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ถึงคริสเตียนในกรุงโรม

บทที� �
เปาโลกระตือรือรน้

ที�จะประกาศในกรุงโรม
" เปาโล ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ ผู้ได้
รับการทรงเรียกให้เป็นอัครทูต โดยถูก
แยกตั-งไว้สาํหรับข่าวประเสริฐของพระเจ้า
2 (ซึ4 งพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ล่วงหน้า
โดยพวกศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ใน
พระคัมภีร์อันบริสทุธิ:)
< เกี4ยวกับพระบุตรของพระองค์ พระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา ผู้ซึ4ง
ได้บังเกิดจากเชื- อสายของดาวิดตามเนื- อ
หนัง
> และทรงถูกประกาศว่าเป็นพระบุตรของ
พระเจ้าด้วยฤทธานุภาพ ตามพระวิญ-
ญาณแห่งความบริสทุธิ: โดยการเป็นขึ- นมา
จากความตาย
A โดยพระองค์นั-นพวกเราได้รับพระคุณ
และหน้าที4 เป็นอัครทูต เพื4 อความเชื4 อ
ฟังต่อความเชื4 อนั- นท่ามกลางประชาชาติ
ทั-งปวง เพราะเห็นแก่พระนามของพระ
องค์
C ในท่ามกลางประชาชาติเหล่านั-น พวก
ท่านกเ็ป็นผู้ที4ได้รับการทรงเรียกของพระ
เยซูคริสต์ด้วย
D เรียน บรรดาผู้ที4อยู่ในกรุงโรม ที4รักของ
พระเจ้า ผู้ที4 ได้รับการทรงเรียกให้เป็น

พวกวิสทุธิชน ขอพระคุณและสนัติสขุจาก
พระเจ้าพระบิดาของเราทั-งหลาย และพระ
เยซูคริสต์เจ้า จงดาํรงอยู่กับพวกท่านเถิด
E ประการแรก ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ
พระเจ้าของข้าพเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์
เหตุด้วยท่านทั-งหลายทุกคน เพราะว่า
ความเชื4 อของพวกท่านถูกกล่าวถึงไปทั4ว
ทั-งโลก
F เพราะพระเจ้าทรงเป็นพยานของข้าพ
เจ้า ผู้ซึ4งข้าพเจ้ารับใช้ด้วยจิตวิญญาณของ
ข้าพเจ้าในข่าวประเสริฐของพระบุตรของ
พระองค์นั-น ว่าข้าพเจ้าได้เอ่ยถึงพวกท่าน
เสมอในการอธิษฐานทั-งหลายของข้าพเจ้า
อย่างไม่หยุดหย่อน
"H โดยทูลขอว่า ถ้าบัดนี- หรือเวลาใดก็
ตาม โดยอย่างหนึ4งอย่างใด ขอให้ข้าพเจ้า
มีการเดินทางที4ประสบความสาํเร็จในการ
มาหาพวกท่าน ตามนํ-าพระทัยของพระ
เจ้า
"" เพราะข้าพเจ้าปรารถนาที4จะเห็นพวก
ท่าน เพื4 อข้าพเจ้าจะได้นาํของประทาน
ฝ่ายจิตวิญญาณมาให้แก่พวกท่ านบ้าง
เพื4อในที4สดุพวกท่านจะตั-งมั4นคง
"2 คือเพื4อข้าพเจ้าจะได้รับการปลอบประ
โลมใจด้วยกันกับพวกท่าน โดยความเชื4อ
อันเดียวกันทั-งของพวกท่านและข้าพเจ้า
"< บัดนี- ข้าพเจ้าไม่อยากให้พวกท่านขาด
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ความรู้  พี4 น้องทั-งหลาย ว่าหลายครั-งข้าพ
เจ้าได้ตั-งใจว่าจะมาหาพวกท่าน (แต่ยังมี
เหตุขัดข้องอยู่) เพื4อข้าพเจ้าจะเกบ็เกี4ยว
ผลในท่ามกลางพวกท่านบ้างด้วย เช่น
เดียวกับในท่ามกลางชนชาติอื4น ๆ
"> ข้าพเจ้าเป็นหนี- ทั-งพวกกรีกและพวก
ชาวป่า ทั-งคนมีสติปัญญาและคนขาดสติ
ปัญญา
"A ดังนั-น เท่าที4ข้าพเจ้าทาํได้ ข้าพเจ้าก็
พร้อมที4 จะประกาศข่าวประเสริฐแก่พวก
ท่านที4อยู่ที4กรุงโรมด้วย
"C ด้วยว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายใน
เรื4องข่าวประเสริฐของพระคริสต์ เพราะว่า
ข่าวประเสริฐนั-นเป็นฤทธิ: เดชของพระเจ้า
อันนาํไปสู่ความรอดแก่ทุกคนที4 เชื4 อ แก่
พวกยิวก่อน และแก่พวกกรีกด้วย
"D เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั-นความ
ชอบธรรมของพระเจ้าก็ถูกเปิดเผยจาก
ความเชื4 อไปสู่ความเชื4 อ ตามที4มีเขียนไว้
แล้วว่า ‘คนชอบธรรมจะมีชีวิตดํารงอยู่
โดยความเชื �อ’

คนที�ไดร้บัความสว่างแลว้
ไดห้นักลบัไปสู่ความมืด

"E เพราะว่าพระพิโรธของพระเจ้าถูกเปิด
เผยจากสวรรค์ต่อสู้ บรรดาความอธรรม
และความไม่ชอบธรรมของมนุษย์ ผู้ที4ยึด
กุมความจริงในความไม่ชอบธรรม

จักรวาลที�ถูกเนรมิตสรา้งพิสูจนว่์า
มีพระเจา้ที�ทรงพระชนมอ์ยู่

"F เพราะว่าสิ4งซึ4งสามารถทราบเกี4ยวกับ
พระเจ้านั-นกป็รากฏในพวกเขา เพราะว่า

พระเจ้าได้โปรดสาํแดงมันแก่พวกเขาแล้ว
2H ด้วยว่าสิ4งทั-งหลายที4ไม่อาจมองเห็นได้
ของพระองค์ตั- งแต่การเนรมิตสร้างโลกก็
ถูกมองเห็นอย่างชัดเจน โดยถูกเข้าใจโดย
สรรพสิ4งที4ถูกสร้างขึ- นมา คือฤทธานุภาพ
อันนิ รันดร์ของพระองค์และความเป็น
พระเจ้า ดังนั-นเขาทั-งหลายจึงปราศจาก
ข้อแก้ตัว
2" เพราะว่าเมื4อเขาทั-งหลายได้รู้ จักพระ
เจ้าแล้ว พวกเขาก็มิได้ถวายพระเกียรติ
แด่พระองค์ในฐานะเป็นพระเจ้า หรือหา
ได้ขอบพระคุณไม่ แต่ได้กลายเป็นผู้ที4ไร้
สาระในบรรดาจินตนาการของพวกเขา
และใจอันโง่เขลาของพวกเขากม็ืดไป

ความเขา้ใจไดก้ลบักลายเป็นมืดไป
ทางของพระเจา้ไดเ้สียไป

22 โดยอ้างตัวเองว่ามีสติปัญญา พวกเขา
จึงได้กลายเป็นคนโง่เขลา
2< และได้เปลี4ยนสง่าราศีของพระเจ้าผู้
ซึ4งไม่รู้ เปื4 อยเน่า ให้เป็นเหมือนรูปมนุษย์
ซึ4งรู้ เปื4 อยเน่า และเหมือนรูปนกทั-งหลาย
และเหมือนรูปสัตว์สี4 เท้าต่าง ๆ และ
เหมือนรูปพวกสตัว์เลื- อยคลาน

พระเจา้ทรงมอบมนุษยไ์วก้บับาป
การนบัถือรูปเคารพ รกัร่วมเพศ

และความเลวทราม
2> เหตุฉะนั-น พระเจ้าจึงได้ทรงมอบพวก
เขาไว้แก่ความเป็นมลทินผ่านทางบรรดา
ราคะตัณหาแห่งใจของพวกเขาเอง เพื4อที4
จะหยามเกียรติ ร่างกายของพวกเขาเอง
ระหว่างพวกเขา

โรม "
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2A ผู้ซึ4 งได้เปลี4ยนความจริงของพระเจ้า
ให้เป็นความเทจ็ และได้นมัสการและ
ปรนนิบัติสิ4งที4พระองค์ได้ทรงสร้างไว้มาก
กว่าพระองค์ผู้ทรงเนรมิตสร้าง ผู้ทรงได้
รับการถวายสาธุการเป็นนิตย์ เอเมน
2C เพราะเหตุนี- พระเจ้าจึงได้ทรงมอบ
พวกเขาไว้แก่กิเลสอันตํ4าช้า ด้วยว่าแม้แต่
พวกผู้หญิงของพวกเขาได้เปลี4 ยนการใช้
งานแบบธรรมชาติ ให้กลายเป็นสิ4งซึ4งผิด
ธรรมชาติไป
2D และเช่นกันพวกผู้ชายก็เลิกการสัม-
พันธ์กับผู้หญิงให้ถูกตามธรรมชาติด้วย
เร่าร้อนในไฟแห่งราคะตัณหาของพวกเขา
ที4มีต่อกัน ผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันประกอบ
กิจอันชั4วช้าน่าละอาย และได้รับผลอันสม
ควรแก่ความผิดของพวกเขาในตัวพวกเขา
เอง
2E และเพราะว่าพวกเขาไม่เห็นชอบที4จะ
จดจาํพระเจ้ าไว้ ในความรู้ ของพวกเขา
พระเจ้าจึงได้ทรงมอบพวกเขาไว้แก่จิตใจ
อันเลวทราม เพื4อกระทาํสิ4งเหล่านั-นซึ4งไม่
เหมาะสม
2F โดยเตม็ไปด้วยบรรดาการอธรรม การ
ล่วงประเวณี ความชั4 วร้าย ความโลภ
ความมุ่งร้าย เตม็ไปด้วยความอิจฉา การ
ฆาตกรรม การวิวาท การล่อลวง การคิด
ร้าย พวกคนชอบนินทา
<H บรรดาผู้ส่อเสียด เหล่าผู้เกลียดชัง
พระเจ้า หยาบคาย จองหอง บรรดาผู้อวด
ตัว เหล่าผู้ประดิษฐ์สิ4งทั-งหลายที4 ชั4 วร้าย
ไม่เชื4อฟังบิดามารดา

<" ปราศจากความเข้าใจ บรรดาผู้ละเมิด
พันธสญัญา ปราศจากความรักตามธรรม
ชาติ ไม่ยอมคืนดีกัน ไร้ความเมตตา
<2 ผู้ซึ4งรู้ การพิพากษาของพระเจ้า ว่าคน
ทั- งหลายที4 กระทาํสิ4 งเหล่านั- นสมควรจะ
ตาย กไ็ม่เพียงกระทาํสิ4งเดียวกันนั-น แต่มี
ความเพลิดเพลินในคนทั-งหลายที4กระทาํ
สิ4งเหล่านั-น

บทที� -
พระเจา้จะทรงพิพากษา

เราทุกคน
" เหตุฉะนั-นท่านไม่มีข้อแก้ตัวเลย โอ
มนุษย์เอ๋ย ท่านผู้ใดก็ตามที4กล่าวโทษ
เพราะเมื4 อท่านกล่าวโทษผู้อื4น ท่านก็
พิพากษาตัวท่านเอง เพราะว่าท่านที4กล่าว
โทษกยั็งกระทาํสิ4งเดียวกันเหล่านั-น
2 แต่พวกเราแน่ใจว่าการพิพากษาของ
พระเจ้าเป็นตามความจริงต่อคนทั-งหลาย
ซึ4งกระทาํสิ4งต่าง ๆ เช่นนั-น
< และท่านคิดสิ4งนี- หรือ โอ มนุษย์เอ๋ย
ผู้ ที4 กล่าวโทษคนเหล่านั- นซึ4 งกระทาํสิ4 ง
ต่าง ๆ เช่นนั-น และยังกระทาํอยู่เช่นกัน
ว่าท่านจะพ้นการพิพากษาของพระเจ้าได้
> หรือท่านเหยียดหยามความมั4งคั4งบริ-
บูรณ์แห่งความดี และความอดกลั-นพระ
ทยั และความอดทนของพระองค์ โดยไม่
ทราบว่าความดีของพระเจ้านั-นชักนาํท่าน
ให้มาสู่การกลับใจเสยีใหม่
A แต่หลังจากความแขง็กระด้างและใจซึ4ง
ไม่สาํนึกผิดของท่านได้สํ4าสมพระพิโรธให้
แก่ตัวเองสาํหรับวันแห่งพระพิโรธและ

(2A) อสย >>:2H; ยรม "H:"> (2C) ลนต "E:22 (2E) อฟ A:>
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การเปิดเผยแห่งการพิพากษาอันชอบ-
ธรรมของพระเจ้านั-น

ผูที้�รกัความชอบธรรม
C ผู้ซึ4 งจะประทานแก่ทุกคนตามบรรดา
การกระทาํของเขา
D แก่คนเหล่านั-นที4โดยความต่อเนื4องอัน
อดทนในการกระทาํความดี แสวงหาสง่า-
ราศี และเกียรติ และความเป็นอมตะนั-น
จะประทานชีวิตนิรันดร์
E แต่แก่คนเหล่านั-นซึ4งชอบโต้เถียงกัน
และไม่เชื4 อฟังความจริง แต่เชื4 อฟังความ
อธรรม จะประทานความเดือดดาลและ
พระพิโรธ
F ความยากลาํบากและความเจบ็ปวดรวด
ร้าวจะมีแก่จิตใจทุกดวงของมนุษย์ที4กระ
ทาํความชั4วร้าย ของพวกยิวก่อนและของ
พวกคนต่างชาติด้วย
"H แต่สง่าราศี เกียรติ และสนัติสขุจะมี
แก่ทุกคนที4กระทาํดี แก่พวกยิวก่อนและ
แก่พวกคนต่างชาติด้วย
"" เพราะว่าไม่มีการเห็นแก่หน้าของผู้ใด
กับพระเจ้าเลย
"2 ด้วยว่าทุกคนที4ได้ทาํบาปโดยปราศ-
จากพระราชบัญญัติกจ็ะพินาศโดยปราศ-
จากพระราชบัญญัติเช่นกัน และทุกคน
ที4 ได้ทาํบาปในพระราชบัญญัติก็จะถูก
พิพากษาโดยพระราชบัญญัติ
"< (เพราะว่าไม่ใช่บรรดาคนที4 ฟังพระ
ราชบัญญัติจะเป็นผู้ ชอบธรรมต่อพระ
พักตร์พระเจ้า แต่บรรดาคนที4กระทาํตาม
พระราชบัญญัติจะถูกนับว่าเป็นผู้ชอบ-

ธรรม
"> เพราะเมื4อพวกคนต่างชาติซึ4งไม่มีพระ
ราชบัญญัติกระทาํสิ4 งเหล่านั- นซึ4 งมีอยู่ใน
พระราชบัญญัติอย่างเป็นปกติวิสัย คน
เหล่านี- ซึ4 งไม่มีพระราชบัญญัติก็เป็นพระ
ราชบัญญัติแก่ตัวพวกเขาเอง
"A ซึ4งแสดงการงานแห่งพระราชบัญญัติ
ที4จารึกอยู่ในใจของพวกเขา จิตสาํนึกของ
พวกเขากเ็ป็นพยานด้วย และบรรดาความ
คิดของพวกเขากล่าวโทษหรือแก้ตัวต่อ
กันและกัน)
"C ในวันเมื4 อพระเจ้าจะทรงพิพากษา
บรรดาความลับของมนุษย์โดยพระเยซู
คริสต์ ตามข่าวประเสริฐของข้าพเจ้านั-น

การเขา้สุหนตัและ
ความชอบธรรมแต่ภายนอก

"D ดูเถิด ท่านถูกเรียกว่าเป็นยิว และพึ4ง
พระราชบัญญัติ และอวดตัวของท่าน
เกี4ยวกับพระเจ้า
"E และทราบนํ-าพระทัยของพระองค์
และเห็นชอบในสิ4 งทั- งหลายที4 ยอดเยี4 ยม
กว่า โดยถูกสอนจากพระราชบัญญัติ
"F และมั4นใจว่า ท่านเองเป็นผู้นาํทางของ
คนตาบอด เป็นความสว่างของคนทั-ง
หลายซึ4งอยู่ในความมืด
2H เป็นผู้สอนของคนโง่เขลา เป็นครูของ
พวกเดก็ทารก ซึ4งมีแบบอย่างของความรู้
และของความจริงในพระราชบัญญัตินั-น
2" ฉะนั-นท่านซึ4งสอนคนอื4น ท่านไม่สอน
ตัวเองหรือ ท่านที4เทศนาว่ามนุษย์ไม่ควร
ลักทรัพย์ ตัวท่านเองลักทรัพย์หรือเปล่า

(C) โยบ <>:""; สภษ 2>:"2 (E) โยบ 2>:"<; 2 ธส ":E (F) อมส <:2; ลก "2:>D
("H) รม 2:D; ฮบ 2:D; " ปต ":D ("") พบญ "H:"D ("<) มธ D:2"-22; ยน "<:"D ("A) กจ 2>:2A
("C) มธ 2A:<" ("D) อสย >E:2 ("E) พบญ >:E ("F) มธ "A:"> (2H) 2 ทธ <:A (2") มธ 2<:<
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22 ท่านที4กล่าวว่ามนุษย์ไม่ควรเล่นชู้ ตัว
ท่านเองเล่นชู้หรือเปล่า ท่านที4 รังเกียจ
บรรดารูปเคารพ ตัวท่านเองปล้นวิหาร
หรือเปล่า
2< ท่านที4กระทาํการโอ้อวดของท่านใน
พระราชบัญญัติ โดยการละเมิดพระราช
บัญญัติ ตัวท่านเองลบหลู่พระเกียรติพระ
เจ้าหรือเปล่า
2> ด้วยว่า ‘พระนามของพระเจา้ถกูหมิ� น
ประมาทในท่ามกลางพวกคนต่างชาติโดย
ทางพวกท่าน’ ตามที4มีเขียนไว้แล้ว
2A เพราะว่าการเข้าสหุนัตกเ็ป็นประโยชน์
จริง ถ้าท่านรักษาพระราชบัญญัติ แต่ถ้า
ท่านเป็นผู้ละเมิดพระราชบัญญัติ การเข้า
สุหนัตของท่านนั- นก็ถูกทาํให้เป็นการไม่
เข้าสหุนัตเสยีแล้ว
2C เหตุฉะนั-น ถ้าผู้ที4ไม่ได้เข้าสหุนัตรัก-
ษาความชอบธรรมแห่งพระราชบัญญัติ
แล้ว การที4ไม่ได้เข้าสุหนัตของเขานั-นจะ
ไม่ถูกนับว่าเป็นการเข้าสหุนัตแล้วหรือ
2D และผู้ที4ไม่เข้าสหุนัตซึ4งเป็นตามธรรม
ชาติอยู่แล้ว ถ้าผู้นั-นได้ทาํให้พระราชบัญ
ญัตินั-นสาํเร็จ จะไม่ปรับโทษท่านหรือ ผู้
ซึ4 งโดยตัวอักษรและการเข้าสุหนัต ยัง
ละเมิดพระราชบัญญัตินั-น
2E เพราะว่าผู้นั-นมิได้เป็นยิวแท้ ซึ4งเป็น
ยิวแต่ภายนอก และการเข้าสุหนัตแท้ก็
ไม่ใช่การเข้าสุหนัตซึ4 งอยู่ภายนอกในเนื- อ
หนัง
2F แต่ผู้นั-นเป็นยิวแท้ ซึ4งเป็นยิวภายใน
และการเข้าสุหนัตแท้นั- นก็เป็นการเข้า

