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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
พระคัมภีร์อันบริสุทธิL )
3เกี; ยวกั บพระบุ ตรของพระองค์
คือพระเยซูคริ สต์องค์พระผู้ เป็ น
เจ้ าของเรา ผู้ บั งเกิ ดในเชื@ อสาย
ของดาวิดฝ่ ายเนื@ อหนัง
4แต่ ฝ่ ายพระวิญญาณแห่ งความ
บริ สุ ท ธิL 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
อั ครสาวก เพื; อเห็ นแก่ พระนาม
ของพระองค์ ให้ ชนชาติ ต่ างๆ
เชื; อฟั งตามความเชื; อนั@ น

1

Romans

Greetings — Paul Eager
to Preach at Rome
Paul, a servant of Jesus
Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel
of God,
2 (Which he had promised
afore by his prophets in the
holy scriptures,)
3 Concerning his Son Jesus
Christ our Lord, which was
made of the seed of David
according to the flesh;
4 And declared to be the Son
of God with power, according
to the spirit of holiness, by the
resurrection from the dead:
5 By whom we have received
grace and apostleship, for
obedience to the faith among
all nations, for his name:

1
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6รวมทั@ งพวกท่ านที; พระเจ้ าทรง
เรี ยกให้ เป็ นคนของพระเยซู
คริสต์ด้วย
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
กําลังท่านทั@งหลาย
12 คื อ เพื; อข้ าพเจ้ า และท่ านทั@ ง
หลายจะได้ หนุ นใจซึ; งกันและกัน
โดยความเชื; อของเราทั@งสองฝ่ าย

โรม / Romans 1
6 Among whom are ye also
the called of Jesus Christ:
7 To all that be in Rome,
beloved of God, called to be
saints: Grace to you and peace
from God our Father, and the
Lord Jesus Christ.
8 First, I thank my God
through Jesus Christ for you
all, that your faith is spoken of
throughout the whole world.
9 For God is my witness,
whom I serve with my spirit in
the gospel of his Son, that
without ceasing I make mention of you always in my
prayers;
10 Making request, if by any
means now at length I might
have a prosperous journey by
the will of God to come unto
you.
11 For I long to see you, that
I may impart unto you some
spiritual gift, to the end ye
may be established;
12 That is, that I may be
comforted together with you
by the mutual faith both of
you and me.
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13 พี; น้องทั@งหลาย บัดนี@ ข้าพเจ้ า
อยากให้ ท่ า นทั@ งหลายทราบว่ า
ข้ าพเจ้ าได้ ต@ ั งใจไว้ หลายครั@ งแล้ ว
ว่ าจะมาหาท่ าน เพื; อข้ าพเจ้ าจะ
ได้ เก็บเกี; ยวผลในหมู่ พวกท่ าน
ด้ วย เช่ นเดี ยวกับในหมู่ ชนชาติ
อื; นๆ (แต่ จนบัดนี@ กย็ ังมีเหตุขัด
ข้ องอยู่ )
14 ข้ าพเจ้ าเป็ นหนี@ ทั@ งพวกกรี ก
และพวกชาวป่ าด้ วย เป็ นหนี@ ท@ ัง
พวกนักปราชญ์และคนเขลาด้ วย
15 ฉะนั@ นข้ าพเจ้ าก็เต็มใจพร้ อม
ที; จะประกาศข่ าวประเสริ ฐแก่
ท่ า นทั@ งหลายที; อยู่ ในกรุ ง โรม
ด้ วย
16 ด้ วยว่ าข้ าพเจ้ าไม่ มี ความละ
อายในเรื; องข่ าวประเสริ ฐของ
พระคริ สต์ เพราะว่ าข่ าวประเสริ ฐนั@ นเป็ นฤทธิL เดชของพระ
เจ้ า เพื; อให้ ความรอดแก่ ทุ กคน
ที; เชื; อ พวกยิ วก่ อน และพวก
กรีกด้ วย
17 เพราะว่ าในข่ าวประเสริ ฐนั@ น
ความชอบธรรมของพระเจ้ าก็ได้
แสดงออก โดยเริ; มต้ นก็ความ
เชื; อ สุดท้ ายก็ความเชื; อ ตามที;มี
เขียนไว้ แล้ วว่ า `คนชอบธรรมจะ
มี ชีวิตดํารงอยู่โดยความเชื อ'
คนทีได้รบั ความสว่ าง
ได้หนั กลับไปสู่ ความมืด
18 เพราะว่ าพระพิ โรธของพระ
เจ้ าทรงสํา แดงจากสวรรค์ ต่ อ
ความอธรรมและความไม่ ช อบ
ธรรมทั@งมวลของมนุ ษย์ ที;เอา
ความไม่ ช อบธรรมนั@ นขั ด ขวาง

โรม / Romans 1
13 Now I would not have you
ignorant, brethren, that oftentimes I purposed to come unto
you, (but was let hitherto,)
that I might have some fruit
among you also, even as
among other Gentiles.
14 I am debtor both to the
Greeks, and to the Barbarians;
both to the wise, and to the
unwise.
15 So, as much as in me is, I
am ready to preach the gospel
to you that are at Rome also.
16 For I am not ashamed of
the gospel of Christ: for it is
the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and
also to the Greek.
17 For therein is the righteousness of God revealed
from faith to faith: as it is
written, The just shall live by
faith.
How the Enlightened Race
Turned to Heathendom
18 For the wrath of God is
revealed from heaven against
all ungodliness and unrighteousness of men, who hold
the truth in unrighteousness;
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ความจริง
จักรวาลพิสูจน์ว่า มีพระผู ้
ทรงสร้างทีทรงพระชนม์อยู่
19 เหตุ ว่ า เท่ าที; จะรู้ จั กพระเจ้ า
ได้ ก็ แจ้ งอยู่ กั บใจเขาทั@ งหลาย
เพราะว่ าพระเจ้ าได้ ทรงโปรด
สําแดงแก่ เขาแล้ ว
20 ตั@ งแต่ เ ริ; มสร้ างโลกมาแล้ ว
สภาพที; ไม่ ปรากฏของพระองค์
นั@ น คื อฤทธานุ ภาพอั นนิ รั นดร์
และเทวสภาพของพระเจ้ า ก็ได้
ปรากฏชั ดในสรรพสิ; งที;พระองค์
ได้ ทรงสร้ าง ฉะนั@ นเขาทั@งหลาย
จึงไม่ มีข้อแก้ ตัวเลย
21 เพราะถึ ง แม้ ว่ าเขาทั@ งหลาย
ได้ ร้ ู จั กพระเจ้ าแล้ ว เขาก็มิ ได้
ถวายพระเกี ยรติ แด่ พระองค์ ให้
สมกั บที; ทรงเป็ นพระเจ้ า หรื อ
หาได้ ขอบพระคุ ณไม่ แต่ เขา
กลั บคิ ดในสิ; งที; ไม่ เป็ นสาระและ
จิตใจโง่ เขลาของเขาก็มืดมัวไป
ความเข้าใจ
ได้กลับกลายเป็ นมืดไป
22 เขาอ้ างตัวว่ าเป็ นคนมี ปัญญา
เขาจึงกลายเป็ นคนโง่ เขลาไป
23 และเขาได้ เอาสง่ า ราศี ข อง
พระเจ้ าผู้ เป็ นอมตะ มาแลกกับ
รู ปมนุ ษย์ ท;ี ต้ องตายหรื อรู ปนก
รู ปสั ตว์ส;ี เท้ า และรู ปสั ตว์ เลื@ อย
คลาน
พระเจ้าทรงมอบมนุ ษย์ไว้
กับความบาป
การนับถือรู ปเคารพ
รักร่ วมเพศและความเลวทราม
24 เหตุ ฉะนั@ น พระเจ้ าจึ งทรง

โรม / Romans 1
The Created Universe
Proves a Living God
19 Because that which may be
known of God is manifest in
them; for God hath shewed it
unto them.
20 For the invisible things of
him from the creation of the
world are clearly seen, being
understood by the things that
are made, even his eternal
power and Godhead; so that
they are without excuse:
21 Because that, when they
knew God, they glorified him
not as God, neither were
thankful; but became vain in
their imaginations, and their
foolish heart was darkened.
Intelligence Became
Darkened,
Religion Perverted
22 Professing themselves to
be wise, they became fools,
23 And changed the glory of
the uncorruptible God into an
image made like to corruptible
man, and to birds, and fourfooted beasts, and creeping
things.
God Gave up the Race
to Sin, Idolatry,
Homosexuality
and Depravity
24 Wherefore God also gave
them up to uncleanness
through the lusts of their own

หน้ า / Page 121
ปล่ อยเขาให้ ประพฤติ อุ ล ามก
ตามราคะตัณหาในใจของเขา ให้
เขากระทํา สิ; งซึ; งน่ าอั ป ยศทาง
กายต่ อกัน
25 เขาได้ เปลี; ยนความจริ งของ
พระเจ้ าให้ เป็ นความเท็จ และได้
นมั สการและปรนนิ บัติ ส;ิ งที; พระ
องค์ได้ ทรงสร้ างไว้ แทนพระองค์
ผู้ ทรงสร้ าง ผู้ สมจะได้ รั บความ
สรรเสริญเป็ นนิตย์ เอเมน
26 เพราะเหตุ น@ ี พระเจ้ าจึ งทรง
ปล่ อยให้ เขามี ราคะตั ณหาอันน่ า
อัปยศ แม้ แต่ พวกผู้ หญิงของเขา
ก็ เ ปลี; ยนจากการสั ม พั น ธ์ ต าม
ธรรมชาติ ให้ ผิดธรรมชาติไป
27 ฝ่ ายผู้ ชายก็เลิ กการสั มพั นธ์
กั บผู้ หญิ งให้ ถู กตามธรรมชาติ
เช่ นกัน และเร่ าร้ อนด้ วยไฟแห่ ง
ราคะตัณหาที;มีต่อกัน ผู้ ชายกับ
ผู้ ชายด้ วยกั นประกอบกิ จอั นชั; ว
ช้ าอย่ างน่ าละอาย เขาจึ งได้ รั บ
ผลกรรมอั นสมควรแก่ ความผิ ด
ของเขา
28 และเพราะเขาไม่ เห็ นชอบที;
จะรู้ จั กพระเจ้ า พระเจ้ าจึ งทรง
ปล่ อ ยให้ เขามี ใ จเลวทรามและ
ประพฤติส;ิ งที;ไม่ เหมาะสม
29 พวกเขาเต็ ม ไปด้ วยสรรพ
การอธรรม การล่ วงประเวณี
ความชั; วร้ าย ความโลภ ความ
มุ่ งร้ าย เต็มไปด้ วยความอิ จฉา
ริษยา การฆาตกรรม การวิวาท
การล่ อลวง การคิดร้ าย พูดนินทา
30 ส่ อเสี ยด เกลี ยดชั งพระเจ้ า

โรม / Romans 1
hearts, to dishonour their own
bodies between themselves:
25 Who changed the truth of
God into a lie, and worshipped
and served the creature more
than the Creator, who is
blessed for ever. Amen.
26 For this cause God gave
them up unto vile affections:
for even their women did
change the natural use into
that which is against nature:
27 And likewise also the men,
leaving the natural use of the
woman, burned in their lust
one toward another; men with
men working that which is
unseemly, and receiving in
themselves that recompence of
their error which was meet.
28 And even as they did not
like to retain God in their
knowledge, God gave them
over to a reprobate mind, to
do those things which are not
convenient;
29 Being filled with all unrighteousness, fornication,
wickedness, covetousness,
maliciousness; full of envy,
murder, debate, deceit, malignity; whisperers,
30 Backbiters, haters of God,
despiteful, proud, boasters,
inventors of evil things, disobedient to parents,
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หยาบคาย จองหอง อวดตั ว
ริทาํ ชั; วอย่ างใหม่ ไม่ เชื; อฟั งบิดา
มารดา
31 อปั ญญา ไม่ รั กษาคําสั ญญา
ไม่ มี ความรั กกั น ไม่ ยอมคื นดี
กัน ปราศจากความเมตตา
32 แม้ เขาจะรู้ การพิ พากษาของ
พระเจ้ าที; ว่ าคนทั@ งปวงที; ประพฤติ เช่ นนั@ นสมควรจะตาย เขา
ก็ไม่ เพียงประพฤติเท่านั@ น แต่
ยั ง เห็ น ดี กั บคนอื; นที; ประพฤติ
เช่ นนั@ นด้ วย
พระเจ้าจะทรงพิพากษา
เราทุกคน
เหตุ ฉะนั@ น โอ มนุ ษย์ เอ๋ ย
ไม่ ว่ า ท่ านจะเป็ นใคร เมื; อ
ท่ านกล่ าวโทษผู้ อ;ื นนั@ น ท่ านไม่
มี ข้ อแก้ ตั วเลย เพราะเมื; อท่ าน
กล่ าวโทษผู้ อื; น ท่ านก็ได้ กล่ าว
โทษตัวเองด้ วย เพราะว่ าท่ านที;
กล่ า วโทษเขาก็ ยั ง ประพฤติ อยู่
อย่ างเดียวกับเขา
2แต่ เรารู้ แน่ ว่า การที; พระเจ้ า
ทรงพิ พากษาลงโทษคนที; ประพฤติเช่ นนั@ นก็เป็ นตามความจริง
3โอ มนุ ษย์เอ๋ย ท่านที;กล่ าวโทษ
คนที;ประพฤติเช่ นนั@ น และท่าน
เองยั งประพฤติ เช่ นเดี ยวกั บเขา
ท่ านคิ ดหรื อว่ า ท่ านจะพ้ นจาก
การพิ พากษาลงโทษของพระเจ้ า
ได้
4หรือว่ าท่านประมาทพระกรุณา
คุ ณอั น อุ ด มและความอดกลั@ น
พระทั ย และความอดทนของ
พระองค์ ท่านไม่ ร้ ู หรือว่ า พระ

2

โรม / Romans 1, 2
31 Without understanding,
covenantbreakers, without
natural affection, implacable,
unmerciful:
32 Who knowing the judgment of God, that they which
commit such things are worthy of death, not only do the
same, but have pleasure in
them that do them.
God Will Judge Us All
Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever
thou art that judgest: for
wherein thou judgest another,
thou condemnest thyself; for
thou that judgest doest the
same things.
2 But we are sure that the
judgment of God is according
to truth against them which
commit such things.
3 And thinkest thou this, O
man, that judgest them which
do such things, and doest the
same, that thou shalt escape
the judgment of God?
4 Or despisest thou the riches
of his goodness and forbearance and longsuffering; not
knowing that the goodness of
God leadeth thee to repentance?

2
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กรุณาคุณของพระเจ้ านั@ นมุ่ งที;จะ
ชั กนําท่านให้ กลับใจใหม่
5แต่ เพราะท่ านใจแข็ งกระด้ าง
ไม่ ยอมกลั บใจ ท่ านจึ งสํ;า สม
พระพิโรธให้ แก่ ตัวเองในวันแห่ ง
พระพิโรธนั@ น ซึ; งพระเจ้ าจะทรง
สํา แดงการพิ พ ากษาลงโทษที;
เที;ยงธรรมให้ ประจักษ์
ผู ท้ ีรกั ความชอบธรรม
6พระองค์จะทรงประทานแก่ ทุก
คนตามควรแก่ ก ารกระทํา ของ
เขา
7 สํา หรั บคนที; พากเพี ยรทํา
ความดี แสวงหาสง่ าราศี เกียรติ
และความเป็ นอมตะนั@ น พระ
องค์จะประทานชี วิตนิรันดร์ให้
8 แต่ พระองค์ จ ะทรงพระพิ โรธ
และลงพระอาชญาแก่ ค นที; มั ก
ยกตนข่ มท่ านและไม่ เชื; อฟั ง
ความจริ ง
แต่ เชื; อฟั งความ
อธรรม
9ความทุ กข์ เวทนาจะเกิ ดแก่ จิ ต
ใจทุ กคนที;ประพฤติช;ั ว แก่ พวก
ยิวก่ อนและแก่ พวกต่ างชาติด้วย
10 แต่ สง่ าราศี เกียรติ และสันติ สุ ขจะเกิ ด มี แก่ ทุ ก คนที; ประพฤติ ดี แก่ พวกยิ วก่ อนและแก่
พวกต่ างชาติด้วย
11 เพราะว่ า พระเจ้ าไม่ ไ ด้ ทรง
เห็นแก่ หน้ าผู้ ใดเลย
12 เพราะคนทั@ งหลายที; ไม่ มี
พระราชบั ญญั ติ และทํา บาปจะ
ต้ องพิ น าศโดยไม่ อ้ างพระราช
บัญญัติ และคนทั@งหลายที;มีพระ
ราชบั ญญั ติ และทํา บาปก็จะต้ อง

โรม / Romans 2
5 But after thy hardness and
impenitent heart treasurest up
unto thyself wrath against the
day of wrath and revelation of
the righteous judgment of
God;
Lovers of Righteousness
6 Who will render to every
man according to his deeds:
7 To them who by patient
continuance in well doing seek
for glory and honour and immortality, eternal life:
8 But unto them that are contentious, and do not obey the
truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath,
9 Tribulation and anguish,
upon every soul of man that
doeth evil, of the Jew first, and
also of the Gentile;
10 But glory, honour, and
peace, to every man that worketh good, to the Jew first, and
also to the Gentile:
11 For there is no respect of
persons with God.
12 For as many as have sinned
without law shall also perish
without law: and as many as
have sinned in the law shall be
judged by the law;
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ถู กพิพากษาตามพระราชบัญญัติ
13 (เพราะว่ า คนที; เ พี ยงแต่ ฟั ง
พระราชบั ญญั ติ เท่ านั@ น หาใช่
ผู้ ชอบธรรมจํา เพาะพระพั ก ตร์
พระเจ้ าไม่ แต่ คนที; ประพฤติ
ตามพระราชบั ญญั ติ ต่ างหาก
เป็ นผู้ ชอบธรรม
14 เพราะเมื; อชนต่ างชาติ ซ;ึ งไม่
มี พ ระราชบั ญญั ติ ไ ด้ ประพฤติ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ โดยปกติ
วิ สั ย
คนเหล่ านี@ แม้ ไม่ มี
พระราชบั ญญั ติ ก ็ เ ป็ นพระราช
บัญญัติแก่ ตัวเอง
15 คื อแสดงให้ เห็ นการกระทํา
ที; เป็ นตามพระราชบั ญญั ติ น@ ั น
มี จารึ กอยู่ ในจิตใจของเขา และ
ใจสํา นึ ก ผิ ด ชอบของเขาก็ เ ป็ น
พยานด้ วย ความคิ ดขั ดแย้ ง
ต่ างๆของเขานั@ นแหละ
จะ
กล่ า วโทษตั วหรื อ อาจจะแก้ ตั ว
ให้ เขา)
16 ในวั น ที; พระเจ้ าจะทรงพิ พากษาความลั บของมนุ ษย์ โดย
พระเยซู คริ สต์ ทั@ งนี@ ตามข่ าว
ประเสริ ฐที; ข้ าพเจ้ าได้ ประกาศ
นั@ น
พิธีเข้าสุหนัตและ
ความชอบธรรมแต่ ภายนอก
17 ดูเถิด ท่านเรียกตัวเองว่ า ยิว
และพึ; งพระราชบั ญญั ติ และยก
พระเจ้ าขึ@ นอวด
18 และว่ าท่ านรู้ จั กพระทั ยของ
พระองค์ และเห็ นชอบในสิ; งที;
ประเสริฐ เพราะว่ าท่านได้ เรียน
รู้ ในพระราชบัญญัติ

โรม / Romans 2
13 (For not the hearers of the
law are just before God, but
the doers of the law shall be
justified.
14 For when the Gentiles,
which have not the law, do by
nature the things contained in
the law, these, having not the
law, are a law unto themselves:
15 Which shew the work of
the law written in their hearts,
their conscience also bearing
witness, and their thoughts the
mean while accusing or else
excusing one another;)
16 In the day when God shall
judge the secrets of men by
Jesus Christ according to my
gospel.
Circumcision and
Outward Righteousness
17 Behold, thou art called a
Jew, and restest in the law,
and makest thy boast of God,
18 And knowest his will, and
approvest the things that are
more excellent, being instructed out of the law;
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19 และท่ านมั; นใจว่ า ท่ านเป็ น
ผู้ จูงคนตาบอด เป็ นความสว่ าง
ให้ แก่ คนทั@ งหลายที; อยู่ ในความ
มืด
20 เป็ นผู้ สอนคนโง่ เป็ นครูของ
เด็ก เพราะท่านมีแบบอย่ างของ
ความรู้ และความจริ งในพระราช
บัญญัติน@ ั น
21 ฉะนั@ นท่ านซึ; งเป็ นผู้ สอนคน
อื; นจะไม่ สอนตั วเองหรื อ เมื; อ
ท่ านเทศนาว่ า ไม่ ควรลักทรัพย์
ตัวท่านเองลักหรือเปล่ า
22 ท่ านผู้ ที; สอนว่ าไม่ ค วรล่ วง
ประเวณี ตัวท่านเองล่ วงประเวณี
หรื อเปล่ า ท่ านผู้ รั งเกี ยจรู ป
เคารพ ตั วท่ านเองปล้ นวิ หาร
หรือเปล่ า
23 ท่ านผู้ โอ้ อวดในพระราช
บั ญญั ติ ตั วท่ านเองยั งลบหลู่
พระเจ้ าด้ วยการละเมิ ดพระราช
บัญญัติหรือเปล่ า
24 เพราะมีเขียนไว้ แล้ วว่ า `คน
ต่ างชาติ พู ด หมิ นประมาทต่ อ
พระนามของพระเจ้ า ก็ เ พราะ
ท่ านทัง% หลาย'
25 ถ้ าท่านรักษาพระราชบัญญั ติ
การเข้ าสุ ห นั ต ก็ เ ป็ นประโยชน์
จริ ง แต่ ถ้ าท่ านละเมิ ดพระราช
บัญญัติ การที;ท่านเข้ าสุหนัตนั@ น
ก็เ หมื อ นกั บว่ าไม่ ได้ เข้ าสุ ห นั ต
เลย
26 เหตุ ฉะนั@ น ถ้ าผู้ ที; ไม่ ได้ เข้ า
สุ ห นั ตยั งรั ก ษาความชอบธรรม
แห่ งพระราชบั ญญั ติแล้ ว การที;
เขาไม่ ได้ เข้ าสุ ห นั ต นั@ นจะถื อ

โรม / Romans 2
19 And art confident that thou
thyself art a guide of the blind,
a light of them which are in
darkness,
20 An instructor of the foolish, a teacher of babes, which
hast the form of knowledge
and of the truth in the law.
21 Thou therefore which
teachest another, teachest
thou not thyself? thou that
preachest a man should not
steal, dost thou steal?
22 Thou that sayest a man
should not commit adultery,
dost thou commit adultery?
thou that abhorrest idols, dost
thou commit sacrilege?
23 Thou that makest thy boast
of the law, through breaking
the law dishonourest thou
God?
24 For the name of God is
blasphemed among the Gentiles through you, as it is written.
25 For circumcision verily
profiteth, if thou keep the law:
but if thou be a breaker of the
law, thy circumcision is made
uncircumcision.
26 Therefore if the uncircumcision keep the righteousness
of the law, shall not his uncircumcision be counted for circumcision?
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เหมื อ นกั บว่ า เขาได้ เข้ าสุ ห นั ต
แล้ วไม่ ใช่ หรือ
27 และคนทั@ งหลายที; ไม่ เข้ าสุ หนั ต ซึ; งเป็ นตามธรรมชาติ อ ยู่
แล้ ว
แต่ ได้ ทาํ ตามพระราช
บัญญั ติ เขาจะปรับโทษท่านผู้ มี
ประมวลพระราชบั ญญั ติ และได้
เข้ าสุหนัตแล้ ว แต่ ยังละเมิดพระ
ราชบัญญัติน@ ั น
28 เพราะว่ ายิ วแท้
มิ ใช่ คน
ที; เป็ นยิ วแต่ ภายนอกเท่ า นั@ น
และการเข้ าสุ หนั ตแท้
ก็ไม่
ใช่ การเข้ าสุ ห นั ต ซึ; งปรากฏที;
เนื@ อหนังเท่านั@ น
29 คนที;เป็ นยิวแท้ คือคนที;เป็ น
ยิวภายใน และการเข้ าสุหนัตแท้
นั@ นเป็ นเรื; องของจิ ต ใจตามจิ ต
วิญญาณ มิใช่ ตามตัวบทบัญญัติ
คนอย่ า งนั@ นพระเจ้ าสรรเสริ ญ
มนุ ษย์ไม่ สรรเสริญ
พระเจ้าได้ทรง
โปรดประทาน
พระพรอันพิเศษ
แก่ พวกยิว
ถ้ าเช่ นนั@ น พวกยิ วจะได้
เปรี ยบคนอื; นอย่ างไร และ
การเข้ าสุ หนั ตนั@ นจะมี ประโยชน์
อะไร
2 มี ประโยชน์ ม ากในทุ กสถาน
เป็ นต้ นว่ า พวกยิ วได้ เป็ นผู้ รั บ
มอบให้ รั กษาพระดํารั สของพระ
เจ้ า
3ถึ งมี บางคนไม่ เชื; อ ความไม่
เชื; อของเขานั@ นจะทํา ให้ ความ
สั ตย์ ซ;ื อของพระเจ้ าไร้ ประโยชน์

3

โรม / Romans 2, 3
27 And shall not uncircumcision which is by nature, if it
fulfil the law, judge thee, who
by the letter and circumcision
dost transgress the law?
28 For he is not a Jew, which
is one outwardly; neither is
that circumcision, which is
outward in the flesh:
29 But he is a Jew, which is
one inwardly; and circumcision is that of the heart, in the
spirit, and not in the letter;
whose praise is not of men,
but of God.
God Gave Special
Blessings to the Jews
What advantage then hath
the Jew? or what profit is
there of circumcision?
2 Much every way: chiefly,
because that unto them were
committed the oracles of God.
3 For what if some did not
believe? shall their unbelief
make the faith of God without
effect?

