หน้ า 2249
จดหมายของอั
ครสาวกเปาโล
ถึงคริสเตียนในกรุงโรม
เปาโลกระตื อรื อร้น
ทีจะประกาศในกรุ งโรม
เปาโล ผู้ รั บใช้ ของพระเยซู
คริ สต์ ผู้ ซึ) งพระองค์ ทรง
เรี ยกให้ เป็ นอั ครสาวกและได้ ถูก
แยกตั. งไว้ สํา หรั บข่ า วประเสริ ฐ
ของพระเจ้ า
2(คือข่ าวประเสริ ฐที)พระองค์ได้
ทรงสั ญญาไว้ ล่ วงหน้ าโดยพวก
ศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ ใน
พระคัมภีร์อันบริสุทธิ9 )
3เกี) ยวกั บพระบุ ตรของพระองค์
คือพระเยซูคริ สต์องค์พระผู้ เป็ น
เจ้ าของเรา ผู้ บังเกิดในเชื. อสาย
ของดาวิดฝ่ ายเนื. อหนัง
4แต่ ฝ่ ายพระวิญญาณแห่ งความ
บริ สุ ท ธิ9 นั. นบ่ ง ไว้ ด้ วยฤทธานุ ภาพ คื อโดยการเป็ นขึ. นมาจาก
ความตายว่ า เป็ นพระบุ ตรของ
พระเจ้ า
5โดยทางพระองค์น. ั นพวกข้ าพเจ้ าได้ รั บพระคุ ณและหน้ าที) เป็ น
อัครสาวก เพื) อเห็นแก่ พระนาม
ของพระองค์ ให้ ชนชาติ ต่ างๆ
เชื) อฟั งตามความเชื) อนั. น
6รวมทั. งพวกท่ านที) พระเจ้ าทรง
เรี ยกให้ เป็ นคนของพระเยซู
คริสต์ด้วย

1

7เรียน บรรดาท่ านที) อยู่ ในกรุ ง
โรม ผู้ ซ)ึ งพระเจ้ าทรงรักและทรง
เรี ยกให้ เป็ นวิ สุ ทธิ ชน ขอพระ
คุ ณและสั น ติ สุ ขซึ) งมาจากพระ
เจ้ าพระบิดาของเราทั.งหลายและ
จากพระเยซู คริ สต์ เจ้ า จงดํารง
อยู่ กับพวกท่านเถิด
8ประการแรก ข้ าพเจ้ าขอขอบ
พระคุ ณพระเจ้ าของข้ าพเจ้ าโดย
ทางพระเยซู คริ สต์ เหตุ ด้ วยท่ าน
ทั.งหลาย เพราะว่ าความเชื) อของ
พวกท่านเลื) องลือไปทั)วโลก
9เพราะพระเจ้ าผู้ ซึ) งข้ าพเจ้ าได้
รั บใช้ ด้ วยชี วิ ต จิ ต ใจของข้ าพเจ้ าในข่ าวประเสริฐแห่ งพระบุตร
ของพระองค์น. ั น ทรงเป็ นพยาน
ของข้ าพเจ้ าว่ า เมื) อข้ าพเจ้ า
อธิษฐานนั. น ข้ าพเจ้ าเอ่ ยถึงท่าน
ทั.งหลายเสมอไม่ ว่างเว้ น
10 ข้ าพเจ้ าทู ลขอว่ า ถ้ าเป็ นที)
พอพระทัยพระเจ้ าแล้ วให้ ข้าพเจ้ าได้ มี โอกาสไปเยี) ยมท่ า นทั. ง
หลาย โดยอย่ างหนึ) งอย่ างใดใน
ที)สุดนี.
11 เพราะข้ าพเจ้ าปรารถนาที) จะ
ได้ พบท่ านทั. งหลาย เพื) อจะได้
นํา ของประทานฝ่ ายจิ ตวิ ญญาณ
มาให้ แก่ ท่ านบ้ าง เพื) อเสริ ม

(H) กจ I:HK; HM:N; H ทธ H:HH (N) กจ NO:O; กท M:P (M) กท Q:Q
(Q) กจ I:NR; HM:MM; ฮบ I:HQ (K) กจ O:T; I:HK; อฟ M:P (T) H คร H:N-M, NQ
(P) รม HO:HI; H คร H:Q (I) กจ NT:NM; รม I:H; H ธส M:HR (HH) รม HK:NI
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โรม H
หน้ า 2250
กําลังท่านทั.งหลาย
คนทีได้รบั ความสว่ าง
12 คื อ เพื) อข้ าพเจ้ า และท่ านทั. ง
ได้หนั กลับไปสู่ ความมืด
หลายจะได้ หนุ นใจซึ) งกันและกัน 18 เพราะว่ าพระเจ้ าทรงสํา แดง
โดยความเชื) อของเราทั.งสองฝ่ าย พระพิ โรธของพระองค์ จาก
13 พี) น้องทั.งหลาย บัดนี. ข้าพเจ้ า สวรรค์ ต่ อความอธรรมและ
อยากให้ ท่ า นทั. งหลายทราบว่ า ความไม่ ช อบธรรมทั. งมวลของ
ข้ าพเจ้ าได้ ต. ั งใจไว้ หลายครั. งแล้ ว มนุ ษย์ ที) เอาความไม่ ชอบธรรม
ว่ าจะมาหาท่ าน เพื) อข้ าพเจ้ าจะ นั. นขัดขวางความจริง
ได้ เก็บเกี) ยวผลในหมู่ พวกท่ าน
จักรวาลพิสูจน์ว่า
ด้ วย เช่ นเดี ยวกับในหมู่ ชนชาติ
มีพระผู ท้ รงสร้าง
อื) นๆ (แต่ จนบัดนี. กย็ ังมีเหตุขัด
ทีทรงพระชนม์อยู่
ข้ องอยู่ )
19 เหตุ ว่ า เท่ าที) จะรู้ จั กพระเจ้ า
14 ข้ าพเจ้ าเป็ นหนี. ทั. งพวกกรี ก ได้ ก็ แจ้ งอยู่ กั บใจเขาทั. งหลาย
และพวกชาวป่ าด้ วย เป็ นหนี. ท. ัง เพราะว่ าพระเจ้ าได้ ทรงโปรด
พวกนักปราชญ์และคนเขลาด้ วย สําแดงแก่ เขาแล้ ว
15 ฉะนั. นข้ าพเจ้ าก็เต็มใจพร้ อม 20 ตั. งแต่ เ ริ) มสร้ างโลกมาแล้ ว
ที) จะประกาศข่ าวประเสริ ฐแก่ สภาพที) ไม่ ปรากฏของพระองค์
ท่ า นทั. งหลายที) อยู่ ในกรุ ง โรม นั. น คื อฤทธานุ ภาพอั นนิ รั นดร์
ด้ วย
และเทวสภาพของพระเจ้ า ก็ได้
16 ด้ วยว่ าข้ าพเจ้ าไม่ มี ความละ ปรากฏชั ดในสรรพสิ) งที)พระองค์
อายในเรื) องข่ าวประเสริ ฐของ ได้ ทรงสร้ าง ฉะนั. นเขาทั.งหลาย
พระคริ สต์ เพราะว่ าข่ าวประ- จึงไม่ มีข้อแก้ ตัวเลย
เสริ ฐนั. นเป็ นฤทธิ9 เดชของพระ 21 เพราะถึ ง แม้ ว่ าเขาทั. งหลาย
เจ้ า เพื) อให้ ทุ กคนที) เชื) อได้ รั บ ได้ ร้ ู จั กพระเจ้ าแล้ ว เขาก็มิ ได้
ความรอด พวกยิวก่ อนและพวก ถวายพระเกี ยรติ แด่ พระองค์ ให้
กรีกด้ วย
สมกั บที) ทรงเป็ นพระเจ้ า หรื อ
17 เพราะว่ าในข่ าวประเสริ ฐนั. น หาได้ ขอบพระคุ ณไม่ แต่ เขา
ความชอบธรรมของพระเจ้ าก็ได้ กลั บคิ ดในสิ) งที) ไม่ เป็ นสาระและ
แสดงออก โดยเริ) มต้ นก็ความ จิตใจโง่ เขลาของเขาก็มืดมัวไป
เชื) อ สุดท้ ายก็ความเชื) อ ตามที)มี
ความเข้าใจ
เขียนไว้ แล้ วว่ า `คนชอบธรรมจะ
ได้กลับกลายเป็ นมืดไป
มี ชีวิตดํารงอยู่โดยความเชื อ'
22 เขาอ้ างตัวว่ าเป็ นคนมี ปัญญา
(HN) ทต H:Q (HM) ฟป Q:HT; H ธส N:HP (HO) สดด QR:I-HR; ลก N:MR; กจ M:NO
(HT) ฮบก N:Q; รม M:NH; I:MR (HP) กจ HT:MR; รม O:HM (HI) ยน H:I; กจ HQ:HT
(NR) โยบ HN:T-I; สดด HI:H-O (NH) N พกษ HT:HK (NN) ยรม HR:HQ; H คร H:NR
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หน้ า 2251
โรม H, N
เขาจึงกลายเป็ นคนโง่ เขลาไป
ผลกรรมอั นสมควรแก่ ความผิ ด
23 และเขาได้ เอาสง่ า ราศี ข อง ของเขา
พระเจ้ าผู้ เป็ นอมตะ มาแลกกับ 28 และเพราะเขาไม่ เห็ นชอบที)
รู ปมนุ ษย์ ท)ี ต้ องตายหรื อรู ปนก จะรู้ จั กพระเจ้ า พระเจ้ าจึ งทรง
รู ปสั ตว์ส)ี เท้ า และรู ปสั ตว์ เลื. อย ปล่ อ ยให้ เขามี ใ จเลวทรามและ
คลาน
ประพฤติส)ิ งที)ไม่ เหมาะสม
พระเจ้าทรงมอบมนุ ษย์ไว้
29 พวกเขาเต็ ม ไปด้ วยสรรพ
การอธรรม การล่ วงประเวณี
กับความบาป
ความชั) วร้ าย ความโลภ ความ
การนับถือรู ปเคารพ
รักร่ วมเพศและความเลวทราม มุ่ งร้ าย เต็มไปด้ วยความอิ จฉา
24 เหตุ ฉะนั. น พระเจ้ าจึ งทรง ริษยา การฆาตกรรม การวิวาท
ปล่ อยเขาให้ ประพฤติ อุ ล ามก การล่ อลวง การคิดร้ าย พูดนินตามราคะตัณหาในใจของเขา ให้ ทา
เขากระทํา สิ) งซึ) งน่ าอั ป ยศทาง 30 ส่ อเสี ยด เกลี ยดชั งพระเจ้ า
หยาบคาย จองหอง อวดตั ว
กายต่ อกัน
25 เขาได้ เปลี) ยนความจริ งของ ริทาํ ชั) วอย่ างใหม่ ไม่ เชื) อฟั งบิดา
พระเจ้ าให้ เป็ นความเท็จ และได้ มารดา
นมั สการและปรนนิ บัติ ส)ิ งที) พระ 31 อปั ญญา ไม่ รั กษาคําสั ญญา
องค์ได้ ทรงสร้ างไว้ แทนพระองค์ ไม่ มี ความรั กกั น ไม่ ยอมคื นดี
ผู้ ทรงสร้ าง ผู้ สมจะได้ รั บความ กัน ปราศจากความเมตตา
32 แม้ เขาจะรู้ การพิ พากษาของ
สรรเสริญเป็ นนิตย์ เอเมน
26 เพราะเหตุ น. ี พระเจ้ าจึ งทรง พระเจ้ าที) ว่ าคนทั. งปวงที) ประปล่ อยให้ เขามี ราคะตั ณหาอันน่ า พฤติ เช่ นนั. นสมควรจะตาย เขา
อัปยศ แม้ แต่ พวกผู้ หญิงของเขา ก็ไม่ เพี ยงประพฤติ เท่ านั. น แต่
ก็ เ ปลี) ยนจากการสั ม พั น ธ์ ต าม ยั ง เห็ น ดี กั บคนอื) นที) ประพฤติ
เช่ นนั. นด้ วย
ธรรมชาติ ให้ ผิดธรรมชาติไป
พระเจ้าจะทรงพิพากษา
27 ฝ่ ายผู้ ชายก็เลิ กการสั มพั นธ์
เราทุกคน
กั บผู้ หญิ งให้ ถู กตามธรรมชาติ
เหตุ ฉะนั. น โอ มนุ ษย์ เอ๋ ย
เช่ นกัน และเร่ าร้ อนด้ วยไฟแห่ ง
ไม่ ว่ า ท่ านจะเป็ นใคร เมื) อ
ราคะตัณหาที)มีต่อกัน ผู้ ชายกับ
ผู้ ชายด้ วยกั นประกอบกิ จอั นชั) ว ท่ านกล่ าวโทษผู้ อ)ื นนั. น ท่ านไม่
ช้ าอย่ างน่ าละอาย เขาจึ งได้ รั บ มี ข้ อแก้ ตั วเลย เพราะเมื) อท่ าน

2

(NM) พบญ Q:HO-HP; สดด HRO:NR; ยรม N:HH; กจ HT:NI; H ทธ H:HT; O:HK-HO
(NQ) ลนต HP:NN; สดด PH:HN (NK) อสย QQ:NR; ยรม HR:HQ (NO) ลนต HP:NN
(NP) อฟ K:Q (MN) สดด KR:HP; ฮชย T:M; รม N:N (H) N ซมอ HN:K-T; มธ T:H-K
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โรม N
หน้ า 2252
กล่ าวโทษผู้ อื) น ท่ านก็ได้ กล่ าว องค์จะประทานชี วิตนิรันดร์ให้
โทษตัวเองด้ วย เพราะว่ าท่ านที) 8 แต่ พระองค์ จ ะทรงพระพิ โรธ
กล่ า วโทษเขาก็ ยั ง ประพฤติ อยู่ และลงพระอาชญาแก่ ค นที) มั ก
อย่ างเดียวกับเขา
ยกตนข่ มท่ านและไม่ เชื) อฟั ง
2แต่ เรารู้ แน่ ว่า การที) พระเจ้ า ความจริ ง
แต่ เชื) อฟั งความ
ทรงพิ พากษาลงโทษคนที) ประ- อธรรม
พฤติเช่ นนั. นก็เป็ นตามความจริง 9ความทุ กข์ เวทนาจะเกิ ดแก่ จิ ต
3โอ มนุ ษย์เอ๋ย ท่านที)กล่ าวโทษ ใจทุ กคนที)ประพฤติช)ั ว แก่ พวก
คนที)ประพฤติเช่ นนั. น และท่าน ยิวก่ อนและแก่ พวกต่ างชาติด้วย
เองยั งประพฤติ เช่ นเดี ยวกั บเขา 10 แต่ สง่ าราศี เกียรติ และสันท่ านคิ ดหรื อว่ า ท่ านจะพ้ นจาก ติ สุ ขจะเกิ ด มี แก่ ทุ ก คนที) ประการพิ พากษาลงโทษของพระเจ้ า พฤติ ดี แก่ พวกยิ วก่ อนและแก่
ได้
พวกต่ างชาติด้วย
4หรือว่ าท่านประมาทพระกรุณา 11 เพราะว่ า พระเจ้ าไม่ ไ ด้ ทรง
คุ ณอั น อุ ด มและความอดกลั. น เห็นแก่ หน้ าผู้ ใดเลย
พระทั ย และความอดทนของ 12 เพราะคนทั. งหลายที) ไม่ มี
พระองค์ ท่านไม่ ร้ ู หรือว่ า พระ พระราชบั ญญั ติ และทํา บาปจะ
กรุณาคุณของพระเจ้ านั. นมุ่ งที)จะ ต้ องพิ น าศโดยไม่ อ้ างพระราช
ชั กนําท่านให้ กลับใจใหม่
บัญญัติ และคนทั.งหลายที)มีพระ
5แต่ เพราะท่ านใจแข็ งกระด้ าง ราชบั ญญั ติ และทํา บาปก็จะต้ อง
ไม่ ยอมกลั บใจ ท่ านจึ งสํ)า สม ถู กพิพากษาตามพระราชบัญญัติ
พระพิโรธให้ แก่ ตัวเองในวันแห่ ง 13 (เพราะว่ า คนที) เ พี ยงแต่ ฟั ง
พระพิโรธนั. น ซึ) งพระเจ้ าจะทรง พระราชบั ญญั ติ เท่ านั. น หาใช่
สํา แดงการพิ พ ากษาลงโทษที) ผู้ ชอบธรรมจํา เพาะพระพั ก ตร์
เที)ยงธรรมให้ ประจักษ์
พระเจ้ าไม่ แต่ คนที) ประพฤติ
ผู ท้ ีรกั ความชอบธรรม
ตามพระราชบั ญญั ติ ต่ างหาก
6พระองค์จะทรงประทานแก่ ทุก เป็ นผู้ ชอบธรรม
คนตามควรแก่ ก ารกระทํา ของ 14 เพราะเมื) อชนต่ างชาติ ซ)ึ งไม่
มี พ ระราชบั ญญั ติ ไ ด้ ประพฤติ
เขา
7 สํา หรั บคนที) พากเพี ยรทํา ตามพระราชบั ญ ญั ติ โดยปกติ
ความดี แสวงหาสง่ าราศี เกียรติ วิ สั ย คนเหล่ านี. แม้ ไม่ มี พระ
และความเป็ นอมตะนั. น พระ ราชบั ญญั ติ ก ็ เป็ นพระราชบั ญ(Q) อพย MQ:O; อสย MR:HP; รม M:NK; I:NN-NM (K) พบญ MN:MQ; สภษ H:HP; ยก K:M
(O) โยบ MQ:HH; สภษ NQ:HN (P) โยบ NQ:HM; N ธส H:P (I) อมส M:N; ลก HN:QT
(HR) รม N:T; ฮบ N:T; H ปต H:T (HH) พบญ HR:HT (HM) มธ T:NH-NN; ยน HM:HT
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หน้ า 2253
โรม N
ญัติแก่ ตัวเอง
21 ฉะนั. นท่ านซึ) งเป็ นผู้ สอนคน
15 คื อแสดงให้ เห็ นการกระทํา อื) นจะไม่ สอนตั วเองหรื อ เมื) อ
ที) เป็ นตามพระราชบั ญญั ติ น. ั น ท่ านเทศนาว่ า ไม่ ควรลักทรัพย์
มี จารึ กอยู่ ในจิตใจของเขา และ ตัวท่านเองลักหรือเปล่ า
ใจสํา นึ กผิ ดชอบก็ เ ป็ นพยาน 22 ท่ านผู้ ที) สอนว่ าไม่ ค วรล่ วง
ของเขาด้ วย ความคิ ดขั ดแย้ ง ประเวณี ตัวท่านเองล่ วงประเวณี
ต่ างๆของเขานั. นแหละ
จะ หรื อเปล่ า ท่ านผู้ รั งเกี ยจรู ป
กล่ า วโทษตั วหรื อ อาจจะแก้ ตั ว เคารพ ตั วท่ านเองปล้ นวิ หาร
ให้ เขา)
หรือเปล่ า
16 ในวั น ที) พระเจ้ าจะทรงพิ - 23 ท่ านผู้ โอ้ อวดในพระราช
พากษาความลั บของมนุ ษย์ โดย บั ญญั ติ ตั วท่ านเองยั งลบหลู่
พระเยซู คริ สต์ ทั. งนี. ตามข่ าว พระเจ้ าด้ วยการละเมิ ดพระราช
ประเสริ ฐที) ข้ าพเจ้ าได้ ประกาศ บัญญัติหรือเปล่ า
นั. น
24 เพราะมีเขียนไว้ แล้ วว่ า `คน
พิธีเข้าสุหนัตและ
ต่ างชาติ พู ด หมิ นประมาทต่ อ
พระนามของพระเจ้ า ก็ เ พราะ
ความชอบธรรม
ท่ านทัง% หลาย'
แต่ ภายนอก
17 ดูเถิด ท่านเรียกตัวเองว่ า ยิว 25 ถ้ าท่านรักษาพระราชบัญญั ติ
และพึ) งพระราชบั ญญั ติ และยก พิ ธี เ ข้ าสุ ห นั ต ก็ เ ป็ นประโยชน์
จริ ง แต่ ถ้ าท่ านละเมิ ดพระราช
พระเจ้ าขึ. นอวด
18 และว่ าท่ านรู้ จั กพระทั ยของ บัญญัติ การที)ท่านเข้ าสุหนัตนั. น
พระองค์ และเห็ นชอบในสิ) งที) ก็เหมือนกับว่ าไม่ ได้ เข้ าเลย
ประเสริฐ เพราะว่ าท่านได้ เรียน 26 เหตุ ฉะนั. น ถ้ าผู้ ที) ไม่ ได้ เข้ า
สุ ห นั ตยั งรั ก ษาความชอบธรรม
รู้ ในพระราชบัญญัติ
19 และท่ านมั) นใจว่ า ท่ านเป็ น แห่ งพระราชบั ญญั ติแล้ ว การที)
ผู้ จูงคนตาบอด เป็ นความสว่ าง เขาไม่ ได้ เข้ าสุ ห นั ต นั. นจะถื อ
ให้ แก่ คนทั. งหลายที) อยู่ ในความ เหมื อ นกั บว่ า เขาได้ เข้ าสุ ห นั ต
แล้ วไม่ ใช่ หรือ
มืด
20 เป็ นผู้ สอนคนโง่ เป็ นครูของ 27 และคนทั. งหลายที) ไม่ เข้ าสุ เด็ก เพราะท่านมีแบบอย่ างของ หนั ต ซึ) งเป็ นตามธรรมชาติ อ ยู่
แต่ ได้ ทาํ ตามพระราช
ความรู้ และความจริ งในพระราช แล้ ว
บัญญั ติ เขาจะปรับโทษท่านผู้ มี
บัญญัติน. ั น
(HK) กจ NQ:NK (HO) มธ NK:MH (HT) อสย QP:N (HP) พบญ Q:P (HI) มธ HK:HQ
(NR) N ทธ M:K (NH) มธ NM:M (NN) มลค M:P (NM) รม N:HT; I:Q
(NQ) N ซมอ HN:HQ; อสค HO:NT (NK) กท K:M (NO) กจ HR:MQ (NT) มธ HN:QH

