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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือโรม

จดหมายของเปาโล อาจเขียนขึ้น ตามลําดับดัง ต่อ ไปนี้ 1
และ 2 เธสะโลนิ กา 1 และ 2 โครินธ์ กาลาเทีย โรม ฟีเลโมน
โคโลสี เอเฟซัส ฟีลิปปี 1 ทิโมธี ทิตัสและ 2 ทิโมธี (เปาโลอาจ
เป็น ผู้เขียน หนั งสือ ฮีบรู ด้วย แม้หนังสือเล่มนัน
้ ไม่ได้ บอก
ชื่อของผู้เขียนก็ตาม) แต่ในพระคัมภีรใหม่
์
หนังสือเหล่านี้ ไม่
ได้เรียงตามลําดับนี้
เปาโล เกิด ที่ เมือง ทาร์ ซัส (ประ เท ศต รุ กี) ท่าน ได้ เรียน
ศาสนาศาสตร์จากอาจารย์กามาลิเอลที่กรุ งเยรู ซาเล็ม เมื่อ
ส เท เฟน ถูกหิ นข ว้าง จน ตาย เปาโล ได้อยูที
่ ่นั ่น ด้วย เปาโล
รับ เชื่อ ขณะที่ ท่านกําลัง เดิน ทางไปยัง เมืองดามัสกัส ท่าน
ได้อยูที
่ ่ประเทศอาระเบีย เป็น เวลา 3 ปี ท่านทํางานที่ เมือง
ทาร์ซัสและได้กลายเป็นมิชชันนารีที่ยิง่ ใหญ่ในการประกาศ
แก่คนต่าง ชาติ เปาโลเคยนั บถือศาสนายิว มีการศึกษาจาก
ชาวกรีก (เป็น พวกแสวงหาความรู )้ และ เป็น ชนชาติโรมัน
พระเจ้า ได้ ทรง จัด เตรียม เปาโล ไว้พร้ อม สําหรับ งาน ใหญ่
และการทุกข์ทรมานในชีวต
ิ ของท่าน
ในครัง้ สุดท้ายที่ เปาโลไปเยีย
่ มเมืองโคริน ธ์ (ปีค.ศ. 5758) ท่านได้เขียนจดหมายฉบับนี้ ไปถึง ชาวโรมัน และส่ง คํา
คํานั บ มา จา กอาค วิลลา และ ปริสสิลลา ซึ่ง เปาโล เคย ทํา
เต็นท์ ด้วยกันกับ เขา (รม 16:3-5; กจ 18:3) เปาโลเขียนจด
หมายฉบับนี้หลัง จากที่ท่านได้ รบ
ั เงิน ถวายจากชาวโคริน ธ์
ซึ่งส่งไปถึงวิสุทธิชนที่ยากจนที่กรุ งเยรู ซาเล็ม (1 คร 16:1-3)
และขณะที่ ท่านกําลัง จะส่ง เงิน ถวายนี้ ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม
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(รม 15:25-27) ผู้ส่ง จด หมาย ฉบับนี้ อาจ จะ เป็น ฟอยเบ ซึ่ง
มา จาก เคน เค รีย ที่อยูใกล้
่
เมือง โค ริน ธ์ เปาโล มี แผนการ
ที่ จะเดิน ทางไปกรุ ง โรม (ซึ่ง สมัย นั ้นมี ประชาชนประมาณ
800,000 คน) และเห็นว่าท่านได้คํานั บพวกคริสเตียนหลายๆ
คน โดย ได้เอ่ย ชื่อ เป็น ราย บุคคล แต่ให้สังเกต ว่า เปาโล
ไม่ได้คํา นั บ เปโตร ในบทที่ 16 เพราะว่า เปโตรไม่ เคยไปกรุ ง
โรม
หนังสือ โรมเป็น หนั งสือ เล่ม หนึ่ ง ในพระคัมภีรใหม่
์
ที่เน้ น
ถึงคําสอนหลักคือ ความบาป ความรอดโดยพระคุณ ความ
ชอบธรรม ความรอดเป็นนิ ตย์ และความมัน
่ ใจในความรอด
บท ที่ 12-15 พูด ถึง หน้าที่ ของ คริสเตียน และ ใน บท ที่ 16
เปาโลคํานั บพวกคริสเตียนที่กรุ งโรม
เปาโลกระตือรือร้นที่จะประกาศในกรุ งโรม

1 เปาโล

ผู้รบ
ั ใช้ของพระเยซูคริสต์ ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเรียก
ให้ เป็นอัค รสาวก และได้ถูกแยกตัง้ ไว้สําหรับ ข่าวประเสริฐ
ของ พระเจ้า 2 (คือ ข่าว ประเสริฐ ที่พระองค์ได้ทรง สัญญา
ไว้ ล่วง หน้า โดย พวก ศาสดา พยากรณ์ ของ พระองค์ ใน พระ
คัมภีร อ
์ น
ั บริสุทธิ์) 3 เกี่ย วกับ พระบุตรของพระองค์ คือ พระ
เยซูคริสต์องค์พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา ผู้บังเกิด ใน เชื้อ สาย
ของดาวิด ฝ่ายเนื้ อ หนั ง 4 แต่ฝ่ายพระวิญญาณแห่ง ความ
บริสุทธิ์นั้นบ่งไว้ด้วยฤทธานุภาพ คือโดยการเป็นขึ้นมาจาก
ความตายว่า เป็น พระบุตรของพระเจ้า 5 โดยทางพระองค์
นั ้น พวก ข้าพเจ้า ได้ รับ พระคุณ และ หน้า ที่ เป็นอัค รสา วก
เพื่อ เห็น แก่ พระนาม ของ พระองค์ ให้ชนชาติต่างๆ เชื่อ ฟัง
ตามความเชื่อ นั ้น 6 รวมทัง้ พวกท่านที่ พระเจ้า ทรงเรียกให้
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เป็น คนของพระเยซูคริสต์ด้วย 7 เรียน บรรดาท่านที่อยูใน
่
กรุ ง โรม ผู้ซึ่ง พระเจ้า ทรงรัก และทรงเรียกให้ เป็นวิสุทธิชน
ขอพระคุณ และสันติสุข ซึ่ง มาจากพระเจ้า พระบิดาของเรา
ทัง้ หลาย และ จาก พระ เยซูคริสต์เจ้า จง ดํารง อยู่ กับ พวก
ท่าน เถิด 8 ประการ แรก ข้าพเจ้า ขอ ขอบพระคุณ พระเจ้า
ของ ข้าพเจ้า โดย ทาง พระ เยซูคริสต์เหตุด้วย ท่าน ทัง้ หลาย
เพราะว่าความเชื่อของพวกท่านเลื่องลือไปทัว่ โลก 9 เพราะ
พระเจ้า ผู้ ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้รับ ใช้ด้วย ชีวต
ิ จิตใจ ของ ข้าพเจ้า
ใน ข่าว ประเสริฐ แห่ง พระ บุตร ของ พระองค์นั ้น ทรง เป็น
พยานของข้าพเจ้าว่า เมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานนั ้น ข้าพเจ้าเอ่ย
ถึง ท่าน ทัง้ หลาย เสมอ ไม่ว่าง เว้น 10 ข้าพเจ้า ทูล ขอ ว่า ถ้า
เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าแล้วให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยีย
่ ม
ท่าน ทัง้ หลาย โดย อย่าง หนึ่ ง อย่าง ใด ใน ที่สุด นี้ 11 เพราะ
ข้าพเจ้า ปรารถนา ที่ จะ ได้ พบ ท่าน ทัง้ หลาย เพื่อ จะ ได้ นํา
ของประทานฝ่ายจิต วิญญาณมาให้แก่ท่านบ้าง เพื่อ เสริม
กําลัง ท่าน ทัง้ หลาย 12 คือ เพื่อ ข้าพเจ้า และ ท่าน ทัง้ หลาย
จะ ได้หนุน ใจ ซึ่งกัน และ กัน โดย ความ เชื่อ ของ เรา ทัง้ สอง
ฝ่าย 13 พี่น้ องทัง้ หลาย บัดนี้ ข้าพเจ้า อยากให้ ท่านทัง้ หลาย
ทราบว่า ข้าพเจ้า ได้ ตัง้ ใจไว้ หลายครัง้ แล้วว่า จะมาหาท่าน
เพื่อ ข้าพเจ้า จะ ได้เก็บ เกี่ยว ผล ใน หมู่ พวก ท่าน ด้วย เช่น
เดียว กับ ใน หมู่ชนชาติอื่นๆ (แต่จน บัดนี้ ก็ยังมีเหตุขัดข้อง
อยู)่ 14 ข้าพเจ้าเป็นหนี้ ทัง้ พวกกรีกและพวกชาวป่าด้วย เป็น
หนี้ ทัง้ พวกนั ก ปราชญ์ และคนเขลาด้วย 15 ฉะนั ้น ข้าพเจ้า
ก็ เต็มใจพร้อมที่ จะประกาศข่าวประเสริฐ แก่ ท่านทัง้ หลาย
ที่อยูในกรุ
่
ง โรมด้วย 16 ด้วยว่า ข้าพเจ้า ไม่มีความละอายใน
เรือ
่ งข่าวประเสริฐของพระคริสต์ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั ้น
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เป็น ฤทธิ์ เดช ของ พระเจ้า เพื่อ ให้ทุก คน ที่เชื่อ ได้รับ ความ
รอด พวก ยิวก่อน และ พวก กรีกด้วย 17 เพราะ ว่า ใน ข่าว
ประเสริฐ นั ้น ความ ชอบ ธรรม ของ พระเจ้า ก็ได้แสดงออก
โดย เริม
่ ต้นก็ความ เชื่อ สุดท้าย ก็ความ เชื่อ ตาม ที่มีเขียน
ไว้แล้วว่า ‘คนชอบธรรมจะมีชีวิตดํารงอยูโ่ ดยความเชื่อ’
คนที่ได้รับความสว่างได้หน
ั กลับไปสู่ความมืด
เพราะ ว่า พระเจ้า ทรง สําแดง พระพิโรธ ของ พระองค์
จากสวรรค์ ต่อ ความอธรรมและความไม่ ชอบธรรมทัง้ มวล
ของมนุษย์ ที่เอาความไม่ชอบธรรมนั ้นขัดขวางความจริง
18

จักรวาลพิสูจน์วา่ มีพระผู้ทรงสร้างที่ทรงพระชนม์อยู่
19 เหตุว่า เท่า ที่ จะ รู จ
้ ัก พระเจ้า ได้ก็แจ้ งอ ยู่ กับ ใจ เขา
ทัง้ หลาย เพราะ ว่า พระเจ้า ได้ ทรง โปรด สําแดง แก่ เขา
แล้ว 20 ตัง้ แต่เริม
่ สร้างโลกมาแล้ว สภาพที่ไม่ปรากฏของ
พระองค์นั ้น คือ ฤทธา นุ ภาพ อัน นิ รัน ดร์ และ เทว สภาพ
ของ พระเจ้า ก็ได้ปรากฏ ชัด ใน สรรพ สิง่ ที่พระองค์ได้ทรง
สร้าง ฉะนั ้น เขา ทัง้ หลาย จึง ไม่มีข้อ แก้ตัว เลย 21 เพราะ
ถึง แม้วา่ เขา ทัง้ หลาย ได้รู จั
้ ก พระเจ้า แล้ว เขา ก็มิได้ถวาย
พระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ ทรงเป็น พระเจ้า หรือ หา
ได้ ขอบพระคุณ ไม่ แต่เขากลับ คิด ในสิง่ ที่ไม่เป็น สาระ และ
จิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไป
ความเข้าใจได้กลับ กลายเป็นมืดไป ทางของพระเจ้า ได้
เสียไป
22 เขาอ้างตัวว่า เป็ น คนมีปั ญญา เขาจึง กลายเป็ น คนโง่
เขลาไป 23 และเขาได้ เอาสง่า ราศี ของพระเจ้า ผู้ เป็น อมตะ
มาแลกกับรู ปมนุษย์ที่ต้องตายหรือรู ปนก รู ปสัตว์สี่เท้า และ
รู ปสัตว์เลื้อยคลาน

หนังสือโรม 1:24

5

หนังสือโรม 1:32

พระเจ้า ทรง มอบ มนุษย์ไว้กับ ความ บาป การ นั บถือ รู ป
เคารพ รักร่วมเพศ และความเลวทราม
24 เหตุฉะนั ้น พระเจ้าจึงทรงปล่อยเขาให้ประพฤติอุลามก

ตาม ราคะ ตัณหา ใน ใจ ของ เขา ให้เขา กระทํา สิง่ ซึ่ง น่า
อัปยศ ทา งกายต่อกัน 25 เขา ได้เปลี่ยน ความ จริง ของ
พระเจ้า ให้ เป็น ความเท็จ และได้นมัส การและปรนนิ บัติสิ่ง
ที่พระองค์ได้ทรง สร้าง ไว้ แทน พระองค์ผู้ทรง สร้าง ผู้สม
จะ ได้ รับ ความ สรรเสริญ เป็น นิ ตย์ เอ เมน 26 เพราะ เหตุ
นี้ พระเจ้า จึง ทรง ปล่อย ให้ เขา มี ราคะ ตัณหา อัน น่า อัปยศ
แม้แต่พวก ผู้ หญิง ของ เขา ก็เปลี่ยน จาก การ สัมพันธ์ ตาม
ธรรมชาติ ให้ผิด ธรรมชาติไป 27 ฝ่าย ผู้ชาย ก็ เลิก การ
สัมพันธ์กับ ผู้ หญิง ให้ถูกตามธรรมชาติเช่น กัน และเร่าร้อน
ด้วยไฟแห่ง ราคะตัณหาที่มีต่อกัน ผู้ชายกับ ผู้ชายด้วยกัน
ประกอบกิจอัน ชัว่ ช้า อย่างน่า ละอาย เขาจึง ได้ รบ
ั ผลกรรม
อัน สมควร แก่ ความ ผิด ของ เขา 28 และ เพราะ เขา ไม่เห็น
ชอบที่ จะรู จ
้ ัก พระเจ้า พระเจ้า จึง ทรงปล่อยให้ เขามี ใจเลว
ทรามและประพฤติสิ่งที่ไม่เหมาะสม 29 พวกเขาเต็มไปด้วย
สรรพการอธรรม การล่วงประเวณี ความชัว่ ร้าย ความโลภ
ความมุ่ง ร้าย เต็ม ไปด้วยความอิจฉาริษยา การฆาตกรรม
การ วิวาท การ ล่อลวง การ คิด ร้าย พูด นิ นทา 30 ส่อ เสียด
เกลียด ชัง พระเจ้า หยาบ คาย จองหอง อวด ตัว ริ ทํา ชัว่
อย่าง ใหม่ ไม่เชื่อ ฟังบิ ดา มารดา 31 อ ปัญญา ไม่รักษา คํา
สัญญา ไม่มีความ รักกัน ไม่ยอม คืนดีกัน ปราศจาก ความ
เมตตา 32 แม้เขา จะ รู ้ การ พิพากษา ของ พระเจ้า ที่ ว่า คน
ทัง้ ปวง ที่ประพฤติเช่น นั ้น สมควร จะ ตาย เขา ก็ไม่เพียง
ประพฤติเท่านั ้น แต่ยัง เห็นดี กับ คน อื่นที่ประพฤติเช่น นั ้น
ด้วย
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พระเจ้าจะทรงพิพากษาเราทุกคน