3
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หรือ
4ขอพระเจ้ าอย่ ายอมให้ เป็ นเช่ น
นั@ นเลย ถึ งแม้ ทุกคนจะพูดมุ สา
ก็ขอให้ พระเจ้ าทรงสั ตย์ จริงเถิ ด
ตามที; มี เขี ยนไว้ แล้ วว่ า `เพื  อ
พระองค์ จะได้ปรากฏว่ า ทรง
เป็ นผู ้ ส ั ต ย์ ซื อ ในพระดํา รั ส ทั % ง
หลายของพระองค์ และทรงมี ชยั
เมื อเขาวินิจฉัยพระองค์'
5แต่ ถ้ าความอธรรมของเราเป็ น
เหตุ ให้ เห็นความชอบธรรมของ
พระเจ้ า เราจะว่ าอย่ างไร จะว่ า
พระเจ้ าทรงลงอาญาโดยไม่ ยุติ ธรรมอย่ างนั@ นหรือ (ข้ าพเจ้ าพูด
อย่ างมนุ ษย์)
6 พระเจ้ าไม่ ทรงโปรดให้ เป็ น
เช่ นนั@ นเลย เพราะถ้ าเป็ นเช่ น
นั@ นแล้ วพระเจ้ าจะทรงพิ พากษา
โลกได้ อย่ างไร
7เพราะถ้ าความจริงของพระเจ้ า
ปรากฏมากยิ; งขึ@ น เพราะเหตุ
ความอสั ตย์ ของข้ าพเจ้ าเป็ น
ที; ให้ เกิ ด เกี ยรติ ยศแด่ พระองค์
แล้ ว ทําไมเขาจึงยังลงโทษข้ าพเจ้ าว่ าเป็ นคนบาป
8และทําไมเราจึ งไม่ ทาํ ความชั; ว
เพื; อความดี จะได้ เกิ ดขึ@ น (ตาม
ที; เราได้ ถู กกล่ าวร้ ายและตามที;
บางคนยื นยั นว่ า เราได้ กล่ าว
อย่ างนั@ น) พระอาชญาของคน
เช่ นนั@ นก็ยุติธรรมแล้ ว
ทุกคน
เป็ นคนบาป
9ถ้ าเช่ นนั@ นจะเป็ นอย่ างไร พวก
เราจะได้ เปรี ยบกว่ าพวกเขาหรื อ

โรม / Romans 3
4 God forbid: yea, let God be
true, but every man a liar; as
it is written, That thou mightest be justified in thy sayings,
and mightest overcome when
thou art judged.
5 But if our unrighteousness
commend the righteousness of
God, what shall we say? Is
God unrighteous who taketh
vengeance? (I speak as a man)
6 God forbid: for then how
shall God judge the world?
7 For if the truth of God hath
more abounded through my lie
unto his glory; why yet am I
also judged as a sinner?
8 And not rather, (as we be
slanderously reported, and as
some affirm that we say,) Let
us do evil, that good may
come? whose damnation is
just.
All Are Sinners
9 What then? are we better
than they? No, in no wise: for
we have before proved both
Jews and Gentiles, that they
are all under sin;
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เปล่ าเลย เพราะเราได้ ช@ ี แจงให้
เห็นแล้ วว่ า ทั@ งพวกยิ วและพวก
ต่ างชาติ ต่ า งก็อยู่ ใต้ อาํ นาจของ
บาปทุ กคน
10 ตามที; มี เขี ยนไว้ แล้ วว่ า `ไม่
มี ผู ้ ใ ดเป็ นคนชอบธรรมสั กคน
เดียว ไม่ มีเลย
11 ไม่ มี คนที  เข้าใจ ไม่ มี คนที 
แสวงหาพระเจ้า
12 เขาทุ ก คนหลงทางไปหมด
เขาทั % งปวงเป็ นคนไร้ค่ าเหมื อน
กันทั % งสิ% น ไม่ มี ส ักคนเดี ยวที 
ทําดี ไม่ มีเลย
13 ลํา คอของเขาคื อหลุ มฝั งศพ
ที  เปิ ดอยู่ เขาใช้ล% ิ นของเขาใน
การล่อลวง ภายใต้ริมฝี ปากของ
เขามี พิษของงู รา้ ย
14 ปากของเขาเต็ ม ด้วยคํา แช่ ง
ด่าและคําขมขื น
15 เท้าของเขาว่ องไวในการทํา
ให้นองเลือด
16 ในทางเดิ น ของเขามี ความ
พิ นาศและความทุกข์
17 และเขาไม่ รู ้จ กั ทางแห่ งสันติ สุข
18 ในแววตาของเขาไม่ มี ความ
เกรงกลัวพระเจ้า'
19 บั ดนี@ เรารู้ แล้ วว่ าพระราช
บัญญัติทุกข้ อที;ได้ กล่ าวนั@ น ก็ได้
กล่ าวแก่ คนเหล่ านั@ นที;อยู่ ใต้ พระ
ราชบั ญญั ติ เพื; อปิ ดปากทุ ก คน
และเพื; อให้ มนุ ษย์ ทุ กคนในโลก
มี ค วามผิ ด จํา เพาะพระพั ก ตร์
พระเจ้ า
20 เพราะฉะนั@ นจึ งไม่ มีเนื@ อหนัง

โรม / Romans 3
10 As it is written, There is
none righteous, no, not one:
11 There is none that understandeth, there is none that
seeketh after God.
12 They are all gone out of the
way, they are together become
unprofitable; there is none that
doeth good, no, not one.
13 Their throat is an open
sepulchre; with their tongues
they have used deceit; the poison of asps is under their lips:
14 Whose mouth is full of
cursing and bitterness:
15 Their feet are swift to shed
blood:
16 Destruction and misery are
in their ways:
17 And the way of peace have
they not known:
18 There is no fear of God
before their eyes.
19 Now we know that what
things soever the law saith, it
saith to them who are under
the law: that every mouth may
be stopped, and all the world
may become guilty before
God.
20 Therefore by the deeds of
the law there shall no flesh be
justified in his sight: for by the
law is the knowledge of sin.
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คนหนึ; งคนใดเป็ นผู้ ชอบธรรม
ในสายพระเนตรของพระเจ้ าได้
โดยการประพฤติ ต ามพระราช
บั ญญั ติ เพราะว่ าโดยพระราช
บัญญัติน@ ั นเราจึงรู้ จักบาปได้
ความชอบธรรมโดยความเชื อ
21 แต่ บั ดนี@ ได้ ปรากฏแล้ วว่ า
ความชอบธรรมของพระเจ้ านั@ น
ปรากฏนอกเหนื อพระราชบั ญญั ติ ซ;ึ งพระราชบั ญญั ติ กั บพวก
ศาสดาพยากรณ์เป็ นพยานอยู่
พระราชบัญญัติ
มัน คงด้วย
ความชอบธรรม
ของพระคริ สต์
22 คื อความชอบธรรมของพระ
เจ้ าซึ; งทรงประทานโดยความเชื; อ
ในพระเยซู คริ ส ต์ สาํ หรั บทุ กคน
และแก่ ทุ กคนที; เชื; อ เพราะว่ า
คนทั@งหลายไม่ ต่างกัน
23 เหตุ ว่ าทุ กคนทํา บาปและ
เสื; อมจากสง่ าราศีของพระเจ้ า
24 แต่ พระเจ้ าทรงพระกรุ ณาให้
เราเป็ นผู้ ชอบธรรม โดยไม่ คิ ด
มู ลค่ า โดยที; พระเยซู คริสต์ทรง
ไถ่ เราให้ พ้นบาปแล้ ว
25 พระเจ้ าได้ ทรงตั@ งพระเยซู ไว้
ให้ เป็ นที;ลบล้ างพระอาชญา โดย
ความเชื; อในพระโลหิ ตของพระ
องค์ เพื; อสํา แดงให้ เห็ นความ
ชอบธรรมของพระองค์ ในการที;
พระเจ้ าได้ ทรงอดกลั@ นพระทั ย
เพราะทรงยกบาปที;ได้ ทาํ ไปแล้ ว
นั@ น
26 และเพื; อจะสําแดงความชอบ

โรม / Romans 3
Justification by Faith
21 But now the righteousness
of God without the law is
manifested, being witnessed
by the law and the prophets;
The Law Established by
Christ’s Righteousness
22 Even the righteousness of
God which is by faith of Jesus
Christ unto all and upon all
them that believe: for there is
no difference:
23 For all have sinned, and
come short of the glory of
God;
24 Being justified freely by his
grace through the redemption
that is in Christ Jesus:
25 Whom God hath set forth
to be a propitiation through
faith in his blood, to declare
his righteousness for the remission of sins that are past,
through the forbearance of
God;
26 To declare, I say, at this
time his righteousness: that he
might be just, and the justifier
of him which believeth in Jesus.
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ธรรมของพระองค์ ในปั จจุ บั นนี@
ว่ าพระองค์ ทรงเป็ นผู้ ชอบธรรม
และทรงโปรดให้ ผ้ ู ที; เชื; อในพระ
เยซูเป็ นผู้ ชอบธรรมด้ วย
27 เมื; อเป็ นเช่ นนั@ นแล้ วเราจะ
เอาอะไรมาอวด ก็หมดหนทาง
จะอ้ างหลั กอะไรว่ าหมดหนทาง
อ้ างหลั กการประพฤติ หรื อ ไม่
ใช่ แต่ ต้ องอ้ างหลั กของความ
เชื; อ
28 เหตุ ฉะนั@ นเราทั@ งหลายสรุ ป
ได้ ว่ า คนหนึ; งคนใดจะเป็ นคน
ชอบธรรมได้ ก็ โดยอาศั ยความ
เชื; อนอกเหนือการประพฤติตาม
พระราชบัญญัติ
29 หรื อ ว่ า พระเจ้ านั@ นทรงเป็ น
พระเจ้ าของยิ วพวกเดี ยวเท่ านั@ น
หรื อ พระองค์ ไม่ ทรงเป็ นพระ
เจ้ าของชนต่ างชาติด้วยหรือ ถู ก
แล้ วพระองค์ ท รงเป็ นพระเจ้ า
ของชนต่ างชาติด้วย
30 เพราะว่ าพระเจ้ าเป็ นพระเจ้ า
องค์ เดี ยว และพระองค์ จะทรง
โปรดให้ คนที; เข้ าสุ หนั ตเป็ นคน
ชอบธรรมโดยความเชื; อ และ
จะทรงโปรดให้ คนที; ไม่ ได้ เข้ า
สุหนัตเป็ นคนชอบธรรมก็เพราะ
ความเชื; อดุจกัน
31 ถ้ าเช่ นนั@ นเราลบล้ างพระ
ราชบั ญญั ติ ด้ วยความเชื; อหรื อ
ขอพระเจ้ าอย่ า ยอมให้ เป็ นเช่ น
นั@ นเลย เรากลั บสนั บสนุ นพระ
ราชบัญญัติเสียอีก

โรม / Romans 3
27 Where is boasting then? It
is excluded. By what law? of
works? Nay: but by the law of
faith.
28 Therefore we conclude that
a man is justified by faith
without the deeds of the law.
29 Is he the God of the Jews
only? is he not also of the
Gentiles? Yes, of the Gentiles
also:
30 Seeing it is one God, which
shall justify the circumcision
by faith, and uncircumcision
through faith.
31 Do we then make void the
law through faith? God forbid:
yea, we establish the law.
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อับราฮัมผู เ้ ป็ นแบบอย่ าง
ถ้ าเช่ นนั@ น เราจะว่ าอับราฮั มบรรพบุ รุ ษของเราได้
ประโยชน์อะไรตามเนื@ อหนังเล่ า
พระเจ้าไม่ ทรงถือโทษบาป
ต่ อคนชอบธรรม
2เพราะถ้ า อั บราฮั มเป็ นผู้ ชอบ
ธรรมโดยการกระทํา ท่ านก็มี
ทางที;จะอวดได้ แต่ มิใช่ จาํ เพาะ
พระพักตร์พระเจ้ า
3ด้ วยว่ าพระคัมภีร์ว่าอย่ างไร ก็
ว่ า `อับราฮัมได้เชื อพระเจ้า และ
พระองค์ ทรงนับว่ า เป็ นความ
ชอบธรรมแก่ท่าน'
4 ดั ง นั@ นคนที; อาศั ยการกระทํา
ก็ไม่ ถื อว่ าบํา เหน็จที; ได้ น@ ั นเป็ น
เพราะพระคุ ณ แต่ ถื อว่ า บํา เหน็ จ นั@ นเป็ นค่ าแรงของงานที;
ได้ ทาํ
5ส่ วนคนที; มิ ได้ อาศั ยการกระทํา แต่ ได้ เชื; อในพระองค์ ผู้
ทรงโปรดให้ คนอธรรมเป็ นคน
ชอบธรรมได้ ความเชื; อของคน
นั@ นต้ องนั บว่ า เป็ นความชอบ
ธรรม
6ดั งที; ดาวิ ดได้ กล่ าวถึ งความสุ ข
ของคนที; พระเจ้ าได้ ทรงโปรดให้
เป็ นคนชอบธรรม โดยมิ ได้
อาศัยการกระทํา
7ว่ า `คนทั % งหลายซึ  งพระเจ้า
ทรงโปรดยกความชั วช้าของเขา
แล้ว
และพระเจ้าทรงกลบ
เกลื อนบาปของเขาแล้วก็เป็ นสุข
8 บุ คคลที  อ งค์ พระผู ้ เป็ นเจ้ามิ
ได้ทรงถือโทษบาปของเขาก็เป็ น

4

โรม / Romans 4
Abraham an Illustration
What shall we say then
that Abraham our father,
as pertaining to the flesh, hath
found?
God Does Not Impute Sin
against a Justified Man
2 For if Abraham were justified by works, he hath
whereof to glory; but not before God.
3 For what saith the scripture?
Abraham believed God, and it
was counted unto him for
righteousness.
4 Now to him that worketh is
the reward not reckoned of
grace, but of debt.
5 But to him that worketh not,
but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is
counted for righteousness.
6 Even as David also describeth the blessedness of the
man, unto whom God imputeth righteousness without
works,
7 Saying, Blessed are they
whose iniquities are forgiven,
and whose sins are covered.
8 Blessed is the man to whom
the Lord will not impute sin.

4
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สุข'

ความรอดของอับราฮัม
เป็ นแบบอย่ างแก่
ทั1งชาวยิวและชาวต่ างชาติ
9ถ้ าเช่ นนั@ นความสุ ขมี แก่ คนที;
เข้ าสุ หนั ตพวกเดี ยวหรื อ หรื อ
ว่ ามีแก่ พวกที;มิได้ เข้ าสุหนัตด้ วย
เพราะเรากล่ าวว่ า "เพราะความ
เชื; อนั@ นเองทรงถื อ ว่ า อั บราฮั ม
เป็ นคนชอบธรรม"
10 แต่ พระเจ้ าทรงถื อ อย่ า งไร
เมื; อท่ านเข้ าสุ หนั ตแล้ วหรื อ
หรื อเมื; อยั งไม่ ได้ เข้ าสุ หนั ต มิ
ใช่ เมื; อท่ า นเข้ าสุ ห นั ต แล้ วแต่
เมื; อท่านยังไม่ ได้ เข้ าสุหนัต
11 และท่ า นได้ เข้ าสุ ห นั ต เป็ น
เครื; องหมายสํา คั ญ เป็ นตรา
แห่ งความชอบธรรม ซึ; งเกิดโดย
ความเชื; อที;ท่ านได้ มี อยู่ เมื; อท่ าน
ยั งไม่ ได้ เข้ าสุ หนั ต เพื; อท่ าน
จะได้ เป็ นบิ ดาของคนทั@ งปวงที;
เชื; อ ทั@ งที; เมื; อเขายั งไม่ ได้ เข้ า
สุ หนั ต เพื; อจะถื อว่ าเป็ นผู้ ชอบ
ธรรมด้ วย
12 และเพื; อท่านจะเป็ นบิ ดาของ
คนเหล่ านั@ นที; เข้ าสุ หนั ต ที; มิได้
เพียงแต่ เข้ าสุหนัตเท่านั@ น แต่ มี
ความเชื; อตามแบบของอั บราฮั ม
บิ ดาของเราทั@ งหลาย ซึ; งท่ านมี
อยู่ เมื; อท่านยังไม่ ได้ เข้ าสุหนัต
เรารับเอาพระสัญญา
โดยความเชื อ
13 เพราะว่ าพระสั ญญาที; ประทานแก่ อั บราฮั ม และผู้ สื บเชื@ อ
สายของท่าน ที;ว่าจะได้ ท@ ังพิภพ

โรม / Romans 4
Abraham’s Salvation a
Pattern for Both
Gentiles and Jews
9 Cometh this blessedness
then upon the circumcision
only, or upon the uncircumcision also? for we say that faith
was reckoned to Abraham for
righteousness.
10 How was it then reckoned?
when he was in circumcision,
or in uncircumcision? Not in
circumcision, but in uncircumcision.
11 And he received the sign of
circumcision, a seal of the
righteousness of the faith
which he had yet being uncircumcised: that he might be the
father of all them that believe,
though they be not circumcised; that righteousness
might be imputed unto them
also:
12 And the father of circumcision to them who are not of the
circumcision only, but who
also walk in the steps of that
faith of our father Abraham,
which he had being yet uncircumcised.
The Promise Realized
through Faith
13 For the promise, that he
should be the heir of the
world, was not to Abraham,
or to his seed, through the law,
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เป็ นมรดกนั@ นไม่ ได้ มีมาโดยพระ
ราชบั ญญั ติ แต่ มี มาโดยความ
ชอบธรรมที;เกิดจากความเชื; อ
14 เพราะถ้ าเขาเหล่ า นั@ นที; ถื อ
ตามพระราชบั ญญั ติ จะเป็ นผู้ รั บ
มรดก ความเชื; อก็ไม่ มีประโยชน์
อะไร และพระสั ญญาก็เป็ นอั น
ไร้ ประโยชน์
15 เพราะพระราชบั ญญั ติ น@ ั น
กระทําให้ ทรงพระพิโรธ แต่ ท;ีใด
ไม่ มีพระราชบัญญัติ ที;น;ั นก็ไม่ มี
การละเมิดพระราชบัญญัติ
16 ด้ วยเหตุ น@ ี เองการที; ได้ รั บ
มรดกนั@ นจึ งขึ@ นอยู่ กั บความเชื; อ
เพื; อจะได้ เป็ นตามพระคุณ เพื; อ
พระสั ญ ญานั@ นจะเป็ นที; แน่ ใจ
แก่ ผู้ สื บเชื@ อสายของท่ านทุ ก
คน มิ ใช่ แก่ ผ้ ู สื บเชื@ อสายที; ถื อ
พระราชบั ญญั ติ พวกเดี ยว แต่
แก่ คนที; มีความเชื; อเช่ นเดี ยวกั บ
อั บราฮั มผู้ เป็ นบิ ดาของพวกเรา
ทุ กคน
17 (ตามที;มีเขียนไว้ แล้ วว่ า `เรา
ได้ ใ ห้ เ จ้า เป็ นบิ ด าของประชา
ชาติ มากมาย') ต่ อพระพั กตร์
พระองค์ ท;ี ท่ านเชื; อ คื อพระ
เจ้ าผู้ ทรงให้ คนที; ตายแล้ วฟื@ น
ชี วิ ตขึ@ นมาและทรงเรี ยกสิ; งของ
ที;ยังมิได้ เป็ นให้ เป็ นขึ@ น
18 ฝ่ ายอั บราฮั ม นั@ นเมื; อไม่ มี
หวั งซึ; งเป็ นที; น่ าไว้ ใจก็ยังได้ เชื; อ
ไว้ ใจ
มี ความหวั งว่ าจะได้
เป็ นบิ ดาของประชาชาติมากมาย
ตามคําที; ได้ ตรัสไว้ แล้ วว่ า `เชื% อ
สายของเจ้าจะเป็ นเช่นนัน% '

โรม / Romans 4
but through the righteousness
of faith.
14 For if they which are of the
law be heirs, faith is made
void, and the promise made of
none effect:
15 Because the law worketh
wrath: for where no law is,
there is no transgression.
16 Therefore it is of faith, that
it might be by grace; to the
end the promise might be sure
to all the seed; not to that only
which is of the law, but to that
also which is of the faith of
Abraham; who is the father of
us all,
17 (As it is written, I have
made thee a father of many
nations,) before him whom he
believed, even God, who
quickeneth the dead, and calleth those things which be not
as though they were.
18 Who against hope believed
in hope, that he might become
the father of many nations,
according to that which was
spoken, So shall thy seed be.
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19 และความเชื; อของท่ านมิ ไ ด้
หย่ อนถอยลง ถึ งแม้ อายุ ของ
ท่านได้ ประมาณร้ อยปี แล้ ว ท่าน
ก็มิ ได้ คิ ดว่ า ร่ างกายของท่ าน
เปรียบเหมือนตายแล้ ว และมิได้
คิดว่ าครรภ์นางซาราห์ เป็ นหมัน
20 ท่านมิได้ หวั; นไหวแคลงใจใน
พระสั ญญาของพระเจ้ า แต่
ท่านมีความเชื; อมั; นคงยิ; งขึ@ น จึง
ถวายเกียรติยศแด่ พระเจ้ า
21 ท่านเชื; อมั; นว่ า พระองค์ทรง
ฤทธิL สามารถกระทําให้ สาํ เร็จได้
ตามที;พระองค์ตรัสสัญญาไว้
22 ด้ วยเหตุ น@ ี เอง พระเจ้ าทรง
ถื อว่ า ความเชื; อของท่ านเป็ น
ความชอบธรรมแก่ ท่าน
23 แต่ คาํ ว่ า `ทรงนั บว่ าเป็ น
ความชอบธรรมแก่ ท่าน' นั@ น มิ
ได้ เขียนไว้ สาํ หรับท่านแต่ ผ้ ู เดียว
24 แต่ สาํ หรั บพวกเราด้ วย จะ
ทรงถือว่ า เราเป็ นคนชอบธรรม
คื อเราที; เชื; อวางใจในพระองค์ ผ้ ู
ทรงให้ พระเยซู องค์ พระผู้ เป็ น
เจ้ าของเรา ฟื@ นขึ@ นจากความตาย
25 คื อพระองค์ ผ้ ู ทรงถู กมอบไว้
เพราะการละเมิดของเรา และได้
ทรงฟื@ นขึ@ นจากความตายเพื; อให้
เราเป็ นคนชอบธรรม
พระพรแห่ งความชอบธรรม
เหตุ ฉะนั@ น เมื; อเราเป็ นคน
ชอบธรรมโดยความเชื; อแล้ ว
เราจึ ง มี สั นติ สุ ขกั บพระเจ้ าทาง
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
ของเรา
2โดยทางพระองค์ เราจึงได้ เข้ า

5

โรม / Romans 4, 5
19 And being not weak in
faith, he considered not his
own body now dead, when he
was about an hundred years
old, neither yet the deadness of
Sara's womb:
20 He staggered not at the
promise of God through unbelief; but was strong in faith,
giving glory to God;
21 And being fully persuaded
that, what he had promised, he
was able also to perform.
22 And therefore it was imputed to him for righteousness.
23 Now it was not written for
his sake alone, that it was
imputed to him;
24 But for us also, to whom it
shall be imputed, if we believe
on him that raised up Jesus
our Lord from the dead;
25 Who was delivered for our
offences, and was raised again
for our justification.
The Blessings of
Justification
Therefore being justified by
faith, we have peace with
God through our Lord Jesus
Christ:
2 By whom also we have access by faith into this grace
wherein we stand, and rejoice
in hope of the glory of God.

