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จดหมายฝากของออัครสาวกเปาโล
ถถึงครริสตจอักรททที่กรรุงโรม
บทนนนำสสหสู่ นนังสสือโรม: จดหมายฝากของเปาโลถถึงครริสตจจักรททที่กรรุงโรมเปป็นจดหมายฝากททที่
เปป็นอมตะในพระคจัมภทรใร์ หมม่ โดยนนาเสนอหลจักศาสนศาสตรร์ของพระคจัมภทรร์ใหมม่อยม่างเปป็นระบบ
นจันที่ จถึงเปป็นเหตรุททที่วาม่ ทนาไมจดหมายฝากฉบจับนทถนี้ ถึงถถูกวางตนาแหนม่งใหห้อยถูม่อจันดจับแรกในหมถูจม่ ดหมาย
ฝากของพระคจัมภทรใร์ หมม่ ดจังททที่เหป็นไดห้จากชชที่อเรชที่องและขห้อแรก เปาโลเปป็นผถูห้แตม่งอยม่างไรห้ขห้อกจังขา นทที่
นม่าจะเปป็นจดหมายฝากฉบจับททที่หกของเปาโล ซถึที่งถถูกเขทยนขถึนนี้ ในชม่วงการไปเยชอนเมชองโครรินธร์รอบ
ททที่สามในประมาณปท ค.ศ. 60 (ดถู โรม 16:23, 1 โครรินธร์ 1:14 และ 2 โครรินธร์ 13:1) เทม่าททที่เปป็นไปไดห้
เปาโลยจังไมม่เคยไปเยชอนกรรุงโรมเลยและเขทยนแจห้งครริสตจจักรถถึงความตจันี้งใจของทม่านททที่จะไปเยชอน
ในอนาคตอจันใกลห้ กวม่าทม่านจะไดห้ไปกรรุงโรมกป็สามสทที่ปทตม่อมาเมชที่อทม่านไปในฐานะนจักโทษของโรม
ททรที่ อคอยการตจัดสรินจากเนโร
ขณะททที่เปาโลเขทยนถถึงครริสตจจักรททกที่ รรุงโรม ทม่านกป็ไดห้นนาเสนอ ‘ขม่าวประเสรริฐของพระเจห้า’
อยม่างเปป็นระบบและมทตรรกะ วลทนปทนี้ รากฏในขห้อ 1 และอทกครจังนี้ ใน 15:16 ดถูเหมชอนวม่าใจความหลจัก
คชอ ‘ความชอบธรรมของพระเจห้า’ ซถึงที่ ปรากฏประมาณหห้าครจังนี้
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) การประยรุกตร์ใชห้ความชอบธรรมกจับการดนาเนรินชทวตริ ของ
ครริสเตทยนใน 12:1-15:33; และ (8) ความเหป็นทรินี้งทห้ายใน 16:1-27
*****
ภนำพรวมของโรม 1: เนชอนี้ หาสม่วนแรกของ โรม 1 (ขห้อ 1-17) เปป็นความเหป็นบทนนาของ
เปาโล ทม่านเขทยนถถึงผถูห้อม่านดห้วยความนจับถชอเปป็นการสม่วนตจัว บทนนาจบลงดห้วยการททที่เปาโลยอมรจับ
วม่าตนไมม่ละอายในขม่าวประเสรริฐของพระครริสตร์ ในเนชนี้อหาหลจักสม่วนแรกของพระธรรมโรม (ขห้อ
18 ถถึงทห้ายบทแรก) เปาโลกลม่าวโทษมนรุษยชาตริ ทม่านจะนนาเสนออยม่างเปป็นระบบวม่ามนรุษยชาตริมท
ความผริดตม่อเบชนี้องพระพจักตรร์พระเจห้า จรุดสนใจหลจักในตอนตห้นคชอ คนตม่างชาตริททที่ไมม่เอาพระเจห้า
รม 1:1

เปาโล ผผรผู้ รับใชผู้ของพระเยซผ ครริสตต์ ผผซผู้ ซซึ่งพระองคต์ทรงเรรียกใหผู้เปป็นอรัครสาวก

และไดผู้ถผกแยกตรัตั้งไวผู้สสาหรรับขข่าวประเสรริฐของพระเจผู้า เปาโลเรริที่มตข้นจดหมายฝากฉบอับอมตะนทร
ดข้วยการพพูดถถึงแงตมมรุ สามประการเกทที่ยวกอับการรอับใชข้ของทตาน (1) ทตานเรทยกตอัวเองวตาเปป็นผพูข้รอับใชข้
ของพระครริสตร คทาททที่แปลวตา ผผรผู้ บรั ใชผู้ (กรทก: ดออถูลอส) มทความหมายในเชริง ‘บตาว’ นอันที่ คพอ ผพูข้ททที่ททา
สอัญญากอับอทกคนททจที่ ะรอับใชข้เขา (2) ทตานเรทยกตอัวเองวตาเปป็น “ออัครสาวก” ททที่พระเจข้าทรงเรทยก พอันธ
กริจของทตานเปป็นการทรงเรทยกโดยตรงจากพระเยซพูครริสตรขณะเดรินทางไปยอังเมพองดามอัสกอัส (3)
สรุดทข้ายแลข้ว ทตานบอกวตาทตาน “ถพูกแยกตอัรงไวข้สทาหรอับขตาวประเสรริฐของพระเจข้า” คทาททที่แปลวตา ถผก
แยกตรัตั้งไวผู้ (กรทก: อะฟอรริดโซ) มทความหมายในเชริง ‘ถพูกแยกไวข้ตตางหาก’ ในกรณทนร ทคพอสทาหรอับ
“ขตาวประเสรริฐของพระเจข้า” ทอัรงชทวริตของเปาโลคพอเพพอที่ จรุดประสงครนร ทเอง ทอัวที่ จดหมายฝากฉบอับ
ตตางๆของทตาน เปาโลใชข้วลท “ขตาวประเสรริฐของพระเจข้า” สลอับกอับ “ขตาวประเสรริฐของพระครริสตร”
ทอัรงสองไมตตตางกอัน
รม 1:2

(คคือขข่าวประเสรริฐทรีซึ่พระองคต์ไดผู้ทรงสรัญญาไวผู้ลข่วงหนผู้าโดยพวกศาสดา

พยากรณต์ของพระองคต์ในพระครัมภรีรต์อรันบรริสสทธริธ) นตาสนใจตรงททที่วาต “ขตาวประเสรริฐของพระเจข้า”
ไดข้ถพูก “สอัญญาไวข้ลตวงหนข้าโดยพวกศาสดาพยากรณรของพระองครในพระคอัมภทรรออันบรริสรุทธริธ” ถถึง
แมข้วาต ไมตมทการเจาะจงสต วนไหนเปป็นพริเศษ แตตมทคทาพยากรณรในพระคอัมภทรรเดริมหลายตอนททที่กลตาว

ลตวงหนข้าถถึงพระราชกริจของพระครริสตร แบบตตางๆ (นอันที่ คพอ ภาพททที่สทาแดงลตวงหนข้าในพระคอัมภทรร
เดริม) ของพระครริสตร โดยเฉพาะใน อพยพ และ เลวทนริตริ กลตาวลตวงหนข้าถถึงสริที่งททที่ยงริที่ ใหญตกวตาเครพอที่ ง
ถวายบพูชา ขตาวประเสรริฐเรพอที่ งพระเมตตาของพระเจข้าและความรอดไดข้ถพูกนทาเสนออยตางชอัดเจน
ตลอดทอัวที่ พระคอัมภทรรเดริม และสทาเรป็จในพระเยซพูครริสตร
รม 1:3

เกรีซึ่ยวกรับพระบสตรของพระองคต์ คคือพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผเผู้ ปป็นเจผู้าของ

เรา ผผบผู้ รังเกริดในเชคือตั้ สายของดาวริดฝข่ายเนคืตั้อหนรัง องครพระผพูข้เปป็นเจข้าของเราไดข้ถพูกพพูดถถึงอยตางเจาะจง
ในททที่นร ท พระเยซพูครริสตรคอพ สภาพททที่ปรากฏของขตาวประเสรริฐของพระเจข้า พระคอัมภทรรบอกวตา
พระองครทรงเปป็นพระบรุตรของพระเจข้าและเปป็นองครพระผพูข้เปป็นเจข้าของเรา ผพูข้ทรง “บอังเกริดในเชพรอ
สายของดาวริดฝตายเนพรอหนอัง” คทาททที่แปลวตา บรังเกริด (กรทก: กริโนมจัย) กป็แปลไดข้ดข้วยวตา “เปป็นอยพู”ต คทานทรมท
ความหมายในเชริงเกทที่ยวกอับ การบอังเกริดมทตอัวตนขถึรน (ถถึงแมข้วาต องครพระผพูข้เปป็นเจข้าของเราทรงเปป็นอยพูต
มากตอนชอัวที่ นริรนอั ดรรกาลแลข้วกป็ตาม) อยตางไรกป็ตาม เปาโลกป็รทบชทรแจงวตา ทตานกทาลอังหมายถถึงเชพรอสาย
ตามตระกถูลของพระเยซพู พระเยซพูครริสตรทรงเปป็นอยพูมต ากตอนแลข้วชอัวที่ นริรนอั ดรร กระนอัรน พระองครกทป็ รง
บอังเกริดเปป็นมนรุษยรใน “เชพรอสายของดาวริด” วงศรวานของพระครริสตร (นอันที่ คพอ เชพรอสายของพระองคร
ในฝตายมนรุษยร) สพบทอดมาจากเชพรอกษอัตรริยขร องดาวริด ดอังนอัรน ในขข้อเดทยวนทร พระเยซพูครริสตรทรงถพูก
ระบรุวาต เปป็นพระบรุตรของพระเจข้า องครพระผพูข้เปป็นเจข้า และผพูข้สพบราชบอัลลอังกรของดาวริด
รม 1:4

แตข่ฝาข่ ยพระวริญญาณแหข่งความบรริสสทธริธนรัตั้นบข่งไวผู้ดผู้วยฤทธานสภาพ คคือโดย

การเปป็นขซตั้นมาจากความตายวข่า เปป็นพระบสตรของพระเจผู้า นอกจากนทร ความเปป็นพระบรุตรของ
พระเจข้าของพระเยซพูกไป็ ดข้รอับการรอับรอง ตามททที่พระวริญญาณบรริสรุทธริธไดข้กลตาวไวข้ โดยการฟพร นคพน
พระชนมรของพระองคร คทาททที่แปลวตา บข่ง (กรทก: ฮอรริดโซ) มทความหมายตรงตอัววตา ‘นริยาม’ หรพอ
‘กทาหนด’ ในรพูปของการถพูกกระททา วลทนร ทในบรริบทนทรจงถึ หมายความวตา ความเปป็นบรุตรของพระเจข้า
ของพระเยซพูครริสตรไดข้ถพูกรอับรอง “ดข้วยฤทธานรุภาพ” โดย “พระวริญญาณแหตงความบรริสรุทธริธ” นอันที่
ตข้องหมายถถึง พระวริญญาณบรริสรุทธริธอยตางไมตตข้องสงสอัย สริที่งททรที่ อับรองความเปป็นพระเจข้าของพระเยซพู
ครริสตรเหนพอสริที่งอพนที่ ใดคพอ การฟพร นคพนพระชนมรของพระองคร มอันคพอขข้อพริสพูจนรสรุดทข้ายของความเปป็น
พระเจข้าของพระองคร โดยยพนยอันและรอับรองอยตางมทนร ทาหนอัก

รม 1:5

โดยทางพระองคต์นรัตั้นพวกขผู้าพเจผู้าไดผู้รบรั พระคสณและหนผู้าทรีซึ่เปป็นอรัครสาวก

เพคืซึ่อเหป็นแกข่พระนามของพระองคต์ ใหผู้ชนชาตริตข่างๆเชคืซึ่อฟรังตามความเชคือซึ่ นรัตั้น ในแบบเดทยวกอับพระ
ธรรมเอเฟซอัส เปาโลเขทยนวตา โดยทางพระเยซพู (“โดยทางพระองครนร อัน”) “พวกขข้าพเจข้าไดข้รอับ
พระครุณ” ผพูข้เชพที่อทรุกคนไดข้รอับพระครุณผตานทางพระเยซพูครริสตร นอกจากนทร เปาโลไดข้รอับหนข้าททที่เปป็น
ออัครสาวกผตานทางพระองครดข้วย
จรุดประสงครทพทที่ ระองครทรงประทานพระครุณใหข้กคป็ พอ “เพพที่อเหป็นแกตพระนามของพระองคร
ใหข้ชนชาตริตตางๆเชพที่อฟอังตามความเชพที่อนอัรน” มทความเหป็นตตางๆตามมา (1) วลทททที่วาต “ใหข้ชนชาตริตตางๆ
เชพที่อฟอังตามความเชพที่อนอัรน” อาจแปลตรงตอัวไดข้วาต ‘ความเชพที่อฟอังททที่อาศอัยความเชพที่อ’ เปาโลไมตไดข้กาท ลอัง
พพูดถถึง ระบบความเชพที่อ นอันที่ คพอ ระบบศาสนศาสตรร (ความเชพที่อของครริสเตทยน) แทนททที่จะเปป็นเชตน
นอัรน ทตานกทาลอังหมายถถึง ความเชพที่อออันเรทยบงตาย ซถึที่งในกรณทนร ทคพอ ในพระครริสตร (2) คทาททแที่ ปลวตา
ความเชคืซึ่อฟรัง (กรทก: ฮถูพาโคอท) กป็หมายความตามนอัรนจรริงๆ อยตางไรกป็ตาม สริที่งททสที่ พที่อออกมาในคทาๆนทร
คพอ แนวคริดเกทที่ยวกอับการยอมอยถูม่ใตห้บงจั คจับ
เพราะพระองครไดข้ทรงประทานพระครุณแกตเรา เราจถึงควรเชพที่อฟอังพระองครและวางใจใน
พระองคร การยอมอยพูใต ตข้บอังคอับความเปป็นองครพระผพูข้เปป็นเจข้าของพระครริสตรจถึงมททมทที่ า ใหข้เราสอังเกต
ขอัรนตอนดทๆ พระครุณของพระองครททที่ทรงประทานใหข้เราเปป็นแรงจพูงใจททที่นทาพาเราใหข้ไมตเพทยงวางใจ
ในพระองครเทตานอัรนแตตยอังยอมอยพูใต ตข้บงอั คอับพระองครดข้วยความเชพที่อฟอังดข้วย (3) การสานตตอความเชพที่อ
ฟอังนทรไปยอัง “ชนชาตริตตางๆ” กป็ตข้องหมายถถึงการปฏริบอัตริตามพระมหาบอัญชา การเปป็นพยานเกทที่ยวกอับ
พระครริสตร คพอการเชพที่อฟอังคทาบอัญชาของพระองคร
คทาททแที่ ปลวตา ชนชาตริตข่างๆ (กรทก: เอธนอส) กป็มอักแปลวตา ‘คนตตางชาตริ’ มอันยอังหมายถถึง
‘ผพูคข้ นเชพรอสายตตางๆ’ ดข้วย ดอังนอัรน เราถพูกหนรุนใจใหข้เชพที่อฟอังพระองครโดยการนทาขตาวประเสรริฐไปยอัง
‘คนทอัรงปวง’ นทจที่ ถึงเปป็นผลททที่ตามมาออันเกริดจากพระครุณของพระองครดอังททที่บรรยายไวข้ดข้านบน เรพที่อง
ของการนทาวริญญาณจถึงซตอนอยพูใต ตข้ขข้อความนทร มอันคพอ การยอมอยพูใต ตข้บอังคอับและการเชพที่อฟอังพระเยซพู
ครริสตรผพูข้ซถึที่งเราไดข้เชพที่อโดยพระครุณของพระองคร

รม 1:6

รวมทรัตั้งพวกทข่านทรีซึ่พระเจผู้าทรงเรรียกใหผู้เปป็นคนของพระเยซผครริสตต์ดผู้วย คทา

ททแที่ ปลวตา รวมทรัตั้ง (กรทก: เอป็น) จะแปลวตา ‘ใน’ กป็ไดข้ อทกครอัรงททที่เหมพอน “ในพระองครนร อัน” หลายครอัรง
ในพระธรรมเอเฟซอัส เปาโลกลตาววตาในพระองครนร อัน “พระเจข้าทรงเรทยกใหข้เปป็นคนของพระเยซพู
ครริสตรดข้วย” เราไดข้ถพูกเรทยกโดยพระองครและบอัดนทรเราเปป็นของพระองคร และไดข้รอับการไถตโดยพระ
โลหริตของพระองคร หากเรานถึกถถึงการททที่เปาโลไดข้รอับ “การทรงเรทยก” ในขข้อ 1 เรากป็จะเหป็นวตาการ
“ททที่พระเจข้าทรงเรทยกใหข้เปป็นคนของพระเยซพูครริสตร” เปป็นการทรงเรทยกททที่แตกตตางออกไป
รม 1:7

เรรียน บรรดาทข่านทรีซึ่อยผใข่ นกรสงโรม ผผผู้ซงซซึ่ พระเจผู้าทรงรรักและทรงเรรียกใหผู้เปป็น

วริสสทธริชน ขอพระคสณและสรันตริสสขซซงซึ่ มาจากพระเจผู้าพระบริดาของเราทรัตั้งหลาย และจากพระเยซผ
ครริสตต์เจผู้า จงดสารงอยผข่กบรั พวกทข่านเถริด บรุคคลททที่จดหมายฝากฉบอับนทรเขทยนถถึงไดข้รบอั การระบรุอยตาง
ชอัดเจน นอันที่ คพอ “บรรดาทตานททอที่ ยพูใต นกรรุงโรม ผพูข้ซถึที่งพระเจข้าทรงรอักและทรงเรทยกใหข้เปป็นวริสรุทธริชน”
วลทสรุดทข้ายเปป็นคทาสอังที่ จดหมายฝากฉบอับนทรถพูกเขทยนถถึงคนเหลตานอัรนททที่อยพูใต นกรรุงโรมซถึที่งถพูก “เรทยกใหข้
เปป็นวริสรุทธริชน” แนตนอนททพที่ วกเขาเปป็นผพูข้ททที่พระเจข้าทรงรอัก คทาททที่แปลวตา วริสสทธริชน (กรทก: ฮาจริออส)
มทความหมายตรงตอัววตา ‘บรริสรุทธริธ’ และเปป็นรพูปแบบททที่ถพูกแปลเปป็นปกตริ มอันเปป็นคทาพหพูพจนรททที่บตง
บอกถถึง “บรรดาผพูข้ทบทที่ รริสรุทธริธ” คทาททแที่ ปลวตา ไดผู้รรับการทรงเรรียก (กรทก: คลททออริส) มทความหมายใน
เชริง ไดห้รจับเชริญมาถถึงอะไรบางอยตางมากกวตาจะเปป็นความหมายในเชริงถถูกเรทยกวม่าอะไรสอักอยตาง ยก
ตอัวอยตางเชตน คทานทรอาจใชข้ในความหมาย ‘ไดข้รอับเชริญมารอับประทานอาหารคทที่า’ และไมตใชตในความ
หมาย ‘ถพูกเรทยกวตาหนข้าตาดท’ ดอังนอัรน ผพูข้รอับจดหมายฝากของเปาโลจถึงเปป็น คนทอัรงหลายททที่ถพูกเรทยกใหข้
เปป็นผพูข้บรริสรุทธริธ การทรงเรทยกนทรมทมาถถึงครริสเตทยนทรุกคน เราถพูกเรทยกใหข้เปป็นคนททที่บรริสรุทธริธจรริงๆ! (ดพู 1
เปโตร 1:15-16)
คทาทอักทายของเปาโลททที่มทถงถึ ครริสตจอักรททที่กรรุงโรมมทลอักษณะคลข้ายกอับคทาทอักทายของทตานใน
จดหมายฝากทรุกฉบอับของทตาน “ขอพระครุณและสอันตริสขรุ ซถึที่งมาจากพระเจข้าพระบริดาของเราทอัรง
หลาย และจากพระเยซพูครริสตรเจข้า จงดทารงอยพูกต บอั พวกทตานเถริด” การทพูลขอพระครุณและสอันตริสรุขจาก
พระเจข้าพระบริดาและพระเยซพูครริสตรเจข้าของทตานไมตใชตเรพที่องเลตนๆ จรริงแทข้ททเดทยวททที่เราไดข้รอับความ
รอดโดยพระครุณ แตตบอัดนทรมสท ายธารแหตงพระครุณททมที่ าถถึงเราสทาหรอับการดทาเนรินชทวตริ ครริสเตทยนใน

แตตละวอัน คทาททที่แปลวตา พระคสณ (กรทก:คารริส) เปป็นตอัวแทนของแนวคริดแบบกวข้างๆ มอันเรริที่มตข้นดข้วย
แนวคริดเกทที่ยวกอับ ‘ความโปรดปรานททที่มนรุษยรไมตสมควรไดข้รอับ’ อยตางไรกป็ตาม คทาๆนทรกขป็ ยายความถถึง
แนวคริดเกทที่ยวกอับความประเสรริฐ ความกรรุณา ความเมตตา ความชตวยเหลพอ และความแขป็งแกรต งของ
พระองครดข้วย ในการไดข้รอับความรอด เหป็นไดข้ชอัดททสที่ รุดเลยวตาเราไดข้รอับความโปรดปรานททที่เราไมต
สมควรไดข้รอับ แตตบอัดนทรเมพที่อเราไดข้รอับความรอดแลข้ว เราจถึงไดข้รอับสายธารแหตงความประเสรริฐ ความ
กรรุณา ความเมตตา ความชตวยเหลพอ และความแขป็งแกรต งของพระเจข้าดข้วย ดพู ฮทบรพู 4:14-16 สมบอัตริ
ออันลทราคตานทรไดข้รอับการทพูลขอในสต วนบทนทาของจดหมายฝากของเปาโล
การทพูลขอ สรันตริสสข กป็เปป็นแบบเดทยวกอัน เรามทสนอั ตริสขรุ กจับพระเจข้าเมพที่อเราถพูกททาใหข้เปป็นผพูข้
ชอบธรรม (โรม 5:1) แตตบอัดนทรสอันตริสขรุ ของพระเจข้ามทใหข้สทาหรอับการดทาเนรินชทวริตครริสเตทยนในแตตละ
วอันขณะททที่เราเตริบโตขถึรนในพระครุณ ดพู ฟทลริปปท 4:6-7 และอริสยาหร 26:3 เปาโลทพูลขอสอันตริสรุขนอัรนใหข้
มทแกตผพูข้อตานจดหมายฝากของทตาน ทอัรงสองสริที่งมาจากพระเจข้าพระบริดาและพระเยซพูครริสตรเจข้า
รม 1:8

ประการแรก ขผู้าพเจผู้าขอขอบพระคสณพระเจผู้าของขผู้าพเจผู้าโดยทางพระ

เยซผครริสตต์เหตสดผู้วยทข่านทรัตั้งหลาย เพราะวข่าความเชคืซึ่อของพวกทข่านเลคืซึ่องลคือไปทรัซึ่วโลก หลอังจากไดข้
เกรริที่นนทาไปเปป็นททที่เรทยบรข้อยแลข้ว ออัครสาวกผพูข้นร ทไดข้กลตาวถถึงผพูข้อาต นเปป็นการสต วนตอัวมากยริงที่ ขถึรน
“ประการแรก ขข้าพเจข้าขอขอบพระครุณพระเจข้าของขข้าพเจข้าโดยทางพระเยซพูครริสตรเหตรุดข้วยทตานทอัรง
หลาย” เราไดข้เหป็นวตาเปาโลขอบพระครุณพระเจข้าผตานทางพระเยซพูครริสตร คทาอธริษฐานทรุกอยตางของ
เราททมที่ ทถถึงพระเจข้ากป็ผาต นทางการเปป็นคนกลางของพระเยซพูครริสตร สาเหตรุททที่เปาโลขอบพระครุณ
พระเจข้ากป็คอพ ความเชพที่อของครริสเตทยนชาวโรมอันเปป็นททที่ประจอักษรไปทอัวที่ จอักรวรรดริโรมอัน คทาททที่แปลวตา
เลคืซึ่องลคือ (กรทก: คาทาเจลโล) ถถึงแมข้จะมทความหมายในเชริง ‘ประกาศ’ หรพอ ‘ปตาวรข้อง’ แตตมอันกป็มท
ความหมายในเชริง ‘ถพูกททาใหข้เปป็นททที่ทราบ’ ดข้วย และจากรพูปของคทากรริยาททที่ประธานเปป็นผพูข้ถพูกกระททา
ความหมายแบบหลอังนทรจงถึ นตาจะถพูกตข้อง การพพูดถถึง “ไปทอัวที่ โลก” เปป็นสทานวนททที่ใชข้กนอั เปป็นปกตริใน
จอักรวรรดริโรมอันและนตาจะหมายถถึงจอักรวรรดรินร อันเอง คทาพยานของครริสเตทยนใหมตททที่กรรุงโรมดทเสทย
จนเลพอที่ งลพอไปทอัวที่ โลกของชาวโรมอัน

รม 1:9

เพราะพระเจผู้าผผผู้ซงซซึ่ ขผู้าพเจผู้าไดผู้รรับใชผู้ดผู้วยชรีวริตจริตใจของขผู้าพเจผู้าในขข่าว

ประเสรริฐแหข่งพระบสตรของพระองคต์นนรัตั้ ทรงเปป็นพยานของขผู้าพเจผู้าวข่า เมคืซึ่อขผู้าพเจผู้าอธริษฐานนรัตั้น
ขผู้าพเจผู้าเอข่ยถซงทข่านทรัตั้งหลายเสมอไมข่วข่างเวผู้น เราไดข้เหป็นชทวริตในดข้านการอธริษฐานของเปาโล เรา
สอังเกตเหป็นวตาทตานเขทยนไวข้วาต “เมพอที่ ขข้าพเจข้าอธริษฐานนอัรน ขข้าพเจข้าเอตยถถึงทตานทอัรงหลายเสมอไมตวาต ง
เวข้น” (1) เหป็นไดข้ชดอั วตาเปาโลอธริษฐานตลอด คทาททที่แปลวตา ไมข่วข่างเวผู้น (กรทก: อาดริอาเลอริพโทออส)
บตงบอกถถึง “โดยไมตหยรุด” นอกจากนอัรนทตานกป็อธริษฐานเสมอ (2) ทตานทพูลขอเผพที่อพทที่นอข้ ง นทเที่ ปป็น
ตอัวอยตางททที่ชอัดเจนสทาหรอับเราในวอันนทร นอกจากนทรแลข้ว เราเหป็นวตาเปาโลรอับใชข้พระเจข้าจากจริตวริญญาณ
ของทตานในขตาวประเสรริฐแหตงพระบรุตร เราตข้องระลถึกวตา มนรุษยรเราประกอบดข้วยสามสต วนคพอ
รต างกาย จริตใจ และวริญญาณ และเปป็นวริญญาณของเราททที่เปป็นศพูนยรกลางแหตงตอัวตนของเรา วริญญาณ
เปป็นผพูข้ควบครุมชทวริตของเรา (3) งานรอับใชข้ของเปาโลททที่กระททาเพพที่อพระครริสตรและพระราชกริจของ
พระองครมาจากจริตวริญญาณของทตาน ซถึที่งเปป็นสต วนลถึกแหตงตอัวตนของทตานและออกมาจากใจของ
ทตาน และพระเจข้าทรงเหป็นสริที่งเหลตานทรทรงอั สริรน นตาสนใจตรงททที่วาต วลท “ขตาวประเสรริฐแหตงพระบรุตรของ
พระองคร” ปรากฏททที่นทที่ททที่เดทยวในพระคอัมภทรรทรอังเลตม
รม 1:10-12 ขผู้าพเจผู้าทผลขอวข่า ถผู้าเปป็นทรีซึ่พอพระทรัยพระเจผู้าแลผู้วใหผู้ขผู้าพเจผู้าไดผู้มรีโอกาสไป
เยรียซึ่ มทข่านทรัตั้งหลาย โดยอยข่างหนซซึ่งอยข่างใดในทรีสซึ่ ส ดนรีตั้ 11 เพราะขผู้าพเจผู้าปรารถนาทรีซึ่จะไดผู้พบทข่าน
ทรัตั้งหลาย เพคืซึ่อจะไดผู้นสาของประทานฝข่ายจริตวริญญาณมาใหผู้แกข่ทข่านบผู้าง เพคืซึ่อเสรริมกสาลรังทข่านทรัตั้งหลาย
12 คคือเพคือซึ่ ขผู้าพเจผู้าและทข่านทรัตั้งหลายจะไดผู้หนสนใจซซซึ่งกรันและกรัน โดยความเชคืซึ่อของเราทรัตั้งสองฝข่าย
อทกอยตางททที่เปาโลอธริษฐานขอกป็คอพ ททพที่ ระเจข้าจะทรงโปรดใหข้ทตานเดรินทางไปเยทยที่ มพทที่นอข้ งททที่
กรรุงโรมดข้วยความปลอดภอัย พระคอัมภทรรสอนใหข้เราอธริษฐานขอสทาหรอับการเดรินทางไปเพพที่อการ
ประกาศ และเปาโลไดข้ขอเชตนนอัรน นอกจากนทรทตานยอังขอดข้วยวตา ใหข้เปป็นไปตามนทราพระทอัยพระเจข้า
เราไดข้เหป็นวตาการวางแผนของเปาโลถพูกนทาพาโดยนทราพระทอัยพระเจข้า
นอกจากนทร เปาโลไดข้กลตาววตา ทตานปรารถนาอยตางยริงที่ ททที่จะไดข้เหป็นและเจอพทที่นข้องครริสเตทยน
ใหมตททที่กรรุงโรม ทตานมทเปข้าหมายททจที่ ะแบตงปอันของประทานฝตายวริญญาณแกตครริสตจอักรททที่นอันที่ คทาททที่

แปลวตา ของประทาน คพอ คารริสมา (กรทก) สริที่งททที่เปาโลหมายถถึงไมตเกทที่ยวขข้องอะไรเลยกอับกระแสคารริ
สมาตริกในปอัจจรุบนอั ทตานเพทยงตข้องการททจที่ ะแบตงปอันการมองเหป็นและความเขข้าใจฝตายวริญญาณใหข้แกต
ครริสตจอักรททที่นอันที่ ‘เพพที่อเสรริมกทาลอังทตานทอัรงหลาย’ คทาททที่แปลวตา เสรริมกสาลรัง (กรทก: สตทรริดโซ) มทความ
หมายวตา เพริมที่ พละกทาลอัง มอันเปป็นคทากรทกซถึที่งเปป็นททที่มาของคทาภาษาออังกฤษ สเตอรอยดร (สารกระตรุข้น
เพพอที่ เพริที่มพละกทาลอัง) สต วนหนถึที่งของความปรารถนาของเปาโลในการเดรินทางไปยอังกรรุงโรมและ
เยทยที่ มครริสตจอักรททที่นอันที่ คพอ เพพที่อเสรริมกทาลอังพวกเขาฝตายวริญญาณ
นอกจากนทร ทตานยอังตข้องการททจที่ ะไดข้รอับการหนรุนใจสทาหรอับตอัวทตานเองและใหข้การหนรุนใจค
รริสตจอักรททที่นอันที่ ดข้วย คทาททที่แปลวตา หนสนใจซซซึ่งกรันและกรัน (กรทก: ซรุมพาราคาเลโอ) มทความหมายใน
ปอัจจรุบอันวตา “การใหข้กาท ลอังใจกอันและกอัน” เนพอที่ งจากทอัรงเปาโลและครริสตจอักรใหมตททที่กรรุงโรมมท
สามอัคคทธรรมรต วมกอันในความเชพที่อในพระครริสตรรตวมกอัน ทอัรงสองฝตายจถึงไดข้รบอั การหนรุนใจ นอันที่ จถึง
เปป็นอทกวอัตถรุประสงครหนถึที่งในการไปเยพอน
รม 1:13

พรีซึ่นอผู้ งทรัตั้งหลาย บรัดนรีตั้ขาผู้ พเจผู้าอยากใหผู้ทข่านทรัตั้งหลายทราบวข่า ขผู้าพเจผู้าไดผู้

ตรัตั้งใจไวผู้หลายครรัตั้งแลผู้ววข่าจะมาหาทข่าน เพคืซึ่อขผู้าพเจผู้าจะไดผู้เกป็บเกรีซึ่ยวผลในหมผข่พวกทข่านดผู้วย เชข่น
เดรียวกรับในหมผข่ชนชาตริอคืซึ่นๆ (แตข่จนบรัดนรีตั้กป็ยงรั มรีเหตสขรัดขผู้องอยผข่) เปาโลไดข้เสรริมเกทที่ยวกอับเรพที่องสต วนตอัว
ของทตาน กตอนหนข้านอัรนทตานกป็อยากมาหาพวกเขาเพพที่อจะไดข้รบอั ผลเพริมที่ เตริมทตามกลางพวกเขาเชตน
เดทยวกอับททที่ทตานไดข้รอับในครริสตจอักรคนตตางชาตริอพที่นๆ อยตางไรกป็ตาม ทตานกป็มทเหตรุขดอั ขข้อง ( ถพูกขอัด
ขวาง กรทก: โคลถูโอ) เราไมตทราบแนตชดอั วตาอะไรขอัดขวางทตานมริใหข้เดรินทางไปยอังกรรุงโรม แตตเหป็น
ไดข้ชดอั วตาพระเจข้าทรงใหข้ทตานงตวนอยพูกต บอั เรพที่องอพที่นอยพูต เพราะการทรงทราบลตวงหนข้า พระเจข้าจถึงทรง
ทราบวตา ถถึงอยตางไรแลข้วเปาโลกป็จะไดข้ใชข้เวลานานททที่กรรุงโรมในไมตชข้า ถถึงแมข้จะในรพูปแบบททที่ทตาน
ไมตไดข้คริดไวข้กตป็ าม บางทททตานอาจเปป็นททที่ตข้องการตอัวททที่อนพที่ ซถึที่งเรต งดตวนกวตาในชตวงเวลาททที่เหลพอของการ
รอับใชข้ของทตาน เหป็นไดข้ชอัดวตาพระเจข้าทรงขอัดขวางไมตใหข้เปาโลเดรินทางไปยอังกรรุงโรมเรป็วขถึรน และ
ทรงทราบวตาอะไรดทททที่สรุดในแผนการของพระองครสทาหรอับชทวริตของเปาโล สทาหรอับคนเหลตานอัรนททที่
แสวงหานทราพระทอัยของพระเจข้าในวอันนทร การขอัดขวางแบบนทรกยป็ งอั มทอยพูต

รม 1:14-15 ขผู้าพเจผู้าเปป็นหนรีตั้ทรัตั้งพวกกรรีกและพวกชาวปข่าดผู้วย เปป็นหนรีตั้ทรัตั้งพวกนรัก
ปราชญต์และคนเขลาดผู้วย 15 ฉะนรันตั้ ขผู้าพเจผู้ากป็เตป็มใจพรผู้อมทรีซึ่จะประกาศขข่าวประเสรริฐแกข่ทข่านทรัตั้ง
หลายทรีซึ่อยผใข่ นกรสงโรมดผู้วย
ถถึงแมข้วาต การเดรินทางไปยอังกรรุงโรมของเปาโลจะยอังไมตเกริดขถึรนในอนาคตออันใกลข้ ทตานกป็เปริด
ใจของทตานตตอพทนที่ ข้องททกที่ รรุงโรม ทตานรพูข้สถึก “เปป็นหนทรทร อังพวกกรทกและพวกชาวปตาดข้วย เปป็นหนทรทรงอั
พวกนอักปราชญรและคนเขลา” เปาโลรพูสข้ ถึกวตาตนมทพนอั ธะตตอทรุกคนในการประกาศขตาวประเสรริฐแกต
คนทอัรงปวง นอันที่ รวมถถึงบรรดาผพูข้ททที่อยพูทต กทที่ รรุงโรมดข้วย การอข้างอริงถถึงพวกกรทกและพวกชาวปตาเปป็น
สทานวนในสมอัยนอัรน ซถึที่งหมายถถึงคนทอัรงโลก พวกกรทกถพอวตาตอัวเองเปป็นคนชอัรนสพูงและคนททเที่ หลพอเปป็น
พวกชาวปตา ประเดป็นกป็คพอวตา เปาโลรพูข้สถึกวตาตอัวเองเปป็นหนทร นอันที่ คพอมทพนอั ธะในการประกาศขตาว
ประเสรริฐแกตคนทอัรงปวง นอันที่ รวมถถึงทอัรงพวกนอักปราชญรและคนเขลาดข้วย คพอ ทรุกคน ทตานอาจหมาย
ถถึงคนททมที่ ทการศถึกษา (นอันที่ คพอ ชาวกรทกททที่มทการศถึกษา) และพวกคนเขลา (นอันที่ คพอ คนททที่เหลพอทอัรงโลก
ซถึที่งไรข้การศถึกษา) แนตนอนททคที่ นทอัรงสองพวกมทอยพูทต กทที่ รรุงโรม ดอังนอัรน ทตานจถึงเตป็มใจพรข้อมททที่จะ
ประกาศขตาวประเสรริฐททที่กรรุงโรม ดข้วยสรุดความสามารถของทตาน
รม 1:16

ดผู้วยวข่าขผู้าพเจผู้าไมข่มรีความละอายในเรคืซึ่องขข่าวประเสรริฐของพระครริสตต์

เพราะวข่าขข่าวประเสรริฐนรัตั้นเปป็นฤทธริธเดชของพระเจผู้า เพคืซึ่อใหผู้ทสกคนทรีซึ่เชคืซึ่อไดผู้รบรั ความรอด พวกยริว
กข่อน และพวกกรรีกดผู้วย เปาโลไมตละอายหรพอขายหนข้าในเรพที่อง “ขตาวประเสรริฐของพระครริสตร” นตา
สอังเกตตรงททที่วาต ในบทแรกของพระธรรมโรม เปาโลไดข้ใชข้คทาวตา “ขตาวประเสรริฐของพระเจข้า” (ขข้อ
1), “ขตาวประเสรริฐแหตงพระบรุตรของพระองคร” (ขข้อ 9) และ “ขตาวประเสรริฐของพระครริสตร” (ขข้อ
16) แบบสลอับกอันไปมาไดข้ ทรุกคทาลข้วนหมายถถึงสริที่งเดทยวกอัน นอกจากนทร ทรุกคทายอังอข้างอริงถถึงความเปป็น
พระเจข้าของพระครริสตรดข้วย ขตาวประเสรริฐนอัรน “เปป็นฤทธริธเดชของพระเจข้าททที่นทาไปสพูตความรอด” คทาททที่
แปลวตา ฤทธริธเดช (กรทก: ดถูนามริส) หมายถถึง ‘พลอังซถึงที่ อยพูภต ายใน’ ซถึที่งในกรณทนร ทคพอ ขตาวประเสรริฐ
นอันที่ เอง คทาภาษาออังกฤษ ไดนาไมตร์ และไดนาโม กป็มาจากคทาๆนทร ฤทธริธเดชฝตายจริตวริญญาณนทรมทใหข้แกต
“ทรุกคนททที่เชพที่อ แกตพวกยริวกตอน และแกตพวกกรทกดข้วย” ขณะททที่กตอนหนข้านอัรน เปาโลพพูดถถึงมนรุษยรชาตริ
ทอัรงปวง (พวกกรทกและพวกคนปตา) แตตตรงนทรเปาโลชทรใหข้เหป็นความแตกตตางระหวตางพวกยริวและ

พวกกรทก คทาหลอังนทรใชข้เรทยกเปป็นสทานวนหมายถถึง คนตตางชาตริ เพราะวตาพระเจข้าทรงมทพอันธสอัญญากอับ
พวกยริวโดยเฉพาะ พวกเขาจถึงเปป็นพวกแรกททที่ไดข้ฟอังขตาวประเสรริฐ การมาของครริสตจอักรกป็เปป็นเชตน
นอัรนในอดทต และจะเปป็นเชตนนอัรนดข้วยเมพอที่ ขตาวประเสรริฐถพูกประกาศในชตวงยรุคแหตงความทรุกขเวทนา
ใหญตยงริที่ (วลท “แกตพวกยริวกตอน” ถพูกใชข้สามครอัรงในพระธรรมโรม (ในขข้อนทร และใน 2:9-10) และไมต
ปรากฏททที่ใดอทกในพระคอัมภทรร)
รม 1:17

เพราะวข่าในขข่าวประเสรริฐนรันตั้ ความชอบธรรมของพระเจผู้ากป็ไดผู้แสดงออก

โดยเรริซึ่มตผู้นกป็ความเชคืซึ่อ สส ดทผู้ายกป็ความเชคืซึ่อ ตามทรีซึ่มรีเขรียนไวผู้แลผู้ววข่า `คนชอบธรรมจะมรีชรีวริตดสารงอยผข่
โดยความเชคืซึ่อ' เพราะวตาในขตาวประเสรริฐนอัรน “ความชอบธรรมของพระเจข้ากป็ไดข้แสดงออก” นตา
สอังเกตวตาเปาโลไมตไดข้พพูดวตา เพราะวตาในขตาวประเสรริฐนอัรน “พระครุณของพระเจข้ากป็ไดข้แสดงออก”
แตตทตานกลตาววตา ความชอบธรรมของพระเจข้า พระเจข้าทรงปฏริบอัตริตตอมนรุษยรชาตริอยตางยรุตริธรรมใน
การเสนอขตาวประเสรริฐใหข้แกตทร อังพวกยริวและคนตตางชาตริ ตามประวอัตริศาสตรรแลข้ว พวกคนตตางชาตริ
เพริกเฉยตตอพระเจข้า พวกยริวกป็เพริที่งปฏริเสธพระครริสตร พระเจข้าทรงยรุตริธรรมในการเสนอขตาวประเสรริฐ
แกตทรงอั สองพวก และโดยเฉพาะอยตางยริงที่ แกตพวกยริวกตอน (เปาโลกทาลอังปพูพรนพ สทาหรอับเรพอที่ งททที่ทตานจะ
กลตาวถถึงภายหลอัง นอันที่ คพอ ขตาวประเสรริฐททที่ถพูกสต งไปยอังคนตตางชาตริ และททาใหข้พวกยริวบางคนตก
ตะลถึง)
ในขตาวประเสรริฐของพระครริสตร ความชอบธรรมของพระเจข้ากป็ถพูกแสดงออก “โดยเรริที่มตข้น
กป็ความเชพที่อ สรุดทข้ายกป็ความเชพที่อ ตามททมที่ ทเขทยนไวข้แลข้ววตา `คนชอบธรรมจะมทชวท ริตดทารงอยพูโต ดยความ
เชพที่อ'” ไมตวาต จะเปป็นพวกยริวททที่คดริ วตาตอัวเองเปป็นคนชอบธรรมหรพอพวกคนตตางชาตริททที่ไมตเอาพระเจข้า
ขตาวประเสรริฐกป็ถพูกรอับแบบเดทยวกอัน เราทรุกคนตตางไดข้รบอั ความรอดโดยความเชพที่อ อยตางไรกป็ตาม
หลอังจากททที่เราไดข้รอับความรอดแบบงตายๆแลข้ว (โดยความเชพที่อ) บอัดนทรเราตข้องดทาเนรินชทวตริ โดยความ
เชพที่อดข้วย มทความเชพที่อททที่ชตวยใหข้รอด และการดทาเนรินชทวตริ โดยความเชพที่อ นอันที่ คพอ “เรริที่มตข้นกป็ความเชพที่อ
สรุดทข้ายกป็ความเชพที่อ” สทาหรอับพวกยริวและพวกกรทกกป็เปป็นแบบเดทยวกอัน

เพพอที่ เสรริมความคริดของทตาน ออัครสาวกเปาโลยกคทาพพูดจาก ฮาบากรุก 2:4 “คนชอบธรรมจะ
มทชทวริตดทารงอยพูโต ดยความเชพที่อ” ใจความหลอักอทกเรพที่องในพระธรรมโรมถพูกพพูดถถึงในบทนทานทร เปาโล
เรทยกคนเหลตานอัรนททที่เชพที่อแลข้ววตา “คนชอบธรรม” นอันที่ คพอ คนเหลตานอัรนททที่ถพูกททาใหข้เปป็นคนชอบธรรม
แลข้วในพระครริสตร พวกเขา (และเราดข้วย) จถึงถพูกหนรุนใจใหข้ดทาเนรินชทวตริ โดยความเชพที่อหลอังจากไดข้
ถพูกททาใหข้เปป็นคนชอบธรรมแลข้ว ขข้อพระคอัมภทรทร ทที่พพูดถถึงคนชอบธรรมททที่ดทาเนรินชทวริตโดยความเชพที่อ
ปรากฏสทที่ครอัรงในพระคอัมภทรร: ฮาบากรุก 2:4, ตรงนทร, กาลาเททย 3:11 และ ฮทบรพู 10:38 ดอังนอัรน เราไมตไดข้
แคตรอดโดยความเชพที่อและถพูกททาใหข้เปป็นคนชอบธรรมแลข้วเทตานอัรน แตตเราตข้องดทาเนรินชทวริตโดยความ
เชพที่อดข้วย นอันที่ คพอ จากความเชพที่อไปสพูตความเชพที่อ เหป็นไดข้ชอัดวตาเปาโลกทาลอังปพูพรพนเรพอที่ งความเชพที่อเหนพอ
การประพฤตริในตอนตข้นของจดหมายฝากของทตาน ความรอดเปป็นมาโดยความเชพที่อ ชทวริตครริสเตทยน
ททที่ตามมากป็เปป็นมาโดยความเชพที่อ การรอักษาพระบอัญญอัตริไมตไดข้ถพูกพพูดถถึงเลย
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เพราะวข่า พระเจผู้าทรงสสาแดงพระพริโรธของพระองคต์จากสวรรคต์ตข่อความ

อธรรมและความไมข่ชอบธรรมทรัตั้งมวลของมนสษยต์ ทรีซึ่เอาความไมข่ชอบธรรมนรันตั้ ขรัดขวางความจรริง
เปาโลเรริที่มตข้นคทาฟข้องรข้องของทตานโดยกลตาววตา พระพริโรธของพระเจข้ากทาลอังจะบอังเกริดแกตมนรุษยร
ชาตริ คทาททแที่ ปลวตา พระพริโรธ (กรทก: ออรร์ก)ท มทความหมายในเชริง ความโกรธออันชอบธรรมของ
พระองคร พระพริโรธนทรกาท ลอังถพูกสทาแดงจากสวรรครเพราะความอธรรมและความไมตชอบธรรมของ
มนรุษยร โดยเฉพาะอยตางยริงที่ เพราะวตามนรุษยร “เอาความไมตชอบธรรมนอัรนขอัดขวางความจรริง” คทาวตา
ขอัดขวาง มาจากคทากรทก คาเทโช ซถึที่งมทความหมายวตา กดขทที่ ขตม ดข้วยเชตนกอัน แนวคริดกป็คพอ มนรุษยรททที่
บาปหนารพูจข้ อักความจรริงของพระเจข้าแลข้วในใจแตตขตมมอันไวข้ พวกเขารพูวข้ าต มทพระวจนะของพระเจข้าแตต
กดขทพที่ ระวจนะนอัรนไมตวาต โดยทางอรุบาย ‘การแยกออกระหวตางครริสตจอักรและรอัฐ’ ในสต วนของ
สาธารณะ โดยการโจมตทความซพที่อตรงของพระวจนะนอัรนในโลกวริชาการ หรพอไมตกโป็ ดยการไมต
ยอมรอับรพูพข้ ระวจนะนอัรนเลยเปป็นรายบรุคคล พวกเขาจงใจหลอกตอัวเองและหลอกคนอพนที่ ดข้วย การททา
เชตนนอัรนและความบาปของพวกเขาเองดข้วยไดข้ททาใหข้พระพริโรธของพระเจข้าตกลงบนตอัวพวกเขา
มนรุษยรชาตริไมตเพทยงบาปหนาอยพูกต ตอนแลข้วเทตานอัรน แตตยงอั ใหข้การเทป็จตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้าใน
จริตใจของตนโดยการกดขทคที่ วามจรริงดข้วย
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เหตสวข่าเทข่าทรีซึ่จะรผผู้จรักพระเจผู้าไดผู้กป็แจผู้งอยผข่กบรั ใจเขาทรัตั้งหลาย เพราะวข่าพระเจผู้า

ไดผู้ทรงโปรดสสาแดงแกข่เขาแลผู้ว ททที่เจาะจงยริงที่ ไปกวตานอัรน มนรุษยรททที่บาปหนามทความรพูข้เรพอที่ งพระเจข้าอยพู ต
ในใจของตนอยพูแต ลข้ว แตตมนรุษยรกกป็ ดขทคที่ วามจรริงนอัรน ความรพูเข้ รพที่องพระเจข้าซถึที่งตริดตอัวมนรุษยรมาตอัรงแตต
เกริดถพูกเพริที่มพพูนขถึรนโดยคทาพยานจากบรรดาสริที่งทรงสรข้าง ผพูข้แตตงเพลงสดรุดทเขทยนไวข้วาต “ฟข้าสวรรคร
ประกาศสงตาราศทของพระเจข้า” (สดรุดท 19:1) ความยริงที่ ใหญต ความสงตางาม ความเปป็นระเบทยบ และ
ความเททที่ยงตรงของสรรพสริที่งตอัรงแตตสที่ งริ ใหญตๆ เชตน จอักรวาลและฟข้าสวรรคร ไปจนถถึงสริที่งเลป็กๆ เชตน
ชทววริทยาและจรุลรินทรทยร เปริดเผยวตา มทพระเจข้าผพูข้ชอบธรรม เปป็นระเบทยบ และยริงที่ ใหญต มนรุษยรชาตริรพูข้
เกทที่ยวกอับเรพอที่ งนทรอยพูแต ลข้วในใจของตน แตตมนรุษยรชาตริกกป็ ดขทคที่ วามจรริงนอัรน ยอหรนซถึที่งเขทยนเกทที่ยวกอับพระ
เยซพู ไดข้ประกาศวตาพระองครทรงเปป็นความสวตางแทข้ “ซถึงที่ สต องสวตางแกตทรุกคนททที่เขข้ามาในโลก”
(ยอหรน 1:9) การกดขทที่ความจรริงนอัรนซถึงที่ ตริดตอัวเรามาตอัรงแตตเกริดไดข้ททาใหข้พระพริโรธของพระเจข้าทวท
ความรรุนแรงมากยริงที่ ขถึรนตตอมนรุษยรชาตริ
รม 1:20

ตรัตั้งแตข่เรริซึ่มสรผู้างโลกมาแลผู้ว สภาพทรีซึ่ไมข่ปรากฏของพระองคต์นนรัตั้ คคือฤทธานส

ภาพอรันนริรรันดรต์และเทวสภาพของพระเจผู้า กป็ไดผู้ปรากฏชรัดในสรรพสริซึ่งทรีซึ่พระองคต์ไดผู้ทรงสรผู้าง
ฉะนรันตั้ เขาทรัตั้งหลายจซงไมข่มรีขอผู้ แกผู้ตรัวเลย เพพที่อเสรริมคทากลตาวหาของทตาน เปาโลไดข้ชร ทใหข้เหป็นเพริที่มเตริม
วตา “สภาพททที่ไมตปรากฏของพระลอักษณะฝตายวริญญาณของพระองคร นอันที่ คพอ ความชอบธรรม ความ
บรริสรุทธริธ และสงตาราศทของพระองคร ตตางปรากฏชอัดจากสรรพสริที่ง สดรุดท 33:5-6 บตงบอกวตาความชอบ
ธรรม ความเมตตา ความสอัตยรซพที่อ และการพริพากษาของพระเจข้าถพูกเปริดเผยในโลกททที่จอับตข้องไดข้
พระลอักษณะของผพูข้พพริ ากษาผพูข้ทรงความชอบธรรมจถึงถพูกเปริดเผยโดยสริที่งททพที่ ระองครทรงสรข้าง ดพู
สดรุดท 97:6 พระลอักษณะเหลตานอัรนของพระเจข้า “ปรากฏชอัด” จากพระหอัตถกริจของพระองคร คทาททแที่ ปล
วตา ปรากฏชรัด (กรทก: คาโธราโอ) มทความในเชริงถพูก “มองเหป็น” หรพอ “เขข้าใจ” ความสมบพูรณรแบบ
ของสริที่งทรงสรข้างเองเปริดเผยถถึงฤทธานรุภาพออันนริรอันดรรและเทวสภาพของพระเจข้า คนอธรรมกป็
เขข้าใจเรพอที่ งนทรในใจของตนถถึงแมข้วาต พวกเขาแสรข้งขตมมอันดข้วยแนวคริดเรพอที่ งวริวอัฒนาการกป็ตาม ดอังนอัรน
“เขาทอัรงหลายจถึงไมตมขท ข้อแกข้ตอัวเลย” คทาททที่แปลวตา ไมข่มรีขผู้อแกผู้ตรัว (กรทก: อานาโพโลกททอส) มทความ

หมายในเชริง ‘แกข้ตตางใหข้ตอัวเองไมตไดข้’ ในทางกฎหมายหรพอในทางศาล เปาโลจถึงปพูพพรนสทาหรอับการ
พริจารณาคดทมนรุษยรชาตริ นอันที่ คพอ คนทอัรงโลกมทความผริดจทาเพาะพระพอักตรรพระเจข้า
รม 1:21

เพราะถซงแมผู้วข่าเขาทรัตั้งหลายไดผู้รผู้จผ รักพระเจผู้าแลผู้ว เขากป็มริไดผู้ถวายพระเกรียรตริ

แดข่พระองคต์ใหผู้สมกรับทรีซึ่ทรงเปป็นพระเจผู้า หรคือหาไดผู้ขอบพระคสณไมข่ แตข่เขากลรับคริดในสริงซึ่ ทรีซึ่ไมข่เปป็น
สาระ และจริตใจโงข่เขลาของเขากป็มคืดมรัวไป หลอักฐานยริงที่ ตอกยทราความผริด เปาโลบอกวตา มนรุษยรมท
ความรถูเห้ กทยที่ วกจับพระเจห้าจนถถึงขนาดททที่วาต พวกเขารพูข้จกอั พระองครแลข้ว นทอที่ าจเปป็นการอข้างถถึงการททที่อาดอัม
และเอวารถูห้จกจั พระเจข้าในสวนนอัรน อยตางไรกป็ตาม นทที่นตาจะหมายถถึงความเหป็นกตอนหนข้านอัรนเกทที่ยวกอับ
การททมที่ นรุษยรมคท วามรพูเข้ รพที่องพระเจข้ามากกวตา: (1) ความรพูทข้ ทที่ตริดตอัวมนรุษยรมาตอัรงแตตเกริด และ (2) การ
สทาแดงของพระเจข้าผตานทางสริที่งทรงสรข้าง เมพที่อมทความรพูข้เรพอที่ งพระเจข้าและอรุปนริสอัยททที่ชอบธรรมของ
พระองครแลข้ว มนรุษยรททที่บาปหนาจถึงทวทความผริดของตนโดยการไมตถวายพระเกทยรตริแดตพระเจข้าและ
ไมตขอบพระครุณพระองคร
ดข้วยเหตรุนร ท มนรุษยรจถึง “คริดในสริที่งททที่ไมตเปป็นสาระและจริตใจททที่โงตเขลาของเขากป็มพดมอัวไป” คทาททที่
แปลวตา คริด (กรทก: ดริอาลอกริสมอส) มทความหมายในเชริง ‘กระบวนการความคริด’ หรพอ ‘ความ
สามารถในดข้านเชาวนรปอัญญา’ คทาททที่แปลวตา สริงซึ่ ทรีซึ่ไมข่เปป็นสาระ (กรทก: มาไทออโอ) อาจแปลไดข้ดข้วย
วตา ‘โงตเขลา’ หรพอ ‘วตางเปลตา’ ระดอับเชาวนรปอัญญาของมนรุษยรไมตเพทยงลดลงไปเพราะการเขข้ามาของ
ความบาปเทตานอัรน แตตยอังมรุตงเนข้นเฉพาะเรพที่องโงตเขลาดข้วย นอกจากนทร จริตใจของมนรุษยรกมป็ พดมอัวไปดข้วย
เพราะเหตรุดอังกลตาว ความบาปไดข้ททาใหข้ความคริดและจริตใจของเรา ซถึที่งเปป็นททที่ตรอังของจริตวริญญาณเรา
ลดระดอับลงและมพดมอัวไป ดอังนอัรน เราจถึงไดข้รอับความเสทยหายอยตางมากมายเพราะความบาป
รม 1:22

เขาอผู้างตรัววข่าเปป็นคนมรีปรัญญา เขาจซงกลายเปป็นคนโงข่เขลาไป เรพอที่ งททที่ขดอั แยข้ง

ในตอัวเองทอัรงหมดกป็คพอวตา ทอัรงๆททที่ตกอยพูใต นสภาพดอังกลตาว มนรุษยรยอังอข้างตอัววตาเปป็นคนมทปอัญญา แมข้วาต
บาปหนา ถพูกบริดเบพอน ถพูกททาใหข้ตกตทที่าลง แตตมนรุษยรกยป็ งอั ประกาศตอัวอยตางโงตเขลาอยพูดต ทวาต ตนฉลาด
ในการททาแบบนอัรน มนรุษยรไดข้แสดงตอัวใหข้พระเจข้าเหป็นวตาตอัวเองเปป็นคนโงตเขลา คทาททที่แปลวตา คนโงข่

เขลา (กรทก: โมไรโน) มาจากคทาวตา โมรอส ซถึที่งแปลตรงตอัวเปป็นภาษาออังกฤษวตา moron (คนโงต)
กลตาวงตายๆกป็คพอวตา มนรุษยรไดข้สทาแดงตอัวเองวตาเปป็นคนโงตเขลา
รม 1:23

และเขาไดผู้เอาสงข่าราศรีของพระเจผู้าผผผู้เปป็นอมตะ มาแลกกรับรผปมนสษยต์ทรีซึ่ตผู้อง

ตายหรคือรผ ปนก รผ ปสรัตวต์สเรีซึ่ ทผู้า และรผ ปสรัตวต์เลคืตั้อยคลาน คทากลตาวหาไดข้แสดงใหข้เหป็นถถึงความโงตเขลา
และสริที่งททขที่ อัดแยข้งในตอัวเองมากยริงที่ ขถึรนของมนรุษยร มนรุษยรชาตริททที่ตกตทที่าลงไดข้ “เอาสงตาราศทของพระเจข้า
ผพูข้เปป็นอมตะ มาแลกกอับรพูปมนรุษยรททที่ตข้องตายหรพอรพูปนก รพูปสอัตวรสทที่เทข้า และรพูปสอัตวรเลพรอยคลาน”
แนวคริดททที่ตข้องการสพที่อในททที่นร ทคพอ มนรุษยรไดข้กลายเปป็นคนโงตเขลาอยตางเหลพอททที่จะกลตาว คทาททที่แปลวตา
แลก (กรทก: อจัลลาซโซ) มทความหมายในเชริง ‘แลกเปลทยที่ น’ มนรุษยรชาตริททที่โงตเขลาไดข้ยอมเอาสงตาราศท
ของพระเจข้าผพูข้ทรงเปป็นอมตะ บรริสรุทธริธ และไมตเปพที่อยเนตา มาแลกกอับสงตาราศทของมนรุษยรททที่เปพที่อยเนตาไดข้
หรพอแมข้แตตแลกกอับสงตาราศทของงพู คทาททที่แปลวตา สรัตวต์เลคืตั้อยคลาน (กรทก: เฮรเพทอน) ถถึงแมข้วาต อาจ
หมายถถึงสอัตวรเลพรอยคลานชนริดใดกป็ไดข้ แตตปกตริแลข้วคทานทรใชข้กบอั งพู) คทาททแที่ ปลวตา รผ ป (กรทก: ไอคอน)
หมายถถึง รพูปเคารพอยตางชอัดเจน มนรุษยรทโทที่ งตเขลาไดข้แลกเปลทที่ยนพระเจข้าผพูข้เปป็นอมตะกอับรพูปเคารพททที่
ไมตมทชวท ริตททที่ถพูกททาขถึรนใหข้เหมพอนสอัตวรเลพรอยคลานดข้วยซทรา
รม 1:24

เหตสฉะนรัตั้น พระเจผู้าจซงทรงปลข่อยเขาใหผู้ประพฤตริอลส ามกตามราคะตรัณหา

ในใจของเขา ใหผู้เขากระทสาสริงซึ่ ซซซึ่งนข่าอรัปยศทางกายตข่อกรัน การใชข้เหตรุผลของเปาโลซถึที่งถพูกดลใจโดย
พระวริญญาณบรริสรุทธริธไดข้มาถถึงจรุดสพูงสรุด “เหตรุฉะนอัรน พระเจข้าจถึงทรงปลตอยเขาใหข้ประพฤตริอรุลามก”
คทาททแที่ ปลวตา ปลข่อยเขา (กรทก: พาราดริโดมริ) มทความหมายในเชริง ‘สตงมอบ’ เพราะความดพรอดถึงฝตายจริต
วริญญาณและฝตายเชาวนรปอัญญาททมที่ นรุษยรมทตตอพระเจข้า พระเจข้าจถึงตรอัสวตา ‘เชริญเจข้าตามสบาย อยากททา
อะไรกป็ททา’ พระเจข้าทรงปลตอยมนรุษยรททที่ตทที่าทรามและชอัวที่ ชข้าไวข้กบอั ความอรุลามก (นอันที่ คพอ การเรริง
สทาราญทางเพศ) นตาสนใจตรงททที่วาต ‘พวกคนมทปญ
อั ญา’ ของโลกนทรนนอัที่ เองททมที่ อักแสดงออกถถึงความ
วริตถารออันโสมมถถึงขทดสรุด นตาสนใจตรงททที่วาต ความเสพที่อมทรามดอังกลตาวเกริดจาก “ราคะตอัณหาในใจ
ของเขา” เราจทาไดข้วาต พระเยซพูตรอัสวตา “ความคริดชอัวที่ รข้าย การฆาตกรรม การผริดผอัวผริดเมทย การลตวง
ประเวณท การลอักขโมย การเปป็นพยานเทป็จ การพพูดหมริที่นประมาท กป็ออกมาจากใจ” ใน มอัทธริว 15:19
ความวริตถารของมนรุษยรเกริดจากใจออันเปทที่ยมดข้วยตอัณหาและเสพที่อมทรามของเขา เยเรมทยรกลตาววตา ใจ

มนรุษยรไมตเพทยงเปป็นตอัวลตอลวงเหนพอกวตาสริที่งใดทอัรงหมด แตตยงอั “เสพที่อมทรามอยตางรข้ายททเดทยว” ความ
เสพที่อมทรามดอังกลตาวไดข้สทาแดงตอัวออกมาในมนรุษยรททที่ลข้มลงในความบาปททที่กระททา “สริที่งซถึที่งนตาออัปยศ
ทางกายตตอกอัน” การผริดศทลธรรมทางเพศเปป็นตอัวบตงชทรททที่ชดอั เจนถถึงความเสพที่อมทรามฝม่ายวริญญาณของ
ใจมนรุษยร
รม 1:25

เขาไดผู้เปลรีซึ่ยนความจรริงของพระเจผู้าใหผู้เปป็นความเทป็จ และไดผู้นมรัสการและ

ปรนนริบตรั ริสริซึ่งทรีซึ่พระองคต์ไดผู้ทรงสรผู้างไวผู้แทนพระองคต์ผผู้ทผ รงสรผู้าง ผผสผู้ มจะไดผู้รรับความสรรเสรริญ
เปป็นนริตยต์ เอเมน การกลตาวโทษยอังดทาเนรินตตอไป มนรุษยรททที่บาปหนาไดข้ “เปลทที่ยนความจรริงของ
พระเจข้าใหข้เปป็นความเทป็จ” เปาโลไดข้ใชข้คทาททแที่ ปลวตา เปลรีซึ่ยน ตตางจากททที่ทตานใชข้ในขข้อ 23 ตรงนทรคทาวตา
เมทจัลลจัซโซ มทความหมายในเชริง ‘เปลทยที่ นแปลง’ หรพอ ‘แกข้ไข’ มนรุษยรททที่บาปหนาไดข้ททาการแกข้ไข
ความจรริง ในชอัรนศาลแลข้ว นทที่เปป็นความผริดขอัรนรข้ายแรง การเขข้าไปยรุมต ยตามกอับหลอักฐานหรพอพยาน
ถพอวตาเปป็นความผริดเสมอ มนรุษยรทบทที่ าปหนา โดยการสมคบคริดออันเตป็มใจของซาตาน ไดข้พยายามททที่
จะบริดเบพอนความจรริงของพระเจข้า การบริดเบพอนนทรมาในหลายรพูปแบบ ไมตวาต จะเปป็นทฤษฎท
วริวอัฒนาการ ศาสนศาสตรรสมอัยใหมต พระคอัมภทรรฉบอับปรอับปรรุงตตางๆ หรพอแนวคริดททที่ไมตเชพที่อเรพที่อง
พระเจข้า เปป็นตข้น มนรุษยรททที่บาปหนาไดข้รตวมมพอกอับซาตานในความพยายามททที่จะหลอกลวงผพูข้อพที่นใน
เรพอที่ งความจรริงของพระเจข้า
เพพอที่ เปป็นหลอักฐานออันฟข้องถถึงความโงตเขลาของตน มนรุษยรไดข้ “นมอัสการและปรนนริบอัตริสที่ริงททที่
พระองครไดข้ทรงสรข้างไวข้แทนพระองครผพูข้ทรงสรข้าง ผพูข้สมจะไดข้รอับความสรรเสรริญเปป็นนริตยร เอเมน”
คทาททแที่ ปลวตา สริซึ่งทรีซึ่พระองคต์ไดผู้ทรงสรผู้าง (กรทก: คะทริซริส) กป็แปลวตา ‘สรรพสริที่ง’ ไดข้ดวข้ ย คนในสมอัย
โบราณ (หรพอแมข้แตตคนในสมอัยนทร) มทความผริดโทษฐานนมอัสการรพูปเคารพททที่ททาเปป็นรพูปสอัตวรตตางๆ
อยตางไรกป็ตาม มนรุษยรททที่มกท ารศถึกษาสมอัยใหมตททที่ ‘เจนโลก’ กป็ททาแบบเดทยวกอันในการกราบไหวข้สริที่ง
แวดลห้อมแทนททที่จะนมอัสการพระเจข้าผพูข้ทรงสรข้างมอันในตอนแรก ความโงตเขลาของมนรุษยรปรากฏ
ชอัดเจน พวกเขาไดข้กราบไหวข้สที่ริงททพที่ ระเจข้าทรงสรข้างแทนททจที่ ะกราบไหวข้พระองครผพูข้ทรงสรข้างสริที่ง
เหลตานอัรนดข้วยพระออัจฉรริยภาพตอัรงแตตแรก

รม 1:26-27 เพราะเหตสนพรีตั้ ระเจผู้าจซงทรงปลข่อยใหผู้เขามรีราคะตรัณหาอรันนข่าอรัปยศ แมผู้แตข่
พวกผผผู้หญริงของเขากป็เปลรีซึ่ยนจากการสรัมพรันธต์ตามธรรมชาตริ ใหผู้ผดริ ธรรมชาตริไป 27 ฝข่ายผผชผู้ ายกป็
เลริกการสรัมพรันธต์กบรั ผผผู้หญริงใหผู้ถผกตามธรรมชาตริเชข่นกรัน และเรข่ารผู้อนดผู้วยไฟแหข่งราคะตรัณหาทรีซึ่มรีตข่อ
กรัน ผผชผู้ ายกรับผผชผู้ ายดผู้วยกรันประกอบกริจอรันชรัวซึ่ ชผู้าอยข่างนข่าละอาย เขาจซงไดผู้รบรั ผลกรรมอรันสมควร
แกข่ความผริดของเขา
ขณะททที่ความเสพที่อมทรามเพราะความบาปไดข้เลวรข้ายมากขถึรนเรพอที่ ยๆ พระเจข้ากป็ทรงปลตอย
มนรุษยรไปตาม “ราคะตอัณหาออันนตาออัปยศ” วลท ราคะตรัณหาอรันนข่าอรัปยศ แปลมาจากคทาวตา อะทริเมทย
พาธท และแปลตรงตอัววตา ‘ตอัณหาออันไรข้เกทยรตริ’ บรริบทในททที่นร ทชร ทไปยอังเรพอที่ งการรอักรต วมเพศอยตาง
ชอัดเจน โดยบตงบอกวตาการรอักรต วมเพศเปป็นบตอเกริดแหตงการผริดศทลธรรมทางเพศ อยตางไรกป็ตาม การ
รอักรต วมเพศกป็เปป็นผลมาจากการละทริรงความจรริงในฝตายจริตใจ วลทสรุดทข้ายของขข้อ 26 ททพที่ พูดถถึงผพูข้หญริง
และการททที่พวกนาง “เปลทยที่ นจากการสอัมพอันธรตามธรรมชาตริ ใหข้ผริดธรรมชาตริไป” แปลตรงตอัววตา
พวกนางไดข้มเท พศสอัมพอันธรแบบผริดธรรมชาตริ อวอัยวะเพศของทอัรงผพูข้ชายและผพูข้หญริงไดข้ถพูกออกแบบมา
เพพอที่ การสพบพอันธรุร ผพูข้หญริงสองคน (หรพอผพูข้ชายสองคน) ไมตสามารถสพบพอันธรุรไดข้ มอัน ‘ผริดธรรมชาตริ’
ขข้อ 27 บอกวตา ชายรอักรต วมเพศ เรต ารข้อนดข้วยไฟแหตงราคะตอัณหาททที่มตท ตอกอัน คทาททที่แปลวตา
ราคะตรัณหา (กรทก: โอเรซริส) ไมตใชตคทาททพที่ บบตอยในพระคอัมภทรรใหมต มอันสพที่อถถึง ‘การกระสอัน’ วลท
“ประกอบกริจออันชอัวที่ ชข้านตาละอาย” กป็แปลไดข้วาต “ททาสริที่งททลที่ ามกจกเปรต” สรุดทข้ายเปาโลกลตาววตา
การททาผริดศทลธรรมโดยทอัวที่ ไป และการรอักรต วมเพศโดยเฉพาะททาใหข้คนททที่มพท ฤตริกรรมดอังกลตาว “ไดข้
รอับผลกรรมออันสมควรแกตความผริดของเขา” สริที่งททตที่ ข้องการสพที่อกป็คพอ คนพวกนทรจะตข้องชดใชข้ความ
บาปในรต างกายของตน ผลลอัพธรของความบาปในเรพที่องเพศคพอ โรคตริดตตอทางเพศสอัมพอันธรทรอังหลาย
โดยททโที่ ดตงดอังททสที่ รุดกป็คพอ โรคเอดสร
รม 1:28

และเพราะเขาไมข่เหป็นชอบทรีซึ่จะรผผู้จรักพระเจผู้า พระเจผู้าจซงทรงปลข่อยใหผู้เขามรี

ใจเลวทรามและประพฤตริสงริซึ่ ทรีซึ่ไมข่เหมาะสม วลทททที่วาต “และเพราะเขาไมตเหป็นชอบททจที่ ะรพูจข้ อักพระเจข้า”
วนเวทยนอยพูรต อบๆคทาวตา เหป็นชอบ มอันแปลมาจากคทาวตา โดคริมดจั โซ และมทความหมายวตา ‘พริสพูจนร’

หรพอ ‘อนรุมอัตริ’ สาระสทาคอัญกป็คพอวตา พวกเขาปฏริเสธพระเจข้าในความคริดของตน ในวลทททที่สอง
“พระเจข้าจถึงทรงปลตอยใหข้เขามทใจเลวทราม” คทาททแที่ ปลวตา เลวทราม (กรทก: อะโดคริมอส) กป็เปป็นคทา
นามในรพูปปฏริเสธของคทาวตา โดคริมดจั โซ มอันมทความหมายโดยตอัวเองวตา “ททที่ถพูกปฏริเสธ”
ขณะททที่ความเสพที่อมทรามไดข้มรุตงหนข้าตทที่าลงเรพอที่ ยๆ สรุดทข้ายพระเจข้ากป็ทรงปลตอยเขา (กรทก: พา
ราดริโดมริ นอันที่ คพอเปป็นคทาเดทยวกอับททที่แปลวตา ‘ทรงปลตอยเขา’ สองครอัรงกตอนหนข้านอัรน) ใหข้มทใจททที่ถพูก
ปฏริเสธ นอันที่ คพอ ใจททที่ปฏริเสธพระเจข้า ความจรริง ความชอบธรรม และอะไรกป็ตามททที่ถพูกตข้องตามหลอัก
ศทลธรรม กลตาวในอทกแงตหนถึงที่ กป็คพอ พระเจข้ากป็เลยตรอัสวตา ถข้าเจข้าอยากปฏริเสธถข้อยคทาของเรา บรุตรของ
เรา และความจรริงนอัรน กป็เชริญตามสบาย เจข้าอยากมทใจททที่ปฏริเสธความจรริงกป็เชริญ เราเขข้าใกลข้สตพูบาปททที่
ใหข้อภอัยไมตไดข้ นอันที่ คพอ การหมริที่นประมาทพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ซถึที่งในความบาปนอัรนคนๆหนถึที่งจะไมต
อาจไดข้รอับความรอดไดข้เลย เพพที่อไปถถึงจรุดนอัรน พวกเขากป็ “ประพฤตริสที่ ริงททที่ไมตเหมาะสม” 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 ไมข่เชคือซึ่ ฟรัง
บริดามารดา 31 อปรัญญา ไมข่รรักษาคสาสรัญญา ไมข่มรีความรรักกรัน ไมข่ยอมคคืนดรีกนรั ปราศจากความ
เมตตา 32 แมผู้เขาจะรผผู้การพริพากษาของพระเจผู้าทรีซึ่วข่าคนทรัตั้งปวงทรีซึ่ประพฤตริเชข่นนรัตั้นสมควรจะตาย
เขากป็ไมข่เพรียงประพฤตริเทข่านรันตั้ แตข่ยรังเหป็นดรีกรับคนอคืซึ่นทรีซึ่ประพฤตริเชข่นนรัตั้นดผู้วย
ดข้วยเหตรุนร ท คนเหลตานทรททที่ใจของตนเรริที่มเลวทรามไปแลข้วและปฏริเสธพระเจข้าหรพออะไรกป็ตาม
ททที่ดงท าม กป็ถพูกเตริมใหข้เตป็มไปแลข้วดข้วยพฤตริกรรมททที่นตารอังเกทยจทรุกรพูปแบบ
เปาโลกลตาวตตอถถึงความอธรรมประมาณ 24 อยตาง: การลข่วงประเวณรี (โพรร์เนเอทย) --- การ
ผริดศทลธรรมทอัวที่ ๆไป, การมทเพศสอัมพอันธรกตอนแตตงงานโดยเฉพา; ความชรัซึ่วรผู้าย (โพนทเรทย) --- อาจ
แปลไดข้วาต ‘ความเสพที่อมทราม’ ดข้วย; ความโลภ (เพล ออเนเซทย) --- โลภโมโทสอัน ความอยากไดข้
มากขถึรน; ความมสข่งรผู้าย (คาเคทย) --- ความประสงครราข้ ย เจตนาไมตดท ความตข้องการททารข้ายผพูข้อพที่น; เตป็ม

ไปดข้วยความอริจฉารริษยา (ฟะธอนอส) --- ขทรอริจฉาคนอพนที่ ; การฆาตกรรม; การวริวาท (เอรริส) --การทะเลาะวริวาท ความบาดหมาง; การลข่อลวง การคริดรผู้าย (คาโคอทเธเอทย) การหลอกลวงดข้วยใจ
คริดรข้าย; พผดนรินทา (สริธถูรริสททส) --- การใสต ความเขา การพพูดนรินทาดข้วยเจตนารข้าย; สข่อเสรียด (คาทา
ลาลอส) --- การใสต รข้ายเพพอที่ ททาลายชพที่อเสทยงคนอพนที่ ; เกลรียดชรังพระเจผู้า (เธออสทถูกทส) ---- คนททที่
เกลทยดพระเจข้า; หยาบคาย (ฮถูบรริสททส) --- การตอบโตข้ดข้วยคทาพพูดหรพอการกระททา; จองหอง (ฮถูเพรท
ฟานอส) --- เยตอหยริงที่ จองหอง; อวดตรัว (อาลาโซน) --- คนททอที่ วดตอัวทอัรงททที่ไมตมทอะไรจะอวด; รริทสา
ชรัวซึ่ อยข่างใหมข่ --- ความหมายคพอ การสรรหาความคริดชอัวที่ ๆออกมา; ไมข่เชคืซึ่อฟรังบริดามารดา (อา
เพอริธทส) --- ดพรอดข้านตตอพตอแมต; อปรัญญา (อะซรุน เอทอส) --- โงตเขลา หรพอโฉดเขลาดข้วยความ
เตป็มใจ; ไมข่รรักษาคสาสรัญญา (อะซรุนเธทอส) --- คนททที่ไมตรอักษาคทาพพูด; ไมข่มรีความรรักกรัน (อาสทอรร์
กอส) --- ไรข้ความเมตตา โหดรข้ายทารรุณ; ไมข่ยอมคคืนดรีกรัน (อาสพอนดอส) --- ไมตยอมแกข้ไข หอัวรอัรน
ครุมไมตอยพู;ต ปราศจากความเมตตา คนเหลตานทรทรทที่ พูข้ถถึงความชอบธรรมของพระเจข้าแลข้วและรพูข้ดวข้ ย
วตาการททที่ตนดทาเนรินชทวริตแบบนอัรนสมควรตาย ยอังคงททาบาปตตอไปและดทใจททที่คนอพนที่ กป็ททาเหมพอนกอัน
*****
ภนำพรวมของโรม 2: ขณะททที่เนชนี้อหาสม่วนสรุดทห้ายของโรม 1 พถูดถถึงความผริดของคนตม่างชาตริ
ททที่ไมม่มพท ระเจห้า คราวนทนี้เปาโลจะหจันความสนใจไปททคที่ วามหนห้าซชที่อใจคดของผถูห้นบจั ถชอศาสนายริวททที่
คริดวม่าตนชอบธรรม ทม่านมทเปห้าหมายททที่จะกลม่าวโทษมนรุษยร์ชาตริทรุกคน ทจันี้งยริวและคนตม่างชาตริ โดย
ขห้อกลม่าวหาจะสมบถูรณร์ใน โรม 3:22-23 ททที่เหตรุผลสนจับสนรุนขห้อโตห้แยห้งของทม่านจะบรรลรุจรุด
สถูงสรุด: “เพราะวม่าคนทจันี้งหลายไมม่ตม่างกจัน เหตรุวม่าทรุกคนทนาบาป และเสชที่อมจากสงม่าราศทของ
พระเจห้า”
เราตห้องไมม่ลชมวม่าครริสตจจักรยรุคตห้นททที่กรรุงโรมนจันนี้ ประกอบดห้วยสมาชริกสม่วนใหญม่ททที่เปป็นพวก
ยริวททที่พงถึที่ กลจับใจรจับเชชที่อ พวกเขายจังตห้องตม่อสถูห้กจับความแตกตม่างระหวม่างพวกยริวและคนตม่างชาตริ มท
ประเพณทแบบยริวและอคตริหลายอยม่างททที่ตห้องไดห้รบจั การเปลทยที่ นแปลง เราอาจทถึกทจักไดห้วม่าเปาโล

ตห้องการใหห้พวกยริวททยที่ จังไมม่รอดอม่านเหตรุผลททที่นม่าเชชที่อถชอของทม่านซถึที่งไดห้รจับการทรงนนาจากพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธ และหวจังใจวม่าพวกเขาจะมาถถึงความจรริงเพราะจดหมายฉบจับนทนี้
รม 2:1

เหตสฉะนรัตั้น โอ มนสษยต์เออ๋ย ไมข่วข่าทข่านจะเปป็นใคร เมคืซึ่อทข่านกลข่าวโทษผผอผู้ คืซึ่นนรัตั้น

ทข่านไมข่มรีขผู้อแกผู้ตวรั เลย เพราะเมคืซึ่อทข่านกลข่าวโทษผผอผู้ คืซึ่น ทข่านกป็ไดผู้กลข่าวโทษตรัวเองดผู้วย เพราะวข่าทข่าน
ทรีซึ่กลข่าวโทษเขากป็ยรังประพฤตริอยผข่อยข่างเดรียวกรับเขา เปาโลเปลทที่ยนเปข้าหมายการกลตาวโทษจากคน
ตตางชาตริททที่ประพฤตริชอัวที่ มายอังพวกยริวททที่เปป็นคนหนข้าซพที่อใจคดและคริดวตาตนชอบธรรม คทาวตา มนรุษยร์
ในททที่นร เท ปป็นคทาเรทยกทอัวที่ ไปททที่นตาจะหมายถถึง พวกยริว บรริบทของบทททที่ 2 นทรพพูดถถึงอคตริททที่พวกยริวมทตตอ
คนตตางชาตริ เปาโลตอัรงขข้อหาพวกเขาวตา ไมข่มรีขผู้อแกผู้ตรัว คทาททที่แปลเชตนนทร (อานาพอลอกททอส) แปล
ตรงตอัวไดข้วาต ‘ปราศจากคทาแกข้ตตาง’ ในบรริบทเชริงศาลกฎหมาย พวกยริวททคที่ ริดวตาตนชอบธรรมและ
ชอบวริจารณรคนอพที่น กป็ไมตมขท ข้อแกข้ตอัวตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้าในยามททพที่ วกเขาวริจารณรคนตตางชาตริ
(คทาททที่แปลวตา กลข่าวโทษ (ครริโน) ในบรริบทตรงนทร แปลวตา ชอบวริจารณร) อยตางไรกป็ตาม ททที่พวกเขาททา
แบบนอัรนกป็เทตากอับกลตาวโทษตอัวเอง เพราะเหตรุใดนตะหรพอ กป็เพราะพวกเขาเองกป็มคท วามผริดในเรพที่อง
ความบาปเหลตานอัรนททที่ถพูกสาธยายไวข้ในทข้ายบทททที่ 1 นอันที่ เอง (ถถึงแมข้วาต จะผริดแบบลอับๆกป็ตาม)
รม 2:2-4

แตข่เรารผผู้แนข่วข่าการทรีซึ่พระเจผู้าทรงพริพากษาลงโทษคนทรีซึ่ประพฤตริเชข่นนรันตั้ กป็

เปป็นตามความจรริง 3 โอ มนสษยต์เออ๋ย ทข่านทรีซึ่กลข่าวโทษคนทรีซึ่ประพฤตริเชข่นนรันตั้ และทข่านเองยรัง
ประพฤตริเชข่นเดรียวกรับเขา ทข่านคริดหรคือวข่าทข่านจะพผู้นจากการพริพากษาลงโทษของพระเจผู้าไดผู้
4 หรคือวข่าทข่านประมาทพระกรสณาคสณอรันอสดมและความอดกลรัตั้นพระทรัย และความอดทนของ
พระองคต์ ทข่านไมข่รผู้หผ รคือวข่า พระกรสณาคสณของพระเจผู้านรัตั้นมสข่งทรีซึ่จะชรักนสาทข่านใหผู้กลรับใจใหมข่
เปาโลชทรใหข้เหป็นวตา การพริพากษาของพระเจข้าจะตกลงบนใครกป็ตามททที่มคท วามผริดในเรพอที่ ง
ความบาปเหลตานอัรนททที่ไดข้ถพูกแจกแจงไวข้ในทข้ายบทททที่ 1 ทตานไดข้ถามคทาถามสองคทาถามซถึที่งไมตตข้องการ
คทาตอบ (เพราะคทาตอบชอัดเจนอยพูแต ลข้ว) คทาถามกป็คอพ (1) โอ มนรุษยรเออ๋ย ทตานททที่กลตาวโทษคนททที่
ประพฤตริเชตนนอัรน และทตานเองยอังประพฤตริเชตนเดทยวกอับเขา ทตานคริดหรพอวตาทตานจะพข้นจากการ
พริพากษาลงโทษของพระเจข้าไดข้ คทาตอบนอัรนชอัดเจนอยพูแต ลข้ว และ (2) หรพอวตาทตานประมาทพระ

กรรุณาครุณออันอรุดมและความอดกลอัรนพระทอัย และความอดทนของพระองคร ทตานไมตรหพูข้ รพอวตา “พระ
กรรุณาครุณของพระเจข้านอัรนมรุตงททที่จะชอักนทาทตานใหข้กลอับใจใหมต”
คทาถามททสที่ องมทอะไรใหข้อธริบายหลายอยตาง คทาททที่แปลวตา ประมาท (คาทาฟรอเนโอ) มทความ
หมายในเชริง ‘ดพูถพูกดพูแคลนคนอพนที่ ’ ความหมายกป็คพอ พวกยริวดพูถพูกคนตตางชาตริในเรพที่องความชอัวที่ รข้าย
ของพวกเขา อยตางไรกป็ตาม สริที่งททพที่ วกยริวททที่คริดวตาตอัวเองชอบธรรมกทาลอังททาอยพูกต คป็ พอ การดพูถพูกความ
อดทนของพระเจข้าผพูข้ทรงกทาลอังอดทนตตอคนตตางชาตริททที่บาปหนาจนกวตาพวกเขาจะไดข้ฟอังขตาว
ประเสรริฐ ความจรริงกป็คอพ วตา “พระกรรุณาครุณของพระเจข้า” เปป็นสริที่งททที่นทาเราใหข้กลอับใจใหมต แนวคริดกป็
คพอ เปป็นพระกรรุณาครุณของพระเจข้าททที่ยอมใหข้เรามาถถึงจรุดททที่เรากลอับใจไดข้ พระครุณททที่มทอทานาจมากยริ งที่
ททที่ดงถึ คนใหข้กลอับใจใหมตโดยททที่เขาไมตอาจตข้านทานไดข้ไมตใชตสที่ งริ ททที่ถพูกสพที่อในททที่นร ท แทนททที่จะเปป็นแบบนอัรน
ประเดป็นกป็คอพ วตา พวกยริวททคที่ ริดวตาตนชอบธรรมเพริกเฉยตตอพระกรรุณาครุณของพระเจข้าททที่ยอมใหข้แมข้แตต
คนบาปททที่ชอัวที่ ชข้าททที่สรุดกป็กลอับใจไดข้
รม 2:5

แตข่เพราะทข่านใจแขป็งกระดผู้างไมข่ยอมกลรับใจ ทข่านจซงสสซึ่าสมพระพริโรธใหผู้แกข่

ตรัวเองในวรันแหข่งพระพริโรธนรัตั้น ซซซึ่งพระเจผู้าจะทรงสสาแดงการพริพากษาลงโทษทรีซึ่เทรีซึ่ยงธรรมใหผู้
ประจรักษต์ ในทางตรงกอันขข้าม การคริดวตาตนชอบธรรมนอัรนกลอับจะนทาพระพริโรธของพระเจข้าใหข้
ตกลงบนใจแขป็งกระดข้างททไที่ มตยอมกลอับใจของพวกเขา คทาททแที่ ปลวตา สสซึ่าสม (ธทซาอถูรริดโซ) มทความ
หมายวตา ‘รวบรวม’ หรพอ ‘ฝากกองทรุนไวข้ในคลอัง’ (นอันที่ คพอ ธนาคาร) แมข้แตตกองทรุนเองกป็มทดอกเบทรย
พวกยริวททที่ใจแขป็งกระดข้างและไมตยอมกลอับใจกป็กาท ลอังสทที่าสมพระพริโรธของพระเจข้าไวข้สทาหรอับตอัวพวก
เขาเอง เปป็นความจรริงททที่วาต วอันนอัรนกทาลอังใกลข้เขข้ามา ซถึงที่ เปป็นวอันททพที่ ระพริโรธและการสทาแดงของการ
พริพากษาออันชอบธรรมของพระเจข้าจะถพูกเปริดเผย
รม 2:6-11

พระองคต์จะทรงประทานแกข่ทสกคนตามควรแกข่การกระทสาของ

เขา 7 สสาหรรับคนทรีซึ่พากเพรียรทสาความดรี แสวงหาสงข่าราศรี เกรียรตริ และความเปป็นอมตะนรันตั้
พระองคต์จะประทานชรีวริตนริรรันดรต์ใหผู้ 8 แตข่พระองคต์จะทรงพระพริโรธ และลงพระอาชญาแกข่คนทรีซึ่
มรักยกตนขข่มทข่านและไมข่เชคืซึ่อฟรังความจรริง แตข่เชคืซึ่อฟรังความอธรรม 9 ความทสกขต์เวทนาจะเกริดแกข่

จริตใจทสกคนทรีซึ่ประพฤตริชวรัซึ่ แกข่พวกยริวกข่อนและแกข่พวกตข่างชาตริดผู้วย 10 แตข่สงข่าราศรี เกรียรตริ และ
สรันตริสสขจะเกริดมรีแกข่ทสกคนทรีซึ่ประพฤตริดรี แกข่พวกยริวกข่อนและแกข่พวกตข่างชาตริดผู้วย 11 เพราะวข่า
พระเจผู้าไมข่ไดผู้ทรงเหป็นแกข่หนผู้าผผผู้ใดเลย
คราวนทรเปาโลอธริบายวตาการพริพากษาททที่จะมาถถึงของพระเจข้าจะเกริดกอับพวกยริวและคนตตาง
ชาตริอยตางไร มอันจะไมตมทการลทาเอทยง หรพอเหป็นแกตหนข้าผพูข้ใด (นอันที่ คพอ ไมตแยกแยะระหวตางยริวและตตาง
ชาตริ) เปาโลไมตไดข้กาท ลอังพพูดถถึงวริธททจทที่ ะไดข้รอับความรอด แตตกาท ลอังกลตาววตา พระเจข้าจะทรงพริพากษาทอัรง
พวกยริวและคนตตางชาตริโดยปราศจากความลทาเอทยง
เปาโลไมตไดข้กาท ลอังพพูดวตา ชทวริตนริรอันดรรไดข้มาโดย “การททาความดท” (นอันที่ คพอ การประพฤตริดท)
แตตกาท ลอังกลตาววตา คนททที่ททาใหข้พระเจข้าทรงพอพระทอัยตตางหากททที่สรุดทข้ายแลข้วจะไดข้ชทวริตนริรอันดรร วริธทททที่
จะไดข้รบอั ความรอดจะถพูกพพูดถถึงโดยละเอทยดตตอไปเรริที่มจาก โรม 3:21 เปป็นตข้นไป
ในทางตรงกอันขข้าม คนททที่เปป็นคนอธรรมแบบเหป็นไดข้ชอัด (“มอักยกตนขตมทตานและไมตเชพที่อฟอัง
ความจรริง แตตเชพที่อฟอังความอธรรม”) จะเผชริญกอับ “พระพริโรธและพระอาชญา” ของพระเจข้า (นอันที่
คพอ การพริพากษาของพระเจข้า) คทาสองคทาในพระคอัมภทรรใหมตททที่ใชข้เรทยกพระพริโรธของพระเจข้ามทการ
ใชข้ตรงนทร คทาททที่แปลวตา พระพริโรธ (ธถูมอส) มทความหมายในเชริง ‘ความโกรธ’ คทาททที่แปลวตา พระ
อาชญา (ออรร์กท) มทความหมายในเชริง ‘ปฏริกริรริยาออันยาวนานททที่มตท ตอความบาป’ (นอันที่ คพอ การ
พริพากษา)
ในความหมายแบบเดทยวกอัน คนททที่เลพอกดทาเนรินชทวริตในความบาปกป็จะพบกอับ “ความทรุกขร
เวทนาจะเกริดแกตจริตใจทรุกคนททปที่ ระพฤตริชอัวที่ แกตพวกยริวกตอนและแกตพวกตตางชาตริดข้วย” วริถททางของ
คนละเมริดกป็ยากลทาบาก ไมตเพทยงมทการพริพากษารออยพูใต นภายภาคหนข้าเทตานอัรน คนเหลตานทรตข้องเจอกอับ
ความยากลทาบากและความปวดรข้าวในจริตใจตลอดทอัรงชทวริตดข้วย ความบาปยตอมนทามาซถึที่งความยาก
ลทาบากเสมอ นทที่เปป็นเรพอที่ งจรริงไมตวาต คนบาปนอัรนจะเปป็นยริวหรพอคนตตางชาตริกตป็ าม และในทางกลอับกอัน
จะมท “สงตาราศท เกทยรตริ และสอันตริสรุขจะเกริดมทแกตทรุกคนททปที่ ระพฤตริดท แกตพวกยริวกตอนและแกตพวกตตาง
ชาตริดข้วย” ความหมายกป็คพอวตา คนททที่แสวงหาความชอบธรรมของพระเจข้า ททาดทตตอเบพรองพระพอักตรร