เหตุฉะนั ้น โอ มนุษย์เอ๋ย ไม่ว่า ท่าน จะ เป็น ใคร เมื่อ
ท่าน กล่าว โทษ ผู้ อื่น นั ้น ท่าน ไม่มีข้อ แก้ตัว เลย เพราะ
เมื่อ ท่าน กล่าว โทษ ผู้อื่น ท่าน ก็ได้กล่าว โทษ ตัว เอง ด้วย
เพราะ ว่า ท่าน ที่กล่าว โทษ เขา ก็ ยัง ประพฤติอยูอย่
่ าง เดียว
2
กับ เขา แต่เรารู แน่
้ ว่า การที่ พระเจ้า ทรงพิพากษาลงโทษ
คนที่ประพฤติเช่น นั ้นก็ เป็น ตามความจริง 3 โอ มนุษย์เอ๋ย
ท่าน ที่กล่าว โทษ คน ที่ประพฤติเช่น นั ้น และ ท่าน เอง ยัง
ประพฤติ เช่น เดียว กับ เขา ท่าน คิด หรือ ว่า ท่าน จะ พ้น จาก
การพิพากษาลงโทษของพระเจ้า ได้ 4 หรือ ว่า ท่านประมาท
พระกรุ ณาคุณอันอด
ุ มและความอดกลัน
้ พระทัย และความ
อดทน ของ พระองค์ ท่าน ไม่รู หรื
้ อ ว่า พระ กรุ ณา คุณ ของ
พระ เจ้า นั ้นมุ่ง ที่ จะ ชักนํา ท่าน ให้กลับ ใจ ใหม่ 5 แต่เพราะ
ท่านใจแข็ง กระด้างไม่ ยอมกลับ ใจ ท่านจึง สํ่า สมพระพิโรธ
ให้แก่ตัว เอง ใน วัน แห่ง พระพิโรธ นั ้น ซึ่ง พระเจ้า จะ ทรง
สําแดงการพิพากษาลงโทษที่เที่ยงธรรมให้ประจักษ์
ผู้ที่รักความชอบธรรม
พระองค์จะทรงประทานแก่ทุกคนตามควรแก่ การกระ
ทํา ของ เขา 7 สําหรับ คน ที่ พากเพียร ทําความ ดี แสวงหา
สง่า ราศี เกียรติ และ ความ เป็น อมตะ นั ้น พระองค์จะ
ประทานชีวตน
ิ ิ รน
ั ดร์ให้ 8 แต่พระองค์จะทรงพระพิโรธ และ
ลง พระ อาชญา แก่คนที่ มัก ยก ตนข่มท่าน และ ไม่ เชื่อ ฟัง
ความ จริง แต่เชื่อ ฟัง ความ อธรรม 9 ความ ทุกข์เวทนา จะ
เกิด แก่จิต ใจ ทุก คน ที่ประพฤติชัว่ แก่พวก ยิวก่อน และ แก่
พวก ต่าง ชาติด้วย 10 แต่สง่า ราศี เกียรติ และ สันติสุข จะ
6
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เกิดมีแก่ทุก คน ที่ประพฤติดี แก่พวก ยิวก่อน และ แก่ พวก
ต่าง ชาติด้วย 11 เพราะ ว่า พระเจ้า ไม่ได้ทรง เห็น แก่หน้า ผู้
ใด เลย 12 เพราะ คน ทัง้ หลาย ที่ไม่มีพระ ราช บัญญัติและ
ทําบาปจะต้องพินาศโดยไม่อา้ งพระราชบัญญัติ และคนทัง้
หลายที่มีพระราชบัญญัติและทําบาปก็ จะต้องถูก พิพากษา
ตามพ ระ ราช บัญญัติ 13 (เพราะ ว่า คน ที่เพียง แต่ฟัง พระ
ราช บัญญัติเท่านั ้น หา ใช่ผู้ชอบ ธรรม จําเพาะ พระ พักตร์
พระเจ้า ไม่ แต่คนที่ประพฤติตามพระราชบัญญัติต่างหาก
เป็น ผู้ชอบธรรม 14 เพราะเมื่อ ชนต่าง ชาติ ซึ่ง ไม่มีพระราช
บัญญัติได้ประพฤติตามพ ระ ราช บัญญัติโดย ปกติวิสัย คน
เหล่า นี้ แม้ไม่มีพระราชบัญญัติก็เป็น พระราชบัญญัติแก่ตัว
เอง 15 คือ แสดง ให้เห็ นกา รก ระ ทํา ที่ เป็น ตามพ ระ ราช
บัญญัตินั ้นมีจารึ กอ ยู่ ใน จิตใจ ของ เขา และ ใจ สํานึ ก ผิด
ชอบ ก็ เป็น พยาน ของ เขา ด้วย ความ คิด ขัด แย้ง ต่างๆ ของ
เขา นั ้น แหละ จะ กล่าว โทษ ตัว หรือ อาจ จะ แก้ตัว ให้เขา )
16 ในวันที่ พระเจ้า จะทรงพิพากษาความลับ ของมนุษย์ โดย
พระเยซูคริสต์ ทัง้ นี้ ตามข่าวประเสริฐ ที่ ข้าพเจ้า ได้ ประกาศ
นั ้น
พิธเข
ี ้าสุหนัตและความชอบธรรมแต่ภายนอก
ดูเถิด ท่าน เรียก ตัว เอง ว่า ยิว และ พึ่ง พระ ราช
บัญญัติและยกพระเจ้า ขึ้น อวด 18 และว่า ท่านรู จ
้ ัก พระทัย
ของพระองค์ และเห็น ชอบในสิง่ ที่ประเสริฐ เพราะว่า ท่าน
ได้เรียน รู ใน
้ พระ ราช บัญญัติ 19 และ ท่าน มัน
่ ใจ ว่า ท่าน
เป็น ผู้ จูง คน ตาบอด เป็น ความ สว่าง ให้แก่คน ทัง้ หลาย
ที่อยูใน
่ ความ มืด 20 เป็น ผู้ สอน คน โง่ เป็นครู ของ เด็ก
เพราะ ท่าน มี แบบ อย่าง ของ ความ รู ้ และ ความ จริง ใน พระ
17
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ราช บัญญัตินั ้น 21 ฉะนั ้น ท่าน ซึ่ง เป็น ผู้ สอน คน อื่น จะ
ไม่ สอน ตัว เอง หรือ เมื่อ ท่าน เทศนา ว่า ไม่ ควร ลัก ทรัพย์
ตัวท่าน เอง ลัก หรือ เปล่า 22 ท่าน ผู้ที่สอน ว่า ไม่ ควร ล่วง
ประเวณี ตัวท่านเองล่วงประเวณี หรือ เปล่า ท่านผู้ รงั เกียจ
รู ป เคารพ ตัวท่านเองปล้นวิ หารหรือ เปล่า 23 ท่านผู้โอ้อวด
ใน พระ ราช บัญญัติ ตัวท่าน เอง ยัง ลบหลู่ พระเจ้า ด้วย การ
ละเมิด พระราชบัญญัติหรือ เปล่า 24 เพราะมีเขียนไว้แล้วว่า
‘คน ต่าง ชาติพูด หมิน
่ ประมาท ต่อ พระนาม ของ พระเจ้า ก็
เพราะ ท่าน ทัง้ หลาย’ 25 ถ้า ท่าน รักษา พระ ราช บัญญัติ
พิธเข
ี ้าสุหนัตก็เป็นประโยชน์ จริง แต่ถ้าท่านละเมิดพระราช
บัญญัติ การที่ท่านเข้าสุหนัตนนก
ั ้ ็เหมือนกับว่าไม่ได้เข้าเลย
26 เหตุฉะนั ้น ถ้าผู้ที่ไม่ได้เข้าสุ หนัตยังรักษาความชอบธรรม
แห่งพระราชบัญญัติแล้ว การที่เขาไม่ได้เข้าสุหนัตนน
ั ้ จะถือ
27
เหมือน กับ ว่า เขา ได้เข้าสุหนัต แล้ว ไม่ใช่หรือ และ คน ทัง้
หลายที่ไม่เข้าสุหนัต ซึ่ง เป็น ตามธรรมชาติอยูแล้
่ ว แต่ได้ทํา
ตามพ ระ ราช บัญญัติ เขา จะ ปรับ โทษ ท่าน ผู้มีประมวล
พระ ราช บัญญัติและ ได้เข้าสุหนัต แล้ว แต่ยัง ละเมิด พระ
ราช บัญญัตินั ้น 28 เพราะ ว่า ยิว แท้ มิใช่คนที่ เป็น ยิว แต่
ภายนอกเท่านั ้น และการเข้าสุหนัตแท้ก็ไม่ใช่การเข้าสุหนัต
ซึ่งปรากฏที่เนื้ อหนั งเท่านั ้น 29 คนที่เป็นยิวแท้ คือคนที่เป็น
ยิวภายใน และการเข้าสุหนัตแท้นั้นเป็นเรือ
่ งของจิตใจตาม
จิต วิญญาณ มิใช่ตาม ตัว บท บัญญัติ คน อย่าง นั ้น พระเจ้า
สรรเสริญ มนุษย์ไม่สรรเสริญ

3
พระเจ้า ได้ ทรงโปรดประทานพระพรอัน พิเศษแก่ พวก
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ยิว

1

ถ้า เช่น นั ้น พวก ยิว จะ ได้ เปรียบ คน อื่น อย่างไร และ
การ เข้า สุหนัตนน
ั ้ จะ มีประโยชน์ อะไร 2 มี ประโยชน์ มาก ใน
ทุก สถาน เป็น ต้นว่า พวกยิว ได้ เป็น ผู้รบ
ั มอบให้ รก
ั ษาพระ
3
ดํารัส ของ พระเจ้า ถึงมี บาง คน ไม่เชื่อ ความ ไม่ เชื่อ ของ
เขา นั ้น จะ ทําให้ความ สัตย์ซื่อ ของ พระเจ้า ไร้ประโยชน์ หรือ
4 ขอ พระเจ้า อย่า ยอม ให้ เป็ น เช่น นั ้น เลย ถึง แม้ทุก คน
จะ พูดมุสาก็ขอ ให้พระเจ้า ทรง สัตย์จริง เถิด ตาม ที่มีเขียน
ไว้แล้วว่า ‘เพื่อ พระองค์ จะได้ ปรากฏว่า ทรงเป็น ผู้สัตย์ซื่อ
ใน พระ ดํารัส ทัง้ หลาย ของ พระองค์ และ ทรง มี ชัย เมื่อ
เขา วินิจฉั ย พระองค์’ 5 แต่ถ้า ความ อธรรม ของ เรา เป็น
เหตุให้เห็น ความ ชอบ ธรรม ของ พระเจ้า เรา จะ ว่า อย่างไร
จะ ว่า พระเจ้า ทรง ลงอาญา โดย ไม่ยุติธรรม อย่าง นั ้น หรือ
(ข้าพเจ้า พูดอย่า งมนุษย์) 6 พระเจ้า ไม่ ทรงโปรดให้ เป็น เช่น
นั ้น เลย เพราะถ้า เป็น เช่น นั ้น แล้ว พระเจ้า จะทรงพิพากษา
โลก ได้อย่างไร 7 เพราะ ถ้า ความ จริง ของ พระเจ้า ปรากฏ
มากยิง่ ขึ้น เพราะเหตุ ความอสัตย์ ของข้าพเจ้า เป็นที่ให้เกิด
เกียรติยศ แด่พระองค์แล้ว ทําไม เขา จึง ยัง ลงโทษ ข้าพเจ้า
ว่า เป็น คนบาป 8 และทําไมเราจึง ไม่ ทําความชัว่ เพื่อ ความ
ดี จะ ได้เกิด ขึ้น (ตาม ที่เรา ได้ถูกก ล่า ว ร้าย และ ตาม ที่ บาง
คนยืน ยันว่า เราได้กล่า วอย่างนั ้น) พระอาชญาของคนเช่น
นั ้นก็ยุติธรรมแล้ว
ทุกคนเป็นคนบาป
9

ถ้า เช่น นั ้น จะ เป็น อย่างไร พวก เรา จะ ได้ เปรียบ กว่า
พวกเขาหรือ เปล่าเลย เพราะเราได้ชีแจงให้
เห็นแล้วว่า ทัง้
้
พวก ยิว และ พวก ต่าง ชาติ ต่าง ก็อยูใต้
่ อํานาจ ของ บาป ทุก
คน 10 ตาม ที่มีเขียน ไว้แล้วว่า ‘ไม่มีผู้ใด เป็น คน ชอบ ธรรม
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สัก คน เดียว ไม่มีเลย 11 ไม่มีคนที่เข้าใจ ไม่มีคนที่ แสวงหา
พระเจ้า 12 เขาทุก คนหลงทางไปหมด เขาทัง้ ปวงเป็น คนไร้
ค่า เหมือนกัน ทัง้ สิน
้ ไม่มีสัก คนเดียวที่ทําดี ไม่มีเลย 13 ลํา
คอ ของ เขา คือ หลุม ฝัง ศพ ที่ เปิดอยู่ เขา ใช้ ลิน
้ ของ เขา ใน
การล่อลวง ภายใต้ริม ฝีปากของเขามี พิษ ของงูร้าย 14 ปาก
ของ เขา เต็มด้วย คํา แช่งด่า และ คํา ขมขื่น 15 เท้า ของ เขา
ว่องไวในการทําให้นองเลือด 16 ในทางเดิน ของเขามี ความ
พินาศ และ ความ ทุกข์ 17 และ เขา ไม่รู จั
้ ก ทาง แห่ง สันติสุข
18 ใน แวว ตา ของ เขา ไม่มีความ เกรง กลัว พระเจ้า’ 19 บัดนี้
เรารู แล
้ ้วว่า พระราชบัญญัติทุกข้อ ที่ได้กล่า วนั ้น ก็ได้กล่าว
แก่ คน เห ล่านั ้นที่อยูใต้
่ พระ ราช บัญญัติเพื่อ ปิดปาก ทุก คน
และ เพื่อ ให้มนุษย์ทุก คนใน โลก มี ความ ผิด จําเพาะ พระ
พักตร์พระเจ้า 20 เพราะ ฉะนั ้น จึง ไม่มีเนื้ อ หนั ง คน หนึ่ ง คน
ใด เป็น ผู้ ชอบ ธรรม ใน สาย พระเนตร ของ พระเจ้า ได้ โดย
การ ประพฤติ ตามพ ระ ราช บัญญัติ เพราะ ว่า โดย พระ ราช
บัญญัตินั ้นเราจึงรู จ
้ ักบาปได้
ความชอบธรรมโดยความเชื่อ
แต่บัดนี้ ได้ปรากฏ แล้วว่า ความ ชอบ ธรรม ของ
พระเจ้า นั ้น ปรากฏ นอก เหนื อ พระ ราช บัญญัติ ซึ่ง พระ
ราชบัญญัติกับพวกศาสดาพยากรณ์ เป็นพยานอยู่
21

พระ ราช บัญญัติมัน
่ คง ยิง่ ขึ้น ด้วย ความ ชอบ ธรรม ของ
พระคริสต์
22 คือ ความ ชอบ ธรรม ของ พระเจ้า ซึ่ง ทรง ประทาน โดย
ความ เชื่อ ใน พระ เยซูคริสต์สํา หรับทุก คน และ แก่ทุก คน
ที่เชื่อ เพราะ ว่า คน ทัง้ หลาย ไม่ต่าง กัน 23 เหตุว่า ทุก คน
ทําบาป และเสื่อมจากสง่า ราศี ของพระเจ้า 24 แต่พระเจ้า
ทรง พระ กรุ ณา ให้ เรา เป็น ผู้ชอบ ธรรม โดย ไม่ คิดมูล ค่า
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โดยที่พระ เยซูคริสต์ทรง ไถ่ เรา ให้ พ้น บาป แล้ว 25 พระเจ้า
ได้ ทรงตัง้ พระเยซูไว้ให้เป็นที่ ลบล้างพระอาชญา โดยความ
เชื่อในพระโลหิตของพระองค์ เพื่อสําแดงให้เห็นความชอบ
ธรรมของพระองค์ ในการที่ พระเจ้า ได้ ทรงอดกลัน
้ พระทัย
26
และ ทรง ยก บาป ที่ได้ทํา ไป แล้วนน
ั้
และ เพื่อ จะ สําแดง
ความ ชอบ ธรรม ของ พระองค์ ใน ปัจจุบัน นี้ ว่า พระองค์ ทรง
เป็น ผู้ชอบธรรม และทรงโปรดให้ผู้ที่เชื่อ ในพระเยซู เป็น ผู้
ชอบ ธรรม ด้วย 27 เมื่อ เป็น เช่น นั ้น แล้ว เรา จะ เอา อะไร มา
อวด ก็หมด หนทาง จะ อ้าง หลัก อะไร ว่า หมด หนทาง อ้าง
หลักการประพฤติหรือ ไม่ใช่ แต่ต้องอ้างหลักของความเชื่อ
28 เหตุฉะนั ้นเราทัง
้ หลายสรุ ปได้ว่า คนหนึ่ งคนใดจะเป็นคน
ชอบธรรมได้ก็โดยอาศัย ความเชื่อ นอกเหนื อ การประพฤติ
ตามพระราชบัญญัติ 29 หรือ ว่า พระเจ้า นั ้น ทรงเป็น พระเจ้า
ของ ยิว พวก เดียว เท่านั ้น หรือ พระองค์ไม่ทรง เป็น พระเจ้า
ของชนต่างชาติ ด้วยหรือ ถูกแล้ว พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า
ของ ชน ต่าง ชาติด้วย 30 เพราะ ว่า พระเจ้า เป็น พระเจ้า
องค์เดียว และพระองค์ จะทรงโปรดให้คนที่เข้าสุหนัต เป็น
คน ชอบ ธรรม โดย ความ เชื่อ และ จะ ทรง โปรด ให้คนที่ไม่
ได้เข้าสุหนัต เป็น คน ชอบ ธรรม ก็ เพ ราะ ความ เชื่อดุ จกัน
31 ถ้า เช่น นั ้น เราลบล้างพระราชบัญญัติด้วยความเชื่อ หรือ
ขอ พระเจ้า อย่า ยอม ให้ เป็น เช่น นั ้น เลย เรา กลับ สนั บสนุน
พระราชบัญญัติเสียอีก

4

อับราฮัมผู้เป็นแบบอย่าง
1 ถ้า เช่น นั ้น เรา จะ ว่า อับ รา ฮัม บรรพบุรุษ ของ เรา
ได้ประโยชน์ อะไรตามเนื้ อหนั งเล่า
พระเจ้าไม่ทรงถือโทษบาปต่อคนชอบธรรม
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2 เพราะถ้าอับราฮัมเป็ นผู้ชอบธรรมโดยการกระทํา

