
หน้า 2249จดหมายของอัครสาวกเปาโล
ถึงคริสเตียนในกรุงโรม

เปาโลกระตือรือรน้
ที�จะประกาศในกรุงโรม

1
เปาโล ผู้ รับใช้ของพระเยซู
คริสต์ ผู้ซึ) งพระองค์ทรง

เรียกให้เป็นอัครสาวกและได้ถูก
แยกตั. งไว้สาํหรับข่าวประเสริฐ
ของพระเจ้า
2(คือข่าวประเสริฐที)พระองค์ได้
ทรงสัญญาไว้ล่วงหน้าโดยพวก
ศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ใน
พระคัมภีร์อันบริสุทธิ9 )
3เกี)ยวกับพระบุตรของพระองค์
คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเรา ผู้บังเกิดในเชื. อสาย
ของดาวิดฝ่ายเนื. อหนัง
4แต่ฝ่ายพระวิญญาณแห่งความ
บริสุทธิ9 นั. นบ่งไว้ด้วยฤทธานุ-
ภาพ คือโดยการเป็นขึ. นมาจาก
ความตายว่า เป็นพระบุตรของ
พระเจ้า
5โดยทางพระองค์นั.นพวกข้าพ-
เจ้าได้รับพระคุณและหน้าที) เป็น
อัครสาวก เพื)อเห็นแก่พระนาม
ของพระองค์ ให้ชนชาติต่างๆ
เชื)อฟังตามความเชื)อนั.น
6รวมทั. งพวกท่านที)พระเจ้าทรง
เรี ยกให้ เป็ นคนของพระเยซู
คริสต์ด้วย

7เรียน บรรดาท่านที)อยู่ในกรุง
โรม ผู้ซึ)งพระเจ้าทรงรักและทรง
เรียกให้เป็นวิสุทธิชน ขอพระ
คุณและสันติสุขซึ) งมาจากพระ
เจ้าพระบิดาของเราทั.งหลายและ
จากพระเยซูคริสต์เจ้า จงดาํรง
อยู่กับพวกท่านเถิด
8ประการแรก ข้าพเจ้าขอขอบ
พระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าโดย
ทางพระเยซูคริสต์เหตุด้วยท่าน
ทั.งหลาย เพราะว่าความเชื)อของ
พวกท่านเลื)องลือไปทั)วโลก
9เพราะพระเจ้าผู้ซึ) งข้าพเจ้าได้
รับใช้ ด้วยชี วิตจิตใจของข้าพ-
เจ้าในข่าวประเสริฐแห่งพระบุตร
ของพระองค์นั.น ทรงเป็นพยาน
ของข้าพเจ้าว่า เมื) อข้าพเจ้า
อธิษฐานนั.น ข้าพเจ้าเอ่ยถึงท่าน
ทั.งหลายเสมอไม่ว่างเว้น
10 ข้าพเจ้าทูลขอว่า ถ้าเป็นที)
พอพระทัยพระเจ้าแล้วให้ข้าพ-
เจ้าได้มีโอกาสไปเยี) ยมท่านทั. ง
หลาย โดยอย่างหนึ)งอย่างใดใน
ที)สุดนี.
11 เพราะข้าพเจ้าปรารถนาที)จะ
ได้พบท่านทั. งหลาย เพื) อจะได้
นาํของประทานฝ่ายจิตวิญญาณ
มาให้แก่ท่านบ้าง เพื) อเสริม

(H) กจ I:HK; HM:N; H ทธ H:HH (N) กจ NO:O; กท M:P (M) กท Q:Q
(Q) กจ I:NR; HM:MM; ฮบ I:HQ (K) กจ O:T; I:HK; อฟ M:P (T) H คร H:N-M, NQ
(P) รม HO:HI; H คร H:Q (I) กจ NT:NM; รม I:H; H ธส M:HR (HH) รม HK:NI
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กาํลังท่านทั.งหลาย
12 คือเพื) อข้าพเจ้าและท่านทั. ง
หลายจะได้หนุนใจซึ) งกันและกัน
โดยความเชื)อของเราทั.งสองฝ่าย
13 พี)น้องทั.งหลาย บัดนี. ข้าพเจ้า
อยากให้ท่านทั. งหลายทราบว่า
ข้าพเจ้าได้ตั. งใจไว้หลายครั.งแล้ว
ว่าจะมาหาท่าน เพื)อข้าพเจ้าจะ
ได้เก็บเกี) ยวผลในหมู่พวกท่าน
ด้วย เช่นเดียวกับในหมู่ชนชาติ
อื)นๆ (แต่จนบัดนี. กยั็งมีเหตุขัด
ข้องอยู่)
14 ข้าพเจ้าเป็นหนี. ทั. งพวกกรีก
และพวกชาวป่าด้วย เป็นหนี. ทั.ง
พวกนักปราชญ์และคนเขลาด้วย
15 ฉะนั.นข้าพเจ้ากเ็ต็มใจพร้อม
ที) จะประกาศข่ าวประเสริ ฐแก่
ท่ านทั. งหลายที) อยู่ ในกรุงโรม
ด้วย
16 ด้วยว่าข้าพเจ้าไม่มีความละ
อายในเรื) องข่ าวประเสริ ฐของ
พระคริสต์ เพราะว่าข่าวประ-
เสริฐนั. นเป็นฤทธิ9 เดชของพระ
เจ้า เพื) อให้ทุกคนที) เชื) อได้รับ
ความรอด พวกยิวก่อนและพวก
กรีกด้วย
17 เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั. น
ความชอบธรรมของพระเจ้ากไ็ด้
แสดงออก โดยเริ)มต้นก็ความ
เชื)อ สุดท้ายกค็วามเชื)อ ตามที)มี
เขียนไว้แล้วว่า `คนชอบธรรมจะ
มีชีวิตดาํรงอยู่โดยความเชื �อ'

คนที�ไดร้บัความสว่าง
ไดห้นักลบัไปสู่ความมืด

18 เพราะว่าพระเจ้าทรงสาํแดง
พระพิ โรธของพระอง ค์ จาก
สวรรค์ ต่ อความอธรรมและ
ความไม่ชอบธรรมทั. งมวลของ
มนุษย์ ที) เอาความไม่ชอบธรรม
นั.นขัดขวางความจริง

จักรวาลพิสูจนว่์า
มีพระผูท้รงสรา้ง
ที�ทรงพระชนมอ์ยู่

19 เหตุว่าเท่าที) จะรู้ จักพระเจ้า
ได้ก็แจ้งอยู่ กับใจเขาทั. งหลาย
เพราะว่ าพระเจ้ าได้ ทรงโปรด
สาํแดงแก่เขาแล้ว
20 ตั. งแต่เริ) มสร้างโลกมาแล้ว
สภาพที) ไม่ปรากฏของพระองค์
นั. น คือฤทธานุภาพอันนิรันดร์
และเทวสภาพของพระเจ้า ก็ได้
ปรากฏชัดในสรรพสิ) งที)พระองค์
ได้ทรงสร้าง ฉะนั.นเขาทั.งหลาย
จึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย
21 เพราะถึงแม้ ว่าเขาทั. งหลาย
ได้รู้ จักพระเจ้าแล้ว เขาก็มิได้
ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้
สมกับที)ทรงเป็นพระเจ้า หรือ
หาได้ขอบพระคุณไม่ แต่เขา
กลับคิดในสิ) งที)ไม่เป็นสาระและ
จิตใจโง่เขลาของเขากม็ืดมัวไป

ความเขา้ใจ
ไดก้ลบักลายเป็นมืดไป

22 เขาอ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญญา

โรม H

(HN) ทต H:Q (HM) ฟป Q:HT; H ธส N:HP (HO) สดด QR:I-HR; ลก N:MR; กจ M:NO
(HT) ฮบก N:Q; รม M:NH; I:MR (HP) กจ HT:MR; รม O:HM (HI) ยน H:I; กจ HQ:HT
(NR) โยบ HN:T-I; สดด HI:H-O (NH) N พกษ HT:HK (NN) ยรม HR:HQ; H คร H:NR
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เขาจึงกลายเป็นคนโง่เขลาไป
23 และเขาได้ เอาสง่ าราศีของ
พระเจ้าผู้เป็นอมตะ มาแลกกับ
รูปมนุษย์ที) ต้องตายหรือรูปนก
รูปสัตว์สี) เท้า และรูปสัตว์เลื. อย
คลาน

พระเจ้าทรงมอบมนุษยไ์ว ้
กบัความบาป

การนบัถือรูปเคารพ
รกัร่วมเพศและความเลวทราม
24 เหตุฉะนั. น พระเจ้าจึงทรง
ปล่อยเขาให้ประพฤติ อุ ลามก
ตามราคะตัณหาในใจของเขา ให้
เขากระทาํสิ) งซึ) งน่ าอัปยศทาง
กายต่อกัน
25 เขาได้เปลี) ยนความจริงของ
พระเจ้าให้เป็นความเทจ็ และได้
นมัสการและปรนนิบัติสิ) งที)พระ
องค์ได้ทรงสร้างไว้แทนพระองค์
ผู้ทรงสร้าง ผู้สมจะได้รับความ
สรรเสริญเป็นนิตย์ เอเมน
26 เพราะเหตุนี. พระเจ้าจึงทรง
ปล่อยให้เขามีราคะตัณหาอันน่า
อัปยศ แม้แต่พวกผู้หญิงของเขา
ก็เปลี) ยนจากการสัมพันธ์ตาม
ธรรมชาติ ให้ผิดธรรมชาติไป
27 ฝ่ายผู้ชายก็เลิกการสัมพันธ์
กับผู้หญิงให้ ถูกตามธรรมชาติ
เช่นกัน และเร่าร้อนด้วยไฟแห่ง
ราคะตัณหาที)มีต่อกัน ผู้ชายกับ
ผู้ชายด้วยกันประกอบกิจอันชั) ว
ช้าอย่างน่าละอาย เขาจึงได้รับ

ผลกรรมอันสมควรแก่ความผิด
ของเขา
28 และเพราะเขาไม่เห็นชอบที)
จะรู้ จักพระเจ้า พระเจ้าจึงทรง
ปล่อยให้ เขามีใจเลวทรามและ
ประพฤติสิ)งที)ไม่เหมาะสม
29 พวกเขาเต็ มไปด้ วยสรรพ
การอธรรม การล่วงประเวณี
ความชั) วร้าย ความโลภ ความ
มุ่งร้าย เต็มไปด้วยความอิจฉา
ริษยา การฆาตกรรม การวิวาท
การล่อลวง การคิดร้าย พูดนิน-
ทา
30 ส่อเสียด เกลียดชังพระเจ้า
หยาบคาย จองหอง อวดตัว
ริทาํชั)วอย่างใหม่ ไม่เชื)อฟังบิดา
มารดา
31 อปัญญา ไม่รักษาคาํสัญญา
ไม่มีความรักกัน ไม่ยอมคืนดี
กัน ปราศจากความเมตตา
32 แม้เขาจะรู้การพิพากษาของ
พระเจ้าที) ว่ าคนทั. งปวงที) ประ-
พฤติเช่นนั. นสมควรจะตาย เขา
ก็ไม่เพียงประพฤติเท่านั. น แต่
ยังเห็นดีกับคนอื) นที) ประพฤติ
เช่นนั.นด้วย

พระเจ้าจะทรงพิพากษา
เราทุกคน

2
เหตุฉะนั. น โอ มนุษย์เอ๋ย
ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร เมื) อ

ท่านกล่าวโทษผู้อื)นนั. น ท่านไม่
มีข้อแก้ตัวเลย เพราะเมื) อท่าน

โรม H, N

(NM) พบญ Q:HO-HP; สดด HRO:NR; ยรม N:HH; กจ HT:NI; H ทธ H:HT; O:HK-HO
(NQ) ลนต HP:NN; สดด PH:HN (NK) อสย QQ:NR; ยรม HR:HQ (NO) ลนต HP:NN
(NP) อฟ K:Q (MN) สดด KR:HP; ฮชย T:M; รม N:N (H) N ซมอ HN:K-T; มธ T:H-K
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กล่าวโทษผู้อื) น ท่านก็ได้กล่าว
โทษตัวเองด้วย เพราะว่าท่านที)
กล่าวโทษเขาก็ยังประพฤติอยู่
อย่างเดียวกับเขา
2แต่เรารู้แน่ว่า การที)พระเจ้า
ทรงพิพากษาลงโทษคนที) ประ-
พฤติเช่นนั.นกเ็ป็นตามความจริง
3โอ มนุษย์เอ๋ย ท่านที)กล่าวโทษ
คนที)ประพฤติเช่นนั.น และท่าน
เองยังประพฤติเช่นเดียวกับเขา
ท่านคิดหรือว่า ท่านจะพ้นจาก
การพิพากษาลงโทษของพระเจ้า
ได้
4หรือว่าท่านประมาทพระกรุณา
คุณอันอุดมและความอดกลั. น
พระทัย และความอดทนของ
พระองค์ ท่านไม่รู้หรือว่า พระ
กรุณาคุณของพระเจ้านั.นมุ่งที)จะ
ชักนาํท่านให้กลับใจใหม่
5แต่เพราะท่านใจแข็งกระด้าง
ไม่ยอมกลับใจ ท่านจึงสํ)าสม
พระพิโรธให้แก่ตัวเองในวันแห่ง
พระพิโรธนั.น ซึ) งพระเจ้าจะทรง
สาํ แดงการพิพากษาลงโทษที)
เที)ยงธรรมให้ประจักษ์

ผูที้�รกัความชอบธรรม
6พระองค์จะทรงประทานแก่ทุก
คนตามควรแก่การกระทาํของ
เขา
7 สาํ ห รั บคนที) พากเ พี ยรทาํ
ความดี แสวงหาสง่าราศี เกียรติ
และความเป็นอมตะนั. น พระ

องค์จะประทานชีวิตนิรันดร์ให้
8แต่พระองค์จะทรงพระพิโรธ
และลงพระอาชญาแก่คนที) มัก
ยกตนข่มท่ านและไม่ เชื) อฟั ง
ความจริง แต่เชื) อฟังความ
อธรรม
9ความทุกข์เวทนาจะเกิดแก่จิต
ใจทุกคนที)ประพฤติชั)ว แก่พวก
ยิวก่อนและแก่พวกต่างชาติด้วย
10 แต่สง่าราศี เกียรติ และสัน-
ติสุขจะเกิดมีแก่ ทุกคนที) ประ-
พฤติดี แก่พวกยิวก่อนและแก่
พวกต่างชาติด้วย
11 เพราะว่าพระเจ้าไม่ ได้ทรง
เห็นแก่หน้าผู้ใดเลย
12 เพราะคนทั. งหลายที) ไ ม่ มี
พระราชบัญญัติและทาํบาปจะ
ต้องพินาศโดยไม่ อ้ างพระราช
บัญญัติ และคนทั.งหลายที)มีพระ
ราชบัญญัติและทาํบาปก็จะต้อง
ถูกพิพากษาตามพระราชบัญญัติ
13 (เพราะว่าคนที) เพียงแต่ฟัง
พระราชบัญญัติเท่านั. น หาใช่
ผู้ ชอบธรรมจาํเพาะพระพักตร์
พระเจ้าไม่ แต่คนที)ประพฤติ
ตามพระราชบัญญัติ ต่ างหาก
เป็นผู้ชอบธรรม
14 เพราะเมื) อชนต่างชาติซึ) งไม่
มีพระราชบัญญัติ ได้ประพฤติ
ตามพระราชบัญญัติ โดยปกติ
วิสัย คนเหล่านี. แม้ไม่มีพระ
ราชบัญญัติก็เป็นพระราชบัญ-

โรม N

(Q) อพย MQ:O; อสย MR:HP; รม M:NK; I:NN-NM (K) พบญ MN:MQ; สภษ H:HP; ยก K:M
(O) โยบ MQ:HH; สภษ NQ:HN (P) โยบ NQ:HM; N ธส H:P (I) อมส M:N; ลก HN:QT
(HR) รม N:T; ฮบ N:T; H ปต H:T (HH) พบญ HR:HT (HM) มธ T:NH-NN; ยน HM:HT
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ญัติแก่ตัวเอง
15 คือแสดงให้เห็นการกระทาํ
ที) เป็นตามพระราชบัญญัตินั. น
มีจารึกอยู่ในจิตใจของเขา และ
ใจสาํนึ กผิ ดชอบก็ เป็ นพยาน
ของเขาด้วย ความคิดขัดแย้ง
ต่างๆของเขานั. นแหละ จะ
กล่าวโทษตัวหรืออาจจะแก้ตัว
ให้เขา)
16 ในวันที) พระเจ้ าจะทรงพิ-
พากษาความลับของมนุษย์โดย
พระเยซูคริสต์ ทั. งนี. ตามข่าว
ประเสริฐที) ข้าพเจ้าได้ประกาศ
นั.น

พิธีเขา้สุหนตัและ
ความชอบธรรม

แต่ภายนอก
17 ดูเถิด ท่านเรียกตัวเองว่า ยิว
และพึ) งพระราชบัญญัติและยก
พระเจ้าขึ. นอวด
18 และว่าท่านรู้ จักพระทัยของ
พระองค์ และเห็นชอบในสิ) งที)
ประเสริฐ เพราะว่าท่านได้เรียน
รู้ในพระราชบัญญัติ
19 และท่านมั) นใจว่า ท่านเป็น
ผู้จูงคนตาบอด เป็นความสว่าง
ให้แก่คนทั. งหลายที)อยู่ในความ
มืด
20 เป็นผู้สอนคนโง่ เป็นครูของ
เดก็ เพราะท่านมีแบบอย่างของ
ความรู้และความจริงในพระราช
บัญญัตินั.น

21 ฉะนั. นท่านซึ) งเป็นผู้สอนคน
อื) นจะไม่สอนตัวเองหรือ เมื) อ
ท่านเทศนาว่า ไม่ควรลักทรัพย์
ตัวท่านเองลักหรือเปล่า
22 ท่ านผู้ ที) สอนว่าไม่ควรล่วง
ประเวณี ตัวท่านเองล่วงประเวณี
หรือเปล่า ท่านผู้ รังเกียจรูป
เคารพ ตัวท่านเองปล้นวิหาร
หรือเปล่า
23 ท่ านผู้ โอ้ อวดในพระราช
บัญญัติ ตัวท่านเองยังลบหลู่
พระเจ้าด้วยการละเมิดพระราช
บัญญัติหรือเปล่า
24 เพราะมีเขียนไว้แล้วว่า `คน
ต่ างชาติ พูดหมิ� นประมาทต่อ
พระนามของพระเจ ้าก็ เพราะ
ท่านทั %งหลาย'
25 ถ้าท่านรักษาพระราชบัญญัติ
พิ ธี เข้ าสุ หนัตก็เป็นประโยชน์
จริง แต่ถ้าท่านละเมิดพระราช
บัญญัติ การที)ท่านเข้าสุหนัตนั.น
กเ็หมือนกับว่าไม่ได้เข้าเลย
26 เหตุฉะนั. น ถ้าผู้ที) ไม่ได้เข้า
สุหนัตยังรักษาความชอบธรรม
แห่งพระราชบัญญัติแล้ว การที)
เขาไม่ ได้ เข้ าสุ หนั ตนั. นจะถื อ
เหมือนกับว่าเขาได้ เข้ าสุหนัต
แล้วไม่ใช่หรือ
27 และคนทั. งหลายที) ไม่ เข้าสุ-
หนัตซึ) งเป็นตามธรรมชาติอยู่
แล้ว แต่ได้ทาํตามพระราช
บัญญัติ เขาจะปรับโทษท่านผู้มี

