
หนา 2249จดหมายของอัครสาวกเปาโล
ถึงคริสเตียนในกรุงโรม

เปาโลกระตือรือรน
ท่ีจะประกาศในกรุงโรม

1เปาโล ผู รับใชของพระเยซู
คริสต ผู ซึ่ งพระองคทรง

เรียกใหเปนอัครสาวกและไดถูก
แยกตั้ งไวสําหรับขาวประเสริฐ
ของพระเจา
2(คือขาวประเสริฐที่พระองคได
ทรงสัญญาไวลวงหนาโดยพวก
ศาสดาพยากรณของพระองคใน
พระคัมภีรอันบริสุทธิ์)
3 เกี่ยวกับพระบุตรของพระองค
คือพระเยซูคริสตองคพระผูเปน
เจาของเรา ผูบังเกิดในเชื้อสาย
ของดาวิดฝายเนื้อหนัง
4แตฝายพระวิญญาณแหงความ
บริสุทธิ์ นั้ นบงไวดวยฤทธานุ-
ภาพ คือโดยการเปนข้ึนมาจาก
ความตายวา เปนพระบุตรของ
พระเจา
5โดยทางพระองคนั้นพวกขาพ-
เจาไดรับพระคุณและหนาที่ เปน
อัครสาวก เพ่ือเห็นแกพระนาม
ของพระองค ใหชนชาติตางๆ
เชื่อฟงตามความเชื่อนั้น
6รวมทั้งพวกทานที่พระเจาทรง
เรี ยกให เป นคนของพระเยซู
คริสตดวย

7 เรียน บรรดาทานที่อยูในกรุง
โรม ผูซึ่งพระเจาทรงรักและทรง
เรียกใหเปนวิสุทธิชน ขอพระ
คุณและสันติสุขซึ่ งมาจากพระ
เจาพระบิดาของเราทั้งหลายและ
จากพระเยซูคริสตเจา จงดํารง
อยูกับพวกทานเถิด
8ประการแรก ขาพเจาขอขอบ
พระคุณพระเจาของขาพเจาโดย
ทางพระเยซูคริสตเหตุดวยทาน
ทั้งหลาย เพราะวาความเชื่อของ
พวกทานเลื่องลือไปทั่วโลก
9 เพราะพระเจาผูซึ่ งขาพเจาได
รับใชด วยชี วิตจิตใจของข าพ-
เจาในขาวประเสริฐแหงพระบุตร
ของพระองคนั้น ทรงเปนพยาน
ของขาพเจาวา เมื่ อขาพเจา
อธิษฐานนั้น ขาพเจาเอยถึงทาน
ทั้งหลายเสมอไมวางเวน
10 ขาพเจาทูลขอวา ถาเปนที่
พอพระทัยพระเจาแลวใหขาพ-
เจาไดมี โอกาสไปเย่ี ยมทานทั้ ง
หลาย โดยอยางหนึ่งอยางใดใน
ที่สุดนี้
11 เพราะขาพเจาปรารถนาที่จะ
ไดพบทานทั้ งหลาย เพ่ือจะได
นําของประทานฝายจิตวิญญาณ
มาใหแกทานบาง เพ่ือเสริม

(1) กจ 9:15; 13:2; 1 ทธ 1:11 (2) กจ 26:6; กท 3:8 (3) กท 4:4
(4) กจ 9:20; 13:33; ฮบ 9:14 (5) กจ 6:7; 9:15; อฟ 3:8 (7) 1 คร 1:2-3, 24
(8) รม 16:19; 1 คร 1:4 (9) กจ 27:23; รม 9:1; 1 ธส 3:10 (11) รม 15:29
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หนา 2250
กําลังทานทั้งหลาย
12 คือเพ่ือขาพเจาและทานทั้ ง
หลายจะไดหนุนใจซึ่งกันและกัน
โดยความเชื่อของเราทั้งสองฝาย
13 พ่ีนองทั้งหลาย บัดนี้ขาพเจา
อยากใหทานทั้ งหลายทราบวา
ขาพเจาไดตั้งใจไวหลายครั้งแลว
วาจะมาหาทาน เพ่ือขาพเจาจะ
ได เก็บเกี่ ยวผลในหมู พวกทาน
ดวย เชนเดียวกับในหมูชนชาติ
อื่นๆ (แตจนบัดนี้ก็ยังมีเหตุขัด
ของอยู)
14 ขาพเจาเปนหนี้ทั้ งพวกกรีก
และพวกชาวปาดวย เปนหนี้ทั้ง
พวกนักปราชญและคนเขลาดวย
15 ฉะนั้นขาพเจาก็เต็มใจพรอม
ที่ จะประกาศข าวประเสริ ฐแก
ท านทั้ งหลายที่ อยู ในกรุ งโรม
ดวย
16 ดวยวาขาพเจาไมมีความละ
อายในเรื่ องข าวประเสริ ฐของ
พระคริสต เพราะวาขาวประ-
เสริฐนั้ นเปนฤทธิ์ เดชของพระ
เจา เพ่ือใหทุกคนที่ เชื่ อไดรับ
ความรอด พวกยิวกอนและพวก
กรีกดวย
17 เพราะวาในขาวประเสริฐนั้น
ความชอบธรรมของพระเจาก็ได
แสดงออก โดยเริ่มตนก็ความ
เชื่อ สุดทายก็ความเชื่อ ตามที่มี
เขียนไวแลววา `คนชอบธรรมจะ
มีชีวิตดํารงอยูโดยความเชื่อ'

คนท่ีไดรับความสวาง
ไดหันกลับไปสูความมืด

18 เพราะวาพระเจาทรงสําแดง
พระพิ โรธของพระองค จาก
สวรรค ต อความอธรรมและ
ความไมชอบธรรมทั้ งมวลของ
มนุษย ที่เอาความไมชอบธรรม
นั้นขัดขวางความจริง

จักรวาลพิสูจนวา
มีพระผูทรงสราง
ท่ีทรงพระชนมอยู

19 เหตุวาเทาที่ จะรู จักพระเจา
ไดก็แจ งอยู กับใจเขาทั้ งหลาย
เพราะว าพระเจ าได ทรงโปรด
สําแดงแกเขาแลว
20 ตั้ งแต เร่ิ มสร างโลกมาแลว
สภาพที่ ไมปรากฏของพระองค
นั้น คือฤทธานุภาพอันนิรันดร
และเทวสภาพของพระเจา ก็ได
ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค
ไดทรงสราง ฉะนั้นเขาทั้งหลาย
จึงไมมีขอแกตัวเลย
21 เพราะถึงแมวาเขาทั้ งหลาย
ไดรู จักพระเจาแลว เขาก็มิได
ถวายพระเกียรติแดพระองคให
สมกับที่ทรงเปนพระเจา หรือ
หาไดขอบพระคุณไม แตเขา
กลับคิดในสิ่งที่ไมเปนสาระและ
จิตใจโงเขลาของเขาก็มืดมัวไป

ความเขาใจ
ไดกลับกลายเปนมืดไป

22 เขาอางตัววาเปนคนมีปญญา

โรม 1

(12) ทต 1:4 (13) ฟป 4:17; 1 ธส 2:18 (16) สดด 40:9-10; ลก 2:30; กจ 3:26
(17) ฮบก 2:4; รม 3:21; 9:30 (18) กจ 17:30; รม 6:13 (19) ยน 1:9; กจ 14:17
(20) โยบ 12:7-9; สดด 19:1-6 (21) 2 พกษ 17:15 (22) ยรม 10:14; 1 คร 1:20
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หนา 2251
เขาจึงกลายเปนคนโงเขลาไป
23 และเขาได เอาสง าราศีของ
พระเจาผูเปนอมตะ มาแลกกับ
รูปมนุษยที่ ตองตายหรือรูปนก
รูปสัตวสี่ เทา และรูปสัตวเลื้อย
คลาน
พระเจาทรงมอบมนุษยไว

กับความบาป
การนับถือรูปเคารพ

รักรวมเพศและความเลวทราม
24 เหตุฉะนั้น พระเจาจึงทรง
ปล อยเขาใหประพฤติ อุ ลามก
ตามราคะตัณหาในใจของเขา ให
เขากระทําสิ่ งซึ่ งน าอัปยศทาง
กายตอกัน
25 เขาได เปลี่ ยนความจริงของ
พระเจาใหเปนความเท็จ และได
นมัสการและปรนนิบัติสิ่งที่พระ
องคไดทรงสรางไวแทนพระองค
ผูทรงสราง ผูสมจะไดรับความ
สรรเสริญเปนนิตย เอเมน
26 เพราะเหตุนี้ พระเจาจึงทรง
ปลอยใหเขามีราคะตัณหาอันนา
อัปยศ แมแตพวกผูหญิงของเขา
ก็ เปลี่ ยนจากการสัมพันธตาม
ธรรมชาติ ใหผิดธรรมชาติไป
27 ฝายผู ชายก็เลิกการสัมพันธ
กับผู หญิงใหถูกตามธรรมชาติ
เชนกัน และเรารอนดวยไฟแหง
ราคะตัณหาที่มีตอกัน ผูชายกับ
ผูชายดวยกันประกอบกิจอันชั่ ว
ชาอยางนาละอาย เขาจึงไดรับ

ผลกรรมอันสมควรแกความผิด
ของเขา
28 และเพราะเขาไมเห็นชอบที่
จะรู จักพระเจา พระเจาจึงทรง
ปลอยให เขามีใจเลวทรามและ
ประพฤติสิ่งที่ไมเหมาะสม
29 พวกเขาเต็ มไปด วยสรรพ
การอธรรม การลวงประเวณี
ความชั่วราย ความโลภ ความ
มุ งราย เต็มไปดวยความอิจฉา
ริษยา การฆาตกรรม การวิวาท
การลอลวง การคิดราย พูดนิน-
ทา
30 สอเสียด เกลียดชังพระเจา
หยาบคาย จองหอง อวดตัว
ริทําชั่วอยางใหม ไมเชื่อฟงบิดา
มารดา
31 อปญญา ไมรักษาคําสัญญา
ไมมีความรักกัน ไมยอมคืนดี
กัน ปราศจากความเมตตา
32 แมเขาจะรู การพิพากษาของ
พระเจาที่ ว าคนทั้ งปวงที่ ประ-
พฤติเชนนั้นสมควรจะตาย เขา
ก็ไมเพียงประพฤติเทานั้น แต
ยังเห็นดีกับคนอื่ นที่ ประพฤติ
เชนนั้นดวย

พระเจาจะทรงพิพากษา
เราทุกคน

2เหตุฉะนั้น โอ มนุษยเอย
ไมวาทานจะเปนใคร เมื่ อ

ทานกลาวโทษผูอื่นนั้น ทานไม
มีขอแกตัวเลย เพราะเมื่อทาน

โรม 1, 2

(23) พบญ 4:16-18; สดด 106:20; ยรม 2:11; กจ 17:29; 1 ทธ 1:17; 6:15-16
(24) ลนต 18:22; สดด 81:12 (25) อสย 44:20; ยรม 10:14 (26) ลนต 18:22
(28) อฟ 5:4 (32) สดด 50:18; ฮชย 7:3; รม 2:2 (1) 2 ซมอ 12:5-7; มธ 7:1-5
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หนา 2252
กลาวโทษผู อื่น ทานก็ไดกลาว
โทษตัวเองดวย เพราะวาทานที่
กลาวโทษเขาก็ ยังประพฤติอยู
อยางเดียวกับเขา
2แตเรารู แนวา การที่พระเจา
ทรงพิพากษาลงโทษคนที่ ประ-
พฤติเชนนั้นก็เปนตามความจริง
3โอ มนุษยเอย ทานที่กลาวโทษ
คนที่ประพฤติเชนนั้น และทาน
เองยังประพฤติเชนเดียวกับเขา
ทานคิดหรือวา ทานจะพนจาก
การพิพากษาลงโทษของพระเจา
ได
4หรือวาทานประมาทพระกรุณา
คุณอันอุดมและความอดกลั้ น
พระทัย และความอดทนของ
พระองค ทานไมรูหรือวา พระ
กรุณาคุณของพระเจานั้นมุงที่จะ
ชักนําทานใหกลับใจใหม
5แตเพราะทานใจแข็งกระดาง
ไมยอมกลับใจ ทานจึงส่ําสม
พระพิโรธใหแกตัวเองในวันแหง
พระพิโรธนั้น ซึ่งพระเจาจะทรง
สําแดงการพิพากษาลงโทษที่
เที่ยงธรรมใหประจักษ

ผูท่ีรักความชอบธรรม
6พระองคจะทรงประทานแกทุก
คนตามควรแกการกระทําของ
เขา
7 สําห รั บคนที่ พากเ พี ยรทํา
ความดี แสวงหาสงาราศี เกียรติ
และความเปนอมตะนั้น พระ

องคจะประทานชีวิตนิรันดรให
8แตพระองคจะทรงพระพิ โรธ
และลงพระอาชญาแกคนที่ มัก
ยกตนข มท านและไม เชื่ อฟ ง
ความจริง แตเชื่ อฟงความ
อธรรม
9ความทุกขเวทนาจะเกิดแกจิต
ใจทุกคนที่ประพฤติชั่ว แกพวก
ยิวกอนและแกพวกตางชาติดวย
10 แตสงาราศี เกียรติ และสัน-
ติสุขจะเกิดมีแกทุกคนที่ ประ-
พฤติดี แกพวกยิวกอนและแก
พวกตางชาติดวย
11 เพราะว าพระเจ าไม ไดทรง
เห็นแกหนาผูใดเลย
12 เพราะคนทั้ งหลายที่ ไม มี
พระราชบัญญัติและทําบาปจะ
ตองพินาศโดยไมอ างพระราช
บัญญัติ และคนทั้งหลายที่มีพระ
ราชบัญญัติและทําบาปก็จะตอง
ถูกพิพากษาตามพระราชบัญญัติ
13 (เพราะวาคนที่ เพียงแตฟง
พระราชบัญญัติเทานั้ น หาใช
ผู ชอบธรรมจําเพาะพระพักตร
พระเจาไม แตคนที่ประพฤติ
ตามพระราชบัญญัติ ต างหาก
เปนผูชอบธรรม
14 เพราะเมื่ อชนตางชาติซึ่ งไม
มีพระราชบัญญัติ ได ประพฤติ
ตามพระราชบัญญัติ โดยปกติ
วิสัย คนเหลานี้แมไมมีพระ
ราชบัญญัติก็ เปนพระราชบัญ-

โรม 2

(4) อพย 34:6; อสย 30:18; รม 3:25; 9:22-23 (5) พบญ 32:34; สภษ 1:18; ยก 5:3
(6) โยบ 34:11; สภษ 24:12 (8) โยบ 24:13; 2 ธส 1:8 (9) อมส 3:2; ลก 12:47
(10) รม 2:7; ฮบ 2:7; 1 ปต 1:7 (11) พบญ 10:17 (13) มธ 7:21-22; ยน 13:17
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หนา 2253
ญัติแกตัวเอง
15 คือแสดงให เห็นการกระทํา
ที่ เปนตามพระราชบัญญัตินั้ น
มีจารึกอยูในจิตใจของเขา และ
ใจสํานึ กผิ ดชอบก็ เป นพยาน
ของเขาดวย ความคิดขัดแยง
ตางๆของเขานั้นแหละ จะ
กลาวโทษตัวหรืออาจจะแกตัว
ใหเขา)
16 ในวันที่ พระเจ าจะทรงพิ-
พากษาความลับของมนุษยโดย
พระเยซูคริสต ทั้ งนี้ ตามขาว
ประเสริฐที่ ข าพเจ าไดประกาศ
นั้น

พิธีเขาสุหนัตและ
ความชอบธรรม
แตภายนอก

17 ดูเถิด ทานเรียกตัวเองวา ยิว
และพ่ึ งพระราชบัญญัติและยก
พระเจาข้ึนอวด
18 และวาทานรู จักพระทัยของ
พระองค และเห็นชอบในสิ่ งที่
ประเสริฐ เพราะวาทานไดเรียน
รูในพระราชบัญญัติ
19 และทานมั่นใจวา ทานเปน
ผู จูงคนตาบอด เปนความสวาง
ใหแกคนทั้ งหลายที่อยู ในความ
มืด
20 เปนผูสอนคนโง เปนครูของ
เด็ก เพราะทานมีแบบอยางของ
ความรูและความจริงในพระราช
บัญญัตินั้น

21 ฉะนั้นทานซึ่ งเปนผูสอนคน
อื่นจะไมสอนตัวเองหรือ เมื่ อ
ทานเทศนาวา ไมควรลักทรัพย
ตัวทานเองลักหรือเปลา
22 ท านผู ที่ สอนว าไมควรล วง
ประเวณี ตัวทานเองลวงประเวณี
หรือเปลา ทานผู รังเกียจรูป
เคารพ ตัวทานเองปลนวิหาร
หรือเปลา
23 ท านผู โอ อวดในพระราช
บัญญัติ ตัวทานเองยังลบหลู
พระเจาดวยการละเมิดพระราช
บัญญัติหรือเปลา
24 เพราะมีเขียนไวแลววา `คน
ต างชาติ พูดหมิ่ นประมาทต อ
พระนามของพระเจ าก็ เพราะ
ทานทั้งหลาย'
25 ถาทานรักษาพระราชบัญญัติ
พิ ธี เข าสุ หนัตก็ เป นประโยชน
จริง แตถาทานละเมิดพระราช
บัญญัติ การที่ทานเขาสุหนัตนั้น
ก็เหมือนกับวาไมไดเขาเลย
26 เหตุฉะนั้น ถาผูที่ ไมไดเขา
สุหนัตยังรักษาความชอบธรรม
แหงพระราชบัญญัติแลว การที่
เขาไม ได เข าสุ หนั ตนั้ นจะถื อ
เหมือนกับว าเขาได เข าสุหนัต
แลวไมใชหรือ
27 และคนทั้ งหลายที่ ไม เขาสุ-
หนัตซึ่ งเปนตามธรรมชาติอยู
แลว แตไดทําตามพระราช
บัญญัติ เขาจะปรับโทษทานผูมี