ท่าน
ก็มีทางที่จะอวดได้ แต่มิใช่จําเพาะพระพักตร์พระเจ้า 3 ด้วย
ว่า พระคัมภีร ์วา่ อย่างไร ก็ว่า ‘อับ ราฮัม ได้ เชื่อ พระเจ้า และ
พระองค์ทรงนั บว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน’ 4 ดังนั ้นคน
ที่อาศัยการกระทําก็ไม่ถือว่าบําเหน็ จที่ได้นั ้นเป็นเพราะพระ
คุณ แต่ถือว่า บําเหน็ จนัน
้ เป็นค่าแรงของงานที่ได้ทํา 5 ส่วน
คนที่มิได้อาศัยการกระทํา แต่ได้เชื่อในพระองค์ ผู้ทรงโปรด
ให้คนอธรรมเป็นคนชอบธรรมได้ ความเชื่อของคนนั ้นต้อง
นั บ ว่า เป็น ความ ชอบ ธรรม 6 ดัง ที่ดาวิด ได้กล่าว ถึง ความ
สุข ของคนที่ พระเจ้า ได้ ทรงโปรดให้ เป็น คนชอบธรรม โดย
มิได้อาศัย การก ระ ทํา 7 ว่า ‘คน ทัง้ หลาย ซึ่ง พระเจ้า ทรง
โปรด ยก ความ ชัว่ ช้า ของ เขา แล้ว และ พระเจ้า ทรง กลบ
เกลื่อนบาปของเขาแล้วก็เป็นสุข 8 บุคคลที่องค์พระผู้ เป็น
เจ้ามิได้ทรงถือโทษบาปของเขาก็เป็นสุข’
ความรอดของอับราฮัมเป็นแบบอย่างแก่ทัง้ ชาวยิวและ
ชาวต่างชาติ
9 ถ้า เช่น นั ้น ความสุ ขมีแก่คนที่เข้าสุ หนัต พวกเดียวหรือ
หรือ ว่า มีแก่พวก ที่มิได้เข้าสุหนัตด้วย เพราะ เรา กล่าว ว่า
“เพราะ ความ เชื่อ นั ้น เอง ทรง ถือว่า อับ รา ฮัม เป็น คน ชอบ
ธรรม” 10 แต่พระเจ้า ทรง ถือ อย่างไร เมื่อ ท่าน เข้า สุหนัต
แล้วหรือ หรือเมื่อยังไม่ได้เข้าสุหนั ต มิใช่เมื่อท่านเข้าสุหนัต
แล้วแต่ เมื่อท่านยังไม่ได้เข้าสุหนั ต 11 และท่านได้เข้าสุหนัต
เป็น เครือ
่ งหมาย สําคัญ เป็น ตรา แห่ง ความ ชอบ ธรรม ซึ่ง
เกิด โดยความเชื่อ ที่ ท่านได้มีอยูเมื
่ ่ อ ท่านยัง ไม่ได้เข้า สุหนั ต
เพื่อ ท่าน จะ ได้ เป็น บิดา ของ คน ทัง้ ปวง ที่เชื่อ ทัง้ ที่เมื่อ
เขา ยัง ไม่ได้เข้า สุหนั ต เพื่อ จะ ถือว่า เป็น ผู้ ชอบ ธรรม ด้วย
12 และ เพื่อ ท่าน จะ เป็ น บิดา ของ คน เห ล่านั ้นที่เข้า สุ หนั ต
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ที่มิได้เพียง แต่เข้าสุหนัต เท่านั ้น แต่มีความ เชื่อ ตาม แบบ
ของอับ ราฮัม บิดาของเราทัง้ หลาย ซึ่ง ท่านมีอยูเมื
่ ่ อ ท่านยัง
ไม่ได้เข้าสุหนั ต
เรารับเอาพระสัญญาโดยความเชื่อ
เพราะ ว่า พระ สัญญา ที่ ประทาน แก่ อับ รา ฮัม และ ผู้
สืบ เชื้อ สาย ของ ท่าน ที่ว่า จะ ได้ ทัง้ พิภพ เป็น มรดก นั ้น
ไม่ได้มีมาโดยพระราชบัญญัติ แต่มีมาโดยความชอบธรรม
ที่เกิด จาก ความ เชื่อ 14 เพราะ ถ้า เขา เห ล่านั ้นที่ ถือ ตามพ
ระราชบัญญัติจะเป็นทายาท ความเชื่อก็ไม่มีประโยชน์ อะไร
และ พระ สัญญา ก็ เป็นอัน ไร้ประโยชน์ 15 เพราะ พระ ราช
บัญญัตินั ้น กระทํา ให้ ทรง พระพิโรธ แต่ที่ใด ไม่มีพระ ราช
บัญญัติ ที่นั ่นก็ไม่มีการละเมิด พระราชบัญญัติ 16 ด้วยเหตุ
นี้ เองการที่ได้รับ มรดกนั ้น จึง ขึ้น อยู่ กับ ความเชื่อ เพื่อ จะได้
เป็นตามพระคุณ เพื่อพระสัญญานั ้นจะเป็นที่แน่ ใจแก่ผู้สืบ
เชื้อ สาย ของ ท่าน ทุก คน มิใช่แก่ผู้สืบ เชื้อ สาย ที่ ถือ พระ
ราชบัญญัติพวกเดียว แต่แก่คนที่มีความเชื่อ เช่น เดียวกับ
อับ รา ฮัม ผู้ เป็น บิดา ของ พวก เรา ทุก คน 17 (ตาม ที่มีเขียน
ไว้แล้วว่า ‘เรา ได้ให้เจ้า เป็น บิดา ของ ประชาชาติมากมาย ’)
ต่อ พระพักตร์พระองค์ที่ท่านเชื่อ คือ พระเจ้า ผู้ทรงให้คนที่
ตายแล้ว ฟื้ นชีวต
ิ ขึ้น มา และทรงเรียกสิง่ ของที่ ยงม
ั ิได้เป็น
ให้ เป็น ขึ้น 18 ฝ่าย อับ ราฮัมนน
ั ้ เมื่อ ไม่มีหวัง ซึ่ง เป็นที่ น่า
ไว้ใจ ก็ ยัง ได้ เชื่อ ไว้ใจ มีความ หวัง ว่า จะ ได้ เป็น บิดา ของ
ประชาชาติมากมาย ตามคําที่ได้ตรัสไว้แล้วว่า ‘เชื้อสายของ
เจ้าจะเป็นเช่นนั ้น’ 19 และความเชื่อของท่านมิได้หย่อนถอย
ลง ถึงแม้อายุของท่านได้ประมาณร้อยปีแล้ว ท่านก็มิได้คิด
ว่า ร่างกายของท่านเปรียบเหมือนตายแล้ว และมิได้คิด ว่า
ครรภ์ นางซาราห์เป็น หมัน 20 ท่านมิได้หวัน
่ ไหวแคลงใจใน
13
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พระสัญญาของพระเจ้า แต่ท่านมีความเชื่อมน
ั ่ คงยิง่ ขึ้น จึง
ถวาย เกียรติยศ แด่พระเจ้า 21 ท่าน เชื่อมนว
ั ่ ่า พระองค์ทรง
ฤทธิ์สามารถกระทํา ให้ สําเร็จ ได้ตามที่พระองค์ตรัสสัญญา
ไว้ 22 ด้วยเหตุนี้เอง พระเจ้าทรงถือว่าความเชื่อของท่านเป็น
ความชอบธรรมแก่ท่าน 23 แต่คํา ว่า ‘ทรงนั บ ว่า เป็น ความ
ชอบธรรมแก่ท่าน ’ นั ้น มิได้เขียนไว้ สํา หรับท่านแต่ผู้ เดียว
24 แต่สําหรับพวกเราด้วย จะทรงถือว่าเราเป็ นคนชอบธรรม
คือ เรา ที่ เชื่อ วางใจ ใน พระองค์ผู้ทรง ให้พระ เยซูองค์พระ ผู้
เป็น เจ้าของเราฟื้ นขึ้น จากความตาย 25 คือ พระองค์ผู้ทรง
ถูก มอบไว้เพราะการละเมิด ของเรา และได้ ทรงฟื้ นขึ้น จาก
ความตายเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม

5

พระพรแห่งความชอบธรรม
เหตุฉะนั ้น เมื่อ เรา เป็น คน ชอบ ธรรม เพราะ ความ เชื่อ
แล้ว เราจึงมีสันติสุขกับพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้าของ เรา 2 โดย ทาง พระองค์ เรา จึง ได้เข้า ใน ร่ม
พระคุณ ที่ เรา ยืน อยู่ โดย ความ เชื่อ และ เรา ชื่นชม ยินดี ใน
ความหวังใจว่าจะได้มีส่วนในสง่าราศี ของพระเจ้า 3 ยิง่ กว่า
นั ้น เรา ชื่นชม ยินดี ใน ความ ทุกข์ ยาก ด้วย เพราะ เรา รู ้ วา่
ความทุกข์ยากนั ้นทําให้เกิดความอดทน 4 และความอดทน
ทําให้เกิดมีประสบการณ์ และ ประสบการณ์ ทําให้เกิดมี
ความ หวัง ใจ 5 และ ความ หวัง ใจ มิได้ทําให้เกิด ความ
ละอาย เพราะ เหตุ ว่า ความ รัก ของ พระเจ้า ได้ หลัง่ ไหล
เข้า สู่จิต ใจ ของ เรา โดย ทาง พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ ซึ่ง
พระองค์ได้ประทาน ให้แก่เรา แล้ว 6 ขณะ เมื่อ เรา ยัง ขาด
กําลัง พระ คริสต์ก็ได้ทรง สิน
้ พระชนม์ เพื่อ ช่วย คน อธรรม
7
ในเวลาที่เหมาะสม ไม่ใคร่จะมี ใครตายเพื่อ คนชอบธรรม
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แต่ บางทีจะ มี คน อาจ ตาย เพื่อ คน ดีก็ได้ 8 แต่พระเจ้า ทรง
สําแดง ความ รัก ของ พระองค์แก่เรา ทัง้ หลาย คือ ขณะ ที่
เรา ยัง เป็น คน บาป อยูนั
่ ้น พระ คริสต์ได้ทรง สิน
้ พระชนม์
เพื่อ เรา 9 เพราะ เหตุ นั ้น เมื่อ เรา เป็น คน ชอบ ธรรม แล้ว
โดย พระ โลหิต ของ พระองค์ ยิง่ กว่า นั ้น เรา จะ พ้น จาก
พระพิโรธ โดย พระองค์ 10 เพราะ ว่า ถ้า ขณะ ที่ เรา ยัง
เป็น ศัตรู เรา ได้กลับ คืนดี กับ พระเจ้า โดยที่ พระ บุตร ของ
พระองค์สิน
้ พระชนม์ ยิง่ กว่า นั ้นอีก เมื่อ เรา กลับ คืนดีแล้ว
เราก็ จะรอดโดยพระชนม์ชีพของพระองค์แน่ 11 มิใช่เพียง
เท่านั ้น เราทัง้ หลายยัง ชื่นชมยินดี ในพระเจ้า โดยทางพระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เพราะโดยพระองค์นั้น
เราจึงได้กลับคืนดีกับพระเจ้า
ความผิดบาปโดยอาดัม ความชอบธรรมโดยพระคริสต์
เหตุฉะนั ้น เช่น เดีย วกับที่ บาป ได้เข้า มา ใน โลก เพ ราะ
คนๆเดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั ้น และความ
ตาย ก็ได้แผ่ไป ถึง มวล มนุษย์ทุก คน เพราะ มนุษย์ทุก คน
ทําบาป 13 (บาป ได้มีอยูใน
่ โลก แล้วก่อ นมีพระ ราช บัญญัติ
แต่ที่ใด ไม่มีพระ ราช บัญญัติก็ไม่ถือว่า มีบาป 14 อย่างไร
ก็ตาม ความ ตาย ก็ได้ครอบงํา ตลอด มา ตัง้ แต่อาดัม จนถึง
โมเสส แม้คนที่มิได้ทําบาป อย่าง เดียว กับ การ ละเมิด ขอ
งอาดัม ผู้ซึ่งเป็นแบบของผู้ที่จะเสด็จมาภายหลัง 15 แต่ของ
ประทาน แห่ง พระคุณ นั ้น หา เป็น เช่น ความ ละเมิด นั ้น ไม่
เพราะ ว่า ถ้า คน เป็นอัน มาก ต้อง ตาย เพราะ การ ละเมิด
ของ คนๆ เดียว มาก ยิง่ กว่า นั ้น พระคุณ ของ พระเจ้า และ
ของ ประทาน โดย พระคุณ ของ พระองค์ผู้เดียว นั ้น คือ พระ
เยซูคริสต์ ก็มีบริบูรณ์ แก่คน เป็นอัน มาก 16 และ ของ ประ
ทาน นั ้นก็ไม่เหมือน กับ ผล ซึ่ง เกิด จาก บาป ของ คน นั ้น คน
เดียว เพราะว่าการพิพากษาที่เกิด ขึ้น เนื่ องจากการละเมิด
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เพียง ครัง้ เดียว นั ้น ได้นํา ไป สู่การ ลงโทษ แต่ของ ประทาน
ภาย หลัง การ ละเมิด หลาย ครัง้ นั ้น นํา ไป สู่ความ ชอบ ธรรม
17 เพราะ ว่า ถ้า โดย การ ละเมิด ของ คน นั ้น คน เดียว เป็ น
เหตุ ให้ความ ตาย ครอบงํา อยู่ โดย คน นั ้น คน เดียว มาก ยิง่
กว่า นั ้น คน ทัง้ หลาย ที่ รับ พระคุณ อัน ไพบูลย์ และ รับ ของ
ประทาน แห่ง ความ ชอบ ธรรม ก็จะ ดํารง ชีวต
ิ และ ครอบ
ครองโดยพระองค์ผู้ เดียว คือ พระเยซูคริสต์ ) 18 ฉะนั ้น การ
พิพากษาลงโทษได้ มาถึง คนทัง้ ปวงเพราะการละเมิด ของ
คนๆเดียวฉั นใด ความชอบธรรมของพระองค์ผู้เดียวก็ นํา
ของ ประทาน แห่ง พระคุณ มา ถึง ทุก คน ฉั น นั ้น คือ ความ
ชอบ ธรรม แห่ง ชีวต
ิ 19 เพราะ ว่า คน เป็นอัน มาก เป็น คน
บาป เพ ราะ คนๆ เดียว ที่มิได้เชื่อ ฟัง ฉั นใด คน เป็นอัน มาก
ก็ เป็น คน ชอบ ธรรม เพราะ พระองค์ผู้เดียว ที่ได้ทรง เชื่อ ฟัง
ฉั นนั ้น 20 เมื่อมีพระราชบัญญัติก็ทําให้มีการละเมิดพระราช
บัญญัติปรากฏมากขึ้น แต่ที่ใดมี บาปปรากฏมากขึ้น ที่นั ่น
พระคุณก็จะไพบูลย์ยิง่ ขึ้น 21 เพื่อว่าบาปได้ครอบงําทําให้ถึง
ซึ่งความตายฉั นใด พระคุณก็ ครอบงําด้วยความชอบธรรม
ให้ถึง ซึ่ง ชี วตน
ิ ิ รน
ั ดร์ โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็น
เจ้าของเราฉั นนั ้น

6

การตายฝ่ายความบาป แต่มีชีวิตฝ่ายพระคริสต์
ถ้า เช่น นั ้น แล้ว เราจะว่า อย่างไร ควรเราจะอยู่ ในบาป
ต่อไปเพื่อให้พระคุณมีมากยิง่ ขึ้นหรือ 2 ขอพระเจ้าอย่ายอม
ให้ เป็น เช่น นั ้น เลย พวกเราที่ ตายต่อ บาปแล้ว จะมีชีวิต ใน
บาปต่อ ไปอย่างไรได้ 3 ท่านไม่รู หรื
้ อ ว่า เราทัง้ หลายที่ได้รับ
บัพ ติศ มา เข้า ใน พระ เยซูคริสต์ ก็ได้รับ บัพ ติศ มา นั ้น เข้า
1
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ใน ความ ตาย ของ พระองค์ 4 เหตุฉะนั ้น เรา จึง ถูก ฝัง ไว้ กับ
พระองค์แล้ว โดย การ รับ บัพ ติศ มา เข้า ส่วน ใน ความ ตาย
นั ้น เหมือ นกับที่ พระคริสต์ได้ทรงถูก ชุบ ให้ เป็น ขึ้น มาจาก
ความตาย โดยเดชพระรัศมี ของพระบิดาอย่างไร เราก็ จะ
ได้ ดําเนิ น ตามชีวต
ิ ใหม่ ด้วยอย่างนั ้น 5 เพราะว่า ถ้า เราเข้า
สนิ ทกับพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์ เราก็จะเป็น
ขึ้น มา อย่าง พระองค์ได้ทรง เป็น ขึ้น มา จาก ความ ตาย ด้วย
6 เรา ทัง
้ หลาย รู แล
้ ้วว่า มนุษย์เก่า ของ เรา นั ้น ได้ถูก ตรึง ไว้
กับพระองค์แล้ว เพื่อตัวทบ
ี่ าปนั ้นจะถูกทําลายให้สิ้นไป เพื่อ
เราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป 7 เพราะว่าผู้ที่ตายแล้วก็
พ้น จากบาป 8 แต่ถ้า เราตายแล้วกับ พระคริสต์ เราเชื่อ ว่า
เราจะมีชีวิตอยู่ กับ พระองค์ด้วย 9 เราทัง้ หลายรู อยู
้ ว่
่ า พระ
คริสต์ที่ทรงถูก ชุบ ให้ เป็น ขึ้น มาจากตายแล้วนน
ั ้ จะหาตาย
อีก ไม่ ความ ตาย หา ครอบงํา พระองค์ ต่อ ไป ไม่ 10 ด้วย ว่า
ซึ่ง พระองค์ได้ทรงตายนั ้น พระองค์ได้ทรงตายต่อ บาปหน
เดียว แต่ซึ่ง พระองค์ ทรงมีชีวิ ตอยูนั
่ ้น พระองค์ทรงมีชีวิต
เพื่อพระเจ้า
ทาสแห่งความชอบธรรม
เหมือน กัน เช่น นั ้น แหละ ท่าน ทัง้ หลาย จง ถือว่า
ท่าน ได้ ตาย ต่อ บาป และ มีชีวิ ตอ ยู่ เพื่อ พระเจ้า ใน พระ
เยซูคริสต์องค์พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา 12 เหตุฉะนั ้น อย่า ให้
บาปครอบงํา กายที่ ต้องตายของท่าน ซึ่ง ทําให้ ต้องเชื่อ ฟัง
ตัณหา ของ กาย นั ้น 13 อย่า ยก อวัยวะ ของ ท่าน ให้แก่บาป
ให้เป็น เครือ
่ ง ใช้ ใน การ อธรรม แต่จง ถวาย ตัว ของ ท่าน
แด่พระเจ้า เหมือน หนึ่ ง คน ที่ เป็น ขึ้น มา จาก ความ ตาย
แล้ว และ จง ให้ อวัยวะ ของ ท่าน เป็น เครือ
่ ง ใช้ ใน การ
ชอบ ธรรม ถวาย แด่พระเจ้า 14 เพราะ ว่า บาป จะ มี อํานาจ
เหนื อ ท่าน ทัง้ หลาย ต่อ ไป ก็หามิได้ เพราะ ว่า ท่าน ทัง้ หลาย
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มิได้อยูใต้
่ พระ ราช บัญญัติ แต่อยูใต้
่ พระคุณ 15 ถ้า เช่น นั ้น
จะ เป็น อย่างไร ต่อ ไป เรา จะ ทําบาป เพราะ มิได้อยูใต้
่ พระ
ราช บัญญัติแต่อยูใต้
่ พระคุณ กระนั ้น หรือ ขอ พระเจ้า อย่า
ยอม ให้ เป็น เช่น นั ้น เลย 16 ท่าน ทัง้ หลาย ไม่รู หรื
้ อ ว่า ท่าน
จะ ยอม ตัว รับ ใช้ เชื่อ ฟัง คํา ของ ผู้ใด ท่าน ก็ เป็น ทาส ของ
ผู้ที่ท่าน เชื่อ ฟัง นั ้น คือ เป็น ทาส ของ บาป ซึ่ง นํา ไป สู่ความ
ตาย หรือ เป็น ทาส ของ การ เชื่อ ฟัง ซึ่ง นํา ไป สู่ความ ชอบ
ธรรม 17 แต่จง ขอบพระคุณ พระเจ้า เพราะ ว่า เมื่อก่อน นั ้น
ท่านเป็นทาสของบาป แต่บัดนี้ ท่านมีใจเชื่อฟังหลักคําสอน
นั ้นซึ่งทรงมอบไว้แก่ท่าน 18 เมื่อท่านพ้นจากบาปแล้ว ท่าน
ก็ได้กลายเป็น ทาสของความชอบธรรม 19 ข้าพเจ้า ยกเอา
ตัวอย่าง มนุษย์ มา พูด เพราะ เหตุ เนื้ อ หนั ง ของ ท่าน อ่อน
กําลัง เพราะท่านเคยให้ อวัยวะของท่านเป็น ทาสของการ
โสโครกและของความชัว่ ช้า ซ้อนชัว่ ช้า ฉั นใด บัดนี้ ท่านจง
ให้ อวัยวะของท่านเป็น ทาสของความชอบธรรม เพื่อ ให้ถึง
ความบริสุทธิ์ฉั นนั ้น 20 เพราะเมื่อท่านทัง้ หลายเป็นทาสของ
บาป ความชอบธรรมก็ไม่ได้ครอบครองท่าน 21 ขณะนั ้นท่าน
ได้ผลประโยชน์ อะไรในการเหล่า นั ้น ซึ่งบัด นี้ ท่านทัง้ หลาย
ก็ละอาย ด้วยว่าที่ สุดท้ายของการเหล่านั ้นก็ คือ ความตาย
22 แต่เดีย
๋ ว นี้ ท่าน ทัง้ หลาย พ้น จาก การ เป็น ทาส ของ บาป
และกลับ มาเป็น ผู้รับ ใช้ของพระเจ้า แล้ว ผลที่ ท่านได้ รบก
ั ็
23
คือ ความบริสุทธิ์ และผลสุดท้ายคือ ชี วตน
ิ ิ รน
ั ดร์ เพราะ
ว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานของ
พระเจ้า คือ ชี วิตนิ รัน ดร์ ใน พระ เยซูคริสต์องค์พระ ผู้ เป็น
เจ้าของเรา
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พีน้
่ อง ทัง้ หลาย ท่าน ไม่รู หรื
้ อ (ข้าพเจ้า พูดกับ คน
ที่รู พระ
้
ราช บัญญัติแล้ว ) ว่า พระ ราช บัญญัตินั ้นมี อํา นา จ
เหนื อมนุษย์เฉพาะในขณะที่ ยงม
ั ีชีวิตอยูเท่
่ านั ้น 2 เพราะว่า
ผู้หญิง ที่สามียังมีชีวิ ตอ ยู่ นั ้น ต้อง อยูใต้
่ พระ ราช บัญญัติว่า
ด้วย ประเพณี สามี ภรรยา แต่ถ้า สามีตาย ผู้หญิง นั ้นก็ พ้น
จากพระราชบัญญัติว่าด้วยประเพณี สามีภรรยา 3 ฉะนั ้น ถ้า
ผู้ หญิง นั ้น ไป แต่งงาน กับ ชาย อื่น ใน เมื่อ สา มียงม
ั ีชีวิ ตอ ยู่
นาง ก็ได้ชื่อ ว่า เป็น หญิง ล่วง ประเวณี แต่ถ้า สามี ตาย แล้ว
นาง ก็ พ้น จาก พระ ราช บัญญัตินั ้น แม้นาง ไป แต่งงาน กับ
ชายอื่นก็ หาผิด ประเวณี ไม่ 4 เช่น นั ้น แหละ พี่น้ องทัง้ หลาย
ของข้าพเจ้า ท่านทัง้ หลายได้ ตายจากพระราชบัญญัติทาง
พระ กาย ของ พระ คริสต์ด้วย เพื่อ ท่าน จะ ตก เป็น ของ ผู้อื่น
คือ ของ พระองค์ผู้ทรง ฟื้ น ขึ้น มา จาก ความ ตาย แล้ว เพื่อ
เราทัง้ หลายจะได้เกิด ผลถวายแด่พระเจ้า 5 เพราะว่า เมื่อ
เรา เคย มีชีวิ ต ตาม เนื้ อ หนั ง ตัณหา ชัว่ ซึ่ง เป็น มา โดย พระ
ราชบัญญัติได้ทําให้อวัยวะของเราเกิด ผลนํา ไปสู่ความตาย
6 แต่บัดนี้ เราได้ พ้น จากพระราชบัญญัติ คือ ได้ ตายจากพระ
ราชบัญญัติที่ได้ผูกมัด เราไว้ เพื่อ เราจะได้ไม่ประพฤติตาม
ตัวอักษรในประมวลพระราชบัญญัติเก่า แต่จะดําเนิ น ชีวต
ิ
ใหม่ตามลักษณะจิตวิญญาณ
1

