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จดหมายฝากของออัครททูตเปาโล

ถถึงครริสตจอักรททที่กรรุงโรม
บทนนนำสสสู่หนนังสสือโรม: จดหมายฝากของเปาโลถถึงครริสตจจักรททที่กรรุงโรมเปป็นจดหมายฝากททที่

เปป็นอมตะในพระคจัมภทรร์ใหมม่ โดยนนาเสนอหลจักศาสนศาสตรร์ของพระคจัมภทรร์ใหมม่อยม่างเปป็นระบบ 
นจัที่นจถึงเปป็นเหตรุททที่วม่าทนาไมจดหมายฝากฉบจับนทนี้ถถึงถถูกวางตนาแหนม่งใหห้อยถูม่อจันดจับแรกในหมถูม่จดหมาย
ฝากของพระคจัมภทรร์ใหมม่ ดจังททที่เหป็นไดห้จากชชที่อเรชที่องและขห้อแรก เปาโลเปป็นผถูห้แตม่งอยม่างไรห้ขห้อกจังขา นทที่
นม่าจะเปป็นจดหมายฝากฉบจับททที่หกของเปาโล ซถึที่งถถูกเขทยนขถึนี้นในชม่วงการไปเยชอนเมชองโครรินธร์รอบ
ททที่สามในประมาณปท ค.ศ. 60 (ดถู โรม 16:23, 1 โครรินธร์ 1:14 และ 2 โครรินธร์ 13:1) เทม่าททที่เปป็นไปไดห้ 
เปาโลยจังไมม่เคยไปเยชอนกรรุงโรมเลยและเขทยนแจห้งครริสตจจักรถถึงความตจันี้งใจของทม่านททที่จะไปเยชอน
ในอนาคตอจันใกลห้ กวม่าทม่านจะไดห้ไปกรรุงโรมกป็สามสทที่ปทตม่อมาเมชที่อทม่านไปในฐานะนจักโทษของโรม
ททที่รอคอยการตจัดสรินจากเนโร

ขณะททที่เปาโลเขทยนถถึงครริสตจจักรททที่กรรุงโรม ทม่านกป็ไดห้นนาเสนอ ‘ขม่าวประเสรริฐของพระเจห้า’ 
อยม่างเปป็นระบบและมทตรรกะ วลทนทนี้ปรากฏในขห้อ 1 และอทกครจันี้งใน 15:16 ดถูเหมชอนวม่าใจความหลจัก
คชอ ‘ความชอบธรรมของพระเจห้า’ ซถึที่งปรากฏประมาณหห้าครจันี้ง

การจจัดเรทยงเนชนี้อหาของจดหมายฝากฉบจับนทนี้วนเวทยนอยถูม่รอบๆแนวคริดดจังกลม่าว สม่วนประ
กอบหลจักๆของจดหมายฝากฉบจับนทนี้ไดห้แกม่ (1) บทนนาใน 1:1-17; (2) ขห้อกลม่าวหาตม่อมนรุษยชาตริใน 
1:17-3:20; (3) การเปป็นผถูห้ชอบธรรมโดยความเชชที่อใน 3:21-5:11; (4) การรจับมชอกจับความบาปหลจัง
จากการถถูกทนาใหห้เปป็นผถูห้ชอบธรรมแลห้วใน 5:12-8:13; (5) พระพรตม่างๆของการถถูกทนาใหห้เปป็นผถูห้
ชอบธรรมแลห้วใน 8:14-39; (6) สถานะของความสจัมพจันธร์ของชนชาตริอริสราเอลกจับพระเจห้าตามททที่



พระคจัมภทรร์ใหมม่เปริดเผยใน 9:1-11:36; (7) การประยรุกตร์ใชห้ความชอบธรรมกจับการดนาเนรินชทวริตของ
ครริสเตทยนใน 12:1-15:33; และ (8) ความเหป็นทรินี้งทห้ายใน 16:1-27

*****

ภนำพรวมของโรม 1: เนชนี้อหาสม่วนแรกของ โรม 1 (ขห้อ 1-17) เปป็นความเหป็นบทนนาของ
เปาโล ทม่านเขทยนถถึงผถูห้อม่านดห้วยความนจับถชอเปป็นการสม่วนตจัว บทนนาจบลงดห้วยการททที่เปาโลยอมรจับ
วม่าตนไมม่ละอายในขม่าวประเสรริฐของพระครริสตร์ ในเนชนี้อหาหลจักสม่วนแรกของพระธรรมโรม (ขห้อ 
18 ถถึงทห้ายบทแรก) เปาโลกลม่าวโทษมนรุษยชาตริ ทม่านจะนนาเสนออยม่างเปป็นระบบวม่ามนรุษยชาตริมท
ความผริดตม่อเบชนี้องพระพจักตรร์พระเจห้า จรุดสนใจหลจักในตอนตห้นคชอ คนตม่างชาตริททที่ไมม่เอาพระเจห้า

รม 1:1 เปาโล ผผผู้รรับใชผู้ของพระเยซผครริสตต์ ผผผู้ซซซึ่งพระองคต์ทรงเรรียกใหผู้เปป็นอรัครทผต 
และไดผู้ถผกแยกตรัตั้งไวผู้สสาหรรับขข่าวประเสรริฐของพระเจผู้า เปาโลเรริที่มตข้นจดหมายฝากฉบอับอมตะนทร
ดข้วยการพทูดถถึงแงตมรุมสามประการเกทที่ยวกอับการรอับใชข้ของทตาน (1) ทตานเรทยกตอัวเองวตาเปป็นผทูข้รอับใชข้
ของพระครริสตร คทาททที่แปลวตา ผผผู้รรับใชผู้ (กรทก: ดออถูลอส) มทความหมายในเชริง ‘บตาว’ นอัที่นคพอ ผทูข้ททที่ททา
สอัญญากอับอทกคนททที่จะรอับใชข้เขา (2) ทตานเรทยกตอัวเองวตาเปป็น “ออัครททูต” ททที่พระเจข้าทรงเรทยก พอันธกริจ
ของทตานเปป็นการทรงเรทยกโดยตรงจากพระเยซทูครริสตรขณะเดรินทางไปยอังเมพองดามอัสก อัส (3) 
สรุดทข้ายแลข้ว ทตานบอกวตาทตาน “ถทูกแยกตอัรงไวข้สทาหรอับขตาวประเสรริฐของพระเจข้า” คทาททที่แปลวตา ถผก
แยกตรัตั้งไวผู้ (กรทก: อะฟอรริดโซ) มทความหมายในเชริง ‘ถทูกแยกไวข้ตตางหาก’ ในกรณทนทรคพอสทาหรอับ
 “ขตาวประเสรริฐของพระเจข้า” ทอัรงชทวริตของเปาโลคพอเพพที่อจรุดประสงครนทร เอง ทอั ที่วจดหมายฝากฉบอับ
ตตางๆของทตาน เปาโลใชข้วลท “ขตาวประเสรริฐของพระเจข้า” สลอับกอับ “ขตาวประเสรริฐของพระครริสตร” 
ทอัรงสองไมตตตางกอัน 

รม 1:2 (คคือขข่าวประเสรริฐทรีซึ่พระองคต์ไดผู้ทรงสรัญญาไวผู้ลข่วงหนผู้าโดยพวกศาสดา
พยากรณต์ของพระองคต์ในพระครัมภรีรต์อรันบรริสสทธริธ) นตาสนใจตรงททที่วตา “ขตาวประเสรริฐของพระเจข้า” 
ไดข้ถทูก “สอัญญาไวข้ลตวงหนข้าโดยพวกศาสดาพยากรณรของพระองครในพระคอัมภทรรออันบรริสรุทธริธ ” ถถึง
แมข้วตาไมตมทการเจาะจงสตวนไหนเปป็นพริเศษ แตตมทคทาพยากรณรในพระคอัมภทรรเดริมหลายตอนททที่กลตาว



ลตวงหนข้าถถึงพระราชกริจของพระครริสตร แบบตตางๆ (นอัที่นคพอ ภาพททที่สทาแดงลตวงหนข้าในพระคอัมภทรร
เดริม) ของพระครริสตร โดยเฉพาะใน อพยพ และ เลวทนริตริ กลตาวลตวงหนข้าถถึงสริที่งททที่ยริที่งใหญตกวตาเครพที่อง
ถวายบทูชา ขตาวประเสรริฐเรพที่องพระเมตตาของพระเจข้าและความรอดไดข้ถทูกนทาเสนออยตางชอัดเจน
ตลอดทอั ที่วพระคอัมภทรรเดริม และสทาเรป็จในพระเยซทูครริสตร

รม 1:3 เกรีซึ่ยวกรับพระบสตรของพระองคต์ คคือพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของ
เรา ผผผู้บรังเกริดในเชคืตั้อสายของดาวริดฝข่ายเนคืตั้อหนรัง  องครพระผทูข้เปป็นเจข้าของเราไดข้ถทูกพทูดถถึงอยตางเจาะจง
ในททที่นทร  พระเยซทูครริสตรคพอ สภาพททที่ปรากฏของขตาวประเสรริฐของพระเจข้า พระคอัมภทรรบอกวตา
พระองครทรงเปป็นพระบรุตรของพระเจข้าและเปป็นองครพระผทูข้เปป็นเจข้าของเรา ผทูข้ทรง “บอังเกริดในเชพรอ
สายของดาวริดฝตายเนพรอหนอัง” คทาททที่แปลวตา บรังเกริด (กรทก: กริโนมจัย) กป็แปลไดข้ดข้วยวตา “เปป็นอยทูต” คทานทรมท
ความหมายในเชริงเกทที่ยวกอับ การบอังเกริดมทตอัวตนขถึรน (ถถึงแมข้วตาองครพระผทูข้เปป็นเจข้าของเราทรงเปป็นอยทู ต
มากตอนชอั ที่วนริรอันดรรกาลแลข้วกป็ตาม) อยตางไรกป็ตาม เปาโลกป็รทบชทรแจงวตา ทตานกทาลอังหมายถถึงเชพรอสาย
ตามตระกถูลของพระเยซทู พระเยซทูครริสตรทรงเปป็นอยทู ตมากตอนแลข้วชอั ที่วนริรอันดรร กระนอัรน พระองครกป็ทรง
บอังเกริดเปป็นมนรุษยรใน “เชพรอสายของดาวริด” วงศรวานของพระครริสตร (นอัที่นคพอ เชพรอสายของพระองคร
ในฝตายมนรุษยร) สพบทอดมาจากเชพรอกษอัตรริยรของดาวริด ดอังนอัรน ในขข้อเดทยวนทร  พระเยซทูครริสตรทรงถทูก
ระบรุวตาเปป็นพระบรุตรของพระเจข้า องครพระผทูข้เปป็นเจข้า และผทูข้สพบราชบอัลลอังกรของดาวริด 

รม 1:4 แตข่ฝข่ายพระวริญญาณแหข่งความบรริสสทธริธนรัตั้นบข่งไวผู้ดผู้วยฤทธานสภาพ คคือโดย
การเปป็นขซตั้นมาจากความตายวข่า เปป็นพระบสตรของพระเจผู้า นอกจากนทร  ความเปป็นพระบรุตรของ
พระเจข้าของพระเยซทูกป็ไดข้รอับการรอับรอง ตามททที่พระวริญญาณบรริสรุทธริธ ไดข้กลตาวไวข้ โดยการฟพร นคพน
พระชนมรของพระองคร คทาททที่แปลวตา บข่ง (กรทก: ฮอรริดโซ) มทความหมายตรงตอัววตา ‘นริยาม’ หรพอ 
‘กทาหนด’ ในรทูปของการถทูกกระททา วลทนทร ในบรริบทนทรจถึงหมายความวตา ความเปป็นบรุตรของพระเจข้า
ของพระเยซทูครริสตรไดข้ถทูกรอับรอง “ดข้วยฤทธานรุภาพ” โดย “พระวริญญาณแหตงความบรริสรุทธริธ ” นอัที่น
ตข้องหมายถถึง พระวริญญาณบรริสรุทธริธ อยตางไมตตข้องสงสอัย สริที่งททที่รอับรองความเปป็นพระเจข้าของพระเยซทู
ครริสตรเหนพอสริที่งอพที่นใดคพอ การฟพร นคพนพระชนมรของพระองคร มอันคพอขข้อพริสทูจนรสรุดทข้ายของความเปป็น
พระเจข้าของพระองคร โดยยพนยอันและรอับรองอยตางมทนทร าหนอัก



รม 1:5 โดยทางพระองคต์นรัตั้นพวกขผู้าพเจผู้าไดผู้รรับพระคสณและหนผู้าทรีซึ่เปป็นอรัครทผต 
เพคืซึ่อเหป็นแกข่พระนามของพระองคต์ ใหผู้ชนชาตริตข่างๆเชคืซึ่อฟรังตามความเชคืซึ่อนรัตั้น ในแบบเดทยวกอับพระ
ธรรมเอเฟซอัส เปาโลเขทยนวตา โดยทางพระเยซทู (“โดยทางพระองครนอัรน”) “พวกขข้าพเจข้าไดข้รอับ
พระครุณ” ผทูข้เชพที่อทรุกคนไดข้รอับพระครุณผตานทางพระเยซทูครริสตร นอกจากนทร  เปาโลไดข้รอับหนข้าททที่เปป็น
ออัครททูตผตานทางพระองครดข้วย 

จรุดประสงครททที่พระองครทรงประทานพระครุณใหข้กป็คพอ “เพพที่อเหป็นแกตพระนามของพระองคร 
ใหข้ชนชาตริตตางๆเชพที่อฟอังตามความเชพที่อนอัรน” มทความเหป็นตตางๆตามมา (1) วลทททที่วตา “ใหข้ชนชาตริตตางๆ
เชพที่อฟอังตามความเชพที่อนอัรน” อาจแปลตรงตอัวไดข้วตา ‘ความเชพที่อฟอังททที่อาศอัยความเชพที่อ’ เปาโลไมตไดข้ก ทาลอัง
พทูดถถึง ระบบความเชพที่อ นอั ที่นคพอ ระบบศาสนศาสตรร (ความเชพที่อของครริสเตทยน) แทนททที่จะเปป็นเชตน
นอัรน ทตานกทาลอังหมายถถึง ความเชพที่อออันเรทยบงตาย ซถึที่งในกรณทนทรคพอ ในพระครริสตร (2) คทาททที่แปลวตา 
ความเชคืซึ่อฟรัง (กรทก: ฮถูพาโคอท) กป็หมายความตามนอัรนจรริงๆ อยตางไรกป็ตาม สริที่งททที่สพที่อออกมาในคทาๆนทร
คพอ แนวคริดเกทที่ยวกอับการยอมอยถูม่ใตห้บจังคจับ

เพราะพระองครไดข้ทรงประทานพระครุณแกตเรา เราจถึงควรเชพที่อฟอังพระองครและวางใจใน
พระองคร การยอมอยทูตใตข้บอังคอับความเปป็นองครพระผทูข้เปป็นเจข้าของพระครริสตรจถึงมทททที่มา ใหข้เราสอังเกต
ขอัรนตอนดทๆ พระครุณของพระองครททที่ทรงประทานใหข้เราเปป็นแรงจทูงใจททที่นทาพาเราใหข้ไมตเพทยงวางใจ
ในพระองครเทตานอัรนแตตยอังยอมอยทูตใตข้บอังคอับพระองครดข้วยความเชพที่อฟอังดข้วย (3) การสานตตอความเชพที่อ
ฟอังนทร ไปยอัง “ชนชาตริตตางๆ” กป็ตข้องหมายถถึงการปฏริบอัตริตามพระมหาบอัญชา การเปป็นพยานเกทที่ยวกอับ
พระครริสตร คพอการเชพที่อฟอังคทาบอัญชาของพระองคร

คทาททที่แปลวตา ชนชาตริตข่างๆ (กรทก: เอธนอส) กป็มอักแปลวตา ‘คนตตางชาตริ’ มอันยอังหมายถถึง 
‘ผทูข้คนเชพรอสายตตางๆ’ ดข้วย ดอังนอัรน เราถทูกหนรุนใจใหข้เชพที่อฟอังพระองครโดยการนทาขตาวประเสรริฐไปยอัง 
‘คนทอัรงปวง’ นทที่จถึงเปป็นผลททที่ตามมาออันเกริดจากพระครุณของพระองครดอังททที่บรรยายไวข้ดข้านบน เรพที่อง
ของการนทาวริญญาณจถึงซตอนอยทูตใตข้ขข้อความนทร  มอันคพอ การยอมอยทูตใตข้บอังคอับและการเชพที่อฟอังพระเยซทู
ครริสตรผทูข้ซถึที่งเราไดข้เชพที่อโดยพระครุณของพระองคร 



รม 1:6 รวมทรัตั้งพวกทข่านทรีซึ่พระเจผู้าทรงเรรียกใหผู้เปป็นคนของพระเยซผครริสตต์ดผู้วย คทา
ททที่แปลวตา รวมทรัตั้ง (กรทก: เอป็น) จะแปลวตา ‘ใน’ กป็ไดข้ อทกครอัร งททที่เหมพอน “ในพระองครนอัรน” หลายครอัร ง
ในพระธรรมเอเฟซอัส เปาโลกลตาววตาในพระองครนอัรน “พระเจข้าทรงเรทยกใหข้เปป็นคนของพระเยซทู
ครริสตรดข้วย” เราไดข้ถทูกเรทยกโดยพระองครและบอัดนทร เราเปป็นของพระองคร และไดข้รอับการไถตโดยพระ
โลหริตของพระองคร หากเรานถึกถถึงการททที่เปาโลไดข้รอับ “การทรงเรทยก” ในขข้อ 1 เรากป็จะเหป็นวตาการ 
“ททที่พระเจข้าทรงเรทยกใหข้เปป็นคนของพระเยซทูครริสตร” เปป็นการทรงเรทยกททที่แตกตตางออกไป

รม 1:7 เรรียน บรรดาทข่านทรีซึ่อยผข่ในกรสงโรม ผผผู้ซซซึ่งพระเจผู้าทรงรรักและทรงเรรียกใหผู้เปป็น
วริสสทธริชน ขอพระคสณและสรันตริสสขซซซึ่งมาจากพระเจผู้าพระบริดาของเราทรัตั้งหลาย และจากพระเยซผ
ครริสตต์เจผู้า จงดสารงอยผข่กรับพวกทข่านเถริด บรุคคลททที่จดหมายฝากฉบอับนทร เขทยนถถึงไดข้รอับการระบรุอยตาง
ชอัดเจน นอัที่นคพอ “บรรดาทตานททที่อยทูตในกรรุงโรม ผทูข้ซถึที่งพระเจข้าทรงรอักและทรงเรทยกใหข้เปป็นวริสรุทธริชน” 
วลทสรุดทข้ายเปป็นคทาสอัที่ง จดหมายฝากฉบอับนทรถทูกเขทยนถถึงคนเหลตานอัรนททที่อยทูตในกรรุงโรมซถึที่งถทูก “เรทยกใหข้
เปป็นวริสรุทธริชน” แนตนอนททที่พวกเขาเปป็นผทูข้ททที่พระเจข้าทรงรอัก คทาททที่แปลวตา วริสสทธริชน (กรทก: ฮาจริออส) 
มทความหมายตรงตอัววตา ‘บรริสรุทธริธ ’ และเปป็นรทูปแบบททที่ถทูกแปลเปป็นปกตริ มอันเปป็นคทาพหทูพจนรททที่บตง
บอกถถึง “บรรดาผทูข้ททที่บรริสรุทธริธ ” คทาททที่แปลวตา ไดผู้รรับการทรงเรรียก (กรทก: คลททออริส) มทความหมายใน
เชริง ไดห้รจับเชริญมาถถึงอะไรบางอยตางมากกวตาจะเปป็นความหมายในเชริงถถูกเรทยกวม่าอะไรสอักอยตาง ยก
ตอัวอยตางเชตน คทานทร อาจใชข้ในความหมาย ‘ไดข้รอับเชริญมารอับประทานอาหารคทที่า’ และไมตใชตในความ
หมาย ‘ถทูกเรทยกวตาหนข้าตาดท’ ดอังนอัรน ผทูข้รอับจดหมายฝากของเปาโลจถึงเปป็น คนทอัรงหลายททที่ถทูกเรทยกใหข้
เปป็นผทูข้บรริสรุทธริธ  การทรงเรทยกนทรมทมาถถึงครริสเตทยนทรุกคน เราถทูกเรทยกใหข้เปป็นคนททที่บรริสรุทธริธ จรริงๆ! (ดทู 1 
เปโตร 1:15-16)

คทาทอักทายของเปาโลททที่มทถถึงครริสตจอักรททที่กรรุงโรมมทลอักษณะคลข้ายก อับคทาทอักทายของทตานใน
จดหมายฝากทรุกฉบอับของทตาน “ขอพระครุณและสอันตริสรุขซถึที่งมาจากพระเจข้าพระบริดาของเราทอัรง
หลาย และจากพระเยซทูครริสตรเจข้า จงดทารงอยทู ตกอับพวกทตานเถริด” การททูลขอพระครุณและสอันตริสรุขจาก
พระเจข้าพระบริดาและพระเยซทูครริสตรเจข้าของทตานไมตใชตเรพที่องเลตนๆ จรริงแทข้ททเดทยวททที่เราไดข้รอับความ
รอดโดยพระครุณ แตตบอัดนทรมทสายธารแหตงพระครุณททที่มาถถึงเราสทาหรอับการดทาเนรินชทวริตครริสเตทยนใน



แตตละวอัน คทาททที่แปลวตา พระคสณ (กรทก:คารริส) เปป็นตอัวแทนของแนวคริดแบบกวข้างๆ มอันเรริที่มตข้นดข้วย
แนวคริดเกทที่ยวกอับ ‘ความโปรดปรานททที่มนรุษยรไมตสมควรไดข้รอับ’ อยตางไรกป็ตาม คทาๆนทรกป็ขยายความถถึง
แนวคริดเกทที่ยวกอับความประเสรริฐ ความกรรุณา ความเมตตา ความชตวยเหลพอ และความแขป็งแกรตงของ
พระองครดข้วย ในการไดข้รอับความรอด เหป็นไดข้ชอัดททที่สรุดเลยวตาเราไดข้รอับความโปรดปรานททที่เราไมต
สมควรไดข้รอับ แตตบอัดนทร เมพที่อเราไดข้รอับความรอดแลข้ว เราจถึงไดข้รอับสายธารแหตงความประเสรริฐ ความ
กรรุณา ความเมตตา ความชตวยเหลพอ และความแขป็งแกรตงของพระเจข้าดข้วย ดทู ฮทบรทู 4:14-16 สมบอัตริ
ออันลทราคตานทร ไดข้รอับการททูลขอในสตวนบทนทาของจดหมายฝากของเปาโล

การททูลขอ สรันตริสสข กป็เปป็นแบบเดทยวกอัน เรามทสอันตริสรุขกจับพระเจข้าเมพที่อเราถทูกททาใหข้เปป็นผทูข้
ชอบธรรม (โรม 5:1) แตตบอัดนทรสอันตริสรุขของพระเจข้ามทใหข้สทาหรอับการดทาเนรินชทวริตครริสเตทยนในแตตละ
วอันขณะททที่เราเตริบโตขถึรนในพระครุณ ดทู ฟทลริปปท 4:6-7 และอริสยาหร 26:3 เปาโลททูลขอสอันตริสรุขนอัรนใหข้
มทแกตผทูข้อตานจดหมายฝากของทตาน ทอัรงสองสริที่งมาจากพระเจข้าพระบริดาและพระเยซทูครริสตรเจข้า

รม 1:8 ประการแรก ขผู้าพเจผู้าขอขอบพระคสณพระเจผู้าของขผู้าพเจผู้าโดยทางพระ
เยซผครริสตต์เหตสดผู้วยทข่านทรัตั้งหลาย เพราะวข่าความเชคืซึ่อของพวกทข่านเลคืซึ่องลคือไปทรัซึ่วโลก หลอังจากไดข้
เกรริที่นนทาไปเปป็นททที่เรทยบรข้อยแลข้ว ออัครททูตผทูข้นทร ไดข้กลตาวถถึงผทูข้อตานเปป็นการสตวนตอัวมากยริที่งขถึรน “ประการ
แรก ขข้าพเจข้าขอขอบพระครุณพระเจข้าของขข้าพเจข้าโดยทางพระเยซทูครริสตรเหตรุดข้วยทตานทอัรงหลาย” เรา
ไดข้เหป็นวตาเปาโลขอบพระครุณพระเจข้าผตานทางพระเยซทูครริสตร คทาอธริษฐานทรุกอยตางของเราททที่มทถถึง
พระเจข้ากป็ผตานทางการเปป็นคนกลางของพระเยซทูครริสตร สาเหตรุททที่เปาโลขอบพระครุณพระเจข้ากป็คพอ 
ความเชพที่อของครริสเตทยนชาวโรมอันเปป็นททที่ประจอักษรไปทอั ที่วจอักรวรรดริโรมอัน คทาททที่แปลวตา เลคืซึ่องลคือ 
(กรทก: คาทาเจลโล) ถถึงแมข้จะมทความหมายในเชริง ‘ประกาศ’ หรพอ ‘ปตาวรข้อง’ แตตมอันกป็มทความหมาย
ในเชริง ‘ถทูกททาใหข้เปป็นททที่ทราบ’ ดข้วย และจากรทูปของคทากรริยาททที่ประธานเปป็นผทูข้ถทูกกระททา ความ
หมายแบบหลอังนทร จถึงนตาจะถทูกตข้อง การพทูดถถึง “ไปทอั ที่วโลก” เปป็นสทานวนททที่ใชข้ก อันเปป็นปกตริใน
จอักรวรรดริโรมอันและนตาจะหมายถถึงจอักรวรรดรินอัรนเอง คทาพยานของครริสเตทยนใหมตททที่กรรุงโรมดทเสทย
จนเลพที่องลพอไปทอั ที่วโลกของชาวโรมอัน 



รม 1:9 เพราะพระเจผู้าผผผู้ซซซึ่งขผู้าพเจผู้าไดผู้รรับใชผู้ดผู้วยชรีวริตจริตใจของขผู้าพเจผู้าในขข่าว
ประเสรริฐแหข่งพระบสตรของพระองคต์นรัตั้น ทรงเปป็นพยานของขผู้าพเจผู้าวข่า เมคืซึ่อขผู้าพเจผู้าอธริษฐานนรัตั้น 
ขผู้าพเจผู้าเอข่ยถซงทข่านทรัตั้งหลายเสมอไมข่วข่างเวผู้น เราไดข้เหป็นชทวริตในดข้านการอธริษฐานของเปาโล เรา
สอังเกตเหป็นวตาทตานเขทยนไวข้วตา “เมพที่อขข้าพเจข้าอธริษฐานนอัรน ขข้าพเจข้าเอตยถถึงทตานทอัรงหลายเสมอไมตวตาง
เวข้น” (1) เหป็นไดข้ชอัดวตาเปาโลอธริษฐานตลอด คทาททที่แปลวตา ไมข่วข่างเวผู้น (กรทก: อาดริอาเลอริพโทออส) 
บตงบอกถถึง “โดยไมตหยรุด” นอกจากนอัรนทตานกป็อธริษฐานเสมอ (2) ทตานททูลขอเผพที่อพทที่นข้อง นทที่เปป็น
ตอัวอยตางททที่ชอัดเจนสทาหรอับเราในวอันนทร  นอกจากนทรแลข้ว เราเหป็นวตาเปาโลรอับใชข้พระเจข้าจากจริตวริญญาณ
ของทตานในขตาวประเสรริฐแหตงพระบรุตร เราตข้องระลถึกวตา มนรุษยรเราประกอบดข้วยสามสตวนคพอ 
รตางกาย จริตใจ และวริญญาณ และเปป็นวริญญาณของเราททที่เปป็นศทูนยรกลางแหตงตอัวตนของเรา วริญญาณ
เปป็นผทูข้ควบครุมชทวริตของเรา (3) งานรอับใชข้ของเปาโลททที่กระททาเพพที่อพระครริสตรและพระราชกริจของ
พระองครมาจากจริตวริญญาณของทตาน ซถึที่งเปป็นสตวนลถึกแหตงตอัวตนของทตานและออกมาจากใจของ
ทตาน และพระเจข้าทรงเหป็นสริที่งเหลตานทรทอัรงสริรน นตาสนใจตรงททที่วตา วลท “ขตาวประเสรริฐแหตงพระบรุตรของ
พระองคร” ปรากฏททที่นทที่ททที่เดทยวในพระคอัมภทรรทอัรงเลตม  

รม 1:10-12 ขผู้าพเจผู้าทผลขอวข่า ถผู้าเปป็นทรีซึ่พอพระทรัยพระเจผู้าแลผู้วใหผู้ขผู้าพเจผู้าไดผู้มรีโอกาสไป
เยรีซึ่ยมทข่านทรัตั้งหลาย โดยอยข่างหนซซึ่งอยข่างใดในทรีซึ่สสดนรีตั้ 11 เพราะขผู้าพเจผู้าปรารถนาทรีซึ่จะไดผู้พบทข่าน
ทรัตั้งหลาย เพคืซึ่อจะไดผู้นสาของประทานฝข่ายจริตวริญญาณมาใหผู้แกข่ทข่านบผู้าง เพคืซึ่อเสรริมกสาลรังทข่านทรัตั้งหลาย
12 คคือเพคืซึ่อขผู้าพเจผู้าและทข่านทรัตั้งหลายจะไดผู้หนสนใจซซซึ่งกรันและกรัน โดยความเชคืซึ่อของเราทรัตั้งสองฝข่าย

อทกอยตางททที่เปาโลอธริษฐานขอกป็คพอ ททที่พระเจข้าจะทรงโปรดใหข้ทตานเดรินทางไปเยทที่ยมพทที่นข้องททที่
กรรุงโรมดข้วยความปลอดภอัย พระคอัมภทรรสอนใหข้เราอธริษฐานขอสทาหรอับการเดรินทางไปเพพที่อการ
ประกาศ และเปาโลไดข้ขอเชตนนอัรน นอกจากนทรทตานยอังขอดข้วยวตา ใหข้เปป็นไปตามนทราพระทอัยพระเจข้า 
เราไดข้เหป็นวตาการวางแผนของเปาโลถทูกนทาพาโดยนทราพระทอัยพระเจข้า

นอกจากนทร  เปาโลไดข้กลตาววตา ทตานปรารถนาอยตางยริที่งททที่จะไดข้เหป็นและเจอพทที่นข้องครริสเตทยน
ใหมตททที่กรรุงโรม ทตานมทเปข้าหมายททที่จะแบตงปอันของประทานฝตายวริญญาณแกตครริสตจอักรททที่นอั ที่น คทาททที่



แปลวตา ของประทาน คพอ คารริสมา (กรทก) สริที่งททที่เปาโลหมายถถึงไมตเกทที่ยวขข้องอะไรเลยกอับกระแสคารริ
สมาตริกในปอัจจรุบอัน ทตานเพทยงตข้องการททที่จะแบตงปอันการมองเหป็นและความเขข้าใจฝตายวริญญาณใหข้แกต
ครริสตจอักรททที่นอั ที่น ‘เพพที่อเสรริมกทาลอังทตานทอัรงหลาย’ คทาททที่แปลวตา เสรริมกสาลรัง (กรทก: สตทรริดโซ) มทความ
หมายวตา เพริที่มพละกทาลอัง มอันเปป็นคทากรทกซถึที่งเปป็นททที่มาของคทาภาษาออังกฤษ สเตอรอยดร (สารกระตรุข้น
เพพที่อเพริที่มพละกทาลอัง) สตวนหนถึที่งของความปรารถนาของเปาโลในการเดรินทางไปยอังกรรุงโรมและ
เยทที่ยมครริสตจอักรททที่นอั ที่นคพอ เพพที่อเสรริมกทาลอังพวกเขาฝตายวริญญาณ

นอกจากนทร  ทตานยอังตข้องการททที่จะไดข้รอับการหนรุนใจสทาหรอับตอัวทตานเองและใหข้การหนรุนใจค
รริสตจอักรททที่นอั ที่นดข้วย คทาททที่แปลวตา หนสนใจซซซึ่งกรันและกรัน (กรทก: ซรุมพาราคาเลโอ) มทความหมายใน
ปอัจจรุบอันวตา “การใหข้ก ทาลอังใจกอันและกอัน” เนพที่องจากทอัรงเปาโลและครริสตจอักรใหมตททที่กรรุงโรมมท
สามอัคคทธรรมรตวมกอันในความเชพที่อในพระครริสตรรตวมกอัน ทอัรงสองฝตายจถึงไดข้รอับการหนรุนใจ นอั ที่นจถึง
เปป็นอทกวอัตถรุประสงครหนถึที่งในการไปเยพอน

รม 1:13 พรีซึ่นผู้องทรัตั้งหลาย บรัดนรีตั้ขผู้าพเจผู้าอยากใหผู้ทข่านทรัตั้งหลายทราบวข่า ขผู้าพเจผู้าไดผู้
ตรัตั้งใจไวผู้หลายครรัตั้งแลผู้ววข่าจะมาหาทข่าน เพคืซึ่อขผู้าพเจผู้าจะไดผู้เกป็บเกรีซึ่ยวผลในหมผข่พวกทข่านดผู้วย เชข่น
เดรียวกรับในหมผข่ชนชาตริอคืซึ่นๆ (แตข่จนบรัดนรีตั้กป็ยรังมรีเหตสขรัดขผู้องอยผข่) เปาโลไดข้เสรริมเกทที่ยวกอับเรพที่องสตวนตอัว
ของทตาน กตอนหนข้านอัรนทตานกป็อยากมาหาพวกเขาเพพที่อจะไดข้รอับผลเพริที่มเตริมทตามกลางพวกเขาเชตน
เดทยวกอับททที่ทตานไดข้รอับในครริสตจอักรคนตตางชาตริอพที่นๆ อยตางไรกป็ตาม ทตานกป็มทเหตรุขอัดขข้อง ( ถทูกขอัด
ขวาง กรทก: โคลถูโอ) เราไมตทราบแนตชอัดวตาอะไรขอัดขวางทตานมริใหข้เดรินทางไปยอังกรรุงโรม แตตเหป็น
ไดข้ชอัดวตาพระเจข้าทรงใหข้ทตานงตวนอยทูตกอับเรพที่องอพที่นอยทูต เพราะการทรงทราบลตวงหนข้า พระเจข้าจถึงทรง
ทราบวตา ถถึงอยตางไรแลข้วเปาโลกป็จะไดข้ใชข้เวลานานททที่กรรุงโรมในไมตชข้า ถถึงแมข้จะในรทูปแบบททที่ทตาน
ไมตไดข้คริดไวข้กป็ตาม บางทททตานอาจเปป็นททที่ตข้องการตอัวททที่อพที่นซถึที่งเรตงดตวนกวตาในชตวงเวลาททที่เหลพอของการ
รอับใชข้ของทตาน เหป็นไดข้ชอัดวตาพระเจข้าทรงขอัดขวางไมตใหข้เปาโลเดรินทางไปยอังกรรุงโรมเรป็วขถึรน และ
ทรงทราบวตาอะไรดทททที่สรุดในแผนการของพระองครสทาหรอับชทวริตของเปาโล สทาหรอับคนเหลตานอัรนททที่
แสวงหานทราพระทอัยของพระเจข้าในวอันนทร  การขอัดขวางแบบนทรกป็ยอังมทอยทูต  



รม 1:14-15 ขผู้าพเจผู้าเปป็นหนรีตั้ทรัตั้งพวกกรรีกและพวกชาวปข่าดผู้วย เปป็นหนรีตั้ทรัตั้งพวกนรัก
ปราชญต์และคนเขลาดผู้วย 15 ฉะนรัตั้นขผู้าพเจผู้ากป็เตป็มใจพรผู้อมทรีซึ่จะประกาศขข่าวประเสรริฐแกข่ทข่านทรัตั้ง
หลายทรีซึ่อยผข่ในกรสงโรมดผู้วย 

ถถึงแมข้วตาการเดรินทางไปยอังกรรุงโรมของเปาโลจะยอังไมตเกริดขถึรนในอนาคตออันใกลข้ ทตานกป็เปริด
ใจของทตานตตอพทที่นข้องททที่กรรุงโรม ทตานรทูข้สถึก “เปป็นหนทรทอัรงพวกกรทกและพวกชาวปตาดข้วย เปป็นหนทรทอัรง
พวกนอักปราชญรและคนเขลา” เปาโลรทูข้สถึกวตาตนมทพอันธะตตอทรุกคนในการประกาศขตาวประเสรริฐแกต
คนทอัรงปวง นอัที่นรวมถถึงบรรดาผทูข้ททที่อยทูตททที่กรรุงโรมดข้วย การอข้างอริงถถึงพวกกรทกและพวกชาวปตาเปป็น
สทานวนในสมอัยนอัรน ซถึที่งหมายถถึงคนทอัรงโลก พวกกรทกถพอวตาตอัวเองเปป็นคนชอัรนสทูงและคนททที่เหลพอเปป็น
พวกชาวปตา ประเดป็นกป็คพอวตา เปาโลรทูข้สถึกวตาตอัวเองเปป็นหนทร  นอัที่นคพอมทพอันธะในการประกาศขตาว
ประเสรริฐแกตคนทอัรงปวง นอัที่นรวมถถึงทอัรงพวกนอักปราชญรและคนเขลาดข้วย คพอ ทรุกคน ทตานอาจหมาย
ถถึงคนททที่มทการศถึกษา (นอัที่นคพอ ชาวกรทกททที่มทการศถึกษา) และพวกคนเขลา (นอัที่นคพอ คนททที่เหลพอทอัรงโลก
ซถึที่งไรข้การศถึกษา) แนตนอนททที่คนทอัรงสองพวกมทอยทูตททที่กรรุงโรม ดอังนอัรน ทตานจถึงเตป็มใจพรข้อมททที่จะ
ประกาศขตาวประเสรริฐททที่กรรุงโรม ดข้วยสรุดความสามารถของทตาน

รม 1:16 ดผู้วยวข่าขผู้าพเจผู้าไมข่มรีความละอายในเรคืซึ่องขข่าวประเสรริฐของพระครริสตต์ 
เพราะวข่าขข่าวประเสรริฐนรัตั้นเปป็นฤทธริธเดชของพระเจผู้า เพคืซึ่อใหผู้ทสกคนทรีซึ่เชคืซึ่อไดผู้รรับความรอด พวกยริว
กข่อน และพวกกรรีกดผู้วย เปาโลไมตละอายหรพอขายหนข้าในเรพที่อง “ขตาวประเสรริฐของพระครริสตร” นตา
สอังเกตตรงททที่วตาในบทแรกของพระธรรมโรม เปาโลไดข้ใชข้คทาวตา “ขตาวประเสรริฐของพระเจข้า” (ขข้อ 
1), “ขตาวประเสรริฐแหตงพระบรุตรของพระองคร” (ขข้อ 9) และ “ขตาวประเสรริฐของพระครริสตร” (ขข้อ 
16) แบบสลอับกอันไปมาไดข้ ทรุกคทาลข้วนหมายถถึงสริที่งเดทยวกอัน นอกจากนทร  ทรุกคทายอังอข้างอริงถถึงความเปป็น
พระเจข้าของพระครริสตรดข้วย ขตาวประเสรริฐนอัรน “เปป็นฤทธริธ เดชของพระเจข้าททที่นทาไปสทูตความรอด” คทาททที่
แปลวตา ฤทธริธเดช (กรทก: ดถูนามริส) หมายถถึง ‘พลอังซถึที่งอยทูตภายใน’ ซถึที่งในกรณทนทรคพอ ขตาวประเสรริฐ
นอัที่นเอง คทาภาษาออังกฤษ ไดนาไมตร์ และไดนาโม กป็มาจากคทาๆนทร  ฤทธริธ เดชฝตายจริตวริญญาณนทรมทใหข้แกต
“ทรุกคนททที่เชพที่อ แกตพวกยริวกตอน และแกตพวกกรทกดข้วย” ขณะททที่กตอนหนข้านอัรน เปาโลพทูดถถึงมนรุษยรชาตริ
ทอัรงปวง (พวกกรทกและพวกคนปตา) แตตตรงนทร เปาโลชทร ใหข้เหป็นความแตกตตางระหวตางพวกยริวและ



พวกกรทก คทาหลอังนทร ใชข้เรทยกเปป็นสทานวนหมายถถึง คนตตางชาตริ เพราะวตาพระเจข้าทรงมทพอันธสอัญญากอับ
พวกยริวโดยเฉพาะ พวกเขาจถึงเปป็นพวกแรกททที่ไดข้ฟอังขตาวประเสรริฐ การมาของครริสตจอักรกป็เปป็นเชตน
นอัรนในอดทต และจะเปป็นเชตนนอัรนดข้วยเมพที่อขตาวประเสรริฐถทูกประกาศในชตวงยรุคแหตงความทรุกขเวทนา
ใหญตยริที่ง (วลท “แกตพวกยริวกตอน” ถทูกใชข้สามครอัร งในพระธรรมโรม (ในขข้อนทร  และใน 2:9-10) และไมต
ปรากฏททที่ใดอทกในพระคอัมภทรร)

รม 1:17 เพราะวข่าในขข่าวประเสรริฐนรัตั้นความชอบธรรมของพระเจผู้ากป็ไดผู้แสดงออก 
โดยเรริซึ่มตผู้นกป็ความเชคืซึ่อ สสดทผู้ายกป็ความเชคืซึ่อ ตามทรีซึ่มรีเขรียนไวผู้แลผู้ววข่า `คนชอบธรรมจะมรีชรีวริตดสารงอยผข่
โดยความเชคืซึ่อ' เพราะวตาในขตาวประเสรริฐนอัรน “ความชอบธรรมของพระเจข้ากป็ไดข้แสดงออก” นตา
สอังเกตวตาเปาโลไมตไดข้พทูดวตา เพราะวตาในขตาวประเสรริฐนอัรน “พระครุณของพระเจข้ากป็ไดข้แสดงออก” 
แตตทตานกลตาววตา ความชอบธรรมของพระเจข้า พระเจข้าทรงปฏริบอัตริตตอมนรุษยรชาตริอยตางยรุตริธรรมใน
การเสนอขตาวประเสรริฐใหข้แกตทอัรงพวกยริวและคนตตางชาตริ ตามประวอัตริศาสตรรแลข้ว พวกคนตตางชาตริ
เพริกเฉยตตอพระเจข้า พวกยริวกป็เพริที่งปฏริเสธพระครริสตร พระเจข้าทรงยรุตริธรรมในการเสนอขตาวประเสรริฐ
แกตทอัรงสองพวก และโดยเฉพาะอยตางยริที่งแกตพวกยริวกตอน (เปาโลกทาลอังปทูพพรนสทาหรอับเรพที่องททที่ทตานจะ
กลตาวถถึงภายหลอัง นอัที่นคพอ ขตาวประเสรริฐททที่ถทูกสตงไปยอังคนตตางชาตริ และททาใหข้พวกยริวบางคนตก
ตะลถึง)

ในขตาวประเสรริฐของพระครริสตร ความชอบธรรมของพระเจข้ากป็ถทูกแสดงออก “โดยเรริที่มตข้น
กป็ความเชพที่อ สรุดทข้ายกป็ความเชพที่อ ตามททที่มทเขทยนไวข้แลข้ววตา `คนชอบธรรมจะมทชทวริตดทารงอยทูตโดยความ
เชพที่อ'” ไมตวตาจะเปป็นพวกยริวททที่คริดวตาตอัวเองเปป็นคนชอบธรรมหรพอพวกคนตตางชาตริททที่ไมตเอาพระเจข้า 
ขตาวประเสรริฐกป็ถทูกรอับแบบเดทยวกอัน เราทรุกคนตตางไดข้รอับความรอดโดยความเชพที่อ อยตางไรกป็ตาม 
หลอังจากททที่เราไดข้รอับความรอดแบบงตายๆแลข้ว (โดยความเชพที่อ) บอัดนทร เราตข้องดทาเนรินชทวริตโดยความ
เชพที่อดข้วย มทความเชพที่อททที่ชตวยใหข้รอด และการดทาเนรินชทวริตโดยความเชพที่อ นอั ที่นคพอ “เรริที่มตข้นกป็ความเชพที่อ 
สรุดทข้ายกป็ความเชพที่อ” สทาหรอับพวกยริวและพวกกรทกกป็เปป็นแบบเดทยวกอัน



เพพที่อเสรริมความคริดของทตาน ออัครททูตเปาโลยกคทาพทูดจาก ฮาบากรุก 2:4 “คนชอบธรรมจะมท
ชทวริตดทารงอยทูตโดยความเชพที่อ” ใจความหลอักอทกเรพที่องในพระธรรมโรมถทูกพทูดถถึงในบทนทานทร  เปาโล
เรทยกคนเหลตานอัรนททที่เชพที่อแลข้ววตา “คนชอบธรรม” นอั ที่นคพอ คนเหลตานอัรนททที่ถทูกททาใหข้เปป็นคนชอบธรรม
แลข้วในพระครริสตร พวกเขา (และเราดข้วย) จถึงถทูกหนรุนใจใหข้ดทาเนรินชทวริตโดยความเชพที่อหลอังจากไดข้
ถทูกททาใหข้เปป็นคนชอบธรรมแลข้ว ขข้อพระคอัมภทรรททที่พทูดถถึงคนชอบธรรมททที่ดทาเนรินชทวริตโดยความเชพที่อ
ปรากฏสทที่ครอัร งในพระคอัมภทรร: ฮาบากรุก 2:4, ตรงนทร , กาลาเททย 3:11 และ ฮทบรทู 10:38 ดอังนอัรน เราไมตไดข้
แคตรอดโดยความเชพที่อและถทูกททาใหข้เปป็นคนชอบธรรมแลข้วเทตานอัรน แตตเราตข้องดทาเนรินชทวริตโดยความ
เชพที่อดข้วย นอัที่นคพอ จากความเชพที่อไปสทูตความเชพที่อ เหป็นไดข้ชอัดวตาเปาโลกทาลอังปทูพพรนเรพที่องความเชพที่อเหนพอ
การประพฤตริในตอนตข้นของจดหมายฝากของทตาน ความรอดเปป็นมาโดยความเชพที่อ ชทวริตครริสเตทยน
ททที่ตามมากป็เปป็นมาโดยความเชพที่อ การรอักษาพระบอัญญอัตริไมตไดข้ถทูกพทูดถถึงเลย  

รม 1:18 เพราะวข่า พระเจผู้าทรงสสาแดงพระพริโรธของพระองคต์จากสวรรคต์ตข่อความ
อธรรมและความไมข่ชอบธรรมทรัตั้งมวลของมนสษยต์ ทรีซึ่เอาความไมข่ชอบธรรมนรัตั้นขรัดขวางความจรริง 
เปาโลเรริที่มตข้นคทาฟข้องรข้องของทตานโดยกลตาววตา พระพริโรธของพระเจข้าก ทาลอังจะบอังเกริดแกตมนรุษยร
ชาตริ คทาททที่แปลวตา พระพริโรธ (กรทก: ออรร์กท) มทความหมายในเชริง ความโกรธออันชอบธรรมของ
พระองคร พระพริโรธนทรก ทาลอังถทูกสทาแดงจากสวรรครเพราะความอธรรมและความไมตชอบธรรมของ
มนรุษยร โดยเฉพาะอยตางยริที่ง เพราะวตามนรุษยร “เอาความไมตชอบธรรมนอัรนขอัดขวางความจรริง” คทาวตา 
ขอัดขวาง มาจากคทากรทก คาเทโช ซถึที่งมทความหมายวตา กดขทที่ ขตม ดข้วยเชตนกอัน แนวคริดกป็คพอ มนรุษยรททที่
บาปหนารทูข้จอักความจรริงของพระเจข้าแลข้วในใจแตตขตมมอันไวข้ พวกเขารทูข้วตามทพระวจนะของพระเจข้าแตต
กดขทที่พระวจนะนอัรนไมตวตาโดยทางอรุบาย ‘การแยกออกระหวตางครริสตจอักรและรอัฐ’ ในสตวนของ
สาธารณะ โดยการโจมตทความซพที่อตรงของพระวจนะนอัรนในโลกวริชาการ หรพอไมตกป็โดยการไมต
ยอมรอับรทูข้พระวจนะนอัรนเลยเปป็นรายบรุคคล พวกเขาจงใจหลอกตอัวเองและหลอกคนอพที่นดข้วย การททา
เชตนนอัรนและความบาปของพวกเขาเองดข้วยไดข้ททาใหข้พระพริโรธของพระเจข้าตกลงบนตอัวพวกเขา 
มนรุษยรชาตริไมตเพทยงบาปหนาอยทูตกตอนแลข้วเทตานอัรน แตตยอังใหข้การเทป็จตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้าใน
จริตใจของตนโดยการกดขทที่ความจรริงดข้วย 



รม 1:19 เหตสวข่าเทข่าทรีซึ่จะรผผู้จรักพระเจผู้าไดผู้กป็แจผู้งอย ผข่กรับใจเขาทรัตั้งหลาย เพราะวข่าพระเจผู้า
ไดผู้ทรงโปรดสสาแดงแกข่เขาแลผู้ว ททที่เจาะจงยริที่งไปกวตานอัรน มนรุษยรททที่บาปหนามทความรทูข้เรพที่องพระเจข้าอยทู ต
ในใจของตนอยทูตแลข้ว แตตมนรุษยรกป็กดขทที่ความจรริงนอัรน ความรทูข้เรพที่องพระเจข้าซถึที่งตริดตอัวมนรุษยรมาตอัรงแตต
เกริดถทูกเพริที่มพทูนขถึรนโดยคทาพยานจากบรรดาสริที่งทรงสรข้าง ผทูข้แตตงเพลงสดรุดทเขทยนไวข้วตา “ฟข้าสวรรคร
ประกาศสงตาราศทของพระเจข้า” (สดรุดท 19:1) ความยริที่งใหญต ความสงตางาม ความเปป็นระเบทยบ และ
ความเททที่ยงตรงของสรรพสริที่งตอัรงแตตสริที่งใหญตๆ เชตน จอักรวาลและฟข้าสวรรคร ไปจนถถึงสริที่งเลป็กๆ เชตน 
ชทววริทยาและจรุลรินทรทยร เปริดเผยวตา มทพระเจข้าผทูข้ชอบธรรม เปป็นระเบทยบ และยริที่งใหญต มนรุษยรชาตริรทูข้
เกทที่ยวกอับเรพที่องนทรอยทูตแลข้วในใจของตน แตตมนรุษยรชาตริกป็กดขทที่ความจรริงนอัรน ยอหรนซถึที่งเขทยนเกทที่ยวกอับพระ
เยซทู ไดข้ประกาศวตาพระองครทรงเปป็นความสวตางแทข้ “ซถึที่งสตองสวตางแกตทรุกคนททที่เขข้ามาในโลก”
(ยอหรน 1:9) การกดขทที่ความจรริงนอัรนซถึที่งตริดตอัวเรามาตอัรงแตตเกริดไดข้ททาใหข้พระพริโรธของพระเจข้าทวท
ความรรุนแรงมากยริที่งขถึรนตตอมนรุษยรชาตริ

รม 1:20 ตรัตั้งแตข่เรริซึ่มสรผู้างโลกมาแลผู้ว สภาพทรีซึ่ไมข่ปรากฏของพระองคต์นรัตั้น คคือฤทธานส
ภาพอรันนริรรันดรต์และเทวสภาพของพระเจผู้า กป็ไดผู้ปรากฏชรัดในสรรพสริซึ่งทรีซึ่พระองคต์ไดผู้ทรงสรผู้าง 
ฉะนรัตั้นเขาทรัตั้งหลายจซงไมข่มรีขผู้อแกผู้ตรัวเลย เพพที่อเสรริมคทากลตาวหาของทตาน เปาโลไดข้ชทร ใหข้เหป็นเพริที่มเตริม
วตา “สภาพททที่ไมตปรากฏของพระลอักษณะฝตายวริญญาณของพระองคร นอั ที่นคพอ ความชอบธรรม ความ
บรริสรุทธริธ  และสงตาราศทของพระองคร ตตางปรากฏชอัดจากสรรพสริที่ง สดรุดท 33:5-6 บตงบอกวตาความชอบ
ธรรม ความเมตตา ความสอัตยรซพที่อ และการพริพากษาของพระเจข้าถทูกเปริดเผยในโลกททที่จอับตข้องไดข้ 
พระลอักษณะของผทูข้พริพากษาผทูข้ทรงความชอบธรรมจถึงถทูกเปริดเผยโดยสริที่งททที่พระองครทรงสรข้าง ดทู 
สดรุดท 97:6 พระลอักษณะเหลตานอัรนของพระเจข้า “ปรากฏชอัด” จากพระหอัตถกริจของพระองคร คทาททที่แปล
วตา ปรากฏชรัด (กรทก: คาโธราโอ) มทความในเชริงถทูก “มองเหป็น” หรพอ “เขข้าใจ” ความสมบทูรณรแบบ
ของสริที่งทรงสรข้างเองเปริดเผยถถึงฤทธานรุภาพออันนริรอันดรรและเทวสภาพของพระเจข้า คนอธรรมกป็
เขข้าใจเรพที่องนทร ในใจของตนถถึงแมข้วตาพวกเขาแสรข้งขตมมอันดข้วยแนวคริดเรพที่องวริวอัฒนาการกป็ตาม ดอังนอัรน 
“เขาทอัรงหลายจถึงไมตมทขข้อแกข้ตอัวเลย” คทาททที่แปลวตา ไมข่มรีขผู้อแกผู้ตรัว (กรทก: อานาโพโลกททอส) มทความ



หมายในเชริง ‘แกข้ตตางใหข้ตอัวเองไมตไดข้’ ในทางกฎหมายหรพอในทางศาล เปาโลจถึงปทูพพรนสทาหรอับการ
พริจารณาคดทมนรุษยรชาตริ นอั ที่นคพอ คนทอัรงโลกมทความผริดจทาเพาะพระพอักตรรพระเจข้า

รม 1:21 เพราะถซงแมผู้วข่าเขาทรัตั้งหลายไดผู้รผผู้จรักพระเจผู้าแลผู้ว เขากป็มริไดผู้ถวายพระเกรียรตริ
แดข่พระองคต์ใหผู้สมกรับทรีซึ่ทรงเปป็นพระเจผู้า หรคือหาไดผู้ขอบพระคสณไมข่ แตข่เขากลรับคริดในสริซึ่งทรีซึ่ไมข่เปป็น
สาระ และจริตใจโงข่เขลาของเขากป็มคืดมรัวไป หลอักฐานยริที่งตอกยทราความผริด เปาโลบอกวตา มนรุษยรมท
ความรถูห้เกทที่ยวกจับพระเจห้าจนถถึงขนาดททที่วตาพวกเขารทูข้จอักพระองครแลข้ว นทที่อาจเปป็นการอข้างถถึงการททที่อาดอัม
และเอวารถูห้จจักพระเจข้าในสวนนอัรน อยตางไรกป็ตาม นทที่นตาจะหมายถถึงความเหป็นกตอนหนข้านอัรนเกทที่ยวกอับ
การททที่มนรุษยรมทความรทูข้เรพที่องพระเจข้ามากกวตา: (1) ความรทูข้ททที่ตริดตอัวมนรุษยรมาตอัรงแตตเกริด และ (2) การ
สทาแดงของพระเจข้าผตานทางสริที่งทรงสรข้าง เมพที่อมทความรทูข้เรพที่องพระเจข้าและอรุปนริสอัยททที่ชอบธรรมของ
พระองครแลข้ว มนรุษยรททที่บาปหนาจถึงทวทความผริดของตนโดยการไมตถวายพระเกทยรตริแดตพระเจข้าและ
ไมตขอบพระครุณพระองคร

ดข้วยเหตรุนทร  มนรุษยรจถึง “คริดในสริที่งททที่ไมตเปป็นสาระและจริตใจททที่โงตเขลาของเขากป็มพดมอัวไป” คทาททที่
แปลวตา คริด (กรทก: ดริอาลอกริสมอส) มทความหมายในเชริง ‘กระบวนการความคริด’ หรพอ ‘ความ
สามารถในดข้านเชาวนรปอัญญา’ คทาททที่แปลวตา สริซึ่งทรีซึ่ไมข่เปป็นสาระ (กรทก: มาไทออโอ) อาจแปลไดข้ดข้วย
วตา ‘โงตเขลา’ หรพอ ‘วตางเปลตา’ ระดอับเชาวนรปอัญญาของมนรุษยรไมตเพทยงลดลงไปเพราะการเขข้ามาของ
ความบาปเทตานอัรน แตตยอังมรุตงเนข้นเฉพาะเรพที่องโงตเขลาดข้วย นอกจากนทร  จริตใจของมนรุษยรกป็มพดมอัวไปดข้วย
เพราะเหตรุดอังกลตาว ความบาปไดข้ททาใหข้ความคริดและจริตใจของเรา ซถึที่งเปป็นททที่ตอัรงของจริตวริญญาณเรา 
ลดระดอับลงและมพดมอัวไป ดอังนอัรน เราจถึงไดข้รอับความเสทยหายอยตางมากมายเพราะความบาป

รม 1:22 เขาอผู้างตรัววข่าเปป็นคนมรีปรัญญา เขาจซงกลายเปป็นคนโงข่เขลาไป เรพที่องททที่ขอัดแยข้ง
ในตอัวเองทอัรงหมดกป็คพอวตา ทอัรงๆททที่ตกอยทูตในสภาพดอังกลตาว มนรุษยรยอังอข้างตอัววตาเปป็นคนมทปอัญญา แมข้วตา
บาปหนา ถทูกบริดเบพอน ถทูกททาใหข้ตกตทที่าลง แตตมนรุษยรกป็ยอังประกาศตอัวอยตางโงตเขลาอยทูตดทวตาตนฉลาด 
ในการททาแบบนอัรน มนรุษยรไดข้แสดงตอัวใหข้พระเจข้าเหป็นวตาตอัวเองเปป็นคนโงตเขลา คทาททที่แปลวตา คนโงข่



เขลา (กรทก: โมไรโน) มาจากคทาวตา โมรอส ซถึที่งแปลตรงตอัวเปป็นภาษาออังกฤษวตา moron (คนโงต) 
กลตาวงตายๆกป็คพอวตา มนรุษยรไดข้สทาแดงตอัวเองวตาเปป็นคนโงตเขลา

รม 1:23 และเขาไดผู้เอาสงข่าราศรีของพระเจผู้าผผผู้เปป็นอมตะ มาแลกกรับรผปมนสษยต์ทรีซึ่ตผู้อง
ตายหรคือรผปนก รผปสรัตวต์สรีซึ่เทผู้า และรผปสรัตวต์เลคืตั้อยคลาน คทากลตาวหาไดข้แสดงใหข้เหป็นถถึงความโงตเขลา
และสริที่งททที่ขอัดแยข้งในตอัวเองมากยริที่งขถึรนของมนรุษยร มนรุษยรชาตริททที่ตกตทที่าลงไดข้ “เอาสงตาราศทของพระเจข้า
ผทูข้เปป็นอมตะ มาแลกกอับรทูปมนรุษยรททที่ตข้องตายหรพอรทูปนก รทูปสอัตวรสทที่เทข้า และรทูปสอัตวรเลพรอยคลาน” 
แนวคริดททที่ตข้องการสพที่อในททที่นทร คพอ มนรุษยรไดข้กลายเปป็นคนโงตเขลาอยตางเหลพอททที่จะกลตาว คทาททที่แปลวตา 
แลก (กรทก: อจัลลาซโซ) มทความหมายในเชริง ‘แลกเปลทที่ยน’ มนรุษยรชาตริททที่โงตเขลาไดข้ยอมเอาสงตาราศท
ของพระเจข้าผทูข้ทรงเปป็นอมตะ บรริสรุทธริธ  และไมตเปพที่อยเนตา มาแลกกอับสงตาราศทของมนรุษยรททที่เปพที่อยเนตาไดข้
หรพอแมข้แตตแลกกอับสงตาราศทของงทู คทาททที่แปลวตา สรัตวต์เลคืตั้อยคลาน (กรทก: เฮรเพทอน) ถถึงแมข้วตาอาจ
หมายถถึงสอัตวรเลพรอยคลานชนริดใดกป็ไดข้ แตตปกตริแลข้วคทานทร ใชข้กอับงทู) คทาททที่แปลวตา รผป (กรทก: ไอคอน) 
หมายถถึง รทูปเคารพอยตางชอัดเจน มนรุษยรททที่โงตเขลาไดข้แลกเปลทที่ยนพระเจข้าผทูข้เปป็นอมตะกอับรทูปเคารพททที่
ไมตมทชทวริตททที่ถทูกททาขถึรนใหข้เหมพอนสอัตวรเลพรอยคลานดข้วยซทรา

รม 1:24 เหตสฉะนรัตั้น พระเจผู้าจซงทรงปลข่อยเขาใหผู้ประพฤตริอสลามกตามราคะตรัณหา
ในใจของเขา ใหผู้เขากระทสาสริซึ่งซซซึ่งนข่าอรัปยศทางกายตข่อกรัน การใชข้เหตรุผลของเปาโลซถึที่งถทูกดลใจโดย
พระวริญญาณบรริสรุทธริธ ไดข้มาถถึงจรุดสทูงสรุด “เหตรุฉะนอัรน พระเจข้าจถึงทรงปลตอยเขาใหข้ประพฤตริอรุลามก” 
คทาททที่แปลวตา ปลข่อยเขา (กรทก: พาราดริโดมริ) มทความหมายในเชริง ‘สตงมอบ’ เพราะความดพรอดถึงฝตายจริต
วริญญาณและฝตายเชาวนรปอัญญาททที่มนรุษยรมทตตอพระเจข้า พระเจข้าจถึงตรอัสวตา ‘เชริญเจข้าตามสบาย อยากททา
อะไรกป็ททา’ พระเจข้าทรงปลตอยมนรุษยรททที่ตทที่าทรามและชอั ที่วชข้าไวข้กอับความอรุลามก (นอัที่นคพอ การเรริง
สทาราญทางเพศ) นตาสนใจตรงททที่วตา ‘พวกคนมทปอัญญา’ ของโลกนทรนอัที่นเองททที่มอักแสดงออกถถึงความ
วริตถารออันโสมมถถึงขทดสรุด นตาสนใจตรงททที่วตาความเสพที่อมทรามดอังกลตาวเกริดจาก “ราคะตอัณหาในใจ
ของเขา” เราจทาไดข้วตาพระเยซทูตรอัสวตา “ความคริดชอั ที่วรข้าย การฆาตกรรม การผริดผอัวผริดเมทย การลตวง
ประเวณท การลอักขโมย การเปป็นพยานเทป็จ การพทูดหมริที่นประมาท กป็ออกมาจากใจ” ใน มอัทธริว 15:19
ความวริตถารของมนรุษยรเกริดจากใจออันเปทที่ยมดข้วยตอัณหาและเสพที่อมทรามของเขา เยเรมทยรกลตาววตา ใจ



มนรุษยรไมตเพทยงเปป็นตอัวลตอลวงเหนพอกวตาสริที่งใดทอัรงหมด แตตยอัง “เสพที่อมทรามอยตางรข้ายททเดทยว” ความ
เสพที่อมทรามดอังกลตาวไดข้สทาแดงตอัวออกมาในมนรุษยรททที่ลข้มลงในความบาปททที่กระททา “สริที่งซถึที่งนตาออัปยศ
ทางกายตตอกอัน” การผริดศทลธรรมทางเพศเปป็นตอัวบตงชทรททที่ชอัดเจนถถึงความเสพที่อมทรามฝม่ายวริญญาณของ
ใจมนรุษยร

รม 1:25 เขาไดผู้เปลรีซึ่ยนความจรริงของพระเจผู้าใหผู้เปป็นความเทป็จ และไดผู้นมรัสการและ
ปรนนริบรัตริสริซึ่งทรีซึ่พระองคต์ไดผู้ทรงสรผู้างไวผู้แทนพระองคต์ผผผู้ทรงสรผู้าง ผผผู้สมจะไดผู้รรับความสรรเสรริญ
เปป็นนริตยต์ เอเมน การกลตาวโทษยอังดทาเนรินตตอไป มนรุษยรททที่บาปหนาไดข้ “เปลทที่ยนความจรริงของ
พระเจข้าใหข้เปป็นความเทป็จ” เปาโลไดข้ใชข้คทาททที่แปลวตา เปลรีซึ่ยน ตตางจากททที่ทตานใชข้ในขข้อ 23 ตรงนทรคทาวตา 
เมทจัลลจัซโซ มทความหมายในเชริง ‘เปลทที่ยนแปลง’ หรพอ ‘แกข้ไข’ มนรุษยรททที่บาปหนาไดข้ททาการแกข้ไข
ความจรริง ในชอัรนศาลแลข้ว นทที่เปป็นความผริดขอัรนรข้ายแรง การเขข้าไปยรุตมยตามกอับหลอักฐานหรพอพยาน
ถพอวตาเปป็นความผริดเสมอ มนรุษยรททที่บาปหนา โดยการสมคบคริดออันเตป็มใจของซาตาน ไดข้พยายามททที่
จะบริดเบพอนความจรริงของพระเจข้า การบริดเบพอนนทรมาในหลายรทูปแบบ ไมตวตาจะเปป็นทฤษฎท
วริวอัฒนาการ ศาสนศาสตรรสมอัยใหมต พระคอัมภทรรฉบอับปรอับปรรุงตตางๆ หรพอแนวคริดททที่ไมตเชพที่อเรพที่อง
พระเจข้า เปป็นตข้น มนรุษยรททที่บาปหนาไดข้รตวมมพอกอับซาตานในความพยายามททที่จะหลอกลวงผทูข้อพที่นใน
เรพที่องความจรริงของพระเจข้า

เพพที่อเปป็นหลอักฐานออันฟข้องถถึงความโงตเขลาของตน มนรุษยรไดข้ “นมอัสการและปรนนริบอัตริสริที่งททที่
พระองครไดข้ทรงสรข้างไวข้แทนพระองครผทูข้ทรงสรข้าง ผทูข้สมจะไดข้รอับความสรรเสรริญเปป็นนริตยร เอเมน” 
คทาททที่แปลวตา สริซึ่งทรีซึ่พระองคต์ไดผู้ทรงสรผู้าง (กรทก: คะทริซริส) กป็แปลวตา ‘สรรพสริที่ง’ ไดข้ดข้วย คนในสมอัย
โบราณ (หรพอแมข้แตตคนในสมอัยนทร ) มทความผริดโทษฐานนมอัสการรทูปเคารพททที่ททาเปป็นรทูปสอัตวรตตางๆ 
อยตางไรกป็ตาม มนรุษยรททที่มทการศถึกษาสมอัยใหมตททที่ ‘เจนโลก’ กป็ททาแบบเดทยวกอันในการกราบไหวข้สริที่ง
แวดลห้อมแทนททที่จะนมอัสการพระเจข้าผทูข้ทรงสรข้างมอันในตอนแรก ความโงตเขลาของมนรุษยรปรากฏ
ชอัดเจน พวกเขาไดข้กราบไหวข้สริที่งททที่พระเจข้าทรงสรข้างแทนททที่จะกราบไหวข้พระองครผทูข้ทรงสรข้างสริที่ง
เหลตานอัรนดข้วยพระออัจฉรริยภาพตอัรงแตตแรก 



รม 1:26-27 เพราะเหตสนรีตั้พระเจผู้าจซงทรงปลข่อยใหผู้เขามรีราคะตรัณหาอรันนข่าอรัปยศ แมผู้แตข่
พวกผผผู้หญริงของเขากป็เปลรีซึ่ยนจากการสรัมพรันธต์ตามธรรมชาตริ ใหผู้ผริดธรรมชาตริไป 27 ฝข่ายผผผู้ชายกป็
เลริกการสรัมพรันธต์กรับผผผู้หญริงใหผู้ถผกตามธรรมชาตริเชข่นกรัน และเรข่ารผู้อนดผู้วยไฟแหข่งราคะตรัณหาทรีซึ่มรีตข่อ
กรัน ผผผู้ชายกรับผผผู้ชายดผู้วยกรันประกอบกริจอรันชรัซึ่วชผู้าอยข่างนข่าละอาย เขาจซงไดผู้รรับผลกรรมอรันสมควร
แกข่ความผริดของเขา 

ขณะททที่ความเสพที่อมทรามเพราะความบาปไดข้เลวรข้ายมากขถึรนเรพที่อยๆ พระเจข้ากป็ทรงปลตอย
มนรุษยรไปตาม “ราคะตอัณหาออันนตาออัปยศ” วลท ราคะตรัณหาอรันนข่าอรัปยศ แปลมาจากคทาวตา อะทริเมทย 
พาธท และแปลตรงตอัววตา ‘ตอัณหาออันไรข้เกทยรตริ’ บรริบทในททที่นทร ชทร ไปยอังเรพที่องการรอักรตวมเพศอยตาง
ชอัดเจน โดยบตงบอกวตาการรอักรตวมเพศเปป็นบตอเกริดแหตงการผริดศทลธรรมทางเพศ อยตางไรกป็ตาม การ
รอักรตวมเพศกป็เปป็นผลมาจากการละทริรงความจรริงในฝตายจริตใจ วลทสรุดทข้ายของขข้อ 26 ททที่พทูดถถึงผทูข้หญริง
และการททที่พวกนาง “เปลทที่ยนจากการสอัมพอันธรตามธรรมชาตริ ใหข้ผริดธรรมชาตริไป” แปลตรงตอัววตา 
พวกนางไดข้มทเพศสอัมพอันธรแบบผริดธรรมชาตริ อวอัยวะเพศของทอัรงผทูข้ชายและผทูข้หญริงไดข้ถทูกออกแบบมา
เพพที่อการสพบพอันธรุร ผทูข้หญริงสองคน (หรพอผทูข้ชายสองคน) ไมตสามารถสพบพอันธรุรไดข้ มอัน ‘ผริดธรรมชาตริ’

ขข้อ 27 บอกวตา ชายรอักรตวมเพศ เรตารข้อนดข้วยไฟแหตงราคะตอัณหาททที่มทตตอกอัน คทาททที่แปลวตา 
ราคะตรัณหา (กรทก: โอเรซริส) ไมตใชตคทาททที่พบบตอยในพระคอัมภทรรใหมต มอันสพที่อถถึง ‘การกระสอัน’ วลท
 “ประกอบกริจออันชอั ที่วชข้านตาละอาย” กป็แปลไดข้วตา “ททาสริที่งททที่ลามกจกเปรต” สรุดทข้ายเปาโลกลตาววตา 
การททาผริดศทลธรรมโดยทอั ที่วไป และการรอักรตวมเพศโดยเฉพาะททาใหข้คนททที่มทพฤตริกรรมดอังกลตาว “ไดข้
รอับผลกรรมออันสมควรแกตความผริดของเขา” สริที่งททที่ตข้องการสพที่อกป็คพอ คนพวกนทร จะตข้องชดใชข้ความ
บาปในรตางกายของตน ผลลอัพธรของความบาปในเรพที่องเพศคพอ โรคตริดตตอทางเพศสอัมพอันธรทอัรงหลาย
โดยททที่โดตงดอังททที่สรุดกป็คพอ โรคเอดสร 

รม 1:28 และเพราะเขาไมข่เหป็นชอบทรีซึ่จะรผผู้จรักพระเจผู้า พระเจผู้าจซงทรงปลข่อยใหผู้เขามรี
ใจเลวทรามและประพฤตริสริซึ่งทรีซึ่ไมข่เหมาะสม วลทททที่วตา “และเพราะเขาไมตเหป็นชอบททที่จะรทูข้จอักพระเจข้า” 
วนเวทยนอยทูตรอบๆคทาวตา เหป็นชอบ มอันแปลมาจากคทาวตา โดคริมจัดโซ และมทความหมายวตา ‘พริสทูจนร’ 



หรพอ ‘อนรุมอัตริ’ สาระสทาคอัญกป็คพอวตา พวกเขาปฏริเสธพระเจข้าในความคริดของตน ในวลทททที่สอง 
“พระเจข้าจถึงทรงปลตอยใหข้เขามทใจเลวทราม” คทาททที่แปลวตา เลวทราม (กรทก: อะโดคริมอส) กป็เปป็นคทา
นามในรทูปปฏริเสธของคทาวตา โดคริมจัดโซ มอันมทความหมายโดยตอัวเองวตา “ททที่ถทูกปฏริเสธ” 

ขณะททที่ความเสพที่อมทรามไดข้มรุตงหนข้าตทที่าลงเรพที่อยๆ สรุดทข้ายพระเจข้ากป็ทรงปลตอยเขา (กรทก: พา
ราดริโดมริ นอัที่นคพอเปป็นคทาเดทยวกอับททที่แปลวตา ‘ทรงปลตอยเขา’ สองครอัร งกตอนหนข้านอัรน) ใหข้มทใจททที่ถทูก
ปฏริเสธ นอัที่นคพอ ใจททที่ปฏริเสธพระเจข้า ความจรริง ความชอบธรรม และอะไรกป็ตามททที่ถทูกตข้องตามหลอัก
ศทลธรรม กลตาวในอทกแงตหนถึที่งกป็คพอ พระเจข้ากป็เลยตรอัสวตา ถข้าเจข้าอยากปฏริเสธถข้อยคทาของเรา บรุตรของ
เรา และความจรริงนอัรน กป็เชริญตามสบาย เจข้าอยากมทใจททที่ปฏริเสธความจรริงกป็เชริญ เราเขข้าใกลข้สทูตบาปททที่
ใหข้อภอัยไมตไดข้ นอัที่นคพอ การหมริที่นประมาทพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  ซถึที่งในความบาปนอัรนคนๆหนถึที่งจะไมต
อาจไดข้รอับความรอดไดข้เลย เพพที่อไปถถึงจรุดนอัรน พวกเขากป็ “ประพฤตริสริที่งททที่ไมตเหมาะสม” ตตอไป คทาททที่
แปลวตา เหมาะสม (กรทก: คาธทโค) มทความหมายวตาเหมาะสมหรพอสมควร

รม 1:29-32 พวกเขาเตป็มไปดผู้วยสรรพการอธรรม การลข่วงประเวณรี ความชรัซึ่วรผู้าย ความ
โลภ ความมสข่งรผู้าย เตป็มไปดผู้วยความอริจฉารริษยา การฆาตกรรม การวริวาท การลข่อลวง การคริดรผู้าย 
พผดนรินทา 30 สข่อเสรียด เกลรียดชรังพระเจผู้า หยาบคาย จองหอง อวดตรัว รริทสาชรัซึ่วอยข่างใหมข่ ไมข่เชคืซึ่อฟรัง
บริดามารดา 31 อปรัญญา ไมข่รรักษาคสาสรัญญา ไมข่มรีความรรักกรัน ไมข่ยอมคคืนดรีกรัน ปราศจากความ
เมตตา 32 แมผู้เขาจะรผผู้การพริพากษาของพระเจผู้าทรีซึ่วข่าคนทรัตั้งปวงทรีซึ่ประพฤตริเชข่นนรัตั้นสมควรจะตาย 
เขากป็ไมข่เพรียงประพฤตริเทข่านรัตั้น แตข่ยรังเหป็นดรีกรับคนอคืซึ่นทรีซึ่ประพฤตริเชข่นนรัตั้นดผู้วย

ดข้วยเหตรุนทร  คนเหลตานทรททที่ใจของตนเรริที่มเลวทรามไปแลข้วและปฏริเสธพระเจข้าหรพออะไรกป็ตาม
ททที่ดทงาม กป็ถทูกเตริมใหข้เตป็มไปแลข้วดข้วยพฤตริกรรมททที่นตารอังเกทยจทรุกรทูปแบบ 

เปาโลกลตาวตตอถถึงความอธรรมประมาณ 24 อยตาง: การลข่วงประเวณรี (โพรร์เนเอทย) --- การ
ผริดศทลธรรมทอั ที่วๆไป, การมทเพศสอัมพอันธรกตอนแตตงงานโดยเฉพา; ความชรัซึ่วรผู้าย (โพนทเรทย) --- อาจ
แปลไดข้วตา ‘ความเสพที่อมทราม’ ดข้วย; ความโลภ (เพล ออเนเซทย) --- โลภโมโทสอัน ความอยากไดข้
มากขถึรน; ความมสข่งรผู้าย (คาเคทย) --- ความประสงครรข้าย เจตนาไมตดท ความตข้องการททารข้ายผทูข้อพที่น; เตป็ม



ไปดข้วยความอริจฉารริษยา (ฟะธอนอส) --- ขทรอริจฉาคนอพที่น; การฆาตกรรม; การวริวาท (เอรริส) --- 
การทะเลาะวริวาท ความบาดหมาง; การลข่อลวง การคริดรผู้าย (คาโคอทเธเอทย) การหลอกลวงดข้วยใจ
คริดรข้าย; พผดนรินทา (สริธถูรริสททส) --- การใสตความเขา การพทูดนรินทาดข้วยเจตนารข้าย; สข่อเสรียด (คาทา
ลาลอส) --- การใสตรข้ายเพพที่อททาลายชพที่อเสทยงคนอพที่น; เกลรียดชรังพระเจผู้า (เธออสทถูกทส) ---- คนททที่
เกลทยดพระเจข้า; หยาบคาย (ฮถูบรริสททส) --- การตอบโตข้ดข้วยคทาพทูดหรพอการกระททา; จองหอง (ฮถูเพรท
ฟานอส) --- เยตอหยริที่ง จองหอง; อวดตรัว (อาลาโซน) --- คนททที่อวดตอัวทอัรงททที่ไมตมทอะไรจะอวด; รริทสา
ชรัซึ่วอยข่างใหมข่ --- ความหมายคพอ การสรรหาความคริดชอั ที่วๆออกมา; ไมข่เชคืซึ่อฟรังบริดามารดา (อา
เพอริธทส) --- ดพรอดข้านตตอพตอแมต; อปรัญญา (อะซรุน เอทอส) --- โงตเขลา หรพอโฉดเขลาดข้วยความ
เตป็มใจ; ไมข่รรักษาคสาสรัญญา (อะซรุนเธทอส) --- คนททที่ไมตรอักษาคทาพทูด; ไมข่มรีความรรักกรัน (อาสทอรร์
กอส) --- ไรข้ความเมตตา โหดรข้ายทารรุณ; ไมข่ยอมคคืนดรีกรัน (อาสพอนดอส) --- ไมตยอมแกข้ไข หอัวรอัรน
ครุมไมตอยทูต; ปราศจากความเมตตา คนเหลตานทรททที่รทูข้ถถึงความชอบธรรมของพระเจข้าแลข้วและรทูข้ดข้วย
วตาการททที่ตนดทาเนรินชทวริตแบบนอัรนสมควรตาย ยอังคงททาบาปตตอไปและดทใจททที่คนอพที่นกป็ททาเหมพอนกอัน

*****

ภนำพรวมของโรม 2: ขณะททที่เนชนี้อหาสม่วนสรุดทห้ายของโรม 1 พถูดถถึงความผริดของคนตม่างชาตริ
ททที่ไมม่มทพระเจห้า คราวนทนี้เปาโลจะหจันความสนใจไปททที่ความหนห้าซชที่อใจคดของผถูห้นจับถชอศาสนายริวททที่
คริดวม่าตนชอบธรรม ทม่านมทเปห้าหมายททที่จะกลม่าวโทษมนรุษยร์ชาตริทรุกคน ทจันี้งยริวและคนตม่างชาตริ โดย
ขห้อกลม่าวหาจะสมบถูรณร์ใน โรม 3:22-23 ททที่เหตรุผลสนจับสนรุนขห้อโตห้แยห้งของทม่านจะบรรลรุจรุด
สถูงสรุด: “เพราะวม่าคนทจันี้งหลายไมม่ตม่างกจัน เหตรุวม่าทรุกคนทนาบาป และเสชที่อมจากสงม่าราศทของ
พระเจห้า”

เราตห้องไมม่ลชมวม่าครริสตจจักรยรุคตห้นททที่กรรุงโรมนจันี้นประกอบดห้วยสมาชริกสม่วนใหญม่ททที่เปป็นพวก
ยริวททที่พถึที่งกลจับใจรจับเชชที่อ พวกเขายจังตห้องตม่อสถูห้กจับความแตกตม่างระหวม่างพวกยริวและคนตม่างชาตริ มท
ประเพณทแบบยริวและอคตริหลายอยม่างททที่ตห้องไดห้รจับการเปลทที่ยนแปลง เราอาจทถึกทจักไดห้วม่าเปาโล



ตห้องการใหห้พวกยริวททที่ยจังไมม่รอดอม่านเหตรุผลททที่นม่าเชชที่อถชอของทม่านซถึที่งไดห้รจับการทรงนนาจากพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธ  และหวจังใจวม่าพวกเขาจะมาถถึงความจรริงเพราะจดหมายฉบจับนทนี้ 

รม 2:1 เหตสฉะนรัตั้น โอ มนสษยต์เออ๋ย ไมข่วข่าทข่านจะเปป็นใคร เมคืซึ่อทข่านกลข่าวโทษผผผู้อคืซึ่นนรัตั้น
ทข่านไมข่มรีขผู้อแกผู้ตรัวเลย เพราะเมคืซึ่อทข่านกลข่าวโทษผผผู้อคืซึ่น ทข่านกป็ไดผู้กลข่าวโทษตรัวเองดผู้วย เพราะวข่าทข่าน
ทรีซึ่กลข่าวโทษเขากป็ยรังประพฤตริอยผข่อยข่างเดรียวกรับเขา เปาโลเปลทที่ยนเปข้าหมายการกลตาวโทษจากคน
ตตางชาตริททที่ประพฤตริชอั ที่วมายอังพวกยริวททที่เปป็นคนหนข้าซพที่อใจคดและคริดวตาตนชอบธรรม คทาวตา มนรุษยร์ 
ในททที่นทร เปป็นคทาเรทยกทอั ที่วไปททที่นตาจะหมายถถึง พวกยริว บรริบทของบทททที่ 2 นทรพทูดถถึงอคตริททที่พวกยริวมทตตอ
คนตตางชาตริ เปาโลตอัรงขข้อหาพวกเขาวตา ไมข่มรีขผู้อแกผู้ตรัว คทาททที่แปลเชตนนทร  (อานาพอลอกททอส) แปล
ตรงตอัวไดข้วตา ‘ปราศจากคทาแกข้ตตาง’ ในบรริบทเชริงศาลกฎหมาย พวกยริวททที่คริดวตาตนชอบธรรมและ
ชอบวริจารณรคนอพที่น กป็ไมตมทขข้อแกข้ตอัวตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้าในยามททที่พวกเขาวริจารณรคนตตางชาตริ
(คทาททที่แปลวตา กลข่าวโทษ (ครริโน) ในบรริบทตรงนทร  แปลวตา ชอบวริจารณร) อยตางไรกป็ตาม ททที่พวกเขาททา
แบบนอัรนกป็เทตากอับกลตาวโทษตอัวเอง เพราะเหตรุใดนตะหรพอ กป็เพราะพวกเขาเองกป็มทความผริดในเรพที่อง
ความบาปเหลตานอัรนททที่ถทูกสาธยายไวข้ในทข้ายบทททที่ 1 นอัที่นเอง (ถถึงแมข้วตาจะผริดแบบลอับๆกป็ตาม) 

รม 2:2-4 แตข่เรารผผู้แนข่วข่าการทรีซึ่พระเจผู้าทรงพริพากษาลงโทษคนทรีซึ่ประพฤตริเชข่นนรัตั้นกป็
เปป็นตามความจรริง 3 โอ มนสษยต์เออ๋ย ทข่านทรีซึ่กลข่าวโทษคนทรีซึ่ประพฤตริเชข่นนรัตั้น และทข่านเองยรัง
ประพฤตริเชข่นเดรียวกรับเขา ทข่านคริดหรคือวข่าทข่านจะพผู้นจากการพริพากษาลงโทษของพระเจผู้าไดผู้ 
4 หรคือวข่าทข่านประมาทพระกรสณาคสณอรันอสดมและความอดกลรัตั้นพระทรัย และความอดทนของ
พระองคต์ ทข่านไมข่รผผู้หรคือวข่า พระกรสณาคสณของพระเจผู้านรัตั้นมสข่งทรีซึ่จะชรักนสาทข่านใหผู้กลรับใจใหมข่

เปาโลชทร ใหข้เหป็นวตา การพริพากษาของพระเจข้าจะตกลงบนใครกป็ตามททที่มทความผริดในเรพที่อง
ความบาปเหลตานอัรนททที่ไดข้ถทูกแจกแจงไวข้ในทข้ายบทททที่ 1 ทตานไดข้ถามคทาถามสองคทาถามซถึที่งไมตตข้องการ
คทาตอบ (เพราะคทาตอบชอัดเจนอยทูตแลข้ว) คทาถามกป็คพอ (1) โอ มนรุษยรเออ๋ย ทตานททที่กลตาวโทษคนททที่
ประพฤตริเชตนนอัรน และทตานเองยอังประพฤตริเชตนเดทยวกอับเขา ทตานคริดหรพอวตาทตานจะพข้นจากการ
พริพากษาลงโทษของพระเจข้าไดข้ คทาตอบนอัรนชอัดเจนอยทูตแลข้ว และ (2) หรพอวตาทตานประมาทพระ



กรรุณาครุณออันอรุดมและความอดกลอัรนพระทอัย และความอดทนของพระองคร ทตานไมตรทูข้หรพอวตา “พระ
กรรุณาครุณของพระเจข้านอัรนมรุตงททที่จะชอักนทาทตานใหข้กลอับใจใหมต”

คทาถามททที่สองมทอะไรใหข้อธริบายหลายอยตาง คทาททที่แปลวตา ประมาท (คาทาฟรอเนโอ) มทความ
หมายในเชริง ‘ดทูถทูกดทูแคลนคนอพที่น’ ความหมายกป็คพอ พวกยริวดทูถทูกคนตตางชาตริในเรพที่องความชอั ที่วรข้าย
ของพวกเขา อยตางไรกป็ตาม สริที่งททที่พวกยริวททที่คริดวตาตอัวเองชอบธรรมกทาลอังททาอยทูตกป็คพอ การดทูถทูกความ
อดทนของพระเจข้าผทูข้ทรงกทาลอังอดทนตตอคนตตางชาตริททที่บาปหนาจนกวตาพวกเขาจะไดข้ฟอังขตาว
ประเสรริฐ ความจรริงกป็คพอวตา “พระกรรุณาครุณของพระเจข้า” เปป็นสริที่งททที่นทาเราใหข้กลอับใจใหมต แนวคริดกป็
คพอ เปป็นพระกรรุณาครุณของพระเจข้าททที่ยอมใหข้เรามาถถึงจรุดททที่เรากลอับใจไดข้ พระครุณททที่มทอทานาจมากยริ ที่ง
ททที่ดถึงคนใหข้กลอับใจใหมตโดยททที่เขาไมตอาจตข้านทานไดข้ไมตใชตสริที่งททที่ถทูกสพที่อในททที่นทร  แทนททที่จะเปป็นแบบนอัรน
ประเดป็นกป็คพอวตา พวกยริวททที่คริดวตาตนชอบธรรมเพริกเฉยตตอพระกรรุณาครุณของพระเจข้าททที่ยอมใหข้แมข้แตต
คนบาปททที่ชอั ที่วชข้าททที่สรุดกป็กลอับใจไดข้

รม 2:5 แตข่เพราะทข่านใจแขป็งกระดผู้างไมข่ยอมกลรับใจ ทข่านจซงสสซึ่าสมพระพริโรธใหผู้แกข่
ตรัวเองในวรันแหข่งพระพริโรธนรัตั้น ซซซึ่งพระเจผู้าจะทรงสสาแดงการพริพากษาลงโทษทรีซึ่เทรีซึ่ยงธรรมใหผู้
ประจรักษต์ ในทางตรงกอันขข้าม การคริดวตาตนชอบธรรมนอัรนกลอับจะนทาพระพริโรธของพระเจข้าใหข้
ตกลงบนใจแขป็งกระดข้างททที่ไมตยอมกลอับใจของพวกเขา คทาททที่แปลวตา สสซึ่าสม (ธทซาอถูรริดโซ) มทความ
หมายวตา ‘รวบรวม’ หรพอ ‘ฝากกองทรุนไวข้ในคลอัง’ (นอัที่นคพอ ธนาคาร) แมข้แตตกองทรุนเองกป็มทดอกเบทรย 
พวกยริวททที่ใจแขป็งกระดข้างและไมตยอมกลอับใจกป็ก ทาลอังสทที่าสมพระพริโรธของพระเจข้าไวข้สทาหรอับตอัวพวก
เขาเอง เปป็นความจรริงททที่วตา วอันนอัรนกทาลอังใกลข้เขข้ามา ซถึที่งเปป็นวอันททที่พระพริโรธและการสทาแดงของการ
พริพากษาออันชอบธรรมของพระเจข้าจะถทูกเปริดเผย 

รม 2:6-11 พระองคต์จะทรงประทานแกข่ทสกคนตามควรแกข่การกระทสาของ
เขา 7 สสาหรรับคนทรีซึ่พากเพรียรทสาความดรี แสวงหาสงข่าราศรี เกรียรตริ และความเปป็นอมตะนรัตั้น 
พระองคต์จะประทานชรีวริตนริรรันดรต์ใหผู้ 8 แตข่พระองคต์จะทรงพระพริโรธ และลงพระอาชญาแกข่คนทรีซึ่
มรักยกตนขข่มทข่านและไมข่เชคืซึ่อฟรังความจรริง แตข่เชคืซึ่อฟรังความอธรรม 9 ความทสกขต์เวทนาจะเกริดแกข่



จริตใจทสกคนทรีซึ่ประพฤตริชรัซึ่ว แกข่พวกยริวกข่อนและแกข่พวกตข่างชาตริดผู้วย 10 แตข่สงข่าราศรี เกรียรตริ และ
สรันตริสสขจะเกริดมรีแกข่ทสกคนทรีซึ่ประพฤตริดรี แกข่พวกยริวกข่อนและแกข่พวกตข่างชาตริดผู้วย 11 เพราะวข่า
พระเจผู้าไมข่ไดผู้ทรงเหป็นแกข่หนผู้าผผผู้ใดเลย

คราวนทร เปาโลอธริบายวตาการพริพากษาททที่จะมาถถึงของพระเจข้าจะเกริดกอับพวกยริวและคนตตาง
ชาตริอยตางไร มอันจะไมตมทการลทาเอทยง หรพอเหป็นแกตหนข้าผทูข้ใด (นอัที่นคพอ ไมตแยกแยะระหวตางยริวและตตาง
ชาตริ) เปาโลไมตไดข้ก ทาลอังพทูดถถึงวริธทททที่จะไดข้รอับความรอด แตตก ทาลอังกลตาววตา พระเจข้าจะทรงพริพากษาทอัรง
พวกยริวและคนตตางชาตริโดยปราศจากความลทาเอทยง 

เปาโลไมตไดข้ก ทาลอังพทูดวตา ชทวริตนริรอันดรรไดข้มาโดย “การททาความดท” (นอัที่นคพอ การประพฤตริดท) 
แตตก ทาลอังกลตาววตา คนททที่ททาใหข้พระเจข้าทรงพอพระทอัยตตางหากททที่สรุดทข้ายแลข้วจะไดข้ชทวริตนริรอันดรร วริธทททที่
จะไดข้รอับความรอดจะถทูกพทูดถถึงโดยละเอทยดตตอไปเรริที่มจาก โรม 3:21 เปป็นตข้นไป 

ในทางตรงกอันขข้าม คนททที่เปป็นคนอธรรมแบบเหป็นไดข้ชอัด (“มอักยกตนขตมทตานและไมตเชพที่อฟอัง
ความจรริง แตตเชพที่อฟอังความอธรรม”) จะเผชริญกอับ “พระพริโรธและพระอาชญา” ของพระเจข้า (นอัที่น
คพอ การพริพากษาของพระเจข้า) คทาสองคทาในพระคอัมภทรรใหมตททที่ใชข้เรทยกพระพริโรธของพระเจข้ามทการ
ใชข้ตรงนทร  คทาททที่แปลวตา พระพริโรธ (ธถูมอส) มทความหมายในเชริง ‘ความโกรธ’ คทาททที่แปลวตา พระ
อาชญา (ออรร์กท) มทความหมายในเชริง ‘ปฏริกริรริยาออันยาวนานททที่มทตตอความบาป’ (นอัที่นคพอ การ
พริพากษา)

ในความหมายแบบเดทยวกอัน คนททที่เลพอกดทาเนรินชทวริตในความบาปกป็จะพบกอับ “ความทรุกขร
เวทนาจะเกริดแกตจริตใจทรุกคนททที่ประพฤตริชอั ที่ว แกตพวกยริวกตอนและแกตพวกตตางชาตริดข้วย” วริถททางของ
คนละเมริดกป็ยากลทาบาก ไมตเพทยงมทการพริพากษารออยทูตในภายภาคหนข้าเทตานอัรน คนเหลตานทรตข้องเจอกอับ
ความยากลทาบากและความปวดรข้าวในจริตใจตลอดทอัรงชทวริตดข้วย ความบาปยตอมนทามาซถึที่งความยาก
ลทาบากเสมอ นทที่เปป็นเรพที่องจรริงไมตวตาคนบาปนอัรนจะเปป็นยริวหรพอคนตตางชาตริกป็ตาม และในทางกลอับกอัน 
จะมท “สงตาราศท เกทยรตริ และสอันตริสรุขจะเกริดมทแกตทรุกคนททที่ประพฤตริดท แกตพวกยริวกตอนและแกตพวกตตาง
ชาตริดข้วย” ความหมายกป็คพอวตา คนททที่แสวงหาความชอบธรรมของพระเจข้า ททาดทตตอเบพรองพระพอักตรร



