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1 โรม ๑:๑๗

โรม
คํานํา

จดหมายฉบับ น้ี เปาโลไดเขียนถึงผู
เชื่อที่อยูในกรุงโรม เป็นฉบับที่สมบูรณ
ที่สุดและยาวที่สุดของเขา สวนมาก
เขาจะเขียนถึงกลุมของคริสเตียน
ตามเมืองตางๆที่เขาไปสอน โดยให
แนวทางสําหรับชีวิตและความเชื่อ
แบบคริสเตียน แตตอนที่เปาโลเขียน
จดหมายฉบับ น้ีถึงคริสเตียนที่กรุงโรม
นัน้ ตัวเขาเองยังไมเคยไปกรุงโรม
ตอนนัน้คือประมาณปี ค.ศ. ๕๗ (พ.ศ.
๖๐๐) เขายังอยูที่ประเทศกรีก วางแผน
ที่จะไปเยี่ยมชาวโรมันหลัง จากไปเมือง
เยรูซาเล็ม ในจดหมายเขาไดอธิบายให
ชาวโรมันเขาใจถึงขาวดีที่มีสําหรับชน
ทุก ชาติ เขาอยากใหพวกศิษยของพระ
คริสตที่เป็นคนยิวและที่ไมใชยิวยอมรับ
ซึ่ง กันและ กัน เขาก็ เลยเขียนใหพวก
เขาเห็นวาทัง้สองกลุม น้ีเป็นคนบาป
เหมือนกัน และการที่พระเจายอมรับทัง้
สองกลุมเป็นเพราะทัง้ สองกลุมมีความ
ไววางใจในพระเยซูคริสต

คําทักทายจากเปาโล

๑ ๑ จากเปาโลทาสของพระ เยซู คริสต
พระเจาเรียกผมใหมาเป็นศิษย เอก

และแตง ตัง้ผมใหมาประกาศขาวดีที่มาจาก
พระเจา ๒พวกผู พูดแทนพระเจาไดประกาศ
ขาวดี น้ีไวกอนหน าน้ีแลวในพระ คัมภีรอัน
ศักดิส์ิทธิ ์ ๓ขาวดีน้ีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระ
บุตรของพระเจา ผูที่ไดเกิดมาเป็นมนุษย
ผานทางเชื้อ สายของกษตัริยดา วิด ๔ เมื่อ
พระองคฟ้ืนขึ้นจากความ ตาย พระเจาได
แตงตัง้พระองคผานทางพระวิญญาณบริสุทธิ ์
ใหเป็นพระบุตรผูเต็มไปดวยฤทธิอ์ํานาจ คือ
พระ เยซูผูเป็นพระ คริสตและองคเจาชีวิต
ของพวก เรา ๕พวกเราได รับสิทธิพิเศษผาน
ทางพระ เยซูใหมาเป็นศิษย เอก เราได รับ
สิทธิพิเศษ น้ีเพื่อพวกเราจะไดนําคนที่ไมใช
ยิวใหมาไว วางใจและเชื่อ ฟังพระเจา พวก
เราทํางานน้ีเพื่อใหเกียรติกับพระเยซู ๖พวก
คุณก็รวมอยูในกลุมคนที่ไมใชยิวน้ีดวย และ

พระเจาก็เรียกคุณใหมาเป็นคนของพระ เยซู
คริสต

๗ผมเขียนจดหมายฉบับ น้ีถึงพวกคุณทุก
คนที่อยูในเมืองโรม เป็นพวกที่พระเจารัก
และเรียกใหมาเป็นคนของพระองค
ขอใหพระเจาพระบิดาของเราและพระเยซู

คริสต เจาใหความเมตตากรุณาและสันติสุข
กับคุณทุกคนดวยเถิด

เปาโลอธิษฐานขอบคุณพระเจา
๘กอนอื่นผมขอบคุณพระเจาของผมผาน

ทางพระ เยซูคริสต เจาสําหรับคุณทุก คน
เพราะคนทัว่โลกตางก็พากันพูดถึงความเชื่อ
ของคุณ ๙ผมรับ ใชพระเจาสุดหัวใจในการ
ประกาศขาวดีเกี่ยวกับพระบุตรของพระองค
พระเจาผู น้ีเป็นพยานใหกับผมไดวา ผม
อธิษฐานใหคุณตลอดเวลา ๑๐ผมอธิษฐานขอ
ตลอดเวลาใหพระเจาจะเปิดโอกาสใหกับผม
ไมทางใดก็ทางหน่ึง แลวในที่สุดผมก็จะ
ไดมาเยี่ยมคุณตามที่ตัง้ใจเอาไว ๑๑ เพราะ
ผมอยากเจอพวกคุณมาก ผมจะไดมาแบง
ปันพระพรที่มาจากพระ วิญญาณกับพวก
คุณ เพื่อคุณจะไดมีกําลัง ใจมากขึ้น ๑๒อัน
ที่จริงตองพูดวา เราจะไดใหกําลัง ใจซึ่งกัน
และกันผานทางความเชื่อของเราทัง้สองฝาย
๑๓พี่ น องครับ ผมอยากใหรูวา ผมตัง้ใจจะ
มาเยี่ยมคุณหลายครัง้แลว เพื่อเวลาที่ผมอยู
กับคุณ ผมจะไดชวยคุณใหเจริญขึ้นฝาย จิต
วิญญาณ เหมือนกับที่ผมไดชวยชนชาติอื่นๆ
มาแลว แตก็มีเรื่องขัด ขวางมาตลอดจนถึง
เดี๋ยวน้ี

๑๔ผมมีภาระนา ที่ที่ติด คางอยูกับทุกคน
ทัง้คนกรีกและคนที่ไมใชกรีก ทัง้คนฉลาด
และคนโง ๑๕ นัน่เป็นเหตุที่ผมพรอมที่จะ
ประกาศขาวดีใหกับพวกคุณที่อยูในเมือง
โรม

๑๖ผมไมละอายเกี่ยว กับขาวดี น้ีหรอก
เพราะขาวดี น้ีเป็นฤทธิ์ เดชของพระเจาที่
จะชวยชีวิตทุกคนที่ไว วางใจใหรอด ชวย
พวก ยิวกอน แลวตอ มาก็ชวยคนที่ไมใชยิว
ดวย ๑๗ เพราะในขาวดีนัน้ พระเจากําลัง
เปิด เผยใหเห็นวา พระองคทําในสิ่งที่ถูก
ตองเสมอ เพราะพระเจาแสดงความซื่อสัตย
ของพระองคใหเห็นกอน คนจึงไว วางใจใน
พระองค เหมือนกับที่พระ คัมภีรไดเขียนไว
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วา “คนที่พระเจายอมรับจะใชชีวิตดวยความ
ไววางใจ” *

มนุษยทุกคนเป็นคนบาป
๑๘ เพราะพระเจากําลังแสดงความโกรธ

ของพระองคใหเห็นจากสวรรค ตอความ
ชัว่ ชาทุกอยางและความ ผิดที่คนทําขึ้น สิ่ง
เหลา น้ีไปปิดบังความจริงไม ใหคนรู ๑๙ที่
พระเจาโกรธก็เพราะ เรื่องที่คนจะรูเกี่ยวกับ
พระเจาไดนัน้ คนก็เห็นอยางชัดเจนแลว
เพราะพระเจาไดเปิด เผยใหมันเห็นชัดเจน
อยูแลว ๒๐ นับตัง้แตวันแรกที่สรางโลก น้ีมา
คุณสมบัติตางๆของพระเจาที่ไมสามารถ
มองเห็น เชนฤทธิอ์ํานาจที่ไมมีวันเสื่อม
สลาย หรือความเป็นพระเจาของพระองค
มนุษยเห็นไดชัดเจนเพราะเขาสามารถเขาใจ
เรื่อง น้ีไดจากสิ่งตางๆที่พระเจาสรางขึ้นมา
น่ีเป็นเหตุผลที่มนุษยจึงไมมีขอแกตัวเลย
๒๑ เพราะเขารูเรื่องพระเจา แตไมไดยกยอง
พระองคเป็นพระเจาของเขา และไมขอบคุณ
พระองคดวย แตพวกเขากลับสนใจสิ่งตางๆ
ที่ไร คา และจิตใจของเขาที่ขาดความเขาใจ
ก็มืดมนไป ๒๒ถึงแมพวกเขาอางวาเป็นคน
ฉลาด แตกลับกลายเป็นคนโง ไป ๒๓ เพราะ
เขาไดเอาความยิ่ง ใหญของพระเจาที่ไมมีวัน
ตายน้ี ไปแลกกับรูป ป้ันที่ทําขึ้นมาเป็นรูป
ของมนุษยที่ตองตาย หรือรูปนกตางๆ หรือ
สัตวสี่เทา หรือสัตวเลื้อยคลาน

๒๔พระเจาจึงปลอยใหมนุษยทําสิ่งชัว่ชา
ลามก ตามกิเลส ตัณหาที่อยูในใจของพวก
เขา เขาจึงทําผิดทางเพศ ใชรางกายของกัน
และกันอยางนาละอาย ๒๕พวกเขาเอาความ
จริงของพระเจามาแลกกับความ เท็จ พวก
เขาบูชาและรับ ใชสิ่งที่พระเจาสรางขึ้นมา
แทนที่จะบูชาและรับ ใชพระเจาผู สรางสิ่ง
เหลานัน้ พระองคสมควรไดรับการสรรเสริญ
ตลอดไป อาเมน

๒๖ดัง นัน้พระเจาจึงปลอยใหพวกเขาตก
อยูภาย ใตกิเลส ตัณหาอันนาละอาย พวกผู
หญิงแทนที่จะมีเพศสัมพันธตามธรรมชาติ
แตกลับทําใหมันผิดธรรมชาติไป ๒๗สวน
พวกผูชายก็เหมือนกัน แทนที่จะมีเพศ
สัมพันธกับผู หญิงตามธรรมชาติ กลับไปเผา

ผลาญไฟราคะดวยกันเอง ผูชายกับผูชายทํา
สิ่งที่นารังเกียจตอกัน น่ีแหละเป็นผลกรรมที่
พวกเขาไดรับเพราะทิง้ความจริงไป

๒๘พวกเขาเห็นวาการรูจักพระเจานัน้ไรคา
พระเจาก็เลยปลอยใหเขามีความ คิดที่ไร คา
และทําในสิ่งที่ไมควรทํา ๒๙มนุษยจึงเต็มไป
ดวยความ ผิดทุกอยาง ความชัว่ ราย ความ
โลภ การปองราย ความอิจฉาริษยา การฆา
ฟัน การทะเลาะวิวาท การหลอกลวง การ
เกลียด ชัง การซุบซิบนินทา ๓๐การพูดสอ
เสียด การเกลียดชังพระเจา ความหยาบคาย
ความเยอ หยิ่งจองหอง การอวดตัว การคิด
คนวิธีทําชัว่แบบใหมๆ การไมเชื่อ ฟังพอ
แม ๓๑การเป็นคนโง ไมรักษาคํา พูด ไมมี
ความ รัก และขาดความเมตตา ๓๒ทัง้ๆ ที่รู
กฎ เกณฑของพระเจาวาคนที่ทําสิ่งเหลา น้ี
สมควรตาย พวกเขาไมใชแคทําเองเทานัน้
แตยังไปเห็นดีเห็นชอบกับคนอื่นที่ทําอยาง
นัน้ดวย

พระเจาลงโทษอยางยุติธรรม

๒ ๑คุณครับ คุณไมมีขอแกตัวหรอก
เพราะเวลาที่คุณตัดสินคนอื่นนัน้ ก็

เทากับวาคุณตัดสินตัวคุณเองดวย เพราะ
คุณก็ทําอยางนัน้เหมือนกัน ๒ตอน น้ีเรารู
แลววาพระเจานัน้ยุติธรรมที่ตัดสินโทษคน
ที่ทําอยางนัน้ ๓คุณครับ คุณไปตัดสินโทษ
คนอื่นที่ทําอยางนัน้ แตตัวคุณกลับมาทํา
เสียเอง คุณคิดวาจะหนี พนการลงโทษจาก
พระเจาหรือ ๔คุณดูหมิ่นความกรุณาอันยิ่ง
ใหญ และความอดทนอด กลัน้ของพระองค
และไมสนใจวาความกรุณาของพระองคนัน้
มีไวสําหรับนําคุณใหกลับ ตัวกลับ ใจ †๕แต
เพราะคุณดื้อ ดึงไมยอมกลับ ตัวกลับ ใจ คุณ
จึงสะสมโทษไวใหกับตัว เอง เพื่อจะได รับ
โทษนัน้ในวันพิพากษา และในวันนัน้คุณก็
จะไดเห็นวาพระเจาตัดสินอยางยุติธรรม
๖พระเจาจะตอบแทนแตละคนตามสิ่งที่
เขาไดทําไป ๗สวนคนที่ทําความ ดีอยางไม
ยอทอเพื่อแสวงหาศักดิศ์รี เกียรติยศ และ
ชีวิตที่ไมมีวันตาย พระเจาจะใหเขามีชีวิต
กับพระองคตลอดไป ๘สวนคนที่เห็น แกตัว
และไมยอมทําตามความ จริงแตกลับทําชัว่

*๑:๑๗ อางมาจากหนังสือ ฮาบากุก ๒:๔
†๒:๔ กลับตัวกลับใจ คือการที่เราเสียใจกับการกระทําบาป และตัง้ใจวาจะไมทําอีก
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พระเจาก็จะตอบแทนดวยความโกรธแคน
และจะลงโทษเขา ๙มนุษยที่ทําชัว่จะได รับ
ความทุกข ยากและความเจ็บ ปวดรวด ราว
โดยพวกชาวยิวจะได รับกอน จากนัน้ก็เป็น
พวกคนที่ไมใชยิว ๑๐แตสําหรับทุกคนที่
ทําความ ดีจะได รับศักดิศ์รี เกียรติยศ และ
สันติสุข โดยพวกชาวยิวจะไดรับกอน ตอไป
ก็พวกที่ไมใชยิว ๑๑ เพราะพระเจาไมลําเอียง

๑๒สําหรับคนที่อยูนอกกฎ เมื่อเขาทําบาป
ก็จะถูกทําลายโดยไมตองอางกฎ สวนคนที่
อยูใตกฎ เมื่อทําบาปก็จะถูกลงโทษตามกฎ
นัน้ ๑๓ ไมใชแคไดยินกฎ พระเจาก็ยอมรับ
แลว แตตองทําตามกฎดวย พระเจาถึงจะ
ยอมรับ ๑๔พวกคนที่ไมมีกฎของโมเสส
เพราะพวกเขาไมไดเกิดมาเป็นคนยิว แตได
ทําตามสิ่งที่กฎนัน้บอกเอาไว ก็แสดงวาพวก
เขามีกฎนัน้อยูในตัว เอง ๑๕คนพวกน้ีพิสูจน
ใหเห็นวาสิ่งที่กฎบอกใหทํานัน้ มีเขียนไวใน
ใจของพวกเขา ดูไดจากใจที่ฟ องถูกผิดของ
เขา และความ คิดที่ตอสูกันอยูในใจระหวาง
โทษตัว เองกับการแกตัว ๑๖ทัง้ใจที่ฟ องถูก
ผิด และความคิดที่ตอสูกันอยูในใจน้ี จะเป็น
พยานถึงเรื่อง น้ี ในวันที่พระเจาตัดสินความ
ลับตางๆของมนุษย ผานทางพระ เยซู คริสต
ขาวดีที่ผมไดประกาศนัน้บอกไวอยางน้ี

พวกยิวและกฎ
๑๗ถาคุณเรียกตัว เองวาเป็นยิว ตัว เอง

พึ่งในกฎของพระเจา โออวดเรื่องพระเจา
๑๘ รูวาพระเจาตองการใหคุณเป็นคนอยางไร
พระเจาตองการอะไร สามารถแยกแยะออก
วาเรื่องไหนสําคัญที่สุด เพราะคุณไดเรียน
รูมาแลวจากกฎนัน้ ๑๙ถามัน่ใจวาตัว เอง
เป็นคนนําทางใหคนตาบอด เป็นแสง สวาง
ใหคนที่อยูในความ มืด ๒๐ เป็นคนชีแ้นะคน
โง และเป็นครูสอนคนที่ไมรูเรื่องอะไรเลย
ที่คุณมัน่ใจอยาง น้ีเพราะในกฎนัน้มีความ รู
และความ จริงในรูป แบบที่เขาใจงาย ๒๑ถา
อยางนัน้ ทําไมถึงไมสอนตัว เองบาง ดีแต
สอนคนอื่น คุณสอนคนอื่นวาอยาขโมย แลว
ทําไมคุณจึงขโมยเสียเอง ๒๒คุณสอนวาอยา
มีชู แลวทําไมคุณมีชูเสียเอง คุณเกลียด
ชังรูป เคารพ แลวทําไมคุณไปปลนวัดเสีย