สหุนัตของใจ ในจิตวิญญาณ และมิใช่ใน
ตัวอักษร ผู้ซึ4 งคาํยกย่องของเขาไม่ได้มา
จากมนุษย์ แต่จากพระเจ้า

บทที� 1
พระเจา้ไดโ้ปรดประทาน

พระพรอนัพิเศษแก่พวกยิว
" ดังนั-น พวกยิวจะได้เปรียบอะไร หรือ
การเข้าสหุนัตนั-นจะมีประโยชน์อะไร
2 มีมากในทุกทาง อย่างสาํคัญที4สุด
เพราะว่าบรรดาพระดาํรัสของพระเจ้าได้
ถูกมอบให้แก่พวกยิว
< ด้วยว่าถ้าบางคนไม่เชื4อจะเป็นอย่างไร
ความไม่เชื4อของพวกเขานั-นจะทาํให้ความ
เชื4อนั-นของพระเจ้าไร้ผลหรือ
> ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั-นเลย
ใช่แล้ว ขอให้พระเจ้าทรงสัตย์จริง แต่
มนุษย์ทุกคนเป็นคนพูดมุสาเถิด ตามที4มี
เขียนไว้แล้วว่า ‘เพื�อพระองค์จะทรงชอบ
ธรรมในพระดํารัสทั)งหลายของพระองค์
และจะทรงเอาชนะเมื� อพระองค์ทรงถูก
ตัดสิน’
A แต่ถ้าความอธรรมของพวกเราสาํแดง
ความชอบธรรมของพระเจ้าให้เห็น พวก
เราจะว่าอย่างไร พระเจ้าผู้ทรงลงพระ
อาชญา ทรงไม่ยุติธรรมหรือ (ข้าพเจ้าพูด
อย่างมนุษย์)
C ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั-นเลย
เพราะว่าถ้าเป็นเช่นนั-นแล้วพระเจ้าจะทรง
พิพากษาโลกได้อย่างไร
D ด้วยว่าถ้าความจริงของพระเจ้ามีมากยิ4ง
ขึ- นโดยทางคาํมุสาของข้าพเจ้า เพื4อให้เกิด

(22) มลค <:E (2<) รม 2:"D; F:> (2>) 2 ซมอ "2:">; อสค "C:2D (2A) กท A:< (2C) กจ "H:<>
(2D) มธ "2:>" (2E) กท C:"A (2F) พบญ <H:C; " คร >:A; ฟป <:<; " ปต <:> (2) พบญ >:A-E
(<) 2 ทธ 2:"<; ฮบ >:2 (>) โยบ >H:E; สดด A":>; C2:F; ยน <:<< (A) กท <:"A (C) ปฐก "E:2A
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สง่าราศีของพระองค์แล้ว ทาํไมข้าพเจ้ายัง
ถูกพิพากษาว่าเป็นคนบาปด้วยเล่า
E และไม่เป็นเช่นนี- แทน (ตามที4พวกเรา
ได้ถูกรายงานอย่างใส่ร้าย และตามที4บาง
คนยืนยันว่าพวกเรากล่าวว่า) “พวกเรามา
ทาํความชั4วร้ายกันเถอะ เพื4อความดีจะได้
เกิดขึ- น” ผู้ซึ4 งพระอาชญาของพวกเขาก็
ยุติธรรมแล้ว

ทุกคนเป็นคนบาป
F ถ้าเช่นนั-นจะเป็นอย่างไร พวกเราจะได้
เปรียบกว่าพวกเขาหรือ เปล่าเลย เพราะ
ว่าพวกเราได้พิสจูน์ก่อนหน้านี- ว่า ทั-งพวก
ยิวและพวกคนต่างชาติ พวกเขาอยู่ใต้
อาํนาจของบาปทุกคน
"H ตามที4มีเขียนไว้แล้วว่า ‘ไม่มีคนที�ชอบ
ธรรมสกัคนเดียว ไม่ ไม่มีเลย
11 ไม่มีคนที�เขา้ใจ ไม่มีคนที�แสวงหา
พระเจา้
12 พวกเขาทุกคนหลงทางไปหมด พวก
เขากลายเป็นคนไรค่้าดว้ยกนัทั)งสิ)น ไม่มี
คนที�ทําดีสกัคนเดียว ไม่ ไม่มีเลย
13 ลาํคอของพวกเขาเป็นหลุมฝังศพที�
เปิดอยู่ ดว้ยลิ)นของพวกเขา พวกเขาไดใ้ช ้
การหลอกลวง พิษของงูรา้ยอยู่ใต้ริมฝี
ปากของพวกเขา
14 ผูซึ้�งปากของพวกเขาเต็มไปดว้ยคํา
แช่งด่าและคําขมขื�น
15 เทา้ของพวกเขาวอ่งไวที�จะทําใหเ้ลือด
ไหล
16 การทําลายและความทุกขร์ะทมอยู่ใน
ทางทั)งหลายของพวกเขา

17 และทางแห่งสนัติสุข พวกเขากไ็ม่รูจ้กั
18 ไม่มีความเกรงกลัวพระเจา้ต่อหนา้
สายตาของพวกเขา’
"F บัดนี-  พวกเราทราบแล้วว่า สิ4งใดก็
ตามที4พระราชบัญญัติกล่าวนั-น พระราช
บัญญัติกก็ล่าวแก่คนเหล่านั-นที4อยู่ใต้พระ
ราชบัญญัติ เพื4อปิดปากทุกปาก และเพื4อ
ทั- งโลกจะกลายเป็นผู้มีความผิดต่อพระ
พักตร์พระเจ้า
2H เพราะฉะนั-น โดยการกระทาํเหล่า
นั-นแห่งพระราชบัญญัติ จะไม่มีเนื- อหนัง
ใด ๆ ถูกนับว่าชอบธรรมในสายพระเนตร
ของพระองค์ เพราะว่าโดยพระราชบัญ
ญัตินั-นคือความรู้ เกี4ยวกับบาป

ความชอบธรรมโดยความเชื�อ
2" แต่บัดนี-  ความชอบธรรมของพระเจ้า
โดยปราศจากพระราชบัญญัติได้ถูกสาํ-
แดงแล้ว โดยพระราชบัญญัติกับพวก
ศาสดาพยากรณ์เป็นพยานอยู่

พระราชบญัญติัมั �นคงโดย
ความชอบธรรม
ของพระคริสต์

22 คือความชอบธรรมนั-นของพระเจ้า ซึ4ง
เป็นโดยความเชื4อแห่งพระเยซูคริสต์ ที4มา
ยังทุกคนและมีแก่ทุกคนที4 เชื4 อ เพราะว่า
ไม่มีความแตกต่างกัน
2< เหตุว่าทุกคนได้ทาํบาป และขาดจาก
สง่าราศีของพระเจ้า
2> โดยถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่
คิดค่า โดยพระคุณของพระองค์ ผ่านทาง
การทรงไถ่ที4มีอยู่ในพระเยซูคริสต์

(E) รม A:2H (F) กท <:22 ("H) สดด ">:"-<; A<:"-< ("<) สดด A:F; ">H:<
(">) สดด "H:D ("A) สภษ ":"C ("E) สดด <C:" ("F) โยบ A:"C; ยน "H:<> (2H) กท 2:"C
(2") ยน A:>C; กจ "A:"" (22) คส <:"" (2<) กท <:22 (2>) อฟ 2:E; ฮบ F:"2
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2A ผู้ซึ4 งพระเจ้าได้ทรงตั- งไว้ให้เป็นที4ลบ
ล้างพระอาชญา โดยทางความเชื4อในพระ
โลหิตของพระองค์ เพื4 อประกาศความ
ชอบธรรมของพระองค์สาํหรับการทรงยก
บาปทั-งหลายที4ผ่านพ้นไปแล้ว โดยความ
อดกลั-นพระทยัของพระเจ้า
2C ข้าพเจ้ากล่าวว่า เพื4 อประกาศความ
ชอบธรรมของพระองค์ ณ เวลานี-  เพื4 อ
พระองค์จะทรงชอบธรรม และเป็นผู้ทรง
กระทาํให้คนที4 เชื4 อในพระเยซูเป็นผู้ชอบ
ธรรม
2D แล้วการโอ้อวดอยู่ที4ไหนเล่า มันถูก
ตัดออกไปเสียแล้ว โดยบัญญัติใดเล่า
แห่งการกระทาํหรือ ไม่ใช่ แต่โดยบัญญัติ
แห่งความเชื4อ
2E เหตุฉะนั-น เราทั-งหลายจึงสรุปได้ว่า
มนุษย์คนใดจะเป็นผู้ ชอบธรรมได้โดย
ความเชื4อ โดยปราศจากบรรดาการกระทาํ
ของพระราชบัญญัติ
2F พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของพวกยิว
พวกเดียวเท่านั-นหรือ พระองค์ไม่ทรง
เป็นพระเจ้าของคนต่างชาติด้วยหรือ ใช่
แล้ว ของคนต่างชาติด้วย
<H โดยเห็นว่าเป็นพระเจ้าองค์เดียว ซึ4ง
จะโปรดให้คนที4 เข้ าสุหนัตเป็นคนชอบ
ธรรมโดยความเชื4 อ และจะโปรดให้คนที4
ไม่ได้เข้าสุหนัตเป็นคนชอบธรรมกเ็พราะ
ความเชื4อดุจกัน
<" เช่นนั-นแล้ว พวกเราทาํให้พระราชบัญ
ญัติเป็นโมฆะโดยทางความเชื4 อหรือ ขอ
พระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั-นเลย ใช่

แล้ว พวกเราทาํให้พระราชบัญญัติมั4นคง
ต่างหาก

บทที� 3
อบัราฮมัผูเ้ป็นแบบอย่าง

" เช่นนั-นแล้ว พวกเราจะว่า อับราฮัม
บรรพบุรุษของพวกเรา เกี4ยวกับเนื- อหนัง
ได้พบอะไรเล่า

พระเจา้ไม่ทรงถือโทษบาป
ต่อคนชอบธรรม

2 เพราะว่าถ้าอับราฮัมถูกนับว่าชอบธรรม
โดยบรรดาการกระทาํ ท่านก็มีทางที4จะ
อวดได้ แต่มิใช่ต่อพระพักตร์พระเจ้า
< ด้วยว่าพระคัมภีร์กล่าวว่าอย่างไร
‘อับราฮัมไดเ้ชื �อพระเจา้ และความเชื �อนั)น
ทรงถือวา่เป็นความชอบธรรมแก่ท่าน’
> บัดนี-  คนที4อาศัยการกระทาํกไ็ม่ถือว่า
บาํเหน็จที4 ได้นั-นเป็นเพราะพระคุณ แต่
ถือว่า เป็นค่าแรงของงานที4ได้ทาํ
A แต่สาํหรับคนที4ไม่อาศัยการกระทาํ แต่
เชื4อในพระองค์ ผู้โปรดให้คนอธรรมเป็น
คนชอบธรรมได้ ความเชื4อของคนนั-นกถู็ก
นับว่าเป็นความชอบธรรม
C เหมือนกับที4ดาวิดเช่นกันกพ็รรณนาถึง
ความสขุของคน ผู้ซึ4งพระเจ้าโปรดให้เป็น
คนชอบธรรม โดยมิได้อาศัยการกระทาํ
D โดยกล่าวว่า ‘คนทั)งหลายซึ�งไดโ้ปรดยก
ความชั�วชา้ของพวกเขาแลว้ และไดท้รง
ปกปิดบาปทั)งหลายของพวกเขาแลว้ กไ็ด ้
รบัพร
8 มนุษยผ์ูซึ้ �งองค์พระผูเ้ป็นเจา้จะไม่ทรง
ถือโทษบาปนั)น กไ็ดร้บัพร’

(2A) ลนต "C:"A; กจ ">:"C (2D) " คร ":2F (2E) กท 2:"C (<H) กท <:E, 2H
(") อสย A":2; ยก 2:2" (2) รม <:2H, 2D (<) ปฐก "A:C; รม >:F, 22; กท <:C; ยก 2:2<
(>) รม "":C (A) ยชว 2>:2; กท 2:"C; อฟ 2:E-F (C) สดด <2:"-2 (D) สดด <2:"-2
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หน้า 2421โรม >

ความรอดของอบัราฮมัเป็นแบบอย่าง
แก่ทั5งพวกคนต่างชาติและพวกยิว

F เช่นนั-นแล้ว ความสุขนี- มีแก่พวกที4เข้า
สุหนัตพวกเดียวหรือ หรือว่ามีแก่พวกที4
มิได้เข้าสหุนัตด้วย เพราะพวกเรากล่าวว่า
“ความเชื4 อถูกนับว่าเป็นความชอบธรรม
แก่อับราฮัม”
"H มันถูกนับเช่นนั-นอย่างไร เมื4อท่านเข้า
สุหนัตแล้วหรือ หรือเมื4 อยังไม่ได้เข้า
สหุนัต มิใช่เมื4อเข้าสหุนัตแล้ว แต่เมื4อยัง
ไม่ได้เข้าสหุนัต
"" และท่านได้รับเครื4 องหมายแห่งการ
เข้าสุหนัต เป็นตราแห่งความชอบธรรม
ของความเชื4 อซึ4 งท่านได้มีอยู่เมื4 อยังไม่ได้
เข้าสุหนัต เพื4 อท่านจะได้เป็นบิดาของ
พวกเขาทุกคนที4เชื4 อ ถึงแม้ว่าพวกเขายัง
ไม่ได้เข้าสุหนัต เพื4 อความชอบธรรมจะ
ถูกยกให้แก่พวกเขาเช่นกัน
"2 และเป็นบิดาแห่งการเข้าสหุนัตแก่คน
เหล่านั-นผู้ซึ4 งมิได้เข้าสุหนัตเท่านั-น แต่
เป็นผู้ ซึ4 งดาํเนินในรอยเท้าเหล่านั- นแห่ง
ความเชื4 อนั-นของอับราฮัมบรรพบุรุษของ
เราทั-งหลาย ซึ4งท่านมีอยู่เมื4อยังไม่ได้เข้า
สหุนัตด้วย

เรารบัเอาพระสญัญาโดยความเชื�อ
"< เพราะพระสญัญาที4ว่า ท่านจะได้เป็น
ทายาทของทั-งพิภพ มิได้มีแก่อับราฮัม
หรือแก่ผู้สืบเชื- อสายของท่าน โดยทาง
พระราชบัญญัติ แต่โดยทางความชอบ-
ธรรมแห่งความเชื4อ
"> เพราะว่าถ้าเขาเหล่านั-นที4ถือตามพระ

ราชบัญญัติจะเป็นทายาท ความเชื4 อกถู็ก
ทาํให้เป็นโมฆะไป และพระสญัญากถู็กทาํ
ให้ไร้ผล
"A เพราะพระราชบัญญัตินั-นกระทาํให้
พระพิโรธ ด้วยว่าที4ใดที4ไม่มีพระราชบัญ
ญัติ ที4นั4นกไ็ม่มีการละเมิด
"C เหตุฉะนั-น การเป็นทายาทจึงขึ- นอยู่
กับความเชื4 อ เพื4 อการเป็นทายาทจะได้
เป็นตามพระคุณ เพื4 อพระสัญญานั-นจะ
เป็นที4แน่ใจแก่ผู้สืบเชื- อสายทุกคน มิใช่
แก่ผู้สืบเชื- อสายที4ถือพระราชบัญญัติพวก
เดียว แต่แก่คนที4มีความเชื4 อนั-นของ
อับราฮัม ผู้เป็นบรรพบุรุษของพวกเราทุก
คน
"D (ตามที4มีเขียนไว้แล้วว่า ‘เราไดใ้หเ้จา้
เป็นบิดาของประชาชาติมากมาย’) ต่อ
พระพักตร์พระองค์ผู้ที4ท่านเชื4 อ คือพระ
เจ้า ผู้ทรงให้คนที4ตายแล้วฟื- นชีวิตขึ- นมา
และทรงเรียกสิ4 งของเหล่านั- นที4 มิได้เป็น
ราวกับว่าพวกมันเป็น
"E ผู้ซึ4งไม่มีความหวังกยั็งได้เชื4อในความ
หวัง เพื4อท่านจะได้กลายเป็นบิดาของประ
ชาชาติมากมาย ตามสิ4งซึ4 งได้ตรัสไว้แล้ว
ว่า ‘เชื)อสายของเจา้จะเป็นเช่นนั)น’
"F และไม่ได้อ่อนแอในความเชื4อ ท่านมิ
ได้ถือว่าร่างกายของท่านเองตายแล้วตอน
นี-  เมื4อท่านมีอายุประมาณหนึ4งร้อยปีแล้ว
และมิได้ถือว่าครรภ์ของนางซาราห์เป็น
หมัน
2H ท่านมิได้หวั4นไหวต่อพระสัญญาของ
พระเจ้าโดยความไม่เชื4 อ แต่เข้มแข็งใน

("") ปฐก "D:"H; ลก "F:F; รม >:"C ("2) รม >:"E-22 ("<) ปฐก "D:>-C; 22:"D
(">) กท <:"E ("A) รม <:2H ("C) อสย A":2; รม <:2>; กท <:22
("D) ปฐก "D:A; รม E:""; F:2C ("E) ปฐก "A:A ("F) ปฐก "D:"D; ฮบ "":""
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หน้า 2422โรม >-A