พระเจข้า จะไดข้รอับพระพรเปป็นเกทยรตริ สอันตริสรุข และสงตาราศท แมข้กระทอั ที่งในชทวริตนทร   อทกครอัร งททที่นทที่ไมตเกทที่ยว
วตาจะเปป็นยริวหรพอตตางชาตริ ความจรริงททที่เปาโลกทาลอังพทูดถถึงอยทูตนทร ก ทาลอังททาใหข้พวกยริวจทานวนมากใน
สมอัยนอัรนททที่ใจแขป็งกระดข้างและคริดวตาตอัวเองเปป็นคนชอบธรรมตข้องรทูข้สถึกตอัว เพราะวตาความจรริงกป็คพอ 
“พระเจข้าไมตไดข้ทรงเหป็นแกตหนข้าผทูข้ใดเลย” นทที่คงททาใหข้พวกยริวหลายคนตข้องตกใจเพราะพวกเขาคริดวตา
พระเจข้าคงจะปฏริบอัตริตตอพวกเขาเปป็นพริเศษเพทยงเพราะวตาพวกเขาเปป็นยริว

รม 2:12-16 เพราะคนทรัตั้งหลายทรีซึ่ไมข่มรีพระราชบรัญญรัตริและทสาบาปจะตผู้องพรินาศโดยไมข่
อผู้างพระราชบรัญญรัตริ และคนทรัตั้งหลายทรีซึ่มรีพระราชบรัญญรัตริและทสาบาปกป็จะตผู้องถผกพริพากษาตามพ
ระราชบรัญญรัตริ 13 (เพราะวข่าคนทรีซึ่เพรียงแตข่ฟรังพระราชบรัญญรัตริเทข่านรัตั้น หาใชข่ผผผู้ชอบธรรมจสาเพาะ
พระพรักตรต์พระเจผู้าไมข่ แตข่คนทรีซึ่ประพฤตริตามพระราชบรัญญรัตริตข่างหากเปป็นผผผู้ชอบธรรม 14 เพราะ
เมคืซึ่อชนตข่างชาตริซซซึ่งไมข่มรีพระราชบรัญญรัตริไดผู้ประพฤตริตามพระราชบรัญญรัตริโดยปกตริวริสรัย คนเหลข่านรีตั้
แมผู้ไมข่มรีพระราชบรัญญรัตริกป็เปป็นพระราชบรัญญรัตริแกข่ตรัวเอง 15 คคือแสดงใหผู้เหป็นหลรักความประพฤตริทรีซึ่
เปป็นตามพระราชบรัญญรัตรินรัตั้นมรีจารซกอยผข่ในจริตใจของเขา และใจสสานซกผริดชอบกป็เปป็นพยานของเขา
ดผู้วย ความคริดขรัดแยผู้งตข่างๆของเขานรัตั้นแหละ จะกลข่าวโทษตรัวหรคืออาจจะแกผู้ตรัวใหผู้เขา) 16 ในวรันทรีซึ่
พระเจผู้าจะทรงพริพากษาความลรับของมนสษยต์โดยพระเยซผครริสตต์ ทรัตั้งนรีตั้ตามขข่าวประเสรริฐทรีซึ่ขผู้าพเจผู้า
ไดผู้ประกาศนรัตั้น

พวกยริวททที่คริดวตาตอัวเองชอบธรรมเชพที่อวตาความชอบธรรมของตนนอัรนขถึรนอยทูตกอับการมทบอัญญอัตริ
ของโมเสส กลตาวในอทกแงตหนถึที่งกป็คพอ พวกเขาพถึที่งพระบอัญญอัตริและการถพอรอักษาขข้อปฏริบอัตริแบบผริว
เผรินเพพที่อททที่จะเปป็นคนชอบธรรม อยตางไรกป็ตาม เปาโลชทร ใหข้เหป็นวตา “เพราะคนทอัรงหลายททที่ไมตมทพระ
ราชบอัญญอัตริและททาบาปจะตข้องพรินาศโดยไมตอข้างพระราชบอัญญอัตริ และคนทอัรงหลายททที่มทพระราช
บอัญญอัตริและททาบาปกป็จะตข้องถทูกพริพากษาตามพระราชบอัญญอัตริ” คนตตางชาตริททที่ไมตมทพระราชบอัญญอัตริ
ของพระเจข้าจะตข้องถทูกพริพากษาเพราะความบาปของตนอยทู ตแลข้ว นอกจากนทร  พวกยริวททที่มทพระราช
บอัญญอัตริกป็จะถทูกพริพากษาโดยพระราชบอัญญอัตริเพริที่มอทกดข้วย



เปาโลพทูดถถึงความจรริงแทข้อทกขข้อหนถึที่ง การแคตมทพระราชบอัญญอัตริหรพอไดข้ยรินมอันทรุกสอัปดาหรททที่
ธรรมศาลาไมตไดข้ททาใหข้ใครเปป็นผทูข้ชอบธรรมไดข้ การปฏริบอัตริตามพระราชบอัญญอัตริตตางหากททที่ไดข้ผล 
(อทกครอัร งททที่เปาโลยอังไมตไดข้พทูดถถึงความชอบธรรมททที่แทข้จรริงของพระเจข้าโดยความเชพที่อ แตตทตานแคต
ก ทาลอังเรริที่มในจรุดททที่เปป็นสริที่งททที่ผทูข้อตานคริด ททที่คริดวตาการรอักษาพระบอัญญอัตริจะททาใหข้พวกเขาเปป็นคนชอบ
ธรรมไดข้) ทตานชทร ใหข้เหป็นตตอไปวตาเมพที่อคนตตางชาตริ ททที่ไมตอาจเขข้าถถึงพระราชบอัญญอัตริของพระเจข้าไดข้ 
ประพฤตริตามหลอักการตตางๆททที่มทอยทูตในพระราชบอัญญอัตริททที่พวกเขาไมตมท พวกเขากป็แสดงใหข้เหป็นถถึง
พระราชบอัญญอัตริของพระเจข้าในตอัวพวกเขาแลข้ว

เหป็นไดข้ชอัดวตาเปาโลบอกเปป็นนอัยวตา พระเจข้าไดข้ทรงจารถึกพระราชบอัญญอัตริฝตายศทลธรรมและ
จรริยธรรมพพรนฐานลงในใจมนรุษยรแลข้ว มอันคพอพระฉายของพระเจข้าททที่ไดข้ถทูกประทอับลงบนใจมนรุษยร
ในวอันททที่ทรงสรข้างพวกเขาขถึรนมา แตตมอันกป็ถทูกททาใหข้แปดเปพร อนและเสพที่อมทรามไปเพราะความบาป 
แตตถถึงอยตางไรแลข้ว สริที่งนทร กป็ยอังมทอยทูต นอกจากนทร  ใจสทานถึกผริดชอบของมนรุษยรกป็เปป็นพยานอยทูตภายในใจ
เรา มอันกลตาวโทษ (นอัที่นคพอ แทงใจเรา เมพที่อเราก ทาลอังจะททาสริที่งททที่ผริด) หรพอในทางกลอับกอัน มอันกลตาวชม
เราเมพที่อเราททาสริที่งททที่ดท คทาททที่แปลวตา แกผู้ตรัว (อะพอลอเจออไม) มทความหมายเชริงแกข้ตตางใหข้ตอัวเอง เชตน 
เมพที่อโดนกลตาวหา เปป็นตข้น สริที่งททที่ถทูกสพที่อในททที่นทร กป็คพอวตา (1) พระเจข้าไดข้ทรงจารถึกบอัญญอัตริดข้านศทลธรรม
และจรริยธรรมพพรนฐานไวข้บนใจมนรุษยรแลข้วและ (2) พระองครทรงกลตาวโทษหรพอไมตกป็ชมเชยเราใน
การกระททาของเราผตานทางใจสทานถึกผริดชอบของเราซถึที่งพระองครไดข้ทรงใสตไวข้ในตอัวเราแลข้ว

ดอังนอัรน ทอัรงยริวและคนตตางชาตริจะถทูกพระเจข้าพริพากษาผตานทางพระราชบอัญญอัตริของโมเสส
ซถึที่งเปป็นลายลอักษณรออักษร (สทาหรอับพวกยริว) หรพอพระราชบอัญญอัตริดข้านศทลธรรมของพระเจข้าททที่ถทูก
จารถึกไวข้บนใจมนรุษยร (สทาหรอับคนตตางชาตริ) “ในวอันททที่พระเจข้าจะทรงพริพากษาความลอับของมนรุษยร
โดยพระเยซทูครริสตร ทอัรงนทรตามขตาวประเสรริฐททที่ขข้าพเจข้าไดข้ประกาศนอัรน” กลตาวอทกแงตหนถึที่งกป็คพอ ทอัรงยริว
และคนตตางชาตริจะถทูกพระเจข้าพริพากษา หลอักเกณฑรของพระราชบอัญญอัตริในตอนนทรอาจแตกตตางกอัน 
แตตการพริพากษาของพระเจข้ากป็จะชอบธรรมสทาหรอับทอัรงสองพวก



รม 2:17-20 ดผเถริด ทข่านเรรียกตรัวเองวข่า ยริว และพซซึ่งพระราชบรัญญรัตริและยกพระเจผู้าขซตั้น
อวด 18 และวข่าทข่านรผผู้จรักพระทรัยของพระองคต์ และเหป็นชอบในสริซึ่งทรีซึ่ประเสรริฐ เพราะวข่าทข่านไดผู้
เรรียนรผผู้ในพระราชบรัญญรัตริ 19 และทข่านมรัซึ่นใจวข่า ทข่านเปป็นผผผู้จผงคนตาบอด เปป็นความสวข่างใหผู้แกข่คน
ทรัตั้งหลายทรีซึ่อยผข่ในความมคืด 20 เปป็นผผผู้สอนคนโงข่ เปป็นครผของเดป็ก เพราะทข่านมรีแบบอยข่างของความรผผู้
และความจรริงในพระราชบรัญญรัตรินรัตั้น

ดข้วยเหตรุนทร  เปาโลจถึงทวทความรรุนแรงของคทากลตาวโทษของทตานตตอพวกยริวททที่คริดวตาตอัวชอบ
ธรรมใหข้รรุนแรงมากยริที่งขถึรน ทตานกลตาววตา พวกยริวพถึที่งในพระราชบอัญญอัตริ ความหมายกป็คพอ พวกเขา
พถึที่งมอันเพพที่อความชอบธรรมของตน พวกเขาอวดวตาตนรทูข้จอักพระเจข้า รทูข้พระประสงครของพระองคร 
และเลพอกททที่จะมทศทลธรรมททที่สทูงสตงกวตาในชทวริต (“เหป็นชอบในสริที่งททที่ประเสรริฐ”) เพราะวตาพวกเขา “ไดข้
เรทยนรทูข้ในพระราชบอัญญอัตริ” ทรุกสอัปดาหรททที่ธรรมศาลา พวกเขาเชพที่อวตาตอัวเองเหนพอกวตาในดข้านศทล
ธรรม พวกเขาถพอวตาตอัวเองเปป็นผทูข้นทาทางใหข้แกตคนตตางชาตริททที่มพดบอดฝตายศทลธรรมและบรรดาผทูข้ททที่
อาศอัยอยทูตในความมพดแหตงความบาป พวกเขาภทูมริใจททที่ไดข้สอนคนโงตและผทูข้เขข้ารทตศาสนายริวใหมตๆ คทา
ททที่แปลวตา เดป็ก (นทพริออส) หมายถถึง ผทูข้ททที่พถึที่งเขข้ารทตศาสนายริว คนเหลตานทรมทเพทยง “แบบอยตางของความรทูข้
และความจรริง” ของพระราชบอัญญอัตรินอัรน ความหมายกป็คพอ ผทูข้เขข้ารทตใหมตๆนทร เขข้าใจเพทยงไอเดทยครตาวๆ
เกทที่ยวกอับความจรริงของพระเจข้าและพระราชบอัญญอัตริ พวกยริวททที่เกตงๆจถึงภทูมริใจในความรทูข้ททที่มากกวตา
ของตนและความเหนพอกวตาในดข้านศทลธรรมของตน ซถึที่งเหนพอกวตาแมข้แตตพวกยริวททที่พถึที่งเขข้าจารทตดข้วย
ซทรา 

รม 2:21-22 ฉะนรัตั้นทข่านซซซึ่งเปป็นผผผู้สอนคนอคืซึ่นจะไมข่สอนตรัวเองหรคือ เมคืซึ่อทข่านเทศนาวข่า
ไมข่ควรลรักทรรัพยต์ ตรัวทข่านเองลรักหรคือเปลข่า 22 ทข่านผผผู้ทรีซึ่สอนวข่าไมข่ควรลข่วงประเวณรี ตรัวทข่านเองลข่วง
ประเวณรีหรคือเปลข่า ทข่านผผผู้รรังเกรียจรผปเคารพ ตรัวทข่านเองปลผู้นวริหารหรคือเปลข่า

คราวนทรออัครททูตผทูข้นทร เรริที่มแทงใจดทา ทตานเรริที่มโดยคทาถามแทงใจวตา “ทตานซถึที่งเปป็นผทูข้สอนคนอพที่น
จะไมตสอนตอัวเองหรพอ” ททที่เจาะจงยริที่งไปกวตานอัรนกป็คพอวตา ทตานจทรจรุดไปททที่ความบาปซตอนเรข้นของพวก
ยริวหนข้าซพที่อใจคดททที่คริดวตาตอัวชอบธรรม พวกเขาเทศนาวตาการขโมยเปป็นบาป แตตพวกเขากป็มทความผริด



โทษฐานททที่ไมตซพที่อสอัตยรในกริจธรุระสตวนตอัวของตน พวกเขาเทศนาวตาการลตวงประเวณทเปป็นบาป แตตกป็
มทความผริดโทษฐานททาผริดศทลธรรมเอง พวกเขาเทศนาวตาการไหวข้รทูปเคารพเปป็นบาป แตตกป็ไดข้ก ทาไร
จากการททาธรุรกริจลอับๆกอับวริหารรทูปเคารพ คทาททที่แปลวตา ปลผู้นวริหาร (เฮทยโรซถูเลโอ) แปลตรงตอัววตา 
ปลข้นวริหารรทูปเคารพ อาจเปป็นไดข้วตาพวกยริวบางคนมทความผริดโทษฐานขโมยเครพที่องบทูชาททที่ถทูกทริรงไวข้
สทาหรอับพวกเทพเจข้า และอาจหมายถถึงการททาธรุรกริจกอับวริหารเหลตานอัรนดข้วย เปป็นเรพที่องปกตริในโลก
โรมอันสมอัยศตวรรษแรกททที่วริหารรทูปเคารพและศาลเจข้าจะขายเนพรอสอัตวรและอาหารสตวนททที่เหลพอใน
ราคาททที่ลดจากปกตริ ในททที่นทร เปาโลอาจกทาลอังโจมตทพวกยริวททที่เทศนาวตาการไหวข้รทูปเคารพเปป็นบาปแตต
กป็แอบซพรอเนพรอสอัตวรจากวริหารเหลตานทร ในราคาถทูก

รม 2:23-25 ทข่านผผผู้โอผู้อวดในพระราชบรัญญรัตริ ตรัวทข่านเองยรังลบหลผข่พระเจผู้าดผู้วยการ
ละเมริดพระราชบรัญญรัตริหรคือเปลข่า 24 เพราะมรีเขรียนไวผู้แลผู้ววข่า `คนตข่างชาตริพผดหมริซึ่นประมาทตข่อ
พระนามของพระเจผู้ากป็เพราะทข่านทรัตั้งหลาย' 25 ถผู้าทข่านประพฤตริตามพระราชบรัญญรัตริ พริธรีเขผู้า
สสหนรัตกป็เปป็นประโยชนต์จรริง แตข่ถผู้าทข่านละเมริดพระราชบรัญญรัตริ การทรีซึ่ทข่านเขผู้าสสหนรัตนรัตั้นกป็เหมคือน
กรับวข่าไมข่ไดผู้เขผู้าเลย

ความหนข้าซพที่อใจคดของพวกเขาถทูกเปริดโปง ในดข้านหนถึที่งพวกเขาอวดอข้างตอัวเองในพระ
ราชบอัญญอัตริของพระเจข้า แตตพวกเขากป็แอบละเมริดพระราชบอัญญอัตรินอัรนและลบหลทูตพระเจข้าแหตงพระ
ราชบอัญญอัตรินอัรน ดข้วยเหตรุนทรพวกเขาจถึงททาใหข้พระนามพระเจข้าเปป็นททที่หมริที่นประมาทในทตามกลางพวก
คนตตางชาตริผทูข้ซถึที่งรทูข้ถถึงความหนข้าซพที่อใจคดของพวกเขาดท มอันขอัดแยข้งก อันเองตรงททที่วตา พวกเขาซถึที่งอข้าง
ตอัววตาเปป็นพลไพรตของพระเจข้าผทูข้ชอบธรรม ไดข้หมริที่นประมาทพระองครโดยความอธรรมแบบลอับๆ
ของตนซถึที่งเปป็นททที่ทราบดทในหมทูตคนททที่อยทูตรอบๆตอัวพวกเขา

จากนอัรนเปาโลไดข้ยกคทาพทูดแบบถอดความจาก อริสยาหร 52:5 (หรพออาจเปป็น 2 ซามทูเอล 
12:14) ททที่บอกวตา การเขข้าสรุหนอัตกป็มทประโยชนรจรริงถข้าพวกยริวรอักษาพระราชบอัญญอัตริ อยตางไรกป็ตาม 
โดยการแอบละเมริดพระราชบอัญญอัตริ การเขข้าสรุหนอัตของพวกเขากป็กลายเปป็นสริที่งไรข้คตา มอันกป็เทตากอับวตา
ไมตไดข้เขข้าสรุหนอัตเลย พวกยริวภทูมริใจในการเขข้าสรุหนอัตของตนและยอังใชข้คทานทร เปป็นคทาเหมพอนของคทาวตา



ศาสนายริวดข้วยซทรา ในแบบเดทยวกอัน พวกคนตตางชาตริกป็มอักถทูกเรทยกวตา ‘ผทูข้ททที่ไมตไดข้เขข้าสรุหนอัต’ ซถึที่ง
สทาหรอับพวกเขาแลข้วกป็เปป็นคทาเหมพอนของคทาวตาความอธรรม อยตางไรกป็ตาม เปาโลชทร ใหข้เหป็นวตา การ
แอบละเมริดพระราชบอัญญอัตริอยตางหนข้าซพที่อใจคดในชทวริตสตวนตอัวของพวกเขา พวกเขากป็ไมตไดข้แตก
ตตางอะไรจากคนตตางชาตริเลย  ดข้วยเหตรุนทรพวกเขาจถึงกลายเปป็น ‘ผทูข้ททที่ไมตไดข้เขข้าสรุหนอัต’ (นอัที่นคพอ คน
อธรรมเหมพอนคนตตางชาตริททที่พวกเขาดทูถทูกดทูแคลน)

รม 2.26-27 เหตสฉะนรัตั้น ถผู้าผผผู้ทรีซึ่ไมข่ไดผู้เขผู้าสสหนรัตยรังประพฤตริตามความชอบธรรมแหข่ง
พระราชบรัญญรัตริแลผู้ว การทรีซึ่เขาไมข่ไดผู้เขผู้าสสหนรัตนรัตั้นจะถคือเหมคือนกรับวข่าเขาไดผู้เขผู้าสสหนรัตแลผู้วไมข่ใชข่
หรคือ 27 และคนทรัตั้งหลายทรีซึ่ไมข่เขผู้าสสหนรัตซซซึ่งเปป็นตามธรรมชาตริอยผข่แลผู้ว แตข่ประพฤตริตามพระราช
บรัญญรัตริ เขาจะปรรับโทษทข่านผผผู้มรีประมวลพระราชบรัญญรัตริและไดผู้เขผู้าสสหนรัตแลผู้ว แตข่ยรังละเมริดพระ
ราชบรัญญรัตรินรัตั้น

ดอังนอัรนเปาโลจถึงกข้าวไปสทูตหลอักเหตรุผลขอัรนตตอไป ถข้าผทูข้ททที่ไมตไดข้เขข้าสรุหนอัต (นอัที่นคพอ คนตตางชาตริ)
รอักษาหลอักการดข้านศทลธรรมและจรริยธรรมของพระราชบอัญญอัตริ (ซถึที่งพระเจข้าไดข้ใสตไวข้แลข้วในใจของ
พวกเขา) การไมตเขข้าสรุหนอัตของพวกเขา (ความอธรรมหรพอความไมตชอบธรรม) จะไมตถพอเหมพอน
กอับวตาเปป็นการเขข้าสรุหนอัตแลข้วหรพอ คทาวตา ถคือเหมคือนกรับวข่า (ลอกริดซอไม) เปป็นคทาททที่จะใชข้บตอยในบท
ตตอๆไปททที่พทูดถถึงความชอบธรรมททที่ถทูกถพอเอา มอันมทความหมายวตา ‘ถทูกนอับวตาเปป็นของ’ หรพอ ‘ถทูกถพอ
เอาวตาเปป็นของ’ หรพอ ‘ถทูกคริดเอา’ ใจความสทาคอัญกป็คพอวตา ถข้าคนตตางชาตริกระททาความชอบธรรมแหตง
พระราชบอัญญอัตริของพระเจข้า (ซถึที่งมทจารถึกอยทูตในใจของพวกเขา) พวกเขาจะไมตถทูกถพอวตาเปป็นเหมพอน
ยริวททที่ควรปฏริบอัตริเชตนนอัรนหรพอ

นอกจากนทร  หากเปป็นตามททที่วตา พวกเขา (คนตตางชาตริททที่เกริดมาโดยไมตไดข้เขข้าสรุหนอัต) จะไมต
พริพากษาพวกยริวททที่หนข้าซพที่อใจคดททที่ละเมริดตอัวออักษรและสอัญลอักษณรของพระราชบอัญญอัตริ (นอัที่นคพอ การ
เขข้าสรุหนอัต) หรพอ คราวนทร เปลทที่ยนขข้างฝตายททที่ไดข้เปรทยบแลข้ว เมพที่อกตอนพวกยริวหนข้าซพที่อใจคดททที่คริดวตาตอัว
ชอบธรรมนอัที่งพริพากษาพวกคนตตางชาตริททที่ถทูกมองวตาเปป็นคนอธรรม อยตางไรกป็ตาม เมพที่อความจรริง



ปรากฏ คนตตางชาตริเหลตานอัรนททที่มทศทลธรรมและถพอวตาชอบธรรมกวตาดข้วยซทราไดข้กลายเปป็นผทูข้พริพากษา
พวกยริวหนข้าซพที่อใจคดผทูข้ซถึที่งชทวริตสตวนตอัวนอัรนเตป็มไปดข้วยความบาป

รม 2:28-29 เพราะวข่ายริวแทผู้ มริใชข่คนทรีซึ่เปป็นยริวแตข่ภายนอกเทข่านรัตั้น และการเขผู้าสสหนรัตแทผู้
กป็ไมข่ใชข่การเขผู้าสสหนรัตซซซึ่งปรากฏทรีซึ่เนคืตั้อหนรังเทข่านรัตั้น 29 คนทรีซึ่เปป็นยริวแทผู้ คคือคนทรีซึ่เปป็นยริวภายใน และ
การเขผู้าสสหนรัตแทผู้นรัตั้นเปป็นเรคืซึ่องของจริตใจตามจริตวริญญาณ มริใชข่ตามตรัวบทบรัญญรัตริ คนอยข่างนรัตั้น
พระเจผู้าสรรเสรริญ มนสษยต์ไมข่สรรเสรริญ

จากนอัรนเปาโลกป็โจมตทความเชพที่อตามประเพณทอยตางหนถึที่งของพวกยริวททที่คริดวตาตนชอบธรรม 
ถถึงแมข้วตาจะมทสริที่งททที่เรทยกวตา การเปป็นยริวตามสอัญชาตริ กป็ตาม แตตออัครททูตเปาโลกป็โจมตทดข้านททที่เปป็นฝตาย
วริญญาณของสริที่งนทร  นอัที่นคพอ การเปป็นพลไพรตของพระเจข้า การเขข้าสรุหนอัตของรตางกายไมตไดข้เกทที่ยวขข้อง
อะไรกอับเรพที่องนทร เลย แตตคนททที่เปป็นพลไพรตของพระเจข้าจรริงๆ (นอัที่นคพอ ยริว) กป็เปป็นเชตนนอัรนในฝตาย
วริญญาณ ใจของพวกเขาไดข้เขข้าสรุหนอัตแลข้ว นอั ที่นคพอ ใจของพวกเขาไดข้ยอมจทานนตตอพระเจข้าแลข้ว 
พวกเขาจถึงเปป็นพลไพรตของพระเจข้าในฝตายวริญญาณ และไมตไดข้เปป็นเชตนนอัรนโดยการปฏริบอัตริตาม
บทบอัญญอัตริททที่เปป็นตอัวออักษรของโมเสส พวกเขาไดข้รอับคทาสรรเสรริญจากพระเจข้าไมตใชตจากมนรุษยร 
กลตาวอทกแงตกป็คพอ การเขข้าสรุหนอัตฝตายรตางกายไมตไดข้เกทที่ยวขข้องอะไรเลยกอับการเปป็นพลไพรตของ
พระเจข้า อยตางหลอังนทร เปป็นเรพที่องฝตายวริญญาณและเกทที่ยวขข้องกอับจริตใจ

*****

ภนำพรวมของโรม 3: ในยทที่สริบขห้อแรกของโรม 3 เปาโลไดห้นนาการกลม่าวโทษมนรุษยชาตริททที่
บาปหนาไปถถึงขทดสรุด ในเนชนี้อหาสม่วนแรกของบทนทนี้ (ขห้อ 1- 20) ทม่านพถูดถถึงพวกยริวททที่มทใจไมม่เชชที่อ
และคริดวม่าตจัวเองชอบธรรมตม่อไปอทก บทททที่ 2 พถูดถถึงขห้อสรรุปททที่วม่าพวกยริวททที่คริดวม่าตจัวชอบธรรมกป็มท
ความผริดตม่อเบชนี้องพระพจักตรร์พระเจห้าพอๆกจับคนตม่างชาตริททที่ถชอผท ความคริดดจังกลม่าวทนาใหห้พวกยริวททที่
คริดวม่าตจัวชอบธรรมตห้องเดชอดดาล ดจังนจันี้น ในเนชนี้อหาสม่วนแรกของโรม 3 เปาโลจถึงพถูดถถึงการททที่พวก
เขาไมม่ยอมรจับวม่าตจัวผริดตม่อเบชนี้องพระพจักตรร์พระเจห้า มทแนวคริดสองดห้านถถูกพถูดถถึงพรห้อมกจัน แนวคริด
แรกพถูดถถึงคนอริสราเอลททที่ถชอวม่าตจัวชอบธรรม แนวคริดททที่สองคชอการททที่เปาโลหจักลห้างขห้อโตห้แยห้งของ



พวกเขา อาจเปป็นไดห้วม่าเปาโลในฐานะททที่เปป็นคนยริวเหมชอนกจันคาดไวห้กม่อนแลห้ววม่าพวกยริวจะโตห้แยห้ง 
หรชออาจเปป็นไดห้วม่าทม่านเคยไดห้ยรินขห้อโตห้แยห้งของพวกยริวมากม่อนแลห้วในขณะททที่ทม่านตห้องโตห้แยห้งกจับ
พวกเขาตลอดการรจับใชห้ของทม่าน ไมม่วม่าจะเปป็นความเปป็นไปไดห้ไหน หลจักการใชห้เหตรุผลของทม่านกป็
ซจับซห้อนและพรุม่งเปห้าไปททที่ความเชชที่อของพวกยริวในสมจัยนจันี้น หลจักการใชห้เหตรุผลในททที่นทนี้กป็มทความ
คลห้ายคลถึงกจับททที่พระเจห้าทรงใชห้ในการ ‘โตห้แยห้ง’ กจับพวกอริสราเอลในพระธรรมมาลาคท ขห้อโตห้แยห้ง
ของพวกเขาถถูกนนาเสนอและตามมาดห้วยคนาตอบอจันมทเหตรุผลของเปาโล

ในสม่วนสรุดทห้ายของบทนทนี้ (ขห้อ 21-31) เปาโลกป็ไดห้บรรลรุถถึงยอดบนสรุดของเนชนี้อหาสามบท
แรกของพระธรรมโรม หลจังจากไดห้พถูดถถึงความผริดของมนรุษยร์ทรุกคนตม่อเบชนี้องพระพจักตรร์พระเจห้า
แลห้ว คราวนทนี้อจัครทถูตเปาโลกป็บอกถถึงทางแกห้ปจัญหาททที่พระเจห้าทรงจจัดเตรทยมไวห้ใหห้ นจัที่นคชอ การเปป็นผถูห้
ชอบธรรมโดยความเชชที่อ ความจรริงททที่เปป็นหลจักคนาสอนอจันยริที่งใหญม่ททที่สรุดประการหนถึที่งของพระ
คจัมภทรร์ทจันี้งเลม่มไดห้ถถูกอจัดแนม่นอยถูม่ในพระธรรมตอนสจันี้นๆนทนี้ ความจรริงททที่สนาคจัญๆ เชม่น การถถูกทนาใหห้
เปป็นผถูห้ชอบธรรม, ความเชชที่อ, พระครุณ, การทรงไถม่, การลบลห้างพระอาชญา และพระราชบจัญญจัตริ 
ไดห้ถถูกนนาเสนอ เราตห้องไมม่ลชมวม่าเปาโลกนาลจังพถูดกจับพวกยริวททที่มทความเชชที่อหลากหลายททที่สจับสน
ระหวม่างความเชชที่อในพระครริสตร์และการประพฤตริตามบจัญญจัตริของโมเสส ดห้วยเหตรุนทนี้ จถึงมทการ
อห้างอริงถถึงหลจักศาสนศาสตรร์ททที่สนาคจัญๆของพระคจัมภทรร์เดริมซถึที่งเปป็นสริที่งททที่พวกยริวครุห้นเคยและรถูห้จจักดท 

รม 3:1-2 ถผู้าเชข่นนรัตั้น พวกยริวจะไดผู้เปรรียบคนอคืซึ่นอยข่างไร และการเขผู้าสสหนรัตนรัตั้นจะมรี
ประโยชนต์อะไร 2 มรีประโยชนต์มากในทสกสถาน เปป็นตผู้นวข่าพวกยริวไดผู้เปป็นผผผู้รรับมอบใหผู้รรักษาพระ
ดสารรัสของพระเจผู้า

เปาโลเรริที่มตข้นดข้วยการพทูดถถึงปฏริกริรริยาของพวกยริวททที่มทตตอขข้อสรรุปของบทททที่ 2 ททที่ทตานคาด
หมายไวข้แลข้ว ททที่วตาพวกยริวกป็มทความผริดตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้าพอๆกอับคนตตางชาตริตามททที่ไดข้บอก
ไวข้ในบทททที่ 1 ขข้อโตข้แยข้งของพวกเขากป็คพอวตา “พวกยริวจะไดข้เปรทยบคนอพที่นอยตางไร” หรพอการเขข้า
สรุหนอัตมทประโยชนรอะไร คทาททที่แปลวตา (ขผู้อ)ไดผู้เปรรียบ (เพรริซซอส) อาจแปลไดข้อทกหลายความหมาย
โดยหนถึที่งในนอัรนคพอ ‘ความเหนพอกวตา’ กลตาวในอทกแงตกป็คพอวตา ‘พวกยริวเหนพอกวตาตรงไหน’ เราเหป็น
ไดข้ชอัดถถึงอคตริและความเยตอหยริที่งของพวกยริวในศตวรรษแรก พวกเขาคริดเอาเองวตาตอัวเองมทความ



เหนพอกวตาในเรพที่องฝตายวริญญาณเมพที่อเปรทยบเททยบกอับคนตตางชาตริททที่อยทูตรอบๆตอัวพวกเขา คทาวตา ‘การ
เขห้าสรุหนจัต’ ในททที่นทรกป็เปป็นคทาเหมพอนของการเปป็นยริว กลตาวในอทกแงตกป็คพอ พวกยริวททที่ไมตเชพที่อถามวตา 
‘แลข้วการเปป็นยริวมอันมทประโยชนรตรงไหน’

คทาตอบของเปาโลกป็คพอ ‘มทประโยชนรมากในทรุกสถาน’ การเปป็นยริวนอัรนมทขข้อดทหลายประการ
อยตางไรกป็ตาม ขข้อดทหลอักกป็คพอวตา “พวกยริวไดข้เปป็นผทูข้รอับมอบใหข้รอักษาพระดทารอัสของพระเจข้า” (คทาวตา 
เปป็นตผู้นวข่า (โพรตอน) มทความหมายวตา ‘ปฐม’) คทาททที่แปลวตา พระดสารรัส (ลอเกทย) เปป็นคทาททที่นตาสนใจ 
มอันเปป็นคทาททที่แตกออกมาจากคทาวตา ลอกอส มอันแปลตรงตอัววตา “การเอพรอนเอตย” อยตางไรกป็ตาม ใน
บรริบทนทร  มอันนตาจะหมายถถึงพระวจนะของพระเจข้า กลตาวอทกแงตกป็คพอ เปาโลกลตาววตา พวกยริวมทขข้อไดข้
เปรทยบเหนพอคนตตางชาตริตรงททที่วตาพระเจข้าไดข้ทรงเลพอกททที่จะสตงตตอพระวจนะของพระองครผตานทาง
พวกเขา 

รม 3:3-4 ถซงมรีบางคนไมข่เชคืซึ่อ ความไมข่เชคืซึ่อของเขานรัตั้นจะทสาใหผู้ความสรัตยต์ซคืซึ่อของ
พระเจผู้าไรผู้ประโยชนต์หรคือ 4 ขอพระเจผู้าอยข่ายอมใหผู้เปป็นเชข่นนรัตั้นเลย ถซงแมผู้ทสกคนจะพผดมสสากป็ขอใหผู้
พระเจผู้าทรงสรัตยต์จรริงเถริด ตามทรีซึ่มรีเขรียนไวผู้แลผู้ววข่า `เพคืซึ่อพระองคต์จะไดผู้ปรากฏวข่า ทรงเปป็นผผผู้สรัตยต์ซคืซึ่อ
ในพระดสารรัสทรัตั้งหลายของพระองคต์ และทรงมรีชรัยเมคืซึ่อเขาวรินริจฉรัยพระองคต์'

ขข้อโตข้แยข้งตตอมาของพวกยริวถทูกนทาเสนอ “ถข้ามทบางคนไมตเชพที่อลตะ” นอัที่นคพอวตา จะเกริดอะไรขถึรน
ถข้ามทพวกอริสราเอลบางคนไมตเชพที่อในพระสอัญญาตตางๆของพระเจข้าททที่มทอยทูตในหนอังสพอพระราช
บอัญญอัตริและศาสดาพยากรณรตตางๆ “ความไมตเชพที่อของเขานอัรนจะททาใหข้ความสอัตยรซพที่อของพระเจข้าไรข้
ประโยชนรหรพอ” นทที่อาจจะเปป็นขข้อโตข้แยข้งททที่แสดงถถึงปฏริกริรริยาของพวกยริวททที่มทตตอสริที่งททที่เปาโลไดข้กลตาว
ไวข้ นอัที่นคพอ การเปป็นผทูข้ชอบธรรมโดยความเชพที่อ ดอังนอัรน นทที่จถึงเปป็นสริที่งททที่พวกยริวโตข้แยข้ง ‘โอเค ถข้าคนเรา
กลายเปป็นผทูข้ชอบธรรมโดยความเชพที่อจรริงๆ ตามททที่ทตานวตา แลข้วความไมตเชพที่อของพวกยริวตอัรงมากมาย
จะททาใหข้พระสอัญญาตตางๆของพระเจข้าเปป็นโมฆะไหม’ 

เปาโลตอบขข้อโตข้แยข้งททที่สองนทร  (วลทททที่วตา “ขอพระเจข้าอยตายอมใหข้เปป็นเชตนนอัรนเลย” เปป็นวลท
สทานวนททที่จรริงๆแลข้วแปลวตา ‘ขออยตาใหข้เปป็นเชตนนอัรนเลย’ ความหมายกป็คพอวตา ‘ไมตใชตอยตางแนตนอน’) 



วลทททที่วตา “ถถึงแมข้ทรุกคนจะพทูดมรุสากป็ขอใหข้พระเจข้าทรงสอัตยรจรริงเถริด” มทความหมายวตา ‘พระเจข้าทรง
สอัตยรจรริงเสมอแมข้ทรุกคนจะเปป็นคนโกหก’ หรพอ ‘พระเจข้าทรงรอักษาคทาพทูด แมข้ว ตาทรุกคนจะผริดคทาพทูด’

จากนอัรนเปาโลกป็ยกคทาพทูดมาจาก สดรุดท 51:4 “เพพที่อพระองครจะไดข้ปรากฏวตา ทรงเปป็นผทูข้สอัตยร
ซพที่อในพระดทารอัสทอัรงหลายของพระองคร และทรงมทชอัยเมพที่อเขาวรินริจฉอัยพระองคร” เปาโลก ทาลอังกลตาววตา
พระเจข้าจะทรงชอบธรรม นอั ที่นคพอ ถทูกตข้องในสริที่งททที่พระองครไดข้ตรอัสไปแลข้ว (นอัที่นคพอ ในพระวจนะ
ของพระองคร) วลทสรุดทข้ายเหมพอนกอับการททที่ทนายความนทาเสนอคดทของเขาในชอัรนศาล คทาททที่แปลวตา มรี
ชรัย (นริคาโอ) มทความหมายวตา ‘เอาชนะ’ กลตาวอทกแงตกป็คพอ ในการยกคทาพทูดจาก สดรุดท 51:4 เปาโล
กทาลอังกลตาววตา ‘พระเจข้าจะทรงมทชอัยชนะเมพที่อพระองครนทาเสนอความของพระองครตตอหนข้าศาลแหตง
ความจรริง’ อยตางไรกป็ตาม พระเจข้ากป็จะทรงมทชอัยตตอคทากลตาวอข้างของพวกยริวททที่คริดวตาตอัวชอบธรรมใน
วอันททที่พวกเขาถทูกตอัดสรินความในชอัรนศาลแหตงความจรริง

รม 3:5-8 แตข่ถผู้าความอธรรมของเราเปป็นเหตสใหผู้เหป็นความชอบธรรมของพระเจผู้า เรา
จะวข่าอยข่างไร จะวข่าพระเจผู้าทรงลงอาญาโดยไมข่ยสตริธรรมอยข่างนรัตั้นหรคือ (ขผู้าพเจผู้าพผดอยข่างมนสษยต์) 6
พระเจผู้าไมข่ทรงโปรดใหผู้เปป็นเชข่นนรัตั้นเลย เพราะถผู้าเปป็นเชข่นนรัตั้นแลผู้วพระเจผู้าจะทรงพริพากษาโลกไดผู้
อยข่างไร 7 เพราะถผู้าความจรริงของพระเจผู้าปรากฏมากยริซึ่งขซตั้นเพราะเหตสความอสรัตยต์ของขผู้าพเจผู้า
เปป็นทรีซึ่ใหผู้เกริดเกรียรตริยศแดข่พระองคต์แลผู้ว ทสาไมเขาจซงยรังลงโทษขผู้าพเจผู้าวข่าเปป็นคนบาป 8 และทสาไม
เราจซงไมข่ทสาความชรัซึ่วเพคืซึ่อความดรีจะไดผู้เกริดขซตั้น (ตามทรีซึ่เราไดผู้ถผกกลข่าวรผู้ายและตามทรีซึ่บางคนยคืนยรันวข่า
เราไดผู้กลข่าวอยข่างนรัตั้น) ความฉริบหายของคนเชข่นนรัตั้นกป็ยสตริธรรมแลผู้ว

ขข้อโตข้แยข้งออันตตอไปของพวกยริวไดข้ถทูกนทาเสนอ (มอันซอับซข้อน) “แตตถข้าความอธรรมของเรา
เปป็นเหตรุใหข้เหป็นความชอบธรรมของพระเจข้า เราจะวตาอยตางไร จะวตาพระเจข้าทรงลงอาญาโดยไมต
ยรุตริธรรมอยตางนอัรนหรพอ (ขข้าพเจข้าพทูดอยตางมนรุษยร)” ความคริดของพวกยริวททที่คริดวตาตอัวชอบธรรมกป็คพอวตา
‘ถข้าความอธรรมของเราพริสถูจนร์ถถึงความชอบธรรมของพระเจข้า พระเจข้าทรงอธรรมไหมททที่ทรง
พริพากษาเรา’ หรพอกลตาวอทกแงตกป็คพอ ‘ถข้าความอธรรมของเราสาธริตใหข้เหป็นวตาพระเจข้าทรงชอบธรรม
ขนาดไหน ททาไมพระองครจะทรงพริพากษาเราดข้วย’ ความหมายกป็คพอวตา ‘เรากทาลอังชตวยพระองครดข้วย



ซทราในการเปป็นคนอธรรม เราเปป็นเหมพอนภาพตรงขข้ามเพพที่อแสดงใหข้เหป็นวตาพระองครทรงชอบธรรม
ขนาดไหน ดอังนอัรน พระองครจะไมตทรงอธรรมหรพอในการพริพากษาเรา’ เปาโลแคตกทาลอังยกการใชข้
เหตรุผลแบบโงตๆของคนบางคน

อทกครอัร งททที่คทาตอบคพอ “พระเจข้าไมตทรงโปรดใหข้เปป็นเชตนนอัรนเลย” ซถึที่งแปลวตา ‘ไมตอยตาง
แนตนอน’ อยตางไรกป็ตามพวกยริวกป็กลอับถามอทกวตา “เพราะถข้าเปป็นเชตนนอัรนแลข้วพระเจข้าจะทรง
พริพากษาโลกไดข้อยตางไร” ความหมายกป็คพอ ‘แลข้วพระเจข้าจะทรงพริพากษาเราไดข้ยอังไง’

เปาโลโจมตทการใชข้เหตรุผลแบบโงตๆของพวกยริวททที่คริดวตาตอัวชอบธรรมตตอไป “เพราะถข้า
ความจรริงของพระเจข้าปรากฏมากยริที่งขถึรนเพราะเหตรุความอสอัตยรของขข้าพเจข้าเปป็นททที่ใหข้เกริดเกทยรตริยศ
แดตพระองครแลข้ว ททาไมเขาจถึงยอังลงโทษขข้าพเจข้าวตาเปป็นคนบาป” ความหมายกป็คพอ ‘ถข้าความจรริงของ
พระเจข้าถทูกยกชทูเพราะความบาปของขข้าพเจข้า ซถึที่งไดข้นทาสงตาราศทมาสทูตพระเจข้า แลข้วททาไมพระองครถถึง
จะยอังพริพากษาขข้าพเจข้าอทก’ หรพอ ‘ถข้าขข้าพเจข้าสงเคราะหรพระเจข้าแลข้วในการเนข้นยทราความจรริงของ
พระองครผตานทางความบาปของขข้าพเจข้า แลข้วพระองครจะทรงพริพากษาขข้าพเจข้าเพราะเหตรุนอัรนไดข้ยอัง
ไง’

บางคนถถึงขนาดกลตาวหาเปาโลวตาสนอับสนรุนใหข้คนททาบาปเพพที่อนทาสงตาราศทมาสทูตพระเจข้าดข้วย
ซทรา ทตานชทร ใหข้เหป็นวตาทตานถทูกกลตาวรข้ายโดยขข้อกลตาวหาดอังกลตาว เหป็นไดข้ชอัดวตาพวกยริวบางคนททที่กรรุง
โรมทราบถถึงคทากลตาวรข้ายนอัรน คนททที่มทความผริดในเรพที่องนทรจะโดนพระเจข้าพริพากษา

รม 3:9 ถผู้าเชข่นนรัตั้นจะเปป็นอยข่างไร พวกเราจะไดผู้เปรรียบกวข่าพวกเขาหรคือ เปลข่าเลย 
เพราะเราไดผู้ชรีตั้แจงใหผู้เหป็นแลผู้ววข่า ทรัตั้งพวกยริวและพวกตข่างชาตริตข่างกป็อยผข่ใตผู้อสานาจของบาปทสกคน 
ทตานกทาลอังนทาผทูข้อตานไปถถึงขข้อสรรุป เปาโลซถึที่งกลตาวในฐานะททที่เปป็นยริว ถามวตา “พวกเราจะไดข้เปรทยบ
กวตาพวกเขาหรพอ” พวกยริวททที่ตามประวอัตริศาสตรรแลข้วไดข้รอับความจรริงของพระเจข้าผตานทางพระวจนะ
ของพระองครททที่จารถึกเปป็นลายลอักษณรออักษร ดทกวตาพวกคนตตางชาตริททที่ถพอผทและไมตมทพระเจข้าหรพอ 
“เปลตาเลย เพราะเราไดข้ชทรแจงใหข้เหป็นแลข้ววตา ทอัรงพวกยริวและพวกตตางชาตริตตางกป็อยทูตใตข้อทานาจของ



บาปทรุกคน” ในบทททที่ 1 และ 2 เหป็นไดข้ชอัดวตาทอัรงคนตตางชาตริและพวกยริวททที่เครตงศาสนาและถพอวตาตอัว
ชอบธรรมตตางกป็มทความผริดจทาเพาะพระพอักตรรพระเจข้า

รม 3:10-12 ตามทรีซึ่มรีเขรียนไวผู้แลผู้ววข่า `ไมข่มรีผผผู้ใดเปป็นคนชอบธรรมสรักคนเดรียว ไมข่มรีเลย 
11 ไมข่มรีคนทรีซึ่เขผู้าใจ ไมข่มรีคนทรีซึ่แสวงหาพระเจผู้า 12 เขาทสกคนหลงทางไปหมด เขาทรัตั้งปวงเปป็นคนไรผู้
คข่าเหมคือนกรันทรัตั้งสริตั้น ไมข่มรีสรักคนเดรียวทรีซึ่ทสาดรี ไมข่มรีเลย

เพพที่อยกเหตรุผลสนอับสนรุนคทากลตาวโทษของทตาน เปาโลจถึงยกคทาพทูดจาก สดรุดท 14:1-3 (หรพอ 
สดรุดท 53:1-3) เพพที่อตอกยทราขข้อสรรุปของทตานททที่วตา “ทรุกคนอยทูตใตข้อทานาจของบาป” ทตานไดข้ยกคทาพทูดททที่
วตา “ตามททที่มทเขทยนไวข้แลข้ววตา `ไมตมทผทูข้ใดเปป็นคนชอบธรรมสอักคนเดทยว ไมตมทเลย ไมตมทคนททที่เขข้าใจ 
ไมตมทคนททที่แสวงหาพระเจข้า เขาทรุกคนหลงทางไปหมด เขาทอัรงปวงเปป็นคนไรข้คตาเหมพอนกอันทอัรง
สริรน ไมตมทสอักคนเดทยวททที่ททาดท ไมตมทเลย” วลทททที่วตา “ไมตมทผทูข้ใดเปป็นคนชอบธรรมสอักคนเดทยว” นอัรนกป็หมาย
รวมถถึงพวกยริวททที่คริดวตาตอัวชอบธรรมดข้วย เพราะวตา “ตตางกป็อยทูตใตข้อทานาจของบาปทรุกคน”

เพพที่อเสรริมประเดป็น ไมตมทมนรุษยรสอักคน (ยกเวข้นพระเยซทูครริสตร) ททที่เปป็นคนชอบธรรมรข้อย
เปอรรเซป็นตร เปาโลเรริที่มกลตาวถถึงหลอักการเรพที่องความชอบธรรม ในความหมายททที่สทูงสตงททที่สรุดนอัรน คทาๆ
นทรพทูดถถึงการไมตมทบาปเลยสอักนริด ดทู อริสยาหร 64:6 มนรุษยรททที่บาปหนาและลข้มลงนอัรนไมตมทความเขข้าใจ
เกทที่ยวกอับความจรริงฝตายวริญญาณ พวกเขาไมตไดข้ก ทาลอังแสวงหาพระเจข้าเวข้นเสทยแตตวตาพระวริญญาณของ
พระเจข้าทรงชอักจทูงพวกเขา พวกเขาเปป็นเหมพอนแกะททที่หลงหาย พวกเขาไดข้หอันไปเดรินในทางของ
ตอัวเอง พวกเขาจถึงออกนอกเสข้นทาง นตาสนใจตรงททที่วตา ในพระคอัมภทรรใหมตนอัรนคทาวตา บาป (ฮารร์มา
เททย) (ขข้อ 9) กป็แปลไดข้ดข้วยวตา ‘หลงเจริที่นไปจากวริถทแหตงความชอบธรรม’ แมข้แตตคนททที่คริดวตาตอัวชอบ
ธรรมททที่สรุดกป็ยอังเปป็นคนไรห้คม่า สทาหรอับพระเจข้าเหมพอนกอับผข้าขทรรริรวในอริสยาหร 64:6 ตรงขข้ามกอับความดท
เลริศของพระเจข้า “ไมตมทสอักคนเดทยวททที่ททาดท ไมตมทเลย” ความดทของมนรุษยรททที่พถึที่งความชอบธรรมของตอัว
เองนอัรนเมพที่อเปรทยบเททยบกอับความดทของพระเจข้าผทูข้บรริสรุทธริธ แลข้วกป็เททยบกอันไมตเหป็นฝรุตน ขข้อสรรุปงตายๆกป็
คพอวตา จะเปป็นยริวหรพอตตางชาตริกป็ไมตตตางกอัน ทรุกคนลข้วนอยทูตใตข้อทานาจของบาป ไมตมทคนชอบธรรมสอัก
คนเดทยว ไมตมทเลย 



เราตข้องไมตลพมวตาเปาโลกทาลอังพทูดถถึงเรพที่องในชอัรนศาลดข้วย ความชอบธรรมในบรริบทนอัรนพทูดถถึง
ความไมตมทผริดตตอหนข้ากฎหมาย ในบรริบทนทร  ความชอบธรรมกป็คพอ ความไมตมทผริดตตอหนข้ากฎแหตง
ความบาป การกลตาวโทษของเปาโลกป็คพอวตา ไมตมทคนชอบธรรมสอักคนเดทยว ไมตมทใครททที่ไมตมทความ
ผริด ทรุกคนลข้วนมทความผริดตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้า

รม 3:13-18 ลสาคอของเขาคคือหลสมฝรังศพทรีซึ่เปริดอยผข่ เขาใชผู้ลริตั้นของเขาในการลข่อลวง ภาย
ใตผู้รริมฝรีปากของเขามรีพริษของงผรผู้าย 14 ปากของเขาเตป็มดผู้วยคสาแชข่งดข่าและคสาขมขคืซึ่น 15 เทผู้าของเขา
วข่องไวในการทสาใหผู้นองเลคือด 16 ในทางเดรินของเขามรีความพรินาศและความทสกขต์ 17 และเขาไมข่รผผู้
จรักทางแหข่งสรันตริสสข 18 ในแววตาของเขาไมข่มรีความเกรงกลรัวพระเจผู้า'

เพพที่อพริสทูจนรขข้อกลตาวหาของทตาน ออัครททูตเปาโลในฐานะออัยการไดข้นทาเสนอหลอักฐาน
ปรอักปรทา 

(1) ลทาคอของมนรุษยรชาตริ (ทอัรงยริวและคนตตางชาตริ) คพอ “หลรุมฝอังศพททที่เปริดอยทูต” ทตานใชข้ภาพ
ประกอบททที่แสดงใหข้เหป็นถถึงหลรุมฝอังศพททที่ถทูกเปริดไวข้ ดข้วยเหตรุนทรทตานจถึงเปรทยบความเนตาเหมป็นของคทา
พทูดมนรุษยรวตาเปป็นเหมพอนกอับศพททที่เนตาเปพที่อย

(2) “เขาใชข้ลริรนของเขาในการลตอลวง” ความบริดเบพอนของใจมนรุษยรคพอหลอักฐานททที่พริสทูจนรใหข้
เหป็นชอัดเจน

(3) “ภายใตข้รริมฝทปากของเขามทพริษของงทูรข้าย” งทูรข้ายคพอ งทูททที่พบในตะวอันออกกลาง โดยคริด
กอันวตาเปป็นงทูเหตาอทยริปตรททที่พริษของมอันปกตริแลข้วททาใหข้ตายไดข้ พริษของมอันอยทู ตในถรุงใตข้รริมฝทปากของมอัน 
เปาโลจถึงเชพที่อมโยงความคลข้ายคลถึงนทรกอับมนรุษยรททที่มอักพตนพริษบตอยในสริที่งททที่เขาพทูด

(4) นอกจากนทร  “ปากของเขาเตป็มดข้วยคทาแชตงดตาและคทาขมขพที่น” อทกครอัร งททที่เราทรุกคนตตางมท
ประสบการณรรตวมกอันในเรพที่องนทร

(5) นอกจากนทร  ประสบการณรเรากป็ยพนยอันวตา มนรุษยรชาตริมอักจะ “วตองไวในการททาใหข้นอง
เลพอด”



หลอักฐานอทกหลายรายการตตอมาเปป็นผลลอัพธรของความบาป แตตกป็เปป็นหลอักฐานททที่แสดงถถึง
ความบาปเองดข้วย 

(6) “ในทางเดรินของเขามทความพรินาศและความทรุกขร” คทาททที่แปลวตา ความพรินาศ (ซรุนทรริม
มา) แปลตรงตอัววตา ‘ททที่ถทูกททาใหข้แตกรข้าว’ ความบาปททาใหข้หลายชทวริตและครอบครอัวตข้องแตกรข้าว
จรริงๆ คทาททที่แปลวตา ความทสกขต์ (ทาไลโพเรทย) มทความหมายวตา ‘ความยรุตงยาก’ และ ‘ความหายนะ’ 
อทกครอัร งททที่วริถททางของคนละเมริดกป็ยากลทาบาก ผทูข้คนททที่ใชข้ชทวริตในความบาปกป็จะพบในไมตชข้าวตามอันไมต
สวยหรทูหรพองตายดายเลย แตตพวกเขากป็ไมตคตอยโทษตอัวเอง และโทษคนอพที่นประจทา

(7) เหป็นไดข้ชอัดวตา “และเขาไมตรทูข้จอักทางแหตงสอันตริสรุข” สอันตริสรุขในใจเปป็นขข้อก ทาหนดเบพรองตข้น
ของความสรุข ชาวโลกอาจมทความสนรุกแคตชอั ที่วครอัร งชอั ที่วคราว แตตพวกเขาไมตมทสอันตริสรุขและไมตมทความ
สรุขททที่แทข้จรริงอยตางแนตนอน พวกเขาชตางนตาสอังเวชจรริงๆ!

(8) หลอักฐานชริรนสรุดทข้ายททที่ปรอับโทษพวกเขากป็คพอ “ในแววตาของเขาไมตมทความเกรงกลอัว
พระเจข้า”

รม 3:19 บรัดนรีตั้ เรารผผู้แลผู้ววข่าพระราชบรัญญรัตริท สกขผู้อทรีซึ่ไดผู้กลข่าวนรัตั้น กป็ไดผู้กลข่าวแกข่คน
เหลข่านรัตั้นทรีซึ่อยผข่ใตผู้พระราชบรัญญรัตริเพคืซึ่อปริดปากทสกคน และเพคืซึ่อใหผู้มนสษยต์ทสกคนในโลกมรีความผริด
จสาเพาะพระพรักตรต์พระเจผู้า

ถถึงแมข้วตาเปาโลกลตาวโทษมนรุษยรชาตริทรุกคน ทอัรงยริวและคนตตางชาตริ แตตคราวนทรทตานพรุตงเปข้าไป
ททที่พวกยริว การจทูงใจคนบาปททที่หลงระเรริงใหข้เชพที่อวตาเขาททาผริดนอัรนไมตใชตเรพที่องยากเลย อยตางไรกป็ตาม 
การจทูงใจคนททที่คริดวตาตอัวชอบธรรมและเครตงศาสนาตตางหากททที่ยาก ดอังนอัรน เปาโลจถึงกลอับมาททที่พระ
ราชบอัญญอัตริของพวกยริวเพพที่อพริสทูจนรขข้อกลตาวหาของทตานเปป็นครอัร งสรุดทข้าย ทตานเตพอนความจทาพวกยริว
วตา “เรารทูข้แลข้ววตาพระราชบอัญญอัตริทรุกขข้อททที่ไดข้กลตาวนอัรน กป็ไดข้กลตาวแกตคนเหลตานอัรนททที่อยทูตใตข้พระราช
บอัญญอัตริ” กลตาวอทกแงตกป็คพอ พระราชบอัญญอัตริของพวกยริวมทไวข้สทาหรอับพวกยริว การปริดปากเปป็นเรพที่อง
ยาก แตตเปาโลกป็ยกคทาพทูดจากพระคอัมภทรรเดริมหลายขข้อในขข้อ 10-12 ทตานททาแบบนอัรนเพพที่อททที่ปากของ



พวกยริวททที่คริดวตาตอัวชอบธรรมนอัรนจะไดข้ถทูกหรุบ สาระสทาคอัญของวลทสรุดทข้ายกป็คพอวตา คนทอัรงโลกมทความ
ผริดตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้า นอั ที่นไมตไดข้หมายรวมถถึงคนตตางชาตริเทตานอัรน แตตรวมถถึงพวกยริวดข้วย 

รม 3:20 เพราะฉะนรัตั้นจซงไมข่มรีเนคืตั้อหนรังคนหนซซึ่งคนใดเปป็นผผผู้ชอบธรรมในสาย
พระเนตรของพระเจผู้าไดผู้โดยการประพฤตริตามพระราชบรัญญรัตริ เพราะวข่าโดยพระราชบรัญญรัตรินรัตั้น
เราจซงรผผู้จรักบาปไดผู้

เปาโลไดข้ใหข้ขข้อสอังเกตททที่หลอักแหลมเกทที่ยวกอับพระราชบอัญญอัตริ พระราชบอัญญอัตริไมตใชตหนทาง
ททที่ททาใหข้ใครเปป็นคนชอบธรรมไดข้ มอันเปป็นเครพที่องมพอททที่ใชข้ปรอับโทษคนมากกวตา พวกยริวหวอังวตาจะใชข้
พระราชบอัญญอัตริเปป็นเครพที่องมพอททที่ททาใหข้ตนชอบธรรม (นอัที่นคพอ ความรอด) อยตางไรกป็ตาม “เพราะ
ฉะนอัรนจถึงไมตมทเนพรอหนอังคนหนถึที่งคนใดเปป็นผทูข้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจข้าไดข้โดยการ
ประพฤตริตามพระราชบอัญญอัตริ เพราะวตาโดยพระราชบอัญญอัตรินอัรนเราจถึงรทูข้จอักบาปไดข้” บอัญญอัตริระบรุวตา
อะไรเปป็นบาปและระบรุโทษของบาปนอัรน มอันจถึงระบรุวตาอะไรคพออาชญากรรม (นอัที่นคพอ ความบาป) 
โดยตอัวมอันเองแลข้วบอัญญอัตริจถึงไมตใชตเครพที่องมพอเพพที่อททาใหข้ใครชอบธรรม มอันแคตนริยามขข้อมทูลททที่ชอัดเจน
เกทที่ยวกอับอาชญากรรมนอัรนๆ (นอัที่นคพอ ความบาป) ดข้วยเหตรุนทร  คนเราจถึงมทความรทูข้มากขถึรนเกทที่ยวกอับความ
ผริด (นอัที่นคพอ ความบาป)

ยกตอัวอยตางเชตน คนๆหนถึที่งอาจททาผริดโดยไมตรทูข้ตอัววตาททาผริด อยตางไรกป็ตาม เจข้าหนข้าททที่รอักษา
กฎหมายกป็มาถถึงและอตานบทบอัญญอัตริใหข้พลเมพองททที่กระททาผริดผทูข้นอัรนฟอัง พลเมพองคนนอัรนมทความผริดมา
กตอนแลข้ว แตตเมพที่อเขาไดข้ฟอังบทบอัญญอัตริ เขากป็ถทูกแจข้งใหข้ทราบถถึงความผริดของตน บทบอัญญอัตริไดข้กลาย
เปป็นเครพที่องมพอททที่ททาใหข้เขาทราบถถึงการกระททาผริดของเขา

สริที่งททที่เปาโลกทาลอังชทรแจงกป็คพอวตา พวกยริวคริดวตาพระราชบอัญญอัตริของโมเสสเปป็นเครพที่องมพอททที่
ททาใหข้พวกเขาชอบธรรม (นอัที่นคพอ ความรอด) อยตางไรกป็ตาม มอันกลอับเปป็นเครพที่องมพอททที่ปรอับโทษพวก
เขาตตางหาก

รม 3:21 แตข่บรัดนรีตั้ไดผู้ปรากฏแลผู้ววข่าความชอบธรรมของพระเจผู้านรัตั้นปรากฏนอก
เหนคือพระราชบรัญญรัตริ ซซซึ่งพระราชบรัญญรัตริกรับพวกศาสดาพยากรณต์เปป็นพยานอยผข่ หลอังจากระบรุไป



แลข้ววตาไมตมทผทูข้ใดชอบธรรมและพระราชบอัญญอัตริเปป็นมาตรฐานททที่ระบรุวตาอะไรเปป็นความบาป ออัคร
ททูตเปาโลกป็เรริที่มเสนอทางแกข้ปอัญหาของพระเจข้าสทาหรอับความผริดของมนรุษยร ทตานนทาเสนอแนวคริดททที่
พวกยริวถพอวตาเปป็นของแปลก

ความชอบธรรมของพระเจข้ามทใหข้นอกเหนชอพระราชบอัญญอัตริ (ของโมเสส) นอกจากนทร  
ความชอบธรรมกป็มท “พระราชบอัญญอัตริก อับพวกศาสดาพยากรณรเปป็นพยานอยทูต” แทนททที่จะเปป็นวริธทททที่
ททาใหข้ใครชอบธรรม พระราชบอัญญอัตริก อับพวกศาสดาพยากรณร (นอัที่นคพอ พระคอัมภทรรเดริม) จรริงๆแลข้ว
เปป็นพยานถถึงความชอบธรรมนอกเหนพอพระราชบอัญญอัตริ (พยานนอัรนจะถทูกนทาเสนอในบทททที่ 4) 
ประเดป็นงตายๆกป็คพอวตา ความชอบธรรมในระดอับสทูงสรุดนอัรนมทใหข้นอกเหนพอพระราชบอัญญอัตริ สริที่งนทรมท
บอกไวข้แลข้วในพระคอัมภทรรเดริมเพพที่อใหข้ทรุกคนไดข้อตาน

รม 3:22 คคือความชอบธรรมของพระเจผู้าซซซึ่งทรงประทานโดยความเชคืซึ่อในพระเยซผ
ครริสตต์สสาหรรับทสกคนและแกข่ทสกคนทรีซึ่เชคืซึ่อ เพราะวข่าคนทรัตั้งหลายไมข่ตข่างกรัน นทที่เปป็นครอัร งททที่สทที่แลข้วในพระ
ธรรมโรมททที่เปาโลใชข้วลทททที่วตา “ความชอบธรรมของพระเจข้า” มอันคพอความชอบธรรมในระดอับ
สทูงสรุด คพอ มทความชอบธรรมในระดอับเดทยวก อับพระเจข้าเอง ความชอบธรรมดอังกลตาวไมตไดข้เปป็นมา
โดยการพยายามรอักษาพระราชบอัญญอัตริ แตตเปป็นมาโดยความเชพที่อในพระเยซทูครริสตร นอกจากนทรความ
ชอบธรรมของพระเจข้านทร กป็มทใหข้สสาหรรับทสกคนและแกข่ทสกคนทรีซึ่เชคืซึ่อ เราตข้องไมตลพมวตาเปาโลกทาลอัง
ชทรแจงวตา ความรอด (การไดข้มาซถึที่งความชอบธรรมของพระเจข้า) มทใหข้แกตทอัรงยริวและคนตตางชาตริและ
วริธทการสทาหรอับคนทอัรงสองพวกกป็เหมพอนกอัน เพราะวข่าคนทรัตั้งหลายไมข่ตข่างกรัน ทอัรงยริวและคนตตางชาตริ
ตตางกป็มทความผริดตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้า ตามททที่ไดข้แจกแจงไวข้โดยละเอทยดแลข้วในตอนตข้นของ
พระธรรมเลตมนทร

รม 3:23 ดอังนอัรน จะเปป็นยริวหรพอคนตตางชาตริกป็ไมตตตางกอัน เหตสวข่าทสกคนทสาบาป และ
เสคืซึ่อมจากสงข่าราศรีของพระเจผู้า วลทแรกไดข้ถทูกยกเหตรุผลประกอบไปเยอะแลข้ว อยตางไรกป็ตาม ทตาน
ไดข้เสรริมคทาพยานอทกดข้านททที่วตามนรุษยรชาตริททที่บาปหนานอัรนไดข้ “เสพที่อมจากสงตาราศทของพระเจข้า” ความ
เสพที่อมนอัรนมทสองดข้าน: (1) เราไดข้ถทูกสรข้างตามพระฉายาของพระเจข้า กระนอัรน ตอัรงแตตความบาปและ



ความมพดแหตงบาปไดข้เขข้ามา เรากป็เสพที่อมจากสงตาราศทของพระองครผทูข้ทรงสรข้างเรา (2) พระเจข้าทรง
ชอบธรรม พระคอัมภทรรไดข้สทาแดงเกทที่ยวกอับเรพที่องนทรอยตางมากมาย แตตเพราะการมทอยทูตของบาป เราจถึง
เสพที่อมจากความชอบธรรมของพระองครและจากสงตาราศทของพระองครไปมาก ดอังนอัรน ออัครททูต
เปาโลจถึงสรรุปสอัรนๆในขข้อ 23 ถถึงการปรอับโทษมนรุษยรชาตริ สทาหรอับทอัรงยริวและคนตตางชาตริเหมพอนๆ
กอัน

รม 3:24 แตข่พระเจผู้าทรงพระกรสณาใหผู้เราเปป็นผผผู้ชอบธรรม โดยไมข่คริดมผลคข่า โดยทรีซึ่
พระเยซผครริสตต์ทรงไถข่เราใหผู้พผู้นบาปแลผู้ว ความชอบธรรมของพระเจข้าททที่ถทูกพทูดถถึงในขข้อ 21 และ 
22 ไดข้ถทูกอธริบายจนกระจตางแจข้ง (นตาสอังเกตวตาคทาวตา ชอบธรรม (ดริไคออส), ความชอบธรรม (ดริไค
ออซถูนท) และถถูกทนาใหห้เปป็นผถูห้ชอบธรรม (ดริไคออโอ) เปป็นคทาททที่สอัมพอันธรกอันอยตางใกลข้ชริดมากๆ ทรุกคทา
ลข้วนเกทที่ยวขข้องกอับแนวคริดเรพที่อง ‘ชอบธรรม’) “ทรงพระกรรุณาใหข้เราเปป็นผทูข้ชอบธรรม” ในททที่นทร เปป็น
แนวคริดททที่สพบเนพที่องตตอจากแนวคริดกตอนหนข้าเกทที่ยวกอับความชอบธรรมของพระเจข้า ในการถทูกททาใหข้
เปป็นผทูข้ชอบธรรมนอัรน เราจถึงไดข้รอับความชอบธรรมของพระเจข้าเอง นอกจากนทร  สริที่งนทร กป็ถทูกประทานใหข้
เรา “โดยไมตคริดมทูลคตา โดยททที่พระเยซทูครริสตรทรงไถตเราใหข้พข้นบาปแลข้ว”

ความจรริงททที่สทาคอัญยริที่งไดข้ถทูกนทาเสนอ ความชอบธรรมนอัรนของพระเจข้าถทูกมอบใหข้ โดยไมข่คริด
มผลคข่า คทาททที่แปลเชตนนอัรน (โดเรอจัน) มทความหมายวตา ‘ไมตคริดมทูลคตาและไมตสมควรไดข้รอับ’ ความชอบ
ธรรมของเราไมตเพทยงไดข้มาฟรทๆ เทตานอัรน แตตยอังเปป็นสริที่งททที่เราไมตสมควรไดข้รอับอทกดข้วย หลอักเกณฑรของ
ของประทานดอังกลตาวกป็คพอ “พระครุณของพระองคร” นอกจากการอข้างอริงสอัรนๆถถึงพระครุณของ
พระเจข้าในบทนทาของจดหมายฝากฉบอับนทร แลข้ว (1:7) นทที่เปป็นการพทูดถถึงมอันแบบเยอะครอัร งแรกในพระ
ธรรมโรม ความรอดของเรา (นอัที่นคพอ ความชอบธรรมของเรา) เปป็นมาโดยพระครุณของพระองคร
(ความประเสรริฐและความกรรุณาของพระองคร) นอกจากนทร  มอันกป็เปป็นมา “โดยททที่พระเยซทูครริสตรทรง
ไถตเราใหข้พข้นบาปแลข้ว” ขข้อเทป็จจรริงเกทที่ยวกอับความรอดอทกเรพที่องปรากฏ การไถม่ คพอวริธทปฏริบอัตริในสมอัย
กตอนททที่ทาสจะถทูกปลดปลตอยไดข้โดยการชทาระเงรินคตาไถตความเปป็นอริสระ คตาไถตททที่ไดข้ซพรอการไถตของ
เรากป็ไมตใชตสริที่งอพที่นใดนอกจากพระโลหริตออันประเสรริฐของพระครริสตร ดทู 1 เปโตร 1:18-19 ความจรริง
ออันเปทที่ยมสรุขนทรปรากฏในขข้อถอัดไป แตตกป็ถทูกบอกเปป็นนอัยอยตางชอัดเจนตรงนทร  



รม 3:25 พระเจผู้าไดผู้ทรงตรัตั้งพระเยซผไวผู้ใหผู้เปป็นทรีซึ่ลบลผู้างพระอาชญา โดยความเชคืซึ่อใน
พระโลหริตของพระองคต์ เพคืซึ่อสสาแดงใหผู้เหป็นความชอบธรรมของพระองคต์ในการทรีซึ่พระเจผู้าไดผู้ทรง
อดกลรัตั้นพระทรัย และทรงยกบาปทรีซึ่ไดผู้ทสาไปแลผู้วนรัตั้น

นทที่กป็เปป็นความจรริงททที่สทาคอัญอทกเรพที่อง ถถึงแมข้วตาเรพที่องตตอไปนทรอาจเปป็นเรพที่องททที่พวกตตางชาตริเขข้าใจ
ยาก แตตผทูข้อตานจดหมายฝากของเปาโลกป็ครุข้นเคยเปป็นอยตางดท บรริบทของภาพประกอบนทร ยข้อนไปถถึงวอัน
ททาการลบมลทรินในหนอังสพอเลวทนริตริและโลหริตของเครพที่องบทูชาไถตบาปททที่ใชข้พรมพระททที่นอั ที่งกรรุณาใน
สมอัยนอัรน ในเลวทนริตริ 16:11-14 มทบรรยายถถึงการททที่มหาปรุโรหริตตข้องเอาเลพอดของเครพที่องบทูชาไถตบาป
ไปประพรมบนพระททที่นอั ที่งกรรุณาในวอันททาการลบมลทรินประจทาปท เมพที่อททาการเชตนนอัรนแลข้ว พระเจข้ากป็
ทรงลบลห้างพระอาชญา ความหมายกป็คพอวตา พระเจข้าทรงพอพระทอัยเมพที่อไดข้รอับเลพอดททที่ไหลออกของ
สอัตวรบทูชาททที่ไมตมทความผริด

คทาททที่แปลวตา ลบลผู้างพระอาชญา (ฮริลาสททรริออน) หมายถถึงเลพอดททที่ไหลออกของเครพที่องบทูชา
ไถตบาป พระเจข้าทรงรอับมอันในฐานะเปป็นเครพที่องบทูชาไถตบาปสทาหรอับพลไพรต ดอังนอัรน เปาโลจถึงชทร ใหข้
เหป็นวตาพระเจข้าไดข้ทรงตอัรงพระครริสตร “ไวข้ใหข้เปป็นททที่ลบลข้างพระอาชญา โดยความเชพที่อในพระโลหริต
ของพระองคร” พระองครผทูข้ทรงเปป็นเครพที่องบทูชาไถตบาปททที่ไมตมทบาปในตอัวเอง ไดข้ทรงหลอั ที่งพระโลหริต
ออันมทคตายริที่งของพระองครและพระเจข้าไดข้ทรงยอมรอับมอันใหข้เปป็นสรุดยอดเครพที่องบทูชาเพพที่อไถตบาปของ
เรา เมพที่อเราวางใจในพระโลหริตททที่ไหลออกของพระองคร พระเจข้ากป็ทรงลบลข้างพระอาชญา ความ
ตข้องการความยรุตริธรรมของพระองครกป็ไดข้รอับการตอบสนอง พระโลหริตททที่ไหลออกของพระครริสตร
ไดข้ตอบสนองความตข้องการของพระองครในการพริพากษาความบาป ดข้วยเหตรุนทร เมพที่อเราวางใจใน
พระโลหริตออันมทคตายริที่งนอัรน พระเจข้ากป็ทรงลบลข้างพระอาชญา (ทรงพอพระทอัย) เราเพราะพระโลหริต
ททที่ไหลออกของพระครริสตร

ในการททาเชตนนอัรน พระเจข้ากป็ไดข้ทรง “สทาแดงใหข้เหป็นความชอบธรรมของพระองครในการททที่
พระเจข้าไดข้ทรงอดกลอัรนพระทอัย และทรงยกบาปททที่ไดข้ททาไปแลข้วนอัรน” เราไดข้เหป็นความจรริงททที่สทาคอัญ
อทกหลายประการ ประการแรก พระเจข้าไมตเพทยงเปทที่ยมดข้วยพระกรรุณาเทตานอัรน แตตยอังทรงยรุตริธรรมใน



การยกโทษบาปของพลไพรตของพระองครกม่อนการตรถึงททที่ไมข้กางเขนดข้วย เราก ทาลอังพริจารณาถถึง
เกณฑรของความรอดของวริสรุทธริชนในพระคอัมภทรรเดริม ถถึงแมข้วตาพวกเขาอาจถวายสอัตวรบทูชาหลาย
อยตาง แตตสริที่งททที่ททาใหข้พวกเขาไดข้รอับการยกโทษบาปจรริงๆแลข้วกป็คพอ พระโลหริตททที่ไหลออกของพระ
ครริสตรบนไมข้กางเขน พวกเขาอาจไมตเขข้าใจเรพที่องนอัรน แตตพระโลหริตททที่ไหลออกของพระครริสตรกป็เปป็น
สริที่งททที่นทามาซถึที่งความรอดสทาหรอับทรุกคนตอัรงแตตสมอัยอาดอัมเปป็นตข้นมา พระกรรุณาของพระเจข้าถทูก
รอับรองดข้วยความยรุตริธรรมของพระองคร การเสทยสละของพระครริสตร ในฐานะเปป็นเครพที่องบทูชาททที่
ปราศจากบาปททที่รอับโทษแทนเรา ไดข้กลายเปป็นมาตรฐานออันยรุตริธรรมททที่พระเจข้าจะชตวยทรุกคนททที่
วางใจในพระองครใหข้ไดข้รอับความรอด

นอกจากนทร  คทาททที่แปลวตา ยกบาป (พาเรซริส) กป็แปลตรงตอัววตา ‘ผตานเลยไป’ (passing over) 
และอาจหมายถถึงการททที่พระครริสตรทรงเปป็นปอัสกา (Passover) ของเราดข้วย อทกครอัร งททที่นทที่อาจเปป็นสริที่งททที่
พวกยริวรทูข้จอักดท การยกบาปนทร เปป็นมาโดย “การททที่พระเจข้าไดข้ทรงอดกลอัรนพระทอัย” ความหมายกป็คพอ 
ความอดทนของพระเจข้าในการรอคอยการไถตของพระครริสตรจนสทาเรป็จเพพที่อททที่จะประทานความรอด
ใหข้แกตวริสรุทธริชนในสมอัยพระคอัมภทรรเดริมททที่อยทู ตกตอนการไถตของพระครริสตร

รม 3:26 และเพคืซึ่อจะสสาแดงความชอบธรรมของพระองคต์ในปรัจจสบรันนรีตั้วข่าพระองคต์
ทรงเปป็นผผผู้ชอบธรรม และทรงโปรดใหผู้ผผผู้ทรีซึ่เชคืซึ่อในพระเยซผเปป็นผผผู้ชอบธรรมดผู้วย นอกจากนทร  สริที่ง
เหลตานทร กป็เปป็นมา “เพพที่อจะสทาแดงความชอบธรรมของพระองครในปอัจจรุบอันนทรวตาพระองครทรงเปป็นผทูข้
ชอบธรรม” เชตนเดทยวกอับในขข้อ 25 เปาโลกลตาวตตอเพพที่อชทร ใหข้เหป็นถถึงความยรุตริธรรมของพระเจข้าใน
วริธทการและหลจักเกณฑร์ททที่ททาใหข้เรากลายเปป็นผทูข้ชอบธรรม คทาททที่แปลวตา สสาแดง (เอป็นเดซริส) มทความ
หมายวตา ‘สาธริต’ พระเจข้าไดข้ทรงสาธริตใหข้เหป็นถถึงหลอักเกณฑรออันชอบธรรมในเรพที่องความรอดของ
เราผตานทางการถวายตอัวเปป็นเครพที่องบทูชาของพระครริสตร (ปอัญหาสตวนหนถึที่งของยริวททที่คริดวตาตอัวชอบ
ธรรมกป็คพอวตา พวกเขาไมตเขข้าใจวตา พระเจข้าจะทรงชตวยคนใหข้รอดโดยพระครุณของพระองครเพทยงแคต
เขาเชพที่อเทตานอัรนไดข้อยตางไร นทที่เปป็นปอัญหาททที่เปาโลก ทาลอังใหข้คทาตอบอยทูต ทตานไมตไดข้ก ทาลอังสาธริตใหข้เหป็น
ถถึงพระครุณของพระเจข้าเทตานอัรน แตตยอังสาธริตใหข้เหป็นถถึงหลอักเกณฑรออันชอบธรรมของความรอดโดย



ความเชพที่อดข้วย “วตาพระองครทรงเปป็นผทูข้ชอบธรรม และทรงโปรดใหข้ผทูข้ททที่เชพที่อในพระเยซทูเปป็นผทูข้ชอบ
ธรรมดข้วย”

ดข้วยเหตรุนทร  ในการชตวยเราใหข้รอดโดยความเชพที่อ พระเจข้าไดข้ทรงสาธริตใหข้เหป็นวตา (1) 
พระองครทรงชอบธรรม และ (2) พระองครทรงเปป็นผทูข้ททที่ททาใหข้เราเปป็นผทูข้ชอบธรรม (หลอักการเรพที่อง
ความชอบธรรมททที่ถทูกถพอซถึที่งจะถทูกพทูดถถึงในบทททที่ 4 กป็เปป็นพพรนฐานของเรพที่องนทร ) ในการถทูกททาใหข้เปป็นผทูข้
ชอบธรรม กป็เหป็นไดข้ชอัดวตาตข้องมทคนททที่ททาใหข้เราชอบธรรม การถทูกททาใหข้เปป็นผทูข้ชอบธรรมหมายถถึง
การถทูกประกาศวตาเปป็นผทูข้ชอบธรรม ในสตวนททที่บรริบทพทูดถถึง เราไมตเพทยงถทูกประกาศวตาเปป็นผทูข้ชอบ
ธรรมเทตานอัรนทอัรงๆททที่เรามทความผริดอยตางชอัดเจน แตตเรายอังไดข้รอับความชอบธรรมของพระเจข้าเองดข้วย 
ดอังนอัรน โดยการวางใจในพระโลหริตซถึที่งไดข้ลบลข้างพระอาชญาของพระเจข้าททที่มทเพราะความบาปแลข้ว 
พระองครไดข้ทรงสทาแดงวตาไมตทรงเปป็นผทูข้ชอบธรรมเทตานอัรน แตตยอังเปป็นพระองครผทูข้ทรงททาใหข้เราเปป็นผทูข้
ชอบธรรมดข้วย

รม 3:27 เมคืซึ่อเปป็นเชข่นนรัตั้นแลผู้วเราจะเอาอะไรมาอวด กป็หมดหนทาง จะอผู้างหลรักอะไร
วข่าหมดหนทาง อผู้างหลรักการประพฤตริหรคือ ไมข่ใชข่ แตข่ตผู้องอผู้างหลรักของความเชคืซึ่อ เหป็นไดข้ชอัดวต
า “เมพที่อเปป็นเชตนนอัรนแลข้วเราจะเอาอะไรมาอวด กป็หมดหนทาง” พวกยริวททที่คริดวตาตอัวชอบธรรมในสมอัย
ของเปาโลมอักชอบคริดอยตางโอข้อวดวตาตอัวเองดทกวตาพวกคนตตางชาตริททที่อาภอัพ แตตขข้อเทป็จจรริงททที่วตา 
ความชอบธรรมของเราเปป็นสริที่งททที่พระเจข้าทรงประทานใหข้ มอันจถึงไมตเกทที่ยวขข้องกอับครุณความดทในสตวน
ของเราเลย ทอัศนคตริททที่โอข้อวดแบบนอัรนจถึงใชข้ไมตไดข้เลย เปาโลจถึงถามวตา “แลข้วเราจะเอาอะไรมา
อวด” นอัที่นคพอ เปาโลถามวตา “จะอข้างหลอักอะไรวตาหมดหนทาง” ทตานเลยตอบคทาถามของตอัวเอง 
หลอักเกณฑรททที่ใชข้อข้างเพพที่อตอัดการอวดของการคริดวตาตอัวชอบธรรมออกไป คพอ หลอัก “ของความเชพที่อ” 
ถข้าเราวางใจในหลอักอพที่นเพพที่อททาใหข้เราชอบธรรม เรากป็ไมตมทเกณฑรททที่จะอวดไดข้ 

รม 3:28 เหตสฉะนรัตั้นเราทรัตั้งหลายสรสปไดผู้วข่า คนหนซซึ่งคนใดจะเปป็นคนชอบธรรมไดผู้กป็
โดยอาศรัยความเชคืซึ่อนอกเหนคือการประพฤตริตามพระราชบรัญญรัตริ ดอังนอัรน ขข้อสรรุปกป็คพอวตา “คนหนถึที่ง
คนใดจะเปป็นคนชอบธรรมไดข้กป็โดยอาศอัยความเชพที่อนอกเหนพอการประพฤตริตามพระราชบอัญญอัตริ” 



คทาตอัดสรินททที่ชอัดเจนกป็คพอวตา เราเปป็นผทูข้ชอบธรรมโดยความเชพที่อ (ในพระครริสตร) โดยไมตพถึที่งหลอักการ
ใดๆของพระราชบอัญญอัตริ นทที่หมายถถึงบอัญญอัตริในเชริงทอั ที่วๆไป (คพอ หลอักการ) ไมตใชตหมายถถึงพระราช
บอัญญอัตริของโมเสสโดยตรง อยตางไรกป็ตาม ประเดป็นกป็คพอวตา การเปป็นผทูข้ชอบธรรมโดยความเชพที่อนอัรน
ไมตตข้องพถึที่งหลอักการหรพอบอัญญอัตริใดๆทอัรงนอัรน 

รม 3:29-30 หรคือวข่าพระเจผู้านรัตั้นทรงเปป็นพระเจผู้าของยริวพวกเดรียวเทข่านรัตั้นหรคือ พระองคต์
ไมข่ทรงเปป็นพระเจผู้าของชนตข่างชาตริดผู้วยหรคือ ถผกแลผู้วพระองคต์ทรงเปป็นพระเจผู้าของชนตข่างชาตริ
ดผู้วย 30 เพราะวข่าพระเจผู้าเปป็นพระเจผู้าองคต์เดรียว และพระองคต์จะทรงโปรดใหผู้คนทรีซึ่เขผู้าสสหนรัตเปป็น
คนชอบธรรมโดยความเชคืซึ่อ และจะทรงโปรดใหผู้คนทรีซึ่ไมข่ไดผู้เขผู้าสสหนรัตเปป็นคนชอบธรรมกป็เพราะ
ความเชคืซึ่อดสจกรัน 

ทตานเรริที่มขข้อสรรุปของทตานดข้วยคทาถามททที่ไมตตข้องการคทาตอบหลายคทาถาม “หรพอวตาพระเจข้านอัรน
ทรงเปป็นพระเจข้าของยริวพวกเดทยวเทตานอัรนหรพอ” คทาตอบนอัรนชอัดเจนอยทูตแลข้ว พระเจข้าทรงเปป็นพระเจข้า
ของทรุกคน ดอังนอัรน “พระองครไมตทรงเปป็นพระเจข้าของชนตตางชาตริดข้วยหรพอ” อทกครอัร งททที่คทาตอบนอัรน
ชอัดเจน “ถทูกแลข้วพระองครทรงเปป็นพระเจข้าของชนตตางชาตริดข้วย” มทพระเจข้าแตตพระองครเดทยวและ
พระองครทรงเปป็นพระเจข้าของทอัรงยริวและคนตตางชาตริ ดอังนอัรน พระเจข้าองครเดทยวกอันนทรจะทรงโปรด 
“ใหข้คนททที่เขข้าสรุหนอัตเปป็นคนชอบธรรมโดยความเชพที่อ และจะทรงโปรดใหข้คนททที่ไมตไดข้เขข้าสรุหนอัต
เปป็นคนชอบธรรมกป็เพราะความเชพที่อดรุจกอัน” พระเจข้าจะทรงโปรดใหข้ทอัรงยริวและคนตตางชาตริชอบ
ธรรมโดยความเชพที่อ (คทาบรุพบทททที่ถทูกใชข้ในททที่นทร เปป็นสริที่งททที่นตาสนใจ คทาททที่แปลวตา โดย (เอป็ค) มทความ
หมายในททที่นทร วตา ‘ททที่เกริดจาก’ ความเชพที่อ คทาวตา กป็เพราะ (เดทย) มทความหมายวตาคนตตางชาตริกป็ถทูกททาใหข้
ชอบธรรมผม่านทางความเชพที่อ)  

รม 3:31 ถผู้าเชข่นนรัตั้นเราลบลผู้างพระราชบรัญญรัตริดผู้วยความเชคืซึ่อหรคือ ขอพระเจผู้าอยข่า
ยอมใหผู้เปป็นเชข่นนรัตั้นเลย เรากลรับสนรับสนสนพระราชบรัญญรัตริเสรียอรีก เปาโลถามอทกคทาถามหนถึที่งซถึที่ง
แสดงใหข้เหป็นถถึงคทาถามของพวกยริวททที่ยอังไมตเชพที่อ “ถข้าเชตนนอัรนเราลบลข้างพระราชบอัญญอัตริดข้วยความ
เชพที่อหรพอ” นอัที่นคพอ เรากทาลอังลบลข้างหลอักการของพระบอัญญอัตริโดยความเชพที่อนอัรนหรพอ ขตาวประเสรริฐไมต



ไดข้ททาลายพระราชบอัญญอัตริ แตตททาใหข้มอันสทาเรป็จตตางหาก ดทู มอัทธริว 5:17 ดอังนอัรน เปาโลกทาลอังสนอับสนรุน
พระราชบอัญญอัตริโดยการททที่มอันสทาเรป็จในพระครริสตร

*****

ภนำพรวมของโรม 4: ขณะททที่เนชนี้อหาของพระธรรมโรมกนาลจังดนาเนรินตม่อไป เปาโลกนาลจังนนา
เสนอขห้อกลม่าวหาตม่อมนรุษยร์ทจันี้งปวง นจัที่นคชอ คนทจันี้งโลกมทความผริดตม่อพระพจักตรร์พระเจห้า ทจันี้งยริวและ
คนตม่างชาตริ ทม่านยจังแสดงใหห้เหป็นอทกวม่า พระเจห้าไดห้ทรงประทานความชอบธรรมในพระครริสตร์ ใหห้
แกม่มนรุษยร์ชาตริททที่หลงหาย คราวนทนี้ในบทททที่ 4 อจัครทถูตเปาโลไดห้ชทนี้แจงใหห้เหป็นชจัดเจนมากขถึนี้นวม่า มนรุษยร์
ไดห้รจับความชอบธรรมนทนี้โดยความเชชที่อในพระครริสตร์ อทกครจันี้งททที่เปาโลกนาลจังชทนี้แจงใหห้พวกยริวในค
รริสตจจักรยรุคตห้นเขห้าใจ ทม่านจถึงอห้างอริงถถึงพระคจัมภทรร์เดริมและใชห้บรุคคลและธรรมเนทยมของพวกยริว
เปป็นตจัวอยม่างประกอบ 

ใจความหลจักของโรม 4 คชอ การเปป็นผถูห้ชอบธรรมโดยความเชชที่อ เปาโลไดห้ยกขห้อความจาก
ปฐมกาลและสดรุดทหลายครจันี้งเพชที่อสนจับสนรุนเรชที่องนทนี้ ทม่านสาธริตใหห้เหป็นวม่าอจับราฮจัมถถูกทนาใหห้เปป็นผถูห้
ชอบธรรมกม่อนททที่เขาเขห้าสรุหนจัตและกม่อนพระเจห้าประทานพระราชบจัญญจัตริ ดจังนจันี้น หลจักการสนาคจัญ
สองประการจถึงถถูกตจันี้งขถึนี้นมา ความเชชที่อตจัดการอวดอห้างในพริธทกรรมทางศาสนา (คชอ การเขห้าสรุหนจัต 
และพริธทบจัพตริศมา ในสมจัยนทนี้) และตจัดการอวดอห้างในการทนาความดท (การรจักษาพระบจัญญจัตริ คชอ การ
รจักษาบจัญญจัตริสริบประการ)

รม 4:1-2 ถผู้าเชข่นนรัตั้น เราจะวข่าอรับราฮรัมบรรพบสรสษของเราไดผู้ประโยชนต์อะไรตามเนคืตั้อ
หนรังเลข่า 2 เพราะถผู้าอรับราฮรัมเปป็นผผผู้ชอบธรรมโดยการประพฤตริ ทข่านกป็มรีทางทรีซึ่จะอวดไดผู้ แตข่มริใชข่
จสาเพาะพระพรักตรต์พระเจผู้า

เปาโลถามวตา “ถข้าเชตนนอัรน เราจะวตาออับราฮอัมบรรพบรุรรุษของเราไดข้ประโยชนรอะไรตามเนพรอ
หนอังเลตา” ถข้าออับราฮอัมกลายเปป็นผทูข้ชอบธรรม (คพอ ไดข้รอับความรอด) โดยการกระททา “ทตานกป็มททางททที่
จะอวดไดข้ แตตมริใชตจทาเพาะพระพอักตรรพระเจข้า” นอั ที่นคพอ ถข้าออับราฮอัมไดข้รอับความรอดเพราะครุณความ



ดทของทตาน ทตานกป็มททางอวดไดข้ แตตไมตใชตตตอพระพอักตรรพระเจข้า (คทาททที่แปลวตา อวด (เคาคทมา) มทความ
หมายวตา โอข้อวด)

รม 4:3-4 ดผู้วยวข่าพระครัมภรีรต์วข่าอยข่างไร กป็วข่า `อรับราฮรัมไดผู้เชคืซึ่อพระเจผู้า และพระองคต์
ทรงนรับวข่าเปป็นความชอบธรรมแกข่ทข่าน' 4 ดรังนรัตั้นคนทรีซึ่อาศรัยการประพฤตริกป็ไมข่ถคือวข่าบสาเหนป็จทรีซึ่ไดผู้
นรัตั้นเปป็นเพราะพระคสณ แตข่ถคือวข่า บสาเหนป็จนรัตั้นเปป็นคข่าแรงของงานทรีซึ่ไดผู้ทสา

เปาโลจถึงอข้างขข้อความจากพระคอัมภทรรเดริม (ปฐมกาล 15:6) “ออับราฮอัมไดข้เชพที่อพระเจข้า และ
พระองครทรงนอับวตาเปป็นความชอบธรรมแกตทตาน” ถถึงแมข้วตาเปาโลใชข้คทาททที่แปลวตา นรับ (ลอกริซอไม) 
หลายครอัร งแลข้วในพระธรรมโรม (2:3, 2:26, 3:28) คราวนทรทตานใชข้มอันในฐานะเปป็นหลอักคทาสอนททที่
สทาคอัญเปป็นครอัร งแรก คทาๆนทรมทความหมายในเชริงกฎหมายและการเงริน มอันมทความหมายวตา ถทูกจดลง
สมรุดบอัญชทแลข้ว ถทูกคริดบอัญชทแลข้ว ถทูกนอับแลข้ว ถทูกคทานวณแลข้ว และมอันมทความหมายในเชริง ถทูกคริดไวข้
แลข้ว ถทูกสรรุปแลข้ว ถทูกตอัดสรินใจแลข้ว หรพอ คริดออกแลข้วดข้วย คทาๆนทรอาจใชข้ในเหตรุการณรตตอไปนทร : 
คอมพริวเตอรรนจับ เครพที่องคริดเลขคนานวณ นอักบอัญชทคริดบจัญชท ผทูข้พริพากษาตจัดสรินคดทความ แตตละคทาเหลตา
นทรมทความหมายของ ลอกริซอไม ซถึที่งถทูกใชข้หลายครอัร งทอั ที่วโรม 4 เพราะวตาออับราฮอัมเชพที่อคทาตรอัสของ
พระเจข้า ความเชพที่อของทตานจถึงถทูกจดไวข้ในสมรุดบอัญชทของพระเจข้าแลข้ววตาเปป็นความชอบธรรม กลตาว
อทกแงตคพอ พระเจข้าทรงนจับวตาความชอบธรรมเปป็นของออับราฮอัมเพราะความเชพที่อของทตานในคทาตรอัส
ของพระองคร

ในทางตรงกอันขข้าม คนททที่ททางานเพพที่อเอาคตาจข้างกป็ไมตไดข้รอับคตาจข้างนอัรนโดยพระครุณ แตตเปป็นหนทร
ททที่ตข้องชทาระใหข้เขา ไมตใชตความดทของนายจข้างททที่ตข้องจตายคตาจข้างใหข้แกตลทูกจข้าง ลทูกจข้างสมควรไดข้รอับคตา
จข้างนอัรน อยตางไรกป็ตาม ในเรพที่องเกทที่ยวกอับความรอด สริที่งททที่เราสมควรไดข้รอับคพอพระพริโรธของพระเจข้า
ตามททที่ไดข้บอกไวข้ในบทททที่ 1-3 ดอังนอัรน การถทูกททาใหข้เปป็นผทูข้ชอบธรรมนอัรนเปป็นมาโดยพระครุณของ
พระเจข้าเทตานอัรน ดอังนอัรน ททที่เราททาไดข้คพอวางใจในพระครุณของพระองครผทูข้ทรงหยริบยพที่นพระครุณนอัรนแกต
เราเทตานอัรน ความเชพที่อเปป็นผลของพระครุณ เรามทความผริดจทาเพาะพระพอักตรรพระเจข้า เราจถึงสมควรไดข้



รอับการพริพากษาออันชอบธรรมของพระองคร ทางเลพอกอทกทางเดทยวเทตานอัรนคพอ การวางใจในพระครุณ
และพระเมตตาของพระองครเพพที่อททที่จะไดข้กลายเปป็นผทูข้ชอบธรรม

รม 4:5 สข่วนคนทรีซึ่มริไดผู้อาศรัยการประพฤตริ แตข่ไดผู้เชคืซึ่อในพระองคต์ ผผผู้ทรงโปรดใหผู้คน
อธรรมเปป็นคนชอบธรรมไดผู้ ความเชคืซึ่อของคนนรัตั้นตผู้องนรับวข่าเปป็นความชอบธรรม ตรงนทรกป็เนข้นสริที่ง
ททที่ไดข้กลตาวไวข้ขข้างตข้น ในบอันทถึกของพระเจข้า (คพอ ในความคริดของพระเจข้า) ความเชพที่อของเราใน
พระครุณของพระองครกป็เปป็นตอัวแทนโดยตรงของความชอบธรรมททที่พระองครทรงประสงคร คทาวตา 
เชชที่อ ลข้วนมาจากคทานามกรทก (พริสทริส) หรพอคทานทร ในรทูปกรริยา (พริสเทอถูโอ) ทอัรงสองคทามทความหมายวตา
การไวข้วางใจหรพอพถึที่งพาอยตางสรุดจริตสรุดใจในคทาพทูด สริที่งของ หรพอบรุคคล ตามธรรมดาแลข้วความเชพที่อ
ตข้องมทสริที่งททที่ใหข้เชพที่อ มอันเปป็นสริที่งททที่คนๆหนถึที่งวางใจ และสริที่งททที่ออับราฮอัมเชพที่อในททที่นทรคพอพระเจข้าและคทา
ตรอัสของพระองครนอัที่นเอง

รม 4:6-8 ดรังทรีซึ่ดาวริดไดผู้กลข่าวถซงความสสขของคนทรีซึ่พระเจผู้าไดผู้ทรงโปรดใหผู้เปป็นคน
ชอบธรรม โดยมริไดผู้อาศรัยการประพฤตริ 7 วข่า `คนทรัตั้งหลายซซซึ่งพระเจผู้าทรงโปรดยกความชรัซึ่วชผู้าของ
เขาแลผู้ว และพระเจผู้าทรงกลบเกลคืซึ่อนบาปของเขาแลผู้วกป็เปป็นสสข 8 บสคคลทรีซึ่องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้ามริไดผู้
ทรงถคือโทษบาปของเขากป็เปป็นสสข'

คราวนทร เปาโลสนอับสนรุนความเหป็นของทตานโดยการยกตอัวอยตางประกอบหลอักการเรพที่อง
ความชอบธรรมถทูกนอับเอาโดยไมตอาศอัยการประพฤตริ ทตานยกคทาพทูดของดาวริดใน สดรุดท 32:1-2 (คทา
ททที่แปลวตา ถคือ (โทษ) ในททที่นทรคพอ ลอกริซอไม อทกแลข้ว ดทูคทาอธริบายในขข้อ 3-4 นตาสอังเกตวตาการเปป็นผทูข้
ชอบธรรมโดยไมตอาศอัยการประพฤตรินอัรนถทูกเรทยกวตา เปป็นสรุข และมอันเปป็นจรริงๆ! (คทาททที่แปลวตา 
เปป็นสสข ในขข้อ 7 (มาคารริสมอส) อาจแปลไดข้ดข้วยวตา ‘ขอแสดงความยรินดทดข้วย’) ในการยกขข้อความ
จาก สดรุดท 32:1-2 นอัรน เปาโลกลตาววตา การเปป็นสรุขนอัรนคพอ การททที่ (1) ความชอั ที่วชข้าของเราไดข้รอับการ
อภอัย; (2) บาปของเราถทูกกลบเกลพที่อน และ (3) พระเจข้ามริทรงถพอโทษบาปของเรา ทอัรงความชอั ที่วชข้า 
(อะนอเมทย ซถึที่งเปป็นความบาปททที่เกริดจากใจททที่ดพรอรอัรน) และความบาปโดยทอั ที่วๆไป (ฮามารร์เททย คพอ การ
พลาดไปจากเปข้าหมาย และไปไมตถถึง) กป็ถทูกพทูดถถึงในททที่นทร



ในการยกขข้อความจากดาวริดและมรุมมองของพระคอัมภทรรเดริม ผทูข้ททที่เปป็นสรุขกป็คพอ ผทูข้ททที่ความบาป
ใดๆของเขาไดข้รอับการอภอัย กลบเกลพที่อน และไมตถทูกนทามาปรอักปรทาเขาอทก ในมรุมมองของพระคอัมภทรร
ใหมต ความบาปของเราไมตเพทยงไดข้รอับการอภอัยแลข้วเทตานอัรน แตตยอังถทูกชทาระลข้างโดยพระโลหริตของ
พระครริสตรและไมตถทูกนทามาปรอักปรทาเราแลข้วดข้วย การเปป็นผทูข้ชอบธรรมนอัรนเปป็นมาโดยความเชพที่อ! เรา
เปป็นสรุขจรริงๆ

รม 4:9-10 ถผู้าเชข่นนรัตั้นความสสขมรีแกข่คนทรีซึ่เขผู้าสสหนรัตพวกเดรียวหรคือ หรคือวข่ามรีแกข่พวกทรีซึ่
มริไดผู้เขผู้าสสหนรัตดผู้วย เพราะเรากลข่าววข่า "เพราะความเชคืซึ่อนรัตั้นเองทรงถคือวข่าอรับราฮรัมเปป็นคนชอบ
ธรรม" 10 แตข่พระเจผู้าทรงถคืออยข่างไร เมคืซึ่อทข่านเขผู้าสสหนรัตแลผู้วหรคือ หรคือเมคืซึ่อยรังไมข่ไดผู้เขผู้าสสหนรัต 
มริใชข่เมคืซึ่อทข่านเขผู้าสสหนรัตแลผู้วแตข่เมคืซึ่อทข่านยรังไมข่ไดผู้เขผู้าสสหนรัต 

คราวนทร เปาโลพทูดถถึงประเดป็นหนถึที่งซถึที่งยริวอาจมองขข้ามไป การเปป็นผทูข้ชอบธรรมของออับราฮอัม
นอัรนไมตเกทที่ยวขข้องอะไรเลยกอับการเขข้าสรุหนอัต ทตานถทูกททาใหข้เปป็นผทูข้ชอบธรรมใน ปฐมกาล 15:6 ทตาน
เขข้าสรุหนอัตใน ปฐมกาล 17:11-24 ถพอวตาชตวงเวลาหตางกอันประมาณสริบหข้าปทเลยททเดทยว เปาโลเลย
ถามวตา “ถข้าเชตนนอัรนความสรุขมทแกตคนททที่เขข้าสรุหนอัตพวกเดทยวหรพอ หรพอวตามทแกตพวกททที่มริไดข้เขข้าสรุหนอัต
ดข้วย เพราะเรากลตาววตา "เพราะความเชพที่อนอัรนเองทรงถพอวตาออับราฮอัมเปป็นคนชอบธรรม” ความสรุขททที่
วตานทร คพอ การถทูกททาใหข้เปป็นผทูข้ชอบธรรม ความสรุขนทรมทแกตพวกยริว (คนททที่เขข้าสรุหนอัต) เทตานอัรนหรพอ หรพอ
มทแกตคนตตางชาตริ (พวกททที่มริไดข้เขข้าสรุหนอัต) ดข้วย เราตข้องไมตลพมวตาออับราฮอัมเปป็นคนชอบธรรมเพราะ
ความเชพที่อ (อทกครอัร งททที่คทาททที่แปลวตา ถคือวข่า คพอ ลอกริซอไม) ออับราฮอัมถทูกททาใหข้เปป็นคนชอบธรรมหลจัง
หรพอกม่อนทตานเขข้าสรุหนอัต ทตานถทูกททาใหข้เปป็นผทูข้ชอบธรรมตอนททที่ทตานยจังไมม่ไดห้เขห้าสรุหนจัต! 

