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1 จดหมายฉบับนี้จากขาพเจา เปาโล ผูเปนผูรับใชของพระเยซูคริสต 

ผูทรงเรียกใหเปนอัครทูต และทรงตั้งไวเพื่อขาวประเสริฐของพระเจา 
2คือขาวประเสริฐ 
ซึ่งทรงสัญญาไวลวงหนาผานทางเหลาผูเผยพระวจนะของพระองคในพระคัม
ภีรศักด์ิสิทธิ์ 3ขาวประเสริฐนั้นเกี่ยวกับพระบุตรของพระองค 
ผูซึ่งในฐานะมนุษยทรงเปนวงศวานของดาวิด 
4และผูซึ่งโดยทางพระวิญญาณแหงความบริสุทธิ์1 
พระองคไดรับการประกาศดวยฤทธานุภาพวาทรงเปนพระบุตรของพระเจา2 
โดยการเปนขึ้นจากตาย พระองคคือพระเยซูคริสตองคพระ ผูเปนเจาของเร า  
5โดยทางพระองคและเพื่อพระนามของพระองค 
พวกเราไดรับพระคุณและฐานะหนาท่ีใหเปนอัครทูต 
เพื่อเรียกผูคนจากชนตางชาติท้ังมวลมาสูความเชื่อฟงซึ่งมาจากความเชื่อ 
6และทานทั้งหลายก็รวมอยูในบรรดาผูซึ่งทรงเรียกใหเปนคนของพระเยซูคริส
ตดวย 
 
7 ถึง ทุกทานท่ีอยูในกรุงโรม 
ผูซึ่งพระเจาทรงรักและทรงเรียกใหเปนวิสุทธิชน  
 
 ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจา 
พระบิดาของเราและจากองคพระเยซูคริสตเจา จงมีแกทาน 
 

                                      
1 1:4 หรือ ผูซึ่งในดานวิญญาณอันบริสุทธิ์ของพระองค  
2 ไดรับการแตงตั้งใหเปนพระบุตรของพระเจาดวยฤทธานุภาพ 



เปาโลปรารถนาทีจ่ะมายงักรุงโรม 
8 กอนอื่น 
ขาพเจาขอบพระคุณพระเจาของขาพเจาโดยทางพระเยซูคริสตเนื่องดวยทาน
ทุกคน เพราะความเชื่อของทานเลื่องลือไปทั่วโลก 
9พระเจาซึ่งขาพเจารับใชดวยสุดใจในการประกาศขาวประเสริฐเรื่องพระบุตร
ของพระองคนั้น ทรงเปนพยานใหขาพเจาวา 
ขาพเจาระลึกถึงทานเสมอ10ในคําอธิษฐานทุกครั้ง และขาพเจาอธิษฐานวา 
ในที่สุดนี้ หากเปนน้ําพระทัยพระเจา ขอใหขาพเจามีโอกาสมาหาทาน 
11 ขาพเจาอยากพบทาน 
จะไดแบงปนของประทานฝายจิตวิญญาณเพื่อทําใหทานเขมแข็ง 
12คือที่ทานและขาพเจาจะไดหนุนใจซึ่งกันและกันโดยความเชื่อของเราทั้งสอ
งฝาย 13พี่นองทั้งหลาย ขาพเจาอยากใหทานทราบวา 
ขาพเจาวางแผนไวหลายครั้งท่ีจะมาหาทาน (แตจนบัดนี้ก็ยังมีเหตุขัดของอยู) 
เพื่อจะไดเก็บเกี่ยวผลทามกลางพวกทาน 
เชนเดียวกับที่ขาพเจาไดกระทําทามกลางชนตางชาติท้ังหลาย 
14 ขาพเจามีพันธะหนาท่ีตอทั้งชาวกรีกและผูมิใชกรีก 
ตอท้ังคนมีปญญาและคนเขลา15ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงกระตือรือรนอยางยิ่งท่ีจะ
ประกาศขาวประเสริฐแกทานท้ังหลายที่อยูในกรุงโรมดวย 
16 ขาพเจามิไดละอายในขาวประเสริฐ 
เพราะขาวประเสริฐคือฤทธิ์อํานาจของพระเจาเพื่อใหทุกคนที่เชื่อไดรับความร
อด พวกยิวกอน แลวคนตางชาติดวย 17เพราะในขาวประเสริฐนั้น 
ค ว า ม ช อ บ ธ รรมจากพระเจาก็ไดรับการเปดเผย 



เปนความชอบธรรมโดยความเชื่อตั้งแตตนจนถึงท่ีสุด3 ดังท่ีมีเขียนไวแลววา 
“ คนชอบธรรมจะดํารงชีวิตโดยความเชื่อ” 4 
 
พระพโิรธของพระเจาตอมนษุยชาต ิ
18 พระเจาทรงสําแดงพระพิโรธจากสวรรค 
ตอบรรดาความอธรรมและความชั่วรายท้ังปวงของมนุษย 
ผูใชความชั่วรายของตนบีบคั้นความจริง 
19เนื่องจากสิ่งท่ีอาจจะรูไดเกี่ยวกับพระเจาก็ปรากฏชัดแกพวกเขา 
ดวยวาพระเจาทรงทําใหสิ่งเหลานี้ปรากฏชัดแกพวกเขา 
20เพราะตั้งแตทรงสรางโลก 
เราก็เห็นและเขาใจสภาวะอันไมประจักษแกตาของพระเจา 
คือฤทธานุภาพนิรันดรและเทวสภาพของพระองคอยางชัดเจนจากสิ่งท่ีทรงสรา
ง ดังนั้นมนุษยจึงไมมีขอแกตัวเลย 
21 ดวยวาท้ังๆ ที่รูจักพระเจา 
พวกเขาก็มิไดถวายเกียรติแดพระองคใหสมกับที่ทรงเปนพระเจา 
ท้ังมิไดขอบพระคุณพระองค แตกลับคิดในสิ่งท่ีไรสาระ 
และจิตใจอันโงเขลาก็มืดมัว ไ ป  22แมเขาอางวาตนมีปญญา 
เขากลับกลายเปนคนโง 
23และเอาพระสิริของพระเจาผูเปนอมตะไปแลกกับรปูเคารพ 
ซึ่งสรางขึน้ตามแบบของมนุษยอนิจจัง สัตวปก สัตวเลื้อยคลาน และสัตวตางๆ  
24
 ฉะนั้นพระเจาจึงทรงปลอยเขาใหทําบาปทางเพศตามตัณหาชั่วในใจขอ
งเขา ทําสิ่งทีนาอัปยศทางกายตอกัน 

                                      
3 1:17 หรือ เปนความชอบธรรมจากความเชื่อถึงความเชื่อ 
4 ฮ บ ก .2:4 



25เขาเอาความจริงของพระเจามาแลกกับความเท็จ 
นมัสการและปรนนิบัติสิ่งท่ีทรงสรางแทนพระเจาผูทรงสราง 
ผูทรงเปนท่ีสรรเสริญตลอดนิรันดร อาเมน 
26 เพราะเหตุนี้ พระเจาจึงทรงปลอยเขาไวในกิเลสตัณหาอันนาอับอาย 
แมกระท่ังพวกผูหญิงของเขาก็เปลี่ยนจากการมีความสัมพันธตามธรรมชาติให
ผิดธรรมชาติไป 27เชนเดียวกัน 
พวกผูชายก็เลิกมีความสัมพันธตามธรรมชาติกับผูหญิง 
หันมาเรารอนดวยไฟราคะตอกัน ผูชายกับผูชายดวยกันประกอบกิจอันนาอดสู 
เขาจึงไดรับโทษทัณฑอันสมควรกับความวิปริตของตน  
28 ยิ่งกวานั้น เนื่องจากเขาไมเห็นคุณคาของการรูจักพระเจา 
พระองคจึงทรงปลอยเขาใหมีจิตใจเสื่อมทราม กระทําสิ่งท่ีไมสมควร 
29พวกเขาเต็มไปดวยความเลว ความชั่วราย ความโลภโมโทสัน 
และความเสื่อมทรามสารพัดชนิด พวกเขาเต็มไปดวยความอิจฉาริษยา 
การเขนฆา การแกงแยงชิงดี การลอลวงและการคิดราย พวกเขาชอบนินทา 
30ใสรายปายสี เกลียดชังพระเจา หยาบคาย หยิ่งยโสและโออวด 
พวกเขาคิดหาทางใหมๆ ในการทําชั่ว พวกเขาไมเชื่อฟงบิดามารดาของตน 
31พวกเขาเปนคนไรสติ ไรสัตย ไรหัวใจ ไรความปราณี 
32แมเขารูกฎเกณฑอันชอบธรรมของพระเจาวาผูท่ีทําเชนนั้นสมควรตาย 
เขาไมเพียงยังคงกระทําสิ่งเหลานี้ตอไป 
แตยังเห็นชอบกับผูท่ีกระทําสิ่งเหลานี้ดวย 
 
การพพิากษาอันชอบธรรมของพระเจา 
 

2 เหตุฉะนั้นทานท่ีตัดสินคนอื่น ทานก็ไมมีขอแกตัวเลย 

เพราะไมวาทานตัดสินผูอื่นดวยประเด็นใด ทานก็พิพากษาลงโทษตนเองดวย 
เ พราะทานผูเปนคนตัดสินก็ยังทําอยางเดียวกัน 



2เรารูอยูวาพระเจาทรงตัดสินลงโทษผูท่ีกระทําเชนนี้ตามความเปนจริง 
3ดังนั้นเมื่อทานผูเปนเพียงมนุษยปุถุชนตัดสินคนอื่น 
แตตัวเองยังทําแบบเดียวกับเขา ทานคิดหรือวา 
จะพนจากการพิพากษาลงโทษของพระเจาได? 
4หรือทานหมิ่นประมาทพระกรุณาคุณ ความอดกลั้น 
และความอดทนอันเหลือลนของพระองค 
ทานไมรูหรือวาพระกรุณาคุณของพระเจามุงชักนําทานใหกลับใจเสียใหม? 
5 แตเพราะทานใจแข็งด้ือดานและไมยอมกลับใจ 
ทานจึงส่ําสมพระพิโรธใหแกตนเองไวสําหรับวันแหงพระพิโรธของพระเจา 
เม่ือพระองคทรงสําแดงการพิพากษาอันชอบธรรม 6พระเจา 
“ จะประทานแกแตละคนตามการกระทําของเขา” 5 
7สําหรับผูท่ีพากเพียรทําความดี คือคนที่แสวงหาศักด์ิศรี เกียรติ 
และความเปนอมตะนั้น พระองคจะประทานชีวิตนิรันดร 
8แตผูท่ีมุงหาประโยชนใสตัว 
และผูท่ีปฏิเสธความจริงติดตามความชั่วจะไดรับพระอาชญาและพระพิโรธ 
9ความทุกขรอนลําเค็ญจะมีแกทุกคนที่กระทําชั่ว พวกยิวกอน 
แลวคนตางชาติดวย 10แตศักด์ิศรี เกียรติ และสันติสุขจะมีแกทุกคนที่กระทําดี 
พวกยิวกอน แลวคนตางชาติดวย 11เพราะพระเจามิไดทรงเลือกที่รักมักท่ีชัง 
12 คนทั้งปวงที่ไมมีบทบัญญัติและไดทําบาป 
จะพินาศโดยไมตองอางถึงบทบัญญัติ 
และคนทั้งปวงที่อยูภายใตบทบัญญัติและไดทําบาป 
จะถูกตัดสินตามบทบัญญัติ13ดวยวาผูชอบธรรมในสายพระเนตรพระเจา 
มิใชผูท่ีไดยินไดฟงบทบัญญัติ แตผูท่ีเชื่อฟง ทําตามบทบัญญัติตางหาก 
ท่ีพระเจาจะทรงประกาศวาเปนผูชอบธรรม 14(อันท่ีจริง 

                                      
5 2:6 ส ด ด .62:12; ส ภ ษ .24:12 



เม่ือคนตางชาติผูไมมีบทบัญญัติไดกระทําสิ่งท่ีบทบัญญัติกําหนดไวโดยปกติวิสั
ยของเขา เขาก็เปนบทบัญญัติใหตนเอง แมวาเขาไมมีบทบัญญัติ 
15เพราะเขาแสดงใหเห็นวา ขอกําหนดตางๆ 
ของบทบัญญัติไดจารึกอยูในใจของเขา 
จิตสํานึกของเขาก็เปนพยานดวยและความคิดของเขานั่นแหละที่ฟองรองหรือป
กปองเขา) 
16สิ่งนี้จะเกิดขึ้นในวันท่ีพระเจาจะทรงพิพากษาความลับของมนุษยโดยทางพ
ระเยซูคริสต ตามที่ระบุไวในขาวประเสริฐซึ่งขาพเจาประกาศ 
 
พวกยิวและบทบญัญตั ิ
17 แตถาทานเรียกตนเองวายิว 
ถาทานพึ่งบทบัญญัติและโออวดวาทานมีความสัมพันธใกลชิดกับพระเจา 
18ถาทานรูน้ําพระทัยของพระองคและเห็นชอบในสิ่งท่ีเยี่ยมยอด 
เพราะทานไดรับการสั่งสอนจากบทบัญญัติ 
19ถาทานม่ันใจวาตนเปนผูนําทางใหคนตาบอด 
เปนแสงสวางแกผูตกอยูในความมืด 20เปนผูสอนคนโง เปนครูสอนเด็ก 
เพราะทานมีความรูและความจริงท้ังมวลที่อยูในบทบัญญัติ 
21ก็แลวทานผูสอนคนอื่น ทานไมสอนตัวเองบางหรือ? 
ทานผูเทศนาวาไมควรลักขโมย ทานลักขโมยหรือไม? 
22ทานผูกลาววาอยาลวงประเวณี ทานเองลวงประเวณีหรือไม? 
ทานผูรังเกียจรูปเคารพ ทานปลนพระวิหารหรือไม? 
23ทานผูโออวดในบทบัญญัติ 
ทานเองลบหลูพระเจาโดยละเมิดบทบัญญัติหรือไม? 24ดังท่ีมีเขียนไววา 
“ พระนามของพระเจาถูกลบหลูทามกลางชนตางชาติก็เพราะพวกทาน” 6 

                                      
6 2:24 อ ส ย .52:5; อ ส ค .36:22 



25 การเขาสุหนัตมีคุณคาถาทานรักษาบทบัญญัติ 
แตถาทานละเมิดบทบัญญัติ ทานก็จะเปนเหมือนไมไดเขาสุหนัตเลย 
26ถาผูท่ีไมไดเขาสุหนัตทําตามขอกําหนดแหงบทบัญญัติ 
จะไมถือเสมือนวาพวกเขาไดเขาสุหนัตแลวหรือ? 
27ผูท่ีไมไดเขาสุหนัตทางกายแตยังทําตามบทบัญญัตินั่นแหละ 
จะปรับโทษทานผูซึ่งท้ังๆ ที่มี7บทบัญญัติซึ่งเปนลายลักษณอักษร 
และไดเขาสุหนัตแลวก็ยังเปนผูละเมิดบทบัญญัติ 
28 ผูท่ีเปนยิวแท มิใชคนที่เปนยิวแตเพียงภายนอก 
ท้ังการเขาสุหนัตแทก็มิใชการเขาสุหนัตแตเพียงภายนอกทางรางกายเทานั้น 
29แตคนที่เปนยิวแทคือคนที่เปนยิวภายใน 
และการเขาสุหนัตแทคือการเขาสุหนัตทางใจโดยพระวิญญาณ 
มิใชโดยบทบัญญัติท่ีเปนลายลักษณอักษร 
คําสรรเสริญท่ีคนเชนนี้ไดรับไมไดมาจากมนุษยแตมาจากพระเจา  
 
พระเจาทรงสัตยซื่อ 
 

3 ถาเชนนั้น การเปนยิวมีขอไดเปรียบตรงไหน? 