เอง ๒๓คุณอวดวากฎของพระเจาดี แต
คุณฉีกหน าพระเจาเพราะไมทําตามกฎนัน้
๒๔ เหมือนกับที่พระ คัมภีรเขียนไววา “คนที่
ไมใชยิวตางก็พากันดู หมิ่นพระเจาก็เพราะ
พวกคุณ” *

๒๕ถาคุณทําตามกฎจริงๆ ที่คุณทําพิธีขลิบ
ก็มีคา แตถาคุณไมทําตามกฎ ถึงคุณจะ
ขลิบไปแลวก็เหมือนกับไมไดขลิบนัน่แหละ
๒๖แตถาคนไหนที่ไมไดขลิบ แตวาทําตาม
กฎ พระเจาก็ถือวาเขาไดทําพิธีขลิบแลว
๒๗ดัง นัน้คนเหลานัน้ที่ไมไดเกิดมาเป็นคน
ยิวและไมไดทําพิธี ขลิบ แตทําตามกฎจะทํา
ใหเห็นวาพวกคุณนัน้มีความ ผิด เพราะพวก
คุณมีกฎที่เขียนไวและทําพิธีขลิบ แตกลับ
ไมทําตามกฎเสียเอง

๒๘ เพราะคนที่เป็นยิวแตเปลือกนอกนัน้
ไมถือวาเป็นยิวแทๆ เหมือนกับคนที่ทําพิธี
ขลิบแตเปลือกนอกก็ไมถือวาเป็นพิธีขลิบ
ที่แทจริง ๒๙แตคนยิวแทๆคือคนที่เป็นยิว
จากภายใน มนุษยได รับพิธีขลิบที่แทจริงใน
จิตใจจากพระ วิญญาณ มันไมใชการผาตัดที่
มนุษยทํากันเพื่อทําตามรายละเอียดที่เขียน
ไวในกฎ คนอยาง น้ีไดรับเกียรติจากพระเจา
ไมใชจากมนุษย

๓ ๑ถาอยาง นัน้ การเป็นยิวนัน้ไดเปรียบ
ตรง ไหนหรือ ทําพิธีขลิบนัน้ดีตรง ไหน

หรือ ๒ดีแนนอน มันมีประโยชนมากในทุก
เรื่อง เรื่องแรกคือ พระเจามอบถอยคําของ
พระองคใหกับพวกยิว ๓ถาคนยิวบางคนไม
ซื่อสัตยกับพระองค พระเจาจะไมซื่อสัตยไป
ดวยหรือ ๔ ไมมีทาง ถึงแมมนุษยจะโกหกกัน
หมด พระองคก็ยังซื่อสัตยตลอดไป เหมือน
กับที่พระคัมภีร ไดเขียนไววา
“เมื่อพระองคพูด ปรากฏวาพระองคถูก
และเมื่อศาลตัดสินคดีของพระองค พระองค

ก็จะชนะ” †
๕ เราจะพูดอยางไรดี ถาการที่เราทําผิด

ทําใหเห็นความ ดีของพระเจาเดน ชัดขึ้น จะ
วาพระเจาไมยุติธรรมที่ลงโทษพวกเราหรือ
(ผมพูดแบบคนทัว่ๆไปนะ) ๖ ไมมีทาง เพราะ
ถาพระเจาไมยุติธรรม แลวพระองคจะมา
ตัดสินคนทัง้ โลกไดอยางไร ๗แตคุณอาจจะ
เถียงวา “ถาการที่ผมไมซื่อสัตยนัน้ทําให

*๒:๒๔ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๕๒:๕ ดูเพิ่มเติมไดจากเอเสเคียล ๓๖:๒๐
†๓:๔ อางมาจากหนังสือ สดุดี ๕๑:๔
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เห็นความ ซื่อสัตยของพระองคเดน ชัดขึ้น
และทําใหพระองคได รับเกียรติดวย แลวยัง
จะมาลงโทษผมอีกทําไม” ๘ทําไมคุณไมพูด
อยางน้ีเสียเลยวา “มาทําชัว่กันเถอะ ความดี
จะไดเกิดขึ้น” (เหมือนกับที่มีบางคนใส ราย
เรา หาวาเราพูดอยางนัน้) สมควรแลวที่คน
พวกนัน้จะถูกลงโทษ

มนุษยทุกคนเป็นคนบาป
๙ถาอยางนัน้จะวาอยางไร พวกเราคน ยิว

ไดเปรียบกวาคนที่ไมใชยิวอยางนัน้หรือ ไม
เลย เพราะเราบอกไปแลววา ทัง้คนยิวและ
คนที่ไมใชยิวก็อยูใตอํานาจของบาปกันทัง้
นัน้ ๑๐ เหมือนกับที่พระคัมภีรเขียนไววา
“ไมมีใครทําตามใจพระเจาเลย ไมมีเลยสัก

คนเดียว
๑๑ ไมมีใครเลยที่เขาใจ
ไมมีใครเลยที่แสวงหาพระเจา
๑๒ทุกคนหันหน าหนีไปจากพระองค
ทุกคนกลายเป็นคนไรคา
ไมมีใครมีน้ําใจ ไมมีเลยสักคนเดียว” *
๑๓ “ลําคอของพวกเขาเหมือนหลุม ศพที่เปิด

อยู
ลิน้ของพวกเขาชอบหลอกลวง” †
“ริมฝีปากของพวกเขาอาบดวยพิษงูราย” ‡
๑๔ “ปากของพวกเขาเต็มไปดวยคําแชง ดา

และคําพูดที่ขมขื่น” ¶
๑๕ “เทาของพวกเขารีบวิ่งไปฆาคน
๑๖ เขาไปไหน ก็ทําลายทุกอยางจนหมด และ

สรางความทุกขเวทนาที่นัน่
๑๗พวกเขาไมรูจักทางแหงสันติสุข” §
๑๘ “เขาไมเคยคิดที่จะเกรงกลัวพระเจาเลย”

**

๑๙ เรารูแลววา ทุกอยางที่กฎบอก ก็เพื่อ
บอกกับคนที่อยูภายใตกฎ นัน้ เพื่อปิดปาก
ทุกคนไมใหมีขอแกตัว และเพื่อทุกคนใน
โลกจะตองอยูภาย ใตการตัดสินของพระเจา
๒๐ ไมมีใครหรอกที่พระเจาจะยอมรับเน่ือง
จากทําสิ่งที่กฎบอกใหทํา เพราะกฎนัน้มีไวชี้
ใหเราเห็นถึงความบาปของตัวเอง
พระเจาซื่อสัตยและทําในสิ่งที่ถูกตอง
๒๑แตตอน น้ี พระเจาไดเปิด เผยใหเห็นวา

พระองคนัน้ซื่อสัตยและทําในสิ่งที่ถูก ตอง
เสมอ โดยไมเกี่ยวของกับกฎเลย แตวาทัง้
กฎและพวกผูพูดแทนพระเจาไดเป็นพยาน
ถึงความซื่อสัตยของพระองค ๒๒พระเจาทํา
ใหเราเห็นวาพระองคนัน้ซื่อสัตย และทําใน
สิ่งที่ถูก ตองเสมอ พระองคทําอยาง น้ีผาน
ทางความซื่อสัตยของพระ เยซูคริสต ††เพื่อ
เป็นประโยชนสําหรับทุกๆคนที่ไว วางใจ ไม
มีใครแตก ตางกันเลย ๒๓ เพราะทุกคนทํา
บาปเหมือนกันหมด และเสื่อมจากพระบารมี
ของพระเจา ‡‡๒๔พระเจามีความเมตตา
กรุณาและพระองคยอมรับทุกคนมาเป็นคน
ของพระองคโดยไมคิดมูลคา และเพราะสิ่งที่
พระ เยซูคริสตไดทํา พระเจาไดปลด ปลอย
พวกเขาใหเป็นอิสระจากการเป็นทาสของ
บาป ๒๕พระเจาใหพระ เยซูคริสตเป็นเครื่อง
บูชาเพื่อจัดการกับบาป ที่พระเจาทําอยาง น้ี
ไดก็เพราะพระเยซูนัน้ซื่อสัตย และยอมที่จะ
หลัง่เลือดและตาย พระเจาใหพระ เยซูเป็น
เครื่องบูชา เพื่อแสดงใหเห็นวาพระองคนัน้
ซื่อสัตยและทําในสิ่งที่ถูก ตองเสมอ เพราะ
พระองคอดทน และไมไดลงโทษคนที่ทํา
บาปในอดีต ๒๖นอกจากน้ีพระเจายังตองการ
แสดงใหเห็นในปัจจุบัน น้ีวาพระองคนัน้

*๓:๑๒ อางมาจากหนังสือ สดุดี ๑๔:๑-๓
†๓:๑๓ อางมาจากหนังสือ สดุดี ๕:๙
‡๓:๑๓ อางมาจากหนังสือ สดุดี ๑๔๐:๓
¶๓:๑๔ อางมาจากหนังสือ สดุดี ๑๐:๗
§๓:๑๗ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๕๙:๗-๘
**๓:๑๘ อางมาจากหนังสือ สดุดี ๓๖:๑
††๓:๒๒ ความซื่อสัตยของพระเยซูคริสต หรืออาจจะแปลไดอีกอยางหน่ึงวา ความไววาง
ใจในพระเยซูคริสต
‡‡๓:๒๓ เสื่อมจากพระบารมีของพระเจา หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ลมเหลวในการเป็น
เหมือนกับพระเจา”
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ซื่อสัตยและทําในสิ่งที่ถูก ตองเสมอ และ
พระองคยอมรับคนที่มีสวน รวมในความไว
วางใจของพระเยซู

๒๗ทีน้ีจะเหลืออะไรใหอวดอีก ไมเหลือ
อะไรแลว ทําไมละ เป็นเพราะกฎขอไหน
หรือ เป็นเรื่องใหทําตามกฎหรือ เปลา ไมใช
เลย แตเป็นเรื่องของความไววางใจตางหาก
๒๘ เพราะเรารูวาการที่พระเจาจะยอมรับใคร
นัน้ไมไดขึ้นอยูกับวาเขาทําตามสิ่งตางๆที่
กฎบอกใหทําหรือ เปลา แตขึ้นอยูกับการไว
วางใจของเขา

๒๙พระเจาเป็นของคน ยิวเทานัน้หรือ
พระองคเป็นของคนที่ไมใชยิวดวยไมใชหรือ
ใช แลว พระองคเป็นพระเจาของคนที่ไม
ใชยิวดวย ๓๐ เน่ืองจากมีพระเจาองคเดียว
เทานัน้ ถาพระเจายอมรับคนที่ทําพิธีขลิบ
เพราะเขาไว วางใจพระองค พระเจาก็จะ
ยอมรับคนที่ไมไดทําพิธีขลิบเพราะเขาไว
วางใจพระองคดวยเหมือนกัน ๓๑ถางัน้เรา
กําลังจะเอาเรื่องความไว วางใจน้ีมายกเลิก
กฎอยางนัน้หรือ ไมมีทาง แตเรากําลัง
สนับสนุนกฎตางหาก

ตัวอยางจากชีวิตอับราฮัม

๔ ๑แลวเราไดรับ รูอะไรเกี่ยว กับอับ รา ฮัม
บรรพบุรุษของชนชาติยิวเรา ๒ เพราะถา

พระเจายอมรับอับ รา ฮัมเพราะการกระทําทัง้
หลายของทาน ทานก็มีสิทธิท์ี่จะโออวดได
แตจริงๆแลวในสายตาของพระเจา ทานไมมี
อะไรที่จะโออวดได ๓พระ คัมภีรเขียนไววา
อยางไร “อับราฮัมไววางใจพระเจา พระเจา
ก็เลยนับวาความไว วางใจของทานนัน้เป็น
สาเหตุเพียงพอที่พระองคจะยอมรับทาน” *

๔ดูอยางคนที่ทํางานสิ คาแรงของเขาไม
ไดนับวาเป็นของ ขวัญจากนายจาง แตเป็น
สิ่งที่เขาสมควรจะได รับอยูแลว ๕สวนคน
ที่ไมทํางาน แตกลับไว วางใจในพระเจา
พระเจาก็ยอมรับเขาถึงแมเขาทําบาป
พระองคก็นับความไว วางใจน้ีเป็นเหตุเพียง
พอที่จะยอมรับเขา ๖คนที่พระเจายอมรับ
โดยไมไดนับวาการงานที่เขาทําไปนัน้
กษตัริยดา วิดไดพูดถึงเกียรติของคนแบบ น้ี
วา

๗ “เมื่อพระเจายกโทษใหกับความผิดที่คนทํา
และกลบเกลื่อนความบาปของเขา
ถือวาเป็นเกียรติจริงๆ
๘ เมื่อองคเจาชีวิตไมไดนับความผิดของเขา
นัน่นับวาเป็นเกียรติจริงๆ” †

๙ เกียรติ น้ีมีไวสําหรับคนที่ทําพิธีขลิบ
เทานัน้หรือ มันมีไวสําหรับคนที่ไมไดทําพิธี
ขลิบดวยไมใช หรือ ที่ผมถามก็เพราะเราพูด
วา “อับ รา ฮัมไว วางใจในพระเจา พระเจาก็
เลยนับวาความไว วางใจของทานนัน้วาเป็น
สาเหตุเพียง พอที่พระองคจะยอมรับทาน”
๑๐พระเจายอมรับทานตอนไหน กอนหรือ
หลัง จากที่ทานทําพิธีขลิบ จริงๆแลวพระเจา
ยอมรับทานกอนที่ทานจะทําพิธีขลิบเสีย อีก
๑๑แลวตอนหลังทานถึงทําพิธีขลิบ เพื่อทําให
เห็นวาพระเจายอมรับทานแลวเพราะทานมี
ความไว วางใจกอนที่ทานจะทําพิธีขลิบเสีย
อีก ดัง นัน้อับ รา ฮัมจึงกลายเป็นบรรพบุรุษ
ของทุกคนที่ไว วางใจแตไมไดทําพิธีขลิบ
และพระเจานับวาความไววางใจของพวกเขา
น้ีวาเป็นสาเหตุเพียงพอที่จะยอมรับพวก เขา
๑๒นอกจากนัน้อับ รา ฮัมก็ยังเป็นบรรพบุรุษ
ของคนที่ทําพิธีขลิบดวย ถาพวกเขาไมได
แคทําพิธีขลิบเทานัน้ แตยังดําเนินรอยตาม
อับ รา ฮัมบรรพบุรุษของเราคือมีความไว
วางใจในพระเจาเหมือนกับที่อับ รา ฮัมมีกอน
ที่ทานจะทําพิธีขลิบ

ตองไววางใจพระเจาจึงจะไดตามสัญญา
๑๓พระเจาสัญญากับอับราฮัมและลูกหลาน

ของทานวา พวกเขาจะไดรับโลกน้ีเป็นมรดก
แตที่พระเจาสัญญากับทานอยาง นัน้ ไมใช
เพราะทานทําตามกฎ แตเพราะทานไววางใจ
พระเจาตางหาก พระเจาถึงยอมรับทาน
๑๔ถาคนเราได รับโลก น้ีเป็นมรดกเพราะการ
ทําตามกฎ การไว วางใจพระเจาก็ไมมีความ
หมายอะไรเลย และสัญญาของพระองคก็
ตองถูกยกเลิกไปดวย ๑๕ เพราะกฎนําไปสู
การลงโทษจากพระเจา เพราะคนทําผิดกฎ
เสมอ แตถาที่ไหนไมมีกฎ ที่นัน่ก็ไมมีการ
ทําผิดกฎ