5
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ในร่ ม พระคุ ณที; เรายื น อยู่ โดย
ความเชื; อ และเราชื; นชมยินดีใน
ความหวั งใจว่ า จะได้ มี ส่ วนใน
สง่ าราศีของพระเจ้ า
3ยิ; งกว่ านั@ น เราชื; นชมยิ นดี ใน
ความทุ กข์ ยากด้ วย เพราะเรารู้
ว่ า ความทุ กข์ ยากนั@ นทํา ให้ เกิ ด
ความอดทน
4 และความอดทนทํา ให้ เกิ ด มี
ประสบการณ์ และประสบการณ์
ทําให้ เกิดมีความหวังใจ
5และความหวังใจมิได้ ทาํ ให้ เกิด
ความละอาย เพราะเหตุว่าความ
รั กของพระเจ้ าได้ หลั; งไหลเข้ าสู่
จิ ตใจของเรา โดยทางพระวิ ญญาณบริ สุ ทธิL ซึ; งพระองค์ ได้
ประทานให้ แก่ เราแล้ ว
6ขณะเมื; อเรายังขาดกําลั ง พระ
คริ สต์ ก ็ได้ ทรงสิ@ นพระชนม์ เพื; อ
ช่ วยคนอธรรมในเวลาที; เ หมาะ
สม
7 ไม่ ใคร่ จะมี ใครตายเพื; อคน
ชอบธรรม แต่ บางทีจะมีคนอาจ
ตายเพื; อคนดีกไ็ ด้
8แต่ พระเจ้ าทรงสําแดงความรัก
ของพระองค์แก่ เราทั@งหลาย คือ
ขณะที; เรายั งเป็ นคนบาปอยู่ น@ ั น
พระคริ ส ต์ ไ ด้ ทรงสิ@ นพระชนม์
เพื; อเรา
9บั ด นี@ เราจึ งเป็ นคนชอบธรรม
แล้ วโดยพระโลหิ ตของพระองค์
ยิ; งกว่ านั@ น เราจะพ้ นจากพระ
พิโรธโดยพระองค์
10 เพราะว่ าถ้ าขณะที; เรายั งเป็ น
ศัตรู เราได้ กลับคืนดีกับพระเจ้ า

โรม / Romans 5
3 And not only so, but we
glory in tribulations also:
knowing that tribulation worketh patience;
4 And patience, experience;
and experience, hope:
5 And hope maketh not
ashamed; because the love of
God is shed abroad in our
hearts by the Holy Ghost
which is given unto us.
6 For when we were yet without strength, in due time
Christ died for the ungodly.
7 For scarcely for a righteous
man will one die: yet peradventure for a good man some
would even dare to die.
8 But God commendeth his
love toward us, in that, while
we were yet sinners, Christ
died for us.
9 Much more then, being now
justified by his blood, we shall
be saved from wrath through
him.
10 For if, when we were enemies, we were reconciled to
God by the death of his Son,
much more, being reconciled,
we shall be saved by his life.
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โดยที; พระบุ ตรของพระองค์ ส@ ิ น
พระชนม์ ยิ; งกว่ านั@ นอีกเมื; อเรา
กลั บคื นดี แล้ ว เราก็จะรอดโดย
พระชนม์ชีพของพระองค์แน่
11 มิ ใช่ เพี ยงเท่ านั@ น แต่ เราทั@ ง
หลายยั ง ชื; นชมยิ นดี ใ นพระเจ้ า
โดยทางพระเยซู คริ สต์ องค์ พระ
ผู้ เป็ นเจ้ าของเรา เพราะโดยพระ
องค์น@ ั น เดีd ยวนี@ เราจึงได้ กลับคืน
ดีกับพระเจ้ า
ความผิดบาปโดยอาดัม
ความชอบธรรมโดยพระคริ สต์
12 เหตุ ฉะนั@ น เช่ นเดี ยวกั บที;
บาปได้ เข้ ามาในโลกเพราะคนๆ
เดี ยว และความตายก็เกิ ดมา
เพราะบาปนั@ น และความตายก็
ได้ แผ่ ไปถึ ง มวลมนุ ษย์ ทุ กคน
เช่ นกั น เพราะมนุ ษย์ ทุ กคนทํา
บาป
13 (บาปได้ มี อยู่ ในโลกแล้ ว
ก่ อนมี พระราชบั ญญั ติ แต่ ท;ี ใด
ไม่ มี พระราชบัญญัติ ก ็ไม่ ถือว่ ามี
บาป
14 อย่ างไรก็ตามความตายก็ได้
ครอบงํา ตลอดมาตั@ งแต่ อ าดั ม
จนถึ งโมเสส แม้ คนที; มิ ได้ ทาํ
บาปอย่ า งเดี ย วกั บการละเมิ ด
ของอาดัม ผู้ ซ;ึ งเป็ นแบบของผู้ ท;ี
จะเสด็จมาภายหลัง
15 แต่ ของประทานแห่ งพระคุ ณ
นั@ นหาเป็ นเช่ นความละเมิ ด
นั@ นไม่ เพราะว่ าถ้ าคนเป็ นอั น
มากต้ องตายเพราะการละเมิ ด
ของคนๆเดี ยว มากยิ; งกว่ านั@ น
พระคุ ณของพระเจ้ าและของ

โรม / Romans 5
11 And not only so, but we
also joy in God through our
Lord Jesus Christ, by whom
we have now received the
atonement.
Sin through Adam,
Righteousness through
Christ
12 Wherefore, as by one man
sin entered into the world, and
death by sin; and so death
passed upon all men, for that
all have sinned:
13 (For until the law sin was
in the world: but sin is not
imputed when there is no law.
14 Nevertheless death reigned
from Adam to Moses, even
over them that had not sinned
after the similitude of Adam's
transgression, who is the figure of him that was to come.
15 But not as the offence, so
also is the free gift. For if
through the offence of one
many be dead, much more the
grace of God, and the gift by
grace, which is by one man,
Jesus Christ, hath abounded
unto many.
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ประทานโดยพระคุ ณของพระ
องค์ ผ้ ู เดี ยวนั@ นคือพระเยซูคริ สต์
ก็มีบริบูรณ์แก่ คนเป็ นอันมาก
16 และของประทานนั@ นก็ ไ ม่
เหมื อ นกั บ ผลซึ; งเกิ ด จากบาป
ของคนนั@ นคนเดี ยว เพราะว่ า
การพิ พากษาที; เกิ ดขึ@ นเนื; องจาก
การละเมิ ด เพี ยงครั@ งเดี ยวนั@ น
ได้ นาํ ไปสู่ การลงโทษ แต่ ของ
ประทานภายหลั งการละเมิ ด
หลายครั@ งนั@ นนํา ไปสู่ ความชอบ
ธรรม
17 เพราะว่ า ถ้ าโดยการละเมิ ด
ของคนนั@ นคนเดียว เป็ นเหตุให้
ความตายครอบงําอยู่ โดยคนนั@ น
คนเดี ยว มากยิ; งกว่ านั@ นคนทั@ ง
หลายที; รั บพระคุ ณอั น ไพบู ล ย์
และรั บของประทานแห่ งความ
ชอบธรรม ก็จะดํารงชี วิ ตและ
ครอบครองโดยพระองค์ ผ้ ู เดี ยว
คือพระเยซูคริสต์)
18 ฉะนั@ น การพิ พากษาลงโทษ
ได้ มาถึ งคนทั@ งปวง เพราะการ
ละเมิ ดของคนๆเดี ยวฉั นใด
ความชอบธรรมของพระองค์ ผ้ ู
เดี ยวก็นาํ ของประทานแห่ งพระ
คุณมาถึงทุ กคนฉันนั@ น คือความ
ชอบธรรมแห่ งชี วิต
19 เพราะว่ าคนเป็ นอั นมากเป็ น
คนบาปเพราะคนๆเดี ยวที; มิ ได้
เชื; อฟั งฉั นใด คนเป็ นอั นมากก็
จะเป็ นคนชอบธรรมเพราะพระ
องค์ ผ้ ู เดี ยวที; ไ ด้ ทรงเชื; อฟั ง ฉั น
นั@ น
20 เมื; อมี พระราชบัญญัติ กท็ าํ ให้

โรม / Romans 5
16 And not as it was by one
that sinned, so is the gift: for
the judgment was by one to
condemnation, but the free gift
is of many offences unto justification.
17 For if by one man's offence
death reigned by one; much
more they which receive abundance of grace and of the gift
of righteousness shall reign in
life by one, Jesus Christ.)
18 Therefore as by the offence
of one judgment came upon all
men to condemnation; even so
by the righteousness of one the
free gift came upon all men
unto justification of life.
19 For as by one man's disobedience many were made
sinners, so by the obedience of
one shall many be made righteous.
20 Moreover the law entered,
that the offence might abound.
But where sin abounded,
grace did much more abound:
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มี การละเมิ ดพระราชบั ญญั ติ
ปรากฏมากขึ@ น แต่ ท;ี ใดมี บาป
ปรากฏมากขึ@ น ที; น;ั นพระคุ ณ
ก็จะไพบูลย์ย;ิ งขึ@ น
21 เพื; อว่ าบาปได้ ครอบงํา ทําให้
ถึงซึ; งความตายฉันใด พระคุณก็
ครอบงํา ด้ วยความชอบธรรมให้
ถึ งซึ; งชี วิตนิ รั นดร์ โดยทางพระ
เยซู คริ สต์องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าของ
เราฉันนั@ น
การตายฝ่ ายความบาป
แต่ มีชีวิตฝ่ ายพระคริ สต์
ถ้ าเช่ นนั@ นแล้ ว เราจะว่ า
อย่ างไร ควรเราจะอยู่ ใน
บาปต่ อไปเพื; อให้ พระคุ ณมี มาก
ยิ; งขึ@ นหรือ
2ขอพระเจ้ าอย่ ายอมให้ เป็ นเช่ น
นั@ นเลย พวกเราที; ตายต่ อบาป
แล้ ว จะมีชีวิตในบาปต่ อไปอย่ าง
ไรได้
3ท่ านไม่ ร้ ู หรื อว่ า เราทั@ งหลาย
ที; ได้ รั บบั พติ ศมาเข้ าในพระเยซู
คริ สต์ ก็ได้ รั บบัพติ ศมานั@ นเข้ า
ในความตายของพระองค์
4เหตุ ฉะนั@ น เราจึ งถู กฝั งไว้
กับพระองค์ แล้ วโดยการรับบัพติ ศมาเข้ าส่ วนในความตายนั@ น
เหมื อ นกั บที; พระคริ ส ต์ ไ ด้ ทรง
ถู กชุ บให้ เป็ นขึ@ นมาจากความ
ตาย โดยเดชพระรั ศมี ของพระ
บิ ดาอย่ างไร เราก็จะได้ ดาํ เนิ น
ตามชี วิตใหม่ ด้วยอย่ างนั@ น
5เพราะว่ าถ้ าเราเข้ าสนิ ทกับพระ
องค์ แล้ วในการตายอย่ า งพระ
องค์ เราก็จะเป็ นขึ@ นมาอย่ าง

6

โรม / Romans 5, 6
21 That as sin hath reigned
unto death, even so might
grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus
Christ our Lord.
Dead to Sin but
Alive to Christ
What shall we say then?
Shall we continue in sin,
that grace may abound?
2 God forbid. How shall we,
that are dead to sin, live any
longer therein?
3 Know ye not, that so many
of us as were baptized into
Jesus Christ were baptized
into his death?
4 Therefore we are buried
with him by baptism into
death: that like as Christ was
raised up from the dead by the
glory of the Father, even so we
also should walk in newness
of life.
5 For if we have been planted
together in the likeness of his
death, we shall be also in the
likeness of his resurrection:

6
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พระองค์ ได้ ทรงเป็ นขึ@ นมาจาก
ความตายด้ วย
6เราทั@ งหลายรู้ แล้ วว่ า มนุ ษย์
เก่ า ของเรานั@ นได้ ถู กตรึ ง ไว้ กั บ
พระองค์ แล้ ว เพื; อตัวที; บาปนั@ น
จะถู กทํา ลายให้ ส@ ิ นไป เพื; อเรา
จะไม่ เป็ นทาสของบาปอีกต่ อไป
7เพราะว่ าผู้ ท;ี ตายแล้ วก็พ้นจาก
บาป
8 แต่ ถ้ าเราตายแล้ วกั บพระ
คริสต์ เราเชื; อว่ าเราจะมีชีวิตอยู่
กับพระองค์ด้วย
9เราทั@งหลายรู้ อยู่ ว่า พระคริสต์
ที; ทรงถู ก ชุ บให้ เป็ นขึ@ นมาจาก
ตายแล้ วนั@ น จะหาตายอี กไม่
ความตายหาครอบงํา พระองค์
ต่ อไปไม่
10 ด้ วยว่ าซึ; งพระองค์ ไ ด้ ทรง
ตายนั@ น พระองค์ได้ ทรงตายต่ อ
บาปหนเดี ยว แต่ ซ;ึ งพระองค์
ทรงมีชีวิตอยู่ น@ ั น พระองค์ทรงมี
ชี วิตเพื; อพระเจ้ า
ทาสแห่ งความชอบธรรม
11 เหมื อนกั นเช่ นนั@ นแหละ
ท่ านทั@ งหลายจงถื อว่ า ท่ านได้
ตายต่ อ บาปและมี ชี วิ ต อยู่ เพื; อ
พระเจ้ า ในพระเยซู คริ สต์ องค์
พระผู้ เป็ นเจ้ าของเรา
12 เหตุฉะนั@ น อย่ าให้ บาปครอบ
งํา กายที; ต้ องตายของท่ านซึ; งทํา
ให้ ต้องเชื; อฟั งตัณหาของกายนั@ น
13 อย่ ายกอวั ยวะของท่ านให้ แก่
บาป ให้ เป็ นเครื; องใช้ ในการ
อธรรม แต่ จงถวายตั วของท่ าน
แด่ พระเจ้ า เหมื อนหนึ; งคนที;

โรม / Romans 6
6 Knowing this, that our old
man is crucified with him, that
the body of sin might be destroyed, that henceforth we
should not serve sin.
7 For he that is dead is freed
from sin.
8 Now if we be dead with
Christ, we believe that we
shall also live with him:
9 Knowing that Christ being
raised from the dead dieth no
more; death hath no more dominion over him.
10 For in that he died, he died
unto sin once: but in that he
liveth, he liveth unto God.
Servants to Righteousness
11 Likewise reckon ye also
yourselves to be dead indeed
unto sin, but alive unto God
through Jesus Christ our
Lord.
12 Let not sin therefore reign
in your mortal body, that ye
should obey it in the lusts
thereof.
13 Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but yield
yourselves unto God, as those
that are alive from the dead,
and your members as instruments of righteousness unto
God.
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เป็ นขึ@ นมาจากความตายแล้ ว
และจงให้ อวั ยวะของท่ า นเป็ น
เครื; องใช้ ในการชอบธรรมถวาย
แด่ พระเจ้ า
14 เพราะว่ าบาปจะมี อํา นาจ
เหนื อท่ านทั@ งหลายต่ อไปก็หามิ
ได้ เพราะว่ าท่ านทั@ งหลายมิ ได้
อยู่ ใต้ พระราชบัญญัติ แต่ อยู่ ใต้
พระคุณ
15 ถ้ าเช่ นนั@ นจะเป็ นอย่ างไรต่ อ
ไป เราจะทําบาปเพราะมิ ได้ อยู่
ใต้ พระราชบั ญญั ติแต่ อยู่ ใต้ พระ
คุณกระนั@ นหรือ ขอพระเจ้ าอย่ า
ยอมให้ เป็ นเช่ นนั@ นเลย
16 ท่ านทั@ งหลายไม่ รู้ หรื อว่ า
ท่ า นจะยอมตั วรั บใช้ เชื; อฟั งคํา
ของผู้ ใด ท่านก็เป็ นทาสของผู้ ท;ี
ท่านเชื; อฟั งนั@ น คือเป็ นทาสของ
บาปซึ; งนํา ไปสู่ ความตาย หรื อ
เป็ นทาสของการเชื; อฟั งซึ; งนําไป
สู่ ความชอบธรรม
17 แต่ จ งขอบพระคุ ณพระเจ้ า
เพราะว่ าเมื; อก่ อนนั@ นท่ าน
เป็ นทาสของบาป แต่ บัดนี@ ท่านมี
ใจเชื; อฟั งหลักคําสอนนั@ นซึ; งทรง
มอบไว้ แก่ ท่าน
18 เมื; อท่ านพ้ นจากบาปแล้ ว
ท่ านก็ ได้ กลายเป็ นทาสของ
ความชอบธรรม
19 ข้ าพเจ้ ายกเอาตั วอย่ าง
มนุ ษย์ มาพู ด เพราะเหตุ เนื@ อ
หนั งของท่ านอ่ อนกํา ลั ง เพราะ
ท่ านเคยให้ อวั ยวะของท่ านเป็ น
ทาสของการโสโครกและของ
ความชั; วช้ าซ้ อนชั; วช้ าฉันใด บัด

โรม / Romans 6
14 For sin shall not have dominion over you: for ye are
not under the law, but under
grace.
15 What then? shall we sin,
because we are not under the
law, but under grace? God
forbid.
16 Know ye not, that to whom
ye yield yourselves servants to
obey, his servants ye are to
whom ye obey; whether of sin
unto death, or of obedience
unto righteousness?
17 But God be thanked, that
ye were the servants of sin,
but ye have obeyed from the
heart that form of doctrine
which was delivered you.
18 Being then made free from
sin, ye became the servants of
righteousness.
19 I speak after the manner of
men because of the infirmity
of your flesh: for as ye have
yielded your members servants to uncleanness and to
iniquity unto iniquity; even so
now yield your members servants to righteousness unto
holiness.
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นี@ ท่ านจงให้ อวั ยวะของท่ านเป็ น
ทาสของความชอบธรรมเพื; อ
ให้ ถึงความบริสุทธิL ฉันนั@ น
20 เพราะเมื; อท่ านทั@ งหลายเป็ น
ทาสของบาป ความชอบธรรมก็
ไม่ ได้ ครอบครองท่าน
21 ขณะนั@ นท่ านได้ ผลประโยชน์
อะไรในการเหล่ านั@ นซึ; งบั ด นี@
ท่ านทั@ งหลายก็ละอาย ด้ วยว่ า
ที; สุ ดท้ ายของการเหล่ านั@ นก็คื อ
ความตาย
22 แต่ เดีd ยวนี@ ท่ านทั@ งหลายพ้ น
จากการเป็ นทาสของบาป และ
กลั บมาเป็ นผู้ รั บใช้ ของพระเจ้ า
แล้ ว ผลที; ท่ านได้ รั บก็คื อความ
บริ สุ ทธิL และผลสุ ดท้ ายคือชี วิต
นิรันดร์
23 เพราะว่ าค่ าจ้ างของความ
บาปคื อความตาย แต่ ของประทานของพระเจ้ าคื อชี วิตนิ รั นดร์
ในพระเยซู คริ สต์ องค์ พระผู้ เป็ น
เจ้ าของเรา
การยอมตามพระคริ สต์
อย่ างไม่ เลิกร้าง
พี; น้ อ งทั@ งหลาย ท่ านไม่ ร้ ู
หรื อ (ข้ าพเจ้ าพู ด กั บคน
ที; ร้ ู พระราชบั ญญั ติ แล้ ว) ว่ า
พระราชบั ญญั ติ นั@ นมี อํา นาจ
เหนื อมนุ ษย์ เฉพาะในขณะที; ยั ง
มีชีวิตอยู่ เท่านั@ น
2เพราะว่ าผู้ หญิงที;สามี ยังมีชี วิต
อยู่ น@ ั น ต้ องอยู่ ใต้ พระราชบั ญญั ติ ว่ าด้ วยประเพณี สามี ภรรยา
แต่ ถ้ าสามี ตาย ผู้ หญิ งนั@ นก็พ้น
จากพระราชบั ญญัติ ว่าด้ วยประ-

7

โรม / Romans 6, 7
20 For when ye were the servants of sin, ye were free from
righteousness.
21 What fruit had ye then in
those things whereof ye are
now ashamed? for the end of
those things is death.
22 But now being made free
from sin, and become servants
to God, ye have your fruit
unto holiness, and the end everlasting life.
23 For the wages of sin is
death; but the gift of God is
eternal life through Jesus
Christ our Lord.
Submission to Christ
Is to Be Inviolate
Know ye not, brethren, (for
I speak to them that know
the law,) how that the law
hath dominion over a man as
long as he liveth?
2 For the woman which hath
an husband is bound by the
law to her husband so long as
he liveth; but if the husband be
dead, she is loosed from the
law of her husband.

7
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เพณีสามีภรรยา
3ฉะนั@ น ถ้ าผู้ หญิ งนั@ นไปแต่ ง
งานกั บชายอื; นในเมื; อสามี ยั ง มี
ชี วิตอยู่ นางก็ได้ ช;ื อว่ าเป็ นหญิง
ล่ วงประเวณี แต่ ถ้าสามีตายแล้ ว
นางก็พ้นจากพระราชบัญญัติ น@ ั น
แม้ นางไปแต่ ง งานกั บชายอื; นก็
หาผิดประเวณีไม่
4เช่ นนั@ นแหละ พี; น้ องทั@งหลาย
ของข้ าพเจ้ า ท่ านทั@ งหลายได้
ตายจากพระราชบัญญั ติทางพระ
กายของพระคริ สต์ ด้ วย เพื; อ
ท่านจะตกเป็ นของผู้ อ;ื น คือของ
พระองค์ ผู้ ทรงฟื@ นขึ@ นมาจาก
ความตายแล้ ว เพื; อเราทั@ งหลาย
จะได้ เกิดผลถวายแด่ พระเจ้ า
5เพราะว่ าเมื; อเราเคยมีชีวิตตาม
เนื@ อหนั ง ตั ณหาชั; วซึ; งเป็ นมา
โดยพระราชบั ญญั ติ ได้ ทํา ให้
อวั ยวะของเราเกิ ดผลนํา ไปสู่
ความตาย
6แต่ บั ดนี@ เราได้ พ้ นจากพระ
ราชบั ญญั ติ คื อได้ ตายจากพระ
ราชบั ญญั ติ ท;ี ได้ ผู กมั ดเราไว้
เพื; อเราจะได้ ไม่ ประพฤติตามตัว
อั กษรในประมวลพระราชบั ญญั ติ เก่ า แต่ จะดําเนิ นชี วิ ตใหม่
ตามลักษณะจิตวิญญาณ
พระราชบัญญัติชี1 ว่ า
ทุกคนต้องการความรอด
7ถ้ าเช่ นนั@ นเราจะว่ าอย่ างไร ว่ า
พระราชบัญญัติคือบาปหรือ ขอ
พระเจ้ าอย่ ายอมให้ เป็ นเช่ นนั@ น
เลย แต่ ว่ าถ้ ามิ ใช่ เพราะพระ
ราชบั ญญัติแล้ ว ข้ าพเจ้ าก็จะไม่

โรม / Romans 7
3 So then if, while her husband liveth, she be married to
another man, she shall be
called an adulteress: but if her
husband be dead, she is free
from that law; so that she is no
adulteress, though she be married to another man.
4 Wherefore, my brethren, ye
also are become dead to the
law by the body of Christ; that
ye should be married to another, even to him who is
raised from the dead, that we
should bring forth fruit unto
God.
5 For when we were in the
flesh, the motions of sins,
which were by the law, did
work in our members to bring
forth fruit unto death.
6 But now we are delivered
from the law, that being dead
wherein we were held; that we
should serve in newness of
spirit, and not in the oldness of
the letter.
The Law Provides
Salvation for Sinners
7 What shall we say then? Is
the law sin? God forbid. Nay,
I had not known sin, but by
the law: for I had not known
lust, except the law had said,
Thou shalt not covet.