พระเจข้า จะไดข้รอับพระพรเปป็นเกทยรตริ สอันตริสรุข และสงตาราศท แมข้กระทอังที่ ในชทวริตนทร อทกครอัรงททที่นทที่ไมตเกทที่ยว
วตาจะเปป็นยริวหรพอตตางชาตริ ความจรริงททที่เปาโลกทาลอังพพูดถถึงอยพูนต ร ทกาท ลอังททาใหข้พวกยริวจทานวนมากใน
สมอัยนอัรนททที่ใจแขป็งกระดข้างและคริดวตาตอัวเองเปป็นคนชอบธรรมตข้องรพูสข้ ถึกตอัว เพราะวตาความจรริงกป็คพอ
“พระเจข้าไมตไดข้ทรงเหป็นแกตหนข้าผพูข้ใดเลย” นทที่คงททาใหข้พวกยริวหลายคนตข้องตกใจเพราะพวกเขาคริดวตา
พระเจข้าคงจะปฏริบอัตริตตอพวกเขาเปป็นพริเศษเพทยงเพราะวตาพวกเขาเปป็นยริว
รม 2:12-16 เพราะคนทรัตั้งหลายทรีซึ่ไมข่มรีพระราชบรัญญรัตริและทสาบาปจะตผู้องพรินาศโดยไมข่
อผู้างพระราชบรัญญรัตริ และคนทรัตั้งหลายทรีซึ่มรีพระราชบรัญญรัตริและทสาบาปกป็จะตผู้องถผกพริพากษาตามพ
ระราชบรัญญรัตริ 13 (เพราะวข่าคนทรีซึ่เพรียงแตข่ฟรังพระราชบรัญญรัตริเทข่านรันตั้ หาใชข่ผชผู้ผ อบธรรมจสาเพาะ
พระพรักตรต์พระเจผู้าไมข่ แตข่คนทรีซึ่ประพฤตริตามพระราชบรัญญรัตริตข่างหากเปป็นผผชผู้ อบธรรม 14 เพราะ
เมคืซึ่อชนตข่างชาตริซซซึ่งไมข่มรีพระราชบรัญญรัตริไดผู้ประพฤตริตามพระราชบรัญญรัตริโดยปกตริวสริ รัย คนเหลข่านรีตั้
แมผู้ไมข่มรีพระราชบรัญญรัตริกป็เปป็นพระราชบรัญญรัตริแกข่ตวรั เอง 15 คคือแสดงใหผู้เหป็นหลรักความประพฤตริทรีซึ่
เปป็นตามพระราชบรัญญรัตรินรัตั้นมรีจารซกอยผใข่ นจริตใจของเขา และใจสสานซกผริดชอบกป็เปป็นพยานของเขา
ดผู้วย ความคริดขรัดแยผู้งตข่างๆของเขานรัตั้นแหละ จะกลข่าวโทษตรัวหรคืออาจจะแกผู้ตรัวใหผู้เขา) 16 ในวรันทรีซึ่
พระเจผู้าจะทรงพริพากษาความลรับของมนสษยต์โดยพระเยซผ ครริสตต์ ทรัตั้งนรีตั้ตามขข่าวประเสรริฐทรีซึ่ขผู้าพเจผู้า
ไดผู้ประกาศนรันตั้
พวกยริวททคที่ ริดวตาตอัวเองชอบธรรมเชพที่อวตาความชอบธรรมของตนนอัรนขถึรนอยพูกต บอั การมทบอัญญอัตริ
ของโมเสส กลตาวในอทกแงตหนถึงที่ กป็คพอ พวกเขาพถึที่งพระบอัญญอัตริและการถพอรอักษาขข้อปฏริบอัตริแบบผริว
เผรินเพพที่อททที่จะเปป็นคนชอบธรรม อยตางไรกป็ตาม เปาโลชทรใหข้เหป็นวตา “เพราะคนทอัรงหลายททไที่ มตมพท ระ
ราชบอัญญอัตริและททาบาปจะตข้องพรินาศโดยไมตอข้างพระราชบอัญญอัตริ และคนทอัรงหลายททมที่ ทพระราช
บอัญญอัตริและททาบาปกป็จะตข้องถพูกพริพากษาตามพระราชบอัญญอัตริ” คนตตางชาตริททที่ไมตมทพระราชบอัญญอัตริ
ของพระเจข้าจะตข้องถพูกพริพากษาเพราะความบาปของตนอยพูแต ลข้ว นอกจากนทร พวกยริวททมที่ ทพระราช
บอัญญอัตริกจป็ ะถพูกพริพากษาโดยพระราชบอัญญอัตริเพริมที่ อทกดข้วย

เปาโลพพูดถถึงความจรริงแทข้อทกขข้อหนถึงที่ การแคตมพท ระราชบอัญญอัตริหรพอไดข้ยรินมอันทรุกสอัปดาหรททที่
ธรรมศาลาไมตไดข้ททาใหข้ใครเปป็นผพูข้ชอบธรรมไดข้ การปฏริบอัตริตามพระราชบอัญญอัตริตตางหากททที่ไดข้ผล
(อทกครอัรงททที่เปาโลยอังไมตไดข้พพูดถถึงความชอบธรรมททที่แทข้จรริงของพระเจข้าโดยความเชพที่อ แตตทตานแคต
กทาลอังเรริที่มในจรุดททที่เปป็นสริที่งททที่ผพูข้อตานคริด ททที่คริดวตาการรอักษาพระบอัญญอัตจริ ะททาใหข้พวกเขาเปป็นคนชอบ
ธรรมไดข้) ทตานชทรใหข้เหป็นตตอไปวตาเมพที่อคนตตางชาตริ ททที่ไมตอาจเขข้าถถึงพระราชบอัญญอัตริของพระเจข้าไดข้
ประพฤตริตามหลอักการตตางๆททที่มทอยพูใต นพระราชบอัญญอัตริททที่พวกเขาไมตมท พวกเขากป็แสดงใหข้เหป็นถถึง
พระราชบอัญญอัตริของพระเจข้าในตอัวพวกเขาแลข้ว
เหป็นไดข้ชดอั วตาเปาโลบอกเปป็นนอัยวตา พระเจข้าไดข้ทรงจารถึกพระราชบอัญญอัตริฝตายศทลธรรมและ
จรริยธรรมพพรนฐานลงในใจมนรุษยรแลข้ว มอันคพอพระฉายของพระเจข้าททที่ไดข้ถพูกประทอับลงบนใจมนรุษยร
ในวอันททที่ทรงสรข้างพวกเขาขถึรนมา แตตมนอั กป็ถพูกททาใหข้แปดเปพร อนและเสพที่อมทรามไปเพราะความบาป
แตตถงถึ อยตางไรแลข้ว สริที่งนทรกยป็ อังมทอยพูต นอกจากนทร ใจสทานถึกผริดชอบของมนรุษยรกเป็ ปป็นพยานอยพูภต ายในใจ
เรา มอันกลตาวโทษ (นอันที่ คพอ แทงใจเรา เมพที่อเรากทาลอังจะททาสริที่งททที่ผริด) หรพอในทางกลอับกอัน มอันกลตาวชม
เราเมพอที่ เราททาสริที่งททที่ดท คทาททแที่ ปลวตา แกผู้ตรัว (อะพอลอเจออไม) มทความหมายเชริงแกข้ตตางใหข้ตอัวเอง เชตน
เมพอที่ โดนกลตาวหา เปป็นตข้น สริที่งททที่ถพูกสพที่อในททที่นร ทกคป็ อพ วตา (1) พระเจข้าไดข้ทรงจารถึกบอัญญอัตริดข้านศทลธรรม
และจรริยธรรมพพรนฐานไวข้บนใจมนรุษยรแลข้วและ (2) พระองครทรงกลตาวโทษหรพอไมตกชป็ มเชยเราใน
การกระททาของเราผตานทางใจสทานถึกผริดชอบของเราซถึที่งพระองครไดข้ทรงใสต ไวข้ในตอัวเราแลข้ว
ดอังนอัรน ทอัรงยริวและคนตตางชาตริจะถพูกพระเจข้าพริพากษาผตานทางพระราชบอัญญอัตริของโมเสส
ซถึที่งเปป็นลายลอักษณรออักษร (สทาหรอับพวกยริว) หรพอพระราชบอัญญอัตริดข้านศทลธรรมของพระเจข้าททที่ถพูก
จารถึกไวข้บนใจมนรุษยร (สทาหรอับคนตตางชาตริ) “ในวอันททที่พระเจข้าจะทรงพริพากษาความลอับของมนรุษยร
โดยพระเยซพูครริสตร ทอัรงนทรตามขตาวประเสรริฐททที่ขข้าพเจข้าไดข้ประกาศนอัรน” กลตาวอทกแงตหนถึงที่ กป็คพอ ทอัรงยริว
และคนตตางชาตริจะถพูกพระเจข้าพริพากษา หลอักเกณฑรของพระราชบอัญญอัตริในตอนนทรอาจแตกตตางกอัน
แตตการพริพากษาของพระเจข้ากป็จะชอบธรรมสทาหรอับทอัรงสองพวก

รม 2:17-20 ดผเถริด ทข่านเรรียกตรัวเองวข่า ยริว และพซซึ่งพระราชบรัญญรัตริและยกพระเจผู้าขซตั้น
อวด 18 และวข่าทข่านรผผู้จรักพระทรัยของพระองคต์ และเหป็นชอบในสริซึ่งทรีซึ่ประเสรริฐ เพราะวข่าทข่านไดผู้
เรรียนรผผู้ในพระราชบรัญญรัตริ 19 และทข่านมรัซึ่นใจวข่า ทข่านเปป็นผผผู้จผงคนตาบอด เปป็นความสวข่างใหผู้แกข่คน
ทรัตั้งหลายทรีซึ่อยผใข่ นความมคืด 20 เปป็นผผผู้สอนคนโงข่ เปป็นครผของเดป็ก เพราะทข่านมรีแบบอยข่างของความรผผู้
และความจรริงในพระราชบรัญญรัตรินรัตั้น
ดข้วยเหตรุนร ท เปาโลจถึงทวทความรรุนแรงของคทากลตาวโทษของทตานตตอพวกยริวททคที่ ริดวตาตอัวชอบ
ธรรมใหข้รนรุ แรงมากยริงที่ ขถึรน ทตานกลตาววตา พวกยริวพถึงที่ ในพระราชบอัญญอัตริ ความหมายกป็คพอ พวกเขา
พถึงที่ มอันเพพที่อความชอบธรรมของตน พวกเขาอวดวตาตนรพูจข้ อักพระเจข้า รพูพข้ ระประสงครของพระองคร
และเลพอกททที่จะมทศทลธรรมททที่สพูงสต งกวตาในชทวริต (“เหป็นชอบในสริที่งททที่ประเสรริฐ”) เพราะวตาพวกเขา “ไดข้
เรทยนรพูใข้ นพระราชบอัญญอัตริ” ทรุกสอัปดาหรททที่ธรรมศาลา พวกเขาเชพที่อวตาตอัวเองเหนพอกวตาในดข้านศทล
ธรรม พวกเขาถพอวตาตอัวเองเปป็นผพูข้นทาทางใหข้แกตคนตตางชาตริททที่มพดบอดฝตายศทลธรรมและบรรดาผพูข้ททที่
อาศอัยอยพูใต นความมพดแหตงความบาป พวกเขาภพูมริใจททไที่ ดข้สอนคนโงตและผพูข้เขข้ารทตศาสนายริวใหมตๆ คทา
ททแที่ ปลวตา เดป็ก (นทพริออส) หมายถถึง ผพูข้ททที่พงถึที่ เขข้ารทตศาสนายริว คนเหลตานทรมทเพทยง “แบบอยตางของความรพูข้
และความจรริง” ของพระราชบอัญญอัตรินร อัน ความหมายกป็คพอ ผพูข้เขข้ารทตใหมตๆนทรเขข้าใจเพทยงไอเดทยครต าวๆ
เกทที่ยวกอับความจรริงของพระเจข้าและพระราชบอัญญอัตริ พวกยริวททที่เกตงๆจถึงภพูมริใจในความรพูทข้ มทที่ ากกวตา
ของตนและความเหนพอกวตาในดข้านศทลธรรมของตน ซถึที่งเหนพอกวตาแมข้แตตพวกยริวททพที่ ถึที่งเขข้าจารทตดข้วย
ซทรา
รม 2:21-22 ฉะนรันตั้ ทข่านซซซึ่งเปป็นผผสผู้ อนคนอคืซึ่นจะไมข่สอนตรัวเองหรคือ เมคืซึ่อทข่านเทศนาวข่า
ไมข่ควรลรักทรรัพยต์ ตรัวทข่านเองลรักหรคือเปลข่า 22 ทข่านผผผู้ทสรีซึ่ อนวข่าไมข่ควรลข่วงประเวณรี ตรัวทข่านเองลข่วง
ประเวณรีหรคือเปลข่า ทข่านผผผู้รรังเกรียจรผ ปเคารพ ตรัวทข่านเองปลผู้นวริหารหรคือเปลข่า
คราวนทรอคอั รสาวกผพูข้นร ทเรริที่มแทงใจดทา ทตานเรริที่มโดยคทาถามแทงใจวตา “ทตานซถึที่งเปป็นผพูข้สอนคน
อพนที่ จะไมตสอนตอัวเองหรพอ” ททที่เจาะจงยริงที่ ไปกวตานอัรนกป็คพอวตา ทตานจทรจรุดไปททคที่ วามบาปซตอนเรข้นของ
พวกยริวหนข้าซพที่อใจคดททที่คดริ วตาตอัวชอบธรรม พวกเขาเทศนาวตาการขโมยเปป็นบาป แตตพวกเขากป็มท

ความผริดโทษฐานททที่ไมตซพที่อสอัตยรในกริจธรุระสต วนตอัวของตน พวกเขาเทศนาวตาการลตวงประเวณทเปป็น
บาป แตตกมป็ คท วามผริดโทษฐานททาผริดศทลธรรมเอง พวกเขาเทศนาวตาการไหวข้รพูปเคารพเปป็นบาป แตต
กป็ไดข้กาท ไรจากการททาธรุรกริจลอับๆกอับวริหารรพูปเคารพ คทาททที่แปลวตา ปลผู้นวริหาร (เฮทยโรซถูเลโอ) แปล
ตรงตอัววตา ปลข้นวริหารรพูปเคารพ อาจเปป็นไดข้วาต พวกยริวบางคนมทความผริดโทษฐานขโมยเครพอที่ งบพูชาททที่
ถพูกทริรงไวข้สทาหรอับพวกเทพเจข้า และอาจหมายถถึงการททาธรุรกริจกอับวริหารเหลตานอัรนดข้วย เปป็นเรพที่องปกตริ
ในโลกโรมอันสมอัยศตวรรษแรกททที่วริหารรพูปเคารพและศาลเจข้าจะขายเนพรอสอัตวรและอาหารสต วนททที่
เหลพอในราคาททที่ลดจากปกตริ ในททที่นร ทเปาโลอาจกทาลอังโจมตทพวกยริวททที่เทศนาวตาการไหวข้รพูปเคารพเปป็น
บาปแตตกแป็ อบซพรอเนพรอสอัตวรจากวริหารเหลตานทรในราคาถพูก
รม 2:23-25 ทข่านผผผู้โอผู้อวดในพระราชบรัญญรัตริ ตรัวทข่านเองยรังลบหลผพข่ ระเจผู้าดผู้วยการ
ละเมริดพระราชบรัญญรัตริหรคือเปลข่า 24 เพราะมรีเขรียนไวผู้แลผู้ววข่า `คนตข่างชาตริพผดหมริซึ่นประมาทตข่อ
พระนามของพระเจผู้ากป็เพราะทข่านทรัตั้งหลาย' 25 ถผู้าทข่านประพฤตริตามพระราชบรัญญรัตริ พริธรีเขผู้า
สส หนรัตกป็เปป็นประโยชนต์จรริง แตข่ถผู้าทข่านละเมริดพระราชบรัญญรัตริ การทรีซึ่ทข่านเขผู้าสส หนรัตนรัตั้นกป็เหมคือน
กรับวข่าไมข่ไดผู้เขผู้าเลย
ความหนข้าซพที่อใจคดของพวกเขาถพูกเปริดโปง ในดข้านหนถึที่งพวกเขาอวดอข้างตอัวเองในพระ
ราชบอัญญอัตริของพระเจข้า แตตพวกเขากป็แอบละเมริดพระราชบอัญญอัตรินร อันและลบหลพูพต ระเจข้าแหตงพระ
ราชบอัญญอัตรินร อัน ดข้วยเหตรุนร ทพวกเขาจถึงททาใหข้พระนามพระเจข้าเปป็นททที่หมริที่นประมาทในทตามกลางพวก
คนตตางชาตริผพูข้ซงถึที่ รพูข้ถถึงความหนข้าซพที่อใจคดของพวกเขาดท มอันขอัดแยข้งกอันเองตรงททที่วาต พวกเขาซถึที่งอข้าง
ตอัววตาเปป็นพลไพรต ของพระเจข้าผพูข้ชอบธรรม ไดข้หมริที่นประมาทพระองครโดยความอธรรมแบบลอับๆ
ของตนซถึที่งเปป็นททที่ทราบดทในหมพูตคนททอที่ ยพูรต อบๆตอัวพวกเขา
จากนอัรนเปาโลไดข้ยกคทาพพูดแบบถอดความจาก อริสยาหร 52:5 (หรพออาจเปป็น 2 ซามพูเอล
12:14) ททที่บอกวตา การเขข้าสรุหนอัตกป็มทประโยชนรจรริงถข้าพวกยริวรอักษาพระราชบอัญญอัตริ อยตางไรกป็ตาม
โดยการแอบละเมริดพระราชบอัญญอัตริ การเขข้าสรุหนอัตของพวกเขากป็กลายเปป็นสริที่งไรข้คตา มอันกป็เทตากอับวตา
ไมตไดข้เขข้าสรุหนอัตเลย พวกยริวภพูมริใจในการเขข้าสรุหนอัตของตนและยอังใชข้คทานทรเปป็นคทาเหมพอนของคทาวตา

ศาสนายริวดข้วยซทรา ในแบบเดทยวกอัน พวกคนตตางชาตริกมป็ อักถพูกเรทยกวตา ‘ผพูทข้ ทที่ไมตไดข้เขข้าสรุหนอัต’ ซถึงที่
สทาหรอับพวกเขาแลข้วกป็เปป็นคทาเหมพอนของคทาวตาความอธรรม อยตางไรกป็ตาม เปาโลชทรใหข้เหป็นวตา การ
แอบละเมริดพระราชบอัญญอัตริอยตางหนข้าซพที่อใจคดในชทวริตสต วนตอัวของพวกเขา พวกเขากป็ไมตไดข้แตก
ตตางอะไรจากคนตตางชาตริเลย ดข้วยเหตรุนร ทพวกเขาจถึงกลายเปป็น ‘ผพูข้ททที่ไมตไดข้เขข้าสรุหนอัต’ (นอันที่ คพอ คน
อธรรมเหมพอนคนตตางชาตริททที่พวกเขาดพูถพูกดพูแคลน)
รม 2.26-27

เหตสฉะนรัตั้น ถผู้าผผผู้ทรีซึ่ไมข่ไดผู้เขผู้าสส หนรัตยรังประพฤตริตามความชอบธรรมแหข่ง

พระราชบรัญญรัตริแลผู้ว การทรีซึ่เขาไมข่ไดผู้เขผู้าสส หนรัตนรันตั้ จะถคือเหมคือนกรับวข่าเขาไดผู้เขผู้าสส หนรัตแลผู้วไมข่ใชข่
หรคือ 27 และคนทรัตั้งหลายทรีซึ่ไมข่เขผู้าสส หนรัตซซซึ่งเปป็นตามธรรมชาตริอยผข่แลผู้ว แตข่ประพฤตริตามพระราช
บรัญญรัตริ เขาจะปรรับโทษทข่านผผผู้มรีประมวลพระราชบรัญญรัตริและไดผู้เขผู้าสส หนรัตแลผู้ว แตข่ยงรั ละเมริดพระ
ราชบรัญญรัตรินนรัตั้
ดอังนอัรนเปาโลจถึงกข้าวไปสพูตหลอักเหตรุผลขอัรนตตอไป ถข้าผพูข้ททที่ไมตไดข้เขข้าสรุหนอัต (นอันที่ คพอ คนตตางชาตริ)
รอักษาหลอักการดข้านศทลธรรมและจรริยธรรมของพระราชบอัญญอัตริ (ซถึที่งพระเจข้าไดข้ใสต ไวข้แลข้วในใจของ
พวกเขา) การไมตเขข้าสรุหนอัตของพวกเขา (ความอธรรมหรพอความไมตชอบธรรม) จะไมตถพอเหมพอน
กอับวตาเปป็นการเขข้าสรุหนอัตแลข้วหรพอ คทาวตา ถคือเหมคือนกรับวข่า (ลอกริดซอไม) เปป็นคทาททจที่ ะใชข้บตอยในบท
ตตอๆไปททที่พดพู ถถึงความชอบธรรมททที่ถพูกถพอเอา มอันมทความหมายวตา ‘ถพูกนอับวตาเปป็นของ’ หรพอ ‘ถพูกถพอ
เอาวตาเปป็นของ’ หรพอ ‘ถพูกคริดเอา’ ใจความสทาคอัญกป็คพอวตา ถข้าคนตตางชาตริกระททาความชอบธรรมแหตง
พระราชบอัญญอัตริของพระเจข้า (ซถึที่งมทจารถึกอยพูใต นใจของพวกเขา) พวกเขาจะไมตถพูกถพอวตาเปป็นเหมพอน
ยริวททที่ควรปฏริบอัตริเชตนนอัรนหรพอ
นอกจากนทร หากเปป็นตามททวที่ าต พวกเขา (คนตตางชาตริททที่เกริดมาโดยไมตไดข้เขข้าสรุหนอัต) จะไมต
พริพากษาพวกยริวททที่หนข้าซพที่อใจคดททที่ละเมริดตอัวออักษรและสอัญลอักษณรของพระราชบอัญญอัตริ (นอันที่ คพอ การ
เขข้าสรุหนอัต) หรพอ คราวนทรเปลทยที่ นขข้างฝตายททที่ไดข้เปรทยบแลข้ว เมพที่อกตอนพวกยริวหนข้าซพที่อใจคดททคที่ ริดวตาตอัว
ชอบธรรมนอังที่ พริพากษาพวกคนตตางชาตริททที่ถพูกมองวตาเปป็นคนอธรรม อยตางไรกป็ตาม เมพที่อความจรริง

ปรากฏ คนตตางชาตริเหลตานอัรนททมที่ ทศทลธรรมและถพอวตาชอบธรรมกวตาดข้วยซทราไดข้กลายเปป็นผพูข้พริพากษา
พวกยริวหนข้าซพที่อใจคดผพูข้ซถึที่งชทวริตสตวนตอัวนอัรนเตป็มไปดข้วยความบาป
รม 2:28-29 เพราะวข่ายริวแทผู้ มริใชข่คนทรีซึ่เปป็นยริวแตข่ภายนอกเทข่านรัตั้น และการเขผู้าสส หนรัตแทผู้
กป็ไมข่ใชข่การเขผู้าสส หนรัตซซงซึ่ ปรากฏทรีซึ่เนคืตั้อหนรังเทข่านรันตั้ 29 คนทรีซึ่เปป็นยริวแทผู้ คคือคนทรีซึ่เปป็นยริวภายใน และ
การเขผู้าสส หนรัตแทผู้นนรัตั้ เปป็นเรคืซึ่องของจริตใจตามจริตวริญญาณ มริใชข่ตามตรัวบทบรัญญรัตริ คนอยข่างนรันตั้
พระเจผู้าสรรเสรริญ มนสษยต์ไมข่สรรเสรริญ
จากนอัรนเปาโลกป็โจมตทความเชพที่อตามประเพณทอยตางหนถึงที่ ของพวกยริวททที่คดริ วตาตนชอบธรรม
ถถึงแมข้วาต จะมทสที่ ริงททที่เรทยกวตา การเปป็นยริวตามสอัญชาตริ กป็ตาม แตตออัครสาวกเปาโลกป็โจมตทดข้านททที่เปป็นฝตาย
วริญญาณของสริที่งนทร นอันที่ คพอ การเปป็นพลไพรต ของพระเจข้า การเขข้าสรุหนอัตของรต างกายไมตไดข้เกทที่ยวขข้อง
อะไรกอับเรพอที่ งนทรเลย แตตคนททที่เปป็นพลไพรต ของพระเจข้าจรริงๆ (นอันที่ คพอ ยริว) กป็เปป็นเชตนนอัรนในฝตาย
วริญญาณ ใจของพวกเขาไดข้เขข้าสรุหนอัตแลข้ว นอันที่ คพอ ใจของพวกเขาไดข้ยอมจทานนตตอพระเจข้าแลข้ว
พวกเขาจถึงเปป็นพลไพรต ของพระเจข้าในฝตายวริญญาณ และไมตไดข้เปป็นเชตนนอัรนโดยการปฏริบอัตริตาม
บทบอัญญอัตริททที่เปป็นตอัวออักษรของโมเสส พวกเขาไดข้รอับคทาสรรเสรริญจากพระเจข้าไมตใชตจากมนรุษยร
กลตาวอทกแงตกคป็ อพ การเขข้าสรุหนอัตฝตายรต างกายไมตไดข้เกทที่ยวขข้องอะไรเลยกอับการเปป็นพลไพรต ของ
พระเจข้า อยตางหลอังนทรเปป็นเรพที่องฝตายวริญญาณและเกทที่ยวขข้องกอับจริตใจ
*****
ภนำพรวมของโรม 3: ในยทสที่ ริบขห้อแรกของโรม 3 เปาโลไดห้นนาการกลม่าวโทษมนรุษยชาตริททที่
บาปหนาไปถถึงขทดสรุด ในเนชอนี้ หาสม่วนแรกของบทนทนี้ (ขห้อ 1- 20) ทม่านพถูดถถึงพวกยริวททที่มทใจไมม่เชชที่อ
และคริดวม่าตจัวเองชอบธรรมตม่อไปอทก บทททที่ 2 พถูดถถึงขห้อสรรุปททที่วม่าพวกยริวททที่คดริ วม่าตจัวชอบธรรมกป็มท
ความผริดตม่อเบชนี้องพระพจักตรร์พระเจห้าพอๆกจับคนตม่างชาตริททที่ถชอผท ความคริดดจังกลม่าวทนาใหห้พวกยริวททที่
คริดวม่าตจัวชอบธรรมตห้องเดชอดดาล ดจังนจันนี้ ในเนชนี้อหาสม่วนแรกของโรม 3 เปาโลจถึงพถูดถถึงการททที่พวก
เขาไมม่ยอมรจับวม่าตจัวผริดตม่อเบชนี้องพระพจักตรร์พระเจห้า มทแนวคริดสองดห้านถถูกพถูดถถึงพรห้อมกจัน แนวคริด
แรกพถูดถถึงคนอริสราเอลททที่ถชอวม่าตจัวชอบธรรม แนวคริดททที่สองคชอการททเที่ ปาโลหจักลห้างขห้อโตห้แยห้งของ

พวกเขา อาจเปป็นไดห้วม่าเปาโลในฐานะททที่เปป็นคนยริวเหมชอนกจันคาดไวห้กม่อนแลห้ววม่าพวกยริวจะโตห้แยห้ง
หรชออาจเปป็นไดห้วม่าทม่านเคยไดห้ยรินขห้อโตห้แยห้งของพวกยริวมากม่อนแลห้วในขณะททที่ทม่านตห้องโตห้แยห้งกจับ
พวกเขาตลอดการรจับใชห้ของทม่าน ไมม่วม่าจะเปป็นความเปป็นไปไดห้ไหน หลจักการใชห้เหตรุผลของทม่านกป็
ซจับซห้อนและพรุม่งเปห้าไปททที่ความเชชที่อของพวกยริวในสมจัยนจันนี้ หลจักการใชห้เหตรุผลในททที่นทนี้กมป็ ทความ
คลห้ายคลถึงกจับททพที่ ระเจห้าทรงใชห้ในการ ‘โตห้แยห้ง’ กจับพวกอริสราเอลในพระธรรมมาลาคท ขห้อโตห้แยห้ง
ของพวกเขาถถูกนนาเสนอและตามมาดห้วยคนาตอบอจันมทเหตรุผลของเปาโล
ในสม่วนสรุดทห้ายของบทนทนี้ (ขห้อ 21-31) เปาโลกป็ไดห้บรรลรุถถึงยอดบนสรุดของเนชอนี้ หาสามบท
แรกของพระธรรมโรม หลจังจากไดห้พถูดถถึงความผริดของมนรุษยร์ทรุกคนตม่อเบชนี้องพระพจักตรร์พระเจห้า
แลห้ว คราวนทนี้อคจั รสาวกเปาโลกป็บอกถถึงทางแกห้ปจัญหาททที่พระเจห้าทรงจจัดเตรทยมไวห้ใหห้ นจันที่ คชอ การเปป็น
ผถูห้ชอบธรรมโดยความเชชที่อ ความจรริงททที่เปป็นหลจักคนาสอนอจันยริงที่ ใหญม่ททที่สรุดประการหนถึงที่ ของพระ
คจัมภทรร์ทจันี้งเลม่มไดห้ถถูกอจัดแนม่นอยถูม่ในพระธรรมตอนสจันี้นๆนทนี้ ความจรริงททที่สนาคจัญๆ เชม่น การถถูกทนาใหห้
เปป็นผถูห้ชอบธรรม, ความเชชที่อ, พระครุณ, การทรงไถม่, การลบลห้างพระอาชญา และพระราชบจัญญจัตริ
ไดห้ถถูกนนาเสนอ เราตห้องไมม่ลมช วม่าเปาโลกนาลจังพถูดกจับพวกยริวททที่มคท วามเชชที่อหลากหลายททที่สจับสน
ระหวม่างความเชชที่อในพระครริสตร์และการประพฤตริตามบจัญญจัตริของโมเสส ดห้วยเหตรุนทนี้ จถึงมทการ
อห้างอริงถถึงหลจักศาสนศาสตรร์ททที่สนาคจัญๆของพระคจัมภทรร์เดริมซถึงที่ เปป็นสริที่งททที่พวกยริวครุนห้ เคยและรถูจห้ จักดท
รม 3:1-2

ถผู้าเชข่นนรัตั้น พวกยริวจะไดผู้เปรรียบคนอคืซึ่นอยข่างไร และการเขผู้าสส หนรัตนรัตั้นจะมรี

ประโยชนต์อะไร 2 มรีประโยชนต์มากในทสกสถาน เปป็นตผู้นวข่าพวกยริวไดผู้เปป็นผผผู้รบรั มอบใหผู้รกรั ษาพระ
ดสารรัสของพระเจผู้า
เปาโลเรริที่มตข้นดข้วยการพพูดถถึงปฏริกริรยริ าของพวกยริวททมที่ ทตตอขข้อสรรุปของบทททที่ 2 ททที่ทตานคาด
หมายไวข้แลข้ว ททที่วาต พวกยริวกป็มคท วามผริดตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้าพอๆกอับคนตตางชาตริตามททที่ไดข้บอก
ไวข้ในบทททที่ 1 ขข้อโตข้แยข้งของพวกเขากป็คพอวตา “พวกยริวจะไดข้เปรทยบคนอพนที่ อยตางไร” หรพอการเขข้า
สรุหนอัตมทประโยชนรอะไร คทาททที่แปลวตา (ขผู้อ)ไดผู้เปรรียบ (เพรริซซอส) อาจแปลไดข้อกท หลายความหมาย
โดยหนถึที่งในนอัรนคพอ ‘ความเหนพอกวตา’ กลตาวในอทกแงตกคป็ พอวตา ‘พวกยริวเหนพอกวตาตรงไหน’ เราเหป็น
ไดข้ชดอั ถถึงอคตริและความเยตอหยริงที่ ของพวกยริวในศตวรรษแรก พวกเขาคริดเอาเองวตาตอัวเองมทความ

เหนพอกวตาในเรพอที่ งฝตายวริญญาณเมพที่อเปรทยบเททยบกอับคนตตางชาตริททที่อยพูรต อบๆตอัวพวกเขา คทาวตา ‘การ
เขห้าสรุหนจัต’ ในททที่นร ทกเป็ ปป็นคทาเหมพอนของการเปป็นยริว กลตาวในอทกแงตกคป็ พอ พวกยริวททไที่ มตเชพที่อถามวตา
‘แลข้วการเปป็นยริวมอันมทประโยชนรตรงไหน’
คทาตอบของเปาโลกป็คพอ ‘มทประโยชนรมากในทรุกสถาน’ การเปป็นยริวนอัรนมทขข้อดทหลายประการ
อยตางไรกป็ตาม ขข้อดทหลอักกป็คอพ วตา “พวกยริวไดข้เปป็นผพูข้รอับมอบใหข้รอักษาพระดทารอัสของพระเจข้า” (คทาวตา
เปป็นตผู้นวข่า (โพรตอน) มทความหมายวตา ‘ปฐม’) คทาททที่แปลวตา พระดสารรัส (ลอเกทย) เปป็นคทาททนที่ ตาสนใจ
มอันเปป็นคทาททที่แตกออกมาจากคทาวตา ลอกอส มอันแปลตรงตอัววตา “การเอพรอนเอตย” อยตางไรกป็ตาม ใน
บรริบทนทร มอันนตาจะหมายถถึงพระวจนะของพระเจข้า กลตาวอทกแงตกคป็ พอ เปาโลกลตาววตา พวกยริวมทขอข้ ไดข้
เปรทยบเหนพอคนตตางชาตริตรงททที่วาต พระเจข้าไดข้ทรงเลพอกททที่จะสต งตตอพระวจนะของพระองครผาต นทาง
พวกเขา
รม 3:3-4

ถซงมรีบางคนไมข่เชคืซึ่อ ความไมข่เชคืซึ่อของเขานรันตั้ จะทสาใหผู้ความสรัตยต์ซอคืซึ่ ของ

พระเจผู้าไรผู้ประโยชนต์หรคือ 4 ขอพระเจผู้าอยข่ายอมใหผู้เปป็นเชข่นนรันตั้ เลย ถซงแมผู้ทสกคนจะพผดมสสากป็ขอใหผู้
พระเจผู้าทรงสรัตยต์จรริงเถริด ตามทรีซึ่มรีเขรียนไวผู้แลผู้ววข่า `เพคืซึ่อพระองคต์จะไดผู้ปรากฏวข่า ทรงเปป็นผผสผู้ รัตยต์ซอคืซึ่
ในพระดสารรัสทรัตั้งหลายของพระองคต์ และทรงมรีชรัยเมคืซึ่อเขาวรินริจฉรัยพระองคต์ '
ขข้อโตข้แยข้งตตอมาของพวกยริวถพูกนทาเสนอ “ถข้ามทบางคนไมตเชพที่อลตะ” นอันที่ คพอวตา จะเกริดอะไรขถึรน
ถข้ามทพวกอริสราเอลบางคนไมตเชพที่อในพระสอัญญาตตางๆของพระเจข้าททที่มทอยพูใต นหนอังสพอพระราช
บอัญญอัตริและศาสดาพยากรณรตตางๆ “ความไมตเชพที่อของเขานอัรนจะททาใหข้ความสอัตยรซพที่อของพระเจข้าไรข้
ประโยชนรหรพอ” นทอที่ าจจะเปป็นขข้อโตข้แยข้งททที่แสดงถถึงปฏริกริรยริ าของพวกยริวททที่มทตตอสริที่งททที่เปาโลไดข้กลตาว
ไวข้ นอันที่ คพอ การเปป็นผพูข้ชอบธรรมโดยความเชพที่อ ดอังนอัรน นทจที่ ถึงเปป็นสริที่งททที่พวกยริวโตข้แยข้ง ‘โอเค ถข้าคนเรา
กลายเปป็นผพูข้ชอบธรรมโดยความเชพที่อจรริงๆ ตามททที่ทตานวตา แลข้วความไมตเชพที่อของพวกยริวตอัรงมากมาย
จะททาใหข้พระสอัญญาตตางๆของพระเจข้าเปป็นโมฆะไหม’
เปาโลตอบขข้อโตข้แยข้งททที่สองนทร (วลทททที่วาต “ขอพระเจข้าอยตายอมใหข้เปป็นเชตนนอัรนเลย” เปป็นวลท
สทานวนททที่จรริงๆแลข้วแปลวตา ‘ขออยตาใหข้เปป็นเชตนนอัรนเลย’ ความหมายกป็คพอวตา ‘ไมตใชตอยตางแนตนอน’)

วลทททที่วาต “ถถึงแมข้ทรุกคนจะพพูดมรุสากป็ขอใหข้พระเจข้าทรงสอัตยรจรริงเถริด” มทความหมายวตา ‘พระเจข้าทรง
สอัตยรจรริงเสมอแมข้ทรุกคนจะเปป็นคนโกหก’ หรพอ ‘พระเจข้าทรงรอักษาคทาพพูด แมข้วาต ทรุกคนจะผริดคทาพพูด’
จากนอัรนเปาโลกป็ยกคทาพพูดมาจาก สดรุดท 51:4 “เพพที่อพระองครจะไดข้ปรากฏวตา ทรงเปป็นผพูข้สอัตยร
ซพที่อในพระดทารอัสทอัรงหลายของพระองคร และทรงมทชยอั เมพที่อเขาวรินริจฉอัยพระองคร” เปาโลกทาลอังกลตาววตา
พระเจข้าจะทรงชอบธรรม นอันที่ คพอ ถพูกตข้องในสริที่งททพที่ ระองครไดข้ตรอัสไปแลข้ว (นอันที่ คพอ ในพระวจนะ
ของพระองคร) วลทสรุดทข้ายเหมพอนกอับการททที่ทนายความนทาเสนอคดทของเขาในชอัรนศาล คทาททแที่ ปลวตา มรี
ชรัย (นริคาโอ) มทความหมายวตา ‘เอาชนะ’ กลตาวอทกแงตกคป็ พอ ในการยกคทาพพูดจาก สดรุดท 51:4 เปาโล
กทาลอังกลตาววตา ‘พระเจข้าจะทรงมทชอัยชนะเมพอที่ พระองครนทาเสนอความของพระองครตตอหนข้าศาลแหตง
ความจรริง’ อยตางไรกป็ตาม พระเจข้ากป็จะทรงมทชอัยตตอคทากลตาวอข้างของพวกยริวททคที่ ริดวตาตอัวชอบธรรมใน
วอันททที่พวกเขาถพูกตอัดสรินความในชอัรนศาลแหตงความจรริง
รม 3:5-8

แตข่ถผู้าความอธรรมของเราเปป็นเหตสใหผู้เหป็นความชอบธรรมของพระเจผู้า เรา

จะวข่าอยข่างไร จะวข่าพระเจผู้าทรงลงอาญาโดยไมข่ยตส ริธรรมอยข่างนรัตั้นหรคือ (ขผู้าพเจผู้าพผดอยข่างมนสษยต์) 6
พระเจผู้าไมข่ทรงโปรดใหผู้เปป็นเชข่นนรันตั้ เลย เพราะถผู้าเปป็นเชข่นนรันตั้ แลผู้วพระเจผู้าจะทรงพริพากษาโลกไดผู้
อยข่างไร 7 เพราะถผู้าความจรริงของพระเจผู้าปรากฏมากยริซึ่งขซตั้นเพราะเหตสความอสรัตยต์ของขผู้าพเจผู้า
เปป็นทรีซึ่ใหผู้เกริดเกรียรตริยศแดข่พระองคต์แลผู้ว ทสาไมเขาจซงยรังลงโทษขผู้าพเจผู้าวข่าเปป็นคนบาป 8 และทสาไม
เราจซงไมข่ทสาความชรัซึ่วเพคือซึ่ ความดรีจะไดผู้เกริดขซนตั้ (ตามทรีซึ่เราไดผู้ถผกกลข่าวรผู้ายและตามทรีซึ่บางคนยคืนยรันวข่า
เราไดผู้กลข่าวอยข่างนรันตั้ ) ความฉริบหายของคนเชข่นนรัตั้นกป็ยสตริธรรมแลผู้ว
ขข้อโตข้แยข้งออันตตอไปของพวกยริวไดข้ถพูกนทาเสนอ (มอันซอับซข้อน) “แตตถข้าความอธรรมของเรา
เปป็นเหตรุใหข้เหป็นความชอบธรรมของพระเจข้า เราจะวตาอยตางไร จะวตาพระเจข้าทรงลงอาญาโดยไมต
ยรุตริธรรมอยตางนอัรนหรพอ (ขข้าพเจข้าพพูดอยตางมนรุษยร)” ความคริดของพวกยริวททที่คริดวตาตอัวชอบธรรมกป็คพอวตา
‘ถข้าความอธรรมของเราพริสถูจนร์ถงถึ ความชอบธรรมของพระเจข้า พระเจข้าทรงอธรรมไหมททที่ทรง
พริพากษาเรา’ หรพอกลตาวอทกแงตกคป็ อพ ‘ถข้าความอธรรมของเราสาธริตใหข้เหป็นวตาพระเจข้าทรงชอบธรรม
ขนาดไหน ททาไมพระองครจะทรงพริพากษาเราดข้วย’ ความหมายกป็คพอวตา ‘เรากทาลอังชตวยพระองครดข้วย

ซทราในการเปป็นคนอธรรม เราเปป็นเหมพอนภาพตรงขข้ามเพพอที่ แสดงใหข้เหป็นวตาพระองครทรงชอบธรรม
ขนาดไหน ดอังนอัรน พระองครจะไมตทรงอธรรมหรพอในการพริพากษาเรา’ เปาโลแคตกาท ลอังยกการใชข้
เหตรุผลแบบโงตๆของคนบางคน
อทกครอัรงททคที่ ทาตอบคพอ “พระเจข้าไมตทรงโปรดใหข้เปป็นเชตนนอัรนเลย” ซถึที่งแปลวตา ‘ไมตอยตาง
แนตนอน’ อยตางไรกป็ตามพวกยริวกป็กลอับถามอทกวตา “เพราะถข้าเปป็นเชตนนอัรนแลข้วพระเจข้าจะทรง
พริพากษาโลกไดข้อยตางไร” ความหมายกป็คพอ ‘แลข้วพระเจข้าจะทรงพริพากษาเราไดข้ยอังไง’
เปาโลโจมตทการใชข้เหตรุผลแบบโงตๆของพวกยริวททที่คริดวตาตอัวชอบธรรมตตอไป “เพราะถข้า
ความจรริงของพระเจข้าปรากฏมากยริงที่ ขถึรนเพราะเหตรุความอสอัตยรของขข้าพเจข้าเปป็นททที่ใหข้เกริดเกทยรตริยศ
แดตพระองครแลข้ว ททาไมเขาจถึงยอังลงโทษขข้าพเจข้าวตาเปป็นคนบาป” ความหมายกป็คพอ ‘ถข้าความจรริงของ
พระเจข้าถพูกยกชพูเพราะความบาปของขข้าพเจข้า ซถึที่งไดข้นทาสงตาราศทมาสพูตพระเจข้า แลข้วททาไมพระองครถถึง
จะยอังพริพากษาขข้าพเจข้าอทก’ หรพอ ‘ถข้าขข้าพเจข้าสงเคราะหรพระเจข้าแลข้วในการเนข้นยทราความจรริงของ
พระองครผาต นทางความบาปของขข้าพเจข้า แลข้วพระองครจะทรงพริพากษาขข้าพเจข้าเพราะเหตรุนรอันไดข้ยงอั
ไง’
บางคนถถึงขนาดกลตาวหาเปาโลวตาสนอับสนรุนใหข้คนททาบาปเพพที่อนทาสงตาราศทมาสพูตพระเจข้าดข้วย
ซทรา ทตานชทรใหข้เหป็นวตาทตานถพูกกลตาวรข้ายโดยขข้อกลตาวหาดอังกลตาว เหป็นไดข้ชดอั วตาพวกยริวบางคนททที่กรรุง
โรมทราบถถึงคทากลตาวรข้ายนอัรน คนททที่มคท วามผริดในเรพอที่ งนทรจะโดนพระเจข้าพริพากษา
รม 3:9

ถผู้าเชข่นนรัตั้นจะเปป็นอยข่างไร พวกเราจะไดผู้เปรรียบกวข่าพวกเขาหรคือ เปลข่าเลย

เพราะเราไดผู้ชรีตั้แจงใหผู้เหป็นแลผู้ววข่า ทรัตั้งพวกยริวและพวกตข่างชาตริตข่างกป็อยผใข่ ตผู้อสานาจของบาปทสกคน
ทตานกทาลอังนทาผพูข้อตานไปถถึงขข้อสรรุป เปาโลซถึที่งกลตาวในฐานะททที่เปป็นยริว ถามวตา “พวกเราจะไดข้เปรทยบ
กวตาพวกเขาหรพอ” พวกยริวททที่ตามประวอัตริศาสตรรแลข้วไดข้รอับความจรริงของพระเจข้าผตานทางพระวจนะ
ของพระองครทจทที่ ารถึกเปป็นลายลอักษณรออักษร ดทกวตาพวกคนตตางชาตริททที่ถพอผทและไมตมพท ระเจข้าหรพอ
“เปลตาเลย เพราะเราไดข้ชร ทแจงใหข้เหป็นแลข้ววตา ทอัรงพวกยริวและพวกตตางชาตริตตางกป็อยพูใต ตข้อทานาจของ

บาปทรุกคน” ในบทททที่ 1 และ 2 เหป็นไดข้ชอัดวตาทอัรงคนตตางชาตริและพวกยริวททที่เครต งศาสนาและถพอวตาตอัว
ชอบธรรมตตางกป็มคท วามผริดจทาเพาะพระพอักตรรพระเจข้า
รม 3:10-12 ตามทรีซึ่มรีเขรียนไวผู้แลผู้ววข่า `ไมข่มรีผใผู้ผ ดเปป็นคนชอบธรรมสรักคนเดรียว ไมข่มรีเลย
11 ไมข่มรีคนทรีซึ่เขผู้าใจ ไมข่มรีคนทรีซึ่แสวงหาพระเจผู้า 12 เขาทสกคนหลงทางไปหมด เขาทรัตั้งปวงเปป็นคนไรผู้
คข่าเหมคือนกรันทรัตั้งสรินตั้ ไมข่มรีสรักคนเดรียวทรีซึ่ทสาดรี ไมข่มรีเลย
เพพอที่ ยกเหตรุผลสนอับสนรุนคทากลตาวโทษของทตาน เปาโลจถึงยกคทาพพูดจาก สดรุดท 14:1-3 (หรพอ
สดรุดท 53:1-3) เพพอที่ ตอกยทราขข้อสรรุปของทตานททที่วาต “ทรุกคนอยพูใต ตข้อทานาจของบาป” ทตานไดข้ยกคทาพพูดททที่
วตา “ตามททมที่ ทเขทยนไวข้แลข้ววตา `ไมตมทผพูข้ใดเปป็นคนชอบธรรมสอักคนเดทยว ไมตมเท ลย ไมตมคท นททที่เขข้าใจ
ไมตมคท นททที่แสวงหาพระเจข้า

เขาทรุกคนหลงทางไปหมด เขาทอัรงปวงเปป็นคนไรข้คตาเหมพอนกอันทอัรง

สริรน ไมตมทสอักคนเดทยวททที่ททาดท ไมตมทเลย” วลทททที่วาต “ไมตมทผพูข้ใดเปป็นคนชอบธรรมสอักคนเดทยว” นอัรนกป็หมาย
รวมถถึงพวกยริวททที่คริดวตาตอัวชอบธรรมดข้วย เพราะวตา “ตตางกป็อยพูใต ตข้อทานาจของบาปทรุกคน”
เพพอที่ เสรริมประเดป็น ไมตมมท นรุษยรสอักคน (ยกเวข้นพระเยซพูครริสตร) ททที่เปป็นคนชอบธรรมรข้อย
เปอรรเซป็นตร เปาโลเรริที่มกลตาวถถึงหลอักการเรพอที่ งความชอบธรรม ในความหมายททที่สพูงสต งททที่สรุดนอัรน คทาๆ
นทรพพูดถถึงการไมตมทบาปเลยสอักนริด ดพู อริสยาหร 64:6 มนรุษยรทบทที่ าปหนาและลข้มลงนอัรนไมตมทความเขข้าใจ
เกทที่ยวกอับความจรริงฝตายวริญญาณ พวกเขาไมตไดข้กาท ลอังแสวงหาพระเจข้าเวข้นเสทยแตตวาต พระวริญญาณของ
พระเจข้าทรงชอักจพูงพวกเขา พวกเขาเปป็นเหมพอนแกะททที่หลงหาย พวกเขาไดข้หอันไปเดรินในทางของ
ตอัวเอง พวกเขาจถึงออกนอกเสข้นทาง นตาสนใจตรงททที่วาต ในพระคอัมภทรรใหมตนร อันคทาวตา บาป (ฮารร์มา
เททย) (ขข้อ 9) กป็แปลไดข้ดข้วยวตา ‘หลงเจริที่นไปจากวริถทแหตงความชอบธรรม’ แมข้แตตคนททที่คริดวตาตอัวชอบ
ธรรมททที่สรุดกป็ยงอั เปป็นคนไรห้คม่า สทาหรอับพระเจข้าเหมพอนกอับผข้าขทรรร วริ ในอริสยาหร 64:6 ตรงขข้ามกอับความดท
เลริศของพระเจข้า “ไมตมสท อักคนเดทยวททที่ททาดท ไมตมทเลย” ความดทของมนรุษยรททที่พงถึที่ ความชอบธรรมของตอัว
เองนอัรนเมพที่อเปรทยบเททยบกอับความดทของพระเจข้าผพูข้บรริสรุทธริธแลข้วกป็เททยบกอันไมตเหป็นฝรุตน ขข้อสรรุปงตายๆกป็
คพอวตา จะเปป็นยริวหรพอตตางชาตริกไป็ มตตตางกอัน ทรุกคนลข้วนอยพูใต ตข้อทานาจของบาป ไมตมคท นชอบธรรมสอัก
คนเดทยว ไมตมทเลย

เราตข้องไมตลพมวตาเปาโลกทาลอังพพูดถถึงเรพอที่ งในชอัรนศาลดข้วย ความชอบธรรมในบรริบทนอัรนพพูดถถึง
ความไมตมทผริดตตอหนข้ากฎหมาย ในบรริบทนทร ความชอบธรรมกป็คพอ ความไมตมผท ริดตตอหนข้ากฎแหตง
ความบาป การกลตาวโทษของเปาโลกป็คพอวตา ไมตมคท นชอบธรรมสอักคนเดทยว ไมตมใท ครททไที่ มตมคท วาม
ผริด ทรุกคนลข้วนมทความผริดตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้า
รม 3:13-18 ลสาคอของเขาคคือหลสมฝรังศพทรีซึ่เปริดอยผข่ เขาใชผู้ลริตั้นของเขาในการลข่อลวง ภาย
ใตผู้รมริ ฝรีปากของเขามรีพริษของงผรผู้าย 14 ปากของเขาเตป็มดผู้วยคสาแชข่งดข่าและคสาขมขคืนซึ่ 15 เทผู้าของเขา
วข่องไวในการทสาใหผู้นองเลคือด 16 ในทางเดรินของเขามรีความพรินาศและความทสกขต์ 17 และเขาไมข่รผู้ผ
จรักทางแหข่งสรันตริสสข 18 ในแววตาของเขาไมข่มรีความเกรงกลรัวพระเจผู้า'
เพพอที่ พริสพูจนรขข้อกลตาวหาของทตาน ออัครสาวกเปาโลในฐานะออัยการไดข้นทาเสนอหลอักฐาน
ปรอักปรทา
(1) ลทาคอของมนรุษยรชาตริ (ทอัรงยริวและคนตตางชาตริ) คพอ “หลรุมฝอังศพททที่เปริดอยพู”ต ทตานใชข้ภาพ
ประกอบททที่แสดงใหข้เหป็นถถึงหลรุมฝอังศพททที่ถพูกเปริดไวข้ ดข้วยเหตรุนร ททตานจถึงเปรทยบความเนตาเหมป็นของคทา
พพูดมนรุษยรวาต เปป็นเหมพอนกอับศพททที่เนตาเปพที่อย
(2) “เขาใชข้ลนริร ของเขาในการลตอลวง” ความบริดเบพอนของใจมนรุษยรคพอหลอักฐานททที่พริสพูจนรใหข้
เหป็นชอัดเจน
(3) “ภายใตข้รริมฝทปากของเขามทพริษของงพูรข้าย” งพูรข้ายคพอ งพูททที่พบในตะวอันออกกลาง โดยคริด
กอันวตาเปป็นงพูเหตาอทยริปตรททที่พริษของมอันปกตริแลข้วททาใหข้ตายไดข้ พริษของมอันอยพูใต นถรุงใตข้รมริ ฝทปากของมอัน
เปาโลจถึงเชพที่อมโยงความคลข้ายคลถึงนทรกบอั มนรุษยรททที่มอักพตนพริษบตอยในสริที่งททที่เขาพพูด
(4) นอกจากนทร “ปากของเขาเตป็มดข้วยคทาแชตงดตาและคทาขมขพนที่ ” อทกครอัรงททที่เราทรุกคนตตางมท
ประสบการณรรตวมกอันในเรพอที่ งนทร
(5) นอกจากนทร ประสบการณรเรากป็ยนพ ยอันวตา มนรุษยรชาตริมอักจะ “วตองไวในการททาใหข้นอง
เลพอด”

หลอักฐานอทกหลายรายการตตอมาเปป็นผลลอัพธรของความบาป แตตกเป็ ปป็นหลอักฐานททที่แสดงถถึง
ความบาปเองดข้วย
(6) “ในทางเดรินของเขามทความพรินาศและความทรุกขร” คทาททที่แปลวตา ความพรินาศ (ซรุนทรริม
มา) แปลตรงตอัววตา ‘ททที่ถพูกททาใหข้แตกรข้าว’ ความบาปททาใหข้หลายชทวริตและครอบครอัวตข้องแตกรข้าว
จรริงๆ คทาททที่แปลวตา ความทสกขต์ (ทาไลโพเรทย) มทความหมายวตา ‘ความยรุงต ยาก’ และ ‘ความหายนะ’
อทกครอัรงททวที่ ริถททางของคนละเมริดกป็ยากลทาบาก ผพูข้คนททที่ใชข้ชทวตริ ในความบาปกป็จะพบในไมตชข้าวตามอันไมต
สวยหรพูหรพองตายดายเลย แตตพวกเขากป็ไมตคตอยโทษตอัวเอง และโทษคนอพนที่ ประจทา
(7) เหป็นไดข้ชดอั วตา “และเขาไมตรพูข้จกอั ทางแหตงสอันตริสรุข” สอันตริสรุขในใจเปป็นขข้อกทาหนดเบพรองตข้น
ของความสรุข ชาวโลกอาจมทความสนรุกแคตชอัวที่ ครอัรงชอัวที่ คราว แตตพวกเขาไมตมทสอันตริสรุขและไมตมทความ
สรุขททที่แทข้จรริงอยตางแนตนอน พวกเขาชตางนตาสอังเวชจรริงๆ!
(8) หลอักฐานชริรนสรุดทข้ายททที่ปรอับโทษพวกเขากป็คอพ “ในแววตาของเขาไมตมทความเกรงกลอัว
พระเจข้า”
รม 3:19

บรัดนรีตั้ เรารผผู้แลผู้ววข่าพระราชบรัญญรัตริท สกขผู้อทรีซึ่ไดผู้กลข่าวนรันตั้ กป็ไดผู้กลข่าวแกข่คน

เหลข่านรัตั้นทรีซึ่อยผใข่ ตผู้พระราชบรัญญรัตริเพคือซึ่ ปริดปากทสกคน และเพคืซึ่อใหผู้มนสษยต์ทสกคนในโลกมรีความผริด
จสาเพาะพระพรักตรต์พระเจผู้า
ถถึงแมข้วาต เปาโลกลตาวโทษมนรุษยรชาตริทรุกคน ทอัรงยริวและคนตตางชาตริ แตตคราวนทรทตานพรุงต เปข้าไป
ททพที่ วกยริว การจพูงใจคนบาปททที่หลงระเรริงใหข้เชพที่อวตาเขาททาผริดนอัรนไมตใชตเรพอที่ งยากเลย อยตางไรกป็ตาม
การจพูงใจคนททที่คริดวตาตอัวชอบธรรมและเครต งศาสนาตตางหากททที่ยาก ดอังนอัรน เปาโลจถึงกลอับมาททพที่ ระ
ราชบอัญญอัตริของพวกยริวเพพอที่ พริสพูจนรขข้อกลตาวหาของทตานเปป็นครอัรงสรุดทข้าย ทตานเตพอนความจทาพวกยริว
วตา “เรารพูแข้ ลข้ววตาพระราชบอัญญอัตริทรุกขข้อททที่ไดข้กลตาวนอัรน กป็ไดข้กลตาวแกตคนเหลตานอัรนททอที่ ยพูใต ตข้พระราช
บอัญญอัตริ” กลตาวอทกแงตกคป็ พอ พระราชบอัญญอัตริของพวกยริวมทไวข้สทาหรอับพวกยริว การปริดปากเปป็นเรพอที่ ง
ยาก แตตเปาโลกป็ยกคทาพพูดจากพระคอัมภทรเร ดริมหลายขข้อในขข้อ 10-12 ทตานททาแบบนอัรนเพพที่อททที่ปากของ

พวกยริวททคที่ ริดวตาตอัวชอบธรรมนอัรนจะไดข้ถพูกหรุบ สาระสทาคอัญของวลทสรุดทข้ายกป็คพอวตา คนทอัรงโลกมทความ
ผริดตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้า นอันที่ ไมตไดข้หมายรวมถถึงคนตตางชาตริเทตานอัรน แตตรวมถถึงพวกยริวดข้วย
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เพราะฉะนรันตั้ จซงไมข่มรีเนคืตั้อหนรังคนหนซซึ่งคนใดเปป็นผผชผู้ อบธรรมในสาย

พระเนตรของพระเจผู้าไดผู้โดยการประพฤตริตามพระราชบรัญญรัตริ เพราะวข่าโดยพระราชบรัญญรัตรินรัตั้น
เราจซงรผผู้จรักบาปไดผู้
เปาโลไดข้ใหข้ขอข้ สอังเกตททที่หลอักแหลมเกทที่ยวกอับพระราชบอัญญอัตริ พระราชบอัญญอัตริไมตใชตหนทาง
ททที่ททาใหข้ใครเปป็นคนชอบธรรมไดข้ มอันเปป็นเครพอที่ งมพอททที่ใชข้ปรอับโทษคนมากกวตา พวกยริวหวอังวตาจะใชข้
พระราชบอัญญอัตริเปป็นเครพอที่ งมพอททที่ททาใหข้ตนชอบธรรม (นอันที่ คพอ ความรอด) อยตางไรกป็ตาม “เพราะ
ฉะนอัรนจถึงไมตมทเนพรอหนอังคนหนถึงที่ คนใดเปป็นผพูข้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจข้าไดข้โดยการ
ประพฤตริตามพระราชบอัญญอัตริ เพราะวตาโดยพระราชบอัญญอัตรินร อันเราจถึงรพูจข้ อักบาปไดข้” บอัญญอัตริระบรุวาต
อะไรเปป็นบาปและระบรุโทษของบาปนอัรน มอันจถึงระบรุวาต อะไรคพออาชญากรรม (นอันที่ คพอ ความบาป)
โดยตอัวมอันเองแลข้วบอัญญอัตริจถึงไมตใชตเครพอที่ งมพอเพพที่อททาใหข้ใครชอบธรรม มอันแคตนยริ ามขข้อมพูลททที่ชอัดเจน
เกทที่ยวกอับอาชญากรรมนอัรนๆ (นอันที่ คพอ ความบาป) ดข้วยเหตรุนร ท คนเราจถึงมทความรพูมข้ ากขถึรนเกทที่ยวกอับความ
ผริด (นอันที่ คพอ ความบาป)
ยกตอัวอยตางเชตน คนๆหนถึงที่ อาจททาผริดโดยไมตรตพูข้ อัววตาททาผริด อยตางไรกป็ตาม เจข้าหนข้าททที่รอักษา
กฎหมายกป็มาถถึงและอตานบทบอัญญอัตริใหข้พลเมพองททที่กระททาผริดผพูข้นร อันฟอัง พลเมพองคนนอัรนมทความผริดมา
กตอนแลข้ว แตตเมพอที่ เขาไดข้ฟงอั บทบอัญญอัตริ เขากป็ถพูกแจข้งใหข้ทราบถถึงความผริดของตน บทบอัญญอัตริไดข้กลาย
เปป็นเครพที่องมพอททที่ททาใหข้เขาทราบถถึงการกระททาผริดของเขา
สริที่งททที่เปาโลกทาลอังชทรแจงกป็คพอวตา พวกยริวคริดวตาพระราชบอัญญอัตขริ องโมเสสเปป็นเครพที่องมพอททที่
ททาใหข้พวกเขาชอบธรรม (นอันที่ คพอ ความรอด) อยตางไรกป็ตาม มอันกลอับเปป็นเครพที่องมพอททที่ปรอับโทษพวก
เขาตตางหาก
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แตข่บดรั นรีตั้ไดผู้ปรากฏแลผู้ววข่าความชอบธรรมของพระเจผู้านรันตั้ ปรากฏนอก

เหนคือพระราชบรัญญรัตริ ซซซึ่งพระราชบรัญญรัตริกรับพวกศาสดาพยากรณต์เปป็นพยานอยผข่ หลอังจากระบรุไป

แลข้ววตาไมตมทผพูข้ใดชอบธรรมและพระราชบอัญญอัตริเปป็นมาตรฐานททที่ระบรุวาต อะไรเปป็นความบาป ออัคร
สาวกเปาโลกป็เรริที่มเสนอทางแกข้ปอัญหาของพระเจข้าสทาหรอับความผริดของมนรุษยร ทตานนทาเสนอ
แนวคริดททที่พวกยริวถพอวตาเปป็นของแปลก
ความชอบธรรมของพระเจข้ามทใหข้นอกเหนชอพระราชบอัญญอัตริ (ของโมเสส) นอกจากนทร
ความชอบธรรมกป็มท “พระราชบอัญญอัตริกบอั พวกศาสดาพยากรณรเปป็นพยานอยพู”ต แทนททจที่ ะเปป็นวริธทททที่
ททาใหข้ใครชอบธรรม พระราชบอัญญอัตริกบอั พวกศาสดาพยากรณร (นอันที่ คพอ พระคอัมภทรรเดริม) จรริงๆแลข้ว
เปป็นพยานถถึงความชอบธรรมนอกเหนพอพระราชบอัญญอัตริ (พยานนอัรนจะถพูกนทาเสนอในบทททที่ 4)
ประเดป็นงตายๆกป็คอพ วตา ความชอบธรรมในระดอับสพูงสรุดนอัรนมทใหข้นอกเหนพอพระราชบอัญญอัตริ สริที่งนทรมท
บอกไวข้แลข้วในพระคอัมภทรรเดริมเพพที่อใหข้ทรุกคนไดข้อาต น
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คคือความชอบธรรมของพระเจผู้าซซซึ่งทรงประทานโดยความเชคืซึ่อในพระเยซผ

ครริสตต์สสาหรรับทสกคนและแกข่ทสกคนทรีซึ่เชคืซึ่อ เพราะวข่าคนทรัตั้งหลายไมข่ตข่างกรัน นทที่เปป็นครอัรงททที่สทที่แลข้วในพระ
ธรรมโรมททเที่ ปาโลใชข้วลทททที่วาต “ความชอบธรรมของพระเจข้า” มอันคพอความชอบธรรมในระดอับ
สพูงสรุด คพอ มทความชอบธรรมในระดอับเดทยวกอับพระเจข้าเอง ความชอบธรรมดอังกลตาวไมตไดข้เปป็นมา
โดยการพยายามรอักษาพระราชบอัญญอัตริ แตตเปป็นมาโดยความเชพที่อในพระเยซพูครริสตร นอกจากนทรความ
ชอบธรรมของพระเจข้านทรกมป็ ทใหข้สสาหรรับทสกคนและแกข่ทสกคนทรีซึ่เชคืซึ่อ เราตข้องไมตลพมวตาเปาโลกทาลอัง
ชทรแจงวตา ความรอด (การไดข้มาซถึที่งความชอบธรรมของพระเจข้า) มทใหข้แกตทร อังยริวและคนตตางชาตริและ
วริธทการสทาหรอับคนทอัรงสองพวกกป็เหมพอนกอัน เพราะวข่าคนทรัตั้งหลายไมข่ตข่างกรัน ทอัรงยริวและคนตตางชาตริ
ตตางกป็มคท วามผริดตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้า ตามททไที่ ดข้แจกแจงไวข้โดยละเอทยดแลข้วในตอนตข้นของ
พระธรรมเลตมนทร
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ดอังนอัรน จะเปป็นยริวหรพอคนตตางชาตริกไป็ มตตตางกอัน เหตสวข่าทสกคนทสาบาป และ

เสคือซึ่ มจากสงข่าราศรีของพระเจผู้า วลทแรกไดข้ถพูกยกเหตรุผลประกอบไปเยอะแลข้ว อยตางไรกป็ตาม ทตาน
ไดข้เสรริมคทาพยานอทกดข้านททที่วาต มนรุษยรชาตริททที่บาปหนานอัรนไดข้ “เสพที่อมจากสงตาราศทของพระเจข้า” ความ
เสพที่อมนอัรนมทสองดข้าน: (1) เราไดข้ถพูกสรข้างตามพระฉายาของพระเจข้า กระนอัรน ตอัรงแตตความบาปและ

ความมพดแหตงบาปไดข้เขข้ามา เรากป็เสพที่อมจากสงตาราศทของพระองครผพูข้ทรงสรข้างเรา (2) พระเจข้าทรง
ชอบธรรม พระคอัมภทรรไดข้สทาแดงเกทที่ยวกอับเรพอที่ งนทรอยตางมากมาย แตตเพราะการมทอยพูขต องบาป เราจถึง
เสพที่อมจากความชอบธรรมของพระองครและจากสงตาราศทของพระองครไปมาก ดอังนอัรน ออัครสาวก
เปาโลจถึงสรรุปสอัรนๆในขข้อ 23 ถถึงการปรอับโทษมนรุษยรชาตริ สทาหรอับทอัรงยริวและคนตตางชาตริเหมพอนๆ
กอัน
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แตข่พระเจผู้าทรงพระกรสณาใหผู้เราเปป็นผผชผู้ อบธรรม โดยไมข่คริดมผลคข่า โดยทรีซึ่

พระเยซผ ครริสตต์ทรงไถข่เราใหผู้พนผู้ บาปแลผู้ว ความชอบธรรมของพระเจข้าททที่ถพูกพพูดถถึงในขข้อ 21 และ
22 ไดข้ถพูกอธริบายจนกระจตางแจข้ง (นตาสอังเกตวตาคทาวตา ชอบธรรม (ดริไคออส), ความชอบธรรม (ดริไค
ออซถูนท) และถถูกทนาใหห้เปป็นผถูห้ชอบธรรม (ดริไคออโอ) เปป็นคทาททที่สอัมพอันธรกนอั อยตางใกลข้ชริดมากๆ ทรุกคทา
ลข้วนเกทที่ยวขข้องกอับแนวคริดเรพที่อง ‘ชอบธรรม’) “ทรงพระกรรุณาใหข้เราเปป็นผพูข้ชอบธรรม” ในททที่นร ทเปป็น
แนวคริดททที่สพบเนพอที่ งตตอจากแนวคริดกตอนหนข้าเกทที่ยวกอับความชอบธรรมของพระเจข้า ในการถพูกททาใหข้
เปป็นผพูข้ชอบธรรมนอัรน เราจถึงไดข้รอับความชอบธรรมของพระเจข้าเอง นอกจากนทร สริที่งนทรกป็ถพูกประทานใหข้
เรา “โดยไมตคดริ มพูลคตา โดยททพที่ ระเยซพูครริสตรทรงไถตเราใหข้พข้นบาปแลข้ว”
ความจรริงททที่สทาคอัญยริงที่ ไดข้ถพูกนทาเสนอ ความชอบธรรมนอัรนของพระเจข้าถพูกมอบใหข้ โดยไมข่คริด
มผลคข่า คทาททที่แปลเชตนนอัรน (โดเรอจัน) มทความหมายวตา ‘ไมตคดริ มพูลคตาและไมตสมควรไดข้รอับ’ ความชอบ
ธรรมของเราไมตเพทยงไดข้มาฟรทๆเทตานอัรน แตตยอังเปป็นสริที่งททที่เราไมตสมควรไดข้รอับอทกดข้วย หลอักเกณฑรของ
ของประทานดอังกลตาวกป็คพอ “พระครุณของพระองคร” นอกจากการอข้างอริงสอัรนๆถถึงพระครุณของ
พระเจข้าในบทนทาของจดหมายฝากฉบอับนทรแลข้ว (1:7) นทที่เปป็นการพพูดถถึงมอันแบบเยอะครอัรงแรกในพระ
ธรรมโรม ความรอดของเรา (นอันที่ คพอ ความชอบธรรมของเรา) เปป็นมาโดยพระครุณของพระองคร
(ความประเสรริฐและความกรรุณาของพระองคร) นอกจากนทร มอันกป็เปป็นมา “โดยททพที่ ระเยซพูครริสตรทรง
ไถตเราใหข้พนข้ บาปแลข้ว” ขข้อเทป็จจรริงเกทที่ยวกอับความรอดอทกเรพอที่ งปรากฏ การไถม่ คพอวริธทปฏริบอัตริในสมอัย
กตอนททที่ทาสจะถพูกปลดปลตอยไดข้โดยการชทาระเงรินคตาไถตความเปป็นอริสระ คตาไถตททที่ไดข้ซร พอการไถตของ
เรากป็ไมตใชตสที่ งริ อพที่นใดนอกจากพระโลหริตออันประเสรริฐของพระครริสตร ดพู 1 เปโตร 1:18-19 ความจรริง
ออันเปทที่ยมสรุขนทรปรากฏในขข้อถอัดไป แตตกถป็ พูกบอกเปป็นนอัยอยตางชอัดเจนตรงนทร
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พระเจผู้าไดผู้ทรงตรัตั้งพระเยซผ ไวผู้ใหผู้เปป็นทรีซึ่ลบลผู้างพระอาชญา โดยความเชคือซึ่ ใน

พระโลหริตของพระองคต์ เพคืซึ่อสสาแดงใหผู้เหป็นความชอบธรรมของพระองคต์ในการทรีซึ่พระเจผู้าไดผู้ทรง
อดกลรันตั้ พระทรัย และทรงยกบาปทรีซึ่ไดผู้ทสาไปแลผู้วนรันตั้
นทที่กเป็ ปป็นความจรริงททที่สทาคอัญอทกเรพอที่ ง ถถึงแมข้วาต เรพอที่ งตตอไปนทรอาจเปป็นเรพที่องททที่พวกตตางชาตริเขข้าใจ
ยาก แตตผพูข้อตานจดหมายฝากของเปาโลกป็ครุข้นเคยเปป็นอยตางดท บรริบทของภาพประกอบนทรยข้อนไปถถึงวอัน
ททาการลบมลทรินในหนอังสพอเลวทนตริ ริและโลหริตของเครพอที่ งบพูชาไถตบาปททที่ใชข้พรมพระททที่นอังที่ กรรุณาใน
สมอัยนอัรน ในเลวทนริตริ 16:11-14 มทบรรยายถถึงการททมที่ หาปรุโรหริตตข้องเอาเลพอดของเครพอที่ งบพูชาไถตบาป
ไปประพรมบนพระททที่นอังที่ กรรุณาในวอันททาการลบมลทรินประจทาปท เมพที่อททาการเชตนนอัรนแลข้ว พระเจข้ากป็
ทรงลบลห้างพระอาชญา ความหมายกป็คอพ วตา พระเจข้าทรงพอพระทอัยเมพอที่ ไดข้รอับเลพอดททที่ไหลออกของ
สอัตวรบชพู าททที่ไมตมคท วามผริด
คทาททแที่ ปลวตา ลบลผู้างพระอาชญา (ฮริลาสททรอริ อน) หมายถถึงเลพอดททที่ไหลออกของเครพที่องบพูชา
ไถตบาป พระเจข้าทรงรอับมอันในฐานะเปป็นเครพที่องบพูชาไถตบาปสทาหรอับพลไพรต ดอังนอัรน เปาโลจถึงชทรใหข้
เหป็นวตาพระเจข้าไดข้ทรงตอัรงพระครริสตร “ไวข้ใหข้เปป็นททที่ลบลข้างพระอาชญา โดยความเชพที่อในพระโลหริต
ของพระองคร” พระองครผพูข้ทรงเปป็นเครพอที่ งบพูชาไถตบาปททที่ไมตมทบาปในตอัวเอง ไดข้ทรงหลอังที่ พระโลหริต
ออันมทคตายริงที่ ของพระองครและพระเจข้าไดข้ทรงยอมรอับมอันใหข้เปป็นสรุดยอดเครพอที่ งบพูชาเพพอที่ ไถตบาปของ
เรา เมพที่อเราวางใจในพระโลหริตททที่ไหลออกของพระองคร พระเจข้ากป็ทรงลบลข้างพระอาชญา ความ
ตข้องการความยรุตริธรรมของพระองครกไป็ ดข้รอับการตอบสนอง พระโลหริตททที่ไหลออกของพระครริสตร
ไดข้ตอบสนองความตข้องการของพระองครในการพริพากษาความบาป ดข้วยเหตรุนร ทเมพที่อเราวางใจใน
พระโลหริตออันมทคตายริงที่ นอัรน พระเจข้ากป็ทรงลบลข้างพระอาชญา (ทรงพอพระทอัย) เราเพราะพระโลหริต
ททที่ไหลออกของพระครริสตร
ในการททาเชตนนอัรน พระเจข้ากป็ไดข้ทรง “สทาแดงใหข้เหป็นความชอบธรรมของพระองครในการททที่
พระเจข้าไดข้ทรงอดกลอัรนพระทอัย และทรงยกบาปททที่ไดข้ททาไปแลข้วนอัรน” เราไดข้เหป็นความจรริงททที่สทาคอัญ
อทกหลายประการ ประการแรก พระเจข้าไมตเพทยงเปทยที่ มดข้วยพระกรรุณาเทตานอัรน แตตยอังทรงยรุตริธรรมใน

การยกโทษบาปของพลไพรต ของพระองครกม่อนการตรถึงททที่ไมข้กางเขนดข้วย เรากทาลอังพริจารณาถถึง
เกณฑรของความรอดของวริสรุทธริชนในพระคอัมภทรรเดริม ถถึงแมข้วาต พวกเขาอาจถวายสอัตวรบพูชาหลาย
อยตาง แตตสที่ งริ ททที่ททาใหข้พวกเขาไดข้รอับการยกโทษบาปจรริงๆแลข้วกป็คพอ พระโลหริตททที่ไหลออกของพระ
ครริสตรบนไมข้กางเขน พวกเขาอาจไมตเขข้าใจเรพอที่ งนอัรน แตตพระโลหริตททที่ไหลออกของพระครริสตรกเป็ ปป็น
สริที่งททที่นทามาซถึที่งความรอดสทาหรอับทรุกคนตอัรงแตตสมอัยอาดอัมเปป็นตข้นมา พระกรรุณาของพระเจข้าถพูก
รอับรองดข้วยความยรุตริธรรมของพระองคร การเสทยสละของพระครริสตร ในฐานะเปป็นเครพอที่ งบพูชาททที่
ปราศจากบาปททที่รอับโทษแทนเรา ไดข้กลายเปป็นมาตรฐานออันยรุตริธรรมททที่พระเจข้าจะชตวยทรุกคนททที่
วางใจในพระองครใหข้ไดข้รบอั ความรอด
นอกจากนทร คทาททที่แปลวตา ยกบาป (พาเรซริส) กป็แปลตรงตอัววตา ‘ผตานเลยไป’ (passing over)
และอาจหมายถถึงการททพที่ ระครริสตรทรงเปป็นปอัสกา (Passover) ของเราดข้วย อทกครอัรงททที่นทที่อาจเปป็นสริที่งททที่
พวกยริวรพูจข้ อักดท การยกบาปนทรเปป็นมาโดย “การททที่พระเจข้าไดข้ทรงอดกลอัรนพระทอัย” ความหมายกป็คพอ
ความอดทนของพระเจข้าในการรอคอยการไถตของพระครริสตรจนสทาเรป็จเพพอที่ ททที่จะประทานความรอด
ใหข้แกตวริสรุทธริชนในสมอัยพระคอัมภทรรเดริมททที่อยพูกต ตอนการไถตของพระครริสตร
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และเพคืซึ่อจะสสาแดงความชอบธรรมของพระองคต์ในปรัจจสบรันนรีวตั้ ข่าพระองคต์

ทรงเปป็นผผชผู้ อบธรรม และทรงโปรดใหผู้ผผู้ทผ รีซึ่เชคืซึ่อในพระเยซผ เปป็นผผผู้ชอบธรรมดผู้วย นอกจากนทร สริที่ง
เหลตานทรกเป็ ปป็นมา “เพพที่อจะสทาแดงความชอบธรรมของพระองครในปอัจจรุบอันนทร วาต พระองครทรงเปป็นผพูข้
ชอบธรรม” เชตนเดทยวกอับในขข้อ 25 เปาโลกลตาวตตอเพพอที่ ชทรใหข้เหป็นถถึงความยรุตริธรรมของพระเจข้าใน
วริธทการและหลจักเกณฑร์ททที่ททาใหข้เรากลายเปป็นผพูข้ชอบธรรม คทาททแที่ ปลวตา สสาแดง (เอป็นเดซริส) มทความ
หมายวตา ‘สาธริต’ พระเจข้าไดข้ทรงสาธริตใหข้เหป็นถถึงหลอักเกณฑรออันชอบธรรมในเรพอที่ งความรอดของ
เราผตานทางการถวายตอัวเปป็นเครพที่องบพูชาของพระครริสตร (ปอัญหาสต วนหนถึงที่ ของยริวททคที่ ริดวตาตอัวชอบ
ธรรมกป็คพอวตา พวกเขาไมตเขข้าใจวตา พระเจข้าจะทรงชตวยคนใหข้รอดโดยพระครุณของพระองครเพทยงแคต
เขาเชพที่อเทตานอัรนไดข้อยตางไร นทที่เปป็นปอัญหาททที่เปาโลกทาลอังใหข้คทาตอบอยพูต ทตานไมตไดข้กาท ลอังสาธริตใหข้เหป็น
ถถึงพระครุณของพระเจข้าเทตานอัรน แตตยอังสาธริตใหข้เหป็นถถึงหลอักเกณฑรออันชอบธรรมของความรอดโดย

ความเชพที่อดข้วย “วตาพระองครทรงเปป็นผพูข้ชอบธรรม และทรงโปรดใหข้ผพูข้ททที่เชพที่อในพระเยซพูเปป็นผพูข้ชอบ
ธรรมดข้วย”
ดข้วยเหตรุนร ท ในการชตวยเราใหข้รอดโดยความเชพที่อ พระเจข้าไดข้ทรงสาธริตใหข้เหป็นวตา (1)
พระองครทรงชอบธรรม และ (2) พระองครทรงเปป็นผพูข้ททที่ททาใหข้เราเปป็นผพูข้ชอบธรรม (หลอักการเรพอที่ ง
ความชอบธรรมททที่ถพูกถพอซถึที่งจะถพูกพพูดถถึงในบทททที่ 4 กป็เปป็นพพรนฐานของเรพอที่ งนทร) ในการถพูกททาใหข้เปป็นผพูข้
ชอบธรรม กป็เหป็นไดข้ชอัดวตาตข้องมทคนททที่ททาใหข้เราชอบธรรม การถพูกททาใหข้เปป็นผพูข้ชอบธรรมหมายถถึง
การถพูกประกาศวตาเปป็นผพูข้ชอบธรรม ในสต วนททที่บรริบทพพูดถถึง เราไมตเพทยงถพูกประกาศวตาเปป็นผพูข้ชอบ
ธรรมเทตานอัรนทอัรงๆททที่เรามทความผริดอยตางชอัดเจน แตตเรายอังไดข้รอับความชอบธรรมของพระเจข้าเองดข้วย
ดอังนอัรน โดยการวางใจในพระโลหริตซถึที่งไดข้ลบลข้างพระอาชญาของพระเจข้าททที่มเท พราะความบาปแลข้ว
พระองครไดข้ทรงสทาแดงวตาไมตทรงเปป็นผพูข้ชอบธรรมเทตานอัรน แตตยอังเปป็นพระองครผพูข้ทรงททาใหข้เราเปป็นผพูข้
ชอบธรรมดข้วย
รม 3:27

เมคืซึ่อเปป็นเชข่นนรันตั้ แลผู้วเราจะเอาอะไรมาอวด กป็หมดหนทาง จะอผู้างหลรักอะไร

วข่าหมดหนทาง อผู้างหลรักการประพฤตริหรคือ ไมข่ใชข่ แตข่ตผู้องอผู้างหลรักของความเชคือซึ่ เหป็นไดข้ชอัดวต
า “เมพอที่ เปป็นเชตนนอัรนแลข้วเราจะเอาอะไรมาอวด กป็หมดหนทาง” พวกยริวททคที่ ริดวตาตอัวชอบธรรมในสมอัย
ของเปาโลมอักชอบคริดอยตางโอข้อวดวตาตอัวเองดทกวตาพวกคนตตางชาตริททที่อาภอัพ แตตขอข้ เทป็จจรริงททที่วาต
ความชอบธรรมของเราเปป็นสริที่งททพที่ ระเจข้าทรงประทานใหข้ มอันจถึงไมตเกทที่ยวขข้องกอับครุณความดทในสต วน
ของเราเลย ทอัศนคตริททที่โอข้อวดแบบนอัรนจถึงใชข้ไมตไดข้เลย เปาโลจถึงถามวตา “แลข้วเราจะเอาอะไรมา
อวด” นอันที่ คพอ เปาโลถามวตา “จะอข้างหลอักอะไรวตาหมดหนทาง” ทตานเลยตอบคทาถามของตอัวเอง
หลอักเกณฑรททที่ใชข้อข้างเพพอที่ ตอัดการอวดของการคริดวตาตอัวชอบธรรมออกไป คพอ หลอัก “ของความเชพที่อ”
ถข้าเราวางใจในหลอักอพนที่ เพพที่อททาใหข้เราชอบธรรม เรากป็ไมตมทเกณฑรททที่จะอวดไดข้
รม 3:28

เหตสฉะนรัตั้นเราทรัตั้งหลายสรสปไดผู้วข่า คนหนซซึ่งคนใดจะเปป็นคนชอบธรรมไดผู้กป็

โดยอาศรัยความเชคืซึ่อนอกเหนคือการประพฤตริตามพระราชบรัญญรัตริ ดอังนอัรน ขข้อสรรุปกป็คพอวตา “คนหนถึที่ง
คนใดจะเปป็นคนชอบธรรมไดข้กโป็ ดยอาศอัยความเชพที่อนอกเหนพอการประพฤตริตามพระราชบอัญญอัตริ”

คทาตอัดสรินททที่ชอัดเจนกป็คพอวตา เราเปป็นผพูข้ชอบธรรมโดยความเชพที่อ (ในพระครริสตร) โดยไมตพถึที่งหลอักการ
ใดๆของพระราชบอัญญอัตริ นทที่หมายถถึงบอัญญอัตริในเชริงทอัวที่ ๆไป (คพอ หลอักการ) ไมตใชตหมายถถึงพระราช
บอัญญอัตขริ องโมเสสโดยตรง อยตางไรกป็ตาม ประเดป็นกป็คอพ วตา การเปป็นผพูข้ชอบธรรมโดยความเชพที่อนอัรน
ไมตตข้องพถึงที่ หลอักการหรพอบอัญญอัตริใดๆทอัรงนอัรน
รม 3:29-30 หรคือวข่าพระเจผู้านรันตั้ ทรงเปป็นพระเจผู้าของยริวพวกเดรียวเทข่านรัตั้นหรคือ พระองคต์
ไมข่ทรงเปป็นพระเจผู้าของชนตข่างชาตริดผู้วยหรคือ ถผกแลผู้วพระองคต์ทรงเปป็นพระเจผู้าของชนตข่างชาตริ
ดผู้วย 30 เพราะวข่าพระเจผู้าเปป็นพระเจผู้าองคต์เดรียว และพระองคต์จะทรงโปรดใหผู้คนทรีซึ่เขผู้าสส หนรัตเปป็น
คนชอบธรรมโดยความเชคืซึ่อ และจะทรงโปรดใหผู้คนทรีซึ่ไมข่ไดผู้เขผู้าสส หนรัตเปป็นคนชอบธรรมกป็เพราะ
ความเชคืซึ่อดสจกรัน
ทตานเรริที่มขข้อสรรุปของทตานดข้วยคทาถามททที่ไมตตข้องการคทาตอบหลายคทาถาม “หรพอวตาพระเจข้านอัรน
ทรงเปป็นพระเจข้าของยริวพวกเดทยวเทตานอัรนหรพอ” คทาตอบนอัรนชอัดเจนอยพูแต ลข้ว พระเจข้าทรงเปป็นพระเจข้า
ของทรุกคน ดอังนอัรน “พระองครไมตทรงเปป็นพระเจข้าของชนตตางชาตริดข้วยหรพอ” อทกครอัรงททที่คทาตอบนอัรน
ชอัดเจน “ถพูกแลข้วพระองครทรงเปป็นพระเจข้าของชนตตางชาตริดข้วย” มทพระเจข้าแตตพระองครเดทยวและ
พระองครทรงเปป็นพระเจข้าของทอัรงยริวและคนตตางชาตริ ดอังนอัรน พระเจข้าองครเดทยวกอันนทรจะทรงโปรด
“ใหข้คนททที่เขข้าสรุหนอัตเปป็นคนชอบธรรมโดยความเชพที่อ และจะทรงโปรดใหข้คนททที่ไมตไดข้เขข้าสรุหนอัต
เปป็นคนชอบธรรมกป็เพราะความเชพที่อดรุจกอัน” พระเจข้าจะทรงโปรดใหข้ทรอังยริวและคนตตางชาตริชอบ
ธรรมโดยความเชพที่อ (คทาบรุพบทททที่ถพูกใชข้ในททที่นร ทเปป็นสริที่งททที่นตาสนใจ คทาททที่แปลวตา โดย (เอป็ค) มทความ
หมายในททที่นร ทวาต ‘ททที่เกริดจาก’ ความเชพที่อ คทาวตา กป็เพราะ (เดทย) มทความหมายวตาคนตตางชาตริกถป็ พูกททาใหข้
ชอบธรรมผม่านทางความเชพที่อ)
รม 3:31

ถผู้าเชข่นนรัตั้นเราลบลผู้างพระราชบรัญญรัตริดผู้วยความเชคืซึ่อหรคือ ขอพระเจผู้าอยข่า

ยอมใหผู้เปป็นเชข่นนรันตั้ เลย เรากลรับสนรับสนสนพระราชบรัญญรัตริเสรียอรีก เปาโลถามอทกคทาถามหนถึงที่ ซถึที่ง
แสดงใหข้เหป็นถถึงคทาถามของพวกยริวททที่ยงอั ไมตเชพที่อ “ถข้าเชตนนอัรนเราลบลข้างพระราชบอัญญอัตริดข้วยความ
เชพที่อหรพอ” นอันที่ คพอ เรากทาลอังลบลข้างหลอักการของพระบอัญญอัตริโดยความเชพที่อนอัรนหรพอ ขตาวประเสรริฐไมต

ไดข้ททาลายพระราชบอัญญอัตริ แตตททาใหข้มอันสทาเรป็จตตางหาก ดพู มอัทธริว 5:17 ดอังนอัรน เปาโลกทาลอังสนอับสนรุน
พระราชบอัญญอัตริโดยการททที่มนอั สทาเรป็จในพระครริสตร
*****
ภนำพรวมของโรม 4: ขณะททที่เนชนี้อหาของพระธรรมโรมกนาลจังดนาเนรินตม่อไป เปาโลกนาลจังนนา
เสนอขห้อกลม่าวหาตม่อมนรุษยร์ทจันี้งปวง นจันที่ คชอ คนทจังนี้ โลกมทความผริดตม่อพระพจักตรร์พระเจห้า ทจันี้งยริวและ
คนตม่างชาตริ ทม่านยจังแสดงใหห้เหป็นอทกวม่า พระเจห้าไดห้ทรงประทานความชอบธรรมในพระครริสตร์ ใหห้
แกม่มนรุษยร์ชาตริททที่หลงหาย คราวนทนี้ในบทททที่ 4 อจัครสาวกเปาโลไดห้ชแทนี้ จงใหห้เหป็นชจัดเจนมากขถึนี้นวม่า
มนรุษยร์ไดห้รจับความชอบธรรมนทโนี้ ดยความเชชที่อในพระครริสตร์ อทกครจังนี้ ททที่เปาโลกนาลจังชทนี้แจงใหห้พวกยริว
ในครริสตจจักรยรุคตห้นเขห้าใจ ทม่านจถึงอห้างอริงถถึงพระคจัมภทรร์เดริมและใชห้บครุ คลและธรรมเนทยมของพวก
ยริวเปป็นตจัวอยม่างประกอบ
ใจความหลจักของโรม 4 คชอ การเปป็นผถูห้ชอบธรรมโดยความเชชที่อ เปาโลไดห้ยกขห้อความจาก
ปฐมกาลและสดรุดทหลายครจังนี้ เพชที่อสนจับสนรุนเรชที่องนทนี้ ทม่านสาธริตใหห้เหป็นวม่าอจับราฮจัมถถูกทนาใหห้เปป็นผถูห้
ชอบธรรมกม่อนททที่เขาเขห้าสรุหนจัตและกม่อนพระเจห้าประทานพระราชบจัญญจัตริ ดจังนจันนี้ หลจักการสนาคจัญ
สองประการจถึงถถูกตจันี้งขถึนนี้ มา ความเชชที่อตจัดการอวดอห้างในพริธทกรรมทางศาสนา (คชอ การเขห้าสรุหนจัต
และพริธทบจัพตริศมา ในสมจัยนทนี้) และตจัดการอวดอห้างในการทนาความดท (การรจักษาพระบจัญญจัตริ คชอ การ
รจักษาบจัญญจัตริสริบประการ)
รม 4:1-2

ถผู้าเชข่นนรัตั้น เราจะวข่าอรับราฮรัมบรรพบสรสษของเราไดผู้ประโยชนต์อะไรตามเนคืตั้อ

หนรังเลข่า 2 เพราะถผู้าอรับราฮรัมเปป็นผผชผู้ อบธรรมโดยการประพฤตริ ทข่านกป็มรีทางทรีซึ่จะอวดไดผู้ แตข่มริใชข่
จสาเพาะพระพรักตรต์พระเจผู้า
เปาโลถามวตา “ถข้าเชตนนอัรน เราจะวตาออับราฮอัมบรรพบรุรรุษของเราไดข้ประโยชนรอะไรตามเนพรอ
หนอังเลตา” ถข้าออับราฮอัมกลายเปป็นผพูข้ชอบธรรม (คพอ ไดข้รบอั ความรอด) โดยการกระททา “ทตานกป็มทท างททที่
จะอวดไดข้ แตตมใริ ชตจทาเพาะพระพอักตรรพระเจข้า” นอันที่ คพอ ถข้าออับราฮอัมไดข้รบอั ความรอดเพราะครุณความ

ดทของทตาน ทตานกป็มทท างอวดไดข้ แตตไมตใชตตตอพระพอักตรรพระเจข้า (คทาททแที่ ปลวตา อวด (เคาคทมา) มทความ
หมายวตา โอข้อวด)
รม 4:3-4

ดผู้วยวข่าพระครัมภรีรวต์ ข่าอยข่างไร กป็วข่า `อรับราฮรัมไดผู้เชคืซึ่อพระเจผู้า และพระองคต์

ทรงนรับวข่าเปป็นความชอบธรรมแกข่ทข่าน' 4 ดรังนรัตั้นคนทรีซึ่อาศรัยการประพฤตริกป็ไมข่ถคือวข่าบสาเหนป็จทรีซึ่ไดผู้
นรันตั้ เปป็นเพราะพระคสณ แตข่ถคือวข่า บสาเหนป็จนรัตั้นเปป็นคข่าแรงของงานทรีซึ่ไดผู้ทสา
เปาโลจถึงอข้างขข้อความจากพระคอัมภทรรเดริม (ปฐมกาล 15:6) “ออับราฮอัมไดข้เชพที่อพระเจข้า และ
พระองครทรงนอับวตาเปป็นความชอบธรรมแกตทตาน” ถถึงแมข้วาต เปาโลใชข้คทาททที่แปลวตา นรับ (ลอกริซอไม)
หลายครอัรงแลข้วในพระธรรมโรม (2:3, 2:26, 3:28) คราวนทรทตานใชข้มนอั ในฐานะเปป็นหลอักคทาสอนททที่
สทาคอัญเปป็นครอัรงแรก คทาๆนทรมคท วามหมายในเชริงกฎหมายและการเงริน มอันมทความหมายวตา ถพูกจดลง
สมรุดบอัญชทแลข้ว ถพูกคริดบอัญชทแลข้ว ถพูกนอับแลข้ว ถพูกคทานวณแลข้ว และมอันมทความหมายในเชริง ถพูกคริดไวข้
แลข้ว ถพูกสรรุปแลข้ว ถพูกตอัดสรินใจแลข้ว หรพอ คริดออกแลข้วดข้วย คทาๆนทรอาจใชข้ในเหตรุการณรตตอไปนทร:
คอมพริวเตอรรนบจั เครพที่องคริดเลขคนานวณ นอักบอัญชทคดริ บจัญชท ผพูข้พพริ ากษาตจัดสรินคดทความ แตตละคทาเหลตา
นทรมทความหมายของ ลอกริซอไม ซถึที่งถพูกใชข้หลายครอัรงทอัวที่ โรม 4 เพราะวตาออับราฮอัมเชพที่อคทาตรอัสของ
พระเจข้า ความเชพที่อของทตานจถึงถพูกจดไวข้ในสมรุดบอัญชทของพระเจข้าแลข้ววตาเปป็นความชอบธรรม กลตาว
อทกแงตคพอ พระเจข้าทรงนจับวตาความชอบธรรมเปป็นของออับราฮอัมเพราะความเชพที่อของทตานในคทาตรอัส
ของพระองคร
ในทางตรงกอันขข้าม คนททที่ททางานเพพที่อเอาคตาจข้างกป็ไมตไดข้รอับคตาจข้างนอัรนโดยพระครุณ แตตเปป็นหนทร
ททที่ตข้องชทาระใหข้เขา ไมตใชตความดทของนายจข้างททที่ตข้องจตายคตาจข้างใหข้แกตลพูกจข้าง ลพูกจข้างสมควรไดข้รอับคตา
จข้างนอัรน อยตางไรกป็ตาม ในเรพที่องเกทที่ยวกอับความรอด สริที่งททที่เราสมควรไดข้รอับคพอพระพริโรธของพระเจข้า
ตามททไที่ ดข้บอกไวข้ในบทททที่ 1-3 ดอังนอัรน การถพูกททาใหข้เปป็นผพูข้ชอบธรรมนอัรนเปป็นมาโดยพระครุณของ
พระเจข้าเทตานอัรน ดอังนอัรน ททที่เราททาไดข้คอพ วางใจในพระครุณของพระองครผพูข้ทรงหยริบยพที่นพระครุณนอัรนแกต
เราเทตานอัรน ความเชพที่อเปป็นผลของพระครุณ เรามทความผริดจทาเพาะพระพอักตรรพระเจข้า เราจถึงสมควรไดข้

รอับการพริพากษาออันชอบธรรมของพระองคร ทางเลพอกอทกทางเดทยวเทตานอัรนคพอ การวางใจในพระครุณ
และพระเมตตาของพระองครเพพอที่ ททที่จะไดข้กลายเปป็นผพูข้ชอบธรรม
รม 4:5

สข่วนคนทรีซึ่มริไดผู้อาศรัยการประพฤตริ แตข่ไดผู้เชคืซึ่อในพระองคต์ ผผทผู้ รงโปรดใหผู้คน