45_rom.pub
page 5

Saturday, February 27, 2016 22:55

โรม N, M
หน้ า 2254
ประมวลพระราชบั ญญั ติ และได้ พระองค์ จะได้ปรากฏว่ า ทรง
เข้ าสุหนัตแล้ ว แต่ ยังละเมิดพระ เป็ นผู ้ ส ั ต ย์ ซื อ ในพระดํา รั ส ทั % ง
ราชบัญญัติน. ั น
หลายของพระองค์ และทรงมี ชยั
28 เพราะว่ ายิ วแท้ มิ ใช่ คนที) เมื อเขาวินิจฉัยพระองค์'
เป็ นยิวแต่ ภายนอกเท่ านั. น และ 5แต่ ถ้ าความอธรรมของเราเป็ น
การเข้ าสุหนัตแท้ ก็ไม่ ใช่ การเข้ า เหตุ ให้ เห็นความชอบธรรมของ
สุ หนั ตซึ) งปรากฏที) เนื. อหนั ง พระเจ้ า เราจะว่ าอย่ างไร จะว่ า
เท่านั. น
พระเจ้ าทรงลงอาญาโดยไม่ ยุติ 29 คนที)เป็ นยิวแท้ คือคนที)เป็ น ธรรมอย่ างนั. นหรือ (ข้ าพเจ้ าพูด
ยิวภายใน และการเข้ าสุหนัตแท้ อย่ างมนุ ษย์)
นั. นเป็ นเรื) องของจิ ต ใจตามจิ ต 6 พระเจ้ าไม่ ทรงโปรดให้ เป็ น
วิญญาณ มิใช่ ตามตัวบทบัญญัติ เช่ นนั. นเลย เพราะถ้ าเป็ นเช่ น
คนอย่ า งนั. นพระเจ้ าสรรเสริ ญ นั. นแล้ วพระเจ้ าจะทรงพิ พากษา
มนุ ษย์ไม่ สรรเสริญ
โลกได้ อย่ างไร
พระเจ้าได้ทรงโปรดประทาน
7เพราะถ้ าความจริงของพระเจ้ า
ปรากฏมากยิ) งขึ. น เพราะเหตุ
พระพรอันพิเศษแก่ พวกยิว
ถ้ าเช่ นนั. น พวกยิ วจะได้ ความอสั ตย์ ของข้ าพเจ้ าเป็ น
เปรี ยบคนอื) นอย่ างไร และ ที) ให้ เกิ ด เกี ยรติ ยศแด่ พระองค์
การเข้ าสุ หนั ตนั. นจะมี ประโยชน์ แล้ ว ทําไมเขาจึงยังลงโทษข้ าพเจ้ าว่ าเป็ นคนบาป
อะไร
2 มี ประโยชน์ ม ากในทุ กสถาน 8และทําไมเราจึ งไม่ ทาํ ความชั) ว
เป็ นต้ นว่ า พวกยิ วได้ เป็ นผู้ รั บ เพื) อความดี จะได้ เกิ ดขึ. น (ตาม
มอบให้ รั กษาพระดํารั สของพระ ที) เราได้ ถู กกล่ าวร้ ายและตามที)
บางคนยื นยั นว่ า เราได้ กล่ าว
เจ้ า
3ถึ งมี บางคนไม่ เชื) อ ความไม่ อย่ างนั. น) พระอาชญาของคน
เชื) อของเขานั. นจะทํา ให้ ความ เช่ นนั. นก็ยุติธรรมแล้ ว
ทุกคนเป็ นคนบาป
สั ตย์ ซ)ื อของพระเจ้ าไร้ ประโยชน์
9ถ้ าเช่ นนั. นจะเป็ นอย่ างไร พวก
หรือ
4ขอพระเจ้ าอย่ ายอมให้ เป็ นเช่ น เราจะได้ เปรี ยบกว่ าพวกเขาหรื อ
นั. นเลย ถึ งแม้ ทุกคนจะพูดมุ สา เปล่ าเลย เพราะเราได้ ช. ี แจงให้
ก็ขอให้ พระเจ้ าทรงสั ตย์ จริงเถิ ด เห็นแล้ วว่ า ทั. งพวกยิ วและพวก
ตามที) มี เขี ยนไว้ แล้ วว่ า `เพื  อ ต่ างชาติ ต่ า งก็อยู่ ใต้ อาํ นาจของ

3

(NP) กท O:HK (NI) พบญ MR:O; H คร Q:K; ฟป M:M; H ปต M:Q (N) พบญ Q:K-P
(M) N ทธ N:HM; ฮบ Q:N (Q) โยบ QR:P; สดด KH:Q; ON:I; ยน M:MM (K) กท M:HK
(O) ปฐก HP:NK (P) รม K:NR (I) กท M:NN
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หน้ า 2255
โรม M
บาปทุ กคน
คนหนึ) งคนใดเป็ นผู้ ชอบธรรม
10 ตามที) มี เขี ยนไว้ แล้ วว่ า `ไม่ ในสายพระเนตรของพระเจ้ าได้
มี ผู ้ ใ ดเป็ นคนชอบธรรมสั กคน โดยการประพฤติ ต ามพระราช
เดียว ไม่ มีเลย
บั ญญั ติ เพราะว่ าโดยพระราช
11 ไม่ มี คนที  เข้าใจ ไม่ มี คนที  บัญญัติน. ั นเราจึงรู้ จักบาปได้
แสวงหาพระเจ้า
ความชอบธรรมโดยความเชื อ
12 เขาทุ ก คนหลงทางไปหมด 21 แต่ บั ดนี. ได้ ปรากฏแล้ วว่ า
เขาทั % งปวงเป็ นคนไร้ค่ าเหมื อน ความชอบธรรมของพระเจ้ านั. น
กันทั % งสิ% น ไม่ มี ส ักคนเดี ยวที  ปรากฏนอกเหนื อพระราชบั ญทําดี ไม่ มีเลย
ญั ติ ซ)ึ งพระราชบั ญญั ติ กั บพวก
13 ลํา คอของเขาคื อหลุ มฝั งศพ ศาสดาพยากรณ์เป็ นพยานอยู่
ที  เปิ ดอยู่ เขาใช้ล% ิ นของเขาใน
พระราชบัญญัติม นั  คง
การล่อลวง ภายใต้ริมฝี ปากของ
ด้วยความชอบธรรมของ
เขามี พิษของงู รา้ ย
พระคริ สต์
14 ปากของเขาเต็ ม ด้วยคํา แช่ ง 22 คื อความชอบธรรมของพระ
ด่าและคําขมขื น
เจ้ าซึ) งทรงประทานโดยความเชื) อ
15 เท้าของเขาว่ องไวในการทํา ในพระเยซู คริ ส ต์ สาํ หรั บทุ กคน
ให้นองเลือด
และแก่ ทุกคนที)เชื) อ เพราะว่ าคน
16 ในทางเดิ น ของเขามี ความ ทั.งหลายไม่ ต่างกัน
พิ นาศและความทุกข์
23 เหตุ ว่ าทุ กคนทํา บาปและ
17 และเขาไม่ รู ้จ กั ทางแห่ งสัน- เสื) อมจากสง่ าราศีของพระเจ้ า
ติ สุข
24 แต่ พระเจ้ าทรงพระกรุ ณาให้
18 ในแววตาของเขาไม่ มี ความ เราเป็ นผู้ ชอบธรรม โดยไม่ คิ ด
เกรงกลัวพระเจ้า'
มู ลค่ า โดยที) พระเยซู คริสต์ทรง
19 บั ดนี. เรารู้ แล้ วว่ าพระราช ไถ่ เราให้ พ้นบาปแล้ ว
บัญญัติทุกข้ อที)ได้ กล่ าวนั. น ก็ได้ 25 พระเจ้ าได้ ทรงตั. งพระเยซู ไว้
กล่ าวแก่ คนเหล่ านั. นที)อยู่ ใต้ พระ ให้ เป็ นที)ลบล้ างพระอาชญา โดย
ราชบั ญญั ติ เพื) อปิ ดปากทุ ก คน ความเชื) อในพระโลหิ ตของพระ
และเพื) อให้ มนุ ษย์ ทุ กคนในโลก องค์ เพื) อสํา แดงให้ เห็ นความ
มี ค วามผิ ด จํา เพาะพระพั ก ตร์ ชอบธรรมของพระองค์ ในการที)
พระเจ้ า
พระเจ้ าได้ ทรงอดกลั. นพระทั ย
20 เพราะฉะนั. นจึ งไม่ มีเนื. อหนัง และทรงยกบาปที) ได้ ทํา ไปแล้ ว
(HR) สดด HQ:H-M; KM:H-M (HM) สดด K:I; HQR:M (HQ) สดด HR:T (HK) สภษ H:HO
(HP) สดด MO:H (HI) โยบ K:HO; ยน HR:MQ (NR) กท N:HO (NH) ยน K:QO; กจ HK:HH
(NN) คส M:HH (NM) กท M:NN (NQ) อฟ N:P; ฮบ I:HN (NK) ลนต HO:HK; กจ HQ:HO
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โรม M, Q
หน้ า 2256
นั. น
ขอพระเจ้ าอย่ า ยอมให้ เป็ นเช่ น
26 และเพื) อจะสําแดงความชอบ นั. นเลย เรากลั บสนั บสนุ นพระ
ธรรมของพระองค์ ในปั จจุ บั นนี. ราชบัญญัติเสียอีก
ว่ าพระองค์ ทรงเป็ นผู้ ชอบธรรม
อับราฮัมผู เ้ ป็ นแบบอย่ าง
และทรงโปรดให้ ผ้ ู ที) เชื) อในพระ
ถ้ าเช่ นนั. น เราจะว่ าอับราเยซูเป็ นผู้ ชอบธรรมด้ วย
ฮั มบรรพบุ รุ ษของเราได้
27 เมื) อเป็ นเช่ นนั. นแล้ วเราจะ ประโยชน์อะไรตามเนื. อหนังเล่ า
เอาอะไรมาอวด ก็หมดหนทาง
พระเจ้าไม่ ทรงถือโทษบาป
จะอ้ างหลั กอะไรว่ าหมดหนทาง
ต่ อคนชอบธรรม
อ้ างหลั กการประพฤติ หรื อ ไม่ 2เพราะถ้ า อั บราฮั มเป็ นผู้ ชอบ
ใช่ แต่ ต้ องอ้ างหลั กของความ ธรรมโดยการกระทํา ท่ านก็มี
เชื) อ
ทางที)จะอวดได้ แต่ มิใช่ จาํ เพาะ
28 เหตุ ฉะนั. นเราทั. งหลายสรุ ป พระพักตร์พระเจ้ า
ได้ ว่ า คนหนึ) งคนใดจะเป็ นคน 3ด้ วยว่ าพระคัมภีร์ว่าอย่ างไร ก็
ชอบธรรมได้ ก็ โดยอาศั ยความ ว่ า `อับราฮัมได้เชื อพระเจ้า และ
เชื) อนอกเหนือการประพฤติตาม พระองค์ ทรงนับว่ า เป็ นความ
พระราชบัญญัติ
ชอบธรรมแก่ท่าน'
29 หรื อ ว่ า พระเจ้ านั. นทรงเป็ น 4 ดั ง นั. นคนที) อาศั ยการกระทํา
พระเจ้ าของยิ วพวกเดี ยวเท่ านั. น ก็ไม่ ถื อว่ าบํา เหน็จที) ได้ น. ั นเป็ น
หรื อ พระองค์ ไม่ ทรงเป็ นพระ เพราะพระคุ ณ แต่ ถื อว่ า บํา เจ้ าของชนต่ างชาติด้วยหรือ ถู ก เหน็ จ นั. นเป็ นค่ าแรงของงานที)
แล้ วพระองค์ ท รงเป็ นพระเจ้ า ได้ ทาํ
ของชนต่ างชาติด้วย
5ส่ วนคนที) มิ ได้ อาศั ยการกระ30 เพราะว่ าพระเจ้ าเป็ นพระเจ้ า ทํา แต่ ได้ เชื) อในพระองค์ ผู้
องค์ เดี ยว และพระองค์ จะทรง ทรงโปรดให้ คนอธรรมเป็ นคน
โปรดให้ คนที) เข้ าสุ หนั ตเป็ นคน ชอบธรรมได้ ความเชื) อของคน
ชอบธรรมโดยความเชื) อ และ นั. นต้ องนั บว่ า เป็ นความชอบ
จะทรงโปรดให้ คนที) ไม่ ได้ เข้ า ธรรม
สุหนัตเป็ นคนชอบธรรมก็เพราะ 6ดั งที) ดาวิ ดได้ กล่ าวถึ งความสุ ข
ความเชื) อดุจกัน
ของคนที) พระเจ้ าได้ ทรงโปรดให้
31 ถ้ าเช่ นนั. นเราลบล้ างพระ เป็ นคนชอบธรรม โดยมิ ได้
ราชบั ญญั ติ ด้ วยความเชื) อหรื อ อาศัยการกระทํา

4

(NT) H คร H:NI (NP) กท N:HO (MR) กท M:P, NR (H) อสย KH:N; ยก N:NH
(N) รม M:NR, NT (M) ปฐก HK:O; รม Q:I, NN; กท M:O; ยก N:NM
(Q) รม HH:O (K) ยชว NQ:N; กท N:HO; อฟ N:P-I (O) สดด MN:H-N
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7ว่ า `คนทั % งหลายซึ  งพระเจ้า เพียงแต่ เข้ าสุหนัตเท่านั. น แต่ มี
ทรงโปรดยกความชั วช้าของเขา ความเชื) อตามแบบของอั บราฮั ม
แล้ว
และพระเจ้าทรงกลบ บิ ดาของเราทั. งหลาย ซึ) งท่ านมี
เกลื อนบาปของเขาแล้วก็เป็ นสุข อยู่ เมื) อท่านยังไม่ ได้ เข้ าสุหนัต
8 บุ คคลที  อ งค์ พระผู ้ เป็ นเจ้ามิ
เรารับเอาพระสัญญา
ได้ทรงถือโทษบาปของเขาก็เป็ น
โดยความเชื อ
สุข'
13 เพราะว่ าพระสั ญญาที) ประความรอดของอับราฮัม
ทานแก่ อั บราฮั ม และผู้ สื บเชื. อ
เป็ นแบบอย่ างแก่
สายของท่าน ที)ว่าจะได้ ท. ังพิภพ
ทั1งชาวยิวและชาวต่ างชาติ
เป็ นมรดกนั. นไม่ ได้ มีมาโดยพระ
9ถ้ าเช่ นนั. นความสุ ขมี แก่ คนที) ราชบั ญญั ติ แต่ มี มาโดยความ
เข้ าสุ หนั ตพวกเดี ยวหรื อ หรื อ ชอบธรรมที)เกิดจากความเชื) อ
ว่ ามีแก่ พวกที)มิได้ เข้ าสุหนัตด้ วย 14 เพราะถ้ าเขาเหล่ า นั. นที) ถื อ
เพราะเรากล่ าวว่ า "เพราะความ ตามพระราชบั ญญั ติ จะเป็ นทาเชื) อนั. นเองทรงถื อ ว่ า อั บราฮั ม ยาท ความเชื) อก็ไม่ มี ประโยชน์
อะไร และพระสั ญญาก็เป็ นอั น
เป็ นคนชอบธรรม"
10 แต่ พระเจ้ าทรงถื อ อย่ า งไร ไร้ ประโยชน์
เมื) อท่ านเข้ าสุ หนั ตแล้ วหรื อ 15 เพราะพระราชบั ญญั ติ น. ั น
หรื อเมื) อยั งไม่ ได้ เข้ าสุ หนั ต มิ กระทําให้ ทรงพระพิโรธ แต่ ท)ีใด
ใช่ เมื) อท่ า นเข้ าสุ ห นั ต แล้ วแต่ ไม่ มีพระราชบัญญัติ ที)น)ั นก็ไม่ มี
การละเมิดพระราชบัญญัติ
เมื) อท่านยังไม่ ได้ เข้ าสุหนัต
11 และท่ า นได้ เข้ าสุ ห นั ต เป็ น 16 ด้ วยเหตุ น. ี เองการที) ได้ รั บ
เครื) องหมายสําคัญ เป็ นตราแห่ ง มรดกนั. นจึ งขึ. นอยู่ กั บความเชื) อ
ความชอบธรรม ซึ) งเกิ ดโดย เพื) อจะได้ เป็ นตามพระคุณ เพื) อ
ความเชื) อที)ท่ านได้ มี อยู่ เมื) อท่ าน พระสั ญญานั. นจะเป็ นที) แน่ ใจแก่
ยั งไม่ ได้ เข้ าสุ หนั ต เพื) อท่ าน ผู้ สื บเชื. อสายของท่ านทุ กคน
จะได้ เป็ นบิ ดาของคนทั. งปวงที) มิ ใ ช่ แก่ ผ้ ู สื บเชื. อสายที) ถื อ พระ
เชื) อ ทั. งที) เมื) อเขายั งไม่ ได้ เข้ า ราชบัญญัติพวกเดียว แต่ แก่ คน
สุ หนั ต เพื) อจะถื อว่ าเป็ นผู้ ชอบ ที) มี ค วามเชื) อเช่ นเดี ยวกั บอั บราฮั มผู้ เป็ นบิ ดาของพวกเราทุ ก
ธรรมด้ วย
12 และเพื) อท่านจะเป็ นบิ ดาของ คน
คนเหล่ านั. นที) เข้ าสุ หนั ต ที) มิได้ 17 (ตามที)มีเขียนไว้ แล้ วว่ า `เรา
(T) สดด MN:H-N (HH) ปฐก HT:HR; ลก HI:I; รม Q:HO
(HN) รม Q:HP-NN (HM) ปฐก HT:Q-O; NN:HT (HQ) กท M:HP
(HK) รม M:NR (HO) อสย KH:N; รม M:NQ; กท M:NN (HT) ปฐก HT:K; รม P:HH; I:NO
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ได้ ให้ เจ้ าเป็ นบิ ด าของประชา ทรงถือว่ า เราเป็ นคนชอบธรรม
ชาติ มากมาย') ต่ อพระพั กตร์ คื อเราที) เชื) อวางใจในพระองค์ ผ้ ู
พระองค์ ท)ี ท่ านเชื) อ คื อพระ ทรงให้ พระเยซู องค์ พระผู้ เป็ น
เจ้ าผู้ ทรงให้ คนที) ตายแล้ วฟื. น เจ้ าของเรา ฟื. นขึ. นจากความตาย
ชี วิ ตขึ. นมาและทรงเรี ยกสิ) งของ 25 คื อพระองค์ ผ้ ู ทรงถู กมอบไว้
ที)ยังมิได้ เป็ นให้ เป็ นขึ. น
เพราะการละเมิดของเรา และได้
18 ฝ่ ายอั บราฮั ม นั. นเมื) อไม่ มี ทรงฟื. นขึ. นจากความตายเพื) อให้
หวั งซึ) งเป็ นที) น่ าไว้ ใจก็ยังได้ เชื) อ เราเป็ นคนชอบธรรม
ไว้ ใจ
มี ความหวั งว่ าจะได้
พระพรแห่ งความชอบธรรม
เป็ นบิ ดาของประชาชาติมากมาย
เหตุ ฉะนั. น เมื) อเราเป็ นคน
ตามคําที) ได้ ตรัสไว้ แล้ วว่ า `เชื% อ
ชอบธรรมเพราะความเชื) อ
สายของเจ้าจะเป็ นเช่นนัน% '
แล้ ว เราจึงมีสันติสุขกับพระเจ้ า
19 และความเชื) อของท่ านมิ ไ ด้ ทางพระเยซู คริ ส ต์ อ งค์ พ ระผู้
หย่ อนถอยลง ถึ งแม้ อายุ ของ เป็ นเจ้ าของเรา
ท่านได้ ประมาณร้ อยปี แล้ ว ท่าน 2โดยทางพระองค์ เราจึงได้ เข้ า
ก็มิ ได้ คิ ดว่ า ร่ างกายของท่ าน ในร่ ม พระคุ ณที) เรายื น อยู่ โดย
เปรียบเหมือนตายแล้ ว และมิได้ ความเชื) อ และเราชื) นชมยินดีใน
คิดว่ าครรภ์นางซาราห์ เป็ นหมัน
ความหวั งใจว่ า จะได้ มี ส่ วนใน
20 ท่านมิได้ หวั) นไหวแคลงใจใน สง่ าราศีของพระเจ้ า
พระสั ญญาของพระเจ้ า แต่ 3ยิ) งกว่ านั. น เราชื) นชมยิ นดี ใน
ท่านมีความเชื) อมั) นคงยิ) งขึ. น จึง ความทุ กข์ ยากด้ วย เพราะเรารู้
ถวายเกียรติยศแด่ พระเจ้ า
ว่ า ความทุ กข์ ยากนั. นทํา ให้ เกิ ด
21 ท่านเชื) อมั) นว่ า พระองค์ทรง ความอดทน
ฤทธิ9 สามารถกระทําให้ สาํ เร็จได้ 4 และความอดทนทํา ให้ เกิ ด มี
ตามที)พระองค์ตรัสสัญญาไว้
ประสบการณ์ และประสบการณ์
22 ด้ วยเหตุ น. ี เอง พระเจ้ าทรง ทําให้ เกิดมีความหวังใจ
ถื อว่ า ความเชื) อของท่ านเป็ น 5และความหวังใจมิได้ ทาํ ให้ เกิด
ความชอบธรรมแก่ ท่าน
ความละอาย เพราะเหตุว่าความ
23 แต่ คาํ ว่ า `ทรงนั บว่ าเป็ น รั กของพระเจ้ าได้ หลั) งไหลเข้ าสู่
ความชอบธรรมแก่ ท่าน' นั. น มิ จิ ตใจของเรา โดยทางพระวิ ญได้ เขียนไว้ สาํ หรับท่านแต่ ผ้ ู เดียว ญาณบริ สุ ทธิ9 ซึ) งพระองค์ ได้
24 แต่ สาํ หรั บพวกเราด้ วย จะ ประทานให้ แก่ เราแล้ ว

