่ทุกคนต้องการความรอด
7 ถ้าเชน่น้ันเราจะวา่อยา่งไร วา่พระราชบัญญั ติ คือบาป

หรอื ขอพระเจ้าอยา่ยอมให้เป็นเชน่น้ันเลย  แต่ วา่ถ้ามิ ใช ่
เพราะพระราชบัญญั ติ  แล้ว ข้าพเจ้าก็จะไม่ รู ้จักบาป เพราะ
วา่ ถ้าพระราชบัญญั ติ  มิได้ หา้มวา่ �อยา่ โลภ� ข้าพเจ้า ก็
จะ ไม่ รู ้วา่ อะไร คือ ความ โลภ 8  แต่ วา่ บาป ได้ ถือ เอา พระ
บัญญั ติ น้ันเป็นชอ่ง  ทําให ้ตัณหาชั ่วท ุกอยา่งเกิดขึ้นในตัว
ข้าพเจ้า เพราะวา่ถ้าไม่ มี  พระราชบัญญัติ บาปก็ตายเสีย
แล้ว 9 เพราะครัง้หน่ึงข้าพเจ้าดํารงชวีติอยู่โดยปราศจาก
พระราชบัญญั ติ  แต่ เม่ื อม ีพระบัญญั ติ บาปก็ กล ับมีขึ้ นอ ีก
และข้าพเจ้าก็ ตาย 10 พระบัญญั ติ น้ันซ่ึ งม ีขึ้นเพื่อให ้มีชวีติ 
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ข้าพเจ้าเห ็นว ่ากลับเป็นเหตุ ท่ี  ทําให ้ถึงความตาย 11 เพราะ
วา่บาปได้ถือเอาพระบัญญั ติ น้ันเป็นชอ่งทางล่อลวงข้าพเจ้า
และ ประหาร ข้าพเจ้า ให้ตาย ด้วย พระ บัญญั ติ  น้ัน 12  เหตุ 
ฉะน้ันพระราชบัญญั ติ จึงเป็นสิง่บร ิสุทธ ์ิ และพระบัญญั ติ  
ก็  บรสุิทธิ ์  ยุติธรรม และดี 13  ถ้าเชน่น้ัน  สิ ่งท่ี ดี  กล ับทําให้
ข้าพเจ้าต้องตายหรอื ขอพระเจ้าอยา่ยอมใหเ้ป็นเชน่น้ันเลย
บาปต่างหาก คือบาปซ่ึงอาศัยสิง่ท่ี ดีน ้ันทําให้ข้าพเจ้าต้อง
ตาย เพื่อจะใหป้รากฏวา่บาปน้ันเป็นบาปจรงิและโดยอาศัย
พระบัญญั ติ  น้ัน บาปก็ปรากฏวา่ชัว่รา้ยยิง่นัก 14 เพราะเรา
รู้วา่พระราชบัญญั ติ น้ันเป็นโดยฝ่ายจิตวญิญาณ  แต่ วา่
ข้าพเจ้าเป็นแต่เน้ือหนังถูกขายไว ้ให ้ อยู ่ ใต้  บาป 

 การต่อสู้ กันระหวา่งฝ่ายเน้ือหนั งก ับฝ่ายจิตวญิญาณ
15 ข้าพเจ้าไม่ เข ้าใจการกระทําของข้าพเจ้าเอง เพราะ

วา่ข้าพเจ้าไม่ทําสิง่ท่ีข้าพเจ้าปรารถนาท่ีจะทํา  แต่  กล ับทํา
สิง่ ท่ีข้าพเจ้าเกลียดชงัน้ัน 16  เหตุ ฉะน้ันถ้าข้าพเจ้าทําสิง่
ท่ีข้าพเจ้าไม่ปรารถนาท่ีจะทํา ข้าพเจ้าก็ยอมรบัวา่พระราช
บัญญั ติ น้ันดี 17 ฉะน้ันข้าพเจ้าจึ งม ิ ใช ่ ผู้กระทํา  แต่ วา่บาป
ซ่ึงอยู่ในตัวข้าพเจ้าน่ันเองเป็นผู้ ทํา 18 ด้วยวา่ข้าพเจ้ารูว้า่
ในตัวข้าพเจ้า (คือในเน้ือหนังของข้าพเจ้า�  ไม่มี  ความดี 
ประการใดอยู ่เลย เพราะวา่เจตนาดีข้าพเจ้าก็ มี  อยู ่  แต่ ซ่ึง
จะกระทําการดี น้ันข้าพเจ้าหาได้กระทําไม่ 19 ด้วยวา่การ
ดีน้ันซ่ึงข้าพเจ้าปรารถนาทํา ข้าพเจ้าไม่ ได้  กระทํา  แต่ การ
ชัว่ซ่ึงข้าพเจ้ามิ ได้ ปรารถนาทํา ข้าพเจ้ายงัทําอยู่ 20  ถ้าแม้ 
ข้าพเจ้ายงัทําสิง่ ซ่ึงข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะทํา  ก็  ไม่ใช ่ตัว
ข้าพเจ้าเป็นผู้ กระทํา  แต่ บาปซ่ึงอยู่ ในตัวข้าพเจ้า น่ันเอง
เป็นผู้ กระทํา 21 ดังน้ันข้าพเจ้าจึงเห ็นว ่าเป็นกฎอยา่งหน่ึง
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คือเม่ือใดข้าพเจ้าตัง้ใจจะกระทําความดี ความชั ่วก ็ยงั ติ 
ดอย ู่ในตัวข้าพเจ้า 22 เพราะวา่ ส่วนลึกในใจของข้าพเจ้า
น้ัน ข้าพเจ้าชื่นชมในพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า 23  แต่ 
ข้าพเจ้า เห ็นม ีกฎ อกี อยา่ง หน่ึง อยู่ ใน อวยัวะ ของ ข้าพเจ้า
ซ่ึงต่อสู้กับกฎแหง่จิตใจของข้าพเจ้า และชกันําให้ข้าพเจ้า
อยู ่ใต้ บังคับกฎแหง่บาปซ่ึงอยู่ในอวยัวะของข้าพเจ้า 24  โอ 
ข้าพเจ้าเป็นคนเข็ญใจจรงิ ใครจะชว่ยข้าพเจ้าให้พ้นจาก
รา่งกายแหง่ความตายน้ี ได้ 25 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า
โดยทางพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผูเ้ป็นเจ้าของเรา ฉะน้ันทาง
ด้าน จิตใจข้าพเจ้ารบั ใช ้พระราชบัญญัติ ของพระเจ้า  แต่ 
ด้านฝ่ายเน้ือหนังข้าพเจ้ารบัใชก้ฎแหง่บาป

8
 ไม่มี การปรบัโทษแก่คนทัง้หลายท่ี อยู ่ในพระเยซู ครสิต์ 

1  เหตุ ฉะน้ันบัดน้ีการปรบัโทษจึงไม่ มี  แก่ คนทัง้หลายท่ี 
อยู ่ในพระเยซู ครสิต์  ผู้  ไม่ ดําเนินตามฝ่ายเน้ือหนัง  แต่ ตาม
ฝ่ายพระวญิญาณ 2 เพราะวา่กฎของพระวญิญาณแหง่ชวีติ
ในพระเยซู ครสิต์  ได้  ทําให ้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแหง่บาปและ
ความตาย 3 เพราะ สิง่ ซ่ึงพระราชบัญญั ติ  ทําไม ่ ได้ เพราะ
เน้ือหนังทําให้ออ่นกําลังไปน้ัน พระเจ้าทรงใช้พระบุตรของ
พระองค์มาในสภาพเสมือนเน้ือหนังท่ีบาปและเพื่อไถ่ บาป  
พระองค์ จึงได้ทรงปรบัโทษบาปท่ี อยู ่ในเน้ือหนัง 4 เพื่อความ
ชอบธรรมของพระราชบัญญั ติ จะได้สําเรจ็ในพวกเรา  ผู้  ไม่ 
ดําเนินตามฝ่ายเน้ือหนัง  แต่ ตามฝ่ายพระวญิญาณ

 อยู ่ฝ่ายพระวญิญาณหรอือยูฝ่่ายเน้ือหนัง
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5  เพราะ วา่ คน ทัง้ หลาย ท่ี อยู ่ฝ่าย เน้ือ หนั งก ็ปักใจ ใน
สิง่ซ่ึงเป็นของของเน้ือหนัง  แต่ คนทัง้หลายท่ี อยู ่ฝ่ายพระ
วญิญาณก็ปักใจในสิง่ซ่ึงเป็นของของพระวญิญาณ 6 ด้วย
วา่ซ่ึงปักใจอยู่กับเน้ือหนั งก ็คือความตาย และซ่ึงปักใจอยู่
กับพระวญิญาณก็คือชวีติและสันติ สุข 7  เหตุ วา่ใจซ่ึงปัก
อยู่กับเน้ือหนังน้ั นก ็เป็นศั ตรู ต่อพระเจ้า เพราะหาได้ อยู ่ ใต้ 
บังคับพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้าไม่ และท่ี จร ิงจะอยู ่ใต้ 
บังคับพระราชบัญญั ติ น้ันไม่ ได้ 8 เพราะฉะน้ันคนทัง้หลายท่ี 
อยู ่ฝ่ายเน้ือหนังจะเป็ นที ่ชอบพระทัยพระเจ้าก็ หามิได้ 9 ถ้า
พระวญิญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยูใ่นท่านทัง้หลายจรงิๆ
แล้ว ท่านก็ มิได้  อยู ่ฝ่ายเน้ือหนัง  แต่  อยู ่ฝ่ายพระวญิญาณ  
แต่ ถ้าผู้ใดไม่ มี พระวญิญาณของพระครสิต์  ผู้ น้ั นก ็ ไม่ เป็น
ของพระองค์ 10 และถ้าพระครสิต์ อยู ่ในท่านทัง้หลายแล้ว
รา่งกายก็ตายไปเพราะบาป  แต่  จิ ตวญิญาณก็ มี  ช ีวติเพราะ
ความชอบธรรม 11  แต่ ถ้าพระวญิญาณของพระองค์  ผู้ ทรง
ชุบให ้พระเยซู เป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตอยู่ในท่าน
ทัง้ หลาย  พระองค์  ผู้ ทรง ชุบ ให้พระ ครสิต์ เป็น ขึ้น มา จาก
ความตายแล้ วน ้ัน จะทรงกระทําให้กาย ซ่ึง ต้องตายของ
ท่าน เป็นขึ้นมาใหม่ ด้วย โดยพระวญิญาณของพระองค์ซ่ึง
ทรงสถิตอยู่ในท่านทัง้หลาย 12 ท่านพี่ น้องทัง้หลาย  เหตุ 
ฉะน้ันเราทัง้หลายเป็นหน้ี  แต่  มิใช ่ เป็นหน้ี ฝ่ายเน้ือหนังท่ี
จะดําเนินชวีติตามเน้ือหนัง 13 เพราะวา่ถ้าท่านทัง้หลาย
ดําเนินชวีติตามฝ่ายเน้ือหนังแล้ว ท่านจะต้องตาย  แต่ ถ้า
โดยฝ่ายพระวญิญาณท่านได้ทําลายการของฝ่ายกายเสีย
ท่านก็จะดํารงชวีติได้