อธรรมเปป็นคนชอบธรรมไดผู้ ความเชคืซึ่อของคนนรันตั้ ตผู้องนรับวข่าเปป็นความชอบธรรม ตรงนทรกเป็ นข้นสริที่ง
ททที่ไดข้กลตาวไวข้ขข้างตข้น ในบอันทถึกของพระเจข้า (คพอ ในความคริดของพระเจข้า) ความเชพที่อของเราใน
พระครุณของพระองครกเป็ ปป็นตอัวแทนโดยตรงของความชอบธรรมททที่พระองครทรงประสงคร คทาวตา
เชชที่อ ลข้วนมาจากคทานามกรทก (พริสทริส) หรพอคทานทรในรพูปกรริยา (พริสเทอถูโอ) ทอัรงสองคทามทความหมายวตา
การไวข้วางใจหรพอพถึที่งพาอยตางสรุดจริตสรุดใจในคทาพพูด สริที่งของ หรพอบรุคคล ตามธรรมดาแลข้วความเชพที่อ
ตข้องมทสที่ ริงททที่ใหข้เชพที่อ มอันเปป็นสริที่งททที่คนๆหนถึงที่ วางใจ และสริที่งททที่อบอั ราฮอัมเชพที่อในททที่นร ทคอพ พระเจข้าและคทา
ตรอัสของพระองครนอันที่ เอง
รม 4:6-8

ดรังทรีซึ่ดาวริดไดผู้กลข่าวถซงความสส ขของคนทรีซึ่พระเจผู้าไดผู้ทรงโปรดใหผู้เปป็นคน

ชอบธรรม โดยมริไดผู้อาศรัยการประพฤตริ 7 วข่า `คนทรัตั้งหลายซซงซึ่ พระเจผู้าทรงโปรดยกความชรัวซึ่ ชผู้าของ
เขาแลผู้ว และพระเจผู้าทรงกลบเกลคืซึ่อนบาปของเขาแลผู้วกป็เปป็นสส ข 8 บสคคลทรีซึ่องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้ามริไดผู้
ทรงถคือโทษบาปของเขากป็เปป็นสส ข'
คราวนทรเปาโลสนอับสนรุนความเหป็นของทตานโดยการยกตอัวอยตางประกอบหลอักการเรพอที่ ง
ความชอบธรรมถพูกนอับเอาโดยไมตอาศอัยการประพฤตริ ทตานยกคทาพพูดของดาวริดใน สดรุดท 32:1-2 (คทา
ททแที่ ปลวตา ถคือ (โทษ) ในททที่นร คท พอ ลอกริซอไม อทกแลข้ว ดพูคทาอธริบายในขข้อ 3-4 นตาสอังเกตวตาการเปป็นผพูข้
ชอบธรรมโดยไมตอาศอัยการประพฤตรินร อันถพูกเรทยกวตา เปป็นสรุข และมอันเปป็นจรริงๆ! (คทาททที่แปลวตา
เปป็นสส ข ในขข้อ 7 (มาคารริสมอส) อาจแปลไดข้ดข้วยวตา ‘ขอแสดงความยรินดทดข้วย’) ในการยกขข้อความ
จาก สดรุดท 32:1-2 นอัรน เปาโลกลตาววตา การเปป็นสรุขนอัรนคพอ การททที่ (1) ความชอัวที่ ชข้าของเราไดข้รอับการ
อภอัย; (2) บาปของเราถพูกกลบเกลพที่อน และ (3) พระเจข้ามริทรงถพอโทษบาปของเรา ทอัรงความชอัวที่ ชข้า
(อะนอเมทย ซถึที่งเปป็นความบาปททที่เกริดจากใจททที่ดรอพ รอัรน) และความบาปโดยทอัวที่ ๆไป (ฮามารร์เททย คพอ การ
พลาดไปจากเปข้าหมาย และไปไมตถถึง) กป็ถพูกพพูดถถึงในททที่นร ท

ในการยกขข้อความจากดาวริดและมรุมมองของพระคอัมภทรรเดริม ผพูข้ททที่เปป็นสรุขกป็คพอ ผพูข้ททที่ความบาป
ใดๆของเขาไดข้รอับการอภอัย กลบเกลพอที่ น และไมตถพูกนทามาปรอักปรทาเขาอทก ในมรุมมองของพระคอัมภทรร
ใหมต ความบาปของเราไมตเพทยงไดข้รอับการอภอัยแลข้วเทตานอัรน แตตยงอั ถพูกชทาระลข้างโดยพระโลหริตของ
พระครริสตรและไมตถพูกนทามาปรอักปรทาเราแลข้วดข้วย การเปป็นผพูข้ชอบธรรมนอัรนเปป็นมาโดยความเชพที่อ! เรา
เปป็นสรุขจรริงๆ
รม 4:9-10

ถผู้าเชข่นนรัตั้นความสส ขมรีแกข่คนทรีซึ่เขผู้าสส หนรัตพวกเดรียวหรคือ หรคือวข่ามรีแกข่พวกทรีซึ่

มริไดผู้เขผู้าสส หนรัตดผู้วย เพราะเรากลข่าววข่า "เพราะความเชคืซึ่อนรันตั้ เองทรงถคือวข่าอรับราฮรัมเปป็นคนชอบ
ธรรม" 10 แตข่พระเจผู้าทรงถคืออยข่างไร เมคืซึ่อทข่านเขผู้าสส หนรัตแลผู้วหรคือ หรคือเมคืซึ่อยรังไมข่ไดผู้เขผู้าสส หนรัต
มริใชข่เมคืซึ่อทข่านเขผู้าสส หนรัตแลผู้วแตข่เมคืซึ่อทข่านยรังไมข่ไดผู้เขผู้าสส หนรัต
คราวนทรเปาโลพพูดถถึงประเดป็นหนถึงที่ ซถึที่งยริวอาจมองขข้ามไป การเปป็นผพูข้ชอบธรรมของออับราฮอัม
นอัรนไมตเกทที่ยวขข้องอะไรเลยกอับการเขข้าสรุหนอัต ทตานถพูกททาใหข้เปป็นผพูข้ชอบธรรมใน ปฐมกาล 15:6 ทตาน
เขข้าสรุหนอัตใน ปฐมกาล 17:11-24 ถพอวตาชตวงเวลาหตางกอันประมาณสริบหข้าปทเลยททเดทยว เปาโลเลย
ถามวตา “ถข้าเชตนนอัรนความสรุขมทแกตคนททที่เขข้าสรุหนอัตพวกเดทยวหรพอ หรพอวตามทแกตพวกททที่มริไดข้เขข้าสรุหนอัต
ดข้วย เพราะเรากลตาววตา "เพราะความเชพที่อนอัรนเองทรงถพอวตาออับราฮอัมเปป็นคนชอบธรรม” ความสรุขททที่
วตานทรคพอ การถพูกททาใหข้เปป็นผพูข้ชอบธรรม ความสรุขนทรมทแกตพวกยริว (คนททที่เขข้าสรุหนอัต) เทตานอัรนหรพอ หรพอ
มทแกตคนตตางชาตริ (พวกททมที่ ริไดข้เขข้าสรุหนอัต) ดข้วย เราตข้องไมตลพมวตาออับราฮอัมเปป็นคนชอบธรรมเพราะ
ความเชพที่อ (อทกครอัรงททที่คทาททที่แปลวตา ถคือวข่า คพอ ลอกริซอไม) ออับราฮอัมถพูกททาใหข้เปป็นคนชอบธรรมหลจัง
หรพอกม่อนทตานเขข้าสรุหนอัต ทตานถพูกททาใหข้เปป็นผพูข้ชอบธรรมตอนททที่ทตานยจังไมม่ไดห้เขห้าสรุหนจัต!
รม 4:11-12 และทข่านไดผู้เขผู้าสส หนรัตเปป็นเครคืซึ่องหมายสสาครัญ เปป็นตราแหข่งความชอบ
ธรรม ซซซึ่งเกริดโดยความเชคืซึ่อทรีซึ่ทข่านไดผู้มรีอยผเข่ มคืซึ่อทข่านยรังไมข่ไดผู้เขผู้าสส หนรัต เพคือซึ่ ทข่านจะไดผู้เปป็นบริดาของ
คนทรัตั้งปวงทรีซึ่เชคืซึ่อ ทรัตั้งทรีซึ่เมคืซึ่อเขายรังไมข่ไดผู้เขผู้าสส หนรัต เพคือซึ่ จะถคือวข่าเปป็นผผชผู้ อบธรรมดผู้วย 12 และเพคืซึ่อ
ทข่านจะเปป็นบริดาของคนเหลข่านรันตั้ ทรีซึ่เขผู้าสส หนรัต ทรีซึ่มริไดผู้เพรียงแตข่เขผู้าสส หนรัตเทข่านรัตั้น แตข่มรีความเชคืซึ่อตาม
แบบของอรับราฮรัมบริดาของเราทรัตั้งหลาย ซซซึ่งทข่านมรีอยผข่เมคืซึ่อทข่านยรังไมข่ไดผู้เขผู้าสส หนรัต

การเขข้าสรุหนอัตของออับราฮอัมจถึงกลายเปป็นเครชอที่ งหมายสนาคจัญแหตงการถพูกททาใหข้เปป็นผพูข้ชอบ
ธรรมของทตาน คทาททแที่ ปลวตา ตรา (สะฟรากริส) เกทที่ยวขข้องกอับแหวนตรา ซถึที่งประทอับตราลงบนขทรผร งถึ
อตอนๆททที่ใชข้เปป็นตรา มอันเปป็นตราประทอับหรพอลายเซป็นของผพูข้ททที่ประทอับตรานอัร น การเขข้าสรุหนอัตของ
ออับราฮอัมเปป็นสจัญลจักษณร์ของความชอบธรรมททที่ทตานไดห้รจับแลห้ว สทาหรอับพระคอัมภทรใร หมตแลข้วบอัพตริศ
มากป็เปป็นเหมพอนกอับการเขข้าสรุหนอัต มอันคพอการแสดงออกของประสบการณรททที่อยพูขต ข้างใน ดอังนอัรนการ
ใหข้บอัพตริศมาทารกจถึงใชข้ไมตไดข้เลยเมพที่อเราพริจารณาหลอักการใชข้เหตรุผลของเปาโล ออับราฮอัมถพูกททาใหข้
เปป็นคนชอบธรรมเปป็นเวลาหลายปทแลข้วกตอนทตานเขข้าสรุหนอัต และตอนเปป็นผพูข้ใหญตแลข้วดข้วย
ดอังนอัรน ออับราฮอัมจถึงกลายเปป็นบริดาของทอัรงผพูข้ททที่เขข้าสรุหนอัต (คพอ พวกยริว) และผพูข้ทมทที่ ริไดข้เขข้า
สรุหนอัต (คพอ คนตตางชาตริททที่เชพที่อ) “เพพที่อจะถพอวตาเปป็นผพูข้ชอบธรรมดข้วย” ขข้อ 12 จถึงทวนซทราถถึงประเดป็น
สทาคอัญ ออับราฮอัมเปป็นบริดาของทอัรงคนททที่เขข้าสรุหนอัต (พวกยริว) และคนททที่ “มทความเชพที่อตามแบบของออับ
ราฮอัมบริดาของเราทอัรงหลาย ซถึงที่ ทตานมทอยพูเต มพที่อทตานยอังไมตไดข้เขข้าสรุหนอัต” เหป็นไดข้ชดอั วตา ผพูข้เชพที่อททที่เปป็นยริว
บางคนในครริสตจอักรททที่กรรุงโรมททาใจไมตไดข้ททที่พวกคนตตางชาตริจะกลายเปป็นผพูข้ชอบธรรมไดข้โดยไมต
ตข้องเขข้าสรุหนอัต เปาโลชทรแจงวตาออับราฮอัมถพูกททาใหข้เปป็นผพูข้ชอบธรรมขณะททที่ทตานไมตไดข้เขข้าสรุหนอัต ใน
แบบเดทยวกอัน คนสมอัยนทรกป็ถพูกททาใหข้เปป็นผพูข้ชอบธรรมไดข้โดยไมตตข้องรอับบอัพตริศมา ความจรริงกป็คอพ บอัพ
ตริศมาไมตเกทที่ยวขข้องอะไรเลยกอับการททาใหข้เปป็นคนชอบธรรมเหมพอนกอับททที่การเขข้าสรุหนอัตไมตเกทที่ยวขข้อง
อะไรเลยกอับการททาใหข้ออับราฮอัมเปป็นคนชอบธรรม
รม 4:13-15 เพราะวข่าพระสรัญญาทรีซึ่ประทานแกข่อบรั ราฮรัมและผผผู้สบคื เชคืตั้อสายของทข่าน ทรีซึ่วข่า
จะไดผู้ทรัตั้งพริภพเปป็นมรดกนรันตั้ ไมข่ไดผู้มรีมาโดยพระราชบรัญญรัตริ แตข่มรีมาโดยความชอบธรรมทรีซึ่เกริดจาก
ความเชคืซึ่อ 14 เพราะถผู้าเขาเหลข่านรันตั้ ทรีซึ่ถคือตามพระราชบรัญญรัตริจะเปป็นทายาท ความเชคืซึ่อกป็ไมข่มรี
ประโยชนต์อะไร และพระสรัญญากป็เปป็นอรันไรผู้ประโยชนต์ 15 เพราะพระราชบรัญญรัตรินรัตั้นกระทสาใหผู้
ทรงพระพริโรธ แตข่ทรีซึ่ใดไมข่มรีพระราชบรัญญรัตริ ทรีซึ่นนรัซึ่ กป็ไมข่มรีการละเมริดพระราชบรัญญรัตริ
คราวนทรเปาโลพพูดถถึงเรพอที่ งสทาคอัญอทกเรพที่องของพวกยริวททที่สอดคลข้องกอับหลายเรพอที่ งในสมอัยนทร
การประพฤตริตามพระบอัญญอัตริไมตเกทที่ยวขข้องอะไรเลยกอับการททาใหข้ออับราฮอัมเปป็นผพูข้ชอบธรรม (เชตน

เดทยวกอัน การรอักษาบอัญญอัตริสริบประการหรพอกฎศทลธรรมอพที่นๆของคนตตางชาตริในสมอัยนทรกไป็ มต
เกทที่ยวขข้องอะไรเลยกอับการไดข้รอับความรอด) พระราชบอัญญอัตริของโมเสสกป็ถพูกพระเจข้าประทานใหข้สทที่
รข้อยปทตตอมา เหป็นไดข้ชอัดเลยวตา มอันไมตเกทที่ยวขข้องอะไรเลยกอับการททาใหข้ออับราฮอัมเปป็นผพูข้ชอบธรรม พระ
สอัญญาและพอันธสอัญญาของพระเจข้า “ททที่ประทานแกตออับราฮอัมและผพูข้สพบเชพรอสายของทตาน ททวที่ าต จะไดข้
ทอัรงพริภพเปป็นมรดกนอัรนไมตไดข้มมท าโดยพระราชบอัญญอัตริ แตตมมท าโดยความชอบธรรมททที่เกริดจากความ
เชพที่อ”
พอันธสอัญญาททที่พระเจข้าทรงมทกบอั ออับราฮอัมใน ปฐมกาล 15 ไดข้รอับการรอับรองในขข้อเทป็จจรริงททที่
วตาออับราฮอัมเชชที่อพระเจข้า หากการประพฤตริตามพระราชบอัญญอัตขริ องโมเสสซถึที่งถพูกประทานใหข้สทที่รอข้ ย
ปทตตอมารอับรองพอันธสอัญญานอัรน ความเชพที่อของออับราฮอัมกป็ไมตมทประโยชนรอะไร และพระสอัญญาของ
พระเจข้า (พอันธสอัญญานอัรน) กป็เปป็นออัน “ไรข้ประโยชนร” (จรุดประสงครของพระราชบอัญญอัตริคพอ การระบรุ
บอัญญอัตริทางศทลธรรมของพระเจข้าและกทาหนดหลอักเกณฑรสทาหรอับพระพริโรธของพระองคร ออับราฮอัม
คงฝตาฝพนพระราชบอัญญอัตขริ องโมเสสไมตไดข้เพราะมอันยอังไมตไดข้ถพูกประทานใหข้เลย)
รม 4:16

ประเดป็นหลอักกป็คพอ ดผู้วยเหตสนรีตั้เองการทรีซึ่ไดผู้รบรั มรดกนรัตั้นจซงขซตั้นอยผกข่ รับความ

เชคืซึ่อ เพคือซึ่ จะไดผู้เปป็นตามพระคสณ เพคือซึ่ พระสรัญญานรันตั้ จะเปป็นทรีซึ่แนข่ใจแกข่ผผู้สผ บคื เชคืตั้อสายของทข่านทสกคน
มริใชข่แกข่ผสผู้ผ คืบเชคือตั้ สายทรีซึ่ถอคื พระราชบรัญญรัตริพวกเดรียว แตข่แกข่คนทรีซึ่มรีความเชคือซึ่ เชข่นเดรียวกรับอรับราฮรัมผผผู้
เปป็นบริดาของพวกเราทสกคน มทคทาอธริบายหลายประการสทาหรอับขข้อนทร (1) อทกครอัรงททหที่ ลอักการแหตง
ความเชพที่อเกริดจากหลอักการแหตงพระครุณ เราสมควรไดข้รอับพระพริโรธของพระเจข้า แตตพระองครกทป็ รง
ประทานความรอดใหข้แกตผพูข้ทมทที่ ทความผริด หนทางเดทยวททที่เรามทคพอ วางใจในพระองคร นอันที่ แหละคพอ
ความเชพที่อ (2) เพราะหลอักการแหตงความเชพที่อ พระสอัญญาททที่พระเจข้าทรงมทตตอเชพรอสายของออับราฮอัมจถึง
เปป็นททแที่ นตใจไดข้ พระเจข้าทรงมทพนอั ธสอัญญากอับออับราฮอัมเพราะความเชพที่อของทตาน ดอังนอัรน ความเชพที่อจถึง
สานตตอพอันธสอัญญานอัรน (3) พอันธสอัญญา (พระสอัญญา) นอัรนของพระเจข้าจถึงใชข้ไดข้ไมตใชตกบอั คนททที่อยพูใต ตข้
พระราชบอัญญอัตริ (พวกยริว) เทตานอัรน แตตกบอั ใครกป็ตามททที่เชพที่อเหมพอนกอับททที่ออับราฮอัมเชพที่อดข้วย (4) ดข้วย
เหตรุนร ท ออับราฮอัมจถึงเปป็นบริดาของเราทรุกคน คพอ บริดาของพวกยริวและคนตตางชาตริททที่เชชที่อ ดอังนอัรน เราจถึง
อยพูใต ตข้พอันธสอัญญาหรพอพระสอัญญานอัรนททพที่ ระเจข้าทรงมทกบอั ออับราฮอัม

รม 4:17-19 (ตามทรีซึ่มรีเขรียนไวผู้แลผู้ววข่า `เราไดผู้ใหผู้เจผู้าเปป็นบริดาของประชาชาตริมากมาย')
ตข่อพระพรักตรต์พระองคต์ทรีซึ่ทข่านเชคือซึ่ คคือพระเจผู้าผผผู้ทรงใหผู้คนทรีซึ่ตายแลผู้วฟคืตั้นชรีวริตขซตั้นมา และทรงเรรียก
สริงซึ่ ของทรีซึ่ยงรั มริไดผู้เปป็นใหผู้เปป็นขซนตั้ 18 ฝข่ายอรับราฮรัมนรันตั้ เมคืซึ่อไมข่มรีหวรังซซซึ่งเปป็นทรีซึ่นข่าไวผู้ใจกป็ยงรั ไดผู้เชคืซึ่อไวผู้ใจ
มรีความหวรังวข่าจะไดผู้เปป็นบริดาของประชาชาตริมากมาย ตามคสาทรีซึ่ไดผู้ตรรัสไวผู้แลผู้ววข่า `เชคืตั้อสายของเจผู้า
จะเปป็นเชข่นนรันตั้ ' 19 และความเชคือซึ่ ของทข่านมริไดผู้หยข่อนถอยลง ถซงแมผู้อายสของทข่านไดผู้ประมาณรผู้อย
ปรีแลผู้ว ทข่านกป็มริไดผู้คริดวข่ารข่างกายของทข่านเปรรียบเหมคือนตายแลผู้ว และมริไดผู้คริดวข่าครรภต์นางซาราหต์
เปป็นหมรัน
ดข้วยเหตรุนร ท เปาโลจถึงยกขข้อความจาก ปฐมกาล 17:5 ททวที่ าต พระเจข้าทรงททาใหข้ออับราฮอัมเปป็น
บริดาของประชาชาตริทรอังหลายไดข้อยตางไร จากนอัรนทตานกป็ยกภาพททที่แสดงถถึงหลอักการแหตงความเชพที่อ
ในตอัวออับราฮอัมและเหตรุการณรททที่เกริดขถึรนในชทวริตของออับราฮอัมออันแสดงถถึงความเชพที่อของทตาน เราจทา
ไดข้วาต พระเจข้าทรงสอัญญาวตาออับราฮอัมจะมทเชพรอสายขณะททที่ทตานมทอายรุเจป็ดสริบหข้าปท พระเจข้าทรงมทพระ
สอัญญากอับทตานอทกครอัรงตอนททที่ทตานมทอายรุเกข้าสริบปท กระนอัรนทตานกป็ยอังไมตมทบรุตร ขข้อททพที่ พูดถถึง “พระเจข้า
ผพูข้ทรงใหข้คนททที่ตายแลข้วฟพร นชทวริตขถึรนมา” กป็หมายถถึงการททที่พระเจข้าทรงใหข้ออับราฮอัมและซาราหรมทกาท ลอัง
ททจที่ ะมทบรุตรไดข้ ทตาน “เมพอที่ ไมตมหท วอังซถึงที่ เปป็นททที่นตาไวข้ใจกป็ยงอั ไดข้เชพที่อไวข้ใจ มทความหวอังวตาจะไดข้เปป็นบริดา
ของประชาชาตริมากมาย” ทตานเชพที่อในพระสอัญญาของพระเจข้าวตาเชพรอสายของทตานจะมากมาย
เหมพอนดวงดาวในทข้องฟข้าและเมป็ดทรายบนชายหาด และถถึงแมข้วาต ทตานมทอายรุเกข้าสริบเกข้าปทเขข้าหนถึงที่
รข้อยปทแลข้ว ทตานกป็ไมตไดข้อตอนแอในความเชพที่อ เมพอที่ พระเจข้าตรอัสวตาทตานกอับซาราหรจะมทบรุตร ทตานไมต
ไดข้ถพอวตาทตานกอับซาราหรมอท ายรุเกรินกวตาจะมทบรุตรไดข้ กลตาวอทกแงตกคป็ พอ ถถึงแมข้วาต มนรุษยรจะมองวตาเปป็น
ไปไมตไดข้ แตตทตานกป็เชพที่อคทาตรอัสของพระเจข้า ทตานแคตเชพที่อในพระเจข้า
รม 4:20-22 ทข่านมริไดผู้หวรันซึ่ ไหวแคลงใจในพระสรัญญาของพระเจผู้า แตข่ทข่านมรีความเชคืซึ่อ
มรัซึ่นคงยริงซึ่ ขซตั้น จซงถวายเกรียรตริยศแดข่พระเจผู้า 21 ทข่านเชคือซึ่ มรัซึ่นวข่า พระองคต์ทรงฤทธริธสามารถกระทสาใหผู้
สสาเรป็จไดผู้ตามทรีซึ่พระองคต์ตรรัสสรัญญาไวผู้ 22 ดผู้วยเหตสนรีตั้เอง พระเจผู้าทรงถคือวข่าความเชคืซึ่อของทข่านเปป็น
ความชอบธรรมแกข่ทข่าน

คทาททแที่ ปลวตา หวรัซึ่นไหวแคลงใจ (เดทยครริโน) หมายถถึง ‘สงสอัย’ ออับราฮอัมไมตไดข้สงสอัย “พระ
สอัญญาของพระเจข้า” แตต “ทตานมทความเชพที่อมอันที่ คงยริงที่ ขถึรน จถึงถวายเกทยรตริยศแดตพระเจข้า” นตาสอังเกต
วตาการททที่อบอั ราฮอัมเชพที่อคทาตรอัสของพระเจข้าและไวข้วางใจในพระองครนรอันเปป็นการถวายเกทยรตริแดต
พระเจข้า แมข้ในสมอัยนทร การเชพที่อคทาตรอัสของพระเจข้ากป็ถวายเกทยรตริแดตพระองคร
นอกจากนทร ออับราฮอัมกป็เชพที่อมอันที่ อยตางสรุดใจดข้วยวตา พระเจข้าจะทรงททาตามททพที่ ระองครทรง
สอัญญาไวข้ ไมตมทอะไรททที่ซอับซข้อนเลย ความเชพที่อคพอการเชพที่อคทาตรอัสของพระเจข้า มอันคพอการเชพที่อในสริที่ งททที่
พระเจข้าไดข้ตรอัสไวข้แลข้ว ดอังนอัรน เมพอที่ ออับราฮอัมเชพที่อในสริที่งททพที่ ระเจข้าไดข้ตรอัสไวข้ ความเชพที่อของทตานจถึงถพูก
“ถพอวตาเปป็นความชอบธรรมแกตทตาน” ในสมรุดบอัญชทของพระเจข้า ความเชพที่อของออับราฮอัมไดข้ถพูกใสต ไวข้
เปป็นความชอบธรรมของพระเจข้า ในพระดทารริของพระเจข้าแลข้ว การวางใจในพระองครก เป็ ปป็นตอัวแทน
ของความชอบธรรม มอันเททยบเทตากอับความชอบธรรม เมพที่อออับราฮอัมวางใจในพระองครๆกป็ทรง
ถพอวตาทตานเปป็นคนชอบธรรมแลข้วในพระดทารริของพระองคร พระเจข้าทรงถพอวตาการททที่ออับราฮอัมวางใจ
ในพระองครกเป็ ปป็นเหมพอนกอับการททที่ทตานเปป็นคนชอบธรรม ในพระดทารริของพระเจข้า ความเชพที่อของ
ออับราฮอัมไดข้เปป็นเหมพอนความชอบธรรมของทตาน
รม 4:23-25 แตข่คสาวข่า `ทรงนรับวข่าเปป็นความชอบธรรมแกข่ทข่าน' นรันตั้ มริไดผู้เขรียนไวผู้สสาหรรับ
ทข่านแตข่ผผู้เผ ดรียว 24 แตข่สสาหรรับพวกเราดผู้วย จะทรงถคือวข่าเราเปป็นคนชอบธรรม คคือเราทรีซึ่เชคืซึ่อใน
พระองคต์ผผู้ทผ รงใหผู้พระเยซผองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราฟคืตั้นขซนตั้ จากความตาย 25 คคือพระองคต์ผทผู้ผ รง
ถผกมอบไวผู้เพราะการละเมริดของเรา และไดผู้ทรงฟคืตั้นขซนตั้ จากความตายเพคือซึ่ ใหผู้เราเปป็นคนชอบธรรม
คราวนทรเปาโลบอกถถึงการประยรุกตรใชข้ประการสรุดทข้าย เรพอที่ งของการนอับวตาเปป็นความชอบ
ธรรมของออับราฮอัมนอัรน “มริไดข้เขทยนไวข้สทาหรอับทตานแตตผพูข้เดทยว” พระสอัญญานอัรนมทไวข้สทาหรอับพวกเรา
ดข้วย “จะทรงถพอวตาเราเปป็นคนชอบธรรม คพอเราททที่เชพที่อในพระองครผพูข้ทรงใหข้พระเยซพูองครพระผพูข้เปป็น
เจข้าของเราฟพร นขถึรนจากความตาย” ถข้าวอันนทรเราแคตเชพที่อวางในพระเจข้าผพูข้ทรงชรุบพระเยซพูใหข้เปป็นขถึรนจาก
ตาย เรากป็จะถพูกททาใหข้เปป็นผพูข้ชอบธรรมดข้วย หลอักการนทรกใป็ ชข้ไดข้กบอั เราเหมพอนททที่ใชข้ไดข้กบอั ออับราฮอัม

ใหข้เราสอังเกตวตา ออัครสาวกเปาโลอธริบายถถึงองครพระผพูข้เปป็นเจข้าของเราอยตางไร พระองครทรง
“ถพูกมอบไวข้เพราะการละเมริดของเรา และไดข้ทรงฟพร นขถึรนจากความตายเพพที่อใหข้เราเปป็นคนชอบ
ธรรม” วลทแรก “ถพูกมอบไวข้เพราะการละเมริดของเรา” อาจเปป็นการอข้างอริงถถึง อริสยาหร 53:12 พระ
ครริสตรไดข้ทรงสริรนพระชนมรเพพอที่ เรา (โรม 5:12) พระองครผพูข้ทรงไมตมทบาปไดข้กลายเปป็นความบาป
เพราะเหป็นแกตเรา (2 โครรินธร 5:21) การฟพร นคพนพระชนมรของพระองครททาใหข้การไถตของพระองคร
สทาเรป็จและททาใหข้เรากลายเปป็นผพูข้ชอบธรรมไดข้ ความจรริงออันยริงที่ ใหญตของโรม 4 คพอ หลอักฐานททวที่ าต ทรุก
คนกลายเปป็นคนชอบธรรมโดยความเชพที่อในพระเจข้าของออับราฮอัมและพระเยซพู
*****
ภนำพรวมของโรม 5: เมชที่อไดห้ชแทนี้ จงถถึงความผริดของมนรุษยร์ตม่อเบชนี้องพระพจักตรร์พระเจห้าและ
ทางออกททพที่ ระองคร์ประทานใหห้แลห้ว คราวนทนี้เปาโลกป็อธริบายเพริมที่ เตริมเกทยที่ วกจับหลจักการเรชอที่ งการถถูก
ทนาใหห้เปป็นผถูห้ชอบธรรมโดยความเชชที่อ
รม 5:1

เหตสฉะนรัตั้นเมคืซึ่อเราเปป็นคนชอบธรรมเพราะความเชคือซึ่ แลผู้ว เราจซงมรีสนรั ตริสส ข

กรับพระเจผู้าทางพระเยซผ ครริสตต์องคต์พระผผเผู้ ปป็นเจผู้าของเรา คทาวตา เหตรุฉะนอัรน เชพที่อมโยงกอับสาเหตรุททที่อยพูต
กตอนหนข้านอัรนในบทททที่ 4 ในบทกตอนหนข้าเปาโลอธริบายวตาคนเราชอบธรรมโดยความเชพที่อไดข้อยตางไร
เมพอที่ ไดข้อธริบายเรพที่องนอัรนไปแลข้ว ทตานกป็จะบอกถถึงผลลอัพธรเพริมที่ เตริมของการถพูกททาใหข้เปป็นผพูข้ชอบธรรม
ทตานเนข้นยทราประเดป็นททที่วาต “เราเปป็นคนชอบธรรมเพราะความเชพที่อแลข้ว” ดอังนอัรน “เราจถึงมทสอันตริสขรุ กอับ
พระเจข้าทางพระเยซพูครริสตรองครพระผพูข้เปป็นเจข้าของเรา” นตาสอังเกตวตาเปาโลกลตาววตา เรามทสอันตริสรุขกจับ
พระเจข้าซถึที่งแตกตตางจากสอันตริสขรุ ของพระเจข้า กทาแพงและการแยกขาดเพราะความบาปไมตมทอทกตตอ
ไป การถพูกททาใหข้เปป็นผพูข้ชอบธรรมไดข้กาท จอัดความผริดแหตงบาปไปแลข้วในสายพระเนตรของพระเจข้า
เราจถึงมทสอันตริสขรุ กจับพระองคร
รม 5:2

โดยทางพระองคต์ เราจซงไดผู้เขผู้าในรข่มพระคสณทรีซึ่เรายคืนอยผข่โดยความเชคืซึ่อ และ

เราชคืนซึ่ ชมยรินดรีในความหวรังใจวข่าจะไดผู้มรีสข่วนในสงข่าราศรีของพระเจผู้า “โดยทางพระองคร” หมายถถึง
โดยทางพระเยซพูครริสตร โดยทางพระองครนเทที่ อง “เราจถึงไดข้เขข้าในรต มพระครุณททที่เรายพนอยพูโต ดยความ

เชพที่อ” นอันที่ คพอ โดยทางพระครริสตร เราจถึงเขข้าถถึงคลอังพระครุณของพระเจข้าไดข้ ความเชพที่อในพระครริสตร
เปป็นกรุญแจททที่ไขสพูตรตมพระครุณ “ททที่เรายพนอยพู”ต ความหมายกป็คอพ วตา เรามทททที่ยพนตตอเบพรองพระพอักตรร
พระเจข้าและพระครุณของพระองครผาต นทางความเชพที่อในพระครริสตร เราจถึงไมตเพทยงเขข้าถถึงพระครุณ
ของพระเจข้าไดข้เทตานอัรน แตตเรามทททที่ยพนตตอเบพรองพระพอักตรรพระองครเพราะเราไดข้วางใจในพระครริสตร
แลข้วดข้วย
นอกจากนทร เราจถึง “ชพที่นชมยรินดทในความหวอังใจวตาจะไดข้มสท ต วนในสงตาราศทของพระเจข้า”
ความหวอังใจคพอ การตอัรงตาคอยสริที่งททที่ดท เพราะเราถพูกททาใหข้เปป็นผพูข้ชอบธรรมแลข้ว วอันหนถึที่งเรากป็จะไดข้
รอับสงตาราศทของพระเจข้าเพราะเรามททยทที่ พนในพระครริสตร ดข้วยเหตรุนร ท เปาโลจถึงประกาศวตาเราสามารถ
และควรชพที่นชมยรินดทในความหวอังใจนอัรน
รม 5:3

ยริงซึ่ กวข่านรัตั้น เราชคืนซึ่ ชมยรินดรีในความทสกขต์ยากดผู้วย เพราะเรารผผู้วข่าความทสกขต์

ยากนรัตั้นทสาใหผู้เกริดความอดทน ความหมายคพอวตา เพราะวตาตอนนทรเรามทสอันตริสขรุ กอับพระเจข้าแลข้ว โดย
เขข้าถถึงพระครุณของพระเจข้าไดข้และมทททที่ยพนตตอเบพรองพระพอักตรรพระองครแลข้วดข้วย เราจถึงชพที่นชมยรินดทใน
ความทรุกขรยาก (ปอัญหาและความยากลทาบากตตางๆ) เพราะพระครุณออันอรุดมของพระองครในการ
ชตวยเราใหข้รอด เราจถึงไมตเพทยงทนความทรุกขรยากไดข้เทตานอัรน แตตเรายอังชพที่นชมยรินดทในความทรุกขรยาก
เหลตานอัรนไดข้ดวข้ ยเพราะเรามทททที่ยพนในพระครริสตร นทที่ยริงที่ เปป็นจรริงถข้าหากความทรุกขรยากนอัรนคพอ การถพูก
ขตมเหงเพราะเหป็นแกตพระครริสตร นอกจากนทร “ความทรุกขรยากนอัรนททาใหข้เกริดความอดทน” คทาททที่แปล
วตา ความอดทน (ฮถูโพโมนท) มทความหมายวตา ‘ความทรหดอดทน’ และ ‘ความเพทยร’ ความทรุกขร
ยากและการถพูกขตมเหงโดยเฉพาะเพพที่อเหป็นแกตพระครริสตรกตอใหข้เกริดผลดทเพริมที่ เขข้ามา คพอ ความมรุตงมอันที่
ททจที่ ะสพูข้ตตอไป มอันกลายเปป็นสต วนผสมของความหนอักแนตน
รม 5:4

และความอดทนทสาใหผู้เกริดมรีประสบการณต์ และประสบการณต์ทสาใหผู้เกริดมรี

ความหวรังใจ นอกจากนทร ความอดทนซถึที่งกตอตอัวขถึรนมาเพราะอรุปสรรคขวากหนามกป็กตอใหข้เกริด
ประสบการณร์และจากคลอังแหตงประสบการณรนร อันเรากป็จะมทความหวจังเพริที่มขถึรน วงจรนทรกสป็ มบพูรณร เรา
จถึงกลอับมายอังจรุดเรริที่มตข้นในขข้อ 2 คพอ “เราชพที่นชมยรินดทในความหวอังใจ”

รม 5:5

นอกจากนทร และความหวรังใจมริไดผู้ทสาใหผู้เกริดความละอาย เพราะความหวอังใจ

เรพอที่ งสงตาราศทของพระเจข้าในชทวริตของเรา ซถึที่งเกริดจากการททที่เราถพูกททาใหข้เปป็นคนชอบธรรมแลข้ว การ
เขข้าถถึงพระครุณ และททที่ยพนของเรา เราจถึงไมตละอายเมพที่อปอัญหา การตตอตข้าน และการขตมเหงเกริดขถึรน
สงตาราศทของพระเจข้าททที่ททางานในชทวริตของเราไดข้บดบอังเงาแหตงปอัญหาใดกป็ตามททที่เรามท
ยริงที่ ไปกวตานอัรน เพราะเหตสวข่าความรรักของพระเจผู้าไดผู้หลรัซึ่งไหลเขผู้าสผข่จริตใจของเรา โดยทาง
พระวริญญาณบรริสสทธริธ ซซซึ่งพระองคต์ไดผู้ประทานใหผู้แกข่เราแลผู้ว คทาททที่แปลวตา ไดผู้หลรัซึ่งไหลเขผู้าสผข่ (เอป็กเค
โอ) แปลตรงตอัววตา ‘เทออกมา’ ความรอักนทรไดข้ถพูกเทออกมาแลข้ว นทที่จงถึ หมายความวตา เราไมตจทาเปป็น
ตข้องละอายในปอัญหาเพราะความรอักของพระเจข้าไดข้ถพูกเทเขข้ามาในจริตใจของเราแลข้วโดยพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธททที่พระองครไดข้ทรงประทานใหข้แกตเรา (คทาททแที่ ปลวตา ไดผู้ประทาน (ดริโดมริ) บตงบอก
วตา พระวริญญาณบรริสรุทธริธนอัรนไดข้ถพูกประทานใหข้แกตเราโดยพระเจข้าแลข้ว นทจที่ ถึงตอัดคทาสอนททวที่ าต เราตข้อง
อธริษฐานเพพที่อรอับพระวริญญาณบรริสรุทธริธ สริที่งเหลตานทรทรงอั หมด (สอันตริสรุขกอับพระเจข้า, การเขข้าถถึงพระครุณ
ของพระเจข้าไดข้, การมทททที่ยนพ ตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้า, ความหวอังใจ, ความอดทน, ประสบการณร,
และความรอักของพระเจข้าททที่ถพูกเทเขข้าสพูตจริตใจเราโดยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ) ลข้วนตอัรงอยพูบต นรากฐาน
ของการถพูกททาใหข้เปป็นผพูข้ชอบธรรมโดยความเชพที่อ
รม 5:6

ขณะเมคืซึ่อเรายรังขาดกสาลรัง พระครริสตต์กป็ไดผู้ทรงสริตั้นพระชนมต์เพคืซึ่อชข่วยคน

อธรรมในเวลาทรีซึ่เหมาะสม คราวนทรเราเปลทที่ยนจากการดพูผลลจัพธร์มาดพูสาเหตรุของการถพูกททาใหข้เปป็นผพูข้
ชอบธรรมกอันบข้าง คพอ “พระครริสตรไดข้ทรงสริรนพระชนมรเพพอที่ ชตวยคนอธรรม” คทาททที่แปลวตา ขาดกสาลรัง
(อาสเธนทส) มอักหมายความวตา ‘อตอนแอ’ เหป็นไดข้ชดอั วตาความรอดไมตไดข้เกริดจากตอัวเราเอง เมพอที่ เรา
อตอนแอและขาดกทาลอัง และชตวยเหลพอตอัวเองไมตไดข้ เมพที่อนอัรนเองพระเจข้ากป็ทรงออกโรง การททาใหข้เปป็น
ผพูข้ชอบธรรมเกริดจากฝทมพอพระเจข้าลข้วนๆและเราไมตมสท ต วนเลย วลท “ในเวลาททที่เหมาะสม” หมายถถึง
เวลาเหมาะ จอังหวะเหมาะ หรพอเวลาครบบรริบพูรณร (ดพู: กาลาเททย 4:4, เอเฟซอัส 1:10, ทริตอัส 1:3) ใน
เวลาททที่เหมาะเหมป็ง พระเยซพูครริสตรไดข้สรรินพระชนมรเพพอที่ เราททที่เปป็นคนอธรรมและอตอนแอในจริต
วริญญาณ ความหมายของคทาททที่แปลวตา อธรรม (อาเซบทส) ยริงที่ ททาใหข้เราเหป็นพระครุณของพระเจข้ามาก

ยริงที่ ขถึรน คทานทรมทความหมายวตา ‘ไมตมคท วามเคารพยทาเกรงพระเจข้า’ หรพอถถึงขนาดตตอตข้านพระเจข้าเลย
ดข้วยซทรา ถถึงแมข้วาต เราจะตกอยพูใต นสภาพนตาสอังเวชขนาดนอัรน พระครริสตรกยป็ งอั สริรนพระชนมรเพพที่อเรา!
รม 5:7-8

เปาโลเนข้นภาพความแตกตตางระหวตางพระครุณของพระเจข้าและความ

อธรรมของเราใหข้เดตนชอัดยริงที่ ขถึรน ไมข่ใครข่จะมรีใครตายเพคือซึ่ คนชอบธรรม แตข่บางทรีจะมรีคนอาจตาย
เพคืซึ่อคนดรีกป็ไดผู้ ทตานเรริที่มตข้นดข้วยภาพของคนๆหนถึงที่ ททที่คริดวตาตอัวเองชอบธรรม คงไมตมทใครยอมตายเพพที่อ
คนๆนอัรน สต วน “คนดท” คพอ คนททไที่ มตเพทยงชอบธรรมเทตานอัรน แตตยอังมทเมตตา เอพรอเฟพร อเผพที่อแผต และมท
จริตใจดทงามอทกดข้วย คพอเปป็นคนททที่ใครๆกป็ชอบ ในกรณทดงอั กลตาว อาจมทคนยอมตายเพพที่อคนๆนอัรน
8 แตข่พระเจผู้าทรงสสาแดงความรรักของพระองคต์แกข่เราทรัตั้งหลาย คคือขณะทรีซึ่เรายรังเปป็นคน
บาปอยผข่นนรัตั้ พระครริสตต์ไดผู้ทรงสริตั้นพระชนมต์เพคือซึ่ เรา คทาททที่แปลวตา สสาแดง (ซถูนริสทาโอ) ในบรริบทนทร
หมายถถึงการททที่พระเจข้าทรง ‘พรุงต เปข้า’ ความรอักของพระองครมาททที่เรา เราหตางไกลจากคทาวตาคนชอบ
ธรรมและยริงที่ หตางไกลจากคทาวตาคนดท เราเปป็นคนบาป คทาททที่แปลเชตนนอัรน (ฮามารร์โทลอส) อาจแปล
ไดข้ดวข้ ยวตา บาปหนาชอัวที่ ชข้าเลวทราม และแปดเปพร อนไปดข้วยความผริดบาป เราเหป็นถถึงภาพททที่ตรงกอัน
ขข้าม ถถึงแมข้วาต แทบไมตมทใครยอมตายเพพที่อคนททที่คดริ วตาตอัวชอบธรรม และถถึงแมข้วาต อาจมทบางคนยอม
ตายเพพอที่ คนดท ความรอักของพระเจข้ากป็ยริงที่ ใหญตเสทยจน “พระครริสตรไดข้ทรงสริรนพระชนมรเพพที่อเรา” ผพูข้เปป็น
คนอธรรม บาปหนา ชอัวที่ ชข้าเลวทราม และแปดเปพร อนไปดข้วยความผริดบาป สงตาราศทจงมทแดตพระเจข้า!
รม 5:9

เพราะเหตสนนรัตั้ เมคืซึ่อเราเปป็นคนชอบธรรมแลผู้วโดยพระโลหริตของพระองคต์

ยริงซึ่ กวข่านรัตั้น เราจะพผู้นจากพระพริโรธโดยพระองคต์ วลท “เพราะเหตรุนร อัน” เชพที่อมโยงประโยคททอที่ ยพูกต ตอน
หนข้ากอับประโยคททที่ตามมาในเชริงเหตรุและผล เราไดข้เหป็นถถึงสาเหตรุททที่เราไดข้กลายเปป็นคนชอบธรรม
พระโลหริตททที่ไหลออกของพระครริสตรคพอสริที่งทททที่ ทาใหข้เรากลายเปป็นคนชอบธรรม ดข้วยเหตรุนร ท “เราจะ
พข้นจากพระพริโรธโดยพระองคร” คทาททที่แปลวตา พระพริโรธ (ออรร์กท) หมายถถึง ความโกรธททที่ถพูก
แสดงออกมาในการลงโทษหรพอเปป็นการลงโทษเอง คทานทรถพูกใชข้โดยผพูข้พพริ ากษาในการตอัดสริน
ลงโทษผพูข้ทมทที่ ทความผริด ดอังนอัรน คทานทรจถึงหมายถถึงพระพริโรธแหตงการพริพากษาของพระเจข้าททที่มทตตอความ
บาป ดพู ยอหรน 3:16-18, 36 กลตาวอทกแงตคพอ เพราะเหตรุการถพูกททาใหข้เปป็นผพูข้ชอบธรรมซถึที่งเกริดจากพระ

โลหริตททที่ไหลออกของพระครริสตร เราจะไดข้รอับการชตวยใหข้รอดจากการพริพากษาความบาป (คพอ การ
ตกนรก)
รม 5:10

ออัครสาวกเปาโลกทาลอังนทาเราไปสพูตขข้อสรรุป เพราะวข่าถผู้าขณะทรีซึ่เรายรังเปป็น

ศรัตรผ เราไดผู้กลรับคคืนดรีกบรั พระเจผู้าโดยทรีซึ่พระบสตรของพระองคต์สริตั้นพระชนมต์ ยริงซึ่ กวข่านรัตั้นอรีกเมคืซึ่อเรา
กลรับคคืนดรีแลผู้ว เรากป็จะรอดโดยพระชนมต์ชรีพของพระองคต์แนข่ มทสที่ ริงนตาสอังเกตหลายประการ (1) ใน
ททที่นร เท ราถพูกเรทยกวตา ศจัตรถู ความอธรรม ความบาป และการรอักโลกของเรา ททาใหข้เรากลายเปป็นศอัตรพูตตอ
พระเจข้า (2) กระนอัรน พระเจข้าไดข้ทรงใหข้เราคชนดทกบอั พระองครโดยการสริรนพระชนมรของพระบรุตรของ
พระองคร นตาสอังเกตวตาพระเจข้าไดข้ทรงใหข้เราผพูข้เปป็นศอัตรพูไดข้คนพ ดทกบอั พระองครผาต นทางพระครริสตรและ
ไมตใชตในทางกลอับกอัน การคพนดทกบอั พระเจข้ามทพระเจข้าเปป็นผพูข้เรริที่มตข้นและททาสทาเรป็จ และไมตใชตฝทมอพ ของ
เราเลย นทที่แสดงถถึงความรอัก ความเมตตา และพระครุณออันยริงที่ ใหญตของพระองคร นอกจากนทร เรายอัง
เหป็นถถึงสภาพททที่ชตวยเหลพอตอัวเองไมตไดข้ของเราตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้า และเราสมควรไดข้รอับ
พระพริโรธเทตานอัรน ดอังนอัรน ถข้าการสริรนพระชนมรของพระครริสตรเปป็นสริที่งททที่ททาใหข้เราไดข้คพนดทกบอั พระเจข้า
ยริงที่ ไปกวตานอัรน พระชนมรชพท ของพระองครกทป็ ทาใหข้เราไดข้รบอั ความรอดดข้วย สริที่งททที่ถพูกบอกชอัดเจนคพอ
การฟพร นคพนพระชนมรขององครพระผพูข้เปป็นเจข้าของเรา มอันไดข้กลายเปป็นพพรนฐานของความรอดททที่คงอยพูต
เสมอไปของเรา ตราบใดททที่พระเยซพูทรงพระชนมรอยพู ต ความรอดของเรากป็คงอยพูตต ตอไปเชตนกอัน ความ
รอดไมตหลรุดหายของผพูข้เชพที่อถพูกสพที่อในททที่นร ท
รม 5:11

มริใชข่เพรียงเทข่านรัตั้น เราทรัตั้งหลายยรังชคืซึ่นชมยรินดรีในพระเจผู้าโดยทางพระเยซผ

ครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา เพราะโดยพระองคต์นรัตั้นเราจซงไดผู้กลรับคคืนดรีกบรั พระเจผู้า คทาททที่แปลวตา
กลรับคคืนดรี (คาทาลลากท) แปลเปป็นภาษาออังกฤษในททที่นร ทวาต atonement ในขณะททที่แปลเปป็น
reconciliation ในททที่อนพที่ ซถึงที่ แปลวตา ‘กลอับคพนดท’ เหมพอนกอัน ขข้อนทรททาใหข้สตวนททที่เรริที่มในขข้อ 2 สมบพูรณร
เพราะเหตรุขข้อเทป็จจรริงตตางๆเกทที่ยวกอับการททาใหข้เราเปป็นผพูข้ชอบธรรม เราจถึง “ชพที่นชมยรินดทในพระเจข้า”
(เชตนเดทยวกอับททที่เรา “ชพที่นชมยรินดทในความหวอังใจวตาจะไดข้มทสตวนในสงตาราศทของพระเจข้า”)

ในพระคอัมภทรสร ต วนททที่ตามมา เปาโลพพูดถถึงททที่มาของความบาปและความตายของมนรุษยรชาตริ
และเนข้นยทราถถึงความจทาเปป็นททที่มนรุษยรตข้องถพูกททาใหข้เปป็นผพูข้ชอบธรรม ทตานแสดงใหข้เหป็นถถึงความ
เหมพอนและความตตางระหวตางอาดอัมกอับพระครริสตร กลตาวโดยกวข้างๆคพอ อาดอัม คพอ ความบาปและ
ความตาย สตวนพระครริสตรคพอ ความชอบธรรมและชทวริต
รม 5:12

เราไดข้เหป็นถถึงททที่มาของความบาป เหตสฉะนรันตั้ เชข่นเดรียวกรับทรีซึ่บาปไดผู้เขผู้ามาใน

โลกเพราะคนๆเดรียว แนตนอนททที่นหทที่ มายถถึง อาดอัม และความตายกป็เกริดมาเพราะบาปนรันตั้ และความ
ตายกป็ไดผู้แผข่ไปถซงมวลมนสษยต์ทสกคน เพราะมนสษยต์ทสกคนทสาบาป นทที่คพอถนนสองเลน เพราะวตาทรุก
คนตาย จถึงเหป็นไดข้ชอัดวตาทรุกคนททาบาป และในทางกลอับกอัน เพราะวตาทรุกคนททาบาป ทรุกคนจถึงตาย
รม 5:13-17 (บาปไดผู้มรีอยผใข่ นโลกแลผู้วกข่อนมรีพระราชบรัญญรัตริ แตข่ทใรีซึ่ ดไมข่มรีพระราช
บรัญญรัตริกป็ไมข่ถคือวข่ามรีบาป 14 อยข่างไรกป็ตามความตายกป็ไดผู้ครอบงสาตลอดมาตรัตั้งแตข่อาดรัมจนถซง
โมเสส แมผู้คนทรีซึ่มริไดผู้ทสาบาปอยข่างเดรียวกรับการละเมริดของอาดรัม ผผผู้ซงซซึ่ เปป็นแบบของผผผู้ทรีซึ่จะเสดป็จมา
ภายหลรัง 15 แตข่ของประทานแหข่งพระคสณนรัตั้นหาเปป็นเชข่นความละเมริดนรันตั้ ไมข่ เพราะวข่าถผู้าคนเปป็น
อรันมากตผู้องตายเพราะการละเมริดของคนๆเดรียว มากยริซึ่งกวข่านรันตั้ พระคสณของพระเจผู้าและของ
ประทานโดยพระคสณของพระองคต์ผผู้เผ ดรียวนรันตั้ คคือพระเยซผครริสตต์ กป็มรีบรริบผรณต์แกข่คนเปป็นอรันมาก 16
และของประทานนรันตั้ กป็ไมข่เหมคือนกรับผลซซงซึ่ เกริดจากบาปของคนนรัตั้นคนเดรียว เพราะวข่าการพริพากษา
ทรีซึ่เกริดขซตั้นเนคืซึ่องจากการละเมริดเพรียงครรัตั้งเดรียวนรันตั้ ไดผู้นสาไปสผกข่ ารลงโทษ แตข่ของประทานภายหลรัง
การละเมริดหลายครรัตั้งนรันตั้ นสาไปสผคข่ วามชอบธรรม 17 เพราะวข่าถผู้าโดยการละเมริดของคนนรัตั้นคน
เดรียว เปป็นเหตสใหผู้ความตายครอบงสาอยผข่โดยคนนรัตั้นคนเดรียว มากยริงซึ่ กวข่านรันตั้ คนทรัตั้งหลายทรีซึ่รบรั
พระคสณอรันไพบผลยต์และรรับของประทานแหข่งความชอบธรรม กป็จะดสารงชรีวริตและครอบครองโดย
พระองคต์ผผู้เผ ดรียว คคือพระเยซผครริสตต์)
เปาโลกลตาวถถึงหลอักตรรกะททที่ซอับซข้อน ความบาปมทอยพูใต นโลกนทรนานแลข้วกตอนการมาถถึงของ
พระราชบอัญญอัตริของโมเสส (หรพอบอัญญอัตริใดๆกป็ตาม) อยตางไรกป็ตาม กตอนการมาถถึงของพระราช
บอัญญอัตริ ความบาปไมตถถูกนจับหรพอลงบอัญชท อยตางไรกป็ตาม ความตายกป็ครอบงทาตลอดมาตอัรงแตตสมอัย

อาดอัมจนถถึงโมเสส แมข้คนททที่ไมตไดข้ททาบาปแบบเดทยวกอันกอับอาดอัมกป็ตาม ในททที่นร ทอาดอัมถพูกนทาเสนอ
เปป็นภาพ (ทถูพอส) หรพอแบบของพระครริสตร
เปาโลนทาเสนอความเหมพอนและความตตางระหวตางอาดอัมกอับพระครริสตร วลท “แตตของ
ประทานแหตงพระครุณนอัรนหาเปป็นเชตนความละเมริดนอัรนไมต” บตงบอกวตาความบาปของอาดอัมแตกตตาง
จากของประทานโดยทางพระครริสตร เพราะความบาปของคนๆเดทยว (อาดอัม) คนมากมายจถึงตข้อง
ตาย แตตโดยพระครุณของพระองครผพูข้เดทยว (พระเยซพูครริสตร) ของประทานซถึที่งเปป็นชทวริตนริรอันดรรกป็
บรริบพูรณรแกตคนมากมายดข้วย ของประทานของพระเจข้าแตกตตางจากอาดอัมผพูข้ททาบาป การพริพากษาไดข้
มาเพราะคนๆเดทยว (อาดอัม) และนทาไปสพูตการลงโทษ แตตของประทาน (ของพระเจข้า) เกริดจากการ
ละเมริดหลายครอัรงและนทาไปสพูตการททาใหข้เปป็นผพูข้ชอบธรรม เพราะถข้าโดยความบาปของคนๆเดทยว
ความตายไดข้ครอบงทา มากยริงที่ กวตานอัรนของประทานแหตงความชอบธรรม กป็จะดทารงชทวริตและครอบ
ครองโดยพระองครผพูข้เดทยว คพอพระเยซพูครริสตร
รม 5:18-19 ฉะนรันตั้ การพริพากษาลงโทษไดผู้มาถซงคนทรัตั้งปวงเพราะการละเมริดของคนๆ
เดรียวฉรันใด ความชอบธรรมของพระองคต์ผผู้เผ ดรียวกป็นสาของประทานแหข่งพระคสณมาถซงทสกคนฉรัน
นรันตั้ คคือความชอบธรรมแหข่งชรีวริต สรรุปกป็คพอ เพราะความบาปของคนๆเดทยว การพริพากษาไดข้มาถถึง
คนทอัรงปวงโดยนทาไปสพูตการลงโทษ ความชอบธรรมของพระองครผพูข้เดทยวกป็จะนทาไปสพูตการททาใหข้เปป็น
ผพูข้ชอบธรรมแกตคนทอัรงปวง (ททจที่ ะรอับมอัน) ดข้วย 19 เพราะวข่าคนเปป็นอรันมากเปป็นคนบาปเพราะคนๆ
เดรียวทรีซึ่มริไดผู้เชคืซึ่อฟรังฉรันใด คนเปป็นอรันมากกป็เปป็นคนชอบธรรมเพราะพระองคต์ผผู้เผ ดรียวทรีซึ่ไดผู้ทรงเชคืซึ่อฟรัง
ฉรันนรัตั้น
รม 5:20

เมคืซึ่อมรีพระราชบรัญญรัตริกป็ทสาใหผู้มรีการละเมริดพระราชบรัญญรัตริปรากฏมากขซนตั้

แตข่ทรีซึ่ใดมรีบาปปรากฏมากขซตั้น ทรีซึ่นนรัซึ่ พระคสณกป็จะไพบผลยต์ยงริซึ่ ขซตั้น ขณะเดทยวกอันพระราชบอัญญอัตริของ
พระเจข้ากป็ปรากฏตอัว พระราชบอัญญอัตริบตงบอกวตาอะไรเปป็นบาปและระบรุวาต ผพูข้ททที่ททาบาปกป็มคท วามผริด
ดข้วยเหตรุนร ท เมพอที่ พระราชบอัญญอัตมริ าถถึง ความบาปซถึที่งมทอยพูกต ตอนแลข้วกป็ถพูกใหข้คทาจทากอัดความอยตางชอัดเจน
และตอนนทรกถป็ พูกนอับแลข้ว ดอังนอัรน ความบาปจถึงดพูเหมพอนปรากฏมากยริงที่ ขถึรน “แตตททที่ใดมทบาปปรากฏ

มากขถึรน ททที่นนอัที่ พระครุณกป็จะไพบพูลยรยริงที่ ขถึรน” ถถึงแมข้วาต พระราชบอัญญอัตริททาใหข้ความบาปดพูเหมพอนมทเพริมที่
มากขถึรนเพราะมอันถพูกใหข้คทาจทากอัดความแลข้ว แตตพระครุณของพระเจข้ากป็มทมากยริงที่ กวตา
รม 5:21

เพคืซึ่อวข่าบาปไดผู้ครอบงสาทสาใหผู้ถซงซซซึ่งความตายฉรันใด พระคสณกป็ครอบงสาดผู้วย

ความชอบธรรมใหผู้ถซงซซซึ่งชรีวริตนริรรันดรต์ โดยทางพระเยซผ ครริสตต์องคต์พระผผเผู้ ปป็นเจผู้าของเราฉรันนรันตั้ ถถึง
แมข้วาต ความบาปครอบงทาไปจนถถึงความตาย แตตพระครุณของพระเจข้ากป็ครอบงทาผตานทางความชอบ
ธรรมททที่ถพูกนอับเอาไปจนถถึงชทวริตนริรอันดรร ผพูข้เปป็นคนกลางในเรพอที่ งนทรคพอ พระเยซพูครริสตรองครพระผพูข้เปป็น
เจข้าของเรา สรรุปกป็คอพ ความบาปของคนๆเดทยวไดข้นทาความตายเขข้ามา ซถึที่งตตอมาความบาปกป็ถพูกใหข้คทา
จทากอัดความโดยพระราชบอัญญอัตริ อยตางไรกป็ตาม โดยทางพระครุณของพระเจข้า ความชอบธรรมของ
พระครริสตรกถป็ พูกนอับใหข้เปป็นของคนทอัรงปวงททที่เชพที่อ และสต งผลเปป็นชทวริตนริรอันดรร
*****
ภนำพรวมของโรม 6: โรม 6 เปป็นบทไคลแมกซร์ ถถึงแมห้วม่าจดหมายฝากฉบจับนทจนี้ ะเอม่ยถถึง
ความจรริงอชนที่ ตม่อไป แตม่บทสรรุปของเรชอที่ งราวทจันี้งหมดกป็มอท ยถูม่ในบทนทนี้ ความจรริงททที่สนาคจัญยริงที่ ในโรม 6
นทคนี้ ชอ เราไมม่ควรใชห้ชวท ริตในความบาปอทกตม่อไป เรชที่องอชนที่ ทจังนี้ หมดเปป็นรองเรชที่องนทนี้ เพราะพระครุณ
พระเจห้า เราจถึงกลายเปป็นคนชอบธรรมจนาเพาะพระเจห้า คราวนทนี้เราตห้องดนาเนรินชทวริตททที่ชอบธรรมดห้วย
อทกเรชอที่ งหนถึที่งททจที่ ะชม่วยใหห้เราเขห้าใจบทนทนี้คอช การเหป็นความแตกตม่างระหวม่างตนาแหนม่งของเราในพระ
ครริสตร์ (ถถูกประกาศวม่าเปป็นผถูห้ชอบธรรม) และการปฏริบจัตขริ องเราในพระครริสตร์ (ดนาเนรินชทวริตอยม่าง
ชอบธรรม) ตลอดทจันี้งบทนทนี้กลม่าวถถึงคนาสอนนทนี้
รม 6:1-2

ถผู้าเชข่นนรัตั้นแลผู้วเราจะวข่าอยข่างไร ควรเราจะอยผใข่ นบาปตข่อไปเพคืซึ่อใหผู้พระคสณ

มรีมากยริซึ่งขซนตั้ หรคือ 2 ขอพระเจผู้าอยข่ายอมใหผู้เปป็นเชข่นนรัตั้นเลย พวกเราทรีซึ่ตายตข่อบาปแลผู้ว จะมรีชวรี ริตใน
บาปตข่อไปอยข่างไรไดผู้
บทกตอนหนข้ากลตาวถถึงความจรริงออันยริงที่ ใหญตทวทที่ าต ถถึงแมข้วาต ความบาปของเรามทมากหลาย
พระครุณของพระเจข้ากป็มทบรริบพูรณรมากกวตา เปาโลจถึงตอบหลอักเหตรุผลของพวกยริวททที่วาต “ควรเราจะอยพูต
ในบาปตตอไปเพพอที่ ใหข้พระครุณมทมากยริงที่ ขถึรนหรพอ” ความคริดแบบนทรเหมพอนกอับความคริดของคนในสมอัย

นทรททที่วาต ถข้าเรารอดแลข้วโดยความเชพที่อ เรากป็ออกไปททาบาปไดข้ตามสบาย หรพอถข้าความรอดของเราไมต
หลรุดหายแลข้ว เรากป็ททาบาปตตอไปไดข้ คทาตอบกป็คพอ “ขอพระเจข้าอยตายอมใหข้เปป็นเชตนนอัรนเลย” และ
“พวกเราททที่ตายตตอบาปแลข้ว จะมทชทวริตในบาปตตอไปอยตางไรไดข้” ความหมายกป็คอพ วตา คนททที่ตายแลข้ว
ยตอมไมตททาบาปอทกตตอไป
รม 6:3

ทข่านไมข่รผู้หผ รคือวข่า เราทรัตั้งหลายทรีซึ่ไดผู้รบรั บรัพตริศมาเขผู้าในพระเยซผ ครริสตต์ กป็ไดผู้

รรับบรัพตริศมานรันตั้ เขผู้าในความตายของพระองคต์ เปาโลเตพอนความจทาผพูข้อตานวตา เมพอที่ พวกเขาไดข้รอับ
ความรอดแลข้ว พวกเขากป็ถพูกพระวริญญาณของพระเจข้า “จรุตม” ลงไปในพระกายของพระครริสตร และ
เขข้าในความตายของพระองคร ดอังนอัรน ในเรพอที่ ง ตนาแหนม่ง ของพวกเขาในพระครริสตร พวกเขากป็ตาย
กอับพระครริสตรแลข้ว บอัพตริศมาในขข้อ 3 นทรเปป็นบอัพตริศมา ฝม่ายวริญญาณ และหมายถถึงการรอับบอัพตริศมา
โดยพระวริญญาณใน 1 โครรินธร 12:12-13
รม 6:4

เหตสฉะนรัตั้นเราจซงถผกฝรังไวผู้กบรั พระองคต์แลผู้วโดยการรรับบรัพตริศมาเขผู้าสข่วนใน

ความตายนรันตั้ เหมคือนกรับทรีซึ่พระครริสตต์ไดผู้ทรงถผกชสบใหผู้เปป็นขซนตั้ มาจากความตาย โดยเดชพระรรัศมรี
ของพระบริดาอยข่างไร เรากป็จะไดผู้ดสาเนรินตามชรีวริตใหมข่ดผู้วยอยข่างนรันตั้ อยตางไรกป็ตาม ตอนนทรเปาโล
เปลทที่ยนมาพพูดถถึงเรพที่อง การปฏริบจัตริ ของเราในพระครริสตรบข้าง โดยสอังเกตไดข้จากคทาวตา ‘เหตรุฉะนอัรน’
ซถึที่งบอกถถึงความคริดททที่ตามมา มทความแตกตตางจากขข้อ 3 อยตางชอัดเจน ความแตกตตางกป็คพอวตา บอัพตริศ
มาในขข้อ 4-5 คพอ บอัพตริศมาในนนนี้า เปาโลบอกวตาเราควรดนาเนรินตามชทวริตใหมต นอันที่ คพอ เราควร
ประหารความบาปใหข้ตายในการดทาเนรินชทวตริ แตตละวอันของเรา
ภาพททที่ชอัดเจนททที่สรุดภาพหนถึงที่ ของการบอัพตริศมาในนทราถพูกแสดงใหข้เหป็น ผพูข้เชพที่อ “ถพูกฝอังไวข้กบอั
พระองครแลข้วโดยการรอับบอัพตริศมาเขข้าสตวนในความตายนอัรน เหมพอนกอับททพที่ ระครริสตรไดข้ทรงถพูกชรุบ
ใหข้เปป็นขถึรนมาจากความตาย โดยเดชพระรอัศมทของพระบริดาอยตางไร เรากป็จะไดข้ดทาเนรินตามชทวริตใหมต
ดข้วยอยตางนอัรน” คทาวตา บรัพตริศมา (บจัพตริศมา) และรรับบรัพตริศมา (บจัพตริศโซ) มทความหมายชอัดเจนวตา
‘การจรุตมลง’ (คทาแรกเปป็นคทานามสต วนคทาหลอังเปป็นกรริยา) ทอัรงสองคทามาจากคทากรทก บจัพโต ซถึที่งแปลวตา
‘จรุตม’ การรอับบอัพตริศมาของครริสเตทยนเกริดขถึรนหลจังจากการรอับเชพที่อพระครริสตรเสมอ และเปป็น (1)

สจัญลจักษณร์ ของการยอมรอับตตอหนข้าผพูข้คนวตาตนเปป็นพวกเดทยวกอับพระองคร มอันคพอ การแสดงออกใหข้
เหป็นภายนอกถถึงความเปลทที่ยนแปลงททที่ไดข้เกริดขถึรนแลข้วภายใน
เมพอที่ ผพูข้เชพที่อถพูกจรุตมลงในนทราและออกจากนทราแลข้ว มอันกป็คพอภาพของการสริรนพระชนมร การถพูกฝอัง
ไวข้ และการฟพร นคพนพระชนมรของพระครริสตร ดข้วยเหตรุนร ทมนอั จถึงเปป็น (2) ภาพททที่ระลถึกถถึงสริที่งททพที่ ระ
ครริสตรไดข้ทรงกระททาเพพอที่ เรา นอกจากนทร มอันยอังแสดงถถึง (3) คนาพยากรณร์ ถถึงสริที่งททที่จะเกริดขถึรนกอับเรา
ในอนาคตในการททที่เราจะถพูกชรุบใหข้เปป็นขถึรน (ขข้อ 5) อยตางไรกป็ตาม สริที่งททที่เปาโลตข้องการจะบอกกป็คอพ
บอัพตริศมาเปป็นสอัญลอักษณรของการททที่เราตข้อง “ดทาเนรินตามชทวริตใหมต” เพราะเราไดข้รอับบอัพตริศมาแลข้ว
โดยยอมรอับตตอหนข้าผพูข้คนวตาเราเปป็นพวกเดทยวกอับพระครริสตร (และแสดงภาพการจรุตมลงฝตายวริญญาณ
ของเราในพระครริสตร) เราจถึงควรดทาเนรินชทวริตเหมพอนกอับพระครริสตร เราควรดทาเนรินชทวริตในความ
ชอบธรรมและตายตตอบาปในการดทาเนรินชทวริตแตตละวอันของเรา
รม 6:5

เปาโลกลตาวตตออทกวตา เพราะวข่าถผู้าเราเขผู้าสนริทกรับพระองคต์แลผู้วในการตาย

อยข่างพระองคต์ เรากป็จะเปป็นขซตั้นมาอยข่างพระองคต์ไดผู้ทรงเปป็นขซตั้นมาจากความตายดผู้วย กลตาวอทกแงต
คพอ เชตนเดทยวกอับททที่พระครริสตรทรงเปป็นขถึรนมาในกายใหมตททที่ไรข้บาป บรริสรุทธริธ และทรงสงตาราศท เรากป็
จะมทกายใหมตแบบนทรเหมพอนกอัน ขข้อนทรบอกเปป็นนอัยวตาเราควรพากเพทยรททจที่ ะดทาเนรินชทวริตแบบนอัรนใน
ระหวตางนทรดข้วย นอกจากนทร ขข้อนทรพดพู ถถึงคทาพยากรณรเรพอที่ งการเปป็นขถึรนจากตายของผพูข้เชพที่อแตตละคนอยตาง
ชอัดเจน
รม 6:6-7

เราทรัตั้งหลายรผผู้แลผู้ววข่า มนสษยต์เกข่าของเรานรันตั้ ไดผู้ถผกตรซงไวผู้กบรั พระองคต์แลผู้ว

เพคืซึ่อตรัวทรีซึ่บาปนรันตั้ จะถผกทสาลายใหผู้สนริตั้ ไป เพคืซึ่อเราจะไมข่เปป็นทาสของบาปอรีกตข่อไป 7 เพราะวข่าผผผู้ทรีซึ่
ตายแลผู้วกป็พผู้นจากบาป
มทคทาอธริบายหลายประการ (1) “มนรุษยรเกตา” ในททที่นร ทหมายถถึง “ธรรมชาตริเกตา” ของเรา (2)
เชตนเดทยวกอับททที่มนรุษยรเกตาของเราถพูกตรถึงไวข้กบอั พระองครแลข้วเพราะตนาแหนม่งของเราในพระครริสตร
ธรรมชาตริเกตาของเรากป็ถพูกตรถึงไวข้กบอั พระองครแลข้วดข้วย (3) “ตอัวททที่บาป” ในททที่นร ทไมตไดข้หมายถถึง
รต างกายของเรา แตตหมายถถึงตอัวตนของบาปซถึงที่ อยพูใต นตอัวเราและในชทวริตของเรา (4) คทาททที่แปลวตา เปป็น

ทาส (ดออถูเลอถูโอ) แปลตรงตอัววตา การเปป็น ‘ทาส’ สรรุปกป็คพอ เพราะธรรมชาตริเกตาของเราถพูกตรถึงไวข้
กอับพระครริสตรแลข้วเพราะตนาแหนม่งของเราในพระครริสตร ความบาปททที่เปป็น “นาย” ของเราจถึงถพูก
ททาลายไปแลข้ว ดอังนอัรน เราจถึงไมตตกเปป็นทาสมอันอทกตตอไป
อทกครอัรงททเที่ ราเหป็นชอัดเจนวตา ทาสจะเปป็นอริสระจากนายของตนกป็ตตอเมพที่อทาสคนนอัรนเสทยชทวริต
เพราะความบาปเคยเปป็นนายของเรา เราจถึงพข้นจากอทานาจของมอันโดยการททที่เราตายกอับพระครริสตร
ในทางตทาแหนตงของเรา คทาททที่แปลวตา พผู้น (ดริไคออโอ) ปกตริแลข้วถพูกแปลวตา ‘ถพูกททาใหข้เปป็นคนชอบ
ธรรม’ ความตายของธรรมชาตริเกตาของเราในพระครริสตรไดข้ททาใหข้เราเปป็นคนชอบธรรมจากขข้อ
กลตาวหาแหตงความบาปททที่คอยปรอักปรทาเรา ดข้วยเหตรุนร ทเราจถึงพข้นขข้อกลตาวหาเหลตานอัรน
รม 6:8-10

แตข่ถผู้าเราตายแลผู้วกรับพระครริสตต์ เราเชคืซึ่อวข่าเราจะมรีชรีวริตอยผกข่ รับพระองคต์ดผู้วย

9 เราทรัตั้งหลายรผผู้อยผวข่ ข่า พระครริสตต์ทรีซึ่ทรงถผกชสบใหผู้เปป็นขซนตั้ มาจากตายแลผู้วนรัตั้นจะหาตายอรีกไมข่ ความ
ตายหาครอบงสาพระองคต์ตข่อไปไมข่ 10 ดผู้วยวข่าซซซึ่งพระองคต์ไดผู้ทรงตายนรันตั้ พระองคต์ไดผู้ทรงตายตข่อ
บาปหนเดรียว แตข่ซงซซึ่ พระองคต์ทรงมรีชรีวตริ อยผข่นนรัตั้ พระองคต์ทรงมรีชรีวริตเพคือซึ่ พระเจผู้า
เราเหป็นถถึงการฟพร นคพนพระชนมรขององครพระผพูข้เปป็นเจข้าของเรา แตตถข้าเราตายแลข้วกอับพระ
ครริสตร “เราเชพที่อวตาเราจะมทชทวริตอยพูกต บอั พระองครดข้วย” เพราะการฟพร นคพนพระชนมรของพระองคร บอัดนทร
เรามทชทวริตใหมตฝตายวริญญาณในพระองคร เปาโลเขทยนตตออทกวตา เพราะพระครริสตรททที่ทรงถพูกชรุบใหข้เปป็น
ขถึรนมาจากตายแลข้วนอัรนจะหาตายอทกไมต ความตายหาครอบงทาพระองครตตอไปไมต รพูปกาลของคทา
กรริยาในขข้อ 10 เปป็นสริที่งททที่นตาสนใจ วลทแรกบอกวตา “ดข้วยวตาซถึที่งพระองครไดข้ทรงตายนอัรน พระองครไดข้
ทรงตายตตอบาปหนเดทยว” พพูดถถึงอดทต แตต วลทตตอมาททที่กลตาววตา “แตตซถึที่งพระองครทรงมทชวท ริตอยพูนต ร นอั
พระองครทรงมทชทวริตเพพอที่ พระเจข้า” พพูดถถึงปอัจจรุบอัน นทเที่ ปป็นสริที่งททที่ประยรุกตรใชข้กบอั เราไดข้ เราเองกป็ตายแลข้ว
และถพูกททาใหข้เปป็นขถึรนในพระครริสตร (เหมพอนกอับททที่การบอัพตริศมาในนทราแสดงใหข้เหป็น) ดข้วยเหตรุนร ท เรา
จถึงควรดทาเนรินชทวริตเพพที่อพระเจข้าไมตใชตใชข้ชทวตริ ในความบาป
รม 6:11

เหมคือนกรันเชข่นนรัตั้นแหละ ทข่านทรัตั้งหลายจงถคือวข่า ทข่านไดผู้ตายตข่อบาปและมรี

ชรีวริตอยผข่เพคืซึ่อพระเจผู้า ในพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา จรุดไคลแมกซรของโรม 6 คพอตรง

นทร (1) เพราะเราถพูกททาใหข้เปป็นผพูข้ชอบธรรมแลข้วโดยพระครุณผตานทางความเชพที่อในพระครริสตร และ
(2) เพราะธรรมชาตริเกตาของเราไดข้ถพูกตรถึงไวข้แลข้วเพราะตทาแหนตงของเราในพระครริสตร (3) เราจถึง
ตข้องตอัดสรินใจวตาจะตายตตอบาป
คทาททแที่ ปลวตา จงถคือวข่า คพอ ลอกริดซอไม อทกแลข้ว ในบรริบทนทร คทานทรเลยแปลวตา ‘จงตอัดสรินใจ’
นทที่เปป็นคทาสอังที่ เราถพูกสอังที่ ใหข้ประหารความบาปใหข้ตายในการปฏริบจัตแริ ตตละวอันของเรา (นตาสอังเกตวตานทที่
เปป็นคทาสอังที่ แรกในพระธรรมโรม) อยตางนข้อยกป็ชอัวที่ ขณะ เปาโลไดข้เปลทที่ยนจากการพพูดถถึงหลอักคทาสอน
มาพพูดถถึงการประยรุกตรใชข้ในการดทาเนรินชทวริตครริสเตทยน ขข้อ 11 แปลไดข้อกท วตา “และมทชวท ริตอยพูเต พพอที่
พระเจข้า โดยทางพระเยซพูครริสตรองครพระผพูข้เปป็นเจข้าของเรา” คทาททที่แปลวตา มรีชรีวริตอยผข่ (โซนทาส) เปป็น
คทาครุณศอัพทรของคทากรริยา ซาโอ ซถึที่งแปลงตายๆวตา ‘ดทาเนรินชทวตริ ’ ดอังนอัรน สาระสทาคอัญคพอ เราถพูกสอังที่ ใหข้
ตอัดสรินใจททที่จะ (1) ตายตตอบาป แตต (2) มทชวท ริตอยพูเต พพอที่ พระเจข้าโดยทางพระเยซพูครริสตรองครพระผพูข้เปป็น
เจข้าของเรา
รม 6:12

เหตสฉะนรัตั้นอยข่าใหผู้บาปครอบงสากายทรีซึ่ตผู้องตายของทข่าน ซซงซึ่ ทสาใหผู้ตผู้องเชคืซึ่อ

ฟรังตรัณหาของกายนรันตั้ นทที่กเป็ ปป็นคทาสอังที่ อทกเหมพอนกอัน
มทเรพที่องนตาสนใจหลายประการ (1) ถข้าเรายอม ความบาปกป็จะครอบงนารต างกายของเรา มอันจะ
กลายเปป็นผพูข้ปกครองเรา (2) เราถพูกสอังที่ ใหข้ไมตยอมใหข้บาปครอบงทากายเรา นอันที่ แปลวตาเรามทสริทธริธยอม
หรพอไมตยอมกป็ไดข้ (3) ความบาปททางานผตานทางตอัณหา เราจถึง (4) ถพูกสอังที่ ใหข้ไมตยอมเชพที่อฟอังตอัณหา
เหลตานอัรน
เราไดข้เหป็นวตาธรรมชาตริเกตาของเราททางานอยตางไร มอันททางานผตานทางตอัณหาของเรา เราไดข้
รอับบอัญชามริใหข้ดทาเนรินชทวตริ แบบนอัรน บทนทรพพูดถถึงทางเลพอกของเราคพอ การดทาเนรินชทวตริ ตามหลอักการ
แหตงความชอบธรรม มอันคพอการททาสริที่งททที่เราควรทนา ไมตใชตสที่ งริ ททที่เราอยากทนา (5) อทกคทาททที่นตาสนใจคพอ
ทรีซึ่ตผู้องตาย (ธนททอส) มอันแปลวตา ‘ททที่จะตาย’ และ ‘ททที่ตายไดข้’ เราชตางเปป็นคนโงตเมพที่อเรายอมใหข้บาป
ครอบงทาในกายททที่ตายไดข้ของเรา

รม 6:13

อยข่ายกอวรัยวะของทข่านใหผู้แกข่บาป ใหผู้เปป็นเครคือซึ่ งใชผู้ในการอธรรม แตข่จง

ถวายตรัวของทข่านแดข่พระเจผู้า เหมคือนหนซงซึ่ คนทรีซึ่เปป็นขซตั้นมาจากความตายแลผู้ว และจงใหผู้อวรัยวะของ
ทข่านเปป็นเครคืซึ่องใชผู้ในการชอบธรรมถวายแดข่พระเจผู้า
เปาโลมทคทาสอังที่ อทกสองประการ ประการแรก เราถพูกสจัที่งมริใหข้ยกอวอัยวะของเราใหข้เปป็นเครพอที่ ง
ใชข้ในการอธรรม คทาททที่แปลวตา ยก (พารริสททม)ริ มทความหมายวตา ‘เสนอ’ ไดข้ดข้วย คทาททที่แปลวตา อวรัยวะ
(เมลอส) หมายถถึงรต างกายมนรุษยร โดยเฉพาะสตวนททที่เกทที่ยวขข้องกอับการมทเพศสอัมพอันธร ความหมายกป็
คพอ เราในฐานะคนของพระเจข้าถพูกสอังที่ มริใหข้ยกรต างกายของเราเปป็นเครพอที่ งใชข้ในกริจกรรมทางเพศททที่
อธรรม แตตเราถพูกสจัที่ง (คทาสอังที่ ททที่สอง)ใหข้ “ถวายตอัวของทตานแดตพระเจข้า เหมพอนหนถึงที่ คนททที่เปป็นขถึรนมา
จากความตายแลข้ว และจงใหข้อวอัยวะของทตานเปป็นเครพอที่ งใชข้ในการชอบธรรมถวายแดตพระเจข้า” คทา
ททแที่ ปลวตา เปป็นขซตั้น (ซาโอ) มทความหมายวตา ‘มทชทวตริ อยพู’ต ความหมายกป็คพอ เราถพูกชรุบใหข้มทชทวริตใหมตใน
พระครริสตรแลข้วและเราควรตายตตอบาป เราถพูกสจัที่งใหข้เสนอรต างกายของเราเปป็นเครพอที่ งใชข้ในการชอบ
ธรรมถวายแดตพระเจข้า แทนททที่จะททาสริที่งททที่ตรงกอันขข้ามตามททที่ไดข้กลตาวไปแลข้ว
เรพอที่ งสทาคอัญอทกเรพที่องของบทททที่ 6 นทรกคป็ พอ เราไมตควรดทาเนรินชทวริตตตอไปในความบาป แตตคราว
นทรเปาโลนทาเสนออทกเหตรุผลหนถึงที่ ทตานกลอับมาพพูดถถึงเรพที่องพระครุณกอับพระราชบอัญญอัตริอทกครอัรง
รม 6:14-15 เพราะวข่าบาปจะมรีอสานาจเหนคือทข่านทรัตั้งหลายตข่อไปกป็หามริไดผู้ เพราะวข่าทข่าน
ทรัตั้งหลายมริไดผู้อยผข่ใตผู้พระราชบรัญญรัตริ แตข่อยผใข่ ตผู้พระคสณ 15 ถผู้าเชข่นนรันตั้ จะเปป็นอยข่างไรตข่อไป เราจะ
ทสาบาปเพราะมริไดผู้อยผข่ใตผู้พระราชบรัญญรัตริแตข่อยผใข่ ตผู้พระคสณกระนรันตั้ หรคือ ขอพระเจผู้าอยข่ายอมใหผู้เปป็น
เชข่นนรัตั้นเลย
ความบาปไมตมทอทานาจครอบงทาเหนพอเราอทกตตอไปแลข้ว อทกเหตรุผลหนถึที่งกป็คอพ วตา เราไมตไดข้อยพูต
ใตข้หลจักการแหตงพระราชบอัญญอัตริแลข้ว แตตอยพูใต ตข้พระครุณ ในททที่นร ทเปาโลไมตไดข้หมายถถึงพระราช
บอัญญอัตขริ องโมเสส แตตหมายถถึงหลจักการทอัวที่ ไปของพระราชบอัญญอัตริ พระราชบอัญญอัตริและขข้อ
บอัญญอัตริทพทที่ พูดถถึงบาปตตางๆไมตมอท ทานาจทางนริตริบอัญญอัตริเหนพอเราอทกตตอไปเพราะบอัดนทรเราอยพูใต ตข้
พระครุณ

ทตานกลอับมาพพูดถถึงขข้อโตข้แยข้งของพวกยริว (ซถึที่งถพูกพพูดถถึงในขข้อ 1) พวกเขาพพูดเหมพอนคน
สมอัยนทรททที่กลตาววตา ‘ถข้าเราอยพูใต ตข้พระครุณและความรอดของเราไมตหลรุดหายแลข้ว เรากป็ออกไปททาบาป
ไดข้ตามสบายนตะสริ’ เปาโลตอบอทกครอัรงวตา “ขอพระเจข้าอยตายอมใหข้เปป็นเชตนนอัรนเลย” ททที่ทตานตข้องเอตย
ถถึงเรพอที่ งนทรสองครอัรงในบทเดทยวกป็บอกเปป็นนอัยวตามทบางคนในสมอัยนอัรนมทปอัญหากอับเรพที่องหลอักการแหตง
พระครุณและความรอดไมตหลรุดหายของผพูข้เชพที่อ
รม 6:16

ทข่านทรัตั้งหลายไมข่รผู้หผ รคือวข่า ทข่านจะยอมตรัวรรับใชผู้เชคืซึ่อฟรังคสาของผผผู้ใด ทข่านกป็

เปป็นทาสของผผผู้ทรีซึ่ทข่านเชคืซึ่อฟรังนรันตั้ คคือเปป็นทาสของบาปซซซึ่งนสาไปสผคข่ วามตาย หรคือเปป็นทาสของการ
เชคืซึ่อฟรังซซซึ่งนสาไปสผข่ความชอบธรรม
เปาโลเตพอนพวกเขาใหข้ระลถึกวตา “ทตานจะยอมตอัวรอับใชข้เชพที่อฟอังคทาของผพูข้ใด ทตานกป็เปป็นทาส
ของผพูข้ททที่ทตานเชพที่อฟอังนอัรน” คทาททที่แปลวตา ทาส คพอ ดออถูลอส เมพอที่ คนๆหนถึที่งตกเปป็นทาส เขากป็ตข้องเชพที่อ
ฟอังนายของเขา เมพอที่ เขายอมแพข้ตตอความบาป (ซถึที่งสรุดทข้ายแลข้วนทาไปสพูตความตาย) เขากป็จะกลายเปป็น
ทาสของความบาป
ในทางกลอับกอัน เมพอที่ คนๆหนถึงที่ ยอมเชพที่อฟอังความชอบธรรมๆนอัรนกป็จะกลายเปป็นนายของเขา
นตาสอังเกตวตาการเชพที่อฟอังเปป็นหลจักการททมที่ ากตอนความชอบธรรม เมพที่อเราเชพที่อฟอังพระเจข้า ความเชพที่อฟอัง
ของเรากป็นอับวตาเปป็นความชอบธรรม และเมพที่อเราททาเชตนนอัรนเปป็นกริจวอัตรในชทวริต นายแหตงความชอบ
ธรรมกป็จะเรริที่มขอัดเกลาชทวริตของเราใหข้เปป็นอยตางททที่พระเจข้าทรงประสงคร
รม 6:17

แตข่จงขอบพระคสณพระเจผู้าเพราะวข่าเมคืซึ่อกข่อนนรันตั้ ทข่านเปป็นทาสของบาป แตข่

บรัดนรีตั้ทข่านมรีใจเชคือซึ่ ฟรังหลรักคสาสอนนรันตั้ ซซซึ่งทรงมอบไวผู้แกข่ทข่าน เปาโลชมเชยผพูข้อตานและขอบครุณ
พระเจข้าททที่ “เมพอที่ กตอนนอัรนทตานเปป็นทาสของบาป” นอันที่ คพอสภาพในอดทตของพวกเขา แตตเดทดี๋ยวนทรไมตใชต
แลข้ว พวกเขาไมตเพทยงเปป็นคนททที่ถพูกสรข้างใหมตแลข้วในพระครริสตรเทตานอัรน แตตยงอั ยอมจทานนตตอหลอักการ
แหตงความชอบธรรมในชทวริตของพวกเขาดข้วย ในทางตรงกอันขข้าม พวกเขาไดข้ “มทใจเชพที่อฟอังแบบ
แหตงหลอักคทาสอนนอัรนซถึที่งทรงมอบไวข้แกตทตาน”

คทาททแที่ ปลวตา แบบ (ทถูพอส) มทความหมายวตา ‘รพูปแบบ’ หรพอ ‘ตอัวอยตาง’ เราไมตทราบแนตชอัด
วตาแบบแหตงหลอักคทาสอนททที่ทรงมอบไวข้แกตพวกเขานอัรนคพออะไร แตตบรริบทของพระธรรมโรมจนถถึง
ตอนนทรคพอ การถพูกททาใหข้เปป็นคนชอบธรรมโดยความเชพที่อและการถพอวตาตนตายตตอบาปแลข้วนอับแตต
นอัรน ถถึงอยตางไรแลข้ว การเชพที่อฟอังคทาสอนออันถพูกตข้องของพวกเขากป็ออกมาจากใจ พวกเขายอมจทานน
ตตอความจรริงของพระเจข้าอยตางสรุดใจหลอังจากไดข้เขข้าใจความจรริงนอัรน นทเที่ ปป็นตอัวอยตางสทาหรอับเราใน
สมอัยนทร นทอที่ าจหมายถถึงการรอับบอัพตริศมาซถึที่งเปป็นการยอมรอับตตอหนข้าผพูข้คนตามททที่ไดข้บอกไวข้แลข้วใน
ตอนตข้นของบทนทร
รม 6:18

เมคืซึ่อทข่านพผู้นจากบาปแลผู้ว ทข่านกป็ไดผู้กลายเปป็นทาสของความชอบธรรม

“แบบแหตงหลอักคทาสอนนอัรน” ถพูกไขใหข้กระจตางยริงที่ ขถึรนโดยการททที่พวกเขา “พข้นจากบาปแลข้ว” และ
“กลายเปป็นทาสของความชอบธรรม” ดพูเหมพอนวตาพวกเขาไมตยอมรอับหลอักปรอัชญาของบางคนททที่สตง
เสรริมการดทาเนรินชทวริตตตอไปในความบาปเพพอที่ ใหข้พระครุณมทมากยริงที่ ขถึรน แตตพวกเขายอมตอัวเปป็นทาส
ของความชอบธรรมแทน นทที่คอพ การเลตนคทา พวกเขาพข้นจากการเปป็นทาสของความบาปแลข้วกป็จรริง
แตตตอนนทรพวกเขาขอยอมเปป็นทาสของความชอบธรรม (ดข้วยความเตป็มใจ) (ดพู มอัทธริว 11:29-30)
แทนททที่จะยอมใหข้ความบาปเปป็นนาย พวกเขาไดข้ยอมเปป็นทาสของความชอบธรรมแลข้วในการ
ดทาเนรินชทวริตแตตละวอัน
รม 6:19

ขผู้าพเจผู้ายกเอาตรัวอยข่างมนสษยต์มาพผด เพราะเหตสเนคือตั้ หนรังของทข่านอข่อน

กสาลรัง เพราะทข่านเคยใหผู้อวรัยวะของทข่านเปป็นทาสของการโสโครกและของความชรัวซึ่ ชผู้าซผู้อนชรัซึ่วชผู้า
ฉรันใด บรัดนรีตั้ทข่านจงใหผู้อวรัยวะของทข่านเปป็นทาสของความชอบธรรม เพคือซึ่ ใหผู้ถงซ ความบรริสส ทธริธฉนรั
นรันตั้
“ขข้าพเจข้ายกเอาตอัวอยตางมนรุษยรมาพพูด” ในททที่นร ทคอพ การททที่เปาโลกทาลอังพพูดถถึงเรพอที่ งการเปป็นทาส
อยพูต “เพราะเหตรุเนพรอหนอังของทตานอตอนกทาลอัง” หมายถถึงความอตอนแอของเนพรอหนอังททมที่ ทแนวโนข้มททที่จะ
ยอมแพข้ตตอการทดลองไดข้งตายๆ เปาโลพพูดถถึงการเดรินทางฝตายวริญญาณของพวกเขา เชตนเดทยวกอับททที่
เมพอที่ กตอนพวกเขาเคยยอมยกรต างกายของตอัวเองใหข้เปป็นทาสของการโสโครกและความชอัวที่ ชข้า บอัดนทร

พวกเขากป็ถพูกสอังที่ ใหข้ถวายตอัวเปป็นทาสของความชอบธรรม ซถึที่งนทาไปสพูตความบรริสรุทธริธ นทที่นตาจะหมาย
ถถึงความบาปทางรต างกาย คพอ เกทที่ยวกอับเรพที่องเพศโดยเฉพาะ
คทาททแที่ ปลวตา การโสโครก (อาคาธารร์เซทย) บตงบอกถถึงกริจกรรมทางเพศหลายรพูปแบบททที่
สกปรก คทาททแที่ ปลวตา ความชรัซึ่วชผู้า (อะนอเมทย) แปลตรงตอัววตา ‘ภาวะไรข้กฎบอังคอับ’ หรพอ ‘การกบฏ’
เปป็นความจรริงททวที่ าต คนททที่ใชข้ชวท ริตในความบาปมอักจะททาเรพอที่ งเพศททที่สกปรกและกบฏตตอมาตรฐาน
แหตงความถพูกตข้อง เพราะเมพที่อกตอนพวกเขาเคยดทาเนรินชทวริตเชตนนทร บอัดนทรเปาโลไดข้สจัที่งใหข้พวกเขา (คทา
สอังที่ อทกแลข้ว) ถวายตอัวเปป็นทาสแหตง “ความชอบธรรมเพพอที่ ใหข้ถถึงความบรริสรุทธริธ”
ระหวตางขข้อ 16 ถถึง ขข้อ 19 มทการเรทยงลทาดอับททที่นตาสนใจ การเชชที่อฟจังพระเจข้ากลายเปป็นความ
ชอบธรรม (ขข้อ 19) อยตางไรกป็ตาม เมพอที่ เราปฏริบอัตคริ วามชอบธรรมในการดทาเนรินชทวริตแตตละวอัน มอันกป็
จะกลายเปป็นความบรริสรุทธริธของชทวริต แนตนอนททที่นทที่ไมตไดข้หมายถถึงความบรริสรุทธริธสมบพูรณรแบบซถึที่งมา
ไดข้ทางพระครริสตรเทตานอัรน แตตเกทที่ยวขข้องกอับการดทาเนรินชทวตริ ในแตตละวอันและพยายามททาสริที่งททที่ถพูกตข้อง
เพพอที่ นทาไปสพูตความบรริสรุทธริธของชทวริตในระหวตางนทร ดข้วยเหตรุนร ท ความชอบธรรมจถึงเปป็นหนทางททที่นทาไป
สพูตความบรริสรุทธริธ
รม 6:20-21 เพราะเมคืซึ่อทข่านทรัตั้งหลายเปป็นทาสของบาป ความชอบธรรมกป็ไมข่ไดผู้ครอบ
ครองทข่าน 21 ขณะนรัตั้นทข่านไดผู้ผลประโยชนต์อะไรในการเหลข่านรัตั้น ซซซึ่งบรัดนรีทตั้ ข่านทรัตั้งหลายกป็ละอาย
ดผู้วยวข่าทรีซึ่สสดทผู้ายของการเหลข่านรัตั้นกป็คอคื ความตาย
เปาโลถามคทาถามทททที่ รุกวอันนทรเรากป็ถามกอันเพพที่อทบทวนการเดรินทางฝตายวริญญาณกตอนหนข้า
นอัรนของพวกเขา เรามทผลอะไรในการเหลตานอัรนซถึที่งบอัดนทรเรากป็ละอาย เมพที่อเรามองยข้อนไปสมอัยกตอนททที่
เราไดข้รอับความรอด เราเกริดผลดทอะไรในการใชข้ชวท ริตเสเพล ไมตมทผลดทอะไรเลย นอกจากนทร ผล
สรุดทข้ายของการใชข้ชทวตริ แบบนอัรนกป็คพอความตาย แตตบอัดนทร เมพอที่ เราพข้นจากการเปป็นทาสของบาปและ
มาเปป็นทาสของพระเจข้าแลข้ว บอัดนทรเรากป็มทผลในชทวริตททที่เกริดเปป็นความบรริสรุทธริธและสรุดทข้ายกป็เปป็นชทวตริ
นริรอันดรร