5

(HP) ปฐก HK:K (HI) ปฐก HT:HT; ฮบ HH:HH (NH) ปฐก HP:HQ (NM) รม HK:Q
(NQ) กจ N:NQ (NK) อสย KM:Q-K; H คร HK:HT (H) อสย MN:HT (N) H คร HK:H
(M) มธ K:HH-HN; ยก H:M (Q) ยก H:HN (K) N คร H:NN; ฟป H:NR
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6ขณะเมื) อเรายังขาดกําลั ง พระ เดี ยว และความตายก็เกิ ดมา
คริ สต์ ก ็ได้ ทรงสิ. นพระชนม์ เพื) อ เพราะบาปนั. น และความตายก็
ช่ วยคนอธรรมในเวลาที) เ หมาะ ได้ แผ่ ไปถึ ง มวลมนุ ษย์ ทุ กคน
สม
เพราะมนุ ษย์ทุกคนทําบาป
7 ไม่ ใคร่ จะมี ใครตายเพื) อคน 13 (บาปได้ มี อยู่ ในโลกแล้ ว
ชอบธรรม แต่ บางทีจะมีคนอาจ ก่ อนมี พระราชบั ญญั ติ แต่ ท)ี ใด
ตายเพื) อคนดีกไ็ ด้
ไม่ มี พระราชบัญญัติ ก ็ไม่ ถือว่ ามี
8แต่ พระเจ้ าทรงสําแดงความรัก บาป
ของพระองค์แก่ เราทั.งหลาย คือ 14 อย่ างไรก็ตามความตายก็ได้
ขณะที) เรายั งเป็ นคนบาปอยู่ น. ั น ครอบงํา ตลอดมาตั. งแต่ อ าดั ม
พระคริ ส ต์ ไ ด้ ทรงสิ. นพระชนม์ จนถึ งโมเสส แม้ คนที) มิ ได้ ทาํ
เพื) อเรา
บาปอย่ า งเดี ย วกั บการละเมิ ด
9เพราะเหตุน. ั น เมื) อเราเป็ นคน ของอาดัม ผู้ ซ)ึ งเป็ นแบบของผู้ ท)ี
ชอบธรรมแล้ วโดยพระโลหิ ต จะเสด็จมาภายหลัง
ของพระองค์ ยิ) งกว่ านั. น เราจะ 15 แต่ ของประทานแห่ งพระคุ ณ
พ้ นจากพระพิโรธโดยพระองค์
นั. นหาเป็ นเช่ นความละเมิ ด
10 เพราะว่ าถ้ าขณะที) เรายั งเป็ น นั. นไม่ เพราะว่ าถ้ าคนเป็ นอั น
ศัตรู เราได้ กลับคืนดีกับพระเจ้ า มากต้ องตายเพราะการละเมิ ด
โดยที) พระบุ ตรของพระองค์ ส. ิ น ของคนๆเดี ยว มากยิ) งกว่ านั. น
พระชนม์ ยิ) งกว่ านั. นอีกเมื) อเรา พระคุ ณของพระเจ้ าและของ
กลั บคื นดี แล้ ว เราก็จะรอดโดย ประทานโดยพระคุ ณของพระ
พระชนม์ชีพของพระองค์แน่
องค์ ผ้ ู เดี ยวนั. นคือพระเยซูคริ สต์
11 มิ ใช่ เพี ยงเท่ านั. น เราทั. ง ก็มีบริบูรณ์แก่ คนเป็ นอันมาก
หลายยั ง ชื) นชมยิ นดี ใ นพระเจ้ า 16 และของประทานนั. นก็ ไ ม่
โดยทางพระเยซู คริ สต์ องค์ พระ เหมื อ นกั บ ผลซึ) งเกิ ด จากบาป
ผู้ เป็ นเจ้ าของเรา เพราะโดยพระ ของคนนั. นคนเดี ยว เพราะว่ า
องค์ น. ั น เราจึ งได้ กลั บคื นดี กั บ การพิ พากษาที) เกิ ดขึ. นเนื) องจาก
พระเจ้ า
การละเมิ ด เพี ยงครั. งเดี ยวนั. น
ความผิดบาปโดยอาดัม
ได้ นาํ ไปสู่ การลงโทษ แต่ ของ
ความชอบธรรมโดยพระคริ สต์ ประทานภายหลั งการละเมิ ด
12 เหตุ ฉะนั. น เช่ นเดี ยวกั บที) หลายครั. งนั. นนํา ไปสู่ ความชอบ
บาปได้ เข้ ามาในโลกเพราะคนๆ ธรรม
(O) รม Q:NK; K:P (P) ยน M:HO; HK:HM (I) อฟ N:HM; H ธส H:HR
(HR) ยน HQ:HI; รม P:MN; N คร K:HP (HH) กท Q:I (HN) ปฐก N:HT; H คร HK:NH
(HM) H ยน M:Q (HQ) H คร HK:NH (HK) อสย KM:HH
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หน้ า 2260
17 เพราะว่ า ถ้ าโดยการละเมิ ด เราฉันนั. น
ของคนนั. นคนเดียว เป็ นเหตุให้
การตายฝ่ ายความบาป
ความตายครอบงําอยู่ โดยคนนั. น
แต่ มีชีวิตฝ่ ายพระคริ สต์
คนเดี ยว มากยิ) งกว่ านั. นคนทั. ง
ถ้ าเช่ นนั. นแล้ ว เราจะว่ า
หลายที) รั บพระคุ ณอั น ไพบู ล ย์
อย่ างไร ควรเราจะอยู่ ใน
และรั บของประทานแห่ งความ บาปต่ อไปเพื) อให้ พระคุ ณมี มาก
ชอบธรรม ก็จะดํารงชี วิ ตและ ยิ) งขึ. นหรือ
ครอบครองโดยพระองค์ ผ้ ู เดี ยว 2ขอพระเจ้ าอย่ ายอมให้ เป็ นเช่ น
คือพระเยซูคริสต์)
นั. นเลย พวกเราที) ตายต่ อบาป
18 ฉะนั. น การพิ พากษาลงโทษ แล้ ว จะมีชีวิตในบาปต่ อไปอย่ าง
ได้ มาถึ งคนทั. งปวง เพราะการ ไรได้
ละเมิ ดของคนๆเดี ยวฉั นใด 3ท่ านไม่ ร้ ู หรื อว่ า เราทั. งหลาย
ความชอบธรรมของพระองค์ ผ้ ู ที) ได้ รั บบั พติ ศมาเข้ าในพระเยซู
เดี ยวก็นาํ ของประทานแห่ งพระ คริ สต์ ก็ได้ รั บบัพติ ศมานั. นเข้ า
คุณมาถึงทุ กคนฉันนั. น คือความ ในความตายของพระองค์
ชอบธรรมแห่ งชี วิต
4เหตุ ฉะนั. น เราจึ งถู กฝั งไว้
19 เพราะว่ าคนเป็ นอั นมากเป็ น กับพระองค์ แล้ วโดยการรับบัพคนบาปเพราะคนๆเดี ยวที) มิ ได้ ติ ศมาเข้ าส่ วนในความตายนั. น
เชื) อฟั งฉั นใด คนเป็ นอั นมากก็ เหมื อ นกั บที) พระคริ ส ต์ ไ ด้ ทรง
เป็ นคนชอบธรรมเพราะพระ ถู กชุ บให้ เป็ นขึ. นมาจากความ
องค์ ผ้ ู เดี ยวที) ไ ด้ ทรงเชื) อฟั ง ฉั น ตาย โดยเดชพระรั ศมี ของพระ
นั. น
บิ ดาอย่ างไร เราก็จะได้ ดาํ เนิ น
20 เมื) อมี พระราชบัญญัติ กท็ าํ ให้ ตามชี วิตใหม่ ด้วยอย่ างนั. น
มี การละเมิ ดพระราชบั ญญั ติ 5เพราะว่ าถ้ าเราเข้ าสนิ ทกับพระ
ปรากฏมากขึ. น แต่ ท)ี ใดมี บาป องค์ แล้ วในการตายอย่ า งพระ
ปรากฏมากขึ. น ที) น)ั นพระคุ ณก็ องค์ เราก็จะเป็ นขึ. นมาอย่ าง
จะไพบูลย์ย)ิ งขึ. น
พระองค์ ได้ ทรงเป็ นขึ. นมาจาก
21 เพื) อว่ าบาปได้ ครอบงํา ทําให้ ความตายด้ วย
ถึงซึ) งความตายฉันใด พระคุณก็ 6เราทั. งหลายรู้ แล้ วว่ า มนุ ษย์
ครอบงํา ด้ วยความชอบธรรมให้ เก่ า ของเรานั. นได้ ถู กตรึ ง ไว้ กั บ
ถึ งซึ) งชี วิตนิ รั นดร์ โดยทางพระ พระองค์ แล้ ว เพื) อตัวที) บาปนั. น
เยซู คริ สต์องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าของ จะถู กทํา ลายให้ ส. ิ นไป เพื) อเรา

6

(HP) ยน HN:MN; H คร HK:NH, QK (HI) ฟป N:P (NR) ยน HK:NN; H ทธ H:HQ
(H) รม M:P; O:HK (N) กท N:HI (M) H คร HK:NI; กท M:NT
(Q) ยน N:HH; H คร O:HQ; กท O:HK; คส N:HN (K) ฟป M:HR (O) กท N:NR; K:NQ; O:HQ
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โรม O
จะไม่ เป็ นทาสของบาปอีกต่ อไป
แด่ พระเจ้ า
7เพราะว่ าผู้ ท)ี ตายแล้ วก็พ้นจาก 14 เพราะว่ าบาปจะมี อํา นาจ
บาป
เหนื อท่ านทั. งหลายต่ อไปก็หามิ
8 แต่ ถ้ าเราตายแล้ วกั บพระ ได้ เพราะว่ าท่ านทั. งหลายมิ ได้
คริสต์ เราเชื) อว่ าเราจะมีชีวิตอยู่ อยู่ ใต้ พระราชบัญญัติ แต่ อยู่ ใต้
กับพระองค์ด้วย
พระคุณ
9เราทั.งหลายรู้ อยู่ ว่า พระคริสต์ 15 ถ้ าเช่ นนั. นจะเป็ นอย่ างไรต่ อ
ที) ทรงถู ก ชุ บให้ เป็ นขึ. นมาจาก ไป เราจะทําบาปเพราะมิ ได้ อยู่
ตายแล้ วนั. น จะหาตายอี กไม่ ใต้ พระราชบั ญญั ติแต่ อยู่ ใต้ พระ
ความตายหาครอบงํา พระองค์ คุณกระนั. นหรือ ขอพระเจ้ าอย่ า
ต่ อไปไม่
ยอมให้ เป็ นเช่ นนั. นเลย
10 ด้ วยว่ าซึ) งพระองค์ ไ ด้ ทรง 16 ท่ านทั. งหลายไม่ รู้ หรื อว่ า
ตายนั. น พระองค์ได้ ทรงตายต่ อ ท่ า นจะยอมตั วรั บใช้ เชื) อฟั งคํา
บาปหนเดี ยว แต่ ซ)ึ งพระองค์ ของผู้ ใด ท่านก็เป็ นทาสของผู้ ท)ี
ทรงมีชีวิตอยู่ น. ั น พระองค์ทรงมี ท่านเชื) อฟั งนั. น คือเป็ นทาสของ
ชี วิตเพื) อพระเจ้ า
บาปซึ) งนํา ไปสู่ ความตาย หรื อ
ทาสแห่ งความชอบธรรม
เป็ นทาสของการเชื) อฟั งซึ) งนําไป
11 เหมื อนกั นเช่ นนั. นแหละ สู่ ความชอบธรรม
ท่ านทั. งหลายจงถื อว่ า ท่ านได้ 17 แต่ จ งขอบพระคุ ณพระเจ้ า
ตายต่ อ บาปและมี ชี วิ ต อยู่ เพื) อ เพราะว่ าเมื) อก่ อ นนั. นท่ า นเป็ น
พระเจ้ า ในพระเยซู คริ สต์ องค์ ทาสของบาป แต่ บัดนี. ท่ านมี ใจ
เชื) อฟั ง หลั กคํา สอนนั. นซึ) งทรง
พระผู้ เป็ นเจ้ าของเรา
12 เหตุฉะนั. น อย่ าให้ บาปครอบ มอบไว้ แก่ ท่าน
งํา กายที) ต้ องตายของท่ านซึ) งทํา 18 เมื) อท่ านพ้ นจากบาปแล้ ว
ให้ ต้องเชื) อฟั งตัณหาของกายนั. น ท่ านก็ ได้ กลายเป็ นทาสของ
13 อย่ ายกอวั ยวะของท่ านให้ แก่ ความชอบธรรม
บาป ให้ เป็ นเครื) องใช้ ในการ 19 ข้ าพเจ้ ายกเอาตั วอย่ าง
อธรรม แต่ จงถวายตั วของท่ าน มนุ ษย์ มาพู ด เพราะเหตุ เนื. อ
แด่ พระเจ้ า เหมื อนหนึ) งคนที) หนั งของท่ านอ่ อนกํา ลั ง เพราะ
เป็ นขึ. นมาจากความตายแล้ ว ท่ านเคยให้ อวั ยวะของท่ านเป็ น
และจงให้ อวั ยวะของท่ า นเป็ น ทาสของการโสโครกและของ
เครื) องใช้ ในการชอบธรรมถวาย ความชั) วช้ าซ้ อนชั) วช้ าฉันใด บัด
(T) H ปต Q:H (P) N ทธ N:HH (I) วว H:HP (HR) ลก NR:MP; ฮบ I:NT
(HH) รม O:N; T:Q, O; กท N:HI (HN) สดด HI:HM (HM) คส M:K; H ปต N:NQ; Q:N
(HQ) กท K:HP (HK) H คร I:NH (HO) N ปต N:HI (HT) N ทธ H:HM (HP) ยน P:MN
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นี. ท่ านจงให้ อวั ยวะของท่ านเป็ น อยู่ น. ั น ต้ องอยู่ ใต้ พระราชบั ญทาสของความชอบธรรมเพื) อ ญั ติ ว่ าด้ วยประเพณี สามี ภรรยา
ให้ ถึงความบริสุทธิ9 ฉันนั. น
แต่ ถ้ าสามี ตาย ผู้ หญิ งนั. นก็พ้น
20 เพราะเมื) อท่ านทั. งหลายเป็ น จากพระราชบั ญญัติ ว่าด้ วยประทาสของบาป ความชอบธรรมก็ เพณีสามีภรรยา
ไม่ ได้ ครอบครองท่าน
3ฉะนั. น ถ้ าผู้ หญิ งนั. นไปแต่ ง
21 ขณะนั. นท่ านได้ ผลประโยชน์ งานกั บชายอื) นในเมื) อสามี ยั ง มี
อะไรในการเหล่ านั. นซึ) งบั ด นี.
ชี วิตอยู่ นางก็ได้ ช)ื อว่ าเป็ นหญิง
ท่ านทั. งหลายก็ละอาย ด้ วยว่ า ล่ วงประเวณี แต่ ถ้าสามีตายแล้ ว
ที) สุ ดท้ ายของการเหล่ านั. นก็คื อ นางก็พ้นจากพระราชบัญญัติ น. ั น
ความตาย
แม้ นางไปแต่ ง งานกั บชายอื) นก็
22 แต่ เดี] ยวนี. ท่ านทั. งหลายพ้ น หาผิดประเวณีไม่
จากการเป็ นทาสของบาป และ 4เช่ นนั. นแหละ พี) น้ องทั.งหลาย
กลั บมาเป็ นผู้ รั บใช้ ของพระเจ้ า ของข้ าพเจ้ า ท่ านทั. งหลายได้
แล้ ว ผลที) ท่ านได้ รั บก็คื อความ ตายจากพระราชบัญญั ติทางพระ
บริ สุ ทธิ9 และผลสุ ดท้ ายคือชี วิต กายของพระคริ สต์ ด้ วย เพื) อ
นิรันดร์
ท่านจะตกเป็ นของผู้ อ)ื น คือของ
23 เพราะว่ าค่ าจ้ างของความ พระองค์ ผู้ ทรงฟื. นขึ. นมาจาก
บาปคื อความตาย แต่ ของประ- ความตายแล้ ว เพื) อเราทั. งหลาย
ทานของพระเจ้ าคื อชี วิตนิ รั นดร์ จะได้ เกิดผลถวายแด่ พระเจ้ า
ในพระเยซู คริ สต์ องค์ พระผู้ เป็ น 5เพราะว่ าเมื) อเราเคยมีชีวิตตาม
เจ้ าของเรา
เนื. อหนั ง ตั ณหาชั) วซึ) งเป็ นมา
การยอมตาม
โดยพระราชบั ญญั ติ ได้ ทํา ให้
อวั ยวะของเราเกิ ดผลนํา ไปสู่
พระคริ สต์อย่ าง
ความตาย
ไม่ เลิกร้าง
พี) น้ อ งทั. งหลาย ท่ านไม่ ร้ ู 6แต่ บั ดนี. เราได้ พ้ นจากพระ
หรื อ (ข้ าพเจ้ าพู ด กั บคน ราชบั ญญั ติ คื อได้ ตายจากพระ
ที) ร้ ู พระราชบั ญญั ติ แล้ ว) ว่ า ราชบั ญญั ติ ท)ี ได้ ผู กมั ดเราไว้
พระราชบั ญญั ติ นั. นมี อํา นาจ เพื) อเราจะได้ ไม่ ประพฤติตามตัว
เหนื อมนุ ษย์ เฉพาะในขณะที) ยั ง อั กษรในประมวลพระราชบั ญญั ติ เก่ า แต่ จะดําเนิ นชี วิ ตใหม่
มีชีวิตอยู่ เท่านั. น
2เพราะว่ าผู้ หญิงที)สามี ยังมีชี วิต ตามลักษณะจิตวิญญาณ