โรม N

(HK) กจ NQ:NK (HO) มธ NK:MH (HT) อสย QP:N (HP) พบญ Q:P (HI) มธ HK:HQ
(NR) N ทธ M:K (NH) มธ NM:M (NN) มลค M:P (NM) รม N:HT; I:Q
(NQ) N ซมอ HN:HQ; อสค HO:NT (NK) กท K:M (NO) กจ HR:MQ (NT) มธ HN:QH
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ประมวลพระราชบัญญัติและได้
เข้าสุหนัตแล้ว แต่ยังละเมิดพระ
ราชบัญญัตินั.น
28 เพราะว่ายิวแท้ มิใช่คนที)
เป็นยิวแต่ภายนอกเท่านั.น และ
การเข้าสุหนัตแท้ กไ็ม่ใช่การเข้า
สุ หนั ตซึ) งปรากฏที) เนื. อหนั ง
เท่านั.น
29 คนที)เป็นยิวแท้ คือคนที)เป็น
ยิวภายใน และการเข้าสุหนัตแท้
นั. นเป็นเรื) องของจิตใจตามจิต
วิญญาณ มิใช่ตามตัวบทบัญญัติ
คนอย่างนั. นพระเจ้าสรรเสริญ
มนุษย์ไม่สรรเสริญ
พระเจ้าไดท้รงโปรดประทาน
พระพรอนัพิเศษแก่พวกยิว

3
ถ้าเช่นนั. น พวกยิวจะได้
เปรียบคนอื) นอย่างไร และ

การเข้าสุหนัตนั. นจะมีประโยชน์
อะไร
2มีประโยชน์มากในทุกสถาน
เป็นต้นว่า พวกยิวได้เป็นผู้ รับ
มอบให้รักษาพระดาํรัสของพระ
เจ้า
3ถึงมีบางคนไม่เชื) อ ความไม่
เชื) อของเขานั. นจะทาํ ให้ ความ
สัตย์ซื) อของพระเจ้าไร้ประโยชน์
หรือ
4ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่น
นั.นเลย ถึงแม้ทุกคนจะพูดมุสา
ก็ขอให้พระเจ้าทรงสัตย์จริงเถิด
ตามที)มีเขียนไว้แล้วว่า `เพื�อ

พระองค์จะไดป้รากฏว่า ทรง
เป็นผู ้สัตย์ ซื� อในพระดาํรัสทั % ง
หลายของพระองค์ และทรงมีชยั
เมื�อเขาวินิจฉัยพระองค์'
5แต่ถ้าความอธรรมของเราเป็น
เหตุให้เห็นความชอบธรรมของ
พระเจ้า เราจะว่าอย่างไร จะว่า
พระเจ้าทรงลงอาญาโดยไม่ยุติ-
ธรรมอย่างนั.นหรือ (ข้าพเจ้าพูด
อย่างมนุษย์)
6พระเจ้ าไม่ทรงโปรดให้ เป็น
เช่นนั. นเลย เพราะถ้าเป็นเช่น
นั. นแล้วพระเจ้าจะทรงพิพากษา
โลกได้อย่างไร
7เพราะถ้าความจริงของพระเจ้า
ปรากฏมากยิ) งขึ. น เพราะเหตุ
ความอสั ตย์ ของข้ าพเจ้ าเป็ น
ที) ให้ เกิดเกียรติยศแด่พระองค์
แล้ว ทาํไมเขาจึงยังลงโทษข้าพ-
เจ้าว่าเป็นคนบาป
8และทาํไมเราจึงไม่ทาํความชั) ว
เพื)อความดีจะได้เกิดขึ. น (ตาม
ที) เราได้ถูกกล่าวร้ายและตามที)
บางคนยืนยันว่า เราได้กล่าว
อย่างนั. น) พระอาชญาของคน
เช่นนั.นกยุ็ติธรรมแล้ว

ทุกคนเป็นคนบาป
9ถ้าเช่นนั.นจะเป็นอย่างไร พวก
เราจะได้เปรียบกว่าพวกเขาหรือ
เปล่าเลย เพราะเราได้ชี. แจงให้
เห็นแล้วว่า ทั. งพวกยิวและพวก
ต่างชาติต่างก็อยู่ ใต้อาํนาจของ

โรม N, M

(NP) กท O:HK (NI) พบญ MR:O; H คร Q:K; ฟป M:M; H ปต M:Q (N) พบญ Q:K-P
(M) N ทธ N:HM; ฮบ Q:N (Q) โยบ QR:P; สดด KH:Q; ON:I; ยน M:MM (K) กท M:HK
(O) ปฐก HP:NK (P) รม K:NR (I) กท M:NN
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บาปทุกคน
10 ตามที)มีเขียนไว้แล้วว่า `ไม่
มีผู ้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคน
เดียว ไม่มีเลย
11 ไม่มีคนที� เขา้ใจ ไม่มีคนที�
แสวงหาพระเจา้
12 เขาทุ กคนหลงทางไปหมด
เขาทั %งปวงเป็นคนไร ้ค่าเหมือน
กันทั %งสิ% น ไม่มีสักคนเดียวที�
ทําดี ไม่มีเลย
13 ลาํคอของเขาคือหลุมฝังศพ
ที� เปิดอยู่  เขาใชล้ิ% นของเขาใน
การล่อลวง ภายใตริ้มฝีปากของ
เขามีพิษของงูรา้ย
14 ปากของเขาเต็มดว้ยคําแช่ง
ด่าและคําขมขื�น
15 เท ้าของเขาว่องไวในการทํา
ใหน้องเลือด
16 ในทางเดิ นของเขามีความ
พินาศและความทุกข์
17 และเขาไม่รู ้จกัทางแห่งสัน-
ติสุข
18 ในแววตาของเขาไม่มีความ
เกรงกลวัพระเจา้'
19 บัดนี.  เรารู้แล้วว่าพระราช
บัญญัติทุกข้อที)ได้กล่าวนั.น กไ็ด้
กล่าวแก่คนเหล่านั.นที)อยู่ใต้พระ
ราชบัญญัติ เพื) อปิดปากทุกคน
และเพื) อให้มนุษย์ทุกคนในโลก
มี ความผิดจาํ เพาะพระพักตร์
พระเจ้า
20 เพราะฉะนั.นจึงไม่มีเนื. อหนัง

คนหนึ) งคนใดเป็นผู้ ชอบธรรม
ในสายพระเนตรของพระเจ้าได้
โดยการประพฤติตามพระราช
บัญญัติ เพราะว่าโดยพระราช
บัญญัตินั.นเราจึงรู้จักบาปได้
ความชอบธรรมโดยความเชื�อ
21 แต่ บั ดนี. ได้ ปรากฏแล้ วว่ า
ความชอบธรรมของพระเจ้านั. น
ปรากฏนอกเหนือพระราชบัญ-
ญัติซึ) งพระราชบัญญัติกับพวก
ศาสดาพยากรณ์เป็นพยานอยู่

พระราชบญัญติัมั �นคง
ดว้ยความชอบธรรมของ

พระคริสต์
22 คือความชอบธรรมของพระ
เจ้าซึ)งทรงประทานโดยความเชื)อ
ในพระเยซูคริสต์สาํหรับทุกคน
และแก่ทุกคนที)เชื)อ เพราะว่าคน
ทั.งหลายไม่ต่างกัน
23 เหตุ ว่ าทุ กคนทาํ บาปและ
เสื)อมจากสง่าราศีของพระเจ้า
24 แต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้
เราเป็นผู้ชอบธรรม โดยไม่คิด
มูลค่า โดยที)พระเยซูคริสต์ทรง
ไถ่เราให้พ้นบาปแล้ว
25 พระเจ้าได้ทรงตั. งพระเยซูไว้
ให้เป็นที)ลบล้างพระอาชญา โดย
ความเชื) อในพระโลหิตของพระ
องค์ เพื) อสาํแดงให้เห็นความ
ชอบธรรมของพระองค์ในการที)
พระเจ้าได้ทรงอดกลั. นพระทัย
และทรงยกบาปที) ได้ทาํไปแล้ว

โรม M

(HR) สดด HQ:H-M; KM:H-M (HM) สดด K:I; HQR:M (HQ) สดด HR:T (HK) สภษ H:HO
(HP) สดด MO:H (HI) โยบ K:HO; ยน HR:MQ (NR) กท N:HO (NH) ยน K:QO; กจ HK:HH
(NN) คส M:HH (NM) กท M:NN (NQ) อฟ N:P; ฮบ I:HN (NK) ลนต HO:HK; กจ HQ:HO
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นั.น
26 และเพื)อจะสาํแดงความชอบ
ธรรมของพระองค์ในปัจจุบันนี.
ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรม
และทรงโปรดให้ผู้ที) เชื) อในพระ
เยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วย
27 เมื) อเป็นเช่นนั. นแล้วเราจะ
เอาอะไรมาอวด ก็หมดหนทาง
จะอ้างหลักอะไรว่าหมดหนทาง
อ้างหลักการประพฤติหรือ ไม่
ใช่ แต่ต้องอ้างหลักของความ
เชื)อ
28 เหตุฉะนั. นเราทั. งหลายสรุป
ได้ว่า คนหนึ) งคนใดจะเป็นคน
ชอบธรรมได้ก็โดยอาศัยความ
เชื) อนอกเหนือการประพฤติตาม
พระราชบัญญัติ
29 หรือว่าพระเจ้านั. นทรงเป็น
พระเจ้าของยิวพวกเดียวเท่านั. น
หรือ พระองค์ไม่ทรงเป็นพระ
เจ้าของชนต่างชาติด้วยหรือ ถูก
แล้ วพระองค์ทรงเป็นพระเจ้ า
ของชนต่างชาติด้วย
30 เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้า
องค์เดียว และพระองค์จะทรง
โปรดให้คนที) เข้าสุหนัตเป็นคน
ชอบธรรมโดยความเชื) อ และ
จะทรงโปรดให้คนที) ไม่ ได้ เข้ า
สุหนัตเป็นคนชอบธรรมกเ็พราะ
ความเชื)อดุจกัน
31 ถ้ าเช่ นนั. นเราลบล้ างพระ
ราชบัญญัติ ด้วยความเชื) อหรือ

ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่น
นั. นเลย เรากลับสนับสนุนพระ
ราชบัญญัติเสียอีก

 อบัราฮมัผูเ้ป็นแบบอย่าง

4
ถ้าเช่นนั.น เราจะว่าอับรา-
ฮัมบรรพบุ รุ ษของเราได้

ประโยชน์อะไรตามเนื. อหนังเล่า
พระเจ้าไม่ทรงถือโทษบาป

ต่อคนชอบธรรม
2เพราะถ้าอับราฮัมเป็นผู้ ชอบ
ธรรมโดยการกระทาํ ท่านก็มี
ทางที)จะอวดได้ แต่มิใช่จาํเพาะ
พระพักตร์พระเจ้า
3ด้วยว่าพระคัมภีร์ว่าอย่างไร ก็
ว่า `อับราฮัมไดเ้ชื �อพระเจา้ และ
พระองค์ทรงนับว่า เป็นความ
ชอบธรรมแก่ท่าน'
4ดั งนั. นคนที) อาศัยการกระทาํ
ก็ไม่ถือว่าบาํเหน็จที) ได้นั. นเป็น
เพราะพระคุณ แต่ถือว่า บาํ-
เหน็จนั. นเป็นค่าแรงของงานที)
ได้ทาํ
5 ส่วนคนที)มิได้อาศัยการกระ-
ทาํ แต่ได้เชื) อในพระองค์ ผู้
ทรงโปรดให้คนอธรรมเป็นคน
ชอบธรรมได้ ความเชื) อของคน
นั. นต้องนับว่า เป็นความชอบ
ธรรม
6ดังที)ดาวิดได้กล่าวถึงความสุข
ของคนที)พระเจ้าได้ทรงโปรดให้
เป็นคนชอบธรรม โดยมิได้
อาศัยการกระทาํ

โรม M, Q

(NT) H คร H:NI (NP) กท N:HO (MR) กท M:P, NR (H) อสย KH:N; ยก N:NH
(N) รม M:NR, NT (M) ปฐก HK:O; รม Q:I, NN; กท M:O; ยก N:NM
(Q) รม HH:O (K) ยชว NQ:N; กท N:HO; อฟ N:P-I (O) สดด MN:H-N
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7 ว่า `คนทั %งหลายซึ�งพระเจา้
ทรงโปรดยกความชั�วชา้ของเขา
แลว้ และพระเจา้ทรงกลบ
เกลื �อนบาปของเขาแลว้ก็เป็นสุข
8 บุคคลที�องค์พระผู ้ เป็นเจา้มิ
ไดท้รงถือโทษบาปของเขาก็เป็น
สุข'

ความรอดของอบัราฮมั
เป็นแบบอย่างแก่

ทั1งชาวยิวและชาวต่างชาติ
9ถ้าเช่นนั. นความสุขมีแก่คนที)
เข้าสุหนัตพวกเดียวหรือ หรือ
ว่ามีแก่พวกที)มิได้เข้าสุหนัตด้วย
เพราะเรากล่าวว่า "เพราะความ
เชื) อนั. นเองทรงถือว่าอับราฮัม
เป็นคนชอบธรรม"
10 แต่พระเจ้ าทรงถืออย่างไร
เมื) อท่ านเข้ าสุ หนั ตแล้ วหรื อ
หรือเมื) อยังไม่ได้เข้าสุหนัต มิ
ใช่ เมื) อท่ านเข้าสุหนั ตแล้วแต่
เมื)อท่านยังไม่ได้เข้าสุหนัต
11 และท่ านได้ เข้ าสุหนัตเป็น
เครื)องหมายสาํคัญ เป็นตราแห่ง
ความชอบธรรม ซึ) งเกิดโดย
ความเชื)อที)ท่านได้มีอยู่เมื)อท่าน
ยังไม่ได้เข้าสุหนัต เพื) อท่าน
จะได้เป็นบิดาของคนทั. งปวงที)
เชื) อ ทั. งที) เมื) อเขายังไม่ได้เข้า
สุหนัต เพื) อจะถือว่าเป็นผู้ชอบ
ธรรมด้วย
12 และเพื)อท่านจะเป็นบิดาของ
คนเหล่านั.นที) เข้าสุหนัต ที)มิได้

เพียงแต่เข้าสุหนัตเท่านั.น แต่มี
ความเชื) อตามแบบของอับราฮัม
บิดาของเราทั. งหลาย ซึ) งท่านมี
อยู่เมื)อท่านยังไม่ได้เข้าสุหนัต

เรารบัเอาพระสญัญา
โดยความเชื�อ

13 เพราะว่าพระสัญญาที)ประ-
ทานแก่อับราฮัมและผู้ สืบเชื. อ
สายของท่าน ที)ว่าจะได้ทั.งพิภพ
เป็นมรดกนั.นไม่ได้มีมาโดยพระ
ราชบัญญัติ แต่มีมาโดยความ
ชอบธรรมที)เกิดจากความเชื)อ
14 เพราะถ้ าเขาเหล่านั. นที) ถื อ
ตามพระราชบัญญัติจะเป็นทา-
ยาท ความเชื) อก็ไม่มีประโยชน์
อะไร และพระสัญญาก็เป็นอัน
ไร้ประโยชน์
15 เพราะพระราชบัญญัติ นั. น
กระทาํให้ทรงพระพิโรธ แต่ที)ใด
ไม่มีพระราชบัญญัติ ที)นั)นกไ็ม่มี
การละเมิดพระราชบัญญัติ
16 ด้ วยเหตุนี. เองการที) ได้ รับ
มรดกนั. นจึงขึ. นอยู่กับความเชื) อ
เพื)อจะได้เป็นตามพระคุณ เพื)อ
พระสัญญานั.นจะเป็นที)แน่ใจแก่
ผู้ สื บเชื. อสายของท่ านทุ กคน
มิใช่แก่ ผู้ สืบเชื. อสายที) ถือพระ
ราชบัญญัติพวกเดียว แต่แก่คน
ที) มีความเชื) อเช่นเดียวกับอับ-
ราฮัมผู้เป็นบิดาของพวกเราทุก
คน
17 (ตามที)มีเขียนไว้แล้วว่า `เรา

โรม Q

(T) สดด MN:H-N (HH) ปฐก HT:HR; ลก HI:I; รม Q:HO
(HN) รม Q:HP-NN (HM) ปฐก HT:Q-O; NN:HT (HQ) กท M:HP
(HK) รม M:NR (HO) อสย KH:N; รม M:NQ; กท M:NN (HT) ปฐก HT:K; รม P:HH; I:NO
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ได้ ให้ เจ้ าเป็ นบิดาของประชา
ชาติมากมาย') ต่อพระพักตร์
พระองค์ที) ท่านเชื) อ คือพระ
เจ้าผู้ ทรงให้คนที) ตายแล้วฟื. น
ชีวิตขึ. นมาและทรงเรียกสิ) งของ
ที)ยังมิได้เป็นให้เป็นขึ. น
18 ฝ่ ายอั บราฮัมนั. นเมื) อไม่มี
หวังซึ) งเป็นที) น่าไว้ใจก็ยังได้เชื) อ
ไว้ใจ มีความหวังว่าจะได้
เป็นบิดาของประชาชาติมากมาย
ตามคาํที)ได้ตรัสไว้แล้วว่า `เชื% อ
สายของเจา้จะเป็นเช่นนั %น'
19 และความเชื) อของท่านมิได้
หย่อนถอยลง ถึงแม้อายุของ
ท่านได้ประมาณร้อยปีแล้ว ท่าน
ก็มิได้คิดว่า ร่างกายของท่าน
เปรียบเหมือนตายแล้ว และมิได้
คิดว่าครรภ์นางซาราห์เป็นหมัน
20 ท่านมิได้หวั)นไหวแคลงใจใน
พระสัญญาของพระเจ้า แต่
ท่านมีความเชื)อมั)นคงยิ)งขึ. น จึง
ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า
21 ท่านเชื)อมั)นว่า พระองค์ทรง
ฤทธิ9 สามารถกระทาํให้สาํเร็จได้
ตามที)พระองค์ตรัสสัญญาไว้
22 ด้วยเหตุนี. เอง พระเจ้าทรง
ถือว่า ความเชื) อของท่านเป็น
ความชอบธรรมแก่ท่าน
23 แต่คาํว่า `ทรงนับว่าเป็น
ความชอบธรรมแก่ท่าน' นั.น มิ
ได้เขียนไว้สาํหรับท่านแต่ผู้เดียว
24 แต่สาํหรับพวกเราด้วย จะ