๑๖ดังนัน้คําสัญญาของพระเจาจึงขึ้นอยูกับ
ความไว วางใจ เพื่อคําสัญญานัน้จะไดเป็น

*๔:๓ อางมาจากหนังสือ ปฐมกาล ๑๕:๖
†๔:๘ อางมาจากหนังสือ สดุดี ๓๒:๑-๒



โรม ๔:๑๗ 6 โรม ๕:๑๑

ของ ขวัญที่ใหกับเราเปลาๆ และลูก หลาน
ของอับ รา ฮัมทุกคนจะได รับสิ่งที่พระเจา
สัญญาไวอยางแนนอน ไมใชแตเฉพาะคนที่
อยูใตกฎเทานัน้ที่จะได รับ แตรวมถึงคนที่มี
สวนรวมในไววางใจของอับราฮัมดวย เพราะ
ทานเป็นบรรพบุรุษของเราทุกคน ๑๗ เหมือน
กับที่พระ คัมภีรไดเขียนไววา “เราไดทําให
เจาเป็นบรรพบุรุษของคนหลายชนชาติ” *อับ
ราฮัมเป็นบรรพบุรุษของเราตอหน าพระเจาที่
ทานไววางใจ เป็นพระเจาที่ทําใหคนตายฟ้ืน
ขึ้นมาใหม และทําใหสิ่งที่ยังไมเคยมีมากอน
เกิดขึ้น

๑๘ เมื่อพระเจาสัญญากับอับ รา ฮัมวาเขาจะ
ไดเป็นบรรพบุรุษของคนหลายชนชาติ ทาน
ก็ไววางใจและมีความหวังอยางเต็มที่ ทัง้ๆที่
คําสัญญานัน้เหลือ เชื่อ แตในที่สุดทานก็ได
เป็นบรรพบุรุษของคนหลายชนชาติจริงตาม
ที่พระเจาบอกกับทานวา “ลูก หลานของเจา
จะมีมากมายเหมือนกับดวงดาวบนทองฟ า”
†๑๙ความไววางใจของอับ รา ฮัมก็ไมไดลด
นอยลงเลย ทัง้ๆที่อับ รา ฮัมรูวารางกายของ
ทานหมดสภาพเหมือนตายแลว (เพราะทาน
มีอายุประมาณหน่ึง รอยปี) และทานยังรูอีก
ดวยวาครรภของนางซา ราหเมียของทาน
เป็นหมันเหมือนกับตายไปแลว ๒๐แตอับ รา
ฮัมไมเคยสงสัยในคําสัญญาของพระเจาเลย
กลับมีความไว วางใจมากขึ้น ซึ่งเป็นการให
เกียรติกับพระเจา ๒๑อับราฮัมเชื่ออยางแนว
แนวา พระเจาสามารถทําในสิ่งที่พระองคได
สัญญาไว ๒๒ “พระเจาจึงนับวาความไววางใจ
ของทานนัน้เป็นสาเหตุเพียง พอที่จะยอมรับ
ทาน” ‡๒๓อยางที่พระคัมภีรเขียนไวนัน้ คํา
พูดเหลา น้ีไมไดเกี่ยว กับเรื่องของอับ รา ฮัม
เทานัน้ ๒๔แตเกี่ยวกับพวกเราดวย พระเจา
จะนับวาความไววางใจของเรานัน้เป็นสาเหตุ
เพียงพอที่จะยอมรับเราดวย คือพวกเราที่ไว
วางใจในพระเจา ผูทําใหพระ เยซูคริสต เจา
ของเราฟ้ืนขึ้นจากความ ตาย ๒๕ เป็นเพราะ

ความผิดบาปของเรา พระเจาถึงไดมอบพระ
เยซูใหคนเอาไปฆา และพระเจาทําใหพระ
เยซูฟ้ืนขึ้นจากความ ตาย เพื่อเราจะไดเป็น
คนที่พระองคยอมรับ

สันติสุขและความชื่นชมยินดี

๕ ๑พระเจานับ วาเราเป็นคนที่พระองค
ยอมรับเพราะเราไว วางใจ จึงเกิดความ

สงบสุขระหวางเรากับพระเจา ¶ผานทางพระ
เยซูคริสต เจาของเรา ๒พระ เยซูนําเราเขาสู
ความเมตตากรุณาที่เรามีอยู น้ี แลวเราก็ยัง
โออวดอยางชื่นชมยินดีในความ หวังที่เราจะ
ไดรับเกียรติจากพระเจา §๓นอกจากนัน้ เรา
ยังชื่นชมยินดีกับความทุกข ยากตางๆที่เรา
ไดรับดวย เพราะเรารูวาความทุกขยากตางๆ
จะทําใหเราเรียน รูที่จะอดทน ๔ความอดทน
น้ีจะทําใหเราเกิดความไว วางใจ ที่ได รับการ
พิสูจนมาแลววาเป็นของแท ซึ่งจะทําใหเรา
เกิดความ หวัง ๕ความ หวังนัน้ไมเคยทําให
เราผิด หวังเลย เพราะพระเจาไดเทความ รัก
ของพระองคเขามาในจิตใจของเรา ผานทาง
พระ วิญญาณบริสุทธิท์ี่พระองคไดใหกับเรา
ไว ๖ เพราะในเวลาที่เรายังชวย เหลือตัว เอง
ไมไดนัน้เอง พระ เยซูก็ไดมาตายเพื่อเป็น
ประโยชนกับคนชัว่อยางเรา ๗คนที่ยอมตาย
เพื่อคนซื่อสัตยนัน้หายากมาก แตอาจจะมี
บางคนกลาตายเพื่อคนที่ดีๆ ๘แตพระเจาได
แสดงความรักตอเรา โดยยอมสงพระคริสต
มาตายเพื่อเรา ทัง้ๆที่เรายังเป็นคนบาปอยู

๙ตอน น้ีพระเจายอมรับเราแลวเพราะ
เลือดของพระคริสต ยิ่งกวานัน้เราจะรอดพน
จากความโกรธของพระเจาเพราะพระ คริสต
อยางแนนอน ๑๐ขนาดตอนที่เราเป็นศัตรูกับ
พระเจา ความตายของพระบุตรยังทําใหเรา
กลับมาคืนดีกับพระเจาไดเลย แลวตอนน้ีเรา
ไดกลับมาคืนดีกับพระเจาแลว ดัง นัน้ชีวิต
ของพระบุตรจะตองทําใหเราไดรับความรอด
อยางแนนอน ๑๑ยิ่งกวานัน้ เรายังไดโออวด

*๔:๑๗ อางมาจากหนังสือ ปฐมกาล ๑๗:๕
†๔:๑๘ อางมาจากหนังสือ ปฐมกาล ๑๕:๕
‡๔:๒๒ อางมาจากหนังสือ ปฐมกาล ๑๕:๖
¶๕:๑ จึงเกิดความสงบสุขระหวางเรากับพระเจา ฉบับภาษาเดิมบางฉบับเขียนวา “ขอให
เราอยูอยางสงบสุขกับพระเจา”
§๕:๒ ความหวัง … จากพระเจา หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “ความ หวังที่เราจะไดเป็น
เหมือนพระเจา”
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พระเจาผานทางพระ เยซูคริสต เจาของเรา
ดวย เพราะพระองคไดทําใหเรากลับมาคืนดี
กับพระเจาแลว

อาดัมและพระเยซู
๑๒คนคนเดียวคืออาดัมทําบาป บาปจึงเขา

มาในโลก บาปน้ีนําความตายมาดวย มนุษย
ทุกคนจึงตองตายเพราะมนุษยทุกคนทําบาป
๑๓บาปเกิดขึ้นในโลก น้ีกอนที่จะมีกฎของ
โมเสสเสียอีก ตอนนัน้พระเจาจึงยังไมไดจด
บัญชีบาปที่มนุษยทํากัน เพราะยังไมมีกฎ
อะไรใชเลย ๑๔แตความ ตายนัน้มีอํานาจอยู
แลว ตัง้แตสมัยของอาดั มมาจนถึงสมัยของ
โมเสส มนุษยทุกคนจึงยังตองตายถึงแมเขา
จะไมไดขัดคํา สัง่ของพระเจาโดยตรงอยางที่
อาดั มทํา อาดั มกับพระ คริสตที่มาตอนหลัง
น้ีมีบางอยางที่เหมือนกัน ๑๕แตของ ขวัญที่
พระเจาใหเปลาๆนัน้ มันแตก ตางกันเพราะ
ในทางหน่ึงขณะที่ความผิดของคนๆหน่ึง คือ
อาดั ม ทําใหคนจํานวนมากตองตาย แตใน
อีกทางหน่ึง ความเมตตากรุณาของพระเจา
และของ ขวัญที่ผานมาทางความเมตตาของ
คนคนเดียวคือพระ เยซูคริสต นัน้ ก็เป็น
ประโยชนกับคนมากมาย

๑๖แนนอนผลจากของ ขวัญนัน้ แตก ตาง
อยางมากจากผลของความ ผิดที่อาดั มไดทํา
เพราะการทําผิดเพียงครัง้เดียวทําใหทุกคน
ตองถูกตัดสินวาผิด แตของ ขวัญนัน้ทําให
คนเราได รับการตัดสินวาไมผิด ทัง้ๆที่ทําผิด
ตัง้หลายครัง้ ๑๗ถาความ ตายปกครองคน
เราเพราะความ บาปของมนุษยคนหน่ึง ยิ่ง
กวานัน้คนมากมายจะปกครองชีวิตผานทาง
มนุษยอีกคนหน่ึงคือพระ เยซูคริสตอยาง
แนนอน คือคนเหลานัน้ที่ได รับความเมตตา
กรุณาอยางเหลือ ลน และได รับของ ขวัญ
เป็นที่ยอมรับของพระเจา ๑๘คนคนเดียวทํา
ผิด ก็ทําใหมนุษยทุกคนตองถูกตัดสินวาผิด
เชนเดียวกันคนคนเดียวทําถูก ตอง ก็ทําให
พระเจายอมรับและใหชีวิตกับมนุษยทุกคน
๑๙คนคนเดียวไมเชื่อฟัง ก็ทําใหคนมากมาย
กลายเป็นคนบาป เชนเดียวกันคนคนเดียว
เชื่อ ฟังก็ทําใหคนมากมายกลายเป็นคนที่
พระเจายอมรับ ๒๐ เมื่อกฎของโมเสสเขามา
ทําใหคนผิดกฎกันมากขึ้น แตเมื่อบาปเพิ่ม
ขึ้น ความเมตตากรุณาก็ยิ่งเพิ่มมากกวานัน้
อีก ๒๑บาปเคยเป็นกษตัริยและใชความตาย

ปกครอง เชนเดียวกันความเมตตากรุณา
เป็นกษตัริยและใชการที่พระเจายอมรับเรา
ปกครอง ทําใหคนมีชีวิตกับพระเจาตลอดไป
ผานทางพระเยซูคริสตเจาของเรา

ตายจากบาป แลวมีชีวิตในพระคริสต

๖ ๑แลวทีน้ีจะวายัง ไง จะทําบาปตอไป
เพื่อพระเจาจะไดเมตตามากขึ้นอยาง

นัน้หรือ ๒ ไมมีทาง ในเมื่อเราตายจากบาป
แลว ยังจะใชชีวิตอยูในความ บาปอีกได
อยางไร ๓หรือพวกคุณไมรูวาการที่เรารับพิธี
จุมน้ําเขาในพระเยซูคริสตนัน้ คือการจุมเขา
ไปในความตายของพระองคนัน่เอง ๔ดังนัน้
เมื่อเราจุมเขาในความ ตายของพระ เยซู ก็
หมายถึงวาเราถูกฝังรวมกับพระองคแลว
เพื่อเราจะมีวิถีชีวิตใหมเหมือนกับที่พระ
คริสตฟ้ืนขึ้นจากความ ตาย โดยฤทธิอ์ํานาจ
อันยิ่งใหญของพระบิดา ๕ เพราะถาเราไดเขา
รวมเป็นหน่ึงเดียวกับพระองคในความ ตาย
นัน้ เราก็จะไดเป็นหน่ึงเดียวกับพระองคใน
การฟ้ืนขึ้นจากความ ตายดวย ๖ เรารูวาคน
เกาของเราไดถูกตรึงรวมกันกับพระ คริสต
แลว เพื่อตัวตนที่เต็มไปดวยบาปจะไดหมด
ฤทธิไ์ป แลวเราจะไดไมเป็นทาสของความ
บาปอีกตอไป ๗ เพราะคนที่ตายแลวก็หลุด
พนจากอํานาจของบาป

๘ เมื่อเราตายรวมกับพระ คริสตแลว เรา
เชื่อวาเราจะมีชีวิตรวมกับพระองคดวย ๙ เรา
รูวาพระ คริสต ผูที่ฟ้ืนขึ้นจากความ ตายนัน้
จะไมมีวันตายอีกตอไป ความตายก็ไมได
เป็นนายเหนือพระองคอีกตอไป ๑๐พระองค
ตายเพียงครัง้เดียวก็พอตลอดไปเพื่อชนะ
อํานาจของบาป ชีวิตที่พระองคมีอยู น้ี
พระองคอยูเพื่อพระเจา ๑๑พวกคุณก็เหมือน
กัน ใหถือวาตัวคุณเองตายจากบาปแลว และ
มีชีวิตอยูเพื่อพระเจาในพระเยซูคริสตนัน้

๑๒ดังนัน้อยาปลอยใหบาปมาเป็นเจาครอบ
ครองรางกายที่ตองตายของคุณอีก เลย คือ
ใหความบาปทําใหคุณตองเชื่อฟังและทําตาม
กิเลสตัณหาของมัน ๑๓คุณไมควรยอมให
บาปมาใชอวัยวะสวนไหนก็ตามของคุณเป็น
เครื่อง มือในการทําชัว่ แตใหมอบชีวิตของ
คุณเองกับพระเจา ใหสมกับเป็นคนที่ตายไป
และฟ้ืนขึ้นมาใหมแลว ดัง นัน้ขอใหคุณยอม
ใหพระเจาใชอวัยวะทุกสวนของรางกายคุณ
ใหเป็นเครื่อง มือในการทําความ ดี ๑๔ความ
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บาปก็ไมมีอํานาจเหนือพวกคุณอีกตอไปแลว
เพราะพวกคุณไมไดอยูใตอํานาจของกฎ แต
อยูใตความเมตตากรุณาของพระเจา

ทาสที่ทําตามใจพระเจา
๑๕แลวทีน้ีเราจะวาอยางไรดี ทําบาปตอ

ไปดีไหม ไมมีทาง เพราะตอนน้ีเราไมไดอยู
ใตกฎแลว แตอยูใตความเมตตากรุณาของ
พระเจา ๑๖พวกคุณไมรูหรือวา เมื่อคุณยอม
มอบตัวเป็นทาสเชื่อ ฟังใครก็ตาม คุณก็เป็น
ทาสของคนๆนัน้แลว ไม วาจะเป็นทาสของ
ความ บาปที่ทําใหตองตาย หรือเป็นทาสที่
เชื่อ ฟังพระเจาซึ่งจะนําไปถึงชีวิตที่พระเจา
ชอบใจ ๑๗แตขอบคุณพระเจาที่ถึงแมคุณจะ
เคยเป็นทาสของความบาปมากอน แตเดี๋ยว
น้ีคุณไดเชื่อ ฟังแบบอยางคําสอนที่พระเจาให
ครอบครองคุณนัน้อยางสุดหัวใจ ๑๘คุณจึงไม
เป็นทาสของความบาปอีกตอไป แตเป็นทาส
ที่ทําตามใจพระเจา ๑๙ (ที่ผมใชตัวอยางเรื่อง
ทาสมาอธิบายใหฟัง ก็เพราะกลัววาคุณจะ
ไมเขาใจ) ในอดีตคุณเคยมอบอวัยวะของ
คุณใหเป็นทาสของความสกปรกโสโครกและ
การแหกกฎ ซึ่งทําใหคุณแหกกฎมากขึ้น
เรื่อยๆ แตเดี๋ยวน้ีขอใหยอมมอบอวัยวะของ
คุณใหเป็นทาสที่ทําตามใจพระเจาซึ่งนําไปสู
ความบริสุทธิ ์

๒๐แตกอน เมื่อคุณเป็นทาสของความบาป
นัน้ คุณก็เป็นอิสระ ไมไดอยูใตการควบคุม
ของสิ่งที่ถูก ตอง ๒๑แตคุณไดอะไรบางจาก
การใชชีวิตแบบนัน้ สิ่งที่คุณไดคือสิ่งที่คุณ
ละอายกับมันตอน น้ี เพราะสิ่งเหลานัน้นําไป
ถึงความ ตาย ๒๒แตตอน น้ีคุณไดเป็นอิสระ
จากบาปและมาเป็นทาสของพระเจาแลว ผล
ที่คุณจะได รับคือความบริสุทธิท์ี่นําไปถึงชีวิต
ที่อยูกับพระเจาตลอดไป ๒๓ เพราะคา จางที่
ความบาปจายใหกับเราคือความตาย แตของ
ขวัญที่พระเจาใหกับเรานัน้คือชีวิตที่อยูกับ
พระเจาตลอดไป ในพระ เยซูคริสต เจาของ
เรา