รม 4:11-12 และทข่านไดผู้เขผู้าสสหนรัตเปป็นเครคืซึ่องหมายสสาครัญ เปป็นตราแหข่งความชอบ
ธรรม ซซซึ่งเกริดโดยความเชคืซึ่อทรีซึ่ทข่านไดผู้มรีอยผข่เมคืซึ่อทข่านยรังไมข่ไดผู้เขผู้าสสหนรัต เพคืซึ่อทข่านจะไดผู้เปป็นบริดาของ
คนทรัตั้งปวงทรีซึ่เชคืซึ่อ ทรัตั้งทรีซึ่เมคืซึ่อเขายรังไมข่ไดผู้เขผู้าสสหนรัต เพคืซึ่อจะถคือวข่าเปป็นผผผู้ชอบธรรมดผู้วย 12 และเพคืซึ่อ
ทข่านจะเปป็นบริดาของคนเหลข่านรัตั้นทรีซึ่เขผู้าสสหนรัต ทรีซึ่มริไดผู้เพรียงแตข่เขผู้าสสหนรัตเทข่านรัตั้น แตข่มรีความเชคืซึ่อตาม
แบบของอรับราฮรัมบริดาของเราทรัตั้งหลาย ซซซึ่งทข่านมรีอยผข่เมคืซึ่อทข่านยรังไมข่ไดผู้เขผู้าสสหนรัต



การเขข้าสรุหนอัตของออับราฮอัมจถึงกลายเปป็นเครชที่องหมายสนาคจัญแหตงการถทูกททาใหข้เปป็นผทูข้ชอบ
ธรรมของทตาน คทาททที่แปลวตา ตรา (สะฟรากริส) เกทที่ยวขข้องกอับแหวนตรา ซถึที่งประทอับตราลงบนขทรผถึรง
อตอนๆททที่ใชข้เปป็นตรา มอันเปป็นตราประทอับหรพอลายเซป็นของผทูข้ททที่ประทอับตรานอัรน การเขข้าสรุหนอัตของ
ออับราฮอัมเปป็นสจัญลจักษณร์ของความชอบธรรมททที่ทตานไดห้รจับแลห้ว สทาหรอับพระคอัมภทรรใหมตแลข้วบอัพตริศ
มากป็เปป็นเหมพอนกอับการเขข้าสรุหนอัต มอันคพอการแสดงออกของประสบการณรททที่อยทู ตขข้างใน ดอังนอัรนการ
ใหข้บอัพตริศมาทารกจถึงใชข้ไมตไดข้เลยเมพที่อเราพริจารณาหลอักการใชข้เหตรุผลของเปาโล ออับราฮอัมถทูกททาใหข้
เปป็นคนชอบธรรมเปป็นเวลาหลายปทแลข้วกตอนทตานเขข้าสรุหนอัต และตอนเปป็นผทูข้ใหญตแลข้วดข้วย

ดอังนอัรน ออับราฮอัมจถึงกลายเปป็นบริดาของทอัรงผทูข้ททที่เขข้าสรุหนอัต (คพอ พวกยริว) และผทูข้ททที่มริไดข้เขข้า
สรุหนอัต (คพอ คนตตางชาตริททที่เชพที่อ) “เพพที่อจะถพอวตาเปป็นผทูข้ชอบธรรมดข้วย” ขข้อ 12 จถึงทวนซทราถถึงประเดป็น
สทาคอัญ ออับราฮอัมเปป็นบริดาของทอัรงคนททที่เขข้าสรุหนอัต (พวกยริว) และคนททที่ “มทความเชพที่อตามแบบของออับ
ราฮอัมบริดาของเราทอัรงหลาย ซถึที่งทตานมทอยทูตเมพที่อทตานยอังไมตไดข้เขข้าสรุหนอัต” เหป็นไดข้ชอัดวตา ผทูข้เชพที่อททที่เปป็นยริว
บางคนในครริสตจอักรททที่กรรุงโรมททาใจไมตไดข้ททที่พวกคนตตางชาตริจะกลายเปป็นผทูข้ชอบธรรมไดข้โดยไมต
ตข้องเขข้าสรุหนอัต เปาโลชทรแจงวตาออับราฮอัมถทูกททาใหข้เปป็นผทูข้ชอบธรรมขณะททที่ทตานไมตไดข้เขข้าสรุหนอัต ใน
แบบเดทยวกอัน คนสมอัยนทรกป็ถทูกททาใหข้เปป็นผทูข้ชอบธรรมไดข้โดยไมตตข้องรอับบอัพตริศมา ความจรริงกป็คพอ บอัพ
ตริศมาไมตเกทที่ยวขข้องอะไรเลยกอับการททาใหข้เปป็นคนชอบธรรมเหมพอนกอับททที่การเขข้าสรุหนอัตไมตเกทที่ยวขข้อง
อะไรเลยกอับการททาใหข้ออับราฮอัมเปป็นคนชอบธรรม

รม 4:13-15 เพราะวข่าพระสรัญญาทรีซึ่ประทานแกข่อรับราฮรัมและผผผู้สคืบเชคืตั้อสายของทข่าน ทรีซึ่วข่า
จะไดผู้ทรัตั้งพริภพเปป็นมรดกนรัตั้นไมข่ไดผู้มรีมาโดยพระราชบรัญญรัตริ แตข่มรีมาโดยความชอบธรรมทรีซึ่เกริดจาก
ความเชคืซึ่อ 14 เพราะถผู้าเขาเหลข่านรัตั้นทรีซึ่ถคือตามพระราชบรัญญรัตริจะเปป็นทายาท ความเชคืซึ่อกป็ไมข่มรี
ประโยชนต์อะไร และพระสรัญญากป็เปป็นอรันไรผู้ประโยชนต์ 15 เพราะพระราชบรัญญรัตรินรัตั้นกระทสาใหผู้
ทรงพระพริโรธ แตข่ทรีซึ่ใดไมข่มรีพระราชบรัญญรัตริ ทรีซึ่นรัซึ่นกป็ไมข่มรีการละเมริดพระราชบรัญญรัตริ

คราวนทร เปาโลพทูดถถึงเรพที่องสทาคอัญอทกเรพที่องของพวกยริวททที่สอดคลข้องก อับหลายเรพที่องในสมอัยนทร  
การประพฤตริตามพระบอัญญอัตริไมตเกทที่ยวขข้องอะไรเลยกอับการททาใหข้ออับราฮอัมเปป็นผทูข้ชอบธรรม (เชตน



เดทยวกอัน การรอักษาบอัญญอัตริสริบประการหรพอกฎศทลธรรมอพที่นๆของคนตตางชาตริในสมอัยนทรกป็ไมต
เกทที่ยวขข้องอะไรเลยกอับการไดข้รอับความรอด) พระราชบอัญญอัตริของโมเสสกป็ถทูกพระเจข้าประทานใหข้สทที่
รข้อยปทตตอมา เหป็นไดข้ชอัดเลยวตา มอันไมตเกทที่ยวขข้องอะไรเลยกอับการททาใหข้ออับราฮอัมเปป็นผทูข้ชอบธรรม พระ
สอัญญาและพอันธสอัญญาของพระเจข้า “ททที่ประทานแกตออับราฮอัมและผทูข้สพบเชพรอสายของทตาน ททที่วตาจะไดข้
ทอัรงพริภพเปป็นมรดกนอัรนไมตไดข้มทมาโดยพระราชบอัญญอัตริ แตตมทมาโดยความชอบธรรมททที่เกริดจากความ
เชพที่อ”

พอันธสอัญญาททที่พระเจข้าทรงมทก อับออับราฮอัมใน ปฐมกาล 15 ไดข้รอับการรอับรองในขข้อเทป็จจรริงททที่
วตาออับราฮอัมเชชที่อพระเจข้า หากการประพฤตริตามพระราชบอัญญอัตริของโมเสสซถึที่งถทูกประทานใหข้สทที่รข้อย
ปทตตอมารอับรองพอันธสอัญญานอัรน ความเชพที่อของออับราฮอัมกป็ไมตมทประโยชนรอะไร และพระสอัญญาของ
พระเจข้า (พอันธสอัญญานอัรน) กป็เปป็นออัน “ไรข้ประโยชนร” (จรุดประสงครของพระราชบอัญญอัตริคพอ การระบรุ
บอัญญอัตริทางศทลธรรมของพระเจข้าและก ทาหนดหลอักเกณฑรสทาหรอับพระพริโรธของพระองคร ออับราฮอัม
คงฝตาฝพนพระราชบอัญญอัตริของโมเสสไมตไดข้เพราะมอันยอังไมตไดข้ถทูกประทานใหข้เลย) 

รม 4:16 ประเดป็นหลอักกป็คพอ ดผู้วยเหตสนรีตั้เองการทรีซึ่ไดผู้รรับมรดกนรัตั้นจซงขซตั้นอยผข่กรับความ
เชคืซึ่อ เพคืซึ่อจะไดผู้เปป็นตามพระคสณ เพคืซึ่อพระสรัญญานรัตั้นจะเปป็นทรีซึ่แนข่ใจแกข่ผผผู้สคืบเชคืตั้อสายของทข่านทสกคน 
มริใชข่แกข่ผผผู้สคืบเชคืตั้อสายทรีซึ่ถคือพระราชบรัญญรัตริพวกเดรียว แตข่แกข่คนทรีซึ่มรีความเชคืซึ่อเชข่นเดรียวกรับอรับราฮรัมผ ผผู้
เปป็นบริดาของพวกเราทสกคน มทคทาอธริบายหลายประการสทาหรอับขข้อนทร  (1) อทกครอัร งททที่หลอักการแหตง
ความเชพที่อเกริดจากหลอักการแหตงพระครุณ เราสมควรไดข้รอับพระพริโรธของพระเจข้า แตตพระองครกป็ทรง
ประทานความรอดใหข้แกตผทูข้ททที่มทความผริด หนทางเดทยวททที่เรามทคพอ วางใจในพระองคร นอั ที่นแหละคพอ
ความเชพที่อ (2) เพราะหลอักการแหตงความเชพที่อ พระสอัญญาททที่พระเจข้าทรงมทตตอเชพรอสายของออับราฮอัมจถึง
เปป็นททที่แนตใจไดข้ พระเจข้าทรงมทพอันธสอัญญากอับออับราฮอัมเพราะความเชพที่อของทตาน ดอังนอัรน ความเชพที่อจถึง
สานตตอพอันธสอัญญานอัรน (3) พอันธสอัญญา (พระสอัญญา) นอัรนของพระเจข้าจถึงใชข้ไดข้ไมตใชตกอับคนททที่อยทูตใตข้
พระราชบอัญญอัตริ (พวกยริว) เทตานอัรน แตตกอับใครกป็ตามททที่เชพที่อเหมพอนกอับททที่ออับราฮอัมเชพที่อดข้วย (4) ดข้วย
เหตรุนทร  ออับราฮอัมจถึงเปป็นบริดาของเราทรุกคน คพอ บริดาของพวกยริวและคนตตางชาตริททที่เชชที่อ ดอังนอัรน เราจถึง
อยทูตใตข้พอันธสอัญญาหรพอพระสอัญญานอัรนททที่พระเจข้าทรงมทกอับออับราฮอัม



รม 4:17-19 (ตามทรีซึ่มรีเขรียนไวผู้แลผู้ววข่า `เราไดผู้ใหผู้เจผู้าเปป็นบริดาของประชาชาตริมากมาย') 
ตข่อพระพรักตรต์พระองคต์ทรีซึ่ทข่านเชคืซึ่อ คคือพระเจผู้าผผผู้ทรงใหผู้คนทรีซึ่ตายแลผู้วฟคืตั้นชรีวริตขซตั้นมา และทรงเรรียก
สริซึ่งของทรีซึ่ยรังมริไดผู้เปป็นใหผู้เปป็นขซตั้น 18 ฝข่ายอรับราฮรัมนรัตั้นเมคืซึ่อไมข่มรีหวรังซซซึ่งเปป็นทรีซึ่นข่าไวผู้ใจกป็ยรังไดผู้เชคืซึ่อไวผู้ใจ 
มรีความหวรังวข่าจะไดผู้เปป็นบริดาของประชาชาตริมากมาย ตามคสาทรีซึ่ไดผู้ตรรัสไวผู้แลผู้ววข่า `เชคืตั้อสายของเจผู้า
จะเปป็นเชข่นนรัตั้น' 19 และความเชคืซึ่อของทข่านมริไดผู้หยข่อนถอยลง ถซงแมผู้อายสของทข่านไดผู้ประมาณรผู้อย
ปรีแลผู้ว ทข่านกป็มริไดผู้คริดวข่ารข่างกายของทข่านเปรรียบเหมคือนตายแลผู้ว และมริไดผู้คริดวข่าครรภต์นางซาราหต์
เปป็นหมรัน

ดข้วยเหตรุนทร  เปาโลจถึงยกขข้อความจาก ปฐมกาล 17:5 ททที่วตาพระเจข้าทรงททาใหข้ออับราฮอัมเปป็น
บริดาของประชาชาตริทอัรงหลายไดข้อยตางไร จากนอัรนทตานกป็ยกภาพททที่แสดงถถึงหลอักการแหตงความเชพที่อ
ในตอัวออับราฮอัมและเหตรุการณรททที่เกริดขถึรนในชทวริตของออับราฮอัมออันแสดงถถึงความเชพที่อของทตาน เราจทา
ไดข้วตาพระเจข้าทรงสอัญญาวตาออับราฮอัมจะมทเชพรอสายขณะททที่ทตานมทอายรุเจป็ดสริบหข้าปท พระเจข้าทรงมทพระ
สอัญญากอับทตานอทกครอัร งตอนททที่ทตานมทอายรุเกข้าสริบปท กระนอัรนทตานกป็ยอังไมตมทบรุตร ขข้อททที่พทูดถถึง “พระเจข้า
ผทูข้ทรงใหข้คนททที่ตายแลข้วฟพร นชทวริตขถึรนมา” กป็หมายถถึงการททที่พระเจข้าทรงใหข้ออับราฮอัมและซาราหรมทก ทาลอัง
ททที่จะมทบรุตรไดข้ ทตาน “เมพที่อไมตมทหวอังซถึที่งเปป็นททที่นตาไวข้ใจกป็ยอังไดข้เชพที่อไวข้ใจ มทความหวอังวตาจะไดข้เปป็นบริดา
ของประชาชาตริมากมาย” ทตานเชพที่อในพระสอัญญาของพระเจข้าวตาเชพรอสายของทตานจะมากมาย
เหมพอนดวงดาวในทข้องฟข้าและเมป็ดทรายบนชายหาด และถถึงแมข้วตาทตานมทอายรุเกข้าสริบเกข้าปทเขข้าหนถึที่ง
รข้อยปทแลข้ว ทตานกป็ไมตไดข้อตอนแอในความเชพที่อ เมพที่อพระเจข้าตรอัสวตาทตานกอับซาราหรจะมทบรุตร ทตานไมต
ไดข้ถพอวตาทตานกอับซาราหรมทอายรุเกรินกวตาจะมทบรุตรไดข้ กลตาวอทกแงตกป็คพอ ถถึงแมข้วตามนรุษยรจะมองวตาเปป็น
ไปไมตไดข้ แตตทตานกป็เชพที่อคทาตรอัสของพระเจข้า ทตานแคตเชพที่อในพระเจข้า

รม 4:20-22 ทข่านมริไดผู้หวรัซึ่นไหวแคลงใจในพระสรัญญาของพระเจผู้า แตข่ทข่านมรีความเชคืซึ่อ
มรัซึ่นคงยริซึ่งขซตั้น จซงถวายเกรียรตริยศแดข่พระเจผู้า 21 ทข่านเชคืซึ่อมรัซึ่นวข่า พระองคต์ทรงฤทธริธสามารถกระทสาใหผู้
สสาเรป็จไดผู้ตามทรีซึ่พระองคต์ตรรัสสรัญญาไวผู้ 22 ดผู้วยเหตสนรีตั้เอง พระเจผู้าทรงถคือวข่าความเชคืซึ่อของทข่านเปป็น
ความชอบธรรมแกข่ทข่าน



คทาททที่แปลวตา หวรัซึ่นไหวแคลงใจ (เดทยครริโน) หมายถถึง ‘สงสอัย’ ออับราฮอัมไมตไดข้สงสอัย “พระ
สอัญญาของพระเจข้า” แตต “ทตานมทความเชพที่อมอั ที่นคงยริที่งขถึรน จถึงถวายเกทยรตริยศแดตพระเจข้า” นตาสอังเกต
วตาการททที่ออับราฮอัมเชพที่อคทาตรอัสของพระเจข้าและไวข้วางใจในพระองครนอัรนเปป็นการถวายเกทยรตริแดต
พระเจข้า แมข้ในสมอัยนทร  การเชพที่อคทาตรอัสของพระเจข้ากป็ถวายเกทยรตริแดตพระองคร

นอกจากนทร  ออับราฮอัมกป็เชพที่อมอั ที่นอยตางสรุดใจดข้วยวตา พระเจข้าจะทรงททาตามททที่พระองครทรง
สอัญญาไวข้ ไมตมทอะไรททที่ซอับซข้อนเลย ความเชพที่อคพอการเชพที่อคทาตรอัสของพระเจข้า มอันคพอการเชพที่อในสริที่งททที่
พระเจข้าไดข้ตรอัสไวข้แลข้ว ดอังนอัรน เมพที่อออับราฮอัมเชพที่อในสริที่งททที่พระเจข้าไดข้ตรอัสไวข้ ความเชพที่อของทตานจถึงถทูก 
“ถพอวตาเปป็นความชอบธรรมแกตทตาน” ในสมรุดบอัญชทของพระเจข้า ความเชพที่อของออับราฮอัมไดข้ถทูกใสตไวข้
เปป็นความชอบธรรมของพระเจข้า ในพระดทารริของพระเจข้าแลข้ว การวางใจในพระองครกป็เปป็นตอัวแทน
ของความชอบธรรม มอันเททยบเทตากอับความชอบธรรม เมพที่อออับราฮอัมวางใจในพระองครๆกป็ทรง
ถพอวตาทตานเปป็นคนชอบธรรมแลข้วในพระดทารริของพระองคร พระเจข้าทรงถพอวตาการททที่ออับราฮอัมวางใจ
ในพระองครกป็เปป็นเหมพอนกอับการททที่ทตานเปป็นคนชอบธรรม ในพระดทารริของพระเจข้า ความเชพที่อของ
ออับราฮอัมไดข้เปป็นเหมพอนความชอบธรรมของทตาน

รม 4:23-25 แตข่คสาวข่า `ทรงนรับวข่าเปป็นความชอบธรรมแกข่ทข่าน' นรัตั้น มริไดผู้เขรียนไวผู้สสาหรรับ
ทข่านแตข่ผผผู้เดรียว 24 แตข่สสาหรรับพวกเราดผู้วย จะทรงถคือวข่าเราเปป็นคนชอบธรรม คคือเราทรีซึ่เชคืซึ่อใน
พระองคต์ผผผู้ทรงใหผู้พระเยซผองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราฟคืตั้นขซตั้นจากความตาย 25 คคือพระองคต์ผผผู้ทรง
ถผกมอบไวผู้เพราะการละเมริดของเรา และไดผู้ทรงฟคืตั้นขซตั้นจากความตายเพคืซึ่อใหผู้เราเปป็นคนชอบธรรม 

คราวนทร เปาโลบอกถถึงการประยรุกตรใชข้ประการสรุดทข้าย เรพที่องของการนอับวตาเปป็นความชอบ
ธรรมของออับราฮอัมนอัรน “มริไดข้เขทยนไวข้สทาหรอับทตานแตตผทูข้เดทยว” พระสอัญญานอัรนมทไวข้สทาหรอับพวกเรา
ดข้วย “จะทรงถพอวตาเราเปป็นคนชอบธรรม คพอเราททที่เชพที่อในพระองครผทูข้ทรงใหข้พระเยซทูองครพระผทูข้เปป็น
เจข้าของเราฟพร นขถึรนจากความตาย” ถข้าวอันนทร เราแคตเชพที่อวางในพระเจข้าผทูข้ทรงชรุบพระเยซทูใหข้เปป็นขถึรนจาก
ตาย เรากป็จะถทูกททาใหข้เปป็นผทูข้ชอบธรรมดข้วย หลอักการนทรกป็ใชข้ไดข้กอับเราเหมพอนททที่ใชข้ไดข้กอับออับราฮอัม



ใหข้เราสอังเกตวตา ออัครททูตเปาโลอธริบายถถึงองครพระผทูข้เปป็นเจข้าของเราอยตางไร พระองครทรง 
“ถทูกมอบไวข้เพราะการละเมริดของเรา และไดข้ทรงฟพร นขถึรนจากความตายเพพที่อใหข้เราเปป็นคนชอบ
ธรรม” วลทแรก “ถทูกมอบไวข้เพราะการละเมริดของเรา” อาจเปป็นการอข้างอริงถถึง อริสยาหร 53:12 พระ
ครริสตรไดข้ทรงสริรนพระชนมรเพพที่อเรา (โรม 5:12) พระองครผทูข้ทรงไมตมทบาปไดข้กลายเปป็นความบาป
เพราะเหป็นแกตเรา (2 โครรินธร 5:21) การฟพร นคพนพระชนมรของพระองครททาใหข้การไถตของพระองคร
สทาเรป็จและททาใหข้เรากลายเปป็นผทูข้ชอบธรรมไดข้ ความจรริงออันยริ ที่งใหญตของโรม 4 คพอ หลอักฐานททที่วตาทรุก
คนกลายเปป็นคนชอบธรรมโดยความเชพที่อในพระเจข้าของออับราฮอัมและพระเยซทู 

*****

ภนำพรวมของโรม 5: เมชที่อไดห้ชทนี้แจงถถึงความผริดของมนรุษยร์ตม่อเบชนี้องพระพจักตรร์พระเจห้าและ
ทางออกททที่พระองคร์ประทานใหห้แลห้ว คราวนทนี้เปาโลกป็อธริบายเพริที่มเตริมเกทที่ยวกจับหลจักการเรชที่องการถถูก
ทนาใหห้เปป็นผถูห้ชอบธรรมโดยความเชชที่อ

รม 5:1 เหตสฉะนรัตั้นเมคืซึ่อเราเปป็นคนชอบธรรมเพราะความเชคืซึ่อแลผู้ว เราจซงมรีสรันตริสสข
กรับพระเจผู้าทางพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา คทาวตา เหตรุฉะนอัรน เชพที่อมโยงกอับสาเหตรุททที่อยทูต
กตอนหนข้านอัรนในบทททที่ 4 ในบทกตอนหนข้าเปาโลอธริบายวตาคนเราชอบธรรมโดยความเชพที่อไดข้อยตางไร
เมพที่อไดข้อธริบายเรพที่องนอัรนไปแลข้ว ทตานกป็จะบอกถถึงผลลอัพธรเพริที่มเตริมของการถทูกททาใหข้เปป็นผทูข้ชอบธรรม 
ทตานเนข้นยทราประเดป็นททที่วตา “เราเปป็นคนชอบธรรมเพราะความเชพที่อแลข้ว” ดอังนอัรน “เราจถึงมทสอันตริสรุขกอับ
พระเจข้าทางพระเยซทูครริสตรองครพระผทูข้เปป็นเจข้าของเรา” นตาสอังเกตวตาเปาโลกลตาววตา เรามทสอันตริสรุขกจับ
พระเจข้าซถึที่งแตกตตางจากสอันตริสรุขของพระเจข้า ก ทาแพงและการแยกขาดเพราะความบาปไมตมทอทกตตอ
ไป การถทูกททาใหข้เปป็นผทูข้ชอบธรรมไดข้ก ทาจอัดความผริดแหตงบาปไปแลข้วในสายพระเนตรของพระเจข้า 
เราจถึงมทสอันตริสรุขกจับพระองคร

รม 5:2 โดยทางพระองคต์ เราจซงไดผู้เขผู้าในรข่มพระคสณทรีซึ่เรายคืนอยผข่โดยความเชคืซึ่อ และ
เราชคืซึ่นชมยรินดรีในความหวรังใจวข่าจะไดผู้มรีสข่วนในสงข่าราศรีของพระเจผู้า “โดยทางพระองคร” หมายถถึง 
โดยทางพระเยซทูครริสตร โดยทางพระองครนทที่เอง “เราจถึงไดข้เขข้าในรตมพระครุณททที่เรายพนอยทูตโดยความ



เชพที่อ” นอัที่นคพอ โดยทางพระครริสตร เราจถึงเขข้าถถึงคลอังพระครุณของพระเจข้าไดข้ ความเชพที่อในพระครริสตร
เปป็นกรุญแจททที่ไขสทูตรตมพระครุณ “ททที่เรายพนอยทูต” ความหมายกป็คพอวตา เรามทททที่ยพนตตอเบพรองพระพอักตรร
พระเจข้าและพระครุณของพระองครผตานทางความเชพที่อในพระครริสตร เราจถึงไมตเพทยงเขข้าถถึงพระครุณ
ของพระเจข้าไดข้เทตานอัรน แตตเรามทททที่ยพนตตอเบพรองพระพอักตรรพระองครเพราะเราไดข้วางใจในพระครริสตร
แลข้วดข้วย

นอกจากนทร  เราจถึง “ชพที่นชมยรินดทในความหวอังใจวตาจะไดข้มทสตวนในสงตาราศทของพระเจข้า” 
ความหวอังใจคพอ การตอัรงตาคอยสริที่งททที่ดท เพราะเราถทูกททาใหข้เปป็นผทูข้ชอบธรรมแลข้ว วอันหนถึที่งเรากป็จะไดข้
รอับสงตาราศทของพระเจข้าเพราะเรามทททที่ยพนในพระครริสตร ดข้วยเหตรุนทร  เปาโลจถึงประกาศวตาเราสามารถ
และควรชพที่นชมยรินดทในความหวอังใจนอัรน

รม 5:3 ยริซึ่งกวข่านรัตั้น เราชคืซึ่นชมยรินดรีในความทสกขต์ยากดผู้วย เพราะเรารผผู้วข่าความท สกขต์
ยากนรัตั้นทสาใหผู้เกริดความอดทน ความหมายคพอวตา เพราะวตาตอนนทร เรามทสอันตริสรุขกอับพระเจข้าแลข้ว โดย
เขข้าถถึงพระครุณของพระเจข้าไดข้และมทททที่ยพนตตอเบพรองพระพอักตรรพระองครแลข้วดข้วย เราจถึงชพที่นชมยรินดทใน
ความทรุกขรยาก (ปอัญหาและความยากลทาบากตตางๆ) เพราะพระครุณออันอรุดมของพระองครในการ
ชตวยเราใหข้รอด เราจถึงไมตเพทยงทนความทรุกขรยากไดข้เทตานอัรน แตตเรายอังชพที่นชมยรินดทในความทรุกขรยาก
เหลตานอัรนไดข้ดข้วยเพราะเรามทททที่ยพนในพระครริสตร นทที่ยริ ที่งเปป็นจรริงถข้าหากความทรุกขรยากนอัรนคพอ การถทูก
ขตมเหงเพราะเหป็นแกตพระครริสตร นอกจากนทร  “ความทรุกขรยากนอัรนททาใหข้เกริดความอดทน” คทาททที่แปล
วตา ความอดทน (ฮถูโพโมนท) มทความหมายวตา ‘ความทรหดอดทน’ และ ‘ความเพทยร’ ความทรุกขร
ยากและการถทูกขตมเหงโดยเฉพาะเพพที่อเหป็นแกตพระครริสตรกตอใหข้เกริดผลดทเพริที่มเขข้ามา คพอ ความมรุตงมอั ที่น
ททที่จะสทูข้ตตอไป มอันกลายเปป็นสตวนผสมของความหนอักแนตน

รม 5:4 และความอดทนทสาใหผู้เกริดมรีประสบการณต์ และประสบการณต์ทสาใหผู้เกริดมรี
ความหวรังใจ นอกจากนทร  ความอดทนซถึที่งกตอตอัวขถึรนมาเพราะอรุปสรรคขวากหนามกป็กตอใหข้เกริด
ประสบการณร์และจากคลอังแหตงประสบการณรนอัรนเรากป็จะมทความหวจังเพริที่มขถึรน วงจรนทรกป็สมบทูรณร เรา
จถึงกลอับมายอังจรุดเรริที่มตข้นในขข้อ 2 คพอ “เราชพที่นชมยรินดทในความหวอังใจ”



รม 5:5 นอกจากนทร  และความหวรังใจมริไดผู้ทสาใหผู้เกริดความละอาย เพราะความหวอังใจ
เรพที่องสงตาราศทของพระเจข้าในชทวริตของเรา ซถึที่งเกริดจากการททที่เราถทูกททาใหข้เปป็นคนชอบธรรมแลข้ว การ
เขข้าถถึงพระครุณ และททที่ยพนของเรา เราจถึงไมตละอายเมพที่อปอัญหา การตตอตข้าน และการขตมเหงเกริดขถึรน 
สงตาราศทของพระเจข้าททที่ททางานในชทวริตของเราไดข้บดบอังเงาแหตงปอัญหาใดกป็ตามททที่เรามท 

ยริที่งไปกวตานอัรน เพราะเหตสวข่าความรรักของพระเจผู้าไดผู้หลรัซึ่งไหลเขผู้าสผข่จริตใจของเรา โดยทาง
พระวริญญาณบรริสสทธริธ ซซซึ่งพระองคต์ไดผู้ประทานใหผู้แกข่เราแลผู้ว คทาททที่แปลวตา ไดผู้หลรัซึ่งไหลเขผู้าสผข่  (เอป็กเค
โอ) แปลตรงตอัววตา ‘เทออกมา’ ความรอักนทร ไดข้ถทูกเทออกมาแลข้ว นทที่จถึงหมายความวตา เราไมตจทาเปป็น
ตข้องละอายในปอัญหาเพราะความรอักของพระเจข้าไดข้ถทูกเทเขข้ามาในจริตใจของเราแลข้วโดยพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธ ททที่พระองครไดข้ทรงประทานใหข้แกตเรา (คทาททที่แปลวตา ไดผู้ประทาน (ดริโดมริ) บตงบอก
วตา พระวริญญาณบรริสรุทธริธ นอัรนไดข้ถทูกประทานใหข้แกตเราโดยพระเจข้าแลข้ว นทที่จถึงตอัดคทาสอนททที่วตาเราตข้อง
อธริษฐานเพพที่อรอับพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  สริที่งเหลตานทรทอัรงหมด (สอันตริสรุขกอับพระเจข้า, การเขข้าถถึงพระครุณ
ของพระเจข้าไดข้, การมทททที่ยพนตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้า, ความหวอังใจ, ความอดทน, ประสบการณร, 
และความรอักของพระเจข้าททที่ถทูกเทเขข้าสทูตจริตใจเราโดยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ) ลข้วนตอัรงอยทูตบนรากฐาน
ของการถทูกททาใหข้เปป็นผทูข้ชอบธรรมโดยความเชพที่อ

รม 5:6 ขณะเมคืซึ่อเรายรังขาดกสาลรัง พระครริสตต์กป็ไดผู้ทรงสริตั้นพระชนมต์เพคืซึ่อชข่วยคน
อธรรมในเวลาทรีซึ่เหมาะสม คราวนทร เราเปลทที่ยนจากการดทูผลลจัพธร์มาดทูสาเหตรุของการถทูกททาใหข้เปป็นผทูข้
ชอบธรรมกอันบข้าง คพอ “พระครริสตรไดข้ทรงสริรนพระชนมรเพพที่อชตวยคนอธรรม” คทาททที่แปลวตา ขาดกสาลรัง
(อาสเธนทส) มอักหมายความวตา ‘อตอนแอ’ เหป็นไดข้ชอัดวตาความรอดไมตไดข้เกริดจากตอัวเราเอง เมพที่อเรา
อตอนแอและขาดกทาลอัง และชตวยเหลพอตอัวเองไมตไดข้ เมพที่อนอัรนเองพระเจข้ากป็ทรงออกโรง การททาใหข้เปป็น
ผทูข้ชอบธรรมเกริดจากฝทมพอพระเจข้าลข้วนๆและเราไมตมทสตวนเลย วลท “ในเวลาททที่เหมาะสม” หมายถถึง 
เวลาเหมาะ จอังหวะเหมาะ หรพอเวลาครบบรริบทูรณร (ดทู: กาลาเททย 4:4, เอเฟซอัส 1:10, ทริตอัส 1:3) ใน
เวลาททที่เหมาะเหมป็ง พระเยซทูครริสตรไดข้สริรนพระชนมรเพพที่อเราททที่เปป็นคนอธรรมและอตอนแอในจริต
วริญญาณ ความหมายของคทาททที่แปลวตา อธรรม (อาเซบทส) ยริที่งททาใหข้เราเหป็นพระครุณของพระเจข้ามาก



ยริที่งขถึรน คทานทรมทความหมายวตา ‘ไมตมทความเคารพยทาเกรงพระเจข้า’ หรพอถถึงขนาดตตอตข้านพระเจข้าเลย
ดข้วยซทรา ถถึงแมข้วตาเราจะตกอยทูตในสภาพนตาสอังเวชขนาดนอัรน พระครริสตรกป็ยอังสริรนพระชนมรเพพที่อเรา!

รม 5:7-8 เปาโลเนข้นภาพความแตกตตางระหวตางพระครุณของพระเจข้าและความ
อธรรมของเราใหข้เดตนชอัดยริที่งขถึรน ไมข่ใครข่จะมรีใครตายเพคืซึ่อคนชอบธรรม แตข่บางทรีจะมรีคนอาจตาย
เพคืซึ่อคนดรีกป็ไดผู้ ทตานเรริที่มตข้นดข้วยภาพของคนๆหนถึที่งททที่คริดวตาตอัวเองชอบธรรม คงไมตมทใครยอมตายเพพที่อ
คนๆนอัรน สตวน “คนดท” คพอ คนททที่ไมตเพทยงชอบธรรมเทตานอัรน แตตยอังมทเมตตา เอพรอเฟพร อเผพที่อแผต และมท
จริตใจดทงามอทกดข้วย คพอเปป็นคนททที่ใครๆกป็ชอบ ในกรณทดอังกลตาว อาจมทคนยอมตายเพพที่อคนๆนอัรน

 8 แตข่พระเจผู้าทรงสสาแดงความรรักของพระองคต์แกข่เราทรัตั้งหลาย คคือขณะทรีซึ่เรายรังเปป็นคน
บาปอยผข่นรัตั้น พระครริสตต์ไดผู้ทรงสริตั้นพระชนมต์เพคืซึ่อเรา  คทาททที่แปลวตา สสาแดง (ซถูนริสทาโอ) ในบรริบทนทร
หมายถถึงการททที่พระเจข้าทรง ‘พรุตงเปข้า’ ความรอักของพระองครมาททที่เรา เราหตางไกลจากคทาวตาคนชอบ
ธรรมและยริที่งหตางไกลจากคทาวตาคนดท เราเปป็นคนบาป คทาททที่แปลเชตนนอัรน (ฮามารร์โทลอส) อาจแปล
ไดข้ดข้วยวตา บาปหนาชอั ที่วชข้าเลวทราม และแปดเปพร อนไปดข้วยความผริดบาป เราเหป็นถถึงภาพททที่ตรงกอัน
ขข้าม ถถึงแมข้วตาแทบไมตมทใครยอมตายเพพที่อคนททที่คริดวตาตอัวชอบธรรม และถถึงแมข้วตาอาจมทบางคนยอม
ตายเพพที่อคนดท ความรอักของพระเจข้ากป็ยริที่งใหญตเสทยจน “พระครริสตรไดข้ทรงสริรนพระชนมรเพพที่อเรา” ผทูข้เปป็น
คนอธรรม บาปหนา ชอั ที่วชข้าเลวทราม และแปดเปพร อนไปดข้วยความผริดบาป สงตาราศทจงมทแดตพระเจข้า!

รม 5:9 เพราะเหตสนรัตั้นเมคืซึ่อเราเปป็นคนชอบธรรมแลผู้วโดยพระโลหริตของพระองคต์ 
ยริซึ่งกวข่านรัตั้น เราจะพผู้นจากพระพริโรธโดยพระองคต์ วลท “เพราะเหตรุนอัรน” เชพที่อมโยงประโยคททที่อยทู ตกตอน
หนข้ากอับประโยคททที่ตามมาในเชริงเหตรุและผล เราไดข้เหป็นถถึงสาเหตรุททที่เราไดข้กลายเปป็นคนชอบธรรม 
พระโลหริตททที่ไหลออกของพระครริสตรคพอสริที่งททที่ททาใหข้เรากลายเปป็นคนชอบธรรม ดข้วยเหตรุนทร  “เราจะ
พข้นจากพระพริโรธโดยพระองคร” คทาททที่แปลวตา พระพริโรธ (ออรร์กท) หมายถถึง ความโกรธททที่ถทูก
แสดงออกมาในการลงโทษหรพอเปป็นการลงโทษเอง คทานทร ถทูกใชข้โดยผทูข้พริพากษาในการตอัดสริน
ลงโทษผทูข้ททที่มทความผริด ดอังนอัรน คทานทร จถึงหมายถถึงพระพริโรธแหตงการพริพากษาของพระเจข้าททที่มทตตอความ
บาป ดทู ยอหรน 3:16-18, 36 กลตาวอทกแงตคพอ เพราะเหตรุการถทูกททาใหข้เปป็นผทูข้ชอบธรรมซถึที่งเกริดจากพระ



โลหริตททที่ไหลออกของพระครริสตร เราจะไดข้รอับการชตวยใหข้รอดจากการพริพากษาความบาป (คพอ การ
ตกนรก)

รม 5:10 ออัครททูตเปาโลกทาลอังนทาเราไปสทูตขข้อสรรุป เพราะวข่าถผู้าขณะทรีซึ่เรายรังเปป็นศรัตรผ 
เราไดผู้กลรับคคืนดรีกรับพระเจผู้าโดยทรีซึ่พระบสตรของพระองคต์สริตั้นพระชนมต์ ยริซึ่งกวข่านรัตั้นอรีกเมคืซึ่อเรากลรับ
คคืนดรีแลผู้ว เรากป็จะรอดโดยพระชนมต์ชรีพของพระองคต์แนข่ มทสริที่งนตาสอังเกตหลายประการ (1) ในททที่นทร
เราถทูกเรทยกวตา ศจัตรถู ความอธรรม ความบาป และการรอักโลกของเรา ททาใหข้เรากลายเปป็นศอัตรทูตตอ
พระเจข้า (2) กระนอัรน พระเจข้าไดข้ทรงใหข้เราคชนดทกอับพระองครโดยการสริรนพระชนมรของพระบรุตรของ
พระองคร นตาสอังเกตวตาพระเจข้าไดข้ทรงใหข้เราผทูข้เปป็นศอัตรทูไดข้คพนดทก อับพระองครผตานทางพระครริสตรและ
ไมตใชตในทางกลอับกอัน การคพนดทกอับพระเจข้ามทพระเจข้าเปป็นผทูข้เรริที่มตข้นและททาสทาเรป็จ และไมตใชตฝทมพอของ
เราเลย นทที่แสดงถถึงความรอัก ความเมตตา และพระครุณออันยริ ที่งใหญตของพระองคร นอกจากนทร  เรายอัง
เหป็นถถึงสภาพททที่ชตวยเหลพอตอัวเองไมตไดข้ของเราตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้า และเราสมควรไดข้รอับ
พระพริโรธเทตานอัรน ดอังนอัรน ถข้าการสริรนพระชนมรของพระครริสตรเปป็นสริที่งททที่ททาใหข้เราไดข้คพนดทกอับพระเจข้า 
ยริที่งไปกวตานอัรน พระชนมรชทพของพระองครกป็ททาใหข้เราไดข้รอับความรอดดข้วย สริที่งททที่ถทูกบอกชอัดเจนคพอ 
การฟพร นคพนพระชนมรขององครพระผทูข้เปป็นเจข้าของเรา มอันไดข้กลายเปป็นพพรนฐานของความรอดททที่คงอยทูต
เสมอไปของเรา ตราบใดททที่พระเยซทูทรงพระชนมรอยทู ต ความรอดของเรากป็คงอยทูตตตอไปเชตนกอัน ความ
รอดไมตหลรุดหายของผทูข้เชพที่อถทูกสพที่อในททที่นทร

รม 5:11 มริใชข่เพรียงเทข่านรัตั้น เราทรัตั้งหลายยรังชคืซึ่นชมยรินดรีในพระเจผู้าโดยทางพระเยซผ
ครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา เพราะโดยพระองคต์นรัตั้นเราจซงไดผู้กลรับคคืนดรีกรับพระเจผู้า  คทาททที่แปลวตา
กลรับคคืนดรี (คาทาลลากท) แปลเปป็นภาษาออังกฤษในททที่นทร วตา atonement ในขณะททที่แปลเปป็น 
reconciliation ในททที่อพที่น ซถึที่งแปลวตา ‘กลอับคพนดท’ เหมพอนกอัน ขข้อนทรททาใหข้สตวนททที่เรริที่มในขข้อ 2 สมบทูรณร 
เพราะเหตรุขข้อเทป็จจรริงตตางๆเกทที่ยวกอับการททาใหข้เราเปป็นผทูข้ชอบธรรม เราจถึง “ชพที่นชมยรินดทในพระเจข้า”
(เชตนเดทยวกอับททที่เรา “ชพที่นชมยรินดทในความหวอังใจวตาจะไดข้มทสตวนในสงตาราศทของพระเจข้า”)



ในพระคอัมภทรรสตวนททที่ตามมา เปาโลพทูดถถึงททที่มาของความบาปและความตายของมนรุษยรชาตริ 
และเนข้นยทราถถึงความจทาเปป็นททที่มนรุษยรตข้องถทูกททาใหข้เปป็นผทูข้ชอบธรรม ทตานแสดงใหข้เหป็นถถึงความ
เหมพอนและความตตางระหวตางอาดอัมกอับพระครริสตร กลตาวโดยกวข้างๆคพอ อาดอัม คพอ ความบาปและ
ความตาย สตวนพระครริสตรคพอ ความชอบธรรมและชทวริต

รม 5:12 เราไดข้เหป็นถถึงททที่มาของความบาป เหตสฉะนรัตั้นเชข่นเดรียวกรับทรีซึ่บาปไดผู้เขผู้ามาใน
โลกเพราะคนๆเดรียว แนตนอนททที่นทที่หมายถถึง อาดอัม และความตายกป็เกริดมาเพราะบาปนรัตั้น และความ
ตายกป็ไดผู้แผข่ไปถซงมวลมนสษยต์ทสกคน เพราะมนสษยต์ทสกคนทสาบาป นทที่คพอถนนสองเลน เพราะวตาทรุก
คนตาย จถึงเหป็นไดข้ชอัดวตาทรุกคนททาบาป และในทางกลอับกอัน เพราะวตาทรุกคนททาบาป ทรุกคนจถึงตาย

รม 5:13-17 (บาปไดผู้มรีอยผข่ในโลกแลผู้วกข่อนมรีพระราชบรัญญรัตริ แตข่ทรีซึ่ใดไมข่มรีพระราช
บรัญญรัตริกป็ไมข่ถคือวข่ามรีบาป 14 อยข่างไรกป็ตามความตายกป็ไดผู้ครอบงสาตลอดมาตรัตั้งแตข่อาดรัมจนถซง
โมเสส แมผู้คนทรีซึ่มริไดผู้ทสาบาปอยข่างเดรียวกรับการละเมริดของอาดรัม ผผผู้ซซซึ่งเปป็นแบบของผผผู้ทรีซึ่จะเสดป็จมา
ภายหลรัง 15 แตข่ของประทานแหข่งพระคสณนรัตั้นหาเปป็นเชข่นความละเมริดนรัตั้นไมข่ เพราะวข่าถผู้าคนเปป็น
อรันมากตผู้องตายเพราะการละเมริดของคนๆเดรียว มากยริซึ่งกวข่านรัตั้น พระคสณของพระเจผู้าและของ
ประทานโดยพระคสณของพระองคต์ผผผู้เดรียวนรัตั้น คคือพระเยซผครริสตต์ กป็มรีบรริบผรณต์แกข่คนเปป็นอรันมาก 16
และของประทานนรัตั้นกป็ไมข่เหมคือนกรับผลซซซึ่งเกริดจากบาปของคนนรัตั้นคนเดรียว เพราะวข่าการพริพากษา
ทรีซึ่เกริดขซตั้นเนคืซึ่องจากการละเมริดเพรียงครรัตั้งเดรียวนรัตั้น ไดผู้นสาไปสผข่การลงโทษ แตข่ของประทานภายหลรัง
การละเมริดหลายครรัตั้งนรัตั้นนสาไปสผข่ความชอบธรรม 17 เพราะวข่าถผู้าโดยการละเมริดของคนนรัตั้นคน
เดรียว เปป็นเหตสใหผู้ความตายครอบงสาอยผข่โดยคนนรัตั้นคนเดรียว มากยริซึ่งกวข่านรัตั้นคนทรัตั้งหลายทรีซึ่รรับ
พระคสณอรันไพบผลยต์และรรับของประทานแหข่งความชอบธรรม กป็จะดสารงชรีวริตและครอบครองโดย
พระองคต์ผผผู้เดรียว คคือพระเยซผครริสตต์)

เปาโลกลตาวถถึงหลอักตรรกะททที่ซอับซข้อน ความบาปมทอยทู ตในโลกนทรนานแลข้วกตอนการมาถถึงของ
พระราชบอัญญอัตริของโมเสส (หรพอบอัญญอัตริใดๆกป็ตาม) อยตางไรกป็ตาม กตอนการมาถถึงของพระราช
บอัญญอัตริ ความบาปไมตถถูกนจับหรพอลงบอัญชท อยตางไรกป็ตาม ความตายกป็ครอบงทาตลอดมาตอัรงแตตสมอัย



อาดอัมจนถถึงโมเสส แมข้คนททที่ไมตไดข้ททาบาปแบบเดทยวกอันกอับอาดอัมกป็ตาม ในททที่นทรอาดอัมถทูกนทาเสนอ
เปป็นภาพ (ทถูพอส) หรพอแบบของพระครริสตร

เปาโลนทาเสนอความเหมพอนและความตตางระหวตางอาดอัมกอับพระครริสตร วลท “แตตของ
ประทานแหตงพระครุณนอัรนหาเปป็นเชตนความละเมริดนอัรนไมต” บตงบอกวตาความบาปของอาดอัมแตกตตาง
จากของประทานโดยทางพระครริสตร เพราะความบาปของคนๆเดทยว (อาดอัม) คนมากมายจถึงตข้อง
ตาย แตตโดยพระครุณของพระองครผทูข้เดทยว (พระเยซทูครริสตร) ของประทานซถึที่งเปป็นชทวริตนริรอันดรรกป็
บรริบทูรณรแกตคนมากมายดข้วย ของประทานของพระเจข้าแตกตตางจากอาดอัมผทูข้ททาบาป การพริพากษาไดข้
มาเพราะคนๆเดทยว (อาดอัม) และนทาไปสทูตการลงโทษ แตตของประทาน (ของพระเจข้า) เกริดจากการ
ละเมริดหลายครอัร งและนทาไปสทูตการททาใหข้เปป็นผทูข้ชอบธรรม เพราะถข้าโดยความบาปของคนๆเดทยว
ความตายไดข้ครอบงทา มากยริที่งกวตานอัรนของประทานแหตงความชอบธรรม กป็จะดทารงชทวริตและครอบ
ครองโดยพระองครผทูข้เดทยว คพอพระเยซทูครริสตร 

รม 5:18-19 ฉะนรัตั้นการพริพากษาลงโทษไดผู้มาถซงคนทรัตั้งปวงเพราะการละเมริดของคนๆ
เดรียวฉรันใด ความชอบธรรมของพระองคต์ผผผู้เดรียวกป็นสาของประทานแหข่งพระคสณมาถซงทสกคนฉรัน
นรัตั้น คคือความชอบธรรมแหข่งชรีวริต สรรุปกป็คพอ เพราะความบาปของคนๆเดทยว การพริพากษาไดข้มาถถึง
คนทอัรงปวงโดยนทาไปสทูตการลงโทษ ความชอบธรรมของพระองครผทูข้เดทยวกป็จะนทาไปสทูตการททาใหข้เปป็น
ผทูข้ชอบธรรมแกตคนทอัรงปวง (ททที่จะรอับมอัน) ดข้วย 19 เพราะวข่าคนเปป็นอรันมากเปป็นคนบาปเพราะคนๆ
เดรียวทรีซึ่มริไดผู้เชคืซึ่อฟรังฉรันใด คนเปป็นอรันมากกป็เปป็นคนชอบธรรมเพราะพระองคต์ผผผู้เดรียวทรีซึ่ไดผู้ทรงเชคืซึ่อฟรัง
ฉรันนรัตั้น 

รม 5:20 เมคืซึ่อมรีพระราชบรัญญรัตริกป็ทสาใหผู้มรีการละเมริดพระราชบรัญญรัตริปรากฏมากขซตั้น 
แตข่ทรีซึ่ใดมรีบาปปรากฏมากขซตั้น ทรีซึ่นรัซึ่นพระคสณกป็จะไพบผลยต์ยริซึ่งขซตั้น ขณะเดทยวกอันพระราชบอัญญอัตริของ
พระเจข้ากป็ปรากฏตอัว พระราชบอัญญอัตริบตงบอกวตาอะไรเปป็นบาปและระบรุวตาผทูข้ททที่ททาบาปกป็มทความผริด 
ดข้วยเหตรุนทร  เมพที่อพระราชบอัญญอัตริมาถถึง ความบาปซถึที่งมทอยทู ตกตอนแลข้วกป็ถทูกใหข้คทาจทากอัดความอยตางชอัดเจน
และตอนนทรกป็ถทูกนอับแลข้ว ดอังนอัรน ความบาปจถึงดทูเหมพอนปรากฏมากยริที่งขถึรน “แตตททที่ใดมทบาปปรากฏ



มากขถึรน ททที่นอัที่นพระครุณกป็จะไพบทูลยรยริที่งขถึรน” ถถึงแมข้วตาพระราชบอัญญอัตริททาใหข้ความบาปดทูเหมพอนมทเพริที่ม
มากขถึรนเพราะมอันถทูกใหข้คทาจทากอัดความแลข้ว แตตพระครุณของพระเจข้ากป็มทมากยริที่งกวตา

รม 5:21 เพคืซึ่อวข่าบาปไดผู้ครอบงสาทสาใหผู้ถซงซซซึ่งความตายฉรันใด พระคสณกป็ครอบงสาดผู้วย
ความชอบธรรมใหผู้ถซงซซซึ่งชรีวริตนริรรันดรต์ โดยทางพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราฉรันนรัตั้น ถถึง
แมข้วตาความบาปครอบงทาไปจนถถึงความตาย แตตพระครุณของพระเจข้ากป็ครอบงทาผตานทางความชอบ
ธรรมททที่ถทูกนอับเอาไปจนถถึงชทวริตนริรอันดรร ผทูข้เปป็นคนกลางในเรพที่องนทรคพอ พระเยซทูครริสตรองครพระผทูข้เปป็น
เจข้าของเรา สรรุปกป็คพอ ความบาปของคนๆเดทยวไดข้นทาความตายเขข้ามา ซถึที่งตตอมาความบาปกป็ถทูกใหข้คทา
จทากอัดความโดยพระราชบอัญญอัตริ อยตางไรกป็ตาม โดยทางพระครุณของพระเจข้า ความชอบธรรมของ
พระครริสตรกป็ถทูกนอับใหข้เปป็นของคนทอัรงปวงททที่เชพที่อ และสตงผลเปป็นชทวริตนริรอันดรร 

*****

ภนำพรวมของโรม 6: โรม 6 เปป็นบทไคลแมกซร์ ถถึงแมห้วม่าจดหมายฝากฉบจับนทนี้จะเอม่ยถถึง
ความจรริงอชที่นตม่อไป แตม่บทสรรุปของเรชที่องราวทจันี้งหมดกป็มทอยถูม่ในบทนทนี้ ความจรริงททที่สนาคจัญยริที่งในโรม 6 
นทนี้คชอ เราไมม่ควรใชห้ชทวริตในความบาปอทกตม่อไป เรชที่องอชที่นทจันี้งหมดเปป็นรองเรชที่องนทนี้ เพราะพระครุณ
พระเจห้า เราจถึงกลายเปป็นคนชอบธรรมจนาเพาะพระเจห้า คราวนทนี้เราตห้องดนาเนรินชทวริตททที่ชอบธรรมดห้วย 
อทกเรชที่องหนถึที่งททที่จะชม่วยใหห้เราเขห้าใจบทนทนี้คชอ การเหป็นความแตกตม่างระหวม่างตนาแหนม่งของเราในพระ
ครริสตร์ (ถถูกประกาศวม่าเปป็นผถูห้ชอบธรรม) และการปฏริบจัตริของเราในพระครริสตร์ (ดนาเนรินชทวริตอยม่าง
ชอบธรรม) ตลอดทจันี้งบทนทนี้กลม่าวถถึงคนาสอนนทนี้

รม 6:1-2 ถผู้าเชข่นนรัตั้นแลผู้วเราจะวข่าอยข่างไร ควรเราจะอยผข่ในบาปตข่อไปเพคืซึ่อใหผู้พระคสณ
มรีมากยริซึ่งขซตั้นหรคือ 2 ขอพระเจผู้าอยข่ายอมใหผู้เปป็นเชข่นนรัตั้นเลย พวกเราทรีซึ่ตายตข่อบาปแลผู้ว จะมรีชรีวริตใน
บาปตข่อไปอยข่างไรไดผู้ 

บทกตอนหนข้ากลตาวถถึงความจรริงออันยริที่งใหญตททที่วตา ถถึงแมข้วตาความบาปของเรามทมากหลาย 
พระครุณของพระเจข้ากป็มทบรริบทูรณรมากกวตา เปาโลจถึงตอบหลอักเหตรุผลของพวกยริวททที่วตา “ควรเราจะอยทูต
ในบาปตตอไปเพพที่อใหข้พระครุณมทมากยริที่งขถึรนหรพอ” ความคริดแบบนทร เหมพอนกอับความคริดของคนในสมอัย



นทรททที่วตา ถข้าเรารอดแลข้วโดยความเชพที่อ เรากป็ออกไปททาบาปไดข้ตามสบาย หรพอถข้าความรอดของเราไมต
หลรุดหายแลข้ว เรากป็ททาบาปตตอไปไดข้ คทาตอบกป็คพอ “ขอพระเจข้าอยตายอมใหข้เปป็นเชตนนอัรนเลย” และ 
“พวกเราททที่ตายตตอบาปแลข้ว จะมทชทวริตในบาปตตอไปอยตางไรไดข้” ความหมายกป็คพอวตา คนททที่ตายแลข้ว
ยตอมไมตททาบาปอทกตตอไป

รม 6:3 ทข่านไมข่รผผู้หรคือวข่า เราทรัตั้งหลายทรีซึ่ไดผู้รรับบรัพตริศมาเขผู้าในพระเยซผครริสตต์ กป็ไดผู้
รรับบรัพตริศมานรัตั้นเขผู้าในความตายของพระองคต์ เปาโลเตพอนความจทาผทูข้อตานวตา เมพที่อพวกเขาไดข้รอับ
ความรอดแลข้ว พวกเขากป็ถทูกพระวริญญาณของพระเจข้า “จรุตม” ลงไปในพระกายของพระครริสตร และ
เขข้าในความตายของพระองคร ดอังนอัรน ในเรพที่อง ตนาแหนม่ง ของพวกเขาในพระครริสตร พวกเขากป็ตาย
กอับพระครริสตรแลข้ว บอัพตริศมาในขข้อ 3 นทร เปป็นบอัพตริศมา ฝม่ายวริญญาณ และหมายถถึงการรอับบอัพตริศมา
โดยพระวริญญาณใน 1 โครรินธร 12:12-13

รม 6:4 เหตสฉะนรัตั้นเราจซงถผกฝรังไวผู้กรับพระองคต์แลผู้วโดยการรรับบรัพตริศมาเขผู้าสข่วนใน
ความตายนรัตั้น เหมคือนกรับทรีซึ่พระครริสตต์ไดผู้ทรงถผกชสบใหผู้เปป็นขซตั้นมาจากความตาย โดยเดชพระรรัศมรี
ของพระบริดาอยข่างไร เรากป็จะไดผู้ดสาเนรินตามชรีวริตใหมข่ดผู้วยอยข่างนรัตั้น อยตางไรกป็ตาม ตอนนทร เปาโล
เปลทที่ยนมาพทูดถถึงเรพที่อง การปฏริบจัตริ ของเราในพระครริสตรบข้าง โดยสอังเกตไดข้จากคทาวตา ‘เหตรุฉะนอัรน’ 
ซถึที่งบอกถถึงความคริดททที่ตามมา มทความแตกตตางจากขข้อ 3 อยตางชอัดเจน ความแตกตตางกป็คพอวตา บอัพตริศ
มาในขข้อ 4-5 คพอ บอัพตริศมาในนนนี้า เปาโลบอกวตาเราควรดนาเนรินตามชทวริตใหมต นอัที่นคพอ เราควร
ประหารความบาปใหข้ตายในการดทาเนรินชทวริตแตตละวอันของเรา

ภาพททที่ชอัดเจนททที่สรุดภาพหนถึที่งของการบอัพตริศมาในนทราถทูกแสดงใหข้เหป็น ผทูข้เชพที่อ “ถทูกฝอังไวข้ก อับ
พระองครแลข้วโดยการรอับบอัพตริศมาเขข้าสตวนในความตายนอัรน เหมพอนกอับททที่พระครริสตรไดข้ทรงถทูกชรุบ
ใหข้เปป็นขถึรนมาจากความตาย โดยเดชพระรอัศมทของพระบริดาอยตางไร เรากป็จะไดข้ดทาเนรินตามชทวริตใหมต
ดข้วยอยตางนอัรน” คทาวตา บรัพตริศมา (บจัพตริศมา) และรรับบรัพตริศมา (บจัพตริศโซ) มทความหมายชอัดเจนวตา 
‘การจรุตมลง’ (คทาแรกเปป็นคทานามสตวนคทาหลอังเปป็นกรริยา) ทอัรงสองคทามาจากคทากรทก บจัพโต ซถึที่งแปลวตา 
‘จรุตม’ การรอับบอัพตริศมาของครริสเตทยนเกริดขถึรนหลจังจากการรอับเชพที่อพระครริสตรเสมอ และเปป็น (1) 



สจัญลจักษณร์ ของการยอมรอับตตอหนข้าผทูข้คนวตาตนเปป็นพวกเดทยวกอับพระองคร มอันคพอ การแสดงออกใหข้
เหป็นภายนอกถถึงความเปลทที่ยนแปลงททที่ไดข้เกริดขถึรนแลข้วภายใน

เมพที่อผทูข้เชพที่อถทูกจรุตมลงในนทราและออกจากนทราแลข้ว มอันกป็คพอภาพของการสริรนพระชนมร การถทูกฝอัง
ไวข้ และการฟพร นคพนพระชนมรของพระครริสตร ดข้วยเหตรุนทรมอันจถึงเปป็น (2) ภาพททที่ระลถึกถถึงสริที่งททที่พระ
ครริสตรไดข้ทรงกระททาเพพที่อเรา นอกจากนทร  มอันยอังแสดงถถึง (3) คนาพยากรณร์ ถถึงสริที่งททที่จะเกริดขถึรนกอับเรา
ในอนาคตในการททที่เราจะถทูกชรุบใหข้เปป็นขถึรน (ขข้อ 5) อยตางไรกป็ตาม สริที่งททที่เปาโลตข้องการจะบอกกป็คพอ 
บอัพตริศมาเปป็นสอัญลอักษณรของการททที่เราตข้อง “ดทาเนรินตามชทวริตใหมต” เพราะเราไดข้รอับบอัพตริศมาแลข้ว 
โดยยอมรอับตตอหนข้าผทูข้คนวตาเราเปป็นพวกเดทยวกอับพระครริสตร (และแสดงภาพการจรุตมลงฝตายวริญญาณ
ของเราในพระครริสตร) เราจถึงควรดทาเนรินชทวริตเหมพอนกอับพระครริสตร เราควรดทาเนรินชทวริตในความ
ชอบธรรมและตายตตอบาปในการดทาเนรินชทวริตแตตละวอันของเรา

รม 6:5 เปาโลกลตาวตตออทกวตา เพราะวข่าถผู้าเราเขผู้าสนริทกรับพระองคต์แลผู้วในการตาย
อยข่างพระองคต์ เรากป็จะเปป็นขซตั้นมาอยข่างพระองคต์ไดผู้ทรงเปป็นขซตั้นมาจากความตายดผู้วย กลตาวอทกแงต
คพอ เชตนเดทยวกอับททที่พระครริสตรทรงเปป็นขถึรนมาในกายใหมตททที่ไรข้บาป บรริสรุทธริธ  และทรงสงตาราศท เรากป็
จะมทกายใหมตแบบนทร เหมพอนกอัน ขข้อนทรบอกเปป็นนอัยวตาเราควรพากเพทยรททที่จะดทาเนรินชทวริตแบบนอัรนใน
ระหวตางนทรดข้วย นอกจากนทร  ขข้อนทรพทูดถถึงคทาพยากรณรเรพที่องการเปป็นขถึรนจากตายของผทูข้เชพที่อแตตละคนอยตาง
ชอัดเจน

รม 6:6-7 เราทรัตั้งหลายรผผู้แลผู้ววข่า มนสษยต์เกข่าของเรานรัตั้นไดผู้ถผกตรซงไวผู้กรับพระองคต์แลผู้ว 
เพคืซึ่อตรัวทรีซึ่บาปนรัตั้นจะถผกทสาลายใหผู้สริตั้นไป เพคืซึ่อเราจะไมข่เปป็นทาสของบาปอรีกตข่อไป 7 เพราะวข่าผผผู้ทรีซึ่
ตายแลผู้วกป็พผู้นจากบาป

มทคทาอธริบายหลายประการ (1) “มนรุษยรเกตา” ในททที่นทรหมายถถึง “ธรรมชาตริเกตา” ของเรา (2) 
เชตนเดทยวกอับททที่มนรุษยรเกตาของเราถทูกตรถึงไวข้ก อับพระองครแลข้วเพราะตนาแหนม่งของเราในพระครริสตร 
ธรรมชาตริเกตาของเรากป็ถทูกตรถึงไวข้กอับพระองครแลข้วดข้วย (3) “ตอัวททที่บาป” ในททที่นทร ไมตไดข้หมายถถึง
รตางกายของเรา แตตหมายถถึงตอัวตนของบาปซถึที่งอยทูตในตอัวเราและในชทวริตของเรา (4) คทาททที่แปลวตา เปป็น



ทาส (ดออถูเลอถูโอ) แปลตรงตอัววตา การเปป็น ‘ทาส’ สรรุปกป็คพอ เพราะธรรมชาตริเกตาของเราถทูกตรถึงไวข้
กอับพระครริสตรแลข้วเพราะตนาแหนม่งของเราในพระครริสตร ความบาปททที่เปป็น “นาย” ของเราจถึงถทูก
ททาลายไปแลข้ว ดอังนอัรน เราจถึงไมตตกเปป็นทาสมอันอทกตตอไป

อทกครอัร งททที่เราเหป็นชอัดเจนวตา ทาสจะเปป็นอริสระจากนายของตนกป็ตตอเมพที่อทาสคนนอัรนเสทยชทวริต 
เพราะความบาปเคยเปป็นนายของเรา เราจถึงพข้นจากอทานาจของมอันโดยการททที่เราตายก อับพระครริสตร
ในทางตทาแหนตงของเรา คทาททที่แปลวตา พผู้น (ดริไคออโอ) ปกตริแลข้วถทูกแปลวตา ‘ถทูกททาใหข้เปป็นคนชอบ
ธรรม’ ความตายของธรรมชาตริเกตาของเราในพระครริสตรไดข้ททาใหข้เราเปป็นคนชอบธรรมจากขข้อ
กลตาวหาแหตงความบาปททที่คอยปรอักปรทาเรา ดข้วยเหตรุนทร เราจถึงพข้นขข้อกลตาวหาเหลตานอัรน

รม 6:8-10 แตข่ถผู้าเราตายแลผู้วกรับพระครริสตต์ เราเชคืซึ่อวข่าเราจะมรีชรีวริตอยผข่กรับพระองคต์ดผู้วย 
9 เราทรัตั้งหลายรผผู้อย ผข่วข่า พระครริสตต์ทรีซึ่ทรงถผกชสบใหผู้เปป็นขซตั้นมาจากตายแลผู้วนรัตั้นจะหาตายอรีกไมข่ ความ
ตายหาครอบงสาพระองคต์ตข่อไปไมข่ 10 ดผู้วยวข่าซซซึ่งพระองคต์ไดผู้ทรงตายนรัตั้น พระองคต์ไดผู้ทรงตายตข่อ
บาปหนเดรียว แตข่ซซซึ่งพระองคต์ทรงมรีชรีวริตอยผข่นรัตั้น พระองคต์ทรงมรีชรีวริตเพคืซึ่อพระเจผู้า

เราเหป็นถถึงการฟพร นคพนพระชนมรขององครพระผทูข้เปป็นเจข้าของเรา แตตถข้าเราตายแลข้วกอับพระ
ครริสตร “เราเชพที่อวตาเราจะมทชทวริตอยทูตกอับพระองครดข้วย” เพราะการฟพร นคพนพระชนมรของพระองคร บอัดนทร
เรามทชทวริตใหมตฝตายวริญญาณในพระองคร เปาโลเขทยนตตออทกวตา เพราะพระครริสตรททที่ทรงถทูกชรุบใหข้เปป็น
ขถึรนมาจากตายแลข้วนอัรนจะหาตายอทกไมต ความตายหาครอบงทาพระองครตตอไปไมต รทูปกาลของคทา
กรริยาในขข้อ 10 เปป็นสริที่งททที่นตาสนใจ วลทแรกบอกวตา “ดข้วยวตาซถึที่งพระองครไดข้ทรงตายนอัรน พระองครไดข้
ทรงตายตตอบาปหนเดทยว” พทูดถถึงอดทต แตต วลทตตอมาททที่กลตาววตา “แตตซถึที่งพระองครทรงมทชทวริตอยทูตนอัรน 
พระองครทรงมทชทวริตเพพที่อพระเจข้า” พทูดถถึงปอัจจรุบอัน นทที่เปป็นสริที่งททที่ประยรุกตรใชข้กอับเราไดข้ เราเองกป็ตายแลข้ว
และถทูกททาใหข้เปป็นขถึรนในพระครริสตร (เหมพอนกอับททที่การบอัพตริศมาในนทราแสดงใหข้เหป็น) ดข้วยเหตรุนทร  เรา
จถึงควรดทาเนรินชทวริตเพพที่อพระเจข้าไมตใชตใชข้ชทวริตในความบาป

รม 6:11 เหมคือนกรันเชข่นนรัตั้นแหละ ทข่านทรัตั้งหลายจงถคือวข่า ทข่านไดผู้ตายตข่อบาปและมรี
ชรีวริตอยผข่เพคืซึ่อพระเจผู้า ในพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา จรุดไคลแมกซรของโรม 6 คพอตรง



นทร  (1) เพราะเราถทูกททาใหข้เปป็นผทูข้ชอบธรรมแลข้วโดยพระครุณผตานทางความเชพที่อในพระครริสตร และ 
(2) เพราะธรรมชาตริเกตาของเราไดข้ถทูกตรถึงไวข้แลข้วเพราะตทาแหนตงของเราในพระครริสตร (3) เราจถึง
ตข้องตอัดสรินใจวตาจะตายตตอบาป

คทาททที่แปลวตา จงถคือวข่า คพอ ลอกริดซอไม อทกแลข้ว ในบรริบทนทร  คทานทร เลยแปลวตา ‘จงตอัดสรินใจ’ 
นทที่เปป็นคทาสอัที่ง เราถทูกสอัที่งใหข้ประหารความบาปใหข้ตายในการปฏริบจัตริแตตละวอันของเรา (นตาสอังเกตวตานทที่
เปป็นคทาสอัที่งแรกในพระธรรมโรม) อยตางนข้อยกป็ชอั ที่วขณะ เปาโลไดข้เปลทที่ยนจากการพทูดถถึงหลอักคทาสอน
มาพทูดถถึงการประยรุกตรใชข้ในการดทาเนรินชทวริตครริสเตทยน ขข้อ 11 แปลไดข้อทกวตา “และมทชทวริตอยทูตเพพที่อ
พระเจข้า โดยทางพระเยซทูครริสตรองครพระผทูข้เปป็นเจข้าของเรา” คทาททที่แปลวตา มรีชรีวริตอยผข่ (โซนทาส) เปป็น
คทาครุณศอัพทรของคทากรริยา ซาโอ ซถึที่งแปลงตายๆวตา ‘ดทาเนรินชทวริต’ ดอังนอัรน สาระสทาคอัญคพอ เราถทูกสอัที่งใหข้
ตอัดสรินใจททที่จะ (1) ตายตตอบาป แตต (2) มทชทวริตอยทูตเพพที่อพระเจข้าโดยทางพระเยซทูครริสตรองครพระผทูข้เปป็น
เจข้าของเรา

รม 6:12 เหตสฉะนรัตั้นอยข่าใหผู้บาปครอบงสากายทรีซึ่ตผู้องตายของทข่าน ซซซึ่งทสาใหผู้ตผู้องเชคืซึ่อ
ฟรังตรัณหาของกายนรัตั้น นทที่กป็เปป็นคทาสอัที่งอทกเหมพอนกอัน

มทเรพที่องนตาสนใจหลายประการ (1) ถข้าเรายอม ความบาปกป็จะครอบงนารตางกายของเรา มอันจะ
กลายเปป็นผทูข้ปกครองเรา (2) เราถทูกสอัที่งใหข้ไมตยอมใหข้บาปครอบงทากายเรา นอั ที่นแปลวตาเรามทสริทธริธ ยอม
หรพอไมตยอมกป็ไดข้ (3) ความบาปททางานผตานทางตอัณหา เราจถึง (4) ถทูกสอัที่งใหข้ไมตยอมเชพที่อฟอังตอัณหา
เหลตานอัรน

เราไดข้เหป็นวตาธรรมชาตริเกตาของเราททางานอยตางไร มอันททางานผตานทางตอัณหาของเรา เราไดข้
รอับบอัญชามริใหข้ดทาเนรินชทวริตแบบนอัรน บทนทรพทูดถถึงทางเลพอกของเราคพอ การดทาเนรินชทวริตตามหลอักการ
แหตงความชอบธรรม มอันคพอการททาสริที่งททที่เราควรทนา ไมตใชตสริที่งททที่เราอยากทนา (5) อทกคทาททที่นตาสนใจคพอ 
ทรีซึ่ตผู้องตาย (ธนททอส) มอันแปลวตา ‘ททที่จะตาย’ และ ‘ททที่ตายไดข้’ เราชตางเปป็นคนโงตเมพที่อเรายอมใหข้บาป
ครอบงทาในกายททที่ตายไดข้ของเรา



รม 6:13 อยข่ายกอวรัยวะของทข่านใหผู้แกข่บาป ใหผู้เปป็นเครคืซึ่องใชผู้ในการอธรรม แตข่จง
ถวายตรัวของทข่านแดข่พระเจผู้า เหมคือนหนซซึ่งคนทรีซึ่เปป็นขซตั้นมาจากความตายแลผู้ว และจงใหผู้อวรัยวะของ
ทข่านเปป็นเครคืซึ่องใชผู้ในการชอบธรรมถวายแดข่พระเจผู้า

เปาโลมทคทาสอัที่งอทกสองประการ ประการแรก เราถทูกสจัที่งมริใหข้ยกอวอัยวะของเราใหข้เปป็นเครพที่อง
ใชข้ในการอธรรม คทาททที่แปลวตา ยก (พารริสททมริ) มทความหมายวตา ‘เสนอ’ ไดข้ดข้วย คทาททที่แปลวตา อวรัยวะ 
(เมลอส) หมายถถึงรตางกายมนรุษยร โดยเฉพาะสตวนททที่เกทที่ยวขข้องกอับการมทเพศสอัมพอันธร ความหมายกป็
คพอ เราในฐานะคนของพระเจข้าถทูกสอัที่งมริใหข้ยกรตางกายของเราเปป็นเครพที่องใชข้ในกริจกรรมทางเพศททที่
อธรรม แตตเราถทูกสจัที่ง (คทาสอัที่งททที่สอง)ใหข้ “ถวายตอัวของทตานแดตพระเจข้า เหมพอนหนถึที่งคนททที่เปป็นขถึรนมา
จากความตายแลข้ว และจงใหข้อวอัยวะของทตานเปป็นเครพที่องใชข้ในการชอบธรรมถวายแดตพระเจข้า” คทา
ททที่แปลวตา เปป็นขซตั้น (ซาโอ) มทความหมายวตา ‘มทชทวริตอยทูต’ ความหมายกป็คพอ เราถทูกชรุบใหข้มทชทวริตใหมตใน
พระครริสตรแลข้วและเราควรตายตตอบาป เราถทูกสจัที่งใหข้เสนอรตางกายของเราเปป็นเครพที่องใชข้ในการชอบ
ธรรมถวายแดตพระเจข้า แทนททที่จะททาสริที่งททที่ตรงกอันขข้ามตามททที่ไดข้กลตาวไปแลข้ว

เรพที่องสทาคอัญอทกเรพที่องของบทททที่ 6 นทร กป็คพอ เราไมตควรดทาเนรินชทวริตตตอไปในความบาป แตตคราว
นทร เปาโลนทาเสนออทกเหตรุผลหนถึที่ง ทตานกลอับมาพทูดถถึงเรพที่องพระครุณกอับพระราชบอัญญอัตริอทกครอัร ง

รม 6:14-15 เพราะวข่าบาปจะมรีอสานาจเหนคือทข่านทรัตั้งหลายตข่อไปกป็หามริไดผู้ เพราะวข่าทข่าน
ทรัตั้งหลายมริไดผู้อยผข่ใตผู้พระราชบรัญญรัตริ แตข่อยผข่ใตผู้พระคสณ 15 ถผู้าเชข่นนรัตั้นจะเปป็นอยข่างไรตข่อไป เราจะ
ทสาบาปเพราะมริไดผู้อยผข่ใตผู้พระราชบรัญญรัตริแตข่อยผข่ใตผู้พระคสณกระนรัตั้นหรคือ ขอพระเจผู้าอยข่ายอมใหผู้เปป็น
เชข่นนรัตั้นเลย

ความบาปไมตมทอทานาจครอบงทาเหนพอเราอทกตตอไปแลข้ว อทกเหตรุผลหนถึที่งกป็คพอวตา เราไมตไดข้อยทูต
ใตข้หลจักการแหตงพระราชบอัญญอัตริแลข้ว แตตอยทูตใตข้พระครุณ ในททที่นทร เปาโลไมตไดข้หมายถถึงพระราช
บอัญญอัตริของโมเสส แตตหมายถถึงหลจักการทอั ที่วไปของพระราชบอัญญอัตริ พระราชบอัญญอัตริและขข้อ
บอัญญอัตริททที่พทูดถถึงบาปตตางๆไมตมทอทานาจทางนริตริบอัญญอัตริเหนพอเราอทกตตอไปเพราะบอัดนทร เราอยทูตใตข้
พระครุณ



ทตานกลอับมาพทูดถถึงขข้อโตข้แยข้งของพวกยริว (ซถึที่งถทูกพทูดถถึงในขข้อ 1) พวกเขาพทูดเหมพอนคน
สมอัยนทรททที่กลตาววตา ‘ถข้าเราอยทูตใตข้พระครุณและความรอดของเราไมตหลรุดหายแลข้ว เรากป็ออกไปททาบาป
ไดข้ตามสบายนตะสริ’ เปาโลตอบอทกครอัร งวตา “ขอพระเจข้าอยตายอมใหข้เปป็นเชตนนอัรนเลย” ททที่ทตานตข้องเอตย
ถถึงเรพที่องนทรสองครอัร งในบทเดทยวกป็บอกเปป็นนอัยวตามทบางคนในสมอัยนอัรนมทปอัญหากอับเรพที่องหลอักการแหตง
พระครุณและความรอดไมตหลรุดหายของผทูข้เชพที่อ 

รม 6:16 ทข่านทรัตั้งหลายไมข่รผผู้หรคือวข่า ทข่านจะยอมตรัวรรับใชผู้เชคืซึ่อฟรังคสาของผ ผผู้ใด ทข่านกป็
เปป็นทาสของผผผู้ทรีซึ่ทข่านเชคืซึ่อฟรังนรัตั้น คคือเปป็นทาสของบาปซซซึ่งนสาไปสผข่ความตาย หรคือเปป็นทาสของการ
เชคืซึ่อฟรังซซซึ่งนสาไปสผข่ความชอบธรรม

เปาโลเตพอนพวกเขาใหข้ระลถึกวตา “ทตานจะยอมตอัวรอับใชข้เชพที่อฟอังคทาของผทูข้ใด ทตานกป็เปป็นทาส
ของผทูข้ททที่ทตานเชพที่อฟอังนอัรน” คทาททที่แปลวตา ทาส คพอ ดออถูลอส เมพที่อคนๆหนถึที่งตกเปป็นทาส เขากป็ตข้องเชพที่อ
ฟอังนายของเขา เมพที่อเขายอมแพข้ตตอความบาป (ซถึที่งสรุดทข้ายแลข้วนทาไปสทูตความตาย) เขากป็จะกลายเปป็น
ทาสของความบาป

ในทางกลอับกอัน เมพที่อคนๆหนถึที่งยอมเชพที่อฟอังความชอบธรรมๆนอัรนกป็จะกลายเปป็นนายของเขา 
นตาสอังเกตวตาการเชพที่อฟอังเปป็นหลจักการททที่มากตอนความชอบธรรม เมพที่อเราเชพที่อฟอังพระเจข้า ความเชพที่อฟอัง
ของเรากป็นอับวตาเปป็นความชอบธรรม และเมพที่อเราททาเชตนนอัรนเปป็นกริจวอัตรในชทวริต นายแหตงความชอบ
ธรรมกป็จะเรริที่มขอัดเกลาชทวริตของเราใหข้เปป็นอยตางททที่พระเจข้าทรงประสงคร

รม 6:17 แตข่จงขอบพระคสณพระเจผู้าเพราะวข่าเมคืซึ่อกข่อนนรัตั้นทข่านเปป็นทาสของบาป แตข่
บรัดนรีตั้ทข่านมรีใจเชคืซึ่อฟรังหลรักคสาสอนนรัตั้นซซซึ่งทรงมอบไวผู้แกข่ทข่าน เปาโลชมเชยผทูข้อตานและขอบครุณ
พระเจข้าททที่ “เมพที่อกตอนนอัรนทตานเปป็นทาสของบาป” นอั ที่นคพอสภาพในอดทตของพวกเขา แตตเดทดี๋ยวนทร ไมตใชต
แลข้ว พวกเขาไมตเพทยงเปป็นคนททที่ถทูกสรข้างใหมตแลข้วในพระครริสตรเทตานอัรน แตตยอังยอมจทานนตตอหลอักการ
แหตงความชอบธรรมในชทวริตของพวกเขาดข้วย ในทางตรงก อันขข้าม พวกเขาไดข้ “มทใจเชพที่อฟอังแบบ
แหตงหลอักคทาสอนนอัรนซถึที่งทรงมอบไวข้แกตทตาน”



คทาททที่แปลวตา แบบ (ทถูพอส) มทความหมายวตา ‘รทูปแบบ’ หรพอ ‘ตอัวอยตาง’ เราไมตทราบแนตชอัด
วตาแบบแหตงหลอักคทาสอนททที่ทรงมอบไวข้แกตพวกเขานอัรนคพออะไร แตตบรริบทของพระธรรมโรมจนถถึง
ตอนนทรคพอ การถทูกททาใหข้เปป็นคนชอบธรรมโดยความเชพที่อและการถพอวตาตนตายตตอบาปแลข้วนอับแตต
นอัรน ถถึงอยตางไรแลข้ว การเชพที่อฟอังคทาสอนออันถทูกตข้องของพวกเขากป็ออกมาจากใจ พวกเขายอมจทานน
ตตอความจรริงของพระเจข้าอยตางสรุดใจหลอังจากไดข้เขข้าใจความจรริงนอัรน นทที่เปป็นตอัวอยตางสทาหรอับเราใน
สมอัยนทร  นทที่อาจหมายถถึงการรอับบอัพตริศมาซถึที่งเปป็นการยอมรอับตตอหนข้าผทูข้คนตามททที่ไดข้บอกไวข้แลข้วใน
ตอนตข้นของบทนทร  

รม 6:18 เมคืซึ่อทข่านพผู้นจากบาปแลผู้ว ทข่านกป็ไดผู้กลายเปป็นทาสของความชอบธรรม 
“แบบแหตงหลอักคทาสอนนอัรน” ถทูกไขใหข้กระจตางยริที่งขถึรนโดยการททที่พวกเขา “พข้นจากบาปแลข้ว” และ 
“กลายเปป็นทาสของความชอบธรรม” ดทูเหมพอนวตาพวกเขาไมตยอมรอับหลอักปรอัชญาของบางคนททที่สตง
เสรริมการดทาเนรินชทวริตตตอไปในความบาปเพพที่อใหข้พระครุณมทมากยริที่งขถึรน แตตพวกเขายอมตอัวเปป็นทาส
ของความชอบธรรมแทน นทที่คพอการเลตนคทา พวกเขาพข้นจากการเปป็นทาสของความบาปแลข้วกป็จรริง 
แตตตอนนทรพวกเขาขอยอมเปป็นทาสของความชอบธรรม  (ดข้วยความเตป็มใจ) (ดทู มอัทธริว 11:29-30) 
แทนททที่จะยอมใหข้ความบาปเปป็นนาย พวกเขาไดข้ยอมเปป็นทาสของความชอบธรรมแลข้วในการ
ดทาเนรินชทวริตแตตละวอัน

รม 6:19 ขผู้าพเจผู้ายกเอาตรัวอยข่างมนสษยต์มาพผด เพราะเหตสเนคืตั้อหนรังของทข่านอข่อน
กสาลรัง เพราะทข่านเคยใหผู้อวรัยวะของทข่านเปป็นทาสของการโสโครกและของความชรัซึ่วชผู้าซผู้อนชรัซึ่วชผู้า
ฉรันใด บรัดนรีตั้ทข่านจงใหผู้อวรัยวะของทข่านเปป็นทาสของความชอบธรรม เพคืซึ่อใหผู้ถซงความบรริสสทธริธฉรัน
นรัตั้น

“ขข้าพเจข้ายกเอาตอัวอยตางมนรุษยรมาพทูด” ในททที่นทรคพอการททที่เปาโลกทาลอังพทูดถถึงเรพที่องการเปป็นทาส
อยทูต “เพราะเหตรุเนพรอหนอังของทตานอตอนกทาลอัง” หมายถถึงความอตอนแอของเนพรอหนอังททที่มทแนวโนข้มททที่จะ
ยอมแพข้ตตอการทดลองไดข้งตายๆ เปาโลพทูดถถึงการเดรินทางฝตายวริญญาณของพวกเขา เชตนเดทยวกอับททที่
เมพที่อกตอนพวกเขาเคยยอมยกรตางกายของตอัวเองใหข้เปป็นทาสของการโสโครกและความชอั ที่วชข้า บอัดนทร



พวกเขากป็ถทูกสอัที่งใหข้ถวายตอัวเปป็นทาสของความชอบธรรม ซถึที่งนทาไปสทูตความบรริสรุทธริธ นทที่นตาจะหมาย
ถถึงความบาปทางรตางกาย คพอ เกทที่ยวกอับเรพที่องเพศโดยเฉพาะ

คทาททที่แปลวตา การโสโครก (อาคาธารร์เซทย) บตงบอกถถึงกริจกรรมทางเพศหลายรทูปแบบททที่
สกปรก คทาททที่แปลวตา ความชรัซึ่วชผู้า (อะนอเมทย) แปลตรงตอัววตา ‘ภาวะไรข้กฎบอังคอับ’ หรพอ ‘การกบฏ’ 
เปป็นความจรริงททที่วตาคนททที่ใชข้ชทวริตในความบาปมอักจะททาเรพที่องเพศททที่สกปรกและกบฏตตอมาตรฐาน
แหตงความถทูกตข้อง เพราะเมพที่อกตอนพวกเขาเคยดทาเนรินชทวริตเชตนนทร  บอัดนทร เปาโลไดข้สจัที่งใหข้พวกเขา (คทา
สอัที่งอทกแลข้ว) ถวายตอัวเปป็นทาสแหตง “ความชอบธรรมเพพที่อใหข้ถถึงความบรริสรุทธริธ ”