ทรงถือว่า เราเป็นคนชอบธรรม
คือเราที) เชื) อวางใจในพระองค์ผู้
ทรงให้พระเยซู องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเรา ฟื. นขึ. นจากความตาย
25 คือพระองค์ผู้ทรงถูกมอบไว้
เพราะการละเมิดของเรา และได้
ทรงฟื. นขึ. นจากความตายเพื)อให้
เราเป็นคนชอบธรรม

พระพรแห่งความชอบธรรม

5
เหตุฉะนั. น เมื) อเราเป็นคน
ชอบธรรมเพราะความเชื) อ

แล้ว เราจึงมีสันติสุขกับพระเจ้า
ทางพระเยซู คริสต์ องค์พระผู้
เป็นเจ้าของเรา
2โดยทางพระองค์ เราจึงได้เข้า
ในร่มพระคุณที) เรายืนอยู่ โดย
ความเชื)อ และเราชื)นชมยินดีใน
ความหวังใจว่า จะได้มีส่วนใน
สง่าราศีของพระเจ้า
3 ยิ) งกว่านั. น เราชื) นชมยินดีใน
ความทุกข์ยากด้วย เพราะเรารู้
ว่าความทุกข์ยากนั. นทาํให้ เกิด
ความอดทน
4และความอดทนทาํให้ เกิ ดมี
ประสบการณ์ และประสบการณ์
ทาํให้เกิดมีความหวังใจ
5และความหวังใจมิได้ทาํให้เกิด
ความละอาย เพราะเหตุว่าความ
รักของพระเจ้าได้หลั) งไหลเข้าสู่
จิตใจของเรา โดยทางพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ9  ซึ) งพระองค์ได้
ประทานให้แก่เราแล้ว

โรม Q, K

(HP) ปฐก HK:K (HI) ปฐก HT:HT; ฮบ HH:HH (NH) ปฐก HP:HQ (NM) รม HK:Q
(NQ) กจ N:NQ (NK) อสย KM:Q-K; H คร HK:HT (H) อสย MN:HT (N) H คร HK:H
(M) มธ K:HH-HN; ยก H:M (Q) ยก H:HN (K) N คร H:NN; ฟป H:NR
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6ขณะเมื)อเรายังขาดกาํลัง พระ
คริสต์ก็ได้ทรงสิ. นพระชนม์เพื) อ
ช่วยคนอธรรมในเวลาที) เหมาะ
สม
7 ไม่ ใคร่ จะมี ใครตายเพื) อคน
ชอบธรรม แต่บางทีจะมีคนอาจ
ตายเพื)อคนดีกไ็ด้
8แต่พระเจ้าทรงสาํแดงความรัก
ของพระองค์แก่เราทั.งหลาย คือ
ขณะที) เรายังเป็นคนบาปอยู่นั. น
พระคริสต์ ได้ทรงสิ. นพระชนม์
เพื)อเรา
9เพราะเหตุนั.น เมื)อเราเป็นคน
ชอบธรรมแล้ วโดยพระโลหิ ต
ของพระองค์ ยิ)งกว่านั.น เราจะ
พ้นจากพระพิโรธโดยพระองค์
10 เพราะว่าถ้าขณะที) เรายังเป็น
ศัตรู เราได้กลับคืนดีกับพระเจ้า
โดยที)พระบุตรของพระองค์สิ. น
พระชนม์  ยิ)งกว่านั.นอีกเมื)อเรา
กลับคืนดีแล้ว เราก็จะรอดโดย
พระชนม์ชีพของพระองค์แน่
11 มิใช่เพียงเท่านั. น เราทั. ง
หลายยังชื) นชมยินดีในพระเจ้า
โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าของเรา เพราะโดยพระ
องค์นั. น เราจึงได้กลับคืนดีกับ
พระเจ้า

ความผิดบาปโดยอาดมั
ความชอบธรรมโดยพระคริสต์
12 เหตุฉะนั. น เช่นเดียวกับที)
บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนๆ

เดียว และความตายก็เกิดมา
เพราะบาปนั. น และความตายก็
ได้ แผ่ ไปถึ งมวลมนุษย์ ทุ กคน
เพราะมนุษย์ทุกคนทาํบาป
13 (บาปได้ มี อ ยู่ ในโลกแล้ ว
ก่อนมีพระราชบัญญัติ แต่ที)ใด
ไม่มีพระราชบัญญัติก็ไม่ถือว่ามี
บาป
14 อย่างไรก็ตามความตายก็ได้
ครอบงาํตลอดมาตั. งแต่อาดัม
จนถึงโมเสส แม้คนที)มิได้ทาํ
บาปอย่างเดี ยวกั บการละเมิ ด
ของอาดัม ผู้ซึ)งเป็นแบบของผู้ที)
จะเสดจ็มาภายหลัง
15 แต่ของประทานแห่งพระคุณ
นั. นหาเป็ นเช่ นความละเมิ ด
นั. นไม่ เพราะว่าถ้าคนเป็นอัน
มากต้องตายเพราะการละเมิด
ของคนๆเดียว มากยิ) งกว่านั. น
พระคุ ณของพระเจ้ าและของ
ประทานโดยพระคุ ณของพระ
องค์ผู้เดียวนั.นคือพระเยซูคริสต์
กม็ีบริบูรณ์แก่คนเป็นอันมาก
16 และของประทานนั. นก็ ไ ม่
เหมือนกับผลซึ) งเกิดจากบาป
ของคนนั. นคนเดียว เพราะว่า
การพิพากษาที) เกิดขึ. นเนื) องจาก
การละเมิดเพียงครั. งเดียวนั. น
ได้นาํไปสู่ การลงโทษ แต่ของ
ประทานภายหลั งการละเมิ ด
หลายครั. งนั. นนาํไปสู่ ความชอบ
ธรรม

โรม K

(O) รม Q:NK; K:P (P) ยน M:HO; HK:HM (I) อฟ N:HM; H ธส H:HR
(HR) ยน HQ:HI; รม P:MN; N คร K:HP (HH) กท Q:I (HN) ปฐก N:HT; H คร HK:NH
(HM) H ยน M:Q (HQ) H คร HK:NH (HK) อสย KM:HH
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17 เพราะว่าถ้ าโดยการละเมิด
ของคนนั.นคนเดียว เป็นเหตุให้
ความตายครอบงาํอยู่โดยคนนั.น
คนเดียว มากยิ) งกว่านั. นคนทั. ง
หลายที) รับพระคุณอันไพบูลย์
และรับของประทานแห่งความ
ชอบธรรม ก็จะดาํรงชีวิตและ
ครอบครองโดยพระองค์ผู้ เดียว
คือพระเยซูคริสต์)
18 ฉะนั.น การพิพากษาลงโทษ
ได้มาถึงคนทั. งปวง เพราะการ
ละเมิ ดของคนๆเดี ยวฉั นใด
ความชอบธรรมของพระองค์ผู้
เดียวก็นาํของประทานแห่งพระ
คุณมาถึงทุกคนฉันนั.น คือความ
ชอบธรรมแห่งชีวิต
19 เพราะว่าคนเป็นอันมากเป็น
คนบาปเพราะคนๆเดียวที) มิ ได้
เชื) อฟังฉันใด คนเป็นอันมากก็
เ ป็ นคนชอบธรรมเพราะพระ
องค์ผู้ เดียวที) ได้ทรงเชื) อฟังฉัน
นั.น
20 เมื)อมีพระราชบัญญัติกท็าํให้
มี การละเมิ ดพระราชบัญญัติ
ปรากฏมากขึ. น แต่ที) ใดมีบาป
ปรากฏมากขึ. น ที)นั) นพระคุณก็
จะไพบูลย์ยิ)งขึ. น
21 เพื)อว่าบาปได้ครอบงาํทาํให้
ถึงซึ)งความตายฉันใด พระคุณก็
ครอบงาํด้วยความชอบธรรมให้
ถึงซึ) งชีวิตนิรันดร์ โดยทางพระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของ

เราฉันนั.น
การตายฝ่ายความบาป
แต่มีชีวิตฝ่ายพระคริสต์

6
ถ้าเช่นนั. นแล้ว เราจะว่า
อย่างไร ควรเราจะอยู่ใน

บาปต่อไปเพื)อให้พระคุณมีมาก
ยิ)งขึ. นหรือ
2ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่น
นั. นเลย พวกเราที) ตายต่อบาป
แล้ว จะมีชีวิตในบาปต่อไปอย่าง
ไรได้
3ท่านไม่รู้หรือว่า เราทั. งหลาย
ที) ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซู
คริสต์ ก็ได้รับบัพติศมานั.นเข้า
ในความตายของพระองค์
4 เหตุฉะนั. น เราจึงถูกฝังไว้
กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพ-
ติศมาเข้าส่วนในความตายนั. น
เหมือนกับที) พระคริสต์ได้ทรง
ถู กชุบให้ เป็นขึ. นมาจากความ
ตาย โดยเดชพระรัศมีของพระ
บิดาอย่างไร เราก็จะได้ดาํเนิน
ตามชีวิตใหม่ด้วยอย่างนั.น
5เพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทกับพระ
องค์แล้ วในการตายอย่างพระ
องค์ เราก็จะเป็นขึ. นมาอย่าง
พระองค์ได้ทรงเป็นขึ. นมาจาก
ความตายด้วย
6เราทั. งหลายรู้แล้วว่า มนุษย์
เก่าของเรานั. นได้ถูกตรึงไว้กับ
พระองค์แล้ว เพื)อตัวที)บาปนั.น
จะถูกทาํลายให้สิ. นไป เพื) อเรา

โรม K, O

(HP) ยน HN:MN; H คร HK:NH, QK (HI) ฟป N:P (NR) ยน HK:NN; H ทธ H:HQ
(H) รม M:P; O:HK (N) กท N:HI (M) H คร HK:NI; กท M:NT
(Q) ยน N:HH; H คร O:HQ; กท O:HK; คส N:HN (K) ฟป M:HR (O) กท N:NR; K:NQ; O:HQ
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จะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป
7เพราะว่าผู้ที)ตายแล้วก็พ้นจาก
บาป
8 แต่ ถ้ า เราตายแล้ วกั บพระ
คริสต์ เราเชื)อว่าเราจะมีชีวิตอยู่
กับพระองค์ด้วย
9เราทั.งหลายรู้อยู่ว่า พระคริสต์
ที) ทรงถูกชุบให้ เป็นขึ. นมาจาก
ตายแล้วนั. น จะหาตายอีกไม่
ความตายหาครอบงาํพระองค์
ต่อไปไม่
10 ด้ วยว่ าซึ) งพระองค์ ได้ทรง
ตายนั.น พระองค์ได้ทรงตายต่อ
บาปหนเดียว แต่ซึ) งพระองค์
ทรงมีชีวิตอยู่นั.น พระองค์ทรงมี
ชีวิตเพื)อพระเจ้า

ทาสแห่งความชอบธรรม
11 เหมื อนกั นเช่ นนั. นแหละ
ท่านทั. งหลายจงถือว่า ท่านได้
ตายต่อบาปและมี ชี วิตอยู่ เพื) อ
พระเจ้า ในพระเยซูคริสต์องค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา
12 เหตุฉะนั.น อย่าให้บาปครอบ
งาํกายที) ต้องตายของท่านซึ) งทาํ
ให้ต้องเชื)อฟังตัณหาของกายนั.น
13 อย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่
บาป ให้เป็นเครื)องใช้ในการ
อธรรม แต่จงถวายตัวของท่าน
แด่พระเจ้า เหมือนหนึ) งคนที)
เป็ นขึ. นมาจากความตายแล้ ว
และจงให้อวัยวะของท่ านเป็น
เครื)องใช้ในการชอบธรรมถวาย

แด่พระเจ้า
14 เพราะว่ าบาปจะมี อาํ นาจ
เหนือท่านทั. งหลายต่อไปก็หามิ
ได้ เพราะว่าท่านทั. งหลายมิได้
อยู่ใต้พระราชบัญญัติ แต่อยู่ใต้
พระคุณ
15 ถ้าเช่นนั. นจะเป็นอย่างไรต่อ
ไป เราจะทาํบาปเพราะมิได้อยู่
ใต้พระราชบัญญัติแต่อยู่ใต้พระ
คุณกระนั.นหรือ ขอพระเจ้าอย่า
ยอมให้เป็นเช่นนั.นเลย
16 ท่ านทั. งหลายไม่ รู้ หรื อว่ า
ท่านจะยอมตัวรับใช้เชื) อฟังคาํ
ของผู้ใด ท่านกเ็ป็นทาสของผู้ที)
ท่านเชื)อฟังนั.น คือเป็นทาสของ
บาปซึ) งนาํไปสู่ ความตาย หรือ
เป็นทาสของการเชื) อฟังซึ) งนาํไป
สู่ความชอบธรรม
17 แต่จงขอบพระคุณพระเจ้ า
เพราะว่าเมื) อก่อนนั. นท่านเป็น
ทาสของบาป แต่บัดนี. ท่านมีใจ
เชื) อฟังหลักคาํสอนนั. นซึ) งทรง
มอบไว้แก่ท่าน
18 เมื) อท่ านพ้นจากบาปแล้ ว
ท่ านก็ ไ ด้ กลายเป็ นทาสของ
ความชอบธรรม
19 ข้ าพเ จ้ ายก เอาตั วอ ย่ าง
มนุษย์มาพูด เพราะเหตุเนื. อ
หนังของท่านอ่อนกาํลัง เพราะ
ท่านเคยให้อวัยวะของท่านเป็น
ทาสของการโสโครกและของ
ความชั)วช้าซ้อนชั)วช้าฉันใด บัด

โรม O

(T) H ปต Q:H (P) N ทธ N:HH (I) วว H:HP (HR) ลก NR:MP; ฮบ I:NT
(HH) รม O:N; T:Q, O; กท N:HI (HN) สดด HI:HM (HM) คส M:K; H ปต N:NQ; Q:N
(HQ) กท K:HP (HK) H คร I:NH (HO) N ปต N:HI (HT) N ทธ H:HM (HP) ยน P:MN
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นี. ท่านจงให้อวัยวะของท่านเป็น
ทาสของความชอบธรรมเพื) อ
ให้ถึงความบริสุทธิ9 ฉันนั.น
20 เพราะเมื) อท่านทั. งหลายเป็น
ทาสของบาป ความชอบธรรมก็
ไม่ได้ครอบครองท่าน
21 ขณะนั. นท่านได้ผลประโยชน์
อะไรในการเหล่ านั. นซึ) งบัดนี.
ท่านทั. งหลายก็ละอาย ด้วยว่า
ที) สุดท้ายของการเหล่านั. นก็คือ
ความตาย
22 แต่เดี] ยวนี. ท่านทั. งหลายพ้น
จากการเป็นทาสของบาป และ
กลับมาเป็นผู้ รับใช้ของพระเจ้า
แล้ว ผลที)ท่านได้รับก็คือความ
บริสุทธิ9  และผลสุดท้ายคือชีวิต
นิรันดร์
23 เพราะว่ าค่ าจ้ างของความ
บาปคือความตาย แต่ของประ-
ทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์
ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเรา

การยอมตาม
พระคริสตอ์ย่าง

ไม่เลิกรา้ง

7
พี) น้องทั. งหลาย ท่านไม่รู้
หรือ (ข้าพเจ้าพูดกับคน

ที) รู้พระราชบัญญัติแล้ว) ว่า
พระราชบั ญญั ติ นั. นมี อาํ นาจ
เหนือมนุษย์เฉพาะในขณะที) ยัง
มีชีวิตอยู่เท่านั.น
2เพราะว่าผู้หญิงที)สามียังมีชีวิต

อยู่นั. น ต้องอยู่ใต้พระราชบัญ-
ญัติว่าด้วยประเพณีสามีภรรยา
แต่ถ้าสามีตาย ผู้หญิงนั.นก็พ้น
จากพระราชบัญญัติว่าด้วยประ-
เพณีสามีภรรยา
3ฉะนั. น ถ้าผู้หญิงนั. นไปแต่ง
งานกับชายอื) นในเมื) อสามี ยังมี
ชีวิตอยู่ นางกไ็ด้ชื)อว่าเป็นหญิง
ล่วงประเวณี แต่ถ้าสามีตายแล้ว
นางก็พ้นจากพระราชบัญญัตินั.น
แม้นางไปแต่งงานกับชายอื) นก็
หาผิดประเวณีไม่
4เช่นนั.นแหละ พี)น้องทั.งหลาย
ของข้าพเจ้า ท่านทั. งหลายได้
ตายจากพระราชบัญญัติทางพระ
กายของพระคริสต์ด้วย เพื) อ
ท่านจะตกเป็นของผู้อื)น คือของ
พระองค์ ผู้ ทรงฟื. นขึ. นมาจาก
ความตายแล้ว เพื)อเราทั. งหลาย
จะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้า
5เพราะว่าเมื)อเราเคยมีชีวิตตาม
เนื. อหนัง ตัณหาชั) วซึ) งเป็นมา
โดยพระราชบั ญญั ติ ได้ ทาํ ให้
อวั ยวะของเราเกิ ดผลนาํ ไปสู่
ความตาย
6แต่บัดนี.  เราได้พ้นจากพระ
ราชบัญญัติ คือได้ตายจากพระ
ราชบัญญัติ ที) ได้ ผู กมั ดเราไว้
เพื)อเราจะได้ไม่ประพฤติตามตัว
อักษรในประมวลพระราชบัญ-
ญัติเก่า แต่จะดาํเนินชีวิตใหม่
ตามลักษณะจิตวิญญาณ

โรม O, T

(NR) ยน P:MQ (NH) ยรม HN:HM; อสค HO:OM; รม H:MN (NN) ยน P:MN; รม O:HP; P:N
(NM) ปฐก N:HT; รม N:T; H ปต H:Q (N) H คร T:MI (M) มธ K:MN
(Q) รม P:N; กท N:HI; K:HP, NN (K) รม O:HM, NH; กท K:HI (O) รม N:NI; N คร M:O