โรม 2

(15) กจ 24:25 (16) มธ 25:31 (17) อสย 48:2 (18) พบญ 4:8 (19) มธ 15:14
(20) 2 ทธ 3:5 (21) มธ 23:3 (22) มลค 3:8 (23) รม 2:17; 9:4
(24) 2 ซมอ 12:14; อสค 16:27 (25) กท 5:3 (26) กจ 10:34 (27) มธ 12:41
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ประมวลพระราชบัญญัติและได
เขาสุหนัตแลว แตยังละเมิดพระ
ราชบัญญัตินั้น
28 เพราะวายิวแท มิใชคนที่
เปนยิวแตภายนอกเทานั้น และ
การเขาสุหนัตแท ก็ไมใชการเขา
สุ หนั ตซึ่ งปรากฏที่ เนื้ อหนั ง
เทานั้น
29 คนที่เปนยิวแท คือคนที่เปน
ยิวภายใน และการเขาสุหนัตแท
นั้ นเปนเรื่ องของจิตใจตามจิต
วิญญาณ มิใชตามตัวบทบัญญัติ
คนอย างนั้ นพระเจ าสรรเสริญ
มนุษยไมสรรเสริญ
พระเจาไดทรงโปรดประทาน
พระพรอันพิเศษแกพวกยิว

3ถาเชนนั้น พวกยิวจะได
เปรียบคนอื่นอยางไร และ

การเขาสุหนัตนั้นจะมีประโยชน
อะไร
2มีประโยชนมากในทุ กสถาน
เปนตนวา พวกยิวไดเปนผู รับ
มอบใหรักษาพระดํารัสของพระ
เจา
3ถึงมีบางคนไมเชื่ อ ความไม
เชื่ อของเขานั้ นจะทําให ความ
สัตยซื่อของพระเจาไรประโยชน
หรือ
4ขอพระเจาอยายอมใหเปนเชน
นั้นเลย ถึงแมทุกคนจะพูดมุสา
ก็ขอใหพระเจาทรงสัตยจริงเถิด
ตามที่มีเขียนไวแลววา `เพ่ือ

พระองคจะไดปรากฏวา ทรง
เปนผู สัตยซื่ อในพระดํารัสทั้ ง
หลายของพระองค และทรงมีชัย
เมื่อเขาวินิจฉัยพระองค'
5แตถาความอธรรมของเราเปน
เหตุใหเห็นความชอบธรรมของ
พระเจา เราจะวาอยางไร จะวา
พระเจาทรงลงอาญาโดยไมยุติ-
ธรรมอยางนั้นหรือ (ขาพเจาพูด
อยางมนุษย)
6พระเจ าไม ทรงโปรดให เป น
เชนนั้นเลย เพราะถาเปนเชน
นั้นแลวพระเจาจะทรงพิพากษา
โลกไดอยางไร
7 เพราะถาความจริงของพระเจา
ปรากฏมากย่ิงข้ึน เพราะเหตุ
ความอสั ตย ของข าพเจ าเป น
ที่ ให เกิดเกียรติยศแดพระองค
แลว ทําไมเขาจึงยังลงโทษขาพ-
เจาวาเปนคนบาป
8และทําไมเราจึงไมทําความชั่ว
เพ่ือความดีจะไดเกิดข้ึน (ตาม
ที่ เราไดถูกกลาวรายและตามที่
บางคนยืนยันวา เราไดกลาว
อยางนั้น) พระอาชญาของคน
เชนนั้นก็ยุติธรรมแลว

ทุกคนเปนคนบาป
9ถาเชนนั้นจะเปนอยางไร พวก
เราจะไดเปรียบกวาพวกเขาหรือ
เปลาเลย เพราะเราไดชี้แจงให
เห็นแลววา ทั้งพวกยิวและพวก
ตางชาติตางก็อยู ใตอํานาจของ

โรม 2, 3

(28) กท 6:15 (29) พบญ 30:6; 1 คร 4:5; ฟป 3:3; 1 ปต 3:4 (2) พบญ 4:5-8
(3) 2 ทธ 2:13; ฮบ 4:2 (4) โยบ 40:8; สดด 51:4; 62:9; ยน 3:33 (5) กท 3:15
(6) ปฐก 18:25 (8) รม 5:20 (9) กท 3:22
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บาปทุกคน
10 ตามที่มีเขียนไวแลววา `ไม
มี ผู ใดเปนคนชอบธรรมสักคน
เดียว ไมมีเลย
11 ไมมีคนที่ เขาใจ ไมมีคนที่
แสวงหาพระเจา
12 เขาทุ กคนหลงทางไปหมด
เขาทั้ งปวงเปนคนไรคาเหมือน
กันทั้ งสิ้ น ไมมีสักคนเดียวที่
ทําดี ไมมีเลย
13 ลําคอของเขาคือหลุมฝงศพ
ที่ เปดอยู เขาใชลิ้ นของเขาใน
การลอลวง ภายใตริมฝปากของ
เขามีพิษของงูราย
14 ปากของเขาเต็มดวยคําแชง
ดาและคําขมข่ืน
15 เทาของเขาวองไวในการทํา
ใหนองเลือด
16 ในทางเดิ นของเขามี ความ
พินาศและความทุกข
17 และเขาไมรู จักทางแหงสัน-
ติสุข
18 ในแววตาของเขาไมมีความ
เกรงกลัวพระเจา'
19 บัดนี้ เรารู แลววาพระราช
บัญญัติทุกขอที่ไดกลาวนั้น ก็ได
กลาวแกคนเหลานั้นที่อยูใตพระ
ราชบัญญัติ เพ่ื อปดปากทุกคน
และเพ่ือใหมนุษยทุกคนในโลก
มี ความผิ ดจําเพาะพระพักตร
พระเจา
20 เพราะฉะนั้นจึงไมมีเนื้อหนัง

คนหนึ่ งคนใดเปนผู ชอบธรรม
ในสายพระเนตรของพระเจาได
โดยการประพฤติตามพระราช
บัญญัติ เพราะวาโดยพระราช
บัญญัตินั้นเราจึงรูจักบาปได
ความชอบธรรมโดยความเชื่อ
21 แต บั ดนี้ ได ปรากฏแล วว า
ความชอบธรรมของพระเจานั้ น
ปรากฏนอกเหนือพระราชบัญ-
ญัติซึ่ งพระราชบัญญัติกับพวก
ศาสดาพยากรณเปนพยานอยู

พระราชบัญญัติมั่นคง
ดวยความชอบธรรมของ

พระคริสต
22 คือความชอบธรรมของพระ
เจาซึ่งทรงประทานโดยความเชื่อ
ในพระเยซูคริสตสําหรับทุกคน
และแกทุกคนที่เชื่อ เพราะวาคน
ทั้งหลายไมตางกัน
23 เหตุ ว าทุ กคนทําบาปและ
เสื่อมจากสงาราศีของพระเจา
24 แตพระเจาทรงพระกรุณาให
เราเปนผูชอบธรรม โดยไมคิด
มูลคา โดยที่พระเยซูคริสตทรง
ไถเราใหพนบาปแลว
25 พระเจาไดทรงตั้งพระเยซูไว
ใหเปนที่ลบลางพระอาชญา โดย
ความเชื่ อในพระโลหิตของพระ
องค เพ่ือสําแดงใหเห็นความ
ชอบธรรมของพระองคในการที่
พระเจาไดทรงอดกลั้ นพระทัย
และทรงยกบาปที่ ไดทําไปแลว

โรม 3

(10) สดด 14:1-3; 53:1-3 (13) สดด 5:9; 140:3 (14) สดด 10:7 (15) สภษ 1:16
(18) สดด 36:1 (19) โยบ 5:16; ยน 10:34 (20) กท 2:16 (21) ยน 5:46; กจ 15:11
(22) คส 3:11 (23) กท 3:22 (24) อฟ 2:8; ฮบ 9:12 (25) ลนต 16:15; กจ 14:16
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นั้น
26 และเพ่ือจะสําแดงความชอบ
ธรรมของพระองคในปจจุ บันนี้
วาพระองคทรงเปนผูชอบธรรม
และทรงโปรดใหผูที่ เชื่อในพระ
เยซูเปนผูชอบธรรมดวย
27 เมื่ อเปนเชนนั้ นแลวเราจะ
เอาอะไรมาอวด ก็หมดหนทาง
จะอางหลักอะไรวาหมดหนทาง
อางหลักการประพฤติหรือ ไม
ใช แตตองอางหลักของความ
เชื่อ
28 เหตุฉะนั้ นเราทั้ งหลายสรุป
ไดวา คนหนึ่ งคนใดจะเปนคน
ชอบธรรมไดก็ โดยอาศัยความ
เชื่อนอกเหนือการประพฤติตาม
พระราชบัญญัติ
29 หรือวาพระเจานั้ นทรงเปน
พระเจาของยิวพวกเดียวเทานั้น
หรือ พระองคไมทรงเปนพระ
เจาของชนตางชาติดวยหรือ ถูก
แล วพระองค ทรงเปนพระเจ า
ของชนตางชาติดวย
30 เพราะวาพระเจาเปนพระเจา
องคเดียว และพระองคจะทรง
โปรดใหคนที่ เขาสุหนัตเปนคน
ชอบธรรมโดยความเชื่ อ และ
จะทรงโปรดให คนที่ ไม ได เข า
สุหนัตเปนคนชอบธรรมก็เพราะ
ความเชื่อดุจกัน
31 ถ าเช นนั้ นเราลบล างพระ
ราชบัญญัติด วยความเชื่ อหรือ

ขอพระเจาอยายอมใหเปนเชน
นั้นเลย เรากลับสนับสนุนพระ
ราชบัญญัติเสียอีก

 อับราฮัมผูเปนแบบอยาง

4ถาเชนนั้น เราจะวาอับรา-
ฮั มบรรพบุ รุ ษของเราได

ประโยชนอะไรตามเนื้อหนังเลา
พระเจาไมทรงถือโทษบาป

ตอคนชอบธรรม
2 เพราะถาอับราฮัมเปนผู ชอบ
ธรรมโดยการกระทํา ทานก็มี
ทางที่จะอวดได แตมิใชจําเพาะ
พระพักตรพระเจา
3ดวยวาพระคัมภีรวาอยางไร ก็
วา `อับราฮัมไดเชื่อพระเจา และ
พระองคทรงนับวา เปนความ
ชอบธรรมแกทาน'
4ดั งนั้ นคนที่ อาศัยการกระทํา
ก็ไมถือวาบําเหน็จที่ ไดนั้ นเปน
เพราะพระคุณ แตถือวา บํา-
เหน็จนั้ นเปนคาแรงของงานที่
ไดทํา
5สวนคนที่มิไดอาศัยการกระ-
ทํา แตไดเชื่ อในพระองค ผู
ทรงโปรดใหคนอธรรมเปนคน
ชอบธรรมได ความเชื่อของคน
นั้นตองนับวา เปนความชอบ
ธรรม
6ดังที่ดาวิดไดกลาวถึงความสุข
ของคนที่พระเจาไดทรงโปรดให
เปนคนชอบธรรม โดยมิได
อาศัยการกระทํา

โรม 3, 4

(27) 1 คร 1:29 (28) กท 2:16 (30) กท 3:8, 20 (1) อสย 51:2; ยก 2:21
(2) รม 3:20, 27 (3) ปฐก 15:6; รม 4:9, 22; กท 3:6; ยก 2:23
(4) รม 11:6 (5) ยชว 24:2; กท 2:16; อฟ 2:8-9 (6) สดด 32:1-2
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7วา `คนทั้ งหลายซึ่ งพระเจา
ทรงโปรดยกความชั่ วชาของเขา
แลว และพระเจาทรงกลบ
เกลื่อนบาปของเขาแลวก็เปนสุข
8 บุคคลที่ องคพระผู เปนเจามิ
ไดทรงถือโทษบาปของเขาก็เปน
สุข'

ความรอดของอับราฮัม
เปนแบบอยางแก

ท้ังชาวยิวและชาวตางชาติ
9ถาเชนนั้ นความสุขมีแกคนที่
เขาสุหนัตพวกเดียวหรือ หรือ
วามีแกพวกที่มิไดเขาสุหนัตดวย
เพราะเรากลาววา "เพราะความ
เชื่ อนั้ นเองทรงถือว าอับราฮัม
เปนคนชอบธรรม"
10 แตพระเจ าทรงถืออย างไร
เมื่ อท านเข าสุ หนั ตแล วหรื อ
หรือเมื่ อยังไมไดเขาสุหนัต มิ
ใช เมื่ อท านเข าสุหนั ตแล วแต
เมื่อทานยังไมไดเขาสุหนัต
11 และท านได เข าสุหนัตเปน
เครื่องหมายสําคัญ เปนตราแหง
ความชอบธรรม ซึ่ งเกิดโดย
ความเชื่อที่ทานไดมีอยูเมื่อทาน
ยังไมไดเขาสุหนัต เพ่ือทาน
จะได เปนบิดาของคนทั้ งปวงที่
เชื่ อ ทั้ งที่ เมื่ อเขายังไมไดเขา
สุหนัต เพ่ือจะถือวาเปนผูชอบ
ธรรมดวย
12 และเพ่ือทานจะเปนบิดาของ
คนเหลานั้นที่ เขาสุหนัต ที่มิได

เพียงแตเขาสุหนัตเทานั้น แตมี
ความเชื่อตามแบบของอับราฮัม
บิดาของเราทั้ งหลาย ซึ่ งทานมี
อยูเมื่อทานยังไมไดเขาสุหนัต

เรารับเอาพระสัญญา
โดยความเชื่อ

13 เพราะวาพระสัญญาที่ประ-
ทานแกอับราฮัมและผู สืบเชื้ อ
สายของทาน ที่วาจะไดทั้งพิภพ
เปนมรดกนั้นไมไดมีมาโดยพระ
ราชบัญญัติ แตมีมาโดยความ
ชอบธรรมที่เกิดจากความเชื่อ
14 เพราะถ าเขาเหล านั้ นที่ ถื อ
ตามพระราชบัญญัติจะเปนทา-
ยาท ความเชื่อก็ไมมีประโยชน
อะไร และพระสัญญาก็เปนอัน
ไรประโยชน
15 เพราะพระราชบัญญัติ นั้ น
กระทําใหทรงพระพิโรธ แตที่ใด
ไมมีพระราชบัญญัติ ที่นั่นก็ไมมี
การละเมิดพระราชบัญญัติ
16 ด วยเหตุนี้ เองการที่ ได รั บ
มรดกนั้นจึงข้ึนอยูกับความเชื่อ
เพ่ือจะไดเปนตามพระคุณ เพ่ือ
พระสัญญานั้นจะเปนที่แนใจแก
ผู สื บเชื้ อสายของท านทุ กคน
มิใชแก ผู สืบเชื้ อสายที่ ถือพระ
ราชบัญญัติพวกเดียว แตแกคน
ที่ มีความเชื่ อเชนเดียวกับอับ-
ราฮัมผู เปนบิดาของพวกเราทุก
คน
17 (ตามที่มีเขียนไวแลววา `เรา

โรม 4

(7) สดด 32:1-2 (11) ปฐก 17:10; ลก 19:9; รม 4:16
(12) รม 4:18-22 (13) ปฐก 17:4-6; 22:17 (14) กท 3:18
(15) รม 3:20 (16) อสย 51:2; รม 3:24; กท 3:22 (17) ปฐก 17:5; รม 8:11; 9:26
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ได ให เจ าเป นบิดาของประชา
ชาติมากมาย') ตอพระพักตร
พระองคที่ ทานเชื่ อ คือพระ
เจ าผู ทรงใหคนที่ ตายแล วฟ น
ชีวิตข้ึนมาและทรงเรียกสิ่ งของ
ที่ยังมิไดเปนใหเปนข้ึน
18 ฝ ายอั บราฮัมนั้ นเมื่ อไม มี
หวังซึ่งเปนที่นาไวใจก็ยังไดเชื่อ
ไวใจ มีความหวังวาจะได
เปนบิดาของประชาชาติมากมาย
ตามคําที่ไดตรัสไวแลววา `เชื้อ
สายของเจาจะเปนเชนนั้น'
19 และความเชื่ อของทานมิได
หยอนถอยลง ถึงแมอายุของ
ทานไดประมาณรอยปแลว ทาน
ก็มิไดคิดวา รางกายของทาน
เปรียบเหมือนตายแลว และมิได
คิดวาครรภนางซาราหเปนหมัน
20 ทานมิไดหว่ันไหวแคลงใจใน
พระสัญญาของพระเจา แต
ทานมีความเชื่อมั่นคงย่ิงข้ึน จึง
ถวายเกียรติยศแดพระเจา
21 ทานเชื่อมั่นวา พระองคทรง
ฤทธิ์สามารถกระทําใหสําเร็จได
ตามที่พระองคตรัสสัญญาไว
22 ดวยเหตุนี้ เอง พระเจาทรง
ถือวา ความเชื่อของทานเปน
ความชอบธรรมแกทาน
23 แตคําวา `ทรงนับวาเปน
ความชอบธรรมแกทาน' นั้น มิ
ไดเขียนไวสําหรับทานแตผูเดียว
24 แตสําหรับพวกเราดวย จะ