ความเชื4อ โดยถวายสง่าราศีแด่พระเจ้า
2" และโดยมีความเชื4อมั4นอย่างเตม็ที4 ว่า
สิ4งใดที4พระองค์ตรัสสัญญาไว้แล้ว พระ
องค์ทรงฤทธิ:สามารถที4จะกระทาํให้สาํเร็จ
ด้วย
22 และเพราะเหตุนั-น ได้ทรงถือว่าความ
เชื4อของท่านเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน
2< บัดนี-  มิได้เขียนไว้สาํหรับท่านแต่ผู้
เดียวว่า ‘ทรงถือว่าเป็นความชอบธรรม
แก่ท่าน’
2> แต่สาํหรับพวกเราด้วย ผู้ซึ4งจะทรงถือ
ว่าเป็นความชอบธรรมแก่พวกเรา ถ้าพวก
เราเชื4 อในพระองค์ ผู้ ได้ทรงให้พระเยซู
องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราเป็นขึ- นมา
จากความตาย
2A ผู้ได้ทรงถูกมอบไว้เพราะเหตุบรรดา
การละเมิดของพวกเรา และได้ทรงถูกทาํ
ให้เป็นขึ- นมาอีกเพื4 อให้พวกเราเป็นคน
ชอบธรรม

บทที� 6
พระพรแห่งความชอบธรรม

" เหตุฉะนั-น เมื4อถูกนับว่าชอบธรรมโดย
ความเชื4 อแล้ว พวกเราจึงมีสันติสุขกับ
พระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้
เป็นเจ้าของพวกเรา
2 ซึ4 งโดยพระองค์ พวกเราได้มีทางเข้า
โดยความเชื4 อเข้าในพระคุณนี- ที4 พวกเรา
ยืนอยู่ข้างในนี- ด้วย และปีติยินดีในความ
หวังแห่งสง่าราศีของพระเจ้า
< และไม่ใช่อย่างนี- เท่านั-น แต่พวกเราชื4น
ชมยินดีในความทุกข์ยากต่าง ๆ ด้วย โดย

ทราบว่าความทุกข์ยากทาํให้เกิดความอด
ทน
> และความอดทนทาํให้เกิดประสบการณ์
และประสบการณ์ทาํให้เกิดความหวัง
A และความหวังมิได้ทาํให้เกิดความละ
อาย เพราะว่าความรักของพระเจ้าได้หลั4ง
ไหลออกมาในใจของพวกเรา โดยพระวิญ
ญาณบริสทุธิ: ซึ4งได้ประทานให้แก่พวกเรา
แล้ว
C เพราะว่าเมื4อพวกเรายังปราศจากกาํลัง
ในเวลาอันเหมาะสมพระคริสต์ได้ทรงสิ- น
พระชนม์เพื4อคนอธรรม
D ด้วยว่าไม่ใคร่จะมีคนตายเพื4อคนชอบ
ธรรม แต่บางทเีพื4อคนดีอาจมีบางคนกล้า
ที4จะตายด้วยซํ-า
E แต่พระเจ้าทรงสาํแดงความรักของพระ
องค์แก่เราทั-งหลาย คือขณะที4พวกเรายัง
เป็นคนบาปอยู่นั-น พระคริสต์ได้ทรงสิ- น
พระชนม์เพื4อพวกเรา
F แล้วยิ4งกว่านั-น บัดนี- เมื4อถูกนับว่าชอบ
ธรรมแล้ วโดยพระโลหิตของพระองค์
พวกเราจะรอดจากพระพิโรธโดยทางพระ
องค์
"H เพราะว่าถ้าขณะที4พวกเรายังเป็นศัตรู
กัน พวกเราได้ถูกทาํให้กลับคืนดีกันกับ
พระเจ้าโดยการสิ- นพระชนม์ของพระบุตร
ของพระองค์ ยิ4 งกว่านั-นอีกเมื4 อได้ถูกทาํ
ให้กลับคืนดีแล้ว พวกเราก็จะรอดโดย
พระชนม์ชีพของพระองค์
"" และไม่ใช่อย่างนี- เท่านั-น แต่เราทั-ง
หลายยังปีติยินดีในพระเจ้าโดยทางพระ

(2") ปฐก "E:"> (2<) รม "A:> (2>) กจ 2:2> (2A) อสย A<:>-A; " คร "A:"D (") อสย <2:"D
(2) " คร "A:" (<) มธ A:""-"2; ยก ":< (>) ยก ":"2 (A) 2 คร ":22; ฟป ":2H (C) รม >:2A; A:E
(E) ยน <:"C; "A:"< (F) อฟ 2:"<; " ธส ":"H ("H) ยน ">:"F; รม E:<2; 2 คร A:"E ("") กท >:F
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หน้า 2423โรม A

เยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็นเจ้าของพวกเรา
ด้วย ซึ4งโดยทางพระองค์นั-นบัดนี-พวกเรา
จึงได้รับการไถ่โทษ

ความผิดบาปมาโดยทางอาดมั
ความชอบธรรมมาโดยทาง

พระเยซูคริสต์
"2 เหตุฉะนั-น โดยคน ๆ เดียวบาปได้เข้า
มาในโลกฉันใด และความตายกเ็กิดมา
โดยบาปนั-น และความตายจึงได้แผ่ไปถึง
มนุษย์ทุกคนฉันนั-น เพราะทุกคนได้ทาํ
บาปแล้ว
"< (ด้วยว่าจนกระทั4งมีพระราชบัญญัติ
บาปได้มีอยู่ในโลกแล้ว แต่บาปไม่ถูกถือ
โทษเมื4อไม่มีพระราชบัญญัติ
"> อย่างไรกต็าม ความตายกไ็ด้ครอบงาํ
ตั-งแต่อาดัมจนถึงโมเสส แม้แต่เหนือคน
ทั-งหลายที4มิได้ทาํบาปตามแบบอย่างแห่ง
การละเมิดของอาดัม ผู้ซึ4งเป็นแบบของผู้
ที4จะเสดจ็มาภายหลัง
"A แต่ไม่เหมือนความผิดนั-นฉันใด ของ
ประทานอันไม่คิดค่านั-นกเ็ป็นฉันนั-นด้วย
เพราะว่าถ้าโดยทางความผิดของคน ๆ
เดียวนั-น คนเป็นอันมากต้องตาย มากยิ4ง
กว่านั-น พระคุณของพระเจ้าและของประ
ทานโดยพระคุณ ซึ4 งเป็นโดยผู้เดียวนั-น
คือพระเยซูคริสต์ กม็ีบริบูรณ์แก่คนเป็น
อันมากแล้ว
"C และไม่เหมือนโดยคน ๆ เดียวที4ได้ทาํ
บาปฉันใด ของประทานนั-นก็เป็นฉันนั-น
เพราะว่าการพิพากษากเ็ป็นโดยคน ๆ
เดียวซึ4 งนาํไปสู่การลงโทษ แต่ของประ

ทานอันไม่คิ ดค่ านั- นเป็นมาเนื4 องด้ วย
ความผิดมากมายซึ4งนาํไปสู่การนับว่าชอบ
ธรรม
"D เพราะว่าถ้าโดยความผิดของคนนั-น
คนเดียว ความตายจึงได้ครอบงาํอยู่โดย
คนนั-นคนเดียว มากยิ4งกว่านั-นคนทั-ง
หลายที4รับความอุดมสมบูรณ์แห่งพระคุณ
และรับของประทานแห่งความชอบธรรม
ก็จะครอบครองในชี วิตโดยพระองค์ ผู้
เดียว คือพระเยซูคริสต์)
"E เหตุฉะนั-น โดยความผิดของคน ๆ
เดียว การพิพากษาซึ4 งนาํไปสู่การลงโทษ
ได้มาถึงมนุษย์ทุกคนฉันใด โดยความ
ชอบธรรมของพระองค์ผู้เดียว ของประ
ทานอันไม่คิดค่าได้มาถึงมนุษย์ทุกคนซึ4 ง
นาํไปสู่ การนับว่าชอบธรรมแห่งชีวิตฉัน
นั-น
"F เพราะว่าโดยการไม่เชื4อฟังของคน ๆ
เดียว คนเป็นอันมากได้ถูกทาํให้เป็นคน
บาปฉันใด โดยการเชื4อฟังของพระองค์ผู้
เดียว คนเป็นอันมากก็จะถูกทาํให้เป็น
คนชอบธรรมฉันนั-น
2H ยิ4งกว่านั-น พระราชบัญญัติได้เข้ามา
เพื4อความผิดนั-นจะปรากฏมากมาย แต่ที4
ใดที4บาปได้ปรากฏมากมาย พระคุณกไ็ด้
ปรากฏมากมายยิ4งขึ- นที4นั4น
2" เพื4 อว่าบาปได้ครอบครองไปสู่ความ
ตายฉันใด พระคุณกจ็ะได้ครอบครองโดย
ทางความชอบธรรมไปสู่ชีวิตนิรันดร์ โดย
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวก
เราฉันนั-น

("2) ปฐก 2:"D; " คร "A:2" ("<) " ยน <:> (">) " คร "A:2"
("A) อสย A<:"" ("E) ยน "2:<2; " คร "A:2", >A
("F) ฟป 2:E (2H) ยน "A:22; " ทธ ":">
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หน้า 2424โรม C

บทที� 8
เราตายต่อบาป แต่มีชีวิตต่อพระคริสต์
" เช่นนั-นแล้วพวกเราจะว่าอะไร พวกเรา
จะดาํรงอยู่ในบาปต่อไป เพื4 อให้พระคุณ
ปรากฏมากมายหรือ
2 ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั-นเลย
พวกเราที4ตายต่อบาปแล้ว จะดาํรงชีวิตใน
บาปต่อไปอย่างไรได้
< พวกท่านไม่ทราบหรือว่า พวกเราหลาย
คนที4ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์
กไ็ด้รับบัพติศมาเข้าในความตายของพระ
องค์
> เหตุฉะนั-น พวกเราจึงถูกฝังไว้กับพระ
องค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนใน
ความตายนั-น เพื4อเหมือนกับที4พระคริสต์
ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ- นมาจากความตาย
โดยสง่าราศีของพระบิดาอย่างไร พวกเรา
กจ็ะได้ดาํเนินในชีวิตใหม่ด้วยอย่างนั-น
A เพราะว่าถ้าพวกเราเข้าสนิทกับพระองค์
แล้วในลักษณะที4เหมือนกับความตายของ
พระองค์ พวกเราก็จะเป็นขึ- นมาในลัก-
ษณะที4 เหมือนกับการทรงเป็นขึ- นมาจาก
ความตายของพระองค์ด้วย
C โดยทราบสิ4งนี- แล้วว่า มนุษย์เก่าของ
พวกเรานั- นถูกตรึ งไว้กับพระองค์แล้ว
เพื4 อร่างกายแห่งบาปนั-นจะถูกทาํลายเสีย
เพื4อต่อจากนี- ไปพวกเราจะไม่รับใช้บาป
D เพราะว่าผู้ที4ตายแล้วกเ็ป็นอิสระจาก
บาป
E บัดนี-  ถ้าพวกเราตายแล้วกับพระคริสต์
พวกเราก็เชื4 อว่าพวกเราจะดาํรงชีวิตอยู่

กับพระองค์ด้วย
F โดยทราบว่า พระคริสต์ที4ทรงถูกชุบให้
เป็นขึ- นมาจากตายแล้วนั-นจะหาตายอีกไม่
ความตายไม่มีการครอบงาํเหนือพระองค์
อีกต่อไป
"H ด้วยว่าในการที4พระองค์ได้ทรงตาย
นั-น พระองค์ได้ทรงตายต่อบาปหนเดียว
แต่ในการที4 พระองค์ทรงมี ชี วิตอยู่ นั- น
พระองค์ทรงดาํรงชีวิตต่อพระเจ้า

ผูร้บัใชแ้ห่งความชอบธรรม
"" ในทาํนองเดียวกัน พวกท่านจงถือว่า
พวกท่านเองได้ตายต่อบาปอย่างแท้จริง
แต่ดาํรงชีวิตอยู่ต่อพระเจ้า โดยทางพระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา
"2 เหตุฉะนั-นอย่าให้บาปครอบครองใน
ร่างกายที4ต้องตายของพวกท่าน เพื4อพวก
ท่านจะต้องเชื4 อฟังร่างกายนั- นในบรรดา
ราคะตัณหาของร่างกายนั-น
"< และอย่ายอมให้บรรดาอวัยวะของ
พวกท่านเป็นเครื4 องใช้ทั- งหลายแห่งการ
อธรรมต่อบาป แต่จงถวายตัวพวกท่าน
เองแด่พระเจ้า เหมือนคนเหล่านั-นที4มี
ชีวิตโดยเป็นขึ- นมาจากความตายแล้ว และ
จงยอมให้บรรดาอวัยวะของพวกท่านเป็น
เครื4 องใช้ทั- งหลายแห่งความชอบธรรม
ถวายแด่พระเจ้า
"> เพราะว่าบาปจะไม่มีการครอบงาํ
เหนือพวกท่าน เพราะว่าพวกท่านไม่ได้
อยู่ใต้พระราชบัญญัติ แต่อยู่ใต้พระคุณ
"A ถ้าเช่นนั-นจะเป็นอย่างไร พวกเราจะ
ทาํบาปเพราะพวกเราไม่ได้อยู่ใต้พระราช

(") รม <:E; C:"A (2) กท 2:"F (<) " คร "A:2F; กท <:2D (>) ยน 2:""; " คร C:">; กท C:"A; คส 2:"2
(A) ฟป <:"H (C) กท 2:2H; A:2>; C:"> (D) " ปต >:" (E) 2 ทธ 2:"" (F) วว ":"E ("H) ลก 2H:<E; ฮบ F:2D
("") รม C:2; กท 2:"F ("2) สดด "F:"< ("<) คส <:A; " ปต 2:2>; >:2 (">) กท A:"E ("A) " คร F:2"
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หน้า 2425โรม C-D

บัญญัติแต่อยู่ใต้พระคุณกระนั-นหรือ ขอ
พระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั-นเลย
"C ท่านทั-งหลายไม่ทราบหรือว่า พวก
ท่านจะยอมให้ตัวเองเป็นผู้ รับใช้เพื4 อจะ
เชื4อฟังผู้ใด พวกท่านกเ็ป็นผู้รับใช้ของผู้
ที4พวกท่านเชื4 อฟังนั-น ไม่ว่าจะเป็นของ
บาปซึ4 งนาํไปสู่ความตาย หรือเป็นของ
ความเชื4อฟังซึ4งนาํไปสู่ความชอบธรรม
"D แต่ขอบพระคุณพระเจ้าว่า พวกท่าน
เคยเป็นพวกผู้รับใช้ของบาป แต่พวกท่าน
ได้เชื4 อฟังจากใจ คือรูปแบบแห่งหลักคาํ
สอนนั-นซึ4งได้ถูกมอบไว้แก่พวกท่าน
"E โดยถูกทาํให้เป็นไทจากบาปแล้ว พวก
ท่านได้กลายเป็นพวกผู้ รับใช้ของความ
ชอบธรรม
"F ข้าพเจ้าพูดตามแบบของมนุษย์
เพราะเหตุความอ่อนกาํลังแห่งเนื- อหนัง
ของพวกท่าน เพราะพวกท่านเคยยอมให้
บรรดาอวัยวะของพวกท่านเป็นพวกผู้รับ
ใช้ของความโสโครกและของความชั4 วช้า
ซ้อนความชั4วช้าฉันใด บัดนี- จงยอมให้
บรรดาอวัยวะของพวกท่านเป็นพวกผู้รับ
ใช้ของความชอบธรรมซึ4 งนาํไปสู่ ความ
บริสทุธิ:ฉันนั-น
2H เพราะว่าเมื4 อพวกท่านเคยเป็นพวก
ผู้รับใช้ของบาป พวกท่านกเ็ป็นไทจาก
ความชอบธรรม
2" ขณะนั-นพวกท่านได้ผลอะไรบ้างในสิ4ง
เหล่านั-น ซึ4งบัดนี-พวกท่านกล็ะอาย ด้วย
ว่าที4 สุดปลายของสิ4 งเหล่านั- นก็คือความ
ตาย

22 แต่บัดนี-  พวกท่านได้เป็นไทจากบาป
และกลายเป็นพวกผู้ รับใช้ของพระเจ้ า
แล้ว พวกท่านได้ผลของพวกท่านไปสู่
ความบริสุทธิ:  และที4สุดปลายคือชีวิต
นิรันดร์
2< ด้วยว่าค่าจ้างของบาปคือความตาย
แต่ ของประทานของพระเจ้ าคื อชี วิ ต
นิรันดร์โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้
เป็นเจ้าของพวกเรา

บทที� 9
การยอมตามพระคริสตอ์ย่างไม่เลิกรา้ง
" พี4น้องทั-งหลาย พวกท่านไม่ทราบหรือ
(ด้วยว่าข้าพเจ้าพูดกับคนทั-งหลายที4รู้ จัก
พระราชบัญญัติแล้ว) ว่าพระราชบัญญัติ
นั-นมีการครอบงาํเหนือมนุษย์คนหนึ4งคน
ใดตราบเท่าที4เขายังมีชีวิตอยู่
2 เพราะว่า ผู้หญิงซึ4 งมีสามีกถู็กผูกมัด
โดยพระราชบัญญัติต่อสามีของนางตราบ
เท่าที4เขายังมีชีวิตอยู่ แต่ถ้าสามีตายแล้ว
นางก็ถูกปลดปล่อยจากพระราชบัญญัติ
แห่งสามีของนาง
< ดังนั-น ถ้าขณะที4สามีของนางยังมีชีวิต
อยู่ นางไปแต่งงานกับชายอีกคน นางกจ็ะ
ถูกเรียกว่าเป็นหญิงเล่นชู้ แต่ถ้าสามีของ
นางตายแล้ว นางกเ็ป็นไทจากพระราชบัญ
ญัตินั-น ดังนั-นนางจึงไม่เป็นหญิงเล่นชู้ ถึง
แม้ว่านางไปแต่งงานกับชายอีกคนกต็าม
> ดังนั-น พี4น้องทั-งหลายของข้าพเจ้า พวก
ท่านได้กลายเป็นคนที4ตายแล้วต่อพระราช
บัญญัติ โดยทางพระกายของพระคริสต์
ด้วย เพื4อว่าพวกท่านจะแต่งงานกับอีกคน

("C) 2 ปต 2:"F ("D) 2 ทธ ":"< ("E) ยน E:<2 (2H) ยน E:<>
(2") ยรม "2:"<; อสค "C:C<; รม ":<2 (22) ยน E:<2; รม C:"E; E:2
(2<) ปฐก 2:"D; รม 2:D; " ปต ":> (2) " คร D:<F (<) มธ A:<2 (>) รม E:2; กท 2:"F; A:"E, 22
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หน้า 2426โรม D

คือกับพระองค์ผู้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ- นมา
จากความตายแล้ว เพื4อพวกเราจะได้เกิด
ผลถวายแด่พระเจ้า
A เพราะว่าเมื4อพวกเราเคยอยู่ในเนื- อหนัง
บรรดาการกระทาํแห่งบาปต่าง ๆ ซึ4งเป็น
มาโดยพระราชบัญญัติได้ทาํงานในบรรดา
อวัยวะของพวกเรา เพื4อเกิดผลให้นาํไปสู่
ความตาย
C แต่บัดนี- พวกเราได้รับการช่วยให้พ้น
จากพระราชบัญญัติแล้ว โดยได้ตายต่อสิ4ง
ที4พวกเราเคยถูกขังไว้ในนั-น เพื4อพวกเรา
จะได้รับใช้ในความใหม่แห่งวิญญาณ และ
ไม่ใช่ในความเก่าแห่งตัวอักษร

