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ผู้เขียน 

 ตลอดประวัติศาสตร์ของคริสตจักรนับตั้งแต่ยุคอัครทูตมาจนถึงปัจจุบัน คริสตชนได้ยอมรับว่า 
พระธรรมโรมคือธรรมสารเล่มหนึ่งของอัครทูตเปาโล1 ไม่เพียงแต่ภายในตัวจดหมายยืนยันว่าท่านเขียนขึ้น 

(1:1) แต่มีหลายความคิดเห็นที่ได้ให้การสนับสนุนยืนยันและแบบการใช้คำศัพท์เฉพาะแบบ เหมือนกับที ่
ปรากฏในงานเขียนเล่มอื่นๆ ของท่าน ก่อนหน้านี้ของอัครทูตเปาโล (เช่น กาลาเทีย 2; 1 โครินธ์ 12; 2 โครินธ์ 
8-9)    

 หลังจากการกลับใจของท่านบนถนนไปยังกรุงดามัสกัส (ค.ศ. 34) อัครทูตเปาโลได้เทศนาใน 

กรุงดามัสกัส ท่านใช้เวลาอยู่ในอารเบียระยะหนึ่งและจากนั้นก็กลับไปยังกรุงดามัสกัส จากนั้นท่านเดินทาง 

ไปยังกรุงเยรูซาเล็มซึ่งท่านได้พบกับเปโตร และยากอบเป็นเวลาสั้นๆ จากนั้นท่านก็ย้ายไปเมืองทารซัสซึ่งมี 
หลักฐานอันแน่ชัดว่าเมืองทารซัสเป็นฐานในการทำพันธกิจของท่าน   จากที่นี่ท่านทำพันธกิจเป็นเวลา 
ประมาณ 6 ป ี (ค.ศ. 37-43) เพื่อตอบสนองต่อคำเชิญจากบารนาบัส ท่านได้ย้ายไปที่เมืองอันทิโอค 

ในแคว้นซีเรียซึ่งท่านทำพันธกิจอีกประมาณ 5 ป ี (ค.ศ.43-48) ท่านและบารนาบัสได้รับการทรงเรียก 

เพื่อออกเดินทางไปเป็นมิชชันนารีครั้งแรกในแคว้นเอเชียไมเนอร์ (ค.ศ. 48-49) หลังจากกลับมาที่ 
เมืองแอนทิโอค อัครทูตเปาโลเขียนจดหมายถึงคริสตชนในแคว้นกาลาเทียเพื่อเสริมสร้างคริสตจักรที่ท่าน 

และบารนาบัสได้ก่อตั้งไว้ในแคว้นเอเชียไมเนอร์ (ค.ศ.49) หลังจากการประชุมสภาคริสตจักรที่กรุงเยรู- 
ซาเล็ม (กิจการ 15) เปาโลเลือกเอาสิลาสและเริ่มออกเดินทางเพื่อประกาศข่าวประเสริฐครั้งที่สอง (ค.ศ.50-

52) ผ่านแค้วนเอเชียไมเนอร์ออกไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นแคว้นโรมันแห่งมาซิโดเนียและอาคายา เริ่มต้นที ่
เมืองโครินธ์   เปาโลได้เขียน 1 และ 2 เธสะโลนิกา (ค.ศ. 51) ท่านเดินทางต่อไปยังเมืองเอเฟซัส 

โดยทางเรือแล้วไปยังเมืองแอนทิโอค แคว้นซีเรียจากนั้นท่านได้ออกเดินทางประกาศ ข่าวประเสริฐ ครั้งที่ 3 

(ค.ศ.53-57) ท่านเดินทางผ่านแคว้นเอเชียไมเนอร์มายังเมืองเอเฟซัสที่ซื่งท่าน ทำพันธกิจเป็นเวลาสามปี 
(ค.ศ.53-56) ในช่วงเวลานี้ท่านเขียน 1 โครินธ์ (ค.ศ. 56) ในที่สุดเปาโลออกจากเมืองเอเฟซัสและเดินทาง 

โดยทางบกไปแคว้นมาซิโดเนีย ที่นี่ท่านได้เขียน 2 โครินธ์ (ค.ศ. 56) ท่านยังคงเดินทางลงไปทางตอนใต้ 
และใช้เวลาช่วงฤดูหนาวของปี ค.ศ. 56-57 ในเมืองโครินธ์ซึ่งเป็นที่ที่ท่านเขียนบทความเชิงจดหมายถึง 

คริสตชนชาวโรมันโดยฝากส่งไปกับเฟบ ี(16:1-2) เพื่อไปให้คริสตจักรโรมัน   

 แล้วเปาโลก็เดินทางต่อจากเมืองโครินธ์โดยทางบกตามเข็มนาฬิการอบๆ ทะเลอีเจียนแล้วย้อนไปที ่
เมืองโตรอาสในแคว้นเอเชียที่ซึ่งท่านโดยสารเรือไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ในกรุงเยรูซาเล็มชาวยิวได้จับกุมและ 



คุมขัง เปาโล   (ค.ศ.57) ท่านเดินทางมาถึงกรุงโรมในฐานะนักโทษและปฏิบัติพันธกิจที่นั่นเป็นเวลาสองปี 
(ค.ศ.60-62) ในช่วงเวลานี้เองท่านได้เขียนจดหมายฉบับเรือนจำ (เอเฟซัส ฟิลิปป ี โคโลส ี และฟิเลโมน) 

รัฐบาลโรมันปล่อยเปาโลให้เป็นอิสระ และท่านเดินทางกลับไปยังบริเวณทะเลเอเจียน  จากที่นั่นท่านเขียน 1 

ทิโมธีและทิตัส  ท่านถูกจับกุมอีกและต้องทรมานในการจำคุกในกรุงโรมเป็นครั้งที่สองและท่านได้เขียน    2 

ทิโมธี  และพลีชีวิตในฐานะของมาตีรชนภายใต้การปกครองของจักรพรรดิ์เนโรใน ค.ศ. 682 

ผู้รับ 

  เรารู้น้อยมากเกี่ยวกับการก่อตั้งคริสตจักรในกรุงโรม ตามที่แอมโบรเซียสเตอร์บิดาแห่งคริสตจักร 

ที่มีชีวิตอยู่ในศตวรรษที ่ 4 กล่าวว่าอัครทูตไม่ได้ก่อตั้งคริสตจักรโรม (เรื่องนี้ทำให้ขาดความเชื่อถือที่ชาว 

โรมันคาธอลิคอ้างว่า เปโตร เป็นผู้ก่อตั้ง คริสตจักรโรม) กลุ่มคริสตชนชาวยิวเป็นผู้ก่อตั้ง3 เป็นไปได้ว่า 
ชาวยิวกลุ่มนี้ได้กลายเป็นผู้เชื่อในกรุงเยรูซาเล็มในวันเพ็นเทคอสต์ (เปรียบเทียบกิจการ 2:10) หรือเวลาอื่น 

ในช่วงแรกๆ ของประวัติศาสตร์คริสตจักรในช่วงที่เปาโลเขียนพระธรรมโรมนั้นคริสตจักรในกรุงโรมก็มี 
ชื่อเสียงในเรื่องของความเชื่อไปทั่วจักรวรรดิโรมันแล้ว(1:8) 

 

 

 

 

 

 

 

 "คำทักทายในพระธรรมโรมไม่ได้บ่งชี้ถึงการเชื่อมโยงกันอย่างเข้มแข็งขององค์กรคริสตจักรและ 

 ในบทที ่16 ช่วยให้เห็นภาพของบรรดาผู้เชื่อกลุ่มเล็กๆหลายกลุ่มมากกว่าชนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่ง"4 

วัตถุประสงค์ 

 เปาโลเขียนจดหมายนี้ภายใต้การดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเหตุผลหลายประการ5 ท่านต้อง 

การที่จะเตรียมทางสำหรับการเยี่ยมคริสตจักรดังที่ได้ตั้งใจไว ้ (15:22-24) เห็นได้ชัดท่านหวังว่ากรุงโรม 

โตรอาส 
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จะกลายเป็นฐานการดำเนินงาน และสนับสนุนการทำงานของท่านในการบุกเบิกเผยแผ่ข่าวประเสริฐใน 

สเปนและภาคตะวันตกของจักรวรรดิ์ที่ท่านยังไม่ได้ไปทำการประกาศธรรมาธิบายข่าวประเสริฐที่สมบูรณ์ 
ของท่านในจดหมายฉบับนี้จะช่วยชี้ให้เห็นการมีส่วนร่วมอย่างมากในพันธกิจของโรม    

 เมื่อเปาโลมองหาโอกาสเพื่อจะกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มระหว่างเดินทางออกจากเมืองโครินธ์ และ 

เมื่อท่านมาถึงในกรุงโรมท่านได้ตระหนักถึงอันตรายที่ท่านจะต้องเผชิญ (15:31) ท่านอาจเขียนธรรมาธิบาย 

อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ของข่าวประเสริฐที่ปรากฏในพระธรรมโรมซึ่งกำหนดการสอนของท่านในกรณีที่ 
ท่านอาจจะไม่สามารถเดินทางไปถึงกรุงโรม จากกรุงโรมหลักคำสอนของท่านสามารถกระจายออกไป 

ในส่วนที่เหลือของจักรวรรดิ์โดยมีคนอื่นนำไปเทศน ์ เปาโลอาจมองว่าชาวโรมันเป็นมรดกของคริสตจักร 

เป็นความปรารถนาสุดท้ายและเป็นคำพยานของท่าน  

 อีกเหตุผลหนึ่งสำหรับการเขียนพระธรรมโรมคือเราไม่สงสัยถึงความตั้งใจของอัครทูตเปาโลที่จะ 

ตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณของชาวคริสต์ในกรุงโรมถึงแม้คริสตชนที่นั่นอยู่ในสภาพจิตวิญ-

ญาณที่ด ี (15: 14-16) ปัญหาที่พบบ่อยของทุกคริสตจักรยุคแรกก็มีอันตรายถึงคริสตจักรในกรุงโรมเช่นกัน 

ความยากลำบากเหล่านี้รวมถึงความขัดแย้งภายในระหว่างความขัดแย้งหลักๆ ก็คือหลักความเชื่อของชาวยิว 

และคนต่างชาติและภัยคุกคามภายนอกจากครูผู้สอนเท็จท่านอัครทูตเปาโลได้ให้น้ำหนักกับปัญหาทั้งสอง 

แบบนี้เพื่อเตือนสติไว้ในธรรมสารนี้ (15:1-8; 16:17-20)    

“ท่านรู้สึกว่า การป้องกันที่ดีที่สุดต่อเชื้อของคำสอนผิดก็คือพลาดคือการป้องกันด้วยความจริง"6  

 ท่านอัครทูตเปาโลยังเขียนธรรมสารโรมเพราะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านในการรับใช้ของท่านอย่างที่ท่าน 

กล่าวถึงในตอนท้ายของบทที่ 15 การรับใช้ของท่านในอาณาบริเวณทะเลอีเจียนมีความเข้มแข็งมากพอจน 

ท่านวางแผนที่จะปล่อยวางได้และย้ายไปทำพันธกิจในพื้นที่ใหม่ๆ ก่อนที่ท่านจะทำเช่นนั้นท่านวางแผนที่ 
จะกลับไปเยี่ยมกรุงเยรูซาเล็มที่ซึ่งท่านตระหนักดีว่าท่านจะตกอยู่ในอันตราย บางทีอาจจะเป็นดังนั้นอัครทูต 

เปาโลได้เขียนธรรมสารโรมไว้เพื่อเป็นธรรมาธิบายอันครบถ้วนของข่าวประเสริฐอย่างดีเยี่ยมในการรับใช้ 
ของท่านสิ้นสุดลงก่อนกำหนดในกรุงเยรูซาเล็ม 

 "ตำแหน่งเฉพาะของอัครทูตเปาโลในขณะที่เขียนหนังสือธรรมสาร ท่านทบทวนสิ่งที่ผ่านมาและ 

 คาดการณ์อนาคตที่ช่วยให้เราสามารถเข้าใจกรณีที่ไม่มีการขัดแย้งในธรรมสารฉบับนี้ที่มีทัศนคติที่
 ประนีประนอมบนพื้นฐานของการสอนและการปกป้องความเชื่อ เราจะพบทั้งหมดรวมกันธรรม- 

 สารฉบับนี”้7 

ประเภท 

 จำนวน 21 ใน 27 เล่มของหนังสือพันธสัญญาใหม่ เป็นหนังสือธรรมสารหรือคิดเป็นร้อยละ 35 

ของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่   ท่านอัครทูตเปาโลเขียนธรรมสาร 13 ฉบับ ทำให้อัครทูตเปาโลเป็น 



ผู้ประพันธ์ธรรมสารในพันธสัญญาใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยผลงาน ธรรมสารของท่านอัครทูตเปาโลเขียนขึ้น 

ประมาณหนึ่งในสี่ของพันธสัญญาใหม่      ท่านเขียนพันธสัญญาใหม่มากกว่าใครยกเว้นท่านลูกา  

 "ในขณะที่การเขียนจดหมายใช่ว่าไม่เป็นที่รู้จักมากนักในโลกโบราณใกล้ภูมิภาคแห่งตะวันออก
 (ดูตัวอย่าง 2 ซามูเอล 11:14-15;. เอษรา 4-5) แต่ต่อมาในโลกของกรีกโก-โรมัน ที่จดหมายได ้

 ถูกกำหนด ขึ้นเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการติดต่อสื่อสาร”8 

 จดหมายแบบกรีกโก-โรมันมักจะมีที่อยู่คำทักทาย เนื้อจดหมายและข้อสรุป จดหมายของคริสตชน 

ลงท้ายด้วยคำอวยพร  

 อดอล์ฟ ดิสมาน ได้จำแนกลักษณะระหว่าง"จดหมาย" (มีลักษณะที่ไม่ต้องศึกษาและเป็นการติดต่อ 

สื่อสารส่วนตัว) และ "ธรรมสาร" (ลักษณะเรียบเรียงอย่างระมัดระวังและเป็นวรรณกรรมสาธารณะ)9 

การจำแนกที่เข้มงวดนี้ไม่ได้รับความนิยมในเวลาต่อมาในเมื่อนักวิชาการส่วนใหญ่มองว่าการจำแนกดัง 

กล่าวจัดอยู่ในประเภทสุดโต่งมีลักษณะที่คาบกันทั้งสองแบบคือเป็นจดหมายแบบสามัญและแบบบันดาลใจ 

สำหรับความเห็นของอดอล์ฟ ดิสมาน พระธรรมโรมเป็นธรรมสารมากกว่าจดหมาย 

 การเขียนจดหมายที่ไม่ใช่วิธีการปกติของการเรียนการสอนศาสนา ผู้เขียนธรรมสารในพระคัมภีร์ 
ภาคพันธสัญญาใหม่ได้นำวิธีการเรียนการสอนแบบมาใช้นี้ด้วยเหตุผลสองประการหลักคือ เนื่องจากคริสต- 

จักรขยายตัวได้อย่างรวดเร็วและแพร่กระจายจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังสถานที่ห่างไกล   ผู้นำหลายคนจำเป็น 

ต้องทราบวิธีการสื่อสารคำสอน จำเป็นต้องเปิดใจกับการใช้งานวิธีการที่พวกเขาจะสื่อสารกับระยะทางต่างๆ 

นอกจากนี้จดหมายยังช่วยอัครทูตเปาโลในการถ่ายทอดความรู้สึกแบบฉับไวเป็นการส่วนบุคคลระหว่างอัคร
ทูตเปาโลกลับผู้ที่กลับใจมาเป็นคริสตชน10 

ลักษณะ 

 การอุทิศทุ่มเทให้กับธรรมสารซึ่งเป็นส่วนประกอบของพันธสัญญาใหม่ที่ได้รับการดลใจและเปิด 

เผย นี่คือคำอธิบายที่มีเหตุผลที่ความชอบธรรมของพระเจ้าจะกลายเป็นสิ่งที่มนุษย์ครอบครองเป็นเจ้าของได้  

 หนังสือธรรมสารโรมมีความโดดเด่นมากในบรรดาผลงานเขียนอันเกิดจากการดลใจของอัครทูต 

เปาโลในหลายๆประการ มันเป็นหนึ่งในธรรมสารเพียงไม่กี่เล่มที่ท่านเขียนถึงคริสตจักรที่ท่านไม่ได้มีการ 

ติดต่อด้วยเป็นการส่วนบุคคล ธรรมสารเล่มอื่นแบบเดียวกันนี้คือธรรมสารโคโลสีนอกจากนี้ยังเป็นบทความ 

อย่างเป็นทางการที่อยู่ภายในจดหมายส่วนตัว11 อัครทูตเปาโลอธิบายขยายความเกี่ยวกับข่าวประเสริฐใน 

บทความนี้ บางทีท่านอาจจะทำเช่นนั้นในธรรมสารฉบับนี้มากกว่าในธรรมสารอื่นๆ อีกเพราะคริสตจักร 

ในกรุงโรมคือหัวใจของจักรวรรดิโรมัน   การทำเช่นนี้มันก็สามารถที่จะมีอิทธิพลอย่างมากในการเผยแพร่ 
ข่าวประเสริฐ ด้วยเหตุผลสองประการคือธรรมสารโรมมีความเป็นทางการมากกว่าและมีความเป็นส่วน 

บุคคลน้อยกว่าธรรมสารของอัครทูตเปาโลอัครทูตเปาโลฉบับอื่น ๆ  



 ธรรมสารโรมเป็นธรรมสารที่ยาวที่สุดของอัครทูตเปาโลที่ยาวถึง 7,114 และได้ถูกวางไว้เป็นอันดับ 

แรกในการรวมรวมธรรมสารของอัครทูตเปาโลในพันธสัญญาใหม่อันเนื่องมาจากความยาวหรืออาจจะเป็น 

เพราะความสำคัญของธรรมสารฉบับนี้ 

คุณค่า  

 ธรรมสารถึงคริสตชนชาวโรมันได้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดาผลงานเขียนของอัครทูตเปาโล 

วิลเลียม ทินเดล นักปฏิรูป นักแปลภาษาอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ ได้อ้างถึงธรรมสารโรมว่า "มันคือหลักการและ 

ส่วนที่ยอดเยี่ยมที่สุดของพันธสัญญาใหม่." เขากล่าวดังนี้ในอารัมภบทของเขาถึงธรรมสารโรมที่เขาเขียนใน 

ป ีค.ศ.1534 พันธสัญญาใหม่ฉบับภาษาอังกฤษของเขา  

"ไม่มีใครสามารถอ่านธรรมสารได้บ่อยหรือศึกษาอย่างดี ยิ่งศึกษาก็ยิ่งง่ายและยิ่งเคี้ยวก็ยิ่งอร่อยและ 

เข้าใจพื้นฐานมากเท่าใดก็จะพบคุณค่ามากเท่านั้น ที่พบในนั้นคือขุมสมบัติด้านจิตวิญญาณที่ซ่อน 

อยู่”12     

มาร์ตินลูเธอร์ เขียนยกย่องธรรมสารโรมดังนี้  

 “ธรรมสารโรม มีคุณค่าไม่เพียงแต่ที่คริสตชนทุกคนควรรู้แบบคำต่อคำ อยู่กับมันทุกวันเสมือนเป็น 

 ขนมปังของชีวิตประจำวันที่ไม่จำเป็นต้องอ่านหรือไตร่ตรองมากเกินไป เรากินมากเท่าใดก็จะมีค่า 
 มากขึ้นและรสชาติของมันก็จะอร่อยขึ้น”13  
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ธรรมาธิบาย 

I. บทนำ 1:1-17  

 ธรรมสารที่ยิ่งใหญ่ฉบับนี้เริ่มต้นด้วยมุมมองที่กว้างไปถึงพระสัญญาของพระผู้ช่วยให้รอดในพันธ-

สัญญาเดิมทบทวนวันเวลาในการรับใช้ของอัครทูตเปาโลและการสำรวจประวัติศาสตร์ศาสนาในโลกของ 

คนที่ไม่มีความเชื่อ 

 "ตัวหลักของธรรมสารโรมเป็นคู่มืออธิบายในข่าวประเสริฐในทัศนะของอัครทูตเปาโล โดยการ 

 เปิดการเสวนาและปิดการสรุปแบบหนังสือธรรมสาร (1:1-17) ข้อสรุป (15:14,16:27) การเริ่มต้น 

 และการสรุปมีความคล้ายคลึงกันไม่น้อยซึ่งมุ่งเน้นเรื่องข่าวประเสริฐ 8 ใน 11 ครั้งในธรรมสารโรม 

 กล่าวถึงคำว่า “ยูแอนเจลลิออน” "ข่าวประเสริฐ" และคำว่า “ยูแอนเจลลิโซเมีย” "การประกาศ 

 เผยแผ่" ความสัมพันธ์พิเศษของอัครทูตเปาโลที่มีต่อข่าวประเสริฐ ความสัมพันธ์นี้รวมไปถึง 

 คริสตชนชาวโรมันทั้งการเปิดและปิดเนื้อหาของธรรมสารกระทำ อย่างเคร่งครัด ( 1- 5,13-15)” 14 

  ก. คำทักทาย 1:1-7 

  คำทักทายซึ่งเป็นคำทักทายที่ยาวที่สุดในธรรมสารของอัครทูตเปาโลที่ระบุตัวตนของผู้เขียน (ข้อ1) 

เนื้อเรื่องของธรรมสาร (ข้อ 2-5) และคำทักทายผู้อ่าน (ข้อ 6-7) ประโยคแรกนี้ (ข้อ 1-7) มีความหมาย 



อย่างเป็นนัยๆ ถึงข้อเท็จจริงพื้นฐานของคริสเตียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสดงให้เห็นว่าข้อเท็จจริงที่สำคัญของ 

ข่าวประเสริฐที่ได้เติมเต็มการเผยสำแดงในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม 

  1 ผู้เขียน 1:1 

  ในธรรมสารทุกฉบับของท่านอัครทูตเปาโลท่านใช้ชื่อแบบโรมันมากกว่าชื่อของชาวยิวคือ “เซาโล” 

อาจจะเป็นเพราะท่านเป็นอัครทูตที่ไปยังคนต่างชาติ ถึงแม้ว่าท่านยังไม่ได้ไปเยี่ยมกรุงโรม แต่ผู้อ่านของ 

ท่านก็รู้จักชื่อเสียงของท่านดี ท่านเพียงแค่บอกชื่อก็สามารถระบุตัวตนของท่านเองได้  

 ในความสัมพันธ์ของท่านอัครทูตเปาโลกับพระเยซูคริสต์ในฐานะของการเป็นทาสผู้ผูกพันรับใช้ 
(คำกรีก“ดูลอส”) นักแปลบางคนได้ใช้คำว่า "ทาส" แต่อัครทูตเปาโลเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์ด้วย 

ความเต็มใจ (2:7) คำศัพท์นี้จะเทียบเท่ากับคำศัพท์ในพันธสัญญาเดิม "ผู้รับใช้ของพระเจ้า" (เช่นโมเสส, 

โยชูวา, เอลียาห์, เนหะมีย ์ และโดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ดาวิด) อัครทูตเปาโลได้บรรยายสถานะของท่านกับ 

ผู้อ่านของท่านว่า 

 "ท่านถือว่าตัวท่านเองอยู่ในความครอบครองถูกซื้อเป็นสมบัติของพระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็น 

 เจ้าและเจ้านายของท่านความคิดสองประการเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์และการรับใช้ได้ถูกนำมาเสนอแนะ
 ด้วยไม่ใช่ข้าทาสแรงงานหรือผู้ประจบประแจง แต่เป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีอย่างสูงสุด จากภายใน 

 จิตสำนึกของการตกเป็นทาสผู้ที่เป็นทาสไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งใดนอกเหนือจากเจ้านายของตน ไม่ว่า 
 จะเป็นเรื่องของเวลาหรือกำลังความแข็งแรงทุกอย่างครอบครองร่วมกันไม่มีอะไรที่มีเกียรติต่อท่าน
 อัครทูตเปาโลมากกว่าการเป็นทาสขององค์พระเยซู ท่านไม่ต้องการอะไรหรือทำอะไรหรือเป็น 

 เจ้าของสิ่งใดนอกเหนือจากพระองค์”15  

 สมญานาม "อัครทูตเปาโล" ได้ถูกมอบให้อัครทูตเปาโลเพื่อเป็นสถานะในคริสตจักร ท่านเป็นผู ้
รับมอบอำนาจพิเศษของพระเยซูคริสต์ สถานะนี้ไม่เพียงแต่จะประกาศข่าวประเสริฐแต่ยังกำกับดูแลและ 

จัดการให้คริสตจักรมีระเบียบวินัยหากมีความจำเป็นพื้นฐานและสิทธิอำนาจในตำแหน่งของท่านคือการทรง
เรียกของพระเจ้า (เทียบข้อ 6,7)16  

 “การทรงเรียก” หมายถึงการถูกกำหนดและตั้งไว้โดยเฉพาะโดยอำนาจของพระเจ้าเพื่อให้อยู่ในบาง
 สถานะการณ ์บางรูปแบบของชีวิตและเพื่อการกระทำที่เกิดผล”17 

 "อัครทูตเปาโลไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานที่จะเป็นคนที่มีเกียรติ แต่ท่านคิดว่า
 ตัวเองเป็นคนที่ได้รับมอบภารกิจ"18 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอบเขตงานของท่าน ขอบเขตของการทรงเรียกของท่านค่อนข้างแคบมาก คือให้ 
ประกาศข่าวประเสริฐ (ข่าวประเสริฐ) ของพระเจ้า ในฐานะที่เป็นฟาริสีอัครทูตเปาโลดำเนินชีวิตของท่าน 



โดยการรักษาบทบัญญัติของโมเสสและประเพณีของชาวยิวอย่างเคร่งครัด   ตอนนี้การทรงเรียกของท่านคือ 

ให้ประกาศข่าวประเสริฐ (กิจการ 9:15; กาลาเทีย 1:12) 

  "การมุ่งเน้นจะตามมากับการอุทิศตน หน้าที่และความรับผิดชอบ"19 

   2. เรื่องหลักในธรรมสาร 1:2-5 

1:2 จากนี้ไปอัครทูตเปาโลเริ่มที่จะยกย่องข่าวประเสริฐที่พระเจ้าทรงเรียกท่านให้ประกาศมันเป็นข้อ 

ความที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเผยพระวจนะในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมคำว่า "ของ 

พระองค"์ "บริสุทธิ์" เน้นย้ำถึงต้นกำเนิดของข่าวประเสริฐพระเจ้าทรงดลใจในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญา 
เดิม โดยการตรัสผ่านมนุษย์ซึ่งเป็นการเปิดเผยของพระองค์ อัครทูตเปาโลไม่ได้เทศนาข่าวประเสริฐ 

ที่ไม่คาดคิดแต่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้กับผู้เผยพระวจนะของพระองค์ (เทียบ 4:13-25; 09:04; 15:08) 

นี่คือเหตุผลที่อัครทูตเปาโลอ้างพันธสัญญาเดิมว่าในธรรมสารโรมนี้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์รวมไปถึง ธรรมสาร 

ฉบับอื่นของท่านด้วย  สำหรับท่านอัครทูตเปาโลข่าวประเสริฐไม่ใช่สิ่งมนุษย์พยายามประดิษฐ์ขึ้นที่ทำให้ 
ดีที่สุดสำหรับของการปฏิเสธพระเยซูคริสต์ของชาวอิสราเอล 

1:3-4 อัครทูตเปาโลที่ระบุต่อไปว่าหัวใจของข่าวประเสริฐคือ พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ 
ผู้ทรงเป็นทั้งมนุษย์และพระเจ้า "บังเกิดเป็นมนุษย"์(ข้อ3) และ "ฝ่ายพระวิญญาณ" (ข้อ 4) ไม่ได้เปรียบเทียบ 

ลักษณะของพระคริสต์แต่กล่าวถึงสัมพันธภาพ20 พระองค์เป็นของสองอาณาจักรคือในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่   
เกี่ยวข้องกับโลกและต้นกำเนิดของพระองค์มาจากที่สูงสุด พระองค์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ชาวอิสราเอลคนหนึ่ง 

(9:5) แต่เป็นบุตรของดาวิด (มธ. 1:1; ลูกา 1:32; กิจการ 13:22-23; 2 ทิโมธี 2:8) ซึ่งเป็นคุณสมบัติของ 

พระเมสสิยาห์(อิสยาห์11:1) เกี่ยวกับสองอาณาจักรที่กล่าวข้างต้นพระองค์สูงกว่าทูตสวรรค์ (ฮีบรู 1:4) 

ทรงเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริง (ข้อ 4)  คำว่า "อำนาจ" อาจจะทำให้เกิดความแตกต่างระหว่าง 

พระบุตรมากกว่าการประกาศ อัครทูตเปาโลอาจหมายถึงพระเจ้าทรงประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรที ่
ทรงฤทธานุภาพ พระเจ้าทรงมีอำนาจที่จะประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระองค์  พระธรรม 

ตอนนี้คือความยิ่งใหญ่ของพระเยซูไม่ใช่ความอัศจรรย์ของการเป็นขึ้นมาจากความตาย 

 "ชายคนหนึ่งที่เป็นเพียงมนุษย์และกล่าวสิ่งที่พระเยซูได้ทรงตรัสไม่ใช่ครูสอนศีลธรรมที่ยิ่งใหญ่เขา
 อาจจะเป็นคนวิกลจริตอยู่ในระดับเดียวกับชายคนหนึ่งที่ห่ามๆ หรือปีศาจจากนรก คุณต้องเลือกเอา 
 เองไม่ว่าชายคนนี้เป็นใคร เป็นบุตรของพระเจ้าหรือคนบ้าหรืออะไรที่แย่กว่านั้น” 21 

พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเสมอ แต่พระบิดาทรงประกาศพระองค์ว่าเป็นพระบุตรโดยให้พระองค์ 
ฟื้นคืนพระชนม์ พระเยซูไม่ได้เปลี่ยนแปลงแก่นแท้ของพระองค์ พระองคค์ือพระบุตรเสมอ แตโ่ดยสถานะ 

และหน้าที่ พระเจ้าทรงแต่งตั้งพระบุตรให้อยู่ในฐานะใหม่มีสิทธิอำนาจมากขึ้นต่อโลกโดยการฟื้นคืน 



พระชนม ์ (มัทธิว 28:18) พระองค์ไม่ได้เป็นเพียงพระเมสสิยาห์ แต่ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของ 

ทุกสรรพสิ่ง22 

 "พระวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์" (ข้อ 4) หมายถึงอะไร? อาจเป็นอีกชื่อที่ใช้เรียกพระวิญญาณ 

บริสุทธิ์23 อย่างไรก็ตามทัศนะเชิงขนานตามข้อความ "ตามฝ่ายเนื้อหนัง" (ข้อ3) และความจริงที่ 
อัครทูตเปาโลอาจได้กล่าวว่า "พระวิญญาณบริสุทธิ"์ ถ้าหากอัครทูตเปาโลหมายความเช่นนั้นท่านอาจจะ 

หมายถึงธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของพระเยซู ธรรมชาติของพระเยซูทรงบริสุทธิ์อย่างมากจนความตายไม่ 
สามารถยื้อพระองค์ไว้ได้”24 

1:5 อัครทูตเปาโลอาจจะหมายความว่าท่านได้รับพระคุณและพระเมตตาเป็นพิเศษ (ของประทาน) ของ 

การเป็นอัครทูตเปาโล ท่านแนะนำลักษณะและขอบเขตของสิ่งที่จะตามมาในธรรมสารฉบับนี้โดยการเชื่อม 

โยงการเป็นอัครทูตเปาโลกับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ เชื้อสายของพระเยซูจากดาวิดและการคืน 

พระชนม์ของพระองค์พิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ในพันธสัญญา 
เดิม   ดังนั้นข่าวประเสริฐที่อัครทูตเปาโลได้เทศนาก็คืออัครทูตเปาโลสามารถนำทุกคนไม่ใช่เพียงแต่ชาวยิว 

เท่านั้นมาสู่ความเชื่อในพระองค์ และไม่ได้นำพวกเขาให้มาเชื่อฟังธรรมบัญญัติของโมเสสแต่เชื่อฟัง 

พระเจ้าโดยการวางใจในพระเยซูคริสต์คือ "เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์" เพราะเป็นการถวายเกียรติแด ่

พระองค ์     

"ธรรมบัญญัติตั้งอยู่บนพื้นฐานในสิ่งที่มนุษย์ต้องทำ ข่าวประเสริฐตั้งอยู่บนพื้นฐานในสิ่งที่พระเจ้า 
ได้ทรงกระทำแล้ว”25     

 "บางคนกล่าวว่าจริงๆ แล้วข่าวประเสริฐคือ 'ข่าวดี' ไม่ใช่ 'คำแนะนำที่ดี'…"26    

ความศรัทธาคือการเชื่อฟังพระเจ้า เพราะพระเจ้ามีพระบัญชาให้ทุกคนเชื่อในพระคริสต์ (เทียบยอห์น 6:29; 

กิจการ17: 30-31) ข้อนี้ไม่ได้สอนว่าการรักษาความเชื่อส่งผลให้เราเชื่อฟังพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง   แต่มันมัก 

เป็นผลที่ตามมา27 

  3. ผู้รบัธรรมสาร 1:6-7 

1:6-7 อัครทูตเปาโลให้ความมั่นใจแก่ผู้อ่านของท่านว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจใน ข่าวประ 

เสริฐ พระเจ้าไม่ได้เรียกพวกเขาเหล่านั้นให้เป็นอัครทูตดังที่พระเจ้าได้ทรงเรียกท่าน (ข้อ 1) แต่ให้เป็น 

ธรรมิกชน คำว่า “ธรรมิกชน” เป็นคำที่ใช้เรียกผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่อันหมายถึงสถานะมากกว่า 
สภาพการณ์แต่เน้นความหมายของความบริสุทธิ์อย่างหนักแน่น เราก็เป็นธรรมิกชนมาตั้งแต่แรกเริ่มแม้ว่า 
เราทำบาป28 

 "การทรงเรียกของพระเจ้าไม่ได้เป็นคำเชื้อเชิญแต่เป็นการเอื้อมอย่างทรงพลังและ   

 อย่างมีประสิทธิภาพในการรับเอาคนเข้าหาพระองค์”29   



 ข้อ 7 ยังคงเน้นความคิดของข้อ 1, 2-6 เรื่อง "พระคุณ" และ "สันติสุข" เป็นคำทักทายที่พบบ่อย 

ในจดหมายแบบชาวกรีกและจดหมายแบบชาวยิวตามลำดับในสมัยของอัครทูตเปาโล พระคุณของพระเจ้า 
เป็นทั้งความโปรดปรานที่ไม่ได้มาจากการกระทำของเราและเป็นการเปดิทางอย่างที่เราคาดการณ์ไม่ได้ซึ่ง 

เป็นพื้นฐานของสันติภาพที่แท้จริงของมนุษย์ แนวคิดภาษาฮีบรูว่าด้วยสันติสุข (ฮีบรู “ชาโลม”) ไม่ได้เป็น 

เพียงแค่อิสรภาพจากความเครียด ความวิตกกังวลหรือความรำคาญ มันรวมถึงความบริบูรณ์ของพระพรของ 

พระเจ้า อัครทูตเปาโลต้องการให้ผู้อ่านได้รับประสบการณ์พระพรฝ่ายจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้งและมากมาย 

และต่อเนื่องโดยเชื่อมโยงกับ "พระเยซูคริสต์" กับ "พระบิดา" หมายถึงความเป็นพระเจ้าของพระบุตร30 

 คำทักทายแสดงให้เห็นความคิดที่ว่าผู้เขียนได้ดำเนินการพัฒนาในภายหลัง    คุณลักษณะนี้เป็น 

ลักษณะของธรรมสารฉบับอื่นๆ ของอัครทูตเปาโลด้วย มาถึงตอนนี้อัครทูตเปาโลกล่าวว่าข้อเขียนของท่าน 

มีความสอดคล้องกับพันธสัญญาเดิมซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์ผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์และเพื่อคนทุกคน มาก 

ไปกว่านี้ควรจะนำคนให้มาเชื่อฟังพระเจ้าโดยการฝึกฝนความเชื่อในพระองค์ 

 ข. วัตถุประสงค์  1: 8-15 

 เริ่มต้นด้วยคำทักทายที่เป็นทางการและที่ยาวผิดปกติเมื่อเทียบกับธรรมสารฉบับอื่นๆ อัครทูตเปาโล 

ได้โอภาปราศัยกับผู้อ่านเป็นการส่วนตัวมากขึ้น ท่านไม่ได้พบคริสตชนเหล่านั้นที่เป็นผู้รับธรรมสารท่าน 

จึงใช้เวลาทำความคุ้นเคยและแบ่งปันหัวใจของท่านให้กับคนเหล่านั้น  

"หนึ่งในบทเรียนต้นๆ ของการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพคือการให้ความสำคัญของการจัดลำดับสิ่ง 

ทีส่ำคัญไม่เพียงแค่ว่าจะต้องทำสิ่งที่ถูกต้อง (การจัดการ) แต่สิ่งที่ถูกต้องนั้นจะต้องทำให้สำเร็จก่อน 

(การเป็นผู้นำ)”31 

1:8-10 อัครทูตเปาโลรู้สึกกังวลสำหรับสวัสดิภาพของคริสตจักรนี้ ความเชื่อของคริสตจักรโรมได้กลาย 

เป็นที่รู้จักกันดีในไม่กี่ปีทีก่่อตั้งมา (เทียบเอเฟซัส 1:15-16; โคโลส ี 1:3-4; 1. เธสะโลนิกา 1:3) โดยปกติ 
อัครทูตเปาโลจะนำเสนอยกย่องผู้อ่านสำหรับคุณลักษณะที่ดบีางประการที่ควรสรรเสริญเท่าที่จะยกยอได้ 
ตรงนี่ท่านขอบคุณพระเจ้าสำหรับชาวโรมันผ่านทางพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งทรงสร้างทางเข้าถึงพระเจ้า ท่านยก 

ย่องคริสตชนโรมันที่เชื่อฟังพระเจ้าด้วยการวางใจในพระเยซูคริสต์ (เทียบข้อ 5) ความล้มเหลวในการ 

ไว้วางใจพระคริสต์คือการไม่เชื่อฟังพระเจ้าเพราะพระเจ้าได้บัญชาให้ทุกคนเชื่อในพระบุตรของพระองค์ 
(เทียบ กิจการ 17:30-31)  

 อัครทูตเปาโลบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพยาน (ข้อ 9) เพราะสิ่งที่ท่านกำลังจะพูดนั้นยากที่จะเชื่อ 

ท่านกล่าวว่าท่านอธิษฐานวิงวอนเพื่อชาวโรมันอย่างไม่หยุดยั้งโดย การออกชื่อบ่อยๆ แต่ก็ไม่ได้หมาย 

ความว่าไม่ได้หยุดเลย ภาษากรีกให้ความหมายว่า "อย่างไม่หยุดยั้ง"(“adialeiptos” 1 เธสะโลนิกา 5:17) 



ธรรมิกชนเหล่านี้อยู่ในความคิดและคำอธิษฐานของท่านอย่างต่อเนื่อง (พระคัมภีร์ฉบับ NASB) "ในจิต 

วิญญาณของข้าพเจ้า"  (พระคัมภีร์ฉบับ NIV) หมายถึง "ด้วยหมดหัวใจของข้าพเจ้า"     

 "เราได้รับข้อคิดที่ว่าการงานที่แท้จริงของการทำพันธกิจคือการอธิษฐานผลของคำ  

 เทศนาเป็นผลมาจากการอธิษฐานมากกว่าในการกระทำพันธกิจเอง การเทศนาที่ไม ่  

 ได้มาจากความมุ่งมั่นและหัวใจอันแรงกล้าในการอธิษฐานจะไม่มีโอกาสที่จะเกิด  

 ผลอย่างแท้จริง”32 

1:11-13  เปาโลได้อธิษฐานเผื่อชาวโรมันบ่อยๆ และท่านได้วางแผนจะไปเยี่ยมคนเหล่านั้นเป็นประจำ 
วลีที่ว่า "ข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านทั้งหลายไม่รู้เรื่อง "ชี้ให้เห็นสิ่งที่สำคัญที่อัครทูตเปาโลต้องการจะพูด ต่อไป 

(เทียบ 1โครินธ์ 1:1, 12:1 1 เธสะโลนิกา 4:13) เหตุผลของท่านคือการคบหาสมาคมกัน การแบ่งปัน 

ซึ่งกันและกันในสิ่งที่เป็นประโยชน์ อุปสรรคอันหนึ่งที่อาจจะขัดขวางอัครทูตเปาโลไม่ให้เข้าไปใน         

กรุงโรมได้คือพระราชกฤษฎีกาของจักรพรรดิในปี ค.ศ. 49 ให้ขับไล่ชาวยิวออกจากกรุงโรม (เทียบกิจการ 

18:2)33 อัครทูตเปาโลกล่าวถึงผลงานของท่านเพื่อชาวโรมันก่อน (ข้อ 11) และผลงานของพวกเขาที่มีต่อ 

ท่านในภายหลัง (ข้อ 13) และท่านเน้นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (ข้อ12) ของประทานฝ่ายวิญญาณ (ข้อ 

11) อาจจะไม่เจาะจงของประทานอันหนึ่งอันใดโดยเฉพาะแต่ทุกอย่างเป็นประโยชน์ทางจิตวิญญาณ (เทียบ 1 

โครินธ์ 12:1)  ใน 1 โครินธ์ 12:1 ท่านกล่าวถึงของประทานที่เฉพาะเจาะจง (พหูพจน)์  เราควรที่จะแปล 

ความหมายผลแห่งของประทานที่ท่านเปาโลหวังจะได้เห็น (ข้อ 13) อย่างกว้างๆ มากกว่าอย่างเฉพาะเจาะจง 

เช่นผลจากการประกาศข่าวประเสริฐของท่านท่ามกลางพวกเขาหรือการสนับสนุนทางการเงิน   

1:14-15  ความรักในการสามัคคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียนของอัครทูตเปาโลและภาระใจที่จะประกาศ 

ข่าวประเสริฐแก่คนทุกคนสร้างแรงบันดาลใจให้ท่านในการไปเยี่ยมกรุงโรม (ข้อ 1,5) ท่านเองได้ 
รับพระคุณของพระเจ้าท่านวางตัวเองในฐานะที่เป็นหนี้กับคนทุกคน   หนี้นั้นก็คือการที่จะทำให้ผู้คนได้ยิน 

ถึงข่าวประเสริฐและได้รับพระคุณของพระเจ้า คริสตชนทุกคนเป็นหนี้คนทุกคนที่ไม่เชื่อเพราะเรามีและ 

สามารถให้ในสิ่งที่เรามีอยู่และแบ่งปันชีวิตของเราแก่คนที่ตายในการบาปคือการชดใช้หนี้ด้วยข่าวประเสริฐ   

 คำว่า "กรีก" (อารยะ) และ "บาร์เบเรียน" (อนารยะ) (ข้อ 14) การแบ่งแยกคนต่างชาติด้วยภาษาและ 

วัฒนธรรม ในสมัยของอัครทูตเปาโลการทำแบบนี้คือมาตรการในการจำแนกเชื้อชาติและชนชั้นภายใน 

โลกของคนต่างชาติ34 คนกรีกพูดถึงใครก็ตามที่ไม่ได้พูดภาษากรีกว่าเป็นอนารยชน “บาเบรอส” ในภาษา 
กรีกเป็นคำเลียนแบบคำที่แสลงหู เป็นภาษาที่ไร้สติปัญญา35 ความ "ฉลาด" และความ "โง่เขลา" การจำแนก 

แยกแยะคนไร้ปัญญา (เทียบ 1 โครินธ์ 1:19,20, 26,27) ในเบื้องต้นอัครทูตเปาโลก็อาจจะกำลังคิดถึงคนที่มิ 
ใช่ยิวเพราะท่านเป็นอัครทูตเปาโลที่ไปยังคนต่างชาติ    



 อัครทูตเปาโลไม่ได้ถือว่าเป็นโอกาสของท่านที่จะประกาศข่าวประเสริฐเพราะท่านมีภาระที่ท่านจะ 

ต้องแบกหรือเป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องทำให้สำเร็จตรงกันข้ามท่านมีความกระตือรือร้นที่จะแบ่งปันข่าวประ-

เสริฐกับทุกคน (ข้อ 15)   

 "หากเรามีความพร้อมทางปัญญาและตระเตรียมการสำหรับการเทศนาอย่างเป็น   

 ทางการที่ดีที่สุด แต่ขาดความกระตือรือร้นเราจะไม่สามารถหวังความสำเร็จ   

 ได้มากนัก”36  

 คำทักทาย (ข้อ 1-7) เป็นการแนะนำอัครทูตเปาโลให้กับผู้อ่านของท่านแบบเป็นทางการ   แต ่

อย่างไรคำอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของท่านถึงความปรารถนาที่อยากเดินทางไปกรุงโรม (ข้อ 8-15) ได้สำแดง 

หัวใจอันอบอุ่นของผู้อภิบาลต่อผู้อ่านและผู้หลงหายพร้อมที่จะยกย่องธรรมิกชนและประกาศกับคนบาป ข้อ 

8-15 เป็นส่วนที่สำคัญในการนำเสนอการอภิปรายและวาทศิลป์ในธรรมสารโรม37 

 ค. ใจความ 1:16-17  

  ถ้าใครคิดว่าอัครทูตเปาโลไม่ได้ไปเยือนกรุงโรมเพราะท่านสงสัยในอำนาจของข่าวประเสริฐของ 

ท่านที่จะทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อน อัครทูตเปาโลชี้แจงเหตุผลของท่านในเรื่องนี้ เรื่องเหล่า 
นี้สรุปไว้ในคำนำของหนังสือธรรมสารและเปลี่ยนผ่านเป็นรูปแบบของจดหมายโดยระบุรูปแบบคำไขหรือ 

ใจความในแบบของอัครทูตเปาโล   

1:16 ทัศนคติพื้นฐานที่สามของท่านอัครทูตเปาโลที่มีต่อข่าวประเสริฐได้ปรากฏออกมาในตอนนี ้ ไม ่

เพียงแตท่่านรู้สึกมีภาระผูกพัน (ข้อ 14) และกระตือรือร้น (ข้อ 15)ให้ประกาศแต่ท่านยังรู้สึกว่าไม่อายที่จะ 

ทำเช่นนั้น นี่เป็นตัวอย่างของรูปแบบการพูดที่เรียกว่า “ไลโทตส์” ที่กำหนดไว้เป็นความคิดในเชิงบวก 

("ข้าพเจ้าภูมิใจในข่าวประเสริฐ") โดยแสดงออกตรงข้ามกับทางลบคือ ("ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในข่าว 

ประเสริฐ") เพื่อตอกย้ำความคิดในเชิงบวก  เหตุผลสำหรับความเชื่อมั่นความภาคภูมิใจของอัครทูตเปาโลคือ 

ข้อความของข่าวประเสริฐมี “อำนาจ” อันยิ่งใหญ่ คำในภาษากรีกแปลว่า "ฤทธิ์เดช" เป็น “ดูนามิส” 

ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า "ระเบิดไดนาไมท์" ผู้แปลความบางคนได้ให้ข้อสรุปว่าอัครทูตเปาโลพูดถึงการระเบิด 

ซึ่งเป็นวิธีถอนรากถอนโคนโดยข่าวประเสริฐที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของแต่ละบุคคล และแม้ 
กระทั่งการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์  อย่างไรก็ตามบริบทแสดงให้เห็นว่าอัครทูตเปาโลคิดถึงแก่นแท้ 
ของข่าวประเสริฐที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง               

 “นักเทศน์ผู้ล่วงลับไปแล้วชื่อ ดีแอล มูดี้ให้ความเห็นว่าข่าวประเสริฐเป็นเหมือนสิงห์โต หน้าที่ของ 

 นักเทศน์ก็คือการเปิดประตูกรงสิงห์โตออกและหลีกไปให้พ้นทาง”38 

 พระเจ้าทรงมีอำนาจในการปลดปล่อยร่างกาย (อพยพ 14 : 13) และจิตวิญญาณ (สดุดี51: 12,14) 

ผลของความรอดคือความสมบูรณ์หรือความ “บูรณาการ” ความรอดกู้คนจากสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถพ้นได้ 



เพราะความบาป  ความรอดเป็นศัพท์เฉพาะที่ครอบคลุมทุกด้านของการปลดปล่อย  ความชอบธรรม การไถ่ 
การคืนดี การชำระ และการมีสง่าราศรีซึ่งคำเหล่านี้อธิบายรูปลักษณ์ทีต่่างกันไปของความรอด    

"ธรรมชาติของข้อความข่าวประเสริฐคือข้อความที่ให้ชีวิตแก่โลกที่กำลังจะพินาศซึ่งข้อความนี้เต็ม 

เปี่ยมอยู่ในจิตวิญญาณของอัครทูตเปาโลซึ่งเหมือนกับพระองค์ผู้เป็นเจ้านายของท่าน  "แม้มคีวาม 

อาย" เราทั้งหลายจึงอธิษฐานว่าขอให้ข้าพระองค์เป็นเช่นอัครทูต!"39 

 ข่าวประเสริฐไม่ได้ประกาศว่าทุกคนได้รับความรอดเพราะสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำซึ่งเป็น 

ความรู้ความเข้าใจทั่วไปข่าวประเสริฐจะเกิดผลก็เพียงในบรรดาผู้ทีเ่ชื่อเท่านั้น40 เชื่ออะไร? เชื่อในข่าวประ 

เสริฐแล้วข่าวประเสริฐคืออะไร? ข่าวประเสริฐคือพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ (คือองค์พระเมสสิยาห์ที่ 
พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะส่งมา) และพระองค์ได้ทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อช่วยเราให้รอด (เทียบ 1 ยอห์น 2:02; 

5:1) ให้สังเกตว่าอัครทูตเปาโลกล่าวว่าไม่มีเงื่อนไขอื่นใดนอกเหนือไปจากการเชื่อข่าวประเสริฐในข้อที่ 
สำคัญนี้ (เทียบ4:5) ท่านไม่ได้บอกว่าต้องทำอะไรนอกเหนือไปจากนี้ เช่นการรับบัพติสมา การไปโบสถ์ 
การสัญญาถวาย ฯลฯ     ประเด็นหลักก็คือการเชื่อข่าวประเสริฐและไว้วางใจในพระคริสต์ ก็ขึ้นอยู่กับว่า 
บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะทำหรือไม่ทำเท่านั้น41        

 "วิธีเดียวที่จะมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าคือการยอมรับพระเจ้าและคำตรัสของพระองค์  
 และจำนนตัวเองให้ขึ้นอยู่กับความเมตตาและความรักของพระเจ้า อันเป็นวิถีแห่งศรัทธา รับทราบ 

 ว่าสิ่งที่สำคัญคืออะไร ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถทำเพื่อพระเจ้าได ้ แต่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อ 

 เราสำหรับท่านอัครทูตเปาโลแล้ว หัวใจของความศรัทธาในความเชื่อคริสเตียนคือการที่เราไม่ 
 สามารถได้มาเองหรือสมควรได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า หรือเราจะต้องทำอะไรเพื่อให้ได้ 
 มา ทั้งหมดเป็นเรื่องของพระคุณและทุกสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือการยอมรับในความรักอันมหัศ- 

 จรรย์และสำนึกกตัญญ ู วางใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อเรา แต่เราไม่ได้หลุดพ้นจากภาระ 

 ผูกพันธ์หรือให้สิทธิ์ที่จะกระทำตามอำเภอใจซึ่งหมายความว่าเราต้องพยายามตระหนักถึงคุณค่า 
 แห่งความรักที่พระเยซูมีต่อเราอย่างมากมายและตลอดไป แต่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราที่เรา 
 จะไม่พยายามที่จะตอบสนองต่อความต้องการของกฎที่เข้มงวดและเคร่งครัดหรือการลงโทษอีกต่อ
 ไปเราจะไม่มีสภาพเหมือนกับอาชญากรที่ยืนต่อหน้าผู้พิพากษาอีกต่อไป เราคือคนรักที่มอบชีวิต 

 ที่มีอยู่ทั้งหมดที่จะรักพระองค์ผู้ทรงรักเราก่อน”42  

 ข่าวประเสริฐมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับชาวยิวส์ เราอาจจะแปลว่า  "ครั้งแรก" (พระคัมภีร์ฉบับ 

NASB, คำกรีก “ โปรโตส”) “เหนือกว่า” (เทียบ 2:9-10) “เหนือกว่า” ที่ว่านี้เนื่องจากข้อเท็จจริง 

ที่ว่าพระเจ้าทรงเลือกชาวยิวเพื่อให้เป็นผู้นำข่าวประเสริฐไปยังคนต่างชาติ (เทียบปฐมกาล 12:3) ในฐานะที่ 
คนยิวมีฐานะในการนำแผนการณ์ของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับความรอดของมนุษยชาติทั้งหมด (เทียบ. 9-11) 

ลำดับความสำคัญของพวกเขาคือ การทรงเลือกมากกว่าเป็นไปตามประวัติศาสตร์หรือเป็นไปตามระเบียบ 



แบบแผน43 เพราะว่าพระเจ้าตั้งใจที่จะใช้อิสราเอลเป็นเครื่องมืออันดับแรกของพระองค์ในการนำพรไปสู่ โลก 

(อพย. 19:5-6) พระองค์ได้ให้โอกาสแรกแก่คนยิวที่จะต้อนรับพระบุตรของพระองค์นี่ก็เป็นจริงในช่วง 

ระหว่างพันธกิจในโลกนี้ของพระเยซู (ยน. 1:11) และหลังจากการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์ (กจ. 1:8; 3:26) 

เปาโลได้ทำตามรูปแบบนี้ในพันธกิจของท่านด้วย (กจ. 13:45-46; 28:25, 28)  ยิ่งไปกว่านั้นอีก 

อิสราเอลต้องกลับใจก่อนที่อาณาจักรของพระเมสสิยาห์จะเริ่มต้น (ศคย. 12:10)44 อย่างไรก็ตาม 

พระมหาบัญชาก็ไม่ได้ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างคนยิวและคนต่างชาติในยุคปัจจุบัน  พระเยซูคริสต์ได้ 
กำชับคริสเตียนด้วยการนำข่าวประเสริฐไปยังทุกๆคน (มธ. 28:19-20)  พระองค์ไม่ได้ระบุว่าคนกลุ่มไหน 

ที่เราต้องประกาศแก่พวกเขาเป็นลำดับแรก  

 “ตามบทที ่ 9-11 มันยากที่จะยอมรับได้ที่จะอธิบายว่ามูลฐานนี้เป็นการอ้างอิงถึงแค่ข้อเท็จจริงทาง 

 ประวัติศาสตร์ว่าข่าวประเสริฐนั้นถูกประกาศแก่คนยิวก่อนที่จะถูกประกาศแก่คนต่างชาติหรือใน  

 ขณะที่ยอมให้มีการอ้างอิงถึงตำแหน่งพิเศษของคนยิวในประวัติศาสตร์แห่งความรอด อ้างอิงจาก 

 กาลาเทีย 3:28 และ เอเฟซัส 2:14  ว่าเป็นข้อพิสูจน์ของมูลฐานนี้ ในมุมมองของเปาโล บางสิ่งถูก 

 ยกเลิกไปอย่างที่นีเกรนกล่าวไว้45  ในทางตรงกันข้ามเราต้องเห็นมันตามประโยคที่มั่นใจของเปาโล 

 ใน 11:29 ว่า ของประทานและการทรงเรียกของพระเจ้านั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้”46 

1:17 ในข้อนี้เปาโลได้อธิบายสิ่งที่เขาหมายถึงคือเมื่อบุคคลหนึ่งเชื่อข่าวประเสริฐ เขาหรือเธอก็รอด (ข้อ 

16) สิ่งที่ทำให้ข่าวประเสริฐมีฤทธิ์เดชก็คือเนื้อหาของมัน ความรอดที่พระเจ้าได้จัดเตรียมและเสนอให้ก็ 
สอดคล้องกับคุณลักษณะที่ชอบธรรมของพระเจ้า (เปรียบเทียบ 1 คร. 1:30; 2 คร. 5:21)  

 เปาโลหมายความว่าอย่างไรกับ “ความชอบธรรมของพระเจ้า” ซึ่งยกเว้น 2 คร. 5:21 เปาโลใช้วลีนี้ 
ในพระธรรมโรมเท่านั้นซึ่งปรากฎ 8 ครั้ง (1:17; 3:5, 21, 22, 25, 26; 10:3 [2ครั้ง]) ซึ่งอาจเป็นคุณลักษณะ 

ของพระเจ้า หรือความเที่ยงธรรม หรือความสัตย์ซื่อของพระองค์ อาจเป็นสถานะภาพที่พระเจ้าให้แก่ผู้คน 

หรือมันอาจเป็นกิจการของพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำที่ช่วยให้รอด 

 “สำหรับเปาโลแล้ว ดั่งในพันธสัญญาเดิม ‘ความชอบธรรมของพระเจ้า’ เป็นแนวคิดเชิงสัมพันธ์  
 เมื่อนำสองลักษณะคือกิจกรรมและสถานะภาพรวมเข้าด้วยกัน เราสามารถจำกัดความว่ามันเป็น 

 การกระทำที่พระเจ้านำผู้คนไปสู่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์เอง”47   

ข่าวประเสริฐทำให้ความชอบธรรมของพระเจ้าสำแดงออกมา   

“จากความเชื่อสู่ความเชื่อ” (NASB) หมายความว่าอย่างไร? เปาโลกำลังอธิบายถึงวิธีที่พระเจ้าได้สำแดง 

ความชอบธรรมของพระองค์หรือว่าวิธีที่ผู้คนควรรับเอาใช่ไหม? ตำแหน่งของวลีนี้ในประโยคสนับสนุน 

ทางเลือกแรก แนวคิดอาจจะเป็นแบบว่าความชอบธรรมของพระเจ้ามาจากบุคคลหนึ่งทีฝ่ึกฝนความเชื่อ 

กับอีกบุคคลหนึ่งซึ่งก็ฝึกฝนความเชื่อ ถึงกระนั้นถ้านั่นคือสิ่งที่เปาโลได้หมายถึงเขาคงใช้คำบุพบทกรีกคือ 



อะโพะ ซึ่งเห็นว่า “จาก” เป็นจุดของการจากไป  ตรงกันข้ามเขาใช ้ เอค ที่บ่งบอกถึงพื้นฐานของบางสิ่ง 

(เปรียบเทียบ 3:16; 5:1; กท. 2:16) บางทีวลีนั้นอ้างอิงถึงวิธีที่ผู้คนรับเอา ความชอบธรรมของพระเจ้า 
แนวคิดดูเหมือนจะเป็นเช่นนี้คือความเชื่อเป็นวิธีที่เรารับเอาความรอดไม่ว่า ลักษณะความรอดจะเป็นอย่างไร 

และใครก็ตามที่เราอาจเป็น การแปลของ NIV อาจถูกต้อง “โดยความเชื่อ จากต้นจนถึงสุดท้าย” เราอาจ 

กล่าวว่าทุกๆด้านของความรอดของพระเจ้ามายังเราโดยความเชื่อเท่านั้น นั่นเป็นจริงไม่ว่าเรากำลังกล่าวถึง 

การทำให้ชอบธรรม (ความรอดในอดีตจากโทษของบาป) การชำระให้บริสุทธิ์ทางปฏิบัต ิ (ความรอดใน 

ปัจจุบันจากอำนาจของบาป) หรือการได้รับศักดิ์ศรี (ความรอดในอนาคต จากการมีอยู่ของบาป) การวางใจ 

ในพระเจ้าส่งผลต่อความรอดที่สมบูรณ์   

 ถ้อยคำในฮาบากุก 2:4 สนับสนุน ถ้อยคำของเปาโล ความเชื่อเป็นพาหนะที่นำความชอบธรรม 

ของพระเจ้าไปสู่ผู้คน บุคคลที่เชื่อในข่าวประเสริฐที่พระเจ้าผู้ชอบธรรมได้ประกาศก็กลายเป็นคนชอบธรรม 

พวกฟาริส ี ซึ่งเปาโลเองกเ็คยเป็นมาก่อน ได้สอนว่าความชอบธรรมมาจากการถือรักษาธรรมบัญญัติของ 

โมเสสอย่างละเอียดถี่ถ้วน (เปรียบเทียบ มธ. 5:20) ในอีกด้านหนึ่งข่าวประเสริฐที่เปาโลได้ประกาศ 

ก็สอดคล้องกับสิ่งที่ฮาบากุกได้เปิดเผย (เปรียบเทียบ ข้อ 2)  นักศึกษาพระธรรมโรมหลายคนเชื่อว่าฮาบากุก 

2:4 คือ “แม่บท” ของพระธรรมโรม และสิ่งที่ตามมาคือการอธิบายถึงแม่บทพระคัมภีร์นั้น  โธมัสได้แนะนำ 
โครงร่างดังต่อไปนี้: 1:1-3:20: คนชอบธรรม; 3:21-4:25: โดยความเชื่อ; และ 5:1-16:26: ควรมีชีวิตอยู ่48 

 ข้อ 16-17 เป็นข้อไขในพระธรรมโรมเพราะว่ากล่าวถึงหัวข้อของการสำแดงที่ตามมา  เนื้อหาของ 

เปาโลคือข่าวประเสริฐท่านไม่ได้รู้สึกอายที่จะประกาศแต่ร้อนรนที่จะประกาศเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่สามารถ 

ช่วยกู้ทุกคนที่เชื่อได้ เป็นเนื้อหาของการที่พระเจ้าผู้ชอบธรรมทำให้ผู้คนชอบธรรมอย่างชอบธรรมหัวข้อ 

ของข่าวประเสริฐก็คือความชอบธรรมของพระเจ้าและหัวข้อของพระธรรมโรมคือ ข่าวประเสริฐ49 

 

 “ที่นี่เรามีแม่บทของพระธรรมโรมทั้งหมด ประการแรก คำว่า ‘ข่าวประเสริฐ’ ซึ่งเป็นที่รักต่อ 

 เปาโลอย่างที่จะปรากฎ ประการถัดไปฤทธิ์เดชการช่วยให้รอดซึ่งมีผลต่อคนทั่วโลกของ 

 ข่าวประเสริฐนี้ได้รับการยืนยันจากนั้นคือเคล็ดลับของฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐ การสำแดง 

 ความชอบธรรมของพระเจ้าบนหลักการของความเชื่อ   ประการสุดท้ายความสอดคล้องของ 

 สิ่งเหล่านี้กับพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม ‘คนชอบธรรมดำเนินชีวิตโดยความเชื่อ’”50 

 ส่วนแรกนี้ของพระธรรมโรม (1:1-17) แนะนำถึงหัวข้อของบทความเชิงจดหมายโดยการนำเสนอ 

ข่าวประเสริฐว่าเป็นเนื้อหาที่กลมกลืนกับการสำแดงของพันธสัญญาเดิม เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระเยซู 
ซึ่งเป็นพระเมสสิยาห์และองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นเนื้อหาที่มีฤทธิ์เดชเพราะว่ามันมีฤทธิ์เดชที่จะช่วยใครก็ตาม 

ที่เชื่อให้รอด  



 

II. ความจำเป็นความชอบธรรมของพระเจ้า 1:18-3:20 

 เปาโลเริ่มการอธิบายของท่านเกี่ยวกับข่าวประเสริฐโดยแสดงให้เห็นว่ามีความจำเป็นทั่วโลกต่อข่าว
ประเสริฐ มนุษย์ทุกคนจำเป็นที่จะต้องวางใจในพระเยซูคริสต์เพราะว่าทุกคนขาดความชอบธรรมที่พระเจ้า 
เรียกร้องก่อนที่พระองค์จะยอมรับเรา 

 “เปาโลยอมรับโดยปริยายว่า 1:18-3:20  เป็นการสอดแทรกในการอธิบายของท่านเกี่ยวกับ 

 ความชอบธรรมของพระเจ้าโดยการชดเชย 1:17 ใน 3:21. . . บางคนคิดว่า ‘การสำแดงพระพิโรธ 

 ของพระเจ้า’ เป็นผลผลิตของการประกาศข่าวประเสริฐ ดังนั้น 1:18-3:20 ก็เป็น ‘ข่าวประเสริฐ’ มาก 

 เท่ากับ 3:21-4:25. . . แต่แม้ว่าเปาโลพิจารณาอย่างชัดเจนที่จะเตือนเกี่ยวกับการพิพากษาที่จะเกิดขึ้น 

 นั้นว่าเกี่ยวข้องกับการประกาศข่าวประเสริฐของท่าน (2:16) การใช้ภาษา ‘ข่าวประเสิรฐ’ ในแง่บวก 

 ของเปาโลโดยทั่วไปนั้นห้ามความคิดเราจากการถือว่าพระพิโรธและการพิพากษาของพระเจ้าเป็น
 ส่วนหนึ่งของข่าวประเสริฐ 

 “เราต้องถือว่า 1:18-3:20 เป็นการจัดเตรียมมากกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการอธิบายของเปาโลเกี่ยวกับ 

 ข่าวประเสริฐของความชอบธรรมของพระเจ้า” 51  

 ก. ความจำเป็นของทุกคน 1:18-32 

 บางทีเปาโลได้เริ่มต้นด้วยการแสดงถึงความจำเป็นของทุกคนที่มีต่อความชอบธรรมของพระเจ้า 
ก่อนเพราะว่าเขาเป็นอัครทูตต่อคนต่างชาติและผู้อ่านชาวโรมันของเขาเป็นคนต่างชาติโดยพื้นฐาน  การโต้ 
แย้งของเขาใน 1:18-3:20 ก็เคลื่อนภายในโดยผ่านจุดศูนย์กลางรวมกันของมนุษยชาติ 

 “พระเจ้าไม่เคยกล่าวโทษโดยปราศจากสาเหตุที่ถูกต้อง ตรงนี่พื้นฐานสามประการถูกกล่าวถึงใน 

 การพิพากษาของพระองค์ที่มีต่อโลกต่างชาติคือ เพราะการหยุดยั้งความจริงของพระเจ้า (1:18) 

 เพราะการไม่ใส่ใจต่อการสำแดงของพระเจ้า (1:19-20) เพราะการบิดเบือนพระสิริของพระเจ้า 
 (1:21- 23)” 52 

  1. เหตุผลสำหรับความผิดของมนุษย์ 1:18 

 ในข้อนี้เปาโลได้เริ่มที่จะอธิบายว่าทำไมคนต่างชาติจำเป็นต้องได้ยินข่าวประเสริฐและพบกับความ 

รอดแม้ว่าข้อนี้ให้หนึ่งเหตุผลมันก็ยังเป็นเหมือนถ้อยคำโดยทั่วไปที่สรุปถึงความผิดของมนุษย์ 

 พระเจ้าได้สำแดงพระพิโรธและความชอบธรรมของพระองค์ (ข้อ 17) จากสวรรค์ในข่าวประเสริฐ53 
อย่างที่เปาโลได้อธิบาย การเปิดเผยทางประวัติศาสตร์ยังเปิดเผยถึงความเกลียดชังของพระเจ้าที่มีต่อบาปและ 

การพิพากษาบาปของพระองค์อีกด้วย การเสื่อมทางด้านศีลธรรมของมนุษยชาติไม่ใช่แค่เป็นผลลัพธ์ทาง 



ธรรมชาติของการทำบาปของมนุษย์แต่ยังเป็นผลลัพธ์ของการพิพากษาของพระเจ้าที่มีต่อคนบาปอีกด้วย  

การพิพากษาบาปครั้งสุดท้ายของพระเจ้าจะเกิดขึ้นในยุคสุดท้าย แต่พระเจ้าได้เทพระพิโรธของพระองค์ที่มี 
ต่อบาปในระดับที่น้อยกว่าแล้ว (เปรียบเทียบ อฟ. 5:6; คส. 3:6) เปาโลได้อธิบายว่าพระพิโรธถูกสำแดงจาก 

สวรรค์ก็เพราะว่ามาจากพระเจ้าผู้ประทับในสวรรค์54 

“พระพิโรธของพระเจ้าคือความไม่โปรดปรานของพระเจ้าที่มีต่อบาป เราเรียกมันว่า ‘พิโรธ’ เพราะ 

ว่ามีส่วนคล้ายกับคุณลักษณะพื้นฐานบางอย่างของความโกรธของมนุษย์ แต่เพราะว่าเป็นพระพิโรธ 

ของพระเจ้าดังนั้นจึงไม่สามารถมีคุณสมบัติต่างๆ ที่เป็นบาปได้เช่นที่คล้ายกันเชิงเปรียบเทียบได้”55 

 “ความไม่ศรัทธาในพระเจ้า” หมายถึงการขาดความเคารพนับถือพระเจ้า  การละเลยของมนุษย์ที่มี 
ต่อพระเจ้าและการกบฎต่อพระเจ้าเป็นหลักฐานของความไม่ศรัทธาในพระเจ้า  “ความไม่ศรัทธาในพระเจ้า” 

หรือ “ความอธรรม” (NIV) หมายถึง ความอยุติธรรมต่อมนุษย์คนอื่น  เราเห็นมันในท่าทีหรือการกระทำใดๆ 

ที่ไม่ใช่ความรัก  รวมกันแล้วสองคำนี้แสดงถึงความล้มเหลวของมนุษย์ที่จะรักพระเจ้าและคนอื่นๆ อย่างที่ 
เราควรรักซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสองอย่างของเรา (ฉธบ. 6:5; ลนต. 19:18; มธ. 22:37-39)  

ข้อ 19-27 แสดงถึงความไม่ศรัทธาในพระเจ้าของมนุษย ์ และ ข้อ 28-32 แสดงถึงความอธรรมของเขา  
“ความจริง” อ้างอิงถึงความจริงที่ผู้คนรู้เกี่ยวกับพระเจ้า (เปรียบเทียบ ข้อ 25) พวกเขาหยุดยั้งความจริงนี้ด้วย 

ความอธรรมของพวกเขา 

“. . . เมื่อใดก็ตามที่ความจริงเริ่มใช้อิทธิพลของมันและกระทำให้พวกเขารู้สึกไม่สบายในธรรมชาติ 
ทางศีลธรรมของพวกเขา พวกเขาก็กดมันไว้บีบคั้นมันไว้บางคนทำให้เสียงของความจริงจมไปด้วย 

ความไร้ศีลธรรมต่างๆของพวกเขา คนอื่นๆ กำจัดเสียงที่รบกวนของความจริงด้วยข้อโต้แย้งและ 

การปฏิเสธ” 56 

  2. ความไม่ศรัทธาในพระเจ้าของมนุษย์ 1:19-27 

1:19-20 ข้อเหล่านี้เริ่มการอภิปรายถึง “การสำแดงทางธรรมชาต”ิ ข้อ 19 กล่าวถึงข้อเท็จจริงของการสำแดง 

ทางธรรมชาติและข้อ 20 อธิบายถึงขบวนการ57 การสำแดงทางธรรมชาติอธิบายสิ่งที่ทุกคนรู้เกี่ยวกับ 

พระเจ้าเนื่องด้วยสิ่งที่พระเจ้าได้สำแดงเกี่ยวกับพระองค์เองในธรรมชาติ58สิ่ง ที่พระองค์ได้สำแดงเกี่ยวกับ 

พระองค์ในพระคัมภีร์เป็น “การสำแดงพิเศษ”  การทรงสร้างเป็นพยานถึงผู้สร้างและมนุษย์ทุกคน “ได้ยิน” 

พยานนี้ (เปรียบเทียบ สดด. 19)59 

 “นโปเลียน ผู้ซึ่งได้อยู่บนเรือรบในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในคืนที่ดวงดาวส่องแสงสว่างไสว 

 ได้เดินผ่านเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งของเขาผู้ซึ่งกำลังเยาะเย้ยต่อกับความคิดเกี่ยวกับพระเจ้า เขาได้หยุด 

 และกวาดมือของเขาไปยังดวงดาวและพูดว่า ‘สุภาพบุรุษครับพวกคุณต้องขจัดดวงดาวเหล่านั้น 

 ออกไปเสียก่อน!”60  



 สี่สิ่งที่ระบุถึงลักษณะของการสำแดงนี ้  ประการแรกมันเป็นพยานที่ชัดเจนทุกคนตระหนักถึงมัน 

(“มันปรากฎชัด [กระจ่าง]”) ประการที่สองทุกคนสามารถเข้าใจมันได ้  เราสามารถหาบทสรุปเกี่ยวกับพระผู้ 
สร้างจากสิ่งทรงสร้างของพระองค ์  “พระลักษณะที่มองไม่เห็น . . .ก็เป็นที่มองเห็นได้ชัดเจน” เป็นรูปของ 

ภาษาที่ใช้ถ้อยคำขัดกัน  ประการที่สามการสำแดงนี้ได้กระจายออกไปยังชนทุกรุ่นตั้งแต่การทรงสร้างโลก  

ประการที่สี่มันเป็นการสำแดงที่จำกัดคือมันไม่ได้สำแดงทุกสิ่งเกี่ยวกับพระเจ้า (ตัวอย่างเช่นความรักและ 

พระคุณของพระองค)์ แต่เพียงแค่บางสิ่งเท่านั้น (นั่นคือ ฤทธิ์เดชและธรรมชาติแบบพระเจ้าของพระองค)์ 

 “นี่คือตัวอย่างของ ‘ความเป็นพระเจ้า’ ‘ธรรมชาติแบบพระเจ้า’ (NIV) ของพันธสัญญาใหม่เท่านั้น 

 ถ้า ‘ความเป็นพระเจ้า’ ของพระเจ้าได้ถูกสำแดงในการทรงสร้าง ความเป็นพระเจ้าแบบสมบูรณ์ 
 หรือเนื้อแท้ของพระเจ้านั้นก็รวบรวมเข้าด้วยกันในพระคริสต ์(คส. 2:9)”61 

 การสำแดงทางธรรมชาติทำให้มนุษย์มีความรับผิดชอบที่จะตอบสนองต่อพระผู้สร้างของเขาด้วย 

การนมัสการและการยอมจำนน62 อย่างไรก็ตามมันไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอสำหรับเขาที่จะพบกับ 

ความรอดได้  นั่นคือเหตุที่ทุกคนจำเป็นต้องได้ยินข่าวประเสริฐ 

 “ความไม่ประนีประนอมอย่างเด็ดขาด ซึ่งก็คือการละทิ้งความหวังในมนุษย์คือขั้นแรกที่จะเข้าใจ 

 หรือประกาศข่าวประเสริฐ”63 

 เปาโลไม่ได้อธิบายอย่างแน่ชัดว่าพระเจ้าสำแดงพระองค์เองในธรรมชาติอย่างไร และก็มีสามคำ 
อธิบายอันเป็นที่นิยม อย่างแรกคือพระองค์ได้ละร่องรอย หรือ “แนวทาง” ในการทรงสร้างไว้ข้างหลังซึ่ง 

ทุกคนสามารถให้เหตุผลว่ามีพระผู้สร้าง การอธิบายอีกอย่างก็คือว่าพระเจ้าสำแดงโดยส่วนตัวถึงการทรง 

สถิตของพระองค์แก่ทุกคนโดยผ่านทางการทรงสร้างที่เป็นสื่อกลาง  อีกคำอธิบายหนึ่งก็คือว่าทุกคนรู้บ้าง 

เล็กน้อยเกี่ยวกับพระเจ้าเพราะว่าเราตระหนักว่าเราเป็นสิ่งทรงสร้างที่มีความจำกัดซึ่งดำเนินชีวิตในโลกที่ไม่ 
แน่นอน  ไม่มีมุมมองหรือคำอธิบายไหนที่ตอบได้อย่างชัดเจนและทุกคำอธิบายก็มีปัญหาคำอธิบายที่ว่ามา 
มากกว่าหนึ่งอาจเป็นจริง64 

1:21-23  การให้เกียรติพระเจ้าในฐานะที่เป็นพระเจ้าและให้การขอบพระคุณพระองค์ (ข้อ 21) เป็น 

หน้าที่โดยพื้นฐานของเราต่อพระเจ้าตามที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า เมื่อผู้คนปฏิเสธความจริงมันก็ยากมาก 

ขึ้นสำหรับพวกเขาที่จะตระหนักและรับเอาความจริง  เมื่อใดก็ตามที่ปัญญาของมนุษย์ตั้งตนต่อต้าน พระเจ้า 
ผลลัพธ์ในไม่ช้าก็เห็นได้ในความโง่เขลาของมนุษย”์65 

 เทพนิยายและการกราบไหว้รูปเคารพเป็นผลมาจากความต้องการของมนุษย์ที่จะระบุถึงอำนาจบาง 

อย่างที่ใหญ่กว่าเขาและการปฏิเสธของเขาที่จะยอมรับว่าพระเจ้าเป็นอำนาจนั้น  บรรดาชายและหญิงได้ยก 

พวกเขาเองขึ้นไปสู่ตำแหน่งของพระเจ้า (เปรียบเทียบ ดนล. 2:38; 3:1; 5:23) ในปัจจุบันนี้มนุษยนิยมมา 
แทนที่การนมัสการบรรดาผู้นำมนุษย์รายบุคคลส่วนใหญ่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆที่พัฒนาแล้ว  มนุษย์ได้ 



ตกต่ำลงไปสู่การนมัสการสัตว์เช่นกัน (เปรียบเทียบ สดด. 106:20) บางทีนี่เป็นลักษณะส่วนใหญ่ของประ- 

เทศต่างๆ ในโลกที่สามหรือประเทศกำลังพัฒนา 

 “ขบวนการหายนะนี้ของ ‘การสร้างพระ’ ของมนุษย์ดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งในสมัยของเรา 
 และถ้อยคำของเปาโลก็มีความสัมพันธ์กันสำหรับผู้คนที่ได้ทำให้เงิน หรือเพศ หรือชื่อเสียง เป็น 

 พระของพวกเขามากเท่ากับคนเหล่านั้นที่ได้แกะสลักรูปเคารพจากไม้และหิน”66  

ให้สังเกตถึงการพาดพิงถึงเรื่องราวการทรงสร้างในการแบ่งแยกสามกลุ่มของอาณาจักรของสัตว์ในข้อ 23  

1:24-25 บรรดาศาสนาเทียมเท็จที่มนุษย์ได้คิดขึ้นและที่เปาโลเพิ่งได้อ้างอิงถึงก็ก่อตั้งการพิพากษาบางอย่าง 

ของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์สำหรับการหันไปจากพระองค์ ไม่มีแง่ไหนเลยที่ศาสนาเทียมเท็จจะดีสำหรับมนุษย ์

มันคือสิ่งที่มนุษย์โดยรวมได้เลือก แต่มันยังเป็นการพิพากษาจากพระเจ้าอีกด้วยและมันหันเหความสนใจ 

ของมนุษย์ทำให้ผู้คนไขว้เขวและสนใจพระเจ้าองค์เที่ยงแท้น้อยมาก  

“พระพิโรธที่ถูกกล่าวถึงใน โรม 1  ไม่ใช่การแสดงความรู้สึกทันทอีย่างไม่ชอบใจของพระเจ้า แต่เป็น 

การยับยั้งที่ยอมให้บรรดาคนบาปเก็บเกี่ยวผลอันควรของการกบฎของพวกเขา”67  

 อย่างไรก็ตามมันเคลื่อนในอีกแง่หนึ่ง  พระเจ้าปล่อยมนุษย์ไป (ข้อ 24; เปรียบเทียบ ข้อ 26, 28) โดย 

การหันเขาไปสู่การลงโทษที่ควรแก่ความผิดของเขาอย่างที่ผู้พิพากษาทำแก่นักโทษ (เปรียบเทียบ ฮชย. 4:17) 

คุณลักษณะที่สามของมนุษย์ในการกบฎต่อพระเจ้าที่เปาโลระบุถึงถัดจากความไม่รู ้ (ข้อ 21) และการกราบ 

ไหว้รูปเคารพ (ข้อ 23) คือความไม่บริสุทธิ์ (ข้อ 24) ที่นี่เปาโลมีรูปแบบทางธรรมชาติอย่างชัดเจนถึงความ 

ไม่บริสุทธิ์ทางศีลธรรม เช่นการล่วงประเวณีและการเป็นโสเภณี ในข้อ 26-27 ท่านได้อธิบายถึงการไร้ 
ศีลธรรมที่แย่ นั่นคือการกระทำที่ผิดธรรมชาติ เช่นรักร่วมเพศ ธรรมชาติในที่นี่หมายถึงการสอดคล้อง 

กับวิธีที่พระเจ้าได้ออกแบบคน และผิดธรรมชาติหมายถึงอุปนิสัยที่ตรงกันข้ามกับวิธีที่พระเจ้าได้สร้างเรามา
 มนุษย์ได้แลกเปลี่ยนความจริงของพระเจ้า (ข้อ 25; เปรียบเทียบ ข้อ 18) กับ “ความเท็จ” (ตามตัว 

อักษร)  ความเท็จในที่นี่คือการช่วงชิงที่เรานับถือใครบางคนหรือบางสิ่งในที่ที่ของพระเจ้าเที่ยงแท้ (เทียบ 

ปฐก. 3:1-5; มธ. 4:3-10) คำยอพระเกียรติแบบสรุปของเปาโลก็เน้นความโง่เขลานี้ 

1:26-27  เพราะมนุษย์ได ้ “แลกเปลี่ยน” ความจริงกับความเท็จพระเจ้ายอมให้เขาที่จะทำให้เขาเอง 

ตกต่ำโดยทางกิเลสตัณหาผลลัพธ์ก็คือว่าเขาได ้ “แลกเปลี่ยน” หน้าที่ของมนุษย์ตามธรรมชาติกับสิ่งที่ผิด 

ธรรมชาติ ฉบับภาษากรีกคำที่แปลว่า “พวกผู้หญิง” (เธลุส; ข้อ 26) และ “พวกผู้ชาย” (อาเซน; ข้อ 27) 

หมายถึง “เพศหญิง” และ “เพศชาย” กล่าวอย่างเหน็บแนมแล้วรักร่วมเพศที่ถูกอธิบายในข้อเหล่านี้ไม่ได้ 
กล่าวถึงลักษณะของสัตว์ทั้งเพศผู้และเพศเมียเพียงแต่กล่าวถึงมนุษย์เท่านั้น รักร่วมเพศเป็นกามวิปริต 

เพราะว่ามันใช้เพศสำหรับจุดประสงค์ที่ตรงกันข้ามกับจุดประสงค์ต่างๆที่พระเจ้าได้สร้างและมุ่งหมายไว้ 
(ปฐก. 1:28; 2:24) 



 “ดังนั้นไม่จำเป็นต้องเรียกร้องข้อสรุปที่ว่าคนรักร่วมเพศทุกคนทำตามการปฏิบัติในการกบฎอย่าง 

 จงใจต่อระบบที่พระเจ้าได้กำหนดไว ้ สิ่งที่เป็นจริงทางประวัติศาสตร์ ทางศาสนศาสตร์ ก็เป็นจริง 

 แน่แท้ อย่างไรก็ตามก็อย่างที่ได้มาทางประสบการณ”์68 

 “ตัวอย่างเช่นเอดส์บางทีเป็นผลลัพธ์ของการกบฎของมนุษย์ต่อพระเจ้ามากกว่าที่เป็นการพิพากษา 
พิเศษจากพระเจ้า “โทษอันสมควร” คือสิ่งที่มนุษย์ประสบซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการที่พระเจ้าปล่อยเขาและ 

ละเขาให้หมกมุ่นในความปรารถนาต่างๆ ทีเ่ป็นบาป (เปรียบเทียบ 6:23) 

 “บาปมาจากความคิดซึ่งบิดเบือนการพิพากษา ผลกระทบของผลตามสนองก็คือที่จะละทิ้งความคิด 

 ไปสู่ความเสื่อมทรามนั้น”69 

 “คนรักร่วมเพศร่วมสมัยยืนยันว่าข้อเหล่านี้หมายถึงว่ามันบิดเบือนสำหรับผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีความ
 ต้องการทางเพศกับเพศตรงกันข้ามที่จะพัวพันในความสัมพันธ์รักร่วมเพศ แต่มันไม่บิดเบือน 

 สำหรับผู้ชายหรือผู้หญิงที่เป็นรักร่วมเพศเพราะว่ารักร่วมเพศเป็นความชอบส่วนตัวทางธรรมชาติ 
 ของบุคคล การตีความหมายแบบนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยพระคัมภีร์ความสัมพันธ์ทางเพศตาม 

 ธรรมชาติแบบเดียวที่พระคัมภีร์ยอมรับคือการมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม (ปฐก. 2:21-24; มธ. 

 19:4-6) ภายในชีวิตสมรส”70 

 “การตรวจสอบของการทำให้อยู่ในบริบทและการตีความหมายของโรม 1:26-27 เปิดเผยว่าความ 

 พยายามของพวกผู้เขียนร่วมสมัยบางคนที่จะขจัดการห้ามของเปาโลในเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศ 

 เดียวกันในสมัยปัจจุบันนั้นว่าเป็นสิ่งผิดที่เปาโลไม่ได้ยัดเยียดธรรมเนียมและกฎเกณฑ์ของชาวยิว 

 ต่อผู้อ่านของเขา ตรงกันข้ามเขาได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางเพศเดียวกันจากมุมมองข้าม 

 วัฒนธรรมของระบบที่พระเจ้าได้สร้างไว ้ การลงโทษของพระเจ้าสำหรับบาปก็อยู่ในรากฐานของ 

 การกลับกันที่เป็นบาปของระบบที่ถูกสร้างไว ้  รักร่วมเพศไม่ใช่เป็นแค่บาปที่กระทำโดยผู้กราบ 

 ไหว้รูปเคารพในสมัยของเปาโล มันเป็นผลลัพธ์ที่บิดเบือนของการล้มลงของมนุษย์ในสวนเอเดน  

 เปาโลไม่ได้อธิบายการกระทำแบบรักร่วมเพศโดยคนที่ต้องการเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม   ตรง 

 กันข้ามเขาได้เขียนว่ากิจกรรมแบบรักร่วมเพศเป็นการแลกเปลี่ยนของระบบที่ถูกสร้างไว ้ (การม ี

 เพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม) กับการบิดเบือนที่มีโทษ (รักร่วมเพศ) ซึ่งไม่เคยถูกนำเสนอใน 

 พระคัมภีร์ว่าเป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้สำหรับการมีเพศสัมพันธ ์  การที่ผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับ 

 เด็กชายของกรีกก็ไม่ได้อธิบายอย่างเต็มที่สำหรับคำและตรรกของโรม 1:26-27 ซึ่งอ้างอิงถึง 

 การร่วมกันของผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่  เพราะฉะนั้นมันชัดเจนว่าในโรม 1:26-27 เปาโลประณาม 

 รักร่วมเพศว่าเป็นการบิดเบือนการออกแบบของพระเจ้าสำหรับความสัมพันธ์ทางเพศของมนุษย์” 71 

 การที่ผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันเป็นรูปแบบของการร่วมเพศทางทวารหนักระหว่างเพศชาย โดย 

เฉพาะอย่างยิ่งที่ปฏิบัติโดยผู้ชายกับเด็กชาย 



  3. ความอธรรมของมนุษย์ 1:28-32 

 คำไขที่สองในข้อ 18, “ความอธรรม” (ข้อ 29) ปรากฎอีกครั้งที่หัวของรายการของการปฏิบัติ 
ต่างๆที่เป็นบาปของมนุษย์ มันเป็นคำทั่วไปที่อธิบายถึงผลกระทบที่ชั่วร้ายในความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่ 
การปิดบังของมนุษย์ต่อความรู้ของพระเจ้าทีไ่ด้สำแดง  ในฉบับกรีกมีการเล่นคำที่เน้นผลตามสนองอันควร 

ของพระเจ้า  เมื่อผู้คนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของการจดจำพระเจ้าไว้ในความคิดของพวกเขา พระเจ้า 
จึงปล่อยพวกเขาสู่ความคิดที่ไม่เห็นด้วย (ข้อ 28) การปล่อยนี้ได้นำไปสู่อุปนิสัยแบบต่างๆ ที่ไร้เหตุผลและ 

ไร้สาระ 

 “ผู้คนที่ได้ปฏิเสธที่จะยอมรับพระเจ้าก็ลงเอยด้วยความคิดที่ ‘ไร้คุณสมบัติ’ จากความสามารถที่จะ 

 เข้าใจและยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้า  แน่นอนว่าผลลัพธ์ก็คือว่าพวกเขาทำสิ่งต่างๆที ่ ‘ไม่เหมาะ 

 สม’ อย่างใน 1:21 เปาโลเน้นว่าผู้คนที่ได้หันไปจากพระเจ้าโดยพื้นฐานแล้วไม่สามารถที่จะคิด 

 และตัดสินใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระองค์ได ้  การไร้ความสามารถที่ 
 น่าเวทนานี้คือการอธิบายสำหรับความล้มเหลวซึ่งอธิบายไม่ได้ของผู้คนที่จะเข้าใจหลักการทาง 

 จริยธรรมตามพระคัมภีร์โดยไม่พูดถึงการปฏิบัติ  งานของพระวิญญาณใน ‘ความคิดที่ได้รับการ 

 เปลี่ยนแปลง’ (รม. 12:2) เท่านั้นที่สามารถเอาชนะความมืดบอดที่ฝังลึกและความบิดเบือนนี”้72 

 ความอธรรม (ข้อ 29; ความชั่วช้า, NIV) คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ถูกต้องหรือชอบธรรม  

ความชั่วช้า (ข้อ 29; ชั่วร้าย, NIV) คือสิ่งที่เลวทรามและร้าย  ความโลภ (ข้อ 29) คือ แรงผลักดันที่จะได้ 
มากขึ้น ความมุ่งร้าย (ความเสื่อมทราม, NIV) อธิบายถึงความชั่วช้าทางศีลธรรมที่ประจำอยู ่“อวดด”ี จดจ่อที่ 
กิจกรรม, “เหย่อหยิ่ง” จดจ่อที่ความคิดและ “โอ้อวด” จดจ่อที่ถ้อยคำ73 ลักษณะโดยรวมของสิ่งเหล่านี้ก็ 
ปรากฎชัดเจนในตัวของมันเอง74 

 “ทะนง” (ข้อ 30) คำกรีกคือ ไฮบริสเตส คือ ผู้ที่ประพฤติด้วยความยโสที่ทำให้ขายหน้าและ 

 ไม่รู้ผิดรู้ชอบต่อผู้ที่ไม่มีอำนาจพอที่จะตอบโต้ได้”75  

 ขั้นสุดท้ายในความตกต่ำของมนุษย์คือการที่เขาสนับสนุนความชั่วช้า (ข้อ 32) มันแย่ที่จะปฏิบัต ิ

สิ่งเหล่านี้แต่มันยิ่งแย่กว่าที่จะหนุนใจให้ผู้อื่นที่จะปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ 

 “ในแง่สูงสุดแล้ว การยกย่องความชั่วแย่กว่าการทำมัน  มันก็จริงที่ว่าในแง่หนึ่งผู้ที่ทำบาปภายใต้ 
 อิทธิพลของ การทดลองที่หนักหน่วงนั้นก็น่าตำหนิน้อยกว่าผู้ที่เห็นด้วยและหนุนใจให้ผู้อื่นทำบาป 

 ซึ่งเขาหรือเธอรู้สึกว่าไม่มีแรงหรือผลดึงดูดความสนใจที่จริงจังต่อเขาหรือเธอเอง”76 

 นี่เป็นรายการที่ยาวที่สุดในเรื่องแบบนี้ในพันธสัญญาใหม่  จุดประสงค์ก็คือที่จะแสดงให้เห็นถึง 

ขอบเขตความชั่วร้ายต่างๆ ทางสังคมที่เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าปล่อยผู้คนสู่ความคิดที่เสื่อมทรามหลังจากที่พวก 



เขาปฏิเสธที่จะยอมรับพระองค์  ดูมัทธิว 15:19; กาลาเทีย 5:19-21; 1 ทิโมธี 1:9-10; และ 1 เปโตร 4:3 สำหรับ 

“รายการที่ชั่วร้าย” 

 การใช้คำกริยากาลอดีตของเปาโลในข้อ 18-32 บ่งบอกว่าเขาพิจารณามนุษย์ตามอย่างประวัติศาสตร์  
อย่างไรก็ตาม การใช้คำกริยากาลปัจจุบันเป็นบางครั้งของเขาแสดงว่าเขาได้สังเกตถึงสภาพเหล่านี้หลาย 

อย่างในสมัยของเขาเอง เขาพิจารณามนุษย์โดยรวมไม่ใช่ว่าทุกคนได้ทำตามรูปแบบโดยทั่วไปนี้ของการ 

ออกไปจากพระเจ้า  นักอรรถาธิบายคนหนึ่งได้แบ่งระยะทั้งสี่ของความเสื่อมที่น่าสังเวชของมนุษย์ที่เปาโล 

ได้อธิบายดังนี้ สติปัญญา (ข้อ 18-20) ความไม่รู้ (ข้อ 21-23) การหมกมุ่น (ข้อ 24-27) และการไม่สำนึกผิด 

(ข้อ 28-32) 77 

 ข. ความจำเป็นของคนดี 2:1-3:8 

 ในส่วนก่อนหน้านั้น (1:18-32) เปาโลได้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ถูกกล่าวโทษเนื่องจากการปฏิเสธ 

ที่จะตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อการเปิดเผยทางธรรมชาต ิ (โดยทั่วไป) ในส่วนนี ้ (2:1-3:8) หัวข้อของท่าน 

คือความล้มเหลวของมนุษย์ที่จะตอบสนองต่อการเปิดเผยที่พิเศษ  เนื่องจากว่าคนยิวมีความรู้เกี่ยวกับการ 

เปิดเผยนี้มากกว่าคนต่างชาติ ตอนนี้ก็กล่าวถึงพวกเขาเป็นหลักอย่างเช่นในส่วนก่อนหน้านั้นการกล่าวหา 
ที่เจาะจงก็ตามมาด้วยคำโดยทั่วไปสำหรับคำว่าบาป (เทียบ 1:18 กับ 1:23, 26-32; และ 2:1-16 กับ 2:17-29) 

 เปาโลกล่าวถึงผู้คนที่ถือว่าพวกเขาเองเป็นข้อยกเว้นสำหรับความบาปโดยทั่วไปของมนุษย์ในส่วนนี้
ของจดหมายฝากเป็นที่ชัดเจนว่าหลายคนอาจกล่าวในสมัยของเขา และกล่าวในสมัยของเราว่าพวกเขา 
ไม่ได้แย่เหมือนผู้คนที่เปาโลได้อธิบายในบทที่ 1 ผู้เขียนก็กล่าวถึงการโต้แย้งนี้แบบทั่วไปมากยิ่งขึ้นใน 2:1-16 

และอย่างเจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับผู้โต้แย้งชาวยิวในข้อ 17-29 

 

“เปาโลยังกล่าวถึงถ้อยคำของท่านที่นี่ว่า ข่าวประเสริฐคือฤทธิ์เดชเดียวของพระเจ้าสำหรับความรอด 

และไม่มีอะไรที่จะต้องละอาย ถ้าลัทธิยิวสามารถช่วยมนุษย์ให้รอดได้ ข่าวประเสริฐก็เป็นความ 

ไม่เหมาะสม ดังนั้นความล้มเหลวสุดขีดของคนยิวจะต้องถูกสำแดงออก”78 

 “ในบทที ่ 2 . . .เป็นบุคคลที่สอง เอกพจน ์ ‘ท่าน’ ที่เปาโลใช้ในการทำการกล่าวหาของท่าน (2:1-5, 

 17-29) นี่ไม่ได้หมายถึงว่าตอนนี้เปาโลกำลังกล่าวหาผู้อ่านของเขาถึงสิ่งเหล่านี้  ถ้าเขาทำอย่างนั้น 

 บุคคลที่สองพหูพจน์ควรถูกเพิ่มเข้าไป  เปาโลใช้รูปแบบทางวรรณกรรมที่เรียกว่าคำวิพากษ์วิจารณ ์

 ในที่นี่และนานๆ ครั้งตลอดทั้งจดหมาย รูปแบบคำวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งถูกยืนยันในบรรดาผู้เขียน 

 สมัยโบราณหลายคนรวมทั้งในพันธสัญญาใหม่ด้วย (เช่น ยากอบ) ก็ใช้อุปกรณ์ทางวรรณกรรม 

 ของการสนทนาแบบจินตนาการกับนักเรียนหรือฝ่ายตรงข้าม องค์ประกอบของรูปแบบนี้ก็รวมถึง 

 คำถามบ่อยๆ  ซึ่งถูกตั้งขึ้นโดยผู้เขียนที่มีแก่คู่สนทนาของเขาหรือโดยคู่สนทนา ซึ่งเน้นการ 



 ปฏิเสธของการโต้แย้งที่เป็นไปได้ต่อประโยคของข้อโต้แย้งโดยใช้วลีว่า ‘อย่าให้เป็นเช่นนั้นเลย’ 

 และการกล่าวโดยตรงของคู่สนทนาของเขาหรือฝ่ายตรงข้าม”79 

  1. หลักการต่างๆของพระเจ้าสำหรับการพิพากษา 2:1-16 

 ก่อนที่เปาโลแสดงถึงความผิดของผู้คนที่เคร่งศาสนาและมีศีลธรรมต่อหน้าพระเจ้า (ข้อ 17-29) 

เขาได้ตั้งหลักการต่างๆที่พระเจ้าใช้ในการพิพากษาทุกคน (ข้อ 1-16) ในการทำอย่างนั้นท่านได้เตือน 

คนที่ชอบธรรมด้วยตนเอง 

2:1-4 “เหตุฉะนั้น” โดยตรรกแล้วดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับ 1:18-19 มากกว่า 1:21-32 เปาโลกล่าวถึง 

ผู้คนที่อาจคิดว่าพวกเขาเป็นอิสระจากพระพิโรธของพระเจ้าเพราะว่าพวกเขาไม่ได ้ “ปฏิบัติ” สิ่งต่างๆ 

ที่เปาโลเพิ่งได้อ้างอิงถึง (1:29-32) ตอนนี้อัครทูตได้เตือนพวกเขาว่าจริงๆแล้วพวกเขาได ้ “ปฏิบัติ” สิ่งเดียว 

กัน (ข้อ 1) ท่านดูเหมือนจะคิดอย่างที่พระเยซูได้ทำเมื่อพระองค์แก้ไขมุมมองแบบผิวเผินของผู้ฟัง 

ของพระองค์เกี่ยวกับบาป (เช่น มธ. 5-7) ความปรารถนาชั่วก่อให้เกิดบาปและการกระทำที่ชั่ว   

 หลักการแรกที่พระเจ้าใช้พิพากษาก็คือว่าพระองค์พิพากษาอย่างชอบธรรม (ข้อ 2) พระองค ์

พิพากษาบนพื้นฐานของสิ่งที่มีอยู่จริงไม่ใช่สิ่งที่ปรากฎว่าจะเป็นเท่านั้น  ตัวอย่างเช่น คนหนึ่งอาจคิดว่า 
เนื่องจากว่าความคิดที่ไร้ศีลธรรมของเขาไม่เป็นที่สังเกตได้เขาก็เป็นอิสระจากความผิด แต่พระเจ้ามองดูที่ใจ 

ผลลัพธ์ก็คือผู้ที่ได้กระทำบาปต่างๆอย่างเดียวกันกับผู้ที่ถูกกล่าวถึงก่อนหน้านั้น แม้ว่าบางทีไม่ได้ทำใน 

ทำนองเดียวกันไม่ควรคิดว่าพวกเขาจะหลีกหนีจากการพิพากษาได้ (ข้อ 3) แทนที่จะกระทำเหมือนกับพวก 

ผู้พิพากษาแห่งการผิดศีลธรรมแบบภายนอก ผู้คนเหล่านี้ควรมองว่าพวกเขาเองเป็นคนบาปที่ตกอยู่ภายใต้ 
การพิพากษาของพระเจ้า  พวกเขาไม่ควรตีความความล้มเหลวของพระเจ้าที่จะพิพากษาพวกเขาแบบรวด 

เร็วว่าเป็นข้อบ่งชี้ว่าพวกเขาไร้ความผิด  พวกเขาควรตระหนักว่าพระเจ้ากำลังให้เวลาแก่พวกเขาที่จะกลับใจ 

(ข้อ 4; เปรียบเทียบ ยรม. 18:6-11; 2 ปต. 3:9) 

 “การกลับใจใหม่มีส่วนน้อยอย่างแปลกใจในการสอนของเปาโลซึ่งพิจารณาความสำคัญของมันใน
 ลัทธิยิวร่วมสมัย บางทีนี่เป็นเพราะว่าการเสด็จมาของพระคริสต์ได้เปิดเผยแก่เปาโลว่าการเป็น 

 ที่ยอมรับต่อพระเจ้านั้นเรียกร้องการกระทำที่เข้มข้นกว่าคำว่า ‘การกลับใจ’ ซึ่งบ่อยครั้งแสดง 

 ความหมายเป็นนัย ณ สมัยนั้น”80  

2:5-11 พระพิโรธของพระเจ้ากำลังเพิ่มขึ้นต่อพวกคนบาปในขณะที่พระองค์รอ (ข้อ 5) แต่ละวันที่บคุคล 

ที่ชอบธรรมด้วยตนเองยืนหยัดในความชอบธรรมของตนเอง พระเจ้าได้เพิ่มความผิดมากขึ้นในประวัติของ 

เขา วันหนึ่งพระเจ้าจะพิพากษาเขา (เปรียบเทียบ วว. 20:11-15)  วันนั้นจะเป็นวันที่พระเจ้าเทพระพิโรธ 

ของพระองค์ลงเหนือคนบาปทุกคน และจะเป็นวันที่ผู้คนจะรับรู้ว่าการพิพากษาของพระองค์นั้นชอบธรรม  



การพิพากษานี้จะแตกต่างจากการพิพากษาที่บุคคลที่ชอบธรรมด้วยตนเองส่งต่อไปยังเขาเองเมื่อเขาพิจารณา
ว่าเขาไม่ผิด(ข้อ1)  

 “พระพิโรธของพระเจ้าที่สะสมไว้ในสวรรค์เป็นคลังพัสดุที่น่าสลดใจที่สุดที่มนุษย์อาจเก็บไว้ข้างๆ 

 เพื่อเขาเอง” 81 

 หลักการที่สองแห่งการพิพากษาของพระเจ้าก็คือว่ามันจะจัดการกับสิ่งที่ทุกคนได้กระทำอย่างแท้ 
จริง (ข้อ 6) มันจะไม่จัดการกับสิ่งที่เขาได้ตั้งใจไว้หรือหวังไว ้หรือต้องการที่จะทำ (เทียบ สดด. 62:12; มธ. 