ทรงถือวา เราเปนคนชอบธรรม
คือเราที่ เชื่อวางใจในพระองคผู
ทรงใหพระเยซู องคพระผู เปน
เจาของเรา ฟนข้ึนจากความตาย
25 คือพระองคผูทรงถูกมอบไว
เพราะการละเมิดของเรา และได
ทรงฟนข้ึนจากความตายเพื่อให
เราเปนคนชอบธรรม
พระพรแหงความชอบธรรม

5เหตุฉะนั้น เมื่ อเราเปนคน
ชอบธรรมเพราะความเชื่ อ

แลว เราจึงมีสันติสุขกับพระเจา
ทางพระเยซู คริ สต องคพระผู
เปนเจาของเรา
2โดยทางพระองค เราจึงไดเขา
ในรมพระคุณที่ เรายืนอยู โดย
ความเชื่อ และเราชื่นชมยินดีใน
ความหวังใจวา จะไดมีสวนใน
สงาราศีของพระเจา
3 ย่ิ งกวานั้ น เราชื่ นชมยินดีใน
ความทุกขยากดวย เพราะเรารู
ว าความทุกขยากนั้ นทําให เกิด
ความอดทน
4และความอดทนทําให เกิ ดมี
ประสบการณ และประสบการณ
ทําใหเกิดมีความหวังใจ
5และความหวังใจมิไดทําใหเกิด
ความละอาย เพราะเหตุวาความ
รักของพระเจาไดหลั่ งไหลเขาสู
จิตใจของเรา โดยทางพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ์ ซึ่ งพระองคได
ประทานใหแกเราแลว

โรม 4, 5

(18) ปฐก 15:5 (19) ปฐก 17:17; ฮบ 11:11 (21) ปฐก 18:14 (23) รม 15:4
(24) กจ 2:24 (25) อสย 53:4-5; 1 คร 15:17 (1) อสย 32:17 (2) 1 คร 15:1
(3) มธ 5:11-12; ยก 1:3 (4) ยก 1:12 (5) 2 คร 1:22; ฟป 1:20
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6ขณะเมื่อเรายังขาดกําลัง พระ
คริสตก็ไดทรงสิ้นพระชนมเพ่ือ
ชวยคนอธรรมในเวลาที่ เหมาะ
สม
7 ไม ใคร จะมี ใครตายเพื่ อคน
ชอบธรรม แตบางทีจะมีคนอาจ
ตายเพ่ือคนดีก็ได
8แตพระเจาทรงสําแดงความรัก
ของพระองคแกเราทั้งหลาย คือ
ขณะที่ เรายังเปนคนบาปอยูนั้ น
พระคริสต ไดทรงสิ้ นพระชนม
เพ่ือเรา
9 เพราะเหตุนั้น เมื่อเราเปนคน
ชอบธรรมแล วโดยพระโลหิ ต
ของพระองค ย่ิงกวานั้น เราจะ
พนจากพระพิโรธโดยพระองค
10 เพราะวาถาขณะที่ เรายังเปน
ศัตรู เราไดกลับคืนดีกับพระเจา
โดยที่พระบุตรของพระองคสิ้ น
พระชนม  ย่ิงกวานั้นอีกเมื่อเรา
กลับคืนดีแลว เราก็จะรอดโดย
พระชนมชีพของพระองคแน
11 มิใชเพียงเทานั้ น เราทั้ ง
หลายยังชื่ นชมยินดีในพระเจา
โดยทางพระเยซูคริสตองคพระ
ผูเปนเจาของเรา เพราะโดยพระ
องคนั้น เราจึงไดกลับคืนดีกับ
พระเจา

ความผิดบาปโดยอาดัม
ความชอบธรรมโดยพระคริสต
12 เหตุฉะนั้น เชนเดียวกับที่
บาปไดเขามาในโลกเพราะคนๆ

เดียว และความตายก็เกิดมา
เพราะบาปนั้น และความตายก็
ได แผ ไปถึ งมวลมนุษย ทุ กคน
เพราะมนุษยทุกคนทําบาป
13 (บาปได มี อ ยู ในโลกแล ว
กอนมีพระราชบัญญัติ แตที่ใด
ไมมีพระราชบัญญัติก็ไมถือวามี
บาป
14 อยางไรก็ตามความตายก็ได
ครอบงําตลอดมาตั้ งแตอาดัม
จนถึงโมเสส แมคนที่มิไดทํา
บาปอย างเดี ยวกั บการละเมิ ด
ของอาดัม ผูซึ่งเปนแบบของผูที่
จะเสด็จมาภายหลัง
15 แตของประทานแหงพระคุณ
นั้ นหาเป นเช นความละเมิ ด
นั้นไม เพราะวาถาคนเปนอัน
มากตองตายเพราะการละเมิด
ของคนๆเดียว มากย่ิงกวานั้ น
พระคุ ณของพระเจ าและของ
ประทานโดยพระคุณของพระ
องคผูเดียวนั้นคือพระเยซูคริสต
ก็มีบริบูรณแกคนเปนอันมาก
16 และของประทานนั้ นก็ ไม
เหมือนกับผลซึ่ งเกิดจากบาป
ของคนนั้นคนเดียว เพราะวา
การพิพากษาที่ เกิดข้ึนเนื่องจาก
การละเมิดเพียงครั้ งเดียวนั้ น
ไดนําไปสู การลงโทษ แตของ
ประทานภายหลั งการละเมิ ด
หลายครั้ งนั้ นนําไปสู ความชอบ
ธรรม

โรม 5

(6) รม 4:25; 5:8 (8) ยน 3:16; 15:13 (9) อฟ 2:13; 1 ธส 1:10
(10) ยน 14:19; รม 8:32; 2 คร 5:18 (11) กท 4:9 (12) ปฐก 2:17; 1 คร 15:21
(13) 1 ยน 3:4 (14) 1 คร 15:21 (15) อสย 53:11
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หนา 2260
17 เพราะว าถ าโดยการละเมิด
ของคนนั้นคนเดียว เปนเหตุให
ความตายครอบงําอยูโดยคนนั้น
คนเดียว มากย่ิงกวานั้ นคนทั้ ง
หลายที่ รับพระคุณอันไพบูลย
และรับของประทานแห งความ
ชอบธรรม ก็จะดํารงชีวิตและ
ครอบครองโดยพระองคผู เดียว
คือพระเยซูคริสต)
18 ฉะนั้น การพิพากษาลงโทษ
ไดมาถึงคนทั้ งปวง เพราะการ
ละเมิ ดของคนๆเดี ยวฉั นใด
ความชอบธรรมของพระองค ผู
เดียวก็นําของประทานแหงพระ
คุณมาถึงทุกคนฉันนั้น คือความ
ชอบธรรมแหงชีวิต
19 เพราะวาคนเปนอันมากเปน
คนบาปเพราะคนๆเดียวที่ มิ ได
เชื่อฟงฉันใด คนเปนอันมากก็
เป นคนชอบธรรมเพราะพระ
องค ผู เดียวที่ ไดทรงเชื่ อฟงฉัน
นั้น
20 เมื่อมีพระราชบัญญัติก็ทําให
มี การละเมิ ดพระราชบัญญัติ
ปรากฏมากขึ้น แตที่ ใดมีบาป
ปรากฏมากขึ้น ที่นั่นพระคุณก็
จะไพบูลยย่ิงข้ึน
21 เพ่ือวาบาปไดครอบงําทําให
ถึงซึ่งความตายฉันใด พระคุณก็
ครอบงําดวยความชอบธรรมให
ถึงซึ่งชีวิตนิรันดร โดยทางพระ
เยซูคริสตองคพระผู เปนเจาของ

เราฉันนั้น
การตายฝายความบาป
แตมีชีวิตฝายพระคริสต

6ถาเชนนั้นแลว เราจะวา
อยางไร ควรเราจะอยู ใน

บาปตอไปเพ่ือใหพระคุณมีมาก
ย่ิงข้ึนหรือ
2ขอพระเจาอยายอมใหเปนเชน
นั้นเลย พวกเราที่ ตายตอบาป
แลว จะมีชีวิตในบาปตอไปอยาง
ไรได
3ทานไมรูหรือวา เราทั้ งหลาย
ที่ ไดรับบัพติศมาเขาในพระเยซู
คริสต ก็ไดรับบัพติศมานั้นเขา
ในความตายของพระองค
4 เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝงไว
กับพระองคแลวโดยการรับบัพ-
ติศมาเข าส วนในความตายนั้ น
เหมือนกับที่ พระคริสตไดทรง
ถู กชุ บให เป นข้ึ นมาจากความ
ตาย โดยเดชพระรัศมีของพระ
บิดาอยางไร เราก็จะไดดําเนิน
ตามชีวิตใหมดวยอยางนั้น
5 เพราะวาถาเราเขาสนิทกับพระ
องค แล วในการตายอย างพระ
องค เราก็จะเปนข้ึนมาอยาง
พระองค ไดทรงเปนข้ึ นมาจาก
ความตายดวย
6 เราทั้ งหลายรูแลววา มนุษย
เกาของเรานั้ นไดถูกตรึงไวกับ
พระองคแลว เพ่ือตัวที่บาปนั้น
จะถูกทําลายใหสิ้ นไป เพ่ือเรา

โรม 5, 6

(18) ยน 12:32; 1 คร 15:21, 45 (19) ฟป 2:8 (20) ยน 15:22; 1 ทธ 1:14
(1) รม 3:8; 6:15 (2) กท 2:19 (3) 1 คร 15:29; กท 3:27
(4) ยน 2:11; 1 คร 6:14; กท 6:15; คส 2:12 (5) ฟป 3:10 (6) กท 2:20; 5:24; 6:14
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จะไมเปนทาสของบาปอีกตอไป
7 เพราะวาผูที่ตายแลวก็พนจาก
บาป
8 แต ถ า เราตายแล วกั บพระ
คริสต เราเชื่อวาเราจะมีชีวิตอยู
กับพระองคดวย
9 เราทั้งหลายรูอยูวา พระคริสต
ที่ ทรงถูกชุบให เปนข้ึ นมาจาก
ตายแลวนั้ น จะหาตายอีกไม
ความตายหาครอบงําพระองค
ตอไปไม
10 ด วยว าซึ่ งพระองค ได ทรง
ตายนั้น พระองคไดทรงตายตอ
บาปหนเดียว แตซึ่ งพระองค
ทรงมีชีวิตอยูนั้น พระองคทรงมี
ชีวิตเพ่ือพระเจา

ทาสแหงความชอบธรรม
11 เหมื อนกั นเช นนั้ นแหละ
ทานทั้ งหลายจงถือวา ทานได
ตายตอบาปและมีชี วิตอยู เพ่ื อ
พระเจา ในพระเยซูคริสตองค
พระผูเปนเจาของเรา
12 เหตุฉะนั้น อยาใหบาปครอบ
งํากายที่ตองตายของทานซึ่ งทํา
ใหตองเชื่อฟงตัณหาของกายนั้น
13 อยายกอวัยวะของทานใหแก
บาป ใหเปนเครื่องใชในการ
อธรรม แตจงถวายตัวของทาน
แดพระเจา เหมือนหนึ่ งคนที่
เป นข้ึ นมาจากความตายแล ว
และจงใหอวัยวะของท านเปน
เครื่องใชในการชอบธรรมถวาย

แดพระเจา
14 เพราะว าบาปจะมี อํานาจ
เหนือทานทั้ งหลายตอไปก็หามิ
ได เพราะวาทานทั้ งหลายมิได
อยูใตพระราชบัญญัติ แตอยูใต
พระคุณ
15 ถาเชนนั้นจะเปนอยางไรตอ
ไป เราจะทําบาปเพราะมิไดอยู
ใตพระราชบัญญัติแตอยู ใตพระ
คุณกระนั้นหรือ ขอพระเจาอยา
ยอมใหเปนเชนนั้นเลย
16 ท านทั้ งหลายไม รู หรื อว า
ทานจะยอมตัวรับใช เชื่ อฟงคํา
ของผูใด ทานก็เปนทาสของผูที่
ทานเชื่อฟงนั้น คือเปนทาสของ
บาปซึ่ งนําไปสูความตาย หรือ
เปนทาสของการเชื่อฟงซึ่งนําไป
สูความชอบธรรม
17 แตจงขอบพระคุณพระเจ า
เพราะวาเมื่ อกอนนั้ นทานเปน
ทาสของบาป แตบัดนี้ทานมีใจ
เชื่ อฟงหลักคําสอนนั้ นซึ่ งทรง
มอบไวแกทาน
18 เมื่ อท านพนจากบาปแล ว
ท านก็ ได กลายเป นทาสของ
ความชอบธรรม
19 ข าพเ จ ายกเอาตั วอย า ง
มนุษยมาพูด เพราะเหตุเนื้ อ
หนังของทานออนกําลัง เพราะ
ทานเคยใหอวัยวะของทานเปน
ทาสของการโสโครกและของ
ความชั่วชาซอนชั่วชาฉันใด บัด

โรม 6

(7) 1 ปต 4:1 (8) 2 ทธ 2:11 (9) วว 1:18 (10) ลก 20:38; ฮบ 9:27
(11) รม 6:2; 7:4, 6; กท 2:19 (12) สดด 19:13 (13) คส 3:5; 1 ปต 2:24; 4:2
(14) กท 5:18 (15) 1 คร 9:21 (16) 2 ปต 2:19 (17) 2 ทธ 1:13 (18) ยน 8:32
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นี้ทานจงใหอวัยวะของทานเปน
ทาสของความชอบธรรมเพื่ อ
ใหถึงความบริสุทธิ์ฉันนั้น
20 เพราะเมื่อทานทั้ งหลายเปน
ทาสของบาป ความชอบธรรมก็
ไมไดครอบครองทาน
21 ขณะนั้นทานไดผลประโยชน
อะไรในการเหล านั้ นซึ่ งบัดนี้
ทานทั้ งหลายก็ละอาย ดวยวา
ที่ สุดทายของการเหลานั้ นก็คือ
ความตาย
22 แตเดี๋ ยวนี้ ทานทั้ งหลายพน
จากการเปนทาสของบาป และ
กลับมาเปนผู รับใชของพระเจา
แลว ผลที่ทานไดรับก็คือความ
บริสุทธิ์ และผลสุดทายคือชีวิต
นิรันดร
23 เพราะว าค าจ างของความ
บาปคือความตาย แตของประ-
ทานของพระเจาคือชีวิตนิรันดร
ในพระเยซูคริสตองคพระผู เปน
เจาของเรา

การยอมตาม
พระคริสตอยาง
ไมเลิกราง

7พ่ีนองทั้ งหลาย ทานไมรู
หรือ (ขาพเจาพูดกับคน

ที่ รูพระราชบัญญัติแลว) วา
พระราชบั ญญั ติ นั้ นมี อํานาจ
เหนือมนุษยเฉพาะในขณะที่ ยัง
มีชีวิตอยูเทานั้น
2 เพราะวาผูหญิงที่สามียังมีชีวิต

อยูนั้น ตองอยูใตพระราชบัญ-
ญัติวาดวยประเพณีสามีภรรยา
แตถาสามีตาย ผูหญิงนั้นก็พน
จากพระราชบัญญัติวาดวยประ-
เพณีสามีภรรยา
3ฉะนั้น ถาผูหญิงนั้นไปแตง
งานกับชายอื่ นในเมื่ อสามี ยังมี
ชีวิตอยู นางก็ไดชื่อวาเปนหญิง
ลวงประเวณี แตถาสามีตายแลว
นางก็พนจากพระราชบัญญัตินั้น
แมนางไปแตงงานกับชายอื่ นก็
หาผิดประเวณีไม
4 เชนนั้นแหละ พ่ีนองทั้งหลาย
ของขาพเจา ทานทั้ งหลายได
ตายจากพระราชบัญญัติทางพระ
กายของพระคริสตดวย เพ่ือ
ทานจะตกเปนของผูอื่น คือของ
พระองค ผู ทรงฟ นข้ึ นมาจาก
ความตายแลว เพ่ือเราทั้งหลาย
จะไดเกิดผลถวายแดพระเจา
5 เพราะวาเมื่อเราเคยมีชีวิตตาม
เนื้ อหนัง ตัณหาชั่วซึ่ งเปนมา
โดยพระราชบั ญญั ติ ได ทําให
อวั ยวะของเราเกิ ดผลนําไปสู
ความตาย
6แตบัดนี้ เราไดพนจากพระ
ราชบัญญัติ คือไดตายจากพระ
ราชบัญญัติ ที่ ได ผู กมั ดเราไว
เพ่ือเราจะไดไมประพฤติตามตัว
อักษรในประมวลพระราชบัญ-
ญัติเกา แตจะดําเนินชีวิตใหม
ตามลักษณะจิตวิญญาณ