พระราชบญัญติัจัดหาให้
ความรอดสําหรบัคนบาป

D เช่นนั-นแล้วพวกเราจะว่าอะไร พระราช
บัญญัติคือบาปหรือ ขอพระเจ้าอย่ายอม
ให้เป็นเช่นนั-นเลย มิใช่ ข้าพเจ้าคงไม่
ได้รู้ จักบาป เว้นแต่โดยพระราชบัญญัติ
เพราะว่าข้าพเจ้าคงไม่ได้รู้ จักความโลภ
เว้นแต่พระราชบัญญัติได้กล่าวไว้ว่า “เจ้า
อย่าโลภ”
E แต่บาป ซึ4งถือโอกาสโดยทางพระบัญ
ญัตินั-น ได้กระทาํให้เกิดราคะตัณหาทุก
อย่างในตัวข้าพเจ้า เพราะว่าโดยปราศ-
จากพระราชบัญญัติ บาปกต็ายเสยีแล้ว
F เพราะว่าครั-งหนึ4งข้าพเจ้าเคยดาํรงชีวิต
อยู่โดยปราศจากพระราชบัญญัติ แต่เมื4อ
พระบัญญัติมาแล้ว บาปก็กลับมีขึ- นอีก
และข้าพเจ้ากต็าย
"H และพระบัญญัตินั-นซึ4งได้ถูกแต่งตั-งไว้

เพื4อให้มีชีวิต ข้าพเจ้าพบว่ากลับเป็นเหตุ
ให้ถึงความตาย
"" เพราะว่าบาป ซึ4 งถือโอกาสโดยทาง
พระบัญญัตินั-น ได้หลอกลวงข้าพเจ้า และ
โดยพระบัญญัตินั-นได้ประหารข้าพเจ้าเสยี
"2 เหตุฉะนั-นพระราชบัญญัติจึงบริสุทธิ:
และพระบัญญัติก็บริสุทธิ:  และยุติธรรม
และดี
"< แล้วสิ4งที4ดีถูกทาํให้เป็นความตายแก่
ข้าพเจ้าหรือ ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็น
เช่นนั-นเลย แต่บาป เพื4อบาปนั-นจะปรา-
กฏว่าเป็นบาปจริง ได้ทาํให้เกิดความตาย
ในตัวข้าพเจ้าโดยใช้สิ4งที4ดีนั-น เพื4 อบาป
โดยทางพระบัญญัติ นั- นจะได้กลายเป็น
บาปที4ชั4วร้ายยิ4งนัก
"> เพราะว่าพวกเราทราบว่าพระราชบัญ
ญัตินั-นอยู่ฝ่ายจิตวิญญาณ แต่ข้าพเจ้าอยู่
ฝ่ายเนื- อหนัง ถูกขายไว้ให้อยู่ใต้บาป

การต่อสูก้นัระหว่าง
ฝ่ายเนื5 อหนงักบัฝ่ายจิตวิญญาณ

"A ด้วยว่าสิ4งซึ4งข้าพเจ้ากระทาํ ข้าพเจ้าก็
ไม่อนุญาต เพราะว่าสิ4งใดที4ข้าพเจ้าประ-
สงค์ สิ4งนั-นข้าพเจ้าก็ไม่กระทาํ แต่สิ4งที4
ข้าพเจ้าเกลียดชัง สิ4งนั-นข้าพเจ้ากระทาํ
"C ดังนั-น ถ้าข้าพเจ้ากระทาํสิ4งซึ4 งข้าพ
เจ้าไม่ประสงค์ ข้าพเจ้ากเ็ห็นด้วยกับพระ
ราชบัญญัติว่าพระราชบัญญัตินั-นดี
"D ฉะนั-นบัดนี-  ไม่ได้เป็นข้าพเจ้าซึ4งกระ
ทาํสิ4งนั-น แต่เป็นบาปซึ4 งอาศัยอยู่ในตัว
ข้าพเจ้า
"E ด้วยว่าข้าพเจ้าทราบว่าในตัวข้าพเจ้า

(A) รม C:"<, 2"; กท A:"F (C) รม 2:2F; 2 คร <:C (D) อพย 2H:"D; พบญ A:2"; รม <:2H; กจ 2H:<<
(E) รม >:"A; " คร "A:AC ("H) ลนต "E:A; อสค 2H:"", "<, 2"; ลก "H:2E; รม "H:A; 2 คร <:D
("2) สดด "F:E (">) " พกษ 2":2H, 2A; 2 พกษ "D:"D ("A) รม D:"F; กท A:"D ("E) ปฐก C:A; E:2"
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(คือในเนื- อหนังของข้าพเจ้า) ไม่มีความดี
ประการใดอาศัยอยู่เลย เพราะว่าความ
ประสงค์กอ็ยู่กับข้าพเจ้า แต่จะกระทาํการ
ดีนั-นอย่างไร ข้าพเจ้าหาพบไม่
"F ด้วยว่าการดีนั-นซึ4 งข้าพเจ้าประสงค์
กระทาํ ข้าพเจ้ากไ็ม่ได้กระทาํ แต่การชั4ว
ร้ายซึ4งข้าพเจ้าไม่ประสงค์กระทาํ ข้าพเจ้า
ยังทาํอยู่
2H บัดนี-  ถ้าข้าพเจ้ายังกระทาํสิ4งซึ4งข้าพ
เจ้าไม่ประสงค์ ก็ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเป็นผู้
กระทาํสิ4งนั-น แต่เป็นบาปที4อาศัยอยู่ใน
ตัวข้าพเจ้า
2" ดังนั-นข้าพเจ้าจึงพบบัญญัติอย่างหนึ4ง
คือว่า เมื4อข้าพเจ้าประสงค์กระทาํความดี
ความชั4วร้ายกอ็ยู่กับข้าพเจ้า
22 เพราะว่าข้าพเจ้าชื4 นชมยินดีในพระ
ราชบัญญัติของพระเจ้า ตามมนุษย์ซึ4งอยู่
ภายในนั-น
2< แต่ข้าพเจ้าเห็นบัญญัติอีกอย่างหนึ4 ง
อยู่ในบรรดาอวัยวะของข้าพเจ้า ซึ4 งทาํ
สงครามกับบัญญัติแห่งจิตใจของข้าพเจ้า
และนาํข้าพเจ้าเข้าสู่ การตกเป็นเชลยต่อ
บัญญัติแห่งบาปซึ4 งอยู่ ในบรรดาอวัยวะ
ของข้าพเจ้า
2> โอ ข้าพเจ้าเป็นคนเขญ็ใจจริง ผู้ใดจะ
ช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายแห่งความ
ตายนี- ได้
2A ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า โดยทาง
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวก
เรา ดังนั-นด้วยจิตใจข้าพเจ้าเองรับใช้พระ
ราชบัญญัติของพระเจ้า แต่ด้วยเนื- อหนังก็

รับใช้บัญญัติแห่งบาป
บทที� =

ไม่มีการปรบัโทษแก่คนทั5งหลาย
ที�อยู่ในพระเยซูคริสต์

" เหตุฉะนั-นบัดนี-  จึงไม่มีการปรับโทษแก่
คนทั-งหลายซึ4งอยู่ในพระเยซูคริสต์ ผู้ซึ4 ง
ไม่ดาํเนินตามเนื- อหนัง แต่ตามพระวิญ-
ญาณ
2 เพราะว่าบัญญัติของพระวิญญาณแห่ง
ชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทาํให้ข้าพเจ้า
เป็นไทจากบัญญัติแห่งบาปและความตาย
< เพราะว่าสิ4งซึ4งพระราชบัญญัติทาํไม่ได้
ในการที4 พระราชบัญญัติ อ่อนกาํลังโดย
ทางเนื- อหนังนั-น การที4พระเจ้าทรงส่งพระ
บุตรของพระองค์มาในสภาพเหมือนเนื- อ
หนังที4บาปและเพื4 อไถ่บาป ได้ทรงปรับ
โทษบาปที4อยู่ในเนื- อหนัง
> เพื4 อความชอบธรรมแห่งพระราชบัญ
ญัติจะได้สาํเรจ็ในพวกเรา ผู้ซึ4งไม่ดาํเนิน
ตามเนื- อหนัง แต่ตามพระวิญญาณ

อยู่ฝ่ายพระวิญญาณ
หรืออยู่ฝ่ายเนื5 อหนงั

A เพราะว่าคนทั-งหลายที4ตามเนื- อหนังก็
ใส่ใจสิ4งต่าง ๆ ของเนื- อหนัง แต่คนทั-ง
หลายที4ตามพระวิญญาณกใ็ส่ใจสิ4งต่าง ๆ
ของพระวิญญาณ
C ด้วยว่าการใส่ใจในฝ่ายเนื- อหนังคือ
ความตาย แต่การใส่ใจในฝ่ายพระวิญ-
ญาณคือชีวิตและสนัติสขุ
D เพราะว่าใจที4อยู่ฝ่ายเนื- อหนังคือความ
เป็นศัตรูต่อพระเจ้า เพราะใจนั-นไม่อยู่ใต้

(22) สดด ":2; 2 คร >:"C (2<) รม C:"<, "F; กท A:"D (2>) " คร "A:A"-A2 (2A) " คร "A:AD
(") กท A:"C (2) รม C:"E, 22; D:2>-2A; " คร "A:>A (<) กจ "<:<F; 2 คร A:2"
(>) กท A:"C, 2A (A) ยน <:C; กท A:22-2A (C) กท C:E (D) " คร 2:">; ยก >:>
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บังคับพระราชบัญญัติของพระเจ้า และที4
จริงจะอยู่ใต้บังคับนั-นไม่ได้
E ดังนั-น คนทั-งหลายที4อยู่ในเนื- อหนังจะ
เป็นที4ชอบพระทยัพระเจ้ากห็ามิได้
F แต่พวกท่านไม่ได้อยู่ในเนื- อหนัง แต่ใน
พระวิญญาณ ถ้าหากว่าพระวิญญาณของ
พระเจ้าทรงสถิตอยู่ในพวกท่าน บัดนี- ถ้าผู้
ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้นั-น
กไ็ม่เป็นของพระองค์
"H และถ้าพระคริสต์ทรงสถิตอยู่ในพวก
ท่านแล้ว ร่างกายกต็ายไปเพราะเหตุบาป
แต่จิตวิญญาณก็มี ชี วิตเพราะเหตุความ
ชอบธรรม
"" แต่ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ ผู้ได้
ทรงชุบพระเยซูให้ เป็นขึ- นมาจากความ
ตายทรงสถิตอยู่ในพวกท่าน พระองค์ผู้ได้
ทรงชุบพระคริสต์ให้เป็นขึ- นมาจากความ
ตายแล้วนั-น จะทรงกระทาํให้ร่างกายที4
ต้องตายของพวกท่านเป็นขึ- นมาใหม่ด้วย
โดยพระวิญญาณของพระองค์ที4ทรงสถิต
อยู่ในพวกท่าน
"2 เหตุฉะนั-น พี4น้องทั-งหลาย พวกเราจึง
เป็นลูกหนี-  มิใช่ต่อเนื- อหนังที4จะดาํเนิน
ชีวิตตามเนื- อหนัง
"< เพราะว่าถ้าพวกท่านดาํเนินชีวิตตาม
เนื- อหนัง พวกท่านจะต้องตาย แต่ถ้าพวก
ท่านโดยทางพระวิญญาณได้ทาํลายกิจการ
ทั-งหลายของร่างกายเสีย พวกท่านก็จะ
ดาํรงชีวิตได้
ผูเ้ชื�อเป็นทายาทร่วมกนักบัพระคริสต์

"> ด้วยว่าทุกคนที4ถูกนาํพาโดยพระวิญ-

ญาณของพระเจ้า คนเหล่านั-นกเ็ป็นบุตร
ทั-งหลายของพระเจ้า
"A เพราะว่าพวกท่านไม่ได้รับวิญญาณ
แห่งการเป็นทาสอีกซึ4 งนาํไปสู่ความกลัว
แต่พวกท่านได้รับพระวิญญาณแห่งการ
ทรงรับเป็นบุตร ซึ4 งโดยพระวิญญาณนี-
พวกเราร้องว่า “อับบา” คือพระบิดา
"C พระวิญญาณนั-นเองทรงเป็นพยาน
ร่วมกับจิตวิญญาณของพวกเราว่า พวก
เราเป็นลูกทั-งหลายของพระเจ้า
"D และถ้าเป็นลูกทั-งหลายแล้ว จึงเป็น
ทายาท คือเป็นทายาทของพระเจ้า และ
เป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ ถ้าหากว่า
พวกเราทนทุกข์ด้วยกันกับพระองค์ พวก
เรากจ็ะได้สง่าราศีด้วยกันกับพระองค์ด้วย

ร่างกายที�ตายไดร้อคอยสง่าราศี
แห่งการเป็นขึ5 นมาจากความตาย

"E เพราะข้าพเจ้านับว่า บรรดาความทุกข์
ลาํบากแห่งสมัยปัจจุบันนี-  ไม่สมควรที4จะ
เอาไปเปรียบกับสง่าราศีซึ4 งจะถูกเปิดเผย
ในเราทั-งหลาย
"F ด้วยว่าความคาดหวังอันจริงจังของสิ4ง
ทรงสร้างนั- นคอยท่าการสาํแดงของบุตร
ทั-งหลายของพระเจ้า
2H ด้วยว่าสิ4งทรงสร้างนั-นต้องเข้าอยู่ใต้
อาํนาจของอนิจจัง ไม่ใช่อย่างเตม็ใจ แต่
เป็นโดยเหตุผลของพระองค์ผู้ได้ทรงบัน-
ดาลให้สิ4งทรงสร้างอันเดียวกันนั-นเข้าอยู่
ในความหวัง
2" เพราะว่าสิ4งทรงสร้างนั-นเองจะได้รับ
การช่วยให้รอดพ้นจากการเป็นทาสแห่ง

("") กจ 2:2>; " คร C:"> ("2) รม C:D, "> ("<) กท C:E; อฟ >:22 (">) กท A:"E
("A) อสย AC:A; มก ">:<C; ฮบ 2:"A ("C) อฟ ":"< ("D) กจ 2C:"E; ฟป ":2F
("E) 2 คร >:"D ("F) 2 ปต <:"< (2H) ปฐก <:"D-"F (2") 2 คร <:"D
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ความเปื4 อยเน่า เข้าสู่ เสรีภาพอันเปี4 ยม
สง่าราศีแห่งลูกทั-งหลายของพระเจ้าด้วย
22 ด้วยว่าพวกเราทราบอยู่ว่า สิ4งทรง
สร้างทั-งหมดนั-น กาํลังครํ4าครวญและทน
ทุกข์ในความเจบ็ปวดจนถึงเวลานี-
2< และไม่ใช่สิ4งทรงสร้างทั-งหมดเท่านั-น
แต่พวกเราเองด้วย ซึ4 งได้รับบรรดาผล
แรกของพระวิญญาณ แม้แต่พวกเราเองก็
ยังครํ4าครวญภายในตัวเราเอง โดยรอคอย
การทรงรับเป็นบุตร คือการทรงไถ่ร่าง
กายของพวกเรา
2> เพราะว่าพวกเราได้รับความรอดโดย
ความหวัง แต่ความหวังที4มองเห็นนั-นไม่
ได้เป็นความหวังจริง ด้วยว่าสิ4งใดที4มนุษย์
มองเห็น ทาํไมเขายังหวังอยู่ในสิ4งนั-นเล่า
2A แต่ถ้าพวกเราหวังในสิ4งที4พวกเรามอง
ไม่เห็น พวกเรากร็อคอยสิ4งนั-นด้วยความ
อดทน

พระวิญญาณบริสุทธิ? ทรงอธิษฐาน
เพื�อเราและดว้ยกนักบัเรา

2C เช่นเดียวกัน พระวิญญาณกท็รงช่วย
ความอ่อนแอต่าง ๆ ของพวกเราด้วย
เพราะพวกเราไม่ทราบว่าพวกเราควรจะ
อธิษฐานขอสิ4 งใดตามที4 พวกเราควรขอ
แต่พระวิญญาณเองทรงช่วยขอเพื4 อพวก
เราด้วยความครํ4าครวญทั-งหลายซึ4งไม่อาจ
เอ่ยเป็นคาํพูดได้
2D และพระองค์ผู้ทรงตรวจค้นใจทั-ง
หลาย ก็ทรงทราบพระดาํริของพระวิญ-
ญาณ เพราะว่าพระองค์ทรงอธิษฐานขอ
เพื4 อบรรดาวิสุทธิชนตามนํ-าพระทัยของ

พระเจ้า
ทรงเรียก ทรงประทานความรอด

ทรงใหเ้ป็นคนชอบธรรม
ทรงประทานสง่าราศี

2E และพวกเราทราบว่า ทุกสิ4งทาํงาน
ด้วยกันเพื4 อให้เกิดผลดีแก่คนทั- งหลายที4
รักพระเจ้า คือแก่คนทั-งหลายที4เป็นผู้รับ
การทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระ
องค์
2F เพราะว่าผู้ที4พระองค์ได้ทรงทราบล่วง
หน้าอยู่แล้ว พระองค์ได้ทรงตั-งไว้ล่วงหน้า
ให้เป็นตามลักษณะพระฉายของพระบุตร
ของพระองค์ด้วย เพื4อพระบุตรนั-นจะได้
เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี4น้องเป็นอัน
มาก
<H ยิ4งกว่านั-น ผู้ที4พระองค์ได้ทรงตั- งไว้
ล่วงหน้านั-น พระองค์ได้ทรงเรียกคนเหล่า
นั-นด้วย และผู้ที4พระองค์ได้ทรงเรียกนั-น
พระองค์ ได้ทรงนับว่าคนเหล่านั- นชอบ
ธรรมด้วย และผู้ที4พระองค์ทรงนับว่าชอบ
ธรรมแล้วนั-น พระองค์กโ็ปรดให้คนเหล่า
นั-นมีสง่าราศีแล้วด้วย
<" แล้วพวกเราจะว่าอย่างไรเรื4องสิ4งเหล่า
นี-  ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายพวกเรา ใครเล่า
จะต่อต้านพวกเราได้
<2 พระองค์ผู้มิได้ทรงหวงพระบุตรของ
พระองค์เอง แต่ได้ทรงมอบพระบุตรนั-น
ไว้เพื4 อพวกเราทุกคน พระองค์พร้อมกับ
พระบุตรนั-น จะไม่โปรดประทานสิ4งสาร
พัดแก่พวกเราอย่างเตม็ที4หรือ
<< ใครเล่าจะฟ้องสิ4งใด ๆ ต่อคนเหล่า