ตัวอยางจากการแตงงาน

๗ ๑พี่ น องครับ พวกคุณไมรูหรือวากฎนัน้
มีอํานาจเหนือมนุษยเฉพาะตอนมีชีวิต

อยูเทานัน้ (คุณก็คุน เคยกับกฎดีอยูแลว)

๒ยกตัวอยางเชน ผู หญิงที่แตงงานแลวจะ
ตองผูกมัดอยูกับสามีตามกฎเมื่อสามีของ
เธอยังมีชีวิตอยู แตถาสามีของเธอตายไป
เธอก็หลุดพนจากกฎการแตงงานนัน้ ๓แตถา
สามีเธอยังมีชีวิตอยู แลวเธอไปเป็นเมียชาย
อื่น ก็ถือวาเธอคบชู แตถาสามีเธอตายแลว
เธอก็เป็นอิสระจากกฎการแตงงานนัน้ และ
ถาเธอไปเป็นเมียชายอื่น ก็ไมถือวาเธอคบชู

๔พี่ น องก็เหมือนกัน เป็นเพราะความตาย
ของพระ คริสต คุณเองถึงตายไปแลวดวย
และเป็นอิสระจากกฎนัน้แลว เพื่อคุณจะได
เป็นของพระ คริสตผูที่ฟ้ืนขึ้นจากความ ตาย
และเพื่อที่เราจะไดเกิดผลสําหรับพระเจา
๕แตกอนตอนที่เราใชชีวิตตามสันดานนัน้
กฎก็กระตุนใหเกิดกิเลส ตัณหาขึ้นมา แลว
กิเลส ตัณหา น้ีก็มาควบคุมอวัยวะในตัวเรา
เราจึงไปทําสิ่งที่นําไปสูความตาย ๖แตเดี๋ยว
น้ีเราตายแลวและหลุด พนจากกฎที่เคยขัง
เราไว ตอนน้ีเราไดมารับใชพระเจาผูเป็นเจา
นายของเรา ดวยชีวิตใหมที่พระ วิญญาณนํา
ไมใชชีวิตเกาที่นําโดยกฎที่เขียนขึ้น

สิ่งที่กฎทําไมได
๗แลวจะวายัง ไงดี กฎนัน้บาปหรือ ไมมี

ทาง อัน ที่จริงถาไมมีกฎ ผมก็ไมรูหรอกวา
บาปคืออะไร เพราะถาไมมีกฎเขียนไววา
“อยาโลภ” *ผมไมมีทางรูวาความ โลภเป็น
อยางไร ๘แตบาปไดฉวยโอกาสเอากฎนัน้มา
ทําใหผมเกิดความ โลภทุกชนิด ถาไมมีกฎ
บาปก็หมดฤทธิเ์ดชไปแลว ๙ครัง้หน่ึงผมเคย
มีชีวิตอยูโดยไมมีกฎ แตพอมีกฎขึ้นมาบาป
ก็ฟ้ืนคืนชีพ ๑๐แตผมกลับตองตาย ปรากฏ
วากฎอัน น้ีเองที่เคยมีไวเพื่อนําชีวิตมาให
กลับมาทําใหผมตองตาย ๑๑ เพราะบาปได
ฉวยโอกาสใชกฎนัน้มาลอลวงผมและฆา
ผม ๑๒ดังนัน้สรุปไดวากฎนัน้ศักดิส์ิทธิ ์ และ
บัญญัตินัน้ก็ศักดิส์ิทธิ ์ ยุติธรรมและดีดวย
๑๓ เอา แสดงวาสิ่งที่ดีๆนําความตายมาใหผม
อยางนัน้หรือ ไมมีทาง แตเป็นบาปตางหาก
บาปไดใชสิ่งที่ดีๆ น้ีมาฆาผม ผมจะไดรูธาตุ
แทของบาปวาเป็นอยางไร และบัญญัติจะทํา
ใหเรารูวาบาปนัน้มันชัว่รายขนาดไหน

๑๔ เรารูวากฎนัน้มาจากพระ วิญญาณ แต
ผมเป็นแคมนุษยธรรมดาๆที่ถูกขายไปเป็น

*๗:๗ อางจากหนังสือ อพยพ ๒๐:๑๗ และ เฉลยธรรมบัญญัติ ๕:๒๑



โรม ๗:๑๕ 9 โรม ๘:๑๗

ทาสอยูใตอํานาจของบาป ๑๕ผมไมเขาใจ
หรอกวาทําไมผมถึงทําในสิ่งที่ผมทํา เพราะ
สิ่งที่ผมอยากทําผมก็ไมไดทํา แตผมกลับ
ไปทําในสิ่งที่ผมเกลียด ๑๖ถาผมทําในสิ่งที่
ผมไมอยากทํา นัน่แสดงวาผมเห็นดวยกับ
กฎและยอมรับวากฎนัน้ดี ๑๗ความ จริงแลว
ไมใชตัวผมหรอกที่ทําสิ่ง น้ี แตบาปที่อยูใน
ตัวผมตาง หากที่ทํา ๑๘ ใช ผมรูวาสิ่งที่ดีนัน้
ไมไดอยูในตัวผมหรอก (คือในสันดานของ
ผมที่เป็นมนุษยฝายเน้ือหนัง น้ี) ผมอยากจะ
ทําดีแตก็ทําไมได ๑๙สิ่งดีๆที่ผมอยากทํานัน้
ผมไมไดทํา แตกลับไปทําในสิ่งที่ชัว่ รายที่
ผมไมอยากทํา ๒๐ เพราะฉะนัน้ถาผมทําใน
สิ่งที่ผมไมอยากทํา ก็แสดงวาไมใชผมที่เป็น
คนทํา แตเป็นบาปที่อยูในผมตางหากที่ทํา

๒๑ผมเลยคนพบกฎขอหน่ึงวา เมื่อไรก็
ตามที่ผมอยากจะทําดี ความ ชัว่จะอยูที่นัน่
กับผมเสมอ ๒๒ ในใจผมเห็นดวยกับกฎของ
พระเจา ๒๓แตผมก็เห็นอีกกฎหน่ึงที่ทํางาน
อยูในตัวผม มันตอสูกับกฎของพระเจาที่
จิตใจของผมยอมรับอยู แลวมันก็ทําใหผม
เป็นนักโทษของกฎแหงบาปที่ทํางานอยูใน
ตัวผม น้ี ๒๔ผมน่ีนาสมเพชจริงๆใครจะชวย
ชีวิตผมใหพนจากรางกาย น้ีที่นําความ ตาย
มาใหกับผมไดบาง ๒๕ขอบคุณพระเจา ผาน
ทางพระ เยซูคริสต เจาของเรา ใจของผมนัน้
เป็นทาสของกฎของพระเจา แตสันดานของ
ผมนัน้เป็นทาสของกฎแหงบาป

ชีวิตที่นําโดยพระวิญญาณ

๘ ๑แลวเดี๋ยว น้ีคนทัง้ หลายที่มีสวนใน
พระ เยซูคริสตจะไมตองถูกลงโทษ

๒ เพราะในพระ เยซูคริสต กฎที่มาจากพระ
วิญญาณที่ใหชีวิตนัน้ ไดปลดปลอยใหคุณ *
เป็นอิสระจากกฎแหงบาปที่นําไปสูความ
ตายแลว ๓สิ่งที่กฎของโมเสสชวยไมได
เพราะสันดานของเราทําใหกฎออนแอไป
พระเจาก็ไดทําแลว พระองคไดสงพระ บุตร
ของพระองคมาเป็นมนุษยเหมือนกับเราที่
เป็นคนบาป และสงมาเพื่อจัดการกับบาป
พระเจาไดตัดสินลงโทษบาปโดยใชรางที่เป็น
มนุษยของพระ เยซู ๔ เพื่อสิ่งที่กฎสัง่ไวจะ

ไดสําเร็จในชีวิตของเราผูที่ไมไดใชชีวิตตาม
สันดาน แตตามพระวิญญาณ

๕ เพราะคนที่ใชชีวิตตามสันดานก็มัวแต
คิดถึงความตองการของกิเลส แตคนที่ใช
ชีวิตตามพระ วิญญาณก็จะคิดถึงแตเรื่อง
ที่พระ วิญญาณตองการ ๖ จิตใจที่สันดาน
ควบคุมอยูนัน้นําไปสูความ ตาย แตจิตใจ
ที่พระ วิญญาณควบคุมนําไปสูชีวิตและ
สันติสุข ๗ จิตใจที่สันดานควบคุมนัน้เป็นศัตรู
กับพระเจา เพราะจิตใจนัน้ไมยอมทําตาม
กฎของพระเจา และความ จริงแลวมันก็ไม
สามารถที่จะทําตามกฎนัน้ไดดวย ๘คนที่มี
ชีวิตตามสันดานจึงไมสามารถทําใหพระเจา
พอใจได

๙แตถาพระ วิญญาณของพระเจาอยูใน
พวกคุณ คุณก็ไมไดใชชีวิตตามสันดาน แต
ใชชีวิตตามพระ วิญญาณ แตถาคนไหนไมมี
พระ วิญญาณของพระ คริสต แสดงวาคนนัน้
ไมไดเป็นของพระคริสต ๑๐แตถาพระคริสต
อยูในตัวพวกคุณ ถึงแมรางของคุณตองตาย
ไปเพราะบาป แตพระวิญญาณก็ยังจะนําชีวิต
ใหมใหกับคุณ เพราะพระเจายอมรับคุณแลว
๑๑ถาคุณมีพระ วิญญาณที่ทําใหพระ เยซูฟ้ืน
ขึ้นจากความตายอยูในพวกคุณ พระเจาผูทํา
ใหพระ คริสตฟ้ืนขึ้นจากความ ตาย ก็จะใช
พระ วิญญาณของพระองคที่อยูในพวกคุณ
นัน้ ใหชีวิตกับรางที่ตองตายน้ีของคุณ

๑๒ดังนัน้พี่น องครับ เราไมไดเป็นหน้ีอะไร
กับสันดานเลยถึงจะตองทําตามที่มันสัง่
๑๓ถาคุณยังใชชีวิตตามสันดานอยู คุณจะ
ตองตาย แตถาคุณยอมใหพระ วิญญาณฆา
การกระทําบาปของรางกาย คุณก็จะมีชีวิต

๑๔ เพราะพระ วิญญาณของพระเจานําใคร
คนนัน้ก็เป็นลูกของพระเจา ๑๕ เพราะพระ
วิญญาณที่คุณได รับนัน้ไมไดทําใหคุณเป็น
ทาสที่ตองกลัวอีก แตทําใหคุณเป็นลูกๆของ
พระเจา และพระ วิญญาณ น้ีทําใหเรารอง
ดังๆวา “อับ บา †พอ” ๑๖พระ วิญญาณนัน้
ทําใหเรามัน่ใจวาเราเป็นลูกๆของพระเจา
๑๗ถาเราเป็นลูกๆของพระเจาแลว เราก็เป็น
ทายาท คือทายาทของพระเจา และเป็น
ทายาทรวมกับพระ คริสต แตเราจะตองรวม

*๘:๒ คุณ ฉบับภาษาเดิมบางฉบับเขียนวา ผม
†๘:๑๕ อับบา เป็นคําในภาษาอารเมคที่แปลวา “พอ”
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ทุกขกับพระ คริสตกอน เพื่อที่เราจะได รับ
ศักดิศ์รีรวมกับพระองคดวย

เราจะไดรับเกียรติในอนาคต
๑๘ผมถือวาความทุกขยากในชีวิต น้ี ไม

หนัก หนาอะไรเลย เมื่อเปรียบ เทียบกับ
ศักดิศ์รีที่พระองคจะเปิด เผยใหกับเราใน
อนาคต ๑๙ เพราะทุกสิ่งที่พระเจาสรางขึ้นมา
ในโลก น้ี กําลังตัง้ ตาคอยวันที่พระเจาจะ
เปิด เผยใหเห็นวาใครเป็นลูกๆของพระองค
บาง ๒๐ทุกสิ่งที่พระเจาสรางขึ้นมาในโลก น้ี
พระเจาทําใหมันอยูในสภาพที่ผิด เพีย้นไป
ไมใชวาตัวมันเองอยากเป็นอยางนัน้ แต
พระเจาเป็นผูกําหนดใหเป็นอยางนัน้ เพราะ
มีความ หวังวา ๒๑ทุกสิ่งที่พระองคสราง
มา น้ี จะไดหลุด พนจากการเป็นทาสของ
ความเสื่อมโทรม แลวจะไดเป็นอิสระและมี
ศักดิศ์รีรวมกับลูกๆของพระเจา ๒๒ เพราะเรา
รูวาทุกสิ่งที่พระเจาสรางมาในโลก น้ียังรอง
ครํ่าครวญ ดวยความเจ็บ ปวดรวด ราวมา
จนถึงเดี๋ยว น้ี (เหมือนกับผู หญิงที่กําลังจะ
คลอดลูก) ๒๓ ไมใชแตเฉพาะพวกนัน้ที่รอง
ครํ่าครวญ แมแตเราเองก็ยังรองครํ่าครวญ
อยูในใจดวย ทัง้ๆที่เราได รับพระ วิญญาณ
ซึ่งเป็นพระพรสวนแรกจากพระเจาแลว
เรายังตัง้ตารอ คอยวันที่พระองคจะทําให
เราเป็นลูกของพระองคอยางสมบูรณ เมื่อ
นัน้รางกายของเราจะไดหลุด พนเป็นอิสระ
๒๔พระเจาไดชวยชีวิตเราแลว เราจึงมีความ
หวัง น้ีอยูในใจ ความ หวังที่เราเห็นไดนัน้ไม
เรียกวาความหวังหรอก เพราะใครจะไปหวัง
กับสิ่งที่เขาเห็นแลว ๒๕แตเราหวังในสิ่งที่เรา
ยังมองไมเห็น และเราก็ตัง้ตารอ คอยมัน
ดวยความอดทน

๒๖ ในทํานองเดียวกันพระ วิญญาณก็มา
ชวยเราในความออนแอของเราดวย เราไมรู
วาเราควรจะขออะไรเวลาที่เราอธิษฐาน แต
พระ วิญญาณเองไดขอตอพระเจาแทนเรา
ดวยเสียงรองครํ่าครวญที่ไมเป็นคํา ๒๗แต
พระเจาผูหยัง่รูจิตใจรูวาอะไรอยูในจิตใจของ
พระ วิญญาณ เพราะพระ วิญญาณไดรองขอ
ใหกับคนที่เป็นของพระเจา ตามที่พระเจา
ชอบใจ

๒๘ เรารูวาพระเจาทําใหทุกอยางเกิดผลดี
สําหรับคนที่รักพระองค พวกเขาเป็นคน
ที่พระเจาเรียกตามแผน งานของพระองค
๒๙พระเจาไดเลือกและแยกคนพวก น้ีไวกอน
ลวงหน าแลว ใหเป็นเหมือนกับพระบุตรของ
พระองค เพื่อวาพระ บุตรนัน้จะไดเป็นบุตร
คนแรกในหมูพี่ น องมากมาย ๓๐ดัง นัน้คน
พวก น้ีที่พระองคไดแยกไวแลว พระองคก็
ไดเรียกมา และเมื่อเรียกมาแลว พระองคก็
ยอมรับเขา และเมื่อยอมรับแลว พระองคก็
ใหพวกเขามีศักดิศ์รีดวย