16:27; และ อื่นๆ) 

 “ปลายทางของมนุษย์ในวันพิพากษาจะไม่ขึ้นอยู่กับว่าเขาได้รู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม ่

 แต่ขึ้นอยู่กับว่าเขาได้ทำมันหรือไม่”82  

 บางทีเปาโลหมายถึงว่าถ้าบุคคลหนึ่งเชื่อฟังพระเจ้าอย่างดีพร้อม เขาหรือเธอจะได้รับชีวิตนิรันดร์  
บรรดาผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็ได้รับพระพิโรธ ภายหลังเขาคงกล่าวชัดเจนว่าไม่มีใครสามารถเชื่อฟังพระเจ้า 
อย่างดีพร้อมได ้ดังนั้นทุกคนก็อยู่ภายใต้พระพิโรธของพระเจ้า (3:23-24)83  

 อีกมุมมองหนึ่งก็คือว่า ชีวิตนิรันดร์ไม่ใช่แค่ของขวัญที่ให้ฟรีแต่ยังเป็นรางวัลสำหรับการกระทำดี 
ด้วย  ในอีกด้านหนึ่งเราได้รับชีวิตนิรันดร์ในฐานะของขวัญโดยทางความเชื่อเท่านั้น (3:20; 4:5; เปรียบเทียบ 

ยน. 3:16; 5:24; 6:40; อฟ. 2:8; ทต. 3:5) อย่างไรก็ตามในอีกแง่หนึ่งในฐานะคริสเตียนเราก็ประสบกับ 

ชีวิตนิรันดร์จนถึงขนาดที่ว่าเรา ต้องทำการดี (เปรียบเทียบ 6:22; มธ. 19:29; มก. 10:30; ลก. 18:29-30; ยน. 

10:10; 12:25-26; 17:3; กท. 6:8) ในมุมมองนี้ประเด็นของเปาโลก็คือสิ่งนี้ผู้ที่ชอบธรรมด้วยตนเองและ 

ไม่เชื่อก็สะสมบางสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาในอนาคต ซึ่งก็คือการพิพากษาลงโทษ (ข้อ 5) ในทำนอง 

เดียวกันผู้ที่ถ่อมใจและเชื่อก็สะสมบางสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาในอนาคตซึ่งก็คือ สง่าราศี เกียรติ และความ 

เป็นอมตะที่นี่เปาโลกำลังกล่าวถึงรางวัลของผู้เชื่อ84  

 ผู้แปลความหมายคนอื่นๆ เชื่อว่าเปาโลได้หมายถึงว่าความอุตสาหะของบุคคลหนึ่งก็แสดงถึงว่า 
หัวใจของเขานั้นบังเกิดใหม่85 อย่างไรก็ตามนั่นไม่ใช่สิ่งที่เปาโลได้กล่าวที่นี่เขาได้กล่าวว่าผู้ที่อุตสาหะจะได้รับ 

ชีวิตนิรันดร์เราต้องไม่นำคำสอนบางอย่างของความอุตสาหะไปสู่บริบทแต่ควรให้บริบทกล่าวเพื่อมันเอง 

 ข้อ 8 กล่าวซ้ำถึงรางวัลของคนที่ชอบธรรมด้วยตนเอง (เปรียบเทียบ 1:18)86 ประเด็นของข้อที่ 9 

และ 10 ก็คือว่าพื้นฐานแท้จริงของการพิพากษาไม่ใช่ว่าบุคคลหนึ่งเป็นยิวหรือกรีกหรือไม่ ไม่ใช่ว่าเขามี 
ศีลธรรมหรือไร้ศีลธรรมภายนอกหรือไม่  มันควรเป็นสิ่งที่เขาทำอย่างแท้จริงไม่ว่าเขามีศีลธรรมหรือ 

ไม่มีศีลธรรมก็ตาม  พระเจ้าจะจัดการกับคนยิวก่อนเพราะว่าสิทธิพิเศษของเขานั้นใหญ่กว่า  เขาได้รับ 

การสำแดงที่พิเศษและการสำแดงทางธรรมชาติอีกด้วย 



“มันเป็นไปไม่ได้ที่จะบรรยายความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่าง ซูเค (จิตใจ) และ นิวม่า (วิญญาณ)  ซูเค 
มาจากคำว่า ซูโค หมายถึง ที่จะ หายใจ หรือ เป่า  นิวม่า มาจากคำว่า นิว หมายถึงที่จะเป่า 
ทั้งสองคำนี้ถูกใช้สำหรับลักษณะบุคคลและส่วนที่เป็นอมตะของมนุษย์  ปกติแล้วในภาษาของ 

เปาโล ท่านก็แบ่งเป็นสองส่วนแต่บางครั้งก็เป็นสามส่วนในแง่ที่เป็นที่นิยม  เราไม่สามารถบรรจุ 
คำศัพท์ของเปาโลไว้ในความแตกต่างทางจิตวิทยาสมัยใหม่ได้”87 

 หลักการที่สามแห่งการพิพากษาของพระเจ้าก็คือว่าพระองค์ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน (ข้อ 

11) มีความยุติธรรมเท่ากันสำหรับทุกคนในศาลของพระเจ้า  ข้อ 6-11 ประกอบด้วยหนึ่งหน่วยของความคิด  

จงสังเกตถึงโครงสร้างแบบเปรียบเทียบในตอนนี้  อย่างไรก็ตามในการเปรียบเทียบนี้ การเน้นไม่ได้อยู่ที่ 
องค์ประกอบตรงกลางตามแบบทั่วไป แต่อยู่ที่ตอนเริ่มต้นและตอนสุดท้ายนั่นก็คือพระเจ้าจะพิพากษาทุก 

คนอย่างเท่าเทียมและไม่ลำเอียง 

2:12-16 คนต่างชาติไม่มีธรรมบัญญัติของโมเสสในแง่ที่ว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานมันให้แก่พวกเขา 
เพราะฉะนั้นพระองค์จะไม่พิพากษาพวกเขาโดยธรรมบัญญัตินั้น คนยิวในสมัยของเปาโลมีธรรมบัญญัต ิ

และพระเจ้าจะพิพากษาพวกเขาโดยมัน (ข้อ 12)88  

 มันไม่ใช่การฟังธรรมบัญญัติที่ทำให้บุคคลหนึ่งเป็นที่ ยอมรับต่อพระเจ้าได้แต่มันคือการทำในสิ่งที่ 
มันบัญชา (ข้อ 13) “ชอบธรรม” เป็นศัพท์ทางกฎหมาย ที่เหมาะสมในการอภิปรายนี้ถึงการรักษากฎหมาย  

การทำให้ชอบธรรมเป็นคำตัดสินทางกฎหมาย มันสะท้อนถึงฐานะของบุคคลหนึ่งภายใต้กฎหมาย  บุคคลที่ 
ชอบธรรมคือผู้ที่พระเจ้าเห็นว่าชอบธรรมในความสัมพันธ์กับธรรมบัญญัติของพระองค ์ (เปรียบเทียบ 25:1)  

คนชอบธรรมไม่จำเป็นจะต้องปราศจากตำหน ิ เขาอาจได้ทำบางสิ่งที่ผิด อย่างไรก็ตามในมุมมองของ 

กฎหมายเขาไม่ได้ถูกประณาม (ถูกตำหนิ)  เขาไม่ต้องจ่ายเพื่อความผิดของเขา  เปาโลได้กล่าวในข้อที ่ 13 ว่า 
พระเจ้าจะประกาศความชอบธรรมแก่บุคคลที่ไม่ใช่แค่ฟังธรรมบัญญัติของโมเสส แต่ได้ทำสิ่งที่มันเรียกร้อง  

ธรรมบัญญัติเตือนว่าถ้าไม่มีการเชื่อฟังอย่างดีพร้อมต่อมันแม้จะอ่านมันหรือศึกษามัน ฟังมันผ่านทางการ 

เทศนาและการสอน ซึ่งคนยิวได้พึ่งพา ก็ทำให้บุคคลนั้นผิดต่อพระเจ้า (ฉธบ. 27:26; เปรียบเทียบ กท. 3:10) 

เหตุฉะนั้นโมเสสได้กระตุ้นให้คนอิสราเอลที่จะยอมรับและเชื่อในพระเมสสิยาห์ตามพระสัญญา (เช่น ฉธบ. 

18:15) 

 แม้คนต่างชาติผู้ไม่ได้มีธรรมบัญญัติของโมเสสก็รู้ว่าพวกเขาควรทำสิ่งต่างๆที่ถูกต้องและไม่ควรทำ
สิ่งต่างๆที่ผิด (ข้อ 14) ผิดและถูกเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของธรรมบัญญัติของโมเสส เปาโลไม่ได้ 
หมายความว่าคนต่างชาติไม่สนใจต่อธรรมบัญญัติใดๆเลยยกเว้นสิ่งที่พวกเขาคิดค้นขึ้นมาในความสนใจ 

ส่วนตัวของพวกเขาเอง  เขาหมายถึงว่าพวกเขามีธรรมบัญญัติที่เป็นสัญชาตญาณ นั่นคือการรับรู้โดย 

สัญชาตญาณถึงสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิดทกุคนมีสิ่งนี้  นักเขียนคนหนึ่งได้แสวงหาที่จะอธิบายสิ่งที่เปาโลไม่ได้ 



อธิบาย นั่นคือมนุษย์สามารถและรู้ธรรมบัญญัติทางศีลธรรมของพระเจ้าโดยปราศจากการสำแดงพิเศษได้ 
อย่างไร89 

 นอกจากความรู้สึกภายในนี้แห่งศีลธรรม คนต่างชาติก็ยังมีจิตสำนึก (ข้อ 15)  พันธสัญญาใหม่นำ 
เสนอจิตสำนึกของมนุษย์ว่าเป็นดังเช่นความสามารถของคอมพิวเตอร ์  มันไม่มีข้อมูลที่ได้ตั้งโปรแกรม 

ไว้ล่วงหน้าในมัน แต่อะไรก็ตามที่บุคคลนั้นประสบก็ใส่โปรแกรมในจิตสำนึกของเขาหรือของเธอ ยกตัว 

อย่างเช่นถ้าเขาเรียนรู้ว่าการโกหกนั้นผิด จากนั้นเป็นต้นไปจิตสำนึกของเขาจะนำข้อมูลนั้นไปสู่ความคิดของ 

เขาในสถานการณ์ที่เหมาะสม  เพราะฉะนั้นบางคนที่เติบโตขึ้นในวัฒนธรรมที่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติ 
บางอย่างที่วัฒนธรรมอื่นๆเกลียดชัง เช่นการหลอกลวงหรือการหักหลังก็ไม่มีจิตสำนึกเกี่ยวกับการกระทำ 
การหลอกลวงหรือการหักหลัง  ทุกคนเติบโตขึ้นมาก็เรียนรู้ว่าบางสิ่งที่ไม่ดีอย่างแท้จริงก็ไม่ดีและสิ่งอื่นๆ 

ที่ดีอย่างแท้จริงก็ดี  ดังนั้นจิตสำนึกของเราแม้ว่าไม่ได้เป็นตัวนำที่วางใจได้อย่างเต็มที่แต่ก็เป็นประโยชน ์

เมื่อเราแสวงหาที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรม90 พันธสัญญาใหม่กล่าวถึงจิตสำนึกที่ดี (กจ. 23:1; 1 ทธ. 

1:5, 19) จิตสำนึกอันบริสุทธิ์ (กจ. 24:16; 1 ทธ. 3:9; 2 ทธ. 1:3; ฮบ. 13:18) จิตสำนึกที่ผิด (ฮบ.10:22) 

จิตสำนึกที่เสื่อมทราม (ทต. 1:15) จิตสำนึกที่อ่อนแอ (1 คร. 8:7, 10, 12) และจิตสำนึกที่เป็นทาส ของมาร (1 

ทธ. 4:2) 

 ข้อ 16 ทำให้ประโยคก่อนหน้านั้นของเปาโลที่ว่าพระเจ้าจะพิพากษาอย่างไม่ลำเอียงนั้นสมบูรณ ์ (ข้อ 

11-13) และจัดตั้งจุดสุดท้ายของการผนวกที่กล่าวถึงการพิพากษาที่เริ่มต้นจากข้อ 1-5  ด้วยเหตุใดเหต ุ หนึ่ง 

ข้อ 14-15 เป็นวงเล็บในการไหลของข้อโต้แย้งนี้ของเขา  ข้อเหล่านี้สนับสนุนถ้อยคำของเขาที่ว่าคน 

ต่างชาติไม่มีธรรมบัญญัต ิ (ข้อ 12)  ประเด็นของเขาในข้อ 16 ก็คือว่าการพิพากษาที่ไม่ลำเอียงของพระเจ้า 
จะรวมถึงความคิดที่ลึกลับของผู้คนและการกระทำที่เปิดเผยของพวกเขา  ทั้งความคิดและการกระทำก่อให้ 
เกิดความประพฤต ิ (ข้อ 6) พระเยซูคริสต์จะเป็นตัวแทนของพระเจ้าสำหรับการพิพากษา (เปรียบเทียบ กจ. 

17:31) “ตามข่าวประเสริฐของข้าพเจ้า” หมายถึงว่าข่าวประเสริฐที่เปาโลได้ประกาศก็รวมถึงการคาดการณ์ 
ของการพิพากษา การพิพากษาของผู้ไม่เชื่อ (การพิพากษา ณ บัลลังก์ใหญ่สีขาว วว. 20:11-15) ถูกกล่าวถึง 

ตลอดในส่วนนี้ (ข้อ 1-16)  

 ในการสรุป ที่จะให้บุคคลที่ชอบธรรมด้วยตนเองสำนึกถึงความผิดของเขาต่อพระเจ้า เปาโลได ้

ย้ำเตือนผู้อ่านของเขาถึงหลักการทั้งสามที่พระเจ้าจะประเมินทุกคน  พระองค์จะพิพากษาอย่างชอบธรรมใน 

แง่ของความเป็นจริงไม่ใช่แค่สิ่งที่ปรากฎ (ข้อ 2) พระองค์จะพิพากษาผู้คนเนื่องด้วยการกระทำของพวกเขา 
คือสิ่งที่พวกเขาทำอย่างแท้จริงทั้งที่ซ่อนเร้นและเปิดเผย (ข้อ 6) ยิ่งไปกว่านั้นอีกพระองค์จะพิพากษาอย่าง 

ไม่ลำเอียง ไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาได้ชื่นชมในสิทธิพิเศษมากน้อยแค่ไหน แต่ที่พวกเขาได้ตอบสนองต่อ 

ความจริงที่พวกเขามีอย่างไรต่างหาก (ข้อ 11)  



 หลักการสุดท้ายนี้ได้ก่อให้เกิดคำถามสำหรับผู้คนมากมาย  พระเจ้าจะกล่าวโทษใครสักคนที่ไม่เคย 

ได้ยินข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์หรือไม่ถ้าเขาหรือเธอตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อความจริงอันจำกัดที่
เขาหรือเธอมี? ภายหลังเปาโลได้แสดงให้เห็นว่าไม่มีใครสักคนที่ตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อความจริง 

ที่เขาหรือเธอมี (3:23)  ทุกคนล้มเหลวดังนั้นทุกคนก็ถูกกล่าวโทษเขาได้กล่าวอย่างชัดเจนอีกว่ามันเป็น 

ไปไม่ได้ที่จะชื่นชมกับความรอดโดยปราศจากการวางใจในพระเยซูคริสต์ (1:16-17; 10:9; เปรียบเทียบ ยน. 

14:6) นั่นคือเหตุที่พระเยซูได้ให้พระมหาบัญชาและเหตุที่ข่าวประเสริฐนั้นสำคัญอย่างมาก (1:16-17) 

“. . . ในทางทฤษฎีแล้ว เปาโลได้เห็นด้วยกับความเชื่อของยิวที่ว่าการทำให้ชอบธรรมอาจมาทางการ 

ทำดีที่เปาโลไม่ได้เห็นด้วยกับลัทธิยิวก็อยู่ในความเชื่อของเขาที่ว่าอำนาจของบาปกีดกัน ใครก็ตามแม้ 
กระทั่งคนยิวที่พึ่งพาสถานะทางพันธสัญญาของเขาหรือของเธอจากการบรรลุความ ชอบธรรมอย่าง 

แท้จริงในแง่นั้น เหตุฉะนั้นตามทฤษฎีแล้วในขณะที่คนหนึ่งอาจได้รับความชอบธรรมโดยการทำ 
ตามธรรมบัญญัต ิในทางปฏิบัติแล้วมันเป็นไปไม่ได้. . .”91  

  2. ความผิดของคนยิว 2:17-29 

 แม้ว่าคนยิวมีความได้เปรียบจากธรรมบัญญัติของโมเสสและการเข้าสุหนัต ความหยิ่งและการไม่ 
เกิดผลของพวกเขาก็ชดเชยความได้เปรียบเหล่านี ้  ศาสนาที่ได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าไม่ใช่สิ่งแทนที่ของ 

การวางใจและการเชื่อฟังต่อพระเจ้า ข้อ 17-29 ก็คล้ายคลึงกับ 1:18-32 ใน 2:17-29 เปาโลได้แสดงว่า 
คนยิวก็ผิดต่อหน้าพระเจ้าอย่างที่ก่อนหน้านั้นเขาได้ยืนยันว่ามนุษย์ทุกคนนั้นผิด  ในทั้งสองส่วนนั้นเขาได้ชี้ 
ให้เห็นว่ามนุษย์รู้จักความจริงแต่ได้ปฏิเสธมัน และผลลัพธ์ก็คือมีความผิดในเรื่องการกราบไหว้รูปเคารพ 

การหลงในเรื่องทางโลก และการไร้ศีลธรรม 

 “ในส่วนก่อนหน้านั้นเปาโลได้กล่าวถึงผู้อ่านชาวยิวของเขาในแนวทางที่ค่อนข้างยับยั้ง แต่ที่นี ่
 อารมณ์ได้เปลี่ยนไป  อีกครั้งหนึ่งที่เขาได้ใช้รูปแบบที่วิพากษ์วิจารณ์ที่เขาได้ใช้ในข้อเริ่มต้นต่างๆ 

 ของบทที่ 2  น้ำเสียงของเขาค่อนข้างจะรุนแรงเมื่อเขาได้เผยออกมาให้พวกเขาเห็นถึงความจำเป็น 

 อย่างยิ่งของการนำการปฏิบัติของเขามาสอดคล้องกับการกล่าวยอมรับของเขา  จากประเด็นนี้เป็น 

 ต้นไปถึงจุดสุดท้ายของการแบ่งแยกหลักอันที่สอง (รม. 3:20) เราได้ยินเปาโลซึ่งเป็นนักเทศน์ได้ 
 โน้มน้าวผู้ฟังของเขาถึงความจำเป็นของพวกเขาที่มีต่อชนิดที่แตกต่างออกไปของความชอบธรรม  

 แม้ว่าอีกจดหมายฉบับหนึ่ง เขาได้อ้างว่าการเทศนาของเขาไม่ได้คล่องแคล่ว (1 คร. 2:1-5) ในพระ 

 ธรรมโรมนี้ มันยากที่จะปฏิเสธว่าเรากำลังรับมือกับโวหารที่มีพลังของนักประกาศเกี่ยวกับการ 

 ชักชวน”92 

 “ที่นี่เปาโลกล่าวอ้างเพื่อคนยิวซึ่งไม่มีอะไรที่มากกว่าสิ่งที่คนยิวในสมัยของเขากล่าวอ้างเพื่อพวก 

 เขาเอง  ทุกเรื่องที่อยู่ในรายการใน ข้อ 17-20 ก็คล้ายกันกับวรรณกรรมของชาวยิวในสมัยนั้น”93 



2:17-20 เปาโลได้กล่าวถึงคนยิวที่รวมอยู่ในประเภทที่ใหญ่กว่าของ “ผู้คนที่ด”ี ในข้อที่ 1-16 แต่ตอนนี้เขา 
ได้ระบุถึงพวกเขาตามชื่อ คนยิวนั้นชอบธรรมด้วยตนเองอย่างมาก เปาโลได้อธิบายถึงพื้นฐานของ 

การโอ้อวดของพวกเขาในข้อเหล่านี้ 

 คำว่า “ยิว” ตรงข้ามกับ “คำกรีก” และเรียกร้องความสนใจต่อ ประเทศชาติ94 คนยิวมีสง่าราศีในการ 

เป็นสมาชิกแห่งชนชาติที่ถูกเลือกสรรของพระเจ้า (เปรียบเทียบ 19:5-6)  พวกเขาได้พึ่งพาธรรมบัญญัต ิ

ของโมเสสเพราะว่าพระเจ้าเองได้ประทานให้แก่โมเสสบนภูเขาซีนาย  พวกเขาได้โอ้อวดในความรู้ของพวก 

เขาเกี่ยวกับพระเจ้าที่พวกเขาได้รับผ่านทางพันธสัญญา  พวกเขาค่อนข้างมีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ 

สิ่งที่สำคัญน้อยกว่าและมากกว่าต่อพระเจ้า (เปรียบเทียบ ฟป. 1:10) อย่างที่เปาโลได้ชี้ให้เห็น ก่อนหน้านั้น 

พวกเขาได้ดูถูกคนที่ไม่ใช่ยิวว่าเป็นผู้ที่พวกเขาได้นำแม้ว่าคนต่างชาติเองก็มีธรรมบัญญัติและความเข้าใจ 

บางอย่าง 

 “คนยิวเชื่อว่าทุกคนถูกกำหนดให้พบกับการพิพากษายกเว้นเขาเอง  มันจะไม่ได้เป็นความดีที่พิเศษ 

 แต่อย่างใดซึ่งได้ทำให้เขาได้รับการยกเว้นจากพระพิโรธของพระเจ้า แต่เป็นแค่ข้อเท็จจริงที่ว่าเขา 
 เป็นคนยิว”95 

 

 ในข้อเหล่านี้ เปาโลได้อ้างอิงถึงของประทานของพระเจ้าที่มีต่อคนยิวก่อน (ข้อ 17) จากนั้นก็เป็น 

ความสามารถที่เหนือกว่าของของประทานเหล่านี้ที่มอบให้แก่พวกเขา (ข้อ 18) สุดท้ายเขาได้อ้างอิงถึง 

บทบาทที่ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งคนยิวพอใจอย่างแสแสร้งในการเล่น  พระเจ้าได้เรียกให้พวกเขาที่จะบอกแจ้ง 

คนต่างชาติถึงของประทานและความสามารถเหล่านี้ (ข้อ 19-20)96 

2:21-24 เปาโลได้แหย่เข้าไปในรูของลักษณะภายนอกที่หน้าซื่อใจคดของคนยิวด้วยคำถามแบบทิ่มแทง 

(คำถามเชิงโวหาร)  อย่างเห็นได้ชัดว่า มันไม่ใช่ไม่ผิดปกติสำหรับคนยิวที่จะปล้นวิหารของคนต่างชาต ิ (ข้อ 

22; เปรียบเทียบ กจ. 19:37) พวกเขาอาจได้ทำสิ่งนี้โดยการใช้โลหะที่ล้ำค่าจากเครื่องใช้แบบรูปเคารพ 

ที่ถูกขโมยมาจากวิหารของคนต่างชาต ิ (เปรียบเทียบ ฉธบ. 7:26)97 ด้วยการทำอย่างนั้นพวกเขาได้ทรยศ 

การกราบไหว้รูปเคารพของพวกเขาเองซึ่งก็คือการรักเงิน  ยิ่งไปกว่านั้นอีกแทนที่จะอยู่ห่างจากสิ่งที่พวกเขา 
กล่าวว่าจะรังเกียจ พวกเขาได้ติดตามรูปเคารพของต่างชาต ิ เพื่อนบ้านต่างชาติของคนยิวได้เห็นความไม่ 
สอดคล้องของพวกเขาและได้ดูถูกพระยาเวห์เนื่องจากมัน (ข้อ 24)  คนยิวไม่ได้ประยุกต์ใช้คำสอนของ 

พวกเขาเข้ากับพวกเขาเอง  เปาโลได้สนับสนุนการกล่าวอ้างของเขาด้วยข้ออ้างอิงจากอิสยาห์ 52:5   

 ไม่สงสัยเลยว่าเปาโลไม่ได้หมายถึงว่าคนยิวทุกคนได้กระทำบาปเหล่านี ้ แต่บาปเหล่านี้ได้แสดงถึง 

ความขัดแย้งระหว่างการกล่าวอ้างและการประพฤติที่บ่งบอกถึงลัทธิยิว 



2:25-27  ต่อจากธรรมบัญญัติของโมเสสคนยิวได้โอ้อวดเกือบอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าสุหนัตของ 

พวกเขา คนยิวส่วนใหญ่ในสมัยของเปาโลได้เชื่อว่าพระเจ้าจะไม่อนุญาตคนยิวที่ถือปฏิบัติคนใดก็ตามที่จะ 

เข้าไปสู่นรก   

 “รับบีเลวีได้กล่าวว่า ต่อจากนี้ไปอับราฮัมจะนั่งที่ทางเข้าไปสู่นรกและไม่อนุญาตให้คนยิวที่ได้รับ 

 การเข้าสุหนัตเข้าไปสู่ที่นั่น  แล้วเขาจะทำอะไรกับผู้ที่ได้ทำบาปอย่างมาก? เขาจะเอาหนังหุ้มปลาย 

 องคชาติจากเด็กทารกที่ได้ตายก่อนการเข้าสุหนัตไปวางเหนือคนบาป และจากนั้นก็ให้พวกเขาลง 

 ไปสู่นรก. . .”98 

 มุมมองของกลุ่มรับบีอีกมุมหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าจะส่งทูตสวรรค์ที่จะดึงหนังหุ้มปลายองคชาติจากค
นบาปหนาและจากนั้นพวกเขาก็ลงไปสู่นรก99คนยิวได้รู้สึกว่าการเข้าสุหนัตได้รับรองการยอมรับของพระเจ้า 
ที่มีต่อพวกเขา และได้จัดเตรียมที่พวกเขาจะไม่ทำบาป “อย่างมาก” (อย่างที่คริสเตียนบางคนเชื่อว่า 
การบัพติสมารับรองถึงความรอด) เปาโลได้ย้ำเตือนคนเช่นนั้นว่าความเป็นจริงนั้นสำคัญกว่าการกล่าว 

ยอมรับและการเชื่อฟังสำคัญกว่าคำพยาน  การเข้าสุหนัตจะไม่ป้องกันพวกเขาจากพระพิโรธของพระเจ้า 
ถ้าพวกเขาได้ล้มเหลวที่จะทำตามคำสั่งทั้งสิ้นของพระองค์ 

 “. . . ในความตรงกันข้ามกับพวกครูสอนชาวยิวที่ถือว่าการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะปฏิเสธ 

 พันธสัญญาทำให้การเข้าสุหนัตของคนหนึ่งเสียไป เปาโลโต้แย้งว่าการละเมิดที่เรียบง่ายต่อ 

 ธรรมบัญญัติสามารถมีผลกระทบอย่างเดียวกัน”100 

 “ในฉบับกรีก ส่วนที่สองนี้ของข้อ 25 เป็นที่น่าสนใจ ‘ถ้าคุณเป็นผู้ละเมิดธรรมบัญญัติการเข้าสุหนัต 

 ของคุณได้กลายมาเป็นหนังหุ้มปลายองคชาติ’”101 

 ในสมัยของเรากระป๋องและขวดก็มีฉลากที่บ่งบอกว่าอะไรอยู่ข้างใน  การเข้าสุหนัตเป็นฉลากและ 

บ่งบอกว่าคนยิวเชื่อฟังต่อพระเจ้า อย่างไรก็ตามถ้าเขาไม่ได้เชื่อฟังอย่างเต็มที่ฉลากนั้นไม่ใช่แค่ไร้ค่าแต่ยังนำ 
แบบผิดๆ สิ่งที่บรรจุในกระป๋องนั้นสำคัญกว่าฉลาก  ในทำนองเดียวกันถ้าคนต่างชาติเชื่อฟังพระเจ้าอย่าง 

เต็มที่ การขาดหายไปของฉลากแห่งการเข้าสุหนัตก็ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ใหญ่หลวง  คนยิวได้เน้นที่การมีฉลาก 

มากกว่าสิ่งที่บรรจุในกระป๋อง  ประเด็นของเปาโลก็คือว่าการไม่เชื่อฟังนำมาซึ่งการลงโทษและในทาง 

ทฤษฎีแล้วการเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งความรอด โดยไม่คำนึงว่าคนนั้นเป็นยิวหรือต่างชาติ 

 “โดยส่วนใหญ่แล้วเพื่อนบ้านของคนอิสราเอลก็มีการเข้าสุหนัต (ยกเว้นคนฟีลิสเตีย) แต่การเข้า 
 สุหนัตของเพื่อนบ้านของคนอิสราเอลไม่ใช่เครื่องหมายแห่งพันธสัญญาของพระเจ้า อย่างที่การเข้า 
 สุหนัตของคนอิสราเอลถูกตั้งให้เป็น”102  

 การอ้างอิงถึง “ประมวลธรรมบัญญัติ” บางทีหมายถึงว่าคนยิวมีธรรมบัญญัติที่ถูกเขียนลงไป   



2:28-29 ตอนนี้เราค้นพบถึงเหตุผลที่สองที่เปาโลได้เลือกที่จะกล่าวแก่คนอิสราเอลด้วยกันว่าเป็นคนยิว 

ในส่วนนี้ (ข้อ 17-29) คำว่า “ยิว” ไม่ใช่เป็นแค่คำนำหน้าที่คนไม่ใช่ยิวใช้ที่จะอธิบายถึงคนอิสราเอล แต่คำว่า 
“ยิว” ก็มาจากชื่อว่า “ยูดาห์” ซึ่งหมายถึง “การสรรเสริญ” อีกด้วย เปาโลกำลังกล่าวว่าบุคคลที่สรรเสริญ 

พระเจ้าอย่างแท้จริงไม่ใช่ผู้ที่แค่ใส่ฉลากของการเข้าสุหนัตเท่านั้น แต่เป็นผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างแท้จริง  

บุคคลเช่นนั้นมีหัวใจที่ได้เข้าสุหนัต (เปรียบเทียบ ฉธบ. 30:6; ยรม. 4:4; 9:25-26; อสค. 44:9)  การเข้าสุหนัต 

ของหัวใจเป็นการผ่าตัดฝ่ายวิญญาณที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำการผ่าตัด ไม่ใช่การผ่าตัดทางกายที่เป็นไปตาม 

ประมวลธรรมบัญญัติของโมเสส  บุคคลที่เชื่อฟังอย่างแท้จริงจะไม่เพียงแค่สรรเสริญพระเจ้า แต่พระเจ้าจะ 

สรรเสริญเขาเช่นกัน  เขาจะไม่เพียงแค่รับคำสรรเสริญจากมนุษย์สำหรับการเชื่อฟังที่กล่าวออกมาต่อพระเจ้า 

 “ข้อเหล่านี้ [ข้อ 25-29] จะต้องถูกจัดอยู่ในบริบทของพวกมัน นั่นก็คือการที่เปาโลกล่าวถึงคนยิว 

 และชี้ให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างคนยิวที่เชื่อกับคนยิวที่ไม่เชื่อ  เขาไม่ได้สอนว่าคริสเตียนต่างชาติ 
 ทุกคนเป็นยิวฝ่ายวิญญาณ  ตรงกันข้ามเขากำลังสอนว่ายิวทุกคนไม่ใช่ยิวอย่างสมบูรณ ์  คนยิวที่ 
 สมบูรณ์คือผู้ที่มีการเข้าสุหนัตสองอย่างคือการเข้าสุหนัตทางเนื้อหนัง ซึ่งก็คือเป็นการเชื่อฟัง 

 ภายนอกต่อพันธสัญญาของอับราฮัม และการเข้าสุหนัตภายในของหัวใจซึ่งเป็นการกระทำแห่งการ 

 เชื่อฟังต่อพันธสัญญาใหม”่103 

 ในข้อ 17-29 ประเด็นของเปาโลก็คือว่าการเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์นั้นสำคัญกว่าสิทธิพิเศษทางศาสนา  
แม้ว่าคนยิวได้อวดในเรื่องภายนอก เช่นธรรมบัญญัติและการเข้าสุหนัต พวกเขาก็มีความผิดฐานทำให้ 
พระเจ้าผิดหวัง ภายในคนต่างชาติก็เช่นกันคนต่างชาติที่ยำเกรงพระเจ้าอย่างแท้จริงนั้นเป็นที่โปรดปรานต่อ 

พระเจ้ามากกว่าคนยิวที่ไม่เชื่อฟังเพราะว่าพระเจ้ายินดีในการเชื่อฟัง 

  3. คำตอบต่อการคัดค้าน 3:1-8 

 ในบทที่ 2 เปาโลได้ชี้ให้เห็นว่าการพิพากษาของพระเจ้าเหนือทุกคนขึ้นอยู่กับคุณลักษณะมากกว่า 
พิธีกรรม  เขาได้วางคนยิวให้อยู่ในระดับเดียวกันกับคนต่างชาติเกี่ยวกับสถานะของพวกเขาต่อหน้าพระเจ้า  
กระนั้นพระเจ้าเองได้สร้างความแตกต่างระหว่างคนยิวและคนต่างชาต ิ  ใน 3:1-8 เปาโลกล่าวถึงความ 

แตกต่างนั้น  เขาได้ทำอย่างนี้เพื่อว่าจะไม่มีข้อสงสัยในผู้ฟังที่เป็นคนยิวของเขาที่ว่าพวกเขาก็ผิดต่อหน้า 
พระเจ้าและจำเป็นต้องวางใจในพระเยซูคริสต ์ พระคัมภีร์ตอนนี้ยืนยันความสัตย์ซื่อที่ต่อเนื่องของพระเจ้า 
ต่อประชากรแห่งพันธสัญญาของพระองค ์  แต่กล่าวชัดเจนว่าความสัตย์ซื่อของพระองค์จะไม่มีวันป้องกัน 

การพิพากษาของพระองค์ต่อคนยิวที่บาป 

 “ในการยอมให้คริสเตียนชาวโรมที่จะ‘ฟัง’บทสนทนานี้เปาโลก็เตือนผู้ฟังคนต่างชาติโดยส่วนใหญ่ 
 ว่าพวกเขาไม่ควรตีความหมายของการทำให้เสมอกันของความแตกต่างระหว่างของคนยิวและคน  

 ต่างชาติในแง่ของการพิพากษาของพระเจ้าและความรอดว่าเป็นการยกเลิกสิทธิพิเศษทั้งสิ้นของ 

 อิสราเอล”104 



3:1-2 เปาโลได้ถามสี่คำถามเชิงโวหารในส่วนนี้ (ข้อ 1-8) ซึ่งเป็นคำถามที่อาจอยู่ในความคิดของ 

ผู้คัดค้านชาวยิว บางทีเปาโลตั้งคำถามและข้อคัดค้านเหล่านี้ต่อเขาเองเพื่อจะทำให้มุมมองของเขาชัดเจน 

ต่อผู้อ่านของเขา  อีกครั้งหนึ่ง นี่เป็นรูปแบบของการวิพากษ์วิจารณ์เชิงโวหาร  “ถ้าเช่นนั้น” (คำกรีก ทิ อุน) 

ปรากฎในพระธรรมโรมเพื่อจะตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เปาโลได้สอนเพื่อจะสนับสนุนข้อโต้แย้งของเขา 
(เปรียบเทียบ 3:9; 4:1; 6:1, 15; 7:7; 8:31; 9:14, 19, 30; 11:7) 

 เราสามารถถอดความคำถามแรกได้ดังนี้ถ้าคนยิวและคนต่างชาติต่างก็ผิดต่อหน้าพระเจ้า มีความ 

ได้เปรียบอะไรในการเป็นยิว?  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีความได้เปรียบอะไรในการเข้าสุหนัต?        พันธสัญญา 
เดิมถือว่าการเป็นคนยิวและการเข้า สุหนัตเป็นสิทธิพิเศษ 

 มีความได้เปรียบหลายอย่างของการเป็นคนยิวที่เข้าสุหนัต  ที่นี่เปาโลกล่าวถึงอันที่สำคัญที่สุด (ข้อ 

2) แต่ภายหลังเขาได้อ้างอิงถึงสิ่งอื่นๆ (9:4-5)  วลีนี้ “พระดำรัสของพระเจ้า” อ้างอิงถึงการสำแดงพิเศษ  คำว่า 
“ดำรัส” (คำกรีก โลกิอะ) เนน้ถึงข้อเท็จจริงที่ว่าพันธสัญญาเดิม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมบัญญัติ 
ของโมเสสเป็นคำพูดของ   พระเจ้าที่ถูกสงวนไว้และส่งต่อมาโดยคนรุ่นก่อนๆ (เปรียบเทียบ กจ. 7:38; ฮบ. 

5:12; 1 ปต. 4:11)105 “รับมอบ” เน้นถึงความรับผิดชอบของอิสราเอลที่จะปกป้องและเผยแพร่สิ่งที่เขา 
ได้รับในฐานะเป็นสมบัติ 

3:3-4          คำถามที่สองของเปาโลคือสิ่งนี้พระเจ้าจะไม่ยกเลิกพระสัญญาของพระองค์ในการที่จะอวยพร 

ประเทศเนื่องจากว่าคนอิสราเอลบางคนไม่สัตย์ซื่อใช่ไหม? ข้อคัดค้านที่เปาโลกล่าวถึงก็เรียกความสนใจ 

ต่อพระสัญญาต่างๆของพระเจ้าที่ได้ให้แก่อิสราเอลในพันธสัญญาของพันธสัญญาเดิม  สิ่งเหล่านี้ก็ก่อให้เกิด 

ความได้เปรียบแก่คนยิว   

 โดยการอ้างอิงถึงความไม่เชื่อของคนยิว (ข้อ 3) เปาโลกำลังมองดูที่รากของ ความไม่สัตย์ซื่อของ 

พวกเขาต่อพระเจ้า  ตัวอย่างเช่นจากคนรุ่นที่ได้รับธรรมบัญญัติที่ภูเขาซีนาย มีเพียงผู้ใหญ่สองคนที่สัตย์ซื่อ 

ซึ่งก็คือโยชูวาและคาเลบ  กระนั้นพระเจ้าได้นำคนทั้งประเทศเข้าไปในคานาอันตามที่พระองค์ได้สัญญา 
ไว้แม้ว่าคนรุ่นที่ไม่เชื่อได้ตายในถิ่นทุรกันดารก็ตาม 

 เปาโลเห็นด้วยทีพ่ระเจ้ายังคง “สัตย์จริง” (จริงต่อพระวจนะของพระองค์ซึ่งเป็นที่วางใจได)้ ที่จะ 

อวยพรอิสราเอลตามที่พระองค์ได้สัญญา (ข้อ 4)  พระเจ้าจะสัตย์ซื่อ ถ้าทุกคนไม่สัตย์ซื่อไม่ใช่แค่ถ้าบางคน 

ที่ไม่สัตย์ซื่อเปาโลได้อ้างอิงคำพยานของดาวิดต่อความสัตย์ซื่อของพระเจ้าหลังจากความไม่สัตย์ซื่อของเขา 
เองในฐานะที่เป็นการสนับสนุนทางประวัติศาสตร์และทางพระคัมภีร์ 

3:5-6         คำถามที่สามเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของดาวิด (ข้อ 4) เนื่องจากความล้มเหลวของคนยิวได้ทำ 
ให้ความชอบธรรมของพระเจ้าออกไปห่างๆอย่างรุนแรงในความตรงกันข้าม พระเจ้าจะไม่ปฏิบัติอย่างมี 



พระคุณมากขึ้นต่อคนยิวในการพิพากษาของพระองค์ที่มีต่อพวกเขาหรือ? แน่นอนว่าพระองค์จะไม่อธรรม 

ในการล้มเหลวที่จะนำสิ่งนั้นไปสู่การพิจารณาใช่ไหม?   

 อย่างเห็นได้ชัดเจนว่าเปาโลได้รู้สึกถูกบีบบังคับที่จะอธิบายว่าเขา “กล่าวในแง่ของมนุษย์” หรือ 

“ใช้ข้อโต้แย้งของมนุษย์” เพราะว่าเขาซึ่งเป็นตัวแทนของผู้คัดค้าน ได้บ่งบอกว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรม  เปาโล 

ไม่ต้องการผู้อ่านของเขาที่จะสรุปว่าเขาคิดอย่างแท้จริงว่าพระเจ้าไม่สัตย์ซื่อต่อบุคคลและถ้อยคำของพระอง
ค์เอง  เขาเพียงแค่กล่าวว่านั่นก็เพื่อเห็นแก่ข้อโต้แย้ง 

 “[ศัพท์ทางเทคนิค ‘ข้าพเจ้ากำลังกล่าวอย่างมนุษย์’] ก่อให้เกิดการขออภัยสำหรับถ้อยคำ แต่สำหรับ 

 การขออภัยจะกล้าหาญเกินไปจนเกือบเป็นการหมิ่นประมาทได้”106  

 คำตอบของเปาโลก็คือสิ่งนี ้  พระเจ้าจะไม่สำแดงความลำเอียงแก่คนยิวแม้ว่าโดยทางความ 

ไม่สัตย์ซื่อของพวกเขา พวกเขาได้ถวายเกียรติแด่ความสัตย์ซื่อของพระเจ้า ถ้าพระองค์ทำอย่างนั้นพระองค์ 
ก็จะลำเอียงและไม่มีคุณสมบัติที่จะนั่งในการพิพากษามนุษย์ 

3:7-8   คำถามที่สี่ก็คล้ายกับคำถามที่สาม บางทีเปาโลได้ตั้งมันขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองต่อคำตอบ 

ที่มาก่อนอย่างทันที (ข้อ 6) มันทำให้ความโง่เขลาของแนวคิดที่ได้แสดงออกในคำถามที่สามชัดเจน สิ่งที่ 
ผู้คัดค้านอาจจะกล่าวในคำถามที่สามก็ออกมาในคำถามที่สี่ ตัวอย่างเช่นถ้าการโกหกของข้าพเจ้าถวายเกียรติ 
แด่พระเจ้าโดยการแสดงให้เห็นว่าพระองค์เป็นบุคคลที่สัตย์จริงอย่างสมบูรณ์แบบเพียงผู้เดียว ทำไมพระเจ้า 
ลงโทษข้าพเจ้าสำหรับการโกหก? เปาโลได้เน้นความเป็นจริงและลำดับความสำคัญในบทที่ 2  การคัดค้าน 

นี้ก็ลงไปสู่ระดับนั้น  ถ้าการเข้าสุหนัตเป็นสิ่งสำคัญอันดับสองเมื่อเปรียบเทียบกับการเชื่อฟังที่สมบูรณ์ต่อ 

พระเจ้า  การทำบาปของความสำคัญอันดับสองถวายเกียรติแด่พระเจ้าใช่หรือไม?่   

 คำตอบของเปาโลก็คือว่าโดยไม่คำนึงถึงการกล่าวหาต่อสิ่งที่ตรงกันข้าม เขาไม่ได้สอนว่าเป้าหมาย 

แก้ตัวให้แก่วิธี  การเข้าสุหนัตอยู่ในอันดับสองแต่มันก็ไม่ได้บาป  พระเจ้าจะไม่มองข้ามบาปแม้ว่าพระองค์ 
จะมองข้ามการขาดการเข้าสุหนัต (2:26-29)  ถ้าใครก็ตามคิดว่าพระเจ้าควรมองข้ามการทำบาปของเขาเพราะ 

ว่าในแง่นั้นมันถวายเกียรติแด่พระเจ้า บุคคลนั้นสมควรต่อการลงโทษ (ข้อ 8) เปาโลบอกเป็นนัยว่า 
การคัดค้านนี้ไร้สาระสิ้นดีและมันไม่มีค่าที่จะพิจารณา 

 ในการสรุป ในข้อ 1-8 เปาโลได้ตั้งและตอบข้อคัดค้านทั้งสี่ที่คนยิวอาจนำเสนอเพื่อจะบิดตัวภายใต้ 
คำตัดสินความผิดที่เปาโลได้ประกาศแก่เขาในบทที ่2 การคัดค้านที่สำคัญก็มีดังต่อไปนี้ 

1. คนยิวเป็นประชากรที่มีสิทธิพิเศษ (ข้อ 1-2) 

2. พระเจ้ายังคงสัตย์ซื่อต่อคนยิวโดยไม่คำนึงถึงความไม่สัตย์ซื่อของพวกเขาที่มีต่อพระองค ์(ข้อ 3-4)    

3. พระเจ้าจะเมตตาเพราะว่าความล้มเหลวของคนยิวได้ยกย่องความชอบธรรมของพระเจ้า                           



4. พระเจ้าจะมองข้ามบาปต่างๆของคนยิวเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นนำมาซึ่งการถวายเกียรติแด่พระเจ้า 

 ผู้คนที่ชอบธรรมด้วยตนเองยังคงตั้งข้อคัดค้านเหล่านี้ขึ้น  บางคนทึกทักเอาว่าเพราะว่าพระเจ้าได้ 
อวยพรพวกเขาพระองค์จะไม่ลงโทษพวกเขา (ข้อคัดค้านที่หนึ่ง)  บางคนเชื่อว่าคุณลักษณะของพระเจ้าห้าม 

พระองค์ไว้จากการลงโทษพวกเขา (ข้อคัดค้านที่สอง)  บางคนคิดว่าแม้ว่าพวกเขาได้ทำบาปพระเจ้าจะมี 
เมตตาและไม่ลงโทษพวกเขา (ข้อคัดค้านที่สาม)  บางคนรู้สึกว่าเนื่องจากว่าทุกสิ่งที่เราทำถวายเกียรติแด่ 
พระเจ้าในบางแง่ พระเจา้จะไม่ยุติธรรมถ้าลงโทษพวกเขา (ข้อคัดค้านที่สี)่  

 “คนเป็นพันๆ จากผู้ที่ถูกเรียกว่า ‘สมาชิกของคริสตจักร’ ยังไม่เคยถูกนำไปสู่การสำนึกอย่างแท้จริง 

 เกี่ยวกับบาปความผิดและความโกรธส่วนตัว แต่ก็ลุกขึ้นด้วยความโกรธเหมือนคนยิวในสมัยของ 

 เปาโลเมื่อคนหนึ่งเทศนาถึงอันตรายของพวกเขาต่อพวกเขาโดยตรง!”107  

 ค. ความผิดของมนุษย์ทุกคน 3:9-20 

 หลังจากที่ได้พิสูจน์ว่าทุกคนทั้งคนยิวและคนต่างชาติก็อยู่ภายใต้พระพิโรธของพระเจ้าแล้ว เปาโล 

ได้ตอกตะปูตัวสุดท้ายในโรงศพฝ่ายวิญญาณของมนุษย์โดยการอ้างอิงหลักฐานทางพระคัมภีร์ 

3:9      วลีนี้ “ถ้าเช่นนั้น?” แนะนำถึงบทสรุปต่อข้อโต้แย้งที่ว่าทุกคนก็มีความผิดต่อหน้าพระเจ้า เปาโล 

ได้เข้าส่วนกับคนยิวเกี่ยวกับใครที่เขาได้กล่าวถึงเมื่อไม่นานมานี ้  คนยิวไม่ได้ดี (เชื่อฟัง) กว่าคนต่างชาติ 
แม้ว่าพวกเขาได้รับสิทธิพิเศษต่างๆที่ใหญ่กว่าจากพระเจ้า  การอยู่ “ภายใต้บาป” หมายถึงการอยู่ภายใต้ 
การปกครองและการลงโทษของมัน  “. . . ปัญหาของผู้คนก็คือไม่ใช่แค่ว่าพวกเขาได้ทำบาป ปัญหาของเขา 
ก็คือว่าพวกเขาเป็นทาสของบาป”108 

3:10-18   เปาโลเขียนถึงกลุ่มคนต่างชาติโดยส่วนใหญ่ ดังนั้นเขาได้สรุปโดยเริ่มต้นข้อโต้แย้งของเขาด้วย 

การอุทธรณ์ต่อพระคัมภีร ์  เปรียบเทียบความแตกต่างของผู้เขียนจดหมายฝากแก่พวกฮีบรูผู้ซึ่งได้ใช้แนวทาง 

ที่ตรงกันข้ามเมื่อเขากล่าวต่อผู้อ่านชาวยิวโดยส่วนใหญ ่  การรวบรวมข้อพระคัมภีร์ที่เปาโลใช้นั้นได้ยืนยัน 

ความเป็นสากลของบาป (ข้อ 10-12) และได้แสดงให้เห็นถึงการรุกล้ำของมันที่กระจายไปสู่ด้านทั้งสิ้น 

ของชีวิตส่วนตัวและส่วนรวม (ข้อ 13-18) 

 ในข้อ 10-12 ถ้อยคำแห่งความเป็นสากลของบาปได้เปิดและปิดข้อพระคัมภีร์ตอนนี้  บาปได้ 
กระทบต่อสติปัญญา อารมณ ์ และความปรารถนาของมนุษย ์ ซึ่งก็คือ ทุกด้านของบุคลิกลักษณะของมนุษย ์ 

จงสังเกตถึงคำว่า “ไม่มีผู้ใด” และ “ทุกคน” และ “ไม่มีสักคนเดียว” เป็นศัพท์แบบสากลทั้งหมด  ในข้อ 13-18 

เปาโลได้อธิบายถึงถ้อยคำ (ข้อ 13-14) การกระทำ (ข้อ 15-17) และท่าที (ข้อ 18) ของมนุษย์ 
ที่เปรอะเปื้อนด้วยบาป   

 พระคัมภีร์ตอนนี้เป็นหนึ่งในตอนพระคัมภีร์ที่มีพลังมากที่สุดในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงความเสื่อม 

ทรามอย่างสิ้นเชิงของมนุษย์  ความเสื่อมทรามอย่างสิ้นเชิงไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนเลวเท่าที่เขาหรือเธอจะเลว 



ได้ หมายถึงว่าบาปได้กระทบทุกๆส่วนของชีวิตของเขาหรือของเธอ และผลลัพธ์ก็คือใครก็ตามไม่สามารถ 

ทำอะไรได้ในการแนะนำเขาเองหรือเธอเองต่อพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้ 

 “ความเสื่อมทรามหมายถึงว่ามนุษย์ล้มเหลวในเรื่องการทดสอบของการทำให้พระเจ้าโปรดปราน  

 เขาแสดงถึงความไม่สมควรของเขาในสายพระเนตรของพระเจ้า  ความล้มเหลวนี้ก็เป็นอย่างสิ้นเชิง 

 ในแง่ที่ว่า (ก) มันกระทบทุกๆด้านของชีวิตมนุษย ์และ (ข) มันกระทบทุกคน” 109 

 ถ้อยคำที่ว่า “ไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้า” (ข้อ 11) หมายถึงว่าไม่มีใครสักคนที่แสวงหาพระเจ้า 
โดยปราศจากการที่พระเจ้ากระตุ้นเขาหรือเธอที่จะทำอย่างนั้น (เปรียบเทียบ ยน. 6:44-46)  มันไม่ได้หมายถึง 

ว่าผู้คนไร้ความสามารถในการแสวงหาพระเจ้าโดยสันดาน ผู้คนสามารถและควรแสวงหาพระเจ้า (กจ. 

17:26-27) และพวกเขาก็ความรับผิดชอบสำหรับการไม่ทำอย่างนั้น 

“การพรรณาของเปาโลเกี่ยวกับคนอธรรมอาจดูเหมือนเป็นแง่ร้ายมากเกินสำหรับคนร่วมสมัยหลาย
 คนแท้ที่จริงเราทั้งหมดไม่รู้หรือว่าบางคนดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างโดยปราศจากพระคริสต์?  

 แน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในการอธิบายที่เพิ่งได้กล่าวไป แม้ว่ามันอาจเป็นจริงที่คนที่คุ้นเคยของ 

 เราไม่ได้ชั่วทางภายนอกอย่างที่บทสวดกล่าวเราต้องจำไว้ว่าพวกเขาก็เป็นผู้สนับสนุนของอารยธรร
 ที่ได้รับอิทธิพลอย่างลึกซึ้งจากจริยธรรมยิว-คริสเตียนที่แพร่หลาย ถ้าเอาอิทธิพลที่เป็นประโยชน์
 ของจริยธรรมสังคมแบบคริสเตียนออกไปอุปนิสัยทางสังคมของพวกเขาจะแตกต่างออกไปมาก”110 

 ข้อ 18 สรุปถึงการอ้างอิงโดยการให้ปัญหาที่เป็นรากเหง้า (เปรียบเทียบ 1:18-32)   

 “มันไม่ใช่เป็นความกรุณาแต่เป็นความผิดที่แย่มากที่จะซ่อนคำพิพากษาที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ไว้ 
 จากจำเลยถ้าไม่มีการยกโทษ สำหรับแพทย์ที่จะซ่อนมะเร็งซึ่งจะทำลายไว้จากคนไข้ถ้าไม่ถูกขจัด 

 ออกไปอย่างรวดเร็วสำหรับใครคนหนึ่งที่คุ้นเคยกับหลุมพรางที่ซ่อนเร้นของถนนที่เขาแลเห็น 

 บางคนกำลังเดินอยู่โดยที่ไม่ได้เตือนเขาถึงอันตรายของเขา!”111 

  “...การรวบรวมของข้ออ้างอิงของพันธสัญญาเดิมก็อธิบายถึงรูปแบบที่หลากหลายของบาป 

 ลักษณะที่ไม่พึงปรารถนาของคนบาป ผลกระทบของการกระทำของพวกเขาและท่าทีของพวกเขา 
 ต่อพระเจ้า  นี่เป็นภาพเดียวกันที่เปาโลเองได้วาดมาก่อน”112 

3:19-20     เปาโลได้เพิ่มเติมว่าอะไรก็ตามที่ (ที่นี่คือพันธสัญญาเดิม) กล่าว มันก็กล่าวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับมัน 

นั่นคือคนยิวทั้งหมด เขาได้เขียนสิ่งนี้เพื่อจะนำฐานออกไปจากภายใต้ผู้อ่านคนยิวที่พยายามจะกล่าวว่า 
พระคัมภีร์ตอนที่เพิ่งได้อ้างอิงไปก็อ้างอิงถึงคนไร้พระเจ้าเท่านั้น  ผลลัพธ์ของการกล่าวโทษก็คือว่าไม่มีใคร 

สามารถที่จะเปิดปากของเขาที่จะแก้ตัวได ้ (เปรียบเทียบ วว. 20:11-14) อีกครั้งหนึ่งที่ “โลกทั้งสิ้น” อธิบาย 

ถึงมนุษย์ทุกคน 



 “บางทีเปาโลกำลังใช้ข้อโต้แย้งที่ไร้ข้อกังขา ‘จากใหญ่กว่าไปสู่เล็กกว่า’: ถ้าคนยิวซึ่งเป็นประชากร 

 ที่ถูกเลือกสรรของพระเจ้าไม่สามารถถูกกันออกไปจากขอบเขตของอำนาจกดขี่ของบาป แน่นอนว่า 
 คนต่างชาติซึ่งไม่มีการอ้างเอาถึงความโปรดปรานของพระเจ้าก็จะผิดด้วย”113  

 วัตถุประสงค์ของธรรมบัญญัติไม่ใช่การจัดเตรียมชุดของขั้นตอนต่างๆแก่ผู้คนซึ่งจะนำพวกเขาไปสู่
สวรรค์มันเปิดเผยถึงการไร้ความสามารถของพวกเขาที่จะได้มาซึ่งสวรรค ์ (กท. 3:24)  พระเยซูได้ตรัสไว้ 
ก่อนหน้านั้นว่าไม่มีใครถือรักษาธรรมบัญญัติได้อย่างครบถ้วน (ยน. 7:19)  เปาโลมีอะไรอีกมากที่จะกล่าว 

ถึงงานของธรรมบัญญัต ิ (นั่นคือ งานที่กระทำในการเชื่อฟังต่อธรรมบัญญัต ิหรือ ความด)ี ในพระธรรมโรม 

(เปรียบเทียบ กท. 2:16; 3:2, 5, 9-10)  ถ้าใครคนหนึ่งละเมิดธรรมบัญญัติหนึ่งข้อเขาหรือเธอก็เป็นผู้ละเมิด 

บัญญัติธรรมบัญญัติมีความคล้ายคลึงกับโซ ่  ถ้าใครคนหนึ่งตัดหนึ่งข้อต่อออกไปโซ่ก็ไม่สามารถใช้ได ้

ถ้าใครสักคนต้องการที่จะได้รับการยกย่องจากพระเจ้าถึงการเป็นคนชอบธรรมอย่างสมบูรณ์ เขาหรือเธอ 

ต้องเชื่อฟังธรรมบัญญัติของพระเจ้าอย่างสมบูรณ ์ (เปรียบเทียบ มธ. 5:48)  เพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได ้

ที่จะได้รับความชอบธรรม (คำตัดสินที่ชอบธรรมจากพระเจ้า) โดยกระทำการต่างๆ ที่ธรรมบัญญัติของ 

พระเจ้าเรียกร้อง114 บางทีข้อ 20 ทำหน้าที่ยืนยันถึงการให้การของมนุษย์มากกว่าที่จะให้เหตุผลสำหรับมัน 115  

 มนุษย์ทุกคนต้องการข่าวประเสริฐเพราะว่าทุกคนเป็นคนบาปและอยู่ภายใต้การลงโทษของพระเจ้า  
ในส่วนแรกหลักนี้ของพระธรรมโรม (1:18-3:20) เปาโลได้ยืนยันถึงความผิดบาปทั่วจักรวาลของมนุษย์  
ตอนแรกเขาได้แสดงถึงความต้องการของทุกคนโดยทั่วๆไป (1:18-32)  จากนั้นเขาได้กล่าวถึงความผิดบาป 

ของบุคคลที่ชอบธรรมด้วยตนเองโดยเฉพาะเจาะจง (2:1-3:8)  เขาได้ชี้แจงถึงสามหลักการที่พระเจ้าใช้ 
พิพากษา (2:1-16) เขาได้ยืนยันถึงความผิดของคนยิวซึ่งเป็นประชากรที่ถูกเลือกสรรของพระเจ้า (2:17-29) 

และเขาได้ตอบสี่ข้อโต้แย้งที่คนยิวอาจนำเสนอต่อข้อโต้แย้งของเขา (3:1-8)  จากนั้นเขาได้สรุปโดย 

การแสดงว่าพันธสัญญาเดิมได้สอนถึงความเสื่อมทรามของมนุษย์ทุกคนเช่นกัน (3:9-20) 

 

III. การใส่ความชอบธรรมของพระเจ้า 3:21-5:21 

 ในการเริ่มต้นส่วนถัดไปของข้อโต้แย้งของเขานี้ เปาโลได้กลับไปสู่หัวข้อหลักของจดหมายฝากนี ้
นั่นคือความชอบธรรมของพระเจ้า (ข้อ 21; เปรียบเทียบ 1:17)  เขายังได้กล่าวซ้ำถึงความจำเป็น 

สำหรับความเชื่อ (ข้อ 22; เปรียบเทียบ 1:16) และได้สรุปประเด็นของเขาว่าทุกคนนั้นผิดต่อพระเจ้า (ข้อ 22; 

เปรียบเทียบ 1:18-3:20)  การสรุปแบบย่อนี้แนะนำถึงการอธิบายของเขาเกี่ยวกับความรอดที่พระเจ้า 
จัดเตรียมเพื่อคนบาปที่ผิด 

 “การแบ่งแยกหลักอันแรกของจดหมายฝากนี้ก่อให้เกิดข้อโต้แย้งในแง่ลบที่มีพลังสำหรับการแบ่ง 

 แยกหลักอันที่สอง และเป็นที่แน่ชัดว่ามีความตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่ามนุษย์เป็นคนบาป 



 ซึ่งไม่มีการช่วยเหลือในตัวเขาเองและไม่มีการช่วยเหลือในธรรมบัญญัต ิ  สิ่งที่เหลือสำหรับเขาก็คือ 

 ที่จะมองดูที่พระเมตตาของพระเจ้าใช่ไหม?. . . ในศาลยุติธรรมถ้าทุกคำให้การได้ล้มเหลวและ 

 กฎหมายเองได้ถูกแสดงว่าใช้การไม่ได้ ณ จุดนี้เองที่ได้มีการอุทรณ์ต่อผู้พิพากษาสำหรับ 

 ความเมตตาของเขา  ธรรมสารได้นำเรามาสู่จุดนี้”116 

 ก. การอธิบายถึงการทำให้ชอบธรรม 3:21-26 

 เปาโลได้เริ่มต้นด้วยการอธิบายถึงแนวคิดของการทำให้ชอบธรรม117  

 “ตอนนี้เรามาถึงการเปิดเผยถึงคำนั้นที่เปาโลประกาศในบทที่หนึ่งว่าจะเป็นหัวใจอย่างแท้จริงของ 

 ข่าวประเสริฐ. . .”118 

3:21 “ความชอบธรรมของพระเจ้า” ที่นี่อ้างอิงถึงวิธีของพระเจ้าในการนำผู้คนไปสู่ความสัมพันธ์ที่ 
ชอบธรรมกับพระองค์เอง วิธีของพระองค์นั้นไม่เกี่ยวข้องกับธรรมบัญญัต ิ (เปรียบเทียบ ข้อ 20)  คำนำหน้า 
นามที่ระบุแน่นอนในภาษาอังกฤษคือ the ก่อนหน้า “ธรรมบัญญัต”ิ นั้นขาดไปในฉบับกรีก แม้ว่าบางทีมัน 

อาจอ้างอิงถึงธรรมบัญญัติของโมเสส  ยิ่งไปกว่านั้นอีกความชอบธรรมของพระเจ้า “ได้ถูกสำแดง” (กาล 

สมบูรณ์ในภาษากรีก “ได้สำแดง”) นั่นคือ โดยทางการเสด็จมาของพระเยซูคริสต ์  พันธสัญญาเดิมได้ 
เปิดเผยว่าสิ่งนี้อาจเป็นวิธีของพระเจ้าแม้กระทั่งก่อนที่พระองค์ได้ปรากฎ  ข้ออ้างอิงถึงพันธสัญญาเดิมเช่น 

ธรรมบัญญัติและบรรดาผู้เผยพระวจนะ ซึ่งเป็นสองส่วนหลักของพระคัมภีร์ฮีบรูก็จัดเตรียมหนทางสำหรับ 

บทที่ 4 (เปรียบเทียบ มธ. 5:17) ที่นั่นเปาโลได้อภิปรายถึงอับราฮัมและดาวิดซึ่งเป็นตัวแทนของสองส่วนนี้ 
ของพระคัมภีร์ 

3:22 ความชอบธรรมของพระเจ้ากลายมาเป็นการครอบครองของมนุษย์และเริ่มที่จะทำการในชีวิต 

ของเขาผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ (ข้อ 28; เปรียบเทียบ กท. 2:16; มก. 11:22)  แม้ว่า พิสติส 
“ความเชื่อ” สามารถหมายถึง “ความสัตย์ซื่อ” เกือบส่วนใหญ่แล้วเปาโลหมายถึง “ความเชื่อ” เมื่อเขา 
ได้ใช้คำนี้ การบอกเป็นนัยของบริบทที่หนักแน่นก็บ่งบอกว่าเมื่อไหร่ที่เขาหมายถึง “ความสัตย์ซื่อ”  

 ที่นี่เปาโลได้แนะนำถึงที่หมายของความเชื่อเป็นครั้งแรก (เปรียบเทียบ 1:16-17)  อย่างไรก็ตามเขา 
ไม่เคยกล่าวว่าผู้คนได้รับความรอดเนื่องจากความเชื่อของพวกเขาในพระคริสต ์  สิ่งนี้จะสนับสนุนแนวคิด 

ที่ว่าความเชื่อของเราก่อให้เกิดความรอดของเราและมีความดีบางอย่าง  ความเชื่อเพียงแค่รับสิ่งที่พระเจ้าให้  
มันไม่ได้เพิ่มอะไรแก่ของขวัญ 

 “ความเชื่อ. . .เล่นสองบทบาทในการทำให้ชอบธรรม  มันคือโองการที่พระเจ้ายอมรับและที่ซึ่ง 

 พระองค์ใส่ความชอบธรรมให้  และในขณะเดียวกันมันคือเครื่องมือโดยวิธีที่ทุกคนจะถือเอา 
 ความชอบธรรมแห่งความเชื่อนี้มาเป็นประโยชน์ส่วนตัวของเขา” 119 



 ผู้เขียนหลายคนได้อธิบายถึงความเชื่อว่าเป็นมือของหัวใจ มันไม่ได้ทำดีเพื่อจะได้รับความรอดแต ่

เพียงแค่ยอมรับของขวัญที่ใครบางคนจัดเตรียมให้ 

 “ความชอบธรรมของพระเจ้าไม่ใช่ถูกใส ่ ‘เหนือ’ ใครก็ตาม นั่นคือแนวคิดแบบโรมซึ่งได้มี 
 การยึดถือท่ามกลางบรรดาผู้ที่อยู่นิกายโปรแตสแตนท ์ ผู้ซึ่งไม่สามารถหลีกหนีแนวคิดว่าความ 

 ชอบธรรมเป็นบางสิ่งที่มอบให้แก่เรา มากกว่าที่จะเป็นการที่พระเจ้าคิดเกี่ยวกับเรา”120 

 ไม่มีความแตกต่างระหว่างคนยิวและคนต่างชาติเกี่ยวกับการที่พวกเขาอยู ่ “ภายใต้บาป” (ข้อ 9)  

ในทำนองเดียวกันไม่มีความแตกต่างระหว่างวิธีที่คนยิวและคนต่างชาติรับเอาความรอด  ทุกคนรับเอา 
ความรอดโดยความเชื่อ 

3:23     ทุกคนต้องมาหาพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะว่าทุกคนได้ทำบาปและเสื่อมจาก (ขาด) 

พระสิริของพระเจ้า (เปรียบเทียบ มก. 10:21) พระสิริของพระเจ้าอ้างอิงถึงการสำแดงภายนอกของสิ่งที่ 
พระเจ้าเป็น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันรวมถึงความสง่างามแห่งบุคคลที่มีอำนาจของพระองค์และความสูงส่ง 

ของตำแหน่งที่ได้รับการยกย่องสูงสุดของพระองค์121 บาปแยกผู้คนออกจากสัมพันธภาพกับพระเจ้า 
ผู้บริสุทธิ์  เราขาดทั้งคุณลักษณะของพระเจ้าและสัมพันธภาพกับพระเจ้าเนื่องด้วยบาป 

 

3:24 “ตอนนี้เรามาถึงข้อที่ใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์ในเรื่องของวิธีของการทำให้ชอบธรรมโดยความเชื่อ 

 เราขอร้องคุณที่จะศึกษาข้อนี้ เราได้เห็นหลายคนที่เข้าใจสิ่งนี้และก็มีสันติสุข”122  

 คือทุกคนที่เชื่อ (ข้อ 22) ไม่ใช่ทุกคนที่ทำบาป (ข้อ 23) ที่ได้รับการทำให้ชอบธรรม (ข้อ 24)123 

การทำให้ชอบธรรมคือการกระทำไม่ใช่ขบวนการ  และมันคือบางสิ่งที่พระเจ้าทำไม่ใช่มนุษย์ทำอย่างที่ 
ได้กล่าวถึงก่อนหน้านั้น การทำให้ชอบธรรมเป็นศัพท์ทางกฎหมาย  ในแง่หนึ่งมันหมายถึงที่จะประกาศว่า 
พ้นผิด (อพย. 23:7; ฉธบ. 25:1; กจ. 13:39) ในอีกแง่หนึ่งที่เป็นแง่บวก มันหมายถึงที่จะประกาศว่า 
ชอบธรรมซึ่งไม่ได้หมายถึงทำให้ชอบธรรม 

 

 “คำนี้ไม่ได้หมายถึงที่จะทำให้คนหนึ่งชอบธรรมหรือบริสุทธิ์ แต่ถือว่าคนหนึ่งบริสุทธิ์  การทำให้ 
 ชอบธรรมไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่พระเจ้าได้ก่อให้เกิดในเรา แต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลง 

 ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า”124  

 การทำให้ชอบธรรมอธิบายถึงสถานะของบุคคลหนึ่งในแง่ของกฎหมาย ไม่ใช่สภาพของ 

คุณลักษณะของเขาหรือของเธอ สภาพของคุณลักษณะและความประพฤติของคนหนึ่งนั้นได้รับการจัดการ 

โดยการชำระให้บริสุทธิ์ 



 “อย่าสับสนระหว่างการทำให้ชอบธรรมและการชำระให้บริสุทธิ ์  การชำระให้บริสุทธิ์คือขบวนการ 

 ที่พระเจ้าทำให้ผู้เชื่อเป็นเหมือนพระคริสต์มากยิ่งขึ้น  การชำระอาจเปลี่ยนไปทีละวัน  การทำให้ 
 ชอบธรรมไม่เคยเปลี่ยนเลย  เมื่อคนบาปวางใจในพระคริสต ์ พระเจ้าประกาศว่าเขาชอบธรรมและ 

 การประกาศนั้นจะไม่ถูกยกเลิกเลย  พระเจ้ามองดูที่เราและกระทำกบัเราราวกับว่าเราไม่เคยทำบาป 

 มาก่อนเลย!”125 

 พระเจ้า ผู้พิพากษา เห็นคนบาปที่ถูกทำให้ชอบธรรม “ในพระคริสต์” (คือในแง่ของความสัมพันธ์ 
ของเขากับพระบุตรของพระองค)์ ผู้ซึ่งพระบิดาโปรดปรานอย่างมาก (8:1; เปรียบเทียบ ฟป. 3:8-9; 1 คร. 

1:30; 2 คร. 5:21) การทำให้ชอบธรรมรวมถึงการยกโทษแต่มันใหญ่กว่าการยกโทษ 

 

 “พระเจ้าประกาศว่าพระองค์ถือว่าคนอธรรมที่หยุดจากการงานทั้งสิ้นและเชื่อในพระองค ์ (พระเจ้า) 
 นั้นชอบธรรมซึ่งพระเจ้าผู้ ‘ถือว่าคนอธรรมนั้นชอบธรรม’ บนพื้นฐานของการหลั่งพระโลหิต 

 ของพระคริสต์ (4:5)  พระองค์ประกาศว่าคนนั้นชอบธรรม  คือการถือว่าคุณค่าที่สมบูรณ์แห่ง 

 การงานของพระคริสต์เป็นของเขา—เนื่องด้วยการตายที่ได้ชดเชยบาปของพระองค์ และการเป็น 

 ขึ้นมาจากความตายของพระองค์ และการวางเขาไว้ในพระคริสต์ที่ที่เขาเป็นความชอบธรรมของ 

 พระเจ้าเพราะพระคริสต์เป็นเช่นนั้น! ... 

 “เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการ ‘จุดยืน’ ส่วนตัวของเราต่อหน้าพระเจ้าเลย  นี่คือการดิ้นรนที่ไม่สิ้นสุด 

 ของศาสนศาสตร์ที่เคร่งในกฎเกณฑ์ —ที่จะบอกถึงวิธีที่เราสามารถม ี ‘จุดยืน’ ต่อหน้าพระเจ้าได้  
 แต่ที่จะรักษาสิ่งนี้ไว้ก็ยังเป็นการคิดว่าเราถูกแยกจากพระคริสต์อยู ่ (แทนที่จะตายและเป็นขึ้นมาจาก 

 ตายกับพระองค์) และต้องการ ‘จุดยืน’ เช่นนั้น  แต่ถ้าเราอยู่ในพระคริสต์ในแนวทางที่สมบูรณ์ 
 อย่างที่พระคริสต์เองได้ถูกทำให้เป็นความชอบธรรมแก่เรา ทันใดนั้นเราก็ผ่อนคลายจากความ 

 ต้องการของการมี ‘จุดยืน’ ใดๆ  พระคริสต์เองเป็นจุดยืนของเรา!  เมื่อพระคริสต์เป็นความชอบ 

 ธรรมของพระเจ้า ดังนั้นอย่างที่สุดและจำเป็นที่สุดในพระคริสต์ต่อหน้าพระเจ้าแล้วเราไม่มีที่อื่นใด 

 นอกจากในพระองค์เราเป็น‘ความชอบธรรมของพระเจ้าในพระคริสต์’”126    

 พระเจ้าให้ความชอบธรรมเป็นเหมือนของขวัญโดยไม่คิดมูลค่าพื้นฐานสำหรับการให้ของพระองค์ 
ก็คือพระคุณของพระองค์ ไม่ใช่สิ่งใดๆในคนบาปเลย 

 “พระคุณหมายถึงความกรุณาและความโปรดปรานที่บริสุทธิ์ซึ่งไม่สามารถตอบแทนได้”127 

 พระคุณ (คำกรีก คารีส) เป็นพื้นฐานสำหรับความยินดี (คารา) และนำไปสู่การขอบพระคุณ (ยูคาริสทิอะ) 

 การไถ่ที่อยู่ใน (มาโดย) พระเยซูคริสต์คือวิธีที่พระเจ้าใช้ในการนำของขวัญแห่งความชอบธรรม 

ไปให้แก่มนุษย ์  คำกรีกสำหรับคำว่าการไถ ่ (อะโพลูโทรซีออส) หมายถึง การรอดพ้นที่ได้มาด้วยการซื้อ 



(เปรียบเทียบ มธ. 20:28; 1 ทธ. 2:6; 1 ปต. 1:18; 1 คร. 6:20; 7:23; กท. 3:13) ทุกๆที่ในพันธสัญญาใหม่ 
เมื่อมีการใช้คำกรีกนี้ในเชิงอุปไมยแล้ว ก็จะอ้างอิงถึง “การรอดพ้นที่เป็นผลมาจากการตายของพระคริสต์ 
สำหรับพระพิโรธที่เป็นผลตอบแทนของ พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และการลงโทษที่คู่ควรของบาป. . .”128 

 การที่เปาโลใช้วลีนี้ “คริสต์-พระเยซ”ู มากกว่าที่จะเป็น “พระเยซูคริสต”์ ก็เน้นถึงข้อเท็จจริงที่ว่า 
พระเจ้าได้จัดเตรียมการไถ่โดยการจัดหาค่าชำระให้  ค่าชำระนั้นคือพระเมสสิยาห ์ (พระคริสต์)ที่ได้สัญญา 
ไว้ในพันธสัญญาเดิม ผู้ซึ่งเป็นพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ  

 แม้แต่คำถามว่าใครได้รับค่าไถ่ได้แบ่งแยกบรรดานักวิชาการ พระคัมภีร์นั้นค่อนข้างชัดเจนว่า 
พระเยซูคริสต์ได้มอบพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาแก่พระเจ้า (ลก. 23:46) 

 “ก่อนที่คุณจะละข้อ 24 ไปจงประยุกต์ใช้มันกับคุณเอง ถ้าคุณเป็นผู้เชื่อจงพูดกับคุณเองว่า ‘พระเจ้า 
 ได้ประกาศว่าข้าพเจ้าชอบธรรมโดยปราศจากสาเหตุใดๆ ในตัวข้าพเจ้า แต่ด้วยพระคุณผ่านทางการ 

 ไถ่จากโทษของบาปที่อยู่ในพระเยซูคริสต์’ มันเป็นการใช้เพื่อตัวเราด้วยเชื่ออันกล้าหาญกับ 

 พระคัมภีร์ที่เราได้เรียนรู้ซึ่งพระเจ้าปรารถนา และไม่ใช่แค่ความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์เท่านั้น”129 

3:25  เปาโลได้เน้นความเชื่อในข้อนี้  เพราะฉะนั้นบางทีเราควรเข้าใจการอ้างอิงของเขาถึงการสำแดงในที่ 
สาธารณะของพระคริสต์ว่าเป็นการพาดพึงถึงการนำเสนอของพระองค์ในพระกิตติคุณมากกว่าที่จะเป็นการ
ถูกตรึงของพระองค์ 

 มีสองความหมายที่เป็นไปได้ของคำว่า “ที่ลบล้าง” (NASB) หรือ “เครื่องบูชาแห่งการไถ่โทษ” (NIV)  

คำกรีก (ฮิลัสเตรีออน) เป็นคำขยายนามที่สามารถทดแทนคำนามได ้  มันหมายถึงมีพลังที่จะทำ 
ให้สงบหรือลบล้าง130 มันอาจอ้างอิงถึงพระเยซูคริสต์ว่าเป็นที่ที่พระเจ้าได้ทำให้พระพิโรธของพระองค์ 
สงบและได้ขจัดบาปของเราไปนี่คือการใช้แบบแทนคำนามซึ่งแปลว่า “ที่ลบล้าง” ในการชื่นชอบการแปลนี้ 
ก็คือการใช้คำกรีกนี้ที่จะแปลถึงพระที่นั่งกรุณาบนหีบแห่งพันสัญญา (อพย. 25:17; ฮบ. 9:5)  อย่างไรก็ตาม 

มันดูเหมือนเป็นธรรมชาติมากกว่าที่จะถือว่า ฮิลัสเตรีออน เป็นการอ้างอิงถึงพระเยซูคริสต์ว่าเป็นเครื่องบูชา 
ที่ได้ทำให้พระพิโรธของพระเจ้าสงบและได้ขจัดบาปของเราไป (เปรียบเทียบ ลก. 18:13; ฮบ. 2:17)  

นี่เป็นการใช้แบบคำขยายคำนามแบบธรรมดา ซึ่งแปลว่า “เครื่องบูชาแห่งการไถ่โทษ” (เปรียบเทียบ 1 ยน. 

2:2; 4:10)  พระเยซูคริสต์เป็นเครื่องบูชา แต่ที่ที่พระเจ้าได้ทำการไถ่โทษก็คือที่กางเขน 

 การแปลนี้ “โดยความเชื่อในพระโลหิตของพระองค”์ (NIV) แสดงอย่างถูกต้องถึงลำดับคำใน 

ฉบับกรีก  ที่อื่นๆเปาโลได้กระตุ้นความเชื่อในบุคคลแห่งพระเยซูคริสต ์ (ข้อ 22-26)  บางทีเปาโลได้ 
อ้างอิงถึงพระโลหิตของพระองค์ว่าแสดงถึงชีวิตของพระองค์ที่ได้เทออกมาเป็นเครื่องบูชาแห่งการไถ่โทษ 

แทนที่จะเป็นบุคคลแห่งพระคริสต์ที่นี่ที่จะดึงดูดความสนใจไปยังสิ่งที่ทำให้การถวายบูชาของพระองค์เป็นก



ารไถ่โทษได้ (เปรียบเทียบ 5:9; อฟ. 1:7; 2:13; คส. 1:20) ดังนั้นนี่เป็นการใช้คำแทนสิ่งหนึ่ง 

ซึ่งชื่อของสิ่งหนึ่งปรากฎในที่ของอีกสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับมัน 

 แนวคิดเต็มของส่วนแรกของข้อนี้คงเป็นสิ่งนี้   พระเจ้าได้สำแดงพระเยซูคริสต์ต่อสาธารณะใน 

พระกิตติคุณว่าเครื่องบูชาที่ได้ทำให้พระพิโรธของพระเจ้าสงบและได้ขจัดบาปของเราไป  การถวายบูชา 
ของพระองค์มีผลต่อผู้ที่วางใจในพระองค์ 

   คำว่า “นี่” (NASB) คือการไถ่ (ข้อ 24)  พระเจ้าได้จัดเตรียมในพระคริสต์ อย่างที่มันชัดเจน 

ในการแปลของ NIV  อีกเหตุผลหนึ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมเครื่องบูชาไถ่โทษก็เพื่อที่แสดงความบริสุทธิ ์
(ประกาศว่าชอบธรรม) ของคุณลักษณะของพระองค ์ (นั่นคือที่จะแก้ต่างพระองค)์  สิ่งนี้จำเป็นเพราะว่า 
พระเจ้ายังไม่ได้จัดการกับบาปที่ได้ทำไปก่อนที่พระเยซูได้ตายไปอย่างเด็ดขาด  พระเจ้าได้สำแดง 

ความอดกลั้นที่ไม่ใช่ออกมาจากความอ่อนแอหรือความอ่อนไหว แต่เพราะว่าพระองค์ได้วางแผนที่จะ 

จัดเตรียมเครื่องบูชาสุดท้ายในอนาคต นั่นคือที่กางเขน 

 “ข้ามไป” (NASB) หรือ “ละไว้. . . โดยไม่ถูกลงโทษ” (NIV) ไม่ใช่เหมือนกับคำว่า “ยกโทษ”  

คำกรีกสองคำที่แตกต่างแต่เกี่ยวข้องกันก็อธิบายสองแนวคิดนี ้คือคำว่า พาเรสซิส และ อัฟเฟซิส ตามลำดับ  

พระเจ้าไม่ได้ยกโทษบาปต่างๆของธรรมิกชนในพันธสัญญาเดิมอย่างเด็ดขาดจนกระทั่งพระเยซูได้ตายที่บน 

ไม้กางเขน  เลือดของสัตวบูชาของลัทธิยิวเพียงแค่ปกคลุม (ขจัด) พวกมันแบบชั่วคราว  พระเจ้าไม่ได ้

ต้องการโทษของบาปอย่างเต็มที่จนกระทั่งพระเยซูได้ตายไป  มันเหมือนราวกับว่าพวกผู้เชื่อใน 

พันธสัญญาเดิมที่ได้ถวายเครื่องบูชาสำหรับการลบล้างบาปที่ธรรมบัญญัติของโมเสสได้เรียกร้องการชำระ 

สำหรับบาปเหล่านั้นด้วยบัตรเครดิต  พระเจ้าได้ยอมรับเครื่องบูชาเหล่านั้นว่าเป็นการชำระชั่วคราว  อย่างไร 

ก็ตามใบแจ้งนี้ตามมาทีหลัง และพระเยซูคริสต์ได้จ่ายหนี้ทั้งหมดแล้ว 131 

 “ดังนั้นเปาโลได้ใช้ภาษาของศาล (‘นับว่าชอบธรรม’) ตลาดทาส (‘การไถ่’) และ แท่นบูชา (‘การลบ 

 ล้าง’‘เครื่องบูชาไถ่โทษ’) ในความพยายามที่จะทำความยุติธรรมแก่ความสมบูรณ์ของการกระทำ 
 แห่งพระคุณของพระเจ้าใน    พระคริสต์  การยกโทษ การปลดปล่อย การไถ่โทษนั้นก็มีไว้แก่ 
 บรรดาชายและหญิงโดยการริเริ่มโดยไม่คิดมูลค่าของพระเจ้า และสามารถนำมาใช้ส่วนตัวโดย 

 ความเชื่อ” 132 

3:26     ข้อนี้อธิบายถึงความสำคัญของการตายของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ที่กางเขนแสดงถึงความชอบธรรม 

ของพระเจ้า ซึ่งเป็นหัวข้อของพระธรรมโรมโดยแสดงว่าพระเจ้านั้นยุติธรรมในการกระทำต่อบาป และ 

เป็นผู้ตัดสินที่จัดเตรียมจุดยืนที่ชอบธรรมสำหรับคนบาป  ให้สังเกตว่าผู้ที่มีความเชื่อในพระเยซูเท่านั้นที่ถูก 

นับว่าชอบธรรม 



 ข้อ 21-26 ประกอบด้วยการอธิบายที่ยอดเยี่ยมของการที่พระเจ้ายกความชอบธรรมให้แก่คนบาป 

ที่เชื่อโดยการอธิบายถึงการทำให้ชอบธรรม  ข้อเหล่านี้ประกอบไปด้วย “ถ้อยคำที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 
เกี่ยวกับการทำให้ชอบธรรมโดยความเชื่อ”133 สรุปคือพระเจ้าสามารถประกาศว่าคนบาปนั้นชอบธรรม 

ได้เพราะพระเยซูคริสต์ได้ชำระโทษเพื่อบาปของพวกเขาโดยการตายในที่ของพวกเขา  การตายของพระองค ์

ได้ตอบสนองอย่างสมบูรณ์ต่อการเรียกร้องของพระเจ้าที่มีต่อคนบาป  ตอนนี้พระเจ้าประกาศว่าผู้ที่วางใจ 

ในพระเยซูคริสต์ในฐานะที่เป็นตัวแทนของพวกเขานั้นชอบธรรม 

 “การทำให้ชอบธรรมของพระเจ้าคือการกระทำของพระเจ้าที่ซึ่งพระองค์ประกาศว่าคนบาปที่เชื่อ 

 นั้นชอบธรรมในพระคริสต์บนพื้นฐานของการงานที่สำเร็จแล้วของพระคริสต์ที่บนไม้กางเขน”134 

“... การอรรถาธิบายโดยตรงถึงความชอบธรรมโดยความเชื่อสิ้นสุดลงที่ข้อ 26  ถ้าธรรมสารนี้ได้ 
จบลง ณ ที่นั่น มันก็จะสมบูรณ ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดเป็นการพิจารณาถึงข้อโต้แย้ง  [และข้าพเจ้า 
จะเพิ่มความหมายโดยนัย] ที่เป็นการเปิดเผยมากยิ่งขึ้นถึงความชอบธรรมนั้นเป็นสิ่งที่  เล็กน้อย 

เท่านั้น”135 

 ลักษณะของการทำให้ชอบธรรมคือ มันปราศจากธรรมบัญญัติ (ข้อ 21) มาโดยทางความเชื่อ 

ในพระคริสต์ (ข้อ 22ก) สำหรับทุกคน (ข้อ 22ข-23) โดยพระคุณ (ข้อ 24) มีราคามากสำหรับพระเจ้า (ข้อ 

24ข-25) และด้วยความยุติธรรมอย่างสมบูรณ์ (ข้อ 26) 136  

 ข. คำแก้ต่างของการทำให้ชอบธรรมโดยความเชื่อเท่านั้น 3:27-31 

 หลังจากที่ได้แสดงว่าการทำให้ชอบธรรมคืออะไร เปาโลได้ดำเนินต่อไปที่จะยืนยันว่ามันจะมาได้ 
โดยทางความเชื่อเท่านั้น  เขาได้ดำเนินการต่อไปที่จะอธิบายถึงข้อสรุปทางศาสนศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของ 3:21-

26  ข้อ 27-31 กล่าวถึงหัวข้อนี้ และบทที่ 4 ชี้แจงและอธิบายเพิ่มเติม 

3:27-28    ไม่มีที่สำหรับมนุษย์ที่จะโอ้อวดในแผนการแห่งความรอดนี้ (เปรียบเทียบ อฟ. 2:8-9) แม้ว่าคนยิว 

มีแนวโน้มที่จะโอ้อวดเนื่องจากสิทธิพิเศษต่างๆของพวกเขา (2:17, 23) เหตุผลก็คือว่าการจัดเตรียมของ 

พระเจ้าในเรื่องความรอดโดยความเชื่อนั้นพลุ่งขึ้นจากธรรมบัญญัติที่แตกต่างจากความรอดโดยการกระทำ 

 “คนหนึ่งอาจคิดว่าคนบาปคงรักที่จะได้รับการยกโทษโดยไม่ต้องจ่ายอะไร  น่าเสียดายนั่นไม่ใช่ 
 ประเด็น ที่จริงแล้วคนบาปมีความภูมิใจของพวกเขา  พวกเขาต้องการอย่างแท้จริงที่จะอ้างเอาสัก 

 บทบาทในการไถ่ของพวกเขาเอง” 137 

 ความรอดโดยการกระทำตั้งอยู่บนการถือรักษาธรรมบัญญัติของโมเสส  นี่ไม่ได้หมายถึงว่า 
ธรรมบัญญัติของโมเสสได้เรียกร้องการงานหรับความรอด แต่หมายถึงว่าผู้ที่หวังจะได้รับความรอดโดยการ 

งานของพวกเขาก็มองว่าธรรมบัญญัติของโมเสสเป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้อง  อย่างไรก็ตามของขวัญแห่งความ 

รอดของพระเจ้าตั้งอยู่บนธรรมบัญญัต ิ (หลักการ) ที่พระเจ้าได้สถาปนาและเปิดเผยไว ้  “ธรรมบัญญัติ” นี้คือ 



ว่าความรอดกลายมาเป็นของเราโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ความเชื่อคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องไม่ใช่ 
การงาน 

 “. . . พระองค์ได้ส่งพระบุตรของพระองค์มา ผู้ซึ่งได้แบกรับบาปเพื่อคุณ  คุณไม่ต้องมองไปที่ 
 พระคริสต์เพื่อจะทำบางสิ่งที่จะช่วยคุณให้รอดได้ พระองค์ได้ทำเสร็จแล้วที่กางเขน  คุณเพียงแค่ 
 ต้อนรับคำพยานของพระเจ้าว่าเป็นจริงและตั้งตราประทับของคุณไปยังสิ่งนั้น (บ่อยครั้งข้าพเจ้าอ้าง 

 1 ทิโมธี 1:15 เพื่อที่จะไต่ถามคนบาป ‘พระเยซูคริสต์ได้เสด็จมายังโลกเพื่อจะช่วยคนบาปให้รอด’ 

 ในการตอบสนองต่อคำถามของข้าพเจ้า พวกเขากล่าวว่า ‘ได้เสด็จมา’  นั้นอยู่ในกาลอดีต  จากนั้น 

 ข้าพเจ้ากล่าวว่า ‘มันน่าเศร้าใจแค่ไหนที่คุณและผมไม่ได้อยู่ที่นั่น เพื่อว่าพระองค์จะได้ช่วยเรา 
 ให้รอดเพราะว่าตอนนี้พระองค์ได้กลับไปสู่สวรรค์แล้ว!’ สิ่งนี้ทำให้พวกเขาเงียบเพื่อที่จะ 

 ใคร่ครวญถึงงานที่พระคริสต์ได้ทำสำเร็จเมื่อพระองค์ได้อยู่ที่นี ่  ตามที่ซึ่งงานและพระวจนะของ 

 พระเจ้าเกี่ยวข้องกับมัน คนบาปต้องพักนั่นคือความเชื่อ)  คุณพักในพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวกับ 

 พระคริสต์และการงานของพระองค์สำหรับคุณ  คุณพักในพระโลหิตที่หลั่งออกของพระคริสต์”138 

3:29-30  เปาโลได้ดำเนินต่อไปที่จะวิงวอนต่อผู้ฟังคนยิวของเขาในข้อเหล่านี้อย่างในสองข้อก่อน 

หน้านั้น ถ้าการทำให้ชอบธรรมมาโดยทางธรรมบัญญัต ิ พระเจ้าจะต้องเป็นพระเจ้าของคนยิวเท่านั้นเนื่อง 

จากว่าพระเจ้าได้ให้ธรรมบัญญัติแก่คนยิว ประเด็นของเปาโลก็คือว่าไม่มีสองทางสำหรับความรอด นั่นคือ 

ทางหนึ่งสำหรับคนยิวโดยการงานและอีกทางหนึ่งสำหรับคนต่างชาติโดยความเชื่อ เขาได้ให้เหตุผลว่านี่ 
เป็นแค่ตรรกเท่านั้น เนื่องจากว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นผู้ซึ่งเป็นพระเจ้าของมนุษย์ทั้งปวง  บางทีเปาโล 

ได้ใช้คำบุพบทสองคำในข้อที่ 30 (“โดย” เอค และ “เพราะ” ดิอะ) เพื่อความหลากหลายทางวรรณกรรม 139 

ประเด็นของเขาก็คือว่ามีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่จะได้รับความชอบธรรมของพระเจ้า” 140 

3:31 เปาโลไม่ได้กล่าวว่าธรรมบัญญัตินั้นไร้ค่า การขาดหายไปของคำนำหน้านามที่ระบุแน่นอน “the” 

ก่อนการปรากฎครั้งแรกของ “ธรรมบัญญัต”ิ ในข้อนี้ในฉบับกรีกไม่ได้บ่งบอกว่าเปาโลเพียงแค่คิดถึง 

ธรรมบัญญัติโดยทั่วไปอย่างที่บริบททำให้มีความชัดเจน แม้ว่าเปาโลเชื่อในความรอดโดยความเชื่อ เขาเห็น 

ว่าธรรมบัญญัติก็มีหน้าที่สำคัญ141 บางทีเขาหมายถึงว่าหน้าที่ของมันก็คือที่จะทำให้ผู้คนตระหนักถึงการไร้ 
ความสามารถของพวกเขาที่จะได้รับการยอมรับจากพระเจ้าโดยการงานของพวกเขาเอง (ข้อ 19-20) อีก 

มุมมองหนึ่งก็คือว่าเปาโลหมายถึงว่าพันธสัญญาเดิม (ธรรมบัญญัติ) เป็นพยานถึงความชอบธรรมโดย 

ความเชื่อ142 มุมมองที่สามก็คือว่าความเชื่อจัดเตรียมความสำเร็จที่สมบูรณ์ของการเรียกร้องของพระเจ้าใน 

ธรรมบัญญัติของพระองค์143 ธรรมบัญญัติไม่ใช่บางสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่ผู้คนที่จะเชื่อฟังเพื่อว่าพวก 

เขาสามารถได้รับความชอบธรรมได ้  การไร้ความสามารถของมนุษย์ที่จะช่วยเขาเองให้รอดได้เรียกร้องการ 

จัดเตรียมพระผู้ไถ่จากพระเจ้า ในแง่นั้นธรรมบัญญัติได้ทำให้การตายของพระคริสต์นั้นจำเป็น (ข้อ 24-25) 



 ประเด็นของข้อ 27-31 ก็คือว่าการทำให้ชอบธรรมจะต้องมายังทุกคนโดยความเชื่อเท่านั้น  เปาโล 

ได้กล่าวอย่างชัดเจนที่นี่ว่าข้อเท็จจริงนี้ได้กันการโอ้อวดออกไป (ข้อ 27-28) มันยังมีเหตุผลเมื่อพิจารณา 
ถึงอำนาจอธิปไตยของพระเจ้า (ข้อ 29-30) และมันไม่ได้ทำให้ธรรมบัญญัติของโมเสสเป็นโมฆะ (ข้อ 31) 

 ค. หลักฐานของการทำให้ชอบธรรมโดยความเชื่อจากธรรมบัญญัต ิบทที่ 4 

 ผู้อ่านของเปาโลคงได้เข้าใจว่าความเชื่อเป็นวิธีใหม่ของความรอดเนื่องจากเขาได้เปรียบเทียบความ 

เชื่อกับธรรมบัญญัต ิ  อัครทูตได้เริ่มต้นจดหมายฝากนี้ด้วยการกล่าวว่าข่าวประเสริฐสำแดงความชอบธรรม 

จากพระเจ้าซึ่งบ่งบอกถึงบางสิ่งที่ใหม่ (1:17)  การทำให้ชอบธรรมโดยความเชื่อเป็นการสำแดงของ 

คริสเตียนที่เฉพาะเจาะจงเมื่อเปรียบเทียบกับหลักคำสอนของคนยิวใช่ไหม? ไม่ใช่ในบทนี้อัครทูตได้ 
แสดงว่าพระเจ้าได้ทำให้ผู้คนชอบธรรมโดยความเชื่อเท่านั้นมาโดยตลอด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเน้นว่า 
พระเจ้าได้ประกาศว่าอับราฮัม ซึ่งเป็นบิดาของชนชาติยิวนั้นชอบธรรมเนื่องจากความเชื่อของเขา  หนึ่งใน 

คุณค่าในปัจจุบันของพันธสัญญาเดิมก็คือมันแสดงว่าในอดีตนั้นพระเจ้าได้ทำให้ผู้คนชอบธรรมโดยความ 

เชื่อ ถ้าเปาโลสามารถแสดงจากพันธสัญญาเดิมว่าอับราฮัมได้รับความชอบธรรมโดยความเชื่อ เขาก็สามารถ 

โน้มน้าวผู้อ่านชาวยิวของเขาว่ามีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะได้รับความรอด (3:29-30) 

 “. . . อย่างเช่นใน 3:27-31 วัตถุประสงค์ของเปาโลไม่ใช่เพียงแค่ที่จะตั้งหลักคำสอนของการทำให้ 
 ชอบธรรมโดยความเชื่ออย่างเดียว แต่ที่จะดึงความหมายโดยนัยของความเชื่ออย่างเดียวนี้ออกมา 
 อีกด้วย  ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี ้ เปาโล ‘อธิบาย’ ปฐมกาล 15:6. . . พระคัมภีร์ตอนนี้ถูก 

 อ้างอิงในข้อที่ 3 หลังจากที่เปาโลยกปัญหาของเขาขึ้นมาในแง่ของ ‘สิทธิ’ ของอับราฮัมที่จะโอ้อวด 

 (ข้อ 1-2) หลังจากนั้นเปาโลอ้างอิงหรือพาดพิงถึงพระคัมภีร์ตอนนี้ในทุกๆวรรคตอนของบทโดย 

 การใช้ชุดถ้อยคำที่ขัดแย้งกันเพื่อที่จะดึงความหมายและความหมายโดยนัยของมันออกมา” 144  

  1. ความชอบธรรมโดยความเชื่อของอับราฮัม 4:1-5 

 เปาโลได้เริ่มบทนี้โดยการแสดงว่าพระเจ้าได้ประกาศว่าอับราฮัมนั้นชอบธรรมเนื่องด้วยความเชื่อ 

ของท่าน 

4:1 เขาได้เริ่มต้นด้วยคำถามเชิงโวหารที่เขาได้ใช้บ่อยๆในพระธรรมโรม (เปรียบเทียบ 6:1; 7:7; 8:31; 

9:14, 30): “ถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไร?” โดยการอ้างอิงถึงอับราฮัมว่าเป็น “บรรพบุรุษของเราตามสาย 

โลหิต” (ข้อ 1)  เปาโลได้เปิดเผยว่าเขากำลังมุ่งเป้าข้อคิดเห็นเหล่านี้ที่ผู้อ่านชาวยิวของเขาเป็นหลัก  อย่างไร 

ก็ตามกรณีของอับราฮัมก็สำคัญสำหรับคนต่างชาติเช่นกันเพราะว่าในอีกแง่หนึ่ง ในฐานะบิดาแห่งผู้สัตย์ซื่อ 

ท่านเป็นบิดาของ “เราทุกคน” (ข้อ 16)  “ทุกคน” อ้างอิงถึงผู้เชื่อทุกคน คือทั้งคนยิวและคนต่างชาติ 



4:2 ข้อนี้ประยุกต์ถ้อยคำก่อนหน้านั้นของเปาโลเกี่ยวกับการโอ้อวด (3:27) เข้ากับกรณีของอับราอัม 

เพื่อเห็นแก่ความแตกต่าง อับราฮัมไม่มีเหตุผลใดสำหรับการโอ้อวดต่อหน้าพระเจ้าได้เพราะว่าเขาได้รับ 

ความชอบธรรมโดยความเชื่อไม่ใช่ด้วยการงาน 

4:3 ในสมัยของเปาโล รับบีหลายคนได้สอนว่าอับราฮัมประสบกับความชอบธรรมเนื่องด้วยการเชื่อฟัง 

ของเขาแทนที่จะเป็นความเชื่อของเขา145 พวกเขายังได้สอนอีกว่าอับราฮัมมีความดีงามที่ล้นหลามที่มีไว้ให้ 
แก่ลูกหลานของเขา นั่นคือคนยิว146 ดังนั้นอัครทูตได้กลับไปยังปฐมกาล 15:6 เพื่อสิทธิอำนาจของเขา 

 แน่นอนว่าสิ่งที่อับราฮัมได้เชื่อก็ไม่ชัดเจนในปฐมกาล 15 คำเชื่อมของฮีบรู วาฟ ที่ถูกใช้กับคำกริยา 
กาลสมบูรณ์อย่างเช่นในปฐมกาล 15:6 บ่งบอกถึงการพักของการกระทำ  การแปลที่ดีคือ “ตอนนี้เขา 
[อับราฮัม] ได้เชื่อ. . .” เป็นที่ชัดเจนว่าอับราฮัมได้เชื่อพระเจ้าก่อนหน้านั้น (เปรียบเทียบ 12:1-4, 7; 14:22-2)  

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้อับราฮัมได้เรียนรู้ว่าเขาจะได้รับทายาทที่มาจากร่างกายของเขาเองและลูกหลานนับไม่ 
ถ้วน (ปฐก. 15:4) เขาได้เชื่อสิ่งนี้เช่นกัน แน่นอนว่าสิ่งที่อับราฮัมได้เชื่อนั้นอยู่ในเนื้อหาของประเด็น 

ของเปาโลนั่นคือเขาได้วางใจพระเจ้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้า  “...อับราฮัม 

เพียงแค่เชื่อพระเจ้าให้เกียรติแด่พระองค์ในฐานะที่เป็นพระเจ้าแห่งความจริง”147 

 การวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าคือสิ่งที่ก่อให้เกิดความเชื่อและส่งผลในการทำให้ชอบธรรม  

พระสัญญาต่างๆของพระเจ้านั้นหลากหลาย  พระสัญญาเหล่านี้ก่อให้เกิดเนื้อหาของความเชื่อ  อย่างไรก็ตาม 

เป้าหมายของความเชื่อไม่ได้หลากหลายนั่นก็คือพระเจ้าพระองค์เอง พระสัญญาของพระเจ้าก็คือว่า 
พระเยซูคริสต์ได้ตายในฐานะตัวแทนของเราและได้ตอบสนองข้อเรียกร้องทั้งสิ้นของพระเจ้าที่มีต่อคนบาป 

(3:24-25) 

 ให้สังเกตว่าพระเจ้าถือว่าความเชื่อของอับราอัมเป็นความชอบธรรมของเขา (ข้อ 3)  ความเชื่อ 

ในตัวของมันเองไม่ใช่ความชอบธรรม ความเชื่อไม่ใช่ความดีงามในตัวของมันเอง  มันเป็นเพียงแค่พาหนะ 

ที่ความชอบธรรมของพระเจ้ามายังเรา  อย่างไรก็ตาม มันเป็นเพียงแค่พาหนะที่มันมาถึงเรา 

4:4-5        ข้อ 4-5 เปรียบเทียบความเชื่อและการงาน การงานให้ค่าจ้างที่บุคคลที่ทำงานสมควรได้ ความเชื่อ 

รับเอาของขวัญ (ข้อ 4 ตามตัวอักษรคือ พระคุณ คำกรีก คาริน) ที่บุคคลที่เชื่อไม่สมควรได้อย่างไม่น่าเชื่อ 

พระเจ้าทำให้ผู้ที่ไม่เพียงแต่ล้มเหลวที่จะสมควรต่อการทำให้ชอบธรรม แต่สมควรต่อการลงโทษนั้นชอบ 

ธรรมเพราะว่าพวกเขานั้น “อธรรม” (NASB) หรือ “ชั่วร้าย” (NIV; ข้อ 5; เปรียบเทียบ 3:24)  นี่คือ 

พระคุณของพระเจ้าที่ได้ไปไกลแค่ไหน (เปรียบเทียบ ฉธบ. 25:1)! 