ระหวตางขข้อ 16 ถถึง ขข้อ 19 มทการเรทยงลทาดอับททที่นตาสนใจ การเชชที่อฟจังพระเจข้ากลายเปป็นความ
ชอบธรรม (ขข้อ 19) อยตางไรกป็ตาม เมพที่อเราปฏริบอัตริความชอบธรรมในการดทาเนรินชทวริตแตตละวอัน มอันกป็
จะกลายเปป็นความบรริสรุทธริธของชทวริต แนตนอนททที่นทที่ไมตไดข้หมายถถึงความบรริสรุทธริธ สมบทูรณรแบบซถึที่งมา
ไดข้ทางพระครริสตรเทตานอัรน แตตเกทที่ยวขข้องกอับการดทาเนรินชทวริตในแตตละวอันและพยายามททาสริที่งททที่ถทูกตข้อง
เพพที่อนทาไปสทูตความบรริสรุทธริธ ของชทวริตในระหวตางนทร  ดข้วยเหตรุนทร  ความชอบธรรมจถึงเปป็นหนทางททที่นทาไป
สทูตความบรริสรุทธริธ

รม 6:20-21 เพราะเมคืซึ่อทข่านทรัตั้งหลายเปป็นทาสของบาป ความชอบธรรมกป็ไมข่ไดผู้ครอบ
ครองทข่าน 21 ขณะนรัตั้นทข่านไดผู้ผลประโยชนต์อะไรในการเหลข่านรัตั้น ซซซึ่งบรัดนรีตั้ทข่านทรัตั้งหลายกป็ละอาย 
ดผู้วยวข่าทรีซึ่สสดทผู้ายของการเหลข่านรัตั้นกป็คคือความตาย 

เปาโลถามคทาถามททที่ทรุกวอันนทร เรากป็ถามกอันเพพที่อทบทวนการเดรินทางฝตายวริญญาณกตอนหนข้า
นอัรนของพวกเขา เรามทผลอะไรในการเหลตานอัรนซถึที่งบอัดนทร เรากป็ละอาย เมพที่อเรามองยข้อนไปสมอัยกตอนททที่
เราไดข้รอับความรอด เราเกริดผลดทอะไรในการใชข้ชทวริตเสเพล ไมตมทผลดทอะไรเลย นอกจากนทร  ผล
สรุดทข้ายของการใชข้ชทวริตแบบนอัรนกป็คพอความตาย แตตบอัดนทร  เมพที่อเราพข้นจากการเปป็นทาสของบาปและ
มาเปป็นทาสของพระเจข้าแลข้ว บอัดนทร เรากป็มทผลในชทวริตททที่เกริดเปป็นความบรริสรุทธริธ และสรุดทข้ายกป็เปป็นชทวริต
นริรอันดรร



รม 6:22-23 แตข่เดรีดี๋ยวนรีตั้ทข่านทรัตั้งหลายพผู้นจากการเปป็นทาสของบาป และกลรับมาเปป็นผผผู้รรับ
ใชผู้ของพระเจผู้าแลผู้ว ผลทรีซึ่ทข่านไดผู้รรับกป็คคือความบรริสสทธริธ และผลสสดทผู้ายคคือชรีวริตนริรรันดรต์ 23 เพราะวข่า
คข่าจผู้างของความบาปคคือความตาย แตข่ของประทานของพระเจผู้าคคือชรีวริตนริรรันดรต์ในพระเยซผครริสตต์
องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา

สรรุปยตอของพระธรรมโรมทอัรงเลตมคพอตรงนทร  “คตาจข้างของความบาปคพอความตาย” คทาททที่แปล
วตา คข่าจผู้าง (ออพโซนริออน) มทความหมายตรงตอัววตา คตาจข้างของทหาร และในความหมายทอั ที่วไปคพอ 
การชทาระเงริน คตาจข้างหรพอโทษของความบาปคพอความตายเสมอมา มอันนทามาซถึที่งความตายฝตาย
รตางกายในทอันททหรพอไมตกป็ในททที่สรุด แตตททที่เลวรข้ายยริที่งกวตาคพอ ความตายครอัร งสรุดทข้าย คพอ ความตายครอัร งททที่
สอง ตามททที่มทระบรุไวข้ใน วริวรณร 20:14 และ 21:8

ภาพตรงขข้ามของสริที่งนทร คพอ “ของประทานของพระเจข้า” ซถึที่งกป็คพอ ชทวริตนริรอันดรรโดยทางพระ
เยซทูครริสตรองครพระผทูข้เปป็นเจข้าของเรา ความบาปนทามาซถึที่งโทษออันรข้ายแรง ความเชพที่อในพระครริสตรนทา
มาซถึที่งของประทานแสนมหอัศจรรยร ความบาปนทามาซถึที่งความตาย พระครริสตรทรงนทามาซถึที่งชทวริตนริรอัน
ดรร 

สตวนสรุดทข้ายของบทนทรสรรุปดข้วยการพทูดถถึงตทาแหนตงของเราในพระครริสตรอทกครอัร ง นอกจากนทร
คทาททที่แปลวตา ของประทาน คพอ คารริสมา ของประทานของพระเจข้าไมตใชตพระพรททที่สองของพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธ หรพอของประทานในการพทูดภาษาแปลกๆ แตตมอันคพอชทวริตนริรอันดรรโดยทางพระเยซทู
ครริสตรองครพระผทูข้เปป็นเจข้าของเรา กระแสคารริสมาตริกควรเปลทที่ยนจากการเนข้นเรพที่องพทูดภาษาแปลกๆ
มาเนข้นททที่พระครริสตรจะดทกวตา

*****

ภนำพรวมของโรม 7: โรม 7 ไมม่ใชม่บทททที่เขห้าใจงม่าย แตม่เราควรจดจนาประเดป็นหลจักของ
เนชนี้อหาสม่วนนทนี้ของพระธรรมโรม คชอ ความชอบธรรมในการดนาเนรินชทวริตแบบครริสเตทยนในตอนนทนี้
เพราะเราถถูกประกาศวม่าเปป็นผถูห้ชอบธรรมแลห้ว ในบทททที่ 6 ประเดป็นหลจักคชอ เราควรมทชทวริตอยถูม่เพชที่อ
พระครริสตร์และไมม่เปป็นทาสของความบาป



คราวนทนี้ในบทททที่ 7 เนชนี้อหาหลจักคชอวม่า เราควรมทชทวริตอยถูม่เพชที่อพระครริสตร์และไมม่เปป็นทาสของ
พระราชบจัญญจัตริหรชอธรรมชาตริเกม่าของเรา เราตห้องไมม่ลชมวม่าผถูห้อม่านจดหมายฝากฉบจับนทนี้ของเปาโล
คชอพวกยริว พวกเขาจนาเปป็นตห้องแยกแยะความแตกตม่างระหวม่างการเปป็นครริสเตทยนและมรดกททที่เปป็น
พระราชบจัญญจัตริของพวกยริว

บทนทนี้เรริที่มตห้นดห้วยการททที่เปาโลใชห้ภาพประกอบททที่เปป็นการแตม่งงานและความตายของมนรุษยร์
เพชที่อพถูดถถึงพระราชบจัญญจัตริ จากนจันี้นทม่านกป็ตอบสนองตม่อปฏริกริรริยาของพวกเขาซถึที่งทม่านเคยไดห้ยรินมา
แลห้วททที่พวกเขากลม่าววม่าพระราชบจัญญจัตริกป็เปป็นสริที่งททที่ผริด ทม่านเปริดเผยจรุดประสงคร์ททที่แทห้จรริงของพระ
ราชบจัญญจัตริในขห้อ 13 สรุดทห้ายทม่านกป็ยกภาพประกอบเพชที่อใหห้เหป็นถถึงการททที่ทม่านและผถูห้เชชที่อทรุกคนตห้อง
ตม่อสถูห้กจับความบาปภายในและความปรารถนาฝม่ายวริญญาณททที่จะทนาสริที่งททที่ถถูกตห้อง ชจัยชนะในการ
ตม่อสถูห้ดจังกลม่าวมาไดห้ทางพระครริสตร์

รม 7:1 พรีซึ่นผู้องทรัตั้งหลาย ทข่านไมข่รผผู้หรคือ (ขผู้าพเจผู้าพผดกรับคนทรีซึ่รผผู้พระราชบรัญญรัตริแลผู้ว ) 
วข่าพระราชบรัญญรัตรินรัตั้นมรีอสานาจเหนคือมนสษยต์เฉพาะในขณะทรีซึ่ยรังมรีชรีวริตอยผข่เทข่านรัตั้น 

ออัครททูตเปาโลพทูดถถึงปอัญหาใหมต พระราชบอัญญอัตริมทความสอัมพอันธรอะไรกอับคนเหลตานอัรนททที่ถทูก
ททาใหข้เปป็นผทูข้ชอบธรรมแลข้วผตานทางความเชพที่อในพระครริสตร เหป็นไดข้ชอัดวตาเปาโลกทาลอังพทูดอยทูตกอับผทูข้
อตานททที่เปป็นยริว “ขข้าพเจข้าพทูดกอับคนททที่รทูข้พระราชบอัญญอัตริแลข้ว” ทตานเรริที่มตข้นดข้วยขข้อสมมตริฐานททที่ใครๆกป็
รทูข้ “พระราชบอัญญอัตรินอัรนมทอทานาจเหนพอมนรุษยรเฉพาะในขณะททที่ยอังมทชทวริตอยทู ตเทตานอัรน” คนททที่เปป็นยริวตข้อง
เชพที่อฟอังพระราชบอัญญอัตริของโมเสสจนถถึงวอันททที่เขาตาย (ครริสเตทยนททที่เปป็นคนตตางชาตริไมตเคยอยทูตใตข้
พระราชบอัญญอัตริของโมเสสเลย พระราชบอัญญอัตริถทูกประทานใหข้เพพที่อเปป็นสตวนหนถึที่งของพอันธสอัญญา
ททที่พระเจข้าทรงมทกอับชนชาตริอริสราเอล พอันธสอัญญาดอังกลตาวไมตมทผลผทูกมอัดตตอคนตตางชาตริแตตอยตางใด)

รม 7:2 เพราะวข่า ผผผู้หญริงทรีซึ่สามรียรังมรีชรีวริตอยผข่นรัตั้นตผู้องอยผข่ใตผู้พระราชบรัญญรัตริวข่าดผู้วย
ประเพณรีสามรีภรรยา แตข่ถผู้าสามรีตาย ผผผู้หญริงนรัตั้นกป็พผู้นจากพระราชบรัญญรัตริวข่าดผู้วยประเพณรีสามรี
ภรรยา เพพที่ออธริบายใหข้เหป็นภาพชอัดเจน เปาโลจถึงยกตอัวอยตางเรพที่องชทวริตสมรส (แตตนทที่ไมตใชตบทเรทยน
เกทที่ยวกอับการสมรส การหยตารข้าง หรพอการแตตงงานใหมต แตตเปาโลใชข้ตอัวอยตางนทร เพพที่อใหข้เหป็นถถึงความ



จรริงททที่สทาคอัญกวตานอัรนคพอ ผทูข้เชพที่อททที่ถทูกททาใหข้เปป็นผทูข้ชอบธรรมแลข้วไดข้ตายในพระครริสตรแลข้ว และจถึง
สามารถผทูกพอันกอับอทกคนไดข้ คพอ พระครริสตร) ภรรยาตข้องอยถูม่ใตห้พระราชบจัญญจัตริตราบใดททที่สามทของ
นางยอังมทชทวริตอยทูต แตตถข้าเขาตายแลข้ว นางกป็ไดข้รอับการปลดปลตอยจากขข้อผทูกมอัดนอัรน 

รม 7:3 ฉะนรัตั้น ถผู้าผผผู้หญริงนรัตั้นไปแตข่งงานกรับชายอคืซึ่นในเมคืซึ่อสามรียรังมรีชรีวริตอย ผข่ นางกป็ไดผู้
ชคืซึ่อวข่าเปป็นหญริงลข่วงประเวณรี แตข่ถผู้าสามรีตายแลผู้ว นางกป็พผู้นจากพระราชบรัญญรัตรินรัตั้น แมผู้นางไป
แตข่งงานกรับชายอคืซึ่นกป็หาผริดประเวณรีไมข่

มทความแตกตตางททที่เราควรสอังเกต คทาททที่แปลวตา แตข่งงาน สามครอัร ง (ตรงนทรและในขข้อ 4) ไมตใชต
คทาททที่ปกตริใชข้สทาหรอับ ‘การแตตงงาน’ ออันททที่จรริงแลข้ว คทาๆนทร แปลแบบนทรแคตตรงนทร และไมตมทททที่อพที่นอทกใน
พระคอัมภทรร คทาททที่ถทูกแปลแบบนทรคพอคทาวตา กรินอไม ซถึที่งปกตริแลข้วแปลวตา ‘เปป็น’ หรพอ ‘กลายเปป็น’

ความหมายไมตใชตวตา ผทูข้หญริงคนหนถึที่งหยตาสามทของนางและไปแตตงงานใหมตกอับอทกคน แตต
ความหมายคพอวตา ผทูข้หญริงคนหนถึที่งททที่ ‘เปป็น’ หรพอ ‘ผทูกพอัน’ ตอัวนางเองก อับชายอทกคน (คพอ หญริงลตวง
ประเวณท) ดข้วยเหตรุนทร  เปาโลจถึงเรทยกผทูข้หญริงแบบนทรวตาเปป็นหญริงลม่วงประเวณท อยตางไรกป็ตาม ถข้าสามท
ของนางตาย นางกป็ไมตถพอวตาเปป็นหญริงลตวงประเวณทอทกตตอไป ถถึงแมข้วตาเดริมททนางเปป็นของชายอพที่นแลข้ว
กป็ตาม

เราเหป็นไดข้ชอัดถถึงการตตอสทูข้ของผทูข้เชพที่อชาวยริวเกทที่ยวกอับความสอัมพอันธรททที่มทมาตลอดชทวริตเดริมของ
พวกเขากอับพระราชบอัญญอัตริของโมเสส พวกเขารทูข้สถึกวตาตนมทพอันธะดข้านศทลธรรมและฝตายวริญญาณ
ตตอพระราชบอัญญอัตรินอัรน แตตพวกเขากป็ไดข้หอันมาหาพระครริสตรแลข้ว เปาโลเขทยนจดหมายนทรมาชตวยแกข้
ปอัญหาความยรุตงยากใจของพวกเขา บทเรทยนนทรไมตไดข้เกทที่ยวขข้องกอับการแตตงงาน การเลตนชทูข้ หรพอการ
หยตารข้างและการแตตงงานใหมต แตตนทที่เปป็นภาพประกอบททที่แสดงถถึงความสอัมพอันธรของผทูข้เชพที่อชาวยริวก อับ
พระครริสตรและความสอัมพอันธรเดริมของเขากอับพระราชบอัญญอัตริ  

รม 7:4 เชข่นนรัตั้นแหละ พรีซึ่นผู้องทรัตั้งหลายของขผู้าพเจผู้า ทข่านทรัตั้งหลายไดผู้ตายจากพระ
ราชบรัญญรัตริทางพระกายของพระครริสตต์ดผู้วย เพคืซึ่อทข่านจะตกเปป็นของผผผู้อคืซึ่น คคือของพระองคต์ผผผู้ทรง
ฟคืตั้นขซตั้นมาจากความตายแลผู้ว เพคืซึ่อเราทรัตั้งหลายจะไดผู้เกริดผลถวายแดข่พระเจผู้า



ประเดป็นททที่เปาโลกทาลอังพทูดถถึงคพอ พทที่นข้องชาวยริวไดข้ตายจากพระราชบอัญญอัตริแลข้ว คพอ พข้นจาก
อทานาจของมอันแลข้ว เพราะวตาพวกเขาไดข้ตายในพระครริสตร์แลข้ว ดอังนอัรน พวกเขาจถึง “ตกเปป็นของ” ผทูข้
อพที่นไดข้ คพอ “ของพระองครผทูข้ทรงฟพร นขถึรนมาจากความตายแลข้ว” (อทกครอัร งททที่คทาททที่แปลวตา ตกเปป็นของ 
คพอ กรินอไม) แนตนอนททที่ ผทูข้อพที่นนอัรนคพอ พระครริสตร จรุดประสงครทอัรงหมดกป็คพอ “เพพที่อเราทอัรงหลายจะไดข้
เกริดผลถวายแดตพระเจข้า” ภาพเปรทยบนทรไมตไดข้หมายถถึงตข้นไมข้ แตตหมายถถึงการเปป็นสามทภรรยากอัน 
เชตนเดทยวกอับททที่สามทและภรรยาเกริดผลเปป็นลทูกๆ เราเองกป็ตข้องเกริดผลเปป็นลทูกๆฝตายวริญญาณดข้วย การททที่
ผทูข้เชพที่อใหมตชาวยริวเหลตานทรตข้องยถึดตริดกอับพระราชบอัญญอัตริอยทูตเปป็นตอัวขอัดขวางมริใหข้พวกเขานทาวริญญาณผทูข้
อพที่นมาถถึงพระครริสตรไดข้ 

รม 7:5 เพราะวข่าเมคืซึ่อเราเคยมรีชรีวริตตามเนคืตั้อหนรัง ตรัณหาชรัซึ่วซซซึ่งเปป็นมาโดยพระราช
บรัญญรัตริไดผู้ทสาใหผู้อวรัยวะของเราเกริดผลนสาไปสผข่ความตาย คราวนทร เปาโลกลอับไปพทูดถถึงอดทตบข้าง (คพอ 
สมอัยกตอนททที่เราไดข้รอับความรอด) คทาททที่แปลวตา ตรัณหาชรัซึ่ว (พาเธมา) หมายถถึง ปฏริกริรริยาตอบสนองใน
ทางลบ เชตน ความโกรธ ความรรุนแรง และอาจเปป็นความบาปในเรพที่องเพศดข้วย ใหข้เราสอังเกตวตา (1) 
ตอัณหาชอั ที่วแหตงบาปเปป็นมาโดยพระราชบอัญญอัตริ พระราชบอัญญอัตริเปป็นตอัวบอกวตาอะไรเปป็นบาป (2) 
ตอัณหาเหลตานอัรนททที่พระราชบอัญญอัตริบอกไวข้เกริดผลนทาไปสทูตความตาย คตาจข้างของความบาปคพอความ
ตาย สริที่งททที่ถทูกบรรยายถถึงในททที่นทร คพอ ความบาปของรตางกาย และอาจเกทที่ยวกอับเรพที่องเพศ ประเดป็นททที่
เปาโลกทาลอังยกคพอ พระราชบอัญญอัตรินริยาม บรรยาย และบอัญญอัตริถถึงความบาปดอังกลตาว 

รม 7:6 แตข่บรัดนรีตั้เราไดผู้พผู้นจากพระราชบรัญญรัตริ เพราะเราไดข้ตายในพระครริสตรแลข้ว 
คคือไดผู้ตายจากพระราชบรัญญรัตริทรีซึ่ไดผู้ผผกมรัดเราไวผู้ เพคืซึ่อเราจะไดผู้ไมข่ประพฤตริตามตรัวอรักษรใน
ประมวลพระราชบรัญญรัตริเกข่า แตข่จะดสาเนรินชรีวริตใหมข่ตามลรักษณะจริตวริญญาณ คทาททที่แปลวตา ตรัวอรักษร
คพอ กรามมา และมทความหมายวตา ‘เอกสารททที่เปป็นลายลอักษณรออักษร’ ซถึที่งในกรณทนทรคพอ พระราช
บอัญญอัตริของโมเสส ประเดป็นสทาคอัญกป็คพอ เราไดข้ตายจากพระราชบอัญญอัตริในพระครริสตรแลข้ว เราจถึง
ควรดทาเนรินชทวริตใหมตตามลอักษณะจริตวริญญาณ



รม 7:7 ถผู้าเชข่นนรัตั้นเราจะวข่าอยข่างไร วข่าพระราชบรัญญรัตริคคือบาปหรคือ ขอพระเจผู้าอยข่า
ยอมใหผู้เปป็นเชข่นนรัตั้นเลย แตข่วข่าถผู้ามริใชข่เพราะพระราชบรัญญรัตริแลผู้ว ขผู้าพเจผู้ากป็จะไมข่รผผู้จรักบาป เพราะวข่า
ถผู้าพระราชบรัญญรัตริมริไดผู้หผู้ามวข่า "อยข่าโลภ" ขผู้าพเจผู้ากป็จะไมข่รผผู้วข่าอะไรคคือความโลภ 

คราวนทรออัครททูตเปาโลพทูดถถึงประเดป็นททที่ทตานไดข้ยรินมาวตาพระราชบอัญญอัตริของโมเสสนอัรนเปป็น
บาปหรพอไมต ทตานถามคทาถามททที่ตอบชอัดในตอัวแลข้ว “ถข้าเชตนนอัรนเราจะวตาอยตางไร วตาพระราชบอัญญอัตริ
คพอบาปหรพอ ขอพระเจข้าอยตายอมใหข้เปป็นเชตนนอัรนเลย” 

จากนอัรนทตานกป็ยกตอัวอยตางอทก “แตตวตาถข้ามริใชตเพราะพระราชบอัญญอัตริแลข้ว ขข้าพเจข้ากป็จะไมตรทูข้จอัก
บาป” เปาโลหมายความวตา พระราชบอัญญอัตรินริยามและบอัญญอัตริวตาอะไรเปป็นบาป ความบาปมทอยทู ตมา
ตลอดอยทูตแลข้ว แตตพระราชบอัญญอัตริแคตเปริดเผยมอันเทตานอัรน ทตานยอังอธริบายตตออทกวตา “เพราะวตาถข้าพระ
ราชบอัญญอัตริมริไดข้หข้ามวตา "อยตาโลภ" ขข้าพเจข้ากป็จะไมตรทูข้วตาอะไรคพอความโลภ” (นทที่เปป็นการเลตนคทา คทาวตา
ความโลภ (เอพริธถูเมทย) เปป็นคทานามของคทากรริยา โลภ (เอพริธถูเมโอ) ทอัรงสองคทาบตงบอกถถึงตอัณหาททที่ไมต
เหมาะสม) ประเดป็นสทาคอัญคพอวตา ตอัณหาททที่ไมตเหมาะสมมทอยทูตมาตลอด แตตวอันหนถึที่งพระราชบอัญญอัตริกป็
ถทูกประทานใหข้เพพที่อหข้ามมริใหข้มทตอัณหาแบบนอัรน และมอันกป็เปริดเผยและบอัญญอัตริวตาตอัณหานอัรนเปป็นความ
บาป ใหข้เรานถึกถถึงหข้องใตข้ถรุนมพดๆสกปรกๆททที่มทแมลงหลายชนริดคลานอยทู ตในความมพด เมพที่อเปริดไฟ 
แมลงพวกนอัรนกป็รทบคลานหนทไปซตอนตอัว พวกมอันอยทูตททที่นอัที่นตลอดอยทูตแลข้ว แตตแสงไฟเปป็นตอัวเปริดเผย
พวกมอัน พระราชบอัญญอัตริกป็ททาแบบเดทยวกอัน มอันเปป็นตอัวเปริดเผยความบาปโดยการนริยามวตาสริที่งใด
เปป็นบาป

รม 7:8 แตข่วข่าบาปไดผู้ถคือเอาพระบรัญญรัตรินรัตั้นเปป็นชข่อง ทสาใหผู้ตรัณหาชรัซึ่วทสกอยข่างเกริด
ขซตั้นในตรัวขผู้าพเจผู้า เพราะวข่าถผู้าไมข่มรีพระราชบรัญญรัตริ บาปกป็ตายเสรียแลผู้ว คทาททที่แปลวตา ถคือเอา (อะ
ฟอรร์มท) มทความวตา “ฐานปฏริบอัตริการ” คทาททที่แปลวตา ตรัณหาชรัซึ่ว คพอ เอพริธถูเมทย อทกครอัร ง ขข้อนทรพทูดถถึง 
ธรรมชาตริททที่ดพรอรอัรนของใจมนรุษยรททที่บาปหนา ยกตอัวอยตางเชตน คนมากมายทรุกวอันนทร เชพที่อวตากฎมทไวข้แหก
เปาโลกป็เขทยนเชตนนอัรน หลอักการกป็คพอวตา พระราชบอัญญอัตริซถึที่งนริยามวตาอะไรเปป็นบาป กระตรุข้นใหข้เกริด



การไมตเชพที่อฟอัง เมพที่อไมตมทกฎ เรากป็ไมตรทูข้วตาอะไรเปป็นบาป และเรากป็ไมตตข้องคริดมาก มอันเหมพอนกอับวตา
ความบาปนอัรนไดข้ตายไปแลข้ว 

รม 7:9 บางททเปาโลอาจพทูดถถึงชตวงเวลาสมอัยททที่ทตานยอังไมตเจอกอับพระราชบอัญญอัตริ
ของพระเจข้า เพราะทตานเขทยนวตา เพราะครรัตั้งหนซซึ่งขผู้าพเจผู้าดสารงชรีวริตอยผข่โดยปราศจากพระราช
บรัญญรัตริ แตข่เมคืซึ่อมรีพระบรัญญรัตริบาปกป็กลรับมรีขซตั้นอรีกและขผู้าพเจผู้ากป็ตาย ความหมายกป็คพอวตา กตอนทราบ
เกทที่ยวกอับบทบอัญญอัตริของพระเจข้า ขข้าพเจข้ากป็รพที่นเรริงกอับการใชข้ชทวริตโดยไมตมทความรทูข้สถึกผริดหรพอใจฟข้อง 
แตตแลข้ววอันหนถึที่งขข้าพเจข้ากป็เจอกอับพระราชบอัญญอัตริของพระเจข้า แลข้วใจฟข้อง ความรทูข้สถึกผริด และความ
ไมตเชพที่อฟอังกป็ตามมา ความบาปอยทูตททที่นอัที่นอยทูตแลข้ว แตตตอนนทรมอันถทูกนริยามและถทูกปรอับโทษดข้วย การททที่
ทตานพทูดถถึงความตายอาจหมายถถึง ทตานรทูข้แลข้ววตาอะไรเปป็นคตาจข้างของความบาป กตอนหนข้านอัรนทตาน
ตายฝตายวริญญาณ แตตเดทดี๋ยวนทรทตานรทูข้แลข้ว 

รม 7:10 พระบรัญญรัตรินรัตั้นซซซึ่งมรีขซตั้นเพคืซึ่อใหผู้มรีชรีวริต ขผู้าพเจผู้าเหป็นวข่ากลรับเปป็นเหตสทรีซึ่ทสาใหผู้
ถซงความตาย พวกยริวสมอัยนอัรนเชพที่อกอันวตาการประพฤตริตามพระราชบอัญญอัตริเปป็นวริธทททที่จะททาใหข้พวก
เขามทชทวริตนริรอันดรร ในทางตรงกอันขข้าม เปาโลกลตาววตา การททาเชตนนอัรนกลอับเปป็นโทษประหารชทวริต ใน
จดหมายฝากทรุกฉบอับของเปาโล ทตานเนข้นยทราตลอดวตาพระราชบอัญญอัตริไมตไดข้ใหข้ชทวริต แตตมอันกลอับ
เปป็นเครพที่องมพอททที่ปรอับโทษเพราะมอันนริยาม บอัญญอัตริ และระบรุถถึงโทษของความบาป

รม 7:11 เพราะวข่าบาปไดผู้ถคือเอาพระบรัญญรัตรินรัตั้นเปป็นชข่องทางลข่อลวงขผู้าพเจผู้า และ
ประหารขผู้าพเจผู้าใหผู้ตายดผู้วยพระบรัญญรัตรินรัตั้น เปาโลนถึกยข้อนวตา ทตานเคยคริดวตาพระราชบอัญญอัตริเปป็น
พาหนะททที่นทาไปสทูตชทวริตทอัรงๆททที่ความจรริงกป็คพอ มอันเปป็นเครพที่องมพอททที่ใชข้ปรอับโทษตตางหาก ทตานจถึงถทูก
หลอกลวง การปรอับโทษของความบาปกป็คพอ ความตาย ความบาปจถึง “ประหาร” เปาโลใหข้ตาย

รม 7:12-13 เหตสฉะนรัตั้นพระราชบรัญญรัตริจซงเปป็นสริซึ่งบรริสสทธริธ และพระบรัญญรัตริกป็บรริสสทธริธ 
ยสตริธรรม และดรี 13 ถผู้าเชข่นนรัตั้น สริซึ่งทรีซึ่ดรีกลรับทสาใหผู้ขผู้าพเจผู้าตผู้องตายหรคือ ขอพระเจผู้าอยข่ายอมใหผู้เปป็น
เชข่นนรัตั้นเลย บาปตข่างหาก คคือบาปซซซึ่งอาศรัยสริซึ่งทรีซึ่ดรีนรัตั้นทสาใหผู้ขผู้าพเจผู้าตผู้องตาย เพคืซึ่อจะใหผู้ปรากฏวข่า
บาปนรัตั้นเปป็นบาปจรริงและโดยอาศรัยพระบรัญญรัตรินรัตั้น บาปกป็ปรากฏวข่าชรัซึ่วรผู้ายยริซึ่งนรัก



กลอับไปยอังคทาถามของทตานในขข้อ 7 “พระราชบอัญญอัตริคพอบาปหรพอ” เปาโลไดข้สรรุปวตา “พระ
ราชบอัญญอัตริจถึงเปป็นสริที่งบรริสรุทธริธ  และพระบอัญญอัตริกป็บรริสรุทธริธ  ยรุตริธรรม และดท” มอันเปป็นสริที่งททที่ประเสรริฐ
ยริที่งในทางศทลธรรมและจรริยธรรม ไมตมทคทาพทูดอะไรททที่เหมาะสมไปกวตาบรริสรุทธริธ  ยรุตริธรรม และดทแลข้ว

ทตานถามอทกคทาถามหนถึที่งเพพที่อทบทวนขข้อโตข้แยข้งกตอนหนข้านอัรนของทตาน “ถข้าเชตนนอัรน สริที่งททที่ดท
กลอับททาใหข้ขข้าพเจข้าตข้องตายหรพอ” ไมตแนตนอน! นทที่แหละคพอจรุดประสงครของพระราชบอัญญอัตริ “บาป
ตตางหาก คพอบาปซถึที่งอาศอัยสริที่งททที่ดทนอัรนททาใหข้ขข้าพเจข้าตข้องตาย เพพที่อจะใหข้ปรากฏวตาบาปนอัรนเปป็นบาป
จรริงและโดยอาศอัยพระบอัญญอัตรินอัรน บาปกป็ปรากฏวตาชอั ที่วรข้ายยริที่งนอัก” พระเจข้าไดข้ทรงออกแบบพระ
ราชบอัญญอัตริมาเพพที่อ (1) เปริดเผยใหข้เหป็นความบาปททที่มทอยทู ตแลข้ว (2) มอันเปริดเผยวตาออันททที่จรริงแลข้วเราถทูก
ความบาปปรอับโทษ และ (3) มอันเปริดเผยใหข้เหป็นวตาความบาปนอัรนรข้ายแรงขนาดไหน พระราช
บอัญญอัตริไดข้ถทูกออกแบบมาเพพที่อททาใหข้บาปปรากฏวตาเปป็นบาป มอันคพอแสงไฟททที่สตองใหข้เหป็นถถึงความ
ชอัที่วในใจออันมพดบอดเชตนเดทยวกอับแสงไฟเผยใหข้เหป็นถถึงแมลงในหข้องมพด พระราชบอัญญอัตริไดข้ถทูก
ประทานใหข้เพพที่อใชข้เปป็นเกณฑรในการททที่พระเจข้าทรงปรอับโทษความบาป และมอันถทูกประทานใหข้
เพพที่อเปริดเผยวตาจรริงๆแลข้วความบาปนอัรนชอั ที่วรข้ายขนาดไหน 

รม 7:14 เพราะเรารผผู้วข่าพระราชบรัญญรัตรินรัตั้นเปป็นโดยฝข่ายจริตวริญญาณ แตข่วข่าขผู้าพเจผู้า
เปป็นแตข่เนคืตั้อหนรังถผกขายไวผู้ใหผู้อยผข่ใตผู้บาป ขข้อ 14 สรรุปความคริดกตอนหนข้านอัรน และนทาไปสทูตสตวนททที่ตาม
มา นอัที่นคพอ (1) พระราชบอัญญอัตรินอัรนเปป็นโดยฝตายจริตวริญญาณ มอันพรุตงตรงเขข้าสทูตใจกลางของจริต
วริญญาณมนรุษยรซถึที่งมอักกบฏตตอมอัน พระราชบอัญญอัตริไมตไดข้นทาความตายเขข้ามา แตตใจมนรุษยรททที่บาปหนา
และมอักกบฏตตางหากททที่นทาความตายเขข้ามา (2) ถถึงแมข้วตาพระราชบอัญญอัตริเปป็นฝตายจริตวริญญาณ แตตเรา
เปป็นเนพรอหนอัง นอัที่นคพอ เรามทธรรมชาตริบาปททที่คอยตตอสทูข้กอับหลอักการออันชอบธรรมของบทบอัญญอัตริของ
พระเจข้า (3) นอกจากนทร  เรายอัง “ถทูกขายไวข้ใหข้อยทู ตใตข้บาป” ดข้วย ความหมายกป็คพอ ความบาปไดข้ททาใหข้
เราตกเปป็นทาสเหมพอนกอับททที่ทาสถทูกขายใหข้นายของเขา ประเดป็นสทาคอัญคพอวตา เราไมตควรเปป็นทาส
บาปเพราะตอนนทร เราอยทูตในพระครริสตรแลข้ว เนพรอหาสตวนตตอไปจะพทูดถถึงการตตอสทูข้ททที่ผทูข้เชพที่อทรุกคนตข้อง
เจอ และเปป็นการตตอสทูข้ระหวตางธรรมชาตริฝตายเนพรอหนอังของเรากอับหลอักการออันชอบธรรมซถึที่งมทอยทู ตใน
บทบอัญญอัตริของพระเจข้า



เนชนี้อหาสม่วนสรุดทห้ายของโรม 7 พถูดถถึงการตม่อสถูห้ททที่ผถูห้เชชที่อทรุกคนตห้องเจอ คชอ การตม่อสถูห้ระหวม่าง
ธรรมชาตริบาปททที่อยถูม่ภายในกจับความตจันี้งใจททที่จะทนาสริที่งททที่ถถูกตห้องตามธรรมชาตริใหมม่ของเรา แนวคริด
สนาคจัญททที่ถถูกเรริที่มในบทททที่ 6 และมาสนาเรป็จตรงนทนี้คชอ การมทชจัยชนะเหนชอความบาปในชทวริตครริสเตทยน 
เนชนี้อหาสม่วนนทนี้ทนาใหห้เราเขห้าใจเกทที่ยวกจับความขจัดแยห้งระหวม่างธรรมชาตริฝม่ายวริญญาณสองอยม่างและ
สามารถตม่อสถูห้กจับความบาปไดห้ดทยริที่งขถึนี้น 

รม 7:15 ขผู้าพเจผู้าไมข่เขผู้าใจการกระทสาของขผู้าพเจผู้าเอง เพราะวข่าขผู้าพเจผู้าไมข่ทสาสริซึ่งทรีซึ่
ขผู้าพเจผู้าปรารถนาทรีซึ่จะทสา แตข่กลรับทสาสริซึ่งทรีซึ่ขผู้าพเจผู้าเกลรียดชรังนรัตั้น เปาโลเรริที่มตข้นดข้วยการพทูดถถึงการ
ตตอสทูข้ททที่ผทูข้เชพที่อททที่บอังเกริดใหมตแลข้วทรุกคนรทูข้จอักดท ในดข้านหนถึที่ง เรามทความตอัรงใจททที่จะททาสริที่งททที่ดทและถทูกตข้อง 
แตตในอทกดข้าน เรากป็มอักพตายแพข้ตตอการทดลองใหข้ททาสริที่งททที่ผริดบตอยครอัร งเหลพอเกริน เปาโลกทาลอังเปรทยบ
เททยบความแตกตตางระหวตาง “ขข้าพเจข้า” ของธรรมชาตริเกตาของทตานกอับ “ขข้าพเจข้า” ของธรรมชาตริ
ใหมตของทตาน และ “ขข้าพเจข้า” ททที่เปป็นตอัวทตานเอง

รม 7:16 เหตสฉะนรัตั้นถผู้าขผู้าพเจผู้าทสาสริซึ่งทรีซึ่ขผู้าพเจผู้าไมข่ปรารถนาทรีซึ่จะทสา ขผู้าพเจผู้ากป็
ยอมรรับวข่าพระราชบรัญญรัตรินรัตั้นดรี กลตาวอทกแงตกป็คพอ เมพที่อเปาโลในธรรมชาตริเกตาของทตานททาสริที่งททที่ทตาน
รทูข้วตาไมตควรททา ทตานกป็สาธริตใหข้เหป็นถถึงความดทงามของพระราชบอัญญอัตริโดยมโนธรรมททที่ถทูกปรอับโทษ
ของทตาน (อทกครอัร งททที่ทตานชทร ใหข้เหป็นถถึงครุณคตาของพระราชบอัญญอัตริของพระเจข้า)

รม 7:17 ฉะนรัตั้นขผู้าพเจผู้าจซงมริใชข่ผผผู้กระทสา แตข่วข่าบาปซซซึ่งอยผข่ในตรัวขผู้าพเจผู้านรัซึ่นเองเปป็นผผผู้
ทสา ‘ขข้าพเจข้า’ ในททที่นทรคพอ ตอัวเปาโลเองททที่มองดทูความบาปททที่เกริดขถึรนในชทวริตของทตาน การใชข้คทาวตา 
‘บาป’ ในททที่นทรของเปาโลนตาจะหมายถถึง ‘ธรรมชาตริบาป’ ของทตาน กลตาวอทกแงตกป็คพอ เมพที่อความบาป
ผรุดขถึรนมาในชทวริตของทตาน นอัที่นไมตใชตฝทมพอของเปาโลคนใหมต แตตเปป็นฝทมพอของธรรมชาตริบาปออันเกตา
ซถึที่งยอังอยทูตภายในตอัวทตาน

รม 7:18 ดผู้วยวข่าขผู้าพเจผู้ารผผู้วข่าในตรัวขผู้าพเจผู้า (คคือในเนคืตั้อหนรังของขผู้าพเจผู้า) ไมข่มรีความดรี
ประการใดอยผข่เลย เปาโลผทูข้เปป็นครริสเตทยนททที่บอังเกริดใหมตแลข้ว รทูข้ดทวตาในเนพรอหนอังของทตาน (ธรรมชาตริ
เกตา) ไมตมทความดทประการใดอยทูตเลย เพราะวข่าเจตนาดรีขผู้าพเจผู้ากป็มรีอยผข่ แตข่ซซซึ่งจะกระทสาการดรีนรัตั้น



ขผู้าพเจผู้าหาไดผู้กระทสาไมข่ ความตอัรงใจททที่จะททาสริที่งททที่ดทและถทูกตข้องมทอยทูตในตอัวทตาน แตตการททาใหข้ไดข้นอัรนกป็
เปป็นอทกเรพที่อง ความตอัรงใจททที่จะททาดทแตตกลอับททาไมตไดข้นอัรนกป็ปรากฏชอัด

รม 7:19 ดผู้วยวข่าการดรีนรัตั้นซซซึ่งขผู้าพเจผู้าปรารถนาทสา ขผู้าพเจผู้าไมข่ไดผู้กระทสา แตข่การชรัซึ่ว
ซซซึ่งขผู้าพเจผู้ามริไดผู้ปรารถนาทสา ขผู้าพเจผู้ายรังทสาอยผข่ เปาโลกลตาวตตอวตาในตอัวทตานนอัรน ทตานมทความตอัรงใจททที่
จะททาสริที่งททที่ถทูกตข้อง แตตเพราะเหตรุผลบางประการทตานกลอับททาไมตไดข้ นอกจากนทร  ความบาปททที่ทตาน
รทูข้ตอัววตาไมตควรททา ทตานกป็พตายแพข้ตตอมอัน

รม 7:20 เปาโลทราบถถึงปอัญหาใหญตสรุด ถผู้าแมผู้ขผู้าพเจผู้ายรังทสาสริซึ่งซซซึ่งขผู้าพเจผู้าไมข่
ปรารถนาจะทสา กป็ไมข่ใชข่ตรัวขผู้าพเจผู้าเปป็นผผผู้กระทสา แตข่บาปซซซึ่งอยผข่ในตรัวขผู้าพเจผู้านรัซึ่นเองเปป็นผผผู้กระทสา 
ในการพตายแพข้ตตอการทดลองซถึที่งขอัดแยข้งกอับความตอัรงใจของทตาน ทตานตระหนอักวตาปอัญหากป็คพอ 
ธรรมชาตริบาปททที่ยอังคงอยทูตในตอัวพวกเราทรุกคน ‘ขข้าพเจข้า’ ททที่บาปหนาของธรรมชาตริเกตาบางครอัร งกป็
เอาชนะ ‘ขข้าพเจข้า’ ททที่ชอบธรรมของธรรมชาตริใหมต

รม 7:21 ดรังนรัตั้นขผู้าพเจผู้าจซงเหป็นวข่าเปป็นกฎอยข่างหนซซึ่ง คคือเมคืซึ่อใดขผู้าพเจผู้าตรัตั้งใจจะ
กระทสาความดรี ความชรัซึ่วกป็ยรังตริดอยผข่ในตรัวขผู้าพเจผู้า เพพที่อททที่จะนทาไปสทูตบทสรรุปของเรพที่องราว เปาโล
บอกถถึงอทกกฎหนถึที่ง ทตานไมตไดข้หมายถถึงพระราชบอัญญอัตริของพระเจข้าหรพอพระราชบอัญญอัตริของ
โมเสส แตตทตานใชข้คทาวตา กฎททที่เปป็น ‘กฎของธรรมชาตริ’ กฎนอัรนกป็คพอ “เมพที่อใดขข้าพเจข้าตอัรงใจจะกระททา
ความดท ความชอั ที่วกป็ยอังตริดอยทูตในตอัวขข้าพเจข้า” ความชอั ที่วนอัรนกป็คพอ ธรรมชาตริบาป (ธรรมชาตริเกตาของเรา)
ททที่ยอังอยทูตในตอัวครริสเตทยนททที่บอังเกริดใหมตแลข้วทรุกคน

รม 7:22 เพราะวข่าสข่วนลซกในใจของขผู้าพเจผู้านรัตั้น ขผู้าพเจผู้าชคืซึ่นชมในพระราชบรัญญรัตริ
ของพระเจผู้า ในทางกลอับกอัน เปาโลชพที่นชมยรินดทในพระราชบอัญญอัตริของพระเจข้าในตอัวทตานททที่อยทูตขข้าง
ใน ตอัวทตานททที่อยทูตขข้างในคพอ ธรรมชาตริใหมตของทตาน ซถึที่งถทูกสรข้างขถึรนในความชอบธรรมและความ
บรริสรุทธริธ ททที่แทข้จรริง

รม 7:23 แตข่ขผู้าพเจผู้าเหป็นมรีกฎอรีกอยข่างหนซซึ่งอยผข่ในอวรัยวะของขผู้าพเจผู้า ซซซึ่งตข่อสผผู้กรับกฎ
แหข่งจริตใจของขผู้าพเจผู้า และชรักนสาใหผู้ขผู้าพเจผู้าอยผข่ใตผู้บรังครับกฎแหข่งบาปซซซึ่งอยผข่ในอวรัยวะของขผู้าพเจผู้า 



อยตางไรกป็ตาม กฎนอัรนในอวอัยวะของทตานกป็ยอังอยทูต คพอ ธรรมชาตริเกตาในรตางกายของทตาน และมอัน
กทาลอังสทูข้รบหรพอททาสงครามกอับ “กฎแหตงจริตใจของขข้าพเจข้า” กฎแหตงจริตใจของทตานในททที่นทรหมายถถึง
ตอัวทตานททที่อยทูตขข้างในททที่ถทูกเอตยถถึงในขข้อ 22 และหมายถถึงธรรมชาตริใหมตของทตานดข้วย ธรรมชาตริเกตา
นอัรน คพอกฎในอวอัยวะของทตาน ไมตเพทยงตตอสทูข้กอับธรรมชาตริใหมตเทตานอัรน แตตบางครอัร งยอัง “ชอักนทาใหข้
ขข้าพเจข้าอยทูตใตข้บอังคอับกฎแหตงบาปซถึที่งอยทูตในอวอัยวะของขข้าพเจข้า” กลตาวอทกแงตคพอ ธรรมชาตริเกตาของ
ทตานจะตตอสทูข้กอับธรรมชาตริใหมตของทตานและถถึงขนาดเอาชนะมอันดข้วย และกตอใหข้เกริดความบาปใน
ตอัวของทตาน นทที่เปป็นสริที่งททที่ครริสเตทยนททที่กรรุงโรมททที่ตตอสทูข้กอับความบาปตข้องเขข้าใจ ผทูข้เชพที่อทรุกคนมทปอัญหา
แบบเดทยวกอัน ถถึงแมข้วตาเราถทูกททาใหข้เปป็นผทูข้ชอบธรรมแลข้ว และมทธรรมชาตริใหมตในตอัวแลข้ว แตต
ธรรมชาตริเกตากป็ยอังอยทูตและตตอสทูข้กอับธรรมชาตริใหมตตตอไป แลข้วเราจะมทชอัยชนะตตอบาปและธรรมชาตริ
บาปไดข้อยตางไร เปาโลจถึงถามคทาถามตตอไป

รม 7:24 โอ ขผู้าพเจผู้าเปป็นคนเขป็ญใจจรริง ใครจะชข่วยขผู้าพเจผู้าใหผู้พผู้นจากรข่างกายแหข่ง
ความตายนรีตั้ไดผู้ ออัครททูตผทูข้นทรทราบดทถถึงการตตอสทูข้ฝตายวริญญาณททที่เกริดขถึรนภายใน ทตานตระหนอักวตาความ
บาปในรตางกายของทตานกตอใหข้เกริดความตาย และทตานถพอวตาทอัรงสองอยตางเททยบเทตากอัน กลตาวอทกแงต
คพอ ทตานจะพข้นจากความบาปในชทวริตของทตานไดข้อยตางไรในเมพที่อทตานเปป็นครริสเตทยนแลข้ว 

รม 7:25 ขผู้าพเจผู้าขอบพระคสณพระเจผู้า โดยทางพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็น
เจผู้าของเรา ฉะนรัตั้นทางดผู้านจริตใจขผู้าพเจผู้ารรับใชผู้พระราชบรัญญรัตริของพระเจผู้า แตข่ดผู้านฝข่ายเนคืตั้อหนรัง
ขผู้าพเจผู้ารรับใชผู้กฎแหข่งบาป คทาตอบนอัรนทอัรงเรทยบงตายและลถึกซถึร ง “ขข้าพเจข้าขอบพระครุณพระเจข้า โดย
ทางพระเยซทูครริสตรองครพระผทูข้เปป็นเจข้าของเรา” ชอัยชนะมทมาโดยพระครริสตร ทตานสรรุปวตา “ทางดข้าน
จริตใจขข้าพเจข้ารอับใชข้พระราชบอัญญอัตริของพระเจข้า” กลตาวอทกแงตคพอ ในตอัวตนใหมตของทตาน คพอ 
ธรรมชาตริใหมตของทตาน ทตานรอับใชข้พระเจข้าและปฏริบอัตริตามหลอักการออันชอบธรรมซถึที่งมทอยทู ตใน
บทบอัญญอัตริของพระองคร อยตางไรกป็ตาม “ดข้านฝตายเนพรอหนอัง” ทตานรอับใชข้ “กฎแหตงบาป” นอัที่นคพอ ใน
ธรรมชาตริเกตาของทตานๆรอับใชข้ความบาป ทางออกของปอัญหานทรคพอ การดทาเนรินชทวริตในธรรมชาตริ
ใหมตนอัรนผตานทางฤทธริธ เดชของพระครริสตรซถึที่งอยทูตภายในเรา



*****

ภนำพรวมของโรม 8: ครถึที่งแรกของโรม 8 (ขห้อ 1-17) สรรุปเนชนี้อหาของเจป็ดบทแรก เราไมม่ถถูก
ปรจับโทษอทกตม่อไปแลห้วเพราะเราถถูกนจับวม่าเปป็นผถูห้ชอบธรรมแลห้ว เปาโลอธริบายใหห้พวกยริวเขห้าใจวม่า
ความชอบธรรมนจันี้นไมม่พถึที่งบจัญญจัตริของโมเสส นอกจากนทนี้ เราไมม่เพทยงถถูกนจับวม่าเปป็นผถูห้ชอบธรรม
แลห้วเทม่านจันี้น แตม่เรายจังถถูกรจับเขห้าในครอบครจัวของพระเจห้าและเราจถึงเปป็นทายาทรม่วมกจับพระครริสตร์
ดห้วย สม่วนทห้ายของโรม 8 (ขห้อ 18-39) บอกถถึงพระพรตม่างๆททที่เปป็นผลของการถถูกนจับวม่าเปป็นคนชอบ
ธรรมแลห้ว กลม่าวใหห้เจาะจงกป็คชอ พระพรเหลม่านจันี้นไหลลห้นออกมาจากการเปป็นบรุตรของพระเจห้าผม่าน
ทางพระวริญญาณททที่รจับเราเปป็นบรุตร

ใจความหลจักของโรม 8 คชอ การขม่มเหง (ดถู 8:18, 35-36) ในครถึที่งหลจังของบทนทนี้ เปาโล
พยายามหนรุนใจผถูห้อม่านจดหมายฝากของทม่าน พวกเขาไมม่เพทยงพห้นจากการถถูกปรจับโทษแลห้วเทม่านจันี้น
แตม่การขม่มเหงททที่เกริดขถึนี้นกจับพวกเขาสรุดทห้ายแลห้วกป็เพชที่อผลดทในระยะยาวสนาหรจับพวกเขา นอกจากนทนี้ 
พระเจห้าไดห้ทรงเลชอกพวกเขา (และพวกเรา) และกนาหนดลม่วงหนห้าใหห้เราเปป็นตามพระฉายของพระ
บรุตรของพระองคร์ ดจังนจันี้น ถถึงแมห้วม่าโลกและซาตานจะขม่มเหงเรา ถห้าพระเจห้าทรงอยถูม่ฝม่ายเรา ใคร
หนห้าไหนจะตม่อกรกจับเราไดห้ จถึงไมม่มทสริที่งใดแยกเราจากความรจักของพระครริสตร์ไดห้ เนชนี้อหาสม่วนทห้าย
ของโรม 8 ถถึงแมห้วม่าจะเตป็มไปดห้วยหลจักคนาสอน แตม่มจันกป็ถถูกเขทยนขถึนี้นเพชที่อหนรุนใจผถูห้เชชที่อททที่กรรุงโรมซถึที่ง
กนาลจังถถูกขม่มเหง 

รม 8:1 เหตสฉะนรัตั้นบรัดนรีตั้การปรรับโทษจซงไมข่มรีแกข่คนทรัตั้งหลายทรีซึ่อยผข่ในพระเยซผครริสตต์ 
ผผผู้ไมข่ดสาเนรินตามฝข่ายเนคืตั้อหนรัง แตข่ตามฝข่ายพระวริญญาณ คทาวตา ‘เหตรุฉะนอัรน’ เชพที่อมโยงกอับเนพรอหา
กตอนหนข้านอัรน นอัที่นคพอ เพราะสริที่งททที่ไดข้กลตาวมาแลข้ว “การปรอับโทษจถึงไมตมทแกตคนทอัรงหลายททที่อยทูตในพระ
เยซทูครริสตร” เพราะเราถทูกนอับวตาเปป็นคนชอบธรรม ถทูกตรถึง และถทูกททาใหข้เปป็นขถึรนพรข้อมกอับพระ
ครริสตร และมทชอัยตตอบาปโดยทางพระครริสตรแลข้ว “การปรอับโทษจถึงไมตมทแกตคนทอัรงหลายททที่อยทูตในพระ
เยซทูครริสตร” พระพริโรธของพระเจข้าไมตตกบนเราอทกตตอไปแลข้ว เราไมตถทูกปรอับโทษอทกตตอไปแลข้ว เรา
ถทูกนอับวตาเปป็นผทูข้ชอบธรรมแลข้ว



วลทททที่บอกวตา “ผทูข้ไมตดทาเนรินตามฝตายเนพรอหนอัง แตตตามฝตายพระวริญญาณ” ตทความไดข้หลาย
แบบ มอันคลข้ายกอับในกาลาเททย 5 แตตบรริบทมทความแตกตตางกอัน ในกาลาเททย 5 เปาโลเปรทยบเททยบ
ความแตกตตางระหวตางผถูห้เชชที่อททที่ดทาเนรินในธรรมชาตริเกตากอับผทูข้เชพที่อททที่ดทาเนรินในธรรมชาตริใหมต อยตางไร
กป็ตาม ในขข้อนทร  (และในขข้อตตอๆไป) ดทูเหมพอนวตาเปาโลกทาลอังเปรทยบเททยบความแตกตตางระหวตางคน
ททที่ไมตรอดกอับคนททที่รอดแลข้ว เราตข้องไมตลพมวตาเปาโลพทูดกอับพวกยริวอยทูตตอนนทร  ปอัญหาคพอ ความคริด
แบบยริวในครริสตจอักรททที่กรรุงโรม ศาสนายริวแบบของพวกฟารริสทในศตวรรษแรกเนข้นเรพที่องเกทที่ยวกอับ
เนพรอหนอัง เชตน การเขข้าสรุหนอัต พริธทชทาระลข้างแบบตตางๆ ชนริดของอาหาร เครพที่องถวายบทูชา การถพออด
อาหาร และวอันพริเศษตตางๆ

เปาโลเททยบเทตาการเนข้นพริธทตตางๆเกทที่ยวกอับรตางกายของศาสนายริวกอับเนพรอหนอัง มอันตรงขข้าม
กอับธรรมชาตริฝตายวริญญาณของความเชพที่อในพระครริสตร ความจรริงคพอ ไมตมทการปรอับโทษแกตคนทอัรง
หลายททที่ดทาเนรินตามหลอักการฝตายวริญญาณแหตงความเชพที่อในพระครริสตร ซถึที่งตรงขข้ามกอับการถพอปฏริบอัตริ
ตามกฎแหตงรตางกาย (เนพรอหนอัง) ในบอัญญอัตริของโมเสส

รม 8:2 เพราะวข่ากฎของพระวริญญาณแหข่งชรีวริตในพระเยซผครริสตต์ ไดผู้ทสาใหผู้ขผู้าพเจผู้า
พผู้นจากกฎแหข่งบาปและความตาย ถถึงแมข้วตาคทาวตา กฎ ในททที่นทรหมายถถึงหลอักการทอั ที่วไป แตต “กฎแหตง
บาปและความตาย” กป็อข้างถถึงบอัญญอัตริของโมเสสดข้วย ดอังนอัรน หลอักการฝตายวริญญาณของชทวริตในพระ
ครริสตรปลดปลตอยเราจากการปรอับโทษของกฎแหตงบาปและความตาย (คพอ บอัญญอัตริของโมเสส)

รม 8:3 เพราะสริซึ่งซซซึ่งพระราชบรัญญรัตริทสาไมข่ไดผู้เพราะเนคืตั้อหนรังทสาใหผู้อข่อนกสาลรังไป
นรัตั้น พระเจผู้าทรงใชผู้พระบสตรของพระองคต์มาในสภาพเสมคือนเนคืตั้อหนรังทรีซึ่บาปและเพคืซึ่อไถข่บาป 
พระองคต์จซงไดผู้ทรงปรรับโทษบาปทรีซึ่อยผข่ในเนคืตั้อหนรัง นอัที่นคพอ สริที่งททที่พระราชบอัญญอัตริททาไมตไดข้เพราะเนพรอ
หนอังททาใหข้อตอนกทาลอังไปนอัรน พระเจห้าทรงทนาไดห้โดยทางพระบรุตรของพระองคร์ ความอตอนแออยตาง
หนถึที่งของพระราชบอัญญอัตริกป็คพอ มอันพทูดถถึงเนชนี้อหนจังททที่บาปของเรา อยตางไรกป็ตาม “พระเจข้าทรงใชข้
พระบรุตรของพระองครมาในสภาพเสมพอนเนพรอหนอังททที่บาปและเพพที่อไถตบาป พระองครจถึงไดข้ทรงปรอับ
โทษบาปททที่อยทูตในเนพรอหนอัง” เหตรุผลหนถึที่งททที่พระเยซทูทรงเสดป็จมารอับสภาพรตางกายกป็คพอ เพพที่อททที่จะ



กลายเปป็นความบาปเพราะเหป็นแกตเราเพพที่อททที่เราจะกลายเปป็นความชอบธรรมของพระเจข้าใน
พระองคร พระองครเสดป็จมาจอัดการกอับความบาป และพริพากษามอันในพระกายของพระองคร คทาททที่
แปลวตา ปรรับโทษ (คาทาครริโน) มทความหมายในเชริง ‘พริพากษา’ (นตาสอังเกตวตา พระเยซทูเสดป็จมาใน
สภาพเสมชอนเนพรอหนอังททที่บาป แตตไมตไดข้เปป็นตจัวตนของเนพรอหนอังททที่บาป)

รม 8:4 เพคืซึ่อความชอบธรรมของพระราชบรัญญรัตริจะไดผู้สสาเรป็จในพวกเรา ผผผู้ไมข่
ดสาเนรินตามฝข่ายเนคืตั้อหนรัง แตข่ตามฝข่ายพระวริญญาณ เปาโลกลอับมาพทูดเรพที่องททที่ทตานพทูดคข้างไวข้ใน โรม
3:21 ททที่วตา “แตตบอัดนทร ไดข้ปรากฏแลข้ววตาความชอบธรรมของพระเจข้านอัรนปรากฏนอกเหนพอพระราช
บอัญญอัตริ” สทาหรอับพวกยริวแลข้ว ความชอบธรรมมาไดข้ทางบอัญญอัตริของโมเสส พวกเขาคริดวตาพวกเขา
จะไดข้ความชอบธรรมโดยการประพฤตริตามบอัญญอัตรินอัรน ดอังนอัรน เปาโลเลยแจกแจงวตา “ความชอบ
ธรรมของพระราชบอัญญอัตริจะไดข้สทาเรป็จในพวกเรา ผทูข้ไมตดทาเนรินตามฝตายเนพรอหนอัง แตตตามฝตายพระ
วริญญาณ”

ประเดป็นกป็คพอวตา ความชอบธรรมแหตงบอัญญอัตรินอัรนททที่พวกยริวแสวงหาไมตไดข้มาโดยการถพอ
ตามหลอักการปฏริบอัตริฝตายรตางกาย (คพอ ฝตายเนพรอหนอัง) แตตมาโดยการถพอตามหลอักการฝตายวริญญาณ
แหตงความเชพที่อในพระครริสตร

รม 8:5 เพราะวข่า คนทรัตั้งหลายทรีซึ่อยผข่ฝข่ายเนคืตั้อหนรังกป็ปรักใจในสริซึ่งซซซึ่งเปป็นของของเนคืตั้อ
หนรัง แตข่คนทรัตั้งหลายทรีซึ่อยผข่ฝข่ายพระวริญญาณกป็ปรักใจในสริซึ่งซซซึ่งเปป็นของของพระวริญญาณ อทกครอัร งททที่มท
ความคลข้ายคลถึงกอันระหวตางตรงนทรกอับกาลาเททย 5:16-25 แตตบรริบทของทอัรงสองททที่กป็ตตางกอัน เนพรอหนอัง
ในททที่นทรหมายถถึงความบาปในเนพรอหนอัง (เชตน บาปในเรพที่องเพศ) และการเนข้นเรพที่องฝตายรตางกายของ
ศาสนายริวดข้วย “เพราะวตา คนทอัรงหลายททที่อยทูตฝตายเนพรอหนอังกป็ปอักใจในสริที่งซถึที่งเปป็นของของเนพรอหนอัง” 
ไมตวตาปอัญหาจะเปป็นการหมกมรุตนในเรพที่องเพศหรพอการมรุตงเนข้นแตตเรพที่องพริธททางศาสนาภายนอก คน
พวกนอัรนกป็ปอักใจในสริที่งซถึที่งเปป็นของของเนพรอหนอัง ในทางกลอับกอัน “คนทอัรงหลายททที่อยทูตฝตายพระ
วริญญาณกป็ปอักใจในสริที่งซถึที่งเปป็นของของพระวริญญาณ” ปอัญหาของพวกยริวในสมอัยนอัรนกป็คพอ การ



หมกมรุตนกอับการถพอปฏริบอัตริดข้านรตางกาย (คพอ เนพรอหนอัง) ตามบทบอัญญอัตริของพระคอัมภทรรเดริมซถึที่งเปป็น
เรพที่องภายนอก 

รม 8:6 ดผู้วยวข่าซซซึ่งปรักใจอยผข่กรับเนคืตั้อหนรังกป็คคือความตาย และซซซึ่งปรักใจอยผข่กรับพระ
วริญญาณกป็คคือชรีวริตและสรันตริสสข การปอักใจอยทูตกอับเรพที่องทางรตางกาย (คพอ เนพรอหนอัง) ไมตวตาจะเปป็นความ
บาปเรพที่องเพศหรพอพริธทกรรมทางศาสนา ยตอมนทาไปสทูตความบาป แตต “ซถึที่งปอักใจอยทูตกอับพระวริญญาณกป็
คพอชทวริตและสอันตริสรุข” ความชอบธรรมสทูงสรุดของพระเจข้า ซถึที่งมาโดยทางหลอักการฝตายวริญญาณแหตง
ความเชพที่อในพระครริสตร นทามาซถึที่งชทวริตและสอันตริสรุข ขข้อนทรบอกเปป็นนอัยถถึงทอัรงปรริมาณของชทวริต (ชทวริตนริ
รอันดรร) และครุณภาพของชทวริต (สอันตริสรุข) ซถึที่งมาโดยการอยทูตฝตายวริญญาณออันตรงขข้ามกอับฝตายเนพรอหนอัง

รม 8:7-8 เหตสวข่าใจซซซึ่งปรักอยผข่กรับเนคืตั้อหนรังนรัตั้นกป็เปป็นศรัตรผตข่อพระเจผู้า เพราะหาไดผู้อยผข่ใตผู้
บรังครับพระราชบรัญญรัตริของพระเจผู้าไมข่ และทรีซึ่จรริงจะอยผข่ใตผู้บรังครับพระราชบรัญญรัตรินรัตั้นไมข่ไดผู้ 8 เพราะ
ฉะนรัตั้นคนทรัตั้งหลายทรีซึ่อยผข่ฝข่ายเนคืตั้อหนรังจะเปป็นทรีซึ่ชอบพระทรัยพระเจผู้ากป็หามริไดผู้

“ใจซถึที่งปอักอยทูตกอับเนพรอหนอังนอัรนเปป็นศอัตรทูตตอพระเจข้า” การหมกมรุตนกอับพริธทกรรมทางศาสนาไมต
ททาใหข้พระเจข้าพอพระทอัย “เพราะหาไดข้อยทู ตใตข้บอังคอับพระราชบอัญญอัตริของพระเจข้าไมต และททที่จรริงจะอยทูต
ใตข้บอังคอับพระราชบอัญญอัตรินอัรนไมตไดข้” ความหมายคพอวตา การถพอตามหลอักศาสนาภายนอกไมตอยทูตใน
พระราชบอัญญอัตริของพระเจข้า มอันไมตอยทูตใตข้บอังคอับพระราชบอัญญอัตริของพระเจข้าและจะททาเชตนนอัรนกป็ททา
ไมตไดข้ มอันอยทูตนอกเหนพอหลอักการฝตายวริญญาณของพระวจนะของพระเจข้าดข้วย ดข้วยเหตรุนทร  “คนทอัรง
หลายททที่อยทูตฝตายเนพรอหนอังจะเปป็นททที่ชอบพระทอัยพระเจข้ากป็หามริไดข้” นทที่ไมตไดข้หมายถถึงครริสเตทยนททที่
ดทาเนรินตามธรรมชาตริเกตาตามททที่กาลาเททย 5 วตาไวข้ แตตบรริบทในททที่นทรพทูดชอัดเจนถถึงคนททที่ยอังปอักใจกอับสริที่ง
ซถึที่งเปป็นของเนพรอหนอังในทางหลอักศาสนา การพยายามบรรลรุความชอบธรรมผตานทางการปฏริบอัตริ
ตามหลอักศาสนาไมตททาใหข้พระเจข้าทรงพอพระทอัย 

รม 8:9 ถผู้าพระวริญญาณของพระเจผู้าทรงสถริตอยผข่ในทข่านทรัตั้งหลายจรริงๆแลผู้ว ทข่านกป็
มริไดผู้อยผข่ฝข่ายเนคืตั้อหนรัง แตข่อยผข่ฝข่ายพระวริญญาณ แตข่ถผู้าผผผู้ใดไมข่มรีพระวริญญาณของพระครริสตต์ ผ ผผู้นรัตั้นกป็
ไมข่เปป็นของพระองคต์ สทาหรอับผทูข้ททที่รอดแลข้ว “ถข้าพระวริญญาณของพระเจข้าทรงสถริตอยทู ตในทตานทอัรง



หลายจรริงๆแลข้ว ทตานกป็มริไดข้อยทูตฝตายเนพรอหนอัง แตตอยทูตฝตายพระวริญญาณ” ความหมายของขข้อความนทร
คพอ (1) คทาวตา พระวริญญาณในททที่นทร อาจไมตไดข้หมายถถึง พระวริญญาณบรริสรุทธริธ  แตตหมายถถึง ฝตาย
วริญญาณ (2) อยตางไรกป็ตาม สตวนททที่พทูดถถึงพระวริญญาณของพระเจข้ากป็หมายถถึงพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  
(3) วลท “ถข้า” (เออริ เพรร์) อาจแปลไดข้วตา ‘เหป็นไดข้วตา’ ความหมายกป็คพอวตา หลอักฐานททที่แสดงวตาเรารอด
แลข้ว (คพอ “อยทูตฝตายพระวริญญาณ”) คพอ การสถริตอยทูตภายในตอัวเราของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  ดข้วยเหตรุ
นทร  “ถข้าผทูข้ใดไมตมทพระวริญญาณของพระครริสตร ผทูข้นอัรนกป็ไมตเปป็นของพระองคร” เพราะวตาความสอัมพอันธร
ของเรากอับพระเจข้าผตานทางพระครริสตรเปป็นฝตายวริญญาณ การสถริตอยทู ตภายในตอัวเราของพระวริญญาณ
บรริสรุทธริธ จถึงเปป็นหลอักฐานชอัดเจนททที่แสดงวตาเราเปป็นของพระครริสตร

รม 8:10 และถผู้าพระครริสตต์อยผข่ในทข่านทรัตั้งหลายแลผู้ว รข่างกายกป็ตายไปเพราะบาป แตข่
จริตวริญญาณกป็มรีชรีวริตเพราะความชอบธรรม เชพที่อมตตอหลอักเหตรุผลกอับขข้อกตอนหนข้า “ถข้าพระครริสตร
อยทูตในทตานทอัรงหลายแลข้ว รตางกายกป็ตายไปเพราะบาป” เพราะวตาพระครริสตรทรงอยทูตในตอัวเรา และเรา
อยทูตในพระครริสตร เราจถึงถทูกตรถึงกอับพระองครกอับพระองครแลข้ว นอกจากนทร  รตางกายของเรา ซถึที่งเปป็นททที่
เกป็บเนพรอหนอังออันเปทที่ยมดข้วยบาปของเรา กป็ตายไปพรข้อมกอับพระองครดข้วย รตางกายของเราจะตาย
เพราะความบาปซถึที่งอยทูตในรตางกายนอัรน “แตตจริตวริญญาณกป็มทชทวริตเพราะความชอบธรรม” อทกครอัร งททที่นทที่
คพอหลอักการฝตายวริญญาณ ความชอบธรรมในททที่นทรคพอ ความชอบธรรมของพระครริสตรเพราะการถทูก
นอับวตาเปป็นผทูข้ชอบธรรมแลข้ว กลตาวอทกแงตคพอ ถถึงแมข้วตารตางกายของเราจะตาย เรากป็มทชทวริตผตานทาง
ความสอัมพอันธรฝตายวริญญาณของเราในพระครริสตรและความชอบธรรมททที่พระองครทรงนอับวตาเปป็น
ของเรา เปาโลกทาลอังกลตาววตา ชทวริตนริรอันดรรและชทวริตฝตายวริญญาณไมตไดข้มาทางพริธทกรรมทางศาสนา
ภายนอกซถึที่งเกทที่ยวขข้องกอับรตางกาย แตตมาทางหลอักการฝตายวริญญาณแหตงความเชพที่อในพระครริสตรและ
ความชอบธรรมททที่พระองครทรงนอับวตาเปป็นของเรา

รม 8:11 นอกจากนทร  แตข่ถผู้าพระวริญญาณของพระองคต์ ผผผู้ทรงชสบใหผู้พระเยซผเปป็นขซตั้น
มาจากความตายทรงสถริตอยผข่ในทข่านทรัตั้งหลาย พระองคต์ผผผู้ทรงชสบใหผู้พระครริสตต์เปป็นขซตั้นมาจาก
ความตายแลผู้วนรัตั้น จะทรงกระทสาใหผู้กายซซซึ่งตผู้องตายของทข่าน เปป็นขซตั้นมาใหมข่ดผู้วย โดยพระ
วริญญาณของพระองคต์ซซซึ่งทรงสถริตอยผข่ในทข่านทรัตั้งหลาย ถถึงแมข้วตารตางกายของเราจะตาย แตตพระ



วริญญาณของพระเจข้าซถึที่งทรงชรุบใหข้พระเยซทูเปป็นขถึรนจากตาย (ดทู โรม 1:14) กป็จะชรุบใหข้รตางกายของ
เราเปป็นขถึรนจากตายดข้วย คทาททที่แปลวตา กระทสาใหผู้... เปป็นขซตั้นมาใหมข่ (โซออพออริเอโอ) มทความหมาย
วตา ‘ปลทูกฝอังหรพอฟพร นฟทูชทวริต’ ถถึงแมข้วตาสอักวอันหนถึที่งรตางกายของเราจะตาย (ยกเวข้นตอนรอับขถึรน) แตต
พระวริญญาณของพระเจข้าจะทรงททาใหข้รตางกายเราฟพร นคพนชทพในการเปป็นขถึรนจากตายครอัร งแรก (ดทู 1 
เธสะโลนริกา 4:16 และ 1 โครรินธร 15:52-53) ผทูข้เชพที่อในพระครริสตรไมตเพทยงไดข้ชทวริตฝตายวริญญาณใน
พระครริสตรเทตานอัรน แตตยอังไดข้รตางกายใหมตททที่ถทูกปลทูกใหข้มทชทวริตและมทเรทที่ยวแรงดข้วย

รม 8:12 ทข่านพรีซึ่นผู้องทรัตั้งหลาย เหตสฉะนรัตั้นเราทรัตั้งหลายเปป็นหนรีตั้ แตข่มริใชข่เปป็นหนรีตั้ฝข่าย
เนคืตั้อหนรังทรีซึ่จะดสาเนรินชรีวริตตามเนคืตั้อหนรัง แตม่ตามฝม่ายวริญญาณและหลจักการฝม่ายวริญญาณ เพราะสริที่งททที่
เกทที่ยวขข้องกอับศาสนาฝตายรตางกายและเนพรอหนอัง (การเขข้าสรุหนอัต, อาหารบางอยตาง, การถพออดอาหาร, 
พริธทชทาระลข้างตตางๆ, การถวายเครพที่องบทูชาททที่เปป็นเนพรอสอัตวร, การถพอปฏริบอัตริพริธทกรรมภายนอก ฯลฯ) 
ลงเอยททที่ความตาย เราจถึงไมตเปป็นหนทรสริที่งเหลตานอัรน เราเปป็นหนทรจรริงๆ แตตพอันธะของเราเกทที่ยวขข้องกอับ
เรพที่องฝตายวริญญาณของพระเจข้า ไมตใชตศาสนาททที่เปป็นเรพที่องฝตายรตางกายภายนอก

รม 8:13 เพราะวข่าถผู้าทข่านทรัตั้งหลายดสาเนรินชรีวริตตามฝข่ายเนคืตั้อหนรังแลผู้ว ทข่านจะตผู้อง
ตาย แตข่ถผู้าโดยฝข่ายพระวริญญาณทข่านไดผู้ทสาลายการของฝข่ายกายเสรีย ทข่านกป็จะดสารงชรีวริตไดผู้ อทกครอัร ง
ททที่คทาวตา เนพรอหนอัง หมายถถึง การถพอปฏริบอัตริตามหลอักศาสนาและพริธทกรรมฝตายเนพรอหนอังตตางๆ จรุดจบ
ของสริที่งเหลตานอัรนคพอความตาย ไมตเคยมทใครไดข้ชทวริตนริรอันดรรผตานทางสริที่งเหลตานอัรน ในทางตรงกอันขข้าม 
“ถข้าโดยฝตายพระวริญญาณทตานไดข้ททาลายการของฝตายกายเสทย ทตานกป็จะดทารงชทวริตไดข้” วลทสทาคอัญ คพอ 
“โดยฝตายพระวริญญาณ” หลอักการฝตายวริญญาณของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ซถึที่งนทาความรอดมา คพอ 
ความเชพที่อในพระครริสตรและความชอบธรรมททที่ทรงนอับใหข้เรา นทามาซถึที่งชทวริตฝตายวริญญาณ

สรรุปกป็คพอ ประเดป็นสทาคอัญของขข้อ 2-13 คพอวตา ชทวริต (ชทวริตนริรอันดรรฝตายวริญญาณ) ไมตไดข้มา
ทางการปฏริบอัตริตามหลอักศาสนาซถึที่งเปป็นเรพที่องภายนอกฝตายเนพรอหนอัง นทที่เปป็นความคริดของพวกยริวใน
สมอัยนอัรนซถึที่งททาใหข้บางคนในครริสตจอักรอายรุนข้อยททที่กรรุงโรมสอับสน แตตชทวริตนอัรนซถึที่งเปป็นชทวริตฝตาย
วริญญาณมาไดข้ทางหลอักการฝตายวริญญาณและพระวริญญาณของพระเจข้า



รม 8:14 ดผู้วยวข่าพระวริญญาณของพระเจผู้าไดผู้ทรงนสาพาคนหนซซึ่งคนใด คนเหลข่านรัตั้นกป็
เปป็นบสตรของพระเจผู้า เนพรอหาสตวนตตอมาพทูดถถึงพระพรเพริที่มเตริมของการถทูกนอับวตาเปป็นคนชอบธรรม 
เพราะถทูกนทาพาโดยพระวริญญาณของพระเจข้า บอัดนทร เราจถึงเปป็น “บรุตรของพระเจข้า” ในการปฏริบอัตริ
ตามหลอักการฝตายวริญญาณตตางๆททที่พระวริญญาณของพระเจข้าเปป็นผทูข้ก ทาหนด ความเปป็นบรุตรจถึงตามมา 
ตามลนาดจับเวลาแลห้ว นทที่คพอการพทูดถถึงความเปป็นบรุตรครอัร งแรกในพระคอัมภทรรภาคพอันธสอัญญาใหมต 
ตอนนอัรนยอหรนยอังไมตไดข้เขทยนขตาวประเสรริฐของทตาน ดข้วยเหตรุนทร  เปาโลจถึงพทูดถถึงเรพที่องนทร เปป็นคนแรก  

รม 8:15 เหตสวข่าทข่านไมข่ไดผู้รรับนริสรัยอยข่างทาสซซซึ่งทสาใหผู้ตกในความกลรัวอรีก แตข่ทข่านไดผู้
รรับพระวริญญาณผผผู้ทรงใหผู้เปป็นบสตรซซซึ่งใหผู้เราทรัตั้งหลายรผู้องเรรียกพระเจผู้าวข่า "อรับบา" คคือพระบริดา 
เพพที่อททที่จะเขข้าใจสริที่งททที่เปาโลกทาลอังพทูดถถึง เราตข้องทราบเกทที่ยวกอับธรรมเนทยมของคนในสมอัยทตานเสทย
กตอน ครอบครอัวททที่มทฐานะจะมททาสไวข้คอยรอับใชข้ ทาสเหลตานทร ไมตเพทยงถทูกมองวตาเปป็นคนททที่ดข้อยกวตา
ในทางสอังคมเทตานอัรน เมพที่อเททยบกอับคนในครอบครอัว แตตตามกฎหมายแลข้วกป็อยทูตในฐานะทาสดข้วย ใน
ทางกลอับกอัน บรุตรของผทูข้นทาครอบครอัวเหลตานทรมทชนชอัรนททที่สทูงกวตา และมทฐานะทางสอังคมและกฎหมาย
สทูงกวตาดข้วย เมพที่อพริจารณาตามบรริบทนทร  เปาโลจถึงกลตาวตตออทกวตา “เหตรุวตาทตานไมตไดข้รอับนริสอัยอยตางทาส
ซถึที่งททาใหข้ตกในความกลอัวอทก” เมพที่อทาสคนหนถึที่งถทูกขายเปป็นคนรอับใชข้ใหข้แกตนายคนหนถึที่ง เขากป็ไมตรทูข้วตา
เขาจะถทูกปฏริบอัตริอยตางไรหรพอเขาจะมทหนข้าททที่อะไรบข้าง เขาจะเกริดความกลอัวขณะถทูกขายใหข้แกตนาย 
แตตเราไมตไดข้ถทูกขายเปป็นทาสของผทูข้อพที่น ไมตมทพอันธนาการของความเปป็นทาสอทกตตอไปแลข้ว ใน
หนอังสพอกาลาเททย เปาโลพทูดถถึงบอัญญอัตริของโมเสสหลายหนวตาเปป็นพอันธนาการ

อยตางไรกป็ตาม เราไดข้รอับ “พระวริญญาณผทูข้ทรงใหข้เปป็นบรุตรซถึที่งใหข้เราทอัรงหลายรข้องเรทยก
พระเจข้าวตา "ออับบา" คพอพระบริดา” ขณะททที่ครอัร งหนถึที่งเราเคยตกเปป็นทาสความบาปและอยทู ตใตข้อทานาจ
ของ พระราชบอัญญอัตริ บอัดนทร เราไดข้ถทูกรอับเขข้าในครอบครอัวของพระเจข้าแลข้ว บอัดนทร เราไมตเพทยงพข้นจาก
การเปป็นทาสและเปป็นไทแลข้วเทตานอัรน แตตเรายอังถทูกยกฐานะใหข้เปป็นบรุตรดข้วย นอั ที่นเปป็นการ
เปลทที่ยนแปลงในฝตายวริญญาณ สอังคม กฎหมาย และเศรษฐกริจ (นตาสอังเกตวตาในการบอังเกริดใหมตของ
เรานอัรน เราไมตไดข้บจังเกริดในครอบครอัวของพระเจข้า การบอังเกริดใหมตเปป็นคทาเรทยกถถึงสริที่งททที่เกริดขถึรน
ภายในตอัวเรา ไมตใชตความสอัมพอันธรของเราตตอครอบครอัวของพระเจข้า) พระเจข้าทรงมทเพทยงพระบรุตร



องครเดทยวททที่บจังเกริดมาและนอัที่นคพอพระเยซทูครริสตร พวกเราททที่เหลพอทรุกคนถทูกรอับใหข้เปป็นบรุตร อยตางไร
กป็ตาม ในแงตกฎหมาย บรุตรททที่ถทูกรอับเขข้ามาในครอบครอัวกป็มทสริทธริเทตาเททยมกอับบรุตรททที่บอังเกริดมาทรุก
ประการ เมพที่อการรอับเปป็นบรุตรเสรป็จสมบทูรณร กป็ไมตมทความแตกตตางแลข้ว

วลท “ออับบา พระบริดา” มทรากมาจากภาษาเคลเดทยในสมอัยททที่พวกยริวถทูกกวาดตข้อนไปยอังกรรุง
บาบริโลน มอันแปลตรงตอัววตา ‘พตอ’ ออันททที่จรริงแลข้ว มทการใชข้คทาจากสองภาษาในวลทนทร  คทาวตา ออับบา 
เปป็นภาษาอาราเมคซถึที่งมทรากมาจากภาษาบาบริโลน พระบริดา (พาเทร) เปป็นภาษากรทก ในทางการใชข้
งาน คทาวตา อจับบา เปป็นคทาททที่แสดงถถึงความสนริทสนมในครอบครอัว มอันเหมพอนก อับการเรทยกวตา แดด๊ดดทนี้
ของคนอเมรริกอัน หรพอ ปด๊ะปป๋า ของคนยรุโรป ความสทาคอัญของการถทูกยกระดอับจากทาสเปป็นบรุตรกตอ
ใหข้เกริดความสอัมพอันธรแบบใหมต ทาสยตอมไมตมทวอันมทสริทธริธ เรทยกนายของเขาวตา อจับบา เดป็ดขาด 
อยตางไรกป็ตาม เมพที่อถทูกรอับเปป็นบรุตรแลข้ว ความสอัมพอันธรสตวนตอัวแบบครอบครอัวจถึงเขข้ามาแทนททที่ มอัน
บอกถถึงความใกลข้ชริดสนริทสนมออันแสนอบอรุตนระหวตางลทูกและพตอ

รม 8:16 นอกจากนทร  พระวริญญาณนรัตั้นเปป็นพยานรข่วมกรับจริตวริญญาณของเราทรัตั้ง
หลายวข่า เราทรัตั้งหลายเปป็นบสตรของพระเจผู้า เราเหป็นสริที่งสทาคอัญสองประการ (1) สมมตริวตาพระ
วริญญาณหมายถถึงพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  ความหมายกป็คพอวตา พระวริญญาณบรริสรุทธริธ ทรงเปป็นพยาน
รตวมกอับจริตวริญญาณของเราวตาเราเปป็นบรุตรของพระเจข้า นอั ที่นเปป็นความเขข้าใจและความหมายททที่พระ
คอัมภทรรฉบอับคริงเจมสรใชข้ (2) อยตางไรกป็ตาม ทอัรงคทาวตา พระวริญญาณ (พนชอมา) และ นอัรน (เอาโต) กป็เปป็น
คทาเพศกลาง ซถึที่งไมตไดข้หมายถถึงบรุคคลแตตหมายถถึงหลอักการ (ผทูข้แปลพระคอัมภทรรฉบอับคริงเจมสรแปลทอัรง
สองคทานทรถทูกตข้องแลข้วในตข้นฉบอับ Received Text) ความหมายอทกแบบนตาจะเปป็นวตา วริญญาณแหตง
ความสนริทสนมแบบครอบครอัวททที่ถทูกพทูดถถึงในขข้อกตอนหนข้านอัรน (ซถึที่งถทูกแปลวตา พระวริญญาณ) เปป็น
พยานกอับวริญญาณของเราวตาเราเปป็นบรุตรของพระเจข้า ทอัรงบรริบทและไวยากรณรนตาจะแปลไปในทาง
นอัรน แถมมอันฟอังดทูเขข้าทตามากกวตาดข้วย (คพอ สามอัคคทธรรมของเรากอับพระบริดาเปป็นขข้อพริสทูจนรอทก
ประการวตาเราเปป็นบรุตรของพระองคร)



รม 8:17 และถผู้าเราทรัตั้งหลายเปป็นบสตรแลผู้ว เรากป็เปป็นทายาทคคือเปป็นทายาทของ
พระเจผู้า และเปป็นทายาทรข่วมกรับพระครริสตต์ เมคืซึ่อเราทรัตั้งหลายทนทสกขต์ทรมานดผู้วยกรันกรับพระองคต์
นรัตั้น กป็เพคืซึ่อเราทรัตั้งหลายจะไดผู้สงข่าราศรีดผู้วยกรันกรับพระองคต์ดผู้วย มทแตตสริที่งดทๆมากยริที่งขถึรน ถข้าเราเปป็นบรุตร
ของพระเจข้า เรากป็จะเปป็นทายาทดข้วย เราตข้องไมตลพมวตา บรุตรททที่ถทูกรอับเขข้ามามทสริทธริธ เทตาเททยมกอับบรุตรททที่
บอังเกริดในครอบครอัว ดข้วยเหตรุนทร  เราจถึงเปป็น “ทายาทรตวมกอับพระครริสตร” ในฐานะบรุตรของพระเจข้า 
เราอยทูตในตทาแหนตงททที่จะไดข้รอับมรดกออันยริที่งใหญตสอักวอันหนถึที่ง ออันททที่จรริงแลข้วเราไดข้รอับมอัดจทาแลข้ว (เงริน
ดาวนร) ในรทูปของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  (เอเฟซอัส 1:13-14)

เชตนเดทยวกอับททที่ความทรุกขรทรมานของพระครริสตรมากตอนการรอับสงตาราศทของพระองคร ความ
ทรุกขรททที่เราทนกป็จะเกริดเปป็นสงตาราศทรตวมกอับพระองครดข้วยในวอันหนถึที่ง เชตนเดทยวกอับความเจป็บปวดแหตง
ความตายเปป็นเมลป็ดพอันธรุรททที่นทามาซถึที่งสงตาราศทออันงดงามของพระองคร มอันกป็เปป็นเชตนนอัรนสทาหรอับเรา
ดข้วย เรามอั ที่งคอั ที่งในพระครริสตรจรริงๆ

รม 8:18 เพราะขผู้าพเจผู้าเหป็นวข่า ความทสกขต์ลสาบากแหข่งสมรัยปรัจจสบรันนรีตั้ ไมข่สมควรทรีซึ่จะ
เอาไปเปรรียบกรับสงข่าราศรีซซซึ่งจะเผยในเราทรัตั้งหลาย เปาโลพทูดถถึง “ความทรุกขรลทาบากแหตงสมอัย
ปอัจจรุบอันนทร ” (คทาททที่แปลวตา เหป็นวข่า (ลอกริซอไม) ถทูกแปลเปป็น ‘ถพอวตา’ ในบทททที่ 4 และมทความหมายใน
เชริง ‘คริดวตา’ ในททที่นทร ) ความทรุกขรลทาบากททที่ถทูกพทูดถถึงในททที่นทรนตาจะหมายถถึงการขตมเหงและการตตอตข้าน
ททที่ครริสตจอักรอายรุนข้อยททที่กรรุงโรมเผชริญอยทู ต เนโรเปป็นจอักรพรรดริและบางครอัร งเขากป็ระบายอารมณรททที่ค
รริสตจอักรยรุคตข้นแหตงนทร

ความทรุกขรลทาบากดอังกลตาวเมพที่อเททยบกอันแลข้วกป็ “ไมตสมควรททที่จะเอาไปเปรทยบกอับสงตาราศทซถึที่ง
จะเผยในเราทอัรงหลาย” สงตาราศทดอังกลตาวคพอสงตาราศทททที่เราจะรอับรตวมกอับพระครริสตรอยตางไมตตข้อง
สงสอัย ซถึที่งถทูกพทูดถถึงในขข้อ 17 วอันหนถึที่งจะมาเมพที่อรตางกายของเราจะไดข้รอับสงตาราศทแบบเดทยวกอับพระ
กายของพระเยซทูเมพที่อทรงฟพร นคพนพระชนมร มอันเปป็นสตวนหนถึที่งของการเปป็นขถึรนจากตายครอัร งแรก ค
รริสตจอักรในตอนนอัรนเจอการขตมเหงและถทูกททารข้ายรตางกายเพราะความเชพที่อของพวกเขาในพระ
ครริสตร เปาโลจถึงเตพอนความจทาพวกเขาวตา ในฐานะททที่พวกเขาเปป็นบรุตรพระเจข้าแลข้ว พวกเขากป็จะไดข้



รอับสงตาราศทเชตนเดทยวกอับททที่พระเยซทูทรงไดข้รอับ ความทรุกขรในปอัจจรุบอันของพวกเขาเททยบก อันไมตไดข้เลย
กอับสงตาราศทในอนาคต เมพที่อถถึงตอนนอัรนกป็ไมตควรเอามาเปรทยบเททยบกอันแลข้ว

รม 8:19 ดผู้วยวข่าสรรพสริซึ่งทรีซึ่ทรงสรผู้างแลผู้ว มรีความเพรียรคอยทข่าปรารถนาใหผู้บสตรทรัตั้ง
หลายของพระเจผู้าปรากฏ เปาโลกลตาววตา สรรพสริที่งทอัรงปวง (คพอ พริภพโลกและทรุกสริที่งททที่อยทูตในนอัรน) 
โหยหาวอันนอัรนเมพที่อบรุตรทอัรงหลายของพระเจข้ารอับสงตาราศทและปรากฏ เพราะการเขข้ามาของความ
บาปในสวนเอเดน มนรุษยรไมตเพทยง ‘ลข้มลง’ และถทูกแชตงสาปเทตานอัรน แตตสรรพสริที่งทอัรงปวงกป็ตกอยทูตใตข้
การแชตงสาปของความบาปดข้วย พระเจข้าทรงแชตงสาปพพรนดรินซถึที่งรวมถถึงพพชของพริภพ หาก
อาณาจอักรสอัตวรไมตไดข้รอับผลกระทบเพราะคนกรินเนพรอหลอังจากเหตรุการณรในสวนเอเดน มอันกป็ไดข้รอับ
ผลกระทบหลอังเหตรุการณรนทร าทตวมโลกแนตๆ สรรพสริที่งทอัรงปวงไดข้รอับผลกระทบเพราะความบาปและ
ผลลอัพธรของมอัน นอกจากนทร  ความบาปซถึที่งกตอใหข้เกริดนทราทตวมโลก กป็นทามาซถึที่งความเปลทที่ยนแปลงครอัร ง
ใหญตตตอสริที่งแวดลข้อมของโลกจนแตกตตางไปจากสภาพกตอนนทราทตวมโลกอยตางมาก นอกจากสริที่ง
เหลตานอัรนแลข้วกป็คพอ มลพริษ ความเสพที่อมโทรม และการผลาญทรอัพยากรโลกอยตางไมตรทูข้ครุณคตาซถึที่งเกริด
ขถึรนโดยนทรามพอมนรุษยรททที่บาปหนา 

คทาททที่แปลวตา สรรพสริซึ่ง (คะทริซริส) มทความหมายวตา ‘สริที่งททที่ทรงสรข้าง’ คทาททที่แปลวตา ความเพรียร
คอยทข่า (อะพอคาราดอเคทย) มทความหมายวตา ‘การรอคอยอยตางกระวนกระวายและพากเพทยร’ มอัน
พทูดถถึงความหวอัง กลตาวอทกแงตคพอ สริที่งททที่พระเจข้าทรงสรข้างตอัรงหนข้าตอัรงตาคอยและโหยหาเวลาททที่บรุตรทอัรง
หลายของพระเจข้าจะปรากฏ คทาททที่แปลวตา ปรากฏ (อะพอคาลริพซริส) มทความหมายในเชริง ‘การเปริด
เผย’ (มอันเปป็นคทาททที่บตอยครอัร งถทูกแปลวตา ‘การเปริดเผย’ ในททที่อพที่น) สริที่งทรงสรข้างทอัรงปวงรอคอยชตวงเวลา
ททที่เราทอัรงหลายในฐานะบรุตรของพระเจข้าไดข้รอับรตางกายออันเปทที่ยมดข้วยสงตาราศท ในวอันนอัรนการสาปแชตง
ของความบาปจะถทูกเอาออกไปใหข้พข้น

รม 8:20-22 เพราะวข่าสรรพสริซึ่งเหลข่านรัตั้นตผู้องเขผู้าอยผข่ในอสานาจของอนริจจรัง ไมข่ใชข่ตามใจ
ชอบของตนเอง แตข่เปป็นไปตามพระองคต์ผผผู้ทรงบรันดาลใหผู้เขผู้าอยผข่นรัตั้นดผู้วยมรีความหวรังใจ 21 วข่า
สรรพสริซึ่งเหลข่านรัตั้นจะไดผู้รอดจากอสานาจแหข่งความเปคืซึ่อยเนข่า และจะเขผู้าในเสรรีภาพซซซึ่งมรีสงข่าราศรีแหข่ง



บสตรทรัตั้งหลายของพระเจผู้าดผู้วย 22 เรารผผู้อย ผข่วข่า บรรดาสรรพสริซึ่งทรีซึ่ทรงสรผู้างนรัตั้น กสาลรังครสซึ่าครวญและ
ผจญความทสกขต์ลสาบากเจป็บปวดดผู้วยกรันมาจนทสกวรันนรีตั้

เปาโลชทรแจงตตอวตาสรรพสริที่ง “ตข้องเขข้าอยทูตในอทานาจของอนริจจอัง ไมตใชตตามใจชอบของ
ตนเอง” สรรพสริที่งไมตไดข้เลพอกททที่จะตกอยทูตในสภาพททที่ไรข้ระเบทยบอยตางททที่มอันอยทูตนทร  คทาททที่แปลวตา อนริจจรัง 
(มาทาอริออเทส) มทความหมายในบรริบทนทรวตา ‘ความอตอนแอ’ หรพอ ‘ความไรข้เรทที่ยวแรง’ อยตางไร
กป็ตาม พระองครผทูข้ทรงใหข้โลกตกอยทูตใตข้คทาแชตงสาปดอังกลตาวกป็ทรงประทานความหวอังใหข้ดข้วย ความ
หวอังนอัรนเกทที่ยวขข้องกอับสงตาราศทของยรุคแหตงอาณาจอักรททที่จะมา แมข้แตตแผตนดรินโลกเองในตอนนอัรนกป็จะ
ถทูกฟพร นฟทูใหข้มทสภาพเหมพอนกอับสมอัยกตอนนทราทตวมโลก และอาจเหมพอนกอับสมอัยสวนเอเดนดข้วยซทรา