7

พระราชบัญญัติชีว่
้ าทุกคนต้องการความรอด

ถ้า เช่น นั ้น เรา จะ ว่า อย่างไร ว่า พระ ราช บัญญัติคือ
บาป หรือ ขอ พระเจ้า อย่า ยอม ให้ เป็น เช่น นั ้น เลย แต่ว่า
ถ้า มิใช่เพราะ พระ ราช บัญญัติแล้ว ข้าพเจ้า ก็ จะ ไม่รู จั
้ ก
บาป เพราะ ว่า ถ้า พระ ราช บัญญัติมิได้ห้าม ว่า “อย่า โลภ”
ข้าพเจ้า ก็ จะ ไม่รู ว่้ า อะไร คือ ความ โลภ 8 แต่ว่า บาป ได้ ถือ
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เอา พระ บัญญัตินั ้น เป็น ช่อง ทําให้ตัณหา ชัวท
่ ุ กอ ย่าง เกิด
ขึ้น ใน ตัว ข้าพเจ้า เพราะ ว่า ถ้า ไม่มีพระ ราช บัญญัติ บาป
ก็ ตาย เสีย แล้ว 9 เพราะ ครัง้ หนึ่ ง ข้าพเจ้า ดํารง ชีวต
ิ อยู่
โดย ปราศจาก พระ ราช บัญญัติ แต่เมื่อมี พระ บัญญัติบาป
ก็กลับ มี ข้ึนอีก และข้าพเจ้า ก็ตาย 10 พระบัญญัตินั ้น ซึ่งมี ข้น
ึ
เพื่อ ให้มี ชีวต
ิ ข้าพเจ้า เห็นว่า กลับ เป็น เหตุที่ทําให้ถึง ความ
ตาย 11 เพราะ ว่า บาป ได้ ถือ เอา พระ บัญญัตินั ้น เป็น ช่อง
ทาง ล่อลวง ข้าพเจ้า และ ประหาร ข้าพเจ้า ให้ ตาย ด้วย พระ
บัญญัตินั ้น 12 เหตุฉะนั ้น พระราชบัญญัติจึง เป็น สิง่ บริสุทธิ์
และพระบัญญัติก็บริสุทธิ์ ยุติธรรม และดี 13 ถ้า เช่น นั ้น สิ่ง
ที่ดีกลับ ทําให้ ข้าพเจ้า ต้องตายหรือ ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้
เป็น เช่น นั ้น เลย บาป ต่าง หาก คือ บาป ซึ่ง อาศัย สิง่ ที่ดีนั ้
นทํา ให้ ข้าพเจ้า ต้อง ตาย เพื่อ จะ ให้ ปรากฏ ว่า บาป นั ้น เป็น
บาปจริง และโดยอาศัย พระบัญญัตินั ้น บาปก็ ปรากฏว่า ชัว่
ร้าย ยิง่ นั ก 14 เพราะ เรา รู ้ วา่ พระ ราช บัญญัตินั ้น เป็น โดย
ฝ่าย จิต วิญญาณ แต่ว่า ข้าพเจ้า เป็น แต่ เนื้ อ หนั ง ถูก ขาย
ไว้ให้อยูใต้
่ บาป
การต่อสู้กันระหว่างฝ่ายเนื้ อหนั งกับฝ่ายจิตวิญญาณ

15

ข้าพเจ้า ไม่เข้า ใจ การก ระ ทํา ของ ข้าพเจ้า เอง เพราะ
ว่า ข้าพเจ้า ไม่ ทํา สิง่ ที่ ข้าพเจ้า ปรารถนา ที่ จะ ทํา แต่กลับ
ทํา สิง่ ที่ ข้าพเจ้า เกลียด ชัง นั ้น 16 เหตุฉะนั ้น ถ้า ข้าพเจ้า
ทํา สิง่ ที่ ข้าพเจ้า ไม่ ปรารถนา ที่ จะ ทํา ข้าพเจ้า ก็ ยอมรับ
ว่า พระ ราช บัญญัตินั ้น ดี 17 ฉะ นั ้น ข้าพเจ้า จึงมิใช่ผู้ กระทํา
แต่ว่า บาป ซึ่ง อยู่ ใน ตัว ข้าพเจ้า นั ่นเอง เป็น ผู้ทํา 18 ด้วย ว่า
ข้าพเจ้า รู ้ ว่า ใน ตัว ข้าพเจ้า (คือ ใน เนื้ อ หนั ง ของ ข้าพเจ้า)
ไม่มีความ ดีประการ ใด อยูเลย
่
เพราะ ว่า เจตนา ดี ข้าพเจ้า
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ก็มีอยู่ แต่ซึ่ง จะ กระทํา การ ดี นั ้น ข้าพเจ้า หา ได้ กระทํา
ไม่ 19 ด้วย ว่าการ ดี นั ้น ซึ่ง ข้าพเจ้า ปรารถนา ทํา ข้าพเจ้า
ไม่ได้กระทํา แต่การชัว่ ซึ่งข้าพเจ้ามิได้ปรารถนาทํา ข้าพเจ้า
ยัง ทํา อยู่ 20 ถ้า แม้ข้าพเจ้า ยัง ทํา สิง่ ซึ่ง ข้าพเจ้า ไม่ ปรารถนา
จะ ทํา ก็ไม่ใช่ตัว ข้าพเจ้า เป็น ผู้กระทํา แต่บาป ซึ่ง อยู่ ใน ตัว
ข้าพเจ้านั ่นเองเป็นผู้กระทํา 21 ดังนั ้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็น
กฎ อย่าง หนึ่ ง คือ เมื่อ ใด ข้าพเจ้า ตัง้ ใจ จะ กระทํา ความ ดี
ความ ชัวก
่ ็ ยัง ติดอยู่ ใน ตัว ข้าพเจ้า 22 เพราะ ว่า ส่วน ลึก ใน
ใจ ของ ข้าพเจ้า นั ้น ข้าพเจ้า ชื่นชม ใน พระ ราช บัญญัติของ
พระเจ้า 23 แต่ข้าพเจ้า เห็นมี กฎอีก อย่างหนึ่ ง อยู่ ในอวัยวะ
ของ ข้าพเจ้า ซึ่ง ต่อสู้ กับ กฎ แห่ง จิตใจ ของ ข้าพเจ้า และ
ชักนํา ให้ ข้าพเจ้า อยูใต้
่ บังคับ กฎ แห่ง บาป ซึ่ง อยู่ ใน อวัยวะ
ของข้าพเจ้า 24 โอ ข้าพเจ้า เป็น คนเข็ญใจจริง ใครจะช่วย
ข้าพเจ้า ให้ พ้น จาก ร่างกาย แห่ง ความ ตาย นี้ ได้ 25 ข้าพเจ้า
ขอบพระคุณ พระเจ้า โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็น
เจ้าของ เรา ฉะนั ้น ทาง ด้าน จิตใจ ข้าพเจ้า รับ ใช้พระ ราช
บัญญัติของพระเจ้า แต่ด้านฝ่ายเนื้ อ หนั ง ข้าพเจ้า รับ ใช้ กฎ
แห่งบาป

8

ไม่มีการปรับโทษแก่คนทัง้ หลายที่อยูในพระเยซู
่
คริสต์
เหตุฉะนั ้น บัดนี้ การ ปรับ โทษ จึง ไม่มีแก่คน ทัง้ หลาย
ที่อยูในพระเยซู
่
คริสต์ ผู้ไม่ดําเนิ นตามฝ่ายเนื้ อหนั ง แต่ตาม
ฝ่าย พระ วิญญาณ 2 เพราะ ว่า กฎ ของ พระ วิญญาณ แห่ง
ชีวต
ิ ในพระเยซูคริสต์ ได้ทําให้ข้าพเจ้า พ้น จากกฎแห่ง บาป
และความตาย 3 เพราะสิง่ ซึ่งพระราชบัญญัติทําไม่ได้เพราะ
เนื้ อหนั งทําให้ออ
่ นกําลังไปนั ้น พระเจ้าทรงใช้พระบุตรของ
1
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พระองค์ มาในสภาพเสมือนเนื้ อ หนั ง ที่ บาปและเพื่อ ไถ่บาป
พระองค์จึง ได้ ทรง ปรับ โทษ บาป ที่อยูใน
่ เนื้ อ หนั ง 4 เพื่อ
ความชอบธรรมของพระราชบัญญัติจะได้ สําเร็จในพวกเรา
ผู้ไม่ดําเนิ นตามฝ่ายเนื้ อหนั ง แต่ตามฝ่ายพระวิญญาณ
อยูฝ่
่ ายพระวิญญาณหรืออยูฝ
่ ่ายเนื้ อหนั ง
5

เพราะ ว่า คน ทัง้ หลาย ที่อยูฝ่
่ าย เนื้ อ หนั งก็ ปักใจ ใน สิง่
ซึ่ง เป็น ของ ของ เนื้ อ หนั ง แต่คน ทัง้ หลาย ที่อยูฝ่
่ าย พระ
วิญญาณก็ ปักใจในสิง่ ซึ่ง เป็น ของของพระวิญญาณ 6 ด้วย
ว่า ซึ่ง ปักใจ อยู่ กับ เนื้ อ หนั งก็ คือ ความ ตาย และ ซึ่ง ปักใจ
อยู่ กับ พระ วิญญาณ ก็ คือ ชีวต
ิ และ สันติสุข 7 เหตุว่า ใจ
ซึ่ง ปัก อยู่ กับ เนื้ อ หนั ง นั ้นก็ เป็น ศัตรู ต่อ พระเจ้า เพราะ หา
ได้อยูใต้
่ บังคับ พระ ราช บัญญัติของ พระเจ้า ไม่ และ ที่จริง
จะ อยูใต้
่ บังคับ พระ ราช บัญญัตินั ้น ไม่ได้ 8 เพราะ ฉะนั ้น คน
ทัง้ หลาย ที่อยูฝ่
่ าย เนื้ อ หนั ง จะ เป็นที่ ชอบ พระทัย พระเจ้า
9
ก็หามิได้ ถ้า พระวิญญาณของพระเจ้า ทรงสถิต อยู่ ในท่าน
ทัง้ หลายจริงๆแล้ว ท่านก็มิได้อยูฝ่
่ ายเนื้ อ หนั ง แต่อยูฝ่
่ าย
พระวิญญาณ แต่ถ้า ผู้ ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์
ผู้นั ้นก็ไม่เป็น ของ พระองค์ 10 และ ถ้า พระ คริสต์อยูใน
่ ท่าน
ทัง้ หลายแล้ว ร่างกายก็ ตายไปเพราะบาป แต่จิตวิญญาณ
ก็มีชีวิต เพราะความชอบธรรม 11 แต่ถ้า พระวิญญาณของ
พระองค์ ผู้ทรงชุบ ให้พระเยซูเป็น ขึ้น มาจากความตายทรง
สถิตอยูใ่ นท่านทัง้ หลาย พระองค์ผู้ทรงชุบให้พระคริสต์เป็น
ขึ้น มาจากความตายแล้วนัน
้ จะทรงกระทํา ให้ กายซึ่ง ต้อง
ตาย ของ ท่าน เป็น ขึ้น มา ใหม่ด้วย โดย พระ วิญญาณ ของ
พระองค์ ซ่ึง ทรงสถิต อยู่ ในท่านทัง้ หลาย 12 ท่านพี่ น้องทัง้
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หลาย เหตุฉะนั ้น เรา ทัง้ หลาย เป็น หนี้ แต่มิใช่เป็น หนี้ ฝ่าย
เนื้ อ หนั ง ที่ จะดําเนิ น ชีวต
ิ ตามเนื้ อ หนั ง 13 เพราะว่า ถ้า ท่าน
ทัง้ หลายดําเนิ นชีวต
ิ ตามฝ่ายเนื้ อหนั งแล้ว ท่านจะต้องตาย
แต่ถ้า โดย ฝ่าย พระ วิญญาณ ท่าน ได้ ทําลาย การ ของ ฝ่าย
กายเสีย ท่านก็จะดํารงชีวต
ิ ได้
ผู้เชื่อเป็นผู้รบ
ั มรดกร่วมกันกับพระคริสต์

14

ด้วยว่า พระวิญญาณของพระเจ้า ได้ ทรงนําพาคนหนึ่ ง
คน ใด คน เห ล่านั ้นก็ เป็น บุตร ของ พระเจ้า 15 เหตุว่า ท่าน
ไม่ได้รับนิสัย อย่างทาสซึ่ง ทําให้ตกในความกลัวอีก แต่ท่าน
ได้ รบ
ั พระวิญญาณผู้ทรงให้ เป็น บุตรซึ่ง ให้ เราทัง้ หลายร้อง
เรียกพระเจ้า ว่า “อับ บา” คือ พระบิดา 16 พระวิญญาณนั ้น
เป็น พยานร่วมกับ จิต วิญญาณของเราทัง้ หลายว่า เราทัง้
หลายเป็น บุตรของพระเจ้า 17 และถ้า เราทัง้ หลายเป็น บุตร
แล้ว เราก็ เป็น ทายาทคือ เป็น ทายาทของพระเจ้า และเป็น
ทายาทร่วมกับ พระคริสต์ เมื่อ เราทัง้ หลายทนทุกข์ ทรมาน
ด้วยกันกับพระองค์นั ้น ก็เพื่อเราทัง้ หลายจะได้สง่าราศีด้วย
กันกับพระองค์ด้วย
ร่างกายที่ตายได้รอคอยสง่าราศีแห่งการเป็นขึ้นมาจาก
ความตาย
18 เพราะ ข้าพเจ้า เห็นว่า ความ ทุกข์ลําบาก แห่ง สมัย
ปัจจุบัน นี้ ไม่สมควร ที่ จะ เอา ไป เปรียบ กับ สง่า ราศี ซึ่ง จะ
เผย ใน เรา ทัง้ หลาย 19 ด้วย ว่า สรรพ สิง่ ที่ ทรง สร้าง แล้ว
มีความเพียรคอยท่า ปรารถนาให้บุตรทัง้ หลายของพระเจ้า
ปรากฏ 20 เพราะว่า สรรพสิง่ เหล่า นั ้น ต้องเข้า อยู่ ในอํานาจ
ของ อนิ จจัง ไม่ใช่ตามใจ ชอบ ของ ตนเอง แต่เป็น ไป ตามพ
ระองค์ผู้ทรงบันดาลให้เข้า อยู่ นั้น ด้วยมี ความหวัง ใจ 21 ว่า
สรรพสิง่ เหล่า นั ้น จะได้ รอดจากอํานาจแห่ง ความเปื่ อยเน่า
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และจะเข้า ในเสรี ภาพซึ่งมี สง่า ราศีแห่งบุตรทัง้ หลายของ
พระเจ้า ด้วย 22 เรารู อยู
้ ว่
่ า บรรดาสรรพสิง่ ที่ ทรงสร้างนั ้น
กําลัง ครํา่ ครวญ และ ผจญ ความ ทุกข์ ลําบาก เจ็บ ปวด ด้วย
กันมาจนทุกวันนี้ 23 และไม่ใช่สรรพสิง่ ทัง้ ปวงเท่านั ้น แต่เรา
ทัง้ หลายเองด้วย ผู้ได้รับ ผลแรกของพระวิญญาณ ตัว เรา
เองก็ยงั ครํา่ ครวญคอยจะเป็นอย่างบุตร คือที่จะทรงไถ่กาย
ของเราทัง้ หลายไว้ 24 เหตุว่าเราทัง้ หลายรอดได้เพราะความ
หวังใจ แต่ความหวังใจในสิง่ ที่เราเห็นได้หาได้เป็นความหวัง
ใจไม่ ด้วยว่าใครเล่าจะยังหวังในสิง่ ที่เขาเห็น 25 แต่ถ้าเราทัง้
หลายคอยหวังใจในสิง่ ที่เรายังไม่ได้เห็น เราจึงมค
ี วามเพียร
คอยสิง่ นั ้น
เรา

พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ ทรง อธิษฐาน เพื่อ เรา ด้วย กันกับ

26

พระ วิญญาณ ก็ ทรง ช่วย เรา เมื่อ เรา อ่อน
กําลังด้วยเช่นกัน เพราะ เรา ไม่รู ว่้ า เรา ควร จะ อธิษฐาน
ขอ สิง่ ใด อย่างไร แต่พระ วิญญาณเอง ทรง ช่วย ขอ เพื่อ เรา
ด้วย ความ ครํา่ ครวญ ซึ่ง เหลือ ที่ จะ พูด ได้ 27 และ พระองค์
ผู้ทรง ตรวจ ค้น ใจ มนุษย์ ก็ทรง ทราบ ความ หมาย ของ พระ
วิญญาณ เพราะว่า พระองค์ ทรงอธิษฐานขอเพื่อ วิสุทธิชน
ตามที่ชอบพระทัยพระเจ้า
ทรง เรียก ทรง ประทาน ความ รอด ทรง ให้ เป็น คน ชอบ
ธรรม ทรงประทานสง่าราศี
28 เรา รู ว่
้ า พระเจ้า ทรง ร่วม มือกับ คน ทัง้ หลาย ที่รก
ั
พระองค์ ให้เกิด ผล อัน ดี ใน ทุก สิง่ คือ คน ทัง้ ปวง
ที่พระองค์ได้ทรง เรียก ตามพ ระ ประสงค์ ของ พระองค์
29 เพราะว่า ผู้หน่ง
ึ ผู้ ใดที่พระองค์ได้ทรงทราบอยูแล้
่ ว ผู้นั ้น
พระองค์ได้ทรงตัง้ ไว้ให้เป็น ตามลักษณะพระฉายแห่ง พระ
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บุตร ของ พระองค์ เพื่อ พระ บุตร นั ้น จะ ได้ เป็น บุตร หัวปี
ท่ามกลาง พวก พี่ น้ อง เป็นอัน มาก 30 ยิง่ กว่า นั ้น บรรดา
ผู้ที่พระองค์ได้ทรง ตัง้ ไว้นั ้น พระองค์ได้ทรง เรียก มา ด้วย
และ ผู้ที่พระองค์ได้ทรง เรียก มา นั ้น พระองค์ได้ทรง โปรด
ให้ เป็น ผู้ชอบธรรม และผู้ที่พระองค์ทรงโปรดให้ เป็น ผู้ชอบ
ธรรม พระองค์ก็ทรง โปรด ให้มี สง่า ราศีด้วย 31 ถ้า เช่น นั ้น
เราจะว่า อย่างไร ถ้า พระเจ้า ทรงอยู่ ฝ่ายเราใครจะขัด ขวาง
เรา 32 พระองค์ผู้มิได้ทรง หวง พระ บุตร ของ พระองค์เอง
แต่ได้ทรง โปรด ประทาน พระ บุตร นั ้น เพื่อ เรา ทัง้ หลาย ถ้า
เช่น นั ้น พระองค์ จะ ไม่ ทรง โปรด ประทาน สิง่ สารพัด ให้ เรา
ทัง้ หลาย ด้วยกันกับ พระบุตรนั ้น หรือ 33 ใครจะฟ้องคนเห
ล่านั ้นที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้ พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ทําให้เรา
เป็นคนชอบธรรมแล้ว 34 ใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีก ก็คือ
พระคริสต์ผู้ทรงสิน
้ พระชนม์แล้ว และยิง่ กว่า นั ้นอีก ได้ ทรง
คืน พระชนม์ ทรง สถิต ณ เบื้อง ขวา พระหัตถ์ ของ พระเจ้า
และทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทัง้ หลายด้วย
ผู้เชื่อได้รับความรอดนิ รน
ั ดร์
35

แล้ว ใครจะให้ เราทัง้ หลายขาดจากความรัก ของพระ
คริสต์ได้เล่า จะเป็น ความยากลําบาก หรือ ความทุกข์ หรือ
การข่มเหง หรือการกันดารอาหาร หรือการเปลือยกาย หรือ
การ ถูก โพย ภัย หรือ การ ถูก คม ดาบ หรือ 36 ตาม ที่เขียน
ไว้แล้วว่า ‘เพราะเห็นแก่พระองค์ ข้าพระองค์ทัง้ หลายจึงถูก
ประหารวัน ยัง คํ่า และนั บ ว่า เป็น เหมือนแกะสําหรับ จะเอา
ไปฆ่า’ 37 แต่ว่า ในเหตุการณ์ ทัง้ ปวงเหล่า นี้ เรามี ชัย เหลือ
ล้น โดยพระองค์ผู้ได้ทรงรัก เราทัง้ หลาย 38 เพราะข้าพเจ้า
เชื่อมนว
ั ่ ่า แม้ความ ตาย หรือ ชีวต
ิ หรือ ทูต สวรรค์ หรือ
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ผู้มีบรรดาศักดิ์ หรือ ฤทธิ์ เดช ทัง้ หลาย หรือ สิง่ ซึ่งมีอยูใน
่
ปัจจุบันนี้ หรือสิง่ ซึ่งจะมีในภายหน้า 39 หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก
หรือ สิงอ
ื ใดๆที่ได้ทรงสร้างแล้วนัน
้ จะไม่ สามารถกระทํา
่ ่น
ให้เราทัง้ หลายขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยูในพระ
่
เยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้

9

ความห่วงใยของเปาโลที่มีต่อชาติอิสราเอล
ข้าพเจ้า พูด ตาม ความ จริง ใน พระ คริสต์ ข้าพเจ้า
ไม่ได้มุสา ใจ สํานึ ก ผิด ชอบ ของ ข้าพเจ้า เป็น พยาน ฝ่าย
ข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย 2 ว่า ข้าพเจ้า มีความ
ทุกข์หนัก และ เสียใจ เสมอ มิได้ขาด 3 เพราะ ว่า ข้าพเจ้า
ปรารถนาจะให้ข้าพเจ้าเองถูกสาปให้ตัดขาดจากพระคริสต์
เพราะเห็น แก่พีน้
่ องของข้าพเจ้า คือ ญาติ ของข้าพเจ้า ตาม
เนื้ อ หนั ง 4 พวกเขาเป็น คนอิสราเอล ได้รับ การทรงให้ เป็น
บุตรของพระเจ้าและสง่าราศี และบรรดาพันธสัญญา และ
การทรงประทานพระราชบัญญัติ และการปรนนิ บัติพระเจ้า
และพระสัญญาทัง้ หลาย 5 ทัง้ บรรพบุรุษก็ เป็นของเขาด้วย
และพระคริสต์ก็ได้ทรงถือ กําเนิ ด ตามเนื้ อ หนั ง ในเชื้อ ชาติ
ของเขา พระองค์ผู้ทรงอยูเ่ หนื อสารพัด ผู้ซึ่งพระเจ้าจะทรง
โปรดอวยพระพรเป็นนิ ตย์ เอเมน
1

มิใช่ชาวยิวจะอยูฝ
่ ่ายจิตวิญญาณทุกคน
แต่มิใช่ว่า พระ วจนะ ของ พระเจ้า ได้ไร้ ประโยชน์ ไป
เพราะว่า เขาทัง้ หลายที่เกิ ดมาจากอิสราเอลนั ้น หาได้ เป็น
คนอิสราเอลแท้ทุกคนไม่ 7 และมิใช่ว่าทุกคนที่เป็นเชื้อสาย
ของอับ ราฮัม เป็น บุตรแท้ ของท่าน แต่ วา่ ‘เขาจะเรียกเชื้อ
สายของเจ้า ทางสายอิ สอัค’ 8 คือ ว่า เขาเหล่านั ้นที่ เป็น บุตร
6
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ตามเนื้ อ หนั ง จะนั บ เป็น บุตรของพระเจ้า ไม่ได้ แต่บุตรแห่ง
พระสัญญานั ้น จึง จะนั บ เป็น เชื้อ สายได้ 9 เพราะพระวจนะ
แห่ง พระสัญญามี วา่ ดังนี้ ‘คราวนี้ เราจะมาและนางซาราห์
จะมีบุตรชาย’
พระเจ้าทรงเลือกยาโคบ
แต่ว่านางเรเบคาห์ก็ได้มีครรภ์กับชาย
คนหนึ่ งด้วย คืออิ สอัค บรรพบุรุษ ของเรา 11 (แม้ก่อนบุตร
นั ้นบังเกิดมา และยังไม่ได้กระทําดีหรือชัว่ เพื่อพระดําริของ
พระเจ้า ในการทรงเลือกนั ้น จะตังม
้ น
ั ่ คงอยู่ ไม่ใช่ตามการก
ระทํา แต่ตามซึ่ง พระองค์ ทรงเรียก ) 12 พระองค์จึง ตรัส แก่
นางนั ้นว่า ‘พี่จะปรนนิ บัติน้ อง’ 13 ตามที่มีคําเขียนไว้แล้วว่า
‘เรา ก็ ยัง รัก ยา โคบ แต่เรา ได้เกลียด เอ ซาว’ 14 ถ้า เช่น นั ้น
เรา จะ ว่า อย่างไร พระเจ้า ไม่ ทรง ยุติธรรม หรือ ขอ พระเจ้า
อย่ายอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย 15 เพราะพระองค์ตรัสกับโมเสส
ว่า ‘เราประสงค์ จะกรุ ณาผู้ใด เราก็ จะกรุ ณาผู้นั ้น และเรา
ประสงค์จะเมตตาผู้ใด เราก็จะเมตตาผู้นั ้น’ 16 เพราะฉะนั ้น
จึง ไม่ ขึ้น แก่ ความ ตัง้ ใจ หรือ การ ตะเกียกตะกาย ของ เขา
แต่ขึ้นอยูกั
่ บพระเจ้าผู้ทรงสําแดงพระกรุ ณา 17 เพราะมี ข้อ
พระคัมภีรที
์ ่กล่าวแก่ฟาโรห์ว่า ‘เพราะเหตุ นี้เองเราให้เจ้ามี
ตําแหน่ งสูง ก็เพื่อจะแสดงฤทธานุภาพของเราโดยเจ้าและ
เพื่อ ให้นามของเราถูก ประกาศออกไปทัว่ โลก’ 18 เหตุฉะนั ้น
พระองค์ จะ ทรง พระ กรุ ณา แก่ผู้ ใด ก็จะ ทรง พระ กรุ ณา
ผู้นั ้น และพระองค์ จะทรงให้ผู้ใดมี ใจแข็ง กระด้าง ก็จะทรง
ให้ผู้นั ้นมี ใจแข็ง กระด้าง 19 แล้วท่า นก็ จะกล่าวแก่ ข้าพเจ้า
ว่า “ถ้า เช่น นั ้น ทําไมพระองค์ จึง ยัง ทรงติเตียน เพราะว่า ผู้
ใดจะขัดขืนพระทัยของพระองค์ได้” 20 โอ มนุษย์เอ๋ย ดูก่อน
10 และมิใช่เท่านั ้น
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ท่านคือ ผู้ ใดเล่า ซึ่ง ท่านจะโต้ตอบกับ พระเจ้า ได้ สิ่ง ซึ่ง ถูก
ทํา ขึ้น แล้วนน
ั ้ จะกลับ ว่า แก่ผู้ทําได้หรือ ว่า “ท่านได้ กระทํา
ข้าพเจ้า อย่าง นี้ ทําไม ” 21 ส่วน ช่าง ปั้ น หม้อ ไม่มีสิทธิที
์ ่จะ
เอาดินก้อนเดียวกัน มาปั้ นเป็น ภาชนะอันมีเกียรติอัน หนึ่ ง
และภาชนะอัน ไม่มี เกียรติอัน หนึ่ ง หรือ 22 แล้ว ถ้า โดยทรง
ประสงค์ จะสําแดงการลงพระอาชญา และทรงให้ฤทธิเดช
์
ของ พระองค์ปรากฏ พระเจ้า ได้ ทรง อด กลัน
้ พระทัย ไว้ ช้า
นานต่อ ผู้เหล่า นั ้น ที่เป็น ภาชนะอัน สมควรแก่ พระอาชญา
ซึ่ง เตรียม ไว้ สําหรับ ความ พินาศ 23 เพื่อ จะ ได้ ทรง สําแดง
สง่าราศี อนอ
ั ุดมของพระองค์แก่บรรดาผู้ที่เป็นภาชนะแห่ง
พระ เมตตา ซึ่ง พระองค์ได้ทรง จัด เตรียม ไว้ ก่อน ให้ สม กับ
สง่า ราศี 24 คือ เรา ทัง้ หลาย ที่พระองค์ได้ทรง เรียก มา แล้ว
มิใช่จากยิวพวกเดียว แต่จากพวกต่างชาติด้วย
มีชาวอิสราเอลที่เหลืออยูที
่ ่จะได้รบ
ั ความรอด
25 ดัง ที่พระองค์ตรัส ไว้ ใน พระ คัมภีร ์ โฮ เชย า ว่า ‘เรา จะ
เรียกเขาเหล่านั ้นว่า เป็น ชนชาติ ของเรา ซึ่ง เมื่อก่อนเขาหา
ได้ เป็น ชนชาติ ของ เรา ไม่ และ จะ เรียก เขา ว่า เป็นที่รัก ซึ่ง
เมื่อก่อนเขาหาได้เป็นทีร่ ก
ั ไม่ 26 และต่อมาในสถานที่ซ่ึงทรง
กล่าวแก่ เขาว่า “เจ้าทัง้ หลายไม่ใช่ชนชาติของเรา” ในที่ นั้น
เองเขาจะได้ชื่อ ว่า เป็น บุตรของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์อยู่ ’
27 และท่านอิส ยาห์ได้ร้องประกาศเรือ
่ งพวกอิสราเอลด้วย
ว่า ‘แม้พวก ลูกอิส รา เอล จะ มาก เหมือน เม็ด ทราย ที่ทะเล
แต่คนที่เหลือ อยูเท่
่ านั ้น จะรอด 28 ด้วย ว่า พระองค์ จะทรง
ให้การนั ้นสําเร็จ และจะให้สําเร็จโดยเร็วพลันในความชอบ
ธรรม เพราะว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะทรงให้การนั ้น สําเร็จ
โดยเร็วพลันบนพิภพนี้ ’ 29 และตามที่ท่านอิสยาห์ได้กล่าวไว้
ก่อนว่า ‘ถ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า แห่ง จอมโยธามิได้ทรงเหลือ
เชื้อสายไว้ให้เราบ้าง เราก็จะได้เป็นเหมือนเมืองโสโดม และ
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จะเป็นเหมือนเมืองโกโมราห์’ 30 ถ้าเช่นนั ้นเราจะว่าอย่างไร
จะว่า พวกต่างชาติที่ไม่ ได้ใฝ่หาความชอบธรรม ก็ยัง ได้ รบ
ั
ความ ชอบ ธรรม คือ ความ ชอบ ธรรม ที่เกิด ขึ้น โดย ความ
เชื่อ 31 แต่พวกอิสราเอลซึ่งใฝ่หาพระราชบัญญัติแห่งความ
ชอบ ธรรม ก็ยัง ไม่ได้บรรลุตามพ ระ ราช บัญญัติแห่ง ความ
ชอบธรรมนั ้น 32 เพราะอะไร เพราะเหตุที่เขามิได้แสวงหา
โดย ความ เชื่อ แต่ แสวงหา โดย การก ระ ทํา ตามพ ระ ราช
บัญญัติ เขาจึงสะดุดก้อนหินที่ให้สะดุดนั ้น 33 ดังที่มีคําเขียน
ไว้แล้วว่า ‘จงดูเถิด เราได้วางศิลาก้อนหนึ่ งไว้ในศิโยนซึ่งจะ
ทําให้สะดุด และหินก้อนหนึ่ งซึ่งจะทําให้ล้ม แต่ผู้ใดที่เชื่อใน
พระองค์นั้นก็จะไม่ได้รับความอับอาย’

10
ชนชาติอิสราเอลไม่รู จั
้ กความชอบธรรม
1

พี่น้ อง ทัง้ หลาย ความ ปรารถนา ใน จิตใจ ของ ข้าพเจ้า
และ คํา วิงวอน ขอ ต่อ พระเจ้า เพื่อ คน อิสราเอล นั ้น คือ ขอ
ให้ เขา รอด 2 ข้าพเจ้า เป็น พยาน ให้ เขา ว่า เขา มี ความ
กระ ตือ รือ ร้นที่ จะ ปรน นิ บัติพระเจ้า แต่หา ได้ เป็น ตาม
ปัญญา ไม่ 3 เพราะ ว่า เขา ไม่รู จั
้ ก ความ ชอบ ธรรม ของ
พระเจ้า แต่อุตส่าห์จะ ตัง้ ความ ชอบ ธรรม ของ ตน ขึ้น เขา
จึง ไม่ได้ยอมอยู่ ในความชอบธรรมของพระเจ้า 4 เพราะว่า
พระคริสต์ทรงเป็นจุดจบของพระราชบัญญัติ เพื่อให้ทุกคน
ที่มีความ เชื่อ ได้ รับ ความ ชอบ ธรรม 5 โมเสส ได้เขียน เรือ
่ ง
ความชอบธรรมซึ่งมีพระราชบัญญัติเป็นมูล ฐานว่า ‘คนใด
ที่ประพฤติตามสิง่ เหล่านั ้นจะได้ชีวิตโดยการประพฤตินั ้น’
ความรอดที่ทรงให้แก่ทุกคนซึ่งเชื่อในพระคริสต์
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แต่ความ ชอบ ธรรม ที่มีความ เชื่อ เป็นมูล ฐาน ว่า อย่าง
นี้ ว่า “อย่า นึ ก ในใจของตัวว่า ใครจะขึ้น ไปบนสวรรค์” (คือ
จะ เชิญ พระ คริสต์ ลง มา จาก เบื้อง บน) 7 หรือ “ใคร จะ ลง
ไป ยัง ที่ลึก ” (คือ จะ เชิญ พระ คริสต์ ขึ้น มา จาก ความ ตาย
อีก) 8 แต่ความ ชอบ ธร รม นั ้นว่า อย่างไร ก็ว่า “ถ้อยคํา นั ้น
อยูใกล้
่
ท่าน อยูใน
่ ปาก ของ ท่าน และ อยู่ ใน ใจ ของ ท่าน”
คือ คํา แห่ง ความ เชื่อ ที่ เรา ทัง้ หลาย ประกาศ อยูนั
่ ้น 9 คือ
ว่า ถ้า ท่าน จะรับด้วย ปาก ของ ท่าน ว่า พระ เยซู ทรง เป็น
องค์พระผู้ เป็น เจ้า และเชื่อ ในจิตใจของท่านว่า พระเจ้า ได้
ทรง ชุบ พระองค์ให้เป็น ขึ้น มา จาก ความ ตาย ท่าน จะ รอด
10 ด้วย ว่า ความ เชื่อด้วย ใจ ก็นํา ไป สู่ความ ชอบ ธรรม และ
การ ยอ มรับด้วย ปาก ก็นํา ไป สู่ความ รอด 11 เพราะ มี ข้อ
พระคัมภีรว่์ า ‘ผู้ใดที่ เชื่อ ในพระองค์ นั ้นก็ จะไม่ได้รับ ความ
อับอาย’ 12 เพราะว่า พวกยิว และพวกกรีก ไม่ทรงถือว่า ต่าง
กัน ด้วยว่า ทรงเป็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า องค์ เดียวกัน ของคน
ทัง้ ปวง ซึ่งทรงโปรดอย่างบริบูรณ์แก่คนทัง้ ปวงที่ ทูลขอต่อ
พระองค์ 13 เพราะว่า ‘ผู้ใดที่ จะร้องออกพระนามขององค์
พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอด’
ความสําคัญของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