รม 6:22-23 แตข่เดรีดี๋ยวนรีทตั้ ข่านทรัตั้งหลายพผู้นจากการเปป็นทาสของบาป และกลรับมาเปป็นผผผู้รบรั
ใชผู้ของพระเจผู้าแลผู้ว ผลทรีซึ่ทข่านไดผู้รบรั กป็คคือความบรริสสทธริธ และผลสส ดทผู้ายคคือชรีวริตนริรรันดรต์ 23 เพราะวข่า
คข่าจผู้างของความบาปคคือความตาย แตข่ของประทานของพระเจผู้าคคือชรีวริตนริรนรั ดรต์ในพระเยซผ ครริสตต์
องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา
สรรุปยตอของพระธรรมโรมทอัรงเลตมคพอตรงนทร “คตาจข้างของความบาปคพอความตาย” คทาททที่แปล
วตา คข่าจผู้าง (ออพโซนริออน) มทความหมายตรงตอัววตา คตาจข้างของทหาร และในความหมายทอัวที่ ไปคพอ
การชทาระเงริน คตาจข้างหรพอโทษของความบาปคพอความตายเสมอมา มอันนทามาซถึที่งความตายฝตาย
รต างกายในทอันททหรพอไมตกใป็ นททที่สรุด แตตทเทที่ ลวรข้ายยริงที่ กวตาคพอ ความตายครอัรงสรุดทข้าย คพอ ความตายครอัรงททที่
สอง ตามททที่มรท ะบรุไวข้ใน วริวรณร 20:14 และ 21:8
ภาพตรงขข้ามของสริที่งนทรคพอ “ของประทานของพระเจข้า” ซถึที่งกป็คอพ ชทวตริ นริรนอั ดรรโดยทางพระ
เยซพูครริสตรองครพระผพูข้เปป็นเจข้าของเรา ความบาปนทามาซถึที่งโทษออันรข้ายแรง ความเชพที่อในพระครริสตรนทา
มาซถึงที่ ของประทานแสนมหอัศจรรยร ความบาปนทามาซถึงที่ ความตาย พระครริสตรทรงนทามาซถึที่งชทวริตนริรอัน
ดรร
สต วนสรุดทข้ายของบทนทรสรรุปดข้วยการพพูดถถึงตทาแหนตงของเราในพระครริสตรอทกครอัรง นอกจากนทร
คทาททแที่ ปลวตา ของประทาน คพอ คารริสมา ของประทานของพระเจข้าไมตใชตพระพรททที่สองของพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธหรพอของประทานในการพพูดภาษาแปลกๆ แตตมนอั คพอชทวตริ นริรนอั ดรรโดยทางพระเยซพู
ครริสตรองครพระผพูข้เปป็นเจข้าของเรา กระแสคารริสมาตริกควรเปลทที่ยนจากการเนข้นเรพอที่ งพพูดภาษาแปลกๆ
มาเนข้นททที่พระครริสตรจะดทกวตา
*****
ภนำพรวมของโรม 7: โรม 7 ไมม่ใชม่บทททที่เขห้าใจงม่าย แตม่เราควรจดจนาประเดป็นหลจักของ
เนชนี้อหาสม่วนนทขนี้ องพระธรรมโรม คชอ ความชอบธรรมในการดนาเนรินชทวริตแบบครริสเตทยนในตอนนทนี้
เพราะเราถถูกประกาศวม่าเปป็นผถูห้ชอบธรรมแลห้ว ในบทททที่ 6 ประเดป็นหลจักคชอ เราควรมทชวท ริตอยถูม่เพชอที่
พระครริสตร์และไมม่เปป็นทาสของความบาป

คราวนทนี้ในบทททที่ 7 เนชอนี้ หาหลจักคชอวม่า เราควรมทชทวริตอยถูเม่ พชที่อพระครริสตร์และไมม่เปป็นทาสของ
พระราชบจัญญจัตริหรชอธรรมชาตริเกม่าของเรา เราตห้องไมม่ลมช วม่าผถูห้อม่านจดหมายฝากฉบจับนทนี้ของเปาโล
คชอพวกยริว พวกเขาจนาเปป็นตห้องแยกแยะความแตกตม่างระหวม่างการเปป็นครริสเตทยนและมรดกททที่เปป็น
พระราชบจัญญจัตริของพวกยริว
บทนทนี้เรริมที่ ตห้นดห้วยการททที่เปาโลใชห้ภาพประกอบททที่เปป็นการแตม่งงานและความตายของมนรุษยร์
เพชอที่ พถูดถถึงพระราชบจัญญจัตริ จากนจันนี้ ทม่านกป็ตอบสนองตม่อปฏริกริรริยาของพวกเขาซถึที่งทม่านเคยไดห้ยนริ มา
แลห้วททที่พวกเขากลม่าววม่าพระราชบจัญญจัตริกป็เปป็นสริที่งททที่ผริด ทม่านเปริดเผยจรุดประสงคร์ททที่แทห้จรริงของพระ
ราชบจัญญจัตริในขห้อ 13 สรุดทห้ายทม่านกป็ยกภาพประกอบเพชที่อใหห้เหป็นถถึงการททที่ทม่านและผถูห้เชชที่อทรุกคนตห้อง
ตม่อสถูห้กจับความบาปภายในและความปรารถนาฝม่ายวริญญาณททที่จะทนาสริที่งททที่ถถูกตห้อง ชจัยชนะในการ
ตม่อสถูห้ดงจั กลม่าวมาไดห้ทางพระครริสตร์
รม 7:1

พรีซึ่นอผู้ งทรัตั้งหลาย ทข่านไมข่รผู้หผ รคือ (ขผู้าพเจผู้าพผดกรับคนทรีซึ่รผู้พผ ระราชบรัญญรัตริแลผู้ว )

วข่าพระราชบรัญญรัตรินนรัตั้ มรีอสานาจเหนคือมนสษยต์เฉพาะในขณะทรีซึ่ยงรั มรีชรีวริตอยผข่เทข่านรัตั้น
ออัครสาวกเปาโลพพูดถถึงปอัญหาใหมต พระราชบอัญญอัตริมคท วามสอัมพอันธรอะไรกอับคนเหลตานอัรนททที่
ถพูกททาใหข้เปป็นผพูข้ชอบธรรมแลข้วผตานทางความเชพที่อในพระครริสตร เหป็นไดข้ชอัดวตาเปาโลกทาลอังพพูดอยพูกต บอั ผพูข้
อตานททที่เปป็นยริว “ขข้าพเจข้าพพูดกอับคนททที่รพพูข้ ระราชบอัญญอัตริแลข้ว” ทตานเรริที่มตข้นดข้วยขข้อสมมตริฐานททที่ใครๆกป็
รพูข้ “พระราชบอัญญอัตรินร อันมทอทานาจเหนพอมนรุษยรเฉพาะในขณะททที่ยอังมทชทวริตอยพูเต ทตานอัรน” คนททที่เปป็นยริวตข้อง
เชพที่อฟอังพระราชบอัญญอัตริของโมเสสจนถถึงวอันททที่เขาตาย (ครริสเตทยนททที่เปป็นคนตตางชาตริไมตเคยอยพูใต ตข้
พระราชบอัญญอัตริของโมเสสเลย พระราชบอัญญอัตริถพูกประทานใหข้เพพที่อเปป็นสต วนหนถึที่งของพอันธสอัญญา
ททพที่ ระเจข้าทรงมทกบอั ชนชาตริอริสราเอล พอันธสอัญญาดอังกลตาวไมตมทผลผพูกมอัดตตอคนตตางชาตริแตตอยตางใด)
รม 7:2

เพราะวข่า ผผหผู้ ญริงทรีซึ่สามรียรังมรีชรีวริตอยผข่นนรัตั้ ตผู้องอยผใข่ ตผู้พระราชบรัญญรัตริวข่าดผู้วย

ประเพณรีสามรีภรรยา แตข่ถผู้าสามรีตาย ผผหผู้ ญริงนรัตั้นกป็พนผู้ จากพระราชบรัญญรัตริวาข่ ดผู้วยประเพณรีสามรี
ภรรยา เพพอที่ อธริบายใหข้เหป็นภาพชอัดเจน เปาโลจถึงยกตอัวอยตางเรพที่องชทวริตสมรส (แตตนทที่ไมตใชตบทเรทยน
เกทที่ยวกอับการสมรส การหยตารข้าง หรพอการแตตงงานใหมต แตตเปาโลใชข้ตอัวอยตางนทรเพพอที่ ใหข้เหป็นถถึงความ

จรริงททที่สทาคอัญกวตานอัรนคพอ ผพูข้เชพที่อททถที่ พูกททาใหข้เปป็นผพูข้ชอบธรรมแลข้วไดข้ตายในพระครริสตรแลข้ว และจถึง
สามารถผพูกพอันกอับอทกคนไดข้ คพอ พระครริสตร) ภรรยาตข้องอยถูม่ใตห้พระราชบจัญญจัตริตราบใดททที่สามทของ
นางยอังมทชทวริตอยพูต แตตถข้าเขาตายแลข้ว นางกป็ไดข้รอับการปลดปลตอยจากขข้อผพูกมอัดนอัรน
รม 7:3

ฉะนรันตั้ ถผู้าผผผู้หญริงนรัตั้นไปแตข่งงานกรับชายอคืซึ่นในเมคืซึ่อสามรียรังมรีชวรี ริตอยผข่ นางกป็ไดผู้

ชคือซึ่ วข่าเปป็นหญริงลข่วงประเวณรี แตข่ถผู้าสามรีตายแลผู้ว นางกป็พผู้นจากพระราชบรัญญรัตรินนรัตั้ แมผู้นางไป
แตข่งงานกรับชายอคืซึ่นกป็หาผริดประเวณรีไมข่
มทความแตกตตางททที่เราควรสอังเกต คทาททที่แปลวตา แตข่งงาน สามครอัรง (ตรงนทรและในขข้อ 4) ไมตใชต
คทาททที่ปกตริใชข้สทาหรอับ ‘การแตตงงาน’ ออันททที่จรริงแลข้ว คทาๆนทรแปลแบบนทรแคตตรงนทรและไมตมทททที่อนพที่ อทกใน
พระคอัมภทรร คทาททที่ถพูกแปลแบบนทรคอพ คทาวตา กรินอไม ซถึที่งปกตริแลข้วแปลวตา ‘เปป็น’ หรพอ ‘กลายเปป็น’
ความหมายไมตใชตวาต ผพูข้หญริงคนหนถึงที่ หยตาสามทของนางและไปแตตงงานใหมตกบอั อทกคน แตต
ความหมายคพอวตา ผพูข้หญริงคนหนถึงที่ ททที่ ‘เปป็น’ หรพอ ‘ผพูกพอัน’ ตอัวนางเองกอับชายอทกคน (คพอ หญริงลตวง
ประเวณท) ดข้วยเหตรุนร ท เปาโลจถึงเรทยกผพูข้หญริงแบบนทรวาต เปป็นหญริงลม่วงประเวณท อยตางไรกป็ตาม ถข้าสามท
ของนางตาย นางกป็ไมตถพอวตาเปป็นหญริงลตวงประเวณทอทกตตอไป ถถึงแมข้วาต เดริมททนางเปป็นของชายอพที่นแลข้ว
กป็ตาม
เราเหป็นไดข้ชดอั ถถึงการตตอสพูข้ของผพูข้เชพที่อชาวยริวเกทที่ยวกอับความสอัมพอันธรททที่มมท าตลอดชทวริตเดริมของ
พวกเขากอับพระราชบอัญญอัตขริ องโมเสส พวกเขารพูสข้ ถึกวตาตนมทพอันธะดข้านศทลธรรมและฝตายวริญญาณ
ตตอพระราชบอัญญอัตรินร อัน แตตพวกเขากป็ไดข้หอันมาหาพระครริสตรแลข้ว เปาโลเขทยนจดหมายนทรมาชตวยแกข้
ปอัญหาความยรุงต ยากใจของพวกเขา บทเรทยนนทรไมตไดข้เกทที่ยวขข้องกอับการแตตงงาน การเลตนชพูข้ หรพอการ
หยตารข้างและการแตตงงานใหมต แตตนทที่เปป็นภาพประกอบททที่แสดงถถึงความสอัมพอันธรของผพูข้เชพที่อชาวยริวกอับ
พระครริสตรและความสอัมพอันธรเดริมของเขากอับพระราชบอัญญอัตริ
รม 7:4

เชข่นนรัตั้นแหละ พรีนซึ่ ผู้องทรัตั้งหลายของขผู้าพเจผู้า ทข่านทรัตั้งหลายไดผู้ตายจากพระ

ราชบรัญญรัตริทางพระกายของพระครริสตต์ดผู้วย เพคือซึ่ ทข่านจะตกเปป็นของผผอผู้ คืซึ่น คคือของพระองคต์ผทผู้ผ รง
ฟคืนตั้ ขซตั้นมาจากความตายแลผู้ว เพคืซึ่อเราทรัตั้งหลายจะไดผู้เกริดผลถวายแดข่พระเจผู้า

ประเดป็นททที่เปาโลกทาลอังพพูดถถึงคพอ พทที่นอข้ งชาวยริวไดข้ตายจากพระราชบอัญญอัตริแลข้ว คพอ พข้นจาก
อทานาจของมอันแลข้ว เพราะวตาพวกเขาไดข้ตายในพระครริสตร์แลข้ว ดอังนอัรน พวกเขาจถึง “ตกเปป็นของ” ผพูข้
อพนที่ ไดข้ คพอ “ของพระองครผพูข้ทรงฟพร นขถึรนมาจากความตายแลข้ว” (อทกครอัรงททที่คทาททที่แปลวตา ตกเปป็นของ
คพอ กรินอไม) แนตนอนททที่ ผพูข้อนพที่ นอัรนคพอ พระครริสตร จรุดประสงครทรอังหมดกป็คพอ “เพพอที่ เราทอัรงหลายจะไดข้
เกริดผลถวายแดตพระเจข้า” ภาพเปรทยบนทรไมตไดข้หมายถถึงตข้นไมข้ แตตหมายถถึงการเปป็นสามทภรรยากอัน
เชตนเดทยวกอับททที่สามทและภรรยาเกริดผลเปป็นลพูกๆ เราเองกป็ตข้องเกริดผลเปป็นลพูกๆฝตายวริญญาณดข้วย การททที่
ผพูข้เชพที่อใหมตชาวยริวเหลตานทรตข้องยถึดตริดกอับพระราชบอัญญอัตริอยพูเต ปป็นตอัวขอัดขวางมริใหข้พวกเขานทาวริญญาณผพูข้
อพนที่ มาถถึงพระครริสตรไดข้
รม 7:5

เพราะวข่าเมคืซึ่อเราเคยมรีชรีวริตตามเนคืตั้อหนรัง ตรัณหาชรัซึ่วซซงซึ่ เปป็นมาโดยพระราช

บรัญญรัตริไดผู้ทสาใหผู้อวรัยวะของเราเกริดผลนสาไปสผคข่ วามตาย คราวนทรเปาโลกลอับไปพพูดถถึงอดทตบข้าง (คพอ
สมอัยกตอนททที่เราไดข้รบอั ความรอด) คทาททแที่ ปลวตา ตรัณหาชรัซึ่ว (พาเธมา) หมายถถึง ปฏริกริรยริ าตอบสนองใน
ทางลบ เชตน ความโกรธ ความรรุนแรง และอาจเปป็นความบาปในเรพอที่ งเพศดข้วย ใหข้เราสอังเกตวตา (1)
ตอัณหาชอัวที่ แหตงบาปเปป็นมาโดยพระราชบอัญญอัตริ พระราชบอัญญอัตริเปป็นตอัวบอกวตาอะไรเปป็นบาป (2)
ตอัณหาเหลตานอัรนททที่พระราชบอัญญอัตริบอกไวข้เกริดผลนทาไปสพูตความตาย คตาจข้างของความบาปคพอความ
ตาย สริที่งททที่ถพูกบรรยายถถึงในททที่นร ทคพอ ความบาปของรต างกาย และอาจเกทที่ยวกอับเรพอที่ งเพศ ประเดป็นททที่
เปาโลกทาลอังยกคพอ พระราชบอัญญอัตรินยริ าม บรรยาย และบอัญญอัตริถถึงความบาปดอังกลตาว
รม 7:6

แตข่บดรั นรีตั้เราไดผู้พนผู้ จากพระราชบรัญญรัตริ เพราะเราไดข้ตายในพระครริสตรแลข้ว

คคือไดผู้ตายจากพระราชบรัญญรัตริทรีซึ่ไดผู้ผผกมรัดเราไวผู้ เพคือซึ่ เราจะไดผู้ไมข่ประพฤตริตามตรัวอรักษรใน
ประมวลพระราชบรัญญรัตริเกข่า แตข่จะดสาเนรินชรีวริตใหมข่ตามลรักษณะจริตวริญญาณ คทาททที่แปลวตา ตรัวอรักษร
คพอ กรามมา และมทความหมายวตา ‘เอกสารททที่เปป็นลายลอักษณรออักษร’ ซถึงที่ ในกรณทนร ทคอพ พระราช
บอัญญอัตขริ องโมเสส ประเดป็นสทาคอัญกป็คพอ เราไดข้ตายจากพระราชบอัญญอัตริในพระครริสตรแลข้ว เราจถึง
ควรดทาเนรินชทวริตใหมตตามลอักษณะจริตวริญญาณ

รม 7:7

ถผู้าเชข่นนรัตั้นเราจะวข่าอยข่างไร วข่าพระราชบรัญญรัตริคคือบาปหรคือ ขอพระเจผู้าอยข่า

ยอมใหผู้เปป็นเชข่นนรันตั้ เลย แตข่วข่าถผู้ามริใชข่เพราะพระราชบรัญญรัตริแลผู้ว ขผู้าพเจผู้ากป็จะไมข่รผู้จผ รักบาป เพราะวข่า
ถผู้าพระราชบรัญญรัตริมริไดผู้หผู้ามวข่า "อยข่าโลภ" ขผู้าพเจผู้ากป็จะไมข่รผู้วผ ข่าอะไรคคือความโลภ
คราวนทรอคอั รสาวกเปาโลพพูดถถึงประเดป็นททที่ทตานไดข้ยนริ มาวตาพระราชบอัญญอัตริของโมเสสนอัรน
เปป็นบาปหรพอไมต ทตานถามคทาถามททที่ตอบชอัดในตอัวแลข้ว “ถข้าเชตนนอัรนเราจะวตาอยตางไร วตาพระราช
บอัญญอัตคริ พอบาปหรพอ ขอพระเจข้าอยตายอมใหข้เปป็นเชตนนอัรนเลย”
จากนอัรนทตานกป็ยกตอัวอยตางอทก “แตตวาต ถข้ามริใชตเพราะพระราชบอัญญอัตริแลข้ว ขข้าพเจข้ากป็จะไมตรจพูข้ อัก
บาป” เปาโลหมายความวตา พระราชบอัญญอัตรินยริ ามและบอัญญอัตริวาต อะไรเปป็นบาป ความบาปมทอยพูมต า
ตลอดอยพูแต ลข้ว แตตพระราชบอัญญอัตริแคตเปริดเผยมอันเทตานอัรน ทตานยอังอธริบายตตออทกวตา “เพราะวตาถข้าพระ
ราชบอัญญอัตริมริไดข้หข้ามวตา "อยตาโลภ" ขข้าพเจข้ากป็จะไมตรวพูข้ าต อะไรคพอความโลภ” (นทที่เปป็นการเลตนคทา คทาวตา
ความโลภ (เอพริธถูเมทย) เปป็นคทานามของคทากรริยา โลภ (เอพริธถูเมโอ) ทอัรงสองคทาบตงบอกถถึงตอัณหาททที่ไมต
เหมาะสม) ประเดป็นสทาคอัญคพอวตา ตอัณหาททที่ไมตเหมาะสมมทอยพูมต าตลอด แตตวนอั หนถึที่งพระราชบอัญญอัตริกป็
ถพูกประทานใหข้เพพที่อหข้ามมริใหข้มทตอัณหาแบบนอัรน และมอันกป็เปริดเผยและบอัญญอัตริวาต ตอัณหานอัรนเปป็นความ
บาป ใหข้เรานถึกถถึงหข้องใตข้ถรุนมพดๆสกปรกๆททมที่ ทแมลงหลายชนริดคลานอยพูใต นความมพด เมพที่อเปริดไฟ
แมลงพวกนอัรนกป็รทบคลานหนทไปซตอนตอัว พวกมอันอยพูทต ทที่นอันที่ ตลอดอยพูแต ลข้ว แตตแสงไฟเปป็นตอัวเปริดเผย
พวกมอัน พระราชบอัญญอัตริกทป็ ทาแบบเดทยวกอัน มอันเปป็นตอัวเปริดเผยความบาปโดยการนริยามวตาสริที่งใด
เปป็นบาป
รม 7:8

แตข่วข่าบาปไดผู้ถคือเอาพระบรัญญรัตรินนรัตั้ เปป็นชข่อง ทสาใหผู้ตรัณหาชรัวซึ่ ทสกอยข่างเกริด

ขซนตั้ ในตรัวขผู้าพเจผู้า เพราะวข่าถผู้าไมข่มรีพระราชบรัญญรัตริ บาปกป็ตายเสรียแลผู้ว คทาททที่แปลวตา ถคือเอา (อะ
ฟอรร์มท) มทความวตา “ฐานปฏริบอัตริการ” คทาททที่แปลวตา ตรัณหาชรัซึ่ว คพอ เอพริธถูเมทย อทกครอัรง ขข้อนทรพพูดถถึง
ธรรมชาตริททที่ดรพอรอัรนของใจมนรุษยรททที่บาปหนา ยกตอัวอยตางเชตน คนมากมายทรุกวอันนทรเชพที่อวตากฎมทไวข้แหก
เปาโลกป็เขทยนเชตนนอัรน หลอักการกป็คพอวตา พระราชบอัญญอัตริซถึที่งนริยามวตาอะไรเปป็นบาป กระตรุข้นใหข้เกริด

การไมตเชพที่อฟอัง เมพที่อไมตมทกฎ เรากป็ไมตรวพูข้ าต อะไรเปป็นบาป และเรากป็ไมตตข้องคริดมาก มอันเหมพอนกอับวตา
ความบาปนอัรนไดข้ตายไปแลข้ว
รม 7:9

บางททเปาโลอาจพพูดถถึงชตวงเวลาสมอัยททที่ทตานยอังไมตเจอกอับพระราชบอัญญอัตริ

ของพระเจข้า เพราะทตานเขทยนวตา เพราะครรัตั้งหนซงซึ่ ขผู้าพเจผู้าดสารงชรีวตริ อยผข่โดยปราศจากพระราช
บรัญญรัตริ แตข่เมคืซึ่อมรีพระบรัญญรัตริบาปกป็กลรับมรีขซตั้นอรีกและขผู้าพเจผู้ากป็ตาย ความหมายกป็คอพ วตา กตอนทราบ
เกทที่ยวกอับบทบอัญญอัตขริ องพระเจข้า ขข้าพเจข้ากป็รนพที่ เรริงกอับการใชข้ชวท ริตโดยไมตมคท วามรพูสข้ ถึกผริดหรพอใจฟข้อง
แตตแลข้ววอันหนถึงที่ ขข้าพเจข้ากป็เจอกอับพระราชบอัญญอัตริของพระเจข้า แลข้วใจฟข้อง ความรพูข้สถึกผริด และความ
ไมตเชพที่อฟอังกป็ตามมา ความบาปอยพูทต ทที่นนอัที่ อยพูแต ลข้ว แตตตอนนทรมอันถพูกนริยามและถพูกปรอับโทษดข้วย การททที่
ทตานพพูดถถึงความตายอาจหมายถถึง ทตานรพูแข้ ลข้ววตาอะไรเปป็นคตาจข้างของความบาป กตอนหนข้านอัรนทตาน
ตายฝตายวริญญาณ แตตเดทดี๋ยวนทรทตานรพูแข้ ลข้ว
รม 7:10

พระบรัญญรัตรินรัตั้นซซงซึ่ มรีขซตั้นเพคือซึ่ ใหผู้มรีชรีวตริ ขผู้าพเจผู้าเหป็นวข่ากลรับเปป็นเหตสทรีซึ่ทสาใหผู้

ถซงความตาย พวกยริวสมอัยนอัรนเชพที่อกอันวตาการประพฤตริตามพระราชบอัญญอัตริเปป็นวริธทททที่จะททาใหข้พวก
เขามทชทวริตนริรอันดรร ในทางตรงกอันขข้าม เปาโลกลตาววตา การททาเชตนนอัรนกลอับเปป็นโทษประหารชทวริต ใน
จดหมายฝากทรุกฉบอับของเปาโล ทตานเนข้นยทราตลอดวตาพระราชบอัญญอัตริไมตไดข้ใหข้ชทวริต แตตมอันกลอับ
เปป็นเครพที่องมพอททที่ปรอับโทษเพราะมอันนริยาม บอัญญอัตริ และระบรุถถึงโทษของความบาป
รม 7:11

เพราะวข่าบาปไดผู้ถคือเอาพระบรัญญรัตรินนรัตั้ เปป็นชข่องทางลข่อลวงขผู้าพเจผู้า และ

ประหารขผู้าพเจผู้าใหผู้ตายดผู้วยพระบรัญญรัตรินรัตั้น เปาโลนถึกยข้อนวตา ทตานเคยคริดวตาพระราชบอัญญอัตริเปป็น
พาหนะททที่นทาไปสพูตชวท ริตทอัรงๆททที่ความจรริงกป็คพอ มอันเปป็นเครพอที่ งมพอททที่ใชข้ปรอับโทษตตางหาก ทตานจถึงถพูก
หลอกลวง การปรอับโทษของความบาปกป็คพอ ความตาย ความบาปจถึง “ประหาร” เปาโลใหข้ตาย
รม 7:12-13 เหตสฉะนรัตั้นพระราชบรัญญรัตริจซงเปป็นสริงซึ่ บรริสสทธริธ และพระบรัญญรัตริกบป็ รริสสทธริธ
ยสตริธรรม และดรี 13 ถผู้าเชข่นนรัตั้น สริซึ่งทรีซึ่ดรีกลรับทสาใหผู้ขาผู้ พเจผู้าตผู้องตายหรคือ ขอพระเจผู้าอยข่ายอมใหผู้เปป็น
เชข่นนรัตั้นเลย บาปตข่างหาก คคือบาปซซซึ่งอาศรัยสริงซึ่ ทรีซึ่ดรีนนรัตั้ ทสาใหผู้ขผู้าพเจผู้าตผู้องตาย เพคืซึ่อจะใหผู้ปรากฏวข่า
บาปนรัตั้นเปป็นบาปจรริงและโดยอาศรัยพระบรัญญรัตรินรัตั้น บาปกป็ปรากฏวข่าชรัซึ่วรผู้ายยริซึ่งนรัก

กลอับไปยอังคทาถามของทตานในขข้อ 7 “พระราชบอัญญอัตริคพอบาปหรพอ” เปาโลไดข้สรรุปวตา “พระ
ราชบอัญญอัตริจถึงเปป็นสริที่งบรริสรุทธริธ และพระบอัญญอัตริกบป็ รริสรุทธริธ ยรุตริธรรม และดท” มอันเปป็นสริที่งททที่ประเสรริฐ
ยริงที่ ในทางศทลธรรมและจรริยธรรม ไมตมทคทาพพูดอะไรททที่เหมาะสมไปกวตาบรริสรุทธริธ ยรุตริธรรม และดทแลข้ว
ทตานถามอทกคทาถามหนถึงที่ เพพที่อทบทวนขข้อโตข้แยข้งกตอนหนข้านอัรนของทตาน “ถข้าเชตนนอัรน สริที่งททที่ดท
กลอับททาใหข้ขข้าพเจข้าตข้องตายหรพอ” ไมตแนตนอน! นทแที่ หละคพอจรุดประสงครของพระราชบอัญญอัตริ “บาป
ตตางหาก คพอบาปซถึที่งอาศอัยสริที่งททที่ดทนร อันททาใหข้ขข้าพเจข้าตข้องตาย เพพที่อจะใหข้ปรากฏวตาบาปนอัรนเปป็นบาป
จรริงและโดยอาศอัยพระบอัญญอัตรินร อัน บาปกป็ปรากฏวตาชอัวที่ รข้ายยริงที่ นอัก” พระเจข้าไดข้ทรงออกแบบพระ
ราชบอัญญอัตริมาเพพที่อ (1) เปริดเผยใหข้เหป็นความบาปททที่มทอยพูแต ลข้ว (2) มอันเปริดเผยวตาออันททที่จรริงแลข้วเราถพูก
ความบาปปรอับโทษ และ (3) มอันเปริดเผยใหข้เหป็นวตาความบาปนอัรนรข้ายแรงขนาดไหน พระราช
บอัญญอัตริไดข้ถพูกออกแบบมาเพพที่อททาใหข้บาปปรากฏวตาเปป็นบาป มอันคพอแสงไฟททที่สตองใหข้เหป็นถถึงความ
ชอัวที่ ในใจออันมพดบอดเชตนเดทยวกอับแสงไฟเผยใหข้เหป็นถถึงแมลงในหข้องมพด พระราชบอัญญอัตริไดข้ถพูก
ประทานใหข้เพพที่อใชข้เปป็นเกณฑรในการททพที่ ระเจข้าทรงปรอับโทษความบาป และมอันถพูกประทานใหข้
เพพอที่ เปริดเผยวตาจรริงๆแลข้วความบาปนอัรนชอัวที่ รข้ายขนาดไหน
รม 7:14

เพราะเรารผผู้วข่าพระราชบรัญญรัตรินนรัตั้ เปป็นโดยฝข่ายจริตวริญญาณ แตข่วข่าขผู้าพเจผู้า

เปป็นแตข่เนคืตั้อหนรังถผกขายไวผู้ใหผู้อยผใข่ ตผู้บาป ขข้อ 14 สรรุปความคริดกตอนหนข้านอัรน และนทาไปสพูตสตวนททที่ตาม
มา นอันที่ คพอ (1) พระราชบอัญญอัตรินร อันเปป็นโดยฝตายจริตวริญญาณ มอันพรุงต ตรงเขข้าสพูตใจกลางของจริต
วริญญาณมนรุษยรซถึที่งมอักกบฏตตอมอัน พระราชบอัญญอัตริไมตไดข้นทาความตายเขข้ามา แตตใจมนรุษยรททที่บาปหนา
และมอักกบฏตตางหากททที่นทาความตายเขข้ามา (2) ถถึงแมข้วาต พระราชบอัญญอัตริเปป็นฝตายจริตวริญญาณ แตตเรา
เปป็นเนพรอหนอัง นอันที่ คพอ เรามทธรรมชาตริบาปททที่คอยตตอสพูข้กบอั หลอักการออันชอบธรรมของบทบอัญญอัตริของ
พระเจข้า (3) นอกจากนทร เรายอัง “ถพูกขายไวข้ใหข้อยพูใต ตข้บาป” ดข้วย ความหมายกป็คพอ ความบาปไดข้ททาใหข้
เราตกเปป็นทาสเหมพอนกอับททที่ทาสถพูกขายใหข้นายของเขา ประเดป็นสทาคอัญคพอวตา เราไมตควรเปป็นทาส
บาปเพราะตอนนทรเราอยพูใต นพระครริสตรแลข้ว เนพรอหาสต วนตตอไปจะพพูดถถึงการตตอสพูข้ททที่ผพูข้เชพที่อทรุกคนตข้อง
เจอ และเปป็นการตตอสพูรข้ ะหวตางธรรมชาตริฝตายเนพรอหนอังของเรากอับหลอักการออันชอบธรรมซถึงที่ มทอยพูใต น
บทบอัญญอัตขริ องพระเจข้า

เนชนี้อหาสม่วนสรุดทห้ายของโรม 7 พถูดถถึงการตม่อสถูห้ททที่ผถูห้เชชที่อทรุกคนตห้องเจอ คชอ การตม่อสถูรห้ ะหวม่าง
ธรรมชาตริบาปททที่อยถูภม่ ายในกจับความตจันี้งใจททที่จะทนาสริที่งททที่ถถูกตห้องตามธรรมชาตริใหมม่ของเรา แนวคริด
สนาคจัญททที่ถกถู เรริมที่ ในบทททที่ 6 และมาสนาเรป็จตรงนทนี้คชอ การมทชยจั ชนะเหนชอความบาปในชทวริตครริสเตทยน
เนชนี้อหาสม่วนนททนี้ นาใหห้เราเขห้าใจเกทที่ยวกจับความขจัดแยห้งระหวม่างธรรมชาตริฝม่ายวริญญาณสองอยม่างและ
สามารถตม่อสถูห้กจับความบาปไดห้ดทยงริที่ ขถึนนี้
รม 7:15

ขผู้าพเจผู้าไมข่เขผู้าใจการกระทสาของขผู้าพเจผู้าเอง เพราะวข่าขผู้าพเจผู้าไมข่ทสาสริซึ่งทรีซึ่

ขผู้าพเจผู้าปรารถนาทรีซึ่จะทสา แตข่กลรับทสาสริซึ่งทรีซึ่ขผู้าพเจผู้าเกลรียดชรังนรัตั้น เปาโลเรริที่มตข้นดข้วยการพพูดถถึงการ
ตตอสพูข้ททที่ผพูข้เชพที่อททที่บงอั เกริดใหมตแลข้วทรุกคนรพูจข้ อักดท ในดข้านหนถึงที่ เรามทความตอัรงใจททจที่ ะททาสริที่งททที่ดแท ละถพูกตข้อง
แตตในอทกดข้าน เรากป็มอักพตายแพข้ตตอการทดลองใหข้ททาสริที่งททที่ผริดบตอยครอัรงเหลพอเกริน เปาโลกทาลอังเปรทยบ
เททยบความแตกตตางระหวตาง “ขข้าพเจข้า” ของธรรมชาตริเกตาของทตานกอับ “ขข้าพเจข้า” ของธรรมชาตริ
ใหมตของทตาน และ “ขข้าพเจข้า” ททที่เปป็นตอัวทตานเอง
รม 7:16

เหตสฉะนรัตั้นถผู้าขผู้าพเจผู้าทสาสริซึ่งทรีซึ่ขผู้าพเจผู้าไมข่ปรารถนาทรีซึ่จะทสา ขผู้าพเจผู้ากป็

ยอมรรับวข่าพระราชบรัญญรัตรินนรัตั้ ดรี กลตาวอทกแงตกคป็ พอ เมพที่อเปาโลในธรรมชาตริเกตาของทตานททาสริที่งททที่ทตาน
รพูวข้ าต ไมตควรททา ทตานกป็สาธริตใหข้เหป็นถถึงความดทงามของพระราชบอัญญอัตริโดยมโนธรรมททที่ถพูกปรอับโทษ
ของทตาน (อทกครอัรงททที่ทตานชทรใหข้เหป็นถถึงครุณคตาของพระราชบอัญญอัตขริ องพระเจข้า)
รม 7:17

ฉะนรันตั้ ขผู้าพเจผู้าจซงมริใชข่ผผู้กผ ระทสา แตข่วข่าบาปซซซึ่งอยผใข่ นตรัวขผู้าพเจผู้านรัซึ่นเองเปป็นผผผู้

ทสา ‘ขข้าพเจข้า’ ในททที่นร ทคอพ ตอัวเปาโลเองททมที่ องดพูความบาปททที่เกริดขถึรนในชทวริตของทตาน การใชข้คทาวตา
‘บาป’ ในททที่นร ทของเปาโลนตาจะหมายถถึง ‘ธรรมชาตริบาป’ ของทตาน กลตาวอทกแงตกคป็ อพ เมพอที่ ความบาป
ผรุดขถึรนมาในชทวริตของทตาน นอันที่ ไมตใชตฝทมพอของเปาโลคนใหมต แตตเปป็นฝทมพอของธรรมชาตริบาปออันเกตา
ซถึที่งยอังอยพูภต ายในตอัวทตาน
รม 7:18

ดผู้วยวข่าขผู้าพเจผู้ารผผู้วข่าในตรัวขผู้าพเจผู้า (คคือในเนคือตั้ หนรังของขผู้าพเจผู้า) ไมข่มรีความดรี

ประการใดอยผเข่ ลย เปาโลผพูข้เปป็นครริสเตทยนททบที่ อังเกริดใหมตแลข้ว รพูข้ดวท าต ในเนพรอหนอังของทตาน (ธรรมชาตริ
เกตา) ไมตมคท วามดทประการใดอยพูเต ลย เพราะวข่าเจตนาดรีขผู้าพเจผู้ากป็มรีอยผข่ แตข่ซงซซึ่ จะกระทสาการดรีนรัตั้น

ขผู้าพเจผู้าหาไดผู้กระทสาไมข่ ความตอัรงใจททที่จะททาสริที่งททที่ดทและถพูกตข้องมทอยพูใต นตอัวทตาน แตตการททาใหข้ไดข้นร อันกป็
เปป็นอทกเรพอที่ ง ความตอัรงใจททที่จะททาดทแตตกลอับททาไมตไดข้นร นอั กป็ปรากฏชอัด
รม 7:19

ดผู้วยวข่าการดรีนนรัตั้ ซซซึ่งขผู้าพเจผู้าปรารถนาทสา ขผู้าพเจผู้าไมข่ไดผู้กระทสา แตข่การชรัซึ่ว

ซซงซึ่ ขผู้าพเจผู้ามริไดผู้ปรารถนาทสา ขผู้าพเจผู้ายรังทสาอยผข่ เปาโลกลตาวตตอวตาในตอัวทตานนอัรน ทตานมทความตอัรงใจททที่
จะททาสริที่งททที่ถพูกตข้อง แตตเพราะเหตรุผลบางประการทตานกลอับททาไมตไดข้ นอกจากนทร ความบาปททที่ทตาน
รพูตข้ อัววตาไมตควรททา ทตานกป็พาต ยแพข้ตตอมอัน
รม 7:20

เปาโลทราบถถึงปอัญหาใหญตสรุด ถผู้าแมผู้ขผู้าพเจผู้ายรังทสาสริซึ่งซซงซึ่ ขผู้าพเจผู้าไมข่

ปรารถนาจะทสา กป็ไมข่ใชข่ตรัวขผู้าพเจผู้าเปป็นผผผู้กระทสา แตข่บาปซซซึ่งอยผใข่ นตรัวขผู้าพเจผู้านรัซึ่นเองเปป็นผผผู้กระทสา
ในการพตายแพข้ตตอการทดลองซถึที่งขอัดแยข้งกอับความตอัรงใจของทตาน ทตานตระหนอักวตาปอัญหากป็คอพ
ธรรมชาตริบาปททที่ยอังคงอยพูใต นตอัวพวกเราทรุกคน ‘ขข้าพเจข้า’ ททที่บาปหนาของธรรมชาตริเกตาบางครอัรงกป็
เอาชนะ ‘ขข้าพเจข้า’ ททที่ชอบธรรมของธรรมชาตริใหมต
รม 7:21

ดรังนรัตั้นขผู้าพเจผู้าจซงเหป็นวข่าเปป็นกฎอยข่างหนซซึ่ง คคือเมคืซึ่อใดขผู้าพเจผู้าตรัตั้งใจจะ

กระทสาความดรี ความชรัซึ่วกป็ยงรั ตริดอยผใข่ นตรัวขผู้าพเจผู้า เพพที่อททที่จะนทาไปสพูตบทสรรุปของเรพอที่ งราว เปาโล
บอกถถึงอทกกฎหนถึงที่ ทตานไมตไดข้หมายถถึงพระราชบอัญญอัตขริ องพระเจข้าหรพอพระราชบอัญญอัตริของ
โมเสส แตตทตานใชข้คทาวตา กฎททที่เปป็น ‘กฎของธรรมชาตริ’ กฎนอัรนกป็คพอ “เมพที่อใดขข้าพเจข้าตอัรงใจจะกระททา
ความดท ความชอัวที่ กป็ยอังตริดอยพูใต นตอัวขข้าพเจข้า” ความชอัวที่ นอัรนกป็คพอ ธรรมชาตริบาป (ธรรมชาตริเกตาของเรา)
ททยที่ อังอยพูใต นตอัวครริสเตทยนททที่บอังเกริดใหมตแลข้วทรุกคน
รม 7:22

เพราะวข่าสข่วนลซกในใจของขผู้าพเจผู้านรันตั้ ขผู้าพเจผู้าชคืนซึ่ ชมในพระราชบรัญญรัตริ

ของพระเจผู้า ในทางกลอับกอัน เปาโลชพนที่ ชมยรินดทในพระราชบอัญญอัตริของพระเจข้าในตอัวทตานททที่อยพูขต ข้าง
ใน ตอัวทตานททที่อยพูขต ข้างในคพอ ธรรมชาตริใหมตของทตาน ซถึงที่ ถพูกสรข้างขถึรนในความชอบธรรมและความ
บรริสรุทธริธทแทที่ ทข้จรริง
รม 7:23

แตข่ขผู้าพเจผู้าเหป็นมรีกฎอรีกอยข่างหนซซึ่งอยผใข่ นอวรัยวะของขผู้าพเจผู้า ซซซึ่งตข่อสผผู้กบรั กฎ

แหข่งจริตใจของขผู้าพเจผู้า และชรักนสาใหผู้ขผู้าพเจผู้าอยผข่ใตผู้บงรั ครับกฎแหข่งบาปซซงซึ่ อยผใข่ นอวรัยวะของขผู้าพเจผู้า

อยตางไรกป็ตาม กฎนอัรนในอวอัยวะของทตานกป็ยอังอยพูต คพอ ธรรมชาตริเกตาในรต างกายของทตาน และมอัน
กทาลอังสพูข้รบหรพอททาสงครามกอับ “กฎแหตงจริตใจของขข้าพเจข้า” กฎแหตงจริตใจของทตานในททที่นร ทหมายถถึง
ตอัวทตานททที่อยพูขต าข้ งในททที่ถพูกเอตยถถึงในขข้อ 22 และหมายถถึงธรรมชาตริใหมตของทตานดข้วย ธรรมชาตริเกตา
นอัรน คพอกฎในอวอัยวะของทตาน ไมตเพทยงตตอสพูข้กบอั ธรรมชาตริใหมตเทตานอัรน แตตบางครอัรงยอัง “ชอักนทาใหข้
ขข้าพเจข้าอยพูใต ตข้บอังคอับกฎแหตงบาปซถึที่งอยพูใต นอวอัยวะของขข้าพเจข้า” กลตาวอทกแงตคพอ ธรรมชาตริเกตาของ
ทตานจะตตอสพูข้กบอั ธรรมชาตริใหมตของทตานและถถึงขนาดเอาชนะมอันดข้วย และกตอใหข้เกริดความบาปใน
ตอัวของทตาน นทที่เปป็นสริที่งททคที่ รริสเตทยนททที่กรรุงโรมททที่ตตอสพูข้กบอั ความบาปตข้องเขข้าใจ ผพูข้เชพที่อทรุกคนมทปอัญหา
แบบเดทยวกอัน ถถึงแมข้วาต เราถพูกททาใหข้เปป็นผพูข้ชอบธรรมแลข้ว และมทธรรมชาตริใหมตในตอัวแลข้ว แตต
ธรรมชาตริเกตากป็ยงอั อยพูแต ละตตอสพูข้กบอั ธรรมชาตริใหมตตตอไป แลข้วเราจะมทชยอั ชนะตตอบาปและธรรมชาตริ
บาปไดข้อยตางไร เปาโลจถึงถามคทาถามตตอไป
รม 7:24

โอ ขผู้าพเจผู้าเปป็นคนเขป็ญใจจรริง ใครจะชข่วยขผู้าพเจผู้าใหผู้พผู้นจากรข่างกายแหข่ง

ความตายนรีไตั้ ดผู้ ออัครสาวกผพูข้นร ททราบดทถถึงการตตอสพูข้ฝตายวริญญาณททที่เกริดขถึรนภายใน ทตานตระหนอักวตา
ความบาปในรต างกายของทตานกตอใหข้เกริดความตาย และทตานถพอวตาทอัรงสองอยตางเททยบเทตากอัน กลตาว
อทกแงตคพอ ทตานจะพข้นจากความบาปในชทวริตของทตานไดข้อยตางไรในเมพอที่ ทตานเปป็นครริสเตทยนแลข้ว
รม 7:25

ขผู้าพเจผู้าขอบพระคสณพระเจผู้า โดยทางพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็น

เจผู้าของเรา ฉะนรัตั้นทางดผู้านจริตใจขผู้าพเจผู้ารรับใชผู้พระราชบรัญญรัตริของพระเจผู้า แตข่ดผู้านฝข่ายเนคืตั้อหนรัง
ขผู้าพเจผู้ารรับใชผู้กฎแหข่งบาป คทาตอบนอัรนทอัรงเรทยบงตายและลถึกซถึรง “ขข้าพเจข้าขอบพระครุณพระเจข้า โดย
ทางพระเยซพูครริสตรองครพระผพูข้เปป็นเจข้าของเรา” ชอัยชนะมทมาโดยพระครริสตร ทตานสรรุปวตา “ทางดข้าน
จริตใจขข้าพเจข้ารอับใชข้พระราชบอัญญอัตขริ องพระเจข้า” กลตาวอทกแงตคพอ ในตอัวตนใหมตของทตาน คพอ
ธรรมชาตริใหมตของทตาน ทตานรอับใชข้พระเจข้าและปฏริบอัตริตามหลอักการออันชอบธรรมซถึงที่ มทอยพูใต น
บทบอัญญอัตขริ องพระองคร อยตางไรกป็ตาม “ดข้านฝตายเนพรอหนอัง” ทตานรอับใชข้ “กฎแหตงบาป” นอันที่ คพอ ใน
ธรรมชาตริเกตาของทตานๆรอับใชข้ความบาป ทางออกของปอัญหานทรคพอ การดทาเนรินชทวริตในธรรมชาตริ
ใหมตนร นอั ผตานทางฤทธริธเดชของพระครริสตรซงถึที่ อยพูภต ายในเรา

*****
ภนำพรวมของโรม 8: ครถึงที่ แรกของโรม 8 (ขห้อ 1-17) สรรุปเนชนี้อหาของเจป็ดบทแรก เราไมม่ถถูก
ปรจับโทษอทกตม่อไปแลห้วเพราะเราถถูกนจับวม่าเปป็นผถูห้ชอบธรรมแลห้ว เปาโลอธริบายใหห้พวกยริวเขห้าใจวม่า
ความชอบธรรมนจันนี้ ไมม่พงถึที่ บจัญญจัตขริ องโมเสส นอกจากนทนี้ เราไมม่เพทยงถถูกนจับวม่าเปป็นผถูห้ชอบธรรม
แลห้วเทม่านจันนี้ แตม่เรายจังถถูกรจับเขห้าในครอบครจัวของพระเจห้าและเราจถึงเปป็นทายาทรม่วมกจับพระครริสตร์
ดห้วย สม่วนทห้ายของโรม 8 (ขห้อ 18-39) บอกถถึงพระพรตม่างๆททที่เปป็นผลของการถถูกนจับวม่าเปป็นคนชอบ
ธรรมแลห้ว กลม่าวใหห้เจาะจงกป็คชอ พระพรเหลม่านจันี้นไหลลห้นออกมาจากการเปป็นบรุตรของพระเจห้าผม่าน
ทางพระวริญญาณททที่รบจั เราเปป็นบรุตร
ใจความหลจักของโรม 8 คชอ การขม่มเหง (ดถู 8:18, 35-36) ในครถึงที่ หลจังของบทนทนี้ เปาโล
พยายามหนรุนใจผถูห้อม่านจดหมายฝากของทม่าน พวกเขาไมม่เพทยงพห้นจากการถถูกปรจับโทษแลห้วเทม่านจันนี้
แตม่การขม่มเหงททที่เกริดขถึนนี้ กจับพวกเขาสรุดทห้ายแลห้วกป็เพชอที่ ผลดทในระยะยาวสนาหรจับพวกเขา นอกจากนทนี้
พระเจห้าไดห้ทรงเลชอกพวกเขา (และพวกเรา) และกนาหนดลม่วงหนห้าใหห้เราเปป็นตามพระฉายของพระ
บรุตรของพระองคร์ ดจังนจันนี้ ถถึงแมห้วม่าโลกและซาตานจะขม่มเหงเรา ถห้าพระเจห้าทรงอยถูม่ฝม่ายเรา ใคร
หนห้าไหนจะตม่อกรกจับเราไดห้ จถึงไมม่มทสงริที่ ใดแยกเราจากความรจักของพระครริสตร์ไดห้ เนชนี้อหาสม่วนทห้าย
ของโรม 8 ถถึงแมห้วม่าจะเตป็มไปดห้วยหลจักคนาสอน แตม่มนจั กป็ถถูกเขทยนขถึนนี้ เพชที่อหนรุนใจผถูห้เชชที่อททที่กรรุงโรมซถึงที่
กนาลจังถถูกขม่มเหง
รม 8:1

เหตสฉะนรัตั้นบรัดนรีตั้การปรรับโทษจซงไมข่มรีแกข่คนทรัตั้งหลายทรีซึ่อยผใข่ นพระเยซผครริสตต์

ผผไผู้ มข่ดสาเนรินตามฝข่ายเนคือตั้ หนรัง แตข่ตามฝข่ายพระวริญญาณ คทาวตา ‘เหตรุฉะนอัรน’ เชพที่อมโยงกอับเนพรอหา
กตอนหนข้านอัรน นอันที่ คพอ เพราะสริที่งททที่ไดข้กลตาวมาแลข้ว “การปรอับโทษจถึงไมตมทแกตคนทอัรงหลายททที่อยพูใต นพระ
เยซพูครริสตร” เพราะเราถพูกนอับวตาเปป็นคนชอบธรรม ถพูกตรถึง และถพูกททาใหข้เปป็นขถึรนพรข้อมกอับพระ
ครริสตร และมทชยอั ตตอบาปโดยทางพระครริสตรแลข้ว “การปรอับโทษจถึงไมตมแท กตคนทอัรงหลายททที่อยพูใต นพระ
เยซพูครริสตร” พระพริโรธของพระเจข้าไมตตกบนเราอทกตตอไปแลข้ว เราไมตถพูกปรอับโทษอทกตตอไปแลข้ว เรา
ถพูกนอับวตาเปป็นผพูข้ชอบธรรมแลข้ว

วลทททที่บอกวตา “ผพูข้ไมตดทาเนรินตามฝตายเนพรอหนอัง แตตตามฝตายพระวริญญาณ” ตทความไดข้หลาย
แบบ มอันคลข้ายกอับในกาลาเททย 5 แตตบรริบทมทความแตกตตางกอัน ในกาลาเททย 5 เปาโลเปรทยบเททยบ
ความแตกตตางระหวตางผถูห้เชชที่อททที่ดทาเนรินในธรรมชาตริเกตากอับผพูข้เชพที่อททที่ดทาเนรินในธรรมชาตริใหมต อยตางไร
กป็ตาม ในขข้อนทร (และในขข้อตตอๆไป) ดพูเหมพอนวตาเปาโลกทาลอังเปรทยบเททยบความแตกตตางระหวตางคน
ททที่ไมตรอดกอับคนททรที่ อดแลข้ว เราตข้องไมตลมพ วตาเปาโลพพูดกอับพวกยริวอยพูตต อนนทร ปอัญหาคพอ ความคริด
แบบยริวในครริสตจอักรททที่กรรุงโรม ศาสนายริวแบบของพวกฟารริสทในศตวรรษแรกเนข้นเรพที่องเกทที่ยวกอับ
เนพรอหนอัง เชตน การเขข้าสรุหนอัต พริธทชทาระลข้างแบบตตางๆ ชนริดของอาหาร เครพอที่ งถวายบพูชา การถพออด
อาหาร และวอันพริเศษตตางๆ
เปาโลเททยบเทตาการเนข้นพริธทตตางๆเกทที่ยวกอับรต างกายของศาสนายริวกอับเนพรอหนอัง มอันตรงขข้าม
กอับธรรมชาตริฝตายวริญญาณของความเชพที่อในพระครริสตร ความจรริงคพอ ไมตมกท ารปรอับโทษแกตคนทอัรง
หลายททที่ดทาเนรินตามหลอักการฝตายวริญญาณแหตงความเชพที่อในพระครริสตร ซถึที่งตรงขข้ามกอับการถพอปฏริบตอั ริ
ตามกฎแหตงรต างกาย (เนพรอหนอัง) ในบอัญญอัตริของโมเสส
รม 8:2

เพราะวข่ากฎของพระวริญญาณแหข่งชรีวริตในพระเยซผครริสตต์ ไดผู้ทสาใหผู้ขผู้าพเจผู้า

พผู้นจากกฎแหข่งบาปและความตาย ถถึงแมข้วาต คทาวตา กฎ ในททที่นร ทหมายถถึงหลอักการทอัวที่ ไป แตต “กฎแหตง
บาปและความตาย” กป็อข้างถถึงบอัญญอัตขริ องโมเสสดข้วย ดอังนอัรน หลอักการฝตายวริญญาณของชทวริตในพระ
ครริสตรปลดปลตอยเราจากการปรอับโทษของกฎแหตงบาปและความตาย (คพอ บอัญญอัตริของโมเสส)
รม 8:3

เพราะสริงซึ่ ซซซึ่งพระราชบรัญญรัตริทสาไมข่ไดผู้เพราะเนคืตั้อหนรังทสาใหผู้อข่อนกสาลรังไป

นรันตั้ พระเจผู้าทรงใชผู้พระบสตรของพระองคต์มาในสภาพเสมคือนเนคือตั้ หนรังทรีซึ่บาปและเพคืซึ่อไถข่บาป
พระองคต์จซงไดผู้ทรงปรรับโทษบาปทรีซึ่อยผใข่ นเนคืตั้อหนรัง นอันที่ คพอ สริที่งททพที่ ระราชบอัญญอัตริททาไมตไดข้เพราะเนพรอ
หนอังททาใหข้อตอนกทาลอังไปนอัรน พระเจห้าทรงทนาไดห้โดยทางพระบรุตรของพระองคร์ ความอตอนแออยตาง
หนถึงที่ ของพระราชบอัญญอัตริกคป็ อพ มอันพพูดถถึงเนชนี้อหนจังททที่บาปของเรา อยตางไรกป็ตาม “พระเจข้าทรงใชข้
พระบรุตรของพระองครมาในสภาพเสมพอนเนพรอหนอังททที่บาปและเพพที่อไถตบาป พระองครจถึงไดข้ทรงปรอับ
โทษบาปททที่อยพูใต นเนพรอหนอัง” เหตรุผลหนถึงที่ ททพที่ ระเยซพูทรงเสดป็จมารอับสภาพรต างกายกป็คพอ เพพอที่ ททที่จะ

กลายเปป็นความบาปเพราะเหป็นแกตเราเพพที่อททที่เราจะกลายเปป็นความชอบธรรมของพระเจข้าใน
พระองคร พระองครเสดป็จมาจอัดการกอับความบาป และพริพากษามอันในพระกายของพระองคร คทาททที่
แปลวตา ปรรับโทษ (คาทาครริโน) มทความหมายในเชริง ‘พริพากษา’ (นตาสอังเกตวตา พระเยซพูเสดป็จมาใน
สภาพเสมชอนเนพรอหนอังททที่บาป แตตไมตไดข้เปป็นตจัวตนของเนพรอหนอังททที่บาป)
รม 8:4

เพคืซึ่อความชอบธรรมของพระราชบรัญญรัตริจะไดผู้สสาเรป็จในพวกเรา ผผผู้ไมข่

ดสาเนรินตามฝข่ายเนคือตั้ หนรัง แตข่ตามฝข่ายพระวริญญาณ เปาโลกลอับมาพพูดเรพอที่ งททที่ทตานพพูดคข้างไวข้ใน โรม
3:21 ททวที่ าต “แตตบอัดนทรไดข้ปรากฏแลข้ววตาความชอบธรรมของพระเจข้านอัรนปรากฏนอกเหนพอพระราช
บอัญญอัตริ” สทาหรอับพวกยริวแลข้ว ความชอบธรรมมาไดข้ทางบอัญญอัตขริ องโมเสส พวกเขาคริดวตาพวกเขา
จะไดข้ความชอบธรรมโดยการประพฤตริตามบอัญญอัตรินรอัน ดอังนอัรน เปาโลเลยแจกแจงวตา “ความชอบ
ธรรมของพระราชบอัญญอัตริจะไดข้สทาเรป็จในพวกเรา ผพูข้ไมตดทาเนรินตามฝตายเนพรอหนอัง แตตตามฝตายพระ
วริญญาณ”
ประเดป็นกป็คอพ วตา ความชอบธรรมแหตงบอัญญอัตรินร อันททพที่ วกยริวแสวงหาไมตไดข้มาโดยการถพอ
ตามหลอักการปฏริบอัตริฝตายรต างกาย (คพอ ฝตายเนพรอหนอัง) แตตมาโดยการถพอตามหลอักการฝตายวริญญาณ
แหตงความเชพที่อในพระครริสตร
รม 8:5

เพราะวข่า คนทรัตั้งหลายทรีซึ่อยผฝข่ ข่ายเนคือตั้ หนรังกป็ปรักใจในสริซึ่งซซซึ่งเปป็นของของเนคืตั้อ

หนรัง แตข่คนทรัตั้งหลายทรีซึ่อยผฝข่ ข่ายพระวริญญาณกป็ปรักใจในสริงซึ่ ซซซึ่งเปป็นของของพระวริญญาณ อทกครอัรงททที่มท
ความคลข้ายคลถึงกอันระหวตางตรงนทรกบอั กาลาเททย 5:16-25 แตตบรริบทของทอัรงสองททที่กตป็ ตางกอัน เนพรอหนอัง
ในททที่นร หท มายถถึงความบาปในเนพรอหนอัง (เชตน บาปในเรพอที่ งเพศ) และการเนข้นเรพอที่ งฝตายรต างกายของ
ศาสนายริวดข้วย “เพราะวตา คนทอัรงหลายททที่อยพูฝต ตายเนพรอหนอังกป็ปอักใจในสริที่งซถึที่งเปป็นของของเนพรอหนอัง”
ไมตวาต ปอัญหาจะเปป็นการหมกมรุตนในเรพอที่ งเพศหรพอการมรุตงเนข้นแตตเรพอที่ งพริธททางศาสนาภายนอก คน
พวกนอัรนกป็ปอักใจในสริที่งซถึที่งเปป็นของของเนพรอหนอัง ในทางกลอับกอัน “คนทอัรงหลายททที่อยพูฝต ตายพระ
วริญญาณกป็ปอักใจในสริที่งซถึงที่ เปป็นของของพระวริญญาณ” ปอัญหาของพวกยริวในสมอัยนอัรนกป็คพอ การ

หมกมรุตนกอับการถพอปฏริบอัตริดข้านรต างกาย (คพอ เนพรอหนอัง) ตามบทบอัญญอัตขริ องพระคอัมภทรรเดริมซถึที่งเปป็น
เรพอที่ งภายนอก
รม 8:6

ดผู้วยวข่าซซซึ่งปรักใจอยผข่กบรั เนคือตั้ หนรังกป็คคือความตาย และซซซึ่งปรักใจอยผกข่ รับพระ

วริญญาณกป็คคือชรีวตริ และสรันตริสสข การปอักใจอยพูกต บอั เรพที่องทางรต างกาย (คพอ เนพรอหนอัง) ไมตวาต จะเปป็นความ
บาปเรพที่องเพศหรพอพริธทกรรมทางศาสนา ยตอมนทาไปสพูตความบาป แตต “ซถึงที่ ปอักใจอยพูกต บอั พระวริญญาณกป็
คพอชทวริตและสอันตริสรุข” ความชอบธรรมสพูงสรุดของพระเจข้า ซถึที่งมาโดยทางหลอักการฝตายวริญญาณแหตง
ความเชพที่อในพระครริสตร นทามาซถึที่งชทวตริ และสอันตริสขรุ ขข้อนทรบอกเปป็นนอัยถถึงทอัรงปรริมาณของชทวริต (ชทวริตนริ
รอันดรร) และครุณภาพของชทวริต (สอันตริสขรุ ) ซถึที่งมาโดยการอยพูฝต ตายวริญญาณออันตรงขข้ามกอับฝตายเนพรอหนอัง
รม 8:7-8

เหตสวข่าใจซซซึ่งปรักอยผกข่ รับเนคืตั้อหนรังนรันตั้ กป็เปป็นศรัตรผ ตข่อพระเจผู้า เพราะหาไดผู้อยผข่ใตผู้

บรังครับพระราชบรัญญรัตขริ องพระเจผู้าไมข่ และทรีซึ่จรริงจะอยผใข่ ตผู้บรังครับพระราชบรัญญรัตรินรัตั้นไมข่ไดผู้ 8 เพราะ
ฉะนรันตั้ คนทรัตั้งหลายทรีซึ่อยผข่ฝาข่ ยเนคืตั้อหนรังจะเปป็นทรีซึ่ชอบพระทรัยพระเจผู้ากป็หามริไดผู้
“ใจซถึที่งปอักอยพูกต บอั เนพรอหนอังนอัรนเปป็นศอัตรพูตตอพระเจข้า” การหมกมรุตนกอับพริธทกรรมทางศาสนาไมต
ททาใหข้พระเจข้าพอพระทอัย “เพราะหาไดข้อยพูใต ตข้บอังคอับพระราชบอัญญอัตริของพระเจข้าไมต และททที่จรริงจะอยพูต
ใตข้บอังคอับพระราชบอัญญอัตรินร อันไมตไดข้” ความหมายคพอวตา การถพอตามหลอักศาสนาภายนอกไมตอยพูใต น
พระราชบอัญญอัตริของพระเจข้า มอันไมตอยพูใต ตข้บอังคอับพระราชบอัญญอัตริของพระเจข้าและจะททาเชตนนอัรนกป็ททา
ไมตไดข้ มอันอยพูนต อกเหนพอหลอักการฝตายวริญญาณของพระวจนะของพระเจข้าดข้วย ดข้วยเหตรุนร ท “คนทอัรง
หลายททที่อยพูฝต ตายเนพรอหนอังจะเปป็นททที่ชอบพระทอัยพระเจข้ากป็หามริไดข้” นทที่ไมตไดข้หมายถถึงครริสเตทยนททที่
ดทาเนรินตามธรรมชาตริเกตาตามททที่กาลาเททย 5 วตาไวข้ แตตบรริบทในททที่นร ทพพูดชอัดเจนถถึงคนททยที่ อังปอักใจกอับสริที่ง
ซถึที่งเปป็นของเนพรอหนอังในทางหลอักศาสนา การพยายามบรรลรุความชอบธรรมผตานทางการปฏริบอัตริ
ตามหลอักศาสนาไมตททาใหข้พระเจข้าทรงพอพระทอัย
รม 8:9

ถผู้าพระวริญญาณของพระเจผู้าทรงสถริตอยผใข่ นทข่านทรัตั้งหลายจรริงๆแลผู้ว ทข่านกป็

มริไดผู้อยผข่ฝาข่ ยเนคืตั้อหนรัง แตข่อยผฝข่ ข่ายพระวริญญาณ แตข่ถผู้าผผใผู้ ดไมข่มรีพระวริญญาณของพระครริสตต์ ผผผู้นนรัตั้ กป็
ไมข่เปป็นของพระองคต์ สทาหรอับผพูข้ททที่รอดแลข้ว “ถข้าพระวริญญาณของพระเจข้าทรงสถริตอยพูใต นทตานทอัรง

หลายจรริงๆแลข้ว ทตานกป็มไริ ดข้อยพูฝต ตายเนพรอหนอัง แตตอยพูฝต ตายพระวริญญาณ” ความหมายของขข้อความนทร
คพอ (1) คทาวตา พระวริญญาณในททที่นร อท าจไมตไดข้หมายถถึง พระวริญญาณบรริสรุทธริธ แตตหมายถถึง ฝตาย
วริญญาณ (2) อยตางไรกป็ตาม สต วนททพที่ พูดถถึงพระวริญญาณของพระเจข้ากป็หมายถถึงพระวริญญาณบรริสรุทธริธ
(3) วลท “ถข้า” (เออริ เพรร์) อาจแปลไดข้วาต ‘เหป็นไดข้วาต ’ ความหมายกป็คอพ วตา หลอักฐานททที่แสดงวตาเรารอด
แลข้ว (คพอ “อยพูฝต ตายพระวริญญาณ”) คพอ การสถริตอยพูภต ายในตอัวเราของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ดข้วยเหตรุ
นทร “ถข้าผพูข้ใดไมตมพท ระวริญญาณของพระครริสตร ผพูข้นร อันกป็ไมตเปป็นของพระองคร” เพราะวตาความสอัมพอันธร
ของเรากอับพระเจข้าผตานทางพระครริสตรเปป็นฝตายวริญญาณ การสถริตอยพูภต ายในตอัวเราของพระวริญญาณ
บรริสรุทธริธจงถึ เปป็นหลอักฐานชอัดเจนททที่แสดงวตาเราเปป็นของพระครริสตร
รม 8:10

และถผู้าพระครริสตต์อยผใข่ นทข่านทรัตั้งหลายแลผู้ว รข่างกายกป็ตายไปเพราะบาป แตข่

จริตวริญญาณกป็มรีชรีวริตเพราะความชอบธรรม เชพที่อมตตอหลอักเหตรุผลกอับขข้อกตอนหนข้า “ถข้าพระครริสตร
อยพูใต นทตานทอัรงหลายแลข้ว รต างกายกป็ตายไปเพราะบาป” เพราะวตาพระครริสตรทรงอยพูใต นตอัวเรา และเรา
อยพูใต นพระครริสตร เราจถึงถพูกตรถึงกอับพระองครกบอั พระองครแลข้ว นอกจากนทร รต างกายของเรา ซถึที่งเปป็นททที่
เกป็บเนพรอหนอังออันเปทที่ยมดข้วยบาปของเรา กป็ตายไปพรข้อมกอับพระองครดวข้ ย รต างกายของเราจะตาย
เพราะความบาปซถึที่งอยพูใต นรต างกายนอัรน “แตตจตริ วริญญาณกป็มทชทวตริ เพราะความชอบธรรม” อทกครอัรงททที่นทที่
คพอหลอักการฝตายวริญญาณ ความชอบธรรมในททที่นร ทคอพ ความชอบธรรมของพระครริสตรเพราะการถพูก
นอับวตาเปป็นผพูข้ชอบธรรมแลข้ว กลตาวอทกแงตคพอ ถถึงแมข้วาต รต างกายของเราจะตาย เรากป็มทชทวริตผตานทาง
ความสอัมพอันธรฝตายวริญญาณของเราในพระครริสตรและความชอบธรรมททที่พระองครทรงนอับวตาเปป็น
ของเรา เปาโลกทาลอังกลตาววตา ชทวริตนริรนอั ดรรและชทวริตฝตายวริญญาณไมตไดข้มาทางพริธทกรรมทางศาสนา
ภายนอกซถึที่งเกทที่ยวขข้องกอับรต างกาย แตตมาทางหลอักการฝตายวริญญาณแหตงความเชพที่อในพระครริสตรและ
ความชอบธรรมททพที่ ระองครทรงนอับวตาเปป็นของเรา
รม 8:11

นอกจากนทร แตข่ถผู้าพระวริญญาณของพระองคต์ ผผทผู้ รงชสบใหผู้พระเยซผ เปป็นขซนตั้

มาจากความตายทรงสถริตอยผใข่ นทข่านทรัตั้งหลาย พระองคต์ผทผู้ผ รงชสบใหผู้พระครริสตต์เปป็นขซตั้นมาจาก
ความตายแลผู้วนรัตั้น จะทรงกระทสาใหผู้กายซซงซึ่ ตผู้องตายของทข่าน เปป็นขซนตั้ มาใหมข่ดผู้วย โดยพระ
วริญญาณของพระองคต์ซซซึ่งทรงสถริตอยผใข่ นทข่านทรัตั้งหลาย ถถึงแมข้วาต รต างกายของเราจะตาย แตตพระ

วริญญาณของพระเจข้าซถึที่งทรงชรุบใหข้พระเยซพูเปป็นขถึรนจากตาย (ดพู โรม 1:14) กป็จะชรุบใหข้รตางกายของ
เราเปป็นขถึรนจากตายดข้วย คทาททที่แปลวตา กระทสาใหผู้... เปป็นขซนตั้ มาใหมข่ (โซออพออริเอโอ) มทความหมาย
วตา ‘ปลพูกฝอังหรพอฟพร นฟพูชทวริต’ ถถึงแมข้วาต สอักวอันหนถึงที่ รต างกายของเราจะตาย (ยกเวข้นตอนรอับขถึรน) แตต
พระวริญญาณของพระเจข้าจะทรงททาใหข้รตางกายเราฟพร นคพนชทพในการเปป็นขถึรนจากตายครอัรงแรก (ดพู 1
เธสะโลนริกา 4:16 และ 1 โครรินธร 15:52-53) ผพูข้เชพที่อในพระครริสตรไมตเพทยงไดข้ชวท ริตฝตายวริญญาณใน
พระครริสตรเทตานอัรน แตตยอังไดข้รตางกายใหมตททที่ถพูกปลพูกใหข้มทชทวริตและมทเรทยที่ วแรงดข้วย
รม 8:12

ทข่านพรีซึ่นผู้องทรัตั้งหลาย เหตสฉะนรัตั้นเราทรัตั้งหลายเปป็นหนรีตั้ แตข่มริใชข่เปป็นหนรีตั้ฝาข่ ย

เนคืตั้อหนรังทรีซึ่จะดสาเนรินชรีวริตตามเนคือตั้ หนรัง แตม่ตามฝม่ายวริญญาณและหลจักการฝม่ายวริญญาณ เพราะสริที่งททที่
เกทที่ยวขข้องกอับศาสนาฝตายรต างกายและเนพรอหนอัง (การเขข้าสรุหนอัต, อาหารบางอยตาง, การถพออดอาหาร,
พริธทชทาระลข้างตตางๆ, การถวายเครพที่องบพูชาททที่เปป็นเนพรอสอัตวร, การถพอปฏริบอัตริพริธทกรรมภายนอก ฯลฯ)
ลงเอยททที่ความตาย เราจถึงไมตเปป็นหนทรสที่ งริ เหลตานอัรน เราเปป็นหนทรจรริงๆ แตตพนอั ธะของเราเกทที่ยวขข้องกอับ
เรพอที่ งฝตายวริญญาณของพระเจข้า ไมตใชตศาสนาททที่เปป็นเรพที่องฝตายรต างกายภายนอก
รม 8:13

เพราะวข่าถผู้าทข่านทรัตั้งหลายดสาเนรินชรีวริตตามฝข่ายเนคือตั้ หนรังแลผู้ว ทข่านจะตผู้อง

ตาย แตข่ถผู้าโดยฝข่ายพระวริญญาณทข่านไดผู้ทสาลายการของฝข่ายกายเสรีย ทข่านกป็จะดสารงชรีวริตไดผู้ อทกครอัรง
ททที่คทาวตา เนพรอหนอัง หมายถถึง การถพอปฏริบอัตริตามหลอักศาสนาและพริธทกรรมฝตายเนพรอหนอังตตางๆ จรุดจบ
ของสริที่งเหลตานอัรนคพอความตาย ไมตเคยมทใครไดข้ชวท ริตนริรนอั ดรรผาต นทางสริที่งเหลตานอัรน ในทางตรงกอันขข้าม
“ถข้าโดยฝตายพระวริญญาณทตานไดข้ททาลายการของฝตายกายเสทย ทตานกป็จะดทารงชทวริตไดข้” วลทสทาคอัญ คพอ
“โดยฝตายพระวริญญาณ” หลอักการฝตายวริญญาณของพระวริญญาณบรริสรุทธริธซงถึที่ นทาความรอดมา คพอ
ความเชพที่อในพระครริสตรและความชอบธรรมททที่ทรงนอับใหข้เรา นทามาซถึที่งชทวริตฝตายวริญญาณ
สรรุปกป็คอพ ประเดป็นสทาคอัญของขข้อ 2-13 คพอวตา ชทวริต (ชทวริตนริรนอั ดรรฝตายวริญญาณ) ไมตไดข้มา
ทางการปฏริบอัตริตามหลอักศาสนาซถึที่งเปป็นเรพอที่ งภายนอกฝตายเนพรอหนอัง นทเที่ ปป็นความคริดของพวกยริวใน
สมอัยนอัรนซถึงที่ ททาใหข้บางคนในครริสตจอักรอายรุนข้อยททที่กรรุงโรมสอับสน แตตชทวตริ นอัรนซถึที่งเปป็นชทวริตฝตาย
วริญญาณมาไดข้ทางหลอักการฝตายวริญญาณและพระวริญญาณของพระเจข้า

รม 8:14

ดผู้วยวข่าพระวริญญาณของพระเจผู้าไดผู้ทรงนสาพาคนหนซงซึ่ คนใด คนเหลข่านรัตั้นกป็

เปป็นบสตรของพระเจผู้า เนพรอหาสต วนตตอมาพพูดถถึงพระพรเพริมที่ เตริมของการถพูกนอับวตาเปป็นคนชอบธรรม
เพราะถพูกนทาพาโดยพระวริญญาณของพระเจข้า บอัดนทรเราจถึงเปป็น “บรุตรของพระเจข้า” ในการปฏริบอัตริ
ตามหลอักการฝตายวริญญาณตตางๆททพที่ ระวริญญาณของพระเจข้าเปป็นผพูข้กาท หนด ความเปป็นบรุตรจถึงตามมา
ตามลนาดจับเวลาแลห้ว นทที่คพอการพพูดถถึงความเปป็นบรุตรครอัรงแรกในพระคอัมภทรภร าคพอันธสอัญญาใหมต
ตอนนอัรนยอหรนยอังไมตไดข้เขทยนขตาวประเสรริฐของทตาน ดข้วยเหตรุนร ท เปาโลจถึงพพูดถถึงเรพอที่ งนทรเปป็นคนแรก
รม 8:15

เหตสวข่าทข่านไมข่ไดผู้รรับนริสรัยอยข่างทาสซซซึ่งทสาใหผู้ตกในความกลรัวอรีก แตข่ทข่านไดผู้

รรับพระวริญญาณผผผู้ทรงใหผู้เปป็นบสตรซซงซึ่ ใหผู้เราทรัตั้งหลายรผู้องเรรียกพระเจผู้าวข่า "อรับบา" คคือพระบริดา
เพพอที่ ททที่จะเขข้าใจสริที่งททที่เปาโลกทาลอังพพูดถถึง เราตข้องทราบเกทที่ยวกอับธรรมเนทยมของคนในสมอัยทตานเสทย
กตอน ครอบครอัวททที่มทฐานะจะมททาสไวข้คอยรอับใชข้ ทาสเหลตานทรไมตเพทยงถพูกมองวตาเปป็นคนททที่ดข้อยกวตา
ในทางสอังคมเทตานอัรน เมพที่อเททยบกอับคนในครอบครอัว แตตตามกฎหมายแลข้วกป็อยพูใต นฐานะทาสดข้วย ใน
ทางกลอับกอัน บรุตรของผพูข้นทาครอบครอัวเหลตานทรมชท นชอัรนททที่สงพู กวตา และมทฐานะทางสอังคมและกฎหมาย
สพูงกวตาดข้วย เมพอที่ พริจารณาตามบรริบทนทร เปาโลจถึงกลตาวตตออทกวตา “เหตรุวาต ทตานไมตไดข้รอับนริสอัยอยตางทาส
ซถึที่งททาใหข้ตกในความกลอัวอทก” เมพอที่ ทาสคนหนถึที่งถพูกขายเปป็นคนรอับใชข้ใหข้แกตนายคนหนถึงที่ เขากป็ไมตรพูข้วาต
เขาจะถพูกปฏริบอัตริอยตางไรหรพอเขาจะมทหนข้าททที่อะไรบข้าง เขาจะเกริดความกลอัวขณะถพูกขายใหข้แกตนาย
แตตเราไมตไดข้ถพูกขายเปป็นทาสของผพูข้อนพที่ ไมตมพท อันธนาการของความเปป็นทาสอทกตตอไปแลข้ว ใน
หนอังสพอกาลาเททย เปาโลพพูดถถึงบอัญญอัตขริ องโมเสสหลายหนวตาเปป็นพอันธนาการ
อยตางไรกป็ตาม เราไดข้รอับ “พระวริญญาณผพูข้ทรงใหข้เปป็นบรุตรซถึที่งใหข้เราทอัรงหลายรข้องเรทยก
พระเจข้าวตา "ออับบา" คพอพระบริดา” ขณะททที่ครอัรงหนถึงที่ เราเคยตกเปป็นทาสความบาปและอยพูใต ตข้อทานาจ
ของ พระราชบอัญญอัตริ บอัดนทรเราไดข้ถพูกรอับเขข้าในครอบครอัวของพระเจข้าแลข้ว บอัดนทรเราไมตเพทยงพข้นจาก
การเปป็นทาสและเปป็นไทแลข้วเทตานอัรน แตตเรายอังถพูกยกฐานะใหข้เปป็นบรุตรดข้วย นอันที่ เปป็นการ
เปลทที่ยนแปลงในฝตายวริญญาณ สอังคม กฎหมาย และเศรษฐกริจ (นตาสอังเกตวตาในการบอังเกริดใหมตของ
เรานอัรน เราไมตไดข้บจังเกริดในครอบครอัวของพระเจข้า การบอังเกริดใหมตเปป็นคทาเรทยกถถึงสริที่งททที่เกริดขถึรน
ภายในตอัวเรา ไมตใชตความสอัมพอันธรของเราตตอครอบครอัวของพระเจข้า) พระเจข้าทรงมทเพทยงพระบรุตร

องครเดทยวททที่บจังเกริดมาและนอันที่ คพอพระเยซพูครริสตร พวกเราททที่เหลพอทรุกคนถพูกรอับใหข้เปป็นบรุตร อยตางไร
กป็ตาม ในแงตกฎหมาย บรุตรททที่ถพูกรอับเขข้ามาในครอบครอัวกป็มทสริทธริเทตาเททยมกอับบรุตรททที่บอังเกริดมาทรุก
ประการ เมพอที่ การรอับเปป็นบรุตรเสรป็จสมบพูรณร กป็ไมตมทความแตกตตางแลข้ว
วลท “ออับบา พระบริดา” มทรากมาจากภาษาเคลเดทยในสมอัยททพที่ วกยริวถพูกกวาดตข้อนไปยอังกรรุง
บาบริโลน มอันแปลตรงตอัววตา ‘พตอ’ ออันททจที่ รริงแลข้ว มทการใชข้คทาจากสองภาษาในวลทนร ท คทาวตา ออับบา
เปป็นภาษาอาราเมคซถึที่งมทรากมาจากภาษาบาบริโลน พระบริดา (พาเทร) เปป็นภาษากรทก ในทางการใชข้
งาน คทาวตา อจับบา เปป็นคทาททที่แสดงถถึงความสนริทสนมในครอบครอัว มอันเหมพอนกอับการเรทยกวตา แดด๊ดดทนี้
ของคนอเมรริกนอั หรพอ ปด๊ะปป๋า ของคนยรุโรป ความสทาคอัญของการถพูกยกระดอับจากทาสเปป็นบรุตรกตอ
ใหข้เกริดความสอัมพอันธรแบบใหมต ทาสยตอมไมตมวท อันมทสริทธริธเรทยกนายของเขาวตา อจับบา เดป็ดขาด
อยตางไรกป็ตาม เมพอที่ ถพูกรอับเปป็นบรุตรแลข้ว ความสอัมพอันธรสตวนตอัวแบบครอบครอัวจถึงเขข้ามาแทนททที่ มอัน
บอกถถึงความใกลข้ชริดสนริทสนมออันแสนอบอรุนต ระหวตางลพูกและพตอ
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นอกจากนทร พระวริญญาณนรันตั้ เปป็นพยานรข่วมกรับจริตวริญญาณของเราทรัตั้ง

หลายวข่า เราทรัตั้งหลายเปป็นบสตรของพระเจผู้า เราเหป็นสริที่งสทาคอัญสองประการ (1) สมมตริวาต พระ
วริญญาณหมายถถึงพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ความหมายกป็คพอวตา พระวริญญาณบรริสรุทธริธทรงเปป็นพยาน
รต วมกอับจริตวริญญาณของเราวตาเราเปป็นบรุตรของพระเจข้า นอันที่ เปป็นความเขข้าใจและความหมายททที่พระ
คอัมภทรรฉบอับคริงเจมสรใชข้ (2) อยตางไรกป็ตาม ทอัรงคทาวตา พระวริญญาณ (พนชอมา) และ นอัรน (เอาโต) กป็เปป็น
คทาเพศกลาง ซถึงที่ ไมตไดข้หมายถถึงบรุคคลแตตหมายถถึงหลอักการ (ผพูข้แปลพระคอัมภทรรฉบอับคริงเจมสรแปลทอัรง
สองคทานทรถพูกตข้องแลข้วในตข้นฉบอับ Received Text) ความหมายอทกแบบนตาจะเปป็นวตา วริญญาณแหตง
ความสนริทสนมแบบครอบครอัวททที่ถพูกพพูดถถึงในขข้อกตอนหนข้านอัรน (ซถึที่งถพูกแปลวตา พระวริญญาณ) เปป็น
พยานกอับวริญญาณของเราวตาเราเปป็นบรุตรของพระเจข้า ทอัรงบรริบทและไวยากรณรนตาจะแปลไปในทาง
นอัรน แถมมอันฟอังดพูเขข้าทตามากกวตาดข้วย (คพอ สามอัคคทธรรมของเรากอับพระบริดาเปป็นขข้อพริสพูจนรอทก
ประการวตาเราเปป็นบรุตรของพระองคร)

รม 8:17

และถผู้าเราทรัตั้งหลายเปป็นบสตรแลผู้ว เรากป็เปป็นทายาทคคือเปป็นทายาทของ

พระเจผู้า และเปป็นทายาทรข่วมกรับพระครริสตต์ เมคืซึ่อเราทรัตั้งหลายทนทสกขต์ทรมานดผู้วยกรันกรับพระองคต์
นรันตั้ กป็เพคืซึ่อเราทรัตั้งหลายจะไดผู้สงข่าราศรีดผู้วยกรันกรับพระองคต์ดผู้วย มทแตตสที่ งริ ดทๆมากยริงที่ ขถึรน ถข้าเราเปป็นบรุตร
ของพระเจข้า เรากป็จะเปป็นทายาทดข้วย เราตข้องไมตลพมวตา บรุตรททที่ถพูกรอับเขข้ามามทสริทธริธเทตาเททยมกอับบรุตรททที่
บอังเกริดในครอบครอัว ดข้วยเหตรุนร ท เราจถึงเปป็น “ทายาทรต วมกอับพระครริสตร” ในฐานะบรุตรของพระเจข้า
เราอยพูใต นตทาแหนตงททจที่ ะไดข้รอับมรดกออันยริงที่ ใหญตสอักวอันหนถึที่ง ออันททที่จรริงแลข้วเราไดข้รอับมอัดจทาแลข้ว (เงริน
ดาวนร) ในรพูปของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ (เอเฟซอัส 1:13-14)
เชตนเดทยวกอับททที่ความทรุกขรทรมานของพระครริสตรมากตอนการรอับสงตาราศทของพระองคร ความ
ทรุกขรทเทที่ ราทนกป็จะเกริดเปป็นสงตาราศทรตวมกอับพระองครดวข้ ยในวอันหนถึที่ง เชตนเดทยวกอับความเจป็บปวดแหตง
ความตายเปป็นเมลป็ดพอันธรุรททที่นทามาซถึที่งสงตาราศทออันงดงามของพระองคร มอันกป็เปป็นเชตนนอัรนสทาหรอับเรา
ดข้วย เรามอังที่ คอังที่ ในพระครริสตรจรริงๆ
รม 8:18

เพราะขผู้าพเจผู้าเหป็นวข่า ความทสกขต์ลสาบากแหข่งสมรัยปรัจจสบรันนรีตั้ ไมข่สมควรทรีซึ่จะ

เอาไปเปรรียบกรับสงข่าราศรีซงซซึ่ จะเผยในเราทรัตั้งหลาย เปาโลพพูดถถึง “ความทรุกขรลทาบากแหตงสมอัย
ปอัจจรุบอันนทร” (คทาททแที่ ปลวตา เหป็นวข่า (ลอกริซอไม) ถพูกแปลเปป็น ‘ถพอวตา’ ในบทททที่ 4 และมทความหมายใน
เชริง ‘คริดวตา’ ในททที่นร ท) ความทรุกขรลทาบากททที่ถพูกพพูดถถึงในททที่นร ทนตาจะหมายถถึงการขตมเหงและการตตอตข้าน
ททคที่ รริสตจอักรอายรุนอข้ ยททที่กรรุงโรมเผชริญอยพู ต เนโรเปป็นจอักรพรรดริและบางครอัรงเขากป็ระบายอารมณรททที่ค
รริสตจอักรยรุคตข้นแหตงนทร
ความทรุกขรลทาบากดอังกลตาวเมพที่อเททยบกอันแลข้วกป็ “ไมตสมควรททที่จะเอาไปเปรทยบกอับสงตาราศทซถึที่ง
จะเผยในเราทอัรงหลาย” สงตาราศทดอังกลตาวคพอสงตาราศทททที่เราจะรอับรต วมกอับพระครริสตรอยตางไมตตข้อง
สงสอัย ซถึที่งถพูกพพูดถถึงในขข้อ 17 วอันหนถึงที่ จะมาเมพที่อรต างกายของเราจะไดข้รอับสงตาราศทแบบเดทยวกอับพระ
กายของพระเยซพูเมพอที่ ทรงฟพร นคพนพระชนมร มอันเปป็นสตวนหนถึที่งของการเปป็นขถึรนจากตายครอัรงแรก ค
รริสตจอักรในตอนนอัรนเจอการขตมเหงและถพูกททารข้ายรต างกายเพราะความเชพที่อของพวกเขาในพระ
ครริสตร เปาโลจถึงเตพอนความจทาพวกเขาวตา ในฐานะททที่พวกเขาเปป็นบรุตรพระเจข้าแลข้ว พวกเขากป็จะไดข้

รอับสงตาราศทเชตนเดทยวกอับททพที่ ระเยซพูทรงไดข้รอับ ความทรุกขรในปอัจจรุบอันของพวกเขาเททยบกอันไมตไดข้เลย
กอับสงตาราศทในอนาคต เมพที่อถถึงตอนนอัรนกป็ไมตควรเอามาเปรทยบเททยบกอันแลข้ว
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ดผู้วยวข่าสรรพสริซึ่งทรีซึ่ทรงสรผู้างแลผู้ว มรีความเพรียรคอยทข่าปรารถนาใหผู้บ สตรทรัตั้ง

หลายของพระเจผู้าปรากฏ เปาโลกลตาววตา สรรพสริที่งทอัรงปวง (คพอ พริภพโลกและทรุกสริที่งททที่อยพูใต นนอัรน)
โหยหาวอันนอัรนเมพที่อบรุตรทอัรงหลายของพระเจข้ารอับสงตาราศทและปรากฏ เพราะการเขข้ามาของความ
บาปในสวนเอเดน มนรุษยรไมตเพทยง ‘ลข้มลง’ และถพูกแชตงสาปเทตานอัรน แตตสรรพสริที่งทอัรงปวงกป็ตกอยพูใต ตข้
การแชตงสาปของความบาปดข้วย พระเจข้าทรงแชตงสาปพพรนดรินซถึที่งรวมถถึงพพชของพริภพ หาก
อาณาจอักรสอัตวรไมตไดข้รบอั ผลกระทบเพราะคนกรินเนพรอหลอังจากเหตรุการณรในสวนเอเดน มอันกป็ไดข้รอับ
ผลกระทบหลอังเหตรุการณรนร ทาทตวมโลกแนตๆ สรรพสริที่งทอัรงปวงไดข้รบอั ผลกระทบเพราะความบาปและ
ผลลอัพธรของมอัน นอกจากนทร ความบาปซถึที่งกตอใหข้เกริดนทราทตวมโลก กป็นทามาซถึที่งความเปลทยที่ นแปลงครอัรง
ใหญตตตอสริที่งแวดลข้อมของโลกจนแตกตตางไปจากสภาพกตอนนทราทตวมโลกอยตางมาก นอกจากสริที่ง
เหลตานอัรนแลข้วกป็คพอ มลพริษ ความเสพที่อมโทรม และการผลาญทรอัพยากรโลกอยตางไมตรคพูข้ รุณคตาซถึที่งเกริด
ขถึรนโดยนทรามพอมนรุษยรททที่บาปหนา
คทาททแที่ ปลวตา สรรพสริซึ่ง (คะทริซริส) มทความหมายวตา ‘สริที่งททที่ทรงสรข้าง’ คทาททที่แปลวตา ความเพรียร
คอยทข่า (อะพอคาราดอเคทย) มทความหมายวตา ‘การรอคอยอยตางกระวนกระวายและพากเพทยร’ มอัน
พพูดถถึงความหวอัง กลตาวอทกแงตคอพ สริที่งททพที่ ระเจข้าทรงสรข้างตอัรงหนข้าตอัรงตาคอยและโหยหาเวลาททที่บรุตรทอัรง
หลายของพระเจข้าจะปรากฏ คทาททที่แปลวตา ปรากฏ (อะพอคาลริพซริส) มทความหมายในเชริง ‘การเปริด
เผย’ (มอันเปป็นคทาททที่บตอยครอัรงถพูกแปลวตา ‘การเปริดเผย’ ในททที่อนพที่ ) สริที่งทรงสรข้างทอัรงปวงรอคอยชตวงเวลา
ททที่เราทอัรงหลายในฐานะบรุตรของพระเจข้าไดข้รอับรต างกายออันเปทที่ยมดข้วยสงตาราศท ในวอันนอัรนการสาปแชตง
ของความบาปจะถพูกเอาออกไปใหข้พข้น
รม 8:20-22 เพราะวข่าสรรพสริซึ่งเหลข่านรัตั้นตผู้องเขผู้าอยผใข่ นอสานาจของอนริจจรัง ไมข่ใชข่ตามใจ
ชอบของตนเอง แตข่เปป็นไปตามพระองคต์ผผู้ทผ รงบรันดาลใหผู้เขผู้าอยผข่นนรัตั้ ดผู้วยมรีความหวรังใจ 21 วข่า
สรรพสริงซึ่ เหลข่านรัตั้นจะไดผู้รอดจากอสานาจแหข่งความเปคืซึ่อยเนข่า และจะเขผู้าในเสรรีภาพซซงซึ่ มรีสงข่าราศรีแหข่ง

บสตรทรัตั้งหลายของพระเจผู้าดผู้วย 22 เรารผผู้อยผข่วข่า บรรดาสรรพสริงซึ่ ทรีซึ่ทรงสรผู้างนรัตั้น กสาลรังครสซึ่าครวญและ
ผจญความทสกขต์ลสาบากเจป็บปวดดผู้วยกรันมาจนทสกวรันนรีตั้
เปาโลชทรแจงตตอวตาสรรพสริที่ง “ตข้องเขข้าอยพูใต นอทานาจของอนริจจอัง ไมตใชตตามใจชอบของ
ตนเอง” สรรพสริที่งไมตไดข้เลพอกททที่จะตกอยพูใต นสภาพททที่ไรข้ระเบทยบอยตางททที่มนอั อยพูนต ร ท คทาททที่แปลวตา อนริจจรัง
(มาทาอริออเทส) มทความหมายในบรริบทนทรวาต ‘ความอตอนแอ’ หรพอ ‘ความไรข้เรทยที่ วแรง’ อยตางไร
กป็ตาม พระองครผพูข้ทรงใหข้โลกตกอยพูใต ตข้คทาแชตงสาปดอังกลตาวกป็ทรงประทานความหวอังใหข้ดข้วย ความ
หวอังนอัรนเกทที่ยวขข้องกอับสงตาราศทของยรุคแหตงอาณาจอักรททจที่ ะมา แมข้แตตแผตนดรินโลกเองในตอนนอัรนกป็จะ
ถพูกฟพร นฟพูใหข้มทสภาพเหมพอนกอับสมอัยกตอนนทราทตวมโลก และอาจเหมพอนกอับสมอัยสวนเอเดนดข้วยซทรา
เชตนเดทยวกอับคทาอธริบายของขข้อ 23 เปาโลยกเรพที่องนทรเปป็นภาพประกอบวตาเรากป็มคท วามหวอัง
แบบเดทยวกอัน ทตานหมายเหตรุภาพประกอบตตอในขข้อ 21 วตา “วตาสรรพสริที่งเหลตานอัรนจะไดข้รอดจาก
อทานาจแหตงความเปพอที่ ยเนตา และจะเขข้าในเสรทภาพซถึงที่ มทสงตาราศทแหตงบรุตรทอัรงหลายของพระเจข้าดข้วย”
อทกครอัรงททคที่ ทาททที่แปลวตา สรรพสริซึ่ง (คะทริซริส) คพอ ‘สริที่งทรงสรข้าง’ สรรพสริที่งจะถพูกชตวยใหข้พนข้ จาก
“อทานาจแหตงความเปพที่อยเนตา” ซถึที่งนตาจะเปป็นคทาเปรทยบถถึงความบาป ในวอันนอัรน คทาสาปแชตงแหตงบาป
จะถพูกเอาออกไปใหข้พข้นจากแผตนดรินโลก แมข้กระทอังที่ สรรพสริที่งกป็มทความหวอังในวอันนอัรนวตาจะเขข้าใน
“เสรทภาพซถึงที่ มทสงตาราศทแหตงบรุตรทอัรงหลายของพระเจข้า” ในวอันนอัรน เราไมตเพทยงจะไดข้รอับรต างกายออัน
เปทที่ยมดข้วยสงตาราศทเทตานอัรน แตตสรรพสริที่งกป็จะไดข้รบอั สงตาราศทในแบบของมอันดข้วย เชตนเดทยวกอับททที่เราจะ
ถพูกเปลทที่ยนแปลงจากรต างกายแหตงความบาปของเรา กตอนอพที่นแผตนดรินโลกจะพข้นจากคทาสาปแชตง
และสรุดทข้ายจะถพูกสรข้างใหมตในฟข้าสวรรครใหมตและแผตนดรินโลกใหมต สริที่งสทาคอัญกป็คอพ เราเองกป็มท
ความหวอังใหข้คอยทตาเชตนกอัน
“เรารพูข้อยพูวต าต บรรดาสรรพสริที่งททที่ทรงสรข้างนอัรน กทาลอังครทที่าครวญและผจญความทรุกขรลทาบากเจป็บ
ปวดดข้วยกอันมาจนทรุกวอันนทร” วลทททที่แปลวตา ผจญความทสกขต์ลสาบากเจป็บปวดดผู้วยกรันมา (ซถูโนดริโน) มท
ความหมายในเชริงอาการเจป็บทข้องกตอนการคลอดบรุตร กลตาวใหข้เฉพาะเจาะจงคพอ ความเจป็บปวดททที่ผพูข้