ความรักของพระเจาในพระเยซูคริสต
๓๑ เราจะวาอยางไรดีเกี่ยว กับเรื่อง น้ี

ถาพระเจาอยูฝ ายเรา ใครจะตอ ตานเรา
ได ๓๒พระองคไมหวงแมแตพระ บุตรของ
พระองคเอง แตกลับมอบพระ บุตรนัน้ให
มาตายเพื่อเราทุกคน ถาอยางนัน้พระองค
จะไมยิ่งใหทุกสิ่งทุกอยางกับเราพรอมกับ
พระบุตรดวยหรือ ๓๓ ใครจะฟ องคนพวก น้ีที่
พระเจาเลือกมา พระเจาเองหรือ เป็นไปไม
ได เพราะพระองคเองเป็นผูที่ยอมรับพวก น้ี
๓๔ ใครจะกลาวโทษเขา พระเยซูหรือ เป็นไป
ไมได เพราะพระ เยซูคริสตเป็นผูที่ตายและ
ฟ้ืนขึ้นมาใหม และตอน น้ีพระองคก็นัง่อยู
ทางขวามือของพระเจาวิงวอนพระเจาแทน
เรา ๓๕ ใครจะแยกเราออกจากความ รักที่
พระคริสตมีตอเราได ไมมีเลย แมแตความ
ทุกข ยากหรือความลําบาก หรือการถูกกดขี่
ขมเหง หรือความอดอยากหิวโหย หรือการ
เปลือย กาย หรืออันตรายตางๆ หรือแมแต
การถูกฆาฟัน ก็ไมมีทางแยกเราออกจาก
ความ รักที่พระ คริสตมีตอเราได ๓๖ เหมือน
กับที่พระคัมภีรเขียนไววา
“เพื่อพระองค เราเสี่ยงกับการถูกฆาวันยังคํ่า
คนทํากับเราเหมือนแกะที่จะเอาไปฆา” *

๓๗แตในทุกสิ่งทุกอยาง น้ี เราก็ได รับ
ชัยชนะอันยิ่ง ใหญผานทางพระองคผูได
แสดงความ รักกับเรา ๓๘ เพราะผมมัน่ใจวา
ไม วาจะเป็นความ ตายหรือชีวิต ทูต สวรรค
หรือเทพเจา สิ่งที่เป็นอยูในปัจจุบันหรือสิ่งที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต พวกวิญญาณที่มีฤทธิ ์
อํานาจ ๓๙สิ่งที่อยูเหนือเรา หรือสิ่งที่อยูตํ่า
กวาเรา หรืออะไร ก็ตามที่ถูกสรางขึ้นมา

*๘:๓๖ อางมาจากหนังสือ สดุดี ๔๔:๒๒



โรม ๙:๑ 11 โรม ๙:๒๐

พวกมันก็ไมมีทางแยกเราออกจากความ รัก
ของพระเจาที่เราเห็นในพระ เยซูคริสต เจา
ของเรา

พระเจาและชนชาติอิสราเอล

๙ ๑ผมกําลังพูดความ จริงในพระ คริสต
ไมไดพูดโกหก และใจของผมที่พระ

วิญญาณบริสุทธินํ์าอยูยืนยันในสิ่งที่ผมกําลัง
จะพูด น้ี ๒ผมเป็นทุกขมากและปวดราวใจ
อยูตลอดเวลา ๓ถามันจะทําใหพี่ น องยิวที่
เป็นเพื่อนรวมชาติของผมรอด ผมก็จะขอให
ตัว เองถูกสาป แชงและถูกตัดขาดจากพระ
คริสต ๔พวกเขาเป็นคนอิสราเอล ที่ได รับ
สิทธิพิเศษหลายอยาง คือพระเจารับพวกเขา
มาเป็นลูกของพระองค ใหเขาเห็นถึงความ
ยิ่งใหญของพระองค พระองคไดทําขอตกลง
ตางๆกับเขา ใหกฎของพระองคกับเขา ให
เขารูถึงวิธีนมัสการพระองคในวิหาร และ
ยังใหคําสัญญาตางๆอีก ๕ รวม ทัง้ใหเขามี
บรรพบุรุษที่ยิ่งใหญดวย และพระคริสตตอน
ที่มาเกิดเป็นมนุษยก็สืบเชื้อ สายมาจากพวก
เขา ขอใหพระเจาผูอยูเหนือทุกสิ่งทุกอยาง
ไดรับการสรรเสริญตลอดไป อาเมน *

๖คนเราจะพูดวาพระเจาผิดสัญญาไมได
หรอก เพราะไมใชทุกคนที่สืบเชื้อ สายมา
จากอิสราเอล จะเป็นชาวอิสราเอลที่แทจริง
๗และไมใชลูกของอับ รา ฮัมทุกคนจะถูกนับ
วาเป็นผูสืบเชื้อสายมาจากเขา เพราะพระเจา
บอกกับอับ รา ฮัมวา “คนที่จะนับ วาสืบเชื้อ
สายมาจากเจาจะตองสืบเชื้อ สายมาจากอิส
อัคเทานัน้” †๘แสดงวาไมใชลูกทุกคนของ
อับราฮัมที่เกิดตามธรรมชาติจะนับวาเป็นลูก
ของพระเจา แตตองเป็นลูกที่เกิดจากคํา
สัญญาของพระเจาเทานัน้ถึงจะนับ วาเป็นผู

สืบเชื้อ สายจริง ๙คําสัญญานัน้วาไวอยาง น้ี
คือ “ปีหน าเวลาน้ี เราจะกลับมา และซาราห
จะคลอดลูกชาย” ‡

๑๐หรืออีกตัวอยางหน่ึงที่เกี่ยว กับเรื่อง น้ี
คือตอนที่เรเบ คาหตัง้ทองลูกชายฝาแฝดกับ
อิสอัคบรรพบุรุษของเรา ๑๑–๑๒กอนที่เด็กจะ
คลอดออกมาทําดีหรือชัว่ พระเจาบอกเรเบ
คาหวา “คนพี่จะรับใชคนนอง” ¶เพื่อใหเป็น
ไปตามแผนที่พระองคเลือก ทําใหเราเห็น
วาการเลือกของพระเจานัน้ไมไดขึ้นอยูกับ
การกระทําของคน แตขึ้นอยูกับพระเจาผู
เรียกเอง ๑๓ซึ่งเหมือนกับที่ไดเขียนไวแลว
วา “เรารักยาโคบ แตเราเกลียดเอซาว” §**
๑๔แลวทีน้ีจะวายัง ไงดี พระเจาไมยุติธรรม
หรือ ไมมีทาง ๑๕ เพราะพระองคพูดกับ
โมเสสวา “เราอยากจะเมตตาใคร เราก็จะ
เมตตาคนนัน้ เราอยากจะสงสารใคร เราก็จะ
สงสารคนนัน้” ††

๑๖ดัง นัน้สิ่ง น้ีไมไดขึ้นอยูกับความอยาก
ไดหรือความพยายามของมนุษยหรอก แต
ขึ้นอยูกับความเมตตาของพระเจาตาง หาก
๑๗ เพราะในพระ คัมภีรพระเจาบอกฟาโรห
วา “ที่เราไดยกเจาเป็นกษตัริยนัน้ ก็เพื่อ
วาคนจะไดเห็นฤทธิ์ เดชของเราในวิธีที่เรา
ใชจัดการกับเจา และชื่อ เสียงของเราจะได
โดงดังไปทัว่โลก” ‡‡๑๘ดัง นัน้พระเจาเลือก
ที่จะเมตตาคนไหน พระองคก็จะเมตตาคน
นัน้ พระเจาเลือกที่จะทําใหคนไหนดื้อ ดาน
พระองคก็จะทําใหคนนัน้ดื้อดาน

๑๙ เมื่อเป็นอยาง น้ี คุณคงจะพูดกับผมวา
“ถาอยางนัน้ พระองคยังจะมาโทษเราอีก
ทําไม เพราะใครจะไปขัดขืนความตองการ
ของพระองคได” ๒๐ โธมนุษยเอย คุณคิดวา
คุณเป็นใคร สิ่งที่ถูกป้ันจะยอนถามคนป้ัน

*๙:๕ ขอใหพระเจา … สรรเสริญตลอดไป อาเมน หรือ “ขอใหพระคริสต ผูเป็นเจาเหนือ
ทุกสิ่ง ไดรับการสรรเสริญตลอดไป อาเมน”
†๙:๗ อางมาจากหนังสือ ปฐมกาล ๒๑:๑๒
‡๙:๙ อางมาจากหนังสือ ปฐมกาล ๑๘:๑๐, ๑๔
¶๙:๑๑-๑๒ อางมาจากหนังสือ ปฐมกาล ๒๕:๒๓
§๙:๑๓ อางมาจากหนังสือ มาลาคี ๑:๒-๓
**๙:๑๓ เรารักยาโคบ แตเราเกลียดเอซาว หรือแปลไดอีกอยางหน่ึงวา “เราเลือกยาโคบ
แตเราปฏิเสธเอซาว”
††๙:๑๕ อางมาจากหนังสือ อพยพ ๓๓:๑๙
‡‡๙:๑๗ อางมาจากหนังสือ อพยพ ๙:๑๖



โรม ๙:๒๑ 12 โรม ๑๐:๖

ไดหรือวา “ทําไมถึงป้ันเราแบบ น้ี” ๒๑ชาง
ป้ันหมอไมมีสิทธิท์ี่จะเอาดินเหนียวกอน
เดียวกันมาป้ันเป็นภาชนะหรูหราอันหน่ึง
และภาชนะธรรมดาอีกอันหน่ึงหรืออยางไร

๒๒แลวเรื่อง น้ีจะวาไง พระเจาตัง้ใจจะ
ลงโทษและแสดงฤทธิอ์ํานาจของพระองค
พระองคตองอดทนอดกลัน้อยางมากกับคน
พวกนัน้ที่สมควรถูกลงโทษและถูกทําลาย
๒๓ที่พระองคทําอยาง น้ี ก็เพื่อแสดงใหเห็น
ถึงความยิ่ง ใหญมหาศาลตอคนพวกนัน้ที่
พระองคเมตตาและที่พระองคไดเตรียมไว
รับสงา ราศี ๒๔คนพวกนัน้ที่พระองคเรียกมา
ก็คือพวกเราน่ีเอง พระองคไมไดเรียกเรา
จากพวกยิวเทานัน้ แตจากคนที่ไมใชยิว
ดวย ๒๕พระองคไดพูดถึงคนที่ไมใชยิว น้ีใน
หนังสือโฮเชยาวา
“คนพวกนัน้ที่แตกอนไมใชคนของเรา
เราก็จะเรียกวาเป็นคนของเรา
และหญิงคนนัน้ที่แตกอนเราไมไดรัก
เราก็จะเรียกวาเป็นที่รักของเรา” *
๒๖ “ถึงแมวาครัง้หน่ึงพระองคเคยพูดวา เจา

ไมใชคนของเรา
แตเดี๋ยว น้ี เขาจะไดชื่อวาเป็นลูกๆของ

พระเจาผูมีชีวิตอยู” †
๒๗แตอิส ยาหไดรองเกี่ยวกับคนอิสราเอล
ออกมาวา
“ถึงแมลูกๆของชนชาติอิสราเอล
จะมีจํานวนมากเหมือนกับเม็ดทรายในทะเล
แตจะมีไมกี่คนเทานัน้ที่จะรอด
๒๘องคเจาชีวิตจะทําใหสิ่งที่พระองคพูด

สําเร็จครบถวนอยางรวดเร็วในโลกน้ี” ‡
๒๙และตามที่อิสยาหไดทํานายไววา
“ถาองคเจาชีวิตผูทรงฤทธิ ์ ไมเหลือผูสืบเชื้อ

สายใหกับเรา
เราก็คงจะถูกทําลายจนสิน้ซากไปแลว

เหมือนกับเมืองโส โดมและเมืองโก โม ราห”
¶§

๓๐ถาอยาง นัน้ จะวายัง ไงดี คนที่ไมใช
ยิวไมไดสนใจวาพระองคจะยอมรับเขา
หรือไม แตพระเจากลับยอมรับเขา และ
ที่พระองคยอมรับเขาก็เพราะเขาไว วางใจ
๓๑แตคนอิสราเอลแสวงหากฎที่กําหนดวา
พระเจาตองการอะไรจากคนของพระองค
แตสุดทายก็ไมไดบรรลุถึงกฎนัน้ ๓๒ทําไม
ถึงเป็นอยางนัน้ละ เพราะเขาแสวงหากฎนัน้
เหมือนกับมันขึ้นอยูกับการกระทํา แทนที่
จะพึ่งความไว วางใจ เขาก็เลยสะดุดหินลม
๓๓ เหมือนกับที่เขียนไวในพระคัมภีรวา
“ดูสิ เราไดวางกอนหินกอนหน่ึงไวที่ศิ โยนที่

จะทําใหคนสะดุด
เป็นศิลาที่จะทําใหคนลมลง
แตคนที่ไว วางใจในหินกอนนัน้ **จะไมมีวัน

อับอาย” ††

๑๐ ๑พี่ น องครับ สิ่งที่ผมตองการมาก
และสิ่งที่ผมอธิษฐานตอพระเจา

สําหรับคน ยิวก็คือ ขอใหพวกเขาได รับ
ความ รอด ๒ผมเป็นพยานวาพวกเขามีใจให
พระเจาแตเขาขาดความ รู ๓พวกเขาไมรูจัก
ความซื่อสัตยสุจริตของพระเจา เขาพยายาม
ที่จะยึดฐานะที่เป็นคนของพระเจาไว เขาจึง
ไมยอมรับแผน งานอันซื่อสัตยสุจริตของ
พระองค ๔พระ คริสตเป็นเป า หมายของกฎ
เพื่อที่พระเจาจะไดยอมรับทุกคนที่ไว วางใจ
พระคริสต

๕ โมเสสไดเขียนถึงคนที่คิดวาพระเจาจะ
ยอมรับเขาเพราะเขาทําตามกฎที่จะทําให
คนสะดุดวา “คนที่ทําอยาง น้ี จะตองใชชีวิต
ตามกฎนัน้ทุกอยาง” ‡‡๖สวนคนที่พระเจา
ยอมรับเพราะเขาไววางใจพระเจา โมเสสพูด
วา “ไมตองคิดในใจวา แลวใครจะเป็นคน

*๙:๒๕ อางมาจากหนังสือ โฮเชยาห ๒:๒๓
†๙:๒๖ อางมาจากหนังสือ โฮเชยาห ๑:๑๐
‡๙:๒๘ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๑๐:๒๒-๒๓
¶๙:๒๙ เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห คือ เมืองที่คนชัว่อาศัยอยู พระเจาลงโทษพวกเขา
โดยการทําลายเมืองทัง้สอง หนังสือปฐมกาล ๑๙
§๙:๒๙ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๑:๙
**๙:๓๓ ในหินกอนนัน้ หรือ ในพระองค
††๙:๓๓ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๘:๑๔; ๒๘:๑๖
‡‡๑๐:๕ อางมาจากหนังสือ เลวีนิติ ๑๘:๕



โรม ๑๐:๗ 13 โรม ๑๑:๓

ขึ้นไปบนสวรรค” (หมาย ถึงขึ้นไปเชิญพระ
คริสตลงมาบนโลกเพื่อชวยเรา) ๗ “หรือใคร
จะเป็นคนลงไปในหลุมที่ลึกมาก” (หมายถึง
ลงไปเชิญพระ คริสตขึ้นมาจากความ ตาย)
๘ เพราะพระ คัมภีรพูดไววา “ถอยคํานัน้อยู
ใกลกับคุณแลว มันอยูในปากและอยูในใจ
ของคุณ” *น่ี แหละคือเรื่องที่เราประกาศ
๙ถาคุณยอมรับดวยปากวา “พระ เยซูเป็น
องค เจา ชีวิต” และเชื่อในใจวาพระเจาทํา
ใหพระ เยซูฟ้ืนขึ้นจากความ ตาย คุณก็จะ
รอด ๑๐ เพราะพระเจายอมรับคนที่ไว วางใจ
และคนที่ยอมรับดวยปากวาเชื่อก็จะรอด
๑๑ เพราะพระ คัมภีรบอกวา “ทุกคนที่ไว
วางใจพระองคจะไมมีวันอับอาย” †๑๒ที่พระ
คัมภีรบอกวาทุกคน แสดงวาคน ยิวกับคน
ที่ไมใชยิวไมมีอะไรแตก ตางกันเลย เพราะ
องคเจาชีวิตองคเดียวกันน้ีเป็นองคเจาชีวิต
ของทุก คน และพระองคก็เต็มไปดวยความ
เมตตากับทุกคนที่รองเรียกใหพระองคชวย
๑๓ เพราะ “ทุกคนที่รองเรียกใหองคเจาชีวิต
ชวย ก็จะรอด” ‡