 45_rom.pub 
 page 14

 Saturday, February 27, 2016 22:55 



หน้า 2263

พระราชบญัญติัชี1 ว่า
ทุกคนตอ้งการความรอด

7ถ้าเช่นนั.นเราจะว่าอย่างไร ว่า
พระราชบัญญัติคือบาปหรือ ขอ
พระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั. น
เลย แต่ว่าถ้ามิใช่เพราะพระ
ราชบัญญัติแล้ว ข้าพเจ้าก็จะไม่
รู้ จักบาป เพราะว่าถ้าพระราช
บัญญัติมิได้ห้ามว่า "อย่าโลภ"
ข้ าพเจ้ าก็จะไม่ รู้ ว่ าอะไรคื อ
ความโลภ
8แต่ว่าบาปได้ถือเอาพระบัญ-
ญัตินั.นเป็นช่อง ทาํให้ตัณหาชั)ว
ทุกอย่างเกิดขึ. นในตัวข้าพเจ้า
เพราะว่าถ้าไม่มีพระราชบัญญัติ
บาปกต็ายเสียแล้ว
9 เพราะครั. งหนึ) งข้ าพเจ้าดาํรง
ชี วิตอยู่ โดยปราศจากพระราช
บัญญัติ แต่เมื) อมีพระบัญญัติ
บาปกก็ลับมีขึ. นอีกและข้าพเจ้าก็
ตาย
10 พระบัญญัตินั. นซึ) งมีขึ. นเพื) อ
ให้มีชี วิต ข้าพเจ้าเห็นว่ากลับ
เป็นเหตุที)ทาํให้ถึงความตาย
11 เพราะว่าบาปได้ถือเอาพระ
บัญญัตินั. นเป็นช่องทางล่อลวง
ข้าพเจ้า และประหารข้าพเจ้าให้
ตายด้วยพระบัญญัตินั.น
12 เหตุฉะนั.นพระราชบัญญัติจึง
เป็นสิ)งบริสุทธิ9  และพระบัญญัติ
กบ็ริสุทธิ9  ยุติธรรม และดี
13 ถ้าเช่นนั. นสิ) งที) ดีกลับทาํให้

ข้าพเจ้าต้องตายหรือ ขอพระ
เจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั. นเลย
บาปต่างหาก คือบาปซึ) งอาศัย
สิ) งที)ดีนั. นทาํให้ข้าพเจ้าต้องตาย
เพื)อจะให้ปรากฏว่าบาปนั.นเป็น
บาปจริงและโดยอาศัยพระบัญ-
ญัตินั. น บาปก็ปรากฏว่าชั) วร้าย
ยิ)งนัก
14 เพราะเรารู้ว่า พระราชบัญ-
ญัตินั. นเป็นโดยฝ่ายจิตวิญญาณ
แต่ว่าข้าพเจ้าเป็นแต่เนื. อหนัง
ถูกขายไว้ให้อยู่ใต้บาป

การต่อสูก้นัระหว่าง
ฝ่ายเนื1 อหนงั

กบัฝ่ายจิตวิญญาณ
15 ข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทาํ
ของข้าพเจ้าเอง เพราะว่าข้าพ-
เจ้าไม่ทาํสิ) งที) ข้าพเจ้าปรารถนา
ที)จะทาํ แต่กลับทาํสิ)งที) ข้าพเจ้า
เกลียดชังนั.น
16 เหตุฉะนั. นถ้าข้าพเจ้าทาํสิ) ง
ที) ข้ าพเจ้าไม่ปรารถนาที) จะทาํ
ข้าพเจ้าก็ยอมรับว่า พระราช
บัญญัตินั.นดี
17 ฉะนั.นข้าพเจ้าจึงมิใช่ผู้กระ-
ทาํ แต่ว่าบาปซึ)งอยู่ในตัวข้าพ-
เจ้านั)นเองเป็นผู้ทาํ
18 ด้วยว่า ข้าพเจ้ารู้ ว่าในตัว
ข้าพเจ้า (คือในเนื. อหนังของ
ข้าพเจ้า) ไม่มีความดีประการใด
อยู่เลย เพราะว่าเจตนาดีข้าพเจ้า
กม็ีอยู่ แต่ซึ)งจะกระทาํการดีนั.น

โรม T

(T) อพย NR:HT; พบญ K:NH; รม M:NR; กจ NR:MM (P) รม Q:HK; H คร HK:KO
(HR) ลนต HP:K; อสค NR:HH, HM, NH; ลก HR:NP; รม HR:K; N คร M:T (HN) สดด HI:P
(HQ) H พกษ NH:NR, NK; N พกษ HT:HT (HK) รม T:HI; กท K:HT (HP) ปฐก O:K; P:NH
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ข้าพเจ้าหาได้กระทาํไม่
19 ด้วยว่าการดีนั. นซึ) งข้าพเจ้า
ปรารถนาทาํ ข้าพเจ้าไม่ได้กระ-
ทาํ แต่การชั) วซึ) งข้าพเจ้ามิได้
ปรารถนาทาํ ข้าพเจ้ายังทาํอยู่
20 ถ้ าแม้ ข้ าพเจ้ ายั งทาํสิ) งซึ) ง
ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะทาํ กไ็ม่
ใช่ตัวข้าพเจ้าเป็นผู้กระทาํ แต่
บาปซึ) งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั) นเอง
เป็นผู้กระทาํ
21 ดังนั. นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็น
กฎอย่างหนึ)ง คือเมื)อใดข้าพเจ้า
ตั. งใจจะกระทาํความดี ความชั)ว
กยั็งติดอยู่ในตัวข้าพเจ้า
22 เพราะว่ าส่ วนลึ กในใจของ
ข้าพเจ้านั. น ข้าพเจ้าชื) นชมใน
พระราชบัญญัติของพระเจ้า
23 แต่ข้าพเจ้าเห็นมีกฎอีกอย่าง
หนึ) งอยู่ ในอวัยวะของข้าพเจ้า
ซึ) งต่ อสู้ กั บกฎแห่ งจิ ตใจของ
ข้าพเจ้า และชักนาํให้ข้าพเจ้าอยู่
ใต้บังคับกฎแห่งบาปซึ) งอยู่ ใน
อวัยวะของข้าพเจ้า
24 โอ ข้าพเจ้าเป็นคนเข็ญใจ
จริง ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้น
จากร่างกายแห่งความตายนี. ได้
25 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า
โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าของเรา ฉะนั.นทางด้าน
จิตใจ ข้าพเจ้ารับใช้พระราช
บัญญัติของพระเจ้า แต่ด้านฝ่าย
เนื. อหนังข้าพเจ้ารับใช้กฎแห่ง

บาป
ไม่มีการปรบัโทษ
แก่คนทั1งหลาย

ที�อยู่ในพระเยซูคริสต์

8
เหตุ ฉะนั. นบั ดนี. การปรั บ
โทษจึงไม่มีแก่คนทั. งหลาย

ที)อยู่ในพระเยซูคริสต์ ผู้ไม่ดาํ-
เนินตามฝ่ายเนื. อหนัง แต่ตาม
ฝ่ายพระวิญญาณ
2เพราะว่ากฎของพระวิญญาณ
แห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทาํ
ให้ ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาป
และความตาย
3เพราะสิ) งซึ) งพระราชบัญญัติทาํ
ไม่ได้เพราะเนื. อหนังทาํให้อ่อน
กาํลังไปนั.น พระเจ้าทรงใช้พระ
บุตรของพระองค์มาในสภาพ
เสมือนเนื. อหนังที)บาปและเพื) อ
ไถ่บาป พระองค์จึงได้ทรงปรับ
โทษบาปที)อยู่ในเนื. อหนัง
4 เพื) อความชอบธรรมของพระ
ราชบัญญัติจะได้สาํเร็จในพวก
เรา ผู้ ไม่ดาํเนินตามฝ่ายเนื. อ
หนัง แต่ตามฝ่ายพระวิญญาณ

 อยู่ฝ่ายพระวิญญาณ
หรืออยู่ฝ่ายเนื1 อหนงั

5เพราะว่าคนทั. งหลายที)อยู่ฝ่าย
เนื. อหนั งก็ปั กใจในสิ) งซึ) งเป็น
ของของเนื. อหนัง แต่คนทั. ง
หลายที) อยู่ ฝ่ ายพระวิญญาณก็
ปักใจในสิ) งซึ) งเป็นของของพระ
วิญญาณ

โรม T, P

(NN) สดด H:N; N คร Q:HO (NM) รม O:HM, HI; กท K:HT (NQ) H คร HK:KH-KN
(NK) H คร HK:KT (H) กท K:HO (N) รม O:HP, NN; T:NQ-NK; H คร HK:QK
(M) กจ HM:MI; N คร K:NH (Q) กท K:HO, NK (K) ยน M:O; กท K:NN-NK
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6ด้วยว่าซึ)งปักใจอยู่กับเนื. อหนัง
กคื็อความตาย และซึ)งปักใจอยู่
กับพระวิญญาณก็คือชี วิตและ
สันติสุข
7เหตุว่าใจซึ)งปักอยู่กับเนื. อหนัง
นั.นกเ็ป็นศัตรูต่อพระเจ้า เพราะ
หาได้อยู่ใต้บังคับพระราชบัญ-
ญัติของพระเจ้าไม่ และที)จริงจะ
อยู่ใต้บังคับพระราชบัญญัตินั. น
ไม่ได้
8 เพราะฉะนั. นคนทั. งหลายที)อยู่
ฝ่ายเนื. อหนังจะเป็นที) ชอบพระ
ทัยพระเจ้ากห็ามิได้
9 ถ้ าพระวิญญาณของพระเจ้ า
ทรงสถิ ตอยู่ ในท่ านทั. งหลาย
จริงๆแล้ว ท่านก็มิได้อยู่ ฝ่าย
เนื. อหนัง แต่อยู่ฝ่ายพระวิญ-
ญาณ แต่ถ้าผู้ ใดไม่มีพระวิญ-
ญาณของพระคริสต์ ผู้นั. นก็ไม่
เป็นของพระองค์
10 และถ้าพระคริสต์อยู่ในท่าน
ทั. งหลายแล้ว ร่างกายก็ตายไป
เพราะบาป แต่จิตวิญญาณก็มี
ชีวิตเพราะความชอบธรรม
11 แต่ถ้าพระวิญญาณของพระ
องค์ ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็น
ขึ. นมาจากความตายทรงสถิตอยู่
ในท่านทั.งหลาย พระองค์ผู้ทรง
ชุบให้พระคริสต์เป็นขึ. นมาจาก
ความตายแล้วนั.น จะทรงกระทาํ
ให้กายซึ)งต้องตายของท่าน เป็น
ขึ. นมาใหม่ด้วยโดยพระวิญญาณ

ของพระองค์ซึ) งทรงสถิตอยู่ ใน
ท่านทั.งหลาย
12 ท่านพี) น้องทั. งหลาย เหตุ
ฉะนั.นเราทั.งหลายเป็นหนี.  แต่มิ
ใช่เป็นหนี. ฝ่ายเนื. อหนังที)จะดาํ-
เนินชีวิตตามเนื. อหนัง
13 เพราะว่ าถ้ าท่ านทั. งหลาย
ดาํ เนิ นชี วิตตามฝ่ ายเนื. อหนั ง
แล้ว ท่านจะต้องตาย แต่ถ้าโดย
ฝ่ายพระวิญญาณท่านได้ทาํลาย
การของฝ่ายกายเสีย ท่านก็จะ
ดาํรงชีวิตได้

ผูเ้ชื�อเป็นทายาท
ร่วมกนักบัพระคริสต์

14 ด้วยว่าพระวิญญาณของพระ
เจ้าได้ทรงนาํพาคนหนึ) งคนใด
คนเหล่านั. นก็เป็นบุตรของพระ
เจ้า
15 เหตุ ว่ าท่ านไม่ ได้ รั บนิ สั ย
อย่างทาสซึ) งทาํให้ตกในความ
กลัวอีก แต่ท่านได้รับพระวิญ-
ญาณผู้ทรงให้เป็นบุตร ซึ) งให้
เราทั. งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่า
"อับบา" คือพระบิดา
16 พระวิญญาณนั. นเป็นพยาน
ร่วมกับจิตวิญญาณของเราทั. ง
หลายว่า เราทั. งหลายเป็นบุตร
ของพระเจ้า
17 และถ้าเราทั. งหลายเป็นบุตร
แล้ว เราก็เป็นทายาทคือเป็น
ทายาทของพระเจ้า และเป็น
ทายาทร่วมกับพระคริสต์ เมื) อ

โรม P

(O) กท O:P (T) H คร N:HQ; ยก Q:Q (HH) กจ N:NQ; H คร O:HQ
(HN) รม O:T, HQ (HM) กท O:P; อฟ Q:NN (HQ) กท K:HP
(HK) อสย KO:K; มก HQ:MO; ฮบ N:HK (HO) อฟ H:HM (HT) กจ NO:HP; ฟป H:NI
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เราทั. งหลายทนทุกข์ทรมานด้วย
กั นกั บพระองค์ นั. นก็ เพื) อเรา
ทั. งหลายจะได้สง่าราศีด้วยกัน
กับพระองค์ด้วย

ร่างกายที�ตายได้
รอคอยสง่าราศีแห่ง

การเป็นขึ1 นมาจากความตาย
18 เพราะข้าพเจ้าเห็นว่า ความ
ทุกข์ลาํบากแห่งสมัยปัจจุบันนี.
ไม่สมควรที) จะเอาไปเปรียบกับ
สง่าราศีซึ)งจะเผยในเราทั.งหลาย
19 ด้วยว่า สรรพสิ) งที)ทรงสร้าง
แล้ว มีความเพียรคอยท่า
ปรารถนาให้ บุตรทั. งหลายของ
พระเจ้าปรากฏ
20 เพราะว่าสรรพสิ) งเหล่านั. น
ต้องเข้าอยู่ในอาํนาจของอนิจจัง
ไม่ใช่ตามใจชอบของตนเอง แต่
เป็นไปตามพระองค์ผู้ทรงบัน-
ดาลให้ เข้ าอยู่ นั. นด้ วยมี ความ
หวังใจ
21 ว่ าสรรพสิ) งเหล่ านั. นจะได้
รอดจากอาํนาจแห่งความเปื) อย
เน่า และจะเข้าในเสรีภาพซึ) งมี
สง่าราศีแห่งบุตรทั. งหลายของ
พระเจ้าด้วย
22 เรารู้อยู่ ว่า บรรดาสรรพสิ) ง
ที) ทรงสร้างนั. นกาํลังครํ)าครวญ
และผจญความทุกข์ลาํบากเจ็บ
ปวดด้วยกันมาจนทุกวันนี.
23 และไม่ ใช่ สรรพสิ) งทั. งปวง
เท่านั. น แต่เราทั. งหลายเองด้วย

ผู้ได้รับผลแรกของพระวิญญาณ
ตัวเราเองก็ยังครํ)าครวญคอยจะ
เป็นอย่างบุตร คือที) จะทรงไถ่
กายของเราทั.งหลายไว้
24 เหตุว่า เราทั. งหลายรอดได้
เพราะความหวังใจ แต่ความหวัง
ใจในสิ) งที) เราเห็นได้หาได้เป็น
ความหวังใจไม่ ด้วยว่าใครเล่า
จะยังหวังในสิ)งที)เขาเห็น
25 แต่ถ้ าเราทั. งหลายคอยหวัง
ใจในสิ) งที) เรายังไม่ได้เห็น เรา
จึงมีความเพียรคอยสิ)งนั.น

พระวิญญาณบริสุทธิ6 ทรง
อธิษฐานเพื�อเราดว้ยกนักบัเรา
26 พระวิญญาณก็ทรงช่วยเรา
เมื) อเราอ่อนกาํลั งด้วยเช่นกัน
เพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษ-
ฐานขอสิ) งใดอย่างไร แต่พระ
วิญญาณเองทรงช่วยขอเพื) อเรา
ด้วยความครํ)าครวญซึ) งเหลือที)
จะพูดได้
27 และพระองค์ ผู้ทรงตรวจค้น
ใจมนุษย์ ก็ทรงทราบความ
หมายของพระวิญญาณ เพราะ
ว่าพระองค์ทรงอธิษฐานขอเพื)อ
วิสุทธิชนตามที)ชอบพระทัยพระ
เจ้า

ทรงเรียก
ทรงประทานความรอด

ทรงใหเ้ป็นคนชอบธรรม
ทรงประทานสง่าราศี

28 เรารู้ว่า พระเจ้าทรงร่วมมือ

โรม P

(HP) N คร Q:HT (HI) N ปต M:HM (NR) ปฐก M:HT-HI (NH) N คร M:HT
(NN) ยรม HN:Q, HH (NM) ลก NR:MO; N คร K:N, Q-K; อฟ H:HQ; Q:MR (NQ) ฮบ HH:H
(NO) มธ NR:NN; อฟ O:HP (NT) H พศด NP:I; H ยน K:HQ (NP) N ทธ H:I
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กับคนทั. งหลายที) รักพระองค์ให้
เกิดผลอันดีในทุกสิ) ง คือคนทั.ง
ปวงที)พระองค์ได้ทรงเรียกตาม
พระประสงค์ของพระองค์
29 เพราะว่าผู้ หนึ) งผู้ ใดที) พระ
องค์ได้ทรงทราบอยู่แล้ว ผู้นั. น
พระองค์ได้ทรงตั. งไว้ให้เป็นตาม
ลักษณะพระฉายแห่งพระบุตร
ของพระองค์ เพื) อพระบุตรนั. น
จะได้ เป็นบุตรหั วปีท่ ามกลาง
พวกพี)น้องเป็นอันมาก
30 ยิ) งกว่ านั. นบรรดาผู้ ที) พระ
องค์ได้ทรงตั. งไว้นั.น พระองค์ได้
ทรงเรียกมาด้วย และผู้ที)พระ
องค์ได้ทรงเรียกมานั. น พระ
องค์ได้ทรงโปรดให้เป็นผู้ ชอบ
ธรรม และผู้ที)พระองค์ทรงโปรด
ให้เป็นผู้ชอบธรรม พระองค์ก็
ทรงโปรดให้มีสง่าราศีด้วย
31 ถ้าเช่นนั. น เราจะว่าอย่างไร
ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ ฝ่ายเรา ใคร
จะขัดขวางเรา
32 พระองค์ผู้มิได้ทรงหวงพระ
บุตรของพระองค์เอง แต่ได้ทรง
โปรดประทานพระบุตรนั. นเพื) อ
เราทั.งหลาย ถ้าเช่นนั.นพระองค์
จะไม่ทรงโปรดประทานสิ) งสาร-
พัดให้ เราทั. งหลายด้วยกั นกับ
พระบุตรนั.นหรือ
33 ใครจะฟ้ องคนเหล่ านั. นที)
พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้ พระเจ้า
ทรงเป็ นผู้ ที) ทาํ ให้ เราเป็นคน