(22) ยรม "2:>, "" (2<) ลก 2H:<C; 2 คร A:2, >-A; อฟ ":">; >:<H (2>) ฮบ "":" (2C) มธ 2H:22; อฟ C:"E
(2D) " พศด 2E:F; " ยน A:"> (2E) 2 ทธ ":F (2F) 2 คร <:"E; อฟ ":A, ""; ฮบ ":C; 2 ทธ 2:"F
(<H) ยน "D:22; " คร C:"" (<") กดว ">:F (<2) รม >:2A; A:C, "H (<<) อสย AH:E-F
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นั-นที4พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้แล้ว คือพระ
เจ้าผู้ทรงนับว่าชอบธรรม
<> ใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีก คือพระ
คริสต์ผู้ได้ทรงสิ- นพระชนม์แล้ว ใช่แล้ว
ผู้ได้ทรงคืนพระชนม์แล้วต่างหาก ผู้ซึ4 ง
ทรงสถิต ณ เบื- องขวาพระหัตถ์ของพระ
เจ้า ผู้ซึ4งทรงอธิษฐานขอเพื4อพวกเราด้วย

ผูเ้ชื�อไดร้บั
ความรอดนิรนัดร์

<A ใครจะแยกพวกเราออกจากความรัก
ของพระคริสต์เล่า จะเป็นความยากลาํ
บาก หรือความทุกข์ หรือการข่มเหง หรือ
การกันดารอาหาร หรือการเปลือยกาย
หรือการถูกโพยภัย หรือการถูกคมดาบ
หรือ
<C ตามที4มีเขียนไว้แล้วว่า ‘เพราะเห็นแก่
พระองค์ ขา้พระองค์ทั)งหลายจึงถูกประ
หารวนัยังคํ�า ขา้พระองค์ทั)งหลายถูกนับ
วา่เป็นเหมือนแกะสาํหรบัการเอาไปฆ่า’
<D ไม่เลย ในสิ4งทั-งหลายเหล่านี-  พวกเรา
เป็นยิ4งกว่าเหล่าผู้พิชิตโดยทางพระองค์ผู้
ได้ทรงรักพวกเรา
<E เพราะข้าพเจ้าเชื4อมั4นว่า แม้แต่ความ
ตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือ
บรรดาเทพผู้ครอบครองอาณาจักร หรือ
บรรดาเทพผู้มีอาํนาจ หรือสิ4งทั-งหลายซึ4ง
อยู่ในปัจจุบันนี-  หรือสิ4งทั-งหลายซึ4งจะมา
ในภายหน้า
<F หรือซึ4งสงู หรือซึ4งลึก หรือสิ4งอื4นใดที4
ได้ทรงสร้างแล้วนั-น จะไม่สามารถแยก
พวกเราออกจากความรักของพระเจ้า ซึ4ง

อยู่ ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็นเจ้า
ของพวกเราได้

บทที� A
ความห่วงใยของเปาโล
ที�มีต่อชนชาติอิสราเอล

" ข้าพเจ้ากล่าวความจริงในพระคริสต์
ข้าพเจ้าไม่ได้มุสา จิตสาํนึกของข้าพเจ้า
เป็นพยานฝ่ายข้าพเจ้าในพระวิญญาณ
บริสทุธิ:ด้วย
2 ว่า ข้าพเจ้ามีความทุกข์หนักและความ
โศกเศร้าในใจของข้าพเจ้าเสมอ
< เพราะข้าพเจ้าอยากขอให้ข้าพเจ้าเอง
ถู กสาปแช่ งให้ ตั ดขาดจากพระคริ สต์
เพราะเห็นแก่พี4 น้องของข้าพเจ้า คือญาติ
พี4น้องของข้าพเจ้าตามเนื- อหนัง
> ผู้ซึ4 งเป็นคนอิสราเอล ซึ4 งการทรงรับ
เป็นบุตรเป็นของพวกเขา ทั-งสง่าราศี และ
บรรดาพันธสัญญา และการประทานพระ
ราชบัญญัติ และการรับใช้พระเจ้า และ
พระสญัญาทั-งหลาย
A ซึ4งบรรพบุรุษทั-งหลายเป็นของพวกเขา
และซึ4 งตามเนื- อหนังพระคริสต์ได้ทรงถือ
กาํเนิดมาจากพวกเขา พระองค์ผู้ทรงอยู่
เหนือสิ4งสารพัด พระเจ้าผู้ทรงรับการ
ถวายสาธุการเป็นนิตย์ เอเมน
มิใช่ชาวยิวจะอยู่ฝ่ายจิตวิญญาณทุกคน
C แต่มิใช่ราวกับว่าพระวจนะของพระเจ้า
ได้ไร้ประโยชน์ไป เพราะว่าพวกเขาไม่ได้
เป็นคนอิสราเอลทุกคน ซึ4งมาจากอิสรา-
เอล
D และไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาเป็นเชื- อสาย

(<>) โยบ <>:2F; มก "C:"F (<C) สดด >>:22 (<D) " คร "A:AD (<E) อฟ ":2"
(") 2 คร ":2< (2) รม "H:" (<) อพย <2:<2 (>) อพย >:22; " ซมอ >:2"
(A) พบญ "H:"A; ยรม 2<:C (C) กดว 2<:"F; กท C:"C (D) ปฐก 2":"2; กท >:2<
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ของอับราฮัม พวกเขาทุกคนจึงเป็นลูกทั-ง
หลายแท้ของท่านด้วย แต่ ‘เชื)อสายของ
เจา้จะถกูเรียกในอิสอัค’
E คือว่า เขาทั-งหลายซึ4งเป็นลูกทั-งหลาย
ตามเนื- อหนัง คนเหล่านี- กไ็ม่นับว่าเป็นลูก
ทั-งหลายของพระเจ้า แต่ลูกทั-งหลายแห่ง
พระสญัญานั-นจึงจะนับว่าเป็นเชื- อสายได้
F เพราะนี4คือถ้อยคาํแห่งพระสัญญาว่า
‘คราวนี) เราจะมาและนางซาราห์จะมีบุตร
ชาย’

พระเจา้ทรงเลือกยาโคบ
"H และมิใช่สิ4งนี- เท่านั-น แต่เมื4 อนาง
เรเบคาห์ได้มีครรภ์กับชายคนหนึ4 งด้วย
คืออิสอัคบรรพบุรุษของพวกเรา
"" (ด้วยว่าเมื4อลูกเหล่านั-นยังไม่บังเกิด
มา และยังไม่ได้กระทาํดีหรือชั4วร้ายใด ๆ
เพื4อพระประสงค์ของพระเจ้าตามการทรง
เลือกนั-นจะตั-งมั4นคงอยู่ ไม่ใช่แห่งบรรดา
การกระทาํ แต่ของพระองค์ผู้ทรงเรียก)
"2 มีการกล่าวเช่นนี- แก่นางนั-นว่า ‘พี�จะ
รบัใชน้อ้ง’
"< ตามที4มีเขียนไว้แล้วว่า ‘เราไดร้ัก
ยาโคบ แต่เราไดเ้กลียดชงัเอซาว’
"> เช่นนั-นแล้วพวกเราจะว่าอะไร มีความ
ไม่ชอบธรรมอยู่กับพระเจ้าหรือ ขอพระ
เจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั-นเลย
"A เพราะพระองค์ตรัสแก่โมเสสว่า ‘เรา
ประสงค์จะเมตตาผูใ้ด เราก็จะเมตตาผู ้
นั )น และเราประสงค์จะกรุณาผูใ้ด เรากจ็ะ
กรุณาผูน้ั )น’
"C ดังนั-นจึงไม่ได้เป็นของผู้ที4มีความประ

สงค์ หรือของผู้ที4วิ4งแข่ง แต่เป็นของพระ
เจ้าผู้ทรงสาํแดงพระเมตตา
"D เพราะพระคัมภีร์กล่าวแก่ฟาโรห์ว่า
‘เพราะเหตุนี) เองเราจึงไดใ้หเ้จา้มีตําแหน่ง
สงู เพื�อเราจะแสดงฤทธานุภาพของเราใน
เจา้ และเพื�อให้นามของเราถูกประกาศ
ออกไปทั�วแผ่นดินโลก’
"E เหตุฉะนั-นพระองค์ทรงมีความเมตตา
ต่อผู้ ที4 พระองค์ประสงค์มีความเมตตา
และผู้ที4พระองค์ประสงค์ พระองค์กท็รง
ทาํให้มีใจแขง็กระด้าง
"F แล้วท่านกจ็ะกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “ทาํ
ไมพระองค์จึงยังทรงตาํหนิ เพราะว่าผู้ใด
ได้ขัดขืนพระประสงค์ของพระองค์เล่า”
2H ไม่เลย แต่ โอ มนุษย์เอ๋ย ท่านคือผู้ใด
เล่าที4จะโต้ตอบกับพระเจ้าได้ สิ4งซึ4 งถูก
สร้างขึ- นแล้วนั-นจะกล่าวแก่ผู้ที4สร้างสิ4งนั-น
ได้หรือว่า “ทาํไมท่านได้สร้างข้าพเจ้า
อย่างนี- ”
2" ช่างปั- นหม้อไม่มีอาํนาจเหนือดิน
เหนียวหรือ คือจากก้อนเดียวกันที4จะปั-น
ภาชนะอันหนึ4 งให้มีเกียรติ และอีกอัน
หนึ4งให้ไร้เกียรติ
22 ถ้าพระเจ้า ซึ4งทรงประสงค์จะสาํแดง
พระพิโรธของพระองค์ และเพื4 อทรงให้
ฤทธิ: เดชของพระองค์เป็นที4รู้ จัก ได้
ทรงอดกลั- นพระทัยไว้ช้านานกับบรรดา
ภาชนะแห่งพระพิโรธ ซึ4งจัดเตรียมไว้สาํ
หรับความพินาศ
2< และเพื4อพระองค์จะทรงให้ความอุดม
สมบูรณ์แห่งสง่าราศีของพระองค์เป็นที4

(E) กท >:2E (F) ปฐก "E:"H ("H) ปฐก 2A:2" ("") รม >:"D; E:2E ("2) ปฐก 2A:2< ("<) มลค ":2-<
(">) พบญ <2:> ("A) อพย <<:"F ("D) อพย F:"C; กท <:E ("E) อพย >:2" ("F) 2 พศด 2H:C
(2H) อสย 2F:"C; ยรม "E:C (2") สภษ "C:> (22) สภษ "C:>; " ธส A:F (2<) รม E:2E-<H
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หน้า 2432โรม F-"H

รู้ จักแก่บรรดาภาชนะแห่งพระเมตตา ซึ4ง
พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว
ให้เข้าสู่สง่าราศี
2> คือพวกเราเอง ผู้ซึ4 งพระองค์ได้ทรง
เรียกแล้ว มิใช่เป็นของพวกยิวพวกเดียว
แต่เป็นของพวกคนต่างชาติด้วย

คนอิสราเอลที�เหลืออยู่
จะไดร้บัความรอด

2A ตามที4พระองค์ตรัสไว้ในพระคัมภีร์
โฮเชยาด้วยว่า ‘เราจะเรียกเขาเหล่านั)นวา่
เป็นชนชาติของเรา ซึ�งเมื�อก่อนไม่ไดเ้ป็น
ชนชาติของเรา และจะเรียกนางว่าเป็น
ที�รกั ซึ�งเมื�อก่อนไม่ไดเ้ป็นที�รกั
26 และต่อมาในสถานที�ซึ�งไดท้รงกล่าว
แก่พวกเขาว่า “เจา้ทั)งหลายไม่ใช่ชนชาติ
ของเรา” ในที�นั )นเองพวกเขาจะถูกเรียก
ว่า เป็นบุตรทั)งหลายของพระเจา้ผูท้รง
พระชนม์อยู่’
2D ท่านอิสยาห์ร้องประกาศเรื4 องพวก
อิสราเอลด้วยว่า ‘ถึงแมว้่าจาํนวนของลูก
หลานของอิสราเอลจะเป็นเหมือนเม็ด
ทรายแห่งทะเล คนที�เหลืออยู่จะรอด
28 ดว้ยว่าพระองค์จะทรงใหก้ารนั)นสาํ
เร็จ และจะใหส้าํเร็จโดยเร็วพลนัในความ
ชอบธรรม เพราะว่าองค์พระผูเ้ป็นเจา้จะ
ทรงใหก้ารนั)นสาํเร็จโดยเร็วพลนับนพิภพ
นี) ’
2F และตามที4ท่านอิสยาห์ได้กล่าวไว้เมื4อ
ก่อนว่า ‘นอกจากองค์พระผูเ้ป็นเจา้จอม-
โยธาได้ทรงเหลือเชื) อสายไว ้ให้พวกเรา
บา้ง พวกเราก็จะไดเ้ป็นเหมือนเมือง

โสโดม และจะเป็นเหมือนเมืองโกโมราห์’
<H เช่นนั-นแล้วพวกเราจะว่าอะไร คือว่า
พวกคนต่างชาติ ซึ4 งไม่ ได้ติดตามความ
ชอบธรรม ก็ได้ถึงความชอบธรรมแล้ว
คือความชอบธรรมซึ4งเป็นของความเชื4อ
<" แต่พวกอิสราเอล ซึ4งได้ติดตามพระ
ราชบัญญัติแห่งความชอบธรรม กไ็ม่ได้
ถึงพระราชบัญญัติแห่งความชอบธรรม
นั-น
<2 เพราะเหตุใดเล่า เพราะว่าพวกเขามิ
ได้แสวงหาความชอบธรรมนั-นโดยความ
เชื4 อ แต่เสมือนแสวงหาความชอบธรรม
นั-นโดยบรรดาการกระทาํแห่งพระราชบัญ
ญัติ ด้วยว่าพวกเขาได้สะดุดที4 หินสะดุด
ก้อนนั-น
<< ตามที4มีเขียนไว้แล้วว่า ‘ดูเถิด เราได้
วางหินสะดุดก ้อนหนึ�งและศิลาแห่งการ
ขัดเคืองใจไวใ้นศิโยน และผูใ้ดก็ตามที�
เชื �อในพระองค์นั)นจะไม่อับอาย’

บทที� �B
ชนชาติอิสราเอลไม่รูจ้ักความชอบธรรม
" พี4น้องทั-งหลาย ความปรารถนาแห่งใจ
ของข้าพเจ้าและคาํอธิษฐานต่อพระเจ้า
เพื4อคนอิสราเอลนั-น คือขอให้เขาทั-งหลาย
รอด
2 ด้วยว่าข้าพเจ้าเป็นพยานให้พวกเขาว่า
พวกเขามีความกระตือรือร้นในเรื4 องพระ
เจ้า แต่ไม่ได้เป็นตามความรู้
< เพราะว่าพวกเขาขาดความรู้ เกี4ยวกับ
ความชอบธรรมของพระเจ้า และโดยที4
พยายามจะตั- งความชอบธรรมของตนเอง

(2>) อสย >2:C-D (2A) ฮชย 2:2< (2C) ฮชย ":"H (2D) อสย "H:22-2<; รม "":A (2E) อสย "H:2<
(2F) พบญ 2F:2< (<H) รม ":"D; >:""; <:2"; "H:C (<") รม "H:2; กท A:> (<2) ลก 2:<>; " คร ":2<
(<<) สดด ""E:22; อสย E:">; 2E:"C (2) กจ 2":2H; กท ":"> (<) รม ":"D; ฟป <:F
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หน้า 2433โรม "H

จึงไม่ยอมให้พวกเขาเองอยู่ใต้อาํนาจของ
ความชอบธรรมของพระเจ้า
> เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นจุดจบของ
พระราชบัญญัติ เพื4 อความชอบธรรมแก่
ทุกคนที4เชื4อ
A เพราะว่าโมเสสได้บรรยายถึงความชอบ
ธรรมซึ4งมาโดยพระราชบัญญัติว่า ‘มนุษย์
คนใดซึ�งกระทําสิ� งเหล่านั)นจะดํารงชีวิต
โดยการกระทําเหล่านั)น’

ความรอดอนัไม่คิดค่าสําหรบั
ทุกคนที�เชื�อในพระคริสต์

C แต่ความชอบธรรมซึ4งมาโดยความเชื4อ
นั-น กล่าวอย่างนี- ว่า “อย่าพูดในใจของเจา้
ว่า ผูใ้ดจะขึ)นไปยังสวรรค์” (คือเพื4อจะ
นาํพระคริสต์ลงมาจากเบื- องบน)
D หรือ “ผูใ้ดจะลงไปยงัที�ลึก” (คือเพื4อ
จะนาํพระคริสต์ขึ- นมาจากความตายอีก)
E แต่ความชอบธรรมนั-นกล่าวว่าอะไร
“ถอ้ยคํานั)นอยู่ใกลท่้าน คืออยู่ในปากของ
ท่านและอยู่ในใจของท่าน” คือถ้อยคาํ
แห่งความเชื4อซึ4งพวกเราประกาศอยู่นั-น
F คือว่าถ้าท่านจะยอมรับพระเยซูเจ้าด้วย
ปากของท่าน และจะเชื4อในใจของท่านว่า
พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ- นมา
จากความตาย ท่านจะรอด
"H เหตุว่าด้วยใจมนุษย์จึงเชื4อไปสู่ความ
ชอบธรรม และด้วยปากเขาจึงยอมรับไปสู่
ความรอด
"" เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า ‘ผูใ้ดกต็าม
ที�เชื �อในพระองค์นั)นจะไม่อับอาย’
"2 เหตุว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง

พวกยิวและพวกกรีก ด้วยว่าองค์พระผู้
เป็นเจ้าองค์เดียวกันซึ4 งทรงอยู่เหนือทุก
คน โปรดอย่างบริบูรณ์แก่ทุกคนที4ร้องทูล
ต่อพระองค์
"< เพราะว่า ‘ผูใ้ดก็ตามที�จะรอ้งออก
พระนามขององค์พระผูเ้ป็นเจา้กจ็ะรอด’
ความสําคญัของผูป้ระกาศข่าวประเสริฐ
"> แล้วเขาทั-งหลายจะร้องทูลต่อพระองค์
ในผู้ซึ4 งพวกเขายังไม่เชื4 ออย่างไรได้ และ
เขาทั- งหลายจะเชื4 อในพระองค์ผู้ ซึ4 งพวก
เขายังไม่เคยได้ยินอย่างไรได้ และเขาทั-ง
หลายจะได้ ยินโดยปราศจากผู้ ประกาศ
อย่างไรได้
"A และเขาทั-งหลายจะประกาศอย่างไรได้
นอกจากว่าพวกเขาถูกส่งออกไป ตามที4มี
เขียนไว้แล้วว่า ‘เทา้ของคนเหล่านั)นที�
ประกาศข่าวประเสริฐแห่งสนัติสุข และนํา
ข่าวประเสริฐแห่งสิ� งทั)งหลายที�ดีมา กง็าม
สกัเท่าใด’
"C แต่พวกเขาทุกคนไม่ได้เชื4อฟังข่าวประ
เสริฐนั-น เพราะท่านอิสยาห์กล่าวว่า ‘พระ
องค์เจา้ขา้ ใครเล่าไดเ้ชื �อสิ� งที�ไดยิ้นจาก
พวกเรา’
"D ฉะนั-นความเชื4 อจึงมาโดยการได้ยิน
และการได้ยินก็มาโดยพระวจนะของพระ
เจ้า
"E แต่ข้าพเจ้ากล่าวว่า “เขาทั-งหลายไม่
ได้ยินหรือ” ใช่แล้ว อย่างแท้จริง ‘เสียง
ของพวกเขาออกไปทั�วแผ่นดินโลก และ
บรรดาถ ้อยคําของพวกเขาไปถึ งที� สุ ด
ปลายพิภพ’