๑๔แตพวกเขาจะรองเรียกใหพระองคชวย
ไดอยางไร ในเมื่อพวกเขายังไมไดไว วางใจ
พระองคเลย แลวพวกเขาจะไว วางใจได
อยางไร ในเมื่อยังไมเคยไดยินเรื่องของ
พระองคเลย แลวพวกเขาจะเคยไดยินได
อยางไร ในเมื่อยังไมเคยมีใครไปประกาศให
พวกเขาฟังเลย ๑๕แลวจะมีใครไปประกาศ
ไดอยางไรถาไมมีคนสงไป เหมือนกับที่พระ
คัมภีรเขียนไววา “เป็นเวลาที่เหมาะจริงๆที่
มีคนวิ่งมาบอกขาวดีกับเรา” ¶๑๖แตไมใช
ทุกคนที่ทําตามขาวดีนัน้ อิส ยาหก็พูดไววา
“องคเจาชีวิต มีใครบางที่ไว วางใจในถอยคํา
ของเรา” §๑๗ดัง นัน้ความไว วางใจจะเกิด
ขึ้นได ก็ตอเมื่อไดยินขาวดีกอน และคนจะ

ไดยินขาวดีได ก็ตอเมื่อมีคนออกไปประกาศ
เรื่องของพระ คริสต ๑๘แตผมขอถามหนอย
วา พวกยิวไมไดยินขาวดีที่เราไปประกาศ
หรืออยางไร ไดยินแน เพราะพระคัมภีรพูด
ไววา
“เสียงของพวกเขาไดกระจายออกไปทัว่โลก
และถอยคําของพวกเขาไดแพรออกไปจนสุด

ขอบฟ า” **
๑๙แตผมขอถามวา คนอิสราเอล รูเรื่องหรือ
เปลา พวกเขารูเรื่องแน ตอนแรกพระเจาพูด
ผานโมเสสวา
“เราจะใชชนชาติกระ จอกๆทําใหพวกเจา

อิจฉา
เราจะใชชนชาติที่โงๆทําใหพวกเจาโมโห” ††
๒๐ตอมาพระเจาพูดผานทางอิสยาห และอิส
ยาหกลาพูดวา
“คนที่ไมไดแสวงหาเรา ไดพบเรา
เราไดปรากฏตัวใหกับคนที่ไมสนใจเรา” ‡‡
๒๑แตเรื่องของคนอิสราเอลนัน้ พระเจาพูดวา
“เรายื่นมือเราออกไปทัง้วัน
ใหกับพวกที่ไมเชื่อฟังและตอตานเรา” ¶¶

พระเจาไมไดลืมคนของพระองค

๑๑ ๑ผมขอถามหนอยวา “พระเจา
ทอด ทิง้คนของพระองคแลวหรือ

อยางไร” ไมมีทาง ตัวผมเองก็เป็นคน
อิสราเอล สืบเชื้อสายมาจากอับราฮัม มาจาก
เผาเบน ยา มิน ๒พระเจาไมไดทิง้คนของ
พระองคที่พระองคไดเลือกไวกอนหน าน้ีแลว
พวกคุณไมเคยรูเรื่องของเอ ลี ยาหที่เขียนไว
ในพระคัมภีรเลยหรือ ตอนที่เขามาตอวาคน
อิสราเอลกับพระเจาวา ๓ “องคเจาชีวิต พวก
น้ีไดฆาพวกผูพูดแทนพระองค และไดรื้อ
พวกแทนบูชาของพระองค ตอน น้ีเหลือแต
ผมคนเดียวเทานัน้ และพวกเขากําลังตาม

*๑๐:๘ ขอ ๖-๘ อางมาจากหนังสือ เฉลยธรรมบัญญัติ ๓๐:๑๒-๑๔
†๑๐:๑๑ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๒๘:๑๖
‡๑๐:๑๓ อางจากหนังสือ โยเอล ๒:๓๒
¶๑๐:๑๕ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๕๒:๗
§๑๐:๑๖ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๕๓:๑
**๑๐:๑๘ อางมาจากหนังสือ สดุดี ๑๙:๔
††๑๐:๑๙ อางมาจากหนังสือ เฉลยธรรมบัญญัติ ๓๒:๒๑
‡‡๑๐:๒๐ อางมาจากหนังสือ สดุดี ๖๕:๑
¶¶๑๐:๒๑ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๖๕:๒
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ลาผมอยู” *๔แตพระเจาตอบเขาวา “ยังมีคน
ของเราเหลืออยูอีกเจ็ดพันคน ที่ไมไดกราบ
ไหวพระบาอัล” †๕ เวลา น้ีก็เหมือนกัน ยังมี
คนกลุมเล็กๆเหลืออยู เป็นคนที่พระเจาเลือก
ไวดวยความเมตตากรุณาของพระองค ๖ถา
พระองคเลือกเรามาดวยความเมตตากรุณา
แสดงวามันไมไดขึ้นอยูกับการกระทํา ไม
อยางนัน้แลวจะเรียก วาเป็นความเมตตาได
อยางไร

๗ถาอยางนัน้จะวาอยางไรดี คนอิสราเอล
ไมไดเจอสิ่งที่เขาหา แตกลุมคนที่พระเจาได
เลือกไวกลับเป็นผูที่ไดเจอ สวนคนอิสราเอล
ที่เหลือก็มีจิตใจดื้อดานไป ๘ เหมือนกับที่พระ
คัมภีรพูดไววา
“พระเจาไดมอบจิตใจที่เย็นชาใหพวกน้ี” ‡
“พระองคทําใหตาของเขามองอะไรก็ไมเห็น
หูของเขาฟังอะไรก็ไมไดยินจนถึงทุกวัน น้ี”

¶
๙กษตัริยดาวิดพูดเรื่องเดียวกันน้ีวา
“ขอ ใหงาน เลีย้งตางๆของพวกเขาเป็นหลุม

พรางและกับดัก
ขอใหพวกเขาลมลงและไดรับกรรมที่ทําไว
๑๐ขอ ใหตาของพวกเขามืดบอดจนมองไม

เห็น
และขอ ใหพระองคทําใหหลังของพวกเขางอ

จากการแบกปัญหาตลอดไป” §
๑๑ผมขอถามหนอยวา พวกคน ยิวสะดุด

ลมลงจนเยียวยาไมไดเลยหรือ ไมใชเลย แต
ตรงกัน ขาม เพราะความผิด พลาดของคน
ยิว จึงทําใหคนที่ไมใชยิวได รับความ รอด
ที่เป็นอยาง น้ีเพราะพระเจาอยากจะทําใหคน
ยิวอิจฉา ๑๒แตถาการที่คน ยิวทําผิด พลาด
และลม เหลว ยังทําใหโลก น้ีและคนที่ไมใช
ยิวได รับพระพรมากมายขนาด น้ี ลองคิดดูสิ
วา ถาคนยิวกลับมาครบถวน โลกน้ีจะไดรับ
พระพรขนาดไหน

๑๓ผมกําลังพูดกับพวกคุณคนที่ไมใช
ยิว เพราะพระเจาไดตัง้ใหผมเป็นศิษย เอก
สําหรับคนที่ไมใชยิว ผมตัง้ใจที่จะใหงานรับ
ใชของผมน้ีโดงดังไปทัว่ ๑๔ เพื่อทําใหพี่น อง

ยิวของผมอิจฉา เผื่อจะชวยใหพวกเขาบาง
คนรอดได ๑๕ เพราะถาโลก น้ีไดกลับมาคืนดี
กับพระเจา เมื่อพระองคทอดทิง้พวกยิว แลว
จะเกิดอะไรขึ้นถาพระเจายอมรับพวกยิว ก็
จะเกิดการฟ้ืนขึ้นจากความ ตายนะสิ ๑๖ถา
แป งสวนที่แบงออกมาถวายเป็นสวนแรกนัน้
เป็นของพระองค สวนที่เหลือทัง้กอนก็ตอง
เป็นของพระองคดวย และถารากของตนไม
เป็นของพระองค กิ่ง กานของมันก็ตองเป็น
ของพระองคดวย ๑๗แตถากิ่งบางกิ่งถูกหัก
ทิง้ไป แลวเอาคุณที่เป็นกิ่งมะกอกปามาตอ
เขาไปแทน คุณก็จะเป็นสวนหน่ึงของตน
มะกอกตนนัน้ และได รับการหลอ เลีย้งจาก
รากของมัน ๑๘คุณไมควรจะคุยโวขมกิ่งที่
ถูกหักทิง้ไป แตถาคุณคุยโว ก็ใหจําไววา
คุณไมไดเป็นคนหลอ เลีย้งราก รากตางหาก
ที่หลอเลีย้งคุณ

๑๙คุณอาจจะพูดวา “กิ่งพวกนัน้ถูกหักทิง้
ไป ก็เพื่อจะไดเอาผมตอเขาไปแทน” ๒๐ถูก
แลว ที่พวกเขาถูกหักทิง้ไปเพราะพวกเขาไม
ไว วางใจ แตคุณยังอยูไดเพราะคุณไว วางใจ
เพราะฉะนัน้อยาเหลิง แตใหระวังตัวใหดี
๒๑ เพราะถาพระเจาไมไดเวนโทษกิ่งเดิม
ของตน พระองคก็จะไมเวนโทษคุณเหมือน
กัน ๒๒ดูสิ พระเจานัน้ทัง้เมตตาและเด็ด
ขาด พระองคเด็ดขาดกับคนที่หลงผิด แตมี
เมตตากับคุณ ถาคุณยังคงอยูในความเมตตา
ของพระองค ไมอยาง นัน้ คุณก็จะถูกตัดทิง้
ไปจากตนเหมือน กัน ๒๓แตถาพวกนัน้กลับ
มาไว วางใจพระเจาใหม พวกเขาก็จะถูกตอ
เขาไปกับตนเดิมอีกครัง้หน่ึง เพราะพระเจา
สามารถตอพวกเขาเขาไปใหมได ๒๔แมแต
คุณที่เป็นกิ่งของตนมะกอกปา ยังตัดเอามา
ตอเขากับตนมะกอกบานไดเลย ทัง้ๆ ที่ขัด
กับธรรมชาติ ถาจะเอากิ่งเดิมของมะกอก
บานที่ถูกตัดทิง้ไปนัน้มาตอเขากับตนเดิม
ของมัน จะยิ่งงายกวานัน้มากขนาดไหน

๒๕พี่ น องครับ ผมอยากใหพวกคุณเขาใจ
เรื่องลึกลับ น้ี เพื่อคุณจะไดไมหลงตัว เอง
เรื่อง ลับ น้ีคือมีชาวอิสราเอลสวนหน่ึงที่มี

*๑๑:๓ อางมาจากหนังสือ ๑ พงศกษตัริย ๑๙:๑๐, ๑๔
†๑๑:๔ อางมาจากหนังสือ ๑ พงศกษตัริย ๑๙:๑๘
‡๑๑:๘ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๒๙:๑๐
¶๑๑:๘ อางมาจากหนังสือ เฉลยธรรมบัญญัติ ๒๙:๔
§๑๑:๑๐ อางมาจากหนังสือ สดุดี ๖๙:๒๒-๒๓



โรม ๑๑:๒๖ 15 โรม ๑๒:๘

จิตใจดื้อ ดานจะยังคงดื้อ ดานตอ ไป จนกวา
จํานวนคนที่ไมใชยิวทัง้หมดไดเขามาใน
ครอบครัวของพระเจา ๒๖ทางน้ี แหละเป็น
ทางที่ชาวอิสราเอลทัง้หมดจะได รับความ
รอด เหมือนกับที่พระคัมภีรเขียนไววา
“พระผูชวยใหรอดจะมาจากศิโยน
พระองคจะกําจัดสิ่งชัว่รายทัง้หลาย
ใหออกไปจากครอบครัวของยาโคบ
๒๗และเราก็จะทําสัญญาน้ีกับพวกเขา
เมื่อเราเอาบาปของพวกเขาทิง้ไป” *

๒๘พวกยิวไดกลายเป็นศัตรูของพระเจา
เพราะไมยอมรับขาวดี น้ี มันจึงกลายเป็น
ผลดีกับพวกคุณ แตพวกยิวก็ยังเป็นพวก
ที่พระเจาเลือกและพระองคก็ยังรักพวก
ยิว เน่ืองจากคําสัญญาที่พระเจาใหไวกับ
บรรพบุรุษของพวกเขา ๒๙ เพราะพระเจา
ไมเคยเอาพรสวรรคที่พระองคใหไปแลว
กลับคืน และไมเคยเรียกใคร แลวเปลี่ยน
ใจ ๓๐ครัง้หน่ึงพวกคุณเคยไมเชื่อฟังพระเจา
เหมือนกัน แตเดี๋ยว น้ีพวกคุณก็ได รับความ
เมตตากรุณาจากพระเจาแลว เพราะพวกยิว
ไมยอมเชื่อฟัง ๓๑ เหมือนกับตอนน้ีที่พวกยิว
ไมยอมเชื่อ ฟังพระเจา ก็เพื่อพวกเขาจะได
รับความเมตตาจากพระเจาเหมือนกับที่พวก
คุณไดรับ ๓๒ที่ผมพูดอยาง น้ีก็เพราะพระเจา
ไดขังทุกคนทัง้คน ยิวและคนที่ไมใชยิวไวใน
ชีวิตที่ไมเชื่อ ฟังพระองค เพื่อพระองคจะได
แสดงความเมตตากับพวกเขาทุกคนเหมือน
กันหมด

สรรเสริญพระเจา
๓๓ โอโห ความมัง่คัง่ สติปัญญา และความ

รูของพระเจานัน้ลํ้า ลึกเหลือ เกิน ใครเลาจะ
หยัง่ รูการตัดสิน ใจของพระองคได ใครจะ
เขาใจการกระทําของพระองคได ๓๔ เหมือน
กับที่พระคัมภีรบอกไววา
“ใครจะรูวาองคเจาชีวิตคิดอะไรอยู
ใครจะเป็นที่ปรึกษาของพระองคได” †
๓๕ “ใครเคยใหของกับพระองคกอน
พระองคถึงตองตอบแทนเขากลับ” ‡

๓๖ เพราะทุกๆอยางมาจากพระองค มาทาง
พระองค และอยูเพื่อพระองค ขอใหพระเจา
ไดรับเกียรติตลอดไป อาเมน

ชีวิตที่ถูกมอบไวกับพระเจา

๑๒ ๑ดัง นัน้พี่ น องครับ พระเจาได
เมตตา กรุณาตอเรา ผมก็เลยขอ

รองใหคุณมอบรางกายของคุณเป็นเครื่อง
บูชาที่มีชีวิตอยู เป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ ์
และเป็นที่พอใจของพระเจา การทําอยาง น้ี
เป็นการนมัสการสมกับที่พระเจาไดอวยพร
คุณ ๒อยาทําตามอยางคนในโลก น้ี แตขอ
ยอมใหพระเจาเปลี่ยนแปลงคุณ คือพระองค
จะใหจิตใจใหมกับคุณเพื่อจะไดรูวาพระเจา
ตองการอะไร สิ่งไหนดี สิ่งไหนพระองค
ชอบใจ และสิ่งไหนสมบูรณแบบ

๓ตามพรสวรรคที่ผมได รับมาใหเป็นศิษย
เอก ผมอยากจะขอเตือนพวกคุณทุกคน
วา อยาคิดวาตนเองสําคัญกวาที่ควร คิด
ใหสม เหตุสมผลกับขนาดของพรสวรรคที่
พระเจาไดมอบใหกับคุณแตละคน ๔ เหมือน
กับที่เรามีรางเดียวแตมีอวัยวะหลายสวน
และอวัยวะทัง้ หลายก็ไมไดทําหน าที่อยาง
เดียวกัน ๕ เชนเดียวกันพวกเราที่เป็นเหมือน
อวัยวะตางๆประกอบกันขึ้นมาเป็นรางเดียว
กันในพระ คริสต และเราก็เป็นอวัยวะของ
กันและกันดวย ๖พระเจามีเมตตากรุณามอบ
พรสวรรคใหกับเราแตละคนแตก ตางกันไป
ถาคนไหนมีพรสวรรคในเรื่องที่จะพูดแทน
พระเจา ก็ใหเขาพูดตามรูป แบบความ เชื่อที่
เขาได รับมา ๗ถาคนไหนมีพรสวรรคในการ
รับ ใช ก็ใหเขาอุทิศตัวในการรับ ใช ถาคน
ไหนมีพรสวรรคในการสัง่ สอน ก็ใหเขาอุทิศ
ตัวในการสัง่ สอน ๘ถาคนไหนมีพรสวรรค
ในการใหกําลัง ใจ ก็ใหเขาอุทิศตัวในการให
กําลัง ใจ คนที่มีพรสวรรคในการให ก็ใหเขา
ใหอยางเต็มใจ คนที่มีพรสวรรคในเรื่องการ
ชวยเหลือ ¶ก็ใหทําอยางเอาจริงเอาจัง คนที่
มีพรสวรรคในเรื่องการแสดงความเมตตา ก็
ใหแสดงความเมตตาดวยความยินดี