14

แต่ผู้ที่ยัง ไม่ เชื่อ ใน พระองค์ จะ ทูล ขอ ต่อ พระองค์
อย่างไรได้ และผู้ที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อในพระองค์
อย่างไร ได้ และ เมื่อ ไม่มีผู้ใด ประกาศ ให้ เขา ฟัง เขา จะ
ได้ยน
ิ อย่างไร ได้ 15 และ ถ้า ไม่มีใคร ใช้ เขา ไป เขา จะ ไป
ประกาศ อย่างไร ได้ ตาม ที่มีคํา เขียน ไว้แล้วว่า ‘เท้า ของ
คน เห ล่านั ้นที่ ประกาศ ข่าว ประเสริฐ แห่ง สันติสุข และ
ประกาศข่าวประเสริฐ แห่ง สิงอ
่ ัน ประเสริฐ ก็งามสัก เท่าใด’
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แต่มิใช่ทุก คน ได้ เชื่อ ฟัง ข่าว ประเสริฐ นั ้น เพราะ อิส
ยาห์ได้กล่าว ไว้ว่า ‘พระองค์เจ้าข้า ใคร เล่า ได้ เชื่อ สิง่ ที่ เขา
ได้ยน
ิ จากเราทัง้ หลาย’ 17 ฉะนั ้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะ
การ ได้ยิน และ การ ได้ยน
ิ เกิด ขึ้น ได้ก็เพราะ การ ประกาศ
พระ วจนะ ของ พระเจ้า 18 ข้าพเจ้า ถาม ว่า “เขา ทัง้ หลาย
ไม่ได้ยิน หรือ” เขา ได้ยน
ิ แล้ว จริงๆ ‘เสียง ของ พวก เขา
กระจาย ออก ไป ทัว่ แผ่น ดิน โลก และ ถ้อยคํา ของ พวก เขา
ประกาศ ออก ไป ถึงที่ สุด ปลาย พิภพ ’ 19 ข้าพเจ้า จึง ถาม ว่า
“พลอิสราเอลไม่เข้า ใจหรือ” ตอนแรกโมเสสกล่าวว่า ‘เรา
จะให้เจ้าทัง้ หลายอิจฉาผู้ที่ไม่ใช่ชนชาติ เราจะยัว่ โทสะเจ้า
ด้วย ประชาชาติที่เขลา ชาติหนึ่ ง ’ 20 แล้วอิส ยาห์กล้า กล่าว
ว่า ‘คนเหล่านั ้นที่มิได้แสวงหาเราได้ พบเรา เราได้ ปรากฏ
แก่คนที่มิได้ถามหาเรา’ 21 แต่ท่านได้กล่าวถึงพวกอิสราเอล
ว่า ‘เรายื่นมือของเราออกตลอดวันต่อชนชาติหน่งึ ซึ่งไม่เชื่อ
ฟังและดื้อรัน
้ ’

11

ชาวอิสราเอลที่เหลืออยูจะได้
่
รบ
ั ความรอด
1 เมื่อเป็ นเช่นนี้ แล้ว ข้าพเจ้าจึงถามว่า “พระเจ้าทรงทอด
ทิง้ ชนชาติ ของ พระองค์แล้ว หรือ” ขอ พระเจ้า อย่า ยอม ให้
เป็นเช่นนั ้นเลย ข้าพเจ้าเองก็เป็นชนชาติอิสราเอล เป็นเชื้อ
สายของอับ ราฮัม เป็น ตระกูล เบนยามิน 2 พระเจ้า มิได้ทรง
ทอด ทิง้ ชนชาติ ของ พระ องค์ นั ้นที่พระองค์ทรง ทราบ ล่วง
หน้า แล้ว ท่าน ไม่รู เรื
้ อ
่ ง ซึ่ง เขียน ไว้แล้ว ใน พระ คัมภีรกล
์ ่าว
ถึง ท่าน เอ ลี ยาห์หรือ ท่าน ได้กล่าว โทษ พวก อิสราเอล ต่อ
พระเจ้า ว่า 3 ‘พระองค์เจ้าข้า พวก เขา ได้ ฆ่า พวก ศาสดา
พยากรณ์ ของ พระองค์ แท่น บูชา ของ พระองค์ เขา ก็ได้ขุด
ทําลาย ลง เสีย เหลือ อยูแต่
่ ข้า พระองค์ คน เดียว และ เขา
แสวงหาช่องทางที่ จะประหารชีวต
ิ ของข้า พระองค์’ 4 แล้ว
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พระเจ้า ทรง ตอบ ท่าน ว่า อย่างไร ว่า ดังนี้ ‘เรา ได้ เหลือ คน
ไว้ สําหรับ เรา เจ็ด พัน คน ซึ่ง เป็น ผู้ที่มิได้คุก เข่า ลง ต่อ รู ป
พระ บา อัล’ 5 เช่น นั ้น แหละ บัดนี้ ก็ยังมี พวก ที่เหลือ อยูตาม
่
ที่ได้ทรงเลือกไว้โดยพระคุณ 6 แต่ถ้า เป็น ทางพระคุณ ก็ หา
ได้เป็นเพราะทางการกระทําไม่ ฉะนั ้นแล้ว พระคุณก็ไม่เป็น
พระคุณ อีก ต่อ ไป แต่ถ้า เป็น ทางการ กระทํา ก็ หา ได้ เป็น
เพราะทางพระคุณ ไม่ ฉะนั ้น แล้ว การกระทํา ก็ไม่เป็นการ
กระทําอีกต่อไป
ข่าวประเสริฐได้ไปยังคนต่างชาติ
7

ถ้า เช่น นั ้น จะ เป็น อย่างไร พวก อิสราเอล ไม่ พบ สิง่ ที่
เขาแสวงหา แต่คนที่พระเจ้าได้ ทรงเลือกไว้นั้นเป็นผู้ได้พบ
และ คน นอ กนั ้นก็มีใจแข็ง กระด้าง ไป 8 (ตาม ที่มีคํา เขียน
ไว้แล้วว่า ‘พระเจ้า ได้ ทรงประทานใจที่เซื่องซึม ประทานตา
ที่มองไม่ เห็น หูที่ฟัง ไม่ได้ยิน ให้แก่เขา ) จนทุก วัน นี้ ’ 9 ดาวิด
ทรง กล่าว ว่า ‘ขอ ให้สํารับ ของ เขา กลาย เป็น บ่วง แร้ว และ
เครือ
่ งดัก และเป็น สิง่ ให้สะดุด และเป็น สิง่ สนองเขา 10 ขอ
ให้ตาของเขามืดไปเพื่อเขาจะได้มองไม่เห็น และให้หลังของ
เขางอค่อมตลอดไป’ 11 ข้าพเจ้า จึง ถามว่า “พวกอิสราเอล
สะดุด จน หกล้มที เดียว หรือ” ขอ พระเจ้า อย่า ยอม ให้ เป็น
เช่น นั ้น เลย แต่การ ที่ เขา ละเมิด นั ้น เป็น เหตุให้ความ รอด
แผ่ มาถึง พวกต่างชาติ เพื่อ จะให้ พวกอิสราเอลมี ใจมานะ
ขึ้น 12 แต่ถ้า การ ที่ พวก อิสราเอล ละเมิด นั ้น เป็น เหตุให้ทัง้
โลกบริบูรณ์ และถ้า การพ่ายแพ้ ของเขาเป็น เหตุให้คนต่าง
ชาติบริบูรณ์ เขาจะยิง่ บริบูรณ์มากสักเท่าใด
คนต่างชาติควรที่จะรับฟังคําเตือนนั ้น
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13 แต่ข้าพเจ้า กล่าว แก่ พวก ท่าน ที่ เป็ น คน ต่าง ชาติ เพ
ราะ ข้าพเจ้า เป็นอัค รสา วก มายัง พวก ต่าง ชาติ ข้าพเจ้า จึง
ยกย่องหน้าที่ของข้าพเจ้า

ชาวอิสราเอลจะได้กลับคืนดีกับพระเจ้าอีก

14 เพื่อด้วยวิธใี ดก็ตามข้าพเจ้าจะได้เร้าใจพี่น้องร่วมชาติ

ของข้าพเจ้าให้เขาเอาอย่าง เพื่อให้เขารอดได้บ้าง 15 เพราะ
ว่า ถ้าการที่พี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้าถูกพระเจ้าทรงทอด
ทิง้ เสียแล้วเป็นเหตุให้คนทัง้ โลกกลับคืนดีกับพระองค์ การ
ที่พระองค์ทรง รับ เขา กลับ มา อีก นั ้น ก็เป็น อย่างไร ก็เป็น
เหมือนกับว่าเขาได้ตายไปแล้วและกลับฟื้ นขึ้นใหม่ 16 เพราะ
ถ้าแป้งก้อนแรกบริสุทธิ์ ทังอ
้ ่างก็บริสุทธิด้
์ วย และถ้ารากบ
17
ริสุทธิ์ กิง่ ทัง้ หมดก็บริสุทธิด้
์ วย แต่ถ้า ทรงหักกิ่งบางกิ่งอ
อกเสียแล้ว และได้ทรงนําท่านผู้เป็นกิง่ มะกอกป่ามาต่อกงิ่
ไว้ แทนกิง่ เหล่า นั ้น เพื่อ ให้เข้า เป็น ส่วนได้ รับน้าํ เลี้ยงจาก
รากต้นมะกอกเทศ 18 ท่านก็อย่าอวดดีต่อกงิ่ เหล่านั ้น แต่ถ้า
ท่าน อวดดี ใช่ว่า ท่าน ได้ เลี้ยง รา กนั ้นก็ หาไม่ แต่ราก ต่าง
หาก เลี้ยง ท่าน 19 ท่าน อาจ จะ แย้ง ว่า “กิง่ เหล่า นั ้น ได้ ทรง
หัก ออก เสีย แล้วก็ เพื่อ จะ ได้ ต่อกงิ่ ข้า ไว้” 20 ถูก แล้ว เขา
ถูกหัก ออกก็ เพราะเขาไม่เชื่อ แต่ที่ท่านอยูได้
่ ก็เพราะความ
เชื่อเท่านั ้น อย่าเย่อหยิง่ ไปเลย แต่จงเกรงกลัว 21 เพราะว่า
ถ้า พระเจ้า มิได้ทรงงดโทษกิง่ เหล่านั ้นที่เป็นกงิ่ เดิม ก็เกรง
ว่า พระองค์ จะไม่ ทรงงดโทษท่านเหมือนกัน 22 เหตุฉะนั ้น
จงพิจารณาดู ทัง้ พระกรุ ณาและความเข้ม งวดของพระเจ้า
กับ คน เห ล่านั ้นที่ หลง ผิด ไป ก็ ทรง เข้ม งวด แต่สํา หรับท่า
นก็ ทรง พระ กรุ ณา ถ้า ท่าน จะ ดํารง อยู่ ใน พระ กรุ ณา ของ
พระองค์ นั ้น ต่อ ไป มิฉะนั ้น ท่าน ก็ จะ ถูก ตัด ออก เสีย ด้วย
23 ส่วน เขา ทัง
้ หลาย ด้วย ถ้า เขา ไม่ดํารง อยูใน
่ ความ ไม่
เชื่อ สืบไป เขา ก็ จะ ได้ รับ การ ต่อกงิ่ เข้าไป ใหม่ เพราะ ว่า
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พระเจ้า ทรง ฤทธิที
์ ่จะ ทรง ให้ เขา ต่อกงิ่ เข้า อีก ได้ 24 เพราะ
ว่า ถ้า พระเจ้า ทรงตัด ท่านออกจากต้น มะกอกป่า ซึ่ง เป็นต้น
ไม้ ตาม ธรรมชาติ และ ทรง นํา มาต่อกงก
ิ่ ับ ต้น มะกอก เทศ
พันธุดี
์ ซึ่งผิดธรรมชาติของมันแล้ว การที่จะเอากิง่ เหล่านั ้น
ซึ่ง เป็นกงิ่ เดิม มาต่อกงิ่ เข้า กับ ต้น ของ มัน เอง ก็จะ ง่าย ยิง่
กว่า นั ้น สัก เท่าใด 25 เหตุฉะนั ้น พี่น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ไม่
อยากให้ ท่านทัง้ หลายเขลาในข้อ ความลึกลับนี้ เกลื อกว่า
ท่านจะอวดรู ้ คือเรือ
่ งที่ บางคนในพวกอิสราเอลได้มีใจแข็ง
กระด้างไป จนถึงพวกต่างชาติได้เข้ามาครบจํานวน 26 และ
เมื่อ เป็น ดัง นั ้น พวกอิสราเอลทัง้ ปวงก็ จะได้ รบ
ั ความรอด
ตามที่มีคําเขียนไว้แล้วว่า ‘พระผูช
้ ว
่ ยให้รอดจะเสด็จมาจาก
เมืองศิโยน และจะทรงกําจัดอธรรมให้สูญสิน
้ ไปจากยาโคบ
27 นี่ แหละเป็ น พันธสัญญาของเรากับ เขาทัง
้ หลาย เมื่อ เรา
จะยกโทษบาปของเขา’ 28 ในเรือ
่ งข่าวประเสริฐ นั ้น เขาเห
ล่านั ้นก็ เป็น ศัตรู เพื่อ ประโยชน์ ของพวกท่าน แต่ถ้าว่า ตาม
ที่ได้ทรงเลือกไว้ เขาทัง้ หลายก็เป็นทีร่ ก
ั เนื่ องจากบรรพบุรุษ
29
ของ เขา
เพราะ ว่า พระเจ้า มิได้ทรง กลับ พระทัย ใน การ
ที่ได้ทรง ให้ ของ ประทาน และ ทรง เรียกไว้ 30 ท่าน ทัง้ หลาย
เมื่อก่อ นมิได้เชื่อ พระเจ้า แต่บัดนี้ ได้รับ พระ กรุ ณา เพราะ
ความ ไม่ เชื่อ ของ พวก เขา เหล่า นั ้น ฉั นใด 31 บัดนี้ เขา เห
ล่านั ้นก็มิได้เชื่อ เพื่อ ว่า เขา จะ ได้ รับ พระ กรุ ณา โดย พระ
กรุ ณา ที่ได้ประทาน แก่ ท่าน ทัง้ หลาย ฉั น นั ้น 32 เพราะ ว่า
พระเจ้า ทรง ปล่อย ให้ คน ทุก คน อยู่ ใน ฐานะ ที่ไม่ เชื่อ เพื่อ
พระองค์ จะได้ ทรงพระกรุ ณาแก่ เขาทัง้ หลายทุก คน 33 โอ
พระ ปัญญา และ ความ รอบรู ้ ของ พระเจ้า นั ้น ลํ้า ลึก เท่าใด
คํา ตัดสิน ของพระองค์ นั้น เหลือ ที่ จะหยัง่ รู ได้
้ และทางของ
พระองค์ก็เหลือ ที่ จะ สืบ เสาะ ได้ 34 เพราะ ว่า ‘ใคร เล่า รู จ
้ ัก
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พระทัย ของ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า หรือ ใคร เล่า เป็นที่ ปรึกษา
พระองค์ 35 หรือ ใครเล่า ได้ ถวายสิง่ หนึ่ ง สิง่ ใดแก่พระองค์
ที่พระองค์จะต้องประทานตอบแทนให้แก่เขา ’ 36 เพราะสิง่
สารพัด มาจากพระองค์ โดยพระองค์ และเพื่อ พระองค์ ขอ
สง่าราศีจงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิ ตย์ เอเมน

12
1

ร่างกายของคริสเตียนเป็นเครือ
่ งบูชาที่มีชว
ิ
ี ต

พีน้
่ อง ทัง้ หลาย ด้วย เหตุ นี้ โดย เห็น แก่ ความ เมตตา
กรุ ณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทัง้ หลายให้ถวาย
ตัว ของ ท่าน แด่พระองค์ เพื่อ เป็น เครือ
่ ง บูชา ที่มี ชีวต
ิ อัน
บริสุทธิ์ และ เป็นที่ พอ พระทัย พระเจ้า ซึ่ง เป็นการ ปรน
นิ บัติอัน สมควรของท่านทัง้ หลาย 2 อย่า ทําตามอย่างชาว
โลกนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่ เพื่อท่านจะ
ได้ ทราบพระประสงค์ ของพระเจ้า ว่า อะไรดี อะไรเป็นที่ ชอบ
พระทัย และอะไรดียอดเยีย
่ ม
3