(>) มธ A:"D; รม D:"->; กท <:2> (A) ลนต "E:A; นหม F:2F (C) พบญ <H:"2-"> (E) พบญ <H:">
(F) มธ "H:<2; ลก "2:E ("") อสย 2E:"C ("2) รม <:22, 2F ("<) ยอล 2:<2; กจ F:">
(">) ทต ":< ("A) อสย A2:D ("C) อสย A<:" ("E) " พกษ "E:"H; สดด "F:>
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"F แต่ข้าพเจ้ากล่าวว่า “คนอิสราเอลไม่
ได้ทราบหรือ” ตอนแรกโมเสสกล่าวว่า
‘เราจะยั�วยุพวกเจา้ให้ริษยาโดยคนเหล่า
นั)นที�ไม่ใช่ชนชาติหนึ�งชนชาติใด และโดย
ประชาชาติที�โฉดเขลา เราจะทําใหพ้วกเจา้
โมโห’
2H แต่ท่านอิสยาห์กล้าหาญมากและกล่าว
ว่า ‘เราไดถู้กพบโดยคนเหล่านั)นที�มิได ้
แสวงหาเรา เราไดป้รากฏแก่คนเหล่านั)น
ที�มิไดถ้ามหาเรา’
2" แต่แก่คนอิสราเอล ท่านกล่าวว่า
‘ตลอดวนัเราไดยื้�นมือทั)งสองของเราออก
ต่อชนชาติหนึ�งซึ�งไม่เชื �อฟังและมกักบฏ’

บทที� ��
คนอิสราเอลที�เหลืออยู่

จะไดร้บัความรอด
" ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า “พระเจ้าทรงทอด
ทิ- งชนชาติของพระองค์แล้วหรือ” ขอพระ
เจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั-นเลย ด้วยว่า
ข้าพเจ้าเองกเ็ป็นคนอิสราเอล เป็นเชื- อ
สายของอับราฮัม เป็นเผ่าเบนยามิน
2 พระเจ้ามิได้ทรงทอดทิ- งชนชาติของ
พระองค์นั-นซึ4งพระองค์ทรงทราบล่วงหน้า
แล้ว พวกท่านไม่ทราบหรือว่าพระคัมภีร์
กล่าวอะไรเรื4 องท่านเอลียาห์ คือท่านทูล
ขอต่อพระเจ้าโดยกล่าวโทษพวกอิสราเอล
ว่า
3 ‘พระองค์เจา้ขา้ พวกเขาไดฆ้่าพวก
ศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ และไดขุ้ด
ทําลายบรรดาแท่นบูชาของพระองค์ลง
เสีย และขา้พระองค์เหลืออยู่แต่คนเดียว

และพวกเขาแสวงหาชีวิตของขา้พระองค์’
> แต่คาํตอบของพระเจ้ากล่าวอะไรแก่
ท่าน ‘เราไดส้งวนเจด็พันคนไวส้าํหรบัเรา
ผูซึ้�งมิไดคุ้กเข่าลงต่อรูปพระบาอัล’
A แล้วบัดนี- กยั็งมีพวกที4 เหลืออยู่เช่นกัน
ตามการทรงเลือกไว้แห่งพระคุณ
C และถ้าเป็นโดยพระคุณ การทรงเลือก
ไว้นั- นจึงหาได้เป็นโดยบรรดาการกระทาํ
ไม่ มิฉะนั-นพระคุณกไ็ม่เป็นพระคุณจริง
อีกต่อไป แต่ถ้าการทรงเลือกไว้นั-นเป็น
โดยบรรดาการกระทาํแล้ว มันกห็าได้เป็น
โดยพระคุณอีกต่อไปไม่ มิฉะนั-นการกระ
ทาํกไ็ม่เป็นการกระทาํจริงอีกต่อไป
ข่าวประเสริฐไดป้ระกาศใหค้นต่างชาติ
D ถ้าเช่นนั-นจะเป็นอย่างไร คนอิสราเอล
ไม่ได้รับสิ4งซึ4 งเขาแสวงหา แต่การทรง
เลือกไว้กไ็ด้รับสิ4งนั-น และพวกที4เหลือนั-น
กถู็กบังตา
E (ตามที4มีเขียนไว้แล้วว่า ‘พระเจา้ได้
ประทานวิญญาณแห่งการเซื�องซึมแก่พวก
เขา ตาเพื�อพวกเขาจะมองไม่เห็น และหู
เพื�อพวกเขาจะไม่ไดยิ้น’) จนถึงทุกวันนี-
F และดาวิดกล่าวว่า ‘ขอใหส้าํรบัของพวก
เขากลายเป็นบ่วงแรว้ และกับดัก และ
เป็นหินสะดุด และเป็นการตอบสนองแก่
พวกเขา
10 ขอใหต้าของพวกเขามืดไป เพื�อพวก
เขาจะมองไม่เห็น และใหห้ลงัของพวกเขา
ถกูงอค่อมตลอดไป’
"" ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า “พวกเขาได้สะดุด
เพื4 อพวกเขาจะหกล้มหรือ” ขอพระเจ้า

("F) รม "":""; ทต <:< (2H) อสย CA:" (2") อสย CA:2 (") " ซมอ "2:22; ยรม >C:2E; 2 คร "":22
(2) รม E:2F (<) " พกษ "F:"H, "> (>) " พกษ "F:"E (A) รม F:2D (C) รม >:> (D) รม F:<"; 2 คร <:">
(E) พบญ 2F:<->; อสย 2F:"H (F) สดด CF:22 ("H) สดด CF:2< ("") อสย >2:C-D; รม "H:"F
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อย่ายอมให้เป็นเช่นนั-นเลย แต่ตรงกัน
ข้ามโดยการหกล้มของพวกเขา ความรอด
จึงได้มาถึงพวกคนต่างชาติ เพื4 อจะยั4วยุ
พวกเขาให้ริษยา
"2 บัดนี- ถ้าการหกล้มของพวกเขานาํไปสู่
ความอุดมสมบูรณ์ของทั-งโลก และถ้าการ
พ่ ายแพ้ของพวกเขานาํไปสู่ ความอุดม
สมบูรณ์ของคนต่างชาติ ความสมบูรณ์
ของพวกเขาจะยิ4งมากกว่าเดิมสกัเท่าใด

คนต่างชาติควรจะรบัฟังคําเตือนนั5น
"< ด้วยว่าข้าพเจ้ากล่าวแก่พวกท่าน พวก
คนต่างชาติ เพราะเหตุข้าพเจ้าเป็นอัคร
ทูตของพวกคนต่างชาติ ข้าพเจ้าจึงยกย่อง
หน้าที4ของข้าพเจ้า

คนอิสราเอลจะได้
กลบัคืนดีกบัพระเจา้อีก

"> ถ้าโดยวิธีใดกต็าม ข้าพเจ้าอาจกระตุ้น
พวกเขาซึ4 งเป็นเนื- อหนังของข้าพเจ้าให้
เลียนแบบ และอาจช่วยบางคนในพวกเขา
ให้รอด
"A เพราะว่าถ้าการทอดทิ- งพวกเขาเป็น
เหตุให้มีการกลับคืนดีกันของโลก การ
ทรงรับพวกเขากลับมากจ็ะเป็นอะไร นอก
จากเป็นการเป็นขึ- นมาจากความตาย
"C ด้วยว่าถ้าผลแรกบริสุทธิ:  ทั-งก้อนก็
บริสุทธิ: ด้วย และถ้ารากบริสุทธิ:  กิ4งทั-ง
หลายกบ็ริสทุธิ:ด้วย
"D แต่ถ้ากิ4งบางกิ4งถูกหักออกเสียแล้ว
และตัวท่านที4เป็นต้นมะกอกป่า ถูกต่อกิ4ง
เข้าไปท่ามกลางกิ4งเหล่านั-น และพร้อมกับ
กิ4งเหล่านั-นเข้าส่วนของรากและความอ้วน

พีของต้นมะกอกนั-น
"E อย่าอวดดีต่อกิ4งเหล่านั-น แต่ถ้าท่าน
อวดดี ท่านไม่ได้เลี- ยงรากนั-น แต่รากต่าง
หากเลี- ยงท่าน
"F แล้วท่านกจ็ะกล่าวว่า “กิ4งเหล่านั-นได้
ถูกหักออกเสียแล้วกเ็พื4 อข้าพเจ้าจะได้ถูก
ต่อกิ4งเข้าไป”
2H ถูกแล้ว เพราะเหตุความไม่เชื4 อกิ4ง
เหล่านั-นจึงได้ถูกหักออกเสีย และท่านก็
อยู่ได้โดยความเชื4 อ อย่าอวดตัวไปเลย
แต่จงเกรงกลัว
2" เพราะว่าถ้าพระเจ้ามิได้ทรงงดโทษกิ4ง
ตามธรรมชาติเหล่านั-น จงระวังให้ดีเกรง
ว่าพระองค์จะไม่ทรงงดโทษท่านเหมือน
กัน
22 เหตุฉะนั-นจงพิจารณาดูความดีและ
ความเข้มงวดของพระเจ้า สาํหรับคน
เหล่านั-นที4หลงผิดไปกท็รงเข้มงวด แต่
สาํหรับท่านก็ทรงมีความดี ถ้าท่านจะ
ดาํรงอยู่ในความดีของพระองค์นั-นต่อไป
มิฉะนั-นท่านกจ็ะถูกตัดออกเสยีด้วย
2< และเขาทั-งหลายด้วย ถ้าพวกเขาไม่
ดาํรงอยู่ในความไม่เชื4อสืบไป กจ็ะถูกต่อ
กิ4งเข้าไป เพราะว่าพระเจ้าทรงฤทธิ:ที4จะ
ต่อกิ4งพวกเขาเข้าอีกได้
2> เพราะว่าถ้าท่านถูกหักออกจากต้น
มะกอกป่าซึ4 งเป็นต้นไม้ป่าตามธรรมชาติ
และถูกต่อกิ4 งเข้ากับต้นมะกอกพันธุ์ดีซึ4 ง
ผิดธรรมชาติอยู่แล้ว การที4จะเอากิ4งเหล่า
นี-  ซึ4งเป็นกิ4งตามธรรมชาติ มาต่อกิ4งเข้า
กับต้นมะกอกของมันเอง กจ็ะยิ4งไปกว่า

("<) กจ F:"A; 22:2" (">) " คร F:22 ("A) อสย 2C:"C-"F
("C) ลนต 2<:"H ("D) ยรม "":"C; อฟ 2:"2 ("E) " คร "H:"2
(2H) ฮบ <:"F (22) ยน "A:2; " คร "A:2 (2<) 2 คร <:"C

 45_rom.pub 
 page 22

 Monday, March 20, 2023 19:26 



หน้า 2436โรม ""-"2

นั-นสกัเท่าใด
2A ด้วยว่า พี4 น้องทั-งหลาย ข้าพเจ้าไม่
อยากให้พวกท่านขาดความรู้ เกี4 ยวกับข้อ
ความลึกลับนี-  เกรงว่าพวกท่านจะอวดรู้ ใน
ความคิดทั-งหลายของตัวเอง ที4ความมืด
บอดได้เกิดขึ- นกับบางคนในพวกอิสราเอล
จนกว่าความสมบูรณ์ของพวกคนต่างชาติ
จะเข้ามา
2C และดังนั-น อิสราเอลทั-งหมดก็จะ
ได้รับความรอด ตามที4มีเขียนไว้แล้วว่า
‘พระผูช้่วยใหร้อดพน้จะเสด็จออกมาจาก
เมืองศิโยน และจะทรงหันความอธรรมไป
เสียจากยาโคบ
27 เพราะวา่นี�เป็นพันธสญัญาของเรากบั
เขาทั)งหลาย เมื�อเราจะเอาบาปทั)งหลาย
ของพวกเขาไปเสีย’
2E เกี4ยวกับข่าวประเสริฐนั-น เขาเหล่านั-น
ก็เป็นบรรดาศัตรูเพราะเห็นแก่พวกท่าน
แต่เกี4ยวกับการทรงเลือกไว้ พวกเขากเ็ป็น
ที4รักเพราะเห็นแก่บรรพบุรุษ
2F เพราะว่าบรรดาของประทานและการ
ทรงเรียกของพระเจ้านั-น กป็ราศจากการ
เปลี4ยนพระทยั
<H ด้วยว่าพวกท่านในสมัยก่อนมิได้เชื4อ
พระเจ้า แต่บัดนี- ได้รับความเมตตาโดย
ทางความไม่เชื4อของพวกเขาฉันใด
<" บัดนี-พวกเขากม็ิได้เชื4อเช่นกัน เพื4อว่า
โดยทางความเมตตาของพวกท่าน พวก
เขาจะได้รับความเมตตาด้วยฉันนั-น
<2 เพราะว่าพระเจ้าทรงนับว่าพวกเขาทุก
คนอยู่ในฐานะที4ไม่เชื4อ เพื4อพระองค์จะได้

ทรงพระเมตตาแก่พวกเขาทุกคน
<< โอ ความลํ-าลึกแห่งความอุดมสมบูรณ์
ของทั-งพระปัญญาและความรู้ ของพระเจ้า
นั-นมีมากสกัเท่าใด คาํตัดสนิของพระองค์
นั-นเหลือที4จะหยั4งรู้ ได้ และทางทั-งหลาย
ของพระองค์กเ็หลือที4จะสบืเสาะได้
<> เพราะว่า ‘ผูใ้ดเล่ารู ้จักพระทัยของ
องค์พระผูเ้ป็นเจา้ หรือผูใ้ดเล่าเป็นที�
ปรึกษาของพระองค์
35 หรือผูใ้ดเล่าไดถ้วายสิ� งหนึ�งสิ� งใดแด่
พระองค์ก่อน และจะทรงตอบแทนสิ� งนั)น
แก่เขาอีก’
<C ด้วยว่าสิ4งสารพัดเป็นของพระองค์
และโดยทางพระองค์และเพื4 อพระองค์
ขอสง่าราศีจงมีแด่พระองค์สบื ๆ ไปเป็น
นิตย์ เอเมน

บทที� �-
ร่างกายของคริสเตียน
เป็นเครื�องบูชาที�มีชีวิต

" เหตุฉะนั-น ข้าพเจ้าจึงวิงวอนพวกท่าน
พี4 น้องทั-งหลาย โดยบรรดาความเมตตา
ของพระเจ้า ให้พวกท่านถวายร่างกายของ
พวกท่าน เป็นเครื4 องบูชาที4มีชีวิต อัน
บริสุทธิ: เป็นที4พอพระทัยแด่พระเจ้า ซึ4ง
เป็นการรับใช้ที4เหมาะสมของพวกท่าน
2 และอย่าทาํเหมือนกับชาวโลกนี-  แต่
พวกท่านจงรับการเปลี4 ยนแปลงโดยให้
ความคิดของพวกท่ านเปลี4 ยนใหม่ เถิด
เพื4 อพวกท่านจะได้พิสูจน์ว่าอะไรเป็นนํ-า
พระทยันั-นของพระเจ้าที4ดีและเป็นที4ชอบ
พระทยัและสมบูรณ์แบบ

(2A) ลก 2":2>; รม "2:"C; 2 คร <:"> (2C) สดด ">:D (2D) อสย 2D:F (2E) พบญ D:E; "H:"A
(2F) กดว 2<:"F (<H) อฟ 2:2 (<2) กท <:22 (<>) โยบ <C:22; " คร 2:"C
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คริสเตียนทุกคนเป็นอวยัวะ
ของร่างกายเดียวกนั

< ข้าพเจ้าขอกล่าว โดยพระคุณซึ4งได้ประ
ทานแก่ข้าพเจ้าแล้ว แก่ทุกคนที4อยู่ท่าม
กลางพวกท่านว่า อย่าคิดถือตัวเกินกว่าที4
ตนควรจะคิดนั-น แต่จงคิดให้ถ่อมสุขุม
ตามที4พระเจ้าได้โปรดประทานแก่มนุษย์
ทุกคนตามขนาดแห่งความเชื4อ
> เพราะว่าพวกเรามีอวัยวะหลายอย่างใน
ร่างกายเดียว และอวัยวะทั-งหมดมิได้มี
หน้าที4เหมือนกันฉันใด
A พวกเรา ผู้เป็นหลายคน ยังเป็นกาย
เดียวกันในพระคริสต์ และทุกคนเป็น
อวัยวะทั-งหลายแก่กันและกันฉันนั-น
C เมื4อมีบรรดาของประทานที4แตกต่างกัน
ตามพระคุณที4 ได้ประทานให้แก่พวกเรา
ถ้าเป็นการพยากรณ์ กจ็งให้พวกเราพยา-
กรณ์ตามสดัส่วนแห่งความเชื4อ
D หรือการรับใช้ กจ็งให้พวกเราทาํการรับ
ใช้ของพวกเรา หรือผู้ที4สั4งสอน กจ็งสั4ง
สอน
E หรือผู้ที4เตือนสติ กจ็งเตือนสติ ผู้ที4ทาํ
ทาน กจ็งให้เขาทาํสิ4งนั-นด้วยความจริงใจ
ผู้ที4ครอบครอง กจ็งทาํด้วยความขยันขัน
แข็ง ผู้ที4แสดงความเมตตา ก็จงทาํด้วย
ความเบิกบานใจ

คริสเตียนมีความรกัและ
สามคัคีธรรมซึ�งกนัและกนั

F จงให้ความรักเป็นอยู่โดยปราศจาก
มารยา จงเกลียดชังสิ4งที4ชั4วร้าย จงยึดมั4น
อยู่กับสิ4งที4ดี