 ผู้ เชื่อเป็นผู้รบัมรดกรว่มกั นก ับพระครสิต์
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14 ด้วยวา่พระวญิญาณของพระเจ้าได้ทรงนําพาคนหน่ึง
คนใด คนเหล่าน้ั นก ็เป็นบุตรของพระเจ้า 15  เหตุ วา่ท่านไม่ 
ได้ ร ับน ิสัยอยา่งทาสซ่ึงทําให้ตกในความกลั วอ ีก  แต่ ท่าน
ได้รบัพระวญิญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรซ่ึงให้เราทัง้หลายรอ้ง
เรยีกพระเจ้าวา่ �อบับา� คือพระบิดา 16 พระวญิญาณน้ัน
เป็นพยานรว่มกับจิตวญิญาณของเราทัง้หลายวา่ เราทัง้
หลายเป็นบุตรของพระเจ้า 17 และถ้าเราทัง้หลายเป็นบุตร
แล้ว เราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็น
ทายาทรว่มกับพระครสิต์ เม่ือเราทัง้หลายทนทุกข์ทรมาน
ด้วยกั นก ับพระองค์ น้ัน  ก็ เพื่อเราทัง้หลายจะได้สงา่ราศีด้วย
กั นก ับพระองค์ ด้วย 

รา่งกายท่ีตายได้รอคอยสงา่ราศี แห ่งการเป็นขึ้นมาจาก
ความตาย

18 เพราะ ข้าพเจ้า เห ็นว ่า  ความ ทุกข์ ลําบาก แหง่ สมัย
ปัจจุบัน น้ี  ไม่ สมควร ท่ี จะ เอา ไป เปรยีบ กับ สงา่ ราศี ซ่ึง จะ
เผยในเราทัง้หลาย 19 ด้วยวา่สรรพสิง่ท่ีทรงสรา้งแล้ว  มี 
ความเพียรคอยท่าปรารถนาให ้บุ ตรทัง้หลายของพระเจ้า
ปรากฏ 20 เพราะวา่สรรพสิง่เหล่าน้ันต้องเข้าอยู่ในอาํนาจ
ของอนิจจัง  ไม่ใช ่ตามใจชอบของตนเอง  แต่ เป็นไปตามพ
ระองค์ ผู้ ทรงบันดาลให ้เข ้าอยู่น้ันด้วยมีความหวงัใจ 21 วา่
สรรพสิง่เหล่าน้ันจะได้รอดจากอาํนาจแหง่ความเป่ือยเน่า
และจะเข้าในเสรีภาพซ่ึ งม ีสงา่ราศี แห ่ งบ ุตรทัง้หลายของ
พระเจ้าด้วย 22 เรารู ้อยู ่ วา่ บรรดาสรรพสิง่ท่ีทรงสรา้งน้ัน
กําลังครํา่ครวญและผจญความทุกข์ ลําบากเจ็บปวดด้วย
กันมาจนทุกวนัน้ี 23 และไม่ ใช ่สรรพสิง่ทัง้ปวงเท่าน้ัน  แต่ 
เราทัง้หลายเองด้วย  ผู้  ได้ รบัผลแรกของพระวญิญาณ ตัว
เราเองก็ยงัครํา่ครวญคอยจะเป็นอยา่งบุตร คือท่ีจะทรงไถ่
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กายของเราทัง้หลายไว้ 24  เหตุ วา่เราทัง้หลายรอดได้เพราะ
ความหวงัใจ  แต่ ความหวงัใจในสิง่ ท่ีเราเหน็ได้หาได้เป็น
ความหวงัใจไม่ ด้วยวา่ใครเล่าจะยงัหวงัในสิง่ท่ีเขาเหน็ 25  
แต่ ถ้าเราทัง้หลายคอยหวงัใจในสิง่ท่ีเรายงัไม่ ได้  เหน็ เราจึ 
งม ีความเพียรคอยสิง่น้ัน

พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิทรงอธษิฐานเพื่อเราด้วยกั นก ับ
เรา

26 พระ วญิญาณ ก็ ทรง ชว่ย เรา เม่ือ เรา ออ่น กําลั งด 
้วยเช ่นก ัน เพราะเราไม่ รู ้วา่ เราควรจะอธษิฐานขอสิง่ ใด
อยา่งไร  แต่ พระวญิญาณเองทรงชว่ยขอเพื่อเราด้วยความ
ครํา่ครวญซ่ึงเหลือท่ีจะพูดได้ 27 และพระองค์  ผู้ ทรงตรวจ
ค้น ใจ มนษุย์  ก็ ทรง ทราบ ความ หมาย ของ พระ วญิญาณ
เพราะวา่พระองค์ทรงอธษิฐานขอเพื่อว ิสุทธ ิชนตามท่ีชอบ
พระทัยพระเจ้า

ทรงเร ียก ทรงประทานความรอด ทรงให้เป็นคนชอบ
ธรรม ทรงประทานสงา่ราศี

28 เรา รู ้วา่ พระเจ้า ทรง รว่ม มื อก ับ คน ทัง้ หลาย ท่ีรกั
พระองค์  ให ้ เก ิดผลอนัดีในทุกสิง่ คือคนทัง้ปวงท่ี พระองค์  ได้ 
ทรงเรยีกตามพระประสงค์ของพระองค์ 29 เพราะวา่ผู้ หน ่ึง
ผู้ใดท่ี พระองค์  ได้ ทรงทราบอยู ่แล้ว  ผู้ น้ันพระองค์ ได้ ทรงตัง้
ไว ้ให ้เป็นตามลักษณะพระฉายแหง่พระบุตรของพระองค์
เพื่อพระบุตรน้ันจะได้ เป็นบุตรหวัปี ท่ามกลางพวกพี่ น้อง
เป็ นอ ันมาก 30 ยิง่กวา่น้ันบรรดาผู้ ท่ี  พระองค์  ได้ ทรงตัง้ไว ้
น้ัน  พระองค์  ได้ ทรงเรยีกมาด้วย และผู้ ท่ี  พระองค์  ได้ ทรง
เรยีกมาน้ัน  พระองค์  ได้ ทรงโปรดให้เป็นผู้ ชอบธรรม และ
ผู้ ท่ี  พระองค์ ทรงโปรดให้ เป็นผู้ ชอบธรรม  พระองค์  ก็ ทรง
โปรดให ้มีสงา่ราศี  ด้วย 31 ถ้าเชน่น้ันเราจะวา่อยา่งไร ถ้า
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พระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเรา 32  พระองค์  ผู้  มิได้ 
ทรงหวงพระบุตรของพระองค์ เอง  แต่  ได้ ทรงโปรดประทาน
พระบุตรน้ันเพื่อเราทัง้หลาย ถ้าเชน่น้ันพระองค์จะไม่ทรง
โปรดประทานสิง่สารพัดใหเ้ราทัง้หลาย ด้วยกั นก ับพระบุตร
น้ันหรอื 33 ใครจะฟ้องคนเหล่าน้ั นที ่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้
พระเจ้าทรงเป็นผู้ ท่ี  ทําให ้เราเป็นคนชอบธรรมแล้ว 34 ใคร
เล่าจะเป็นผู้ปรบัโทษอกี  ก็ คือพระครสิต์ ผู้ ทรงสิน้พระชนม์ 
แล้ว และยิง่กวา่ น้ั นอ ีกได้ทรงคืนพระชนม์ ทรงสถิต  ณ 
เบื้องขวาพระหตัถ์ของพระเจ้า และทรงอธษิฐานขอเพื่อเรา
ทัง้หลายด้วย

 ผู้  เชื่อได้ รบัความรอดนิรนัดร์
35  แล ้วใครจะให้เราทัง้หลายขาดจากความรกัของพระ

ครสิต์ ได้  เล่า จะเป็นความยากลําบาก หรอืความทุกข์ หรอื
การข่มเหง หรอืการกันดารอาหาร หรอืการเปลือยกาย หรอื
การถูกโพยภัย หรอืการถูกคมดาบหรอื 36  ตามท่ี  เข ียนไว ้
แล ้ วว ่า �เพราะเหน็แก่ พระองค์ ข้าพระองค์ทัง้หลายจึงถูก
ประหารวนัยงัค่ํา และนับวา่เป็นเหมือนแกะสําหรบัจะเอา
ไปฆ่า� 37  แต่ วา่ในเหตุ การณ์ ทัง้ปวงเหล่าน้ี เรามีชยัเหลือ
ล้นโดยพระองค์ ผู้  ได้ ทรงรกัเราทัง้หลาย 38 เพราะข้าพเจ้า
เชื่ อม ่ั นว ่า  แม้  ความ ตาย หรอื ชวีติ หรอื ทูต สวรรค์ หรอื
ผู้ มี  บรรดาศักดิ ์ หรอืฤทธิ์เดชทัง้หลาย หรอืสิง่ ซ่ึ งม ี อยู ่ใน
ปัจจุบันน้ี หรอืสิง่ซ่ึงจะมีในภายหน้า 39หรอืซ่ึงสูง หรอืซ่ึงลึก
หรอืสิ ่งอ ่ืนใดๆท่ี ได้ ทรงสรา้งแล้ วน ้ัน จะไม่สามารถกระทํา
ใหเ้ราทัง้หลายขาดจากความรกัของพระเจ้า ซ่ึ งม ี อยู ่ในพระ
เยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราได้
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9
ความหว่งใยของเปาโลท่ี มีต ่อชาติ อสิราเอล 

1 ข้าพเจ้าพูดตามความจรงิในพระครสิต์ ข้าพเจ้าไม่ ได้  
มุสา ใจสํานึกผิดชอบของข้าพเจ้าเป็นพยานฝ่ายข้าพเจ้า
โดยพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ ด้วย 2  วา่ ข้าพเจ้ามี ความทุกข์  หน 
ักและเสียใจเสมอมิ ได้  ขาด 3 เพราะวา่ข้าพเจ้าปรารถนาจะ
ให้ข้าพเจ้าเองถูกสาปให้ตัดขาดจากพระครสิต์ เพราะเหน็
แก่ พี่ น้องของข้าพเจ้า คือญาติของข้าพเจ้าตามเน้ือหนัง
4 พวกเขาเป็นคนอสิราเอล  ได้ รบัการทรงให้เป็นบุตรของ
พระเจ้าและสงา่ราศี และบรรดาพันธสัญญา และการทรง
ประทานพระราชบัญญั ติ และการปรนนิบั ติ พระเจ้าและ
พระสัญญาทัง้หลาย 5 ทัง้บรรพบุรุษก็เป็นของเขาด้วย และ
พระครสิต์ ก็ได้ ทรงถือกําเนิดตามเน้ือหนังในเชื้อชาติของ
เขา  พระองค์  ผู้ ทรงอยู่ เหนือสารพัด  ผู้ ซ่ึงพระเจ้าจะทรง
โปรดอวยพระพรเป็นนิตย์ เอเมน