คริสเตียนทุกคนเป็นอวัยวะของร่างกายเดียวกัน

ข้าพเจ้า ขอกล่าวแก่ ท่านทัง้ หลายทุก คน โดยพระคุณ
ซึ่ง ทรงประทานแก่ ข้าพเจ้า แล้วว่า อย่า คิด ถือ ตัว เกินที่ ตน
ควรจะคิด นั ้น แต่จงคิด ให้ ถ่อมสุขุม สมกับ ขนาดความเชื่อ
ที่ พระเจ้า ได้ ทรงโปรดประทานแก่มนุษย์ทุก คน 4 เพราะว่า
ในร่างกายอัน เดียวนั ้น เรามี อวัยวะหลายอย่าง และอวัยวะ
นั ้นๆ มิได้มีหน้าที่เหมือน กัน ฉั นใด 5 พวก เรา ผู้ เป็น หลาย
คน ยัง เป็น กาย อัน เดียว ใน พระ คริสต์ และ เป็น อวัยวะ แก่
กัน และ กัน ฉั น นั ้น 6 และ เรา ทุก คน มี ของ ประทาน ที่ ต่าง
กัน ตามพระคุณ ที่ได้ทรงประทานให้แก่เรา คือ ถ้า เป็นการ
พยากรณ์ ก็จง พยากรณ์ ตาม กําลัง ของ ความ เชื่อ 7 ถ้า
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เป็นการปรนนิ บัติก็จงปรนนิ บัติ ถ้า เป็นการสัง่ สอนก็ จงสัง่
สอน 8 ถ้าเป็นการเตือนสติก็จงเตือนสติ ถ้าเป็นการบริจาค
ก็จงให้โดยเต็มใจ ผู้ที่ครอบครองก็จงครอบครองด้วยเอาใจ
ใส่ ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจยินดี

คริสเตียนมีความรักและสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน
จง ให้ ความ รัก ปราศจาก มารยา จง เกลียด ชัง สิง่ ที่ชัว่
จงยึดมัน
่ ใน สิง่ ที่ดี 10 จงรักกัน ฉั น พี่น้ อง ส่วน การ ที่ให้
เกียรติแก่กัน และ กัน นั ้น จง ถือว่า ผู้ อื่น ดี กว่า ตัว 11 อย่า
เกียจคร้าน ใน การ งาน จงมีจิต ใจ กระตือรือร้น จง ปรน
นิ บัติองค์พระ ผู้ เป็น เจ้า 12 จง ชื่นชม ยินดี ใน ความ หวัง จง
อดทนต่อ ความยากลําบาก จงขะมักเขม้น อธิษฐาน 13 จง
ช่วยวิสุทธิชนเมื่อ เขาขัดสน จงมี น้ําใจอัธยาศัย ไมตรี 14 จง
อวยพรแก่คนทีข
่ ่มเหงท่าน จงอวยพร อย่าแช่งด่าเลย 15 จง
ชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดี จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้
16 จงเป็ น นํ้า หนึ่ ง ใจเดียวกัน อย่า ใฝ่สู ง แต่จงถ่อมใจลงมา
หาคนที่ตํ่าต้อย อย่าถือว่าตัวฉลาด
9

การปฏิบัติต่อบุคคลภายนอก
อย่า ทํา ชัว่ ตอบแทน ชัว่ แก่ผู้หน่งึ ผู้ ใด เลย ‘แต่จง มุ่ง
กระทําสิง่ ที่ซื่อสัตย์ในสายตาของคนทัง้ ปวง’ 18 ถ้าเป็นได้คือ
เรือ
่ งที่ขึ้น อยูกั
่ บท่าน จงอยู่ อย่างสงบสุข กับทุกคน 19 ท่าน
ผู้ เป็นที่ รก
ั ของข้าพเจ้า อย่า ทําการแก้แค้น แต่จงมอบการ
นั ้น ไว้แล้ว แต่พระเจ้า จะ ทรง ลง พระ อาชญา เพราะ มี คํา
เขียนไว้แล้วว่า ‘องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าตรัสว่า “การแก้แค้นเป็น
ของเรา เราเองจะตอบสนอง” 20 เหตุฉะนั ้น ถ้าศัตรู ของท่าน
หิว จงให้อาหารเขารับประทาน ถ้าเขากระหาย จงให้น้ําเขา
ดื่ม เพราะว่าการทํา อย่างนั ้น เป็นการสุม ถ่านที่ลุกโพลงไว้
17
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บนศีรษะของเขา’ 21 อย่าให้ความชัว่ ชนะท่านได้ แต่จงชนะ
ความชัว่ ด้วยความดี

13
คริสเตียนจงยอมอยูใต้
่ การปกครองของผู้มีอาํ นาจ
1

ทุก คน จง ยอม อยูใต้
่ บังคับ ของ ผู้ที่มี อํานาจ เพราะ ว่า
ไม่มีอํานาจใดเลยที่มิได้มาจากพระเจ้า และผู้ที่ทรงอํานาจ
นั ้นพระเจ้าทรงแต่งตัง้ ขึ้น 2 เหตุฉะนั ้นผูใ้ ดก็ตามที่ขัดขืนอํา
นาจนั ้นก็ ขัดขืน ผู้ ซ่ึง พระเจ้า ทรงแต่ง ตัง้ ขึ้น และผู้ที่ขัดขืน
นั ้น จะนํา พระอาชญามาสู่ตนเอง 3 เพราะว่า ผู้ ครอบครอง
นั ้น ไม่ น่า กลัว เลย สําหรับ คน ที่ ทําความ ดี แต่ว่า เป็นที่ น่า
กลัวสําหรับคนที่ทําความชัว่ ท่านไม่อยากจะกลัวผู้มีอํานาจ
หรือ ถ้า เช่น นั ้นก็ จงประพฤติแต่ความดี แล้วท่านจะได้ รบ
ั
4
การ สรรเสริญ จาก ผู้มีอํานาจ นั ้น เพราะ ว่า ผู้ ครอบ ครอง
นั ้น เป็น ผู้รับ ใช้ของพระเจ้า เพื่อ ให้ประโยชน์ แก่ท่าน แต่ถ้า
ท่าน ทํา การ ชัวก
่ ็ จง กลัว เถิด เพราะ ว่า ผู้ ครอบ ครอง นั ้น
หา ได้ ถือ ดาบ ไว้ เฉยๆ ไม่ ท่าน เป็น ผู้รับ ใช้ของ พระเจ้า จะ
เป็น ผู้ ลง พระ อาชญา แทน พระเจ้า แก่ทุก คน ที่ประพฤติชัว่
5 เหตุฉะนั ้น ท่านจะต้องอยู่ ในบังคับ บัญชา มิใช่เพราะเกรง
พระอาชญาสิง่ เดียว แต่เพราะจิต ที่ สํานึ ก ผิด และชอบด้วย
6 เพราะเหตุผลอัน เดียวกัน ท่านจึง ได้ เสีย ส่วยสาอากรด้วย
เพราะ ว่า ผู้มีอํานาจ นั ้น เป็น ผู้รับ ใช้ของ พระเจ้า และ ปฏิ
บัติหน้าที่นี้ อยู่ 7 เหตุฉะนั ้นท่านทัง้ หลายจงให้แก่ทุกคนตาม
ที่เขาควรจะได้รับ ส่วยอากรควรจะให้แก่ผู้ใด จงให้แก่ผู้นั ้น
ภาษี ควร จะ ให้แก่ผู้ ใด จง ให้แก่ผู้นั ้น ความ ยําเกรง ควร จะ
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ให้แก่ผู้ ใด จง ให้แก่ผู้นั ้น เกียรติยศ ควร จะ ให้แก่ผู้ ใด จง
ให้แก่ผู้นั ้น
“เราจะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง” ได้อย่างไร
อย่า เป็น หนี้ อะไร ใคร นอกจาก ความ รัก ซึ่งมีต่อ กัน
เพราะ ว่า ผู้ที่รัก คน อื่นก็ทําให้พระ ราช บัญญัติสําเร็จ แล้ว
9 พระ บัญญัติกล่าว ว่า ‘อย่า ล่วง ประเวณี ผัว เมีย เขา อย่า
ฆ่า คน อย่า ลัก ทรัพย์ อย่า เป็น พยาน เท็จ อย่า โลภ’ ทัง้
พระบัญญัติอื่นๆก็ รวมอยู่ ในข้อ นี้ คือ ‘ท่านจงรัก เพื่อนบ้าน
เหมือนรัก ตนเอง’ 10 ความรัก ไม่ ทํา อันตรายเพื่อนบ้านเลย
เหตุฉะนั ้น ความ รัก จึง เป็นที่ให้พระ ราช บัญญัติสําเร็จ แล้ว
11 นอกจากนี้ ท่านควรจะรู ้กาลสมัย ว่า บัดนี้ เป็ น เวลาที่ เรา
ควรจะตื่น จากหลับ แล้ว เพราะว่า เวลาที่ เราจะรอดนั ้น ใกล้
กว่า เวลา ที่ เรา ได้ เริม
่ เชื่อ นั ้น 12 กลาง คืน ล่วง ไป มาก แล้ว
และรุ ง่ เช้าก็ใกล้เข้ามา เหตุฉะนั ้นเราจงเลิกการกระทําของ
ความมืด และจงสวมเครือ
่ งอาวุธ ของความสว่าง 13 เราจง
ดําเนิ นชีวต
ิ ให้เหมาะสมกับเวลากลางวัน มิใช่เลี้ยงเสพสุรา
เมามาย มิใช่หยาบโลนลามก มิใช่วิวาทริษยากัน 14 แต่ท่าน
ทัง้ หลาย จง ประดับ ตัว ด้วย พระ เยซูคริสต์เจ้า และ อย่า จัด
เตรียม อะไร ไว้ บําเรอ เนื้ อ หนั ง เพื่อ จะ ให้ สําเร็จ ตาม ความ
ปรารถนาของเนื้ อหนั งนั ้น
8

14

ความ รัก ของ คริสเตียน คือ ต้อง ยอม ทน ต่อ
ผู้ที่มีธรรมเนี ยมต่างกัน
1 ส่วน คน ที่ ยังอ่อน ใน ความ เชื่อ นั ้น จง รับ เขา ไว้
แต่มิใช่เพื่อ ให้โต้เถียง กัน ใน เรือ
่ ง ความ เชื่อ ที่ แตก ต่าง
กัน นั ้น 2 คน หนึ่ ง ถือว่า จะ กิน อะไร ก็ได้ทัง้ นั ้น แต่อีก คน
หนึ่ ง ที่ ยังอ่อน ใน ความ เชื่อ อยูก็
่ กิน แต่ ผัก เท่านั ้น 3 อย่า
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ให้คนที่ กิน นั ้น ดู หมิน
่ คนที่ไม่ ได้กิน และอย่า ให้คนที่มิได้กิน
กล่าว โทษ คน ที่ได้กิน เหตุว่า พระเจ้า ได้ ทรง โปรด รับ เขา
ไว้แล้ว 4 ท่าน เป็น ใคร เล่า จึง กล่าว โทษ ผู้รับ ใช้ของ คน
อื่น ผู้รบ
ั ใช้คน นั ้น จะ ได้ดีหรือ จะ ล่มจม ก็ สุด แล้ว แต่
นาย ของ เขา และ เขา ก็ จะ ได้ดีแน่ นอน เพราะ ว่า พระเจ้า
ทรง ฤทธิ์ สามารถ ให้ เขา ได้ดีได้ 5 คน หนึ่ ง ถือว่า วัน หนึ่ งดี
กว่า อีก วัน หนึ่ ง แต่อีก คน หนึ่ ง ถือว่า ทุก วัน เหมือน กัน
ขอ ให้ทุก คน มี ความ แน่ ใจ ใน ความ คิด เห็น ของ ตน เถิด
6 ผู้ที่ถือ วันก็ ถือ เพื่อ ถวายเกียรติแด่องค์พระผู้ เป็ น เจ้า และ
ผู้ที่ไม่ถือ วันก็ไม่ถือ เพื่อ ถวาย เกียรติแด่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า
ผู้ที่กินก็ กิน เพื่อ ถวาย เกียรติแด่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า เพราะ
เขาขอบพระคุณพระเจ้า และผู้ที่มิได้กินก็มิได้กินเพื่อถวาย
เกียรติแด่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า และ ยัง ขอบพระคุณ พระเจ้า
7 เพราะในพวกเราไม่มีผู้ใดมีชีวิ ตอยู่ เพื่อ ตนเองฝ่ายเดียว
และ ไม่มีผู้ใด ตาย เพื่อ ตนเอง ฝ่าย เดียว 8 ถ้า เรา มีชีวิ ตอ
ยูก็
่ มีชีวิ ตอยู่ เพื่อ องค์พระผู้ เป็น เจ้า และถ้า เราตายก็ ตาย
เพื่อ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า เหตุฉะนั ้น ไม่ ว่า เรา มีชีวิ ตอ ยู่ หรือ
ตายไปก็ตาม เราก็ เป็น คนขององค์พระผู้ เป็น เจ้า 9 เพราะ
เหตุ นี้เองพระคริสต์ จึง ได้ ทรงสิน
้ พระชนม์ และได้ ทรงเป็น
ขึ้น มา และ ทรง พระชนม์อีก เพื่อ จะ ได้ เป็น องค์ พระ ผู้ เป็น
เจ้าของทัง้ คนตายและคนเป็น 10 แต่ตัวท่านเล่า เหตุไฉน
ท่านจึงกล่าวโทษพีน
่ ้ องของท่าน หรือเหตุไฉนท่านจึงดห
ู มิน
่
พี่ น้องของท่าน เพราะว่า เราทุก คนต้องยืน อยูหน
่ ้า บัล ลังก์
11
พิพากษาของพระคริสต์ เพราะมี คํา เขียนไว้ว่า ‘องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าได้ตรัสว่า “เรามีชีวิตอยูฉั
่ นใด หัวเข่าทุกหัวเข่าจะ
ต้องคุกกราบลงต่อเรา และลิน
ิ้ จะต้องร้องสรรเสริญ
้ ทุกลน
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พระเจ้า” ’ 12 ฉะนั ้นเราทุกคนจะต้องทูลเรือ
่ งราวของตัวเอง
ต่อพระเจ้า
เพราะเห็นแก่ความรักคริสเตียนจึงยอมชนะตนเอง
ดัง นั ้น เรา อย่า กล่าว โทษ กัน และ กันอีก เลย แต่จง
ตัดสิน ใจเสีย ดีกว่า คือ อย่า ให้ผู้หน่งึ ผู้ ใดวางสิง่ ซึ่ง ให้สะดุด
หรือ สิง่ ซึ่ง เป็น เหตุให้ล้ม ลง ไว้ ต่อ หน้า พี่น้ อง 14 ข้าพเจ้า รู ้
และ ปลงใจ เชื่อ เป็น แน่ ใน องค์พระ เยซูเจ้าว่า ไม่มีสิ่ง หนึ่ ง
สิง่ ใด ที่ เป็น มลทิน ใน ตัว เอง เลย แต่ถ้า ผู้ ใด ถือว่า สิง่ ใด
เป็น มลทิน สิ่งนั ้นก็ เป็น มลทิน สําหรับ คน นั ้น 15 แต่ถ้า พี่
น้ อง ของ ท่าน ไม่ สบายใจ เพราะ อาหาร ที่ ท่าน กิน ท่าน ก็ไม่
ได้ดําเนิ น ตาม ทาง แห่ง ความ รัก เสีย แล้ว พระ คริสต์ ทรง
สิน
้ พระชนม์ เพื่อ ผู้ใด ก็อย่า ให้ คนนั ้น พินาศเพราะอาหารที่
ท่าน กิน เลย 16 ฉะนั ้น อย่า ให้การ ดี ของ ท่าน เป็นที่ให้เขา ติ
เตียนได้ 17 เพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้านั ้นไม่ใช่การกิน
และการดื่ม แต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความ
ชื่นชม ยินดี ใน พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ 18 ผู้ที่ปรนนิ บัติพระ
คริสต์ ในการเหล่านั ้นก็เป็นที่ พอพระทัย พระเจ้า และเป็นที่
พอใจของมนุษย์ด้วย 19 เหตุฉะนั ้น ให้เรามุ่ง กระทํา ในสิง่ ซึ่ง
ทําให้เกิด ความ สงบ สุข แก่กัน และ กัน และ สิง่ เหล่า นั ้น ซึ่ง
ทําให้เกิด ความเจริญ แก่กัน และกัน 20 อย่า ทําลายงานของ
พระเจ้าเพราะเรือ
่ งอาหารเลย ทุกสิ่งทุกอย่างปราศจากมล
ทินก็จริง แต่ผู้ใด ที่ กิน อาหาร ซึ่ง เป็น เหตุให้ผู้อื่น หลง ผิด
ก็มีความผิดด้วย 21 เป็นการดีที่จะไม่กินเนื้ อสัตว์หรือด่มน
ื ้าํ
องุน
่ หรือ ทํา สิง่ ใดๆที่เป็น เหตุ ให้พี่น้ องสะดุด หรือ สะดุด ใจ
หรือ ทําให้อ่อนกําลัง 22 ท่านมี ความเชื่อ หรือ จงยึด ไว้ให้มัน
่
ต่อ พระ พักตร์พระเจ้า ผู้ใด ไม่มีเหตุที่จะ ติ เตียน ตัว เอง ใน
สิง่ ที่ ตนเห็น ชอบแล้วนนก
ั ้ ็เป็นสุข 23 แต่ผู้ที่ยัง สงสัย อยูนั
่ ้น
13
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ถ้า เขา กินก็ จะ ถูก ลง พระ อาชญา เพราะ เขา มิได้กิน ด้วย
ความ เชื่อ ทัง้ นี้ เพราะ การก ระ ทํา ใดๆ ก็ตาม ที่มิได้กระทํา
ด้วยความเชื่อก็เป็นบาปทัง้ สิน
้