 “นี่รวบรวมหลักคำสอนของเปาโลในเรื่องความชอบธรรมโดยความเชื่อไว้ด้วยกัน” 148   

 ในสมัยของเราก็มีการบิดเบือนที่แยบยลและชัดเจนของหลักคำสอนของความชอบธรรมโดยความ 

เชื่ออย่างเดียว ผู้สนับสนุนความรอดแบบความเป็นเจ้านายได้เพิ่มการงานเข้ากับความเชื่อเมื่อพวกเขาทำให้ 



การอุทิศตนต่อพระเยซูคริสต์นั้นจำเป็นสำหรับความรอด  นักเขียนผู้หนึ่งที่ฉลาดได้สังเกตว่า “การเทลง 

ด้านหน้า” นี้ของข่าวประเสริฐกับการงานคือ “การปูถนนกลับไปสู่โรม”149 ผู้สนับสนุนความรอดแบบ 

ความเป็นเจ้านาย บางคนเชื่อว่าผู้ไม่เชื่อเท่านั้นที่จะต้องเต็มใจที่จะยอมจำนนต่อความเป็นเจ้านายของ 

พระคริสต์ อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนการงานของมนุษย์จากการยอมจำนนไปสู่การเต็มใจ 

ที่จะยอมจำนน  ผู้สนับสนุนความรอดแบบความเป็นเจ้านายคนหนึ่งได้เขียนสิ่งนั้นเพื่อจะกันการยอมจำนน 

ต่อความเป็นเจ้านายของพระคริสต์ให้ออกไปจากเนื้อหาของข่าวประเสริฐไปยังความเชื่อที่ว่าคริสเตียนนั้น 

เป็นอิสระจากธรรมบัญญัติด้านศีลธรรมโดยพระคุณของพระเจ้า150 ภายหลังเขาได้ให้ความหมายของคำว่า 
antinomianism ดังนี ้

 “antinomianism: คือแนวคิดที่ว่าอุปนิสัยไม่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ หรือว่าคริสเตียนไม่ได้ถูกผูกมัด 

 โดยธรรมบัญญัติด้านศีลธรรมใดๆ  ความเชื่อแบบนี้ได้แยกการทำให้ชอบธรรมกับการชำระให้ 
 บริสุทธิ์อย่างรุนแรงซึ่งทำให้ความบริสุทธิ์ทางปฏิบัติเป็นทางเลือก”151 

 เป็นที่ชัดเจนว่านี่ไม่ใช่จุดยืนของคริสเตียนส่วนใหญ่ที่เชื่อว่าความเชื่ออย่างเดียวคือสิ่งที่พระเจ้าเรียก
ร้องแทนที่จะเป็นความเชื่อบวกกับการอุทิศตน152 

 รูปแบบสมัยใหม่ที่แยบยลอีกอย่างหนึ่งของความรอดโดยการงานบ่อยครั้งก็มากับการแปลที่ไม่ถูก 

ตอ้งของหลักคำสอนของพระคัมภีร์ในเรื่องความอุตสาหะ  มุมมองนี้กล่าวว่าถ้าคริสเตียนที่เชื่อไม่ได้ดำเนิน 

ในความเชื่อและในความบริสุทธิ์ตลอดชีวิตของเขาหรือของเธอซึ่งยอมให้มีการพลาดพลั้งเป็นบางครั้ง เขา 
หรือเธอไม่ใช่ผู้เชื่อแท้จริง มุมมองนี้ “เทลงด้านหลัง” ของข่าวประเสริฐพร้อมกับการงาน  ดังนั้นความ 

สัตย์ซื่อต่อพระเจ้ากลายมาเป็นเงื่อนไขสำหรับความรอด  การแปลผิดของความอุตสาหะนี้บ่อยครั้งก็เข้า 
ได้กับความรอดแบบความเป็นเจ้านาย   

 บางคนที่ยึดถือมุมมองเหล่านี้พยายามที่จะออกจากการเชื่อมโยงของพวกเขาในเรื่องการงานโดย 

กล่าวว่าพระเจ้าเป็นผู้ผลิตการยอมจำนนและหรือการชำระให้บริสุทธิ์ในผู้เชื่อไม่ใช่ผู้เชื่อเอง153  อย่างไรก็ตาม  

คริสเตียนผู้มีความเชื่อ พระเจ้าถือว่าเขาต้องรับผิดชอบต่อการเลือกของเขาหรือของเธอไม่ใช่พระองค์เอง 

 “ที่จริงแล้วทุกคำสั่งที่มีต่อผู้เชื่อบ่งบอกถึงความจำเป็นของความเกี่ยวข้องของเขาซึ่งเป็นส่วนของ 

 ขบวนการ [แห่งการชำระให้บริสุทธิ์]”154 

 อีกคำตอบที่บางคนซึ่งยึดถือมุมมองเหล่านี้ให้ก็คือว่าสิ่งที่พระคัมภีร์ยืนยันคือมนุษย์ไม่สามารถทำ 
ความดีเพื่อได้มาซึ่งชีวิตนิรันดร์ได้155 พวกเขากล่าวว่าสิ่งนี้ไม่เหมือนกับการทำบางสิ่งที่จำเป็นเพื่อจะได ้

รับบางอย่าง เช่นการยอมจำนนหรือการคงไว้ซึ่งความสัตย์ซื่อ  กระนั้นพระคัมภีร์ใช้คำว่า “งาน”  ไม่ใช่แค่ 
ความดีงาม (ข้อ 2, 4, 5; อฟ. 2:8-9) 156 

 



  2. คำพยานของดาวิดต่อความชอบธรรมโดยความเชื่อ 4:6-8 

 เปาโลได้อ้างอิงชายคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ยิว ซึ่งถ้อยคำของเขาสอดคล้องกับถ้อยคำ 
ของเปาโล  ในขณะที่อับราฮัมดำเนินชีวิตก่อนธรรมบัญญัติของโมเสส  ดาวิดดำเนินภายใต้ธรรมบัญญัตินั้น  

เรื่องราวของ   อับราฮัมอยู่ในหมวดธรรมบัญญัติของพระคัมภีร์ฮีบรูและเรื่องราวของดาวิดอยู่ในหมวดผู้เผย 

พระวจนะ  นีค่ือพยานที่สองที่เปาโลได้อ้างอิงถึงใน 3:21  อับราฮัมเป็นตัวแทนของช่วงเวลาของบรรพบุรุษ 

ของประวัติศาสตร์อิสราเอล และดาวิดเป็นตัวแทนของช่วงเวลาของการปกครองระบอบกษัตริย์ในฐานะ 

กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอิสราเอล บางคนอาจทึกทักเอาว่าดาวิดคงได้เป็นผู้สนับสนุนที่เข้มแข็งของ 

ธรรมบัญญัติของโมเสส  เขาเป็นแต่เขาไม่ได้เห็นว่ามันเป็นกุญแจไปสู่ความชอบธรรม พระคัมภีร์ตอนที่ 
เปาโลได้อ้างอิงจากงานเขียนของดาวิด (สดด. 32:1-2) ไม่ได้กล่าวอย่างโดยตรงว่าดาวิดเองได้รับ 

ความชอบธรรมโดยความเชื่อแม้ว่าเขาได้รับ มันเน้นว่าผู้ที่พระเจ้า “ถือว่า” ชอบธรรม (นั่นคือถูกทำให้ 
ชอบธรรม) ก็เป็นสุข เปาโลกำลังนำพาความรู้สึกของพระคัมภีร์ตอนหนึ่ง (ข้อ 6) ไปเพื่อจะอธิบาย 

ความหมายอีกตอนหนึ่ง (ข้อ 7-8)  พระคัมภีร์ตอนที่สองประกอบด้วยคำเดียวกัน (โลจิเซสไธ ซึ่งแปลว่า 
“ถือว่า” หรือ “เชื่อถือ” ในข้อ 6 และแปลว่า “พิจารณา” หรือ “นับว่า” ในข้อ 8) 

 “หนึ่งในหลายเหตุผลที่เปาโลอ้างอิงข้อเหล่านี้คือมีคำไข ‘ถือว่า’ อยู่ที่นั่น การปฏิบัติของการรวม 

 ข้อต่างๆเข้าด้วยกันจากพันธสัญญาเดิมบนพื้นฐานของความเหมือนกันทางคำกริยาก็เป็นเทคนิคการ
  ตีความหมายของคนยิวโดยทั่วไป” 157 

 สดุดี 32 เป็นหนึ่งในสดุดีซึ่งสำนึกผิดหลายบทของดาวิดที่เขาได้เขียนขึ้นหลังจากที่เขาได้ทำบาป 

อย่างใหญ่หลวง  เปาโลไม่ได้เพียงแค่ยืนยันว่าดาวิดได้เชื่อในการมอบความชอบธรรมให้แทนที่จะเป็น 

ความชอบธรรมที่ได้มาด้วยการกระทำด้วยข้ออ้างอิงนี้ แต่เขายังแสดงให้เห็นอีกว่าเมื่อผู้เชื่อทำบาป 

ความบาปของเขาไม่ได้ลบล้างความชอบธรรมของเขา 

 “การยกโทษเป็นมากกว่าการแค่การยกโทษให ้  แม้กระทั่งผู้พิพากษาที่ใจแข็งกระด้างอาจยกโทษ 

 ค่าปรับของคนหนึ่งถ้ามีการจ่ายโดยอีกคนหนึ่ง  แต่การยกโทษเกี่ยวข้องกับหัวใจของผู้ยกโทษ  

 การยกโทษของพระเจ้าคือการออกไปของความอ่อนโยนที่ไร้ขีดจำกัดของพระเจ้ายังเป้าหมายแห่ง 

 ความเมตตาของพระองค์ คือการที่พระเจ้าโอบกอดคนบาปในอ้อมกอดของพระองค ์ อย่างที่ชายซึ่ง 

 ใช้ชีวิตอย่างสิ้นเปลืองและได้กลับมาและถูกสวมกอด  บุคคลเช่นนั้นก็เป็นสุขจริงๆ” 158 

 “. . . มันไม่ใช่ ‘การนับ’ การงานที่ดีของผู้คน แต่การกระทำของพระเจ้าในการไม่นับความบาป 

 ของพวกเขาที่มีผลต่อพวกเขาเองทีน่ำมาซึ่งการยกโทษ”159 

 “พระเจ้าบันทึกการงานของเราเพื่อว่าพระองค์จะให้รางวัลแก่เราเมื่อพระเยซูเสด็จมา แต่พระองค์ 
 ไม่ได้บันทึกความบาปของเรา”160 



 เนื่องจากว่าพระเจ้ารู้ทุกสิ่งพระองค์รู้ทุกสิ่งที่ได้เกิดขึ้น  โดยการกล่าวว่าพระเจ้าลืมบาปของเรา 
บรรดาผู้เขียนพระคัมภีร์หมายถึงว่าพระองค์จะไม่นำเราไปสู่การพิพากษาเนื่องจากบาปของเราหรือลงโทษ 

เราสำหรับบาปเหล่านั้น (เปรียบเทียบ 8:1)  แนวคิดของการลืมบาปเป็นรูปแบบของมนุษย ์  ผู้เขียนอธิบาย 

ถึงการกระทำของมนุษย์ (การลืม) ต่อพระเจ้าเพื่อจะช่วยให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าปฏิบัติราวกับว่าพระองค์ 
ลืมบาปของเรา 

  3. ลำดับความสำคัญของความเชื่อที่มีต่อการเข้าสุหนัต 4:9-12 

 ตัวอย่างของอับราฮัมและดาวิดซึ่งทั้งสองเป็นยิวได้นำไปสู่คำถามที่เปาโลกล่าวถึงในข้อถัดไป (ข้อ 9)  

อัครทูตได้ชี้ให้เห็นว่าเมื่อพระเจ้าประกาศว่าอับราฮัมนั้นชอบธรรม ท่านไม่ได้เข้าสุหนัต  ท่านเป็นคนต่าง 

ชาติโดยแท้จริง  14 ปีต่อมาอับราฮัมได้ผ่านการเข้าสุหนัต (ปฐก. 17:24-26) การเข้าสุหนัตของเขา 
เป็นเครื่องหมาย (ป้าย) ของสิ่งที่เขาได้ครอบครองแล้ว  ประเด็นนี้คงได้หนุนใจผู้อ่านคนยิวของเปาโลผู้ซึ่ง 

เน้นการเข้าสุหนัตอย่างมาก ที่จะเก็บมันไว้ในที่ที่เหมาะสมในฐานะที่เป็นอันดับสองต่อจากความเชื่อ  เปาโล 

ได้ใช้อับราฮัมไม่ใช่จะเป็นแค่ตัวอย่างแห่งความเชื่อเท่านั้น 

 “ในฐานะผู้รับและตัวกลางของพระสัญญา ประสบการณ์ของเขาได้กลายมาเป็นรูปแบบสำหรับ 

 ทายาทฝ่ายวิญญาณของเขา”161 

  4. ลำดับความสำคัญของความเชื่อที่มีต่อพระสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นำของ 

      หลายชนชาต ิ4:13-17 

 คนยิวได้เชื่อว่าพวกเขามีการอ้างสิทธิเกี่ยวกับอับราฮัมที่คนต่างชาติไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเขาเป็นบิดา 
ของชนชาติของพวกเขา และสิ่งนี้ทำให้เขาอยู่ในความสัมพันธ์ที่เฉพาะกับลูกหลานทางกายภาพของเขา  
อย่างไรก็ตามพวกเขาได้สรุปอย่างผิดๆว่าพระพรทั้งสิ้นที่พระเจ้าได้สัญญาแก่อับราฮัมจะมาถึงพวกเขาเท่า 
นั้น เปาโลได้ย้ำเตือนผู้อ่านของเขาว่าส่วนหนึ่งของพระพรของพระเจ้าที่ได้สัญญาแก่อับราฮัมนั้นก็คือว่าเขา 
จะเป็นบิดาของหลายชาติ (ข้อ 17)  พระเจ้าได้ให้พระสัญญานี้แก่เขาหลังจากการทำให้ชอบธรรมของเขา 
(ปฐก. 17:4-6) และพระเจ้าได้กล่าวซ้ำมันแก่ลูกหลานของอับราฮัม (ปฐก. 22:17-18) ชาติเหล่านี้ก็รวมถึง 

คนเอโดม คนโมอับ คนอัมโมน และคนอื่นๆ รวมทั้งคนต่างชาติทั้งหลาย เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่คนอิสราเอล 

เท่านั้นที่พระเจ้าได้สัญญาที่จะอวยพร    พระพรของพระเจ้าไม่ได้เป็นของพวกเขาเท่านั้น 

4:13 พระเจ้าได้ให้พระสัญญาของพระองค์ที่จะอวยพรคนต่างชาติผ่านทางอับราฮัมเป็นเวลาตั้งนาน 

ก่อนที่พระองค์ได้ให้ธรรมบัญญัติของโมเสส  ฉะนั้นมันผิดสำหรับคนยิวที่จะคิดว่าพระพรของคนต่างชาติ 
นั้นขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังของพวกเขาที่มีต่อธรรมบัญญัต ิ  มันขึ้นอยู่กับความสัตย์ซื่อของพระเจ้าต่อ 

พระสัญญาของพระองค ์  พระเจ้าได้ให้พระสัญญานั้นแก่อับราฮัมไม่ใช่เนื่องด้วยการเชื่อฟังของเขาแต่เนื่อง 

ด้วยความเชื่อของเขา  แม้กระทั่งการให้พระสัญญานั้นได้มาก่อนการเข้าสุหนัตของอับราฮัมเสียอีก 



4:14 ที่จะแนะนำว่าการถือรักษาธรรมบัญญัติเป็นเงื่อนไขสำหรับความสำเร็จของพระสัญญานี้ก็จะมี 
ผลกระทบสองอย่าง ประการแรกมันจะทำให้ความเชื่อไม่สัมพันธ์กัน  ซึ่งจะทำให้พระสัญญาที่ไม่มี เงื่อนไข 

อันเรียบง่ายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเชื่อฟังของมนุษย ์  ยกตัวอย่างเช่นถ้าบิดาได้ให้สัญญาแก่บุตรชาย 

ของเขาถึงจักรยานคันใหม่  เด็กชายนั้นก็จะตั้งตารอคอยที่จะรับมันในฐานะของขวัญ  อย่างไรก็ตามถ้าบิดา 
ได้เพิ่มเงื่อนไขว่าในการที่จะได้รับจักรยานนั้น เด็กชายจะต้องเชื่อฟังเขาคงจะได้ทำลายความมั่นใจของลูก 

ชายของเขาที่ว่าเขาจะได้รับจักรยาน  ตอนนี้การได้รับจักรยานก็ขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังไม่ใช่เป็นเรื่องของ 

ความเชื่ออีกต่อไป  ผลกระทบอันที่สองซึ่งชัดเจนในการอธิบายนี้ก็คือว่าพระสัญญานั้นจะเป็นโมฆะ (นั่นคือ 

ถูกทำให้ไร้ค่า) 

4:15 แทนที่จะนำมาซึ่งพระพรที่พระเจ้าได้สัญญาแก่อับราฮัม ธรรมบัญญัตินำพระพิโรธเพราะว่าไม่มี 
ใครที่สามารถถือรักษาธรรมบัญญัติอย่างดีพร้อมได ้ เมื่อใดก็ตามที่มีความล้มเหลว พระพิโรธก็ตามมา  
อย่างไรก็ตามถ้าปราศจากธรรมบัญญัติ มันก็จะไม่มีการละเมิดและผลก็คือไม่มีพระพิโรธ  มูได้อธิบาย 

เหตุผลของเปาโลดังนี้ 

 “การละเมิดธรรมบัญญัติได้ทำให้ ‘บาป’ ไปสู่การทำผิดที่หนักหนามากยิ่งขึ้นของ ‘การละเมิด’ 

 ซึ่งทำให้ได้รับพระพิโรธของพระเจ้า พระเจ้าได้ให้ธรรมบัญญัติแก่คนยิว คนยิวได้ละเมิด 

 ธรรมบัญญัติ (เปรียบเทียบ 2:1-29; 3:9-19) ธรรมบัญญัติได้นำพระพิโรธไปสู่คนยิว. . . 

 “ดังนั้นเปาโลไม่ได้อ้างว่าไม่มี ‘บาป’ ในที่ที่ไม่มีธรรมบัญญัติ  แต่ใน ‘คำกล่าวที่เกือบเป็นจริง’ ที่ว่า 
 ไม่มีการไม่เชื่อฟังอย่างตั้งใจกับคำสั่งในแง่บวก ถ้าไม่มีคำสั่งในแง่บวกที่จะให้ไม่เชื่อฟัง”162 

4:16      ข้อนี้สรุปความคิดของข้อ 13-15 พระเจ้าได้ให้พระสัญญาของพระองค์ที่จะทำให้อับราฮัมเป็นบิดา 
ของหลายชาต ิ (ข้อ 13) อย่างไม่มีเงื่อนไข (“ตามพระคุณ”) หลังจากที่ท่านได้ถูกทำให้ชอบธรรม อับราฮัม 

ได้รับพระสัญญาเพียงแค่เชื่อในมัน (นั่นคือโดยความเชื่อ) ไม่ใช่โดยการถือรักษาธรรมบัญญัติ นี่คือหนทาง 

เดียวที่การตระหนักถึงสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญาจะเป็นที่แน่นอน เพราะฉะนั้นส่วนนี้ของการโต้แย้งของเปาโล 

ยกย่องความเชื่ออีกว่าเป็นวิธีเดียวของการทำให้ชอบธรรม 163 

 “ความเชื่อคือการไร้ความหวัง และปล่อยตัวออกไปพึ่งพาพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง”164 

4:17 เปาโลได้อธิบายพระเจ้าอย่างที่เขาได้ทำที่นี่ในความสอดคล้องกับพระสัญญาที่เขาได้อ้างว่าพระเจ้า 
ได้ให้ความสามารถแก่อับราฮัมที่จะเป็นบิดาของหลายชาต ิ เมื่ออำนาจของเขาที่จะเกิดผลนั้นได้สูญสิ้นไป 

พระเจ้าได้บัญชาชาติต่างๆ ที่ยงัไม่ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างที่พระองค์ได้บัญชาโลกที่ยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นด้วย 

ถ้อยคำ ในกรณีนี้คือพระสัญญา (เปรียบเทียบ ฮบ. 11:3; 2 ปต. 3:5)165 อีกมุมมอง 

หนึ่งก็คือว่าพระเจ้าได้ตั้งชื่อหรือกล่าวถึงชาติต่างๆ เหล่านี้ที่ยังไม่ถูกสร้างขึ้นแม้กระทั่งพวกเขายังไม่ได้ 
ปรากฎขึ้น  การแปลนั้นแขวนอยู่บนความหมายของ “การเรียก” ซึ่งไม่ชัดเจน 



  5. คุณค่าที่เป็นแบบอย่างของความเชื่อของอับราฮัม 4:18-22 

 เปาโลได้สรุปหลักฐานของเขาว่าความเชื่อเป็นวิธีเดียวของการได้รับความชอบธรรมก่อนมีกางเขน 

โดยแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่อับราฮัมได้ทำในการวางใจพระเจ้าคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำ 

 

4:18      ความหวังของอับราฮัมขึ้นอยู่กับพระสัญญาของพระเจ้าเท่านั้น เขาไม่มีความหวังที่จะได้รับ 

ลูกหลานโดยธรรมชาติ ความเชื่อของเขาไม่ใช่เป็นเงื่อนไขสำหรับการรับเอาพระสัญญาแต่เขาได้เชื่อด้วย 

ความตั้งใจที่จะได้รับมัน166 

4:19-21 แม้ว่าความเชื่อของอับราฮัมบางครั้งก็เข้มแข็งกว่าครั้งอื่นๆ (เปรียบเทียบ ปฐก. 17:17, 23-27) 

เปาโลก็กล่าวว่าเขาไม่ได้อ่อนแอในความเชื่อ (ข้อ 19)  

 “เมื่อเปาโลกล่าวว่าอับราฮัมไม่ได้ ‘สงสัย.  . . เนื่องด้วยความไม่เชื่อ’ เขาไม่ได้หมายถึงว่าฮับราฮัม 

 ไม่เคยมีการลังเลในชั่วขณะใดเลย แต่หมายถึงว่าเขาได้หลีกเลี่ยงท่าทีหยั่งลึกและถาวรของการ 

 ไม่ไว้วางใจและความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์กับพระเจ้าและพระสัญญาต่างๆของพระองค”์ 167 
 อับราฮัมได้เชื่อพระเจ้าเมื่อเผชิญกับข้อเท็จจริงที่ทำให้ท้อใจซึ่งเขาได้พิจารณาอย่างกล้าหาญ  เขาได ้

เชื่อแม้จะรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญาไม่สามารถเกิดขึ้นตามธรรมชาติได ้  อับราฮัมได้เติบโตขึ้นในความเชื่อ 

เมื่อเวลาได้ผ่านไป  การบันทึกชีวิตของเขาในปฐมกาลแสดงถึงสิ่งนี ้ (ข้อ 20)  เขาได้ถวายพระสิริแด่พระเจ้า 
โดยการเชื่อพระองค์ 

4:22         ข้อนี้นำข้อโต้แย้งของเปาโลเกี่ยวกับการถูกทำให้ชอบธรรมของอับราฮัมไปสู่จุดสูงสุด อัครทูต 

ได้ยืนยันประเด็นที่เขาได้ตั้งขึ้นเพื่อจะแสดงให้เห็น และเขาได้กล่าวซ้ำ ปฐมกาล 15:6 ให้เป็นการสรุป 

(เปรียบเทียบ ข้อ 4)  

 “ท่าทีฝ่ายวิญญาณของมนุษย์ผู้ซึ่งรู้ตัวว่าเขาไม่มีกำลังและความหวังถึงอนาคตในตัวเขาเอง และผู้ซึ่ง 

 ได้ทิ้งตัวเขาบนและดำเนินชีวิตโดยถ้อยคำของพระเจ้า ซึ่งทำให้เขาแน่ใจถึงอนาคต นั้นเป็นท่าทีที่ 
 ถูกต้องอย่างจำเป็นและอย่างนิรันดร์ของจิตวิญญาณทุกดวงที่มีต่อพระเจ้า  คือคนที่ท่าทีของเขา 
 ถูกต้องที่สุดกับพระเจ้า”168 

  6. สรุปจากตัวอย่างของอับราฮัม 4:23-25 

4:23-24 เปาโลได้ประยุกต์ใช้การกระทำของพระเจ้าต่ออับราฮัมเข้ากับผู้อ่านของเขาในข้อสุดท้ายๆ 

ของส่วนนี้ พระเจ้าจะมอบความชอบธรรมของพระองค์แก่ทุกคนที่เชื่อพระองค์อย่างเช่นในข้อ 3 เนื้อหา 
ของความเชื่อไม่ได้เจาะจง (ข้อ 24) ประเด็นที่สำคัญกว่าก็คือว่าเราวางใจพระเจ้าอย่างที่อับราฮัมได้วางใจ 

ความมั่นใจของเราต้องอยู่ในพระองค์ 



 ที่นี่เปาโลไม่ได้กล่าวว่าเราจำเป็นต้องเชื่อว่าพระเจ้าได้ทำให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากตาย  นั่นเป็นสิ่ง 

ที่สำคัญอย่างที่เขากล่าวที่อื่น (1 คร. 15) ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขสำหรับความรอดแต่เพราะว่ามันเป็นข้อเท็จจริง 

ทางประวัติศาสตร์ การเป็นขึ้นจากตายไม่ใช่ส่วนหนึ่งของงานแห่งการช่วยให้รอดของพระคริสต์แต่เป็น 

ผลลัพธ์ของการที่พระองค์ได้จ่ายหนี้บาปของมนุษย์ ความตายก็ไม่มีอำนาจเหนือพระองค์เพราะพระองค์ 
ไม่ได้ทำบาปด้วยพระองค์เอง (เปรียบเทียบ 6:23) 

 เปาโลได้ตั้งใจให้การอ้างอิงของเขาถึงการที่พระเจ้าได้ทำให้พระเยซูเป็นขึ้นเพื่อจะช่วยผู้อ่านของ 

เขาจดจำว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่นำชีวิตออกมาจากความตายซึ่งเป็นองค์เดียวกันกับพระเจ้าที่อับราฮัมได้ 
เชื่อ อาจจะง่ายกว่าสำหรับเราที่จะเชื่อมากกว่าอับราฮัมเชื่อ เพราะว่าเรามองย้อนไปที่การเป็นขึ้นที่สำเร็จแล้ว 

ในขณะที่อับราฮัมได้ตั้งตารอคอยการเป็นขึ้นที่ได้คาดหวังไว้ 

4:25       เปาโลหมายความว่าอย่างไรเมื่อเขาได้กล่าวถึงความตายและการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซ?ู  ฉบับ 

NIV แปลคำบุพบทภาษากรีก dia ซึ่งปรากฎสองครั้งในข้อนี้ว่าเป็น “เพื่อ” ซึ่งบ่งบอกถึงแง่ที่หวังในภายหน้า  
ฉบับ NASB แปลมันว่าเป็นการมีแง่ที่มองย้อนหลัง นั่นคือ “เนื่องจาก”  แง่ที่มองย้อนหลังคือความสำคัญ 

ตามปกติมองมันมากกว่าแง่ที่หวังในภายหน้าที่ไม่ค่อยม ี ซึ่งเราสามารถกล่าวอย่างนี้ว่า “ด้วยมุมมองที่จะ”  

“เนื่องจาก” บางทีเป็นการแปลที่ชัดเจนว่าเมื่อพิจารณาถึงการใช้ที่มองย้อนหลังธรรมดาของ dia  ในการใช ้

ประโยคที่คล้ายคลึงที่นี ่ และเนื่องจากดูมีเหตุผลดีที่นี่  เป็นที่ชัดเจนว่าเปาโลได้หมายถึงว่าพระเยซูได้ประสบ 

กับการถูกตรึงเนื่องด้วยการละเมิดธรรมบัญญัติของพระเจ้าของเรา (เปรียบเทียบ อสย. 53:11-12) และ 

พระองค์ได้ประสบกับการเป็นขึ้นจากตายด้วยมุมมองที่มีต่อการทำให้ชอบธรรมของเรา ในอีกนัยหนึ่ง 

ดูเหมือนดีที่สุดที่จะเข้าใจคำบุพบทในแง่ที่มองย้อนหลังในบรรทัดแรก และในแง่ที่หวังในภายหน้าใน 

บรรทัดที่สอง169 พระเจ้าเป็นผู้แทนของการกระทำที่ถูกบ่งบอกไว้ (เปรียบเทียบ 3:25; อสย. 53:12) 

 “พระเจ้าประกาศแก่ข้าพเจ้าว่าพระคริสต์ได้ถูกทำให้เป็นขึ้นจากตาย ‘บาปของเจ้าไม่เพียงแต่ถูก 

 ขจัดออกไปด้วยพระโหลิตของพระคริสต์เพื่อว่าเจ้าจะถูกทำให้ชอบธรรมจากทุกสิ่งเท่านั้น แต่เรา 
 ยังได้ทำให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายและเจ้าควรจะมีจุดยืนในพระองค ์ เราได้มอบความเชื่อใน 

 พระคริสต์ที่ได้เป็นขึ้นนี้แก่เจ้าและประกาศแก่เจ้าตอนนี้ว่าที่และจุดยืนของเจ้าอยู่ในพระองค์เท่านั้น 

 การพิพากษาเป็นอดีตเป็นนิตย์สำหรับเจ้า ทั้งที่เกี่ยวข้องกับบาปของเจ้าและที่เกี่ยวข้องกับการเรียก
 ร้องของเราที่ว่าเจ้าจะต้องมีจุดยืนแห่งความบริสุทธิ์และความชอบธรรมของเจ้าเองต่อหน้าเรา  ทั้ง 

 สิ้นนั้นเป็นอดีตแล้ว ตอนนี้พระคริสต์เป็นจุดยืนของเจ้า! พระองค์เป็นชีวิตและความชอบธรรมของ
  เจ้าและเจ้าไม่ต้องการอะไรจากเจ้าเองอีกต่อไป เราได้ทำให้พระคริสต์ที่จะบาปเพื่อเจ้า  จงเข้าส่วน 

 กับพระองค์ด้วยทั้งสิ้นที่เจ้าเคยเป็น เพื่อว่าเจ้าจะกลายมาเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าใน 

 พระองค์ได้’”170 

 “แผนการไถ่ทั้งสิ้นของพระเจ้าถูกสรุปไว้ในข้อสุดท้ายนี้ของบทที ่4”171 



 บทที่ 4 เป็นบทภายในการอธิบายของเปาโลถึงวิธีที่พระเจ้ามอบความชอบธรรมของพระองค์แก่ 
คนบาป (3:21-5:21)  มันทำหน้าที่เพื่อจะแสดงว่าการทำให้ชอบธรรมได้เกิดขึ้นเสมอเนื่องด้วยความเชื่อ 

ต่อพระเจ้าและไม่ใช่การที่คนบาปได้เชื่อฟังธรรมบัญญัติของพระเจ้า  นี่ก็เป็นจริงก่อนที่พระเยซูคริสต์ได้สิ้น 

พระชนม์และภายหลังที่พระองค์ได้สิ้นพระชนม์  ความเชื่อคือวิธีเดียวที่ใครก็ตามจะได้รับความชอบธรรม 

จากพระเจ้า  การเน้นของเปาโลอยู่ที่ความเชื่อว่าเป็นวิธีรับเอาความชอบธรรม ไม่ใช่อยู่ที่ เนื้อหาของความเชื่อ 

 “ในบทที่ 4 เปาโลได้นำเสนอเหตุผลต่างๆที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าทำไมความชอบธรรมจึงมา 
 โดยความเชื่อ (1) เนื่องจากความชอบธรรมนั้นเป็นของขวัญ มันไม่สามารถได้มาด้วยการงานได้ 
 (ข้อ1-8) (2) เนื่องจากอับราฮัมได้รับความชอบธรรมก่อนที่เขาได้เข้าสุหนัต ดังนั้นการเข้าสุหนัต 

 จึงไม่มีความสัมพันธ์กับการทำให้ชอบธรรม (ข้อ 9-12)  (3) เนื่องจากอับราฮัมได้รับ 

 ความชอบธรรมก่อนธรรมบัญญัติเป็นเวลาหลายศตวรรษ  ความชอบธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับ 

 ธรรมบัญญัติ (ข้อ 13-17)  (4) อับราฮัมได้รับความชอบธรรมเนื่องด้วยความเชื่อของเขาในพระเจ้า 
 ไม่ใช่เพราะการงานของเขา (ข้อ 18-25)”172 

 ง. ผลประโยชน์ของการทำให้ชอบธรรม 5:1-11 

 ผู้อ่านดั้งเดิมของเปาโลคงจะมีอีกคำถามหนึ่งเนื่องด้วยสิ่งที่เขาได้เขียนในบทที ่ 1-4  วิธีแห่งการ 

ทำให้ชอบธรรมนี้ปลอดภัยไหม?  เนื่องจากมันมาโดยความเชื่อดูเหมือนค่อนข้างจะไม่แน่ใจ  เปาโลได้ให้ 
หลักฐานว่าวิธีนี้เป็นที่วางใจได้โดยการอธิบายถึงผลลัพธ์ต่างๆของการทำให้ชอบธรรมโดยความเชื่อ  

มูโต้แย้งว่าบทที ่ 5 เป็นของบทที ่ 6-8 มากกว่าที่จะเป็นของบทที่ 3:21-4:25173 เขาได้หมายเหตุโครงสร้าง 

แบบเปรียบเทียบในบทที่ 5-8 และเชื่อว่าหัวข้อของส่วนนี้คือความแน่ใจในสง่าราศ ี  อย่างไรก็ตาม 

นักวิชาการส่วนใหญ่ได้รู้สึกว่าการแยกหลักในความคิดของเปาโลปรากฎหลังจากบทที่ 5 มากกว่าที่จะ 

ปรากฎก่อนนั้น 

 “ใน 11 ข้อแรกเรามีผลลัพธ์ต่างๆที่เป็นพรของการทำให้ชอบธรรมโดยความเชื่อพร้อมกับข้อความ 

 ที่ครอบคลุมมากที่สุดในพระคัมภีร์เกี่ยวกับความรักบริสุทธิ์และพระคุณของพระเจ้าในการประทาน 

 พระคริสต์เพื่อคนบาป”174 

5:1   “เหตุฉะนั้น” ส่งสัญญาณว่าสิ่งที่ตามมาขึ้นอยู่กับสิ่งที่ได้มาก่อน ตอนนี้เปาโลได้ตั้งคำถามที่ว่า 
การทำให้ชอบธรรมนั้นมาโดยทางความเชื่อหรือโดยการงานไว้ข้างหลังเขา ซึ่งเขาได้ยืนยันว่ามันมายังเรา 
โดยความเชื่อ 

 “เราต้องสังเกตอย่างทันทีว่ารูปแบบกรีกของคำกริยา ‘ได้ประกาศว่าชอบธรรม’ หรือ ‘ได้ทำให้ 
 ชอบธรรม’ ไม่ใช่รูปแบบคำกริยาที่เป็นปัจจุบัน ‘ถูกประกาศว่าชอบธรรม’ แต่เป็นรูปแบบคำกริยา 
 ที่เป็นอดีต ‘ได้ถูกประกาศว่าชอบธรรม’ หรือ ‘ได้ถูกทำให้ชอบธรรม’  คุณอาจกล่าวว่า อะไรคือ 



 ความแตกต่าง? คำตอบคือ ‘ถูกประกาศว่าชอบธรรม’ มองไปยังสถานะที่คุณอยู่  ‘ได้ถูกประกาศว่า 
 ชอบธรรม’ มองย้อนไปยังข้อเท็จจริงที่ได้เกิดขึ้น  แน่อนว่า ‘การอยู่ในสถานะที่ได้รับ 

 ความชอบธรรม’ ไม่ถูกต้องและสับสนอย่างที่เป็นซึ่งก็คือการทำให้ชอบธรรมและการทำให้ 
 บริสุทธิ์”175 

 ต้นฉบับกรีกที่สำคัญบางฉบับอ่านว่า “ให้เรามีสันติกับพระเจ้า”  ถ้าสิ่งนี้เป็นการอ่านที่ถูกต้อง 

 ความหมายก็คือ “ให้เรารักษาการมี (และการชื่นชม) สันติสุขกับพระเจ้าต่อไป”176 

 พระพรที่สอง “ที่ล้นออกมาจากความสมบูรณ์ของการทำให้ชอบธรรม”177 หลังจากการทำให้ 
ชอบธรรมเองคือ สันติ (เปรียบเทียบ 1:7; 2:10)  อย่างไรก็ตาม สันติกับพระเจ้านี้ (นั่นคือ การกลับคืนด)ี 

ไม่ใช่แค่ความรู้สึกส่วนตัวแห่งความสงบซึ่งก็คือสันติของพระเจ้า (ฟป. 4:7) เปาโลได้กล่าวถึงพระพิโรธ 

ของพระเจ้าที่ถูกเทลงบนคนบาป (1:18)  ผู้ที่ได้รับความชอบธรรมไม่จำเป็นต้องกลัวพระพิโรธของพระเจ้า 
เนื่องจากว่าพระเยซูได้ทำสันติระหว่างพวกเขากับพระเจ้าโดยการตายของพระองค ์ (เปรียบเทียบ คส. 1:20; 

อฟ. 2:14)  ให้สังเกตว่าข้ออ้างอิงถึงสันติและการกลับคืนดีก็วางกรอบส่วนนี้ (ข้อ 1, 11) 

 “สันติและความยินดีเป็นพระพรแฝดของข่าวประเสริฐ  อย่างที่นักเทศน์เก่าแก่คนหนึ่งได้กล่าวว่า 
 ‘สันติคือความยินดีที่พัก ความยินดีคือสันติที่เต้น’”178 

 “สันติของเรากับพระเจ้าไม่ใช่เหมือนระหว่างสองประเทศที่ทำสงคราม  แต่ระหว่างกษัตริย์และ 

 ประชากรที่กบฎและมีความผิด”179 

 “มันเป็นที่รู้จักกันว่าพระธรรมโรมขาดการอภิปรายเกี่ยวกับศาสนศาสตร์พระคริสต์ที่กว้างออกไป 

 แต่คำยืนยันซ้ำๆของเปาโลในบทเหล่านี้ [5-8] ที่ว่าสิ่งที่ผู้เชื่อทุกคนประสบกับพระพรของพระเจ้า 
 ก็มาโดยทางพระคริสต์เท่านั้นได้พัฒนาจุดรวมศาสนศาสตร์พระคริสต์ที่สำคัญอย่างมากในสิทธิ์ 
 ของมันเอง  เราอาจกล่าวทางศาสนศาสตร์ว่าพระคริสต์ไม่ใช่หัวข้อของส่วนใดๆของโรม 5-8 เลย 

 แต่มันเป็นพื้นฐานสำหรับทุกสิ่งในบทเหล่านี”้180 

5:2      ผลประโยชน์ที่สามคือทางเข้า (คำกรีก พรอสะโกเก) แนวคิดนี้ก็คือว่าพระเยซูคริสต์ช่วยให้เรา 
ที่จะชื่นชมในความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกับพระเจ้า (เปรียบเทียบ อฟ. 2:17-18; 3:12) เปาโลได้กล่าวถึง 

“พระคุณนี้ที่เรายืนอยู”่ ว่าเป็นย่านที่งานไถ่ของพระคริสต์ย้ายเราไปสู ่  เขาได้เน้นข้อเท็จจริงที่ว่าการเป็นอยู่ 
ของเราในสถานะนี้คือการกระทำของพระคุณของพระเจ้า  ตำแหน่งปัจจุบันของเราในความสัมพันธ์ 
กับพระเจ้าก็เป็นโดยพระคุณทั้งสิ้น และความชอบธรรมของเราให้สิทธิเราเข้าไปสู่ตำแหน่งนั้นได้  
ส่วนสุดท้ายของข้อนี้จดจ่อที่ส่วนของการคืนดีของเราที่เราสามารถตั้งตารอคอยด้วยความมั่นใจที่ยินด ี 

เปาโลกล่าวถึงสง่าราศีที่เราจะประสบเมื่อเรายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้า 



5:3-4 ผลประโยชน์ที่สี่ของการทำให้ชอบธรรมคือความยินดีในความทุกข์ยาก สันติกับพระเจ้าไม่ได้ 
ส่งผลต่อสันติกับคนอื่นเสมอไป อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงที่ว่าเรามีสันติกับพระเจ้าและความสัมพันธ์ 
กับพระองค์ กับความแน่ใจถึงจุดยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับต่อหน้าพระองค์ช่วยให้เราที่จะมองความยุ่งยาก 

ในปัจจุบันด้วยความยินดี เราสามารถชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากต่างๆได้เพราะพระเจ้าได้เปิดเผยว่า 
พระองค์ใช้สิ่งเหล่านั้นที่จะก่อให้เกิดความอดทนที่มั่นคงและคุณลักษณะที่ผ่านการพิสูจน์แล้วในผู้ที่ตอบ 

สนองต่อความทุกข์ยากของพวกเขาอย่างเหมาะสม (เปรียบเทียบ โยบ 23:10; ยก. 1:2-4; ฮบ. 12) 

 “คำอังกฤษ ‘tribuliation’ มาจากคำละติน tribulum  ในสมัยของเปาโล tribulum เป็นชิ้นส่วน 

 ที่หนักของท่อนไม้ที่มีเดือยแหลมซึ่งถูกใช้ในการนวดข้าว  tribulum ถูกดึงไปมาเหนือเมล็ดข้าว 

 และมันแยกข้าวสาลีออกจากแกลบ”181 

 “เด็กที่บังเกิดใหม่ในพระเจ้าก็มีค่าในสายพระเนตรของพระองค ์ แต่ธรรมิกชนที่ถูกทดสอบ 

 และพิสูจน์แล้วก็มีค่ามากยิ่งขึ้นต่อพระองค์เพราะว่าคนเช่นนั้นเป็นการสำแดงที่มีชีวิตของอำนาจที่
 พัฒนาคุณลักษณะของข่าวประเสริฐเมื่อเรายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าสมบัติทางวัตถุทั้งหมดจะถูกทิ้ง 

 ไว้ข้างหลัง แต่ทุกสิ่งที่เราได้มาโดยวิธีของความก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณก็จะคงอยู่”182 

 คำกล่าวนี้ช่วยให้เราเห็นวิธีที่คุณลักษณะสร้างความหวัง  ที่นี่กล่าวถึงความหวังของการถวายเกียรติ 
พระเจ้าด้วยคุณลักษณะของเราเมื่อเราเห็นพระองค์จากนั้นความคืบหน้าของเราในการพัฒนาคุณลักษณะจะ 

เป็นพยานถึงพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเรา 

5:5 ความหวังนี้ซึ่งเป็นจุดรวมของส่วนนี้จะไม่เผชิญกับความผิดหวังเพราะว่าพระเจ้ารักเราและช่วยให้ 
เราที่จะเผชิญกับความทุกย์ยากได ้ พระองค์ทำอย่างนี้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์ 
ได้ประทานให้สถิตอยู่ในคนบาปที่ได้รับความชอบธรรมทุกคนในยุคคริสตจักร (เปรียบเทียบ กจ. 2:33; รม. 

8:9) เปาโลได้พัฒนาพันธกิจของพระวิญญาณที่มีต่อผู้เชื่อในภายหลัง (บทที่ 8)  เพราะฉะนั้นผลประโยชน์ 
ที่ห้าของการทำให้ชอบธรรมก็คือการสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ ์  จงสังเกตการก้าวหน้าขึ้นในข้อเหล่านี้ 
จากความเชื่อ (ข้อ 1) ไปยังความหวัง (ข้อ 2-5) ไปยังความรัก (ข้อ 5; เปรียบเทียบ 1 คร. 13:13) 

 “ความมั่นใจที่เรามีสำหรับวันแห่งการพิพากษาไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการตระหนักทางสติปัญญาถึงข้อเท็จ
 จริงของพระเจ้าเท่านั้นหรืออยู่บนที่การแสดงออกถึงความรักของพระเจ้าบนกางเขน (แม้ว่า 
 นั่นสำคัญ เปรียบเทียบ ข้อ 6-8) เท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับความแน่นอนภายในจิตใจที่ว่าพระเจ้า 
 รักเราอีกด้วย”183 

5:6           ความลึกของความรักของพระเจ้า (ข้อ 5) ก็ชัดเจนขึ้นในข้อนี้และข้อถัดๆไป (ข้อ 6-10) 

สี่คำที่ไม่ยกยอที่เพิ่มขึ้นก็อธิบายถึงผู้ที่พระคริสต์ได้ตายเพื่อพวกเขา คำแรกคือ “หมดหนทาง” หรือ 

“หมดกำลัง” ทางศีลธรรม แนวคิดที่ถูกอธิบายโดยคำกรีก (แอสเธนอน) ก็คือว่าเรา “ไม่สามารถทำ 



ความชอบธรรมขึ้นมาเพื่อตัวเราเองได้”184 ณ เวลานั้นพระคริสต์ได้ตายเพื่อเรา  “ในเวลาที่เหมาะสม” อ้างอิง 

ถึงความสมบูรณ์ของเวลา เวลาที่เหมาะสมจากมุมมองของพระเจ้า (เปรียบเทียบ 3:26; 8:18; 13:11; กท. 4:4) 

คำที่สองคือ “คนที่ไม่ศรัทธาในพระเจ้า” เป็นคำหยาบอันรุนแรงที่เปาโลได้ใช้ (เปรียบเทียบ 1:18; 4:5)  

แม้ว่าบางคนที่เป็นผู้หลงหายแสวงหาสิ่งต่างๆของพระเจ้าแต่ทุกคนก็ละเลยพระเจ้าและกบฎต่อพระเจ้า  
นี่คือการไม่ศรัทธาในพระเจ้า 

5:7      ข้อนี้จัดเตรียมสำหรับข้อถัดไปที่ตรงกันข้ามกัน เปาโลใช้คำว่า “ชอบธรรม” ที่นี่ในแง่ทั่วไป 

ของบุคคลที่ซื่อตรงไม่ใช่ในแง่ศาสนศาสตร์ของบุคคลที่ถูกทำให้ถูกต้องต่อพระเจ้า ผู้คนชื่นชอบบุคคลที่ดี 
มากกว่าบุคคลที่ซื่อตรง  ความดีบ่งบอกถึงแนวคิดเกี่ยวกับคนหนึ่งที่ไม่ใช่แค่ซื่อตรงแต่รักสำหรับมัน 

เพราะว่าเขาหรือเธอยื่นมือออกไปช่วยเหลือคนอื่น185 

5:8  คำที่สามที่ถูกใช้เพื่ออธิบายถึงผู้ที่พระคริสต์ได้ตายเพื่อพวกเขาคือ “คนบาป” (“คนชั่วร้าย” 

เปรียบเทียบ 3:23) ทั้งที่ไม่ชอบธรรมหรือไม่ดี ที่นี่เปาโลกำลังเปรียบเทียบคุณค่าของชีวิตที่ได้สละลง 

นั่นคือชีวิตของพระคริสต ์ และความไร้ค่าของผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการถวายบูชาของพระองค ์ ในขณะที่ 
ผู้คนอาจมองดูซึ่งกันและกันว่าสมควรต่อความรักเพราะว่าพวกเขาชอบธรรมหรือด ี แต่พระเจ้ามองว่า 
พวกเขาเป็นคนบาป อย่างไรก็ตามพระเจ้ารักพวกเขา  การจัดเตรียมพระบุตรของพระองค์ให้เป็นพระผู้ช่วย 

ให้รอดของเราได้แสดงถึงความลึกแห่งความรักของพระเจ้า (ยน. 3:16)  คำบุพบทในอนุประโยค 

“พระคริสต์ได้ตายเพื่อ (ฮูเพอร์) เรา” เน้นถึงคุณลักษณะที่เป็นตัวแทนของการถวายบูชาของพระองค ์ 

ยังเน้นถึงข้อเท็จจริงที่ว่าในความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา พระองค์ได้จัดเตรียมเครื่องบูชานั้นเพื่อสวัสดิภาพ 

ของเรา 

5:9       จนบัดนี้เปาโลได้อ้างอิงถึงผลประโยชน์ทั้งห้าอย่างของการทำให้ชอบธรรม นอกเหนือจากการทำ 
ให้ชอบธรรมแล้วพระพรเหล่านี้ก็คือสันติกับพระเจ้า (ข้อ 1) ทางเข้าไปสู่ย่านแห่งพระคุณ (ข้อ 2) 

ความยินดีในความทุกข์ยาก (ข้อ 3-5ก) และการสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ข้อ 5ข) แต่ก็ยังมี 
“อีกมากมาย” (เปรียบเทียบ ข้อ 10, 15, 17, 20) สิ่งถัดไปที่เปาโลได้อธิบายก็คือผลประโยชน์ 
ที่คุณบาปที่ชอบธรรมจะประสบในอนาคต นั่นคือการช่วยให้พ้นจากการเทพระพิโรธของพระเจ้าเหนือ 

คนอธรรม (เปรียบเทียบ 1:18) พระโลหิตของพระเยซูคริสต์เป็นสัญลักษณ์ของการตายของพระองค ์

และการแสดงออกอย่างแท้จริงของชีวิตของพระองค์ที่ได้เทออกมาเป็นเครื่องบูชา (เปรียบเทียบ 3:25)  

จากการที่พระเจ้าได้ทำสิ่งที่ยากกว่านั่นคือทำให้เราชอบธรรมเมื่อเรายังเป็นคนบาปอยู่ (ข้อ 8) พระองค์จะทำ 
สิ่งที่ง่ายกว่ามากขึ้นสักเท่าใด นั่นคือ การช่วยเราให้พ้นจากการพระพิโรธที่กำลังมา 

5:10            คำที่สี่และที่แย่ที่สุดซึ่งถูกใช้เพื่ออธิบายถึงผู้ที่พระคริสต์ได้ตายเพื่อพวกเขาคือ “ศัตรู” ผู้คน 

ไม่เพียงแต่หมดหนทางที่จะช่วยพวกเขาให้รอด (ข้อ 6) ได้ละเลยพระเจ้า (ข้อ 6) และชั่วร้าย (ข้อ 8) เท่านั้น  

แต่พวกเขายังได้ตั้งพวกเขาต่อต้านพระเจ้าและพระประสงค์ของพระองค ์  แม้ว่าผู้คนที่ยังไม่ได้รับความรอด 



หลายคนกล่าวว่ารักพระเจ้า  พระเจ้าผู้รู้หัวใจของพวกเขาก็เห็นการต่อต้านพระองค์ในพวกเขา  ความเป็น 

ศัตรูของพวกเขาที่มีต่อพระองค์นั้นเป็นหลักฐานได้ 

 การตายของพระคริสต์ได้ทำให้เราคืนดีกันกับพระเจ้า (เปรียบเทียบ 2 คร. 5:18; คส. 1:21-22) 

พระคัมภีร์กล่าวถึงมนุษย์ที่ได้คืนดีกับพระเจ้า พระคัมภีร์ไม่เคยกล่าวถึงพระเจ้าที่ได้คืนดีกับมนุษย ์ พระเจ้า 
ทำให้มนุษย์คืนดีกับพระองค์เอง  พระองค์ไถ่พวกเขาจากบาปและพระองค์ทำให้พระองค์เองพอใจทั้งสิ้น 

โดยทางการตายของพระบุตรของพระองค ์  มนุษย์ได้ทำผิดและได้จากพระเจ้าไปและต้องการการคืนดี 
ไปสู่ความสัมพันธ์กับพระองค์ คือมนุษย์ที่ได้หันไปจากพระเจ้า ไม่ใช่พระเจ้าที่ได้หันไปจากมนุษย์186 
การคืนดีมีสองด้าน อันหนึ่งเพื่อมนุษย์ทุกคน (2 คร. 5:19) และอีกด้านหนึ่งเพื่อผู้เชื่อ (2 คร. 5:20) การตาย 

ของพระคริสต์ได้ทำให้มนุษย์อยู่ในสถานะที่สามารถรอดได ้ แต่ผู้คนจำเป็นต้องพบกับการคืนดีอย่างจริงจัง 

กับพระเจ้าโดยการเชื่อในพระบุตรของพระองค์ 

 การตายของพระคริสต์นั้นรับผิดชอบต่อการทำให้ชอบธรรมของเรา  ชีวิตที่ดำเนินต่อไปของ 

พระองค์นั้นก็รับผิดชอบต่อการชำระให้บริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องของเราและการรับได้ศักดิ์ศรีของเราจากการที ่
พระเจ้าได้ทำสิ่งที่ยากกว่าเพื่อเราคือการให้พระคริสต์วายพระชนม์เพื่อทำให้เราคืนดีกับพระองค์เอง แน่นอน 

ว่าพระองค์จะทำสิ่งที่ง่ายกว่า  พระองค์จะทำให้แน่ใจว่าเราได้แบ่งปันชีวิตที่เป็นขึ้นของพระคริสต์ เป็นนิตย ์

 เราประสบกับความรอดอย่างต่อเนื่อง (การชำระให้บริสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง) และความรอดในที่สุด 

(ศักดิ์ศรี) เนื่องด้วยชีวิตที่ดำเนินตอ่ไปของพระเยซูคริสต์ด้านปัจจุบันและด้านอนาคตของความรอดของ 

เราไม่ใช่เป็นผลโดยตรงจากการตายของพระองค ์ แต่ทั้งสองอย่างเป็นผลลัพธ์ของชีวิตหลังจากความตายและ 

การเป็นขึ้นมาจากตาย (เปรียบเทียบ 6:8-13)  เรามีความรอดในปัจจุบันและในอนาคตเพราะว่าพระผู้ช่วย 

ให้รอดของเราทรงพระชนม์อยู่  พระองค์ยังคงช่วยเราให้รอด  ข้อนี้แสดงว่าเรารอดปลอดภัยเป็นนิตย์ 

5:11 การตายของพระคริสต์ได้ทำให้เราคืนดีกับพระเจ้าด้วยผลกระทบว่าวันหนึ่งในอนาคตเราจะยืน 

ต่อหน้าพระองค์อย่างสมบูรณ ์ (เปรียบเทียบ ข้อ 5-11) อย่างไรก็ตามเราก็เข้าไปสู่ผลประโยชน์ของ 

การคืนดีนั้นในตอนนี้อีกด้วย (เปรียบเทียบ ข้อ 1-4) “สิ่งนี้” บางทีอ้างอิงถึงความรอดในอนาคตของเรา 
ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่ใกล้ชิดที่สุด ผลประโยชน์ที่เจ็ดของการทำให้ชอบธรรมโดยความเชื่อคือ 

ความสัมพันธ์ในปัจจุบันของเรากับพระเจ้าก็เป็นไปได้โดยงานแห่งการทำคืนดีของพระคริสต์ที่บนกางเขน  

เราได้รับความรอดโดยการตายของพระองค์ในอดีต เราจะได้รับความรอดโดยชีวิตของพระองค์ในอนาคต 

และปัจจุบันนี้เรากำลังชื่นชมกับความสัมพันธ์กับพระเจ้าเนื่องด้วยงานแห่งการทำให้คืนดีของพระองค์ 

ในตอนนี้เปาโลได้ระบุผลประโยชน์ต่างๆของการทำให้ชอบธรรมโดยความเชื่อดังนี้ 

1. การทำให้ชอบธรรมในอดีต (ข้อ 1) 

2. สันติสุขกับพระเจ้า (ข้อ 1) 



3. หนทางสู่พระคุณของพระเจ้า (ซึ่งเคยอยู่ภายใต้พระพิโรธของพระเจ้า ข้อ 2) 

4. ความยินดีในความทุกข์ยาก (ข้ 3-5ก) 

5. การสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ข้อ 5ข) 

6. การช่วยกู้จากการลงโทษในอนาคต (ข้อ 9-10) 

7. การคืนดีในปัจจุบันกับพระเจ้า (ข้อ 11) 

 ส่วนนี้ของข้อโต้แย้งของพระธรรมนี้ควรช่วยให้ผู้อ่านคนใดก็ตามที่จะตระหนักว่าการทำให้ชอบ 

ธรรมโดยความเชื่อเป็นวิธีที่ปลอดภัย  มันเป็นประตูไปสู่พระพรหลายเท่าที่การเชื่อฟังต่อธรรมบัญญัติ 
ไม่สามารถรับประกันได้เลย 

 “ปราศจากธรรมบัญญัติอย่างสิ้นเชิงและโดยพระคุณเท่านั้น เราก็มีความรอดที่รับมือกับอดีต 

 ปัจจุบันและอนาคต พระคริสต์ได้ตายเพื่อเรา พระคริสต์ดำรงชีวิตอยู่เพื่อเรา พระองค์กำลังเสด็จมา 
 เพื่อเรา! ฮาเลลูยา พระองค์ช่างเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่สุดยอด!”187 

 จ. ผลกระทบที่กลับสู่สภาพปกติของการทำให้ชอบธรรม 5:12-21 

 การทำให้ชอบธรรมโดยความเชื่อไม่ได้เพียงแค่นำมาซึ่งผลประโยชน์มากมาย (ข้อ 1-11) แต่ยัง 

เอาชนะผลกระทบของการล้มลงในบาปอีกด้วย  ข้อโต้แย้งสุดท้ายของเปาโลในการสนับสนุนการทำให้ 
ชอบธรรมโดยความเชื่อเกี่ยวข้องกับการพัฒนาของการเน้นก่อนหน้านั้นของเขาบนความร่วมกันที่ผู้ได้รับ 

ความรอดพบกับพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา (5;1-2, 9-12)  ในส่วนนี้ (5:12-21) เขาได้อธิบายแนวคิดนั้น 

โดยการแสดงว่าอย่างที่บาปของอาดัมได้ส่งผลกระทบมนุษย์ทุกคน ดังนั้นการเชื่อฟังของพระเยซูคริสต์ 
ได้ส่งผลกระทบต่อผู้เชื่อทุกคน 

“อย่างที่บาปหนึ่งของอาดัมไม่เคยล้มเหลวที่จะนำมาซึ่งความตาย ดังนั้นการกระทำหนึ่งที่ชอบธรรม 

ของพระคริสต์เพื่อเห็นแก่คนบาปไม่กเ็คยล้มเหลวที่จะนำสิ่งที่ตรงกันข้ามมาให้แก่ผู้ที่อยู่ใน 

พระองค”์ 188 

 อัครทูตได้มองอาดัมและพระคริสต์ว่าเป็นหัวสหพันธ์ของคนสองกลุ่ม  หัวสหพันธ์คือบุคคลที่ทำ 
หน้าที่เป็นตัวแทนของคนอื่นๆ และการกระทำของเขาก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แต่ละคนที่เขาเป็นตัวแทนจะ 

ประสบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้แปลบางคนเชื่อว่าเปาโลมองอาดัมเป็นหัวทางธรรมชาติของมนุษยชาติมากกว่า 
ที่จะเป็นหัวสหพันธ์189 ตัวอย่างของหัวสหพันธ์นั้นรวมถึง กษัตริย ์ ประธานาธิบด ี สมาชิกสภา และพ่อแม่ 
ท่ามกลางคนอื่นๆ 



 ในส่วนนี้เปาโลไม่ได้มองโดยพื้นฐาน ณ สิ่งที่คนบาปแต่ละคนได้ทำซึ่งเคยเป็นความสนใจของเขา 
ก่อนหน้านั้น  แต่เขาได้มองสิ่งที่อาดัมได้ทำในการล้มลงในบาปและสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทำที่กางเขน 

และผลลัพธ์ต่างๆของการกระทำของทั้งสองที่มีต่อมนุษย ์   การกระทำของอาดัมส่งผลให้ลูกหลานของเขามี 
บาปและตาย  เราได้รับมรดกธรรมชาติของอาดัมที่เป็นบาปและสิ่งนี้ก่อให้เกิดข้อเท็จจริงที่ว่าเราทุกคน 

ทำบาปและตาย เราเป็นคนบาปไม่ใช่แค่เพราะว่าเรากระทำบาปเท่านั้น แต่เพราะบาปของอาดัมอีกด้วย 

ที่ได้ทำมนุษยชาติเสื่อมทราม และทำให้บาปและการลงโทษเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับลูกหลาน 

ของเขาและตัวเขาเองด้วย  อย่างไรก็ตามการกระทำแห่งการตายของพระคริสต์ได้ทำให้ทุกคนที่วางใจ 

ในพระองค์นั้นชอบธรรมโดยปราศจากการงานของพวกเขาเอง 

 “เมื่อมนุษย์คนหนึ่งล้มเหลวในการบรรลุพระประสงค์ของพระเจ้า (ตามมาตรการแล้วทุกคนได้ 
 ล้มเหลว) พระเจ้าก็เรียกอีกคนหนึ่งที่จะมาแทนที่เขา เช่น โยชูวาได้มาแทนที่โมเสส  ดาวิดได้มา 
 แทนที่ซาอูล เอลีชาได้มาแทนที่เอลียาห์ [พระเยซูได้มาแทนที่อาดัม]”190 

 “อำนาจของการกระทำแห่งการเชื่อฟังของพระคริสต์ที่จะเอาชนะการกระทำแห่งการไม่เชื่อฟังของ
 อาดัมเป็นหัวข้อใหญ่ของวรรคตอนนี.้ . . . 

 “การเชื่อมโยงหลักก็เชื่อมกับคำสอนเรื่องความแน่ใจถึงความรอดขั้นสุดท้ายในวรรคตอนที่นำหน้า
 มาก่อน (ข้อ 2ข, 9-10)  ตอนนี้แสดงว่าทำไมผู้ที่ถูกทำให้ชอบธรรมและถูกทำให้คืนดีสามารถ 

 มั่นใจว่าพวกเขาจะรอดจากพระพิโรธและแบ่งปันใน ‘ศักดิ์ศรีของพระเจ้า’: มันเป็นเพราะว่าการ 

 กระทำแห่งการเชื่อฟังของพระคริสต์ยืนยันถึงชีวิตนิรันดร์สำหรับทุกคนที่อยู ่‘ในพระคริสต์’” 191 

5:12        ข้อแรกของส่วนนี ้ (ข้อ 12-21) เก็บแนวคิดของความรอดในอนาคตมาจากข้อ 9-10  เปาโลไม่ได้ 
เรียกชื่ออาดัมและพระคริสต์ เมื่อเขาได้กล่าวถึงพวกเขาในตอนแรกแต่ได้อ้างอิงถึงแต่ละคนว่าเป็น “คนๆ 

เดียว”  คำไข “เดียว” ปรากฎ 14 ครั้งในข้อ 12-21 ด้วยเหตุนั้น เขาได้เน้นถึงความเป็นเอกภาพของ 

หัวสหพันธ์กับผู้ที่อยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของเขาผู้ซึ่งเป็น “มนุษย์” (นั่นคือ มวลมนุษย์)  

 เราอาจแปลข้อนี้ที่หมายถึงว่าอาดัมเพียงแค่วางแบบอย่างที่แย่สำหรับมวลมนุษย์ที่ทุกคนทำตาม ถ้า 
เราไม่ได้อ่านต่อไป  บาปของอาดัมมีผลกระทบโดยตรงและมีอำนาจมากกว่าแบบอย่างที่แย ่ (ข้อ 15) ส่ง 

ผลต่อลูกหลานของเขาให้ได้รับมรดกธรรมชาติบาปที่เป็นเหตุทำให้เรามีบาป 

 เปาโลได้ทำให้บาปเป็นบุคคลโดยนำเสนอว่ามันเป็นอำนาจชั่วร้าย  บางทีเขาได้หมายถึงการตาย 

ทางร่างกายและฝ่ายวิญญาณ  ทำไมเปาโลและพระเจ้าถือว่าอาดัมต้องรับผิดชอบต่อความบาปของมนุษยชาติ 
ในเมื่อเอวาเป็นผู้ทำบาปก่อน?  ทั้งสองทำอย่างนั้นก็เพราะว่าอาดัมเป็นบุคคลที่มีสิทธิอำนาจเหนือเอวา 
ฉะนั้นต้องรับผิดชอบต่อ  เอวา (ปฐก. 2:18-23; 1 คร. 11:3)  ยิ่งไปกว่านั้นอีก เอวาถูกหลอกลวง ( 2 คร. 11:3) 

แต่อาดัมได้ทำบาปอย่างตั้งใจ (1ทธ. 2:14)   



 เปาโลได้เปรียบเทียบวิธีที่ความตายได้เข้ามาสู่โลกโดยบาป และวิธีที่มันกระจายไปยังทุกคนโดยบาป 

เช่นกัน  ความตายนั้นเป็นทั่วจักรวาลเพราะว่าบาปนั้นเป็นทั่วจักรวาล เปาโลคำนึงถึงความตายดั้งเดิม 

มากกว่าบาปดั้งเดิม 

 “ดังนั้นความตายก็เหมาะสมทันทีต่อการทำบาปของแต่ละคน แต่เหมาะสมอย่างที่สุดต่อบาป 

 ของอาดัม เพราะว่าคือบาปของอาดัมที่ทำให้ธรรมชาติมนุษย์เสื่อม และทำให้แต่ละคนเป็นคน 

 บาปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”192 

 วิทเมอร์ได้เปรียบเทียบบาปของอาดัมกับหมอกที่เข้าไปในบ้าน (มนุษย์) ทางประตูหน้าและจากนั้น 

ก็กระจายไปทั่วบ้าน193 

 “บางทีสิ่งที่ทำให้คำเทศนานี้ [“คนบาปในมือของพระเจ้าที่โกรธ” โดย โจนาธัน เอดเวิร์ด] 

 เป็นที่บาดหูมากที่สุดต่อหูของผู้แปลร่วมสมัยไม่ใช่ภาษาของการทำลายที่ใกล้เข้ามาหรือไม่ใช่แม้ 
 กระทั่งที่ว่าพระเจ้าโกรธ  บางทีสิ่งที่เป็นที่ไม่ชอบมากที่สุดในศาสนศาสตร์ของเอ็ดเวิร์ดก็คือหลัก 

 คำสอนของบาปดั้งเดิม ซึ่งเขาเชื่อว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับบาปและสมควรได้รับพระพิโรธของ 

 พระเจ้า บางทีโดยปริยายแล้วมุมมองของความดีทั่วจักรวาลของมนุษย์ที่แทรกซึมโลกทัศน์ของ 

 หลายคนในทุกวันนี้ได้แทรกซึมศาสนศาสตร์ตามพระคัมภีร์เช่นกันที่มนุษย์ทุกคนรวมทั้งเด็กๆ นั้น 

 มีบาปและสวมควรต่อพระพิโรธของพระเจ้าดูเหมือนหยาบคายและไม่ยุติธรรมต่อหูสมัยใหม”่ 194 

5:13-14     เปาโลไม่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบที่ได้เริ่มต้นในข้อ 12 ไปตลอด ถ้าเขาได้ดำเนินมันไปตลอด 

มันคงจะเป็น “ดังนั้นความชอบธรรมได้เข้ามาในโลกโดยคนๆเดียวและชีวิตโดยทางความชอบธรรม” 

เป็นที่ชัดเจนว่าเปาโลได้ยุติถ้อยคำของเขาเพราะเขาต้องการที่จะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างบาปและธรรม
บัญญัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำไมมันมีความตายก่อนธรรมบัญญัติ  ข้อ 13-14 อธิบายข้อ 12  เขาได้กลับไป 

สู่ความคิดที่ได้เริ่มต้นในข้อ 12 และ ข้อ 18 

 ผู้คนได้ตายไปก่อนที่พระเจ้าได้ให้ธรรมบัญญัติของโมเสส ถ้าไม่มีธรรมบัญญัติมันจะไม่มีการ 

ละเมิดธรรมบัญญัติ (เปรียบเทียบ 3:20)  เนื่องจากว่าความบาปคือการลงโทษสำหรับการละเมิด ธรรมบัญญัติ 
ทำไมคนเหล่านั้นได้ตายไป?  คำตอบก็คือ พวกเขาได้ตายไปเนื่องจากพวกเขาได้ทำบาป “ใน” อาดัม  

อาดัมได้ละเมิดธรรมบัญญัติของพระเจ้าในสวนเอเดนและตั้งแต่เวลานั้น ลูกหลานของเขาได้ละเมิด 

ธรรมบัญญัติของพระเจ้า ไม่ใช่แค่ธรรมบัญญัติของโมเสส  นี่ชี้แจงถึงความเป็นสากลของความตาย 

 แนวคิดที่ว่าผู้คนควรเผชิญกับการลงโทษเนื่องด้วยบาปของอีกคนหนึ่งอย่างไม่ตั้งใจนั้นเป็นที ่
รังเกียจต่อเรา อย่างไรก็ตามในฐานะหัวของมนุษยชาติการกระทำของอาดัมได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่างๆ ที่ลูก 

หลานของเขาจะต้องแบกรับไว้ ในทำนองเดียวกันการตัดสินใจของผู้นำที่เป็นตัวแทนก็ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ผู้ 
ตามของเขาจะต้องแบกรับไว้ ยกตัวอย่างเช่นเมื่อประธานาธิบดีของเราตัดสินใจที่จะเซ็นต์อนุมัติข้อบังคับ 



บางอย่างของกฎหมาย มันก็กลายเป็นการผูกมัดแก่ทุกคนที่อยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของเขา ในทำนอง 

เดียวกันผู้สนับสนุน “หัวหน้าทางธรรมชาติ” กล่าวว่าเราทุกคนแบกรับคุณลักษณะทางร่างกายที่เป็นผลิตผล 

ของการกระทำของพ่อแม่ของเราในการให้กำเนิดบุตร  มันเป็นเพียงแค่หนึ่งในข้อเท็จจริงของชีวิตที่เราทุก 

คนประสบกับผลลัพธ์ต่างๆของการตัดสินใจของผู้ที่มาก่อนหน้าเราและอยู่เหนือเรา (เปรียบเทียบ ฮบ. 7:9-

10) ผลลัพธ์บางอย่างก็ดีสำหรับเราและบางอย่างก็ไม่ดีสำหรับเราในที่สุดแล้วเราทุกคนต้องประสบกับการ 

ลงโทษเนื่องจากบาปของเราเพราะว่าอาดัมได้ทำบาปและเพราะว่าเราก็ทำบาปอีกด้วย บางคนก็กบฎต่อ 

พระเจ้าเนื่องด้วยสิ่งนี้ อย่างไรก็ตามพระเจ้าได้สัญญาที่จะไม่ลงโทษเราถ้าเราวางใจในพระบุตรของพระองค์ 
(2 คร. 5:19) พระองค์ได้จัดเตรียมหนทางที่จะทำให้เรารอดพ้นจากการลงโทษ 

 เราแบกรับการลงโทษต่อความบาปของอาดัมไม่ใช่แบกรับความผิดของอาดัม เราผิดเพราะว่าเรา 
ทำบาป แต่เราตาย (การลงโทษของบาป) เพราะว่าอาดัมได้ทำบาป  พระคริสต์ได้รับโทษเพื่อบาปของเรา 
ไม่ใช่ความผิดของเรา พระองค์ได้ตายในที่ของเราและเพื่อเรา เรายังคงผิดแต่พระเจ้าจะไม่ประนามเรา 
สำหรับความผิดเพราะว่าพระองค์ได้ประกาศว่านั้นเราชอบธรรมในพระคริสต์ (นั่นคือได้ทำให้เรา 
ชอบธรรม) ความผิดเป็นทั้งพื้นฐานของความจริงและซึ่งเป็นส่วนตัว เราผิดโดยพื้นฐานของความจริงแต่ 
เราไม่ควรรู้สึกถึงความผิดซึ่งเป็นส่วนตัวเพราะว่าเราได้ถูกทำให้ชอบธรรมแล้ว (ถูกประกาศว่าชอบธรรม) 

 “โรงศพสีขาวเล็กๆ ใช่แล้ว...ทุกโรงศพ ควรย้ำเตือนเราถึงผลกระทบทั่วจักรวาลของบาปของอาดัม 

 เพราะว่าโดยทางนั้น ‘ความตายได้ไปสู่มนุษย์ทุกคน’”195 

 ผู้เชื่อตามพระคัมภีร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าทารกและคนบ้าบิ่นตายฝ่ายร่างกายเนื่องด้วยบาปของอาดัม 

แต่พวกเขาไม่ได้ตายนิรันดร์ (ไม่ได้รับความรอด) เพราะพวกเขาไม่สามารถที่จะใช้ความเชื่อในพระคริสต์ ได้  
เหตุฉะนั้นเนื่องจากว่าพระเจ้ายุติธรรมพระองค์จะมีความเมตตาต่อพวกเขา (เปรียบเทียบ ปฐก. 18:25) 196 
บางคนตั้งความเชื่อของพวกเขาในความรอดของผู้คนเช่นนั้นใน 2 ซามูเอล 12:23 แต่ข้อนั้นบางทีหมายถึงว่า 
ดาวิดคาดหวังที่จะไปยังหลุมฝังศพ (ชีโอล) ที่ที่ทารกของเขาได้ไปแต่ไม่ใช่ไปสวรรค ์อาดัมเป็น “แบบ” หรือ 

“แบบแผน” (คำกรีก ทูโพส) ของผู้ที่จะตามเขา นั่นคือพระเยซูคริสต์ แบบเป็นการอธิบายที่ตั้งใจของ 

พระเจ้าถึงบางสิ่ง นั่นคือตัวจริงที่จำลองมา  แบบอาจเป็นบุคคลที่นี่เป็นสิ่งของ (เปรียบเทียบ ฮบ. 10:19-20) 

และเหตุการณ ์(เปรียบเทียบ 1 คร. 10:11) พิธีกรรม (เปรียบเทียบ 1 คร. 5:7) หรือสถาบัน (เปรียบเทียบ ฮบ. 

9:11-12)  อาดัมเป็นบุคคลเดียวในพันธสัญญาเดิมผู้ซึ่งถูกระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นแบบของพระคริสต์ใน 

พันธสัญญาใหม่การกระทำของอาดัมได้มีผลกระทบทั่วจักรวาลและคาดการณ์ไว้ว่าการกระทำของพระคริสต์ 
ก็จะมีผลกระทบทั่วจักรวาลเช่นกัน ประเด็นของความเหมือนกันระหว่างอาดัมและพระคริสต์ก็คือว่าสิ่งที่ 
แต่ละคนทำได้ส่งผลกระทบต่อคนอื่นๆ แต่ละคนได้สื่อสารสิ่งที่เป็นของเขาแก่ผู้ที่เขาเป็นตัวแทน 

 “อาดัมมาจากโลก แต่พระเยซูซึ่งเป็นพระเจ้ามาจากสวรรค ์ (1 คร. 15:47) อาดัมถูกทดสอบในสวน 

ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยความสวยงามและความรัก พระเยซูถูกทดลองในถิ่นทุรกันดารและพระองค์ได้ตาย 



บนกางเขนที่โหดร้ายซึ่งถูกล้อมรอบด้วยความเกลียดชังและความน่าเกลียด  อาดัมเป็นโจรและถูกขับไล่ออก 

จากเมืองบรมสุขเกษม แต่พระเยซูได้หันไปหาโจรและกล่าวว่า ‘วันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม’ 

(ลก. 23:43)  พันธสัญญาเดิมเป็น ‘หนังสือแห่งพงศ์พันธุ์ของอาดัม’ (ปฐก. 5:1) และมันจบลงด้วย ‘คำสาป’ 

(มลค. 4:6)  พันธสัญญาใหม่เป็น ‘หนังสือแห่งพงศ์พันธุ์ของพระเยซูคริสต์’ (มธ. 1:1)  และมันจบลงด้วย 

‘ไม่มีคำสาปอีกต่อไป’ (วว. 22:3)”197 

 ส่วนที่เหลือของบทนี้ก็พัฒนาความแตกต่างเจ็ดอย่าง (หนึ่งอย่างต่อหนึ่งข้อ) ระหว่างการกระทำ 
แห่งบาปของอาดัมและการกระทำแห่งความรอดของพระคริสต์  อย่างที่การกระทำแห่งบาปของอาดัมได้ 
ก่อให้เกิดความตายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับลูกหลานทั้งสิ้นของเขา ดังนั้นการกระทำแห่งการเชื่อฟังของ 

พระคริสต์ได้ก่อให้เกิดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อในพระองค์ 

5:15      ในข้อที่ 15 แก่นแท้ของการกระทำของอาดัมและการกระทำของพระคริสต์นั้นแตกต่างกัน นั่นคือ 

การละเมิดและของประทาน บางทีเปาโลใช้วลีนี ้ “คนเป็นอันมาก” เพื่อที่จะเปรียบเทียบพวกเขากับอาดัม 

และพระคริสต์ซึ่งเป็นแต่ละบุคคล (เปรียบเทียบ อสย. 53:11-12; มก. 10:45) ในกรณีของอาดัม “คนเป็น 

อันมาก” หมายถึงทุกคน แต่ในกรณีของพระคริสต ์ “คนเป็นอันมาก” หมายถึง ทุกคนที่รับเอาผลประโยชน์ 
ของการกระทำที่ช่วยให้รอดของพระองค์โดยความเชื่อ นั่นคือผู้เชื่อทุกคน 

 ผลกระทบของการกระทำของพระคริสต์ต่อผู้คนนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับผลกระทบของการกระ
ทำของอาดัมต่อผู้คนและเหนือกว่าอย่างใหญ่หลวงอย่างที่คำว่า “มากยิ่งกว่านั้น” บ่งบอก (เปรียบเทียบ ข้อ 9, 

10, 17, 20) “มากยิ่งกว่านั้น” ที่นี่แสดงว่าพระเยซูคริสต์ไม่เพียงแต่ลบล้างผลกระทบต่างๆของบาปของอาดัม 

แต่พระองค์ได้จัดเตรียมมากกว่าที่อาดัมได้สูญเสียไป หรือแม้กระทั่งได้ครอบครองก่อนการล้มลงในความ 

บาป นั่นคือความชอบธรรมของพระเจ้า! 

5:16        ในกรณีของอาดัมบาปเดียวโดยคนๆ เดียวก็เพียงพอที่จะนำการลงโทษไปสู่มนุษยชาติ ในกรณ ี

ของพระคริสต์การกระทำเดียวแห่งการเชื่อฟัง ซึ่งการละเมิดของหลายคนทำให้จำเป็นก็เพียงพอที่จะนำ 
ความชอบธรรมไปสู่ทุกคนที่เชื่อในพระองค์ (ข้อ 16) ที่นี่คำพิพากษาของพระเจ้าเกิดขึ้นกับการกระทำ 
ของอาดัมและการกระทำของพระคริสต ์นั่นคือการลงโทษและการทำให้ชอบธรรม 

5:17 ผลลัพธ์ของบาปของอาดัมคือความตายที่ครอบครองเหนือมนุษย์ ผลลัพธ์ของการเชื่อฟัง 

ของพระคริสต์คือมนุษย์ที่ครอบครองเหนือความตาย (ข้อ 17) สิ่งนี้บ่งบอกถึงการเป็นขึ้นของผู้เชื่อ 

และการมีส่วนร่วมในการครอบครองของพระเยซูคริสต์และการครอบครองของเราในชีวิตนี้อีกด้วย ความ 

ตายและชีวิตเป็นผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามของการกระทำของอาดัมและการกระทำของพระคริสต์ 

5:18         ข้อนี้และข้อถัดไปสรุปประเด็นของเปาโล อย่างที่ถูกบ่งบอกด้วย “ดังนั้น” หรือ “ฉะนั้น” 

สองข้อนี้ยังทำให้ความคิดที่เปาโลได้หยุดไว ้ ณ ตอนปลายของข้อ 12 สมบูรณ์อีกด้วย เปาโลเปรียบเทียบ 



ขอบเขตของการกระทำของอาดัมและการกระทำของพระคริสต์ การลงโทษได้มายังมนุษย์ทุกคน และการ 

ทำให้ชอบธรรมได้มายังทุกคน (ผู้ที่เชื่อในพระคริสต)์ 

5:19     ที่นี่ความแตกต่างคือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในการกระทำของอาดัมและการกระทำของพระคริสต ์

อาดัมไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้า แต่พระคริสต์ได้เชื่อฟังพระเจ้า  “การละเมิด” หรือ “การบุกรุก” (เปรียบเทียบ ข้อ 

15, 16, 17) เน้นถึงการไม่เชื่อฟังที่จงใจของอาดัม (ข้อ 19; เปรียบเทียบ ปฐก. 2:17) หลายคนจะ 

ชอบธรรมเมื่อพวกเขาเชื่อ (ข้อ 19) ทั้งแบบในศาล (ถูกทำให้ชอบธรรม) และในที่สุด (ได้รับศักดิ์ศร)ี 

แน่นอนว่า “คนเป็นอันมาก” ที่นี่หมายถึงผู้ที่ถูกทำให้ชอบธรรม  เป็นที่ชัดเจนว่าข้อเหล่านี้ไม่ได้หมายถึง 

ว่าทุกคนจะถูกทำให้ชอบธรรม การเชื่อฟังของพระคริสต์เป็นการอ้างอิงถึงการตายของพระองค์ในฐานะที่ 
เป็นการกระทำขั้นสูงสุดของการเชื่อฟังมากกว่าที่จะเป็นชีวิตแห่งการเชื่อฟังของพระองค์เพราะว่ามันคือ 

ความตายของพระองค์ที่ช่วยเราให้รอด 

 “ไม่มีถ้อยคำที่ตรงมากกว่านี้ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการทำให้ชอบธรรมที่เราพบในข้อที่ 19. . .”198 

5:20 หนึ่งในจุดประสงค์ของธรรมบัญญัติของโมเสสก็เพื่อที่จะให้ความกระจ่างถึงความบาปของผู้คน 

อย่างน้อยที่สุดที่มันทำก็คือการเปิดเผยพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามอย่างไม่ชัดเจนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าจน 

กว่าเวลานั้น   พระเจ้าได้ทำสิ่งนี้เพื่อพิสูจน์ถึงความบาปของมนุษย์ที่มีต่อพระองค์ 

 “ข้อเท็จจริงและอำนาจของ ‘บาป’ ที่ถูกนำมาสู่โลกโดยอาดัมยังไม่ได้ถูกทำให้ลดลงโดย 

 ธรรมบัญญัติแต่ได้รับมิติใหม่ในฐานะที่เป็นการกบฎต่อน้ำพระทัยที่ได้เปิดเผยและมีรายละเอียด 

 ของพระเจ้า  ความบาปได้กลายมาเป็น ‘การละเมดิ’ . . .” 199 

 ถ้อยคำของเปาโล “เมื่อมีธรรมบัญญัติ” สามารถเป็นที่เข้าใจว่าเป็นทั้งอนุประโยคแห่งจุดประสงค์ 
 และอนุประโยคแห่งผลลัพธ์200 อย่างไรก็ตามเมื่อพระเจ้าได้จัดเตรียมพระเยซูคริสต ์ พระองค์ได้ 
 จัดเตรียมพระคุณ (ความโปรดปราน) ที่มีมากกว่าบาปที่พระองค์ได้เปิดเผยเมื่อพระองค์ได้ประทาน 

 ธรรมบัญญัติ  เราอาจแปลว่า “สมบูรณ์” หรือ “เพิ่มพูน” (ข้อ 20) “สมบูรณ์สุดๆ” 

 “อัครทูตพูดด้วยความปลาบปลื้มเมื่อเขาเพลิดเพลินในความยอดเยี่ยมสุดยอดของการปกครองของ 

 พระเจ้าที่ทำให้บาปทำหน้าที่เป็นจุดประสงค์ที่มีพระคุณ”201 

 ความตรงกันข้ามในข้อนี้กล่าวถึงความสำคัญของการกระทำของอาดัมและการกระทำของ 

พระคริสต์ ธรรมบัญญัติได้แสดงถึงความสำคัญของบาปของอาดัมอย่างชัดเจนมากขึ้นและการจัดเตรียม 

ของพระเจ้าเกี่ยวกับ พระคริสต์ได้แสดงถึงความสำคัญของพระคุณของพระเจ้าอย่างชัดเจนมากขึ้น 

5:21      ข้อ 21 เป็นการสรุปที่ยิ่งใหญ่ของข้อโต้แย้งในส่วนนี ้ (5:12-21) ซึ่งรวมแนวคิดหลักของบาปและ 

ความตายมาด้วยกัน  เปาโลได้ลดความสำคัญของอาดัมลงและได้ยกย่องพระเยซูคริสต์ขึ้นอย่างมีประสิทธิ- 



ภาพ ตรงนี่เปรียบเทียบอำนาจแห่งการกระทำของอาดัมและอำนาจแห่งการกระทำของพระคริสต ์  บาป 

ครอบครองในความตาย  และพระคุณครอบครองต่อชีวิตนิรันดร์ 

 “บ่อยครั้งเปาโลคิดในแง่ของ ‘อาณาเขต’ หรือ ‘การปกครอง’ และภาษาของ ‘การครอบครอง’ ก ็

 เหมาะสมต่อแนวคิดนี้โดยเฉพาะ  ความบาปมีการปกครองของมันเองมวลมนุษย์ที่ถูกกำหนดและ 

 ครอบครองโดยอาดัมและในการปกครองนี้บาปก็ควบคุม  แต่ผู้ที ่ ‘รับของประทาน’ (ข้อ 17) ก ็

 ชื่นชมกับการย้ายจากอาณาจักรนี้ไปสู่อีกอาณาจักรหนึ่ง นั่นคืออาณาจักรของความชอบธรรมที่ซึ่ง 

 พระคุณครอบครองและที่ชีวิตเป็นผลลัพธ์ในที่สุด”202 

 

การเปรียบเทียบใน โรม 5:12-21 203 

ชายสองคน อาดัม (ข้อ 14) พระคริสต์ (ข้อ 14) 

การกระทำสองอย่าง การละเมิดครั้งเดียวในสวน          

(ข้อ 12, 15, 17, 18, 19)  

การกระทำชอบธรรมครั้งเดียวที่บน 

กางเขน (ข้อ 18) 

ผลลัพธ์สองอย่าง การลงโทษ ความผิด และ 

ความตาย (ข้อ 15, 16, 18, 19)  

การทำให้ชอบธรรม ชีวิต และ 

ความเป็นกษัตริย์ (ข้อ 17, 18, 19) 

ความแตกต่างสองอย่าง   

ในระดับขั้น (ข้อ 15) บาปมีมาก พระคุณนั้นอุดมสมบูรณ์ 

ในการกระทำ (ข้อ 16) บาปเดียวโดยอาดัมก่อให้เกิด 

การลงโทษและการครอบครองของ 

ความตายสำหรับทุกคน 

หลายบาปบนพระคริสต์ก่อให้เกิด 

การทำให้ชอบธรรมและการ 

ครอบครองในชีวิตสำหรับผู้เชื่อ 

กษัตริย์สององค์ บาปครอบครองโดยทางความตาย 

(ข้อ 17)  

พระคุณครอบครองโดยทาง 

ความชอบธรรม (ข้อ 21) 

ความอุดมสมบูรณ์สองอย่าง  แห่งพระคุณ (ข้อ 17) 

  แห่งของประทานแห่ง 



ความชอบธรรม (ข้อ 17) 

สองสภาพที่แตกต่าง ผู้คนที่ถูกกล่าวโทษเป็นทาสของบาป 

โดยอาดัม 

ผู้คนที่ถูกทำให้ชอบธรรม 

ครอบครองในชีวิตโดยพระคริสต์ 

 

 ส่วนนี้ (5:12-21) แสดงว่ามนุษย์ผิดต่อพระเจ้าเพราะว่าลูกหลานทั้งสิ้นของอาดัมเป็นคนบาป 

เนื่องจากบาปของอาดัม  ก่อนหน้านั้นเปาโลได้เขียนว่าเราทุกคนผิดเพราะว่าเราได้กระทำบาป (บทที่ 3-4)  

สุดท้ายแล้วเราบาปและตายเพราะว่าอาดัมได้ทำบาปและตาย  การตายของพระคริสต์ได้ขจัดทั้งสาเหตุ 
สำหรับการลงโทษอย่างชอบธรรมซึ่งก็คือความผิดในบาปของเราและการลงโทษในบาปของอาดัม  

ส่วนนี้เน้นถึงการเข้าส่วนกันของเรากับพระคริสต์ที่เปาโลได้อธิบายมากขึ้นในบทที ่6 

IV. การมอบใหซ้ึ่งความชอบธรรมของพระเจ้า บทที่ 6-8 

 อัครทูตได้เคลื่อนไปจากคำถามที่ว่าทำไมผู้คนต้องการความรอด (1:18-3:20) พระเจ้าได้ทำอะไร 

เพื่อเป็นการจัดเตรียม และเราสามารถรับมาได้อย่างไร (3:21-5:21)  จากนั้นเขาได้อธิบายว่าความรอด 

เกี่ยวข้องมากกว่าแค่การมีจุดยืนที่ถูกต้องต่อหน้าพระเจ้าซึ่งจำเป็นต่อการทำให้ชอบธรรม  พระเจ้าจัดเตรียม 

ความรอดจากอำนาจในปัจจุบันของบาปผ่านประสบการณ์ประจำวันของคนบาปที่ได้รับการไถ่แล้ว  แหละ 

นี่คือการชำระให้บริสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง (บทที่ 6-8) 

 เมื่อคนบาปได้รับการไถ่ “กลับใจ” เป็นรูปคำนามธรรม เขาหรือเธอก็พบกับการทำให้ชอบธรรม 

ไปพร้อมกัน  การทำให้ชอบธรรมคือการให้ความชอบธรรมของพระเจ้าแก่เขาหรือเธอ  การทำให้ชอบธรรม 

เป็นสิ่งเดียวกับ “การชำระให้บริสุทธิ์โดยตำแหน่ง”  คำนี้หมายถึงว่าพระเจ้ามองว่าผู้เชื่อบริสุทธิ์อย่าง 

สมบูรณ์ในจุดยืนของเขาหรือของเธอต่อหน้าพระองค์ ฉะนั้นบุคคลนั้นไม่ผิดอีกต่อไปเนื่องด้วยบาปของเขา 
หรือของเธอ (เปรียบเทียบ 8:1; 1 คร. 1:2; 6:11) 

 

 

 

 

 

 



 

 เมื่อคนบาปได้รับการไถ่ เขาหรือเธอก็เริ่มขบวนการของการชำระให้บริสุทธิ์เชิงปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  

ขบวนการนี้จะชอบธรรม (บริสุทธิ์) มากขึ้นอย่างต่อเนื่องในประสบการณ์ประจำวันของเขาหรือของเธอ 

ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ  มันเกี่ยวข้องกับการเติบโตและเรียกร้องให้ผู้เชื่อที่จะร่วมมือกับพระเจ้าที่จะผลิต 

ความบริสุทธิ์ในชีวิตประจำวัน  พระเจ้านำผู้เชื่อและจัดเตรียมการช่วยเหลือสำหรับเขาหรือเธอที่จะทำตาม 

แต่ผู้เชื่อต้องเลือกที่จะติดตามและใช้แหล่งต่างๆสำหรับการชำระให้บริสุทธิ์ที่พระเจ้าจัดเตรียมให้204 การ 

ชำระให้บริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องของเราจะสิ้นสุด ณ การตายหรือการถูกรับขึ้นไปซึ่งจะเกิดขึ้นก่อน  จากนั้น 

ผู้เชื่อจะประสบกับศักดิ์ศรี  ต่อจากนั้นสภาวะแบบประสบการณ์ของเขาในที่สุดแล้วจะเป็นตามจุดยืนทาง 

กฎหมายของเขาต่อหน้าพระเจ้า  
จากนั้นเขาหรือเธอจะชอบธรรมอย่างสมบูรณ์และถูกประกาศว่าชอบธรรมอีกด้วย 

พระเจ้าจะขจัดธรรมชาติบาปของเราไปเสียและจะให้ชีวิตของเราเป็นตามน้ำพระทัยของพระองค์ อย่างเต็มที่ 
(8:29) 

 

รูปกราฟ ความรอด ใใใใใใใใใใใใใใใใ 

 

 

 

  

ในบทที่ 6-8 เปาโลได้อธิบายถึงวิธีที่คนบาปที่ถูกทำให้ชอบธรรมสามารถจะบริสุทธิ ์ (ชอบธรรม) 

มากขึ้นในการดำเนินชีวิตประจำวันก่อนการได้รับศักดิ์ศรีของเรา ในฐานะผู้เชื่อเราจำเป็นต้องเข้าใจ 

ความสัมพันธ์ของเรากับบาป (นั่นคือชัยชนะ บทที่ 6) กับธรรมบัญญัติ (นั่นคือเสรีภาพ บทที่ 7) และกับ 

พระเจ้า (นั่นคือความมั่นคง บทที่ 8) เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่ล้ำค่านั้น 

 “. . . ความคิดพื้นฐานก็คือว่าผู้เชื่อนั้นได้เข้าส่วนในพระคริสต์  หลักการใหม่นี้ทำให้เขาตายต่อบาป 

(บทที่ 6) แต่มันยังจัดเตรียมอำนาจใหม่ซึ่งช่วยให้เขาที่จะเป็นอิสระจากธรรมบัญญัติ (บทที่ 7) อีกด้วย 

และยิ่งไปกว่านั้นอีก มันรวมถึงความเป็นไปได้ใหม่เพราะว่าในของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
นั้นมีตำแหน่งใหม่สำหรับความบริสุทธิ ์(บทที่ 8)”205 

 ก. ความสัมพันธ์ของผู้เชื่อกับความบาป บทที่ 6 



 “การพิชิตอำนาจของบาปคือหัวข้อของโรม 6”206 

  1. เสรีภาพจากบาป 6:1-14  
  
 เปาโลได้เริ่มต้นการอธิบายของเขาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้เชื่อกับบาปโดยการอธิบายถึงความ 
หมายโดยนัยของการเข้าส่วนของเรากับพระคริสต์ (6:1-14)  เขาได้กล่าวถึงสิ่งนี้แล้วใน 5:12-21 เกี่ยวกับ 
การทำให้ชอบธรรมแต่ตอนนี้เขาแสดงถึงการเข้าส่วนกันที่มีผลกระทบอย่างไรต่อการชำระให้บริสุทธิ์อย่างต่
อเนื่องของเรา 
 

 “จุดรวมของการอภิปรายโดยเฉพาะในบทที่ 6 ไม่ใช่อยู่ที่วิธีที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและหลีกเลี่ยงการทำ 
 บาปแต่อยู่ที่ว่าทำไมเราควรเชื่อฟังพระเจ้า” 207 

 อัครทูตได้อ้างอิงถึงการตาย การฝัง และการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์ในส่วนนี้ซึ่งมองจาก 

มุมของการเป็นเครื่องถวายบูชาแทนของพระองค์ เหตุการณ์เหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมีส่วนของผู้เชื่อ  

พระเยซูคริสต์ผู้เดียวที่ได้ถูกตรึงที่กางเขน ได้ถูกฝัง และได้เป็นขึ้นมาจากความตาย  อย่างไรก็ตามงานแห่ง 

การไถ่ของพระองค์ไม่ใช่เป็นแค่การแทนที่แต่ยังเป็นตัวแทนอีกด้วย คือทีเ่ปาโลได้อธิบายว่าผู้เชื่อได้เข้า 
ส่วนกับพระคริสต์ในการตาย การฝัง และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระคริสต ์ ในข้อถัดๆไป  

ก่อนหน้านั้นเปาโลได้แนะนำแนวคิดของการที่พระคริสต์เป็นตัวแทนของเราใน 5:12-21 (เปรียบเทียบ 2 คร. 