หญริงททที่กาท ลอังคลอดบรุตรกทาลอังเผชริญ ประเดป็นสทาคอัญคพอ สรรพสริที่งในตอนนทรกาท ลอังเจป็บทข้องและพรข้อม
ททจที่ ะใหข้กาท เนริดสภาพใหมตหมดเมพที่อพระครริสตรเสดป็จกลอับมา
รม 8:23

และไมข่ใชข่สรรพสริงซึ่ ทรัตั้งปวงเทข่านรัตั้น แตข่เราทรัตั้งหลายเองดผู้วย ผผไผู้ ดผู้รรับผลแรก

ของพระวริญญาณ ตรัวเราเองกป็ยงรั ครสซึ่าครวญคอยจะเปป็นอยข่างบสตร คคือทรีซึ่จะทรงไถข่กายของเราทรัตั้ง
หลายไวผู้ คราวนทรเปาโลพพูดถถึงการนทาภาพประกอบนทรไปประยรุกตรใชข้บข้าง บรริบทกตอนหนข้านอัรนบอก
เราวตาเราเปป็นบรุตรของพระเจข้าแมข้ยอังไมตมทรตางกายออันเปทที่ยมดข้วยสงตาราศทกตป็ าม ทตานกทาลอังหนรุนใจ
ครริสเตทยนอายรุนอข้ ยในครริสตจอักรททที่กรรุงโรมซถึที่งกทาลอังเจอการขตมเหงดข้วยความหวอังในรต างกายออัน
เปทที่ยมดข้วยสงตาราศทและการเปป็นขถึรนจากตายครอัรงแรก ทตานกลตาวตตอวตา “และไมตใชตสรรพสริที่งทอัรงปวง
เทตานอัรน แตตเราทอัรงหลายเองดข้วย ผพูข้ไดข้รบอั ผลแรกของพระวริญญาณ ตอัวเราเองกป็ยอังครทที่าครวญคอยจะ
เปป็นอยตางบรุตร คพอททที่จะทรงไถตกายของเราทอัรงหลายไวข้” ประเดป็นกป็คพอ ไมตใชตแคตสรรพสริที่งเทตานอัรนททรที่ อ
คอยวอันขององครพระผพูข้เปป็นเจข้า “แตตเราเองทอัรงหลายเองดข้วย” เชตนเดทยวกอับแผตนดรินโลกททที่ไมตมชท ทวริต
และทรุกสริที่งททที่อยพูบต นนอัรน กทาลอังรอคอยวอันสริรนสรุดของคทาสาปแชตงแหตงบาป เราเองกป็รอคอยวอันนอัรนดข้วย
นอกจากนทร เรา “ไดข้รอับผลแรกของพระวริญญาณ” นทที่หมายถถึง “พระวริญญาณเปป็นมอัดจทา”
(พระวริญญาณเปป็นเงรินดาวนร) ซถึที่งถพูกพพูดถถึงใน 2 โครรินธร 1:22, 5:5 และเอเฟซอัส 1:13-14 การพพูดถถึง
“ครทที่าครวญคอยจะเปป็นอยตางบรุตร คพอททที่จะทรงไถตกายของเราทอัรงหลายไวข้” นตาจะหมายถถึงการรอับ
สงตาราศทของรต างกายของเราในฐานะเปป็นบรุตรของพระเจข้าเมพที่อพระครริสตรเสดป็จกลอับมา นอันที่ เปป็นสริที่งททที่
เปาโลพพูดถถึงใน 2 โครรินธร 5:5 และ เอเฟซอัส 1:13-14 เชตนเดทยวกอับททแที่ ผตนดรินโลกตอัรงตาคอยเวลาททที่
พระครริสตรเสดป็จกลอับมาอยตางมทความหวอัง เราเองกป็มคท วามหวอังแบบเดทยวกอัน
รม 8:24-25 เหตสวข่าเราทรัตั้งหลายรอดไดผู้เพราะความหวรังใจ แตข่ความหวรังใจในสริงซึ่ ทรีซึ่เรา
เหป็นไดผู้หาไดผู้เปป็นความหวรังใจไมข่ ดผู้วยวข่าใครเลข่าจะยรังหวรังในสริงซึ่ ทรีซึ่เขาเหป็น 25 แตข่ถผู้าเราทรัตั้งหลาย
คอยหวรังใจในสริงซึ่ ทรีซึ่เรายรังไมข่ไดผู้เหป็น เราจซงมรีความเพรียรคอยสริซึ่งนรัตั้น

นทที่เปป็นสริที่งททที่เปาโลพพูดถถึง วลททวทที่ าต “เหตรุวาต เราทอัรงหลายรอดไดข้เพราะความหวอังใจ” ความรอด
ของเรามทความหวอังของวอันททที่พระครริสตรเสดป็จกลอับมาซถึที่งในวอันนอัรนเราจะไดข้รอับสงตาราศทรตวมกอับ
พระองคร
จากนอัรนทตานกป็พดพู ถถึงเรพที่องความหวอัง โดยความหมายแลข้ว ความหวอังคพอการตอัรงตาคอยสริที่งดทททที่
จะมาถถึง ดข้วยเหตรุนร ท เปาโลจถึงเตพอนความจทาผพูข้อาต นวตา “ความหวอังใจในสริที่งททที่เราเหป็นไดข้หาไดข้เปป็น
ความหวอังใจไมต” ถข้าอะไรบางอยตางอยพูตต ตอหนข้าเรา มอันกป็ไมตใชตความหวอังแลข้ว “ดข้วยวตาใครเลตาจะยอัง
หวอังในสริที่งททที่เขาเหป็น” เปาโลกลตาวตตออทกวตามทอะไรใหข้ตร อังหนข้าตอัรงตาคอยอทกเยอะในประสบการณร
ของครริสเตทยน มทอะไรมากกวตาพระพรททที่เรามทอยพูแต ลข้วตอนนทรอทกเยอะ ทตานสรรุปเรพอที่ งความหวอังนทรดข้วย
การกลตาววตา “แตตถข้าเราทอัรงหลายคอยหวอังใจในสริที่งททที่เรายอังไมตไดข้เหป็น เราจถึงมทความเพทยรคอยสริที่งนอัรน”
โดยธรรมชาตริแลข้ว ความหวอังรวมถถึงความเพทยรและการรอคอย มทอนาคตออันสดใสรอคอย
ประชากรของพระเจข้าอยพูต
รม 8:26-27 พระวริญญาณกป็ทรงชข่วยเราเมคืซึ่อเราอข่อนกสาลรังดผู้วยเชข่นกรัน เพราะเราไมข่รผู้วผ ข่า
เราควรจะอธริษฐานขอสริซึ่งใดอยข่างไร แตข่พระวริญญาณเองทรงชข่วยขอเพคืซึ่อเราดผู้วยความครสซึ่าครวญ
ซซงซึ่ เหลคือทรีซึ่จะพผดไดผู้ 27 และพระองคต์ ผผทผู้ รงตรวจคผู้นใจมนสษยต์ กป็ทรงทราบความหมายของพระ
วริญญาณ เพราะวข่าพระองคต์ทรงอธริษฐานขอเพคืซึ่อวริสสทธริชนตามทรีชซึ่ อบพระทรัยพระเจผู้า
สองขข้อนทรมคท วามจรริงฝตายวริญญาณออันลถึกซถึรงแฝงอยพูต อยตางไรกป็ตาม เราตข้องเขข้าใจคทาสทาคอัญ
กตอนถถึงจะเขข้าใจขข้อพระคอัมภทรรตอนนทร
คทาททแที่ ปลวตา อข่อนกสาลรัง (อาสเธเนทย) นตาจะหมายถถึงรต างกายททที่เรามทอยพูตต อนนทรซถึที่งยอังไมตไดข้รบอั
สงตาราศทตามททบที่ รริบทกตอนหนข้านอัรนไดข้สพที่อไวข้ พระวริญญาณบรริสรุทธริธทรงสถริตอยพูเต พพที่อชตวยเหลพอเรา
ขณะททที่เราดทาเนรินชทวริตในรต างกายททที่ตกอยพูใต ตข้ความบาปนทร เรายอังไมตไดข้รบอั การไถตรตางกายของเรา
นอกจากนทร “เราไมตรวพูข้ าต เราควรจะอธริษฐานขอสริที่งใดอยตางไร” บตอยครอัรงเหลพอเกรินในชทวริตครริสเตทยนททที่
เราไมตรวพูข้ าต ควรอธริษฐานอยตางไร

คทาททแที่ ปลวตา อธริษฐาน คพอ พรอเซอถูคอไม ประเดป็นกป็คพอ บตอยครอัรงเราไมตเขข้าใจจรริงๆวตาเรา
ควรอธริษฐานอยม่างไรซถึที่งแตกตตางจากเราควรอธริษฐานเพพที่อสริที่งใด ดข้วยเหตรุนร พท ระวริญญาณของ
พระเจข้าจถึงชตวยขอตตอพระเจข้า “เพพอที่ เรา” โดยบอกถถึงความอตอนแอของเนพรอหนอังของเรา สตวนททที่พดพู
ถถึง “ความครทที่าครวญซถึที่งเหลพอททที่จะพพูดไดข้” หมายถถึงการถอนหายใจททที่ไมตอาจเอตยเปป็นคทาพพูดไดข้ มอัน
แสดงถถึงการทพูลขอเพพอที่ เราของพระวริญญาณบรริสรุทธริธอยตางสรุดซถึรง
“พระองครผพูข้ทรงตรวจคข้นใจมนรุษยร” นตาจะหมายถถึงพระเยซพู ขข้อ 34 บตงบอกวตาเปป็นพระเยซพู
“ทรงอธริษฐานขอเพพอที่ เราทอัรงหลายดข้วย” อยตางไรกป็ตามวลทสรุดทข้าย “พระองครทรงอธริษฐานขอเพพที่อวริ
สรุทธริชนตามททที่ชอบพระทอัยพระเจข้า” อาจหมายถถึงพระวริญญาณบรริสรุทธริธเหมพอนในขข้อ 26 กป็ไดข้ หาก
พระเยซพูทรงเปป็นผพูข้ทรงตรวจคข้นใจมนรุษยร ความหมายกป็คพอ พระองครทรงทพูลขอเพพที่อเราตตอเบพรองพระ
พอักตรรพระเจข้า ตามททที่พระองครทรงทราบความคริดของพระวริญญาณ หรพอในอทกแงตหนถึงที่ พระ
วริญญาณบรริสรุทธริธทรงทพูลขอเพพที่อเราตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้าขณะททที่เราอธริษฐาน โดยแปลงคทา
อธริษฐานของเราตามททที่เปป็นใหข้สอดคลข้องกอับนทราพระทอัยของพระเจข้า ถถึงอยตางไรแลข้ว ไมตวาต จะเปป็น
พระวริญญาณของพระเจข้าหรพอพระบรุตรของพระเจข้า ผพูข้ใดผพูข้หนถึงที่ หรพอทอัรงสองพระองครทรงกทาลอังทพูล
ขอเพพที่อเราตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้า คทาอธริษฐานของเราถพูกดอัดแปลงโดยพระองครทรอังสองใหข้
สอดคลข้องกอับนทราพระทอัยของพระเจข้า
ประเดป็นสทาคอัญกป็คอพ วตา เพราะถพูกนอับวตาเปป็นผพูข้ชอบธรรมแลข้วเราจถึงเปป็นบรุตรของพระเจข้า ถถึง
แมข้วาต เรายอังไมตไดข้รอับรต างกายออันเปทยที่ มดข้วยสงตาราศทกตป็ าม ในระหวตางนทร พระวริญญาณของพระเจข้าใน
ฐานะผลแรกและมอัดจทาของมรดกททที่ถพูกซพรอไวข้แลข้วกป็ทรงสถริตอยพูเต พพที่อชตวยเหลพอเราและทพูลขอเพพที่อเรา
ตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้า
รม 8:28

เรารผผู้วข่า พระเจผู้าทรงรข่วมมคือกรับคนทรัตั้งหลายทรีซึ่รรักพระองคต์ใหผู้เกริดผลอรันดรีใน

ทสกสริซึ่ง คคือคนทรัตั้งปวงทรีซึ่พระองคต์ไดผู้ทรงเรรียกตามพระประสงคต์ของพระองคต์ นตาสอังเกตวตาไมตใชตวาต
ทรุกสริที่งททที่เกริดขถึรนกอับผพูข้เชพที่อเปป็นสริที่งททที่ดท แตตสที่ งริ เหลตานอัรน “รต วมมพอกอันเพพที่อใหข้เกริดผลออันดท” เหป็นไดข้ชดอั วตาค
รริสตจอักรททที่กรรุงโรมกทาลอังเผชริญกอับการถพูกขตมเหงอยตางหนอัก ในไมตชข้าเนโรจะใชข้ความเปป็นคน

เผดป็จการเพพที่อททารข้ายครริสตจอักรททกที่ าท ลอังเตริบโตททที่นอันที่ ประเดป็นของเปาโลกป็คพอวตา สริที่งใดททที่กาท ลอังเกริดขถึรน
(และสริที่งเลวรข้ายกวตาททที่จะตามมา) ลข้วนรต วมมพอกอันเพพอที่ ใหข้เกริดผลออันดท “แกตคนทอัรงหลายททที่รกอั พระเจข้า
คพอคนทอัรงปวงททที่พระองครไดข้ทรงเรทยกตามพระประสงครของพระองคร”
สริที่งดทททที่เกริดขถึรนจากความยากลทาบากดอังกลตาวมทไวข้สทาหรอับ “คนทอัรงหลายททที่รอักพระเจข้า” เทตานอัรน
หากมทใครสงสอัยวตาเปาโลกทาลอังหมายถถึงใคร ทตานกป็อธริบายตตอวตา “คพอคนทอัรงปวงททพที่ ระองครไดข้ทรง
เรทยกตามพระประสงครของพระองคร” ขข้อตตอๆไปจะนริยามเกทที่ยวกอับคนเหลตานอัรน “ททพที่ ระองครไดข้ทรง
เรทยกตามพระประสงครของพระองคร” แตตมอันกป็หมายถถึงผพูข้ทรทที่ อดแลข้วอยตางชอัดเจน
ดข้วยเหตรุนร ท แนวคริดสทาคอัญกป็คอพ วตา แมข้แตตความทรุกขรยาก การตตอตข้านและการขตมเหงซถึงที่ เขข้ามา
ในชทวริตประชากรของพระเจข้า จรริงๆแลข้วกป็เพพที่อผลออันดทสทาหรอับเรา นทที่เปป็นจรริงสทาหรอับคนททรที่ อักพระ
องครจรริงๆ การทรงเรทยกของพระองครในททที่นร ทหมายถถึงคนเหลตานอัรนททที่พระองครทรงเรทยกมารอับความ
รอดตามททที่บอกไวข้ในขข้อตตอๆไป อยตางไรกป็ตาม มอันอาจหมายความวตา คนเหลตานอัรนททที่ไดข้รอับการทรง
เรทยกตามพระประสงครของพระองคร คพอ คนททที่อยพูใต นนทราพระทอัยของพระองครและกทาลอังปฏริบอัตริตาม
นทราพระทอัยของพระองครในเวลาเดทยวกอันดข้วย
คทาททแที่ ปลวตา พระประสงคต์ (พรอเธซริส) เปป็นคทาททนที่ ตาสนใจ มอันหมายถถึงการถพูก ‘แสดงออก
มา’ หรพอ ‘ถพูกกระททาโดยเจตนา’ มอันถพูกใชข้โดยสอัมพอันธรก บอั ขนมปอังหนข้าพระพอักตรร ซถึที่งเปป็นขนมปอัง
ททที่ถพูกแยกตอัรงไวข้ตตางหากสทาหรอับจรุดประสงครของพระเจข้าในพลอับพลา/พระวริหาร ขนมปอังนทรไมตไดข้มท
ไวข้สทาหรอับการปรนนริบอัตริในพระวริหารเทตานอัรน แตตมนอั มทจดรุ ประสงครททที่เฉพาะเจาะจง ความหมายททที่
สพที่อกป็คพอวตาคนททที่ “ไดข้รอับการทรงเรทยกตามพระประสงครของพระองคร” ไมตไดข้ถพูกจอัดเตรทยมไวข้เพพที่อรอับ
ใชข้พระเจข้าเมพที่อไดข้รบอั ความรอดแลข้วเทตานอัรน แตตยงอั ปฏริบอัตริตามนทราพระทอัยททที่เจาะจงของพระเจข้านอับแตต
นอัรนเปป็นตข้นมาดข้วย ดอังนอัรนคทาสอัญญาดอังกลตาวจถึงมทไวข้สทาหรอับคนททที่ (ก) รอดแลข้ว, (ข) รอักองครพระผพูข้
เปป็นเจข้าจรริงๆ, (ค) อยพูใต นนทราพระทอัยของพระองคร และ (ง) กทาลอังปฏริบอัตริตามนทราพระทอัยพระเจข้าจรริงๆ

รม 8:29

เพราะวข่าผผหผู้ นซซึ่งผผผู้ใดทรีซึ่พระองคต์ไดผู้ทรงทราบอยผข่แลผู้ว ผผผู้นนรัตั้ พระองคต์ไดผู้ทรง

ตรัตั้งไวผู้ใหผู้เปป็นตามลรักษณะพระฉายแหข่งพระบสตรของพระองคต์ เพคือซึ่ พระบสตรนรันตั้ จะไดผู้เปป็นบสตร
หรัวปรีทข่ามกลางพวกพรีซึ่นผู้องเปป็นอรันมาก
เราเหป็นถถึงการทรงทราบลตวงหนข้าและนทราพระทอัยของพระเจข้า นทที่ไมตไดข้หมายถถึงนทราพระทอัยททที่
มทอทานาจบอังคอับหรพอพระครุณททที่ไมตอาจตข้านทานไดข้ แตตเปป็นแผนการโดยรวมของพระเจข้า คทาททแที่ ปล
วตา ตรัตั้งไวผู้ (พรอออรริดโซ) มทความหมายในเชริง ‘กทาหนดไวข้กตอน’ หรพอ ‘ระบรุไวข้ลตวงหนข้า’ นทคที่ พอนทรา
พระทอัยและแผนการโดยรวมของพระเจข้า เราจะเขข้าใจขข้อนทรเมพอที่ เราอตานวลททวทที่ าต “เปป็นตามลอักษณะ
พระฉายแหตงพระบรุตรของพระองคร” นทราพระทอัยและแผนการของพระเจข้าคพอการใหข้เราเปป็น
เหมพอนพระเยซพูมาตลอด การเปป็นตามลอักษณะพระฉายแหตงพระบรุตรของพระองครมทความหมาย
ตามนอัรนจรริงๆ พระเจข้าในอดทตกาลนริรอันดรรไดข้ทรงวางแผนใหข้เราเปป็นเหมพอนพระเยซพูพระบรุตรของ
พระองครในสอักวอันหนถึที่ง นทราพระทอัยของพระเจข้าคพอใหข้เราเปป็นเหมพอนพระองคร!
(ในบรริบทททที่ใหญตกวตาเกทที่ยวกอับการทนทรุกขรเพราะถพูกขตมเหง เรพที่องการเปป็นเหมพอนพระฉาย
ของพระบรุตรของพระองครกเป็ ปป็นเรพที่องสทาคอัญ เชตนเดทยวกอับททที่พระเยซพูทรงทนทรุกขรทรมานและโดน
ขตมเหงจนถถึงชทวริต คนของพระองครกจป็ ะโดนเหมพอนกอัน แตตทร อังหมดกป็เปป็นไปเพพอที่ ใหข้เกริดผลดทแกตคน
เหลตานอัรนททรที่ อักพระองครและอยพูใต นนทราพระทอัยของพระองคร)
วลทสรุดทข้าย “เพพอที่ พระบรุตรนอัรนจะไดข้เปป็นบรุตรหอัวปททตามกลางพวกพทที่นอข้ งเปป็นออันมาก” นตา
สนใจ คทาททที่แปลวตา บสตรหรัวปรี (โพรทอทอคอส) สพที่อเรพอที่ งตนาแหนม่งมากกวตาเรพอที่ งลนาดจับเวลาของการ
เกริด ในวอัฒนธรรมของตะวอันออกกลาง บรุตรหอัวปทจะรอับเอาความรอับผริดชอบและตทาแหนตงผพูข้นทาตตอ
จากบริดาททที่เสทยชทวริต เขาจะกลายเปป็นหอัวหนข้าเผตาหรพอผพูข้นทาตระกพูล พระเยซพูไมตไดข้เปป็นพทชที่ ายใหญตของ
เราเทตานอัรน แตตพระองครยงอั ทรงเปป็นผพูข้ทพทที่ ระเจข้าทรงแตตงตอัรงใหข้เปป็นผพูข้ททที่เราควรดทาเนรินชทวริตตามอยตาง
ดข้วย เพพอที่ ททที่เราจะเปป็นตามพระฉายของพระองคร พระองครทรงเปป็นแบบอยตางใหข้แกตเราผพูข้เปป็นนข้อง
ชายของพระองคร (อทกครอัรงททเที่ รพอที่ งการเปป็นบรุตรตามททที่ไดข้อธริบายไวข้ในขข้อ 14-17 ถพูกสพที่อออกมา)

รม 8:30

ยริงซึ่ กวข่านรัตั้นบรรดาผผผู้ทรีซึ่พระองคต์ไดผู้ทรงตรัตั้งไวผู้นรัตั้น พระองคต์ไดผู้ทรงเรรียกมา

ดผู้วย และผผทผู้ รีซึ่พระองคต์ไดผู้ทรงเรรียกมานรัตั้น พระองคต์ไดผู้ทรงโปรดใหผู้เปป็นผผชผู้ อบธรรม และผผผู้ทรีซึ่
พระองคต์ทรงโปรดใหผู้เปป็นผผผู้ชอบธรรม พระองคต์กป็ทรงโปรดใหผู้มรีสงข่าราศรีดวผู้ ย
หลอักเหตรุผลกทาลอังไปสพูตขข้อสรรุป อทกครอัรงททที่นทที่ไมตไดข้เกทที่ยวขข้องกอับพระครุณททที่บทบบอังคอับเราหรพอททที่
ตตอตข้านไมตไดข้ แตตนเทที่ ปป็นภาพรวมของการททางานของพระเจข้ามากกวตา เชตนเดทยวกอับททพที่ ระเจข้าทรง
เตรทยมรต างกายของผพูข้เชพที่อใหข้เปป็นตามพระฉายของพระบรุตรของพระองคร พระองครกทป็ รงเรทยกผพูข้เชพที่อ
มาดข้วย การทรงเรทยกนอัรนยอังมทอยพูทต รุกวอันนทร “บรรดาผพูข้ททางานเหนป็ดเหนพที่อยและแบกภาระหนอัก จงมา
หาเรา และเราจะใหข้ทตานทอัรงหลายหายเหนพอที่ ยเปป็นสรุข” (มอัทธริว 11:28) “พระวริญญาณและเจข้าสาว
ตรอัสวตา "เชริญมาเถริด" และใหข้ผพูข้ททที่ไดข้ยรินกลตาววตา "เชริญมาเถริด" และใหข้ผพูข้ททที่กระหายเขข้ามา ผพูข้ใดมทใจ
ปรารถนา กป็ใหข้ผพูข้นร นอั มารอับนทราแหตงชทวตริ โดยไมตตข้องเสทยอะไรเลย” (วริวรณร 22:17) นตาเสทยดายททที่ไมตใชต
ทรุกคนททที่ไดข้รอับการทรงเรทยกยอมมา อยตางไรกป็ตาม สทาหรอับผพูข้ททที่ตอบรอับการทรงเรทยก “พระองครไดข้
ทรงโปรดใหข้เปป็นผพูข้ชอบธรรม” หลอักการเรพอที่ งการททาใหข้เปป็นผพูข้ชอบธรรมจถึงเกทที่ยวขข้องกอับ นทราพระทอัย
การทรงเรทยก และแผนการของพระเจข้า นอกจากนทร “และผพูข้ททที่พระองครทรงโปรดใหข้เปป็นผพูข้ชอบ
ธรรม พระองครกทป็ รงโปรดใหข้มทสงตาราศทดข้วย” เราเหป็นถถึงการรอับสงตาราศทของผพูข้เชพที่อ ในตทาแหนตงของ
เราในพระครริสตร เราไดข้รอับสงตาราศทแลข้ว อยตางไรกป็ตาม การรอับสงตาราศทดอังกลตาวยอังไมตสมบพูรณรแบบ
เราไดข้รอับแคตมอัดจทาในรพูปของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ แตตเราหวอังวตาจะไดข้รบอั สงตาราศทเตป็มเปทที่ยมในกาย
ททที่เปป็นขถึรนจากตายของเราและสงตาราศทแหตงความรอดออันสมบพูรณรในวอันนอัรน ดข้วยเหตรุนร ท การรอับสงตา
ราศทจงถึ ทอัรงสทาเรป็จแลข้วและจะสทาเรป็จในอนาคต
รม 8:31

ถผู้าเชข่นนรัตั้นเราจะวข่าอยข่างไร ถผู้าพระเจผู้าทรงอยผข่ฝาข่ ยเรา ใครจะขรัดขวางเรา

หากพระเจข้าทรงรอักเรามากและทรงททาสริที่งเหลตานทรและมากกวตานทรเพพอที่ เรา (ทรงเรทยกเรา ทรงททาใหข้เรา
เปป็นคนชอบธรรม ทรงรอับเราเปป็นบรุตร ทรงมอบมรดกใหข้แกตเรา ทรงชตวยเราดข้วยพระวริญญาณของ
พระองคร ทรงอวยพรและเลทรยงดพูเรา และจะทรงใหข้เรามทสงตาราศทในอนาคต) ใครจะมทชอัยตตอเราไดข้
ใหข้เรานถึกถถึงการขตมเหงทอัรงจากพวกยริวและรอัฐบาลโรม โรมบทททที่ 8 ถพูกเขทยนขถึรนมาเพพที่อหนรุนใจและ
ชพูกาท ลอังครริสตจอักรททที่กาท ลอังถพูกขตมเหงททที่กรรุงโรม ความจรริงจากขข้อนทรยงอั คงอยพูใต นปอัจจรุบนอั

รม 8:32

ชตางเปป็นคทาหนรุนใจททแที่ สนวริเศษ พระองคต์ผผู้มผ ริไดผู้ทรงหวงพระบสตรของ

พระองคต์เอง แตข่ไดผู้ทรงโปรดประทานพระบสตรนรัตั้นเพคืซึ่อเราทรัตั้งหลาย ถผู้าเชข่นนรัตั้นพระองคต์จะไมข่ทรง
โปรดประทานสริงซึ่ สารพรัดใหผู้เราทรัตั้งหลาย ดผู้วยกรันกรับพระบสตรนรันตั้ หรคือ ใหข้เราคริดถถึงภาพประกอบ
ตตอไปนทร เมพที่อครุณพตอคนหนถึที่งมอบลพูกสาวของตนใหข้แกตลพูกเขย มอันจะเปป็นเรพอที่ งใหญตไหมททที่เขาจะยก
ขข้าวของเครพที่องใชข้ของลพูกสาวเขาใหข้แกตลพูกเขยคนนทรดวข้ ย พระเจข้าไดข้ทรงประทานขข้าวของออันมทคตา
ของพระองครใหข้แกตเราในพระบรุตร มอันจะเปป็นเรพที่องใหญตสทาหรอับพระองครไหมททจที่ ะประทานสริที่ง
ตม่างๆททที่จทาเปป็นตตอเราในชทวตริ ดข้วย คทาตอบนอัรนชอัดเจน สริที่งททที่ถพูกสพที่อคพอ การอธริษฐานและการทพูลขอสริที่ง
ททที่เราจทาเปป็นตตอพระบริดา
คทาททแที่ ปลวตา ประทาน (คารริสโซไม) เปป็นคทากรริยาททที่มาจากคทานาม คารริส ซถึที่งแปลวตา ‘ของ
ขวอัญ’ อยตางไรกป็ตาม คทานทรยอังถพูกใชข้ในเรพที่องของ ‘การยกโทษ’ หรพอ ‘ยกโทษดข้วยใจกวข้างขวาง’ ดข้วย
นทที่นตาจะเปป็นการประยรุกตรใชข้ททที่ใชตมากกวตาเมพที่อพริจารณาขข้อททที่ตามมา ความหมายททที่ถพูกสพที่อออกมาคพอ
ศอัตรพูของเรา พญามาร ผพูข้ททที่กลตาวโทษพวกพทนที่ ข้องของเรา (วริวรณร 12:10) จนถถึงทรุกวอันนทรกยป็ อังกลตาว
โทษผพูข้เชพที่อตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้าอยพูต อยตางไรกป็ตาม ททาไมพระเจข้าถถึงจะไมตยกโทษเราดข้วย
พระทอัยกวข้างขวางผตานทางพระครริสตรเลตา บรริบทดพูเหมพอนจะเอนเอทยงไปทางการยกโทษมากกวตา
เรพอที่ งการเลทรยงดพู ถถึงแมข้วาต พระคอัมภทรรขอข้ อพที่นจะสพที่อแบบนอัรนกป็ตาม
รม 8:33

ดอังนอัรน ใครจะฟผู้องคนเหลข่านรัตั้นทรีซึ่พระเจผู้าไดผู้ทรงเลคือกไวผู้ ตาม

ประวอัตริศาสตรรแลข้ว การทรงเลพอกนทรหมายถถึงพวกยริวในฐานะพลไพรต ททที่ไดข้รอับการทรงเรทยกของ
พระเจข้า แตตในความหมายตามพระคอัมภทรภร าคพอันธสอัญญาใหมต การทรงเลพอกนทรหมายถถึงครริสตจอักร
หรพอผพูข้ทอทที่ ยพูใต นพระครริสตร ดอังนอัรน เพราะเราถพูกททาใหข้เปป็นผพูข้ชอบธรรมแลข้วและไดข้รบอั การยกโทษจาก
พระเจข้าแลข้ว ใครจะฟข้องเราไดข้เลตา แตตผพูข้ททที่กลตาวโทษพวกพทที่นอข้ ง คพอ พญามาร อาจพยายามททาเชตน
นอัรนอยพูต
อยตางไรกป็ตาม ฐานะของเราในพระครริสตรททาใหข้เราไมตตข้องถพูกปรอับโทษอทกตตอไป นอกจาก
นทรเพราะพระเจข้าทรงรอับเราเปป็นบรุตรแลข้ว เราจถึงไดข้รอับการยกโทษสทาหรอับความผริดทรุกประการ การ

ททาใหข้เปป็นผพูข้ชอบธรรมเปป็นเรพที่องทางกฎหมายและแสดงถถึงการพริจารณาคดท สต วนการยกโทษเปป็น
เรพอที่ งทางครอบครอัวและแสดงถถึงความเมตตากรรุณา
กลอับมาททที่คทาถามททไที่ มตตข้องการคทาตอบ “ใครจะฟข้องคนเหลตานอัรนททพที่ ระเจข้าไดข้ทรงเลพอกไวข้”
คทาตอบนอัรนชอัดเจนอยพูแต ลข้ว “พระเจข้าทรงเปป็นผพูข้ททที่ททาใหข้เราเปป็นคนชอบธรรมแลข้ว” ใครจะฟข้องเราไดข้
เลตา คดทนร ถท พูกปริดไปเรทยบรข้อยแลข้ว พระเจข้าจะไมตทรงใหข้คนผริดตข้องรอับโทษอทก เราไดข้ถพูกพริจารณาคดท
ถพูกตอัดสรินวตาไมตมคท วามผริด และถพูกประกาศวตาเปป็นคนชอบธรรมแลข้วเพราะความเชพที่อในพระครริสตร
และบอัดนทรในฐานะบรุตร พระเจข้ากป็ทรงปฏริบอัตริตตอเราในฐานะบรุตร (คพอ ยกโทษเราในฐานะบรุตร)
รม 8:34

ใครเลข่าจะเปป็นผผผู้ปรรับโทษอรีก กป็คอคื พระครริสตต์ผผู้ทผ รงสริตั้นพระชนมต์แลผู้ว และ

ยริงซึ่ กวข่านรัตั้นอรีกไดผู้ทรงคคืนพระชนมต์ ทรงสถริต ณ เบคืตั้องขวาพระหรัตถต์ของพระเจผู้า และทรงอธริษฐาน
ขอเพคือซึ่ เราทรัตั้งหลายดผู้วย เราตข้องจทาไวข้วาต บอัดนทรไมตมทการปรอับโทษแกตคนทอัรงหลายททที่อยพูใต นพระเยซพู
ครริสตรแลข้ว ดอังนอัรน “ใครเลตาจะเปป็นผพูข้ปรอับโทษอทก” สต วนททที่เหลพอนตาจะแปลไดข้วาต ‘พระครริสตรไดข้ทรง
สริรนพระชนมรแลข้ว และยริงที่ กวตานอัรนอทกไดข้ทรงคพนพระชนมร ทรงสถริต ณ เบพรองขวาพระหอัตถรของ
พระเจข้า และทรงกทาลอังอธริษฐานขอเพพที่อเราทอัรงหลายดข้วย’ พระองครไมตเพทยงททาใหข้เราเปป็นผพูข้ชอบ
ธรรมโดยพระโลหริตททที่ไหลออก (5:9) และการฟพร นคพนพระชนมรของพระองครเทตานอัรน (4:25) แตต
บอัดนทรพระองครทรงประทอับอยพูเต บพรองขวาพระหอัตถรของพระเจข้าและอธริษฐานขอเพพที่อเราทอัรงหลายดข้วย
สามสริบปทตตอมายอหรนไดข้เขทยนเกทที่ยวกอับเรพที่องนทรไวข้ “ลพูกเลป็กๆของขข้าพเจข้าเออ๋ย ขข้าพเจข้าเขทยนขข้อความ
เหลตานทรถถึงทตานทอัรงหลาย เพพที่อทตานจะไดข้ไมตททาบาป และถข้าผพูข้ใดททาบาป เรากป็มพท ระองครผพูข้ชตวยเหลพอ
สถริตอยพูกต บอั พระบริดา คพอพระเยซพูครริสตรผพูข้ทรงชอบธรรมนอัรน” (1 ยอหรน 2:1) บอัดนทรพระเยซพูทรงเปป็น
พยานฝตายจทาเลยฝตายเราผพูข้ทรงประทอับอยพูเต บพรองขวาพระหอัตถรพระเจข้าและทพูลขอเพพที่อเราสทาหรอับทรุก
ขข้อกลตาวหาททที่ผพูข้กลตาวหายกมาฟข้องเรา
รม 8:35

ดข้วยเหตรุนร ท แลผู้วใครจะใหผู้เราทรัตั้งหลายขาดจากความรรักของพระครริสตต์ไดผู้

เลข่า จะเปป็นความยากลสาบาก หรคือความทสกขต์ หรคือการขข่มเหง หรคือการกรันดารอาหาร หรคือการ
เปลคือยกาย หรคือการถผกโพยภรัย หรคือการถผกคมดาบหรคือ บรริบทสทาคอัญคพอ ฐานะของเราในพระ

ครริสตรนร อันมอันที่ คงไมตหลรุดหาย พระเจข้าไดข้ทรงนอับวตาเราเปป็นผพูข้ชอบธรรมแลข้ว พระองครทรงรอับเราเปป็น
บรุตรแลข้ว พระเยซพูกาท ลอังทพูลขอเพพที่อเราตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้าในฐานะพทที่ชายใหญตของเราและ
ทนายของเรา คทาททที่แปลวตา ขาด (โครริดโซ) มทความหมายดข้วยวตา ‘หยตา’ ถถึงแมข้วาต สามทภรรยาหยตา
ขาดจากกอันเพราะคนใดคนหนถึงที่ หรพอทอัรงคพูตหมดรอักในตอัวกอันและกอันแลข้ว แตตความรอักของพระ
ครริสตรกไป็ มตมวท อันสริรนสรุด ดข้วยเหตรุนร ท ไมตมทสที่ ริงใดททาใหข้สายใยรอักททที่พระองครมแท กตเราขาดสะบอัรนลงไดข้
อทกครอัรงททเที่ ราตข้องไมตลมพ วตาครริสตจอักรแหตงนทรกาท ลอังโดนขตมเหงอยพูต ในบรริบทนอัรน เปาโลกลตาว
วตาไมตมทสที่ งริ ใดททาใหข้คนของพระเจข้าขาดจากความรอักของพระเจข้าในพระเยซพูครริสตรไดข้ ไมตวาต จะเปป็น
ความยากลนาบาก (คพอ ความยรุงต ยาก) หรพอความทรุกขร์ (คพอ ปอัญหาสรุดๆ) หรพอการขม่มเหง หรพอการ
กจันดารอาหาร (คพอ ชตวงเวลาททที่ยากลทาบาก) หรพอการเปลชอยกาย (คพอ การเสทยทรอัพยรสที่ริงของ) หรพอ
การถถูกโพยภจัย (คพอ ออันตราย) หรพอการถถูกคมดาบ (คพอ เจข้าหนข้าททที่รอักษากฎหมายททที่รตวมขตมเหงดข้วย)
ไมตมวท อันททาใหข้เราขาดจากความรอักของพระครริสตรไดข้
รม 8:36

ตามทรีซึ่เขรียนไวผู้แลผู้ววข่า `เพราะเหป็นแกข่พระองคต์ ขผู้าพระองคต์ทรัตั้งหลายจซงถผก

ประหารวรันยรังคสซึ่า และนรับวข่าเปป็นเหมคือนแกะสสาหรรับจะเอาไปฆข่า ' เปาโลไดข้ยกขข้อความจากสดรุดท
44:22 ซถึที่งเกทที่ยวขข้องกอับการขตมเหง “ตามททที่เขทยนไวข้แลข้ววตา `เพราะเหป็นแกตพระองคร ขข้าพระองครทรอัง
หลายจถึงถพูกประหารวอันยอังคทที่า และนอับวตาเปป็นเหมพอนแกะสทาหรอับจะเอาไปฆตา'” ตอนนอัรนพวกเขา
กทาลอัง (หรพอในไมตชข้าจะ) โดนขตมเหงและจะเขข้าใจถถึงเนพรอหาและบรริบทของ สดรุดท 44:22 ไดข้เปป็น
อยตางดท
รม 8:37

แตข่วข่าในเหตสการณต์ทรัตั้งปวงเหลข่านรีตั้ เรามรีชรัยเหลคือลผู้นโดยพระองคต์ผไผู้ผ ดผู้ทรง

รรักเราทรัตั้งหลาย ถถึงแมข้วาต จะมทการขอัดขวางอยตางแนตนอน ไมตวาต จะโดยซาตานตตอหนข้าบอัลลอังกรพระเจข้า
ในสวรรครหรพอจะเปป็นการขตมเหงโดยนทรามพอของรอัฐบาล แตตสรุดทข้ายแลข้วเรากป็จะมทชอัยเหลพอลข้นโดย
ทางพระครริสตร ขข้อนทรปรอับใชข้ไดข้กบอั สถานการณรททที่พวกเขาเจอในตอนนอัรน และใชข้กบอั เราในสมอัยนทร
ไดข้ดวข้ ย

รม 8:38-39 เพราะขผู้าพเจผู้าเชคืซึ่อมรัซึ่นวข่า แมผู้ความตาย หรคือชรีวริต หรคือทผตสวรรคต์ หรคือผผมผู้ รี
บรรดาศรักดริธ หรคือฤทธริธเดชทรัตั้งหลาย หรคือสริซึ่งซซงซึ่ มรีอยผข่ในปรัจจสบนรั นรีตั้ หรคือสริซึ่งซซซึ่งจะมรีในภายหนผู้า
39 หรคือซซงซึ่ สผ ง หรคือซซงซึ่ ลซก หรคือสริงซึ่ อคืซึ่นใดๆทรีซึ่ไดผู้ทรงสรผู้างแลผู้วนรัตั้น จะไมข่สามารถกระทสาใหผู้เราทรัตั้ง
หลายขาดจากความรรักของพระเจผู้า ซซซึ่งมรีอยผใข่ นพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราไดผู้
เปาโลเชพที่อมอันที่ วตา “ไมตมทสที่ ริงใดสามารถกระททาใหข้เราทอัรงหลายขาดจากความรอักของพระเจข้า
ซถึที่งมทอยพูใต นพระเยซพูครริสตรองครพระผพูข้เปป็นเจข้าของเราไดข้” ไมตวาต จะเปป็น (1) ความตาย (2) ชทวริตพรข้อม
กอับขข้อบกพรต องของมอัน (3) โลกวริญญาณ ไมตวาต จะเปป็นทถูตสวรรคร์หรพอผถูห้มทบรรดาศจักดริธ (คพอ นตาจะ
หมายถถึง สมรุนของซาตานททที่มยท ศศอักดริธลดหลอันที่ กอันไป) หรพอฤทธริธเดชทจันี้งหลาย (หมายถถึงเหลตาผพูข้มท
อทานาจในอาณาจอักรของซาตาน) (4) เหตรุการณรในปอัจจรุบนอั หรพออนาคต (5) ซถึที่งสถูง (อาจเปป็น
เหตรุการณรททที่เกริดขถึรนในสวรรคร) (6) ซถึที่งลถึก (อาจหมายถถึงกริจกรรมตตางๆในนรก) (7) หรพอ สริที่งอชที่น
ใดๆททที่ไดห้ทรงสรห้างแลห้วนจันนี้ (มนรุษยร วริญญาณ ฯลฯ) ลข้วนไมตสามารถททาใหข้เราขาดจากความรอักของ
พระเจข้าในพระเยซพูครริสตรไดข้
มทคทาอธริบายอทกสองประการ (ก) ความรอดไมตหลรุดหายของผพูข้เชพที่อปรากฏชอัดเจน ไมตมทใคร
หรพอสริที่งใดสามารถททาลายสายใยนอัรนไดข้ ไมตวาต จะในสวรรคร บนโลก หรพอในนรก (ข) สายใยททพที่ อัน
ผพูกเรากอับพระองครคพอ ความรอักของพระเจข้าซถึที่งมทใหข้ในและผตานทางพระเยซพูครริสตรองครพระผพูข้เปป็น
เจข้าของเรา! ดข้วยเหตรุนร ท เราทอัรงหลาย เชตนเดทยวกอับครริสตจอักรยรุคตข้นททที่กรรุงโรม มทเหตรุใหข้ไดข้รอับการ
หนรุนใจ ความหวอัง และความเชพที่อออันยริงที่ ใหญต อนาคตของเราสดใสพอๆกอับองครพระผพูข้เปป็นเจข้าและ
พระผพูข้ชตวยใหข้รอดของเรา คพอ พระเยซพูครริสตร
*****
ภนำพรวมของโรม 9: ในโรม 9 อ.เปาโลชทนี้แจงวม่าเพราะเหตรุใดพระเจห้าจถึงทรงใหห้ทม่าน
เปลทที่ยนความสนใจจากพวกยริวมายจังพวกคนตม่างชาตริ บทนทสนี้ ชที่อถถึงแนวคริดสนาคจัญหห้าประการ: (1)
ภาระใจของเปาโลททมที่ ทตม่อเพชที่อนรม่วมชาตริของทม่าน, 9:1-3; (2) สริทธริพริเศษของคนอริสราเอล, 9:4-5;
(3) ไมม่ใชม่ทรุกคนททที่เกริดเปป็นคนอริสราเอลเปป็นบรุตรของพระเจห้า, 9:6-12; (4) พระเจห้าสามารถเลชอกผถูห้

ททพที่ ระองคร์จะทรงอวยพรไดห้, 9:14-24; (5) และตามททที่ผถูห้พยากรณร์ในพระคจัมภทรภร์ าคพจันธสจัญญา
เดริมกลม่าวไวห้ กรุญแจสถูม่การเปป็นททโที่ ปรดปรานของพระเจห้าคชอ การวางใจพระองคร์ดวห้ ยความเชชที่อเพทยง
เทม่านจันี้น, 9:25-33
รม 9:1-3

ขผู้าพเจผู้าพผดตามความจรริงในพระครริสตต์ ขผู้าพเจผู้าไมข่ไดผู้มสสา ใจสสานซกผริด

ชอบของขผู้าพเจผู้าเปป็นพยานฝข่ายขผู้าพเจผู้าโดยพระวริญญาณบรริสส ทธริธดผู้วย 2 วข่า ขผู้าพเจผู้ามรีความทสกขต์
หนรักและเสรียใจเสมอมริไดผู้ขาด 3 เพราะวข่าขผู้าพเจผู้าปรารถนาจะใหผู้ขผู้าพเจผู้าเองถผกสาปใหผู้ตรัดขาด
จากพระครริสตต์ เพราะเหป็นแกข่พรีซึ่นอผู้ งของขผู้าพเจผู้า คคือญาตริของขผู้าพเจผู้าตามเนคือตั้ หนรัง
ครริสตจอักรยรุคตข้น ซถึงที่ รวมถถึงครริสตจอักรททที่กรรุงโรมดข้วย ประกอบดข้วยผพูข้เชพที่อชาวยริวเปป็นสต วน
ใหญต บางคนรพูสข้ ถึกสอับสนในเรพที่องความสอัมพอันธรกบอั มรดกตกทอดทางวอัฒนธรรมและศาสนาแบบ
เดริมของตน ถถึงแมข้วาต พวกเขาไดข้วางใจพระครริสตรแลข้ว แตตพวกเขากป็รพูข้สถึกสอับสนททที่วาต พระเจข้าไดข้ทรง
ททาพอันธสอัญญากอับออับราฮอัม อริสออัค และยาโคบ แตตดพูเหมพอนจะหอันจากคนอริสราเอลไปหาคนตตาง
ชาตริแทน
เปาโลจถึงเปริดใจของทตานตตอพทที่นข้องรต วมชาตริของทตาน “ขข้าพเจข้ามทความทรุกขรหนอักและเสทยใจ
เสมอมริไดข้ขาด” คทาททที่แปลวตา ถผกสาป (อะนาเธมา) ในททที่นร คท พอ ถพูกสาปจากพระครริสตร ทตานเสนอวตา
หากเปป็นไปไดข้ ทตานยอมเสทยสละความรอดของทตานเพพที่อเหป็นแกตเพพที่อนรต วมชาตริของทตานคพอ คน
อริสราเอล “ญาตริของขข้าพเจข้าตามเนพรอหนอัง” หากมทใครสงสอัยเรพอที่ งความจงรอักภอักดทของเปาโลตตอม
รดกดข้านเชพรอสายของทตาน คทาตอบกป็ถพูกพบอยตางชอัดเจนตรงนทร
รม 9:4-5

พวกเขาเปป็นคนอริสราเอล ไดผู้รรับการทรงใหผู้เปป็นบสตรของพระเจผู้าและสงข่า

ราศรี และบรรดาพรันธสรัญญา และการทรงประทานพระราชบรัญญรัตริ และการปรนนริบรัตริพระเจผู้า
และพระสรัญญาทรัตั้งหลาย 5 ทรัตั้งบรรพบสรสษกป็เปป็นของเขาดผู้วย และพระครริสตต์กป็ไดผู้ทรงถคือกสาเนริด
ตามเนคือตั้ หนรังในเชคืตั้อชาตริของเขา พระองคต์ผทผู้ผ รงอยผข่เหนคือสารพรัด พระเจผู้าผผผู้ทรงไดผู้รบรั คสาสาธสการ
เปป็นนริตยต์ เอเมน

ถถึงแมข้วาต เปาโลวริพากษรวริจารณรพวกยริวอยตางหนอัก แตตทตานกป็พพูดถถึงมรดกฝตายวริญญาณของ
พวกเขา การทรงใหห้เปป็นบรุตร ตกเปป็นของพวกเขา ในการเลพอกออับราฮอัม อริสออัค และยาโคบ
พระเจข้าจถึงทรงรอับพวกเขาใหข้เปป็นบรุตรของพระองคร สงม่าราศท ปรากฏททที่ภเพู ขาซทนาย นอกจากนทร
พระเจข้าไดข้ทรงกระททาบรรดาพจันธสจัญญากอับออับราฮอัม อริสออัค ยาโคบ และโมเสส ซถึที่งเปป็นชนชาตริ
อริสราเอล พระองครยอังไดข้ทรงประทาน “พระราชบอัญญอัตริ และการปรนนริบอัตริพระเจข้าและพระ
สอัญญาทอัรงหลาย” ของพระองครดข้วย คทาททที่แปลวตา การปรนนริบรัตริ (ลาเทรเอทย) หมายถถึง การ
ปรนนริบอัตขริ องพวกเลวทในพลอับพลา/พระวริหาร สริทธริพเริ ศษดอังกลตาวไมตไดข้ถพูกมอบใหข้แกตชนชาตริอพที่น
ใดอทกเลย
นอกจากนทร พตอหมพูตเหลตานทร (บรรพบรุรรุษ) กป็เปป็นตข้นวงศรของชนชาตริอริสราเอลดข้วย ททที่สทาคอัญ
ททที่สรุดกป็คอพ “พระครริสตร” ไดข้เสดป็จมาผตานทางชนชาตริอริสราเอล เราปฏริเสธไมตไดข้เลยวตา อริสราเอลเปป็น
ชนชาตริททที่ไดข้รอับพระพรและไดข้รบอั สริทธริพริเศษมากททที่สรุดชาตริหนถึที่ง สริที่งททที่นตาเอตยถถึงอทกเรพอที่ งคพอ พระ
ครริสตรทรงถพูกเรทยกวตา “พระเจข้าผพูข้ทรงไดข้รบอั คทาสาธรุการเปป็นนริตยร” เราไดข้เหป็นถถึงความเปป็นมนรุษยรและ
ความเปป็นพระเจข้าของพระองครอยตางชอัดเจน ถถึงแมข้วาต เชพรอสายฝตายมนรุษยรของพระองครคอพ ชนชาตริ
อริสราเอล แตตจรริงๆแลข้วพระองครทรงเปป็นพระเจข้า คทาวตา เอเมน สรุดทข้ายแปลวตา ‘ขอใหข้เปป็นดอังนอัรน’
รม 9:6-7

แตข่มริใชข่วข่าพระวจนะของพระเจผู้าไดผู้ไรผู้ประโยชนต์ไป เพราะวข่าเขาทรัตั้งหลาย

ทรีซึ่เกริดมาจากอริสราเอลนรันตั้ หาไดผู้เปป็นคนอริสราเอลแทผู้ทสกคนไมข่ 7 และมริใชข่วาข่ ทสกคนทรีซึ่เปป็นเชคืตั้อสาย
ของอรับราฮรัมเปป็นบสตรแทผู้ของทข่าน แตข่วข่า `เขาจะเรรียกเชคืตั้อสายของเจผู้าทางสายอริสอรัค'
ในการททพที่ ระเจข้าทรงหอันไปหาคนตตางชาตริ พระองครมริไดข้ทรงเลริกลข้มพระสอัญญาของ
พระองครททที่มทตตอพวกยริว ความจรริงกป็คอพ พระเจข้าไดข้ทรงกลตาวไวข้ลวต งหนข้ามาตลอดวตาพระองครจะ
ทรงเรทยกคนตตางชาตริดข้วย นอกจากนทร “เขาทอัรงหลายททที่เกริดมาจากอริสราเอลนอัรนหาไดข้เปป็นคน
อริสราเอลแทข้ทรุกคนไมต และมริใชตวาต ทรุกคนททที่เปป็นเชพรอสายของออับราฮอัมเปป็นบรุตรแทข้ของทตาน แตตวาต
`เขาจะเรทยกเชพรอสายของเจข้าทางสายอริสออัค'” ความหมายกป็คพอ ไมตใชตวาต ทรุกคนททที่เกริดเปป็นคน
อริสราเอลจะเปป็นประชากรของพระเจข้า เปาโลอธริบายวตา จากบรุตรหลายคนของออับราฮอัม พระ

สอัญญานอัรนมทมาถถึงอริสออัคเทตานอัรน ทตานยกขข้อความจาก ปฐมกาล 21:12 เพพอที่ สนอับสนรุนประเดป็นของ
ทตาน ความสทาคอัญของอริสออัคกป็คพอ เขาเปป็นบรุตรแหตงพอันธสอัญญาเพราะออับราฮอัมเชพที่อคทาตรอัสของ
พระเจข้า ประเดป็นกป็คพอ พระสอัญญาของพระเจข้าสพบทอดผตานทางเชพรอสายแหตงความเชพที่อ ไมตใชตเชพรอ
สายตามเนพรอหนอัง
รม 9:8-13

คคือวข่าเขาเหลข่านรันตั้ ทรีซึ่เปป็นบสตรตามเนคือตั้ หนรังจะนรับเปป็นบสตรของพระเจผู้าไมข่

ไดผู้ แตข่บสตรแหข่งพระสรัญญานรัตั้นจซงจะนรับเปป็นเชคืตั้อสายไดผู้ 9 เพราะพระวจนะแหข่งพระสรัญญามรีวข่า
ดรังนรีตั้ `คราวนรีตั้เราจะมาและนางซาราหต์จะมรีบสตรชาย' 10 และมริใชข่เทข่านรันตั้ แตข่วข่านางเรเบคาหต์กป็ไดผู้มรี
ครรภต์กรับชายคนหนซซึ่งดผู้วย คคืออริสอรัคบรรพบสรสษของเรา 11 (แมผู้กข่อนบสตรนรันตั้ บรังเกริดมา และยรังไมข่
ไดผู้กระทสาดรีหรคือชรัซึ่ว เพคือซึ่ พระดสารริของพระเจผู้าในการทรงเลคือกนรัตั้นจะตรัตั้งมรัซึ่นคงอยผข่ ไมข่ใชข่ตามการ
ประพฤตริ แตข่ตามซซซึ่งพระองคต์ทรงเรรียก) 12 พระองคต์จซงตรรัสแกข่นางนรันตั้ วข่า `พรีซึ่จะปรนนริบรัตรินผู้อง'
13 ตามทรีซึ่มรีคสาเขรียนไวผู้แลผู้ววข่า `เรากป็ยรังรรักยาโคบ แตข่เราไดผู้เกลรียดเอซาว'
ออัครสาวกผพูข้นร ทอธริบายถถึงความจรริงขข้อนทร คนททแที่ คตสพบเชพรอสายตตอจากออับราฮอัม อริสออัค และยา
โคบไมตจทาเปป็นตข้องเปป็นบรุตรของพระเจข้า แตตผพูข้ททที่เกริดโดยความเชพที่อ (คพอ อริสออัค ซถึงที่ ตตางจากอริชมาเอล)
กป็เกริดตามพระสอัญญาของพระเจข้าและนอับวตาเปป็น “เชพรอสาย” ของพระเจข้า
เปาโลกลตาวยทราวตาไมตเพทยงแคตนางซาราหรเทตานอัรนททที่ใหข้กาท เนริดบรุตรโดยความเชพที่อในพระ
สอัญญาของพระเจข้า แตตนางเรเบคาหรเองกป็กลตาวลตวงหนข้าโดยความเชพที่อวตา “พทจที่ ะปรนนริบอัตรินข้อง”
ทตานกลตาววตาทอัรงยาโคบและเอซาวขณะอยพูใต นครรภรมารดายอังไมตไดข้ททาความดทอะไรเลย อยตางไร
กป็ตาม พระเจข้าทรงมทแผนการและทรงเลพอกยาโคบมากกวตาเอซาว
คทาวตา การทรงเลคือก อข้างอริงถถึงการททพที่ ระเจข้าทรงเลพอกยาโคบมากกวตาเอซาว ประเดป็นสทาคอัญ
กป็คพอวตา การทรงเลพอกของพระเจข้าไมตเกทที่ยวขข้องอะไรเลยกอับการกระททาของทอัรงสองคน แตตเปป็นพระ
ประสงครและแผนการของพระองคร ขข้อความททที่ถพูกยกมาจาก มาลาคท 1:2-3 “เรากป็ยงอั รอักยาโคบ แตต
เราไดข้เกลทยดเอซาว” ไมตไดข้มคท วามหมายตามททที่เขข้าใจกอันสมอัยนทร คทาททแที่ ปลวตา เกลรียด (มริเซโอ) ใน
บรริบทนทรหมายความวตา พระเจข้ามริไดข้ทรงเลพอกเอซาว พระองครทรงเลยผตานเขาและทรงเลพอกยาโคบ

แทนททที่จะเปป็นเอซาว ประเดป็นสทาคอัญกป็คพอวตา การตอัดสรินใจของพระเจข้าเกริดขถึรนกตอนททที่ทร อังคพูตจะเกริด
และการทรงเรทยกและการทรงเลพอกของพระองครไมตเกทที่ยวขข้องอะไรเลยกอับการกระททาของทอัรงสอง
คน แผนการของพระเจข้าและหลอักการเรพอที่ งความเชพที่อเปป็นสริที่งททที่สทาคอัญตตอพระเจข้า
รม 9:14-16 ถผู้าเชข่นนรัตั้นเราจะวข่าอยข่างไร พระเจผู้าไมข่ทรงยสตริธรรมหรคือ ขอพระเจผู้าอยข่า
ยอมใหผู้เปป็นเชข่นนรันตั้ เลย 15 เพราะพระองคต์ตรรัสกรับโมเสสวข่า `เราประสงคต์จะกรสณาผผใผู้ ด เรากป็จะ
กรสณาผผผู้นนรัตั้ และเราประสงคต์จะเมตตาผผผู้ใด เรากป็จะเมตตาผผผู้นรัตั้น ' 16 เพราะฉะนรันตั้ จซงไมข่ขซตั้นแกข่ความ
ตรัตั้งใจหรคือการตะเกรียกตะกายของเขา แตข่ขซตั้นอยผกข่ บรั พระเจผู้าผผผู้ทรงสสาแดงพระกรสณา
เปาโลตข้องเคยไดข้ยนริ คทากลตาวหาของพวกยริวเปป็นแนต ททที่วาต พระเจข้าไมตทรงยรุตริธรรมททที่ทรงหอัน
ไปหาคนตตางชาตริ ทตานตอบคทากลตาวหาททที่โงตเขลานอัรนอยตางซถึที่งๆหนข้า เปาโลยกขข้อความจาก อพยพ
33:19 “เราประสงครจะกรรุณาผพูข้ใด เรากป็จะกรรุณาผพูข้นร นอั และเราประสงครจะเมตตาผพูข้ใด เรากป็จะเมตตา
ผพูข้นร อัน” พระเจข้าทรงสามารถเลพอกอะไรกป็ไดข้ตามททพที่ ระองครประสงคร เปาโลจถึงนทาหลอักเหตรุผลของ
ทตานไปสพูตขอข้ สรรุป “เพราะฉะนอัรนจถึงไมตขร นถึ แกตความตอัรงใจหรพอการตะเกทยกตะกายของเขา แตตขร นถึ อยพูต
กอับพระเจข้าผพูข้ทรงสทาแดงพระกรรุณา” ความหมายกป็คพอวตา แผนการของพระเจข้าไมตไดข้ขร ถึนอยพูกต บอั จรุด
ประสงครหรพอความพยายามของมนรุษยร แตตขร นถึ อยพูกต บอั พระประสงครของพระเจข้าเองในการสทาแดง
พระกรรุณา
รม 9:17-18 เพราะมรีขผู้อพระครัมภรีรต์ทรีซึ่กลข่าวแกข่ฟาโรหต์วข่า `เพราะเหตสนเรีตั้ องเราใหผู้เจผู้ามรี
ตสาแหนข่งสผ ง กป็เพคืซึ่อจะแสดงฤทธานสภาพของเราโดยเจผู้าและเพคือซึ่ ใหผู้นามของเราถผกประกาศออกไป
ทรัซึ่วโลก' 18 เหตสฉะนรัตั้นพระองคต์จะทรงพระกรสณาแกข่ผใผู้ผ ด กป็จะทรงพระกรสณาผผผู้นนรัตั้ และพระองคต์
จะทรงใหผู้ผผู้ใผ ดมรีใจแขป็งกระดผู้าง กป็จะทรงใหผู้ผผู้นผ นรัตั้ มรีใจแขป็งกระดผู้าง
จากนอัรนเปาโลกป็ยกตอัวอยตางฟาโรหร พระเจข้าทรงยกชพูเขาเพพอที่ สทาแดงอทานาจและสงตาราศทของ
พระองคร เราจทาไดข้วาต หลายครอัรงในหนอังสพออพยพ พระเจข้าทรงททาใหข้ใจฟาโรหรแขป็งกระดข้าง เหตรุผล
กป็คพอ เพพที่อเรทยงลทาดอับเหตรุการณรตตางๆททที่สทาแดงถถึงฤทธานรุภาพของพระเจข้า ขข้อเทป็จจรริงกป็คพอวตา
พระเจข้าทรงสทาแดงพระเมตตาแกตผพูข้ทพทที่ ระองครประสงคร และเมพที่อพระองครทรงเลพอกททที่จะททาใหข้ใคร

ใจแขป็งกระดข้าง นอัรนกป็เปป็นสริทธริธขาดของพระองคร ประเดป็นสทาคอัญกวตากป็คพอวตา พระเจข้าอาจเลพอกและ
ตอัดสรินพระทอัยตามแผนการและพระประสงครของพระองคร
รม 9:19-21 แลผู้วทข่านกป็จะกลข่าวแกข่ขาผู้ พเจผู้าวข่า "ถผู้าเชข่นนรัตั้น ทสาไมพระองคต์จซงยรังทรงตริ
เตรียน เพราะวข่าผผใผู้ ดจะขรัดขคืนพระทรัยของพระองคต์ไดผู้ " 20 โอ มนสษยต์เออ๋ย ดผกข่อน ทข่านคคือผผผู้ใดเลข่าซซซึ่ง
ทข่านจะโตผู้ตอบกรับพระเจผู้าไดผู้ สริซึ่งซซซึ่งถผกทสาขซนตั้ แลผู้วนรันตั้ จะกลรับวข่าแกข่ผผู้ทผ สาไดผู้หรคือวข่า "ทข่านไดผู้กระทสา
ขผู้าพเจผู้าอยข่างนรีตั้ทสาไม" 21 สข่วนชข่างปรันตั้ หมผู้อ ไมข่มรีสริทธริธทรีซึ่จะเอาดรินกผู้อนเดรียวกรันมาปรัตั้นเปป็นภาชนะ
อรันมรีเกรียรตริอรันหนซซึ่ง และภาชนะอรันไมข่มรีเกรียรตริอนรั หนซซึ่งหรคือ
อาจเปป็นเพราะทตานคาดการณรไวข้หรพอตอบคทาวริจารณรททที่ทตานไดข้ยรินมา เปาโลไดข้ยกขข้อโตข้แยข้ง
ตตอไปนทรขร ถึนมา “ถข้าเชตนนอัรน ททาไมพระองครจถึงยอังทรงตริเตทยน” คทาถามททที่กาข้ วรข้าวนทรบอกเปป็นนอัยวตา
พระเจข้าไมตยรุตริธรรม ดข้วยเหตรุนร ท ททาไมพระเจข้าถถึงทรงตริเตทยนเราดข้วย “เพราะวตาผพูข้ใดจะขอัดขพนพระทอัย
ของพระองครไดข้”
อยตางไรกป็ตาม เปาโลเพทยงแคตยกตอัวอยตางชตางปอัรนหมข้อขถึรนมา ชตางเปป็นเรพอที่ งโงตเขลาททที่หมข้อจะ
กลตาวหาชตางปอัรน นอักวริจารณรททที่ไมตเชพที่อกป็ททาแบบเดทยวกอัน ชตางปอัรนหมข้อมทสริทธริธปอัรนภาชนะขถึรนมาตามททที่
เขาตข้องการจะใชข้งาน พระเจข้ากป็ทรงททาแบบเดทยวกอัน พระองครทรงเปป็นผพูข้สรข้างเราขถึรนมาและเรามท
ชทวริตอยพูเต พพอที่ พระประสงครของพระองคร ชตางปอัรนหมข้อททาภาชนะบางชริรนเพพอที่ มทเกทยรตริ เชตน ไวข้ใชข้งาน
บนโตบ๊ะอาหาร และบางชริรนกป็มทเกทยรตรินอข้ ยกวตา เชตน โถปอัสสาวะ เปป็นตข้น อยตางไรกป็ตาม ภาชนะทอัรง
สองแบบมทไวข้เพพที่อความประสงครของเจข้าของ พระเจข้ากป็ทรงกระททาแบบเดทยวกอันกอับเรา
รม 9:22-24 แลผู้วถผู้าโดยทรงประสงคต์จะสสาแดงการลงพระอาชญา และทรงใหผู้ฤทธริธเดช
ของพระองคต์ปรากฏ พระเจผู้าไดผู้ทรงอดกลรัตั้นพระทรัยไวผู้ชาผู้ นานตข่อผผเผู้ หลข่านรันตั้ ทรีซึ่เปป็นภาชนะอรัน
สมควรแกข่พระอาชญา ซซซึ่งเตรรียมไวผู้สสาหรรับความพรินาศ 23 เพคืซึ่อจะไดผู้ทรงสสาแดงสงข่าราศรีอรันอสดม
ของพระองคต์แกข่บรรดาผผผู้ทรีซึ่เปป็นภาชนะแหข่งพระเมตตา ซซซึ่งพระองคต์ไดผู้ทรงจรัดเตรรียมไวผู้กข่อนใหผู้สม
กรับสงข่าราศรี 24 คคือเราทรัตั้งหลายทรีซึ่พระองคต์ไดผู้ทรงเรรียกมาแลผู้ว มริใชข่จากยริวพวกเดรียว แตข่จากพวก
ตข่างชาตริดผู้วย

คราวนทรเปาโลปลตอยหมอัดตาย ทตานเปป็นฝตายไดข้เปรทยบแลข้ว อริสราเอลอาจเปป็นประชากรททที่
พระเจข้าทรงเลพอก แตตผาต นมาหลายยรุคสมอัยพวกเขากป็กบฏตตอพระเจข้ามาตลอดและมทใจแขป็งกระดข้าง
ตตอพระองคร พระองครจงถึ ทรงไมตมททางเลพอกและตข้องสทาแดงพระพริโรธตตอพวกเขา ดข้วยเหตรุนร ทเปาโล
จถึงถามคทาถามแทงใจดทาตตอพวกยริวททที่คอัดคข้านทตาน “แลข้วถข้าโดยทรงประสงครจะสทาแดงการลงพระ
อาชญา และทรงใหข้ฤทธริธเดชของพระองครปรากฏ พระเจข้าไดข้ทรงอดกลอัรนพระทอัยไวข้ชข้านานตตอผพูข้
เหลตานอัรน ททเที่ ปป็นภาชนะออันสมควรแกตพระอาชญา ซถึที่งเตรทยมไวข้สทาหรอับความพรินาศ” กลตาวอทกแงตกป็
คพอ พระเจข้าทรงสรข้างชนชาตริอริสราเอลไวข้เพพที่อพระประสงครตตางๆของพระองคร แตตชนชาตริ
อริสราเอลกป็หอันมาตตอสพูพข้ ระองครผพูข้ทรงสรข้างพวกเขา ทอัวที่ พระคอัมภทรรภาคพอันธสอัญญาเดริม คทาอรุปมาททที่
ใหข้ชนชาตริอริสราเอลเปป็นดรินเหนทยวและพระเยโฮวาหรเปป็นชตางปอัรนนอัรนถพูกพอัฒนาเรพที่อยมา พระเจข้าจถึง
“อดกลอัรนพระทอัยไวข้ชข้านานตตอผพูข้เหลตานอัรน ททเที่ ปป็นภาชนะออันสมควรแกตพระอาชญา” ชนชาตริ
อริสราเอลเพราะใจแขป็งกระดข้างของพวกเขาไดข้แปลงกายเปป็นภาชนะออันสมควรแกตพระอาชญา คพอ
ภาชนะออันไรข้เกทยรตริ
ในทางกลอับกอัน พระเจข้าไดข้ทรง “สทาแดงสงตาราศทออันอรุดมของพระองครแกตบรรดาผพูข้ททที่เปป็น
ภาชนะแหตงพระเมตตา ซถึงที่ พระองครไดข้ทรงจอัดเตรทยมไวข้กตอนใหข้สมกอับสงตาราศท” คราวนทรเปาโล
หมายถถึงพวกคนตตางชาตริททที่ขตาวประเสรริฐหอันไปหา เราตข้องจทาไวข้วาต พระเมตตาบตงบอกถถึงความผริด
แตตกเป็ ปป็นความเตป็มใจททจที่ ะมองขข้ามความผริดนอัรน ททพที่ ระเจข้าทรงหอันไปสทาแดงพระเมตตาแกตคนตตาง
ชาตริไมตไดข้หมายความวตาพวกเขาชอบธรรมกวตาพวกยริว พวกเขากป็มทความผริดเชตนกอัน “เพราะวตาทรุก
คนททาบาป”
กระนอัรน พระเจข้าในแผนการออันสมบพูรณรแบบของพระองครทรงสทาแดงพระเมตตาตตอคนทอัรง
ปวง ถถึงแมข้วาต พวกคนตตางชาตริสมควรไดข้รอับพระพริโรธ แตตพระเจข้ากป็ทรงเลพอกททที่จะสทาแดงพระ
เมตตาแกตพวกเขา “คพอเราทอัรงหลายททพที่ ระองครไดข้ทรงเรทยกมาแลข้ว มริใชตจากยริวพวกเดทยว แตตจาก
พวกตตางชาตริดข้วย” พวกอริสราเอลไดข้รอับโอกาสจากพระเจข้าแลข้วและพวกเขากป็ททาพอัง บอัดนทรพระเจข้า
ทรงเลพอกททที่จะสทาแดงพระเมตตาของพระองครแกตคนตตางชาตริ ประเดป็นททที่สทาคอัญกวตากป็คพอ พระเจข้า

ทรงมทสริทธริธเลพอกผพูข้ทพทที่ ระองครทรงประสงคร ชนชาตริอริสราเอลไดข้รอับโอกาสของพวกเขาไปแลข้ว
คราวนทรพระเจข้าทรงเลพอกททที่จะเสนอพระเมตตาของพระองครตตอคนททที่เหลพอในโลกบข้าง
รม 9:25-29 ดรังทรีซึ่พระองคต์ตรรัสไวผู้ในพระครัมภรีรต์โฮเชยาวข่า `เราจะเรรียกเขาเหลข่านรันตั้ วข่า
เปป็นชนชาตริของเรา ซซงซึ่ เมคืซึ่อกข่อนเขาหาไดผู้เปป็นชนชาตริของเราไมข่ และจะเรรียกเขาวข่าเปป็นทรีซึ่รกรั ซซซึ่ง
เมคืซึ่อกข่อนเขาหาไดผู้เปป็นทรีซึ่รกรั ไมข่ 26 และตข่อมาในสถานทรีซึ่ซงซซึ่ ทรงกลข่าวแกข่เขาวข่า "เจผู้าทรัตั้งหลายไมข่ใชข่
ชนชาตริของเรา" ในทรีซึ่นนรัตั้ เองเขาจะไดผู้ชคืซึ่อวข่า เปป็นบสตรของพระเจผู้าผผผู้ทรงพระชนมต์อยผข่' 27 และทข่าน
อริสยาหต์ไดผู้รผู้องประกาศเรคืซึ่องพวกอริสราเอลดผู้วยวข่า `แมผู้พวกลผกอริสราเอลจะมากเหมคือนเมป็ดทรายทรีซึ่
ทะเล แตข่คนทรีซึ่เหลคืออยผข่เทข่านรันตั้ จะรอด 28 ดผู้วยวข่าพระองคต์จะทรงใหผู้การนรัตั้นสสาเรป็จ และจะใหผู้สสาเรป็จ
โดยเรป็วพลรันในความชอบธรรม เพราะวข่าองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าจะทรงใหผู้การนรัตั้นสสาเรป็จโดยเรป็วพลรัน
บนพริภพนรีตั้' 29 และตามทรีซึ่ทข่านอริสยาหต์ไดผู้กลข่าวไวผู้กข่อนวข่า `ถผู้าองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าแหข่งจอมโยธามริไดผู้
ทรงเหลคือเชคืตั้อสายไวผู้ใหผู้เราบผู้าง เรากป็จะไดผู้เปป็นเหมคือนเมคืองโสโดม และจะเปป็นเหมคือนเมคืองโกโม
ราหต์'
เปาโลยกคทาพยานของผพูข้พยากรณรในพระคอัมภทรภร าคพอันธสอัญญาเดริมหลายทตานเพพอที่
สนอับสนรุนขข้อโตข้แยข้งของทตาน ทตานยกขข้อความจาก โฮเชยา 2:23 เปป็นขข้อแรก “เราจะเรทยกเขาเหลตา
นอัรนวตาเปป็นชนชาตริของเรา ซถึที่งเมพอที่ กตอนเขาหาไดข้เปป็นชนชาตริของเราไมต และจะเรทยกเขาวตาเปป็นททที่รอัก
ซถึที่งเมพอที่ กตอนเขาหาไดข้เปป็นททที่รกอั ไมต” จากนอัรนทตานกป็ยกขข้อความจาก โฮเชยา 1:10 “และตตอมาใน
สถานททที่ซถึที่งทรงกลตาวแกตเขาวตา "เจข้าทอัรงหลายไมตใชตชนชาตริของเรา" ในททที่นร นอั เองเขาจะไดข้ชพที่อวตา เปป็น
บรุตรของพระเจข้าผพูข้ทรงพระชนมรอยพู”ต พระเจข้าทรงตรอัสไวข้ลวต งหนข้าแลข้ววตาวอันหนถึงที่ พระองครจะทรง
เลพอกพวกคนตตางชาตริดข้วย!
จากนอัรนทตานกป็ยกขข้อความจาก อริสยาหร 10:22 “แมข้พวกลพูกอริสราเอลจะมากเหมพอนเมป็ด
ทรายททที่ทะเล แตตคนททที่เหลพออยพูจต ะรอด” เปาโลกลตาวตตอวตา ถถึงแมข้วาต พวกอริสราเอลมทจทานวนมากมาย
มทแคตคนสต วนนข้อยเทตานอัรนททที่ไดข้รอับความรอด ถถึงแมข้วาต คทาพยากรณรนร ทในบรริบทตอนนอัรนพพูดถถึงการททที่
พวกยริวกลอับมาจากการเปป็นเชลย แตตเปาโลกป็ใชข้ขอข้ นทรเพพที่อพพูดถถึงความรอดของพวกเขา ไมตใชตพวก

เขาทรุกคนททที่จะไดข้รอับความรอด! ดอังนอัรน คนอพนที่ ๆ คพอ พวกคนตตางชาตริกจป็ ะถพูกเสนอความรอดของ
พระเจข้าดข้วย
จากนอัรนทตานกป็ยกขข้อความจาก อริสยาหร 10:23 โดยบอกวตาพระเจข้าไดข้ทรงกระททาการกอับคน
อริสราเอลใหข้สทาเรป็จโดยเรป็วพลอันในความชอบธรรมแลข้ว เหตรุผลททที่พวกอริสราเอลมากมายไมตไดข้รอับ
ความรอดกป็คพอวตา พระเจข้าไดข้ทรงกระททาการกอับพวกเขาในความชอบธรรมแลข้ว พวกเขาไดข้
ผลอักไสพระครุณของพระเจข้าไปไกลเกรินไปแลข้วและไมตยอมรอับพระเมตตาของพระองคร พวก
อริสราเอลเพราะใจแขป็งกระดข้างของพวกเขาไดข้ททาใหข้พระเจข้าทรงลดทอนพระเมตตาของพระองคร
และปฏริบอัตริตตอพวกเขาดข้วยความเขข้มงวดในความชอบธรรมของพระองคร สอักวอันหนถึที่งพระเจข้ากป็จะ
ทรงททาเชตนนอัรนกป็คนททที่เหลพอในโลกเชตนเดทยวกอัน
จากนอัรนเปาโลกป็ยกขข้อความจากอริสยาหร 1:9 วตาหากไมตเปป็นเพราะพระเมตตาของพระเจข้า
แลข้ว พวกอริสราเอลกป็คงเปป็นเหมพอนเมพองโสโดมและเมพองโกโมราหรทพทที่ ระเจข้าทรงพริพากษาอยตาง
ชอบธรรมไปแลข้ว กระนอัรน ตามททที่อริสยาหรไดข้พยากรณรไวข้ พระเจข้าไดข้ทรงเหลพอเชพรอสายฝตายวริญญาณ
ไวข้ในทตามกลางพวกอริสราเอลททที่ไมตเชพที่อ เปาโลวนกลอับมายอังขข้อ 14 แลข้ว เราจทาไดข้วาต พวกยริวไดข้ตรอัง
คทาถามเกทที่ยวกอับความชอบธรรมของพระเจข้าในการททที่พระองครทรงหอันเสทยจากพวกเขาไปหาพวก
คนตตางชาตริ ในทางตรงกอันขข้าม พระเจข้าทรงชอบธรรมแตตพวกคนอริสราเอลเปป็นคนอธรรม
รม 9:30-31 เปาโลสรรุปขข้อโตข้แยข้งของทตาน

ถผู้าเชข่นนรัตั้นเราจะวข่าอยข่างไร จะวข่าพวกตข่าง

ชาตริทรีซึ่ไมข่ไดผู้ใฝข่หาความชอบธรรม กป็ยงรั ไดผู้รบรั ความชอบธรรมคคือความชอบธรรมทรีซึ่เกริดขซตั้นโดย
ความเชคืซึ่อ 31 แตข่พวกอริสราเอลซซซึ่งใฝข่หาพระราชบรัญญรัตริแหข่งความชอบธรรม กป็ยรังไมข่ไดผู้บรรลส
ตามพระราชบรัญญรัตริแหข่งความชอบธรรมนรัตั้น พวกคนตตางชาตริททที่จนถถึงบอัดนทรเพริกเฉยตตอพระราช
บอัญญอัตขริ องพระเจข้าไดข้รอับความชอบธรรมแลข้ว แตตพวกอริสราเอลททที่ยถึดถพอบอัญญอัตริกลอับไมตไดข้รบอั
รม 9:32-33 เพราะอะไร เพราะเหตสทรีซึ่เขามริไดผู้แสวงหาโดยความเชคืซึ่อแตข่แสวงหาโดยการ
ประพฤตริตามพระราชบรัญญรัตริ เขาจซงสะดสดกผู้อนหรินทรีซึ่ใหผู้สะดสดนรันตั้ 33 ดรังทรีซึ่มรีคสาเขรียนไวผู้แลผู้ววข่า

`จงดผเถริด เราไดผู้วางศริลากผู้อนหนซซึ่งไวผู้ในศริโยนซซซึ่งจะทสาใหผู้สะดสด และหรินกผู้อนหนซซึ่งซซซึ่งจะทสาใหผู้ลมผู้
แตข่ผใผู้ผ ดทรีซึ่เชคืซึ่อในพระองคต์นรัตั้นกป็จะไมข่ไดผู้รบรั ความอรับอาย'
เพราะอะไรเลตา กป็เพราะพวกอริสราเอล “มริไดข้แสวงหาโดยความเชพที่อแตตแสวงหาโดยการ
ประพฤตริตามพระราชบอัญญอัตริ” พระเจข้ามริไดข้ทรงประสงครใหข้พระราชบอัญญอัตริเปป็นหนทางททนที่ ทาไปสพูต
ความชอบธรรมเลย มอันแคตนริยามความบาปและระบรุถถึงการพริพากษาของพระเจข้าททที่มทตตอความบาป
มอันจถึงกลายเปป็นหรินสะดรุดสทาหรอับพวกอริสราเอล พวกเขามองวตาพระราชบจัญญจัตริเปป็นวริธทททที่นทาไปสพูต
ความชอบธรรมแทนททที่จะมองททที่พระเจห้าแหม่งพระราชบจัญญจัตรินร อัน หลอักการเดทยวททที่พระเจข้าทรงตอบ
สนองเสมอคพอความเชพที่อ คพอ การวางใจพระองครแทนททที่จะเปป็นความชอบธรรมของตอัวเอง ความ
เชพที่อคพอการพถึที่งพาพระเจข้า การประพฤตริตามพระราชบอัญญอัตริคอพ การพถึที่งตอัวเอง เปาโลจถึงสรรุปดข้วย
การยกขข้อความจากอริสยาหร 8:14 และ 28:16 “จงดพูเถริด เราไดข้วางศริลากข้อนหนถึงที่ ไวข้ในศริโยนซถึที่งจะ
ททาใหข้สะดรุด และหรินกข้อนหนถึงที่ ซถึที่งจะททาใหข้ลข้ม แตตผพูข้ใดททที่เชพที่อในพระองครนร อันกป็จะไมตไดข้รอับความ
ออับอาย” เรพอที่ งของความเชพที่อถพูกเนข้นยทราเปป็นครอัรงสรุดทข้าย นอันที่ เปป็นหลอักเกณฑรททที่จะททาใหข้พระเจข้า
สทาแดงพระเมตตา เมพที่อเราเชพที่อวางใจในพระเมตตาของพระองครแทนททที่จะเปป็นความชอบธรรมของ
เราเอง พระเจข้ากป็จะทรงหยริบยพนที่ พระเมตตานอัรนแกตเรา
*****
ภนำพรวมของโรม 10: อจัครสาวกเปาโลสานตม่อหลจักการเรชอที่ งความชอบธรรมโดยความ
เชชที่อตม่อไป อทกครจังนี้ ททที่ทม่านพถูดกจับพวกยริว ขห้อพระคจัมภทรร์หลายขห้อจากพระคจัมภทรภร์ าคพจันธสจัญญาเดริม
ถถูกยกเพชที่อสนจับสนรุนประเดป็นของทม่าน บทนทเนี้ รริที่มตห้นดห้วยการททที่เปาโลเปริดใจและภาระใจของทม่านททที่
มทตม่อเพชที่อนรม่วมชาตริ บทนทนี้ปริดทห้ายดห้วยขห้อพระคจัมภทรร์หลายขห้อจากหนจังสชออริสยาหร์ททที่บอกวม่าพระเจห้า
จะสม่งขม่าวประเสรริฐไปยจังคนตม่างชาตริ
รม 10:1

พรีซึ่นอผู้ งทรัตั้งหลาย ความปรารถนาในจริตใจของขผู้าพเจผู้าและคสาวริงวอนขอตข่อ

พระเจผู้าเพคือซึ่ คนอริสราเอลนรันตั้ คคือขอใหผู้เขารอด เหป็นไดข้ชอัดเลยวตาออัครสาวกผพูข้นร ทเขทยนถถึงใคร พวกเขา
เปป็นพทนที่ ห้องฝตายวริญญาณของทตาน อทกครอัรงททที่เกรงวตาจะมทใครสงสอัยในความจงรอักภอักดทของทตานททที่มท

ตตอพวกยริว เปาโลไดข้เปริดใจของทตานตตอพวกเขา ความปรารถนาใน “จริตใจของทตานและคทาวริงวอน
ขอตตอพระเจข้าเพพที่อคนอริสราเอลนอัรน คพอขอใหข้เขารอด” นอกจากนทร เหป็นไดข้ชดอั วตาเปาโลมองสภาพ
ฝตายวริญญาณของพวกเขาวตาเปป็นเชตนไร พวกเขาเครต งศาสนามากๆ แตตกไป็ มตรอด ความปรารถนา
และคทาอธริษฐานททที่มทอยพูใต นจริตใจของเปาโลคพอเพพอที่ ความรอดของพวกเขา
รม 10:2

ขผู้าพเจผู้าเปป็นพยานใหผู้เขาวข่า เขามรีความกระตคือรคือรผู้นทรีซึ่จะปรนนริบตรั ริ

พระเจผู้า แตข่หาไดผู้เปป็นตามปรัญญาไมข่ เปาโลยอมรอับในความกระตพอรพอรข้นทางศาสนาของพวกเขา
พวกเขามท “ความกระตพอรพอรข้นททที่จะปรนนริบอัตริพระเจข้า แตตหาไดข้เปป็นตามปอัญญาไมต” คทาททที่แปลวตา
ปรัญญา (เอพริกโนซริส) พพูดถถึง ‘ความรพูข้ทถทที่ พูกตข้องหรพอแมตนยทา’ ศาสนายริวมทความรพูเข้ กทที่ยวกอับพระเจข้ากป็
จรริง แตตความเขข้าใจของพวกเขาเกทที่ยวกอับเรพที่องฝตายวริญญาณกป็บกพรต อง คพอ ไมตถพูกตข้องนอันที่ เอง พวก
เขาเอาพริธทกรรมภายนอกและการถพอปฏริบอัตริตตางๆมาแทนททที่ความจรริงฝตายวริญญาณ พพูดงตายๆคพอ
พวกเขาคริดผริดนอันที่ เอง พวกเขาอาจจรริงใจในสริที่งททพที่ วกเขาเชพที่อ ปอัญหาเดทยวกป็คอพ สริที่งททพที่ วกเขาเชพที่อ
เปป็นสริที่งททที่ผริด พระเจข้าไมตทรงอนรุญาตใหข้เราแทนททที่ความจรริงดข้วยความจรริงใจ ทข้ายบทนทร เปาโลจะ
อธริบายวตาททาไมพวกเขาถถึงเขข้าใจความจรริงไมตไดข้
รม 10:3

เพราะวข่าเขาไมข่รผู้จผ รักความชอบธรรมของพระเจผู้า แตข่อ สตสข่าหต์จะตรัตั้งความ

ชอบธรรมของตนขซตั้น เขาจซงไมข่ไดผู้ยอมอยผใข่ นความชอบธรรมของพระเจผู้า
ปอัญหาสทาคอัญนทรไมตไดข้เกริดกอับศาสนายริวเทตานอัรน ศาสนายริวกป็ตกเปป็นเหยพอที่ หลรุมพรางททที่ศาสนา
อพนที่ ๆกป็โดน พวกเขาวางใจในความชอบธรรมของตอัวเองและไมตวางใจในพระเจข้าและความชอบ
ธรรมสพูงสรุดของพระองคร แกตนแทข้ของนอักศาสนาททที่พถึที่งการกระททาดทของตนกป็คพอ พวกเขาพถึงที่ ตอัวเอง
และไมตพถึที่งพระเจข้า
เรพอที่ งนตาเศรข้ากป็คพอวตา ความชอบธรรมของเราทรุกคนเปป็นเหมพอนกอับผข้าขทรรร วริ สกปรกๆตตอ
เบพรองพระพอักตรรพระเจข้าผพูข้บรริสรุทธริธและชอบธรรม การคริดวตาตอัวเองชอบธรรมหลงไปจากหลอักการ
แหตงความเชพที่อ ปอัญหาของพวกเขาอยพูทต ทที่สที่ ริงททที่พวกเขาเชพที่อ พวกเขาเชพที่อในตอัวเองซถึที่งเปป็นเรพอที่ งไรข้
ประโยชนร ความชอบธรรมของพระเจข้าคพอ การพถึที่งพาพระองครเพพที่อรอับความชอบธรรมของ

พระองคร ในดข้านหนถึงที่ พวกเขาเชพที่อในตอัวเอง อทกดข้านหนถึงที่ ผพูข้ททที่พวกเขาควรเชพที่อจรริงๆคพอ พระเจข้า
อยตางแรกเปป็นเรพอที่ งไรข้ประโยชนร สต วนอยตางหลอังเปป็นเรพที่องททที่มอันที่ คงและถาวร
เราไดข้เหป็นอทกสริที่งหนถึงที่ นอันที่ คพอ การยอมจทานนตตอพระเจข้า หลอักการเรพที่องความเชพที่อททที่ชตวยใหข้
รอดแฝงไวข้ดข้วยหลอักการเรพที่องการยอมจทานนตตอพระเจข้า สต วนหนถึงที่ ของหลอักการเรพอที่ งความเชพที่อททที่
ชตวยใหข้รอดคพอ การหอันมายอมอยพูใต ตข้บอังคอับพระเจข้าและความชอบธรรมของพระองคร พวก
อริสราเอลททที่คริดวตาตอัวชอบธรรมไมตยอมอยพูใต ตข้บอังคอับความชอบธรรมของพระเจข้ามาตลอด การททา
เชตนนทรกฟป็ ข้องแลข้ววตาพวกเขาไมตชอบธรรม ความเยตอหยริงที่ ไมตยอมจทานน และเปป็นความจรริงททที่ความ
เยตอหยริงที่ ขอัดขวางคนมากมายมริใหข้ยอมจทานนตตอพระครริสตรและความชอบธรรมของพระเจข้า
รม 10:4

ความจรริงกป็คพอ เพราะวข่าพระครริสตต์ทรงเปป็นจสดจบของพระราชบรัญญรัตริ

เพคืซึ่อใหผู้ทสกคนทรีซึ่มรีความเชคืซึ่อไดผู้รบรั ความชอบธรรม คทาททที่แปลวตา จสดจบ (เทลอส) มทความหมายใน
เชริง ‘ความสมบพูรณร’ หรพอ ‘การททาใหข้สทาเรป็จ’ เปป็นความจรริงททพที่ ระครริสตรทรงเปป็นความเสรป็จ
สมบพูรณรของบอัญญอัตริแหตงความชอบธรรม ตามททที่พระองครตรอัสไวข้ใน มอัทธริว 5:17 “เราไมตไดข้มาเพพอที่
ททาลายแตตมาเพพที่อททาใหข้(พระราชบอัญญอัตริ)สทาเรป็จ” พระเยซพูครริสตรมไริ ดข้เสดป็จมาเพพที่อลข้มเลริกพระราช
บอัญญอัตริ พระองครเสดป็จมาเพพที่อททาใหข้มนอั สทาเรป็จตตางหาก เมพอที่ ผพูข้ใดเชพที่อ (คพอ วางใจพระครริสตรดข้วยความ
เชพที่อเพทยงเทตานอัรน) เขากป็ททาใหข้จรุดประสงครของพระราชบอัญญอัตริสทาเรป็จในชทวริตของเขาแลข้ว
รม 10:5

โมเสสไดผู้เขรียนเรคืซึ่องความชอบธรรมซซซึ่งมรีพระราชบรัญญรัตริเปป็นมผลฐานวข่า

`คนใดทรีซึ่ประพฤตริตามสริซึ่งเหลข่านรันตั้ จะไดผู้ชรีวตริ โดยการประพฤตรินนรัตั้ ' ออัครสาวกเปาโลพพูดถถึงวริธทททที่
โมเสสบรรยายเกทที่ยวกอับความชอบธรรมแหตงพระราชบอัญญอัตริ ความหมายกป็คอพ วตา เมพอที่ คนๆหนถึที่ง
พยายามประพฤตริตามพระราชบอัญญอัตริ เขากป็ตข้องประพฤตริตามใหข้ไดข้ทรุกขข้อ มอันกลายเปป็นสริที่งททที่เขา
ตข้องปฏริบอัตริไปชอัวที่ ชทวริต (“เพราะวตาผพูข้ใดรอักษาพระราชบอัญญอัตริไดข้ทรอังหมด แตตผริดอยพูขต ข้อเดทยว ผพูข้นร อันกป็
เปป็นผพูข้ผริดพระราชบอัญญอัตริทรอังหมด” ยากอบ 2:10) ดข้วยเหตรุนร ท “คนใดททที่ประพฤตริตามสริที่งเหลตานอัรนจะ
ไดข้ชวท ริตโดยการประพฤตรินร อัน” (ยกจาก เลวทนริตริ 18:5) กลตาวอทกแงตกคป็ พอ เราตอัรงมอันที่ คงหรพอลข้มลงกป็