ชอบธรรมแล้ว
34 ใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีก
ก็ คื อพระคริสต์ ผู้ ทรงสิ. นพระ
ชนม์แล้ว และยิ) งกว่านั. นอีกได้
ทรงคืนพระชนม์ ทรงสถิต ณ
เบื. องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า
และทรงอธิษฐานขอเพื) อเราทั. ง
หลายด้วย
ผูเ้ชื�อไดร้บัความรอดนิรนัดร์

35 แล้ วใครจะให้ เราทั. งหลาย
ขาดจากความรักของพระคริสต์
ได้เล่า จะเป็นความยากลาํบาก
หรือความทุกข์ หรือการข่มเหง
หรือการกันดารอาหาร หรือการ
เปลือยกาย หรือการถูกโพยภัย
หรือการถูกคมดาบหรือ
36 ตา มที) เ ขี ยน ไ ว้ แ ล้ ว ว่ า
`เพราะเห็นแก่พระองค์ ขา้พระ
องค์ทั % งหลายจึงถูกประหารวัน
ยังคํ�าและนับว่าเป็นเหมือนแกะ
สาํหรบัจะเอาไปฆ่า'
37 แต่ ว่ าในเหตุ การณ์ทั. งปวง
เหล่านี.  เรามีชัยเหลือล้นโดย
พระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั.งหลาย
38 เพราะข้าพเจ้าเชื)อมั)นว่า แม้
ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดา
ทูตสวรรค์ หรือเจ้าผู้ครอบครอง
อาณาจักร หรือเจ้าผู้มีอาํนาจ
หรือสิ)งซึ) งอยู่ในปัจจุบันนี.  หรือ
สิ)งซึ)งจะมาในภายหน้า
39 หรือซึ)งสูง หรือซึ)งลึก หรือ
สิ) งอื) นใดๆที) ได้ทรงสร้ างแล้ว

โรม P

(NI) N คร M:HP; อฟ H:K, HH; ฮบ H:O; N ทธ N:HI (MR) ยน HT:NN; H คร O:HH
(MH) กดว HQ:I (MN) รม Q:NK; K:O, HR (MM) อสย KR:P-I
(MQ) โยบ MQ:NI; มก HO:HI (MO) สดด QQ:NN (MT) H คร HK:KT (MP) อฟ H:NH
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นั. นจะไม่สามารถกระทาํให้ เรา
ทั. งหลายขาดจากความรักของ
พระเจ้าซึ)งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้

ความห่วงใยของเปาโล
ที�มีต่อชาติอิสราเอล

9
ข้าพเจ้าพูดตามความจริงใน
พระคริสต์ ข้าพเจ้าไม่ได้

มุสา ใจสาํนึกผิดชอบของข้าพ-
เจ้าเป็นพยานฝ่ายข้าพเจ้าโดย
พระวิญญาณบริสุทธิ9 ด้วย
2 ว่า ข้าพเจ้ามีความทุกข์หนัก
และเสียใจเสมอมิได้ขาด
3เพราะว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะ
ให้ข้าพเจ้าเองถูกสาปให้ตัดขาด
จากพระคริ สต์ เพราะเห็ นแก่
พี)น้องของข้าพเจ้า คือญาติของ
ข้าพเจ้าตามเนื. อหนัง
4พวกเขาเป็นคนอิสราเอล ได้
รับการทรงให้เป็นบุตรของพระ
เจ้าและสง่าราศี และบรรดา
พันธสัญญา และการทรงประ-
ทานพระราชบัญญัติ และการ
ปรนนิบัติพระเจ้าและพระสัญ-
ญาทั.งหลาย
5 ทั. งบรรพบุ รุษก็ เป็นของเขา
ด้วย และพระคริสต์กไ็ด้ทรงถือ
กาํเนิดตามเนื. อหนังในเชื. อชาติ
ของเขา พระองค์ผู้ทรงอยู่เหนือ
สารพัด ผู้ซึ) งพระเจ้าจะทรง
โปรดอวยพระพรเป็นนิตย์ เอ-
เมน

มิใช่ชาวยิวจะอยู่
ฝ่ายจิตวิญญาณทุกคน

6แต่มิ ใช่ ว่าพระวจนะของพระ
เจ้าได้ไร้ประโยชน์ไป เพราะว่า
เขาทั. งหลายที) เกิดมาจากอิสรา-
เอลนั. นหาได้ เป็นคนอิสราเอล
แท้ทุกคนไม่
7และมิ ใช่ ว่ าทุกคนที) เป็นเชื. อ
สายของอับราฮัมเป็นบุตรแท้
ของท่าน แต่ว่า `เขาจะเรียก
เชื% อสายของเจา้ทางสายอิสอัค'
8คือว่าเขาเหล่านั. นที) เป็นบุตร
ตามเนื. อหนังจะนับเป็นบุตรของ
พระเจ้าไม่ได้ แต่บุตรแห่งพระ
สัญญานั. นจึงจะนับเป็นเชื. อสาย
ได้
9เพราะพระวจนะแห่งพระสัญ-
ญามีว่าดังนี.  `คราวนี% เราจะมา
และนางซาราห์จะมีบุตรชาย'

พระเจ้าทรงเลือกยาโคบ
10 และมิใช่เท่านั. น แต่ว่านาง
เรเบคาห์ก็ได้มีครรภ์กับชายคน
หนึ) งด้วย คืออิสอัคบรรพบุรุษ
ของเรา
11 (แม้ก่อนบุตรนั. นบังเกิดมา
และยั งไม่ ได้กระทาํดี หรือชั) ว
เพื) อพระดาํริของพระเจ้าในการ
ทรงเลือกนั.นจะตั. งมั)นคงอยู่ ไม่
ใช่ตามการกระทาํ แต่ตามซึ) ง
พระองค์ทรงเรียก)
12 พระองค์จึงตรัสแก่นางนั.นว่า
`พี�จะปรนนิบติันอ้ง'

โรม P, I

(H) N คร H:NM (N) รม HR:H (M) อพย MN:MN (Q) อพย Q:NN; H ซมอ Q:NH
(K) พบญ HR:HK; ยรม NM:O (O) กดว NM:HI; กท O:HO (T) ปฐก NH:HN; กท Q:NM
(P) กท Q:NP (I) ปฐก HP:HR (HR) ปฐก NK:NH (HH) รม Q:HT; P:NP (HN) ปฐก NK:NM

 45_rom.pub 
 page 20

 Saturday, February 27, 2016 22:55 



หน้า 2269

13 ตามที) มี คาํ เขี ยนไว้แล้ วว่ า
`เราก็ยังรักยาโคบ แต่เราได ้
เกลียดเอซาว'
14 ถ้าเช่นนั. นเราจะว่าอย่างไร
พระเจ้าไม่ทรงยุติธรรมหรือ ขอ
พระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั. น
เลย
15 เพราะพระองค์ตรัสกับโม-
เสสว่า `เราประสงค์จะกรุณาผู ้
ใด เราก็จะกรุณาผูน้ั %น และเรา
ประสงค์จะเมตตาผูใ้ด เราก็จะ
เมตตาผูน้ั %น'
16 เพราะฉะนั. น จึงไม่ขึ. นแก่
ความตั. งใจหรือการตะเกียกตะ-
กายของเขา แต่ขึ. นอยู่กับพระ
เจ้าผู้ทรงสาํแดงพระกรุณา
17 เพราะมี ข้ อพระคั มภี ร์ ที)
กล่าวแก่ฟาโรห์ว่า `เพราะเหตุนี%
เองเราให้ เจ ้ามี ตํา แหน่ งสู งก็
เพื�อจะแสดงฤทธานุภาพของเรา
โดยเจา้และเพื�อให้นามของเรา
ถูกประกาศออกไปทั�วโลก'
18 เหตุฉะนั. น พระองค์จะทรง
พระกรุณาแก่ผู้ใด กจ็ะทรงพระ
กรุณาผู้นั.น และพระองค์จะทรง
ให้ผู้ ใดมีใจแข็งกระด้าง ก็จะ
ทรงให้ผู้นั.นมีใจแขง็กระด้าง
19 แล้วท่านก็จะกล่าวแก่ข้าพ-
เจ้าว่า "ถ้าเช่นนั. น ทาํไมพระ
องค์จึงยังทรงติเตียน เพราะว่า
ผู้ ใดจะขัดขืนพระทัยของพระ
องค์ได้"

20 โอ มนุษย์เอ๋ย ดูก่อน ท่าน
คือผู้ใดเล่าซึ) งท่านจะโต้ตอบกับ
พระเจ้าได้ สิ) งซึ) งถูกทาํขึ. นแล้ว
นั. นจะกลับว่าแก่ ผู้ทาํได้หรือว่า
"ท่านได้กระทาํข้าพเจ้าอย่างนี.
ทาํไม"
21 ส่วนช่างปั.นหม้อ ไม่มีสิทธิ9ที)
จะเอาดิ นก้ อนเดียวกั นมาปั. น
เป็นภาชนะอันมีเกียรติอันหนึ) ง
และภาชนะอันไม่มี เกี ยรติ อัน
หนึ)งหรือ
22 แล้วถ้ าโดยทรงประสงค์จะ
สาํแดงการลงพระอาชญาและ
ทรงให้ ฤทธิ9 เดชของพระองค์
ปรากฏ พระเจ้าได้ทรงอดกลั. น
พระทัยไว้ช้านานต่อผู้ เหล่านั. น
ที) เป็นภาชนะอันสมควรแก่พระ
อาชญาซึ) ง เตรี ยมไว้ สาํ หรั บ
ความพินาศ
23 เพื)อจะได้ทรงสาํแดงสง่าราศี
อันอุดมของพระองค์แก่บรรดา
ผู้ ที) เป็นภาชนะแห่งพระเมต-
ตาซึ) งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียม
ไว้ก่อนให้สมกับสง่าราศี
24 คือเราทั. งหลายที)พระองค์ได้
ทรงเรียกมาแล้ว มิใช่จากยิว
พวกเดียว แต่จากพวกต่างชาติ
ด้วย

มีชาวอิสราเอลที�เหลืออยู่
เท่าน ั1นที�จะไดร้บัความรอด

25 ดังที) พระองค์ตรัสไว้ในพระ
คัมภีร์โฮเชยาว่า `เราจะเรียกเขา

โรม I

(HM) มลค H:N-M (HQ) พบญ MN:Q (HK) อพย MM:HI (HT) อพย I:HO; กท M:P
(HP) อพย Q:NH (HI) N พศด NR:O (NR) อสย NI:HO; ยรม HP:O (NH) สภษ HO:Q
(NN) สภษ HO:Q; H ธส K:I (NM) รม P:NP-MR (NQ) อสย QN:O-T (NK) ฮชย N:NM
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เหล่านั %นว่าเป็นชนชาติของเรา
ซึ�งเมื�อก่อนเขาหาไดเ้ป็นชนชาติ
ของเราไม่ และจะเรียกเขาว่า
เป็นที� รักซึ� งเมื� อก่อนเขาหาได ้
เป็นที�รกัไม่
26 และต่อมาในสถานที� ซึ� งทรง
กล่าวแก่เขาว่า "เจา้ทั %งหลายไม่
ใช่ชนชาติของเรา" ในที�นั %นเอง
เขาจะไดช้ื �อว่า เป็นบุตรของพระ
เจา้ผูท้รงพระชนม์อยู่'
27 และท่านอิสยาห์ได้ร้องประ-
กาศเรื) องพวกอิสราเอลด้วยว่า
`แม้พวกลู กอิ สราเอลจะมาก
เหมือนเม็ดทรายที�ทะเล แต่คน
ที�เหลืออยู่เท่านั %นจะรอด
28 ดว้ยว่า พระองค์จะทรงให้
การนั %นสาํเร็จ และจะให้สาํเร็จ
โดยเร็วพลันในความชอบธรรม
เพราะว่าองค์พระผู ้ เป็นเจ ้าจะ
ทรงให้ การนั % นสาํ เร็ จโดยเร็ ว
พลนับนพิภพนี% '
29 และตามที) ท่ านอิ สยาห์ ได้
กล่าวไว้ก่อนว่า `ถา้องค์พระผู ้
เป็นเจา้แห่งจอมโยธามิได ้ทรง
เหลือเชื% อสายไวใ้ห้เราบา้ง เรา
ก็จะไดเ้ป็นเหมือนเมืองโสโดม
และจะเป็นเหมือนเมืองโกโม-
ราห์'
30 ถ้าเช่นนั. น เราจะว่าอย่างไร
จะว่าพวกต่างชาติที) ไม่ได้ใฝ่หา
ความชอบธรรมก็ยังได้รับความ
ชอบธรรมคือความชอบธรรมที)

เกิดขึ. นโดยความเชื)อ
31 แต่พวกอิ สราเอลซึ) งใฝ่หา
พระราชบัญญัติแห่งความชอบ
ธรรมก็ยังไม่ ได้บรรลุตามพระ
ราชบัญญัติแห่งความชอบธรรม
นั.น
32 เพราะอะไร เพราะเหตุที)เขา
มิได้แสวงหาโดยความเชื) อ แต่
แสวงหาโดยการกระทาํตามพระ
ราชบัญญัติ เขาจึงสะดุดก้อนหิน
ที)ให้สะดุดนั.น
33 ดังที)มีคาํเขียนไว้แล้วว่า `จง
ดูเถิด เราไดว้างศิลากอ้นหนึ�งไว ้
ในศิโยนซึ�งจะทําให้สะดุด และ
หินกอ้นหนึ�งซึ�งจะทําให้ลม้ แต่
ผูใ้ดที�เชื �อในพระองค์นั %นก็จะไม่
ไดร้บัความอับอาย'

ชนชาติอิสราเอล
ไม่รู ้จักความชอบธรรม

10
พี) น้องทั. งหลาย ความ
ปรารถนาในจิตใจของ

ข้าพเจ้าและคาํวิงวอนขอต่อพระ
เจ้าเพื)อคนอิสราเอลนั.น คือขอ
ให้เขารอด
2 ข้ าพเจ้ าเป็นพยานให้ เขาว่ า
เขามี ความกระตื อรื อร้ นที) จะ
ปรนนิบัติพระเจ้า แต่หาได้เป็น
ตามปัญญาไม่
3 เพราะว่าเขาไม่รู้ จักความชอบ
ธรรมของพระเจ้า แต่อุตส่าห์จะ
ตั. งความชอบธรรมของตนขึ. น
เขาจึงไม่ได้ยอมอยู่ในความชอบ

โรม I, HR

(NO) ฮชย H:HR (NT) อสย HR:NN-NM; รม HH:K (NP) อสย HR:NM (NI) พบญ NI:NM
(MR) รม H:HT; Q:HH; M:NH; HR:O (MH) รม HR:N; กท K:Q (MN) ลก N:MQ; H คร H:NM
(MM) สดด HHP:NN; อสย P:HQ; NP:HO (N) กจ NH:NR; กท H:HQ (M) รม H:HT; ฟป M:I
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ธรรมของพระเจ้า
4เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นจุด
จบของพระราชบัญญัติ  เพื)อให้
ทุกคนที)มีความเชื) อได้รับความ
ชอบธรรม
5 โมเสสได้ เ ขี ยนเรื) องความ
ชอบธรรมซึ) งมีพระราชบัญญัติ
เป็นมูลฐานว่า `คนใดที)ประ-
พฤติตามสิ) งเหล่านั. นจะได้ชีวิต
โดยการประพฤตินั.น'
ความรอดที�ทรงใหแ้ก่ทุกคน

ซึ�งเชื�อในพระคริสต์
6แต่ความชอบธรรมที) มีความ
เชื) อเป็ นมู ลฐานว่ าอย่ างนี. ว่ า
"อย่านึกในใจของตัวว่า ใครจะ
ขึ% นไปบนสวรรค์" (คือจะเชิญ
พระคริสต์ลงมาจากเบื. องบน)
7หรือ "ใครจะลงไปยังที�ลึก"
(คือจะเชิญพระคริสต์ขึ. นมาจาก
ความตายอีก)
8แต่ความชอบธรรมนั.นว่าอย่าง
ไร กว่็า "ถอ้ยคํานั %นอยู่ใกลท่้าน
อยู่ ในปากของท่านและอยู่ ในใจ
ของท่าน" คือคาํแห่งความเชื)อที)
เราทั.งหลายประกาศอยู่นั.น
9 คือว่า ถ้าท่านจะรับด้วยปาก
ของท่านว่า พระเยซูทรงเป็น
องค์พระผู้ เป็นเจ้า และเชื) อใน
จิตใจของท่านว่าพระเจ้าได้ทรง
ชุบพระองค์ ให้ เป็นขึ. นมาจาก
ความตาย ท่านจะรอด
10 ด้วยว่าความเชื) อด้วยใจก็นาํ

ไปสู่ ความชอบธรรม และการ
ยอมรับด้วยปากก็นาํไปสู่ ความ
รอด
11 เพราะมีข้อพระคัมภีร์ว่า `ผู ้
ใดที� เชื �อในพระองค์นั %นก็จะไม่
ไดร้บัความอับอาย'
12 เพราะว่ าพวกยิ วและพวก
กรีก ไม่ทรงถือว่าต่างกัน ด้วย
ว่ าทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้ า
องค์เดียวกันของคนทั. งปวง ซึ) ง
ทรงโปรดอย่างบริบูรณ์แก่คนทั.ง
ปวงที)ทูลขอต่อพระองค์
13 เพราะว่า `ผูใ้ดที�จะรอ้งออก
พระนามขององค์พระผู ้เป็นเจา้
ก็จะรอด'

ความสําคญัของ
ผูป้ระกาศข่าวประเสริฐ

14 แต่ผู้ที) ยังไม่เชื) อในพระองค์
จะทูลขอต่อพระองค์อย่างไรได้
และผู้ที) ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์
จะเชื) อในพระองค์ อย่ างไรได้
และเมื)อไม่มีผู้ใดประกาศให้เขา
ฟัง เขาจะได้ยินอย่างไรได้
15 และถ้าไม่มีใครใช้เขาไป เขา
จะไปประกาศอย่างไรได้ ตามที)
มีคาํเขียนไว้แล้วว่า `เทา้ของคน
เหล่านั %นที�ประกาศข่าวประเสริฐ
แห่งสันติสุข และประกาศข่าว
ประเสริฐแห่งสิ� งอันประเสริฐ ก็
งามสกัเท่าใด'
16 แต่มิใช่ทุกคนได้เชื) อฟังข่าว
ประเสริฐนั. น เพราะอิสยาห์ได้