เชตนเดทยวกอับคทาอธริบายของขข้อ 23 เปาโลยกเรพที่องนทร เปป็นภาพประกอบวตาเรากป็มทความหวอัง
แบบเดทยวกอัน ทตานหมายเหตรุภาพประกอบตตอในขข้อ 21 วตา “วตาสรรพสริที่งเหลตานอัรนจะไดข้รอดจาก
อทานาจแหตงความเปพที่อยเนตา และจะเขข้าในเสรทภาพซถึที่งมทสงตาราศทแหตงบรุตรทอัรงหลายของพระเจข้าดข้วย” 
อทกครอัร งททที่คทาททที่แปลวตา สรรพสริซึ่ง (คะทริซริส) คพอ ‘สริที่งทรงสรข้าง’ สรรพสริที่งจะถทูกชตวยใหข้พข้นจาก 
“อทานาจแหตงความเปพที่อยเนตา” ซถึที่งนตาจะเปป็นคทาเปรทยบถถึงความบาป ในวอันนอัรน คทาสาปแชตงแหตงบาป
จะถทูกเอาออกไปใหข้พข้นจากแผตนดรินโลก แมข้กระทอั ที่งสรรพสริที่งกป็มทความหวอังในวอันนอัรนวตาจะเขข้าใน 
“เสรทภาพซถึที่งมทสงตาราศทแหตงบรุตรทอัรงหลายของพระเจข้า” ในวอันนอัรน เราไมตเพทยงจะไดข้รอับรตางกายออัน
เปทที่ยมดข้วยสงตาราศทเทตานอัรน แตตสรรพสริที่งกป็จะไดข้รอับสงตาราศทในแบบของมอันดข้วย เชตนเดทยวกอับททที่เราจะ
ถทูกเปลทที่ยนแปลงจากรตางกายแหตงความบาปของเรา กตอนอพที่นแผตนดรินโลกจะพข้นจากคทาสาปแชตง
และสรุดทข้ายจะถทูกสรข้างใหมตในฟข้าสวรรครใหมตและแผตนดรินโลกใหมต สริที่งสทาคอัญกป็คพอ เราเองกป็มท
ความหวอังใหข้คอยทตาเชตนกอัน

“เรารทูข้อยทูตวตา บรรดาสรรพสริที่งททที่ทรงสรข้างนอัรน กทาลอังครทที่าครวญและผจญความทรุกขรลทาบากเจป็บ
ปวดดข้วยกอันมาจนทรุกวอันนทร ” วลทททที่แปลวตา ผจญความทสกขต์ลสาบากเจป็บปวดดผู้วยกรันมา (ซถูโนดริโน) มท
ความหมายในเชริงอาการเจป็บทข้องกตอนการคลอดบรุตร กลตาวใหข้เฉพาะเจาะจงคพอ ความเจป็บปวดททที่ผทูข้



หญริงททที่ก ทาลอังคลอดบรุตรกทาลอังเผชริญ ประเดป็นสทาคอัญคพอ สรรพสริที่งในตอนนทรก ทาลอังเจป็บทข้องและพรข้อม
ททที่จะใหข้ก ทาเนริดสภาพใหมตหมดเมพที่อพระครริสตรเสดป็จกลอับมา 

รม 8:23 และไมข่ใชข่สรรพสริซึ่งทรัตั้งปวงเทข่านรัตั้น แตข่เราทรัตั้งหลายเองดผู้วย ผผผู้ไดผู้รรับผลแรก
ของพระวริญญาณ ตรัวเราเองกป็ยรังครสซึ่าครวญคอยจะเปป็นอยข่างบสตร คคือทรีซึ่จะทรงไถข่กายของเราทรัตั้ง
หลายไวผู้ คราวนทร เปาโลพทูดถถึงการนทาภาพประกอบนทรไปประยรุกตรใชข้บข้าง บรริบทกตอนหนข้านอัรนบอก
เราวตาเราเปป็นบรุตรของพระเจข้าแมข้ยอังไมตมทรตางกายออันเปทที่ยมดข้วยสงตาราศทกป็ตาม ทตานกทาลอังหนรุนใจ
ครริสเตทยนอายรุนข้อยในครริสตจอักรททที่กรรุงโรมซถึที่งก ทาลอังเจอการขตมเหงดข้วยความหวอังในรตางกายออัน
เปทที่ยมดข้วยสงตาราศทและการเปป็นขถึรนจากตายครอัร งแรก ทตานกลตาวตตอวตา “และไมตใชตสรรพสริที่งทอัรงปวง
เทตานอัรน แตตเราทอัรงหลายเองดข้วย ผทูข้ไดข้รอับผลแรกของพระวริญญาณ ตอัวเราเองกป็ยอังครทที่าครวญคอยจะ
เปป็นอยตางบรุตร คพอททที่จะทรงไถตกายของเราทอัรงหลายไวข้” ประเดป็นกป็คพอ ไมตใชตแคตสรรพสริที่งเทตานอัรนททที่รอ
คอยวอันขององครพระผทูข้เปป็นเจข้า “แตตเราเองทอัรงหลายเองดข้วย” เชตนเดทยวกอับแผตนดรินโลกททที่ไมตมทชทวริต 
และทรุกสริที่งททที่อยทูตบนนอัรน กทาลอังรอคอยวอันสริรนสรุดของคทาสาปแชตงแหตงบาป เราเองกป็รอคอยวอันนอัรนดข้วย

นอกจากนทร  เรา “ไดข้รอับผลแรกของพระวริญญาณ” นทที่หมายถถึง “พระวริญญาณเปป็นมอัดจทา”
(พระวริญญาณเปป็นเงรินดาวนร) ซถึที่งถทูกพทูดถถึงใน 2 โครรินธร 1:22, 5:5 และเอเฟซอัส 1:13-14 การพทูดถถึง 
“ครทที่าครวญคอยจะเปป็นอยตางบรุตร คพอททที่จะทรงไถตกายของเราทอัรงหลายไวข้” นตาจะหมายถถึงการรอับ
สงตาราศทของรตางกายของเราในฐานะเปป็นบรุตรของพระเจข้าเมพที่อพระครริสตรเสดป็จกลอับมา นอั ที่นเปป็นสริที่งททที่
เปาโลพทูดถถึงใน 2 โครรินธร 5:5 และ เอเฟซอัส 1:13-14 เชตนเดทยวกอับททที่แผตนดรินโลกตอัรงตาคอยเวลาททที่
พระครริสตรเสดป็จกลอับมาอยตางมทความหวอัง เราเองกป็มทความหวอังแบบเดทยวกอัน 

รม 8:24-25 เหตสวข่าเราทรัตั้งหลายรอดไดผู้เพราะความหวรังใจ แตข่ความหวรังใจในสริซึ่งทรีซึ่เรา
เหป็นไดผู้หาไดผู้เปป็นความหวรังใจไมข่ ดผู้วยวข่าใครเลข่าจะยรังหวรังในสริซึ่งทรีซึ่เขาเหป็น 25 แตข่ถผู้าเราทรัตั้งหลาย
คอยหวรังใจในสริซึ่งทรีซึ่เรายรังไมข่ไดผู้เหป็น เราจซงมรีความเพรียรคอยสริซึ่งนรัตั้น



นทที่เปป็นสริที่งททที่เปาโลพทูดถถึง วลทททที่วตา “เหตรุวตาเราทอัรงหลายรอดไดข้เพราะความหวอังใจ” ความรอด
ของเรามทความหวอังของวอันททที่พระครริสตรเสดป็จกลอับมาซถึที่งในวอันนอัรนเราจะไดข้รอับสงตาราศทรตวมกอับ
พระองคร

จากนอัรนทตานกป็พทูดถถึงเรพที่องความหวอัง โดยความหมายแลข้ว ความหวอังคพอการตอัรงตาคอยสริที่งดทททที่
จะมาถถึง ดข้วยเหตรุนทร  เปาโลจถึงเตพอนความจทาผทูข้อตานวตา “ความหวอังใจในสริที่งททที่เราเหป็นไดข้หาไดข้เปป็น
ความหวอังใจไมต” ถข้าอะไรบางอยตางอยทูตตตอหนข้าเรา มอันกป็ไมตใชตความหวอังแลข้ว “ดข้วยวตาใครเลตาจะยอัง
หวอังในสริที่งททที่เขาเหป็น” เปาโลกลตาวตตออทกวตามทอะไรใหข้ตอัรงหนข้าตอัรงตาคอยอทกเยอะในประสบการณร
ของครริสเตทยน มทอะไรมากกวตาพระพรททที่เรามทอยทูตแลข้วตอนนทรอทกเยอะ ทตานสรรุปเรพที่องความหวอังนทรดข้วย
การกลตาววตา “แตตถข้าเราทอัรงหลายคอยหวอังใจในสริที่งททที่เรายอังไมตไดข้เหป็น เราจถึงมทความเพทยรคอยสริที่งนอัรน”
โดยธรรมชาตริแลข้ว ความหวอังรวมถถึงความเพทยรและการรอคอย มทอนาคตออันสดใสรอคอย
ประชากรของพระเจข้าอยทูต 

รม 8:26-27 พระวริญญาณกป็ทรงชข่วยเราเมคืซึ่อเราอข่อนกสาลรังดผู้วยเชข่นกรัน เพราะเราไมข่รผผู้วข่า
เราควรจะอธริษฐานขอสริซึ่งใดอยข่างไร แตข่พระวริญญาณเองทรงชข่วยขอเพคืซึ่อเราดผู้วยความครสซึ่าครวญ
ซซซึ่งเหลคือทรีซึ่จะพผดไดผู้ 27 และพระองคต์ ผผผู้ทรงตรวจคผู้นใจมนสษยต์ กป็ทรงทราบความหมายของพระ
วริญญาณ เพราะวข่าพระองคต์ทรงอธริษฐานขอเพคืซึ่อวริสสทธริชนตามทรีซึ่ชอบพระทรัยพระเจผู้า

สองขข้อนทรมทความจรริงฝตายวริญญาณออันลถึกซถึร งแฝงอยทูต อยตางไรกป็ตาม เราตข้องเขข้าใจคทาสทาคอัญ
กตอนถถึงจะเขข้าใจขข้อพระคอัมภทรรตอนนทร

คทาททที่แปลวตา อข่อนกสาลรัง (อาสเธเนทย) นตาจะหมายถถึงรตางกายททที่เรามทอยทูตตอนนทรซถึที่งยอังไมตไดข้รอับ
สงตาราศทตามททที่บรริบทกตอนหนข้านอัรนไดข้สพที่อไวข้ พระวริญญาณบรริสรุทธริธ ทรงสถริตอยทูตเพพที่อชตวยเหลพอเรา
ขณะททที่เราดทาเนรินชทวริตในรตางกายททที่ตกอยทูตใตข้ความบาปนทร  เรายอังไมตไดข้รอับการไถตรตางกายของเรา 
นอกจากนทร  “เราไมตรทูข้วตาเราควรจะอธริษฐานขอสริที่งใดอยตางไร” บตอยครอัร งเหลพอเกรินในชทวริตครริสเตทยนททที่
เราไมตรทูข้วตาควรอธริษฐานอยตางไร



คทาททที่แปลวตา อธริษฐาน คพอ พรอเซอถูคอไม ประเดป็นกป็คพอ บตอยครอัร งเราไมตเขข้าใจจรริงๆวตาเรา
ควรอธริษฐานอยม่างไรซถึที่งแตกตตางจากเราควรอธริษฐานเพพที่อสริที่งใด ดข้วยเหตรุนทรพระวริญญาณของ
พระเจข้าจถึงชตวยขอตตอพระเจข้า “เพพที่อเรา” โดยบอกถถึงความอตอนแอของเนพรอหนอังของเรา สตวนททที่พทูด
ถถึง “ความครทที่าครวญซถึที่งเหลพอททที่จะพทูดไดข้” หมายถถึงการถอนหายใจททที่ไมตอาจเอตยเปป็นคทาพทูดไดข้ มอัน
แสดงถถึงการททูลขอเพพที่อเราของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ อยตางสรุดซถึร ง

“พระองครผทูข้ทรงตรวจคข้นใจมนรุษยร” นตาจะหมายถถึงพระเยซทู ขข้อ 34 บตงบอกวตาเปป็นพระเยซทู 
“ทรงอธริษฐานขอเพพที่อเราทอัรงหลายดข้วย” อยตางไรกป็ตามวลทสรุดทข้าย “พระองครทรงอธริษฐานขอเพพที่อวริ
สรุทธริชนตามททที่ชอบพระทอัยพระเจข้า” อาจหมายถถึงพระวริญญาณบรริสรุทธริธ เหมพอนในขข้อ 26 กป็ไดข้ หาก
พระเยซทูทรงเปป็นผทูข้ทรงตรวจคข้นใจมนรุษยร ความหมายกป็คพอ พระองครทรงททูลขอเพพที่อเราตตอเบพรองพระ
พอักตรรพระเจข้า ตามททที่พระองครทรงทราบความคริดของพระวริญญาณ หรพอในอทกแงตหนถึที่ง พระ
วริญญาณบรริสรุทธริธ ทรงททูลขอเพพที่อเราตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้าขณะททที่เราอธริษฐาน โดยแปลงคทา
อธริษฐานของเราตามททที่เปป็นใหข้สอดคลข้องกอับนทราพระทอัยของพระเจข้า ถถึงอยตางไรแลข้ว ไมตวตาจะเปป็น
พระวริญญาณของพระเจข้าหรพอพระบรุตรของพระเจข้า ผทูข้ใดผทูข้หนถึที่งหรพอทอัรงสองพระองครทรงกทาลอังททูล
ขอเพพที่อเราตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้า คทาอธริษฐานของเราถทูกดอัดแปลงโดยพระองครทอัรงสองใหข้
สอดคลข้องกอับนทราพระทอัยของพระเจข้า

ประเดป็นสทาคอัญกป็คพอวตา เพราะถทูกนอับวตาเปป็นผทูข้ชอบธรรมแลข้วเราจถึงเปป็นบรุตรของพระเจข้า ถถึง
แมข้วตาเรายอังไมตไดข้รอับรตางกายออันเปทที่ยมดข้วยสงตาราศทกป็ตาม ในระหวตางนทร  พระวริญญาณของพระเจข้าใน
ฐานะผลแรกและมอัดจทาของมรดกททที่ถทูกซพรอไวข้แลข้วกป็ทรงสถริตอยทูตเพพที่อชตวยเหลพอเราและททูลขอเพพที่อเรา
ตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้า

รม 8:28 เรารผผู้วข่า พระเจผู้าทรงรข่วมมคือกรับคนทรัตั้งหลายทรีซึ่รรักพระองคต์ใหผู้เกริดผลอรันดรีใน
ทสกสริซึ่ง คคือคนทรัตั้งปวงทรีซึ่พระองคต์ไดผู้ทรงเรรียกตามพระประสงคต์ของพระองคต์ นตาสอังเกตวตาไมตใชตวตา
ทรุกสริที่งททที่เกริดขถึรนกอับผทูข้เชพที่อเปป็นสริที่งททที่ดท แตตสริที่งเหลตานอัรน “รตวมมพอกอันเพพที่อใหข้เกริดผลออันดท” เหป็นไดข้ชอัดวตาค
รริสตจอักรททที่กรรุงโรมกทาลอังเผชริญกอับการถทูกขตมเหงอยตางหนอัก ในไมตชข้าเนโรจะใชข้ความเปป็นคน



เผดป็จการเพพที่อททารข้ายครริสตจอักรททที่ก ทาลอังเตริบโตททที่นอั ที่น ประเดป็นของเปาโลกป็คพอวตา สริที่งใดททที่ก ทาลอังเกริดขถึรน 
(และสริที่งเลวรข้ายกวตาททที่จะตามมา) ลข้วนรตวมมพอกอันเพพที่อใหข้เกริดผลออันดท “แกตคนทอัรงหลายททที่รอักพระเจข้า 
คพอคนทอัรงปวงททที่พระองครไดข้ทรงเรทยกตามพระประสงครของพระองคร”

สริที่งดทททที่เกริดขถึรนจากความยากลทาบากดอังกลตาวมทไวข้สทาหรอับ “คนทอัรงหลายททที่รอักพระเจข้า” เทตานอัรน
หากมทใครสงสอัยวตาเปาโลกทาลอังหมายถถึงใคร ทตานกป็อธริบายตตอวตา “คพอคนทอัรงปวงททที่พระองครไดข้ทรง
เรทยกตามพระประสงครของพระองคร” ขข้อตตอๆไปจะนริยามเกทที่ยวกอับคนเหลตานอัรน “ททที่พระองครไดข้ทรง
เรทยกตามพระประสงครของพระองคร” แตตมอันกป็หมายถถึงผทูข้ททที่รอดแลข้วอยตางชอัดเจน

ดข้วยเหตรุนทร  แนวคริดสทาคอัญกป็คพอวตา แมข้แตตความทรุกขรยาก การตตอตข้านและการขตมเหงซถึที่งเขข้ามา
ในชทวริตประชากรของพระเจข้า จรริงๆแลข้วกป็เพพที่อผลออันดทสทาหรอับเรา นทที่เปป็นจรริงสทาหรอับคนททที่รอักพระ
องครจรริงๆ การทรงเรทยกของพระองครในททที่นทรหมายถถึงคนเหลตานอัรนททที่พระองครทรงเรทยกมารอับความ
รอดตามททที่บอกไวข้ในขข้อตตอๆไป อยตางไรกป็ตาม มอันอาจหมายความวตา คนเหลตานอัรนททที่ไดข้รอับการทรง
เรทยกตามพระประสงครของพระองคร คพอ คนททที่อยทู ตในนทราพระทอัยของพระองครและก ทาลอังปฏริบอัตริตาม
นทราพระทอัยของพระองครในเวลาเดทยวกอันดข้วย

คทาททที่แปลวตา พระประสงคต์ (พรอเธซริส) เปป็นคทาททที่นตาสนใจ มอันหมายถถึงการถทูก ‘แสดงออก
มา’ หรพอ ‘ถทูกกระททาโดยเจตนา’ มอันถทูกใชข้โดยสอัมพอันธรก อับขนมปอังหนข้าพระพอักตรร ซถึที่งเปป็นขนมปอัง
ททที่ถทูกแยกตอัรงไวข้ตตางหากสทาหรอับจรุดประสงครของพระเจข้าในพลอับพลา/พระวริหาร ขนมปอังนทร ไมตไดข้มท
ไวข้สทาหรอับการปรนนริบอัตริในพระวริหารเทตานอัรน แตตมอันมทจรุดประสงครททที่เฉพาะเจาะจง ความหมายททที่
สพที่อกป็คพอวตาคนททที่ “ไดข้รอับการทรงเรทยกตามพระประสงครของพระองคร” ไมตไดข้ถทูกจอัดเตรทยมไวข้เพพที่อรอับ
ใชข้พระเจข้าเมพที่อไดข้รอับความรอดแลข้วเทตานอัรน แตตยอังปฏริบอัตริตามนทราพระทอัยททที่เจาะจงของพระเจข้านอับแตต
นอัรนเปป็นตข้นมาดข้วย ดอังนอัรนคทาสอัญญาดอังกลตาวจถึงมทไวข้สทาหรอับคนททที่ (ก) รอดแลข้ว, (ข) รอักองครพระผทูข้
เปป็นเจข้าจรริงๆ, (ค) อยทูตในนทราพระทอัยของพระองคร และ (ง) กทาลอังปฏริบอัตริตามนทราพระทอัยพระเจข้าจรริงๆ



รม 8:29 เพราะวข่าผผผู้หนซซึ่งผผผู้ใดทรีซึ่พระองคต์ไดผู้ทรงทราบอยผข่แลผู้ว ผผผู้นรัตั้นพระองคต์ไดผู้ทรง
ตรัตั้งไวผู้ใหผู้เปป็นตามลรักษณะพระฉายแหข่งพระบสตรของพระองคต์ เพคืซึ่อพระบสตรนรัตั้นจะไดผู้เปป็นบสตร
หรัวปรีทข่ามกลางพวกพรีซึ่นผู้องเปป็นอรันมาก

เราเหป็นถถึงการทรงทราบลตวงหนข้าและนทราพระทอัยของพระเจข้า นทที่ไมตไดข้หมายถถึงนทราพระทอัยททที่
มทอทานาจบอังคอับหรพอพระครุณททที่ไมตอาจตข้านทานไดข้ แตตเปป็นแผนการโดยรวมของพระเจข้า คทาททที่แปล
วตา ตรัตั้งไวผู้ (พรอออรริดโซ) มทความหมายในเชริง ‘ก ทาหนดไวข้กตอน’ หรพอ ‘ระบรุไวข้ลตวงหนข้า’ นทที่คพอนทรา
พระทอัยและแผนการโดยรวมของพระเจข้า เราจะเขข้าใจขข้อนทร เมพที่อเราอตานวลทททที่วตา “เปป็นตามลอักษณะ
พระฉายแหตงพระบรุตรของพระองคร” นทราพระทอัยและแผนการของพระเจข้าคพอการใหข้เราเปป็น
เหมพอนพระเยซทูมาตลอด การเปป็นตามลอักษณะพระฉายแหตงพระบรุตรของพระองครมทความหมาย
ตามนอัรนจรริงๆ พระเจข้าในอดทตกาลนริรอันดรรไดข้ทรงวางแผนใหข้เราเปป็นเหมพอนพระเยซทูพระบรุตรของ
พระองครในสอักวอันหนถึที่ง นทร าพระทอัยของพระเจข้าคพอใหข้เราเปป็นเหมพอนพระองคร! 

(ในบรริบทททที่ใหญตกวตาเกทที่ยวกอับการทนทรุกขรเพราะถทูกขตมเหง เรพที่องการเปป็นเหมพอนพระฉาย
ของพระบรุตรของพระองครกป็เปป็นเรพที่องสทาคอัญ เชตนเดทยวกอับททที่พระเยซทูทรงทนทรุกขรทรมานและโดน
ขตมเหงจนถถึงชทวริต คนของพระองครกป็จะโดนเหมพอนกอัน แตตทอัรงหมดกป็เปป็นไปเพพที่อใหข้เกริดผลดทแกตคน
เหลตานอัรนททที่รอักพระองครและอยทูตในนทราพระทอัยของพระองคร)

วลทสรุดทข้าย “เพพที่อพระบรุตรนอัรนจะไดข้เปป็นบรุตรหอัวปททตามกลางพวกพทที่นข้องเปป็นออันมาก” นตา
สนใจ คทาททที่แปลวตา บสตรหรัวปรี (โพรทอทอคอส) สพที่อเรพที่องตนาแหนม่งมากกวตาเรพที่องลนาดจับเวลาของการ
เกริด ในวอัฒนธรรมของตะวอันออกกลาง บรุตรหอัวปทจะรอับเอาความรอับผริดชอบและตทาแหนตงผทูข้นทาตตอ
จากบริดาททที่เสทยชทวริต เขาจะกลายเปป็นหอัวหนข้าเผตาหรพอผทูข้นทาตระกทูล พระเยซทูไมตไดข้เปป็นพทที่ชายใหญตของ
เราเทตานอัรน แตตพระองครยอังทรงเปป็นผทูข้ททที่พระเจข้าทรงแตตงตอัรงใหข้เปป็นผทูข้ททที่เราควรดทาเนรินชทวริตตามอยตาง
ดข้วย เพพที่อททที่เราจะเปป็นตามพระฉายของพระองคร พระองครทรงเปป็นแบบอยตางใหข้แกตเราผทูข้เปป็นนข้อง
ชายของพระองคร (อทกครอัร งททที่เรพที่องการเปป็นบรุตรตามททที่ไดข้อธริบายไวข้ในขข้อ 14-17 ถทูกสพที่อออกมา)



รม 8:30 ยริซึ่งกวข่านรัตั้นบรรดาผผผู้ทรีซึ่พระองคต์ไดผู้ทรงตรัตั้งไวผู้นรัตั้น พระองคต์ไดผู้ทรงเรรียกมา
ดผู้วย และผผผู้ทรีซึ่พระองคต์ไดผู้ทรงเรรียกมานรัตั้น พระองคต์ไดผู้ทรงโปรดใหผู้เปป็นผ ผผู้ชอบธรรม และผผผู้ทรีซึ่
พระองคต์ทรงโปรดใหผู้เปป็นผผผู้ชอบธรรม พระองคต์กป็ทรงโปรดใหผู้มรีสงข่าราศรีดผู้วย

หลอักเหตรุผลกทาลอังไปสทูตขข้อสรรุป อทกครอัร งททที่นทที่ไมตไดข้เกทที่ยวขข้องกอับพระครุณททที่บทบบอังคอับเราหรพอททที่
ตตอตข้านไมตไดข้ แตตนทที่เปป็นภาพรวมของการททางานของพระเจข้ามากกวตา เชตนเดทยวกอับททที่พระเจข้าทรง
เตรทยมรตางกายของผทูข้เชพที่อใหข้เปป็นตามพระฉายของพระบรุตรของพระองคร พระองครกป็ทรงเรทยกผทูข้เชพที่อ
มาดข้วย การทรงเรทยกนอัรนยอังมทอยทูตทรุกวอันนทร  “บรรดาผทูข้ททางานเหนป็ดเหนพที่อยและแบกภาระหนอัก จงมา
หาเรา และเราจะใหข้ทตานทอัรงหลายหายเหนพที่อยเปป็นสรุข” (มอัทธริว 11:28) “พระวริญญาณและเจข้าสาว
ตรอัสวตา "เชริญมาเถริด" และใหข้ผทูข้ททที่ไดข้ยรินกลตาววตา "เชริญมาเถริด" และใหข้ผทูข้ททที่กระหายเขข้ามา ผทูข้ใดมทใจ
ปรารถนา กป็ใหข้ผทูข้นอัรนมารอับนทราแหตงชทวริตโดยไมตตข้องเสทยอะไรเลย” (วริวรณร 22:17) นตาเสทยดายททที่ไมตใชต
ทรุกคนททที่ไดข้รอับการทรงเรทยกยอมมา อยตางไรกป็ตาม สทาหรอับผทูข้ททที่ตอบรอับการทรงเรทยก “พระองครไดข้
ทรงโปรดใหข้เปป็นผทูข้ชอบธรรม” หลอักการเรพที่องการททาใหข้เปป็นผทูข้ชอบธรรมจถึงเกทที่ยวขข้องกอับ นทราพระทอัย
การทรงเรทยก และแผนการของพระเจข้า นอกจากนทร  “และผทูข้ททที่พระองครทรงโปรดใหข้เปป็นผทูข้ชอบ
ธรรม พระองครกป็ทรงโปรดใหข้มทสงตาราศทดข้วย” เราเหป็นถถึงการรอับสงตาราศทของผทูข้เชพที่อ ในตทาแหนตงของ
เราในพระครริสตร เราไดข้รอับสงตาราศทแลข้ว อยตางไรกป็ตาม การรอับสงตาราศทดอังกลตาวยอังไมตสมบทูรณรแบบ 
เราไดข้รอับแคตมอัดจทาในรทูปของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  แตตเราหวอังวตาจะไดข้รอับสงตาราศทเตป็มเปทที่ยมในกาย
ททที่เปป็นขถึรนจากตายของเราและสงตาราศทแหตงความรอดออันสมบทูรณรในวอันนอัรน ดข้วยเหตรุนทร  การรอับสงตา
ราศทจถึงทอัรงสทาเรป็จแลข้วและจะสทาเรป็จในอนาคต

รม 8:31 ถผู้าเชข่นนรัตั้นเราจะวข่าอยข่างไร ถผู้าพระเจผู้าทรงอยผข่ฝข่ายเรา ใครจะขรัดขวางเรา 
หากพระเจข้าทรงรอักเรามากและทรงททาสริที่งเหลตานทร และมากกวตานทร เพพที่อเรา (ทรงเรทยกเรา ทรงททาใหข้เรา
เปป็นคนชอบธรรม ทรงรอับเราเปป็นบรุตร ทรงมอบมรดกใหข้แกตเรา ทรงชตวยเราดข้วยพระวริญญาณของ
พระองคร ทรงอวยพรและเลทรยงดทูเรา และจะทรงใหข้เรามทสงตาราศทในอนาคต) ใครจะมทชอัยตตอเราไดข้ 
ใหข้เรานถึกถถึงการขตมเหงทอัรงจากพวกยริวและรอัฐบาลโรม โรมบทททที่ 8 ถทูกเขทยนขถึรนมาเพพที่อหนรุนใจและ
ชทูก ทาลอังครริสตจอักรททที่ก ทาลอังถทูกขตมเหงททที่กรรุงโรม ความจรริงจากขข้อนทร ยอังคงอยทูตในปอัจจรุบอัน



รม 8:32 ชตางเปป็นคทาหนรุนใจททที่แสนวริเศษ พระองคต์ผผผู้มริไดผู้ทรงหวงพระบสตรของ
พระองคต์เอง แตข่ไดผู้ทรงโปรดประทานพระบสตรนรัตั้นเพคืซึ่อเราทรัตั้งหลาย ถผู้าเชข่นนรัตั้นพระองคต์จะไมข่ทรง
โปรดประทานสริซึ่งสารพรัดใหผู้เราทรัตั้งหลาย ดผู้วยกรันกรับพระบสตรนรัตั้นหรคือ ใหข้เราคริดถถึงภาพประกอบ
ตตอไปนทร  เมพที่อครุณพตอคนหนถึที่งมอบลทูกสาวของตนใหข้แกตลทูกเขย มอันจะเปป็นเรพที่องใหญตไหมททที่เขาจะยก
ขข้าวของเครพที่องใชข้ของลทูกสาวเขาใหข้แกตลทูกเขยคนนทรดข้วย พระเจข้าไดข้ทรงประทานขข้าวของออันมทคตา
ของพระองครใหข้แกตเราในพระบรุตร มอันจะเปป็นเรพที่องใหญตสทาหรอับพระองครไหมททที่จะประทานสริที่ง
ตม่างๆททที่จทาเปป็นตตอเราในชทวริตดข้วย คทาตอบนอัรนชอัดเจน สริที่งททที่ถทูกสพที่อคพอ การอธริษฐานและการททูลขอสริที่ง
ททที่เราจทาเปป็นตตอพระบริดา 

คทาททที่แปลวตา ประทาน (คารริสโซไม) เปป็นคทากรริยาททที่มาจากคทานาม คารริส ซถึที่งแปลวตา ‘ของ
ขวอัญ’ อยตางไรกป็ตาม คทานทร ยอังถทูกใชข้ในเรพที่องของ ‘การยกโทษ’ หรพอ ‘ยกโทษดข้วยใจกวข้างขวาง’ ดข้วย
นทที่นตาจะเปป็นการประยรุกตรใชข้ททที่ใชตมากกวตาเมพที่อพริจารณาขข้อททที่ตามมา ความหมายททที่ถทูกสพที่อออกมาคพอ 
ศอัตรทูของเรา พญามาร ผทูข้ททที่กลตาวโทษพวกพทที่นข้องของเรา (วริวรณร 12:10) จนถถึงทรุกวอันนทรกป็ยอังกลตาว
โทษผทูข้เชพที่อตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้าอยทูต อยตางไรกป็ตาม ททาไมพระเจข้าถถึงจะไมตยกโทษเราดข้วย
พระทอัยกวข้างขวางผตานทางพระครริสตรเลตา บรริบทดทูเหมพอนจะเอนเอทยงไปทางการยกโทษมากกวตา
เรพที่องการเลทรยงดทู ถถึงแมข้วตาพระคอัมภทรรขข้ออพที่นจะสพที่อแบบนอัรนกป็ตาม

รม 8:33 ดอังนอัรน ใครจะฟผู้องคนเหลข่านรัตั้นทรีซึ่พระเจผู้าไดผู้ทรงเลคือกไวผู้ ตาม
ประวอัตริศาสตรรแลข้ว การทรงเลพอกนทรหมายถถึงพวกยริวในฐานะพลไพรตททที่ไดข้รอับการทรงเรทยกของ
พระเจข้า แตตในความหมายตามพระคอัมภทรรภาคพอันธสอัญญาใหมต การทรงเลพอกนทรหมายถถึงครริสตจอักร 
หรพอผทูข้ททที่อยทูตในพระครริสตร ดอังนอัรน เพราะเราถทูกททาใหข้เปป็นผทูข้ชอบธรรมแลข้วและไดข้รอับการยกโทษจาก
พระเจข้าแลข้ว ใครจะฟข้องเราไดข้เลตา แตตผทูข้ททที่กลตาวโทษพวกพทที่นข้อง คพอ พญามาร อาจพยายามททาเชตน
นอัรนอยทูต

อยตางไรกป็ตาม ฐานะของเราในพระครริสตรททาใหข้เราไมตตข้องถทูกปรอับโทษอทกตตอไป นอกจาก
นทร เพราะพระเจข้าทรงรอับเราเปป็นบรุตรแลข้ว เราจถึงไดข้รอับการยกโทษสทาหรอับความผริดทรุกประการ การ



ททาใหข้เปป็นผทูข้ชอบธรรมเปป็นเรพที่องทางกฎหมายและแสดงถถึงการพริจารณาคดท สตวนการยกโทษเปป็น
เรพที่องทางครอบครอัวและแสดงถถึงความเมตตากรรุณา

กลอับมาททที่คทาถามททที่ไมตตข้องการคทาตอบ “ใครจะฟข้องคนเหลตานอัรนททที่พระเจข้าไดข้ทรงเลพอกไวข้” 
คทาตอบนอัรนชอัดเจนอยทูตแลข้ว “พระเจข้าทรงเปป็นผทูข้ททที่ททาใหข้เราเปป็นคนชอบธรรมแลข้ว” ใครจะฟข้องเราไดข้
เลตา คดทนทร ถทูกปริดไปเรทยบรข้อยแลข้ว พระเจข้าจะไมตทรงใหข้คนผริดตข้องรอับโทษอทก เราไดข้ถทูกพริจารณาคดท 
ถทูกตอัดสรินวตาไมตมทความผริด และถทูกประกาศวตาเปป็นคนชอบธรรมแลข้วเพราะความเชพที่อในพระครริสตร 
และบอัดนทร ในฐานะบรุตร พระเจข้ากป็ทรงปฏริบอัตริตตอเราในฐานะบรุตร (คพอ ยกโทษเราในฐานะบรุตร)  

รม 8:34 ใครเลข่าจะเปป็นผผผู้ปรรับโทษอรีก กป็คคือพระครริสตต์ผผผู้ทรงสริตั้นพระชนมต์แลผู้ว และ
ยริซึ่งกวข่านรัตั้นอรีกไดผู้ทรงคคืนพระชนมต์ ทรงสถริต ณ เบคืตั้องขวาพระหรัตถต์ของพระเจผู้า และทรงอธริษฐาน
ขอเพคืซึ่อเราทรัตั้งหลายดผู้วย เราตข้องจทาไวข้วตา บอัดนทร ไมตมทการปรอับโทษแกตคนทอัรงหลายททที่อยทูตในพระเยซทู
ครริสตรแลข้ว ดอังนอัรน “ใครเลตาจะเปป็นผทูข้ปรอับโทษอทก” สตวนททที่เหลพอนตาจะแปลไดข้วตา ‘พระครริสตรไดข้ทรง
สริรนพระชนมรแลข้ว และยริที่งกวตานอัรนอทกไดข้ทรงคพนพระชนมร ทรงสถริต ณ เบพรองขวาพระหอัตถรของ
พระเจข้า และทรงกทาลอังอธริษฐานขอเพพที่อเราทอัรงหลายดข้วย’ พระองครไมตเพทยงททาใหข้เราเปป็นผทูข้ชอบ
ธรรมโดยพระโลหริตททที่ไหลออก (5:9) และการฟพร นคพนพระชนมรของพระองครเทตานอัรน (4:25) แตต
บอัดนทรพระองครทรงประทอับอยทูตเบพรองขวาพระหอัตถรของพระเจข้าและอธริษฐานขอเพพที่อเราทอัรงหลายดข้วย 
สามสริบปทตตอมายอหรนไดข้เขทยนเกทที่ยวกอับเรพที่องนทร ไวข้ “ลทูกเลป็กๆของขข้าพเจข้าเออ๋ย ขข้าพเจข้าเขทยนขข้อความ
เหลตานทรถถึงทตานทอัรงหลาย เพพที่อทตานจะไดข้ไมตททาบาป และถข้าผทูข้ใดททาบาป เรากป็มทพระองครผทูข้ชตวยเหลพอ
สถริตอยทูตกอับพระบริดา คพอพระเยซทูครริสตรผทูข้ทรงชอบธรรมนอัรน” (1 ยอหรน 2:1)  บอัดนทรพระเยซทูทรงเปป็น
พยานฝตายจทาเลยฝตายเราผทูข้ทรงประทอับอยทู ตเบพรองขวาพระหอัตถรพระเจข้าและททูลขอเพพที่อเราสทาหรอับทรุก
ขข้อกลตาวหาททที่ผทูข้กลตาวหายกมาฟข้องเรา

รม 8:35 ดข้วยเหตรุนทร  แลผู้วใครจะใหผู้เราทรัตั้งหลายขาดจากความรรักของพระครริสตต์ไดผู้
เลข่า จะเปป็นความยากลสาบาก หรคือความทสกขต์ หรคือการขข่มเหง หรคือการกรันดารอาหาร หรคือการ
เปลคือยกาย หรคือการถผกโพยภรัย หรคือการถผกคมดาบหรคือ บรริบทสทาคอัญคพอ ฐานะของเราในพระ



ครริสตรนอัรนมอั ที่นคงไมตหลรุดหาย พระเจข้าไดข้ทรงนอับวตาเราเปป็นผทูข้ชอบธรรมแลข้ว พระองครทรงรอับเราเปป็น
บรุตรแลข้ว พระเยซทูก ทาลอังททูลขอเพพที่อเราตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้าในฐานะพทที่ชายใหญตของเราและ
ทนายของเรา คทาททที่แปลวตา ขาด (โครริดโซ) มทความหมายดข้วยวตา ‘หยตา’ ถถึงแมข้วตาสามทภรรยาหยตา
ขาดจากกอันเพราะคนใดคนหนถึที่งหรพอทอัรงคทูตหมดรอักในตอัวกอันและกอันแลข้ว แตตความรอักของพระ
ครริสตรกป็ไมตมทวอันสริรนสรุด ดข้วยเหตรุนทร  ไมตมทสริที่งใดททาใหข้สายใยรอักททที่พระองครมทแกตเราขาดสะบอัรนลงไดข้

อทกครอัร งททที่เราตข้องไมตลพมวตาครริสตจอักรแหตงนทรก ทาลอังโดนขตมเหงอยทูต ในบรริบทนอัรน เปาโลกลตาว
วตาไมตมทสริที่งใดททาใหข้คนของพระเจข้าขาดจากความรอักของพระเจข้าในพระเยซทูครริสตรไดข้ ไมตวตาจะเปป็น
ความยากลนาบาก (คพอ ความยรุตงยาก) หรพอความทรุกขร์ (คพอ ปอัญหาสรุดๆ) หรพอการขม่มเหง หรพอการ
กจันดารอาหาร (คพอ ชตวงเวลาททที่ยากลทาบาก) หรพอการเปลชอยกาย (คพอ การเสทยทรอัพยรสริที่งของ) หรพอ
การถถูกโพยภจัย (คพอ ออันตราย) หรพอการถถูกคมดาบ (คพอ เจข้าหนข้าททที่รอักษากฎหมายททที่รตวมขตมเหงดข้วย) 
ไมตมทวอันททาใหข้เราขาดจากความรอักของพระครริสตรไดข้

รม 8:36 ตามทรีซึ่เขรียนไวผู้แลผู้ววข่า `เพราะเหป็นแกข่พระองคต์ ขผู้าพระองคต์ทรัตั้งหลายจซงถผก
ประหารวรันยรังคสซึ่า และนรับวข่าเปป็นเหมคือนแกะสสาหรรับจะเอาไปฆข่า' เปาโลไดข้ยกขข้อความจากสดรุดท 
44:22 ซถึที่งเกทที่ยวขข้องกอับการขตมเหง “ตามททที่เขทยนไวข้แลข้ววตา `เพราะเหป็นแกตพระองคร ขข้าพระองครทอัรง
หลายจถึงถทูกประหารวอันยอังคทที่า และนอับวตาเปป็นเหมพอนแกะสทาหรอับจะเอาไปฆตา'” ตอนนอัรนพวกเขา
กทาลอัง (หรพอในไมตชข้าจะ) โดนขตมเหงและจะเขข้าใจถถึงเนพรอหาและบรริบทของ สดรุดท 44:22 ไดข้เปป็น
อยตางดท

รม 8:37 แตข่วข่าในเหตสการณต์ทรัตั้งปวงเหลข่านรีตั้ เรามรีชรัยเหลคือลผู้นโดยพระองคต์ผผผู้ไดผู้ทรง
รรักเราทรัตั้งหลาย ถถึงแมข้วตาจะมทการขอัดขวางอยตางแนตนอน ไมตวตาจะโดยซาตานตตอหนข้าบอัลลอังกรพระเจข้า
ในสวรรครหรพอจะเปป็นการขตมเหงโดยนทรามพอของรอัฐบาล แตตสรุดทข้ายแลข้วเรากป็จะมทชอัยเหลพอลข้นโดย
ทางพระครริสตร ขข้อนทรปรอับใชข้ไดข้กอับสถานการณรททที่พวกเขาเจอในตอนนอัรน และใชข้กอับเราในสมอัยนทร
ไดข้ดข้วย



รม 8:38-39 เพราะขผู้าพเจผู้าเชคืซึ่อมรัซึ่นวข่า แมผู้ความตาย หรคือชรีวริต หรคือทผตสวรรคต์ หรคือผผผู้มรี
บรรดาศรักดริธ หรคือฤทธริธเดชทรัตั้งหลาย หรคือสริซึ่งซซซึ่งมรีอยผข่ในปรัจจสบรันนรีตั้ หรคือสริซึ่งซซซึ่งจะมรีในภายหนผู้า 
39 หรคือซซซึ่งสผง หรคือซซซึ่งลซก หรคือสริซึ่งอคืซึ่นใดๆทรีซึ่ไดผู้ทรงสรผู้างแลผู้วนรัตั้น จะไมข่สามารถกระทสาใหผู้เราทรัตั้ง
หลายขาดจากความรรักของพระเจผู้า ซซซึ่งมรีอยผข่ในพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราไดผู้

เปาโลเชพที่อมอั ที่นวตา “ไมตมทสริที่งใดสามารถกระททาใหข้เราทอัรงหลายขาดจากความรอักของพระเจข้า 
ซถึที่งมทอยทูตในพระเยซทูครริสตรองครพระผทูข้เปป็นเจข้าของเราไดข้” ไมตวตาจะเปป็น (1) ความตาย (2) ชทวริตพรข้อม
กอับขข้อบกพรตองของมอัน (3) โลกวริญญาณ ไมตวตาจะเปป็นทถูตสวรรคร์หรพอผถูห้มทบรรดาศจักดริธ (คพอ นตาจะ
หมายถถึง สมรุนของซาตานททที่มทยศศอักดริธ ลดหลอั ที่นกอันไป) หรพอฤทธริธเดชทจันี้งหลาย (หมายถถึงเหลตาผทูข้มท
อทานาจในอาณาจอักรของซาตาน) (4) เหตรุการณรในปอัจจรุบอันหรพออนาคต (5) ซถึที่งสถูง (อาจเปป็น
เหตรุการณรททที่เกริดขถึรนในสวรรคร) (6) ซถึที่งลถึก (อาจหมายถถึงกริจกรรมตตางๆในนรก) (7) หรพอ สริที่งอชที่น
ใดๆททที่ไดห้ทรงสรห้างแลห้วนจันี้น (มนรุษยร วริญญาณ ฯลฯ) ลข้วนไมตสามารถททาใหข้เราขาดจากความรอักของ
พระเจข้าในพระเยซทูครริสตรไดข้

มทคทาอธริบายอทกสองประการ (ก) ความรอดไมตหลรุดหายของผทูข้เชพที่อปรากฏชอัดเจน ไมตมทใคร
หรพอสริที่งใดสามารถททาลายสายใยนอัรนไดข้ ไมตวตาจะในสวรรคร บนโลก หรพอในนรก (ข) สายใยททที่พอัน
ผทูกเรากอับพระองครคพอ ความรอักของพระเจข้าซถึที่งมทใหข้ในและผตานทางพระเยซทูครริสตรองครพระผทูข้เปป็น
เจข้าของเรา! ดข้วยเหตรุนทร  เราทอัรงหลาย เชตนเดทยวกอับครริสตจอักรยรุคตข้นททที่กรรุงโรม มทเหตรุใหข้ไดข้รอับการ
หนรุนใจ ความหวอัง และความเชพที่อออันยริที่งใหญต อนาคตของเราสดใสพอๆกอับองครพระผทูข้เปป็นเจข้าและ
พระผทูข้ชตวยใหข้รอดของเรา คพอ พระเยซทูครริสตร

*****

ภนำพรวมของโรม 9: ในโรม 9 อ.เปาโลชทนี้แจงวม่าเพราะเหตรุใดพระเจห้าจถึงทรงใหห้ทม่าน
เปลทที่ยนความสนใจจากพวกยริวมายจังพวกคนตม่างชาตริ บทนทนี้สชที่อถถึงแนวคริดสนาคจัญหห้าประการ: (1) 
ภาระใจของเปาโลททที่มทตม่อเพชที่อนรม่วมชาตริของทม่าน, 9:1-3; (2) สริทธริพริเศษของคนอริสราเอล, 9:4-5; 
(3) ไมม่ใชม่ทรุกคนททที่เกริดเปป็นคนอริสราเอลเปป็นบรุตรของพระเจห้า, 9:6-12; (4) พระเจห้าสามารถเลชอกผถูห้



ททที่พระองคร์จะทรงอวยพรไดห้, 9:14-24; (5) และตามททที่ผถูห้พยากรณร์ในพระคจัมภทรร์ภาคพจันธสจัญญา
เดริมกลม่าวไวห้ กรุญแจสถูม่การเปป็นททที่โปรดปรานของพระเจห้าคชอ การวางใจพระองคร์ดห้วยความเชชที่อเพทยง
เทม่านจันี้น, 9:25-33

รม 9:1-3 ขผู้าพเจผู้าพผดตามความจรริงในพระครริสตต์ ขผู้าพเจผู้าไมข่ไดผู้มสสา ใจสสานซกผริด
ชอบของขผู้าพเจผู้าเปป็นพยานฝข่ายขผู้าพเจผู้าโดยพระวริญญาณบรริสสทธริธดผู้วย 2 วข่า ขผู้าพเจผู้ามรีความทสกขต์
หนรักและเสรียใจเสมอมริไดผู้ขาด 3 เพราะวข่าขผู้าพเจผู้าปรารถนาจะใหผู้ขผู้าพเจผู้าเองถผกสาปใหผู้ตรัดขาด
จากพระครริสตต์ เพราะเหป็นแกข่พรีซึ่นผู้องของขผู้าพเจผู้า คคือญาตริของขผู้าพเจผู้าตามเนคืตั้อหนรัง

ครริสตจอักรยรุคตข้น ซถึที่งรวมถถึงครริสตจอักรททที่กรรุงโรมดข้วย ประกอบดข้วยผทูข้เชพที่อชาวยริวเปป็นสตวน
ใหญต บางคนรทูข้สถึกสอับสนในเรพที่องความสอัมพอันธรก อับมรดกตกทอดทางวอัฒนธรรมและศาสนาแบบ
เดริมของตน ถถึงแมข้วตาพวกเขาไดข้วางใจพระครริสตรแลข้ว แตตพวกเขากป็รทูข้สถึกสอับสนททที่วตาพระเจข้าไดข้ทรง
ททาพอันธสอัญญากอับออับราฮอัม อริสออัค และยาโคบ แตตดทูเหมพอนจะหอันจากคนอริสราเอลไปหาคนตตาง
ชาตริแทน 

เปาโลจถึงเปริดใจของทตานตตอพทที่นข้องรตวมชาตริของทตาน “ขข้าพเจข้ามทความทรุกขรหนอักและเสทยใจ
เสมอมริไดข้ขาด” คทาททที่แปลวตา ถผกสาป (อะนาเธมา) ในททที่นทรคพอ ถทูกสาปจากพระครริสตร ทตานเสนอวตา 
หากเปป็นไปไดข้ ทตานยอมเสทยสละความรอดของทตานเพพที่อเหป็นแกตเพพที่อนรตวมชาตริของทตานคพอ คน
อริสราเอล “ญาตริของขข้าพเจข้าตามเนพรอหนอัง” หากมทใครสงสอัยเรพที่องความจงรอักภอักดทของเปาโลตตอม
รดกดข้านเชพรอสายของทตาน คทาตอบกป็ถทูกพบอยตางชอัดเจนตรงนทร

รม 9:4-5 พวกเขาเปป็นคนอริสราเอล ไดผู้รรับการทรงใหผู้เปป็นบสตรของพระเจผู้าและสงข่า
ราศรี และบรรดาพรันธสรัญญา และการทรงประทานพระราชบรัญญรัตริ และการปรนนริบรัตริพระเจผู้า
และพระสรัญญาทรัตั้งหลาย 5 ทรัตั้งบรรพบสรสษกป็เปป็นของเขาดผู้วย และพระครริสตต์กป็ไดผู้ทรงถคือกสาเนริด
ตามเนคืตั้อหนรังในเชคืตั้อชาตริของเขา พระองคต์ผผผู้ทรงอยผข่เหนคือสารพรัด พระเจผู้าผผผู้ทรงไดผู้รรับคสาสาธสการ
เปป็นนริตยต์ เอเมน



ถถึงแมข้วตาเปาโลวริพากษรวริจารณรพวกยริวอยตางหนอัก แตตทตานกป็พทูดถถึงมรดกฝตายวริญญาณของ
พวกเขา การทรงใหห้เปป็นบรุตร ตกเปป็นของพวกเขา ในการเลพอกออับราฮอัม อริสออัค และยาโคบ 
พระเจข้าจถึงทรงรอับพวกเขาใหข้เปป็นบรุตรของพระองคร สงม่าราศท ปรากฏททที่ภทูเขาซทนาย นอกจากนทร  
พระเจข้าไดข้ทรงกระททาบรรดาพจันธสจัญญากอับออับราฮอัม อริสออัค ยาโคบ และโมเสส ซถึที่งเปป็นชนชาตริ
อริสราเอล พระองครยอังไดข้ทรงประทาน “พระราชบอัญญอัตริ และการปรนนริบอัตริพระเจข้าและพระ
สอัญญาทอัรงหลาย” ของพระองครดข้วย คทาททที่แปลวตา การปรนนริบรัตริ (ลาเทรเอทย) หมายถถึง การ
ปรนนริบอัตริของพวกเลวทในพลอับพลา/พระวริหาร สริทธริพริเศษดอังกลตาวไมตไดข้ถทูกมอบใหข้แกตชนชาตริอพที่น
ใดอทกเลย

นอกจากนทร  พตอหมทูตเหลตานทร  (บรรพบรุรรุษ) กป็เปป็นตข้นวงศรของชนชาตริอริสราเอลดข้วย ททที่สทาคอัญ
ททที่สรุดกป็คพอ “พระครริสตร” ไดข้เสดป็จมาผตานทางชนชาตริอริสราเอล เราปฏริเสธไมตไดข้เลยวตา อริสราเอลเปป็น
ชนชาตริททที่ไดข้รอับพระพรและไดข้รอับสริทธริพริเศษมากททที่สรุดชาตริหนถึที่ง สริที่งททที่นตาเอตยถถึงอทกเรพที่องคพอ พระ
ครริสตรทรงถทูกเรทยกวตา “พระเจข้าผทูข้ทรงไดข้รอับคทาสาธรุการเปป็นนริตยร” เราไดข้เหป็นถถึงความเปป็นมนรุษยรและ
ความเปป็นพระเจข้าของพระองครอยตางชอัดเจน ถถึงแมข้วตาเชพรอสายฝตายมนรุษยรของพระองครคพอ ชนชาตริ
อริสราเอล แตตจรริงๆแลข้วพระองครทรงเปป็นพระเจข้า คทาวตา เอเมน สรุดทข้ายแปลวตา ‘ขอใหข้เปป็นดอังนอัรน’

รม 9:6-7 แตข่มริใชข่วข่าพระวจนะของพระเจผู้าไดผู้ไรผู้ประโยชนต์ไป เพราะวข่าเขาทรัตั้งหลาย
ทรีซึ่เกริดมาจากอริสราเอลนรัตั้นหาไดผู้เปป็นคนอริสราเอลแทผู้ทสกคนไมข่ 7 และมริใชข่วข่าทสกคนทรีซึ่เปป็นเชคืตั้อสาย
ของอรับราฮรัมเปป็นบสตรแทผู้ของทข่าน แตข่วข่า `เขาจะเรรียกเชคืตั้อสายของเจผู้าทางสายอริสอรัค'

ในการททที่พระเจข้าทรงหอันไปหาคนตตางชาตริ พระองครมริไดข้ทรงเลริกลข้มพระสอัญญาของ
พระองครททที่มทตตอพวกยริว ความจรริงกป็คพอ พระเจข้าไดข้ทรงกลตาวไวข้ลตวงหนข้ามาตลอดวตาพระองครจะ
ทรงเรทยกคนตตางชาตริดข้วย นอกจากนทร  “เขาทอัรงหลายททที่เกริดมาจากอริสราเอลนอัรนหาไดข้เปป็นคน
อริสราเอลแทข้ทรุกคนไมต และมริใชตวตาทรุกคนททที่เปป็นเชพรอสายของออับราฮอัมเปป็นบรุตรแทข้ของทตาน แตตวตา 
`เขาจะเรทยกเชพรอสายของเจข้าทางสายอริสออัค'” ความหมายกป็คพอ ไมตใชตวตาทรุกคนททที่เกริดเปป็นคน
อริสราเอลจะเปป็นประชากรของพระเจข้า เปาโลอธริบายวตา จากบรุตรหลายคนของออับราฮอัม พระ



สอัญญานอัรนมทมาถถึงอริสออัคเทตานอัรน ทตานยกขข้อความจาก ปฐมกาล 21:12 เพพที่อสนอับสนรุนประเดป็นของ
ทตาน ความสทาคอัญของอริสออัคกป็คพอ เขาเปป็นบรุตรแหตงพอันธสอัญญาเพราะออับราฮอัมเชพที่อคทาตรอัสของ
พระเจข้า ประเดป็นกป็คพอ พระสอัญญาของพระเจข้าสพบทอดผตานทางเชพรอสายแหตงความเชพที่อ ไมตใชตเชพรอ
สายตามเนพรอหนอัง

รม 9:8-13 คคือวข่าเขาเหลข่านรัตั้นทรีซึ่เปป็นบสตรตามเนคืตั้อหนรังจะนรับเปป็นบสตรของพระเจผู้าไมข่
ไดผู้ แตข่บสตรแหข่งพระสรัญญานรัตั้นจซงจะนรับเปป็นเชคืตั้อสายไดผู้ 9 เพราะพระวจนะแหข่งพระสรัญญามรีวข่า
ดรังนรีตั้ `คราวนรีตั้เราจะมาและนางซาราหต์จะมรีบสตรชาย' 10 และมริใชข่เทข่านรัตั้น แตข่วข่านางเรเบคาหต์กป็ไดผู้มรี
ครรภต์กรับชายคนหนซซึ่งดผู้วย คคืออริสอรัคบรรพบสรสษของเรา 11 (แมผู้กข่อนบสตรนรัตั้นบรังเกริดมา และยรังไมข่
ไดผู้กระทสาดรีหรคือชรัซึ่ว เพคืซึ่อพระดสารริของพระเจผู้าในการทรงเลคือกนรัตั้นจะตรัตั้งมรัซึ่นคงอยผข่ ไมข่ใชข่ตามการ
ประพฤตริ แตข่ตามซซซึ่งพระองคต์ทรงเรรียก) 12 พระองคต์จซงตรรัสแกข่นางนรัตั้นวข่า `พรีซึ่จะปรนนริบรัตรินผู้อง' 
13 ตามทรีซึ่มรีคสาเขรียนไวผู้แลผู้ววข่า `เรากป็ยรังรรักยาโคบ แตข่เราไดผู้เกลรียดเอซาว'

ออัครททูตผทูข้นทรอธริบายถถึงความจรริงขข้อนทร  คนททที่แคตสพบเชพรอสายตตอจากออับราฮอัม อริสออัค และยา
โคบไมตจทาเปป็นตข้องเปป็นบรุตรของพระเจข้า แตตผทูข้ททที่เกริดโดยความเชพที่อ (คพอ อริสออัค ซถึที่งตตางจากอริชมาเอล)
กป็เกริดตามพระสอัญญาของพระเจข้าและนอับวตาเปป็น “เชพรอสาย” ของพระเจข้า

เปาโลกลตาวยทราวตาไมตเพทยงแคตนางซาราหรเทตานอัรนททที่ใหข้ก ทาเนริดบรุตรโดยความเชพที่อในพระ
สอัญญาของพระเจข้า แตตนางเรเบคาหรเองกป็กลตาวลตวงหนข้าโดยความเชพที่อวตา “พทที่จะปรนนริบอัตรินข้อง” 
ทตานกลตาววตาทอัรงยาโคบและเอซาวขณะอยทูตในครรภรมารดายอังไมตไดข้ททาความดทอะไรเลย อยตางไร
กป็ตาม พระเจข้าทรงมทแผนการและทรงเลพอกยาโคบมากกวตาเอซาว

คทาวตา การทรงเลคือก อข้างอริงถถึงการททที่พระเจข้าทรงเลพอกยาโคบมากกวตาเอซาว ประเดป็นสทาคอัญ
กป็คพอวตา การทรงเลพอกของพระเจข้าไมตเกทที่ยวขข้องอะไรเลยกอับการกระททาของทอัรงสองคน แตตเปป็นพระ
ประสงครและแผนการของพระองคร ขข้อความททที่ถทูกยกมาจาก มาลาคท 1:2-3 “เรากป็ยอังรอักยาโคบ แตต
เราไดข้เกลทยดเอซาว” ไมตไดข้มทความหมายตามททที่เขข้าใจกอันสมอัยนทร  คทาททที่แปลวตา เกลรียด (มริเซโอ) ใน
บรริบทนทรหมายความวตา พระเจข้ามริไดข้ทรงเลพอกเอซาว พระองครทรงเลยผตานเขาและทรงเลพอกยาโคบ



แทนททที่จะเปป็นเอซาว ประเดป็นสทาคอัญกป็คพอวตา การตอัดสรินใจของพระเจข้าเกริดขถึรนกตอนททที่ทอัรงคทูตจะเกริด
และการทรงเรทยกและการทรงเลพอกของพระองครไมตเกทที่ยวขข้องอะไรเลยกอับการกระททาของทอัรงสอง
คน แผนการของพระเจข้าและหลอักการเรพที่องความเชพที่อเปป็นสริที่งททที่สทาคอัญตตอพระเจข้า

รม 9:14-16 ถผู้าเชข่นนรัตั้นเราจะวข่าอยข่างไร พระเจผู้าไมข่ทรงยสตริธรรมหรคือ ขอพระเจผู้าอยข่า
ยอมใหผู้เปป็นเชข่นนรัตั้นเลย 15 เพราะพระองคต์ตรรัสกรับโมเสสวข่า `เราประสงคต์จะกรสณาผผผู้ใด เรากป็จะ
กรสณาผผผู้นรัตั้น และเราประสงคต์จะเมตตาผผผู้ใด เรากป็จะเมตตาผผผู้นรัตั้น' 16 เพราะฉะนรัตั้นจซงไมข่ขซตั้นแกข่ความ
ตรัตั้งใจหรคือการตะเกรียกตะกายของเขา แตข่ขซตั้นอยผข่กรับพระเจผู้าผผผู้ทรงสสาแดงพระกรสณา

เปาโลตข้องเคยไดข้ยรินคทากลตาวหาของพวกยริวเปป็นแนต ททที่วตา พระเจข้าไมตทรงยรุตริธรรมททที่ทรงหอัน
ไปหาคนตตางชาตริ ทตานตอบคทากลตาวหาททที่โงตเขลานอัรนอยตางซถึที่งๆหนข้า เปาโลยกขข้อความจาก อพยพ 
33:19 “เราประสงครจะกรรุณาผทูข้ใด เรากป็จะกรรุณาผทูข้นอัรน และเราประสงครจะเมตตาผทูข้ใด เรากป็จะเมตตา
ผทูข้นอัรน” พระเจข้าทรงสามารถเลพอกอะไรกป็ไดข้ตามททที่พระองครประสงคร เปาโลจถึงนทาหลอักเหตรุผลของ
ทตานไปสทูตขข้อสรรุป “เพราะฉะนอัรนจถึงไมตขถึรนแกตความตอัรงใจหรพอการตะเกทยกตะกายของเขา แตตขถึรนอยทูต
กอับพระเจข้าผทูข้ทรงสทาแดงพระกรรุณา” ความหมายกป็คพอวตา แผนการของพระเจข้าไมตไดข้ขถึรนอยทูตกอับจรุด
ประสงครหรพอความพยายามของมนรุษยร แตตขถึรนอยทูตกอับพระประสงครของพระเจข้าเองในการสทาแดง
พระกรรุณา

รม 9:17-18 เพราะมรีขผู้อพระครัมภรีรต์ทรีซึ่กลข่าวแกข่ฟาโรหต์วข่า `เพราะเหตสนรีตั้เองเราใหผู้เจผู้ามรี
ตสาแหนข่งสผง กป็เพคืซึ่อจะแสดงฤทธานสภาพของเราโดยเจผู้าและเพคืซึ่อใหผู้นามของเราถผกประกาศออกไป
ทรัซึ่วโลก' 18 เหตสฉะนรัตั้นพระองคต์จะทรงพระกรสณาแกข่ผผผู้ใด กป็จะทรงพระกรสณาผผผู้นรัตั้น และพระองคต์
จะทรงใหผู้ผผผู้ใดมรีใจแขป็งกระดผู้าง กป็จะทรงใหผู้ผผผู้นรัตั้นมรีใจแขป็งกระดผู้าง

จากนอัรนเปาโลกป็ยกตอัวอยตางฟาโรหร พระเจข้าทรงยกชทูเขาเพพที่อสทาแดงอทานาจและสงตาราศทของ
พระองคร เราจทาไดข้วตาหลายครอัร งในหนอังสพออพยพ พระเจข้าทรงททาใหข้ใจฟาโรหรแขป็งกระดข้าง เหตรุผล
กป็คพอ เพพที่อเรทยงลทาดอับเหตรุการณรตตางๆททที่สทาแดงถถึงฤทธานรุภาพของพระเจข้า ขข้อเทป็จจรริงกป็คพอวตา 
พระเจข้าทรงสทาแดงพระเมตตาแกตผทูข้ททที่พระองครประสงคร และเมพที่อพระองครทรงเลพอกททที่จะททาใหข้ใคร



ใจแขป็งกระดข้าง นอัรนกป็เปป็นสริทธริธ ขาดของพระองคร ประเดป็นสทาคอัญกวตากป็คพอวตา พระเจข้าอาจเลพอกและ
ตอัดสรินพระทอัยตามแผนการและพระประสงครของพระองคร

รม 9:19-21 แลผู้วทข่านกป็จะกลข่าวแกข่ขผู้าพเจผู้าวข่า "ถผู้าเชข่นนรัตั้น ทสาไมพระองคต์จซงยรังทรงตริ
เตรียน เพราะวข่าผผผู้ใดจะขรัดขคืนพระทรัยของพระองคต์ไดผู้" 20 โอ มนสษยต์เออ๋ย ดผกข่อน ทข่านคคือผผผู้ใดเลข่าซซซึ่ง
ทข่านจะโตผู้ตอบกรับพระเจผู้าไดผู้ สริซึ่งซซซึ่งถผกทสาขซตั้นแลผู้วนรัตั้นจะกลรับวข่าแกข่ผผผู้ทสาไดผู้หรคือวข่า "ทข่านไดผู้กระทสา
ขผู้าพเจผู้าอยข่างนรีตั้ทสาไม" 21 สข่วนชข่างปรัตั้นหมผู้อ ไมข่มรีสริทธริธทรีซึ่จะเอาดรินกผู้อนเดรียวกรันมาปรัตั้นเปป็นภาชนะ
อรันมรีเกรียรตริอรันหนซซึ่ง และภาชนะอรันไมข่มรีเกรียรตริอรันหนซซึ่งหรคือ

อาจเปป็นเพราะทตานคาดการณรไวข้หรพอตอบคทาวริจารณรททที่ทตานไดข้ยรินมา เปาโลไดข้ยกขข้อโตข้แยข้ง
ตตอไปนทรขถึรนมา “ถข้าเชตนนอัรน ททาไมพระองครจถึงยอังทรงตริเตทยน” คทาถามททที่กข้าวรข้าวนทรบอกเปป็นนอัยวตา
พระเจข้าไมตยรุตริธรรม ดข้วยเหตรุนทร  ททาไมพระเจข้าถถึงทรงตริเตทยนเราดข้วย “เพราะวตาผทูข้ใดจะขอัดขพนพระทอัย
ของพระองครไดข้”

อยตางไรกป็ตาม เปาโลเพทยงแคตยกตอัวอยตางชตางปอัร นหมข้อขถึรนมา ชตางเปป็นเรพที่องโงตเขลาททที่หมข้อจะ
กลตาวหาชตางปอัร น นอักวริจารณรททที่ไมตเชพที่อกป็ททาแบบเดทยวกอัน ชตางปอัร นหมข้อมทสริทธริธ ปอัร นภาชนะขถึรนมาตามททที่
เขาตข้องการจะใชข้งาน พระเจข้ากป็ทรงททาแบบเดทยวกอัน พระองครทรงเปป็นผทูข้สรข้างเราขถึรนมาและเรามท
ชทวริตอยทูตเพพที่อพระประสงครของพระองคร ชตางปอัร นหมข้อททาภาชนะบางชริรนเพพที่อมทเกทยรตริ เชตน ไวข้ใชข้งาน
บนโตบ๊ะอาหาร และบางชริรนกป็มทเกทยรตรินข้อยกวตา เชตน โถปอัสสาวะ เปป็นตข้น อยตางไรกป็ตาม ภาชนะทอัรง
สองแบบมทไวข้เพพที่อความประสงครของเจข้าของ พระเจข้ากป็ทรงกระททาแบบเดทยวกอันกอับเรา

รม 9:22-24 แลผู้วถผู้าโดยทรงประสงคต์จะสสาแดงการลงพระอาชญา และทรงใหผู้ฤทธริธเดช
ของพระองคต์ปรากฏ พระเจผู้าไดผู้ทรงอดกลรัตั้นพระทรัยไวผู้ชผู้านานตข่อผผผู้เหลข่านรัตั้น ทรีซึ่เปป็นภาชนะอรัน
สมควรแกข่พระอาชญา ซซซึ่งเตรรียมไวผู้สสาหรรับความพรินาศ 23 เพคืซึ่อจะไดผู้ทรงสสาแดงสงข่าราศรีอรันอสดม
ของพระองคต์แกข่บรรดาผผผู้ทรีซึ่เปป็นภาชนะแหข่งพระเมตตา ซซซึ่งพระองคต์ไดผู้ทรงจรัดเตรรียมไวผู้กข่อนใหผู้สม
กรับสงข่าราศรี 24 คคือเราทรัตั้งหลายทรีซึ่พระองคต์ไดผู้ทรงเรรียกมาแลผู้ว มริใชข่จากยริวพวกเดรียว แตข่จากพวก
ตข่างชาตริดผู้วย



คราวนทร เปาโลปลตอยหมอัดตาย ทตานเปป็นฝตายไดข้เปรทยบแลข้ว อริสราเอลอาจเปป็นประชากรททที่
พระเจข้าทรงเลพอก แตตผตานมาหลายยรุคสมอัยพวกเขากป็กบฏตตอพระเจข้ามาตลอดและมทใจแขป็งกระดข้าง
ตตอพระองคร พระองครจถึงทรงไมตมททางเลพอกและตข้องสทาแดงพระพริโรธตตอพวกเขา ดข้วยเหตรุนทร เปาโล
จถึงถามคทาถามแทงใจดทาตตอพวกยริวททที่คอัดคข้านทตาน “แลข้วถข้าโดยทรงประสงครจะสทาแดงการลงพระ
อาชญา และทรงใหข้ฤทธริธ เดชของพระองครปรากฏ พระเจข้าไดข้ทรงอดกลอัรนพระทอัยไวข้ชข้านานตตอผทูข้
เหลตานอัรน ททที่เปป็นภาชนะออันสมควรแกตพระอาชญา ซถึที่งเตรทยมไวข้สทาหรอับความพรินาศ” กลตาวอทกแงตกป็
คพอ พระเจข้าทรงสรข้างชนชาตริอริสราเอลไวข้เพพที่อพระประสงครตตางๆของพระองคร แตตชนชาตริ
อริสราเอลกป็หอันมาตตอสทูข้พระองครผทูข้ทรงสรข้างพวกเขา ทอั ที่วพระคอัมภทรรภาคพอันธสอัญญาเดริม คทาอรุปมาททที่
ใหข้ชนชาตริอริสราเอลเปป็นดรินเหนทยวและพระเยโฮวาหรเปป็นชตางปอัร นนอัรนถทูกพอัฒนาเรพที่อยมา พระเจข้าจถึง
 “อดกลอัรนพระทอัยไวข้ชข้านานตตอผทูข้เหลตานอัรน ททที่เปป็นภาชนะออันสมควรแกตพระอาชญา” ชนชาตริ
อริสราเอลเพราะใจแขป็งกระดข้างของพวกเขาไดข้แปลงกายเปป็นภาชนะออันสมควรแกตพระอาชญา คพอ
ภาชนะออันไรข้เกทยรตริ

ในทางกลอับกอัน พระเจข้าไดข้ทรง “สทาแดงสงตาราศทออันอรุดมของพระองครแกตบรรดาผทูข้ททที่เปป็น
ภาชนะแหตงพระเมตตา ซถึที่งพระองครไดข้ทรงจอัดเตรทยมไวข้กตอนใหข้สมกอับสงตาราศท” คราวนทร เปาโล
หมายถถึงพวกคนตตางชาตริททที่ขตาวประเสรริฐหอันไปหา เราตข้องจทาไวข้วตาพระเมตตาบตงบอกถถึงความผริด 
แตตกป็เปป็นความเตป็มใจททที่จะมองขข้ามความผริดนอัรน ททที่พระเจข้าทรงหอันไปสทาแดงพระเมตตาแกตคนตตาง
ชาตริไมตไดข้หมายความวตาพวกเขาชอบธรรมกวตาพวกยริว พวกเขากป็มทความผริดเชตนกอัน “เพราะวตาทรุก
คนททาบาป”

กระนอัรน พระเจข้าในแผนการออันสมบทูรณรแบบของพระองครทรงสทาแดงพระเมตตาตตอคนทอัรง
ปวง ถถึงแมข้วตาพวกคนตตางชาตริสมควรไดข้รอับพระพริโรธ แตตพระเจข้ากป็ทรงเลพอกททที่จะสทาแดงพระ
เมตตาแกตพวกเขา “คพอเราทอัรงหลายททที่พระองครไดข้ทรงเรทยกมาแลข้ว มริใชตจากยริวพวกเดทยว แตตจาก
พวกตตางชาตริดข้วย” พวกอริสราเอลไดข้รอับโอกาสจากพระเจข้าแลข้วและพวกเขากป็ททาพอัง บอัดนทรพระเจข้า
ทรงเลพอกททที่จะสทาแดงพระเมตตาของพระองครแกตคนตตางชาตริ ประเดป็นททที่สทาคอัญกวตากป็คพอ พระเจข้า



ทรงมทสริทธริธ เลพอกผทูข้ททที่พระองครทรงประสงคร ชนชาตริอริสราเอลไดข้รอับโอกาสของพวกเขาไปแลข้ว 
คราวนทรพระเจข้าทรงเลพอกททที่จะเสนอพระเมตตาของพระองครตตอคนททที่เหลพอในโลกบข้าง

รม 9:25-29 ดรังทรีซึ่พระองคต์ตรรัสไวผู้ในพระครัมภรีรต์โฮเชยาวข่า `เราจะเรรียกเขาเหลข่านรัตั้นวข่า
เปป็นชนชาตริของเรา ซซซึ่งเมคืซึ่อกข่อนเขาหาไดผู้เปป็นชนชาตริของเราไมข่ และจะเรรียกเขาวข่าเปป็นทรีซึ่รรัก ซซซึ่ง
เมคืซึ่อกข่อนเขาหาไดผู้เปป็นทรีซึ่รรักไมข่ 26 และตข่อมาในสถานทรีซึ่ซซซึ่งทรงกลข่าวแกข่เขาวข่า "เจผู้าทรัตั้งหลายไมข่ใชข่
ชนชาตริของเรา" ในทรีซึ่นรัตั้นเองเขาจะไดผู้ชคืซึ่อวข่า เปป็นบสตรของพระเจผู้าผผผู้ทรงพระชนมต์อยผข่' 27 และทข่าน
อริสยาหต์ไดผู้รผู้องประกาศเรคืซึ่องพวกอริสราเอลดผู้วยวข่า `แมผู้พวกลผกอริสราเอลจะมากเหมคือนเมป็ดทรายทรีซึ่
ทะเล แตข่คนทรีซึ่เหลคืออยผข่เทข่านรัตั้นจะรอด 28 ดผู้วยวข่าพระองคต์จะทรงใหผู้การนรัตั้นสสาเรป็จ และจะใหผู้สสาเรป็จ
โดยเรป็วพลรันในความชอบธรรม เพราะวข่าองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าจะทรงใหผู้การนรัตั้นสสาเรป็จโดยเรป็วพลรัน
บนพริภพนรีตั้' 29 และตามทรีซึ่ทข่านอริสยาหต์ไดผู้กลข่าวไวผู้กข่อนวข่า `ถผู้าองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าแหข่งจอมโยธามริไดผู้
ทรงเหลคือเชคืตั้อสายไวผู้ใหผู้เราบผู้าง เรากป็จะไดผู้เปป็นเหมคือนเมคืองโสโดม และจะเปป็นเหมคือนเมคืองโกโม
ราหต์'

เปาโลยกคทาพยานของผทูข้พยากรณรในพระคอัมภทรรภาคพอันธสอัญญาเดริมหลายทตานเพพที่อ
สนอับสนรุนขข้อโตข้แยข้งของทตาน ทตานยกขข้อความจาก โฮเชยา 2:23 เปป็นขข้อแรก “เราจะเรทยกเขาเหลตา
นอัรนวตาเปป็นชนชาตริของเรา ซถึที่งเมพที่อกตอนเขาหาไดข้เปป็นชนชาตริของเราไมต และจะเรทยกเขาวตาเปป็นททที่รอัก 
ซถึที่งเมพที่อกตอนเขาหาไดข้เปป็นททที่รอักไมต” จากนอัรนทตานกป็ยกขข้อความจาก โฮเชยา 1:10 “และตตอมาใน
สถานททที่ซถึที่งทรงกลตาวแกตเขาวตา "เจข้าทอัรงหลายไมตใชตชนชาตริของเรา" ในททที่นอัรนเองเขาจะไดข้ชพที่อวตา เปป็น
บรุตรของพระเจข้าผทูข้ทรงพระชนมรอยทูต” พระเจข้าทรงตรอัสไวข้ลตวงหนข้าแลข้ววตาวอันหนถึที่งพระองครจะทรง
เลพอกพวกคนตตางชาตริดข้วย! 

จากนอัรนทตานกป็ยกขข้อความจาก อริสยาหร 10:22 “แมข้พวกลทูกอริสราเอลจะมากเหมพอนเมป็ด
ทรายททที่ทะเล แตตคนททที่เหลพออยทูตจะรอด” เปาโลกลตาวตตอวตา ถถึงแมข้วตาพวกอริสราเอลมทจทานวนมากมาย 
มทแคตคนสตวนนข้อยเทตานอัรนททที่ไดข้รอับความรอด ถถึงแมข้วตาคทาพยากรณรนทร ในบรริบทตอนนอัรนพทูดถถึงการททที่
พวกยริวกลอับมาจากการเปป็นเชลย แตตเปาโลกป็ใชข้ขข้อนทร เพพที่อพทูดถถึงความรอดของพวกเขา ไมตใชตพวก



เขาทรุกคนททที่จะไดข้รอับความรอด! ดอังนอัรน คนอพที่นๆ คพอ พวกคนตตางชาตริกป็จะถทูกเสนอความรอดของ
พระเจข้าดข้วย

จากนอัรนทตานกป็ยกขข้อความจาก อริสยาหร 10:23 โดยบอกวตาพระเจข้าไดข้ทรงกระททาการกอับคน
อริสราเอลใหข้สทาเรป็จโดยเรป็วพลอันในความชอบธรรมแลข้ว เหตรุผลททที่พวกอริสราเอลมากมายไมตไดข้รอับ
ความรอดกป็คพอวตา พระเจข้าไดข้ทรงกระททาการกอับพวกเขาในความชอบธรรมแลข้ว พวกเขาไดข้
ผลอักไสพระครุณของพระเจข้าไปไกลเกรินไปแลข้วและไมตยอมรอับพระเมตตาของพระองคร พวก
อริสราเอลเพราะใจแขป็งกระดข้างของพวกเขาไดข้ททาใหข้พระเจข้าทรงลดทอนพระเมตตาของพระองคร
และปฏริบอัตริตตอพวกเขาดข้วยความเขข้มงวดในความชอบธรรมของพระองคร สอักวอันหนถึที่งพระเจข้ากป็จะ
ทรงททาเชตนนอัรนกป็คนททที่เหลพอในโลกเชตนเดทยวกอัน

จากนอัรนเปาโลกป็ยกขข้อความจากอริสยาหร 1:9 วตาหากไมตเปป็นเพราะพระเมตตาของพระเจข้า
แลข้ว พวกอริสราเอลกป็คงเปป็นเหมพอนเมพองโสโดมและเมพองโกโมราหรททที่พระเจข้าทรงพริพากษาอยตาง
ชอบธรรมไปแลข้ว กระนอัรน ตามททที่อริสยาหรไดข้พยากรณรไวข้ พระเจข้าไดข้ทรงเหลพอเชพรอสายฝตายวริญญาณ
ไวข้ในทตามกลางพวกอริสราเอลททที่ไมตเชพที่อ เปาโลวนกลอับมายอังขข้อ 14 แลข้ว เราจทาไดข้วตาพวกยริวไดข้ตอัรง
คทาถามเกทที่ยวกอับความชอบธรรมของพระเจข้าในการททที่พระองครทรงหอันเสทยจากพวกเขาไปหาพวก
คนตตางชาตริ ในทางตรงกอันขข้าม พระเจข้าทรงชอบธรรมแตตพวกคนอริสราเอลเปป็นคนอธรรม

รม 9:30-31 เปาโลสรรุปขข้อโตข้แยข้งของทตาน ถผู้าเชข่นนรัตั้นเราจะวข่าอยข่างไร จะวข่าพวกตข่าง
ชาตริทรีซึ่ไมข่ไดผู้ใฝข่หาความชอบธรรม กป็ยรังไดผู้รรับความชอบธรรมคคือความชอบธรรมทรีซึ่เกริดขซตั้นโดย
ความเชคืซึ่อ 31 แตข่พวกอริสราเอลซซซึ่งใฝข่หาพระราชบรัญญรัตริแหข่งความชอบธรรม กป็ยรังไมข่ไดผู้บรรลส
ตามพระราชบรัญญรัตริแหข่งความชอบธรรมนรัตั้น พวกคนตตางชาตริททที่จนถถึงบอัดนทร เพริกเฉยตตอพระราช
บอัญญอัตริของพระเจข้าไดข้รอับความชอบธรรมแลข้ว แตตพวกอริสราเอลททที่ยถึดถพอบอัญญอัตริกลอับไมตไดข้รอับ

รม 9:32-33 เพราะอะไร เพราะเหตสทรีซึ่เขามริไดผู้แสวงหาโดยความเชคืซึ่อแตข่แสวงหาโดยการ
ประพฤตริตามพระราชบรัญญรัตริ เขาจซงสะดสดกผู้อนหรินทรีซึ่ใหผู้สะดสดนรัตั้น 33 ดรังทรีซึ่มรีคสาเขรียนไวผู้แลผู้ววข่า 



`จงดผเถริด เราไดผู้วางศริลากผู้อนหนซซึ่งไวผู้ในศริโยนซซซึ่งจะทสาใหผู้สะดสด และหรินกผู้อนหนซซึ่งซซซึ่งจะทสาใหผู้ลผู้ม 
แตข่ผผผู้ใดทรีซึ่เชคืซึ่อในพระองคต์นรัตั้นกป็จะไมข่ไดผู้รรับความอรับอาย'

เพราะอะไรเลตา กป็เพราะพวกอริสราเอล “มริไดข้แสวงหาโดยความเชพที่อแตตแสวงหาโดยการ
ประพฤตริตามพระราชบอัญญอัตริ” พระเจข้ามริไดข้ทรงประสงครใหข้พระราชบอัญญอัตริเปป็นหนทางททที่นทาไปสทูต
ความชอบธรรมเลย มอันแคตนริยามความบาปและระบรุถถึงการพริพากษาของพระเจข้าททที่มทตตอความบาป 
มอันจถึงกลายเปป็นหรินสะดรุดสทาหรอับพวกอริสราเอล พวกเขามองวตาพระราชบจัญญจัตริเปป็นวริธทททที่นทาไปสทูต
ความชอบธรรมแทนททที่จะมองททที่พระเจห้าแหม่งพระราชบจัญญจัตรินอัรน หลอักการเดทยวททที่พระเจข้าทรงตอบ
สนองเสมอคพอความเชพที่อ คพอ การวางใจพระองครแทนททที่จะเปป็นความชอบธรรมของตอัวเอง ความ
เชพที่อคพอการพถึที่งพาพระเจข้า การประพฤตริตามพระราชบอัญญอัตริคพอการพถึที่งตอัวเอง เปาโลจถึงสรรุปดข้วย
การยกขข้อความจากอริสยาหร 8:14 และ 28:16 “จงดทูเถริด เราไดข้วางศริลากข้อนหนถึที่งไวข้ในศริโยนซถึที่งจะ
ททาใหข้สะดรุด และหรินกข้อนหนถึที่งซถึที่งจะททาใหข้ลข้ม แตตผทูข้ใดททที่เชพที่อในพระองครนอัรนกป็จะไมตไดข้รอับความ
ออับอาย” เรพที่องของความเชพที่อถทูกเนข้นยทราเปป็นครอัร งสรุดทข้าย นอัที่นเปป็นหลอักเกณฑรททที่จะททาใหข้พระเจข้า
สทาแดงพระเมตตา เมพที่อเราเชพที่อวางใจในพระเมตตาของพระองครแทนททที่จะเปป็นความชอบธรรมของ
เราเอง พระเจข้ากป็จะทรงหยริบยพที่นพระเมตตานอัรนแกตเรา

*****

ภนำพรวมของโรม 10: อจัครทถูตเปาโลสานตม่อหลจักการเรชที่องความชอบธรรมโดยความเชชที่อ
ตม่อไป อทกครจันี้งททที่ทม่านพถูดกจับพวกยริว ขห้อพระคจัมภทรร์หลายขห้อจากพระคจัมภทรร์ภาคพจันธสจัญญาเดริมถถูก
ยกเพชที่อสนจับสนรุนประเดป็นของทม่าน บทนทนี้เรริที่มตห้นดห้วยการททที่เปาโลเปริดใจและภาระใจของทม่านททที่มท
ตม่อเพชที่อนรม่วมชาตริ บทนทนี้ปริดทห้ายดห้วยขห้อพระคจัมภทรร์หลายขห้อจากหนจังสชออริสยาหร์ททที่บอกวม่าพระเจห้าจะ
สม่งขม่าวประเสรริฐไปยจังคนตม่างชาตริ 

รม 10:1 พรีซึ่นผู้องทรัตั้งหลาย ความปรารถนาในจริตใจของขผู้าพเจผู้าและคสาวริงวอนขอตข่อ
พระเจผู้าเพคืซึ่อคนอริสราเอลนรัตั้น คคือขอใหผู้เขารอด เหป็นไดข้ชอัดเลยวตาออัครททูตผทูข้นทร เขทยนถถึงใคร พวกเขา
เปป็นพทที่นห้องฝตายวริญญาณของทตาน อทกครอัร งททที่เกรงวตาจะมทใครสงสอัยในความจงรอักภอักดทของทตานททที่มท



ตตอพวกยริว เปาโลไดข้เปริดใจของทตานตตอพวกเขา ความปรารถนาใน “จริตใจของทตานและคทาวริงวอน
ขอตตอพระเจข้าเพพที่อคนอริสราเอลนอัรน คพอขอใหข้เขารอด” นอกจากนทร  เหป็นไดข้ชอัดวตาเปาโลมองสภาพ
ฝตายวริญญาณของพวกเขาวตาเปป็นเชตนไร พวกเขาเครตงศาสนามากๆ แตตกป็ไมตรอด ความปรารถนา
และคทาอธริษฐานททที่มทอยทูตในจริตใจของเปาโลคพอเพพที่อความรอดของพวกเขา

รม 10:2 ขผู้าพเจผู้าเปป็นพยานใหผู้เขาวข่า เขามรีความกระตคือรคือรผู้นทรีซึ่จะปรนนริบรัตริ
พระเจผู้า แตข่หาไดผู้เปป็นตามปรัญญาไมข่ เปาโลยอมรอับในความกระตพอรพอรข้นทางศาสนาของพวกเขา 
พวกเขามท “ความกระตพอรพอรข้นททที่จะปรนนริบอัตริพระเจข้า แตตหาไดข้เปป็นตามปอัญญาไมต” คทาททที่แปลวตา 
ปรัญญา (เอพริกโนซริส) พทูดถถึง ‘ความรทูข้ททที่ถทูกตข้องหรพอแมตนยทา’ ศาสนายริวมทความรทูข้เกทที่ยวกอับพระเจข้ากป็
จรริง แตตความเขข้าใจของพวกเขาเกทที่ยวกอับเรพที่องฝตายวริญญาณกป็บกพรตอง คพอ ไมตถทูกตข้องนอัที่นเอง พวก
เขาเอาพริธทกรรมภายนอกและการถพอปฏริบอัตริตตางๆมาแทนททที่ความจรริงฝตายวริญญาณ พทูดงตายๆคพอ 
พวกเขาคริดผริดนอัที่นเอง พวกเขาอาจจรริงใจในสริที่งททที่พวกเขาเชพที่อ ปอัญหาเดทยวกป็คพอ สริที่งททที่พวกเขาเชพที่อ
เปป็นสริที่งททที่ผริด พระเจข้าไมตทรงอนรุญาตใหข้เราแทนททที่ความจรริงดข้วยความจรริงใจ ทข้ายบทนทร  เปาโลจะ
อธริบายวตาททาไมพวกเขาถถึงเขข้าใจความจรริงไมตไดข้ 

รม 10:3 เพราะวข่าเขาไมข่รผผู้จรักความชอบธรรมของพระเจผู้า แตข่อ สตสข่าหต์จะตรัตั้งความ
ชอบธรรมของตนขซตั้น เขาจซงไมข่ไดผู้ยอมอยผข่ในความชอบธรรมของพระเจผู้า

ปอัญหาสทาคอัญนทร ไมตไดข้เกริดกอับศาสนายริวเทตานอัรน ศาสนายริวกป็ตกเปป็นเหยพที่อหลรุมพรางททที่ศาสนา
อพที่นๆกป็โดน พวกเขาวางใจในความชอบธรรมของตอัวเองและไมตวางใจในพระเจข้าและความชอบ
ธรรมสทูงสรุดของพระองคร แกตนแทข้ของนอักศาสนาททที่พถึที่งการกระททาดทของตนกป็คพอ พวกเขาพถึที่งตอัวเอง
และไมตพถึที่งพระเจข้า

เรพที่องนตาเศรข้ากป็คพอวตา ความชอบธรรมของเราทรุกคนเปป็นเหมพอนกอับผข้าขทรรริรวสกปรกๆตตอ
เบพรองพระพอักตรรพระเจข้าผทูข้บรริสรุทธริธ และชอบธรรม การคริดวตาตอัวเองชอบธรรมหลงไปจากหลอักการ
แหตงความเชพที่อ ปอัญหาของพวกเขาอยทูตททที่สริที่งททที่พวกเขาเชพที่อ พวกเขาเชพที่อในตอัวเองซถึที่งเปป็นเรพที่องไรข้
ประโยชนร ความชอบธรรมของพระเจข้าคพอ การพถึที่งพาพระองครเพพที่อรอับความชอบธรรมของ



พระองคร ในดข้านหนถึที่ง พวกเขาเชพที่อในตอัวเอง อทกดข้านหนถึที่ง ผทูข้ททที่พวกเขาควรเชพที่อจรริงๆคพอ พระเจข้า 
อยตางแรกเปป็นเรพที่องไรข้ประโยชนร สตวนอยตางหลอังเปป็นเรพที่องททที่มอั ที่นคงและถาวร

เราไดข้เหป็นอทกสริที่งหนถึที่ง นอัที่นคพอ การยอมจทานนตตอพระเจข้า หลอักการเรพที่องความเชพที่อททที่ชตวยใหข้
รอดแฝงไวข้ดข้วยหลอักการเรพที่องการยอมจทานนตตอพระเจข้า สตวนหนถึที่งของหลอักการเรพที่องความเชพที่อททที่
ชตวยใหข้รอดคพอ การหอันมายอมอยทูตใตข้บอังคอับพระเจข้าและความชอบธรรมของพระองคร พวก
อริสราเอลททที่คริดวตาตอัวชอบธรรมไมตยอมอยทูตใตข้บอังคอับความชอบธรรมของพระเจข้ามาตลอด การททา
เชตนนทรกป็ฟข้องแลข้ววตาพวกเขาไมตชอบธรรม ความเยตอหยริที่งไมตยอมจทานน และเปป็นความจรริงททที่ความ
เยตอหยริที่งขอัดขวางคนมากมายมริใหข้ยอมจทานนตตอพระครริสตรและความชอบธรรมของพระเจข้า

รม 10:4 ความจรริงกป็คพอ เพราะวข่าพระครริสตต์ทรงเปป็นจสดจบของพระราชบรัญญรัตริ 
เพคืซึ่อใหผู้ทสกคนทรีซึ่มรีความเชคืซึ่อไดผู้รรับความชอบธรรม คทาททที่แปลวตา จสดจบ (เทลอส) มทความหมายใน
เชริง ‘ความสมบทูรณร’ หรพอ ‘การททาใหข้สทาเรป็จ’ เปป็นความจรริงททที่พระครริสตรทรงเปป็นความเสรป็จ
สมบทูรณรของบอัญญอัตริแหตงความชอบธรรม ตามททที่พระองครตรอัสไวข้ใน มอัทธริว 5:17 “เราไมตไดข้มาเพพที่อ
ททาลายแตตมาเพพที่อททาใหข้(พระราชบอัญญอัตริ)สทาเรป็จ” พระเยซทูครริสตรมริไดข้เสดป็จมาเพพที่อลข้มเลริกพระราช
บอัญญอัตริ พระองครเสดป็จมาเพพที่อททาใหข้มอันสทาเรป็จตตางหาก เมพที่อผทูข้ใดเชพที่อ (คพอ วางใจพระครริสตรดข้วยความ
เชพที่อเพทยงเทตานอัรน) เขากป็ททาใหข้จรุดประสงครของพระราชบอัญญอัตริสทาเรป็จในชทวริตของเขาแลข้ว

รม 10:5 โมเสสไดผู้เขรียนเรคืซึ่องความชอบธรรมซซซึ่งมรีพระราชบรัญญรัตริเปป็นมผลฐานวข่า 
`คนใดทรีซึ่ประพฤตริตามสริซึ่งเหลข่านรัตั้นจะไดผู้ชรีวริตโดยการประพฤตรินรัตั้น' ออัครททูตเปาโลพทูดถถึงวริธทททที่
โมเสสบรรยายเกทที่ยวกอับความชอบธรรมแหตงพระราชบอัญญอัตริ ความหมายกป็คพอวตา เมพที่อคนๆหนถึที่ง
พยายามประพฤตริตามพระราชบอัญญอัตริ เขากป็ตข้องประพฤตริตามใหข้ไดข้ทรุกขข้อ มอันกลายเปป็นสริที่งททที่เขา
ตข้องปฏริบอัตริไปชอั ที่วชทวริต (“เพราะวตาผทูข้ใดรอักษาพระราชบอัญญอัตริไดข้ทอัรงหมด แตตผริดอยทูตขข้อเดทยว ผทูข้นอัรนกป็
เปป็นผทูข้ผริดพระราชบอัญญอัตริทอัรงหมด” ยากอบ 2:10) ดข้วยเหตรุนทร  “คนใดททที่ประพฤตริตามสริที่งเหลตานอัรนจะ
ไดข้ชทวริตโดยการประพฤตรินอัรน” (ยกจาก เลวทนริตริ 18:5) กลตาวอทกแงตกป็คพอ เราตอัรงมอั ที่นคงหรพอลข้มลงกป็



เพราะพระราชบอัญญอัตริ และเพราะไมตมทใครประพฤตริตามพระราชบอัญญอัตริไดข้หมดทรุกขข้อ ความจรริง
กป็คพอ ทรุกคนททาไมตไดข้ตามนอัรนเพราะทรุกคนททาบาป

รม 10:6-7 เพพที่อสานตตอหลอักการเรพที่อง “ความชอบธรรมซถึที่งเกริดจากความเชพที่อ” เปาโลไดข้พทูด
ถถึงหลอักคทาสอนสทาคอัญสองเรพที่องซถึที่งถทูกโจมตทมาตลอดจวบจนทรุกวอันนทร  ความชอบธรรมซถึที่งเกริดจาก
ความเชพที่อไมตสงสอัยเรพที่องการเสดป็จมารอับสภาพมนรุษยรของพระครริสตร คพอ พระเมสสริยาหร หรพอการ
ฟพร นคพนพระชนมรของพระองคร