โรม 6, 7

(20) ยน 8:34 (21) ยรม 12:13; อสค 16:63; รม 1:32 (22) ยน 8:32; รม 6:18; 8:2
(23) ปฐก 2:17; รม 2:7; 1 ปต 1:4 (2) 1 คร 7:39 (3) มธ 5:32
(4) รม 8:2; กท 2:19; 5:18, 22 (5) รม 6:13, 21; กท 5:19 (6) รม 2:29; 2 คร 3:6
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พระราชบัญญัติชี้วา

ทุกคนตองการความรอด
7ถาเชนนั้นเราจะวาอยางไร วา
พระราชบัญญัติคือบาปหรือ ขอ
พระเจาอยายอมใหเปนเชนนั้น
เลย แตวาถามิใชเพราะพระ
ราชบัญญัติแลว ขาพเจาก็จะไม
รู จักบาป เพราะวาถาพระราช
บัญญัติมิไดหามวา "อยาโลภ"
ข าพเจ าก็ จะไม รู ว าอะไรคื อ
ความโลภ
8แตวาบาปไดถือเอาพระบัญ-
ญัตินั้นเปนชอง ทําใหตัณหาชั่ว
ทุกอย างเกิดข้ึ นในตัวขาพเจ า
เพราะวาถาไมมีพระราชบัญญัติ
บาปก็ตายเสียแลว
9 เพราะครั้ งหนึ่ งข าพเจ าดํารง
ชี วิ ตอยู โดยปราศจากพระราช
บัญญัติ แตเมื่อมีพระบัญญัติ
บาปก็กลับมีข้ึนอีกและขาพเจาก็
ตาย
10 พระบัญญัตินั้ นซึ่ งมี ข้ึนเพ่ือ
ใหมีชี วิต ขาพเจาเห็นวากลับ
เปนเหตุที่ทําใหถึงความตาย
11 เพราะวาบาปไดถือเอาพระ
บัญญัตินั้ นเปนชองทางลอลวง
ขาพเจา และประหารขาพเจาให
ตายดวยพระบัญญัตินั้น
12 เหตุฉะนั้นพระราชบัญญัติจึง
เปนสิ่งบริสุทธิ์ และพระบัญญัติ
ก็บริสุทธิ์ ยุติธรรม และดี
13 ถาเชนนั้นสิ่ งที่ ดีกลับทําให

ขาพเจาตองตายหรือ ขอพระ
เจาอยายอมใหเปนเชนนั้นเลย
บาปตางหาก คือบาปซึ่ งอาศัย
สิ่งที่ดีนั้นทําใหขาพเจาตองตาย
เพ่ือจะใหปรากฏวาบาปนั้นเปน
บาปจริงและโดยอาศัยพระบัญ-
ญัตินั้น บาปก็ปรากฏวาชั่ วราย
ย่ิงนัก
14 เพราะเรารูวา พระราชบัญ-
ญัตินั้ นเปนโดยฝายจิตวิญญาณ
แตวาข าพเจาเปนแต เนื้ อหนัง
ถูกขายไวใหอยูใตบาป

การตอสูกันระหวาง
ฝายเน้ือหนัง

กับฝายจิตวิญญาณ
15 ขาพเจาไมเขาใจการกระทํา
ของขาพเจาเอง เพราะวาขาพ-
เจาไมทําสิ่ งที่ขาพเจาปรารถนา
ที่จะทํา แตกลับทําสิ่งที่ขาพเจา
เกลียดชังนั้น
16 เหตุฉะนั้ นถาขาพเจาทําสิ่ ง
ที่ ข าพเจ าไม ปรารถนาที่ จะทํา
ขาพเจาก็ยอมรับวา พระราช
บัญญัตินั้นดี
17 ฉะนั้นขาพเจาจึงมิใชผูกระ-
ทํา แตวาบาปซึ่งอยูในตัวขาพ-
เจานั่นเองเปนผูทํา
18 ดวยวา ขาพเจารู วาในตัว
ขาพเจา (คือในเนื้ อหนังของ
ขาพเจา) ไมมีความดีประการใด
อยูเลย เพราะวาเจตนาดีขาพเจา
ก็มีอยู แตซึ่งจะกระทําการดีนั้น

โรม 7

(7) อพย 20:17; พบญ 5:21; รม 3:20; กจ 20:33 (8) รม 4:15; 1 คร 15:56
(10) ลนต 18:5; อสค 20:11, 13, 21; ลก 10:28; รม 10:5; 2 คร 3:7 (12) สดด 19:8
(14) 1 พกษ 21:20, 25; 2 พกษ 17:17 (15) รม 7:19; กท 5:17 (18) ปฐก 6:5; 8:21
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ขาพเจาหาไดกระทําไม
19 ดวยวาการดีนั้ นซึ่ งขาพเจา
ปรารถนาทํา ขาพเจาไมไดกระ-
ทํา แตการชั่ วซึ่ งขาพเจามิได
ปรารถนาทํา ขาพเจายังทําอยู
20 ถ าแม ข าพเจ ายั งทําสิ่ งซึ่ ง
ขาพเจาไมปรารถนาจะทํา ก็ไม
ใชตัวขาพเจาเปนผู กระทํา แต
บาปซึ่ งอยู ในตัวขาพเจานั่ นเอง
เปนผูกระทํา
21 ดังนั้นขาพเจาจึงเห็นวาเปน
กฎอยางหนึ่ง คือเมื่อใดขาพเจา
ตั้งใจจะกระทําความดี ความชั่ว
ก็ยังติดอยูในตัวขาพเจา
22 เพราะว าส วนลึ กในใจของ
ขาพเจานั้ น ขาพเจาชื่ นชมใน
พระราชบัญญัติของพระเจา
23 แตขาพเจาเห็นมีกฎอีกอยาง
หนึ่ งอยู ในอวัยวะของข าพเจ า
ซึ่ งต อสู กั บกฎแห งจิ ตใจของ
ขาพเจา และชักนําใหขาพเจาอยู
ใต บั งคับกฎแห งบาปซึ่ งอยู ใน
อวัยวะของขาพเจา
24 โอ ขาพเจาเปนคนเข็ญใจ
จริง ใครจะชวยขาพเจาใหพน
จากรางกายแหงความตายนี้ได
25 ขาพเจาขอบพระคุณพระเจา
โดยทางพระเยซูคริสตองคพระ
ผูเปนเจาของเรา ฉะนั้นทางดาน
จิตใจ ขาพเจารับใชพระราช
บัญญัติของพระเจา แตดานฝาย
เนื้ อหนังข าพเจารับใชกฎแหง

บาป
ไมมีการปรับโทษ
แกคนท้ังหลาย

ท่ีอยูในพระเยซูคริสต

8เหตุ ฉะนั้ นบั ดนี้ การปรั บ
โทษจึงไมมีแกคนทั้ งหลาย

ที่อยูในพระเยซูคริสต ผูไมดํา-
เนินตามฝายเนื้อหนัง แตตาม
ฝายพระวิญญาณ
2 เพราะวากฎของพระวิญญาณ
แหงชีวิตในพระเยซูคริสตไดทํา
ใหขาพเจาพนจากกฎแหงบาป
และความตาย
3 เพราะสิ่งซึ่งพระราชบัญญัติทํา
ไมไดเพราะเนื้อหนังทําใหออน
กําลังไปนั้น พระเจาทรงใชพระ
บุตรของพระองค มาในสภาพ
เสมือนเนื้ อหนังที่บาปและเพ่ือ
ไถบาป พระองคจึงไดทรงปรับ
โทษบาปที่อยูในเนื้อหนัง
4 เพ่ื อความชอบธรรมของพระ
ราชบัญญัติจะไดสําเร็จในพวก
เรา ผู ไมดําเนินตามฝายเนื้ อ
หนัง แตตามฝายพระวิญญาณ

 อยูฝายพระวิญญาณ
หรืออยูฝายเน้ือหนัง

5 เพราะวาคนทั้ งหลายที่อยูฝาย
เนื้ อหนั งก็ป กใจในสิ่ งซึ่ งเปน
ของของเนื้ อหนัง แตคนทั้ ง
หลายที่ อยู ฝ ายพระวิญญาณก็
ปกใจในสิ่ งซึ่ งเปนของของพระ
วิญญาณ

โรม 7, 8

(22) สดด 1:2; 2 คร 4:16 (23) รม 6:13, 19; กท 5:17 (24) 1 คร 15:51-52
(25) 1 คร 15:57 (1) กท 5:16 (2) รม 6:18, 22; 7:24-25; 1 คร 15:45
(3) กจ 13:39; 2 คร 5:21 (4) กท 5:16, 25 (5) ยน 3:6; กท 5:22-25
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6ดวยวาซึ่งปกใจอยูกับเนื้อหนัง
ก็คือความตาย และซึ่งปกใจอยู
กับพระวิญญาณก็ คือชี วิตและ
สันติสุข
7 เหตุวาใจซึ่งปกอยูกับเนื้อหนัง
นั้นก็เปนศัตรูตอพระเจา เพราะ
หาไดอยู ใตบังคับพระราชบัญ-
ญัติของพระเจาไม และที่จริงจะ
อยูใตบังคับพระราชบัญญัตินั้น
ไมได
8 เพราะฉะนั้นคนทั้ งหลายที่อยู
ฝายเนื้ อหนังจะเปนที่ ชอบพระ
ทัยพระเจาก็หามิได
9ถ าพระวิญญาณของพระเจ า
ทรงสถิ ตอยู ในท านทั้ งหลาย
จริงๆแลว ทานก็มิไดอยูฝาย
เนื้ อหนัง แตอยูฝายพระวิญ-
ญาณ แตถาผู ใดไมมีพระวิญ-
ญาณของพระคริสต ผูนั้ นก็ไม
เปนของพระองค
10 และถาพระคริสตอยู ในทาน
ทั้ งหลายแลว รางกายก็ตายไป
เพราะบาป แตจิตวิญญาณก็มี
ชีวิตเพราะความชอบธรรม
11 แตถาพระวิญญาณของพระ
องค ผูทรงชุบใหพระเยซูเปน
ข้ึนมาจากความตายทรงสถิตอยู
ในทานทั้งหลาย พระองคผูทรง
ชุบใหพระคริสตเปนข้ึนมาจาก
ความตายแลวนั้น จะทรงกระทํา
ใหกายซึ่งตองตายของทาน เปน
ข้ึนมาใหมดวยโดยพระวิญญาณ

ของพระองคซึ่ งทรงสถิตอยู ใน
ทานทั้งหลาย
12 ทานพ่ีนองทั้ งหลาย เหตุ
ฉะนั้นเราทั้งหลายเปนหนี้ แตมิ
ใชเปนหนี้ฝายเนื้อหนังที่จะดํา-
เนินชีวิตตามเนื้อหนัง
13 เพราะว าถ าท านทั้ งหลาย
ดําเนิ นชี วิ ตตามฝ ายเนื้ อหนั ง
แลว ทานจะตองตาย แตถาโดย
ฝายพระวิญญาณทานไดทําลาย
การของฝายกายเสีย ทานก็จะ
ดํารงชีวิตได

ผูเชื่อเปนทายาท
รวมกันกับพระคริสต

14 ดวยวาพระวิญญาณของพระ
เจาไดทรงนําพาคนหนึ่ งคนใด
คนเหลานั้ นก็เปนบุตรของพระ
เจา
15 เหตุ ว าท านไม ได รั บนิ สั ย
อย างทาสซึ่ งทําใหตกในความ
กลัวอีก แตทานไดรับพระวิญ-
ญาณผูทรงใหเปนบุตร ซึ่ งให
เราทั้ งหลายรองเรียกพระเจาวา
"อับบา" คือพระบิดา
16 พระวิญญาณนั้ นเปนพยาน
ร วมกับจิตวิญญาณของเราทั้ ง
หลายวา เราทั้ งหลายเปนบุตร
ของพระเจา
17 และถาเราทั้ งหลายเปนบุตร
แลว เราก็เปนทายาทคือเปน
ทายาทของพระเจา และเปน
ทายาทรวมกับพระคริสต เมื่ อ

โรม 8

(6) กท 6:8 (7) 1 คร 2:14; ยก 4:4 (11) กจ 2:24; 1 คร 6:14
(12) รม 6:7, 14 (13) กท 6:8; อฟ 4:22 (14) กท 5:18
(15) อสย 56:5; มก 14:36; ฮบ 2:15 (16) อฟ 1:13 (17) กจ 26:18; ฟป 1:29
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เราทั้งหลายทนทุกขทรมานดวย
กั นกั บพระองค นั้ นก็ เพ่ื อเรา
ทั้ งหลายจะไดสงาราศีด วยกัน
กับพระองคดวย

รางกายท่ีตายได
รอคอยสงาราศีแหง

การเปนขึ้นมาจากความตาย
18 เพราะขาพเจาเห็นวา ความ
ทุกขลําบากแหงสมัยปจจุบันนี้
ไมสมควรที่ จะเอาไปเปรียบกับ
สงาราศีซึ่งจะเผยในเราทั้งหลาย
19 ดวยวา สรรพสิ่ งที่ทรงสราง
แลว มีความเพียรคอยทา
ปรารถนาให บุตรทั้ งหลายของ
พระเจาปรากฏ
20 เพราะวาสรรพสิ่ งเหล านั้ น
ตองเขาอยูในอํานาจของอนิจจัง
ไมใชตามใจชอบของตนเอง แต
เปนไปตามพระองคผูทรงบัน-
ดาลให เข าอยู นั้ นด วยมี ความ
หวังใจ
21 ว าสรรพสิ่ งเหล านั้ นจะได
รอดจากอํานาจแหงความเป อย
เนา และจะเขาในเสรีภาพซึ่ งมี
สงาราศีแหงบุตรทั้ งหลายของ
พระเจาดวย
22 เรารูอยู วา บรรดาสรรพสิ่ ง
ที่ ทรงสรางนั้ นกําลังคร่ําครวญ
และผจญความทุกขลําบากเจ็บ
ปวดดวยกันมาจนทุกวันนี้
23 และไม ใช สรรพสิ่ งทั้ งปวง
เทานั้น แตเราทั้งหลายเองดวย

ผูไดรับผลแรกของพระวิญญาณ
ตัวเราเองก็ยังคร่ําครวญคอยจะ
เปนอยางบุตร คือที่ จะทรงไถ
กายของเราทั้งหลายไว
24 เหตุวา เราทั้ งหลายรอดได
เพราะความหวังใจ แตความหวัง
ใจในสิ่ งที่ เราเห็นไดหาได เปน
ความหวังใจไม ดวยวาใครเลา
จะยังหวังในสิ่งที่เขาเห็น
25 แตถ าเราทั้ งหลายคอยหวัง
ใจในสิ่ งที่ เรายังไมไดเห็น เรา
จึงมีความเพียรคอยสิ่งนั้น

พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรง
อธิษฐานเพื่อเราดวยกันกับเรา
26 พระวิญญาณก็ทรงช วยเรา
เมื่ อเราออนกําลั งด วยเชนกัน
เพราะเราไมรูวาเราควรจะอธิษ-
ฐานขอสิ่ งใดอยางไร แตพระ
วิญญาณเองทรงชวยขอเพ่ือเรา
ดวยความคร่ําครวญซึ่ งเหลือที่
จะพูดได
27 และพระองค ผูทรงตรวจคน
ใจมนุษย ก็ทรงทราบความ
หมายของพระวิญญาณ เพราะ
วาพระองคทรงอธิษฐานขอเพื่อ
วิสุทธิชนตามที่ชอบพระทัยพระ
เจา

ทรงเรียก
ทรงประทานความรอด
ทรงใหเปนคนชอบธรรม
ทรงประทานสงาราศี

28 เรารูวา พระเจาทรงรวมมือ

โรม 8

(18) 2 คร 4:17 (19) 2 ปต 3:13 (20) ปฐก 3:17-19 (21) 2 คร 3:17
(22) ยรม 12:4, 11 (23) ลก 20:36; 2 คร 5:2, 4-5; อฟ 1:14; 4:30 (24) ฮบ 11:1
(26) มธ 20:22; อฟ 6:18 (27) 1 พศด 28:9; 1 ยน 5:14 (28) 2 ทธ 1:9
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กับคนทั้ งหลายที่ รักพระองคให
เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้ง
ปวงที่พระองคไดทรงเรียกตาม
พระประสงคของพระองค
29 เพราะว าผู หนึ่ งผู ใดที่ พระ
องคไดทรงทราบอยูแลว ผูนั้น
พระองคไดทรงตั้งไวใหเปนตาม
ลักษณะพระฉายแห งพระบุตร
ของพระองค เพ่ือพระบุตรนั้น
จะได เป นบุตรหั วป ท ามกลาง
พวกพ่ีนองเปนอันมาก
30 ย่ิ งกว านั้ นบรรดาผู ที่ พระ
องคไดทรงตั้งไวนั้น พระองคได
ทรงเรียกมาดวย และผูที่พระ
องคไดทรงเรียกมานั้น พระ
องคไดทรงโปรดให เปนผู ชอบ
ธรรม และผูที่พระองคทรงโปรด
ใหเปนผู ชอบธรรม พระองคก็
ทรงโปรดใหมีสงาราศีดวย
31 ถาเชนนั้น เราจะวาอยางไร
ถาพระเจาทรงอยูฝายเรา ใคร
จะขัดขวางเรา
32 พระองคผูมิไดทรงหวงพระ
บุตรของพระองคเอง แตไดทรง
โปรดประทานพระบุตรนั้นเพ่ือ
เราทั้งหลาย ถาเชนนั้นพระองค
จะไมทรงโปรดประทานสิ่งสาร-
พัดให เราทั้ งหลายดวยกั นกับ
พระบุตรนั้นหรือ
33 ใครจะฟ องคนเหล านั้ นที่
พระเจาไดทรงเลือกไว พระเจา
ทรงเป นผู ที่ ทําให เราเป นคน