7

(NR) ยน P:MQ (NH) ยรม HN:HM; อสค HO:OM; รม H:MN (NN) ยน P:MN; รม O:HP; P:N
(NM) ปฐก N:HT; รม N:T; H ปต H:Q (N) H คร T:MI (M) มธ K:MN
(Q) รม P:N; กท N:HI; K:HP, NN (K) รม O:HM, NH; กท K:HI (O) รม N:NI; N คร M:O
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โรม T
พระราชบัญญัติชี1 ว่ า
ข้ าพเจ้ าต้ องตายหรื อ ขอพระ
เจ้ าอย่ ายอมให้ เป็ นเช่ นนั. นเลย
ทุกคนต้องการความรอด
7ถ้ าเช่ นนั. นเราจะว่ าอย่ างไร ว่ า บาปต่ างหาก คื อบาปซึ) งอาศั ย
พระราชบัญญัติคือบาปหรือ ขอ สิ) งที) ดี น. ั นทําให้ ข้าพเจ้ าต้ องตาย
พระเจ้ าอย่ ายอมให้ เป็ นเช่ นนั. น เพื) อจะให้ ปรากฏว่ าบาปนั. นเป็ น
เลย แต่ ว่ าถ้ ามิ ใช่ เพราะพระ บาปจริ งและโดยอาศั ยพระบั ญราชบั ญญัติแล้ ว ข้ าพเจ้ าก็จะไม่ ญั ติ น. ั น บาปก็ปรากฏว่ าชั) วร้ าย
รู้ จั กบาป เพราะว่ าถ้ าพระราช ยิ) งนัก
บั ญญั ติ มิ ได้ ห้ ามว่ า "อย่ าโลภ" 14 เพราะเรารู้ ว่า พระราชบั ญข้ าพเจ้ าก็ จ ะไม่ รู้ ว่ าอะไรคื อ ญั ติ น. ั นเป็ นโดยฝ่ ายจิ ตวิ ญญาณ
แต่ ว่ า ข้ าพเจ้ าเป็ นแต่ เ นื. อหนั ง
ความโลภ
8แต่ ว่ าบาปได้ ถื อเอาพระบั ญ- ถู กขายไว้ ให้ อยู่ ใต้ บาป
การต่ อสู ก้ นั ระหว่ าง
ญัติน. ั นเป็ นช่ อง ทําให้ ตัณหาชั) ว
ฝ่ ายเนื1 อหนัง
ทุ ก อย่ า งเกิ ด ขึ. นในตั วข้ าพเจ้ า
กับฝ่ ายจิ ตวิญญาณ
เพราะว่ าถ้ าไม่ มี พระราชบั ญญั ติ
บาปก็ตายเสียแล้ ว
15 ข้ า พเจ้ าไม่ เข้ า ใจการกระทํา
9 เพราะครั. งหนึ) งข้ าพเจ้ าดํา รง ของข้ าพเจ้ าเอง เพราะว่ าข้ าพชี วิ ต อยู่ โดยปราศจากพระราช เจ้ าไม่ ทาํ สิ) งที) ข้ าพเจ้ าปรารถนา
บั ญญั ติ แต่ เมื) อมี พระบั ญญั ติ ที) จะทํา แต่ กลับทําสิ) งที) ข้าพเจ้ า
บาปก็กลับมีข. ึ นอีกและข้ าพเจ้ าก็ เกลียดชั งนั. น
ตาย
16 เหตุ ฉะนั. นถ้ าข้ าพเจ้ าทํา สิ) ง
10 พระบั ญญั ติ น. ั นซึ) งมี ข. ึ นเพื) อ ที) ข้ าพเจ้ าไม่ ปรารถนาที) จะทํา
ให้ มี ชี วิ ต ข้ าพเจ้ าเห็ นว่ ากลั บ ข้ าพเจ้ าก็ยอมรั บว่ า พระราช
เป็ นเหตุท)ีทาํ ให้ ถึงความตาย
บัญญัติน. ั นดี
11 เพราะว่ า บาปได้ ถื อ เอาพระ 17 ฉะนั. นข้ าพเจ้ าจึ งมิ ใช่ ผ้ ู กระบั ญญั ติ น. ั นเป็ นช่ องทางล่ อลวง ทํา แต่ ว่าบาปซึ) งอยู่ ในตัวข้ าพข้ าพเจ้ า และประหารข้ าพเจ้ าให้ เจ้ านั) นเองเป็ นผู้ ทาํ
ตายด้ วยพระบัญญัติน. ั น
18 ด้ วยว่ า ข้ าพเจ้ ารู้ ว่ าในตั ว
12 เหตุ ฉะนั. นพระราชบัญญั ติจึง ข้ าพเจ้ า (คื อในเนื. อหนั งของ
เป็ นสิ) งบริสุทธิ9 และพระบัญญัติ ข้ าพเจ้ า) ไม่ มีความดีประการใด
ก็บริสุทธิ9 ยุติธรรม และดี
อยู่ เลย เพราะว่ าเจตนาดีข้าพเจ้ า
13 ถ้ าเช่ น นั. นสิ) งที) ดี ก ลั บทํา ให้ ก็มีอยู่ แต่ ซ)ึ งจะกระทําการดีน. ั น
(T) อพย NR:HT; พบญ K:NH; รม M:NR; กจ NR:MM (P) รม Q:HK; H คร HK:KO
(HR) ลนต HP:K; อสค NR:HH, HM, NH; ลก HR:NP; รม HR:K; N คร M:T (HN) สดด HI:P
(HQ) H พกษ NH:NR, NK; N พกษ HT:HT (HK) รม T:HI; กท K:HT (HP) ปฐก O:K; P:NH

45_rom.pub
page 15

Saturday, February 27, 2016 22:55

โรม T, P
หน้ า 2264
ข้ าพเจ้ าหาได้ กระทําไม่
บาป
19 ด้ วยว่ าการดี น. ั นซึ) งข้ าพเจ้ า
ไม่ มีการปรับโทษ
ปรารถนาทํา ข้ าพเจ้ าไม่ ได้ กระแก่ คนทั1งหลาย
ทํา แต่ การชั) วซึ) งข้ าพเจ้ ามิ ได้
ทีอยู่ ในพระเยซู คริ สต์
ปรารถนาทํา ข้ าพเจ้ ายังทําอยู่
เหตุ ฉะนั. นบั ดนี. การปรั บ
20 ถ้ าแม้ ข้ าพเจ้ ายั ง ทํา สิ) งซึ) ง
โทษจึ ง ไม่ มี แก่ คนทั. งหลาย
ข้ าพเจ้ าไม่ ปรารถนาจะทํา ก็ไม่ ที)อยู่ ในพระเยซูคริสต์ ผู้ ไม่ ดาํ ใช่ ตั วข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ กระทํา แต่ เนิ นตามฝ่ ายเนื. อหนั ง แต่ ตาม
บาปซึ) งอยู่ ในตั วข้ าพเจ้ านั) นเอง ฝ่ ายพระวิญญาณ
เป็ นผู้ กระทํา
2เพราะว่ ากฎของพระวิ ญญาณ
21 ดั งนั. นข้ าพเจ้ าจึ งเห็ นว่ าเป็ น แห่ งชี วิตในพระเยซู คริ สต์ ได้ ทาํ
กฎอย่ างหนึ) ง คือเมื) อใดข้ าพเจ้ า ให้ ข้ าพเจ้ าพ้ นจากกฎแห่ งบาป
ตั. งใจจะกระทําความดี ความชั) ว และความตาย
ก็ยังติดอยู่ ในตัวข้ าพเจ้ า
3เพราะสิ) งซึ) งพระราชบั ญญัติ ทาํ
22 เพราะว่ าส่ วนลึ ก ในใจของ ไม่ ได้ เพราะเนื. อหนั งทํา ให้ อ่ อน
ข้ าพเจ้ านั. น ข้ าพเจ้ าชื) นชมใน กําลั งไปนั. น พระเจ้ าทรงใช้ พระ
พระราชบัญญัติของพระเจ้ า
บุ ต รของพระองค์ ม าในสภาพ
23 แต่ ข้าพเจ้ าเห็นมี กฎอีกอย่ าง เสมื อนเนื. อหนั งที) บาปและเพื) อ
หนึ) งอยู่ ในอวั ยวะของข้ าพเจ้ า ไถ่ บาป พระองค์ จึ งได้ ทรงปรั บ
ซึ) งต่ อสู้ กั บกฎแห่ งจิ ตใจของ โทษบาปที)อยู่ ในเนื. อหนัง
ข้ าพเจ้ า และชั กนําให้ ข้าพเจ้ าอยู่ 4 เพื) อความชอบธรรมของพระ
ใต้ บั งคั บกฎแห่ งบาปซึ) งอยู่ ใน ราชบั ญญั ติ จะได้ สํา เร็ จ ในพวก
อวัยวะของข้ าพเจ้ า
เรา ผู้ ไม่ ดาํ เนิ นตามฝ่ ายเนื. อ
24 โอ ข้ าพเจ้ าเป็ นคนเข็ญใจ หนัง แต่ ตามฝ่ ายพระวิญญาณ
จริ ง ใครจะช่ วยข้ าพเจ้ าให้ พ้ น
อยู่ ฝ่ายพระวิญญาณ
จากร่ างกายแห่ งความตายนี. ได้
หรื ออยู่ ฝ่ายเนื1 อหนัง
25 ข้ าพเจ้ าขอบพระคุ ณพระเจ้ า 5เพราะว่ าคนทั. งหลายที) อยู่ ฝ่ าย
โดยทางพระเยซู คริ สต์ องค์ พระ เนื. อหนั ง ก็ ปั กใจในสิ) งซึ) งเป็ น
ผู้ เป็ นเจ้ าของเรา ฉะนั. นทางด้ าน ของของเนื. อหนั ง แต่ คนทั. ง
จิ ตใจ ข้ าพเจ้ ารั บใช้ พระราช หลายที) อยู่ ฝ่ ายพระวิ ญ ญาณก็
บัญญัติของพระเจ้ า แต่ ด้านฝ่ าย ปั กใจในสิ) งซึ) งเป็ นของของพระ
เนื. อหนั งข้ าพเจ้ ารั บใช้ กฎแห่ ง วิญญาณ

8

(NN) สดด H:N; N คร Q:HO (NM) รม O:HM, HI; กท K:HT (NQ) H คร HK:KH-KN
(NK) H คร HK:KT (H) กท K:HO (N) รม O:HP, NN; T:NQ-NK; H คร HK:QK
(M) กจ HM:MI; N คร K:NH (Q) กท K:HO, NK (K) ยน M:O; กท K:NN-NK
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โรม P
6ด้ วยว่ าซึ) งปั กใจอยู่ กับเนื. อหนัง ของพระองค์ ซ)ึ งทรงสถิ ต อยู่ ใน
ก็คือความตาย และซึ) งปั กใจอยู่ ท่านทั.งหลาย
กั บพระวิ ญญาณก็ คื อ ชี วิ ต และ 12 ท่ านพี) น้ องทั. งหลาย เหตุ
สันติสุข
ฉะนั. นเราทั.งหลายเป็ นหนี. แต่ มิ
7เหตุว่าใจซึ) งปั กอยู่ กับเนื. อหนัง ใช่ เป็ นหนี. ฝ่ ายเนื. อหนั งที) จะดํานั. นก็เป็ นศัตรูต่อพระเจ้ า เพราะ เนินชี วิตตามเนื. อหนัง
หาได้ อยู่ ใต้ บังคั บพระราชบั ญ- 13 เพราะว่ าถ้ าท่ านทั. งหลาย
ญัติของพระเจ้ าไม่ และที)จริงจะ ดํา เนิ น ชี วิ ต ตามฝ่ ายเนื. อหนั ง
อยู่ ใต้ บั งคั บพระราชบั ญญั ติ น. ั น แล้ ว ท่านจะต้ องตาย แต่ ถ้าโดย
ไม่ ได้
ฝ่ ายพระวิ ญญาณท่ านได้ ทาํ ลาย
8เพราะฉะนั. นคนทั. งหลายที) อยู่ การของฝ่ ายกายเสี ย ท่ านก็จะ
ฝ่ ายเนื. อหนั งจะเป็ นที) ชอบพระ ดํารงชี วิตได้
ทัยพระเจ้ าก็หามิได้
ผู เ้ ชื อเป็ นทายาท
9 ถ้ าพระวิ ญญาณของพระเจ้ า
ร่ วมกันกับพระคริ สต์
ทรงสถิ ตอยู่ ในท่ านทั. งหลาย 14 ด้ วยว่ าพระวิ ญญาณของพระ
จริ งๆแล้ ว ท่ านก็มิ ได้ อยู่ ฝ่ าย เจ้ าได้ ทรงนํา พาคนหนึ) งคนใด
เนื. อหนั ง แต่ อยู่ ฝ่ ายพระวิ ญ- คนเหล่ า นั. นก็เป็ นบุ ต รของพระ
ญาณ แต่ ถ้ าผู้ ใดไม่ มี พระวิ ญ- เจ้ า
ญาณของพระคริ สต์ ผู้ นั. นก็ไม่ 15 เหตุ ว่ าท่ านไม่ ได้ รั บนิ สั ย
เป็ นของพระองค์
อย่ า งทาสซึ) งทํา ให้ ตกในความ
10 และถ้ าพระคริ สต์ อยู่ ในท่ าน กลั วอี ก แต่ ท่ านได้ รับพระวิ ญทั. งหลายแล้ ว ร่ างกายก็ตายไป ญาณผู้ ทรงให้ เป็ นบุ ตร ซึ) งให้
เพราะบาป แต่ จิ ตวิ ญญาณก็มี เราทั. งหลายร้ องเรี ยกพระเจ้ าว่ า
ชี วิตเพราะความชอบธรรม
"อับบา" คือพระบิดา
11 แต่ ถ้ า พระวิ ญญาณของพระ 16 พระวิ ญญาณนั. นเป็ นพยาน
องค์ ผู้ ทรงชุ บให้ พระเยซู เป็ น ร่ วมกั บจิ ต วิ ญ ญาณของเราทั. ง
ขึ. นมาจากความตายทรงสถิ ตอยู่ หลายว่ า เราทั. งหลายเป็ นบุ ตร
ในท่านทั.งหลาย พระองค์ผ้ ู ทรง ของพระเจ้ า
ชุ บให้ พระคริ สต์ เป็ นขึ. นมาจาก 17 และถ้ าเราทั. งหลายเป็ นบุ ตร
ความตายแล้ วนั. น จะทรงกระทํา แล้ ว เราก็เป็ นทายาทคื อเป็ น
ให้ กายซึ) งต้ องตายของท่าน เป็ น ทายาทของพระเจ้ า และเป็ น
ขึ. นมาใหม่ ด้ วยโดยพระวิ ญญาณ ทายาทร่ วมกั บพระคริ สต์ เมื) อ
(O) กท O:P (T) H คร N:HQ; ยก Q:Q (HH) กจ N:NQ; H คร O:HQ
(HN) รม O:T, HQ (HM) กท O:P; อฟ Q:NN (HQ) กท K:HP
(HK) อสย KO:K; มก HQ:MO; ฮบ N:HK (HO) อฟ H:HM (HT) กจ NO:HP; ฟป H:NI
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โรม P
หน้ า 2266
เราทั. งหลายทนทุ กข์ ทรมานด้ วย ผู้ ได้ รั บผลแรกของพระวิ ญญาณ
กั นกั บพระองค์ นั. นก็ เ พื) อเรา ตั วเราเองก็ยั งครํ)า ครวญคอยจะ
ทั. งหลายจะได้ สง่ า ราศี ด้ วยกั น เป็ นอย่ างบุ ตร คื อที) จะทรงไถ่
กับพระองค์ด้วย
กายของเราทั.งหลายไว้
ร่ างกายทีตายได้
24 เหตุ ว่า เราทั. งหลายรอดได้
เพราะความหวังใจ แต่ ความหวัง
รอคอยสง่ าราศี แห่ ง
ใจในสิ
) งที) เราเห็ น ได้ หาได้ เป็ น
การเป็ นขึ1 นมาจากความตาย
18 เพราะข้ าพเจ้ าเห็นว่ า ความ ความหวั งใจไม่ ด้ วยว่ าใครเล่ า
ทุ ก ข์ ลาํ บากแห่ งสมั ยปั จ จุ บั น นี. จะยังหวังในสิ) งที)เขาเห็น
ไม่ สมควรที) จะเอาไปเปรี ยบกั บ 25 แต่ ถ้ าเราทั. งหลายคอยหวั ง
สง่ าราศีซ)ึ งจะเผยในเราทั.งหลาย ใจในสิ) งที) เรายั งไม่ ได้ เห็ น เรา
19 ด้ วยว่ า สรรพสิ) งที) ทรงสร้ าง จึงมีความเพียรคอยสิ) งนั. น
พระวิญญาณบริ สุทธิ6 ทรง
แล้ ว
มี ความเพี ยรคอยท่ า
อธิ
ษฐานเพือเราด้วยกันกับเรา
ปรารถนาให้ บุ ตรทั. งหลายของ
26 พระวิ ญ ญาณก็ ท รงช่ วยเรา
พระเจ้ าปรากฏ
20 เพราะว่ า สรรพสิ) งเหล่ า นั. น เมื) อเราอ่ อ นกํา ลั ง ด้ วยเช่ นกั น
ต้ องเข้ าอยู่ ในอํานาจของอนิ จจั ง เพราะเราไม่ ร้ ู ว่าเราควรจะอธิ ษไม่ ใช่ ตามใจชอบของตนเอง แต่ ฐานขอสิ) งใดอย่ างไร แต่ พระ
เป็ นไปตามพระองค์ ผ้ ู ทรงบั น- วิ ญญาณเองทรงช่ วยขอเพื) อเรา
ดาลให้ เข้ าอยู่ นั. นด้ วยมี ค วาม ด้ วยความครํ)า ครวญซึ) งเหลื อที)
จะพูดได้
หวังใจ
21 ว่ าสรรพสิ) งเหล่ านั. นจะได้ 27 และพระองค์ ผู้ ทรงตรวจค้ น
รอดจากอํา นาจแห่ งความเปื) อย ใจมนุ ษย์ ก็ทรงทราบความ
เน่ า และจะเข้ าในเสรี ภาพซึ) งมี หมายของพระวิ ญญาณ เพราะ
สง่ า ราศี แห่ ง บุ ต รทั. งหลายของ ว่ าพระองค์ ทรงอธิ ษฐานขอเพื) อ
วิ สุ ทธิ ชนตามที) ชอบพระทัยพระ
พระเจ้ าด้ วย
22 เรารู้ อยู่ ว่ า บรรดาสรรพสิ) ง เจ้ า
ทรงเรี ยก
ที) ทรงสร้ างนั. นกํา ลั งครํ)า ครวญ
และผจญความทุ กข์ ลาํ บากเจ็ บ
ทรงประทานความรอด
ปวดด้ วยกันมาจนทุ กวันนี.
ทรงให้เป็ นคนชอบธรรม
23 และไม่ ใช่ สรรพสิ) งทั. งปวง
ทรงประทานสง่ าราศี
เท่ านั. น แต่ เราทั. งหลายเองด้ วย 28 เรารู้ ว่า พระเจ้ าทรงร่ วมมื อ
(HP) N คร Q:HT (HI) N ปต M:HM (NR) ปฐก M:HT-HI (NH) N คร M:HT
(NN) ยรม HN:Q, HH (NM) ลก NR:MO; N คร K:N, Q-K; อฟ H:HQ; Q:MR (NQ) ฮบ HH:H
(NO) มธ NR:NN; อฟ O:HP (NT) H พศด NP:I; H ยน K:HQ (NP) N ทธ H:I
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หน้ า 2267
โรม P
กั บคนทั. งหลายที) รั กพระองค์ ให้ ชอบธรรมแล้ ว
เกิดผลอันดี ในทุ กสิ) ง คือคนทั.ง 34 ใครเล่ าจะเป็ นผู้ ปรั บโทษอี ก
ปวงที) พระองค์ ได้ ทรงเรี ยกตาม ก็ คื อ พระคริ ส ต์ ผ้ ู ทรงสิ. นพระ
พระประสงค์ของพระองค์
ชนม์ แล้ ว และยิ) งกว่ านั. นอี กได้
29 เพราะว่ า ผู้ หนึ) งผู้ ใดที) พระ ทรงคื นพระชนม์ ทรงสถิ ต ณ
องค์ ได้ ทรงทราบอยู่ แล้ ว ผู้ นั. น เบื. องขวาพระหั ตถ์ ของพระเจ้ า
พระองค์ได้ ทรงตั. งไว้ ให้ เป็ นตาม และทรงอธิ ษฐานขอเพื) อ เราทั. ง
ลั ก ษณะพระฉายแห่ งพระบุ ต ร หลายด้ วย
ของพระองค์ เพื) อพระบุ ตรนั. น
ผู เ้ ชื อได้รบั ความรอดนิรนั ดร์
จะได้ เป็ นบุ ต รหั วปี ท่ า มกลาง 35 แล้ วใครจะให้ เราทั. งหลาย
พวกพี) น้องเป็ นอันมาก
ขาดจากความรั กของพระคริ สต์
30 ยิ) งกว่ านั. นบรรดาผู้ ที) พระ ได้ เล่ า จะเป็ นความยากลําบาก
องค์ได้ ทรงตั. งไว้ น. ั น พระองค์ได้ หรื อความทุ กข์ หรือการข่ มเหง
ทรงเรี ยกมาด้ วย และผู้ ที) พระ หรือการกันดารอาหาร หรือการ
องค์ ได้ ทรงเรี ยกมานั. น พระ เปลือยกาย หรือการถู กโพยภั ย
องค์ ไ ด้ ทรงโปรดให้ เป็ นผู้ ชอบ หรือการถู กคมดาบหรือ
ธรรม และผู้ ท)ีพระองค์ทรงโปรด 36 ตา ม ที) เ ขี ย นไ ว้ แ ล้ ว ว่ า
ให้ เป็ นผู้ ชอบธรรม พระองค์ ก ็ `เพราะเห็ นแก่ พระองค์ ข้าพระ
ทรงโปรดให้ มีสง่ าราศีด้วย
องค์ ทั % งหลายจึ ง ถู กประหารวัน
31 ถ้ าเช่ นนั. น เราจะว่ าอย่ างไร ยังคํา และนั บว่าเป็ นเหมื อนแกะ
ถ้ าพระเจ้ าทรงอยู่ ฝ่ ายเรา ใคร สําหรับจะเอาไปฆ่า'
จะขัดขวางเรา
37 แต่ ว่ าในเหตุ ก ารณ์ ท. ั งปวง
32 พระองค์ ผ้ ู มิ ได้ ทรงหวงพระ เหล่ านี. เรามี ชั ยเหลื อล้ นโดย
บุตรของพระองค์เอง แต่ ได้ ทรง พระองค์ผ้ ู ได้ ทรงรักเราทั.งหลาย
โปรดประทานพระบุ ตรนั. นเพื) อ 38 เพราะข้ าพเจ้ าเชื) อมั) นว่ า แม้
เราทั.งหลาย ถ้ าเช่ นนั. นพระองค์ ความตาย หรือชี วิต หรือบรรดา
จะไม่ ทรงโปรดประทานสิ) งสาร- ทู ตสวรรค์ หรือเจ้ าผู้ ครอบครอง
พั ด ให้ เราทั. งหลายด้ วยกั น กั บ อาณาจั กร หรื อเจ้ าผู้ มี อาํ นาจ
พระบุตรนั. นหรือ
หรือสิ) งซึ) งอยู่ ในปั จจุ บันนี. หรือ
33 ใครจะฟ้ องคนเหล่ านั. นที) สิ) งซึ) งจะมาในภายหน้ า
พระเจ้ าได้ ทรงเลือกไว้ พระเจ้ า 39 หรือซึ) งสูง หรือซึ) งลึก หรือ
ทรงเป็ นผู้ ที) ทํา ให้ เราเป็ นคน สิ) งอื) นใดๆที) ได้ ทรงสร้ างแล้ ว
(NI) N คร M:HP; อฟ H:K, HH; ฮบ H:O; N ทธ N:HI (MR) ยน HT:NN; H คร O:HH
(MH) กดว HQ:I (MN) รม Q:NK; K:O, HR (MM) อสย KR:P-I
(MQ) โยบ MQ:NI; มก HO:HI (MO) สดด QQ:NN (MT) H คร HK:KT (MP) อฟ H:NH
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โรม P, I
หน้ า 2268
นั. นจะไม่ ส ามารถกระทํา ให้ เรา
มิใช่ ชาวยิวจะอยู่
ทั. งหลายขาดจากความรั ก ของ
ฝ่ ายจิ ตวิญญาณทุกคน
พระเจ้ าซึ) งมีอยู่ ในพระเยซู คริสต์ 6 แต่ มิ ใช่ ว่ า พระวจนะของพระ
องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าของเราได้
เจ้ าได้ ไร้ ประโยชน์ ไป เพราะว่ า
ความห่ วงใยของเปาโล
เขาทั. งหลายที) เกิ ดมาจากอิ สราทีมีต่อชาติ อิสราเอล
เอลนั. นหาได้ เป็ นคนอิ ส ราเอล
ข้ าพเจ้ าพูดตามความจริงใน แท้ ทุกคนไม่
พระคริ สต์ ข้ าพเจ้ า ไม่ ได้ 7 และมิ ใ ช่ ว่ า ทุ กคนที) เป็ นเชื. อ
มุ สา ใจสํานึกผิดชอบของข้ าพ- สายของอั บ ราฮั ม เป็ นบุ ต รแท้
เจ้ าเป็ นพยานฝ่ ายข้ าพเจ้ าโดย ของท่ าน แต่ ว่า `เขาจะเรี ยก
พระวิญญาณบริสุทธิ9 ด้วย
เชื% อสายของเจ้าทางสายอิ สอัค'
2ว่ า ข้ าพเจ้ ามี ความทุ กข์ หนั ก 8คื อ ว่ า เขาเหล่ านั. นที) เ ป็ นบุ ตร
และเสียใจเสมอมิได้ ขาด
ตามเนื. อหนังจะนั บเป็ นบุตรของ
3เพราะว่ า ข้ าพเจ้ า ปรารถนาจะ พระเจ้ าไม่ ได้ แต่ บุตรแห่ งพระ
ให้ ข้าพเจ้ าเองถู กสาปให้ ตั ดขาด สั ญญานั. นจึ งจะนั บเป็ นเชื. อสาย
จากพระคริ สต์ เพราะเห็ น แก่ ได้
พี) น้องของข้ าพเจ้ า คือญาติของ 9เพราะพระวจนะแห่ งพระสั ญข้ าพเจ้ าตามเนื. อหนัง
ญามี ว่ าดั งนี. `คราวนี% เราจะมา
4พวกเขาเป็ นคนอิ สราเอล ได้ และนางซาราห์ จะมี บุตรชาย'
รั บการทรงให้ เป็ นบุ ตรของพระ
พระเจ้าทรงเลือกยาโคบ
เจ้ าและสง่ าราศี และบรรดา 10 และมิ ใช่ เท่ านั. น แต่ ว่ านาง
พั นธสั ญญา และการทรงประ- เรเบคาห์ ก ็ได้ มี ครรภ์ กั บชายคน
ทานพระราชบั ญญั ติ และการ หนึ) งด้ วย คื ออิ สอั คบรรพบุ รุ ษ
ปรนนิ บั ติ พระเจ้ าและพระสั ญ- ของเรา
ญาทั.งหลาย
11 (แม้ ก่ อนบุ ตรนั. นบั ง เกิ ด มา
5 ทั. งบรรพบุ รุ ษก็ เ ป็ นของเขา และยั ง ไม่ ได้ กระทํา ดี ห รื อ ชั) ว
ด้ วย และพระคริสต์กไ็ ด้ ทรงถือ เพื) อพระดํา ริ ของพระเจ้ าในการ
กํา เนิ ดตามเนื. อหนั งในเชื. อชาติ ทรงเลือกนั. นจะตั. งมั) นคงอยู่ ไม่
ของเขา พระองค์ผ้ ู ทรงอยู่ เหนือ ใช่ ตามการกระทํา แต่ ตามซึ) ง
สารพั ด ผู้ ซึ) งพระเจ้ าจะทรง พระองค์ทรงเรียก)
โปรดอวยพระพรเป็ นนิตย์ เอ- 12 พระองค์จึงตรั สแก่ นางนั. นว่ า
เมน
`พี จะปรนนิ บตั ิ นอ้ ง'