หน้ า / Page 143
รู้ จั กบาป เพราะว่ าถ้ าพระราช
บั ญญั ติ มิ ได้ ห้ ามว่ า "อย่ าโลภ"
ข้ าพเจ้ าก็ จ ะไม่ รู้ ว่ าอะไรคื อ
ความโลภ
8แต่ ว่ าบาปได้ ถื อเอาพระบั ญญั ติ น@ ั นเป็ นช่ อง ทํา ให้ ตั ณหาชั; วทุ กอย่ างเกิ ดขึ@ นในตั ว
ข้ าพเจ้ า เพราะว่ าถ้ าไม่ มี พระ
ราชบัญญัติ บาปก็ตายเสียแล้ ว
9 เพราะครั@ งหนึ; งข้ าพเจ้ าดํา รง
ชี วิ ต อยู่ โดยปราศจากพระราช
บั ญญั ติ แต่ เมื; อมี พระบั ญญั ติ
บาปก็กลับมีข@ ึ นอีกและข้ าพเจ้ าก็
ตาย
10 พระบั ญญั ติ น@ ั นซึ; งมี ข@ ึ นเพื; อ
ให้ มี ชี วิ ต ข้ าพเจ้ าเห็ นว่ ากลั บ
เป็ นเหตุท;ีทาํ ให้ ถึงความตาย
11 เพราะว่ า บาปได้ ถื อ เอาพระ
บั ญญั ติ น@ ั นเป็ นช่ องทางล่ อลวง
ข้ าพเจ้ า และประหารข้ าพเจ้ าให้
ตายด้ วยพระบัญญัติน@ ั น
12 เหตุ ฉะนั@ นพระราชบัญญั ติจึง
เป็ นสิ; งบริสุทธิL และพระบัญญัติ
ก็บริสุทธิL ยุติธรรม และดี
13 ถ้ าเช่ น นั@ นสิ; งที; ดี ก ลั บทํา ให้
ข้ าพเจ้ าต้ องตายหรื อ ขอพระ
เจ้ าอย่ ายอมให้ เป็ นเช่ นนั@ นเลย
บาปต่ างหาก คื อบาปซึ; งอาศั ย
สิ; งที; ดี น@ ั นทําให้ ข้าพเจ้ าต้ องตาย
เพื; อจะให้ ปรากฏว่ าบาปนั@ นเป็ น
บาปจริ ง และโดยอาศั ยพระ
บั ญญั ติ น@ ั น บาปก็ปรากฏว่ า
ชั; วร้ ายยิ; งนัก
14 เพราะเรารู้ ว่า พระราชบั ญญั ติ น@ ั นเป็ นโดยฝ่ ายจิ ตวิ ญญาณ

โรม / Romans 7
8 But sin, taking occasion by
the commandment, wrought in
me all manner of concupiscence. For without the law sin
was dead.
9 For I was alive without the
law once: but when the commandment came, sin revived,
and I died.
10 And the commandment,
which was ordained to life, I
found to be unto death.
11 For sin, taking occasion by
the commandment, deceived
me, and by it slew me.
12 Wherefore the law is holy,
and the commandment holy,
and just, and good.
13 Was then that which is
good made death unto me?
God forbid. But sin, that it
might appear sin, working
death in me by that which is
good; that sin by the commandment might become exceeding sinful.
14 For we know that the law
is spiritual: but I am carnal,
sold under sin.
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แต่ ว่ า ข้ าพเจ้ าเป็ นแต่ เ นื@ อหนั ง
ถู กขายไว้ ให้ อยู่ ใต้ บาป
การต่ อสู ก้ นั ระหว่ าง
ฝ่ ายเนื1 อหนัง
กับฝ่ ายจิ ตวิญญาณ
15 ข้ า พเจ้ าไม่ เข้ า ใจการกระทํา
ของข้ าพเจ้ าเอง เพราะว่ าข้ าพเจ้ าไม่ ทาํ สิ; งที; ข้ าพเจ้ าปรารถนา
ที; จะทํา แต่ กลับทําสิ; งที; ข้าพเจ้ า
เกลียดชั งนั@ น
16 เหตุ ฉะนั@ นถ้ าข้ าพเจ้ าทํา สิ; ง
ที; ข้ าพเจ้ าไม่ ปรารถนาที; จะทํา
ข้ าพเจ้ าก็ยอมรั บว่ า พระราช
บัญญัติน@ ั นดี
17 ฉะนั@ นข้ าพเจ้ าจึ งมิ ใช่ ผ้ ู กระทํา แต่ ว่าบาปซึ; งอยู่ ในตัวข้ าพเจ้ านั; นเองเป็ นผู้ ทาํ
18 ด้ วยว่ า ข้ าพเจ้ ารู้ ว่ าในตั ว
ข้ าพเจ้ า (คื อในเนื@ อหนั งของ
ข้ าพเจ้ า) ไม่ มีความดีประการใด
อยู่ เลย เพราะว่ าเจตนาดีข้าพเจ้ า
ก็มีอยู่ แต่ ซ;ึ งจะกระทําการดีน@ ั น
ข้ าพเจ้ าหาได้ กระทําไม่
19 ด้ วยว่ าการดี น@ ั นซึ; งข้ าพเจ้ า
ปรารถนาทํา ข้ าพเจ้ าไม่ ได้ กระทํา แต่ การชั; วซึ; งข้ าพเจ้ ามิ ได้
ปรารถนาทํา ข้ าพเจ้ ายังทําอยู่
20 ถ้ าแม้ ข้ าพเจ้ ายั ง ทํา สิ; งซึ; ง
ข้ าพเจ้ าไม่ ปรารถนาจะทํา ก็ไม่
ใช่ ตั วข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ กระทํา แต่
บาปซึ; งอยู่ ในตั วข้ าพเจ้ านั; นเอง
เป็ นผู้ กระทํา
21 ดั งนั@ นข้ าพเจ้ าจึ งเห็ นว่ าเป็ น
กฎอย่ างหนึ; ง คือเมื; อใดข้ าพเจ้ า
ตั@ งใจจะกระทําความดี ความชั; ว

โรม / Romans 7
Struggle between
Flesh and Spirit
15 For that which I do I allow
not: for what I would, that do
I not; but what I hate, that do
I.
16 If then I do that which I
would not, I consent unto the
law that it is good.
17 Now then it is no more I
that do it, but sin that dwelleth
in me.
18 For I know that in me (that
is, in my flesh,) dwelleth no
good thing: for to will is present with me; but how to perform that which is good I find
not.
19 For the good that I would I
do not: but the evil which I
would not, that I do.
20 Now if I do that I would
not, it is no more I that do it,
but sin that dwelleth in me.
21 I find then a law, that,
when I would do good, evil is
present with me.
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ก็ยังติดอยู่ ในตัวข้ าพเจ้ า
22 เพราะว่ าส่ วนลึ ก ในใจของ
ข้ าพเจ้ านั@ น ข้ าพเจ้ าชื; นชมใน
พระราชบัญญัติของพระเจ้ า
23 แต่ ข้าพเจ้ าเห็นมี กฎอีกอย่ าง
หนึ; งอยู่ ในอวั ยวะของข้ าพเจ้ า
ซึ; งต่ อสู้ กั บกฎแห่ งจิ ตใจของ
ข้ าพเจ้ า และชั กนําให้ ข้าพเจ้ าอยู่
ใต้ บั งคั บกฎแห่ งบาปซึ; งอยู่ ใน
อวัยวะของข้ าพเจ้ า
24 โอ ข้ าพเจ้ าเป็ นคนเข็ญใจ
จริ ง ใครจะช่ วยข้ าพเจ้ าให้ พ้ น
จากร่ างกายแห่ งความตายนี@ ได้
25 ข้ าพเจ้ าขอบพระคุ ณพระเจ้ า
โดยทางพระเยซู คริ สต์ องค์ พระ
ผู้ เป็ นเจ้ าของเรา ฉะนั@ นทางด้ าน
จิ ตใจ ข้ าพเจ้ ารั บใช้ พระราช
บัญญัติของพระเจ้ า แต่ ด้าน
ฝ่ ายเนื@ อหนั ง ข้ าพเจ้ ารั บใช้ กฎ
แห่ งบาป
ไม่ มีการปรับโทษ
แก่ คนทั1งหลาย
ทีอยู่ ในพระเยซู คริ สต์
เหตุ ฉะนั@ นบั ดนี@ การปรั บ
โทษจึ ง ไม่ มี แก่ คนทั@ งหลาย
ที;อยู่ ในพระเยซูคริสต์ ผู้ ไม่ ดาํ เนิ นตามฝ่ ายเนื@ อหนั ง แต่ ตาม
ฝ่ ายพระวิญญาณ
2เพราะว่ ากฎของพระวิ ญญาณ
แห่ งชี วิตในพระเยซู คริ สต์ ได้ ทาํ
ให้ ข้ าพเจ้ าพ้ นจากกฎแห่ งบาป
และความตาย
3เพราะสิ; งซึ; งพระราชบั ญญัติ ทาํ
ไม่ ได้ เพราะเนื@ อหนั งทํา ให้ อ่ อน

8

โรม / Romans 7, 8
22 For I delight in the law of
God after the inward man:
23 But I see another law in my
members, warring against the
law of my mind, and bringing
me into captivity to the law of
sin which is in my members.
24 O wretched man that I am!
who shall deliver me from the
body of this death?
25 I thank God through Jesus
Christ our Lord. So then with
the mind I myself serve the
law of God; but with the flesh
the law of sin.
No Condemnation to
Those in Christ Jesus
There is therefore now no
condemnation to them
which are in Christ Jesus, who
walk not after the flesh, but
after the Spirit.
2 For the law of the Spirit of
life in Christ Jesus hath made
me free from the law of sin
and death.
3 For what the law could not
do, in that it was weak
through the flesh, God sending
his own Son in the likeness of
sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh:

8
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กําลั งไปนั@ น พระเจ้ าทรงใช้ พระ
บุ ต รของพระองค์ ม าในสภาพ
เสมื อนเนื@ อหนั งที; บาปและเพื; อ
ไถ่ บาป พระองค์ จึ งได้ ทรงปรั บ
โทษบาปที;อยู่ ในเนื@ อหนัง
4 เพื; อความชอบธรรมของพระ
ราชบั ญญั ติ จะได้ สํา เร็ จ ในพวก
เรา ผู้ ไม่ ดาํ เนิ นตามฝ่ ายเนื@ อ
หนัง แต่ ตามฝ่ ายพระวิญญาณ
อยู่ ฝ่ายพระวิญญาณ
หรื ออยู่ ฝ่ายเนื1 อหนัง
5เพราะว่ าคนทั@ งหลายที; อยู่ ฝ่ าย
เนื@ อหนั งก็ปักใจในสิ; งของต่ างๆ
ซึ; งเป็ นของเนื@ อหนั ง แต่ คนทั@ ง
หลายที; อยู่ ฝ่ ายพระวิ ญ ญาณก็
ปั กใจในสิ; งของต่ างๆซึ; งเป็ นของ
พระวิญญาณ
6ด้ วยว่ าซึ; งปั กใจอยู่ กับเนื@ อหนัง
ก็คือความตาย และซึ; งปั กใจอยู่
กั บพระวิ ญญาณก็ คื อ ชี วิ ต และ
สันติสุข
7เหตุว่าใจซึ; งปั กอยู่ กับเนื@ อหนัง
นั@ นก็เป็ นศัตรูต่อพระเจ้ า เพราะ
หาได้ อยู่ ใต้ บังคั บพระราชบั ญญัติของพระเจ้ าไม่ และที;จริงจะ
อยู่ ใต้ บั งคั บพระราชบั ญญั ติ น@ ั น
ไม่ ได้
8เพราะฉะนั@ นคนทั@ งหลายที; อยู่
ฝ่ ายเนื@ อหนั งจะเป็ นที; ชอบพระ
ทัยพระเจ้ าก็หามิได้
9 ถ้ าพระวิ ญญาณของพระเจ้ า
ทรงสถิ ตอยู่ ในท่ านทั@ งหลาย
จริ งๆแล้ ว ท่ านก็มิ ได้ อยู่ ฝ่ าย
เนื@ อหนั ง แต่ อยู่ ฝ่ ายพระวิ ญ-

โรม / Romans 8
4 That the righteousness of the
law might be fulfilled in us,
who walk not after the flesh,
but after the Spirit.
Spirit-Led or
Carnally Minded
5 For they that are after the
flesh do mind the things of the
flesh; but they that are after
the Spirit the things of the
Spirit.
6 For to be carnally minded is
death; but to be spiritually
minded is life and peace.
7 Because the carnal mind is
enmity against God: for it is
not subject to the law of God,
neither indeed can be.
8 So then they that are in the
flesh cannot please God.
9 But ye are not in the flesh,
but in the Spirit, if so be that
the Spirit of God dwell in you.
Now if any man have not the
Spirit of Christ, he is none of
his.

หน้ า / Page 147
ญาณ แต่ ถ้ าผู้ ใดไม่ มี พระวิ ญญาณของพระคริ สต์ ผู้ นั@ นก็ไม่
เป็ นของพระองค์
10 และถ้ าพระคริ สต์ อยู่ ในท่ าน
ทั@ งหลายแล้ ว ร่ างกายก็ตายไป
เพราะบาป แต่ จิ ตวิ ญญาณก็มี
ชี วิตเพราะความชอบธรรม
11 แต่ ถ้ า พระวิ ญญาณของพระ
องค์ ผู้ ทรงชุ บให้ พระเยซู เป็ น
ขึ@ นมาจากความตายทรงสถิ ตอยู่
ในท่านทั@งหลาย พระองค์ผ้ ู ทรง
ชุ บให้ พระคริ สต์ เป็ นขึ@ นมาจาก
ความตายแล้ วนั@ น จะทรงกระทํา
ให้ กายซึ; งต้ องตายของท่าน เป็ น
ขึ@ นมาใหม่ ด้ วยโดยพระวิ ญญาณ
ของพระองค์ ซ;ึ งทรงสถิ ต อยู่ ใน
ท่านทั@งหลาย
12 ท่ านพี; น้ องทั@ งหลาย เหตุ
ฉะนั@ นเราทั@งหลายเป็ นหนี@ แต่ มิ
ใช่ เป็ นหนี@ ฝ่ ายเนื@ อหนั งที; จะดําเนินชี วิตตามเนื@ อหนัง
13 เพราะว่ าถ้ าท่ านทั@ งหลาย
ดํา เนิ น ชี วิ ต ตามฝ่ ายเนื@ อหนั ง
แล้ ว ท่านจะต้ องตาย แต่ ถ้าโดย
ฝ่ ายพระวิ ญญาณท่ านได้ ทาํ ลาย
การของฝ่ ายกายเสี ย ท่ านก็จะ
ดํารงชี วิตได้
ผู เ้ ชื อเป็ นผู ร้ บั มรดก
ร่ วมกันกับพระคริ สต์
14 ด้ วยว่ าพระวิ ญญาณของพระ
เจ้ าได้ ทรงนํา พาคนหนึ; งคนใด
คนเหล่ า นั@ นก็เป็ นบุ ต รของพระ
เจ้ า
15 เหตุ ว่ าท่ านไม่ ได้ รั บนิ สั ย

โรม / Romans 8
10 And if Christ be in you, the
body is dead because of sin;
but the Spirit is life because of
righteousness.
11 But if the Spirit of him that
raised up Jesus from the dead
dwell in you, he that raised up
Christ from the dead shall also
quicken your mortal bodies by
his Spirit that dwelleth in you.
12 Therefore, brethren, we are
debtors, not to the flesh, to
live after the flesh.
13 For if ye live after the
flesh, ye shall die: but if ye
through the Spirit do mortify
the deeds of the body, ye shall
live.
Believers: Joint-Heirs
with Christ
14 For as many as are led by
the Spirit of God, they are the
sons of God.
15 For ye have not received
the spirit of bondage again to
fear; but ye have received the
Spirit of adoption, whereby
we cry, Abba, Father.
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อย่ า งทาสซึ; งทํา ให้ ตกในความ
กลั วอี ก แต่ ท่ านได้ รับพระวิ ญญาณผู้ ทรงให้ เป็ นบุ ตร ซึ; งให้
เราทั@ งหลายร้ องเรี ยกพระเจ้ าว่ า
"อับบา" คือพระบิดา
16 พระวิ ญญาณนั@ นเป็ นพยาน
ร่ วมกั บจิ ต วิ ญ ญาณของเราทั@ ง
หลายว่ า
เราทั@ งหลายเป็ น
บุตรของพระเจ้ า
17 และถ้ าเราทั@ งหลายเป็ นบุ ตร
แล้ ว เราก็เป็ นผู้ รับมรดกคือเป็ น
ผู้ รับมรดกของพระเจ้ า และเป็ น
ผู้ รั บมรดกร่ วมกั บ พระคริ ส ต์
เมื; อเราทั@ งหลายทนทุ กข์ ทรมาน
ด้ วยกั น กั บพระองค์ น@ ั นก็ เ พื; อ
เราทั@ งหลายจะได้ สง่ า ราศี ด้ วย
กันกับพระองค์ด้วย
ร่ างกายทีตายได้
รอคอยสง่ าราศี แห่ ง
การเป็ นขึ1 นมาจากความตาย
18 เพราะข้ าพเจ้ าเห็นว่ า ความ
ทุ ก ข์ ลาํ บากแห่ งสมั ยปั จ จุ บั น นี@
ไม่ สมควรที; จะเอาไปเปรี ยบกั บ
สง่ าราศีซ;ึ งจะเผยในเราทั@งหลาย
19 ด้ วยว่ า สรรพสิ; งที; ทรงสร้ าง
แล้ ว
มี ความเพี ยรคอยท่ า
ปรารถนาให้ บุ ตรทั@ งหลายของ
พระเจ้ าปรากฏ
20 เพราะว่ า สรรพสิ; งเหล่ า นั@ น
ต้ องเข้ าอยู่ ในอํานาจของอนิ จจั ง
ไม่ ใช่ ตามใจชอบของตนเอง แต่
เป็ นไปตามพระองค์ ผ้ ู ทรงบั นดาลให้ เข้ าอยู่ นั@ นด้ วยมี ค วาม
หวังใจ
21 ว่ าสรรพสิ; งเหล่ านั@ นจะได้

โรม / Romans 8
16 The Spirit itself beareth
witness with our spirit, that
we are the children of God:
17 And if children, then heirs;
heirs of God, and joint-heirs
with Christ; if so be that we
suffer with him, that we may
be also glorified together.
Mortal Bodies Await
Resurrection Glory
18 For I reckon that the sufferings of this present time are
not worthy to be compared
with the glory which shall be
revealed in us.
19 For the earnest expectation
of the creature waiteth for the
manifestation of the sons of
God.
20 For the creature was made
subject to vanity, not willingly, but by reason of him
who hath subjected the same
in hope,
21 Because the creature itself
also shall be delivered from
the bondage of corruption into
the glorious liberty of the children of God.
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รอดจากอํา นาจแห่ งความเปื; อย
เน่ า และจะเข้ าในเสรี ภาพซึ; งมี
สง่ า ราศี แห่ ง บุ ต รทั@ งหลายของ
พระเจ้ าด้ วย
22 เรารู้ อยู่ ว่ า บรรดาสรรพสิ; ง
ที; ทรงสร้ างนั@ นกํา ลั งครํ;า ครวญ
และผจญความทุ กข์ ลาํ บากเจ็ บ
ปวดด้ วยกันมาจนทุ กวันนี@
23 และไม่ ใช่ สรรพสิ; งทั@ งปวง
เท่ านั@ น แต่ เราทั@ งหลายเองด้ วย
ผู้ ได้ รั บผลแรกของพระวิ ญญาณ
ตั วเราเองก็ยั งครํ;า ครวญคอยจะ
เป็ นอย่ างบุ ตร คื อที; จะทรงไถ่
กายของเราทั@งหลายไว้
24 เหตุ ว่า เราทั@ งหลายรอดได้
เพราะความหวังใจ แต่ ความหวัง
ใจในสิ; งที; เราเห็ น ได้ หาได้ เป็ น
ความหวั งใจไม่ ด้ วยว่ าใครเล่ า
จะยังหวังในสิ; งที;เขาเห็น
25 แต่ ถ้ าเราทั@ งหลายคอยหวั ง
ใจในสิ; งที; เรายั งไม่ ได้ เห็ น เรา
จึงมีความเพียรคอยสิ; งนั@ น
พระวิญญาณบริ สุทธิ6 ทรง
อธิษฐานเพือเรา
ด้วยกันกับเรา
26 พระวิ ญ ญาณก็ ท รงช่ วยเรา
เมื; อเราอ่ อ นกํา ลั ง ด้ วยเช่ นกั น
เพราะเราไม่ ร้ ู ว่าเราควรจะอธิ ษฐานขอสิ; งใดอย่ างไร แต่ พระ
วิ ญญาณเองทรงช่ วยขอเพื; อเรา
ด้ วยความครํ;า ครวญซึ; งเหลื อที;
จะพูดได้
27 และพระองค์ ผู้ ทรงตรวจค้ น
ใจมนุ ษย์ ก็ทรงทราบความ
หมายของพระวิ ญญาณ เพราะ

โรม / Romans 8
22 For we know that the
whole creation groaneth and
travaileth in pain together until now.
23 And not only they, but
ourselves also, which have the
firstfruits of the Spirit, even
we ourselves groan within
ourselves, waiting for the
adoption, to wit, the redemption of our body.
24 For we are saved by hope:
but hope that is seen is not
hope: for what a man seeth,
why doth he yet hope for?
25 But if we hope for that we
see not, then do we with patience wait for it.
The Holy Spirit Prays
with Us and for Us
26 Likewise the Spirit also
helpeth our infirmities: for we
know not what we should pray
for as we ought: but the Spirit
itself maketh intercession for
us with groanings which cannot be uttered.
27 And he that searcheth the
hearts knoweth what is the
mind of the Spirit, because he
maketh intercession for the
saints according to the will of
God.
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ว่ าพระองค์ ทรงอธิ ษฐานขอเพื; อ
วิ สุ ทธิ ชนตามที; ชอบพระทัยพระ
เจ้ า
ทรงเรี ยก
ทรงประทานความรอด
ทรงให้เป็ นคนชอบธรรม
ทรงประทานสง่ าราศี
28 และเรารู้ ว่ า ทุ กสิ; งต่ างร่ วม
มื อกั นเพื; อให้ เกิ ดผลดีแก่ คนทั@ ง
หลายที; รั กพระเจ้ า คื อคนทั@ ง
ปวงที; พระองค์ ได้ ทรงเรี ยกตาม
พระประสงค์ของพระองค์
29 เพราะว่ า ผู้ หนึ; งผู้ ใดที; พระ
องค์ ได้ ทรงทราบอยู่ แล้ ว ผู้ นั@ น
พระองค์ได้ ทรงตั@ งไว้ ให้ เป็ นตาม
ลั ก ษณะพระฉายแห่ งพระบุ ต ร
ของพระองค์ด้วย เพื; อพระบุตร
นั@ นจะได้ เป็ นบุตรหั วปี ท่ามกลาง
พวกพี; น้องเป็ นอันมาก
30 ยิ; งกว่ านั@ นบรรดาผู้ ที; พระ
องค์ได้ ทรงตั@ งไว้ น@ ั น พระองค์ได้
ทรงเรี ยกผู้ นั@ นมาด้ วย และผู้ ที;
พระองค์ได้ ทรงเรียกมานั@ น พระ
องค์ ได้ ทรงโปรดให้ ผู้ นั@ นเป็ นผู้
ชอบธรรม และผู้ ท;ีพระองค์ทรง
โปรดให้ เป็ นผู้ ชอบธรรม พระ
องค์ ก ็ ท รงโปรดใหผู้ นั@ น้ มี ส ง่ า
ราศีด้วย
31 แล้ วเราจะว่ าอย่ างไรเรื; องสิ; ง
เหล่ านี@ ถ้ าพระเจ้ าทรงอยู่ ฝ่ าย
เรา ใครจะขัดขวางเราได้
32 พระองค์ ผ้ ู มิ ได้ ทรงหวงพระ
บุตรของพระองค์เอง แต่ ได้ ทรง
โปรดประทานพระบุ ตรนั@ นเพื; อ
เราทั@งหลาย ถ้ าเช่ นนั@ นพระองค์