ชอบธรรมแลว
34 ใครเลาจะเปนผูปรับโทษอีก
ก็ คื อพระคริ สต ผู ทรงสิ้ นพระ
ชนมแลว และย่ิงกวานั้ นอีกได
ทรงคืนพระชนม ทรงสถิต ณ
เบ้ื องขวาพระหัตถของพระเจา
และทรงอธิษฐานขอเพื่ อเราทั้ ง
หลายดวย
ผูเชื่อไดรับความรอดนิรันดร

35 แล วใครจะให เราทั้ งหลาย
ขาดจากความรักของพระคริสต
ไดเลา จะเปนความยากลําบาก
หรือความทุกข หรือการขมเหง
หรือการกันดารอาหาร หรือการ
เปลือยกาย หรือการถูกโพยภัย
หรือการถูกคมดาบหรือ
36 ตามที่ เ ขี ยน ไ ว แ ล ว ว า
`เพราะเห็นแกพระองค ขาพระ
องคทั้ งหลายจึงถูกประหารวัน
ยังคํ่าและนับวาเปนเหมือนแกะ
สําหรับจะเอาไปฆา'
37 แตว าในเหตุการณทั้ งปวง
เหลานี้ เรามีชัยเหลือลนโดย
พระองคผูไดทรงรักเราทั้งหลาย
38 เพราะขาพเจาเชื่อมั่นวา แม
ความตาย หรือชีวิต หรือทูต
สวรรค หรือผูมีบรรดาศักดิ์
หรือฤทธิ์ เดชทั้ งหลาย หรือสิ่ ง
ซึ่งมีอยูในปจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่ง
จะมีในภายหนา
39หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือ
สิ่ งอื่ นใดๆที่ ไดทรงสร างแล ว

โรม 8

(29) 2 คร 3:18; อฟ 1:5, 11; ฮบ 1:6; 2 ทธ 2:19 (30) ยน 17:22; 1 คร 6:11
(31) กดว 14:9 (32) รม 4:25; 5:6, 10 (33) อสย 50:8-9
(34) โยบ 34:29; มก 16:19 (36) สดด 44:22 (37) 1 คร 15:57 (38) อฟ 1:21
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นั้ นจะไมสามารถกระทําให เรา
ทั้ งหลายขาดจากความรักของ
พระเจาซึ่งมีอยูในพระเยซูคริสต
องคพระผูเปนเจาของเราได

ความหวงใยของเปาโล
ท่ีมีตอชาติอิสราเอล

9ขาพเจาพูดตามความจริงใน
พระคริสต ขาพเจาไมได

มุสา ใจสํานึกผิดชอบของขาพ-
เจาเปนพยานฝายข าพเจ าโดย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ดวย
2วา ขาพเจามีความทุกขหนัก
และเสียใจเสมอมิไดขาด
3 เพราะวาขาพเจาปรารถนาจะ
ใหขาพเจาเองถูกสาปใหตัดขาด
จากพระคริ สต เพราะเห็ นแก
พ่ีนองของขาพเจา คือญาติของ
ขาพเจาตามเนื้อหนัง
4พวกเขาเปนคนอิสราเอล ได
รับการทรงใหเปนบุตรของพระ
เจาและสงาราศี และบรรดา
พันธสัญญา และการทรงประ-
ทานพระราชบัญญัติ และการ
ปรนนิบัติพระเจาและพระสัญ-
ญาทั้งหลาย
5ทั้ งบรรพบุ รุษก็ เป นของเขา
ดวย และพระคริสตก็ไดทรงถือ
กําเนิดตามเนื้ อหนังในเชื้อชาติ
ของเขา พระองคผูทรงอยูเหนือ
สารพัด ผู ซึ่ งพระเจาจะทรง
โปรดอวยพระพรเปนนิตย เอ-
เมน

มิใชชาวยิวจะอยู
ฝายจิตวิญญาณทุกคน

6แตมิ ใช ว าพระวจนะของพระ
เจาไดไรประโยชนไป เพราะวา
เขาทั้ งหลายที่ เกิดมาจากอิสรา-
เอลนั้ นหาได เปนคนอิสราเอล
แททุกคนไม
7และมิ ใช ว าทุกคนที่ เปนเชื้ อ
สายของอับราฮัมเป นบุตรแท
ของทาน แตวา `เขาจะเรียก
เชื้อสายของเจาทางสายอิสอัค'
8 คือวาเขาเหลานั้ นที่ เปนบุตร
ตามเนื้อหนังจะนับเปนบุตรของ
พระเจาไมได แตบุตรแหงพระ
สัญญานั้นจึงจะนับเปนเชื้อสาย
ได
9 เพราะพระวจนะแหงพระสัญ-
ญามีวาดังนี้ `คราวนี้ เราจะมา
และนางซาราหจะมีบุตรชาย'

พระเจาทรงเลือกยาโคบ
10 และมิใชเทานั้ น แตวานาง
เรเบคาหก็ไดมีครรภกับชายคน
หนึ่ งดวย คืออิสอัคบรรพบุรุษ
ของเรา
11 (แมกอนบุตรนั้นบังเกิดมา
และยั งไม ได กระทําดี หรือชั่ ว
เพ่ือพระดําริของพระเจาในการ
ทรงเลือกนั้นจะตั้งมั่นคงอยู ไม
ใชตามการกระทํา แตตามซึ่ ง
พระองคทรงเรียก)
12พระองคจึงตรัสแกนางนั้นวา
`พ่ีจะปรนนิบัตินอง'

โรม 8, 9

(1) 2 คร 1:23 (2) รม 10:1 (3) อพย 32:32 (4) อพย 4:22; 1 ซมอ 4:21
(5) พบญ 10:15; ยรม 23:6 (6) กดว 23:19; กท 6:16 (7) ปฐก 21:12; กท 4:23
(8) กท 4:28 (9) ปฐก 18:10 (10) ปฐก 25:21 (11) รม 4:17; 8:28 (12) ปฐก 25:23
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13 ตามที่ มี คําเขี ยนไว แล วว า
`เราก็ยังรักยาโคบ แตเราได
เกลียดเอซาว'
14 ถาเชนนั้ นเราจะวาอย างไร
พระเจาไมทรงยุติธรรมหรือ ขอ
พระเจาอยายอมใหเปนเชนนั้น
เลย
15 เพราะพระองคตรัสกับโม-
เสสวา `เราประสงคจะกรุณาผู
ใด เราก็จะกรุณาผูนั้น และเรา
ประสงคจะเมตตาผูใด เราก็จะ
เมตตาผูนั้น'
16 เพราะฉะนั้น จึงไม ข้ึนแก
ความตั้งใจหรือการตะเกียกตะ-
กายของเขา แตข้ึนอยูกับพระ
เจาผูทรงสําแดงพระกรุณา
17 เพราะมี ข อพระคั มภี ร ที่
กลาวแกฟาโรหวา `เพราะเหตุนี้
เองเราให เจ ามี ตําแหน งสู งก็
เพ่ือจะแสดงฤทธานุภาพของเรา
โดยเจาและเพ่ือใหนามของเรา
ถูกประกาศออกไปทั่วโลก'
18 เหตุฉะนั้น พระองคจะทรง
พระกรุณาแกผูใด ก็จะทรงพระ
กรุณาผูนั้น และพระองคจะทรง
ใหผู ใดมีใจแข็งกระดาง ก็จะ
ทรงใหผูนั้นมีใจแข็งกระดาง
19 แลวทานก็จะกลาวแกขาพ-
เจาวา "ถาเชนนั้น ทําไมพระ
องคจึงยังทรงติเตียน เพราะวา
ผู ใดจะขัดขืนพระทั ยของพระ
องคได"

20 โอ มนุษยเอย ดูกอน ทาน
คือผูใดเลาซึ่งทานจะโตตอบกับ
พระเจาได สิ่ งซึ่งถูกทําข้ึนแลว
นั้ นจะกลับวาแก ผูทําไดหรือวา
"ทานไดกระทําขาพเจาอยางนี้
ทําไม"
21 สวนชางปนหมอ ไมมีสิทธิ์ที่
จะเอาดิ นก อนเดียวกั นมาป น
เปนภาชนะอันมีเกียรติอันหนึ่ ง
และภาชนะอันไม มี เกี ยรติ อัน
หนึ่งหรือ
22 แลวถ าโดยทรงประสงคจะ
สําแดงการลงพระอาชญาและ
ทรงให ฤทธิ์ เดชของพระองค
ปรากฏ พระเจาไดทรงอดกลั้น
พระทัยไวชานานตอผู เหลานั้ น
ที่ เปนภาชนะอันสมควรแกพระ
อาชญาซึ่ ง เตรี ยมไว สําหรั บ
ความพินาศ
23 เพ่ือจะไดทรงสําแดงสงาราศี
อันอุดมของพระองคแกบรรดา
ผู ที่ เปนภาชนะแห งพระเมต-
ตาซึ่ งพระองคไดทรงจัดเตรียม
ไวกอนใหสมกับสงาราศี
24 คือเราทั้งหลายที่พระองคได
ทรงเรียกมาแลว มิใชจากยิว
พวกเดียว แตจากพวกตางชาติ
ดวย

มีชาวอิสราเอลที่เหลืออยู
เทาน้ันท่ีจะไดรับความรอด

25 ดังที่ พระองคตรัสไวในพระ
คัมภีรโฮเชยาวา `เราจะเรียกเขา

โรม 9

(13) มลค 1:2-3 (14) พบญ 32:4 (15) อพย 33:19 (17) อพย 9:16; กท 3:8
(18) อพย 4:21 (19) 2 พศด 20:6 (20) อสย 29:16; ยรม 18:6 (21) สภษ 16:4
(22) สภษ 16:4; 1 ธส 5:9 (23) รม 8:28-30 (24) อสย 42:6-7 (25) ฮชย 2:23
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เหลานั้ นวาเปนชนชาติของเรา
ซึ่งเมื่อกอนเขาหาไดเปนชนชาติ
ของเราไม และจะเรียกเขาวา
เปนที่ รักซึ่ งเมื่ อกอนเขาหาได
เปนที่รักไม
26 และตอมาในสถานที่ ซึ่ งทรง
กลาวแกเขาวา "เจาทั้งหลายไม
ใชชนชาติของเรา" ในที่นั้นเอง
เขาจะไดชื่อวา เปนบุตรของพระ
เจาผูทรงพระชนมอยู'
27 และทานอิสยาหไดรองประ-
กาศเร่ื องพวกอิสราเอลดวยวา
`แม พวกลู กอิ สราเอลจะมาก
เหมือนเม็ดทรายที่ทะเล แตคน
ที่เหลืออยูเทานั้นจะรอด
28 ดวยวา พระองคจะทรงให
การนั้นสําเร็จ และจะใหสําเร็จ
โดยเร็วพลันในความชอบธรรม
เพราะว าองคพระผู เปนเจ าจะ
ทรงให การนั้ นสําเร็ จโดยเร็ ว
พลันบนพิภพนี้'
29 และตามที่ ท านอิ สยาห ได
กลาวไวกอนวา `ถาองคพระผู
เปนเจาแหงจอมโยธามิไดทรง
เหลือเชื้อสายไวใหเราบาง เรา
ก็จะไดเปนเหมือนเมืองโสโดม
และจะเปนเหมือนเมืองโกโม-
ราห'
30 ถาเชนนั้น เราจะวาอยางไร
จะวาพวกตางชาติที่ ไมไดใฝหา
ความชอบธรรมก็ยังไดรับความ
ชอบธรรมคือความชอบธรรมที่

เกิดข้ึนโดยความเชื่อ
31 แตพวกอิ สราเอลซึ่ งใฝ หา
พระราชบัญญัติแหงความชอบ
ธรรมก็ ยังไม ไดบรรลุตามพระ
ราชบัญญัติแหงความชอบธรรม
นั้น
32 เพราะอะไร เพราะเหตุที่เขา
มิไดแสวงหาโดยความเชื่อ แต
แสวงหาโดยการกระทําตามพระ
ราชบัญญัติ เขาจึงสะดุดกอนหิน
ที่ใหสะดุดนั้น
33 ดังที่มีคําเขียนไวแลววา `จง
ดูเถิด เราไดวางศิลากอนหนึ่งไว
ในศิโยนซึ่ งจะทําใหสะดุด และ
หินกอนหนึ่งซึ่งจะทําใหลม แต
ผูใดที่ เชื่อในพระองคนั้นก็จะไม
ไดรับความอับอาย'

ชนชาติอิสราเอล
ไมรูจักความชอบธรรม

10พ่ีนองทั้ งหลาย ความ
ปรารถนาในจิ ตใจของ

ขาพเจาและคําวิงวอนขอตอพระ
เจาเพ่ือคนอิสราเอลนั้น คือขอ
ใหเขารอด
2 ข าพเจ าเป นพยานให เขาว า
เขามี ความกระตื อรื อร นที่ จะ
ปรนนิบัติพระเจา แตหาไดเปน
ตามปญญาไม
3 เพราะวาเขาไมรู จักความชอบ
ธรรมของพระเจา แตอุตสาหจะ
ตั้ งความชอบธรรมของตนขึ้ น
เขาจึงไมไดยอมอยูในความชอบ

โรม 9, 10

(26) ฮชย 1:10 (27) อสย 10:22-23; รม 11:5 (28) อสย 10:23 (29) พบญ 29:23
(30) รม 1:17; 4:11; 3:21; 10:6 (31) รม 10:2; กท 5:4 (32) ลก 2:34; 1 คร 1:23
(33) สดด 118:22; อสย 8:14; 28:16 (2) กจ 21:20; กท 1:14 (3) รม 1:17; ฟป 3:9
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ธรรมของพระเจา
4 เพราะวาพระคริสตทรงเปนจุด
จบของพระราชบัญญัติ  เพ่ือให
ทุกคนที่มีความเชื่ อไดรับความ
ชอบธรรม
5 โมเสสได เ ขี ยนเรื่ องความ
ชอบธรรมซึ่ งมีพระราชบัญญัติ
เปนมูลฐานวา `คนใดที่ประ-
พฤติตามสิ่ งเหลานั้ นจะไดชี วิต
โดยการประพฤตินั้น'
ความรอดที่ทรงใหแกทุกคน

ซ่ึงเชื่อในพระคริสต
6แตความชอบธรรมที่ มีความ
เชื่ อเป นมู ลฐานว าอย างนี้ ว า
"อยานึกในใจของตัววา ใครจะ
ข้ึนไปบนสวรรค" (คือจะเชิญ
พระคริสตลงมาจากเบ้ืองบน)
7หรือ "ใครจะลงไปยังที่ ลึก"
(คือจะเชิญพระคริสตข้ึนมาจาก
ความตายอีก)
8แตความชอบธรรมนั้นวาอยาง
ไร ก็วา "ถอยคํานั้นอยูใกลทาน
อยูในปากของทานและอยู ในใจ
ของทาน" คือคําแหงความเชื่อที่
เราทั้งหลายประกาศอยูนั้น
9 คือวา ถาทานจะรับดวยปาก
ของทานวา พระเยซูทรงเปน
องคพระผู เปนเจา และเชื่ อใน
จิตใจของทานวาพระเจาไดทรง
ชุ บพระองค ให เป นข้ึ นมาจาก
ความตาย ทานจะรอด
10 ดวยวาความเชื่อดวยใจก็นํา

ไปสู ความชอบธรรม และการ
ยอมรับดวยปากก็นําไปสู ความ
รอด
11 เพราะมีขอพระคัมภีรวา `ผู
ใดที่ เชื่ อในพระองคนั้ นก็จะไม
ไดรับความอับอาย'
12 เพราะว าพวกยิ วและพวก
กรีก ไมทรงถือวาตางกัน ดวย
ว าทรงเปนองคพระผู เป นเจ า
องคเดียวกันของคนทั้งปวง ซึ่ง
ทรงโปรดอยางบริบูรณแกคนทั้ง
ปวงที่ทูลขอตอพระองค
13 เพราะวา `ผูใดที่จะรองออก
พระนามขององคพระผู เปนเจา
ก็จะรอด'

ความสําคัญของ
ผูประกาศขาวประเสริฐ

14 แตผูที่ ยังไมเชื่ อในพระองค
จะทูลขอตอพระองคอยางไรได
และผูที่ ยังไมไดยินถึงพระองค
จะเชื่ อในพระองค อย างไรได
และเมื่อไมมีผูใดประกาศใหเขา
ฟง เขาจะไดยินอยางไรได
15 และถาไมมีใครใชเขาไป เขา
จะไปประกาศอยางไรได ตามที่
มีคําเขียนไวแลววา `เทาของคน
เหลานั้นที่ประกาศขาวประเสริฐ
แหงสันติสุข และประกาศขาว
ประเสริฐแหงสิ่งอันประเสริฐ ก็
งามสักเทาใด'
16 แตมิใชทุกคนไดเชื่อฟงขาว
ประเสริฐนั้ น เพราะอิสยาหได