โรม HR

(Q) มธ K:HT; รม T:H-Q; กท M:NQ (K) ลนต HP:K; นหม I:NI (O) พบญ MR:HN-HQ
(P) พบญ MR:HQ (I) มธ HR:MN; ลก HN:P (HH) อสย NP:HO (HN) รม M:NN, NI
(HM) ยอล N:MN; กจ I:HQ (HQ) ทต H:M (HK) อสย KN:T (HO) อสย KM:H
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กล่าวไว้ว่า `พระองค์เจา้ขา้ ใคร
เล่าไดเ้ชื �อสิ� งที�เขาไดยิ้นจากเรา
ทั %งหลาย'
17 ฉะนั. นความเชื) อเกิดขึ. นได้ก็
เพราะการได้ยิน และการได้ยิน
เกิดขึ. นได้ก็เพราะการประกาศ
พระวจนะของพระเจ้า
18 ข้าพเจ้าถามว่า "เขาทั.งหลาย
ไม่ได้ยินหรือ" เขาได้ยินแล้ว
จริงๆ `เสียงของพวกเขากระจาย
ออกไปทั�วแผ่นดินโลก และถอ้ย
คําของพวกเขาประกาศออกไป
ถึงที�สุดปลายพิภพ'
19 ข้าพเจ้าจึงถามว่า "พลอิส-
ราเอลไม่เข้าใจหรือ" ตอนแรก
โมเสสกล่าวว่า `เราจะให้เจา้ทั %ง
หลายอิจฉาผูที้�ไม่ใช่ชนชาติ เรา
จะยั�วโทสะเจา้ดว้ยประชาชาติที�
เขลาชาติหนึ�ง'
20 แล้วอิสยาห์กล้ากล่าวว่า `คน
เหล่ านั % นที� มิ ได ้แสวงหาเราได ้
พบเรา เราไดป้รากฏแก่คนที�มิ
ไดถ้ามหาเรา'
21 แต่ท่านได้กล่าวถึงพวกอิส-
ราเอลว่า `เรายื�นมือของเราออก
ตลอดวันต่อชนชาติหนึ� งซึ� งไม่
เชื �อฟังและดื% อรั %น'

ชาวอิสราเอลที�เหลืออยู่
จะไดร้บัความรอด

11
เมื)อเป็นเช่นนี. แล้ว ข้าพ-
เจ้าจึงถามว่า "พระเจ้า

ทรงทอดทิ. งชนชาติของพระองค์

แล้วหรือ" ขอพระเจ้าอย่ายอม
ให้เป็นเช่นนั.นเลย ข้าพเจ้าเอง
กเ็ป็นชนชาติอิสราเอล เป็นเชื. อ
สายของอับราฮัม เป็นตระกูล
เบนยามิน
2พระเจ้ ามิ ได้ทรงทอดทิ. งชน
ชาติของพระองค์นั. นที)พระองค์
ทรงทราบล่วงหน้าแล้ว ท่านไม่
รู้ เรื) องซึ) งเขี ยนไว้แล้ วในพระ
คัมภีร์กล่าวถึงท่านเอลียาห์หรือ
ท่านได้กล่าวโทษพวกอิสราเอล
ต่อพระเจ้าว่า
3 `พระองค์เจา้ขา้ พวกเขาไดฆ้่า
พวกศาสดาพยากรณ์ ของพระ
องค์ แท่นบูชาของพระองค์เขาก็
ไดขุ้ดทําลายลงเสีย เหลืออยู่
แต่ข ้าพระองค์คนเดียวและเขา
แสวงหาช่องทางที� จะประหาร
ชีวิตของขา้พระองค์'
4แล้วพระเจ้าทรงตอบท่ านว่า
อย่างไร ว่าดังนี.  `เราไดเ้หลือคน
ไวส้าํหรบัเราเจด็พันคน ซึ�งเป็น
ผู ้ ที� มิ ได ้คุ กเข่ าลงต่ อรู ปพระ
บาอัล'
5เช่นนั. นแหละบัดนี. ก ็ยังมีพวก
ที) เหลืออยู่ตามที)ได้ทรงเลือกไว้
โดยพระคุณ
6แต่ถ้าเป็นทางพระคุณก็หาได้
เป็ นเพราะทางการกระทาํ ไม่
ฉะนั.นแล้ว พระคุณกไ็ม่เป็นพระ
คุณอีกต่อไป แต่ถ้าเป็นทางการ
กระทาํก็หาได้ เป็ นเพราะทาง

โรม HR, HH

(HP) H พกษ HP:HR; สดด HI:Q (HI) รม HH:HH; ทต M:M (NR) อสย OK:H
(NH) อสย OK:N (H) H ซมอ HN:NN; ยรม QO:NP; N คร HH:NN (N) รม P:NI
(M) H พกษ HI:HR, HQ (Q) H พกษ HI:HP (K) รม I:NT (O) รม Q:Q
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พระคุณไม่ ฉะนั. นแล้ว การ
กระทาํก็ไม่ เป็นการกระทาํอีก
ต่อไป

ข่าวประเสริฐ
ไดไ้ปยงั

คนต่างชาติ
7ถ้าเช่นนั.นจะเป็นอย่างไร พวก
อิสราเอลไม่พบสิ) งที) เขาแสวงหา
แต่คนที)พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้
นั.นเป็นผู้ได้พบ และคนนอกนั.น
กม็ีใจแขง็กระด้างไป
8 (ตามที) มี คาํ เขี ยนไว้ แล้ วว่ า
`พระเจ ้าได ้ทรงประทานใจที�
เซื�องซึม ประทานตาที�มองไม่
เห็น หูที�ฟังไม่ไดยิ้นใหแ้ก่เขา)
จนทุกวนันี% '
9ดาวิดทรงกล่าวว่า `ขอใหส้าํรบั
ของเขากลายเป็นบ่วงแรว้ และ
เครื�องดัก และเป็นสิ� งให้สะดุด
และเป็นสิ� งสนองเขา
10 ขอให้ตาของเขามืดไปเพื� อ
เขาจะไดม้องไม่เห็น และให้
หลงัของเขางอค่อมตลอดไป'
11 ข้าพเจ้าจึงถามว่า "พวก
อิสราเอลสะดุดจนหกล้มทีเดียว
หรือ" ขอพระเจ้าอย่ายอมให้
เป็นเช่นนั. นเลย แต่การที) เขา
ละเมิดนั.นเป็นเหตุให้ความรอด
แผ่มาถึงพวกต่างชาติ เพื)อจะให้
พวกอิสราเอลมีใจมานะขึ. น
12 แต่ ถ้ าการที) พวกอิ สราเอล
ละเมิ ดนั. นเป็นเหตุ ให้ ทั. งโลก

บริบูรณ์ และถ้าการพ่ายแพ้ของ
เขาเป็นเหตุให้คนต่างชาติบริ-
บูรณ์ เขาจะยิ) งบริบูรณ์มากสัก
เท่าใด

คนต่างชาติ
ควรที�จะ

รบัฟังคําเตือนนั1น
13 แต่ข้าพเจ้ากล่าวแก่พวกท่าน
ที)เป็นคนต่างชาติ เพราะข้าพเจ้า
เป็นอัครสาวกมายังพวกต่างชาติ
ข้ าพเจ้ าจึ งยกย่ องหน้ าที) ของ
ข้าพเจ้า

ชาวอิสราเอล
จะได้

กลบัคืนดีกบัพระเจ้าอีก
14 เพื)อด้วยวิธีใดก็ตามข้าพเจ้า
จะได้เร้าใจพี) น้องร่วมชาติของ
ข้าพเจ้าให้เขาเอาอย่าง เพื)อให้
เขารอดได้บ้าง
15 เพราะว่าถ้าการที) พี) น้องร่วม
ชาติของข้าพเจ้าถูกพระเจ้าทรง
ทอดทิ. งเสียแล้วเป็นเหตุให้คน
ทั. งโลกกลับคืนดี กั บพระองค์
การที)พระองค์ทรงรับเขากลับมา
อีกนั. นก็เป็นอย่างไร ก็เป็น
เหมือนกับว่าเขาได้ตายไปแล้ว
และกลับฟื. นขึ. นใหม่
16 เพราะถ้าแป้งก้อนแรกบริ-
สุทธิ9  ทั.งอ่างกบ็ริสุทธิ9 ด้วย และ
ถ้ารากบริสุทธิ9  กิ)งทั.งหมดกบ็ริ-
สุทธิ9 ด้วย
17 แต่ถ้าทรงหักกิ) งบางกิ) งออก

โรม HH

(T) รม I:MH; N คร M:HQ (P) พบญ NI:M-Q; อสย NI:HR (I) สดด OI:NN
(HR) สดด OI:NM (HH) อสย QN:O-T; รม HR:HI (HM) กจ I:HK; NN:NH
(HQ) H คร I:NN (HK) อสย NO:HO-HI (HO) ลนต NM:HR (HT) ยรม HH:HO; อฟ N:HN
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เสียแล้ว และได้ทรงนาํท่านผู้
เป็นกิ) งมะกอกป่ ามาต่อกิ) งไว้
แทนกิ) งเหล่านั. นเพื) อให้เข้าเป็น
ส่วนได้รับนํ.า เลี. ยงจากรากต้น
มะกอกเทศ
18 ท่านก็อย่าอวดดีต่อกิ) งเหล่า
นั.น แต่ถ้าท่านอวดดี ใช่ว่าท่าน
ได้เลี. ยงรากนั. นก็หาไม่ แต่ราก
ต่างหากเลี. ยงท่าน
19 ท่านอาจจะแย้งว่า "กิ)งเหล่า
นั.นได้ทรงหักออกเสียแล้วก็เพื)อ
จะได้ต่อกิ)งข้าไว้"
20 ถูกแล้ว เขาถูกหักออกก็
เพราะเขาไม่เชื) อ แต่ที) ท่านอยู่
ได้กเ็พราะความเชื)อเท่านั.น อย่า
เย่อหยิ)งไปเลย แต่จงเกรงกลัว
21 เพราะว่าถ้าพระเจ้ามิได้ทรง
งดโทษกิ) งเหล่านั. นที) เป็นกิ) งเดิม
ก็เกรงว่าพระองค์จะไม่ทรงงด
โทษท่านเหมือนกัน
22 เหตุฉะนั. นจงพิจารณาดูทั. ง
พระกรุณาและความเข้มงวดของ
พระเจ้ากับคนเหล่านั. นที) หลง
ผิดไปก็ทรงเข้มงวด แต่สาํหรับ
ท่านก็ทรงพระกรุณาถ้าท่านจะ
ดาํรงอยู่ ในพระกรุณาของพระ
องค์นั.นต่อไป มิฉะนั.นท่านกจ็ะ
ถูกตัดออกเสียด้วย
23 ส่วนเขาทั.งหลายด้วย ถ้าเขา
ไม่ดาํรงอยู่ในความไม่เชื) อสืบไป
เขาก็จะได้ รับการต่อกิ) งเข้าไป
ใหม่ เพราะว่าพระเจ้าทรงฤทธิ9

ที)จะทรงให้เขาต่อกิ)งเข้าอีกได้
24 เพราะว่าถ้าพระเจ้าทรงตัด
ท่ านออกจากต้นมะกอกป่าซึ) ง
เป็นต้นไม้ตามธรรมชาติ และ
ทรงนาํมาต่อกิ) งกับต้นมะกอก
เทศพันธุ์ ดีซึ) งผิดธรรมชาติของ
มันแล้ว การที)จะเอากิ)งเหล่านั.น
ซึ) งเป็นกิ) งเดิมมาต่อกิ) งเข้ากับ
ต้นของมันเอง ก็จะง่ายยิ) งกว่า
นั.นสักเท่าใด
25 เหตุฉะนั. น พี) น้องทั. งหลาย
ข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านทั.งหลาย
เขลาในข้อความลึกลับนี.  เกลือก
ว่าท่านจะอวดรู้ คือเรื) องที)บาง
คนในพวกอิสราเอลได้มีใจแข็ง
กระด้างไป จนถึงพวกต่างชาติ
ได้เข้ามาครบจาํนวน
26 และเมื) อเป็นดังนั. น พวก
อิสราเอลทั. งปวงก็จะได้รับความ
รอด ตามที)มีคาํเขียนไว้แล้วว่า
`พระผู ้ ช่ วยให้รอดจะเสด็จมา
จากเมืองศิโยน และจะทรง
กาํจัดอธรรมให้สูญสิ% นไปจาก
ยาโคบ
27 นี�แหละเป็นพันธสัญญาของ
เรากบัเขาทั %งหลาย เมื�อเราจะยก
โทษบาปของเขา'
28 ในเรื)องข่าวประเสริฐนั.น เขา
เหล่านั. นก็เป็นศัตรู เพื) อประ-
โยชน์ของพวกท่าน แต่ถ้าว่าตาม
ที) ได้ทรงเลือกไว้ เขาทั. งหลาย
ก็เป็นที) รักเนื) องจากบรรพบุรุษ

โรม HH

(HP) H คร HR:HN (NR) ฮบ M:HI (NN) ยน HK:N; H คร HK:N
(NM) N คร M:HO (NK) ลก NH:NQ; รม HN:HO; N คร M:HQ
(NO) สดด HQ:T (NT) อสย NT:I (NP) พบญ T:P; HR:HK
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ของเขา
29 เพราะว่ าพระเจ้ ามิ ได้ทรง
กลับพระทัยในการที) ได้ทรงให้
ของประทานและทรงเรียกไว้
30 ท่านทั. งหลายเมื) อก่อนมิได้
เชื) อพระเจ้า แต่บัดนี. ได้รับพระ
กรุณาเพราะความไม่ เชื) อของ
พวกเขาเหล่านั.นฉันใด
31 บัดนี. เขาเหล่านั. นก็มิได้เชื) อ
เพื) อว่ าเขาจะได้ รับพระกรุณา
โดยพระกรุณาที) ได้ประทานแก่
ท่านทั.งหลายฉันนั.น
32 เพราะว่าพระเจ้าทรงปล่อย
ให้คนทุกคนอยู่ในฐานะที)ไม่เชื)อ
เพื) อพระองค์จะได้ทรงพระกรุ-
ณาแก่เขาทั.งหลายทุกคน
33 โอ พระปัญญาและความรอบ
รู้ของพระเจ้านั.นลํ.าลึกเท่าใด คาํ
ตั ดสิ นของพระองค์นั. นเหลื อ
ที)จะหยั) งรู้ได้ และทางของพระ
องค์กเ็หลือที)จะสืบเสาะได้
34 เพราะว่า `ใครเล่ารู ้จ ักพระ
ทัยขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ หรือ
ใครเล่าเป็นที�ปรึกษาพระองค์
35 หรือใครเล่าไดถ้วายสิ� งหนึ�ง
สิ� งใดแด่ พระองค์ ที� พระองค์
จะต้องประทานตอบแทนให้แก่
เขา'
36 เพราะสิ) งสารพัดมาจากพระ
องค์ โดยพระองค์และเพื)อพระ
องค์ ขอสง่าราศีจงมีแด่พระองค์
สืบๆไปเป็นนิตย์ เอเมน

ร่างกายของคริสเตียน
 เป็นเครื�องบูชาที�มีชีวิต

12
พี)น้องทั.งหลาย   ด้วย
เหตุนี. โดยเห็นแก่ความ

เมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพ-
เจ้าจึ งวิงวอนท่ านทั. งหลายให้
ถวายตั วของท่ านแด่ พระองค์
เพื)อเป็นเครื)องบูชาที)มีชีวิต อัน
บริสุทธิ9  และเป็นที)พอพระทัย
พระเจ้า ซึ)งเป็นการปรนนิบัติอัน
สมควรของท่านทั.งหลาย
2อย่าทาํตามอย่างชาวโลกนี.  แต่
จงรับการเปลี) ยนแปลงจิตใจเสีย
ใหม่ เพื) อท่านจะได้ทราบพระ
ประสงค์ของพระเจ้าว่าอะไรดี
อะไรเป็นที)ชอบพระทัย และ
อะไรดียอดเยี)ยม

คริสเตียนทุกคนเป็นอวยัวะ
ของร่างกายเดียวกนั

3 ข้ าพเจ้ าขอกล่ าวแก่ท่ านทั. ง
หลายทุกคนโดยพระคุณซึ) งทรง
ประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า อย่า
คิดถือตัวเกินที)ตนควรจะคิดนั.น
แต่ จงคิ ดให้ ถ่ อมสุ ขุ มสมกั บ
ขนาดความเชื) อที)พระเจ้าได้ทรง
โปรดประทานแก่มนุษย์ทุกคน
4 เพราะว่าในร่ างกายอันเดียว
นั.นเรามีอวัยวะหลายอย่าง และ
อวัยวะนั.นๆมิได้มีหน้าที)เหมือน
กันฉันใด
5พวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็น
กายอันเดียวในพระคริสต์ และ

โรม HH, HN

(NI) กดว NM:HI (MR) อฟ N:N (MN) กท M:NN (MQ) โยบ MO:NN; H คร N:HO
(MO) ฮบ N:HR; HM:NH (H) N คร HR:H-Q; ฮบ HR:HP, NR (N) อฟ Q:NM; H ธส Q:M
(M) สภษ NK:NT; กท N:I; อฟ Q:T (Q) H คร HN:HN-HQ (K) H คร HR:HT
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เป็นอวัยวะแก่กันและกันฉันนั.น
6และเราทุกคนมีของประทาน
ที) ต่างกันตามพระคุณที) ได้ทรง
ประทานให้แก่เรา คือถ้าเป็น
การพยากรณ์ กจ็งพยากรณ์ตาม
กาํลังของความเชื)อ
7 ถ้ าเ ป็ นการปรนนิ บั ติ ก็ จง
ปรนนิบัติ ถ้าเป็นการสั) งสอนก็
จงสั)งสอน
8 ถ้ า เ ป็ นก ารเตื อนสติ ก็ จง
เตือนสติ ถ้าเป็นการบริจาคกจ็ง
ให้โดยเตม็ใจ ผู้ที)ครอบครองก็
จงครอบครองด้วยเอาใจใส่ ผู้
ที) แสดงความเมตตาก็จงแสดง
ด้วยใจยินดี