เพราะฉะนอัรน แตข่ความชอบธรรมทรีซึ่มรีความเชคืซึ่อเปป็นมผลฐานวข่าอยข่างนรีตั้วข่า "อยข่านซกในใจ
ของตรัววข่า ใครจะขซตั้นไปบนสวรรคต์" (คคือจะเชริญพระครริสตต์ลงมาจากเบคืตั้องบน) ไมตมทขข้อสงสอัยเลย
ในความชอบธรรมซถึที่งเกริดจากความเชพที่อ มอันไมตสงสอัยวตาพระครริสตรเสดป็จลงมาจากสวรรครและมา
รอับสภาพมนรุษยรจรริงหรพอไมต

นอกจากนทร  ความชอบธรรมซถึที่งเกริดจากความเชพที่อไมตสงสอัยวตาพระครริสตรทรงเปป็นขถึรนจากตาย
จรริงหรพอไมต 7 หรคือ "ใครจะลงไปยรังทรีซึ่ลซก" (คคือจะเชริญพระครริสตต์ขซตั้นมาจากความตายอรีก) คทาททที่
แปลวตา ทรีซึ่ลซก (อะบรุสสอส) หมายถถึง ฮาเดส ซถึที่งเปป็นสถานททที่ๆพระครริสตรเสดป็จลงไปหลอังการ
สริรนพระชนมรของพระองครเพพที่อนทาพวกเชลยไปเปป็นเชลย

แนวคริดสทาคอัญกป็คพอวตา ในสองขข้อนทรความชอบธรรมซถึที่งเกริดจากความเชพที่อไมตไดข้เรริที่มตข้นดข้วย
ขข้อสงสอัย ซถึที่งตอัรงคทาถามหลอักการตามพระคอัมภทรรภาคพอันธสอัญญาใหมตเชตนการเสดป็จมารอับสภาพ
มนรุษยรของพระครริสตรหรพอการฟพร นคพนพระชนมรของพระองคร การเสดป็จมารอับสภาพมนรุษยรของพระ
ครริสตรสะทข้อนใหข้เหป็นความจรริงททที่สทาคอัญยริที่งกวตาคพอ ความเปป็นพระเจข้าของพระองคร ความเชพที่อไมต
สงสอัยเรพที่องความจรริงททที่เปป็นรากฐานดอังกลตาว

รม 10:8 แตข่ความชอบธรรมนรัตั้นวข่าอยข่างไร กป็วข่า "ถผู้อยคสานรัตั้นอยผข่ใกลผู้ทข่าน อยผข่ในปาก
ของทข่านและอยผข่ในใจของทข่าน" คคือคสาแหข่งความเชคืซึ่อทรีซึ่เราทรัตั้งหลายประกาศอยผข่นรัตั้น เปาโลตอบ
คทาถามของตอัวเองดข้วยการยกขข้อความจาก พระราชบอัญญอัตริ 30:14 “ถข้อยคทานอัรนอยทูตใกลข้ทตาน อยทูตใน
ปากของทตานและอยทูตในใจของทตาน” กลตาวอทกแงตคพอ “ถข้อยคทาแหตงความเชพที่อ” ททที่เราประกาศไมตใชต



สริที่งลถึกลอับททที่เขข้าใจยากและอยทูตหตางไกล มอันอยทูตในใจของพวกเขาและอยทูตในปากของพวกเขาแลข้วดข้วย
ซทรา มอันอยทูตในพระคจัมภทรร์ททที่พวกเขารทูข้แลข้ว ททที่พวกเขาเกป็บไวข้ในใจและทตองจทาไดข้ คทาททที่แปลสองครอัร งวตา 
ถผู้อยคสา ในททที่นทรคพอ เรมา ซถึที่งหมายถถึงคทาพทูดซถึที่งแตกตตางจากคทาเขทยน

รม 10:9 ถข้อยคทาแหตงความเชพที่อ ซถึที่งนริยามความชอบธรรมซถึที่งเกริดจากความเชพที่อ คพอ
อยตางนทร  คคือวข่าถผู้าทข่านจะรรับดผู้วยปากของทข่านวข่า พระเยซผทรงเปป็นองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า และเชคืซึ่อใน
จริตใจของทข่านวข่าพระเจผู้าไดผู้ทรงชสบพระองคต์ใหผู้เปป็นขซตั้นมาจากความตาย ทข่านจะรอด คทาททที่แปลวตา 
องครพระผทูข้เปป็นเจข้า (คถูรริออส) สทาหรอับพวกยริวททที่นริยมกรทก (ททที่พวกยริวททที่กรรุงโรมสตวนใหญตนตาจะเปป็น) 
สพที่อใหข้เหป็นถถึงความเปป็นพระเจข้า เปาโลตข้องการจะสพที่อเรพที่องความเปป็นพระเจข้าของพระครริสตร
มากกวตาความเปป็นเจข้านายของพระองคร ทตานไมตไดข้เนข้นวตาเราตข้องยอมรอับวตาพระครริสตรเปป็นเจข้านาย
ถถึงจะรอด อยตางไรกป็ตาม ทตานเนข้นวตาเราตข้องเหป็นวตาพระเยซทูเปป็นพระเจข้า

เมพที่อปทูพพรนแลข้ว  ถข้าทตาน “เชพที่อในจริตใจของทตานวตาพระเจข้าไดข้ทรงชรุบพระองครใหข้เปป็นขถึรนมา
จากความตาย ทตานจะรอด” ถถึงแมข้วตาปกตริแลข้วคนททที่ก ทาลอังจะรอับความรอดไมตสามารถอธริบายหรพอ
เขข้าใจความจรริงททที่ลถึกซถึร งยริที่งกวตาเกทที่ยวกอับความเปป็นพระเจข้าและการฟพร นคพนพระชนมรของพระครริสตร 
แตตทอัรงสองเรพที่องกป็เปป็นความจรริงพพรนฐานททที่สนอับสนรุนเรพที่องความรอด ดอังนอัรน ถข้าคนๆหนถึที่งเตป็มใจททที่จะ
ยอมรอับวตาพระเยซทูเปป็นองครพระผทูข้เปป็นเจข้า (คพอ เปป็นพระเจข้า) และเชพที่อวตาพระองครทรงเปป็นขถึรนจาก
ตายแลข้ว รากฐานแหตงความเชพที่อกป็ถทูกปทูแลข้ว

วลทสทาคอัญคพอ “เชพที่อในจริตใจของทตาน” ความรทูข้ในหอัวหรพอความเขข้าใจทางวริชาการไมตใชต
กรุญแจสทาคอัญ พวกปทศาจกป็เชพที่อและกลอัวจนตอัวสอัที่น คนๆหนถึที่งอาจเหป็นดข้วยทรุกประการเกทที่ยวกอับขข้อมทูล
พพรนฐานเกทที่ยวกอับความเชพที่อแบบครริสเตทยนแตตกป็ไมตรอด แคตการรทูข้ เขข้าใจ และคลข้อยตามหลอักศาสน
ศาสตรรของพระคอัมภทรรภาคพอันธสอัญญาใหมตไมตไดข้หมายถถึงความรอด แตตสริที่งททที่แฝงอยทูตในหลอักการ
เรพที่องความเชพที่อคพอ การวางใจ ความเชพที่อททที่ชตวยใหข้รอดคพอ การพถึที่งพาพระเยซทูครริสตรทอัรงตอัวและหอัวใจ 
มอันคพอการพถึที่งพาพระองครเพทยงผทูข้เดทยวเทตานอัรน มอันคพอการวางใจพระองครดอังเปป็นความหวอังเดทยว เรา
ไดข้เหป็นเรพที่องของใจตรงนทร  สมองเราอาจเหป็นดข้วย แตตความเชพที่อททที่แทข้จรริงออกมาจากใจ



เปาโลใชข้คทากรริยา “เชพที่อ” (พริสเตอถูโอ) ตรงนทร ในแบบเงพที่อนไข คทากรริยารทูปนทร แสดงถถึง
เจตจทานง ความหมายกป็คพอ คนๆหนถึที่งตข้องเลพอกดข้วยตอัวเองททที่จะหอันมาวางใจในพระเยซทูครริสตร ถถึง
แมข้วตาพระเจข้าทรงเรทยกเรามา แตตพระองครกป็ยอังทรงใหข้สริทธริธ เราเลพอก มอันเปป็นเรพที่องของการตอัดสรินใจ
ของเราวตาจะหอันมาวางใจในพระครริสตรหรพอไมต สรุดทข้ายนทร  คทากรริยานทรบตงบอกวตานทที่เปป็นการตอัดสรินใจ
เรพที่องความเชพที่อครอัร งเดทยวพอ ถถึงแมข้วตาความเชพที่ออาจแปรปรวนหลอังรอดแลข้วกป็ตาม แตตสริที่งททที่พระเจข้า
ทรงตข้องการกป็คพอเมลป็ดมอัสตารรดแหตงความเชพที่อในการหอันมาวางใจพระครริสตรใหข้เปป็นพระผทูข้ชตวยใหข้
รอด เมพที่อเงพที่อนไขงตายๆแหตงความเชพที่อถทูกปฏริบอัตริตาม พระสอัญญาของพระเจข้ากป็แนตนอน “ทตานจะ
รอด”

รม 10:10 ดผู้วยวข่าความเชคืซึ่อดผู้วยใจกป็นสาไปสผข่ความชอบธรรม และการยอมรรับดผู้วยปาก
กป็นสาไปสผข่ความรอด เปาโลสรรุปยตอความคริดททที่ไดข้กลตาวมาแลข้วจนถถึงตอนนทร  คนเราจะถถึงความชอบ
ธรรมททที่แทข้จรริงกป็โดยการเชพที่อจากใจและการยอมรอับความรอดนอัรนดข้วยปากกป็ตามมาททหลอัง (ขข้อนทร
จรริงๆแลข้วแปลตามตอัววตา ‘เพราะมอันถทูกเชพที่อดข้วยใจและถทูกรอับดข้วยปาก’) ความชอบธรรมของ
พระเจข้าซถึที่งเปป็นมาโดยความเชพที่อนอัรนเรริที่มตข้นททที่ใจ การยอมรอับเรพที่องความรอดกป็ตามมาททหลอังดข้วยปาก

รม 10:11 ดข้วยเหตรุนทร  เพราะมรีขผู้อพระครัมภรีรต์วข่า `ผผผู้ใดทรีซึ่เชคืซึ่อในพระองคต์นรัตั้นกป็จะไมข่ไดผู้
รรับความอรับอาย' ขข้อความนทรถทูกยกมาจาก อริสยาหร 28:16 เปป็นความจรริงททที่เมพที่อผทูข้ใดวางใจพระครริสตร
ใหข้เปป็นพระผทูข้ชตวยใหข้รอดของตน เขากป็จะไมตออับอายในขข้อเทป็จจรริงนทรหรพอออับอายในพระองคร

รม 10:12 เพราะวข่าพวกยริวและพวกกรรีก ไมข่ทรงถคือวข่าตข่างกรัน ดผู้วยวข่าทรงเปป็นองคต์
พระผผผู้เปป็นเจผู้าองคต์เดรียวกรันของคนทรัตั้งปวง ซซซึ่งทรงโปรดอยข่างบรริบ ผรณต์แกข่คนทรัตั้งปวงทรีซึ่ทผลขอตข่อ
พระองคต์ นอกจากนทร  ไมตสทาคอัญวตาคนๆหนถึที่งจะเปป็นยริวหรพอกรทก (คพอ คนตตางชาตริ) หลอักการแหตง
ความเชพที่อใชข้ไดข้กอับคนทอัรงสองพวก “ดข้วยวตาทรงเปป็นองครพระผทูข้เปป็นเจข้าองครเดทยวกอันของคนทอัรงปวง 
ซถึที่งทรงโปรดอยตางบรริบทูรณรแกตคนทอัรงปวงททที่ททูลขอตตอพระองคร” ทอัรงยริวและคนตตางชาตริสามารถ
เขข้าหาพระองครไดข้ผตานทางความเชพที่อเพทยงเทตานอัรน 



รม 10:13 เพราะวข่า `ผผผู้ใดทรีซึ่จะรผู้องออกพระนามขององคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้ากป็จะรอด' 
ความเรทยบงตายของความเชพที่อททที่ชตวยใหข้รอดอยทูตตรงททที่การรข้องออกพระนามพระองคร หลอักการพพรน
ฐานคพอความเชพที่อ อยตางไรกป็ตาม ความเชพที่อมอักสทาแดงตอัวผตานทางการอธริษฐาน เมพที่อคนๆหนถึที่งหอันมา
หาพระครริสตรดข้วยความเชพที่อและททูลขอใหข้พระองครชตวยเขาใหข้รอด นอัที่นกป็เปป็นการสทาแดงของความ
เชพที่อททที่ชตวยใหข้รอด และเปป็นความจรริงททที่การอธริษฐานเปป็นยานพาหนะแหตงความเชพที่อ ดข้วยเหตรุนทร ใน
รทูปแบบททที่อาจเรทยบงตายกวตาขข้อ 9 หลอักการเดทยวกอันถทูกแสดงออกมา เมพที่อคนๆหนถึที่งวางใจในพระ
ครริสตรดข้วยความเชพที่อ พระสอัญญาของพระเจข้ากป็ททางาน เขาจะไดข้รอับความรอด! ขข้อนทร ยกมาจาก โย
เอล 2:32

เปาโลททาการเชพที่อมตตอจากหลอักการเรพที่องความชอบธรรมโดยความเชพที่อไปยอังความรอดโดย
ความเชพที่อซถึที่งเปป็นมาโดยการรข้องออกพระนามองครพระผทูข้เปป็นเจข้า คราวนทรทตานกลตาวตตอไปเกทที่ยวกอับ
การรข้องออกพระนามขององครพระผทูข้เปป็นเจข้า

รม 10:14-15 เปาโลถามคทาถามททที่ไมตตข้องการคทาตอบ  แตข่ผผผู้ทรีซึ่ยรังไมข่เชคืซึ่อในพระองคต์จะทผลขอ
ตข่อพระองคต์อยข่างไรไดผู้ และผผผู้ทรีซึ่ยรังไมข่ไดผู้ยรินถซงพระองคต์จะเชคืซึ่อในพระองคต์อยข่างไรไดผู้ และเมคืซึ่อไมข่มรี
ผผผู้ใดประกาศใหผู้เขาฟรัง เขาจะไดผู้ยรินอยข่างไรไดผู้ 15 และถผู้าไมข่มรีใครใชผู้เขาไป เขาจะไปประกาศ
อยข่างไรไดผู้ จากการเรทยงลทาดอับคทาถาม คทาตอบนอัรนชอัดเจน ถถึงแมข้จะไมตเนข้น แตตเรพที่องพระมหาบอัญชากป็
ถทูกบอกเปป็นนอัยอยตางชอัดเจน

อยตางไรกป็ตาม ทตานกลตาวตตอไปโดยเรริที่มตข้นททที่พวกอริสราเอลททที่ไมตเชพที่อและมทใจดพรอดข้าน ทตาน
ยกขข้อความจาก อริสยาหร 52:7 `เทผู้าของคนเหลข่านรัตั้นทรีซึ่ประกาศขข่าวประเสรริฐแหข่งสรันตริสสข และ
ประกาศขข่าวประเสรริฐแหข่งสริซึ่งอรันประเสรริฐ กป็งามสรักเทข่าใด' (อริสยาหร 52:7 ในบรริบทของมอันเปป็น
ขตาวดทเกทที่ยวกอับการกลอับมาจากการเปป็นเชลยของพวกยริว อยตางไรกป็ตาม เปาโลกป็ประยรุกตรใชข้ขข้อนทรกอับ
คนอริสราเอลในสมอัยของทตานและขตาวประเสรริฐของพระครริสตร)

รม 10:16 แตข่มริใชข่ทสกคนไดผู้เชคืซึ่อฟรังขข่าวประเสรริฐนรัตั้น เพราะอริสยาหต์ไดผู้กลข่าวไวผู้วข่า 
`พระองคต์เจผู้าขผู้า ใครเลข่าไดผู้เชคืซึ่อสริซึ่งทรีซึ่เขาไดผู้ยรินจากเราทรัตั้งหลาย' นตาเสทยดายททที่ไมตใชตพวกเขา (คน



อริสราเอลททที่ไมตเชพที่อ) ทรุกคนไดข้เชพที่อฟอังขตาวประเสรริฐนอัรน นตาสนใจททที่มทการเปลทที่ยนจากเรพที่องความเชพที่อ
ไปเปป็นความเชพที่อฟอัง การไดข้รอับความรอดไมตใชตแคตการวางใจในพระครริสตรเทตานอัรน แตตเปป็นการหอัน
มาหาพระองครตอัรงแตตแรกดข้วย นอัที่นเปป็นการททางานของเจตจทานง ซถึที่งเปป็นความเชพที่อฟอังททที่เกริดจากใจ ดทู 
10:9 และ 10:13 เพพที่อสนอับสนรุนประเดป็นของทตาน เปาโลยกขข้อความจาก อริสยาหร 53:1 “ใครเลตาไดข้
เชพที่อสริที่งททที่เขาไดข้ยรินจากเราทอัรงหลาย”

รม 10:17 ฉะนรัตั้นความเชคืซึ่อเกริดขซตั้นไดผู้กป็เพราะการไดผู้ยริน และการไดผู้ยรินเกริดขซตั้นไดผู้กป็
เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจผู้า หลอักการแหตงความเชพที่อมทรากเหงข้าอยทูตในพระวจนะของ
พระเจข้า (คทาททที่แปลวตา พระวจนะ ในททที่นทรคพอ เรมา อทกแลข้วซถึที่งหมายถถึงคทาพทูด บรริบทพทูดถถึงการ
ประกาศ จถึงเปป็นคทาพทูด และมทการไดข้ยริน เราตข้องไมตลพมดข้วยวตาในสมอัยนอัรน เนพรอหาสตวนใหญตของพระ
คอัมภทรรภาคพอันธสอัญญาใหมตยอังไมตไดข้ถทูกบอันทถึกเปป็นลายลอักษณรออักษร)

รม 10:18 ขผู้าพเจผู้าถามวข่า "เขาทรัตั้งหลายไมข่ไดผู้ยรินหรคือ" เขาไดผู้ยรินแลผู้วจรริงๆ `เสรียง
ของพวกเขากระจายออกไปทรัซึ่วแผข่นดรินโลก และถผู้อยคสาของพวกเขาประกาศออกไปถซงทรีซึ่สสดปลาย
พริภพ' มทอทกคทาถามหนถึที่งตามมา “เขาทอัรงหลายไมตไดข้ยรินหรพอ” เขาทอัรงหลายในททที่นทรหมายถถึง มนรุษยร
ชาตริโดยทอั ที่วไป เปป็นความจรริงททที่พวกเขาไดข้ยรินพระวจนะของพระเจข้าแลข้ว ทตานยกขข้อความจาก 
สดรุดท 19:4 “ถถึงกระนอัรนเสทยงฟข้ากป็ออกไปทอั ที่วแผตนดรินโลก และถข้อยคทากป็แพรตไปถถึงสรุดปลายพริภพ” 
บรริบทของ สดรุดท 19:4 คพอ การเปริดเผยของธรรมชาตริ นอั ที่นคพอ การเปริดเผยของพระเจข้าผตานทางความ
งดงามและความเปป็นระเบทยบของสรรพสริที่ง 

รม 10:19 เปาโลถามเจาะจงวตา "พลอริสราเอลไมข่เขผู้าใจหรคือ" เพพที่อตอบคทาถามนอัรน 
เปาโลยกขข้อความจากโมเสสในพระราชบอัญญอัตริ 33:21 `เราจะใหผู้เจผู้าทรัตั้งหลายอริจฉาผผผู้ทรีซึ่ไมข่ใชข่
ชนชาตริ เราจะยรัซึ่วโทสะเจผู้าดผู้วยประชาชาตริทรีซึ่เขลาชาตริหนซซึ่ง' พวกอริสราเอลรทูข้จอักพระคอัมภทรรภาคพอันธ
สอัญญาเดริมดท นอกจากนทร  พระเจข้าทรงเตพอนลตวงหนข้าวตา พระองครจะทรงยอั ที่วโทสะพวกอริสราเอลททที่
ใจแขป็งกระดข้างดข้วยความจรริงททที่ถทูกประกาศโดยคนตตางชาตริ คทาตรอัสนทรสทาเรป็จเมพที่อครริสเตทยนททที่เปป็นคน
ตตางชาตริไดข้ประกาศขตาวประเสรริฐ



รม 10:20 อริสยาหรกลตาวตตอไปใน อริสยาหร 65:1 ซถึที่งทตานเขทยนดข้วยใจกลข้าวตา `คนเหลข่า
นรัตั้นทรีซึ่มริไดผู้แสวงหาเราไดผู้พบเรา เราไดผู้ปรากฏแกข่คนทรีซึ่มริไดผู้ถามหาเรา' เหป็นไดข้ชอัดวตานทที่หมายความ
วตา ขตาวประเสรริฐไดข้ไปถถึงคนตตางชาตริแลข้วททที่จนถถึงตอนนอัรนไมตไดข้แสวงหาพระเจข้าและไมตไดข้ถามหา
พระองคร นอกจากนทร  พระเจข้าทรงตข้องการททที่จะกระตรุข้นพลไพรตของพระองคร คพอ คนอริสราเอล ใหข้
กลอับใจใหมตโดยการททที่คนตตางชาตริจทานวนมากไดข้กลอับใจเปป็นครริสเตทยน

รม 10:21 แตข่ทข่านไดผู้กลข่าวถซงพวกอริสราเอลวข่า `เรายคืซึ่นมคือของเราออกตลอดวรันตข่อ
ชนชาตริหนซซึ่งซซซึ่งไมข่เชคืซึ่อฟรังและดคืตั้อรรัตั้น' อยตางไรกป็ตาม พวกอริสราเอลสตวนใหญตกป็ยอังไมตยอมกลอับใจ
ใหมต เพพที่อยพนยอันประเดป็นดอังกลตาว เปาโลยกขข้อความจาก อริสยาหร 65:2 ซถึที่งพระเจข้าตรอัสดข้วยความ
โศกเศรข้าพระทอัยวตา `เรายคืซึ่นมคือของเราออกตลอดวรันตข่อชนชาตริหนซซึ่งซซซึ่งไมข่เชคืซึ่อฟรังและดคืตั้อรรัตั้น' คทาททที่
แปลวตา ดคืตั้อรรัตั้น (อจันตริเลโก) แปลตรงตอัววตา ‘พทูดใหข้รข้าย’ และบตงบอกถถึงการกบฏอยตางใน อริสยาหร 
65:2 นตาเศรข้าททที่พวกอริสราเอลสมอัยนทรกป็ยอังไมตยอมจดจทาบทเรทยนททที่ไดข้รอับ พวกเขายอังไมตยอมเชพที่อฟอัง
พระเจข้าตตอไปและไดข้ททาใจของตนใหข้แขป็งกระดข้างโดยไมตยอมรอับความจรริง ออัครททูตเปาโลจะพทูด
ถถึงปอัญหานทรอทกในบทตตอไป

*****

ภนำพรวมของโรม 11: บทนทนี้สรรุปเนชนี้อหาของบทททที่ 9-11 ททที่เปาโลพถูดถถึงความสจัมพจันธร์
ระหวม่างขม่าวประเสรริฐกจับพวกยริว ในบทททที่ 11 ทม่านตอบคนาถามททที่วม่า “พระเจห้าทรงทอดทรินี้งชนชาตริ
ของพระองคร์แลห้วหรชอ” บทสรรุปของเรชที่องนทนี้คชอ พระเจห้าทรงสม่งขม่าวประเสรริฐไปยจังคนตม่างชาตริ
เพราะพวกอริสราเอลใจแขป็งกระดห้าง อยม่างไรกป็ตาม วจันหนถึที่งจะมาเมชที่อคนอริสราเอลจะไดห้รจับความ
รอด

รม 11:1 เมคืซึ่อเปป็นเชข่นนรีตั้แลผู้ว ขผู้าพเจผู้าจซงถามวข่า "พระเจผู้าทรงทอดทริตั้งชนชาตริของ
พระองคต์แลผู้วหรคือ" ขอพระเจผู้าอยข่ายอมใหผู้เปป็นเชข่นนรัตั้นเลย ขผู้าพเจผู้าเองกป็เปป็นชนชาตริอริสราเอล เปป็น
เชคืตั้อสายของอรับราฮรัม เปป็นตระกผลเบนยามริน เปาโลตอบคทาถามททที่วตา “พระเจข้าทรงทอดทริรงชนชาตริ
ของพระองครแลข้วหรพอ” ดข้วย “ขอพระเจข้าอยตายอมใหข้เปป็นเชตนนอัรนเลย” (แปลตรงตอัววตา ‘ขออยตาใหข้



เปป็นเชตนนอัรนเลย’) กตอนจะตอบคทาถามนอัรนตรงๆ เปาโลกป็เตพอนความจทาผทูข้อตานวตา ทตานเองกป็เปป็น
 “ชนชาตริอริสราเอล เปป็นเชพรอสายของออับราฮอัม เปป็นตระกทูลเบนยามริน” ถถึงแมข้วตาตระกทูลเบนยามริน
เปป็นตระกทูลหนถึที่งททที่เลป็กนข้อยททที่สรุดในอริสราเอลและถทูกมองขข้ามภายในแควข้นยทูดาหรในพระคอัมภทรรเดริม 
แตตคนในตระกทูลนทรกป็จงรอักภอักดทตตอความเปป็นยริวททที่พวกเขาสพบทอดกอันมา เปาโลจถึงเตพอนคนททที่จะ
วริพากษรวริจารณรถถึงความเปป็นยริวแทข้ของทตาน

รม 11:2-4 ทตานตอบคทาถามของทตานตรงๆ พระเจผู้ามริไดผู้ทรงทอดทริตั้งชนชาตริของ
พระองคต์นรัตั้นทรีซึ่พระองคต์ทรงทราบลข่วงหนผู้าแลผู้ว ถถึงแมข้วตาขตาวประเสรริฐถทูกสตงไปยอังคนตตางชาตริและ
พระเจข้าไมตทรงพระทอัยพวกอริสราเอล พระองครกป็ไมตไดข้ทรงปฏริเสธพวกเขา เปาโลพทูดถถึงการทรง
ทราบลตวงหนข้าของพระเจข้าเกทที่ยวกอับพวกอริสราเอล นทที่เปป็นคทาเดทยวกอับททที่ทตานใชข้ใน 8:29 เกทที่ยวกอับค
รริสตจอักร พระเจข้าทรงทราบลม่วงหนห้าเกทที่ยวกอับพวกอริสราเอลเชตนเดทยวกอับททที่พระองครทรงทราบลตวง
หนข้าเกทที่ยวกอับครริสตจอักร ในการพทูดถถึงการทรงทราบลตวงหนข้าและการทรงเลพอก เราตข้องเขข้าใจวตาทอัรง
สองคทาหมายถถึงพวกอริสราเอลรวมๆและครริสตจอักรรวมๆมากกวตาททที่จะหมายถถึงผทูข้เชพที่อเปป็นคนๆไป 
เพพที่อความแนตใจ พระเจข้าทรงทราบและทรงทราบลตวงหนข้าเกทที่ยวกอับแตตละคนอยทูตแลข้ว อยตางไรกป็ตาม 
ในพระคอัมภทรร การเนข้นเรพที่องการทรงเลพอกและการทรงทราบลตวงหนข้าเกทที่ยวขข้องกอับการททที่พระเจข้า
ทรงเลพอกผทูข้คนแบบรวมๆมากกวตาจะทรงเลพอกเปป็นคนๆไป ไมตวตาจะเปป็นพวกอริสราเอลหรพอครริสต
จอักรกป็ตาม 

เปาโลยกตอัวอยตางเรพที่องของทตานเอลทยาหรเพพที่อสนอับสนรุนประเดป็นของทตาน ทข่านไมข่รผผู้เรคืซึ่องซซซึ่ง
เขรียนไวผู้แลผู้วในพระครัมภรีรต์กลข่าวถซงทข่านเอลรียาหต์หรคือ ทข่านไดผู้กลข่าวโทษพวกอริสราเอลตข่อพระเจผู้าวข่า
3 `พระองคต์เจผู้าขผู้า พวกเขาไดผู้ฆข่าพวกศาสดาพยากรณต์ของพระองคต์ แทข่นบผชาของพระองคต์เขา
กป็ไดผู้ขสดทสาลายลงเสรีย เหลคืออยผข่แตข่ขผู้าพระองคต์คนเดรียวและเขาแสวงหาชข่องทางทรีซึ่จะประหารชรีวริต
ของขผู้าพระองคต์'

ดข้วยความสริรนหวอังเอลทยาหรไดข้รข้องทรุกขรตตอพระเจข้าเกทที่ยวกอับเพพที่อนรตวมชาตริของทตาน คพอ พวก
อริสราเอล และสภาพฝตายวริญญาณของพวกเขา คทาททที่แปลวตา กลข่าวโทษ (เอนทรุกคาโน) สามารถ



แปลวตา ‘รข้องทรุกขร’ ดข้วยกป็ไดข้ นทที่เปป็นบรริบทของ 1 พงษรกษอัตรริยร 19:14-18 เปาโลจถึงยกขข้อความจาก 1
พงษรกษอัตรริยร 19:14 ในขข้อ 3 ททที่เอลทยาหรรข้องทรุกขรตตอพระเจข้าเกทที่ยวกอับพวกอริสราเอล

แลข้วพระเจข้าทรงตอบทตานวตาอยตางไร 4 วข่าดรังนรีตั้ `เราไดผู้เหลคือคนไวผู้สสาหรรับเราเจป็ดพรันคน 
ซซซึ่งเปป็นผผผู้ทรีซึ่มริไดผู้นผู้อมเขข่าลงตข่อรผปพระบาอรัล' เปาโลถามตตอวตา “แลข้วพระเจข้าทรงตอบทตานวตา
อยตางไร” พระเจข้าทรงตอบคทารข้องทรุกขรของเอลทยาหรวตาอยตางไร พระองครทรงแจข้งเอลทยาหรวตา 
พระองครไดข้สงวนไวข้สทาหรอับพระองคร “เจป็ดพอันคน ซถึที่งเปป็นผทูข้ททที่มริไดข้นข้อมเขตาลงตตอรทูปพระบาออัล” 
ไมตมทเรพที่องซอับซข้อนอะไร ชนชาตริอริสราเอลในสมอัยเอลทยาหรสตวนใหญตละทริรงความจรริงแลข้ว  อยตางไร
กป็ตาม พระเจข้าไดข้ทรงสงวนไวข้สทาหรอับพระองครเจป็ดพอันคนททที่ไมตไดข้นข้อมเขตาลงกราบไหวข้พระบาออัล

คทาททที่แปลวตา สงวน (คาทาเลอริโพ) มทความหมายวตา ‘จงใจเหลพอไวข้’ ความหมายในททที่นทร
เหมพอนกอับการททที่นายพลจะเหลพอกองทหารสทารองไวข้ในชตวงสงคราม ประเดป็นกป็คพอ พระเจข้าทรง
สงวนคนไวข้เจป็ดพอันคนในสมอัยทตานเอลทยาหร (ถถึงแมข้วตาเอลทยาหรจะไมตรทูข้กป็ตาม) ตามททที่บรริบทตตอไปจะ
ชตวยใหข้กระจตาง พระเจข้ากป็ทรงททาเชตนนอัรนในสมอัยเปาโลเชตนกอัน คพอ สงวนคนสตวนนข้อยไวข้ตามททที่
พระองครทรงเลพอกดข้วยพระครุณของพระองครเอง 

รม 11:5 ตรงนทร เองททที่เปาโลหมายถถึง เชข่นนรัตั้นแหละบรัดนรีตั้กป็ยรังมรีพวกทรีซึ่เหลคืออยผข่ตามทรีซึ่
ไดผู้ทรงเลคือกไวผู้โดยพระคสณ ทตานอาจยข้อนไปยอัง 9:27 ททที่ทตานพทูดถถึง พวกอริสราเอลททที่เหลชออยถูม่ททที่ไดข้
รอับความรอด เรพที่องนทร เปป็นจรริงแนตนอนในตอนนอัรน ถถึงแมข้วตาครริสตจอักรไดข้ถพอก ทาเนริดออกมาจาก
ศาสนายริว เมพที่อครริสตจอักรเตริบโตขถึรน มทเพทยงอริสราเอลแคตสตวนนข้อยททที่กลอับใจเชพที่อพระครริสตร (และนทที่กป็
เปป็นจรริงในสมอัยนทร เชตนกอัน) ประเดป็นททที่สทาคอัญกวตากป็คพอวตา พวกอริสราเอลททที่เหลพออยทูตททที่ไดข้รอับความรอด
กป็เปป็นเพราะพระครุณของพระเจข้าในการทรงเลพอกบางคนไวข้เพพที่อททาใหข้พอันธสอัญญาของพระองคร
สทาเรป็จ หากพระเจข้าไมตทรงเหลพอพวกอริสราเอลททที่เชพที่อไวข้บข้าง พอันธสอัญญาของพระองครททที่ทรงกระททา
กอับพวกเขากป็คงเปป็นโมฆะไปแลข้ว ดข้วยเหตรุนทร  เพราะพระองครทรงมทพระกรรุณาตตอพวกเขา พระองคร
จถึงทรงเลพอกบางคนไวข้เพพที่อจะไดข้มทเหลพอไวข้บข้าง จากคนททที่เหลพอททที่เชพที่อเหลตานอัรน พระเจข้ากป็จะทรง
ททาใหข้พระสอัญญาตตางๆของพระองครททที่ททาไวข้ก อับพวกอริสราเอลสทาเรป็จในวอันหนถึที่ง นตาสอังเกตความ



สอัมพอันธรระหวตางพระครุณและการทรงเลพอก มอันเปป็นมาโดยพระครุณของพระเจข้าลข้วนๆ (พระกรรุณา
ของพระองคร) ททที่พระองครไดข้ทรงเลพอกททที่จะเหลพอคนสตวนหนถึที่งไวข้ซถึที่งพระองครจะทรงททาใหข้พระ
สอัญญาตตางๆของพระองครเปป็นจรริงผตานทางคนเหลตานอัรน

รม 11:6 คราวนทรทตานชทรไปยอังปอัญหาของคนในสมอัยนอัรน พระครุณของพระเจข้าไมต
เกทที่ยวขข้องกอับการกระททาใดๆของเราเลย และมอันกป็สมเหตรุสมผล ถข้าพระพรและการทรงเลพอกพวก
อริสราเอลเปป็นมาโดยพระครุณของพระองคร แตข่ถผู้าเปป็นทางพระคสณกป็หาไดผู้เปป็นเพราะทางการ
ประพฤตริไมข่ ฉะนรัตั้นแลผู้ว พระคสณกป็ไมข่เปป็นพระคสณอรีกตข่อไป แตข่ถผู้าเปป็นทางการประพฤตริกป็หาไดผู้
เปป็นเพราะทางพระคสณไมข่ ฉะนรัตั้นแลผู้ว การประพฤตริกป็ไมข่เปป็นการประพฤตริอรีกตข่อไป พระครุณโดย
ธรรมชาตริแลข้วกป็เปป็นของขวอัญ มอันคพอพระกรรุณาของพระเจข้าททที่มทตตอเรา ในทางตรงกอันขข้าม การ
ประพฤตริเปป็นอะไรททที่ตข้องมทคตาตอบแทน พวกอริสราเอลในสมอัยนอัรนพยายามททที่จะหาทางไปสวรรคร
ผตานทางครุณความดทและการประพฤตริตามหลอักศาสนาของตนเอง ความพยายามของพวกเขาสวน
ทางกอับหลอักการแหตงพระครุณ

เหป็นไดข้ชอัดวตาขข้อนทรปรอับใชข้กอับครริสตจอักรททที่เปป็นคนตตางชาตริและตอัวเราดข้วย ถถึงแมข้วตาสภาพ
เหตรุการณรจะแตกตตางกอัน แตตกป็ยอังมทคนมากมายสมอัยนทร ในนามครริสเตทยนททที่พยายามสถาปนาความ
ชอบธรรมของตอัวเองผตานทางการรอักษาศทล พริธทกรรมทางศาสนา และการททาดท กระนอัรน ความจรริงททที่
เรทยบงตายยอังคงอยทูต ททที่วตาความรอดเปป็นมาโดยพระครุณของพระเจข้าและไมตใชตการประพฤตริ มริฉะนอัรน 
พระครุณกป็ไมตใชตพระครุณอทกตตอไป และการประพฤตริกป็ไมตใชตการประพฤตริอทกตตอไป

รม 11:7-8 ถผู้าเชข่นนรัตั้นจะเปป็นอยข่างไร พวกอริสราเอลไมข่พบสริซึ่งทรีซึ่เขาแสวงหา แตข่คนทรีซึ่
พระเจผู้าไดผู้ทรงเลคือกไวผู้นรัตั้นเปป็นผผผู้ไดผู้พบ และคนนอกนรัตั้นกป็มรีใจแขป็งกระดผู้างไป 8 (ตามทรีซึ่มรีคสาเขรียน
ไวผู้แลผู้ววข่า `พระเจผู้าไดผู้ทรงประทานใจทรีซึ่เซคืซึ่องซซม ประทานตาทรีซึ่มองไมข่เหป็น หผทรีซึ่ฟรังไมข่ไดผู้ยรินใหผู้แกข่
เขา) จนทสกวรันนรีตั้'

แลข้วขข้อสรรุปคพออะไร “พวกอริสราเอลไมตพบสริที่งททที่เขาแสวงหา” พวกอริสราเอลพยายามททที่จะ
ไดข้ความชอบธรรมของพระเจข้าและความรอดดข้วยความพยายามของตอัวเอง ในการททาเชตนนอัรนพวก



เขาจถึงพลาดไปจากสริที่งททที่พวกเขาแสวงหา อยตางไรกป็ตาม คนททที่พระเจข้าไดข้ทรงเลพอกไวข้กป็ไดข้ความ
ชอบธรรมนอัรน นอัที่นคพอ ผทูข้ททที่หอันมาหาพระครริสตรดข้วยความเชพที่อกป็ไดข้ความชอบธรรมของพระเจข้า

อยตางไรกป็ตาม “คนนอกนอัรนกป็มทใจแขป็งกระดข้างไป” คทาททที่แปลวตา แขป็งกระดข้าง คพอ โพรอโอ 
ซถึที่งมทความหมายวตา ‘ดข้านชา’ หรพอ ‘แขป็ง’ ความหมายรองลงมาคพอ ใจดข้านชาหรพอ เชริงอรุปมาคพอ ใจ
บอด เหมพอนมทเกลป็ดมาปริดบอังดวงตาไวข้ ความหมายของบรริบทนทรคพอ พวกอริสราเอลสตวนใหญตมท
ใจแขป็งกระดข้าง (สอังเกตจากความเหป็นของเปาโลใน 9:15-18) ความหมายไมตไดข้หมายถถึงพระเจข้า
ทรงททาใหข้พวกเขามทใจแขป็งกระดข้าง แตตพวกเขามทใจแขป็งกระดข้างเอง จนเกริดเปป็นความมพดบอดฝตาย
วริญญาณ

เปาโลจถึงยกขข้อความจาก อริสยาหร 29:10 “พระเจข้าไดข้ทรงประทานใจททที่เซพที่องซถึม ประทาน
ตาททที่มองไมตเหป็น หทูททที่ฟอังไมตไดข้ยรินใหข้แกตเขา” เชตนเดทยวกอับททที่ฟาโรหรททาใจของตนใหข้แขป็งกระดข้าง
และจากนอัรนพระเจข้ากป็ทรงททาใหข้มอันแขป็งกระดข้างขถึรนไปอทก พวกอริสราเอลกป็ททาแบบเดทยวกอัน สริที่งนทร
เกริดขถึรน “จนทรุกวอันนทร ” คทาททที่แปลวตา ทรีซึ่เซคืซึ่องซซม (คาทานถูซริส) หมายถถึง ความคริดททที่หนอักอถึรง ดข้วยเหตรุนทร
พวกอริสราเอลจถึงเหป็นและไดข้ยรินแลข้ว แตตกป็ไมตเขข้าใจ นทที่ตรงกอับททที่ อริสยาหร 6:9-10 ไดข้วตาไวข้

รม 11:9-10 ดาวริดทรงกลข่าววข่า `ขอใหผู้สสารรับของเขากลายเปป็นบข่วงแรผู้ว และเครคืซึ่องดรัก 
และเปป็นสริซึ่งใหผู้สะดสด และเปป็นสริซึ่งสนองเขา 10 ขอใหผู้ตาของเขามคืดไปเพคืซึ่อเขาจะไดผู้มองไมข่เหป็น 
และใหผู้หลรังของเขางอคข่อมตลอดไป'

ออัครททูตเปาโลยกขข้อความจากเพลงสดรุดทททที่กลตาวโทษ (69:10, 22) เรพที่องนตาออัศจรรยรคพอ สดรุดท
69 เปป็นบทททที่ใชข้กอับพวกศอัตรทูของพระเมสสริยาหร เปาโลใชข้เพลงสดรุดทนทรปรอักปรทาพวกอริสราเอลททที่ไมต
เชพที่อ

รม 11:11 ขผู้าพเจผู้าจซงถามวข่า "พวกอริสราเอลสะดสดจนหกลผู้มทรีเดรียวหรคือ" ขอพระเจผู้า
อยข่ายอมใหผู้เปป็นเชข่นนรัตั้นเลย แตข่การทรีซึ่เขาละเมริดนรัตั้นเปป็นเหตสใหผู้ความรอดแผข่มาถซงพวกตข่างชาตริ เพคืซึ่อ
จะใหผู้พวกอริสราเอลมรีใจมานะขซตั้น ขณะททที่เปาโลเกพอบไปถถึงจรุดสทูงสรุดของประเดป็นของทตาน ทตานกป็
ถามคทาถาม “พวกอริสราเอลสะดรุดจนหกลข้มททเดทยวหรพอ” นอัที่นคพอ พวกเขาสะดรุดจนลข้มถาวรไปจาก



พระเจข้าและพระสอัญญาตตางๆของพระองครเลยหรพอ อทกครอัร งททที่คทาตอบของทตานคพอ “ขอพระเจข้าอยตา
ยอมใหข้เปป็นเชตนนอัรนเลย” (แปลตรงตอัวคพอ ‘ขออยตาใหข้เปป็นเชตนนอัรนเลย’) แทนททที่จะเปป็นเชตนนอัรน การ
ลข้มลงชอั ที่วคราวของพวกอริสราเอล “เปป็นเหตรุใหข้ความรอดแผตมาถถึงพวกตตางชาตริ เพพที่อจะใหข้พวก
อริสราเอลมทใจมานะขถึรน” กลตาวอทกแงตคพอ การททที่พวกอริสราเอลลข้มลงไปจากททที่ของตนไดข้เปริดโอกาส
ใหข้ความรอดไปถถึงพวกคนตตางชาตริ ประโยชนรของสริที่งนทรนอัรนชอัดเจน อยตางไรกป็ตาม มทมากกวตานทร อทก 
พระเจข้าทรงหยริบยพที่นพระครุณแกตพวกคนตตางชาตริเพพที่อยอั ที่วใหข้พวกอริสราเอลอริจฉาเพพที่อททที่วตาพวกเขาจะ
ไดข้กลอับมา ความหมายกป็เกพอบเหมพอนกอับททที่คทูตสามทภรรยาททที่ฝตายหนถึที่งเรริที่มททที่จะไมตเหป็นคตาของอทกฝตาย 
ดข้วยเหตรุนทร  คนๆนอัรนจถึงหอันไปสนใจอทกคน โดยหวอังวตาคทูตของตนจะมทปฏริกริรริยาบข้างเพราะความหถึง
หวง

รม 11:12 แตข่ถผู้าการทรีซึ่พวกอริสราเอลละเมริดนรัตั้นเปป็นเหตสใหผู้ทรัตั้งโลกบรริบผรณต์ และถผู้าการ
พข่ายแพผู้ของเขาเปป็นเหตสใหผู้คนตข่างชาตริบรริบผรณต์ เขาจะยริซึ่งบรริบผรณต์มากสรักเทข่าใด เปาโลเรริที่มหอัน
ความสนใจจากพวกยริวไปยอังผทูข้เชพที่อททที่เปป็นพวกคนตตางชาตริ อยตางไรกป็ตาม ในการเปลทที่ยนความสนใจ
นทร  ทตานกลตาววตา การททที่เราไดข้รอับพระพรเปป็นเพราะการลข้มลงของพวกอริสราเอล (จากพระพรททที่
พระเจข้าประทานใหข้แกตพวกเขาเตป็มๆ) ดข้วยเหตรุนทร  ถข้าคนทอัรงโลกและผทูข้เชพที่อททที่เปป็นคนตตางชาตริไดข้รอับ
ประโยชนรเพราะความตกตทที่าของพวกอริสราเอล เราจะไดข้รอับพระพรมากขนาดไหนเมพที่อพวกเขาไดข้
รอับการฟพร นฟทูสทูตพระพรอทกครอัร ง แนตนอนททที่นอั ที่นจะเกริดขถึรนเมพที่อกษอัตรริยรของพวกเขาและพวกเราเสดป็จมา
ดข้วยฤทธานรุภาพและสงตาราศทออันใหญตยริที่ง

รม 11:13-14 แตข่ขผู้าพเจผู้ากลข่าวแกข่พวกทข่านทรีซึ่เปป็นคนตข่างชาตริ เพราะขผู้าพเจผู้าเปป็นอรัครทผต
มายรังพวกตข่างชาตริ ขผู้าพเจผู้าจซงยกยข่องหนผู้าทรีซึ่ของขผู้าพเจผู้า 14 เพคืซึ่อดผู้วยวริธรีใดกป็ตามขผู้าพเจผู้าจะไดผู้
เรผู้าใจพรีซึ่นผู้องรข่วมชาตริของขผู้าพเจผู้าใหผู้เขาเอาอยข่าง เพคืซึ่อใหผู้เขารอดไดผู้บผู้าง

คราวนทร เปาโลหอันไปพทูดกอับผทูข้อตานของทตานททที่เปป็นผทูข้เชพที่อชาวตตางชาตริบข้าง ทตานเรทยกตอัวเองวตา 
“ออัครททูตมายอังพวกตตางชาตริ” และในการเรทยกตอัวเองเชตนนอัรนทตานจถึงยกยตองพอันธกริจของทตาน ความ
หมายกป็คพอวตา ทตานตข้องการเนข้นความสทาคอัญของแงตมรุมนทรตตอผทูข้อตานของทตานททที่เปป็นคนตตางชาตริ และ



อทกครอัร งททที่ทตานททาเชตนนทร เพพที่อยอั ที่วพทที่นข้องชาวยริวททที่ไมตเชพที่อใหข้เกริดความอริจฉา (คทาวตา เรข้าใจใหข้เขาเอาอยตาง 
คพอ พาราเซลอโอ ซถึที่งถทูกแปลวตา ‘ยอั ที่วใหข้เกริดความอริจฉา’ หรพอ ‘ททาใหข้มทใจมานะขถึรน’) 

รม 11:15-16 เปาโลใชข้คทาถามเชริงโวหารอทกหลายครอัร งเพพที่อบรรลรุเปข้าหมายของทตาน 
เพราะวข่า ถผู้าการทรีซึ่พรีซึ่นผู้องรข่วมชาตริของขผู้าพเจผู้าถผกพระเจผู้าทรงทอดทริตั้งเสรียแลผู้วเปป็นเหตสใหผู้คนทรัตั้ง
โลกกลรับคคืนดรีกรับพระองคต์ การทรีซึ่พระองคต์ทรงรรับเขากลรับมาอรีกนรัตั้น กป็เปป็นอยข่างไร กป็เปป็นเหมคือนกรับ
วข่าเขาไดผู้ตายไปแลผู้วและกลรับฟคืตั้นขซตั้นใหมข่ กลตาวอทกแงตคพอ ถข้าการกอันพวกอริสราเอลออกไปเปป็นผล
ใหข้พระพรไปยอังพวกคนตตางชาตริโดยการททที่พวกเขาไดข้คพนดทก อับพระเจข้า พระพรจะมทมากลข้นเพทยงใด
เมพที่อพวกยริวถทูกรอับกลอับคพนมา คทาททที่แปลวตา ทอดทริตั้ง (อะพอบอเล) ไมตไดข้หมายถถึงการปฏริเสธตามททที่
ถทูกถามในขข้อ 1 แตตหมายถถึง ‘การสทูญเสทย’ มากกวตา เมพที่อพวกอริสราเอลถทูกรอับเขข้ามาในพระพรของ
พระเจข้าอทกครอัร งเมพที่อพระครริสตรเสดป็จกลอับมา ความแตกตตางกป็จะเปป็นเหมพอนกอับ “ตายไปแลข้วและ
กลอับฟพร นขถึรนใหมต” เมพที่อพทูดถถึงคนททที่เหลพอทอัรงโลกแลข้ว

 16 เพราะถผู้าแปผู้งกผู้อนแรกบรริสสทธริธ ทรัตั้งอข่างกป็บรริสสทธริธดผู้วย และถผู้ารากบรริสสทธริธ กริซึ่งทรัตั้งหมดกป็
บรริสสทธริธดผู้วย จากนอัรนเปาโลกป็ใชข้คทาเปรทยบอทกหลายแบบ การพทูดถถึง แปห้งกห้อนแรก และอม่าง หมาย
ถถึง การททาขนมปอังเอง แปข้งกข้อนแรกในททที่นทรหมายถถึง ขนมปอังกข้อนแรกททที่ออกมาจากเตาอบ อตาง
หมายถถึงแปข้งททที่ใชข้ททาขนมปอัง ความหมายกป็คพอ ถข้าขนมปอังบรริสรุทธริธ  (คพอ ดท) แปข้งททาขนมปอังนอัรนกป็ตข้อง
บรริสรุทธริธ ดข้วย

ในทางกลอับกอัน “ถข้ารากบรริสรุทธริธ  กริที่งทอัรงหมดกป็บรริสรุทธริธ ดข้วย” ถถึงแมข้จะเรทยงลทาดอับสลอับหนข้า
หลอัง แตตความหมายกป็เปป็นแบบนทร  ถข้ารากดท กริที่งกป็ตข้องดทดข้วย และผลกป็ตข้องดทดข้วยเชตนกอัน ความหมายกป็
คพอ ถข้าชนชาตริอริสราเอลบรริสรุทธริธ และดท (อยตางนข้อยกป็ในหลอักการ) เพราะถทูกแยกตอัรงไวข้จทาเพาะ
พระเจข้า ผทูข้ททที่แตกหนตอออกมาจากพวกเขา (คพอ ผทูข้เชพที่อททที่เปป็นคนตตางชาตริ) กป็ตข้องบรริสรุทธริธ และดทดข้วย
เชตนกอัน

รม 11:17-18 คราวนทร เปาโลขยายภาพประกอบใหข้กวข้างขถึรน โดยใชข้ภาพเปรทยบททที่คนแถบ
เมดริเตอเรเนทยน (ซถึที่งรวมถถึงคนในประเทศอริตาลทดข้วย) จะเขข้าใจ ทตานพทูดถถึงการปลทูกมะกอกเทศ



และขอัรนตอนการตตอกริที่ง มอันเปป็นเรพที่องปกตริททที่ผทูข้ปลทูกจะเอากริที่งมะกอกเทศปตาททที่ทนทานมา จากนอัรน กริที่ง
มะกอกเทศททที่เลทรยงไวข้ซถึที่งทนทานนข้อยกวตา (จากการเลทรยงหลายชอั ที่วอายรุตข้น) กป็จะถทูกนทามาตตอเขข้ากอับ
กริที่งมะกอกเทศปตานอัรน ผลททที่ไดข้คพอ ตข้นมะกอกเทศททที่มทความทนทานของมะกอกเทศปตา แตตผลททที่ไดข้
คพอ มะกอกเทศเลทรยง

ทตานใชข้ภาพประกอบนทร เปป็นคทาเตพอน แตข่ถผู้าทรงหรักกริซึ่งบางกริซึ่งออกเสรียแลผู้ว (คพอ พวก
อริสราเอลสตวนหนถึที่ง) และไดผู้ทรงนสาทข่านผผผู้เปป็นกริซึ่งมะกอกเทศปข่ามาตข่อกริซึ่งไวผู้แทนกริซึ่งเหลข่านรัตั้น เพคืซึ่อใหผู้
เขผู้าเปป็นสข่วนไดผู้รรับนสตั้าเลรีตั้ยงจากรากตผู้นมะกอกเทศ 18 ทข่านกป็อยข่าอวดดรีตข่อกริซึ่งเหลข่านรัตั้น แตข่ถผู้าทข่าน
อวดดรี ใชข่วข่าทข่านไดผู้เลรีตั้ยงรากนรัตั้นกป็หาไมข่ แตข่รากตข่างหากเลรีตั้ยงทข่าน

คทาททที่แปลวตา นสตั้าเลรีตั้ยง (พริออเทส) อข้างอริงถถึงนทรามอันททที่สกอัดจากผลมะกอกเทศและครุณคตาของ
มอัน แนวคริดสทาคอัญกวตาคพอวตา เราททที่เปป็นผทูข้เชพที่อตตางชาตริไดข้รอับสริทธริพริเศษในการนทามาตม่อกริที่งเขข้ากอับราก
ของประชากรของพระเจข้า เราจถึงควรระวอังททที่จะไมตอวดดทตตอประชากรของพระเจข้าและพระเจข้าของ
พวกอริสราเอล พวกเขาเปป็นชตองทางของพระคอัมภทรร พระผทูข้ชตวยใหข้รอดของเรา และทรุกสริที่งททที่เปป็น
ของพระเจข้า (อรุปมาในททที่นทรสวนทางกอับกริที่งปตาของคนตตางชาตริททที่ถทูกตตอกริที่งเขข้ากอับรากดทของอริสราเอล 
แตตภาพประกอบนทรกป็เหมาะสม ดทูคทาอธริบายของขข้อ 24 และ “ซถึที่งผริดธรรมชาตริ”) เปาโลเตพอนความ
จทาเราวตา พวกอริสราเอลไมตไดข้ออกมาจากครริสตจอักร แตตตรงกอันขข้าม พวกเราททที่เปป็นครริสตจอักรคน
ตตางชาตริถพอกทาเนริดออกมาจากพวกอริสราเอล คทาเตพอนกป็คพอ เราตข้องระวอังมริฉะนอัรนเราจะตกอยทูตใน
สถานการณรเดทยวกอับพวกอริสราเอล

รม 11:19-21 ทข่านอาจจะแยผู้งวข่า "กริซึ่งเหลข่านรัตั้นไดผู้ทรงหรักออกเสรียแลผู้วกป็เพคืซึ่อจะไดผู้ตข่อกริซึ่งขผู้า
ไวผู้" 20 ถผกแลผู้ว เขาถผกหรักออกกป็เพราะเขาไมข่เชคืซึ่อ แตข่ทรีซึ่ทข่านอยผข่ไดผู้กป็เพราะความเชคืซึ่อเทข่านรัตั้น อยข่าเยข่อ
หยริซึ่งไปเลย แตข่จงเกรงกลรัว 21 เพราะวข่าถผู้าพระเจผู้ามริไดผู้ทรงงดโทษกริซึ่งเหลข่านรัตั้นทรีซึ่เปป็นกริซึ่งเดริม กป็เกรง
วข่าพระองคต์จะไมข่ทรงงดโทษทข่านเหมคือนกรัน



เปาโลเตพอนตตอวตา ผทูข้เชพที่อตตางชาตริไมตควรเยตอหยริที่ง ทตานบอกวตามทบางคนพทูดวตา “กริที่งเหลตานอัรน
ไดข้ทรงหอักออกเสทยแลข้วกป็เพพที่อจะไดข้ตตอกริที่งขข้าไวข้” คทาวตา “ถทูกแลข้ว” ททที่ตามมาหมายถถึง “ดทแลข้ว” 
อยตางไรกป็ตาม เราไมตควรลพมเดป็ดขาดวตา “เขาถทูกหอักออกกป็เพราะเขาไมตเชพที่อ”

เรายพนอยทูตไดข้กป็เพราะพระครุณ ดอังนอัรน เราจถึงถทูกเตพอนวตา “อยตาเยตอหยริที่งไปเลย แตตจงเกรงกลอัว”
(คพอ พระเจข้า) ถข้าพระเจข้ามริไดข้ทรงละเวข้นการตทสอนพวกอริสราเอล ประชากรททที่พระเจข้าทรงเลพอก 
คพอ เราททที่เปป็นครริสตจอักรตตางชาตริ กป็ควรระวอังเกรงวตาพระองครจะไมตทรงละเวข้นเราเหมพอนกอัน 

รม 11:22 เหตสฉะนรัตั้นจงพริจารณาดผทรัตั้งพระกรสณาและความเขผู้มงวดของพระเจผู้า กรับ
คนเหลข่านรัตั้นทรีซึ่หลงผริดไปกป็ทรงเขผู้มงวด แตข่สสาหรรับทข่านกป็ทรงพระกรสณา ถผู้าทข่านจะดสารงอยผข่ในพระ
กรสณาของพระองคต์นรัตั้นตข่อไป มริฉะนรัตั้นทข่านกป็จะถผกตรัดออกเสรียดผู้วย

ในบทนทรพทูดถถึง “ทอัรงพระกรรุณาและความเขข้มงวดของพระเจข้า” กตอนหนข้านอัรนในบทนทร  
เปาโลพทูดถถึงความยริที่งใหญตของพระครุณพระเจข้า แตตในบทนทร เราไดข้ทราบถถึงการตทสอนของพระเจข้า
ซถึที่งมทความรรุนแรง ความเขข้มงวดของพระเจข้าตกลงบนประชากรของพระองครททที่ลข้มลงเพราะใจททที่
แขป็งกระดข้างและความไมตเชพที่อของพวกเขา แตตพระกรรุณาของพระเจข้ามทแกตเราททที่เปป็นครริสตจอักรคน
ตตางชาตริ คทาเตพอนททที่ใหข้ “ดทารงอยทูตในพระกรรุณาของพระองครนอัรนตตอไป” เกรงวตาเราจะถทูกตอัดออกนอัรน
ไมตไดข้หมายถถึง ใหข้เรารอักษาตทาแหนตงของเราในพระครริสตรไวข้ตตอไปดข้วยการประพฤตริดท แตตมอัน
หมายถถึงพระพรททที่ตรงกอันขข้ามกอับการตทสอนตตางหาก เราอยทูตไดข้เพราะพระครุณพระเจข้า อยตางไร
กป็ตาม บทาเหนป็จและพระพรในระหวตางนทรกป็มอักเกทที่ยวขข้องกอับสริที่งททที่เราททา เมพที่อประชากรของพระเจข้า 
ไมตวตาจะเปป็นยริวหรพอตตางชาตริ ไมตเชพที่อฟอัง พวกเขากป็เสทที่ยงกอับการถทูกตอัดออกจากการไดข้รอับพระพรออัน
อรุดมของพระองคร 

รม 11:23 สข่วนเขาทรัตั้งหลายดผู้วย ถผู้าเขาไมข่ดสารงอยผข่ในความไมข่เชคืซึ่อสคืบไป เขากป็จะไดผู้
รรับการตข่อกริซึ่งเขผู้าไปใหมข่ เพราะวข่าพระเจผู้าทรงฤทธริธทรีซึ่จะทรงใหผู้เขาตข่อกริซึ่งเขผู้าอรีกไดผู้ คทาททที่แปลวตา 
สข่วน (เด) มอักถทูกแปลวตา ‘แตต’ บตอยครอัร งกวตา นทที่ดทูเหมพอนตรงตามบรริบทในททที่นทรมากกวตา เปาโลดทู
เหมพอนจะใชข้รทูปแบบปฏริเสธซข้อน วลทททที่วตา “ถข้าเขาไมตดทารงอยทูตในความไมตเชพที่อสพบไป” กป็กลตาวใหมต



ไดข้วตา ‘ถข้าเขากลอับมาสทูตความเชพที่อ’ ดข้วยเหตรุนทรขข้อนทร จถึงอตานไดข้วตา แตตเขาทอัรงหลายดข้วย ถข้าเขากลอับมาสทูต
ความเชพที่อ “เขากป็จะไดข้รอับการตตอกริที่งเขข้าไปใหมต เพราะวตาพระเจข้าทรงฤทธริธ ททที่จะทรงใหข้เขาตตอกริที่งเขข้า
อทกไดข้”

รม 11:24 เพราะวข่าถผู้าพระเจผู้าทรงตรัดทข่านออกจากตผู้นมะกอกเทศปข่าซซซึ่งเปป็นตผู้นไมผู้
ตามธรรมชาตริ และทรงนสามาตข่อกริซึ่งกรับตผู้นมะกอกเทศพรันธสต์ดรีซซซึ่งผริดธรรมชาตริของมรันแลผู้ว การทรีซึ่
จะเอากริซึ่งเหลข่านรัตั้น ซซซึ่งเปป็นกริซึ่งเดริมมาตข่อกริซึ่งเขผู้ากรับตผู้นของมรันเอง กป็จะงข่ายยริซึ่งกวข่านรัตั้นสรักเทข่าใด ออัคร
ททูตเปาโลพทูดถถึงทอัรงตข้นมะกอกเทศปตาและ “ตข้นมะกอกเทศพอันธรุรดท” ตข้นททที่เปป็นพอันธรุดทคพอ ตข้นททที่ถทูก
เลทรยงไวข้และถทูกเพาะพอันธรุรจนออกผลดทททที่สรุดทอัรงในแงตครุณภาพและปรริมาณ ตข้นททที่ไดข้ออกมายอังออก
ผลททที่ตข้องการจากกริที่ง แตตทนทานกวตาเพราะไดข้รากมะกอกเทศปตา

เปาโลจถึงชทร ใหข้เหป็นความผริดปกตริของปรากฏการณรนทร  ในฐานะคนตตางชาตริ พวกเขาเปป็น 
“ตข้นมะกอกปตาซถึที่งเปป็นตข้นไมข้ตามธรรมชาตริ” พวกอริสราเอลเปป็น “ตข้นมะกอกเทศพอันธรุรดท” ปกตริแลข้ว
กริที่งของตข้นททที่เปป็นพอันธรุรดทจะถทูกนทามาตตอกอับตข้นมะกอกเทศปตา แตตพระเจข้าทรงททาสริที่งททที่ตรงกอันขข้าม 
พระองครไดข้ทรงตตอกริที่ง “แบบผริดธรรมชาตริ” คพอ ตตอกริที่งมะกอกเทศปตาของคนตตางชาตริเขข้ากอับตข้น
พอันธรุรดทของพวกอริสราเอล ประเดป็นกป็คพอ พระองครทรงสามารถตตอกริที่งพวกอริสราเอลเขข้ากอับตข้นของ
พวกเขาเองไดข้สบายๆ ดข้วยเหตรุนทร  “การททที่จะเอากริที่งเหลตานอัรน ซถึที่งเปป็นกริที่งเดริมมาตตอกริที่งเขข้ากอับตข้นของ
มอันเอง กป็จะงตายยริที่งกวตานอัรนสอักเทตาใด”

รม 11:25 เหตสฉะนรัตั้น พรีซึ่นผู้องทรัตั้งหลาย ขผู้าพเจผู้าไมข่อยากใหผู้ทข่านทรัตั้งหลายเขลาใน
ขผู้อความลซกลรับนรีตั้ เกลคือกวข่าทข่านจะอวดรผผู้ คคือเรคืซึ่องทรีซึ่บางคนในพวกอริสราเอลไดผู้มรีใจแขป็งกระดผู้างไป 
จนถซงพวกตข่างชาตริไดผู้เขผู้ามาครบจสานวน เปาโลมทคทาเตพอนเพริที่มเตริม ขข้อความลถึกลอับคพอ พวกคนตตาง
ชาตริจะมทสตวนกอับพวกอริสราเอลในการรอับพระพรและความรอดของพระเจข้า ดทู เอเฟซอัส 3:3,6 คทาททที่
แปลวตา ขผู้อความลซกลรับ (มรุสเทรริออน) มทความหมายวตา ‘สริที่งททที่จนถถึงบอัดนทร ยอังไมตเปป็นททที่เขข้าใจ’

เปป็นความจรริงททที่วตาพวกยริวสตวนใหญตไมตนถึกเฉลทยวใจเลยวตาพระเจข้าจะทรงรอับพวกคนตตาง
ชาตริเปป็นประชากรของพระองคร แตตเปาโลเตพอนคนตตางชาตริพวกนอัรนวตาอยตา “อวดรทูข้” พระเจข้าทรง



ยอมใหข้ “บางคนในพวกอริสราเอลไดข้มทใจแขป็งกระดข้างไป จนถถึงพวกตตางชาตริไดข้เขข้ามาครบ
จทานวน” พวกตตางชาตริไดข้เขข้ามาครบจทานวนอาจหมายถถึงความสมบทูรณรของพระกายของพระ
ครริสตร คพอ ครริสตจอักรครบจทานวนกตอนการรอับขถึรน เกรงวตาเราจะเยตอหยริที่งในตทาแหนตงททที่ถทูกยกยตอง
ของเรา เปาโลกลตาวชอัดเจนวตานทที่เปป็นสตวนหนถึที่งของแผนการและพระประสงครของพระเจข้า

รม 11:26-27 และเมคืซึ่อเปป็นดรังนรัตั้น พวกอริสราเอลทรัตั้งปวงกป็จะไดผู้รรับความรอด ตามทรีซึ่มรีคสา
เขรียนไวผู้แลผู้ววข่า `พระผผผู้ชข่วยใหผู้รอดจะเสดป็จมาจากเมคืองศริโยน และจะทรงกสาจรัดอธรรมใหผู้สผญสริตั้น
ไปจากยาโคบ 27 นรีซึ่แหละเปป็นพรันธสรัญญาของเรากรับเขาทรัตั้งหลาย เมคืซึ่อเราจะยกโทษบาปของเขา'

ทตานกลอับมายอังจรุดเรริที่มตข้นของทตาน พระเจข้ามริไดข้ทรงทอดทริรงพวกอริสราเอล ออันททที่จรริงแลข้ว 
“พวกอริสราเอลทอัรงปวงกป็จะไดข้รอับความรอด” ตามททที่ขข้อตตอๆไปจะชทร ใหข้เหป็น เหตรุการณรนทร จะยอังไมต
เกริดขถึรนจนกวตาพระครริสตรเสดป็จกลอับมาและพวกอริสราเอลไดข้รอับการฟพร นฟทูในอาณาจอักรของ
พระองคร แตตวอันนอัรนจะมาถถึงเมพที่อพวกเขาทรุกคนจะหอันกลอับมาหาพระครริสตร เพพที่อรอับรองคทาพยากรณร
ดอังกลตาว ทตานยกขข้อความจาก อริสยาหร 59:20 และ 27:9 “พระผทูข้ชตวยใหข้รอดจะเสดป็จมาจากเมพองศริ
โยน และจะทรงกทาจอัดอธรรมใหข้สทูญสริรนไปจากยาโคบ” ไมตตข้องสงสอัยเลยวตานอัที่นเปป็นคทาพยากรณร
เกทที่ยวกอับพระเมสสริยาหรซถึที่งจะสทาเรป็จเมพที่อพระครริสตรเสดป็จกลอับมา

ถถึงแมข้วตาจะไมตใชตการยกขข้อความโดยตรงจากขข้อพระคอัมภทรรตอนใดตอนหนถึที่ง (แตตเปป็นการ
รวบรวมและดอัดแปลงพระสอัญญาตตางๆจากพระคอัมภทรรเดริม) เปาโลกป็กลตาวเพริที่มเตริมวตา ในพอันธ
สอัญญาของพระเจข้าททที่ทรงมทกอับพวกอริสราเอล พระเจข้าจะทรงยกโทษบาปของเขา

รม 11:28 ในเรคืซึ่องขข่าวประเสรริฐนรัตั้น เขาเหลข่านรัตั้นกป็เปป็นศรัตรผเพคืซึ่อประโยชนต์ของพวก
ทข่าน แตข่ถผู้าวข่าตามทรีซึ่ไดผู้ทรงเลคือกไวผู้ เขาทรัตั้งหลายกป็เปป็นทรีซึ่รรักเนคืซึ่องจากบรรพบสรสษของเขา ถถึงแมข้
สทาหรอับครริสตจอักรยรุคตข้น พวกอริสราเอลไดข้กลายเปป็นศอัตรทูเพราะขตมเหงพวกเขา แตตวตาในมรุมมองททที่
ใหญตกวตาของแผนการของพระเจข้า (การทรงเลพอกของพระองคร) พวกอริสราเอลกป็ “เปป็นททที่รอัก
เนพที่องจากบรรพบรุรรุษของเขา” เรพที่องนทรกป็ยอังเปป็นจรริงอยทูตจนถถึงทรุกวอันนทร  พวกยริวไมตเหป็นอกเหป็นใจความ



เชพที่อแบบครริสเตทยนของพระคอัมภทรรใหมต แตต “บรรพบรุรรุษของเขา” (พระสอัญญาตตางๆททที่ทรงททากอับออับ
ราฮอัม อริสออัค และยาโคบ) กป็ยอังเปป็นพระพรสทาหรอับครริสตจอักรคนตตางชาตริอยทูต

รม 11:29 เพราะวข่าพระเจผู้ามริไดผู้ทรงกลรับพระทรัยในการทรีซึ่ไดผู้ทรงใหผู้ของประทานและ
ทรงเรรียกไวผู้ การอข้างอริงถถึงการททที่พระเจข้ามริไดข้ทรงกลอับพระทอัยใน “การททที่ไดข้ทรงใหข้ของประทาน
และทรงเรทยกไวข้” หมายถถึงตอนททที่พระเจข้าทรงเลพอกพวกอริสราเอลในออับราฮอัม อริสออัค และยาโคบ 
ถถึงแมข้วตาพระองครไดข้ทรงตทสอนพวกอริสราเอล แตตพระองครกป็ไมตไดข้ยกเลริกการทรงเรทยกพวกเขา 
พระองครไมตทรงเปลทที่ยนแปลงการทรงเรทยกพวกเขาแตตอยตางใด

รม 11:30-32 ทข่านทรัตั้งหลายเมคืซึ่อกข่อนมริไดผู้เชคืซึ่อพระเจผู้า แตข่บรัดนรีตั้ไดผู้รรับพระกรสณาเพราะ
ความไมข่เชคืซึ่อของพวกเขาเหลข่านรัตั้นฉรันใด 31 บรัดนรีตั้เขาเหลข่านรัตั้นกป็มริไดผู้เชคืซึ่อ เพคืซึ่อวข่าเขาจะไดผู้รรับพระ
กรสณาโดยพระกรสณาทรีซึ่ไดผู้ประทานแกข่ทข่านทรัตั้งหลายฉรันนรัตั้น 32 เพราะวข่าพระเจผู้าทรงปลข่อยใหผู้คน
ทสกคนอยผข่ในฐานะทรีซึ่ไมข่เชคืซึ่อ เพคืซึ่อพระองคต์จะไดผู้ทรงพระกรสณาแกข่เขาทรัตั้งหลายทสกคน

ขณะททที่เปาโลเรริที่มสรรุปเนพรอหาตอนนทร  ทตานกป็สรรุปยตอวตาพวกคนตตางชาตริในอดทตไมตไดข้เชพที่อแตต
ตอนนทรกป็ไดข้รอับพระกรรุณาแลข้ว (แคตสตวนหนถึที่ง เพราะความไมตเชพที่อของพวกอริสราเอล) บอัดนทรพวกยริวททที่
ไมตเชพที่อกป็จะไดข้รอับพระกรรุณาททที่พวกคนตตางชาตริไดข้สอักวอันหนถึที่ง คทาวตา คนทรุกคน ในขข้อ 32 นตาจะ
หมายถถึงทอัรงยริวและคนตตางชาตริ เพชที่อ (ฮรินา ‘เพพที่อททที่วตา’) “พระองครจะไดข้ทรงพระกรรุณาแกตเขาทอัรง
หลายทรุกคน” ทรุกคน (ทอัรงยริวและคนตตางชาตริ) จะหรพอไดข้รอับการเสนอพระกรรุณาแลข้ว ถถึงแมข้วตา
ไมตใชตทรุกคนจะยอมรอับขข้อเสนอของพระองครกป็ตาม

รม 11:33-36 โอ พระปรัญญาและความรอบรผผู้ของพระเจผู้านรัตั้นลสตั้าลซกเทข่าใด คสาตรัดสรินของ
พระองคต์นรัตั้นเหลคือทรีซึ่จะหยรัซึ่งรผผู้ไดผู้ และทางของพระองคต์กป็เหลคือทรีซึ่จะสคืบเสาะไดผู้ 34 เพราะวข่า `ใครเลข่า
รผผู้จรักพระทรัยขององคต์พระผ ผผู้เปป็นเจผู้า หรคือใครเลข่าเปป็นทรีซึ่ปรซกษาพระองคต์ 35 หรคือใครเลข่าไดผู้ถวายสริซึ่ง
หนซซึ่งสริซึ่งใดแกข่พระองคต์ ทรีซึ่พระองคต์จะตผู้องประทานตอบแทนใหผู้แกข่เขา' 36 เพราะสริซึ่งสารพรัดมาจาก
พระองคต์ โดยพระองคต์และเพคืซึ่อพระองคต์ ขอสงข่าราศรีจงมรีแดข่พระองคต์สคืบๆไปเปป็นนริตยต์ เอเมน



คทาถวายสาธรุการออันยริที่งใหญตปรากฏตรงนทร  พระปอัญญาและความรอบรทูข้ของพระเจข้าทอัรงลถึก
และอรุดม พระเจข้าในพระปอัญญาออันไรข้ททที่สริรนสรุดของพระองครไดข้พบวริธทออันยรุตริธรรมในการสทาแดง
พระกรรุณาของพระองครตตอทอัรงคนตตางชาตริททที่ไมตเอาพระเจข้าและพวกยริวททที่ถพอวตาตอัวชอบธรรม 
แผนการและวริธทการของพระองครนอัรนไรข้ททที่ตริ เปาโลยกขข้อความจาก อริสยาหร 40:13 “เพราะวตาใคร
เลตารทูข้จอักพระทอัยขององครพระผทูข้เปป็นเจข้า หรพอใครเลตาเปป็นททที่ปรถึกษาพระองคร” ไมตมทใครมทสตริปอัญญา
หรพอแผนการเททยบเทตาพระเจข้า นอกจากนทร  ใครเลตาใหข้พระองครกตอนหรพอททที่พระองครเปป็นหนทร เขา คทา
ตอบนอัรนชอัดเจนอยทูตแลข้ว

เนพรอหาตรงนทรจบดข้วยคทาถวายสาธรุการตลอดทรุกยรุคทรุกสมอัย “เพราะสริที่งสารพอัดมาจาก
พระองคร โดยพระองครและเพพที่อพระองคร ขอสงตาราศทจงมทแดตหลอักปฏฎริอัตริพระองครสพบๆไปเปป็นนริตยร 
เอเมน” ทรุกสริที่งลข้วนมาจากพระองคร ทรุกสริที่งลข้วนมาทางพระองคร ทรุกสริที่งเปป็นของพระองคร เปป็นความ
จรริงททที่ขอสงตาราศทจงมทแดตพระองครสพบๆไปเปป็นนริตยร เอเมน

*****
ภนำพรวมของโรม 12: เนชนี้อหาของสริบเอป็ดบทแรกของพระธรรมโรมสม่วนใหญม่แลห้วเปป็น

หลจักคนาสอน ความจรริงอจันยริที่งใหญม่เชม่น การถถูกนจับวม่าเปป็นคนชอบธรรมโดยความเชชที่อและความ
สจัมพจันธร์กจับพวกอริสราเอลซถึที่งแตกตม่างจากครริสตจจักรไดห้ถถูกนนาเสนอ คราวนทนี้อจัครทถูตเปาโลเปลทที่ยน
มาพถูดถถึงเรชที่องทางปฏริบจัตริบห้าง จากจรุดนทนี้ไปจนบทสรุดทห้าย เปาโลไดห้นนาเสนอหลจักปฏริบจัตริในการ
ดนาเนรินชทวริตครริสเตทยนในแตม่ละวจัน หลจักปฏริบจัตริหลายเรชที่องถถูกนนาเสนอในรถูปของคนาสจัที่ง

ขณะททที่ความชอบธรรมในเชริงปฏริบจัตริดนาเนรินตม่อไป คราวนทนี้อจัครทถูตเปาโลนนาเสนอคนาสจัที่ง
หลายเรชที่อง บางเรชที่องเปป็นคนาสจัที่งโดยตรง ขณะททที่บางอจันททที่ไมม่ใชม่โดยตรงแตม่กป็มทนนนี้าหนจักเทม่าคนาสจัที่ง 
ทจันี้งหมดเปป็นสม่วนหนถึที่งของการเปลทที่ยนแปลงชทวริตผม่านทางการเปลทที่ยนแปลงจริตใจของเรา

รม 12:1 พรีซึ่นผู้องทรัตั้งหลาย ดผู้วยเหตสนรีตั้โดยเหป็นแกข่ความเมตตากรสณาของพระเจผู้า 
ขผู้าพเจผู้าจซงวริงวอนทข่านทรัตั้งหลายใหผู้ถวายตรัวของทข่านแดข่พระองคต์ เพคืซึ่อเปป็นเครคืซึ่องบผชาทรีซึ่มรีชรีวริต อรัน
บรริสสทธริธ และเปป็นทรีซึ่พอพระทรัยพระเจผู้า ซซซึ่งเปป็นการปรนนริบรัตริอรันสมควรของทข่านทรัตั้งหลาย

จดหมายฝากฉบอับนทรมทเนพรอหากข้าวหนข้าแบบพทระมริด เมพที่อความจรริงไดข้ถทูกวางททละชอัรน มอันกป็
จะมท “ดข้วยเหตรุนทร ” ตามมา คทาวตา ดห้วยเหตรุนทนี้ ปรากฏยทที่สริบเจป็ดครอัร งในพระธรรมโรม โรม 12:1 คพอ
ครอัร งททที่สริบหก ดห้วยเหตรุนทนี้แตตละออันนทาเราเขข้าใกลข้ยอดพทระมริดแหตงความจรริงของจดหมายฝากฉบอับนทร



มากขถึรนเรพที่อยๆ เชตนเดทยวกอับ ดห้วยเหตรุนทนี้กตอนหนข้านอัรนสริบหข้าออัน ออันททที่สริบหกนทร เชพที่อมโยงสริที่งททที่ไดข้ถทูก
เขทยนไปกตอนหนข้านอัรนกอับสริที่งททที่จะถทูกเขทยนตตอไป มอันเปป็นคทาททที่ใชข้ในหลอักตรรกะเพพที่อเชพที่อมโยงความ
คริดกตอนหนข้ากอับขข้อสรรุปททที่ตามมา

ความจรริงกตอนหนข้านอัรนหลายเรพที่องรวมถถึงการถทูกนอับวตาเปป็นคนชอบธรรม(โดยความเชพที่อใน
พระครริสตร) และพระพรตตางๆของมอันตามททที่ไดข้บรรยายไวข้ในบทททที่ 8 มอันยอังรวมถถึงคทาอธริบายเกทที่ยว
กอับสภาพปอัจจรุบอันของพวกอริสราเอลและการททที่พวกเขาถทูกก อันไวข้ขข้างทางเพราะความไมตเชพที่อของ
พวกเขาดข้วย ททที่เจาะจงยริที่งไปกวตานอัรนคพอ บรริบทททที่อยทูตกตอนหนข้านอัรนนริดเดทยวในบทททที่ 11 เตพอน
ครริสเตทยนตตางชาตริใหข้ระวอังความสะเพรตาฝตายวริญญาณและตกอยทูตในการถทูกตทสอนแบบเดทยวกอับททที่
พระเจข้าทรงกระททาตตอพวกอริสราเอล

เมพที่อพริจารณาถถึงสริที่งเหลตานอัรนทอัรงหมด ออัครททูตผทูข้นทร เขทยนไวข้วตา “พทที่นข้องทอัรงหลาย ดข้วยเหตรุนทร โดย
เหป็นแกตความเมตตากรรุณาของพระเจข้า ขข้าพเจข้าจถึงวริงวอนทตานทอัรงหลายใหข้ถวายตอัวของทตานแดต
พระองคร เพพที่อเปป็นเครพที่องบทูชาททที่มทชทวริต ออันบรริสรุทธริธ  และเปป็นททที่พอพระทอัยพระเจข้า ซถึที่งเปป็นการ
ปรนนริบอัตริออันสมควรของทตานทอัรงหลาย” ใหข้เราแยกพริจารณาขข้อนทรททละคทากอัน

คทาททที่แปลวตา วริงวอน (พาราคาเลโอ) มทความอทกวตา ‘กระตรุข้น’ ‘เตพอนสตริ’ หรพอ ‘หนรุนใจ’ นตา
จะเปป็นความหมายวตาเตพอนสตริ การเตพอนสตรินทรมทตตอ พทที่นห้องทจันี้งหลาย คพอ คนเหลตานอัรนในครริสตจอักรททที่
กรรุงโรม

อทกครอัร งททที่ ดห้วยเหตรุนทนี้ ตรงนทร เชพที่อมโยงความคริดกตอนหนข้ากอับความคริดททที่ตามมา นอกจากนทร  คทา
เตพอนสตรินทร เปป็นมา “โดยเหป็นแกตความเมตตากรรุณาของพระเจข้า” พระเจข้าทรงมทพระเมตตาเปป็นพริเศษ
ในการเสนอความรอดแกตพวกเราททที่เปป็นคนตตางชาตริททที่ชอั ที่วชข้าและพวกยริวททที่ไมตเชพที่อ ดข้วยเหตรุนทร  หนข้าททที่
ททที่เราควรปฏริบอัตริจถึงถทูกนทาเสนอเพราะเหป็นแกตพระเมตตาของพระเจข้าททที่ทรงมทตตอเรา

ในยรุคพระบอัญญอัตริมทการเนข้นเครพที่องสอัตวบทูชาเปป็นพริเศษ นอั ที่นเปป็นวริธทททที่พระเจข้าทรงกทาหนดไวข้
และผตานไปแลข้ว เราไมตทราบแนตชอัดวตาเปาโลจะทราบถถึงเหตรุการณรททที่จะเกริดขถึรนกอับพระวริหารใน
ชตวงสริบปทตตอมาหรพอไมต อยตางไรกป็ตาม หลอังจากททที่จอักรพรรดริตริตอัสททาลายกรรุงเยรทูซาเลป็มในปท ค.ศ.70 
การถวายสอัตวบทูชาททที่พระวริหารกป็ยรุตริลงไปพรข้อมๆกอับมอัน อยตางไรกป็ตาม รทูปแบบใหมตของการถวาย
เครพที่องบทูชาสทาหรอับยรุคครริสตจอักรกป็ปรากฏตรงนทร  เราในฐานะผทูข้เชพที่อตข้องถวายรม่างกายของเราใหข้เปป็น
เครพที่องบทูชาททที่มทชทวริต คทาททที่แปลวตา ถวาย (พารริสเทมริ) แปลไดข้ดข้วยวตา ‘ยอมจทานน’ เราถทูกขอรข้องใหข้
ถวายรตางกายของเราใหข้เปป็นเครพที่องบทูชาททที่มทชทวริตแดตพระเจข้า ในการถวายบทูชาสมอัยพระคอัมภทรรเดริม 



สอัตวรตตางๆถทูกแยกตอัรงไวข้ตตางหาก (ถทูกชทาระใหข้บรริสรุทธริธ ) เพพที่อเปป็นเครพที่องบทูชา อยตางไรกป็ตาม เราถทูก
วริงวอนใหข้ถวายรม่างกายของเราเปป็นเครพที่องบทูชาททที่มทชทวริต

คทาททที่แปลวตา ทรีซึ่มรีชรีวริต (ซาโอ) เปป็นคทาปอัจจรุบอันกาล การททที่มอันเปป็นคทาปอัจจรุบอันกาลบตงบอกวตา
มอันเปป็นกริจกรรมททที่ดทาเนรินตตอไปเรพที่อยๆ กลตาวอทกแงตคพอ เราถทูกขอรข้องใหข้ถวายรตางกายของเราเปป็น
เครพที่องบทูชาททที่มทชทวริตเรพที่อยไป มอันไมตใชตการกระททาหนเดทยวจบ แตตมอันเปป็นสริที่งททที่เราตข้องททาตตอไป
เรพที่อยๆนอับตอัรงแตตวอันททที่เรารอับเชพที่อ

นอกจากนทร เรายอังถทูกขอรข้องใหข้ถวายตอัวของเราเปป็นททที่บรริสรุทธริธตตอพระเจข้าดข้วย แนตนอนททที่ถถึง
แมข้วตาจะมทความไมตบรริสรุทธริธ ในดข้านความคริดและจริตวริญญาณอยทูต แตตตรงนทร เนข้นเรพที่องรตางกายของเรา
และเราตข้องถวายรตางกายของเราใหข้บรริสรุทธริธ แดตพระเจข้าอยตางตตอเนพที่อง ในทางปฏริบอัตริแลข้วนอั ที่นบตง
บอกถถึงความบรริสรุทธริธ ในดข้านศทลธรรม นริสอัย และสริที่งททที่เรารอับเขข้าไปในรตางกายของเรา

คทาอธริบาย “เปป็นททที่พอพระทอัยพระเจข้า” เปป็นครุณสมบอัตริเกทที่ยวกอับเรพที่องความบรริสรุทธริธ มากกวตา
เรพที่องการยอมจทานน คทาททที่แปลวตา เปป็นทรีซึ่พอพระทรัย (เออถูอาร-เอสทอส) มทความหมายวตา ‘เปป็นททที่
ชอบใจ’ มอันเปป็นคทาททที่พระบริดาตรอัสถถึงพระเยซทู (“ทตานเปป็นบรุตรททที่รอักของเรา เราชอบใจในทตาน
มาก” มาระโก 1:11) ออัครททูตเปาโลวริงวอนเราใหข้เปป็นททที่พอพระทอัยพระบริดาของเราในฐานะบรุตรททที่
พระองครทรงรอับอรุปถอัมภรเชตนเดทยวกอับททที่พระเยซทูผทูข้เปป็นบรุตรหอัวปทททที่บอังเกริดมาทรงเปป็นททที่พอพระทอัย
พระบริดา (นทที่อาจมทการสพที่อถถึงเครพที่องถวายบทูชาออันมทกลริที่นพอพระทอัยในเลวทนริตริ 1-3 ดข้วย เครพที่องบทูชา
เหลตานอัรนกป็เปป็นเครพที่องบทูชาดข้วยใจสมอัครและเปป็นททที่พอพระทอัยพระเจข้าเหมพอนก อับตรงนทร ) 

สรุดทข้ายแลข้ว การอข้างอริงถถึง “การปรนนริบอัตริออันสมควร” เปป็นเรพที่องนตาสอังเกต คทาททที่แปลวตา อรัน
สมควร (ลอกริคอส) ซถึที่งแปลวตา ‘สมเหตรุสมผล’ คทาททที่แปลวตา การปรนนริบรัตริ (ลาเทรเอทย) ถทูกใชข้เรทยก
การปรนนริบอัตริของพวกเลวทในพระวริหาร มอันมทความหมายของ ‘การรอับใชข้’ กลตาวอทกแงตคพอ การ
ถวายรตางกายของเราแดตพระเจข้าเปป็นเครพที่องบทูชาททที่มทชทวริตเปป็นการรอับใชข้ททที่เหมาะสมจรริงๆเมพที่อ
พริจารณาถถึงทรุกสริที่งททที่พระองครไดข้ทรงกระททาเพพที่อเราแลข้ว ตรงขข้ามกอับพวกอริสราเอลททที่ไมตเหป็นคตา 
ตทาแหนตงของตนตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้า เราถทูกขอรข้องใหข้ถวายตอัวของเราแดตพระเจข้าเสมอไป

รม 12:2 อยข่าประพฤตริตามอยข่างชาวโลกนรีตั้ แตข่จงรรับการเปลรีซึ่ยนแปลงจริตใจเสรียใหมข่ 
เพคืซึ่อทข่านจะไดผู้ทราบพระประสงคต์ของพระเจผู้าวข่าอะไรดรี อะไรเปป็นทรีซึ่ชอบพระทรัย และอะไรดรียอด
เยรีซึ่ยม

แตตไมตใชตเทตานอัรน! มทความจรริงอทกประการตตอเนพที่องจาก ดห้วยเหตรุนทนี้ ในขข้อ 1 ขณะททที่คทาวริงวอน
ในขข้อ 1 ดทูเหมพอนเปป็นคทาสอัที่ง คทากรริยาของขข้อ 2 กป็เปป็นคทาสอัที่งจรริงๆ “อยตาประพฤตริตามอยตางชาวโลก



นทร ” คทาททที่แปลวตา ประพฤตริตามอยข่าง (ซรุสเคมาตริดโซ) มทความหมายวตา ‘ททาตาม’ คทาททที่แปลวตา ชาว
โลก (ไอโอน) มทความหมายวตา ‘ยรุคนทร ’ หรพอ ‘โลกนทร ’ ขณะททที่ยอหรนใชข้คทาวตา คอสมอส ใน 1 ยอหรน 
2:15 ในททที่นทรความหมายคพอ แนวโนข้ม คตานริยม หลอักปรอัชญา และสไตลรของยรุคปอัจจรุบอันนทร  เราไดข้รอับ
บอัญชาจากพระเจข้ามริใหข้ททาตามชาวโลกในเรพที่องหลอักปรอัชญา ศทลธรรม คตานริยม และสริที่งททที่ชาวโลกไลต
ตามกอัน

แทนททที่จะททาอยตางนอัรน เราไดข้รอับบอัญชาวตา “จงรอับการเปลทที่ยนแปลงจริตใจเสทยใหมต” คทาททที่แปล
วตา เปลรีซึ่ยนแปลง (เมตามอรฟอโอ) ตามททที่บตงบอกในคทาวตา เมตามอรฟริส คพอ การเปลทที่ยนแปลงแบบ
หนข้ามพอเปป็นหลอังมพอ (นตาสอังเกตวตานทที่เปป็นคทาเดทยวกอันกอับททที่ถทูกแปลเปป็น จนาแลงพระกาย ในมอัทธริว 
17:2 ททที่พทูดถถึงการจทาแลงพระกายขององครพระผทูข้เปป็นเจข้าของเรา) คทาททที่แปลวตา เสรียใหมข่ (อานาไคโน
ซริส) มทความหมายวตา ‘การฟพร นฟทู’ ‘การบทูรณะ’ หรพอ ‘การเปลทที่ยนแปลงแบบหนข้ามพอเปป็นหลอังมพอ
เพพที่อใหข้ดทขถึรน’ การฟพร นฟทูนทร ตข้องเกริดขถึรนในจริตใจของเรา กลตาวอทกแงตคพอ พระเจข้าทรงบอัญชาเราวตา หลอัง
จากททที่เราไดข้รอับความรอดแลข้ว เราไมตควรททาตามอยตางชาวโลกนทร  แตตตข้องเปลทที่ยนความคริดของเรา 
แทนททที่จะยอมใหข้ความคริดของเรารอับอริทธริพลจากโลกและคตานริยมของมอัน เราถทูกวริงวอนใหข้ 
‘เปลทที่ยนชตองรอับสอัญญาณ’ เพพที่อรอับแนวคริดททที่เปป็นตามแบบของพระเจข้า นอั ที่นคพอแนวคริดตามทางของ
พระเจข้าททที่ถทูกพอัฒนาโดยพระวจนะของพระเจข้า

อยตางไรกป็ตาม เปข้าหมายสทูงสรุดของเราคพอ เพพที่อททที่เรา “จะไดข้ทราบพระประสงครของพระเจข้า
วตาอะไรดท อะไรเปป็นททที่ชอบพระทอัย และอะไรดทยอดเยทที่ยม” คทาททที่แปลวตา ทราบ (โดคริมาโซ) มทความ
หมายวตา ‘ทดสอบ’ ‘วริเคราะหร’ หรพอ ‘ก ทาหนด’ ในกรณทนทร  สริที่งททที่เราตข้องทราบคพอ “พระประสงคร
ของพระเจข้า” อยตางไรกป็ตาม มอันเปป็นเรพที่องททที่สอดคลข้องกอันทอัรงหมด ถข้าเราตข้องการททที่จะเขข้าใจพระ
ประสงครของพระเจข้า เรากป็ตข้องยอมถวายรตางกายของเราเปป็นเครพที่องบทูชาททที่มทชทวริตเสทยกตอน นอกจาก
นทร  เราตข้องไมตททาตามอยตางชาวโลกนทร  แตตตข้องเปลทที่ยนแปลงความคริดของเราและรอับสอัญญาณสริที่งตตางๆ
ททที่เปป็นของพระเจข้า เมชที่อนจันี้นเรากป็จะอยทูตในตทาแหนตงททที่จะพริสทูจนรหรพอรอับทราบพระประสงครของ
พระเจข้าไดข้

นอกจากนทร  ใหข้เราสอังเกตวตาพระประสงครของพระเจข้าถทูกบรรยายอยตางไร มอัน “ดท ชอบ
พระทอัย และดทยอดเยทที่ยม” เราไมตควรกลอัวนทราพระทอัยของพระเจข้า เพราะมอันดทจรริงๆ ไมตมทอะไรดทไป
กวตานทราพระทอัยของพระเจข้าสทาหรอับชทวริตของเราแลข้ว นอกจากนทรมอันยอัง ชอบพระทจัย ดข้วย คทาเดทยวกอัน
นทรถทูกใชข้ในขข้อ 1 (เออถูอาเรสทอส) ททที่แปลวตา เปป็นทรีซึ่พอพระทรัย มอันมทความหมายวตา ‘นตาพถึงพอใจ’ 
กลตาวอทกแงตคพอ นทร าพระทอัยของพระเจข้าสทาหรอับชทวริตของเรากป็จะเปป็นททที่นตาพถึงพอใจสทาหรอับเราดข้วย 