โรม 10

(4) มธ 5:17; รม 7:1-4; กท 3:24 (5) ลนต 18:5; นหม 9:29 (6) พบญ 30:12-14
(8) พบญ 30:14 (9) มธ 10:32; ลก 12:8 (11) อสย 28:16 (12) รม 3:22, 29
(13) ยอล 2:32; กจ 9:14 (14) ทต 1:3 (15) อสย 52:7 (16) อสย 53:1
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กลาวไววา `พระองคเจาขา ใคร
เลาไดเชื่อสิ่ งที่ เขาไดยินจากเรา
ทั้งหลาย'
17 ฉะนั้นความเชื่ อเกิดข้ึนไดก็
เพราะการไดยิน และการไดยิน
เกิดข้ึนไดก็ เพราะการประกาศ
พระวจนะของพระเจา
18 ขาพเจาถามวา "เขาทั้งหลาย
ไมไดยินหรือ" เขาไดยินแลว
จริงๆ `เสียงของพวกเขากระจาย
ออกไปทั่วแผนดินโลก และถอย
คําของพวกเขาประกาศออกไป
ถึงที่สุดปลายพิภพ'
19 ขาพเจาจึงถามวา "พลอิส-
ราเอลไมเขาใจหรือ" ตอนแรก
โมเสสกลาววา `เราจะใหเจาทั้ง
หลายอิจฉาผูที่ไมใชชนชาติ เรา
จะย่ัวโทสะเจาดวยประชาชาติที่
เขลาชาติหนึ่ง'
20 แลวอิสยาหกลากลาววา `คน
เหล านั้ นที่ มิ ไดแสวงหาเราได
พบเรา เราไดปรากฏแกคนที่มิ
ไดถามหาเรา'
21 แตทานไดกลาวถึงพวกอิส-
ราเอลวา `เราย่ืนมือของเราออก
ตลอดวันตอชนชาติหนึ่ งซึ่ งไม
เชื่อฟงและด้ือร้ัน'

ชาวอิสราเอลที่เหลืออยู
จะไดรับความรอด

11เมื่อเปนเชนนี้แลว ขาพ-
เจาจึงถามวา "พระเจา

ทรงทอดทิ้งชนชาติของพระองค

แลวหรือ" ขอพระเจาอยายอม
ใหเปนเชนนั้นเลย ขาพเจาเอง
ก็เปนชนชาติอิสราเอล เปนเชื้อ
สายของอับราฮัม เปนตระกูล
เบนยามิน
2พระเจ ามิ ได ทรงทอดทิ้ งชน
ชาติของพระองคนั้ นที่พระองค
ทรงทราบลวงหนาแลว ทานไม
รู เ ร่ื องซึ่ งเขี ยนไว แล วในพระ
คัมภีรกลาวถึงทานเอลียาหหรือ
ทานไดกลาวโทษพวกอิสราเอล
ตอพระเจาวา
3 `พระองคเจาขา พวกเขาไดฆา
พวกศาสดาพยากรณ ของพระ
องค แทนบูชาของพระองคเขาก็
ไดขุดทําลายลงเสีย เหลืออยู
แตขาพระองคคนเดียวและเขา
แสวงหาชองทางที่ จะประหาร
ชีวิตของขาพระองค'
4แลวพระเจ าทรงตอบท านว า
อยางไร วาดังนี้ `เราไดเหลือคน
ไวสําหรับเราเจ็ดพันคน ซึ่งเปน
ผู ที่ มิ ได คุ กเข าลงต อรู ปพระ
บาอัล'
5 เชนนั้นแหละบัดนี้ ก็ยังมีพวก
ที่ เหลืออยูตามที่ไดทรงเลือกไว
โดยพระคุณ
6แตถาเปนทางพระคุณก็หาได
เป นเพราะทางการกระทําไม
ฉะนั้นแลว พระคุณก็ไมเปนพระ
คุณอีกตอไป แตถาเปนทางการ
กระทําก็ หาได เป นเพราะทาง

โรม 10, 11

(18) 1 พกษ 18:10; สดด 19:4 (19) รม 11:11; ทต 3:3 (20) อสย 65:1
(21) อสย 65:2 (1) 1 ซมอ 12:22; ยรม 46:28; 2 คร 11:22 (2) รม 8:29
(3) 1 พกษ 19:10, 14 (4) 1 พกษ 19:18 (5) รม 9:27 (6) รม 4:4
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พระคุณไม ฉะนั้นแลว การ
กระทําก็ ไม เปนการกระทําอีก
ตอไป

ขาวประเสริฐ
ไดไปยัง

คนตางชาติ
7ถาเชนนั้นจะเปนอยางไร พวก
อิสราเอลไมพบสิ่งที่ เขาแสวงหา
แตคนที่พระเจาไดทรงเลือกไว
นั้นเปนผูไดพบ และคนนอกนั้น
ก็มีใจแข็งกระดางไป
8 (ตามที่ มี คําเขี ยนไว แล วว า
`พระเจ าได ทรงประทานใจที่
เซื่ องซึม ประทานตาที่มองไม
เห็น หูที่ฟงไมไดยินใหแกเขา)
จนทุกวันนี้'
9ดาวิดทรงกลาววา `ขอใหสํารับ
ของเขากลายเปนบวงแรว และ
เครื่องดัก และเปนสิ่งใหสะดุด
และเปนสิ่งสนองเขา
10 ขอใหตาของเขามืดไปเพ่ื อ
เขาจะไดมองไมเห็น และให
หลังของเขางอคอมตลอดไป'
11 ขาพเจาจึงถามวา "พวก
อิสราเอลสะดุดจนหกลมทีเดียว
หรือ" ขอพระเจาอยายอมให
เปนเชนนั้นเลย แตการที่ เขา
ละเมิดนั้นเปนเหตุใหความรอด
แผมาถึงพวกตางชาติ เพ่ือจะให
พวกอิสราเอลมีใจมานะขึ้น
12 แต ถ าการที่ พวกอิ สราเอล
ละเมิ ดนั้ นเป นเหตุ ให ทั้ งโลก

บริบูรณ และถาการพายแพของ
เขาเปนเหตุใหคนตางชาติบริ-
บูรณ เขาจะย่ิงบริบูรณมากสัก
เทาใด

คนตางชาติ
ควรท่ีจะ

รับฟงคําเตือนน้ัน
13 แตขาพเจากลาวแกพวกทาน
ที่เปนคนตางชาติ เพราะขาพเจา
เปนอัครสาวกมายังพวกตางชาติ
ข าพเจ าจึ งยกย องหน าที่ ของ
ขาพเจา

ชาวอิสราเอล
จะได

กลับคืนดีกับพระเจาอีก
14 เพ่ือดวยวิธีใดก็ตามขาพเจา
จะได เราใจพ่ี นองรวมชาติของ
ขาพเจาใหเขาเอาอยาง เพ่ือให
เขารอดไดบาง
15 เพราะวาถาการที่ พ่ีนองรวม
ชาติของขาพเจาถูกพระเจาทรง
ทอดทิ้ งเสียแลวเปนเหตุใหคน
ทั้ งโลกกลับคื นดี กั บพระองค
การที่พระองคทรงรับเขากลับมา
อีกนั้นก็เปนอยางไร ก็เปน
เหมือนกับวาเขาไดตายไปแลว
และกลับฟนข้ึนใหม
16 เพราะถาแปงกอนแรกบริ-
สุทธิ์ ทั้งอางก็บริสุทธิ์ดวย และ
ถารากบริสุทธิ์ กิ่งทั้งหมดก็บริ-
สุทธิ์ดวย
17 แตถาทรงหักกิ่ งบางกิ่ งออก

โรม 11

(7) รม 9:31; 2 คร 3:14 (8) พบญ 29:3-4; อสย 29:10 (9) สดด 69:22
(10) สดด 69:23 (11) อสย 42:6-7; รม 10:19 (13) กจ 9:15; 22:21
(14) 1 คร 9:22 (15) อสย 26:16-19 (16) ลนต 23:10 (17) ยรม 11:16; อฟ 2:12
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เสียแลว และไดทรงนําทานผู
เป นกิ่ งมะกอกป ามาต อกิ่ งไว
แทนกิ่ งเหลานั้นเพ่ือใหเขาเปน
ส วนได รับน้ํา เลี้ ยงจากรากตน
มะกอกเทศ
18 ทานก็อยาอวดดีตอกิ่ งเหลา
นั้น แตถาทานอวดดี ใชวาทาน
ไดเลี้ยงรากนั้นก็หาไม แตราก
ตางหากเลี้ยงทาน
19 ทานอาจจะแยงวา "กิ่งเหลา
นั้นไดทรงหักออกเสียแลวก็เพ่ือ
จะไดตอกิ่งขาไว"
20 ถูกแลว เขาถูกหักออกก็
เพราะเขาไมเชื่อ แตที่ ทานอยู
ไดก็เพราะความเชื่อเทานั้น อยา
เยอหย่ิงไปเลย แตจงเกรงกลัว
21 เพราะวาถาพระเจามิไดทรง
งดโทษกิ่ งเหลานั้นที่ เปนกิ่งเดิม
ก็ เกรงว าพระองคจะไมทรงงด
โทษทานเหมือนกัน
22 เหตุฉะนั้ นจงพิจารณาดูทั้ ง
พระกรุณาและความเขมงวดของ
พระเจ ากับคนเหล านั้ นที่ หลง
ผิดไปก็ทรงเขมงวด แตสําหรับ
ทานก็ทรงพระกรุณาถาทานจะ
ดํารงอยู ในพระกรุณาของพระ
องคนั้นตอไป มิฉะนั้นทานก็จะ
ถูกตัดออกเสียดวย
23 สวนเขาทั้งหลายดวย ถาเขา
ไมดํารงอยูในความไมเชื่อสืบไป
เขาก็จะได รับการตอกิ่ งเขาไป
ใหม เพราะวาพระเจาทรงฤทธิ์

ที่จะทรงใหเขาตอกิ่งเขาอีกได
24 เพราะวาถาพระเจาทรงตัด
ท านออกจากตนมะกอกปาซึ่ ง
เปนตนไมตามธรรมชาติ และ
ทรงนํามาตอกิ่ งกับตนมะกอก
เทศพันธุ ดีซึ่ งผิดธรรมชาติของ
มันแลว การที่จะเอากิ่งเหลานั้น
ซึ่ งเปนกิ่ งเดิมมาตอกิ่ งเขากับ
ตนของมันเอง ก็จะงายย่ิงกวา
นั้นสักเทาใด
25 เหตุฉะนั้น พ่ีนองทั้ งหลาย
ขาพเจาไมอยากใหทานทั้งหลาย
เขลาในขอความลึกลับนี้ เกลือก
วาทานจะอวดรู คือเร่ืองที่บาง
คนในพวกอิสราเอลไดมีใจแข็ง
กระดางไป จนถึงพวกตางชาติ
ไดเขามาครบจํานวน
26 และเมื่ อเปนดังนั้ น พวก
อิสราเอลทั้งปวงก็จะไดรับความ
รอด ตามที่มีคําเขียนไวแลววา
`พระผู ช วยให รอดจะเสด็จมา
จากเมืองศิโยน และจะทรง
กําจัดอธรรมใหสูญสิ้ นไปจาก
ยาโคบ
27 นี่แหละเปนพันธสัญญาของ
เรากับเขาทั้งหลาย เมื่อเราจะยก
โทษบาปของเขา'
28 ในเรื่องขาวประเสริฐนั้น เขา
เหล านั้ นก็ เป นศัตรู เพ่ื อประ-
โยชนของพวกทาน แตถาวาตาม
ที่ ไดทรงเลือกไว เขาทั้ งหลาย
ก็เปนที่ รักเนื่ องจากบรรพบุรุษ

โรม 11

(18) 1 คร 10:12 (20) ฮบ 3:19 (22) ยน 15:2; 1 คร 15:2
(23) 2 คร 3:16 (25) ลก 21:24; รม 12:16; 2 คร 3:14
(26) สดด 14:7 (27) อสย 27:9 (28) พบญ 7:8; 10:15
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ของเขา
29 เพราะว าพระเจ ามิ ได ทรง
กลับพระทัยในการที่ ไดทรงให
ของประทานและทรงเรียกไว
30 ทานทั้ งหลายเมื่ อกอนมิได
เชื่อพระเจา แตบัดนี้ไดรับพระ
กรุณาเพราะความไม เชื่ อของ
พวกเขาเหลานั้นฉันใด
31 บัดนี้ เขาเหลานั้ นก็มิไดเชื่ อ
เพ่ื อว าเขาจะได รั บพระกรุณา
โดยพระกรุณาที่ ไดประทานแก
ทานทั้งหลายฉันนั้น
32 เพราะว าพระเจาทรงปลอย
ใหคนทุกคนอยูในฐานะที่ไมเชื่อ
เพ่ือพระองคจะไดทรงพระกรุ-
ณาแกเขาทั้งหลายทุกคน
33 โอ พระปญญาและความรอบ
รูของพระเจานั้นล้ําลึกเทาใด คํา
ตั ดสิ นของพระองค นั้ นเหลื อ
ที่จะหย่ังรู ได และทางของพระ
องคก็เหลือที่จะสืบเสาะได
34 เพราะวา `ใครเลารู จักพระ
ทัยขององคพระผู เปนเจา หรือ
ใครเลาเปนที่ปรึกษาพระองค
35 หรือใครเลาไดถวายสิ่ งหนึ่ ง
สิ่ งใดแก พระองค ที่ พระองค
จะตองประทานตอบแทนใหแก
เขา'
36 เพราะสิ่ งสารพัดมาจากพระ
องค โดยพระองคและเพ่ือพระ
องค ขอสงาราศีจงมีแดพระองค
สืบๆไปเปนนิตย เอเมน

รางกายของคริสเตียน
 เปนเครื่องบูชาท่ีมีชีวิต

12พ่ีนองทั้งหลาย   ดวย
เหตุนี้ โดยเห็นแกความ

เมตตากรุณาของพระเจา ขาพ-
เจ าจึ งวิงวอนท านทั้ งหลายให
ถวายตั วของท านแด พระองค
เพ่ือเปนเครื่องบูชาที่มีชีวิต อัน
บริสุทธิ์ และเปนที่พอพระทัย
พระเจา ซึ่งเปนการปรนนิบัติอัน
สมควรของทานทั้งหลาย
2อยาทําตามอยางชาวโลกนี้ แต
จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสีย
ใหม เพ่ือทานจะไดทราบพระ
ประสงคของพระเจ าว าอะไรดี
อะไรเปนที่ชอบพระทัย และ
อะไรดียอดเย่ียม
คริสเตียนทุกคนเปนอวัยวะ

ของรางกายเดียวกัน
3 ข าพเจ าขอกล าวแก ท านทั้ ง
หลายทุกคนโดยพระคุณซึ่ งทรง
ประทานแกขาพเจาแลววา อยา
คิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น
แต จงคิ ดให ถ อมสุ ขุ มสมกั บ
ขนาดความเชื่อที่พระเจาไดทรง
โปรดประทานแกมนุษยทุกคน
4 เพราะว าในร างกายอันเดียว
นั้นเรามีอวัยวะหลายอยาง และ
อวัยวะนั้นๆมิไดมีหนาที่เหมือน
กันฉันใด
5พวกเราผู เปนหลายคนยังเปน
กายอันเดียวในพระคริสต และ

โรม 11, 12

(29) กดว 23:19 (30) อฟ 2:2 (32) กท 3:22 (34) โยบ 36:22; 1 คร 2:16
(36) ฮบ 2:10; 13:21 (1) 2 คร 10:1-4; ฮบ 10:18, 20 (2) อฟ 4:23; 1 ธส 4:3
(3) สภษ 25:27; กท 2:9; อฟ 4:7 (4) 1 คร 12:12-14 (5) 1 คร 10:17
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เปนอวัยวะแกกันและกันฉันนั้น
6และเราทุกคนมีของประทาน
ที่ ตางกันตามพระคุณที่ ไดทรง
ประทานใหแกเรา คือถาเปน
การพยากรณ ก็จงพยากรณตาม
กําลังของความเชื่อ
7 ถ าเป นการปรนนิ บั ติ ก็ จง
ปรนนิบัติ ถาเปนการสั่ งสอนก็
จงสั่งสอน
8 ถ า เป นก ารเตื อนสติ ก็ จง
เตือนสติ ถาเปนการบริจาคก็จง
ใหโดยเต็มใจ ผูที่ครอบครองก็
จงครอบครองดวยเอาใจใส ผู
ที่ แสดงความเมตตาก็จงแสดง
ดวยใจยินดี