9

(H) N คร H:NM (N) รม HR:H (M) อพย MN:MN (Q) อพย Q:NN; H ซมอ Q:NH
(K) พบญ HR:HK; ยรม NM:O (O) กดว NM:HI; กท O:HO (T) ปฐก NH:HN; กท Q:NM
(P) กท Q:NP (I) ปฐก HP:HR (HR) ปฐก NK:NH (HH) รม Q:HT; P:NP (HN) ปฐก NK:NM
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โรม I
13 ตามที) มี คาํ เขี ยนไว้ แล้ วว่ า 20 โอ มนุ ษย์เอ๋ย ดูก่อน ท่าน
`เราก็ ยังรักยาโคบ แต่ เราได้ คื อผู้ ใดเล่ าซึ) งท่ านจะโต้ ตอบกั บ
เกลียดเอซาว'
พระเจ้ าได้ สิ) งซึ) งถู กทําขึ. นแล้ ว
14 ถ้ าเช่ นนั. นเราจะว่ า อย่ างไร นั. นจะกลั บว่ าแก่ ผ้ ู ทํา ได้ หรื อว่ า
พระเจ้ าไม่ ทรงยุติธรรมหรือ ขอ "ท่ านได้ กระทํา ข้ าพเจ้ าอย่ า งนี.
พระเจ้ าอย่ ายอมให้ เป็ นเช่ นนั. น ทําไม"
เลย
21 ส่ วนช่ างปั. นหม้ อ ไม่ มีสิทธิ9 ท)ี
15 เพราะพระองค์ ตรั ส กั บโม- จะเอาดิ น ก้ อนเดี ย วกั น มาปั. น
เสสว่ า `เราประสงค์ จะกรุ ณาผู ้ เป็ นภาชนะอั นมี เกี ยรติ อั นหนึ) ง
ใด เราก็จะกรุณาผูน้ ัน% และเรา และภาชนะอั น ไม่ มี เ กี ยรติ อั น
ประสงค์ จะเมตตาผู ใ้ ด เราก็จะ หนึ) งหรือ
เมตตาผูน้ ัน% '
22 แล้ วถ้ าโดยทรงประสงค์ จ ะ
16 เพราะฉะนั. น จึ งไม่ ข. ึ นแก่ สํา แดงการลงพระอาชญาและ
ความตั. งใจหรือการตะเกียกตะ- ทรงให้ ฤทธิ9 เดชของพระองค์
กายของเขา แต่ ข. ึ นอยู่ กั บพระ ปรากฏ พระเจ้ าได้ ทรงอดกลั. น
เจ้ าผู้ ทรงสําแดงพระกรุณา
พระทั ยไว้ ช้ านานต่ อผู้ เหล่ านั. น
17 เพราะมี ข้ อพระคั มภี ร์ ที) ที) เป็ นภาชนะอั นสมควรแก่ พระ
กล่ าวแก่ ฟาโรห์ ว่า `เพราะเหตุน% ี อาชญาซึ) งเตรี ยมไว้ สํา หรั บ
เองเราให้ เ จ้ า มี ตํา แหน่ งสู ง ก็ ความพินาศ
เพื  อจะแสดงฤทธานุ ภาพของเรา 23 เพื) อจะได้ ทรงสําแดงสง่ าราศี
โดยเจ้า และเพื  อให้นามของเรา อั นอุ ดมของพระองค์ แก่ บรรดา
ถูกประกาศออกไปทัวโลก'
ผู้ ที) เป็ นภาชนะแห่ งพระเมต18 เหตุ ฉะนั. น พระองค์ จะทรง ตาซึ) งพระองค์ ได้ ทรงจั ดเตรี ยม
พระกรุณาแก่ ผ้ ู ใด ก็จะทรงพระ ไว้ ก่อนให้ สมกับสง่ าราศี
กรุณาผู้ น. ั น และพระองค์จะทรง 24 คื อเราทั. งหลายที) พระองค์ได้
ให้ ผู้ ใดมี ใจแข็งกระด้ าง ก็จะ ทรงเรี ยกมาแล้ ว มิ ใช่ จากยิ ว
ทรงให้ ผ้ ู น. ั นมีใจแข็งกระด้ าง
พวกเดี ยว แต่ จากพวกต่ างชาติ
19 แล้ วท่ านก็จะกล่ าวแก่ ข้ าพ- ด้ วย
เจ้ าว่ า "ถ้ าเช่ นนั. น ทํา ไมพระ
มีชาวอิ สราเอลทีเหลืออยู่
องค์ จึ งยั งทรงติ เตี ยน เพราะว่ า
เท่ านั1นทีจะได้รบั ความรอด
ผู้ ใดจะขั ด ขื น พระทั ยของพระ 25 ดั งที) พระองค์ ตรั สไว้ ในพระ
องค์ได้ "
คัมภีร์โฮเชยาว่ า `เราจะเรียกเขา
(HM) มลค H:N-M (HQ) พบญ MN:Q (HK) อพย MM:HI (HT) อพย I:HO; กท M:P
(HP) อพย Q:NH (HI) N พศด NR:O (NR) อสย NI:HO; ยรม HP:O (NH) สภษ HO:Q
(NN) สภษ HO:Q; H ธส K:I (NM) รม P:NP-MR (NQ) อสย QN:O-T (NK) ฮชย N:NM
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โรม I, HR
หน้ า 2270
เหล่ า นั % น ว่ า เป็ นชนชาติ ของเรา เกิดขึ. นโดยความเชื) อ
ซึ งเมื อก่อนเขาหาได้เป็ นชนชาติ 31 แต่ พวกอิ ส ราเอลซึ) งใฝ่ หา
ของเราไม่ และจะเรี ยกเขาว่ า พระราชบั ญญั ติ แห่ ง ความชอบ
เป็ นที  ร ั กซึ  ง เมื  อ ก่ อ นเขาหาได้ ธรรมก็ ยั ง ไม่ ได้ บรรลุ ต ามพระ
เป็ นที รกั ไม่
ราชบั ญญั ติ แห่ งความชอบธรรม
26 และต่ อมาในสถานที  ซึ งทรง นั. น
กล่ าวแก่ เขาว่า "เจ้าทั %งหลายไม่ 32 เพราะอะไร เพราะเหตุท)ีเขา
ใช่ ชนชาติ ของเรา" ในที  นั %นเอง มิ ได้ แสวงหาโดยความเชื) อ แต่
เขาจะได้ชื อว่า เป็ นบุตรของพระ แสวงหาโดยการกระทําตามพระ
เจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่'
ราชบัญญัติ เขาจึงสะดุดก้ อนหิ น
27 และท่านอิสยาห์ ได้ ร้องประ- ที)ให้ สะดุดนั. น
กาศเรื) องพวกอิ สราเอลด้ วยว่ า 33 ดังที)มีคาํ เขี ยนไว้ แล้ วว่ า `จง
`แม้ พ วกลู ก อิ สราเอลจะมาก ดูเถิด เราได้วางศิ ลาก้อนหนึ งไว้
เหมื อนเม็ดทรายที ทะเล แต่ คน ในศิ โยนซึ  งจะทําให้สะดุด และ
ที เหลืออยู่เท่ านัน% จะรอด
หิ นก้อนหนึ งซึ  งจะทําให้ลม้ แต่
28 ด้วยว่ า พระองค์ จะทรงให้ ผู ใ้ ดที  เชื อในพระองค์ นัน% ก็จะไม่
การนั %นสํา เร็ จ และจะให้สาํ เร็ จ ได้รบั ความอับอาย'
โดยเร็ วพลันในความชอบธรรม
ชนชาติ อิสราเอล
เพราะว่ า องค์ พระผู ้ เ ป็ นเจ้า จะ
ไม่ รู ้จักความชอบธรรม
ทรงให้ ก ารนั % นสํา เร็ จ โดยเร็ ว
พี) น้ องทั. งหลาย ความ
พลันบนพิ ภพนี% '
ปรารถนาในจิ ต ใจของ
29 และตามที) ท่ า นอิ สยาห์ ได้ ข้ าพเจ้ าและคําวิงวอนขอต่ อพระ
กล่ าวไว้ ก่ อนว่ า `ถ้าองค์ พระผู ้ เจ้ าเพื) อคนอิ สราเอลนั. น คื อขอ
เป็ นเจ้าแห่ งจอมโยธามิ ไ ด้ทรง ให้ เขารอด
เหลื อเชื% อสายไว้ให้เราบ้าง เรา 2 ข้ าพเจ้ าเป็ นพยานให้ เขาว่ า
ก็ จ ะได้เ ป็ นเหมื อนเมื องโสโดม เขามี ค วามกระตื อ รื อร้ นที) จะ
และจะเป็ นเหมื อ นเมื องโกโม- ปรนนิ บัติพระเจ้ า แต่ หาได้ เป็ น
ราห์ '
ตามปั ญญาไม่
30 ถ้ าเช่ นนั. น เราจะว่ าอย่ างไร 3เพราะว่ าเขาไม่ ร้ ู จั กความชอบ
จะว่ าพวกต่ างชาติ ท)ี ไม่ ได้ ใฝ่ หา ธรรมของพระเจ้ า แต่ อุตส่ าห์ จะ
ความชอบธรรมก็ยังได้ รั บความ ตั. งความชอบธรรมของตนขึ. น
ชอบธรรมคื อความชอบธรรมที) เขาจึ งไม่ ได้ ยอมอยู่ ในความชอบ