โรม / Romans 8
Called, Saved,
Justified, Glorified
28 And we know that all
things work together for good
to them that love God, to them
who are the called according
to his purpose.
29 For whom he did foreknow, he also did predestinate
to be conformed to the image
of his Son, that he might be
the firstborn among many
brethren.
30 Moreover whom he did
predestinate, them he also
called: and whom he called,
them he also justified: and
whom he justified, them he
also glorified.
31 What shall we then say to
these things? If God be for us,
who can be against us?
32 He that spared not his own
Son, but delivered him up for
us all, how shall he not with
him also freely give us all
things?
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จะไม่ ทรงโปรดประทานสิ; งสารพั ด ให้ เราทั@ งหลายด้ วยกั น กั บ
พระบุตรนั@ นหรือ
33 ใครจะฟ้ องคนเหล่ านั@ นที;
พระเจ้ าได้ ทรงเลือกไว้ พระเจ้ า
ทรงเป็ นผู้ ที; ทํา ให้ เราเป็ นคน
ชอบธรรมแล้ ว
34 ใครเล่ าจะเป็ นผู้ ปรั บโทษอี ก
ก็ คื อ พระคริ ส ต์ ผ้ ู ทรงสิ@ นพระ
ชนม์ แล้ ว และยิ; งกว่ านั@ นอี กได้
ทรงคื นพระชนม์ ทรงสถิ ต ณ
เบื@ องขวาพระหั ตถ์ ของพระเจ้ า
และทรงอธิ ษฐานขอเพื; อ เราทั@ ง
หลายด้ วย
35 แล้ วใครจะให้ เราทั@ งหลาย
ขาดจากความรั กของพระคริ สต์
ได้ เล่ า จะเป็ นความยากลําบาก
หรื อความทุ กข์ หรือการข่ มเหง
หรือการกันดารอาหาร หรือการ
เปลือยกาย หรือการถู กโพยภั ย
หรือการถู กคมดาบหรือ
36 ตา ม ที; เ ขี ย นไ ว้ แ ล้ ว ว่ า
`เพราะเห็ นแก่ พระองค์ ข้าพระ
องค์ ทั % งหลายจึ ง ถู กประหารวัน
ยังคํา และนั บว่าเป็ นเหมื อนแกะ
สําหรับจะเอาไปฆ่า'
37 แต่ ว่ าในเหตุ ก ารณ์ ท@ ั งปวง
เหล่ านี@ เรามี ชั ยยิ; งกว่ าผู้ พิ ชิ ต
โดยพระองค์ ผ้ ู ได้ ทรงรั กเราทั@ ง
หลาย
38 เพราะข้ าพเจ้ าเชื; อมั; นว่ า แม้
ความตาย หรื อชี วิ ต หรื อทู ต
สวรรค์ หรื อผู้ มี บรรดาศั กดิL
หรื อฤทธิL เดชทั@ งหลาย หรื อสิ; ง
ซึ; งมีอยู่ ในปั จจุ บันนี@ หรื อสิ; งซึ; ง

โรม / Romans 8
33 Who shall lay any thing to
the charge of God's elect? It is
God that justifieth.
34 Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea
rather, that is risen again, who
is even at the right hand of
God, who also maketh intercession for us.
The Believer is
Eternally Safe
35 Who shall separate us from
the love of Christ? shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness,
or peril, or sword?
36 As it is written, For thy
sake we are killed all the day
long; we are accounted as
sheep for the slaughter.
37 Nay, in all these things we
are more than conquerors
through him that loved us.
38 For I am persuaded, that
neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor
powers, nor things present,
nor things to come,
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จะมีในภายหน้ า
39 หรือซึ; งสูง หรือซึ; งลึก หรือ
สิ; งอื; นใดๆที; ได้ ทรงสร้ างแล้ ว
นั@ นจะไม่ ส ามารถกระทํา ให้ เรา
ทั@ งหลายขาดจากความรั ก ของ
พระเจ้ าซึ; งมีอยู่ ในพระเยซู คริสต์
องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าของเราได้
ความห่ วงใยของเปาโล
ทีมีต่อชาติ อิสราเอล
ข้ าพเจ้ าพูดตามความจริงใน
พระคริ สต์ ข้ าพเจ้ า ไม่ ได้
มุ สา ใจสํานึกผิดชอบของข้ าพเจ้ าเป็ นพยานฝ่ ายข้ าพเจ้ าโดย
พระวิญญาณบริสุทธิL ด้วย
2ว่ า ข้ าพเจ้ ามี ความทุ กข์ หนั ก
และเสียใจเสมอมิได้ ขาด
3เพราะว่ า ข้ าพเจ้ า ปรารถนาจะ
ให้ ข้าพเจ้ าเองถู กสาปให้ ตั ดขาด
จากพระคริ สต์ เพราะเห็ น แก่
พี; น้องของข้ าพเจ้ า คือญาติของ
ข้ าพเจ้ าตามเนื@ อหนัง
4พวกเขาเป็ นคนอิ สราเอล ได้
รั บการทรงให้ เป็ นบุ ตรของพระ
เจ้ าและสง่ าราศี และบรรดา
พั นธสั ญญา และการทรงประทานพระราชบั ญญั ติ และการ
ปรนนิ บั ติ พระเจ้ าและพระสั ญญาทั@งหลาย
5 ทั@ งบรรพบุ รุ ษก็ เ ป็ นของเขา
และพระคริ สต์ ก็ ได้ ทรงถื อ
กํา เนิ ดตามเนื@ อหนั งในเชื@ อชาติ
ของเขา พระองค์ผ้ ู ทรงอยู่ เหนือ
สารพั ด ซึ; งพระเจ้ าทรงโปรด
อวยพระพรเป็ นนิตย์ เอเมน

9

โรม / Romans 8, 9
39 Nor height, nor depth, nor
any other creature, shall be
able to separate us from the
love of God, which is in Christ
Jesus our Lord.
Paul’s Concern for Israel
I say the truth in Christ, I
lie not, my conscience also
bearing me witness in the
Holy Ghost,
2 That I have great heaviness
and continual sorrow in my
heart.
3 For I could wish that myself
were accursed from Christ for
my brethren, my kinsmen according to the flesh:
4 Who are Israelites; to whom
pertaineth the adoption, and
the glory, and the covenants,
and the giving of the law, and
the service of God, and the
promises;
5 Whose are the fathers, and
of whom as concerning the
flesh Christ came, who is over
all, God blessed for ever.
Amen.

9

หน้ า / Page 153
มิใช่ ชาวยิวจะอยู่
ฝ่ ายจิ ตวิญญาณทุกคน
6 แต่ มิ ใช่ ว่ า พระวจนะของพระ
เจ้ าได้ ไร้ ประโยชน์ ไป เพราะว่ า
เขาทั@ งหลายที; เกิ ดมาจากอิ สราเอลนั@ นหาได้ เป็ นคนอิ ส ราเอล
แท้ ทุกคนไม่
7 และมิ ใ ช่ ว่ า ทุ กคนที; เป็ นเชื@ อ
สายของอั บ ราฮั ม เป็ นบุ ต รแท้
ของท่ าน แต่ ว่า `เขาจะเรี ยก
เชื% อสายของเจ้าทางสายอิ สอัค'
8คื อ ว่ า เขาเหล่ านั@ นที; เ ป็ นบุ ตร
ตามเนื@ อหนังจะนั บเป็ นบุตรของ
พระเจ้ าไม่ ได้ แต่ บุตรแห่ งพระ
สั ญญานั@ นจึ งจะนั บเป็ นเชื@ อสาย
ได้
9เพราะพระวจนะแห่ งพระสั ญญามี ว่ าดั งนี@ `คราวนี% เราจะมา
และนางซาราห์ จะมี บุตรชาย'
พระเจ้าทรงเลือกยาโคบ
10 และมิ ใช่ เท่ านั@ น แต่ ว่ านาง
เรเบคาห์ ก ็ได้ มี ครรภ์ กั บชายคน
หนึ; งด้ วย คื ออิ สอั คบรรพบุ รุ ษ
ของเรา
11 (แม้ ก่ อนบุ ตรนั@ นบั ง เกิ ด มา
และยั ง ไม่ ได้ กระทํา ดี ห รื อ ชั; ว
เพื; อพระดํา ริ ของพระเจ้ าในการ
ทรงเลือกนั@ นจะตั@ งมั; นคงอยู่ ไม่
ใช่ ตามการกระทํา แต่ ตามซึ; ง
พระองค์ทรงเรียก)
12 พระองค์จึงตรั สแก่ นางนั@ นว่ า
`พี จะปรนนิ บตั ิ นอ้ ง'
13 ตามที; มี คาํ เขี ยนไว้ แล้ วว่ า
`เราก็ ยังรักยาโคบ แต่ เราได้
เกลียดเอซาว'

โรม / Romans 9
Not All Jews
Are Spiritual Jews
6 Not as though the word of
God hath taken none effect.
For they are not all Israel,
which are of Israel:
7 Neither, because they are
the seed of Abraham, are they
all children: but, In Isaac shall
thy seed be called.
8 That is, They which are the
children of the flesh, these are
not the children of God: but
the children of the promise are
counted for the seed.
9 For this is the word of
promise, At this time will I
come, and Sara shall have a
son.
God Chose Jacob
10 And not only this; but
when Rebecca also had conceived by one, even by our
father Isaac;
11 (For the children being not
yet born, neither having done
any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works,
but of him that calleth;)
12 It was said unto her, The
elder shall serve the younger.
13 As it is written, Jacob have
I loved, but Esau have I hated.
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14 ถ้ าเช่ นนั@ นเราจะว่ า อย่ างไร
พระเจ้ าไม่ ทรงยุติธรรมหรือ ขอ
พระเจ้ าอย่ ายอมให้ เป็ นเช่ นนั@ น
เลย
15 เพราะพระองค์ ตรั ส กั บโมเสสว่ า `เราประสงค์ จะกรุ ณาผู ้
ใด เราก็จะกรุณาผูน้ ัน% และเรา
ประสงค์ จะเมตตาผู ใ้ ด เราก็จะ
เมตตาผูน้ ัน% '
16 เพราะฉะนั@ น จึ งไม่ ข@ ึ นแก่
ความตั@ งใจหรือการตะเกียกตะกายของเขา แต่ ข@ ึ นอยู่ กั บพระ
เจ้ าผู้ ทรงสําแดงพระกรุณา
17 เพราะมี ข้ อพระคั มภี ร์ ที;
กล่ าวแก่ ฟาโรห์ ว่า `เพราะเหตุน% ี
เองเราให้ เ จ้ า มี ตํา แหน่ งสู ง ก็
เพื  อจะแสดงฤทธานุ ภาพของเรา
โดยเจ้า และเพื  อให้นามของเรา
ถูกประกาศออกไปทัวโลก'
18 เหตุ ฉะนั@ น พระองค์ จะทรง
พระกรุณาแก่ ผ้ ู ใด ก็จะทรงพระ
กรุณาผู้ น@ ั น และพระองค์จะทรง
ให้ ผู้ ใดมี ใจแข็งกระด้ าง ก็จะ
ทรงให้ ผ้ ู น@ ั นมีใจแข็งกระด้ าง
19 แล้ วท่ านก็จะกล่ าวแก่ ข้ าพเจ้ าว่ า "ถ้ าเช่ นนั@ น ทํา ไมพระ
องค์ จึ งยั งทรงติ เตี ยน เพราะว่ า
ผู้ ใดจะขั ด ขื น พระทั ยของพระ
องค์ได้ "
20 โอ มนุ ษย์เอ๋ย ดูก่อน ท่าน
คื อผู้ ใดเล่ าซึ; งท่ านจะโต้ ตอบกั บ
พระเจ้ าได้ สิ; งซึ; งถู กทําขึ@ นแล้ ว
นั@ นจะกลั บว่ าแก่ ผ้ ู ทํา ได้ หรื อว่ า
"ท่ านได้ กระทํา ข้ าพเจ้ าอย่ า งนี@
ทําไม"

โรม / Romans 9
14 What shall we say then? Is
there unrighteousness with
God? God forbid.
15 For he saith to Moses, I
will have mercy on whom I
will have mercy, and I will
have compassion on whom I
will have compassion.
16 So then it is not of him that
willeth, nor of him that runneth, but of God that sheweth
mercy.
17 For the scripture saith unto
Pharaoh, Even for this same
purpose have I raised thee up,
that I might shew my power in
thee, and that my name might
be declared throughout all the
earth.
18 Therefore hath he mercy on
whom he will have mercy, and
whom he will he hardeneth.
19 Thou wilt say then unto
me, Why doth he yet find
fault? For who hath resisted
his will?
20 Nay but, O man, who art
thou that repliest against God?
Shall the thing formed say to
him that formed it, Why hast
thou made me thus?
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21 ส่ วนช่ างปั@ นหม้ อ ไม่ มีสิทธิL ท;ี
จะเอาดิ น ก้ อนเดี ย วกั น มาปั@ น
เป็ นภาชนะอั นมี เกี ยรติ อั นหนึ; ง
และภาชนะอั น ไม่ มี เ กี ยรติ อั น
หนึ; งหรือ
22 แล้ วถ้ าโดยทรงประสงค์ จ ะ
สํา แดงการลงพระอาชญาและ
ทรงให้ ฤทธิL เดชของพระองค์
ปรากฏ พระเจ้ าได้ ทรงอดกลั@ น
พระทั ยไว้ ช้ านานต่ อผู้ เหล่ านั@ น
ที; เป็ นภาชนะอั นสมควรแก่ พระ
อาชญาซึ; งเตรี ยมไว้ สํา หรั บ
ความพินาศ
23 เพื; อจะได้ ทรงสําแดงสง่ าราศี
อั นอุ ดมของพระองค์ แก่ บรรดา
ผู้ ที; เป็ นภาชนะแห่ งพระเมตตาซึ; งพระองค์ ได้ ทรงจั ดเตรี ยม
ไว้ ก่อนให้ สมกับสง่ าราศี
24 คื อเราทั@ งหลายที; พระองค์ได้
ทรงเรี ยกมาแล้ ว มิ ใช่ จากยิ ว
พวกเดี ยว แต่ จากพวกต่ างชาติ
ด้ วย
มีชาวอิ สราเอลทีเหลืออยู่
ทีจะได้รบั ความรอด
25 ดั งที; พระองค์ ตรั สไว้ ในพระ
คัมภีร์โฮเชยาว่ า `เราจะเรียกเขา
เหล่ า นั % น ว่ า เป็ นชนชาติ ของเรา
ซึ งเมื อก่อนเขาหาได้เป็ นชนชาติ
ของเราไม่ และจะเรี ยกเขาว่ า
เป็ นที  ร ั กซึ  ง เมื  อ ก่ อ นเขาหาได้
เป็ นที รกั ไม่
26 และต่ อมาในสถานที  ซึ งทรง
กล่ าวแก่ เขาว่า "เจ้าทั %งหลายไม่
ใช่ ชนชาติ ของเรา" ในที  นั %นเอง
เขาจะได้ชื อว่า เป็ นบุตรของพระ

โรม / Romans 9
21 Hath not the potter power
over the clay, of the same
lump to make one vessel unto
honour, and another unto dishonour?
22 What if God, willing to
shew his wrath, and to make
his power known, endured
with much longsuffering the
vessels of wrath fitted to destruction:
23 And that he might make
known the riches of his glory
on the vessels of mercy, which
he had afore prepared unto
glory,
24 Even us, whom he hath
called, not of the Jews only,
but also of the Gentiles?
A Remnant of Israel
to Be Saved
25 As he saith also in Osee, I
will call them my people,
which were not my people;
and her beloved, which was
not beloved.
26 And it shall come to pass,
that in the place where it was
said unto them, Ye are not my
people; there shall they be
called the children of the living God.
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เจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่'
27 และท่านอิสยาห์ ได้ ร้องประกาศเรื; องพวกอิ สราเอลด้ วยว่ า
`แม้ พ วกลู ก อิ สราเอลจะมาก
เหมื อนเม็ดทรายที ทะเล แต่ คน
ที เหลืออยู่จะรอด
28 ด้วยว่ า พระองค์ จะทรงให้
การนั %นสํา เร็ จ และจะให้สาํ เร็ จ
โดยเร็ วพลันในความชอบธรรม
เพราะว่ า องค์ พระผู ้ เ ป็ นเจ้า จะ
ทรงให้ ก ารนั % นสํา เร็ จ โดยเร็ ว
พลันบนพิ ภพนี% '
29 และตามที; ท่ า นอิ สยาห์ ได้
กล่ าวไว้ ก่ อนว่ า `ถ้าองค์ พระผู ้
เป็ นเจ้าแห่ งจอมโยธามิ ไ ด้ทรง
เหลื อเชื% อสายไว้ให้เราบ้าง เรา
ก็ จ ะได้เ ป็ นเหมื อนเมื องโสโดม
และจะเป็ นเหมื อ นเมื องโกโมราห์ '
30 ถ้ าเช่ นนั@ น เราจะว่ าอย่ างไร
จะว่ าพวกต่ างชาติ ท;ี ไม่ ได้ ใฝ่ หา
ความชอบธรรมก็ยังได้ รั บความ
ชอบธรรมคื อความชอบธรรมที;
เกิดขึ@ นโดยความเชื; อ
31 แต่ พวกอิ ส ราเอลซึ; งใฝ่ หา
พระราชบั ญญั ติ แห่ ง ความชอบ
ธรรมก็ ยั ง ไม่ ได้ บรรลุ ต ามพระ
ราชบั ญญั ติ แห่ งความชอบธรรม
นั@ น
32 เพราะอะไร เพราะเหตุท;ีเขา
มิ ได้ แสวงหาโดยความเชื; อ แต่
แสวงหาโดยการกระทําตามพระ
ราชบัญญัติ เขาจึงสะดุดก้ อนหิ น
ที;ให้ สะดุดนั@ น
33 ดังที;มีคาํ เขี ยนไว้ แล้ วว่ า `จง

โรม / Romans 9
27 Esaias also crieth concerning Israel, Though the number
of the children of Israel be as
the sand of the sea, a remnant
shall be saved:
28 For he will finish the work,
and cut it short in righteousness: because a short work
will the Lord make upon the
earth.
29 And as Esaias said before,
Except the Lord of Sabaoth
had left us a seed, we had been
as Sodoma, and been made
like unto Gomorrha.
30 What shall we say then?
That the Gentiles, which followed not after righteousness,
have attained to righteousness, even the righteousness
which is of faith.
31 But Israel, which followed
after the law of righteousness,
hath not attained to the law of
righteousness.
32 Wherefore? Because they
sought it not by faith, but as it
were by the works of the law.
For they stumbled at that
stumblingstone;
33 As it is written, Behold, I
lay in Sion a stumblingstone
and rock of offence: and
whosoever believeth on him
shall not be ashamed.
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ดูเถิด เราได้วางศิ ลาก้อนหนึ งไว้
ในศิ โยนซึ  งจะทําให้สะดุด และ
ก้อนหิ นที  ทําให้ขุ่ นเคื องใจ แต่
ผู ใ้ ดที  เชื อในพระองค์ นัน% ก็จะไม่
ได้รบั ความอับอาย'
ชนชาติ อิสราเอล
ไม่ รู ้จักความชอบธรรม
พี; น้ องทั@ งหลาย ความ
ปรารถนาในจิ ต ใจของ
ข้ าพเจ้ าและคําวิงวอนขอต่ อพระ
เจ้ าเพื; อคนอิ สราเอลนั@ น คื อขอ
ให้ เขารอด
2 ข้ าพเจ้ าเป็ นพยานให้ เขาว่ า
เขามี ค วามกระตื อ รื อร้ นที; จะ
ปรนนิ บัติพระเจ้ า แต่ หาได้ เป็ น
ตามปั ญญาไม่
3เพราะว่ าเขาไม่ ร้ ู จั กความชอบ
ธรรมของพระเจ้ า แต่ อุตส่ าห์ จะ
ตั@ งความชอบธรรมของตนขึ@ น
เขาจึ งไม่ ได้ ยอมอยู่ ในความชอบ
ธรรมของพระเจ้ า
4เพราะว่ าพระคริ สต์ทรงเป็ นจุ ด
จบของพระราชบั ญญั ติ เพื; อให้
ทุ กคนที; มี ความเชื; อได้ รั บความ
ชอบธรรม
5 โมเสสได้ เขี ยนเรื; องความ
ชอบธรรมซึ; งมี พระราชบั ญญั ติ
เป็ นมู ลฐานว่ า `คนใดที; ประพฤติ ตามสิ; งเหล่ านั@ นจะได้ ชี วิ ต
โดยการประพฤติน@ ั น'
ความรอดทีทรงให้แก่ ทุกคน
ซึ งเชื อในพระคริ สต์
6 แต่ ค วามชอบธรรมที; มี ค วาม
เชื; อเป็ นมู ลฐานว่ าอย่ างนี@ ว่ า
"อย่ านึ กในใจของตัวว่า ใครจะ

10

โรม / Romans 10
Israel’s Ignorance of
God’s Righteousness
Brethren, my heart's desire and prayer to God
for Israel is, that they might be
saved.
2 For I bear them record that
they have a zeal of God, but
not according to knowledge.
3 For they being ignorant of
God's righteousness, and going about to establish their
own righteousness, have not
submitted themselves unto the
righteousness of God.
4 For Christ is the end of the
law for righteousness to every
one that believeth.
5 For Moses describeth the
righteousness which is of the
law, That the man which
doeth those things shall live by
them.
Free Salvation for All Who
Will Believe on Christ
6 But the righteousness which
is of faith speaketh on this
wise, Say not in thine heart,
Who shall ascend into
heaven? (that is, to bring
Christ down from above:)

10
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ขึ% นไปบนสวรรค์ " (คื อจะเชิ ญ
พระคริสต์ลงมาจากเบื@ องบน)
7หรื อ "ใครจะลงไปยังที  ลึ ก"
(คื อจะเชิ ญพระคริ สต์ข@ ึ นมาจาก
ความตายอีก)
8แต่ ความชอบธรรมนั@ นว่ าอย่ าง
ไร ก็ว่า "ถ้อยคํานัน% อยู่ใกล้ท่าน
อยู่ ในปากของท่ านและอยู่ ในใจ
ของท่ าน" คือคําแห่ งความเชื; อที;
เราทั@งหลายประกาศอยู่ น@ ั น
9คื อว่ า ถ้ าท่ านจะยอมรั บพระ
เยซูเจ้ าด้ วยปากของท่าน และจะ
เชื; อในใจของท่ านว่ าพระเจ้ าได้
ทรงชุ บพระองค์ ใ ห้ เป็ นขึ@ นมา
จากความตาย ท่านจะรอด
10 ด้ วยว่ าความเชื; อด้ วยใจก็นาํ
ไปสู่ ความชอบธรรม และการ
ยอมรั บด้ วยปากก็นาํ ไปสู่ ค วาม
รอด
11 เพราะมี ข้อพระคัมภี ร์ว่า `ผู ้
ใดที  เชื  อในพระองค์ นั % น ก็ จะไม่
ได้รบั ความอับอาย'
12 เพราะว่ าพวกยิ วและพวก
กรีก ไม่ ทรงถือว่ าต่ างกัน ด้ วย
ว่ าทรงเป็ นองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
องค์ เดี ยวกั นของคนทั@ งปวง
ซึ; งทรงโปรดอย่ างบริบูรณ์แก่ คน
ทั@งปวงที;ทูลขอต่ อพระองค์
13 เพราะว่ า `ผูใ้ ดที จะร้องออก
พระนามขององค์ พระผู ้เป็ นเจ้า
ก็จะรอด'
ความสําคัญของ
ผู ป้ ระกาศข่ าวประเสริ ฐ
14 แต่ ผ้ ู ที; ยั งไม่ เชื; อในพระองค์

โรม / Romans 10
7 Or, Who shall descend into
the deep? (that is, to bring up
Christ again from the dead.)
8 But what saith it? The word
is nigh thee, even in thy
mouth, and in thy heart: that
is, the word of faith, which we
preach;
9 That if thou shalt confess
with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine
heart that God hath raised him
from the dead, thou shalt be
saved.
10 For with the heart man
believeth unto righteousness;
and with the mouth confession
is made unto salvation.
11 For the scripture saith,
Whosoever believeth on him
shall not be ashamed.
12 For there is no difference
between the Jew and the
Greek: for the same Lord over
all is rich unto all that call
upon him.
13 For whosoever shall call
upon the name of the Lord
shall be saved.
The Importance of Personal
Messengers of the Gospel
14 How then shall they call on
him in whom they have not
believed? and how shall they
believe in him of whom they
have not heard? and how shall
they hear without a preacher?