5:14) บาปไม่มีอำนาจเหนือพระคริสต์เพราะพระองค์ได้ชำระโทษบาปแล้ว บาปไม่มีอำนาจเหนือเรา 
เพราะว่าพระองค์ได้ตายในฐานะตัวแทนของเรา เราเป็นอิสราะจากการปกครองของบาปเนื่องด้วยการ 

เข้าส่วนกันของเรากับพระองค์ นี่คือแนวคิดของเปาโลและเป็นที่ชัดเจนว่าสิ่งนี้ได้พัฒนาสิ่งที่เปาโลได้เขียน 

ใน 5:12-21 ต่อไป 

 “ในบทที่ 6 มีสี่คำไขซึ่งบ่งบอกถึงความรับผิดชอบส่วนตัวของผู้เชื่อในความสัมพันธ์กับงานแห่ง 

 การชำระให้บริสุทธิ์ของพระเจ้า” (1) ที่จะ ‘รู้’ ถึงข้อเท็จจริงของการรวมกันของเราและการเข้าส่วน 

 ของเรากับพระคริสต์ในการตายและการเป็นขึ้นจากตายของพระองค์ (ข้อ 3, 6, 9) (2) ที่จะ ‘ถือว่า’ 
 หรือนับว่าข้อเท็จจริงเหล่านี้เกี่ยวกับตัวเราเองนั้นเป็นจริง (ข้อ 11) (3) ที่จะ ‘จำนน’  หรือมอบ 

 ตัวเราเองที่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายให้เป็นสมบัติและการใช้งานของพระเจ้าครั้งเดียว ที่มีผล 

 ตลอดไปและ (4) ที่จะ ‘เชื่อฟัง’ ในการตระหนักว่าการชำระให้บริสุทธิ์นั้นสามารถดำเนินการ 

 ได้เมื่อเราเชื่อฟังน้ำพระทัยของพระเจ้าตามที่ได้เปิดเผยในพระวจนะของพระองค ์(ข้อ  16-17)”208 

6:1         ผู้เขียนคนหนึ่งได้นับคำถามเชิงโวหารถึง 74 ครั้งด้วยกันในพระธรรมโรม209   บทนี้เริ่มต้นด้วยหนึ่ง 

ในคำถามเชิงโวหารเหล่านั้น  เปาโลเพิ่งได้กล่าวว่าที่ใดที่บาปปรากฎมากขึ้นที่นั่นพระคุณก็จะไพบูลย์ยิ่งขึ้น 

(5:20) ถ้าอย่างนั้นบางทีผู้เชื่อไม่ควรกังวลเกี่ยวกับการทำบาปเนื่องจากว่ามันก่อให้เกิดการสำแดงถึงพระคุณ 

และสง่าราศีอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น  หนึ่งในการอธิบายของมุมมองนี้คือถ้อยคำที่มีชื่อเสียงของ 



โวลท์แทร์ “พระเจ้าจะยกโทษนั่นคือ ‘ธุรกิจ’ ของพระองค์”210 ดับบลิว เอช ออเดน ได้แสดงความคิดเห็น 

ที่คล้ายกัน 

 “ข้าพเจ้าชอบการก่ออาชญากรรม พระเจ้าชอบที่จะยกโทษให ้  ที่จริงแล้วโลกถูกเตรียมการไว้อย่าง 

 น่าชื่นชม”211 

 บางที่เปาโลได้ตั้งคำถามเพื่อที่จะดึงความหมายโดยนัยของพระคุณพระเจ้าออกมา  

  “. . .การถูกทำให้ชอบธรรมโดยความเชื่อไม่ใช่แค่เรื่องราวทางกฎหมายระหว่างข้าพเจ้ากับพระเจ้า 
 เท่านั้น แต่มันคือความสัมพันธ์ที่มีชีวิต”212 

6:2       แน่นอนว่านี่ไม่ใช่การสรุปที่เหมาะสม (เปรียบเทียบ 3:8) มันไม่ถูกต้องว่าผู้ที่ได้ตายในความสัมพันธ์ 
กับบาปควรดำเนินชีวิตในบาปต่อไป เปาโลได้ทำให้บาปเป็นบุคคลและได้อธิบายว่ามันมีอำนาจปกครอง 

หรืออาณาจักรปกครอง เราได้ตายต่อบาปเมื่อเราได้ประสบกับกับการกลับใจใหม ่

 “มันจะน่าเหยียดหยามแค่ไหนสำหรับบุตรชายหรือบุตรหญิงที่จะถือว่าตัวเขาเองหรือเธอเองมีเสรี 
 ภาพที่จะทำบาปเพราะเขาหรือเธอรู้ว่าบิดาหรือมารดาจะยกโทษให”้213 

 จงสังเกตว่าเปาโลไม่ได้กล่าวว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะดำเนินชีวิตในบาปหรือว่าบาปได้ตายต่อคริส-

เตียน (นั่นคือมันไม่ได้เย้ายวนเราอีกต่อไป)  เขาหมายถึงว่าไม่จำเป็นและไม่เป็นที่ปรารถนาที่จะดำเนินชีวิต 

ในบาปหรือทำบาปเป็นนิสัย 

 ยกตัวอย่างเช่นถ้าภรรยาของชายคนหนึ่งได้ตายไป มันคงจะไม่เป็นจริงสำหรับเขาที่จะดำเนินชีวิต 

ต่อไปราวกับว่าเธอยังมีชีวิตอยู่  การตายของเธอได้เปลี่ยนความสัมพันธ์ของเขากับเธอแล้ว  แน่นอนว่าเขา 
สามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปราวกับว่าเธอยังมีชีวิตอยู ่แต่ว่าชายคนนั้นไม่ควรจะทำอย่างนั้น   

 ไม่น่าเชื่อเลยว่ามผีู้สนับสนุนความรอดแบบเจ้านายคนได้เขียนดังนี้ 

 “อะไรคือศาสนศาสตร์แบบไร้เจ้านาย คือการสอนที่ว่าผู้ที่ได้ตายต่อความบาป ก็สามารถดำเนินชีวิต 

 ในบาปไดห้รือ?”214 

 นักอรรถาธิบายผูน้ี้ได้ล้อเลียนเราผู้ซึ่งเชื่อในความรอดโดยความเชื่อเท่านั้นว่าเป็นผู้สนับสนุน “การ 

ไร้เจ้านาย” ซึ่งบ่งบอกว่าเราไม่ได้เชื่อในความเป็นเจ้านายของพระคริสต์ เราเชื่อในสิ่งนั้นแต่เราไม่ได้ 
เชื่อว่าการจำนนต่อความเป็นเจ้านายของพระคริสต์เหนือทุกๆ ด้านของชีวิตเรา หรือแม้กระทั่งการเต็มใจที่ 
จะทำอย่างนั้นเป็นเงื่อนไขตามพระคัมภีร์ของการทำให้ชอบธรรม (เปรียบเทียบ 6:23; ยน. 3:16; อฟ. 2:8-9 

และอื่นๆ) โรม 6:13 และ 12:1-2 เป็นสามข้อที่ชัดเจนที่สุดในพระคัมภีร์ว่าด้วยเรื่องการจำนนต่อความเป็น 

เจ้านายของพระคริสต์คือหน้าที่ของคริสเตียนทุกคนมันไม่ใช่ข้อเลือกหรือไม่สำคัญ แต่เป็นคำสั่งที่มีต่อ 

คริสเตียนไม่ใช่ผู้ไม่เชื่อ 



6:3-4       การบัพติสมาของเราเข้าใน (ด้วยความสัมพันธ์กับ) พระเยซูคริสต์ก่อให้เกิดการตายต่อบาปของเรา   

 “ซึ่งปรากฎว่าเปาโลหมายถึงสิ่งที่เป็นจริงกับสิ่งที่เป็นอุปไมยในความคิดของเขาในวรรคตอนนี้ 
 เพราะเขาได้ใช้ประสบการณ์ของผู้อ่านในเรื่องบัพติสมาในน้ำเพื่อจะย้ำเตือนพวกเขาถึงการเข้าส่วน
 ของพวกเขากับพระคริสต์โดยทางการบัพติสมาของพระวิญญาณบริสุทธิ”์215 

 “การบัพติสมา...ทำหน้าที่เขียนข้อความแห่งประสบการณ์ของการกลับใจใหม่ทั้งหมด”216   

 การบัพติสมาในน้ำสำหรับคริสเตียนแรกเริ่มเป็นการเริ่มต้นสู่การเป็นคริสเตียน  การบัพติสมาเชื่อม 

โยงผู้เชื่อกับพระเยซูคริสต์ในการประกาศต่อสาธารณะ ซึ่งรวมถึงการเชื่อมโยงเขาหรือเธอกับพระคริสต์ 
ในการตายของพระองค์  ดังนั้นการเข้าส่วนในพระคริสต์ในการบัพติสมาจำเป็นต่อการฝังและการเป็นขึ้น 

มาจากตายของเรากับพระองค์ 

 “. . . ไม่มีหลักฐานในโรม 6 หรือในที่อื่นๆในพันธสัญญาใหม่ที่การเคลื่อนไหวทางร่างกายที่แท้จริง 

 ว่าการจุ่มและการโผล่ออกจากผิวน้ำที่เกี่ยวข้องในบัพติสมาเป็นความสำคัญทางสัญลักษณ์ที่สอด 

 คล้องกัน  แน่นอนว่าจุดรวมในโรม 6 ไม่ใช่อยู่ที่พิธีบัพติสมา แต่อยู่ที่เหตุการณ์ของบัพติสมา. . . . 

 “‘การฝังกับพระคริสต์ เป็นคำอธิบายถึงการมีส่วนของผู้เชื่อในการฝังของพระคริสต์เอง ซึ่งเป็นการ 

 มีส่วนที่มาโดยทางการบัพติสมา” 217  

 “มันไม่ใช่ว่าในการบัพติสมานั้นผู้เชื่อถูกวางในสุสานของเขาเองแต่ว่าโดยทางการกระทำนั้นเขาได้ 
 ถูกวางไว้ข้างๆ พระเยซูคริสต์ในการฝังของพระองค์”218 

 “. . . การบัพติสมาไม่ได้ถูกกล่าวถึงเพื่อที่จะอธิบายวิธีที่เราได้ถูกฝังกับพระคริสต ์ แต่เพื่อที่จะแสดง 

 ว่าเราได้ถูกฝังกับพระคริสต”์219  

 “จากข้อนี้และข้ออ้างอิงอื่นที่มีต่อการบัพติสมาในงานเขียนของเปาโล  สำแดงชัดเจนว่าเขาไม่ได้ 
 ถือว่าการบัพติสมาเป็น ‘ทางเลือกพิเศษ’ ในชีวิตคริสเตียน”220 

 เปาโลก็ไม่ได้ถือว่ามันสำคัญต่อความรอด (ตัวอย่างเช่น 1 คร. 1:17) การฝังของพระเยซูไม่ได้เป็น 

ส่วนหนึ่งของพันธกิจช่วยให้รอดของพระองค ์ มันแค่ได้ยืนยันว่าพระองค์ได้ตายไป (1 คร. 15:3-4) ใน 

ทำนองเดียวกัน การเป็นขึ้นมาจากตายของพระองค์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานช่วยให้รอดของพระองค์ได้ 
ยืนยันว่าความตายไม่สามารถยับยั้งพระองค์ไว้ได้เพราะพระองค์ปราศจากบาป(เปรียบเทียบ กจ. 2:24)  

 พระเจ้าไม่เพียงแค่ทำให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายเท่านั้น แต่ให้ชีวิตใหม่แก่ผู้เชื่ออีกด้วย  

การดำเนินชีวิตในความใหม่ของชีวิตแสดงว่าผู้เชื่อได้รับชีวิตใหม ่(เปรียบเทียบ 2 คร. 5:17)  “พระสิริ” ในข้อ 

4 หมายถงึอำนาจ (เปรียบเทียบ ยน. 11:40)  



6:5 เป็นที่ชัดเจนว่าเปาโลได้หมายถึงการเป็นขึ้นจากตายในฝ่ายร่างกายตามความจริงของสิ่งที่ตามมา 
เขากำลังกล่าวถึงการเป็นขึ้นมาจากตายของร่างกาย ณ วันในอนาคต มากกว่าที่จะเป็นการเป็นขึ้นมาจากตาย 

ของผู้เชื่อไปสู่รูปแบบใหม่ของชีวิตกับพระคริสต์ (เปรียบเทียบ อฟ. 2:6; คส. 2:12; 3:1) สิ่งนี้คล้ายกับ 

ที่เปาโลได้กล่าวเกี่ยวกับการตายของเราในบริบทนี้ 

 เราสามารถถอดความ “ร่วมกัน” เป็น “เชื่อมกัน”  คำกรีก (ซัมพีทอย) หมายถึง “เติบโตด้วยกัน”  

การรวมกันของเรากับพระคริสต์ในการตายและการเป็นขึ้นมาจากตายของพระองค์คือพื้นฐานของการเป็น 

ขึ้นมาจากตายของเราในอนาคต 

6:6       อย่างที่เราได้ทำบาปในอาดัม ดังนั้นเราได้ตายกับพระคริสต ์ (เปรียบเทียบ กท. 2:20) เปาโลได้ 
กล่าวว่าสำคัญที่เรา “รู”้ สิ่งนี้เพราะว่าในฐานะผู้เชื่อเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของเรากับบาป 

 “การดำเนินชีวิตคริสเตียนขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ของคริสเตียน  หน้าที่ถูกค้นพบบนหลักคำสอน อยู่ 
 เสมอ ถ้าซาตานสามารถทำให้เขาไม่รู้มันกส็ามารถทำให้เขาไร้อำนาจได”้221  

 “เครื่องมือใหญ่ของซาตานก็คือที่จะผลักไสวิญญาณที่ร้อนรนกลับไปสู่การอ้อนวอนพระเจ้าในสิ่งที่
 พระองค์ตรัสว่าได้ทำสำเร็จแล้ว!”222 

 “มนุษย์” เก่าของเรา หรือ “ตัวตน” อ้างอิงถึงบุคคลที่เราเคยเป็นก่อนที่เราได้พบการทำให้ชอบธรรม  

บุคคลนั้นได้ถูกตรึงกับพระคริสต ์ (เปรียบเทียบ คส. 3:9) ตอนนี้บุคคลนั้นได้ตายแล้ว เขาไม่ได้เป็นอยู่อย่างที่ 
เขาเคยเป็นอีกต่อไป อย่างไรก็ตามเราสามารถรับเอาคุณลักษณะเก่าๆ ของเขาหรือของเธอถ้าเราเลือกที่จะทำ 
(เปรียบเทียบ อฟ. 4:22) ผู้เชื่อไม่ใช่เป็นบุคคลเดียวกันกับบุคคลที่เขาหรือเธอเคยเป็นก่อนการทำให้ชอบ 

ธรรม (เปรียบเทียบ 2 คร. 5:17)   

 มนุษย์เก่า (ตัวเก่า) ไม่ได้เหมือนกันกับธรรมชาติเก่า223 ธรรมชาติเก่าอ้างอิงถึงธรรมชาติมนุษย์บาป 

ของเราที่มนุษย์ทุกคนครอบครองตราบใดที่เขาหรือเธอมีชีวิตอยู ่  ธรรมชาติเก่าเป็นสิ่งเดียวกันกับเนื้อหนัง 

(เปรียบเทียบ 7:5) 

 “‘เนื้อหนัง’ ซึ่งคือบาปที่ได้ยึดที่มั่นในร่างกายนั้นชั่วร้ายอย่างเปลี่ยนแปลงไม่ได ้ และจะทำสงคราม 

 กับเราจนกระทั่งพระคริสต์เสด็จมา พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่มีอำนาจเหนือ ‘เนื้อหนัง’ (บทที่ 
 8:1)” 224  

 แม้ว่าตัวเก่าได้ตายไปธรรมชาติเก่าอยู่ต่อไป ข้าพเจ้าไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าเคยเป็นมาก่อน 

การถูกทำให้ชอบธรรม เพราะว่าบาปไม่สามารถปกครองข้าพเจ้าได้อีกต่อไป แต่ข้าพเจ้ายังมีธรรมชาติ 
มนุษย์บาปอยู่   



 ข้าพเจ้าไม่ชอบที่จะใช้คำว่า “ธรรมชาติใหม”่ มันไม่ได้ปรากฏในพระคัมภีร์  พันธสัญญาใหม่ไม่ได้ 
นำเสนอคริสเตียนในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีสองธรรมชาติที่ทำสงครามกันภายในเขาหรือเธอ  แต่นำเสนอ 

คริสเตียนในฐานะบุคคลที่มีธรรมชาติบาปอย่างเดียว (เนื้อหนัง) ที่ขัดแย้งกับการสถิตของพระวิญญาณ 

บริสุทธิ์ (เปรียบเทียบ กท. 5:16-23) มันยังกล่าวถึงคริสเตียนที่ดิ้นรนกับการตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตใน 

ฐานะคนใหม่ที่เขาหรือเธอเป็นในตอนนี ้    ทางเลือกของเราก็คือที่จะดำเนินชีวิตเช่นตัวเก่าที่เราเคยเป็นแต ่

ตอนนี้ไม่ได้เป็นอีกต่อไปแล้ว (เปรียบเทียบ รม. 7:13-24) 

 “สิ่งที่เราเคยเป็น ‘ในอาดัม’ ก็ไม่มีอีกต่อไป  แต่การทดลองที่จะดำเนินชีวิตในอาดัมยังคงอยู่จนกว่า 
 จะได้ไปสวรรค์”225 

 “ร่างกายแห่งบาป” ของเราไม่ใช่เป็นอย่างเดียวกันกับร่างกายที่บาปเนื่องจากว่าโดยตัวของมันเอง 

แล้วร่างกายไม่ได้บาป (เปรียบเทียบ มก. 7:21-23) บางทีร่างกายในการอธิบายนี้หมายถึงตัวตนทั้งหมด 

(เปรียบเทียบ ข้อ 12-13) เราแสดงออกถึงความบาปของเราผ่านทางร่างกายของเรา ผลลัพธ์ของการถูกตรึง 

ของเรากับพระคริสต์ก็คือว่าร่างกายไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการทำบาปอีกต่อไปเพราะว่า 
เราไม่ได้เป็นทาสของบาปอีกต่อไป 

6:7 ความตายได้ทำให้การอ้างทั้งหมดสิ้นสุด เปาโลได้อธิบายประเด็นของเขาในข้อ 6 โดยการอ้างอิงถึง 

ความจริงทั่วไปนี้ เมื่อบุคคลหนึ่งได้ตายไปเขาหรือเธอก็ไม่มีพันธะทางโลกอีกต่อไป เนื่องด้วยการตาย 

ของเรากับพระคริสต์เราก็ไม่มีพันธะที่จะตอบสนองต่อคำสั่งของธรรมชาติบาปของเราอีกต่อไป เราอาจ 

เลือกที่จะทำอย่างนั้นแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องทำเลยและเราไม่ควรทำอีกด้วย (เปรียบเทียบ อฟ. 4:22-32)   

 ข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าอำนาจของนิสัยบาปหรือผลกระทบต่างๆ ของอิทธิพลบาปจะหยุดที่จะรบ- 

กวนเมื่อเขาหรือเธอมาเป็นคริสเตียน  แต่หมายความว่าคริสเตียนไม่ได้อยู่ภายใต้การเป็นทาสของบาปที่เขา 
หรือเธอเคยดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้มาก่อน ในที่นี่ความรู้สึกของเราก็สร้างปัญหาแก่เรา บุคคลที่ยังไม่ได้รับ 

ความรอดอาจคิดว่าเขาไม่ได้เป็นทาสของบาปซึ่งแท้ทีจ่ริงเขาเป็น ตรงกันข้ามคริสเตียนอาจคิดว่าเขาเป็น 

ทาสของบาปแม้ว่าเขาไม่ได้เป็น ข้อเท็จจริงยังคงอยู่ที่ว่าพระเจ้าได้ทำลายโซ่ที่ครั้งหนึ่งได้ผูกมัดเราเข้ากับ 

บาปและเป็นที่น่ายินดีคือเราเป็นอิสระจากการปกครองของมัน     แตน่่าเสียดายที่เราจะไม่เป็นอิสระจาก 

การล่อลวงของมันจนกว่าการได้รับศักดิ์ศรีของเรา 

 การแปล “พ้นจากบาป” นั้นก็ถูกต้องแต่บางทีมันนำไปผิดทาง มันส่อความถึงความสัมพันธ์ในการ 

ถกเถียงกับบาป  แต่ในตอนนี้เปาโลกำลังกล่าวถึงความสัมพันธ์ของเรากับบาปในการดำเนินชีวิต ประจำวัน 

(การชำระให้บริสุทธิ์ทางปฏิบัติ ไม่ใช่การทำให้ชอบธรรม) 

6:8      “ถ้า” อาจแปลว่า “เนื่องจาก” (เงื่อนไขชั้นแรกในภาษากรีกที่ในกรณีนี้หมายถึงสภาวะที่แท้จริง 

ต่อความเป็นจริง) ผู้เชื่อได้ตายกับพระคริสต์ ตอนนี้เปาโลได้หันจากการอภิปรายถึงผลกระทบที่การเข้าส่วน 



ของเรากับพระคริสต์มีต่อปัญหาของเรากับบาป (ข้อ 6-7) เขาได้อธิบายต่อไปถึงผลกระทบที่การเข้าส่วน 

ของเรากับพระองค์มีต่อปัญหาของเรากับความตาย ความตายเป็นผลลัพธ์ของบาป ที่นี่เป็นการกล่าวถึงการ 

เป็นขึ้นมาจากตายฝ่ายร่างกายอย่างที่ชัดเจนจากกาลในอนาคต (เปรียบเทียบ 1 คร. 15:54-57) อย่างไรก็ตาม 

ผู้เขียนบางคนได้ถือว่าสิ่งนี้อ้างอิงถึงชีวิตของเราที่ได้ดำเนินในปัจจุบันนี้226 

6:9        ความตายไม่สามารถครอบงำพระคริสต์ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนของเราได้ มันไม่สามารถครอบงำผู้เชื่อ 

ได้เช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้นอีกพระองค์หรือเราจะไม่ตายครั้งที่สอง เราจะไม่มาอยู่ภายใต้อำนาจจัดการซึ่งทำให้ 
เป็นทาสที่ตายฝ่ายวิญญาณของบาปอีกต่อไป 

6:10     พระเยซูจะไมต่้องตายอีกครั้งเพราะว่าเมื่อพระองค์ได้ตายเพื่อบาปพระองค์ได้ตายต่อบาป หมายถึงว่า 
เมื่อพระองค์ได้ตายไปความสัมพันธ์ของพระองค์กับบาปได้เปลี่ยนไป มันจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป 

ตอนนี้บาปไม่มีอำนาจเหนือพระองค์อีกต่อไป หลังจากที่พระองค์ได้ชำระบาปของเราพระองค์เป็นอิสระที่ 
จะกลับคืนสู่ความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเจ้าตลอดไป 

 “จุดยืนนี้คือสิ่งที่ขัดแย้งต่อหลักคำสอนและการปฏิบัติของสิ่งที่เรียกว่า การถวายบูชาตลอดไปของ 

 พระคริสต์ในพิธีแมสของโรมันคาทอลิก”227 

6:11       เนื่องจากว่าพระเจ้าได้ทำให้เรารวมกันกับพระคริสต ์ เราควร “พิจารณา” “นับว่า” หรือ “ถือว่า” 

ตัวเราเองเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลปกครองของบาปอีกต่อไป คำกริยาเป็นเชิงบังคับในฉบับกรีก ซึ่ง 

บ่งบอกว่าเราควรมองตัวเราเองในทำนองนี้อย่างแน่นอนและอย่างต่อเนื่อง เราต้องตระหนักว่าเราเป็นอิสระ 

ที่จะชื่นชมกับความสัมพันธ์ใหม่ของเรากับพระเจ้าตลอดไป นักเขียนคนหนึ่งได้อธิบายอย่างดีถึงวิธีที่ 
คริสเตียนควรจะมองดูตัวเอง228  

 ก่อนหน้านั้นเปาโลได้เน้นความสำคัญของการรู้จักข้อเท็จจริงบางอย่าง (ข้อ 3, 6, 9)  ตอนนี้เขาได้ 
กล่าวว่าเราควรไว้วางใจในการที่สิ่งเหล่านั้นเป็นจริง เราต้องไม่เพียงแต่เข้าใจสิ่งเหล่านั้น แต่ต้องเชื่อ 

สิ่งเหล่านั้นด้วย เขาได้ใช้คำกรีกคำเดียวกัน (โลจีสเธเซทไท) ที่นี่อย่างที่เขาได้ใช้ในการอธิบายของเขา 
เกี่ยวกับการทำให้ชอบธรรม (2:26; 4:3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 24)  พระเจ้าได้ใส่ความชอบธรรม 

ลงบนบัญชีของผู้เชื่อ  ในทำนองเดียวกันเราควรถือว่าเป็นความจริงทีค่วามสัมพันธ์ของเรากับบาปและ 

ความตายได้เปลี่ยนไป  เพียงแค่เราทำอย่างนั้นเราจึงจะเกี่ยวข้องการทดลอง บาป และความตายอย่างแท้จริง  

ถ้าเราล้มเหลวที่จะเชื่อว่าบาปไม่ได้ปกครองเราอีกต่อไปเราก็จะง่ายต่อการยอมต่อการทดลอง ต่อการทำบาป 

และต่อการกลัวความตายมากขึ้น อย่างไรก็ตามถ้าเราเชื่อว่าบาปไม่ได้มีอำนาจนั้นเราก็มีความสามารถที่จะ 

ต่อต้านการทดลอง ที่จะอยู่ห่างจากบาปและที่จะคาดหวังความตายอย่างมีความกลัวน้อยลงมากขึ้น  “พิจาร- 

ณา” อยู่ในกาลปัจจุบันในฉบับกรีกซึ่งบ่งบอกว่าเราจำเป็นต้องรักษามุมมองที่แท้จริงของความสัมพันธ์ของ 

เรากับบาปไว้ (นั่นคือ “พิจารณาต่อไป”)  



 “คำว่า ถือว่า เป็นคำสำหรับความเชื่อ—ต่อหน้าสิ่งที่ปรากฎให้เห็น”229 

 ในบางส่วนของอเมริกา “ข้าพเจ้าถือว่า” หมายถึง “ข้าพเจ้าเดาว่า”  ยกตัวอย่างเช่น “ข้าพเจ้าเดาว่า 
ฝนจะตกในตอนบ่ายนี้”  นั่นไม่ใช่ความหมายในที่นี้ มันหมายถึงที่จะวางใจในบางสิ่งว่าเป็นจริง ที่จะเชื่อมัน 

 “ไม่มีเกมส์ของ ‘ให้เราแสร้งทำ’ ผู้เชื่อควรพิจารณาตัวเองให้เป็นในสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างให้เขา 
 เป็น”230 

6:12 เปาโลได้อธิบายถึงความเป็นจริงและความหมายโดยนัยของการเข้าส่วนของผู้เชื่อกับพระคริสต์ 
ในการตาย การฝัง และการเป็นขึ้นจากตายของพระองค ์ (ข้อ 1-10) เพราะฉะนั้นเขายังได้กระตุ้นผู้อ่านของ 

เขาที่จะถือว่าพวกเขาได้ตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่ต่อพระเจ้า (ข้อ 11) ตอนนี้เปาโลได้ดำเนินต่อไปในการ 

เรียกให้พวกเขาที่จะถวายตัวพวกเขาเองต่อพระเจ้าด้วยการกระทำที่เด็ดเดี่ยวของการอุทิศตน (ข้อ 12-23) 

 “เหตุฉะนั้น” ก็ทำการสรุปบนพื้นฐานของสิ่งที่อยู่มาก่อน  เนื่องจากผู้เชื่อรู้ว่าเราไม่ได้อยู่ภายใต้ 
การปกครองของบาปอีกต่อไป และเนื่องจากเราเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นจริง เราไม่ควรยอมให้บาปครอบครอง 

ร่างกายของเรา (ตัวเราเอง) อีกต่อไป บาปไม่ได้เป็นเจ้านายของเราอีกต่อไป ดังนั้นเราสามารถและควรหยุด 

ที่จะดำเนินตามคำสั่งของมัน ไมเ่ป็นทีส่งสัยว่าเปาโลกำลังให้การห้ามโดยทั่วไปซึ่งไม่ได้บ่งบอกว่า 
คริสเตียนชาวโรมันกำลังยอมให้บาปครอบครองเหนือพวกเขา (เปรียบเทียบ 15:14-15)  เมื่อการทดลอง 

เกิดขึ้นเราไม่จำเป็นต้องยอมต่อมัน 

“. . .‘ตัณหาไม่ใช่รวมถึงแค่ตัณหาทางกายและความอยากเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความปรารถนาเหล่านั้นที่อยู่ 
ในความคิดและความตั้งใจ นั่นคือความปรารถนาที่จะทำตามวิธีการของเราเอง ความปรารถนาที่จะ 

ครอบครองสิ่งที่คนอื่นมี (เปรียบเทียบ 7:7-8)  ความปรารถนาที่มีอำนาจเหนือคนอื่น”231 

6:13   โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไม่ควรใช้ความสามารถต่างๆ ทางธรรมชาติของเราที่จะทำบาป 

ในด้านบวกแล้วเราควร “มอบ” หรือ “ถวาย” ตัวเราเองต่อพระเจ้าและอวัยวะของเรา (ตา [แสดงถึงสิ่งที่เรา 
มองด]ู หู [สิ่งที่เราฟัง] ปาก [สิ่งที่เราพูด] มือ [สิ่งที่เราทำ] เท้า [ที่ที่เราไป] หัวใจ [สิ่งที่เรารัก] จิตใจ [สิ่งที่เรา 
คิดถึง] ความตั้งใจ [การตัดสินใจของเรา] ฯลฯ)  ให้เป็นเครื่องมือของพระองค์ที่จะทำให้น้ำพระทัยของ 

พระองค์สำเร็จ (เปรียบเทียบ 12:1)  ผู้เชื่อมีทางเลือกที่จะถวายตัวเราเองต่อบาปหรือต่อพระเจ้าได้ (เปรียบ 

เทียบ อฟ. 4:17-32)  ผู้ไม่เชื่อมีการเลือกนี้ในขอบเขตที่จำกัดเท่านั้นเนื่องจากว่าเขาเป็นทาสของบาป 

 “นักอรรถาธิบายบางคนคิดว่าเปาโล. . .วาดภาพ ‘การถวาย’ นี้ว่าเป็น การกระทำ ‘ครั้งเดียวและมีผล 

 ตลอดไป’ หรือเป็นการเริ่มเข้า (‘เริ่มที่จะถวาย’) หรือเป็นการเร่งด่วน  แต่กาลอดีตในตัวของมันเอง 

 ไม่ได้บ่งบอกถึงความแตกต่างกันและไม่มีอะไรในบริบทที่นี่ที่บ่งบอกอย่างชัดเจนถึงสิ่งใดก็ตาม  

 ที่จริงแล้ว มาลาเชิงบังคับของไวยากรณ์ในอดีตบ่อยครั้งก็ขาดอำนาจที่พิเศษใดๆ ซึ่งถูกใช้เพื่อสั่ง 

 ให้เกิดการกระทำขึ้นโดยปราศจากการคำนึงถึงระยะเวลา ความเร่งด่วน หรือความถี่ของการกระทำ  



 บางทีอาจเป็นแบบนี้ที่นี่ อย่างไรก็ตามเราอาจคาดเดาว่าในเชิงลบการไม่นำเสนอตัวเราเองต่อบาป 

 นั้นจำเป็นอย่างต่อเนื่อง การถวายตัวเราเองในเชิงบวกในการรับใช้พระเจ้าผู้ครอบครองที่ถูกต้อง 

 ของเรานั้นจำเป็นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน”232 

ข้าพเจ้าพบว่ามันเป็นประโยชน์สำหรับข้าพเจ้าที่จะทำการถวายตนเองแบบมีสตินี้ต่อพระเจ้าทุกวัน 

 

ศัตรูทั้งสามของคริสเตียน 

ปัญหา การแก้ไข 

โลก (1 ยน. 2:15-17)                     

ตัณหาของเนื้อหนัง                                 

ตัณหาของตา                                  
ความหยิ่งผยองของชีวิต 

หน ี                                                                          

(1 ทธ. 6:11; 2 ทธ. 2:22) 

 

เนื้อหนัง                                                              

(รม. 7:18-24) 

ปฏิเสธ                                                                 

(รม. 6:12-13; 8:13) 

มาร                                                                        

(1 ปต. 5:8) 

ต่อต้าน                                                                     

(1 ปต. 5:9) 

  

 “เวลาที่เรามาถึงการกระตุ้น เราจะต้องกระทำด้วยความตั้งใจในขณะที่การเชื่อเป็นเรื่องราวของ 

 หัวใจ ‘มนุษย์เชื่อด้วยใจ’”233 

 “คำสอนแรกของเปาโล (‘รู้’) มีจุดรวมที่จิตใจและคำสอนที่สองนี้ (‘ถือว่า’) มีจุดรวมที่หัวใจ  

 คำสอนที่สามของเขาแตะต้องที่ความตั้งใจ”234 

 นักแปลเชิงปฏิรูปบางคนเชื่อว่าการชำระให้บริสุทธิ์ที่ยังเกิดขึ้นอยู่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ  พวกเขา 
เชื่อว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงคริสเตียนแท้จริงทุกคนไปสู่ฉายาของพระคริสต์โดยอัตโนมัติในชีวิตปัจจุบันของเ
ขาหรือของเธอถ้าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ชัดเจน ฉะนั้นบุคคลที่ประกาศว่าเป็นคริสเตียนก็ไม่ได้เป็นคริสเตียน  

ข้าพเจ้าจะตอบสนองว่าเขาหรือเธออาจไม่เป็น แต่มันมีความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่ง 

 “พระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกอนุญาตที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณหรือไม?่” 



 “มีสองคำตอบที่เป็นไปได้ ใช ่ หรือ ไม่ใช่  ถ้าคำตอบของคุณคือไม่ใช่ มันก็มีสองเหตุผลที่เป็นไปได้  
 คุณไม่มีพระวิญญาณภายในคุณ (นั่นคือคุณไม่ได้เป็นคริสเตียน) หรือพระองค์อยู่ที่นั่นแต่คุณเลือก 

 ที่จะดำเนินชีวิตด้วยตัวของคุณเอง”235 

 “ทำไมพระเจ้าต้องการร่างกายของคุณ? ประการแรกร่างกายของผู้เชื่อเป็นวิหารของพระเจ้า และ 

 พระองค์ต้องการใช้มันเพื่อพระสิริของพระองค ์ (1 คร. 6:19-20; ฟป. 1:20-21) แต่เปาโลได้เขียนว่า 
 ร่างกายยังเป็นเครื่องมือของพระเจ้าและอาวุธของพระเจ้าอีกด้วย (รม. 6:13)  พระเจ้าต้องการที่จะใช้ 
 อวัยวะของร่างกายมาเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างอาณาจักรของพระองค์และมาเป็นอาวุธเพื่อต่อสู่กับ
 ศัตรูของพระองค”์236 

6:14  “ในข้อ 1-11 อัครทูตได้แสดงว่าหมายความว่าอย่างไรที่จะเข้าส่วนกับพระคริสต ์ ในข้อ 12 และ 13 

 เขาได้แสดงถึงผลลัพธ์ต่างๆ และได้ทำการวิงวอนต่อผู้เชื่อและตอนนี้ในข้อ 14 เขาทำให้เราแน่ใจ 

 ถึงการจัดเตรียมของพระเจ้าสำหรับความสำเร็จที่สมบูรณ์ของการกระตุ้นเหล่านี้”237 

 อัครทูตได้สรุปส่วนนี้เกี่ยวกับข้อโต้แย้งของเขาด้วยถ้อยคำแห่งการหนุนใจ  บาปจะไม่เป็นเจ้านาย 

ของผู้เชื่ออีกต่อไป  เหตุผลพื้นฐานสำหรับสิ่งนี้ก็คือว่าเราไม่ได้อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสในฐานะ 

สิทธิอำนาจที่เราดำเนินชีวิตอยู่ภายใต ้แต่เราดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้พระคุณ  ซาตานไม่สามารถใช้ธรรมบัญญัติ 
ที่จะขัดขวางความก้าวหน้าของผู้เชื่อได้อีกต่อไป (เปรียบเทียบ 3:23) พระเจ้าได้ไถ่เราไม่ใช่ด้วยธรรมบัญญัติ 
แต่ด้วยพระคุณ ตอนนี้เราดำเนินชีวิตภายใต้สิทธิอำนาจนั้น เปาโลได้กล่าวถึงความตึงเครียดที่สถานการณ์ 
นี้ก่อขึ้นสำหรับผู้เชื่อในบทที่ 7 

 ตามปกติแล้ว “พระคุณ” อ้างอิงถึงหลักการที่พระเจ้าใช้ในการดำเนินการ กระนั้นมันยังอธิบายถึง 

อาณาจักรที่ผู้เชื่อดำเนินชีวิตอยู ่อย่างเช่นที่นี ่ (เปรียบเทียบ 5:2) อย่างที่ “ธรรมบัญญัติ” อธิบายถึงอาณาจักร 

เก่า  อย่างไรก็ตาม “ภายใต้พระคุณ” ไม่ใช่เงื่อนไขที่เราเป็นอิสระจากความรับผิดชอบใดๆ (เปรียบเทียบ มธ. 

11:28-30; ทต. 2:11-12) อย่างที่เปาโลได้ดำเนินการต่อไปที่จะทำให้ชัดเจนในข้อ 15-23 ไม่มีพระคุณ 

ใต้ธรรมบัญญัติของโมเสส 

 “โรม 6 เป็นบทตามพระคัมภีร์แบบดั้งเดิมในเรื่องความสำคัญของการเชื่อมโยง ‘สิ่งที่บอกเล่า” 

ถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทำเพื่อเรากับ “สิ่งที่เป็นคำสั่ง” ของสิ่งที่เราจะต้องทำ  เปาโลเน้นว่าเราต้องทำให้เสรีภาพ 

จากการเป็นเจ้านายของบาปเป็นจริงในประสบการณ์ประจำวัน (เปรียบเทียบ ข้อ 14ก) ซึ่งเป็นของเรา 
‘ในพระเยซูคริสต์’”238 

  2. การเป็นทาสของความชอบธรรม 6:15-23 

 ในส่วนแรกของบทนี้เปาโลได้อธิบายว่าพระคริสต์ได้ทำลายการผูกมัดของบาปที่ทำให้คริสเตียน 

เป็นทาสแล้ว (ข้อ 1-14)  ในส่วนที่สองนี้เขาได้เตือนว่าแม้ว่าเราเป็นอิสระ เราสามารถกลายเป็นทาสของบาป 



โดยการยอมต่อการทดลอง (ข้อ 15-23; เปรียบเทียบ ยน. 8:34) ตรงกันข้ามเราควรจำนนตัวเราเองที่จะ 

เป็นทาสของความชอบธรรมอย่างสมัครใจ 

 “สามคำที่สรุปเหตุผลสำหรับการจำนนของเรา ความโปรดปราน (รม. 6:14-15) เสรีภาพ (รม. 6:16-

 20) และผล (รม. 6:21-23)”239 

6:15   คำถามของเปาโลที่นี่ไม่ใช่การกล่าวซ้ำของข้อ 1 ที่นั่นเขาได้ถามว่าเราควร “อยู่ในบาป 

ต่อไป” หรือ “ทำบาปต่อไป”  ที่นี่เขาได้กล่าวว่า เราจะทำ “บาปหรือ?”  ที่นั่นเขากำลังมองดูที่การทำบาป 

อย่างต่อเนื่อง ที่นี่เขาได้กล่าวถึงการกระทำบาปที่เจาะจง  วิถีชีวิตที่บาปและการกระทำบาปไม่เหมาะสม 

สำหรับผู้เชื่อที่กำลังดำเนินชีวิตภายใต้สิทธิอำนาจที่มีพระคุณของพระเจ้า 

 “แน่นอนว่าผู้คัดค้านคงกล่าวว่า เราจะลาสักหนึ่งคืนและจากนั้นก็ทำบาปสักเล็กน้อย ‘เพราะว่าเรา 
 อยู่ภายใต้พระคุณ’”240 

6:16       จากการที่ได้ถวายตัวของเขาเองต่อพระเจ้าด้วยการอุทิศตน (ข้อ 13) ผู้เชื่อจำเป็นต้องเชื่อฟังพระองค์ 
พันธะจะตามหลังการอุทิศตนเสมอไม่ว่าจะเป็นการอุทิศตนต่อบาปหรือการเชื่อฟังก็ตาม ผลลัพธ์ของการ 

อุทิศตนต่อบาปคือความตาย (5:12; 8:13) แต่ผลลัพธ์ของการอุทิศตนต่อการเชื่อฟังคือความชอบธรรม ที่นี่ 
กล่าวถึงความชอบธรรมทางศีลธรรมที่ได้รับมา (การชำระให้บริสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง) ไม่ใช่การใส่ความ 

ชอบธรรม (การทำให้ชอบธรรม เปรียบเทียบ 5:19) 

 “หลายคนทีไ่ด้ถูกตดัสินจากความผิดจากบาปและได้พึ่งพาพระโลหิตของพระคริสต์ที่หลั่งออกมา 
 เพื่อขจัดความผิดนั้นออกไป ยังไม่ได้เห็นสภาพของบาปเยี่ยงทาสที่น่าสังเวช”241 

6:17 รูปแบบของคำสอนที่เปาโลมีในความคิดคือคำสอนที่พระเยซูเจ้าเองได้ให้ระหว่างพันธกิจในโลกนี้ 
ของพระองค์และจากนั้นก็มาทางอัครทูตของพระองค์ (เปรียบเทียบ กท. 6:2) ซึ่งตรงกันข้ามกับธรรมบัญญัติ 
ของโมเสส พระเจ้าไม่ได้บังคับผู้อ่านของเปาโลที่จะจำนนต่อมันในฐานะที่เป็นธรรมบัญญัติ พวกเขา 
เต็มใจที่จะยึดมันเป็นธรรมบัญญัติสำหรบัพวกเขาเอง พวกเขาได้อุทิศตนเองต่อมันจากหัวใจของพวกเขา  
เปาโลไม่ได้เน้นข้อเท็จจริงที่ว่าพระเจ้าได้อุทิศคำสอนของพระองค์แก่ผู้ฟังของเขาอย่างที่การแปลฉบับ AV 

ได้บ่งบอก แต่ว่าพวกเขาได้อุทิศตนเองต่อคำสอนนั้น 

6:18 เหตุฉะนั้นการเป็นทาสของความชอบธรรมของผู้อ่านนั้นเป็นการสมัครใจ ดูเหมือนว่าเนื่องด้วย 

ธรรมชาติของเขามนุษย์จะต้องเป็นทาสของบางสิ่ง “ความชอบธรรม” คือผลลัพธ์ของการทำตามคำสอนของ 

คริสเตียนและมันเทียบเท่ากับการดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมมันคือคุณลักษณะและการประพฤติที่ชอบธรรม   

 เปาโลไม่ได้กล่าวว่าผู้เชื่อทุกคนใช้ประโยชน์ของเสรีภาพของเขาหรือของเธอจากการปกครองของบา
ปไปสู่การเป็นทาสของพระเจ้า เขาได้กล่าวว่าผู้อ่านของเขาได้ทำอย่างนั้น และเขาได้ยินดีในสิ่งนี้  
การอุทิศตนต่อพระเจ้าเป็นการสมัครใจ ไม่ใช่เป็นอัตโนมัติสำหรับคริสเตียน (เปรียบเทียบ ข้อ 13; 12:1)  



ถ้าผู้เชื่อไม่ได้อุทิศตนอย่างแท้จริงต่อพระเจ้า เขาหรือเธอจะดำเนินในการทำบาปต่อไปในขอบเขตที่กว้างขึ้น 

(ข้อ 16) 

6:19      เปาโลได้ใส่คำสอนของเขาในแง่ของมนุษย ์ เขาได้เปรียบเทียบสถานการณ์ของผู้เชื่อกับสถานการณ์ 
ของบุคคลที่เป็นอิสระและสถานการณ์ของทาส เขาได้ทำสิ่งนี้เพื่อจะช่วยให้ผู้อ่านของเขาเข้าใจประเด็น 

ของเขาและที่จะก่อให้เกิดผลกระทบที่หนักแน่นต่อพวกเขา เปาโลรู้สึกอดกลั้นที่จะอธิบายด้วยภาพและ 

ที่จะกล่าวตรงๆเมื่อพิจารณาถึงอดีตของพวกเขา แต่ก่อนนั้นพวกเขาได้ยอมต่อบาปอย่างตั้งใจ  ตอนนี้ 
พวกเขาจำเป็นที่จะต้องมอบ (ถวาย) พวกเขาเองให้เป็นทาสต่อพระเจ้า (เปรียบเทียบ ข้อ 13, 16)  นี่จะส่งผล 

ในการชำระให้บริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องของพวกเขา242 จงสังเกตอีกครั้งว่าการชำระให้บริสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง 

ไม่ใช่เป็นเชิงรับหรือเป็นโดยอัตโนมัติอย่างสิ้นเชิง  มันเรียกร้องการกระทำบางอย่างของมนุษย์ 

 “...สิ่งที่เรายืนยันอย่างร้อนรนที่สุดก็คือว่าโดยทั่วไปแล้วไม่เพียงแต่เปาโลเท่านั้นแต่องค์พระผู้เป็น 

 เจ้าของเราเองและพระคัมภีร์ชี้แจ้งว่าผู้ที่รู้ความจริงและดำเนินในความจริงเท่านั้นที่เป็นอิสระ” 243 

6:20 ในฐานะเป็นสิ่งกระตุ้นที่ถูกเพิ่มเข้ามา เปาโลได้ย้ำเตือนผู้อ่านของเขาว่าเมื่อพวกเขาได้เลือก 

การเป็นทาสต่อบาปในอดีตพวกเขาไม่ได้รับความชอบธรรม (ทางศีลธรรม) ใดๆ เลย พวกเขาไม่ได้ 
ชอบธรรมมากยิ่งขึ้นในการประพฤติของพวกเขา  สิ่งที่เปาโลได้กล่าวก็ประยุกต์ใช้กับประสบการณ์ก่อน 

การกลับใจของพวกเขาและประสบการณ์หลังการกลับใจของพวกเขาอย่างเท่าเทียมกัน 

6:21         ผู้อ่านของเขาไม่ได้เกี่ยวเก็บประโยชน์ใดๆ จากการเป็นทาสบาปของพวกเขา ความอับอายเป็น 

ผลลัพธ์ทันทีของมันและความตายเป็นผลสุดท้ายของมัน 

6:22         ในทางตรงกันข้ามตอนนี้พวกเขาเป็นอิสระจากการปกครองของบาปเนื่องด้วยการรวมกัน 

ของพวกเขากับพระคริสต์ ถ้าพวกเขาถวายตัวเองให้เป็นทาสต่อพระเจ้าอย่างสมัครใจพวกเขาสามารถ 

คาดหวังผลที่หอมหวานของการชำระให้บริสุทธิ ์ (ความบริสุทธิ)์ อย่างต่อเนื่องและความสมบูรณ์ของชีวิต 

นิรันดร์ได้ (เปรียบเทียบ ยน. 10:10; 17:3) พระคัมภีร์กล่าวถึงชีวิตนิรันดร์ว่าเป็นผลผลิตทันทีและผลสุดท้าย 

ของการชำระให้บริสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง คุณภาพของชีวิตก็เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับปริมาณ 

6:23       เปาโลได้นำความคิดของเขาในหัวเรื่องนี้ไปสู่การสรุปแบบรวบรัดในข้อนี้ หลักการที่ถูกกล่าวถึง 

ที่นี่ก็ประยุกต์ใช้กับทุกคนทั้งผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อ มันเปรียบเทียบสองเจ้านายคือบาปและพระเจ้าด้วยผลลัพธ ์

สองประการคือความตายและชีวิตนิรันดร์  เปาโลได้แยกแยะวิธีที่ความตายและชีวิตมายังผู้คนอีกด้วย  ความ 

ตายเป็นค่าจ้างที่คนหนึ่งได้มาด้วยการงานของเขาแต่ชีวิตนิรันดร์เป็นของประทานที่ให้ฟรีๆ แก่ผู้ที่พึ่งพา 
การงานของอีกผู้หนึ่ง   

 ตามปกติแล้วค่าจ้างจะรักษาชีวิตไว้แต่ค่าจ้างเหล่านี้ส่งผลในความตาย ตามปกติแล้วผู้จ้างจ่ายค่าจ้าง 

เป็นประจำและเป็นระยะๆ มากกว่าที่จะให้จำนวนเงินที่เป็นก้อน  ความตายก็มายังคนบาปเป็นประจำและ 



เป็นระยะๆ ในช่วงระหว่างที่มีชีวิตอยู่ของคนบาปไม่ใช่มาแค่เมื่อเขาหรือเธอตายเท่านั้น  ยิ่งไปกว่านั้น 

ค่าจ้างเป็นสิทธิ 

 “มนุษย์มีสิทธิต่างๆในความสัมพันธ์ต่อบาปและสิทธิเหล่านี้กลายมาเป็นการพิพากษาของเขา  เมื่อ 

 เขาเหวี่ยงตัวเขาไปที่พระเจ้าโดยปราศจากการเรียกร้องใดๆ ความรอดก็มายังเขา”244 

 ข้อ 15-23 สอนความจริงโดยการเปรียบเทียบการเชื่อฟังต่อบาปก่อให้เกิดการไม่เกิดผล ความอับ 

อายและความตาย การเชื่อฟังต่อความชอบธรรมส่งผลในการชำระให้บริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องและความสม- 

บูรณ์ของชีวิตนิรันดร์ 

 ในบทที ่ 6 เปาโลได้อธิบายสี่ขั้นตอนที่ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะส่งเสริมการชำระให้บริสุทธิ์เชิง 

ปฏิบัต ิ ขั้นแรกเราต้อง “รู”้ ข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับการเข้าส่วนของเรากับพระคริสต์ โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งที่ว่าบาปไม่ได้ครอบครองอำนาจปกครองเหนือผู้เชื่ออีกต่อไปอย่างที่มันมีเหนือผู้ไม่เชื่อ (ข้อ 3-10)  

ขั้นที่สอง เราต้อง “ถือว่า” (เชื่อ) ข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นจริงสำหรับเราโดยส่วนตัว (ข้อ 11)  ขั้นที่สาม เราต้อง 

“ถวาย” ตัวเราเองแด่พระเจ้าในการอุทิศตนในฐานะทาสของพระองค์เพื่อที่จะกระทำความชอบธรรม (ข้อ 

12-14)  ขั้นที่สี่ เราต้องเชื่อฟังพระเจ้า (ข้อ 15-23)  ถ้าเราไม่ทำ เราจะพบว่าตัวเราเองล้มลงไปสู่การปกครอง 

ของบาปในชีวิตของเราและกลายมาเป็นทาสของมันอีก คำกริยาแต่ละคำนี้มีพลังของคำสั่งที่แข็งขันแต่ละคำ 
เป็นตัวแทนของบางสิ่งที่ผู้เชื่อทุกคนควรทำ  สิ่งเหล่านี้คือความรับผิดชอบพื้นฐานในการชำระให้บริสุทธิ์ 
อย่างต่อเนื่องของเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับบาป245 

 ข. ความสัมพันธ์ของผู้เชื่อต่อธรรมบัญญัต ิ(บทที่ 7) 

 หลังจากที่ได้อธิบายว่าตอนนี้เราอยู่ใต้พระคุณ (บทที่ 6) เปาโลก็ได้อธิบายว่าเราไม่ได้อยู่ใต้ 
ธรรมบัญญัต ิ (บทที่ 7 เปรียบเทียบ 6:15)  เขาได้ดำเนินตามรูปแบบอย่างเดียวกันเมื่อเขาได้เปิดเผยถึงการ 

สำแดงของเขาใน บทนี้อย่างที่เขาได้ทำในบทก่อนนั้น  เขาได้เริ่มต้นบทที่ 6 ด้วยการอธิบายว่าเราไม่ได้ 
เป็นทาสของบาปอีกต่อไปเนื่องด้วยการเข้าส่วนกันของเรากับพระคริสต ์ (6:1-14)  จากนั้นเขาได้เตือนเราว่า 
อย่างไรก็ตามเราสามารถกลายเป็นทาสของบาปได้ถ้าเราจำนนต่อมัน (6:15-23) ในบทที่ 7 เขาได้อธิบายว่า 
เราไม่มีพันธะอีกต่อไป ในการที่จะถือรักษาธรรมบัญญัติของโมเสสเนื่องด้วยการเข้าส่วนกันของเรากับ 

พระคริสต์(7:1-6) จากนั้นเขาได้เตือนเราว่าอย่างไรก็ตามเราสามารถกลายเป็นทาสของเนื้อหนังของเราถ้า 
เราทำให้ตัวเราเองอยู่ใต้ธรรมบัญญัติ (7:7-25)  

 เปาโลจำเป็นที่จะต้องอธิบายถึงความสัมพันธ์ของผู้เชื่อกับธรรมบัญญัติเนื่องด้วยแนวโน้มทางธรรม
ชาติของผู้คนที่จะมองว่าการถือรักษาธรรมบัญญัติเป็นเหมือนวิธีของการสร้างความก้าวหน้า อัครทูตเปาโล 

ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าธรรมบัญญัติไม่มีค่าในการทำให้ชอบธรรม (3:20)  ตอนนี้เขาได้กล่าวถึงมันใน 



ความสัมพันธ์ต่อการชำระให้บริสุทธิ์ที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง  ถ้าผู้เชื่อไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติของโมเสส 

(6:14)  อะไรคือ ความสัมพันธ์ของเราต่อธรรมบัญญัตินั้น? 

 “บางสิ่งในธรรมชาติของมนุษย์ที่ทำให้เราต้องการที่จะไปอย่างสุดขั้ว ซึ่งก็คือความอ่อนแอที่ 
คริสเตียนไม่ได้เป็นอิสระจากมันทั้งหมด บางคนโต้แย้งว่า ‘เนื่องจากว่าเราได้รับความรอดโดยพระคุณเราก็ 
มีอิสระที่จะดำเนินชีวิตอย่างที่เราชอบใจได้’ ซึ่งเป็นความสุดขั้วของใบอนุญาต 

 คนอื่นๆก็โต้แย้งว่า “แต่เราไม่สามารถละเลยธรรมบัญญัติของพระเจ้าได ้

‘แน่นอนว่าเราได้รับความรอดโดยพระคุณ แต่เราต้องดำเนินชีวิตใต้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าถ้าเราจะทำ 
ให้พระเจ้าโปรดปราน’ นี่คือการแสดงออกที่สุดขั้วของการเคร่งต่อกฎ 

 “เปาโลได้ตอบกลุ่มแรกในโรม 6 และตอบกลุ่มที่สองในโรม 7  คำว่าธรรมบัญญัติถูกใช ้ 23 ครั้งใน 

 บทนี้   ในโรม 6 เปาโลได้บอกเราถึงวิธีที่จะหยุดยั้งการทำสิ่งชั่วต่างๆ  ในโรม 7 เขาได้บอกถึง 

 วิธีที่จะไม่ทำสิ่งดีต่างๆ”246 

  1.  สิทธิอำนาจของธรรมบัญญัติ 7:1-6 

7:1         “คนที่รู้ธรรมบัญญัต”ิ (คำหน้านาม “the“ ก่อน “ธรรมบัญญัต”ิ ได้ขาดหายไปในฉบับภาษากรีก) 

เป็นผู้อ่านชาวโรมันของเปาโล พวกเขาได้อาศัยอยู่ในเมืองหลวงของจักรวรรดิที่ที่เจ้าหน้าที่ได้พิจารณาออก 

และบังคับใช้กฎหมายพวกเขาได้คุ้นเคยกับกฎหมายและเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายเป็นอย่างมาก แต่มันเป็น 

ความคุ้นเคยกับบัญญัติ (กฎหมาย) ในพันธสัญญาเดิมของบรรดาผู้เชื่อชาวโรมันเหล่านี้ที่เปาโลคงกล่าวถึง247 

 ชาวโรมันจะไม่โต้แย้งกับเปาโลว่ากฎหมายนั้นมีสิทธิอำนาจเหนือคนที่มีชีวิตอยู่เท่านั้น  เราสามารถ 

คาดหวังว่าเปาโลจะกล่าวอย่างไรในคำโต้แย้งของเขานี้เนื่องจากว่าเขาได้อธิบายก่อนหน้านั้นถึง การตายของ 

ผู้เชื่อกับพระคริสต์  เนื่องจากเราได้ตายกับพระคริสต ์ ธรรมบัญญัต ิ (กฎหมาย) ไม่มีสิทธิอำนาจเหนือเรา 
(เปรียบเทียบ 6:14) 

7:2-3     ข้อเหล่านี้ก็อธิบายด้วยภาพถึงความจริงของหลักการที่ได้กล่าวไว้ในข้อที ่ 1 กฎหมายผูกมัดภรรยา 
เข้ากับสามีของเธอ ตัวอย่างของเปาโลก็เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตของคนยิวซึ่งกฎหมายของโมเสส 

ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงหย่าสามีของเธอ ในการอธิบายด้วยภาพนี้ภรรยาหมายถึงผู้เชื่อ และสามีหมายถึง 

ธรรมบัญญัต ิ

 “อย่างผู้หญิงที่สามีของเธอได้ตายไปมีอิสระที่จะแต่งงานกับชายคนอื่น มันก็เป็นเช่นเดียวกันกับ 

 บรรดาผู้เชื่อเนื่องจากว่าพวกเขาได้ตายต่อธรรมบัญญัติแล้ว พวกเขาก็มีอิสระที่จะเป็นของ 

 พระคริสต์” 248 



7:4         “เช่นนั้นแหละ” แนะนำถึงการประยุกต์ใช้การอธิบายด้วยภาพต่อผู้ฟัง ผู้เชื่อไม่ได้ตายต่อ 

ธรรมบัญญัต ิ (กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือเป็นอิสระจากสิทธิอำนาจผูกมันของมัน) เนื่องจากว่าธรรมบัญญัติ 
ได้ตายไปแต่เนื่องจากว่าเราได้ตายกับพระคริสต ์ เราได้ตายต่อธรรมบัญญัติของโมเสส (โทราห)์ ไม่ใช่ตาย 

ต่อพันธสัญญาเดิม พันธสัญญาเดิมยังคงมีการสำแดงที่มีสิทธิอำนาจสำหรับคริสเตียน  แต่ความสัมพันธ์ที ่
ครั้งหนึ่งเคยมีขึ้นระหว่างผู้เชื่อแห่งพันธสัญญาเดิมกับธรรมบัญญัติ ของโมเสสก็ไม่มีสำหรับคริสเตียนอีก 

ต่อไป  ร่างกายของพระเยซูคริสต์คือร่างกายที่แท้จริงที่ได้ตายบนไม้กางเขน  อีกครั้งหนึ่งที่เปาโลมองว่า 
พระเยซูเป็นตัวแทนของเราตาม 5:12-21 และบทที่ 6 มากกว่าที่จะเป็นคนแทนที่ของเราตาม 3:25  เนื่องจาก 

ว่าเราได้ตายกับพระคริสต์แล้ว เราไม่จำเป็นที่จะต้องดำเนินชีวิตตามคำสั่งของธรรมบัญญัติของโมเสส 

อีกต่อไป 

 ผู้เชื่อไม่เพียงแต่ได้ตายกับพระคริสต ์ แต่ยังได้เป็นขึ้นมากับพระองค์อีกด้วย (6:14)  ดังนั้นพระเจ้า 
ได้ให้เราเข้าส่วนด้วยกันกับพระคริสต ์  วลีนี ้ “จะตกเป็นของผู้อื่น” ไม่ได้บ่งบอกว่าการเข้าส่วนกันของเรา 
เป็นแค่ความเป็นไปได้เท่านั้น  พระเจ้าได้ทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสต ์ (6:5)  ผลลัพธ์ของ 

การเข้าส่วนของเราควรจะเป็นการเกิดผล (เปรียบเทียบ ยน. 15:1-6; กท. 5:22-23) 

7:5       นี่เป็นครั้งแรกของการใช้คำว่า “เนื้อหนัง” (ฉบับ NASB) ในแง่ของจริยธรรมในพระธรรมโรม 

อย่างที่ได้อ้างอิงไปก่อนหน้านั้น มันหมายถึงธรรมชาติมนุษย์ของเราซึ่งเป็นบาป ฉบับ NIV แปลได้อย่าง 

เหมาะสมว่า “ธรรมชาติบาป”  คำอธิบายของตัวมันเองไม่ได้บ่งบอกว่าผู้คนในที่นี้ได้รับความรอดหรือ 

ไม่ได้รับความรอดเนื่องจากว่าทั้งสองก็มีเนื้อหนังและดำเนินการโดยการใช้มัน  ในบริบทนี้แนะนำว่าเปาโล 

กล่าวถึงช่วงเวลาก่อนการกลับใจใหม่ในข้อนี้  อย่างที่การเข้าส่วนกันของเรากับพระคริสต์สามารถส่งผลต่อ 

การเกิดผล (ข้อ 4) ดังนั้นชีวิตก็ส่งผลในเนื้อหนังด้วยการงานของธรรมชาติบาปก็ก่อให้เกิดความตาย ในที่สุด  

ธรรมบัญญัติกระตุ้นความหลงใหลที่เป็นบาปโดยการห้ามสิ่งเหล่านั้น  ผลไม้ต้องห้ามเป็นชนิดที่ 
หวานที่สุดในปาก แต่บ่อยครั้งแล้วมันก็ก่อให้เกิดการเจ็บท้อง (เปรียบเทียบ ปฐก. 3) 

7:6    เปาโลสรุปข้อ 1-5 ที่นี ่ เราได้ตายต่อธรรมบัญญัติอย่างที่เราได้ตายต่อบาป (6:5) คำกรีกคำเดียวกัน 

(คาทาร์กีโอ) ปรากฎในทั้งสองข้อ  การตายของพระคริสต์ในฐานะตัวแทนของเราได้เปลี่ยน (แปลตาม 

ตัวอักษรคือให้ว่างไว้) ความสัมพันธ์ของเราต่อภาวะความเป็นจริงทั้งสอง  มันเหมือนราวกับว่าพระเจ้า 
ได้เปลี่ยนเกียร์แห่งชีวิตของเราไปสู่เกียร์ว่าง  ตอนนี้บางสิ่งก็ขับเคลื่อนชีวิตของเรานั่นก็คือ พระวิญญาณ 

บริสุทธิ์ บาปและธรรมบัญญัติไม่ได้ขับเคลื่อนเราให้ไปข้างหน้า แม้ว่าเราสามารถพัวพันกับอำนาจ 

เหล่านี้ได้ถ้าเราเลือกที่จะทำอย่างนั้น และก็ยึดการควบคุมชีวิตของเราจากพระเจ้า 

 ความแตกต่างระหว่างพระวิญญาณกับตัวอักษรก็ก่อให้เกิดคำถามว่าเปาโลหมายถึงพระวิญญาณ 

บริสุทธิ์หรือวิญญาณของธรรมบัญญัต ิ(เปรียบเทียบ 2:27-29) ความหมายทั้งสองอย่างก็เป็นจริง ดังนั้นเขาคง 

ตั้งใจที่จะหมายถึงอันใดอันหนึ่งหรือทั้งสองเลย  คำนำหน้านาม “the” ไม่ได้อยู่ในฉบับภาษากรีก  



ในด้านหนึ่งวิญญาณแห่งธรรมบัญญัติของโมเสสซึ่งถูกแถลงใหม่โดยพระคริสต์และพวกอัครทูต คือสิ่งที่ 
เราจะต้องรับผิดชอบในการที่จะเชื่อฟัง (6:13-19)  มากกว่าที่จะเชื่อฟังตัวอักษรแห่งธรรมบัญญัติของโมเสส  

ในอีกด้านหนึ่งเรารับใช้ด้วยการเสริมฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ 
บรรดาผู้เชื่อแห่งพันธสัญญาเดิมไม่ได้ครอบครอง249  “ความใหม”่ หรือ “ใหม”่ (ภาษากรีก คือ ไคโนเทท)ิ 

กล่าวถึงบางสิ่งที่สดใหม่มากกว่าบางสิ่งเมื่อเร็วๆ นี้  การรับใช้ของเราก็เป็นอะไรเมื่อเร็วๆ นี้มากกว่า 
แต่เปาโลเน้นถึงความเหนือกว่า ความสดใหม่และพลังชีวิตของความสัมพันธ์ของผู้เชื่อต่อพระเจ้า ซึ่งได้ 
ประสบเมื่อเข้าส่วนกับพระคริสต์    

 บางทีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการอ้างอิงหลักของเปาโลเนื่องจากว่าเขาได้กล่าวถึงพันธกิจของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผู้เชื่อในบทที่ 8  แต่วิญญาณและเนื้อหนังบางทีก็อ้างอิงถึงพันธสัญญาเดิมและ 

พันธสัญญาใหม่ตามลำดับ250 แน่นอนว่าข้อนี้ไม่ได้กล่าวอะไรเกี่ยวกับการแปลพระคัมภีร์ไม่ตามตัวอักษร 

อย่างที่ตรงกันข้ามกับการแปลพระคัมภีร์ตามตัวอักษร 

 เปาโลไม่ได้กล่าวว่า เราได้ถูกปลดปล่อยจากส่วนที่เป็นพิธีกรรมของธรรมบัญญัต ิ  ธรรมบัญญัต ิ

ของโมเสสเป็นประมวลกฎหมายที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวซึ่งประกอบด้วย กฎเกณฑ์ทางศีลธรรม ทางศาสนา 
และทางพลเรือนที่ควบคุมชีวิตของคนอิสราเอล (อพย. 20, กดว. 10) พระเจ้าได้ทำลายประมวลกฎหมาย 

ทั้งสิ้นในฐานะตัวควบคุมของชีวิตคริสเตียน (เปรียบเทียบ 10:4) คริสเตียนได้รับประมวลกฎหมายใหม่ที ่
เปาโลเรียกว่าธรรมบัญญัติของพระคริสต ์ (กท. 6:2) มันประกอบไปด้วยคำสั่งอย่างเดียวกันตามประมวล 

กฎหมายของโมเสสดั้งเดิม ซึ่งรวมถึงบัญญัต ิ 9 ประการจากบัญญัต ิ 10 ประการ บัญญัติหนึ่งที่พระเยซ ู

ไม่ได้นำมาด้วยก็คือบัญญัติที่สี่ซึ่งเกี่ยวกับการถือรักษาวันสะบาโต อย่างไรก็ตามธรรมบัญญัติของ 

พระคริสต์เป็นประมวลกฎหมายใหม ่ ดังนั้นเปาโลสามารถกล่าวได้ว่าพระเจ้าได้ปลดปล่อยเราจาก 

“ธรรมบัญญัต”ิ ของโมเสส  ธรรมบัญญัติของพระคริสต์ประกอบด้วยคำสอนของ พระคริสต์ที่พระองค ์

ได้สื่อสารระหว่างพันธกิจของพระองค์บนโลกนี้ซึ่งอยู่ในพันธสัญญาใหม ่  มันก็ยังประกอบไปด้วยคำสอน 

ที่พระองค์ได้ให้ผ่านทางพวกอัครทูตและพวกผู้เผยพระวจนะของพระองค์หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จขึ้นสู ่
สวรรค์251 นี่คือหนึ่งในพระคัมภีร์หลายตอนที่เปิดเผยว่าในฐานะ    คริสเตียนเราไม่มีพันธะที่จะถือรักษา 
ธรรมบัญญัติของโมเสส (เปรียบเทียบ 10:4; 14:17; มก. 7:18-19; ยน. 1:17; กจ. 10:10-15; 1 คร. 8:8; 2 คร. 

3:7-11; ฮบ.7:12; 9:10; กท. 3:24; 4:9-11; 5:1)  

  2. กิจกรรมของธรรมบัญญัติ 7:7-12 

 เปาโลได้เขียนว่าผู้เชื่อได้ตายต่อทั้งบาป (6:2) และธรรมบัญญัต ิ (7:4) ทั้งสองอย่างนี้อยู่ในประเด็น 

เดียวกันไหม? คำตอบคือไม ่ (ข้อ 7) อัครทูต (เปาโล) อ้างอิงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบาปและ 

ธรรมบัญญัติในข้อที่ 5 แต่ตอนที่เขาได้อธิบายมันมากยิ่งขึ้น  โดยพื้นฐานแล้วข้อคิดเห็นของเขาก็คือว่า 
ธรรมบัญญัติไม่ได้บาปเพียงแค่เพราะว่ามันทำให้เราตระหนักว่าอะไรคือบาป (เปรียบเทียบ 3:20) 



ธรรมบัญญัตินั้นคล้ายคลึงกับเครื่องเอกซเรย์ที่เปิดเผยถึงเนื้องอก  โดยตัวของมันเองเครื่องก็ไม่ได้เลวร้าย 

เพราะว่ามันเปิดเผยบางสิ่งที่เลวร้าย 

 บางทีอัครทูตได้กล่าวถึงประสบการณ์ส่วนตัวของเขา  มุมมองอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขากล่าวถึง 

ประสบการณ์ของอาดัม ประสบการณ์ของคนอิสราเอล หรือประสบการณ์ของมนุษย์ทุกคน252 เปาโลได้ 
ขยายประสบการณ์ของตนเองให้กว้างขึ้นไปสู่ภาพโดยทั่วไปของการดิ้นรนที่ทุกๆ คนเผชิญ (ข้อ 7-13) 

และการดิ้นรนที่ผู้เชื่อทุกๆ คนเผชิญเมื่อเขาหรือเธอพยายามที่จะรับใช้พระเจ้าโดยการเชื่อฟังธรรมบัญญัต ิ 

คนอื่นๆ เห็นว่าเปาโลกำลังอธิบายถึงประสบการณ์ของผู้ไม่เชื่อเท่านั้น  การอภิปรายถึงมุมมองเหล่านี้ก็จะม ี

ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วผู้เชื่อทุกๆคนรู้สึกสับสนด้วยการทำงานของธรรมชาติบาปของเขาหรือของเธอ 

 “ก่อนที่จะเริ่มต้นการศึกษาของการดิ้นรนอย่างใหญ่หลวงนี้ของเปาโล ให้เราตั้งความคิดของเรา 
 ให้มั่นคงว่าที่นี่เปาโลไม่ได้กล่าวถึงการยกโทษ แต่กล่าวถึงการช่วยกู้: ‘ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจาก 

 ร่างกายนี้ซึ่งเป็นของความตายได้?’ คำถามทั้งสิ้นก็เกี่ยวข้องกับบาปที่ดำรงอยู่ภายในซึ่งเป็นเหมือน 

 อำนาจและไม่ใช่บาปที่ได้กระทำซึ่งเป็นอันตราย”253 

 “เขาให้ภาพของมนุษย์ทุกคนภายใต้ธรรมบัญญัติเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าทำไมการตายต่อ 

 ธรรมบัญญัติจึงเป็นส่วนหนึ่งของพระกิตติคุณ”254 

7:7  ตัวอย่างของเปาโลเกี่ยวกับธรรมบัญญัติซึ่งก็คือ บัญญัติประการที่สิบก็ทำให้ชัดเจนว่าโดย “ธรรม-

บัญญัต”ิ นั้น เขาไม่ได้อ้างอิงถึงพันธสัญญาเดิมทั้งหมด เขาหมายถึงธรรมบัญญัติของโมเสสและโดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งส่วนที่เป็นในแง่ศีลธรรมของมัน นั่นก็คือบัญญัติ 10 ประการ ณ จุดนี้บรรดานักศาสนศาสตร์แบบ 

รีฟอร์มชอบที่จะแยกความแตกต่างระหว่างส่วนที่เป็นในแง่ศีลธรรมกับส่วนที่เป็นในแง่พิธีกรรมของธรรม 

บัญญัติของโมเสส  พวกเขาหลายคนยืนยันว่าพระเจ้าได้ทำลายส่วนที่เป็นในแง่พิธีกรรมของธรรมบัญญัติ 
แล้ว255 อย่างไรก็ตามที่นี่เปาโลโต้แย้งว่าคริสเตียนได้ตายต่อธรรมบัญญัต ิ ซึ่งได้ใช้หนึ่งใน บัญญัติ 10 

ประการมาเป็นตัวอย่างของธรรมบัญญัติ  อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้กล่าวว่าอุปนิสัยที่ผิดศีลธรรมนั้นไม่เป็น 

ปัญหาสำหรับคริสเตียน (เปรียบเทียบ 8:4)  การใช้คำว่า “บาป” ของเปาโลในย่อหน้านี้แสดงให้ 
เห็นว่าเขากำลังคิดถึงบาปที่เป็นพลังที่อยู่ภายในของทุกๆคน ซึ่งก็คือธรรมชาติมนุษย์บาปของเราเขาไม่ได้ 
คิดว่ามันเป็นการกระทำของบาป  มันคือพลังนั้นหรือหลักการบาปนั้นที่ข้อห้ามและข้อเรียกร้องของธรรม 

บัญญัติกระตุ้นขึ้น  ความหมายพื้นฐานของคำกรีกที่แปลว่า “บาป”      (ฮามาร์ทิอา) คือ “ขาดไป”  เราเห็นว่า 
เราขาดไปในสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องเมื่อเราตระหนักถึงธรรมบัญญัติของพระองค์ 

 “ธรรมบัญญัติเป็นกระจกที่เปิดเผยถึงตัวตนภายในและแสดงให้เราเห็นว่าเราสกปรกแค่ไหน (ยก. 

 1:22-25)”256 



 การเรียกร้องของธรรมบัญญัติในกรณีนี้  “อย่าโลภ” ทำให้เราตระหนักถึงบาปของเราอย่างมีสต ิ 

บางทีเปาโลได้เลือกบัญญัติประการที่สิบสำหรับการยกตัวอย่างของเขาก็เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความ 

ปรารถนาต่างๆ (นั่นคือความปรารถนาที่ผิดศีลธรรมทุกๆ อย่าง)  ความปรารถนาทั้งหลายของเราคือราก 

ต่างๆ แห่งการกระทำหลายอย่างของเรา  บัญญัติประการที่สิบเป็นคำสั่งที่ทำให้สำนึก  ทุกๆ คนที่จริงใจ 

จะยอมรับว่าเขาหรือเธอได้ละเมิดมัน 

7:8     ตัวอย่างหนึ่งของสิ่งที่อยู่ในความคิดของเปาโลที่นี่ก็คือเรื่องราวของการทดลองและการล้มลงใน 

บาปในปฐมกาลบทที่ 3 เมื่อใดก็ตามที่บางคนตั้งกฎหมายห้ามบางสิ่งแนวโน้มตามธรรมชาติของผู้คนก็คือ 

ที่จะต่อต้านมัน ถ้าคุณบอกเด็กเล็กๆ ว่า “อย่าทำอย่างนี้อย่างนั้น” คุณอาจสร้างความปรารถนาภายในเขา 
หรือเธอที่จะทำมัน ซึ่งเป็นความปรารถนาที่ไม่ได้อยู่ที่นั่นมาก่อน 

 “สมมุติว่ามีชายคนหนึ่งตั้งใจที่จะขับรถยนต์ของเขาไปตามความเร็วที่จำกัดของมัน ถ้าป้ายตาม 

 ถนนบอกว่าไม่จำกัดความเร็ว ความคิดอันเดียวของชายนั้นก็คงจะเป็นการขับรถของเขาไปเรื่อยๆ  

 แต่ในทันใดนั้นเขาก็พบกับถนนที่มีป้ายจำกัดความเร็ว 30 ไมล์ต่อชั่วโมงอยู่บ่อยๆ ความตั้งใจ 

 ของชายนี้ก็เกิดการต่อต้านและการต่อต้านก็ถูกกระตุ้นมากขึ้นโดยการจำกัดความเร็วที่ถูกบังคับใช ้

 อย่างเข้มงวด”   ตอนนี้ชายคนนั้นก็ขับต่อไปอย่างดุเดือดรู้ถึงความปรารถนาของเขาที่จะ “เร่งความ 

 เร็ว” และการต่อต้านของเขาต่อความจำกัด ป้ายจำกัดความเร็วไม่ได้สร้างความปรารถนาที่บ้า 
 ที่จะเร่งรีบไปข้างหน้า มันอยู่ที่นั่นมาก่อน  แต่ป้ายเหล่านั้นได้นำชายคนนี้เข้าสู่ความขัดแย้งกับ 

 สิทธิอำนาจ”257 

 “ความโลภ” หรือ “ความปรารถนา” ครอบคลุมถึงระดับกว้างของความอยากต่างๆ ไม่ใช่แค่ 
ความปรารถนาทางเพศเท่านั้น ซึ่งฉบับแปลคิงเจมส์ที่ใช้คำว่า “ตัณหา” (และ “ความปรารถนาอย่างมาก” ข้อ 

8) บ่งบอกไว้ คำว่า “ตาย” ที่นี่หมายถึงอยู่เฉยๆ หรือไม่ทำงานแต่ไม่ใช่ไร้กำลังอย่างสิ้นเชิงอย่างที่มัน 

ชัดเจนจากข้อที่ 9 ที่ซึ่ง บาปที่ “ตาย” นี้กลับสู่ชีวิต การขาดหายไปของคำกริยาก่อนคำว่า “ตาย” ในฉบับ 

ภาษากรีกบ่งบอกว่าสิ่งที่เปาโลกำลังกล่าวถึงคือสิ่งทั่วๆ ไปไม่ใช่เป็นการพาดพึงทางประวัติศาสตร์ที่เจาะจง 

7:9 เปาโลมีชีวิตอยู่นอกเหนือธรรมบัญญัติไม่มีใครที่ไม่เคยเกี่ยวข้องเลยกับธรรมบัญญัต ิ อย่างไรก็ตาม 

ในอดีตของเปาโลนั้นเขาได้มีชีวิตอยู่โดยไม่ได้ตระหนักถึงข้อเรียกร้องแท้จริงของธรรมบัญญัติ เพราะฉะนั้น 

มันจึงเป็นความชอบธรรมของตนเอง (เปรียบเทียบกับ ฟป. 3:6) การต่อสู้ต่างๆของเขาก่อนกลับใจเชื่อ 

ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องทางสติปัญญา (ตัวอย่างเช่น พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ใช่ไหม?) มากกว่าที่จะเป็น 

ทางศีลธรรม 

 “เซาโลแห่งทาร์ซัสคงได้มุ่งไปทางการสืบสวนแบบคาทอลิกในสเปน และคงไม่มีความรู้สึกหวาด 

 หวั่นในจิตสำนึก”258 



 เมื่อบัญญัติได้เข้าไปสู่จิตสำนึกของเปาโล มันกระตุ้นบาปและเขาได้ตายในแง่ที่ว่าเขาได้ตระหนัก 

ถึงความตายฝ่ายวิญญาณของเขา  สิ่งนี้ก็เป็นจริงสำหรับทุกๆ คน  ที่นี่เปาโลไม่ได้กล่าวถึงการเข้าส่วนของ 

เขากับพระคริสต์ในความตาย 

7:10 เจตนาของธรรมบัญญัติก็คือที่จะนำพระพร (ชีวิต) ไปสู่ผู้คนเมื่อพวกเขาเชื่อฟัง (ลนต. 18:5) 

อย่างไรก็ตาม เพราะว่าเปาโลไม่ได้เชื่อฟัง เขาก็พบว่ามันได้กล่าวโทษเขา 

 “. . .ค่อนข้างยุติธรรมที่จะสรุปว่าธรรมบัญญัติจะให้ชีวิตถ้าหากได้รับการเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์”259 

7:11         เปาโลทำให้เห็นบาปในลักษณะตัวตนที่กำลังกระทำกิจอยู ่ณ ตรงนี้ บาปเล่นบทบาทของผู้ทดลอง 

มันได้หลอกลวงเปาโลและได้ฆ่าเขาเสีย (เปรียบเทียบ ปฐก.3) ธรรมชาติบาปในตัวเปาโลเป็นตัวกระตุ้นเขา 
และเป็นอย่างนี้ในทุกๆ คน เพื่อให้ทำในสิ่งที่พระบัญญัติสั่งห้าม 

 “เมื่อคริสเตียนใหม่เติบโตขึ้น เขาก็เรียนรู้ถึงปรัชญาต่างๆ ของชีวิตคริสเตียน เขาสามารถอ่าน 

 หนังสือต่างๆ เข้าร่วมสัมมนา ฟังเทปและรับข้อมูลได้อย่างมากมาย ถ้าเขาไม่ระวัง เขาจะเริ่มติดตาม 

 ผู้นำที่เป็นมนุษย์และเอาคำสอนของเขามาเป็นธรรมบัญญัต ิการปฏิบัติแบบนี้ก็เป็นรูปแบบที่แยบยล 

 ของการเคร่งครัดในกฎและมันฆ่าการเติบโตฝ่ายวิญญาณ  ไม่มีอาจารย์ที่เป็นมนุษย์คนไหนที่ 
 สามารถแทนที่พระคริสต์ได ้ ไม่มีหนังสือใดที่สามารถแทนที่พระคัมภีร์ได ้  มนุษย์สามารถให้ความ 

 รู้แก่เราได้แต่พระวิญญาณเท่านั้นที่สามารถให้ความกระจ่างแก่เรา และช่วยเราให้เข้าใจความจริง 

 ต่างๆ ฝ่ายวิญญาณ พระวิญญาณให้ความกระจ่างและช่วยเรา ไม่มีผู้นำที่เป็นมนุษย์คนไหนที่  
 สามารถทำอย่างนั้นได้”260 

7:12  นี่คือการยืนยันแบบสรุปของคำตอบต่อคำถามของเปาโลในข้อที่ 7 ธรรมบัญญัติไม่บาป 

 ธรรมบัญญัติบริสุทธิ์ มันมาจากพระเจ้าที่บริสุทธิ์และมันเสาะหาบาป  มันชอบธรรมเพราะว่ามันวาง 

 ข้อเรียกร้องที่ยุติธรรมต่อผู้คนและเพราะว่ามันห้ามและลงโทษบาป  มันดีเพราะว่าจุดประสงค์ของ 

 มันก็เพื่อที่จะให้พระพรและชีวิต (ข้อ 10)261 

 

  3. การไร้ความสามารถของธรรมบัญญัติ 7:13-25 

 ในข้อ 13-25 เปาโลได้อธิบายต่อไปถึงการต่อสู้ส่วนตัวของเขากับความบาปแต่ด้วยความเข้มข้น 

หนักหนา  พลังของธรรมบัญญัติภายนอกและบาปภายใน (นั่นคือธรรมชาติบาปของเขา) ได้ขัดแย้งกัน  

เขาไม่ได้พบการช่วยกู้จากความขัดแย้งนี้นอกจากโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้า (ข้อ 25)  ผู้ศึกษาพระคัมภีร์ 
ตอนนี้หลายคนซึ่งรวมทั้งผมด้วย เชื่อสิ่งที่เปาโลกำลังอธิบายที่นี่ว่ามันเป็นการต่อสู้ส่วนตัวของเขาเอง 

ในฐานะคริสเตียนที่จะเชื่อฟังธรรมบัญญัติและก็เอาชนะการกระตุ้นของธรรมชาติบาป (เนื้อหนัง)  ของเขา 
เพื่อจะไม่เชื่อฟังมัน  คำกริยาปัจจุบันในคำพยานของเขาก็สนับสนุนมุมมองนี ้  ถ้าปราศจากการช่วยเหลือ 



ของพระเจ้าเขาคงทำไม่สำเร็จ  ผมจะกล่าวมากขึ้นเกี่ยวกับการอ้างเหตุผลของมุมมองนี ้  อย่างไรก็ตาม 

สิ่งที่เขาได้เขียนที่นี่ไม่ใช่เป็นประสบการณ์ตามปกติหรือจำเป็นของคริสเตียน  สิ่งที่เป็นตามปกติและจำเป็น 

สำหรับคริสเตียนก็คือที่จะเชื่อฟังพระเจ้าเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเรา จูงใจเรา และช่วยเรา  ในแง่นี้ 
การไม่เชื่อฟังคือการประพฤติที่ผิดปกติของคริสเตียน 

7:13         ต่อจากนี้เปาโลได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ของธรรมบัญญัติกับความตาย  ความรับผิดชอบต่อความ 

ตายเป็นของบาปไม่ใช่เป็นของธรรมบัญญัติ (เปรียบเทียบ 6:23)  บาปใช้บางสิ่งที่ดี ใช้ธรรมบัญญัติ 
เพื่อจะนำความตายมาก็แสดงให้เห็นถึงความชั่วช้าของบาปอย่างแท้จริง (เปรียบเทียบ ปฐก. 3:1)   

7:14  ในฐานะที่เป็นรากฐานของสิ่งที่จะตามมา อัครทูตได้ย้ำเตือนบรรดาผู้อ่านของเขาว่าผู้ชอบธรรม 

ทั้งสิ้น (“เรา”) รู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นเป็น “วิญญาณ” (คำกรีก นิวมาทิโกส เปรียบเทียบ 1 คร. 3:1) 

มันมาจากพระเจ้า (เปรียบเทียบ ข้อ 22, 25) เปาโลไม่ได้ต้องการให้บรรดาผู้อ่านของเขาที่จะเข้าใจ สิ่งที่เขา 
กล่าวเกี่ยวกับธรรมบญัญัติว่าเป็นการวิจารณ์พระเจ้าผู้ได้ประทานธรรมบัญญัตินั้น   

 ในทางตรงกันข้ามกับธรรมบัญญัติที่ดี เปาโลอยู่ฝ่ายเนื้อหนังหรือไม่อยู่ฝ่ายวิญญาณ (คำกรีก 

ซาร์กิโนส ซึ่งทำจากเนื้อหนัง เปรียบเทียบ 1 คร. 3:1) โดยพื้นฐานแล้วมนุษย์แตกต่างจากธรรมบัญญัติ 
เพราะว่าเรามีธรรมชาติบาปในขณะที่ธรรมบัญญัติโดยตัวของมันเองก็ปราศจากบาป เพราะฉะนั้นจึงมีการ 

ต่อต้านกันระหว่างมนุษย์กับธรรมบัญญัต ิ

  “‘ถูกขายไว้ให้อยู่ใต้บาป’ คือสิ่งที่ผู้เชื่อใหม่ไม่รู้จัก!  เขารู้ว่าเขาได้รับการยกโทษและได้รับความ  

ชอบธรรมและเขาก็มีความยินดีเกี่ยวกับมัน! แต่ตอนนี้ที่จะค้นพบธรรมชาติชั่วร้ายซึ่งเขาไม่เคย 

 ตระหนักถึงอย่างแท้จริงและซึ่งเขาคิดว่าตนเองได้รับการถูกขจัดออกไปเมื่อเขาเชื่อในตอนแรก 

 ก็เป็น ‘บทเรียนที่สอง’ ซึ่งบ่อยครั้งก็ขมขื่นกว่าบทเรียนแรก—แห่งความรู้สึกผิด!”262 

 ถ้อยคำของเปาโลที่ว่าตอนนั้นเขาเป็นคริสเตียนซึ่งเป็นทาสของบาปดูเหมือนจะขัดแย้งกับสิ่งที่เขา 
ได้เขียนไปก่อนหน้านั้นในบทที่ 6 เกี่ยวกับการไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป  วลี “ถูกขายให้เป็นทาสของ 

บาป” เป็นข้อพิสูจน์แก่บรรดาผู้แปลหลายคนว่าที่นี่เปาโลกำลังอธิบายถึงคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียน  อย่างไร 

ก็ตามในบทที่ 6 เปาโลไม่ได้กล่าวว่าการตายต่อบาปหมายถึงว่าบาปได้สูญเสียความเย้ายวนของมันต่อ 

คริสเตียน  มันยังคงมีความเย้ายวนที่แข็งแรงต่อคริสเตียนผู้ซึ่งธรรมชาติมนุษย์ของเขายังเป็นบาป (6:15-23)  

เขาได้กล่าวว่าการตายต่อบาปหมายถึงว่าเราไม่ต้องทำตามคำบัญชาของบาปอีกต่อไป 

 ในแง่หนึ่งคริสเตียนไม่ได้เป็นทาสของบาปอีกต่อไป (6:1-14)  เราได้ตายต่อมันและมันไม่ได้ 
ปกครองเราอีกต่อไป  อย่างไรก็ตามในอีกแง่หนึ่งบาปยังมีการดึงดูดที่แข็งแรงต่อเราเพราะว่าธรรมชาต ิ

มนุษย์พื้นฐานของเรายังเป็นบาปและเราก็เก็บธรรมชาตินั้นไว้ตลอดชั่วชีวิตของเรา  ยกตัวอย่างเช่นผู้ร้าย 

ที่ได้รับการปลดปล่อยจากคุกก็ไม่ดำเนินชีวิตภายในกรอบของกำแพงคุกอีกต่อไป  อย่างไรก็ตามเขายังคง 



ต้องดำเนินชีวิตภายใต้ความจำกัดแห่งความจำกัดแบบมนุษย์ของเขา พระเจ้าได้ปลดปล่อยคริสเตียนให้เป็น 

อิสระจากคุกของบาป (6:1-14)  อย่างไรก็ตามเรายังคงแบกธรรมชาติบาปซึ่งจะเป็นแหล่งแห่งการทดลอง 

สำหรับเราตราบเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่ (7:14-25) 

 เพื่อลดความยุ่งยากแห่งการเข้าใจความแตกต่างนี ้ เปาโลได้ใช้การแสดงออกที่ต่างกันออกไปเพื่อ 

อธิบายถึงความสัมพันธ์สองอย่าง  ในบทที่ 6 เขาได้ใช้ “ทาส” แต่ในบทที่ 7 เขาได้เขียนว่า “ถูกขาย” (ข้อ 14)  

ในบทที่ 6 เขาได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ใหม่ในพระคริสต ์ (ตัวตนทั้งหมดซึ่งก็คือคริสเตียน) ต่อ 

บาป ในบทที่ 7 เขาได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของธรรมชาติเก่า (ส่วนหนึ่งของทุกๆ คน รวมทั้งคนใหม่ใน 

พระคริสต์) ต่อบาป  อาดัมได้ขายมนุษย์ทุกคนให้เป็นทาสของบาปเมื่อเขาได้ทำบาป (5:12, 14) 

 “เราถือว่าที่นี่เปาโลกำลังอธิบายถึงคริสเตียนเนื้อหนังและบ่งบอกว่ามันก็อยู่ในเขาด้วยตราบใดที่เขา
 ยังดำเนินชีวิตที่ต้องตายนี้ ซึ่งต่อต้านพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง (เปรียบเทียบ 8:7) แม้ว่าบทที่ 8 จะกล่าว 

 อยา่งชัดเจนมากขึ้นว่าเขาไม่ได้กล่าวถึงคริสเตียนเนื้อหนังในหนทางที่ไร้คุณสมบัติอย่างเดียวกันกับ
 มนุษย์ธรรมชาติที่เป็นเนื้อหนัง”263 

7:15 ธรรมชาติมนุษย์บาปของเปาโลได้ส่งอิทธิพลต่อเขาถึงระดับที่เขาได้พบว่าตนเองทำผิดอย่างจงใจ 

โดยการดูถูกเชิงสติปัญญาซึ่งทำให้เขาประหลาดใจ คริสเตียนทุกคนสามารถเข้าส่วนกับเขาในเรื่องนี้ได้ 

7:16  ท่าทีของอัครทูตต่อธรรมบัญญัติไม่ใช่เหตุผลสำหรับภาวะลำบากของเขา 

7:17 ตรงกันข้ามปัญหาของเขาสามารถถูกย้อนรอยไปถึงบาปที่ได้อยู่ภายในเขาซึ่งก็คือธรรมชาติบาป ของเขา 
เปาโลไม่ได้พยายามที่จะหลีกหนีความรับผิดชอบแต่กำลังระบุถึงแหล่งแห่งบาปของเขา ซึ่งก็คือ 

ธรรมชาติบาปของเขา “ข้าพเจ้า” อธิบายถึงมนุษย์ใหม่ที่เปาโลได้กลายมาเป็นตอนที่เขากลับใจเชื่อ (กท. 2:20) 

เมื่อมองในฐานะตัวตนทั้งหมดเขาก็ได้ตายต่อบาป  อย่างไรก็ตามโดยเฉพาะเจาะจงแล้วแหล่งแห่งบาป 

ภายในเขาก็เป็นธรรมชาติมนุษย์บาปของเขาที่ยังมีชีวิตอยู่ 

 มันมาในลักษณะการค้นพบที่น่ากลัวสำหรับผู้เชื่อใหม่หรือผู้เชื่อที่ไม่ได้รับการสอน ที่จะตระหนัก 

ว่าปัญหาของเรากับบาปนั้นซับซ้อน  เราเป็นคนบาปไม่ใช่เพราะว่าเราทำบาปเท่านั้น (บทที่ 3)  แต่เนื่องจาก 

ว่าเราอยู่ในฐานะพงศ์พันธุ์ของอาดัม เราบาปเพราะว่าเขาได้ทำบาป (บทที่ 5)  เราก็เป็นคนบาปอีกด้วยเพราะ 

ว่าเราครอบครองธรรมชาติที่เป็นบาปทั้งหมด (บทที่ 7)  พระเยซูคริสต์ได้ชำระโทษสำหรับการกระทำแห่ง 

บาปพระองค์ได้ขจัดโทษของบาปดั้งเดิมออกไปเสียและพระองค์ช่วยให้เราที่จะเอาชนะอำนาจของบาปโดย 

กำเนิดนั้น 

7:8 “โดยทั่วไปเราอาจกล่าวว่าในข้อที่ 14-17 การเน้นก็อยู่ที่การประพฤติในสิ่งที่ถูกเกลียดชังนั่นคือ 

การไร้ความสามารถที่จะเอาชนะความชั่วในเนื้อหนัง ในขณะที่ข้อ 18-21 การเน้นอยู่ที่ความล้มเหลวที่จะ 

กระทำสิ่งดี—การไร้ความสามารถของเนื้อหนังที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง 



 “ดังนั้นความล้มเหลวสองอย่างของมนุษย์ที่ได้รับการกระตุ้นที่จะเอาชนะความชั่วหรือที่จะบรรล ุ

 ความด—ีก็ถูกกล่าวถึง มันต้องมีการช่วยเหลือจากภายนอก นอกเหนือจากเขาเอง”264    

 เปาโลหมายถึงว่าบาปได้ทำให้ธรรมชาติ (“เนื้อหนัง”) ของเขาเสื่อมทรามอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าเขาเป็น 

คริสเตียน เขายังคงเป็นคนบาปที่เสื่อมทรามอย่างสิ้นเชิง (3:10-18, 23)    เขารู้สิ่งที่เขาควรกระทำแต่เขา 
ไม่ได้ทำอยู่เสมอ “เสื่อมทรามอย่างสิ้นเชิง” อ้างอิงถึงความเป็นจริงที่ว่าบาปได้กระทบต่อทุกๆด้านของ ตัวเรา  
มันไม่ได้หมายถึงว่าเราจำเป็นที่จะต้องเลวอย่างที่เราสามารถเลวได้ 

7:19-20   ข้อเหล่านี้กล่าวอีกครั้งหนึ่งถึงแนวคิดของข้อที่ 15 และ 17 ตามลำดับ เป็นที่ชัดเจนว่า 
เปาโลกล่าวย้ำแนวคิดเพื่อที่จะเพิ่มการรู้คุณค่าของเราต่อความรู้สึกแห่งความสับสนที่เขาได้รู้สึก 

7:21  ถ้อยคำของ “หลักการ” หรือ “ธรรมบัญญัต”ิ นี้สรุปถึงความคิดของเปาโล265 ธรรมบัญญัติ (กฎ) 

ทั้งหกจะต้องถูกแยกแยะให้แตกต่างในพระธรรมโรม (1) ธรรมบัญญัติของโมเสสซึ่งกล่าวโทษ (3:19);  (2) 

กฎบัญญัติที่เป็นหลักการ (3:21); (3) หลักของความเชื่อซึ่งตัดความชอบธรรมด้วยตนเองออกไป (3:27); (4) 

กฎแห่งบาปที่อยู่ในกายซึ่งมีชัยชนะเหนือกฎแห่งจิตใจ (7:21, 23, 25); (5) กฎแห่งจิตใจ ซึ่งยอมรับ 

ธรรมบัญญัติของโมเสสแต่ว่าไม่สามารถทำมันได้เนื่องจากกฎแห่งบาปในกาย (7:16, 23); และ (6) กฎของ 

พระวิญญาณที่มีอำนาจที่จะช่วยกู้ผู้เชื่อจากกฎแห่งบาปซึ่งอยู่ในกายของเขา และจิตสำนึกของเขาจากการ 

กล่าวโทษของธรรมบัญญัติของโมเสสได ้  ยิ่งไปกว่านั้นอีกพระวิญญาณทำงานในเรื่องความชอบธรรม 

ตามการเรียกร้องของธรรมบัญญัติของโมเสสในคริสเตียนที่ยอมจำนน (8:2, 4)” 266 

7:22-23   ในเชิงสติปัญญาเปาโลโต้แย้งว่าเขาควรที่จะเชื่อฟังธรรมบัญญัติของโมเสส (ข้อ 22) 

แต่ในด้านศีลธรรมแล้วเขาพบว่าตนเองอยู่ในการกบฎต่อสิ่งที่เขารู้ว่าถูกต้อง 

 “ตามความจริงของ 8:7-8 มันยากที่จะมองว่าผู้พูดที่นี่ [ในข้อ 22] เป็นคนอื่นมากกว่าเป็นผู้เชื่อ” 267  

 การกบฎตามธรรมชาตินี้คือบางสิ่งที่เขาไม่สามารถขจัดเอาออกไปจากตนเองได ้  บางทีเปาโลใช้ 
คำว่า “กฎแห่งจิตใจ” เพราะว่าจิตใจมีความสามารถที่จะรับรู้และทำการตัดสินในแง่ศีลธรรม 268 

 “เป็นเพราะว่าผู้คนไม่ได้ตระหนักถึงความเลวทรามทั้งสิ้นของเขา คือพวกเขาไม่ได้พบว่าพระคริสต์ 
 เป็นทั้งสิ้นของพวกเขา”269 

 เปาโลได้อธิบายอย่างยินดีในบทที่ 8 ว่าใครคนหนึ่งที่มีอำนาจไม่จำกัดสามารถช่วยเราควบคุมการ 

กบฎของเราได้ 

7:24 ความเจ็บปวดของความตรึงเครียดนี้และการไร้ความสามารถของเราที่จะขจัดธรรมชาติบาปออก 

ไปจากตัวเราที่กระตุ้นเราให้ทำสิ่งต่างๆที่นำไปสู่ความตายก็มีมากขึ้นที่นี ่ เหตุที่คริสเตียนไม่ได้รู้สึกถึง 



ความผิดและความเจ็บปวดของการทำสิ่งต่างๆ ที่เขาหรือเธอรู้ว่าผิดคืออะไร?  เราจะไม่มีวันหลีกหนีจาก 

การต่อสู้กับการทดลองในชีวิตนี้  ในข้อนี้ ยูจีน ปีเตอร์สันเขียนแบบความคิดของเปาโลใหม่ดังนี้คือ 

 “ข้าพเจ้าได้ลองทุกๆ สิ่งแล้ว แต่ไม่มีสิ่งใดช่วยได้ ข้าพเจ้ามาถึงทางตันแล้ว ไม่มีใครสามารถทำ 
 สิ่งใดเพื่อข้าพเจ้าได้เลยหรือ?”270 

7:25  คำตอบต่อภาวะลำบากนี้ไม่ใช่การหลีกหนีจากการทดลองแต่เป็นการเอาชนะมัน 

 “แหล่งแห่งความน่าสมเพชของเปาโลนั้นชัดเจน มันไม่ใช ่ “การแบ่งแยกตนเอง” [นั่นคือ 

 ธรรมชาติเก่ากับธรรมชาติใหม่] แต่ความเป็นจริงก็คือว่าศาสนาซึ่งเป็นความหวังสุดท้ายของมนุษย ์

 ได้ถูกพิสูจน์ว่าเป็นไม้อ้อที่แตกหัก โดยทางความบาปนั้นมันไม่ใช่การปลอบโยนอีกต่อไปแต ่

 เป็นการกล่าวหา มนุษย์ไม่ต้องการธรรมบัญญัติแต่ต้องการการช่วยกู้”271 

 ส่วนสุดท้ายของข้อนี้ก็เป็นการสรุปอีกอย่างหนึ่ง  “ข้าพเจ้าเอง” ตรงกันข้ามกับ “พระเยซูคริสต์”  

เป็นที่ชัดเจนว่าเปาโลต้องการกล่าวถึงแก่นแท้ของการต่อสู้ที่เขาเพิ่งได้อธิบายไปเพื่อเตรียมบรรดาผู้อ่านของเ
ขาสำหรับการช่วยกู้ที่ยิ่งใหญ่ที่เขาได้อธิบายอย่างละเอียดในบทถัดไป 

 มีคำถามสองคำถามที่เกี่ยวข้องกับการแปลของบทที่ 7 ที่สมควรต่อความสนใจเพิ่มเติมอีก คำถาม 

แรกก็คือ เปาโลกำลังบรรยายประสบการณ์เจาะจงของเขาหรือเสนอการต่อสู้ส่วนตัวของเขาให้เป็นตัวอย่าง 

ของบางสิ่งที่ทุกๆ คนประสบ? ประสบการณ์ของเราจะนำเราชอบประการหลังมากกว่า และบทก็สนับสนุน  

แน่นอนว่าเปาโลคงได้เผชิญกับการต่อสู้นี้เนื่องจากเขาได้กล่าวว่าเขาได้เผชิญ  อย่างไรก็ตามมนุษย์ทุกคนก ็

เผชิญเช่นกันเพราะว่าเราก็ครอบครองความรู้บางอย่างเกี่ยวกับธรรมบัญญัติของพระเจ้า นั่นก็คือการสำแดง 

โดยธรรมชาติ (โดยทั่วไป) ถ้าไม่ใช่การสำแดงที่พิเศษหรือธรรมบัญญัติของโมเสส และธรรมชาติบาป 

ของมนุษย์ 

 คำถามที่สองก็คือ การต่อสู้ที่เปาโลได้อธิบายในข้อ 14-25 ให้ภาพเกี่ยวกับประสบการณ์ของคน 

ที่ยังไม่ได้รับความรอดหรือคริสเตียน? 