15

จงอดทนในการประพฤติต่อพีน
่ ้ องที่ออ
่ นในความเชื่อ
1 พวกเราที่มีความเชื่อ เข้ม แข็ง ควรจะอดทนในข้อ เคร่ง
หยุ มๆหยิมๆของคนที่ ออ
่ นในความเชื่อ และไม่ ควรกระทํา
สิง่ ใด ตาม ความ พอใจ ของ ตัว เอง 2 เรา ทุก คน จง กระทํา
ให้ เพื่อน บ้าน พอใจ เพื่อ นํา ประโยชน์ และ ความ เจริญ มา
ให้เขา 3 เพราะว่าพระคริสต์ก็มิได้ทรงกระทําสิง่ ที่พอพระทัย
พระองค์ ตาม ที่มีคํา เขียน ไว้แล้วว่า ‘คํา พูด เยาะ เย้ย ของ
บรรดาผู้ที่เยาะเย้ยพระองค์ ตกอยูแก่
่ ข้าพระองค์’
คริสเตียนจงยอมรับซึ่งกันและกัน
เพราะ ว่า สิง่ ที่เขียน ไว้ ใน สมัยก่อนนั ้นก็เขียน ไว้ เพื่อ
สัง่ สอน เรา เพื่อ เรา จะ ได้มีความ หวัง โดย ความ เพียร และ
ความ ชูใจ ด้วย พระ คัมภีร ์ 5 ขอ พระเจ้า แห่ง ความ เพียร
และ ความ ชูใจ ทรง โปรด ช่วย ให้ ท่าน มี นํ้า หนึ่ ง ใจ เดียวกัน
ตามอย่างพระเยซูคริสต์ 6 เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะได้มีใจและ
ปากพร้อมเพรียงกัน สรรเสริญ พระเจ้า ผู้เป็น พระบิดาของ
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 7 เหตุฉะนั ้น จงต้อ
นรับกัน และกัน เช่น เดีย วกับที่ พระคริสต์ได้ทรงต้อนรับ เรา
ทัง้ หลายเพื่อพระเกียรติของพระเจ้า 8 บัดนี้ ข้าพเจ้าขอบอก
ว่า พระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นผู้รับใช้สําหรับพวกที่เข้าสุหนัต
ใน เรือ
่ ง เกี่ยว กับ ความ จริง ของ พระเจ้า เพื่อ ยืนยัน ถึง พระ
สัญญา เห ล่านั ้นที่ได้ทรง กระทํา ไว้ กับ บรรพบุรุษ ทัง้ หลาย
9 และเพื่อ ให้คนต่างชาติได้ถวายพระเกียรติยศแด่ พระเจ้า
4
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เพราะ พระ เมตตา ของ พระองค์ ตาม ที่มีคํา เขียน ไว้แล้วว่า
‘เพราะ เหตุ นี้ ข้า พระองค์ ขอ สรรเสริญ พระองค์ ท่ามกลาง
ประชาชาติทัง้ หลาย และร้องเพลงสรรเสริญ พระนามของ
พระองค์’ 10 และมี คํา กล่าวอีกว่า ‘ประชาชาติทัง้ หลายเอ๋ย
จง ชื่นชม ยินดี กับ ประชาชน ของ พระองค์’ 11 แล้วยังมี คํา
กล่าว อีกว่า ‘ประชาชาติทัง้ ปวง เอ๋ย จง สรรเสริญ องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า เถิด และ ให้ชนชาติทัง้ หลาย ยกย่อง พระองค์’
12 และ อิส ยาห์กล่า วอีกว่า ‘ราก แห่ง เจส ซี จะ มา คือ ผู้ จะ
ทรงบังเกิด มาครอบครองบรรดาประชาชาติ ประชาชาติทัง้
หลายจะวางใจในพระองค์’ 13 ขอพระเจ้าแห่งความหวังทรง
โปรดให้ท่า นบริบูรณ์ ด้วยความชื่นชมยินดี และสันติสุข ใน
ความเชื่อ เพื่อ ท่านจะได้ เปี่ ยมด้วยความหวัง โดยฤทธิ์เดช
แห่ง พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ 14 พีน้
่ อง ทัง้ หลาย ของ ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า เชื่อ แน่ ว่า ท่า นบ ริบูรณ์ ด้วย การ ดี และ เปี่ ยม ด้วย
ความรู ทุ
้ กอย่าง สามารถเตือนสติกันและกันได้ด้วย
การรับใช้ของเปาโลและแผนการเดินทาง
แต่พีน้
่ องทัง้ หลาย การที่ ข้าพเจ้า กล้า เขียนบางเรือ
่ ง
ถึง ท่าน เพื่อ เตือน ความ จํา ของ ท่าน ก็เพราะ เหตุ พระคุณ
ที่ พระเจ้า ได้ ทรงประทานแก่ข้าพเจ้า 16 เพื่อ ให้ข้าพเจ้า เป็น
ผู้รับ ใช้ของพระเยซูคริสต์ไปยัง คนต่างชาติ โดยรับ ใช้ ฝ่าย
ข่าว ประเสริฐ ของ พระเจ้า เพื่อ การ ถวาย พวก ต่าง ชาติ ทัง้
หลาย นั ้น จะ ได้ เป็นที่ ชอบ พระทัย คือ เป็นที่ แยก ตัง้ ไว้ โดย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ 17 เหตุฉะนั ้นในพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้า
มีสิ่ง ที่ จะ อวด ได้ ฝ่าย พระ ราช กิจ ของ พระเจ้า 18 เพราะ ว่า
ข้าพเจ้าไม่กล้าจะอ้างสิง่ ใดนอกจากสิง่ ซึ่งพระคริสต์ได้ทรง
กระทํา โดย ทรง ใช้ ข้าพเจ้า ทาง คํา สอน และ กิจการ เพื่อ
จะ ให้คน ต่าง ชาติเชื่อ ฟัง 19 คือด้วย หมาย สําคัญ และ การ
15
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มหัศจรรย์ อัน ทรง ฤทธิ์ ใน ฤทธิ์ เดช แห่ง พระ วิญญาณ
ของพระเจ้า จนข้าพเจ้า ได้ ประกาศข่าวประเสริฐ ของพระ
คริสต์ อย่าง ถ้วน ถี่ ตัง้ แต่กรุ งเย รู ซา เล็มอ้ อม ไป ยัง เมือ
งอิล ลี ริคุม 20 อันที่จริง ข้าพเจ้า ได้ ตัง้ เป้า ไว้อย่าง นี้ ว่า จะ
ประกาศข่าวประเสริฐในที่ ซ่ึงไม่เคยมีใครออกพระนามพระ
คริสต์มาก่อน เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ไม่ก่อ ขึ้น บนรากฐานที่ คน
อื่น ได้ วางไว้ก่อนแล้ว 21 ตามที่มีคํา เขียนไว้ว่า ‘คนที่ไม่เคย
ได้ รบ
ั คํา บอกเล่า เรือ
่ งพระองค์ก็จะได้เห็น และคนที่ไม่เคย
ได้ ฟัง จะได้เข้าใจ ’ 22 นี่ คือ เหตุที่ขัด ขวางข้าพเจ้า ไว้ไม่ให้มา
หา ท่าน 23 แต่เดีย
๋ ว นี้ ข้าพเจ้า ไม่มีกิจ ที่ จะ ต้อง อยู่ ใน แว่น
แคว้นเหล่า นี้ ต่อ ไป ข้าพเจ้า มี ความปรารถนาหลายปีแล้วที่
จะมาหาท่าน 24 เมื่อ ข้าพเจ้า จะไปประเทศสเปน ข้าพเจ้า
จะ แวะ มา หา ท่าน ทัง้ หลาย เพราะ ข้าพเจ้า หวัง ว่า จะ ได้
พบ ท่าน ขณะ ที่ ไป ตาม ทาง นั ้น และ เมื่อ ได้ รับ ความ บัน
เทิง ใจกับท่า นทัง้ หลาย บ้าง แล้ว ข้าพเจ้า จะ ได้ ลา ท่าน ไป
ตามทาง 25 ขณะนี้ ข้าพเจ้า จะขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม เพื่อ
ช่วย สงเคราะห์ วิสุทธิชน 26 เพราะ ว่า พวก ศิษย์ ใน แคว้น
มา ซิ โด เนี ย และ แคว้น อา คา ยา เห็น ชอบ ที่ จะ ถวาย ทรัพย์
ส่ง ไป ให้แก่วิสุทธิชน ที่ ยากจน ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม 27 พวก
ศิษย์เหล่านั ้น พอใจที่ จะทํา เช่น นั ้น จริงๆและพวกเขาก็เป็น
หนี้ วิสุทธิชน เหล่า นั ้น ด้วย เพราะ ว่า ถ้า เขา ได้ รับ คน ต่าง
ชาติเข้า ส่วน ใน การ ฝ่าย จิต วิญญาณ ก็เป็นการ สมควร ที่
พวก ต่าง ชาติ นั ้น จะ ได้ปรนนิ บัติศิษย์เหล่า นั ้น ด้วย สิง่ ของ
ฝ่าย เนื้ อ หนั ง 28 เหตุฉะนั ้น เมื่อ ข้าพเจ้า ไป ส่ง ผล ทาน
นั ้น มอบ ให้แก่พวก เขา เสร็จ เรียบร้อย แล้ว ข้าพเจ้า ก็ จะ
ไป ประเทศ สเปน ผ่าน ตําบล ที่ ท่าน อยูนั
่ ้น 29 และ ข้าพเจ้า
รู แน่
้ ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า มา หา ท่าน นั ้น ข้าพเจ้า จะ มา พร้อม
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ด้วย พระพร อัน บริบูรณ์ ของ ข่าว ประเสริฐ แห่ง พระ คริสต์
30 พีน้
่ อง ทัง้ หลาย โดย เห็น แก่พระ เยซูคริสต์เจ้า และ โดย
เห็น แก่ ความรัก ของพระวิญญาณ ข้าพเจ้า จึง วิงวอนขอให้
ท่านช่วยอธิษฐานพระเจ้าด้วยใจร้อนรนเพื่อข้าพเจ้า 31 เพื่อ
ให้ข้าพเจ้าพ้นจากมือคนในประเทศยูเดียที่ไม่เชื่อ และเพื่อ
ให้การปรนนิ บัติเนื่ องด้วยผลทานซึ่ง ข้าพเจ้า นํา ไปยัง กรุ ง
เยรู ซาเล็มเป็นที่พอใจของวิสุทธิชน 32 เพื่อข้าพเจ้าจะได้ มา
หาท่านตามชอบพระทัยพระเจ้า ด้วยความชื่นชมยินดี และ
มีความเบิกบานแจ่มใสที่ได้พบท่าน 33 บัดนี้ ขอพระเจ้าแห่ง
สันติสุขจงสถิตอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน

16
การทักทายต่อเพื่อนคริสเตียนที่รก
ั ยิง่

1 ข้าพเจ้าขอฝากน้ องสาวของเราไว้กับท่าน คือเฟบีผู้เป็ น

ผู้รับ ใช้ใน ค ริ สต จักร ที่อยูเมื
่ อง เคน เค รีย 2 ขอ ท่าน รับ
นางไว้ ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตามสมควรแก่ วิสุทธิชน และ
ขอ ให้ ท่าน ช่วย นางใน ทุก สิง่ ที่ นาง ต้องการ เพราะ นาง ได้
ช่วยสงเคราะห์ คนหลายคนรวมทัง้ ข้าพเจ้า ด้วย 3 ขอฝาก
ความคิดถึง มายัง ปริสสิล ลาและอาควิลลา ผู้ร่วมงานกับ
ข้าพเจ้า ในพระเยซูคริสต์ 4 ผู้ซึ่ง ได้ ยอมพลีชีวิต ของเขาเพื่อ
ป้องกัน ชีวต
ิ ของ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ขอ ขอบคุณ เขา ทัง้ สอง
และ มิใช่ข้าพเจ้า คน เดียว แต่ค ริ สต จักร ทุก แห่ง ของ พวก
ต่างชาติก็ขอบคุณ เขาด้วย 5 และขอฝากความคิดถึง มายัง
คริ สตจักรที่อยูในบ้
่
านเขาด้วย ขอฝากความคิดถึง มายัง
เอ เปเนทัส ที่รก
ั ของ ข้าพเจ้า ผู้เป็น คน แรก ที่เข้า มา เชื่อ ใน
พระ คริสต์ ใน แคว้น อา คา ยา 6 ขอ ฝาก ความ คิดถึง มายัง
มารียผู
์ ้ได้ตรากตรํา ทํางานหนั ก เพื่อ เราทัง้ หลาย 7 ขอฝาก
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ความ คิด ถึง มายังอัน โด รนิ คัส กับ ยู นี อสผ
ั ู้ เป็น ญาติ ของ
ข้าพเจ้า และได้ถูกจองจํา ร่วมกับ ข้าพเจ้า เขาเป็น คนมีช่อ
ื
เสียงดี ในหมู่อัครสาวก ทัง้ ได้อยูในพระคริ
่
สต์ ก่อนข้าพเจ้า
8
ด้วย ขอฝากความคิด ถึง มายังอัม พลี อส
ั ที่รก
ั ของข้าพเจ้า
ในองค์พระผู้ เป็น เจ้า 9 ขอฝากความคิด ถึง มายังอู รบานั สผู้
ร่วม งาน กับ เรา ใน พระ คริสต์ และ มา ยัง ส ทา คิส ที่รก
ั ของ
ข้าพเจ้า 10 ขอ ฝาก ความ คิดถึง มา ยัง อา เป็ลเลส ผู้ เป็นที่
พอพระทัย ของพระคริสต์ ขอฝากความคิดถึง มายัง คนใน
ครัว เรือนของอาริส โทบูลัส 11 ขอฝากความคิดถึง มายัง เฮ
โรดิ โอนญาติ ของข้าพเจ้า ขอฝากความคิดถึง มายัง คนใน
ครัว เรือน นาร ซิสสัส ที่อยูใน
่ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า 12 ขอ ฝาก
ความคิดถึงมายังตรีเฟนาและตรีโฟสาผู้ปฏิบัติงานในฝ่าย
องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ขอ ฝาก ความ คิดถึง มายัง เปอร์ซิส ที่รก
ั
13
ผู้ได้ปฏิบัติงาน มากมาย ฝ่าย องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ขอ ฝาก
ความคิดถึงมายังรู ฟัสผู้ที่ทรงเลือกไว้ในฝ่ายองค์พระผู้เป็น
เจ้า และมารดาของเขาและมารดาข้าพเจ้า ด้วย 14 ขอฝาก
ความ คิดถึง มายัง อา สินครีทัส ฟเล โกน เฮ อร์ เมส ปัท โร
บัส เฮอร์มาส และบรรดาพี่ น้องที่อยูกั
่ บ เขาเหล่า นั ้น 15 ขอ
ฝาก ความ คิดถึง มา ยัง ฟี โลโล กัส ยูเลีย และ เน เรอั สกับน้
องสาวของเขาและโอลิมปัส กับ บรรดาวิสุทธิชนที่อยูกั
่ บ คน
เหล่า นั ้น 16 จง ต้อ นรับกัน ด้วย ธรรมเนี ยม จุบ อัน บริสุทธิ์
บรรดาคริสตจักรของพระคริสต์ ขอฝากความคิดถึง มายัง
ท่านทัง้ หลายด้วย 17 พี่น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า จึง ขอวิงวอน
ท่าน ให้สังเกตดู คนเหล่านั ้นที่ก่อ เหตุทะเลาะวิวาทกัน และ
ทําให้คนอื่นหลงไป ซึ่งเป็นการผิดคําสอนที่ท่านทัง้ หลายได้
เรียนมา จงเมิน หน้า จากคนเหล่า นั ้น 18 เพราะว่า คนเหล่า
นั ้น ไม่ได้ปรนนิ บัติพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็น เจ้าของเรา
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แต่ได้ปรนนิ บัติท้องของตัว เอง และได้ ล่อลวงคนซื่อ ให้หลง
ด้วยคํา ดี คํา อ่อนหวาน 19 การซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ เชื่อ ฟังก็
เลื่องลือไปถึงคนทัง้ ปวงแล้ว ข้าพเจ้าจึงมีความยินดีเพราะ
ท่านทัง้ หลาย แต่ข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านทัง้ หลายเป็นคนฉลาด
ฝ่าย การ ดี และ ให้ เป็น คน โง่ ฝ่าย การ ชัว่ 20 ไม่ช้า พระเจ้า
แห่ง สันติสุข จะ ทรง ปราบ ซาตาน ให้ ยับ เยิน ลง ใต้ ฝ่าเท้า
ของ ท่าน ทัง้ หลาย ขอ พระคุณ ของ พระ เยซูคริสต์องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้าของ เรา จง อยู่ กับท่า นทัง้ หลาย เถิด เอ เมน 21 ทิ
โมธีผู้ร่วม งาน กับ ข้าพเจ้า ลูสิอัส ยา โสน และ โส สิ ปา เท
อร์ บรรดาญาติ ของข้าพเจ้า ฝากความคิดถึง มายัง ท่านทัง้
หลาย 22 ข้าพเจ้าเทอร์ทีอัส ผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ ขอฝาก
ความคิดถึงมายังท่านทัง้ หลายในองค์พระผู้เป็นเจ้า 23 กาย
อัสเจ้าของบ้านผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้า และเป็นผู้บํารุ งคริสตจักร
ทัง้ หมดฝากความคิดถึง มายัง ท่าน เอรัส ทัส สมุห บัญชี ของ
เมือง และ ค วาร ทัส ซึ่ง เป็น พี่ น้ อง ฝาก ความ คิดถึง มายัง
ท่าน ทัง้ หลาย 24 ขอ พระคุณ แห่ง พระ เยซูคริสต์องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้าของ เรา จง อยู่ กับท่า นทัง้ หลาย เถิด เอ เมน
25 บัดนี้ จงถวายพระเกียรติแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ สามารถ
ให้ ท่านทัง้ หลายตังม
้ ัน
่ คง ตามข่าวประเสริฐ ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้
ประกาศนั ้น และตามที่ได้ประกาศเรือ
่ งพระเยซูคริสต์ ตาม
การ เปิด เผย ข้อ ความ อัน ลึกลับ ซึ่ง ได้ ปิดบัง ไว้ตัง้ แต่สร้าง
โลก 26 แต่มาบัด นี้ ได้เปิด เผยให้ ปรากฏแล้ว และโดยพระ
คัมภีรข
์ องพวกศาสดาพยากรณ์ ตามซึ่งพระเจ้าผู้ทรงดํารง
ถาวรได้ ทรงบัญญัติไว้ ได้เปิด เผยออกให้ประชาชาติทัง้ ปวง
เห็น แจ้ง เพื่อ เขา จะ ได้เชื่อ 27 โดย พระ เยซูคริสต์ ขอ สง่า
ราศีมีแด่พระเจ้า ผู้ทรง สัพพัญญูแต่องค์เดียว สืบๆ ไป เป็น
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นิ ตย์ เอเมน [เขียนถึงชาวโรมจากเมืองโครินธ์ และส่งโดย
เฟบี ผู้เป็นผู้รับใช้ในคริสตจักรที่อยูเมื
่ องเคนเครีย]

48
พระคัมภีรภ
์ าษาไทยฉบับ KJV

The Holy Bible in Thai, translated from the English King James
Version

copyright © 2003 Philip Pope
Language: ไทย (Thai)
Translation by: Philip Pope

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons
Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.
You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format,
provided that:
You include the above copyright and source information.
You do not sell this work for a profit.
You do not change any of the words or punctuation of the Scriptures.
Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for
use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective
copyright owners.
2022-04-15
PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 27 Jul 2022 from source files dated 1 Feb
2020
c744d70c-5ccb-502a-b1bb-616f2796878a