หรือการเขาสุหนัตมีคุณคาอะไร? 2มีคุณคาอยางมากในทุกดาน! 
ประการแรกสุด พวกเขาไดรับมอบหมายพระดํารัสของพระเจา  
3 แลวถาบางคนไมมีความเชื่อเลาจะเปนอยางไร? 
การที่เขาขาดความเชื่อจะทําใหความสัตยซื่อของพระเจาเปนโมฆะหรือ? 
4ไมเลย! แมทุกคนจะเปนคนโกหก ก็ขอใหพระเจาทรงสัตยจริง 
ดังท่ีมีเขียนไววา 
“ เพื่อพระองคจะไดรับการพิสูจนวา 
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  ท รงเปนฝายถูกเม่ือตรัส 
 และชนะเมื่อทรงพิพากษา” 8  
 
5 แตจะวาอยางไร 
ถาความอธรรมของเราทําใหความชอบธรรมของพระเจาโดดเดนชัดเจนยิ่งขึ้น
? จะวาพระเจาไมยุติธรรมหรือท่ีทรงใหพระพิโรธลงมาเหนือเรา? (นี่ขาพเจา 
โตแยงแบบมนุษย) 6ไมใชอยางแนนอน! เพราะหากเปนเชนนั้น 
พระเจาจะทรงพิพากษาโลกไดอยางไร? 7บางคนอาจแยงวา 
“ ในเมื่อความอสัตยของขาพเจาทําใหเห็นความสัตยจริงของพระเจาเดนชัดยิ่
งขึ้น ดังนั้นจึงเปนการเพิ่มพูนพระสิริของพระองค 
แลวทําไมขาพเจายังถูกตัดสินลงโทษวาเปนคนบาปเลา?”  8ทําไมไมกลาววา 
“ ใหเราทําชั่ว เพื่อความดีจะไดเกิดขึ้น” ? 
อยางท่ีมีบางคนใสรายหาวาเราพูดเชนนั้น การลงโทษคนแบบนี้ก็สมควรแลว 
 
ไมมใีครชอบธรรมสกัคน 
9 เชนนี้แลว เราจะสรุปวาอยางไร? พวกเราชาวยิวดี9กวาคนอื่นหรือ? 
ไมเลย! เราชี้ใหเห็นแลววา 
ท้ังคนยิวและคนตางชาติลวนอยูใตความบาปเหมือนกันหมด10ดังท่ีมีเขียนไวว
า  
 “ ไมมีสักคนที่ชอบธรรม ไมมีแมสักคนเดียวเลย 
11 ไมมีใครที่เขาใจ 
 ไมมีใครที่เสาะแสวงหาพระเจา 
12ทุกคนลวนหันเหไป 
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  พวกเขากลายเปนคนไรคาไปดวยกัน 
ไมมีสักคนท่ีทําดี 
  ไมมีแมสักคนเดียวเลย” 10 
13” ลําคอของเขาคือหลุมฝงศพท่ีเปดอยู 
  เขาตวัดลิ้นปลิ้นปลอน” 11 
“ พิษงูรายอยูท่ีริมฝปากของเขา” **  
14 “ ริมฝปากของเขาเต็มไปดวยคําแชงดาและคําเผ็ดรอน” * 
15” เทาของเขาวองไวในการทําใหนองเลือด 
16 เขากอหายนะและทุกขเข็ญไวตามรายทางของเขา 
17และเขาไมรูจักทางแหงสันติภาพ” 12 
18 “ เขาไมเคยคิดท่ีจะเกรงกลัวพระเจาเลย” 13 
 
19 เรารูอยูวาสิ่งใดๆ ที่บทบัญญัติกลาวไว ลวนกลาวแกผูท่ีอยูใตบทบัญญัติ 
เพื่อปดปากทุกคนไมใหมีขอแกตัว 
และใหท้ังโลกอยูภายใตการพิพากษาของพระเจา 
20ฉะนั้นไมมีใครไดชื่อวาเปนผูชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจาโดยการ
รักษาบทบัญญัติ ทวาบทบัญญัติทําใหเรารูตัววามีความบาป 
 
ความชอบธรรมโดยทางความเชือ่ 
21 แตบัดนี้ 
ความชอบธรรมจากพระเจาซึ่งอยูนอกเหนือบทบัญญัตินั้นเปนท่ีประจักษแลว 
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เปนความชอบธรรมซึ่งหนังสือบทบัญญัติและหนังสือผูเผยพระวจนะไดเปนพย
านถึง 
22ค ว า ม ช อ บ ธ ร ร ม จ ากพระเจานี้ผานมาทางความเชื่อในพระเยซู
คริสตไปถึงคนทั้งปวงที่เชื่อ ไมมีขอแตกตางกัน 
23เพราะวาทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจา 
24และโดยพระคุณของพระเจา 
พระองคทรงใหพวกเขาเปนผูชอบธรรมโดยไมคิดมูลคา 
ดวยการที่พระเยซูคริสตทรงไถพวกเขา 
25พระเจาทรงใหพระเยซูเปนเครื่องบูชาลบบาป14แกผูท่ีมีความเชื่อในพระโลหิ
ตของพระเยซู พระเจาทรงกระทําเชนนี้เพื่อสําแดงความยุติธรรมของพระองค 
เพราะโดยความอดกลั้นพระทัย 
พระองคจึงไมไดลงโทษความผิดบาปที่ทําไปกอนหนานั้น 
26พระองคทรงกระทําเชนนี้เพื่อสําแดงความยุติธรรมของพระองคในกาลปจจุ
บัน เพื่อวาพระองคจะทรงเปนผูเท่ียงธรรม 
และเปนผูท่ีใหบรรดาคนที่มีความเชื่อในพระเยซูเปนผูชอบธรรมดวย 
27 เชนนี้แลว เรามีอะไรที่จะอวดได? ไมมีเลย จะอางอะไรเปนหลัก? 
อางวาโดยการรักษาบทบัญญัติหรือ? หามิได 
แตโดยการอางความเชื่อเปนหลักตางหาก 28เพราะเรายืนยันวา 
มนุษยเปนคนชอบธรรมไดก็โดยความเชื่อ ไมใชโดยการรักษาบทบัญญัติ 
29พระเจาทรงเปนพระเจาของพวกยิวเทานั้นหรือ? 
พระองคไมไดเปนพระเจาของคนตางชาติดวยหรือ? แนนอน 
พระองคทรงเปนพระเจาของคนตางชาติดวย 
30เนื่องจากมีพระเจาเพียงองคเดียว 
พระองคจะทรงใหผูเขาสุหนัตเปนคนชอบธรรมโดยความเชื่อ 
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และจะทรงใหผูท่ีไมไดเขาสุหนัตเปนคนชอบธรรมโดยทางความเชื่อเดียวกันนั้
น  31ถาเชนนั้นเราทําใหบทบัญญัติเปนโมฆะโดยความเชื่อนี้หรือ? เปลาเลย! 
เรากลับสนับสนุนบทบัญญัติเสียอีก 
 
อบัราฮมัเปนผูชอบธรรมโดยความเชือ่ 
 

4 แลวเราจะวาอยางไรเกี่ยวกับอับราฮัมบรรพบุรุษของเราในเรื่องนี้? 

2อันท่ีจริง ถาอับราฮมัเปนผูชอบธรรมโดยการประพฤติ ทานก็มีขอที่จะอวดได 
แตไมเปนเชนนั้นเลยตอเบื้องพระพักตรพระเจา 3พระคัมภีรกลาววาอยางไร? 
“ อับราฮัมเชื่อพระเจา 
และความเชื่อนี้พระองคทรงนับเปนความชอบธรรมของทาน” 15 
4 เมื่อคนคนหนึ่งทํางาน คาจางของเขายอมไมนับเปนของขวัญ 
แตเปนสิ่งท่ีเขาพึงจะไดรับ 5สวนคนที่ไมไดอาศัยการประพฤติ 
แตวางใจพระเจาผูทรงทําใหคนชั่วเปนผูชอบธรรม 
พระองคทรงนับวาความเชื่อของเขาเปนความชอบธรรม 
6ดาวิดกลาวเชนเดียวกันนี้ 
เม่ือทานพูดถึงความสุขของผูท่ีพระเจาทรงนับวาเปนคนชอบธรรมโดยมิไดอาศั
ยการประพฤติวา 
 
7” ความสุขมีแก 
  ผูท่ีไดรับการอภัยในการลวงละเมิดของเขา 
 ผูซึ่งบาปผดิของเขาไดรับการกลบเกลื่อน 
8  ความสุขมีแก 
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 ผูท่ีองคพระผูเปนเจาไมถือโทษความบาปของเขา” 16 
 
9 ความสุขนี้มีแกผูท่ีไดเขาสุหนัตเทานั้นหรือ 
หรือมีแกผูท่ีไมไดเขาสุหนัตดวย? เราไดกลาวแลววา 
พระเจาทรงนับวาความเชื่อของอับราฮัมเปนความชอบธรรมของทาน 
10สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อใด? กอนหรือหลังจากท่ีทานเขาสุหนัต? 
ไมใชหลังเขาสุหนัต แตเกิดขึ้นกอนเขาสุหนัตตางหาก! 
11และทานไดเขาสุหนัตเปนเครื่องหมาย 
ซึ่งเปนตราแหงความชอบธรรมที่ทานไดมาโดยความเชื่อขณะที่ทานยังไมไดเ
ขาสุหนัต ดวยเหตุนี้ ทานจึงเปนบิดาของคนทั้งปวงที่เชื่อแตยังไมไดเขาสุหนัต 
เพื่อพระเจาจะทรงนับวาพวกเขาเหลานั้นเปนผูชอบธรรมดวย 
12และทานยังเปนบิดาของผูท่ีเขาสุหนัตแลว 
คนเหลานี้ไมเพียงรับสุหนัตเทานั้น 
แตยังดําเนินในความเชื่อซึ่งอับราฮัมบรรพบุรุษของเรามีตั้งแตกอนที่จะเขาสุห
นัต 
13 มิใชโดยบทบัญญัติ แตโดยความชอบธรรมอันเนื่องมาจากความเชื่อ 
อับราฮัมและพงศพันธุของทานจึงไดรับพระสัญญาใหเปนทายาทที่จะไดโลกเป
นกรรมสิทธิ์ 14เพราะถาบรรดาผูท่ียึดถือบทบัญญัติไดเปนทายาท 
ความเชื่อก็ไรคา และพระสัญญาก็เปลาประโยชน 
15เพราะบทบัญญัติยอมนํามาซึ่งพระพิโรธ และที่ใดไมมีบทบัญญัติ 
ท่ีนั่นก็ไมมีการลวงละเมิด 
16 เหตุฉะนั้นพระสัญญาจึงมาทางความเชื่อ 
เพื่อวาพระสัญญาจะไดเปนไปโดยพระคุณ 
และเพื่อวาพงศพันธุทุกคนของอับราฮัมจะไดรับตามพระสัญญาอยางแนนอน 
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ไมเพียงผูท่ีถือบทบัญญัติเทานั้น แตผูท่ีมีความเชื่อแบบเดียวกับอับราฮมัดวย 
ทานเปนบิดาของพวกเราทั้งหมด 17ดังท่ีมีเขียนไววา 
“ เราไดใหเจาเปนบิดาของหลายชนชาติ” 17 
ทานเปนบิดาของเราในสายพระเนตรพระเจาผูท่ีทานเชื่อ 
คือพระเจาผูประทานชีวิตแกคนที่ตายแลว 
และทรงเรียกสิ่งท่ีไมมีเสมือนวาสิ่งนั้นมีอยูแลว 
18 ทั้งๆ ที่ไมนาจะมีความหวังใดๆ อับราฮัมก็ยังเชื่อเพราะทานมีความหวัง 
ทานจึงไดเปนบิดาของหลายชนชาติ เหมือนดังท่ีไดตรัสกับทานไวแลววา 
“ พงศพันธุของเจาจะเปนเชนนั้นแหละ” 18 
19ความเชื่อของทานไมไดถดถอยเลย 
เม่ือทานเผชิญหนากับความจริงท่ีวารางกายของทานเหมือนไดตายไปแลว 
เพราะทานมีอายุราว 100 ปแลว และความจริงท่ีวาซาราหก็ไมสามารถมีบุตร 
20กระนั้นทานก็มิไดหวั่นไหวคลางแคลงใจในพระสัญญาของพระเจา 
แตม่ันคงในความเชื่อ และถวายพระสิริแดพระเจา 
21ดวยเชื่อม่ันเต็มท่ีวาพระเจาทรงมีฤทธิ์อํานาจที่จะกระทําสิ่งท่ีพระองคไดทรง
สัญญาไว 22นี่คือเหตุผลที่ “ พระองคทรงนับเปนความชอบธรรมของทาน”  
23คําวา “ นับเปนความชอบธรรมของทาน”  นี้ 
มิใชเขียนไวสําหรับทานเพียงคนเดียว 
24แตสําหรับเราทั้งหลายผูซึ่งพระเจาจะทรงนับวาเปนผูชอบธรรมดวย 
สําหรับเราผูซึ่งเชื่อในพระองคผูทรงใหพระเยซูองคพระผูเปนเจาของเราเปนขึ้
น จ า ก ต า ย  
25พระเยซูทรงถูกมอบไวใหสิ้นพระชนมเพื่อความบาปของเรา 
และทรงคืนพระชนมเพื่อใหเราเปนผูชอบธรรม 
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สันตสิขุและความชืน่ชมยินด ี
 