 

 

 

ข้อโต้แย้งในมุมมองของผู้ที่ยังไม่ได้รับความรอด 
ข้อดี ข้อเสีย 

1. เป็นมุมมองที่นิยมมากที่สุดท่ามกลางบรรพบุรุษ 
    คริสตจักรยุคแรกเริม่ 

มุมมองอื่นๆที่ถูกยึดถือโดยบรรพบุรุษได้ถูก 
พิสูจน์ว่าผิด 



 

2. คำว่า “ของเนื้อหนัง” หรือ “ไม่ใช่ฝ่ายวิญญาณ” 
และ “ถูกขายไว้ให้อยู่ใต้บาป” หรือ 
“ถูกขายไว้ให้เป็นทาสของบาป” (ข้อ 4) 
เข้าได้กับผู้ไม่เชื่อมากกว่าคริสเตียน 

คำเหล่านี้เป็นคำที่เหมาะสมที่จะใช้ในการ 
อธิบายถึงความสัมพันธ์ของคริสเตียนต่อ 
ธรรมชาติมนุษย์บาปของเขาหรือของเธอ 
 

3. ถ้า 7:14-25 อธิบายถึงคริสเตียนมันก็ขัดแย้ง 
กับวิธีที่เปาโลได้อธิบายถึงพวกเขา ใน 6:3 

ความสัมพันธ์สองอย่างที่แตกต่างกันของ 
คริสเตียนก็อยู่ในเนื้อหาสองตอนนี ้  
ในบทที่ 6 กล่าวถึงความสัมพันธ์ของเรากับบาป  
แต่ในบทที่ 7 กล่าวถึงความสัมพันธ์ของเรากับ 
ธรรมชาติมนุษย์ของเรา 

4. 8:1 บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงจาก 
การพูดถึงสภาพที่ยังไม่ได้รับความรอด 
ไปยังสภาพที่ได้รับความรอดแล้ว   

8:1 บ่งบอกถึงการเปลี่ยนผ่านจากการปกครอง 
ของธรรมชาติมนุษย์บาปไปยังการช่วยกู้โดย 
พระเยซูคริสต์  

5. การขาดหายไปของการอ้างอิงถึงพระวิญญาณ   
บริสุทธิ์และพระเยซูคริสต์ ยกเว้นในข้อที ่25 
แสดงให้เห็นว่าที่นี่เป็นการกล่าวถึงคนที่ยังไม่ได้ 
รับความรอด   

ข้อโต้แย้งของเปาโลไม่ได้เรียกร้องถึงการ 
อ้างอิงเหล่านี้เนื่องจากว่านี่เป็นความขัดแย้งระหว่าง 
ธรรมบัญญัติและเนื้อหนัง (ธรรมชาติมนุษย์) 
 

 

ข้อโต้แย้งในมุมมองของผู้ที่ได้รับความรอดแล้ว 
ข้อดี ข้อเสีย 

1.ออกัสตินและพวกปฏิรูปก็ยึดถือมุมมองนี้ การสนับสนุนเก่าแก่โดยบรรพบุรุษแห่งคริสตจักร 
แรกเริ่มก็ชอบอีกมุมมองหนึ่ง 

2. การเปลี่ยนแปลงจากกาลอดีตใน 7:7-13 
ไปยังกาลปัจจุบัน ใน 7:14-25 บ่งบอกว่า ข้อ 14-25 
อธิบายถึงประสบการณ์ก่อนกลับใจเชื่อของเปาโล 

เปาโลได้ใช้กาลปัจจุบันในข้อ 14-25 
เพื่อความชัดเจนของการแสดงออก 
 

3. ถ้าที่นี่เปาโลได้อธิบายถึงชีวิตก่อนการมาเป็น 
คริสเตียนของเขาเขาก็ได้ขัดแย้งกับสิ่งที่เขาได้กล่าว 
ถึงมันในฟีลิปป ี3:6 

ในฟีลิปปี 3 เปาโลได้อธิบายถึงฐานะของเขาต่อ 
คนอื่น แต่ที่นี่เขาได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ของเขา 
กับพระเจ้า 

4. ข้อโต้แย้งของธรรมสารนี้เริ่มต้นจาก 
การทำให้ชอบธรรม (บทที่ 3-5) ไปยัง 
การชำระให้บริสุทธิ ์(บทที่ 6-8) 

ในบทที่ 6 เปาโลได้อ้างอิงถึงประสบการณ์ 
ก่อนกลับใจเชื่อเช่นกัน (ข้อที่ 6, 8) 
 

5. ความขัดแย้งนั้นเป็นเรื่องจริงต่อประสบการณ์ของ 
คริสเตียน   

จริงๆแล้วเป็นลักษณะที่ชัดเจนของประสบการณ์ 
คริสเตียนเนื่องจากว่าคริสเตียนได้ตายต่อบาป 

6. ส่วนสุดท้ายของข้อที่ 25 บง่บอกว่าความขัดแย้ง 
นี้จะดำเนินต่อไปหลังจากใครก็ตามที่ยอมรับว่าการช่
วยกู้มาทางพระเยซูคริสต์   

ตอนปลายของข้อที่ 25 
เป็นแค่ถ้อยคำสรุปสุดท้ายเท่านั้น 
 



 

 อย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านั้น ผมเชื่อว่าหลักฐานในมุมมองของผู้ที่ได้รับความรอดนั้นแน่นหนา 
กว่า อย่างที่คนอื่นๆเชื่อกัน272  

 ความขัดแย้งที่ถูกอธิบายในข้อที่ 13-25 ไม่ใช่เป็นความขัดแย้งอย่างเดียวกันที่เปาโลได้นำเสนอใน      

กาลาเทีย 5:16-23  ปฏิปักษ์ของธรรมชาติมนุษย์บาปใน โรม 7 คือ คริสเตียนแต่ละคนแต่ในกาลาเทียคือ 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ สภาพของผู้เชื่อในโรมอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัต ิ แต่ผู้เชื่อในกาลาเทียอยู่ภายใต้ 
ธรรมบัญญัติหรือพระคุณ  ผลลัพธ์ของความขัดแย้งในโรมนั้นคือความพ่ายแพ้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได ้  แต่ใน 

กาลาเทียคือความพ่ายแพ้หรือชัยชนะ  ธรรมชาติของความขัดแย้งในโรมคือประสบการณ์ที่ไม่ปกติของ 

คริสเตียนแต่ในกาลาเทียเป็นประสบการณ์ที่ปกติของคริสเตียน 273 

 บทนี้ก็สำคัญอย่างมากด้วยหลายเหตุผลด้วยกัน  มันแก้ไขแนวคิดอันเป็นที่นิยมว่าการต่อสู้ของเรา 
กับบาปเป็นเพียงแค่การต่อต้านบาปต่างๆและนิสัยต่างๆ ที่เจาะจง  ในทางตรงกันข้ามมันก็ต่อต้านพื้นฐาน 

ธรรมชาติมนุษย์ของเราอีกด้วย ประการที่สองมันแสดงให้เห็นว่าโดยพื้นฐานแล้วธรรมชาติมนุษย์ของเรา 
ไม่ใช่ดีแต่เลว  ประการที่สามมันโต้แย้งว่าการชำระให้บริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องไม่ได้มาโดยการเชื่อฟัง 

ธรรมบัญญัติซึ่งเป็นรูปแบบของการเคร่งในกฎที่ถูกเรียกว่าการปฎิบัติเคร่งในศาสนา  มันยังยืนยันว่าการทำ 
สิ่งถูกต้องเรียกร้องมากกว่าแค่การตัดสินใจที่จะทำมัน  ความเข้าใจลึกซึ้งเหล่านี้จำเป็นสำหรับเราที่จะชื่นชม 

สิ่งที่เปาโลเริ่มที่จะอธิบายในบทที่ 8 

 เกี่ยวโยงกับคำถามของความสัมพันธ์ของผู้เชื่อต่อธรรมบัญญัติคือเรื่องของการยึดอยู่ในกฎ 

 “การยึดอยู่ในกฎคือท่าทีแบบเนื้อหนังที่ทำตามกฎเกณฑ์เพื่อที่จะยกย่องตนเอง มันไม่ใช่กฎเกณฑ ์

 เอง มันไม่ใช่ทั้งการเข้าร่วมหรือการไม่เข้าร่วม มันคือท่าทีที่เราเข้าหามาตรฐานของกฎเกณฑ ์

 และพระเจ้าผู้ก่อตั้งกฎนั้น”274 

 การยึดอยู่ในกฎก็เกี่ยวข้องกับการตัดสินอุปนิสัยของเราเอง หรือของคนอื่น ว่าเป็นที่ยอมรับหรือไม ่

เป็นที่ยอมรับต่อพระเจ้าโดยมาตรฐานของการเชื่อฟังต่อธรรมบัญญัติซึ่งเรากำหนดขึ้นไม่ใช่พระเจ้า  บางคน 

ให้คำนิยามของการยึดอยู่ในกฎ (การปฏิบัติแห่งการเคร่งครัดทางศาสนา) เป็นการเชื่อว่าข้าพเจ้าสามารถ 

ได้รับการทำให้ชอบธรรมหรือการชำระให้บริสุทธิ์โดยการเชื่อฟังกฎเกณฑ์ต่างๆ 

 

ผลลัพธ์บางอย่างของการเข้าส่วนกับพระคริสต์ในโรม บทที่ 6 และ 7 
บทที่ 6 7 

หัวข้อ ความสัมพันธ์ของผู้เชื่อกับบาป ความสัมพันธ์ของผู้เชื่อกับ    
ธรรมบัญญัต ิ



สภาพแต่ก่อนของเรา การเป็นทาสของบาป(เปรียบเทียบ 
6:1-11) 

พันธะต่อธรรมบัญญัติ 
(เปรียบเทียบ 7:1-6) 

สภาพปัจจุบันของเรา ไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป 
(เปรียบเทียบ 6:12-14) 

ไม่มีพันธะที่จะถือรักษา 
ธรรมบัญญัติอีกต่อไป 
(เปรียบเทียบ 7:7-12) 

อันตรายปัจจุบันของเรา การเป็นทาสของบาปโดยการจำนน
ต่อมัน (เปรียบเทียบ 6:15-18) 

ไม่สามารถเอาชนะเนื้อหนังโดย 
การพยายามถือรักษาธรรมบัญญัติ 
(เปรียบเทียบ 7:13-24) 

ความรับผิดชอบปัจจุบันของเรา ถวายตัวเราเองและสมาชิกของเรา 
ต่อพระเจ้าให้เป็นเครื่องมือของพระ
องค ์(เปรียบเทียบ 6:19-23) 

วางใจและเชื่อฟังพระเจ้าผู้เดียวที่ 
สามารถช่วยให้เราเอาชนะเนื้อ 
หนังได้ (เปรียบเทียบ 7:25 
เป็นต้นไป) 

 

 ค. ความสัมพันธ์ของผู้เชื่อกับพระเจ้า บทที่ 8 

 “มีรายงานว่าสเปนเนอร์ได้กล่าวว่าถ้าพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์เป็นแหวน 
 และธรรมสารถึงชาวโรมก็เป็นอัญมณีล้ำค่า บทที่ 8 ก็จะเป็นจุดที่เปล่งประกายของอัญมณี”275 

 “ไม่เป็นที่สงสัยเลยว่า แต่ละบทๆ นั้น เป็นชีวิตของผู้เชื่อ. . .”276 

 อย่างในบทที่ 5 มาถึงจุดสำคัญของการสำแดงของเปาโลเกี่ยวกับการทำให้ชอบธรรมของคนบาป  
ดังนั้นบทที่ 8 ก็มาถึงจุดสำคัญของความจริงเกี่ยวกับการชำระให้บริสุทธิ์ของธรรมิกชน  ทั้งสองบทจบลง 
ด้วยการยืนยันถึงความมั่นคงนิรันดร์ของผู้เชื่อ  ในบทที ่ 5 ความมั่นคงของเราขึ้นอยู่กับชีวิตของพระบุตร 
และในบทที่ 8 ความมั่นคงของเราขึ้นอยู่กับอำนาจของพระวิญญาณ  ซึ่งทั้งสองก็ขึ้นอยู่กับความรักของ 
พระบิดา  บทนี้ประกอบไปด้วยการให้ความสนใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการอ้างอิงถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ใน 
พันธสัญญาใหม่  เฉลี่ยแล้วหนึ่งครั้งต่อทุกๆสองข้อ  ในขณะที่มีการปรากฎของคำว่า “ข้าพเจ้า” ประมาณ 30 
ครั้งในบทที่ 7  ในบทที่ 8 มีการอ้างอิงถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึง 17 ครั้ง บทนี้อธิบายถึงประโยชน์ต่างๆ 
ของการชำระให้บริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นโดยการทรงสถิตและอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าผู้ประทับ

อยู่ในผู้เชื่อทุกๆคน 277 

 “โดยรวมแล้วเป็นมุมมองที่แคบเกินไปที่จะเห็นส่วนนี้เป็นแค่การแก้ถอนต่อสภาพน่าสังเวชที่ถูก 
 บรรยายไว้ในบทที่ 7 ที่จริงแล้วบทนี้รวบรวมเส้นใยที่หลากหลายแห่งความคิดจากการอภิปราย 
 ทั้งหมดเรื่องการทำให้ชอบธรรมและการชำระให้บริสุทธิ ์ และผนวกสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันกับปม 
 แห่งมงกุฎของการมีศักดิ์ศรี”278 

  1. การปลดปล่อยของเราจากเนื้อหนังโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 8:1-11 



 ผู้เขียนดำเนินต่อไปในการกล่าวถึงสภาพของผู้เชื่อและจากนั้นก็ได้ให้คำอธิบาย 

ถ้อยคำเกี่ยวกับสภาพของผู้เชื่อ 8:1-4 

8:1 “เหตุฉะนั้น” แนะนำถึงการสรุปที่ขึ้นอยู่กับทุกๆสิ่งที่เปาโลได้เขียนตั้งแต่ บทที่ 3 เป็นต้นไปไม่ใช่ 
แค่บทที่ 7 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 7:6 เขาได้ยืนยันอีกครั้งว่าการทำให้ชอบธรรมเป็นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้สำหรับ 
การชำระให้บริสุทธิ์

279 คริสเตียนต้องเชื่อว่าเขาหรือเธอมีการยอมรับอย่างถาวรต่อพระเจ้าก่อนที่คนนั้นจะ 
เติบโตอย่างมากในพระคุณและทางธรรม 

 “โรม 3:20 แสดงถึง ‘เหตุฉะนั้น’ ของการลงโทษ แต่โรม 8:1 ให ้ ‘เหตุฉะนั้น’ ของการ 
 ไม่ลงโทษ...”280 

 ไม่มีการลงโทษที่แตกต่างจากเสรีภาพจากการพิพากษา (2 คร. 5:10) ไม่มีการลงโทษ (คำกรีก   
คาทาคริมา คือ การจำคุกและให้ทำงานหนัก) หมายถึงพระเจ้าจะไม่ลงโทษเราโดยให้ไปสู่การแยกออกจาก 
พระองค์ชั่วนิรันดร์เนื่องจากบาปของเรา เหตุผลก็คือว่าผู้เชื่ออยู่ในพระเยซูคริสต์ พระผู้ไถ่ได้ทนทุกข์ 
ต่อผลต่างๆ ของความบาปของเราในฐานะตัวแทนของเรา พระองค์จะไม่ประสบกับการลงโทษและเราใน 
ฐานะคนเหล่านั้นที่พระองค์เป็นผู้แทน ก็จะไม่ประสบกับการลงโทษเช่นกัน  จงสังเกตพลังที่เด็ดขาดของ 
พระสัญญาที่ยิ่งใหญ่นี ้ เรามีความมั่นคงนิรันดร์! 

 “ธรรมบัญญัติลงโทษ แต่ผู้เชื่อมีความสัมพันธ์ใหม่กับธรรมบัญญัติ เหตุฉะนั้นเขาไม่สามารถถูก 
 ลงโทษได”้281 

8:2  ที่นี่เปาโลใช้คำว่า “ธรรมบัญญัติ” โดยเปรียบเทียบกับคำว่า “หลักการ” (ข้อ 23) เขาไม่ได้อ้างอิง 
ถึงธรรมบัญญัติของโมเสส (เปรียบเทียบ 7:21) ธรรมบัญญัติเหล่านี้อ้างอิงถึงความแน่นอนและความ 
สม่ำเสมอที่แสดงถึงลักษณะการทำงานของพระวิญญาณและบาป งานของพระวิญญาณที่มายังเราเนื่องด้วย 
ความเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็นำไปสู่ความสมบูรณ์ของชีวิต และบาปนำไปสู่ความตายบั้นปลายสุดท้ายถูก 
กล่าวถึงที่นี่  

 “ทั้งพระวิญญาณและบาป 
และความตายถูกเรียกว่าธรรมบัญญัติเนื่องด้วยความต่อเนื่องของอิทธิพล 
 และการกระทำของสิ่งเหล่านี้”282 

 “หัวข้อที่นี่ไม่ใช่งานของพระคริสต์เพื่อเราอีกต่อไป แต่เป็นงานของพระวิญญาณภายในเราถ้า 
 ปราศจากพระวิญญาณภายในเราที่เป็นธรรมบัญญัติแห่งชีวิต ก็จะไม่มีอะไรนอกจากการลงโทษ 
 เพราะคนที่ถูกสร้างใหม่ไม่มีอำนาจภายในตัวเขาเองถ้าปราศจากพระวิญญาณแห่งพระพรที่ต่อต้าน 
 ชีวิตแห่งความเป็นทาสตลอดไปของเนื้อหนัง ‘ซึ่งบั้นปลายก็คือความตาย’ (6:21)”283 



 ที่ผ่านมาในพระธรรมโรมเปาโลอ้างอิงถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ครั้งเดียว (5:5) แต่ในบทนี้เขา 
อ้างอิงถึง 17 ครั้ง 

8:3  ธรรมบัญญัติของโมเสสไม่สามารถปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากบาปและความตายได้ (ข้อ 2; 
เปรียบเทียบ บทที่ 7) เพราะว่าแรงดึงดูดใจของมันนั้นมีต่อธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย์เท่านั้น มันกระตุ้น 
เราทางสติปัญญาที่จะเชื่อฟังพระเจ้า แต่มันไม่สามารถจัดเตรียมอำนาจที่เพียงพอสำหรับการเชื่อฟังได ้
น่ายินดีที่เนื่องจากความลึกแห่งความรักของพระเจ้า 
พระองค์ได้ส่งพระบุตรของพระองค์ที่จะจัดการกับบาป อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เปาโลได้อ้างอิงถึงบุคคลและงานของพระคริสต์ในข้อนี้  พระเยซูคริสต์ได้มา “ในสภาพเสมือน 
เนื้อหนังที่บาป” (เปรียบเทียบ ฟป. 2:7) ไม่ใช่ “ในเนื้อหนังที่บาป” หรือ “ในสภาพ เหมือนเนื้อหนัง” 
พระองค์ทรงปราศจากบาปและเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง 

 “เพื่อไถ่บาป”  คำกรีกตามตัวอักษรมีความหมายกว้างกว่า “เครื่องบูชาสำหรับบาป” หรือ “เครื่อง 
บูชาไถ่บาป” และก็เป็นการแปลที่ดีกว่า  ธรรมบัญญัติไม่สามารถจัดการกับบาปได ้  ดังนั้นพระเจ้าได้ส่ง 
พระบุตรของพระองค์มาจัดการบาป  นั่นคือประเด็นของข้อนี้ 

 “การสงครามถูกรวมไว้แล้วและชัยชนะก็แน่นอนในเนื้อหนังเดียวกันซึ่งอยู่ในเรา เป็นทั้งที่นั่งและ 
 ตัวแทนของบาป” 284 

 “‘กฎของการฟ้องร้องครั้งที่สองสำหรับความผิดเรื่องเดียวกัน’ กล่าวว่าคนใดก็ตามจะไม่ถูกสอบ 
 สวนในศาลสองครั้งสำหรับอาชญากรรมเดียวกัน เนื่องจากว่าพระเยซูคริสต์ได้ชำระโทษบาป 
 ของคุณ และเนื่องด้วยว่าคุณอยู่ ‘ในพระคริสต’์ พระเจ้าจะไม่ลงโทษคุณ”285 

“กฎของการฟ้องร้องครั้งที่สองสำหรับความผิดเรื่องเดียวกัน” เป็นหลักการอันเป็นที่รู้จักทั่วไปของ 
ความยุติธรรม 

8:4  ที่นี่จุดประสงค์ของการมาบังเกิดเป็นมนุษย์ปรากฎในบริบทของการต่อสู้ของบทที่ 7       พระเจ้า 
ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องต่างๆ ของธรรมบัญญัติในเราโดยพระวิญญาณของพระองค์ที่สถิตและเสริมฤทธิ์เรา 
อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้เป็นโดยอัติโนมัติเนื่องจากว่าพระองค์สถิตในเรา พระเจ้าปฏิบัติตามข้อเหล่านั้นถ้า 
เราดำเนินตามพระวิญญาณมากกว่าที่จะดำเนินตามเนื้อหนัง 
การดำเนินตามพระวิญญาณหมายถึงการดำเนิน ในการยอมจำนนและการพึ่งพาพระวิญญาณของพระเจ้า 
(เปรียบเทียบ กท. 5:16) การดำเนินตาม 
เนื้อหนังหมายถึงการประพฤติตามคำสั่งของเนื้อหนังและการยอมให้ธรรมชาติบาปของเราที่จะปกครองชีวิ

ตของเรา 



 “‘การดำเนินตามเนื้อหนัง’ คือที่จะให้ชีวิตของคนหนึ่งถูกกำหนดและชี้นำโดยค่านิยมของ ‘โลกนี้’ 
 ในการกบฎต่อพระเจ้า คือวิถีชีวิตที่เป็น ‘มนุษย์’ ในทิศทางของมัน อีกด้านหนึ่งการดำเนินตาม 
 พระวิญญาณ คือการดำเนินภายใต้การควบคุมและเป็นไปตามค่านิยมของ ‘ยุคใหม่’ ที่ถูกสร้างขึ้น 
 และปกครองโดยพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งเป็นของประทานแห่งยุคสุดท้ายโดยพระองค”์286 

 “ข้อเรียกร้องของธรรมบัญญัติจะถูกทำให้สำเร็จโดยการกำหนดทิศทางของชีวิตของเราโดย      
 พระวิญญาณ โดยเราได้รับการช่วยเหลือครั้งแล้วครั้งเล่าที่จะทำตามพระวิญญาณและต่อต้าน 
 เนื้อหนัง ที่จะหันหลังห่างออกไปมาขึ้นจากการถือว่าตนเองสำคัญ และหันหน้าเข้าหาเสรีภาพที่ 
 พระวิญญาณของพระเจ้าได้มอบให้เรามากขึ้นและมากขึ้น”287 

 “ธรรมบัญญัติสั่งให้วิ่งและทำงาน    
 แต่ก็ไม่ได้ให้มือหรือเท้าแก่ข้าพเจ้า    แต่ข่าวดีที่พระกิติคุณนำมาก็คือ 
   มันสั่งให้ข้าพเจ้าบินและก็ให้ปีกแก่ข้าพเจ้า”288 

 “ความสำคัญของข้อเหล่านี้ [1-4] อยู่ในความเป็นจริงที่ว่ามันได้ให้ข้อสรุปของบทที่ 5 ถึงบทที่ 8 

 และบ่งบอกถึงรูปแบบที่กระชับหรือเพียงพอของเคล็ดลับสู่ความบริสุทธิ์ของคริสเตียน” 289 

คำอธิบายถึงสภาพของผู้เชื่อ 8:5-11 

8:5  ที่นี่เปาโลเริ่มที่จะอธิบายเพิ่มเติมถึงความแตกต่างระหว่าง “เนื้อหนัง” กับ “พระวิญญาณ”  

ความแตกต่างนี้ยากที่จะเข้าใจเพราะว่าทั้งสองคำนี้มีความหมายมากกว่าหนึ่งความหมาย ที่จะ “ดำเนินตาม 

เนื้อหนัง” (ข้อ 4) หมายถึง ที่จะทำตามในสิ่งที่ธรรมชาติมนุษย์ปรารถนา  ที่จะ “ปักใจในเนื้อหนัง” (ข้อ 
5)หมายถึง ที่จะยอมให้ธรรมชาติมนุษย์ที่จะปกครองชีวิตของตน ที่จะ “อยู่ในเนื้อหนัง” (ข้อ 8) หมายถึง 
ไม่ได้บังเกิดใหม่ หรือ ปราศจากพระวิญญาณ  คำว่า “วิญญาณ” ตามบริบทดูเหมือนจะอ้างอิงถึง 
พระวิญญาณบริสุทธิ์มากกว่าวิญญาณที่ได้บังเกิดใหม่ของมนุษย์  ผู้ที่ชอบมุมมองที่สองนี้มีแนวโน้มที่จะ 
อธิบายว่ามนุษย์มีสองธรรมชาติ คือ ธรรมชาติเก่าที่บาปและธรรมชาติใหม่ที่เป็นเหมือนวิญญาณมนุษย์ที่ 
ได้บังเกิดใหม่นี้  (เปรียบเทียบ กท. 5:16-17) ในการเห็นด้วยกับมุมมองที่หนึ่ง  บทนี้เริ่มด้วยการอ้างอิงที่ 
ชัดเจนถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ข้อ 2) เหตุฉะนั้นการอ้างอิงอื่นๆที่ตามมาสำหรับคำว่า “วิญญาณ” (คำกรีก 
นิวม่า) ก็เป็นพระวิญญาณเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้นอีก มันสมเหตุสมผลในการระบุถึงพื้นฐานสำหรับชัยชนะ 
ของคริสเตียน  เปาโลคงจะชี้ถึงแหล่งสูงสุดนั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์มากกว่าตัวแทนลำดับที่สอง ซึ่งก็คือ 
วิญญาณมนุษย์ของเรา  

8:6  จิตใจที่มุ่งตามเนื้อหนังก็ใส่ใจและปรารถนาสิ่งต่างๆของเนื้อหนัง (เปรียบเทียบ ฟป.  2:5; คส. 3:2) 
ปลายทางของท่าทีแบบนั้นสุดท้ายแล้วก็คือความตาย อย่างไรก็ตาม 
จิตใจที่มุ่งตามการจำนนต่อพระวิญญาณ จะพบกับชีวิตและสันติสุข 



ดูเหมือนว่าสันติสุขกับพระเจ้าจะถูกกล่าวถึงที่นี ่ เมื่อใดก็ตามที่มีสันติสุขกับ พระเจ้า 
สันติสุขกับคนอื่นก็ตามมาโดยปกติ   

8:7-8           จิตใจที่มุ่งอยู่กับเนื้อหนังโดยพื้นฐานแล้วจะเป็นศัตรูต่อพระเจ้า การมุ่งความคิดของตนเองที่ 
เนื้อหนังก็ตรงกันข้ามกับธรรมบัญญัติของพระเจ้า จากตอนปลายของข้อที่ 7 ดูเหมือนชัดเจนว่าเปาโล 
กำลังคิดถึงผู้ที่ยังไม่ได้รับความรอด   (เปรียบเทียบ ข้อ 8-9) เป็นที่แน่ชัดว่าเขาต้องการที่จะ “เปิดเผยถึง 
เนื้อหนังในความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิงของมันที่ขัดกับพระเจ้าและพระประสงค์ของพระองค์อย่างเต็มที”่290 
บุคคลหนึ่งสนใจในสิ่งใดก็เปิดเผยถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาหรือของเธอ มันเป็นไปได้ที่จะดำเนินตาม 
เนื้อหนัง (ข้อ 4-5) แต่ไม่ได้อยู่ในเนื้อหนัง ในอีกแง่หนึ่งเป็นไปได้ที่จะดำเนินอย่างกับคนที่ยังไม่ได้ 
บังเกิดใหม่แม้ว่าคนนั้นได้พบกับการบังเกิดใหม่แล้ว 

8:9            “อย่างไรก็ตาม” บ่งบอกถึงความตรงกันข้าม บรรดาผู้อ่านของเปาโลไม่ใช่แค่ผู้ที่มีธรรมชาต ิ

มนุษย์บาปเท่านั้น พวกเขายังมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ด้วย  เราสามารถแปลคำว่า “ถ้า” เป็น 

“เนื่องจาก” (ประโยคเงื่อนไขชั้นแรกในภาษากรีก) เพราะว่าที่นี่แสดงถึงเงื่อนไขที่เปาโลทึกทักเอาว่าเป็นจริง 

ต่อความเป็นจริง ทุกๆคนที่วางใจในพระเยซูคริสต์ในยุคที่เรามีชีวิตอยู่ก็ครอบครองพระวิญญาณบริสุทธิ ์
ที่สถิตอยู่ด้วย (เปรียบเทียบ อฟ. 1:13; 1 คร. 12:13) 

 “เครื่องหมายที่ยิ่งใหญ่ของคริสเตียนแท้จริงคือพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในเขา”291   

 นี่คือหนึ่งในถ้อยคำที่ชัดเจนที่สุดในพระคัมภีร์ที่แก้ไขความเข้าใจผิดที่ว่าการบัพติสมาด้วย              

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นงานอันที่สองของพระคุณสำหรับคริสเตียน 

 “ไม่มีที่ไหนในพระคัมภีร์ที่เราพบถึงข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนมากขึ้นว่าพระวิญญาณเข้าไปในชีวิตของ   

 บุคคลหนึ่ง ณ เวลาการกลับใจใหม ่ (เปรียบเทียบ 1 คร. 12:13 ด้วย) ถ้าพระวิญญาณจำเป็น 

 ที่จะต้องรอการอุทิศตนต่อความบริสุทธิ์ภายหลัง นั่นหมายถึงว่าพระองค์คงจะต้องขาดหายไป 

 ระหว่างการกลับใจใหม่และเวลาหลังจากนั้น แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะเปาโลได้บ่งบอกว่า 
 บุคคลที่ปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่ได้เป็นของพระคริสต”์292 

8:10       จงสังเกตความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างพระวิญญาณและพระบุตรในข้อนี้และข้อสุดท้าย   “ถ้า” 

อีกครั้งหนึ่งที่เป็นคำว่า “เนื่องจาก” การสถิตของพระวิญญาณหมายถึงว่าพระเจ้าสถิต (เปรียบเทียบ ข้อ 9, 
11; อฟ. 3:16-17)  “วิญญาณ” ในข้อนี้บางทีก็อ้างอิงถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย  บริบทสนับสนุนการแปลนี้ 
ความหมายของข้อนี้ก็เป็นเช่นนั้น  คำว่า “ดำรงอยู”่ ตามตัวอักษรหมายถึง “ชีวิต” (เปรียบเทียบ ข้อ 2) 

ความหมายของประโยคย่อยดูเหมือนจะเป็นสิ่งนี ้ พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นแหล่งแห่งชีวิตฝ่ายวิญญาณ 

สำหรับบุคคลที่ได้รับการไถ่ ผู้ซึ่งตอนนี้ครอบครองความชอบธรรมของพระคริสต์ที่ได้ประทานให้ 



 “. . . เมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นคริสเตียนดำเนินชีวิตคริสเตียน คุณกำลังเห็นพยานถึงความอัศจรรย์ 
 ที่เป็นขึ้นจากตาย”293 

 คำว่า “ร่างกาย” แสดงถึงบุคคลทั้งตัวตนไม่ใช่แค่โครงสร้างทางกายภาพ  นี่คือความหมายตามปกต ิ

ของเปาโลเมื่อเขาใช้คำนี้294 ที่นี่เขาหมายถึงว่าร่างกายนั้นต้องตายมันยังคงถูกครอบงำด้วยความตายเนื่องจาก 

บาป 

8:11      อีกครั้งหนึ่งที่พระวิญญาณในที่นี่คือพระวิญญาณของพระเจ้า ประเด็นก็คือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ ์
องค์เดียวกันที่ได้ทำให้พระเยซูเป็นขึ้นจากตายก็จะทำให้บรรดาผู้เชื่อเป็นขึ้นจากตายด้วย  

 “พระวิญญาณเป็นทั้งเครื่องมือของการกระทำแห่งการเป็นขึ้นจากตายและรากฐานที่ถาวรของชีวิต 

 แห่งการเป็นขึ้นจากตาย”295  

ข้อนี้สถาปนาข้อโต้แย้งที่มีพลังสำหรับการเป็นขึ้นทางฝ่ายร่างกายของบรรดาผู้เชื่อ 

  2. ความสัมพันธ์ใหม่ของเรากับพระเจ้า 8:12-17 

 เปาโลกล่าวต่อไปถึงการประยุกต์ใช้ความจริงนี้และจากนั้นก็ชี้ให้เห็นถึงหลักฐานของความสัมพันธ์ใ
หม่ของผู้เชื่อกับพระเจ้า 

การประยุกต์ใช้สภาพของผู้เชื่อ 8:12-13 

8:12 เนื่องด้วยสิ่งที่พระเจ้าได้ทำเพื่อเรา (ข้อ 1-11) บรรดาผู้เชื่อมีพันธะที่จะตอบสนองอย่างเหมาะสม 

อย่างไรก็ตามเราสามารถทำได้ด้วยการช่วยเหลือของพระวิญญาณเท่านั้น ที่นี่เปาโลได้กล่าวถึงด้านลบของ 

ความรับผิดชอบของเราเท่านั้น เขาคงได้กล่าวต่อไปว่า “ . . .และต่อพระเจ้า ที่จะดำเนินตามพระวิญญาณ” 

เขาได้วางแผนที่จะเน้นสิ่งนั้นในหลายๆข้อต่อมา ข้อนี้สอนอย่างชัดเจนว่าผู้เชื่อยังคงมีธรรมชาติมนุษย์บาป 

ภายในเขาแม้ว่าเขาได้ตายกับพระคริสต์แล้ว  พระเจ้าไม่ได้กำจัดเนื้อหนังของผู้เชื่อไป ณ เวลากลับใจใหม่  
เหตุฉะนั้นเราไม่ต้อง “มีชีวิตอยู่ [ดำเนิน] ตาม” มัน  การชำระให้บริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องไม่ใช่บางสิ่ง 

ที่คริสเตียนอาจรับเอาหรือทิ้งไว้ พระเจ้าได้สั่งให้เราติดตามมัน (เปรียบเทียบ ทต. 2:12, 2 ปต. 1:3-11; 3:18) 

8:13        บรรดาคริสเตียนที่ทำตามคำสั่งของเนื้อหนังอย่างต่อเนื่องก็มุ่งหน้าไปสู่ความตาย  สิ่งนี้ไม่สามารถ 

เป็นการตายนิรันดร ์ คือการแยกจากพระเจ้าเป็นนิตย์ได ้ ตามมุมมองของพระสัญญาต่างๆ ที่ตรงกันข้าม 

(ตัวอย่าง เช่น ข้อ 1, 31-39) เหตุฉะนั้นมันต้องหมายถึงความตายชั่วคราว  บาปก่อให้เกิดความตาย 

ในหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่นการแยกร่างกายออกจากวิญญาณ (ความตายฝ่ายร่างกายที่อาจเกิดขึ้น 

ก่อนกำหนดสำหรับผู้ที่ทำตามเนื้อหนัง เปรียบเทียบ 1 คร.11:30; 1 ยน. 5:16) มันอาจเป็นการแยก 
บุคคลจากคนอื่นๆ (ความตายในความสัมพันธ์ทางสังคม) หรือ การแยกบุคคลจากตัวของเขาเอง (สภาวะ 
ที่ผิดปกติทางจิตใจ และความสับสน) 



 ในทางตรงกันข้ามบรรดาผู้เชื่อที่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยการช่วยเหลือของพระวิญญาณ 

บริสุทธิ์ และตายต่อการงานของร่างกาย (นั่นคือ เนื้อหนัง เปรียบเทียบ 6:6) จะไปสู่การพบกับชีวิตที่บริบูรณ์  
มันเป็นไปได้ที่จะครอบครองชีวิตนิรันดร์แต่ไม่ได้พบอย่างบริบูรณ์ (ยน. 10:10) บรรดาคริสเตียนที่ติดตาม 
พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อเท่านั้นจะพบกับชีวิตนิรันดร์ของพวกเขาอย่างเต็มศักยภาพ ความบริบูรณ์ของชีวิตนี้ 
เกี่ยวข้องกับความมีสุขภาพที่ดีทางจิตใจ ทางสังคม และทางกายภาพ ภายใต้สถานการณ์ต่างๆที่ปกติ 

 กาลปัจจุบันของคำกริยานั้นสำคัญ  กาลนี้เน้นถึงความจำเป็นของการทำให้การงานของเนื้อหนังไปสู่ 
ความตายอย่างต่อเนื่อง  

เปาโลเห็นว่าการถวายตัวของเราเองแด่พระเจ้าเป็นการกระทำเริ่มแรกของการอุทิศตน (6:13; 12:1) 
แต่เขาได้เขียนว่าเราต้องเลือกที่จะระงับเนื้อหนังของเราทุกวันและทุกชั่วโมง (เปรียบเทียบ 13:14)  

 “นี่คือการเตือนที่น่ากลัว . . มันคือไฟแดงที่สว่างจ้าดวงหนึ่งที่พระเจ้ารักษาผู้ที่ถูกเลือกสรรของ 

 พระองค์ไว้จากเส้นทางแห่งความตาย... 

 “เพราะว่าเราต้องสังเกตอย่างระมัดระวังมากที่สุดว่าชีวิตบริสุทธิ์จะต้องดำเนินโดยเรา มันไม่ใช่ว่า 
 เรามีอำนาจอะไร—เราไม่มีเลย แต่พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตในเราเพื่อจุดมุ่งหมายด่วนของ 

 การถูกเรียก ‘มาเหนือเราที่จะทำลายการของฝ่ายกายเสีย’ การควบคุมตนเองคือหนึ่งในผลพวงที ่
 หอมหวานนั้นซึ่งถูกเรียกว่า ‘ผลของพระวิญญาณ’ ในกาลาเทีย 5:22”296 

 

การรับรองสภาพของผู้เชื่อ 8:14-17 

 ข้อ 14-17 อธิบายถึงพันธกิจของพระวิญญาณแห่งการยืนยันถึงความเป็นจริงของตำแหน่งของ    

ผู้เชื่อในฐานะบุตรของพระเจ้า297 เปาโลเชื่อว่าผู้เชื่อที่ตระหนักถึงตำแหน่งที่มั่นคงของเขาหรือของเธอจะ 

เกิดผลมากขึ้นในการระงับเนื้อหนังของเขาหรือของเธอ (เปรียบเทียบ 6:1-11) 

8:14         เปาโลได้เขียนถึงชาวกาลาเทียว่าธรรมบัญญัตินำผู้คนไปถึงพระคริสต์ (กท. 3:24) พระวิญญาณ 

บริสุทธิ์ก็ทำอย่างนี้เช่นกัน (ยน. 16:8-11) หลังจากที่ได้มาสู่พระคริสต ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็นำเราต่อไปสู่ 
น้ำพระทัยแห่งศีลธรรมของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์นำบุตรแท้ทุกๆ คนของพระเจ้า (กท. 5:18) 

พระองค์ไปข้างหน้าเราและคาดหวังให้เราที่จะตามพระองค์ อย่างที่ผู้เลี้ยงกระทำต่อแกะของเขา  อย่างไร 

ก็ตามเราสามารถเลือกที่จะตามหรือไม่ตามพระองค ์ ที่จะดำเนินตามพระวิญญาณหรือดำเนินตามเนื้อหนัง 

(ข้อ 13)  พระวิญญาณนำเราโดยอาศัยความเป็นจริงทางพระคัมภีร์และแบบอย่างส่วนตัวโดยการกระตุ้น 

ภายในของพระองค ์ (ยน. 20:31; รม. 8:16; กท. 4:6;  1 ยน. 3:24; 5:13) 298  อีกมุมมองหนึ่งก็คือว่าการ 

“ถูกนำโดยพระวิญญาณ” ที่นี่และในกาลาเทีย 5:18 หมายถึงว่าพระวิญญาณกำหนดทิศทางของชีวิตของ 

คนๆ หนึ่งโดยรวมมากกว่าการที่พระองค์แนะนำเรา 299 



 “ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีความล้ำลึกในความเป็นจริงที่ยิ่งใหญ่สองประการ พระเจ้ากำลังทำงานในเรา 
 ที่จะเป็นไปตามน้ำพระทัยพระองค์ และอีกด้านหนึ่งคือเพื่อที่เราจะเลือกน้ำพระทัยของพระองค์ 
 ในทุกเวลา เรามั่นใจได้ว่าสองสิ่งนี้สอนไว้ในพระคัมภีร์...”300 

8:15        พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ทำให้เราเป็นทาสอย่างที่บาปทำ  พระองค์ไม่ได้สั่งหรือบังคับเราที่จะ 

ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในฐานะทาสของพระเจ้า  ตรงกันข้ามพระองค์วิงวอนเราให้ทำในฐานะที่เป็น 

บุตรของพระเจ้า  คำว่า “วิญญาณ” ในที่นี่คงหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งทำให้เราเป็นบุตรของ 

พระเจ้าโดยการบังเกิดใหม่และการรับเป็นบุตร 

 คำว่า “อับบา” และ “บิดา” เป็นคำที่เหมือนกัน  คำแรกเป็นการถ่ายทอดตัวอักษรของคำอารเมค 

และคำที่สองเป็นการถ่ายทอดตัวอักษรของคำกรีก (เปรียบเทียบ กท. 4:6) เปาโลใชท้ัง้คำอารเมคและคำกรีก 

เพื่อจะเน้นความสัมพันธ์สนิทที่สาวกคริสเตียนมีกับพระเจ้า         พระเยซูเจ้าได้สำแดงถึงความสัมพันธ์สนิท 

นี้ระหว่างการฝึกสาวก 12 คนของพระองค์ (มก. 14:36) เจ. บี. ฟีลิปส์ถอดความ “อับบา บิดา” ว่า “บิดา บิดา 
ของข้าพเจ้า” และ อาร์เธอร์ เอส. เวย์ ถอดความว่า “บิดาของข้าพเจ้า บิดาที่รักของข้าพเจ้า” 

 การรับเป็นบุตรเป็นศัพท์ทางกฎหมาย (เปรียบเทียบ การทำให้ชอบธรรม)  บ่งบอกถึงการมอบทาง 

กฎหมายของสถานะทางกฎหมาย  ทั้งการรับเป็นบุตรและการทำให้ชอบธรรมส่งผลในสภาพถาวร และทั้ง 

สองก็ขึ้นอยู่กับความรักและพระคุณของพระเจ้า302 

 “เปาโลแทบจะไม่ได้เลือกสรรคำที่ดีกว่าคำว่า “การรับเป็นบุตร” ที่จะระบุถึงสันติสุขและความมั่น 

 คงนี้ คำนี้บ่งบอกถึงสถาบันทางกฎหมายของกรีกและโดยเฉพาะโรมที่ระบุว่าคนหนึ่งสามารถ 

 “รับเอา” เด็กมาและมอบสิทธิและเอกสิทธิ์ทั้งสิ้นทางกฎหมายแก่เด็กนั้น ซึ่งปกติเป็นของเด็กตาม 

 ธรรมชาติ อย่างไรก็ตามสถาบันนี้เป็นแบบกรีก-โรมัน แนวคิดที่สำคัญก็มีรากอยู่ในพันธสัญญาเดิม 

 และลัทธิยูดาย [นั่นคือ การที่พระเจ้ารับอิสราเอลเป็นบุตร]”303 

8:16    พระเจ้าได้จัดเตรียมพยานทั้งสองสำหรับความรอดของผู้เชื่อ นั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์และวิญญาณ 

มนุษย์ของเรา (เปรียบเทียบ ฉธบ. 17:6; มธ. 18:16) พยานแรกก็อาศัยความเป็นจริงในพระคัมภีร์ 
และเป็นแบบส่วนตัว (เปรียบเทียบ ข้อ 14) ในขณะที่พยานที่สองเป็นแค่ส่วนตัว  อีกมุมมองหนึ่งก็คือ 

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพยานต่อพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐาน (ข้อ 15)304 อีกประการหนึ่ง การอ้างอิงที่สองนี้ของ 

“วิญญาณ” บางทีเป็นการอ้างอิงเดียวเท่านั้นใน โรม 8 ที่ไม่ใช่เป็นการอ้างอิงถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์  คำว่า 
“เด็ก” ระบุถึงความสัมพันธ์ทางครอบครัวของเราซึ่งขึ้นอยู่กับการบังเกิดใหม ่ ในขณะที่คำว่า “บุตร” เน้นถึง 

สถานะทางกฎหมายซึ่งขึ้นอยู่กับการรับเป็นบุตร เราเป็นเด็กๆ ของพระเจ้าโดยการบังเกิดใหม่ และเป็นบุตร 

ของพระองค์โดยการรับเป็นบุตร 



8:17 การเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้าทำให้เราเป็นทายาท (เปรียบเทียบ 1 ปต. 1:3-4) เรารับมรดกร่วมกับ 

พระเยซูซึ่งเป็นพี่ชายของเรา (ข้อ 29) เรารับมรดกแห่งการทนทุกข์ในฐานะสาวกของพระองค์ในตอนนี ้
และรับมรดกแห่งศักดิ์ศรีซึ่งส่วนใหญ่จะมีในอนาคต (เปรียบเทียบ 1 ปต. 4:13) วลีนี้ “และถ้า” 

พยายามที่จะแปลเงื่อนไขชั้นที่หนึ่งในภาษากรีก ซึ่งในกรณีนี้เราสามารถแปลว่า “เนื่องจาก” อย่างที่แน่นอน 

ว่าเรามีส่วนในการทนทุกข์ของพระองค์ในตอนนี้ (คำกรีก ซัมพาสโคเมน ซึ่งหมายถึงการทนทุกข์กับอะไร 

ก็ตามที่เราอาจประสบเพราะเราดำเนินชีวิตเพื่อพระองค ์ ไม่ใช่แค่การทนทุกข์เหล่านั้นที่เชื่อมโยงกับการ 

เป็นพยานเพื่อพระคริสต์โดยใช้คำพูดของเรา) เราจะมีส่วนในศักดิ์ศรีของพระองค์ในอนาคต  นี่เป็นการ 

อ้างอิงถึงศักดิ์ศรีที่ผู้เชื่อทุกๆ คนจะประสบในบั้นปลายของชีวิตของพวกเขา (ข้อ 18-25)  ตอนนั้นศักดิ์ศร ี

ของเราจะเป็นอะไรบางอย่างที่ได้สัดส่วนกับการทนทุกข์ของเราในตอนนี้เพื่อพระองค์ในฐานะสาวกของพร
ะองค์(เปรียบเทียบ 1 ปต. 4:12-19) 

 พันธสัญญาใหม่สอนว่าจำนวนของมรดกที่ลูกๆ ของพระเจ้าจะได้รับก็ขึ้นอยู่กับความสัตย์ซื่อของ 

เราต่อพระเจ้า (ลก. 19:11-27) อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อสงสัยที่ว่าคริสเตียนทั้งหมดเป็นทายาทของพระเจ้า 
และจะมีส่วนในศักดิ์ศรีรวมทั้งพระพรอื่นๆ อีกด้วย (เปรียบเทียบ 1 ปต. 1:3-12)305 

 “ทุกคนที่ได้บังเกิดใหม่มีพระเจ้าเป็นมรดกของพวกเขา หรืออย่างที่เปาโลกล่าวว่า พวกเขาเป็น 

 ‘ผู้รับมรดกของพระเจ้า’ (รม. 8:17; กท. 4:7) การเป็นผู้รับมรดกนั้นขึ้นอยู่กับพื้นฐานของ 

 การงานเดียวนั่นคือการงานแห่งการเชื่อ แต่มีอีกมรดกหนึ่งในพันธสัญญาใหม่ ซึ่งเป็นมรดกที่ควร 

 ได้รับเหมอืนกับคนอิสราเอล พวกเขายังเป็นผู้รับมรดกของอาณาจักรและผู้รับมรดกร่วมกับ      

 พระเมสสิยาห์อีกด้วย (2 ทธ. 2:12; รม. 8:17)” 306 

 ข้อนี้ไม่ได้สอนว่าการได้รับศักดิ์ศรีซึ่งเป็นขั้นที่สามในความรอดของผู้เชื่อทุกๆ คนนั้นขึ้นอยู่กับ 

การทนทุกข์ของเราเพื่อเห็นแก่พระเยซู  ในที่สุดแล้วพระเจ้าจะให้ศักดิ์ศรีแก่คริสเตียนทุกคนทั้งผู้ที่ยืนหยัด 

เพื่อพระเจ้าและผู้ที่ไม่ได้ยืนหยัด (ข้อ 29-39) 

 “ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ไม่มีที่ว่างสำหรับ “การรับขึ้นไปบางส่วน” เลย  ธรรมิกชนทุกคนจะมีส่วนใน 

 ศักดิ์ศรีของพระคริสต”์307 

  3. การทนทุกข์ในปัจจุบันและศักดิ์ศรีในอนาคตของเรา 8:18-25 

 เปาโลดำเนินต่อไปในการอธิบายอย่างละเอียดถึงความคิดที่เขาได้แนะนำในตอนปลายของข้อที ่ 17  

พระคัมภีร์ตอนนี้ให้มุมมองที่กว้างขวางอย่างมากถึงแผนการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเกี่ยวกับการไถ ่

ซึ่งเป็นหัวใจของศาสนศาสตร์ของเปาโล308 

8:18    ตามความจริงของนิรันดร์กาล เราควรมองราคาของการทนทุกข์กับพระเยซูคริสต์ในตอนนี้ว่าสำคัญ 

เนื่องจากศักดิ์ศรีที่รอคอยเราอยู่ข้างหน้า (เปรียบเทียบ 2 คร. 4:17) อีกครั้งหนึ่งที่เปาโลใช้คำว่า “พาเธมาทา” 



ซึ่งหมายถึงการทนทุกข์เพื่อเหตุผลอะไรก็ตามและในรูปแบบใดก็ตามเนื่องจากว่าเราเป็นบุตรของพระองค์ 
ศักดิ์ศรีที่เปาโลหมายถึงคือศักดิ์ศรีที่เราจะประสบ ณ การได้รับศักดิ์ศรีของเรา (ข้อ 17) การได้รับศักดิ์ศร ี

ของเราเป็นลักษณะที่สามและสุดท้ายของความรอดของเราที่ซึ่งพระเจ้าจะช่วยกู้เราจากการมีอยู่ของบาปเป็น
นิตย์  คำบุพบทในภาษากรีกคือคำว่า “ไอซ”์ ซึ่งสามารถหมายถึง “ยัง” (NASB) หรือ “ใน” (NIV) และบางท ี

ก็รวมทั้งสองแนวคิดนี้ในที่นี่เนื่องจากความใหญ่โตของศักดิ์ศรีนี้ 

8:19 เปาโลได้ขยายมุมมองของเขาเกี่ยวกับการได้รับศักดิ์ศรีนี้กว้างขึ้นไปสู่การรวมทั้งสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง 

เปาโลได้ทำให้เป็นบุคคลที่เพียรคอยท่าถึงการคาดหวังแห่งวันที่ยิ่งใหญ่เมื่อพระเจ้าไถ่ถอน (เปรียบเทียบ กท. 

5:5; ฟป. 3:20; ฮบ. 9:28) จากนั้นพระเจ้าจะสำแดงพระบุตรของพระองค์ 

 “. . .  คำว่า “อะโพะคาลุฟซิส” ที่นี่แปลว่า ‘การเปิดเผย’ ซึ่งเป็นการขจัดการปกคลุมออกไป
 อย่างที่เมื่อรูปปั้นที่อัศจรรย์ได้สำเร็จลงและมีการเอาผ้าคลุมไว ้  ผู้คนก็มารวมตัวกันเพื่อ ‘เปิดผ้า 
 คลุม’ ของงานศิลปะนี ้ จะเป็นเหมือนจรวดพลทุี่ถูกส่งขึ้นไปบนท้องฟ้าในคืนที่มีเทศกาลจรวดพลุ 
 ซึ่งถูกคลุม ด้วยกระดาษสีน้ำตาลดูเหมือนธรรมดาและไม่ดึงดูดใจ แต่พวกมันถูกส่งขึ้นไปบน 

 ท้องฟ้าและจากนั้นพวกมันก็ถูกเปิดเผยออกมาด้วยสีต่างๆแห่งความสวยงามและฝูงชนข้างล่าง 

 ก็ตะโกนด้วยความชื่นชม  ตอนนี้ธรรมิกชนถูกหุ้มห่อด้วยกระดาษสีน้ำตาลธรรมดาของเนื้อหนัง 

 มองดูภายนอกก็เหมือนกับคนอื่นๆ  แต่สรรพสิ่งที่ทรงสร้างกำลังรอคอยการเปิดเผยของพวกเขา ณ 

 การเสด็จกลับมาของพระคริสต์ เพราะว่าพวกเขาได้เชื่อมโยงกับพระคริสต์เป็นหนึ่งเดียวกันกับ 

 พระองค์และจะได้รับศักดิ์ศรีร่วมกับพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จมา”309 

8:20      เนื่องจากการล้มลงในบาป พระเจ้าได้ทำให้สรรพสิ่งที่ทรงอยู่ภายใต้ “การไร้ประโยชน์” หรือ 

“ความสับสน” ผลที่ตามมาก็คือมันจะไม่ไปถึงความสมบูรณ์แบบที่พระองค์ได้ตั้งใจไว้ในตอนแรกที่จะให้ 
มันไปถึง บางทีมุมมองในที่นี่ก็คือว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้มันอยู่ภายใต้อำนาจ แม้ซาตานและอาดัมก็เป็น 

เครื่องมือในการกระทำนั้น 

8:21 เมื่อพิจารณาถึงคำพยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูการทรงสร้างระหว่างการปกครองบนโลกของ 

พระเมสสิยาห์ เวลานั้นบางทีอยู่ในความคิดของเปาโล (ตัวอย่าง เช่น ยรม. 31:12-14; 33) เปาโลไม่ได้กล่าว 

ถึงการทำลายโลกปัจจุบัน ซึ่งจะเกิดขึ้น ณ ตอนปลายของการปกครองโลกของพระเมสสิยาห ์(เปรียบเทียบ 2 

ปต. 3:11-13)  เขากำลังเขียนถึงการเปลี่ยนแปลง ณ การเริ่มต้นของการปกครองนั้น 

8:22   การทรงสร้าง (ยกเว้นมนุษย์ ข้อ 23) กระทำราวกับว่าเผชิญกับความเจ็บปวดแบบคลอดลูก ซึ่งกำลัง 

พยายามที่จะผลิตผลของมัน การทนทุกข์ของเป็นผลลัพธ์ของเหตุการณ์ต่างๆ ในอดีตและเป็นสัญญาณบอก 

เหตุของการช่วยกู้ในอนาคต (เปรียบเทียบ ข้อ 20; มธ. 19:28) 



8:23 ธรรมิกชนร่วมแบ่งปันถึงความรู้สึกแห่งการคร่ำครวญและการคาดหวังที่เปาโลได้อธิบายความรู้สึก 

ของสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง สุดท้ายแล้วพระเจ้าจะไถ่มันและเรา  อย่างไรก็ตามธรรมิกชนเท่านั้นที่มีผลแรกของ 

พระวิญญาณ  พระเจ้าได้บัญชาให้คนอิสราเอลถวายส่วนหนึ่งของผลผลิตที่เจริญเต็มที่ก่อนของพวกเขา 
ให้เป็นเครื่องถวายต่อพระองค์ (อยพ. 23:19; นหม. 10:35)  การถวายนี้เป็นการยอมรับว่าการเก็บเกี่ยว 

ทั้งหมดมาจากพระเจ้าและเป็นของพระองค์อย่างแท้จริง คือการถวายที่คนอิสราเอลได้กระทำโดยความเชื่อ 

ซึ่งมั่นใจว่าส่วนที่เหลือของการเก็บเกี่ยวจะตามมา 

 ในทำนองเดียวกันกับของประทานแห่งพระวิญญาณของพระเจ้า ณ การเริ่มต้นของชีวิตคริสเตียน  

ของผู้เชื่อคือคำปฏิญาณของพระองค์ว่าพระองค์จะทำให้ขบวนการแห่งความรอดสมบูรณ ์  แม้ว่าพระองค ์

ได้ไถ่และรับเราเป็นบุตร ก็ยังมีการไถ่และการรับเป็นบุตรที่มากขึ้นสำหรับเราที่จะประสบในอนาคต (อฟ. 

1:13-14; 4:30; 1 ยน. 3:2) สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่? มันจะเกิดขึ้น ณ การรับขึ้นไป เมื่อพระองค์ทำให ้

ร่างกายของเรามีศักดิ์ศรีโดยทำให้เป็นอมตะ (ฟป. 3:20-21; เปรียบเทียบ 1 คร. 15:44; ยน. 14:1-2) พระที่นั่ง 

แห่งการพิพากษาของพระคริสต์จะตามมาเมื่อเราจะรับมรดกที่มีสง่าราศีมากขึ้นของเรา (1 ปต. 1:3-4; 1 คร. 

3:12-15; 2 คร. 5:10) 

 “ ‘การรับเป็นบุตร’ ที่นี่คือการสำแดงเต็มที่ของสถานะของผู้เชื่อเมื่อพวกเขาถูกแต่งตั้งให้เป็นบุตร 

 และธิดาของพระเจ้า (เปรียบเทียบ ข้อ 14-17) และรับเอามรดกซึ่งเป็นของพวกเขาโดยเหตุของ 

 สถานะนั้น  ‘การไถ่ของร่างกายของเรา’ คือ การเป็นขึ้นจากตายซึ่งเป็นหัวข้อที่เปาโลได้ขยายความ 

 เมื่อไม่นานนี้ ใน 2 โครินธ์ 4:7-5:10”310 

8:24-25 ในระหว่างเวลานั้นเราควรมองไปข้างหน้าด้วยความหวังถึงสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญาและอดทน 

ต่อการทนทุกข์ในปัจจุบัน (เปรียบเทียบ 5:4) 

 “ประเด็นของสองข้อนี้ก็คือท่าทีของความหวังซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างของคริสเตียน บ่งบอกว่ามีอะไร 

 ที่เก็บไว้ในคลังสำหรับเขามากกว่าอะไรก็ตามที่เป็นของเขาอยู่แล้ว”311 

  4. สถานะของเราในแผนการสูงสุดของพระเจ้า 8:26-30 

 ในข้อต่างๆที่ได้กล่าวมาก่อนแล้วนั้น เปาโลได้กล่าวถึงแผนการของพระเจ้าสำหรับการทรงสร้าง 

และผู้เชื่อในข้อเหล่านี้เขาได้แสดงให้เห็นว่าที่ที่ลูกๆ ของพระองค์ครอบครองนั้นเป็นศูนย์กลางในแผนการ 

ที่พระองค์จะนำความสำเร็จในประวัติศาสตร์นั้น 

8:26 ความหวังช่วยเราในการทนทุกข์ของเรา (ข้อ 24-25) และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำอย่างนั้นด้วย 

บริบทบ่งบอกว่า “ความอ่อนแอ” ของเราบางทีอ้างอิงถึงข้อจำกัดทั้งสิ้นของเราในฐานะที่เป็นสิ่งทรงสร้าง 

(เปรียบเทียบ ข้อ 23; 2 คร. 12:9-10) ผู้แปลพระคัมภีร์ฉบับ NASB เข้าใจว่าเปาโลคงพูดว่า 



“เราไม่รู้ว่าเราควรอธิษฐานอย่างไร” ซึ่งบ่งบอกถึงการละเลยวิธีที่เหมาะสมและขบวนการในการอธิษฐาน  

ผู้แปลพระคัมภีร์ฉบับ NIV คิดว่าเขาคงหมายถึง  

 “เราไม่รู้สิ่งที่เราควรอธิษฐานเผื่อ” ซึ่งบ่งบอกถึง การละเลยเนื้อหาและหัวข้อของการอธิษฐาน 

 ของเรา พระคัมภีร์กรีกไม่ได้กล่าวถึงการแปลทั้งสองแม้ว่าจะชื่นชอบการแปลอันแรก  พระเยซ ู

 ได้ให้คำแนะนำแก่พวกสาวกของพระองค์เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธ ี(มธ. 6:9-15; ลก. 11:2-4) 

 บางทีสิ่งที่เปาโลหมายถึงคือ เรารู้วิธีเข้าหาพระเจ้าในการอธิษฐานและหัวข้อโดยทั่วไปที่เราควรจะ 

 อธิษฐานกระนั้นเรายังคงปล้ำสู้กับวิธีที่จะอธิษฐานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและสิ่งที่เราควรจะ
 อธิษฐานจริงๆ  หลักการพื้นฐานของการอธิษฐานอย่างมีประสิทธิภาพก็คือต้องสอดคล้องกับ 

 น้ำพระทัยของพระเจ้า (1 ยน. 5:14-15; ยน. 14:13; 15:16; 16:23-24) 312 อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็น 

 น้ำพระทัยของพระเจ้านั้นบ่อยครั้งก็ยากสำหรับเราที่จะค้นหาให้แน่ใจ พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเรา 
 โดยการวิงวอนเพื่อเรา คำว่า “วิงวอน” หมายถึงที่จะอธิษฐานเพื่อคนอื่น  “การคร่ำครวญ” หรือ 

 “คร่ำครวญ” แสดงออกถึงความรู้สึกเมตตาสงสารสำหรับสภาพที่อ่อนแอของเรา   พระวิญญาณ 

 บริสุทธิ์ร้องขอการช่วยเหลือจากพระบิดาเพื่อเราด้วยความเมตตาสงสารที่ลึกซึ้ง (เปรียบเทียบ อฟ. 

 6:18) 

 เราไม่ควรสับสน “การคร่ำครวญ” กับ การอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆ  พระคัมภีร์ตอนนี้สัญญา 
แก่คริสเตียนทุกคนถึงการช่วยเหลือของพระเจ้า ไม่ใช่แค่บรรดาผู้ที่มีของประทานแห่งการพูดภาษาแปลกๆ 

เท่านั้น  ยิ่งไปกว่านั้นอีกพระคัมภีร์ไม่เคยเชื่อมโยงของประทานแห่งการพูดภาษาแปลกๆกับการอธิษฐาน 

วิงวอน ข้อนี้ดูเหมือนจะกล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานเพื่อเรา ไม่ใช่ว่าพระองค์อธิษฐานต่อพระบิดา 
ผ่านทางเรา313 

 “ฉะนั้นผมถือว่าเปาโลกำลังกล่าวว่าความล้มเหลวของเราที่จะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าและการไร ้

 ความสามารถที่จะวิงวอนต่อพระเจ้าอย่างเฉพาะเจาะจงและอย่างแน่ใจได้รับการตอบสนอง 

 ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า ผู้ซึ่งเปิดเผยต่อพระเจ้าถึงการวิงวอนเผื่อเหล่านั้นที่สอดคล้องกับ 

 น้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ เมื่อเราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานเพื่ออะไรหรือแม้กระทั่งเมื่อเรา 
 อธิษฐานเพื่อสิ่งต่างๆ ที่ไม่ใช่สิ่งดีที่สุดสำหรับเรา เราไม่ต้องสิ้นหวังเพราะว่าเราสามารถพึ่งพา 
 พันธกิจของพระวิญญาณแห่งการวิงวอนที่สมบูรณ ์‘เพื่อเราได้’”314 



8:27 พระบิดาเขา้ใจการวงิวอนของพระวญิญาณเพือธรรมิกชนแมว้า่เราไม่ไดย้นิมนั   เราสามารถรู้วา่การ
วงิวอนของพระองคน์นัมีประสิทธิภาพในการรับรองถึงการช่วยเหลือของพระเจา้สาํหรับเราเพราะวา่พระ
วญิญาณอธิษฐานตามนาํพระทยัของพระเจา้ 

ดงันนัโดยพระวิญญาณพระเจา้เองทีมาช่วยเราเมือใดก็ตามทีเราตอ้งการความช่วยเหลือ   พระองค์
ยงัใหเ้ราแน่ใจในพระวจนะของพระองคอี์กวา่เราจะไดรั้บการช่วยเหลือจากพระบิดา      ผลลพัธ์ของพระ
สัญญานีควรจะเป็นอยา่งนีคือเมือเรารู้สึกสับสนเกียวกบัการไร้ความสามารถของเราทีจะอธิษฐานเกียวกบั
ความตอ้งการทีเจาะจง   เราสามารถผอ่นคลายได ้     เราสามารถมีความมนัใจวา่พระเจา้ทีเมตตาสงสารเขา้ใจวา่
เรารู้สึกอยา่งไรและเราตอ้งการอะไร  และพระองคจ์ะตอบสนองตามนาํพระทยัของพระองค ์ 315 

8:28 “เราไดก้ล่าวถึงความตงัใจของมนุษยแ์ละความยนิยอมทีจะดาํเนินตามพระวิญญาณในส่วนแรกของ
บทนี   จะไม่เป็นอยา่งนนัตงัแต่ขอ้   28 จนถึงตอนปลายของบทนี   เกียวขอ้งกบัพระเจา้ทงัหมดตงัแต่
ขอ้นีเป็นตน้ไป”  316 

ผูแ้ปลทีแตกต่างกนัไดแ้ปลขอ้นีในแนวทางทีแตกต่างกนัดว้ย      บางคนเห็นวา่   “พระเจา้”   เป็น  
ประธาน  และไดแ้ปลมนัวา่  “พระเจา้เป็นเหตุ.  .  .”  (NASB)  คนอืนเชือวา่  “ทุกสิง”  เป็นประธานและแปลมนั
วา่   “ทุกสิงทีพระเจา้ทาํ.   .   .”   (NIV) อยา่งไรก็ตามความแตกต่างไม่ใช่สาํคญัทงับทแมก้ระทงัทงัพระคมัภีร์
นาํเสนอวา่พระเจา้มีสิทธิขาดเหนือเรืองราวต่างๆ   ของชีวิต      ผลทีตามมาก็คือเรารู้สิงทีเปาโลหมายถึงพระเจา้
จดัระเบียบเหตุการณ์ทงัสินของชีวติ  ไม่ใช่แค่การวงิวอนของพระวิญญาณทีสถิตอยูด่ว้ย    ดงันนัสิงเหล่านนัก็
มาถึงจุดทีสาํคญัในการอวยพรบุตรทงัหลายของพระองค ์(เปรียบเทียบ  ขอ้  26-27) 

“ทุกสิง”  หมายถึงอยา่งนนัคือ  ทุกสิง    ในบริบทนีสิงเหล่านีรวมถึงความลาํบากทีผูเ้ชือประสบ    คาํวา่  
“ดี”   คือสิงทีดีจากมุมมองของพระเจา้   และตามมุมมองของขอ้   18-28 การเป็นตามพระบุตรของพระเจา้นนั
ชดัเจนอยา่งมาก   (ขอ้   29)  ผูที้รักพระเจา้อาจจะเป็นกลุ่มผูเ้ชือทีรักพระเจา้มากกวา่คนอืนๆ      อยา่งไรก็ตาม
เนืองจากวา่เปาโลไดอ้ธิบายถึงพวกเขาจากดา้นของพระเจา้ในฐานะทีเป็นผูถู้กเลือกสรรของพระเจา้      ผูที้รัก
พระเจา้ตอ้งหมายถึงคริสเตียนทุกคน  (เปรียบเทียบ  1 ยน.  4:19)  นีเป็นทีเดียวในพระธรรมโรมทีเปาโลเขียน
ถึงความรักของผูเ้ชือทีมีต่อพระเจา้  ทีอืนๆ  เขาอา้งอิงถึงความรักของพระเจา้ทีมีต่อผูเ้ชือ 

ขอ้นีไม่ไดก้ล่าววา่พระเจา้ก่อใหเ้กิดทุกสิง      ไม่มีทีไหนในพระคมัภีร์ทีเราอ่านวา่พระเจา้ก่อใหเ้กิด
บาปหรือความชวั      พระเจา้อนุญาตสิงเหล่านี   แต่นนัก็แตกต่างอยา่งมากกบัการก่อใหเ้กิดสิงเหล่านนั    
เพราะฉะนนัเมือความหายนะเกิดขึนกบัผูเ้ชือ   เราไม่ควรสรุปวา่นีคือหนึงใน   “ทุกสิง”   ทีพระเจา้ก่อใหเ้กิด    



ตรงกนัขา้ม  ขอ้นีกล่าววา่พระเจา้นาํสิงดีออกมาจากทุกสิงเพือคริสเตียน  แมก้ระทงัความหายนะต่างๆ    สาเหตุ
ต่างๆ   ของความหายนะคือซาตาน   การเลือกทีบาปของผูค้น   และผลลพัธ์ของการดาํเนินชีวติในโลกทีบาป  
(เปรียบเทียบ  ยก.  1:13-14): ซาตาน  บาป  และคนบาป  แมว้า่พระเจา้อนุญาตหรือยอมใหสิ้งเลวต่างๆ   เกิดขึน  
พระคมัภีร์ก็ไม่เคยตาํหนิพระเจา้สาํหรับสิงเหล่านี  และเราก็ไม่ควรตาํหนิเช่นกนั 

8:29 ต่อไปเปาโลไดอ้ธิบายถึงการทรงเรียกของพระเจา้ในแง่ของการรู้ล่วงหนา้และการกาํหนดล่วงหนา้
ของพระองค ์   มนัเป็นความผิดพลาดทีจะสรุปวา่พระเจา้รู้ล่วงหนา้วา่ใครจะเชือใน              พระบุตรของพระองค ์ 
และจากนนัก็ไดก้าํหนดแต่ละคนเหล่านนัล่วงหนา้สาํหรับความรอด      การรู้ล่วงหนา้เป็นศพัทที์อธิบายอยา่ง
เจาะจงถึงการตดัสินใจของพระเจา้ทีจะเลือกทีจะอวยพรใครสักคน   (เปรียบเทียบ   บทที   9; 1 ปต.   1:20) จง
สังเกตวา่ผูที้พระองครู้์ล่วงหนา้เท่านนัทีพระองคก์าํหนดไวล่้วงหนา้   ไม่ใช่ทุกคน      สิงนีบ่งบอกวา่   การรู้
ล่วงหนา้ที   “จาํกดั”   ถูกกล่าวถึงทีนี   ไม่ใช่ความรู้โดยทวัไปของทุกๆ   คนและทุกๆ   สิงทีพระเจา้ครอบครอง   
การรู้ล่วงหนา้ทีนีไม่ไดห้มายถึงความรู้ทีมาก่อนเหตุการณ์      ถา้พระเจา้รู้วา่บางสิงจะเกิดขึนก่อนทีมนัจะเกิด    
ในแง่หนึงพระองคมี์ความรับผดิชอบทีจะทาํใหม้นัเกิดขึนเนืองจากวา่พระองคมี์อธิปไตย  (เปรียบเทียบ  11:2; 

กจ.  2:23; 1 ปต.  1:2)  กระนนั  อยา่งทีไดอ้า้งอิงไปขา้งบน  พระคมัภีร์ไม่ไดถื้อวา่พระองคเ์ป็นตน้เหตุโดยตรง
ของทุกสิงทีเกิดขึน  หรือควรถูกตาํหนิเพราะสิงเลวต่างๆ  ไดเ้กิดขึน    เหตุผลสาํหรับการเลือกของพระเจา้แห่ง
ผูที้ถูกเลือกสรรไม่ใช่ความดีของมนุษย ์ (เปรียบเทียบ  อฟ.  1:4) หรือแมก้ระทงัความเชือของผูที้ถูกเลือกสรร  
แต่เป็นความรักและจุดประสงคข์องพระเจา้  (ขอ้  28; เปรียบเทียบ  ฉธบ.  7:6-8) 

“พวกนกัศาสนศาตร์ชีให้เห็นอยา่งถูกตอ้งวา่ก่อนทีจะมีความรู้ก็จะตอ้งมีคาํสังของพระเจา้   นอกจาก
วา่ในบางแง่พระเจา้กาํหนดวา่บางสิงจะเกิดขึน  ไม่อยา่งนนัพระองคไ์ม่สามารถ  “รู้”  วา่มนัจะเกิดขึน  
เพราะวา่สาํหรับพระเจา้ทีจะรู้ล่วงหนา้นนัจะตอ้งมีคาํสังมาก่อน”  317 

“กาํหนดล่วงหนา้”   หมายถึงวา่พระเจา้กาํหนดจุดหมายของพวกทีถูกเลือกสรรไวก่้อนหนา้นนั  
โดยเฉพาะอยา่งยงิก่อนการสร้างโลก  (อฟ.  1:3-4) จุดหมายนนัก็คือการเป็นตามลกัษณะพระฉายของพระเยซู
คริสต ์  มากกวา่ทีจะเป็นการช่วยกูจ้ากบาปและความตาย  พระเจา้บรรลุเป้าหมายนีบางส่วนโดยทางการทาํให้
ชอบธรรมของผูเ้ชือ   ในปัจจุบนันีพระองคก์าํลงับรรลุมนับางส่วนโดยทางการชาํระให้บริสุทธิอยา่งต่อเนือง
ของเรา  และพระองคจ์ะบรรลุมนัอยา่งสมบูรณ์โดยทางการไดรั้บศกัดิศรีของเรา 

“ความหวงัทีไดรั้บพรนี—คือเหล่าผูเ้ชือจะเป็นตามลกัษณะพระฉายของพระบุตรของพระองค์—
อธิบายถึงการกระทาํของพระเจา้ทีมีต่อพวกเขาในฐานะบุตรทีถูกเลือกไวใ้นยคุปัจจุบนันี      พระองค์



ทาํการอยูเ่สมอทีจะผลิตพระฉายทางศีลธรรมของพระคริสตใ์นพวกเขา      ทงัหมดนนัทีตอนนีเขา้มา
ในชีวติของพวกเขาพระองคก์็ใชเ้พือประโยชน์ของพวกเขาทีจะส่งเสริมเป้าหมายทีมีสง่าราศีนนั    
เป้าหมายของพระองคส์าํหรับพวกเขาในตอนนีไม่ใชก้ารทาํใหพ้วกเขามีความสุข   มงัคงัทางวตัถุ  
หรือมีชือเสียง  แต่ทาํใหพ้วกเขาเป็นเหมือนพระคริสต ์   ตอนนีพระองคใ์ช ้ ‘ทุกสิง’  คือ  ทงัความเศร้า
และความยนิดี      ทงัความเจบ็ปวดและความสบาย      ทงัสิงต่างๆ   ทีสับสนและผดิหวงัและสิงต่างๆ   ที
พวกเขาบากบนัและอธิษฐานกระตือรือร้น   เพือทีจะส่งเสริมจุดประสงคนิ์รันดร์ของพระองคที์มีต่อ
พวกเขา      ในปัญญาทีไร้จาํกดัของพระเจา้   พระองครู้์วา่อะไรจาํเป็นต่อการนาํไปสู่การเปลียนแปลง    
สาํหรับคนของพระองคบ์างคน   พระองคอ์าจใชไ้ฟทีร้อนกวา่และกระทบดว้ยการปัดเป่าทีแรงกวา่
ในการจดัการกบัคนอืนๆ   ของพระองคเ์พือทีจะก่อใหล้กัษณะพระฉายของพระคริสตใ์นพวกเขา      
สิงนีอาจเป็นเพราะวา่ผูเ้ชือบางคนมีการต่อตา้นต่อกิจกรรมแห่งการขดัเกลาของพระองคม์ากกวา่
หรือมีแนวโนม้ทีจะกระทาํดว้ยความพยายามของพวกเขาเองมากกวา่”  318 

พระบุตรกลายมาเป็นอยา่งทีเราเป็น   (ขอ้   3) เพือวา่เราสามารถกลายเป็นอยา่งทีพระองคเ์ป็นได ้     ใน
แง่นีเราก็เป็นพีนอ้งของพระเยซูคริสต ์   “บุตรหวัปี”  อา้งอิงถึงความสัมพนัธ์ของพระเยซูคริสตก์บัการเป็นขึน
จากตาย   (เปรียบเทียบ  คส.  1:15) คือ   เหตุการณ์ทีไดเ้ริมตน้ทางเขา้ของพระองคไ์ปสู่สภาพทีไดรั้บศกัดิศรีซึง
เราจะมีส่วนกบัพระองคใ์นทีสุด 

“การแต่งตงัทีแตกต่างของพระเยซูคริสตนี์แสดงออกถึงตาํแหน่งแห่งลาํดบัความสาํคญัของพระองค์
และการเป็นเอกเหนือสมาชิกคนอืนๆ  ของครอบครัว”  319 

8:30 เปาโลไดส้รุปถึงขึนตอนต่างๆ   ทีเกียวขอ้งในการตระหนกัของเราถึงจุดประสงคข์องพระเจา้: การ
ทรงเรียก      การทาํใหช้อบธรรม      และการไดรั้บศกัดิศรี      แมว้า่การไดรั้บศกัดิศรีนนัยงัอยูใ่นอนาคต   ในทีนี 

อคัรทูตไดก้ล่าวถึงมนัวา่เป็นอดีต    เขาสามารถกล่าวอยา่งนนัได ้ ไม่ใช่เพราะวา่มนัไดเ้กิดขึนแลว้  แต่เพราะวา่
มนัแน่นอนอยา่งมากทีจะเกิดขึนราวกบัวา่มนัไดเ้กิดขึนแลว้  (เปรียบเทียบ  อสย.  53)  บรูซไดแ้นะนาํวา่บางที
เปาโลกาํลงัเลียนแบบกาลอดีตของการเผยพระวจนะของภาษาฮีบรูทีซึงเหตุการณ์ในอนาคตถูกกล่าววา่เป็น
อดีตเนืองดว้ยความแน่นอนของการมาของมนั  (เปรียบเทียบ  ยด.  ขอ้  14) 320 บางทีเปาโลไม่ไดใ้ส่การชาํระให้
บริสุทธิในรายการนีเพราะวา่มนัเป็นสถานะหนึงของความรอดของเราทีซึงการร่วมมือของมนุษยน์นัจาํเป็น    
เปาโลกล่าวถึงสิงเหล่านนัทีพระเจา้กระทาํดว้ยพระองคเ์องเพือจะเนน้การทาํการสิทธิขาดของพระองคที์จะ
นาํผูเ้ชือไปสู่เป้าหมายของพระองค์  321 



“ขอ้โตแ้ยง้นีเมือถูกสรุปแลว้ก็เป็นอยา่งนี: ทุกๆ   คนทีพระองคไ์ดรู้้ล่วงหนา้   โดยทีไม่มีการสูญเสีย
ใครสักคนไป  พระองคก์็ให้รับศกัดิศรี”  322 

“โดยการเชือมโยงช่องวา่งระหวา่งการกาํหนดล่วงหนา้กบัการทาํใหช้อบธรรมโดยความเชือนนั  
การทรงเรียกทีไดผ้ลของพระเจา้ก็นาํผูที้ถูกเลือกสรรไปสู่ความรอด  การทรงเรียกทีไดผ้ลนีประกอบ
ไปดว้ยคาํสังของพระเจา้ต่อความรอดพร้อมกบัการทาํให้รู้แจง้   โดยทีผูที้ถูกเลือกสรรรับรู้พระกิตติ
คุณอยา่งถูกตอ้งและวางใจในพระเยซูคริสตอ์ยา่งหลีกเลียงไม่ได”้  323 

“เปาโลเนน้วา่  ความตงัใจของพระเจา้ก็คือทีจะนาํทุกๆ  คนทีไดรั้บการทาํใหช้อบธรรมโดยความเชือ
ในพระเยซูคริสตไ์ปสู่ศกัดิศรี   ความแน่ใจของเราในชยัชนะขนัสุดทา้ยขึนอยูพ่ระสัญญาของพระเจา้
ทีมีต่อเรานี”  324 

5. ความมันคงนิรันดร์ของเรา  8:31-39 

อคัรทูตไดพ้ฒันาความเป็นจริงทีวา่พระเจา้จะไม่สูญเสียใครทีพระองคไ์ดรู้้ล่วงหนา้ในส่วนสูงสุดนี  
และเขาไดย้กยอ่งความจริงทียงิใหญ่นี   เขาไดถ้ามและตอบเจด็คาํถามเพือทีจะทาํให้เขา้ใจความจริงนีอยา่ง
ชดัเจน 

“ไม่มีทีไหนในบนัทึกประจาํปีของวรรณกรรมทีศกัดิสิทธิทีเราพบอะไรก็ตามทีจะเทียบเท่ากบั        
ฤทธิเดชและความสวยงามของเพลงสดุดียอพระเกียรติทีน่าทึงนี”  325 

“พระคมัภีร์ตอนนีทงัหมด.   .   .   กระทบใจบรรดาผูแ้ปลและผูอ่้านทุกคนเมือมนัอยูเ่หนือเกือบทุกสิง
ในภาษา.  .  .”  326 

“. . . ความรักของพระเจา้  หรือความรักของพระคริสตเ์ป็นความคิดของวรรคนี   ซึงถูกอา้งอิงถึงสาม
ครัง  (ขอ้  35, 37, 39 เปรียบเทียบ  รม.  5:5-8)”  327 

8:31 กุญแจ่สู่ความมนัคงของผูเ้ชือก็คือ   “พระเจา้อยูฝ่่ายเรา”   สิงทีพระองคไ์ดท้าํเพือเราในอดีตโดยทาง
พระบุตรของพระองค ์ และสิงทีพระองคก์าํลงัทาํเพือเราในปัจจุบนัโดยพระวิญญาณควรใหค้วามมนัใจแก่เรา  
แน่นอนวา่พระองคจ์ะทาํใหง้านแห่งความรอดของพระองคส์าํเร็จโดยใหเ้ราไดรั้บศกัดิศรีในอนาคต  
(เปรียบเทียบ  ฟป.  1:6) ไม่มีใครหรือสิงใดสามารถขดัขวางพระองคไ์ด ้



8:32  แผนการของพระเจา้สาํหรับเรานนัเรียกร้องการจ่ายราคาของพระองคอ์ยา่งมาก   พระองคไ์ม่ไดห้วง
พระบุตรของพระองค ์ (เปรียบเทียบ  ปฐก.  22) จากการทีพระองคไ์ดท้าํการเสียสละทียงิใหญ่ทีสุดเพือเราแลว้  
เราสามารถรู้วา่พระองคจ์ะทาํอะไรก็ตามทีจาํเป็นในการทาํใหเ้ราเป็นตามลกัษณะพระฉายของพระบุตรของ
พระองค ์ (เปรียบเทียบ  2 ปต.  1:3) 

“ถา้คุณซือนาฬิการาคาแพงจากร้านขายอญัมณี   เขาก็ส่งมนัใหคุ้ณในกล่องทีน่ารักซึงเขาใหคุ้ณฟรีๆ  
—   พร้อมกบัการซือของคุณ   .   .   .   เพราะวา่   ‘ทุกสิง’   ในจกัรวาลทีถูกสร้างขึนมานี—แมก้ระทงัของ
ประทานหรือพระพรทงัสินซึงพระเจา้อาจใหแ้ก่เราในตอนนีหรือหลงัจากนี   ไม่มีค่าอะไรถา้
เปรียบเทียบกบัพระคริสต”์  328 

“ขา้พเจา้เห็นวา่   โรม   5:8-10 และ   8:32 เป็นเนือความทีไม่มีคาํตอบสาํหรับผูที้ปฏิเสธคาํสอนของ
พระคมัภีร์ถึงการไถ่บาปแทนของพระคริสต ์     พระคมัภีร์ตอนเหล่านีกล่าวอยา่งชดัเจนวา่   ถา้             
พระคริสตถ์วายพระองคเ์พือเราดว้ยการไถ่บาป  ทุกๆ  สิงตอ้งตามมาดว้ย  เพราะวา่จากการทีพระองค์
ไดท้าํในสิงทีพระองคส์ามารถทาํไดม้ากทีสุดดว้ยการเป็นตวัแทนของเรา    สิงต่างๆ  ทีนอ้ยกวา่—เช่น  
การทาํใหส้าํนึกบาป   การกลบัใจ   พระคุณทีไดผ้ล   ความเชือ—ตอ้งตามมาอยา่งหลีกเลียงไม่ได ้   
จุดประสงคนิ์รันดร์ทียงิใหญ่ของพระเจา้ไดถู้กแสดงออกมาอยา่งสวยงามใน   8:28-30 ตอ้งไปถึงผล
ของการไดรั้บศกัดิศรีสาํหรับทุกคนทีพระองคไ์ดต้ายแทน”  329 

8:33 คาํถามทีเปิดขอ้นี   พร้อมกบัคาํถามสองขอ้ทีตามมาในขอ้   34 และ   35 นาํมาซึง   ความหมายโดยนยั
ของ  “ถา้พระเจา้ทรงอยูฝ่่ายเรา  ใครจะขดัขวางเรา?”  (ขอ้  31)  ซาตานเป็นผูก้ล่าวโทษพวกพีนอ้ง  (วว.  12:10; 

เปรียบเทียบ  โยบ  1-1) เขากล่าวหาผูถู้กเลือกสรรดว้ยบาป  อยา่งไรก็ตาม  เมือเขาทาํอยา่งนี  เขาต่อวา่อะไรพระ
เจา้ไม่ได ้  เพราะวา่สุดทา้ยแลว้บาปทงัสินก็เกิดขึนต่อพระเจา้   (สดด.   51:4) เพราะฉะนนัพระเจา้เป็นผูเ้ดียว
โดยตาํแหน่งทีจะกล่าวหาผูเ้ชือดว้ยความผิดบาป   พระองคจ์ะไม่ทาํอยา่งนนัเพราะพระองคอ์ยูฝ่่ายเรา  
พระองคไ์ดจ้ดัเตรียมพระบุตรของพระองคที์จะชาํระโทษบาปของเรา   พระคริสตไ์ดท้าํอยา่งนนัแลว้   และ
พระเจา้ไดป้ระกาศวา่เราชอบธรรมแลว้ 

8:34 พระเยซูคริสตเ์ป็นผูพ้ิพากษาทีไดรั้บแต่งตงัของพระเจา้  ผูซึ้งจะปรับโทษคนอธรรม  (กจ.  17:31) แต่
พระองคจ์ะไม่ปรับโทษผูที้ถูกเลือกสรร      เปาโลไดอ้า้งถึงสีเหตุผล      ประการทีหนึง   พระองคไ์ดต้ายเพือเรา
และดว้ยเหตุนนัก็ไดข้จดัความผดิบาปของเราไป      ประการทีสอง   พระองคไ์ดเ้ป็นขึนมาจากตายและดว้ยเหตุ
นนัก็สามารถทีจะใหชี้วติแก่ผูที้วางใจพระองคไ์ด ้ (เปรียบเทียบ  ยน.  11:25; 14:19)  ประการทีสาม  พระองค์



ไดเ้สด็จขึนไปสู่ตาํแหน่งแห่งสิทธิอาํนาจสูงสุดในสวรรคที์ซึงพระองคเ์ป็นตวัแทนของเรา  (ขอ้  29)  ประการ
ทีสี  ปัจจุบนันีพระองคว์งิวอนต่อพระบิดาเพือสวสัดิภาพของเรา  (ฮบ.  4:14-16; 7:25; เปรียบเทียบ  รม.  8:26) 

ความจริงทีวา่ตอนนีพระเยซูคริสตป์กครองเหนือคริสตจกัรไม่ไดห้มายถึงพระองคก์าํลงัปกครอง
บนบลัลงักข์องดาวดิเหนืออาณาจกัรของดาวดิ  330 

8:35 การทดสอบและการทนทุกขต่์างๆ   ในปัจจุบนัไม่ใช่ขอ้บ่งชีทีวา่พระเจา้ไดถ้อดถอนความรักของ
พระองคจ์ากเรา   แมว้า่พระบิดาไดย้อมใหพ้ระบุตรของพระองคที์จะทนทุกข ์  พระองคก์็ไม่ไดห้ยดุรักพระ
บุตร         พระบิดาไดก้ระทาํต่อบรรดาบุตรบุญธรรมของพระองคอ์ยา่งทีพระองคไ์ดก้ระทาํต่อพระบุตรองค์
เดียวของพระองค ์  (เปรียบเทียบ   ยน.   16:33) เปาโลไดแ้นะนาํเจด็สิงในความเขม้ขน้ทีเพิมขึนวา่ผูเ้ชืออาจ
ประสบ—และเขาไดป้ระสบกบัสิงเหล่านนัมาหมดแลว้   (2 คร.   11:23-28)—ทีบางคนคิดวา่อาจมาระหวา่งผู ้
เชือและความรักของพระคริสต ์ 331 

8:36 การทนทุกขไ์ดเ้ป็นส่วนหนึงของผูช้อบธรรม   (สดด.   44:22) การทนทุกขใ์นทีนีเป็นผลลพัธ์ของการ
เขา้ส่วนของเรากบัพระคริสต ์ (เปรียบเทียบ  กจ.  5:41; 1 ปต.  2:21-25; 4:14-19) 

8:37 ขอ้   37-39 แสดงออกอยา่งคล่องแคล่วอยา่งมากถึงความเหนียวแน่นของตาํแหน่งของเราในฐานะผู ้
เชือ   “ในเหตุการณ์ทงัปวงเหล่านี”   บางทีเป็นสาํนวนของภาษาฮีบรู ซึงหมายถึง   “โดยไม่คาํนึงถึงสิงทงัปวง
เหล่านี”   332  คาํกรีก   ไฮเปอร์นิโคเมน   เสนอวา่เป็น    “ผูพ้ิชิตทีเกินธรรมดา”  ชยัชนะของเราก็แน่นอน             

ไมก้างเขนเป็นหลกัฐานทียงิใหญ่ของความรักของพระเจา้ทีมีต่อเรา   และมนัคือพืนฐานสาํหรับชยัชนะของ
เรา    มนัพิสูจน์วา่พระเจา้อยูฝ่่ายเรา(ขอ้  31) 

8:38 พระเจา้จะรักเราต่อไปเมือเราตายไป   และพระองคจ์ะรักเราต่อไปไม่วา่อะไรจะเกิดขึนกบัเรา
ในตอนนี  พระองครั์กเราทงัในชีวตินีและชีวติหนา้  เหล่าทูตสวรรคที์เป็นมิตรหรือเป็นศตัรูไม่สามารถเปลียน
การอุทิศตนของพระเจา้ทีมีต่อเราได ้  ปัจจุบนัหรืออนาคตจะเป็นอยา่งไรนนัก็ไม่สามารถเปลียนการอุทิศตน
ของพระเจา้ทีมีต่อเราได ้  ไม่มีอาํนาจไหนสามารถขจดัเราออกจากการเอาใจใส่แห่งความรักของพระเจา้ได ้ 
เปาโลไดก้ล่าวถึงความสุดขวัทีมีในขอ้นีและขอ้ถดัไป  333 

8:39 หว้งอวกาศก็ไม่สามารถแยกเราออกจากการเอาใจใส่แห่งความรักของพระเจา้ได ้  ในทีสุดแลว้ไม่มี
อะไรสักอยา่งในสิงทรงสร้างทีสามารถขวางกนัระหวา่งพระเจา้ทีทรงรักและผูที้ไดรั้บการไถ่ของพระองค์



ได ้  นนัจะตอ้งรวมถึงอุปนิสัยและการเชือของบุตรทงัหลายของพระองคเ์ช่นกนั   แมก้ระทงัผูที้ไดรั้บการไถ่ก็
ไม่สามารถขจดัพวกเขาเองออกจากความรักของพระเจา้ได ้ เพราะ      พระเยซูคริสตไ์ดท้าํใหพ้วกเขามนัคง  334 

บางคนอาจจะโตเ้ถียงวา่  แมว้า่พระเจา้จะไม่หยดุรักเรา  พระองคอ์าจถอดถอนความรอดจากเราถา้เรา
ไม่ไดรั้กและเชือฟังพระองคต่์อๆ   ไป   (เปรียบเทียบ   ยด.   ขอ้   21)  อยา่งไรก็ตาม   ถอ้ยคาํแบบนนัสะทอ้นถึง
ความลม้เหลวทีจะซาบซึงในความสาํคญัอนัเตม็ทีของความรักของพระเจา้ทีมีต่อผูเ้ชือ      ความรักของ
พระองคเ์กียวขอ้งกบัการอุทิศตนทีจะทาํใหก้ารดีทีพระองคไ์ดเ้ริมในเราสาํเร็จ                     พระเจา้ไดส้าํแดง   โรม      
6-8 ทงัสินเพือทีจะช่วยใหเ้ราซาบซึงในความเป็นจริงนี      ยงิไปกวา่นนัอีกธรรมชาติของความรอดของเราก็
โตแ้ยง้มุมมองนี     ความรอดเป็นงานแห่งพระคุณของพระเจา้ทีมีต่อเรา     ความดีของเราไม่ไดช่้วยใหเ้ราไดรั้บ
ความรอด      และความเลวของเราก็ไม่สามารถนาํมนัออกไปจากเราได ้     ความเป็นจริงทีวา่เรามีความ
รับผดิชอบในการชาํระใหบ้ริสุทธิอยา่งต่อเนืองของเราก็ไม่ไดห้มายถึงวา่เราตอ้งรักษาตนเองใหร้อด      การ
ชาํระใหบ้ริสุทธิของเราเป็นส่วนเล็กๆ   ของความรอดทงัสินของเรา      อุปนิสัยบาปไม่สามารถแยกผูเ้ชือจาก
ความรอดของเขาได ้  และการกระทาํทีบาปก็ไม่สามารถแยกบุตรอนัเป็นทีรักจากความสัมพนัธ์ของเขากบั
พระบิดาทีทรงรักได ้

สดุดียอพระเกียรติของเปาโล   สรุปส่วนนีของธรรมสารทีอธิบายอยา่งละเอียดถึงงานปัจจุบนัของ
ความรอดในและเพือผูที้พระองคไ์ดไ้ถ่ไว ้   (บทที  6-8) 

“ไม่มีทีใดทีความรู้สึกของเปาโลไดแ้สดงออกมาอยา่งลน้ไหลเช่นนนั   กระนนัเส้นใยของการสรุป
ดว้ยเหตุผลก็ไม่ไดข้าดในช่วงเวลาประเดียวเดียว  อยา่งทีเราไดเ้ห็นไป  พระคมัภีร์ตอนนีสรุปทุกสิงที
เปาโลไดอ้ธิบายอยา่งละเอียดในธรรมสารนี”  335 

“ดงันนัผลลพัธ์ต่างๆ  ของการทาํใหบ้ริสุทธิก็ถูกนาํเสนออยา่งเตม็ที  (บทที  5-8) ไม่มีใครเคยนาํเสนอ
สิงเหล่านนัอยา่งกระชบัและลึกซึงอยา่งมาก  ในแนวทางทีกระตุน้   มีประสิทธิภาพ  และ            ชูใจอยา่ง
มาก”  336 

V. การแก้ต่างของความชอบธรรมของพระเจ้า  บทท ี 9-11 

ปัญหาหลกัทีเกียวกบัความชอบธรรมของพระเจา้เป็นผลมาจากสิงทีเปาโลเพิงไดอ้า้งอิงไปเพือ    
พระเจา้    คือ  ถา้พระเจา้อยูฝ่่ายผูถู้กเลือกสรรของพระองคแ์ละจะไม่ขจดัความรักของพระองคไ์ปจากพวกเขา    
ทาํไมพระองคไ์ม่สนใจผูถู้กเลือกสรรของพระองค ์ คือคนยวิ?    แน่นอนทีมนัดูเหมือนราวกบัวา่บางสิงไดแ้ยก
พวกเขาออกจากความรักของพระองค ์   ถา้พระเจา้ไดห้นัไปจากอิสราเอล  แลว้คริสเตียนมนัคงจริงหรือ?    