 มิใช ่ชาวยวิจะอยูฝ่่ายจิตวญิญาณทุกคน
6  แต่  มิใช ่วา่ พระ วจนะ ของ พระเจ้า ได้ ไร้ ประโยชน์  ไป 

เพราะวา่เขาทัง้หลายท่ี เก ิดมาจากอสิราเอลน้ันหาได้เป็น
คนอสิราเอลแท้ ทุ กคนไม่ 7 และมิ ใช ่วา่ทุกคนท่ีเป็นเชื้อสาย
ของอบัราฮมัเป็นบุตรแท้ของท่าน  แต่วา่ �เขาจะเรยีกเชื้อ
สายของเจ้าทางสายอิสอคั� 8 คือวา่เขาเหล่าน้ั นที ่เป็นบุตร
ตามเน้ือหนังจะนับเป็นบุตรของพระเจ้าไม่ ได้  แต่  บุ ตรแหง่
พระสัญญาน้ันจึงจะนับเป็นเชื้อสายได้ 9 เพราะพระวจนะ
แหง่พระสัญญามีวา่ดังน้ี � คราวน้ี เราจะมาและนางซาราห์
จะมี บุตรชาย �

พระเจ้าทรงเลือกยาโคบ
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10 และมิ ใช ่ เท่าน้ัน  แต่ วา่นางเรเบคาห ์ก็ได้  มีครรภ์ กับชาย
คนหน่ึ งด ้วย คื ออ ิสอคับรรพบุรุษของเรา 11 ( แม้ ก่อนบุตร
น้ันบังเกิดมา และยงัไม่ ได้ กระทําดีหรอืชัว่ เพื่อพระดํารขิอง
พระเจ้าในการทรงเลือกน้ันจะตั ้งม ่ันคงอยู่  ไม่ใช ่ตามการก
ระทํา  แต่ ตามซ่ึงพระองค์ทรงเร ียก ) 12  พระองค์ จึงตรสัแก่
นางน้ั นว ่า � พี่ จะปรนนิบั ติ  น้อง � 13  ตามท่ี  มี คําเขียนไว ้แล ้ 
วว ่า �เราก็ยงัรกัยาโคบ  แต่ เราได้ เกล ียดเอซาว� 14 ถ้าเชน่
น้ันเราจะวา่อยา่งไร พระเจ้าไม่ทรงยุ ติ ธรรมหรอื ขอพระเจ้า
อยา่ยอมใหเ้ป็นเชน่น้ันเลย 15 เพราะพระองค์ตรสักับโมเสส
วา่ �เราประสงค์จะกรุณาผู้ ใด เรา ก็จะกรุณาผู้ น้ัน และ
เราประสงค์จะเมตตาผู้ ใด เราก็จะเมตตาผู้ น้ัน � 16 เพราะ
ฉะน้ันจึงไม่ขึ้นแก่ความตัง้ใจหรอืการตะเกียกตะกายของ
เขา  แต่  ขึ้นอยู ่กับพระเจ้าผู้ทรงสําแดงพระกรุณา 17 เพราะ
มีข้อพระคัมภีร ์ท่ี  กล ่าวแก่ ฟาโรห ์ วา่ � เพราะเหตุน้ี เองเรา
ให ้เจ้ ามีตําแหน่งสูง  ก็ เพื่อจะแสดงฤทธานภุาพของเราโดย
เจ้าและเพื่อให้นามของเราถูกประกาศออกไปทัว่โลก� 18  
เหตุ ฉะน้ันพระองค์จะทรงพระกรุณาแก่ ผู้ใด  ก็ จะทรงพระ
กรุณาผู้ น้ัน และพระองค์จะทรงให ้ผู้ ใดมีใจแข็งกระด้าง  
ก็ จะทรงให ้ผู้ น้ั นม ีใจแข็งกระด้าง 19  แล ้ วท ่านก็จะกล่าว
แก่ข้าพเจ้าวา่ � ถ้าเชน่น้ัน ทําไมพระองค์จึงยงัทรงติ เตียน 
เพราะวา่ผู้ใดจะขัดขืนพระทัยของพระองค์ ได้ � 20  โอ  มนษุย ์ 
เอย๋  ดู ก่อน ท่านคือผู้ใดเล่า ซ่ึงท่านจะโต้ตอบกับพระเจ้า
ได้  สิ ่ง ซ่ึง ถูก ทํา ขึ้น แล้ วน ้ัน จะ กลับ วา่ แก่ ผู้  ทําได้  หรอื วา่ 
�ท่านได้กระทําข้าพเจ้าอยา่งน้ี ทําไม � 21 ส่วนชา่งป้ันหม้อ
 ไม่มี  สิทธิ ์ ท่ี จะเอาดิ นก ้อนเดียวกันมาป้ันเป็นภาชนะอ ันม ี 
เกียรติ อนัหน่ึง และภาชนะอนัไม่ มีเกียรติ อนัหน่ึงหรอื 22  
แล ้วถ้าโดยทรงประสงค์จะสําแดงการลงพระอาชญา และ
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ทรงให ้ฤทธิ ์เดชของพระองค์ ปรากฏ พระเจ้าได้ทรงอดกลัน้
พระทัยไว้ชา้นานต่อผู้ เหล่าน้ัน  ท่ี เป็นภาชนะอนัสมควรแก่
พระอาชญา ซ่ึงเตรยีมไว้สําหรบัความพินาศ 23 เพื่อจะได้
ทรงสําแดงสงา่ราศีอ ันอ ุดมของพระองค์ แก่ บรรดาผู้ ท่ี เป็น
ภาชนะแหง่พระเมตตา ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงจัดเตรยีมไวก่้อน
ให้สมกับสงา่ราศี 24 คือเราทัง้หลายท่ี พระองค์  ได้ ทรงเรยีก
มาแล้ว  มิใช ่จากยวิพวกเดียว  แต่ จากพวกต่างชาติ ด้วย 

 มี ชาวอสิราเอลท่ี เหลืออยู ่ ท่ี จะได้รบัความรอด
25  ดังท่ี  พระองค์ ตรสัไว้ในพระคัมภีร์โฮเชยาวา่ �เราจะ

เรยีกเขาเหล่าน้ั นว ่าเป็นชนชาติของเรา ซ่ึงเม่ื อก ่อนเขาหา
ได้เป็นชนชาติของเราไม่ และจะเรยีกเขาวา่เป็ นที ่ รกั ซ่ึงเม่ื 
อก ่อนเขาหาได้เป็ นที ่รกัไม่ 26 และต่อมาในสถานท่ีซ่ึงทรง
กล่าวแก่เขาวา่ � เจ้ าทัง้หลายไม่ ใช ่ ชนชาติ ของเรา� ในท่ีน้ัน
เองเขาจะได้ ชื่อวา่ เป็นบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ อยู ่�
27 และท่านอสิยาห ์ได้ รอ้งประกาศเรือ่งพวกอสิราเอลด้วย
วา่ � แม้ พวกลู กอ ิสราเอลจะมากเหมือนเม็ดทรายท่ี ทะเล  
แต่  คนที ่ เหลืออยู ่ เท่ าน้ันจะรอด 28 ด้วยวา่พระองค์จะทรง
ใหก้ารน้ันสําเรจ็ และจะให้สําเรจ็โดยเรว็พลันในความชอบ
ธรรม เพราะวา่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงใหก้ารน้ันสําเรจ็
โดยเรว็พลันบนพิภพน้ี� 29 และตามท่ีท่านอสิยาห ์ได้  กล 
่าวไว้ก่อนวา่ �ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าแหง่จอมโยธามิ ได้ ทรง
เหลือเชื้อสายไว ้ให ้เราบ้าง เราก็จะได้เป็นเหมือนเมืองโส
โดม และจะเป็นเหมือนเมืองโกโมราห�์ 30 ถ้าเชน่น้ันเราจะ
วา่อยา่งไร จะวา่พวกต่างชาติ ท่ี  ไม่ได้  ใฝ่ หาความชอบธรรม  
ก็ ยงัได้รบัความชอบธรรมคือความชอบธรรมท่ี เก ิดขึ้นโดย
ความเชื่อ 31  แต่ พวกอสิราเอลซ่ึงใฝ่หาพระราชบัญญั ติ  แห ่
งความชอบธรรม  ก็ ยงัไม่ ได้  บรรลุ ตามพระราชบัญญั ติ  แห ่
งความชอบธรรมน้ัน 32  เพราะอะไร เพราะเหตุ ท่ี เขามิ ได้ 



 หน ังสือโรม 9:33 xxix  หน ังสือโรม 10:8

แสวงหาโดยความเชื่อแต่แสวงหาโดยการกระทําตามพระ
ราชบัญญั ติ เขาจึงสะดุ ดก ้อนห ินที ่ ให ้สะดุดน้ัน 33  ดังท่ี  มี คํา
เขียนไว ้แล ้ วว ่า � จงดู  เถิด เราได้วางศิ ลาก ้อนหน่ึงไว้ในศิ
โยนซ่ึงจะทําให ้สะดุด และห ินก ้อนหน่ึงซ่ึงจะทําให ้ล้ม  แต่  ผู้ 
ใดท่ีเชื่อในพระองค์น้ั นก ็จะไม่ ได้ รบัความอบัอาย�

10
 ชนชาติ อสิราเอลไม่ รู ้จักความชอบธรรม

1  พี่ น้องทัง้หลาย ความปรารถนาในจิตใจของข้าพเจ้า
และ คํา วงิวอน ขอ ต่อ พระเจ้า เพื่อ คน อสิราเอล น้ัน คือ ขอ
ให้เขารอด 2 ข้าพเจ้าเป็นพยานให้เขาวา่ เขามีความกระ
ตือรอืร ้นที ่จะปรนนิบั ติ  พระเจ้า  แต่ หาได้เป็นตามปัญญา
ไม่ 3 เพราะวา่เขาไม่ รู ้จักความชอบธรรมของพระเจ้า  แต่  
อุตส่าห ์จะตัง้ความชอบธรรมของตนขึ้น เขาจึงไม่ ได้ ยอม
อยูใ่นความชอบธรรมของพระเจ้า 4 เพราะวา่พระครสิต์ทรง
เป็นจุดจบของพระราชบัญญั ติ  เพื่อให ้ ทุ กคนท่ี มี ความเชื่อ
ได้รบัความชอบธรรม 5 โมเสสได้ เข ียนเรือ่งความชอบธรรม
ซ่ึ งม ี พระราชบัญญัติ เป็ นม ูลฐานวา่ �คนใดท่ี ประพฤติ ตาม
สิง่เหล่าน้ันจะได้ ช ีวติโดยการประพฤติ น้ัน �

ความรอดท่ีทรงให ้แก่  ทุ กคนซ่ึงเชื่อในพระครสิต์
6  แต่ ความชอบธรรมท่ี มี ความเชื่อเป็ นม ูลฐานวา่อยา่งน้ี 