"H จงรักกันและกันด้วยความรักฉันพี4
น้อง ในการให้เกียรติ จงแสดงความ
เคารพต่อกันและกัน
"" อย่าเกียจคร้านในการงาน จงกระตือ
รือร้นในจิตวิญญาณ จงรับใช้องค์พระผู้
เป็นเจ้า
"2 จงปีติยินดีในความหวัง จงอดทนใน
ความยากลาํบาก จงขะมักเขม้นต่อไปใน
การอธิษฐาน
"< จงแจกจ่ายให้แก่ความจาํเป็นของพวก
วิสทุธิชน จงมีนํ-าใจอัธยาศัยไมตรี
"> จงอวยพรคนเหล่านั-นซึ4 งข่มเหงพวก
ท่าน จงอวยพรและอย่าแช่งด่าเลย
"A จงปีติยินดีกับคนทั-งหลายที4 ปีติยินดี
จงร้องไห้กับคนทั-งหลายที4ร้องไห้
"C จงเป็นนํ-าหนึ4 งใจเดียวกันต่อกันและ
กัน อย่าใฝ่สูง แต่จงถ่อมใจลงสู่คนที4มี
ฐานะตํ4าต้อย อย่าถือว่าตัวฉลาดในบรรดา
ความคิดของพวกท่านเอง

วิธีปฏิบติัต่อ
คนภายนอก

"D อย่าทาํความชั4วร้ายตอบแทนความชั4ว
ร้ายแก่ผู้หนึ4งผู้ใดเลย ‘แต่จงมุ่งกระทําสิ� ง
ทั) งหลายที� ซื� อสัตย์ในสายตาของคนทั) ง
ปวง’
"E ถ้าเป็นไปได้ มากเท่ากับที4อยู่ในพวก
ท่าน จงอยู่อย่างสงบสขุกับทุกคน
"F พวกที4รักอย่างยิ4ง อย่าแก้แค้นให้ตัว
พวกท่านเอง แต่จงเปิดทางให้แก่พระ
พิโรธดีกว่า เพราะมีเขียนไว้แล้วว่า ‘องค์
พระผูเ้ป็นเจา้ตรัสว่า “การแกแ้ค้นเป็น

(<) สภษ 2A:2D; กท 2:F; อฟ >:D (>) " คร "2:"2-"> (A) " คร "H:"D (C) ยน <:2D; กจ "":2D
(D) อฟ >:"" (E) มธ C:"-< (F) สดด <>:"> ("H) ฟป 2:< ("2) ลก "H:2H ("<) " คร "C:"
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ของเรา เราจะตอบสนอง”
20 เหตุฉะนั)น ถา้ศัตรูของท่านหิว จงให้
อาหารแก่เขา ถา้เขากระหาย จงใหเ้ขาดื�ม
เพราะว่าโดยการทําอย่างนั)นท่านจะสุม
ถ่านทั)งหลายแห่งไฟไวบ้นศีรษะของเขา’
2" อย่าถูกเอาชนะด้วยความชั4วร้าย แต่
จงเอาชนะความชั4วร้ายด้วยความดี

บทที� �1
คริสเตียนจงยอมอยู่ใต้

การปกครองของผูมี้อํานาจ
" จงให้ทุกคนยอมอยู่ใต้บังคับของ
บรรดาผู้ที4มีอาํนาจสูงกว่า เพราะว่าไม่มี
อาํนาจใดเลยที4ไม่ได้มาจากพระเจ้า และ
บรรดาผู้ที4มีอาํนาจนั- นถูกแต่งตั- งขึ- นโดย
พระเจ้า
2 เหตุฉะนั-นผู้ใดก็ตามที4 ต่อต้านอาํนาจ
นั-นกต่็อต้านบัญญัติของพระเจ้า และคน
ทั-งหลายที4ต่อต้าน จะได้รับพระอาชญามา
สู่ตนเอง
< เพราะว่าบรรดาผู้ครอบครองนั-นไม่น่า
หวาดกลัวต่อการงานทั-งหลายที4ดี แต่ต่อ
ความชั4วร้าย แล้วท่านไม่ประสงค์ที4จะกลัว
อาํนาจนั-นหรือ จงกระทาํสิ4งซึ4งดี และท่าน
จะได้รับการสรรเสริญจากผู้มีอาํนาจนั-น
> เพราะว่าผู้ครอบครองนั-นเป็นผู้รับใช้
ของพระเจ้าแก่ท่านสาํหรับความดี แต่
ถ้าท่านกระทาํสิ4งซึ4 งชั4 วร้าย ก็จงกลัวเถิด
เพราะว่าผู้ครอบครองนั-นหาได้ถือดาบไว้
อย่างเปล่าประโยชน์ไม่ ด้วยว่าเขาเป็น
ผู้รับใช้ของพระเจ้า เป็นผู้แก้แค้นเพื4อลง
พระพิโรธแก่ผู้ที4กระทาํความชั4วร้าย

A เหตุฉะนั-นพวกท่านจะต้องอยู่ใต้บังคับ
บัญชา มิใช่เพราะเหตุพระพิโรธเท่านั-น
แต่เพราะเห็นแก่จิตสาํนึกด้วย
C เพราะว่าด้วยเหตุนี- เองพวกท่านจงจ่าย
ส่วยอากรด้วย เพราะว่าบรรดาผู้มีอาํนาจ
นั-นเป็นผู้รับใช้ทั-งหลายของพระเจ้า ซึ4 ง
คอยรับใช้อย่างต่อเนื4องในสิ4งนี- เอง
D เหตุฉะนั-นจงให้แก่ทุกคนตามที4เขาสม
ควรได้รับ ส่วยอากรจงให้แก่ผู้ที4สมควร
ได้รับส่วยอากร ภาษีจงให้แก่ผู้ที4สมควร
ได้รับภาษี ความยาํเกรงจงให้แก่ผู้ที4สม
ควรได้รับความยาํเกรง เกียรติยศจงให้
แก่ผู้ที4สมควรได้รับเกียรติยศ
“เราจะรกัเพื�อนบา้นเหมือนรกัตนเอง”

ไดอ้ย่างไร
E อย่าเป็นหนี- สิ4งใด ๆ แก่มนุษย์คนใด
เลย ยกเว้นที4จะรักซึ4งกันและกัน เพราะ
ว่าผู้ที4 รักคนอื4นก็ทาํให้พระราชบัญญัติสาํ
เรจ็แล้ว
F ด้วยว่าคาํตรัสนี-  ‘เจา้อย่าเล่นชู ้ เจา้อย่า
ฆ่าคน เจา้อย่าลักทรัพย์ เจา้อย่าเป็น
พยานเท็จ เจา้อย่าโลภ’ และถ้ามีพระบัญ
ญัติอื4นใด มันกถู็กเข้าใจอย่างย่อ ๆ ใน
ถ้อยคาํนี- คือ ‘เจา้จงรักเพื�อนบา้นของเจา้
เหมือนตนเอง’
"H ความรักไม่ทาํอันตรายแก่เพื4 อนบ้าน
ของตนเลย เหตุฉะนั-นความรักจึงเป็นการ
ทาํให้พระราชบัญญัติสาํเรจ็แล้ว
"" และนี4แหละ โดยทราบกาลสมัยว่า บัด
นี- เป็นเวลาที4ควรจะตื4 นจากการหลับแล้ว
เพราะว่าบัดนี- ความรอดของพวกเรากใ็กล้

(2H) สภษ 2A:2" (2") รม "2:"-2 (") " ปต 2:"< (2) ทต <:" (<) " ปต 2:">
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กว่าเมื4อพวกเราได้รับเชื4อนั-น
"2 กลางคืนล่วงไปมากแล้ว กลางวันกม็า
ใกล้แล้ว เหตุฉะนั-นจงให้พวกเราถอดทิ- ง
การงานเหล่านั-นแห่งความมืด และจงให้
พวกเราสวมเครื4องอาวุธแห่งความสว่าง
"< จงให้พวกเราดาํเนินอย่างซื4 อสัตย์
เหมือนอย่างในเวลากลางวัน มิใช่ในการ
สนุกสนานเฮฮาและการมึนเมา มิใช่ใน
การลามกและการหยาบโลน มิใช่ในการ
วิวาทและการริษยากัน
"> แต่ท่านทั-งหลายจงสวมตัวด้วยพระ
เยซูคริสต์เจ้า และอย่าจัดเตรียมอะไรไว้
สาํหรับเนื- อหนัง เพื4 อสนองบรรดาราคะ
ตัณหาของเนื- อหนังนั-น

บทที� �3
ความรกัของคริสเตียนตอ้งยอม
ทนต่อผูที้�มีธรรมเนียมต่างกนั

" คนที4อ่อนแอในความเชื4อนั-น พวกท่าน
จงรับไว้ แต่มิใช่เพื4อการโต้เถียงต่าง ๆ ที4
เตม็ไปด้วยข้อสงสยั
2 ด้วยว่าคนหนึ4งเชื4อว่าตนสามารถกินทุก
สิ4งได้ แต่อีกคนหนึ4ง ผู้ซึ4งอ่อนแอ กก็ิน
แต่พวกผัก
< อย่าให้คนที4กินนั-นเหยียดหยามคนที4ไม่
กิน และอย่าให้คนที4ไม่กินกล่าวโทษคนที4
กิน เพราะว่าพระเจ้าได้โปรดรับเขาไว้แล้ว
> ท่านเป็นใครเล่าที4กล่าวโทษผู้รับใช้ของ
คนอื4น ผู้รับใช้คนนั-นจะยืนอยู่หรือจะล่ม
จมกแ็ล้วแต่นายของเขา ใช่แล้ว เขาจะถูก
พยุงขึ- น เพราะว่าพระเจ้าทรงฤทธิ:สามารถ
ที4จะทาํให้เขายืนอยู่ได้

A คนหนึ4งถือว่าวันหนึ4งดีกว่าอีกวันหนึ4 ง
อีกคนหนึ4 งถือว่าทุกวันเหมือนกัน จงให้
ทุกคนมีความเชื4 อมั4นอย่างเต็มที4ในความ
คิดเห็นของตนเถิด
C ผู้ที4ถือวันกถ็ือเพื4อถวายเกียรติแด่องค์
พระผู้เป็นเจ้า และผู้ที4 ไม่ถือวันกไ็ม่ถือ
เพื4อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ที4
กินก็กินเพื4 อถวายเกียรติแด่องค์พระผู้
เป็นเจ้า เพราะเขาขอบพระคุณพระเจ้า
และผู้ที4ไม่กินกไ็ม่กินเพื4 อถวายเกียรติแด่
องค์พระผู้เป็นเจ้า และขอบพระคุณพระ
เจ้า
D เพราะว่าไม่มีผู้ใดในพวกเรามีชีวิตอยู่
เพื4 อตนเองฝ่ายเดียว และไม่มีผู้ใดตาย
เพื4อตนเองฝ่ายเดียว
E ด้วยว่าไม่ว่าพวกเรามีชีวิตอยู่ พวกเราก็
มีชีวิตอยู่เพื4อองค์พระผู้เป็นเจ้า และไม่ว่า
พวกเราตาย พวกเรากต็ายเพื4อองค์พระผู้
เป็นเจ้า เหตุฉะนั-นไม่ว่าพวกเรามีชีวิตอยู่
หรือตายไปกต็าม พวกเรากเ็ป็นขององค์
พระผู้เป็นเจ้า
F เพราะเหตุนี- เองพระคริสต์จึงทั-งได้ทรง
สิ- นพระชนม์ และได้ทรงเป็นขึ- นมา และ
ได้ทรงกลับคืนพระชนม์อีก เพื4อพระองค์
จะทรงเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าของทั- งคน
ตายและคนเป็น
"H แต่เหตุไฉนท่านจึงกล่าวโทษพี4 น้อง
ของท่าน หรือเหตุไฉนท่านจึงเหยียด
หยามพี4น้องของท่าน เพราะว่าพวกเราทุก
คนจะยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของ
พระคริสต์

("2) อฟ A:""; C:"", "< ("<) สภษ 2<:2H; " คร C:F; ฟป >:E (">) กท <:2D; A:"C (") " คร E:F; F:22
(2) ทต ":"A (<) คส 2:"C (>) ยก >:""-"2 (A) กท >:"H (C) กท >:"H; " ทธ >:<
(D) กท 2:2H (E) 2 คร A:">-"A (F) กจ "H:<C; 2 คร A:"A ("H) 2 คร A:"H
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"" เพราะมีเขียนไว้แล้วว่า ‘“เรามีชีวิตอยู่
ฉันใด” องค์พระผูเ้ป็นเจา้ตรสัวา่ “หัวเข่า
ทุกหัวเข่าจะคุกกราบลงต่อเรา และลิ)นทุก
ลิ)นจะสารภาพต่อพระเจา้”’
"2 ดังนั-น ทุกคนในพวกเราจึงจะทูลเรื4อง
ราวของตัวเองต่อพระเจ้า

เพราะเห็นแก่ความรกั
คริสเตียนจึงยอมชนะตนเอง

"< เหตุฉะนั-นอย่าให้พวกเรากล่าวโทษ
กันและกันอีกต่อไปเลย แต่จงตัดสินใจ
เสียดีกว่า ว่าอย่าให้ผู้ใดวางหินสะดุด
หรือโอกาสที4 จะล้มลงไว้ขวางทางพี4 น้อง
ของตน
"> ข้าพเจ้าทราบและเชื4อมั4นโดยองค์พระ
เยซูเจ้าว่า ไม่มีสิ4งหนึ4งสิ4งใดที4เป็นมลทิน
ในตัวมันเองเลย แต่สาํหรับผู้ที4ถือว่าสิ4ง
ใดเป็นมลทนิ มันกเ็ป็นมลทนิแก่เขา
"A แต่ถ้าพี4 น้องของท่านโศกเศร้าด้วย
อาหารของท่าน บัดนี- ท่านกไ็ม่ได้ดาํเนิน
ในความรัก อย่าทาํลายคนนั-นด้วยอาหาร
ของท่าน ผู้ซึ4 งพระคริสต์ได้ทรงสิ- นพระ
ชนม์เพื4อเขาแล้ว
"C ฉะนั-นอย่าให้การดีของพวกท่านเป็นที4
ถูกกล่าวร้ายได้
"D ด้วยว่าอาณาจักรของพระเจ้านั-นไม่ได้
เป็นอาหารและเครื4 องดื4 ม แต่เป็นความ
ชอบธรรม และสนัติสขุ และความปีติยินดี
ในพระวิญญาณบริสทุธิ:
"E เพราะว่าผู้ที4 ในสิ4งเหล่านี- รับใช้พระ
คริสต์กเ็ป็นที4พอพระทยัพระเจ้า และเป็น
ที4ชอบใจของมนุษย์

"F เหตุฉะนั-นจงให้พวกเราติดตามสิ4งทั-ง
หลายซึ4 งทาํให้เกิดสันติสุข และสิ4งเหล่า
นั-นซึ4งคนหนึ4งสามารถใช้เสริมสร้างอีกคน
หนึ4งให้เจริญขึ- นได้
2H อย่าทาํลายงานของพระเจ้าเพราะเรื4อง
อาหารเลย ทุกสิ4งทุกอย่างก็บริสุทธิ:จริง
แต่เป็นการชั4วร้ายสาํหรับผู้นั-นที4กินอาหาร
ซึ4งเป็นเหตุให้หลงผิด
2" เป็นการดีที4จะไม่กินเนื- อสัตว์หรือดื4ม
นํ-าองุ่นหรือทาํสิ4งใด ๆ ที4 เป็นเหตุให้พี4
น้องของท่านสะดุด หรือหลงผิด หรือถูก
ทาํให้อ่อนแอ
22 ท่านมีความเชื4อหรือ จงยึดไว้ให้มั4น
สาํหรับตนเองต่อพระพักตร์พระเจ้า ผู้ใด
ที4ไม่กล่าวโทษตนเองในสิ4งซึ4 งตนอนุญาต
แล้วนั-นกเ็ป็นสขุ
2< และผู้ที4 ยังสงสัยอยู่นั-น กถู็กลงพระ
อาชญาถ้าเขากิน เพราะว่าเขามิได้กินโดย
ความเชื4 อ ด้วยว่าสิ4งใดกต็ามที4ไม่ได้เป็น
มาโดยความเชื4อกเ็ป็นบาป

บทที� �6
จงกระทําใหผู้อื้�นพอใจ ไม่ใช่ตวัเราเอง
" ดังนั-น พวกเราที4แขง็แรงควรจะแบกรับ
ความอ่อนไหวเหล่านั- นของคนที4 อ่อนแอ
และไม่ทาํให้ตัวเราเองพอใจ
2 จงให้พวกเราทุกคนกระทาํให้เพื4 อน
บ้านของตนพอใจ ให้เป็นประโยชน์สาํ
หรับเขาเพื4อการเสริมสร้างให้จาํเริญขึ- น
< เพราะว่าแม้แต่พระคริสต์ก็มิได้ทรง
กระทาํให้พระองค์เองพอพระทยั แต่ตาม
ที4มีเขียนไว้แล้วว่า ‘คําติเตียนต่าง ๆ ของ

("") อสย >A:2< ("2) " ปต >:A ("<) " คร E:F (">) " คร "H:2A ("A) " คร E:"" ("C) รม "2:"D
("D) รม E:C ("E) 2 คร E:2" ("F) รม "2:"E; " คร ">:"2 (2H) รม ">:"A; "A:"" (2") " คร E:"<
(22) " ยน <:2" (2<) ทต ":"A (") กท C:"-2 (2) " คร F:22; "H:2>, << (<) สดด CF:F; มธ 2C:<F
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บรรดาคนที�ไดติ้เตียนพระองค์ ไดต้กอยู่
บนขา้พระองค์แลว้’

คริสเตียนจงยอมรบัซึ�งกนัและกนั
> เพราะว่าสิ4งใดกต็ามที4ได้ถูกเขียนไว้ใน
สมัยก่อนนั-นได้ถูกเขียนไว้เพื4อการเรียนรู้
ของพวกเรา เพื4 อว่าพวกเรา โดยความ
อดทนและการปลอบประโลมใจแห่งพระ
คัมภีร์ จะได้มีความหวัง
A บัดนี-  ขอพระเจ้าแห่งความอดทนและ
การปลอบประโลมใจโปรดช่วยพวกท่าน
ให้มีนํ-า หนึ4 งใจเดียวต่อกันและกันตาม
อย่างพระเยซูคริสต์
C เพื4อพวกท่าน ด้วยใจอันเดียวกันและ
ปากอันเดียวกัน จะถวายสง่าราศีแด่พระ
เจ้า คือพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์
พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา
D เหตุฉะนั-น พวกท่านจงต้อนรับกันและ
กัน เหมือนอย่างที4พระคริสต์ได้ทรงต้อน
รับพวกเราเพื4อสง่าราศีของพระเจ้า
E บัดนี- ข้าพเจ้ากล่าวว่า พระเยซูคริสต์ได้
ทรงเป็นผู้รับใช้แห่งพวกที4 เข้าสุหนัตเพื4 อ
ความจริงของพระเจ้า เพื4 อยืนยันบรรดา
พระสัญญาที4 ได้ทรงกระทาํไว้กับบรรพ-
บุรุษทั-งหลาย
F และเพื4 อที4พวกคนต่างชาติจะได้ถวาย
สง่าราศีแด่พระเจ้าเพราะเหตุพระเมตตา
ของพระองค์ ตามที4มีเขียนไว้แล้วว่า
‘เพราะเหตุนี) ข ้าพระองค์จะสารภาพต่อ
พระองค์ในท่ามกลางประชาชาติทั)งหลาย
และร้องเพลงสรรเสริญแด่พระนามของ
พระองค์’