เพราะพระราชบอัญญอัตริ และเพราะไมตมทใครประพฤตริตามพระราชบอัญญอัตริไดข้หมดทรุกขข้อ ความจรริง
กป็คพอ ทรุกคนททาไมตไดข้ตามนอัรนเพราะทรุกคนททาบาป
รม 10:6-7 เพพที่อสานตตอหลอักการเรพอที่ ง “ความชอบธรรมซถึที่งเกริดจากความเชพที่อ” เปาโลไดข้พพูด
ถถึงหลอักคทาสอนสทาคอัญสองเรพที่องซถึงที่ ถพูกโจมตทมาตลอดจวบจนทรุกวอันนทร ความชอบธรรมซถึงที่ เกริดจาก
ความเชพที่อไมตสงสอัยเรพอที่ งการเสดป็จมารอับสภาพมนรุษยรของพระครริสตร คพอ พระเมสสริยาหร หรพอการ
ฟพร นคพนพระชนมรของพระองคร
เพราะฉะนอัรน แตข่ความชอบธรรมทรีซึ่มรีความเชคืซึ่อเปป็นมผลฐานวข่าอยข่างนรีตั้วข่า "อยข่านซกในใจ
ของตรัววข่า ใครจะขซนตั้ ไปบนสวรรคต์" (คคือจะเชริญพระครริสตต์ลงมาจากเบคืตั้องบน) ไมตมทขข้อสงสอัยเลย
ในความชอบธรรมซถึงที่ เกริดจากความเชพที่อ มอันไมตสงสอัยวตาพระครริสตรเสดป็จลงมาจากสวรรครและมา
รอับสภาพมนรุษยรจรริงหรพอไมต
นอกจากนทร ความชอบธรรมซถึที่งเกริดจากความเชพที่อไมตสงสอัยวตาพระครริสตรทรงเปป็นขถึรนจากตาย
จรริงหรพอไมต 7 หรคือ "ใครจะลงไปยรังทรีซึ่ลซก" (คคือจะเชริญพระครริสตต์ขนซตั้ มาจากความตายอรีก) คทาททที่
แปลวตา ทรีซึ่ลกซ (อะบรุสสอส) หมายถถึง ฮาเดส ซถึที่งเปป็นสถานททที่ๆพระครริสตรเสดป็จลงไปหลอังการ
สริรนพระชนมรของพระองครเพพที่อนทาพวกเชลยไปเปป็นเชลย
แนวคริดสทาคอัญกป็คพอวตา ในสองขข้อนทรความชอบธรรมซถึงที่ เกริดจากความเชพที่อไมตไดข้เรริที่มตข้นดข้วย
ขข้อสงสอัย ซถึงที่ ตอัรงคทาถามหลอักการตามพระคอัมภทรรภาคพอันธสอัญญาใหมตเชตนการเสดป็จมารอับสภาพ
มนรุษยรของพระครริสตรหรพอการฟพร นคพนพระชนมรของพระองคร การเสดป็จมารอับสภาพมนรุษยรของพระ
ครริสตรสะทข้อนใหข้เหป็นความจรริงททที่สทาคอัญยริงที่ กวตาคพอ ความเปป็นพระเจข้าของพระองคร ความเชพที่อไมต
สงสอัยเรพอที่ งความจรริงททที่เปป็นรากฐานดอังกลตาว
รม 10:8

แตข่ความชอบธรรมนรันตั้ วข่าอยข่างไร กป็วข่า "ถผู้อยคสานรัตั้นอยผใข่ กลผู้ทข่าน อยผใข่ นปาก

ของทข่านและอยผใข่ นใจของทข่าน" คคือคสาแหข่งความเชคืซึ่อทรีซึ่เราทรัตั้งหลายประกาศอยผนข่ รัตั้น เปาโลตอบ
คทาถามของตอัวเองดข้วยการยกขข้อความจาก พระราชบอัญญอัตริ 30:14 “ถข้อยคทานอัรนอยพูใต กลข้ทตาน อยพูใต น
ปากของทตานและอยพูใต นใจของทตาน” กลตาวอทกแงตคพอ “ถข้อยคทาแหตงความเชพที่อ” ททเที่ ราประกาศไมตใชต

สริที่งลถึกลอับททที่เขข้าใจยากและอยพูหต ตางไกล มอันอยพูใต นใจของพวกเขาและอยพูใต นปากของพวกเขาแลข้วดข้วย
ซทรา มอันอยพูใต นพระคจัมภทรร์ทพทที่ วกเขารพูแข้ ลข้ว ททพที่ วกเขาเกป็บไวข้ในใจและทตองจทาไดข้ คทาททที่แปลสองครอัรงวตา
ถผู้อยคสา ในททที่นร คท พอ เรมา ซถึที่งหมายถถึงคทาพพูดซถึที่งแตกตตางจากคทาเขทยน
รม 10:9

ถข้อยคทาแหตงความเชพที่อ ซถึที่งนริยามความชอบธรรมซถึที่งเกริดจากความเชพที่อ คพอ

อยตางนทร คคือวข่าถผู้าทข่านจะรรับดผู้วยปากของทข่านวข่า พระเยซผทรงเปป็นองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า และเชคืซึ่อใน
จริตใจของทข่านวข่าพระเจผู้าไดผู้ทรงชสบพระองคต์ใหผู้เปป็นขซตั้นมาจากความตาย ทข่านจะรอด คทาททที่แปลวตา
องครพระผพูข้เปป็นเจข้า (คถูรอริ อส) สทาหรอับพวกยริวททที่นยริ มกรทก (ททที่พวกยริวททที่กรรุงโรมสต วนใหญตนตาจะเปป็น)
สพที่อใหข้เหป็นถถึงความเปป็นพระเจข้า เปาโลตข้องการจะสพที่อเรพที่องความเปป็นพระเจข้าของพระครริสตร
มากกวตาความเปป็นเจข้านายของพระองคร ทตานไมตไดข้เนข้นวตาเราตข้องยอมรอับวตาพระครริสตรเปป็นเจข้านาย
ถถึงจะรอด อยตางไรกป็ตาม ทตานเนข้นวตาเราตข้องเหป็นวตาพระเยซพูเปป็นพระเจข้า
เมพอที่ ปพูพรพนแลข้ว ถข้าทตาน “เชพที่อในจริตใจของทตานวตาพระเจข้าไดข้ทรงชรุบพระองครใหข้เปป็นขถึรนมา
จากความตาย ทตานจะรอด” ถถึงแมข้วาต ปกตริแลข้วคนททที่กาท ลอังจะรอับความรอดไมตสามารถอธริบายหรพอ
เขข้าใจความจรริงททที่ลถึกซถึรงยริงที่ กวตาเกทที่ยวกอับความเปป็นพระเจข้าและการฟพร นคพนพระชนมรของพระครริสตร
แตตทรงอั สองเรพอที่ งกป็เปป็นความจรริงพพรนฐานททที่สนอับสนรุนเรพอที่ งความรอด ดอังนอัรน ถข้าคนๆหนถึที่งเตป็มใจททที่จะ
ยอมรอับวตาพระเยซพูเปป็นองครพระผพูข้เปป็นเจข้า (คพอ เปป็นพระเจข้า) และเชพที่อวตาพระองครทรงเปป็นขถึรนจาก
ตายแลข้ว รากฐานแหตงความเชพที่อกป็ถพูกปพูแลข้ว
วลทสทาคอัญคพอ “เชพที่อในจริตใจของทตาน” ความรพูข้ในหอัวหรพอความเขข้าใจทางวริชาการไมตใชต
กรุญแจสทาคอัญ พวกปทศาจกป็เชพที่อและกลอัวจนตอัวสอันที่ คนๆหนถึที่งอาจเหป็นดข้วยทรุกประการเกทที่ยวกอับขข้อมพูล
พพรนฐานเกทที่ยวกอับความเชพที่อแบบครริสเตทยนแตตกไป็ มตรอด แคตการรพูข้ เขข้าใจ และคลข้อยตามหลอักศาสน
ศาสตรรของพระคอัมภทรรภาคพอันธสอัญญาใหมตไมตไดข้หมายถถึงความรอด แตตสที่ งริ ททที่แฝงอยพูใต นหลอักการ
เรพอที่ งความเชพที่อคพอ การวางใจ ความเชพที่อททที่ชตวยใหข้รอดคพอ การพถึงที่ พาพระเยซพูครริสตรทรอังตอัวและหอัวใจ
มอันคพอการพถึที่งพาพระองครเพทยงผพูข้เดทยวเทตานอัรน มอันคพอการวางใจพระองครดงอั เปป็นความหวอังเดทยว เรา
ไดข้เหป็นเรพอที่ งของใจตรงนทร สมองเราอาจเหป็นดข้วย แตตความเชพที่อททที่แทข้จรริงออกมาจากใจ

เปาโลใชข้คทากรริยา “เชพที่อ” (พริสเตอถูโอ) ตรงนทรในแบบเงพที่อนไข คทากรริยารพูปนทรแสดงถถึง
เจตจทานง ความหมายกป็คพอ คนๆหนถึที่งตข้องเลพอกดข้วยตอัวเองททที่จะหอันมาวางใจในพระเยซพูครริสตร ถถึง
แมข้วาต พระเจข้าทรงเรทยกเรามา แตตพระองครกยป็ อังทรงใหข้สริทธริธเราเลพอก มอันเปป็นเรพอที่ งของการตอัดสรินใจ
ของเราวตาจะหอันมาวางใจในพระครริสตรหรพอไมต สรุดทข้ายนทร คทากรริยานทรบตงบอกวตานทที่เปป็นการตอัดสรินใจ
เรพอที่ งความเชพที่อครอัรงเดทยวพอ ถถึงแมข้วาต ความเชพที่ออาจแปรปรวนหลอังรอดแลข้วกป็ตาม แตตสที่ งริ ททที่พระเจข้า
ทรงตข้องการกป็คพอเมลป็ดมอัสตารรดแหตงความเชพที่อในการหอันมาวางใจพระครริสตรใหข้เปป็นพระผพูข้ชตวยใหข้
รอด เมพอที่ เงพที่อนไขงตายๆแหตงความเชพที่อถพูกปฏริบอัตริตาม พระสอัญญาของพระเจข้ากป็แนตนอน “ทตานจะ
รอด”
รม 10:10

ดผู้วยวข่าความเชคืซึ่อดผู้วยใจกป็นสาไปสผคข่ วามชอบธรรม และการยอมรรับดผู้วยปาก

กป็นสาไปสผคข่ วามรอด เปาโลสรรุปยตอความคริดททที่ไดข้กลตาวมาแลข้วจนถถึงตอนนทร คนเราจะถถึงความชอบ
ธรรมททที่แทข้จรริงกป็โดยการเชพที่อจากใจและการยอมรอับความรอดนอัรนดข้วยปากกป็ตามมาททหลอัง (ขข้อนทร
จรริงๆแลข้วแปลตามตอัววตา ‘เพราะมอันถพูกเชพที่อดข้วยใจและถพูกรอับดข้วยปาก’) ความชอบธรรมของ
พระเจข้าซถึที่งเปป็นมาโดยความเชพที่อนอัรนเรริที่มตข้นททที่ใจ การยอมรอับเรพที่องความรอดกป็ตามมาททหลอังดข้วยปาก
รม 10:11

ดข้วยเหตรุนร ท เพราะมรีขผู้อพระครัมภรีรต์วข่า `ผผใผู้ ดทรีซึ่เชคืซึ่อในพระองคต์นนรัตั้ กป็จะไมข่ไดผู้

รรับความอรับอาย' ขข้อความนทรถพูกยกมาจาก อริสยาหร 28:16 เปป็นความจรริงททที่เมพที่อผพูข้ใดวางใจพระครริสตร
ใหข้เปป็นพระผพูข้ชตวยใหข้รอดของตน เขากป็จะไมตออับอายในขข้อเทป็จจรริงนทรหรพอออับอายในพระองคร
รม 10:12

เพราะวข่าพวกยริวและพวกกรรีก ไมข่ทรงถคือวข่าตข่างกรัน ดผู้วยวข่าทรงเปป็นองคต์

พระผผผู้เปป็นเจผู้าองคต์เดรียวกรันของคนทรัตั้งปวง ซซงซึ่ ทรงโปรดอยข่างบรริบ ผรณต์แกข่คนทรัตั้งปวงทรีซึ่ทผลขอตข่อ
พระองคต์ นอกจากนทร ไมตสทาคอัญวตาคนๆหนถึงที่ จะเปป็นยริวหรพอกรทก (คพอ คนตตางชาตริ) หลอักการแหตง
ความเชพที่อใชข้ไดข้กบอั คนทอัรงสองพวก “ดข้วยวตาทรงเปป็นองครพระผพูข้เปป็นเจข้าองครเดทยวกอันของคนทอัรงปวง
ซถึที่งทรงโปรดอยตางบรริบพูรณรแกตคนทอัรงปวงททที่ทพูลขอตตอพระองคร” ทอัรงยริวและคนตตางชาตริสามารถ
เขข้าหาพระองครไดข้ผาต นทางความเชพที่อเพทยงเทตานอัรน

รม 10:13

เพราะวข่า `ผผใผู้ ดทรีซึ่จะรผู้องออกพระนามขององคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้ากป็จะรอด'

ความเรทยบงตายของความเชพที่อททที่ชตวยใหข้รอดอยพูตต รงททที่การรข้องออกพระนามพระองคร หลอักการพพรน
ฐานคพอความเชพที่อ อยตางไรกป็ตาม ความเชพที่อมอักสทาแดงตอัวผตานทางการอธริษฐาน เมพอที่ คนๆหนถึที่งหอันมา
หาพระครริสตรดข้วยความเชพที่อและทพูลขอใหข้พระองครชตวยเขาใหข้รอด นอันที่ กป็เปป็นการสทาแดงของความ
เชพที่อททที่ชตวยใหข้รอด และเปป็นความจรริงททที่การอธริษฐานเปป็นยานพาหนะแหตงความเชพที่อ ดข้วยเหตรุนร ทใน
รพูปแบบททที่อาจเรทยบงตายกวตาขข้อ 9 หลอักการเดทยวกอันถพูกแสดงออกมา เมพที่อคนๆหนถึงที่ วางใจในพระ
ครริสตรดข้วยความเชพที่อ พระสอัญญาของพระเจข้ากป็ททางาน เขาจะไดข้รอับความรอด! ขข้อนทรยกมาจาก โย
เอล 2:32
เปาโลททาการเชพที่อมตตอจากหลอักการเรพอที่ งความชอบธรรมโดยความเชพที่อไปยอังความรอดโดย
ความเชพที่อซถึที่งเปป็นมาโดยการรข้องออกพระนามองครพระผพูข้เปป็นเจข้า คราวนทรทตานกลตาวตตอไปเกทที่ยวกอับ
การรข้องออกพระนามขององครพระผพูข้เปป็นเจข้า
รม 10:14-15 เปาโลถามคทาถามททที่ไมตตข้องการคทาตอบ แตข่ผผู้ทผ รีซึ่ยรังไมข่เชคือซึ่ ในพระองคต์จะทผลขอ
ตข่อพระองคต์อยข่างไรไดผู้ และผผผู้ทรีซึ่ยรังไมข่ไดผู้ยนริ ถซงพระองคต์จะเชคืซึ่อในพระองคต์อยข่างไรไดผู้ และเมคืซึ่อไมข่มรี
ผผใผู้ ดประกาศใหผู้เขาฟรัง เขาจะไดผู้ยนริ อยข่างไรไดผู้ 15 และถผู้าไมข่มรีใครใชผู้เขาไป เขาจะไปประกาศ
อยข่างไรไดผู้ จากการเรทยงลทาดอับคทาถาม คทาตอบนอัรนชอัดเจน ถถึงแมข้จะไมตเนข้น แตตเรพอที่ งพระมหาบอัญชากป็
ถพูกบอกเปป็นนอัยอยตางชอัดเจน
อยตางไรกป็ตาม ทตานกลตาวตตอไปโดยเรริที่มตข้นททที่พวกอริสราเอลททที่ไมตเชพที่อและมทใจดพรอดข้าน ทตาน
ยกขข้อความจาก อริสยาหร 52:7 `เทผู้าของคนเหลข่านรันตั้ ทรีซึ่ประกาศขข่าวประเสรริฐแหข่งสรันตริสสข และ
ประกาศขข่าวประเสรริฐแหข่งสริซึ่งอรันประเสรริฐ กป็งามสรักเทข่าใด' (อริสยาหร 52:7 ในบรริบทของมอันเปป็น
ขตาวดทเกทที่ยวกอับการกลอับมาจากการเปป็นเชลยของพวกยริว อยตางไรกป็ตาม เปาโลกป็ประยรุกตรใชข้ขข้อนทรกบอั
คนอริสราเอลในสมอัยของทตานและขตาวประเสรริฐของพระครริสตร)
รม 10:16

แตข่มริใชข่ทสกคนไดผู้เชคือซึ่ ฟรังขข่าวประเสรริฐนรัตั้น เพราะอริสยาหต์ไดผู้กลข่าวไวผู้วข่า

`พระองคต์เจผู้าขผู้า ใครเลข่าไดผู้เชคืซึ่อสริงซึ่ ทรีซึ่เขาไดผู้ยรินจากเราทรัตั้งหลาย' นตาเสทยดายททที่ไมตใชตพวกเขา (คน

อริสราเอลททที่ไมตเชพที่อ) ทรุกคนไดข้เชพที่อฟอังขตาวประเสรริฐนอัรน นตาสนใจททที่มทการเปลทที่ยนจากเรพอที่ งความเชพที่อ
ไปเปป็นความเชพที่อฟอัง การไดข้รอับความรอดไมตใชตแคตการวางใจในพระครริสตรเทตานอัรน แตตเปป็นการหอัน
มาหาพระองครตรงอั แตตแรกดข้วย นอันที่ เปป็นการททางานของเจตจทานง ซถึที่งเปป็นความเชพที่อฟอังททที่เกริดจากใจ ดพู
10:9 และ 10:13 เพพอที่ สนอับสนรุนประเดป็นของทตาน เปาโลยกขข้อความจาก อริสยาหร 53:1 “ใครเลตาไดข้
เชพที่อสริที่งททที่เขาไดข้ยรินจากเราทอัรงหลาย”
รม 10:17

ฉะนรันตั้ ความเชคืซึ่อเกริดขซนตั้ ไดผู้กป็เพราะการไดผู้ยนริ และการไดผู้ยนริ เกริดขซตั้นไดผู้กป็

เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจผู้า หลอักการแหตงความเชพที่อมทรากเหงข้าอยพูใต นพระวจนะของ
พระเจข้า (คทาททแที่ ปลวตา พระวจนะ ในททที่นร ทคอพ เรมา อทกแลข้วซถึที่งหมายถถึงคทาพพูด บรริบทพพูดถถึงการ
ประกาศ จถึงเปป็นคทาพพูด และมทการไดข้ยริน เราตข้องไมตลพมดข้วยวตาในสมอัยนอัรน เนพรอหาสต วนใหญตของพระ
คอัมภทรรภาคพอันธสอัญญาใหมตยงอั ไมตไดข้ถพูกบอันทถึกเปป็นลายลอักษณรออักษร)
รม 10:18

ขผู้าพเจผู้าถามวข่า "เขาทรัตั้งหลายไมข่ไดผู้ยนริ หรคือ" เขาไดผู้ยนริ แลผู้วจรริงๆ `เสรียง

ของพวกเขากระจายออกไปทรัซึ่วแผข่นดรินโลก และถผู้อยคสาของพวกเขาประกาศออกไปถซงทรีซึ่สส ดปลาย
พริภพ' มทอทกคทาถามหนถึที่งตามมา “เขาทอัรงหลายไมตไดข้ยนริ หรพอ” เขาทอัรงหลายในททที่นร ทหมายถถึง มนรุษยร
ชาตริโดยทอัวที่ ไป เปป็นความจรริงททที่พวกเขาไดข้ยรินพระวจนะของพระเจข้าแลข้ว ทตานยกขข้อความจาก
สดรุดท 19:4 “ถถึงกระนอัรนเสทยงฟข้ากป็ออกไปทอัวที่ แผตนดรินโลก และถข้อยคทากป็แพรต ไปถถึงสรุดปลายพริภพ”
บรริบทของ สดรุดท 19:4 คพอ การเปริดเผยของธรรมชาตริ นอันที่ คพอ การเปริดเผยของพระเจข้าผตานทางความ
งดงามและความเปป็นระเบทยบของสรรพสริที่ง
รม 10:19

เปาโลถามเจาะจงวตา "พลอริสราเอลไมข่เขผู้าใจหรคือ" เพพอที่ ตอบคทาถามนอัรน

เปาโลยกขข้อความจากโมเสสในพระราชบอัญญอัตริ 33:21 `เราจะใหผู้เจผู้าทรัตั้งหลายอริจฉาผผผู้ทรีซึ่ไมข่ใชข่
ชนชาตริ เราจะยรัวซึ่ โทสะเจผู้าดผู้วยประชาชาตริทรีซึ่เขลาชาตริหนซซึ่ง' พวกอริสราเอลรพูข้จอักพระคอัมภทรภร าคพอันธ
สอัญญาเดริมดท นอกจากนทร พระเจข้าทรงเตพอนลตวงหนข้าวตา พระองครจะทรงยอัวที่ โทสะพวกอริสราเอลททที่
ใจแขป็งกระดข้างดข้วยความจรริงททที่ถพูกประกาศโดยคนตตางชาตริ คทาตรอัสนทรสทาเรป็จเมพที่อครริสเตทยนททที่เปป็นคน
ตตางชาตริไดข้ประกาศขตาวประเสรริฐ

รม 10:20

อริสยาหรกลตาวตตอไปใน อริสยาหร 65:1 ซถึที่งทตานเขทยนดข้วยใจกลข้าวตา `คนเหลข่า

นรันตั้ ทรีซึ่มริไดผู้แสวงหาเราไดผู้พบเรา เราไดผู้ปรากฏแกข่คนทรีซึ่มริไดผู้ถามหาเรา' เหป็นไดข้ชอัดวตานทหที่ มายความ
วตา ขตาวประเสรริฐไดข้ไปถถึงคนตตางชาตริแลข้วททที่จนถถึงตอนนอัรนไมตไดข้แสวงหาพระเจข้าและไมตไดข้ถามหา
พระองคร นอกจากนทร พระเจข้าทรงตข้องการททจที่ ะกระตรุข้นพลไพรต ของพระองคร คพอ คนอริสราเอล ใหข้
กลอับใจใหมตโดยการททคที่ นตตางชาตริจทานวนมากไดข้กลอับใจเปป็นครริสเตทยน
รม 10:21

แตข่ทข่านไดผู้กลข่าวถซงพวกอริสราเอลวข่า `เรายคืนซึ่ มคือของเราออกตลอดวรันตข่อ

ชนชาตริหนซซึ่งซซซึ่งไมข่เชคือซึ่ ฟรังและดคือตั้ รรัตั้น' อยตางไรกป็ตาม พวกอริสราเอลสต วนใหญตกยป็ อังไมตยอมกลอับใจ
ใหมต เพพที่อยพนยอันประเดป็นดอังกลตาว เปาโลยกขข้อความจาก อริสยาหร 65:2 ซถึที่งพระเจข้าตรอัสดข้วยความ
โศกเศรข้าพระทอัยวตา `เรายคืซึ่นมคือของเราออกตลอดวรันตข่อชนชาตริหนซงซึ่ ซซซึ่งไมข่เชคืซึ่อฟรังและดคืตั้อรรัตั้น' คทาททที่
แปลวตา ดคืตั้อรรัตั้น (อจันตริเลโก) แปลตรงตอัววตา ‘พพูดใหข้รข้าย’ และบตงบอกถถึงการกบฏอยตางใน อริสยาหร
65:2 นตาเศรข้าททพที่ วกอริสราเอลสมอัยนทรกยป็ งอั ไมตยอมจดจทาบทเรทยนททที่ไดข้รอับ พวกเขายอังไมตยอมเชพที่อฟอัง
พระเจข้าตตอไปและไดข้ททาใจของตนใหข้แขป็งกระดข้างโดยไมตยอมรอับความจรริง ออัครสาวกเปาโลจะพพูด
ถถึงปอัญหานทรอกท ในบทตตอไป
*****
ภนำพรวมของโรม 11: บทนทนี้สรรุปเนชอนี้ หาของบทททที่ 9-11 ททที่เปาโลพถูดถถึงความสจัมพจันธร์
ระหวม่างขม่าวประเสรริฐกจับพวกยริว ในบทททที่ 11 ทม่านตอบคนาถามททที่วม่า “พระเจห้าทรงทอดทริงนี้ ชนชาตริ
ของพระองคร์แลห้วหรชอ” บทสรรุปของเรชอที่ งนทคนี้ ชอ พระเจห้าทรงสม่งขม่าวประเสรริฐไปยจังคนตม่างชาตริ
เพราะพวกอริสราเอลใจแขป็งกระดห้าง อยม่างไรกป็ตาม วจันหนถึงที่ จะมาเมชอที่ คนอริสราเอลจะไดห้รจับความ
รอด
รม 11:1

เมคืซึ่อเปป็นเชข่นนรีตั้แลผู้ว ขผู้าพเจผู้าจซงถามวข่า "พระเจผู้าทรงทอดทริตั้งชนชาตริของ

พระองคต์แลผู้วหรคือ" ขอพระเจผู้าอยข่ายอมใหผู้เปป็นเชข่นนรัตั้นเลย ขผู้าพเจผู้าเองกป็เปป็นชนชาตริอริสราเอล เปป็น
เชคืตั้อสายของอรับราฮรัม เปป็นตระกผลเบนยามริน เปาโลตอบคทาถามททที่วาต “พระเจข้าทรงทอดทริรงชนชาตริ
ของพระองครแลข้วหรพอ” ดข้วย “ขอพระเจข้าอยตายอมใหข้เปป็นเชตนนอัรนเลย” (แปลตรงตอัววตา ‘ขออยตาใหข้

เปป็นเชตนนอัรนเลย’) กตอนจะตอบคทาถามนอัรนตรงๆ เปาโลกป็เตพอนความจทาผพูข้อตานวตา ทตานเองกป็เปป็น
“ชนชาตริอริสราเอล เปป็นเชพรอสายของออับราฮอัม เปป็นตระกพูลเบนยามริน” ถถึงแมข้วาต ตระกพูลเบนยามริน
เปป็นตระกพูลหนถึที่งททเที่ ลป็กนข้อยททที่สรุดในอริสราเอลและถพูกมองขข้ามภายในแควข้นยพูดาหรในพระคอัมภทรรเดริม
แตตคนในตระกพูลนทรกจป็ งรอักภอักดทตตอความเปป็นยริวททพที่ วกเขาสพบทอดกอันมา เปาโลจถึงเตพอนคนททที่จะ
วริพากษรวริจารณรถถึงความเปป็นยริวแทข้ของทตาน
รม 11:2-4

ทตานตอบคทาถามของทตานตรงๆ พระเจผู้ามริไดผู้ทรงทอดทริตั้งชนชาตริของ

พระองคต์นนรัตั้ ทรีซึ่พระองคต์ทรงทราบลข่วงหนผู้าแลผู้ว ถถึงแมข้วาต ขตาวประเสรริฐถพูกสต งไปยอังคนตตางชาตริและ
พระเจข้าไมตทรงพระทอัยพวกอริสราเอล พระองครกไป็ มตไดข้ทรงปฏริเสธพวกเขา เปาโลพพูดถถึงการทรง
ทราบลตวงหนข้าของพระเจข้าเกทที่ยวกอับพวกอริสราเอล นทที่เปป็นคทาเดทยวกอับททที่ทตานใชข้ใน 8:29 เกทที่ยวกอับค
รริสตจอักร พระเจข้าทรงทราบลม่วงหนห้าเกทที่ยวกอับพวกอริสราเอลเชตนเดทยวกอับททที่พระองครทรงทราบลตวง
หนข้าเกทที่ยวกอับครริสตจอักร ในการพพูดถถึงการทรงทราบลตวงหนข้าและการทรงเลพอก เราตข้องเขข้าใจวตาทอัรง
สองคทาหมายถถึงพวกอริสราเอลรวมๆและครริสตจอักรรวมๆมากกวตาททที่จะหมายถถึงผพูข้เชพที่อเปป็นคนๆไป
เพพอที่ ความแนตใจ พระเจข้าทรงทราบและทรงทราบลตวงหนข้าเกทที่ยวกอับแตตละคนอยพูแต ลข้ว อยตางไรกป็ตาม
ในพระคอัมภทรร การเนข้นเรพอที่ งการทรงเลพอกและการทรงทราบลตวงหนข้าเกทที่ยวขข้องกอับการททพที่ ระเจข้า
ทรงเลพอกผพูข้คนแบบรวมๆมากกวตาจะทรงเลพอกเปป็นคนๆไป ไมตวาต จะเปป็นพวกอริสราเอลหรพอครริสต
จอักรกป็ตาม
เปาโลยกตอัวอยตางเรพที่องของทตานเอลทยาหรเพพที่อสนอับสนรุนประเดป็นของทตาน ทข่านไมข่รผู้เผ รคืซึ่องซซซึ่ง
เขรียนไวผู้แลผู้วในพระครัมภรีรต์กลข่าวถซงทข่านเอลรียาหต์หรคือ ทข่านไดผู้กลข่าวโทษพวกอริสราเอลตข่อพระเจผู้าวข่า
3 `พระองคต์เจผู้าขผู้า พวกเขาไดผู้ฆข่าพวกศาสดาพยากรณต์ของพระองคต์ แทข่นบผชาของพระองคต์เขา
กป็ไดผู้ขสดทสาลายลงเสรีย เหลคืออยผข่แตข่ขผู้าพระองคต์คนเดรียวและเขาแสวงหาชข่องทางทรีซึ่จะประหารชรีวริต
ของขผู้าพระองคต์'
ดข้วยความสริรนหวอังเอลทยาหรไดข้รข้องทรุกขรตตอพระเจข้าเกทที่ยวกอับเพพที่อนรต วมชาตริของทตาน คพอ พวก
อริสราเอล และสภาพฝตายวริญญาณของพวกเขา คทาททแที่ ปลวตา กลข่าวโทษ (เอนทรุกคาโน) สามารถ

แปลวตา ‘รข้องทรุกขร’ ดข้วยกป็ไดข้ นทที่เปป็นบรริบทของ 1 พงษรกษอัตรริยร 19:14-18 เปาโลจถึงยกขข้อความจาก 1
พงษรกษอัตรริยร 19:14 ในขข้อ 3 ททที่เอลทยาหรรอข้ งทรุกขรตตอพระเจข้าเกทที่ยวกอับพวกอริสราเอล
แลข้วพระเจข้าทรงตอบทตานวตาอยตางไร 4 วข่าดรังนรีตั้ `เราไดผู้เหลคือคนไวผู้สสาหรรับเราเจป็ดพรันคน
ซซงซึ่ เปป็นผผผู้ทรีซึ่มริไดผู้นอผู้ มเขข่าลงตข่อรผ ปพระบาอรัล' เปาโลถามตตอวตา “แลข้วพระเจข้าทรงตอบทตานวตา
อยตางไร” พระเจข้าทรงตอบคทารข้องทรุกขรของเอลทยาหรวาต อยตางไร พระองครทรงแจข้งเอลทยาหรวาต
พระองครไดข้สงวนไวข้สทาหรอับพระองคร “เจป็ดพอันคน ซถึที่งเปป็นผพูข้ททที่มริไดข้นข้อมเขตาลงตตอรพูปพระบาออัล”
ไมตมทเรพอที่ งซอับซข้อนอะไร ชนชาตริอริสราเอลในสมอัยเอลทยาหรสตวนใหญตละทริรงความจรริงแลข้ว อยตางไร
กป็ตาม พระเจข้าไดข้ทรงสงวนไวข้สทาหรอับพระองครเจป็ดพอันคนททที่ไมตไดข้นอข้ มเขตาลงกราบไหวข้พระบาออัล
คทาททแที่ ปลวตา สงวน (คาทาเลอริโพ) มทความหมายวตา ‘จงใจเหลพอไวข้’ ความหมายในททที่นร ท
เหมพอนกอับการททที่นายพลจะเหลพอกองทหารสทารองไวข้ในชตวงสงคราม ประเดป็นกป็คพอ พระเจข้าทรง
สงวนคนไวข้เจป็ดพอันคนในสมอัยทตานเอลทยาหร (ถถึงแมข้วาต เอลทยาหรจะไมตรพูข้กตป็ าม) ตามททที่บรริบทตตอไปจะ
ชตวยใหข้กระจตาง พระเจข้ากป็ทรงททาเชตนนอัรนในสมอัยเปาโลเชตนกอัน คพอ สงวนคนสต วนนข้อยไวข้ตามททที่
พระองครทรงเลพอกดข้วยพระครุณของพระองครเอง
รม 11:5

ตรงนทรเองททเที่ ปาโลหมายถถึง เชข่นนรันตั้ แหละบรัดนรีกตั้ ป็ยรังมรีพวกทรีซึ่เหลคืออยผข่ตามทรีซึ่

ไดผู้ทรงเลคือกไวผู้โดยพระคสณ ทตานอาจยข้อนไปยอัง 9:27 ททที่ทตานพพูดถถึง พวกอริสราเอลททที่เหลชออยถูม่ททที่ไดข้
รอับความรอด เรพอที่ งนทรเปป็นจรริงแนตนอนในตอนนอัรน ถถึงแมข้วาต ครริสตจอักรไดข้ถพอกทาเนริดออกมาจาก
ศาสนายริว เมพที่อครริสตจอักรเตริบโตขถึรน มทเพทยงอริสราเอลแคตสตวนนข้อยททกที่ ลอับใจเชพที่อพระครริสตร (และนทที่กป็
เปป็นจรริงในสมอัยนทรเชตนกอัน) ประเดป็นททที่สทาคอัญกวตากป็คพอวตา พวกอริสราเอลททที่เหลพออยพูทต ทที่ไดข้รอับความรอด
กป็เปป็นเพราะพระครุณของพระเจข้าในการทรงเลพอกบางคนไวข้เพพที่อททาใหข้พอันธสอัญญาของพระองคร
สทาเรป็จ หากพระเจข้าไมตทรงเหลพอพวกอริสราเอลททที่เชพที่อไวข้บข้าง พอันธสอัญญาของพระองครททที่ทรงกระททา
กอับพวกเขากป็คงเปป็นโมฆะไปแลข้ว ดข้วยเหตรุนร ท เพราะพระองครทรงมทพระกรรุณาตตอพวกเขา พระองคร
จถึงทรงเลพอกบางคนไวข้เพพอที่ จะไดข้มทเหลพอไวข้บข้าง จากคนททที่เหลพอททที่เชพที่อเหลตานอัรน พระเจข้ากป็จะทรง
ททาใหข้พระสอัญญาตตางๆของพระองครททที่ททาไวข้กบอั พวกอริสราเอลสทาเรป็จในวอันหนถึที่ง นตาสอังเกตความ

สอัมพอันธรระหวตางพระครุณและการทรงเลพอก มอันเปป็นมาโดยพระครุณของพระเจข้าลข้วนๆ (พระกรรุณา
ของพระองคร) ททที่พระองครไดข้ทรงเลพอกททที่จะเหลพอคนสต วนหนถึงที่ ไวข้ซงถึที่ พระองครจะทรงททาใหข้พระ
สอัญญาตตางๆของพระองครเปป็นจรริงผตานทางคนเหลตานอัรน
รม 11:6

คราวนทรทตานชทรไปยอังปอัญหาของคนในสมอัยนอัรน พระครุณของพระเจข้าไมต

เกทที่ยวขข้องกอับการกระททาใดๆของเราเลย และมอันกป็สมเหตรุสมผล ถข้าพระพรและการทรงเลพอกพวก
อริสราเอลเปป็นมาโดยพระครุณของพระองคร แตข่ถผู้าเปป็นทางพระคสณกป็หาไดผู้เปป็นเพราะทางการ
ประพฤตริไมข่ ฉะนรัตั้นแลผู้ว พระคสณกป็ไมข่เปป็นพระคสณอรีกตข่อไป แตข่ถผู้าเปป็นทางการประพฤตริกป็หาไดผู้
เปป็นเพราะทางพระคสณไมข่ ฉะนรันตั้ แลผู้ว การประพฤตริกป็ไมข่เปป็นการประพฤตริอรีกตข่อไป พระครุณโดย
ธรรมชาตริแลข้วกป็เปป็นของขวอัญ มอันคพอพระกรรุณาของพระเจข้าททที่มทตตอเรา ในทางตรงกอันขข้าม การ
ประพฤตริเปป็นอะไรททที่ตข้องมทคตาตอบแทน พวกอริสราเอลในสมอัยนอัรนพยายามททที่จะหาทางไปสวรรคร
ผตานทางครุณความดทและการประพฤตริตามหลอักศาสนาของตนเอง ความพยายามของพวกเขาสวน
ทางกอับหลอักการแหตงพระครุณ
เหป็นไดข้ชดอั วตาขข้อนทรปรอับใชข้กบอั ครริสตจอักรททที่เปป็นคนตตางชาตริและตอัวเราดข้วย ถถึงแมข้วาต สภาพ
เหตรุการณรจะแตกตตางกอัน แตตกยป็ อังมทคนมากมายสมอัยนทรในนามครริสเตทยนททพที่ ยายามสถาปนาความ
ชอบธรรมของตอัวเองผตานทางการรอักษาศทล พริธทกรรมทางศาสนา และการททาดท กระนอัรน ความจรริงททที่
เรทยบงตายยอังคงอยพูต ททวที่ าต ความรอดเปป็นมาโดยพระครุณของพระเจข้าและไมตใชตการประพฤตริ มริฉะนอัรน
พระครุณกป็ไมตใชตพระครุณอทกตตอไป และการประพฤตริกไป็ มตใชตการประพฤตริอทกตตอไป
รม 11:7-8

ถผู้าเชข่นนรัตั้นจะเปป็นอยข่างไร พวกอริสราเอลไมข่พบสริงซึ่ ทรีซึ่เขาแสวงหา แตข่คนทรีซึ่

พระเจผู้าไดผู้ทรงเลคือกไวผู้นนรัตั้ เปป็นผผไผู้ ดผู้พบ และคนนอกนรันตั้ กป็มรีใจแขป็งกระดผู้างไป 8 (ตามทรีซึ่มรีคสาเขรียน
ไวผู้แลผู้ววข่า `พระเจผู้าไดผู้ทรงประทานใจทรีซึ่เซคือซึ่ งซซม ประทานตาทรีซึ่มองไมข่เหป็น หผทรีซึ่ฟรังไมข่ไดผู้ยนริ ใหผู้แกข่
เขา) จนทสกวรันนรีตั้'
แลข้วขข้อสรรุปคพออะไร “พวกอริสราเอลไมตพบสริที่งททเที่ ขาแสวงหา” พวกอริสราเอลพยายามททที่จะ
ไดข้ความชอบธรรมของพระเจข้าและความรอดดข้วยความพยายามของตอัวเอง ในการททาเชตนนอัรนพวก

เขาจถึงพลาดไปจากสริที่งททพที่ วกเขาแสวงหา อยตางไรกป็ตาม คนททพที่ ระเจข้าไดข้ทรงเลพอกไวข้กไป็ ดข้ความ
ชอบธรรมนอัรน นอันที่ คพอ ผพูข้ททที่หนอั มาหาพระครริสตรดข้วยความเชพที่อกป็ไดข้ความชอบธรรมของพระเจข้า
อยตางไรกป็ตาม “คนนอกนอัรนกป็มทใจแขป็งกระดข้างไป” คทาททที่แปลวตา แขป็งกระดข้าง คพอ โพรอโอ
ซถึที่งมทความหมายวตา ‘ดข้านชา’ หรพอ ‘แขป็ง’ ความหมายรองลงมาคพอ ใจดข้านชาหรพอ เชริงอรุปมาคพอ ใจ
บอด เหมพอนมทเกลป็ดมาปริดบอังดวงตาไวข้ ความหมายของบรริบทนทรคพอ พวกอริสราเอลสต วนใหญตมท
ใจแขป็งกระดข้าง (สอังเกตจากความเหป็นของเปาโลใน 9:15-18) ความหมายไมตไดข้หมายถถึงพระเจข้า
ทรงททาใหข้พวกเขามทใจแขป็งกระดข้าง แตตพวกเขามทใจแขป็งกระดข้างเอง จนเกริดเปป็นความมพดบอดฝตาย
วริญญาณ
เปาโลจถึงยกขข้อความจาก อริสยาหร 29:10 “พระเจข้าไดข้ทรงประทานใจททที่เซพที่องซถึม ประทาน
ตาททที่มองไมตเหป็น หพูททที่ฟงอั ไมตไดข้ยรินใหข้แกตเขา” เชตนเดทยวกอับททฟที่ าโรหรททาใจของตนใหข้แขป็งกระดข้าง
และจากนอัรนพระเจข้ากป็ทรงททาใหข้มอันแขป็งกระดข้างขถึรนไปอทก พวกอริสราเอลกป็ททาแบบเดทยวกอัน สริที่งนทร
เกริดขถึรน “จนทรุกวอันนทร” คทาททแที่ ปลวตา ทรีซึ่เซคือซึ่ งซซม (คาทานถูซริส) หมายถถึง ความคริดททที่หนอักอถึรง ดข้วยเหตรุนร ท
พวกอริสราเอลจถึงเหป็นและไดข้ยนริ แลข้ว แตตกไป็ มตเขข้าใจ นทที่ตรงกอับททที่ อริสยาหร 6:9-10 ไดข้วาต ไวข้
รม 11:9-10 ดาวริดทรงกลข่าววข่า `ขอใหผู้สสารรับของเขากลายเปป็นบข่วงแรผู้ว และเครคือซึ่ งดรัก
และเปป็นสริงซึ่ ใหผู้สะดสด และเปป็นสริซึ่งสนองเขา 10 ขอใหผู้ตาของเขามคืดไปเพคืซึ่อเขาจะไดผู้มองไมข่เหป็น
และใหผู้หลรังของเขางอคข่อมตลอดไป'
ออัครสาวกเปาโลยกขข้อความจากเพลงสดรุดทททที่กลตาวโทษ (69:10, 22) เรพที่องนตาออัศจรรยรคพอ
สดรุดท 69 เปป็นบทททที่ใชข้กบอั พวกศอัตรพูของพระเมสสริยาหร เปาโลใชข้เพลงสดรุดทนร ทปรอักปรทาพวกอริสราเอล
ททที่ไมตเชพที่อ
รม 11:11

ขผู้าพเจผู้าจซงถามวข่า "พวกอริสราเอลสะดสดจนหกลผู้มทรีเดรียวหรคือ" ขอพระเจผู้า

อยข่ายอมใหผู้เปป็นเชข่นนรัตั้นเลย แตข่การทรีซึ่เขาละเมริดนรัตั้นเปป็นเหตสใหผู้ความรอดแผข่มาถซงพวกตข่างชาตริ เพคืซึ่อ
จะใหผู้พวกอริสราเอลมรีใจมานะขซตั้น ขณะททที่เปาโลเกพอบไปถถึงจรุดสพูงสรุดของประเดป็นของทตาน ทตานกป็
ถามคทาถาม “พวกอริสราเอลสะดรุดจนหกลข้มททเดทยวหรพอ” นอันที่ คพอ พวกเขาสะดรุดจนลข้มถาวรไปจาก

พระเจข้าและพระสอัญญาตตางๆของพระองครเลยหรพอ อทกครอัรงททที่คทาตอบของทตานคพอ “ขอพระเจข้าอยตา
ยอมใหข้เปป็นเชตนนอัรนเลย” (แปลตรงตอัวคพอ ‘ขออยตาใหข้เปป็นเชตนนอัรนเลย’) แทนททที่จะเปป็นเชตนนอัรน การ
ลข้มลงชอัวที่ คราวของพวกอริสราเอล “เปป็นเหตรุใหข้ความรอดแผตมาถถึงพวกตตางชาตริ เพพที่อจะใหข้พวก
อริสราเอลมทใจมานะขถึรน” กลตาวอทกแงตคพอ การททที่พวกอริสราเอลลข้มลงไปจากททที่ของตนไดข้เปริดโอกาส
ใหข้ความรอดไปถถึงพวกคนตตางชาตริ ประโยชนรของสริที่งนทรนร นอั ชอัดเจน อยตางไรกป็ตาม มทมากกวตานทรอทก
พระเจข้าทรงหยริบยพนที่ พระครุณแกตพวกคนตตางชาตริเพพที่อยอัวที่ ใหข้พวกอริสราเอลอริจฉาเพพที่อททที่วาต พวกเขาจะ
ไดข้กลอับมา ความหมายกป็เกพอบเหมพอนกอับททที่คตพูสามทภรรยาททที่ฝตายหนถึงที่ เรริที่มททที่จะไมตเหป็นคตาของอทกฝตาย
ดข้วยเหตรุนร ท คนๆนอัรนจถึงหอันไปสนใจอทกคน โดยหวอังวตาคพูตของตนจะมทปฏริกริรริยาบข้างเพราะความหถึง
หวง
รม 11:12

แตข่ถผู้าการทรีซึ่พวกอริสราเอลละเมริดนรันตั้ เปป็นเหตสใหผู้ทรัตั้งโลกบรริบผรณต์ และถผู้าการ

พข่ายแพผู้ของเขาเปป็นเหตสใหผู้คนตข่างชาตริบรริบผรณต์ เขาจะยริซึ่งบรริบผรณต์มากสรักเทข่าใด เปาโลเรริที่มหอัน
ความสนใจจากพวกยริวไปยอังผพูข้เชพที่อททที่เปป็นพวกคนตตางชาตริ อยตางไรกป็ตาม ในการเปลทที่ยนความสนใจ
นทร ทตานกลตาววตา การททที่เราไดข้รอับพระพรเปป็นเพราะการลข้มลงของพวกอริสราเอล (จากพระพรททที่
พระเจข้าประทานใหข้แกตพวกเขาเตป็มๆ) ดข้วยเหตรุนร ท ถข้าคนทอัรงโลกและผพูข้เชพที่อททที่เปป็นคนตตางชาตริไดข้รอับ
ประโยชนรเพราะความตกตทที่าของพวกอริสราเอล เราจะไดข้รอับพระพรมากขนาดไหนเมพอที่ พวกเขาไดข้
รอับการฟพร นฟพูสต พูพระพรอทกครอัรง แนตนอนททที่นอันที่ จะเกริดขถึรนเมพอที่ กษอัตรริยรของพวกเขาและพวกเราเสดป็จมา
ดข้วยฤทธานรุภาพและสงตาราศทออันใหญตยงริที่
รม 11:13-14 แตข่ขผู้าพเจผู้ากลข่าวแกข่พวกทข่านทรีซึ่เปป็นคนตข่างชาตริ เพราะขผู้าพเจผู้าเปป็นอรัคร
สาวกมายรังพวกตข่างชาตริ ขผู้าพเจผู้าจซงยกยข่องหนผู้าทรีขซึ่ องขผู้าพเจผู้า 14 เพคือซึ่ ดผู้วยวริธใรี ดกป็ตามขผู้าพเจผู้าจะ
ไดผู้เรผู้าใจพรีซึ่นผู้องรข่วมชาตริของขผู้าพเจผู้าใหผู้เขาเอาอยข่าง เพคืซึ่อใหผู้เขารอดไดผู้บผู้าง
คราวนทรเปาโลหอันไปพพูดกอับผพูข้อตานของทตานททที่เปป็นผพูข้เชพที่อชาวตตางชาตริบข้าง ทตานเรทยกตอัวเองวตา
“ออัครสาวกมายอังพวกตตางชาตริ” และในการเรทยกตอัวเองเชตนนอัรนทตานจถึงยกยตองพอันธกริจของทตาน
ความหมายกป็คอพ วตา ทตานตข้องการเนข้นความสทาคอัญของแงตมรุมนทรตตอผพูข้อตานของทตานททที่เปป็นคนตตางชาตริ

และอทกครอัรงททที่ทตานททาเชตนนทรเพพอที่ ยอัวที่ พทที่นข้องชาวยริวททที่ไมตเชพที่อใหข้เกริดความอริจฉา (คทาวตา เรข้าใจใหข้เขาเอา
อยตาง คพอ พาราเซลอโอ ซถึที่งถพูกแปลวตา ‘ยอัวที่ ใหข้เกริดความอริจฉา’ หรพอ ‘ททาใหข้มทใจมานะขถึรน’)
รม 11:15-16 เปาโลใชข้คทาถามเชริงโวหารอทกหลายครอัรงเพพที่อบรรลรุเปข้าหมายของทตาน
เพราะวข่า ถผู้าการทรีซึ่พรีซึ่นผู้องรข่วมชาตริของขผู้าพเจผู้าถผกพระเจผู้าทรงทอดทริตั้งเสรียแลผู้วเปป็นเหตสใหผู้คนทรัตั้ง
โลกกลรับคคืนดรีกบรั พระองคต์ การทรีซึ่พระองคต์ทรงรรับเขากลรับมาอรีกนรันตั้ กป็เปป็นอยข่างไร กป็เปป็นเหมคือนกรับ
วข่าเขาไดผู้ตายไปแลผู้วและกลรับฟคืตั้นขซนตั้ ใหมข่ กลตาวอทกแงตคพอ ถข้าการกอันพวกอริสราเอลออกไปเปป็นผล
ใหข้พระพรไปยอังพวกคนตตางชาตริโดยการททที่พวกเขาไดข้คพนดทกบอั พระเจข้า พระพรจะมทมากลข้นเพทยงใด
เมพอที่ พวกยริวถพูกรอับกลอับคพนมา คทาททที่แปลวตา ทอดทริตั้ง (อะพอบอเล) ไมตไดข้หมายถถึงการปฏริเสธตามททที่
ถพูกถามในขข้อ 1 แตตหมายถถึง ‘การสพูญเสทย’ มากกวตา เมพอที่ พวกอริสราเอลถพูกรอับเขข้ามาในพระพรของ
พระเจข้าอทกครอัรงเมพที่อพระครริสตรเสดป็จกลอับมา ความแตกตตางกป็จะเปป็นเหมพอนกอับ “ตายไปแลข้วและ
กลอับฟพร นขถึรนใหมต” เมพอที่ พพูดถถึงคนททที่เหลพอทอัรงโลกแลข้ว
16 เพราะถผู้าแปผู้งกผู้อนแรกบรริสสทธริธ ทรัตั้งอข่างกป็บรริสสทธริธดผู้วย และถผู้ารากบรริสสทธริธ กริซึ่งทรัตั้งหมดกป็
บรริสสทธริธดผู้วย จากนอัรนเปาโลกป็ใชข้คทาเปรทยบอทกหลายแบบ การพพูดถถึง แปห้งกห้อนแรก และอม่าง หมาย
ถถึง การททาขนมปอังเอง แปข้งกข้อนแรกในททที่นร ทหมายถถึง ขนมปอังกข้อนแรกททที่ออกมาจากเตาอบ อตาง
หมายถถึงแปข้งททที่ใชข้ททาขนมปอัง ความหมายกป็คพอ ถข้าขนมปอังบรริสรุทธริธ (คพอ ดท) แปข้งททาขนมปอังนอัรนกป็ตข้อง
บรริสรุทธริธดวข้ ย
ในทางกลอับกอัน “ถข้ารากบรริสรุทธริธ กริที่งทอัรงหมดกป็บรริสรุทธริธดข้วย” ถถึงแมข้จะเรทยงลทาดอับสลอับหนข้า
หลอัง แตตความหมายกป็เปป็นแบบนทร ถข้ารากดท กริที่งกป็ตข้องดทดข้วย และผลกป็ตข้องดทดข้วยเชตนกอัน ความหมายกป็
คพอ ถข้าชนชาตริอริสราเอลบรริสรุทธริธและดท (อยตางนข้อยกป็ในหลอักการ) เพราะถพูกแยกตอัรงไวข้จทาเพาะ
พระเจข้า ผพูข้ททที่แตกหนตอออกมาจากพวกเขา (คพอ ผพูข้เชพที่อททที่เปป็นคนตตางชาตริ) กป็ตข้องบรริสรุทธริธและดทดข้วย
เชตนกอัน
รม 11:17-18 คราวนทรเปาโลขยายภาพประกอบใหข้กวข้างขถึรน โดยใชข้ภาพเปรทยบททที่คนแถบ
เมดริเตอเรเนทยน (ซถึที่งรวมถถึงคนในประเทศอริตาลทดข้วย) จะเขข้าใจ ทตานพพูดถถึงการปลพูกมะกอกเทศ

และขอัรนตอนการตตอกริที่ง มอันเปป็นเรพอที่ งปกตริททที่ผพูข้ปลพูกจะเอากริที่งมะกอกเทศปตาททที่ทนทานมา จากนอัรน กริที่ง
มะกอกเทศททที่เลทรยงไวข้ซถึที่งทนทานนข้อยกวตา (จากการเลทรยงหลายชอัวที่ อายรุตข้น) กป็จะถพูกนทามาตตอเขข้ากอับ
กริที่งมะกอกเทศปตานอัรน ผลททที่ไดข้คอพ ตข้นมะกอกเทศททที่มคท วามทนทานของมะกอกเทศปตา แตตผลททที่ไดข้
คพอ มะกอกเทศเลทรยง
ทตานใชข้ภาพประกอบนทรเปป็นคทาเตพอน แตข่ถผู้าทรงหรักกริซึ่งบางกริซึ่งออกเสรียแลผู้ว (คพอ พวก
อริสราเอลสต วนหนถึงที่ ) และไดผู้ทรงนสาทข่านผผเผู้ ปป็นกริซึ่งมะกอกเทศปข่ามาตข่อกริซึ่งไวผู้แทนกริซึ่งเหลข่านรันตั้ เพคือซึ่ ใหผู้
เขผู้าเปป็นสข่วนไดผู้รบรั นสตั้าเลรีตั้ยงจากรากตผู้นมะกอกเทศ 18 ทข่านกป็อยข่าอวดดรีตข่อกริซึ่งเหลข่านรันตั้ แตข่ถาผู้ ทข่าน
อวดดรี ใชข่วาข่ ทข่านไดผู้เลรีตั้ยงรากนรันตั้ กป็หาไมข่ แตข่รากตข่างหากเลรีตั้ยงทข่าน
คทาททแที่ ปลวตา นสตั้าเลรีตั้ยง (พริออเทส) อข้างอริงถถึงนทรามอันททสที่ กอัดจากผลมะกอกเทศและครุณคตาของ
มอัน แนวคริดสทาคอัญกวตาคพอวตา เราททที่เปป็นผพูข้เชพที่อตตางชาตริไดข้รอับสริทธริพริเศษในการนทามาตม่อกริที่งเขข้ากอับราก
ของประชากรของพระเจข้า เราจถึงควรระวอังททที่จะไมตอวดดทตตอประชากรของพระเจข้าและพระเจข้าของ
พวกอริสราเอล พวกเขาเปป็นชตองทางของพระคอัมภทรร พระผพูข้ชตวยใหข้รอดของเรา และทรุกสริที่งททที่เปป็น
ของพระเจข้า (อรุปมาในททที่นร ทสวนทางกอับกริที่งปตาของคนตตางชาตริททที่ถพูกตตอกริที่งเขข้ากอับรากดทของอริสราเอล
แตตภาพประกอบนทรกเป็ หมาะสม ดพูคทาอธริบายของขข้อ 24 และ “ซถึงที่ ผริดธรรมชาตริ”) เปาโลเตพอนความ
จทาเราวตา พวกอริสราเอลไมตไดข้ออกมาจากครริสตจอักร แตตตรงกอันขข้าม พวกเราททที่เปป็นครริสตจอักรคน
ตตางชาตริถพอกทาเนริดออกมาจากพวกอริสราเอล คทาเตพอนกป็คอพ เราตข้องระวอังมริฉะนอัรนเราจะตกอยพูใต น
สถานการณรเดทยวกอับพวกอริสราเอล
รม 11:19-21 ทข่านอาจจะแยผู้งวข่า "กริซึ่งเหลข่านรันตั้ ไดผู้ทรงหรักออกเสรียแลผู้วกป็เพคือซึ่ จะไดผู้ตข่อกริซึ่งขผู้า
ไวผู้" 20 ถผกแลผู้ว เขาถผกหรักออกกป็เพราะเขาไมข่เชคืซึ่อ แตข่ทรีซึ่ทข่านอยผข่ไดผู้กป็เพราะความเชคืซึ่อเทข่านรันตั้ อยข่าเยข่อ
หยริงซึ่ ไปเลย แตข่จงเกรงกลรัว 21 เพราะวข่าถผู้าพระเจผู้ามริไดผู้ทรงงดโทษกริซึ่งเหลข่านรันตั้ ทรีซึ่เปป็นกริซึ่งเดริม กป็เกรง
วข่าพระองคต์จะไมข่ทรงงดโทษทข่านเหมคือนกรัน

เปาโลเตพอนตตอวตา ผพูข้เชพที่อตตางชาตริไมตควรเยตอหยริงที่ ทตานบอกวตามทบางคนพพูดวตา “กริที่งเหลตานอัรน
ไดข้ทรงหอักออกเสทยแลข้วกป็เพพที่อจะไดข้ตตอกริที่งขข้าไวข้” คทาวตา “ถพูกแลข้ว” ททที่ตามมาหมายถถึง “ดทแลข้ว”
อยตางไรกป็ตาม เราไมตควรลพมเดป็ดขาดวตา “เขาถพูกหอักออกกป็เพราะเขาไมตเชพที่อ”
เรายพนอยพูไต ดข้กเป็ พราะพระครุณ ดอังนอัรน เราจถึงถพูกเตพอนวตา “อยตาเยตอหยริงที่ ไปเลย แตตจงเกรงกลอัว”
(คพอ พระเจข้า) ถข้าพระเจข้ามริไดข้ทรงละเวข้นการตทสอนพวกอริสราเอล ประชากรททพที่ ระเจข้าทรงเลพอก
คพอ เราททที่เปป็นครริสตจอักรตตางชาตริ กป็ควรระวอังเกรงวตาพระองครจะไมตทรงละเวข้นเราเหมพอนกอัน
รม 11:22

เหตสฉะนรัตั้นจงพริจารณาดผทรัตั้งพระกรสณาและความเขผู้มงวดของพระเจผู้า กรับ

คนเหลข่านรันตั้ ทรีซึ่หลงผริดไปกป็ทรงเขผู้มงวด แตข่สสาหรรับทข่านกป็ทรงพระกรสณา ถผู้าทข่านจะดสารงอยผข่ในพระ
กรสณาของพระองคต์นนรัตั้ ตข่อไป มริฉะนรัตั้นทข่านกป็จะถผกตรัดออกเสรียดผู้วย
ในบทนทรพพูดถถึง “ทอัรงพระกรรุณาและความเขข้มงวดของพระเจข้า” กตอนหนข้านอัรนในบทนทร
เปาโลพพูดถถึงความยริงที่ ใหญตของพระครุณพระเจข้า แตตในบทนทรเราไดข้ทราบถถึงการตทสอนของพระเจข้า
ซถึที่งมทความรรุนแรง ความเขข้มงวดของพระเจข้าตกลงบนประชากรของพระองครททที่ลข้มลงเพราะใจททที่
แขป็งกระดข้างและความไมตเชพที่อของพวกเขา แตตพระกรรุณาของพระเจข้ามทแกตเราททที่เปป็นครริสตจอักรคน
ตตางชาตริ คทาเตพอนททที่ใหข้ “ดทารงอยพูใต นพระกรรุณาของพระองครนร อันตตอไป” เกรงวตาเราจะถพูกตอัดออกนอัรน
ไมตไดข้หมายถถึง ใหข้เรารอักษาตทาแหนตงของเราในพระครริสตรไวข้ตตอไปดข้วยการประพฤตริดท แตตมอัน
หมายถถึงพระพรททที่ตรงกอันขข้ามกอับการตทสอนตตางหาก เราอยพูไต ดข้เพราะพระครุณพระเจข้า อยตางไร
กป็ตาม บทาเหนป็จและพระพรในระหวตางนทรกมป็ อักเกทที่ยวขข้องกอับสริที่งททที่เราททา เมพอที่ ประชากรของพระเจข้า
ไมตวาต จะเปป็นยริวหรพอตตางชาตริ ไมตเชพที่อฟอัง พวกเขากป็เสทที่ยงกอับการถพูกตอัดออกจากการไดข้รบอั พระพรออัน
อรุดมของพระองคร
รม 11:23

สข่วนเขาทรัตั้งหลายดผู้วย ถผู้าเขาไมข่ดสารงอยผใข่ นความไมข่เชคืซึ่อสคืบไป เขากป็จะไดผู้

รรับการตข่อกริซึ่งเขผู้าไปใหมข่ เพราะวข่าพระเจผู้าทรงฤทธริธทรีซึ่จะทรงใหผู้เขาตข่อกริซึ่งเขผู้าอรีกไดผู้ คทาททที่แปลวตา
สข่วน (เด) มอักถพูกแปลวตา ‘แตต’ บตอยครอัรงกวตา นทที่ดพูเหมพอนตรงตามบรริบทในททที่นร ทมากกวตา เปาโลดพู
เหมพอนจะใชข้รพูปแบบปฏริเสธซข้อน วลทททที่วาต “ถข้าเขาไมตดทารงอยพูใต นความไมตเชพที่อสพบไป” กป็กลตาวใหมต

ไดข้วาต ‘ถข้าเขากลอับมาสพูตความเชพที่อ’ ดข้วยเหตรุนร ทขอข้ นทรจถึงอตานไดข้วาต แตตเขาทอัรงหลายดข้วย ถข้าเขากลอับมาสพูต
ความเชพที่อ “เขากป็จะไดข้รอับการตตอกริที่งเขข้าไปใหมต เพราะวตาพระเจข้าทรงฤทธริธททที่จะทรงใหข้เขาตตอกริที่งเขข้า
อทกไดข้”
รม 11:24

เพราะวข่าถผู้าพระเจผู้าทรงตรัดทข่านออกจากตผู้นมะกอกเทศปข่าซซงซึ่ เปป็นตผู้นไมผู้

ตามธรรมชาตริ และทรงนสามาตข่อกริซึ่งกรับตผู้นมะกอกเทศพรันธสต์ดรีซซซึ่งผริดธรรมชาตริของมรันแลผู้ว การทรีซึ่
จะเอากริซึ่งเหลข่านรัตั้น ซซซึ่งเปป็นกริซึ่งเดริมมาตข่อกริซึ่งเขผู้ากรับตผู้นของมรันเอง กป็จะงข่ายยริซึ่งกวข่านรันตั้ สรักเทข่าใด ออัคร
สาวกเปาโลพพูดถถึงทอัรงตข้นมะกอกเทศปตาและ “ตข้นมะกอกเทศพอันธรุรดท” ตข้นททเที่ ปป็นพอันธรุดทคอพ ตข้นททที่ถพูก
เลทรยงไวข้และถพูกเพาะพอันธรุรจนออกผลดทททที่สรุดทอัรงในแงตครุณภาพและปรริมาณ ตข้นททที่ไดข้ออกมายอังออก
ผลททที่ตข้องการจากกริที่ง แตตทนทานกวตาเพราะไดข้รากมะกอกเทศปตา
เปาโลจถึงชทรใหข้เหป็นความผริดปกตริของปรากฏการณรนร ท ในฐานะคนตตางชาตริ พวกเขาเปป็น
“ตข้นมะกอกปตาซถึที่งเปป็นตข้นไมข้ตามธรรมชาตริ” พวกอริสราเอลเปป็น “ตข้นมะกอกเทศพอันธรุรดท” ปกตริแลข้ว
กริที่งของตข้นททที่เปป็นพอันธรุรดทจะถพูกนทามาตตอกอับตข้นมะกอกเทศปตา แตตพระเจข้าทรงททาสริที่งททที่ตรงกอันขข้าม
พระองครไดข้ทรงตตอกริที่ง “แบบผริดธรรมชาตริ” คพอ ตตอกริที่งมะกอกเทศปตาของคนตตางชาตริเขข้ากอับตข้น
พอันธรุรดทของพวกอริสราเอล ประเดป็นกป็คอพ พระองครทรงสามารถตตอกริที่งพวกอริสราเอลเขข้ากอับตข้นของ
พวกเขาเองไดข้สบายๆ ดข้วยเหตรุนร ท “การททที่จะเอากริที่งเหลตานอัรน ซถึที่งเปป็นกริที่งเดริมมาตตอกริที่งเขข้ากอับตข้นของ
มอันเอง กป็จะงตายยริงที่ กวตานอัรนสอักเทตาใด”
รม 11:25

เหตสฉะนรัตั้น พรีซึ่นผู้องทรัตั้งหลาย ขผู้าพเจผู้าไมข่อยากใหผู้ทข่านทรัตั้งหลายเขลาใน

ขผู้อความลซกลรับนรีตั้ เกลคือกวข่าทข่านจะอวดรผผู้ คคือเรคืซึ่องทรีซึ่บางคนในพวกอริสราเอลไดผู้มรีใจแขป็งกระดผู้างไป
จนถซงพวกตข่างชาตริไดผู้เขผู้ามาครบจสานวน เปาโลมทคทาเตพอนเพริมที่ เตริม ขข้อความลถึกลอับคพอ พวกคนตตาง
ชาตริจะมทสตวนกอับพวกอริสราเอลในการรอับพระพรและความรอดของพระเจข้า ดพู เอเฟซอัส 3:3,6 คทาททที่
แปลวตา ขผู้อความลซกลรับ (มรุสเทรริออน) มทความหมายวตา ‘สริที่งททที่จนถถึงบอัดนทรยอังไมตเปป็นททที่เขข้าใจ’
เปป็นความจรริงททวที่ าต พวกยริวสต วนใหญตไมตนถึกเฉลทยวใจเลยวตาพระเจข้าจะทรงรอับพวกคนตตาง
ชาตริเปป็นประชากรของพระองคร แตตเปาโลเตพอนคนตตางชาตริพวกนอัรนวตาอยตา “อวดรพูข้” พระเจข้าทรง

ยอมใหข้ “บางคนในพวกอริสราเอลไดข้มทใจแขป็งกระดข้างไป จนถถึงพวกตตางชาตริไดข้เขข้ามาครบ
จทานวน” พวกตตางชาตริไดข้เขข้ามาครบจทานวนอาจหมายถถึงความสมบพูรณรของพระกายของพระ
ครริสตร คพอ ครริสตจอักรครบจทานวนกตอนการรอับขถึรน เกรงวตาเราจะเยตอหยริงที่ ในตทาแหนตงททที่ถพูกยกยตอง
ของเรา เปาโลกลตาวชอัดเจนวตานทที่เปป็นสต วนหนถึงที่ ของแผนการและพระประสงครของพระเจข้า
รม 11:26-27 และเมคืซึ่อเปป็นดรังนรันตั้ พวกอริสราเอลทรัตั้งปวงกป็จะไดผู้รบรั ความรอด ตามทรีซึ่มรีคสา
เขรียนไวผู้แลผู้ววข่า `พระผผชผู้ ข่วยใหผู้รอดจะเสดป็จมาจากเมคืองศริโยน และจะทรงกสาจรัดอธรรมใหผู้สผ ญสริตั้น
ไปจากยาโคบ 27 นรีซึ่แหละเปป็นพรันธสรัญญาของเรากรับเขาทรัตั้งหลาย เมคืซึ่อเราจะยกโทษบาปของเขา'
ทตานกลอับมายอังจรุดเรริที่มตข้นของทตาน พระเจข้ามริไดข้ทรงทอดทริรงพวกอริสราเอล ออันททที่จรริงแลข้ว
“พวกอริสราเอลทอัรงปวงกป็จะไดข้รอับความรอด” ตามททขที่ ข้อตตอๆไปจะชทรใหข้เหป็น เหตรุการณรนร จท ะยอังไมต
เกริดขถึรนจนกวตาพระครริสตรเสดป็จกลอับมาและพวกอริสราเอลไดข้รอับการฟพร นฟพูในอาณาจอักรของ
พระองคร แตตวนอั นอัรนจะมาถถึงเมพอที่ พวกเขาทรุกคนจะหอันกลอับมาหาพระครริสตร เพพอที่ รอับรองคทาพยากรณร
ดอังกลตาว ทตานยกขข้อความจาก อริสยาหร 59:20 และ 27:9 “พระผพูข้ชตวยใหข้รอดจะเสดป็จมาจากเมพองศริ
โยน และจะทรงกทาจอัดอธรรมใหข้สพูญสริรนไปจากยาโคบ” ไมตตข้องสงสอัยเลยวตานอันที่ เปป็นคทาพยากรณร
เกทที่ยวกอับพระเมสสริยาหรซถึที่งจะสทาเรป็จเมพที่อพระครริสตรเสดป็จกลอับมา
ถถึงแมข้วาต จะไมตใชตการยกขข้อความโดยตรงจากขข้อพระคอัมภทรรตอนใดตอนหนถึงที่ (แตตเปป็นการ
รวบรวมและดอัดแปลงพระสอัญญาตตางๆจากพระคอัมภทรรเดริม) เปาโลกป็กลตาวเพริมที่ เตริมวตา ในพอันธ
สอัญญาของพระเจข้าททที่ทรงมทกบอั พวกอริสราเอล พระเจข้าจะทรงยกโทษบาปของเขา
รม 11:28

ในเรคืซึ่องขข่าวประเสรริฐนรัตั้น เขาเหลข่านรันตั้ กป็เปป็นศรัตรผ เพคืซึ่อประโยชนต์ของพวก

ทข่าน แตข่ถผู้าวข่าตามทรีซึ่ไดผู้ทรงเลคือกไวผู้ เขาทรัตั้งหลายกป็เปป็นทรีซึ่รรักเนคืซึ่องจากบรรพบสรสษของเขา ถถึงแมข้
สทาหรอับครริสตจอักรยรุคตข้น พวกอริสราเอลไดข้กลายเปป็นศอัตรพูเพราะขตมเหงพวกเขา แตตวาต ในมรุมมองททที่
ใหญตกวตาของแผนการของพระเจข้า (การทรงเลพอกของพระองคร) พวกอริสราเอลกป็ “เปป็นททที่รอัก
เนพที่องจากบรรพบรุรรุษของเขา” เรพที่องนทรกยป็ อังเปป็นจรริงอยพูจต นถถึงทรุกวอันนทร พวกยริวไมตเหป็นอกเหป็นใจความ

เชพที่อแบบครริสเตทยนของพระคอัมภทรรใหมต แตต “บรรพบรุรรุษของเขา” (พระสอัญญาตตางๆททที่ทรงททากอับออับ
ราฮอัม อริสออัค และยาโคบ) กป็ยงอั เปป็นพระพรสทาหรอับครริสตจอักรคนตตางชาตริอยพูต
รม 11:29

เพราะวข่าพระเจผู้ามริไดผู้ทรงกลรับพระทรัยในการทรีซึ่ไดผู้ทรงใหผู้ของประทานและ

ทรงเรรียกไวผู้ การอข้างอริงถถึงการททที่พระเจข้ามริไดข้ทรงกลอับพระทอัยใน “การททที่ไดข้ทรงใหข้ของประทาน
และทรงเรทยกไวข้” หมายถถึงตอนททที่พระเจข้าทรงเลพอกพวกอริสราเอลในออับราฮอัม อริสออัค และยาโคบ
ถถึงแมข้วาต พระองครไดข้ทรงตทสอนพวกอริสราเอล แตตพระองครกไป็ มตไดข้ยกเลริกการทรงเรทยกพวกเขา
พระองครไมตทรงเปลทที่ยนแปลงการทรงเรทยกพวกเขาแตตอยตางใด
รม 11:30-32 ทข่านทรัตั้งหลายเมคืซึ่อกข่อนมริไดผู้เชคืซึ่อพระเจผู้า แตข่บรัดนรีไตั้ ดผู้รบรั พระกรสณาเพราะ
ความไมข่เชคืซึ่อของพวกเขาเหลข่านรัตั้นฉรันใด 31 บรัดนรีเตั้ ขาเหลข่านรันตั้ กป็มริไดผู้เชคืซึ่อ เพคืซึ่อวข่าเขาจะไดผู้รบรั พระ
กรสณาโดยพระกรสณาทรีซึ่ไดผู้ประทานแกข่ทข่านทรัตั้งหลายฉรันนรันตั้ 32 เพราะวข่าพระเจผู้าทรงปลข่อยใหผู้คน
ทสกคนอยผใข่ นฐานะทรีซึ่ไมข่เชคืซึ่อ เพคือซึ่ พระองคต์จะไดผู้ทรงพระกรสณาแกข่เขาทรัตั้งหลายทสกคน
ขณะททที่เปาโลเรริที่มสรรุปเนพรอหาตอนนทร ทตานกป็สรรุปยตอวตาพวกคนตตางชาตริในอดทตไมตไดข้เชพที่อแตต
ตอนนทรกไป็ ดข้รอับพระกรรุณาแลข้ว (แคตสตวนหนถึที่ง เพราะความไมตเชพที่อของพวกอริสราเอล) บอัดนทรพวกยริวททที่
ไมตเชพที่อกป็จะไดข้รอับพระกรรุณาททที่พวกคนตตางชาตริไดข้สอักวอันหนถึที่ง คทาวตา คนทรุกคน ในขข้อ 32 นตาจะ
หมายถถึงทอัรงยริวและคนตตางชาตริ เพชอที่ (ฮรินา ‘เพพที่อททที่วาต ’) “พระองครจะไดข้ทรงพระกรรุณาแกตเขาทอัรง
หลายทรุกคน” ทรุกคน (ทอัรงยริวและคนตตางชาตริ) จะหรพอไดข้รอับการเสนอพระกรรุณาแลข้ว ถถึงแมข้วาต
ไมตใชตทรุกคนจะยอมรอับขข้อเสนอของพระองครกตป็ าม
รม 11:33-36 โอ พระปรัญญาและความรอบรผผู้ของพระเจผู้านรันตั้ ลสตั้าลซกเทข่าใด คสาตรัดสรินของ
พระองคต์นนรัตั้ เหลคือทรีซึ่จะหยรังซึ่ รผผู้ไดผู้ และทางของพระองคต์กป็เหลคือทรีซึ่จะสคืบเสาะไดผู้ 34 เพราะวข่า `ใครเลข่า
รผผู้จรักพระทรัยขององคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า หรคือใครเลข่าเปป็นทรีซึ่ปรซกษาพระองคต์ 35 หรคือใครเลข่าไดผู้ถวายสริงซึ่
หนซซึ่งสริงซึ่ ใดแกข่พระองคต์ ทรีซึ่พระองคต์จะตผู้องประทานตอบแทนใหผู้แกข่เขา' 36 เพราะสริซึ่งสารพรัดมาจาก
พระองคต์ โดยพระองคต์และเพคืซึ่อพระองคต์ ขอสงข่าราศรีจงมรีแดข่พระองคต์สบคื ๆไปเปป็นนริตยต์ เอเมน

คทาถวายสาธรุการออันยริงที่ ใหญตปรากฏตรงนทร พระปอัญญาและความรอบรพูขข้ องพระเจข้าทอัรงลถึก
และอรุดม พระเจข้าในพระปอัญญาออันไรข้ทสทที่ รรินสรุดของพระองครไดข้พบวริธทออันยรุตริธรรมในการสทาแดง
พระกรรุณาของพระองครตตอทอัรงคนตตางชาตริททที่ไมตเอาพระเจข้าและพวกยริวททที่ถพอวตาตอัวชอบธรรม
แผนการและวริธทการของพระองครนร อันไรข้ททที่ตริ เปาโลยกขข้อความจาก อริสยาหร 40:13 “เพราะวตาใคร
เลตารพูข้จกอั พระทอัยขององครพระผพูข้เปป็นเจข้า หรพอใครเลตาเปป็นททที่ปรถึกษาพระองคร” ไมตมใท ครมทสตริปอัญญา
หรพอแผนการเททยบเทตาพระเจข้า นอกจากนทร ใครเลตาใหข้พระองครกตอนหรพอททพที่ ระองครเปป็นหนทรเขา คทา
ตอบนอัรนชอัดเจนอยพูแต ลข้ว
เนพรอหาตรงนทรจบดข้วยคทาถวายสาธรุการตลอดทรุกยรุคทรุกสมอัย “เพราะสริที่งสารพอัดมาจาก
พระองคร โดยพระองครและเพพที่อพระองคร ขอสงตาราศทจงมทแดตหลอักปฏฎริอัตริพระองครสพบๆไปเปป็นนริตยร
เอเมน” ทรุกสริที่งลข้วนมาจากพระองคร ทรุกสริที่งลข้วนมาทางพระองคร ทรุกสริที่งเปป็นของพระองคร เปป็นความ
จรริงททขที่ อสงตาราศทจงมทแดตพระองครสพบๆไปเปป็นนริตยร เอเมน
*****
ภนำพรวมของโรม 12: เนชนี้อหาของสริบเอป็ดบทแรกของพระธรรมโรมสม่วนใหญม่แลห้วเปป็น
หลจักคนาสอน ความจรริงอจันยริที่งใหญม่เชม่น การถถูกนจับวม่าเปป็นคนชอบธรรมโดยความเชชที่อและความ
สจัมพจันธร์กจับพวกอริสราเอลซถึที่งแตกตม่างจากครริสตจจักรไดห้ถถูกนนาเสนอ คราวนทนี้อคจั รสาวกเปาโล
เปลทที่ยนมาพถูดถถึงเรชที่องทางปฏริบจัตริบห้าง จากจรุดนทนี้ไปจนบทสรุดทห้าย เปาโลไดห้นนาเสนอหลจักปฏริบจัตริใน
การดนาเนรินชทวริตครริสเตทยนในแตม่ละวจัน หลจักปฏริบจัตริหลายเรชอที่ งถถูกนนาเสนอในรถูปของคนาสจัที่ง
ขณะททที่ความชอบธรรมในเชริงปฏริบจัตริดนาเนรินตม่อไป คราวนทนี้อคจั รสาวกเปาโลนนาเสนอคนาสจัที่ง
หลายเรชอที่ ง บางเรชอที่ งเปป็นคนาสจังที่ โดยตรง ขณะททที่บางอจันททที่ไมม่ใชม่โดยตรงแตม่กป็มทนนนี้าหนจักเทม่าคนาสจัที่ง
ทจังนี้ หมดเปป็นสม่วนหนถึที่งของการเปลทที่ยนแปลงชทวริตผม่านทางการเปลทที่ยนแปลงจริตใจของเรา
รม 12:1
พรีซึ่นอผู้ งทรัตั้งหลาย ดผู้วยเหตสนโรีตั้ ดยเหป็นแกข่ความเมตตากรสณาของพระเจผู้า
ขผู้าพเจผู้าจซงวริงวอนทข่านทรัตั้งหลายใหผู้ถวายตรัวของทข่านแดข่พระองคต์ เพคืซึ่อเปป็นเครคือซึ่ งบผชาทรีซึ่มรีชรีวริต อรัน
บรริสสทธริธ และเปป็นทรีซึ่พอพระทรัยพระเจผู้า ซซงซึ่ เปป็นการปรนนริบรัตริอรันสมควรของทข่านทรัตั้งหลาย
จดหมายฝากฉบอับนทรมเท นพรอหากข้าวหนข้าแบบพทระมริด เมพที่อความจรริงไดข้ถพูกวางททละชอัรน มอันกป็
จะมท “ดข้วยเหตรุนร ท” ตามมา คทาวตา ดห้วยเหตรุนทนี้ ปรากฏยทที่สริบเจป็ดครอัรงในพระธรรมโรม โรม 12:1 คพอ
ครอัรงททที่สริบหก ดห้วยเหตรุนทนี้แตตละออันนทาเราเขข้าใกลข้ยอดพทระมริดแหตงความจรริงของจดหมายฝากฉบอับนทร

มากขถึรนเรพที่อยๆ เชตนเดทยวกอับ ดห้วยเหตรุนกทนี้ ตอนหนข้านอัรนสริบหข้าออัน ออันททที่สริบหกนทรเชพที่อมโยงสริที่งททที่ไดข้ถพูก
เขทยนไปกตอนหนข้านอัรนกอับสริที่งททที่จะถพูกเขทยนตตอไป มอันเปป็นคทาททที่ใชข้ในหลอักตรรกะเพพที่อเชพที่อมโยงความ
คริดกตอนหนข้ากอับขข้อสรรุปททที่ตามมา
ความจรริงกตอนหนข้านอัรนหลายเรพอที่ งรวมถถึงการถพูกนอับวตาเปป็นคนชอบธรรม(โดยความเชพที่อใน
พระครริสตร) และพระพรตตางๆของมอันตามททที่ไดข้บรรยายไวข้ในบทททที่ 8 มอันยอังรวมถถึงคทาอธริบายเกทที่ยว
กอับสภาพปอัจจรุบอันของพวกอริสราเอลและการททพที่ วกเขาถพูกกอันไวข้ขข้างทางเพราะความไมตเชพที่อของ
พวกเขาดข้วย ททที่เจาะจงยริงที่ ไปกวตานอัรนคพอ บรริบทททที่อยพูกต ตอนหนข้านอัรนนริดเดทยวในบทททที่ 11 เตพอน
ครริสเตทยนตตางชาตริใหข้ระวอังความสะเพรต าฝตายวริญญาณและตกอยพูใต นการถพูกตทสอนแบบเดทยวกอับททที่
พระเจข้าทรงกระททาตตอพวกอริสราเอล
เมพอที่ พริจารณาถถึงสริที่งเหลตานอัรนทอัรงหมด ออัครสาวกผพูข้นร ทเขทยนไวข้วาต “พทนที่ ข้องทอัรงหลาย ดข้วยเหตรุนร ท
โดยเหป็นแกตความเมตตากรรุณาของพระเจข้า ขข้าพเจข้าจถึงวริงวอนทตานทอัรงหลายใหข้ถวายตอัวของทตานแดต
พระองคร เพพที่อเปป็นเครพที่องบพูชาททที่มทชทวตริ ออันบรริสรุทธริธ และเปป็นททพที่ อพระทอัยพระเจข้า ซถึที่งเปป็นการ
ปรนนริบอัตริออันสมควรของทตานทอัรงหลาย” ใหข้เราแยกพริจารณาขข้อนทรททละคทากอัน
คทาททแที่ ปลวตา วริงวอน (พาราคาเลโอ) มทความอทกวตา ‘กระตรุข้น’ ‘เตพอนสตริ’ หรพอ ‘หนรุนใจ’ นตา
จะเปป็นความหมายวตาเตพอนสตริ การเตพอนสตรินร ทมทตตอ พทนที่ ห้องทจันี้งหลาย คพอ คนเหลตานอัรนในครริสตจอักรททที่
กรรุงโรม
อทกครอัรงททที่ ดห้วยเหตรุนทนี้ ตรงนทรเชพที่อมโยงความคริดกตอนหนข้ากอับความคริดททที่ตามมา นอกจากนทร คทา
เตพอนสตรินร ทเปป็นมา “โดยเหป็นแกตความเมตตากรรุณาของพระเจข้า” พระเจข้าทรงมทพระเมตตาเปป็นพริเศษ
ในการเสนอความรอดแกตพวกเราททที่เปป็นคนตตางชาตริททที่ชอัวที่ ชข้าและพวกยริวททที่ไมตเชพที่อ ดข้วยเหตรุนร ท หนข้าททที่
ททที่เราควรปฏริบอัตริจงถึ ถพูกนทาเสนอเพราะเหป็นแกตพระเมตตาของพระเจข้าททที่ทรงมทตตอเรา
ในยรุคพระบอัญญอัตริมทการเนข้นเครพที่องสอัตวบพูชาเปป็นพริเศษ นอันที่ เปป็นวริธทททที่พระเจข้าทรงกทาหนดไวข้
และผตานไปแลข้ว เราไมตทราบแนตชอัดวตาเปาโลจะทราบถถึงเหตรุการณรททที่จะเกริดขถึรนกอับพระวริหารใน
ชตวงสริบปทตตอมาหรพอไมต อยตางไรกป็ตาม หลอังจากททที่จอักรพรรดริตริตอัสททาลายกรรุงเยรพูซาเลป็มในปท ค.ศ.70
การถวายสอัตวบพูชาททที่พระวริหารกป็ยรุตริลงไปพรข้อมๆกอับมอัน อยตางไรกป็ตาม รพูปแบบใหมตของการถวาย
เครพอที่ งบพูชาสทาหรอับยรุคครริสตจอักรกป็ปรากฏตรงนทร เราในฐานะผพูข้เชพที่อตข้องถวายรม่างกายของเราใหข้เปป็น
เครพอที่ งบพูชาททที่มทชทวตริ คทาททแที่ ปลวตา ถวาย (พารริสเทมริ) แปลไดข้ดข้วยวตา ‘ยอมจทานน’ เราถพูกขอรข้องใหข้
ถวายรต างกายของเราใหข้เปป็นเครพที่องบพูชาททที่มทชวท ริตแดตพระเจข้า ในการถวายบพูชาสมอัยพระคอัมภทรรเดริม

สอัตวรตตางๆถพูกแยกตอัรงไวข้ตตางหาก (ถพูกชทาระใหข้บรริสรุทธริธ) เพพอที่ เปป็นเครพอที่ งบพูชา อยตางไรกป็ตาม เราถพูก
วริงวอนใหข้ถวายรม่างกายของเราเปป็นเครพอที่ งบพูชาททที่มทชวท ริต
คทาททแที่ ปลวตา ทรีซึ่มรีชวรี ริต (ซาโอ) เปป็นคทาปอัจจรุบอันกาล การททที่มนอั เปป็นคทาปอัจจรุบอันกาลบตงบอกวตา
มอันเปป็นกริจกรรมททที่ดทาเนรินตตอไปเรพอที่ ยๆ กลตาวอทกแงตคอพ เราถพูกขอรข้องใหข้ถวายรต างกายของเราเปป็น
เครพอที่ งบพูชาททที่มทชทวตริ เรพอที่ ยไป มอันไมตใชตการกระททาหนเดทยวจบ แตตมอันเปป็นสริที่งททที่เราตข้องททาตตอไป
เรพอที่ ยๆนอับตอัรงแตตวอันททที่เรารอับเชพที่อ
นอกจากนทรเรายอังถพูกขอรข้องใหข้ถวายตอัวของเราเปป็นททที่บรริสรุทธริธตตอพระเจข้าดข้วย แนตนอนททที่ถถึง
แมข้วาต จะมทความไมตบรริสรุทธริธในดข้านความคริดและจริตวริญญาณอยพูต แตตตรงนทรเนข้นเรพที่องรต างกายของเรา
และเราตข้องถวายรต างกายของเราใหข้บรริสรุทธริธแดตพระเจข้าอยตางตตอเนพที่อง ในทางปฏริบอัตริแลข้วนอันที่ บตง
บอกถถึงความบรริสรุทธริธในดข้านศทลธรรม นริสอัย และสริที่งททที่เรารอับเขข้าไปในรต างกายของเรา
คทาอธริบาย “เปป็นททที่พอพระทอัยพระเจข้า” เปป็นครุณสมบอัตริเกทที่ยวกอับเรพที่องความบรริสรุทธริธมากกวตา
เรพอที่ งการยอมจทานน คทาททที่แปลวตา เปป็นทรีซึ่พอพระทรัย (เออถูอาร-เอสทอส) มทความหมายวตา ‘เปป็นททที่
ชอบใจ’ มอันเปป็นคทาททพที่ ระบริดาตรอัสถถึงพระเยซพู (“ทตานเปป็นบรุตรททรที่ อักของเรา เราชอบใจในทตาน
มาก” มาระโก 1:11) ออัครสาวกเปาโลวริงวอนเราใหข้เปป็นททที่พอพระทอัยพระบริดาของเราในฐานะ
บรุตรททที่พระองครทรงรอับอรุปถอัมภรเชตนเดทยวกอับททที่พระเยซพูผพูข้เปป็นบรุตรหอัวปทททที่บอังเกริดมาทรงเปป็นททที่พอ
พระทอัยพระบริดา (นทอที่ าจมทการสพที่อถถึงเครพอที่ งถวายบพูชาออันมทกลริที่นพอพระทอัยในเลวทนริตริ 1-3 ดข้วย
เครพอที่ งบพูชาเหลตานอัรนกป็เปป็นเครพอที่ งบพูชาดข้วยใจสมอัครและเปป็นททที่พอพระทอัยพระเจข้าเหมพอนกอับตรงนทร)
สรุดทข้ายแลข้ว การอข้างอริงถถึง “การปรนนริบอัตริอนอั สมควร” เปป็นเรพที่องนตาสอังเกต คทาททที่แปลวตา อรัน
สมควร (ลอกริคอส) ซถึที่งแปลวตา ‘สมเหตรุสมผล’ คทาททที่แปลวตา การปรนนริบรัตริ (ลาเทรเอทย) ถพูกใชข้เรทยก
การปรนนริบอัตริของพวกเลวทในพระวริหาร มอันมทความหมายของ ‘การรอับใชข้’ กลตาวอทกแงตคพอ การ
ถวายรต างกายของเราแดตพระเจข้าเปป็นเครพอที่ งบพูชาททมที่ ทชทวริตเปป็นการรอับใชข้ททที่เหมาะสมจรริงๆเมพอที่
พริจารณาถถึงทรุกสริที่งททพที่ ระองครไดข้ทรงกระททาเพพที่อเราแลข้ว ตรงขข้ามกอับพวกอริสราเอลททที่ไมตเหป็นคตา
ตทาแหนตงของตนตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้า เราถพูกขอรข้องใหข้ถวายตอัวของเราแดตพระเจข้าเสมอไป
รม 12:2
อยข่าประพฤตริตามอยข่างชาวโลกนรีตั้ แตข่จงรรับการเปลรีซึ่ยนแปลงจริตใจเสรียใหมข่
เพคืซึ่อทข่านจะไดผู้ทราบพระประสงคต์ของพระเจผู้าวข่าอะไรดรี อะไรเปป็นทรีซึ่ชอบพระทรัย และอะไรดรียอด
เยรียซึ่ ม
แตตไมตใชตเทตานอัรน! มทความจรริงอทกประการตตอเนพที่องจาก ดห้วยเหตรุนทนี้ ในขข้อ 1 ขณะททที่คทาวริงวอน
ในขข้อ 1 ดพูเหมพอนเปป็นคทาสอังที่ คทากรริยาของขข้อ 2 กป็เปป็นคทาสอังที่ จรริงๆ “อยตาประพฤตริตามอยตางชาวโลก

นทร” คทาททแที่ ปลวตา ประพฤตริตามอยข่าง (ซรุสเคมาตริดโซ) มทความหมายวตา ‘ททาตาม’ คทาททที่แปลวตา ชาว
โลก (ไอโอน) มทความหมายวตา ‘ยรุคนทร’ หรพอ ‘โลกนทร’ ขณะททที่ยอหรนใชข้คทาวตา คอสมอส ใน 1 ยอหรน
2:15 ในททที่นร คท วามหมายคพอ แนวโนข้ม คตานริยม หลอักปรอัชญา และสไตลรของยรุคปอัจจรุบอันนทร เราไดข้รบอั
บอัญชาจากพระเจข้ามริใหข้ททาตามชาวโลกในเรพอที่ งหลอักปรอัชญา ศทลธรรม คตานริยม และสริที่งททที่ชาวโลกไลต
ตามกอัน
แทนททที่จะททาอยตางนอัรน เราไดข้รอับบอัญชาวตา “จงรอับการเปลทที่ยนแปลงจริตใจเสทยใหมต” คทาททที่แปล
วตา เปลรีซึ่ยนแปลง (เมตามอรฟอโอ) ตามททที่บตงบอกในคทาวตา เมตามอรฟริส คพอ การเปลทที่ยนแปลงแบบ
หนข้ามพอเปป็นหลอังมพอ (นตาสอังเกตวตานทที่เปป็นคทาเดทยวกอันกอับททที่ถพูกแปลเปป็น จนาแลงพระกาย ในมอัทธริว
17:2 ททพที่ พูดถถึงการจทาแลงพระกายขององครพระผพูข้เปป็นเจข้าของเรา) คทาททแที่ ปลวตา เสรียใหมข่ (อานาไคโน
ซริส) มทความหมายวตา ‘การฟพร นฟพู’ ‘การบพูรณะ’ หรพอ ‘การเปลทที่ยนแปลงแบบหนข้ามพอเปป็นหลอังมพอ
เพพอที่ ใหข้ดทขร ถึน’ การฟพร นฟพูนร ตท ข้องเกริดขถึรนในจริตใจของเรา กลตาวอทกแงตคอพ พระเจข้าทรงบอัญชาเราวตา หลอัง
จากททที่เราไดข้รบอั ความรอดแลข้ว เราไมตควรททาตามอยตางชาวโลกนทร แตตตข้องเปลทที่ยนความคริดของเรา
แทนททที่จะยอมใหข้ความคริดของเรารอับอริทธริพลจากโลกและคตานริยมของมอัน เราถพูกวริงวอนใหข้
‘เปลทยที่ นชตองรอับสอัญญาณ’ เพพที่อรอับแนวคริดททที่เปป็นตามแบบของพระเจข้า นอันที่ คพอแนวคริดตามทางของ
พระเจข้าททที่ถพูกพอัฒนาโดยพระวจนะของพระเจข้า
อยตางไรกป็ตาม เปข้าหมายสพูงสรุดของเราคพอ เพพอที่ ททที่เรา “จะไดข้ทราบพระประสงครของพระเจข้า
วตาอะไรดท อะไรเปป็นททที่ชอบพระทอัย และอะไรดทยอดเยทที่ยม” คทาททที่แปลวตา ทราบ (โดคริมาโซ) มทความ
หมายวตา ‘ทดสอบ’ ‘วริเคราะหร’ หรพอ ‘กทาหนด’ ในกรณทนร ท สริที่งททที่เราตข้องทราบคพอ “พระประสงคร
ของพระเจข้า” อยตางไรกป็ตาม มอันเปป็นเรพที่องททที่สอดคลข้องกอันทอัรงหมด ถข้าเราตข้องการททที่จะเขข้าใจพระ
ประสงครของพระเจข้า เรากป็ตข้องยอมถวายรต างกายของเราเปป็นเครพที่องบพูชาททที่มทชวท ริตเสทยกตอน นอกจาก
นทร เราตข้องไมตททาตามอยตางชาวโลกนทร แตตตข้องเปลทที่ยนแปลงความคริดของเราและรอับสอัญญาณสริที่งตตางๆ
ททที่เปป็นของพระเจข้า เมชที่อนจันนี้ เรากป็จะอยพูใต นตทาแหนตงททจที่ ะพริสพูจนรหรพอรอับทราบพระประสงครของ
พระเจข้าไดข้
นอกจากนทร ใหข้เราสอังเกตวตาพระประสงครของพระเจข้าถพูกบรรยายอยตางไร มอัน “ดท ชอบ
พระทอัย และดทยอดเยทยที่ ม” เราไมตควรกลอัวนทราพระทอัยของพระเจข้า เพราะมอันดทจรริงๆ ไมตมอท ะไรดทไป
กวตานทราพระทอัยของพระเจข้าสทาหรอับชทวริตของเราแลข้ว นอกจากนทรมนอั ยอัง ชอบพระทจัย ดข้วย คทาเดทยวกอัน
นทรถพูกใชข้ในขข้อ 1 (เออถูอาเรสทอส) ททแที่ ปลวตา เปป็นทรีซึ่พอพระทรัย มอันมทความหมายวตา ‘นตาพถึงพอใจ’
กลตาวอทกแงตคพอ นทราพระทอัยของพระเจข้าสทาหรอับชทวตริ ของเรากป็จะเปป็นททที่นตาพถึงพอใจสทาหรอับเราดข้วย