วา่ �อยา่นึกในใจของตั วว ่า ใครจะขึ้นไปบนสวรรค์� (คือ
จะเชญิพระครสิต์ลงมาจากเบื้องบน� 7  หรอื �ใครจะลงไป
ยงัท่ี ลึก � (คือจะเชญิพระครสิต์ขึ้นมาจากความตายอกี�
8  แต่ ความชอบธรรมน้ั นว ่าอยา่งไร  ก็  วา่ �ถ้อยคําน้ันอยู ่
ใกล้  ท่าน  อยู ่ในปากของท่านและอยู่ในใจของท่าน� คือคํา
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แหง่ความเชื่อท่ีเราทัง้หลายประกาศอยู ่น้ัน 9 คือวา่ถ้าท่าน
จะร ับด ้วยปากของท่านวา่พระเยซูทรงเป็นองค์ พระผู้เป็น
เจ้า และเชื่อในจิตใจของท่านวา่พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ 
ให ้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด 10 ด้วยวา่ความเชื่ 
อด ้วยใจก็ นําไปสู่  ความชอบธรรม และการยอมร ับด ้วยปาก
ก็ นําไปสู่ ความรอด 11 เพราะมีข้อพระคัมภีร ์วา่ � ผู้ ใดท่ีเชื่อ
ในพระองค์น้ั นก ็จะไม่ ได้ รบัความอบัอาย� 12 เพราะวา่พวก
ยวิและพวกกรกี  ไม่ ทรงถือวา่ต่างกัน ด้วยวา่ทรงเป็นองค์
พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันของคนทัง้ปวง ซ่ึงทรงโปรดอยา่
งบรบูิ รณ ์ แก่ คนทัง้ปวงท่ีทูลขอต่อพระองค์ 13  เพราะวา่ � ผู้ 
ใดท่ีจะรอ้งออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอด�

ความสําคัญของผู้ประกาศข่าวประเสรฐิ
14  แต่  ผู้  ท่ี ยงั ไม่ เชื่อ ใน พระองค์ จะ ทูล ขอ ต่อ พระองค์

อยา่งไรได้ และผู้ ท่ี ยงัไม่ ได้ ยนิถึงพระองค์จะเชื่อในพระองค์
อยา่งไรได้ และเม่ือไม่ มี  ผู้ ใดประกาศให้เขาฟัง เขาจะได้ยนิ
อยา่งไรได้ 15 และถ้าไม่ มี ใครใช้ เขาไป เขาจะไปประกาศ
อยา่งไร ได้  ตาม ท่ี  มี คํา เขียน ไว ้แล ้ วว ่า � เท ้า ของ คน เห
ล่าน้ั นที ่ประกาศข่าวประเสรฐิแหง่ สันติ สุข และประกาศ
ข่าวประเสรฐิแหง่สิ ่งอ ันประเสรฐิ  ก็ งามสักเท่าใด� 16  แต่  
มิใช ่ ทุ กคนได้เชื่อฟังข่าวประเสรฐิน้ัน เพราะอสิยาห ์ได้  กล 
่าวไว ้วา่ � พระองค์  เจ้าข้า ใครเล่าได้เชื่อสิง่ท่ีเขาได้ยนิจาก
เราทัง้หลาย� 17 ฉะน้ันความเชื่อเกิดขึ้นได้ ก็ เพราะการได้ 
ยนิ และการได้ยนิเกิดขึ้นได้ ก็ เพราะการประกาศพระวจนะ
ของพระเจ้า 18 ข้าพเจ้าถามวา่ �เขาทัง้หลายไม่ ได้ ยนิหรอื�
เขาได้ยนิแล้วจรงิๆ �เสียงของพวกเขากระจายออกไปทัว่
แผ่นดินโลก และถ้อยคําของพวกเขาประกาศออกไปถึงท่ี
สุดปลายพิ ภพ � 19 ข้าพเจ้าจึงถามวา่ �พลอสิราเอลไม่ เข 
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้าใจหรอื� ตอนแรกโมเสสกล่าววา่ �เราจะให ้เจ้ าทัง้หลาย
อจิฉาผู้ ท่ี  ไม่ใช ่ ชนชาติ เราจะยัว่โทสะเจ้าด้วยประชาชาติ ท่ี 
เขลาชาติ หน่ึง � 20  แล ้ วอ ิสยาห ์กล ้ากล่าววา่ �คนเหล่าน้ั นที ่ 
มิได้ แสวงหาเราได้พบเรา เราได้ปรากฏแก่ คนที ่ มิได้ ถามหา
เรา� 21  แต่ ท่านได้ กล ่าวถึงพวกอสิราเอลวา่ �เรายื่ นม ือของ
เราออกตลอดวนัต่อชนชาติ หน ึ่งซ่ึงไม่เชื่อฟังและด้ือรัน้�

11
ชาวอสิราเอลท่ี เหลืออยู ่จะได้รบัความรอด

1 เม่ือ เป็นเชน่ น้ี แล้ว ข้าพเจ้า จึงถามวา่ �พระเจ้าทรง
ทอดทิง้ชนชาติของพระองค์ แล ้วหรอื� ขอพระเจ้าอยา่ยอม
ให้เป็นเชน่น้ันเลย ข้าพเจ้าเองก็เป็นชนชาติ อสิราเอล เป็น
เชื้อสายของอบัราฮมั เป็นตระกูลเบนยามิน 2 พระเจ้ามิ ได้ 
ทรงทอดทิง้ชนชาติของพระองค์ น้ั นที ่ พระองค์ ทรงทราบ
ล่วงหน้าแล้ว ท่านไม่ รู ้เรือ่ง ซ่ึงเขียนไว ้แล ้วในพระคัมภีร ์
กล ่าวถึงท่านเอลียาห ์หรอื ท่านได้ กล ่าวโทษพวกอสิราเอล
ต่อพระเจ้าวา่ 3 � พระองค์  เจ้าข้า พวกเขาได้ฆ่าพวกศาสดา
พยากรณ์ของพระองค์ แท่นบูชาของพระองค์เขาก็ ได้ ขุด
ทําลาย ลง เสีย  เหลือ อยู ่ แต่ ข้า พระองค์ คน เดียว และ เขา
แสวงหาชอ่งทางท่ีจะประหารชวีติของข้าพระองค์� 4  แล 
้วพระเจ้าทรงตอบท่านวา่อยา่งไร วา่ดังน้ี �เราได้เหลือคน
ไว้ สําหรบั เราเจ็ดพันคน ซ่ึงเป็น ผู้ ท่ี  มิได้  คุ กเข่าลงต่อ รูป
พระบาอลั� 5 เชน่น้ันแหละบัดน้ี ก็ ย ังม ีพวกท่ี เหลืออยู ่ ตาม
ท่ี  ได้ ทรงเลือกไว้โดยพระคุ ณ 6  แต่ ถ้าเป็นทางพระคุณก็
หาได้เป็นเพราะทางการกระทําไม่ ฉะน้ันแล้ว พระคุณก็ ไม่ 
เป็นพระคุณอกีต่อไป  แต่ ถ้าเป็นทางการกระทําก็หาได้เป็น
เพราะทางพระคุณไม่ ฉะน้ันแล้ว การกระทําก็ ไม่ เป็นการ
กระทําอกีต่อไป
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ข่าวประเสรฐิได้ไปยงัคนต่างชาติ
7 ถ้าเชน่น้ันจะเป็นอยา่งไร พวกอสิราเอลไม่พบสิง่ท่ีเขา

แสวงหา  แต่  คนที ่พระเจ้า ได้ทรงเลือกไว้ น้ันเป็นผู้ ได้  พบ 
และคนนอกน้ั นก ็ มี ใจแข็งกระด้างไป 8 ( ตามท่ี  มี คําเขียน
ไว ้แล ้ วว ่า �พระเจ้าได้ทรงประทานใจท่ี เซ่ืองซึม ประทานตา
ท่ี มองไม่เหน็  หู  ท่ี ฟังไม่ ได้ ยนิให ้แก่  เขา ) จนทุกวนัน้ี� 9  ดาว 
ิดทรงกล่าววา่ � ขอให ้สํารบัของเขากลายเป็นบ่วงแรว้ และ
เครือ่งดัก และเป็นสิง่ให ้สะดุด และเป็นสิง่สนองเขา 10  ขอ
ให ้ตาของเขามืดไปเพื่อเขาจะได้ มองไม่เหน็ และใหห้ลังของ
เขางอค่อมตลอดไป� 11 ข้าพเจ้าจึงถามวา่ �พวกอสิราเอล
สะดุดจนหกล้ มท เีดียวหรอื� ขอพระเจ้าอยา่ยอมใหเ้ป็นเชน่
น้ันเลย  แต่ การท่ีเขาละเมิดน้ันเป็นเหตุ ให ้ความรอดแผ่มา
ถึงพวกต่างชาติ เพื่อจะใหพ้วกอสิราเอลมีใจมานะขึ้น 12  แต่ 
ถ้าการท่ีพวกอสิราเอลละเมิดน้ันเป็นเหตุ ให ้ทัง้โลกบรบูิ รณ 
์ และถ้าการพ่ายแพ้ของเขาเป็นเหตุ ให ้ คนต่างชาติ  บรบูิรณ์ 
เขาจะยิง่บรบูิ รณ ์มากสักเท่าใด

 คนต่างชาติ ควรท่ีจะรบัฟังคําเตือนน้ัน
13  แต่ ข้าพเจ้ากล่าวแก่พวกท่านท่ีเป็นคนต่างชาติ เพ

ราะข้าพเจ้าเป็ นอ ัครสาวกมายงัพวกต่างชาติ ข้าพเจ้าจึง
ยกยอ่งหน้าท่ีของข้าพเจ้า

ชาวอสิราเอลจะได้ กล ับคืนดีกับพระเจ้าอกี
14 เพื่ อด ้วย วธิี ใด ก็ตาม ข้าพเจ้า จะ ได้ เรา้ใจ พี่ น้อง รว่ม