ปัญหาจดจ่อทีการกระทาํทีชอบธรรมของพระเจา้ทีมีต่อมนุษย ์ เพราะฉะนนัมนัก็เป็นสิงทีเปาโลจะตอ้ง
จดัการในธรรมสารนี  ซึงเกียวขอ้งกบัความชอบธรรมของพระเจา้ 

ในบทที   9-11 อคัรทูตไดป้กป้องความชอบธรรมของพระเจา้ในการกระทาํของพระองคที์มีต่อ
อิสราเอล      จากการทีไดอ้ธิบายถึงวธีิทีพระเจา้ประกาศวา่คนบาปชอบธรรม      ตอนนีเปาโลพบวา่มนัจาํเป็นที
จะตดัสินวา่พระเจา้เองชอบธรรม  คือทีจะรับรองและประกาศวา่พระองคช์อบธรรม    ศพัทท์างศาสนศาสตร์ที
อธิบายถึงการแกต่้างของพระเจา้คือ   theodicy   (อ่านวา่   ธี   ออด   ดิ   ซี)   อคัรทูตทีถูกส่งไปยงัคนต่างชาติ
ดาํเนินการต่อไปทีจะแสดงใหเ้ห็นวา่พระเจา้ไม่ไดข้จดัความรักของพระองคอ์อกไปจากคนยวิ      ไม่มีอะไรที
ไดแ้ยกพวกเขาออกจากความรักของพระองคไ์ด ้    การกระทาํในปัจจุบนัของพระเจา้ทีมีต่ออิสราเอลนนัไม่ได้
บ่งบอกวา่พระองคไ์ดล้ะทิงพวกเขา   แต่ตอ้งพิจารณาในมุมมองของแผนการในอนาคตของพระเจา้ทีมีต่อ
ประเทศ    ในอนาคตพระเจา้จะใหอิ้สราเอลมีศกัดิศรี337 

ในบทที  9 โดยพืนฐานแลว้เปาโลไดก้ล่าวถึงกระทาํของพระเจา้ทีมีต่ออิสราเอลในอดีต    ในบทที  10 

คือสถานการณ์ปัจจุบนัของพวกเขา  และในบทที  11 คือแผนการในอนาคตของพระองคที์มีต่อประเทศ 

เราสังเกตวา่ในบทเหล่านีการกระทาํของพระเจา้ทีมีต่ออิสราเอลในฐานะทีเป็นประเทศก็คลา้ยคลึง
กบัการกระทาํของพระองคที์มีต่อคริสเตียนแต่ละคน  ผูซึ้งเปาโลไดก้ล่าวถึงในบทก่อนๆ  นนั              พระเจา้ได้
เลือกทงัอิสราเอล   (ปฐก.  12:1-3; อพย.  19:5-6; และอีกมากมาย)   และคริสเตียนแต่ละคน   (ยน.   6:37, 44-45, 

64-65; 10:26; กจ.  13:48; 16:14 และอีกมากมาย)   338  คนอิสราเอลทียงัไม่ไดรั้บความรอด  และคนอืนๆ  ทียงั
ไม่ไดรั้บความรอดไดพ้ยายามทีจะตงัความชอบธรรมของตนเองโดยการถือรักษาธรรมบญัญติัแทนทีจะเชือ
ในพระสัญญาของพระเจา้   การกลบัใจเชือของคนอิสราเอลจาํนวนมากจะเกิดขึนในอนาคต   (11:25-32) มนั
คลา้ยคลึงกบัภาพใหญ่ของจุดสูงสุดของความรอดทีเรามีในบทที   8  พระเจา้จะยนืยนัวา่พระองคส์ัตยซื์อต่อ
อิสราเอลและต่อคริสเตียนแต่ละคนดว้ยเช่นกนั      ตอนทงัหมดทีกล่าวถึงอิสราเอลก็ลงเอยดว้ยการสรรเสริญ
อนัปลาบปลืมต่อพระเจา้   (11:33-36) อยา่งทีส่วนทีกล่าวถึงความรอดของแต่ละคนก็ลงเอยอยา่งนนั   (8:31-

39) ในขณะทีการเปรียบเทียบเหล่านีมีอยู ่ เปาโลก็ไม่ไดเ้นน้สิงเหล่านนั 

ก.  การเลอืกในอดีตของอสิราเอล    บทท ี 9 

เปาโลเริมตน้ดว้ยการยอ้นรอยถึงการกระทาํของพระเจา้ทีมีต่อชนชาติอิสราเอลในอดีต 

“ไม่มีการเชือมโยงหรือคาํสันธานทีเชือมโยงสองบท   และนาํเสียงก็เปลียนกะทนัหนัจากการเฉลิม
ฉลอง  (8:31-39) ไปสู่การครําครวญ  (9:1-3)”  339 



1. พระพรของพระเจ้าทมีีต่ออสิราเอล  9:1-5 

9:1 อคัรทูตไดเ้ปิดการอภิปรายของเขาโดยส่วนตวัอยา่งมากถึงความสัมพนัธ์ของพระเจา้กบัอิสราเอล  
ดว้ยการแบ่งปันหวัใจของเขาสาํหรับชนชาติของเขาเอง      บางคนอาจคิดวา่เปาโลเกลียดคนยวิเนืองจากเขาได้
ออกจากลทัธิยดูายและตอนนีก็ประกาศข่าวประเสริฐทีไร้ธรรมบญัญติั      เหตุฉะนนัเขาก็รับเอาความเจบ็ปวด
ทีจะยนืยนัถึงความรักของเขาทีมีต่อคนยวิดว้ยกนั   ดว้ยคาํปฏิญาณสามครัง      เขาไดอ้า้งอิงถึงสองพยานวา่เขา
กาํลงับอกความจริงเมือเขาประกาศถึงความรักทีมีต่อคนยิว      พยานทงัสองนีคือตาํแหน่งของเขาเองใน                  
พระคริสตผ์ูซึ้งเป็นความจริงและจิตสาํนึกทีชดัเจนของเขาทีพระวญิญาณบริสุทธิไดท้าํใหรู้้สึก 

“ไม่มีใครพยายามทีจะเริมช่วยคนอืนให้รอดนอกจากวา่ไดรั้กพวกเขาก่อน”  340 

9:2 ความเสียใจและความเศร้าโศกของเปาโลทีมีต่อสภาพของอิสราเอลตรงกนัขา้มกบัความยนิดีและ
ความหรรษาของเขาทีมีต่อสภาพของเขา  (8:38-39) 

9:3  “ขา้พเจา้ปรารถนา”  แนะนาํถึงความปรารถนาทีบางทีพระเจา้จะไม่อนุญาต   (8:35) อยา่งไรก็ตามมนั
เป็นความปรารถนาทีจริงใจ   เปาโลไดส้ละหลายสิงเพือความรอดของคนอืน   (ฟป.   3:8) โมเสสไดก้ล่าวถึง
ความปรารถนาแห่งการเสียสละตนเองทีคลา้ยกนัเพือความรอดของคนอิสราเอล   (อพย.   32:30-35) พีนอ้ง
ของเปาโลทีนีไม่ใช่พีนอ้งฝ่ายวญิญาณแต่เป็นพีนอ้งตามเชือชาติ   แมว้า่เขาเป็น   “อคัรทูตแก่คนต่างชาติ”   เขา
ยงัคงพอใจในการเป็นคนยวิ   

9:4 เปาโลไดมี้หลายสิงเหมือนกนักบัพีนอ้งตามสายเลือดของเขา   “คนอิสราเอล”   บ่งบอกถึงผูค้นทีถูก
เลือกสรรของพระเจา้   ในขณะที   “คนยวิ”   แยกพวกเขาออกจากคนต่างชาติ   341 ทีนีอคัรทูตไดชี้ต่อไปถึง
ผลประโยชน์ของคนยวิ  (เปรียบเทียบ  3:2) เขาไดก้ล่าวถึงพระพรพิเศษ  8 อยา่งในขอ้  4 และ  5  

พระเจา้ไดรั้บคนอิสราเอลมาเป็นบุตรโดยพระคุณ   อยา่งทีพระองคไ์ดก้ระทาํต่อคริสเตียน  
(เปรียบเทียบ   8:15; อพย.   4:22; ฉธบ.   14:1-2)  คนอิสราเอลไดมี้พระสิริแห่งการสถิตของพระเจา้ท่ามกลาง
พวกเขา      อยา่งทีคริสเตียนมีพระสิริของพระเจา้ภายในเราโดยการสถิตของพระวญิญาณของพระองค ์  (อพย.  
40:34; 1 พกษ.  8:11)  พระเจา้ไดท้าํการริเริมในการเขา้ถึงคนอิสราเอลดว้ยพนัธสัญญาทีผกูพนัพระองคแ์ละ
ชนชาติเขา้ดว้ยกนั  (กล่าวคือ  พนัธสัญญาทางอบัราฮมั    ทางโมเสส  ทางดาวดิ  และพนัธสัญญาใหม่)    พระองค์
ไดเ้ขา้ถึงเราดว้ยพระกิตติคุณและพนัธสัญญาใหม่ดว้ยผลลพัธ์อยา่งเดียวกนั      “การให”้   (NASB; ไม่ใช่   “การ
รับ”   NIV) ของธรรมบญัญติัของโมเสสเป็นเอกสิทธิทียงิใหญ่สาํหรับคนอิสราเอลทีสอดคลอ้งกบัคาํสอน



ของพระคริสตที์มีต่อคริสเตียน    ระบบเครืองบูชาของยวิไดช่้วยใหค้นอิสราเอลทีจะมีสัมพนัธภาพกบัพระเจา้    
ตอนนีก็มีไดโ้ดยทางงานปุโรหิตหลวงของพระคริสต ์     พระสัญญาต่างๆ   ทีไดถู้กเปิดเผยแก่บรรพบุรุษได้
รับรองการกระทาํของพระเจา้เพือพวกเขา   อยา่งทีพระสัญญาต่างๆ   ของพระเจา้ทีมีต่อคริสเตียนรับรองการ
กระทาํของพระองคเ์พือเรา  (8:31) 

“พระองคย์งัใหธ้รรมบญัญติัของพระองคแ์ก่พวกเขาทีจะปกครองชีวิตทางการเมือง   ทางสังคมและ
ทางศาสนา  และเพือรับรองการอวยพรของพระองคถ์า้พวกเขาเชือฟัง”  342     

9:5 บรรพบุรุษคือบรรดาผูริ้เริมผูซึ้งพระเจา้ไดม้อบพระสัญญาต่างๆ   ใหก่้อนทีอิสราเอลจะมาเป็น  
ประเทศ  ในลกัษณะนีพวกเขาก็มีลกัษณะเช่นเดียวกนักบัอคัรทูตในคริสตจกัร 

“ความหมายและขอบเขตของพระสัญญาเหล่านีเป็นหมุดในการแปลของเปาโลในเรือง
ประวติัศาสตร์ความรอด   ดู   9:6ข-13; 11:15 และโดยเฉพาะอยา่งยงิ   11:28 ซึงก่อรูปกบัขอ้นีเป็น    
‘การผนวก’  ทีลอ้มรอบการอภิปรายของเปาโลในบทเหล่านี”  343 

พระเมสสิยาห์ไดม้าจากอิสราเอล   แมว้า่พระองคไ์ม่ไดเ้ป็นของพวกเขาอยา่งเฉพาะเนืองจากวา่
พระองคเ์ป็นพระเจา้ผูไ้ดรั้บการสาธุการและมีอธิปไตยเป็นนิตย ์  (ยน.   1:1) ทีนีเปาโลไดเ้รียกพระเยซูวา่  
“พระเจา้”  (เปรียบเทียบ  ฟป.  2:10-11; ทต.  2:13; 2 ปต.  1:2) 344 

เปาโลไม่ไดเ้ปรียบเทียบพระพรของอิสราเอลและของเราอยา่งชดัเจน   ซึงเป็นการเปรียบเทียบทีผม
ไดก้ล่าวถึงขา้งบน      ประเด็นของเขาก็คือวา่พระเจา้ไดอ้วยพรอิสราเอลอยา่งมากมาย      เป็นทีชดัเจนวา่แมว้า่
พระเจา้ไดอ้วยพรคนอิสราเอลอยา่งมากมาย      พระพรต่างๆ   ของพวกเขาก็ไม่ไดมี้มากกวา่พระพรต่างๆ   ของ  
คริสเตียนในทุกวนันี      ผูเ้ขียนพระธรรมฮีบรูไดโ้ตแ้ยง้วา่พระพรต่างๆ   ของพระเจา้ทีมีต่อคริสเตียนทีอยู่
ภายใตพ้นัธสัญญาใหม่นนัมีมากกวา่พระพรต่างๆ   ของพระองคที์มีต่อคนอิสราเอลภายใตพ้นัธสัญญาเดิม  
(ทางโมเสส) 

2. การเลอืกของพระเจ้าทมีีต่ออสิราเอล  9:6-13 

การพดูของเปาโลเปิดเผยดงัต่อไปนีในขอ้เหล่านี      เพราะวา่การเลือกของพระเจา้ทีมีต่ออิสราเอล
ไม่ไดขึ้นอยูก่บัการสืบเชือสายทางธรรมชาติ  (ขอ้  6-11) หรือความดีของมนุษย ์ (ขอ้  11-14) การไม่เชือฟังของ
อิสราเอลไม่สามารถลบลา้งจุดประสงคที์กาํหนดไวข้องพระเจา้สาํหรับชนชาติได ้



9:6 พระวจนะของพระเจา้ทีอยูใ่นความคิดของเปาโลก็คือการสาํแดงของพระเจา้ถึงแผนการต่างๆ   ของ
พระองคเ์พืออิสราเอลในพนัธสัญญาเดิม      พระเจา้ไดเ้ปิดเผยวา่พระองคไ์ดเ้ลือกอิสราเอลทีจะเป็นอาณาจกัร
ของปุโรหิต   (อพย.   19:5-6)  คนอิสราเอลจะตอ้งทาํหนา้ทีเป็นปุโรหิตในโลกโดยการนาํชนชาติต่างๆ   ไปสู่
พระเจา้   (เปรียบเทียบ   อสย.   42:6)  พวกเขาจะตอ้งทาํสิงนีโดยการสาํแดงวา่มนัมีสง่าราศีแค่ไหนทีจะดาํเนิน
ชีวติภายใตก้ารปกครองของพระเจา้ผา่นทางชีวติของพวกเขาในแผน่ดินอนัศกัดิสิทธิ    อิสราเอลไดล้ม้เหลวที
จะทาํตามจุดประสงคข์องพระเจา้สาํหรับพวกเขาและผลลพัธ์ก็คือไดท้นทุกขจ์ากการลงวนิยัของพระองค ์   
มนัเหมือนราวกบัวา่พระวจนะทีพระเจา้ไดต้รัสเกียวกบัจุดประสงคข์องอิสราเอลไดล้ม้เหลว      คาํกรีกที
แปลวา่   “ลม้เหลว”   (เอค-พพิ-โต-เคน)   หมายถึง   “ออกนอกเส้นทางของมนั”   เหมือนเรือ   เปาโลไดด้าํเนิน
ต่อไปทีจะแสดงวา่พระเจา้จะบรรลุจุดประสงคข์องพระองคส์าํหรับอิสราเอลในส่วนทีเหลือของบทที  9-11  

“.  .  .  โรม  9-11 มีการปรากฎของคาํวา่  ‘อิสราเอล’  ถึง  11 ครัง  และในทุกกรณีมนัก็อา้งอิงถึงเชือชาติ
หรือชนชาติอิสราเอล   คาํนีไม่ไดร้วมคนต่างชาติเขา้ในความหมายของมนัเลย   การใชค้าํนีของพนัธ
สัญญาใหม่ก็เหมือนกนักบัความหมายของคาํของเปาโลในส่วนนี”  345 

แมว้า่ลูกหลานทางกายภาพทงัหมดของอิสราเอล   (ยาโคบ)   ก่อตงัประเทศอิสราเอล   อยา่งที                    
พระคมัภีร์กล่าวถึงอิสราเอล      พระเจา้ไดต้รัสถึงอิสราเอลในวงแคบมากขึนเช่นกนั   นนัคือ   คนอิสราเอลที
ไดรั้บความรอด    ก่อนหนา้นีเปาโลไดชี้ถึงความแตกต่างนีระหวา่งคนยวิภายนอกและคนยวิภายใน  (2:28-29) 

กลุ่มทีไม่เชือการแบ่งตามยคุ   ซึงก็คือผูที้เชือวา่คริสตจกัรแทนทีอิสราเอลในโปรแกรมของพระเจา้   (นนัคือ  
“ศาสนศาสตร์การแทนที”)   บ่อยครังก็อา้งอิงถึงขอ้นีเพือการสนบัสนุน      พวกเขาถือวา่   “อิสราเอล”   แรกทีนี
เป็น  “อิสราเอลเก่า”  และ  “อิสราเอล”  ทีสอง  เป็น  “อิสราเอลใหม่”  ซึงก็คือ  คริสตจกัร346  พวกต่างชาติทีไดรั้บ
ความรอดก็เป็นพงศพ์นัธ์ุของอบัราฮมัเช่นกนั   แต่พวกเขาไม่ไดถู้กกล่าวถึงทีนี      เปาโลกาํลงัพิจารณาถึงคน
อิสราเอลสองประเภท: คนอิสราเอลตามธรรมชาติ   (เชือชาติ)   คือทงัคนทีไดรั้บความรอดและคนทีไม่ไดรั้บ
ความรอด    และคนอิสราเอลฝ่ายวญิญาณ  คือคนอิสราเอลตามธรรมชาติทีไดรั้บความรอด 

9:7  แมว้า่พระเจา้ไดส้ัญญาทีจะอวยพรลูกหลานของอบัราฮมั   แต่มนัเป็นแค่หนึงสายหลกัของครอบครัว
ของเขาทีพระองคไ์ดเ้ลือกเพือพระพรพิเศษ  จุดประสงคที์เลือกสรรพิเศษของพระเจา้ไดป้ระยกุตใ์ชก้บัอิสอคั
และพงศพ์นัธ์ุของเขาเท่านนั   การอา้งอิงนีถึงการเลือกของพระเจา้ทีมีต่ออิสอคัเหนืออิชมาเอลเป็นอนัดบัแรก
ของภาพประกอบทงัสามของพนัธสัญญาเดิมถึงอธิปไตยของพระเจา้   ภาพประกอบอีกสองอยา่งก็คือ   ยาโคบ
และเอซาว  (ขอ้  10-13) และ  ฟาโรห์  (ขอ้  14-18) 



9:8 ไม่ใช่ลูกหลานทางธรรมชาติทงัหมดของอบัราอมัทีอยูใ่นความคิดของพระเจา้เมือพระองคไ์ดต้รัส
ถึงการอวยพรพงศพ์นัธ์ุของอบัราอมัอยา่งพิเศษ   คือบรรดาลูกหลานทีไดเ้กิดอยา่งเหนือธรรมชาติใน
ความสาํเร็จแห่งพระสัญญาของพระเจา้ทีมีต่ออบัราฮมัเกียวกบัพงศพ์นัธ์ุของเขาทีพระองคก์ล่าวถึงนนัคือ  
พงศพ์นัธ์ุของอิสอคั  "สิงทีนบัก็คือพระคุณ  ไม่ใช่เชือชาติ”  347 

9:9 พระเจา้ไม่ไดเ้ลือกทีจะอวยพรอิสอคัหลงัจากการเกิดของเขาเพียงแค่เพราะวา่เขาเป็นบุตรชายของ
อบัราฮมั   ตรงกนัขา้มพระองคไ์ดส้ัญญากบัอบัราฮมัก่อนการเกิดของอิสอคัวา่พระองคจ์ะจดัเตรียมและอวย
พรบุตรชายสาํหรับเขาอยา่งเหนือธรรมชาติ   การเกิดทีไม่ธรรมดาไดย้นืยนัถึงการเลือกของพระเจา้ทีมีต่อ
อิสอคั  ในฐานะช่องทางแห่งพระพรพิเศษทีมีต่อพอ่แม่ของเขา 

9:10-12  การเลือกทีพิเศษของพระเจา้ทีมีต่อส่วนหนึงของพงศพ์นัธ์ุของอบัราฮมัเพือพระพรพิเศษก็
ชดัเจนมากขึนในการเลือกของพระองคที์มีต่อยาโคบแทนทีจะเป็นเอซาว      บางคนอาจกล่าววา่แน่นอนที
อิสอคัเป็นบุตรชายตามธรรมชาติของอบัราฮมั   ผูที้พระพรจะมาทางเขาเนืองจากวา่เขาเป็นบุตรหวัปีทีเกิดแก่
อบัราฮมัและซาราห์      นนัไม่ไดเ้ป็นจริงเกียวกบัยาโคบเลย      ยงิไปกวา่นนัอีก   ทงัเอซาวและยาโคบมีมารดา
และบิดาคนเดียวกนั   ดงันนันนัไม่ใช่องคป์ระกอบอยา่งทีผูโ้ตแ้ยง้อาจอา้งวา่มนัอยูใ่นกรณีของอิสอคัและ              
อิชมาเอล      ยาโคบและเอซาวอาจไดแ้บ่งปันถึงเอกสิทธิของบุตรหวัปีเนืองจากวา่พวกเขาเป็นฝาแฝด      การ
ตงัครรภค์รังเดียวไดก่้อใหเ้กิดทงัสองคน      อยา่งไรก็ตาม   พระเจา้ไดเ้ลือกยาโคบแมว้า่เรเบคาห์ไดใ้หก้าํเนิด                    
เอซาวก่อนยาโคบ    เหมือนกบักรณีของอิสอคั  พระเจา้ไดเ้ลือกระหวา่งพวกเขาก่อนการเกิดของพวกเขา    การ
เกิดของพวกเขาเป็นสิงทีเหนือธรรมชาติเนืองจากวา่มารดาของพวกเขาเป็นหมนั      พระเจา้ไดเ้ลือกยาโคบ
ก่อนทีเขาไดก้ระทาํการใดๆ   หรือสาํแดงถึงคุณสมบติัทีควรค่าต่อพระพรพิเศษของพระเจา้      ความเป็นจริง
ทีวา่ยาโคบกลายมาเป็นบุคคลทีไดรั้บการยกยอ่งนอ้ยในบางแง่มากกวา่เอซาวแสดงให้เห็นวา่การเลือกของ
พระเจา้ไม่ใช่ขึนอยูก่บัยาโคบแต่ขึนอยูก่บัพระองคเ์อง 

“แน่นอนวา่   ถา้เปาโลไดทึ้กทกัเอาวา่ความเชือเป็นพืนฐานสาํหรับการเลือกของพระเจา้   เขาคงได้
ชีใหเ้ห็นสิงนีเมือเขาไดย้กคาํถามขึนมาในขอ้ที   14 เกียวกบัความยติุธรรมของการเลือกของพระเจา้  
ทงัสินทีเขาคงไดก้ล่าว   ณ   จุดนนัก็คือ   ‘แน่นอนวา่พระเจา้ไม่ใช่ไม่ยติุธรรมในการเลือกยาโคบและ
ปฏิเสธเอซาว   เพราะวา่การเลือกของพระองคค์าํนึงถึงความเชือของคนหนึงและความไม่เชือของอีก
คนหนึง’”  348 



9:13 โดยการอา้งอิงถึง  มาลาคี  1:2-3 เปาโลไดย้กการอภิปรายของเขาจากระดบัของการเลือกส่วนตวัไปสู่
การเลือกของชาติ   มาลาคีกาํลงักล่าวถึงประเทศอยา่งทีบริบทของการอา้งอิงของมาลาคีนีแสดงใหเ้ห็น    
ประเด็นของเปาโลก็คือวา่พระเจา้ไม่ไดร้อจนกระทงัพระองคเ์ห็นวา่แต่ละบุคคลหรือประเทศพฒันาอยา่งไร
และการเลือกอะไรทีพวกเขาไดเ้ลือกก่อนทีพระองคเ์ลือกพวกเขา      พระเจา้ไดเ้ลือกยาโคบและประเทศ
อิสราเอลดว้ยเหตุผลทีอยูภ่ายในพระองคเ์อง   ไม่ใช่เพราะวา่พวกเขาสมควรต่อการเลือก   (เปรียบเทียบ   ฉธบ.  
7:6-8) นีคือการปฏิเสธทีมีพลงัต่อการอา้งอิงทีวา่การเลือกเป็นผลลพัธ์มาจากความรู้ล่วงหนา้   วา่พระเจา้เลือก
บุคคลหนึงเพือความรอด  จากการทีไดเ้ห็นล่วงหนา้วา่เขาหรือเธอจะเชือในพระกิตติคุณ 

  “การเชือมโยงของขอ้อา้งอิงนีกบัขอ้   12 แนะนาํวา่ความรักของพระเจา้เป็นอยา่งเดียวกนักบัการ
เลือกของพระองค:์ พระเจา้ไดเ้ลือกยาโคบทีจะรับพระพรทีไดส้ัญญาไวต้งัแต่แรกแก่อบัราฮมั.   .   .   .  
ถา้ความรักของพระเจา้ทีมีต่อยาโคบอยูที่การเลือกยาโคบทีจะเป็น   ‘พงศพ์นัธ์ุ’   ผูซึ้งจะรับพระพรที
ไดส้ัญญาแก่อบัราฮมั   ดงันนัความเกลียดชงัของพระเจา้ทีมีต่อเอซาวก็เป็นทีเขา้ใจอยา่งดีทีสุดทีจะ
อา้งอิงถึงการตดัสินใจของพระเจา้ทีจะไม่ใหเ้อกสิทธินีแก่เอซาว      มนัควรจะถูกแปลวา่   ‘ปฏิเสธ’           
“  ‘รัก’  และ  ‘เกลียด’  ไม่ไดอ้ยูที่นี  ฉะนนัไม่ใช่อารมณ์ทีพระเจา้รู้สึกแต่เป็นการกระทาํทีพระองคท์าํ
ไป”  349 

“ความตรงกนัขา้มทีโดดเด่นคือสาํนวนของภาษาตระกลู   Afro Asiatic ทีเนน้การเปรียบเทียบโดย
กล่าวมนัในคาํทีเด็ดขาด”  350 

“เกียวกบั   ‘เรารักยาโคบ   แต่เราเกลียดเอซาว’   ผูห้ญิงคนหนึงไดพ้ดูกบั   สเปอร์เจียนวา่   ‘ดิฉนัไม่
สามารถเขา้ใจวา่ทาํไมพระเจา้ควรกล่าววา่พระองคเ์กลียดเอซาว’     สเปอร์เจียนไดต้อบวา่   ‘นนัไม่ใช่
ความยุง่ยากของขา้พเจา้เลย   คุณนาย      ความยุง่ยากของขา้พเจา้ก็คือทีจะเขา้ใจวา่พระเจา้รักยาโคบได้
อยา่งไร!”  351 

ในขอ้   6-13 เปาโลไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่อิสราเอลเป็นผูรั้บแห่งการเลือกของพระเจา้สําหรับพระพร
พิเศษเนืองดว้ยความตงัใจแห่งพระคุณของพระองคเ์อง      พระองคไ์ม่ไดเ้ลือกอิสราเอลเนืองดว้ยการเป็น
พงศพ์นัธ์ุตามธรรมชาติของอบัราฮมัของอิสราเอล  หรือเนืองจากคุณสมบติัทีเหนือกวา่ของพวกเขา 

  



3. เสรีภาพของพระเจ้าทจีะเลอืก  9:14-18 

คาํถามของความยติุธรรมเกิดขึนเมือใดก็ตามทีใครคนหนึงทาํการตดัสินใจทีจะเลือกโปรดปราน
บุคคลหนึงหรือกลุ่มหนึงเหนืออีกคนหนึงหรืออีกกลุ่มหนึง      เปาโลไดก้ล่าวถึงความยติุธรรมของพระเจา้ใน
การทาํสิงทีพระองคไ์ดท้าํในส่วนนี 

“ขอ้เหล่านีเป็นทางเบียงของถนนสายหลกัของการโตแ้ยง้ของเปาโล   เปาโลใชท้างเบียงนีเพราะเขารู้
วา่การยนืยนัของเขาถึงการริเริมของพระเจา้ในการกาํหนดวา่ใครจะควรไดรั้บความรอดและใครถูก
ปฏิเสธ   (ดู   ขอ้   10-13) จะพบกบัคาํถามและแมก้ระทงัการต่อตา้น      เพราะฉะนนัสมควรทีเปาโลหนั
กลบัไปสู่รูปแบบทีวพิากษว์จิารณ์พร้อมกบัแบบฟอร์มทีมีคาํถามและคาํตอบของมนัและการอา้งอิง
ต่อคู่สนทนา  ซึงเขาไดใ้ชไ้ปก่อนหนา้นีในจดหมาย  (ดู  2:1-3:8, 27-31; 6-7)”  352 

9:14 ตอนแรกอคัรทูตไดป้ฏิเสธอยา่งตรงๆ   ต่อขอ้กล่าวหาทีวา่พระเจา้ไม่ยติุธรรม   พระเจา้ไม่สามารถไม่
ยติุธรรมไดเ้พราะวา่พระองคเ์ป็นพระเจา้ 

9:15 จากนนัเปาโลไดด้าํเนินต่อไปทีจะปฏิเสธขอ้กล่าวหา      เมือชนชาติอิสราเอลไดก้บฎต่อพระเจา้โดย
การกราบไหวรู้ปววัทองคาํ   (อยพ.   32) พระเจา้ไดเ้อาชีวิตของคนทีกบฎจาํนวน   3,000 คนไป      พระองค์
สามารถทีจะฆ่าทงัชนชาติก็ได ้     ความเมตตาของพระองคเ์ป็นเหตุใหพ้ระองคที์จะทาํบางสิงทีดูเหมือนวา่ไม่
ยติุธรรม   ในทาํนองเดียวกนั   ในการกระทาํของพระเจา้ต่อยาโคบและเอซาว   พระองคไ์ดอ้วยพรเอซาวอยา่ง
มากมายในฐานะพงศพ์นัธ์ุของอบัราฮมั  อยา่งทีพระองคไ์ดท้าํแก่พงศพ์นัธ์ุทงัสินของอบัราฮมั    อยา่งไรก็ตาม
พระองคไ์ดเ้ลือกทีจะใหพ้ระคุณพิเศษแก่ยาโคบ 

“พระคุณของพระเจา้ไดถู้กกล่าวถึงบ่อยๆ   ในธรรมสารนีมาก่อน   แต่จนกวา่บทเหล่านีกล่าวถึงพระ
เมตตาและจนกวา่พระเมตตาจะเป็นทีเขา้ใจพระคุณไม่สามารถเป็นทีชืนชมไดอ้ยา่งเต็มที”353 

9:16 มนัไม่ใช่ความปรารถนาของมนุษยที์เป็นเหตุใหพ้ระเจา้ทีจะมีเมตตาแต่ขึนอยูก่บัการเลือกสิทธิขาด
ของพระองคเ์อง   พระเจา้ไม่ไดอ้ยูใ่ตพ้นัธะทีจะสาํแดงความเมตตาหรือเสนอพระคุณใหแ้ก่ใคร   ถา้เรายนืยนั
ถึงการรับแค่การปฏิบติัจากพระเจา้  สิงทีเราจะไดรั้บคือการลงโทษ  (3:23) 

9:17 พระเจา้ไดต้รัสวา่พระองคไ์ดย้กฟาโรห์ขึน      พระเจา้ไดไ้วชี้วติฟาโรห์อยา่งเมตตาจวบจนถึงเวลาที
พระองคไ์ดต้รัสถอ้ยคาํเหล่านีแก่เขา  ผา่นทางภยัพิบติั  6 อยา่งและไม่คาํนึงการต่อตา้นอยา่งต่อเนืองของเขาที
มีต่อพระเจา้      พระเจา้ไม่ไดห้มายถึงวา่พระองคไ์ดส้ร้างฟาโรห์และยอมใหเ้ขาทีจะนงับนบลัลงักข์องอียปิต ์ 



แมว้า่พระองคไ์ดท้าํอยา่งนนัเช่นกนั    สิงนีก็ชดัเจนจาก  อพยพ  9:16 ซึงเปาโลไดอ้า้งอิง      พระคมัภีร์ฉบบัแปล  
NASB ก็กล่าวสิงนีชดัเจนโดยการแปล  อพยพ   9:16 วา่   “.   .   .ดว้ยเหตุนีเราไดย้อมใหเ้จา้ทีจะคงอยู”่      ฟาโรห์
สวมควรแก่การตายเนืองจากการต่อตา้นและความทะนงของเขา      อยา่งไรก็ตามพระเจา้จะไม่เอาชีวิตของเขา
ไปในภยัพิบติัทีเหลืออยูเ่พือวา่การต่อตา้นทีต่อเนืองของเขาและชยัชนะของพระเจา้เหนือเขาจะส่งผลต่อ  
พระสิริทียงิใหญ่ขึนสาํหรับพระเจา้  (เปรียบเทียบ  ยชว.  9:9; สดด.  76:10)  นีคืออีกตวัอยา่งหนึงทีคลา้ยกนักบั
สิงทีอยูใ่นขอ้ที  15 คือการทีพระเจา้ไม่ไดใ้หใ้นสิงทีผูค้นสมควรไดรั้บ  แต่ยนืพระเมตตาใหแ้ก่พวกเขาแทน 

“เพราะมีขอ้พระคมัภีร์กล่าววา่   เปาโลไดแ้นะนาํขอ้อา้งอิงนีดว้ยพระวจนะ   เพราะวา่เขาทาํใหถ้อ้ยคาํ
ของพระเจา้เสมอภาคกบัถอ้ยคาํแห่งพระคมัภีร์”  354 

9:18 ประโยคนีสรุปถึงประเด็นของเปาโล   ในบทที   1 อคัรทูตไดก้ล่าวถึงแนวทางทีพระเจา้ปล่อยใหผู้ค้น
ทีจะทาํตามความปรารถนาชวัของพวกเขาซึงเป็นรูปแบบของการลงโทษสาํหรับบาปของพวกเขา   นีคือวธีิที
พระเจา้ไดใ้หใ้จของผูค้นแขง็กระดา้ง   ในกรณีของฟาโรห์   เราเห็นสิงนีทาํการอยา่งชดัเจน   พระเจา้ไม่ใช่ไม่
ยติุธรรมเนืองจากวา่พระองคย์อมใหข้บวนการแขง็กระดา้งนีดาํเนินต่อไป   ในทาํนองเดียวกนั   คนหนึงอาจ
เลือกทีจะดืมยาพิษหรือเขาเลือกทีจะไม่ดืม  แต่ถา้เขาเลือกทีจะดืมมนั  ผลลพัธ์ทีหลีกเลียงไม่ไดจ้ะตามมา 

“ไม่ใช่ทีนีหรือไม่ใช่ทีไหนก็ตามทีมีการกล่าววา่พระเจา้ไดท้าํใหใ้ครก็ตามแขง็กระดา้ง   ผูซึ้งไม่ได้
ทาํใหเ้ขาเองแขง็กระดา้งก่อน”  355 

“ฉะนนัการทาํใหแ้ขง็กระดา้งของพระเจา้คือการกระทาํทีทาํใหบุ้คคลนนัไม่ตอบสนองต่อพระเจา้
และถอ้ยคาํของพระองค ์ ถา้ไม่มีพลิกกลบั  ก็จบลงดว้ยการพิพากษานิรันดร์”  356 

“ดงันนัการทาํใหแ้ขง็กระดา้งของพระเจา้ไม่ไดก่้อใหเ้กิดการไม่ตอบสนองในฝ่ายวิญญาณต่อสิง
ต่างๆ  ของพระเจา้  มนัรักษาผูค้นไวใ้นสภาพของบาปทีแสดงถึงลกัษณะของพวกเขาอยูแ่ลว้” 357 

“ขอ้   18 นี   . . . เรากล่าวอยา่งกลา้หาญวา่หวัใจของผูเ้ชือไม่ไดจ้าํนนต่อพระเจา้อยา่งเตม็ทีจนกวา่
ยอมรับโดยปราศจากขอ้สงสัย  และโดยปราศจากการเรียกร้องการใหอ่้อนลง”  358 

เปาโลไม่ไดก้ล่าวถึงความเป็นจริงทีวา่ฟาโรห์ไดท้าํใหใ้จเขาเองแขง็กระดา้ง   ซึงโมเสสไดก้ล่าวถึง
ในอพยพ      ประเด็นของเปาโลก็คือวา่พระเจา้สามารถยนืพระเมตตาอยา่งอิสระและยติุธรรมหรือไม่ยนื          
พระเมตตาแก่ผูที้สมควรต่อการพิพากษาของพระองค ์



“การไกล่เกลียของอาํนาจสิทธิขาดของพระเจา้และความรับผดิชอบมนุษยน์นัก็เกินกาํลงัของเรา  
พระคมัภีร์กล่าวและเนน้ถึงทงัสองอยา่งนีและก็ละไว ้ เราจะฉลาดถา้เราทาํอยา่งเดียวกนันนั”  359 

4. พระเมตตาของพระเจ้าทมีีต่ออสิราเอล  9:19-29 

ต่อไปเปาโลไดจ้ดัการกบัคาํถามทีเกิดขึนจากสิงทีเขาไดเ้พิงโตแ้ยง้ไป  ซึงก็คือ  เสรีภาพของพระเจา้ที
จะยนืพระเมตตาแก่ผูที้พระองคต์งัใจจะให ้     มนัไม่สมเหตุสมผลหรือถา้พระเจา้จะสาํแดงพระเมตตาแก่ผูที้
พระองคต์งัใจจะใหโ้ดยไม่คาํนึงถึงการกระทาํและความดีของมนุษย ์  ซึงการกระทาํของมนุษยไ์ม่ได้
จดัเตรียมพืนฐานอะไรสาํหรับการทีพระองคพ์ิพากษาเรา?    พืนฐานสาํหรับการพิพากษาไม่ไดเ้ป็นความตงัใจ
ของพระองคม์ากกวา่การกระทาํของมนุษยห์รือ? 

9:19 เปาโลไดต้งัคาํถามในขอ้นีและจากนนัก็ตอบมนัในขอ้ถดัๆ  ไป 

9:20 ในตอนแรกมนัเป็นทึกทกัเอาของมนุษย ์  ซึงเป็นผูรั้บการพิพากษาของพระเจา้ทีจะนงัในการ
พิพากษาบนผูพ้ิพากษาของพวกเขา  การพิพากษาเป็นอภิสิทธิของพระเจา้ไม่ใช่ของเรา  สิงทรงสร้างไม่มีสิทธิ
ทีจะบ่นเกียวกบัอุปนิสัยของผูส้ร้างของพวกเขา 

“.   .   .   มนุษยไ์ม่ไดห้ลงหายเนืองจากวา่พวกเขามีใจแขง็กระดา้ง      พวกเขามีใจแขง็กระดา้งเพราะวา่
พวกเขาไดห้ลงหาย    พวกเขาไดห้ลงหายเพราะวา่พวกเขาเป็นคนบาป”  360 

9:21 การยกตวัอยา่งในขอ้นีทาํให้ความไม่เหมาะสมของท่าทีแห่งการวพิากษว์จิารณ์นีชดัเจน   แน่นอนวา่
ทีนีกล่าวถึงอิสราเอลทีเป็นภาชนะในการยกตวัอยา่ง   (เปรียบเทียบ   อสย.   29:16; ยรม.   18:6)   อิสราเอลไม่มี
สิทธิทีจะวพิากษว์จิารณ์พระเจา้สาํหรับปันแต่งพวกเขาสาํหรับจุดประสงคที์เฉพาะของการเลือกขอพระองค์
เอง   แทจ้ริงแลว้อิสราเอลไม่มีอะไรเลยทีจะบ่นเนืองจากวา่พระเจา้ไดปั้นแต่งพวกเขาเพือการใชที้มีเกียรติ  
เป็นทีชดัเจนวา่นีก็เป็นจริงสาํหรับแต่ละบุคคล 

“ไม่วา่โมเสสหรือฟาโรห์   หรือใครอืนก็ตามก็ไม่สามารถเลือกพอ่แม่ของพวกเขา   โครงสร้างทาง
พนัธ์ุกรรมของพวกเขาหรือเวลาของพวกเขาและสถานทีเกิดของพวกเขาได ้     เราตอ้งเชือวา่สิง
เหล่านีอยูใ่นพระหตัถข์องพระเจา้”  361 

9:22 ผูค้นเตรียมตวัพวกเขาเองสาํหรับการถูกทาํลายโดยการติดตามบาป   (บทที   1 เปรียบเทียบ  มธ.  7:13; 

1 ธส.  2:15-16; 2 ธส.  2:3; ฟป.  3:19) อยา่งไรก็ตาม  คาํกริยาทีแปลวา่  “เตรียม”  ในขอ้นีน่าจะเป็นกรรมวาจก



มากกวา่ทีจะเป็นกลาง   แมว้า่รูปแบบของกาลในคาํกรีกนนัเป็นไดท้งักรรมวาจกและกลาง      กรรมวาจกนนัก็
เป็นธรรมดามากกวา่มากในพนัธสัญญาใหม่      บางทีเปาโลหมายถึงวา่พระเจา้เตรียมบางคนสาํหรับการถูก
ทาํลาย      ฟาโรห์เป็นดงัเช่นภาชนะแห่งพระพิโรธ      ในความคิดของเปาโลก็คือคนอิสราเอลผูไ้ดต่้อตา้นพระ
กิตติคุณในสมยัของเขา     พระเจา้ไดอ้ดทนและมีเมตตาต่อพวกเขา  (เปรียบเทียบ  2:3-4; กจ.  2:38; 3:19-20; 2 

ปต.  3:9)  

9:23-24  ผูที้เชือในพระกิตติคุณคือผูที้พระเจา้จะสาํแดงพระสิริอนัอุดมแก่พวกเขา   ไม่ใช่พระพิโรธ
ของพระองค ์

“เปาโลสอนวา่พระเจา้ไดน้าํสภาวะแห่งการไม่รู้สึกตวัในฝ่ายวญิญาณ   คือสภาวะทีนาํไปสู่การ
ลงโทษนิรันดร์มายงัผูค้นทีพระองคเ์ลือกบนพืนฐานของความตงัใจของพระองค”์362  

ภาชนะเหล่านีรวมทงัคนยวิและคนต่างชาติ  (เปรียบเทียบ  1:16; 2:10-11; 3:22) 

“มนุษยท์าํใหพ้วกเขาเองเหมาะสาํหรับนรก  แต่พระเจา้เป็นผูที้ทาํใหม้นุษยเ์หมาะสาํหรับสวรรค”์  363 

9:25-26  การรวมคนต่างชาติเขา้ไวใ้นกลุ่มนีก็สอดคลอ้งกบัคาํพยากรณ์ในพนัธสัญญาเดิม      มนัได้
พยากรณ์ถึงการเรียกของคนต่างชาติและการสงวนไวข้องคนยวิทีเหลืออยู ่     ในบริบทของ   โฮเชยา   2:23 และ  
1:10 ก็อา้งอิงถึงการพลิกกลบัของสถานะของอิสราเอล      ผูแ้ปลบางคนกล่าววา่นีคือความสาํเร็จโดยตรงของ
คาํพยากรณ์ในพนัธสัญญาเดิม364  คนอืนๆ  ก็อา้งวา่นีคือความสาํเร็จแรกเริมบางส่วนทีไม่ไดข้จดัความสาํเร็จ
ทีสมบูรณ์ในอนาคตออกไป365 ผมคิดวา่การแปลทีดีกวา่ก็คือวา่เปาโลไดเ้ห็นความคลา้ยคลึงกนัระหวา่งการ
เรียกในปัจจุบนัของพระเจา้ทีมีต่อคนต่างชาติและการเรียกของพระเจา้ในอนาคตทีมีต่ออิสราเอล366   คนต่าง  
ชาติไม่ใช่เป็นผูค้นทีแตกต่าง   อยา่งทีคนยวิเป็น   แต่ประกอบดว้ยมวลมนุษย ์     อยา่งไรก็ตาม   โดยพระคุณของ
พระเจา้  คนต่างชาติทีเชือไดก้ลายมาเป็นสมาชิกของประชากรใหม่ของพระเจา้  นนัคือ  คริสตจกัร 

9:27-28 การเลือกของอิสราเอลในฐานะทีเป็นประเทศไม่ไดข้ดัขวางการพิพากษาของพระเจา้ทีมีต่อผูที้ไม่
เชือในมนั   พระเมตตาและความสัตยซื์อของพระเจา้เป็นทีสังเกตไดใ้นการทีพระองครั์กษาคนทีเหลืออยูไ่ว ้ 
อิสยาห์   10:22-23 ไดค้าดหวงัการหมดสินของอิสราเอลโดยทางการบุกรุกของ   เซนนาเคอริบ   นนัเป็น
เครืองมือแห่งการพิพากษาของพระเจา้   เมือเปาโลไดเ้ขียน   คนทีเหลืออยูที่เชือของอิสราเอลก็อยูภ่ายใน
คริสตจกัร  อยา่งทีมนัเป็นในทุกวนันี 



9:29 ถา้พระเจา้ไม่ไดบ้รรเทาการพิพากษาของพระองคล์งดว้ยพระเมตตา   พระองคค์งไดท้าํลายอิสราเอล
อยา่งสินเชิงอยา่งทีพระองคไ์ดท้าํลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์   คนทีเหลืออยูข่องผูเ้ชือท่ามกลางมวล
คนเชือชาติยวิก็เป็นหลกัฐานของพระเมตตาของพระเจา้ทีมีต่อประชาชนอิสราเอล 

5. พระเมตตาของพระเจ้าทมีีต่อคนต่างชาติ  9:30-33 

ส่วนทีสันนีสรุปถึงการโตแ้ยง้ของเปาโลเกียวกบัการเลือกของอิสราเอลในอดีตและเริมตน้สิงทีพดู
ถึงทีเขาไดด้าํเนินต่อไปในบทที  10 การใชค้าํวา่  “ความชอบธรรม”  10 ครังใน  9:30-10:21 ก็แสดงใหเ้ห็นถึง
เอกภาพของส่วนนีและระบุถึงหวัขอ้หลกัในนนั 

9:30-31  คาํถามของเปาโลซึงบ่อยครังก็แสดงถึงการโตแ้ยง้ใหม่ในพระธรรมโรม   ไดแ้นะนาํการ
สรุปของเขาทีเขาไดแ้สดงดว้ยถอ้ยคาํในคาํศพัทที์แนะนาํถึงการแข่งขนัวงิ    อิสราเอลไดดิ้นรนอยา่งหนกัทีจะ
ไดม้าซึงราคาของความชอบธรรม   ซึงเป็นความชอบธรรมทีพระเจา้เรียกร้องสาํหรับการยอมรับโดยพระองค ์ 
แต่ไดข้า้มเส้นชยัหลงัคนต่างชาติผูซึ้งไม่ไดว้งิอยา่งหนกัเลย      อิสราเอลโดยรวมไดห้วงัทีจะไดม้าซึงความ  
ชอบธรรมโดยการทาํดี   แต่คนต่างชาติทีเชือไดม้าซึงราคาโดยการเชือพระกิตติคุณอีกครังที   ความตรงขา้ม
ระหวา่งธรรมบญัญติัและความเชือเกิดขึนอีก 

“แทบจะไม่มีตอนไหนในพระคมัภีร์พนัธสัญญาใหม่ทีหนกัแน่นกวา่ตอนนีในการเปิดเผยของมนั
ถึงการไร้ประโยชน์ของการงานในฐานะทีเป็นวถีิทางของการทาํใหช้อบธรรม”  367 

9:32-33 อิสราเอลโดยรวม   ซึงไม่ไดร้วมถึงคนทีเหลืออยูที่เชือ   ไดล้ม้เหลวทีจะไดรั้บสถานะทีชอบธรรมต่อ
พระเจา้เพราะวา่พวกเขาไดพ้ยายามทีจะไดม้นัมาดว้ยการงาน    หินทีอยูใ่นลู่วงิซึงพวกเขาไดส้ะดุดไดข้ดัขวาง
ความคืบหนา้ของพวกเขา  โดยการทีตงัใจทีจะไดช้ยัชนะดว้ยความพยายามของตนเอง  อิสราเอลไดล้ม้เหลวที
จะตระหนกัถึงหินทีไดถู้กพยากรณ์ถึงในพระคมัภีร์   ผูซึ้งจะจดัเตรียมความรอดสาํหรับพวกเขา      ขอ้อา้งอิงก็
มาจาก  อิสยาห์  8:14 และ  28:16 (เปรียบเทียบ     1 ปต.  2:6-8)  พระเจา้ไดต้งัใจทีจะใหพ้ระเมสสิยาห์ทีจะเป็น
ผูจ้ดัเตรียมความรอด   เนืองจากเหตุนนั   หินนีไดก้ลายมาเป็นสิงกีดขวางสาํหรับพวกเขา   (เปรียบเทียบ   1 คร.  
1:23)  การปฏิเสธของอิสราเอลทีมีต่อพระเยซูคริสตไ์ม่ไดท้าํใหพ้ระเจา้ไม่สัตยซื์อหรือไม่ชอบธรรมในการ
กระทาํของพระองคที์มีต่อประเทศนนั   สิงทีมนัไดท้าํก็คือวา่มนัทาํให้เป็นไปไดส้าํหรับคนต่างชาติทีจะลาํ
หนา้กวา่อิสราเอลในฐานะผูรั้บหลกัของความรอด 

 



ข.  การปฏิเสธในปัจจุบันของอสิราเอล  บทท ี 10 

การแบ่งแยกบทส่งสัญญาณถึงการเปลียนในการเนน้ของเปาโลจากการกระทาํของพระเจา้ทีมีต่อ
อิสราเอลในอดีตโดยเฉพาะอยา่งยงิก่อนการตายของพระคริสต ์  ไปสู่การกระทาํของพระองคที์มีต่อพวกเขา
ในปัจจุบนั 

1. เหตุผลทพีระเจ้าได้พกัอสิราเอลไว้ก่อน  10:1-7 

เหตุผลสาํหรับความลม้เหลวของอิสราเอลทีถูกอา้งอิงถึงใน   9:32-33 ซึงก็คือการปฏิเสธของพวกเขาทีมีต่อ          
พระคริสตไ์ดน้าํเปาโลไปสู่การพฒันาหวัขอ้นนัมากขึนในตอนนี 

10:1 ส่วนนีเปิดดว้ยการทีเปาโลไดก้ลบัไปสู่ความรู้สึกแห่งความห่วงใยเมตตาของเขาทีมีต่อความรอด
ของคนอิสราเอลดว้ยกนั  (9:1-3) การอา้งอิงถึงการปฏิเสธโดยเจตนาของพวกเขาทีมีต่อ  พระคริสต ์ (9:32-33) 

ไดก้ระตุน้การแสดงออกทางอารมณ์นีอยา่งชดัเจน 

“ความเป็นจริงของความรักของเขาเห็นไดจ้ากขอ้เท็จจริงทีวา่เขาไดอ้ธิษฐานเพือพวกเขา”  368 

10:2 ในเชิงเยาะเยย้แลว้   มนัคือความกระตือรือร้นของอิสราเอลทีไดจ้ดัตงัอิสราเอลสาํหรับความลม้เหลว  
ความกระตือรือร้นก็เป็นลกัษณะของชีวติของเปาโล   ซึงในหลายแง่ดว้ยกนัก็ไดจ้าํลองประสบการณ์ของ
อิสราเอลในฐานะทีเป็นประเทศ   มนัไดก้นัเขาไวจ้ากการเชือในพระคริสตด์ว้ย   (เปรียบเทียบ   กจ.   22:3; กท.  
1:14) ทงัเปาโลและอิสราเอลไดมี้ความกระตือรือร้นเพือพระเจา้   แต่มนัเป็นความกระตือรือร้นทีขาดความรู้  
ซึงเป็นความรู้ทีวา่พระคริสตคื์อพระเมสสิยาห์  (1 ทธ.  1:13) 

10:3 คนยวิไม่รู้ถึงความชอบธรรมทีมาจากพระเจา้ในฐานะทีเป็นของขวญั   (1:17)   พวกเขาไดแ้สวงหาที
จะไดม้าซึงความชอบธรรมดว้ยการถือรักษาธรรมบญัญติั   ในทางตรงกนัขา้ม   พวกเขาควรทีจะถ่อมใจรับเอา
ของขวญัแห่งความชอบธรรมทีพระเจา้ใหแ้ก่ผูที้เชือในพระบุตรของพระองค ์ (เปรียบเทียบ  ฟป.  3:9) 

“ธรรมบญัญติัไดถู้กออกแบบมาไม่ใช่เพือจะนาํมาซึงความชอบธรรมดว้ยตนเอง  หรือความหวงัดว้ย
ตนเอง  แต่ในทางตรงกนัขา้ม  เป็นความหมดหวงัดว้ยตนเอง”  369 

10:4 คาํกรีก   telos (เทลอส)  และภาษาองักฤษเทียบเท่าคือ   “end”  สามารถอา้งอิงถึงการสินสุด   (อยา่งเช่น  
“การสินสุดของเรือง”)  หรือ  จุดประสงค ์ (อยา่งเช่น  “ถึงเป้าหมายนนั”)  เปาโลไดเ้ชือวา่พระเยซูคริสตเ์ป็นจุด
จบของธรรมบญัญติัของโมเสสในทงัสองแง่      เขาไดก้ล่าวถึงธรรมบญัญติัทีมีหนา้ทีทีจะบรรลุผลใน



ประวติัศาสตร์หลงัจากทีพระเยซูคริสตไ์ดท้าํใหม้นัสินสุดลง   (7:6; กท.  3:19, 23; เปรียบเทียบ  มก.  7:18-19; 

ลก.  16:16; ยน.  1:17; กจ.  10:10-15; รม.  14:17; 1 คร.  8:8; 2 คร.  3:6-18; กท.  4:9-11; 5:1; คส.  2:17; ฮบ.  
7:12; 9:10) ยงิไปกวา่นนัอีกเขาไดอ้ธิบายถึงจุดประสงคข์องธรรมบญัญติัทีไดน้าํผูค้นไปสู่พระคริสต ์  (7:7-

13; กท.  3:24; เปรียบเทียบ  มธ.  5:17) 

“ในขบวนการของประวติัศาสตร์ความรอด   การเริมตน้ของการสินสุดของบทบาทของธรรมบญัญติั
อยูใ่นการเสด็จมาของพระคริสต ์  การสินสุดของมนัขึนอยูก่บังานทีพระองคไ์ดท้าํสาํเร็จและได้
ประยกุตใ์ชก้บัคริสตจกัรทีพระองคไ์ดส้ถาปนาขึน”  370 

ในขอ้ต่อหนา้เรานีเปาโลไดห้มายความอยา่งชดัเจนวา่ธรรมบญัญติัของโมเสสไดสิ้นสุดลงเมือ      
พระคริสตไ์ดต้ายไป      การสนบัสนุนสาํหรับมุมมองนีก็คือวา่เปาโลเพิงไดเ้ปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง
ธรรมบญัญติักบัความชอบธรรมทีมาโดยทางความเชือในพระคริสต ์  ใน   9:30-33  คนยวิไดจิ้นตนาการอยา่ง
ผดิๆ  วา่ธรรมบญัญติัเป็นวธีิไดม้าซึงการทาํใหช้อบธรรม  แต่เมือพระเยซูคริสตไ์ดม้า  พระองคไ์ดจ้ดัเตรียมวธีิ
ทีแทจ้ริงของการทาํใหช้อบธรรม      เปาโลไม่ไดห้มายความวา่ครังหนึงธรรมบญัญติัเคยเป็นวธีิของการไดม้า
ซึงการทาํใหช้อบธรรมทีไดสิ้นสุดลงเมือพระคริสตไ์ดต้ายไป      คนยวิคิดแต่เพียงวา่ธรรมบญัญติัเป็นวธีิไดม้า
ซึงความชอบธรรม      มนัคือหนา้ทีทีควรเป็นของธรรมบญัญติัทีจะสนบัสนุนการสินสุดนนัเพือ   “ทุกๆ   คนที
เชือ”  ในพระคริสต ์ พระเจา้ไดใ้ห ้ ธรรมบญัญติัของโมเสสเพือสองจุดประสงคที์เป็นพืนฐาน  จุดประสงคแ์รก
ก็เพือจะเปิดเผยถึงคุณลกัษณะและมาตรฐานของพระเจา้ผูบ้ริสุทธิ   ดงันนัผูค้นจะตระหนกัถึงการไร้
ความสามารถของพวกเขาทีจะดีพอเพือจะไดรั้บการยอมรับโดยพระเจา้และหวงัพึงพระเจา้เพือความรอด  
(7:13; กท.   3:24) จุดประสงคที์สองก็เพือจะควบคุมชีวิตทางศีลธรรม   ทางศาสนา   และดา้นพลเมืองของ
ประชาชนอิสราเอล   (ฉธบ.   4:1)   พระเจา้ไม่เคยตงัใจทีจะใหม้นัจดัเตรียมความรอดนิรันดร์สาํหรับคน
อิสราเอล   (3:20) พระองคไ์ม่ไดใ้หม้นัเพือจุดประสงคแ์ห่งการไถ่   พระเจา้ไดส้งวนธรรมบญัญติัของโมเสส
ไวใ้นพระคมัภีร์เพือคริสเตียนเนืองดว้ยคุณค่าแห่งการสาํแดงของมนั   พระองคไ์ม่เคยตงัใจใหค้ริสเตียนทีจะ
ควบคุมชีวติของพวกเขาดว้ยกฎต่างๆ 

“เป็นเพราะวา่ศาสนศาสตร์แบบปฏิรูปทีไดท้าํใหเ้ราซึงเป็นคนต่างชาติอยูใ่ตธ้รรมบญัญติั—ถา้ไม่ใช่
วธีิทีไดม้าซึงความชอบธรรม  มนัคงเป็น  ‘กฎของชีวติ’  ทีปัญหาทงัสินไดเ้กิดขึน    ธรรมบญัญติัไม่ใช่
กฎของชีวติและวธีิทีไดม้าซึงความชอบธรรม”  371 



พระเจา้ไดท้าํใหธ้รรมบญัญติัทงัสินของโมเสสสินสุดลง   มนัเป็นประมวลกฎหมายทีรวมกนัเป็น
หนึงเดียว   (เปรียบเทียบ   7:6) พระเจา้ตอ้งการใหค้ริสเตียนทีจะถือรักษาธรรมบญัญติั   9 ประการจาก   10 

ประการ   เพราะวา่พวกมนัเป็นส่วนหนึงของธรรมบญัญติัของพระคริสต ์     นีคือประมวลกฎหมายทีพระเจา้ได้
ใหแ้ก่คริสตจกัร  นนัคือ  คาํสอนของพระคริสตแ์ละคาํสอนของพวกอคัรทูต  (กท.  6:2) 372 

10:5 เปาโลไดส้นบัสนุนขอ้ยนืยนัของเขาทีวา่การทาํใหช้อบธรรมเป็นผลลพัธ์ของความเชือในพระคริสต ์ 
(ขอ้  4) จนถึงขอ้  13  เขาไดใ้ชธ้รรมบญัญติั  (ฉธบ.  30:6, 11, 14) เพือจะยนืยนัวา่โมเสสไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่มนั
ไร้ประโยชน์ทีจะวางใจในการถือรักษาธรรมบญัญติัเพือไดม้าซึงความรอด   โมเสสไดเ้ปิดเผยวา่ผูที้ได้
ประพฤติความชอบธรรมทีไดส้ังไวธ้รรมบญัญติัจะมีชีวติอยู ่  (ลนต.  18:5; เปรียบเทียบ  กท.  3:12)  ทีนีการมี
ชีวติอยูห่มายถึงการประสบกบัการทาํใหช้อบธรรม  (เปรียบเทียบ  2:13)  อยา่งไรก็ตามไม่มีใครทีเคยถือรักษา
ธรรมบญัญติัทงัหมดได ้ (3:19-20)  

10:6-7 ในแง่บวกแลว้โมเสสไดส้อนวา่การทาํใหช้อบธรรมมาโดยทางความเชือ   (ฉธบ.   30:11-14)   ใน
บริบทของถอ้ยคาํของโมเสส   มนัมีการเนน้อนัหนกัแน่นทีท่าทีของการเชือฟังทีมีความรักมากกวา่การเขา้หา
ทีเคร่งในกฎเพือจะไดม้าซึงความชอบธรรม   (ฉธบ.   30:6-10) ประเด็นของโมเสสก็คือวา่คนอิสราเอลไม่ควร
คิดวา่การทาํใหพ้ระเจา้โปรดปรานเป็นบางสิงทีไกลเกินกวา่การเอือมถึงของพวกเขา      ท่าทีทีเหมาะสมแห่ง
ความเชือทีมีต่อพระเจา้เป็นสิงทีพระองคไ์ดเ้รียกร้องอยา่งแทจ้ริงในการอา้งอิงพระคมัภีร์ตอนนี   เปาโลไดท้าํ
ใหก้ารประยกุตใ์ชข้องเขาเองเกียวกบัมนัสอดคลอ้งกบัขอ้โตแ้ยง้ของเขา   มนัไร้ประโยชน์สาํหรับคน
อิสราเอลทีจะคิดวา่พวกเขาจะตอ้งดีพอเพือจะขึนไปสู่สวรรคเ์พือจะนาํพระเมสสิยาห์ทีไดถู้กสัญญาไวใ้ห้
มายงัโลกเพือจะช่วยประชาชนของพระองคใ์หร้อด     ในทาํนองเดียวกนั  มนัเป็นการโง่เขลาสาํหรับพวกเขาที
จะคิดวา่พวกเขาตอ้งดีพอเพือทีจะทาํใหพ้ระเมสสิยาห์เป็นขึนมาจากตายตามทีพวกผูเ้ผยพระวจนะได้
พยากรณ์วา่พระองคจ์ะตาย         พระเจา้ไดท้าํสิงเหล่านนัเพือคนอธรรมเรียบร้อยแลว้ในการมาบงัเกิดและการ
เป็นขึนจากตายของพระเยซูคริสต ์     สิงทีพวกเขาจะตอ้งทาํก็คือทีจะยอมรับสิงทีพระเจา้ไดท้าํเพือพวกเขาใน
พระคริสต ์

2. การแก้ไขสําหรับการปฏิเสธ  10:8-15 

10:8 เปาโลไดอ้า้งอิงถึงโมเสสอีกครัง   (ฉธบ.   30:14)   เพือจะยนืยนัอีกครังถึงขอ้เท็จจริงทีผูใ้หธ้รรม
บญัญติัทียงิใหญ่ไดส้อนวา่ความรอดมาโดยทางความเชือ  คาํวา่  “ถอ้ยคาํแห่งความเชือ”  หมายถึง  ถอ้ยคาํทีวา่



ความชอบธรรมมาโดยทางความเชือ   ความเชือนนัง่ายถา้เปรียบเทียบกบัชวัชีวิตของการเชือฟังแบบทาสต่อ
ธรรมบญัญติั  ใครก็ตามสามารถแสดงมนัออกมาอยา่งง่ายๆ  ดว้ยปากและยอมรับมนัง่ายๆ  ดว้ยใจ 

10:9 คาํวา่   “ปาก”  และ   “ใจ”      ซึงไดเ้ป็นแหล่งแห่งความสับสนในการแปลขอ้นีมาตลอด  ก็มาจากถอ้ยคาํ
ของโมเสสทีเปาโลไดอ้า้งอิงถึงในขอ้ก่อนหนา้นี    ถอ้ยคาํทีถูกอา้งอิงก็ชีแจงถึงลาํดบัทีไม่ปกติของ  “ยอมรับ”  
และจากนนัก็เป็น   “เชือ”   ในขอ้นี      ลาํดบัทีปกติก็คือวา่   คนหนึงเชือและจากนนัก็ยอมรับถึงการเชือของเขา  
(นนัคือ  การกล่าวยอมรับ; เปรียบเทียบ  ขอ้  10; 2 คร.  4:13-14) 

“แต่ทงัสองสูตรก็แปลซึงกนัและกนั   เพือวา่สิงทีจะเป็นทงัการเชือและการยอมรับก็จะถูกนิยามได้
อยา่งเทียงตรงมากขึน”  373 

“ยอมรับ”   หมายถึงทีจะกล่าวสิงเดียวเกียวกบับางสิงทีอีกคนหนึงกล่าว   (คาํกรีก   โฮโมโลกีโอ; 

เปรียบเทียบ   1 ยน.   1:9)   ในบริบทนีมนัอา้งอิงถึงการกล่าวสิงเดียวกนัเกียวกบัพระเยซูคริสตอ์ยา่งทีผูเ้ชือคน
อืนในพระองคก์ล่าว   มนัคือการยอมรับถึงความเชือในพระคริสตข์องบุคคลหนึง   บรรดาคริสเตียนทีเชือฟัง
ในคริสตจกัรแรกเริมไดท้าํการกล่าวยอมรับทางปากและในการรับบพัติสมาอยา่งทีเราทาํในทุกวนันี  
(เปรียบเทียบ  มธ.  28:19-20) 

คริสตจกัรในยคุแรก  วลีนี  “พระเยซูเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้”  เป็นหนึงในการแสดงออกทีธรรมดาและ
ง่ายทีสุดโดยทีบรรดาผูเ้ชือไดก้ล่าวยอมรับถึงความเชือของพวกเขาในพระคริสต ์  (เปรียบเทียบ   กจ.   2:36; 1 

คร.   8:6; 12:3; ฟป.   2:11) มนัเป็นการกล่าวยอมรับทีเปรียบเทียบและคลา้ยกนัอยา่งมากกบัการกล่าวยอมรับ
ถึงความเชือในยาห์เวห์ของคนอิสราเอล:   “ยาห์เวห์   พระเจา้ของเรานนัเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เดียว”   (ฉธบ.  
6:4, นนัคือ  เชมา)  ในโลกของโรมนั  พลเมืองทีสัตยซื์อก็ถูกคาดหวงัอยา่งมากทีจะยอมรับวา่ซีซาร์เป็นเจา้นาย  
(พระเจา้)   ดงันนัผูรั้บดงัเดิมของธรรมสารนีจาํตอ้งเผชิญกบัประเด็นทีวา่ใครคือพระเจา้จริงๆ   พระเยซูหรือซี
ซาร์ 

“สาํหรับเปาโลแลว้   เราถือวา่การกล่าวยอมรับทีวา่พระเยซูเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้หมายถึงการยอมรับ
วา่พระเยซูร่วมแบ่งปันในนาม  ธรรมชาติ  ความบริสุทธิ   สิทธิอาํนาจ  ฤทธิเดช  สง่าราศีและนิรันกาล
ของพระเจา้แทแ้ต่องคเ์ดียว”  374 

“ถอ้ยแถลงของเปาโลในขอ้   9, 10   นนัถูกเขา้ใจผดิเมือมนัถูกใชที้จะสนบัสนุนการอา้งทีวา่บุคคล
หนึงไม่สามารถรอดไดน้อกจากวา่เขาทาํใหพ้ระเยซูเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของชีวติเขาโดยการอุทิศ



ตนส่วนตวั   การอุทิศตนอยา่งนนัสาํคญัทีสุด   (เปรียบเทียบ   6:13-19;   12:1)   อยา่งไรก็ตามใน                  
พระคมัภีร์ตอนนี   เปาโลกาํลงักล่าวถึงความเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทีเป็นจริงของพระคริสต ์  ซึงเป็น
ศิลามุมเอกสาํหรับความเชือ  คือบางสิงทีถา้ไม่มีแลว้ก็ไม่มีใครสักคนจะรอดได”้  375 

ขอ้เทจ็จริงทีวา่พระเยซูเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้   (พระเจา้และพระผูช่้วยใหร้อด)   นนัชดัเจนเมือ          
พระองคไ์ดเ้ป็นขึนจากตาย   (เปรียบเทียบ   ขอ้   7)  การเป็นขึนจากตายของพระเยซูเป็นหลกัฐานทีวา่พระองค์
เป็นพระเมสสิยาห์   ผูบ้ริสุทธิของพระเจา้   (เปรียบเทียบ   สดด.   16:10-11) การเชือในการเป็นขึนจากตายของ
พระเยซูคริสต ์  หมายถึงการเชือวา่พระเยซูเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้   เปาโลกาํลงักล่าวถึงการเชือในการเป็นขึน
จากตายของพระองคใ์นฐานะทีเป็นหลกัฐานความเชือทีช่วยใหร้อด   ไม่ใช่ในฐานะทีเป็นเงือนไขสาํหรับ
ความรอด   การเป็นขึนจากตายของพระคริสตไ์ม่ไดเ้ป็นส่วนหนึงของงานแห่งการช่วยใหร้อดของพระองค ์ 
ความตายของพระองคไ์ดช่้วยเราใหร้อด  (3:25) 

ในขณะทีการเป็นขึนจากตายเป็นส่วนหนึงของข่าวดีสาํหรับความรอด   นนัคือ   เนือหาของข่าว
ประเสริฐ   (1 คร.   15:3-4)   การเชือในการเป็นขึนจากตายของพระคริสตไ์ม่ใช่เป็นเงือนไขสาํหรับความรอด  
บุคคลหนึงสามารถประสบกบัการบงัเกิดใหม่ไดถ้า้เขาเพียงแค่รู้และเชือวา่พระเยซูคริสตไ์ดต้ายเพือบาปของ
เขาโดยไม่ไดรู้้ถึงการเป็นขึนจากตายของพระองค ์  ถา้บุคคลหนึงไดย้นิข่าวประเสริฐ   รวมทงัขอ้เทจ็จริงทีวา่
พระเยซูไดเ้ป็นขึนจากตาย   แต่ไม่ไดเ้ชือวา่พระองคไ์ดเ้ป็นขึนจากตายหล่ะ?   ถา้เขาไม่ไดเ้ชือในการเป็นขึน
จากตายของพระเยซูเพราะวา่เขาไม่ไดเ้ชือวา่พระเยซูคริสตเ์ป็นผูที้พระองคอ์า้งวา่พระองคเ์ป็นบุคคลนนัจะ
ไม่ไดป้ระสบกบัการบงัเกิดใหม่      อยา่งไรก็ตาม   ถา้เขาไม่ไดเ้ชือในการเป็นขึนจากตายของพระเยซูเพราะวา่
เขาไม่ไดเ้ชือในความเป็นไปไดข้องการเป็นขึนจากตายทางร่างกาย   เขาคงจะประสบกบัการบงัเกิดใหม่      ใน
กรณีหลงันี  เขาเพียงแต่ตอ้งการคาํสอนในหวัขอ้นี 

10:10 ขอ้นีสรุปถึงแนวคิดในขอ้ก่อนหนา้นนัในแง่ทวัๆ  ไป   เปาโลไดส้รุปในพระธรรมโรมอยูบ่่อยๆ  และ
บ่อยครังแลว้การสรุปเหล่านีก็อา้งอิงถึงผลลพัธ์ของการกระทาํอยา่งเช่นทีนี   (เปรียบเทียบ   4:25; 5:21; 6:23; 

7:25)   

การเชือในพระเยซูคริสตใ์นหวัใจของบุคคลหนึงก็ส่งผลในการยอมรับโดยพระเจา้   (นนัคือความ  
ชอบธรรมทีใส่ให ้     การทาํใหช้อบธรรม   และการชาํระใหบ้ริสุทธิโดยตาํแหน่ง)      คาํพยานต่อการเชือของ
บุคคลหนึงในพระเยซูคริสตโ์ดยปกติแลว้ก็ตามมาดว้ยคาํพดู      เปาโลกาํลงัอธิบายถึงผลลพัธ์ตามปกติของการ
เชือ  วทิเมอร์ไดเ้ขียนวา่การกล่าวยอมรับนนัมีแด่พระเจา้376 การกล่าวยอมรับของบุคคลหนึงทีวา่พระเยซูเป็น



องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ควรจะมีแด่พระเจา้อยา่งแรกเริม   (นนัคือการแสดงออกถึงการเชือในพระคริสตต่์อพระ
บิดา)  แต่บรรดาผูแ้ปลส่วนใหญ่ไดเ้ชือวา่การกล่าวยอมรับในทีนีไปไกลกวา่พระเจา้และรวมทงัคนอืนๆ  ดว้ย    
สิงนีดูเหมือนจะเป็นการสรุปทีมีเหตุผลเนืองจากวา่การกล่าวยอมรับจะตอ้งกระทาํดว้ยปาก 

    ในแง่ไหนทีการกล่าวยอมรับนีส่งผลต่อความรอด?   เป็นทีชดัเจนวา่เปาโลไม่ไดห้มายถึงวา่การ
กล่าวยอมรับพระเยซูคริสตรั์บประกนัถึงการยอมรับต่อพระเจา้เพราะเขาเพิงไดก้ล่าววา่การเชือในใจกระทาํ
สิงนนั  (ขอ้  9 เปรียบเทียบ  บทที  4) ความรอดเป็นคาํศพัทที์กวา้งทีรวมถึงการช่วยกูห้ลายอยา่ง  ดงัทีเราไดเ้ห็น
แลว้    ดา้นไหนของความรอดทีการยนืหยดัเพือพระคริสตต่์อสาธารณะรับประกนั?  สิงหนึงก็คือ  มนัรักษาผูที้
ทาํการกล่าวยอมรับจากการลงวนิยัทีอาจเกิดขึนไดข้องพระเจา้377   มนัยงัช่วยเขาหรือเธอจากการสูญเสีย
รางวลัทีบรรดาผูไ้ม่เตม็ใจทีจะเขา้ส่วนกบัพระองคจ์ะชืนชม  (เปรียบเทียบ  มธ.  10:32-33; 2 ทธ.  2:12) ยงิไป
กวา่นนัอีก  บ่อยครังแลว้มนัส่งผลต่อความรอดนิรันดร์ของคนอืนๆ  ทีไดย้นิการกล่าวยอมรับถึงความเชือและ
จากนนัพวกเขาก็เชือ 

10:11 เปาโลไดข้จดัความสงสัยทงัสินเกียวกบัขอ้เรียกร้องสาํหรับการทาํใหช้อบธรรมทีถอ้ยแถลงของเขา
ในขอ้  9-10 อาจไดส้ร้างขึนมาดว้ยการอา้งอิงจากอิสยาห์  28:16 การเชือในพระเจา้โดยเฉพาะอยา่งยงิในพระ
สัญญาต่างๆ   ของพระองค ์  เป็นเงือนไขเดียวสาํหรับการทาํใหช้อบธรรม   (เปรียบเทียบ   3:24-25) พระสัญญา
เหล่านีก็เป็นพืนฐานสาํหรับความแน่ใจของผูเ้ชือวา่เขาหรือเธอไดค้รอบครองความรอด   (เปรียบเทียบ   1 ยน.  
5:12-13) 

10:12 พระพรของการทาํใหช้อบธรรมนนัก็มีไวส้าํหรับคนยวิและคนต่างชาติเช่นกนั   (เปรียบเทียบ   3:22) 

แหล่งของมนัคือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เดียวกนั   การอา้งอิงนียนืยนัขอ้เทจ็จริงทีวา่   “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้”   ในขอ้ที   9 

อา้งอิงถึงพระเยซูในฐานะพระเจา้มากกวา่ทีจะเป็นเจา้นายส่วนตวั  อยา่งทีขอ้ถดัไปกล่าวถึง 

10:13 คาํวา่  “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้”  ของ  โยเอล  2:32 เป็นอยา่งเดียวกนักบั  “องคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้”    เปโตรได้
อา้งอิงถึง   2:32 เช่นกนั   ในคาํเทศนาแห่งเพน็เทคอสตเ์พือเหตุผลอยา่งเดียวกนัทีเปาโลใชที้นี   (กจ.   2:21)        
อคัรทูตทงัสองตอ้งการทีจะแสดงใหเ้ห็นวา่ประตูสาํหรับความรอดนนัก็เปิดแก่ทุกๆ  คน    เมือผูที้ถูกเลือกสรร
ร้องเรียกหาพระเจา้   พวกเขากาํลงัตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระองคที์มีต่อพวกเขา   (8:28-30) คาํ
อธิษฐานเดียวของผูไ้ม่เชือทีพระเจา้ไดส้ัญญาจะตอบก็คือคาํอธิษฐานสาํหรับความรอด   แมว้า่บางครังโดย
พระคุณพระองคก์็ตอบคาํอธิษฐานอยา่งอืนทีพวกเขาอธิษฐาน     

เป็นไปไดว้า่เปาโลมีแนวคิดทีจาํกดัมากขึนเกียวกบัความรอดในความคิดของเขาในขอ้นี     



“ขอ้นี  (10:13) เป็นการอา้งอิงจาก  โยเอล  2:32 และอา้งอิงถึงการช่วยกูท้างกายภาพจากวนัในอนาคต
แห่งการลงโทษเหนือโลกและการรือฟืนคนยวิไปยงัปาเลสไตน์และไม่ใช่การช่วยกูจ้ากนรก”  378 

10:14-15 เปาโลไดเ้ปลียนจากความรับผดิชอบต่อผูเ้ชือไปสู่ความรับผดิชอบของผูเ้ชือ      “พวกเขา”  
อา้งอิงถึงผูห้ลงหายโดยเฉพาะอยา่งยงิคนอิสราเอล      เปาโลไดน้าํเสนอการเรียงลาํดบัตามเหตุผลของการทีผู ้
หลงหายเขา้มาสู่ความเชือในพระเยซูคริสตใ์นระบบทีกลบักนัทีนี      ความเชือขึนอยูก่บัความรู้เกียวกบั
ขอ้เทจ็จริง      บางคนจะตอ้งประกาศขอ้เทจ็จริงเหล่านีแก่คนอืนๆ   เพือจะรู้เกียวกบัขอ้เทจ็จริงเหล่านนั  
“นกัเทศน์”  (NASB) ค่อนขา้งทีจะบ่งบอกถึงผูรั้บใชที้ไดรั้บแต่งตงั  แต่เปาโลหมายถึง  “ใครบางคนทีเทศนา”  
(NIV) คือใครบางคนทีประกาศ     

การถูกส่ง  (ขอ้  15) บ่งบอกวา่ผูที้ประกาศข่าวประเสริฐก็ทาํการภายใตค้าํสังของสิทธิอาํนาจทีสูงกวา่    
คาํอธิบายนีก็ยงับ่งบอกวา่สิทธิอาํนาจนนัไดใ้หถ้อ้ยคาํแก่พวกเขา      พระเจา้ไดส่้งคริสเตียนทุกๆ   คนทีจะ
ประกาศข่าวประเสริฐแก่ผูห้ลงหาย   (มธ.   28:19-20; ยน.   20:21) เป็นทีน่าเสียใจก็คือวา่คริสเตียนหลายคน
กาํลงัรอการทรงเรียกพิเศษจากพระเจา้เพือจะไป   พวกเขาไม่ไดต้ระหนกัวา่พระเจา้ไดส่้งพวกเขาไปแลว้   ทีที
เราจะไปและเราจะประกาศข่าวประเสริฐแก่คนกลุ่มไหนนนัเป็นประเด็นรอง   ถา้เรากระตือรือร้นทีจะ
ประกาศข่าวประเสริฐ  พระเจา้จะนาํเราไปยงัทีพระองคต์อ้งการใชเ้รา  (สดด.  37:23)   

อยา่งทีมนัชดัเจนจากการอา้งอิงของเปาโลจากอิสยาห์   52:7 เนือหาคือหนึงในข่าวประเสริฐทีนาํ
ความยนิดีไปยงับรรดาผูที้รับมนั      “เทา้ของผูน้าํข่าวดีก็งามสักเท่าใด”   เป็นวธีิโดยอุปมาของการแสดงออกถึง
ความรู้สึกขอบคุณสาํหรับการเชือฟังของผูส่้งสารทีไดน้าํข่าวดี   บริบทของถอ้ยคาํของอิสยาห์เป็นการ
ประกาศถึงความโปรดปรานของพระเจา้ในการรือฟืนกรุงเยรูซาเล็มหลงัจากการเป็นเชลยทีบาบิโลน 

3. การไม่เชือทดีําเนินต่อไปของอสิราเอล  10:16-21 

แมว้า่ประตูแห่งความรอดก็เปิดแก่คนยวิและคนต่างชาติเช่นกนั   (ขอ้   8-15) คนส่วนใหญ่ของ
อิสราเอลยงัคงปฏิเสธทีจะเชือในพระเยซูคริสต์ 

10:16 แมว้า่จะมีข่าวดีของการรือฟืนอิสราเอลและพระสัญญาเกียวกบัการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์และ
การช่วยกู ้ คนยวิส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ชือ  (เปรียบเทียบ  อสย.  53:1) 



10:17 ขอ้นีสรุปถึงความคิดของขอ้   14-16 คาํวา่   “ของ”   พระคริสตห์มายถึงถอ้ยคาํจากพระองค ์  นนัคือ  
เนือหาทีพระองคไ์ดส่้งใหเ้ราไปประกาศ  (ขอ้  15) 379 มนัคงอา้งอิงถึงเนือหาเกียวกบัพระคริสตเ์ช่นกนั  (ขอ้  9) 

ทงัสองความหมายนีคงไดอ้ยูใ่นความคิดของเปาโล  ไม่วา่ในกรณีใดข่าวประเสริฐก็เป็นประเด็น     

“ในภาษาทางพระคมัภีร์   สิงทีเป็นความเชืออยา่งแทจ้ริงก็คือการรับเอาคาํพยานของพระเจา้   คือการ
ทาํใหส้าํนึกภายในทีวา่สิงทีพระเจา้ตรัสแก่เราในข่าวประเสริฐนนัเป็นจริง   ความเชือแบบนนัและ
แบบนนัอยา่งเดียว  เป็นความเชือทีช่วยใหร้อด”  380 

10:18 คาํถามในเชิงโวหารนีบ่งบอกถึงความเป็นไปไดข้องการปฏิเสธของอิสราเอลทีมีต่อ      พระเมสสิยาห์  
คงเป็นเพราะความลม้เหลวทีจะนาํเนือหาไปยงัคนยวิ   (ขอ้  14) อยา่งไรก็ตาม  การอา้งอิงของเปาโลจาก  สดุดี  
19:4 กล่าวชดัเจนวา่พวกเขาไดย้นิ   มนุษยทุ์กๆ   คนไดย้นิคาํพยานของธรรมชาติ   (บทที   1) และคนอิสราเอล
ทงัสินไดย้นิการสาํแดงพิเศษของพระเจา้เกียวกบัพระบุตรของพระองคจ์ากพวกผูเ้ผยพระวจนะ   พวกเขาไม่
สามารถแกต้วัถึงความไม่รู้ในฐานะทีเป็นประเทศ 

“แต่บางทีมนัง่ายกวา่ทีจะคิดวา่เปาโลมีส่วนร่วมในคาํพดูทีขยายเกินความจริง   โดยใชภ้าษาของสดุดี
เพือจะยนืยนัวา่ผูค้นจาํนวนมากมายไดมี้โอกาสทีจะไดย้นิ   ณ   เวลาทีเปาโลเขียนพระธรรมโรม  

ดงันนัมนัไม่สามารถเป็นการขาดโอกาสได ้    นนัก็อธิบายวา่ทาํไมคนยวิจาํนวนนอ้ยมากไดม้าพบกบั
ความรอดทีพระเจา้เสนอใหใ้นพระคริสต”์  381 

10:19 มนัอาจจะมีเหตุผลทีเป็นไปไดป้ระการทีสองสาํหรับการปฏิเสธของอิสราเอลทีมีต่อข่าวประเสริฐ?    
แมว้า่คนยวิไดย้นิข่าวประเสริฐ  บางทีพวกเขาไม่ไดเ้ขา้ใจมนั    การอา้งอิงจากเฉลยธรรมบญัญติั  32:21 มาจาก
การวจิารณ์ของโมเสสทีมีต่ออิสราเอลในเรืองการละทิงพระเจา้                  พระเจา้ไดต้รัสวา่พระองคจ์ะใหค้วาม
ปรารถนาแก่อิสราเอลทีจะกลบัไปสู่พระองค ์  (กระตุน้พวกเขาสู่ความริษยา)   โดยการอวยพรคนอืน      นีคือสิง
ทีไดเ้กิดขึนตงัแต่ทีพระเยซูคริสตไ์ดต้ายไป      พระเจา้ไดเ้ปิดประตูของคริสตจกัรแก่คนต่างชาติ      สิงนีควรได้
ทาํใหอิ้สราเอลมีความปรารถนามากยงิขึนในการกลบัไปหาพระเจา้   ยอมรับพระเมสสิยาห์ของพระองค ์ และ
ประสบกบัพระพรของพระเจา้      อยา่งไรก็ตามสิงนีไม่ไดเ้กิดขึนอยา่งทีบนัทึกของการเติบโตของคริสตจกัร
ในพระธรรมกิจการยนืยนั      เมือเวลาผา่นไปคนยวิจาํนวนนอ้ยลงเรือยๆ   ทีไดต้อบสนองต่อข่าวประเสริฐ  
ในทางตรงกนัขา้มคนต่างชาติจาํนวนมากขึนทีไดรั้บเอาข่าวประเสริฐ      การตอบสนองนีไม่ใช่เกิดจากความ
ไม่รู้แต่เป็นการปฏิเสธทีจงใจ 



10:20 อิสยาห์  65:1-2 สนบัสนุน   เฉลยธรรมบญัญติั   32:21 ดว้ยการเนน้ถึงขอ้เทจ็จริงทีวา่คนต่างชาติไดม้า
หาพระเจา้ 

10:21 ในอีกดา้นหนึงคนยวิไดป้ฏิเสธทีจะไปหาพระองคแ์มว้า่พระองคไ์ดย้นืออกมาทีจะนาํพวกเขาไปสู่
พระองคเ์อง  เหตุผลทีพระเจา้ไดพ้กัพวกเขาไวช้วัคราวก็เพราะการกบฎทีดือดึงของพวกเขา  โมเสสและพวกผู ้
เผยพระวจนะไดเ้ตือนอิสราเอลถึงท่าทีนีอยา่งซาํๆ   แต่ผูค้นทีถูกเลือกสรรไดย้นืหยดัในการกบฎ   แมก้ระทงั
หลงัจากทีพระเจา้ไดจ้ดัเตรียมพระเมสสิยาห์ของพวกเขา     

บทที   10 กล่าวถึงการปฏิเสธในปัจจุบนัของอิสราเอลทีมีต่อพระเยซูคริสตที์ไดส่้งผลต่อการปฏิเสธ
ชวัคราวของพระเจา้ทีมีต่อพวกเขา    การปฏิเสธทงัสองนีจะเปลียนในอนาคต  อยา่งทีบทถดัไปอธิบายถึง 

ค.  ความรอดในอนาคตของอิสราเอล  บทท ี 11 

ในบทที  9 เปาโลไดย้กยอ่งพระคุณในอดีตของพระเจา้ในการเลือกอิสราเอลอยา่งสิทธิขาดใหม้าเป็น
ภาชนะทีจะถวายเกียรติแด่พระองคใ์นหนทางทีพิเศษ      ในบทที   10 เขาไดก้ล่าวถึงการปฏิเสธในปัจจุบนัของ
อิสราเอลทีจะตอบสนองต่อการจดัเตรียมของพระเจา้เกียวกบัพระเยซูคริสต ์     ในบทที   11 เขาไดเ้ปิดเผยถึง
แผนการในอนาคตของพระเจา้สาํหรับประเทศนนัวา่เมือบรรลุผลมนัก็จะแกต่้างความชอบธรรมของพระเจา้
อยา่งเตม็ที     

บทนียนืยนัวา่พระเจา้มีอนาคตสาํหรับคนอิสราเอลตามเชือชาติ   ซึงเป็นลูกหลานตามเชือชาติของ      
ยาโคบ      อนาคตนนัจะแตกต่างจากอนาคตของคริสตจกัรทีบรรดาผูเ้ชือแทท้งัคนยวิและคนต่างชาติทีดาํเนิน
ชีวติในตอนนีรวมกนั   โรม   11   ไม่เพียงแต่แกต่้างพระเจา้   แต่ยงัแกต่้างศาสนศาสตร์แบบการแบ่งยคุอีกดว้ย    
ในอีกดา้นหนึง   ศาสนศาสตร์แบบพนัธสัญญาโตแ้ยง้วา่พระเจา้จะทาํใหพ้ระสัญญาต่างๆ   เกียวกบัพระพรใน
อนาคตทีพระเจา้ไดใ้หอิ้สราเอลสาํเร็จในคริสตจกัร  382 

“ตามมุมมองทางประวติัศาสตร์   บทนีจาํเป็นอยา่งมีเหตุผลพนัธสัญญาเดิมสัญญาอยา่งชดัเจนแก่
อิสราเอลถึงการเป็นหวัหรือการเป็นผูน้าํในการนมสัการของโลก.   .   .   อิสราเอลในฐานะประชากรที
แยกไวจ้ะไดรั้บการรือฟืนและทีจะตระหนกัถึงพระสัญญาต่างๆ  ทีมีแก่พวกเขาในพนัธสัญญาเดิม383 

“อาร์โนว ์ ทอยน์บี  นกัประวติัศาสตร์ผูย้งิใหญ่ไดแ้ยกประเภทของอิสราเอลวา่เป็น  “อารยธรรมดึกดาํ
บรรพ”์   และไม่รู้วา่ควรทาํอยา่งไรกบัมนั      ดว้ยเหตุผลบางอยา่ง   ประเทศนีเขา้ไม่ไดก้บัทฤษฎี
บางอยา่งทางประวติัศาสตร์ของเขา”  384 



1. การปฏิเสธอย่างไม่สินเชิงของอสิราเอล  11:1-10 

ส่วนแรกใหค้วามหวงัสาํหรับอนาคตโดยการแสดงใหเ้ห็นวา่ตอนนียวิบางคนก็เชือ    11:1 คาํถามเปิด
ก็ดาํเนินรูปแบบทางโวหารเชิงวจิารณ์ของ  10:18 และ  19 ต่อไป     พระเจา้ไม่ไดป้ฏิเสธคนอิสราเอลเพราะวา่
โดยรวมแลว้พวกเขาไดป้ฏิเสธพระองค ์     หลกัฐานของสิงนีก็คือเปาโลเองซึงเป็นสมาชิกของคนทีเหลืออยูที่
เชือ   นนัคือยวิทีเป็นคริสเตียน   ทุกวนันีคริสเตียนยวิหลายคนชอบทีจะอา้งอิงถึงพวกเขาวา่เป็นยวิแบบเมสสิ
ยาห์      เปาโลไดม้าจากเผา่เบนยาเมนซึงเป็นเผา่เล็กๆ   และบางครังก็ถูกดูถูก   (เปรียบเทียบ   วนฉ.   19-21) 

กระนนัพระเจา้ไดช่้วยเขาให้รอด 

11:2 ความเชือของเปาโลและคนยวิอืนๆ   ทีเชือ   แมว้า่ค่อนขา้งนอ้ยถา้เทียบกบัจาํนวนทงัหมดของคนยวิ
ตามเชือชาติก็ยนืยนัวา่พระเจา้ไม่ไดป้ฎิเสธประชากรทีพระเจา้ไดเ้ลือกสรรอยา่งสินเชิง   (นนัคือการรู้
ล่วงหนา้  เปรียบเทียบ  8:29) ในสมยัของเอลียาห์  การทีอิสราเอลออกจากพระเจา้ก็แพร่หลาย 

11:3-4 เอลียาห์ไดส้รุปวา่เขาเป็นคนอิสราเอลคนเดียวทียงัคงสัตยซื์อต่อพระเจา้   พระเจา้ไดใ้หเ้ขาแน่ใจวา่
พระองคไ์ดส้งวนคนอิสราเอลคนอืนๆ  ผูซึ้งไดก่้อตงัคนทีเหลืออยูที่เชือภายในประเทศทีไม่สัตยซื์อ     

“ขอ้เทจ็จริงของการเลือกของพระเจา้ก็ตดัความเป็นไปไดข้องการละทิงประชากรของพระองค”์385 

11:5 ในทาํนองเดียวกนั   ในสมยัของเปาโลและทุกวนันีก็มีคนยวิทีเชือผูซึ้งก่อตงัคนทีเหลืออยูท่่ามกลาง
ลูกหลานทางกายภาพของยาโคบ  โดยการอา้งอิงถึงการเลือกแห่งพระคุณของพระเจา้  เปาโลไดร้ะบุถึงเหตุผล
ทีแทจ้ริงสาํหรับการมีอยูข่องคนทีเหลืออยู ่

11:6 อคัรทูตไดอ้ธิบายเพิมเติมถึงความคิดสุดทา้ยของขอ้ที   5 ทีนี   มนัคือพระคุณของพระเจา้   ไม่ใช่การ
งานของคนทีเหลืออยู ่  นนัคือสาเหตุทีแทจ้ริงของสภาพของพวกเขา   คนยวิทีเชือไม่ไดอ้ยูเ่หนือกวา่   เพียงแค่
ไดรั้บการอวยพรอยา่งใหญ่หลวง 

11:7 ขอ้  7-10 สรุปถึงขอ้โตแ้ยง้   (ขอ้  7) ดว้ยการอา้งอิงของพนัธสัญญาเดิมทีสนบัสนุน  (ขอ้   8-10) ขอ้  7 

ผกูกลบัไปที 10:3  คาํกรีกทีถูกแปลวา่  “แขง็กระดา้ง”  (เอโพโรเธซนั) ไม่ใช่คาํเดียวกนักบัทีเปาโลใชใ้น  9:18 

(สเคลรูเนอิ) คาํทีเขาใชใ้น  9:18 ก็ใหเ้ห็นภาพของการแข็งกระดา้ง     คาํทีเขาใชที้นีอธิบายถึงการแขง็กระดา้ง
พร้อมกบัผลลพัธ์ทีความแขง็กระดา้งทาํใหบุ้คคลหนึงมีความยุง่ยากมากขึนทีจะผา่นทะลุไปตงัแต่เวลานนั
เป็นตน้ไป      มนัเหมือนราวกบัวา่ความแขง้กระดา้งทีถูกสร้างขึนเหนือคนอิสราเอลทีทาํใหพ้วกเขาไวต่อ      
พระเจา้นอ้ยลง  386 



“.   .   .   การทาํใหแ้ขง็กระดา้งของพระเจา้ผกูมดัผูค้นอยา่งถาวรในบาปทีพวกเขาไดเ้ลือกเพือพวกเขา
เอง”  387 

“การเลือนออกไปนีในประวติัศาสตร์ของอิสราเอลไม่ใช่การแทรกแซงของการไถ่มากเท่ากบัการ
ขยายออกไปของการทาํให้แขง้กระดา้งทีไดถู้กทาํนายไว ้  (รม.   11:7-10)   การเป็นเชลย   ซึงเป็นการ
ลงโทษสาํหรับการไม่เชือฟังทงัประเทศ   ไดถู้กทาํใหย้าวออกไปในระหวา่งยคุปัจจุบนัจนถึงเวลาที
ถูกตงัไวส้าํหรับการรือฟืนอิสราเอลทงัประเทศ   (และในดา้นวญิญาณ)   (กจ.   1:7; 3:21; รม.   11:25-

27)”  388 

11:8 การอา้งอิงในขอ้นีเป็นการรวมกนัของเฉลยธรรมบญัญติั   29:4 และ   อิสยาห์   29:10  เปาโลไดใ้ช ้     
พระคมัภีร์ตอนเหล่านีทีจะยืนยนัถึงประเด็นต่อไปนี      คนอิสราเอลไม่ไดติ้ดตามพระเจา้อยา่งสัตยซื์อแมว้า่
พวกเขาไดเ้ห็นการช่วยกูอ้ยา่งอศัจรรยจ์ากอียปิต ์  ไดป้ระสบกบัการสงวนไวข้องพระเจา้ในถินทุรกนัดาร  
และไดย้นิการเตือนของพวกผูเ้ผยพระวจนะ    พระเจา้ไดใ้หว้ญิญาณแห่งความมึนงง  แก่พวกเขาเพราะวา่พวก
เขาไดล้ม้เหลวทีจะตอบสนองต่อพระพรอนันบัไม่ถว้นทีพระเจา้ไดใ้หแ้ก่พวกเขา389 ตวัอยา่งทีคลา้ยคลึงกนัก็
จะเป็นบุคคลหนึงทีสูญเสียความอยากของเขาทีมีต่อสเตก็เพราะวา่เขาทานสเตก็ทุกๆ   วนั      เป็นทีชดัเจนวา่          
นีคือตวัอยา่งของการทีพระเจา้ปล่อยพวกเขาสู่ผลลพัธ์ต่างๆ   ตามปกติของการกระทาํต่างๆ   ของพวกเขา   (1   :  
24, 26, 28) 

11:9-10  คนยวิถือวา่   สดุดี   69 เป็นสดุดีเกียวกบัพระเมสสิยาห์ในสมยัของเปาโล   (เปรียบเทียบ   ยน.  
15:25)  การอา้งอิงจากสดุดีนี   (ขอ้   22-23) บนัทึกถึงความปรารถนาของดาวิด      เขาไดป้รารถนาวา่โตะ๊ศตัรู
ของเขา   (นนัคือ   พร)   จะกลายมาเป็นบางสิงทีพวกเขาจะสะดุด      ศตัรูในทีนีคือศตัรูของพระเจา้และศตัรูของ
กษตัริยเ์ช่นกนัเนืองจากวา่ดาวดิเป็นผูที้ถูกเจิมของพระเจา้      นีคือสิงทีไดเ้กิดขึนกบัคนอิสราเอลผูซึ้งไดท้าํให้
พวกเขาเองต่อตา้นพระเจา้โดยการปฏิเสธพระบุตรของพระองค ์     ผลลพัธ์ก็คือการไร้ความสามารถทีจะเห็น
อยา่งชดัเจนและการเป็นทาสของธรรมบญัญติั  (เปรียบเทียบ  กจ.15:10)  วลีกรีก  ดิอะแพนโทส  ตามปกติแลว้
หมายถึง   “อยา่งต่อเนือง”      บางทีทีนีมนัไม่ไดห้มายถึง   “ตลอดไป”390   เปาโลคงอธิบายวา่ความดือดึงและ
ความเป็นทาสของอิสราเอลจะไม่อยูต่ลอดไป   (ขอ้   26)   เปาโลไดอ้ธิบายวา่พระเจา้ไดน้าํสิงทีดาวิดได้
อธิษฐานวา่จะเกิดขึนกบัผูข้่มเหงของเขามายงัคนยวิ      แมว้า่คนอิสราเอลโดยรวมไดเ้ก็บเกียวผลของการกบฎ
ของพวกเขาเองทีมีต่อพระเจา้     พระเจา้ไดเ้รียกคนทีเหลืออยูภ่ายในประเทศเพือความรอด    การมีอยูข่องคนที



เหลืออยูนี่แสดงใหเ้ห็นวา่พระเจา้ไม่ไดล้ะทิงประชากรทีถูกเลือกสรรของพระองคอ์ยา่งสินเชิงหรือไม่ได้
สัตยซื์อต่อพระสัญญาต่างๆ  ทีมีต่อพวกเขา 

2. การปฏิเสธทไีม่สินสุดของอสิราเอล  11:11-24 

ตอนนีเปาโลไดพ้กัคนทีเหลืออยูไ่วก่้อนและกล่าวถึงอิสราเอลโดยรวม   แมว้า่ในขณะทีอิสราเอล
ต่อตา้นแผนการของพระเจา้ทีมีจุดศูนยก์ลางทีพระเมสสิยาห์  พระเจา้ก็ทาํการในการนาํคนต่างชาติไปสู่ความ
รอด      ความรอดของคนต่างชาติจริงๆ   แลว้ขึนอยูก่บัความสัมพนัธ์ทางพนัธสัญญาของอิสราเอลกบัพระเจา้  
อยา่งทีเปาโลไดอ้ธิบายดว้ยภาพของตน้มะกอก    ความรอดของคนต่างชาติในยคุปัจจุบนัไม่ใช่เพียงแค่ยกยอ่ง
พระคุณของพระเจา้   แต่ยงัจะกระตุน้อิสราเอลสู่ความริษยาและในทีสุดก็นาํพวกเขากลบัไปหาพระเจา้อีก
ดว้ย 

11:11 คาํถามเชิงโวหารอีกคาํถามหนึงทีบ่งบอกถึงความกา้วหนา้ในการเคลือนทีของความคิดของเปาโล  
การสะดุดของอิสราเอลไม่ไดส่้งผลต่อการลม้ลงทีหมดหวงั   (เปรียบเทียบ   9:32-33; 11:9) ตอนนีพระเจา้
กระทาํต่อต่างชาติบนพืนฐานอยา่งคนยวิเกียวกบัความรอดของพวกเขาเพราะวา่อิสราเอลโดยรวมไดป้ฏิเสธ
พระเยซูคริสต ์  เหตุผลเดียวทีพระเจา้ไดเ้ลือกทีจะทาํสิงนีก็เพือจะทาํให้อิสราเอลริษยาคนต่างชาติในฐานะ
ผูรั้บพระพรของพระเจา้  เพือวา่อิสราเอลจะกลบัไปหาพระเจา้ 

 

11:12 ทีนีเปาโลไดค้าดหวงัการกลบัใจของอิสราเอลทงัประเทศซึงเขาไดก้ล่าวอยา่งชดัเจนในภายหลงั (ขอ้  
26) พระเจา้ไดส้ัญญาทีจะอวยพรโลกผา่นทางอิสราเอล   (ปฐก.   12:1-3) พระพรจะมายงัโลกมากแค่ไหนเมือ
อิสราเอลกลบัไปสู่พระเจา้มากกวา่ทีจะเขา้ไปสู่โลกในตอนนีในขณะทีพวกเขายงักบฎต่อพระเจา้!  