มอันไมตใชตอะไรททที่เราจะเกลทยดหรพอตข้องยอมทน พระองครทรงจอัดเตรทยมเราใหข้พรข้อมสทาหรอับนทร า
พระทอัยของพระองครแลข้ว เราจะมทความสรุขในการททาตามนทราพระทอัยนอัรน สรุดทข้ายแลข้ว มอัน ดรียอด
เยรียซึ่ ม คทาททที่แปลเชตนนอัรน (เทเลอริออส) ถถึงแมข้จะมทความหมายวตาเปป็นผพูข้ใหญตและครบถข้วนดข้วยเหมพอน
กอัน แตตในบรริบทนทรมอันแปลวตาสมบพูรณรแบบ นทราพระทอัยของพระเจข้าสทาหรอับชทวริตของเราเปป็นสริที่งททที่
สมบพูรณรแบบสทาหรอับเรา ไมตมทอะไรดทไปกวตาการททที่เราหานทราพระทอัยททที่สมบพูรณรแบบของพระเจข้า
และดทาเนรินตตอไปในนทราพระทอัยนอัรน
ขห้อ 3-8 พถูดถถึงปจัญหาหนถึที่งในครริสตจจักรททที่กรรุงโรม ซถึที่งคลห้ายคลถึงกจับปจัญหาททที่เกริดขถึนี้นในค
รริสตจจักรททที่เมชองโครรินธร์ ในชม่วงเวลาระหวม่างการตรถึงกางเขนและพระคจัมภทรร์ใหมม่ครบสมบถูรณร์
มากกวม่าหกสริบปทตม่อมา พระวริญญาณบรริสรุทธริธไดห้ทรงประทานใหห้แตม่ละคนในครริสตจจักรมทของ
ประทานฝม่ายวริญญาณททที่แตกตม่างกจันไปเพชอที่ ชม่วยใหห้ครริสตจจักรททที่เพริที่งเกริดเจรริญเตริบโต เหป็นไดห้ชจัดวม่า
เชม่นเดทยวกจับททที่เมชองโครรินธร์ บางคนมองของประทานเหลม่านจันี้นในแบบผริดๆ พวกเขาเรริมที่ เยม่อหยริงที่ ใน
ของประทานพริเศษของตนเอง เปาโลจจัดการกจับปจัญหานทนี้ในขห้อพระคจัมภทรร์ตอนตม่อไปนทนี้
รม 12:3
ขผู้าพเจผู้าขอกลข่าวแกข่ทข่านทรัตั้งหลายทสกคน โดยพระคสณซซงซึ่ ทรงประทานแกข่
ขผู้าพเจผู้าแลผู้ววข่า อยข่าคริดถคือตรัวเกรินทรีซึ่ตนควรจะคริดนรันตั้ แตข่จงคริดใหผู้ถข่อมสส ขสมสมกรับขนาดความเชคืซึ่อทรีซึ่
พระเจผู้าไดผู้ทรงโปรดประทานแกข่มนสษยต์ทสกคน
ในบรริบทนทร เปาโลเตพอนสตริบางคนในครริสตจอักรททที่กรรุงโรมไมตใหข้ “คริดถพอตอัวเกรินททที่ตนควร
จะคริดนอัรน” แทนททที่จะถพอตอัว พวกเขา (และเราดข้วย) ถพูกขอรข้องใหข้ “คริดใหข้ถตอมสรุขมรุ สมกอับขนาด
ความเชพที่อททพที่ ระเจข้าไดข้ทรงโปรดประทานแกตมนรุษยรทรุกคน” คทาททแที่ ปลวตา ถข่อมสส ขมส (โซฟรอเนโอ)
มทความหมายหลายแบบ โดยความหมายอยตางหนถึที่งคพอ ‘คริดอยตางถตอมใจ’ นอันที่ เปป็นสริที่งททที่เปาโล
ตข้องการเมพที่อดพูบรริบทแลข้ว ความจรริงกป็คพอ ของประทานใดกป็ตามททที่เรามทลข้วนมาจากพระเจข้า ดอังนอัรน
ของประทานจถึงเปป็นการกระททาของพระเจข้า นอันที่ เปป็นความหมายททที่เปาโลตข้องการจะสพที่อในวลทททที่วาต
“สมกอับขนาดความเชพที่อททพที่ ระเจข้าไดข้ทรงโปรดประทานแกตมนรุษยรทรุกคน” พระเจข้าทรงประทาน
ของประทานใดกป็ตามททที่เรามทแกตเรา ในสมอัยนอัรนมอันเปป็นของประทานชอัวที่ คราวของพระวริญญาณ
บรริสรุทธริธ อยตางไรกป็ตาม ในทางหลอักการแลข้ว ทอัศนคตริแบบเดทยวกอันนทรกยป็ งอั เปป็นจรริงทรุกวอันนทร ไมตมทททที่
วตางสทาหรอับความเยตอหยริงที่ เมพอที่ พระเจข้าไดข้ทรงประทานความสามารถหรพอของประทาน
รม 12:4-5 เพราะวข่าในรข่างกายอรันเดรียวนรันตั้ เรามรีอวรัยวะหลายอยข่าง และอวรัยวะนรันตั้ ๆ
มริไดผู้มรีหนผู้าทรีซึ่เหมคือนกรันฉรันใด 5 พวกเราผผผู้เปป็นหลายคนยรังเปป็นกายอรันเดรียวในพระครริสตต์ และเปป็น
อวรัยวะแกข่กรันและกรันฉรันนรันตั้

เชตนเดทยวกอับใน 1 โครรินธร ออัครสาวกเปาโลใชข้ภาพประกอบของครริสตจอักรททที่ประกอบดข้วย
คนหลากหลายแบบเหมพอนกอับททที่รตางกายมนรุษยรประกอบดข้วยอวอัยวะหลายสต วน แตตละคนมทหนข้าททที่
ไมตเหมพอนกอันถถึงแมข้วาต ไมตมใท ครดทกวตาใครกป็ตาม นอันที่ คพอประเดป็นหลอัก “พวกเราผพูข้เปป็นหลายคนยอัง
เปป็นกายออันเดทยวในพระครริสตร และเปป็นอวอัยวะแกตกนอั และกอันฉอันนอัรน” ในแบบเดทยวกอัน ครริสตจอักร
กป็ประกอบดข้วยคนหลายคนททที่ไดข้รอับของประทานททแที่ ตกตตางกอันจากพระเจข้า แตตไมตมใท ครดทกวตาใคร
ดข้วยเหตรุนร ท จถึงไมตมทททที่สทาหรอับผพูข้ททที่คริดวตาตอัวดทกวตาคนอพนที่ ในครริสตจอักร
รม 12:6-8 และเราทสกคนมรีของประทานทรีซึ่ตข่างกรันตามพระคสณทรีซึ่ไดผู้ทรงประทานใหผู้
แกข่เรา คคือถผู้าเปป็นการพยากรณต์ กป็จงพยากรณต์ตามกสาลรังของความเชคือซึ่ 7 ถผู้าเปป็นการปรนนริบรัตริกป็จง
ปรนนริบตรั ริ ถผู้าเปป็นการสรังซึ่ สอนกป็จงสรัซึ่งสอน 8 ถผู้าเปป็นการเตคือนสตริกป็จงเตคือนสตริ ถผู้าเปป็นการบรริจาคกป็
จงใหผู้โดยเตป็มใจ ผผผู้ทรีซึ่ครอบครองกป็จงครอบครองดผู้วยเอาใจใสข่ ผผผู้ทรีซึ่แสดงความเมตตากป็จงแสดงดผู้วย
ใจยรินดรี
ดข้วยเหตรุนร ท ไมตวาต จะไดข้รอับของประทานใดกป็ตาม สมาชริกแตตละคนททคที่ รริสตจอักรททที่กรรุงโรมกป็
ถพูกขอรข้องใหข้ใชข้ของประทานของตอัวอยตางสอัตยรซพที่อ ขยอันขอันแขป็ง และถตอมใจ ของประทานแรกใน
รายการนทรคพอ การพยากรณร์ มอันเปป็นหนถึงที่ ในของประทานททพที่ ระวริญญาณบรริสรุทธริธทรงประทานใหข้
แกตครริสตจอักรในชตวงเวลาระหวตางการเสดป็จขถึรนสพูตสวรรครของพระครริสตรและการเสรป็จสมบพูรณรของ
สารบบพระคอัมภทรรใหมต พระเจข้าทรงประทานของประทานพริเศษใหข้แกตบางคนในครริสตจอักรเพพอที่ ททที่
จะไมตเพทยงกลตาวพระวจนะของพระเจข้าออกไปเทตานอัรน แตตยอังกลตาวลตวงหนข้าดข้วย
ททพที่ ริเศษกป็คพอ เหลตาผพูข้พยากรณรดอังกลตาวเปริดเผยสริที่งตตางๆแกตครริสตจอักรซถึที่งจะถพูกเปริดเผยใน
พระคอัมภทรรใหมตฉบอับสมบพูรณรในภายหลอัง ดข้วยเหตรุนร ท เปาโลจถึงหนรุนใจคนเหลตานอัรนททมที่ ทของ
ประทานนทรใหข้ใชข้ของประทานของตน “ตามกทาลอังของความเชพที่อ” ททพที่ ระเจข้าทรงประทานใหข้แกต
พวกเขา
บางคนกป็ไดข้รอับของประทานในดข้านการปรนนริบอัตริ คทาททที่แปลเชตนนอัรน (ดทอาคอเนทย) มทความ
หมายวตา ‘รอับใชข้’ หรพอ ‘บรริการ’ มอันเชพที่อมโยงกอับคทาวตา deacon (มอัคนายก) และในททที่นร ทนตาจะหมาย
ถถึงตทาแหนตงนอัรน คทาเตพอนสตริของเปาโลกป็คอพ ถข้าผพูข้ใดไดข้รอับของประทานในดข้านการปรนนริบอัตริ (เชตน
มอัคนายก) กป็ใหข้ผพูข้นร นอั ปรนนริบอัตริอยตางเหมาะสม ถข้าของประทานคพอ “การสอังที่ สอน กป็จงสอังที่ สอน”
หรพอถข้าของประทานททที่ไดข้คพอ การเตพอนสตริ กป็จงเตพอนสตริ (คทาททแที่ ปลวตา เตคือนสตริ มาจาก พาราคา
เลโอ ซถึที่งมทความหมายในทางปฏริบตอั ริวาต ‘ใหข้กาท ลอังใจ’)

หรพอถข้าพระเจข้าทรงประทานใหข้ผพูข้ใดมทความสามารถในการบรริจาค กป็ใหข้ผพูข้นร อันบรริจาคโดย
เตป็มใจ คทาททที่แปลเชตนนอัรน (ฮาพลอเทส) มทความหมายวตา ใจกวข้าง แตตใจกวข้างแบบสทารวมไมตใชต
โอข้อวด ถข้าพระเจข้าประทานความสามารถในการเปป็นผพูข้นทา (ผพูข้ททที่ครอบครอง) กป็ใหข้ผพูข้นร นอั ครอบครอง
ดข้วยเอาใจใสข่
คทาททแที่ ปลเชตนนอัรน (สะพออถูเด) มทความหมายวตา ‘อยตางระมอัดระวอัง’ และ ‘ไมตผลอัดวอันประกอัน
พรรุตง’ สรุดทข้าย ถข้าพระเจข้าทรงประทานใหข้ผพูข้ใดมทความสามารถในการแสดงความเมตตา กป็ใหข้ผพูข้นร นอั
แสดงดข้วยใจยรินดท คทาททแที่ ปลวตา แสดงความเมตตา (เอเลเอโอ) มทความหมายวตา ชตวยเหลพอผพูข้อพที่น
ใจยรินดรีแปลมาจากคทาวตา ฮริลารอเทส ซถึที่งเปป็นททมที่ าของคทาภาษาออังกฤษ hilarious (ยรินดท
ปรทดา) ความหมายกป็คพอ ยรินดทและมทความสรุขในการชตวยเหลพอผพูข้อพที่น
ประเดป็นสทาคอัญกป็คอพ ไมตวาต จะเปป็นความสามารถ ของประทาน หรพอพอันธกริจใดททที่พระเจข้า
ทรงประทานใหข้ กป็จงใชข้มอัน ไมตมใท ครควรมทใจเยตอหยริงที่ เพราะพระเจข้าเปป็นผพูข้ทรงประทานความ
สามารถใหข้แตตละคนตอัรงแตตแรก ดข้วยเหตรุนร ท เราจถึงควรใชข้ของประทานใดกป็ตามททพที่ ระเจข้าทรง
ประทานแกตเราอยตางถตอมใจ ขยอันขอันแขป็ง ยรินดทปรทดา และสอัตยรซพที่อ ทอัรงหมดนทรแตกตตางจากวริธทททที่โลก
มองความสามารถตตางๆ ทอัรงหมดนทรสะทข้อนใหข้เหป็นถถึงความคริดททที่ถพูกเปลทยที่ นแปลง
รม 12:9
จงใหผู้ความรรักปราศจากมารยา คทาททแที่ ปลวตา มารยา (อานถูพอครริทอส) มท
ความหมายวตา ‘ปราศจากความหนข้าซพที่อใจคด’ กลตาวอทกแงตคพอ ความรอักททที่เรามทใหข้ผพูข้อพที่นควรเปป็นรอัก
แทข้ มริใชตรอักหลอกๆ จงเกลรียดชรังสริซึ่งทรีซึ่ชวรัซึ่ ไมตตข้องอธริบายขข้อความนทรเพริมที่ เตริม คทาแปลนอัรนชอัดเจนอยพูต
แลข้ว จงยซดมรัซึ่นในสริงซึ่ ทรีซึ่ดรี คทาททแที่ ปลวตา ยซดมรัซึ่น (คอลลาโอ) แปลตรงตอัววตา ใชข้กาวตริด จงหนทจากความ
ชอัวที่ และจงยถึดตริดความดทไวข้
รม 12:10
จงรรักกรันฉรันพรีซึ่นผู้อง คทาททแที่ ปลวตา รรักกรัน (ฟริลอสทอรกอส) แปลตรงตอัววตา
‘ความรอักแบบครอบครอัว’ เชตน ความรอักททที่พอต แมตและลพูกๆมทตตอกอัน แตตบรริบทตรงนทรคอพ ในครริสต
จอักร ความรรักฉรันพรีซึ่นผู้อง แปลมาจาก ฟทลาเดลเฟทย ซถึที่งกป็แปลถพูกตข้องแลข้ว
สข่วนการทรีซึ่ใหผู้เกรียรตริแกข่กรันและกรันนรันตั้ จงถคือวข่าผผอผู้ คืซึ่นดรีกวข่าตรัว คทาททแที่ ปลวตา ถคือวข่า..ดรีกวข่า
(พรอเอเกออไม) พพูดถถึงความเปป็นผพูข้นทา ประเดป็นสทาคอัญกวตาคพอเราตข้องยอมใหข้ผพูข้อนพที่ มากตอน ความ
หมายคพอ การใหข้เกทยรตริผพูข้อนพที่ และไมตแสวงหาตทาแหนตงสทาหรอับตอัวเอง สริที่งททที่แฝงอยพูแต ตตถพูกนทาเสนอ
อยตางชอัดเจนคพอ ความถตอมใจ การยกยอตอัวเองถพูกถพอวตาเปป็นสริที่งไมตดท

รม 12:11
อยข่าเกรียจครผู้านในการงาน จงมรีจริตใจกระตคือรคือรผู้น จงปรนนริบรัตริองคต์พระผผผู้
เปป็นเจผู้า มทสองคทานตาสนใจ คทาวตา เกรียจครผู้าน แปลมาจากคทาวตา (ออคเนรอส) ซถึที่งมทความหมายวตา
‘ชข้า’ หรพอ ‘ผลอัดวอันประกอันพรรุตง’ การงาน แปลมาจากคทาวตา สะพออถูเด ซถึที่งมทความหมายหลอักวตา
‘การรทบเรต งในเรพที่องๆหนถึงที่ ’ กลตาวอทกแงตคพอ เราไมตควรผอัดวอันประกอันพรรุตง แตตททาสริที่งททตที่ ข้องททาเดทดี๋ยวนทร
เลย สะพออถูเด ยอังแปลวตา ‘ความขยอัน’ ดข้วย สองวลทสรุดทข้ายควรแปลตริดกอัน ‘จงมทจริตใจ
กระตพอรพอรข้นในการปรนนริบอัตริองครพระผพูข้เปป็นเจข้า’ คทาททที่แปลวตา กระตคือรคือรผู้น (เซโอ) แปลตรงตอัว
วตา การเอานทราเดพอดราด ความหมายสทาคอัญคพอ จริตวริญญาณของเราควรรข้อนรนขณะททที่เราปรนนริบอัตริ
องครพระผพูข้เปป็นเจข้า
รม 12:12
จงชคืซึ่นชมยรินดรีในความหวรัง ความหมายนอัรนชอัดเจน แทนททที่จะจมจตอมอยพูกต บอั
กข้นบถึรงแหตงความสริรนหวอังของชทวริต จงมองไปยอังอนาคตและชพที่นชมยรินดทในความหวอังททที่รอคอยคน
ของพระเจข้า มอันงตายเหลพอเกรินททเที่ ราจะมอัวแตตสนใจปอัญหาในปอัจจรุบอันและเพริกเฉยตตอสงตาราศทททที่
พระเจข้าทรงสอัญญาวตาจะทรงประทานใหข้แกตคนของพระองคร
จงอดทนตข่อความยากลสาบาก คทาททที่แปลวตา อดทน (ฮถูพอเมโน) มทความหมายหนถึงที่ วตา ‘ยอม
ทน’ คทาททแที่ ปลวตา ความยากลสาบาก (ธะลริพซริส) แปลวตา ‘ปอัญหา’ ความหมายกป็คพอ เราควรยอมทน
ปอัญหา ปอัญหายตอมเกริดขถึรนอยพูแต ลข้ว เราอาจถพูกลองใจใหข้หนท ลข้มเลริก ยอมแพข้ แตตเราถพูกขอรข้องใหข้
พากเพทยรตตอไป อยตาทข้อถอย! จงกข้าวตตอไป
วลทสรุดทข้ายททที่วาต จงขะมรักเขมผู้นอธริษฐาน เสรริมสต วนททที่มากตอนหนข้า วลท “ขะมอักเขมข้น” แปล
วตา ‘ททาตตอไป’ ผพูข้คนของพระเจข้าจทาเปป็นตข้องพากเพทยรตตอไปในการอธริษฐาน โดยเฉพาะในเวลาททที่
เผชริญกอับปอัญหาและความยรุงต ยากตตางๆ (คพอ ความยากลทาบาก)
รม 12:13
จงชข่วยวริสสทธริชนเมคืซึ่อเขาขรัดสน คทาททแที่ ปลวตา ชข่วย คพอ (คออริโนเน) มทความ
หมายวตา ‘เขข้าไปมทสามอัคคทธรรมกอับอทกคน’ หรพอ ‘แบตงปอันกอับอทกคน’ คทาททแที่ ปลวตา ขรัดสน (เครเอทย)
แปลงตายๆวตา ‘ความจทาเปป็น’ แนตนอนททที่ วริสรุทธริชน หมายถถึงประชากรของพระเจข้า คพอ คนททที่ไดข้รอับ
ความรอดแลข้ว คทาสอังที่ นทรชอัดเจน เราถพูกบอัญชาใหข้ชตวยเหลพอครริสเตทยนคนอพนที่ ในยามททที่พวกเขาขอัดสน
ในทางตรงกอันขข้าม ไมตมทคทาสอังที่ โดยตรงในพระคอัมภทรรใหมตสทาหรอับครริสตจอักรหรพอสทาหรอับครริสเตทยน
ใหข้จอัดตอัรงองครกรชตวยเหลพอสอังคมสทาหรอับคนทอัรงโลก ถถึงแมข้วาต จะขอัดแยข้งกอับความเชพที่อของคน
มากมายในวอัฒนธรรมสมอัยใหมต แตตครริสตจอักรกป็ไดข้รอับบอัญชาใหข้ตอบสนองความตข้องการของ
ประชากรของพระเจข้า ไมตใชตคนทอัรงโลก

นอกจากนทร โดยเฉพาะอยตางยริงที่ ในบรริบทนทร เราไดข้รอับบอัญชาวตา จงมรีนสตั้าใจอรัธยาศรัยไมตรรี ถถึง
แมข้วาต เปป็นเรพอที่ งดทอยพูแต ลข้วททคที่ รริสเตทยนจะมทนร ทาใจแกตคนแปลกหนข้า แตตบรริบทตรงนทรนตาจะหมายถถึงวริ
สรุทธริชนมากกวตา (คพอ ประชากรของพระเจข้า) ครริสเตทยนควรแสดงนทราใจ โดยเตป็มใจชตวยเหลพอและ
ตอบสนองความตข้องการของผพูข้อนพที่
รม 12:14
จงอวยพรแกข่คนทรีซึ่ขข่มเหงทข่าน จงอวยพร อยข่าแชข่งดข่าเลย จงถถึงตอนนทร
คทาขอรข้องในขข้อ 9-13 มทพลจังของคทาสอังที่ อยตางไรกป็ตาม ตอนนทรคทาขอรข้องเปลทยที่ นมาเปป็นคทาสอังที่ เตป็มรพูป
แบบแลข้ว คทาททแที่ ปลวตา จงอวยพร (เออถูลอเกโอ) มทความหมายวตา การพพูดสริที่งดทๆ (เกทที่ยวกอับอทกคน)
หรพอการทพูลขอพระพร คทาททที่แปลวตา ขข่มเหง (ดริโอโค) มทความหมายตอัรงแตตการขตมเหงจรริงๆไปจนถถึง
การกตอใหข้เกริดความรทาคาญ เวลาททที่ผพูข้หนถึที่งรอังควานเราๆกป็มกอั ตข้องการตอบโตข้
คทาททแที่ ปลวตา แชข่งดข่า (คาทาราออไม) มทความหมายวตา ‘พพูดใหข้รข้าย’ มอันไมตจทาเปป็นตข้องแปลวตา
พพูดจาหยาบคาย ถถึงแมข้วาต มอันอาจหมายรวมถถึงการททาเชตนนอัรนดข้วยกป็ตาม ความจรริงททที่สทาคอัญกวตากป็คพอ
เมพอที่ ถพูกรอังควานหรพอขตมเหง เราไมตควรตอบโตข้แมข้ดวข้ ยคทาพพูด (หรพอคทาพพูดททที่หยาบคายดข้วย) แทนททที่
จะททาเชตนนอัรน เราไดห้รจับบจัญชาใหข้อวยพรคนเหลตานอัรนททที่กตอปอัญหาแกตเรา นอันที่ อาจเปป็นสริที่งททที่ขดอั แยข้งกอับ
ธรรมชาตริของเรา แตตเรากป็ไดข้รอับคทาบอัญชาใหข้ททาเชตนนอัรน
รม 12:15
จงชคืซึ่นชมยรินดรีกบรั ผผผู้ทรีซึ่มรีความชคืซึ่นชมยรินดรี จงรผู้องไหผู้กรับผผผู้ทรีซึ่รผู้องไหผู้ ความ
หมายตรงนทรทร อังเรทยบงตายและมทพลอัง เราถพูกขอรข้องใหข้เหป็นอกเหป็นใจพทที่นอข้ งของเรา เมพอที่ พวกเขามทเหตรุ
ใหข้ชพที่นชมยรินดท เรากป็ควรชพที่นชมยรินดทกบอั พวกเขา เมพที่อพวกเขาเผชริญกอับความโศกเศรข้า เรากป็ถพูกขอใหข้
โศกเศรข้ากอับพวกเขาดข้วย ความหมายกป็คพอ เราตข้องมทใจอตอนโยน และรอับรพูข้ถงถึ ความตข้องการฝตาย
วริญญาณของพทนที่ ข้องของเรา เราตข้องสนใจคนอพที่นและไมตใชตสนใจแตตตอัวเอง นอันที่ แหละคพอสาระ
สทาคอัญของความรอักแบบ อากาเป
รม 12:16
เปาโลเปลทที่ยนจากการพพูดถถึงการรพูข้สถึกไวตตอความตข้องการทางอารมณรของพทที่
นข้องมาพพูดถถึงทอัศนคตริของเรา มทคทาสอังที่ สามเรพอที่ ง (1) จงเปป็นนสตั้าหนซงซึ่ ใจเดรียวกรัน ความหมายกป็คพอ เรา
ตข้องพยายามรอักษาความเปป็นนทราหนถึงที่ ใจเดทยวกอันในเรพอที่ งความคริดและไมตททาตามความตข้องการของ
ตอัวเอง บรริบทในททที่นร ทคอพ ครริสตจอักร สริที่งสทาคอัญยริงที่ กวตาคพอ ความเปป็นนทราหนถึงที่ ใจเดทยวกอันในจริตวริญญาณ
เหมพอนอยตางททที่ผพูข้แตตงเพลงสดรุดทกลตาวไวข้คพอ “ดพูเถริด ซถึที่งพทที่นอข้ งอาศอัยอยพูดต ข้วยกอันเปป็นนทราหนถึงที่ ใจเดทยวกอัน
กป็เปป็นการดทและนตาชพที่นใจมากสอักเทตาใด” (เพลงสดรุดท 133:1)
(2) อยข่าใฝข่สผง แตข่จงถข่อมใจลงมาหาคนทรีซึ่ตสซึ่าตผู้อย กลตาวในอทกคทาพพูดกป็คพอ ‘อยตามอักใหญตใฝตสพูง
อยากเปป็นคนเดตนคนดอัง แตตจงมทสามอัคคทธรรมกอับคนททที่ถตอมใจ’ ความหมายในททที่นร ทไมตไดข้หมายถถึง

คนททที่มศท ทลธรรมตทที่าหรพออรุปนริสอัยใจคอตทที่าทราม แทนททที่จะเปป็นเชตนนอัรน เราถพูกบอัญชาใหข้หลทกเลทยที่ งการ
แสวงหาการเปป็นททที่ยอมรอับของคนชอัรนสพูง ในทางตรงกอันขข้าม เราควรคบหาสมาคมและมท
สามอัคคทธรรมกอับคนปกตริธรรมดา
(3) สรุดทข้ายแลข้ว เราถพูกบอัญชาวตา อยข่าถคือวข่าตรัวฉลาด กลตาวอทกแงตคพอ ‘อยตาฉลาดในสายตา
ของตอัวเอง’ จงระวอังททที่จะไมตประเมรินคตาตอัวเองสพูงเกรินไป มอันไมตเพทยงโงตเขลาเทตานอัรน แตตยอังเปป็น
ความทะนงตอัวและความเยตอหยริงที่ ดข้วย นอกจากนอัรน ความเยตอหยริงที่ ของใจเรายอังหลอกลวงเราดข้วย
(โอบาดทหร 1:3) ขข้อ 16 สามารถสรรุปไดข้เปป็นคทาพพูดสอัรนๆคพอ จงถตอมตอัว
รม 12:17
ขข้อ 9-16 พพูดถถึงความสอัมพอันธรของเรากอับพทที่นอข้ งครริสเตทยน คราวนทรเปาโลพพูด
ถถึงความสอัมพอันธรของเรากอับคนไมตเชพที่อบข้าง ปฏริกริรริยาตามธรรมชาตริของเราคพอ การโตข้ตอบแบบตา
ตตอตาฟอันตตอฟอัน อยตางไรกป็ตาม พระคอัมภทรรบอัญชาเราวตา อยข่าทสาชรัวซึ่ ตอบแทนชรัซึ่วแกข่ผผู้หผ นซซึ่งผผใผู้ ดเลย
กฎทองคทาไมตใชตการปฏริบอัตริตตอคนอพที่นดอังททที่เขาปฏริบอัตริตตอเรา แตตเปป็นการปฏริบอัตริตตอคนอพที่นเหมพอน
อยตางททที่เราอยากใหข้เขาปฏริบอัตริตตอเรา ไมตวาต จะเกริดอะไรขถึรน เราถพูกบอัญชามริใหข้ททาชอัวที่ ตอบแทนชอัวที่
บางครอัรงเราคริดวตา ถข้าอทกฝตายประสงครรข้ายตตอเราจรริงๆ เรากป็มทสริทธริธเอาคพนไดข้ แตตเปาโลกลตาววตาเรา
ตข้องไมตททาเชตนนอัรน
นอกจากนทร เรายอังถพูกบอัญชาวตา `แตข่จงมสข่งกระทสาสริงซึ่ ทรีซึ่ซอคืซึ่ สรัตยต์ในสายตาของคนทรัตั้งปวง' คทาททที่
แปลวตา ซคืซึ่อสรัตยต์ (คาลอส) มทความหมายวตา ‘ดทเยทยที่ ม’ ‘ดท’ ‘เหมาะสม’ หรพอ ‘มทเกทยรตริ’ มอันสพที่อความ
หมายเกทที่ยวกอับความซพที่อสอัตยรจรริงๆ แตตมอันบตงบอกอะไรททที่มากกวตานอัรน ทรุกสริที่งททเที่ รากระททาในฐานะ
ครริสเตทยนควรถวายเกทยรตริตตอพระเจข้า มอันควรเปป็นสริที่งททที่ดทททที่ไมตใชตเพพที่อใหข้พระเจข้าเหป็นเทตานอัรน แตตยอัง
ควรเปป็นสริที่งททที่ดทในสายตาคนททอที่ าจกทาลอังจอับจข้องอยพูดต ข้วย
รม 12:18
ถผู้าเปป็นไดผู้คอคื เรคืซึ่องทรีซึ่ขนซตั้ อยผข่กบรั ทข่าน จงอยผข่อยข่างสงบสส ขกรับทสกคน ความ
หมายนอัรนเรทยบงตาย เทตาททที่เราททาไดข้ เราควรอยพูอต ยตางสงบสรุขกอับคนททที่อยพูรต อบตอัวเรา เราอาจไมต
สามารถควบครุมสริที่งททคที่ นอพที่นกระททาไดข้ แตตเราสามารถควบครุมสริที่งททตที่ อัวเรากระททาไดข้อยตางแนตนอน
เราถพูกบอัญชาใหข้ททาทรุกสริที่งททที่ททาไดข้เพพอที่ ททที่จะอยพูอต ยตางสงบสรุขกอับคนททที่อยพูรต อบตอัวเรา
รม 12:19
เรพอที่ งเกทที่ยวกอับการไมตพยายามหาทางแกข้แคข้นถพูกขยายความเพริมที่ เตริม ทข่านผผผู้
เปป็นทรีซึ่รรักของขผู้าพเจผู้า อยข่าทสาการแกผู้แคผู้น แตข่จงมอบการนรันตั้ ไวผู้แลผู้วแตข่พระเจผู้าจะทรงลงพระ
อาชญา ไมตใชตหนข้าททที่ของเราททที่จะไปแกข้แคข้น แตตเราควรมอบการแกข้แคข้นใหข้เปป็นหนข้าททที่ของพระเจข้า
วลทททที่วาต จงมอบการนรัตั้นไวผู้แลผู้วแตข่พระเจผู้าจะทรงลงพระอาชญา บอกชอัดเจนเกทที่ยวกอับการฝากเรพที่อง
ไวข้กบอั พระเจข้า ขข้อความททที่ตามมาซถึที่งถพูกยกมาจาก พระราชบอัญญอัตริ 32:35 `องคต์พระผผเผู้ ปป็นเจผู้าตรรัสวข่า

"การแกผู้แคผู้นเปป็นของเรา เราเองจะตอบสนอง" บตงบอกถถึงประเดป็นนทรอยตางชอัดเจน การเอาคพนและ
การแกข้แคข้นไมตใชตหนข้าททที่ของเราแตตเปป็นของพระเจข้า พระองครผพูข้ทรงพระสตริปอัญญาและฤทธานรุภาพ
ไมตเพทยงมทอทานาจททที่จะพริพากษาศอัตรพูของเราตามททที่เขาควรไดข้รอับเทตานอัรน แตตพระองครยอังทรงทราบวริธท
และเวลาททที่เหมาะสมททที่สรุดในการททาเชตนนอัรนอทกดข้วย จงฝากการเอาคพนไวข้กบอั พระเจข้า พระองครจะ
ทรงททาหนข้าททที่นร ทไดข้ดทกวตาเราเปป็นแนต นอกจากนทร การแกข้แคข้นของพระองครกจป็ ะยรุตริธรรมดข้วยในขณะ
ททขที่ องเราไมตนตาจะยรุตริธรรม
รม 12:20
เหตสฉะนรัตั้น มทเหตรุใหข้อยพูตต รงนทร ขข้อความททที่ตามมาจถึงเปป็นสต วนขยายของ
ขข้อความททที่อยพูกต ตอนหนข้า เราจถึงถพูกบอัญชา (นทที่เปป็นคทาสอังที่ อทกแลข้ว) ถผู้าศรัตรผ ของทข่านหริว จงใหผู้อาหารเขา
รรับประทาน ถผู้าเขากระหาย จงใหผู้นสตั้าเขาดคืซึ่ม ทอัรงสองประโยคนทรเปป็นคทาสอังที่ ไมตใชตคทาเสนอแนะ
เพราะวข่าการทสาอยข่างนรัตั้นเปป็นการสส มถข่านทรีซึ่ลสกโพลงไวผู้บนศรีรษะของเขา' สรุภาษริตนทรบอกวตา การททา
เชตนนอัรนสามารถททาใหข้ศอัตรพูเกริดอาการฟข้องใจและอาจนทาไปสพูตการเปลทที่ยนแปลงไดข้ มอันสะทข้อนถถึงคทา
ตรอัสของพระเยซพูททที่ทรงสอนใหข้เราททาดทตตอคนททที่เคทยที่ วเขป็ญเรา ดพู มอัทธริว 5:44
รม 12:21
หลอักการสพูงสรุดนทรทรงอั ลถึกซถึรงและเรทยบงตาย อยข่าใหผู้ความชรัวซึ่ ชนะทข่านไดผู้ แตข่จง
ชนะความชรัวซึ่ ดผู้วยความดรี คทาททที่แปลวตา ชนะ (นริคาโอ) แปลตรงตอัววตา ‘พริชริต’ ประโยคนทรอยพูใต นรพูป
ประธานถพูกกระททาและกลตาวในอทกรพูปคพอ ‘อยตาถพูกพริชตริ ดข้วยความชอัวที่ แตตจงพริชริตความชอัวที่ ดข้วยความ
ดท’ เราไมตมทหนข้าททที่ตอบโตข้ หนข้าททขที่ องเราคพอ ททาดทตตอคนททที่เกลทยดชอังเราและอธริษฐานเผพที่อคนเหลตานอัรน
ททที่เคทยที่ วเขป็ญเรา
*****
ภนำพรวมของโรม 13: โรม 13 พถูดถถึงการถถูกเปลทที่ยนแปลงตม่อไป อจัครสาวกเปาโลมทคนาสจังที่
สนาหรจับหลจักปฏริบจัตริในการดนาเนรินชทวริตครริสเตทยนในแตม่ละวจัน ทม่านพถูดถถึงเรชอที่ งจริปาถะอยม่างการจม่าย
ภาษท การชนาระหนทนี้ และการดนาเนรินชทวริตครริสเตทยนททที่มเท กทยรตริ
รม 13:1
ทสกคนจงยอมอยผใข่ ตผู้บรังครับของผผผู้ทรีซึ่มรีอสานาจ เปาโลพพูดถถึงประเดป็นททที่ตรงกอับ
สถานททๆที่ ครริสตจอักรททที่กรรุงโรมอยพูพต อดท พวกเขาอยพูใต นกรรุงโรม ออันเปป็นเมพองหลวงททที่เสพที่อมทรามของ
จอักรวรรดริโรมอันททที่ปราศจากพระเจข้า จอักรวรรดรินร ทถพูกปกครองโดยจอักรพรรดริเนโรททที่บข้าอทานาจและ
ชอัวที่ รข้าย อยตางไรกป็ตาม เปาโลบอัญชาพวกเขาและเราดข้วยใหข้เชพที่อฟอังรอัฐบาลของเรา วลททวทที่ าต “ผพูข้ททที่มท
อทานาจ” (แปลตรงตอัววตา “เจข้าหนข้าททที่รอัฐผพูข้มอท ทานาจปกครอง”) หมายถถึง รอัฐบาล โดยตรง คทาททแที่ ปลวตา
ยอมอยผข่ใตผู้บรังครับ (ฮถูพอทาซโซ) อยพูใต นรพูปคทาสอังที่ และมทความหมายวตา ‘ยอมจทานน’ หรพอ ‘เชพที่อฟอัง’

ปฏริกริรริยาตามธรรมชาตริกคป็ พอ ททาไมตข้องเชพที่อฟอังรอัฐบาลททที่ปราศจากพระเจข้า ชอัวที่ รข้าย และเสพที่อมทราม
อยตางรอัฐบาลโรมอันดข้วย
คทาตอบนอัรนชอัดเจนอยพูแต ลข้ว เพราะวข่าไมข่มรีอสานาจใดเลยทรีซึ่มริไดผู้มาจากพระเจผู้า และผผผู้ทรีซึ่ทรง
อสานาจนรัตั้นพระเจผู้าทรงแตข่งตรัตั้งขซตั้น ในแตตละกรณทคทาวตา อสานาจ แปลจากคทาวตา เอซออถูเซทย และมท
ความหมายโดยพพรนฐานวตา ‘สริทธริอทานาจ’ ในกรณทนร ท ‘สริทธริอทานาจ’ ททที่ถพูกพพูดถถึงคพอ สริทธริอทานาจของ
รอัฐบาล เปาโลกลตาวชอัดเจนวตาสริทธริอทานาจของรอัฐบาลโดยหลอักการแลข้วถพูกแตตงตอัรงโดยพระเจข้า คทาททที่
แปลวตา แตข่งตรัตั้ง (ทาซโซ) มทความหมายดข้วยวตา ‘มอบหมายตทาแหนตงใหข้’ รอัฐบาลในฐานะสถาบอัน
หนถึงที่ ไดข้รอับการแตตงตอัรงโดยพระเจข้า พระเจข้าไดข้ทรงสถาปนาสามสถาบอันในสอังคม: (1) บข้าน, (2)
รอัฐบาลของมนรุษยร และ (3) ครริสตจอักร ในแตตละสถาบอัน พระเจข้าทรงมอบหมายสริทธริอทานาจใหข้ ถถึง
แมข้วาต เราไมตสนใจเกทที่ยวกอับผพูข้นทารอัฐบาลวตาจะเปป็นใคร แตตในฐานะสถาบอัน รอัฐบาลกป็ไดข้รอับการแตตง
ตอัรงโดยพระเจข้า
รม 13:2
เหตสฉะนรัตั้นผผผู้ใดกป็ตามทรีซึ่ขรัดขคืนอสานาจนรันตั้ กป็ขรัดขคืนผผผู้ซงซซึ่ พระเจผู้าทรงแตข่งตรัตั้ง
ขซนตั้ หากรอัฐบาลในฐานะสถาบอันหนถึงที่ ไดข้รอับการแตตงตอัรงโดยพระเจข้า การขอัดขพนอทานาจนอัรน (สริทธริ
อทานาจ) ของรอัฐบาลกป็เทตากอับขอัดขพนสริที่งททพที่ ระเจข้าไดข้ทรงแตตงตอัรง (คพอ ผพูข้ซงถึที่ พระเจข้าทรงแตตงตอัรงขถึรน)
ในทางปฏริบอัตริแลข้ว และผผผู้ทรีซึ่ขรัดขคืนนรัตั้นจะนสาพระอาชญามาสผข่ตนเอง คทาททแที่ ปลวตา พระอาชญา (ครริ
มา) มทความหมายวตา ‘การพริพากษา’ เหมพอนกอับผพูข้พพริ ากษาตอัดสรินลงโทษจทาเลย การละเมริด
กฎหมายของมนรุษยรนทามาซถึที่งการพริพากษาของรอัฐบาลตตอคนททที่ฝตาฝพนกฎหมาย นอันที่ เปป็นเรพอที่ งททที่
ชอัดเจนมาตลอด ดข้วยเหตรุนร ท การขอัดขพนสริทธริอทานาจของรอัฐบาลจถึงไมตใชตแคตการละเมริดหลอักการตาม
ทางของพระเจข้าเทตานอัรน แตตมนอั ยอังนทามาซถึที่งการตอัดสรินลงโทษดข้วย ในหมพูตคนทรุกพวกแลข้ว ครริสเตทยน
ควรเปป็นพลเมพองททที่เคารพกฎหมาย
อาจเกริดคทาถามหนถึงที่ ขถึรนมาวตา ‘แลข้วถข้ารอัฐบาลออกกฎหมายททขที่ อัดตตอบอัญญอัตริของพระเจข้าลตะ?’
คทาตอบตตอคทาถามนทรถพูกตอบอยตางกระชอับแลข้วโดยเปโตรใน กริจการ 5:29 “เราควรเชพที่อฟอังพระเจข้ายริงที่
กวตามนรุษยร’ ขอบครุณพระเจข้าททที่กฎหมายของมนรุษยรไมตคตอยขอัดตตอบอัญญอัตริของพระเจข้า อยตางไรกป็ตาม
ในกรณทอนพที่ ๆ เราไดข้รอับคทาบอัญชาตามหลอักการแลข้วใหข้เชพที่อฟอังสริทธริอทานาจของรอัฐบาลใดกป็ตามททที่
เกทที่ยวขข้องกอับเรา
รม 13:3-4 เพราะวข่าผผคผู้ รอบครองนรัตั้นไมข่นข่ากลรัวเลยสสาหรรับคนทรีซึ่ทสาความดรี แตข่วข่าเปป็น
ทรีซึ่นข่ากลรัวสสาหรรับคนทรีซึ่ทสาความชรัซึ่ว ทข่านไมข่อยากจะกลรัวผผผู้มรีอสานาจหรคือ ถผู้าเชข่นนรันตั้ กป็จงประพฤตริแตข่
ความดรี แลผู้วทข่านจะไดผู้รบรั การสรรเสรริญจากผผผู้มรีอสานาจนรัตั้น 4 เพราะวข่าผผคผู้ รอบครองนรัตั้นเปป็นผผผู้รบรั

ใชผู้ของพระเจผู้าเพคือซึ่ ใหผู้ประโยชนต์แกข่ทข่าน แตข่ถผู้าทข่านทสาการชรัซึ่วกป็จงกลรัวเถริด เพราะวข่าผผผู้ครอบครอง
นรันตั้ หาไดผู้ถคือดาบไวผู้เฉยๆไมข่ ทข่านเปป็นผผรผู้ รับใชผู้ของพระเจผู้า จะเปป็นผผลผู้ งพระอาชญาแทนพระเจผู้าแกข่
ทสกคนทรีซึ่ประพฤตริชรัซึ่ว
เปาโลกลตาวสริที่งททที่นตาจะชอัดเจนอยพูแต ลข้ว “เพราะวตาผพูข้ครอบครองนอัรนไมตนตากลอัวเลยสทาหรอับคน
ททที่ททาความดท แตตวาต เปป็นททที่นตากลอัวสทาหรอับคนททที่ททาความชอัวที่ ” เจข้าหนข้าททขที่ องรอัฐบาลไมตนตากลอัวเลย
สทาหรอับคนททที่ททาดท แตตพวกเขาเปป็นศอัตรพูของพวกอาชญากร แนตนอนททที่มทตทารวจบางคนททที่ฉข้อฉลและ
ทรุจรริต แตตในเรพอที่ งหลอักการพพรนฐานแลข้ว เจข้าหนข้าททที่รกอั ษากฎหมายไมตนตากลอัวสทาหรอับคนททาดท ดอังนอัรน
หากเรา “ททาความดท” เรากป็ไมตมอท ะไรตข้องกลอัว ออันททที่จรริงแลข้ว รอัฐบาลจะชมเชยความพยายามในการ
ททาความดทของเราดข้วยซทรา ดอังนอัรน เจข้าหนข้าททที่พริทอักษรกฎหมายจถึงเปป็น “ผพูข้รอับใชข้ของพระเจข้าเพพที่อใหข้
ประโยชนรแกตทตาน”
คทาททแที่ ปลวตา ผผผู้รบรั ใชผู้ (ดริอาคอนอส) กป็เปป็นคทาททที่ถพูกแปลในททที่อพที่นวตา ‘มอัคนายก’ (deacon)
ความหมายของคทาๆนทรคอพ ‘ผพูข้ทคทที่ อยรอับใชข้’ เจข้าหนข้าททที่ของรอัฐบาลหรพอผพูข้พริทอักษรกฎหมายตามจรริงแลข้ว
เปป็นผพูข้รอับใชข้ของพระเจข้าเพพที่อประโยชนรของเรา เราควรคริดถถึงบรริบทในตอนททที่เปาโลเขทยนหลอักการ
นทรดข้วย ครริสตจอักรททที่กรรุงโรมในตอนนอัรนกทาลอังประสบกอับการขตมเหงของรอัฐบาล ถถึงแมข้จะประสบ
กอับความทรุกขรยาก แตตหลอักการนอัรนยอังคงเดริม ผพูข้บอังคอับใชข้กฎหมายของรอัฐบาลและเจข้าหนข้าททที่รอักษา
กฎหมายเปป็นไปเพพที่อประโยชนรของเราแมข้ในยามททที่มทการขตมเหงกป็ตาม
แนตนอนททที่ “แตตถข้าทตานททาการชอัวที่ (คพอ ไมตดท หรพอผริดกฎหมาย) กป็จงกลอัวเถริด เพราะวตาผพูข้
ครอบครองนอัรนหาไดข้ถพอดาบไวข้เฉยๆไมต” ดาบหมายถถึงอาวรุธททที่ผพูข้พริทอักษรกฎหมายถพอ นทที่เปป็นครอัรงททที่
สองททที่เปาโลกลตาววตา ผพูข้พริทอักษรกฎหมายเปป็น “ผพูรข้ อับใชข้ของพระเจข้า” อยตางไรกป็ตาม เมพที่อถถึงคราว
จทาเปป็น เขากป็มทสริทธริอทานาจททที่จะ “ลงพระอาชญาแทนพระเจข้าแกตทรุกคนททที่ประพฤตริชอัวที่ ”
รม 13:5
เหตสฉะนรัตั้นทข่านจะตผู้องอยผข่ในบรังครับบรัญชา มริใชข่เพราะเกรงพระอาชญาสริซึ่ง
เดรียว แตข่เพราะจริตทรีซึ่สสานซกผริดและชอบดผู้วย คทาวตา เหตสฉะนรัตั้น มทเหตรุใหข้อยพูตต รงนทร เราในฐานะ
ประชากรของพระเจข้ามทหนข้าททที่ “อยพูใต นบอังคอับบอัญชา มริใชตเพราะเกรงพระอาชญาสริที่งเดทยว แตตเพราะ
จริตททสที่ ทานถึกผริดและชอบดข้วย” เหป็นไดข้ชดอั วตาแมข้แตตคนเลวกป็ควรเคารพกฎหมายเพทยงเพราะกลอัว
อาวรุธททที่ผพูข้พทริ อักษรกฎหมายถพอ อยตางไรกป็ตาม สทาหรอับครริสเตทยนแลข้วมทเหตรุผลททที่สพูงสตงกวตานอัรน นอันที่ คพอ
จริตสทานถึกผริดชอบและการเปป็นพยานชทวริตททที่ดท หลอักการททที่สทาคอัญกวตากป็คพอวตา ถถึงแมข้วาต เราไมตเคารพเจข้า
หนข้าททที่ผพูข้รกอั ษากฎหมายคนใดคนหนถึงที่ ความคริดของเขา หรพอศทลธรรมของเขาโดยเฉพาะ แตตเรากป็
ตข้องเชพที่อฟอังเขา ในทางหลอักการแลข้ว คนเหลตานทรธทารงไวข้ซถึที่งความเปป็นระเบทยบทางสอังคม พระเจข้า

ทรงแตตงตอัรงสถาบอันททที่เปป็นรอัฐบาลของมนรุษยร ซถึที่งรวมถถึงคนเหลตานอัรนททที่บอังคอับใชข้กฎหมายของมนรุษยร
ดข้วย ถถึงแมข้วาต นอันที่ เปป็นเรพที่องททที่ยอมรอับไดข้ยากในยามททที่เกริดการขตมเหง แตตหลอักการททที่สทาคอัญกวตากป็คอพ
ประชากรของพระเจข้าตข้องยอมอยพูใต ตข้บอังคอับสริทธริอทานาจของรอัฐบาล
รม 13:6
เพราะเหตสผลอรันเดรียวกรันทข่านจซงไดผู้เสรียสข่วยสาอากรดผู้วย เพราะวข่าผผผู้มรี
อสานาจนรัตั้นเปป็นผผผู้รบรั ใชผู้ของพระเจผู้า และปฏริบรัตริหนผู้าทรีซึ่นอรีตั้ ยผข่
ออัครสาวกเปาโลกลตาวตตอถถึงเรพที่องททที่ธรรมดาสามอัญและหลายคนถพอวตาเปป็นภาระจนถถึงทรุก
วอันนทร นอันที่ คพอ การเสทยภาษท หลายตตอหลายครอัรงมทบางคนททคที่ อัดคข้านการเสทยภาษทและพยายามททที่จะยก
เหตรุผลจากพระคอัมภทรมร าประกอบการไมตเสทยภาษทของตน ความตายและภาษทเปป็นเรพที่องททที่เราไมตอาจ
หลทกเลทที่ยงไดข้ นอกจากนทรคนมอักมองการเสทยภาษทวาต นตากลอัวพอๆกอับความตาย แตตหลอักการททที่สทาคอัญ
กวตากป็คพอวตา ประชากรของพระเจข้าไดข้รบอั คทาบอัญชาใหข้เสทยภาษทของตน มอันเปป็นสต วนหนถึงที่ ของหลอัก
การททที่สทาคอัญกวตาของการอยพูใต ตข้บงอั คอับรอัฐบาลของมนรุษยรและความพยายามของรอัฐบาลนอัรนในการ
รอักษาไวข้ซงถึที่ ความเปป็นระเบทยบของสอังคม ไมตมทใครชอบเสทยภาษท แตตมอันเปป็นสต วนหนถึงที่ ของการอยพูใต ตข้
บอังคอับรอัฐบาล
ดข้วยเหตรุนร ท “เพราะเหตรุผลออันเดทยวกอันทตานจถึงไดข้เสทยสตวยอากรดข้วย” คทาททแที่ ปลวตา สข่วยอากร
(ฟอรอส) แปลตรงตอัววตา ภาษท ในสมอัยพระคอัมภทรรใหมต มอันหมายถถึงภาษทประจทาปททเทที่ รทยกเกป็บสทาหรอับ
ททที่ดนริ บข้าน และคน ในทางปฏริบอัตริแลข้วมอันกป็ไมตตตางจากภาษทเงรินไดข้ ภาษทททที่ดริน และภาษทหอัก ณ ททที่จตาย
ความจรริงออันเรทยบงตายคพอ ครริสเตทยนถพูกบอัญชาใหข้เสทยภาษท
นอกจากนทรคนเหลตานอัรนททที่มทหนข้าททที่เรทยกเกป็บภาษท “เปป็นผพูข้รอับใชข้ของพระเจข้า และปฏริบอัตริหนข้าททที่
นทรอยพู”ต ในฐานะเปป็นสตวนหนถึที่งของโครงสรข้างททที่ใหญตกวตาของรอัฐบาลมนรุษยรททที่พระเจข้าไดข้ทรงแตตงตอัรง
ขถึรน เจข้าหนข้าททที่เรทยกเกป็บภาษทจงถึ เปป็นผพูข้รอับใชข้ของพระเจข้า คทาททที่แปลวตา ผผรผู้ บรั ใชผู้ ตรงนทรนตาสอังเกต (เลอริทอ
อถูรกอส) คทานทรไมตเพทยงแตกตตางจากคทาวตา ‘ดริอาคอนอส’ ในขข้อ 4 เทตานอัรน จรริงๆแลข้วนทเที่ ปป็นการเลตนคทา
คทาวตา เลอริทออถูรกอส ไมตเพทยงหมายถถึงเจข้าหนข้าททที่รฐอั และหนข้าททขที่ องเขาเทตานอัรน แตตยอังหมายถถึง ‘ผพูรข้ อับ
ใชข้’ ททที่ปรนนริบอัตริรบอั ใชข้ในวริหารททกที่ รรุงเยรพูซาเลป็มดข้วย นอกจากนทร ออัครสาวกเปาโลยอังเสรริมอทกดข้วย
อารมณรขนอั วตาเจข้าหนข้าททที่เกป็บภาษทปฏริบจัตริหนห้าททที่นอทนี้ ยถูม่ มทสที่ ริงหนถึที่งททที่แนตนอน รอัฐบาลและเจข้าหนข้าททที่รอัฐ
ยตอมเกป็บภาษทตตอไปไมตรจพูข้ บ มอันเปป็นจรริงในสมอัยนอัรนและในสมอัยนทรกเป็ ชตนกอัน
รม 13:7
ไมตวาต จะเปป็นอยตางไร เราในฐานะครริสเตทยนไดข้รอับคทาบอัญชาใหข้เสทยภาษท คทา
พพูดททที่วาต เหตสฉะนรัตั้นทข่านทรัตั้งหลายจงใหผู้แกข่ทสกคนตามทรีซึ่เขาควรจะไดผู้รรับ เปป็นคทาสอังที่ เราไดข้รบอั คทา
บอัญชาใหข้ททาเชตนนอัรน ในแบบเดทยวกอัน เราไดข้รอับคทาบอัญชาวตา สข่วยอากรควรจะใหผู้แกข่ผใผู้ผ ด จงใหผู้แกข่ผผู้ผ

นรันตั้ ภาษรีควรจะใหผู้แกข่ผผู้ใผ ด จงใหผู้แกข่ผผู้นผ รัตั้น ความยสาเกรงควรจะใหผู้แกข่ผผู้ใผ ด จงใหผู้แกข่ผผู้นผ รัตั้น เกรียรตริยศ
ควรจะใหผู้แกข่ผใผู้ผ ด จงใหผู้แกข่ผผู้นผ นรัตั้ คทาอทกคทาเกทที่ยวกอับการเสทยภาษทปรากฏตรงนทร ภาษรี แปลจากคทาวตา
เทลอส ซถึที่งเปป็นคทาททที่มคท วามหมายดข้วยวตา ‘ภาษทศรุลกากร’ หรพอคตาผตานทางอพนที่ ๆ โดยทางเทคนริคแลข้ว
ในยรุคสมอัยโรมอัน ‘สต วยอากร’ เปป็นภาษทททที่เรทยกเกป็บจากประเทศททที่แพข้สงครามขณะททที่ ‘ภาษทศรุลกากร’
ถพูกเรทยกเกป็บเพพที่อนทามาสนอับสนรุนหนตวยปกครองทข้องถริที่น ครริสเตทยนคงลทาบากใจททที่ตข้องเสทยภาษทใหข้
แกตรฐอั บาลททที่นมอัสการจอักรพรรดริดอังเปป็นเทพเจข้า อยตางไรกป็ตาม เปาโลเขทยนไวข้วาต จงเสทยภาษทของ
ทตานไมตวาต จะเปป็นภาษทแบบใดกป็ตาม นอกจากนทร เรายอังถพูกบอัญชาใหข้แสดงความเกรงกลอัว (คพอ ความ
เคารพ) และเกทยรตริตตอเจข้าหนข้าททที่รอัฐททที่เรทยกรข้องใหข้เราททาเชตนนอัรนดข้วย
รม 13:8
อยข่าเปป็นหนรีตั้อะไรใคร นอกจากความรรักซซงซึ่ มรีตข่อกรัน เพราะวข่าผผผู้ทรีซึ่รรักคนอคืซึ่นกป็
ทสาใหผู้พระราชบรัญญรัตริสสาเรป็จแลผู้ว คราวนทรเปาโลเปลทที่ยนเรพที่อง ขณะททที่ตามหลอักการแลข้วเราไดข้รบอั คทา
บอัญชาใหข้เชพที่อฟอังการปกครองของมนรุษยร คราวนทรเปาโลพพูดถถึงหนข้าททที่ของเราตตอคนเหลตานอัรนททที่อยพูต
รอบตอัวเราบข้าง ขข้อนทรมอักถพูกเขข้าใจผริดอยพูบต ตอยๆ “อยตาเปป็นหนทรอะไรใคร นอกจากความรอักซถึที่งมทตตอ
กอัน” นทที่เปป็นคทาสอังที่ โดยตรงอทกแลข้ว อยตางไรกป็ตาม นทที่ไมตไดข้หมายความวตาครริสเตทยนควรเปป็นหนทรใคร
แตตความหมายนอัรนชอัดเจนคพอ ถข้าเราตริดเงรินใคร เราควรใชข้คนพ เขา ขณะททที่บรริบทกตอนหนข้าพพูดถถึง
หนข้าททที่ตามกฎหมายของเรา ตรงนทรกลอับพพูดถถึงหนข้าททที่ฝตายศทลธรรมของเรา ถข้าเรารอักกอันและกอัน เรากป็
จะไมตปลตอยใหข้มทหนทรทคทที่ ข้างชทาระ ไมตใชตวาต หลอักการคพอ เราไมตควรยพมเงรินใคร (ถถึงแมข้วาต นอันที่ กป็เปป็น
เรพอที่ งททคที่ วรหลทกเลทที่ยงหากททาไดข้) แตตหลอักการคพอ หากเราตริดเงรินใคร เราควรชดใชข้คพนเขาใหข้เรป็ว
ททที่สรุด การไมตยอมชทาระหนทรคนอพที่นไมตเพทยงเปป็นเรพที่องททที่ไมตดทเทตานอัรน แตตมนอั ยอังขอัดตตอหลอักการแหตง
ความรอักดข้วย
หากเรารอักกอันและกอันอยตางททที่เราควรกระททา เรากป็กาท ลอังททาใหข้บอัญญอัตริของพระเจข้าสทาเรป็จ
หากขข้าพเจข้ารอักเพพอที่ นบข้านของขข้าพเจข้าอยตางททที่ควรกระททา ขข้าพเจข้ากป็จะไมตททาออันตรายเขาไมตวาต จะใน
ทางใดๆ ความรอักแบบอากาเปตามความหมายแลข้วคพอ การเสทยสละตอัวเองเพพที่อคนอพที่น โดยธรรม
แลข้วมอันคพอการยอมเสทยสละตอัวเองและการไมตเหป็นแกตตอัวนอันที่ เอง ในทางตรงกอันขข้าม ความบาปททที่
เราททาตตอคนอพนที่ คพอการเหป็นแกตตอัวเสมอ ไมตวาต จะเปป็นการแกข้เผป็ด การตอบสนองตอัณหา การโกหก
เพพอที่ ปกปริดความผริด การตอบโตข้ การขโมย หรพออะไรกป็ตาม มอันคพอการเหป็นแกตตอัวทอัรงสริรน แตตความ
รอักแบบอากาเปคพอการเหป็นแกตผพูข้อพที่น มอันแสวงหาสริที่งททที่ดทสทาหรอับผพูข้อพที่นแทนททที่จะตอบสนองความ
ตข้องการของตอัวเองในขณะนอัรน

รม 13:9
พระบรัญญรัตริกลข่าววข่า `อยข่าลข่วงประเวณรีผรัวเมรียเขา อยข่าฆข่าคน อยข่าลรักทรรัพยต์
อยข่าเปป็นพยานเทป็จ อยข่าโลภ' ทรัตั้งพระบรัญญรัตริอคืซึ่นๆกป็รวมอยผข่ในขผู้อนรีตั้คอคื `ทข่านจงรรักเพคืซึ่อนบผู้านเหมคือน
รรักตนเอง' ตรงนทรเปาโลเอตยถถึงหข้าขข้อของบอัญญอัตริสริบประการ ทรุกขข้อเกทที่ยวขข้องกอับความบาปหรพอ
การททาผริดตตอผพูข้อนพที่ คพอ การลตวงประเวณท การฆาตกรรม การลอักทรอัพยร ความไมตซพที่อสอัตยร ความโลภ
ทอัรงหมดนทรเปป็นความบาปททที่เอาตอัวเองเปป็นใหญตและมรุตงเนข้นททที่การตอบสนองตอัณหาของตอัวเอง
ทอัรงหมดนทรโดยธรรมชาตริแลข้วคพอการเหป็นแกตตอัว ความรอักแทข้สทาหรอับผพูข้อนพที่ จะไมตททาบาปเหลตานทร ดข้วย
เหตรุนร ทเปาโลจถึงกลตาววตา ทอัรงหมดรวมอยพูใต นขข้อนทรคพอ “ทตานจงรอักเพพอที่ นบข้านเหมพอนรอักตนเอง” ทตาน
ยกขข้อความจาก เลวทนริตริ 19:18 พวกยริวททที่ชอบจอับผริดอาจไมตคตอยเชพที่อสริที่งททที่พระเยซพูสอนเหมพอนกอันนทร
แตตเปาโลกป็หรุบปากพวกชอบจอับผริดโดยยกคทาพพูดของโมเสสททที่พพูดถถึงเรพที่องเดทยวกอันนทร
รม 13:10
เพราะวตา ความรรักไมข่ทสาอรันตรายเพคือซึ่ นบผู้านเลย เหตรุฉะนอัรนความรอักแบบอา
กาเปจซงเปป็นทรีซึ่ใหผู้พระราชบรัญญรัตริสสาเรป็จแลผู้ว หากเรารอักคนททที่อยพูรต อบตอัวเราเหมพอนททที่เราควรกระททา
เรากป็จะไมตททาบาปตตอพวกเขา นอกจากนทรหากเรารอักพระเจข้าเหมพอนททคที่ วรกระททา เรากป็จะไมตททาบาป
ตตอพระองคร
รม 13:11-12 เปาโลเปลทยที่ นเรพอที่ งอทกแลข้ว ขณะททที่บทนทรเรริที่มตข้นดข้วยหนข้าททที่ของเราตตอสริทธริ
อทานาจของรอัฐบาล จากนอัรนกป็เปลทที่ยนเปป็นหนข้าททที่ทางศทลธรรมของเราในการรอักซถึที่งกอันและกอัน ตอนนทร
เปาโลพพูดถถึงคทาพยานของเราตตอหนข้าคนอพนที่ ทตานเรริที่มตข้นดข้วยภาพประกอบออันเรทยบงตายเกทที่ยวกอับ
ชทวริต นอกจากนรีตั้ทข่านควรจะรผผู้กาลสมรัยวข่า บรัดนรีตั้เปป็นเวลาทรีซึ่เราควรจะตคืซึ่นจากหลรับแลผู้ว เพราะวข่า
เวลาทรีซึ่เราจะรอดนรันตั้ ใกลผู้กวข่าเวลาทรีซึ่เราไดผู้เรริซึ่มเชคืซึ่อนรันตั้ เหมพอนกอับททที่เมพอที่ ดวงอาทริตยรสาดแสงบน
ทข้องฟข้า กป็ถถึงเวลาททที่เราตข้องลรุกขถึรนจากเตทยง ความหมายกป็คพอวตา ประชากรของพระเจข้าตข้องตพที่นจาก
การหลอับใหลฝตายวริญญาณ ตอนนทรความรอดของเราเขข้ามาใกลข้มากขถึรนเรพอที่ ยๆกวตาตอนททที่เรารอับเชพที่อ
เปาโลอาจหมายถถึงการเสดป็จกลอับมาไดข้ทรุกเมพที่อขององครพระผพูข้เปป็นเจข้า ชตวงเวลานอัรนเขข้ามาใกลข้มาก
ขถึรนกวตาตอนททที่เรารอับความรอดใหมตๆ เปาโลเปรทยบเททยบตตอวตา 12 กลางคคืนลข่วงไปมากแลผู้ว และรสข่ง
เชผู้ากป็ใกลผู้เขผู้ามา สริที่งททที่ถพูกสพที่อในททที่นร ทคพอ เราตข้องตพที่นขถึรน รอคอย และเฝข้าระวอังการเสดป็จกลอับมาของ
องครพระผพูข้เปป็นเจข้า ไมตวาต จะเปป็นยอังไง สวรรครกเป็ ขข้ามาใกลข้เรามากขถึรนเรพอที่ ยๆในวอันนทรมากกวตาเมพอที่ วาน
เปาโลใชข้ภาพเปรทยบสองชอัรนตรงนทรและในขข้อความถอัดไป เชตนเดทยวกอับททที่เราตพนที่ นอนตอน
เชข้าและถอดชรุดนอน เปาโลเตพอนสตริเราวตา เหตสฉะนรัตั้นเราจงเลริกการกระทสาของความมคืด และจง
สวมเครคืซึ่องอาวสธของความสวข่าง นตาสอังเกตวตาความบาปถพูกเปรทยบวตาเปป็นเหมพอนความมพดตามททที่
พระเยซพูตรอัสไวข้ในยอหรน 3:19 และเปป็นจรริงททที่วาต ความบาปและอาชญากรรมสต วนใหญตถพูกกระททา

ภายใตข้การกทาบอังของความมพด ในทางกลอับกอันเราถพูกบอัญชาใหข้สวมเครคืซึ่องอาวสธของความสวข่าง
ความสวตางโดยสากลแลข้วเปป็นตอัวแทนของความชอบธรรม ความดทงามและความจรริง ดพู เอเฟซอัส
5:8-9 นอกจากนทร เปาโลกลตาววตาครุณความดทตตางๆของความสวตางฝตายวริญญาณกป็กลายเปป็นเครพที่อง
อาวรุธสทาหรอับเรา มอันปกปข้องเราจากปอัญหานานอัปการทอัรงฝตายรต างกายและฝตายวริญญาณ เปป็นจรริงททวที่ าต
ความชอบธรรมถพูกแสดงภาพใหข้เปป็นเครพอที่ งอาวรุธ ดพู 2 โครรินธร 6:7
รม 13:13
เราจงประพฤตริตรัวใหผู้เหมาะสมกรับเวลากลางวรัน มริใชข่เลรีตั้ยงเสพสส ราเมามาย
มริใชข่หยาบโลนลามก มริใชข่ววริ าทรริษยากรัน ถถึงแมข้วาต ขข้อความนทรไมตใชตเปป็นคทาสอังที่ โดยตรง แตตกแป็ ฝงดข้วย
ฤทธริธของคทาสอังที่ “เราจงประพฤตริตอัวใหข้เหมาะสมกอับเวลากลางวอัน” คทาททแที่ ปลวตา เหมาะสม (เออรุสเค
มอโนส) มทความหมายกวข้างๆวตา ‘อยตางดทงาม’ หรพอ ‘อยตางมทเกทยรตริ’ มอันเกทที่ยวขข้องกอับความสอัตยรซพที่อ
อยตางแนตนอน อยตางไรกป็ตาม ขอบเขตของคทาๆนทรกวข้างกวตานอัรนเยอะ มอันเกทที่ยวขข้องกอับความพยายาม
ออันมทเกทยรตริทรุกประการ และเหป็นไดข้ชอัดวตา กริจกรรมดอังกลตาวตข้องเกริดขถึรนในตอนกลางวอัน ขณะททที่
ความบาปและกริจกรรมออันไมตดงท ามมอักเกริดขถึรนในตอนกลางคพน (ถามเจข้าหนข้าททที่ตทารวจคนไหน
กป็ไดข้) กลตาวใหข้เจาะจงกป็คพอ เราถพูกบอัญชาใหข้ประพฤตริตอัวอยตางมทเกทยรตริและดทงาม (1) มริใชข่เลรีตั้ยงเสพ
สส รา คทาททที่แปลดอังกลตาว (โคมอส) หมายถถึงการดพมที่ เหลข้าจอัดหรพอการปารรตร ทสรุดเหวทยที่ ง และ (2)
เมามาย ความหมายตรงนทรหมายถถึงการมถึนเมาไมตวาต จะใชข้สรรุ าหรพอสารใดกป็ตามททที่ไมตเหมาะสม
(สองอยตางแรกนทรเชพที่อมโยงกอัน)
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 การเลตนชพูข้
และความบาปทางเพศในรพูปแบบอพนที่ ๆ ใจความสทาคอัญกป็คพอ ประชากรของพระเจข้าในการดทาเนริน
ชทวริตอยตางมทเกทยรตริไมตควรยรุงต เกทที่ยวกอับเรพอที่ งผริดศทลธรรมไมตวาต จะในรพูปแบบใดกป็ตาม สรุดทข้ายแลข้ว เรา
ถพูกกทาชอับมริใหข้ (5) วริวาท และ (6) รริษยา การวริวาท (คพอ การทะเลาะวาท หรพอการโตข้เถทยง) และการ
อริจฉารริษยาไมตใชตการดทาเนรินชทวตริ อยตางมทเกทยรตริในฐานะครริสเตทยน คทาททที่แปลวตา รริษยา (เซลอส) ใน
บรริบทนทรมคท วามหมายหลายประการไลตตรงอั แตต ความอริจฉา ไปจนถถึงความหถึงหวง ความโกรธเคพอง
และการชริงดทชงริ เดตน ทอัรงหมดนทรลข้วนไมตเหมาะสมสทาหรอับครริสเตทยน
รม 13:14 สรุดทข้ายแลข้ว เพพที่อสรรุปคทาเปรทยบททที่ทตานไดข้เรริที่มตข้นไวข้ในขข้อ 12 เปาโลบอัญชาเราวตา
จงประดรับตรัวดผู้วยพระเยซผครริสตต์เจผู้า เชตนเดทยวกอับททที่เราถอดทริรงเสพรอผข้าททที่สกปรกและสวมเสพรอผข้าททที่

สะอาด เรากป็ถพูกบอัญชาใหข้สวมพระเยซพูเจข้าเชตนกอัน นทเที่ ปป็นคทาสอังที่ เปาโลไมตไดข้หมายถถึงความรอด
เพราะวตาคนเหลตานทรเปป็นพทที่นอข้ งแลข้ว แตตทตานนตาจะหมายถถึงการสวมมนรุษยรใหมตทรุกวอันตามททไที่ ดข้วาต ไวข้
ในเอเฟซอัส 4:24 มากกวตา
อทกครถึงที่ ททเที่ หลพอของคทาสอังที่ นทรคพอ และอยข่าจรัดเตรรียมอะไรไวผู้บสาเรอเนคืตั้อหนรัง เพคืซึ่อจะใหผู้สสาเรป็จ
ตามความปรารถนาของเนคือตั้ หนรังนรัตั้น คทาททแที่ ปลวตา จรัดเตรรียม (พรอนอเอทย) มทความหมายตรงตอัว
วตาการคริดไวข้ลวต งหนข้า ซาโลมอนเขทยนไวข้วาต “เพราะเขาคริดในใจอยตางไร เขากป็เปป็นอยตางนอัรน”
(สรุภาษริต 23:7) สต วนใหญตแลข้ว การตอบสนองเนพรอหนอังของเรามอักเกริดขถึรนหลอังจากการไตรต ตรอง
เกทที่ยวกอับเรพอที่ งนอัรนไวข้ลตวงหนข้าแลข้ว หากเราตอัดเรพที่องนทรออกไปไดข้ เรากป็จะตอัดความบาปแหตงเนพรอหนอัง
ในชทวริตของเราไปไดข้เยอะ ในการพพูดถถึงเนพรอหนอัง ออัครสาวกเปาโลนตาจะหมายถถึงธรรมชาตริเกตาของ
เราตามททที่บรรยายไวข้ในกาลาเททย 5:13-21 หรพอเอเฟซอัส 4:22 โดยปกตริแลข้ว ตอัวปฏริบอัตริการของเนพรอ
หนอังเราคพอ ตจัณหา ซถึที่งกป็คพอ ‘ความปรารถนา’ นอันที่ เอง เนพรอหนอังเราททางานตามความอยาก ความ
ปรารถนา และความรพูข้สถึก หากเราไมตยอมปลตอยใหข้ตอัวเราเองคริดถถึงความปรารถนาททที่เปป็นบาปตอัรงแตต
แรก เรากป็จะมทกาท ลอังในการไมตททาบาปนอัรนจรริงๆ
*****
ภนำพรวมของโรม 14: บทททที่สริบสทขที่ องพระธรรมโรมพถูดถถึงขห้อพริพาทภายในครริสตจจักรททที่
กรรุงโรม เปาโลพถูดถถึงความขจัดแยห้งระหวม่างคนททยที่ ถึดถชอในความเชชที่อสม่วนตจัวบางประการเกทที่ยวกจับ
การรจับประทานอาหารและการถชอวจันพริเศษ หลจักการททที่สนาคจัญคชอ ประชากรของพระเจห้าไมม่ควร
วริพากษร์วริจารณร์พนทที่ ห้องททที่ตนไมม่เหป็นดห้วยไปทจันี้งหมด โดยเฉพาะในเรชที่องททที่ไมม่เกทที่ยวขห้องกจับหลจักคนา
สอนหรชอหลจักการ
รม 14:1-3 สข่วนคนทรีซึ่ยงรั อข่อนในความเชคืซึ่อนรัตั้น จงรรับเขาไวผู้ แตข่มริใชข่เพคืซึ่อใหผู้โตผู้เถรียงกรันใน
เรคืซึ่องความเชคืซึ่อทรีซึ่แตกตข่างกรันนรันตั้ 2 คนหนซซึ่งถคือวข่าจะกรินอะไรกป็ไดผู้ทรัตั้งนรัตั้น แตข่อรีกคนหนซซึ่งทรีซึ่ยรังอข่อนใน
ความเชคืซึ่ออยผข่กป็กนริ แตข่ผกรั เทข่านรันตั้ 3 อยข่าใหผู้คนทรีซึ่กนริ นรันตั้ ดผหมริซึ่นคนทรีซึ่ไมข่ไดผู้กนริ และอยข่าใหผู้คนทรีซึ่มริไดผู้กนริ
กลข่าวโทษคนทรีซึ่ไดผู้กริน เหตสวข่าพระเจผู้าไดผู้ทรงโปรดรรับเขาไวผู้แลผู้ว
ออัครสาวกเปาโลพพูดถถึงความขอัดแยข้งอยตางหนถึงที่ ในครริสตจอักรททที่กรรุงโรม บางคนททที่ยงอั ไมต
เตริบโตฝตายวริญญาณยอังยถึดตริดกอับขข้อบกพรต องแบบเดริมๆของตนอยพูต บางคนเปป็นยริวททที่ยอังคริดวตาตนตข้อง
ยถึดตริดกอับขข้อบอังคอับเกทที่ยวกอับอาหารแบบยริว คนอพนที่ กป็กระวนกระวายเกทที่ยวกอับการรอับประทานอาหาร
ททที่อาจถพูกถวายบพูชาแกตรพูปเคารพแลข้ว อทกหลายคนกป็อาจรอับประทานมอังสวริรอัตริเพราะอริทธริพลทาง
วอัฒนธรรม ประเดป็นททที่สทาคอัญกวตากป็คพอวตา คนเหลตานอัรนททที่ ‘ยถึดตริด’ กอับเรพที่องรองเหลตานอัรนถพูกมองวตา

อตอนแอในความเชพที่อ เปาโลเตพอนสตริคนเหลตานอัรนททที่เปป็นผพูข้ใหญตกวตาใหข้ตข้อนรอับพทที่นอข้ งเหลตานทร “มริใชต
เพพอที่ ใหข้โตข้เถทยงกอันในเรพอที่ งความเชพที่อททที่แตกตตางกอันนอัรน” ความหมายกป็คอพ จงยอมรอับพทที่นอข้ งททที่อตอนแอ
กวตา แตตไมตใชตความเหป็นททที่นตาสงสอัยของพวกเขา คทาททที่แปลวตา การโตผู้เถรียง (ดริอาครริซริส) มทความหมาย
วตา ‘การตอัดสรินใจ’ หรพอ ‘วริจารณญาณ’ อทกครอัรงททที่นทที่เปป็นคทาสอังที่ ใหข้ยอมรอับพทที่นอข้ งททที่อตอนแอกวตา
กลตาวใหข้เจาะจงกป็คพอ บางคนในตอนนอัรนมทความเหป็นวตา เราในฐานะครริสเตทยนสามารถรอับ
ประทานอาหารอะไรกป็ไดข้ อยตางไรกป็ตาม บางคนททอที่ ตอนแอมทความเชพที่อแบบททที่เครต งครอัดยริงที่ กวตา พวก
เขาคริดวตาครริสเตทยนควรกรินแตตผรัก (ลาคานอน) นตาสอังเกตวตาคนททเที่ ครต งครอัดไมตไดข้ถพูกบรรยายวตาเปป็น
คนททที่มคท วามเชพที่อททที่เขข้มแขป็งกวตาแตตถพูกบรรยายวตาอตอนแอกวตาตตางหาก ดอังททที่เนพรอหาตตอๆไปจะเปริดเผย
ใหข้เราทราบ เหตรุผลในการเครต งครอัดดอังกลตาวไมตไดข้ตร อังอยพูบต นความเชพที่อและหลอักการตามพระคอัมภทรร
ใหมต
ขข้อสรรุปของเรพที่องทอัรงหมดกป็คพอ “อยตาใหข้คนททที่กรินนอัรนดพูหมริที่นคนททที่ไมตไดข้กริน และอยตาใหข้คนททที่
มริไดข้กรินกลตาวโทษคนททไที่ ดข้กริน เหตรุวาต พระเจข้าไดข้ทรงโปรดรอับเขาไวข้แลข้ว” คทาททที่แปลวตา ดผหมริซึ่น (เอ
ซถูเธเนโอ) มทความหมายอยตางหนถึงที่ วตาดพูถพูกคนอพนที่ คทาททแที่ ปลวตา กลข่าวโทษ (ครริโน) มทความหมายหนถึที่ง
วตาวริจารณรคนอพที่น ดข้วยเหตรุนร ทคนททที่ไมตเครต งครอัดในเรพที่องหนถึงที่ จถึงไมตควรดพูถพูกคนททที่เครต งครอัดในเรพอที่ งดอัง
กลตาว ในแบบเดทยวกอันคนททที่หอัวโบราณกป็ไมตควรวริจารณรคนททที่เขาคริดวตาเปป็นคนประนทประนอม
นตาสอังเกตวตาเรพอที่ งททที่ถพูกพพูดถถึงตรงนทร (1) อยพูใต นบรริบทของครริสตจอักรทข้องถริที่นแหตงหนถึงที่ (2) ไมต
เกทที่ยวขข้องกอับหลอักคทาสอนใด (3) และสรรุปไดข้วาต บางคนมทความเขข้าใจในพระวจนะของพระเจข้าไดข้ดท
กวตาคนอพที่น เราไมตควรประนทประนอมในเรพที่องหลอักการหรพอความเชพที่อมอันที่ หลอักการททที่สทาคอัญกวตากป็
คพอวตา เราควรอดทนตตอพทที่นอข้ งคนอพที่นททที่ถงถึ แมข้จะมทเจตนาดทแตตกอป็ าจสอับสนในบางเรพที่องเพราะยอังไมต
เปป็นผพูข้ใหญตพอ
รม 14:4
ทข่านเปป็นใครเลข่าจซงกลข่าวโทษผผผู้รบรั ใชผู้ของคนอคืซึ่น ผผรผู้ บรั ใชผู้คนนรัตั้นจะไดผู้ดรีหรคือ
จะลข่มจมกป็สสดแลผู้วแตข่นายของเขา และเขากป็จะไดผู้ดรีแนข่นอน เพราะวข่าพระเจผู้าทรงฤทธริธสามารถใหผู้
เขาไดผู้ดรีไดผู้ หลอักการอทกเรพอที่ งปรากฏใหข้เหป็น เราไมตควรวริจารณรผพูข้รอับใชข้ของคนอพที่น เขาตข้องใหข้การตตอ
นายของเขาไมตใชตเรา ประเดป็นสทาคอัญกป็คพอ เราทรุกคนเปป็นผพูข้รอับใชข้ของพระเจข้าและเราจะตข้องใหข้การ
ตตอพระองครตามททที่ขข้อพระคอัมภทรจร ะเผยใหข้เหป็นในไมตชาข้ ในเรพที่องนทรเองเราจะไดข้ดทหรพอลตมจมกป็แลข้ว
แตตองครพระผพูข้เปป็นเจข้าของเรา นอันที่ ควรเปป็นเรพอที่ งททที่เราสนใจ ไมตใชตวาต พทที่นข้องอทกคนจะเหป็นดข้วยหรพอไมต
เหป็นดข้วยกอับเราหรพอไมตเกทที่ยวกอับความเชพที่อบางอยตาง

รม 14:5
คนหนซซึ่งถคือวข่าวรันหนซงซึ่ ดรีกวข่าอรีกวรันหนซซึ่ง แตข่อรีกคนหนซซึ่งถคือวข่าทสกวรันเหมคือน
กรัน ขอใหผู้ทสกคนมรีความแนข่ใจในความคริดเหป็นของตนเถริด อาหารไมตเพทยงเปป็นเรพที่องททที่กตอใหข้เกริดการ
ถกเถทยงกอันเทตานอัรน แตตบางคนยอังโตข้เถทยงกอันเรพที่องการถพอวอันพริเศษดข้วย บรริบทตรงนทรยข้อนใหข้เราระลถึก
วตาหลายคนในครริสตจอักรททที่กรรุงโรมนทรเปป็นยริว มทบางคนเชพที่อวตาตนยอังตข้องถพอวอันสะบาโตและวอัน
พริเศษอพนที่ ๆของชาวยริวอทก สต วนครริสเตทยนคนอพที่นๆมองวตาการถพอวอันเปป็นเรพอที่ งของอดทตและเหป็นวตา
ทรุกวอันเปป็นวอันททอที่ งครพระผพูข้เปป็นเจข้าทรงสรข้างขถึรนมา
ประเดป็นหลอักททที่เปาโลเสนอกป็คพอวตา “ขอใหข้ทรุกคนมทความแนตใจในความคริดเหป็นของตน
เถริด” คทาททที่แปลวตา มรีความแนข่ใจ (เพลโรฟอเรโอ) เปป็นคทาสอังที่ และในบรริบทนทรมคท วามหมายวตา
‘แนตใจ’ หรพอ ‘เชพที่อ’ นทที่ไมตไดข้หมายความวตา ขอใหข้ทตานททาสริที่งททที่ทตานคริดวตาถพูกตข้อง และขข้าพเจข้าจะททา
สริที่งททที่ขข้าพเจข้าคริดวตาถพูกตข้อง แตตสที่ งริ ททเที่ ปาโลตข้องการสพที่อกป็คพอ ทตานควรแนตใจในความเหป็นของทตาน
(ความหมายโดยนอัยในททที่นร ทกคป็ พอ ทตานอาจคริดผริดกป็ไดข้)
รม 14:6
ผผทผู้ รีซึ่ถคือวรันกป็ถคือเพคืซึ่อถวายเกรียรตริแดข่องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า และผผผู้ทรีซึ่ไมข่ถคือวรันกป็ไมข่
ถคือเพคือซึ่ ถวายเกรียรตริแดข่องคต์พระผผเผู้ ปป็นเจผู้า ผผทผู้ รีซึ่กรินกป็กรินเพคืซึ่อถวายเกรียรตริแดข่องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า เพราะ
เขาขอบพระคสณพระเจผู้า และผผผู้ทรีซึ่มริไดผู้กรินกป็มริไดผู้กนริ เพคือซึ่ ถวายเกรียรตริแดข่องคต์พระผผเผู้ ปป็นเจผู้า และยรัง
ขอบพระคสณพระเจผู้า คทาวตา ถคือ ททที่ถพูกใชข้สทที่ครอัรงในททที่นร แท ปลมาจากคทาวตา ฟรอเนโอ มทบางคนถพอวอัน
บางวอันเพพที่อถวายเกทยรตริแดตองครพระผพูข้เปป็นเจข้าและบางคนกป็ไมตถพอวอัน บางคนรอับประทานอาหารไดข้
ทรุกชนริดและขอบพระครุณพระเจข้าสทาหรอับอาหารนอัรน บางคนกป็เวข้นเสทยจากการรอับประทานอาหาร
บางชนริดโดยคริดวตาอาหารเหลตานอัรนเปป็นของตข้องหข้าม
รม 14:7-8 เพราะในพวกเราไมข่มรีผใผู้ผ ดมรีชรีวริตอยผเข่ พคือซึ่ ตนเองฝข่ายเดรียว และไมข่มรีผใผู้ผ ดตาย
เพคืซึ่อตนเองฝข่ายเดรียว 8 ถผู้าเรามรีชวรี ริตอยผข่กป็มรีชวรี ริตอยผข่เพคืซึ่อองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า และถผู้าเราตายกป็ตายเพคืซึ่อ
องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า เหตสฉะนรันตั้ ไมข่วข่าเรามรีชวรี ริตอยผข่หรคือตายไปกป็ตาม เรากป็เปป็นคนขององคต์พระผผเผู้ ปป็น
เจผู้า
อยตางไรกป็ตาม “เพราะในพวกเราไมตมทผพูข้ใดมทชทวริตอยพูเต พพที่อตนเองฝตายเดทยว และไมตมทผพูข้ใดตาย
เพพอที่ ตนเองฝตายเดทยว” ประเดป็นททที่เปาโลตข้องการสพที่อในททที่นร ทกคป็ อพ เราสต งผลตตอคนอพนที่ ททที่อยพูรต อบๆตอัวเรา
อริทธริพลททที่เรามทตตอคนอพที่นอาจสรข้างสรรครหรพอททาลายกป็ไดข้ สริที่งสทาคอัญกป็คพอ ไมตวาต เรามทชทวตริ อยพูหต รพอตาย
เรากป็เปป็นคนขององครพระผพูข้เปป็นเจข้า (เปาโลกทาลอังจะนทาเราไปสพูตขข้อสรรุปในขข้อ 20 เกทที่ยวกอับการไมต
ททาลายหรพอททาใหข้งานของพระเจข้าเสทยเพราะความเชพที่อสต วนตอัวททที่ไมตสทาคอัญ) ดข้วยเหตรุนร ท อยตาททาลายผพูข้
อพนที่ เพราะความเหป็นททที่แตกตตาง

รม 14:9
เพราะเหตสนเรีตั้ องพระครริสตต์จซงไดผู้ทรงสริตั้นพระชนมต์และไดผู้ทรงเปป็นขซนตั้ มา
และทรงพระชนมต์อรีก เพคือซึ่ จะไดผู้เปป็นองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของทรัตั้งคนตายและคนเปป็น
จรุดประสงครหลอักททที่พระครริสตรทรงสริรนพระชนมรและเปป็นขถึรนมากป็คพอ เพพอที่ ไถตคนกลรุมต หนถึที่งใหข้
เปป็นของพระองคร (พระองครจถึงกลายเปป็นองครพระผพูข้เปป็นเจข้า) เราไมตควรหลงไปจากเรพอที่ งททที่สทาคอัญ
กวตา พระเยซพูครริสตรทรงสริรนพระชนมรเพพที่อไถตคนกลรุมต หนถึที่งใหข้เปป็นของพระองคร บอัดนทรเราเปป็นคนของ
พระเจข้าแลข้ว เราไมตควรปลตอยใหข้ความแตกตตางททที่ไมตสทาคอัญมาททาใหข้เราแตกแยกกอัน
รม 14:10-11 แตข่ตรัวทข่านเลข่า เหตสไฉนทข่านจซงกลข่าวโทษพรีนซึ่ ผู้องของทข่าน หรคือเหตสไฉน
ทข่านจซงดผหมริซึ่นพรีซึ่นอผู้ งของทข่าน เพราะวข่าเราทสกคนตผู้องยคืนอยผข่หนผู้าบรัลลรังกต์พริพากษาของพระครริสตต์
11 เพราะมรีคสาเขรียนไวผู้วาข่ `องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าไดผู้ตรรัสวข่า "เรามรีชวรี ริตอยผข่ฉนรั ใด หรัวเขข่าทสกหรัวเขข่าจะ
ตผู้องคสกกราบลงตข่อเรา และลริตั้นทสกลริตั้นจะตผู้องรผู้องสรรเสรริญพระเจผู้า"'
เปาโลจถึงถามคทาถามททที่สทาคอัญ “เหตรุไฉนทตานจถึงกลตาวโทษพทที่นข้องของทตาน หรพอเหตรุไฉน
ทตานจถึงดพูหมริที่นพทที่นอข้ งของทตาน” ทตานจถึงยข้อนไปคทากทาชอับของทตานในขข้อ 3 ททาไมเราถถึงวริจารณรพทที่
นข้องของเราททที่เราอาจไมตเหป็นดข้วยไปหมดทรุกเรพอที่ ง หรพอททาไมเราถถึงดพูหมริที่นคนททที่มคท วามเหป็นแตกตตาง
ไปจากเรา คทาททแที่ ปลวตา ดผหมริซึ่น (เอซถูเธเนโอ) เปป็นคทาเดทยวกอับในขข้อ 3 ในทอัรงสองกรณทมทความหมาย
เหมพอนกอันคพอ ดพูถพูก หรพอดพูหมริที่นคนอพที่น ดอังนอัรนเปาโลจถึงกลตาวในสริที่งททที่นตาจะชอัดเจนอยพูแต ลข้ว “เพราะวตา
เราทรุกคนตข้องยพนอยพูหต นข้าบอัลลอังกรพพริ ากษาของพระครริสตร” เราทรุกคนเปป็นผพูข้รอับใชข้ของพระองคร
และเราทรุกคนจะตข้องใหข้การตตอพระองคร แทนททที่จะวริจารณรผพูข้รอับใชข้ของคนอพนที่ (ในกรณทนร คท พอ ของ
องครพระผพูข้เปป็นเจข้า) เรานตาจะรพูตข้ อัววตาสอักวอันหนถึงที่ เราตข้องไปยพนอยพูตต ตอเบพรองพระพอักตรรพระองคร
วลท บรัลลรังกต์พริพากษา แปลมาจากคทาวตา เบมา ซถึที่งหมายถถึงสถานททที่ๆผพูข้พพริ ากษาชาวโรมอัน
หรพอชาวกรทกนอังที่ พริพากษาคดทความ มอันบตงบอกถถึงการพริพากษาทอัรงทางกฎหมายและไมตใชตในทาง
กฎหมาย ในสต วนของความหมายแบบแรก ปทลาตนอังที่ บนบอัลลอังกรพพริ ากษาของตน (เบมา) ตอนททที่
ตอัดสรินคดทพระเยซพู ดพู ยอหรน 19:13 อยตางไรกป็ตาม คทานทรกป็ถพูกใชข้กบอั ผพูข้พพริ ากษาททที่เปป็นประธานในการ
แขตงขอันกทฬาของชาวกรทกและมอบมงกรุฎใหข้แกตผพูข้ชนะดข้วย ความหมายนทรถพูกใชข้ใน 2 โครรินธร 5:10
ในททที่นร พท รข้อมกอับ 2 โครรินธร 5:10 เปป็นสองททที่เทตานอัรนททพที่ พูดถถึงบอัลลอังกรพริพากษาของพระครริสตร
หลอังการรอับขถึรนผพูข้ททที่เชพที่อในพระครริสตรจะไปยพนอยพูตต ตอเบพรองพระพอักตรรพระองครและใหข้การวตาตน
ดทาเนรินชทวริตครริสเตทยนอยตางไร จากนอัรนพวกเขาจะรอับบทาเหนป็จตามสริที่งททพที่ วกเขาไดข้กระททา บทาเหนป็จ
เหลตานอัรนนตาจะเปป็นมงกรุฎหลายแบบททที่ถพูกบรรยายไวข้ในพระคอัมภทรรใหมต รวมถถึงตทาแหนตงททที่ทรง
ประทานใหข้ ยศศอักดริธและบทาเหนป็จในอาณาจอักรททที่จะมา

เปาโลจถึงยกขข้อความจาก อริสยาหร 45:23 ในการบรรยายเกทที่ยวกอับความนตาเกรงขามของวอัน
นอัรน “เรามทชทวริตอยพูฉต อันใด หอัวเขตาทรุกหอัวเขตาจะตข้องครุกกราบลงตตอเรา และลริรนทรุกลริรนจะตข้องรข้อง
สรรเสรริญพระเจข้า”
รม 14:12-13 ฉะนรันตั้ เราทสกคนจะตผู้องทผลเรคืซึ่องราวของตรัวเองตข่อพระเจผู้า 13 ดรังนรันตั้ เรา
อยข่ากลข่าวโทษกรันและกรันอรีกเลย แตข่จงตรัดสรินใจเสรียดรีกวข่า คคืออยข่าใหผู้ผผู้หผ นซซึ่งผผใผู้ ดวางสริซึ่งซซซึ่งใหผู้สะดสด
หรคือสริงซึ่ ซซซึ่งเปป็นเหตสใหผู้ลผู้มลงไวผู้ตข่อหนผู้าพรีซึ่นอผู้ ง
ขข้อสรรุปหลอักของบทนทรจถึงอยพูตต รงนทร “ฉะนอัรนเราทรุกคนจะตข้องทพูลเรพที่องราวของตอัวเองตตอ
พระเจข้า” นทที่เปป็นความจรริงในทรุกดข้าน เราตข้องใหข้การเกทที่ยวกอับตอัวเราเองและไมตใชตเกทที่ยวกอับคนอพนที่ ยริงที่
ไปกวตานอัรนเมพที่อพริจารณาจากบรริบทกตอนหนข้า เราไมตตข้องใหข้การเกทที่ยวกอับคนททที่เราไมตเหป็นดข้วย แตตเรา
ใหข้การเกทที่ยวกอับตอัวเราเองเทตานอัรน คนเหลตานอัรนจะตข้องใหข้การตตอพระเจข้าดข้วยตอัวเองเกทที่ยวกอับความเชพที่อ
ผริดๆใดกป็ตามททตที่ นยถึดถพอ พระองครจะทรงตอัดสรินความนอัรนเองและไมตใชตเรา ดข้วยเหตรุนร ทสที่ งริ ททที่ถพูกสพที่อกป็
คพอ เราควรฝากเรพอที่ งราวไวข้กบอั พระเจข้า
ดข้วยเหตรุนร ท เราจถึงไมตควรเททยที่ ววริจารณรกนอั และกอัน แตตเราถพูกกทาชอับวตา “แตตจงตอัดสรินใจเสทยดท
กวตา คพออยตาใหข้ผพูข้หนถึงที่ ผพูข้ใดวางสริที่งซถึที่งใหข้สะดรุด หรพอสริที่งซถึที่งเปป็นเหตรุใหข้ลข้มลงไวข้ตตอหนข้าพทนที่ ข้อง”
แทนททที่จะวริจารณรพนทที่ ข้องททที่เราอาจไมตเหป็นดข้วยไปซะทรุกเรพอที่ ง เราควรระวอังตอัวททที่จะไมตททาใหข้เขาสะดรุด
ดทกวตา
รม 14:14-16 ขผู้าพเจผู้ารผผู้และปลงใจเชคืซึ่อเปป็นแนข่ในองคต์พระเยซผเจผู้าวข่า ไมข่มรีสริซึ่งหนซซึ่งสริซึ่งใดทรีซึ่
เปป็นมลทรินในตรัวเองเลย แตข่ถาผู้ ผผผู้ใดถคือวข่าสริงซึ่ ใดเปป็นมลทริน สริซึ่งนรัตั้นกป็เปป็นมลทรินสสาหรรับคนนรัตั้น 15 แตข่
ถผู้าพรีนซึ่ ผู้องของทข่านไมข่สบายใจเพราะอาหารทรีซึ่ทข่านกริน ทข่านกป็ไมข่ไดผู้ประพฤตริตามทางแหข่งความรรัก
เสรียแลผู้ว พระครริสตต์ทรงสรินตั้ พระชนมต์เพคืซึ่อผผใผู้ ด กป็อยข่าใหผู้คนนรัตั้นพรินาศเพราะอาหารทรีซึ่ทข่านกรินเลย 16
ฉะนรันตั้ อยข่าใหผู้การดรีของทข่านเปป็นทรีซึ่ใหผู้เขาตริเตรียนไดผู้
เกรงวตาจะมทคนสงสอัยเกทที่ยวกอับขข้อพริพาทในเรพอที่ งนทร เปาโลกลตาวชอัดเจนวตา “ไมตมทสที่ ริงหนถึงที่ สริที่ง
ใดททที่เปป็นมลทรินในตอัวเองเลย” ครริสเตทยนสมอัยพระคอัมภทรรใหมตไมตตข้องอยพูใต ตข้บอังคอับกฎเกณฑรเรพอที่ ง
อาหารสะอาดและอาหารมลทรินเหมพอนกอับบรรพบรุรษรุ ชาวยริวของพวกเขา อยตางไรกป็ตาม ถข้ามทคน
คริดวตาอทกคนททาสริที่งททไที่ มตถพูกตข้อง มอันกป็เปป็นมลทรินในความคริดของเขา ดอังนอัรน ถข้ามทพทที่นอข้ งคนหนถึงที่ ไมต
สบายใจเพราะการททที่เรารอับประทานอาหารบางอยตาง เรากป็ควรระวอังตอัววตาเราไมตททาลายเขาฝตาย
วริญญาณเพราะความไมตประสาทไวของเรา