คริสเตียนมีความรกั
และสามคัคีธรรม

ซึ�งกนัและกนั
9จงให้ความรักปราศจากมารยา
จงเกลียดชังสิ)งที)ชั) ว จงยึดมั)นใน
สิ)งที)ดี
10 จงรักกันฉันพี) น้อง ส่วนการ
ที)ให้เกียรติแก่กันและกันนั.น จง
ถือว่าผู้อื)นดีกว่าตัว
11 อย่ าเกี ยจคร้านในการงาน
จงมีจิตใจกระตือรือร้น จง
ปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า
12 จงชื) นชมยินดี ในความหวัง
จงอดทนต่อความยากลาํบาก จง
ขะมักเขม้นอธิษฐาน
13 จงช่วยวิสุทธิชนเมื) อเขาขัด
สน จงมีนํ.าใจอัธยาศัยไมตรี

14 จงอวยพรแก่ คนที) ข่ มเหง
ท่าน จงอวยพร อย่าแช่งด่าเลย
15 จงชื) นชมยินดีกับผู้ที)มีความ
ชื)นชมยินดี จงร้องไห้กับผู้ที)ร้อง
ไห้
16 จงเป็ นนํ.า หนึ) งใจเดี ยวกั น
อย่าใฝ่สูง แต่จงถ่อมใจลงมาหา
คนที)ตํ)าต้อย อย่าถือว่าตัวฉลาด

การปฏิบติัต่อ
บุคคลภายนอก

17 อย่าทาํชั) วตอบแทนชั) วแก่ ผู้
หนึ) งผู้ ใดเลย `แต่จงมุ่ งกระทํา
สิ� งที� ซื� อสัตย์ในสายตาของคน
ทั%งปวง'
18 ถ้าเป็นได้ คือเรื) องที) ขึ. นอยู่
กับท่าน จงอยู่อย่างสงบสุขกับ
ทุกคน
19 ท่านผู้ เป็นที) รักของข้าพเจ้า
อย่าทาํการแก้แค้น แต่จงมอบ
การนั.นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะทรง
ลงพระอาชญา เพราะมีคาํเขียน
ไว้แล้วว่า `องค์พระผู ้เป็นเจา้
ตรสัว่า "การแกแ้คน้เป็นของเรา
เราเองจะตอบสนอง"
20 เหตุฉะนั %น ถา้ศัตรูของท่าน
หิว จงใหอ้าหารเขารบัประทาน
ถา้เขากระหาย จงให้นํ %าเขาดื �ม
เพราะว่าการทําอย่างนั %นเป็นการ
สุมถ่ านที� ลุกโพลงไวบ้นศีรษะ
ของเขา'
21 อย่าให้ความชั) วชนะท่านได้
แต่จงชนะความชั)วด้วยความดี

โรม HN

(O) ยน M:NT; กจ HH:NT (T) อฟ Q:HH (P) มธ O:H-M (I) สดด MQ:HQ (HR) ฟป N:M
(HN) ลก HR:NR (HM) H คร HO:H (HQ) มธ K:QQ (HK) H คร HN:NO (HO) ยรม QK:K
(HT) มธ K:MI (HP) ฮบ HN:HQ (HI) พบญ MN:MK (NR) สภษ NK:NH (NH) รม HN:H-N
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คริสเตียนจงยอมอยู่ใต้
การปกครองของผูม้ีอํานาจ

13
ทุ กคนจงยอมอ ยู่ ใ ต้
บังคับของผู้ ที) มีอาํนาจ

เพราะว่าไม่มีอาํนาจใดเลยที) มิ
ได้มาจากพระเจ้า และผู้ที) ทรง
อาํนาจนั. นพระเจ้าทรงแต่งตั. ง
ขึ. น
2 เหตุฉะนั. นผู้ ใดก็ตามที) ขัดขืน
อาํนาจนั. นก็ขัดขืนผู้ซึ) งพระเจ้า
ทรงแต่งตั. งขึ. น และผู้ที) ขัดขืน
นั.นจะนาํพระอาชญามาสู่ตนเอง
3 เพราะว่าผู้ครอบครองนั. นไม่
น่ากลัวเลยสาํหรับคนที)ทาํความ
ดี แต่ว่าเป็นที)น่ากลัวสาํหรับคน
ที)ทาํความชั) ว ท่านไม่อยากจะ
กลัวผู้มีอาํนาจหรือ ถ้าเช่นนั.นก็
จงประพฤติแต่ความดี แล้วท่าน
จะได้ รับการสรรเสริญจากผู้ มี
อาํนาจนั.น
4 เพราะว่าผู้ครอบครองนั. นเป็น
ผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื)อให้ประ-
โยชน์แก่ท่าน แต่ถ้าท่านทาํการ
ชั) วก็จงกลัวเถิด เพราะว่าผู้
ครอบครองนั. นหาได้ถือดาบไว้
เฉยๆไม่ ท่านเป็นผู้ รับใช้ของ
พระเจ้า จะเป็นผู้ลงพระอาชญา
แทนพระเจ้าแก่ ทุกคนที) ประ-
พฤติชั)ว
5 เหตุฉะนั. นท่ านจะต้องอยู่ ใน
บังคับบัญชา มิใช่เพราะเกรง
พระอาชญาสิ) งเดียว แต่เพราะ

จิตที)สาํนึกผิดและชอบด้วย
6เพราะเหตุผลอันเดียวกันท่าน
จึงได้ เสียส่วยอากรด้วยเพราะ
ว่าผู้มีอาํนาจนั.นเป็นผู้รับใช้ของ
พระเจ้า และปฏิบัติหน้าที)นี. อยู่
7 เหตุฉะนั. นท่านทั. งหลายจงให้
แก่ทุกคนตามที) เขาควรจะได้รับ
ส่วยอากรควรจะให้แก่ผู้ใด จง
ให้แก่ผู้นั. น ภาษีควรจะให้แก่ผู้
ใด จงให้แก่ผู้นั.น ความยาํเกรง
ควรจะให้แก่ผู้ใด จงให้แก่ผู้นั.น
เกียรติยศควรจะให้แก่ผู้ใด จง
ให้แก่ผู้นั.น

"เราจะรกัเพื�อนบา้น
เหมือนรกัตวัเอง" ไดอ้ย่างไร

8อย่าเป็นหนี. อะไรใคร นอกจาก
ความรักซึ) งมีต่อกัน เพราะว่าผู้
ที) รักคนอื)นก็ทาํให้พระราชบัญ-
ญัติสาํเรจ็แล้ว
9พระบัญญัติกล่าวว่า `อย่าล่วง
ประเวณีผัวเมียเขา อย่าฆ่าคน
อย่าลักทรัพย์  อย่าเป็นพยาน
เท็จ อย่าโลภ' ทั. งพระบัญญัติ
อื)นๆก็รวมอยู่ในข้อนี. คือ `ท่าน
จงรักเพื� อนบ ้านเหมือนรักตน
เอง'
10 ความรักไม่ทาํอันตรายเพื)อน
บ้านเลย เหตุฉะนั.นความรักจึง
เป็นที) ให้พระราชบัญญัติสาํเร็จ
แล้ว
11 นอกจากนี.  ท่านควรจะรู้กาล
สมัยว่า บัดนี. เป็นเวลาที) เราควร

โรม HM

(H) H ปต N:HM (N) ทต M:H (M) H ปต N:HQ
(K) ปญจ P:N; H ปต N:HM, HI (T) มธ NN:NH (P) กท K:HM-HQ
(I) อพย NR:HM-HT; ลนต HI:HP (HR) มธ T:HN; NN:MI-QR (HH) H คร HK:MQ
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จะตื) นจากหลับแล้ว เพราะ
ว่าเวลาที) เราจะรอดนั. นใกล้กว่า
เวลาที)เราได้เริ)มเชื)อนั.น
12 กลางคืนล่วงไปมากแล้วและ
รุ่งเช้าก็ใกล้เข้ามา เหตุฉะนั. น
เราจงเลิกการกระทาํของความ
มืด และจงสวมเครื)องอาวุธของ
ความสว่าง
13 เราจงดาํเนินชี วิตให้ เหมาะ
สมกับเวลากลางวัน มิใช่เลี. ยง
เสพสุราเมามาย มิใช่หยาบโลน
ลามก มิใช่วิวาทริษยากัน
14 แต่ท่ านทั. งหลายจงประดับ
ตัวด้วยพระเยซูคริสต์เจ้า และ
อย่าจัดเตรียมอะไรไว้บาํเรอเนื. อ
หนังเพื) อจะให้สาํเร็จตามความ
ปรารถนาของเนื. อหนังนั.น

ความรกัของคริสเตียน
คือตอ้งยอมทนต่อ

ผูที้�มีธรรมเนียมต่างกนั

14
ส่ วนคนที) ยั ง อ่ อนใน
ความเชื) อนั. น จงรับเขา

ไว้ แต่มิใช่เพื)อให้โต้เถียงกันใน
เรื)องความเชื)อที)แตกต่างกันนั.น
2คนหนึ)งถือว่า จะกินอะไรกไ็ด้
ทั. งนั. น แต่อีกคนหนึ) งที) ยังอ่อน
ในความเชื) ออยู่ก็กินแต่ผักเท่า
นั.น
3อย่าให้คนที)กินนั.นดูหมิ)นคนที)
ไม่ได้กิน และอย่าให้คนที)มิได้
กินกล่าวโทษคนที) ได้กิน เหตุ
ว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดรับเขาไว้

แล้ว
4ท่านเป็นใครเล่าจึงกล่าวโทษ
ผู้ รับใช้ของคนอื) น ผู้ รับใช้
คนนั.นจะได้ดีหรือจะล่มจมกส็ุด
แล้วแต่นายของเขา และเขากจ็ะ
ได้ดี แน่นอนเพราะว่าพระเจ้ า
ทรงฤทธิ9สามารถให้เขาได้ดีได้
5คนหนึ) งถือว่าวันหนึ) งดีกว่าอีก
วันหนึ)ง แต่อีกคนหนึ)งถือว่าทุก
วันเหมือนกัน ขอให้ทุกคนมี
ความแน่ใจในความคิดเห็นของ
ตนเถิด
6 ผู้ ที) ถื อ วั นก็ ถื อเพื) อถวาย
เกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและ
ผู้ ที) ไม่ถือวันก็ไม่ถือเพื) อถวาย
เกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้
ที) กินก็กินเพื) อถวายเกียรติแด่
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าเพราะเขา
ขอบพระคุณพระเจ้า และผู้ที)มิ
ได้กินก็มิได้กินเพื)อถวายเกียรติ
แด่องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าและยั ง
ขอบพระคุณพระเจ้า
7 เพราะในพวกเรา ไม่มี ผู้ใดมี
ชี วิ ตอยู่ เพื) อตนเองฝ่ ายเดี ยว
และไม่มี ผู้ ใดตายเพื) อตนเอง
ฝ่ายเดียว
8ถ้าเรามีชีวิตอยู่กม็ีชีวิตอยู่เพื)อ
องค์พระผู้ เป็นเจ้า และถ้าเรา
ตายกต็ายเพื)อองค์พระผู้เป็นเจ้า
เหตุ ฉะนั. นไม่ ว่ าเรามี ชี วิ ตอยู่
หรือตายไปก็ตาม เราก็เป็นคน
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

โรม HM, HQ

(HN) อฟ K:HH; O:HH, HM (HM) สภษ NM:NR; H คร O:I; ฟป Q:P (HQ) กท M:NT; K:HO
(H) H คร P:I; I:NN (N) ทต H:HK (M) คส N:HO (Q) ยก Q:HH-HN (K) กท Q:HR
(O) กท Q:HR; H ทธ Q:M (T) กท N:NR (P) N คร K:HQ-HK
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9เพราะเหตุนี. เองพระคริสต์จึง
ได้ทรงสิ. นพระชนม์และได้ทรง
เป็นขึ. นมาและทรงพระชนม์อีก
เพื)อจะได้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
ของทั.งคนตายและคนเป็น
10 แต่ตัวท่านเล่า เหตุไฉน
ท่านจึงกล่าวโทษพี) น้องของท่าน
หรือเหตุ ไฉนท่ านจึ งดูหมิ) นพี)
น้องของท่าน เพราะว่าเราทุกคน
ต้องยืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษา
ของพระคริสต์
11 เพราะมีคาํเขียนไว้ว่า `องค์
พระผู ้เป็นเจา้ไดต้รัสว่า "เรามี
ชีวิตอยู่ฉันใด หัวเข่าทุกหัวเข่า
จะต้องคุกกราบลงต่อเราและ
ลิ% นทุกลิ% นจะต้องรอ้งสรรเสริญ
พระเจา้"'
12 ฉะนั. น เราทุกคนจะต้องทูล
เรื)องราวของตัวเองต่อพระเจ้า

เพราะเห็นแก่ความรกั
คริสเตียนจึงยอมชนะตนเอง

13 ดังนั.น เราอย่ากล่าวโทษกัน
และกันอีกเลย แต่จงตัดสินใจ
เสียดีกว่า คืออย่าให้ผู้หนึ)งผู้ใด
วางสิ) งซึ) งให้สะดุด หรือสิ) งซึ) ง
เป็นเหตุ ให้ ล้มลงไว้ ต่อหน้าพี)
น้อง
14 ข้าพเจ้ารู้และปลงใจเชื) อเป็น
แน่ในองค์พระเยซูเจ้าว่า ไม่มีสิ)ง
หนึ) งสิ)งใดที) เป็นมลทินในตัวเอง
เลย แต่ถ้าผู้ใดถือว่าสิ) งใดเป็น
มลทิน สิ) งนั. นก็เป็นมลทิน

สาํหรับคนนั.น
15 แต่ ถ้ าพี) น้ องของท่ านไม่
สบายใจเพราะอาหารที)ท่านกิน
ท่านก็ไม่ได้ดาํเนินตามทางแห่ง
ความรักเสียแล้ว พระคริสต์ทรง
สิ. นพระชนม์เพื)อผู้ใด ก็อย่าให้
คนนั.นพินาศเพราะอาหารที)ท่าน
กินเลย
16 ฉะนั.น อย่าให้การดีของท่าน
เป็นที)ให้เขาติเตียนได้
17 เพราะว่าอาณาจักรของพระ
เจ้านั. นไม่ใช่การกินและการดื) ม
แต่ เป็ นความชอบธรรมและ
สั นติ สุ ขและความชื) นชมยินดี
ในพระวิญญาณบริสุทธิ9
18 ผู้ ที) ปรนนิบัติพระคริสต์ใน
การเหล่านั. นก็เป็นที)พอพระทัย
พระเจ้ าและเป็ นที) พอใจของ
มนุษย์ด้วย
19 เหตุฉะนั. นให้ เรามุ่ งกระทาํ
ในสิ) งซึ) งทาํให้เกิดความสงบสุข
แก่กันและกัน และสิ) งเหล่า
นั. นซึ) งทาํให้ เกิดความเจริญแก่
กันและกัน
20 อย่าทาํลายงานของพระเจ้า
เพราะเรื)องอาหารเลย ทุกสิ)งทุก
อย่างปราศจากมลทินก็จริง แต่
ผู้ ใดที) กินอาหารซึ) งเป็นเหตุให้
ผู้อื)นหลงผิด กม็ีความผิดด้วย
21 เป็นการดีที)จะไม่กินเนื. อสัตว์
หรือดื)มนํ.าองุ่นหรือทาํสิ) งใดๆที)
เป็นเหตุ ให้ พี) น้ องสะดุ ดหรือ

โรม HQ

(I) กจ HR:MO; N คร K:HK (HR) N คร K:HR (HH) อสย QK:NM (HN) H ปต Q:K
(HM) H คร P:I (HQ) H คร HR:NK (HK) H คร P:HH (HO) รม HN:HT (HT) รม P:O
(HP) N คร P:NH (HI) รม HN:HP; H คร HQ:HN (NR) รม HQ:HK; HK:HH (NH) H คร P:HM
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สะดุดใจหรือทาํให้อ่อนกาํลัง
22 ท่านมีความเชื) อหรือ จงยึด
ไว้ให้มั) นต่อพระพักตร์พระเจ้า
ผู้ใดไม่มีเหตุที)จะติเตียนตัวเอง
ในสิ) งที) ตนเห็นชอบแล้วนั. นก็
เป็นสุข
23 แต่ผู้ที)ยังสงสัยอยู่นั.น ถ้าเขา
กินกจ็ะถูกลงพระอาชญา เพราะ
เขามิได้กินด้วยความเชื) อ ทั. ง
นี. เพราะการกระทาํใดๆก็ตามที)
มิได้กระทาํด้วยความเชื) อก็เป็น
บาปทั.งสิ. น

จงอดทนในการประพฤติ
ต่อพี�นอ้งที�อ่อนในความเชื�อ

15
พวกเราที) มี ความเชื) อ
เข้มแข็งควรจะอดทนใน

ข้อเคร่งหยุมๆหยิมๆของคนที)
อ่อนในความเชื) อ และไม่ควร
กระทาํสิ)งใดตามความพอใจของ
ตัวเอง
2 เราทุกคนจงกระทาํให้ เพื) อน
บ้านพอใจ เพื)อนาํประโยชน์และ
ความเจริญมาให้เขา
3 เพราะว่าพระคริสต์ก็มิได้ทรง
กระทาํสิ) งที)พอพระทัยพระองค์
ตามที)มีคาํเขียนไว้แล้วว่า `คํา
พูดเยาะเยย้ของบรรดาผู ้ที� เยาะ
เยย้พระองค์ ตกอยู่ แก่ขา้พระ
องค์'

คริสเตียนจงยอมรบั
ซึ�งกนัและกนั

4เพราะว่าสิ) งที) เขียนไว้ในสมัย

ก่อนนั. นก็เขียนไว้ เพื) อสั) งสอน
เรา เพื) อเราจะได้มีความหวัง
โดยความเพี ยรและความชู ใจ
ด้วยพระคัมภีร์
5ขอพระเจ้าแห่งความเพียรและ
ความชูใจทรงโปรดช่วยให้ท่าน
มีนํ.า หนึ) งใจเดียวกันตามอย่าง
พระเยซูคริสต์
6 เพื) อท่ านทั. งหลายจะได้มี ใจ
และปากพร้อมเพรียงกันสรร-
เสริญพระเจ้า ผู้ เป็นพระบิดา
ของพระเยซู คริสต์ องค์พระผู้
เป็นเจ้าของเรา
7 เหตุฉะนั. นจงต้อนรับกันและ
กั นเช่ นเดี ยวกั บที) พระคริ สต์
ได้ทรงต้อนรับเราทั. งหลายเพื) อ
พระเกียรติของพระเจ้า
8 บัดนี. ข้าพเจ้าขอบอกว่า พระ
เยซู คริสต์ ได้ทรงเป็นผู้ รับใช้
สาํหรับพวกที)เข้าสุหนัตในเรื)อง
เกี) ยวกับความจริงของพระเจ้า
เพื) อยืนยันถึ งพระสัญญาเหล่า
นั.นที)ได้ทรงกระทาํไว้กับบรรพ-
บุรุษทั.งหลาย
9 และเพื) อให้ คนต่ างชาติ ได้
ถวายพระเกียรติยศแด่พระเจ้า
เพราะพระเมตตาของพระองค์
ตามที) มี คาํ เ ขี ยน ไ ว้ แล้ ว ว่ า
`เพราะเหตุ นี% ข ้ าพระองค์ ขอ
สรรเสริ ญพระองค์ ท่ ามกลาง
ประชาชาติทั %งหลาย และรอ้ง
เพลงสรรเสริญพระนามของพระ