ชาติของข้าพเจ้าให้เขาเอาอยา่ง  เพื่อให ้เขารอดได้ บ้าง 15  
เพราะวา่ ถ้าการท่ี พี่ น้องรว่มชาติ ของข้าพเจ้าถูกพระเจ้า
ทรง ทอด ทิง้ เสีย แล้ว เป็น เหตุ ให ้คน ทัง้ โลก กลับ คืนดี กับ
พระองค์ การ ท่ี พระองค์ ทรงรบั เขากลับมาอกี น้ัน  ก็ เป็น
อยา่งไร  ก็ เป็นเหมือนกับวา่เขาได้ตายไปแล้วและกลับฟ้ืน
ขึ้นใหม่ 16 เพราะถ้าแป้ งก ้อนแรกบร ิสุทธ ์ิทั ้งอ ่างก็ บรสุิทธิ ์ 
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ด้วย และถ้ารากบร ิสุทธ ์ิกิง่ทัง้หมดก็ บรสุิทธิ ์ ด้วย 17  แต่ ถ้า
ทรงห ักก ่ิงบางกิ่งออกเสียแล้ว และได้ทรงนําท่านผู้เป็ นก ่ิ
งมะกอกป่ามาต่ อก ่ิงไวแ้ทนกิง่เหล่าน้ัน  เพื่อให ้ เข ้าเป็นส่วน
ได้ร ับน ้ําเล้ียงจากรากต้นมะกอกเทศ 18 ท่านก็อยา่อวดดีต่ 
อก ่ิงเหล่าน้ัน  แต่ ถ้าท่านอวดดี  ใช ่วา่ท่านได้เล้ียงรากน้ั นก ็
หาไม่  แต่ รากต่างหากเล้ียงท่าน 19 ท่านอาจจะแยง้วา่ �กิง่
เหล่าน้ันได้ทรงหกัออกเสียแล้ วก ็เพื่อจะได้ต่ อก ่ิงข้าไว�้ 20  
ถู กแล้ว เขาถู กห ักออกก็เพราะเขาไม่ เชื่อ  แต่  ท่ี ท่านอยู ่ได้  
ก็ เพราะความเชื่อเท่าน้ัน อยา่เยอ่หยิง่ไปเลย  แต่ จงเกรง
กลัว 21 เพราะวา่ถ้าพระเจ้ามิ ได้ ทรงงดโทษกิง่เหล่าน้ั นที 
่เป็ นก ่ิงเดิม  ก็ เกรงวา่พระองค์จะไม่ทรงงดโทษท่านเหมือน
กัน 22  เหตุ ฉะน้ันจงพิจารณาดูทัง้พระกรุณาและความเข้ม
งวดของพระเจ้า กับคนเหล่าน้ั นที ่หลงผิดไปก็ทรงเข้มงวด
 แต่ สําหร ับท ่านก็ทรงพระกรุณา ถ้าท่านจะดํารงอยู่ในพระ
กรุณาของพระองค์น้ันต่อไป  มิ ฉะน้ันท่านก็จะถูกตัดออก
เสียด้วย 23 ส่วนเขาทัง้หลายด้วย ถ้าเขาไม่ ดํารงอยู ่ในความ
ไม่เชื่อสืบไป เขาก็จะได้รบัการต่ อก ่ิงเข้าไปใหม่ เพราะวา่
พระเจ้าทรงฤทธิ ์ท่ี จะทรงให้เขาต่ อก ่ิงเข้าอกีได้ 24 เพราะวา่
ถ้าพระเจ้าทรงตัดท่านออกจากต้นมะกอกป่าซ่ึงเป็นต้นไม้
ตามธรรมชาติ และทรงนํามาต่ อก ่ิ งก ับต้นมะกอกเทศพันธุ ์
ดี ซ่ึงผิดธรรมชาติของมันแล้ว การท่ีจะเอากิง่เหล่าน้ัน ซ่ึง
เป็ นก ่ิงเดิมมาต่ อก ่ิงเข้ากับต้นของมันเอง  ก็ จะงา่ยยิง่กวา่
น้ันสักเท่าใด 25  เหตุ  ฉะน้ัน  พี่ น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าไม่อยาก
ให้ท่านทัง้หลายเขลาในข้อความลึ กล ั บน ้ี เกล ือกวา่ท่านจะ
อวดรู้ คือเรือ่งท่ีบางคนในพวกอสิราเอลได้ มี ใจแข็งกระด้าง
ไป จนถึงพวกต่างชาติ ได้  เข ้ามาครบจํานวน 26 และเม่ือเป็น
ดังน้ัน พวกอสิราเอลทัง้ปวงก็จะได้รบัความรอด  ตามท่ี  มี 
คําเขียนไว ้แล ้ วว ่า �พระผู้ชว่ยให้รอดจะเสด็จมาจากเมือง
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ศิ โยน และจะทรงกําจัดอธรรมใหสู้ญสิน้ไปจากยาโคบ 27  น่ี 
แหละเป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทัง้หลาย เม่ือเราจะยก
โทษบาปของเขา� 28 ในเรือ่งข่าวประเสรฐิน้ัน เขาเหล่าน้ั 
นก ็เป็นศั ตรู เพื่อประโยชน์ของพวกท่าน  แต่ ถ้าวา่ตามท่ี ได้ 
ทรงเลือกไว้ เขาทัง้หลายก็เป็ นที ร่กัเน่ืองจากบรรพบุรุษของ
เขา 29 เพราะวา่พระเจ้ามิ ได้ ทรงกลับพระทัยในการท่ี ได้ ทรง
ให้ของประทานและทรงเร ียกไว ้30 ท่านทัง้หลายเม่ื อก ่อนมิ 
ได้ เชื่อพระเจ้า  แต่  บัดน้ี  ได้ รบัพระกรุณาเพราะความไม่เชื่อ
ของพวกเขาเหล่าน้ันฉันใด 31  บัดน้ี เขาเหล่าน้ั นก ็ มิได้  เชื่อ 
เพื่อวา่เขาจะได้รบัพระกรุณาโดยพระกรุณาท่ี ได้ ประทาน
แก่ท่านทัง้หลายฉันน้ัน 32 เพราะวา่พระเจ้าทรงปล่อยให้
คนทุกคนอยู่ในฐานะท่ี ไม่เชื่อ เพื่อพระองค์จะได้ทรงพระ
กรุณาแก่เขาทัง้หลายทุกคน 33  โอ พระปัญญาและความ
รอบรู้ของพระเจ้า น้ัน ล้ํา ลึกเท่าใด คําตัดสินของพระองค์
น้ันเหลือท่ีจะหยัง่รู ้ได้ และทางของพระองค์ ก็ เหลือท่ีจะสืบ
เสาะได้ 34  เพราะวา่ �ใครเล่ารูจั้กพระทัยขององค์ พระผู้เป็น
เจ้า หรอืใครเล่าเป็ นที ่ปรกึษาพระองค์ 35 หรอืใครเล่าได้
ถวายสิง่หน่ึงสิง่ใดแก่ พระองค์  ท่ี  พระองค์ จะต้องประทาน
ตอบแทนให ้แก่  เขา � 36 เพราะสิง่สารพัดมาจากพระองค์
โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ ขอสงา่ราศีจงมี แด่  พระองค์ 
สืบๆไปเป็นนิตย์ เอเมน

12
รา่งกายของครสิเตียนเป็นเครือ่งบูชาท่ี มีชวีติ 

1  พี่ น้อง ทัง้หลาย  ด้วยเหตุ น้ี โดยเหน็แก่ความเมตตา
กรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวงิวอนท่านทัง้หลายให้ถวาย
ตัวของท่านแด่ พระองค์ เพื่อเป็นเครือ่งบูชาท่ี มีชวีติ อนับร ิ
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สุทธ ์ิและเป็ นที ่พอพระทัยพระเจ้า ซ่ึงเป็นการปรนนิบั ติ อนั
สมควรของท่านทัง้หลาย 2 อยา่ทําตามอยา่งชาวโลกน้ี  แต่ 
จงรบัการเปล่ียนแปลงจิตใจเสียใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบ
พระประสงค์ของพระเจ้าวา่อะไรดี อะไรเป็ นที ่ชอบพระทัย
และอะไรดี ยอดเยีย่ม 

ครสิเตียนทุกคนเป็นอวยัวะของรา่งกายเดียวกัน
3 ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทัง้หลายทุกคน โดยพระคุณ

ซ่ึงทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้ วว ่า อยา่คิดถือตัวเกิ นที ่ตน
ควรจะคิดน้ัน  แต่ จงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อ
ท่ีพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ มนษุย ์ ทุกคน 4 เพราะวา่
ในรา่งกายอนัเดียวน้ันเรามีอวยัวะหลายอยา่ง และอวยัวะ
น้ันๆมิ ได้  มี  หน้าท่ี เหมือนกันฉันใด 5 พวกเราผู้ เป็นหลาย
คนยงั เป็นกายอนัเดียวในพระครสิต์ และเป็นอวยัวะแก่
กันและกันฉัน น้ัน 6 และเรา ทุกคนมีของประทาน ท่ี ต่าง
กันตามพระคุณท่ี ได้ ทรงประทานให ้แก่  เรา คือถ้าเป็นการ
พยากรณ์  ก็ จง พยากรณ์ ตาม กําลัง ของ ความ เชื่อ 7 ถ้า
เป็นการปรนนิบั ติ  ก็ จงปรนนิบั ติ ถ้าเป็นการสัง่สอนก็จงสัง่
สอน 8 ถ้าเป็นการเตือนสติ ก็ จงเตือนสติ ถ้าเป็นการบรจิาค
ก็จงใหโ้ดยเต็มใจ  ผู้  ท่ี ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจ
ใส่  ผู้  ท่ี แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจยนิดี

ครสิเตียนมีความรกัและสามั คค ีธรรมซ่ึ งก ันและกัน
9 จงให้ความรกัปราศจากมารยา จงเกลียดชงั สิง่ ท่ี ชัว่ 

จงย ึดม ัน่ในสิง่ท่ี ดี 10จงร ักก ันฉันพี่ น้อง ส่วนการท่ี ใหเ้กียรติ  
แก่ กันและกันน้ัน จงถือวา่ผู้อื่นดีกวา่ตัว 11 อยา่เกียจครา้น
ในการงาน จงมี จิ ตใจกระตือรอืรน้ จงปรนนิบั ติ  องค์  พระผู้
เป็นเจ้า 12 จงชื่นชมยนิดีในความหวงั จงอดทนต่อความ
ยากลําบาก จงขะมักเขม้นอธษิฐาน 13 จงชว่ยว ิสุทธ ิชนเม่ือ
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เขาขัดสน จงมี น้ําใจอธัยาศัยไมตรี 14 จงอวยพรแก่ คนที 
่ข่มเหงท่าน จงอวยพร อยา่แช ่งด ่าเลย 15 จงชื่นชมยนิดี
กับผู้ ท่ี  มี  ความชื่นชมยนิดี จงรอ้งไห้กับผู้ ท่ี  รอ้งไห ้16 จงเป็น
น้ําหน่ึงใจเดียวกัน อยา่ใฝ่ สูง  แต่ จงถ่อมใจลงมาหาคนท่ี 
ต่ําต้อย อยา่ถือวา่ตัวฉลาด

 การปฏิบัติ ต่ อบ ุคคลภายนอก
17 อยา่ทําชัว่ตอบแทนชัว่แก่ ผู้  หน ่ึงผู้ใดเลย � แต่ จงมุ่ง

กระทํา สิง่ ท่ี ซ่ือสัตย ์ในสายตาของคนทัง้ปวง� 18 ถ้า เป็น
ได้คือเรือ่ง ท่ี ขึ้นอยู ่กั บท ่าน จงอยู่อยา่งสงบสุขกั บท ุกคน
19 ท่านผู้เป็ นที ่รกัของข้าพเจ้า อยา่ทําการแก้ แค้น  แต่ จง
มอบการน้ันไว ้แล้วแต่ พระเจ้าจะทรงลงพระอาชญา เพราะ
มีคําเขียนไว ้แล ้ วว ่า � องค์ พระผู้เป็นเจ้าตร ัสว ่า �การแก้
แค้นเป็นของเรา เราเองจะตอบสนอง� 20  เหตุ  ฉะน้ัน ถ้าศั 
ตรู ของท่านหวิ จงให้อาหารเขารบัประทาน ถ้าเขากระหาย
จงให้น้ําเขาด่ืม เพราะวา่การทําอยา่งน้ันเป็นการสุมถ่านท่ี 
ลุ กโพลงไวบ้นศีรษะของเขา� 21อยา่ใหค้วามชัว่ชนะท่านได้
 แต่ จงชนะความชัว่ด้วยความดี