หน้ า / Page 159
จะทู ลขอต่ อพระองค์ อย่ างไร
ได้ และผู้ ท;ียังไม่ ได้ ยินถึงพระ
องค์ จ ะเชื; อในพระองค์ อย่ า งไร
ได้ และเมื; อไม่ มีผ้ ู ใดประกาศให้
เขาฟั ง เขาจะได้ ยินอย่ างไรได้
15 และถ้ าไม่ มีใครใช้ เขาไป เขา
จะไปประกาศอย่ างไรได้ ตามที;
มีคาํ เขียนไว้ แล้ วว่ า `เท้าของคน
เหล่านั %นที  ประกาศข่ าวประเสริ ฐ
แห่ งสันติ สุ ข และประกาศข่ าว
ประเสริ ฐแห่ งสิ งอันประเสริฐ ก็
งามสักเท่ าใด'
16 แต่ มิ ใช่ ทุ กคนได้ เชื; อฟั งข่ าว
ประเสริ ฐนั@ น เพราะอิ สยาห์ ได้
กล่ าวไว้ ว่า `พระองค์เจ้าข้า ใคร
เล่ าได้เชื  อสิ งที  เขาได้ยินจากเรา
ทัง% หลาย'
17 ฉะนั@ นความเชื; อเกิ ดขึ@ นได้ ก ็
โดยการได้ ยิ น และการได้ ยิ น
เกิ ด ขึ@ นได้ ก็ โดยพระวจนะของ
พระเจ้ า
18 ข้ าพเจ้ าถามว่ า "เขาทั@งหลาย
ไม่ ได้ ยิ นหรื อ" เขาได้ ยิ นแล้ ว
จริงๆ `เสียงของพวกเขากระจาย
ออกไปทัวแผ่นดินโลก และถ้อย
คํา ของพวกเขาประกาศออกไป
ถึงที สุดปลายพิ ภพ'
19 ข้ าพเจ้ าจึ งถามว่ า "พลอิ สราเอลไม่ เข้ าใจหรื อ" ตอนแรก
โมเสสกล่ าวว่ า `เราจะให้เจ้าทั %ง
หลายอิ จฉาผูท้ ี ไม่ ใช่ชนชาติ เรา
จะยั วโทสะเจ้าด้วยประชาชาติ ที
เขลาชาติ หนึ ง'
20 แล้ วอิสยาห์ กล้ ากล่ าวว่ า `คน
เหล่ า นั % น ที  มิ ไ ด้แสวงหาเราได้

โรม / Romans 10
15 And how shall they preach,
except they be sent? as it is
written, How beautiful are the
feet of them that preach the
gospel of peace, and bring
glad tidings of good things!
16 But they have not all
obeyed the gospel. For Esaias
saith, Lord, who hath believed
our report?
17 So then faith cometh by
hearing, and hearing by the
word of God.
18 But I say, Have they not
heard? Yes verily, their sound
went into all the earth, and
their words unto the ends of
the world.
19 But I say, Did not Israel
know? First Moses saith, I
will provoke you to jealousy
by them that are no people,
and by a foolish nation I will
anger you.
20 But Esaias is very bold,
and saith, I was found of them
that sought me not; I was
made manifest unto them that
asked not after me.
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พบเรา เราได้ปรากฏแก่ คนที  มิ
ได้ถามหาเรา'
21 แต่ ท่ านได้ กล่ าวถึ งพวกอิ สราเอลว่ า `เรายื นมื อของเราออก
ตลอดวัน ต่ อชนชาติ ห นึ  ง ซึ  ง ไม่
เชื อฟั งและดื% อรัน% '
ชาวอิ สราเอลทีเหลืออยู่
จะได้รบั ความรอด
เมื; อเป็ นเช่ นนี@ แล้ ว ข้ าพเจ้ าจึ งถามว่ า "พระเจ้ า
ทรงทอดทิ@ งชนชาติของพระองค์
แล้ วหรื อ" ขอพระเจ้ าอย่ ายอม
ให้ เป็ นเช่ นนั@ นเลย ข้ าพเจ้ าเอง
ก็เป็ นชนชาติอิสราเอล เป็ นเชื@ อ
สายของอั บราฮั ม เป็ นตระกู ล
เบนยามิน
2 พระเจ้ ามิ ไ ด้ ทรงทอดทิ@ งชน
ชาติ ของพระองค์ น@ ั นที; พระองค์
ทรงทราบล่ วงหน้ าแล้ ว ท่านไม่
รู้ เรื; องซึ; งเขี ยนไว้ แล้ วในพระ
คั มภีร์ กล่ าวถึ งท่ านเอลียาห์ หรื อ
ท่ านได้ กล่ าวโทษพวกอิ สราเอล
ต่ อพระเจ้ าว่ า
3`พระองค์เจ้าข้า พวกเขาได้ฆ่า
พวกศาสดาพยากรณ์ ของพระ
องค์ แท่ นบูชาของพระองค์เขาก็
ได้ขุ ดทํา ลายลงเสี ย เหลื ออยู่
แต่ ข ้าพระองค์ คนเดี ยวและเขา
แสวงหาช่ อ งทางที  จะประหาร
ชีวิตของข้าพระองค์'
4 แล้ วพระเจ้ าทรงตอบท่ า นว่ า
อย่ างไร ว่ าดังนี@ `เราได้เหลือคน
ไว้สาํ หรับเราเจ็ดพันคน ซึ งเป็ น
ผู ้ ที มิ ได้ คุ ก เข่ าลงต่ อรู ปพระ
บาอัล'

11

โรม / Romans 10, 11
21 But to Israel he saith, All
day long I have stretched forth
my hands unto a disobedient
and gainsaying people.
A Remnant of Israel
to Be Saved
I say then, Hath God cast
away his people? God
forbid. For I also am an Israelite, of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin.
2 God hath not cast away his
people which he foreknew.
Wot ye not what the scripture
saith of Elias? how he maketh
intercession to God against
Israel, saying,
3 Lord, they have killed thy
prophets, and digged down
thine altars; and I am left
alone, and they seek my life.
4 But what saith the answer of
God unto him? I have reserved
to myself seven thousand men,
who have not bowed the knee
to the image of Baal.

11
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5เช่ นนั@ นแหละบั ดนี@ ก็ยังมี พวก
ที; เหลื ออยู่ ตามที; ได้ ทรงเลื อกไว้
โดยพระคุณ
6แต่ ถ้ าเป็ นทางพระคุ ณก็หาได้
เป็ นเพราะทางการกระทํา ไม่
ฉะนั@ นแล้ ว พระคุณก็ไม่ เป็ นพระ
คุณอีกต่ อไป แต่ ถ้าเป็ นทางการ
กระทํา ก็ ห าได้ เป็ นเพราะทาง
พระคุ ณไม่ ฉะนั@ นแล้ ว การ
กระทํา ก็ ไ ม่ เป็ นการกระทํา อี ก
ต่ อไป
ข่ าวประเสริ ฐ
ได้ไปยังคนต่ างชาติ
7ถ้ าเช่ นนั@ นจะเป็ นอย่ างไร พวก
อิ สราเอลไม่ พบสิ; งที; เขาแสวงหา
แต่ คนที; พระเจ้ าได้ ทรงเลื อกไว้
นั@ นเป็ นผู้ ได้ พบ และคนนอกนั@ น
ก็มีใจแข็งกระด้ างไป
8 (ตามที; มี คาํ เขี ยนไว้ แล้ วว่ า
`พระเจ้ า ได้ ท รงประทานใจที 
เซื  องซึ ม ประทานตาที  มองไม่
เห็ น หูที ฟังไม่ ได้ยินให้แก่เขา)
จนทุกวันนี% '
9ดาวิดทรงกล่ าวว่ า `ขอให้สาํ รับ
ของเขากลายเป็ นบ่ วงแร้ว และ
เครื องดัก และเป็ นสิ งให้สะดุด
และเป็ นสิ งสนองเขา
10 ขอให้ ต าของเขามื ด ไปเพื  อ
เขาจะได้มองไม่ เห็ น และให้
หลังของเขางอค่ อมตลอดไป'
11 ข้ าพเจ้ าจึ งถามว่ า "พวก
อิ สราเอลสะดุ ดจนหกล้ มทีเดี ยว
หรื อ" ขอพระเจ้ าอย่ ายอมให้
เป็ นเช่ นนั@ นเลย แต่ การที; เขา
ละเมิ ดนั@ นเป็ นเหตุ ให้ ความรอด

โรม / Romans 11
5 Even so then at this present
time also there is a remnant
according to the election of
grace.
6 And if by grace, then is it no
more of works: otherwise
grace is no more grace. But if
it be of works, then is it no
more grace: otherwise work is
no more work.
Gospel Given to Gentiles
7 What then? Israel hath not
obtained that which he seeketh
for; but the election hath obtained it, and the rest were
blinded.
8 (According as it is written,
God hath given them the spirit
of slumber, eyes that they
should not see, and ears that
they should not hear;) unto
this day.
9 And David saith, Let their
table be made a snare, and a
trap, and a stumblingblock,
and a recompence unto them:
10 Let their eyes be darkened,
that they may not see, and
bow down their back alway.
11 I say then, Have they stumbled that they should fall? God
forbid: but rather through
their fall salvation is come
unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy.
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แผ่ มาถึงพวกต่ างชาติ เพื; อจะให้
พวกอิสราเอลมีใจมานะขึ@ น
12 แต่ ถ้ าการที; พวกอิ ส ราเอล
ละเมิ ด นั@ นเป็ นเหตุ ใ ห้ ทั@ งโลก
บริบูรณ์ และถ้ าการพ่ ายแพ้ ของ
เขาเป็ นเหตุ ให้ คนต่ า งชาติ บริ บู รณ์ เขาจะยิ; งบริ บู รณ์ มากสั ก
เท่าใด
คนต่ างชาติ ควรทีจะ
รับฟั งคําเตื อนนั1น
13 แต่ ข้าพเจ้ ากล่ าวแก่ พวกท่าน
ที;เป็ นคนต่ างชาติ เพราะข้ าพเจ้ า
เป็ นอัครสาวกมายังพวกต่ างชาติ
ข้ าพเจ้ าจึ ง ยกย่ องหน้ าที; ของ
ข้ าพเจ้ า
ชาวอิ สราเอลจะได้
กลับคืนดีกบั พระเจ้าอี ก
14 เพื; อด้ วยวิ ธี ใดก็ตามข้ าพเจ้ า
จะได้ เร้ าใจพี; น้ อ งร่ วมชาติ ของ
ข้ าพเจ้ าให้ เขาเอาอย่ าง เพื; อให้
เขารอดได้ บ้าง
15 เพราะว่ าถ้ าการที; พ;ี น้ องร่ วม
ชาติ ของข้ าพเจ้ าถู กพระเจ้ าทรง
ทอดทิ@ งเสี ยแล้ วเป็ นเหตุ ให้ คน
ทั@ งโลกกลั บ คื น ดี กั บ พระองค์
การที;พระองค์ทรงรับเขากลับมา
อี กนั@ นก็เป็ นอย่ างไร ก็เป็ น
เหมื อ นกั บว่ า เขาได้ ตายไปแล้ ว
และกลับฟื@ นขึ@ นใหม่
16 เพราะถ้ าแป้ งก้ อนแรกบริ สุทธิL ทั@งอ่ างก็บริสุทธิL ด้วย และ
ถ้ ารากบริสุทธิL กิ; งทั@งหมดก็บริสุทธิL ด้วย
17 แต่ ถ้ าทรงหั กกิ; งบางกิ; งออก
เสี ยแล้ ว และได้ ทรงนํา ท่ านผู้

โรม / Romans 11
12 Now if the fall of them be
the riches of the world, and the
diminishing of them the riches
of the Gentiles; how much
more their fulness?
Gentiles Should
Take Warning
13 For I speak to you Gentiles, inasmuch as I am the
apostle of the Gentiles, I magnify mine office:
The Restoration of Israel
14 If by any means I may
provoke to emulation them
which are my flesh, and might
save some of them.
15 For if the casting away of
them be the reconciling of the
world, what shall the receiving
of them be, but life from the
dead?
16 For if the firstfruit be holy,
the lump is also holy: and if
the root be holy, so are the
branches.
17 And if some of the
branches be broken off, and
thou, being a wild olive tree,
wert graffed in among them,
and with them partakest of the
root and fatness of the olive
tree;
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เป็ นกิ; งมะกอกป่ ามาต่ อกิ; งไว้
แทนกิ; งเหล่ านั@ นเพื; อให้ เข้ าเป็ น
ส่ วนได้ รั บนํา@ เลี@ ยงจากรากต้ น
มะกอกเทศ
18 ท่ านก็อย่ าอวดดี ต่ อกิ; งเหล่ า
นั@ น แต่ ถ้าท่านอวดดี ใช่ ว่าท่าน
ได้ เลี@ ยงรากนั@ นก็หาไม่ แต่ ราก
ต่ างหากเลี@ ยงท่าน
19 ท่านอาจจะแย้ งว่ า "กิ; งเหล่ า
นั@ นได้ ทรงหั กออกเสียแล้ วก็เพื; อ
จะได้ ต่อกิ; งข้ าไว้ "
20 ถู กแล้ ว เขาถู กหั กออกก็
เพราะเขาไม่ เชื; อ แต่ ท;ี ท่ านอยู่
ได้ กเ็ พราะความเชื; อเท่านั@ น อย่ า
เย่ อหยิ; งไปเลย แต่ จงเกรงกลัว
21 เพราะว่ าถ้ าพระเจ้ ามิ ได้ ทรง
งดโทษกิ; งเหล่ านั@ นที; เป็ นกิ; งเดิ ม
ก็ เ กรงว่ าพระองค์ จะไม่ ท รงงด
โทษท่านเหมือนกัน
22 เหตุ ฉะนั@ นจงพิ จารณาดู ท@ ั ง
พระกรุณาและความเข้ มงวดของ
พระเจ้ ากั บ คนเหล่ า นั@ นที; หลง
ผิ ดไปก็ทรงเข้ มงวด แต่ สาํ หรั บ
ท่ านก็ ท รงพระกรุ ณาถ้ าท่ านจะ
ดํา รงอยู่ ในพระกรุ ณาของพระ
องค์น@ ั นต่ อไป มิ ฉะนั@ นท่านก็จะ
ถู กตัดออกเสียด้ วย
23 ส่ วนเขาทั@งหลายด้ วย ถ้ าเขา
ไม่ ดาํ รงอยู่ ในความไม่ เชื; อสื บไป
เขาก็ จ ะได้ รั บการต่ อ กิ; งเข้ าไป
ใหม่ เพราะว่ าพระเจ้ าทรงฤทธิL
ที;จะทรงให้ เขาต่ อกิ; งเข้ าอีกได้
24 เพราะว่ า ถ้ าพระเจ้ าทรงตั ด
ท่ า นออกจากต้ นมะกอกป่ าซึ; ง
เป็ นต้ นไม้ ตามธรรมชาติ และ

โรม / Romans 11
18 Boast not against the
branches. But if thou boast,
thou bearest not the root, but
the root thee.
19 Thou wilt say then, The
branches were broken off, that
I might be graffed in.
20 Well; because of unbelief
they were broken off, and thou
standest by faith. Be not highminded, but fear:
21 For if God spared not the
natural branches, take heed
lest he also spare not thee.
22 Behold therefore the goodness and severity of God: on
them which fell, severity; but
toward thee, goodness, if thou
continue in his goodness: otherwise thou also shalt be cut
off.
23 And they also, if they abide
not still in unbelief, shall be
graffed in: for God is able to
graff them in again.
24 For if thou wert cut out of
the olive tree which is wild by
nature, and wert graffed contrary to nature into a good
olive tree: how much more
shall these, which be the natural branches, be graffed into
their own olive tree?
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ทรงนํา มาต่ อ กิ; งกั บต้ นมะกอก
เทศพั นธุ์ ดี ซ;ึ งผิ ดธรรมชาติ ของ
มันแล้ ว การที;จะเอากิ; งเหล่ านั@ น
ซึ; งเป็ นกิ; งเดิ มมาต่ อกิ; งเข้ ากั บ
ต้ นของมั นเอง ก็จะง่ ายยิ; งกว่ า
นั@ นสักเท่าใด
25 เหตุ ฉะนั@ น พี; น้ องทั@ งหลาย
ข้ าพเจ้ าไม่ อยากให้ ท่านทั@งหลาย
เขลาในข้ อความลึกลับนี@ เกลือก
ว่ าท่ านจะอวดรู้ คื อเรื; องที; บาง
คนในพวกอิ สราเอลได้ มี ใจแข็ง
กระด้ างไป จนถึ งพวกต่ างชาติ
ได้ เข้ ามาครบจํานวน
26 และเมื; อเป็ นดั งนั@ น พวก
อิ สราเอลทั@ งปวงก็จะได้ รั บความ
รอด ตามที; มี คาํ เขี ยนไว้ แล้ วว่ า
`พระผู ้ ช่ วยให้ ร อดจะเสด็ จ มา
จากเมื องศิ โยน และจะทรง
กํา จั ด อธรรมให้ สู ญสิ% นไปจาก
ยาโคบ
27 นี  แหละเป็ นพั นธสัญญาของ
เรากับเขาทัง% หลาย เมื อเราจะยก
โทษบาปของเขา'
28 ในเรื; องข่ าวประเสริ ฐนั@ น
เขาเหล่ านั@ นก็เป็ นศัตรูเพื; อประโยชน์ของพวกท่าน แต่ ถ้าว่ าตาม
ที; ได้ ทรงเลื อกไว้ เขาทั@ งหลาย
ก็เป็ นที; รั กเนื; องจากบรรพบุ รุ ษ
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

โรม / Romans 11
25 For I would not, brethren,
that ye should be ignorant of
this mystery, lest ye should be
wise in your own conceits;
that blindness in part is happened to Israel, until the fulness of the Gentiles be come
in.
26 And so all Israel shall be
saved: as it is written, There
shall come out of Sion the
Deliverer, and shall turn away
ungodliness from Jacob:
27 For this is my covenant
unto them, when I shall take
away their sins.
28 As concerning the gospel,
they are enemies for your
sakes: but as touching the
election, they are beloved for
the fathers' sakes.
29 For the gifts and calling of
God are without repentance.
30 For as ye in times past
have not believed God, yet
have now obtained mercy
through their unbelief:
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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 ญญาและความ
รอบรู้ ของพระเจ้ านั@ นลํา@ ลึ กเท่ า
ใด คํา ตั ดสิ นของพระองค์ น@ ั น
เหลือที;จะหยั; งรู้ ได้ และทางของ
พระองค์กเ็ 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
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 วของท่ าน เป็ นเครื; อง
บู ชาที; มี ชี วิ ต อั นบริ สุ ทธิL และ
เป็ นที; พอพระทัยพระเจ้ า ซึ; ง
เป็ นการปรนนิบัติอันสมควรของ
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โรม / Romans 11, 12
31 Even so have these also
now not believed, that through
your mercy they also may obtain mercy.
32 For God hath concluded
them all in unbelief, that he
might have mercy upon all.
33 O the depth of the riches
both of the wisdom and
knowledge of God! how unsearchable are his judgments,
and his ways past finding out!
34 For who hath known the
mind of the Lord? or who hath
been his counsellor?
35 Or who hath first given to
him, and it shall be recompensed unto him again?
36 For of him, and through
him, and to him, are all things:
to whom be glory for ever.
Amen.
The Christian’s Body
a Living Sacrifice
I beseech you therefore,
brethren, by the mercies
of God, that ye present your
bodies a living sacrifice, holy,
acceptable unto God, which is
your reasonable service.

12
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ท่านทั@งหลาย
2และอย่ าทําตามอย่ างชาวโลกนี@
แต่ ท่ านจงรั บการเปลี; ยนแปลง
จิ ตใจเสี ยใหม่ เพื; อท่ านจะได้
ทราบพระประสงค์ ของพระเจ้ า
ว่ าอะไรดี อะไรเป็ นที; ชอบพระ
ทัย และอะไรดียอดเยี; 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
เป็ นอวัยวะแก่ กันและกันฉันนั@ น
6 และเราทุ กคนมี ของประทาน
ที; ต่ า งกั น ตามพระคุ ณที; ได้ ทรง
ประทานให้ แก่ เรา คื อถ้ าเป็ น
การพยากรณ์ ก็จงพยากรณ์ตาม
กําลังของความเชื; อ
7 ถ้ าเป็ นการปรนนิ บั ติ ก็ จง
ปรนนิ บัติ ถ้ าเป็ นการสั; งสอนก็
จงสั; งสอน
8 ถ้ าเป็ นก ารเตื อนสติ ก็ จง
เตือนสติ ถ้ าเป็ นการบริจาคก็จง
ให้ โดยเต็มใจ ผู้ ท;ี ครอบครองก็
จงครอบครองด้ วยเอาใจใส่ ผู้

โรม / Romans 12
2 And be not conformed to
this world: but be ye transformed by the renewing of
your mind, that ye may prove
what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.
Christians Are Members
of the Same Body
3 For I say, through the grace
given unto me, to every man
that is among you, not to think
of himself more highly than he
ought to think; but to think
soberly, according as God
hath dealt to every man the
measure of faith.
4 For as we have many members in one body, and all members have not the same office:
5 So we, being many, are one
body in Christ, and every one
members one of another.
6 Having then gifts differing
according to the grace that is
given to us, whether prophecy,
let us prophesy according to
the proportion of faith;
7 Or ministry, let us wait on
our ministering: or he that
teacheth, on teaching;
8 Or he that exhorteth, on
exhortation: he that giveth, let
him do it with simplicity; he
that ruleth, with diligence; he
that sheweth mercy, with
cheerfulness.
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ที; แสดงความเมตตาก็ จ งแสดง
ด้ วยใจยินดี
คริ สเตี ยนมีความรัก
และสามัคคีธรรม
ซึ งกันและกัน
9จงให้ ความรั กปราศจากมารยา
จงเกลียดชั งสิ; งที;ช;ั ว จงยึดมั; นใน
สิ; งที;ดี
10 จงรักกันฉันพี; น้อง ส่ วนการ
ที;ให้ เกียรติแก่ กันและกันนั@ น จง
ถือว่ าผู้ อ;ื นดีกว่ าตัว
11 อย่ าเกี ย จคร้ านในการงาน
จงมี จิ ตใจกระตื อรื อร้ น
จง
ปรนนิบัติองค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
12 จงชื; นชมยิ น ดี ใ นความหวั ง
จงอดทนต่ อความยากลําบาก จง
ขะมักเขม้ นอธิษฐาน
13 จงช่ วยวิ สุ ทธิ ชนเมื; อเขาขั ด
สน จงมีนาํ@ ใจอัธยาศัยไมตรี
14 จงอวยพรแก่ คนที; ข่ มเหง
ท่าน จงอวยพร อย่ าแช่ งด่ าเลย
15 จงชื; นชมยิ นดี กั บผู้ ที; มี ความ
ชื; นชมยินดี จงร้ องไห้ กับผู้ ท;ีร้อง
ไห้
16 จงเป็ นนํา@ หนึ; งใจเดี ยวกั น
อย่ าใฝ่ สูง แต่ จงถ่ อมใจลงมาหา
คนที;ต;าํ ต้ อย อย่ าถือว่ าตัวฉลาด
การปฏิ บตั ิ ต่อ
บุ คคลภายนอก
17 อย่ าทํา ชั; วตอบแทนชั; วแก่ ผ้ ู
หนึ; งผู้ ใดเลย `แต่ จงมุ่ งกระทํา
สิ งที  ซื  อสั ต ย์ ใ นสายตาของคน
ทัง% ปวง'
18 ถ้ าเป็ นได้ คื อ เรื; องที; ขึ@ นอยู่
กั บท่ าน จงอยู่ อย่ างสงบสุ ขกั บ

โรม / Romans 12
Christian Love and
Fellowship with
Other Christians
9 Let love be without dissimulation. Abhor that which is
evil; cleave to that which is
good.
10 Be kindly affectioned one
to another with brotherly love;
in honour preferring one another;
11 Not slothful in business;
fervent in spirit; serving the
Lord;
12 Rejoicing in hope; patient
in tribulation; continuing instant in prayer;
13 Distributing to the necessity of saints; given to hospitality.
14 Bless them which persecute you: bless, and curse not.
15 Rejoice with them that do
rejoice, and weep with them
that weep.
16 Be of the same mind one
toward another. Mind not high
things, but condescend to men
of low estate. Be not wise in
your own conceits.
How to Treat Outsiders
17 Recompense to no man evil
for evil. Provide things honest
in the sight of all men.
18 If it be possible, as much
as lieth in you, live peaceably
with all men.