5 เหตุฉะนั้นเพราะเราไดเปนผูชอบธรรมโดยความเชื่อแลว 

เราจึง19มีสันติสุขกับพระเจาโดยทางองคพระเยซูคริสตเจาของเรา 
2โดยทางพระองคเราจึงไดเขาในรมพระคุณท่ีเรายืนอยูนี้และเราจึง*ชื่นชมยิน
ดีในความหวังแหงพระสิริของพระเจา 3ไมเพียงเทานั้น 
แตเรายัง*ชื่นชมยินดีในความทุกขยากของเราดวย 
เพราะเรารูวาความทุกขยากนั้นกอใหเกิดความบากบั่น 
4ความบากบั่นทําใหเรามีอุปนิสัยท่ีพิสูจนแลววาใชการได 
และอุปนิสัยเชนนั้นทําใหมีความหวัง 5และความหวังไมทําใหเราผิดหวัง 
เพราะพระเจาทรงเทความรักของพระองคเขามาในจิตใจของเราโดยพระวิญญ
าณบริสุทธิ์ ผูซึ่งพระเจาไดประทานแกเรา  
6 เมื่อเรายังไรพลังอํานาจ 
พระคริสตไดสิ้นพระชนมเพื่อคนบาปในเวลาอันเหมาะ 
7นอยนักท่ีจะมีใครตายเพื่อคนชอบธรรม 
แมวาอาจจะมีบางคนกลาท่ีจะตายเพื่อคนดีก็ได 
8แตพระเจาทรงสําแดงความรักของพระองคเองแกเราทั้งหลาย คือ 
ขณะที่เรายังเปนคนบาปอยูนั้น พระคริสตไดสิ้นพระชนมเพื่อเรา 
9 เพราะบัดนี้ เราไดเปนผูชอบธรรมแลวโดยพระโลหิตของพระองค 
ยิ่งไปกวานั้น โดยพระองค 
เราจะรอดพนจากพระพิโรธของพระเจาอยางแนนอน! 
10เพราะถาเรายังไดคืนดีกับพระเจา 
โดยการสิ้นพระชนมของพระบุตรของพระองคในขณะที่เราเปนศัตรูกับพระอง
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ค ยิ่งไปกวานั้นเมื่อเราไดคืนดีกับพระองคแลว 
เราก็จะไดรับความรอดโดยพระชนมชีพของ พระองคอยางแนนอน! 
11ไมเพียงเทานี้ แตเรายังชื่นชมยินดีในพระเจา 
โดยทางองคพระเยซูคริสตเจาของเรา 
บัดนี้พระองคทรงทําใหเราคืนดีกับพระเจาแลว 
 
ความตายมาทางอาดมั ชวีิตมาทางพระครสิต 
12 ฉะนั้นเชนเดียวกับที่บาปเขามาในโลกเพราะมนุษยคนเดียว 
และบาปนํามาซึ่งความตาย และโดยทางนี้เอง 
ความตายจึงมาถึงมวลมนุษยเพราะทุกคนไดทําบาป 13ดวยวากอนมีบทบัญญัติ 
บาปก็อยูในโลกแลว แตเม่ือยังไมมีบทบัญญัติ ก็ไมถือวาบาป 14อยางไรกต็าม 
ความตายก็ครอบครองมาตั้งแตสมัยของอาดัมจนถึงสมัยของโมเสส 
แมแตคนที่มิไดทําบาปโดยละเมิดพระบัญชาเหมือนอาดัม 
ผูเปนแบบฉบับของพระองค ซึ่งจะเสด็จมาภายหลัง 
15 แตของประทานนั้นตางจากการลวงละเมิด 
เพราะถาคนเปนอันมากตายเพราะการลวงละเมิดของมนุษยเพียงคนเดียว 
ยิ่งกวานั้นสักเทาใด 
พระคุณของพระเจาและของประทานโดยพระคุณของพระเยซูคริสตเพียงผูเดีย
วนั้นยอมลนไหลไปสูคนเปนอันมาก 
16และของประทานจากพระเจาก็ตางจากผลแหงความบาปของมนุษยคนเดียว 
กลาวคือ 
การพิพากษาเกิดขึ้นหลังจากการทําบาปเพียงครั้งเดียวและนําไปสูการลงโทษ 
แตของประทานเกิดขึ้นหลังจากการลวงละเมิดหลายๆ ครั้ง 
แ ล ะ น ำ ไปสูการเปนผูชอบธรรม 
17เพราะถาโดยการลวงละเมิดของมนุษยคนเดียวเปนเหตุใหความตายไดครอ
บครองผานทางมนุษยคนเดียวผูนั้น ยิ่งกวานั้นสักเทาใด 



บรรดาผูท่ีไดรับพระคุณและของประทานแหงความชอบธรรมซึ่งพระเจาทรงจัด
เตรียมไวอยางมากลนยอมครอบครองในชีวิตผานทางมนุษยคนเดียวคือพระเย
ซูคริสต  
18 ฉะนั้นการลวงละเมิดเพียงครั้งเดียวสงผลใหคนทั้งปวงถูกลงโทษฉันใด 
การกระทําอันชอบธรรมเพียงครั้งเดียว 
ก็สงผลใหคนทั้งปวงถูกนับวาเปนผูชอบธรรมฉันนั้น 
ซึ่งการนับวาเปนผูชอบธรรมนี้นําชีวิตมาใหคนทั้งปวงเหลานั้น 
19เ พ ร า ะ ก า ร ไ มเชื่อฟงของมนุษยคนเดียว 
ทําใหคนเปนอันมากเปนคนบาปฉันใด 
การเชื่อฟงของมนุษยคนเดียวก็ทําใหคนเปนอันมากเปนผูชอบธรรมฉันนั้น 
20 บทบัญญัติถูกเพิ่มเขามาเพื่อวา การลวงละเมิดจะมีมากขึ้น 
แตท่ีใดมีบาปมากขึ้น พระคุณก็มีมากขึ้นยิ่งกวานั้น 
21เพื่อวาบาปไดครอบครองในความตายฉันใด 
พระคุณจะไดครอบครองผานทางความชอบธรรม 
เพื่อนํามาซ่ึงชีวิตนิรันดรโดยทางพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเราฉันนั้น 
 
ตายตอบาป แตมชีวีติในพระครสิต 
 

6 เชนนี้แลวเราจะวาอยางไร? เราควรจะทําบาปตอไป 

เพื่อพระคุณจะไดมีมากยิ่งขึ้นหรือ? 2อ ยาใหเปนเชนนั้นเลย! 
เราไดตายตอบาปแลว เราจะดําเนินชีวิตในบาปตอไปไดอยางไร? 
3ทานไมรูหรือวา เราทั้งปวงที่รับบัพติศมาเขาในพระเยซูคริสต 
ก็ไดรับบัพติศมาเขาในความตายของพระองค? 
4ฉะนั้นเราจึงถูกฝงไวกับพระองคแลว โดยทางบัพติศมาเขาในความตาย 
เพื่อวาเราเองก็จะไดมีชีวิตใหมเชนเดียวกับท่ีทรงใหพระคริสต 
เปนขึ้นจากตายโดยพระสิริของพระบิดา  



5 ถาเราไดรวมกับพระองคอยางนี้ในการตายของพระองค 
เราก็จะรวมกับพระองคในการเปนขึ้นจากตายของพระองคดวยอยางแนนอน 
6เพราะเรารูวาตัวเกาของเราถูกตรึงไวกับพระองคแลว 
เพื่อกายบาปนั้นจะถูกขจัดไป20 เพื่อเราจะไมเปนทาสบาปอีกตอไป 
7เพราะวาผูใดท่ีตายแลวก็พนจากบาป 
8 ถาเราตายกับพระคริสตแลว เราเชื่อวาเราจะมีชีวิตกับพระองคดวย 
9เพราะเรารูวาในเมื่อทรงใหพระคริสตทรงเปนขึ้นจากตายแลว 
พระองคจะไมมีวันตายอีก ความตายไมมีอํานาจเหนือพระองคอีกตอไป 
10ท่ีพระองคทรงตายนั้น ทรงตายตอความบาปครั้งเดียวเปนพอ 
แตท่ีพระองคทรงมีชีวิตอยูนั้น ทรงมีชีวิตอยูเพื่อพระเจา 
11 ในทํานองเดียวกัน จงถือวาตัวทานเองตายตอความบาป 
และมีชีวิตอยูเพื่อพระเจาในพระเยซูคริสต 
12เหตุฉะนั้นอยาใหบาปครอบครองกายที่ตองตายของทาน 
ซึ่งทําใหทานตองยอมตามความปรารถนาชั่วแหงกายนั้น 13อยายกสวนตางๆ 
ในกายของทานใหแกบาปเปนเครื่องมือของความชั่วราย 
แตจงถวายตัวของทานเองแดพระเจา ในฐานะผูท่ีทรงใหมีชีวิตเปนขึ้นจากตาย 
และถวายสวนตางๆ 
ในกายของทานแดพระองคใหเปนเครื่องมือของความชอบธรรม 
14เพราะความบาปจะไมเปนนายของทานอีกตอไป 
ดวยวาทานมิไดอยูใตบทบัญญัติแตอยูใตพระคุณ 
 
ท า ส ข อ ง ค ว า ม ช อ บ ธ ร ร ม   
15 เชนนี้แลวจะเปนอยางไรตอไป? 
เราจะทําบาปเพราะเราไมไดอยูใตบทบัญญัติ แตอยูใตพระคุณหรือ? 
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อยาใหเปนเชนนั้นเลย! 16ทานไมรูหรือวา 
เม่ือทานยอมตัวเชื่อฟงเยี่ยงทาสตอผูใด ทานก็เปนทาสของผูนั้นท่ีทานเชื่อฟง 
ไมวาทานจะเปนทาสของความบาปซึ่งนําไปสูความตาย 
หรือเปนทาสของการเชื่อฟงซึ่งนําไปสูความชอบธรรมก็ตาม? 
17แตขอบพระคุณพระเจา ท่ีแมทานเคยเปนทาสของความบาป 
ทานก็เชื่อฟงคําสอนซึ่งทรงมอบหมายแกทานนั้นอยางสุดใจ 
18ทานไดรับการปลดปลอยใหเปนอิสระจากบาป 
และไดกลายเปนทาสของความชอบธรรมแลว 
19 ขาพเจาพูดเชนนี้ตามประสามนุษย 
ก็เพราะทานออนแอตามปกติวิสัยของทาน ท่ีทานเคยใหสวนตางๆ 
ใ น ก า ย ข อ งทานเปนทาสของความโสโครกและความชั่วรายท่ีเพิ่มขึ้นไ
มสิ้นสุดอยางไร บัดนี้ก็จงใหสวนตางๆ นั้นเปนทาสของความชอบธรรม 
ซึ่งนํามาสูความบริสุทธิ์อยางนั้น 20เมื่อทานเปนทาสของความบาป 
ทานก็เปนอิสระจากการควบคุมของความชอบธรรม 21ครั้งนั้น 
ทานไดเก็บเกี่ยวประโยชนอะไรจากสิ่งเหลานั้นซึ่งบดันี้ทานก็ละอายแกใจ? 
ผลลัพธของสิ่งเหลานั้นคือความตาย! 
22แตบัดนี้ทานเปนอิสระจากความบาปและไดกลายมาเปนทาสของพระเจาแลว 
ประโยชนท่ีทานไดเก็บเกี่ยวนํามาถึงความบริสุทธิ์ และผลลัพธคือชีวิตนิรันดร 
23เพราะวาคาจางของความบาปคือความตาย 
แตของประทานจากพระเจาคือชีวิตนิรันดรใน21พระเยซูคริสต 
องคพระผูเปนเจาของเรา 
 
ตัวอยางจากชีวติสมรส 
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7 พี่นองทั้งหลาย ทานไมรูหรือวาบทบัญญัตินั้นมีอํานาจเหนือมนุษย 

ตราบเทาท่ีเขายังมีชีวิตอยูเทานั้น? ที่ขาพเจาถามเชนนี้ 
เพราะขาพเจากําลังพดูกับผูท่ีรูบทบัญญัติ 2ตัวอยางเชน ตามบทบัญญัติ 
หญิงท่ีแตงงานแลวยอมมีขอผูกมัดกับสามีของนางตราบเทาท่ีเขายังมีชีวิตอยู 
แตถาสามีของนางตายไป นางก็พนจากกฎแหงการสมรสนี้ 
3 ดังนั้นถานางไปแตงงานกับชายอื่นขณะที่สามีของนางยังมีชีวิตอยู 
นางก็ไดชื่อวาเปนหญิงลวงประเวณี แตถาสามีของนางตายไป 
นางก็พนจากกฎนั้น แมนางไปแตงงานกับชายอื่นก็ไมผิดประเวณี 
4 ดังนั้นพี่นองทั้งหลายของขาพเจา 
ทานเองก็ตายจากบทบัญญัติแลวโดยทางพระกายแหงพระคริสต 
เพื่อทานจะเปนของอีกผูหนึ่ง คือเปนของพระองคผูทรงเปนขึ้นจากตาย 
เพื่อเราจะเกิดผลถวายแดพระเจา 
5เพราะเมื่อกอนเราถูกวิสัยบาป22ควบคุมอยูจึงถูกบทบัญญัติกระตุนตัณหาช่ัวใ
หออกฤทธิ์ในกายของเรา เพื่อใหเราเกิดผลอันนําไปสูความตาย 6แตบัดนี้ 
โดยการตายตอสิ่งท่ีครั้งหนึ่งเคยผูกมัดเรา เราก็พนจากบทบัญญัติแลว 
เพื่อรับใชตามแนวทางใหมคือตามพระวิญญาณ 
ไมใชตามแนวทางเดิมคือตามบทบัญญัติท่ีเปนลายลักษณอักษร 
 