13
ครสิเตียนจงยอมอยู ่ใต้ การปกครองของผู้ มีอาํนาจ 

1  ทุ กคนจงยอมอยู ่ใต้ บังคับของผู้ ท่ี  มีอาํนาจ เพราะวา่ไม่ 
มี อาํนาจใดเลยท่ี มิได้ มาจากพระเจ้า และผู้ ท่ี ทรงอาํนาจน้ัน
พระเจ้าทรงแต่งตัง้ขึ้น 2  เหตุ ฉะน้ันผู้ใดก็ ตามท่ี ขัดขืนอาํ
นาจน้ั นก ็ขัดขืนผู้ซ่ึงพระเจ้าทรงแต่งตัง้ขึ้น และผู้ ท่ี ขัดขืน
น้ันจะนําพระอาชญามาสู่ ตนเอง 3 เพราะวา่ผู้ครอบครอง
น้ันไม่น่ากลัวเลยสําหรบัคนท่ีทําความดี  แต่ วา่ เป็ นที ่น่า
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กลัวสําหรบัคนท่ีทําความชัว่ ท่านไม่อยากจะกลัวผู้ มี อาํนาจ
หรอื ถ้าเชน่น้ั นก ็จงประพฤติ แต่  ความดี  แล ้ วท ่านจะได้รบั
การสรรเสรญิจากผู้ มี อาํนาจน้ัน 4 เพราะวา่ผู้ครอบครอง
น้ันเป็นผู้ รบัใช ้ของพระเจ้าเพื่อให ้ประโยชน์  แก่  ท่าน  แต่ ถ้า
ท่านทําการชั ่วก ็จงกลัวเถิด เพราะวา่ผู้ครอบครองน้ันหา
ได้ถือดาบไว้เฉยๆไม่ ท่านเป็นผู้ รบัใช ้ของพระเจ้า จะเป็น
ผู้ลงพระอาชญาแทนพระเจ้าแก่ ทุ กคนท่ี ประพฤติ  ชัว่ 5  
เหตุ ฉะน้ันท่านจะต้องอยู่ในบังคับบัญชา  มิใช ่เพราะเกรง
พระอาชญาสิง่เดียว  แต่ เพราะจิตท่ีสํานึกผิดและชอบด้วย
6 เพราะเหตุผลอนัเดียวกันท่านจึงได้เสียส่วยสาอากรด้วย
เพราะวา่ผู้ มี อาํนาจน้ันเป็นผู้ รบัใช ้ของพระเจ้า และปฏิบั ติ  
หน้าท่ี  น้ี  อยู ่7  เหตุ ฉะน้ันท่านทัง้หลายจงให ้แก่  ทุ กคนตามท่ี
เขาควรจะได้ รบั ส่วยอากรควรจะให ้แก่  ผู้ใด จงให ้แก่  ผู้  น้ัน  
ภาษี ควรจะให ้แก่  ผูใ้ด จงให ้แก่  ผู้  น้ัน ความยาํเกรงควรจะให ้
แก่  ผู้ใด จงให ้แก่  ผู้  น้ัน  เกียรติ ยศควรจะให ้แก่  ผู้ใด จงให ้แก่  
ผู้  น้ัน 

�เราจะรกัเพื่อนบ้านเหมือนรกัตัวเอง�  ได้  อยา่งไร 
8 อยา่ เป็น หน้ี อะไร ใคร นอกจาก ความ รกั ซ่ึ งม ี ต่อ กัน 

เพราะวา่ผู้ ท่ี รกัคนอื่ นก ็ ทําให ้ พระราชบัญญัติ สําเรจ็แล้ว
9 พระบัญญั ติ  กล่าววา่ �อยา่ล่วงประเวณีผัวเมียเขา อยา่
ฆ่าคน อยา่ลักทรพัย์ อยา่เป็นพยานเท็จ อยา่โลภ� ทัง้พระ
บัญญั ติ อื่นๆ ก็ รวม อยู่ ใน ข้อ น้ี คือ �ท่าน จงรกั เพื่อน บ้าน
เหมือนรกัตนเอง� 10 ความรกัไม่ทําอนัตรายเพื่อนบ้านเลย
 เหตุ ฉะน้ันความรกัจึงเป็ นที ่ ให ้ พระราชบัญญัติ สําเรจ็แล้ว
11  นอกจากน้ี ท่านควรจะรูก้าลสมัยวา่  บัดน้ี เป็นเวลาท่ีเรา
ควรจะต่ืนจากหลับแล้ว เพราะวา่เวลาท่ีเราจะรอดน้ันใกล้
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กวา่เวลาท่ีเราได้เริม่ เชื่อ น้ัน 12 กลางคืนล่วงไปมากแล้ว
และรุง่เชา้ก็ ใกล้  เข้ามา  เหตุ ฉะน้ันเราจงเลิกการกระทําของ
ความมืด และจงสวมเครือ่งอาวุธของความสวา่ง 13 เรา
จงดําเนินชวีติให้เหมาะสมกับเวลากลางวนั  มิใช ่เล้ียงเสพ
สุราเมามาย  มิใช ่หยาบโลนลามก  มิใช ่ววิาทรษิยากัน 14  แต่ 
ท่านทัง้หลายจงประดับตัวด้วยพระเยซู ครสิต์  เจ้า และอยา่
จัดเตรยีมอะไรไวบ้ําเรอเน้ือหนัง เพื่อจะใหสํ้าเรจ็ตามความ
ปรารถนาของเน้ือหนังน้ัน

14
ความ รกั ของ ครสิเตียน คือ ต้อง ยอม ทน ต่อ ผู้ ท่ี  มี 

ธรรมเนียมต่างกัน
1 ส่วนคนท่ีย ังอ ่อนในความเชื่อน้ัน จงรบัเขาไว้  แต่  มิใช ่ 

เพื่อให ้ โต้ เถียงกันในเรือ่งความเชื่อท่ีแตกต่างกันน้ัน 2 คน
หน่ึงถือวา่จะกินอะไรก็ ได้  ทัง้น้ัน  แต่  อ ีกคนหน่ึงท่ีย ังอ ่อนใน
ความเชื่ออยู ่ก็ กินแต่ผักเท่าน้ัน 3 อยา่ให ้คนที ่กินน้ันดูหมิน่
คนท่ี ไม่ได้  กิน และอยา่ให ้คนที ่ มิได้ กินกล่าวโทษคนท่ี ได้  กิน 
 เหตุ วา่พระเจ้าได้ทรงโปรดรบัเขาไว ้แล้ว 4 ท่านเป็นใครเล่า
จึงกล่าวโทษผู้ รบัใช ้ของคนอื่น  ผู้รบัใช ้คนน้ันจะได้ ดี หรอื
จะล่มจมก็สุดแล้วแต่นายของเขา และเขาก็จะได้ ดี  แน่นอน 
เพราะวา่พระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถให้เขาได้ ดี  ได้ 5 คนหน่ึง
ถือวา่วนัหน่ึ งด ีกวา่อกีวนัหน่ึง  แต่  อ ีกคนหน่ึงถือวา่ทุกวนั
เหมือนกัน  ขอให ้ ทุ กคนมีความแน่ใจในความคิดเหน็ของ
ตนเถิด 6  ผู้  ท่ี ถือว ันก ็ถือเพื่อถวายเกียรติ แด่  องค์  พระผู้เป็น
เจ้า และผู้ ท่ี  ไม่ ถือว ันก ็ ไม่ ถือเพื่อถวายเกียรติ แด่  องค์  พระ
ผู้เป็นเจ้า  ผู้  ท่ี กิ นก ็กินเพื่อถวายเกียรติ แด่  องค์  พระผู้เป็น
เจ้า เพราะเขาขอบพระคุณพระเจ้า และผู้ ท่ี  มิได้ กิ นก ็ มิได้ กิน
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เพื่อถวายเกียรติ แด่  องค์  พระผู้เป็นเจ้า และยงัขอบพระคุณ
พระเจ้า 7 เพราะในพวกเราไม่ มี  ผู้ ใดมี ช ีวิตอยู่เพื่อตนเอง
ฝ่ายเดียว และไม่ มี  ผู้ ใดตายเพื่อตนเองฝ่ายเดียว 8 ถ้าเรามี 
ช ีวิตอยู ่ก็  มี  ช ีวิตอยู่เพื่อองค์ พระผู้เป็นเจ้า และถ้าเราตายก็
ตายเพื่อองค์ พระผู้เป็นเจ้า  เหตุ ฉะน้ันไม่วา่เรามี ช ีวติอยูห่รอื
ตายไปก็ ตาม เราก็เป็นคนขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 9  เพราะ
เหตุน้ี เองพระครสิต์จึงได้ทรงสิน้พระชนม์และได้ทรงเป็น
ขึ้นมาและทรงพระชนม์ อกี เพื่อจะได้เป็นองค์พระผู้เป็น
เจ้าของทัง้คนตายและคนเป็น 10  แต่ ตั วท ่านเล่า  เหตุ ไฉน
ท่านจึงกล่าวโทษพีน้่องของท่าน หรอืเหตุไฉนท่านจึ งด หูมิน่
พี่น้องของท่าน เพราะวา่เราทุกคนต้องยนือยู ่หน ้าบัลลั งก ์
พิพากษาของพระครสิต์ 11 เพราะมีคําเขียนไว ้วา่ � องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าได้ตร ัสว ่า �เรามี ช ีวติอยู ่ฉันใด หวัเข่าทุ กห ัวเข่าจะ
ต้องคุกกราบลงต่อเรา และลิน้ทุ กล ้ินจะต้องรอ้งสรรเสรญิ
พระเจ้า� � 12 ฉะน้ันเราทุกคนจะต้องทูลเรือ่งราวของตัว
เองต่อพระเจ้า

เพราะเหน็แก่ความรกัครสิเตียนจึงยอมชนะตนเอง
13 ดัง น้ัน เรา อยา่ กล่าว โทษ กัน และ กั นอ ีก เลย  แต่ จง