หน้ า / Page 168
ทุ กคน
19 ท่ า นผู้ เป็ นที; รั ก ของข้ าพเจ้ า
อย่ าทําการแก้ แค้ น แต่ จงมอบ
การนั@ นไว้ แล้ วแต่ พระเจ้ าจะทรง
ลงพระอาชญา เพราะมีคาํ เขียน
ไว้ แล้ วว่ า `องค์ พระผู ้เป็ นเจ้า
ตรัสว่า "การแก้แค้นเป็ นของเรา
เราเองจะตอบสนอง"
20 เหตุฉะนั %น ถ้าศัตรู ของท่ าน
หิ ว จงให้อาหารเขารับประทาน
ถ้าเขากระหาย จงให้นํา% เขาดื  ม
เพราะว่าการทําอย่างนัน% เป็ นการ
สุ ม ถ่ า นที  ลุ ก โพลงไว้บนศี ร ษะ
ของเขา'
21 อย่ าให้ ความชั; วชนะท่ านได้
แต่ จงชนะความชั; วด้ วยความดี
คริ สเตี ยนจงยอมอยู่ ใต้
การปกครองของผู ม้ ีอํานาจ
ทุ ก คนจง ยอ มอ ยู่ ใต้
บั ง คั บของผู้ ที; มี อาํ นาจ
เพราะว่ าไม่ มี อาํ นาจใดเลยที; มิ
ได้ มาจากพระเจ้ า และผู้ ที; ทรง
อํา นาจนั@ นพระเจ้ าทรงแต่ ง ตั@ ง
ขึ@ น
2เหตุ ฉะนั@ นผู้ ใดก็ตามที; ขั ดขื น
อํา นาจนั@ นก็ ขั ดขื นผู้ ซึ; ง พระเจ้ า
ทรงแต่ งตั@ งขึ@ น และผู้ ที; ขั ดขื น
นั@ นจะนําพระอาชญามาสู่ ตนเอง
3 เพราะว่ า ผู้ ครอบครองนั@ นไม่
น่ ากลั วเลยสําหรั บคนที; ทาํ ความ
ดี แต่ ว่าเป็ นที;น่ากลัวสําหรับคน
ที; ทาํ ความชั; ว ท่ านไม่ อยากจะ
กลัวผู้ มีอาํ นาจหรือ ถ้ าเช่ นนั@ นก็
จงประพฤติแต่ ความดี แล้ วท่าน
จะได้ รั บการสรรเสริ ญจากผู้ มี
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โรม / Romans 12, 13
19 Dearly beloved, avenge not
yourselves, but rather give
place unto wrath: for it is
written, Vengeance is mine; I
will repay, saith the Lord.
20 Therefore if thine enemy
hunger, feed him; if he thirst,
give him drink: for in so doing
thou shalt heap coals of fire on
his head.
21 Be not overcome of evil,
but overcome evil with good.
Christians Subject
to Civil Authority
Let every soul be subject
unto the higher powers.
For there is no power but of
God: the powers that be are
ordained of God.
2 Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the
ordinance of God: and they
that resist shall receive to
themselves damnation.
3 For rulers are not a terror to
good works, but to the evil.
Wilt thou then not be afraid of
the power? do that which is
good, and thou shalt have
praise of the same:

13
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อํานาจนั@ น
4เพราะว่ าผู้ ครอบครองนั@ นเป็ น
ผู้ รั บใช้ ของพระเจ้ าเพื; อให้ ประโยชน์แก่ ท่าน แต่ ถ้าท่ านทําการ
ชั; วก็จงกลั วเถิ ด เพราะว่ าผู้
ครอบครองนั@ นหาได้ ถื อดาบไว้
เฉยๆไม่ ท่ านเป็ นผู้ รั บใช้ ของ
พระเจ้ า จะเป็ นผู้ ลงพระอาชญา
แทนพระเจ้ าแก่ ทุ ก คนที; ประพฤติช;ั ว
5 เหตุ ฉะนั@ นท่ า นจะต้ องอยู่ ใน
บั งคั บบั ญชา มิ ใช่ เพราะเกรง
พระอาชญาสิ; งเดี ยว แต่ เพราะ
จิตที;สาํ นึกผิดและชอบด้ วย
6เพราะเหตุ ผลอั นเดี ยวกั นท่ าน
จึ ง ได้ เสี ยส่ วยอากรด้ วยเพราะ
ว่ าผู้ มี อาํ นาจนั@ นเป็ นผู้ รั บใช้ ของ
พระเจ้ า และปฏิบัติหน้ าที;น@ ี อยู่
7เหตุ ฉะนั@ นท่ านทั@ งหลายจงให้
แก่ ทุ กคนตามที; เขาควรจะได้ รั บ
ส่ วยอากรควรจะให้ แก่ ผ้ ู ใด จง
ให้ แก่ ผ้ ู น@ ั น ภาษี ควรจะให้ แก่ ผ้ ู
ใด จงให้ แก่ ผ้ ู น@ ั น ความยําเกรง
ควรจะให้ แก่ ผ้ ู ใด จงให้ แก่ ผ้ ู น@ ั น
เกี ยรติ ยศควรจะให้ แก่ ผ้ ู ใด จง
ให้ แก่ ผ้ ู น@ ั น
"เราจะรักเพือนบ้าน
เหมือนรักตัวเอง" ได้อย่ างไร
8อย่ าเป็ นหนี@ อะไรใคร นอกจาก
ความรั กซึ; งมี ต่อกัน เพราะว่ าผู้
ที; รั กคนอื; นก็ทาํ ให้ พระราชบั ญญัติสาํ เร็จแล้ ว
9พระบัญญัติกล่ าวว่ า `อย่าล่วง
ประเวณี ผ ัวเมี ยเขา อย่ าฆ่ าคน
อย่ าลักทรัพย์ อย่ าเป็ นพยาน

โรม / Romans 13
4 For he is the minister of God
to thee for good. But if thou
do that which is evil, be
afraid; for he beareth not the
sword in vain: for he is the
minister of God, a revenger to
execute wrath upon him that
doeth evil.
5 Wherefore ye must needs be
subject, not only for wrath,
but also for conscience sake.
6 For for this cause pay ye
tribute also: for they are God's
ministers, attending continually upon this very thing.
7 Render therefore to all their
dues: tribute to whom tribute
is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.
How “Love Thy Neighbor
as Thyself” Works
8 Owe no man any thing, but
to love one another: for he that
loveth another hath fulfilled
the law.
9 For this, Thou shalt not
commit adultery, Thou shalt
not kill, Thou shalt not steal,
Thou shalt not bear false witness, Thou shalt not covet;
and if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying,
namely, Thou shalt love thy
neighbour as thyself.
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เท็ จ อย่ าโลภ' ทั@ งพระบั ญญั ติ
อื; นๆก็รวมอยู่ ในข้ อนี@ คือ `ท่ าน
จงรั ก เพื  อนบ้า นเหมื อ นรั ก ตน
เอง'
10 ความรั กไม่ ทาํ อันตรายเพื; อน
บ้ านเลย เหตุ ฉะนั@ นความรั กจึ ง
เป็ นที; ให้ พระราชบั ญญั ติ สาํ เร็จ
แล้ ว
11 นอกจากนี@ ท่ านควรจะรู้ กาล
สมั ยว่ า เดีd ยวนี@ เป็ นเวลาที; เรา
ควรจะตื; นจากหลั บแล้ ว เพราะ
ว่ าบั ดนี@ เวลาที; เราจะรอดนั@ นใกล้
กว่ าเวลาที;เราได้ เริ; มเชื; อนั@ น
12 กลางคื นล่ วงไปมากแล้ วและ
รุ่ งเช้ าก็ใกล้ เข้ ามา เหตุ ฉะนั@ น
เราจงเลิ ก การกระทํา ของความ
มืด และจงสวมเครื; องอาวุธของ
ความสว่ าง
13 เราจงดํา เนิ น ชี วิ ต ให้ เหมาะ
สมกั บเวลากลางวั น มิ ใช่ เลี@ ยง
เสพสุราเมามาย มิใช่ หยาบโลน
ลามก มิใช่ วิวาทริษยากัน
14 แต่ ท่ านทั@ งหลายจงประดั บ
ตั วด้ วยพระเยซู คริ สต์ เจ้ า และ
อย่ าจัดเตรียมอะไรไว้ บาํ เรอเนื@ อ
หนั งเพื; อจะให้ สํา เร็ จตามความ
ปรารถนาของเนื@ อหนังนั@ น
ความรักของคริ สเตี ยน
คือต้องยอมทนต่ อ
ผู ท้ ีมีธรรมเนียมต่ างกัน
ส่ วนคนที; ยั งอ่ อนใน
ความเชื; อนั@ น จงรั บเขา
ไว้ แต่ มิใช่ เพื; อให้ โต้ เถียงกันใน
เรื; องความเชื; อที;แตกต่ างกันนั@ น
2คนหนึ; งถือว่ า จะกินอะไรก็ได้

14

โรม / Romans 13, 14
10 Love worketh no ill to his
neighbour: therefore love is
the fulfilling of the law.
11 And that, knowing the
time, that now it is high time
to awake out of sleep: for now
is our salvation nearer than
when we believed.
12 The night is far spent, the
day is at hand: let us therefore
cast off the works of darkness,
and let us put on the armour of
light.
13 Let us walk honestly, as in
the day; not in rioting and
drunkenness, not in chambering and wantonness, not in
strife and envying.
14 But put ye on the Lord
Jesus Christ, and make not
provision for the flesh, to fulfil the lusts thereof.
Christian Love
Charitably Bears with
Differing Customs
Him that is weak in the
faith receive ye, but not
to doubtful disputations.
2 For one believeth that he
may eat all things: another,
who is weak, eateth herbs.

14
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ทั@ งนั@ น แต่ อี กคนหนึ; งที; ยังอ่ อน
ในความเชื; ออยู่ ก็กิ นแต่ ผั กเท่ า
นั@ น
3อย่ าให้ คนที;กินนั@ นดูหมิ; นคนที;
ไม่ ได้ กิ น และอย่ าให้ คนที; มิ ได้
กิ นกล่ าวโทษคนที; ได้ กิ น เหตุ
ว่ าพระเจ้ าได้ ทรงโปรดรั บเขาไว้
แล้ ว
4ท่ า นเป็ นใครเล่ าจึ งกล่ า วโทษ
ผู้ รั บใช้ ของคนอื; น
ผู้ รั บใช้
คนนั@ นจะได้ ดีหรือจะล่ มจมก็สุ ด
แล้ วแต่ นายของเขา และเขาก็จะ
ได้ ดี แน่ นอนเพราะว่ า พระเจ้ า
ทรงฤทธิL สามารถให้ เขาได้ ดีได้
5คนหนึ; งถื อว่ าวั นหนึ; งดี กว่ าอี ก
วันหนึ; ง แต่ อีกคนหนึ; งถือว่ าทุ ก
วั นเหมื อนกั น ขอให้ ทุ กคนมี
ความแน่ ใจในความคิ ดเห็ นของ
ตนเถิด
6 ผู้ ที; ถื อวั นก็ ถื อเพื; อถวาย
เกียรติแด่ องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าและ
ผู้ ที; ไ ม่ ถื อวั น ก็ ไม่ ถื อ เพื; อถวาย
เกี ยรติ แด่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า ผู้
ที; กิ น ก็ กิ น เพื; อถวายเกี ยรติ แด่
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าเพราะเขา
ขอบพระคุ ณพระเจ้ า และผู้ ที; มิ
ได้ กิ นก็มิ ได้ กินเพื; อถวายเกี ยรติ
แด่ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าและยั ง
ขอบพระคุณพระเจ้ า
7เพราะในพวกเรา ไม่ มี ผ้ ู ใดมี
ชี วิ ตอยู่ เพื; อตนเองฝ่ ายเดี ย ว
และไม่ มี ผ้ ู ใดตายเพื; อตนเอง
ฝ่ ายเดียว
8ถ้ าเรามี ชีวิตอยู่ กม็ ี ชีวิตอยู่ เพื; อ
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า และถ้ าเรา

โรม / Romans 14
3 Let not him that eateth despise him that eateth not; and
let not him which eateth not
judge him that eateth: for God
hath received him.
4 Who art thou that judgest
another man's servant? to his
own master he standeth or
falleth. Yea, he shall be holden
up: for God is able to make
him stand.
5 One man esteemeth one day
above another: another esteemeth every day alike. Let
every man be fully persuaded
in his own mind.
6 He that regardeth the day,
regardeth it unto the Lord; and
he that regardeth not the day,
to the Lord he doth not regard
it. He that eateth, eateth to the
Lord, for he giveth God
thanks; and he that eateth not,
to the Lord he eateth not, and
giveth God thanks.
7 For none of us liveth to
himself, and no man dieth to
himself.
8 For whether we live, we live
unto the Lord; and whether we
die, we die unto the Lord:
whether we live therefore, or
die, we are the Lord's.
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ตายก็ตายเพื; อองค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
เหตุ ฉ ะนั@ นไม่ ว่ าเรามี ชี วิ ต อยู่
หรื อตายไปก็ตาม เราก็เป็ นคน
ขององค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
9เพราะเหตุ น@ ี เองพระคริ ส ต์ จึ ง
ได้ ทรงสิ@ นพระชนม์ และได้ ทรง
เป็ นขึ@ นมาและทรงพระชนม์ อี ก
เพื; อจะได้ เป็ นองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
ของทั@งคนตายและคนเป็ น
10 แต่ ตั วท่ านเล่ า เหตุ ไฉน
ท่ านจึ งกล่ าวโทษพี; น้องของท่ าน
หรื อ เหตุ ไ ฉนท่ า นจึ ง ดู ห มิ; นพี;
น้ องของท่าน เพราะว่ าเราทุ กคน
ต้ องยื นอยู่ หน้ าบั ลลั งก์พิพากษา
ของพระคริสต์
11 เพราะมี คาํ เขี ยนไว้ ว่า `องค์
พระผู ้เป็ นเจ้าได้ตรัสว่ า "เรามี
ชี วิตอยู่ ฉันใด หั วเข่ าทุ กหั วเข่ า
จะต้องคุกกราบลงต่ อเราและลิ% น
ทุ กลิ% นจะต้องร้องสรรเสริ ญพระ
เจ้า"'
12 ฉะนั@ น เราทุ กคนจะต้ องทู ล
เรื; องราวของตัวเองต่ อพระเจ้ า
เพราะเห็ นแก่ ความรัก
คริ สเตี ยนจึ งยอมชนะตนเอง
13 ดั งนั@ น เราอย่ ากล่ าวโทษกัน
และกั นอี กเลย แต่ จงตั ดสิ นใจ
เสียดีกว่ า คืออย่ าให้ ผ้ ู หนึ; งผู้ ใด
วางสิ; งซึ; งให้ สะดุ ด หรื อสิ; งซึ; ง
เป็ นเหตุ ใ ห้ ล้ มลงไว้ ต่ อ หน้ าพี;
น้ อง
14 ข้ าพเจ้ ารู้ และปลงใจเชื; อเป็ น
แน่ ในองค์พระเยซูเจ้ าว่ า ไม่ มีส;ิ ง
หนึ; งสิ; งใดที; เป็ นมลทินในตัวเอง
เลย แต่ ถ้ าผู้ ใดถื อว่ าสิ; งใดเป็ น

โรม / Romans 14
9 For to this end Christ both
died, and rose, and revived,
that he might be Lord both of
the dead and living.
10 But why dost thou judge
thy brother? or why dost thou
set at nought thy brother? for
we shall all stand before the
judgment seat of Christ.
11 For it is written, As I live,
saith the Lord, every knee
shall bow to me, and every
tongue shall confess to God.
12 So then every one of us
shall give account of himself
to God.
For Love’s Sake
Christians May
Deny Themselves
13 Let us not therefore judge
one another any more: but
judge this rather, that no man
put a stumblingblock or an
occasion to fall in his brother's
way.
14 I know, and am persuaded
by the Lord Jesus, that there is
nothing unclean of itself: but
to him that esteemeth any
thing to be unclean, to him it
is unclean.
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มลทิ น
สิ; งนั@ นก็เป็ นมลทิ น
สําหรับคนนั@ น
15 แต่ ถ้ าพี; น้ องของท่ านไม่
สบายใจเพราะอาหารที; ท่ านกิ น
ท่ านก็ไม่ ได้ ดาํ เนิ นตามทางแห่ ง
ความรักเสียแล้ ว พระคริสต์ทรง
สิ@ นพระชนม์ เพื; อผู้ ใด ก็อย่ าให้
คนนั@ นพินาศเพราะอาหารที;ท่าน
กินเลย
16 ฉะนั@ น อย่ าให้ การดีของท่าน
เป็ นที;ให้ เขาติเตียนได้
17 เพราะว่ าอาณาจั กรของพระ
เจ้ านั@ นไม่ ใช่ การกิ นและการดื; ม
แต่ เป็ นความชอบธรรมและ
สั น ติ สุ ข และความชื; นชมยิ น ดี
ในพระวิญญาณบริสุทธิL
18 ผู้ ที; ปรนนิ บั ติ พระคริ ส ต์ ใ น
การเหล่ านั@ นก็เป็ นที; พอพระทั ย
พระเจ้ าและเป็ นที; พอใจของ
มนุ ษย์ด้วย
19 เหตุ ฉะนั@ นให้ เรามุ่ งกระทํา
ในสิ; งซึ; งทํา ให้ เกิ ดความสงบสุ ข
แก่ กั นและกั น และสิ; งเหล่ า
นั@ นซึ; งทํา ให้ เกิ ดความเจริ ญแก่
กันและกัน
20 อย่ า ทํา ลายงานของพระเจ้ า
เพราะเรื; องอาหารเลย ทุ กสิ; งทุ ก
อย่ างปราศจากมลทินก็จริ ง แต่
ผู้ ใดที; กิ นอาหารซึ; งเป็ นเหตุ ให้
ผู้ อ;ื นหลงผิด ก็มีความผิดด้ วย
21 เป็ นการดีท;ีจะไม่ กินเนื@ อสัตว์
หรื อดื; มนํา@ องุ่ นหรื อทําสิ; งใดๆที;
เป็ นเหตุ ให้ พี; น้ องสะดุ ด หรื อ
สะดุดใจหรือทําให้ อ่อนกําลัง
22 ท่ านมี ความเชื; อหรื อ จงยึ ด

โรม / Romans 14
15 But if thy brother be
grieved with thy meat, now
walkest thou not charitably.
Destroy not him with thy
meat, for whom Christ died.
16 Let not then your good be
evil spoken of:
17 For the kingdom of God is
not meat and drink; but righteousness, and peace, and joy
in the Holy Ghost.
18 For he that in these things
serveth Christ is acceptable to
God, and approved of men.
19 Let us therefore follow
after the things which make
for peace, and things wherewith one may edify another.
20 For meat destroy not the
work of God. All things indeed are pure; but it is evil for
that man who eateth with offence.
21 It is good neither to eat
flesh, nor to drink wine, nor
any thing whereby thy brother
stumbleth, or is offended, or is
made weak.
22 Hast thou faith? have it to
thyself before God. Happy is
he that condemneth not himself in that thing which he
alloweth.
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ไว้ ให้ มั; นต่ อ พระพั กตร์ พระเจ้ า
ผู้ ใดไม่ มี เหตุ ท;ี จะติ เตี ยนตั วเอง
ในสิ; งที; ตนเห็ น ชอบแล้ วนั@ นก็
เป็ นสุข
23 แต่ ผ้ ู ท;ียังสงสัยอยู่ น@ ั น ถ้ าเขา
กินก็จะถู กลงพระอาชญา เพราะ
เขามิ ได้ กิ นด้ วยความเชื; อ ทั@ ง
นี@ เพราะการกระทํา ใดๆก็ ต าม
ที; มิ ไ ด้ กระทํา ด้ วยความเชื; อก็
เป็ นบาปทั@งสิ@ น
จงอดทนในการประพฤติ
ต่ อพีนอ้ งทีอ่อนในความเชื อ
พวกเราที; มี ความเชื; อ
เข้ มแข็งควรจะอดทนใน
ข้ อ เคร่ งหยุ มๆหยิ มๆของคนที;
อ่ อนในความเชื; อ และไม่ ควร
กระทําสิ; งใดตามความพอใจของ
ตัวเอง
2 เราทุ ก คนจงกระทํา ให้ เพื; อน
บ้ านพอใจ เพื; อนําประโยชน์และ
ความเจริญมาให้ เขา
3เพราะว่ าพระคริ สต์ ก ็มิ ได้ ทรง
กระทํา สิ; งที; พอพระทั ยพระองค์
ตามที; มี คาํ เขี ยนไว้ แล้ วว่ า `คํา
พู ดเยาะเย้ยของบรรดาผู ้ที เยาะ
เย้ยพระองค์ ตกอยู่ แก่ ข า้ พระ
องค์'
คริ สเตี ยนจงยอมรับ
ซึ งกันและกัน
4เพราะว่ า สิ; งที; เขี ยนไว้ ใ นสมั ย
ก่ อนนั@ นก็ เขี ยนไว้ เพื; อสั; งสอน
เรา เพื; อเราจะได้ มี ความหวั ง
โดยความเพี ยรและความชู ใจ
ด้ วยพระคัมภีร์
5ขอพระเจ้ าแห่ งความเพียรและ

15

โรม / Romans 14, 15
23 And he that doubteth is
damned if he eat, because he
eateth not of faith: for whatsoever is not of faith is sin.
Pleasing Others,
Not Ourselves
We then that are strong
ought to bear the infirmities of the weak, and not to
please ourselves.
2 Let every one of us please
his neighbour for his good to
edification.
3 For even Christ pleased not
himself; but, as it is written,
The reproaches of them that
reproached thee fell on me.
Jewish and Gentile
Christians to Receive
One Another
4 For whatsoever things were
written aforetime were written
for our learning, that we
through patience and comfort
of the scriptures might have
hope.
5 Now the God of patience
and consolation grant you to
be likeminded one toward another according to Christ Jesus:

15
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ความชู ใจทรงโปรดช่ วยให้ ท่ าน
มี นาํ@ หนึ; งใจเดี ยวกั น ตามอย่ า ง
พระเยซูคริสต์
6 เพื; อท่ า นทั@ งหลายจะได้ มี ใ จ
และปากพร้ อมเพรี ยงกั นสรรเสริ ญพระเจ้ า ผู้ เป็ นพระบิ ดา
ของพระเยซู ค ริ ส ต์ อ งค์ พระผู้
เป็ นเจ้ าของเรา
7 เหตุ ฉะนั@ นจงต้ อนรั บกั น และ
กั นเช่ นเดี ยวกั บ ที; พระคริ สต์
ได้ ทรงต้ อนรั บเราทั@ งหลายเพื; อ
พระเกียรติของพระเจ้ า
8บั ดนี@ ข้ าพเจ้ าขอบอกว่ า พระ
เยซู ค ริ ส ต์ ไ ด้ ทรงเป็ นผู้ รั บ ใช้
สําหรั บพวกที; เข้ าสุ หนั ตในเรื; อง
เกี; ยวกั บความจริ งของพระเจ้ า
เพื; อยื น ยั นถึ ง พระสั ญญาเหล่ า
นั@ นที; ได้ ทรงกระทําไว้ กั บบรรพบุรุษทั@งหลาย
9 และเพื; อให้ คนต่ างชาติ ได้
ถวายพระเกี ยรติ ยศแด่ พระเจ้ า
เพราะพระเมตตาของพระองค์
ตาม ที; มี คํา เขี ยนไว้ แล้ วว่ า
`เพราะเหตุ นี% ข้ า พระองค์ ขอ
สรรเสริ ญพระองค์ ท่ ามกลาง
ประชาชาติ ทั %งหลาย และร้อง
เพลงสรรเสริญพระนามของพระ
องค์'
10 และมี คาํ กล่ าวอี กว่ า `ประชาชาติ ทั % งหลายเอ๋ ย จงชื  นชม
ยินดีกบั ประชาชนของพระองค์'
11 แล้ วยั งมี คํา กล่ าวอี กว่ า
`ประชาชาติ ทัง% ปวงเอ๋ ย จงสรรเสริญองค์พระผู เ้ ป็ นเจ้าเถิดและ
ให้ ชนชาติ ทั % ง หลายยกย่ องพระ