ตอสูกบับาป 
7  เชนนี้แลว เราจะวาอยางไร? บทบัญญัติคือบาปหรือ? 
ไมใชอยางแนนอน! อันท่ีจริง ถามิใชเพราะบทบัญญัติ 
ขาพเจาก็ไมรูวาอะไรคือบาป เพราะถาบทบัญญัติมิไดกลาววา “ อยาโลภ” 23 
ขาพเจาคงไมรูจริงวาอะไรคือความโลภ 
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8แตบาปฉวยโอกาสจากพระบัญญัติมากอความโลภทุกชนิดขึ้นในตัวขาพเจา 
เพราะถาไมมีบทบัญญัติบาปก็ตายแลว 
9ครั้งหนึ่งขาพเจาดําเนินชีวิตอยูโดยไมมีบทบัญญัติ แตพอมีพระบัญญัติ 
บาปก็มีชีวิตขึ้นมาและขาพเจาก็ตาย 
10ขาพเจาพบวาพระบัญญัติอันมุงหมายเพื่อนํามาซึ่งชีวิตนั้นเอง 
แทจริงกลับนําความตายมา 
11เพราะบาปฉวยโอกาสจากพระบัญญัติมาลอลวงขาพเจา 
และโดยทางพระบัญญัตินั้นบาปทําใหขาพเจาตาย 12ดังนั้นแลว 
บทบัญญัติจึงบริสุทธิ์ศักด์ิสิทธิ์ และพระบัญญัติก็บริสุทธิ์ศักด์ิสิทธิ์ 
ชอบธรรมและดีงาม 
13 ก็แลวสิ่งท่ีดีงามกลับเปนความตายสําหรับขาพเจาหรือ? เปลาเลย! 
แตเพื่อใหรูจักวา บาป คือ บาป 
บาปจึงกอความตายขึ้นในขาพเจาผานทางสิ่งท่ีดี 
เพื่อวาโดยทางพระบัญญัติจะไดเห็นวาบาปนั้นเลวรายอยางยิ่ง  
14 เรารูอยูวาบทบัญญัติเปนเรื่องจิตวิญญาณ 
แตขาพเจามิไดอยูฝายจิตวิญญาณ ขาพเจาถูกขายใหเปนทาสของความบาป 
15ขาพเจาไมเขาใจสิ่งท่ีตนเองทํา เพราะสิ่งท่ีขาพเจาอยากทําขาพเจาไมทํา 
แตขาพเจากลับทําสิ่งท่ีตนเองเกลียด 
16และถาขาพเจาทําสิ่งท่ีตนเองไมอยากทํา 
ขาพเจาก็เห็นดวยวาบทบัญญัตินั้นดี 17ดังท่ีเปนอยู 
จึงไมใชตัวขาพเจาเองที่เปนผูทําสิ่งนี้อีกตอไป 
แตเปนความบาปซึ่งอยูในตัวขาพเจาท่ีทํา 
18ขาพเจารูวาไมมีสิ่งดีอะไรอยูในตัวขาพเจา คือในวิสัยบาป24ของขาพเจา 
เพราะขาพเจาปรารถนาจะทําสิ่งท่ีดี แตทําไมได 

                                      
24 7:18 หรือ เนื้อหนัง 



19เพราะสิ่งท่ีขาพเจาทําไมใชการดีซึ่งขาพเจาอยากทํา 
แตการชั่วซึ่งขาพเจาไมอยากทํา ขาพเจากลับทําเรื่อยไป 
20ถาขาพเจาทําสิ่งท่ีตนเองไมอยากทํา ยอมไมใชตัวขาพเจาเองที่ทํา 
แตเปนความบาปซึ่งอยูในตัวขาพเจาตางหากท่ีทํา  
21 ดังนั้นขาพเจาจึงพบวามีกฎนี้อยูคือ เมื่อขาพเจาอยากทําดี 
ความชั่วก็อยูกับขาพเจาท่ีนั่นแลว 22เพราะในสวนลึก 
ขาพเจาชื่นชมในบทบัญญัติของพระเจา 
23แตขาพเจาเห็นกฎอีกขอหนึ่งอยูในกายของขาพเจา 
กฎนี้ตอสูกับกฎภายในจิตใจของขาพเจา 
และทําใหขาพเจาเปนนักโทษของกฎแหงบาปซึ่งอยูในกายของขาพเจา 
24ขาพเจาเปนคนนาสังเวชอะไรเชนนี้! 
ใครจะชวยขาพเจาใหพนจากกายแหงความตายนี้ได? 25ขอบพระคุณพระเจา 
ขาพเจาพนไดโดยทางพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเรา! 
 ดังนั้นแลว ในดานจิตใจ ตัวขาพเจาเองเปนทาสของกฎแหงพระเจา 
แตในดานวิสัยบาป ขาพเจาเปนทาสของกฎแหงบาป 
 
ชวีิตโดยทางพระวญิญาณ 
 

8 เหตุฉะนั้นจึงไมมีการลงโทษบรรดาผูท่ีอยูในพระเยซูคริสต25 

2เพราะวาโดยทางพระเยซูคริสต 
กฎของพระวิญญาณแหงชีวิตไดปลดปลอยขาพเจาใหพนจากกฎแหงบาป 
แ ล ะ ค ว า ม ต า ย  3ดวยวาสิ่งท่ีบทบัญญัติทําไมได 

                                      
25 8:1 บางตนฉบับวา พระเยซูคริสต ผูไมไดดําเนินชีวิตตามวิสัยบาป 
แตดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณ 



เนื่องจากวิสัยบาป26ทําใหออนแอนั้น พระเจาทรงกระทําแลว 
โดยสงพระบุตรของพระองคเองมาในสภาพเชนเดียวกับมนุษยท่ีเปนคนบาป 
เพื่อเปนเครื่องบูชาไถบาป27 
และโดยการกระทําเชนนี้พระองคไดตัดสินลงโทษความบาปในมนุษยท่ีเปนคน
บ า ป 28 4เพื่อขอ 
กําหนดอันชอบธรรมของบทบัญญัติจะไดสําเร็จครบถวนในตัวเราทั้งหลายผูไม
ดําเนินชีวิตตามวิสัยบาป แตดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณ 
5 ผูท่ีดําเนินชีวิตตามวิสัยบาปก็ปกใจในสิ่งท่ีวิสัยบาปตองการ 
แตผูท่ีดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณก็ปกใจในสิ่งท่ีพระวิญญาณทรงตองการ 
6จิตใจของคนบาป29นําไปสูความตาย แตจิตใจท่ีพระวิญญาณทรงควบคุม 
นําไปสูชีวิตและสันติสุข 7จิตใจที่เต็มไปดวยความบาป30ก็เปนศัตรูกับพระเจา 
ไมยอมอยูใตบทบัญญัติของพระเจา ท้ังไมสามารถอยูไดดวย 
8บรรดาผูท่ีวิสัยบาปควบคุมอยูไมอาจเปนท่ีชอบพระทัยของพระเจาได 
9 อยางไรก็ตาม ถาพระวิญญาณของพระเจาสถิตในทาน 
ทานก็ไมไดถูกควบคุมโดยวิสัยบาปแตโดยพระวิญญาณ 
และถาผูใดไมมีพระวิญญาณของพระคริสต ผูนั้นก็ไมไดเปนของพระคริสต 
10แตถาพระคริสตอยูในทาน กายของทานก็ตายไปเพราะบาป 
ถึงกระนั้นจิตวิญญาณของทานมีชีวิตอยูเพราะความชอบธรรม 
11และถาพระวิญญาณของพระองคผูทรงใหพระเยซูเปนขึ้นจากตายทรงสถิตใ
นทาน 

                                      
26 8:3 หรือ เนื้อหนัง เชนเดียวกับขอ 4, 5, 8, 9, 12 แ ล ะ  13 
27 หรือ เพื่อไถบาป  
28 หรือ ในเนื้อหนัง 
29 8:6 หรือ จิตใจท่ีจดจออยูกับเนื้อหนัง 
30 8:7 หรือ จิตใจท่ีจดจออยูกับเนื้อหนัง 



พระองคผูทรงใหพระคริสตเปนขึ้นจากตายจะประทานชีวิตแกกายซึ่งตองตาย
ของทานดวย 
พระองคประทานชีวิตนั้นโดยทางพระวิญญาณของพระองคผูทรงสถิตในทาน 
12 เหตุฉะนั้นพี่นองทั้งหลาย เราจึงมีพันธะ 
แตมิใชพันธะตอวิสัยบาปที่จะตองดําเนินชีวิตตามนั้น 
13เพราะถาทานดําเนินชีวิตตามวิสัยบาป ทานก็จะตาย 
แตถาทานโดยพระวิญญาณไดประหารการกระทําอันชั่วรายของกายทาน 
ทานก็จะมีชีวิตอยู 14เพราะพระวิญญาณของพระเจาทรงนําผูใด 
ผูนั้นเปนบุตรของพระเจา 
15ดวยวาทานไมไดรับวิญญาณซึ่งทําใหทานเปนทาสของความกลัวอีก 
แตทานไดรับพระวิญญาณผูทําใหทานเปนบุตรของพระเจา31 
และโดยพระองคเรารองวา “ อับบา32 พระบิดา”  
16พระวิญญาณเองทรงยืนยันรวมกับวิญญาณจิตของเราวา 
เราเปนบุตรของพระเจา  
17 บัดนี้ ถาเราเปนบุตรของพระองค เราก็เปนทายาท 
คือทายาทของพระเจา และเปนทายาทรวมกับพระคริสต 
ถาเรารวมทนทุกขอยางแทจริงกับพระองค 
เพื่อวาเราจะรวมในพระสิริของพระองคดวย 
 
สงาราศใีนภายหนา 
18
 ขาพเจาเห็นวาความทุกขยากของเราในปจจุบันเทียบไมไดเลยกับพระสิ
ริซึ่งจะทรงสําแดงในเรา 

                                      
31 8:15 หรือ พระวิญญาณแหงการรับเปนบุตรบุญธรรม 
32 คือ บิดา ในภาษาอาราเมค 



19สิ่งท่ีพระเจาทรงสรางจดจอรอคอยใหบรรดาบุตรของพระเจาปรากฏ 
20เพราะสิ่งท่ีพระเจาทรงสรางถูกทําใหตกอยูในความขัดแยงลมเหลว 
ซึ่งไมใชโดยความสมัครใจของตนเอง 
แตโดยความตั้งใจของผูท่ีบังคับใหสิ่งเหลานี้ทําใหตกอยูในภาวะดังกลาวดวยค
วามหวัง 
21วา33สิ่งท่ีพระเจาทรงสรางจะไดรับการปลดปลอยจากการผูกมัดใหตองเสื่อม
สลาย และจะถูกนําเขาสูเสรีภาพอันรุงโรจนแหงบรรดาบุตรของพระเจา  
22
 เรารูวาสรรพสิ่งท่ีพระเจาทรงสรางกําลังคร่ําครวญราวกับเจ็บทองจะคลอ
ดบุตรจนถึงปจจุบันนี้ 23ไมเพียงเทานั้น แมแตเราเอง 
ผูมีผลแรกแหงพระวิญญาณก็ยังคร่ําครวญอยูภายใน 
ขณะที่เราจดจอรอคอยการทรงรับเราเปนบุตร 
คือการไถรางกายของเราใหรอด 24เพราะวาในความหวังนี้ 
เราไดรับความรอดแลว แตความหวังท่ีเห็นไดนั้นไมใชความหวังเลย 
ใครเลาหวังในสิ่งท่ีตนเองมีอยูแลว? 25แตถาเราหวังในสิ่งท่ีเรายังไมมี 
เรายอมรอคอยสิ่งนั้นดวยความอดทน 
26 ในทํานองเดียวกัน พระวิญญาณทรงชวยเรายามเราออนแอ 
เราไมรูวาเราควรอธิษฐานขอสิ่งใด 
แตพระวิญญาณเองทรงอธิษฐานวิงวอนแทนเราดวยการคร่ําครวญที่ไมอาจหา
ถอยคําใดมาบรรยาย 27และพระเจาผูทรงชันสูตรใจของเรา 
ทรงรูพระทัยของพระวิญญาณ 
เ พ ร า ะ พ ร ะ วิญญาณทรงอธิษฐานวิงวอนแทนเหลาวิสุทธิชนตามน้ําพ
ระทัยพระเจา 
 

                                      
33 8:20, 21 หรือ ตกอยูในภาวะดังกลาวดวยความหวัง 21เ พ ร า ะ  



ยิ่งกวาผูพชิิต 
28 และเรารูวา ในทุกสิ่ง 
พระเจาทรงทําใหเกิดผลดีแกบรรดาผูท่ีรักพระองค34 
คือผูท่ี35ไดทรงเรียกตามพระประสงคของพระองค 
29เพราะบรรดาผูท่ีพระเจาทรงเลือกไวลวงหนาแลวพระองคก็ทรงกําหนดไวก
อนแลวใหเปนเหมือนพระบุตรของพระองค 
เพื่อพระบุตรจะไดเปนบุตรหัวปทามกลางพี่นองมากมาย 
30และบรรดาผูท่ีทรงกําหนดไวกอนนั้น พระองคก็ทรงเรียกดวย 
บรรดาผูท่ีพระองคทรงเรียก พระองคก็ทรงใหเปนผูชอบธรรมดวย 
บรรดาผูท่ีทรงใหเปนผูชอบธรรม พระองคก็ทรงใหรับพระสิริดวย 
31 เชนนี้แลว เราจะวาอยางไร? ถาพระเจาทรงอยูฝายเรา 
ใครเลาจะตอสูเราได? 
32พระองคผูมิไดทรงหวงพระบุตรองคเดียวของพระองค 
แตไดประทานพระบุตรนั้นแกเราทั้งปวง 
พระองคจะไมยิ่งเมตตาประทานสิ่งสารพัดแกเราพรอมกับพระบุตรหรือ? 
33ใครจะฟองรองบรรดาผูท่ีพระเจาทรงเลือกไว? 
ก็พระเจาเองทรงใหเราเปนผูชอบธรรม 34ใครจะกลาวโทษอีกได? 
พระเยซูคริสตผูทรงสิ้นพระชนม และยิ่งกวานั้น 
พระเจาทรงใหพระองคเปนขึ้นจากตายแลว บัดนี้ 
พระองคประทับอยูเบื้องขวาพระหัตถพระเจา และกําลงัทรงอธิษฐาน 
วิงวอนแทนเราดวย 35ใครเลาจะพรากเราจากความรักของพระคริสตได? 