*๑๑:๒๗ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๕๙:๒๐-๒๑; ๒๗:๙
†๑๑:๓๔ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๔๐:๑๓
‡๑๑:๓๕ อางมาจากหนังสือ โยบ ๔๑:๑๑
¶๑๒:๘ การชวยเหลือ อาจแปลไดอีกอยางหน่ึงวา การนํา



โรม ๑๒:๙ 16 โรม ๑๓:๑๒

๙ ใหรักคนอื่นดวยความจริงใจ เกลียดสิ่ง
ชัว่ ราย ยึดมัน่สิ่งที่ดี ๑๐ ใหรักกันฉันพี่ น อง
ใหเกียรติกับคนอื่นมากกวาตัว เอง ๑๑ ใหมุง
มัน่อยาขีเ้กียจ เอาจริงเอาจังกับพระวิญญาณ
รับ ใชองคเจาชีวิต ๑๒ ใหชื่นชมยินดีในความ
หวังที่คุณมี ใหอดทนตอความยากลําบาก
ใหขะมักเขมนในการอธิษฐานอยูเสมอ
๑๓ ใหแบง ปันกับคนของพระเจาที่ขัดสน ให
ตอนรับแขกแปลกหน า ๑๔ ใหอวยพรกับคน
ที่ขมเหงคุณ ใหอวยพรพวกเขาและอยา
สาปแชงเขา ๑๕ ใหยินดีกับคนที่มีความ สุข
ใหโศก เศรากับคนที่กําลังเสียใจ ๑๖ ใหเป็น
น้ํา หน่ึงใจเดียวกัน อยาไดถือตัวแตใหคบคา
กับคนที่ตํ่าตอย และอยาคิดวาตัว เองฉลาด
๑๗อยาตอบแทนความชัว่ดวยความ ชัว่ ให
ทําในสิ่งที่คนอื่นเห็นวาดี ๑๘ ในสวนของคุณ
ใหอยูอยางสงบ สุขกับทุกคนเทา ที่จะเป็นไป
ได ๑๙พี่น องครับ อยาแกแคนเลย แตปลอย
ใหพระเจาลงโทษเขาเอง เพราะพระ คัมภีร
เขียนไววา
“เราจะเป็นผูแก แคนเอง เราจะเป็นผู

ตอบแทนเอง
องคเจาชีวิตบอกไวอยางนัน้” *
๒๐แต
“ถาศัตรูของคุณหิว
ก็หาอาหารใหเขากิน
และถาเขากระหาย
ก็หาน้ําใหเขาดื่ม
เพราะเมื่อคุณทําอยางน้ี
คุณก็ไดสุมถานที่ลุก โพลงไวบนหัวของ เขา”

†‡
๒๑อยาใหความ ชัว่ชนะคุณ แตใหเอาชนะ
ความชัว่ดวยความดี

๑๓ ๑ ใหทุกคนยอมเชื่อ ฟังผูมีอํานาจ
ของรัฐบาล เพราะอํานาจทุกอยาง

มาจากพระเจา และพระเจาเองเป็นผูที่แตง
ตัง้ผูมีอํานาจเหลา นัน้ ๒ถาอยางนัน้ คน

ที่ขัดขืนตออํานาจนัน้ ก็เทากับขัดขืนคํา
สัง่ของพระเจา และคนที่ขัดขืนคํา สัง่ของ
พระเจา ก็จะตองถูกลงโทษ ๓คนที่ทําดีไม
กลัวผูมีอํานาจพวกนัน้หรอก มีแตคนที่ทํา
ชัว่เทานัน้ที่กลัว ถาคุณไมอยากกลัวผูมี
อํานาจพวกนัน้ก็ใหทําดี แลวพวกเขาจะได
ชมเชยพวกคุณ ๔ เพราะพวกเขาเป็นผูรับ ใช
ของพระเจาที่มาทํางานชวยพวกคุณ แต
ถาคุณทําเรื่องชัว่ๆก็ใหกลัวไว เพราะเขา
ไมไดถือดาบเอาไวขูเฉยๆ เขาเป็นผูรับ ใช
ของพระเจา เป็นผูแกแคนแทนพระเจา เพื่อ
ลงโทษคนที่ทําชัว่ ๕ดังนัน้จึงจําเป็นที่จะตอง
เชื่อ ฟังรัฐบาล ไมใชเพราะกลัวถูกลงโทษ
เทานัน้ แตเพื่อใจจะไมฟ องตัวเองวาผิด ๖ น่ี
เป็นเหตุที่คุณตองเสียภาษี เพราะผูมีอํานาจ
พวก น้ีเป็นคนรับ ใชของพระเจา ที่ดูแลเรื่อง
เหลา น้ีเสมอ ๗คุณเป็นหน้ีอะไรกับใคร ก็ให
จายคืนเขาไป เป็นหน้ีสวยสาอากร ก็ใหจาย
สวยสาอากร เป็นหน้ีภาษี ก็ใหจายภาษี คุณ
ตองยําเกรงใคร ก็ใหยําเกรงคนนัน้ คุณตอง
ใหเกียรติใคร ก็ใหเกียรติคนนัน้

หัวใจของกฎคือการรักผูอื่น
๘อยาเป็นหน้ีอะไรกับใครเลย นอกจาก

หน้ีรักที่มีตอกันและกัน เพราะคนที่รักคน
อื่นก็ถือวาไดทําตามกฎครบถวนแลว ๙ ใน
กฎบัญญัติมีคําสัง่มากมายเชน “อยาเป็น
ชู” “อยาฆาคน” “อยาขโมย” “อยาโลภ”
¶และยังมีคําสัง่อื่นๆอีก แตทัง้หมดนัน้ก็สรุป
ไดวา “ใหรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง”
§๑๐ความ รักไมทํารายเพื่อนบาน เป็นเหตุที่
วา ถามีความ รักก็ถือวาไดทําตามกฎครบ
ถวนแลว ๑๑ ใหทําอยางที่บอก น้ี เพราะถึง
เวลาตื่นไดแลว ความ รอดของเรานัน้ไดเขา
มาใกลมากยิ่ง กวาตอนที่เราเพิ่งไว วางใจ
ใหมๆ ๑๒กลางคืน **ใกลจะผานไป ตอนเชา

*๑๒:๑๙ อางมาจากหนังสือ เฉลยธรรมบัญญัติ ๓๒:๓๕
†๑๒:๒๐ สุมถานที่ลุกโพลงไวบนหัวของเขา หมายถึงทําใหเขาละอายใจ ในพระคัมภีรเดิม
คนจะนําเถาถานไวบนศีรษะของตัวเองเพื่อแสดงวาพวกเขาเสียใจหรือโศกเศรา
‡๑๒:๒๐ อางมาจากหนังสือ สุภาษติ ๒๕:๒๑-๒๒
¶๑๓:๙ อางมาจากหนังสือ อพยพ ๒๐:๑๓-๑๕, ๑๗
§๑๓:๙ อางมาจากหนังสือ เลวีนิติ ๑๙:๑๘
**๑๓:๑๒ กลางคืน ใชเป็นสัญลักษณของโลกแหงบาป



โรม ๑๓:๑๓ 17 โรม ๑๔:๒๑

*ใกลจะมาแลว ดัง นัน้ขอใหเราเลิกทําในสิ่ง
ที่เป็นของความ มืด และใหสวมอาวุธที่เป็น
ของความสวาง ๑๓ทําตัวใหนานับถือเหมือน
คนที่ใชชีวิตอยูในกลางวัน ไมเที่ยวมัว่สุม
ไมเสพสุราเมามาย ไมทําผิดทางเพศ ไม
มักมากในกาม ไมทะเลาะวิวาทและไมอิจฉา
ริษยา ๑๔แตใหสวมใสพระเยซูคริสตเจา และ
อยาใหความสนใจกับกิเลส ตัณหาที่มาจาก
สันดานเลย

อยาตัดสินคนอื่น

๑๔ ๑ ใหยอมรับคนที่ยังมีความ เชื่อ
ออนแออยู และอยาไปโต เถียงกับ

เขาในเรื่องความคิด เห็นที่แตกตางกัน ๒คน
หน่ึงเชื่อวาเขากินไดทุกอยาง แตคนที่มี
ความเชื่อออนแออยูกินแตผักเทานัน้ ๓คนที่
กินไดทุกอยางก็อยาไปดูถูกคนที่ไมไดกิน
สวนคนที่ไมไดกินก็อยาไปกลาวโทษคนที่
กินทุกอยาง เพราะพระเจายอมรับเขาไว
แลว ๔คุณคิดวาคุณเป็นใครกัน ถึงไดเที่ยว
ไปกลาวโทษคนใชของคนอื่น เขาจะยืนหยัด
หรือลมลงก็ขึ้นอยูกับเจานายของเขา แตเขา
จะยืนหยัดไดแน เพราะองคเจาชีวิตสามารถ
ชวยใหเขายืนหยัดอยูได ๕คนหน่ึงคิดวาวัน
หน่ึงดีกวาอีกวันหน่ึง แตอีกคนหน่ึงคิดวา
ทุกๆวันเหมือนกันหมด ใครเชื่ออยางไรก็ให
มัน่ใจอยางเต็ม ที่ในสิ่งที่เชื่อนัน้ ๖คนที่คิด
วาวันหน่ึงพิเศษกวาอีกวันหน่ึง เขาก็ไดทํา
อยางนัน้เพื่อใหเกียรติกับองคเจาชีวิต และ
คนที่กินไดทุกอยาง ก็ไดกินเพื่อใหเกียรติ
กับองคเจาชีวิต เพราะเขาขอบคุณพระเจา
สําหรับอาหารนัน้แลว และคนที่ไมไดกิน
ทุกอยาง ก็ไดทําเพื่อใหเกียรติกับองคเจา
ชีวิตเหมือนกัน เพราะเขาก็ขอบคุณพระเจา
แลว ๗ เพราะไมมีใครในพวกเราที่ใชชีวิตอยู
หรือตายไป เพื่อผลประโยชนของตนเอง
๘ เพราะถาเรามีชีวิตอยู เราก็อยูเพื่อองคเจา
ชีวิต และถาเราตาย เราก็ตายเพื่อองคเจา
ชีวิต ดังนัน้ไมวาเราจะอยูหรือตาย เราก็เป็น
ขององคเจาชีวิต ๙ รูไหมวาทําไมพระ คริสต
ถึงไดตายและฟ้ืนขึ้นมาใหม ก็เพื่อพระองค

จะไดเป็นองคเจาชีวิตของทัง้คนตายและคน
เป็นนัน่เอง ๑๐แลวคุณที่กินแตผัก จะไป
กลาวโทษพี่ น องของคุณที่กินทุกอยางทําไม
และคุณที่กินทุกอยาง จะไปดูถูกพี่ น องของ
คุณที่กินแตผักทําไม เพราะเราทุกคนตาง
ก็ตองยืนอยูตอ หน าพระเจาเพื่อใหพระองค
ตัดสินดวยกันทัง้ นัน้ ๑๑ เหมือนกับที่พระ
คัมภีรเขียนไววา
“องคเจาชีวิตพูดวา เรามีชีวิตอยูแนขนาด

ไหน ก็ใหแนใจขนาดนัน้เลยวา
ทุกหัวเขาจะตองกราบลงตอหน าเรา
และทุกลิน้จะตองสรรเสริญพระเจา” †
๑๒ดัง นัน้เราทุกคนจะตองรายงานเรื่องที่เรา
ไดทําไปตอหน าพระเจา

อยาเป็นเหตุทําใหคนอื่นทําบาป
๑๓ดัง นัน้หยุดกลาวโทษกันไดแลว แตให

ตัง้ใจวาจะไมเป็นตน เหตุทําใหพี่ น องสะดุด
ลมไปทําบาป ๑๔ ในฐานะคนของพระเยซูเจา
ผมรูและเชื่อ มัน่วา อาหารทุกชนิดกินได
หมด แตถาคนไหนคิดวากินแลวผิด มันก็ผิด
สําหรับคนนัน้ ๑๕ถาอาหารที่คุณกินนัน้ ไป
ทํารายจิตใจของพี่ น องคุณ แสดงวาคุณไม
ไดทําตามความรัก ดังนัน้อยาใหการกินของ
คุณไปทําลายคนที่พระ คริสตยอมตายใหเลย
๑๖ที่คุณเชื่อวากินไดทุกอยางนัน้ก็ดีแลว แต
อยาใหความ เชื่อของคุณ น้ี ทําใหคนอื่นดูถูก
เอาได

๑๗ เพราะอาณาจักรของพระเจา ไมไดเป็น
เรื่องของอาหารและเครื่อง ดื่ม แตเป็นเรื่อง
ของการทําตามใจพระเจา ‡เรื่องสันติสุข
และเรื่องความชื่นชมยินดีที่มาจากพระ
วิญญาณบริสุทธิ ์ ๑๘คนที่รับ ใชพระ คริสต
อยาง น้ี พระเจาก็ชอบใจและมนุษยก็นับถือ
ดวย

๑๙ดัง นัน้ขอ ใหเราตัง้ใจทําในสิ่งที่กอให
เกิดสันติสุขและสิ่งที่เสริมสรางกัน ๒๐อยาให
อาหารที่คุณกินนัน้เป็นเหตุที่มาทําลายงาน
ของพระเจาเลย อาหารทุกอยางกินไดหมด
แตมันผิดถาหากสิ่งที่คนนัน้กินเขาไป เป็น
เหตุทําใหพี่น องสะดุดลมไปทําบาป ๒๑คุณทํา

*๑๓:๑๒ ตอนเชา ใชเป็นสัญลักษณของชวงเวลาแหงความดีที่กําลังจะมา
†๑๔:๑๑ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๔๕:๒๓
‡๑๔:๑๗ แตเป็น … ตามใจพระเจา หรือแปลไดอีกอยางวา “แตเป็นเรื่องที่พระเจายอมรับ
คน”
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ดีแลว ที่ยอมไมกินเน้ือสัตวหรือดื่มเหลาองุน
หรือทําอะไรก็แลวแต ที่จะมาเป็นเหตุทําให
พี่น องของคุณสะดุดลมไปทําบาป ๒๒คุณเชื่อ
อยางไรในเรื่องพวก น้ี ก็ใหเก็บไวระหวาง
คุณกับพระเจา คนที่ทําในสิ่งที่เขาเห็นวาดี
แลวใจของเขาไมฟ องวาผิด เป็นคนที่นา
นับถือจริงๆ ๒๓แตคนที่ยังกินทัง้ๆที่สงสัยวา
ผิด พระเจาจะตัดสินวาเขาผิด เพราะเขาไม
ไดทําตามที่เขาเชื่อ เพราะทุกอยางที่ไมได
ทําตามความเชื่อก็เป็นบาป

๑๕ ๑พวกเราที่มีความ เชื่อเขม แข็ง
มีหน าที่ที่จะตองอดทนกับคนที่

มีความเชื่อออนแอ และ ไมควรทําตามใจ
ตนเอง ๒ ใหเราทุกคนเอาใจใสเพื่อนบาน
เพื่อเป็นประโยชนและเสริม สรางเขาดวย
๓ เพราะพระคริสตไมไดทําตามใจตัวเอง แต
ตรงกันขาม อยางที่พระคัมภีรไดเขียนไววา
“ขาแตองคเจาชีวิต คําดูถูกของคนพวกนัน้
ที่ดูถูกพระองคไดตกอยูกับเราแลว” *

๔ทุกอยางที่เขียนไวในพระ คัมภีรในสมัย
กอนนัน้ ก็เขียนไวเพื่อสัง่สอนเรา เพื่อวาใน
ขณะที่เราอดทนและได รับกําลัง ใจจากพระ
คัมภีร เราจะไดยึด มัน่ในความ หวังที่เรามี
๕ขอ ใหพระเจาผูเป็นแหลงของความอดทน
และกําลัง ใจ ชวยใหพวกคุณเป็นน้ํา หน่ึง ใจ
เดียวกันตามแบบอยางของพระ เยซูคริสต
๖ เพื่อพวกคุณทัง้หมดจะไดสรรเสริญพระเจา
ผูเป็นพระบิดาของพระเยซูคริสต เจาของเรา
เป็นเสียงเดียวกัน