“ในขณะทีบางที   คาํกรีก   เพลโรม่า มีการแสดงถึงปริมาณ   — ‘ความบริบูรณ์’   —บริบทและการ
เปรียบเทียบกบัขอ้   25 ชีแนะวา่   “ความบริบูรณ์”   นีไดม้าโดยทางขบวนการเกียวกบัตวัเลข ดงันนั
เปาโลคงจะแนะนาํวา่  ‘ความพา่ยแพ’้  ในปัจจุบนัของอิสราเอล  ซึงอิสราเอลไดถู้กลดจาํนวนไปสู่คน
ทีเหลืออยูเ่ล็กนอ้ยจะถูกพลิกกลบัโดยการเพิมเติมผูเ้ชือทีแทจ้ริงจาํนวนมากมาย   นีจะเป็น   ‘ความ
บริบูรณ์’  ทีไดถู้กกาํหนดไวข้องอิสราเอล’”  391 



11:13-14 ทีนีเปาโลไดป้ระยกุตใ์ชสิ้งทีเขาไดก้ล่าวไปก่อนหนา้นนักบัพนัธกิจส่วนตวัของเขา   โดย
การประกาศกบัคนต่างชาติ   เปาโลก็ทาํใหค้นยวิมากขึนไดริ้ษยาพระพรของพระเจา้ทีมีต่อผูก้ลบัใจเชือทีเป็น
คนต่างชาติ  ดว้ยเหตุนนัเปาโลก็มีส่วนในการนาํคนยวิบางคนไปสู่ความเชือ   

“คนต่างชาติไดรั้บความรอดไม่ใช่เพียงแค่การเห็นแก่ของพวกเขาเอง   แต่เพือเห็นแก่การเลือกของ
พระเจา้ทีมีต่อคนอิสราเอลอีกดว้ย”392  

“อยา่งไรก็ตามมนัอาจจะดูแปลก   หนทางสู่ความรอดของอิสราเอลขึนอยูก่บัการทาํพนัธกิจแก่คน
ต่างชาติ”  393 

11:15 เมืออิสราเอลกลบัไปสู่พระเจา้และพระองคย์อมรับพวกเขา   ผลลพัธ์ต่างๆ   สาํหรับมวลมนุษยก์็จะ
เปรียบไดก้บัชีวติจากความตาย  (เปรียบเทียบ  อสค.  37) พระพรของพระเจา้ทีมีต่อมนุษยใ์นตอนนีจะดอ้ยกวา่
โดยการเปรียบเทียบกบัสิงทีโลกจะประสบในเวลานนั  (นนัคือ  ระหวา่งยคุพนัปี) 

11:16 ชินส่วนแรกของแป้งดิบ  (ผลแรก)  อธิบายถึงคนทีเหลืออยูที่เชือในอิสราเอลในตอนนี  ซึงก็คือคนยวิ
ทีเป็นคริสเตียน   คาํวา่   “กอ้น”   หรือ   “ถาด”   อา้งอิงถึงประเทศอิสราเอล   พระเจา้ไดท้าํใหท้งัสองกลุ่มอุทิศตน
แด่พระองค ์  รากและกิงตอ้งอา้งอิงถึงพนัธสัญญาทางอบัราฮมัและคนต่างชาติทีเชือและไม่เชือและคนยวิ
ตามลาํดบัในมุมมองของการทีเปาโลไดด้าํเนินการทีจะพฒันาตวัอยา่งนีในขอ้ที   17-24394 มูเห็นวา่รากเป็น
บรรพบุรุษและพระสัญญาต่างๆ  ทีพระเจา้มีแก่พวกเขา  395 

 

11:17 ตน้มะกอกทีถูกปลูกไวเ้ป็นสัญลกัษณ์ของชนชาติอิสราเอลในพนัธสัญญาเดิม  (ยรม.  11:16-17; ฮชย.  
14:4-6) ตน้มะกอกป่าเล็งถึงโลกต่างชาติ   396 รากทีอุดมสมบูรณ์ของตน้ทีถูกปลูกไว ้  ซึงก็คืออิสราเอลบางทีก็
สอดคลอ้งกนักบัพนัธสัญญาทางอบัราฮมัทีซึงพระพรทงัสินของพระเจา้และชีวติของประเทศไดเ้กิดขึน   เรา
อาจเพิมบางสิงเขา้ไปในตวัอยา่งโดยการกล่าววา่รากทงัหลายไดรั้บการหล่อเลียงจากพระเจา้เอง     

เปาโลไดก้ล่าววา่พระเจา้ไดต่้อคนต่างชาติเขา้กบัคนยวิ    พวกเขาไดก้ลายมาเป็นผูร่้วมรับพระพรทีมา
จากรากพร้อมกบัคนยวิ      เปาโลไม่ไดก้ล่าววา่คนต่างชาติไดก้ลายมาเป็นส่วนหนึงของอิสราเอล   เพียงแค่บอก
วา่พวกเขารับพระพรจากรากร่วมกบัอิสราเอล    นีเป็นประเด็นทีสาํคญัมากๆ    ตน้มะกอกไม่ใช่คริสตจกัร  ซึงก็
คือ   “อิสราเอลใหม”่   ทีซึงพระเจา้ไดท้าํใหผู้เ้ชือทงัคนยวิและคนต่างชาติเป็นหนึงในกายเดียว   (อฟ.   3:6) กิง



มะกอกป่าก็ยงัเป็นกิงป่าอยู ่ (คนต่างชาติ)  แมว้า่พวกเขาไดรั้บประโยชน์จากพระพรทีมาทางอิสราเอล  (นนัคือ  
พระเมสสิ-ยาห์  พระคมัภีร์  และอืนๆ)   

การเขา้ใจผดิโดยทวัไปของภาพนีก็คือวา่ตน้มะกอกเป็นสัญลกัษณ์ของผูเ้ชือทุกคนตลอดประวติั  
ศาสตร์  ซึงก็คือคนของพระเจา้ทงัหมด    กิงตามธรรมชาติ  ในทีนีหมายถึง  อิสราเอล  และกิงทีถูกต่อเขา้ไปเล็ง
ถึงคริสตจกัร     การใชต้น้มะกอกเป็นสัญลกัษณ์ของชนชาติอิสราเอลในพนัธสัญญาเดิมก็โตแ้ยง้มุมมองนี     ยงิ
ไปกวา่นนัอีกขอ้นีกล่าววา่บางกิงของตน้มะกอกตามธรรมชาติ   (คนอิสราเอล   ตามมุมมองนี)   ไดห้ลุดจากตน้
มะกอก      ถา้ตน้มะกอกเล็งถึงผูเ้ชือทุกคน   นีคงหมายถึงวา่คนอิสราเอลทีเชือบางคนไดเ้ลิกเป็นส่วนหนึงของ
ประชากรของพระเจา้ 

11:18 ผูเ้ชือต่างชาติไม่ควรทีจะรู้สึกสูงส่งกวา่ผูไ้ม่เชือชาวยวิ   คือกิงต่างๆ   ทีพระเจา้ไดห้กัออกจากตน้  
(อิสราเอล; ขอ้   17-19) ผูเ้ชือต่างชาติอาจไดส้รุปวา่ความรอดของพวกเขาเป็นสิงทีจะรับผดิชอบต่อการมีอยู่
ต่อๆ   ไปของอิสราเอล   (เปรียบเทียบ   ขอ้   14) จริงๆ   แลว้มนัคือความสัตยซื์อของพระเจา้ในการใหเ้กียรติแก่
พนัธสัญญาทางอบัราฮมัเป็นสิงทีจะรับผดิชอบต่อสิงนนั 

11:19-20 มนัเป็นจริงทีวา่หนึงในหลายเหตุผลทีคนต่างชาติไดก้ลายมาเป็นผูรั้บพระพรของ               พนัธ
สัญญาทางอบัราฮมัก็คือวา่คนยวิหลายคนไม่ไดเ้ชือแน่นอนวา่   มนัเป็นพระประสงคข์องพระเจา้อยูเ่สมอทีจะ
อวยพรคนต่างชาติ   (ปฐก.   12:1-3)   อยา่งไรก็ตามคนต่างชาติทีเชือ   ผูซึ้งรู้สึกสูงส่งกวา่คนยวิทีไม่เชือ
จาํเป็นตอ้งจาํบางสิงไว ้     เหตุผลเดียวทีเขาอยูที่ทีเขาอยู ่  (รับพระพรจากพนัธสัญญาทางอบัราฮมั)   ก็เพราะวา่
เขาไดเ้ชือพระเจา้      เขาไม่ไดอ้ยูที่นนัเนืองดว้ยวา่เขาไดท้าํการงานบางอยา่งทีดีทีจะมาเป็นฐานสาํหรับการโอ้
อวด  (เปรียบเทียบ  5:2) 

11:21 ตลอดการอภิปรายทงัสินนีเปาโลเห็นผูเ้ชือต่างชาติและผูไ้ม่เชือชาวยวิเป็นสองกลุ่ม   ขอ้เทจ็จริงนีก็
ชดัเจนจากการใชเ้อกพจน์คือคาํวา่   “ท่าน”   ของเขาในฉบบักรีก   (ขอ้   17-24) ถา้เขาไดก้ล่าวถึงผูเ้ชือแต่ละคน  
เราอาจสรุปวา่ขอ้นีจดัเตรียมพืนฐานบางอยา่งสาํหรับการเชือวา่ผูเ้ชือสามารถสูญเสียความรอดได ้  ประเด็น
ของเปาโลก็คือ   ถา้พระเจา้พกัคนยวิไวช้วัคราวเนืองจากความไม่เชือของพวกเขา   พระองคส์ามารถทาํอยา่ง
เดียวกนักบัคนต่างชาติเนืองดว้ยการโออ้วดของพวกเขา 

11:22 “คนเหล่านนัทีหลงผดิไป”  คือ  คนยวิทีไม่เชือ  และ  “ท่าน”  คือ  คนต่างชาติทีเชือ  ตาํแหน่งนนัก็พลิก
กลบัได ้  คนต่างชาติสามารถกลายมาเป็นผูรั้บความเขม้งวดของพระเจา้ไดแ้ละคนยวิสามารถกลายมาเป็น



ผูรั้บความเมตตาของพระองคไ์ดสิ้งนีขึนอยูก่บัการตอบสนองของพวกเขาต่อพระเจา้   การตอบสนองของ
พวกเขากาํหนดวา่พระเจา้จะสงวนพวกเขาไว ้ (ขอ้  21) หรือตดัพวกเขาออกไป  (ขอ้  22) 

11:23 การเชือคือสิงทีลงเอยดว้ยการทีพระเจา้ต่อคนต่างชาติทีเชือเขา้ไป   (ขอ้   17) และการเชือสามารถลง
เอยดว้ยการทีพระเจา้ต่อคนยวิทีเชือในอนาคตเขา้ไป  ในการยกตวัอยา่ง  ลาํตน้ของตน้มะกอกเทศทีถูกปลูกไว้
เล็งถึงอิสราเอล  และกิงตามธรรมชาติคือคนยวิ 

11:24 นีคือการเปรียบเทียบ  “ยงิกวา่”  อีกอนัหนึง  (5:9, 19, 15, 17; เปรียบเทียบ  ลก.  11:13) ถา้พระเจา้ไดท้าํ
สิงทียาก  นนัคือการต่อกิงป่า  (คนต่างชาติทีเชือ)  เขา้กบัลาํตน้  (อิสราเอล)  มนัไม่ควร  ยากทีจะเชือวา่พระองค์
จะทาํสิงทีง่ายกวา่   สิงทีง่ายกวา่ก็คือการรือฟืนกิงของตน้ไมที้ถูกตดัไป   (คนยวิทีไม่เชือผูซึ้งจะมาสู่ความเชือ
ในพระคริสต)์  ไปสู่ตาํแหน่งดงัเดิมของพวกเขา  (ในฐานะสมาชิกของอิสราเอล)   

“การรือฟืนคนยวิทีไดเ้ชือไปสู่การมีส่วนร่วมแบบโบราณ   จากธรรมชาติของกรณีนีแลว้ตอ้งเป็น
ธรรมชาติกวา่การกลบัใจเชือของคนต่างชาติ”  397 

เป็นทีชดัเจนวา่กิงทีไดห้กัไปแต่ก่อนไม่ไดเ้ล็งถึงแต่ละคนทีเหมือนกนัอยา่งกบัคนทีจะถูกต่อเขา้ไป
ในอนาคตพวกเขาเป็นคนยวิผูซึ้งในกรณีแรกไม่ไดเ้ชือและผูซึ้งในกรณีหลงัจะเชือ      คนยวิทีถูกต่อเขา้ไปจะ
ไม่เกียวขอ้งกบัการตดัผูเ้ชือต่างชาติในอนาคตออกไป 

3. การรือฟืนอสิราเอลนันแน่นอน  11:25-32 

ก่อนหนา้นนัเปาโลไดว้างรากฐานสาํหรับส่วนนี   จนถึงเดียวนีประเด็นของเขาก็คือวา่พระ
เจา้สามารถรือฟืนอิสราเอลได ้     นนัคือ  พระองคส์ามารถรือฟืนประเทศอิสราเอล   ซึงตอนนีมีกิงตาม
ธรรมชาติหลายกิง   (คนยวิทีไม่เชือ)   ทีไดถู้กตดัออก   ไปสู่สภาพดงัเดิมทีเป็นประเทศซึงเกิดผลใน
โลกได ้   ตอนนีเราเรียนรู้วา่พระองคไ์ม่เพียงแค่สามารถทาํไดเ้ท่านนั  แต่พระองคจ์ะทาํอีกดว้ย    ส่วน
นีเป็นจุดสูงสุดของทุกๆ  สิงทีเปาโลไดเ้ขียนในบทที  9-11 

“ความเมตตาเดียวกนัทีไดเ้กิดขึนกบัคนต่างชาติผูซึ้งไม่ไดเ้ชือฟังก่อนหนา้นนั   ในทีสุดแลว้จะ
เกิดขึนแก่คนอิสราเอลทีไม่เชือฟังในตอนนี”  398 

11:25 “ความลาํลึก”   ในพนัธสัญญาใหม่อา้งอิงถึงความจริงซึงก่อนหนา้นนัไม่เป็นทีรู้จกัแต่ตอนนีถูก
เปิดเผย     ใน  “ศาสนาต่างๆ  ทีลึกลบั”  ของโลกกรีก-โรมนั  ผูเ้ริมตน้ไดรั้บขอ้มูลทีเร้นลบัทีไม่เป็นทีรู้จกัแก่ผูที้



ไม่ใช่ผูเ้ริมตน้      สิงทีคลา้ยกนัในสมยัใหม่คือ  “สังคมทีเร้นลบั”   (เช่น  พวกเมสันส์     ดาวตะวนัออก  และอืนๆ)    
การเปิดเผยนนัในกรณีนีคืออิสราเอล   (คนยวิตามเชือชาติ)   จะพบกบัการทาํใหแ้ขง็กระดา้งบางส่วนจากพระ
เจา้จนกวา่ตวัเลขเตม็จาํนวนของคนต่างชาติทีถูกเลือกไวจ้ะไดรั้บความรอด      แผนการของพระเจา้ทีจะพกั
ประเทศอิสราเอลไวช้วัคราวไม่ควรทาํใหผู้เ้ชือต่างชาติคิดวา่พวกเขาเองสูงส่ง      พระเจา้ไดอ้อกแบบแผนการ
นีเพือจะแสดงถึงสง่าราศีของพระองคเ์อง     

เราตอ้งระมดัระวงัทีจะไม่เทียบเท่ารัฐสมยัใหม่ของอิสราเอลกบัอิสราเอลทีถูกกล่าวถึงในพระคมัภีร์    
อิสราเอลตามพระคมัภีร์เป็นประเทศทีมีอธิปไตยท่ามกลางชนชาติต่างๆ   ในโลกทีไดสู้ญเสียอธิปไตยไปเมือ
เนบูคดัเนสซาร์ไดท้าํลายกรุงเยรูซาเล็มในปี   กคศ.   586  ในขณะทีทุกวนันีคนยวิบางคนไดร้วบรวมรัฐของ
อิสราเอล      พระเจา้ไดส้ัญญาวา่กระนนัพระองคจ์ะทาํใหค้นยวิส่วนใหญ่ทีจะเชือในพระบุตรของพระองค์
และกลบัไปสู่แผน่ดินแห่งพนัธสัญญาในฐานะผูเ้ชือในพระองค ์     สิงนีจะเกิดขึนเมือพระเยซูคริสตเ์สด็จ
กลบัมายงัโลกตอนนนัพระองคจ์ะสถาปนาอิสราเอลขึนใหม่ในฐานะประชากรของพระเจา้และปกครอง
เหนือพวกเขาในฐานะกษตัริยแ์ห่งดาวดิของพวกเขา   (เปรียบเทียบ  ศคย.  12-14)  รัฐปัจจุบนัของอิสราเอลใน
ปัจจุบนันีไม่ไดรั้บ        พระพรอนัสมบูรณ์ทีพระเจา้ไดส้ัญญาทีจะนาํมายงัอิสราเอลเมือพระคริสตเ์สด็จกลบัมา     

“ความสมบูรณ์ของคนต่างชาติ”   (NASB) อา้งอิงถึง   “ตวัเลขทีครบจาํนวนของคนต่างชาติ”   (NIV; 

เปรียบเทียบ   ขอ้   12; ลก.   21;23-24; กจ.   15:14)  เมือคนต่างชาติทงัหมดผูซึ้งพระเจา้ไดเ้ลือกเพือความรอด
ระหวา่งยคุปัจจุบนัของการปฏิเสธของคนยวิ  (การพกัไวก่้อน)  ไดป้ระสบกบัความรอด    พระเจา้จะเร่งใหเ้กิด
การฟืนฟูความเชือท่ามกลางคนยวิ    แมว้า่ตอนนีคนยวิบางคนไดเ้ชือพระคริสต ์   ในปัจจุบนันีพระเจา้ไม่ไดท้าํ
การผา่นทางพวกเขาในฐานะอิสราเอลอยา่งทีพระองคจ์ะทาํในอนาคต   (นนัคือ   ในยคุพนัปี)      หลงัจากทีพวก
เขาจาํนวนมากไดก้ลบัไปสู่ความเชือในพระคริสต ์   ตอนนีพระองคท์าํการผา่นทางคริสตจกัร 

 

11:26  “อนุประโยคแรกของ   ขอ้   26 เป็นศูนยก์ลางความวุน่วายในการแปลของโรม   9-11 และคาํสอนของ
พนัธสัญญาใหม่เกียวกบัคนยิวและอนาคตของพวกเขา”399   

“มนัเป็นไปไม่ไดที้จะรับรองการตีความหมายทีเขา้ใจ   ‘อิสราเอล’ ทีนีในแง่ทีแตกต่างจาก  
‘อิสราเอล’  ในขอ้  25 ([นนัคือ  มนัเป็นไปไม่ไดที้จะเขา้ใจ  ‘อิสราเอล’  ในขอ้  26 วา่หมายถึง]  ‘การทาํ
ใหแ้ขง็กระดา้งไดม้ายงัส่วนของอิสราเอล’)”  400 



“อิสราเอลทงัสิน”  หมายถึงอิสราเอลโดยรวมทีตรงกนัขา้มกลบัคนยวิเหลืออยูที่เชือซึงมีจาํนวนค่อน  
ขา้งนอ้ยบริบทก็ทาํใหสิ้งนีชดัเจน   การสรุปนีไม่ไดเ้รียกร้องวา่คนอิสราเอลแต่ละคนทีมีชีวติอยูจ่ะไดรั้บ
ความรอดมนัเพียงแค่เรียกร้องความรอดของจาํนวนส่วนใหญ่ของประเทศ  (เปรียบเทียบ  ศคย.  12-13) 401 

เมือใดก็ตามทีชือ   “อิสราเอล”   ปรากฎในพนัธสัญญาใหม่   ก็อา้งอิงถึงชนชาติทงัหมดของลูกหลาน
ทางเชือชาติของยาโคบ   (คนยวิตามเชือชาติ)   หรือคนเหลืออยูที่เชือภายในกลุ่มนนั      มนัไม่ใช่อีกชือหนึง
สาํหรับคริสตจกัร   จอห์น   คาลวนิไดเ้ชือวา่อิสราเอลหมายถึงคริสตจกัรและพวกนกัศาสนศาสตร์แบบพนัธ
สัญญาไดติ้ดตามการปลูกฝังของเขา402   “อิสราเอลทงัสิน”   ไม่ไดห้มายถึงคนยวิทงัหมดทีไดเ้ป็นผูเ้ชือตลอด
ประวติัศาสตร์  403 ถา้สิงนนัคือสิงทีเปาโลไดห้มายถึง  ถอ้ยคาํนีคงจะไม่ตรงประเด็นกบัขอ้โตแ้ยง้ของเขา  404  

“ดงันนั”  หรือ  “ฉะนนั”  หมายถึง   “เมือสิงนนัไดเ้กิดขึน”   (NEB) หรือ  “ดงันนัหลงัจากนี”   (JB) อาจ
หมายถึง  “ในทาํนองนี”  นนัคือ  แนวทางทีเปาโลไดอ้ธิบายในขอ้ที  11-24 405  

การอา้งอิงถึงอิสยาห์   59:20-21 ไม่ใช่แค่ยนืยนัถึงการยนืยนัของเปาโล   แต่ยงับอกใบถึ้งเวลาทีการ
ฟืนฟูนีจะเกิดขึนอีกดว้ย    มนัจะเกิดขึนเมือพระเมสสิยาห์จะออกมาจากเยรูซาเล็มแบบสวรรค ์ (กท.  4:26; ฮบ.  
12:22) สิงนีจะเกิดขึนในการเสด็จมาครังทีสองของพระองค ์ (ศคย.  12:10) 406 

“อิสราเอล.   .   .   ถูกเลือกมาเพือพนัธกิจสีดา้น: (1) เพือจะเป็นพยานถึงความเป็นหนึงของพระเจา้ใน
ท่ามกลางการนบัถือรูปเคารพทวัจกัรวาล   (เปรียบเทียบ   ฉธบ.   6:4 กบั   อสย.   43:10-12); (2) เพือจะ
แสดงใหป้ระชาชาติต่างๆ  เห็นถึงการอวยพรของการรับใชพ้ระเจา้เทียงแท ้ (ฉธบ.  33:26-29; 1 พศด.  
17:20-21; สดด.  144:15); (3) เพือจะรับรักษาไวแ้ละส่งต่อพระคมัภีร์  (ฉธบ.  4:5-8; รม.  3:1-2); และ  
(4) เพือจะเป็นช่องทางของมนุษยส์าํหรับพระเมสสิยาห์  (ปฐก.  3:15; 12:3; 22:18; 28:10-14; 49:10; 

2 ซมอ.  7:12-16; อสย.  7:14; 9:6; มธ.  1:1; รม.  1:3)”  407 

11:27 อิสยาห์   27:9 ไดท้าํนายถึงการขจดัความบาปของอิสราเอลครังใหญ่อีกดว้ย   (บาปต่างๆ   ของคนยวิที
เชือเมือพระคริสตเ์สด็จกลบัมา)   และไดเ้ชือมโยงกบัการมอบพระพรทางพนัธสัญญาใหม่แก่อิสราเอล  
(เปรียบเทียบ  ยรม.  31:31-34) 

“ . . . ประวติัศาสตร์ทางการปฏิบติัของพระเจา้ต่ออิสราเอลตามเชือชาติอยา่งทีไดแ้ถลงในโรม  11:1-

10 ซึงก็คือตรรกวทิยาของการพลิกกลบัของจุดหมายปลายทางของอิสราเอลในขอ้ที   11-15 ไดรั้บ
การสนบัสนุนโดยตวัอยา่งประกอบของตน้มะกอกและการต่อกิงตามธรรมชาติของอิสราเอลตาม



เชือชาติเขา้กบัมนั   ‘อีกครังหนึง’   ในขอ้   16-24  และคาํพยากรณ์ของความรอดของ   ‘อิสราเอล
ทงัหมด’  ในขอ้  25-27 รวมกนัทีจะตงัอนาคตของอิสราเอลตามเชือชาติใหเ้ป็นความหวงัทีมีสง่าราศี
ของอิสราเอลและคริสตจกัร”  408  

11:28                         ภายใตร้ะบบปัจจุบนัพระเจา้เห็นวา่ลูกหลานทางกายภาพของอิสราเอลโดยรวมเป็นศตัรูของ
พระองคเ์นืองจากความไม่เชือของพวกเขา   อยา่งไรก็ตามพวกเขาเป็น   “ศตัรู”   ของพระองคเ์พือเห็นแก่คน
ต่างชาติผูซึ้งพระเจา้ยนืพระคุณใหใ้นระยะเวลาของความไม่เชือของคนยวินี   อยา่งไรก็ตามจากจุดยนืของการ
เลือกระดบัประเทศของพวกเขาเพือจุดประสงคที์พิเศษ   พวกเขาก็เป็นผูรั้บความรักของพระองคเ์นืองจาก
บรรพบุรุษ 

11:29             สิทธิพิเศษต่างๆ   ทีพระเจา้ไดใ้หแ้ก่อิสราเอลคงเป็นสิงทีเปาโลอา้งอิงวา่เป็นของขวญัต่างๆ ของ    

พระเจา้ (เปรียบเทียบ   9:4-5) พวกเขามีการเชือมโยงทีสนิทกบัการทรงเรียกของพระเจา้ทีมีต่ออิสราเอลเพือ
จุดประสงคที์พิเศษ   พระเจา้จะไม่ถอดถอนสิงเหล่านีจากอิสราเอล   พระองคไ์ม่ไดเ้ลือกอิสราเอลเนืองดว้ย
ความดีของพวกเขาและพระองคจ์ะไม่ละทิงพวกเขาเนืองดว้ยความไม่ดีของพวกเขา   แทจ้ริงแลว้เปาโลได้
กล่าวสิงเดียวกนัเกียวกบัความมนัคงของคริสเตียนแต่ละคนใน  8:31-39 

11:30-31 ขอ้เหล่านีเป็นการเตือนต่อผูเ้ชือต่างชาติ   คนต่างชาติควรระวงัเกียวกบัการทีจะวจิารณ์   

พระเจา้สาํหรับการวางแผนทีจะอวยพรคนยวิในอนาคตเราควรระวงัทีจะกลายมาเป็นคนเยอ่หยงิอีกดว้ย
เพราะวา่ในปัจจุบนันีเราเป็นผูรั้บพิเศษในความโปรดปรานของพระเจา้ เราตอ้งจดจาํไวว้า่พระเจา้ไดเ้ลือก
อิสราเอลเพือเราซึงเป็นคนต่างชาติสามารถรับความรอดได ้ (ปฐก.  12:1-3) 

11:32               สรุปของสาระก็คือ   อยา่งทีทุกๆ   คนเคยไม่เชือฟัง   ไม่วา่คนยวิหรือคนต่างชาติ   ดงันนัพระเจา้จะ
สาํแดงความเมตตาแก่ทุกคนเช่นกนั   (เปรียบเทียบ   3:9; กท.   3:22) นนัคือ   พระองคจ์ะสาํแดงความเมตตาแก่
ทุกคนโดยปราศจากความแตกต่าง   ไม่ใช่แก่ทุกคนโดยปราศจากการยกเวน้   (เปรียบเทียบ   9:17) สิงนีเป็น
รากฐานทียงิใหญ่ของความแน่ใจ   

“กรอบแห่งการวจิารณ์ถึงการอา้งอิงถึงการจดัการของเปาโลเกียวกบัความรอดของอิสราเอลนนัเป็น
ความแตกต่างระหวา่งการเลือกส่วนรวมและการเลือกส่วนบุคคล”  409 

สิงนีสรุปขอ้โตแ้ยง้ของบทที  9-11   



“คนอิสราเอลตามเชือชาติก็มีอนาคต   เพราะวา่พระเจา้จะบรรลุความรอดเพืออิสราเอลตามพระ
สัญญาแห่งพนัธสัญญาใหม่ของพระองค ์   สิงนีก็รอคอยการครบตามจาํนวนของคนต่างชาติ  เมือการ
แขง็กระดา้งของอิสราเอลจะถูกขจดัออกไปและเมือการกระตุน้ของคนต่างชาติจะดาํเนินการตาม
แนวทางของมนั      อิสราเอลทงัหมดจะไดรั้บความรอดในหนทางทีความเมตตาของพระเจา้จะเป็นที
ประจกัษแ์ก่คนทงัปวง”  410 

“บางทีมุมมองทีไดรั้บการเชือถือมากทีสุดท่ามกลางผูที้ไม่ไดถื้อตามยคุก็คือวา่อนาคตของอิสราเอล
นนัเป็นการรวมกนัของประชากรนนักบัคริสตจกัร   โฮคีมากล่าวเพือหลายๆ  คนเมือเขาเขียนวา่   ‘.   .   .  
อนาคตของคนอิสราเอลทีเชือไม่ไดถู้กแยกจากอนาคตของคนต่างชาติทีเชือ’   เขากล่าววา่อิสราเอล
ไม่มีทีทีพิเศษในระบบความรอดในอนาคตของพระเจา้ ‘ความหวงัสาํหรับอนาคตของอิสราเอลก็
เป็นอยา่งเดียวกนักบัความหวงัสาํหรับอนาคตของคนต่างชาติ นนัคือความรอดและการมีสง่าราศี
สูงสุดโดยความเชือในพระคริสต”์  411  

ไม่มีอะไรทีคงคา้งอยูน่อกจากทีจะสรรเสริญพระเจา้สาํหรับความชอบธรรมของพระองคใ์นการ
ปฏิบติัต่ออิสราเอลอยา่งทีพระองคไ์ดท้าํและอยา่งทีพระองคจ์ะทาํ 

4. การสรรเสริญพระเจ้าสําหรับแผนการทฉีลาดของพระองค์  11:33-36 

คาํยอพระเกียรตินีสอดคลอ้งกนักบัคาํยอพระเกียรติ  ณ  ตอนปลายของบทที  8 ทีซึงเปาโลไดส้รุปการ
เปิดเผยถึงแผนการของพระเจา้ในการนาํความชอบธรรมของพระองคไ์ปยงัมนุษย ์  (8:31-39)  ทีนนัการเนน้
อยูที่ประชากรของพระเจา้  ทีนีการเนน้อยูที่แผนการของพระเจา้   

“ทีนีศาสนศาสตร์เปลียนไปเป็นบทกว ี     ทีนีการแสวงหาของความคิดเปลียนไปเป็นการยกยอ่งของ
หวัใจ”  412 

11:33 “ปัญญา”   ของพระเจา้ คือความสามารถของพระองคที์จะเรียบเรียงแผนการของพระองคเ์พือวา่มนั
จะส่งผลทีดีต่อคนยวิและคนต่างชาติและพระสิริของพระองคเ์อง   “ความรู้”   ของพระองคเ์ป็นพยานถึงความ 

สามารถของพระองคที์จะสร้างแผนการเช่นนนั   การตดัสินใจของพระองคพ์ลุ่งขึนจากตรรกวทิยาทีไกลเกิน
กวา่ทีความสามารถของมนุษยจ์ะเขา้ใจได ้ ขบวนการต่างๆ   ของพระองคน์นัก็ซบัซอ้นซึงมนุษยไ์ม่สามารถ
คน้พบสิงเหล่านนัไดถ้า้ปราศจาการช่วยเหลือของการเปิดเผยของพระเจา้ 



11:34 เปาโลเห็นดว้ยกบัอิสยาห์อีกครังหนึง   (อสย.   40:13-14)   ไม่มีใครทีสามารถรู้ถึงความคิดของพระเจา้
อยา่งเตม็ทีได ้ พระเจา้ทรงฉลาดมากอยา่งยงิจนพระองคไ์ม่จาํเป็นจะตอ้งมีทีปรึกษา 

11:35 การสังเกตของโยบทีวา่พระเจา้ไม่เคยจาํเป็นทีจะตอ้งพึงพาการช่วยเหลือของมนุษยที์จะทาํให้
พระองคเ์ป็นหนีมนุษย ์  (โยบ  35:7; 41:11) ก็เป็นจริงดว้ย  ขอ้เท็จจริงทีวา่พระเจา้ทาํให้ผูค้นเป็นหุน้ส่วนของ
พระองคใ์นการปฏิบติัการนาํพระทยัของพระองคใ์นโลกก็ไม่ไดห้มายถึงวา่พระองคไ์ม่สามารถเขา้กบัคนอืน
ไดถ้า้ปราศจากเรา  พระองคส์ามารถทาํได ้

11:36 พระเจา้เป็นแหล่งทีทุกสิงนนัมาจาก   เป็นหนทางทีทุกสิงเกิดขึนและเป็นเป้าหมายทีทุกสิงกาํลงัมุ่ง
ไปหา   พระองคเ์ป็นผูเ้ริมตน้   ผูค้าํจุน   และในทีสุดแลว้เป็นผูท้าํใหทุ้กสิงสาํเร็จ   (เปรียบเทียบ   คส.   1:16-17) 

เนืองจากสิงเหล่านี  (ขอ้  33-36) พระองคส์มควรแก่พระสิริทงัสินเป็นนิตย ์  

จุดจดจ่อหลกัของคาํยอพระเกียรตินี   ซึงเขา้กนัไดก้บัหวัขอ้ของบทที   9-11 คือแผนการใหญ่แห่ง
ความรอดของพระเจา้ตลอดประวติัศาสตร์   อยา่งไรก็ตาม   “ทุกสิง”   (ขอ้   36) รวมถึงชีวติของแต่ละบุคคล
เช่นกนั 

ตอนนีเปาโลไดส้รุปการอธิบายทางศาสนศาสตร์ของเขาถึงวธีิทีมนุษยอ์ธรรมสามารถรับเอา
ความชอบธรรมของพระเจา้ได ้     เพียงแค่การอธิบายถึงความเกียวขอ้งของการมีความชอบธรรมนีไดค้า้งไว้
สาํหรับเขาทีจะทาํใหช้ดัเจน      การแนะนาํเชิงปฏิบติันีสาํคญัอยา่งยงิเนืองจากวา่คริสเตียนไม่ไดอ้ยูภ่ายใต้
กฎเกณฑต่์างๆ   ของธรรมบญัญติัของโมเสสอีกต่อไป   (7:6; 10:4) สิงทีตามมาก็คือคาํสอนของพนัธสัญญา 
ใหม่  

 

VI. การฝึกฝนความชอบธรรมของพระเจ้า  12:1-15:13 

ในการเปรียบเทียบ   บทที   1-11 กบั   บทที   12-16 นนั   บางทีความแตกต่างทีสาํคญัทีสุดก็คือวา่ส่วน
แรกกล่าวถึงการกระทาํของพระเจา้สาํหรับมนุษยเ์ป็นหลกั   และส่วนสุดทา้ยกล่าวถึงการกระทาํของผูค้นใน
การตอบสนองต่อการกระทาํของพระเจา้      นีเป็นการอธิบายทีง่ายเกินไปของพระธรรมนี   แต่ความแตกต่าง
นนัเป็นสิงทีชดัเจน    การจดัเตรียมของพระเจา้ตรงกนัขา้มกบัความรับผดิชอบของมนุษยใ์นการทีจะประพฤติ
ตวัในลกัษณะทีสอดคลอ้งกบัสิงทีพระเจา้ไดท้าํ  กาํลงัทาํ  และจะทาํเพือเขา  (เปรียบเทียบ  อฟ.  4:1; ฟป.  2:12-



13) ส่วนแรกเป็นขอ้มูลสาํหรับการเชือมากกวา่   ในขณะทีส่วนสุดทา้ยเป็นการแนะนาํสาํหรับการกระทาํ
มากกวา่  ส่วนแรกเนน้ความสัมพนัธ์ทีถูกตอ้งกบัพระเจา้  ส่วนสุดทา้ยเนน้ความสัมพนัธ์ทีถูกตอ้งกบัคนอืนๆ 

“หลกัคาํสอนตอ้งนาํหนา้การกระตุน้อยูเ่สมอเนืองจากวา่ในหลกัคาํสอนนนัธรรมิกชนไดรั้บการ
แสดงถึงตาํแหน่งทีไดรั้บยกยอ่งของเขา   ซึงทาํใหเ้กิดการกระตุน้ไปสู่ชีวติทีบริสุทธิ   และมีเหตุผล  
และในหลกัคาํสอนนนัธรรมิกชนไดรั้บการบอกกล่าวถึงแหล่งต่างๆ   แห่งพระคุณทีเขาครอบครอง
ซึงเป็นการเชือฟังต่อการกระตุน้”  413 

โดยพืนฐานแลว้การกระตุน้นี   ซึงเป็นทงัทางบวกและทางลบ   กล่าวถึง
อุปนิสัยภายในขอบเขตของชีวติทีทีผูเ้ชือดาํรงชีวติ      ดา้นต่างๆ   เหล่านีเป็น
ความสัมพนัธ์ของเขาหรือของเธอกบัพระเจา้กบัสมาชิกอืนๆของพระกายของ
พระคริสตแ์ละกบัพลเมืองของประเทศ      ทีนีมีความสอดคลอ้งโดยทวัไปกบัการ
แนะนาํทีพระเจา้ไดใ้หแ้ก่คนอิสราเอลผา่นทางโมเสสสาํหรับชีวติในอิสราเอล        
เปาโลกล่าวถึงดา้นต่างๆ   ทีเหมือนกนัของชีวิต: ชีวติทางศีลธรรม   ชีวติทาง
ศาสนา   และชีวติทางพลเมือง      ความแตกต่างกบัประมวลกฎของโมเสสนนัก็
โดดเด่น  และความคลา้ยคลึงกนัก็โดดเด่นเช่นกนั    พระธรรมโรมไม่ไดป้ระกอบ
ไปดว้ยธรรมบญัญติัของพระคริสตท์งัหมด   (กท.   6:2) แต่พระธรรมแต่ละเล่ม
ของพนัธสัญญาใหม่ก็ใหข้อ้มูลทีพิเศษแก่ความเขา้ใจของเราถึงนาํพระทยัของ
พระเจา้สาํหรับคริสเตียน 

“หนึงในหลายลกัษณะทีโดดเด่นทีสุดของ   โรม   12:1-15:13 คือแนวทางทีหวัขอ้หลากหลายของมนั
คลา้ยคลึงกบัคาํสอนทีเปาโลใหใ้นทีอืน   [เปรียบเทียบ  12:1-2 และ  อฟ.  4:17-24; 12:3-8 และ  1 คร.  
12 และ  อฟ.  4:11-17; 12:9-21 และ  1 ธส.  4:9-12 และ  1 คร.  13;  13:8-10 และ  กท.  5:13-15; 13:11-

14 และ  1 ธส.  5:1-11; 14:1-15:13 และ  1 คร.  8-10]”  414 

บทที  12-13 ใหค้าํแนะนาํสาํหรับความประพฤติของคริสเตียนโดยทวัไป และ 14:1-15:13 กล่าวถึง
ปัญหาทีเจาะจงทีคริสเตียนชาวโรมไดเ้ผชิญและทีคริสเตียนทงัหมดก็เผชิญ 

ก.  การอุทิศแด่พระเจ้า  12:1-2 
บทที  12 ขอ้ที    1 และ  2 กล่าวถึงความสัมพนัธ์ทีสาํคญัทีสุดของคริสเตียน นนัคือ  ความสัมพนัธ์ของ

เขาหรือของเธอกบัพระเจา้      ขอ้เหล่านีคลา้ยคลึงกบัตอนต่างๆ   ทีตามมาซึงกล่าวถึงความประพฤติของ        

รัฐ 

  พลเมือง 

คริสตจกัร 

        ศาสนา 

พระเจา้
ศีลธรรม 



คริสเตียนและขอ้เหล่านีก็เป็นคาํนาํแก่สิงเหล่านนั      ความสัมพนัธ์ของเรากบัพระเจา้นนัเป็นรากฐานและ
ปกครองความประพฤติอยา่งอืนของเราทงัสิน      เปาโลไดเ้รียกคริสเตียนใหถ้วายตวัเขาเองหรือเธอเองแด่    

พระเจา้แลว้   (6:13, 19)  ตอนนีเขาไดก้ล่าวซาํหนา้ทีนนัวา่เป็นพนัธะทีจาํเป็นทีสุดของคริสเตียน      เขายงัได้
กล่าวถึงการนมสัการเทียมเท็จและใจชวั  (1:25, 28)  การกระตุน้นีผกูเขา้กบัสองขอ้นีโดยเฉพาะ 

12:1 “ดว้ยเหตุนี”   ดึงการสรุปจากทงัหมดทีเปาโลไดน้าํเสนอมาตลอด  ไม่ใช่แค่บทที  9-11  สิงนีก็ชดัเจน
จากสิงทีเขาไดด้าํเนินการทีจะกล่าวต่อไป      การกล่าวโทษเกิดจากการประณามของพระเจา้ทีมีต่อมนุษย ์ 
(3:20), ความชอบธรรมทีพระเจา้ไดเ้ตรียมไวโ้ดยไม่คิดราคา  (5:1), และความแน่ใจของการยอมรับทีคนบาป
ทีเชือสามารถมีได ้ (8:1)  เนืองจากสิงเหล่านีทงัสิน  มนัสมเหตุสมผลทีจะถวายชีวติของเราเป็นเครืองบูชาทีมี
ชีวติแด่พระเจา้   (12:1) โดยเฉพาะอยา่งยงิ   การกระตุน้ทีจะถวายตวัเราเองแด่พระเจา้ใน   6:13 และ   19 ก็ถูก
กล่าวถึงดว้ย     

ตอนนีการกระตุน้แทนทีการแนะนาํ      การกระตุน้   (คาํกรีก   พา-รา-เค-เล-โอ)   อยูร่ะหวา่งคาํสังและ
การวงิวอน  มนั  [ขา้พเจา้กระตุน้ท่าน] เป็น  “หนึงในการแสดงออกทีนุ่มนวลทีสุดในพระคมัภีร์”415  เปาโลได้
ใชค้าํวา่   พาราเคเลโอ   ประมาณ   50 ครังในจดหมายฝากต่างๆ   ของเขา      บางทีเขาไม่ไดส้ังผูอ่้านของเขา
เพราะวา่ท่าทีทีเขาหรือเธอถวายตวัของพวกเขาแด่พระเจา้นนัสาํคญั    อคัรทูตไม่ไดต้อ้งการผูอ่้านของเขาทีจะ
ยนิยอมเนืองจากวา่เขาไดส้ังใหพ้วกเขาทีจะทาํแต่เนืองจากวา่พวกเขาตอ้งการทีจะทาํเพราะสิงทีพระเจา้ได้
ทาํเพือพวกเขา 

ดว้ยเหตุนีเขาไดท้าํใหก้ารวงิวอนอยา่งหนกัแน่นเท่าทีจะเป็นไปไดโ้ดยปราศจากการสัง      ก่อนหนา้ที
เขาไดส้ังใหท้าํหนา้ทีนี  (6:13, 19) 

“.  .  .  ขา้พเจา้วงิวอนท่าน—ช่างเป็นถอ้ยคาํทีน่าพิศวงทีมาจากพระเจา้!  จากพระเจา้ผูซึ้งเราไดท้าํบาป
ต่อและการพิพากษาของพระองคที์เราอยูภ่ายใต!้ มนัช่างเป็นถอ้ยคาํทีดีเพียงใดสาํหรับเราทีเป็นผู ้
เชือ—เชือชาติของคนบาปทีเป็นศตัรูกบัพระเจา้—‘ขา้พเจา้วงิวอนท่าน’”  416 

วลีนี   “ความเมตตากรุณาของพระเจา้”   (NASB) อา้งอิงถึงทุกสิงทีเปาโลไดเ้ปิดเผยในธรรมสารนีที
พระเจา้ไดท้าํเพือผูเ้ชือ      เปาโลไดใ้ชค้าํวา่   “เมตตากรุณา”   ในรูปเอกพจน์ในฉบบัภาษากรีกอยา่งชดัเจนเนือง
ดว้ยการอธิบายถึงความเมตตากรุณาของพระเจา้ไม่นานมานีใน   11:30-32  ความเมตตากรุณาบ่งบอกถึง
คุณสมบติัในพระเจา้ทีไดน้าํพระองคที์จะช่วยกูเ้ราจากบาปและความน่าสังเวชของเรา      มนัตรงกนัขา้มกบั
พระคุณ ความเมตตากรุณาแสดงออกถึงการช่วยกูจ้ากการลงโทษทีเราสมควรไดรั้บ   และพระคุณอธิบายถึง



การใหพ้ระพรทีเราไม่สมควรจะไดรั้บ      เปาโลไดเ้รียกใหเ้ราทีจะถวายตวัเราเองแด่พระเจา้เพราะวา่พระองค์
ไดมี้เมตตาต่อเรา      ในศาสนาต่างชาติทงัหลายในสมยัของเปาโล   โดยพืนฐานแลว้ผูน้มสัการไดถ้วายเครือง
บูชาก่อนเพือทีจะไดรั้บความเมตตาจากบรรดาพระทงัหลาย   สิงนนัไม่จาํเป็นในคริสตศาสนาเพราะวา่พระ
เจา้ไดท้าํการริเริม    ความคิดแบบฮีบรูไดถื้อวา่ร่างกายเป็นตวัแทนทงัหมดของบุคคล 

เปาโลกาํลงักระตุน้การนาํเสนอตวัตนทงัหมด   ไม่ใช่แค่รูปร่างภายนอก   (เปรียบเทียบ   6:13)417  

อยา่งไรก็ตาม  ร่างกายก็ตรงกนัขา้มกบัความคิดในขอ้  2 ดงันนัร่างกายทางกายภาพดูเหมือนจะเป็นสิงทีเปาโล
กาํลงัเนน้โดยเฉพาะ418 พวกปุโรหิตชาวยวิจาํเป็นตอ้งถวายพวกเขาเองเป็นเครืองบูชาทีปราศจากตาํหนิแด่
พระเจา้  ก่อนทีพวกเขาจะสามารถรับใชพ้ระองคไ์ด ้ (เปรียบเทียบ  มลค.  1:8-13) ความเหมือนกนัก็เป็นจริงใน
คริสตศาสนา   ชีวติทงัหมดของผูเ้ชือทีเป็นปุโรหิตจะตอ้งถูกมอบแด่พระเจา้   (เปรียบเทียบ   ลนต.   1) เราตอ้ง
แยกจากบาปเพือพระเจา้   นีคือแก่นแทข้องความบริสุทธิ   (เปรียบเทียบ   6:19) เครืองบูชาชนิดนีเป็นทียอมรับ
ต่อพระเจา้และเป็นทีพอพระทยัของพระองค ์    

นกัวชิาการบางคนอา้งวา่กาลของคาํกริยา   “เสนอ”   หรือ   “ถวาย”   (เอออริสทใ์นภาษากรีก)  
สันนิษฐานถึงการถวายแบบเด็ดเดียวทีกระทาํครังเดียวซึงมีผลตลอดไป419 คนอืนๆ   ก็กล่าววา่กาลเอออริสท์
ไม่ไดบ้่งบอกวา่เป็นการกระทาํครังเดียว   และเปาโลเพียงแค่หมายถึงวา่เราควรทาํการถวายนีโดยไม่บ่งบอก
วา่บ่อยครังแค่ไหน420  ในมุมมองของธรรมชาติของการอุทิศตนทีเปาโลไดเ้รียกใหท้าํดูเหมือนวา่เราควรทาํ
มนัอยา่งเด็ดเดียวบ่อยครังเท่าทีเราตอ้งการ      สิงทีคริสเตียนตอ้งถวายก็คือชีวติของเขาหรือของเธอเพือการรับ
ใชพ้ระเจา้ในอิสราเอลเครืองเผาบูชาทงัหมด   ซึงเป็นตวัแทนของผูถ้วาย   (ลนต.   1) ไดถู้กเผาไหมอ้ยา่งสินเชิง
ในบนแท่นบูชา   ผูถ้วายไม่สามารถเรียกคืนไดเ้พราะวา่มนัเป็นของพระเจา้   เปาโลไดบ้่งบอกวา่สิงนีควรจะ
แสดงถึงลกัษณะของการถวายตนเองของคริสเตียน 

“การถวายบูชาของระบบใหม่ไม่ไดป้ระกอบดว้ยการเอาชีวติของผูอื้น เหมือนกบัการถวายสัตวบูชา
สมยัโบราณ แต่ประกอบไปดว้ยการใหชี้วติของตนเอง  (เปรียบเทียบ  13:15-16; 1 ปต.  2:5)”  421 

“การรับใชฝ่้ายวิญญาณของการนมสัการ”   (NASB) หรือ   “การรับใชที้มีเหตุผล”   (AV) หมายถึงวา่
การถวายบูชาควรจะรอบคอบและตงัใจ      สัตวใ์นการถวายบูชาของคนยวิไม่สามารถถวายพวกมนัในทาํนอง
นีไดเ้พราะวา่พวกมนัเป็นสัตว ์     มีหลายวธีิดว้ยกนัทีเราสามารถนมสัการพระเจา้ได ้  แต่นีเป็นวธีิพืนฐานและ
สาํคญัทีสุด      การรับใชข้องการนมสัการนีควรจะนาํหนา้การรับใชอื้นๆ  ของการนมสัการ   ถา้ไม่อยา่งนนัการ



นมสัการและการรับใชก้็เป็นแค่ผวิเผินเท่านนั      สองตวัอยา่งทีโดดเด่นของการอุทิศตนทีเด็ดเดียวคืออิสอคั  
(ปฐก.  22) และพระเยซูคริสตเ์จา้  (ยน.  6:38)  ทงัสองไดย้อมใหต้นเองทีจะถูกมดัและถวายเป็นเครืองบูชา 

12:2 ขอ้ที  1 กล่าวถึงการทาํการอุทิศตน  และขอ้ที  2 กล่าวถึงการรักษามนัไว ้

“ขอ้แรกเรียกร้องการกระทาํทีชดัแจง้   และขอ้ทีสองบงัคบัขบวนการทีเป็นผลตลอดชีวติ ขอ้เหล่านี
เรียกร้องการกระทาํแห่งการถวายและหนา้ทีซึงเป็นผลของการเปลียนแปลง”  422 

ทงัสองกิจกรรมก็สาํคญั      กาลปัจจุบนัในฉบบัภาษากรีกของขอ้ที   2 บ่งบอกถึงความรับผดิชอบที
ต่อเนืองของเรา   ซึงตรงกนัขา้มกบักาลอดีตในขอ้ที   1 ซึงเนน้การกระทาํทีเด็ดเดียว   “โลก”   (คาํกรีก-ไออน)  
เป็นวิญญาณของสมยัของเราทีแสวงหาทีจะกนัพระเจา้ออกไปจากชีวติ   (1 ยน.   2:15) โลกก็แสวงหาทีจะ  
“บีบคุณไปสู่แบบของมนั”423 คริสเตียนควรจะเปลียนแปลงความคิดของเขาหรือของเธอใหม่โดยการกลบั 

ไปสู่การตดัสินใจใหม่ทีจะอุทิศตนเองแด่พระเจา้และโดยการยนืยนัถึงการตดัสินใจนนั การอุทิศตนอยา่งต่อ 

เนืองต่อพระเจา้จะส่งผลต่อการเปลียนแปลงคริสเตียนไปสู่      พระฉายของพระคริสต ์ (8:29; เปรียบเทียบ  มก.  
9:2-3) การอุทิศตนใหม่แต่ละวนัไม่ใช่อะไรทีบ่อยครังเกินไป 

“การเปลียนแปลงโปรแกรมความคิดใหม่ไม่ใช่เกิดขึนชวัขา้มคืน   แต่เป็นขบวนการตลอดชีวติ   โดย
การทีแนวคิดของเราคลา้ยคลึงกบัแนวทางทีพระเจา้ตอ้งการใหเ้ราคิดมากขึนและมากขึน”  424 

พระวญิญาณบริสุทธิเป็นผูเ้ปลียนแปลงทีไม่ไดร้ะบุไวซึ้งเปาโลไดก้าํหนดให้ตรงกนัขา้มกบัโลก  
(8:9-11; เปรียบเทียบ  มธ.  17:1-2; 2 คร.  3:18; 6:17-18; 7:1; คส.  3:9-10; 1 ธส.  5:23; ทต.  3:5)  “พิสูจน”์  หรือ  
“ทดสอบและรับรอง”   เกียวขอ้งกบัการประเมินและการเลือกทีจะปฏิบติัสิงทีเป็นนาํพระทยัของพระเจา้  
แทนทีจะเป็นสิงทีโลกแนะนาํ  (เปรียบเทียบ  อฟ.  5:8-10)  เราทาํใหสิ้งทีเป็นนาํพระทยัของพระเจา้สาํหรับเรา
กระจ่างโดยการอุทิศตวัเราเองแด่พระเจา้บ่อยๆ    ใหส้ังเกตวา่การอุทิศตนอยา่งสินเชิงแด่ความเป็นเจา้นายของ
พระเยซูคริสตเ์ป็นสิงทีตอ้งมีก่อนสาํหรับการประสบกบันาํพระทยัของพระเจา้      การอุทิศตนส่งผลต่อการ
หยงัรู้ทีนาํไปสู่การชืนชมในนาํพระทยัของพระเจา้ ทงัการอุทิศตนแรกเริมและการยนืยนัทีตามมาก็เป็นที
โปรดปรานของพระเจา้   (ขอ้   1-2,   “เป็นทียอมรับ”   หรือ   “เป็นทีโปรดปราน”; เปรียบเทียบ   ฟป.   4:18; ฮบ.  
13:16)  “ดี”  หมายถึง   ดีโดยเนือแท ้ “ยอมรับได”้  หมายถึง   เป็นทีโปรดปรานแด่พระเจา้      “สมบูรณ์”  หมายถึง
วา่มนัไม่สามารถทีจะดีกวา่อีกแลว้ 



โรม   12:1-2 เป็นขอ้ทีสาํคญัอยา่งยงิสาํหรับคริสเตียน      ขอ้เหล่านีแสดงออกถึงความรับผดิชอบที
สาํคญัทีสุดของเราต่อพระเจา้   ซึงก็คือ   การยอมจาํนนอยา่งสินเชิงต่อความเป็นเจา้นายของพระองคเ์หนือชีวิต
ของเรา      คาํกล่าวอนัเป็นทีนิยมซึงกล่าววา่   “พระเจา้เป็นนกับินร่วมของขา้พเจา้”   ไม่ไดใ้หที้ทีถูกตอ้งแด่พระ
เจา้      พระเจา้ตอ้งการและสมควรต่อการเป็นนกับินของเรา   ไม่ใช่นกับินร่วมของเรา      คริสเตียนควรทาํการ
อุทิศตนนีใกลก้บัเวลาของการทาํใหช้อบธรรมของพวกเขาใหม้ากทีสุด      อยา่งไรก็ตาม   ใหส้ังเกตวา่เปาโลก
ล่าวการออ้นวอนของเขาต่อผูเ้ชือ  ไม่ใช่ต่อผูที้ยงัไม่รอด      การอุทิศตนแด่พระเจา้เป็นการตอบสนองต่อความ
เมตตาของพระเจา้ทีเรารับเอาในความรอด      มนัไม่ใช่เงือนไขสาํหรับการรับเอาความเมตตานนั      มนัเป็นการ
อุทิศตนทีสมคัรใจทีคริสเตียนทุกคนควรทาํดว้ยความรักเพือพระผูไ้ถ่     แต่ไม่ใช่สิงทีคริสเตียนทุกคนทาํ     มนั
เป็นไปไดที้จะเป็นคริสเตียนโดยปราศจากการทาํการอุทิศตนนีเพราะวา่มนัเป็นการสมคัรใจ 

“ทีจะเรียกร้องการอุทิศตนแด่ความเป็นเจา้นายของพระองคเ์พือความรอดของพวกเขาจากผูที้ยงัไม่
รอด  เป็นการบงัคบัในสิงทีเป็นการสมคัรใจสาํหรับผูเ้ชือ  (รม.  12:1; 1 ปต.  3:15)”  425 

ข.  การปฏิบัติภายในคริสตจักร  12:3-21 

คริสเตียนทุกๆ   คนมีหนา้ทีต่อพระเจา้เหมือนกนั   นนัคือการอุทิศตน   (ขอ้   1-2) อยา่งไรก็ตาม          

นาํพระทยัของพระเจา้สาํหรับคริสเตียนคนหนึงจะแตกต่างจากนาํพระทยัของพระองคส์าํหรับอีกคนหนึง
เกียวกบัชีวติและพนัธกิจภายในพระกายของพระคริสต ์ (ขอ้  3-21)   

1. ความหลากหลายของของประทาน  12:3-8 

12:3 เปาโลไดเ้ริมตน้ส่วนนีดว้ยการยาํเตือนถึงสิทธิอาํนาจทางอคัรทูตของเขาบางทีเขาไดท้าํอยา่งนนั
เพราะวา่สิงทีเขากาํลงัจะกล่าวไดเ้รียกร้องถึงการประยกุตใ์ชส่้วนตวัทีจะกระทบการปฏิบติัของบรรดาผูฟั้ง
ของเขา      ชาวโรมไม่ไดพ้บกบัเปาโลเป็นการส่วนตวั      ดงันนัเขาไดก้ระตุน้ใหพ้วกเขาทีจะรับคาํสอนของเขา
อยา่งถ่อมใจ      ท่าทีทีถ่อมใจนนัก็สาํคญัเมือพวกเขาไดป้ระเมินและใชค้วามสามารถต่างๆ   ส่วนบุคคลทีพระ
เจา้ไดม้อบใหแ้ก่พวกเขาแต่ละคน   (เปรียบเทียบ   1 ปต.   4:10)  เปาโลไดมี้ประสบการณ์กบัคริสเตียน                   
ผูซึ้งเยอ่หยงิเนืองดว้ยของประทานฝ่ายวญิญาณของพวกเขาในเมืองโครินธ์ทีทีเขาไดเ้ขียนจดหมายนี  
(เปรียบเทียบ  1 คร.  12:14-31; 13:4; 14:12, 20)  

ประเด็นหลกัของวรรคตอนนีทงัหมด   (ขอ้   3-8) ก็คือคริสเตียนไม่ควรคิดถือตวัเกินทีเราควรคิด   แต่
ใชก้ารตดัสินทีสุขมุในการประเมินตวัเราเอง 



“ความถ่อมใจเป็นผลกระทบโดยตรงของการชาํระใหบ้ริสุทธิ   เพราะวา่ความหยงิเป็นศตัรูใหญ่ของ
ความชอบธรรมแทม้าโดยตลอด”  426 

ความเชือทีถูกกล่าวถึงในขอ้นีและในขอ้   6 ดูเหมือนจะอา้งอิงถึงความสามารถทีจะมองของคนหนึง
และใชข้องประทานของเขาหรือของเธอในฐานะทีเป็นความสามารถทีพระเจา้ไดป้ระทานให ้     มนัยงัรวมถึง
การวางใจในพระเจา้ทีจะทาํการผา่นทางเราทีจะนาํพระพรไปยงัคนอืน      การมองตนเองในความสัมพนัธ์กบั
ของประทานของเขาหรือของเธอนนัเป็นการตดัสินทีดีเพราะวา่มนัสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง      ดงันนั  
“ขนาดของความเชือ”   ไม่ไดอ้า้งอิงถึงการทีคนหนึงสามารถใชค้วามเชือไดม้ากแค่ไหน   แต่อา้งอิงถึงจาํนวน
ของความเชือทีพระเจา้ไดใ้ห้คริสเตียนแต่ละคน      จาํนวนนีก็แตกต่างกนัออกไปสาํหรับผูเ้ชือแต่ละคน   เรา
สามารถเห็นอยา่งนีวา่มนัง่ายกวา่สาํหรับคริสเตียนบางคนทีจะวางใจพระเจา้มากกวา่คนอืนๆ   ทีจะวางใจ    
ของประทานฝ่ายวิญญาณไม่ไดส้ะทอ้นถึงคุณค่าของบุคคลทีมีของประทาน      ยกตวัอยา่งเช่นคนหนึงมีของ
ประทานทีช่วยใหเ้ขาหรือเธอทีจะรับใชต่้อฝงูชนอยา่งมีประสิทธิภาพไม่ควรสรุปวา่เขาหรือเธอเป็นคริส
เตียนทีเหนือกวา่ 

12:4-5 มนัสาํคญัทีเราจะจดจาํวา่เราเป็นส่วนหนึงของระบบทีใหญ่กวา่   เราไม่ใช่เป็นแค่กลุ่มคนทีแต่ละคน
ก็ทาํสิงของเขาเอง   ก่อนหนา้นนัเปาโลไดใ้ชร่้างกายทีจะอธิบายถึงคริสตจกัรใน   1 โครินธ์   12 สิงทีเขาได้
กล่าวทีนีก็กล่าวซาํแนวคิดหลกัทีเขาไดอ้ธิบายมากขึนทีนี   พระกายของพระคริสตเ์ป็นระบบทีเป็นหนึงเดียว  
และสมาชิกของมนัก็หลากหลายโดยส่วนบุคคลและในหนา้ทีต่างๆ  ของพวกมนั 

“มือขวาของคุณไม่เคยต่อสู้กบัมือซา้ย ในทางตรงกนัขา้มแต่ละขา้งก็ช่วยเหลือกนัและกนัอยา่ง
ต่อเนือง!”  427 

 อวยัวะทงัสินก็เป็นของกนัและกนั   มีการร่วมกนัในคริสตจกัร      ในฐานะทีเป็นสมาชิกของกนัและ
กนั  เราไม่สามารถทาํงานตามลาํพงัอยา่งมีประสิทธิภาพได ้ สมาชิกแต่ละคนก็รับประโยชน์จากการช่วยเหลือ
ของสมาชิกคนอืนๆ  สลบักนัไป    การตระหนกันีควรช่วยใหเ้ราทีจะหลีกเลียงความหยงิได ้

“ประเด็นก็คือวา่สมาชิกแต่ละคนทาํหนา้ทีรับใชพ้ระกาย  ไม่ใช่พระกายทีจะรับใชส้มาชิก”  428 

12:6 ของประทานต่างๆ   ทีเรามีคือความสามารถต่างๆ   ทีพระเจา้ใหแ้ก่เราโดยพระคุณของพระองค ์ 
(เปรียบเทียบ  1 คร.  12:6; อฟ.  4:7; 1 ปต.  4:10) สิงเหล่านนัคือความสามารถต่างๆ  เพืองานรับใชพ้ระองค ์ 429 



“ของประทานต่างๆ   ฝ่ายวญิญาณคือเครืองมือทีใชส้ร้าง   ไม่ใช่ของเล่นเพือทีจะเล่น   หรืออาวธุทีจะ
ใชต่้อสู้”  430  

รายชือของของประทานเจ็ดอยา่งทีตามมาไม่ใช่มีแค่เท่านนั   แต่เป็นแค่การยกตวัอยา่ง   (เปรียบเทียบ  
1 คร.   12:27-28) ประเด็นของเปาโลทีนีก็คือวา่มนัสําคญัทีเราใชข้องประทานต่างๆ   ของเราและใชสิ้ง
เหล่านนัในหนทางทีเหมาะสม   ของประทานทงัสินควรจะใชต้ามสัดส่วน   (คาํกรีก   อะนาโลกีอา)   ของความ
เชือทีพระเจา้ไดใ้หแ้ก่เรา   ความเชือในทีนี   อยา่งทีอยูใ่นขอ้ที   3 บางทีเป็นจาํนวนของความเชือทีพระเจา้ได้
ใหแ้ก่เรา  ไม่ใช่สิงทีเราเชือนนัก็คือคาํสอนของคริสเตียน     

เปาโลอาจหมายถึงการเผยพระวจนะในแง่ของการสือสารความจริงทีถูกเปิดเผยเพือทีจะกระตุน้  
หนุนใจ  และปลอบโยน  (เปรียบเทียบ  1 คร.  14:3, 31) และบางทีก็เป็นการสรรเสริญพระเจา้   (1 พศด.  25:1) 

มากกวา่ทีจะเป็นการทาํนายหรือการประกาศถึงการเปิดเผยใหม่   ของประทานทงัสินทีถูกกล่าวไวที้นีก็รับใช้
คริสตจกัรทงัหมดตลอดประวติัศาสตร์ของมนั   ดงันนับางทีเปาโลไดม้องการเผยพระวจนะในทาํนองนี
เช่นกนั  ถา้เป็นอยา่งนนั  ของประทานทงัเจ็ดทีนีไม่ใช่    “ของประทานแห่งหมายสาํคญั” 

12:7-8 ของประทานทงัสินทีเปาโลไดอ้า้งถึงในขอ้ที   6-8 จาํเป็นทีจะตอ้งใชภ้ายในพระกายของพระคริสต์
เพือผลประโยชน์ร่วมกนัของสมาชิก  (เปรียบเทียบ  ขอ้  5) เป็นทีแน่ชดัวา่ของประทานอืนๆ  นนัมีจุดประสงค์
อยา่งอืน   อยา่งไรก็ตาม   ทีนีเปาโลเนน้ถึงความจาํเป็นทีจะตอ้งตระหนกัวา่สมาชิกของพระกายก็สนบัสนุน
สวสัดิภาพโดยทวัไป  ในแต่ละกรณีเขาไดก้ล่าวถึงวธีิทีเราใชข้องประทานเหล่านี   

“การบริการ”   หรือ   “การปรนนิบติั”   (ขอ้   7 คาํกรีก   ดีอาโคนีอา)   บางทีอา้งอิงถึงการปรนนิบติัต่อ
ความจาํเป็นทางดา้นวตัถุของผูเ้ชือคนอืนๆ431   การสอนเกียวขอ้งกบัการอธิบายสิงทีพระเจา้ไดส้าํแดงแลว้  
(เปรียบเทียบ   1 คร.   14:6) มนัแตกต่างจากการเผยพระวจนะในแง่ทีวา่   การเผยพระวจนะ   (ตามตวัอกัษร        
พรอเฟทเทียวโอ-ทีจะกล่าวออกไป)   เป็นทีแน่ชดัวา่ไดร้วมถึงการสือสารถอ้ยคาํใดๆ   จากพระเจา้   ทงัทีไดรั้บ
การดลใจหรือไม่ไดรั้บการดลใจ  (1 คร.  12:28; อฟ.  4:11) 432 

“กระตุน้”   หรือ   “หนุนใจ”   มาจากคาํกรีกคือ   พาราคาเลสิส   (เปรียบเทียบ   ขอ้   1) บางครังก็แปลวา่  
“ปลอบโยน”      ทงัสามคาํนีเป็นการแปลทีดี      บริบทตระเตรียมแนวทางไปสู่แนวคิดหลกัเมือใดก็ตามทีคาํนี
ปรากฎ    บางทีทีนีเป็นการกระตุน้    ในขณะทีการสอนดึงดูดไปทีความคิด    การกระตุน้  (การเทศนา)  ดึงดูดไป
ทีความตงัใจ      “การให”้      อาจเป็นการประยกุตใ์ชแ้บบกวา้งๆ   ในพระกาย      เราควรปฏิบติัการใหด้ว้ยใจเดียว  



นนัคือ   เสรีภาพจากแรงจูงใจทีผสมผสาน   (เปรียบเทียบ  กจ.  5:1-11)  แนวคิดไม่ใช่เป็นการใหอ้ยา่งฟุ่มเฟือย  
แต่เป็นการใหแ้บบใจเดียวเพือใหพ้ระเจา้โปรดปราน     

บรรดาผูน้าํประสบกบัการทดลองในการทีจะชืนชมกบัผลประโยชน์ของตาํแหน่งของพวกเขา  
แทนทีจะเป็นการตระเตรียมการนาํโดยการรับใช ้     การสาํแดงความเมตตานนัเกียวขอ้งกบัการรับใชต่้อคน
เจบ็ป่วยและโดยเฉพาะอยา่งยงิคนทีมีความตอ้งการ      ท่าทีทียนิดีไม่ใช่ท่าทีทีไม่เตม็ใจทีเป็นส่วนสาํคญัของ
พนัธกิจเช่นนนั 

2. ความจําเป็นของความรัก  12:9-21 

ขอ้   9-13 กล่าวถึงความสาํคญัของการสาํแดงความรักต่อผูเ้ชือดว้ยกนั   และขอ้   14-21 ทาํใหค้วาม
รับผดิชอบนีกวา้งขึนซึงรวมถึงการประยกุตใ์ชก้บัผูไ้ม่เชืออีกดว้ย   จงสังเกตถึงความคลา้ยคลึงกนักบัคาํ      
แนะนาํของพระเยซูในคาํเทศนาบนภูเขา  (มธ.  5-7) 

“แนวคิดของความรักตามปกติแลว้จะตามมาจากความคิดของความถ่อมใจ      เพราะวา่ความถ่อมใจ
จาํเป็นทีจะแสดงตวัของมนัออกมาในความรักสาํหรับคนทีอยูร่อบขา้ง”433 

ความรักสําหรับผู้เชือด้วยกนั  12:9-13   

“เราไม่พบการรวบรวมทีรวบรัดอยา่งมากของคาํสังทางจริธรรมในงานเขียนอืนๆ   ของเปาโล   ในขอ้
ทงัหา้เหล่านีก็มีการกระตุน้   13 อยา่งดว้ยกนั   เริมจากความรักสาํหรับคริสเตียนไปถึงความใจกวา้ง
สาํหรับคนแปลกหนา้   มนัไม่มีคาํกริยาสาํคญัของประโยคในวรรคตอนนี      อยา่งไรก็ตามมีรูปแบบ
กริยาทีเติม   ing หรือ  ed ทีทาํหนา้ทีเป็นมาลาบงัคบัในไวยากรณ์      ในอีกสามอนุประโยค  (ขอ้  9, 10, 

11) มาลาบงัคบัในไวยากรณ์ควรถูกบรรจุไว ้     การกระตุน้แต่ละอยา่งนนัสามารถเป็นบทตอน
สาํหรับคาํเทศนาทียาวเตม็ทีได ้   สิงทีสิงเหล่านีกล่าวถึงก็เป็นพืนฐานต่อการดาํเนินชีวิตคริสเตียนทีมี
ประสิทธิภาพ”  434   

12:9 ความรักเป็นความสาํคญัอนัดบัแรก  (เปรียบเทียบ  19:18; มธ.  22:39; 1  คร.  13) อยา่งไรก็ตามจะตอ้ง
จริงใจ  (เปรียบเทียบ  1 ยน.  4:19-21) คาํสังนีทาํหนา้ทีเป็นส่วนหวัสาํหรับรายชือทงัหมดของการกระตุน้   

“เปาโลไม่ไดก้ล่าวถึงความรักอยา่งเฉพาะเจาะจงเสมอไป   แต่เขากลบัมากล่าวถึงความรักในฐานะที
เป็นบรรทดัฐานอนัเดียวทีสาํคญัทีสุดสาํหรับอุปนิสัยทีไดรั้บการรับรองแลว้ของคริสเตียน”  435 



คริสเตียนทีอุทิศตนอยา่งสินเชิงควรเกลียดความชวัและรักสิงทีดี   อยา่งทีพระเป็นเจา้ของเขาหรือเธอ
ทาํ  และแสดงออกถึงการอุทิศตนต่อท่าทีและการกระทาํของพระองค ์

“สิงทีพระเจา้แสวงหาในผูเ้ชือไม่ใช่การกระทาํอนัสมควรครังเดียว   แต่เป็นคุณภาพทีต่อเนืองของ
ชีวติ”436 

12:10 เราตอ้งแสดงออกถึงความรักต่อผูค้นและต่ออุดมคติเช่นกนั   (ขอ้   9)   การใหก้ารรับรองและการชืน
ชมแก่ผูที้สมควรต่อมนัเป็นวิธีทีเป็นรูปธรรมแห่งการแสดงออกถึงความรัก   “อุทิศ”   (คาํกรีก- ฟิ-โล-สเทอ-
กอย) บ่งบอกถึงความรักแบบครอบครัว  (เปรียบเทียบ  1 ทธ.  5:1-2) 

12:11 มนัเป็นเรืองธรรมดาสาํหรับคริสเตียนทีจะขีเกียจในการรับใชพ้ระเป็นเจา้เมือเราไดเ้ป็นคริสเตียนมา
สักระยะหนึง   อปอลโลเป็นแบบอยา่งของคนทีไดรั้กษาไวซึ้งความขยนัทีร้อนรนในงานรับใชข้องเขา   (กจ.  
18:24-25; เปรียบเทียบ  วว.  3:15-16) เปาโลก็เช่นเดียวกนั 

12:12 เราตอ้งไม่สูญเสียความหวงัของเราเกียวกบัสิงต่างๆในอนาคตทีพระเจา้ไดส้ัญญากบัเรา   สิงนีจะช่วย
เราบากบนัในความทุกขย์ากลาํบาก  (เปรียบเทียบ  5:3-4)  การอธิษฐานเป็นแหล่งทีใหญ่ของเราเมือใดก็ตามที
เรารู้สึกกดดนัและตึงเครียด      (เปรียบเทียบ  ฟป.   4:6-7) จงสังเกตถึงความคืบหนา้อยา่งเดียวกนัจากความหวงั
ไปสู่ความบากบนั   ไปสู่การอธิษฐานใน   8:24-27 เราไม่ควรแค่อธิษฐาน   แต่เราควรอุทิศตนทีจะอธิษฐาน  
(เปรียบเทียบ  กจ.  1:14)437  มนัควรจะเป็นลาํดบัสาํคญัอยา่งยงิในชีวติของเรา    การเขา้ร่วมประชุมอธิษฐานอยู่
บ่อยๆ  เป็นตวับ่งชีอนัหนึงของการอุทิศตนต่อการอธิษฐาน 

12:13 เราไม่ควรเอาตนเองเป็นจุดศูนยก์ลางจนเราลม้เหลวทีจะหยบิยนืออกไปหาคนอืน   อีกครังหนึงที  
พระเจา้พระบิดาและพระเจา้พระบุตรเป็นแบบอยา่งทียงิใหญ่ของเราทีนี     

“.   .   .   บุคคลหนึงไม่ใช่แค่รอคอยและตอ้นรับคนแปลกหนา้เขา้ไปในบา้นถา้เขายนือยูที่ประตู      แต่ที
จะออกไปและมองหาผูที้เขาสามารถสาํแดงความใจกวา้งได.้  .  .”438  

  



ความรักสําหรับทุกคน  12:14-21 

12:14 เปาโลไดก้ล่าวซาํคาํแนะนาํของพระเยซูทีนี   (มธ.   5:44; ลก.   6:27-28)   ทีจะเคียวเขญ็หมายถึงทีจะ
ติดตามการอวยพรรวมถึงการขอใหสิ้งดีทีสุดของพระเจา้เกิดแก่ผูค้นและการอธิษฐานเพือพวกเขา   “หลกัการ
ของการไม่แกแ้คน้สาํหรับการบาดเจบ็ส่วนตวัก็แทรกซึมพนัธสัญญาใหม่ทงัหมด”  439 

12:15 บรรดาผูเ้ชือควรแบ่งปันความยนิดีและความเสียใจของเพือนบา้นของพวกเขาโดยเฉพาะอยา่งยงิ
บรรดาผูเ้ชือดว้ยกนั  (1 คร.  12:26; ฟป.  4:14) 

12:16 ส่วนแรกของขอ้นีหมายถึง   “การใหค้วามนบัถือเท่าเทียมแก่กนัและกนั”   (NEB) ความรู้สึกแห่งการ
เหนือกวา่ไม่ใช่เป็นจริงหรือเหมาะสมสาํหรับผูที้เป็นหนีต่อพระคุณของพระเจา้ทงัสิน 

12:17 การกระตุน้อนัทีสองบางทีหมายถึงวา่เราควรคิดวา่เราจะทาํสิงทีถูกตอ้งอยา่งไรเพือวา่การเป็นพยาน
ของเราจะเกิดผลมากทีสุดแก่ผูเ้ชือและผูไ้ม่เชือเช่นกนั  (เปรียบเทียบ  คส.  4:5; 1 ทธ.  3:7) 

12:18 เปาโลไดส้นบัสนุนการเป็นผูส้ร้างสันติอยา่งหนกัแน่น   (เปรียบเทียบ   มธ.   5:9)   แต่เขาไม่ได ้ 
สนบัสนุนสันติไม่วา่อยา่งไรก็ตาม   ในบางสถานการณ์สันติอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้   ตวัอยา่งเช่น   ถา้ความ
จริงอยูใ่นระหวา่งเสียง   (เปรียบเทียบ   กท.   2:11)   อยา่งไรก็ตาม   ผูเ้ชือไม่ควรเป็นผูเ้ริมตน้ปัญหาภายใต้
สถานการณ์ต่างๆโดยทวัไป  จงสังเกตถึงคาํขยายทงัสองเกียวกบัการอยูอ่ยา่งสันติในขอ้นี 

12:19 ถา้ความเป็นศตัรูไดป้ะทุขึน  คริสเตียนไม่ควรแกแ้คน้  ตรงกนัขา้มเขาหรือเธอควรวางใจใหพ้ระเจา้ที
จะแกไ้ขสิงทีผดิ   (เปรียบเทียบ  1 ซมอ.  24-26) นานมาแลว้พระเจา้ไดส้ัญญาทีจะดูแลประชากรของพระองค์
เมือผูอื้นไดท้าํผิดต่อพวกเขา   (ฉธบ.   32:35) เรามีความรับผดิชอบทีจะปกป้องคนอ่อนแอและติดตามความ
ยติุธรรม  แต่เราไม่ควรแกแ้คน้  แต่วางใจพระเจา้เมือผูอื้นจู่โจมเราโดยส่วนตวั  (เปรียบเทียบ  ดาวดิ) 

12:20 แทนทีจะปฏิบติัความไร้เมตตาต่อศตัรูของเขา   ผูเ้ชือควรทาํสิงดีแก่เขาหรือเธอ   (เปรียบเทียบ   มธ.  
5:44) สิงนีอาจทาํใหศ้ตัรูรู้สึกอบัอายยอมรับถึงความผดิพลาดของเขา   และแมก้ระทงัไดห้นัไปสู่พระเจา้ดว้ย
การกลบัใจ   

การแปลอยา่งหนึงของการสุมถ่านทีลุกโพลงไวบ้นศรีษะของเขาก็คือวา่   โดยอุปมาแลว้มนัอธิบาย
ถึงการทาํดีทีส่งผลต่อการตระหนกัและความอบัอายของศตัรู      การแสดงออกทีเชือกนัโดยทวัไปวา่เป็นการ
พาดพิงถึงธรรมเนียมโบราณของการถือกระทะทีมีถ่านลุกโพลง      เมือไฟของคนหนึงดบัไปทีบา้น   คนนนัจะ



ไปหาเพือนบา้นและขอถ่านร้อนทีเขาหรือเธอจะใส่ทีกระทะและถือไป   โดยเฉพาะอยา่งยงิเอาวางไวที้ศรีษะ  
การถือถ่านก็เกียวขอ้งกบัอนัตราย  ความไม่สะดวก  ความไม่สบายสาํหรับคนทีถือถ่าน    อยา่งไรก็ตามพวกมนั
เป็นหลกัฐานของความรักต่อเพือนบา้น   ในทาํนองเดียวกนับุคคลทีไดรั้บสิงดีสาํหรับความชวัก็รู้สึกไม่
สะดวกสบายเนืองดว้ยความรักของเพือนบา้น   ความรู้สึกผดินีอาจทาํใหค้นทาํผิดไดต้ระหนกัถึงแนวทางของ
เขาในแง่ทีสุภาพ  440 

  ผมคิดวา่การแปลทีดีกวา่ก็คือ   การเห็นวา่ถ่านทีลุกโพลงเป็นเหมือนสัญลกัษณ์ของการพิพากษา
ของพระเจา้ทีจะตกลงแก่ศตัรูถา้เขายงัยนืกรานในความเป็นศตัรูของเขา    สัญลกัษณ์ของ  “ถ่านเพลิง”  ในพนัธ
สัญญาเดิมอา้งอิงอยา่งไม่เปลียนแปลงถึงพระพิโรธและการพิพากษาของพระเจา้  (เปรียบเทียบ  2 ซมอ.  22:9, 

13; สดด.   11:6; 18:13; 140:9-10; สภษ.   25:21-22) ดงันนัความหมายดูเหมือนจะเป็นวา่คริสเตียนสามารถ
ตอบแทนความชวัดว้ยความดีดว้ยความแน่ใจวา่ในทีสุดแลว้พระเจา้จะลงโทษศตัรูของเขาหรือของเธอ  441 

  12:21  อีกครังหนึงเปาโลไดจ้บลงดว้ยบทสรุป   การถูกพิชิตโดยความชวัหมายถึง   การยอมแพต่้อ
การทดลองทีจะตอบแทนความชวัดว้ยความชวั   เมือผูค้นทาํผดิ   พวกเขาเขาคาดหวงัทีจะไดรั้บความชวัจากผู ้
ทีพวกเขาไดท้าํผดิต่อ   แต่เมือพวกเขาไดรั้บความกรุณาตอบ   หวัใจทีแขง็กระดา้งของพวกเขาบ่อยครังแลว้ก็
อ่อนลงได ้ วธีิทีดีทีสุดในการกาํจดัศตัรูก็คือทีจะเปลียนเขาหรือเธอใหม้าเป็นเพือน  442 

มีความคืบหนา้ใน  12:9-21 เปาโลไดเ้คลือนจากหนา้ทีของคริสเตียนต่อผูเ้ชือดว้ยกนัไปสู่การกระทาํ
ทีจะกระทบต่อผูที้ไม่ไดเ้ป็นคริสเตียนเช่นกนั      อยา่งไรก็ตาม   ทงัสินทีเปาโลไดเ้ขียนใน   12:3-21 เป็นการ
ประยกุตใ์ชโ้ดยตรงต่อชีวิตภายในพระกายของพระคริสต ์     ผูเ้ชืออาจเจอกบัศตัรูภายในพระกายและในโลก
อีกดว้ย     

ธรรมชาติโดยทวัไปของคาํสังในส่วนนีก็อธิบายถึงคุณลกัษณะแห่งพระคุณทีสาํคญัของบญัญติัแห่ง
พนัธสัญญาใหม่ของพระคริสต ์  (กท.   6:2) ซึงตอนนีคริสเตียนดาํเนินชีวิตอยูภ่ายใต ้  จงเปรียบเทียบสิงนีกบั
ธรรมชาติทางกฎหมายของคาํสังของธรรมบญัญติัของโมเสส  (เปรียบเทียบ  10:4)  พระเจา้ไดใ้หห้ลายคาํสังที
ชดัเจนแก่คนอิสราเอลเกียวกบัวธีิทีพวกเขาควรปฏิบติัในสถานการณ์ต่างๆ   มากมายทีเจาะจง   คาํสังต่างๆ   ใน
ขอ้   9-21 และในพนัธสัญญาใหม่ทงัหมดค่อนขา้งทีจะเป็นแบบทวัไปและคลา้ยคลึงกบัหลกัการต่างๆ   นีคือ
หนึงเหตุผลทีบรรดาผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่ไดก้ล่าววา่คนอิสราเอลไดด้าํเนินชีวิตภายใต ้  “ธรรมบญัญติั”  
และเราดาํเนินชีวิตภายใต ้ “พระคุณ” 

  



ค.  การปฏิบัติภายในรัฐ  บทที  13 

บทนีขยบัขยายขอบเขตความรับผดิชอบของคริสเตียนโดยการขยายไปสู่การรวมถึงรัฐบาลทางพล
เรือนทีเขาหรือเธอดาํเนินชีวิตอยูภ่ายใต ้     โรม   13 เป็นตอนของพนัธสัญญาใหม่ทีสาํคญัทีสุดทีอธิบายถึง
ความรับผดิชอบทางพลเรือนของผูเ้ชือ      เปาโลไดอ้ธิบายถึงวา่มนัหมายความวา่อยา่งไรทีจะใหแ้ก่ซีซาร์ใน
ของทีเป็นของของเขา   (มธ.   22:21)   หวัขอ้นีมีทิศทางทีชดัเจนต่อการแพร่ของข่าวประเสริฐ   ดงันนัมนัจึง
เหมาะสมอยา่งยงิในจดหมายฝากนี   การเชือมโยงกบั   12:17-21 นนัควรจะชดัเจน   พระคมัภีร์ตอนนีก็ผกูเขา้
กบั  12:1-2 ในฐานะทีเป็นขอบเขตเดียวของการประยกุตใ์ช ้       คริสจกัรไม่ใช่ประเทศท่ามกลางประเทศต่างๆ  
อยา่งทีอิสราเอลเคยเป็น   ฉะนนัมนัสาํคญัทีเปาโลอธิบายถึงหนา้ทีของคริสเตียนต่อบรรดาผูป้กครองฝ่ายโลก
ของเราและหนา้ทีของเราต่อผูป้กครองฝ่ายสวรรคข์องเราอีกดว้ย  443 

1. การปฏิบัติต่อรัฐบาล  13:1-7 

เปาโลไดผ้า่นจากลาํดบัทีเชือมโยงอยา่งหลวมๆ   ของการกระตุน้ใน   12:9-21   ไปยงัขอ้โตแ้ยง้ทีถูก
จดัระบบเป็นอยา่งดีเกียวกบัหวัขอ้เดียวใน  13:1-7 (เปรียบเทียบ  มธ.  22:15-22; มก.  12:13-17; ลก.  20:20-26; 

1 ปต.  2:13-14)  

“การหา้มคริสเตียนไม่ใหท้าํการแกแ้คน้และยอมใหพ้ระเจา้ทีจะทาํการนีในการพิพากษาครังสุดทา้ย  
[เปรียบเทียบ   12:19-21] อาจนาํใหบุ้คคลหนึงคิดวา่พระเจา้กาํลงัยอมใหค้นทาํชวัทาํตามวถีิทางของ
พวกเขาในโลกนี  เปาโลกล่าวใน  13:1-7 วา่  ไม่ไดเ้ป็นอยา่งนนัเลย: เพราะวา่แมก้ระทงับดันี  พระเจา้
กาํลงัลงพระอาชญาแก่คนทาํชวัโดยผา่นทางผูป้กครองบา้นเมือง  (ขอ้  3-4)”  444 

13:1 เมือเปาโลไดก้ล่าววา่  “ทุกๆ  คน”  (คาํกรีก  ไซเค)  บางทีเขาคงหมายถึงคริสเตียนทุกๆ  คนเนืองจากวา่
เขาไดเ้ขียนไปถึงคริสเตียน   อยา่งไรก็ตามสิงทีเขาไดก้ล่าวเกียวกบัการปฏิบติัของผูอ่้านของเขาต่อรัฐบาล      
พลเรือนก็ประยกุตใ์ชก้บัคนทียงัไม่ไดรั้บความรอดอีกดว้ย   เขาไม่ไดอ้อกกฎหมายอุปนิสัยของคริสเตียน
สาํหรับผูไ้ม่เชือ  แต่เมือผูไ้ม่เชือปฏิบติัอยา่งนี  สภาวะต่างๆ  ทีดีทีสุดก็แพร่หลาย     

การอยูใ่ตอ้าํนาจหรือการยอมจาํนนเกียวขอ้งกบัการทาํให้ตนเองอยูภ่ายใตสิ้ทธิอาํนาจของอีกคน
หนึง   และทาํหรือไม่ทาํในสิงทีผูมี้สิทธิอาํนาจนนัเรียกร้อง      เปาโลไม่ไดก้ล่าววา่   “เชือฟัง”      การยอมจาํนน
รวมถึงการเชือฟัง   แต่มนัยงัรวมถึงท่าทีซึงการเชือฟังพลุ่งออกมาจาก      การยอมจาํนนเกียวขอ้งกบัท่าทีของ
การยนิยอมและการปฏิบติัตามทีไม่จาํเป็นตอ้งมีในการเชือฟัง   โดยพืนฐานแลว้การยอมจาํนนคือการ  



สนบัสนุน    คริสเตียนอาจจะไม่เชือฟังรัฐบาลของเขา  (กจ.  5:29) กระนนัในกรณีเหล่านนั  เขาหรือเธอยงัตอ้ง
จาํนนและรับผลทีตามมาต่างๆของการไม่เชือฟังของเขาหรือของเธอ  (เปรียบเทียบ  ดนล.  4:17, 25, 32) “ผูที้มี
อาํนาจปกครอง”  เป็นศพัทที์กล่าวถึงผูป้กครองทงัหมดทีปกครองพลเมือง     

ผูป้กครองทุกๆ  คนใชสิ้ทธิอาํนาจของเขาหรือของเธอเพราะวา่พระเจา้ไดอ้นุญาตใหเ้ขาหรือเธอทีจะ
ครอบครองตาํแหน่งของเขาหรือของเธอ   แมก้ระทงัซาตาน   (ลก.   4:6)  คริสเตียนควรยอมรับวา่รัฐบาลทีเขา
หรือเธอดาํเนินชีวติภายใตน้นัไดรั้บสิทธิอาํนาจจากพระเจา้ทีจะปกครองไม่วา่จะปกครองดีหรือไม่ดีก็ตาม
พระเจา้ไดส้ถาปนาสามสถาบนัทีจะควบคุมชีวติในยคุของเรา: ครอบครัว   (ปฐก.   2:18-25) รัฐบาลพลเรือน  
(ปฐก.  9:1-7) และ  คริสตจกัร  (กจ.  2) ในแต่ละสถาบนัก็มีผูมี้สิทธิอาํนาจทีเราจะตอ้งจาํนนต่อเพือนาํพระทยั
ของพระเจา้จะดาํเนินต่อไป    พระเจา้ไม่ไดส้ังผูห้ญิงเท่านนัทีจะยอมจาํนนหรือสนบัสนุน  (อฟ.  5:22)  บรรดา
เด็กชายและเด็กหญิง   พวกพลเมืองและสมาชิกคริสตจกัรตอ้งแสดงออกถึงวญิญาณแห่งการยอมจาํนนอีก
ดว้ย 

13:2 การปฏิเสธทีจะยอมจาํนนต่อรัฐบาลของตนเองก็เท่ากบัการปฏิเสธทีจะยอมจาํนนต่อพระเจา้   ผูที้      
ต่อตา้นสิทธิอาํนาจทีพระเจา้ไดแ้ต่งตงัไวก้็สามารถคาดหวงัทีจะประสบกบัการลงโทษโดยรัฐบาล   นีคือการ
พิพากษาทางออ้มจากพระเจา้  (เปรียบเทียบ  มธ.  26:52)  

“โทษประหารไดถู้กแต่งตงัขึนในปฐมกาล  9:5-6 และมนัยงัไม่ไดถู้กลบลา้ง  [โดยพระเจา้]” 445 

13:3 มีสองวธีิทีเป็นไปไดที้จะอธิบายขอ้นีทีตามผวิเผนิแลว้ดูซือๆ   อยา่งมาก      แต่ละการแปลจะมีผลลพัธ์
ทีแตกต่างอยา่งมากสาํหรับผูที้ยดึถือการแปลเหล่านี      แน่นอนปัญหาก็คือวา่บางครังหรือบ่อยครังแลว้   ผู ้
ครอบครองเป็นสาเหตุของความกลวัสาํหรับผูที้ทาํสิงทีถูกตอ้ง   บางครังพวกเจา้หนา้ทีรัฐบาลก็ใชอ้าํนาจของ
พวกเขาในทางทีผดิเพือผลประโยชน์ทีเห็นแก่ตวั      ถา้พวกเขาไม่ไดท้าํอยา่งนนั   แต่รับใชเ้พือสวสัดิภาพของ
ประชาชนอยา่งทีพวกเขาควรทาํ   เราไม่ตอ้งกลวัพวกเขา   และสามารถยอมจาํนนต่อพวกเขาอยา่งง่ายๆ   และ
สมเหตุสมผลได ้   ถา้พวกเขาชวัร้ายล่ะ?   