                                      
34 8:28 บางตนฉบับวา 
และเรารูวาทุกสิ่งรวมกันกระทําใหเกิดผลดีแกบรรดาผูท่ีรักพระเจา 
35 หรือ ทรงรวมกับบรรดาผูท่ีรักพระองคเพื่อทําใหเกิดผลดีแกบรรดาผูท่ี 



ความทุกขรอน ความยากลําบาก การขมเหง การกันดารอาหาร 
การเปลือยกาย อันตราย หรือคมดาบอยางนั้นหรือ? 36ดังท่ีมีเขียนไววา 
 
“ เพราะเห็นแกพระองค ขาพระองคท้ังหลาย 
  เผชิญความตายวันยังค่ํา  
 ขาพระองคท้ังหลายถูกนับวาเปนแกะที่จะเอาไปฆา” 36  
 
37เปลาเลย ในสถานการณท้ังปวงนี้ เราเปนยิ่งกวาผูพิชิต 
โดยทางพระองคผูทรงรักเราทั้งหลาย 38เพราะขาพเจาเชื่อม่ันวา 
ไมวาความตายหรือชีวิต ไมวาทูตสวรรคหรือวิญญาณชั่ว37 ไมวาปจจุบัน 
หรืออนาคต หรือฤทธิ์อําน า จ ใ ด ๆ  39ไมวาเบื้องสูงหรือเบื้องลึก 
หรือสิ่งอื่นใดในสรรพสิ่งท่ีพระเจาทรงสรางลวนไมสามารถพรากเราจากความ
รักของพระเจา ซึ่งมีอยูในพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเรา 
 
พระเจาทรงอาํนาจสงูสุดในการเลอืกสรร 
 

9 ขาพเจาพูดความจริงในพระคริสต ขาพเจาไมไดกําลังมุสา 

จิตสํานึกของขาพเจายืนยันโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์วา 
2ขาพเจาทุกขโศกยิ่งนัก ปวดราวใจไมหยุดหยอน 
3เพราะขาพเจาปรารถนาวา 
ถาเปนไดใหขาพเจาเองถูกแชงสาปและถูกตัดขาดจากพระคริสตเพื่อพี่นองขอ
งขาพเจา ผูเปนคนเชื้อชาติเดียวกับขาพเจา 4คือประชากรอิสราเอล 
พวกเขาไดเปนบุตรของพระเจาไดรับพระสิริของพระเจา ไดรับพันธสัญญา 

                                      
36 8:36 ส ด ด .44:22 
37 8:38 หรือ เทพผูครอง 



บทบัญญัติ พิธีนมัสการในพระวิหาร และพระสัญญา 
5พวกเขามีบรรพชนผูยิ่งใหญ 
และพระคริสตเม่ือทรงเปนมนุษยก็สืบเชื้อสายมาจากพวกเขา 
พระคริสตผูทรงเปนพระเจาเหนือสรรพสิ่งทรงไดรับการสรรเสริญเปนนิตย!38 
อ า เ ม น  
6 มิใชวาพระดํารัสของพระเจาไดลมเหลวไป 
เพราะมิใชทุกคนที่สืบเชื้อสายอิสราเอลเปนอิสราเอล 
7ท้ังมิใชทุกคนที่สืบเชื้อสายของอับราฮัม จะเปนลูกหลานของอับราฮัม 
แตตรงกันขาม “ พงศพันธุของเจาจะนับทางอิสอัค” 39 8กลาวอีกนัยหนึ่งวา 
บุตรของพระเจาไมใชบุตรตามสายเลือด 
แตบุตรตามพระสัญญาจึงถือวาเปนพงศพันธุของอับราฮัม 
9เพราะพระสัญญาระบุไววา “ เราจะกลับมาอีกเม่ือถึงกําหนด 
แลวซาราหจะมีบุตรชาย” 40 
10 ไมเพียงเทานั้น 
แตวาบุตรทั้งหลายของเรเบคาหก็มีบิดาคนเดียวกันคืออิสอัคบรรพบุรุษของเรา 
11ทวากอนที่บุตรฝาแฝดนั้นจะเกิดมา หรือกอนที่พวกเขาจะทําสิ่งดีหรือชั่วใดๆ 
ท้ังนี้เพื่อวาพระประสงคของพระเจาในการทรงเลือกจะคงอยู 
12คือมิใชโดยการประพฤติ แตโดยพระองคผูทรงเรียก 

                                      
38 9:5 หรือ …พระคริสต ผูทรงอยูเหนือสรรพสิ่ง 
พระเจาทรงไดรับการสรรเสริญเปนนิตย! หรือ …พระคริสต 
พระเจาผูทรงอยูเหนือสรรพสิ่ง ทรงไดรับการสรรเสริญเปนนิตย! 
39 9:7 ป ฐ ก .21:12 
40 9:9 ป ฐ ก .18:10, 14 



พระองคจึงตรัสกับนางวา “ คนพี่จะรับใชคนนอง” 41 13ดังท่ีมีเขียนไววา 
“ ยาโคบนั้นเรารัก แตเอซาวเราชัง” 42 
14 เชนนี้แลว เราจะวาอยางไร? พระเจาไมยุติธรรมหรือ? ไมใชเลย! 
15เพราะพระองคตรัสกับโมเสสวา 
 
“ เราเมตตาใคร ก็จะเมตตาคนนั้น 
  เราสงสารใคร ก็จะสงสารคนนั้น” 43  
 
16ฉะนั้นสิ่งนี้ไมไดขึ้นอยูกับความปรารถนาหรือความพยายามของมนุษย 
แ ตขึ้นอยูกับพระเมตตาของพระเจา 
17เพราะในพระคัมภีรพระเจาตรัสแกฟาโรหวา 
“ เรายกเจาใหเปนใหญก็เพื่อจุดประสงคขอนี้เอง 
คือเพื่อเราจะไดสําแดงฤทธิ์อํานาจของเราใหปรากฏทางเจา 
และเพื่อนามของเราจะเลื่องลือไปทั่วโลก” 44 
18ฉะนั้นพระเจาทรงเมตตาผูท่ีทรงประสงคจะเมตตา 
และผูท่ีทรงประสงคจะใหมีใจแข็งกระดาง 
พระองคก็ทรงทําใหใจของเขาแข็งกระดาง 
19 พวกทานบางคนอาจจะกลาวกบัขาพเจาวา “ ถาเชนนั้น 
ทําไมพระเจายังทรงตําหนิเรา? 
เพราะใครเลาจะขัดขืนน้ําพระทัยของพระองคได?”  20แตมนุษยเอย 
ทานเปนใครเลาท่ีจะยอนพระเจาได? “ สิ่งท่ีถูกปนจะพูดกับผูปนวา 

                                      
41 9:12 ป ฐ ก .25:23 
42 9:13 ดู มลค.1:2, 3 
43 9:15 อ พ ย .33:19 
44 9:17 อ พ ย .9:16 



‘ ทําไมถึงสรางฉันอยางนี้’  ไดหรือ?” 45 
21ชางปนไมมีสิทธิ์เอาดินกอนเดียวกันมาปนเปนภาชนะสวยงาม 
และปนเปนภาชนะใชสอยทั่วไปหรือ?  
22
 ในเรื่องการเลือกจะสําแดงพระพิโรธและใหฤทธานุภาพของพระองคเปน
ท่ีประจักษนั้น 
จะวาอยางไรถาพระเจาทรงอดกลั้นพระทัยอยางยิ่งตอผูท่ีเปนเปาแหงพระพิโร
ธ ผูซึ่งเตรียมไวเพื่อความพินาศ? 23จะวาอยางไร 
ถาพระองคทรงกระทําเชนนี้เพื่อสําแดงพระสิริอันอุดมแกผูท่ีไดรับพระเมตตาคุ
ณของพระองค ผูซึ่งทรงเตรียมไวลวงหนาเพื่อพระสิริ? 
24แมกระท่ังเราทั้งหลายก็เปนผูท่ีพระองคไดทรงเรียกไวดวย 
ไมใชจากพวกยิวเทานั้นแตจากคนตางชาติเชนกัน 
25ดังท่ีพระองคตรัสในพระธรรมโฮเชยาวา 
 
“ เราจะเรียกผูท่ีไมใชประชากรของเราวา 
‘ ป ร ะ ช า ก ร ข อ ง เ ร า ’   
 เรียกผูท่ีเราไมรักวา ‘ ผูท่ีเรารัก’  “ 46  
 
26แ ล ะ  
“ สิ่งนี้จะเกิดขึ้น ณ ที่นั้นเอง ท่ีซึ่งเราบอกพวกเขาวา 
 ‘ เจาไมใชประชากรของเรา’  
พวกเขาจะไดชื่อวา ‘ บุตรของพระเจาผูทรงพระชนมอยู’  “ 47 

                                      
45 9:20 อ ส ย .29:16; 45:9 
46 9:25 ฮ ช ย .2:23 
47 9:26 ฮ ช ย .1:10 



 
27อิสยาหประกาศเกี่ยวกับอิสราเอลวา  
“ แมชนชาติอิสราเอลจะมากมายเหมือนทรายที่ทะเล 
  ก็จะมีคนที่เหลืออยูเทานั้นท่ีรอด 
28ดวยวาพระเจาจะทรงพิพากษา 
  ลงโทษโลกโดยฉับไวและเฉียบขาด” 48 
 
29เหมือนดังท่ีอิสยาหกลาวไวกอนนี้วา 
“ หากองคพระผูเปนเจาทรงฤทธิ์ 
  ไมเหลือวงศวานไวใหเราบาง 
เราก็คงกลายเปนเมืองโสโดม 
  เราก็คงเปนเหมือนเมืองโกโมราห” 49 
 
อสิราเอลไมเชือ่ 
30 เชนนี้แลวเราจะวาอยางไร? 
คนตางชาติท่ีไมไดขวนขวายหาความชอบธรรมกลับไดความชอบธรรม 
คือความชอบธรรมโดยความเชื่อ 
31แตชนอิสราเอลที่ขวนขวายหาบทบัญญัติแหงความชอบธรรมไมไดรับ 
32ทําไมจึงไมได? ก็เพราะพวกเขามิไดขวนขวายหาดวยความเชื่อ 
แตทําราวกับวาจะไดมาโดยการประพฤติ พวกเขาสะดุด 
“ กอนหินท่ีทําใหสะดุด”  33ดังท่ีมีเขียนไววา 
 
“ ดูเถิด เราวางศิลากอนหนึ่งไวในศิโยน  

                                      
48 9:28 อ ส ย .10:22, 23 
49 9:29 อ ส ย .1:9 



  ซึ่งเปนเหตุใหผูคนสะดุด  
 หินซึ่งทําใหเขาทั้งหลายลมลง  
  และผูท่ีวางใจในพระองคจะไมไดรับความอับอายเลย” 50 

10 พี่นองทั้งหลาย 

ความปรารถนาในใจและคําอธิษฐานของขาพเจาตอพระเจา 
เพื่อชนชาติอิสราเอลคือ ขอใหเขาทั้งหลายไดรับความรอด 
2เพราะขาพเจาเปนพยานได 
3เนื่องจากพวกเขาไมรูจักความชอบธรรมที่มาจากพระเจา 
และพยายามตั้งความชอบธรรมของตนเองขึ้นมา 
พวกเขาจึงไมยอมรับความชอบธรรมของพระเจา 
4พระคริสตทรงเปนจุดจบของบทบัญญัติ 
เพื่อจะมีความชอบธรรมสําหรับทุกคนที่เชื่อ 
5 โมเสสบรรยายถึงความชอบธรรมโดยบทบัญญัติไวอยางนี้คือ 
“ ผูท่ีทําสิ่งเหลานี้จะมีชีวิตอยูโดยสิ่งเหลานี5้1 
6แตความชอบธรรมโดยความเชื่อกลาววา “ อยานึกในใจวา 
‘ ใครจะขึ้นไปสวรรค?’  “ 52 (คือเชิญพระคริสตลงมา) 7” หรือ 
‘ ใครจะลงสูเบื้องลึก?’ 53 (คือเชิญพระคริสตขึ้นจากความตาย) 
8แตความชอบธรรมนั้นวาอยางไร? “ ถอยคํานี้อยูใกลทาน 
อยูในปากของทาน และอยูในใจของทาน” 54 
คือถอยคําแหงความเชื่อที่เรากําลังประกาศอยู 

                                      
50 9:33 อ ส ย .8:14; 28:16 
51 10:5 ล น ต .18:5 
52 10:6 ฉ ธ บ .30:12 
53 10:7 ฉ ธ บ .30:13 
54 10:8 ฉ ธ บ .30:14 