โรม HQ, HK

(NN) H ยน M:NH (NM) ทต H:HK (H) กท O:H-N (N) H คร I:NN; HR:NQ, MM
(M) สดด OI:I; มธ NO:MI (Q) H คร HR:HH (K) H คร H:HR (O) กจ Q:NQ
(T) รม K:N; HQ:H, M (P) มธ HK:NQ; N คร H:NR (I) สดด HP:QI; ยน HR:HO
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องค์'
10 และมีคาํกล่าวอีกว่า `ประ-
ชาชาติทั %งหลายเอ๋ย จงชื �นชม
ยินดีกบัประชาชนของพระองค์'
11 แล้ วยั งมี คาํ ก ล่ าวอี ก ว่ า
`ประชาชาติทั %งปวงเอ๋ย จงสรร-
เสริญองค์พระผูเ้ป็นเจา้เถิดและ
ให้ชนชาติทั %งหลายยกย่องพระ
องค์'
12 และอิสยาห์กล่าวอีกว่า `ราก
แห่งเจสซีจะมา คือผูจ้ะทรงบงั-
เกิดมาครอบครองบรรดาประ-
ชาชาติ ประชาชาติทั %งหลายจะ
วางใจในพระองค์'
13 ขอพระเจ้ าแห่ งความหวั ง
ทรงโปรดให้ท่ านบริ บูรณ์ ด้วย
ความชื) นชมยินดีและสันติสุขใน
ความเชื) อ เพื) อท่านจะได้เปี) ยม
ด้วยความหวังโดยฤทธิ9 เดชแห่ง
พระวิญญาณบริสุทธิ9
14 พี) น้องทั. งหลายของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเชื) อแน่ ว่าท่านบริบูรณ์
ด้วยการดีและเปี) ยมด้วยความรู้
ทุกอย่าง สามารถเตือนสติกัน
และกันได้ด้วย

การรบัใชข้องเปาโล
และแผนการเดินทาง

15 แต่พี) น้องทั. งหลาย การที)
ข้ าพเจ้ากล้าเขี ยนบางเรื) องถึ ง
ท่านเพื)อเตือนความจาํของท่าน
กเ็พราะเหตุพระคุณที)พระเจ้าได้
ทรงประทานแก่ข้าพเจ้า

16 เพื) อให้ ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับใช้
ของพระเยซูคริสต์ไปยังคนต่าง
ชาติโดยรับใช้ฝ่ายข่าวประเสริฐ
ของพระเจ้า เพื) อการถวายพวก
ต่างชาติทั. งหลายนั.นจะได้เป็นที)
ชอบพระทัย คือเป็นที)แยกตั. งไว้
โดยพระวิญญาณบริสุทธิ9
17 เหตุฉะนั. นในพระเยซูคริสต์
ข้าพเจ้ามีสิ)งที)จะอวดได้ฝ่ายพระ
ราชกิจของพระเจ้า
18 เพราะว่ าข้ าพเจ้ าไม่ กล้ า
จะอ้างสิ) งใดนอกจากสิ) งซึ) งพระ
คริสต์ได้ทรงกระทาํ โดยทรงใช้
ข้าพเจ้าทางคาํสอนและกิจการ
เพื)อจะให้คนต่างชาติเชื)อฟัง
19 คือด้วยหมายสาํคัญและการ
มหัศจรรย์อันทรงฤทธิ9  ในฤทธิ9
เดชแห่ งพระวิญญาณของพระ
เจ้า จนข้าพเจ้าได้ประกาศข่าว
ประเสริ ฐของพระคริสต์อย่ าง
ถ้วนถี)  ตั. งแต่กรุงเยรูซาเลม็อ้อม
ไปยังเมืองอิลลีริคุม
20 อันที)จริงข้าพเจ้าได้ตั. งเป้าไว้
อย่างนี. ว่า จะประกาศข่าวประ-
เสริฐในที) ซึ) งไม่ เคยมี ใครออก
พระนามพระคริสต์มาก่อน เพื)อ
ข้าพเจ้าจะได้ไม่ ก่อขึ. นบนราก
ฐานที)คนอื)นได้วางไว้ก่อนแล้ว
21 ตามที)มีคาํเขียนไว้ว่า `คน
ที� ไม่เคยได ้รับคําบอกเล่าเรื � อง
พระองค์ก็จะไดเ้ห็น และคนที�
ไม่เคยไดฟั้งจะไดเ้ขา้ใจ'

โรม HK

(HR) พบญ MN:QM (HH) สดด HHT:H (HN) อสย HH:H, HR (HM) รม HN:HN; HQ:HT
(HQ) H คร H:K; P:H (HK) รม H:K; HN:M (HO) อสย OO:NR; กจ I:HK (HT) ฮบ N:HT
(HP) กจ HK:HN (HI) กจ HI:HH (NR) H คร M:HR; N คร HR:HM (NH) อสย KN:HK
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22 นี) คือเหตุที) ขัดขวางข้าพเจ้า
ไว้ไม่ให้มาหาท่าน
23 แต่เดี]ยวนี. ข้าพเจ้าไม่มีกิจที)
จะต้องอยู่ ในแว่นแคว้นเหล่านี.
ต่อไป ข้าพเจ้ามีความปรารถนา
หลายปีแล้วที)จะมาหาท่าน
24 เมื) อข้าพเจ้ าจะไปประเทศ
สเปน ข้าพเจ้าจะแวะมาหาท่าน
ทั. งหลาย เพราะข้าพเจ้าหวังว่า
จะได้พบท่านขณะที) ไปตามทาง
นั. น และเมื) อได้รับความบัน-
เทิงใจกับท่านทั. งหลายบ้างแล้ว
ข้าพเจ้าจะได้ลาท่านไปตามทาง
25 ขณะนี.  ข้าพเจ้าจะขึ. นไปยัง
กรุ งเยรู ซาเล็ มเพื) อ ช่ วยสง-
เคราะห์วิสุทธิชน
26 เพราะว่าพวกศิษย์ในแคว้น
มาซิ โดเนี ยและแคว้นอาคายา
เห็นชอบที) จะถวายทรัพย์ส่งไป
ให้แก่วิสุทธิชนที) ยากจนในกรุง
เยรูซาเลม็
27 พวกศิษย์เหล่านั.นพอใจที)จะ
ทาํเช่นนั. นจริงๆ และพวกเขาก็
เป็นหนี. วิสุทธิชนเหล่านั. นด้วย
เพราะว่าถ้าเขาได้รับคนต่างชาติ
เข้าส่วนในการฝ่ายจิตวิญญาณ
ก็เป็นการสมควรที)พวกต่างชาติ
นั. นจะได้ปรนนิบัติศิษย์เหล่านั. น
ด้วยสิ)งของฝ่ายเนื. อหนัง
28 เหตุฉะนั.น เมื)อข้าพเจ้าไปส่ง
ผลทานนั. นมอบให้แก่พวกเขา
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าก็

จะไปประเทศสเปนผ่านตาํบลที)
ท่านอยู่นั.น
29 และข้าพเจ้ารู้แน่ว่า เมื) อ
ข้าพเจ้ามาหาท่านนั. น ข้าพเจ้า
จะมาพร้อมด้วยพระพรอันบริ-
บูรณ์ของข่าวประเสริฐแห่งพระ
คริสต์
30 พี) น้องทั. งหลาย โดยเห็นแก่
พระเยซูคริสต์ เจ้าและโดยเห็น
แก่ ความรั กของพระวิ ญญาณ
ข้าพเจ้าจึงวิงวอนขอให้ท่านช่วย
อธิษฐานพระเจ้าด้วยใจร้อนรน
เพื)อข้าพเจ้า
31 เพื) อให้ ข้าพเจ้าพ้นจากมือ
คนในประเทศยูเดียที)ไม่เชื)อและ
เพื) อให้การปรนนิบัติ เนื) องด้วย
ผลทานซึ) งข้าพเจ้านาํไปยังกรุง
เยรู ซา เล็ ม เ ป็ นที) พอใจของ
วิสุทธิชน
32 เพื)อข้าพเจ้าจะได้มาหาท่าน
ตามชอบพระทัยพระเจ้า ด้วย
ความชื)นชมยินดีและมีความเบิก
บานแจ่มใสที)ได้พบท่าน
33 บัดนี. ขอพระเจ้าแห่งสันติสุข
จงสถิตอยู่กับท่านทั. งหลายเถิด
เอเมน

การทกัทายต่อ
เพื�อนคริสเตียน

ที�รกัยิ�ง

16
ข้าพเจ้าขอฝากน้องสาว
ของเราไว้กับท่าน คือ

เฟบีผู้เป็นผู้รับใช้ในคริสตจักรที)

โรม HK, HO

(NN) รม H:HM (NM) กจ HI:NH (NQ) กจ HK:M (NK) กจ HI:NH (NO) H คร HO:H
(NT) รม HH:HT; H คร I:HH (NP) ฟป Q:HT (NI) รม H:HH (MR) N คร H:HH; ฟป N:H
(MH) N คร P:Q (MN) กจ HP:NH; รม H:HR (MM) รม HO:NR; H คร HQ:MM (H) กจ HP:HP
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อยู่เมืองเคนเครีย
2ขอท่ านรับนางไว้ในองค์พระ
ผู้ เป็นเจ้าตามสมควรแก่ วิสุทธิ
ชน และขอให้ท่านช่วยนางใน
ทุกสิ)งที)นางต้องการ เพราะนาง
ได้ ช่ วยสงเคราะห์คนหลายคน
รวมทั.งข้าพเจ้าด้วย
3ขอฝากความคิดถึงมายังปริส-
สิลลาและอาควิลลา ผู้ ร่วมงาน
กับข้าพเจ้าในพระเยซูคริสต์
4 ผู้ ซึ) ง ไ ด้ ยอมพลี ชี วิ ตของ
เขาเพื)อป้องกันชีวิตของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอขอบคุณเขาทั. งสอง
และมิใช่ข้าพเจ้าคนเดียว แต่
คริสตจักรทุกแห่งของพวกต่าง
ชาติกข็อบคุณเขาด้วย
5และขอฝากความคิดถึงมายัง
คริสตจักรที) อยู่ ในบ้านเขาด้วย
ขอฝากความคิดถึงมายังเอเป-
เนทัสที)รักของข้าพเจ้า ผู้เป็นคน
แรกที)เข้ามาเชื) อในพระคริสต์ใน
แคว้นอาคายา
6ขอฝากความคิดถึงมายังมารีย์
ผู้ ได้ตรากตราํทาํงานหนักเพื) อ
เราทั.งหลาย
7ขอฝากความคิดถึงมายังอัน-
โดรนิคัสกับยูนีอัส ผู้ เป็นญาติ
ของข้าพเจ้า และได้ถูกจองจาํ
ร่วมกับข้าพเจ้า เขาเป็นคนมีชื)อ
เสียงดีในหมู่อัครสาวก ทั.งได้อยู่
ในพระคริสต์ก่อนข้าพเจ้าด้วย
8ขอฝากความคิดถึงมายังอัม-

พลีอัสที) รักของข้าพเจ้าในองค์
พระผู้เป็นเจ้า
9ขอฝากความคิดถึงมายังอูร-
บานัสผู้ ร่วมงานกับเราในพระ
คริสต์ และมายังสทาคิสที) รัก
ของข้าพเจ้า
10 ขอฝากความคิดถึงมายังอา-
เป็ลเลส ผู้เป็นที)พอพระทัยของ
พระคริสต์ ขอฝากความคิดถึง
มายังคนในครัวเรือนของอาริส-
โทบูลัส
11 ขอฝากความคิดถึงมายังเฮ-
โรดิโอนญาติของข้าพเจ้า ขอ
ฝากความคิดถึงมายังคนในครัว
เรื อนนารซิ สสั สที) อยู่ ในองค์
พระผู้เป็นเจ้า
12 ขอฝากความคิดถึงมายังตรี-
เฟนาและตรีโฟสา ผู้ปฏิบัติงาน
ในฝ่ายองค์พระผู้ เป็นเจ้า ขอ
ฝากความคิดถึงมายังเปอร์ซิสที)
รัก ผู้ได้ปฏิบัติงานมากมายฝ่าย
องค์พระผู้เป็นเจ้า
13 ขอฝากความคิดถึงมายังรู-
ฟัส ผู้ที)ทรงเลือกไว้ในฝ่ายองค์
พระผู้ เป็นเจ้า และมารดาของ
เขาและมารดาข้าพเจ้าด้วย
14 ขอฝากความคิดถึงมายังอา-
สินครีทัส ฟเลโกน เฮอร์มาส
ปัทโรบัส เฮอร์เมส และบรรดา
พี)น้องที)อยู่กับเขาเหล่านั.น
15 ขอฝากความคิดถึงมายังฟี-
โลโลกัส ยูเลีย และเนเรอัสกับ

โรม HO

(N) ฟป H:NT; N:NI (M) กจ HP:N, HP, NO; H คร HO:HI; N ทธ Q:HI
(K) H คร HO:HK, HI; คส Q:HK; ฟม H:N
(T) กจ H:HM, NO; รม P:HH; HO:M, I-HR; N คร K:HT; HN:N; กท H:NN (HM) N ยน H:H
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น้องสาวของเขาและโอลิมปัสกับ
บรรดาวิ สุ ทธิ ชนที) อ ยู่ กั บคน
เหล่านั.น
16 จง ต้ อน รั บกั น ด้ วยธรรม
เนียมจุบอันบริสุทธิ9  บรรดา
คริสตจักรของพระคริสต์ขอฝาก
ความคิดถึงมายังท่านทั. งหลาย
ด้วย
17 พี) น้องทั. งหลาย ข้าพเจ้าจึง
ขอวิ งวอนท่ านให้ สั งเกตดู คน
เหล่านั. นที) ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
กัน และทาํให้คนอื)นหลงไป ซึ)ง
เป็ นการผิ ดคาํสอนที) ท่ านทั. ง
หลายได้เรียนมา จงเมินหน้า
จากคนเหล่านั.น
18 เพราะว่าคนเหล่านั. นไม่ได้
ปรนนิ บั ติพระเยซู คริสต์ องค์
พระผู้ เป็นเจ้าของเรา แต่ได้
ปรนนิบัติท้องของตัวเอง และ
ได้ล่อลวงคนซื)อให้หลงด้วยคาํดี
คาํอ่อนหวาน
19 การซึ) งท่านทั. งหลายได้เชื) อ
ฟั งก็เลื) องลือไปถึ งคนทั. งปวง
แล้ว ข้าพเจ้าจึงมีความยินดี
เพราะท่านทั.งหลาย แต่ข้าพเจ้า
ใคร่ ให้ ท่ านทั. งหลายเป็ นคน
ฉลาดฝ่ายการดีและให้เป็นคน
โง่ฝ่ายการชั)ว
20 ไม่ช้าพระเจ้าแห่งสันติสุขจะ
ทรงปราบซาตานให้ยับเยินลงใต้
ฝ่าเท้าของท่านทั.งหลาย ขอพระ
คุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้

เป็นเจ้าของเราจงอยู่กับท่านทั. ง
หลายเถิด เอเมน
21 ทิโมธี ผู้ ร่วมงานกับข้าพเจ้า
ลูสิอัส ยาโสน และโสสิปาเทอร์
บรรดาญาติของข้าพเจ้า ฝาก
ความคิดถึงมายังท่านทั.งหลาย
22 ข้าพเจ้าเทอร์ทีอัส ผู้ เขียน
จดหมายฉบับนี.  ขอฝากความ
คิดถึงมายังท่านทั. งหลายในองค์
พระผู้เป็นเจ้า
23 กายอัสเจ้าของบ้านผู้เลี. ยงดู
ข้าพเจ้าและเป็นผู้บาํรุงคริสต-
จักรทั. งหมดฝากความคิดถึงมา
ยังท่าน  เอรัสทัสสมุหบัญชีของ
เมือง และควารทัสซึ)งเป็นพี)น้อง
ฝากความคิดถึ งมายั งท่ านทั. ง
หลาย
24 ขอพระคุ ณแห่ งพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
จงอยู่กับท่านทั. งหลายเถิด เอ-
เมน
25 บัดนี. จงถวายพระเกียรติแด่
พระองค์ผู้ทรงฤทธิ9 สามารถให้
ท่านทั.งหลายตั. งมั)นคง ตามข่าว
ประเสริฐซึ) งข้าพเจ้าได้ประกาศ
นั.น และตามที) ได้ประกาศเรื) อง
พระเยซูคริสต์ ตามการเปิดเผย
ข้อความอันลึกลับซึ)งได้ปิดบังไว้
ตั. งแต่สร้างโลก
26 แต่ มาบั ดนี. ได้ เปิ ดเผยให้
ปรากฏแล้ว และโดยพระคัมภีร์
ของพวกศาสดาพยากรณ์ ตาม

โรม HO

(HO) H คร HO:NR (HT) กจ HK:H; H คร K:I (HP) ฟป M:HI; คส N:Q (HI) ยรม Q:NN
(NR) ปฐก M:HK; รม HK:MM (NH) กจ HM:H; HO:H (NM) กจ HI:NN; H คร H:HQ
(NQ) H ธส K:NP (NK) มธ HM:MK; รม N:HO; HH:NK (NO) กจ O:T; รม H:K; อฟ H:I
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ซึ) งพระเจ้าผู้ ทรงดาํรงถาวรได้
ทรงบัญญัติไว้ ได้เปิดเผยออก
ให้ประชาชาติทั. งปวงเห็นแจ้ง
เพื)อเขาจะได้เชื)อ
27 โดยพระเยซูคริสต์ ขอสง่า
ราศีมีแด่พระเจ้าผู้ทรงสัพพัญ_ู

แต่องค์เดียว สืบๆไปเป็นนิตย์
เอเมน
[เขียนถึงชาวโรมจากเมืองโค-
รินธ์ และส่งโดยเฟบี ผู้ เป็น
ผู้ รับใช้ในคริสตจักรที) อยู่ เมือง
เคนเครีย]

โรม HO

(NT) ยด H:NK
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