มอันไมตใชตอะไรททที่เราจะเกลทยดหรพอตข้องยอมทน พระองครทรงจอัดเตรทยมเราใหข้พรข้อมสทาหรอับนทรา
พระทอัยของพระองครแลข้ว เราจะมทความสรุขในการททาตามนทราพระทอัยนอัรน สรุดทข้ายแลข้ว มอัน ดรียอด
เยรีซึ่ยม คทาททที่แปลเชตนนอัรน (เทเลอริออส) ถถึงแมข้จะมทความหมายวตาเปป็นผทูข้ใหญตและครบถข้วนดข้วยเหมพอน
กอัน แตตในบรริบทนทรมอันแปลวตาสมบทูรณรแบบ นทราพระทอัยของพระเจข้าสทาหรอับชทวริตของเราเปป็นสริที่งททที่
สมบทูรณรแบบสทาหรอับเรา ไมตมทอะไรดทไปกวตาการททที่เราหานทราพระทอัยททที่สมบทูรณรแบบของพระเจข้า
และดทาเนรินตตอไปในนทราพระทอัยนอัรน

ขห้อ 3-8 พถูดถถึงปจัญหาหนถึที่งในครริสตจจักรททที่กรรุงโรม ซถึที่งคลห้ายคลถึงกจับปจัญหาททที่เกริดขถึนี้นในค
รริสตจจักรททที่เมชองโครรินธร์ ในชม่วงเวลาระหวม่างการตรถึงกางเขนและพระคจัมภทรร์ใหมม่ครบสมบถูรณร์ 
มากกวม่าหกสริบปทตม่อมา พระวริญญาณบรริสรุทธริธไดห้ทรงประทานใหห้แตม่ละคนในครริสตจจักรมทของ
ประทานฝม่ายวริญญาณททที่แตกตม่างกจันไปเพชที่อชม่วยใหห้ครริสตจจักรททที่เพริที่งเกริดเจรริญเตริบโต เหป็นไดห้ชจัดวม่า 
เชม่นเดทยวกจับททที่เมชองโครรินธร์ บางคนมองของประทานเหลม่านจันี้นในแบบผริดๆ พวกเขาเรริที่มเยม่อหยริที่งใน
ของประทานพริเศษของตนเอง เปาโลจจัดการกจับปจัญหานทนี้ในขห้อพระคจัมภทรร์ตอนตม่อไปนทนี้

รม 12:3 ขผู้าพเจผู้าขอกลข่าวแกข่ทข่านทรัตั้งหลายทสกคน โดยพระคสณซซซึ่งทรงประทานแกข่
ขผู้าพเจผู้าแลผู้ววข่า อยข่าคริดถคือตรัวเกรินทรีซึ่ตนควรจะคริดนรัตั้น แตข่จงคริดใหผู้ถข่อมสสขสมสมกรับขนาดความเชคืซึ่อทรีซึ่
พระเจผู้าไดผู้ทรงโปรดประทานแกข่มนสษยต์ทสกคน

ในบรริบทนทร  เปาโลเตพอนสตริบางคนในครริสตจอักรททที่กรรุงโรมไมตใหข้ “คริดถพอตอัวเกรินททที่ตนควร
จะคริดนอัรน” แทนททที่จะถพอตอัว พวกเขา (และเราดข้วย) ถทูกขอรข้องใหข้ “คริดใหข้ถตอมสรุขรุมสมกอับขนาด
ความเชพที่อททที่พระเจข้าไดข้ทรงโปรดประทานแกตมนรุษยรทรุกคน” คทาททที่แปลวตา ถข่อมสสขสม (โซฟรอเนโอ) 
มทความหมายหลายแบบ โดยความหมายอยตางหนถึที่งคพอ ‘คริดอยตางถตอมใจ’ นอัที่นเปป็นสริที่งททที่เปาโล
ตข้องการเมพที่อดทูบรริบทแลข้ว ความจรริงกป็คพอ ของประทานใดกป็ตามททที่เรามทลข้วนมาจากพระเจข้า ดอังนอัรน 
ของประทานจถึงเปป็นการกระททาของพระเจข้า นอั ที่นเปป็นความหมายททที่เปาโลตข้องการจะสพที่อในวลทททที่วตา 
“สมกอับขนาดความเชพที่อททที่พระเจข้าไดข้ทรงโปรดประทานแกตมนรุษยรทรุกคน” พระเจข้าทรงประทาน
ของประทานใดกป็ตามททที่เรามทแกตเรา ในสมอัยนอัรนมอันเปป็นของประทานชอั ที่วคราวของพระวริญญาณ
บรริสรุทธริธ  อยตางไรกป็ตาม ในทางหลอักการแลข้ว ทอัศนคตริแบบเดทยวกอันนทรกป็ยอังเปป็นจรริงทรุกวอันนทร  ไมตมทททที่
วตางสทาหรอับความเยตอหยริที่งเมพที่อพระเจข้าไดข้ทรงประทานความสามารถหรพอของประทาน 

รม 12:4-5 เพราะวข่าในรข่างกายอรันเดรียวนรัตั้นเรามรีอวรัยวะหลายอยข่าง และอวรัยวะนรัตั้นๆ
มริไดผู้มรีหนผู้าทรีซึ่เหมคือนกรันฉรันใด 5 พวกเราผผผู้เปป็นหลายคนยรังเปป็นกายอรันเดรียวในพระครริสตต์ และเปป็น
อวรัยวะแกข่กรันและกรันฉรันนรัตั้น



เชตนเดทยวกอับใน 1 โครรินธร ออัครททูตเปาโลใชข้ภาพประกอบของครริสตจอักรททที่ประกอบดข้วย
คนหลากหลายแบบเหมพอนกอับททที่รตางกายมนรุษยรประกอบดข้วยอวอัยวะหลายสตวน แตตละคนมทหนข้าททที่
ไมตเหมพอนกอันถถึงแมข้วตาไมตมทใครดทกวตาใครกป็ตาม นอัที่นคพอประเดป็นหลอัก “พวกเราผทูข้เปป็นหลายคนยอัง
เปป็นกายออันเดทยวในพระครริสตร และเปป็นอวอัยวะแกตกอันและกอันฉอันนอัรน” ในแบบเดทยวกอัน ครริสตจอักร
กป็ประกอบดข้วยคนหลายคนททที่ไดข้รอับของประทานททที่แตกตตางกอันจากพระเจข้า แตตไมตมทใครดทกวตาใคร 
ดข้วยเหตรุนทร  จถึงไมตมทททที่สทาหรอับผทูข้ททที่คริดวตาตอัวดทกวตาคนอพที่นในครริสตจอักร

รม 12:6-8 และเราทสกคนมรีของประทานทรีซึ่ตข่างกรันตามพระคสณทรีซึ่ไดผู้ทรงประทานใหผู้
แกข่เรา คคือถผู้าเปป็นการพยากรณต์ กป็จงพยากรณต์ตามกสาลรังของความเชคืซึ่อ 7 ถผู้าเปป็นการปรนนริบรัตริกป็จง
ปรนนริบรัตริ ถผู้าเปป็นการสรัซึ่งสอนกป็จงสรัซึ่งสอน 8 ถผู้าเปป็นการเตคือนสตริกป็จงเตคือนสตริ ถผู้าเปป็นการบรริจาคกป็
จงใหผู้โดยเตป็มใจ ผผผู้ทรีซึ่ครอบครองกป็จงครอบครองดผู้วยเอาใจใสข่ ผ ผผู้ทรีซึ่แสดงความเมตตากป็จงแสดงดผู้วย
ใจยรินดรี

ดข้วยเหตรุนทร  ไมตวตาจะไดข้รอับของประทานใดกป็ตาม สมาชริกแตตละคนททที่ครริสตจอักรททที่กรรุงโรมกป็
ถทูกขอรข้องใหข้ใชข้ของประทานของตอัวอยตางสอัตยรซพที่อ ขยอันขอันแขป็ง และถตอมใจ ของประทานแรกใน
รายการนทรคพอ การพยากรณร์ มอันเปป็นหนถึที่งในของประทานททที่พระวริญญาณบรริสรุทธริธ ทรงประทานใหข้
แกตครริสตจอักรในชตวงเวลาระหวตางการเสดป็จขถึรนสทูตสวรรครของพระครริสตรและการเสรป็จสมบทูรณรของ
สารบบพระคอัมภทรรใหมต พระเจข้าทรงประทานของประทานพริเศษใหข้แกตบางคนในครริสตจอักรเพพที่อททที่
จะไมตเพทยงกลตาวพระวจนะของพระเจข้าออกไปเทตานอัรน แตตยอังกลตาวลตวงหนข้าดข้วย

ททที่พริเศษกป็คพอ เหลตาผทูข้พยากรณรดอังกลตาวเปริดเผยสริที่งตตางๆแกตครริสตจอักรซถึที่งจะถทูกเปริดเผยใน
พระคอัมภทรรใหมตฉบอับสมบทูรณรในภายหลอัง ดข้วยเหตรุนทร  เปาโลจถึงหนรุนใจคนเหลตานอัรนททที่มทของ
ประทานนทร ใหข้ใชข้ของประทานของตน “ตามก ทาลอังของความเชพที่อ” ททที่พระเจข้าทรงประทานใหข้แกต
พวกเขา

บางคนกป็ไดข้รอับของประทานในดข้านการปรนนริบอัตริ คทาททที่แปลเชตนนอัรน (ดทอาคอเนทย) มทความ
หมายวตา ‘รอับใชข้’ หรพอ ‘บรริการ’ มอันเชพที่อมโยงกอับคทาวตา deacon (มอัคนายก) และในททที่นทรนตาจะหมาย
ถถึงตทาแหนตงนอัรน คทาเตพอนสตริของเปาโลกป็คพอ ถข้าผทูข้ใดไดข้รอับของประทานในดข้านการปรนนริบอัตริ (เชตน 
มอัคนายก) กป็ใหข้ผทูข้นอัรนปรนนริบอัตริอยตางเหมาะสม ถข้าของประทานคพอ “การสอัที่งสอน กป็จงสอัที่งสอน” 
หรพอถข้าของประทานททที่ไดข้คพอ การเตพอนสตริ กป็จงเตพอนสตริ (คทาททที่แปลวตา เตคือนสตริ มาจาก พาราคา
เลโอ ซถึที่งมทความหมายในทางปฏริบอัตริวตา ‘ใหข้ก ทาลอังใจ’)



หรพอถข้าพระเจข้าทรงประทานใหข้ผทูข้ใดมทความสามารถในการบรริจาค กป็ใหข้ผทูข้นอัรนบรริจาคโดย
เตป็มใจ คทาททที่แปลเชตนนอัรน (ฮาพลอเทส) มทความหมายวตา ใจกวข้าง แตตใจกวข้างแบบสทารวมไมตใชต
โอข้อวด ถข้าพระเจข้าประทานความสามารถในการเปป็นผทูข้นทา (ผทูข้ททที่ครอบครอง) กป็ใหข้ผทูข้นอัรนครอบครอง
ดข้วยเอาใจใสข่

คทาททที่แปลเชตนนอัรน (สะพออถูเด) มทความหมายวตา ‘อยตางระมอัดระวอัง’ และ ‘ไมตผลอัดวอันประกอัน
พรรุตง’ สรุดทข้าย ถข้าพระเจข้าทรงประทานใหข้ผทูข้ใดมทความสามารถในการแสดงความเมตตา กป็ใหข้ผทูข้นอัรน
แสดงดข้วยใจยรินดท คทาททที่แปลวตา แสดงความเมตตา (เอเลเอโอ) มทความหมายวตา ชตวยเหลพอผทูข้อพที่น

ใจยรินดรีแปลมาจากคทาวตา ฮริลารอเทส ซถึที่งเปป็นททที่มาของคทาภาษาออังกฤษ hilarious (ยรินดท
ปรทดา) ความหมายกป็คพอ ยรินดทและมทความสรุขในการชตวยเหลพอผทูข้อพที่น

ประเดป็นสทาคอัญกป็คพอ ไมตวตาจะเปป็นความสามารถ ของประทาน หรพอพอันธกริจใดททที่พระเจข้า
ทรงประทานใหข้ กป็จงใชข้มอัน ไมตมทใครควรมทใจเยตอหยริที่งเพราะพระเจข้าเปป็นผทูข้ทรงประทานความ
สามารถใหข้แตตละคนตอัรงแตตแรก ดข้วยเหตรุนทร  เราจถึงควรใชข้ของประทานใดกป็ตามททที่พระเจข้าทรง
ประทานแกตเราอยตางถตอมใจ ขยอันขอันแขป็ง ยรินดทปรทดา และสอัตยรซพที่อ ทอัรงหมดนทรแตกตตางจากวริธทททที่โลก
มองความสามารถตตางๆ ทอัรงหมดนทรสะทข้อนใหข้เหป็นถถึงความคริดททที่ถทูกเปลทที่ยนแปลง

รม 12:9 จงใหผู้ความรรักปราศจากมารยา คทาททที่แปลวตา มารยา (อานถูพอครริทอส) มท
ความหมายวตา ‘ปราศจากความหนข้าซพที่อใจคด’ กลตาวอทกแงตคพอ ความรอักททที่เรามทใหข้ผทูข้อพที่นควรเปป็นรอัก
แทข้ มริใชตรอักหลอกๆ จงเกลรียดชรังสริซึ่งทรีซึ่ชรัซึ่ว ไมตตข้องอธริบายขข้อความนทร เพริที่มเตริม คทาแปลนอัรนชอัดเจนอยทูต
แลข้ว จงยซดมรัซึ่นในสริซึ่งทรีซึ่ดรี คทาททที่แปลวตา ยซดมรัซึ่น (คอลลาโอ) แปลตรงตอัววตา ใชข้กาวตริด จงหนทจากความ
ชอัที่วและจงยถึดตริดความดทไวข้

รม 12:10 จงรรักกรันฉรันพรีซึ่นผู้อง คทาททที่แปลวตา รรักกรัน (ฟริลอสทอรกอส) แปลตรงตอัววตา 
‘ความรอักแบบครอบครอัว’ เชตน ความรอักททที่พตอแมตและลทูกๆมทตตอกอัน แตตบรริบทตรงนทรคพอ ในครริสต
จอักร ความรรักฉรันพรีซึ่นผู้อง แปลมาจาก ฟทลาเดลเฟทย ซถึที่งกป็แปลถทูกตข้องแลข้ว

สข่วนการทรีซึ่ใหผู้เกรียรตริแกข่กรันและกรันนรัตั้น จงถคือวข่าผผผู้อคืซึ่นดรีกวข่าตรัว คทาททที่แปลวตา ถคือวข่า..ดรีกวข่า 
(พรอเอเกออไม) พทูดถถึงความเปป็นผทูข้นทา ประเดป็นสทาคอัญกวตาคพอเราตข้องยอมใหข้ผทูข้อพที่นมากตอน ความ
หมายคพอ การใหข้เกทยรตริผทูข้อพที่นและไมตแสวงหาตทาแหนตงสทาหรอับตอัวเอง สริที่งททที่แฝงอยทูตแตตถทูกนทาเสนอ
อยตางชอัดเจนคพอ ความถตอมใจ การยกยอตอัวเองถทูกถพอวตาเปป็นสริที่งไมตดท



รม 12:11 อยข่าเกรียจครผู้านในการงาน จงมรีจริตใจกระตคือรคือรผู้น จงปรนนริบรัตริองคต์พระผผผู้
เปป็นเจผู้า มทสองคทานตาสนใจ คทาวตา เกรียจครผู้าน แปลมาจากคทาวตา (ออคเนรอส) ซถึที่งมทความหมายวตา 
‘ชข้า’ หรพอ ‘ผลอัดวอันประกอันพรรุตง’ การงาน แปลมาจากคทาวตา สะพออถูเด ซถึที่งมทความหมายหลอักวตา 
‘การรทบเรตงในเรพที่องๆหนถึที่ง’ กลตาวอทกแงตคพอ เราไมตควรผอัดวอันประกอันพรรุตง แตตททาสริที่งททที่ตข้องททาเดทดี๋ยวนทร
เลย สะพออถูเด ยอังแปลวตา ‘ความขยอัน’ ดข้วย สองวลทสรุดทข้ายควรแปลตริดก อัน ‘จงมทจริตใจ
กระตพอรพอรข้นในการปรนนริบอัตริองครพระผทูข้เปป็นเจข้า’ คทาททที่แปลวตา กระตคือรคือรผู้น (เซโอ) แปลตรงตอัว
วตา การเอานทราเดพอดราด ความหมายสทาคอัญคพอ จริตวริญญาณของเราควรรข้อนรนขณะททที่เราปรนนริบอัตริ
องครพระผทูข้เปป็นเจข้า

รม 12:12 จงชคืซึ่นชมยรินดรีในความหวรัง ความหมายนอัรนชอัดเจน แทนททที่จะจมจตอมอยทูตกอับ
กข้นบถึรงแหตงความสริรนหวอังของชทวริต จงมองไปยอังอนาคตและชพที่นชมยรินดทในความหวอังททที่รอคอยคน
ของพระเจข้า มอันงตายเหลพอเกรินททที่เราจะมอัวแตตสนใจปอัญหาในปอัจจรุบอันและเพริกเฉยตตอสงตาราศทททที่
พระเจข้าทรงสอัญญาวตาจะทรงประทานใหข้แกตคนของพระองคร

จงอดทนตข่อความยากลสาบาก คทาททที่แปลวตา อดทน (ฮถูพอเมโน) มทความหมายหนถึที่งวตา ‘ยอม
ทน’ คทาททที่แปลวตา ความยากลสาบาก (ธะลริพซริส) แปลวตา ‘ปอัญหา’ ความหมายกป็คพอ เราควรยอมทน
ปอัญหา ปอัญหายตอมเกริดขถึรนอยทูตแลข้ว เราอาจถทูกลองใจใหข้หนท ลข้มเลริก ยอมแพข้ แตตเราถทูกขอรข้องใหข้
พากเพทยรตตอไป อยตาทข้อถอย! จงกข้าวตตอไป

วลทสรุดทข้ายททที่วตา จงขะมรักเขมผู้นอธริษฐาน เสรริมสตวนททที่มากตอนหนข้า วลท “ขะมอักเขมข้น” แปล
วตา ‘ททาตตอไป’ ผทูข้คนของพระเจข้าจทาเปป็นตข้องพากเพทยรตตอไปในการอธริษฐาน โดยเฉพาะในเวลาททที่
เผชริญกอับปอัญหาและความยรุตงยากตตางๆ (คพอ ความยากลทาบาก)

รม 12:13 จงชข่วยวริสสทธริชนเมคืซึ่อเขาขรัดสน คทาททที่แปลวตา ชข่วย คพอ (คออริโนเน) มทความ
หมายวตา ‘เขข้าไปมทสามอัคคทธรรมกอับอทกคน’ หรพอ ‘แบตงปอันกอับอทกคน’ คทาททที่แปลวตา ขรัดสน (เครเอทย) 
แปลงตายๆวตา ‘ความจทาเปป็น’ แนตนอนททที่ วริสรุทธริชน หมายถถึงประชากรของพระเจข้า คพอ คนททที่ไดข้รอับ
ความรอดแลข้ว คทาสอัที่งนทรชอัดเจน เราถทูกบอัญชาใหข้ชตวยเหลพอครริสเตทยนคนอพที่นในยามททที่พวกเขาขอัดสน 
ในทางตรงกอันขข้าม ไมตมทคทาสอัที่งโดยตรงในพระคอัมภทรรใหมตสทาหรอับครริสตจอักรหรพอสทาหรอับครริสเตทยน
ใหข้จอัดตอัรงองครกรชตวยเหลพอสอังคมสทาหรอับคนทอัรงโลก ถถึงแมข้วตาจะขอัดแยข้งกอับความเชพที่อของคน
มากมายในวอัฒนธรรมสมอัยใหมต แตตครริสตจอักรกป็ไดข้รอับบอัญชาใหข้ตอบสนองความตข้องการของ
ประชากรของพระเจข้า ไมตใชตคนทอัรงโลก



นอกจากนทร  โดยเฉพาะอยตางยริที่งในบรริบทนทร  เราไดข้รอับบอัญชาวตา จงมรีนสตั้าใจอรัธยาศรัยไมตรรี ถถึง
แมข้วตาเปป็นเรพที่องดทอยทูตแลข้วททที่ครริสเตทยนจะมทนทร าใจแกตคนแปลกหนข้า แตตบรริบทตรงนทรนตาจะหมายถถึงวริ
สรุทธริชนมากกวตา (คพอ ประชากรของพระเจข้า) ครริสเตทยนควรแสดงนทราใจ โดยเตป็มใจชตวยเหลพอและ
ตอบสนองความตข้องการของผทูข้อพที่น

รม 12:14 จงอวยพรแกข่คนทรีซึ่ขข่มเหงทข่าน จงอวยพร อยข่าแชข่งดข่าเลย จงถถึงตอนนทร  
คทาขอรข้องในขข้อ 9-13 มทพลจังของคทาสอัที่ง อยตางไรกป็ตาม ตอนนทรคทาขอรข้องเปลทที่ยนมาเปป็นคทาสอัที่งเตป็มรทูป
แบบแลข้ว คทาททที่แปลวตา จงอวยพร (เออถูลอเกโอ) มทความหมายวตา การพทูดสริที่งดทๆ (เกทที่ยวกอับอทกคน) 
หรพอการททูลขอพระพร คทาททที่แปลวตา ขข่มเหง (ดริโอโค) มทความหมายตอัรงแตตการขตมเหงจรริงๆไปจนถถึง
การกตอใหข้เกริดความรทาคาญ เวลาททที่ผทูข้หนถึที่งรอังควานเราๆกป็มอักตข้องการตอบโตข้

คทาททที่แปลวตา แชข่งดข่า (คาทาราออไม) มทความหมายวตา ‘พทูดใหข้รข้าย’ มอันไมตจทาเปป็นตข้องแปลวตา
พทูดจาหยาบคาย ถถึงแมข้วตามอันอาจหมายรวมถถึงการททาเชตนนอัรนดข้วยกป็ตาม ความจรริงททที่สทาคอัญกวตากป็คพอ 
เมพที่อถทูกรอังควานหรพอขตมเหง เราไมตควรตอบโตข้แมข้ดข้วยคทาพทูด (หรพอคทาพทูดททที่หยาบคายดข้วย) แทนททที่
จะททาเชตนนอัรน เราไดห้รจับบจัญชาใหข้อวยพรคนเหลตานอัรนททที่กตอปอัญหาแกตเรา นอัที่นอาจเปป็นสริที่งททที่ขอัดแยข้งกอับ
ธรรมชาตริของเรา แตตเรากป็ไดข้รอับคทาบอัญชาใหข้ททาเชตนนอัรน

รม 12:15 จงชคืซึ่นชมยรินดรีกรับผผผู้ทรีซึ่มรีความชคืซึ่นชมยรินดรี จงรผู้องไหผู้กรับผผผู้ทรีซึ่รผู้องไหผู้ ความ
หมายตรงนทรทอัรงเรทยบงตายและมทพลอัง เราถทูกขอรข้องใหข้เหป็นอกเหป็นใจพทที่นข้องของเรา เมพที่อพวกเขามทเหตรุ
ใหข้ชพที่นชมยรินดท เรากป็ควรชพที่นชมยรินดทก อับพวกเขา เมพที่อพวกเขาเผชริญกอับความโศกเศรข้า เรากป็ถทูกขอใหข้
โศกเศรข้ากอับพวกเขาดข้วย ความหมายกป็คพอ เราตข้องมทใจอตอนโยน และรอับรทูข้ถถึงความตข้องการฝตาย
วริญญาณของพทที่นข้องของเรา เราตข้องสนใจคนอพที่นและไมตใชตสนใจแตตตอัวเอง นอัที่นแหละคพอสาระ
สทาคอัญของความรอักแบบ อากาเป 

รม 12:16 เปาโลเปลทที่ยนจากการพทูดถถึงการรทูข้สถึกไวตตอความตข้องการทางอารมณรของพทที่
นข้องมาพทูดถถึงทอัศนคตริของเรา มทคทาสอัที่งสามเรพที่อง (1) จงเปป็นนสตั้าหนซซึ่งใจเดรียวกรัน ความหมายกป็คพอ เรา
ตข้องพยายามรอักษาความเปป็นนทราหนถึที่งใจเดทยวกอันในเรพที่องความคริดและไมตททาตามความตข้องการของ
ตอัวเอง บรริบทในททที่นทรคพอ ครริสตจอักร สริที่งสทาคอัญยริที่งกวตาคพอ ความเปป็นนทราหนถึที่งใจเดทยวกอันในจริตวริญญาณ
เหมพอนอยตางททที่ผทูข้แตตงเพลงสดรุดทกลตาวไวข้คพอ “ดทูเถริด ซถึที่งพทที่นข้องอาศอัยอยทูตดข้วยกอันเปป็นนทราหนถึที่งใจเดทยวกอัน
กป็เปป็นการดทและนตาชพที่นใจมากสอักเทตาใด” (เพลงสดรุดท 133:1) 

(2) อยข่าใฝข่สผง แตข่จงถข่อมใจลงมาหาคนทรีซึ่ตสซึ่าตผู้อย กลตาวในอทกคทาพทูดกป็คพอ ‘อยตามอักใหญตใฝตสทูง
อยากเปป็นคนเดตนคนดอัง แตตจงมทสามอัคคทธรรมกอับคนททที่ถตอมใจ’ ความหมายในททที่นทร ไมตไดข้หมายถถึง 



คนททที่มทศทลธรรมตทที่าหรพออรุปนริสอัยใจคอตทที่าทราม แทนททที่จะเปป็นเชตนนอัรน เราถทูกบอัญชาใหข้หลทกเลทที่ยงการ
แสวงหาการเปป็นททที่ยอมรอับของคนชอัรนสทูง ในทางตรงกอันขข้าม เราควรคบหาสมาคมและมท
สามอัคคทธรรมกอับคนปกตริธรรมดา 

(3) สรุดทข้ายแลข้ว เราถทูกบอัญชาวตา อยข่าถคือวข่าตรัวฉลาด กลตาวอทกแงตคพอ ‘อยตาฉลาดในสายตา
ของตอัวเอง’ จงระวอังททที่จะไมตประเมรินคตาตอัวเองสทูงเกรินไป มอันไมตเพทยงโงตเขลาเทตานอัรน แตตยอังเปป็น
ความทะนงตอัวและความเยตอหยริที่งดข้วย นอกจากนอัรน ความเยตอหยริที่งของใจเรายอังหลอกลวงเราดข้วย
(โอบาดทหร 1:3) ขข้อ 16 สามารถสรรุปไดข้เปป็นคทาพทูดสอัรนๆคพอ จงถตอมตอัว

รม 12:17 ขข้อ 9-16 พทูดถถึงความสอัมพอันธรของเรากอับพทที่นข้องครริสเตทยน คราวนทร เปาโลพทูด
ถถึงความสอัมพอันธรของเรากอับคนไมตเชพที่อบข้าง ปฏริกริรริยาตามธรรมชาตริของเราคพอ การโตข้ตอบแบบตา
ตตอตาฟอันตตอฟอัน อยตางไรกป็ตาม พระคอัมภทรรบอัญชาเราวตา อยข่าทสาชรัซึ่วตอบแทนชรัซึ่วแกข่ผผผู้หนซซึ่งผผผู้ใดเลย 
กฎทองคทาไมตใชตการปฏริบอัตริตตอคนอพที่นดอังททที่เขาปฏริบอัตริตตอเรา แตตเปป็นการปฏริบอัตริตตอคนอพที่นเหมพอน
อยตางททที่เราอยากใหข้เขาปฏริบอัตริตตอเรา ไมตวตาจะเกริดอะไรขถึรน เราถทูกบอัญชามริใหข้ททาชอั ที่วตอบแทนชอั ที่ว 
บางครอัร งเราคริดวตา ถข้าอทกฝตายประสงครรข้ายตตอเราจรริงๆ เรากป็มทสริทธริธ เอาคพนไดข้ แตตเปาโลกลตาววตาเรา
ตข้องไมตททาเชตนนอัรน

นอกจากนทร  เรายอังถทูกบอัญชาวตา `แตข่จงมสข่งกระทสาสริซึ่งทรีซึ่ซคืซึ่อสรัตยต์ในสายตาของคนทรัตั้งปวง' คทาททที่
แปลวตา ซคืซึ่อสรัตยต์ (คาลอส) มทความหมายวตา ‘ดทเยทที่ยม’ ‘ดท’ ‘เหมาะสม’ หรพอ ‘มทเกทยรตริ’ มอันสพที่อความ
หมายเกทที่ยวกอับความซพที่อสอัตยรจรริงๆ แตตมอันบตงบอกอะไรททที่มากกวตานอัรน ทรุกสริที่งททที่เรากระททาในฐานะ
ครริสเตทยนควรถวายเกทยรตริตตอพระเจข้า มอันควรเปป็นสริที่งททที่ดทททที่ไมตใชตเพพที่อใหข้พระเจข้าเหป็นเทตานอัรน แตตยอัง
ควรเปป็นสริที่งททที่ดทในสายตาคนททที่อาจก ทาลอังจอับจข้องอยทูตดข้วย

รม 12:18 ถผู้าเปป็นไดผู้คคือเรคืซึ่องทรีซึ่ขซตั้นอยผข่กรับทข่าน จงอยผข่อยข่างสงบสสขกรับทสกคน ความ
หมายนอัรนเรทยบงตาย เทตาททที่เราททาไดข้ เราควรอยทูตอยตางสงบสรุขกอับคนททที่อยทูตรอบตอัวเรา เราอาจไมต
สามารถควบครุมสริที่งททที่คนอพที่นกระททาไดข้ แตตเราสามารถควบครุมสริที่งททที่ตอัวเรากระททาไดข้อยตางแนตนอน 
เราถทูกบอัญชาใหข้ททาทรุกสริที่งททที่ททาไดข้เพพที่อททที่จะอยทูตอยตางสงบสรุขกอับคนททที่อยทูตรอบตอัวเรา

รม 12:19 เรพที่องเกทที่ยวกอับการไมตพยายามหาทางแกข้แคข้นถทูกขยายความเพริที่มเตริม ทข่านผผผู้
เปป็นทรีซึ่รรักของขผู้าพเจผู้า อยข่าทสาการแกผู้แคผู้น แตข่จงมอบการนรัตั้นไวผู้แลผู้วแตข่พระเจผู้าจะทรงลงพระ
อาชญา ไมตใชตหนข้าททที่ของเราททที่จะไปแกข้แคข้น แตตเราควรมอบการแกข้แคข้นใหข้เปป็นหนข้าททที่ของพระเจข้า 
วลทททที่วตา จงมอบการนรัตั้นไวผู้แลผู้วแตข่พระเจผู้าจะทรงลงพระอาชญา บอกชอัดเจนเกทที่ยวกอับการฝากเรพที่อง
ไวข้กอับพระเจข้า ขข้อความททที่ตามมาซถึที่งถทูกยกมาจาก พระราชบอัญญอัตริ 32:35 `องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าตรรัสวข่า



"การแกผู้แคผู้นเปป็นของเรา เราเองจะตอบสนอง" บตงบอกถถึงประเดป็นนทรอยตางชอัดเจน การเอาคพนและ
การแกข้แคข้นไมตใชตหนข้าททที่ของเราแตตเปป็นของพระเจข้า พระองครผทูข้ทรงพระสตริปอัญญาและฤทธานรุภาพ
ไมตเพทยงมทอทานาจททที่จะพริพากษาศอัตรทูของเราตามททที่เขาควรไดข้รอับเทตานอัรน แตตพระองครยอังทรงทราบวริธท
และเวลาททที่เหมาะสมททที่สรุดในการททาเชตนนอัรนอทกดข้วย จงฝากการเอาคพนไวข้ก อับพระเจข้า พระองครจะ
ทรงททาหนข้าททที่นทร ไดข้ดทกวตาเราเปป็นแนต นอกจากนทร  การแกข้แคข้นของพระองครกป็จะยรุตริธรรมดข้วยในขณะ
ททที่ของเราไมตนตาจะยรุตริธรรม

รม 12:20 เหตสฉะนรัตั้น มทเหตรุใหข้อยทูตตรงนทร  ขข้อความททที่ตามมาจถึงเปป็นสตวนขยายของ
ขข้อความททที่อยทูตกตอนหนข้า เราจถึงถทูกบอัญชา (นทที่เปป็นคทาสอัที่งอทกแลข้ว) ถผู้าศรัตรผของทข่านหริว จงใหผู้อาหารเขา
รรับประทาน ถผู้าเขากระหาย จงใหผู้นสตั้าเขาดคืซึ่ม ทอัรงสองประโยคนทร เปป็นคทาสอัที่ง ไมตใชตคทาเสนอแนะ 
เพราะวข่าการทสาอยข่างนรัตั้นเปป็นการสสมถข่านทรีซึ่ลสกโพลงไวผู้บนศรีรษะของเขา' สรุภาษริตนทรบอกวตา การททา
เชตนนอัรนสามารถททาใหข้ศอัตรทูเกริดอาการฟข้องใจและอาจนทาไปสทูตการเปลทที่ยนแปลงไดข้ มอันสะทข้อนถถึงคทา
ตรอัสของพระเยซทูททที่ทรงสอนใหข้เราททาดทตตอคนททที่เคทที่ยวเขป็ญเรา ดทู มอัทธริว 5:44

รม 12:21 หลอักการสทูงสรุดนทรทอัรงลถึกซถึร งและเรทยบงตาย อยข่าใหผู้ความชรัซึ่วชนะทข่านไดผู้ แตข่จง
ชนะความชรัซึ่วดผู้วยความดรี คทาททที่แปลวตา ชนะ (นริคาโอ) แปลตรงตอัววตา ‘พริชริต’ ประโยคนทรอยทูตในรทูป
ประธานถทูกกระททาและกลตาวในอทกรทูปคพอ ‘อยตาถทูกพริชริตดข้วยความชอั ที่ว แตตจงพริชริตความชอั ที่วดข้วยความ
ดท’ เราไมตมทหนข้าททที่ตอบโตข้ หนข้าททที่ของเราคพอ ททาดทตตอคนททที่เกลทยดชอังเราและอธริษฐานเผพที่อคนเหลตานอัรน
ททที่เคทที่ยวเขป็ญเรา

*****
ภนำพรวมของโรม 13: โรม 13 พถูดถถึงการถถูกเปลทที่ยนแปลงตม่อไป อจัครทถูตเปาโลมทคนาสจัที่ง

สนาหรจับหลจักปฏริบจัตริในการดนาเนรินชทวริตครริสเตทยนในแตม่ละวจัน ทม่านพถูดถถึงเรชที่องจริปาถะอยม่างการจม่าย
ภาษท การชนาระหนทนี้ และการดนาเนรินชทวริตครริสเตทยนททที่มทเกทยรตริ

รม 13:1 ทสกคนจงยอมอยผข่ใตผู้บรังครับของผผผู้ทรีซึ่มรีอสานาจ เปาโลพทูดถถึงประเดป็นททที่ตรงกอับ
สถานททที่ๆครริสตจอักรททที่กรรุงโรมอยทู ตพอดท พวกเขาอยทูตในกรรุงโรม ออันเปป็นเมพองหลวงททที่เสพที่อมทรามของ
จอักรวรรดริโรมอันททที่ปราศจากพระเจข้า จอักรวรรดรินทร ถทูกปกครองโดยจอักรพรรดริเนโรททที่บข้าอทานาจและ
ชอัที่วรข้าย อยตางไรกป็ตาม เปาโลบอัญชาพวกเขาและเราดข้วยใหข้เชพที่อฟอังรอัฐบาลของเรา วลทททที่ว ตา “ผทูข้ททที่มท
อทานาจ” (แปลตรงตอัววตา “เจข้าหนข้าททที่รอัฐผทูข้มทอทานาจปกครอง”) หมายถถึง รอัฐบาล โดยตรง คทาททที่แปลวตา
ยอมอยผข่ใตผู้บรังครับ (ฮถูพอทาซโซ) อยทูตในรทูปคทาสอัที่งและมทความหมายวตา ‘ยอมจทานน’ หรพอ ‘เชพที่อฟอัง’ 



ปฏริกริรริยาตามธรรมชาตริกป็คพอ ททาไมตข้องเชพที่อฟอังรอัฐบาลททที่ปราศจากพระเจข้า ชอั ที่วรข้าย และเสพที่อมทราม
อยตางรอัฐบาลโรมอันดข้วย 

คทาตอบนอัรนชอัดเจนอยทูตแลข้ว เพราะวข่าไมข่มรีอสานาจใดเลยทรีซึ่มริไดผู้มาจากพระเจผู้า และผผผู้ทรีซึ่ทรง
อสานาจนรัตั้นพระเจผู้าทรงแตข่งตรัตั้งขซตั้น ในแตตละกรณทคทาวตา อสานาจ แปลจากคทาวตา เอซออถูเซทย และมท
ความหมายโดยพพรนฐานวตา ‘สริทธริอทานาจ’ ในกรณทนทร  ‘สริทธริอทานาจ’ ททที่ถทูกพทูดถถึงคพอ สริทธริอทานาจของ
รอัฐบาล เปาโลกลตาวชอัดเจนวตาสริทธริอทานาจของรอัฐบาลโดยหลอักการแลข้วถทูกแตตงตอัรงโดยพระเจข้า คทาททที่
แปลวตา แตข่งตรัตั้ง (ทาซโซ) มทความหมายดข้วยวตา ‘มอบหมายตทาแหนตงใหข้’ รอัฐบาลในฐานะสถาบอัน
หนถึที่งไดข้รอับการแตตงตอัรงโดยพระเจข้า พระเจข้าไดข้ทรงสถาปนาสามสถาบอันในสอังคม: (1) บข้าน, (2) 
รอัฐบาลของมนรุษยร และ (3) ครริสตจอักร ในแตตละสถาบอัน พระเจข้าทรงมอบหมายสริทธริอทานาจใหข้ ถถึง
แมข้วตาเราไมตสนใจเกทที่ยวกอับผทูข้นทารอัฐบาลวตาจะเปป็นใคร แตตในฐานะสถาบอัน รอัฐบาลกป็ไดข้รอับการแตตง
ตอัรงโดยพระเจข้า

รม 13:2 เหตสฉะนรัตั้นผผผู้ใดกป็ตามทรีซึ่ขรัดขคืนอสานาจนรัตั้นกป็ขรัดขคืนผผผู้ซซซึ่งพระเจผู้าทรงแตข่งตรัตั้ง
ขซตั้น หากรอัฐบาลในฐานะสถาบอันหนถึที่งไดข้รอับการแตตงตอัรงโดยพระเจข้า การขอัดขพนอทานาจนอัรน (สริทธริ
อทานาจ) ของรอัฐบาลกป็เทตากอับขอัดขพนสริที่งททที่พระเจข้าไดข้ทรงแตตงตอัรง (คพอ ผทูข้ซถึที่งพระเจข้าทรงแตตงตอัรงขถึรน) 
ในทางปฏริบอัตริแลข้ว และผผผู้ทรีซึ่ขรัดขคืนนรัตั้นจะนสาพระอาชญามาสผข่ตนเอง คทาททที่แปลวตา พระอาชญา (ครริ
มา) มทความหมายวตา ‘การพริพากษา’ เหมพอนกอับผทูข้พริพากษาตอัดสรินลงโทษจทาเลย การละเมริด
กฎหมายของมนรุษยรนทามาซถึที่งการพริพากษาของรอัฐบาลตตอคนททที่ฝตาฝพนกฎหมาย นอั ที่นเปป็นเรพที่องททที่
ชอัดเจนมาตลอด ดข้วยเหตรุนทร  การขอัดขพนสริทธริอทานาจของรอัฐบาลจถึงไมตใชตแคตการละเมริดหลอักการตาม
ทางของพระเจข้าเทตานอัรน แตตมอันยอังนทามาซถึที่งการตอัดสรินลงโทษดข้วย ในหมทูตคนทรุกพวกแลข้ว ครริสเตทยน
ควรเปป็นพลเมพองททที่เคารพกฎหมาย

อาจเกริดคทาถามหนถึที่งขถึรนมาวตา ‘แลข้วถข้ารอัฐบาลออกกฎหมายททที่ขอัดตตอบอัญญอัตริของพระเจข้าลตะ?’
คทาตอบตตอคทาถามนทรถทูกตอบอยตางกระชอับแลข้วโดยเปโตรใน กริจการ 5:29 “เราควรเชพที่อฟอังพระเจข้ายริที่ง
กวตามนรุษยร’ ขอบครุณพระเจข้าททที่กฎหมายของมนรุษยรไมตคตอยขอัดตตอบอัญญอัตริของพระเจข้า อยตางไรกป็ตาม
ในกรณทอพที่นๆ เราไดข้รอับคทาบอัญชาตามหลอักการแลข้วใหข้เชพที่อฟอังสริทธริอทานาจของรอัฐบาลใดกป็ตามททที่
เกทที่ยวขข้องกอับเรา 

รม 13:3-4 เพราะวข่าผผผู้ครอบครองนรัตั้นไมข่นข่ากลรัวเลยสสาหรรับคนทรีซึ่ทสาความดรี แตข่วข่าเปป็น
ทรีซึ่นข่ากลรัวสสาหรรับคนทรีซึ่ทสาความชรัซึ่ว ทข่านไมข่อยากจะกลรัวผผผู้มรีอสานาจหรคือ ถผู้าเชข่นนรัตั้นกป็จงประพฤตริแตข่
ความดรี แลผู้วทข่านจะไดผู้รรับการสรรเสรริญจากผผผู้มรีอสานาจนรัตั้น 4 เพราะวข่าผผผู้ครอบครองนรัตั้นเปป็นผผผู้รรับ



ใชผู้ของพระเจผู้าเพคืซึ่อใหผู้ประโยชนต์แกข่ทข่าน แตข่ถผู้าทข่านทสาการชรัซึ่วกป็จงกลรัวเถริด เพราะวข่าผผผู้ครอบครอง
นรัตั้นหาไดผู้ถคือดาบไวผู้เฉยๆไมข่ ทข่านเปป็นผผผู้รรับใชผู้ของพระเจผู้า จะเปป็นผผผู้ลงพระอาชญาแทนพระเจผู้าแกข่
ทสกคนทรีซึ่ประพฤตริชรัซึ่ว

เปาโลกลตาวสริที่งททที่นตาจะชอัดเจนอยทูตแลข้ว “เพราะวตาผทูข้ครอบครองนอัรนไมตนตากลอัวเลยสทาหรอับคน
ททที่ททาความดท แตตวตาเปป็นททที่นตากลอัวสทาหรอับคนททที่ททาความชอั ที่ว” เจข้าหนข้าททที่ของรอัฐบาลไมตนตากลอัวเลย
สทาหรอับคนททที่ททาดท แตตพวกเขาเปป็นศอัตรทูของพวกอาชญากร แนตนอนททที่มทตทารวจบางคนททที่ฉข้อฉลและ
ทรุจรริต แตตในเรพที่องหลอักการพพรนฐานแลข้ว เจข้าหนข้าททที่รอักษากฎหมายไมตนตากลอัวสทาหรอับคนททาดท ดอังนอัรน 
หากเรา “ททาความดท” เรากป็ไมตมทอะไรตข้องกลอัว ออันททที่จรริงแลข้ว รอัฐบาลจะชมเชยความพยายามในการ
ททาความดทของเราดข้วยซทรา ดอังนอัรน เจข้าหนข้าททที่พริทอักษรกฎหมายจถึงเปป็น “ผทูข้รอับใชข้ของพระเจข้าเพพที่อใหข้
ประโยชนรแกตทตาน”

คทาททที่แปลวตา ผผผู้รรับใชผู้ (ดริอาคอนอส) กป็เปป็นคทาททที่ถทูกแปลในททที่อพที่นวตา ‘มอัคนายก’ (deacon) 
ความหมายของคทาๆนทรคพอ ‘ผทูข้ททที่คอยรอับใชข้’ เจข้าหนข้าททที่ของรอัฐบาลหรพอผทูข้พริทอักษรกฎหมายตามจรริงแลข้ว
เปป็นผทูข้รอับใชข้ของพระเจข้าเพพที่อประโยชนรของเรา เราควรคริดถถึงบรริบทในตอนททที่เปาโลเขทยนหลอักการ
นทรดข้วย ครริสตจอักรททที่กรรุงโรมในตอนนอัรนกทาลอังประสบกอับการขตมเหงของรอัฐบาล ถถึงแมข้จะประสบ
กอับความทรุกขรยาก แตตหลอักการนอัรนยอังคงเดริม ผทูข้บอังคอับใชข้กฎหมายของรอัฐบาลและเจข้าหนข้าททที่รอักษา
กฎหมายเปป็นไปเพพที่อประโยชนรของเราแมข้ในยามททที่มทการขตมเหงกป็ตาม

แนตนอนททที่ “แตตถข้าทตานททาการชอั ที่ว (คพอ ไมตดท หรพอผริดกฎหมาย) กป็จงกลอัวเถริด เพราะวตาผทูข้
ครอบครองนอัรนหาไดข้ถพอดาบไวข้เฉยๆไมต” ดาบหมายถถึงอาวรุธททที่ผทูข้พริทอักษรกฎหมายถพอ นทที่เปป็นครอัร งททที่
สองททที่เปาโลกลตาววตา ผทูข้พริทอักษรกฎหมายเปป็น “ผทูข้รอับใชข้ของพระเจข้า” อยตางไรกป็ตาม เมพที่อถถึงคราว
จทาเปป็น เขากป็มทสริทธริอทานาจททที่จะ “ลงพระอาชญาแทนพระเจข้าแกตทรุกคนททที่ประพฤตริชอั ที่ว”

รม 13:5 เหตสฉะนรัตั้นทข่านจะตผู้องอยผข่ในบรังครับบรัญชา มริใชข่เพราะเกรงพระอาชญาสริซึ่ง
เดรียว แตข่เพราะจริตทรีซึ่สสานซกผริดและชอบดผู้วย คทาวตา เหตสฉะนรัตั้น มทเหตรุใหข้อยทูตตรงนทร  เราในฐานะ
ประชากรของพระเจข้ามทหนข้าททที่ “อยทู ตในบอังคอับบอัญชา มริใชตเพราะเกรงพระอาชญาสริที่งเดทยว แตตเพราะ
จริตททที่สทานถึกผริดและชอบดข้วย” เหป็นไดข้ชอัดวตาแมข้แตตคนเลวกป็ควรเคารพกฎหมายเพทยงเพราะกลอัว
อาวรุธททที่ผทูข้พริทอักษรกฎหมายถพอ อยตางไรกป็ตาม สทาหรอับครริสเตทยนแลข้วมทเหตรุผลททที่สทูงสตงกวตานอัรน นอัที่นคพอ 
จริตสทานถึกผริดชอบและการเปป็นพยานชทวริตททที่ดท หลอักการททที่สทาคอัญกวตากป็คพอวตา ถถึงแมข้วตาเราไมตเคารพเจข้า
หนข้าททที่ผทูข้รอักษากฎหมายคนใดคนหนถึที่ง ความคริดของเขา หรพอศทลธรรมของเขาโดยเฉพาะ แตตเรากป็
ตข้องเชพที่อฟอังเขา ในทางหลอักการแลข้ว คนเหลตานทร ธทารงไวข้ซถึที่งความเปป็นระเบทยบทางสอังคม พระเจข้า



ทรงแตตงตอัรงสถาบอันททที่เปป็นรอัฐบาลของมนรุษยร ซถึที่งรวมถถึงคนเหลตานอัรนททที่บอังคอับใชข้กฎหมายของมนรุษยร
ดข้วย ถถึงแมข้วตานอัที่นเปป็นเรพที่องททที่ยอมรอับไดข้ยากในยามททที่เกริดการขตมเหง แตตหลอักการททที่สทาคอัญกวตากป็คพอ 
ประชากรของพระเจข้าตข้องยอมอยทูตใตข้บอังคอับสริทธริอทานาจของรอัฐบาล

รม 13:6 เพราะเหตสผลอรันเดรียวกรันทข่านจซงไดผู้เสรียสข่วยสาอากรดผู้วย เพราะวข่าผผผู้มรี
อสานาจนรัตั้นเปป็นผผผู้รรับใชผู้ของพระเจผู้า และปฏริบรัตริหนผู้าทรีซึ่นรีตั้อย ผข่

ออัครททูตเปาโลกลตาวตตอถถึงเรพที่องททที่ธรรมดาสามอัญและหลายคนถพอวตาเปป็นภาระจนถถึงทรุกวอัน
นทร  นอัที่นคพอ การเสทยภาษท หลายตตอหลายครอัร งมทบางคนททที่คอัดคข้านการเสทยภาษทและพยายามททที่จะยก
เหตรุผลจากพระคอัมภทรรมาประกอบการไมตเสทยภาษทของตน ความตายและภาษทเปป็นเรพที่องททที่เราไมตอาจ
หลทกเลทที่ยงไดข้ นอกจากนทรคนมอักมองการเสทยภาษทวตานตากลอัวพอๆกอับความตาย แตตหลอักการททที่สทาคอัญ
กวตากป็คพอวตา ประชากรของพระเจข้าไดข้รอับคทาบอัญชาใหข้เสทยภาษทของตน มอันเปป็นสตวนหนถึที่งของหลอัก
การททที่สทาคอัญกวตาของการอยทูตใตข้บอังคอับรอัฐบาลของมนรุษยรและความพยายามของรอัฐบาลนอัรนในการ
รอักษาไวข้ซถึที่งความเปป็นระเบทยบของสอังคม ไมตมทใครชอบเสทยภาษท แตตมอันเปป็นสตวนหนถึที่งของการอยทูตใตข้
บอังคอับรอัฐบาล

ดข้วยเหตรุนทร  “เพราะเหตรุผลออันเดทยวกอันทตานจถึงไดข้เสทยสตวยอากรดข้วย” คทาททที่แปลวตา สข่วยอากร 
(ฟอรอส) แปลตรงตอัววตา ภาษท ในสมอัยพระคอัมภทรรใหมต มอันหมายถถึงภาษทประจทาปทททที่เรทยกเกป็บสทาหรอับ
ททที่ดริน บข้าน และคน ในทางปฏริบอัตริแลข้วมอันกป็ไมตตตางจากภาษทเงรินไดข้ ภาษทททที่ดริน และภาษทหอัก ณ ททที่จตาย 
ความจรริงออันเรทยบงตายคพอ ครริสเตทยนถทูกบอัญชาใหข้เสทยภาษท 

นอกจากนทรคนเหลตานอัรนททที่มทหนข้าททที่เรทยกเกป็บภาษท “เปป็นผทูข้รอับใชข้ของพระเจข้า และปฏริบอัตริหนข้าททที่
นทร อยทูต” ในฐานะเปป็นสตวนหนถึที่งของโครงสรข้างททที่ใหญตกวตาของรอัฐบาลมนรุษยรททที่พระเจข้าไดข้ทรงแตตงตอัรง
ขถึรน เจข้าหนข้าททที่เรทยกเกป็บภาษทจถึงเปป็นผทูข้รอับใชข้ของพระเจข้า คทาททที่แปลวตา ผผผู้รรับใชผู้ตรงนทรนตาสอังเกต (เลอริทอ
อถูรกอส) คทานทร ไมตเพทยงแตกตตางจากคทาวตา ‘ดริอาคอนอส’ ในขข้อ 4 เทตานอัรน จรริงๆแลข้วนทที่เปป็นการเลตนคทา
คทาวตา เลอริทออถูรกอส ไมตเพทยงหมายถถึงเจข้าหนข้าททที่รอัฐและหนข้าททที่ของเขาเทตานอัรน แตตยอังหมายถถึง ‘ผทูข้รอับ
ใชข้’ ททที่ปรนนริบอัตริรอับใชข้ในวริหารททที่กรรุงเยรทูซาเลป็มดข้วย นอกจากนทร  ออัครททูตเปาโลยอังเสรริมอทกดข้วย
อารมณรขอันวตาเจข้าหนข้าททที่เกป็บภาษทปฏริบจัตริหนห้าททที่นทนี้อยถูม่ มทสริที่งหนถึที่งททที่แนตนอน รอัฐบาลและเจข้าหนข้าททที่รอัฐ
ยตอมเกป็บภาษทตตอไปไมตรทูข้จบ มอันเปป็นจรริงในสมอัยนอัรนและในสมอัยนทรกป็เชตนกอัน

รม 13:7 ไมตวตาจะเปป็นอยตางไร เราในฐานะครริสเตทยนไดข้รอับคทาบอัญชาใหข้เสทยภาษท คทา
พทูดททที่วตา เหตสฉะนรัตั้นทข่านทรัตั้งหลายจงใหผู้แกข่ทสกคนตามทรีซึ่เขาควรจะไดผู้รรับ เปป็นคทาสอัที่ง เราไดข้รอับคทา
บอัญชาใหข้ททาเชตนนอัรน ในแบบเดทยวกอัน เราไดข้รอับคทาบอัญชาวตา สข่วยอากรควรจะใหผู้แกข่ผผผู้ใด จงใหผู้แกข่ผผผู้



นรัตั้น ภาษรีควรจะใหผู้แกข่ผผผู้ใด จงใหผู้แกข่ผผผู้นรัตั้น ความยสาเกรงควรจะใหผู้แกข่ผ ผผู้ใด จงใหผู้แกข่ผผผู้นรัตั้น เกรียรตริยศ
ควรจะใหผู้แกข่ผผผู้ใด จงใหผู้แกข่ผผผู้นรัตั้น คทาอทกคทาเกทที่ยวกอับการเสทยภาษทปรากฏตรงนทร  ภาษรี แปลจากคทาวตา 
เทลอส ซถึที่งเปป็นคทาททที่มทความหมายดข้วยวตา ‘ภาษทศรุลกากร’ หรพอคตาผตานทางอพที่นๆ โดยทางเทคนริคแลข้ว 
ในยรุคสมอัยโรมอัน ‘สตวยอากร’ เปป็นภาษทททที่เรทยกเกป็บจากประเทศททที่แพข้สงครามขณะททที่ ‘ภาษทศรุลกากร’ 
ถทูกเรทยกเกป็บเพพที่อนทามาสนอับสนรุนหนตวยปกครองทข้องถริที่น ครริสเตทยนคงลทาบากใจททที่ตข้องเสทยภาษทใหข้
แกตรอัฐบาลททที่นมอัสการจอักรพรรดริดอังเปป็นเทพเจข้า อยตางไรกป็ตาม เปาโลเขทยนไวข้วตา จงเสทยภาษทของ
ทตานไมตวตาจะเปป็นภาษทแบบใดกป็ตาม นอกจากนทร  เรายอังถทูกบอัญชาใหข้แสดงความเกรงกลอัว (คพอ ความ
เคารพ) และเกทยรตริตตอเจข้าหนข้าททที่รอัฐททที่เรทยกรข้องใหข้เราททาเชตนนอัรนดข้วย

รม 13:8 อยข่าเปป็นหนรีตั้อะไรใคร นอกจากความรรักซซซึ่งมรีตข่อกรัน เพราะวข่าผผผู้ทรีซึ่รรักคนอคืซึ่นกป็
ทสาใหผู้พระราชบรัญญรัตริสสาเรป็จแลผู้ว คราวนทร เปาโลเปลทที่ยนเรพที่อง ขณะททที่ตามหลอักการแลข้วเราไดข้รอับคทา
บอัญชาใหข้เชพที่อฟอังการปกครองของมนรุษยร คราวนทร เปาโลพทูดถถึงหนข้าททที่ของเราตตอคนเหลตานอัรนททที่อยทูต
รอบตอัวเราบข้าง ขข้อนทรมอักถทูกเขข้าใจผริดอยทูตบตอยๆ “อยตาเปป็นหนทรอะไรใคร นอกจากความรอักซถึที่งมทตตอ
กอัน” นทที่เปป็นคทาสอัที่งโดยตรงอทกแลข้ว อยตางไรกป็ตาม นทที่ไมตไดข้หมายความวตาครริสเตทยนควรเปป็นหนทร ใคร 
แตตความหมายนอัรนชอัดเจนคพอ ถข้าเราตริดเงรินใคร เราควรใชข้คพนเขา ขณะททที่บรริบทกตอนหนข้าพทูดถถึง
หนข้าททที่ตามกฎหมายของเรา ตรงนทรกลอับพทูดถถึงหนข้าททที่ฝตายศทลธรรมของเรา ถข้าเรารอักก อันและกอัน เรากป็
จะไมตปลตอยใหข้มทหนทรททที่คข้างชทาระ ไมตใชตวตาหลอักการคพอ เราไมตควรยพมเงรินใคร (ถถึงแมข้วตานอัที่นกป็เปป็น
เรพที่องททที่ควรหลทกเลทที่ยงหากททาไดข้) แตตหลอักการคพอ หากเราตริดเงรินใคร เราควรชดใชข้คพนเขาใหข้เรป็ว
ททที่สรุด การไมตยอมชทาระหนทรคนอพที่นไมตเพทยงเปป็นเรพที่องททที่ไมตดทเทตานอัรน แตตมอันยอังขอัดตตอหลอักการแหตง
ความรอักดข้วย

หากเรารอักกอันและกอันอยตางททที่เราควรกระททา เรากป็ก ทาลอังททาใหข้บอัญญอัตริของพระเจข้าสทาเรป็จ 
หากขข้าพเจข้ารอักเพพที่อนบข้านของขข้าพเจข้าอยตางททที่ควรกระททา ขข้าพเจข้ากป็จะไมตททาออันตรายเขาไมตวตาจะใน
ทางใดๆ ความรอักแบบอากาเปตามความหมายแลข้วคพอ การเสทยสละตอัวเองเพพที่อคนอพที่น โดยธรรม
แลข้วมอันคพอการยอมเสทยสละตอัวเองและการไมตเหป็นแกตตอัวนอัที่นเอง ในทางตรงกอันขข้าม ความบาปททที่
เราททาตตอคนอพที่นคพอการเหป็นแกตตอัวเสมอ ไมตวตาจะเปป็นการแกข้เผป็ด การตอบสนองตอัณหา การโกหก
เพพที่อปกปริดความผริด การตอบโตข้ การขโมย หรพออะไรกป็ตาม มอันคพอการเหป็นแกตตอัวทอัรงสริรน แตตความ
รอักแบบอากาเปคพอการเหป็นแกตผทูข้อพที่น มอันแสวงหาสริที่งททที่ดทสทาหรอับผทูข้อพที่นแทนททที่จะตอบสนองความ
ตข้องการของตอัวเองในขณะนอัรน 



รม 13:9 พระบรัญญรัตริกลข่าววข่า `อยข่าลข่วงประเวณรีผรัวเมรียเขา อยข่าฆข่าคน อยข่าลรักทรรัพยต์
อยข่าเปป็นพยานเทป็จ อยข่าโลภ' ทรัตั้งพระบรัญญรัตริอคืซึ่นๆกป็รวมอยผข่ในขผู้อนรีตั้คคือ `ทข่านจงรรักเพคืซึ่อนบผู้านเหมคือน
รรักตนเอง' ตรงนทร เปาโลเอตยถถึงหข้าขข้อของบอัญญอัตริสริบประการ ทรุกขข้อเกทที่ยวขข้องกอับความบาปหรพอ
การททาผริดตตอผทูข้อพที่น คพอ การลตวงประเวณท การฆาตกรรม การลอักทรอัพยร ความไมตซพที่อสอัตยร ความโลภ 
ทอัรงหมดนทร เปป็นความบาปททที่เอาตอัวเองเปป็นใหญตและมรุตงเนข้นททที่การตอบสนองตอัณหาของตอัวเอง 
ทอัรงหมดนทร โดยธรรมชาตริแลข้วคพอการเหป็นแกตตอัว ความรอักแทข้สทาหรอับผทูข้อพที่นจะไมตททาบาปเหลตานทร  ดข้วย
เหตรุนทร เปาโลจถึงกลตาววตา ทอัรงหมดรวมอยทูตในขข้อนทรคพอ “ทตานจงรอักเพพที่อนบข้านเหมพอนรอักตนเอง” ทตาน
ยกขข้อความจาก เลวทนริตริ 19:18 พวกยริวททที่ชอบจอับผริดอาจไมตคตอยเชพที่อสริที่งททที่พระเยซทูสอนเหมพอนกอันนทร  
แตตเปาโลกป็หรุบปากพวกชอบจอับผริดโดยยกคทาพทูดของโมเสสททที่พทูดถถึงเรพที่องเดทยวก อันนทร

รม 13:10 เพราะวตา ความรรักไมข่ทสาอรันตรายเพคืซึ่อนบผู้านเลย เหตรุฉะนอัรนความรอักแบบอา
กาเปจซงเปป็นทรีซึ่ใหผู้พระราชบรัญญรัตริสสาเรป็จแลผู้ว หากเรารอักคนททที่อยทูตรอบตอัวเราเหมพอนททที่เราควรกระททา 
เรากป็จะไมตททาบาปตตอพวกเขา นอกจากนทรหากเรารอักพระเจข้าเหมพอนททที่ควรกระททา เรากป็จะไมตททาบาป
ตตอพระองคร

รม 13:11-12 เปาโลเปลทที่ยนเรพที่องอทกแลข้ว ขณะททที่บทนทร เรริที่มตข้นดข้วยหนข้าททที่ของเราตตอสริทธริ
อทานาจของรอัฐบาล จากนอัรนกป็เปลทที่ยนเปป็นหนข้าททที่ทางศทลธรรมของเราในการรอักซถึที่งก อันและกอัน ตอนนทร
เปาโลพทูดถถึงคทาพยานของเราตตอหนข้าคนอพที่น ทตานเรริที่มตข้นดข้วยภาพประกอบออันเรทยบงตายเกทที่ยวกอับ
ชทวริต นอกจากนรีตั้ทข่านควรจะรผผู้กาลสมรัยวข่า บรัดนรีตั้เปป็นเวลาทรีซึ่เราควรจะตคืซึ่นจากหลรับแลผู้ว เพราะวข่า
เวลาทรีซึ่เราจะรอดนรัตั้นใกลผู้กวข่าเวลาทรีซึ่เราไดผู้เรริซึ่มเชคืซึ่อนรัตั้น เหมพอนกอับททที่เมพที่อดวงอาทริตยรสาดแสงบน
ทข้องฟข้า กป็ถถึงเวลาททที่เราตข้องลรุกขถึรนจากเตทยง ความหมายกป็คพอวตา ประชากรของพระเจข้าตข้องตพที่นจาก
การหลอับใหลฝตายวริญญาณ ตอนนทรความรอดของเราเขข้ามาใกลข้มากขถึรนเรพที่อยๆกวตาตอนททที่เรารอับเชพที่อ 
เปาโลอาจหมายถถึงการเสดป็จกลอับมาไดข้ทรุกเมพที่อขององครพระผทูข้เปป็นเจข้า ชตวงเวลานอัรนเขข้ามาใกลข้มาก
ขถึรนกวตาตอนททที่เรารอับความรอดใหมตๆ เปาโลเปรทยบเททยบตตอวตา 12 กลางคคืนลข่วงไปมากแลผู้ว และรสข่ง
เชผู้ากป็ใกลผู้เขผู้ามา สริที่งททที่ถทูกสพที่อในททที่นทร คพอ เราตข้องตพที่นขถึรน รอคอย และเฝข้าระวอังการเสดป็จกลอับมาของ
องครพระผทูข้เปป็นเจข้า ไมตวตาจะเปป็นยอังไง สวรรครกป็เขข้ามาใกลข้เรามากขถึรนเรพที่อยๆในวอันนทรมากกวตาเมพที่อวาน

เปาโลใชข้ภาพเปรทยบสองชอัรนตรงนทรและในขข้อความถอัดไป เชตนเดทยวกอับททที่เราตพที่นนอนตอน
เชข้าและถอดชรุดนอน เปาโลเตพอนสตริเราวตา เหตสฉะนรัตั้นเราจงเลริกการกระทสาของความมคืด และจง
สวมเครคืซึ่องอาวสธของความสวข่าง นตาสอังเกตวตาความบาปถทูกเปรทยบวตาเปป็นเหมพอนความมพดตามททที่
พระเยซทูตรอัสไวข้ในยอหรน 3:19 และเปป็นจรริงททที่วตา ความบาปและอาชญากรรมสตวนใหญตถทูกกระททา



ภายใตข้การกทาบอังของความมพด ในทางกลอับกอันเราถทูกบอัญชาใหข้สวมเครคืซึ่องอาวสธของความสวข่าง 
ความสวตางโดยสากลแลข้วเปป็นตอัวแทนของความชอบธรรม ความดทงามและความจรริง ดทู เอเฟซอัส 
5:8-9 นอกจากนทร  เปาโลกลตาววตาครุณความดทตตางๆของความสวตางฝตายวริญญาณกป็กลายเปป็นเครพที่อง
อาวรุธสทาหรอับเรา มอันปกปข้องเราจากปอัญหานานอัปการทอัรงฝตายรตางกายและฝตายวริญญาณ เปป็นจรริงททที่วตา
ความชอบธรรมถทูกแสดงภาพใหข้เปป็นเครพที่องอาวรุธ ดทู 2 โครรินธร 6:7

รม 13:13 เราจงประพฤตริตรัวใหผู้เหมาะสมกรับเวลากลางวรัน มริใชข่เลรีตั้ยงเสพสสราเมามาย 
มริใชข่หยาบโลนลามก มริใชข่วริวาทรริษยากรัน ถถึงแมข้วตาขข้อความนทร ไมตใชตเปป็นคทาสอัที่งโดยตรง แตตกป็แฝงดข้วย
ฤทธริธ ของคทาสอัที่ง “เราจงประพฤตริตอัวใหข้เหมาะสมกอับเวลากลางวอัน” คทาททที่แปลวตา เหมาะสม (เออรุสเค
มอโนส) มทความหมายกวข้างๆวตา ‘อยตางดทงาม’ หรพอ ‘อยตางมทเกทยรตริ’ มอันเกทที่ยวขข้องกอับความสอัตยรซพที่อ
อยตางแนตนอน อยตางไรกป็ตาม ขอบเขตของคทาๆนทรกวข้างกวตานอัรนเยอะ มอันเกทที่ยวขข้องกอับความพยายาม
ออันมทเกทยรตริทรุกประการ และเหป็นไดข้ชอัดวตา กริจกรรมดอังกลตาวตข้องเกริดขถึรนในตอนกลางวอัน ขณะททที่
ความบาปและกริจกรรมออันไมตดทงามมอักเกริดขถึรนในตอนกลางคพน (ถามเจข้าหนข้าททที่ตทารวจคนไหน
กป็ไดข้) กลตาวใหข้เจาะจงกป็คพอ เราถทูกบอัญชาใหข้ประพฤตริตอัวอยตางมทเกทยรตริและดทงาม (1) มริใชข่เลรีตั้ยงเสพ
สสรา คทาททที่แปลดอังกลตาว (โคมอส) หมายถถึงการดพที่มเหลข้าจอัดหรพอการปารรตทรสรุดเหวทที่ยง และ (2) 
เมามาย ความหมายตรงนทรหมายถถึงการมถึนเมาไมตวตาจะใชข้สรุราหรพอสารใดกป็ตามททที่ไมตเหมาะสม 
(สองอยตางแรกนทร เชพที่อมโยงกอัน)

นอกจากนทรครริสเตทยนไมตควรประพฤตริตอัว (3) หยาบโลน และ (4) ลามก ทอัรงสองอยตางนทร
เกทที่ยวขข้องกอัน ทอัรงสองอยตางหมายถถึงการประพฤตริผริดศทลธรรมทางเพศ คทาททที่แปลวตา หยาบโลน (คอ
อริเท ซถึที่งเปป็นททที่มาของคทาวตา coitus) มทความหมายตรงตอัววตา เตทยงนอน หรพอหข้องนอน ลามก แปล
จากคทาวตา อะเซลเกเอทย ซถึที่งหมายถถึงการประพฤตริผริดศทลธรรมตตางๆ เชตน การลตวงประเวณท การเลตนชทูข้
และความบาปทางเพศในรทูปแบบอพที่นๆ ใจความสทาคอัญกป็คพอ ประชากรของพระเจข้าในการดทาเนริน
ชทวริตอยตางมทเกทยรตริไมตควรยรุตงเกทที่ยวกอับเรพที่องผริดศทลธรรมไมตวตาจะในรทูปแบบใดกป็ตาม สรุดทข้ายแลข้ว เรา
ถทูกกทาชอับมริใหข้ (5) วริวาท และ (6) รริษยา การวริวาท (คพอ การทะเลาะวาท หรพอการโตข้เถทยง) และการ
อริจฉารริษยาไมตใชตการดทาเนรินชทวริตอยตางมทเกทยรตริในฐานะครริสเตทยน คทาททที่แปลวตา รริษยา (เซลอส) ใน
บรริบทนทรมทความหมายหลายประการไลตตอัรงแตต ความอริจฉา ไปจนถถึงความหถึงหวง ความโกรธเคพอง 
และการชริงดทชริงเดตน ทอัรงหมดนทรลข้วนไมตเหมาะสมสทาหรอับครริสเตทยน

รม 13:14 สรุดทข้ายแลข้ว เพพที่อสรรุปคทาเปรทยบททที่ทตานไดข้เรริที่มตข้นไวข้ในขข้อ 12 เปาโลบอัญชาเราวตา 
จงประดรับตรัวดผู้วยพระเยซผครริสตต์เจผู้า เชตนเดทยวกอับททที่เราถอดทริรงเสพรอผข้าททที่สกปรกและสวมเสพรอผข้าททที่



สะอาด เรากป็ถทูกบอัญชาใหข้สวมพระเยซทูเจข้าเชตนกอัน นทที่เปป็นคทาสอัที่ง เปาโลไมตไดข้หมายถถึงความรอด
เพราะวตาคนเหลตานทร เปป็นพทที่นข้องแลข้ว แตตทตานนตาจะหมายถถึงการสวมมนรุษยรใหมตทรุกวอันตามททที่ไดข้วตาไวข้
ในเอเฟซอัส 4:24 มากกวตา

อทกครถึที่งททที่เหลพอของคทาสอัที่งนทร คพอ และอยข่าจรัดเตรรียมอะไรไวผู้บสาเรอเนคืตั้อหนรัง เพคืซึ่อจะใหผู้สสาเรป็จ
ตามความปรารถนาของเนคืตั้อหนรังนรัตั้น คทาททที่แปลวตา จรัดเตรรียม (พรอนอเอทย) มทความหมายตรงตอัว
วตาการคริดไวข้ลตวงหนข้า ซาโลมอนเขทยนไวข้วตา “เพราะเขาคริดในใจอยตางไร เขากป็เปป็นอยตางนอัรน”
(สรุภาษริต 23:7) สตวนใหญตแลข้ว การตอบสนองเนพรอหนอังของเรามอักเกริดขถึรนหลอังจากการไตรตตรอง
เกทที่ยวกอับเรพที่องนอัรนไวข้ลตวงหนข้าแลข้ว หากเราตอัดเรพที่องนทรออกไปไดข้ เรากป็จะตอัดความบาปแหตงเนพรอหนอัง
ในชทวริตของเราไปไดข้เยอะ ในการพทูดถถึงเนพรอหนอัง ออัครททูตเปาโลนตาจะหมายถถึงธรรมชาตริเกตาของ
เราตามททที่บรรยายไวข้ในกาลาเททย 5:13-21 หรพอเอเฟซอัส 4:22 โดยปกตริแลข้ว ตอัวปฏริบอัตริการของเนพรอ
หนอังเราคพอ ตจัณหา ซถึที่งกป็คพอ ‘ความปรารถนา’ นอั ที่นเอง เนพรอหนอังเราททางานตามความอยาก ความ
ปรารถนา และความรทูข้สถึก หากเราไมตยอมปลตอยใหข้ตอัวเราเองคริดถถึงความปรารถนาททที่เปป็นบาปตอัรงแตต
แรก เรากป็จะมทก ทาลอังในการไมตททาบาปนอัรนจรริงๆ

*****
ภนำพรวมของโรม 14: บทททที่สริบสทที่ของพระธรรมโรมพถูดถถึงขห้อพริพาทภายในครริสตจจักรททที่

กรรุงโรม เปาโลพถูดถถึงความขจัดแยห้งระหวม่างคนททที่ยถึดถชอในความเชชที่อสม่วนตจัวบางประการเกทที่ยวกจับ
การรจับประทานอาหารและการถชอวจันพริเศษ หลจักการททที่สนาคจัญคชอ ประชากรของพระเจห้าไมม่ควร
วริพากษร์วริจารณร์พทที่นห้องททที่ตนไมม่เหป็นดห้วยไปทจันี้งหมด โดยเฉพาะในเรชที่องททที่ไมม่เกทที่ยวขห้องกจับหลจักคนา
สอนหรชอหลจักการ

รม 14:1-3 สข่วนคนทรีซึ่ยรังอข่อนในความเชคืซึ่อนรัตั้น จงรรับเขาไวผู้ แตข่มริใชข่เพคืซึ่อใหผู้โตผู้เถรียงกรันใน
เรคืซึ่องความเชคืซึ่อทรีซึ่แตกตข่างกรันนรัตั้น 2 คนหนซซึ่งถคือวข่าจะกรินอะไรกป็ไดผู้ทรัตั้งนรัตั้น แตข่อรีกคนหนซซึ่งทรีซึ่ยรังอข่อนใน
ความเชคืซึ่ออยผข่กป็กรินแตข่ผรักเทข่านรัตั้น 3 อยข่าใหผู้คนทรีซึ่กรินนรัตั้นดผหมริซึ่นคนทรีซึ่ไมข่ไดผู้กริน และอยข่าใหผู้คนทรีซึ่มริไดผู้กริน
กลข่าวโทษคนทรีซึ่ไดผู้กริน เหตสวข่าพระเจผู้าไดผู้ทรงโปรดรรับเขาไวผู้แลผู้ว

ออัครททูตเปาโลพทูดถถึงความขอัดแยข้งอยตางหนถึที่งในครริสตจอักรททที่กรรุงโรม บางคนททที่ยอังไมตเตริบโต
ฝตายวริญญาณยอังยถึดตริดกอับขข้อบกพรตองแบบเดริมๆของตนอยทูต บางคนเปป็นยริวททที่ยอังคริดวตาตนตข้องยถึดตริด
กอับขข้อบอังคอับเกทที่ยวกอับอาหารแบบยริว คนอพที่นกป็กระวนกระวายเกทที่ยวกอับการรอับประทานอาหารททที่อาจ
ถทูกถวายบทูชาแกตรทูปเคารพแลข้ว อทกหลายคนกป็อาจรอับประทานมอังสวริรอัตริเพราะอริทธริพลทาง
วอัฒนธรรม ประเดป็นททที่สทาคอัญกวตากป็คพอวตา คนเหลตานอัรนททที่ ‘ยถึดตริด’ กอับเรพที่องรองเหลตานอัรนถทูกมองวตา



อตอนแอในความเชพที่อ เปาโลเตพอนสตริคนเหลตานอัรนททที่เปป็นผทูข้ใหญตกวตาใหข้ตข้อนรอับพทที่นข้องเหลตานทร  “มริใชต
เพพที่อใหข้โตข้เถทยงกอันในเรพที่องความเชพที่อททที่แตกตตางกอันนอัรน” ความหมายกป็คพอ จงยอมรอับพทที่นข้องททที่อตอนแอ
กวตา แตตไมตใชตความเหป็นททที่นตาสงสอัยของพวกเขา คทาททที่แปลวตา การโตผู้เถรียง (ดริอาครริซริส) มทความหมาย
วตา ‘การตอัดสรินใจ’ หรพอ ‘วริจารณญาณ’ อทกครอัร งททที่นทที่เปป็นคทาสอัที่งใหข้ยอมรอับพทที่นข้องททที่อตอนแอกวตา

กลตาวใหข้เจาะจงกป็คพอ บางคนในตอนนอัรนมทความเหป็นวตา เราในฐานะครริสเตทยนสามารถรอับ
ประทานอาหารอะไรกป็ไดข้ อยตางไรกป็ตาม บางคนททที่อตอนแอมทความเชพที่อแบบททที่เครตงครอัดยริที่งกวตา พวก
เขาคริดวตาครริสเตทยนควรกรินแตตผรัก (ลาคานอน) นตาสอังเกตวตาคนททที่เครตงครอัดไมตไดข้ถทูกบรรยายวตาเปป็น
คนททที่มทความเชพที่อททที่เขข้มแขป็งกวตาแตตถทูกบรรยายวตาอตอนแอกวตาตตางหาก ดอังททที่เนพรอหาตตอๆไปจะเปริดเผย
ใหข้เราทราบ เหตรุผลในการเครตงครอัดดอังกลตาวไมตไดข้ตอัรงอยทูตบนความเชพที่อและหลอักการตามพระคอัมภทรร
ใหมต 

ขข้อสรรุปของเรพที่องทอัรงหมดกป็คพอ “อยตาใหข้คนททที่กรินนอัรนดทูหมริที่นคนททที่ไมตไดข้กริน และอยตาใหข้คนททที่
มริไดข้กรินกลตาวโทษคนททที่ไดข้กริน เหตรุวตาพระเจข้าไดข้ทรงโปรดรอับเขาไวข้แลข้ว” คทาททที่แปลวตา ดผหมริซึ่น (เอ
ซถูเธเนโอ) มทความหมายอยตางหนถึที่งวตาดทูถทูกคนอพที่น คทาททที่แปลวตา กลข่าวโทษ (ครริโน) มทความหมายหนถึที่ง
วตาวริจารณรคนอพที่น ดข้วยเหตรุนทรคนททที่ไมตเครตงครอัดในเรพที่องหนถึที่งจถึงไมตควรดทูถทูกคนททที่เครตงครอัดในเรพที่องดอัง
กลตาว ในแบบเดทยวกอันคนททที่หอัวโบราณกป็ไมตควรวริจารณรคนททที่เขาคริดวตาเปป็นคนประนทประนอม

นตาสอังเกตวตาเรพที่องททที่ถทูกพทูดถถึงตรงนทร  (1) อยทูตในบรริบทของครริสตจอักรทข้องถริที่นแหตงหนถึที่ง (2) ไมต
เกทที่ยวขข้องกอับหลอักคทาสอนใด (3) และสรรุปไดข้วตาบางคนมทความเขข้าใจในพระวจนะของพระเจข้าไดข้ดท
กวตาคนอพที่น เราไมตควรประนทประนอมในเรพที่องหลอักการหรพอความเชพที่อมอั ที่น หลอักการททที่สทาคอัญกวตากป็
คพอวตา เราควรอดทนตตอพทที่นข้องคนอพที่นททที่ถถึงแมข้จะมทเจตนาดทแตตกป็อาจสอับสนในบางเรพที่องเพราะยอังไมต
เปป็นผทูข้ใหญตพอ

รม 14:4 ทข่านเปป็นใครเลข่าจซงกลข่าวโทษผผผู้รรับใชผู้ของคนอคืซึ่น ผผผู้รรับใชผู้คนนรัตั้นจะไดผู้ดรีหรคือ
จะลข่มจมกป็สสดแลผู้วแตข่นายของเขา และเขากป็จะไดผู้ดรีแนข่นอน เพราะวข่าพระเจผู้าทรงฤทธริธสามารถใหผู้
เขาไดผู้ดรีไดผู้ หลอักการอทกเรพที่องปรากฏใหข้เหป็น เราไมตควรวริจารณรผทูข้รอับใชข้ของคนอพที่น เขาตข้องใหข้การตตอ
นายของเขาไมตใชตเรา ประเดป็นสทาคอัญกป็คพอ เราทรุกคนเปป็นผทูข้รอับใชข้ของพระเจข้าและเราจะตข้องใหข้การ
ตตอพระองครตามททที่ขข้อพระคอัมภทรรจะเผยใหข้เหป็นในไมตชข้า ในเรพที่องนทร เองเราจะไดข้ดทหรพอลตมจมกป็แลข้ว
แตตองครพระผทูข้เปป็นเจข้าของเรา นอั ที่นควรเปป็นเรพที่องททที่เราสนใจ ไมตใชตวตาพทที่นข้องอทกคนจะเหป็นดข้วยหรพอไมต
เหป็นดข้วยกอับเราหรพอไมตเกทที่ยวกอับความเชพที่อบางอยตาง



รม 14:5 คนหนซซึ่งถคือวข่าวรันหนซซึ่งดรีกวข่าอรีกวรันหนซซึ่ง แตข่อรีกคนหนซซึ่งถคือวข่าทสกวรันเหมคือน
กรัน ขอใหผู้ทสกคนมรีความแนข่ใจในความคริดเหป็นของตนเถริด อาหารไมตเพทยงเปป็นเรพที่องททที่กตอใหข้เกริดการ
ถกเถทยงกอันเทตานอัรน แตตบางคนยอังโตข้เถทยงกอันเรพที่องการถพอวอันพริเศษดข้วย บรริบทตรงนทร ยข้อนใหข้เราระลถึก
วตาหลายคนในครริสตจอักรททที่กรรุงโรมนทร เปป็นยริว มทบางคนเชพที่อวตาตนยอังตข้องถพอวอันสะบาโตและวอัน
พริเศษอพที่นๆของชาวยริวอทก สตวนครริสเตทยนคนอพที่นๆมองวตาการถพอวอันเปป็นเรพที่องของอดทตและเหป็นวตา
ทรุกวอันเปป็นวอันททที่องครพระผทูข้เปป็นเจข้าทรงสรข้างขถึรนมา

ประเดป็นหลอักททที่เปาโลเสนอกป็คพอวตา “ขอใหข้ทรุกคนมทความแนตใจในความคริดเหป็นของตน
เถริด” คทาททที่แปลวตา มรีความแนข่ใจ (เพลโรฟอเรโอ) เปป็นคทาสอัที่งและในบรริบทนทรมทความหมายวตา
 ‘แนตใจ’ หรพอ ‘เชพที่อ’ นทที่ไมตไดข้หมายความวตา ขอใหข้ทตานททาสริที่งททที่ทตานคริดวตาถทูกตข้อง และขข้าพเจข้าจะททา
สริที่งททที่ขข้าพเจข้าคริดวตาถทูกตข้อง แตตสริที่งททที่เปาโลตข้องการสพที่อกป็คพอ ทตานควรแนตใจในความเหป็นของทตาน 
(ความหมายโดยนอัยในททที่นทร กป็คพอ ทตานอาจคริดผริดกป็ไดข้)

รม 14:6 ผผผู้ทรีซึ่ถคือวรันกป็ถคือเพคืซึ่อถวายเกรียรตริแดข่องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า และผผผู้ทรีซึ่ไมข่ถคือวรันกป็ไมข่
ถคือเพคืซึ่อถวายเกรียรตริแดข่องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า ผผผู้ทรีซึ่กรินกป็กรินเพคืซึ่อถวายเกรียรตริแดข่องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า เพราะ
เขาขอบพระคสณพระเจผู้า และผผผู้ทรีซึ่มริไดผู้กรินกป็มริไดผู้กรินเพคืซึ่อถวายเกรียรตริแดข่องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า และยรัง
ขอบพระคสณพระเจผู้า คทาวตา ถคือ ททที่ถทูกใชข้สทที่ครอัร งในททที่นทร แปลมาจากคทาวตา ฟรอเนโอ มทบางคนถพอวอัน
บางวอันเพพที่อถวายเกทยรตริแดตองครพระผทูข้เปป็นเจข้าและบางคนกป็ไมตถพอวอัน บางคนรอับประทานอาหารไดข้
ทรุกชนริดและขอบพระครุณพระเจข้าสทาหรอับอาหารนอัรน บางคนกป็เวข้นเสทยจากการรอับประทานอาหาร
บางชนริดโดยคริดวตาอาหารเหลตานอัรนเปป็นของตข้องหข้าม

รม 14:7-8 เพราะในพวกเราไมข่มรีผผผู้ใดมรีชรีวริตอยผข่เพคืซึ่อตนเองฝข่ายเดรียว และไมข่มรีผผผู้ใดตาย
เพคืซึ่อตนเองฝข่ายเดรียว 8 ถผู้าเรามรีชรีวริตอยผข่กป็มรีชรีวริตอยผข่เพคืซึ่อองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า และถผู้าเราตายกป็ตายเพคืซึ่อ
องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า เหตสฉะนรัตั้นไมข่วข่าเรามรีชรีวริตอยผข่หรคือตายไปกป็ตาม เรากป็เปป็นคนขององคต์พระผผผู้เปป็น
เจผู้า

อยตางไรกป็ตาม “เพราะในพวกเราไมตมทผทูข้ใดมทชทวริตอยทูตเพพที่อตนเองฝตายเดทยว และไมตมทผทูข้ใดตาย
เพพที่อตนเองฝตายเดทยว” ประเดป็นททที่เปาโลตข้องการสพที่อในททที่นทรกป็คพอ เราสตงผลตตอคนอพที่นททที่อยทูตรอบๆตอัวเรา
อริทธริพลททที่เรามทตตอคนอพที่นอาจสรข้างสรรครหรพอททาลายกป็ไดข้ สริที่งสทาคอัญกป็คพอ ไมตวตาเรามทชทวริตอยทูตหรพอตาย
เรากป็เปป็นคนขององครพระผทูข้เปป็นเจข้า (เปาโลกทาลอังจะนทาเราไปสทูตขข้อสรรุปในขข้อ 20 เกทที่ยวกอับการไมต
ททาลายหรพอททาใหข้งานของพระเจข้าเสทยเพราะความเชพที่อสตวนตอัวททที่ไมตสทาคอัญ) ดข้วยเหตรุนทร  อยตาททาลายผทูข้
อพที่นเพราะความเหป็นททที่แตกตตาง



รม 14:9 เพราะเหตสนรีตั้เองพระครริสตต์จซงไดผู้ทรงสริตั้นพระชนมต์และไดผู้ทรงเปป็นขซตั้นมา
และทรงพระชนมต์อรีก เพคืซึ่อจะไดผู้เปป็นองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของทรัตั้งคนตายและคนเปป็น

จรุดประสงครหลอักททที่พระครริสตรทรงสริรนพระชนมรและเปป็นขถึรนมากป็คพอ เพพที่อไถตคนกลรุตมหนถึที่งใหข้
เปป็นของพระองคร (พระองครจถึงกลายเปป็นองครพระผทูข้เปป็นเจข้า) เราไมตควรหลงไปจากเรพที่องททที่สทาคอัญ
กวตา พระเยซทูครริสตรทรงสริรนพระชนมรเพพที่อไถตคนกลรุตมหนถึที่งใหข้เปป็นของพระองคร บอัดนทร เราเปป็นคนของ
พระเจข้าแลข้ว เราไมตควรปลตอยใหข้ความแตกตตางททที่ไมตสทาคอัญมาททาใหข้เราแตกแยกกอัน

รม 14:10-11 แตข่ตรัวทข่านเลข่า เหตสไฉนทข่านจซงกลข่าวโทษพรีซึ่นผู้องของทข่าน หรคือเหตสไฉน
ทข่านจซงดผหมริซึ่นพรีซึ่นผู้องของทข่าน เพราะวข่าเราทสกคนตผู้องยคืนอยผข่หนผู้าบรัลลรังกต์พริพากษาของพระครริสตต์
11 เพราะมรีคสาเขรียนไวผู้วข่า `องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าไดผู้ตรรัสวข่า "เรามรีชรีวริตอยผข่ฉรันใด หรัวเขข่าทสกหรัวเขข่าจะ
ตผู้องคสกกราบลงตข่อเรา และลริตั้นทสกลริตั้นจะตผู้องรผู้องสรรเสรริญพระเจผู้า"'

เปาโลจถึงถามคทาถามททที่สทาคอัญ “เหตรุไฉนทตานจถึงกลตาวโทษพทที่นข้องของทตาน หรพอเหตรุไฉน
ทตานจถึงดทูหมริที่นพทที่นข้องของทตาน” ทตานจถึงยข้อนไปคทาก ทาชอับของทตานในขข้อ 3 ททาไมเราถถึงวริจารณรพทที่
นข้องของเราททที่เราอาจไมตเหป็นดข้วยไปหมดทรุกเรพที่อง หรพอททาไมเราถถึงดทูหมริที่นคนททที่มทความเหป็นแตกตตาง
ไปจากเรา คทาททที่แปลวตา ดผหมริซึ่น (เอซถูเธเนโอ) เปป็นคทาเดทยวกอับในขข้อ 3 ในทอัรงสองกรณทมทความหมาย
เหมพอนกอันคพอ ดทูถทูก หรพอดทูหมริที่นคนอพที่น ดอังนอัรนเปาโลจถึงกลตาวในสริที่งททที่นตาจะชอัดเจนอยทูตแลข้ว “เพราะวตา
เราทรุกคนตข้องยพนอยทูตหนข้าบอัลลอังกรพริพากษาของพระครริสตร” เราทรุกคนเปป็นผทูข้รอับใชข้ของพระองคร 
และเราทรุกคนจะตข้องใหข้การตตอพระองคร แทนททที่จะวริจารณรผทูข้รอับใชข้ของคนอพที่น (ในกรณทนทรคพอ ของ
องครพระผทูข้เปป็นเจข้า) เรานตาจะรทูข้ตอัววตาสอักวอันหนถึที่งเราตข้องไปยพนอยทูตตตอเบพรองพระพอักตรรพระองคร 

วลท บรัลลรังกต์พริพากษา แปลมาจากคทาวตา เบมา ซถึที่งหมายถถึงสถานททที่ๆผทูข้พริพากษาชาวโรมอัน
หรพอชาวกรทกนอัที่งพริพากษาคดทความ มอันบตงบอกถถึงการพริพากษาทอัรงทางกฎหมายและไมตใชตในทาง
กฎหมาย ในสตวนของความหมายแบบแรก ปทลาตนอั ที่งบนบอัลลอังกรพริพากษาของตน (เบมา) ตอนททที่
ตอัดสรินคดทพระเยซทู ดทู ยอหรน 19:13 อยตางไรกป็ตาม คทานทร กป็ถทูกใชข้กอับผทูข้พริพากษาททที่เปป็นประธานในการ
แขตงขอันกทฬาของชาวกรทกและมอบมงกรุฎใหข้แกตผทูข้ชนะดข้วย ความหมายนทรถทูกใชข้ใน 2 โครรินธร 5:10

ในททที่นทรพรข้อมกอับ 2 โครรินธร 5:10 เปป็นสองททที่เทตานอัรนททที่พทูดถถึงบอัลลอังกรพริพากษาของพระครริสตร 
หลอังการรอับขถึรนผทูข้ททที่เชพที่อในพระครริสตรจะไปยพนอยทูตตตอเบพรองพระพอักตรรพระองครและใหข้การวตาตน
ดทาเนรินชทวริตครริสเตทยนอยตางไร จากนอัรนพวกเขาจะรอับบทาเหนป็จตามสริที่งททที่พวกเขาไดข้กระททา บทาเหนป็จ
เหลตานอัรนนตาจะเปป็นมงกรุฎหลายแบบททที่ถทูกบรรยายไวข้ในพระคอัมภทรรใหมต รวมถถึงตทาแหนตงททที่ทรง
ประทานใหข้ ยศศอักดริธ และบทาเหนป็จในอาณาจอักรททที่จะมา



เปาโลจถึงยกขข้อความจาก อริสยาหร 45:23 ในการบรรยายเกทที่ยวกอับความนตาเกรงขามของวอัน
นอัรน “เรามทชทวริตอยทูตฉอันใด หอัวเขตาทรุกหอัวเขตาจะตข้องครุกกราบลงตตอเรา และลริรนทรุกลริรนจะตข้องรข้อง
สรรเสรริญพระเจข้า”

รม 14:12-13 ฉะนรัตั้นเราทสกคนจะตผู้องทผลเรคืซึ่องราวของตรัวเองตข่อพระเจผู้า 13 ดรังนรัตั้นเรา
อยข่ากลข่าวโทษกรันและกรันอรีกเลย แตข่จงตรัดสรินใจเสรียดรีกวข่า คคืออยข่าใหผู้ผผผู้หนซซึ่งผผผู้ใดวางสริซึ่งซซซึ่งใหผู้สะดสด 
หรคือสริซึ่งซซซึ่งเปป็นเหตสใหผู้ลผู้มลงไวผู้ตข่อหนผู้าพรีซึ่นผู้อง

ขข้อสรรุปหลอักของบทนทร จถึงอยทูตตรงนทร  “ฉะนอัรนเราทรุกคนจะตข้องททูลเรพที่องราวของตอัวเองตตอ
พระเจข้า” นทที่เปป็นความจรริงในทรุกดข้าน เราตข้องใหข้การเกทที่ยวกอับตอัวเราเองและไมตใชตเกทที่ยวกอับคนอพที่น ยริที่ง
ไปกวตานอัรนเมพที่อพริจารณาจากบรริบทกตอนหนข้า เราไมตตข้องใหข้การเกทที่ยวกอับคนททที่เราไมตเหป็นดข้วย แตตเรา
ใหข้การเกทที่ยวกอับตอัวเราเองเทตานอัรน คนเหลตานอัรนจะตข้องใหข้การตตอพระเจข้าดข้วยตอัวเองเกทที่ยวกอับความเชพที่อ
ผริดๆใดกป็ตามททที่ตนยถึดถพอ พระองครจะทรงตอัดสรินความนอัรนเองและไมตใชตเรา ดข้วยเหตรุนทรสริที่งททที่ถทูกสพที่อกป็
คพอ เราควรฝากเรพที่องราวไวข้ก อับพระเจข้า