9นั่นคือถาทานยอมรับดวยปากของทานวา 
“ พระเยซูทรงเปนองคพระผูเปนเจา”  
และเชื่อในใจของทานวาพระเจาทรงใหพระองคเปนขึ้นจากความตาย 
ทานก็จะไดรับความรอด 10เพราะทานเชื่อดวยใจ 
จึงทรงใหทานเปนผูชอบธรรม 
และเพราะทานยอมรับดวยปากจึงทรงใหทานรอด 11ดังท่ีพระคัมภีรกลาวไววา 
“ ผูใดท่ีวางใจในพระองคจะไมไดรับความอับ อ า ย เ ล ย ” 55 
12ดวยวาจะเปนคนยิวหรือคนตางชาติกไ็มตางกันเลย พระผูเปนเจาองคเดียว 
กันทรงเปนองคพระผูเปนเจาของคนทั้งปวง 
และทรงอวยพรอยางอุดมแกคนทั้งปวงที่รองเรียกพระองค 13เพราะวา 
“ ทุกคนที่รองออกพระนามขององคพระผูเปนเจาจะไดรับความรอด” 56 
14 แลวผูท่ียังไมเชื่อจะรองเรียกพระองคไดอยางไร? 
และผูท่ียังไมเคยไดยินเรื่องของพระองคจะเชื่อไดอยางไร? 
และหากไมมีใครประกาศเรื่องของพระองคพวกเขาจะไดยินไดอยางไร? 
15และถาไมมีใครสงเขาไปเขาจะประกาศไดอยางไร? ดังท่ีมีเขียนไววา 
“ เทาของผูท่ีนําขาวดีมาชางงดงามยิ่งนัก!” 57 
16 แตมิใชวาคนอิสราเอลทั้งปวงจะยอมรับขาวประเสริฐ 
เพราะอิสยาหกลาวไววา “ พระองคเจาขา ใครเลาจะเชื่อถอยคําของเรา?” 58 
17ฉะนั้นความเชื่อจึงเกิดขึ้นจากการไดยินเรื่องราวนั้น 
และเรื่องราวที่ไดยินนั้นคือพระวจนะของพระคริสต 18แตขาพเจาขอถามวา 
“ พวกเขาไมไดยินหรือ?”  แนนอน พวกเขาไดยินแลว 

                                      
55 10:11 อ ส ย .28:16 
56 10:13 ย อ ล .2:32 
57 10:15 อ ส ย .52:7 
58 10:16 อ ส ย .53:1 



 
“ เสียงของพวกเขาออกไปทั่วโลก  
  ถอยคําของพวกเขาไปถึงสุดปลายแผนดินโลก” 59 
 
19ขาพเจาขอถามอีกวา ชนอิสราเอลไมเขาใจหรือ? ตอนแรกโมเสสกลาววา 
 
“ เราจะทําใหเจาอิจฉาผูท่ีมิใชชนชาติ 
  เราจะยั่วโทสะเจาดวยชนชาติท่ีไมมีความเขาใจ” 60 
 
20และอิสยาหกลากลาววา 
 
“ บรรดาผูท่ีมิไดแสวงหาเราก็พบเรา 
  เราสําแดงตนเองแกบรรดาผูท่ีมิไดเรียกหาเรา” 61 
 
21แตทานกลาวถึงพวกอิสราเอลวา 
 
“ ตลอดวันเราไดยื่นมือออก 
  ใหแกชนชาติท่ีไมเชื่อฟงและดื้อดาน” 62 
 
ชนอิสราเอลที่เหลืออยู 
 

                                      
59 10:18 ส ด ด .19:4 
60 10:19 ฉ ธ บ .32:21 
61 10:20 อ ส ย .65:1 
62 10:21 อ ส ย .65:2 



11 ถาเชนนั้น ขาพเจาขอถามวา 

พระเจาทรงละทิ้งประชากรของพระองคแลวหรือ? เปลาเลย! 
ขาพเจาเองก็เปนชาวอิสราเอล วงศวานของอับราฮัมจากตระกูลเบนยามิน 
2พระเจามิไดทรงละทิ้งประชากรของพระองค ผูซึ่งทรงเลือกไวลวงหนาแลว 
ทานไมรูพระคัมภีรตอนที่กลาวถึงเอลียาหหรือ 
ท่ีทานรองเรียนตอพระเจาเกี่ยวกับอิสราเอลวา 3” พระองคเจาขา 
เขาท้ังหลายสังหารเหลาผูเผยพระวจนะของพระองค 
รื้อแทนบูชาของพระองคลง เหลือขาพระองคเพียงคนเดียว 
และพวกเขายังพยายามจะเอาชีวิตขาพระองค” 63? 
4และพระเจาตรัสตอบทานวาอยา ง ไ ร ? “ เราไดสงวนคนไวสําหรับเรา 
7,000 คน ซึ่งไมไดคุกเขากราบไหวพระบาอัล” 64 5เชนนั้นแหละ 
ในปจจุบันนี้ก็ยังมีคนที่เหลืออยูซึ่งทรงเลือกสรรไวโดยพระคุณ 
6และถาทรงเลือกโดยพระคุณ ยอมมิใชโดยการประพฤติอีกตอไป 
เพราะถาโดยการประพฤติ พระคุณจะมิใชพระคุณอีกตอไ ป 65 
7 แลวเปนอยางไร? อิสราเอลไมไดสิ่งท่ีเขาขวนขวายหา 
แตผูท่ีทรงเลือกกลับไดรับคนอื่นๆ นอกจากนั้นถูกทําใหมีใจแข็งกระดาง 
8ดังท่ีมีเขียนไววา 
“ พระเจาทรงใหเขามีจิตใจท่ีมึนชา 
  ตาที่ไมอาจเห็น 
 หูท่ีไมอาจไดยิน 

                                      
63 11:3 1พ ก ษ .19:10, 14 
64 11:4 1พ ก ษ .19:18 
65 11:6 บางตนฉบับวา โดยพระคุณ แตถาโดยการประพฤติ 
ยอมมิใชโดยพระคุณอีกตอไป เพราะถาโดยพระคุณ 
การประพฤติก็จะยอมไมเปนการประพฤติอีกตอไป 



  จนถึงทุกวันนี6้6 
 
9และดาวิดตรัสวา 
 
“ ขอใหสํารับของพวกเขาเปนบวงแรวและเปนกับดัก 
  เปนหินสะดุดและเปนการลงโทษสําหรับพวกเขา 
10ขอใหดวงตาของพวกเขามืดมัวไป เขาจะไดมองไมเห็น 
  และขอใหหลังของเขาคอมลงดวยตลอดไป” 67 
 
กิง่ทีน่าํมาตอเขากบัตน 
11 ขาพเจาถามอีกวา พวกเขาสะดุดลมจนลุกไมขึ้นหรือ? ไมใชเลย! 
แตเพราะการลวงละเมิดของเขา 
ความรอดจึงมาถึงคนตางชาติเพื่อใหอิสราเอลอิจฉา 
12แตถาการลวงละเมิดของเขาหมายถึงความไพบูลยสําหรับโลก 
และการสูญเสียของเขาหมายถึงความไพบูลยสําหรับคนตางชาติแลว 
ความบริบูรณของเขาจะยิ่งนํามาซึ่งความไพบูลยมากมายเพียงใด! 
13 ขาพเจากําลังพูดกับพวกทานซึ่งเปนคนตางชาติ 
และในฐานะอัครทูตมายังคนตางชาติ 
ขาพเจาใหความสําคัญกับพันธกิจของตน 
14โดยหวังวาขาพเจาอาจจะกระตุนพี่นองรวมชาติใหเกิดความอิจฉา 
และชวยพวกเขาบางคนใหรอดได 
15เพราะถาการที่ทรงละทิ้งพวกเขาเปนเหตุใหโลกกลับคืนดีกับพระเจาแลว 
การที่ทรงรับพวกเขากลับมาอีกนั้นจะเปนอะไรนอกจากการมชีีวิตเปนขึ้นจากต

                                      
66 11:8 ฉ ธ บ .29:4; อ ส ย .29:10 
67 11:10 ส ด ด .69:22, 23 



า ย ? 16ถาแปงสวนท่ีถวายเปนผลแรกนั้นบริสุทธิ์ แปงท้ังกอนยอมบริสุทธิ์ 
ถารากบริสทุธิ์ กิ่งท้ังหลายยอมบริสุทธิ์ดวย   
17 หากบางกิ่งถูกหักออกไป 
และทานแมจะเปนหนอมะกอกปาก็ถูกนํามาตอเขาทามกลางกิ่งอื่นๆ 
และบัดนี้ไดรับน้ําหลอเลี้ยงจากรากมะกอก 18อยาโออวดขมกิ่งเหลานั้น 
ถาทานโออวด จงระลึกเถิดวา ทานไมไดค้ําชูราก แตรากค้ําชทูาน 
19แลวทานอาจจะพูดวา 
“ กิ่งพวกนั้นถูกหักออกเพื่อวาจะไดนําเรามาตอกิ่งเขาไป”  20ก็จริงอยู 
แตท่ีพวกเขาถูกหักออกไปเพราะไมเชื่อ สวนทานอยูไดก็เพราะความเชื่อ 
อยาหยิ่งผยองเลย แตจงเกรงกลัว 
21เพราะถาพระเจายังไมทรงละเวนกิ่งเดิมไว 
พระองคจะไมทรงละเวนทานไวเชนกัน  
22 ฉะนั้นจงพิจารณาทั้งความกรุณาและความเขมงวดของพระเจา 
คือทรงเขมงวดกับพวกนั้นท่ีลมไป 
แตทรงกรุณาทานก็ตอเมื่อทานคงอยูในความกรุณาของพระองค 
มิฉะนั้นทานก็จะถูกตัดออกดวย 23และถาพวกเขาไมด้ือรั้นอยูในความไมเชื่อ 
ก็จะทรงนําพวกเขามาตอกิ่งเขาไป 
เพราะวาพระเจาทรงสามารถนําพวกเขามาตอกิ่งเขาอีกได 24ในที่สุดแลว 
ถาทานถูกตัดจากตนซึ่งตามธรรมชาติเปนมะกอกปา 
และนํามาตอกิ่งเขากับตนมะกอกสวน ซึ่งเปนการขัดกับธรรมชาติ 
จะงายยิ่งกวานั้นสักเทาใดท่ีจะนํากิ่งตางๆ 
ตามธรรมชาติมาตอเขากับตนเดิมของมันเอง! 
 
อสิราเอลทัง้หมดจะรอด 
25 พี่นองทั้งหลาย ขาพเจาไมอยากใหทานไมรูเรื่องขอล้ําลึกนี้ 
เพื่อทานจะไดไมทะนงตน คืออิสราเอลบางสวนจะมีใจแข็งกระดาง 



จนกวาคนตางชาติไดเขามาครบจํานวน 26เมื่อนั้นอิสราเอลทั้งหมดจะรอด 
ดังท่ีมีเขียนไววา  
 
“ องคพระผูไถจะเสด็จมาจากศิโยน 
  จะทรงขจัดความอธรรมใหพนจากยาโคบ 
27และนี่เปน68พันธสัญญาของเรากับพวกเขา 
  เมื่อเรายกบาปผิดของพวกเขาไป” 69 
 
28 ในแงของขาวประเสริฐ พวกเขาเปนศัตรูเพื่อเห็นแกพวกทาน 
แตในแงของการทรงเลือก พวกเขาเปนท่ีรักเพื่อเห็น 
แกเหลาบรรพชนผูยิ่งใหญ 
29เพราะของประทานและการทรงเรียกของพระเจานั้นไมผันแปร 
30ดังท่ีพวกทานเอง ผูซึ่งครั้งหนึ่งเคยไมเชื่อฟงพระเจา 
บัดนี้ไดรับพระเมตตาอันเปนผลมาจากการไมเชื่อฟงของพวกเขา 
31เชนเดียวกัน บัดนี้ พวกเขาเองไมเชื่อฟง 
เพื่อบัดนี้70พวกเขาก็จะไดรับพระเมตตาอันเปนผลมาจากพระเมตตาของพระเจ
าท่ีมีตอพวกทาน 
32 เพราะวาพระเจาทรงปลอยใหมนุษยท้ังปวงไมเชื่อฟง 
เพื่อพระองคจะทรงเมตตาพวกเขาทั้งปวง 
 
เพลงสรรเสริญ 
 

                                      
68 11:27 หรือ จะเปน 
69 อ ส ย .27:9; 59:20, 21; ย ร ม .31:33, 34 
70 11:31 บางตนฉบับไมมีคําวา บัดนี้ 



33โอ ความมั่งคั่งแหงพระปญญาและ71ความรอบรูของพระเจา 
  ชางล้ําลึกยิ่งนัก! ขอวินิจฉัยของพระองคสุดท่ีจะหยั่งคะเน 
  และวิถีทางของพระองค เกินกวาจะสืบเสาะ! 
34” ใครเลาหยั่งรูพระทัยขององคพระผูเปนเจา?  
  หรือใครเลาเปนท่ีปรึกษาของพระองค?” 72  
35” ใครเลาเคยถวายสิ่งใดใหพระเจา 
  ที่พระเจาจะตองชดใชเขา?” 73 
36เพราะสิ่งสารพัดมาจากพระองค โดยพระองค และเพื่อพระองค 
 ขอพระสิริจงมีแดพระองคตลอดนิรันดร! อ า เ ม น  
 
เครือ่งบูชาอันมีชวีติ 
 

12 เหตุฉะนั้นพี่นองทั้งหลาย 

เม่ือพิจารณาถึงพระเมตตามากมายของพระเจา 
ขาพเจาจึงขอใหทานทั้งหลายถวายตัวของทานเปนเครื่องบูชาท่ีมีชีวิตอันบริสุ
ทธิ์ และเปนท่ีชอบพระทัยพระเจา 
นี่เปนการนมัสการดวยจิตวิญญาณ74ของทาน 
2อยาดําเนินตามแบบอยางของโลกนี้อีกเลย 
แตจงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของทานเสียใหม 
แลวทานจึงจะสามารถพิสูจนและยืนยันไดวาสิ่งใดคือน้ําพระทัยของพระเจา 
คือน้ําพระทัยอันดี อันเปนท่ีพอพระทัยอันสมบูรณพรอมของพระองค 

                                      
71 11:33 หรือ ความมั่งคั่ง และพระปญญา และ 
72 11:34 อ ส ย .40:13 
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74 12:1 หรือ ที่สมเหตุสมผล 