10

(NO) ฮชย H:HR (NT) อสย HR:NN-NM; รม HH:K (NP) อสย HR:NM (NI) พบญ NI:NM
(MR) รม H:HT; Q:HH; M:NH; HR:O (MH) รม HR:N; กท K:Q (MN) ลก N:MQ; H คร H:NM
(MM) สดด HHP:NN; อสย P:HQ; NP:HO (N) กจ NH:NR; กท H:HQ (M) รม H:HT; ฟป M:I
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หน้ า 2271
โรม HR
ธรรมของพระเจ้ า
ไปสู่ ความชอบธรรม และการ
4เพราะว่ าพระคริ สต์ทรงเป็ นจุ ด ยอมรั บด้ วยปากก็นาํ ไปสู่ ค วาม
จบของพระราชบัญญัติ เพื) อให้ รอด
ทุ กคนที) มี ความเชื) อได้ รั บความ 11 เพราะมี ข้อพระคัมภี ร์ว่า `ผู ้
ชอบธรรม
ใดที  เชื  อในพระองค์ นั % น ก็ จะไม่
5 โมเสสได้ เขี ยนเรื) องความ ได้รบั ความอับอาย'
ชอบธรรมซึ) งมี พระราชบั ญญั ติ 12 เพราะว่ าพวกยิ วและพวก
เป็ นมู ลฐานว่ า `คนใดที) ประ- กรีก ไม่ ทรงถือว่ าต่ างกัน ด้ วย
พฤติ ตามสิ) งเหล่ านั. นจะได้ ชี วิ ต ว่ าทรงเป็ นองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
โดยการประพฤติน. ั น'
องค์เดียวกันของคนทั. งปวง ซึ) ง
ความรอดทีทรงให้แก่ ทุกคน
ทรงโปรดอย่ างบริ บูรณ์แก่ คนทั.ง
ปวงที)ทูลขอต่ อพระองค์
ซึ งเชื อในพระคริ สต์
6 แต่ ค วามชอบธรรมที) มี ค วาม 13 เพราะว่ า `ผูใ้ ดที จะร้องออก
เชื) อเป็ นมู ลฐานว่ าอย่ างนี. ว่ า พระนามขององค์ พระผู ้เป็ นเจ้า
"อย่ านึ กในใจของตัวว่า ใครจะ ก็จะรอด'
ความสําคัญของ
ขึ% นไปบนสวรรค์ " (คื อจะเชิ ญ
ผู ป้ ระกาศข่ าวประเสริ ฐ
พระคริสต์ลงมาจากเบื. องบน)
7หรื อ "ใครจะลงไปยังที  ลึ ก" 14 แต่ ผ้ ู ที) ยั งไม่ เชื) อในพระองค์
(คื อจะเชิ ญพระคริ สต์ข. ึ นมาจาก จะทู ลขอต่ อพระองค์ อย่ างไรได้
ความตายอีก)
และผู้ ที) ยั งไม่ ได้ ยิ นถึ งพระองค์
8แต่ ความชอบธรรมนั. นว่ าอย่ าง จะเชื) อในพระองค์ อย่ างไรได้
ไร ก็ว่า "ถ้อยคํานัน% อยู่ใกล้ท่าน และเมื) อไม่ มี ผ้ ู ใดประกาศให้ เขา
อยู่ ในปากของท่ านและอยู่ ในใจ ฟั ง เขาจะได้ ยินอย่ างไรได้
ของท่ าน" คือคําแห่ งความเชื) อที) 15 และถ้ าไม่ มีใครใช้ เขาไป เขา
เราทั.งหลายประกาศอยู่ น. ั น
จะไปประกาศอย่ างไรได้ ตามที)
9คื อว่ า ถ้ าท่ านจะรั บด้ วยปาก มีคาํ เขียนไว้ แล้ วว่ า `เท้าของคน
ของท่ านว่ า พระเยซู ทรงเป็ น เหล่านั %นที  ประกาศข่ าวประเสริ ฐ
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า และเชื) อใน แห่ งสันติ สุ ข และประกาศข่ าว
จิ ตใจของท่ านว่ าพระเจ้ าได้ ทรง ประเสริ ฐแห่ งสิ งอันประเสริฐ ก็
ชุ บพระองค์ ใ ห้ เป็ นขึ. นมาจาก งามสักเท่ าใด'
ความตาย ท่านจะรอด
16 แต่ มิ ใช่ ทุ กคนได้ เชื) อฟั งข่ าว
10 ด้ วยว่ าความเชื) อด้ วยใจก็นาํ
ประเสริ ฐนั. น เพราะอิ สยาห์ ได้
(Q) มธ K:HT; รม T:H-Q; กท M:NQ (K) ลนต HP:K; นหม I:NI (O) พบญ MR:HN-HQ
(P) พบญ MR:HQ (I) มธ HR:MN; ลก HN:P (HH) อสย NP:HO (HN) รม M:NN, NI
(HM) ยอล N:MN; กจ I:HQ (HQ) ทต H:M (HK) อสย KN:T (HO) อสย KM:H
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โรม HR, HH
หน้ า 2272
กล่ าวไว้ ว่า `พระองค์เจ้าข้า ใคร แล้ วหรื อ" ขอพระเจ้ าอย่ ายอม
เล่ าได้เชื  อสิ งที  เขาได้ยินจากเรา ให้ เป็ นเช่ นนั. นเลย ข้ าพเจ้ าเอง
ทัง% หลาย'
ก็เป็ นชนชาติอิสราเอล เป็ นเชื. อ
17 ฉะนั. นความเชื) อเกิ ดขึ. นได้ ก ็ สายของอั บราฮั ม เป็ นตระกู ล
เพราะการได้ ยิน และการได้ ยิน เบนยามิน
เกิ ด ขึ. นได้ ก็ เพราะการประกาศ 2 พระเจ้ ามิ ไ ด้ ทรงทอดทิ. งชน
พระวจนะของพระเจ้ า
ชาติ ของพระองค์ น. ั นที) พระองค์
18 ข้ าพเจ้ าถามว่ า "เขาทั.งหลาย ทรงทราบล่ วงหน้ าแล้ ว ท่านไม่
ไม่ ได้ ยิ นหรื อ" เขาได้ ยิ นแล้ ว รู้ เรื) องซึ) งเขี ยนไว้ แล้ วในพระ
จริงๆ `เสียงของพวกเขากระจาย คั มภีร์ กล่ าวถึ งท่ านเอลียาห์ หรื อ
ออกไปทัวแผ่นดินโลก และถ้อย ท่ านได้ กล่ าวโทษพวกอิ สราเอล
คํา ของพวกเขาประกาศออกไป ต่ อพระเจ้ าว่ า
ถึงที สุดปลายพิ ภพ'
3`พระองค์เจ้าข้า พวกเขาได้ฆ่า
19 ข้ าพเจ้ าจึ งถามว่ า "พลอิ ส- พวกศาสดาพยากรณ์ ของพระ
ราเอลไม่ เข้ าใจหรื อ" ตอนแรก องค์ แท่ นบูชาของพระองค์เขาก็
โมเสสกล่ าวว่ า `เราจะให้เจ้าทั %ง ได้ขุ ดทํา ลายลงเสี ย เหลื ออยู่
หลายอิ จฉาผูท้ ี ไม่ ใช่ชนชาติ เรา แต่ ข ้าพระองค์ คนเดี ยวและเขา
จะยั วโทสะเจ้าด้วยประชาชาติ ที แสวงหาช่ อ งทางที  จะประหาร
เขลาชาติ หนึ ง'
ชีวิตของข้าพระองค์'
20 แล้ วอิสยาห์ กล้ ากล่ าวว่ า `คน 4 แล้ วพระเจ้ าทรงตอบท่ า นว่ า
เหล่ า นั % น ที  มิ ไ ด้แสวงหาเราได้ อย่ างไร ว่ าดังนี. `เราได้เหลือคน
พบเรา เราได้ปรากฏแก่ คนที  มิ ไว้สาํ หรับเราเจ็ดพันคน ซึ งเป็ น
ได้ถามหาเรา'
ผู ้ ที มิ ได้ คุ ก เข่ าลงต่ อรู ปพระ
21 แต่ ท่ านได้ กล่ าวถึ งพวกอิ ส- บาอัล'
ราเอลว่ า `เรายื นมื อของเราออก 5เช่ นนั. นแหละบั ดนี. ก็ยังมี พวก
ตลอดวัน ต่ อชนชาติ ห นึ  ง ซึ  ง ไม่ ที) เหลื ออยู่ ตามที) ได้ ทรงเลื อกไว้
เชื อฟั งและดื% อรัน% '
โดยพระคุณ
ชาวอิ สราเอลทีเหลืออยู่
6แต่ ถ้ าเป็ นทางพระคุ ณก็หาได้
เป็ นเพราะทางการกระทํา ไม่
จะได้รบั ความรอด
เมื) อเป็ นเช่ นนี. แล้ ว ข้ าพ- ฉะนั. นแล้ ว พระคุณก็ไม่ เป็ นพระ
เจ้ าจึ งถามว่ า "พระเจ้ า คุณอีกต่ อไป แต่ ถ้าเป็ นทางการ
ทรงทอดทิ. งชนชาติของพระองค์ กระทํา ก็ ห าได้ เป็ นเพราะทาง

11

(HP) H พกษ HP:HR; สดด HI:Q (HI) รม HH:HH; ทต M:M (NR) อสย OK:H
(NH) อสย OK:N (H) H ซมอ HN:NN; ยรม QO:NP; N คร HH:NN (N) รม P:NI
(M) H พกษ HI:HR, HQ (Q) H พกษ HI:HP (K) รม I:NT (O) รม Q:Q
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หน้ า 2273
โรม HH
พระคุ ณไม่ ฉะนั. นแล้ ว การ บริบูรณ์ และถ้ าการพ่ ายแพ้ ของ
กระทํา ก็ ไ ม่ เป็ นการกระทํา อี ก เขาเป็ นเหตุ ให้ คนต่ า งชาติ บริ ต่ อไป
บู รณ์ เขาจะยิ) งบริ บู รณ์ มากสั ก
ข่ าวประเสริ ฐ
เท่าใด
คนต่ างชาติ
ได้ไปยัง
ควรทีจะ
คนต่ างชาติ
รับฟั งคําเตื อนนั1น
7ถ้ าเช่ นนั. นจะเป็ นอย่ างไร พวก
อิ สราเอลไม่ พบสิ) งที) เขาแสวงหา 13 แต่ ข้าพเจ้ ากล่ าวแก่ พวกท่าน
แต่ คนที) พระเจ้ าได้ ทรงเลื อกไว้ ที)เป็ นคนต่ างชาติ เพราะข้ าพเจ้ า
นั. นเป็ นผู้ ได้ พบ และคนนอกนั. น เป็ นอัครสาวกมายังพวกต่ างชาติ
ก็มีใจแข็งกระด้ างไป
ข้ าพเจ้ าจึ ง ยกย่ องหน้ าที) ของ
8 (ตามที) มี คาํ เขี ยนไว้ แล้ วว่ า ข้ าพเจ้ า
`พระเจ้ า ได้ ท รงประทานใจที 
ชาวอิ สราเอล
เซื  องซึ ม ประทานตาที  มองไม่
จะได้
เห็ น หูที ฟังไม่ ได้ยินให้แก่เขา)
กลับคืนดีกบั พระเจ้าอี ก
จนทุกวันนี% '
14 เพื) อด้ วยวิ ธี ใดก็ตามข้ าพเจ้ า
9ดาวิดทรงกล่ าวว่ า `ขอให้สาํ รับ จะได้ เร้ าใจพี) น้ อ งร่ วมชาติ ของ
ของเขากลายเป็ นบ่ วงแร้ว และ ข้ าพเจ้ าให้ เขาเอาอย่ าง เพื) อให้
เครื องดัก และเป็ นสิ งให้สะดุด เขารอดได้ บ้าง
และเป็ นสิ งสนองเขา
15 เพราะว่ าถ้ าการที) พ)ี น้ องร่ วม
10 ขอให้ ต าของเขามื ด ไปเพื  อ ชาติ ของข้ าพเจ้ าถู กพระเจ้ าทรง
เขาจะได้มองไม่ เห็ น และให้ ทอดทิ. งเสี ยแล้ วเป็ นเหตุ ให้ คน
หลังของเขางอค่ อมตลอดไป'
ทั. งโลกกลั บ คื น ดี กั บ พระองค์
11 ข้ าพเจ้ าจึ งถามว่ า "พวก การที)พระองค์ทรงรับเขากลับมา
อิ สราเอลสะดุ ดจนหกล้ มทีเดี ยว อี กนั. นก็เป็ นอย่ างไร ก็เป็ น
หรื อ" ขอพระเจ้ าอย่ ายอมให้ เหมื อ นกั บว่ า เขาได้ ตายไปแล้ ว
เป็ นเช่ นนั. นเลย แต่ การที) เขา และกลับฟื. นขึ. นใหม่
ละเมิ ดนั. นเป็ นเหตุ ให้ ความรอด 16 เพราะถ้ าแป้ งก้ อนแรกบริ แผ่ มาถึงพวกต่ างชาติ เพื) อจะให้ สุทธิ9 ทั.งอ่ างก็บริสุทธิ9 ด้วย และ
พวกอิสราเอลมีใจมานะขึ. น
ถ้ ารากบริสุทธิ9 กิ) งทั.งหมดก็บริ12 แต่ ถ้ าการที) พวกอิ ส ราเอล สุทธิ9 ด้วย
ละเมิ ด นั. นเป็ นเหตุ ใ ห้ ทั. งโลก 17 แต่ ถ้ าทรงหั กกิ) งบางกิ) งออก
(T) รม I:MH; N คร M:HQ (P) พบญ NI:M-Q; อสย NI:HR (I) สดด OI:NN
(HR) สดด OI:NM (HH) อสย QN:O-T; รม HR:HI (HM) กจ I:HK; NN:NH
(HQ) H คร I:NN (HK) อสย NO:HO-HI (HO) ลนต NM:HR (HT) ยรม HH:HO; อฟ N:HN
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เสี ยแล้ ว และได้ ทรงนํา ท่ านผู้ ที)จะทรงให้ เขาต่ อกิ) งเข้ าอีกได้
เป็ นกิ) งมะกอกป่ ามาต่ อกิ) งไว้ 24 เพราะว่ า ถ้ าพระเจ้ าทรงตั ด
แทนกิ) งเหล่ านั. นเพื) อให้ เข้ าเป็ น ท่ า นออกจากต้ นมะกอกป่ าซึ) ง
ส่ วนได้ รั บนํา. เลี. ยงจากรากต้ น เป็ นต้ นไม้ ตามธรรมชาติ และ
มะกอกเทศ
ทรงนํา มาต่ อ กิ) งกั บต้ นมะกอก
18 ท่ านก็อย่ าอวดดี ต่ อกิ) งเหล่ า เทศพั นธุ์ ดี ซ)ึ งผิ ดธรรมชาติ ของ
นั. น แต่ ถ้าท่านอวดดี ใช่ ว่าท่าน มันแล้ ว การที)จะเอากิ) งเหล่ านั. น
ได้ เลี. ยงรากนั. นก็หาไม่ แต่ ราก ซึ) งเป็ นกิ) งเดิ มมาต่ อกิ) งเข้ ากั บ
ต่ างหากเลี. ยงท่าน
ต้ นของมั นเอง ก็จะง่ ายยิ) งกว่ า
19 ท่านอาจจะแย้ งว่ า "กิ) งเหล่ า นั. นสักเท่าใด
นั. นได้ ทรงหั กออกเสียแล้ วก็เพื) อ 25 เหตุ ฉะนั. น พี) น้ องทั. งหลาย
จะได้ ต่อกิ) งข้ าไว้ "
ข้ าพเจ้ าไม่ อยากให้ ท่านทั.งหลาย
20 ถู กแล้ ว เขาถู กหั กออกก็ เขลาในข้ อความลึกลับนี. เกลือก
เพราะเขาไม่ เชื) อ แต่ ท)ี ท่ านอยู่ ว่ าท่ านจะอวดรู้ คื อเรื) องที) บาง
ได้ กเ็ พราะความเชื) อเท่านั. น อย่ า คนในพวกอิ สราเอลได้ มี ใจแข็ง
เย่ อหยิ) งไปเลย แต่ จงเกรงกลัว
กระด้ างไป จนถึ งพวกต่ างชาติ
21 เพราะว่ าถ้ าพระเจ้ ามิ ได้ ทรง ได้ เข้ ามาครบจํานวน
งดโทษกิ) งเหล่ านั. นที) เป็ นกิ) งเดิ ม 26 และเมื) อเป็ นดั งนั. น พวก
ก็ เ กรงว่ าพระองค์ จะไม่ ท รงงด อิ สราเอลทั. งปวงก็จะได้ รั บความ
โทษท่านเหมือนกัน
รอด ตามที) มี คาํ เขี ยนไว้ แล้ วว่ า
22 เหตุ ฉะนั. นจงพิ จารณาดู ท. ั ง `พระผู ้ ช่ วยให้ ร อดจะเสด็ จ มา
พระกรุณาและความเข้ มงวดของ จากเมื องศิ โยน และจะทรง
พระเจ้ ากั บ คนเหล่ า นั. นที) หลง กํา จั ด อธรรมให้ สู ญสิ% นไปจาก
ผิ ดไปก็ทรงเข้ มงวด แต่ สาํ หรั บ ยาโคบ
ท่ านก็ ท รงพระกรุ ณาถ้ าท่ านจะ 27 นี  แหละเป็ นพั นธสัญญาของ
ดํา รงอยู่ ในพระกรุ ณาของพระ เรากับเขาทัง% หลาย เมื อเราจะยก
องค์น. ั นต่ อไป มิ ฉะนั. นท่านก็จะ โทษบาปของเขา'
ถู กตัดออกเสียด้ วย
28 ในเรื) องข่ าวประเสริฐนั. น เขา
23 ส่ วนเขาทั.งหลายด้ วย ถ้ าเขา เหล่ า นั. นก็ เ ป็ นศั ต รู เ พื) อประไม่ ดาํ รงอยู่ ในความไม่ เชื) อสื บไป โยชน์ของพวกท่าน แต่ ถ้าว่ าตาม
เขาก็ จ ะได้ รั บการต่ อ กิ) งเข้ าไป ที) ได้ ทรงเลื อกไว้ เขาทั. งหลาย
ใหม่ เพราะว่ าพระเจ้ าทรงฤทธิ9 ก็เป็ นที) รั กเนื) องจากบรรพบุ รุ ษ
(HP) H คร HR:HN (NR) ฮบ M:HI (NN) ยน HK:N; H คร HK:N
(NM) N คร M:HO (NK) ลก NH:NQ; รม HN:HO; N คร M:HQ
(NO) สดด HQ:T (NT) อสย NT:I (NP) พบญ T:P; HR:HK
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ของเขา
29 เพราะว่ าพระเจ้ ามิ ได้ ทรง
กลั บพระทั ยในการที) ไ ด้ ท รงให้
ของประทานและทรงเรียกไว้
30 ท่ า นทั. งหลายเมื) อก่ อ นมิ ไ ด้
เชื) อพระเจ้ า แต่ บัดนี. ได้ รั บพระ
กรุ ณาเพราะความไม่ เชื) อของ
พวกเขาเหล่ านั. นฉันใด
31 บั ดนี. เขาเหล่ านั. นก็มิ ได้ เชื) อ
เพื) อว่ าเขาจะได้ รั บพระกรุ ณา
โดยพระกรุ ณาที) ได้ ประทานแก่
ท่านทั.งหลายฉันนั. น
32 เพราะว่ าพระเจ้ าทรงปล่ อ ย
ให้ คนทุ กคนอยู่ ในฐานะที)ไม่ เชื) อ
เพื) อพระองค์ จะได้ ทรงพระกรุ ณาแก่ เขาทั.งหลายทุ กคน
33 โอ พระปั ญญาและความรอบ
รู้ ของพระเจ้ านั. นลํา. ลึกเท่าใด คํา
ตั ดสิ น ของพระองค์ น. ั นเหลื อ
ที) จะหยั) งรู้ ได้ และทางของพระ
องค์กเ็ หลือที)จะสืบเสาะได้
34 เพราะว่ า `ใครเล่ ารู ้จ ักพระ
ทัยขององค์ พระผู เ้ ป็ นเจ้า หรื อ
ใครเล่าเป็ นที ปรึกษาพระองค์
35 หรื อใครเล่ าได้ถวายสิ งหนึ  ง
สิ งใดแด่ พระองค์ ที  พระองค์
จะต้องประทานตอบแทนให้แก่
เขา'
36 เพราะสิ) งสารพั ดมาจากพระ
องค์ โดยพระองค์ และเพื) อพระ
องค์ ขอสง่ าราศีจงมีแด่ พระองค์
สืบๆไปเป็ นนิตย์ เอเมน

โรม HH, HN
ร่ างกายของคริ สเตี ยน
เป็ นเครื องบู ชาทีมีชีวิต
พี) น้องทั.งหลาย ด้ วย
เหตุ น. ี โดยเห็ นแก่ ค วาม
เมตตากรุณาของพระเจ้ า ข้ าพเจ้ าจึ ง วิ ง วอนท่ า นทั. งหลายให้
ถวายตั ว ของท่ า นแด่ พระองค์
เพื) อเป็ นเครื) องบูชาที)มีชีวิต อัน
บริ สุ ทธิ9 และเป็ นที) พอพระทั ย
พระเจ้ า ซึ) งเป็ นการปรนนิบัติอัน
สมควรของท่านทั.งหลาย
2อย่ าทําตามอย่ างชาวโลกนี. แต่
จงรั บการเปลี) ยนแปลงจิ ตใจเสี ย
ใหม่ เพื) อท่ านจะได้ ทราบพระ
ประสงค์ ของพระเจ้ าว่ า อะไรดี
อะไรเป็ นที) ชอบพระทั ย และ
อะไรดียอดเยี) ยม
คริ สเตี ยนทุกคนเป็ นอวัยวะ
ของร่ างกายเดียวกัน
3 ข้ าพเจ้ าขอกล่ าวแก่ ท่ า นทั. ง
หลายทุ กคนโดยพระคุ ณซึ) งทรง
ประทานแก่ ข้าพเจ้ าแล้ วว่ า อย่ า
คิ ดถื อตัวเกิ นที) ตนควรจะคิ ดนั. น
แต่ จงคิ ดให้ ถ่ อมสุ ขุ มสมกั บ
ขนาดความเชื) อที) พระเจ้ าได้ ทรง
โปรดประทานแก่ มนุ ษย์ทุกคน
4 เพราะว่ า ในร่ างกายอั น เดี ยว
นั. นเรามีอวัยวะหลายอย่ าง และ
อวั ยวะนั. นๆมิได้ มีหน้ าที)เหมือน
กันฉันใด
5พวกเราผู้ เป็ นหลายคนยั งเป็ น
กายอั นเดี ยวในพระคริ สต์ และ