ตัดสินใจเสียดี กวา่ คืออยา่ให ้ผู้  หน ่ึงผู้ใดวางสิง่ซ่ึงให ้สะดุด 
หรอืสิง่ซ่ึงเป็นเหตุ ให ้ล้มลงไวต่้อหน้าพี่ น้อง 14ข้าพเจ้ารูแ้ละ
ปลงใจเชื่อเป็นแน่ในองค์ พระเยซู  เจ้ าวา่  ไม่มี  สิ ่งหน่ึงสิง่ใดท่ี
เป็นมลทินในตัวเองเลย  แต่ ถ้าผู้ใดถือวา่สิง่ใดเป็นมลทิน  สิ 
่งน้ั นก ็เป็นมลทินสําหรบัคนน้ัน 15  แต่ ถ้าพี่น้องของท่านไม่
สบายใจเพราะอาหารท่ีท่านกิน ท่านก็ ไม่ได้ ดําเนินตามทาง
แหง่ความรกัเสียแล้ว พระครสิต์ทรงสิน้พระชนม์เพื่อผู้ ใด  
ก็ อยา่ให้คนน้ันพินาศเพราะอาหารท่ีท่านกินเลย 16 ฉะน้ัน
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อยา่ใหก้ารดีของท่านเป็ นที ่ ให ้เขาติเตียนได้ 17 เพราะวา่
อาณาจักรของพระเจ้าน้ันไม่ ใช ่ การก ินและการด่ืม  แต่ เป็น
ความชอบธรรมและสันติสุขและความชื่นชมยนิดีในพระ
วญิญาณบร ิสุทธ ์ิ 18  ผู้  ท่ี  ปรนนิบัติ พระครสิต์ในการเหล่าน้ั 
นก ็เป็ นที พ่อพระทัยพระเจ้า และเป็ นที พ่อใจของมนษุย ์ด้วย 
19  เหตุ ฉะน้ันให้เรามุ่งกระทําในสิง่ซ่ึงทําให ้เก ิดความสงบ
สุขแก่ กันและกัน และสิง่เหล่าน้ันซ่ึงทําให ้เก ิดความเจรญิ
แก่ กันและกัน 20 อยา่ทําลายงานของพระเจ้าเพราะเรือ่ง
อาหารเลย  ทุ กสิ่งทุกอยา่งปราศจากมลทิ นก ็ จรงิ  แต่  ผู้ ใด
ท่ีกินอาหารซ่ึงเป็นเหตุ ให ้ ผู้ อื่นหลงผิด  ก็  มี ความผิดด้วย
21 เป็นการดี ท่ี จะไม่กินเน้ือสัตว์หร ือด ่ื มน ้ําองุน่หรอืทําสิง่
ใดๆท่ี เป็นเหตุให ้ พี่ น้องสะดุด หรอืสะดุดใจหรอืทําให ้ออ่น
กําลัง 22 ท่านมีความเชื่อหรอื จงยดึไว ้ให ้มัน่ต่อพระพักตร ์
พระเจ้า  ผู้ ใดไม่ มี  เหตุ  ท่ี จะติเตียนตัวเองในสิง่ท่ีตนเหน็ชอบ
แล้ วน ั ้นก ็ เป็นสุข 23  แต่  ผู้  ท่ี ยงัสงสัยอยู ่น้ัน ถ้าเขากิ นก ็จะถูก
ลงพระอาชญา เพราะเขามิ ได้ กินด้วยความเชื่อ  ทัง้น้ี เพราะ
การกระทําใดๆก็ ตามท่ี  มิได้ กระทําด้วยความเชื่ อก ็เป็นบาป
ทัง้สิน้

15
จงอดทนในการประพฤติต่อพีน้่องท่ีออ่นในความเชื่อ

1 พวกเราท่ี มี ความเชื่อเข้มแข็งควรจะอดทนในข้อเครง่
หยุมๆหยมิๆของคนท่ีออ่นในความเชื่อ และไม่ควรกระทํา
สิง่ ใด ตาม ความ พอใจ ของ ตัว เอง 2 เรา ทุก คน จง กระทํา
ให้เพื่อนบ้านพอใจ เพื่อนําประโยชน์และความเจรญิมาให ้
เขา 3 เพราะวา่พระครสิต์ ก็  มิได้ ทรงกระทําสิง่ท่ีพอพระทัย
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พระองค์  ตามท่ี  มี คําเขียนไว ้แล ้ วว ่า �คําพูดเยาะเยย้ของ
บรรดาผู้ ท่ี เยาะเยย้พระองค์ ตกอยู ่แก่ ข้าพระองค์�

ครสิเตียนจงยอมรบัซ่ึ งก ันและกัน
4 เพราะวา่ สิง่ ท่ี เข ียนไว้ในสมั ยก ่อนน้ั นก ็ เข ียนไว้เพื่อ

สัง่สอนเรา เพื่อเราจะได้ มี ความหวงัโดยความเพียรและ
ความชูใจด้วยพระคัมภีร์ 5 ขอพระเจ้าแหง่ความเพียรและ
ความชูใจทรงโปรดชว่ยให้ ท่านมี น้ําหน่ึง ใจ เดียวกันตาม
อยา่งพระเยซู ครสิต์ 6 เพื่อท่านทัง้หลายจะได้ มี ใจและปาก
พรอ้มเพรยีงกันสรรเสรญิพระเจ้า  ผู้ เป็นพระบิดาของพระ
เยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา 7  เหตุ ฉะน้ันจงต้อนร ั
บก ันและกัน เชน่เดียวกั บท ่ีพระครสิต์ ได้ ทรงต้อนรบัเราทัง้
หลายเพื่อพระเกียรติของพระเจ้า 8  บัดน้ี ข้าพเจ้าขอบอกวา่
 พระเยซู  ครสิต์  ได้ ทรงเป็นผู้ รบัใช ้สําหรบัพวกท่ี เข ้าสุ หน ัต
ในเรือ่งเก่ียวกับความจรงิของพระเจ้า เพื่อยนืยนัถึงพระ
สัญญาเหล่าน้ั นที ่ ได้ ทรงกระทําไว้กับบรรพบุรุษทัง้หลาย
9 และเพื่อให ้คนต่างชาติ  ได้ ถวายพระเกียรติยศแด่พระเจ้า
เพราะพระเมตตาของพระองค์  ตามท่ี  มี คําเขียนไว ้แล ้ วว ่า
� เพราะเหตุ น้ี ข้าพระองค์ขอสรรเสรญิพระองค์ท่ามกลาง
ประชาชาติ ทัง้หลาย และรอ้งเพลงสรรเสรญิพระนามของ
พระองค์� 10 และมีคํากล่าวอ ีกวา่ � ประชาชาติ ทัง้หลาย
เอย๋ จงชื่นชมยนิดีกับประชาชนของพระองค์� 11  แล ้วย ังม 
ี คํากล่าวอ ีกวา่ � ประชาชาติ ทัง้ปวงเอย๋ จงสรรเสรญิองค์
พระผูเ้ป็นเจ้าเถิด และให ้ชนชาติ ทัง้หลายยกยอ่งพระองค์�
12 และ อสิ ยาห ์กล ่า วอ ีกวา่ �ราก แหง่ เจส ซี จะ มา คือ ผู้
จะทรงบังเกิดมาครอบครองบรรดาประชาชาติ  ประชาชาติ 
ทัง้ หลาย จะ วางใจ ใน พระองค์� 13 ขอ พระเจ้า แหง่ ความ
หวงั ทรง โปรด ใหท่้า นบ รบูิ รณ ์ด้วย ความ ชื่นชม ยนิดี และ
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สันติสุขในความเชื่อ เพื่อท่านจะได้เป่ียมด้วยความหวงัโดย
ฤทธิ์เดชแหง่พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ 14  พี่ น้องทัง้หลายของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อแน่วา่ท่านบรบูิ รณ ด้์วยการดีและเป่ียม
ด้วยความรู ้ทุกอยา่ง สามารถเตือนสติกันและกันได้ ด้วย 

 การรบัใช ้ของเปาโลและแผนการเดินทาง
15  แต่  พี่ น้องทัง้หลาย การท่ีข้าพเจ้ากล้าเขียนบางเรือ่ง

ถึงท่านเพื่อเตือนความจําของท่าน  ก็ เพราะเหตุพระคุณท่ี
พระเจ้าได้ทรงประทานแก่ ข้าพเจ้า 16  เพื่อให ้ข้าพเจ้าเป็นผู้ 
รบัใช ้ของพระเยซู ครสิต์ ไปยงัคนต่างชาติ โดยรบัใชฝ่้ายข่าว
ประเสรฐิของพระเจ้า เพื่อการถวายพวกต่างชาติทัง้หลาย
น้ันจะได้ เป็ นที ่ชอบพระทัย คือเป็ นที ่แยกตัง้ ไว้โดยพระ
วญิญาณบร ิสุทธ ์ิ 17  เหตุ ฉะน้ันในพระเยซู ครสิต์ ข้าพเจ้า
มี สิ ่งท่ีจะอวดได้ฝ่ายพระราชกิจของพระเจ้า 18 เพราะวา่
ข้าพเจ้า ไม่ กล ้า จะ อา้ง สิง่ ใด นอกจาก สิง่ ซ่ึง พระ ครสิต์ ได้ 
ทรงกระทํา โดยทรงใช้ข้าพเจ้าทางคําสอนและกิจการ เพื่อ
จะให ้คนต่างชาติ  เชื่อฟัง 19 คื อด ้วยหมายสําคัญและการ
มหศัจรรย์อนัทรงฤทธิ์ ในฤทธิ์เดชแหง่พระวญิญาณของ
พระเจ้า จนข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสรฐิของพระครสิต์
อยา่งถ้วนถ่ี  ตัง้แต่  กรุ งเยรูซาเล็ มอ ้อมไปยงัเมืองอลิลีร ิคุม 
20 อ ันที ่ จร ิงข้าพเจ้าได้ตัง้เป้าไว ้อยา่งน้ี  วา่ จะประกาศข่าว
ประเสรฐิในท่ี ซ่ึงไม่เคยมีใครออกพระนามพระครสิต์ มาก 
่อน เพื่อข้าพเจ้าจะได้ ไม่ ก่อขึ้นบนรากฐานท่ีคนอื่นได้วางไว้
ก่อนแล้ว 21  ตามท่ี  มี คําเขียนไว ้วา่ � คนที ่ ไม่ เคยได้รบัคําบอก
เล่าเรือ่งพระองค์ ก็ จะได้ เหน็ และคนท่ี ไม่ เคยได้ฟังจะได้ 
เข้าใจ � 22  น่ี คือเหตุ ท่ี ขัดขวางข้าพเจ้าไว ้ไม่  ให ้มาหาท่าน 23  
แต่  เดีย๋วน้ี ข้าพเจ้าไม่ มี กิจท่ีจะต้องอยู่ในแวน่แควน้เหล่าน้ี 
ต่อไป ข้าพเจ้ามีความปรารถนาหลายปี แล ้ วท ่ีจะมาหาท่าน
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24 เม่ือข้าพเจ้าจะ ไปประเทศสเปน ข้าพเจ้าจะแวะมาหา
ท่านทัง้หลาย เพราะข้าพเจ้าหวงัวา่จะได้พบท่านขณะท่ีไป
ตามทางน้ัน และเม่ือได้รบัความบันเทิงใจกั บท ่านทัง้หลาย
บ้างแล้ว ข้าพเจ้าจะได้ลาท่านไปตามทาง 25  ขณะน้ี ข้าพเจ้า
จะ ขึ้น ไป ยงั กรุง เยรูซาเล็ม เพื่อ ชว่ย สงเคราะห์ ว ิสุทธ ิ ชน 
26 เพราะวา่พวกศิษย์ในแควน้มาซิโดเนียและแควน้อาคา
ยาเหน็ชอบท่ีจะถวายทรพัย์ ส่งไปให ้แก่ว ิ สุทธ ิชนท่ียากจน
ในกรุงเยรูซาเล็ม 27 พวกศิษย ์เหล่ าน้ันพอใจท่ีจะทําเชน่น้ัน
จรงิๆและพวกเขาก็ เป็นหน้ี ว ิสุทธ ิชนเหล่าน้ันด้วย เพราะวา่
ถ้าเขาได้รบัคนต่างชาติ เข ้าส่วนในการฝ่ายจิตวญิญาณ  ก็ 
เป็นการสมควรท่ีพวกต่างชาติน้ันจะได้ ปรนนิบัติ  ศิษย ์ เหล่ า
น้ันด้วยสิง่ของฝ่ายเน้ือหนัง 28  เหตุ  ฉะน้ัน เม่ือข้าพเจ้าไปส่ง
ผลทานน้ันมอบให ้แก่ พวกเขาเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว ข้าพเจ้าก็
จะไปประเทศสเปนผ่านตําบลท่ีท่านอยู ่น้ัน 29และข้าพเจ้ารู ้
แน่ว ่าเม่ือข้าพเจ้ามาหาท่านน้ัน ข้าพเจ้าจะมาพรอ้มด้วย
พระพรอนับรบูิ รณ ์ของข่าวประเสรฐิแหง่พระครสิต์ 30  พี่ 
น้องทัง้หลาย โดยเหน็แก่ พระเยซู  ครสิต์  เจ้ าและโดยเหน็
แก่ความรกัของพระวญิญาณ ข้าพเจ้าจึงวงิวอนขอให้ท่าน
ชว่ยอธษิฐานพระเจ้าด้วยใจรอ้นรนเพื่อข้าพเจ้า 31  เพื่อให ้
ข้าพเจ้าพ้นจากมือคนในประเทศยูเดียท่ี ไม่เชื่อ และเพื่อ
ให ้การปรนนิบัติ เน่ืองด้วยผลทานซ่ึงข้าพเจ้านําไปยงักรุง
เยรูซาเล็มเป็ นที ่พอใจของว ิสุทธ ิ ชน 32 เพื่อข้าพเจ้าจะได้มา
หาท่านตามชอบพระทัยพระเจ้า ด้วยความชื่นชมยนิดีและ
มีความเบิกบานแจ่มใสท่ี ได้ พบท่าน 33  บัดน้ี ขอพระเจ้าแหง่
สันติสุขจงสถิตอยูกั่ บท ่านทัง้หลายเถิด เอเมน