3 เพราะโดยพระคุณซึ่งไดประทานแกขาพเจา 
ขาพเจาขอกลาวแกพวกทานทุกคนวา อยาคิดประเมินตนเองสูงกวาท่ีควร 
แตจงคิดประเมินตนอยางมีสติตามระดับความเชื่อที่พระเจาไดประทานแกทาน 
4เราแตละคนมีกายเดียว ซึ่งประกอบดวยอวัยวะหลายอยาง 
และอวัยวะเหลานั้นลวนมีหนาท่ีไมเหมือนกันฉันใด 5ในพระคริสตพวกเรา 
ซึ่งมีกันหลายคนก็ประกอบเขาเปนกายเดียว 
และแตละอวัยวะก็เปนสวนหนึ่งของอวัยวะท้ังหมดฉันนั้น 
6เรามีของประทานแตกตางกันตามพระคุณท่ีไดประทานแกเรา 
ถาผูใดมีของประทานดานการเผยพระวจนะ 
ก็ใหผูนั้นใชของประทานนี้ตามขนาดความเชื่อที่เขามี75 7ถามีดานการรับใช 
ก็ใหเขารับใช ถามีดานการสั่งสอน ก็ใหเขาสั่งส อ น  8ถามีดานการหนุนใจ 
ก็ใหเขาหนุนใจ ถามีดานการชวยเหลือในสิ่งท่ีผูอื่นขัดสน 
ก็ใหเขาใหดวยใจกวางขวาง ถามีดานการเปนผูนํา 
ก็ใหเขาปกครองดวยความเอาใจใส ถามีดานการแสดงความเมตตา 
ก็ใหเขาทําดวยใจยินดี 
 
ความรกั 
9 จงรักดวยใจจริง จงเกลียดชังสิ่งท่ีชั่ว จงยึดม่ันในสิ่งท่ีดี 
10จงรักกันฉันพี่นอง จงใหเกียรติกันและกันโดยถือวาผูอื่นดีกวาตน 
11อยาขาดความกระตือรือรน 
แตจงรักษาความรอนรนฝายจิตวิญญาณของทานไว จงรับใชพระเจา 
12จงชื่นชมยินดีในความหวัง อดทนตอความทุกขยาก 
และสัตยซื่อในการอธิษฐาน 13จงแบงปนแกคนของพระเจาท่ีขาดแคลน 
จงสําแดงน้ําใจรับรองแขก 

                                      
75 12:6 หรือ ใหสอดคลองกับความเชื่อ 



14 จงอวยพรแกผูท่ีขมเหงทาน จงอวยพรและอยาแชงดาเลย 
15จงชื่นชมยินดีรวมกับผูท่ีชื่นชมยินดี จงเศราโศกรวมกับผูท่ีเศราโศก 
16จงอยูรวมกันดวยความกลมเกลียว อยาหยิ่งผยอง 
แตจงเต็มใจคบหาสมาคมกับคนที่มีฐานะต่ํา76 อยาทะนงตน 
17 อยาทําชั่วตอบแทนคนที่ทําชั่ว 
จงระวังท่ีจะทําสิ่งท่ีถูกตองในสายตาของทุกคน 18ถาเปนได 
เทาท่ีเรื่องขึ้นอยูกับทาน 
จงพยายามอยางเต็มท่ีในการอยูรวมกับทุกคนอยางสงบสุข 19เพื่อนเอย 
อยาแกแคน แตจงปลอยใหพระเจาสําแดงพระพิโรธ เพราะมีเขียนไววา 
“ การแกแคนเปนหนาท่ีของเราเอง เราจะคืนสนอง” 77 
องคพระผูเปนเจาตรัสดังนี้ 20อยาแกแคนเลย ตรงกันขาม 
 
“ หากศัตรูของทานหิว จงใหอาหารแกเขา  
  เมื่อเขากระหาย จงใหเขาด่ืม  
 ในการกระทําเชนนี้ทานจะสุมถานท่ีลุกโพลงไวบนศีรษะของเขา” 78  
 
21อยาพายแพแกความชั่ว แตจงชนะความชั่วดวยความดี 
 
การยอมเชือ่ฟงฝายปกครอง 
 

13 ทุกคนตองยอมตนเชื่อฟงผูมีอํานาจปกครอง 

เพราะไมมีผูใดมีอํานาจเวนแตพระเจาไดทรงสถาปนา ผูมีอํานาจตางๆ 
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ท่ีมีอยูลวนไดรับการแตงตั้งจากพระเจา 2ฉะนั้นผูท่ีกบฏตอผูมีอํานาจ 
ก็กําลังกบฏตอผูท่ีพระเจาไดทรงสถาปนา 
และผูท่ีทําเชนนั้นจะนําโทษมาสูตนเอง 
3เพราะวาผูปกครองบานเมืองนั้นไมนากลัวสําหรับคนที่ทําถูก 
แตนากลัวสําหรับคนที่ทําผิด ทานอยากจะพนจากความกลัวผูมีอํานาจใชไหม? 
ถาเชนนั้น ก็จงทําสิ่งท่ีถูกตอง แลวเขาจะชมเชยทาน 
4เ พ ร า ะ เ ข า เปนผูรับใชของพระเจาเพื่อประโยชนสุขของทาน 
แตถาทานทําผิด ก็จงกลัวเถิด เพราะเขามิไดถือดาบไวเฉยๆ 
เขาเปนผูรับใชของพระเจา 
เปนตัวแทนแหงพระพิโรธที่จะนําการลงโทษมาสูผูกระทําผิด 
5ฉะนั้นเราจึงตองยอมเชื่อฟงผูมีอํานาจ ไมเพียงเพราะกลัวการลงโทษ 
แตเพราะเห็นแกจิตสํานึกดวย  
6 และนี่คือเหตุผลที่ทานเสียภาษี เพราะผูมีอํานาจเปนผูรับใชของพระเจา 
ผูใหเวลาทั้งหมดของตนในการปกครองบานเมือง 
7จงใหแกทุกคนในสิ่งท่ีทานติดคางเขา คือถาทานติดคางสวยสาอากร 
จงเสียสวยสาอากร ถาติดคางภาษี จงเสียภาษี ถาควรใหความเคารพ 
จงใหความเคารพ ถาควรใหเกียรติ จงใหเกียรติ 
 
จงรกักัน เพราะวันนัน้ใกลเขามาแลว 
8 อยาติดคางเปนหนี้ใคร เวนแตหนี้ซึ่งไมอาจจายคืนไดหมด 
คือความรักท่ีมีตอกันและกัน 
เพราะผูท่ีรักเพื่อนมนุษยก็ไดปฏิบัติตามบทบัญญัติโดยครบถวนแลว 
9พระบัญญัติท่ีวา “ อยาลวงประเวณี “ อยาฆาคน”  “ อยาลักขโมย”  
“ อยาโลภ” 79 และพระบัญญัติอื่นๆ ลวนรวมอยูในขอนี้คือ 
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“ จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง” 80 10ความรักไมทํารายเพื่อนบานของตน 
ฉะนั้นการมีความรักจึงเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติอยางครบถวนแลว 
11 และจงทําอยางนี้ ดวยเขาใจวาปจจุบันเปนเวลาอะไร 
ถึงเวลาแลวท่ีทานจะตื่นจากหลับ 
เพราะบัดนี้ความรอดของเราใกลเขามามากยิ่งกวาเม่ือเราแรกเชื่อ 
12กลางคืนเกือบจะจบสิ้นลง จวนจะรุงเชาแลว 
ดังนั้นใหเราถอดพฤติการณแหงความมืดออกไป 
และสวมยุทธภัณฑแหงความสวาง 13ใหเราประพฤติตนอยางเหมาะสม 
เหมือนอยูในเวลากลางวัน ไมม่ัวสุมเสพสุรากามารมณและเมามาย 
ไมทําผิดศีลธรรมทางเพศและเสเพล ไมแตกกกแตกหมู และอิจฉาริษยากัน 
14แตจงประดับกายดวยองคพระเยซูคริสตเจา 
และอยาคิดวาจะสนองความปรารถนาแหงวิสัยบาป81อยางไรดี 
 
ผูออนแอและผูเขมแข็ง 
 

14 จงยอมรับผูท่ีออนแอในความเชื่อ 

โดยไมตัดสินเขาในเรื่องที่มีความเห็นแตกตางกัน 
2คนหนึ่งเชื่อวากินไดทุกอยาง 
แตอีกคนหนึ่งซึ่งมีความเชื่อออนแอกินแตผักเทานั้น 
3คนที่กินทุกอยางอยาดูถูกคนที่ไมกิน และคนที่ไมกินก็อยากลาวโทษคนที่กิน 
เพราะพระเจาทรงยอมรับเขาแลว 4ทานเปนใครเลาท่ีจะตัดสินบาวของคนอื่น? 
เขาจะไดดีหรือลมเหลวก็สุดแลวแตนายของเขา 
และเขาจะไดดีเพราะองคพระผูเปนเจา ทรงสามารถใหเขาไดดี 
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5 คนหนึ่งถือวาวันหนึ่งศักด์ิสิทธิ์กวาอีกวันหนึ่ง 
สวนอีกคนถือวาทุกวันเหมือนกันหมด 
แตละคนพึงแนใจในความคิดเห็นของตนอยางเต็มท่ี 
6ผูท่ีถือวันหนึ่งวันใดเปนพิเศษ ก็ถือเพื่อองคพระผูเปนเจา 
ผูท่ีกินเนื้อก็กินเพื่อองคพระผูเปนเจา เพราะเขาขอบพระคุณพระ เจา 
และผูท่ีไมกินก็ไมกินเพื่อองคพระผูเปนเจาและขอบพระคุณพระเจา 
7ดวยวาไมมีพวกเราสักคนที่มีชีวิตอยูเพื่อตัวเองเทานั้น 
และไมมีพวกเราสักคนที่ตายเพื่อตัวเองเทานั้น 8ถาเราอยู 
เราก็อยูเพื่อองคพระผูเปนเจา และถาเราตาย เราก็ตายเพื่อองคพระผูเปนเจา 
ดังนั้นไมวาเราจะอยูหรือตาย เราก็เปนขององคพระผูเปนเจา  
9 เพราะเหตุนี้เอง พระคริสตจึงสิน้พระชนมและคืนพระชนม 
เพื่อพระองคจะทรงเปนองคพระผูเปนเจาท้ังของคนตายและของคนเปน 
10แลวทานเลา ทําไมจึงตัดสินพี่นองของตน? เหตุใดจึงดูถูกพี่นองของตน? 
เพราะพวกเราทั้งหมดจะตองยืนอยูหนาบัลลังกพิพากษา ของพระเจา 
11ดังท่ีมีเขียนไววา  
 
“ องคพระผูเปนเจาตรัสวา ‘ เราดํารงอยูแนนอนฉันใด  
 ทุกหัวเขาจะกราบลงตรงหนาเรา  
 ทุกลิ้นจะสารภาพตอพระเจา’  “ 82  
 
12ดังนั้นแลว 
พวกเราแตละคนจะตองทูลใหการตอพระเจาถึงเรื่องราวของตนเอง  
13 เหตุฉะนั้นใหเราเลิกตัดสินกัน 
แตจงตัดสินใจวาจะไมวางสิ่งท่ีทําใหสะดุด หรือกีด ขวางในทางของพี่นอง 
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14ในฐานะผูท่ีอยูในองคพระเยซูเจา 
ขาพเจาแนใจอยางเต็มท่ีวาไมมีอาหารใด83เปนมลทินในตัวของมันเอง 
แตถาใครถือวาสิ่งใดเปนมลทิน สิ่งนั้นก็เปนมลทินสําหรับเขา 
15ถาพี่นองของทานลําบากใจเพราะสิ่งท่ีทานกิน 
ทานก็ไมไดประพฤติตนดวยความรักอีกตอไป 
อยาใหการกินของทานทําลายพี่นองซึ่งพระคริสตไดสิ้นพระชนมเพื่อเขา 
16อยาใหสิ่งท่ีทานเห็นวาดีถูกกลาวขวัญวาเปนสิ่งชั่วราย 
17ดวยวาอาณาจักรของพระเจาไมใชเรื่องของการกนิ การดื่ม 
แตเปนความชอบธรรม สันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
18เพราะผูใดรับใชพระคริสตเชนนี้ก็เปนท่ีพอพระทัยพระเจา 
และเปนท่ีพอใจของมนุษย 
19
 ฉะนั้นใหเราพยายามทุกวิถีทางที่จะทําสิ่งซึ่งนําไปสูความสงบสุขและกา
รเสริมสรางซึ่งกันและกัน 20อยาทําลายการของพระเจาเนื่องดวยอาหารเลย 
จริงอยู อาหารทั้งปวงปราศจากมลทิน 
แตถารับประทานสิ่งใดแลวทําใหคนอื่นสะดุดก็ผิด 
21เปนการดีกวาท่ีจะไมรับประทานเนื้อสัตว เหลาองุน 
หรือทําสิ่งอื่นใดซึ่งจะเปนเหตุใหพี่นองลมลง 
22 ดังนั้นสิ่งใดๆ ก็ตามที่ทานเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ 
จงเก็บไวเปนเรื่องระหวางทานเองกับพระเจาเถิด 
ความสุขมีแกผูท่ีไมกลาวโทษตนเองในสิ่งท่ีเขาเห็นชอบ 
23แตผูท่ียังสงสัยอยูนั้น ถาเขากินก็มีความผิด เพราะเขามิไดกินตามความเชื่อ 
และการกระทําใดๆ ซึ่งมิไดมาจากความเชื่อก็เปนความบาป 
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15 เราที่เขมแข็งควรอดทนตอความพลั้งพลาดของผูท่ีออนแอ 

แ ล ะ ไ มทําตามใจชอบของเราเอง 
2เราแตละคนควรทําใหเพื่อนบานพอใจอันเปนผลดีแกเขาเพื่อเสริมสรางเขาขึ้
น  3เพราะแมแตพระคริสต ก็มิไดกระทําสิ่งท่ีพระองคเองพอพระทัย 
แตดังท่ีมีเขียนไววา “ คําสบประมาทของผูท่ีสบประมาทพระองค 
ไดตกอยูแกขาพระองค” 84 4ดวยวาทุกสิ่งท่ีเขียนไวในอดีต 
ก็เขียนขึ้นเพื่อสอนเรา 
เพื่อวาเราจะไดมีความหวังโดยความทรหดอดทนและการหนุนใจจากพระคัมภี
ร  
5 ขอพระเจาผูประทานความทรหดอดทนและการหนุนใจ 
ทรงโปรดใหทานทั้งหลายติดตามพระเยซูคริสตดวยความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกั
น  6เพื่อทานท้ังหลายจะไดถวายพระสิริแดพระเจาดวยปากและใจเดียวกัน 
พระองคคือพระเจาและพระบิดาแหงพระเยซูคริสตเจาของเรา 
7 ฉะนั้นจงยอมรับซึ่งกันและกัน เหมือนที่พระคริสตทรงรับทาน 
เพื่อจะนําการสรรเสริญมาถวายพระเจา 8เพราะขาพเจาขอบอกทานวา 
พระคริสตไดกลายเปนผูรับใชของพวกยิว85 
อันเปนการสําแดงความสัตยจริงของพระเจา 
เพื่อยืนยันพระสัญญาท่ีทรงใหไวกับเหลาบรรพชนผูยิ่งใหญ 
9เพื่อวาคนตางชาติจะถวายพระสิริแดพระเจา 
เนื่องดวยพระเมตตาของพระองค ดังท่ีมีเขียนไววา  
 