12

(NI) กดว NM:HI (MR) อฟ N:N (MN) กท M:NN (MQ) โยบ MO:NN; H คร N:HO
(MO) ฮบ N:HR; HM:NH (H) N คร HR:H-Q; ฮบ HR:HP, NR (N) อฟ Q:NM; H ธส Q:M
(M) สภษ NK:NT; กท N:I; อฟ Q:T (Q) H คร HN:HN-HQ (K) H คร HR:HT
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เป็ นอวัยวะแก่ กันและกันฉันนั. น
14 จงอวยพรแก่ คนที) ข่ มเหง
6 และเราทุ กคนมี ของประทาน ท่าน จงอวยพร อย่ าแช่ งด่ าเลย
ที) ต่ า งกั น ตามพระคุ ณที) ได้ ทรง 15 จงชื) นชมยิ นดี กั บผู้ ที) มี ความ
ประทานให้ แก่ เรา คื อถ้ าเป็ น ชื) นชมยินดี จงร้ องไห้ กับผู้ ท)ีร้อง
การพยากรณ์ ก็จงพยากรณ์ตาม ไห้
กําลังของความเชื) อ
16 จงเป็ นนํา. หนึ) งใจเดี ยวกั น
7 ถ้ าเป็ นการปรนนิ บั ติ ก็ จง อย่ าใฝ่ สูง แต่ จงถ่ อมใจลงมาหา
ปรนนิ บัติ ถ้ าเป็ นการสั) งสอนก็ คนที)ต)าํ ต้ อย อย่ าถือว่ าตัวฉลาด
จงสั) งสอน
การปฏิ บตั ิ ต่อ
8 ถ้ าเป็ นก ารเตื อนสติ ก็ จง
บุ คคลภายนอก
เตือนสติ ถ้ าเป็ นการบริจาคก็จง 17 อย่ าทํา ชั) วตอบแทนชั) วแก่ ผ้ ู
ให้ โดยเต็มใจ ผู้ ท)ี ครอบครองก็ หนึ) งผู้ ใดเลย `แต่ จงมุ่ งกระทํา
จงครอบครองด้ วยเอาใจใส่ ผู้ สิ งที  ซื  อสั ต ย์ ใ นสายตาของคน
ที) แสดงความเมตตาก็ จ งแสดง ทัง% ปวง'
ด้ วยใจยินดี
18 ถ้ าเป็ นได้ คื อ เรื) องที) ขึ. นอยู่
คริ สเตี ยนมีความรัก
กั บท่ าน จงอยู่ อย่ างสงบสุ ขกั บ
และสามัคคีธรรม
ทุ กคน
ซึ งกันและกัน
19 ท่ า นผู้ เป็ นที) รั ก ของข้ าพเจ้ า
9จงให้ ความรั กปราศจากมารยา อย่ าทําการแก้ แค้ น แต่ จงมอบ
จงเกลียดชั งสิ) งที)ช)ั ว จงยึดมั) นใน การนั. นไว้ แล้ วแต่ พระเจ้ าจะทรง
ลงพระอาชญา เพราะมีคาํ เขียน
สิ) งที)ดี
10 จงรักกันฉันพี) น้อง ส่ วนการ ไว้ แล้ วว่ า `องค์ พระผู ้เป็ นเจ้า
ที)ให้ เกียรติแก่ กันและกันนั. น จง ตรัสว่า "การแก้แค้นเป็ นของเรา
เราเองจะตอบสนอง"
ถือว่ าผู้ อ)ื นดีกว่ าตัว
11 อย่ าเกี ย จคร้ านในการงาน 20 เหตุฉะนั %น ถ้าศัตรู ของท่ าน
จงมี จิ ตใจกระตื อรื อร้ น
จง หิ ว จงให้อาหารเขารับประทาน
ถ้าเขากระหาย จงให้นํา% เขาดื  ม
ปรนนิบัติองค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
12 จงชื) นชมยิ น ดี ใ นความหวั ง เพราะว่าการทําอย่างนัน% เป็ นการ
จงอดทนต่ อความยากลําบาก จง สุ ม ถ่ า นที  ลุ ก โพลงไว้บนศี ร ษะ
ของเขา'
ขะมักเขม้ นอธิษฐาน
13 จงช่ วยวิ สุ ทธิ ชนเมื) อเขาขั ด 21 อย่ าให้ ความชั) วชนะท่ านได้
แต่ จงชนะความชั) วด้ วยความดี
สน จงมีนาํ. ใจอัธยาศัยไมตรี
(O) ยน M:NT; กจ HH:NT (T) อฟ Q:HH (P) มธ O:H-M (I) สดด MQ:HQ (HR) ฟป N:M
(HN) ลก HR:NR (HM) H คร HO:H (HQ) มธ K:QQ (HK) H คร HN:NO (HO) ยรม QK:K
(HT) มธ K:MI (HP) ฮบ HN:HQ (HI) พบญ MN:MK (NR) สภษ NK:NH (NH) รม HN:H-N
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คริ สเตี ยนจงยอมอยู่ ใต้
จิตที)สาํ นึกผิดและชอบด้ วย
6เพราะเหตุ ผลอั นเดี ยวกั นท่ าน
การปกครองของผู ม้ ีอํานาจ
ทุ ก คนจง ยอ มอ ยู่ ใต้ จึ ง ได้ เสี ยส่ วยอากรด้ วยเพราะ
บั ง คั บของผู้ ที) มี อาํ นาจ ว่ าผู้ มี อาํ นาจนั. นเป็ นผู้ รั บใช้ ของ
เพราะว่ าไม่ มี อาํ นาจใดเลยที) มิ พระเจ้ า และปฏิบัติหน้ าที)น. ี อยู่
ได้ มาจากพระเจ้ า และผู้ ที) ทรง 7เหตุ ฉะนั. นท่ านทั. งหลายจงให้
อํา นาจนั. นพระเจ้ าทรงแต่ ง ตั. ง แก่ ทุ กคนตามที) เขาควรจะได้ รั บ
ส่ วยอากรควรจะให้ แก่ ผ้ ู ใด จง
ขึ. น
2เหตุ ฉะนั. นผู้ ใดก็ตามที) ขั ดขื น ให้ แก่ ผ้ ู น. ั น ภาษี ควรจะให้ แก่ ผ้ ู
อํา นาจนั. นก็ ขั ดขื นผู้ ซึ) ง พระเจ้ า ใด จงให้ แก่ ผ้ ู น. ั น ความยําเกรง
ทรงแต่ งตั. งขึ. น และผู้ ที) ขั ดขื น ควรจะให้ แก่ ผ้ ู ใด จงให้ แก่ ผ้ ู น. ั น
เกี ยรติ ยศควรจะให้ แก่ ผ้ ู ใด จง
นั. นจะนําพระอาชญามาสู่ ตนเอง
3 เพราะว่ า ผู้ ครอบครองนั. นไม่ ให้ แก่ ผ้ ู น. ั น
"เราจะรักเพือนบ้าน
น่ ากลั วเลยสําหรั บคนที) ทาํ ความ
เหมือนรักตัวเอง" ได้อย่ างไร
ดี แต่ ว่าเป็ นที)น่ากลัวสําหรับคน
ที) ทาํ ความชั) ว ท่ านไม่ อยากจะ 8อย่ าเป็ นหนี. อะไรใคร นอกจาก
กลัวผู้ มีอาํ นาจหรือ ถ้ าเช่ นนั. นก็ ความรั กซึ) งมี ต่อกัน เพราะว่ าผู้
จงประพฤติแต่ ความดี แล้ วท่าน ที) รั กคนอื) นก็ทาํ ให้ พระราชบั ญจะได้ รั บการสรรเสริ ญจากผู้ มี ญัติสาํ เร็จแล้ ว
อํานาจนั. น
9พระบัญญัติกล่ าวว่ า `อย่าล่วง
4เพราะว่ าผู้ ครอบครองนั. นเป็ น ประเวณี ผ ัวเมี ยเขา อย่ าฆ่ าคน
ผู้ รั บใช้ ของพระเจ้ าเพื) อให้ ประ- อย่ าลักทรัพย์ อย่ าเป็ นพยาน
โยชน์แก่ ท่าน แต่ ถ้าท่ านทําการ เท็ จ อย่ าโลภ' ทั. งพระบั ญญั ติ
ชั) วก็จงกลั วเถิ ด เพราะว่ าผู้ อื) นๆก็รวมอยู่ ในข้ อนี. คือ `ท่ าน
ครอบครองนั. นหาได้ ถื อดาบไว้ จงรั ก เพื  อนบ้า นเหมื อ นรั ก ตน
เฉยๆไม่ ท่ านเป็ นผู้ รั บใช้ ของ เอง'
พระเจ้ า จะเป็ นผู้ ลงพระอาชญา 10 ความรั กไม่ ทาํ อันตรายเพื) อน
แทนพระเจ้ าแก่ ทุ ก คนที) ประ- บ้ านเลย เหตุ ฉะนั. นความรั กจึ ง
พฤติช)ั ว
เป็ นที) ให้ พระราชบั ญญั ติ สาํ เร็จ
5 เหตุ ฉะนั. นท่ า นจะต้ องอยู่ ใน แล้ ว
บั งคั บบั ญชา มิ ใช่ เพราะเกรง 11 นอกจากนี. ท่านควรจะรู้ กาล
พระอาชญาสิ) งเดี ยว แต่ เพราะ สมั ยว่ า บั ดนี. เป็ นเวลาที) เราควร

13

(H) H ปต N:HM (N) ทต M:H (M) H ปต N:HQ
(K) ปญจ P:N; H ปต N:HM, HI (T) มธ NN:NH (P) กท K:HM-HQ
(I) อพย NR:HM-HT; ลนต HI:HP (HR) มธ T:HN; NN:MI-QR (HH) H คร HK:MQ
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โรม HM, HQ
หน้ า 2278
จะตื) นจากหลั บแล้ ว
เพราะ แล้ ว
ว่ าเวลาที) เราจะรอดนั. นใกล้ กว่ า 4ท่ า นเป็ นใครเล่ าจึ งกล่ า วโทษ
เวลาที)เราได้ เริ) มเชื) อนั. น
ผู้ รั บใช้ ของคนอื) น
ผู้ รั บใช้
12 กลางคื นล่ วงไปมากแล้ วและ คนนั. นจะได้ ดีหรือจะล่ มจมก็สุ ด
รุ่ งเช้ าก็ใกล้ เข้ ามา เหตุ ฉะนั. น แล้ วแต่ นายของเขา และเขาก็จะ
เราจงเลิ ก การกระทํา ของความ ได้ ดี แน่ นอนเพราะว่ า พระเจ้ า
มืด และจงสวมเครื) องอาวุธของ ทรงฤทธิ9 สามารถให้ เขาได้ ดีได้
ความสว่ าง
5คนหนึ) งถื อว่ าวั นหนึ) งดี กว่ าอี ก
13 เราจงดํา เนิ น ชี วิ ต ให้ เหมาะ วันหนึ) ง แต่ อีกคนหนึ) งถือว่ าทุ ก
สมกั บเวลากลางวั น มิ ใช่ เลี. ยง วั นเหมื อนกั น ขอให้ ทุ กคนมี
เสพสุราเมามาย มิใช่ หยาบโลน ความแน่ ใจในความคิ ดเห็ นของ
ลามก มิใช่ วิวาทริษยากัน
ตนเถิด
14 แต่ ท่ านทั. งหลายจงประดั บ 6 ผู้ ที) ถื อวั นก็ ถื อเพื) อถวาย
ตั วด้ วยพระเยซู คริ สต์ เจ้ า และ เกียรติแด่ องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าและ
อย่ าจัดเตรียมอะไรไว้ บาํ เรอเนื. อ ผู้ ที) ไ ม่ ถื อวั น ก็ ไม่ ถื อ เพื) อถวาย
หนั งเพื) อจะให้ สํา เร็ จตามความ เกี ยรติ แด่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า ผู้
ปรารถนาของเนื. อหนังนั. น
ที) กิ น ก็ กิ น เพื) อถวายเกี ยรติ แด่
ความรักของคริ สเตี ยน
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าเพราะเขา
ขอบพระคุ ณพระเจ้ า และผู้ ที) มิ
คือต้องยอมทนต่ อ
ได้ กิ นก็มิ ได้ กินเพื) อถวายเกี ยรติ
ผู ท้ ีมีธรรมเนียมต่ างกัน
ส่ วนคนที) ยั งอ่ อนใน แด่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าและยั ง
ความเชื) อนั. น จงรั บเขา ขอบพระคุณพระเจ้ า
ไว้ แต่ มิใช่ เพื) อให้ โต้ เถียงกันใน 7เพราะในพวกเรา ไม่ มี ผ้ ู ใดมี
ชี วิ ตอยู่ เพื) อตนเองฝ่ ายเดี ย ว
เรื) องความเชื) อที)แตกต่ างกันนั. น
2คนหนึ) งถือว่ า จะกินอะไรก็ได้ และไม่ มี ผ้ ู ใดตายเพื) อตนเอง
ทั. งนั. น แต่ อี กคนหนึ) งที) ยังอ่ อน ฝ่ ายเดียว
ในความเชื) ออยู่ ก็กิ นแต่ ผั กเท่ า 8ถ้ าเรามี ชีวิตอยู่ กม็ ี ชีวิตอยู่ เพื) อ
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า และถ้ าเรา
นั. น
3อย่ าให้ คนที)กินนั. นดูหมิ) นคนที) ตายก็ตายเพื) อองค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
ไม่ ได้ กิ น และอย่ าให้ คนที) มิ ได้ เหตุ ฉ ะนั. นไม่ ว่ าเรามี ชี วิ ต อยู่
กิ นกล่ าวโทษคนที) ได้ กิ น เหตุ หรื อตายไปก็ตาม เราก็เป็ นคน
ว่ าพระเจ้ าได้ ทรงโปรดรั บเขาไว้ ขององค์พระผู้ เป็ นเจ้ า

14

(HN) อฟ K:HH; O:HH, HM (HM) สภษ NM:NR; H คร O:I; ฟป Q:P (HQ) กท M:NT; K:HO
(H) H คร P:I; I:NN (N) ทต H:HK (M) คส N:HO (Q) ยก Q:HH-HN (K) กท Q:HR
(O) กท Q:HR; H ทธ Q:M (T) กท N:NR (P) N คร K:HQ-HK
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หน้ า 2279
โรม HQ
9เพราะเหตุ น. ี เองพระคริ ส ต์ จึ ง สําหรับคนนั. น
ได้ ทรงสิ. นพระชนม์ และได้ ทรง 15 แต่ ถ้ าพี) น้ องของท่ านไม่
เป็ นขึ. นมาและทรงพระชนม์ อี ก สบายใจเพราะอาหารที) ท่ านกิ น
เพื) อจะได้ เป็ นองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า ท่ านก็ไม่ ได้ ดาํ เนิ นตามทางแห่ ง
ของทั.งคนตายและคนเป็ น
ความรักเสียแล้ ว พระคริสต์ทรง
10 แต่ ตั วท่ านเล่ า เหตุ ไฉน สิ. นพระชนม์ เพื) อผู้ ใด ก็อย่ าให้
ท่ านจึ งกล่ าวโทษพี) น้องของท่ าน คนนั. นพินาศเพราะอาหารที)ท่าน
หรื อ เหตุ ไ ฉนท่ า นจึ ง ดู ห มิ) นพี) กินเลย
น้ องของท่าน เพราะว่ าเราทุ กคน 16 ฉะนั. น อย่ าให้ การดีของท่าน
ต้ องยื นอยู่ หน้ าบั ลลั งก์พิพากษา เป็ นที)ให้ เขาติเตียนได้
ของพระคริสต์
17 เพราะว่ าอาณาจั กรของพระ
11 เพราะมี คาํ เขี ยนไว้ ว่า `องค์ เจ้ านั. นไม่ ใช่ การกิ นและการดื) ม
พระผู ้เป็ นเจ้าได้ตรัสว่ า "เรามี แต่ เป็ นความชอบธรรมและ
ชี วิตอยู่ ฉันใด หั วเข่ าทุ กหั วเข่ า สั น ติ สุ ข และความชื) นชมยิ น ดี
จะต้ อ งคุ ก กราบลงต่ อ เราและ ในพระวิญญาณบริสุทธิ9
ลิ% นทุ กลิ% นจะต้องร้อ งสรรเสริ ญ 18 ผู้ ที) ปรนนิ บั ติ พระคริ ส ต์ ใ น
พระเจ้า"'
การเหล่ านั. นก็เป็ นที) พอพระทั ย
12 ฉะนั. น เราทุ กคนจะต้ องทู ล พระเจ้ าและเป็ นที) พอใจของ
เรื) องราวของตัวเองต่ อพระเจ้ า
มนุ ษย์ด้วย
เพราะเห็ นแก่ ความรัก
19 เหตุ ฉะนั. นให้ เรามุ่ งกระทํา
ในสิ) งซึ) งทํา ให้ เกิ ดความสงบสุ ข
คริ สเตี ยนจึ งยอมชนะตนเอง
13 ดั งนั. น เราอย่ ากล่ าวโทษกัน แก่ กั นและกั น และสิ) งเหล่ า
และกั นอี กเลย แต่ จงตั ดสิ นใจ นั. นซึ) งทํา ให้ เกิ ดความเจริ ญแก่
เสียดีกว่ า คืออย่ าให้ ผ้ ู หนึ) งผู้ ใด กันและกัน
วางสิ) งซึ) งให้ สะดุ ด หรื อสิ) งซึ) ง 20 อย่ า ทํา ลายงานของพระเจ้ า
เป็ นเหตุ ใ ห้ ล้ มลงไว้ ต่ อ หน้ าพี) เพราะเรื) องอาหารเลย ทุ กสิ) งทุ ก
อย่ างปราศจากมลทินก็จริ ง แต่
น้ อง
14 ข้ าพเจ้ ารู้ และปลงใจเชื) อเป็ น ผู้ ใดที) กิ นอาหารซึ) งเป็ นเหตุ ให้
แน่ ในองค์พระเยซูเจ้ าว่ า ไม่ มีส)ิ ง ผู้ อ)ื นหลงผิด ก็มีความผิดด้ วย
หนึ) งสิ) งใดที) เป็ นมลทินในตัวเอง 21 เป็ นการดีท)ีจะไม่ กินเนื. อสัตว์
เลย แต่ ถ้ าผู้ ใดถื อว่ าสิ) งใดเป็ น หรื อดื) มนํา. องุ่ นหรื อทําสิ) งใดๆที)
มลทิ น
สิ) งนั. นก็เป็ นมลทิ น เป็ นเหตุ ให้ พี) น้ องสะดุ ด หรื อ
(I) กจ HR:MO; N คร K:HK (HR) N คร K:HR (HH) อสย QK:NM (HN) H ปต Q:K
(HM) H คร P:I (HQ) H คร HR:NK (HK) H คร P:HH (HO) รม HN:HT (HT) รม P:O
(HP) N คร P:NH (HI) รม HN:HP; H คร HQ:HN (NR) รม HQ:HK; HK:HH (NH) H คร P:HM
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โรม HQ, HK
หน้ า 2280
สะดุดใจหรือทําให้ อ่อนกําลัง
ก่ อนนั. นก็ เขี ยนไว้ เพื) อสั) งสอน
22 ท่ านมี ความเชื) อหรื อ จงยึ ด เรา เพื) อเราจะได้ มี ความหวั ง
ไว้ ให้ มั) นต่ อ พระพั กตร์ พระเจ้ า โดยความเพี ยรและความชู ใจ
ผู้ ใดไม่ มี เหตุ ท)ี จะติ เตี ยนตั วเอง ด้ วยพระคัมภีร์
ในสิ) งที) ตนเห็ น ชอบแล้ วนั. นก็ 5ขอพระเจ้ าแห่ งความเพียรและ
เป็ นสุข
ความชู ใจทรงโปรดช่ วยให้ ท่ าน
23 แต่ ผ้ ู ท)ียังสงสัยอยู่ น. ั น ถ้ าเขา มี นาํ. หนึ) งใจเดี ยวกั น ตามอย่ า ง
กินก็จะถู กลงพระอาชญา เพราะ พระเยซูคริสต์
เขามิ ได้ กิ นด้ วยความเชื) อ ทั. ง 6 เพื) อท่ า นทั. งหลายจะได้ มี ใ จ
นี. เพราะการกระทํา ใดๆก็ตามที) และปากพร้ อมเพรี ยงกั นสรรมิ ได้ กระทํา ด้ วยความเชื) อก็เป็ น เสริ ญพระเจ้ า ผู้ เป็ นพระบิ ดา
บาปทั.งสิ. น
ของพระเยซู ค ริ ส ต์ อ งค์ พระผู้
จงอดทนในการประพฤติ
เป็ นเจ้ าของเรา
7 เหตุ ฉะนั. นจงต้ อนรั บกั น และ
ต่ อพีนอ้ งทีอ่อนในความเชื อ
พวกเราที) มี ความเชื) อ กั นเช่ นเดี ยวกั บ ที) พระคริ สต์
เข้ มแข็งควรจะอดทนใน ได้ ทรงต้ อนรั บเราทั. งหลายเพื) อ
ข้ อ เคร่ งหยุ มๆหยิ มๆของคนที) พระเกียรติของพระเจ้ า
อ่ อนในความเชื) อ และไม่ ควร 8บั ดนี. ข้ าพเจ้ าขอบอกว่ า พระ
กระทําสิ) งใดตามความพอใจของ เยซู ค ริ ส ต์ ไ ด้ ทรงเป็ นผู้ รั บ ใช้
สําหรั บพวกที) เข้ าสุ หนั ตในเรื) อง
ตัวเอง
2 เราทุ ก คนจงกระทํา ให้ เพื) อน เกี) ยวกั บความจริ งของพระเจ้ า
บ้ านพอใจ เพื) อนําประโยชน์และ เพื) อยื น ยั นถึ ง พระสั ญญาเหล่ า
นั. นที) ได้ ทรงกระทําไว้ กั บบรรพความเจริญมาให้ เขา
3เพราะว่ าพระคริ สต์ ก ็มิ ได้ ทรง บุรุษทั.งหลาย
กระทํา สิ) งที) พอพระทั ยพระองค์ 9 และเพื) อให้ คนต่ างชาติ ได้
ตามที) มี คาํ เขี ยนไว้ แล้ วว่ า `คํา ถวายพระเกี ยรติ ยศแด่ พระเจ้ า
พู ดเยาะเย้ยของบรรดาผู ้ที เยาะ เพราะพระเมตตาของพระองค์
เย้ยพระองค์ ตกอยู่ แก่ ข า้ พระ ตาม ที) มี คํา เขี ยนไว้ แล้ วว่ า
`เพราะเหตุ นี% ข้ า พระองค์ ขอ
องค์'
สรรเสริ ญพระองค์ ท่ ามกลาง
คริ สเตี ยนจงยอมรับ
ประชาชาติ ทั %งหลาย และร้อง
ซึ งกันและกัน
4เพราะว่ า สิ) งที) เขี ยนไว้ ใ นสมั ย เพลงสรรเสริญพระนามของพระ