คริสเตียนมีความรัก
และสามัคคีธรรม
ซ่ึงกันและกัน

9จงใหความรักปราศจากมารยา
จงเกลียดชังสิ่งที่ชั่ว จงยึดมั่นใน
สิ่งที่ดี
10 จงรักกันฉันพ่ีนอง สวนการ
ที่ใหเกียรติแกกันและกันนั้น จง
ถือวาผูอื่นดีกวาตัว
11 อย าเกี ยจคร านในการงาน
จงมีจิตใจกระตือรือรน จง
ปรนนิบัติองคพระผูเปนเจา
12 จงชื่ นชมยินดี ในความหวั ง
จงอดทนตอความยากลําบาก จง
ขะมักเขมนอธิษฐาน
13 จงชวยวิสุทธิชนเมื่ อเขาขัด
สน จงมีน้ําใจอัธยาศัยไมตรี

14 จงอวยพรแก คนที่ ข มเหง
ทาน จงอวยพร อยาแชงดาเลย
15 จงชื่นชมยินดีกับผูที่มีความ
ชื่นชมยินดี จงรองไหกับผูที่รอง
ไห
16 จงเป นน้ํ าหนึ่ งใจเดี ยวกั น
อยาใฝสูง แตจงถอมใจลงมาหา
คนที่ต่ําตอย อยาถือวาตัวฉลาด

การปฏิบัติตอ
บุคคลภายนอก

17 อยาทําชั่ วตอบแทนชั่ วแก ผู
หนึ่ งผู ใดเลย `แตจงมุ งกระทํา
สิ่ งที่ ซื่ อสัตย ในสายตาของคน
ทั้งปวง'
18 ถาเปนได คือเร่ื องที่ ข้ึ นอยู
กับทาน จงอยูอยางสงบสุขกับ
ทุกคน
19 ทานผู เปนที่ รักของขาพเจา
อยาทําการแกแคน แตจงมอบ
การนั้นไวแลวแตพระเจาจะทรง
ลงพระอาชญา เพราะมีคําเขียน
ไวแลววา `องคพระผู เปนเจา
ตรัสวา "การแกแคนเปนของเรา
เราเองจะตอบสนอง"
20 เหตุฉะนั้น ถาศัตรูของทาน
หิว จงใหอาหารเขารับประทาน
ถาเขากระหาย จงใหน้ําเขาดื่ม
เพราะวาการทําอยางนั้นเปนการ
สุมถ านที่ ลุ กโพลงไวบนศีรษะ
ของเขา'
21 อยาใหความชั่ วชนะทานได
แตจงชนะความชั่วดวยความดี

โรม 12

(6) ยน 3:27; กจ 11:27 (7) อฟ 4:11 (8) มธ 6:1-3 (9) สดด 34:14 (10) ฟป 2:3
(12) ลก 10:20 (13) 1 คร 16:1 (14) มธ 5:44 (15) 1 คร 12:26 (16) ยรม 45:5
(17) มธ 5:39 (18) ฮบ 12:14 (19) พบญ 32:35 (20) สภษ 25:21 (21) รม 12:1-2
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คริสเตียนจงยอมอยูใต

การปกครองของผูมีอํานาจ

13ทุ กคนจงยอมอ ยู ใต
บั งคับของผู ที่ มีอํานาจ

เพราะวาไมมีอํานาจใดเลยที่ มิ
ไดมาจากพระเจา และผูที่ ทรง
อํานาจนั้ นพระเจ าทรงแต งตั้ ง
ข้ึน
2 เหตุฉะนั้นผู ใดก็ตามที่ ขัดขืน
อํานาจนั้ นก็ ขัดขืนผู ซึ่ งพระเจา
ทรงแตงตั้ งข้ึน และผูที่ ขัดขืน
นั้นจะนําพระอาชญามาสูตนเอง
3 เพราะวาผู ครอบครองนั้ นไม
นากลัวเลยสําหรับคนที่ทําความ
ดี แตวาเปนที่นากลัวสําหรับคน
ที่ทําความชั่ ว ทานไมอยากจะ
กลัวผูมีอํานาจหรือ ถาเชนนั้นก็
จงประพฤติแตความดี แลวทาน
จะได รับการสรรเสริญจากผู มี
อํานาจนั้น
4 เพราะวาผูครอบครองนั้นเปน
ผู รับใชของพระเจาเพ่ือใหประ-
โยชนแกทาน แตถาทานทําการ
ชั่ วก็จงกลัวเถิด เพราะวาผู
ครอบครองนั้ นหาไดถือดาบไว
เฉยๆไม ทานเปนผู รับใชของ
พระเจา จะเปนผูลงพระอาชญา
แทนพระเจ าแกทุกคนที่ ประ-
พฤติชั่ว
5 เหตุฉะนั้ นท านจะตองอยู ใน
บังคับบัญชา มิใชเพราะเกรง
พระอาชญาสิ่ งเดียว แตเพราะ

จิตที่สํานึกผิดและชอบดวย
6 เพราะเหตุผลอันเดียวกันทาน
จึงไดเสียสวยสาอากรดวยเพราะ
วาผูมีอํานาจนั้นเปนผู รับใชของ
พระเจา และปฏิบัติหนาที่นี้อยู
7 เหตุฉะนั้นทานทั้ งหลายจงให
แกทุกคนตามที่ เขาควรจะไดรับ
สวยอากรควรจะใหแกผู ใด จง
ใหแกผูนั้น ภาษีควรจะใหแกผู
ใด จงใหแกผูนั้น ความยําเกรง
ควรจะใหแกผูใด จงใหแกผูนั้น
เกียรติยศควรจะใหแกผู ใด จง
ใหแกผูนั้น

"เราจะรักเพื่อนบาน
เหมือนรักตัวเอง" ไดอยางไร

8อยาเปนหนี้อะไรใคร นอกจาก
ความรักซึ่งมีตอกัน เพราะวาผู
ที่ รักคนอื่นก็ทําใหพระราชบัญ-
ญัติสําเร็จแลว
9พระบัญญัติกลาววา `อยาลวง
ประเวณีผัวเมียเขา อยาฆาคน
อยาลักทรัพย  อยาเปนพยาน
เท็จ อยาโลภ' ทั้งพระบัญญัติ
อื่นๆก็รวมอยูในขอนี้ คือ `ทาน
จงรักเพ่ื อนบานเหมือนรักตน
เอง'
10 ความรักไมทําอันตรายเพื่อน
บานเลย เหตุฉะนั้นความรักจึง
เปนที่ ใหพระราชบัญญัติสําเร็จ
แลว
11 นอกจากนี้ ทานควรจะรูกาล
สมัยวา บัดนี้ เปนเวลาที่ เราควร

โรม 13

(1) 1 ปต 2:13 (2) ทต 3:1 (3) 1 ปต 2:14
(5) ปญจ 8:2; 1 ปต 2:13, 19 (7) มธ 22:21 (8) กท 5:13-14
(9) อพย 20:13-17; ลนต 19:18 (10) มธ 7:12; 22:39-40 (11) 1 คร 15:34
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จะตื่นจากหลับแลว เพราะ
วาเวลาที่ เราจะรอดนั้นใกลกวา
เวลาที่เราไดเร่ิมเชื่อนั้น
12 กลางคืนลวงไปมากแลวและ
รุ งเชาก็ใกลเขามา เหตุฉะนั้น
เราจงเลิกการกระทําของความ
มืด และจงสวมเครื่องอาวุธของ
ความสวาง
13 เราจงดําเนินชี วิตให เหมาะ
สมกับเวลากลางวัน มิใชเลี้ ยง
เสพสุราเมามาย มิใชหยาบโลน
ลามก มิใชวิวาทริษยากัน
14 แตท านทั้ งหลายจงประดับ
ตัวดวยพระเยซูคริสตเจา และ
อยาจัดเตรียมอะไรไวบําเรอเนื้อ
หนังเพ่ื อจะใหสําเร็จตามความ
ปรารถนาของเนื้อหนังนั้น

ความรักของคริสเตียน
คือตองยอมทนตอ

ผูท่ีมีธรรมเนียมตางกัน

14ส วนคนที่ ยั งอ อนใน
ความเชื่อนั้น จงรับเขา

ไว แตมิใชเพ่ือใหโตเถียงกันใน
เร่ืองความเชื่อที่แตกตางกันนั้น
2คนหนึ่งถือวา จะกินอะไรก็ได
ทั้งนั้น แตอีกคนหนึ่งที่ ยังออน
ในความเชื่ ออยู ก็กินแต ผักเทา
นั้น
3อยาใหคนที่กินนั้นดูหมิ่นคนที่
ไมไดกิน และอยาใหคนที่มิได
กินกลาวโทษคนที่ ไดกิน เหตุ
วาพระเจาไดทรงโปรดรับเขาไว

แลว
4ทานเปนใครเลาจึงกลาวโทษ
ผู รับใชของคนอื่น ผู รับใช
คนนั้นจะไดดีหรือจะลมจมก็สุด
แลวแตนายของเขา และเขาก็จะ
ได ดี แน นอนเพราะว าพระเจ า
ทรงฤทธิ์สามารถใหเขาไดดีได
5คนหนึ่ งถือวาวันหนึ่งดีกวาอีก
วันหนึ่ง แตอีกคนหนึ่งถือวาทุก
วันเหมือนกัน ขอใหทุกคนมี
ความแนใจในความคิดเห็นของ
ตนเถิด
6 ผู ที่ ถื อ วั นก็ ถื อเ พ่ื อถวาย
เกียรติแดองคพระผู เปนเจาและ
ผู ที่ ไมถือวันก็ไมถือเพ่ื อถวาย
เกียรติแดองคพระผู เปนเจา ผู
ที่ กินก็กินเพ่ื อถวายเกียรติแด
องค พระผู เป นเจ า เพราะเขา
ขอบพระคุณพระเจา และผูที่มิ
ไดกินก็มิไดกินเพ่ือถวายเกียรติ
แด องค พระผู เป นเจ าและยั ง
ขอบพระคุณพระเจา
7 เพราะในพวกเรา ไมมีผู ใดมี
ชี วิ ตอยู เพ่ื อตนเองฝ ายเดี ยว
และไม มี ผู ใดตายเพ่ื อตนเอง
ฝายเดียว
8ถาเรามีชีวิตอยูก็มีชีวิตอยูเพ่ือ
องคพระผู เปนเจา และถาเรา
ตายก็ตายเพ่ือองคพระผู เปนเจา
เหตุ ฉะนั้ นไม ว าเรามี ชี วิ ตอยู
หรือตายไปก็ตาม เราก็เปนคน
ขององคพระผูเปนเจา

โรม 13, 14

(12) อฟ 5:11; 6:11, 13 (13) สภษ 23:20; 1 คร 6:9; ฟป 4:8 (14) กท 3:27; 5:16
(1) 1 คร 8:9; 9:22 (2) ทต 1:15 (3) คส 2:16 (4) ยก 4:11-12 (5) กท 4:10
(6) กท 4:10; 1 ทธ 4:3 (7) กท 2:20 (8) 2 คร 5:14-15
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9 เพราะเหตุนี้ เองพระคริสตจึง
ไดทรงสิ้ นพระชนมและไดทรง
เปนข้ึนมาและทรงพระชนมอีก
เพ่ือจะไดเปนองคพระผู เปนเจา
ของทั้งคนตายและคนเปน
10 แตตัวทานเลา เหตุไฉน
ทานจึงกลาวโทษพ่ีนองของทาน
หรือเหตุ ไฉนท านจึ งดูหมิ่ นพ่ี
นองของทาน เพราะวาเราทุกคน
ตองยืนอยูหนาบัลลังกพิพากษา
ของพระคริสต
11 เพราะมีคําเขียนไววา `องค
พระผู เปนเจาไดตรัสวา "เรามี
ชีวิตอยูฉันใด หัวเขาทุกหัวเขา
จะต องคุกกราบลงตอเราและ
ลิ้ นทุกลิ้ นจะตองรองสรรเสริญ
พระเจา"'
12 ฉะนั้น เราทุกคนจะตองทูล
เร่ืองราวของตัวเองตอพระเจา

เพราะเห็นแกความรัก
คริสเตียนจึงยอมชนะตนเอง

13 ดังนั้น เราอยากลาวโทษกัน
และกันอีกเลย แตจงตัดสินใจ
เสียดีกวา คืออยาใหผูหนึ่งผูใด
วางสิ่ งซึ่ งใหสะดุด หรือสิ่ งซึ่ ง
เปนเหตุ ใหลมลงไวตอหนาพ่ี
นอง
14 ขาพเจารูและปลงใจเชื่อเปน
แนในองคพระเยซูเจาวา ไมมีสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดที่ เปนมลทินในตัวเอง
เลย แตถาผู ใดถือวาสิ่ งใดเปน
มลทิน สิ่ งนั้ นก็เปนมลทิน

สําหรับคนนั้น
15 แต ถ าพ่ี น องของท านไม
สบายใจเพราะอาหารที่ทานกิน
ทานก็ไมไดดําเนินตามทางแหง
ความรักเสียแลว พระคริสตทรง
สิ้นพระชนมเพ่ือผู ใด ก็อยาให
คนนั้นพินาศเพราะอาหารที่ทาน
กินเลย
16 ฉะนั้น อยาใหการดีของทาน
เปนที่ใหเขาติเตียนได
17 เพราะวาอาณาจักรของพระ
เจานั้นไมใชการกินและการดื่ม
แต เป นความชอบธรรมและ
สั นติ สุ ขและความชื่ นชมยินดี
ในพระวิญญาณบริสุทธิ์
18 ผู ที่ ปรนนิบัติพระคริสตใน
การเหลานั้นก็เปนที่พอพระทัย
พระเจ าและเป นที่ พอใจของ
มนุษยดวย
19 เหตุฉะนั้ นให เรามุ งกระทํา
ในสิ่ งซึ่ งทําใหเกิดความสงบสุข
แกกันและกัน และสิ่ งเหลา
นั้ นซึ่ งทําให เกิดความเจริญแก
กันและกัน
20 อยาทําลายงานของพระเจา
เพราะเรื่องอาหารเลย ทุกสิ่งทุก
อยางปราศจากมลทินก็จริง แต
ผู ใดที่ กินอาหารซึ่ งเปนเหตุให
ผูอื่นหลงผิด ก็มีความผิดดวย
21 เปนการดีที่จะไมกินเนื้อสัตว
หรือดื่มน้ําองุนหรือทําสิ่งใดๆที่
เป นเหตุ ให พ่ี น องสะดุดหรื อ

โรม 14

(9) กจ 10:36; 2 คร 5:15 (10) 2 คร 5:10 (11) อสย 45:23 (12) 1 ปต 4:5
(13) 1 คร 8:9 (14) 1 คร 10:25 (15) 1 คร 8:11 (16) รม 12:17 (17) รม 8:6
(18) 2 คร 8:21 (19) รม 12:18; 1 คร 14:12 (20) รม 14:15; 15:11 (21) 1 คร 8:13
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สะดุดใจหรือทําใหออนกําลัง
22 ทานมีความเชื่อหรือ จงยึด
ไวใหมั่ นตอพระพักตรพระเจา
ผู ใดไมมีเหตุที่จะติเตียนตัวเอง
ในสิ่ งที่ ตนเห็ นชอบแลวนั้ นก็
เปนสุข
23 แตผูที่ยังสงสัยอยูนั้น ถาเขา
กินก็จะถูกลงพระอาชญา เพราะ
เขามิไดกินดวยความเชื่ อ ทั้ ง
นี้ เพราะการกระทําใดๆก็ตามที่
มิไดกระทําดวยความเชื่ อก็เปน
บาปทั้งสิ้น

จงอดทนในการประพฤติ
ตอพี่นองท่ีออนในความเชื่อ

15พวกเราที่ มี ความเชื่ อ
เขมแข็งควรจะอดทนใน

ขอเครงหยุมๆหยิมๆของคนที่
ออนในความเชื่อ และไมควร
กระทําสิ่งใดตามความพอใจของ
ตัวเอง
2 เราทุกคนจงกระทําให เพ่ื อน
บานพอใจ เพ่ือนําประโยชนและ
ความเจริญมาใหเขา
3 เพราะวาพระคริสตก็มิไดทรง
กระทําสิ่ งที่พอพระทัยพระองค
ตามที่มีคําเขียนไวแลววา `คํา
พูดเยาะเยยของบรรดาผูที่ เยาะ
เยยพระองค ตกอยูแกขาพระ
องค'

คริสเตียนจงยอมรับ
ซ่ึงกันและกัน

4 เพราะวาสิ่ งที่ เขียนไวในสมัย

กอนนั้ นก็ เขียนไว เพ่ื อสั่ งสอน
เรา เพ่ือเราจะไดมีความหวัง
โดยความเพี ยรและความชู ใจ
ดวยพระคัมภีร
5ขอพระเจาแหงความเพียรและ
ความชูใจทรงโปรดชวยใหทาน
มีน้ําหนึ่ งใจเดียวกันตามอยาง
พระเยซูคริสต
6 เพ่ื อท านทั้ งหลายจะได มี ใจ
และปากพรอมเพรียงกันสรร-
เสริญพระเจา ผู เปนพระบิดา
ของพระเยซู คริ สต องคพระผู
เปนเจาของเรา
7 เหตุฉะนั้ นจงตอนรับกันและ
กั นเช นเดี ยวกั บที่ พระคริ สต
ไดทรงตอนรับเราทั้ งหลายเพ่ือ
พระเกียรติของพระเจา
8 บัดนี้ ขาพเจาขอบอกวา พระ
เยซู คริ สต ได ทรงเป นผู รั บใช
สําหรับพวกที่เขาสุหนัตในเรื่อง
เกี่ ยวกับความจริ งของพระเจา
เพ่ื อยืนยันถึ งพระสัญญาเหล า
นั้นที่ไดทรงกระทําไวกับบรรพ-
บุรุษทั้งหลาย
9 และเพ่ื อให คนต างชาติ ได
ถวายพระเกียรติยศแดพระเจา
เพราะพระเมตตาของพระองค
ตามที่ มี คํ า เ ขี ยน ไว แล วว า
`เพราะเหตุ นี้ ข าพระองค ขอ
สรรเสริ ญพระองค ท ามกลาง
ประชาชาติทั้ งหลาย และรอง
เพลงสรรเสริญพระนามของพระ