"H และพระองค์ตรัสอีกว่า ‘พวกเจา้
ประชาชาติทั)งหลายเอ๋ย จงชื �นชมยินดีกบั
ประชากรของพระองค์’
"" และตรัสอีกว่า ‘พวกเจา้ ประชาชาติ
ทั)งปวงเอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผูเ้ป็นเจา้
เถิด และพวกเจา้ ชนชาติทั)งหลายเอ๋ย จง
ยกย่องพระองค์’
"2 และท่านอิสยาห์กล่าวอีกว่า ‘จะมีราก
อันหนึ�งของเจสซี และพระองค์ที�จะทรง
ขึ) นมาเพื�อครอบครองเหนือบรรดาประ
ชาชาติ ในพระองค์นั)นบรรดาประชาชาติ
จะวางใจ’
"< บัดนี-  ขอพระเจ้าแห่งความหวังโปรด
ให้พวกท่านบริบูรณ์ ด้วยความปีติ ยินดี
และสันติสุขในการเชื4 อ เพื4 อพวกท่านจะ
ได้เปี4 ยมด้วยความหวัง โดยทางฤทธิ: เดช
ของพระวิญญาณบริสทุธิ:
"> และข้าพเจ้าเองมีความเชื4 อมั4นเรื4 อง
พวกท่านด้วย พี4น้องทั-งหลายของข้าพเจ้า
ว่าพวกท่านเช่นกันก็บริบูรณ์ด้วยความดี
เปี4 ยมด้วยความรู้ ทุกอย่าง สามารถเตือน
สติกันและกันได้ด้วย

การรบัใชข้องเปาโล
และแผนการเดินทาง

"A แต่อย่างไรกต็าม พี4น้องทั-งหลาย ข้าพ
เจ้าได้เขียนด้วยใจกล้ามากขึ- นถึงพวกท่าน
ในบางเรื4 อง เพื4 อเตือนความจาํของพวก
ท่าน เพราะเหตุพระคุณที4ได้ประทานแก่
ข้าพเจ้าจากพระเจ้า
"C เพื4 อข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับใช้ของพระ
เยซูคริสต์ต่อพวกคนต่างชาติ โดยรับใช้

(>) " คร "H:"" (A) " คร ":"H (C) กจ >:2> (D) รม A:2; ">:", < (E) มธ "A:2>; 2 คร ":2H
(F) สดด "E:>F; ยน "H:"C ("H) พบญ <2:>< ("") สดด ""D:" ("2) อสย "":", "H
("<) รม "2:"2; ">:"D (">) " คร ":A; E:" ("A) รม ":A; "2:< ("C) อสย CC:2H; กจ F:"A
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ข่าวประเสริฐของพระเจ้า เพื4 อการถวาย
พวกคนต่างชาตินั- นจะได้เป็นที4 ชอบพระ
ทัย โดยถูกแยกตั- งไว้โดยพระวิญญาณ
บริสทุธิ:
"D เหตุฉะนั-น ข้าพเจ้าจึงมีที4จะอวดได้
โดยทางพระเยซูคริสต์ในสิ4 งเหล่านั- นซึ4 ง
เกี4ยวข้องกับพระเจ้า
"E เพราะว่าข้าพเจ้าไม่กล้าจะอ้างถึงสิ4ง
ใด ๆ เหล่านั-นซึ4งพระคริสต์ไม่ได้ทรงกระ
ทาํโดยทางข้าพเจ้า เพื4อทาํให้พวกคนต่าง
ชาติเชื4อฟัง โดยทางถ้อยคาํและกิจการ
"F ผ่านทางบรรดาหมายสาํคัญและการ
มหัศจรรย์อันทรงฤทธิ:  โดยฤทธิ: เดชของ
พระวิญญาณของพระเจ้า ดังนั-นตั-งแต่กรุง
เยรูซาเล็ม และอ้อมไปยังเมืองอิลลีริคุม
ข้าพเจ้าจึงได้ประกาศข่าวประเสริฐของ
พระคริสต์อย่างเตม็ที4
2H ใช่แล้ว ข้าพเจ้าได้พยายามอย่างหนัก
เช่นนั-นที4จะประกาศข่าวประเสริฐ ไม่ใช่ใน
ที4ซึ4งพระนามของพระคริสต์ได้ถูกเอ่ยแล้ว
เกรงว่าข้าพเจ้าจะก่อสร้างขึ- นบนรากฐาน
ของอีกคนหนึ4ง
2" แต่ตามที4มีเขียนไว้แล้วว่า ‘คนที�ไม่
เคยไดร้ับคําบอกเล่าเรื�องพระองค์ พวก
เขาก็จะไดเ้ห็น และคนทั)งหลายที�ไม่เคย
ไดยิ้นกจ็ะเขา้ใจ’
22 เพราะเหตุนี- ข้าพเจ้าจึงได้ถูกขัดขวาง
อย่างมากจากการมาหาพวกท่านด้วย
2< แต่บัดนี-  เมื4 อไม่มีการงานในแว่น
แคว้นเหล่านี- ต่อไปแล้ว และเพราะมีความ
ปรารถนาอย่างยิ4 งเป็นเวลาหลายปีนี- ที4จะ

มาหาพวกท่าน
2> เมื4อไรกต็ามที4ข้าพเจ้าทาํการเดินทาง
ของข้าพเจ้าไปยังประเทศสเปน ข้าพเจ้า
จะมาหาพวกท่าน เพราะข้าพเจ้าวางใจว่า
จะได้เห็นพวกท่านในการเดินทางของข้าพ
เจ้า และจะถูกส่งไปตามทางของข้าพเจ้า
โดยพวกท่าน ถ้าตอนแรกข้าพเจ้าจะได้รับ
ความบันเทงิใจกับพวกท่านบ้างแล้ว
2A แต่บัดนี-  ข้าพเจ้าจะขึ- นไปยังกรุงเยรู-
ซาเลม็ เพื4อรับใช้พวกวิสทุธิชน
2C เพราะว่าพวกศิษย์แห่งแคว้นมาซิโด-
เนียและแคว้นอาคายาเห็นชอบที4จะถวาย
ทรัพย์บางส่วนให้แก่พวกวิสุทธิชนที4ยาก
จนซึ4งอยู่ที4กรุงเยรูซาเลม็
2D การกระทาํสิ4งนี- ได้ทาํให้พวกศิษย์
เหล่านั-นพอใจจริง ๆ และพวกเขากเ็ป็น
ลูกหนี- ของวิสุทธิชนเหล่านั-น เพราะว่าถ้า
คนต่างชาติได้ถูกทาํให้เป็นผู้เข้าส่วนในสิ4ง
ต่าง ๆ ฝ่ายจิตวิญญาณของพวกวิสทุธิชน
หน้าที4ของพวกเขากค็ือการรับใช้พวกวิสุ-
ทธิชนในสิ4งของต่าง ๆ ฝ่ายเนื- อหนังด้วย
2E เหตุฉะนั-น เมื4อข้าพเจ้าได้กระทาํสิ4งนี-
เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งผลนี- มอบให้แก่
พวกเขาเสร็จแล้ว ข้าพเจ้ากจ็ะแวะมาหา
พวกท่านในการเดินทางไปประเทศสเปน
นั-น
2F และข้าพเจ้าแน่ใจว่า เมื4อข้าพเจ้ามา
หาพวกท่านนั-น ข้าพเจ้าจะมาในความเตม็
เปี4 ยมด้วยพระพรแห่งข่าวประเสริฐของ
พระคริสต์
<H บัดนี-  ข้าพเจ้าขอวิงวอนพวกท่าน พี4

("D) ฮบ 2:"D ("E) กจ "A:"2 ("F) กจ "F:"" (2H) " คร <:"H; 2 คร "H:"< (2") อสย A2:"A
(22) รม ":"< (2<) กจ "F:2" (2>) กจ "A:< (2A) กจ "F:2" (2C) " คร "C:"
(2D) รม "":"D; " คร F:"" (2E) ฟป >:"D (2F) รม ":"" (<H) 2 คร ":""; ฟป 2:"
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น้องทั-งหลาย เพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์
เจ้า และเพราะเห็นแก่ความรักของพระ
วิญญาณ ว่าพวกท่านจะพยายามอย่าง
หนักด้วยกันกับข้าพเจ้าในการอธิษฐาน
ต่าง ๆ ของพวกท่านต่อพระเจ้าเพื4อข้าพ
เจ้า
<" เพื4 อข้าพเจ้าจะได้รับการช่วยให้พ้น
จากคนเหล่านั- นในแคว้นยูเดียที4 ไม่เชื4 อ
และเพื4 อการรับใช้ของข้าพเจ้าซึ4 งข้าพเจ้า
กระทาํเพื4อกรุงเยรูซาเลม็ จะเป็นที4พอใจ
ของพวกวิสทุธิชน
<2 เพื4อข้าพเจ้าจะได้มาหาพวกท่านด้วย
ความปีติยินดีโดยนํ-าพระทัยของพระเจ้า
และจะได้รับความสดชื4นกับพวกท่าน
<< บัดนี- ขอพระเจ้าแห่งสันติสุขโปรด
สถิตอยู่กับพวกท่านทุกคนเถิด เอเมน

บทที� �8
การทกัทายต่อเพื�อนคริสเตียนที�รกัยิ�ง

" ข้าพเจ้าขอแนะนาํน้องสาวของพวกเรา
ให้แก่พวกท่าน คือเฟบี ผู้ซึ4งเป็นผู้รับใช้
ของคริสตจักรซึ4งอยู่ที4เมืองเคนเครีย
2 ขอพวกท่านรับนางไว้ในองค์พระผู้เป็น
เจ้า ให้สมกับเป็นพวกวิสุทธิชน และขอ
ให้พวกท่านช่วยเหลือนางในกิจการใดก็
ตามที4นางต้องการจากพวกท่าน เพราะ
นางได้เป็นผู้ที4 ช่วยเหลือของคนมากมาย
และของข้าพเจ้าเองด้วย
< จงทักทายปราศรัยปริสสิลลาและ
อาควิลลา เหล่าผู้ช่วยเหลือของข้าพเจ้าใน
พระเยซูคริสต์
> ผู้ซึ4งได้ยอมพลีชีวิตของพวกเขาเองเพื4อ

ป้องกันชีวิตของข้าพเจ้า ผู้ซึ4 งข้าพเจ้าขอ
ขอบคุณ และมิใช่ข้าพเจ้าคนเดียวเท่านั-น
แต่คริสตจักรทุกแห่งของพวกคนต่างชาติ
ด้วย
A เช่นเดียวกัน จงทกัทายปราศรัยคริสต-
จักรที4อยู่ในบ้านของเขาทั-งสอง ขอฝาก
ความคิดถึงมายังเอเปเนทัสที4 รักอย่างยิ4 ง
ของข้าพเจ้า ผู้เป็นผลแรกของแคว้น
อาคายาถวายแด่พระคริสต์
C จงทกัทายปราศรัยมารีย์ ผู้ได้ตรากตราํ
ทาํงานหนักเพื4อพวกเรา
D ขอฝากความคิดถึงมายังอันโดรนิคัส
และยูนีอัสผู้เป็นญาติของข้าพเจ้า และ
บรรดาผู้เป็นนักโทษร่วมกับข้าพเจ้า ผู้มี
ชื4อเสยีงดีในท่ามกลางพวกอัครทูต ผู้ที4ได้
อยู่ในพระคริสต์ก่อนข้าพเจ้าด้วย
E จงทักทายปราศรัยอัมพลีอัสที4 รักของ
ข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้า
F ขอฝากความคิดถึงมายังอูรบานัส ผู้
ร่วมงานกับพวกเราในพระคริสต์ และ
สทาคิสที4รักของข้าพเจ้า
"H ขอฝากความคิดถึงมายังอาเป็ลเลสผู้
เป็นที4พอพระทัยในพระคริสต์ ขอฝาก
ความคิดถึงมายังคนทั-งหลายซึ4งอยู่ในครัว
เรือนของอาริสโทบูลัส
"" ขอฝากความคิดถึงมายังเฮโรดิโอนผู้
เป็นญาติของข้าพเจ้า จงทักทายปราศรัย
คนทั- งหลายแห่งครัวเรือนของนารซิสสัส
ผู้ซึ4งอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้า
"2 ขอฝากความคิดถึงมายังตรีเฟนาและ
ตรีโฟสา ผู้ตรากตราํทาํงานในองค์พระผู้

(<") 2 คร E:> (<2) กจ "E:2"; รม ":"H (<<) รม "C:2H; " คร ">:<< (") กจ "E:"E (2) ฟป ":2D; 2:2F
(<) กจ "E:2, "E, 2C; " คร "C:"F; 2 ทธ >:"F (A) " คร "C:"A, "F; คส >:"A; ฟม ":2
(D) กจ ":"<, 2C; รม E:""; "C:<, F-"H; 2 คร A:"D; "2:2; กท ":22
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เป็นเจ้า ขอฝากความคิดถึงมายังเปอร์ซิส
ที4รัก ผู้ซึ4งได้ตรากตราํทาํงานหนักในองค์
พระผู้เป็นเจ้า
"< ขอฝากความคิดถึงมายังรูฟัส ผู้ที4ถูก
เลือกไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้า และมารดา
ของเขาและของข้าพเจ้า
"> ขอฝากความคิดถึงมายังอาสินครีทัส
ฟเลโกน เฮอร์มาส ปัทโรบัส เฮอร์เมส
และบรรดาพี4น้องซึ4งอยู่กับเขาเหล่านั-น
"A ขอฝากความคิดถึงมายังฟีโลโลกัส
และยูเลีย เนเรอัสและน้องสาวของเขา
และโอลิมปัส และบรรดาวิสุทธิชนซึ4 งอยู่
กับคนเหล่านั-น
"C จงคาํนับซึ4งกันและกันด้วยการจุบอัน
บริสุทธิ:  บรรดาคริสตจักรของพระคริสต์
ขอฝากความคิดถึงมายังพวกท่าน
"D บัดนี-  ข้าพเจ้าขอวิงวอนพวกท่าน พี4
น้องทั-งหลาย จงคอยดูคนเหล่านั-นซึ4งก่อ
ให้เกิดการแตกแยกกันและการขัดเคือง
ใจต่าง ๆ ที4ขัดแย้งกับหลักคาํสอนซึ4งพวก
ท่านได้เรียนรู้มาแล้ว และจงหลีกเลี4ยงคน
เหล่านั-น
"E เพราะว่าคนทั-งหลายที4เป็นเช่นนั-นไม่
ได้รับใช้พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า
ของพวกเรา แต่รับใช้กระเพาะของตัวเอง
และใช้คาํพูดอันดีและวาจาอ่อนหวาน
หลอกลวงใจของเหล่าคนซื4อ
"F ด้วยว่าความเชื4 อฟังของพวกท่านได้
เลื4 องลือไปถึงคนทั-งปวงแล้ว ฉะนั-นข้าพ
เจ้าจึงมีความยินดีเพราะเหตุพวกท่าน แต่
ข้าพเจ้ายังใคร่ให้พวกท่านเป็นคนฉลาด

ต่อสิ4งซึ4 งดี และไร้เดียงสาเกี4ยวกับความ
ชั4วร้าย
2H และในไม่ช้าพระเจ้าแห่งสันติสุขจะ
ทรงกระทาํให้ซาตานฟกชํ-าใต้ฝ่าเท้าของ
พวกท่าน ขอพระคุณของพระเยซูคริสต์
องค์พระผู้ เป็นเจ้าของพวกเราจงอยู่กับ
ท่านทั-งหลายเถิด เอเมน
2" ทโิมธีผู้ร่วมงานกับข้าพเจ้า และลูสอิัส
และยาโสน และโสสปิาเทอร์ บรรดาญาติ
ของข้าพเจ้า ฝากความคิดถึงมายังพวก
ท่าน
22 ข้าพเจ้าเทอร์ทอีัส ผู้ได้เขียนจดหมาย
ฉบับนี-  ขอฝากความคิดถึงมายังพวกท่าน
ในองค์พระผู้เป็นเจ้า
2< กายอัสผู้เลี- ยงดูข้าพเจ้า และเป็นผู้
บาํรุงคริสตจักรทั- งหมดฝากความคิดถึง
มายังพวกท่าน เอรัสทัสสมุหบัญชีของ
นครนี- ฝากความคิดถึงมายังพวกท่าน ทั-ง
ควารทสัพี4น้องคนหนึ4ง
2> ขอพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าของพวกเรา จงดาํรงอยู่กับพวก
ท่านทุกคนเถิด เอเมน
2A บัดนี- ขอสง่าราศีจงมีแด่พระองค์ผู้ทรง
ฤทธิ: สามารถที4 จะตั- งพวกท่านให้มั4 นคง
ตามข่าวประเสริฐของข้าพเจ้า และตาม
การประกาศของพระเยซูคริสต์ ตามการ
เปิดเผยแห่งข้อความลึกลับนั-น ซึ4งได้ถูก
เกบ็ไว้เป็นความลับตั-งแต่เริ4มสร้างโลก
2C แต่บัดนี-  ได้ถูกทาํให้ปรากฏแจ้งแล้ว
และโดยพระคัมภีร์ของพวกศาสดาพยา-
กรณ์ ตามพระบัญญัติของพระเจ้าผู้ทรง

("<) 2 ยน ":" ("C) " คร "C:2H ("D) กจ "A:"; " คร A:F ("E) ฟป <:"F; คส 2:> ("F) ยรม >:22
(2H) ปฐก <:"A; รม "A:<< (2") กจ "<:"; "C:" (2<) กจ "F:22; " คร ":">
(2>) " ธส A:2E (2A) มธ "<:<A; รม 2:"C; "":2A (2C) กจ C:D; รม ":A; อฟ ":F

 45_rom.pub 
 page 31

 Monday, March 20, 2023 19:26 



หน้า 2445โรม "C

ดาํรงอยู่เป็นนิตย์ ได้ทาํให้เป็นที4รู้ จักแก่
ประชาชาติทั- งปวงเพื4 อการเชื4 อฟังแห่ง
ความเชื4อ
2D ขอสง่าราศีจงมีแด่พระเจ้าผู้ทรงพระ

ปัญญาแต่องค์เดียวโดยทางพระเยซูคริสต์
สบื ๆ ไปเป็นนิตย์ เอเมน [เขียนถึงชาว
โรมจากเมืองโครินธ์ และส่งโดยเฟบี ผู้รับ
ใช้แห่งคริสตจักรที4เมืองเคนเครีย]

(2D) ยด ":2A
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