15

(NN) H ยน M:NH (NM) ทต H:HK (H) กท O:H-N (N) H คร I:NN; HR:NQ, MM
(M) สดด OI:I; มธ NO:MI (Q) H คร HR:HH (K) H คร H:HR (O) กจ Q:NQ
(T) รม K:N; HQ:H, M (P) มธ HK:NQ; N คร H:NR (I) สดด HP:QI; ยน HR:HO
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หน้ า 2281
โรม HK
องค์'
16 เพื) อให้ ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ รั บใช้
10 และมี คาํ กล่ าวอี กว่ า `ประ- ของพระเยซู คริ สต์ ไปยั งคนต่ าง
ชาชาติ ทั % งหลายเอ๋ ย จงชื  นชม ชาติ โดยรั บใช้ ฝ่ ายข่ าวประเสริ ฐ
ยินดีกบั ประชาชนของพระองค์'
ของพระเจ้ า เพื) อการถวายพวก
11 แล้ วยั งมี คํา กล่ าวอี กว่ า ต่ างชาติ ท. ั งหลายนั. นจะได้ เป็ นที)
`ประชาชาติ ทัง% ปวงเอ๋ ย จงสรร- ชอบพระทัย คือเป็ นที)แยกตั. งไว้
เสริญองค์พระผู เ้ ป็ นเจ้าเถิดและ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ9
ให้ ชนชาติ ทั % ง หลายยกย่ องพระ 17 เหตุ ฉะนั. นในพระเยซู คริ สต์
องค์'
ข้ าพเจ้ ามีส)ิ งที) จะอวดได้ ฝ่ายพระ
12 และอิสยาห์ กล่ าวอีกว่ า `ราก ราชกิจของพระเจ้ า
แห่ งเจสซี จะมา คื อผูจ้ ะทรงบัง- 18 เพราะว่ าข้ าพเจ้ าไม่ กล้ า
เกิ ดมาครอบครองบรรดาประ- จะอ้ างสิ) งใดนอกจากสิ) งซึ) งพระ
ชาชาติ ประชาชาติ ทั % งหลายจะ คริสต์ได้ ทรงกระทํา โดยทรงใช้
วางใจในพระองค์'
ข้ าพเจ้ าทางคํา สอนและกิ จการ
13 ขอพระเจ้ าแห่ งความหวั ง เพื) อจะให้ คนต่ างชาติเชื) อฟั ง
ทรงโปรดให้ ท่ า นบริ บู ร ณ์ ด้ วย 19 คื อด้ วยหมายสําคั ญและการ
ความชื) นชมยิ นดี และสั นติ สุ ขใน มหั ศจรรย์ อั นทรงฤทธิ9 ในฤทธิ9
ความเชื) อ เพื) อท่ านจะได้ เปี) ยม เดชแห่ งพระวิ ญ ญาณของพระ
ด้ วยความหวั งโดยฤทธิ9 เดชแห่ ง เจ้ า จนข้ าพเจ้ าได้ ประกาศข่ าว
พระวิญญาณบริสุทธิ9
ประเสริ ฐของพระคริ ส ต์ อ ย่ าง
14 พี) น้ องทั. งหลายของข้ าพเจ้ า ถ้ วนถี) ตั. งแต่ กรุงเยรูซาเล็มอ้ อม
ข้ าพเจ้ าเชื) อแน่ ว่ าท่ า นบริ บู ร ณ์ ไปยังเมืองอิลลีริคุม
ด้ วยการดี และเปี) ยมด้ วยความรู้ 20 อั นที) จริ งข้ าพเจ้ าได้ ต. ั งเป้ าไว้
ทุ กอย่ าง สามารถเตื อนสติ กั น อย่ างนี. ว่ า จะประกาศข่ าวประและกันได้ ด้วย
เสริ ฐในที) ซึ) งไม่ เ คยมี ใ ครออก
การรับใช้ของเปาโล
พระนามพระคริสต์มาก่ อน เพื) อ
ข้ าพเจ้ าจะได้ ไม่ ก่ อ ขึ. นบนราก
และแผนการเดินทาง
15 แต่ พ)ี น้ องทั. งหลาย การที) ฐานที)คนอื) นได้ วางไว้ ก่อนแล้ ว
ข้ าพเจ้ ากล้ าเขี ยนบางเรื) องถึ ง 21 ตามที) มี คาํ เขี ยนไว้ ว่ า `คน
ท่ านเพื) อเตื อนความจํา ของท่ าน ที  ไ ม่ เ คยได้ร ับคํา บอกเล่ าเรื  อง
ก็เพราะเหตุพระคุ ณที)พระเจ้ าได้ พระองค์ ก็ จะได้เห็ น และคนที 
ไม่ เคยได้ฟังจะได้เข้าใจ'
ทรงประทานแก่ ข้าพเจ้ า
(HR) พบญ MN:QM (HH) สดด HHT:H (HN) อสย HH:H, HR (HM) รม HN:HN; HQ:HT
(HQ) H คร H:K; P:H (HK) รม H:K; HN:M (HO) อสย OO:NR; กจ I:HK (HT) ฮบ N:HT
(HP) กจ HK:HN (HI) กจ HI:HH (NR) H คร M:HR; N คร HR:HM (NH) อสย KN:HK
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โรม HK, HO
หน้ า 2282
22 นี) คื อเหตุ ท)ี ขั ดขวางข้ าพเจ้ า จะไปประเทศสเปนผ่ านตําบลที)
ไว้ ไม่ ให้ มาหาท่าน
ท่านอยู่ น. ั น
23 แต่ เดี] ยวนี. ข้ าพเจ้ าไม่ มี กิ จที) 29 และข้ าพเจ้ ารู้ แน่ ว่ า เมื) อ
จะต้ องอยู่ ในแว่ นแคว้ นเหล่ า นี. ข้ าพเจ้ ามาหาท่ านนั. น ข้ าพเจ้ า
ต่ อไป ข้ าพเจ้ ามีความปรารถนา จะมาพร้ อมด้ วยพระพรอั นบริ หลายปี แล้ วที)จะมาหาท่าน
บู รณ์ ของข่ าวประเสริ ฐแห่ งพระ
24 เมื) อข้ าพเจ้ าจะไปประเทศ คริสต์
สเปน ข้ าพเจ้ าจะแวะมาหาท่ าน 30 พี) น้ องทั. งหลาย โดยเห็นแก่
ทั. งหลาย เพราะข้ าพเจ้ าหวั งว่ า พระเยซู คริ ส ต์ เ จ้ าและโดยเห็ น
จะได้ พบท่ านขณะที) ไ ปตามทาง แก่ ความรั กของพระวิ ญญาณ
นั. น และเมื) อได้ รั บความบั น- ข้ าพเจ้ าจึ งวิ งวอนขอให้ ท่ านช่ วย
เทิ งใจกั บท่ านทั. งหลายบ้ างแล้ ว อธิ ษฐานพระเจ้ าด้ วยใจร้ อนรน
ข้ าพเจ้ าจะได้ ลาท่านไปตามทาง
เพื) อข้ าพเจ้ า
25 ขณะนี. ข้ าพเจ้ าจะขึ. นไปยั ง 31 เพื) อให้ ข้ าพเจ้ าพ้ นจากมื อ
กรุ งเยรู ซาเล็ ม เพื) อช่ วยสง- คนในประเทศยูเดี ยที)ไม่ เชื) อและ
เคราะห์ วิสุทธิชน
เพื) อให้ การปรนนิ บั ติ เนื) องด้ วย
26 เพราะว่ า พวกศิ ษย์ ในแคว้ น ผลทานซึ) งข้ า พเจ้ านํา ไปยั งกรุ ง
มาซิ โดเนี ยและแคว้ นอาคายา เยรู ซาเล็ มเป็ นที) พอใจของ
เห็ นชอบที) จะถวายทรั พย์ ส่ ง ไป วิสุทธิชน
ให้ แก่ วิ สุ ทธิ ชนที) ยากจนในกรุ ง 32 เพื) อข้ าพเจ้ าจะได้ มาหาท่ าน
เยรูซาเล็ม
ตามชอบพระทัยพระเจ้ า ด้ วย
27 พวกศิ ษย์ เหล่ านั. นพอใจที) จะ ความชื) นชมยินดีและมีความเบิก
ทําเช่ นนั. นจริ งๆ และพวกเขาก็ บานแจ่ มใสที)ได้ พบท่าน
เป็ นหนี. วิ สุ ทธิ ช นเหล่ านั. นด้ วย 33 บั ดนี. ขอพระเจ้ าแห่ งสั นติ สุ ข
เพราะว่ าถ้ าเขาได้ รับคนต่ างชาติ จงสถิ ตอยู่ กั บท่ านทั. งหลายเถิ ด
เข้ าส่ วนในการฝ่ ายจิ ต วิ ญญาณ เอเมน
ก็เป็ นการสมควรที) พวกต่ างชาติ
การทักทายต่ อ
นั. นจะได้ ปรนนิ บัติ ศิษย์ เหล่ านั. น
เพือนคริ สเตี ยน
ด้ วยสิ) งของฝ่ ายเนื. อหนัง
ทีรกั ยิง
28 เหตุฉะนั. น เมื) อข้ าพเจ้ าไปส่ ง
ข้ าพเจ้ าขอฝากน้ องสาว
ผลทานนั. นมอบให้ แก่ พวกเขา
ของเราไว้ กั บท่ าน คื อ
เสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว ข้ าพเจ้ าก็ เฟบีผ้ ู เป็ นผู้ รับใช้ ในคริ สตจักรที)

16

(NN) รม H:HM (NM) กจ HI:NH (NQ) กจ HK:M (NK) กจ HI:NH (NO) H คร HO:H
(NT) รม HH:HT; H คร I:HH (NP) ฟป Q:HT (NI) รม H:HH (MR) N คร H:HH; ฟป N:H
(MH) N คร P:Q (MN) กจ HP:NH; รม H:HR (MM) รม HO:NR; H คร HQ:MM (H) กจ HP:HP
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หน้ า 2283
โรม HO
อยู่ เมืองเคนเครีย
พลี อั สที) รั ก ของข้ าพเจ้ าในองค์
2 ขอท่ านรั บนางไว้ ในองค์ พระ พระผู้ เป็ นเจ้ า
ผู้ เป็ นเจ้ าตามสมควรแก่ วิ สุ ท ธิ 9ขอฝากความคิ ดถึ งมายั งอู รชน และขอให้ ท่ านช่ วยนางใน บานั ส ผู้ ร่ วมงานกั บเราในพระ
ทุ กสิ) งที)นางต้ องการ เพราะนาง คริ สต์ และมายั งสทาคิ สที) รั ก
ได้ ช่ วยสงเคราะห์ ค นหลายคน ของข้ าพเจ้ า
รวมทั.งข้ าพเจ้ าด้ วย
10 ขอฝากความคิดถึ งมายังอา3ขอฝากความคิ ดถึ งมายั งปริ ส- เป็ ลเลส ผู้ เป็ นที)พอพระทัยของ
สิ ลลาและอาควิ ลลา ผู้ ร่ วมงาน พระคริ สต์ ขอฝากความคิ ดถึ ง
กับข้ าพเจ้ าในพระเยซูคริสต์
มายังคนในครัวเรือนของอาริ ส4 ผู้ ซึ) งได้ ยอมพลี ชี วิ ตของ โทบูลัส
เขาเพื) อป้ องกั นชี วิตของข้ าพเจ้ า 11 ขอฝากความคิ ดถึ งมายั งเฮข้ าพเจ้ าขอขอบคุ ณเขาทั. งสอง โรดิ โอนญาติ ของข้ าพเจ้ า ขอ
และมิ ใช่ ข้ าพเจ้ าคนเดี ยว แต่ ฝากความคิ ดถึ งมายั งคนในครั ว
คริ สตจั ก รทุ กแห่ งของพวกต่ าง เรื อนนารซิ สสั สที) อยู่ ในองค์
ชาติกข็ อบคุณเขาด้ วย
พระผู้ เป็ นเจ้ า
5 และขอฝากความคิ ดถึ ง มายั ง 12 ขอฝากความคิดถึงมายังตรีคริ ส ตจั ก รที) อยู่ ในบ้ านเขาด้ วย เฟนาและตรีโฟสา ผู้ ปฏิบัติงาน
ขอฝากความคิ ด ถึ งมายั งเอเป- ในฝ่ ายองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า ขอ
เนทัสที)รักของข้ าพเจ้ า ผู้ เป็ นคน ฝากความคิ ดถึ งมายั งเปอร์ ซิ สที)
แรกที)เข้ ามาเชื) อในพระคริสต์ ใน รัก ผู้ ได้ ปฏิบัติงานมากมายฝ่ าย
แคว้ นอาคายา
องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
6ขอฝากความคิ ดถึ งมายั งมารี ย์ 13 ขอฝากความคิ ดถึ งมายั งรู ผู้ ได้ ตรากตรํา ทํา งานหนั ก เพื) อ ฟั ส ผู้ ท)ี ทรงเลือกไว้ ในฝ่ ายองค์
เราทั.งหลาย
พระผู้ เป็ นเจ้ า และมารดาของ
7ขอฝากความคิ ดถึ งมายั งอั น- เขาและมารดาข้ าพเจ้ าด้ วย
โดรนิ คั สกั บยู นี อั ส ผู้ เป็ นญาติ 14 ขอฝากความคิดถึ งมายังอาของข้ าพเจ้ า และได้ ถู กจองจํา สิ นครี ทั ส ฟเลโกน เฮอร์ มาส
ร่ วมกับข้ าพเจ้ า เขาเป็ นคนมีช)ื อ ปั ทโรบัส เฮอร์เมส และบรรดา
เสียงดีในหมู่ อัครสาวก ทั.งได้ อยู่ พี) น้องที)อยู่ กับเขาเหล่ านั. น
ในพระคริสต์ก่อนข้ าพเจ้ าด้ วย
15 ขอฝากความคิ ดถึ งมายั งฟี 8ขอฝากความคิ ดถึ งมายั งอั ม- โลโลกัส ยูเลีย และเนเรอั สกับ
(N) ฟป H:NT; N:NI (M) กจ HP:N, HP, NO; H คร HO:HI; N ทธ Q:HI
(K) H คร HO:HK, HI; คส Q:HK; ฟม H:N
(T) กจ H:HM, NO; รม P:HH; HO:M, I-HR; N คร K:HT; HN:N; กท H:NN (HM) N ยน H:H
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น้ องสาวของเขาและโอลิ มปั สกับ เป็ นเจ้ าของเราจงอยู่ กั บท่ านทั. ง
บรรดาวิ สุ ทธิ ชนที) อยู่ กั บคน หลายเถิด เอเมน
เหล่ านั. น
21 ทิ โมธี ผ้ ู ร่ วมงานกั บข้ า พเจ้ า
16 จงต้ อนรั บกั นด้ วยธรรม ลูสิอัส ยาโสน และโสสิปาเทอร์
เนี ยมจุ บอั นบริ สุ ทธิ9 บรรดา บรรดาญาติ ของข้ าพเจ้ า ฝาก
คริ สตจั กรของพระคริสต์ ขอฝาก ความคิดถึงมายังท่านทั.งหลาย
ความคิ ดถึ งมายั ง ท่ า นทั. งหลาย 22 ข้ าพเจ้ าเทอร์ ที อั ส ผู้ เขี ยน
ด้ วย
จดหมายฉบั บนี. ขอฝากความ
17 พี) น้ องทั. งหลาย ข้ าพเจ้ าจึ ง คิ ดถึ งมายังท่านทั. งหลายในองค์
ขอวิ ง วอนท่ า นให้ สั ง เกตดู ค น พระผู้ เป็ นเจ้ า
เหล่ านั. นที) ก่ อเหตุ ทะเลาะวิ วาท 23 กายอั สเจ้ าของบ้ านผู้ เลี. ยงดู
กัน และทําให้ คนอื) นหลงไป ซึ) ง ข้ าพเจ้ าและเป็ นผู้ บํา รุ งคริ สตเป็ นการผิ ดคํา สอนที) ท่ า นทั. ง จั กรทั. งหมดฝากความคิ ดถึ งมา
หลายได้ เรี ยนมา จงเมิ นหน้ า ยังท่าน เอรัสทัสสมุ หบัญชี ของ
จากคนเหล่ านั. น
เมือง และควารทัสซึ) งเป็ นพี) น้อง
18 เพราะว่ า คนเหล่ า นั. นไม่ ไ ด้ ฝากความคิ ด ถึ ง มายั ง ท่ า นทั. ง
ปรนนิ บั ติ พ ระเยซู คริ ส ต์ องค์ หลาย
พระผู้ เป็ นเจ้ าของเรา แต่ ได้ 24 ขอพระคุ ณแห่ งพระเยซู
ปรนนิ บั ติ ท้ องของตั วเอง และ คริ สต์ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าของเรา
ได้ ล่อลวงคนซื) อให้ หลงด้ วยคําดี จงอยู่ กับท่านทั. งหลายเถิด เอคําอ่ อนหวาน
เมน
19 การซึ) งท่ านทั. งหลายได้ เ ชื) อ 25 บั ดนี. จงถวายพระเกี ยรติ แด่
ฟั งก็ เ ลื) องลื อ ไปถึ ง คนทั. งปวง พระองค์ ผ้ ู ทรงฤทธิ9 สามารถให้
แล้ ว ข้ าพเจ้ าจึ งมี ความยิ นดี ท่านทั.งหลายตั. งมั) นคง ตามข่ าว
เพราะท่านทั.งหลาย แต่ ข้าพเจ้ า ประเสริ ฐซึ) งข้ าพเจ้ าได้ ประกาศ
ใคร่ ให้ ท่ านทั. งหลายเป็ นคน นั. น และตามที) ได้ ประกาศเรื) อง
ฉลาดฝ่ ายการดี และให้ เป็ นคน พระเยซูคริสต์ ตามการเปิ ดเผย
โง่ ฝ่ายการชั) ว
ข้ อความอั นลึกลับซึ) งได้ ปิดบังไว้
20 ไม่ ช้ าพระเจ้ าแห่ งสั นติ สุ ขจะ ตั. งแต่ สร้ างโลก
ทรงปราบซาตานให้ ยับเยินลงใต้ 26 แต่ มาบั ดนี. ได้ เปิ ดเผยให้
ฝ่ าเท้ าของท่านทั.งหลาย ขอพระ ปรากฏแล้ ว และโดยพระคั มภีร์
คุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ ของพวกศาสดาพยากรณ์ ตาม
(HO) H คร HO:NR (HT) กจ HK:H; H คร K:I (HP) ฟป M:HI; คส N:Q (HI) ยรม Q:NN
(NR) ปฐก M:HK; รม HK:MM (NH) กจ HM:H; HO:H (NM) กจ HI:NN; H คร H:HQ
(NQ) H ธส K:NP (NK) มธ HM:MK; รม N:HO; HH:NK (NO) กจ O:T; รม H:K; อฟ H:I
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ซึ) งพระเจ้ าผู้ ทรงดํา รงถาวรได้ แต่ องค์ เดี ยว สื บๆไปเป็ นนิ ตย์
ทรงบั ญญั ติ ไว้ ได้ เปิ ดเผยออก เอเมน
ให้ ประชาชาติ ท. ั งปวงเห็ น แจ้ ง [เขี ยนถึ ง ชาวโรมจากเมื อ งโคเพื) อเขาจะได้ เชื) อ
ริ นธ์ และส่ งโดยเฟบี ผู้ เป็ น
27 โดยพระเยซู คริ สต์ ขอสง่ า ผู้ รั บใช้ ในคริ สตจั กรที) อยู่ เ มื อง
ราศีมี แด่ พระเจ้ าผู้ ทรงสัพพัญ_ู เคนเครีย]

(NT) ยด H:NK
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