โรม 14, 15

(22) 1 ยน 3:21 (23) ทต 1:15 (1) กท 6:1-2 (2) 1 คร 9:22; 10:24, 33
(3) สดด 69:9; มธ 26:39 (4) 1 คร 10:11 (5) 1 คร 1:10 (6) กจ 4:24
(7) รม 5:2; 14:1, 3 (8) มธ 15:24; 2 คร 1:20 (9) สดด 18:49; ยน 10:16
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องค'
10 และมีคํากลาวอีกวา `ประ-
ชาชาติทั้ งหลายเอย จงชื่ นชม
ยินดีกับประชาชนของพระองค'
11 แล ว ยั งมี คํ ากล าวอี กว า
`ประชาชาติทั้งปวงเอย จงสรร-
เสริญองคพระผู เปนเจาเถิดและ
ใหชนชาติทั้ งหลายยกยองพระ
องค'
12 และอิสยาหกลาวอีกวา `ราก
แหงเจสซีจะมา คือผูจะทรงบัง-
เกิดมาครอบครองบรรดาประ-
ชาชาติ ประชาชาติทั้ งหลายจะ
วางใจในพระองค'
13 ขอพระเจ าแห งความหวั ง
ทรงโปรดใหท านบริ บูรณ ด วย
ความชื่นชมยินดีและสันติสุขใน
ความเชื่อ เพ่ือทานจะไดเปยม
ดวยความหวังโดยฤทธิ์ เดชแหง
พระวิญญาณบริสุทธิ์
14 พ่ี นองทั้ งหลายของขาพเจา
ขาพเจาเชื่ อแนวาทานบริ บูรณ
ดวยการดีและเปยมดวยความรู
ทุกอยาง สามารถเตือนสติกัน
และกันไดดวย

การรับใชของเปาโล
และแผนการเดินทาง

15 แตพ่ีนองทั้ งหลาย การที่
ข าพเจ ากล าเขี ยนบางเรื่ องถึ ง
ทานเพ่ือเตือนความจําของทาน
ก็เพราะเหตุพระคุณที่พระเจาได
ทรงประทานแกขาพเจา

16 เพ่ื อใหขาพเจาเปนผู รับใช
ของพระเยซูคริสตไปยังคนตาง
ชาติโดยรับใชฝายขาวประเสริฐ
ของพระเจา เพ่ือการถวายพวก
ตางชาติทั้งหลายนั้นจะไดเปนที่
ชอบพระทัย คือเปนที่แยกตั้งไว
โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
17 เหตุฉะนั้นในพระเยซูคริสต
ขาพเจามีสิ่งที่จะอวดไดฝายพระ
ราชกิจของพระเจา
18 เพราะว าข าพเจ าไม กล า
จะอางสิ่ งใดนอกจากสิ่ งซึ่ งพระ
คริสตไดทรงกระทํา โดยทรงใช
ขาพเจาทางคําสอนและกิจการ
เพ่ือจะใหคนตางชาติเชื่อฟง
19 คือดวยหมายสําคัญและการ
มหัศจรรยอันทรงฤทธิ์ ในฤทธิ์
เดชแห งพระวิญญาณของพระ
เจา จนขาพเจาไดประกาศขาว
ประเสริ ฐของพระคริ สตอย าง
ถวนถี่ ตั้งแตกรุงเยรูซาเล็มออม
ไปยังเมืองอิลลีริคุม
20 อันที่จริงขาพเจาไดตั้งเปาไว
อยางนี้วา จะประกาศขาวประ-
เสริฐในที่ ซึ่ งไม เคยมี ใครออก
พระนามพระคริสตมากอน เพ่ือ
ข าพเจ าจะได ไมกอข้ึ นบนราก
ฐานที่คนอื่นไดวางไวกอนแลว
21 ตามที่มีคําเขียนไววา `คน
ที่ ไมเคยได รับคําบอกเลาเร่ื อง
พระองคก็จะไดเห็น และคนที่
ไมเคยไดฟงจะไดเขาใจ'

โรม 15

(10) พบญ 32:43 (11) สดด 117:1 (12) อสย 11:1, 10 (13) รม 12:12; 14:17
(14) 1 คร 1:5; 8:1 (15) รม 1:5; 12:3 (16) อสย 66:20; กจ 9:15 (17) ฮบ 2:17
(18) กจ 15:12 (19) กจ 19:11 (20) 1 คร 3:10; 2 คร 10:13 (21) อสย 52:15
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22 นี่ คือเหตุที่ ขัดขวางขาพเจา
ไวไมใหมาหาทาน
23 แตเดี๋ยวนี้ ขาพเจาไมมีกิจที่
จะตองอยู ในแวนแควนเหลานี้
ตอไป ขาพเจามีความปรารถนา
หลายปแลวที่จะมาหาทาน
24 เมื่ อข าพเจ าจะไปประเทศ
สเปน ขาพเจาจะแวะมาหาทาน
ทั้ งหลาย เพราะขาพเจาหวังวา
จะไดพบทานขณะที่ ไปตามทาง
นั้น และเมื่ อไดรับความบัน-
เทิงใจกับทานทั้ งหลายบางแลว
ขาพเจาจะไดลาทานไปตามทาง
25 ขณะนี้ ขาพเจาจะข้ึนไปยัง
กรุ งเยรู ซาเล็ มเ พ่ื อช วยสง-
เคราะหวิสุทธิชน
26 เพราะวาพวกศิษยในแควน
มาซิ โดเนี ยและแควนอาคายา
เห็นชอบที่ จะถวายทรัพยสงไป
ใหแกวิสุทธิชนที่ ยากจนในกรุง
เยรูซาเล็ม
27พวกศิษยเหลานั้นพอใจที่จะ
ทําเชนนั้นจริงๆ และพวกเขาก็
เปนหนี้ วิสุทธิชนเหล านั้ นดวย
เพราะวาถาเขาไดรับคนตางชาติ
เขาสวนในการฝายจิตวิญญาณ
ก็เปนการสมควรที่พวกตางชาติ
นั้นจะไดปรนนิบัติศิษยเหลานั้น
ดวยสิ่งของฝายเนื้อหนัง
28 เหตุฉะนั้น เมื่อขาพเจาไปสง
ผลทานนั้ นมอบใหแกพวกเขา
เสร็จเรียบรอยแลว ขาพเจาก็

จะไปประเทศสเปนผานตําบลที่
ทานอยูนั้น
29 และขาพเจารูแนวา เมื่ อ
ขาพเจามาหาทานนั้น ขาพเจา
จะมาพรอมดวยพระพรอันบริ-
บูรณของขาวประเสริฐแหงพระ
คริสต
30 พ่ีนองทั้งหลาย โดยเห็นแก
พระเยซูคริสต เจาและโดยเห็น
แก ความรั กของพระวิ ญญาณ
ขาพเจาจึงวิงวอนขอใหทานชวย
อธิษฐานพระเจาดวยใจรอนรน
เพ่ือขาพเจา
31 เพ่ื อใหข าพเจ าพนจากมือ
คนในประเทศยูเดียที่ไมเชื่อและ
เพ่ือใหการปรนนิบัติ เนื่ องดวย
ผลทานซึ่ งขาพเจานําไปยังกรุง
เยรู ซา เล็ ม เป นที่ พอใจของ
วิสุทธิชน
32 เพ่ือขาพเจาจะไดมาหาทาน
ตามชอบพระทัยพระเจา ดวย
ความชื่นชมยินดีและมีความเบิก
บานแจมใสที่ไดพบทาน
33 บัดนี้ขอพระเจาแหงสันติสุข
จงสถิตอยูกับทานทั้ งหลายเถิด
เอเมน

การทักทายตอ
เพื่อนคริสเตียน

ท่ีรักย่ิง

16ขาพเจาขอฝากนองสาว
ของเราไวกับทาน คือ

เฟบีผูเปนผูรับใชในคริสตจักรที่

โรม 15, 16

(22) รม 1:13 (23) กจ 19:21 (24) กจ 15:3 (25) กจ 19:21 (26) 1 คร 16:1
(27) รม 11:17; 1 คร 9:11 (28) ฟป 4:17 (29) รม 1:11 (30) 2 คร 1:11; ฟป 2:1
(31) 2 คร 8:4 (32) กจ 18:21; รม 1:10 (33) รม 16:20; 1 คร 14:33 (1) กจ 18:18
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อยูเมืองเคนเครีย
2ขอท านรับนางไวในองคพระ
ผู เปนเจาตามสมควรแก วิสุทธิ
ชน และขอใหทานชวยนางใน
ทุกสิ่งที่นางตองการ เพราะนาง
ไดช วยสงเคราะหคนหลายคน
รวมทั้งขาพเจาดวย
3ขอฝากความคิดถึงมายังปริส-
สิลลาและอาควิลลา ผู รวมงาน
กับขาพเจาในพระเยซูคริสต
4 ผู ซึ่ ง ได ยอมพลี ชี วิ ตของ
เขาเพ่ือปองกันชีวิตของขาพเจา
ข าพเจ าขอขอบคุณเขาทั้ งสอง
และมิใชขาพเจาคนเดียว แต
คริสตจักรทุกแหงของพวกตาง
ชาติก็ขอบคุณเขาดวย
5และขอฝากความคิดถึงมายัง
คริสตจักรที่ อยู ในบานเขาดวย
ขอฝากความคิดถึงมายังเอเป-
เนทัสที่รักของขาพเจา ผูเปนคน
แรกที่เขามาเชื่อในพระคริสตใน
แควนอาคายา
6ขอฝากความคิดถึงมายังมารีย
ผู ไดตรากตรําทํางานหนักเพ่ื อ
เราทั้งหลาย
7ขอฝากความคิดถึงมายังอัน-
โดรนิคัสกับยูนีอัส ผู เปนญาติ
ของขาพเจา และไดถูกจองจํา
รวมกับขาพเจา เขาเปนคนมีชื่อ
เสียงดีในหมูอัครสาวก ทั้งไดอยู
ในพระคริสตกอนขาพเจาดวย
8ขอฝากความคิดถึงมายังอัม-

พลีอัสที่ รักของขาพเจาในองค
พระผูเปนเจา
9ขอฝากความคิดถึงมายังอูร-
บานัสผู ร วมงานกับเราในพระ
คริสต และมายังสทาคิสที่ รัก
ของขาพเจา
10 ขอฝากความคิดถึงมายังอา-
เปลเลส ผูเปนที่พอพระทัยของ
พระคริสต ขอฝากความคิดถึง
มายังคนในครัวเรือนของอาริส-
โทบูลัส
11 ขอฝากความคิดถึงมายังเฮ-
โรดิโอนญาติของขาพเจา ขอ
ฝากความคิดถึงมายังคนในครัว
เรื อนนารซิ สสั สที่ อยู ในองค
พระผูเปนเจา
12 ขอฝากความคิดถึงมายังตรี-
เฟนาและตรีโฟสา ผูปฏิบัติงาน
ในฝายองคพระผู เปนเจา ขอ
ฝากความคิดถึงมายังเปอรซิสที่
รัก ผูไดปฏิบัติงานมากมายฝาย
องคพระผูเปนเจา
13 ขอฝากความคิดถึงมายังรู-
ฟส ผูที่ทรงเลือกไวในฝายองค
พระผู เปนเจา และมารดาของ
เขาและมารดาขาพเจาดวย
14 ขอฝากความคิดถึงมายังอา-
สินครีทัส ฟเลโกน เฮอรเมส
ปทโรบัส เฮอรมาส และบรรดา
พ่ีนองที่อยูกับเขาเหลานั้น
15 ขอฝากความคิดถึงมายังฟ-
โลโลกัส ยูเลีย และเนเรอัสกับ

โรม 16

(2) ฟป 1:27; 2:29 (3) กจ 18:2, 18, 26; 1 คร 16:19; 2 ทธ 4:19
(5) 1 คร 16:15, 19; คส 4:15; ฟม 1:2
(7) กจ 1:13, 26; รม 8:11; 16:3, 9-10; 2 คร 5:17; 12:2; กท 1:22 (13) 2 ยน 1:1
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นองสาวของเขาและโอลิมปสกับ
บรรดาวิ สุ ทธิ ชนที่ อ ยู กั บคน
เหลานั้น
16 จงต อนรั บกั นด วยธรรม
เนียมจุบอันบริสุทธิ์ บรรดา
คริสตจักรของพระคริสตขอฝาก
ความคิดถึงมายังทานทั้ งหลาย
ดวย
17 พ่ีนองทั้ งหลาย ขาพเจาจึง
ขอวิ งวอนท านให สั งเกตดู คน
เหลานั้ นที่ กอเหตุทะเลาะวิวาท
กัน และทําใหคนอื่นหลงไป ซึ่ง
เป นการผิ ดคําสอนที่ ท านทั้ ง
หลายไดเรียนมา จงเมินหนา
จากคนเหลานั้น
18 เพราะวาคนเหล านั้ นไมได
ปรนนิ บั ติพระเยซู คริ สต องค
พระผู เปนเจาของเรา แตได
ปรนนิบัติทองของตัวเอง และ
ไดลอลวงคนซื่อใหหลงดวยคําดี
คําออนหวาน
19 การซึ่ งทานทั้ งหลายไดเชื่ อ
ฟ งก็ เลื่ องลือไปถึ งคนทั้ งปวง
แลว ขาพเจาจึงมีความยินดี
เพราะทานทั้งหลาย แตขาพเจา
ใคร ให ท านทั้ งหลายเป นคน
ฉลาดฝายการดีและให เปนคน
โงฝายการชั่ว
20 ไมชาพระเจาแหงสันติสุขจะ
ทรงปราบซาตานใหยับเยินลงใต
ฝาเทาของทานทั้งหลาย ขอพระ
คุณของพระเยซูคริสตองคพระผู

เปนเจาของเราจงอยูกับทานทั้ ง
หลายเถิด เอเมน
21 ทิโมธีผู รวมงานกับขาพเจา
ลูสิอัส ยาโสน และโสสิปาเทอร
บรรดาญาติของขาพเจา ฝาก
ความคิดถึงมายังทานทั้งหลาย
22 ขาพเจาเทอรทีอัส ผู เขียน
จดหมายฉบับนี้ ขอฝากความ
คิดถึงมายังทานทั้งหลายในองค
พระผูเปนเจา
23 กายอัสเจาของบานผู เลี้ยงดู
ขาพเจาและเปนผู บํารุงคริสต-
จักรทั้ งหมดฝากความคิดถึงมา
ยังทาน  เอรัสทัสสมุหบัญชีของ
เมือง และควารทัสซึ่งเปนพ่ีนอง
ฝากความคิดถึ งมายั งท านทั้ ง
หลาย
24 ขอพระคุ ณแห งพระ เยซู
คริสตองคพระผู เปนเจาของเรา
จงอยูกับทานทั้งหลายเถิด เอ-
เมน
25 บัดนี้ จงถวายพระเกียรติแด
พระองค ผู ทรงฤทธิ์ สามารถให
ทานทั้งหลายตั้งมั่นคง ตามขาว
ประเสริฐซึ่ งขาพเจาไดประกาศ
นั้น และตามที่ ไดประกาศเรื่อง
พระเยซูคริสต ตามการเปดเผย
ขอความอันลึกลับซึ่งไดปดบังไว
ตั้งแตสรางโลก
26 แต มาบั ดนี้ ได เป ดเผยให
ปรากฏแลว และโดยพระคัมภีร
ของพวกศาสดาพยากรณ ตาม

โรม 16

(16) 1 คร 16:20 (17) กจ 15:1; 1 คร 5:9 (18) ฟป 3:19; คส 2:4 (19) ยรม 4:22
(20) ปฐก 3:15; รม 15:33 (21) กจ 13:1; 16:1 (23) กจ 19:22; 1 คร 1:14
(24) 1 ธส 5:28 (25) มธ 13:35; รม 2:16; 11:25 (26) กจ 6:7; รม 1:5; อฟ 1:9
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ซึ่ งพระเจ าผู ทรงดํารงถาวรได
ทรงบัญญัติไว ไดเปดเผยออก
ใหประชาชาติทั้ งปวงเห็นแจ ง
เพ่ือเขาจะไดเชื่อ
27 โดยพระเยซูคริสต ขอสงา
ราศีมีแดพระเจาผูทรงสัพพัญู

แตองคเดียว สืบๆไปเปนนิตย
เอเมน
[เขียนถึงชาวโรมจากเมืองโค-
รินธ และสงโดยเฟบี ผู เปน
ผู รับใชในคริสตจักรที่ อยู เมือง
เคนเครีย]

โรม 16

(27) ยด 1:25
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