โรม / Romans 15
6 That ye may with one mind
and one mouth glorify God,
even the Father of our Lord
Jesus Christ.
7 Wherefore receive ye one
another, as Christ also received us to the glory of God.
8 Now I say that Jesus Christ
was a minister of the circumcision for the truth of God, to
confirm the promises made
unto the fathers:
9 And that the Gentiles might
glorify God for his mercy; as
it is written, For this cause I
will confess to thee among the
Gentiles, and sing unto thy
name.
10 And again he saith, Rejoice, ye Gentiles, with his
people.
11 And again, Praise the
Lord, all ye Gentiles; and laud
him, all ye people.
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องค์'
12 และอิสยาห์ กล่ าวอีกว่ า `ราก
แห่ งเจสซี จะมา คื อผูจ้ ะทรงบังเกิ ดมาครอบครองบรรดาประชาชาติ ประชาชาติ ทั % งหลายจะ
วางใจในพระองค์'
13 ขอพระเจ้ าแห่ งความหวั ง
ทรงโปรดให้ ท่ า นบริ บู ร ณ์ ด้ วย
ความชื; นชมยิ นดี และสั นติ สุ ขใน
ความเชื; อ เพื; อท่ านจะได้ เปี; ยม
ด้ วยความหวั งโดยฤทธิL เดชแห่ ง
พระวิญญาณบริสุทธิL
14 พี; น้ องทั@ งหลายของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าเชื; อแน่ ว่ าท่ า นบริ บู ร ณ์
ด้ วยการดี และเปี; ยมด้ วยความรู้
ทุ กอย่ าง สามารถเตื อนสติ กั น
และกันได้ ด้วย
การรับใช้ของเปาโล
และแผนการเดินทาง
15 แต่ พ;ี น้ องทั@ งหลาย การที;
ข้ าพเจ้ ากล้ าเขี ยนบางเรื; องถึ ง
ท่ านเพื; อเตื อนความจํา ของท่ าน
ก็เพราะเหตุพระคุ ณที;พระเจ้ าได้
ทรงประทานแก่ ข้าพเจ้ า
16 เพื; อให้ ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ รั บใช้
ของพระเยซู คริ สต์ ไปยั งคนต่ าง
ชาติ โดยรั บใช้ ฝ่ ายข่ าวประเสริ ฐ
ของพระเจ้ า เพื; อการถวายพวก
ต่ า งชาติ ท@ ั งหลายนั@ นจะได้ เป็ น
ที; ชอบพระทั ย คื อเป็ นที; แยก
ตั@ งไว้ โดยพระวิญญาณบริสุทธิL
17 เหตุ ฉะนั@ นในพระเยซู คริ สต์
ข้ าพเจ้ ามีส;ิ งที; จะอวดได้ ฝ่ายพระ
ราชกิจของพระเจ้ า
18 เพราะว่ าข้ าพเจ้ าไม่ กล้ า

โรม / Romans 15
12 And again, Esaias saith,
There shall be a root of Jesse,
and he that shall rise to reign
over the Gentiles; in him shall
the Gentiles trust.
13 Now the God of hope fill
you with all joy and peace in
believing, that ye may abound
in hope, through the power of
the Holy Ghost.
14 And I myself also am persuaded of you, my brethren,
that ye also are full of goodness, filled with all knowledge, able also to admonish
one another.
Paul’s Ministry and
Planned Journey
15 Nevertheless, brethren, I
have written the more boldly
unto you in some sort, as
putting you in mind, because
of the grace that is given to me
of God,
16 That I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of
God, that the offering up of
the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the
Holy Ghost.
17 I have therefore whereof I
may glory through Jesus
Christ in those things which
pertain to God.
18 For I will not dare to speak
of any of those things which
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จะอ้ างสิ; งใดนอกจากสิ; งซึ; งพระ
คริสต์ได้ ทรงกระทํา โดยทรงใช้
ข้ าพเจ้ าทางคํา สอนและกิ จการ
เพื; อจะให้ คนต่ างชาติเชื; อฟั ง
19 คื อด้ วยหมายสําคั ญและการ
มหั ศจรรย์ อั นทรงฤทธิL ในฤทธิL
เดชแห่ งพระวิ ญ ญาณของพระ
เจ้ า จนข้ าพเจ้ าได้ ประกาศข่ าว
ประเสริ ฐของพระคริ ส ต์ อ ย่ าง
ถ้ วนถี; ตั@ งแต่ กรุ งเยรู ซาเล็ม
อ้ อมไปยังเมืองอิลลีริคุม
20 อั นที; จริ งข้ าพเจ้ าได้ ต@ ั งเป้ าไว้
อย่ างนี@ ว่ า จะประกาศข่ าวประเสริ ฐในที; ซึ; งไม่ เ คยมี ใ ครออก
พระนามพระคริสต์มาก่ อน เพื; อ
ข้ าพเจ้ าจะได้ ไม่ ก่ อ ขึ@ นบนราก
ฐานที;คนอื; นได้ วางไว้ ก่อนแล้ ว
21 ตามที; มี คาํ เขี ยนไว้ ว่ า `คน
ที  ไ ม่ เ คยได้ร ับคํา บอกเล่ าเรื  อง
พระองค์ ก็ จะได้เห็ น และคนที 
ไม่ เคยได้ฟังจะได้เข้าใจ'
22 นี; คื อเหตุ ท;ี ขั ดขวางข้ าพเจ้ า
ไว้ ไม่ ให้ มาหาท่าน
23 แต่ เดีd ยวนี@ ข้ าพเจ้ าไม่ มี กิ จที;
จะต้ องอยู่ ในแว่ นแคว้ นเหล่ า นี@
ต่ อไป ข้ าพเจ้ ามีความปรารถนา
หลายปี แล้ วที;จะมาหาท่าน
24 เมื; อข้ าพเจ้ าจะไปประเทศ
สเปน ข้ าพเจ้ าจะแวะมาหาท่ าน
ทั@ งหลาย เพราะข้ าพเจ้ าหวั งว่ า
จะได้ พบท่ านขณะที; ไ ปตามทาง
นั@ น และเมื; อได้ รั บความบั นเทิ งใจกั บท่ านทั@ งหลายบ้ างแล้ ว
ข้ าพเจ้ าจะได้ ลาท่านไปตามทาง
25 ขณะนี@ ข้ าพเจ้ าจะขึ@ นไปยั ง

โรม / Romans 15
Christ hath not wrought by
me, to make the Gentiles obedient, by word and deed,
19 Through mighty signs and
wonders, by the power of the
Spirit of God; so that from
Jerusalem, and round about
unto Illyricum, I have fully
preached the gospel of Christ.
20 Yea, so have I strived to
preach the gospel, not where
Christ was named, lest I
should build upon another
man's foundation:
21 But as it is written, To
whom he was not spoken of,
they shall see: and they that
have not heard shall understand.
22 For which cause also I
have been much hindered from
coming to you.
23 But now having no more
place in these parts, and having a great desire these many
years to come unto you;
24 Whensoever I take my
journey into Spain, I will
come to you: for I trust to see
you in my journey, and to be
brought on my way thitherward by you, if first I be
somewhat filled with your
company.
25 But now I go unto
Jerusalem to minister unto the
saints.
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กรุ งเยรู ซาเล็ ม เพื; อช่ วยสงเคราะห์ วิสุทธิชน
26 เพราะว่ า พวกศิ ษย์ ในแคว้ น
มาซิ โดเนี ยและแคว้ นอาคายา
เห็ นชอบที; จะถวายทรั พย์ ส่ ง ไป
ให้ แก่ วิ สุ ทธิ ชนที; ยากจนในกรุ ง
เยรูซาเล็ม
27 พวกศิ ษย์ เหล่ านั@ นพอใจที; จะ
ทําเช่ นนั@ นจริ งๆ และพวกเขาก็
เป็ นหนี@ วิ สุ ทธิ ช นเหล่ านั@ นด้ วย
เพราะว่ าถ้ าเขาได้ รับคนต่ างชาติ
เข้ าส่ วนในการฝ่ ายจิ ต วิ ญญาณ
ก็เป็ นการสมควรที; พวกต่ างชาติ
นั@ นจะได้ ปรนนิ บัติ ศิษย์ เหล่ านั@ น
ด้ วยสิ; งของฝ่ ายเนื@ อหนัง
28 เหตุฉะนั@ น เมื; อข้ าพเจ้ าไปส่ ง
ผลทานนั@ นมอบให้ แก่ พวกเขา
เสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว ข้ าพเจ้ าก็
จะไปประเทศสเปนผ่ านตําบลที;
ท่านอยู่ น@ ั น
29 และข้ าพเจ้ ารู้ แน่ ว่ า เมื; อ
ข้ าพเจ้ ามาหาท่ านนั@ น ข้ าพเจ้ า
จะมาพร้ อมด้ วยพระพรอั นบริ บู รณ์ ของข่ าวประเสริ ฐแห่ งพระ
คริสต์
30 พี; น้ องทั@ งหลาย โดยเห็นแก่
พระเยซู คริ ส ต์ เ จ้ าและโดยเห็ น
แก่ ความรั กของพระวิ ญญาณ
ข้ าพเจ้ าจึ งวิ งวอนขอให้ ท่ านช่ วย
อธิ ษฐานพระเจ้ าด้ วยใจร้ อนรน
เพื; อข้ าพเจ้ า
31 เพื; อให้ ข้ าพเจ้ าพ้ นจากมื อ
คนในประเทศยูเดี ยที;ไม่ เชื; อและ
เพื; อให้ การปรนนิ บั ติ เนื; องด้ วย
ผลทานซึ; งข้ า พเจ้ านํา ไปยั งกรุ ง

โรม / Romans 15
26 For it hath pleased them of
Macedonia and Achaia to
make a certain contribution
for the poor saints which are
at Jerusalem.
27 It hath pleased them verily;
and their debtors they are. For
if the Gentiles have been made
partakers of their spiritual
things, their duty is also to
minister unto them in carnal
things.
28 When therefore I have performed this, and have sealed
to them this fruit, I will come
by you into Spain.
29 And I am sure that, when I
come unto you, I shall come in
the fulness of the blessing of
the gospel of Christ.
30 Now I beseech you,
brethren, for the Lord Jesus
Christ's sake, and for the love
of the Spirit, that ye strive
together with me in your
prayers to God for me;
31 That I may be delivered
from them that do not believe
in Judaea; and that my service
which I have for Jerusalem
may be accepted of the saints;
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เยรู ซาเล็ มเป็ นที; พอใจของ
วิสุทธิชน
32 เพื; อข้ าพเจ้ าจะได้ มาหาท่ าน
ตามชอบพระทัยพระเจ้ า ด้ วย
ความชื; นชมยินดีและมีความเบิก
บานแจ่ มใสที;ได้ พบท่าน
33 บั ดนี@ ขอพระเจ้ าแห่ งสั นติ สุ ข
จงสถิ ตอยู่ กั บท่ านทั@ งหลายเถิ ด
เอเมน
การทักทายต่ อ
เพือนคริ สเตี ยน
ทีรกั ยิง
ข้ าพเจ้ าขอแนะนํา น้ อง
สาวของพวกเราให้ ท่ าน
รู้ จั ก คื อเฟบี ผ้ ู เป็ นผู้ รั บใช้ ใน
คริสตจักรที;อยู่ เมืองเคนเครีย
2 ขอท่ านรั บนางไว้ ในองค์ พระ
ผู้ เป็ นเจ้ าตามสมควรแก่ วิ สุ ท ธิ
ชน และขอให้ ท่ านช่ วยนางใน
ทุ กสิ; งที;นางต้ องการ เพราะนาง
ได้ ช่ วยสงเคราะห์ ค นหลายคน
รวมทั@งข้ าพเจ้ าด้ วย
3ขอฝากความคิ ดถึ งมายั งปริ สสิ ลลาและอาควิ ลลา ผู้ ร่ วมงาน
กับข้ าพเจ้ าในพระเยซูคริสต์
4 ผู้ ซึ; งได้ ยอมพลี ชี วิ ตของ
เขาเพื; อป้ องกั นชี วิตของข้ าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าขอขอบคุ ณเขาทั@ งสอง
และมิ ใช่ ข้ าพเจ้ าคนเดี ยว แต่
คริ สตจั ก รทุ กแห่ งของพวกต่ าง
ชาติกข็ อบคุณเขาด้ วย
5 และขอฝากความคิ ดถึ ง มายั ง
คริ ส ตจั ก รที; อยู่ ในบ้ านเขาด้ วย
ขอฝากความคิ ด ถึ งมายั งเอเปเนทัสที;รักของข้ าพเจ้ า ผู้ เป็ นคน

16

โรม / Romans 15, 16
32 That I may come unto you
with joy by the will of God,
and may with you be refreshed.
33 Now the God of peace be
with you all. Amen.
Greetings to Greatly Loved
Fellow Christians
I commend unto you
Phebe our sister, which
is a servant of the church
which is at Cenchrea:
2 That ye receive her in the
Lord, as becometh saints, and
that ye assist her in whatsoever business she hath need of
you: for she hath been a succourer of many, and of myself
also.
3 Greet Priscilla and Aquila
my helpers in Christ Jesus:
4 Who have for my life laid
down their own necks: unto
whom not only I give thanks,
but also all the churches of the
Gentiles.
5 Likewise greet the church
that is in their house. Salute
my wellbeloved Epaenetus,
who is the firstfruits of Achaia
unto Christ.

16
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แรกที;เข้ ามาเชื; อในพระคริสต์ ใน
แคว้ นอาคายา
6ขอฝากความคิ ดถึ งมายั งมารี ย์
ผู้ ได้ ตรากตรํา ทํา งานหนั ก เพื; อ
เราทั@งหลาย
7ขอฝากความคิ ดถึ งมายั งอั นโดรนิ คั สกั บยู นี อั ส ผู้ เป็ นญาติ
ของข้ าพเจ้ า และได้ ถู กจองจํา
ร่ วมกับข้ าพเจ้ า เขาเป็ นคนมีช;ื อ
เสียงดีในหมู่ อัครสาวก ทั@งได้ อยู่
ในพระคริสต์ก่อนข้ าพเจ้ าด้ วย
8ขอฝากความคิ ดถึ งมายั งอั มพลี อั สที; รั ก ของข้ าพเจ้ าในองค์
พระผู้ เป็ นเจ้ า
9ขอฝากความคิ ดถึ งมายั งอู รบานั ส ผู้ ร่ วมงานกั บเราในพระ
คริ สต์ และมายั งสทาคิ สที; รั ก
ของข้ าพเจ้ า
10 ขอฝากความคิดถึ งมายังอาเป็ ลเลส ผู้ เป็ นที; พอพระทัยของ
พระคริ สต์ ขอฝากความคิ ด ถึ ง
มายังคนในครัวเรือนของอาริ สโทบูลัส
11 ขอฝากความคิ ดถึ งมายั งเฮโรดิ โอนญาติ ของข้ าพเจ้ า ขอ
ฝากความคิ ดถึ งมายั งคนในครั ว
เรื อนนารซิ สสั สที; อยู่ ในองค์
พระผู้ เป็ นเจ้ า
12 ขอฝากความคิดถึงมายังตรีเฟนาและตรีโฟสา ผู้ ปฏิบัติงาน
ในฝ่ ายองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า ขอ
ฝากความคิ ดถึ งมายั งเปอร์ ซิ สที;
รัก ผู้ ได้ ปฏิบัติงานมากมายฝ่ าย
องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
13 ขอฝากความคิ ดถึ งมายั งรู -
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6 Greet Mary, who bestowed
much labour on us.
7 Salute Andronicus and Junia, my kinsmen, and my fellowprisoners, who are of note
among the apostles, who also
were in Christ before me.
8 Greet Amplias my beloved
in the Lord.
9 Salute Urbane, our helper in
Christ, and Stachys my
beloved.
10 Salute Apelles approved in
Christ. Salute them which are
of Aristobulus' household.
11 Salute Herodion my kinsman. Greet them that be of the
household of Narcissus,
which are in the Lord.
12 Salute Tryphena and
Tryphosa, who labour in the
Lord. Salute the beloved Persis, which laboured much in
the Lord.
13 Salute Rufus chosen in the
Lord, and his mother and
mine.
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ฟั ส ผู้ ท;ี ทรงเลือกไว้ ในฝ่ ายองค์
พระผู้ เป็ นเจ้ า และมารดาของ
เขาและมารดาข้ าพเจ้ าด้ วย
14 ขอฝากความคิดถึ งมายังอาสิ นครี ทั ส ฟเลโกน เฮอร์ มาส
ปั ทโรบัส เฮอร์เมส และบรรดา
พี; น้องที;อยู่ กับเขาเหล่ านั@ น
15 ขอฝากความคิ ดถึ งมายั งฟี โลโลกัส ยูเลีย และเนเรอั สกับ
น้ องสาวของเขาและโอลิ มปั สกับ
บรรดาวิ สุ ทธิ ชนที; อยู่ กั บคน
เหล่ านั@ น
16 จงต้ อนรั บกั นด้ วยธรรม
เนี ยมจุ บอั นบริ สุ ทธิL บรรดา
คริ สตจั กรของพระคริสต์ ขอฝาก
ความคิ ดถึ งมายั ง ท่ า นทั@ งหลาย
ด้ วย
17 พี; น้ องทั@ งหลาย ข้ าพเจ้ าจึ ง
ขอวิ ง วอนท่ า นให้ สั ง เกตดู ค น
เหล่ านั@ นที; ก่ อเหตุ ทะเลาะวิ วาท
กัน และทําให้ คนอื; นหลงไป ซึ; ง
เป็ นการผิ ดคํา สอนที; ท่ า นทั@ ง
หลายได้ เรี ยนมา จงเมิ นหน้ า
จากคนเหล่ านั@ น
18 เพราะว่ า คนเหล่ า นั@ นไม่ ไ ด้
ปรนนิ บั ติ พ ระเยซู คริ ส ต์ องค์
พระผู้ เป็ นเจ้ าของเรา แต่ ได้
ปรนนิ บั ติ ท้ องของตั วเอง และ
ได้ ล่อลวงคนซื; อให้ หลงด้ วยคําดี
คําอ่ อนหวาน
19 การซึ; งท่ านทั@ งหลายได้ เ ชื; อ
ฟั งก็ เ ลื; องลื อ ไปถึ ง คนทั@ งปวง
แล้ ว ข้ าพเจ้ าจึ งมี ความยิ นดี
เพราะท่านทั@งหลาย แต่ ข้าพเจ้ า
ใคร่ ให้ ท่ านทั@ งหลายเป็ นคน
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14 Salute Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes, and the brethren which
are with them.
15 Salute Philologus, and Julia, Nereus, and his sister, and
Olympas, and all the saints
which are with them.
16 Salute one another with an
holy kiss. The churches of
Christ salute you.
17 Now I beseech you,
brethren, mark them which
cause divisions and offences
contrary to the doctrine which
ye have learned; and avoid
them.
18 For they that are such
serve not our Lord Jesus
Christ, but their own belly;
and by good words and fair
speeches deceive the hearts of
the simple.
19 For your obedience is come
abroad unto all men. I am glad
therefore on your behalf: but
yet I would have you wise
unto that which is good, and
simple concerning evil.
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ฉลาดฝ่ ายการดี และให้ เป็ นคน
โง่ ฝ่ายการชั; ว
20 ไม่ ช้ าพระเจ้ าแห่ งสั นติ สุ ขจะ
ทรงปราบซาตานให้ ยับเยินลงใต้
ฝ่ าเท้ าของท่านทั@งหลาย ขอพระ
คุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้
เป็ นเจ้ าของเราจงอยู่ กั บท่ านทั@ ง
หลายเถิด เอเมน
21 ทิ โมธี ผ้ ู ร่ วมงานกั บข้ า พเจ้ า
ลูสิอัส ยาโสน และโสสิปาเทอร์
บรรดาญาติ ของข้ าพเจ้ า ฝาก
ความคิดถึงมายังท่านทั@งหลาย
22 ข้ าพเจ้ าเทอร์ ที อั ส ผู้ เขี ยน
จดหมายฉบั บนี@ ขอฝากความ
คิ ดถึ งมายังท่านทั@ งหลายในองค์
พระผู้ เป็ นเจ้ า
23 กายอั สเจ้ าของบ้ านผู้ เลี@ ยงดู
ข้ าพเจ้ าและเป็ นผู้ บํา รุ งคริ สตจั กรทั@ งหมดฝากความคิ ดถึ งมา
ยังท่าน เอรัสทัสสมุ หบัญชี ของ
เมือง และควารทัสซึ; งเป็ นพี; น้อง
ฝากความคิ ด ถึ ง มายั ง ท่ า นทั@ ง
หลาย
24 ขอพระคุ ณแห่ งพระเยซู
คริ สต์ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าของเรา
จงอยู่ กับท่านทั@ งหลายเถิด เอเมน
25 บั ดนี@ จงถวายพระเกี ยรติ แด่
พระองค์ ผ้ ู ทรงฤทธิL สามารถให้
ท่านทั@งหลายตั@ งมั; นคง ตามข่ าว
ประเสริ ฐซึ; งข้ าพเจ้ าได้ ประกาศ
นั@ น และตามที; ได้ ประกาศเรื; อง
พระเยซูคริสต์ ตามการเปิ ดเผย
ข้ อความอั นลึกลับซึ; งได้ ปิดบังไว้
ตั@ งแต่ สร้ างโลก
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20 And the God of peace shall
bruise Satan under your feet
shortly. The grace of our Lord
Jesus Christ be with you.
Amen.
21 Timotheus my workfellow,
and Lucius, and Jason, and
Sosipater, my kinsmen, salute
you.
22 I Tertius, who wrote this
epistle, salute you in the Lord.
23 Gaius mine host, and of the
whole church, saluteth you.
Erastus the chamberlain of the
city saluteth you, and Quartus
a brother.
24 The grace of our Lord
Jesus Christ be with you all.
Amen.
25 Now to him that is of
power to stablish you according to my gospel, and the
preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the
mystery, which was kept secret since the world began,
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26 แต่ มาบั ดนี@ ได้ เปิ ดเผยให้
ปรากฏแล้ ว และโดยพระคั มภีร์
ของพวกศาสดาพยากรณ์ ตาม
ซึ; งพระเจ้ าผู้ ทรงดํา รงถาวรได้
ทรงบั ญญั ติ ไว้ ได้ เปิ ดเผยออก
ให้ ประชาชาติ ท@ ั งปวงเห็ น แจ้ ง
เพื; อเขาจะได้ เชื; อ
27 โดยพระเยซู คริ สต์ ขอสง่ า
ราศีมี แด่ พระเจ้ าผู้ ทรงสัพพัญfู
แต่ องค์ เดี ยว สื บๆไปเป็ นนิ ตย์
เอเมน
[เขี ยนถึ ง ชาวโรมจากเมื อ งโคริ นธ์ และส่ งโดยเฟบี ผู้ เป็ น
ผู้ รั บใช้ ในคริ สตจั กรที; อยู่ เ มื อง
เคนเครีย]
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26 But now is made manifest,
and by the scriptures of the
prophets, according to the
commandment of the everlasting God, made known to all
nations for the obedience of
faith:
27 To God only wise, be glory
through Jesus Christ for ever.
Amen.
[Written to the Romans from
Corinthus, and sent by Phebe
servant of the church at
Cenchrea.]
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