ดข้วยเหตรุนทร  เราจถึงไมตควรเททที่ยววริจารณรกอันและกอัน แตตเราถทูกกทาชอับวตา “แตตจงตอัดสรินใจเสทยดท
กวตา คพออยตาใหข้ผทูข้หนถึที่งผทูข้ใดวางสริที่งซถึที่งใหข้สะดรุด หรพอสริที่งซถึที่งเปป็นเหตรุใหข้ลข้มลงไวข้ตตอหนข้าพทที่นข้อง” 
แทนททที่จะวริจารณรพทที่นข้องททที่เราอาจไมตเหป็นดข้วยไปซะทรุกเรพที่อง เราควรระวอังตอัวททที่จะไมตททาใหข้เขาสะดรุด
ดทกวตา

รม 14:14-16 ขผู้าพเจผู้ารผผู้และปลงใจเชคืซึ่อเปป็นแนข่ในองคต์พระเยซผเจผู้าวข่า ไมข่มรีสริซึ่งหนซซึ่งสริซึ่งใดทรีซึ่
เปป็นมลทรินในตรัวเองเลย แตข่ถผู้าผผผู้ใดถคือวข่าสริซึ่งใดเปป็นมลทริน สริซึ่งนรัตั้นกป็เปป็นมลทรินสสาหรรับคนนรัตั้น 15 แตข่
ถผู้าพรีซึ่นผู้องของทข่านไมข่สบายใจเพราะอาหารทรีซึ่ทข่านกริน ทข่านกป็ไมข่ไดผู้ประพฤตริตามทางแหข่งความรรัก
เสรียแลผู้ว พระครริสตต์ทรงสริตั้นพระชนมต์เพคืซึ่อผผผู้ใด กป็อยข่าใหผู้คนนรัตั้นพรินาศเพราะอาหารทรีซึ่ทข่านกรินเลย 16
ฉะนรัตั้นอยข่าใหผู้การดรีของทข่านเปป็นทรีซึ่ใหผู้เขาตริเตรียนไดผู้

เกรงวตาจะมทคนสงสอัยเกทที่ยวกอับขข้อพริพาทในเรพที่องนทร  เปาโลกลตาวชอัดเจนวตา “ไมตมทสริที่งหนถึที่งสริที่ง
ใดททที่เปป็นมลทรินในตอัวเองเลย” ครริสเตทยนสมอัยพระคอัมภทรรใหมตไมตตข้องอยทูตใตข้บอังคอับกฎเกณฑรเรพที่อง
อาหารสะอาดและอาหารมลทรินเหมพอนกอับบรรพบรุรรุษชาวยริวของพวกเขา อยตางไรกป็ตาม ถข้ามทคน
คริดวตาอทกคนททาสริที่งททที่ไมตถทูกตข้อง มอันกป็เปป็นมลทรินในความคริดของเขา ดอังนอัรน ถข้ามทพทที่นข้องคนหนถึที่งไมต
สบายใจเพราะการททที่เรารอับประทานอาหารบางอยตาง เรากป็ควรระวอังตอัววตาเราไมตททาลายเขาฝตาย
วริญญาณเพราะความไมตประสาทไวของเรา



คทาททที่แปลวตา ไมข่สบายใจ (ลถูเพโอ) มทความหมายอยตางหนถึที่งวตา รทูข้สถึกไมตดท คทาวตา ตามทางแหข่ง
ความรรัก แปลมาจากคทาวตา อากาเป ประเดป็นททที่สทาคอัญกวตากป็คพอวตา ถถึงแมข้เราจะรทูข้วตาความไมตสบายใจ
ของพทที่นข้องอทกคนไมตมทขข้อพระคอัมภทรรสนอับสนรุน แตตถข้าเราไมตสนใจวตาเขาจะรทูข้สถึกอยตางไรและใชข้
เสรทภาพของเราตตอไปตตอหนข้าเขา เมพที่อเราททาเชตนนอัรนเรากป็ททาใหข้เขารทูข้สถึกไมตดท ในทอัศนคตริแบบนอัรน
ไมตมทความรอักเลย ขข้อสรรุปของเรพที่องทอัรงหมดกป็คพอ เมพที่อเราททาเชตนนอัรนเรากป็ททาลายเขาฝตายวริญญาณและ
กตอใหข้เกริดความแตกแยกในงานของพระเจข้าโดยไมตจทาเปป็นเลย

ดข้วยเหตรุนทร  “อยตาใหข้การดทของทตานเปป็นททที่ใหข้เขาตริเตทยนไดข้” ถถึงแมข้เราอาจเปป็นฝตายถทูกเพราะมท
ความเขข้าใจในพระคอัมภทรรมากกวตา หากเราไมตระมอัดระวอัง เสรทภาพฝตายวริญญาณของเราอาจกลาย
เปป็นสาเหตรุของความขอัดแยข้งโดยไมตจทาเปป็น หลอักการททที่สทาคอัญกวตากป็คพอ การมทจริตวริญญาณแหตงความ
รอักในการยอมคลข้อยตามคนอพที่นซถึที่งอาจเหป็นตตางจากเรา

รม 14:17-18 เพราะวข่าอาณาจรักรของพระเจผู้านรัตั้นไมข่ใชข่การกรินและการดคืซึ่ม แตข่เปป็นความ
ชอบธรรมและสรันตริสสขและความชคืซึ่นชมยรินดรีในพระวริญญาณบรริสสทธริธ 18 ผผผู้ทรีซึ่ปรนนริบรัตริพระครริสตต์
ในการเหลข่านรัตั้นกป็เปป็นทรีซึ่พอพระทรัยพระเจผู้า และเปป็นทรีซึ่พอใจของมนสษยต์ดผู้วย

ความจรริงกป็คพอ “อาณาจอักรของพระเจข้านอัรนไมตใชตการกรินและการดพที่ม แตตเปป็นความชอบ
ธรรมและสอันตริสรุขและความชพที่นชมยรินดทในพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ” หลอักการททที่สทาคอัญกวตาเกทที่ยวกอับ
งานของพระเจข้าไมตใชตเรพที่องภายนอกอยตางเชตน มาตรฐานเรพที่องอาหารและเครพที่องดพที่ม แตตเปป็นความ
ชอบธรรมออันแทข้จรริงซถึที่งกตอใหข้เกริดสอันตริสรุขฝตายวริญญาณและความชพที่นชมยรินดทผตานทางพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธ ของพระเจข้า เปาโลกทาลอังเตพอนสตริครริสตจอักรททที่กรรุงโรมไมตใหข้หลงกลตริดกอับหลรุม
พรางททที่พวกถพอลอัทธริยริวไดข้รตวงลงไปแลข้ว พวกเขาไดข้พลาดไปจากหลอักการททที่แทข้จรริงเกทที่ยวกอับ
พอัฒนาการฝตายวริญญาณ และมอัวแตตมรุตงเนข้นเรพที่องอาหาร วอันสทาคอัญ และพริธทกรรมตตางๆ

“การเหลตานอัรน” ของขข้อ 18 หมายถถึง ความชอบธรรม สอันตริสรุข และความชพที่นชมยรินดทของ
ขข้อ 17 ดข้วยเหตรุนทร  ผทูข้ททที่ปรนนริบอัตริพระครริสตรแบบนทรกป็ “เปป็นททที่พอพระทอัยพระเจข้า และเปป็นททที่พอใจของ
มนรุษยรดข้วย” คทาททที่แปลวตา เปป็นทรีซึ่พอพระทรัย (เออถูอาเรสทอส) มทความหมายวตา ‘นตาพอใจ’ เมพที่อเรา
ดทาเนรินชทวริตตามหลอักการฝตายวริญญาณเหลตานทร  (ความชอบธรรม สอันตริสรุข และความชพที่นชมยรินดท) เรา
กป็เปป็นททที่พอพระทอัยพระเจข้าและเปป็นททที่พอใจคนเหลตานอัรนททที่อยทูตรอบขข้างเรา

รม 14:19-20 เหตสฉะนรัตั้นใหผู้เรามสข่งประพฤตริในสริซึ่งซซซึ่งทสาใหผู้เกริดความสงบสสขแกข่กรันและ
กรัน และสริซึ่งเหลข่านรัตั้นซซซึ่งทสาใหผู้เกริดความเจรริญแกข่กรันและกรัน ความจรริงออันยริที่งใหญตนทร เปป็นอะไรททที่ลถึก
ซถึร ง แทนททที่จะตริดตามสริที่งททที่กตอใหข้เกริดความแตกแยก จงตริดตามสริที่งททที่จะกตอใหข้เกริดความสงบสรุขในค



รริสตจอักรทข้องถริที่น แทนททที่จะททาลายคนอพที่น จงเสรริมสรข้างเขา นอั ที่นคพอความหมายของคทาวตา ทนาใหห้เกริด
ความเจรริญ

20 อยข่าทสาลายงานของพระเจผู้าเพราะเรคืซึ่องอาหารเลย ทสกสริซึ่งทสกอยข่างปราศจากมลทรินกป็
จรริง แตข่ผผผู้ใดทรีซึ่กรินอาหารซซซึ่งเปป็นเหตสใหผู้ผผผู้อคืซึ่นหลงผริด กป็มรีความผริดดผู้วย สทาหรอับเรพที่องเลป็กนข้อยอยตาง
อาหาร “อยตาททาลายงานของพระเจข้า” กลตาวอทกแงตคพอ อยตาททาใหข้งานของพระเจข้าแตกแยกดข้วยเรพที่อง
ททที่เลป็กนข้อยเชตนนอัรนเลย นอกจากนทร  ความจรริงยอังคงเปป็นเหมพอนเดริม “ทรุกสริที่งทรุกอยตางปราศจากมลทริน
กป็จรริง” ทตานพทูดถถึงอาหาร ไมตมทอาหารสะอาดหรพอไมตสะอาดสทาหรอับครริสเตทยน อยตางไรกป็ตาม 
ครริสเตทยนททาบาปเมพที่อเขาใชข้เสรทภาพของตนจนททาใหข้พทที่นข้องอทกคนไมตสบายใจ สมมตริวตาพทที่นข้องคน
หนถึที่งรทูข้วตาเนพรอหมทูเปป็นสริที่งททที่ครริสเตทยนรอับประทานไดข้ อยตางไรกป็ตาม เขากป็กรินแซนวริชแฮมตตอหนข้าผทูข้
เชพที่อททที่เปป็นยริวซถึที่งยอังสอับสนในเรพที่องดอังกลตาวอยทูต โดยไมตสนวตานทที่จะททาใหข้เขาไมตสบายใจเลย ดอังนอัรน 
ครริสเตทยนคนนทรกป็ททาบาป

รม 14:21 จากแงตมรุมดอังกลตาว เปป็นการดรีทรีซึ่จะไมข่กรินเนคืตั้อสรัตวต์หรคือดคืซึ่มนสตั้าองสข่นหรคือทสาสริซึ่ง
ใดๆทรีซึ่เปป็นเหตสใหผู้พรีซึ่นผู้องสะดสด หรคือสะดสดใจหรคือทสาใหผู้อข่อนกสาลรัง หากจทาเปป็นททที่จะตข้องรอักษาความ
สงบสรุขและความเปป็นนทราหนถึที่งใจเดทยวกอันในครริสตจอักร เรากป็ไมตควรรอับประทานอาหารหรพอเครพที่อง
ดพที่มททที่กตอความยรุตงยาก ททาใหข้คนไมตสบายใจ หรพอสรข้างความแตกแยก เราควรหมายเหตรุวตาการพทูดถถึง
นนนี้าองรุม่นในททที่นทร  (ไวนร) ไมตไดข้หมายความวตาการดพที่มเหลข้าเพพที่อเขข้าสอังคมเปป็นสริที่งททที่กระททาไดข้ คทาวตาไวนร
นทร แปลมาจากคทาวตา อออรินอส ซถึที่งหมายถถึงนทราองรุตนหมอักหรพอไมตหมอักกป็ไดข้ บางคนเชพที่อแบบนทร เพราะ
วตานทร าองรุตนไมตหมอักกป็กลายเปป็นนทราองรุตนหมอักไดข้งตายๆ ดอังนอัรน ครริสเตทยนจถึงไมตควรดพที่มแมข้แตตนทร าองรุตนไมต
หมอัก แอลกอฮอลรเปป็นสริที่งททที่ถทูกประณามในพระคอัมภทรรตามหลอักการทางศทลธรรมและจริตวริญญาณ
เพราะมอันททาใหข้เกริดการมถึนเมาไดข้ ประเดป็นตรงนทร ไมตใชตแอลกอฮอลร แตตเปป็นการหข้ามดพที่มแมข้กระทอั ที่ง
นทร าองรุตนเหมพอนกอับททที่บางคนเลทที่ยงการรอับประทานเนพรอหมทู

รม 14:22 ทข่านมรีความเชคืซึ่อหรคือ จงยซดไวผู้ใหผู้มรัซึ่นตข่อพระพรักตรต์พระเจผู้า ผผผู้ใดไมข่มรีเหตสทรีซึ่
จะตริเตรียนตรัวเองในสริซึ่งทรีซึ่ตนเหป็นชอบแลผู้วนรัตั้นกป็เปป็นสสข ความหมายตรงนทรกป็คพอ จงแสดงความเชพที่อตตอ
เบพรองพระพอักตรรพระเจข้า (โดยไมตจทาเปป็นตข้องใหข้คนอพที่นเหป็น) ความเขข้าใจพระคอัมภทรรอยตางถตองแทข้
ททาใหข้เรามทเสรทภาพมากขถึรน แตตอยตาอวดเสรทภาพของเราตตอหนข้าคนททที่ยอังไมตเปป็นผทูข้ใหญตพอ ผทูข้ททที่ไมตมท
เหตรุททที่จะตริเตทยนตนเองในสริที่งททที่ตนมทสตวนรตวมกป็เปป็นสรุข พทที่นข้องททที่รอับประทานแซนวริชแฮมโดยไมตรทูข้
สถึกผริดกป็จะเปป็นสรุขในสริที่งททที่ตนเหป็นชอบ (ความหมายกป็คพอ ถข้าททาอะไรแลข้วททาใหข้คนอพที่นไมตสบายใจ 
กป็อยตาททา)



รม 14:23 แตข่ผผผู้ทรีซึ่ยรังสงสรัยอยผข่นรัตั้น ถผู้าเขากรินกป็จะถผกลงพระอาชญา เพราะเขามริไดผู้กริน
ดผู้วยความเชคืซึ่อ  ทรัตั้งนรีตั้เพราะการกระทสาใดๆกป็ตามทรีซึ่มริไดผู้กระทสาดผู้วยความเชคืซึ่อกป็เปป็นบาปทรัตั้งสริตั้น ใน
ทางตรงกอันขข้าม “แตตผทูข้ททที่ยอังสงสอัยอยทูตนอัรน ถข้าเขากรินกป็จะถทูกลงพระอาชญา เพราะเขามริไดข้กรินดข้วย
ความเชพที่อ” คทาททที่แปลวตา ถผกลงพระอาชญา (คาทาครริโน) มทความหมายวตา ‘ถทูกปรอับโทษ’ ความ
หมายกป็คพอ ถข้าพทที่นข้องคนใดททที่ครริสตจอักรททที่กรรุงโรมรอับประทานแซนวริชแฮม (โดยคริดวตาเปป็นสริที่งททที่ผริด
แตตกป็ททาไปอยทูตดท) จริตสทานถึกผริดชอบของเขากป็ปรอับโทษเขา เมพที่อผทูข้ใดฝตาฝพนสริที่งททที่เขาคริดวตาเปป็นหลอักการ
แหตงจริตสทานถึกผริดชอบ มอันกป็เปป็นความบาปสทาหรอับเขา

ประเดป็นททที่เปาโลสรรุปกป็คพอ พทที่นข้องททที่ครริสตจอักรททที่กรรุงโรมควรจอัดการก อับปอัญหาเรพที่องอาหาร 
(ไมตวตาจะเปป็นเนพรอหมทูหรพออะไรกป็ตาม) ตามระดอับความเขข้าใจพระคอัมภทรรของพวกเขา การททาใหข้พทที่
นข้องไมตสบายใจในเรพที่องนทร เปป็นสริที่งททที่ผริด การฝตาฝพนจริตสทานถึกผริดชอบของตอัวเองในเรพที่องดอังกลตาว
ททาใหข้คนนอัรนเกริดความรทูข้สถึกผริดและสงสอัย หลอักการททที่สทาคอัญททที่สรุดกป็คพอ  การดทาเนรินดข้วยความรอักตตอ
คนเหลตานอัรนททที่เราอาจไมตเหป็นดข้วยเสทยทรุกเรพที่องและดทาเนรินชทวริตตามหลอักการ ณ ระดอับททที่เราเขข้าใจ

*****
ภนำพรวมของโรม 15: บทททที่ 15 สรรุปเนชนี้อหาของบทกม่อนหนห้า และเปป็นการเรริที่มตห้นขห้อสรรุป

ของพระธรรมโรมดห้วย ถถึงแมห้วม่าเปาโลจะพถูดถถึงแผนการเดรินทางของทม่าน แตม่เปห้าหมายสนาคจัญของ
บทนทนี้คชอ ความเปป็นนนนี้าหนถึที่งใจเดทยวกจันในครริสตจจักรททที่กรรุงโรม มทความแตกแยกเกริดขถึนี้นชจัดเจน
ระหวม่างผถูห้เชชที่อชาวยริวและผถูห้เชชที่อททที่เปป็นคนตม่างชาตริ เราสามารถนนาหลจักการในหนจังสชอนทนี้ไปใชห้ไดห้เมชที่อ
เกริดความไมม่ลงรอยกจันในครริสตจจักร

รม 15:1-3 พวกเราทรีซึ่มรีความเชคืซึ่อเขผู้มแขป็งควรจะอดทนในขผู้อเครข่งหยสมๆหยริมๆของคน
ทรีซึ่อข่อนในความเชคืซึ่อ และไมข่ควรกระทสาสริซึ่งใดตามความพอใจของตรัวเอง 2 เราทสกคนจงกระทสาใหผู้
เพคืซึ่อนบผู้านพอใจ เพคืซึ่อนสาประโยชนต์และความเจรริญมาใหผู้เขา 3 เพราะวข่าพระครริสตต์กป็มริไดผู้ทรง
กระทสาสริซึ่งทรีซึ่พอพระทรัยพระองคต์ ตามทรีซึ่มรีคสาเขรียนไวผู้แลผู้ววข่า `คสาพผดเยาะเยผู้ยของบรรดาผผผู้ทรีซึ่เยาะเยผู้ย
พระองคต์ ตกอยผข่แกข่ขผู้าพระองคต์'

บทททที่แลข้วพทูดถถึงความขอัดแยข้งททที่เกริดขถึรนในครริสตจอักรททที่กรรุงโรมเกทที่ยวกอับคนททที่มทความอตอนแอ
ฝตายวริญญาณซถึที่งยอังถพอขข้อหข้ามเรพที่องอาหารของชาวยริวและเรพที่องวอันสทาคอัญตตางๆ เกทที่ยวกอับเรพที่องนทร เปาโล
กลตาวตตอไปวตา “พวกเราททที่มทความเชพที่อเขข้มแขป็งควรจะอดทนในขข้อเครตงหยรุมๆหยริมๆของคนททที่อตอน
ในความเชพที่อ และไมตควรกระททาสริที่งใดตามความพอใจของตอัวเอง” นทที่เปป็นการพทูดถถึงบทททที่ 14 



ประเดป็นสทาคอัญกป็คพอ เราททที่เขข้มแขป็งควรอดทนตตอคนททที่ไมตมทความเปป็นผทูข้ใหญตฝตายวริญญาณเหมพอนกอับ
เรา

หลอักการททที่สทาคอัญยริที่งคพอ การดทาเนรินตามความรอักโดยการยอมรอับพทที่นข้องททที่อตอนแอและไมต
วริจารณรพวกเขา ดข้วยเหตรุนทร เปาโลจถึงหนรุนใจพทที่นข้องททที่ครริสตจอักรททที่กรรุงโรมใหข้ “กระททาใหข้เพพที่อนบข้าน
พอใจ เพพที่อนทาประโยชนรและความเจรริญมาใหข้เขา” คทาททที่แปลวตา กระทสาใหผู้...พอใจ (อาเรสโค) มท
ความหมายวตารอับรองหรพอเอาใจคนอพที่น (คทาพทูดนทรถทูกนทาเสนอในรทูปคทาสอัที่ง) แทนททที่จะยพนกรานททา
ตามความเหป็นของตอัวเอง เราถทูกสอัที่งใหข้ยอมโอนอตอนตตอพทที่นข้องททที่อตอนแอกวตาเพพที่อททาใหข้เขาเจรริญ 
แบบอยตางททที่ดทททที่สรุดในเรพที่องการผตอนหนอักผตอนเบาคพอ องครพระผทูข้เปป็นเจข้าของเรา เปาโลยกขข้อความ
จาก สดรุดท 69:9 (เพลงสดรุดทททที่พยากรณรถถึงพระเมสสริยาหร) “คทาพทูดเยาะเยข้ยของบรรดาผทูข้ททที่เยาะเยข้ย
พระองคร ตกอยทูตแกตขข้าพระองคร” บทเรทยนททที่สทาคอัญกวตาคพอ เราไมตควรมทชทวริตอยทูตเพพที่อททาใหข้ตอัวเอง
พอใจ แตตควรททาใหข้คนอพที่นพอใจ นอั ที่นคพอความรอักแบบอากาเปททที่แทข้จรริง 

รม 15:4 เพราะวข่าสริซึ่งทรีซึ่เขรียนไวผู้ในสมรัยกข่อนนรัตั้นกป็เขรียนไวผู้เพคืซึ่อสรัซึ่งสอนเรา เพคืซึ่อเราจะ
ไดผู้มรีความหวรังโดยความเพรียรและความชผใจดผู้วยพระครัมภรีรต์ เหป็นไดข้จากการททที่เปาโลยกขข้อความ
จากพระคอัมภทรรเดริมหลายครอัร งทอั ที่วจดหมายฝากฉบอับนทร  ทตานกป็กลตาวชอัดเจนวตาสริที่งททที่เขทยนไวข้กป็ยอังใชข้ไดข้
อยทูตในยรุคสมอัยเรา “เพราะวตาสริที่งททที่เขทยนไวข้ในสมอัยกตอนนอัรนกป็เขทยนไวข้เพพที่อสอัที่งสอนเรา” ทตานวริจารณร
ความเชพที่อของพวกยริวมาตลอด กระนอัรนทตานกป็แสดงออกชอัดเจนวตาทตานใหข้ความเคารพและยอมรอับ
พระคอัมภทรรเดริม นอกจากนทร  เหป็นไดข้ชอัดวตาพระคอัมภทรรเดริมยอังมทความเกทที่ยวขข้องกอับผทูข้เชพที่อสมอัยพระคอัมภทรร
ใหมตและนทาไปใชข้ไดข้อยทูต คทาททที่แปลวตา สรัซึ่งสอน มาจากคทาวตา ดริดาสคาเลทย

นอกจากนทรดทูจากพระคอัมภทรรโดยรวมและพระคอัมภทรรเดริมโดยเฉพาะเราสามารถไดข้รอับ 
‘ความเพทยรและความชทูใจ’ เพพที่อความหวจัง คทาททที่แปลวตา ความเพรียร (ฮถูพอมอเน) มทความหมายวตา
ความอดทน ความพากเพทยร หรพอการอดทนอยตางพากเพทยร ความหมายคพอ การคงไวข้ซถึที่งความสอัตยร
ซพที่อ คทาททที่แปลวตา ความชผใจ (พาราเคลซริส) มทความหมายกวข้างๆวตา ‘ก ทาลอังใจ’ เปป็นความจรริงททที่พระ
คอัมภทรรเดริมเตป็มไปดข้วยแบบอยตางของความเพทยรพยายามอยตางสอัตยรซพที่อและกทาลอังใจซถึที่งใหข้ความหวอัง
สทาหรอับคนของพระเจข้าในสมอัยพระคอัมภทรรใหมต

รม 15:5-7 ขอพระเจผู้าแหข่งความเพรียรและความชผใจทรงโปรดชข่วยใหผู้ทข่านมรีนสตั้าหนซซึ่งใจ
เดรียวกรันตามอยข่างพระเยซผครริสตต์ 6 เพคืซึ่อทข่านทรัตั้งหลายจะไดผู้มรีใจและปากพรผู้อมเพรรียงกรัน
สรรเสรริญพระเจผู้า ผผผู้เปป็นพระบริดาของพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา 7 เหตสฉะนรัตั้นจง



ตผู้อนรรับกรันและกรัน เชข่นเดรียวกรับทรีซึ่พระครริสตต์ไดผู้ทรงตผู้อนรรับเราทรัตั้งหลายเพคืซึ่อพระเกรียรตริของ
พระเจผู้า

คราวนทร เปาโลเนข้นเรพที่องความเปป็นนทราหนถึที่งใจเดทยวกอันในครริสตจอักรทข้องถริที่น เชตนเดทยวกอับททที่
เราพบความเพทยรและความหวอังในพระคอัมภทรร พระเจข้าเองกป็ทรงถทูกเรทยกวตา “พระเจข้าแหตงความ
เพทยรและความชทูใจ” (คทาททที่แปลวตา ความชผใจ มาจากคทาวตา พาราเคลซริส ซถึที่งเปป็นคทาเดทยวกอับในขข้อ
กตอนหนข้า) เปาโลจถึงททูลขอพระเจข้าใหข้ทรงประทานความเพทยรและความชทูใจ “ใหข้ทตานมทนทร าหนถึที่งใจ
เดทยวกอันตามอยตางพระเยซทูครริสตร” เปาโลอข้างอริงถถึงปอัญหาททที่เกริดขถึรนระหวตางผทูข้เชพที่อททที่เปป็นยริวและผทูข้เชพที่อ
ททที่เปป็นคนตตางชาตริในครริสตจอักรททที่กรรุงโรม เปป็นความจรริงททที่จดหมายฝากสตวนใหญตพทูดถถึงปอัญหา
เกทที่ยวกอับธรรมเนทยมของพวกยริวททที่หลงเหลพออยทูตในครริสตจอักรยรุคตข้น

แทนททที่จะแตกแยกกอัน เปาโลหนรุนใจพวกเขาใหข้ “มทใจและปากพรข้อมเพรทยงกอันสรรเสรริญ
พระเจข้า ผทูข้เปป็นพระบริดาของพระเยซทูครริสตรองครพระผทูข้เปป็นเจข้าของเรา” ครริสตจอักรททที่แตกแยกกอันไมต
วตาจะดข้วยเหตรุผลใดกป็ตามไมตสามารถมทใจและปากพรข้อมเพรทยงกอันสรรเสรริญพระเจข้าไดข้ และไมต
สามารถเปป็นพยานชทวริตททที่มทประสริทธริภาพในชรุมชนไดข้ดข้วย

ทอัรงหมดนทรนทาไปสทูตคทาสอัที่งตตอไป “เหตรุฉะนอัรนจงตข้อนรอับกอันและกอัน เชตนเดทยวกอับททที่พระครริสตร
ไดข้ทรงตข้อนรอับเราทอัรงหลายเพพที่อพระเกทยรตริของพระเจข้า” เชตนเดทยวกอับททที่องครพระผทูข้เปป็นเจข้าของเรา
ไดข้ทรงตข้อนรอับเราแลข้ว (ทอัรงยริวและคนตตางชาตริ) เราจถึงถทูกกทาชอับใหข้ตข้อนรอับกอันและกอันดข้วย ความ
ขอัดแยข้งในครริสตจอักรสมอัยนทรอาจไมตเกทที่ยวกอับเรพที่องการเปป็นยริวหรพอตตางชาตริแลข้ว (นทที่ททที่นทร ถทูกพทูดถถึงในแงต
คนเขข้มแขป็งและคนอตอนแอ) อยตางไรกป็ตาม มทความขอัดแยข้งอทกหลายประการททที่กตอใหข้เกริดความ
แตกแยก ประเดป็นสทาคอัญกป็คพอ ความเปป็นนทราหนถึที่งใจเดทยวกอันในครริสตจอักรทข้องถริที่น (เราควรสอังเกตวตา
ออัครททูตเปาโลไมตไดข้พทูดถถึงความแตกตตางในเรพที่องหลอักคทาสอนททที่สทาคอัญๆ แตตพทูดถถึงพทที่นข้องททที่มทอคตริตตอ
กอันเพราะความเขข้าใจททที่แตกตตางกอัน นอกจากนทร  บรริบทกป็คพอ ภายในครริสตจอักรทข้องถริที่นแหตงหนถึที่งและ
ไมตใชตระหวตางครริสตจอักรหรพอกลรุตมอพที่นๆ

รม 15:8-12 บรัดนรีตั้ขผู้าพเจผู้าขอบอกวข่า พระเยซผครริสตต์ไดผู้ทรงเปป็นผผผู้รรับใชผู้สสาหรรับพวกทรีซึ่
เขผู้าสสหนรัตในเรคืซึ่องเกรีซึ่ยวกรับความจรริงของพระเจผู้า เพคืซึ่อยคืนยรันถซงพระสรัญญาเหลข่านรัตั้นทรีซึ่ไดผู้ทรง
กระทสาไวผู้กรับบรรพบสรสษทรัตั้งหลาย 9 และเพคืซึ่อใหผู้คนตข่างชาตริไดผู้ถวายพระเกรียรตริยศแดข่พระเจผู้า
เพราะพระเมตตาของพระองคต์ ตามทรีซึ่มรีคสาเขรียนไวผู้แลผู้ววข่า `เพราะเหตสนรีตั้ขผู้าพระองคต์ขอสรรเสรริญ
พระองคต์ทข่ามกลางประชาชาตริทรัตั้งหลาย และรผู้องเพลงสรรเสรริญพระนามของพระองคต์' 10 และมรี
คสากลข่าวอรีกวข่า `ประชาชาตริทรัตั้งหลายเออ๋ย จงชคืซึ่นชมยรินดรีกรับประชาชนของพระองคต์' 11 แลผู้วยรังมรีคสา



กลข่าวอรีกวข่า `ประชาชาตริทรัตั้งปวงเออ๋ย จงสรรเสรริญองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าเถริด และใหผู้ชนชาตริทรัตั้งหลาย
ยกยข่องพระองคต์' 12 และอริสยาหต์กลข่าวอรีกวข่า `รากแหข่งเจสซรีจะมา คคือผผผู้จะทรงบรังเกริดมาครอบ
ครองบรรดาประชาชาตริ ประชาชาตริทรัตั้งหลายจะวางใจในพระองคต์'

ขณะททที่เปาโลกทาลอังจะจบเนพรอหาหลอักของจดหมายฝากฉบอับนทร  ทตานกป็กลตาวตตอถถึงความขอัด
แยข้งททที่เกริดขถึรนชอัดเจนในครริสตจอักรททที่กรรุงโรมระหวตางผทูข้เชพที่อททที่เปป็นคนตตางชาตริและททที่เปป็นยริว คพอ คน
เขข้มแขข้งกอับคนอตอนแอ ทตานเตพอนความจทาผทูข้อตานวตา “พระเยซทูครริสตรไดข้ทรงเปป็นผทูข้รอับใชข้สทาหรอับพวก
ททที่เขข้าสรุหนอัตในเรพที่องเกทที่ยวกอับความจรริงของพระเจข้า” พวกททที่เขข้าสรุหนอัตหมายถถึงพวกยริว เปป็นความ
จรริงททที่พอันธกริจบนโลกนทรขององครพระผทูข้เปป็นเจข้าเกทที่ยวขข้องกอับชนชาตริอริสราเอลเปป็นหลอัก สตวนหนถึที่ง
แลข้วกป็ “เพพที่อยพนยอันถถึงพระสอัญญาเหลตานอัรนททที่ไดข้ทรงกระททาไวข้ก อับบรรพบรุรรุษทอัรงหลาย”

คทาททที่แปลวตา ยคืนยรัน (เบไบออโอ) มทความหมายวตา ‘ททาใหข้มอั ที่นคง’ หรพอ ‘รอับรอง’ ขณะททที่
องครพระผทูข้เปป็นเจข้าของเราทรงรอับใชข้อยทู ตบนโลกนทร  พระองครกป็ทรงยพนยอันและรอับรองพระสอัญญาเหลตา
นอัรนททที่พระเจข้าทรงกระททากอับออับราฮอัม อริสออัค ยาโคบ โมเสส และพตอหมทูตคนอพที่นๆในพระคอัมภทรรเดริม 
เปาโลจถึงเนข้นยทราพอันธกริจของพระครริสตรใหข้ผทูข้เชพที่อชาวยริวระลถึก

แตตกระนอัรน เปาโลหอันไปพทูดถถึงผทูข้เชพที่อททที่เปป็นคนตตางชาตริบข้าง พระเยซทูไมตไดข้ทรงเปป็นผทูข้รอับใชข้
มายอังพวกยริวเทตานอัรน แตต “เพพที่อใหข้คนตตางชาตริไดข้ถวายพระเกทยรตริยศแดตพระเจข้าเพราะพระเมตตา
ของพระองคร” ดข้วย องครพระผทูข้เปป็นเจข้าของเราเสดป็จมาเพพที่อใหข้คนตตางชาตริไดข้ถวายพระเกทยรตริ
พระเจข้าเพราะพระเมตตาของพระองครดข้วย ดข้วยเหตรุนทร เปาโลจถึงยกขข้อความจาก เพลงสดรุดท 18:49 
“เพราะเหตรุนทร ขข้าพระองครขอสรรเสรริญพระองครทตามกลางประชาชาตริทอัรงหลาย และรข้องเพลง
สรรเสรริญพระนามของพระองคร”

ทตานยอังยกขข้อความจากพระคอัมภทรรเดริมตอนอพที่นๆอทก “ประชาชาตริทอัรงหลายเออ๋ย จงชพที่นชม
ยรินดทกอับประชาชนของพระองคร'” ซถึที่งยกมาจาก พระราชบอัญญอัตริ 32:43 จากนอัรน “ประชาชาตริทอัรง
ปวงเออ๋ย จงสรรเสรริญองครพระผทูข้เปป็นเจข้าเถริด และใหข้ชนชาตริทอัรงหลายยกยตองพระองคร” ซถึที่งยกมาจาก
สดรุดท 117:1 และสรุดทข้ายทตานกป็ยกขข้อความจาก อริสยาหร 11:1 และ 10 “รากแหตงเจสซทจะมา คพอผทูข้จะ
ทรงบอังเกริดมาครอบครองบรรดาประชาชาตริ ประชาชาตริทอัรงหลายจะวางใจในพระองคร” ออัครททูต
เปาโลกลตาวชอัดเจนวตาขตาวประเสรริฐของพระคอัมภทรรใหมตไมตไดข้มทไวข้สทาหรอับพวกยริวเทตานอัรนแตต
สทาหรอับคนตตางชาตริดข้วย

รม 15:13 ขอพระเจผู้าแหข่งความหวรังทรงโปรดใหผู้ทข่านบรริบผรณต์ดผู้วยความชคืซึ่นชมยรินดรี
และสรันตริสสขในความเชคืซึ่อ เพคืซึ่อทข่านจะไดผู้เปรีซึ่ยมดผู้วยความหวรังโดยฤทธริธเดชแหข่งพระวริญญาณ



บรริสสทธริธ เพพที่อปริดทข้ายเนพรอหาสตวนนทร  เปาโลททูลขอความชพที่นชมยรินดทและสอันตริสรุขของพระเจข้าใหข้เกริด
แกตคนสองกลรุตมในครริสตจอักรแหตงนทร  เราเหป็นวตาพระเจข้าทรงถทูกเรทยกวตาเปป็น “พระเจข้าแหตงความหวอัง”
ชตางเปป็นความมอั ที่นใจออันเปทที่ยมสรุขในพระเจข้า พระองครทรงเปป็นแหลตงความหวอังและเปป็นผทูข้กตอใหข้เกริด
ความหวอัง ดข้วยเหตรุนทรพระองครจถึงทรงททูลขอใหข้พระเจข้า “ทรงโปรดใหข้ทตานบรริบทูรณรดข้วยความ
ชพที่นชมยรินดทและสอันตริสรุขในความเชพที่อ” 

ขณะททที่ครริสตจอักรททที่กรรุงโรมดทาเนรินตตอไปบนเสข้นทางแหตงความเชพที่อ เปาโลกป็ขอใหข้พวกเขา
ททาเชตนนอัรนดข้วยความชพที่นชมยรินดทในองครพระผทูข้เปป็นเจข้าและสอันตริสรุขทตามกลางพวกเขา เปข้าหมายททที่
สทาคอัญกวตาคพอ เพพที่อททที่พวกเขา “จะไดข้เปทที่ยมดข้วยความหวอังโดยฤทธริธ เดชแหตงพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ” 
นตาสอังเกตรทูปแบบการเรทยงลทาดอับกตอนหลอัง เมพที่อคนของพระเจข้าแสวงหาความชพที่นชมยรินดทในองคร
พระผทูข้เปป็นเจข้าและสอันตริสรุขทตามกลางพวกเขาเอง เรากป็จะเปทที่ยมดข้วยความหวอังผตานทางฤทธริธ เดชของ
พระวริญญาณบรริสรุทธริธ เปป็นพริเศษ นตาสอังเกตวตาฤทธริธ เดชของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ในททที่นทร ถทูกเชพที่อมโยง
กอับความหวอัง ฤทธริธ เดชของพระองครไมตเพทยงมทไวข้สทาหรอับเรพที่องภายนอกอยตางเชตนการรอับใชข้เทตานอัรน 
แตตมทไวข้สทาหรอับความจทาเปป็นภายในอยตางเชตน ความหวอังดข้วย

รม 15:14-16 พรีซึ่นผู้องทรัตั้งหลายของขผู้าพเจผู้า ขผู้าพเจผู้าเชคืซึ่อแนข่วข่าทข่านบรริบผรณต์ดผู้วยการดรีและ
เปรีซึ่ยมดผู้วยความรผผู้ท สกอยข่าง สามารถเตคือนสตริกรันและกรันไดผู้ดผู้วย 15 แตข่พรีซึ่นผู้องทรัตั้งหลาย การทรีซึ่
ขผู้าพเจผู้ากลผู้าเขรียนบางเรคืซึ่องถซงทข่านเพคืซึ่อเตคือนความจสาของทข่าน กป็เพราะเหตสพระคสณทรีซึ่พระเจผู้าไดผู้
ทรงประทานแกข่ขผู้าพเจผู้า 16 เพคืซึ่อใหผู้ขผู้าพเจผู้าเปป็นผผผู้รรับใชผู้ของพระเยซผครริสตต์ไปยรังคนตข่างชาตริ โดย
รรับใชผู้ฝข่ายขข่าวประเสรริฐของพระเจผู้า เพคืซึ่อการถวายพวกตข่างชาตริทรัตั้งหลายนรัตั้นจะไดผู้เปป็นทรีซึ่ชอบ
พระทรัย คคือเปป็นทรีซึ่แยกตรัตั้งไวผู้โดยพระวริญญาณบรริสสทธริธ

ออัครททูตเปาโลพทูดถถึงเรพที่องความขอัดแยข้งระหวตางผทูข้เชพที่อชาวยริวและผทูข้เชพที่อตตางชาตริตตอไป ทอัรงๆททที่
มทความขอัดแยข้ง แตตทตานกป็หนรุนใจพวกเขาวตา ทตานยอังรทูข้สถึกวตาพวกเขา “บรริบทูรณรดข้วยการดทและเปทที่ยม
ดข้วยความรทูข้ทรุกอยตาง สามารถเตพอนสตริกอันและกอันไดข้ดข้วย” ถถึงแมข้วตาทตานวริจารณรพวกเขาคตอนขข้าง
หนอัก แตตทตานกป็ใสตคทาหนรุนใจและชมเชยพวกเขาเขข้าไปดข้วย

กระนอัรนทตานกป็เตพอนความจทาพวกเขาเกทที่ยวกอับงานรอับใชข้ททที่พระเจข้าทรงประทานแกตทตาน 
“เพพที่อใหข้ขข้าพเจข้าเปป็นผทูข้รอับใชข้ของพระเยซทูครริสตรไปยอังคนตตางชาตริ” ไมตวตาจะมทความแตกแยกใด
กป็ตามเกริดขถึรนระหวตางพวกยริวและพวกตตางชาตริในครริสตจอักรททที่กรรุงโรม แตตความจรริงกป็คพอ พระเจข้า
ทรงเรทยกทตานใหข้รอับใชข้พวกคนตตางชาตริ “โดยรอับใชข้ฝตายขตาวประเสรริฐของพระเจข้า” ถถึงแมข้บางคนททที่
ฝอักใฝตฝตายยริวยอังกอังวลเกทที่ยวกอับพวกคนตตางชาตริอยทูต แตตเปาโลกป็เตพอนความจทาพวกเขาวตา พวกคนตตาง



ชาตริเปป็นททที่ยอมรอับของพระเจข้า “คพอเปป็นททที่แยกตอัรงไวข้โดยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ” จรริงแทข้เลยททที่วตาผทูข้
เชพที่อทรุกคนถทูกแยกตอัรงไวข้หรพอถทูกชทาระใหข้บรริสรุทธริธ ตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้าโดยพระวริญญาณของ
พระองคร

รม 15:17-20 เหตสฉะนรัตั้นในพระเยซผครริสตต์ขผู้าพเจผู้ามรีสริซึ่งทรีซึ่จะอวดไดผู้ฝข่ายพระราชกริจของ
พระเจผู้า 18 เพราะวข่าขผู้าพเจผู้าไมข่กลผู้าจะอผู้างสริซึ่งใดนอกจากสริซึ่งซซซึ่งพระครริสตต์ไดผู้ทรงกระทสา โดยทรง
ใชผู้ขผู้าพเจผู้าทางคสาสอนและกริจการ เพคืซึ่อจะใหผู้คนตข่างชาตริเชคืซึ่อฟรัง 19 คคือดผู้วยหมายสสาครัญและการ
มหรัศจรรยต์อรันทรงฤทธริธ ในฤทธริธเดชแหข่งพระวริญญาณของพระเจผู้า จนขผู้าพเจผู้าไดผู้ประกาศขข่าว
ประเสรริฐของพระครริสตต์อยข่างถผู้วนถรีซึ่ ตรัตั้งแตข่กรสงเยรผซาเลป็มอผู้อมไปยรังเมคืองอริลลรีรริคสม 20 อรันทรีซึ่จรริง
ขผู้าพเจผู้าไดผู้ตรัตั้งเปผู้าไวผู้อยข่างนรีตั้วข่า จะประกาศขข่าวประเสรริฐในทรีซึ่ซซซึ่งไมข่เคยมรีใครออกพระนามพระ
ครริสตต์มากข่อน เพคืซึ่อขผู้าพเจผู้าจะไดผู้ไมข่กข่อขซตั้นบนรากฐานทรีซึ่คนอคืซึ่นไดผู้วางไวผู้กข่อนแลผู้ว

ออัครททูตเปาโลบรรยายวตาทตานสามารถอวดในพอันธกริจททที่พระเจข้าทรงประทานแกตทตานไดข้ 
กระนอัรนทตานกป็ไมตกลข้าอวดในสริที่งททที่พระครริสตรไมตไดข้ทรงกระททาผตานตอัวทตาน กลตาวงตายๆคพอ ทตานจะ
กลตาวถถึงแตตเฉพาะสริที่งททที่พระครริสตรทรงใชข้ใหข้ทตานกระททาเทตานอัรน “โดยทรงใชข้ขข้าพเจข้าทางคทาสอน
และกริจการ เพพที่อจะใหข้คนตตางชาตริเชพที่อฟอัง” นอัที่นคพอพอันธกริจททที่พระเจข้าไดข้ทรงประทานใหข้แกตทตาน คทา
สอนและกริจการดอังกลตาว “คพอดข้วยหมายสทาคอัญและการมหอัศจรรยรออันทรงฤทธริธ  ในฤทธริธ เดชแหตง
พระวริญญาณของพระเจข้า” ในชตวงสตงตตอของครริสตจอักรยรุคตข้น (ชตวงททที่พระคอัมภทรรใหมตยอังไมตเสรป็จ
สมบทูรณร) พระเจข้าทรงประทานของประทานพริเศษตตางๆและฤทธริธ เดชแหตงพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  
รวมถถึงความสามารถในการททาการมหอัศจรรยรใหข้แกตออัครททูตหลายทตานและอทกหลายคน เปาโลกป็
ททาการเหลตานทรมากกวตาหนถึที่งครอัร ง ของประทานเหลตานทรสริรนสรุดลงเมพที่อพระคอัมภทรรพอันธสอัญญาใหมตครบ
สมบทูรณร ดทู 1 โครรินธร 13:8-10 อยตางไรกป็ตาม สริที่งเหลตานทรมทอยทูตตลอดการรอับใชข้ของเปาโล

ดข้วยเหตรุนทร  “ขข้าพเจข้าไดข้ประกาศขตาวประเสรริฐของพระครริสตรอยตางถข้วนถทที่ ตอัรงแตตกรรุง
เยรทูซาเลป็มอข้อมไปยอังเมพองอริลลทรริครุม” พอันธกริจของเปาโลแผตขยายตอัรงแตตกรรุงเยรทูซาเลป็มไปจนถถึงเมพอ
งอริลลทรริครุมซถึที่งเปป็นสตวนหนถึที่งของยรุโรปตะวอันออกเฉทยงใตข้ซถึที่งแผตขยายตอัรงแตตอริตาลทตอนเหนพอ แควข้น
มาซริโดเนทยและพพรนทททๆี่ อยทูตตริดกอัน ถถึงแมข้เราไมตมทบอันทถึกเกทที่ยวกอับการเดรินทางของเปาโลไปยอังยรุโรป
ตอนกลาง แตตทตานกป็ประกาศในแควข้นมาซริโดเนทย อริตาลท และหลายจรุดททที่อยทู ตระหวตางทางอยตาง
แนตนอน

นอกจากนทรทตานยอังมรุตงมอั ที่นททที่จะเปป็นผทูข้บรุกเบริกงานมริชชอันนารทดข้วย โดยไมตรรุกลทราเขข้าไปในพอันธ
กริจททที่คนอพที่นไดข้เรริที่มไวข้ ดอังนอัรนทตานจถึงเขทยนไวข้วตา “ออันททที่จรริงขข้าพเจข้าไดข้ตอัรงเปข้าไวข้อยตางนทรวตา จะประกาศ



ขตาวประเสรริฐในททที่ซถึที่งไมตเคยมทใครออกพระนามพระครริสตรมากตอน เพพที่อขข้าพเจข้าจะไดข้ไมตกตอขถึรนบน
รากฐานททที่คนอพที่นไดข้วางไวข้กตอนแลข้ว” ดอังททที่จะไดข้เหป็นชอัดเจนในขข้อตตอไป ประเดป็นของทตานกป็คพอ 
ทตานจถึงไปหาพวกคนตตางชาตริ 

รม 15:21 ตามทรีซึ่มรีคสาเขรียนไวผู้วข่า `คนทรีซึ่ไมข่เคยไดผู้รรับคสาบอกเลข่าเรคืซึ่องพระองคต์กป็จะไดผู้
เหป็น และคนทรีซึ่ไมข่เคยไดผู้ฟรังจะไดผู้เขผู้าใจ' ทตานยกขข้อความจากอริสยาหรอทกแลข้ว “คนททที่ไมตเคยไดข้รอับคทา
บอกเลตาเรพที่องพระองครกป็จะไดข้เหป็น และคนททที่ไมตเคยไดข้ฟอังจะไดข้เขข้าใจ” (อริสยาหร 52:15) คทาพทูดออัน
ลถึกซถึร งนทรบตงบอกถถึงงานประกาศทอั ที่วโลก ไมตวตาคนอพที่นจะททาอะไร เปาโลกป็ตอัรงเปข้าวตาจะททาใหข้พระ
มหาบอัญชาสทาเรป็จในการนทาขตาวประเสรริฐไปยอังทรุกททที่ททที่ไปไดข้ในจอักรวรรดริโรม

รม 15:22-24 นรีซึ่คคือเหตสทรีซึ่ขรัดขวางขผู้าพเจผู้าไวผู้ไมข่ใหผู้มาหาทข่าน 23 แตข่เดรีดี๋ยวนรีตั้ขผู้าพเจผู้าไมข่มรี
กริจทรีซึ่จะตผู้องอยผข่ในแวข่นแควผู้นเหลข่านรีตั้ตข่อไป ขผู้าพเจผู้ามรีความปรารถนาหลายปรีแลผู้วทรีซึ่จะมาหาทข่าน 24
เมคืซึ่อขผู้าพเจผู้าจะไปประเทศสเปน ขผู้าพเจผู้าจะแวะมาหาทข่านทรัตั้งหลาย เพราะขผู้าพเจผู้าหวรังวข่าจะไดผู้
พบทข่านขณะทรีซึ่ไปตามทางนรัตั้น และเมคืซึ่อไดผู้รรับความบรันเทริงใจกรับทข่านทรัตั้งหลายบผู้างแลผู้ว ขผู้าพเจผู้าจะ
ไดผู้ลาทข่านไปตามทาง

คราวนทรออัครททูตเปาโลเปลทที่ยนมาพทูดถถึงแผนการสตวนตอัวของทตานบข้าง “นทที่คพอเหตรุ” นตาจะ
หมายถถึงความไมตยตอทข้อของทตานในการประกาศขตาวประเสรริฐ เพราะทตานตริดงานประกาศททที่อพที่น 
ทตานจถึงไมตสามารถเดรินทางไปยอังกรรุงโรมไดข้ อยตางไรกป็ตาม ในสตวนของทตานแลข้ว ทตานคริดวตางาน
รอับใชข้ของทตานททที่เมพองโครรินธรสทาเรป็จลรุลตวงแลข้ว บอัดนทรทตานมทแผนการวตาเมพที่อถถึงเวลาออันเหมาะสม 
ทตานกป็จะเดรินทางไปยอังกรรุงโรมเพพที่อไปเยทที่ยมพวกเขา ทตานมทแผนททที่จะเดรินทางไปยอังประเทศสเปน 
(เพพที่อไปประกาศขตาวประเสรริฐอยตางแนตนอน) และระหวตางทางกป็มทแผนจะแวะททที่กรรุงโรม จากนอัรน
ทตานมทแผนททที่จะเดรินทางไปยอังประเทศสเปนตตอโดยความชตวยเหลพอของพวกเขา (นตาเศรข้าททที่ถถึง
แมข้วตาเปาโลมทแผนททที่จะไปเยทที่ยมครริสตจอักรททที่กรรุงโรม แตตสภาพการณรกป็ไมตเอพรอใหข้ทตานกระททาเชตน
นอัรนไดข้ เมพที่อทตานเดรินทางไปถถึงกรรุงเยรทูซาเลป็ม ทตานกป็จะถทูกจอับและใชข้เวลาสตวนใหญตในครุกหรพอถทูก
กอักตอัวไวข้ สรุดทข้ายแลข้วทตานจะเดรินทางไปถถึงกรรุงโรมในฐานะจทาเลยททที่แก ข้ตตางตตอหนข้าจอักรพรรดริซท
ซารร กริจการ 21-28

รม 15:25-29 ขณะนรีตั้ขผู้าพเจผู้าจะขซตั้นไปยรังกรสงเยรผซาเลป็ม เพคืซึ่อชข่วยสงเคราะหต์วริสสทธริชน
26 เพราะวข่าพวกศริษยต์ในแควผู้นมาซริโดเนรียและแควผู้นอาคายาเหป็นชอบทรีซึ่จะถวายทรรัพยต์ สข่งไปใหผู้แกข่
วริสสทธริชนทรีซึ่ยากจนในกรสงเยรผซาเลป็ม 27 พวกศริษยต์เหลข่านรัตั้นพอใจทรีซึ่จะทสาเชข่นนรัตั้นจรริงๆและพวกเขา
กป็เปป็นหนรีตั้วริสสทธริชนเหลข่านรัตั้นดผู้วย เพราะวข่าถผู้าเขาไดผู้รรับคนตข่างชาตริเขผู้าสข่วนในการฝข่ายจริตวริญญาณ 



กป็เปป็นการสมควรทรีซึ่พวกตข่างชาตรินรัตั้นจะไดผู้ปรนนริบรัตริศริษยต์เหลข่านรัตั้นดผู้วยสริซึ่งของฝข่ายเนคืตั้อหนรัง 28 เหตส
ฉะนรัตั้น เมคืซึ่อขผู้าพเจผู้าไปสข่งผลทานนรัตั้นมอบใหผู้แกข่พวกเขาเสรป็จเรรียบรผู้อยแลผู้ว ขผู้าพเจผู้ากป็จะไป
ประเทศสเปนผข่านตสาบลทรีซึ่ทข่านอยผข่นรัตั้น 29 และขผู้าพเจผู้ารผผู้แนข่วข่าเมคืซึ่อขผู้าพเจผู้ามาหาทข่านนรัตั้น ขผู้าพเจผู้า
จะมาพรผู้อมดผู้วยพระพรอรันบรริบผรณต์ของขข่าวประเสรริฐแหข่งพระครริสตต์

เปาโลกลตาววตาทตานตข้องการททที่จะเดรินทางไปยอังกรรุงเยรทูซาเลป็มกตอนเพพที่อชตวยเหลพอพทที่นข้องททที่
ขอัดสนททที่นอั ที่น ครริสตจอักรหลายแหตงในประเทศกรทซ (แควข้นมาซริโดเนทยและอาคายา คพอ เมพองโครรินธร
ฟทลริปปท เบเรอา เปป็นตข้น) ไดข้ถวายทรอัพยรไปชตวยเหลพอพทที่นข้องททที่เยรทูซาเลป็มซถึที่งก ทาลอังประสบความทรุกขร
ยาก เราเหป็นวตาเปาโลกลตาววตาผทูข้เชพที่อททที่เปป็นคนตตางชาตริในประเทศกรทซไดข้รอับพระพรจากขตาว
ประเสรริฐททที่ไดข้ออกมาจากครริสตจอักรททที่กรรุงเยรทูซาเลป็ม เขาเหลตานอัรนจถึงเตป็มใจปรนนริบอัตริพวกเขาดข้วย
สริที่งของ คทาททที่แปลวตา สริซึ่งของฝข่ายเนคืตั้อหนรัง (ซารคริคอส) หมายถถึงสริที่งของททที่จทาเปป็นตตอการดทารงชทวริต 
เรพที่องราวเกทที่ยวกอับการเดรินทางของเปาโลเพพที่อนทาทรอัพยรไปมอบใหข้แกตพทที่นข้องททที่เยรทูซาเลป็มไดข้ถทูกบอันทถึก
ไวข้ใน 2 โครรินธร 8-9 และ กริจการ 21 หลอังจากเสรป็จสริรนภารกริจนทร  ทตานกป็จะเดรินทางไปยอังประเทศ
สเปนและแวะกรรุงโรมเพพที่อเยทที่ยมพทที่นข้องททที่นอั ที่น ทตานจบเนพรอหาตอนนทรโดยใหข้คทามอั ที่นแกตพวกเขาวตา เมพที่อ
ทตานไปถถึง มอันกป็จะ“พรข้อมดข้วยพระพรออันบรริบทูรณรของขตาวประเสรริฐแหตงพระครริสตร” บางทททตาน
อาจอยากใหข้พวกเขามอั ที่นใจวตาทตานจะมาเพพที่อหนรุนใจและอวยพรพวกเขาและไมตจทาเปป็นตข้องจอัดการ
กอับปอัญหาตตางๆ

รม 15:30-33 พรีซึ่นผู้องทรัตั้งหลาย โดยเหป็นแกข่พระเยซผครริสตต์เจผู้าและโดยเหป็นแกข่ความรรักของ
พระวริญญาณ ขผู้าพเจผู้าจซงวริงวอนขอใหผู้ทข่านชข่วยอธริษฐานพระเจผู้าดผู้วยใจรผู้อนรนเพคืซึ่อ
ขผู้าพเจผู้า 31 เพคืซึ่อใหผู้ขผู้าพเจผู้าพผู้นจากมคือคนในประเทศยผเดรียทรีซึ่ไมข่เชคืซึ่อ และเพคืซึ่อใหผู้การปรนนริบรัตริเนคืซึ่อง
ดผู้วยผลทานซซซึ่งขผู้าพเจผู้านสาไปยรังกรสงเยรผซาเลป็มเปป็นทรีซึ่พอใจของวริสสทธริชน 32 เพคืซึ่อขผู้าพเจผู้าจะไดผู้มา
หาทข่านตามชอบพระทรัยพระเจผู้า ดผู้วยความชคืซึ่นชมยรินดรีและมรีความเบริกบานแจข่มใสทรีซึ่ไดผู้พบ
ทข่าน 33 บรัดนรีตั้ขอพระเจผู้าแหข่งสรันตริสสขจงสถริตอยผข่กรับทข่านทรัตั้งหลายเถริด เอเมน

เนพรอหานทร เปป็นสตวนสรรุปของจดหมายฝากฉบอับนทร  บางคนคาดเดาวตาบทททที่ 16 เปป็นบทนทาททที่
เขทยนขถึรนมาททหลอังหรพอเปป็นภาคผนวกสรุดทข้ายของคทาทอักทายสตวนตอัว ไมตวตาจะยอังไง เรากป็เหป็นถถึงขข้อ
สรรุปแรกของเปาโล คทาขอแรกของทตานคพอ ขอใหข้พวกเขาอธริษฐานเผพที่อ นตาสอังเกตวตาทตานไมตไดข้
อข้างอริงถถึง “โดยเหป็นแกตพระเยซทูครริสตรเจข้า” เทตานอัรน แตตยอังเอตยถถึง “โดยเหป็นแกตความรอักของพระ
วริญญาณ” ดข้วย มทการพทูดถถึงในททที่อพที่นของพระคอัมภทรรเกทที่ยวกอับความรอักของพระบริดาและพระบรุตร แตต
ตรงนทรพทูดถถึงความรอักของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  ทตานขอใหข้ครริสตจอักรททที่กรรุงโรมอธริษฐานเผพที่อทตาน 



วลทททที่วตา “ชตวยอธริษฐานพระเจข้าดข้วยใจรข้อนรนเพพที่อขข้าพเจข้า” ขข้อความนทรสพที่อถถึงการอธริษฐานเพพที่อคน
อพที่นและการอธริษฐานเหมพอนกอับเปป็นการตตอสทูข้ กระนอัรนเรากป็ถทูกกทาชอับใหข้อธริษฐานเพพที่อคนอพที่นดข้วย
ใจรข้อนรน

จรุดประสงครหลอักททที่เปาโลขอใหข้พวกเขาอธริษฐานเผพที่อกป็คพอ เพพที่อททที่ทตานจะไดข้รอดพข้นจาก
พวกยริวททที่คริดรข้ายททที่กรรุงเยรทูซาเลป็ม นตาสอังเกตวตากตอนททที่ทตานจะเดรินทางไปยอังกรรุงเยรทูซาเลป็ม ทตานรทูข้อยทูต
แลข้ววตามทออันตรายรออยทูต และททที่ทตานคริดไวข้กป็เปป็นความจรริง ทตานไมตแนตใจวตาครริสตจอักรททที่กรรุง
เยรทูซาเลป็มจะตข้อนรอับทตานแบบไหนและจะรอับของถวายจากคนตตางชาตริททที่ทตานนทาสตงหรพอไมต ทตาน
ขอใหข้พวกอธริษฐานเผพที่อในเรพที่องดอังกลตาว สรุดทข้ายแลข้วทตานขอใหข้พวกเขาอธริษฐานใหข้ทตานเดรินทาง
ไปถถึงพวกเขาดข้วยความชพที่นชมยรินดทในนทราพระทอัยของพระเจข้าและไดข้ความชพที่นใจจากพวกเขา ถถึง
แมข้ในททที่สรุดทตานไดข้เดรินทางไปถถึงกรรุงโรมจรริงๆ (แตตในสภาพการณรททที่ทตานคาดไมตถถึง) ครริสตจอักรททที่
นอัที่นกป็ตข้อนรอับทตานดข้วยความยรินดทจรริงๆ ดทู กริจการ 28:15 ทตานปริดทข้ายดข้วยการททูลขอสอันตริสรุขจาก
พระเจข้าใหข้มทแกตผทูข้อตานจดหมายฝากของทตาน

*****
ภนำพรวมของโรม 16: บทสรุดทห้ายของพระธรรมโรมประกอบดห้วยคนาทจักทายและคนาคนานจับ

ของเปาโลไปยจังครริสตจจักรททที่กรรุงโรม นม่าสจังเกตวม่าในการคนานจับบรุคคลหลายคนททที่ทม่านรถูห้จจักททที่ครริสต
จจักรททที่กรรุงโรม ไมม่มทการเอม่ยถถึงเปโตรเลย เหป็นไดห้ชจัดวม่าเปโตรไมม่ไดห้อยถูม่ททที่กรรุงโรม และไมม่มทสม่วน
อะไรในครริสตจจักรททที่นจัที่นดห้วยทจันี้งๆททที่หลจักคนาสอนของโรมจันคาทอลริกสอนอทกอยม่าง ทม่านมทคนาสจัที่ง
หลายประการในตอนทห้าย และคนายอพระเกทยรตริตอนทห้ายกป็เตป็มไปดห้วยความจรริงอจันลนนี้าคม่า

รม 16:1-4 ขผู้าพเจผู้าขอฝากนผู้องสาวของเราไวผู้กรับทข่าน คคือเฟบรีผผผู้เปป็นผผผู้รรับใชผู้ในครริสต
จรักรทรีซึ่อยผข่เมคืองเคนเครรีย 2 ขอทข่านรรับนางไวผู้ในองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าตามสมควรแกข่วริสสทธริชน และขอ
ใหผู้ทข่านชข่วยนางในทสกสริซึ่งทรีซึ่นางตผู้องการ เพราะนางไดผู้ชข่วยสงเคราะหต์คนหลายคนรวมทรัตั้งขผู้าพเจผู้า
ดผู้วย 3 ขอฝากความคริดถซงมายรังปรริสสริลลาและอาควริลลา ผผผู้รข่วมงานกรับขผู้าพเจผู้าในพระเยซผครริสตต์
4 ผผผู้ซซซึ่งไดผู้ยอมพลรีชรีวริตของเขาเพคืซึ่อปผู้องกรันชรีวริตของขผู้าพเจผู้า ขผู้าพเจผู้าขอขอบคสณเขาทรัตั้งสองและ
มริใชข่ขผู้าพเจผู้าคนเดรียว แตข่ครริสตจรักรทสกแหข่งของพวกตข่างชาตริกป็ขอบคสณเขาดผู้วย

เปาโลเรริที่มตข้นดข้วยการฝากใหข้ครริสตจอักรททที่กรรุงโรมดทูแลผทูข้หญริงคนหนถึที่งนามวตา เฟบท ซถึที่งเปป็น
สตรทททที่รอักพระเจข้าจากเมพองเคนเครทย (เคนเครทยเปป็นเมพองเลป็กๆททที่อยทู ตตริดกอับเมพองโครรินธรซถึที่งเปป็นททที่ๆค
รริสตจอักรถทูกกตอตอัรงขถึรนอาจโดยเปาโล) นางไดข้ชพที่อวตาเปป็นนข้องสาวและเปป็น “ผทูข้รอับใชข้ในครริสตจอักร”
(คทาททที่แปลวตา ผผผู้รรับใชผู้ (ดริอาคอนอส) ซถึที่งอยทูตในรทูปของเพศหญริง นทที่ไมตไดข้หมายถถึงตทาแหนตงมอัคนายก



หญริงในครริสตจอักรพอันธสอัญญาใหมต อยตางไรกป็ตาม สริที่งททที่ถทูกสพที่อในททที่นทร คพอ ผทูข้หญริงคนนทรรอับใชข้องคร
พระผทูข้เปป็นเจข้าอยตางสอัตยรซพที่อผตานทางครริสตจอักรของนางททที่เมพองเคนเครทย) เหป็นไดข้ชอัดวตานางกทาลอังเดริน
ทางไปยอังกรรุงโรมโดยอาจไปททาธรุระ เปาโลหนรุนใจครริสตจอักรททที่นอั ที่นใหข้ชตวยเหลพอนางในทรุกเรพที่องททที่
ททาไดข้ การททที่ทตานพทูดถถึงนางวตา “นางไดข้ชตวยสงเคราะหรคนหลายคนรวมทอัรงขข้าพเจข้าดข้วย” กป็บตงบอ
กวตาเฟบทเตป็มใจชตวยเหลพอคนอพที่น ซถึที่งรวมถถึงเปาโลเองดข้วย

รม 16:5 และขอฝากความคริดถซงมายรังครริสตจรักรทรีซึ่อยผข่ในบผู้านเขาดผู้วย ขอฝากความ
คริดถซงมายรังเอเปเนทรัสทรีซึ่รรักของขผู้าพเจผู้า ผผผู้เปป็นคนแรกทรีซึ่เขผู้ามาเชคืซึ่อในพระครริสตต์ในแควผู้นอาคายา

คราวนทร เปาโลเรริที่มตข้นรายชพที่อคนททที่ทตานฝากคทาคทานอับมาในตอนปริดทข้ายจดหมายฝากฉบอับนทร  
บรุคคลแรกในรายชพที่อนทรคพอ “ปรริสสริลลาและอาควริลลา ผทูข้รตวมงานกอับขข้าพเจข้าในพระเยซทูครริสตร” เรา
จทาไดข้วตาอาควริลลาและปรริสสริลลาเปป็นชตางททาเตป็นทรททที่เปาโลไปเจอททที่เมพองโครรินธรและเปป็นผทูข้ททที่ทตาน
ไดข้นทามาถถึงพระครริสตร (ดทู กริจการ 18) คราวนทรพวกเขาไดข้ยข้ายกลอับมาแถวกรรุงโรมแลข้ว นตาสอังเกตวตา
เปาโลบรรยายถถึงพวกเขาวตาเปป็น “ผทูข้รตวมงานในพระเยซทูครริสตร” นอกจากนทรพวกเขายอัง “ยอมพลท
ชทวริตของเขาเพพที่อปข้องกอันชทวริตของขข้าพเจข้า ขข้าพเจข้าขอขอบครุณเขาทอัรงสองและมริใชตขข้าพเจข้าคนเดทยว 
แตตครริสตจอักรทรุกแหตงของพวกตตางชาตริกป็ขอบครุณเขาดข้วย” การททที่พวกเขายอมพลทชทวริตอาจหมายถถึง
เหตรุการณรจลาจลททที่เมพองเอเฟซอัส ไมตวตาจะตทความตามตอัวออักษรหรพอแบบอรุปมา พวกเขากป็ไดข้ชตวย
เหลพอเปาโล

ครริสตจอักรยรุคตข้นไมตมทอาคารททที่ประชรุมเปป็นของตอัวเอง โดยมอักประชรุมก อันททที่บข้านของสมาชริก
เปาโลนตาจะหมายความอยตางนอัรนตอนททที่ทตานพทูดถถึงครริสตจอักรในบข้านของอาควริลลาและปรริสสริลลา
นตาจะมทครริสตจอักรในรทูปแบบนทร จทานวนมากกระจายอยทูตทอั ที่วกรรุงโรม เปาโลยอังฝากคทาคทานอับมายอังเอ
เปเนทอัสผทูข้เปป็นคนแรกๆททที่ไดข้รอับความรอดในแควข้นอาคายา (ประเทศกรทซทางตอนใตข้) ผตานพอันธ
กริจของเปาโลดข้วย

รม 16:6 ขอฝากความคริดถซงมายรังมารรียต์ผผผู้ไดผู้ตรากตรสาทสางานหนรักเพคืซึ่อเราทรัตั้งหลาย 
ชพที่อมารทยร์เปป็นชพที่อยริว นางนตาจะเปป็นผทูข้เชพที่อชาวยริวผทูข้ไดข้ใหข้ความชตวยเหลพอเปาโลอยตางมากในททที่อพที่น

รม 16:7 ขอฝากความคริดถซงมายรังอรันโดรนริครัสกรับยผนรีอรัสผผผู้เปป็นญาตริของขผู้าพเจผู้า และ
ไดผู้ถผกจสาจองรข่วมกรับขผู้าพเจผู้า เขาเปป็นคนมรีชคืซึ่อเสรียงดรีในหมผข่อรัครทผต ทรัตั้งไดผู้อยผข่ในพระครริสตต์กข่อน
ขผู้าพเจผู้าดผู้วย ออันโดรนริคอัสและยทูนทออัสอาจเปป็นญาตริของเปาโล อยตางไรกป็ตาม คทาวตา ญาตริ (สรุกเกเนส)
อาจหมายถถึงพทที่นข้องรตวมชาตริกป็ไดข้ และอาจหมายถถึงคนททที่มาจากเมพองทารซอัสหรพอคนบข้านเดทยวก อับ
เปาโลกป็ไดข้ ไมตวตาจะอยตางไร พวกเขากป็เปป็นผทูข้ถทูกจองจทารตวมกอับเปาโล พวกเขาอาจเคยตริดครุกรตวมกอับ



ทตาน เปาโลยอังกลตาวถถึงพวกเขาวตาเปป็น “คนมทชพที่อเสทยงดทในหมทูตออัครททูต ทอัรงไดข้อยทูตในพระครริสตรกตอน
ขข้าพเจข้า” คทาวตาอจัครทถูตบางครอัร งกป็ใชข้แบบกวข้างๆ โดยใชข้เรทยกคนอพที่นๆททที่เปป็นททูตททที่สอัตยรซพที่อของพระ
ครริสตรดข้วย บารนาบอัส ยากอบ สริลาส และอทกหลายคนกป็ถทูกเรทยกวตาเปป็นออัครททูต

รม 16:8-9 ขอฝากความคริดถซงมายรังอรัมพลรีอรัสทรีซึ่รรักของขผู้าพเจผู้าในองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า 9
ขอฝากความคริดถซงมายรังอผรบานรัสผผผู้รข่วมงานกรับเราในพระครริสตต์ และมายรังสทาคริสทรีซึ่รรักของ
ขผู้าพเจผู้า

เราไมตทราบมากนอักเกทที่ยวกอับอจัมพลทอจัส อยตางไรกป็ตาม เปาโลเรทยกเขาวตาเปป็น “ททที่รอักของ
ขข้าพเจข้าในองครพระผทูข้เปป็นเจข้า” ทตานยอังฝากคทาคทานอับมายอังอถูรบานจัสผทูข้ชตวยในพอันธกริจของทตานและส
ทาคริสผทูข้ซถึที่งทตานกป็รอักเชตนกอัน ชพที่ออทูรบานอัส เปป็นชพที่อททที่ใชข้เรทยกทาสททที่รอับใชข้ตามบข้านในสมอัยโรมอัน และ
เขาอาจเปป็นทาสตามททที่ชพที่อของเขาสพที่อ

รม 16:10-11 ขอฝากความคริดถซงมายรังอาเปป็ลเลสผผผู้เปป็นทรีซึ่พอพระทรัยของพระครริสตต์ ขอ
ฝากความคริดถซงมายรังคนในครรัวเรคือนของอารริสโทบผลรัส 11 ขอฝากความคริดถซงมายรังเฮโรดริโอน
ญาตริของขผู้าพเจผู้า ขอฝากความคริดถซงมายรังคนในครรัวเรคือนนารซริสสรัสทรีซึ่อยผข่ในองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า

เปาโลฝากคทาคทานอับมายอังอาเปป็ลเลสผทูข้ซถึที่งทตานเรทยกวตาเปป็นททที่พอพระทจัย คทาๆนทรสพที่อวตาเขาถทูก
ทดสอบแลข้วและพบวตาเปป็นคนททที่สอัตยรซพที่อในพระครริสตร เขาถทูกพระเจข้าทดสอบและปรากฏวตาสอบ
ผตานอยตางสวยงาม จากนอัรนเปาโลกป็ฝากความคริดถถึงมายอังคนในครอัวเรพอนของอารริสโทบทูลอัส เขาเปป็น
หลานชายของเฮโรดมหาราช เราเหป็นวตาผทูข้รอับใชข้ของเขาบางคน (หรพอคนในครอบครอัวของเขา)ไดข้
กลายเปป็นครริสเตทยนและอยทูตในครริสตจอักรททที่กรรุงโรม ในแบบเดทยวกอัน เฮโรดริโอน กป็อาจเปป็นทายาท
ของเฮโรด ในกรณทนทร การททที่ทตานเรทยกเขาวตาญาตริกป็อาจหมายความวตาเขาเปป็นยริว นารซริสสจัสอาจ
หมายถถึงคนททที่อากรริปปาฆตาตาย ไมตวตาจะอยตางไร บางคนในครอัวเรพอนของเขา (อาจเปป็นผทูข้รอับใชข้) อยทูต
ในครริสตจอักร เหป็นไดข้ชอัดวตาขตาวประเสรริฐภายใตข้พอันธกริจของเปาโลไดข้ไปถถึงคนททที่อยทู ตตทาแหนตงสทูงๆ 
คพอ นทาวริญญาณบรรดาผทูข้รอับใชข้ของคนใหญตคนโตมาถถึงพระครริสตร

รม 16:12 ขอฝากความคริดถซงมายรังตรรีเฟนาและตรรีโฟสาผผผู้ปฏริบรัตริงานในฝข่ายองคต์
พระผผผู้เปป็นเจผู้า ขอฝากความคริดถซงมายรังเปอรต์ซริสทรีซึ่รรักผ ผผู้ไดผู้ปฏริบรัตริงานมากมายฝข่ายองคต์พระผผผู้เปป็น
เจผู้า ตรทเฟนาและตรทโฟสาเปป็นชพที่อผทูข้หญริงและสพที่อวตานางทอัรงสองเปป็นพทที่นข้องกอันและอาจเปป็นฝาแฝด
ดข้วย อยตางไรกป็ตาม พวกนางไดข้ททางานรอับใชข้องครพระผทูข้เปป็นเจข้าอยตางมากมาย รวมถถึงเปอรรซริสททที่รอัก 
ซถึที่งเปป็นผทูข้หญริงเชตนกอัน เปป็นเรพที่องนตาชพที่นใจททที่ไดข้มทชพที่ออยทูตในพระคอัมภทรรออันเปป็นนริรอันดรรในฐานะททที่เปป็นผทูข้
ปฏริบอัตริงานมากมายฝตายองครพระผทูข้เปป็นเจข้า



รม 16:13 ขอฝากความคริดถซงมายรังรผฟรัสผผผู้ทรีซึ่ทรงเลคือกไวผู้ในฝข่ายองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า 
และมารดาของเขาและมารดาขผู้าพเจผู้าดผู้วย รทูฟอัส เปป็นชพที่อททที่ใชข้เรทยกทาสในสมอัยนอัรนและอาจเปป็นคน
เดทยวกอับในมาระโก 15:21 เขาไดข้ชพที่อวตาเปป็น “ผทูข้ททที่ทรงเลพอกไวข้ในฝตายองครพระผทูข้เปป็นเจข้า” ความ
หมายไมตนตาจะหมายถถึงการททที่เขาถทูกเลพอกมารอับความรอด แตตหมายถถึงการททที่เขาถทูกเลพอกใหข้มารอับ
ใชข้พระเจข้ามากกวตา เปาโลฝากความคริดถถึงมายอังมารดาของเขาและบอกวตานางกป็เปป็นเหมพอนมารดา
ของทตานเชตนกอัน (นทที่ไมตนตาใชตมารดาของเปาโลจรริงๆ)

รม 16:14-15 ขอฝากความคริดถซงมายรังอาสรินครรีทรัส ฟเลโกน เฮอรต์เมส ปรัทโรบรัส เฮอรต์
มาส และบรรดาพรีซึ่นผู้องทรีซึ่อยผข่กรับเขาเหลข่านรัตั้น 15 ขอฝากความคริดถซงมายรังฟรีโลโลกรัส ยผเลรีย และเน
เรอรัสกรับนผู้องสาวของเขาและโอลริมปรัสกรับบรรดาวริสสทธริชนทรีซึ่อยผข่กรับคนเหลข่านรัตั้น

ทตานฝากความคริดถถึงไปยอังคนอพที่นๆตตอ เราไมตทราบมากนอักเกทที่ยวกอับคนเหลตานทร  รทูข้แตตเพทยงวตา
ชพที่อเหลตานทร เปป็นชพที่อคนรอับใชข้หรพอทาส มทบอันทถึกทางโลกวตาชพที่อเหลตานทรกป็เปป็นชพที่อของเสรทชนเชตนกอัน ถถึง
แมข้วตามทการสพที่อถถึงความเปป็นทาสอยทูตครอัร งหนถึที่ง เหป็นไดข้ชอัดวตาหลายคนในครริสตจอักรททที่กรรุงโรมเปป็น
หรพอเคยเปป็นผทูข้รอับใชข้มากตอน เมพที่อกตอนเปป็นยอังไง เดทดี๋ยวนทรกป็เปป็นแบบนอัรน “มทนข้อยคนททที่โลกนริยมวตามท
ปอัญญา มทนข้อยคนททที่มทอทานาจ มทนข้อยคนททที่มทตระกทูลสทูง” (1 โครรินธร 1:26) วลทเกทที่ยวกอับ “บรรดาวริสรุทธริ
ชนททที่อยทูตกอับคนเหลตานอัรน” อาจหมายถถึงครริสตจอักรในบข้านของคนใดคนหนถึที่งในพวกนทร  

รม 16:16 จงตผู้อนรรับกรันดผู้วยธรรมเนรียมจสบอรันบรริสสทธริธ บรรดาครริสตจรักรของพระ
ครริสตต์ขอฝากความคริดถซงมายรังทข่านทรัตั้งหลายดผู้วย คทากทาชอับใหข้ “ตข้อนรอับกอันดข้วยธรรมเนทยมจรุบออัน
บรริสรุทธริธ ” เปป็นธรรมเนทยมของการทอักทายแบบเมดริเตอรรเรเนทยนตะวอันออกกลางโดยการจทูบแก ข้ม 
มอันคลข้ายกอับการทอักทายแบบตะวอันตกททที่ผทูข้คนจอับมพอก อัน ทตานฝากความคริดถถึงของครริสตจอักรตตางๆ
มายอังพวกเขาดข้วย

รม 16:17-18 พรีซึ่นผู้องทรัตั้งหลาย ขผู้าพเจผู้าจซงขอวริงวอนทข่าน ใหผู้สรังเกตดผคนเหลข่านรัตั้นทรีซึ่กข่อเหตส
ทะเลาะวริวาทกรันและทสาใหผู้คนอคืซึ่นหลงไป ซซซึ่งเปป็นการผริดคสาสอนทรีซึ่ทข่านทรัตั้งหลายไดผู้เรรียนมา จงเมริน
หนผู้าจากคนเหลข่านรัตั้น 18 เพราะวข่าคนเหลข่านรัตั้นไมข่ไดผู้ปรนนริบรัตริพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็น
เจผู้าของเรา แตข่ไดผู้ปรนนริบรัตริทผู้องของตรัวเอง และไดผู้ลข่อลวงคนซคืซึ่อใหผู้หลงดผู้วยคสาดรีคสาอข่อนหวาน

ออัครททูตเปาโลแถมคทาก ทาชอับสรุดทข้ายไวข้ใหข้พวกเขา “สอังเกตดทูคนเหลตานอัรนททที่กตอเหตรุทะเลาะ
วริวาทกอันและททาใหข้คนอพที่นหลงไป ซถึที่งเปป็นการผริดคทาสอนททที่ทตานทอัรงหลายไดข้เรทยนมา จงเมรินหนข้า
จากคนเหลตานอัรน” เมพที่อกตอนเปป็นอยตางไร เดทดี๋ยวนทรกป็เปป็นอยตางนอัรน มทคนถพอคทาสอนและหลอักการปฏริบอัตริ



ททที่ไมตตรงตามพระคอัมภทรร เปาโลจถึงก ทาชอับพวกเขาและพวกเราใหข้เมรินหนข้าเสทยจากคนเหลตานอัรน หลอัก
การททที่สทาคอัญตรงนทรคพอ เรพที่องการแยกออก

อทกเรพที่องททที่พวกเขาควรกระททาคพอ พวกเขาควรหลทกเลทที่ยงครริสเตทยนแตตปากททที่ “กตอเหตรุ
ทะเลาะวริวาทกอันและททาใหข้คนอพที่นหลงไป ซถึที่งเปป็นการผริดคทาสอนททที่ทตานทอัรงหลายไดข้เรทยนมา”  เมพที่อ
ครริสเตทยนแตตปากเสนอหลอักคทาสอนผริดหรพอดทาเนรินชทวริตททที่ขอัดแยข้งก อับพระคอัมภทรร เราควรหลทกเลทที่ยง
พวกเขา คทาททที่แปลวตา ทสาใหผู้คนอคืซึ่นหลงไป (สะกจันดาลอน) หมายถถึง การกระททาททที่เปป็นบาป หรพอ
การไมตเชพที่อฟอังพระเจข้า ดอังนอัรน การแยกออกจากครริสเตทยนคนอพที่นเปป็นสริที่งททที่ควรกระททาเมพที่อ (1) พวก
เขามทหลอักคทาสอนททที่ผริดเพทรยนไป หรพอ (2) พวกเขาดทาเนรินชทวริตในความบาปหรพอไมตเชพที่อฟอังพระเจข้า

เปาโลยอังกลตาวดข้วยวตาคนเหลตานทร จรริงๆแลข้วสนใจ “ทข้องของตอัวเอง” (คพอ ผลประโยชนรของ
ตอัวเอง) มากกวตา และไมตสนใจ “พระเยซทูครริสตรองครพระผทูข้เปป็นเจข้าของเรา” นอกจากนทร  คนททที่
ประนทประนอมเหลตานอัรนมอักปริดบอังความผริดพลาดของตอัวเองดข้วย “คทาดทคทาอตอนหวาน” เพพที่อลตอลวง
คนซพที่อใหข้หลง คทาททที่แปลวตา คนซคืซึ่อ (อะคาคอส) หมายถถึง ‘อตอนตตอโลก’ จถึงถทูกหลอกลวงไดข้งตาย 

รม 16:19-20 การซซซึ่งทข่านทรัตั้งหลายไดผู้เชคืซึ่อฟรังกป็เลคืซึ่องลคือไปถซงคนทรัตั้งปวงแลผู้ว ขผู้าพเจผู้าจซงมรี
ความยรินดรีเพราะทข่านทรัตั้งหลาย แตข่ขผู้าพเจผู้าใครข่ใหผู้ทข่านทรัตั้งหลายเปป็นคนฉลาดฝข่ายการดรี และใหผู้เปป็น
คนโงข่ฝข่ายการชรัซึ่ว 20 ไมข่ชผู้าพระเจผู้าแหข่งสรันตริสสขจะทรงปราบซาตานใหผู้ยรับเยรินลงใตผู้ฝข่าเทผู้าของ
ทข่านทรัตั้งหลาย ขอพระคสณของพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราจงอยผข่กรับทข่านทรัตั้งหลายเถริด 
เอเมน

การททที่เขาทอัรงหลายเชพที่อฟอังอาจหมายถถึงบรริบทกตอนหนข้า ครริสตจอักรททที่กรรุงโรมเชพที่อฟอังโดยการ
เมรินหนข้าเสทยจากคนเหลตานอัรนททที่ประนทประนอมและเรพที่องนทรกป็เปป็นทราบไปทอั ที่วครริสตจอักรตตางๆใน
อาณาจอักรโรมอัน ทตานจถึงหนรุนใจพวกเขาใหข้ “เปป็นคนฉลาดฝตายการดท และใหข้เปป็นคนโงตฝตายการ
ชอั ที่ว” คทาททที่แปลวตา โงข่ ในททที่นทร  (อะเคไรออส) มทความหมายวตา ‘บรริสรุทธริธ ’ และ ‘พข้นจากความชอั ที่ว’ ทตาน
จถึงหนรุนใจพวกเขาใหข้รทูข้ทอันเกทที่ยวกอับคทาสอนผริด ความบาป การประนทประนอม และการเบทที่ยงเบน
ไปจากความจรริง เมพที่อพวกเขาททาเชตนนอัรน “ไมตชข้าพระเจข้าแหตงสอันตริสรุขจะทรงปราบซาตานใหข้ยอับ
เยรินลงใตข้ฝตาเทข้าของทตานทอัรงหลาย” นทที่เปป็นขข้อททที่อข้างอริงถถึงปฐมกาล 3:15 อยตางไมตตข้องสงสอัย พระ
ครริสตรไดข้ทรงททาสริที่งนทรสทาเรป็จแลข้วบนไมข้กางเขน แตตสริที่งนทร กป็ก ทาลอังจะสทาเรป็จในไมม่ชห้าดข้วย เมพที่อ
ประชากรของพระเจข้าตอนนทรก ทาลอังแยกแยะททที่จะไมตเขข้ารตวมกอับสริที่งททที่ผริด การประนทประนอม และคน
บาป ซาตานกป็พตายแพข้ ขข้อนทร เนข้นเรพที่องการแยกออกตามพระคอัมภทรร



จดหมายฝากฉบอับนทรมาถถึงตอนจบแลข้ว เชตนเดทยวกอับคทาลงทข้ายในจดหมายฝากฉบอับอพที่นๆ 
เปาโลกป็ปริดทข้ายจดหมายฝากฉบอับนทรดข้วยการททูลขอวตา “ขอพระครุณของพระเยซทูครริสตรองครพระผทูข้
เปป็นเจข้าของเราจงอยทูตกอับทตานทอัรงหลายเถริด เอเมน”

รม 16:21-23 ทริโมธรีผผผู้รข่วมงานกรับขผู้าพเจผู้า ลผสริอรัส ยาโสน และโสสริปาเทอรต์ บรรดาญาตริ
ของขผู้าพเจผู้า ฝากความคริดถซงมายรังทข่านทรัตั้งหลาย 22 ขผู้าพเจผู้าเทอรต์ทรีอรัส ผผผู้เขรียนจดหมายฉบรับนรีตั้ ขอ
ฝากความคริดถซงมายรังทข่านทรัตั้งหลายในองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า 23 กายอรัสเจผู้าของบผู้านผผผู้เลรีตั้ยงดผขผู้าพเจผู้า 
และเปป็นผผผู้บสารสงครริสตจรักรทรัตั้งหมดฝากความคริดถซงมายรังทข่าน เอรรัสทรัสสมสหบรัญชรีของเมคือง และค
วารทรัสซซซึ่งเปป็นพรีซึ่นผู้องฝากความคริดถซงมายรังทข่านทรัตั้งหลาย

เปาโลเสรริมปอัจฉริมลริขริตโดยการฝากคทาทอักทายจากคนอพที่นๆมายอังครริสตจอักรนทรดข้วย ทริโมธทไดข้
ชพที่อวตาเปป็นผทูข้รตวมงานของทตาน “ลทูสริออัส ยาโสน และโสสริปาเทอรร” กป็ไดข้ชพที่อวตาเปป็นญาตริของทตาน โดย
อาจเปป็นพวกยริวททที่เมพองโครรินธร และบางคนจากเมพองทารซอัส หรพออาจเปป็นชพที่อพทที่นข้อง เหป็นไดข้ว ตาพวก
เขาอาจเปป็นญาตริของเปาโล บางคนสงสอัยวตาลถูสริอจัสเปป็นอทกชพที่อของลทูกาหรพอไมต ไมตวตาจะอยตางไร 
พวกเขากป็ฝากคทาทอักทายมา

เลขานรุการ (ผทูข้จดตามคทาบอก) ผทูข้ซถึที่งเขทยนตามคทาของเปาโลคพอ เทอรร์ททอจัส ซถึที่งฝากคทาทอักทาย
มาในพระนามขององครพระผทูข้เปป็นเจข้า ออันบตงชทรวตาเขากป็เปป็นผทูข้เชพที่อคนหนถึที่ง นอกจากนทร  กายอจัส เจข้า
บข้านของทตานททที่เมพองโครรินธร และครริสตจอักรททที่เมพองโครรินธรกป็ฝากคทาทอักทายมาดข้วย (นทที่นตาจะเปป็น
กายออัสคนเดทยวกอับใน 1 โครรินธร 1:14, กริจการ 19:29, 20:4 ไมตแนตชอัดวตานทที่เปป็นกายออัสเดทยวกอับใน 3 
ยอหรน 1:1 หรพอไมต ขข้อเทป็จจรริงททที่วตายอหรนเขทยนจดหมายฝากของทตานในอทกสามสริบปทตตอมาอาจ
ททาใหข้ความเหป็นนทร เบาลง) นอกจากนทร  “เอรอัสทอัสสมรุหบอัญชทของเมพอง และควารทอัสซถึที่งเปป็นพทที่นข้อง
ฝากความคริดถถึงมายอังทตานทอัรงหลาย” เหป็นไดข้ชอัดวตาเอรอัสทอัสในททที่นทร เปป็นคนใหญตคนโตในเมพองโครริน
ธร เขาเปป็นผทูข้ดทูแลทรอัพยรสรินของเมพอง หรพอเหมพอนกอับเปป็นผทูข้จอัดการเมพองในสมอัยนทร

รม 16:24 ขอพระคสณแหข่งพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา จงอยผข่กรับทข่านทรัตั้ง
หลายเถริด เอเมน ตรงนทรกป็เหมพอนกอับในขข้อ 20 เปาโลททูลขอพระครุณของพระเยซทูครริสตรเจข้า โดยบตง
บอกวตานทที่เปป็นปอัจฉริมลริขริต

รม 16:25-27 บรัดนรีตั้จงถวายพระเกรียรตริแดข่พระองคต์ผผผู้ทรงฤทธริธสามารถใหผู้ทข่านทรัตั้งหลาย
ตรัตั้งมรัซึ่นคง ตามขข่าวประเสรริฐซซซึ่งขผู้าพเจผู้าไดผู้ประกาศนรัตั้น และตามทรีซึ่ไดผู้ประกาศเรคืซึ่องพระเยซผครริสตต์ 
ตามการเปริดเผยขผู้อความอรันลซกลรับซซซึ่งไดผู้ปริดบรังไวผู้ตรัตั้งแตข่สรผู้างโลก 26 แตข่มาบรัดนรีตั้ไดผู้เปริดเผยใหผู้
ปรากฏแลผู้ว และโดยพระครัมภรีรต์ของพวกศาสดาพยากรณต์ ตามซซซึ่งพระเจผู้าผผผู้ทรงดสารงถาวรไดผู้ทรง



บรัญญรัตริไวผู้ ไดผู้เปริดเผยออกใหผู้พลประเทศทรัตั้งปวงเหป็นแจผู้งเพคืซึ่อเขาจะไดผู้เชคืซึ่อ 27 โดยพระเยซผครริสตต์ 
ขอสงข่าราศรีมรีแดข่พระเจผู้าผผผู้ทรงสรัพพรัญญผแตข่องคต์เดรียว สคืบๆไปเปป็นนริตยต์ เอเมน [เขรียนถซงชาวโรม
จากเมคืองโครรินธต์ และสข่งโดยเฟบรี ผผผู้เปป็นผผผู้รรับใชผู้ในครริสตจรักรทรีซึ่อยผข่เมคืองเคนเครรีย]

คทาถวายสาธรุการพระเจข้าออันไพเราะไดข้มาถถึงจนไดข้ นตาสอังเกตวตาองครพระผทูข้เปป็นเจข้าของเรา
ทรงสามารถททที่จะททาใหข้เราทอัรงหลายตจันี้งมจัที่นคงไดข้ตามขตาวประเสรริฐ คทาททที่แปลวตา ตรัตั้งมรัซึ่นคง (สะเตรริด
โซ) มทความหมายวตา ‘เสรริมกทาลอัง’ หรพอ ‘ททาใหข้เสถทยร’ ขตาวประเสรริฐของพระครริสตรสามารถททาไดข้
ทอัรงสองอยตาง นอกจากนทรการประกาศขตาวประเสรริฐเปป็นชตองทางสทาคอัญในการถตายทอดพละกทาลอัง
และเสถทยรภาพ (ขข้อความออันลถึกลอับของขตาวประเสรริฐไดข้ถทูกปริดบอังไวข้จนถถึงเวลานอัรน แตตบอัดนทร ไดข้ถทูก
เปริดเผยแลข้วโดยพระคอัมภทรรของพวกศาสดาพยากรณร)

นอกจากนทรการประกาศขตาวประเสรริฐไดข้ถทูกบอัญชาโดยพระเจข้าผทูข้ทรงดทารงถาวรใหข้ “เปริด
เผยออกใหข้ประชาชาตริทอัรงปวงเหป็นแจข้งเพพที่อเขาจะไดข้เชพที่อ” เราเหป็นถถึงพระมหาบอัญชาในททที่นทร  
นอกจากนทรความสอัมพอันธรระหวตางความเชพที่อฟอังและความเชพที่อกป็ปรากฏชอัดเจน ความเชพที่อกตอใหข้เกริด
ความเชพที่อฟอัง (ฮทบรทู 11:8) อยตางไรกป็ตาม ความเชพที่อเองกป็เปป็นการกระททาออันสทาแดงถถึงความเชพที่อฟอัง
ในการหอันมาพถึที่งพาและวางใจพระเจข้า หลอักการทอัรงสองประการเกทที่ยวพอันกอันอยตางใกลข้ชริด

จดหมายฝากฉบอับนทรปริดทข้ายดข้วยคทายอพระเกทยรตริ “โดยพระเยซทูครริสตร ขอสงตาราศทมทแดต
พระเจข้าผทูข้ทรงสอัพพอัญญทูแตตองครเดทยว สพบๆไปเปป็นนริตยร เอเมน” จรริงแทข้ททเดทยว พระเจข้าทรงเปป็น
แหลตงททที่มาของสตริปอัญญาทอัรงปวงและพระปอัญญาออันอเนกอนอันตรของพระองครเมพที่อเททยบก อับมนรุษยร
แลข้วกป็มทแตตพระองครผทูข้เดทยวททที่ทรงสอัพพอัญญทู สงตาราศทมทแดตพระองครโดยทางพระเยซทูครริสตรพระบรุตร
ของพระองครและจะเปป็นเชตนนทร เสมอไป เอเมน ททที่สามในแปดขข้อสรุดทข้ายนทรปริดทข้ายจดหมายฝาก
ฉบอับนทร ในททที่สรุด