คทาททแที่ ปลวตา ไมข่สบายใจ (ลถูเพโอ) มทความหมายอยตางหนถึงที่ วตา รพูสข้ ถึกไมตดท คทาวตา ตามทางแหข่ง
ความรรัก แปลมาจากคทาวตา อากาเป ประเดป็นททที่สทาคอัญกวตากป็คพอวตา ถถึงแมข้เราจะรพูวข้ าต ความไมตสบายใจ
ของพทนที่ ข้องอทกคนไมตมทขข้อพระคอัมภทรสร นอับสนรุน แตตถข้าเราไมตสนใจวตาเขาจะรพูข้สถึกอยตางไรและใชข้
เสรทภาพของเราตตอไปตตอหนข้าเขา เมพอที่ เราททาเชตนนอัรนเรากป็ททาใหข้เขารพูสข้ ถึกไมตดท ในทอัศนคตริแบบนอัรน
ไมตมคท วามรอักเลย ขข้อสรรุปของเรพอที่ งทอัรงหมดกป็คพอ เมพอที่ เราททาเชตนนอัรนเรากป็ททาลายเขาฝตายวริญญาณและ
กตอใหข้เกริดความแตกแยกในงานของพระเจข้าโดยไมตจทาเปป็นเลย
ดข้วยเหตรุนร ท “อยตาใหข้การดทของทตานเปป็นททที่ใหข้เขาตริเตทยนไดข้” ถถึงแมข้เราอาจเปป็นฝตายถพูกเพราะมท
ความเขข้าใจในพระคอัมภทรมร ากกวตา หากเราไมตระมอัดระวอัง เสรทภาพฝตายวริญญาณของเราอาจกลาย
เปป็นสาเหตรุของความขอัดแยข้งโดยไมตจทาเปป็น หลอักการททที่สทาคอัญกวตากป็คพอ การมทจริตวริญญาณแหตงความ
รอักในการยอมคลข้อยตามคนอพที่นซถึที่งอาจเหป็นตตางจากเรา
รม 14:17-18 เพราะวข่าอาณาจรักรของพระเจผู้านรัตั้นไมข่ใชข่การกรินและการดคืซึ่ม แตข่เปป็นความ
ชอบธรรมและสรันตริสสขและความชคืนซึ่ ชมยรินดรีในพระวริญญาณบรริสสทธริธ 18 ผผทผู้ รีซึ่ปรนนริบรัตริพระครริสตต์
ในการเหลข่านรันตั้ กป็เปป็นทรีซึ่พอพระทรัยพระเจผู้า และเปป็นทรีซึ่พอใจของมนสษยต์ดผู้วย
ความจรริงกป็คพอ “อาณาจอักรของพระเจข้านอัรนไมตใชตการกรินและการดพที่ม แตตเปป็นความชอบ
ธรรมและสอันตริสรุขและความชพที่นชมยรินดทในพระวริญญาณบรริสรุทธริธ” หลอักการททที่สทาคอัญกวตาเกทที่ยวกอับ
งานของพระเจข้าไมตใชตเรพอที่ งภายนอกอยตางเชตน มาตรฐานเรพอที่ งอาหารและเครพอที่ งดพมที่ แตตเปป็นความ
ชอบธรรมออันแทข้จรริงซถึที่งกตอใหข้เกริดสอันตริสขรุ ฝตายวริญญาณและความชพนที่ ชมยรินดทผาต นทางพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธของพระเจข้า เปาโลกทาลอังเตพอนสตริครริสตจอักรททที่กรรุงโรมไมตใหข้หลงกลตริดกอับหลรุม
พรางททพที่ วกถพอลอัทธริยริวไดข้รตวงลงไปแลข้ว พวกเขาไดข้พลาดไปจากหลอักการททแที่ ทข้จรริงเกทที่ยวกอับ
พอัฒนาการฝตายวริญญาณ และมอัวแตตมตงรุ เนข้นเรพอที่ งอาหาร วอันสทาคอัญ และพริธทกรรมตตางๆ
“การเหลตานอัรน” ของขข้อ 18 หมายถถึง ความชอบธรรม สอันตริสรุข และความชพนที่ ชมยรินดทของ
ขข้อ 17 ดข้วยเหตรุนร ท ผพูข้ทปทที่ รนนริบอัตริพระครริสตรแบบนทรกป็ “เปป็นททที่พอพระทอัยพระเจข้า และเปป็นททที่พอใจของ
มนรุษยรดข้วย” คทาททที่แปลวตา เปป็นทรีซึ่พอพระทรัย (เออถูอาเรสทอส) มทความหมายวตา ‘นตาพอใจ’ เมพอที่ เรา
ดทาเนรินชทวริตตามหลอักการฝตายวริญญาณเหลตานทร (ความชอบธรรม สอันตริสรุข และความชพนที่ ชมยรินดท) เรา
กป็เปป็นททพที่ อพระทอัยพระเจข้าและเปป็นททพที่ อใจคนเหลตานอัรนททที่อยพูรต อบขข้างเรา
รม 14:19-20 เหตสฉะนรัตั้นใหผู้เรามสข่งประพฤตริในสริงซึ่ ซซซึ่งทสาใหผู้เกริดความสงบสส ขแกข่กรันและ
กรัน และสริซึ่งเหลข่านรัตั้นซซงซึ่ ทสาใหผู้เกริดความเจรริญแกข่กรันและกรัน ความจรริงออันยริงที่ ใหญตนร ทเปป็นอะไรททที่ลถึก
ซถึรง แทนททจที่ ะตริดตามสริที่งททที่กตอใหข้เกริดความแตกแยก จงตริดตามสริที่งททที่จะกตอใหข้เกริดความสงบสรุขในค

รริสตจอักรทข้องถริที่น แทนททจที่ ะททาลายคนอพนที่ จงเสรริมสรข้างเขา นอันที่ คพอความหมายของคทาวตา ทนาใหห้เกริด
ความเจรริญ
20 อยข่าทสาลายงานของพระเจผู้าเพราะเรคืซึ่องอาหารเลย ทสกสริซึ่งทสกอยข่างปราศจากมลทรินกป็
จรริง แตข่ผใผู้ผ ดทรีซึ่กรินอาหารซซซึ่งเปป็นเหตสใหผู้ผอผู้ผ คืซึ่นหลงผริด กป็มรีความผริดดผู้วย สทาหรอับเรพที่องเลป็กนข้อยอยตาง
อาหาร “อยตาททาลายงานของพระเจข้า” กลตาวอทกแงตคพอ อยตาททาใหข้งานของพระเจข้าแตกแยกดข้วยเรพอที่ ง
ททที่เลป็กนข้อยเชตนนอัรนเลย นอกจากนทร ความจรริงยอังคงเปป็นเหมพอนเดริม “ทรุกสริที่งทรุกอยตางปราศจากมลทริน
กป็จรริง” ทตานพพูดถถึงอาหาร ไมตมทอาหารสะอาดหรพอไมตสะอาดสทาหรอับครริสเตทยน อยตางไรกป็ตาม
ครริสเตทยนททาบาปเมพที่อเขาใชข้เสรทภาพของตนจนททาใหข้พทที่นอข้ งอทกคนไมตสบายใจ สมมตริวาต พทนที่ ข้องคน
หนถึงที่ รพูวข้ าต เนพรอหมพูเปป็นสริที่งททคที่ รริสเตทยนรอับประทานไดข้ อยตางไรกป็ตาม เขากป็กรินแซนวริชแฮมตตอหนข้าผพูข้
เชพที่อททที่เปป็นยริวซถึที่งยอังสอับสนในเรพอที่ งดอังกลตาวอยพูต โดยไมตสนวตานทจที่ ะททาใหข้เขาไมตสบายใจเลย ดอังนอัรน
ครริสเตทยนคนนทรกทป็ ทาบาป
รม 14:21
จากแงตมรุมดอังกลตาว เปป็นการดรีทรีซึ่จะไมข่กรินเนคือตั้ สรัตวต์หรคือดคืซึ่มนสตั้าองสข่นหรคือทสาสริซึ่ง
ใดๆทรีซึ่เปป็นเหตสใหผู้พรีซึ่นอผู้ งสะดสด หรคือสะดสดใจหรคือทสาใหผู้อข่อนกสาลรัง หากจทาเปป็นททที่จะตข้องรอักษาความ
สงบสรุขและความเปป็นนทราหนถึงที่ ใจเดทยวกอันในครริสตจอักร เรากป็ไมตควรรอับประทานอาหารหรพอเครพที่อง
ดพมที่ ททที่กตอความยรุงต ยาก ททาใหข้คนไมตสบายใจ หรพอสรข้างความแตกแยก เราควรหมายเหตรุวาต การพพูดถถึง
นนนี้าองรุม่นในททที่นร ท (ไวนร) ไมตไดข้หมายความวตาการดพมที่ เหลข้าเพพที่อเขข้าสอังคมเปป็นสริที่งททที่กระททาไดข้ คทาวตาไวนร
นทรแปลมาจากคทาวตา อออรินอส ซถึที่งหมายถถึงนทราองรุตนหมอักหรพอไมตหมอักกป็ไดข้ บางคนเชพที่อแบบนทรเพราะ
วตานทราองรุตนไมตหมอักกป็กลายเปป็นนทราองรุตนหมอักไดข้งตายๆ ดอังนอัรน ครริสเตทยนจถึงไมตควรดพที่มแมข้แตตนร ทาองรุตนไมต
หมอัก แอลกอฮอลรเปป็นสริที่งททที่ถพูกประณามในพระคอัมภทรตร ามหลอักการทางศทลธรรมและจริตวริญญาณ
เพราะมอันททาใหข้เกริดการมถึนเมาไดข้ ประเดป็นตรงนทรไมตใชตแอลกอฮอลร แตตเปป็นการหข้ามดพที่มแมข้กระทอังที่
นทราองรุตนเหมพอนกอับททที่บางคนเลทยที่ งการรอับประทานเนพรอหมพู
รม 14:22
ทข่านมรีความเชคืซึ่อหรคือ จงยซดไวผู้ใหผู้มรัซึ่นตข่อพระพรักตรต์พระเจผู้า ผผใผู้ ดไมข่มรีเหตสทรีซึ่
จะตริเตรียนตรัวเองในสริซึ่งทรีซึ่ตนเหป็นชอบแลผู้วนรันตั้ กป็เปป็นสส ข ความหมายตรงนทรกคป็ อพ จงแสดงความเชพที่อตตอ
เบพรองพระพอักตรรพระเจข้า (โดยไมตจทาเปป็นตข้องใหข้คนอพนที่ เหป็น) ความเขข้าใจพระคอัมภทรรอยตางถตองแทข้
ททาใหข้เรามทเสรทภาพมากขถึรน แตตอยตาอวดเสรทภาพของเราตตอหนข้าคนททที่ยงอั ไมตเปป็นผพูข้ใหญตพอ ผพูข้ททที่ไมตมท
เหตรุททที่จะตริเตทยนตนเองในสริที่งททที่ตนมทสตวนรต วมกป็เปป็นสรุข พทที่นอข้ งททที่รบอั ประทานแซนวริชแฮมโดยไมตรพูข้
สถึกผริดกป็จะเปป็นสรุขในสริที่งททที่ตนเหป็นชอบ (ความหมายกป็คพอ ถข้าททาอะไรแลข้วททาใหข้คนอพที่นไมตสบายใจ
กป็อยตาททา)

รม 14:23
แตข่ผผู้ทผ รีซึ่ยงรั สงสรัยอยผข่นนรัตั้ ถผู้าเขากรินกป็จะถผกลงพระอาชญา เพราะเขามริไดผู้กริน
ดผู้วยความเชคืซึ่อ ทรัตั้งนรีตั้เพราะการกระทสาใดๆกป็ตามทรีซึ่มริไดผู้กระทสาดผู้วยความเชคืซึ่อกป็เปป็นบาปทรัตั้งสรินตั้ ใน
ทางตรงกอันขข้าม “แตตผพูข้ททที่ยงอั สงสอัยอยพูนต ร อัน ถข้าเขากรินกป็จะถพูกลงพระอาชญา เพราะเขามริไดข้กรินดข้วย
ความเชพที่อ” คทาททที่แปลวตา ถผกลงพระอาชญา (คาทาครริโน) มทความหมายวตา ‘ถพูกปรอับโทษ’ ความ
หมายกป็คพอ ถข้าพทที่นอข้ งคนใดททที่ครริสตจอักรททที่กรรุงโรมรอับประทานแซนวริชแฮม (โดยคริดวตาเปป็นสริที่งททที่ผริด
แตตกทป็ ทาไปอยพูดต ท) จริตสทานถึกผริดชอบของเขากป็ปรอับโทษเขา เมพที่อผพูข้ใดฝตาฝพนสริที่งททที่เขาคริดวตาเปป็นหลอักการ
แหตงจริตสทานถึกผริดชอบ มอันกป็เปป็นความบาปสทาหรอับเขา
ประเดป็นททที่เปาโลสรรุปกป็คพอ พทนที่ ข้องททที่ครริสตจอักรททที่กรรุงโรมควรจอัดการกอับปอัญหาเรพอที่ งอาหาร
(ไมตวาต จะเปป็นเนพรอหมพูหรพออะไรกป็ตาม) ตามระดอับความเขข้าใจพระคอัมภทรรของพวกเขา การททาใหข้พทที่
นข้องไมตสบายใจในเรพที่องนทรเปป็นสริที่งททที่ผริด การฝตาฝพนจริตสทานถึกผริดชอบของตอัวเองในเรพอที่ งดอังกลตาว
ททาใหข้คนนอัรนเกริดความรพูสข้ ถึกผริดและสงสอัย หลอักการททสที่ ทาคอัญททที่สรุดกป็คพอ การดทาเนรินดข้วยความรอักตตอ
คนเหลตานอัรนททที่เราอาจไมตเหป็นดข้วยเสทยทรุกเรพที่องและดทาเนรินชทวริตตามหลอักการ ณ ระดอับททเที่ ราเขข้าใจ
*****
ภนำพรวมของโรม 15: บทททที่ 15 สรรุปเนชอนี้ หาของบทกม่อนหนห้า และเปป็นการเรริมที่ ตห้นขห้อสรรุป
ของพระธรรมโรมดห้วย ถถึงแมห้วม่าเปาโลจะพถูดถถึงแผนการเดรินทางของทม่าน แตม่เปห้าหมายสนาคจัญของ
บทนทคนี้ ชอ ความเปป็นนนนี้าหนถึงที่ ใจเดทยวกจันในครริสตจจักรททที่กรรุงโรม มทความแตกแยกเกริดขถึนนี้ ชจัดเจน
ระหวม่างผถูห้เชชที่อชาวยริวและผถูห้เชชที่อททที่เปป็นคนตม่างชาตริ เราสามารถนนาหลจักการในหนจังสชอนทนี้ไปใชห้ไดห้เมชที่อ
เกริดความไมม่ลงรอยกจันในครริสตจจักร
รม 15:1-3 พวกเราทรีซึ่มรีความเชคืซึ่อเขผู้มแขป็งควรจะอดทนในขผู้อเครข่งหยสมๆหยริมๆของคน
ทรีซึ่อข่อนในความเชคืซึ่อ และไมข่ควรกระทสาสริซึ่งใดตามความพอใจของตรัวเอง 2 เราทสกคนจงกระทสาใหผู้
เพคืซึ่อนบผู้านพอใจ เพคือซึ่ นสาประโยชนต์และความเจรริญมาใหผู้เขา 3 เพราะวข่าพระครริสตต์กป็มริไดผู้ทรง
กระทสาสริงซึ่ ทรีซึ่พอพระทรัยพระองคต์ ตามทรีซึ่มรีคสาเขรียนไวผู้แลผู้ววข่า `คสาพผดเยาะเยผู้ยของบรรดาผผผู้ทรีซึ่เยาะเยผู้ย
พระองคต์ ตกอยผข่แกข่ขผู้าพระองคต์ '
บทททแที่ ลข้วพพูดถถึงความขอัดแยข้งททที่เกริดขถึรนในครริสตจอักรททที่กรรุงโรมเกทที่ยวกอับคนททมที่ ทความอตอนแอ
ฝตายวริญญาณซถึที่งยอังถพอขข้อหข้ามเรพที่องอาหารของชาวยริวและเรพที่องวอันสทาคอัญตตางๆ เกทที่ยวกอับเรพอที่ งนทรเปาโล
กลตาวตตอไปวตา “พวกเราททที่มคท วามเชพที่อเขข้มแขป็งควรจะอดทนในขข้อเครต งหยรุมๆหยริมๆของคนททที่อตอน
ในความเชพที่อ และไมตควรกระททาสริที่งใดตามความพอใจของตอัวเอง” นทที่เปป็นการพพูดถถึงบทททที่ 14

ประเดป็นสทาคอัญกป็คอพ เราททที่เขข้มแขป็งควรอดทนตตอคนททที่ไมตมคท วามเปป็นผพูข้ใหญตฝตายวริญญาณเหมพอนกอับ
เรา
หลอักการททที่สทาคอัญยริงที่ คพอ การดทาเนรินตามความรอักโดยการยอมรอับพทที่นอข้ งททที่อ ตอนแอและไมต
วริจารณรพวกเขา ดข้วยเหตรุนร ทเปาโลจถึงหนรุนใจพทที่นข้องททที่ครริสตจอักรททที่กรรุงโรมใหข้ “กระททาใหข้เพพที่อนบข้าน
พอใจ เพพอที่ นทาประโยชนรและความเจรริญมาใหข้เขา” คทาททแที่ ปลวตา กระทสาใหผู้...พอใจ (อาเรสโค) มท
ความหมายวตารอับรองหรพอเอาใจคนอพที่น (คทาพพูดนทรถพูกนทาเสนอในรพูปคทาสอังที่ ) แทนททที่จะยพนกรานททา
ตามความเหป็นของตอัวเอง เราถพูกสอังที่ ใหข้ยอมโอนอตอนตตอพทที่นข้องททที่อตอนแอกวตาเพพที่อททาใหข้เขาเจรริญ
แบบอยตางททที่ดทททที่สรุดในเรพอที่ งการผตอนหนอักผตอนเบาคพอ องครพระผพูข้เปป็นเจข้าของเรา เปาโลยกขข้อความ
จาก สดรุดท 69:9 (เพลงสดรุดทททที่พยากรณรถงถึ พระเมสสริยาหร) “คทาพพูดเยาะเยข้ยของบรรดาผพูข้ทเทที่ ยาะเยข้ย
พระองคร ตกอยพูแต กตขข้าพระองคร” บทเรทยนททที่สทาคอัญกวตาคพอ เราไมตควรมทชวท ริตอยพูเต พพอที่ ททาใหข้ตอัวเอง
พอใจ แตตควรททาใหข้คนอพนที่ พอใจ นอันที่ คพอความรอักแบบอากาเปททที่แทข้จรริง
รม 15:4
เพราะวข่าสริงซึ่ ทรีซึ่เขรียนไวผู้ในสมรัยกข่อนนรันตั้ กป็เขรียนไวผู้เพคืซึ่อสรังซึ่ สอนเรา เพคืซึ่อเราจะ
ไดผู้มรีความหวรังโดยความเพรียรและความชผ ใจดผู้วยพระครัมภรีรต์ เหป็นไดข้จากการททที่เปาโลยกขข้อความ
จากพระคอัมภทรรเดริมหลายครอัรงทอัวที่ จดหมายฝากฉบอับนทร ทตานกป็กลตาวชอัดเจนวตาสริที่งททที่เขทยนไวข้กยป็ งอั ใชข้ไดข้
อยพูใต นยรุคสมอัยเรา “เพราะวตาสริที่งททที่เขทยนไวข้ในสมอัยกตอนนอัรนกป็เขทยนไวข้เพพที่อสอังที่ สอนเรา” ทตานวริจารณร
ความเชพที่อของพวกยริวมาตลอด กระนอัรนทตานกป็แสดงออกชอัดเจนวตาทตานใหข้ความเคารพและยอมรอับ
พระคอัมภทรรเดริม นอกจากนทร เหป็นไดข้ชอัดวตาพระคอัมภทรรเดริมยอังมทความเกทที่ยวขข้องกอับผพูข้เชพที่อสมอัยพระคอัมภทรร
ใหมตและนทาไปใชข้ไดข้อยพูต คทาททที่แปลวตา สรัซึ่งสอน มาจากคทาวตา ดริดาสคาเลทย
นอกจากนทรดพูจากพระคอัมภทรโร ดยรวมและพระคอัมภทรรเดริมโดยเฉพาะเราสามารถไดข้รอับ
‘ความเพทยรและความชพูใจ’ เพพอที่ ความหวจัง คทาททที่แปลวตา ความเพรียร (ฮถูพอมอเน) มทความหมายวตา
ความอดทน ความพากเพทยร หรพอการอดทนอยตางพากเพทยร ความหมายคพอ การคงไวข้ซถึที่งความสอัตยร
ซพที่อ คทาททที่แปลวตา ความชผ ใจ (พาราเคลซริส) มทความหมายกวข้างๆวตา ‘กทาลอังใจ’ เปป็นความจรริงททที่พระ
คอัมภทรรเดริมเตป็มไปดข้วยแบบอยตางของความเพทยรพยายามอยตางสอัตยรซพที่อและกทาลอังใจซถึงที่ ใหข้ความหวอัง
สทาหรอับคนของพระเจข้าในสมอัยพระคอัมภทรรใหมต
รม 15:5-7 ขอพระเจผู้าแหข่งความเพรียรและความชผ ใจทรงโปรดชข่วยใหผู้ทข่านมรีนสตั้าหนซงซึ่ ใจ
เดรียวกรันตามอยข่างพระเยซผ ครริสตต์ 6 เพคือซึ่ ทข่านทรัตั้งหลายจะไดผู้มรีใจและปากพรผู้อมเพรรียงกรัน
สรรเสรริญพระเจผู้า ผผเผู้ ปป็นพระบริดาของพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา 7 เหตสฉะนรัตั้นจง

ตผู้อนรรับกรันและกรัน เชข่นเดรียวกรับทรีซึ่พระครริสตต์ไดผู้ทรงตผู้อนรรับเราทรัตั้งหลายเพคืซึ่อพระเกรียรตริของ
พระเจผู้า
คราวนทรเปาโลเนข้นเรพที่องความเปป็นนทราหนถึงที่ ใจเดทยวกอันในครริสตจอักรทข้องถริที่น เชตนเดทยวกอับททที่
เราพบความเพทยรและความหวอังในพระคอัมภทรร พระเจข้าเองกป็ทรงถพูกเรทยกวตา “พระเจข้าแหตงความ
เพทยรและความชพูใจ” (คทาททที่แปลวตา ความชผ ใจ มาจากคทาวตา พาราเคลซริส ซถึที่งเปป็นคทาเดทยวกอับในขข้อ
กตอนหนข้า) เปาโลจถึงทพูลขอพระเจข้าใหข้ทรงประทานความเพทยรและความชพูใจ “ใหข้ทตานมทนร ทาหนถึที่งใจ
เดทยวกอันตามอยตางพระเยซพูครริสตร” เปาโลอข้างอริงถถึงปอัญหาททที่เกริดขถึรนระหวตางผพูข้เชพที่อททที่เปป็นยริวและผพูข้เชพที่อ
ททที่เปป็นคนตตางชาตริในครริสตจอักรททที่กรรุงโรม เปป็นความจรริงททจที่ ดหมายฝากสต วนใหญตพพูดถถึงปอัญหา
เกทที่ยวกอับธรรมเนทยมของพวกยริวททที่หลงเหลพออยพูใต นครริสตจอักรยรุคตข้น
แทนททที่จะแตกแยกกอัน เปาโลหนรุนใจพวกเขาใหข้ “มทใจและปากพรข้อมเพรทยงกอันสรรเสรริญ
พระเจข้า ผพูข้เปป็นพระบริดาของพระเยซพูครริสตรองครพระผพูข้เปป็นเจข้าของเรา” ครริสตจอักรททที่แตกแยกกอันไมต
วตาจะดข้วยเหตรุผลใดกป็ตามไมตสามารถมทใจและปากพรข้อมเพรทยงกอันสรรเสรริญพระเจข้าไดข้ และไมต
สามารถเปป็นพยานชทวตริ ททที่มทประสริทธริภาพในชรุมชนไดข้ดข้วย
ทอัรงหมดนทรนทาไปสพูตคทาสอังที่ ตตอไป “เหตรุฉะนอัรนจงตข้อนรอับกอันและกอัน เชตนเดทยวกอับททที่พระครริสตร
ไดข้ทรงตข้อนรอับเราทอัรงหลายเพพอที่ พระเกทยรตริของพระเจข้า” เชตนเดทยวกอับททที่องครพระผพูข้เปป็นเจข้าของเรา
ไดข้ทรงตข้อนรอับเราแลข้ว (ทอัรงยริวและคนตตางชาตริ) เราจถึงถพูกกทาชอับใหข้ตข้อนรอับกอันและกอันดข้วย ความ
ขอัดแยข้งในครริสตจอักรสมอัยนทรอาจไมตเกทที่ยวกอับเรพอที่ งการเปป็นยริวหรพอตตางชาตริแลข้ว (นททที่ ทที่นร ทถพูกพพูดถถึงในแงต
คนเขข้มแขป็งและคนอตอนแอ) อยตางไรกป็ตาม มทความขอัดแยข้งอทกหลายประการททที่กตอใหข้เกริดความ
แตกแยก ประเดป็นสทาคอัญกป็คพอ ความเปป็นนทราหนถึงที่ ใจเดทยวกอันในครริสตจอักรทข้องถริที่น (เราควรสอังเกตวตา
ออัครสาวกเปาโลไมตไดข้พพูดถถึงความแตกตตางในเรพอที่ งหลอักคทาสอนททที่สทาคอัญๆ แตตพดพู ถถึงพทที่นอข้ งททมที่ ทอคตริ
ตตอกอันเพราะความเขข้าใจททแที่ ตกตตางกอัน นอกจากนทร บรริบทกป็คอพ ภายในครริสตจอักรทข้องถริที่นแหตงหนถึที่ง
และไมตใชตระหวตางครริสตจอักรหรพอกลรุมต อพที่นๆ
รม 15:8-12 บรัดนรีตั้ขผู้าพเจผู้าขอบอกวข่า พระเยซผครริสตต์ไดผู้ทรงเปป็นผผผู้รบรั ใชผู้สสาหรรับพวกทรีซึ่
เขผู้าสส หนรัตในเรคืซึ่องเกรีซึ่ยวกรับความจรริงของพระเจผู้า เพคืซึ่อยคืนยรันถซงพระสรัญญาเหลข่านรัตั้นทรีซึ่ไดผู้ทรง
กระทสาไวผู้กรับบรรพบสรสษทรัตั้งหลาย 9 และเพคือซึ่ ใหผู้คนตข่างชาตริไดผู้ถวายพระเกรียรตริยศแดข่พระเจผู้า
เพราะพระเมตตาของพระองคต์ ตามทรีซึ่มรีคสาเขรียนไวผู้แลผู้ววข่า `เพราะเหตสนรีตั้ขาผู้ พระองคต์ขอสรรเสรริญ
พระองคต์ทข่ามกลางประชาชาตริทรัตั้งหลาย และรผู้องเพลงสรรเสรริญพระนามของพระองคต์ ' 10 และมรี
คสากลข่าวอรีกวข่า `ประชาชาตริทรัตั้งหลายเออ๋ย จงชคืนซึ่ ชมยรินดรีกรับประชาชนของพระองคต์' 11 แลผู้วยรังมรีคสา

กลข่าวอรีกวข่า `ประชาชาตริทรัตั้งปวงเออ๋ย จงสรรเสรริญองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าเถริด และใหผู้ชนชาตริทรัตั้งหลาย
ยกยข่องพระองคต์' 12 และอริสยาหต์กลข่าวอรีกวข่า `รากแหข่งเจสซรีจะมา คคือผผผู้จะทรงบรังเกริดมาครอบ
ครองบรรดาประชาชาตริ ประชาชาตริทรัตั้งหลายจะวางใจในพระองคต์ '
ขณะททที่เปาโลกทาลอังจะจบเนพรอหาหลอักของจดหมายฝากฉบอับนทร ทตานกป็กลตาวตตอถถึงความขอัด
แยข้งททที่เกริดขถึรนชอัดเจนในครริสตจอักรททที่กรรุงโรมระหวตางผพูข้เชพที่อททเที่ ปป็นคนตตางชาตริและททที่เปป็นยริว คพอ คน
เขข้มแขข้งกอับคนอตอนแอ ทตานเตพอนความจทาผพูข้อตานวตา “พระเยซพูครริสตรไดข้ทรงเปป็นผพูข้รอับใชข้สทาหรอับพวก
ททที่เขข้าสรุหนอัตในเรพที่องเกทที่ยวกอับความจรริงของพระเจข้า” พวกททที่เขข้าสรุหนอัตหมายถถึงพวกยริว เปป็นความ
จรริงททพที่ อันธกริจบนโลกนทรขององครพระผพูข้เปป็นเจข้าเกทที่ยวขข้องกอับชนชาตริอริสราเอลเปป็นหลอัก สต วนหนถึงที่
แลข้วกป็ “เพพที่อยพนยอันถถึงพระสอัญญาเหลตานอัรนททที่ไดข้ทรงกระททาไวข้กบอั บรรพบรุรรุษทอัรงหลาย”
คทาททแที่ ปลวตา ยคืนยรัน (เบไบออโอ) มทความหมายวตา ‘ททาใหข้มนอั ที่ คง’ หรพอ ‘รอับรอง’ ขณะททที่
องครพระผพูข้เปป็นเจข้าของเราทรงรอับใชข้อยพูบต นโลกนทร พระองครกทป็ รงยพนยอันและรอับรองพระสอัญญาเหลตา
นอัรนททที่พระเจข้าทรงกระททากอับออับราฮอัม อริสออัค ยาโคบ โมเสส และพตอหมพูตคนอพนที่ ๆในพระคอัมภทรรเดริม
เปาโลจถึงเนข้นยทราพอันธกริจของพระครริสตรใหข้ผพูข้เชพที่อชาวยริวระลถึก
แตตกระนอัรน เปาโลหอันไปพพูดถถึงผพูข้เชพที่อททที่เปป็นคนตตางชาตริบข้าง พระเยซพูไมตไดข้ทรงเปป็นผพูข้รอับใชข้
มายอังพวกยริวเทตานอัรน แตต “เพพอที่ ใหข้คนตตางชาตริไดข้ถวายพระเกทยรตริยศแดตพระเจข้าเพราะพระเมตตา
ของพระองคร” ดข้วย องครพระผพูข้เปป็นเจข้าของเราเสดป็จมาเพพที่อใหข้คนตตางชาตริไดข้ถวายพระเกทยรตริ
พระเจข้าเพราะพระเมตตาของพระองครดข้วย ดข้วยเหตรุนร ทเปาโลจถึงยกขข้อความจาก เพลงสดรุดท 18:49
“เพราะเหตรุนร ขท ข้าพระองครขอสรรเสรริญพระองครทตามกลางประชาชาตริทรอังหลาย และรข้องเพลง
สรรเสรริญพระนามของพระองคร”
ทตานยอังยกขข้อความจากพระคอัมภทรรเดริมตอนอพที่นๆอทก “ประชาชาตริทรอังหลายเออ๋ย จงชพที่นชม
ยรินดทกบอั ประชาชนของพระองคร'” ซถึที่งยกมาจาก พระราชบอัญญอัตริ 32:43 จากนอัรน “ประชาชาตริทรอัง
ปวงเออ๋ย จงสรรเสรริญองครพระผพูข้เปป็นเจข้าเถริด และใหข้ชนชาตริทรอังหลายยกยตองพระองคร” ซถึงที่ ยกมาจาก
สดรุดท 117:1 และสรุดทข้ายทตานกป็ยกขข้อความจาก อริสยาหร 11:1 และ 10 “รากแหตงเจสซทจะมา คพอผพูข้จะ
ทรงบอังเกริดมาครอบครองบรรดาประชาชาตริ ประชาชาตริทรอังหลายจะวางใจในพระองคร” ออัคร
สาวกเปาโลกลตาวชอัดเจนวตาขตาวประเสรริฐของพระคอัมภทรรใหมตไมตไดข้มทไวข้สทาหรอับพวกยริวเทตานอัรนแตต
สทาหรอับคนตตางชาตริดข้วย
รม 15:13
ขอพระเจผู้าแหข่งความหวรังทรงโปรดใหผู้ทข่านบรริบผรณต์ดผู้วยความชคืซึ่นชมยรินดรี
และสรันตริสสขในความเชคือซึ่ เพคือซึ่ ทข่านจะไดผู้เปรียซึ่ มดผู้วยความหวรังโดยฤทธริธเดชแหข่งพระวริญญาณ

บรริสสทธริธ เพพอที่ ปริดทข้ายเนพรอหาสต วนนทร เปาโลทพูลขอความชพที่นชมยรินดทและสอันตริสรุขของพระเจข้าใหข้เกริด
แกตคนสองกลรุตมในครริสตจอักรแหตงนทร เราเหป็นวตาพระเจข้าทรงถพูกเรทยกวตาเปป็น “พระเจข้าแหตงความหวอัง”
ชตางเปป็นความมอันที่ ใจออันเปทที่ยมสรุขในพระเจข้า พระองครทรงเปป็นแหลตงความหวอังและเปป็นผพูข้กตอใหข้เกริด
ความหวอัง ดข้วยเหตรุนร ทพระองครจงถึ ทรงทพูลขอใหข้พระเจข้า “ทรงโปรดใหข้ทตานบรริบพูรณรดข้วยความ
ชพนที่ ชมยรินดทและสอันตริสขรุ ในความเชพที่อ”
ขณะททที่ครริสตจอักรททที่กรรุงโรมดทาเนรินตตอไปบนเสข้นทางแหตงความเชพที่อ เปาโลกป็ขอใหข้พวกเขา
ททาเชตนนอัรนดข้วยความชพนที่ ชมยรินดทในองครพระผพูข้เปป็นเจข้าและสอันตริสขรุ ทตามกลางพวกเขา เปข้าหมายททที่
สทาคอัญกวตาคพอ เพพที่อททที่พวกเขา “จะไดข้เปทที่ยมดข้วยความหวอังโดยฤทธริธเดชแหตงพระวริญญาณบรริสรุทธริธ”
นตาสอังเกตรพูปแบบการเรทยงลทาดอับกตอนหลอัง เมพที่อคนของพระเจข้าแสวงหาความชพที่นชมยรินดทในองคร
พระผพูข้เปป็นเจข้าและสอันตริสรุขทตามกลางพวกเขาเอง เรากป็จะเปทที่ยมดข้วยความหวอังผตานทางฤทธริธเดชของ
พระวริญญาณบรริสรุทธริธเปป็นพริเศษ นตาสอังเกตวตาฤทธริธเดชของพระวริญญาณบรริสรุทธริธในททที่นร ถท พูกเชพที่อมโยง
กอับความหวอัง ฤทธริธเดชของพระองครไมตเพทยงมทไวข้สทาหรอับเรพที่องภายนอกอยตางเชตนการรอับใชข้เทตานอัรน
แตตมทไวข้สทาหรอับความจทาเปป็นภายในอยตางเชตน ความหวอังดข้วย
รม 15:14-16 พรีซึ่นอผู้ งทรัตั้งหลายของขผู้าพเจผู้า ขผู้าพเจผู้าเชคืซึ่อแนข่วข่าทข่านบรริบผรณต์ดผู้วยการดรีและ
เปรีซึ่ยมดผู้วยความรผผู้ท สกอยข่าง สามารถเตคือนสตริกรันและกรันไดผู้ดผู้วย 15 แตข่พนรีซึ่ ผู้องทรัตั้งหลาย การทรีซึ่
ขผู้าพเจผู้ากลผู้าเขรียนบางเรคืซึ่องถซงทข่านเพคืซึ่อเตคือนความจสาของทข่าน กป็เพราะเหตสพระคสณทรีซึ่พระเจผู้าไดผู้
ทรงประทานแกข่ขผู้าพเจผู้า 16 เพคืซึ่อใหผู้ขาผู้ พเจผู้าเปป็นผผรผู้ รับใชผู้ของพระเยซผ ครริสตต์ไปยรังคนตข่างชาตริ โดย
รรับใชผู้ฝข่ายขข่าวประเสรริฐของพระเจผู้า เพคืซึ่อการถวายพวกตข่างชาตริทรัตั้งหลายนรัตั้นจะไดผู้เปป็นทรีชซึ่ อบ
พระทรัย คคือเปป็นทรีซึ่แยกตรัตั้งไวผู้โดยพระวริญญาณบรริสสทธริธ
ออัครสาวกเปาโลพพูดถถึงเรพอที่ งความขอัดแยข้งระหวตางผพูข้เชพที่อชาวยริวและผพูข้เชพที่อตตางชาตริตตอไป ทอัรงๆ
ททมที่ ทความขอัดแยข้ง แตตทตานกป็หนรุนใจพวกเขาวตา ทตานยอังรพูสข้ ถึกวตาพวกเขา “บรริบพูรณรดข้วยการดทและเปทที่ยม
ดข้วยความรพูข้ทรุกอยตาง สามารถเตพอนสตริกนอั และกอันไดข้ดข้วย” ถถึงแมข้วาต ทตานวริจารณรพวกเขาคตอนขข้าง
หนอัก แตตทตานกป็ใสต คทาหนรุนใจและชมเชยพวกเขาเขข้าไปดข้วย
กระนอัรนทตานกป็เตพอนความจทาพวกเขาเกทที่ยวกอับงานรอับใชข้ททที่พระเจข้าทรงประทานแกตทตาน
“เพพที่อใหข้ขข้าพเจข้าเปป็นผพูข้รอับใชข้ของพระเยซพูครริสตรไปยอังคนตตางชาตริ” ไมตวาต จะมทความแตกแยกใด
กป็ตามเกริดขถึรนระหวตางพวกยริวและพวกตตางชาตริในครริสตจอักรททที่กรรุงโรม แตตความจรริงกป็คอพ พระเจข้า
ทรงเรทยกทตานใหข้รอับใชข้พวกคนตตางชาตริ “โดยรอับใชข้ฝตายขตาวประเสรริฐของพระเจข้า” ถถึงแมข้บางคนททที่
ฝอักใฝตฝตายยริวยอังกอังวลเกทที่ยวกอับพวกคนตตางชาตริอยพูต แตตเปาโลกป็เตพอนความจทาพวกเขาวตา พวกคนตตาง

ชาตริเปป็นททที่ยอมรอับของพระเจข้า “คพอเปป็นททที่แยกตอัรงไวข้โดยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ” จรริงแทข้เลยททวที่ าต ผพูข้
เชพที่อทรุกคนถพูกแยกตอัรงไวข้หรพอถพูกชทาระใหข้บรริสรุทธริธตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจข้าโดยพระวริญญาณของ
พระองคร
รม 15:17-20 เหตสฉะนรัตั้นในพระเยซผครริสตต์ขผู้าพเจผู้ามรีสริซึ่งทรีซึ่จะอวดไดผู้ฝข่ายพระราชกริจของ
พระเจผู้า 18 เพราะวข่าขผู้าพเจผู้าไมข่กลผู้าจะอผู้างสริซึ่งใดนอกจากสริซึ่งซซซึ่งพระครริสตต์ไดผู้ทรงกระทสา โดยทรง
ใชผู้ขผู้าพเจผู้าทางคสาสอนและกริจการ เพคืซึ่อจะใหผู้คนตข่างชาตริเชคืซึ่อฟรัง 19 คคือดผู้วยหมายสสาครัญและการ
มหรัศจรรยต์อนรั ทรงฤทธริธ ในฤทธริธเดชแหข่งพระวริญญาณของพระเจผู้า จนขผู้าพเจผู้าไดผู้ประกาศขข่าว
ประเสรริฐของพระครริสตต์อยข่างถผู้วนถรีซึ่ ตรัตั้งแตข่กรสงเยรผ ซาเลป็มอผู้อมไปยรังเมคืองอริลลรีรริคสม 20 อรันทรีซึ่จรริง
ขผู้าพเจผู้าไดผู้ตรัตั้งเปผู้าไวผู้อยข่างนรีตั้วข่า จะประกาศขข่าวประเสรริฐในทรีซึ่ซงซซึ่ ไมข่เคยมรีใครออกพระนามพระ
ครริสตต์มากข่อน เพคืซึ่อขผู้าพเจผู้าจะไดผู้ไมข่กข่อขซตั้นบนรากฐานทรีซึ่คนอคืนซึ่ ไดผู้วางไวผู้กข่อนแลผู้ว
ออัครสาวกเปาโลบรรยายวตาทตานสามารถอวดในพอันธกริจททพที่ ระเจข้าทรงประทานแกตทตานไดข้
กระนอัรนทตานกป็ไมตกลข้าอวดในสริที่งททพที่ ระครริสตรไมตไดข้ทรงกระททาผตานตอัวทตาน กลตาวงตายๆคพอ ทตานจะ
กลตาวถถึงแตตเฉพาะสริที่งททพที่ ระครริสตรทรงใชข้ใหข้ทตานกระททาเทตานอัรน “โดยทรงใชข้ขข้าพเจข้าทางคทาสอน
และกริจการ เพพที่อจะใหข้คนตตางชาตริเชพที่อฟอัง” นอันที่ คพอพอันธกริจททพที่ ระเจข้าไดข้ทรงประทานใหข้แกตทตาน คทา
สอนและกริจการดอังกลตาว “คพอดข้วยหมายสทาคอัญและการมหอัศจรรยรออันทรงฤทธริธ ในฤทธริธเดชแหตง
พระวริญญาณของพระเจข้า” ในชตวงสต งตตอของครริสตจอักรยรุคตข้น (ชตวงททที่พระคอัมภทรรใหมตยงอั ไมตเสรป็จ
สมบพูรณร) พระเจข้าทรงประทานของประทานพริเศษตตางๆและฤทธริธเดชแหตงพระวริญญาณบรริสรุทธริธ
รวมถถึงความสามารถในการททาการมหอัศจรรยรใหข้แกตออัครสาวกหลายทตานและอทกหลายคน เปาโลกป็
ททาการเหลตานทรมากกวตาหนถึงที่ ครอัรง ของประทานเหลตานทรสร นริ สรุดลงเมพอที่ พระคอัมภทรรพนอั ธสอัญญาใหมตครบ
สมบพูรณร ดพู 1 โครรินธร 13:8-10 อยตางไรกป็ตาม สริที่งเหลตานทรมทอยพูตต ลอดการรอับใชข้ของเปาโล
ดข้วยเหตรุนร ท “ขข้าพเจข้าไดข้ประกาศขตาวประเสรริฐของพระครริสตรอยตางถข้วนถทที่ ตอัรงแตตกรรุง
เยรพูซาเลป็มอข้อมไปยอังเมพองอริลลทรริคมรุ ” พอันธกริจของเปาโลแผตขยายตอัรงแตตกรรุงเยรพูซาเลป็มไปจนถถึงเมพอ
งอริลลทรริคมรุ ซถึที่งเปป็นสต วนหนถึงที่ ของยรุโรปตะวอันออกเฉทยงใตข้ซงถึที่ แผตขยายตอัรงแตตอริตาลทตอนเหนพอ แควข้น
มาซริโดเนทยและพพรนททที่ๆอยพูตต ริดกอัน ถถึงแมข้เราไมตมทบอันทถึกเกทที่ยวกอับการเดรินทางของเปาโลไปยอังยรุโรป
ตอนกลาง แตตทตานกป็ประกาศในแควข้นมาซริโดเนทย อริตาลท และหลายจรุดททอที่ ยพูรต ะหวตางทางอยตาง
แนตนอน
นอกจากนทรทตานยอังมรุตงมอันที่ ททที่จะเปป็นผพูข้บรุกเบริกงานมริชชอันนารทดวข้ ย โดยไมตรรุกลทราเขข้าไปในพอันธ
กริจททคที่ นอพที่นไดข้เรริที่มไวข้ ดอังนอัรนทตานจถึงเขทยนไวข้วาต “ออันททที่จรริงขข้าพเจข้าไดข้ตรอังเปข้าไวข้อยตางนทรวาต จะประกาศ

ขตาวประเสรริฐในททที่ซถึที่งไมตเคยมทใครออกพระนามพระครริสตรมากตอน เพพที่อขข้าพเจข้าจะไดข้ไมตกตอขถึรนบน
รากฐานททคที่ นอพที่นไดข้วางไวข้กตอนแลข้ว” ดอังททที่จะไดข้เหป็นชอัดเจนในขข้อตตอไป ประเดป็นของทตานกป็คอพ
ทตานจถึงไปหาพวกคนตตางชาตริ
รม 15:21
ตามทรีซึ่มรีคสาเขรียนไวผู้วข่า `คนทรีซึ่ไมข่เคยไดผู้รบรั คสาบอกเลข่าเรคืซึ่องพระองคต์กจป็ ะไดผู้
เหป็น และคนทรีซึ่ไมข่เคยไดผู้ฟรังจะไดผู้เขผู้าใจ' ทตานยกขข้อความจากอริสยาหรอทกแลข้ว “คนททที่ไมตเคยไดข้รอับคทา
บอกเลตาเรพอที่ งพระองครกจป็ ะไดข้เหป็น และคนททที่ไมตเคยไดข้ฟอังจะไดข้เขข้าใจ” (อริสยาหร 52:15) คทาพพูดออัน
ลถึกซถึรงนทรบตงบอกถถึงงานประกาศทอัวที่ โลก ไมตวาต คนอพที่นจะททาอะไร เปาโลกป็ตร อังเปข้าวตาจะททาใหข้พระ
มหาบอัญชาสทาเรป็จในการนทาขตาวประเสรริฐไปยอังทรุกททที่ททที่ไปไดข้ในจอักรวรรดริโรม
รม 15:22-24 นรีซึ่คอคื เหตสทรีซึ่ขรัดขวางขผู้าพเจผู้าไวผู้ไมข่ใหผู้มาหาทข่าน 23 แตข่เดรียดี๋ วนรีตั้ขผู้าพเจผู้าไมข่มรี
กริจทรีซึ่จะตผู้องอยผใข่ นแวข่นแควผู้นเหลข่านรีตั้ตข่อไป ขผู้าพเจผู้ามรีความปรารถนาหลายปรีแลผู้วทรีซึ่จะมาหาทข่าน 24
เมคืซึ่อขผู้าพเจผู้าจะไปประเทศสเปน ขผู้าพเจผู้าจะแวะมาหาทข่านทรัตั้งหลาย เพราะขผู้าพเจผู้าหวรังวข่าจะไดผู้
พบทข่านขณะทรีซึ่ไปตามทางนรันตั้ และเมคืซึ่อไดผู้รบรั ความบรันเทริงใจกรับทข่านทรัตั้งหลายบผู้างแลผู้ว ขผู้าพเจผู้าจะ
ไดผู้ลาทข่านไปตามทาง
คราวนทรอคอั รสาวกเปาโลเปลทที่ยนมาพพูดถถึงแผนการสตวนตอัวของทตานบข้าง “นทคที่ พอเหตรุ” นตาจะ
หมายถถึงความไมตยอต ทข้อของทตานในการประกาศขตาวประเสรริฐ เพราะทตานตริดงานประกาศททที่อพที่น
ทตานจถึงไมตสามารถเดรินทางไปยอังกรรุงโรมไดข้ อยตางไรกป็ตาม ในสต วนของทตานแลข้ว ทตานคริดวตางาน
รอับใชข้ของทตานททที่เมพองโครรินธรสทาเรป็จลรุลตวงแลข้ว บอัดนทรทตานมทแผนการวตาเมพที่อถถึงเวลาออันเหมาะสม
ทตานกป็จะเดรินทางไปยอังกรรุงโรมเพพอที่ ไปเยทที่ยมพวกเขา ทตานมทแผนททจที่ ะเดรินทางไปยอังประเทศสเปน
(เพพที่อไปประกาศขตาวประเสรริฐอยตางแนตนอน) และระหวตางทางกป็มทแผนจะแวะททที่กรรุงโรม จากนอัรน
ทตานมทแผนททที่จะเดรินทางไปยอังประเทศสเปนตตอโดยความชตวยเหลพอของพวกเขา (นตาเศรข้าททที่ถงถึ
แมข้วาต เปาโลมทแผนททที่จะไปเยทยที่ มครริสตจอักรททที่กรรุงโรม แตตสภาพการณรกไป็ มตเอพรอใหข้ทตานกระททาเชตน
นอัรนไดข้ เมพอที่ ทตานเดรินทางไปถถึงกรรุงเยรพูซาเลป็ม ทตานกป็จะถพูกจอับและใชข้เวลาสตวนใหญตในครุกหรพอถพูก
กอักตอัวไวข้ สรุดทข้ายแลข้วทตานจะเดรินทางไปถถึงกรรุงโรมในฐานะจทาเลยททที่แกข้ตตางตตอหนข้าจอักรพรรดริซท
ซารร กริจการ 21-28
รม 15:25-29 ขณะนรีตั้ขผู้าพเจผู้าจะขซตั้นไปยรังกรสงเยรผซาเลป็ม เพคืซึ่อชข่วยสงเคราะหต์วริสสทธริชน
26 เพราะวข่าพวกศริษยต์ในแควผู้นมาซริโดเนรียและแควผู้นอาคายาเหป็นชอบทรีซึ่จะถวายทรรัพยต์ สข่งไปใหผู้แกข่
วริสสทธริชนทรีซึ่ยากจนในกรสงเยรผ ซาเลป็ม 27 พวกศริษยต์เหลข่านรัตั้นพอใจทรีซึ่จะทสาเชข่นนรันตั้ จรริงๆและพวกเขา
กป็เปป็นหนรีวตั้ ริสสทธริชนเหลข่านรันตั้ ดผู้วย เพราะวข่าถผู้าเขาไดผู้รบรั คนตข่างชาตริเขผู้าสข่วนในการฝข่ายจริตวริญญาณ

กป็เปป็นการสมควรทรีซึ่พวกตข่างชาตรินรัตั้นจะไดผู้ปรนนริบรัตริศริษยต์เหลข่านรันตั้ ดผู้วยสริซึ่งของฝข่ายเนคือตั้ หนรัง 28 เหตส
ฉะนรันตั้ เมคืซึ่อขผู้าพเจผู้าไปสข่งผลทานนรัตั้นมอบใหผู้แกข่พวกเขาเสรป็จเรรียบรผู้อยแลผู้ว ขผู้าพเจผู้ากป็จะไป
ประเทศสเปนผข่านตสาบลทรีซึ่ทข่านอยผข่นรัตั้น 29 และขผู้าพเจผู้ารผผู้แนข่วข่าเมคืซึ่อขผู้าพเจผู้ามาหาทข่านนรันตั้ ขผู้าพเจผู้า
จะมาพรผู้อมดผู้วยพระพรอรันบรริบผรณต์ของขข่าวประเสรริฐแหข่งพระครริสตต์
เปาโลกลตาววตาทตานตข้องการททจที่ ะเดรินทางไปยอังกรรุงเยรพูซาเลป็มกตอนเพพที่อชตวยเหลพอพทที่นอข้ งททที่
ขอัดสนททที่นอันที่ ครริสตจอักรหลายแหตงในประเทศกรทซ (แควข้นมาซริโดเนทยและอาคายา คพอ เมพองโครรินธร
ฟทลริปปท เบเรอา เปป็นตข้น) ไดข้ถวายทรอัพยรไปชตวยเหลพอพทที่นอข้ งททที่เยรพูซาเลป็มซถึงที่ กทาลอังประสบความทรุกขร
ยาก เราเหป็นวตาเปาโลกลตาววตาผพูข้เชพที่อททที่เปป็นคนตตางชาตริในประเทศกรทซไดข้รอับพระพรจากขตาว
ประเสรริฐททไที่ ดข้ออกมาจากครริสตจอักรททกที่ รรุงเยรพูซาเลป็ม เขาเหลตานอัรนจถึงเตป็มใจปรนนริบอัตพริ วกเขาดข้วย
สริที่งของ คทาททที่แปลวตา สริงซึ่ ของฝข่ายเนคืตั้อหนรัง (ซารคริคอส) หมายถถึงสริที่งของททที่จทาเปป็นตตอการดทารงชทวริต
เรพอที่ งราวเกทที่ยวกอับการเดรินทางของเปาโลเพพที่อนทาทรอัพยรไปมอบใหข้แกตพทที่นข้องททที่เยรพูซาเลป็มไดข้ถพูกบอันทถึก
ไวข้ใน 2 โครรินธร 8-9 และ กริจการ 21 หลอังจากเสรป็จสริรนภารกริจนทร ทตานกป็จะเดรินทางไปยอังประเทศ
สเปนและแวะกรรุงโรมเพพที่อเยทยที่ มพทที่นอข้ งททที่นอันที่ ทตานจบเนพรอหาตอนนทรโดยใหข้คทามอันที่ แกตพวกเขาวตา เมพอที่
ทตานไปถถึง มอันกป็จะ“พรข้อมดข้วยพระพรออันบรริบพูรณรของขตาวประเสรริฐแหตงพระครริสตร” บางทททตาน
อาจอยากใหข้พวกเขามอันที่ ใจวตาทตานจะมาเพพที่อหนรุนใจและอวยพรพวกเขาและไมตจทาเปป็นตข้องจอัดการ
กอับปอัญหาตตางๆ
รม 15:30-33 พรีซึ่นอผู้ งทรัตั้งหลาย โดยเหป็นแกข่พระเยซผครริสตต์เจผู้าและโดยเหป็นแกข่ความรรักของ
พระวริญญาณ ขผู้าพเจผู้าจซงวริงวอนขอใหผู้ทข่านชข่วยอธริษฐานพระเจผู้าดผู้วยใจรผู้อนรนเพคืซึ่อ
ขผู้าพเจผู้า 31 เพคือซึ่ ใหผู้ขผู้าพเจผู้าพผู้นจากมคือคนในประเทศยผเดรียทรีซึ่ไมข่เชคืซึ่อ และเพคืซึ่อใหผู้การปรนนริบรัตริเนคือซึ่ ง
ดผู้วยผลทานซซงซึ่ ขผู้าพเจผู้านสาไปยรังกรสงเยรผซาเลป็มเปป็นทรีซึ่พอใจของวริสสทธริชน 32 เพคือซึ่ ขผู้าพเจผู้าจะไดผู้มา
หาทข่านตามชอบพระทรัยพระเจผู้า ดผู้วยความชคืนซึ่ ชมยรินดรีและมรีความเบริกบานแจข่มใสทรีซึ่ไดผู้พบ
ทข่าน 33 บรัดนรีขตั้ อพระเจผู้าแหข่งสรันตริสสขจงสถริตอยผข่กบรั ทข่านทรัตั้งหลายเถริด เอเมน
เนพรอหานทรเปป็นสตวนสรรุปของจดหมายฝากฉบอับนทร บางคนคาดเดาวตาบทททที่ 16 เปป็นบทนทาททที่
เขทยนขถึรนมาททหลอังหรพอเปป็นภาคผนวกสรุดทข้ายของคทาทอักทายสต วนตอัว ไมตวาต จะยอังไง เรากป็เหป็นถถึงขข้อ
สรรุปแรกของเปาโล คทาขอแรกของทตานคพอ ขอใหข้พวกเขาอธริษฐานเผพที่อ นตาสอังเกตวตาทตานไมตไดข้
อข้างอริงถถึง “โดยเหป็นแกตพระเยซพูครริสตรเจข้า” เทตานอัรน แตตยอังเอตยถถึง “โดยเหป็นแกตความรอักของพระ
วริญญาณ” ดข้วย มทการพพูดถถึงในททที่อพที่นของพระคอัมภทรรเกทที่ยวกอับความรอักของพระบริดาและพระบรุตร แตต
ตรงนทรพดพู ถถึงความรอักของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ทตานขอใหข้ครริสตจอักรททที่กรรุงโรมอธริษฐานเผพที่อทตาน

วลทททที่วาต “ชตวยอธริษฐานพระเจข้าดข้วยใจรข้อนรนเพพอที่ ขข้าพเจข้า” ขข้อความนทรสพที่อถถึงการอธริษฐานเพพที่อคน
อพนที่ และการอธริษฐานเหมพอนกอับเปป็นการตตอสพูข้ กระนอัรนเรากป็ถพูกกทาชอับใหข้อธริษฐานเพพที่อคนอพที่นดข้วย
ใจรข้อนรน
จรุดประสงครหลอักททที่เปาโลขอใหข้พวกเขาอธริษฐานเผพที่อกป็คพอ เพพอที่ ททที่ทตานจะไดข้รอดพข้นจาก
พวกยริวททคที่ ริดรข้ายททกที่ รรุงเยรพูซาเลป็ม นตาสอังเกตวตากตอนททที่ทตานจะเดรินทางไปยอังกรรุงเยรพูซาเลป็ม ทตานรพูข้อยพูต
แลข้ววตามทอนอั ตรายรออยพูต และททที่ทตานคริดไวข้กเป็ ปป็นความจรริง ทตานไมตแนตใจวตาครริสตจอักรททที่กรรุง
เยรพูซาเลป็มจะตข้อนรอับทตานแบบไหนและจะรอับของถวายจากคนตตางชาตริททที่ทตานนทาสตงหรพอไมต ทตาน
ขอใหข้พวกอธริษฐานเผพที่อในเรพอที่ งดอังกลตาว สรุดทข้ายแลข้วทตานขอใหข้พวกเขาอธริษฐานใหข้ทตานเดรินทาง
ไปถถึงพวกเขาดข้วยความชพที่นชมยรินดทในนทราพระทอัยของพระเจข้าและไดข้ความชพที่นใจจากพวกเขา ถถึง
แมข้ในททที่สรุดทตานไดข้เดรินทางไปถถึงกรรุงโรมจรริงๆ (แตตในสภาพการณรทททที่ ตานคาดไมตถงถึ ) ครริสตจอักรททที่
นอันที่ กป็ตข้อนรอับทตานดข้วยความยรินดทจรริงๆ ดพู กริจการ 28:15 ทตานปริดทข้ายดข้วยการทพูลขอสอันตริสขรุ จาก
พระเจข้าใหข้มทแกตผพูข้อาต นจดหมายฝากของทตาน
*****
ภนำพรวมของโรม 16: บทสรุดทห้ายของพระธรรมโรมประกอบดห้วยคนาทจักทายและคนาคนานจับ
ของเปาโลไปยจังครริสตจจักรททที่กรรุงโรม นม่าสจังเกตวม่าในการคนานจับบรุคคลหลายคนททที่ทม่านรถูจห้ จักททที่ครริสต
จจักรททที่กรรุงโรม ไมม่มทการเอม่ยถถึงเปโตรเลย เหป็นไดห้ชจัดวม่าเปโตรไมม่ไดห้อยถูทม่ ทที่กรรุงโรม และไมม่มทสม่วน
อะไรในครริสตจจักรททที่นจัที่นดห้วยทจันี้งๆททที่หลจักคนาสอนของโรมจันคาทอลริกสอนอทกอยม่าง ทม่านมทคนาสจัที่ง
หลายประการในตอนทห้าย และคนายอพระเกทยรตริตอนทห้ายกป็เตป็มไปดห้วยความจรริงอจันลนนี้าคม่า
รม 16:1-4 ขผู้าพเจผู้าขอฝากนผู้องสาวของเราไวผู้กบรั ทข่าน คคือเฟบรีผผู้เผ ปป็นผผรผู้ รับใชผู้ในครริสต
จรักรทรีซึ่อยผข่เมคืองเคนเครรีย 2 ขอทข่านรรับนางไวผู้ในองคต์พระผผเผู้ ปป็นเจผู้าตามสมควรแกข่วสริ ส ทธริชน และขอ
ใหผู้ทข่านชข่วยนางในทสกสริซึ่งทรีซึ่นางตผู้องการ เพราะนางไดผู้ชข่วยสงเคราะหต์คนหลายคนรวมทรัตั้งขผู้าพเจผู้า
ดผู้วย 3 ขอฝากความคริดถซงมายรังปรริสสริลลาและอาควริลลา ผผรผู้ ข่วมงานกรับขผู้าพเจผู้าในพระเยซผครริสตต์
4 ผผผู้ซงซซึ่ ไดผู้ยอมพลรีชรีวริตของเขาเพคืซึ่อปผู้องกรันชรีวริตของขผู้าพเจผู้า ขผู้าพเจผู้าขอขอบคสณเขาทรัตั้งสองและ
มริใชข่ขผู้าพเจผู้าคนเดรียว แตข่ครริสตจรักรทสกแหข่งของพวกตข่างชาตริกขป็ อบคสณเขาดผู้วย
เปาโลเรริที่มตข้นดข้วยการฝากใหข้ครริสตจอักรททที่กรรุงโรมดพูแลผพูข้หญริงคนหนถึงที่ นามวตา เฟบท ซถึที่งเปป็น
สตรททรทที่ อักพระเจข้าจากเมพองเคนเครทย (เคนเครทยเปป็นเมพองเลป็กๆททที่อยพูตต ริดกอับเมพองโครรินธรซถึที่งเปป็นททๆที่ ค
รริสตจอักรถพูกกตอตอัรงขถึรนอาจโดยเปาโล) นางไดข้ชพที่อวตาเปป็นนข้องสาวและเปป็น “ผพูข้รอับใชข้ในครริสตจอักร”
(คทาททที่แปลวตา ผผรผู้ บรั ใชผู้ (ดริอาคอนอส) ซถึที่งอยพูใต นรพูปของเพศหญริง นทที่ไมตไดข้หมายถถึงตทาแหนตงมอัคนายก

หญริงในครริสตจอักรพอันธสอัญญาใหมต อยตางไรกป็ตาม สริที่งททที่ถพูกสพที่อในททที่นร ทคพอ ผพูข้หญริงคนนทรรบอั ใชข้องคร
พระผพูข้เปป็นเจข้าอยตางสอัตยรซพที่อผตานทางครริสตจอักรของนางททที่เมพองเคนเครทย) เหป็นไดข้ชอัดวตานางกทาลอังเดริน
ทางไปยอังกรรุงโรมโดยอาจไปททาธรุระ เปาโลหนรุนใจครริสตจอักรททที่นอั นที่ ใหข้ชตวยเหลพอนางในทรุกเรพที่องททที่
ททาไดข้ การททที่ทตานพพูดถถึงนางวตา “นางไดข้ชตวยสงเคราะหรคนหลายคนรวมทอัรงขข้าพเจข้าดข้วย” กป็บตงบอ
กวตาเฟบทเตป็มใจชตวยเหลพอคนอพที่น ซถึที่งรวมถถึงเปาโลเองดข้วย
รม 16:5
และขอฝากความคริดถซงมายรังครริสตจรักรทรีซึ่อยผใข่ นบผู้านเขาดผู้วย ขอฝากความ
คริดถซงมายรังเอเปเนทรัสทรีซึ่รรักของขผู้าพเจผู้า ผผผู้เปป็นคนแรกทรีซึ่เขผู้ามาเชคือซึ่ ในพระครริสตต์ในแควผู้นอาคายา
คราวนทรเปาโลเรริที่มตข้นรายชพที่อคนททที่ทตานฝากคทาคทานอับมาในตอนปริดทข้ายจดหมายฝากฉบอับนทร
บรุคคลแรกในรายชพที่อนทรคพอ “ปรริสสริลลาและอาควริลลา ผพูข้รตวมงานกอับขข้าพเจข้าในพระเยซพูครริสตร” เรา
จทาไดข้วาต อาควริลลาและปรริสสริลลาเปป็นชตางททาเตป็นทรททที่เปาโลไปเจอททเที่ มพองโครรินธรและเปป็นผพูข้ททที่ทตาน
ไดข้นทามาถถึงพระครริสตร (ดพู กริจการ 18) คราวนทรพวกเขาไดข้ยข้ายกลอับมาแถวกรรุงโรมแลข้ว นตาสอังเกตวตา
เปาโลบรรยายถถึงพวกเขาวตาเปป็น “ผพูข้รตวมงานในพระเยซพูครริสตร” นอกจากนทรพวกเขายอัง “ยอมพลท
ชทวริตของเขาเพพที่อปข้องกอันชทวริตของขข้าพเจข้า ขข้าพเจข้าขอขอบครุณเขาทอัรงสองและมริใชตขาข้ พเจข้าคนเดทยว
แตตครริสตจอักรทรุกแหตงของพวกตตางชาตริกขป็ อบครุณเขาดข้วย” การททที่พวกเขายอมพลทชวท ริตอาจหมายถถึง
เหตรุการณรจลาจลททที่เมพองเอเฟซอัส ไมตวาต จะตทความตามตอัวออักษรหรพอแบบอรุปมา พวกเขากป็ไดข้ชตวย
เหลพอเปาโล
ครริสตจอักรยรุคตข้นไมตมทอาคารททที่ประชรุมเปป็นของตอัวเอง โดยมอักประชรุมกอันททที่บข้านของสมาชริก
เปาโลนตาจะหมายความอยตางนอัรนตอนทททที่ ตานพพูดถถึงครริสตจอักรในบข้านของอาควริลลาและปรริสสริลลา
นตาจะมทครริสตจอักรในรพูปแบบนทรจทานวนมากกระจายอยพูทต อัวที่ กรรุงโรม เปาโลยอังฝากคทาคทานอับมายอังเอ
เปเนทอัสผพูข้เปป็นคนแรกๆททไที่ ดข้รอับความรอดในแควข้นอาคายา (ประเทศกรทซทางตอนใตข้) ผตานพอันธ
กริจของเปาโลดข้วย
รม 16:6
ขอฝากความคริดถซงมายรังมารรียผต์ ผู้ไผ ดผู้ตรากตรสาทสางานหนรักเพคือซึ่ เราทรัตั้งหลาย
ชพที่อมารทยร์เปป็นชพที่อยริว นางนตาจะเปป็นผพูข้เชพที่อชาวยริวผพูข้ไดข้ใหข้ความชตวยเหลพอเปาโลอยตางมากในททที่อพที่น
รม 16:7
ขอฝากความคริดถซงมายรังอรันโดรนริคสรั กรับยผนรีอสรั ผผผู้เปป็นญาตริของขผู้าพเจผู้า และ
ไดผู้ถผกจสาจองรข่วมกรับขผู้าพเจผู้า เขาเปป็นคนมรีชอคืซึ่ เสรียงดรีในหมผข่อครั รสาวก ทรัตั้งไดผู้อยผใข่ นพระครริสตต์กข่อน
ขผู้าพเจผู้าดผู้วย ออันโดรนริคอัสและยพูนทออัสอาจเปป็นญาตริของเปาโล อยตางไรกป็ตาม คทาวตา ญาตริ (สรุกเกเนส)
อาจหมายถถึงพทที่นอข้ งรต วมชาตริกไป็ ดข้ และอาจหมายถถึงคนททมที่ าจากเมพองทารซอัสหรพอคนบข้านเดทยวกอับ
เปาโลกป็ไดข้ ไมตวาต จะอยตางไร พวกเขากป็เปป็นผพูข้ถพูกจองจทารต วมกอับเปาโล พวกเขาอาจเคยตริดครุกรต วมกอับ

ทตาน เปาโลยอังกลตาวถถึงพวกเขาวตาเปป็น “คนมทชพที่อเสทยงดทในหมพูตออัครสาวก ทอัรงไดข้อยพูใต นพระครริสตร
กตอนขข้าพเจข้า” คทาวตาอจัครสาวกบางครอัรงกป็ใชข้แบบกวข้างๆ โดยใชข้เรทยกคนอพที่นๆททที่เปป็นทพูตททที่สอัตยรซพที่อ
ของพระครริสตรดข้วย บารนาบอัส ยากอบ สริลาส และอทกหลายคนกป็ถพูกเรทยกวตาเปป็นออัครสาวก
รม 16:8-9 ขอฝากความคริดถซงมายรังอรัมพลรีอสรั ทรีซึ่รรักของขผู้าพเจผู้าในองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า 9
ขอฝากความคริดถซงมายรังอผรบานรัสผผผู้รวข่ มงานกรับเราในพระครริสตต์ และมายรังสทาคริสทรีซึ่รรักของ
ขผู้าพเจผู้า
เราไมตทราบมากนอักเกทที่ยวกอับอจัมพลทอจัส อยตางไรกป็ตาม เปาโลเรทยกเขาวตาเปป็น “ททที่รอักของ
ขข้าพเจข้าในองครพระผพูข้เปป็นเจข้า” ทตานยอังฝากคทาคทานอับมายอังอถูรบานจัสผพูข้ชตวยในพอันธกริจของทตานและส
ทาคริสผพูข้ซถึที่งทตานกป็รอักเชตนกอัน ชพที่ออพูรบานอัส เปป็นชพที่อททที่ใชข้เรทยกทาสททที่รบอั ใชข้ตามบข้านในสมอัยโรมอัน และ
เขาอาจเปป็นทาสตามททที่ชพที่อของเขาสพที่อ
รม 16:10-11 ขอฝากความคริดถซงมายรังอาเปป็ลเลสผผผู้เปป็นทรีซึ่พอพระทรัยของพระครริสตต์ ขอ
ฝากความคริดถซงมายรังคนในครรัวเรคือนของอารริสโทบผลรัส 11 ขอฝากความคริดถซงมายรังเฮโรดริโอน
ญาตริของขผู้าพเจผู้า ขอฝากความคริดถซงมายรังคนในครรัวเรคือนนารซริสสรัสทรีซึ่อยผใข่ นองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า
เปาโลฝากคทาคทานอับมายอังอาเปป็ลเลสผพูข้ซงถึที่ ทตานเรทยกวตาเปป็นททที่พอพระทจัย คทาๆนทรสพที่อวตาเขาถพูก
ทดสอบแลข้วและพบวตาเปป็นคนททที่สอัตยรซพที่อในพระครริสตร เขาถพูกพระเจข้าทดสอบและปรากฏวตาสอบ
ผตานอยตางสวยงาม จากนอัรนเปาโลกป็ฝากความคริดถถึงมายอังคนในครอัวเรพอนของอารริสโทบพูลอัส เขาเปป็น
หลานชายของเฮโรดมหาราช เราเหป็นวตาผพูข้รอับใชข้ของเขาบางคน (หรพอคนในครอบครอัวของเขา)ไดข้
กลายเปป็นครริสเตทยนและอยพูใต นครริสตจอักรททที่กรรุงโรม ในแบบเดทยวกอัน เฮโรดริโอน กป็อาจเปป็นทายาท
ของเฮโรด ในกรณทนร ทการททที่ทตานเรทยกเขาวตาญาตริกอป็ าจหมายความวตาเขาเปป็นยริว นารซริสสจัสอาจ
หมายถถึงคนททที่อากรริปปาฆตาตาย ไมตวาต จะอยตางไร บางคนในครอัวเรพอนของเขา (อาจเปป็นผพูข้รอับใชข้) อยพูต
ในครริสตจอักร เหป็นไดข้ชอัดวตาขตาวประเสรริฐภายใตข้พอันธกริจของเปาโลไดข้ไปถถึงคนททที่อยพูตต ทาแหนตงสพูงๆ
คพอ นทาวริญญาณบรรดาผพูข้รอับใชข้ของคนใหญตคนโตมาถถึงพระครริสตร
รม 16:12
ขอฝากความคริดถซงมายรังตรรีเฟนาและตรรีโฟสาผผปผู้ ฏริบรัตริงานในฝข่ายองคต์
พระผผผู้เปป็นเจผู้า ขอฝากความคริดถซงมายรังเปอรต์ซสริ ทรีซึ่รรักผผผู้ไดผู้ปฏริบรัตริงานมากมายฝข่ายองคต์พระผผผู้เปป็น
เจผู้า ตรทเฟนาและตรทโฟสาเปป็นชพที่อผพูข้หญริงและสพที่อวตานางทอัรงสองเปป็นพทนที่ ข้องกอันและอาจเปป็นฝาแฝด
ดข้วย อยตางไรกป็ตาม พวกนางไดข้ททางานรอับใชข้องครพระผพูข้เปป็นเจข้าอยตางมากมาย รวมถถึงเปอรรซริสททที่รอัก
ซถึที่งเปป็นผพูข้หญริงเชตนกอัน เปป็นเรพอที่ งนตาชพนที่ ใจททที่ไดข้มทชอพที่ อยพูใต นพระคอัมภทรรอนอั เปป็นนริรนอั ดรรในฐานะททที่เปป็นผพูข้
ปฏริบอัตริงานมากมายฝตายองครพระผพูข้เปป็นเจข้า

รม 16:13
ขอฝากความคริดถซงมายรังรผ ฟรัสผผผู้ทรีซึ่ทรงเลคือกไวผู้ในฝข่ายองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า
และมารดาของเขาและมารดาขผู้าพเจผู้าดผู้วย รพูฟอัส เปป็นชพที่อททที่ใชข้เรทยกทาสในสมอัยนอัรนและอาจเปป็นคน
เดทยวกอับในมาระโก 15:21 เขาไดข้ชพที่อวตาเปป็น “ผพูข้ททที่ทรงเลพอกไวข้ในฝตายองครพระผพูข้เปป็นเจข้า” ความ
หมายไมตนตาจะหมายถถึงการททที่เขาถพูกเลพอกมารอับความรอด แตตหมายถถึงการททที่เขาถพูกเลพอกใหข้มารอับ
ใชข้พระเจข้ามากกวตา เปาโลฝากความคริดถถึงมายอังมารดาของเขาและบอกวตานางกป็เปป็นเหมพอนมารดา
ของทตานเชตนกอัน (นทไที่ มตนตาใชตมารดาของเปาโลจรริงๆ)
รม 16:14-15 ขอฝากความคริดถซงมายรังอาสรินครรีทรัส ฟเลโกน เฮอรต์เมส ปรัทโรบรัส เฮอรต์
มาส และบรรดาพรีนซึ่ ผู้องทรีซึ่อยผข่กบรั เขาเหลข่านรันตั้ 15 ขอฝากความคริดถซงมายรังฟรีโลโลกรัส ยผเลรีย และเน
เรอรัสกรับนผู้องสาวของเขาและโอลริมปรัสกรับบรรดาวริสสทธริชนทรีซึ่อยผกข่ รับคนเหลข่านรันตั้
ทตานฝากความคริดถถึงไปยอังคนอพนที่ ๆตตอ เราไมตทราบมากนอักเกทที่ยวกอับคนเหลตานทร รพูแข้ ตตเพทยงวตา
ชพที่อเหลตานทรเปป็นชพที่อคนรอับใชข้หรพอทาส มทบนอั ทถึกทางโลกวตาชพที่อเหลตานทรกเป็ ปป็นชพที่อของเสรทชนเชตนกอัน ถถึง
แมข้วาต มทการสพที่อถถึงความเปป็นทาสอยพูคต รอัรงหนถึงที่ เหป็นไดข้ชอัดวตาหลายคนในครริสตจอักรททที่กรรุงโรมเปป็น
หรพอเคยเปป็นผพูข้รอับใชข้มากตอน เมพที่อกตอนเปป็นยอังไง เดทดี๋ยวนทรกเป็ ปป็นแบบนอัรน “มทนอข้ ยคนททที่โลกนริยมวตามท
ปอัญญา มทนข้อยคนททมที่ ทอทานาจ มทนข้อยคนททที่มตท ระกพูลสพูง” (1 โครรินธร 1:26) วลทเกทที่ยวกอับ “บรรดาวริสรุทธริ
ชนททที่อยพูกต บอั คนเหลตานอัรน” อาจหมายถถึงครริสตจอักรในบข้านของคนใดคนหนถึงที่ ในพวกนทร
รม 16:16
จงตผู้อนรรับกรันดผู้วยธรรมเนรียมจสบอรันบรริสสทธริธ บรรดาครริสตจรักรของพระ
ครริสตต์ขอฝากความคริดถซงมายรังทข่านทรัตั้งหลายดผู้วย คทากทาชอับใหข้ “ตข้อนรอับกอันดข้วยธรรมเนทยมจรุบออัน
บรริสรุทธริธ” เปป็นธรรมเนทยมของการทอักทายแบบเมดริเตอรรเรเนทยนตะวอันออกกลางโดยการจพูบแกข้ม
มอันคลข้ายกอับการทอักทายแบบตะวอันตกททที่ผพูข้คนจอับมพอกอัน ทตานฝากความคริดถถึงของครริสตจอักรตตางๆ
มายอังพวกเขาดข้วย
รม 16:17-18 พรีซึ่นอผู้ งทรัตั้งหลาย ขผู้าพเจผู้าจซงขอวริงวอนทข่าน ใหผู้สรังเกตดผคนเหลข่านรันตั้ ทรีซึ่กข่อเหตส
ทะเลาะวริวาทกรันและทสาใหผู้คนอคืซึ่นหลงไป ซซซึ่งเปป็นการผริดคสาสอนทรีซึ่ทข่านทรัตั้งหลายไดผู้เรรียนมา จงเมริน
หนผู้าจากคนเหลข่านรันตั้ 18 เพราะวข่าคนเหลข่านรัตั้นไมข่ไดผู้ปรนนริบตรั ริพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็น
เจผู้าของเรา แตข่ไดผู้ปรนนริบรัตริทผู้องของตรัวเอง และไดผู้ลข่อลวงคนซคืซึ่อใหผู้หลงดผู้วยคสาดรีคสาอข่อนหวาน
ออัครสาวกเปาโลแถมคทากทาชอับสรุดทข้ายไวข้ใหข้พวกเขา “สอังเกตดพูคนเหลตานอัรนททที่กตอเหตรุทะเลาะ
วริวาทกอันและททาใหข้คนอพนที่ หลงไป ซถึที่งเปป็นการผริดคทาสอนททที่ทตานทอัรงหลายไดข้เรทยนมา จงเมรินหนข้า
จากคนเหลตานอัรน” เมพที่อกตอนเปป็นอยตางไร เดทดี๋ยวนทรกเป็ ปป็นอยตางนอัรน มทคนถพอคทาสอนและหลอักการปฏริบอัตริ

ททที่ไมตตรงตามพระคอัมภทรร เปาโลจถึงกทาชอับพวกเขาและพวกเราใหข้เมรินหนข้าเสทยจากคนเหลตานอัรน หลอัก
การททที่สทาคอัญตรงนทรคพอ เรพอที่ งการแยกออก
อทกเรพอที่ งททที่พวกเขาควรกระททาคพอ พวกเขาควรหลทกเลทที่ยงครริสเตทยนแตตปากททที่ “กตอเหตรุ
ทะเลาะวริวาทกอันและททาใหข้คนอพนที่ หลงไป ซถึงที่ เปป็นการผริดคทาสอนททที่ทตานทอัรงหลายไดข้เรทยนมา” เมพอที่
ครริสเตทยนแตตปากเสนอหลอักคทาสอนผริดหรพอดทาเนรินชทวตริ ททที่ขอัดแยข้งกอับพระคอัมภทรร เราควรหลทกเลทที่ยง
พวกเขา คทาททที่แปลวตา ทสาใหผู้คนอคืซึ่นหลงไป (สะกจันดาลอน) หมายถถึง การกระททาททที่เปป็นบาป หรพอ
การไมตเชพที่อฟอังพระเจข้า ดอังนอัรน การแยกออกจากครริสเตทยนคนอพที่นเปป็นสริที่งททที่ควรกระททาเมพอที่ (1) พวก
เขามทหลอักคทาสอนททที่ผริดเพทรยนไป หรพอ (2) พวกเขาดทาเนรินชทวริตในความบาปหรพอไมตเชพที่อฟอังพระเจข้า
เปาโลยอังกลตาวดข้วยวตาคนเหลตานทรจรริงๆแลข้วสนใจ “ทข้องของตอัวเอง” (คพอ ผลประโยชนรของ
ตอัวเอง) มากกวตา และไมตสนใจ “พระเยซพูครริสตรองครพระผพูข้เปป็นเจข้าของเรา” นอกจากนทร คนททที่
ประนทประนอมเหลตานอัรนมอักปริดบอังความผริดพลาดของตอัวเองดข้วย “คทาดทคทาอตอนหวาน” เพพที่อลตอลวง
คนซพที่อใหข้หลง คทาททแที่ ปลวตา คนซคือซึ่ (อะคาคอส) หมายถถึง ‘อตอนตตอโลก’ จถึงถพูกหลอกลวงไดข้งตาย
รม 16:19-20 การซซงซึ่ ทข่านทรัตั้งหลายไดผู้เชคืซึ่อฟรังกป็เลคืซึ่องลคือไปถซงคนทรัตั้งปวงแลผู้ว ขผู้าพเจผู้าจซงมรี
ความยรินดรีเพราะทข่านทรัตั้งหลาย แตข่ขาผู้ พเจผู้าใครข่ใหผู้ทข่านทรัตั้งหลายเปป็นคนฉลาดฝข่ายการดรี และใหผู้เปป็น
คนโงข่ฝาข่ ยการชรัวซึ่ 20 ไมข่ชผู้าพระเจผู้าแหข่งสรันตริสสขจะทรงปราบซาตานใหผู้ยบรั เยรินลงใตผู้ฝาข่ เทผู้าของ
ทข่านทรัตั้งหลาย ขอพระคสณของพระเยซผ ครริสตต์องคต์พระผผเผู้ ปป็นเจผู้าของเราจงอยผข่กรับทข่านทรัตั้งหลายเถริด
เอเมน
การททที่เขาทอัรงหลายเชพที่อฟอังอาจหมายถถึงบรริบทกตอนหนข้า ครริสตจอักรททที่กรรุงโรมเชพที่อฟอังโดยการ
เมรินหนข้าเสทยจากคนเหลตานอัรนททที่ประนทประนอมและเรพที่องนทรกเป็ ปป็นทราบไปทอัวที่ ครริสตจอักรตตางๆใน
อาณาจอักรโรมอัน ทตานจถึงหนรุนใจพวกเขาใหข้ “เปป็นคนฉลาดฝตายการดท และใหข้เปป็นคนโงตฝตายการ
ชอัวที่ ” คทาททที่แปลวตา โงข่ ในททที่นร ท (อะเคไรออส) มทความหมายวตา ‘บรริสรุทธริธ’ และ ‘พข้นจากความชอัวที่ ’ ทตาน
จถึงหนรุนใจพวกเขาใหข้รพูข้ทนอั เกทที่ยวกอับคทาสอนผริด ความบาป การประนทประนอม และการเบทที่ยงเบน
ไปจากความจรริง เมพอที่ พวกเขาททาเชตนนอัรน “ไมตชข้าพระเจข้าแหตงสอันตริสรุขจะทรงปราบซาตานใหข้ยอับ
เยรินลงใตข้ฝตาเทข้าของทตานทอัรงหลาย” นทที่เปป็นขข้อททที่อข้างอริงถถึงปฐมกาล 3:15 อยตางไมตตข้องสงสอัย พระ
ครริสตรไดข้ทรงททาสริที่งนทรสทาเรป็จแลข้วบนไมข้กางเขน แตตสที่ งริ นทรกกป็ าท ลอังจะสทาเรป็จในไมม่ชห้าดข้วย เมพที่อ
ประชากรของพระเจข้าตอนนทรกาท ลอังแยกแยะททที่จะไมตเขข้ารต วมกอับสริที่งททที่ผริด การประนทประนอม และคน
บาป ซาตานกป็พาต ยแพข้ ขข้อนทรเนข้นเรพอที่ งการแยกออกตามพระคอัมภทรร

จดหมายฝากฉบอับนทรมาถถึงตอนจบแลข้ว เชตนเดทยวกอับคทาลงทข้ายในจดหมายฝากฉบอับอพนที่ ๆ
เปาโลกป็ปริดทข้ายจดหมายฝากฉบอับนทรดข้วยการทพูลขอวตา “ขอพระครุณของพระเยซพูครริสตรองครพระผพูข้
เปป็นเจข้าของเราจงอยพูกต บอั ทตานทอัรงหลายเถริด เอเมน”
รม 16:21-23 ทริโมธรีผผู้รผ ข่วมงานกรับขผู้าพเจผู้า ลผสริอสรั ยาโสน และโสสริปาเทอรต์ บรรดาญาตริ
ของขผู้าพเจผู้า ฝากความคริดถซงมายรังทข่านทรัตั้งหลาย 22 ขผู้าพเจผู้าเทอรต์ทรีอรัส ผผผู้เขรียนจดหมายฉบรับนรีตั้ ขอ
ฝากความคริดถซงมายรังทข่านทรัตั้งหลายในองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า 23 กายอรัสเจผู้าของบผู้านผผผู้เลรีตั้ยงดผขผู้าพเจผู้า
และเปป็นผผผู้บสารสงครริสตจรักรทรัตั้งหมดฝากความคริดถซงมายรังทข่าน เอรรัสทรัสสมสหบรัญชรีของเมคือง และค
วารทรัสซซงซึ่ เปป็นพรีซึ่นผู้องฝากความคริดถซงมายรังทข่านทรัตั้งหลาย
เปาโลเสรริมปอัจฉริมลริขตริ โดยการฝากคทาทอักทายจากคนอพนที่ ๆมายอังครริสตจอักรนทร ดข้วย ทริโมธทไดข้
ชพที่อวตาเปป็นผพูข้รตวมงานของทตาน “ลพูสริออัส ยาโสน และโสสริปาเทอรร” กป็ไดข้ชพที่อวตาเปป็นญาตริของทตาน โดย
อาจเปป็นพวกยริวททเที่ มพองโครรินธร และบางคนจากเมพองทารซอัส หรพออาจเปป็นชพอที่ พทที่นข้อง เหป็นไดข้ว าต พวก
เขาอาจเปป็นญาตริของเปาโล บางคนสงสอัยวตาลถูสริอจัสเปป็นอทกชพที่อของลพูกาหรพอไมต ไมตวาต จะอยตางไร
พวกเขากป็ฝากคทาทอักทายมา
เลขานรุการ (ผพูข้จดตามคทาบอก) ผพูข้ซงถึที่ เขทยนตามคทาของเปาโลคพอ เทอรร์ททอจัส ซถึที่งฝากคทาทอักทาย
มาในพระนามขององครพระผพูข้เปป็นเจข้า ออันบตงชทรวาต เขากป็เปป็นผพูข้เชพที่อคนหนถึงที่ นอกจากนทร กายอจัส เจข้า
บข้านของทตานททที่เมพองโครรินธร และครริสตจอักรททที่เมพองโครรินธรกฝป็ ากคทาทอักทายมาดข้วย (นทที่นตาจะเปป็น
กายออัสคนเดทยวกอับใน 1 โครรินธร 1:14, กริจการ 19:29, 20:4 ไมตแนตชดอั วตานทที่เปป็นกายออัสเดทยวกอับใน 3
ยอหรน 1:1 หรพอไมต ขข้อเทป็จจรริงททที่วาต ยอหรนเขทยนจดหมายฝากของทตานในอทกสามสริบปทตตอมาอาจ
ททาใหข้ความเหป็นนทรเบาลง) นอกจากนทร “เอรอัสทอัสสมรุหบอัญชทของเมพอง และควารทอัสซถึที่งเปป็นพทที่นอข้ ง
ฝากความคริดถถึงมายอังทตานทอัรงหลาย” เหป็นไดข้ชอัดวตาเอรอัสทอัสในททที่นร ทเปป็นคนใหญตคนโตในเมพองโครริน
ธร เขาเปป็นผพูข้ดพูแลทรอัพยรสรินของเมพอง หรพอเหมพอนกอับเปป็นผพูข้จอัดการเมพองในสมอัยนทร
รม 16:24
ขอพระคสณแหข่งพระเยซผ ครริสตต์องคต์พระผผเผู้ ปป็นเจผู้าของเรา จงอยผข่กบรั ทข่านทรัตั้ง
หลายเถริด เอเมน ตรงนทรกเป็ หมพอนกอับในขข้อ 20 เปาโลทพูลขอพระครุณของพระเยซพูครริสตรเจข้า โดยบตง
บอกวตานทที่เปป็นปอัจฉริมลริขริต
รม 16:25-27 บรัดนรีตั้จงถวายพระเกรียรตริแดข่พระองคต์ผทผู้ผ รงฤทธริธสามารถใหผู้ทข่านทรัตั้งหลาย
ตรัตั้งมรัซึ่นคง ตามขข่าวประเสรริฐซซงซึ่ ขผู้าพเจผู้าไดผู้ประกาศนรัตั้น และตามทรีซึ่ไดผู้ประกาศเรคืซึ่องพระเยซผ ครริสตต์
ตามการเปริดเผยขผู้อความอรันลซกลรับซซซึ่งไดผู้ปริดบรังไวผู้ตรัตั้งแตข่สรผู้างโลก 26 แตข่มาบรัดนรีไตั้ ดผู้เปริดเผยใหผู้
ปรากฏแลผู้ว และโดยพระครัมภรีรขต์ องพวกศาสดาพยากรณต์ ตามซซซึ่งพระเจผู้าผผผู้ทรงดสารงถาวรไดผู้ทรง

บรัญญรัตริไวผู้ ไดผู้เปริดเผยออกใหผู้พลประเทศทรัตั้งปวงเหป็นแจผู้งเพคืซึ่อเขาจะไดผู้เชคืซึ่อ 27 โดยพระเยซผ ครริสตต์
ขอสงข่าราศรีมรีแดข่พระเจผู้าผผทผู้ รงสรัพพรัญญผแตข่องคต์เดรียว สคืบๆไปเปป็นนริตยต์ เอเมน [เขรียนถซงชาวโรม
จากเมคืองโครรินธต์ และสข่งโดยเฟบรี ผผเผู้ ปป็นผผผู้รบรั ใชผู้ในครริสตจรักรทรีซึ่อยผเข่ มคืองเคนเครรีย ]
คทาถวายสาธรุการพระเจข้าออันไพเราะไดข้มาถถึงจนไดข้ นตาสอังเกตวตาองครพระผพูข้เปป็นเจข้าของเรา
ทรงสามารถททที่จะททาใหข้เราทอัรงหลายตจันี้งมจันที่ คงไดข้ตามขตาวประเสรริฐ คทาททที่แปลวตา ตรัตั้งมรัซึ่นคง (สะเตรริด
โซ) มทความหมายวตา ‘เสรริมกทาลอัง’ หรพอ ‘ททาใหข้เสถทยร’ ขตาวประเสรริฐของพระครริสตรสามารถททาไดข้
ทอัรงสองอยตาง นอกจากนทรการประกาศขตาวประเสรริฐเปป็นชตองทางสทาคอัญในการถตายทอดพละกทาลอัง
และเสถทยรภาพ (ขข้อความออันลถึกลอับของขตาวประเสรริฐไดข้ถพูกปริดบอังไวข้จนถถึงเวลานอัรน แตตบอัดนทรไดข้ถพูก
เปริดเผยแลข้วโดยพระคอัมภทรขร องพวกศาสดาพยากรณร)
นอกจากนทรการประกาศขตาวประเสรริฐไดข้ถพูกบอัญชาโดยพระเจข้าผพูข้ทรงดทารงถาวรใหข้ “เปริด
เผยออกใหข้ประชาชาตริทรอังปวงเหป็นแจข้งเพพอที่ เขาจะไดข้เชพที่อ” เราเหป็นถถึงพระมหาบอัญชาในททที่นร ท
นอกจากนทรความสอัมพอันธรระหวตางความเชพที่อฟอังและความเชพที่อกป็ปรากฏชอัดเจน ความเชพที่อกตอใหข้เกริด
ความเชพที่อฟอัง (ฮทบรพู 11:8) อยตางไรกป็ตาม ความเชพที่อเองกป็เปป็นการกระททาออันสทาแดงถถึงความเชพที่อฟอัง
ในการหอันมาพถึที่งพาและวางใจพระเจข้า หลอักการทอัรงสองประการเกทที่ยวพอันกอันอยตางใกลข้ชริด
จดหมายฝากฉบอับนทรปริดทข้ายดข้วยคทายอพระเกทยรตริ “โดยพระเยซพูครริสตร ขอสงตาราศทมแท ดต
พระเจข้าผพูข้ทรงสอัพพอัญญพูแตตองครเดทยว สพบๆไปเปป็นนริตยร เอเมน” จรริงแทข้ททเดทยว พระเจข้าทรงเปป็น
แหลตงททที่มาของสตริปญ
อั ญาทอัรงปวงและพระปอัญญาออันอเนกอนอันตรของพระองครเมพอที่ เททยบกอับมนรุษยร
แลข้วกป็มทแตตพระองครผพูข้เดทยวททที่ทรงสอัพพอัญญพู สงตาราศทมทแดตพระองครโดยทางพระเยซพูครริสตรพระบรุตร
ของพระองครและจะเปป็นเชตนนทรเสมอไป เอเมน ททที่สามในแปดขข้อสรุดทข้ายนทรปริดทข้ายจดหมายฝาก
ฉบอับนทรในททที่สรุด