16
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การทักทายต่อเพื่อนครสิเตียนท่ีรกัยิง่
1 ข้าพเจ้าขอฝากน้องสาวของเราไว้กั บท ่าน คือเฟบี ผู้ 

เป็นผู้ รบัใช ้ในคริสตจักรท่ี อยู ่เมืองเคนเครยี 2 ขอท่านรบั
นางไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าตามสมควรแก่ว ิสุทธ ิ ชน และ
ขอใหท่้านชว่ยนางในทุกสิง่ท่ีนางต้องการ เพราะนางได้ชว่ย
สงเคราะห์คนหลายคนรวมทัง้ข้าพเจ้าด้วย 3 ขอฝากความ
คิดถึงมายงัปร ิสส ิลลาและอาควลิลา  ผู้ รว่มงานกับข้าพเจ้า
ในพระเยซู ครสิต์ 4  ผู้ ซ่ึงได้ยอมพลี ช ีวติของเขาเพื่อป้องกัน
ชวีติของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอขอบคุณเขาทัง้สองและมิ ใช ่
ข้าพเจ้าคนเดียว  แต่ ครสิตจักรทุกแหง่ของพวกต่างชาติ ก็ 
ขอบคุณเขาด้วย 5 และขอฝากความคิดถึงมายงัครสิตจักร
ท่ี อยู ่ในบ้านเขาด้วย ขอฝากความคิดถึงมายงัเอเปเนทัส
ท่ีรกัของข้าพเจ้า  ผู้ เป็นคนแรกท่ี เข ้ามาเชื่อในพระครสิต์
ในแควน้อาคายา 6 ขอฝากความคิดถึงมายงัมารยี ์ผู้  ได้ 
ตรากตราํทํางานหนักเพื่อเราทัง้หลาย 7 ขอฝากความคิด
ถึงมาย ังอ ันโดรนิคัสกับยูนีอ ัสผ ู้เป็นญาติของข้าพเจ้า และ
ได้ ถู กจองจํารว่มกับข้าพเจ้า เขาเป็นคนมีชื่อเสียงดีในหมู่ 
อคัรสาวก ทัง้ได้ อยู ่ในพระครสิต์ก่อนข้าพเจ้าด้วย 8 ขอฝาก
ความคิดถึงมาย ังอ ัมพลีอสัท่ีรกัของข้าพเจ้าในองค์ พระผู้
เป็นเจ้า 9 ขอฝากความคิดถึงมาย ังอ ูรบานั สผ ู้รว่มงานกับ
เราในพระครสิต์ และมายงัสทาคิสท่ีรกัของข้าพเจ้า 10 ขอ
ฝากความคิดถึงมายงัอาเป็ลเลสผู้ เป็ นที ่พอพระทัยของ
พระครสิต์ ขอฝากความคิดถึงมายงัคนในครวัเรอืนของอา
รสิโทบูลัส 11 ขอฝากความคิดถึงมายงัเฮโรดิโอนญาติของ
ข้าพเจ้า ขอฝากความคิดถึงมายงัคนในครวัเรอืนนารซิ สส 
ัสท่ี อยู ่ในองค์ พระผู้เป็นเจ้า 12 ขอฝากความคิดถึงมายงัตรี
เฟนาและตรโีฟสาผู้ ปฏิบัติ งานในฝ่ายองค์ พระผู้เป็นเจ้า ขอ
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ฝากความคิดถึงมายงัเปอร ์ซิ สท่ีรกัผู้ ได้  ปฏิบัติ งานมากมาย
ฝ่ายองค์ พระผู้เป็นเจ้า 13 ขอฝากความคิดถึงมายงัรูฟั สผ ู้ ท่ี 
ทรงเลือกไว้ในฝ่ายองค์ พระผู้เป็นเจ้า และมารดาของเขา
และมารดาข้าพเจ้าด้วย 14 ขอฝากความคิดถึงมายงัอาสิ 
นคร ีทัส ฟเลโกน เฮอรเ์มส ปัทโรบัส เฮอรม์าส และบรรดา
พี่ น้อง ท่ี อยู ่กับ เขาเหล่า น้ัน 15 ขอฝากความคิดถึงมายงั
ฟีโลโลกัส  ยู  เลีย และเนเรอัสกั บน ้องสาวของเขาและโอ
ลิมปัสกับบรรดาว ิสุทธ ิชนท่ี อยู ่กับคนเหล่าน้ัน 16 จงต้อนร ั
บก ันด้วยธรรมเนียมจุบอนับร ิสุทธ ์ิ บรรดาคริสตจักรของ
พระครสิต์ขอฝากความคิดถึงมายงัท่านทัง้หลายด้วย 17  พี่ 
น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าจึงขอวงิวอนท่าน  ให ้สังเกตดูคนเห
ล่าน้ั นที ่ ก่อเหตุ ทะเลาะว ิวาทก ันและทําให้คนอื่นหลงไป ซ่ึง
เป็นการผิดคําสอนท่ีท่านทัง้หลายได้เรยีนมา จงเมินหน้า
จากคนเหล่าน้ัน 18 เพราะวา่คนเหล่าน้ันไม่ ได้  ปรนนิบัติ  พระ
เยซู  ครสิต์  องค์ พระผู้ เป็นเจ้าของเรา  แต่  ได้  ปรนนิบัติ ท้อง
ของตัวเอง และได้ ล่อลวงคนซ่ือให้หลงด้วยคําดี คําออ่น
หวาน 19 การซ่ึงท่านทัง้หลายได้เชื่อฟั งก ็เล่ืองลือไปถึงคน
ทัง้ปวงแล้ว ข้าพเจ้าจึ งม ี ความยนิดี เพราะท่านทัง้หลาย  แต่ 
ข้าพเจ้าใคร ่ให ้ท่านทัง้หลายเป็นคนฉลาดฝ่ายการดี และ
ให้ เป็นคนโง่ฝ่ายการชัว่ 20  ไม่ ชา้พระเจ้าแหง่ สันติสุขจะ
ทรงปราบซาตานให้ยบัเยนิลงใต้ฝ่าเท้าของท่านทัง้หลาย
ขอ พระคุณ ของ พระ เยซู ครสิต์  องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา
จงอยู่กั บท ่านทัง้หลายเถิด เอเมน 21 ทิโมธ ีผู้ รว่มงานกับ
ข้าพเจ้า ลู สิ อสั ยาโสน และโสสิปาเทอร์ บรรดาญาติของ
ข้าพเจ้า ฝากความคิดถึงมายงัท่านทัง้หลาย 22 ข้าพเจ้าเท
อร ์ที อสั  ผู้  เข ียนจดหมายฉบั บน ้ี ขอฝากความคิดถึงมายงั
ท่านทัง้หลายในองค์ พระผู้เป็นเจ้า 23 กายอสัเจ้าของบ้าน
ผู้ เล้ียงดู  ข้าพเจ้า และเป็นผู้บํารุงคริสตจักรทัง้หมดฝาก
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ความคิดถึงมายงัท่าน เอรสัทัสสมุหบัญชีของเมือง และ
ควารทัสซ่ึงเป็นพี่น้องฝากความคิดถึงมายงัท่านทัง้หลาย
24 ขอพระคุณแหง่พระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา
จงอยู่ กั บท ่านทัง้หลายเถิด เอเมน 25  บัดน้ี จงถวายพระ
เกียรติ แด่  พระองค์  ผู้ ทรงฤทธิส์ามารถให้ท่านทัง้หลายตั ้งม 
ัน่คง ตามข่าวประเสรฐิซ่ึงข้าพเจ้าได้ประกาศน้ัน และตาม
ท่ี ได้ ประกาศเรือ่งพระเยซู ครสิต์ ตามการเปิดเผยข้อความ
อนัลึ กล ับซ่ึงได้ปิดบังไว ้ตัง้แต่ สรา้งโลก 26  แต่  มาบ ัดน้ี ได้ 
เปิดเผยให้ปรากฏแล้ว และโดยพระคัมภีรข์องพวกศาสดา
พยากรณ์ ตามซ่ึงพระเจ้าผู้ทรงดํารงถาวรได้ทรงบัญญั ติ  ไว ้
 ได้ เปิดเผยออกให ้ประชาชาติ ทัง้ปวงเหน็แจ้งเพื่อเขาจะได้ 
เชื่อ 27 โดยพระเยซู ครสิต์ ขอสงา่ราศี มี  แด่ พระเจ้าผู้ทรง
สัพพัญญู แต่  องค์  เดียว สืบๆไปเป็นนิตย์ เอเมน [ เข ียนถึง
ชาวโรมจากเมืองโครนิธ์ และส่งโดยเฟบี  ผู้ เป็นผู้ รบัใช ้ในค
รสิตจักรท่ี อยู ่เมืองเคนเครยี�
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