๗ดัง นัน้ใหยอมรับกันและกัน เหมือน
กับที่พระ คริสตยอมรับคุณ เพื่อพระเจาจะ
ได รับเกียรติ ๘ผมขอบอกพวกคุณวา พระ
คริสตไดมาเป็นผูรับ ใชของคนยิว เพื่อทําให
เห็นถึงความซื่อสัตยสุจริตของพระเจา เพื่อ
ยืนยันคําสัญญาที่พระองคไดใหไวกับพวก
บรรพบุรุษ ๙และเพื่อคนที่ไมใชยิวจะได
สรรเสริญพระเจาที่ไดเมตตา กรุณากับพวก
เขา เหมือนกับที่พระคัมภีรเขียนไววา

“เพราะเหตุน้ีขาพเจาจะใหเกียรติพระองคใน
หมูคนที่ไมใชยิว

และขาพเจาจะรอง เพลงสรรเสริญชื่อของ
พระองค” †

๑๐พระคัมภีรพูดไวอีกวา
“คนที่ไมใชยิวทัง้หลายเอย
ใหมาชื่นชมยินดีพรอมกับคนของพระเจา” ‡
๑๑และยังพูดอีกวา
“คนที่ไมใชยิวทัง้ หลายเอย สรรเสริญองค

เจาชีวิตเถิด
และขอ ใหชนชาติทัง้ หลายสรรเสริญ

พระองค” ¶
๑๒และอิสยาหก็พูดไวเหมือนกันวา
“ลูกหลานคนหน่ึงของเจสซี §จะมา
และขึ้นปกครองคนที่ไมใชยิว
แลวคนที่ไมใชยิวจะฝากความ หวังกับ

พระองค” **
๑๓ขอใหพระเจาผูเป็นแหลงของความ

หวัง ชวยเติมใหคุณเต็ม เป่ียมบริบูรณไป
ดวยความชื่นชมยินดีและสันติสุข ตามความ
ไว วางใจที่คุณมีในพระองค เพื่อคุณจะไดมี
ความหวังอยางเหลือลน ดวยอํานาจของพระ
วิญญาณบริสุทธิ ์

เปาโลเลาเรื่องงานของเขา
๑๔พี่ น องครับ ผมมีความเชื่อ มัน่ในตัว

พวกคุณวา พวกคุณนัน้เต็มไปดวยความ
ดี และเพียบพรอมไปดวยความ รูทุกอยาง
พวกคุณสามารถที่จะตัก เตือนกันและกันได
๑๕แตที่ผมกลาเขียนบางเรื่องถึงคุณ เพื่อ
เตือนความ จําของคุณ ที่ผมทําอยาง น้ีก็ทํา
ตามพรสวรรคที่พระเจามอบให ๑๖คือให
ผมเป็นผูรับ ใชคนที่ไมใชยิวเพื่อพระ เยซู
คริสต เจา และทําหน าที่อันศักดิส์ิทธิใ์นการ
ประกาศขาวดีของพระเจาเหมือนกับนักบวช
เพื่อคนที่ไมใชยิวนัน้จะไดเป็นเครื่องบูชาที่
พระเจายอมรับ และที่พระ วิญญาณบริสุทธิ ์
ไดทําใหเป็นของพระองคโดยเฉพาะ ๑๗ ใน

*๑๕:๓ อางมาจากหนังสือ สดุดี ๖๙:๙
†๑๕:๙ อางมาจากหนังสือ สดุดี ๑๘:๔๙
‡๑๕:๑๐ อางมาจากหนังสือ เฉลยธรรมบัญญัติ ๓๒:๔๓
¶๑๕:๑๑ อางมาจากหนังสือ สดุดี ๑๑๗:๑
§๑๕:๑๒ ลูกหลานคนหน่ึงของเจสซี เจสซีคือพอของดาวิดกษตัริยแหงอิสราเอล พระเยซู
เกิดมาจากตระกูลน้ี
**๑๕:๑๒ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๑๑:๑๐
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ฐานะที่ผมเป็นคนของพระ เยซูคริสต ผม
ภูมิใจในหน าที่ของผมที่มีตอพระเจา ๑๘ผม
ไมกลาพูดถึงเรื่องอื่นหรอก นอกจากเรื่องที่
พระ คริสตไดทําผานผมในการนําคนที่ไมใช
ยิวใหมาเชื่อฟังพระเจา ผานทางคําพูดและ
การกระทําของผม ๑๙ โดยฤทธิอ์ํานาจแหง
ปาฏิหาริย และการอัศจรรยที่มาจากฤทธิ์
อํานาจของพระ วิญญาณของพระเจา ดัง นัน้
ผมไดประกาศขาวดีของพระ คริสตจนทัว่
แลว ตัง้แตเมืองเยรูซาเล็มไปจนถึงแควนอิล
ลีริคุม ๒๐ผมตัง้เป าไวเสมอวา จะไปประกาศ
ขาวดีในที่ที่ยังไมมีใครเคยรูจักพระ คริสตมา
กอน ผมจะไดไมไปสรางบนรากฐานที่คนอื่น
วางไวแลว ๒๑แตมันเป็นไปตามที่พระคัมภีร
เขียนไววา
“คนที่ไมเคยมีใครไปบอก ก็จะไดเห็น
และคนที่ไมเคยไดยิน ก็จะเขาใจ” *

เปาโลวางแผนจะไปกรุงโรม
๒๒ งานที่ผมทําอยูในแควนเหลา น้ี ขัด

ขวางผมหลายครัง้ไมใหมาหาคุณ ๒๓แตตอน
น้ี ไมเหลือที่ไหนในแควนเหลา น้ีใหผมไป
ทํางานอีกแลว และผมก็ตัง้ใจจะมาหาคุณตัง้
หลายปีแลวดวย ๒๔ผมจึงวางแผนที่จะแวะ
มาเยี่ยมคุณเมื่อผมไปสเปน และอยูสังสรรค
กับพวกคุณสักพักหน่ึง แลวหวังวาหลัง จาก
นัน้ คุณจะชวยสนับสนุนใหผมเดินทางตอไป
ที่สเปน ๒๕แตตอนน้ี ผมกําลังจะเดินทางไป
เมืองเยรูซาเล็มเพื่อชวย เหลือคนที่เป็นของ
พระเจาที่นัน่ ๒๖ เพราะบรรดาหมูประชุมของ
พระเจาในแควนมาซิโดเนีย และแควนอาคา
ยาไดตัดสิน ใจเรี่ย ไรเงินเพื่อชวย เหลือคนที่
เป็นของพระเจาที่ยากจนในเมืองเยรูซาเล็ม
๒๗ดีแลวที่พวกเขาตัดสิน ใจทําอยางนัน้
เพราะพวกเขาเป็นหน้ีบุญ คุณคนพวกนัน้อยู
เพราะพี่ น องชาวยิวไดแบงปันพระพรฝาย
พระ วิญญาณของพวกเขาใหกับคนที่ไมใช
ยิว พี่ น องที่ไมใชยิวก็ควรจะแบง ปันพระพร
ฝายวัตถุใหกับพี่ น องชาวยิวดวย ๒๘ทันทีที่
ผมทํางาน น้ีเสร็จ โดยมอบเงินที่เรี่ย ไรมา น้ี
ใหกับพวกเขาดูแลเรียบรอยแลว ผมก็จะ

ไปสเปนและแวะเยี่ยมคุณในระหวางทาง
๒๙ผมรูวาเมื่อผมมาหาคุณ ผมจะมาแบง ปัน
พระพรอันเต็มเป่ียมของพระ คริสตกับพวก
คุณ ๓๐พี่น องครับ เป็นเพราะเห็นแกพระเยซู
คริสต เจา และความ รักจากพระ วิญญาณ
ผมถึงขอรองคุณใหมารวมตอสูกับผม คือ
อธิษฐานตอพระเจาเพื่อผม ๓๑อธิษฐานขอให
พระองคชวยผมใหปลอดภัยจากพวกที่ไม
เชื่อในแควนยู เดีย และอธิษฐานใหคนที่เป็น
ของพระเจาที่เมืองเยรูซาเล็มเต็มใจรับเงิน
เรี่ยไรที่ผมเอามาให ๓๒ เพื่อวาถาเป็นไปตาม
ความตองการของพระเจา ผมจะไดแวะมา
หาคุณดวยความยินดี และผมจะไดพัก ผอน
หยอนใจรวมกับคุณ

๓๓ขอ ใหพระเจาผูเป็นแหลงของสันติสุข
อยูกับคุณทุกคนเถิด อาเมน

เปาโลมีสิ่งสุดทายที่จะบอก

๑๖ ๑ผมขอแนะนําเฟบีน องสาวของเรา
ใหกับคุณ เธอเป็นผูรับ ใชพิเศษ †

ของหมูประชุมของพระเจาในเมืองเคนเครีย
๒ขอใหตอนรับเธอใหสม กับที่พวก คุณเป็น
คนของพระเจาดวย และขอใหชวยเหลือเธอ
ในสิ่งที่เธอตองการ เพราะเธอไดชวย เหลือ
ดูแลคนจํานวนมาก รวม ทัง้ผมดวย ๓ฝาก
ความคิดถึงใหปริ ศ คาและอา ค วิลลา เพื่อน
รวมงานของผมในพระเยซูคริสต ๔สองคนน้ี
ไดเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป องชีวิตของผม ไมใช
ผมเทานัน้ที่สํานึกในบุญ คุณของเขาทัง้สอง
แตรวมถึงหมู ประชุมของพระเจาทุกแหง
ของคนที่ไมใชยิวดวย ๕ฝากความคิดถึง
ใหกับหมู ประชุมของพระเจาที่ประชุมกัน
ในบานของพวกเขา ฝากความคิดถึงใหเอ
เปเนทัสเพื่อนรักของผมดวย เขาเป็นคน
แรกในแควนเอเชียที่ไดมาไว วางใจในพระ
คริสต ๖ฝากความคิดถึงใหมา รียผูทํางาน
หนักเพื่อคุณ ๗ฝากความคิดถึงใหอัน โด
รนิคัสและยู เนีย เพื่อนยิวที่เคยติดคุกอยู
กับผมและเป็นศิษย เอกที่มีชื่อ เสียงดี และ
เป็นคนที่ไว วางใจในพระ คริสตกอนผมดวย
๘ฝากความคิดถึงใหอัมพ ลี อา ทัสเพื่อนรัก

*๑๕:๒๑ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๕๒:๑๕
†๑๖:๑ ผูรับใชพิเศษ คําน้ีสวนใหญจะแปลวา “ผูรับใช” แตในที่ น้ี และในหนังสือ ฟีลิปปี
๑:๑ และ ๑ ทโิมธี ๓:๘-๑๓ จะหมายถึง “ผทูี่ไดรับการเลือกใหรับใชหมูประชุมทองถิ่นในเรื่อง
ใดเรื่องหน่ึง” ดูเพิ่มเติมไดจาก หนังสือกิจการ ๖:๑-๖
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ของผมในองคเจาชีวิต ๙ฝากความคิดถึงให
อู รบานัสเพื่อนรวมงานของเราในพระ คริสต
และส ทา คิสเพื่อนรักของผม ๑๐ฝากความ
คิดถึงใหอา เป็ลเลส ผูที่ผานการทดสอบแลว
วาเป็นคนของพระ คริสตอยางแทจริง ฝาก
ความคิดถึงใหบรรดาคนในครัวเรือนของอาริ
ส โท บูลัส ๑๑ฝากความคิดถึงใหเฮ โร ดิ โอน
เพื่อนยิวของผม ฝากความคิดถึงใหพวกคน
ในครัว เรือนของนาร ซิ สสัส ผูที่ไว วางใจใน
องคเจาชีวิต ๑๒ฝากความคิดถึงใหตรี เฟ นา
และตรี โฟ สา ผูทํางานหนักเพื่อองคเจาชีวิต
ฝากความคิดถึงใหเปอร ซิสเพื่อนรักของผม
ผูที่ไดตรากตรําทํางานหนักเพื่อองคเจาชีวิต
๑๓ฝากความคิดถึงใหรู ฟัส ผู ที่องคเจาชีวิต
เลือก และฝากความคิดถึงใหแมของเขา ที่
เป็นเหมือนแมของผมดวย ๑๔ฝากความ
คิดถึงใหอาสินครีทัส ฟเลโกน เฮอรเมส ปัท
โร บัส เฮ อร มาส และพวกพี่ น องที่อยูกับ
พวกเขา ๑๕ฝากความคิดถึงใหฟี โลโลกัส ยู
เลีย เน เรอั สและนอง สาวของเขา แลวก็โอ
ลิมปัส และพวกคนของพระเจาที่อยูกับพวก
เขา ๑๖ ใหทักทายซึ่งกันและกันดวยจูบอัน
บริสุทธิ ์ หมูประชุมของพระ คริสตทัง้หมด
ฝากความคิดถึงมาใหกับพวกคุณทุกคน

๑๗พี่ น องครับ ผมขอรองใหคุณคอยระวัง
พวกที่ชอบสรางความแตกแยก และทําให
คนสะดุดลมไปทําบาป พวกเขาไดทําในสิ่ง
ที่ขัด แยงกับหลัก คําสอนที่คุณไดเรียน รู
มา หลีกไปใหหางจากคนพวก น้ี ๑๘ เพราะ
คนอยาง น้ีไมไดรับ ใชพระ คริสตองคเจา
ชีวิตของเราหรอก แตทําเพื่อปากทองของ
มันเอง และพวก น้ีก็พูดคลองและพูดจา

ประจบสอพลอเพื่อมาลอลวงจิตใจของคนซื่อ
๑๙ เรื่องที่พวกคุณเชื่อ ฟังพระเจานัน้ไดเลื่อง
ลือไปถึงทุกคนที่ไว วางใจ ผมถึงดีใจมาก
เพราะคุณ แตผมอยากใหคุณเฉลียวฉลาด
ในเรื่องที่ดีๆและไร เดียง สาในเรื่องที่ชัว่ ราย
๒๐ ในไมชา พระเจาผูเป็นแหลงสันติสุขจะบด
ขยีซ้าตานใหอยูใตเทาของพวกคุณ ขอให
พระเยซูเจาเมตตากับพวกคุณดวยเถิด ๒๑ทิ
โมธีผูเป็นเพื่อนรวมงานของผม รวมทัง้ลู สิ
อัส ยาโสน และโสสปิาเทอร เพื่อนคนยิวของ
ผม ฝากความคิดถึงมาใหคุณ ๒๒ผมเท อร
ชิ อัส ผู ที่กําลังเขียนจดหมายฉบับ น้ีตามคํา
บอกของเปาโล ฝากความคิดถึงมาใหคุณใน
องคเจาชีวิตดวย ๒๓กายอัสเจาของบานที่ผม
อยูเดี๋ยว น้ีผูที่เปิดบานใหพี่ น องมาประชุมกัน
ฝากความคิดถึงมาใหคุณดวย เอ รัส ทัส ผู
ดูแลดานการเงินของเมือง น้ี และควารทัสพี่
น องของเราก็ฝากความคิดถึงมาดวย ๒๔ *

๒๕สรรเสริญพระเจา พระองคสามารถใช
ขาวดีที่ผมประกาศนัน้ทําใหพวกคุณเขม
แข็ง ขาวดี น้ีคือเรื่องของพระ เยซูคริสต
พระเจาไดเก็บเรื่อง น้ีไวเป็นความ ลับตัง้แต
เริ่มแรก

๒๖แตตอน น้ีพระองคไดเปิด เผยเรื่อง น้ี
แลว พระเจาผูเป็นอยูตลอดกาล ไดสัง่พวกผู
พูด แทนพระองคใหเขียนถึงขาวดี น้ี เพื่อวา
ชนทุกชาติจะไดไววางใจและเชื่อฟังพระองค

๒๗มีพระเจาเที่ยง แทแตเพียงผู เดียว
สรรเสริญพระองคเถิด พระองคเต็มไปดวย
สติ ปัญญา ขอใหพระองคไดรับเกียรติตลอด
ไปเพราะพระเยซูคริสต อาเมน

*๑๖:๒๔ ขอ น้ี ฉบับภาษาเดิมบางฉบับมีขอความวา “ขอพระ เยซูคริสต เจาใหความเมตตา
กรุณาพวกคุณ อาเมน”
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