“ ดวยเหตุนี้ ขาพระองคจะสรรเสริญพระองค 
  ทามกลางคนตางชาติ  
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 ขาพระองคจะรองบทเพลงสรรเสริญ 
  แดพระนามของพระองค” 86  
 
10และกลาวอีกวา  
 
“ คนตางชาติท้ังหลายเอย จงชื่นชมยินดี 
  รวมกับประชากรของพระองคเถิด” 87  
 
11และอีกตอนหนึ่งท่ีวา  
 
“ คนตางชาติท้ังสิ้นเอย จงสรรเสริญองคพระผูเปนเจาเถิด  
  ชนชาติท้ังสิ้นเอย จงรองเพลงสรรเสริญพระองค” 88 
 
12และอิสยาหกลาวดวยวา  
 
“ รากแหงเจสซีจะผุดขึ้น  
  ผูซึ่งจะขึ้นมาเพื่อครอบครองนานาประชาชาติ  
คนตางชาติท้ังหลายจะหวังในพระองค” 89  
 
13
 ขอพระเจาแหงความหวังทรงใหทานบริบูรณดวยความชื่นชมยินดีและสั
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นติสุขทั้งปวงเมื่อทานวางใจในพระองค 
เพื่อวาทานจะเปยมลนดวยความหวังโดยฤทธิ์อํานาจแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
 
เปาโลผูรบัใชมายงัคนตางชาต ิ
14 พี่นองทั้งหลาย ขาพเจาเองแนใจวา พวกทานเองบริบูรณดวยความดี 
เพียบพรอมดวยความรู และสามารถสั่งสอนกันและกันได 
15ท่ีขาพเจากลาเขียนบางเรื่องถึงทาน 
ราวกับวาเพื่อจะเตือนทานในเรื่องเหลานั้นอีกครั้ง 
ก็เพราะพระคุณท่ีพระเจาไดประทานแกขาพเจา 
16ใหเปนผูรับใชของพระเยซูคริสตมายังคนตางชาติ 
ทําหนาท่ีปุโรหิตประกาศขาว ประเสริฐของพระเจา 
เพื่อวาคนตางชาติจะไดกลายเปนเครื่องบูชาท่ีพระเจาทรงยอมรับ 
ซึ่งพระวิญญาณบริสทุธิ์ไดทรงชําระใหบริสุทธิ์แลว  
17 ฉะนั้นในพระเยซูคริสตขาพเจาภาคภูมิใจในงานรับใชพระเจาของตน 
18ขาพเจาไมกลากลาวถึงสิ่งใดนอกเหนือจากสิ่งท่ีพระคริสตทรงกระทําผานท
างขาพเจา ในการนําคนตาง ชาติมาเชื่อฟงพระเจา 
ดวยสิ่งท่ีขาพเจาไดพูดและไดกระทํา 
19คือดวยฤทธิ์อํานาจแหงหมายสําคัญและการอัศจรรยตางๆ 
โดยทางฤทธิ์อํานาจแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
ขาพเจาจึงไดประกาศขาวประเสริฐของพระคริสตอยางครบถวนในทุกท่ี 
ตั้งแตกรุงเยรูซาเล็มไปทั่วจนจดเมืองอิลลีริคุม 
20ขาพเจามุงมาดปรารถนาเสมอมาวา 
จ ะ ป ร ะ ก า ศขาวประเสริฐในท่ีซึ่งไมมีใครรูจักพระคริสต 
เพื่อวาขาพเจาจะไดไมกอขึ้นบนฐานที่คนอื่นวางไว 21ดังท่ีมีเขียนไววา 
 
“ ผูท่ีไมเคยมีใครบอกเรื่องพระองคจะไดเห็น  



  และผูท่ีไมเคยไดฟงมากอนจะเขาใจ” 90  
 
22 นี่คือเหตุท่ีขัดขวางขาพเจาอยูเสมอ ทําใหขาพเจาไมไดมาหาพวกทาน 
 
เปาโลวางแผนจะไปกรงุโรม 
23 แตบัดนี้ ไมมีท่ีใดเหลือใหขาพเจาทํางานในภูมิภาคเหลานี้แลว 
และเนื่องจากขาพเจาปรารถนาที่จะมาพบพวกทานหลายปแลว 
24ขาพเจาจึงวางแผนจะมาพบทานตอนไปประเทศสเปน 
ขาพเจาหวังวาจะไดมาเยี่ยมเยียนทานขณะเดินทางผานไปและหวังจะใหทาน
ชวยเหลือขาพเจาในการเดินทางไปที่นั่น 
หลังจากไดสังสรรคอยูกับพวกทานสักระยะหนึ่ง 25แตขณะนี้ 
ขาพเจากําลังเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อชวยเหลือวิสุทธิชนที่นั่น 
26เพราะพี่นองในแควนมาซิโดเนียและแควนอาคายายินดีท่ีจะบริจาคใหผูยาก
ไรในหมูวิสุทธิชนที่กรุงเยรูซาเล็ม 27พวกเขายินดีท่ีจะทําเชนนั้น 
และอันท่ีจริงพวกเขาก็เปนหนี้พี่นองเหลานั้นดวย 
เพราะถาคนตางชาติมีสวนรวมในพระพรฝายจิตวิญญาณของชาวยิว 
พวกเขาก็เปนหนี้พี่นองชาวยิว 
ควรที่เขาจะแบงปนพระพรฝายวัตถุใหพี่นองเหลานั้น  
28ดังนั้นหลังจากเสรจ็ภารกิจนี้ 
และดูแลจนแนใจวาพวกพี่นองไดรับผลนี้เรียบรอยแลว 
ขาพเจาก็จะไปประเทศสเปนและแวะเยี่ยมพวกทานระหวางทาง 
29ขาพเจารูวาเม่ือมาหาทาน 
ขาพเจาจะมาพรอมดวยพระพรเต็มบริบูรณของพระคริสต 
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30 พี่นองทั้งหลาย โดยองคพระเยซูคริสตเจาของเรา 
และโดยความรักแหงพระวิญญาณ 
ขาพเจาขอใหพวกทานรวมในการดิ้นรนตอสูของขาพเจา 
ดวยการอธิษฐานตอพระเจาเพื่อ ขาพเจา 
31ขออธิษฐานใหขาพเจาไดรับการชวยเหลือใหพนจากผูไมเชื่อทั้งหลายในแ
ควนยูเดีย 
และขอใหเหลาวิสุทธิชนในกรุงเยรูซาเล็มยอมรับความชวยเหลือของขาพเจา 
32เพื่อวาโดยน้ําพระทัยของพระเจา 
ขาพเจาจะไดมาหาพวกทานดวยความชื่นชมยินดี 
และไดรับความชื่นใจรวมกันกับพวกทาน 
33ขอพระเจาแหงสันติสุขทรงสถิตกับทานท้ังหลายเถิด อาเมน 
 
คาํทกัทายสวนตัว 
 

16 ขาพเจาขอฝากเฟบีนองสาวของเรา 

ซึ่งเปนผูรับใช91ของคริสตจักรในเมืองเคนเครีย 
2ขาพเจาขอใหทานรับนางไวในองคพระผูเปนเจาอยางท่ีสมควรแกวิสุทธิชน 
และชวยเหลือนางตามความจําเปน 
เพราะนางไดชวยเหลือคนมากมายรวมทั้งขาพเจาดวย 
 
3 ขอฝากความคิดถึงมายังปริสสิลลา92กับอาควิลลา 
เพื่อนรวมงานของขาพเจาในพระเยซูคริสต 4ท้ังสองเสี่ยงชีวิตเพื่อขาพเจา 

                                      
91 16:1 หรือ มัคนายิกา 
92 16:3 หรือ ปริสคา 



ไมเพียงขาพเจาเทานั้น 
แตคริสตจักรทั้งปวงของคนตางชาติก็สํานึกในบุญคุณของพวกเขาดวย 
5
 ขอฝากความคิดถึงมายังคริสตจักรซึ่งมาประชุมกันท่ีบานของท้ังสองดว
ย ฝากความคิดถึงมายังเอเปเนทัสเพื่อนที่รักของขาพเจา 
ซึ่งเปนคนแรกในแควนเอเชียท่ีกลับใจมาเชื่อในพระคริสต 
6 ขอฝากความคิดถึงมายังมารีย ผูตรากตรําทํางานเพื่อทานท้ังหลาย  
7 ขอฝากความคิดถึงมายังอันโดรนิคัสกับยูนีอัส ญาติของขาพเจา 
ซึ่งเคยติดคุกกับขาพเจา พวกเขาทั้งสองโดดเดนในหมูอัครทูต 
และมาเชื่อในพระคริสตกอนขาพเจา  
8 ขอฝากความคิดถึงมายังอัมพลีอาทัส 
ผูเปนท่ีรักของขาพเจาในองคพระผูเปนเจา  
9 ขอฝากความคิดถึงมายังอูรบานสั เพื่อนรวมงานของเราในพระคริสต 
และสทาคิสเพื่อนที่รักของขาพเจา  
10 ขอฝากความคิดถึงมายังอาเปลเลส 
ผูท่ีถูกทดสอบและไดรับการรับรองแลวในพระคริสต  
 ขอฝากความคิดถึงมายังบรรดาผูท่ีอยูในครัวเรือนของอาริสโทบูลลัส   
11 ขอฝากความคิดถึงมายังเฮโรดิโอน ญาติของขาพเจา 
 ขอฝากความคิดถึงมายังครัวเรือนของนารซิสสัสผูอยูในองคพระผูเปนเจ
า   
12 ขอฝากความคิดถึงมายังตรีเฟนาและตรีโฟสา 
สตรีผูตรากตรําทํางานในองคพระผูเปนเจา  
 ขอฝากความคิดถึงมายังเปอรซิส เพื่อนที่รักของขาพเจา 
สตรีอีกทานผูตรากตรําทํางานในองคพระผูเปนเจา  
13 ขอฝากความคิดถึงมายังรูฟส ผูท่ีทรงเลือกไวในองคพระผูเปนเจา 
และมารดาของเขาผูไดเปนมารดาของขาพเจาดวย  



14 ข อ ฝ า ก ค ว า มคิดถึงมายัง อาสินครีทัส ฟเลโกน เฮอรเมส 
ปทโรบัส เฮอรมาส และบรรดาพี่นองที่อยูกับพวกเขา  
15 ขอฝากความคิดถึงมายังฟโลโลกัส ยูเลีย เนเรอัสกับนองสาวของเขา 
และโอลิมปส กับวิสทุธิชนทั้งปวงที่อยูกับพวกเขา 
 
16 จงทักทายกันดวยการจุมพิตอันบริสุทธิ์  
 คริสตจักรทั้งปวงของพระคริสต ขอฝากความคิดถึงมายังทานทั้งหลาย  
17 พี่นองทั้งหลาย 
ขาพเจาขอใหทานระวังบรรดาผูท่ีเปนเหตุใหเกิดความแตกแยก 
และเปนเหตุใหพวกทานสะดุด ซึ่งขัดกับหลักคําสอนที่ทานเรียนรูมา 
จงหลีกหางจากคนพวกนั้น 
18เพราะคนเชนนี้ไมไดรับใชองคพระคริสตเจาของเรา 
แตพวกเขาทําเพื่อปากทองของตนเอง 
เขาลอลวงคนซื่อดวยวาจารื่นหูและคําปอยอ 19 
คนทั้งปวงไดยินถึงความเชื่อฟงของทานท้ังหลายแลว 
ขาพเจาจึงชื่นชมยินดีในพวกทานอยางยิ่ง 
แตขาพเจาก็อยากใหทานฉลาดในทางที่ดี และไมประสีประสาในทางชั่ว  
20 ในไมชา พระเจาแหงสันติสุขจะบดขยี้ซาตานไวใตเทาของทาน  
 ขอพระคุณแหงพระเยซูเจาของเราอยูกับทานท้ังหลายเถิด 
21 ทิโมธี เพื่อนรวมงานของขาพเจากับลูสิอัส ยาโสน และโสสิปาเทอร 
ญาติๆ ของขาพเจา ขอฝากความคิดถึงมายังทานท้ังหลายดวย  
22 ขาพเจา เทอรชิอัส ผูเขียนจดหมายนี้ตามคําบอก 
ขอฝากความคิดถึงมายังทานในองคพระผูเปนเจา  
23 กายอัส ผูมีน้ําใจไมตรีรับรองขาพเจากับท้ังคริสตจักรที่นี่ 
ขอฝากความคิดถึงมายังทาน  



 เอรัสทัส ผูอํานวยการฝายกิจการสาธารณะของเมืองนี้ 
และควารทัสพี่นองของเรา ขอฝากความคิดถึงมายังทาน93  
25 บัดนี้ 
แดพระองคผูทรงสามารถใหทานตั้งม่ันโดยขาวประเสริฐของขาพเจาและการป
ระกาศเรื่องพระเยซูคริสต 
ตามการทรงสําแดงขอล้ําลึกซึ่งไดปดบังไวเปนเวลาหลายยุคสมัยมาแลว 
26แตบัดนี้ไดทรงสําแดงและเปดเผยใหรูท่ัวกัน ผานทางขอเขียนตางๆ 
ของผูเผยพระวจนะตามพระบัญชาของพระเจาองคนิรันดร 
เพื่อปวงประชาชาติจะไดเชื่อวางใจและเชื่อฟงพระองค 
27คือแดพระเจาผูทรงพระปญญาแตผูเดียว โดยทางพระเยซูคริสต 
ขอพระสิริมีแดพระองคเปนนิตย! อ า เ ม น  
 

                                      
93 16:23 บางตนฉบับวา …มายังทาน 
24ขอพระคุณแหงองคพระเยซูคริสตเจาของเราอยูกับพวกทานทุกคน อาเมน 