แนวทางแรกทีบางคนไดแ้ปลขอ้นีก็คือทีจะทึกทกัเอาวา่เปาโลกาํลงักล่าวถึงมาตรฐานเท่านนั    
สถานการณ์ตามปกติจะเป็นรัฐบาลดีทีลงโทษคนชวัและใหร้างวลัคนดี      เห็นไดช้ดัวา่การกบฎและการปฏิวติั
จะผดิในสถานการณ์เช่นนนั      อยา่งไรก็ตามการกระทาํเหล่านนัอาจไม่ผดิถา้รัฐบาลหยดุทีจะทาํหนา้ทีที        
พระเจา้ไดม้อบใหแ้ละเริมปฏิเสธสิทธิและขจดัเสรีภาพของพลเมืองไป      ผูส้นบัสนุนกลางๆ   ของการแปลนี
ปกติแลว้ไม่ไดแ้นะนาํวา่คริสตจกัรในฐานะทีเป็นสถาบนัควรจะนาํการปฏิวติั      อยา่งไรก็ตามพวกเขาส่วน



ใหญ่จะกล่าววา่คริสเตียนแต่ละบุคคลอาจเขา้ร่วมอยา่งชอบธรรมในการปฏิวติัต่อตา้นรัฐบาลเช่นนนั      อยา่ง
นอ้ยทีสุดคริสเตียนควรกล่าวต่อตา้นการปฏิบติัไม่ดีเหล่านนั      เราตอ้งระมดัระวงัทีจะไม่สับสนระหวา่งการ
ยอมจาํนนกบัความเงียบ    ความเงียบสามารถแสดงออกถึงการเห็นดว้ย 

แนวทางทีสองของการแปลขอ้นีก็คือทีจะรับเอาถอ้ยคาํของเปาโลตามทีกล่าวและวางใจใน
ขอ้เทจ็จริงทีไดแ้สดงออกใน   8:28 คริสเตียนทียดึถือมุมมองนีจะไม่เขา้ร่วมในการปฏิวติัแมว้า่เขาอาจกล่าว
ต่อตา้นความชวัร้ายของรัฐบาลก็ตาม    เขาควรทีจะเตรียมตวัเองทีจะยอมรับผลลพัธ์ต่างๆ  ของการกระทาํของ
เขา      นนัคือจุดยนืของศิษยาภิบาลบางคนในนาซีเยอรมนีระหวา่งสงครามโลกครังทีสอง   ผูซึ้งไดติ้ดคุกไม่ใช่
เพราะวา่ไดป้ฏิวติัรัฐบาล  แต่ไดก้ล่าวต่อตา้นรัฐบาล    อีกวิธีหนึงก็คือทีจะหนีการข่มเหงจากรัฐบาลทีเป็นศตัรู  
(เปรียบเทียบ   มธ.   10:23) นีคือสิงทีพวกฮย-ูเกอะน๊อททีถือคริสตศาสนานิกายโปรแตสแตนทใ์นฝรังเศส
สมยัก่อนทีหนีจากฝรังเศศไปองักฤษ   และคนองักฤษสมยัก่อนทีไม่เห็นดว้ยกบัศาสนาของทางการ   ผูซึ้งได้
หนีจากองักฤษไปอเมริกาไดท้าํ     

ผมชืนชอบทางเลือกทีสองเป็นส่วนใหญ่เพราะวา่ผมอึดอดัใจถา้ผมทึกทกัเอาวา่เปาโลไดห้มายถึง
บางสิงทีเขาไม่ไดก้ล่าวไว ้     ผมชอบทียอมรับสิงทีเขากล่าวไว ้     ในกรณีนีผูค้รอบครองอาจเป็นสาเหตุของ
ความกลวัสาํหรับคริสเตียนไม่วา่ผูค้รอบครองจะยติุธรรมหรือไม่ยติุธรรมก็ตาม   คริสเตียนจะเชือฟังต่อ        
พระเจา้โดยการยอมจาํนนในสองกรณีนี      ปัญหาของมุมมองนีก็คือวา่รัฐบาลทีชวัไม่สรรเสริญผูที้ต่อตา้น
พวกเขา      แต่ในแง่นนัพวกเขาก็สรรเสริญ      ยกตวัอยา่งเช่น   ศิษยาภิบาลคนเยอรมนัผูซึ้งพวกนาซีไดข้งัคุกไว้
เนืองจากการไม่เชือฟังกฎหมาย   ก็ไดรั้บการยกยอ่งจากคนทวัโลก      การตายเพือความเชือของคริสเตียนโดย    
เนโรหลงัจากทีเปาโลไดเ้ขียนพระธรรมโรมไม่นานก็เป็นการสรรเสริญทางออ้มของพวกเขาสาํหรับความ
จงรักภกัดีของพวกเขาทีมีต่อพระคริสต ์     รัฐบาลทีชวัอาจจะไม่ออกประกาศนียบติัแห่งการยกยอ่งแก่คริส
เตียนทีสัตยซื์อ   แต่การปฏิบติัทียอมจาํนนของเขาหรือของเธอสามารถเป็นเหตุแห่งการสรรเสริญของเขาได ้   
แมว้า่ไม่มีมนุษยค์นไหนไดเ้รียนรู้ถึงการปฏิบติัของผูที้ตายเพือความเชือ     พระเจา้ก็จะรู้เกียวกบัสิงนนัและจะ
สรรเสริญเขาหรือเธอ 

13:4 พระเจา้จะใชรั้ฐบาลทีดีและไม่ดีทีจะนาํมาซึงสิงทีดีจากมุมมองของพระองคส์าํหรับคริสเตียนทียอม
จาํนน   (เปรียบเทียบ   8:28) คริสเตียนทีไม่ยอมจาํนนควรจะกลวัเพราะวา่รัฐบาลไดรั้บอาํนาจจากพระเจา้ทีจะ
ลงโทษผูก้ระทาํชวั 



13:5 มีสองเหตุผลทีคริสเตียนตอ้งยอมจาํนนต่อรัฐบาลของเขา   เหตุผลทีหนึงก็คือวา่รัฐบาลอาจลงโทษ
เขาถา้เขาไม่ยอมจาํนน   อีกเหตุผลหนึงก็คือวา่พระเจา้อาจจะลงโทษเขา   การลงโทษของพระเจา้อาจจะเกิดขึน
ในช่วงชีวติของคริสเตียนหรือหลงัจากนนั  ณ  พระทีนงัการพิพากษาของพระคริสต ์ ในกรณีนีการลงโทษอาจ
เกียวขอ้งกบัการสูญเสียรางวลับางอยา่งทีผูเ้ชือจะไดรั้บถา้เขาหรือเธอไม่ไดย้อมจาํนน “จิตทีสาํนึกผดิชอบ”  
หมายถึง  ความรู้ของผูเ้ชีอเกียวกบันาํพระทยัและพระประสงคข์องพระเจา้  446 

“รัฐบาลอเมริกนัไดถื้อรักษา   ‘กองทุนจิตสาํนึก’   สาํหรับผูค้นทีตอ้งการชาํระหนีของพวกเขาแก่
รัฐบาลแต่ไม่ไดอ้อกชือ      บางเมืองก็มีกองทุนทีคลา้ยๆ   กนั      ผมไดอ่้านเกียวกบัเมืองทีไดส้อบสวน
การโกงภาษีบางอยา่งและไดป้ระกาศวา่พลเมืองหลายคนจะตอ้งถูกดาํเนินคดี  พวกเขาไม่ไดก้ล่าวถึง
รายชือของผูก้ระทาํผดิ      อาทิตยน์นัประชาชนหลายคนไดไ้ปทีศาลากลางเพือทีจะ   ‘เสียภาษีอยา่ง
ถูกตอ้ง’—และพวกเขาหลายคนไม่ไดอ้ยูใ่นรายชือการดาํเนินคดี      เมือจิตสาํนึกเริมทีจะทาํการ      เรา
ไม่สามารถดาํเนินชีวิตกบัตนเองไดจ้นกวา่เราไดท้าํสิงต่างๆ  ใหถู้กตอ้ง”  447 

13:6 หนา้ทีทงัสองต่อรัฐบาลและพระเจา้ควรทาํใหค้ริสเตียนทีจะยอมจาํนนเมือใบเสียภาษีแจง้กาํหนด
เสียภาษี   คนงานของรัฐบาลเป็นผูรั้บใชข้องพระเจา้โดยทางออ้มและเราควรสนบัสนุนผูรั้บใชข้องพระเจา้  
(ลก.   10:7) ผูค้รอบครองแต่ละคนอาจไม่สมควร   แต่สถาบนัไม่ใช่เป็นอยา่งนนั   รัฐบาลไม่สามารถทาํหนา้ที
ไดถ้า้ปราศจากรายได ้ นีเป็นครังทีสามทีเปาโลไดอ้า้งอิงถึงรัฐบาล  (สองครังในขอ้  4) 

13:7 อยา่งเช่นพระเยซู   เปาโลไดส้ังใหผู้เ้ชือทีจะใหคื้น   (คาํกรีก   อะโพะโดเท)   สิงทีเราเป็นหนีแก่รัฐบาล
สาํหรับการบริการทีไดรั้บ   (เปรียบเทียบ   มก.   12:14, 17) การเสียภาษีเป็นทีรังเกียจแก่ผูค้นมาโดยตลอด
รวมทงัคริสเตียนดว้ย      คริสเตียนบางคนก็โตแ้ยง้อยา่งนี      เนืองจากวา่รัฐบาลใชเ้งินภาษีของขา้พเจา้สาํหรับ
จุดประสงคต่์างๆ   ทีตรงกนัขา้มกบันาํพระทยัของพระเจา้   ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการทีจะสนบัสนุนความชวัโดยการ
เสียภาษี   พระเยซูเห็นดว้ยกบัการเสียภาษีและไดน้าํพวกสาวกของพระองคที์จะทาํอยา่งนนัแมว้า่รัฐบาล
โรมนัทีพระองคไ์ดเ้สียภาษีใหไ้ดต้รึงพระองคก์็ตาม      ในทาํนองเดียวกนัทีนีเปาโลไดก้ระตุน้คริสเตียนทีจะ
ใหบ้รรณาการ   (“ภาษี”)  แก่ผูค้รอบครองต่างชาติ คือ  ภาษีรายได ้  (“ภาษี”   เช่นใน  “สาํนกังานสรรพากร  หรือ  
IRS) เขาไดส้ังใหผู้ฟั้งของเขาทีจะนบัถือ  (“ยาํเกรง”)  ผูที้อยูใ่นตาํแหน่งแห่งสิทธิอาํนาจสูงส่งเนืองดว้ยหนา้ที
ของพวกเขาถา้ไม่ใช่เพือเหตุผลส่วนตวั    เขาไดเ้รียกเราทีจะ  “ใหเ้กียรติ”  ทุกคนทีรับใชป้ระชาชนในตาํแหน่ง
ต่างๆ  ของการบริการพลเรือน 



เปโตรไดป้ฏิบติัและสอนการยอมจาํนนต่อผูค้รอบครองของรัฐบาลอยา่งทีเปาโลไดท้าํ   (กจ.   4:1-3; 

12:3-5; 1 ปต.   2:13-17)  เปโตรไม่ไดเ้ชือฟังผูค้รอบครองของเขาแต่ไดเ้ตม็ใจทีจะทนทุกขก์บัผลลพัธ์ต่างๆ
สาํหรับการไม่เชือฟังของเขา   เขาเพียงแค่ไม่ไดเ้ชือฟังกฎหมายทีเขาดาํเนินชีวติอยูภ่ายใตใ้นฐานะพลเมือง
อิสราเอลเมือมนัขดัแยง้กบักฎหมายทีเขาดาํเนินชีวติอยูภ่ายใตใ้นฐานะพลเมืองสวรรค ์  (กจ.   4:19-20; 5:29)   
ในกลียคุ   บรรดาผูเ้ชือตอ้งไม่ใหค้วามจงรักภกัดีแก่สัตวร้์ายผูจ้ะครอบครองเหนือโลก   แต่ทีจะจงรักภกัดีต่อ
พระคริสต ์   ผมเชือวา่การเนน้ของเปาโลถึงการยอมจาํนนแทนทีจะเป็นการเชือฟังนนัก็ยอมใหมี้ทีวา่งสาํหรับ
การขดัขวางเจา้หนา้ทีของรัฐบาล   เมือรัฐบาลพลเรือนเรียกร้อง   แต่ไม่อนุญาตใหค้ริสเตียนทีจะไม่เชือฟัง    
พระเจา้   (เปรียบเทียบ   อพย.   1:17-21)  เมือความตงัใจของมนุษยข์ดัแยง้กบันาํพระทยัของพระเจา้   คริสเตียน
ตอ้งเลือกทีจะทาํตามนาํพระทยัของพระเจา้  (กจ.  5:29) 448 

ตวัอยา่งเช่นพนัธะของคริสเตียนทีจะจาํนนต่อรัฐบาลทีเรียกร้องการทาํแทง้จะแตกต่างจากหนา้ที
ของเขาหรือของเธอต่อรัฐบาลทีเพียงแค่อนุญาตใหท้าํแทง้   ผมเชือวา่คริสเตียนไม่ควรเชือฟังรัฐบาลเมือ
รัฐบาลเรียกร้องให้เขาหรือเธอทีจะปฏิบติัการทาํแทง้   แต่ควรเชือฟังถา้รัฐบาลนนัเพียงแค่อนุญาตใหท้าํแทง้
ได ้  (เปรียบเทียบ   อพย.   1:15-22)   ผมไม่เชือวา่คริสเตียนควรละเมิดกฎหมายเพือทีจะต่อตา้นการปฎิบติัทีไม่
ชอบธรรมทีรัฐบาลของเขาหรือของเธอเพียงแค่อนุญาต   ถา้เขาหรือเธอไม่เห็นดว้ยกบักฎหมาย   คริสเตียนคน
นนัควรติดตามทางเลือกใดๆ   ก็ตามทีมีเพือจะเปลียนกฎหมายหลงัจากการละเมิดกฎหมายไดไ้ม่นาน   ผมเชือ
วา่ผูที้เลือกทีจะละเมิดกฎหมายเพียงแค่จะกล่าวแถลงการณ์   แมว้า่พวกเขาเตม็ใจทีจะทนทุกขก์บัผลลพัธ์
ต่างๆ  (ตวัอยา่งเช่น  การติดคุก)  ก็ละเมิดคาํสอนของพนัธสัญญาใหม่เกียวกบัหวัขอ้นี 

2. การปฏิบัติต่อผู้ไม่เชือ  13:8-10 

ก่อนหนา้นีเปาโลไดย้กยอ่งความสาํคญัของความรักท่ามกลางผูเ้ชือ(12:9-10; เปรียบเทียบ  1 คร.  13) 

ตอนนีเขาไดก้ระตุน้ท่าทีนีต่อทุกคน   แมว้า่ในบทนีกล่าวถึงผูไ้ม่เชือเป็นหลกั   การเชือมโยงทีเชือมต่อในการ
โตแ้ยง้ก็คือพนัธะของเราต่อรัฐบาล  (ขอ้  7) และต่อพลเมืองดว้ยกนัของเรา  (ขอ้  8; เปรียบเทียบ  กท.  5:13-15) 

13:8 ฉบบัแปล   NASB ทีวา่   “อยา่เป็นหนีอะไรใคร”   นนัแนะนาํไปในทางทีผดิเพราะวา่มนัขดัแยง้กบัคาํ
สอนของพระเยซูทีจะใหผู้ที้ตอ้งการจะยมืยมืจากคุณ   (มธ.   5:42) พระองคไ์ดบ้่งบอกวา่การยมืไม่ใช่ผดิเสมอ
ไป      พนัธสัญญาใหม่ไม่ไดห้้ามการยมื   เพียงแค่หา้มการเอากาํไรมากเกินไปจากการยมืและการลม้เหลวทีจะ
จ่ายหนี  (มธ.  25:27; ลก.  19:230  มีหนีอยูส่องประเภท  คือ  หนีทีมีการยนิยอมของผูใ้ห้ยมื  และหนีทีไม่มีการ



ยนิยอมของเขา    ทีนีเปาโลอา้งอิงอยา่งชดัเจนถึงหนีประเภททีสอง    ฉบบัแปล  NIV ทีวา่  “อยา่ใหห้นีใดๆ  ทีคง
คา้งชาํระอยู”่  นนัก็หลีกเลียงปัญหาและใหก้ารแปลทีถูกตอ้ง     

“คริสเตียนจะตอ้งไม่มีหนีคา้งไว ้   ไม่มีพนัธะต่อมนุษยด์ว้ยกนั”  449  

คริสเตียนบางคนทีมีปัญหาในการควบคุมการมีหนีของพวกเขาไดพ้บแรงจูงใจในการทาํลาย          
บตัรเครดิตของพวกเขาในขอ้นี    แต่เปาโลไม่ไดก้ล่าววา่การยมืทุกอยา่งนนัผิด     

เรามีหนีทีดาํเนินต่อไปเป็นนิตย ์     มนัเป็นพนัธะของเราทีจะแสวงหาสวสัดิภาพของมนุษยด์ว้ยกนั
ของเรา  (เปรียบเทียบ  8:4) กฎหมายของโมเสสไดเ้รียกร้องสิงเดียวกนั  (ลนต.  19:18; เปรียบเทียบ  มธ.  22:39) 

แต่มนัไม่ไดจ้ดัเตรียมพลงัภายในทีจะรักให้   ในพระเยซูคริสตเ์รามีพระวญิญาณบริสุทธิทีสถิตอยูด่ว้ยผูซึ้ง
ผลิตความรักภายในเราในฐานะทีเป็นผลแห่งชีวิตของพระองค ์ (กท.  5:22-23) 

“นีไม่ใช่การหา้มเกียวกบัการกูย้มืในทางทีเหมาะสม   มนัเป็นการเนน้ของพนัธะของคริสเตียนทีจะ
แสดงออกถึงความรักของพระองคใ์นความสัมพนัธ์ต่างๆ  ระหวา่งบุคคล”    

13:9-10  อีกครังหนึงทีเปาโลไดก้ล่าวถึงธรรมบญัญติัเพือจะแสดงวา่สิงทีเขาไดเ้ห็นในขอ้   8 นนัก็
สอดคลอ้งกบัสิงทีพระเจา้ไดส้ังไวก่้อนหนา้นนั      ในขณะทีธรรมบญัญติัของโมเสสไดเ้จาะจงถึงสถานการณ์
มากมายทีคนอิสราเอลจะตอ้งสาํแดงความรัก      ธรรมบญัญติัของพระคริสตมี์เพียงเล็กนอ้ยถา้เปรียบเทียบกนั    
หลกัการง่ายๆ   นนัก็เพียงพอ      นีคืออีกตวัอยา่งหนึงทียอดเยยีมของคุณลกัษณะทางกฎหมายของธรรมบญัญติั
ของโมเสสและคุณลกัษณะแห่งพระคุณของคาํสอนของพระคริสต ์     พระเยซูใหแ้บบอยา่งแก่เราทีจะทาํตาม
ในการรัก  (ยน.  13:34)  ความรักสนบัสนุนการเชือฟัง 

“คริสเตียนผูซึ้งเป็นประชากรแห่งพนัธสัญญาใหม่ของพระเจา้ก็ไม่ไดอ้ยู ่  ‘ใตธ้รรมบญัญติั[ของ
โมเสส] อีกต่อไป’   ซึงเป็นธรรมบญัญติัสาํหรับประชากรแห่งพนัธสัญญาเดิมของพระเจา้   เขาอยูใ่ต ้ 
‘ธรรมบญัญติัใหม่’  ซึงเป็นธรรมบญัญติัของพระคริสต์’  (ดู  กท.  6:2 และ  1 คร.  9:19-21) 

สิงทีเป็นศูนยก์ลางของธรรมบญัญติัใหม่ก็คือคาํสังทีพระคริสตเ์องไดน้าํมาจากธรรมบญัญติัของ
โมเสสและทาํใหเ้ป็นศูนยก์ลางของคาํสังใหม่ของพระองค ์  นนัคือคาํสังทีให้รักเพือนบา้นเหมือนรัก
ตวัของเราเอง  (เปรียบเทียบ  กท.  6:2 กบั  5:13-14)”  451 



“สิงทีถูกสังไวก้็คือวา่เราจะตอ้งมีการรักอยา่งเดียวกนัสาํหรับคนอืนอยา่งทีเรามีเพือตวัของเราเอง
โดยสัญชาตญาณ”  452  

3. การปฏิบัติเมือพจิารณาถึงความหวงัของเรา  13:11-14 

ความคิดของเปาโลไดเ้คลือนจากการระบุถึงความรับผดิชอบต่างๆ   ไปยงัการกระตุน้การปฏิบติัของ
พวกเขา    สิงทีอยูข่า้งหนา้เราในฐานะทีเป็นคริสเตียนก็จดัเตรียมแรงจูงใจทีจาํเป็นสาํหรับการกระทาํ 

13:11 “นี”   อา้งอิงถึงหนา้ทีต่างๆ   ทีถูกกระตุน้ใหท้าํก่อนหนา้นนั   ไม่ใช่แค่ในบทนีเท่านนัแต่ในบทที   12 

เช่นกนั      มนัสาํคญัทีวา่เราทาํตามนาํพระทยัของพระเจา้อยา่งระมดัระวงัเพราะวา่ระยะสุดทา้ยของความรอด
ของเราจะเกิดขึนเร็วๆ   นี   (นนัคือ   การไดรั้บศกัดิศรี   เปรียบเทียบ   1 ปต.   1:9)  เราตอ้งพร้อมทีจะพบพระเจา้
และเสนอรายงานเกียวกบัการเป็นผูอ้ารักขาของเราต่อพระองค ์ (เปรียบเทียบ  14:10; ฟป.  3:20; 1 ธส.  5:6; 1 

คร.   15:34)  มนัเป็นไปไดส้ําหรับเราในฐานะคริสเตียนทีจะดาํเนินชีวติแบบเฉือยชาและไร้ความรู้สึก แต่วา่
สภาพเช่นนนัไม่ฉลาดเมือพิจารณาถึงสิงทีอยูข่า้งหนา้เรา 

13:12 ทีนีเปาโลกาํลงัคิดอยา่งคลา้ยคลึงกบัแนวทางทีเขาไดคิ้ดเมือเขาไดเ้ขียน   1 ธส.   5:11 กลางคืนเล็งถึง
ชีวติฝ่ายโลกของเราทีเป็นปัญหาเช่นเดียวกบัความมืดและอนัตรายฝ่ายวญิญาณ   เมือพระเยซูเจา้เรียกเราสู่
พระองค ์  ณ   การรับขึนไป   วนัใหม่จะเริมตน้สาํหรับเรา   ทีซึงเราจะเดินและมีชีวติในความสวา่งทีปราศจาก
บาป   เมือพิจารณาถึงความหวงันี   เราจาํเป็นตอ้งเตรียมพร้อมสาํหรับมนัโดยการเลิกการกระทาํทีชวัเหมือน
ถอดเสือผา้ออกและสวมใส่การกระทาํทีบริสุทธิ   เปาโลไดเ้รียกเสือผา้ใหม่วา่เป็นเครืองอาวธุ   เพราะวา่เรายงั
ทาํสงครามกบัความบาปและกองทพัของความชวั  (เปรียบเทียบ  อฟ.  6:11)   

“การเสด็จกลบัมาของพระคริสตคื์อเหตุการณ์ถดัไปในแผนการของพระเจา้      เปาโลรู้วา่มนัสามารถ
เกิดขึนไดทุ้กเวลาและแสวงหาทีจะทาํใหค้ริสเตียนพรักพร้อม—ทงัในรุ่นของเขาและในรุ่นของ
เรา—เพือ  ‘ความหวงัทีมีพร’  นนั”  453 

13:13 อุปนิสัยของเราและโดยเฉพาะอยา่งยงิสิงเหล่านนัทีเปาโลไดเ้รียกใหผู้อ่้านของเขาทีจะกระทาํใน  
13:1-10 ควรจะเป็นแบบคริสเตียนอยา่งแตกต่างเพราะวา่เราดาํเนินชีวติท่ามกลางผูไ้ม่เชือ  การปฏิบติัต่างๆ  ที
เขาไดก้ระตุน้ใหเ้ราทีจะหลีกเลียงทีนีก็เป็นเรืองปกติในเมืองโครินธ์ทีทีเปาโลไดเ้ขียนจดหมายฝากนี   เขาได้
สังเกตพวกเขาอยา่งต่อเนือง   บ่อยครังแลว้การไม่ยบัยงัชงัใจก็   นาํไปสู่บาปทางเพศทีส่งผลลพัธ์ในการโตแ้ยง้
และการทะเลาะ  454 



13:14 ในแง่หนึง   ผูเ้ชือทุกๆ   คนก็สวมใส่พระเยซูคริสตเ์มือเขาหรือเธอวางใจใหพ้ระองคเ์ป็นพระผูช่้วยให้
รอด   (กท. 3:27) อยา่งไรก็ตาม   ในอีกแง่หนึง   เราสวมใส่พระองคเ์มือเราอุทิศตวัเราเองแด่พระองคใ์นฐานะ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา   (12:1)455   ขนัแรกของการสวมใส่เครืองอาวธุของความสวา่ง   (ขอ้  12) คือ   การอุทิศ
ตวัเราเองทีจะติดตามพระคริสตด์ว้ยสุดใจ   

“การเปรียบเทียบเชิงวรรณกรรมของการใชค้าํวา่   ‘สวมใส่’  นนัถูกอา้งอิงจาก  ไดอะนิชเชียสแห่งฮลั
ละคาร์นาซสั   ซึงเป็นช่วงเวลาในประวติัศาสตร์ของโรม  11.5 ซึง   ‘ทีจะสวมใส่ทาร์ควนิ’  หมายถึงที
จะเล่นในส่วนของ    ทาร์ควิน”  456 

อยา่งไรก็ตามการอุทิศตนไม่ใช่ทงัหมดทีจาํเป็น      มนัจะตอ้งมีการหนักลบัโดยเจตนาจากความ
ปรารถนาทีจะยอมตามเนือหนงั  (เปรียบเทียบ  บทที  6; 2 ทธ.  2:22; 1 ปต.  2:11)   

บทที   13 กล่าวถึงการดาํเนินชีวติในโลกในฐานะคริสเตียน      เปาโลแนะนาํใหมี้การยอมจาํนนต่อ
รัฐบาลมนุษยแ์ละมีความรักต่อทุกคนในขณะทีเรารอคอยองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราจะปรากฎอยา่ง
กระตือรือร้น 

ง. การปฏิบัติภายในเสรีภาพของคริสเตียน  14:1-15:13 

ใน   14:1-15:13 เปาโลไดใ้หค้วามสนใจพิเศษต่อปัญหาของการรู้จกัวธีิทีจะดาํเนินชีวิตในเสรีภาพ
ของคริสเตียน      ส่วนนีของพระธรรมโรมกล่าวถึงการปฏิบติัของคริสเตียนเมือพระเจา้ไม่ไดเ้จาะจงวา่เราควร
ทาํอยา่งไรในทุกๆ  สถานการณ์  (เปรียบเทียบ  1 คร.  8)  ในกรณีเหล่านนั  บรรดาคริสเตียนจะทาํสิงหนึงและ  
คริสเตียนคนอืนๆ   จะทาํอีกสิงหนึง   แต่ทงัสองก็อยูภ่ายในนาํพระทยัของพระเจา้   วธีิทีจะรับมือกบั
สถานการณ์เหล่านีคือการจุดจ่อของส่วนนี     

เปาโลไดมุ้่งไปเพืออภิปรายถึงปัญหาทีเกิดขึนขณะทีคริสเตียนทีอุทิศตนแสวงหาทีจะดาํเนินชีวิต
ภายใตน้าํพระทยัของพระเจา้ในพระกายของพระคริสต ์  (12:3-21) และในกายทางการเมือง   (บทที   13)  ใน
ฐานะคริสเตียนคาํสังทีเจาะจง   613 ขอ้ของธรรมบญัญติัของโมเสสไม่ไดค้วบคุมการปฏิบติัของเราอีกต่อไป  
(7:6; 10;4) แต่หลกัการต่างๆ   ทีพระเยซูคริสตแ์ละพวกอคัรทูตของพระองคไ์ดเ้ปิดเผยก็ควบคุมการปฏิบติั
ของเรา   (เปรียบเทียบ  บทที 12-13)  ฉะนนัเราควรจดัการกบัการประยกุตใ์ชที้ขดัแยง้กนัของหลกัการเหล่านี
ไดอ้ยา่งไร?      เราควรปฏิบติัตวัเราเองอยา่งไรดีเมือการแปลของเราเกียวกบันาํพระทยัของพระเจา้แตกต่างจาก



การแปลของผูเ้ชือคนอืนเกียวกบันาํพระทยัของพระเจา้?      เปาโลไดอ้ธิบายถึงการทีผูเ้ชือสามารถไม่เห็นดว้ย
กบัสิงทีไม่สาํคญัและยงัคงรักษาไวซึ้งเอกภาพในคริสตจกัร     

“จากการกล่าวถึงผูที้หละหลวมเกินไปในการยอมตามความอยากต่างๆ   ทางธรรมชาติ   [13:11-14] 

ส่วนใหญ่แลว้หวัขอ้ก็ผา่นไปยงัผูที้เคร่งครัด    จุดมุ่งหมายไม่ใช่ทีจะขจดัการเคร่งครัดเหล่านี  แต่ทีจะ
แสดงแก่ผูที้มีสิงเหล่านีและผูที้ไม่มีสิงเหล่านีถึงวธีิทีจะดาํเนินชีวติในสันติสุขของคริสเตียน”  457 

คาํสังทีจะยอมรับซึงกนัและกนัเริมตน้   (14:1) และนาํไปสู่จุดสูงสุดของส่วนนี   (15:7)  และภายในคาํสังนี  
เปาโลยงัใหก้ารอา้งอิงถึง  “ซึงกนัและกนั”  ทงัสามอีกดว้ย  (14:13, 19; 15:5) 

1. ความโง่เขลาของการกล่าวโทษซึงกนัและกนั  14:1-12 

ก่อนอืนอคัรทูตไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการไม่กล่าวโทษซึงกนัและกนั   นีเป็นการทดลองที
เจาะจงต่อบรรดาคริสเตียนทีเชือวา่พวกเขาควรยบัยงัจากการปฏิบติับางอยา่งทีพวกเขาเชือวา่ไม่เป็นทีพอ
พระทยัของพระเจา้  แต่เป็นสิงทีคริสเตียนคนอืนๆ   รู้สึกวา่ถูกตอ้งสมควร      เมือเปาโลไดเ้ขียนจดหมายนี     คน
กลุ่มแรกรวมทงัคริสเตียนทีเป็นคนยวิ   ซึงเนืองดว้ยเบืองหลงัของพวกเขาในลทัธิยดูาห์ก็ไดมี้แนวโนม้ทีจะ
ทาํใหก้ารปฏิบติัต่างๆ   ทีถูกสังไวใ้นประมวลกฎหมายของโมเสสเป็นสิงถาวร      คริสเตียนยวิบางคนในทุก
วนันีก็ทาํอยา่งนีในทุกวนันีเช่นกนั      ในสมยัของเรากลุ่มนีรวมทงัคนยวิและคนต่างชาติ   ดว้ยเหตุผลหนึงหรือ
เหตุผลอืนก็ไม่เชือวา่การปฏิบติับางอยา่งทีไร้กฎเกณฑ์นนัเหมาะสมสาํหรับผูเ้ชือแมว้า่คริสเตียนคนอืนๆ
ตดัสินวา่สิงเหล่านนัเป็นสิงอนุญาตได ้

การปฏิบติัทีไร้กฎเกณฑน์นัไม่ผดิและไม่ถูกในตวัของมนัเอง      มนัไม่เกียวกบับาปและศีลธรรม    
ตวัอยา่งรวมถึงอาหาร   เครืองดืม   กิจกรรมยามวา่ง      เสือผา้   การดูแลเครืองแต่งกายและเผา้ผมส่วนตวั      การ
คุมกาํเนิด   การเรียน   วถีิชีวิต   ฯลฯ   เมือความบาปไม่ไดเ้กียวขอ้ง      คริสเตียนบางคนทีมีความคิดแบบขาวหรือ
ดาํก็มีความยุง่ยากทีจะตระหนกัถึงการมีอยูข่องกิจกรรมทีไร้ศีลธรรม   สาํหรับพวกเขาแลว้ทุกๆ   สิงนนัผดิ
หรือถูก      อยา่งไรก็ตามพระคมัภีร์สอนวา่มีกิจกรรมหลายอยา่งทีอาจถูกตอ้งแต่ไม่เหมาะดว้ยเหตุผลหลาย
อยา่ง    มีการกระทาํบางอยา่งทีถูกตอ้งสาํหรับบางคนแต่ไม่ถูกตอ้งสาํหรับคนอืนๆ 

“วรรคตอนนีแบ่งออกเป็นสามส่วน  คือ  ขอ้  1-3, 4-9, และ  10-12 การแบ่งแยกระหวา่งส่วนนนัถูกใส่
ดว้ยคาํถามในเชิงโวหาร  แต่ละอยา่งก็ใชเ้อกพจน์บุคคลทีสอง  คือ  ‘ท่านเป็นใครเล่าจึงกล่าวโทษบ่าว
ของคนอืน?’  (ขอ้  4ก)    ‘เหตุไฉนท่านจึงกล่าวโทษพีนอ้งของท่าน?’ (ขอ้  10ก). . . ส่วนแรก  (ขอ้  1-3) 



และส่วนทีสาม   (ขอ้   10-12) กล่าวถึงประเด็นหลกัของวรรคตอนในภาษาทีเกือบเหมือนกนัมาก
ทีสุด:   ‘ผูเ้ขม้แขง็’   ไม่ควร      ‘ดูถูก’   ‘ผูอ่้อนแอ’  และ   ‘ผูอ่้อนแอ’   ไม่ควร   ‘กล่าวโทษ’      ‘ผูเ้ขม้แขง็’  
(เปรียบเทียบ   ขอ้   3ก และ   ขอ้   10ก)      ในส่วนกลางนี   คือ   ขอ้   4-9 เปาโลจดัเตรียมรากฐานทาง         
ศาสนศาสตร์สาํหรับคาํสังเหล่านี   นนัคือคริสเตียนเป็นคนรับใชข้องพระเจา้และมนัคือ   ‘เจา้นาย’  
นนัแต่ไม่ใช่คนรับใชค้นใดก็ตามทีผูเ้ชือจะตอ้งใหก้าร”  458 

14:1 ทีนีเปาโลไดก้ล่าวแก่คนเหล่านนัทีไดเ้ขา้ใจถึงความหมายโดยนยัของเสรีภาพของคริสเตียนอยา่งที
เขาเขา้ใจอีกกลุ่มหนึง   คือคนอ่อนแอในความเชือซึงประกอบไปดว้ยผูที้มีความเชือไม่เขม้แขง็พอทีจะช่วยให้
พวกเขาทีจะใชเ้สรีภาพเตม็ทีทีพวกเขามีในพระคริสตไ์ด ้  เปาโลคงไดต้งัชือคาํวา่   “อ่อนแอ”   และ   “เขม้แขง็”  
หรือคาํเหล่านีเป็นศพัทที์ผูอ่้านชาวโรมนัของเขาไดคุ้น้เคยแลว้ 

“ความอ่อนแอในความเชือทีบทนีอา้งอิงถึงไม่ใช่ความอ่อนแอในความเชือพืนฐานของคริสเตียน  
แต่เป็นความอ่อนแอในความแน่ใจทีความเชือของบุคคลหนึงอนุญาตให้เขาทีจะทาํบางสิงบางอยา่ง.  
.  .”  459 

เมือพิจารณาถึงสิงทีเปาโลไดเ้ขียนเกียวกบัคนอ่อนแอ      ดูเหมือนวา่ส่วนใหญ่แลว้พวกเขาเป็น         
คริสเตียนคนยวิทีไดย้บัยงัจากอาหารบางอยา่งและการถือรักษาบางวนัเพราะวา่พวกเขาไดจ้งรักภกัดีต่อธรรม
บญัญติัของโมเสส      ครังหนึงเปโตรไดป้ลาํสู้กบัขอบเขตของเสรีภาพของเขาและไดเ้คลือนจากการอ่อนแอ
ในความเชือไปสู่การเขม้แขง้ในความเชือ  (กจ.  10)  อยา่งไรก็ตามในขบวนการของการเติบโตของเขา  เขาได้
มีการกลบัไปสู่สภาพเดิม      (กท.   2:11-12)  ผูอ่้อนแอในความเชือมีจิตสาํนึกทีไวเหลือเกินเกียวกบัการทาํสิง
ต่างๆ ทีเป็นทีอนุญาตสาํหรับคริสเตียนจิตสาํนึกทีไวนนัดี  แต่บางครังมนัสามารถนาํบุคคลทีจะจาํกดัเสรีภาพ
ของเขาหรือของเธอโดยไม่จาํเป็น      เปาโลไดก้ระตุน้คริสเตียนทีเขม้แขง็กวา่ผูไ้ดชื้นชมขอบเขตแห่งเสรีภาพ
ของเขาทีจะยอมรับพีนอ้งทีอ่อนแอของเขาอยา่งเท่าเทียมกนั      อยา่งไรก็ตามไม่ควรทีจะยอมรับเขาแลว้
จากนนัก็กล่าวโทษเขาทางความคิด  ยงิกวา่นนัคือกล่าวโทษในทีสาธารณะถึงความกระดากใจของเขา 

14:2 นีคือกรณีเจาะจงของการไม่เห็นดว้ย      เปาโลไม่ไดก้ล่าววา่ทาํไมพีนอ้งทีอ่อนแอกวา่เลือกทีจะไม่กิน
เนือ      เหตุผลต่างๆ   ของพีนอ้งคนนีก็ไม่สาํคญัต่อเปาโล  ประเด็นก็คือวา่ดว้ยเหตุผลบางประการคริสเตียนคน
นีไดเ้ชือวา่เขาจะทาํใหพ้ระเจา้โปรดปรานมากขึนโดยการทีไม่กินเนือมากกวา่ทีจะกินมนั เขาผดิ   พระเจา้
ไม่ไดห้า้มคริสเตียนจากการทานอาหารใดๆ  (1 ทธ.  4:3-4)  การกินอาหารเป็นเรืองทีไร้กฎเกณฑ ์   มนัไม่ใช่ดี
หรือชวัทางศีลธรรม   สิงทีเราทานโดยตวัของมนัเองแลว้ไม่ไดก้ระทบความสัมพนัธ์ของเรากบัพระเจา้      อีก



ครังหนึงทีความตรงขา้มกบัชีวติในอิสราเอลก็โดดเด่น  ซึงการทีจะทาํใหพ้ระเจา้โปรดปรานนนั  คนอิสราเอล
จะตอ้งยบัยงัจากอาหารบางอยา่ง ภายใตส้ถานการณ์บางอยา่ง การทานอาหารสามารถกลายเป็นเรือง
ศีลธรรมได ้ (เปรียบเทียบ  กจ.  15:20; 1 คร.  11:20-21) แต่ในตวัของมนัเองแลว้อาหารเป็นสิงทีไร้กฎเกณฑ์ 

14:3 บุคคลทีท่านไม่ควรทีจะมองวา่เขาเองเหนือกวา่แมว้า่เขาถูกตอ้งหรือไม่ดูถูกพีนอ้งทีไวต่อความรู้สึก
เกินไปของเขาดว้ยท่าทีทียอมรับ   พีนอ้งทีอ่อนแอกวา่ไม่ควรกล่าวโทษคริสเตียนทีมีเสรีภาพมากกวา่วา่ไม่
เป็นทียอมรับต่อพระเจา้เช่นกนั  เพราะวา่พระเจา้ไดย้อมรับเขา           

14:4 พีนอ้งทีอ่อนแอกวา่ตอ้งจดจาํไวว้า่พีนอ้งทีเขม้แขง็กวา่นนัจะตอ้งรับผดิชอบต่อใครและละการ
ตดัสินของเขาไวก้บัพระเจา้   เปาโลไดท้าํใหผู้อ่้อนแอแน่ใจวา่ผูเ้ขม้แขง็กวา่จะไดรั้บการรับรองจากพระเจา้
เพราะวา่พระเจา้รับรองเสรีภาพของเขา   พระคุณของพระเจา้ก็จดัเตรียมความเป็นไปไดแ้ละพลงัสาํหรับ
จุดยนื   ส่วนแรกของขอ้นีดูเหมือนจะคลา้ยกบั   2:1   และ   3 อยา่งมาก   ทีทีเปาโลไดต้าํหนิคนยวิทีพึงพอใจใน
ตนเอง   

14:5 นีคือตวัอยา่งประกอบอนัทีสอง      ในกรณีนีพีนอ้งทีอ่อนแอกวา่ทาํบางสิงและผูเ้ขม้แขง็กวา่ไม่ไดท้าํ  
(ขอ้   6)  นีคือสิงทีตรงกนัขา้มกบัสถานการณ์ทีเปาโลไดพ้รรณาในตวัอยา่งประกอบก่อนหนา้นนั      อีกครัง
หนึงทีเหตุผลทีพีนอ้งทีอ่อนแอกวา่ถือรักษาวนัทีไม่สาํคญั    ประเด็นก็คือวา่เขาถือรักษาวนั  เมือเปาโลไดเ้ขียน
จดหมาย  วนัสะบาโตและการถือรักษาเทศกาลต่างๆของยวิก็เป็นเรืองของการไม่เห็นดว้ยท่ามกลางคริสเตียน    
ผูเ้ชือชาวยวิไดมี้แนวโนม้ทีจะถือรักษาสิงเหล่านีเพราะวา่พวกมนัเป็นส่วนหนึงของมรดกของชาวยวิ   แต่คน
ต่างชาติไม่ไดถื้อรักษา         ทุกวนันีแนวคิดทีวา่โดยการถือรักษาวนับางวนั   เราก็ทาํใหพ้ระเจา้โปรดปราน
มากกวา่ถา้เราไมท่าํนนัค่อนขา้งจะเป็นเรืองปกติ   คริสเตียนบางคนเชือวา่เราควรจะปฏิบติัใหแ้ตกต่างไปใน
วนัอาทิตย ์ ช่วงระหวา่งเทศกาลมหาพรต  หรือ  วนั  “ทางศาสนา”  บางวนั     

14:6 สิงทีสาํคญัทีสุดก็คือการแสวงหาเพือทาํใหพ้ระเจา้โปรดปรานในทุกสิงทีเราทาํ   บรรดาคริสเตียนจะ
มาถึงบทสรุปทีแตกต่างกนัเกียวกบัวา่สิงนีหมายความวา่อยา่งไรในภาคปฏิบติั   แต่การยอมจาํนนของพวกเขา
ต่อความเป็นเจา้นายของพระคริสตน์นัสาํคญัทีสุด   เปาโลหมายถึงวา่คนหนึงไม่ทานเนือและอีกคนหนึงทาน
เนือ  แต่ทงัสองก็ขอบคุณพระเจา้สาํหรับสิงทีพวกเขาทาน  (ขอ้  2 เปรียบเทียบ  1 ทธ.  4:4-5)                                                                                                                                                                                                               

14:7-8 ในขอ้   7 เปาโลไม่ไดห้มายความวา่อุปนิสัยของเรามีอิทธิพลต่อคนอืน   แน่นอนวา่มนัมี      เขาได้
หมายความวา่ไม่มีคริสเตียนคนไหนทีควรดาํเนินชีวิตเพือทาํใหเ้ขาเองโปรดปราน   แต่ควรดาํเนินชีวิตเพือให้
พระเจา้โปรดปราน    บริบทก็ทาํใหสิ้งนีชดัเจน  (ขอ้  6, 8) แทจ้ริงแลว้ความปรารถนาของคริสเตียนทีอุทิศตน



เพือจะทาํใหพ้ระเจา้โปรดปรานจะดาํเนินไปไกลกวา่ความตาย   ดงันนัเปาโลสามารถพดูไดว้า่เราไม่ไดต้าย
เพือตวัเราเอง    การเป็นอยูท่งัสินของเราทงัในชีวตินีและชีวติหลงัจากความตาย  ในชีวิตและในความตาย  ควร
แสดงออกถึงการอุทิศตนของเราทีจะทาํให้   พระเจา้โปรดปราน   (8:38-39; เปรียบเทียบ   1:20; 2 คร.   5:9)  

ความตายไม่ใช่แค่แสดงถึงการเปลียนผา่นจากการดินรนสู่การพกัสาํหรับคริสเตียน    ความตายยงัเป็นประตูที
นาํไปสู่โอกาสต่างๆ  ทีถูกทาํใหก้วา้งขึนใหม่สาํหรับการรับใชแ้ละการนมสัการ  (เปรียบเทียบ  ลก.  19:11-27)  

ความสัมพนัธ์ทีสนิทกบัพระเจา้เป็นและยงัคงเป็นความสาํคญัสูงสุด   พระเจา้ควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ   ทีนาํไป  
สู่การตายของเรา  อยา่งทีพระองคค์วบคุมสิงต่างๆ  ทีปกครองชีวติของเรา 

14:9 พระเยซูคริสตไ์ดมี้ชีวิต   ไดต้ายไปและมีชีวติอีกครังหนึงเช่นกนั   ดงันนัพระองคท์รงเป็นองคพ์ระผู ้
เป็นเจา้ของผูที้ไดต้ายไปและผูที้ยงัมีชีวติอยู ่  ประเด็นของเปาโลก็คือวา่พระองคท์รงเป็นผูพ้ิพากษาและเรา
ไม่ไดเ้ป็น 

14:10 ทงัพีนอ้งทีอ่อนแอกวา่ซึงวพิากวจิารณ์และพีนอ้งทีเขม้แข็งกวา่ซึงดูถูกก็มีความผดิในเรืองเดียวกนั  
นนัคือการพิพากษาก่อนเวลาอนัควรและอยา่งไม่เหมาะสม  พระเยซูคริสต ์  (ขอ้  9) เป็นพระเจา้   (ขอ้  10) ผูจ้ะ
พิพากษา   (เปรียบเทียบ   ยน.   5:22, 27) ดงันนันีคือการอา้งอิงอีกอนัหนึงถึงพระทีนงัแห่งการพิพากษา   (คาํ
กรีก- เบมา)  ของพระคริสต ์ (2 คร.  5:10; เปรียบเทียบ  1 คร.  3:12-15)460 

“การระลึกวา่คริสเตียนทุกคนจะยนือยูต่่อหนา้พระทีนงัแห่งการพิพากษาของพระเจา้เป็นการยบัยงัที
มีพลงัจากทุกคนทีนงัในการพิพากษาเพือนมนุษยด์ว้ยกนั”  461 

14:11 ทุกๆ   คนจะกม้ลงต่อหนา้พระบุตรของพระเจา้ในการพิพากษา   (อสย.   45:23, 49:13;   เปรียบเทียบ  
ฟป.   2:10-11)   คริสเตียนจะทาํอยา่งนนั   ณ   พระทีนงัแห่งการพิพากษาของพระคริสตห์ลงัจากการรับขึนไป  
(ลก.  14:14; 1 ธส.  4:13-17; 1 คร.  4:5; 2 ทธ.  4:8; วว.  22:12) ธรรมิกชนในพนัธสัญญาเดิมจะทาํอยา่งนนั
เช่นกนั   ณ   การเสด็จมาครังทีสอง   (อสย.   26:19; ดนล.   12:2)   ผูไ้ม่เชือจะทาํอยา่งนนัเช่นกนั   ณ   บลัลงักก์าร
พิพากษาใหญ่สีขาว  ณ  ตอนปลายของยคุพนัปี  (วว.  20:11-15)  แน่นอนวา่  ไม่ใครทีถูกพิพากษา  ณ  พระทีนงั
แห่งการพิพากษาของพระคริสตจ์ะเป็นผูไ้ม่เชือ     พระเจา้จะพิพากษาเราเพือจะตดัสินความสัตยซื์อของเราต่อ
การเป็นผูอ้ารักขาระหวา่งชีวิตบนโลกของเรา      การพิพากษาทีเราไดรั้บจะตดัสินอยา่งชดัเจนถึงโอกาสของ
เราทีจะรับใชพ้ระองคใ์นอนาคต  (มธ.  25:14-30; ลก.  19:11-27) 



14:12 ในถอ้ยคาํทีสรุปนี   เปาโลไดร้ะบุถึงความรับผดิชอบส่วนตวัของคริสเตียนทุกๆ   คนทีจะใหก้ารของ
เขาเองหรือของเธอเองต่อพระเจา้   เราจะไม่ใหก้ารเพือคริสเตียนดว้ยกนัหรือเพือใครคนอืน   แต่เราตอ้งใหก้าร
สาํหรับการกระทาํต่างๆ  ของเราเอง   

“เรายนือยูต่่อหนา้พระเจา้ในความโดดเดียวทีน่ากลวัของวิญญาณของเราเอง      เราไม่ไดน้าํอะไรไป
ต่อหนา้พระเจา้ยกเวน้ตนเองและคุณลกัษณะต่างๆ  ในชีวติทีเราไดส้ร้างมาตลอด”  462 

ในส่วนนี  (ขอ้  1-12) อคัรทูตไดเ้นน้ถึงความโง่เขลาของการกล่าวโทษคริสเตียนดว้ยกนัของเรา  ผูซึ้ง
มีการปฏิบติัต่างๆ   ทีไร้กฎเกณฑที์แตกต่างไปจากวธีิทีเราทาํ      มีการเนน้ทีหนกัแน่นถึงการตระหนกัถึงความ
เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของพระเยซูในชีวติของเราในขอ้เหล่านี      (เปรียบเทียบ  12:1-2)  คาํวา่   “องคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้”  ปรากฎ  7 ครังใน  ขอ้  5-9 

2. ความชัวร้ายของการทาํผดิต่อกนัและกนั  14:13-23 

ก่อนหนา้นนัเปาโลไดก้ล่าวถึงคริสเตียนที   “อ่อนแอ”   และ   “เขม้แขง็”      แต่ส่วนใหญ่แลว้เขาได้
กล่าวถึงการทดลองของพีนอ้งทีอ่อนแอกวา่ในการกล่าวโทษผูเ้ชือทีเขม้แขง็กวา่      ในตอนนีเขากล่าวมากขึน
ถึงการทดลองทีพีนอ้งทีเขม้แขง็กวา่เผชิญ     เปาโลไดว้างโครงสร้างของการโตแ้ยง้ของเขาในรูปแบบของการ
ไขว้  463 

A การเตือนเกียวกบัสิงสะดุด  (13ข) 

          B ไม่มีอะไรที  “ไม่มีมลทิน”  ในตวัของมนัเอง  (14ก) 

                 C การเตือนเกียวกบัการทาํลายผูที้พระคริสตไ์ดต้ายเพือเขา  (15ข) 

                 C’การเตือนเกียวกบัการทาํลายงานของพระเจา้  (20ก) 

          B’  ทุกสิงก็  “สะอาด”  ในพวกมนัเอง  (20ข) 

A’  การเตือนเกียวกบัการเป็นเหตุใหผู้เ้ชืออีกคนหนึงสะดุด  (21)   

14:13 คาํกรีกทีแปลวา่  “อุปสรรค”  (NASB) หรือ  “สิงกีดขวาง”  (NIV; พรอส-โคม-มา)  อา้งอิงถึงวตัถุทีอยู่
บนทางเดินซึงคนหนึงเอาเทา้เตะใส่และผลลพัธ์ก็คือสะดุดหรือลม้ลง  (เปรียบเทียบ  1 คร.  8:9) เสรีภาพของพี
นอ้งทีเขม้แขง็กวา่อาจถ่วงความกา้วหนา้ของพีนอ้งทีอ่อนแอกวา่เมือเขาดาํเนินในเส้นทางแห่งชีวติคริสเตียน  



มนัอาจทาํให้เขาถอยหลงัชวัคราวหรือแมก้ระทงัทาํความเสียหายแบบถาวรต่อจิตสาํนึกทีไวของเขา  
(เปรียบเทียบ  มธ.  18:6-7; มก.  9:42; ลก.  17:1-2) 

คาํกรีกอีกคาํหนึงทีแปลวา่   “สิงกีดขวาง”   (NASB) หรือ   “อุปสรรค”   (NIV; สแกน-ดอล-ออน)  
อธิบายถึงกบัดกัทีถูกใชเ้พือจบัสัตวห์รือเหยือเมือมนัเดินผา่นไป   (เปรียบเทียบ   มธ.   16:23; 1 คร.   8:13) 

เสรีภาพของพีนอ้งทีเขม้แขง็กวา่อาจแมก้ระทงัตงัการทดลองขึนสาํหรับพีนอ้งทีอ่อนแอกวา่ใหท้าํบาป   มนั
อาจทดลองเขาใหไ้ปไกลกวา่อุปนิสัยของพีนอ้งทีเขม้แขง็กวา่และก็ไม่มีการยบัยงัในเรืองศีลธรรมและเรืองที
ไร้กฎเกณฑ ์ (คาํกรีก  อะ-ดี-อะ-ฟอ-รา, ไม่สนใจ)   

“ทีนีตอนนีคือสนามสาํหรับการพิพากษาอยา่งแทจ้ริง   และมนัคือตวัเราเอง   ไม่ใช่พีนอ้งของเรา   ซึง
เราจะพิพากษา”  464 

14:14 พระเยซูเจา้ไดส้อนวา่ความแตกต่างระหวา่งอาหารทีสะอาดโดยพิธีและอาหารทีไม่สะอาดไดสิ้นสุด
ลงไปแลว้   (มก.   7:15-23) อยา่งไรก็ตามไม่ใช่คริสเตียนทุกคนทีไดเ้ขา้ใจการสอนนี   (ตวัอยา่งเช่น   กจ.   10:9-

15) หลายคนยงัไดถื้อกฎแห่งการทานของคนยวิวา่เป็นนาํพระทยัของ   พระเจา้สาํหรับพวกเขา   (ตวัอยา่งเช่น  
เซเวนเดย ์  แอดเวนติสท ์  และกลุ่มทีถือวนัสะบาโต)   มนัแปลกใจใช่ไหมทีคริสเตียนมากมายในทุกวนันีคิด
อยา่งผดิพลาดวา่ประมวลกฎหมายของโมเสสก่อตงักฎแห่งชีวติของพวกเขา?  ความเป็นมลทินโผล่จความคิด  
ไม่ใช่วตัถุสิงของ  (เปรียบเทียบ  มธ.  12:34-35; 15:18-19; ทต.  1:15) 

14:15 คาํวา่   “ไม่สบายใจ”   และ   “พินาศ”   อธิบายถึงสองสถานะทีแตกต่างกนั   เมือคนหนึงเห็นอีกคนหนึง
กาํลงัทาํสิงทีจิตสาํนึกส่วนตวัของเขากล่าวโทษ   มนัทาํใหเ้ขาไม่สบายใจหรือก่อความเจบ็ปวดให้แก่เขาจาก  
นนัเมือเขามุ่งทีจะทาํในสิงทีจิตสาํนึกของเขากล่าวโทษเขาก็ทาํบาปและในทีสุดก็ประสบกบัการทาํลายทาง
ศีลธรรม     

ถา้อุปนิสัยของคุณเกียวกบัสิงต่างๆ   ทีไร้กฎเกณฑก์าํลงัก่อใหเ้กิดปัญหาฝ่ายวญิญาณแก่คริสเตียนอีก
คนหนึง  การปฏิบติัของคุณก็ไม่ใช่การรัก   (เปรียบเทียบ   12:10)  เป็นทีชดัเจนวา่สวสัดิภาพของพีนอ้งควรจะ
นาํหนา้เสรีภาพของเราทีจะทาํบางสิงทีไร้กฎเกณฑ ์ (เปรียบเทียบ  1 คร.  8:13) การปฏิบติัของพีนอ้งทีเขม้แขง็
กวา่สามารถทาํลายการดาํเนินชีวติกบัพระเจา้ของพีนอ้งทีอ่อนแอกวา่อยา่งถาวรหรือเพียงแค่ชวัคราว   มนัจะ
แยม่ากสาํหรับคริสเตียนทีจะทาํลายใครสักคนทีพระเจา้ไดช่้วยใหเ้ขารอด! 



14:16 สิงดีอา้งอิงถึงเสรีภาพทีจะทานเนือหรือทาํสิงใดทีไร้กฎเกณฑ ์ ตามสมควรแลว้ผูค้นสามารถกล่าววา่
มนัชวัร้ายถา้มนัไดส่้งผลต่อการลม้ลงของพีนอ้ง 

14:17 แผน่ดินของพระเจา้ทีนีอา้งอิงถึงยา่นทีพระเจา้ครอบครองและทีซึงผูเ้ชือทงัหมดดาํเนินชีวติและทาํ
การ     

“[‘แผน่ดินของพระเจา้’   เป็น] การสะทอ้นของการสอนขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา      วลีนีถูกใช้
โดยทวัไปโดยเปาโลเกียวกบัแผน่ดินของพระเมสสิยาห์   ซึงจะเป็นรางวลัและเป้าหมายของชีวติ  

คริสเตียน.   .   .   ดงันนัมนัหมายถึงหลกัการหรือแนวคิดต่างๆ   ทีแผน่ดินนนัถูกตงัขึน      และทีซึงถูก
สาํแดงออกในโลกนีแลว้  (เปรียบเทียบ  1 คร.  5:20)”  465 

การเนน้ในการอา้งอิงนีอยูที่สิทธิอาํนาจของพระเจา้เหนือประชากรของพระองค ์        ประเด็นทีสาํคญั
ในชีวติของคริสเตียนทีอุทิศตนไม่ควรจะเป็นการปฏิบติัต่างๆ   ทีไร้กฎเกณฑภ์ายนอก   แต่ควรเป็นคุณสมบติั
ฝ่ายวญิญาณทีพระวิญญาณบริสุทธิแสวงหาทีจะสร้างขึนในพวกเขา      คุณสมบติัเหล่านีรวมถึงการปฏิบติัที
ถูกตอ้ง  (เปรียบเทียบ  6:13, 16, 18) สันติสุขกบัพระเจา้  (เปรียบเทียบ  ฟป. 4:7) และความยนิดี  (เปรียบเทียบ  
กท.  5:22-23) เปาโลตอ้งการใหผู้อ่้านของเขาทีจะรักษาลาํดบัความสาํคญัของพวกเขาไวใ้นมุมมอง 

14:18 การยอมรับของพระเจา้สาํหรับคริสเตียนรวมถึงการเนน้พระคุณต่างๆ   เหล่านีแห่งอาณาจกัรที        

ยงิใหญ่มากกวา่ทีวา่เรามีส่วนในการปฏิบติับางอยา่งทีไร้กฎเกณฑห์รือไม่การเนน้นียงัไดม้าซึงการรับรอง
ของคนอืนเนืองจากวา่พวกเขาตระหนกัวา่อะไรทีสาํคญัมากกวา่และอะไรทีสาํคญันอ้ยกวา่ 

“ใหเ้ราถามตวัเราเองวา่การดาํเนินชีวิตของขา้พเจา้ทาํใหพ้ระเจา้โปรดปรานไหม?  ไดรั้บการรับรอง
ในหวัใจของผูค้นไหม?”  466 

14:19 สิงต่างๆ   ทีทาํเพือสันติสุขในบริบทนีอา้งอิงถึงการปฏิบติัต่างๆ   ทีไม่ไดท้าํใหค้นอืนทีจะสะดุดและ
ท่าทีต่างๆ   ทีไม่ใช่การพิพากษา   โดยพืนฐานแลว้นีเป็นการกล่าวถึงสันติสุขระหวา่งผูเ้ขม้แขง็และผูอ่้อนแอ  
แทนทีจะทาํลาย   เราควรทาํสิงต่างๆ   ทีสร้างซึงกนัและกนัขึน   (1 คร.   10:23; 1 ธส.   5:11) สาํหรับผูเ้ขม้แขง็
แลว้นีอาจเป็นการปฏิบติับางอยา่งทีไร้กฎเกณฑที์ถูกตอ้งสมควรซึงไดก้ล่าวมาแลว้   สาํหรับผูอ่้อนแอมนัอาจ
เป็นการยบัยงัจากการวพิากวิจารณ์ดว้ยคาํพดูและการคิดแบบกล่าวโทษ 



14:20 “อนิจจา   ประวติัศาสตร์คริสเตียนแสดงถึงตวัอยา่งมากมายเกียวกบัผูค้นทีจริงจงัอยา่งสุดๆ เกียวกบั
สิงต่างๆ   ทีไม่สาํคญั   ผูซึ้งไดรู้้สึกถึงเสรีภาพทีจะทาํลายความเป็นเอกภาพของคริสตจกัรเพือเห็นแก่
สิงทีนบัถือโดยปราศจากเหตุอยา่งเฉพาะของพวกเขา”  467  

ตวัอยา่งเช่น   แมว้า่พระเจา้อนุญาตการทานอาหารทุกชนิด   พระองคไ์ม่ไดช้าํระการทานอาหารถา้  
คริสเตียนคนหนึงก่อใหเ้กิดปัญหาฝ่ายวิญญาณแก่บางคนโดยการทานมนั      สิงนีทาํลายงานทีพระเจา้กาํลงัทาํ
ในการสร้างคริสตจกัรของพระองค์ 

“ในขณะทีเสรีภาพเป็นสิทธิ   แต่มนัไม่ใช่เป็นแนวทางสําหรับการปฏิบติั   ความรักไดท้าํหนา้ทีนนั  
สิทธิต่างๆ  จะตอ้งถูกพกัเอาไวเ้พือเห็นแก่ความรัก”  468 

14:21 มนัน่าสนใจทีวา่อคัรทูตไดอ้า้งอิงถึงการดืมเหลา้องุ่นเพราะวา่นนัคือหนึงในการปฏิบติัทีไร้
กฎเกณฑที์เป็นปัญหามากทีสุดในคณะผูป้ระกาศอเมริกนั เปาโลเองเตม็ใจทีจะพิจารณา   อาหารหรือ
เครืองดืมทีเจาะจงใดๆ    ก่อนเพือจะหลีกเลียงการก่อใหเ้กิดปัญหาการเติบโตฝ่ายวิญญาณสาํหรับพีนอ้ง   (1 

คร.  8:13; เปรียบเทียบ  มก.  9:42) แน่นอนวา่เราควรทีจะเต็มใจทีจะทาํอยา่งเดียวกนั    เราเตม็ใจเปลียนเส้นทาง
แห่งการเดินของเราในขณะทีจบัแขนของเด็กๆ เดินไปเพือวา่เขาหรือเธอจะไม่สะดุด  ยงิกวา่นนัสักเท่าใด  เรา
ควรเตม็ใจทีจะเปลียนเส้นทางชีวติคริสเตียนของเราเพือเห็นแก่พีนอ้งชายหญิงทีอ่อนแอของเราในพระคริสต ์ 
ผูซึ้งเรากาํลงันาํอยู ่

“.  .  .  คริสเตียนสมยัใหม่ผู.้    .  .  ยบัยงัจากเครืองดืมแอลกอฮอลทุ์กชนิดทาํอยา่งนนัไม่ใช่เพราะวา่พวก
เขากลวัการเจือปนทางพิธีกรรม   บางคนยบัยงัเพราะวา่พวกเขาไม่ไวใ้จผลิตภณัฑที์มีประวติัศาสตร์
อนัโศกเศร้าของการทาํใหผู้ใ้ช ้  ‘เป็นทาส’   (ดูหลกัการของ  1 คร.  6:12ข)  คนอืนๆ   อีกมากมายไม่ดืม
เพราะวา่พวกเขาไม่ตอ้งการทีจะเป็นตวัอยา่งทีแยส่าํหรับคนอืนทีอาจไม่สามารถรับมือกบั
แอลกอฮอลไ์ด ้  การยบัยงัเนืองดว้ยเหตุผลเหล่านีอาจจะเป็นแนวความคิดทีสมควรยกยอ่งแห่งการ
ปฏิบติั  แต่มนัมีพืนฐานเล็กนอ้ยในขอ้โตแ้ยง้ของเปาโลในบทเหล่านี   เพราะวา่   ‘ผูอ่้อนแอ’   ทีนีไม่ใช่
ผูที้ไม่สามารถควบคุมการดืมของพวกเขาได ้ พวกเขาเป็นผูที้ไม่เชือมนัวา่ความเชือของพวกเขาใน
พระคริสตอ์นุญาตใหพ้วกเขาทีจะทาํบางสิงทีเจาะจงได ้     พวกเขาไม่ใช่   ‘อ่อนแอ’   ในแง่ของการ
รับมือกบัแอลกอฮอล ์   พวกเขา  ‘อ่อนแอ’  ในแง่ของความเชือของพวกเขา  (14:1)  และเปาโลกระตุน้
ผู ้  ‘เขม้แขง็’   ทีจะยบัยงั   ไม่ใช่เพราะตวัอยา่งของพวกเขาทีอาจนาํผู ้  ‘อ่อนแอ’   ทีจะดืมจนเกินขนาด  



แต่เพราะตวัอยา่งของพวกเขาทีอาจนาํผู ้  ‘อ่อนแอ’   ทีจะดืมและละเมิดจิตสาํนึกของพวกเขา   (14:22-

23)”469 

14:22 เป็นทีชดัเจนวา่เปาโลไดเ้ขียนขอ้นีโดยกล่าวถึงผูเ้ขม้แขง็เป็นหลกั (เปรียบเทียบ   ขอ้   23) เขาไม่
ตอ้งการให้ผูฟั้งของพวกเขาทีจะบงัคบัความเชือมนั (“ความเชือ”) ของพวกเขาเกียวกบัการปฏิบติัต่างๆ   ที    

ไร้กฎเกณฑต่์อคนอืน   ผูเ้ชือทีเขม้แขง็สามารถเป็นสุขในความชืนชมส่วนตวัของเขาเกียวกบัการปฏิบติัต่างๆ
ทีไร้กฎเกณฑไ์ดเ้พราะเขารู้วา่เขาไม่ไดล้ะเมิดทงันาํพระทยัของพระเจา้และจิตสาํนึกของพีนอ้งทีอ่อนแอ 

14:23 ในความตรงกนัขา้มกบัขอ้   22 ขอ้นีดูเหมือนจะเนน้อยา่งเฉพาะถึงผูอ่้อนแอ      พีนอ้งทีอ่อนแอทีทาน
บางสิงทีเขาเชือวา่เขาไม่ควรทานก็ถูกกล่าวโทษโดยจิตสาํนึกของเขาและโดยพระเจา้ (เปรียบเทียบ   กท.  
2:11)  การกระทาํของเขาตรงกนัขา้มกบัสิงทีเขาเชือวา่ถูกตอ้ง    “ความเชือ”  ทีนี  อยา่งในขอ้  1 และ  22 ไม่ได้
อา้งอิงถึงคาํสอนของคริสตศาสนาแต่อา้งอิงถึงสิงทีบุคคลหนึงเชือวา่เป็นนาํพระทยัของพระเจา้สาํหรับเขา470 

ถา้บุคคลหนึงทาํในสิงทีเขาเชือวา่ผดิ  แมว้า่มนัไม่ผดิในตวัของมนัเอง  มนักลายมาเป็นบาปสาํหรับเขา    เขาได้
ละเมิดสิงทีเขาเชือวา่เป็นนาํพระทยัของ    พระเจา้     การกระทาํของเขาไดก้ลายมาเป็นการกระทาํแห่งการกบฎ
ต่อพระเจา้สาํหรับเขา      บางที   “ผูที้สร้างความแตกแยก”   ควรจะเป็นการแปลทีดีของคาํวา่   ดิ-อะ-คริ-โน-เม-
นอส  มากกวา่  “ผูที้สงสัย”471 

“โดยการนิยามแลว้   อะไรก็ตามทีไดก้ระทาํไปโดยปราศจากความเชือมนัทีวา่พระเจา้ไดรั้บรองมนัก็
เป็นบาป   พระเจา้ไดเ้รียกเราสู่ชีวติแห่งความเชือ   ความวางใจคือความเตม็ใจทีจะวางทงัสินของชีวติ
ต่อหนา้พระเจา้เพือการรับรองของพระองค ์ การสงสัยใดๆ   ทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํก็ขจดัการ
กระทาํนนัโดยอตัโนมติัจากประเภทของสิงทีเรียกวา่ยอมรับได”้  472 

“สาํหรับคริสเตียนแลว้   ไม่มีการตดัสินใจและการกระทาํใดทีสามารถเป็นสิงดีไดซึ้งเขาไม่ไดคิ้ดวา่
เขาสามารถหาเหตุผลบนพืนฐานของการเชือมนัทางคริสเตียนของเขาและเสรีภาพของเขาต่อ          
พระเจา้ในพระคริสต”์  473 

3. ความสําคัญของการทาํให้ซึงกนัและกนัโปรดปราน  15:1-6 

ตอนนีเปาโลไดพ้ฒันาแนวคิดหลกัซึงเขาไดอ้า้งอิงถึงในบทที   14 นนัคือ   การตงัสวสัดิภาพของคน
อืนไวก่้อนสวสัดิภาพของตนเอง  (เปรียบเทียบ  กท.  6:2) นีคือความรัก  เขาไดอ้า้งถึงตวัอยา่งของพระคริสต ์ ผู ้



ไดด้าํเนินชีวติอยา่งเป็นอิสระจากขอ้หา้มและการหกัหา้มใจทีไม่จาํเป็น   แต่ไดใ้ส่ใจทีจะอดทนต่อความ
อ่อนแอของคนอืน 

15:1 ผูเ้ขม้แขง็ควรทีจะทาํการริเริมในการแกไ้ขความตึงเครียดระหวา่งผูเ้ขม้แขง็และผูอ่้อนแอ   พวกเขา
จาํเป็นตอ้งเตม็ใจทีจะกาํจดัเสรีภาพแบบคริสเตียนของพวกเขาถา้การทาํอยา่งนนัทาํใหพ้วกเขาสามารถลด
ปัญหาต่างๆ   ของพีนอ้งของพวกเขาได ้  ผูอ่้อนแอตอ้งการความรู้และผูเ้ขม้แขง็ตอ้งการความรัก   เปาโลไม่ได้
กล่าววา่ผูเ้ขม้แขง็ตอ้งตดัสินใจทีจะอดกลนัต่อผูอ่้อนแอ   เขาไดห้มายถึงวา่   “เราทีเป็นผูเ้ขม้แขง็ตอ้งยอมรับ
ความเคร่งครัดอนันุ่มนวลของผูอ่้อนแอวา่เป็นภาระของเราเอง”  474 

15:2 คริสเตียนทงัหมด   ไม่ใช่แค่ผูเ้ขม้แขง็เท่านนั   จาํเป็นตอ้งประยกุตใ์ชห้ลกัการแห่งความรักนี      เปาโล
ไม่ไดก้ล่าววา่เราควรเป็น   “ผูท้าํใหผู้ค้นโปรดปราน”   และทาํอะไรก็ตามทีใครก็ตามตอ้งการใหเ้ราทาํเพียงแค่
เพราะวา่มนัจะทาํใหพ้วกเขาโปรดปราน   (เปรียบเทียบ   กท.   1:10, 19; อฟ.   6:6; คส.   3:22; 1 ธส.   2:4)  

เป้าหมายของอุปนิสัยของเราควรจะเป็นสวสัดิภาพและการเสริมสร้างฝ่ายวญิญาณของคนอืน  (เปรียบเทียบ  1 

คร.   9:19-23)  เราควรทาํให้พระเจา้โปรดปรานไม่ใช่ทาํใหค้นอืนโปรดปราน   แต่เราควรทาํใหค้นอืนโปรด
ปรานแทนทีจะทาํใหต้วัเราเองโปรดปราน 

15:3 อคัรทูตไดย้กตวัอยา่งถึงการอุทิศตนทีจะทาํตามนาํพระทยัของพระเจา้ทีเขาไดส้นบัสนุนดว้ย
ตวัอยา่งของพระเยซูคริสตใ์นพระองคเ์ราสามารถเห็นความแตกต่างระหวา่งผูที้ทาํใหผู้ค้นโปรดปรานกบัผูที้
รักผูค้น    การเสียสละความชอบต่างๆ  ของพระองคเ์พือเห็นแก่สวสัดิภาพของคนอืนไม่ไดท้าํใหพ้ระองคเ์ป็น
ทียอมรับต่อทุกๆ   คน   แต่มนัทาํใหพ้ระองคเ์ป็นทียอมรับต่อพระบิดาของพระองค ์     ดาวดิไดก้ล่าวถึงพยานที
เปาโลไดอ้า้งถึงทีนีเกียวกบัความร้อนรนของเขาเพือพระนิเวศของพระเจา้  (สดด.  69:9)  คริสเตียนควรแสดง
ถึงการอุทิศตนทีหนกัแน่นทีจะสร้างพระนิเวศฝ่ายวญิญาณของพระเจา้ขึน   อยา่งทีดาวดิไดแ้สดงออกในการ
ยกยอ่งพระนิเวศทางกายภาพของพระองค ์

“ความเชือมนัต่างๆ   เกียวกบัสิงทีก่อตงัการปฏิบติัของคริสเตียนบางครังก็สะทอ้นถึงเบืองหลงัทาง
คริสตจกัรและสังคม   แต่หลกัการทีถูกเขียนไวใ้นตอนนีก็ไร้กาลเวลา   หลกัการอาจจะกล่าว
ดงัต่อไปนีวา่   คริสเตียนนนั   (1) จะตอ้งไม่กล่าวโทษการปฏิบติัของคริสเตียนคนอืนๆ   ในแง่ของสิง
ต่างๆ  อนัเป็นทีสงสัย  (ขอ้  3); (2) จะตอ้งใหก้ารส่วนตวัแก่พระเจา้สาํหรับการกระทาํต่างๆ  ของพวก
เขา  (ขอ้  12); (3) จะตอ้งไม่ทาํอะไรก็ตามทีจะวางสิงกีดขวางไวต่้อหนา้พีนอ้งของพวกเขา   (ขอ้  13); 

(4) มีเสรีภาพแบบคริสเตียนเกียวกบัสิงทีพวกเขาทาํ   (ขอ้   14, 20); (5) จะตอ้งทาํสิงทีเสริมสร้างพี



นอ้งของพวกเขา   (ขอ้   19); (6) ควรเตม็ใจทีจะยบัยงัจากการปฏิบติับางอยา่งเพือเห็นแก่พีนอ้งที
อ่อนแอกวา่   (ขอ้   21); (7) จะตอ้งทาํสิงทีสามารถทาํไดโ้ดยปราศจากการกล่าวโทษตนเอง   (ขอ้   22); 

และ   (8) จะตอ้งทาํตามแบบอยา่งของพระคริสตผ์ูซึ้งไม่ไดด้าํเนินชีวติเพือทาํให้ตนเองโปรดปราน  
(15:1-3)”475 

15:4 เปาโลไดใ้ชก้ารอา้งอิงของเขาถึงประสบการณ์ของดาวิดมาเป็นโอกาสทีจะออกความเห็นเกียวกบั
ประโยชน์ของพระคมัภีร์ภาคพนัธสัญญาเดิม476 มนัจดัเตรียมแรงจูงใจสาํหรับการอดทนและใหก้ารหนุนใจ
เมือเราแสวงหาทีจะสัตยซื์อต่อไปในการอุทิศตนของเราทีจะทาํตามนาํพระทยัของพระเจา้   ขอ้พระคมัภีร์
เหล่านีใหค้วามหวงัแก่เราเพราะวา่ในขอ้เหล่านีเราเห็นถึงการรับรองของพระเจา้ต่อผูที้อดทนอยา่งสัตยซื์อ
โดยไม่คาํนึงถึงการต่อตา้นและความสับสน  (เปรียบเทียบ  11) 

15:5 ความอดทนและการหนุนใจมาถึงเราโดยทางพระคมัภีร์   แต่สิงเหล่านีเป็นของขวญัจากพระเจา้  
เปาโลไดป้รารถนาวา่ผูอ่้านทงัหมดของเขาทงัผูเ้ขม้แขง็และผูอ่้อนแอจะนาํสิงเหล่านีมาใชส่้วนตวัและ
ประยกุตใ์ชใ้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  477  ผลลพัธ์ก็จะเป็นเอกภาพในคริสตจกัร  

“อาํนาจดึงดูดทีเคลือนเขา้หาจุดศูนยก์ลางขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้สามารถตา้นพลงัซึงเคลือนหนีจาก
จุดศูนยก์ลางของการตดัสินและความคิดเห็นส่วนตวัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ”  478 

15:6 การสรรเสริญดว้ยเสียงร่วมกนัแด่พระเจา้ในทีประชุมจะเป็นหลกัฐานของเอกภาพท่ามกลางผู ้
เขม้แขง็และผูอ่้อนแอ   คริสเตียนทีไม่รักพระเจา้และซึงกนัและกนัมีความยุง่ยากในการสรรเสริญพระเจา้
ร่วมกนัในการประชุมของคริสตจกัร     

“สิงนีแนะนาํเราวา่คริสตจกัรทอ้งถินตอ้งดีเป็นพิเศษในเรืองพระวจนะของพระเจา้และการอธิษฐาน    
อนัตรายเริมแรกทีแทจ้ริงต่อเอกภาพของคริสตจกัรไดเ้กิดขึนเพราะวา่พวกอคัรทูตยุง่เกินไปจน
ไม่ไดใ้ส่ใจการประกาศพระวจนะของพระเจา้และการอธิษฐาน  (กจ.  6:1-7)”479 

4. ความสําคัญของการยอมรับซึงกนัและกนั  15:7-13 

ส่วนนีสรุปคาํแนะนาํของเปาโลเกียวกบัความสาํคญัของการยอมรับซึงกนัและกนัในฐานะ                  
คริสเตียนทีเขาไดเ้ริมใน  14:1 ในส่วนนีอคัรทูตไดก้าํชบัทงัผูเ้ขม้แขง็และผูอ่้อนแอ 



15:7 “ยอมรับ”   ยาํถึงการแนะนาํตอนเริมตน้ของเปาโล   (14:1) “ซึงกนัและกนั”   รวมสองกลุ่มไวด้ว้ยกนั
ทงัผูเ้ขม้แขง็และผูอ่้อนแอ   มนัไม่สอดคลอ้งสาํหรับคริสเตียนทีจะปฏิเสธบางคนทีพระเจา้ไดย้อมรับ   เราจะ  
ตอ้งตอ้นรับซึงกนัและกนัอยา่งทีพระเยซูคริสตไ์ดต้อ้นรับเรา   เราเป็นสมาชิกดว้ยกนัของครอบครัวของ        
พระเจา้การยอมรับซึงกนัและกนันนัถวายเกียรติแด่พระเจา้ 

15:8 ขอ้  8-10 ขยายแนวคิดของการทีพระเยซูคริสตย์อมรับเรา  ขอ้  8 กล่าวถึงการยอมรับของพระองคที์มี
ต่อคนยวิ   พระองคไ์ม่เพียงแต่ไดย้อมรับผูเ้ชือชาวยวิ   แต่ยงัไดเ้สด็จมาปรนนิบติัคนยวิ   อยา่งทีพนัธสัญญาได้
ทาํนายซึงทาํใหพ้ระสัญญาของพระเจา้ทีมีต่อบรรพบุรุษสําเร็จ   (มก.   10:45; มธ.   15:24; เปรียบเทียบ   กท.  
3:16) ดงันนัผูเ้ชือต่างชาติทีเขม้แขง็กวา่โดยปกติไม่ควรดูถูกพีนอ้งชาวยวิทีอ่อนแอกวา่เป็นบางครัง 

15:9-10  ขอ้เหล่านีกล่าวถึงการยอมรับของพระเยซูคริสตที์มีต่อคนต่างชาติ     การอา้งอิงแสดงใหเ้ห็น
วา่พระเจา้ตงัใจทีจะอวยพรคนต่างชาติอยูเ่สมอ      ฉะนนัผูเ้ชือชาวยวิทีเป็นอนุรักษนิ์ยมไม่ควรดูถูกพีนอ้ง
ต่างชาติทีเป็นเสรีนิยมมากกวา่ของพวกเขา    ผมใชค้าํขยายนาม  “อนุรักษนิ์ยม”  และ  “เสรีนิยม”  เพือจะอธิบาย
ถึงความสัมพนัธ์ของพวกเขาต่อเรืองราวทีไม่มีกฎเกณฑ ์     การอา้งอิงทงัสีจากพนัธสัญญาเดิม   (“งานเขียน”  
“ธรรมบญัญติั”   และ   “พวกผูเ้ผยพระวจนะ”)   ก็ตามมา   ซึงสนบัสนุนการยนืยนัของเปาโลในขอ้   8 และ   9ก  
โดยรวม     

สดุดี   18:49 นึกภาพดาวดิทีชืนชมยนิดีในพระเจา้สาํหรับบรรดาชยัชนะท่ามกลางชนชาติต่างๆ   ทีอยู่
ใตก้ารควบคุมเขา   ในเฉลยธรรมบญัญติั   32:43   โมเสสไดเ้ห็นคนต่างชาติสรรเสริญพระเจา้ร่วมกบัคน
อิสราเอล    ขอ้พระคมัภีร์เหล่านีคงไดห้นุนใจผูอ่้านคนยวิของเปาโลทีจะยอมรับพีนอ้งต่างชาติของพวกเขา 

15:11-12 การอา้งอิงอีกสองประการนึกภาพคนต่างชาติทีสรรเสริญพระเจา้ตามลาํพงัโดยไม่มีการเขา้
ร่วมในอิสราเอล  (สดด.  117:1; อสย.  11:10) บางทีเปาโลไดอ้า้งอิงขอ้เหล่านีเพือจะช่วยผูอ่้านชาวยวิของเขาที
จะจดจาํวา่พีนอ้งต่างชาติของพวกเขาไม่จาํเป็นทีตอ้งมาหาพระเจา้โดยผา่นทางคนยวิหรือลทัธิยดูาย   พวกเขา
ไม่จาํเป็นทีจะตอ้งปฏิบติับางสิงทีคริสเตียนคนยวิทาํในฐานะทีเป็นส่วนหนึงของมรดกทางวฒันธรรมของ
พวกเขา 

15:13 ขอ้นีสรุปส่วนทีกล่าวถึงภาคปฏิบติัแห่งความชอบธรรมของพระเจา้   (12:1-15:13) เป็นความ
ปรารถนาทีเคร่งครัดในทางศาสนาอีกอยา่งหนึง  (เปรียบเทียบ  ขอ้  5)   



การอา้งอิงถึงความหวงัชีไปยงัอนาคต      ตลอดธรรมสารนีเปาโลอา้งอิงอยูเ่สมอถึงขอ้เทจ็จริงทีวา่
พระเจา้ไม่ไดส้าํเร็จในงานแห่งการช่วยใหร้อดในชีวติของผูฟั้งของเขา      พวกเขายงัอยูภ่ายใตก้ารสร้างใน
ฐานะคริสเตียน     มนัมีอะไรทีมากกวา่ในความรอดของพระเจา้ทีพวกเขายงัไม่ไดป้ระสบ  ในการจบบทความ
ของเขาในเรืองความชอบธรรมของพระเจา้            อคัรทูตไดจ้ดจ่อความสนใจของผูฟั้งของเขาไปทีส่วนทีเหลือ
ของการชาํระใหบ้ริสุทธิและการไดรั้บศกัดิศรีสุดทา้ยของพวกเขา     

พระเจา้แห่งความหวงัคือพระเจา้ผูด้ลใจความหวงัและจดัเตรียมความหวงัสาํหรับผูที้ไดรั้บการไถ่
ของพระองค ์     คริสเตียนสามารถยนิดีไดเ้นืองดว้ยสิงทีพระเจา้ไดท้าํเพือเราและกาํลงัทาํเพือเรา      เรายงั
สามารถมีสันติสุขเมือเราตระหนกัถึงสิงทีพระองคก์าํลงัทาํเพือเราในตอนนีและสิงทีพระองคจ์ะทาํเพือเราใน
อนาคต      มนัเป็นไปไดส้าํหรับเราทีจะเตม็ไปดว้ยความหวงัเพราะพระวิญญาณบริสุทธิทีมีอาํนาจทงัสินกาํลงั
ทาํงานภายในเราอยู ่   (เปรียบเทียบ  บทที  8) 

“ความสาํเร็จแห่งจุดประสงคท์งัสินของพระเจา้สาํหรับสวสัดิภาพฝ่ายวญิญาณของบรรดาบุตรของ
พระองคม์าจากอาํนาจทีใหม้าโดยพระวิญญาณของพระองค ์  มนัช่างเป็นการยาํเตือนทีจบอยา่ง
เหมาะสมของการอภิปรายของอคัรทูตในเรืองการดาํเนินชีวติคริสเตียน”  480  

สิงนีสรุปการอธิบายของเปาโลถึงหวัขอ้ของความชอบธรรมของพระเจา้ทีก่อตงัหวัใจของจดหมาย
ฝากนี   (1:18-15:13)  เปาโลไดแ้สดงถึงความตอ้งการของมนุษยต่์อความชอบธรรมของพระเจา้   (1:18-3:20) 

วธีิทีพระเจา้ไดใ้ส่มนัในผูค้นทีวางใจในพระบุตรของพระองค ์  (3:21-5:21)  และวธีิทีพระเจา้มอบมนัใหแ้ก่ผู ้
ทีพระองคไ์ดใ้ส่มนัไว ้  (บทที   6-8)  ยงิไปกวา่นนัอีกเขาไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่   พระเจา้นนัชอบธรรมอยา่ง
ต่อเนืองในการทาํสิงทงัสินนี   (บทที   9-11)  เขาจบลงดว้ยการกระตุน้ใหผู้อ่้านของเขาทีจะปฏิบติัความชอบ
ธรรมของพวกเขาในความสัมพนัธ์ต่างๆ  ทีสาํคญัทีสุดของพวกเขา  (12:1-15:13) 

 

VII. บทสรุป  15:14-16:27 

บทสรุปของธรรมสารนีก็สอดคลอ้งกบับทนาํของมนั  (1:1-17; เปรียบเทียบ  15:14 และ  1:8; 15:15ข-

21 และ  1:3, 13; 15:22 และ  1:13ก; 15:27 และ  1:14; 15:29 และ  1:11-12; และ  15:30-32 และ  1:9-10)  ทงั
สองส่วนก็กล่าวถึงเรืองราวของความสนใจส่วนตวัต่อเปาโลและวางกรอบการอธิบายของเขาถึงความชอบ



ธรรมของพระเจา้   (เปรียบเทียบ   1 คร.   1:1-9; 16:5-24) อยา่งไรก็ตามในสองส่วนนนัสิงทีเปาโลไดเ้ขียน
เกียวกบัตวัเขาเองก็เกียวขอ้งกบัข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต ์

ก.  พนัธกจิของเปาโล  15:14-33 

ก่อนอืนอคัรทูตไดใ้ห้ขอ้มูลเกียวกบัการงานในอดีตของเขา   (15:14-21)   จากนนัเขาไดอ้ธิบายถึง
รายการปัจจุบนัของเขา  (15:22-29) สุดทา้ยแลว้เขาไดแ้บ่งปันถึงแผนการต่างๆ  ในอนาคตของเขา  (15:30-33) 

1. การงานในอดีต  15:14-21 

ดว้ยเหตุใดเหตุหนึงเปาโลไดว้พิากษว์จิารณ์ผูเ้ขม้แขง็และผูอ่้อนแอในคริสตจกัรโรม   (14:1-15:13)  

ตอนนีเขาไดท้าํใหข้อ้คิดเห็นเหล่านนัสมดุลโดยการชีถึงจุดแขง็อืนๆ   ในคริสตจกัรนอกเหนือไปจากความ
เชือของพีนอ้งชาวโรมนัของเขา  (1:8)   

15:14 ความรู้ของเปาโลเกียวกบัคริสตจกัรในโรมไดม้าถึงเขาโดยทางแหล่งอืนทีไม่ใช่การสังเกตส่วนตวั  
(ขอ้  22-24)  

“ความดี”   เป็นความเป็นเลิศทางศีลธรรมทีมาจากการทาํงานของพระวิญญาณของพระเจา้   (กท.  
5:22; เปรียบเทียบ   รม.   6:13) ความดีนนัจาํเป็นทีจะตอ้งประยกุตใ์ชค้วามจริงต่อชีวิต   ความรู้ก็เช่นเดียวกนั  
โดยพืนฐานแลว้นีเป็นคริสตจกัรทีสอนตนเอง   (6:17) และผูเ้ชือก็สามารถทีจะแนะนาํซึงกนัและกนัได ้  “การ
ตกัเตือน”  หรือ  “การแนะนาํ”  หมายถึงทีจะอบรม  (เปรียบเทียบ  คส.  3:16; 1 ธส.  5:14) 

“ในแง่ศีลธรรมแลว้  พวกเขา  ‘เตม็ไปดว้ยความดี’  ในแง่สติปัญญาแลว้  พวกเขา  ‘บริบูรณ์ดว้ยความรู้’  
และในแง่หนา้ทีแลว้  พวกเขา  ‘สามารถทีจะแนะนาํซึงกนัและกนัได’้”  481 

15:15 อคัรทูตไดใ้หค้วามเลือมใสแก่ผูอ่้านของเขาสาํหรับความรู้บางอยา่งในสิงทีเขาไดเ้ขียนไปในบท
ต่างๆ   ทีไดก้ล่าวไปแลว้นนั   อยา่งไรก็ตามพวกเขาตอ้งการการยาํเตือน   อยา่งทีประชากรของพระเจา้ทงัหมด
ตอ้งการ   นีเป็นสิงทีใกลชิ้ดทีสุดทีเปาโลตอ้งอธิบายจุดประสงคข์องเขาสาํหรับการเขียนพระธรรมโรมนี   แต่
ก็ปรากฎชดัวา่ถอ้ยคาํแห่งจุดประสงคนี์ก็เป็นธรรมดาอยา่งมาก 

15:16 เปาโลไดมี้พนัธะพิเศษต่อกลุ่มคนต่างชาตินีเป็นหลกั   (1:13) เนืองจากวา่พระเจา้ไดส่้งเขาทีจะรับใช้
ต่อคนต่างชาติเป็นหลกั      ในฐานะทีเป็นปุโรหิตของผูเ้ชือมนัเป็นหนา้ทีของเขาทีจะนาํผูค้นไปสู่พระเจา้ดว้ย
ข่าวประเสริฐ      เขาไดถื้อวา่คนต่างชาติทีไดม้าสู่ความเชือและเติบโตขึนโดยทางพนัธกิจของเขานนัเป็นการ



ถวายของเขาแด่พระเจา้      คนต่างชาติเหล่านีจะเป็นทียอมรับต่อพระเจา้ไดเ้มือพระวิญญาณบริสุทธิไดแ้ยก
พวกเขาไวแ้ด่พระเจา้ในฐานะสมบติัของพระองค ์  (เปรียบเทียบ   1 คร.   6:11)  ทีนีกล่าวถึงการชาํระแบบ
ตาํแหน่งไม่ใช่การชาํระอยา่งต่อเนือง     

15:17-18 เปาโลมีเหตุผลทีจะอวดเพราะวา่คนต่างชาติไดม้าสู่พระเยซูคริสตโ์ดยทางพนัธกิจของเขา  
แต่กระนนัเขาไดใ้หชื้อเสียงทงัสินสาํหรับสิงทีไดเ้กิดขึนกบัพระเยซูคริสต ์ พระองคไ์ดท้าํการผา่นทางผูรั้บใช้
ของพระองคใ์นการนาํคนต่างชาติทีจะเชือฟังพระเจา้ดว้ยถอ้ยคาํและการกระทาํ   การเชือฟังในบริบทนี
เกียวขอ้งกบัการไปสู่พระคริสต ์ (เปรียบเทียบ  1:5; 16:26; กจ.  17:30; 1 ปต.  1:2) 

15:19 หมายสาํคญัและความพิศวง   ซึงเป็นวลีทีมาตรฐานของพระคมัภีร์สาํหรับคาํวา่การอศัจรรยไ์ดใ้หก้าร
ยอมรับนบัถือแด่ผูสื้อสารของพระเจา้   และไดรั้บรองข่าวสารทีเขาไดป้ระกาศ   (กจ.   2:22; 5:12)482                         
พระวญิญาณบริสุทธิช่วยให้ผูค้นทีจะเห็นการเชือมโยงระหวา่งการอศัจรรยแ์ละข่าวสาร   และจากนนัก็เชือ
ข่าวประเสริฐและพบกบัความรอด     

สนามแห่งพนัธกิจของเปาโลเมือเขาไดเ้ขียนธรรมสารนีก็ขยายออกไปประมาณ   1,400 ไมล ์  จาก
เยรูซาเล็มจนถึงอิลลีริคมัซึงเป็นจงัหวดัหนึงของโรม      อิลลีริคมัอยูด่า้นตะวนัออกของทะเลเอดรีเอติกตรงกนั
ขา้มกบัอิตาลี     นีเป็นอลัเบเนียเหนือในสมยัใหม่   ซึงเป็นของยโูกสะลาเวยีและบอสเนียเฮอร์เซโกวน่ิาเก่า     ไม่
มีการบนัทึกวา่เปาโลไดไ้ปทีนนัในพระธรรมกิจการ   แมว้า่เขาอาจไดไ้ปในการเดินทางประกาศครังทีสอง
ของเขา   (กจ.   17:1-9) หรือระหวา่งการเดินทางครังทีสามของเขา   (กจ.   21:1-2) การอา้งของเปาโลทีวา่ได ้ 
ประกาศข่าวประเสริฐ   “อยา่งเตม็ที”   หมายถึงวา่เขาไดป้ระกาศข่าวประเสริฐอยา่งสัตยซื์อในพืนทีนนัไม่ได้
หมายถึงเขาไดน้าํข่าวประเสริฐไปยงัแต่ละบุคคล 

 

 

 

 

 



15:20 ขอ้นีพร้อมกบัขอ้   18-19 อธิบายวา่ทาํไมเปาโลยงัไม่สามารถไปเยยีมโรมได ้  ความปรารถนาของเขา
ทีจะทาํงานบุกเบิกแบบมิชชนันารีไดเ้กิดขึนจากความร้อนรนของเขาทีจะเขา้ถึงผูค้นทียงัไม่ไดรั้บความรอด
มากทีสุดเท่าทีจะเป็นได ้ (เปรียบเทียบ  1:14) เขาไดไ้ปหาผูค้นทีไม่ไดย้นิข่าวประเสริฐดว้ยข่าวประเสริฐ  (มธ.  
28:19-20) เขาไม่ไดร้อคอยพวกเขาทีจะมาหาและสอบถามเกียวกบัข่าวประเสริฐ 

15:21 ดูเหมือนวา่เปาโลไดพ้บการหนุนใจทีจะติดตามเป้าหมายนีในคาํพยากรณ์นีจากอิสยาห์ซึงอธิบายถึง
งานของผูรั้บใชข้องพระเจา้  (อสย.  52:15) 

2. รายการปัจจุบัน  15:22-29 

15:22 ขอ้นีจบัประเด็นของสิงทีเปาโลไดอ้ธิบายในส่วนทีผา่นมา 

15:23-24 อคัรทูตไดรู้้สึกวา่คริสเตียนในพืนทีทีเขาไดป้ระกาศข่าวประเสริฐอยูใ่นตาํแหน่งทีดีทีจะ
เผยแพร่ข่าวประเสริฐในอาณาเขตต่างๆ   ของพวกเขา   ผลลพัธ์ก็คือเขาไดเ้ชือวา่เขาสามารถมองไปยงัพืนทีที
ไม่ไดย้นิข่าวประเสริฐไปไกลจนถึงตะวนัตกซึงตอนนีก็คือยโุรป  (เปรียบเทียบ  1:11-12)   

“ส่วนต่างๆ   ของสเปน   (ซึงในโลกสมยัโบราณไดร้วมถึงคาบสมุทรไอบีเรียนทงัหมด)   ไดถู้ก
ครอบครองโดยโรมตงัแต่ประมาณ  200 กคศ.  แต่วา่ในสมยัของเปาโลเท่านนัทีโรมไดจ้ดัระบบพืนที
ทงัหมดอยา่งเตม็ที”  483 

15:25-26 จุดประสงคข์องเปาโลในการรวบรวมเงินจากคริสตจกัรมาซิโดเนียและอาคายาก็เพือทีจะ
บรรเทาความยากจนทีไดเ้กิดขึนท่ามกลางคริสเตียนยวิในเยรูซาเล็ม   จุดประสงคอ์นัทีสองก็คือเพือทีจะเชือม
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้ชือต่างชาติและผูเ้ชือชาวยวิ  (เปรียบเทียบ  1 คร.  16:1-4; 2 คร.  8-9) 

15:27 เงินทีเปาโลไดร้วบรวมเป็นทงัของขวญัแห่งความรักและพนัธะ   เขาสามารถพดูวา่ผูใ้หเ้ป็นหนีมนั
เพราะวา่ข่าวประเสริฐไดม้าจากเยรูซาเล็มและยเูดียเพือไปยงัต่างชาติผูเ้ชือในเอเชียไมเนอร์ก็ไดช่้วยเหลือใน
เงินทุนนี  (1 คร.  16:1; กจ.  20:4) 

15:28 เป็นทีชดัเจนวา่เปาโลไดค้าดหวงัความสาํเร็จของโครงการนีอยา่งกระตือรือร้น      เงินทีไดใ้หไ้ปเป็น  
“ผล”   ในแง่ทีวา่มนัเป็นผลผลิตของการหวา่นเมล็ดแห่งข่าวประเสริฐ      เป็นทีชดัเจนวา่เปาโลในฐานะ   “อคัร
ทูตแก่คนต่างชาติ”   ตอ้งการของขวญัทีจะทาํหนา้ทีเป็นเครืองหมายของความรักและการขอบคุณของ



คริสตจกัรต่างชาติแก่คริสตจกัรทีเยรูซาเล็มหรือเป็นไปไดว้า่เขาตอ้งการใหม้นัทีจะทาํหนา้ทีเป็นผลทีพระเจา้
ไดผ้ลิตท่ามกลางคนต่างชาติเนืองดว้ยคริสตจกัรทีเยรูซาเล็ม484 

15:29 พระพรของพระเยซูคริสตที์นีเป็นพระพรของพระเจา้ทีมีต่อเปาโลโดยการยอมใหเ้ขาไปถึงโรม      
บางทีอคัรทูตคิดวา่พระพรทีจะไปสู่โรมไดผ้า่นมาทางพนัธกิจของเขาท่ามกลางพวกเขา   เขาไม่ไดรู้้ในเวลานี
วา่เขาจะไปถึงทีโรมพร้อมกบัโซ่ตรวน  (กจ.  28:16) 

3. แผนการต่างๆ  ในอนาคต  15:30-33 

15:30 เปาโลไดดึ้งความสนใจไปทีความจาํเป็นทียงิใหญ่ทีเขาไดรู้้สึกสาํหรับคาํอธิษฐานของผูอ่้านของเขา
โดยการใชค้าํศพัทอ์ยา่งเดียวกนัเมือไดว้งิวอนพวกเขาทีจะอุทิศตนแด่พระเจา้   (12:1) เขาไดก้ระตุน้ใหพ้วก
เขาบนพืนฐานของความสัมพนัธ์ของพวกเขากบัพระเยซูคริสตแ์ละความรักที              พระวญิญาณบริสุทธิไดด้ล
ใจ   เขาไดต้ระหนกัวา่ในแง่ของอาํนาจต่างๆ   ฝ่ายวญิญาณทีเป็นปฏิปักษต่์อพนัธกิจของเขานนัการอธิษฐานที
มีพลงันนัจาํเป็น  (เปรียบเทียบ  อฟ.  6:18-20; 2 คร.  1:10-11)   

“.   .   .   การอธิษฐานของเราไม่ควรเป็นประสบการณ์ตามปกติทีไม่มีหวัใจหรือความกระตือรือร้น   เรา
ควรใส่ความร้อนรนในการอธิษฐานของเราอยา่งทีนกัมวยปลาํทาํในการปลาํสู้ของเขา!”485 

“การวงิวอนเผือของคริสเตียนเป็นวธีิของการแบ่งปันในพนัธกิจของคนอืน”  486 

15:31 เปาโลไดร้ะบุถึงการอธิษฐานของสองหวัขอ้   หนึงคือความปลอดภยัจากการต่อตา้นของคนยวิทีไม่
เชือซึงเป็นศตัรู  (เปรียบเทียบ  กจ.  9:29-30) และความไม่วางใจของคริสเตียนชาวยวิ  อีกหวัขอ้หนึงก็คือ  คริส
เตียนชาวยวิจะรับของขวญัทีเป็นเงินจากพีนอ้งต่างชาติของพวกเขา   ถา้พวกเขาไม่รับเอกภาพของพระกายก็
จะอยูใ่นอนัตราย 

15:32 คาํตอบต่อคาํอธิษฐานขอสองหวัขอ้นีหวงัวา่จะสนบัสนุนการทาํใหเ้ป็นจริงของเป้าหมายทีสาม  
เป้าหมายนีคือการไปถึงโรมตามนาํพระทยัของพระเจา้อยา่งชืนชมยนิดี   (1:10) และความสดชืนของเขาใน
ความสามคัคีธรรมกบัธรรมิกชนในโรม 

15:33 แมว้า่ชีวิตของเปาโลเตม็ไปดว้ยความยุง่ยากเนืองจากพนัธกิจของเขา   เขาไดป้รารถนาทีจะใหส้ันติสุข
ทีมาจากพระเจา้เป็นส่วนพิเศษสาํหรับคริสตจกัรในโรม     



“แทนทีจะเป็นการพิจารณาภายหลงัทีรวมถึงขอ้คิดเห็นส่วนตวัเพียงแค่เล็กนอ้ย   โรม   15:14-33 เป็น
กุญแจสาํหรับการเขา้ใจพระธรรมโรมและศาสนศาสตร์ของเปาโลในเรืองมิชชนั   มนัเสนอความเขา้ใจถ่อง
แทที้สาํคญัสาํหรับศาสนศาสตร์ทางพระคมัภีร์ร่วมสมยัของมิชชนั      ประการแรก   เนือหาเป็นการยาํเตือนวา่
ความพยายามของมิชชนันารีทงัสินจะตอ้งพึงพาพระเจา้และผลลพัธ์ทงัสินจะตอ้งถูกตระหนกัวา่เป็นงาน
แห่งพระคุณของพระเจา้    ประการทีสอง  งานแห่งมิชชนัเป็นสิทธิพิเศษแบบปุโรหิตของการนาํเสนอประเทศ
ต่างๆ   แด่พระเจา้      ประการทีสาม   มิชชนัตอ้งรักษาความสมดุลยร์ะหวา่งเป้าหมายสูงสุดของการจดัตงัที
ประชุมต่างๆ   ทีเติบโตและเป็นยทุธศาสตร์และไม่สูญเสียความเร่งด่วนของการประกาศข่าวประเสริฐ
ท่ามกลางคนทียงัไม่ไดรั้บข่าวประเสริฐ     ประการทีสี     ผูที้นาํข่าวประเสริฐไปยงัผูที้ยงัไม่ไดรั้บข่าวประเสริฐ
ท่ามกลางประเทศต่างๆ   ก็กาํลงัช่วยทาํใหจุ้ดประสงคต่์างๆ   ของพระเจา้ในประวติัศาสตร์ความรอดสาํเร็จ    
ประการทีหา้หุ้นส่วนร่วมกนัซึงสาํคญัต่องานมิชชนัตอ้งปรากฏออกมาท่ามกลางคริสตจกัรต่างๆ  ทวัโลก”  487 

ข.  เรืองส่วนตัว  บทท ี 16 

บทสุดทา้ยนีเป็นเหมือนจดหมายอยา่งมากในการเรียบเรียงเนือหาแบบทนัทีทนัใด      เป็นทีแน่ชดัวา่
เปาโลไดเ้ชือมโยงเรืองราวต่างๆ  ทีไดเ้กิดขึนกบัเขา    เขาไดก้ล่าวถึง  36 บุคคลในบทนี    8 คนจากคนเหล่านีได้
อยูก่บัเปาโลและคนทีเหลือก็อยูใ่นโรม     เขาไดร้ะบุชือของผูช้าย  27 คนและชือของผูห้ญิง  7 คน  และอีกสอง
ชือโดยความสัมพนัธ์ของพวกเขากบัคนอืน      ยงิไปกวา่นนัเขาไดอ้า้งอิงถึงอยา่งนอ้ยสองครอบครัว   (ขอ้   10-

11) และคริสตจกัรตามบา้น  3 แห่ง  (ขอ้  5, 14, 15) รวมถึงพีนอ้งคนอืนทีไม่ไดเ้อ่ยชือ  (ขอ้  14) และผูห้ญิงอีก
สองคน  (ขอ้  13, 15) สองครอบครัวนนัอาจเป็นคริสตจกัรตามบา้นดว้ย    ชือส่วนใหญ่เป็นต่างชาติ  ซึงสะทอ้น
ถึงประชากรต่างชาติแห่งคริสตจกัรในโรมเป็นหลกัและคนส่วนใหญ่ก็เป็นทาส   และบรรดาชายหญิงทีมี
อิสระ488 

นกัอรรถาธิบายพระคมัภีร์หลายคนไดเ้ชือวา่   แต่เดิมนนับทที   16 เป็นจดหมายอีกฉบบัหนึงทีเปาโล
ไดเ้ขียนไปยงัคริสตจกัรทีเอเฟซสั      สมมุติฐานเบืองหลงัมุมมองนีก็คือวา่เนืองจากเปาโลไม่ไดไ้ปเยยีมโรม  
เขาคงไม่ไดรู้้จกัหลายคนทีเขาไดท้กัทาย      เขาไดรั้บใชที้เอเฟซสัสามปีและไม่ตอ้งสงสัยวา่เขาไดรู้้จกัหลาย
คนทีนนั    มุมมองนีไม่น่าจะเป็นไปไดอ้ยา่งมาก489 

“บทที   16 นีถูกละเลยดว้ยหลายคนซึงก็เป็นการสูญเสียแก่พวกเขาเอง   มนัเป็นถอ้ยคาํทีแผก่วา้ง      
สนิทสนมและเจาะจงแห่งถอ้ยคาํทงัหมดของการทกัทายทีน่ารักในจดหมายทีอศัจรรยข์องเปาโล  



ไม่มีใครสามารถทีจะพลาดการเทออกมาทีอศัจรรยข์องหวัใจของอคัรทูตของเราต่อธรรมิกชนทีเขา
ไดรั้กอยา่งมากได—้ซึงหมายถึงคริสตจกัรทีแทจ้ริงทงัหมดของพระเจา้!”490 

“.   .   .  การขอร้องทีครอบคลุมสาํหรับการทกัทายในโรม   16 อาจสะทอ้นถึงความปรารถนาของเขาที
จะอา้งถึงคริสเตียนทงัหมดในโรมทีเขารู้จกั—กระบวนการทีเป็นไปไม่ไดใ้นจดหมายเหล่านนัทีถูก
ส่งไปยงัคริสตจกัรต่างๆ  ทีเขาไดรั้บใช”้  491 

“.   .   .   เปาโลเป็นผูส้ร้างมิตรและผูเ้ก็บเกียววญิญาณดว้ย   เขาไม่ไดพ้ยายามทีจะดาํเนินชีวติทีแยกตวั
ต่างหาก  เขามีเพือนมากมายในพระเจา้  และไดชื้นชมพวกเขา”  492 

1. การชมเชย  16:1-2 

เป็นทีชดัเจนวา่เฟบี   (ตามตวัอกัษรหมายถึง   สวา่งหรือเปล่งปลงั)   เป็นผูห้ญิงทีไดน้าํธรรมสารนีจาก
โครินธ์ไปยงัโรม   

“ชือนีเป็นหนึงในหลายนามของเทพเจา้หญิง   คือ   ไดอะน่าและสิงนีแนะนาํวา่เธอเป็นผูก้ลบัใจเชือ
จากคนต่างชาติ  ไม่ใช่ยวิ”  493 

เธอเป็น  “ผูรั้บใช”้  (คาํกรีก  ได-อะ-โคน่อน)  ของคริสตจกัรในเมืองเกิดของเธอ  คือ  เคนเครีย  ซึงเป็น
ท่าเรือของโครินธ์   (กจ.  18:18; 2 คร.  1:1)  มนัไม่ชดัเจนวา่เฟบีไดอ้ยูใ่นตาํแหน่งของมคันายก494  หรือไม่วา่
เธอเป็นผูรั้บใชที้ไม่เป็นทางการของคริสตจกัร     เปาโลไดเ้นน้ถึงการรับใชข้องเธอไม่ใช่ตาํแหน่งของเธอ    คาํ
กรีก  พรอสทาทิส  “ผูช่้วย”  ปรากฎทีนีเท่านนัในพนัธสัญญาใหม่และบางทีหมายถึงผูช่้วยในแง่ของผูอุ้ปการะ
ช่วยเหลือหรือผูอุ้ปถมัภ ์     เธอเป็นนอ้งสาวของเขาในพระเจา้อยา่งทีดูเหมือนชดัเจนจากการอา้งอิงของเขาต่อ
เธอวา่  นอ้งสาว  “ของเรา”    จดหมายแห่งการชมเชยเป็นเรืองปกติในสมยัของเปาโล  (เปรียบเทียบ  2 คร.  3:1)  

ถอ้ยคาํของเปาโลทีนีไดป้ระกอบกนัขึนเป็นจดหมายเช่นนนัแก่เฟบี     

ใหส้ังเกตวา่พนัธกิจของพวกผูห้ญิงในคริสตจกัรทีโรมนนัค่อนขา้งเด่นชดัในบทนี      เปาโล
ไดอ้า้งอิงถึงผูห้ญิงทีโดดเด่น  9 คนดว้ยกนั  คือ  เฟบี  ปริศคา  มารีย ์ ตรีเฟนา  ตรีโฟสา  เปอร์ซีส  แม่ของ
รูฟัส  ยเูลีย  และนอ้งสาวของเนเรอสั 

 

 



2. การทกัทายหลากหลายแก่คริสเตียนในโรม  16:3-16 

มนัอาจดูเหมือนผิดปกติทีเปาโลไดรู้้จกัชือหลายคนในคริสตจกัรในโรม   เพราะเขายงัไม่เคยไดไ้ป
เยยีมทีนนั      อยา่งไรก็ตามการเดินทางในจกัรวรรดิโรมก็ง่ายพอควรระหวา่งช่วงชีวิตของเปาโล     บางทีเขาได้
พบบางคนจากคนเหล่านีในทีอืนและรู้จกัพวกเขาหลายคนโดยชือเสียง 

ชือส่วนใหญ่เป็นภาษาละตินหรือกรีก   แต่เป็นทีชดัเจนวา่บางคนก็เป็นคนยวิซึงเหมือนกบัเปาโลทีมี
ชือทงัภาษากรีกหรือละติน   (ตวัอยา่งใน   ขอ้   7, 11) ในจดหมายฝากต่างๆ   เปาโลไดท้กัทายชือแต่ละคนใน
คริสตจกัรต่างๆ  ทีเขาไม่ไดไ้ปเยยีมมากกวา่ในคริสตจกัรต่างๆ  ทีเขาไดไ้ปเยยีม  (เปรียบเทียบ  โคโลสี)  เขาคง
ตอ้งการทีจะสร้างการติดต่อสือสารส่วนตวัมากขึนกบัทีประชุมต่างๆ  ทียงัไม่เคยเห็นหนา้ของเขา 

16:3-5ก  เปาโลไดพ้บปริศคา—ปริสสิลลาในช่วงสันๆ   และสามีของเธอชือ   อาควลิลา   ในโครินธ์  
(กจ.  18:2) เมือเขาไดไ้ปทีเอเฟซสั  เขาไดพ้าพวกเขาไปกบัเขาดว้ย  (กจ.  18:18) เขาไดล้ะพวกเขาไวที้เอเฟซสั
เมือเขาไดมุ้่งไปทีเยรูซาเล็ม   (กจ.   18:19)  ในเอเฟซสันนัพวกเขาไดช่้วยเหลืออปอลโล   (กจ.   18:24-28)  

ภายหลงัพวกเขาไดก้ลบัไปยงัโรมทีทีเขาไดอ้าศยัอยูก่่อนหนา้นนั   (กจ.   18:2)  ภายหลงัพวกเขายงัไดก้ลบัไป
ทีเอเฟซสั   (2 ทธ.   4:19)  ปกติแลว้คริสตจกัรไดพ้บกนัในบา้น   ณ   เวลานี   และคนหนึงไดพ้บปะในบา้นของ
พวกเขา  (เปรียบเทียบ  ขอ้  23;   1 คร.  16:19) 

16:5ข-7  คนส่วนใหญ่ทีถูกอา้งอิงในขอ้เหล่านีไม่ตอ้งการขอ้คิดทีอธิบายใดๆ   “เอเชีย”   (ขอ้   5) เป็น
จงัหวดัหนึงของโรมแห่งเอเชียทีมีเอเฟซสัเป็นเมืองหลวง     ยนีูอสั   (หรือยเูนีย  ขอ้  7) บางทีเป็นภรรยาของอนั
โดรนิคสั  (เปรียบเทียบ  ขอ้  3, 15)  คาํวา่  “ญาติพีนอ้ง”  หรือ  “ญาติ”  (ขอ้  7; เปรียบเทียบ  ขอ้  11, 21) ดูเหมือน
อา้งอิงถึงญาติของเปาโลในแง่ของการเป็นคนยวิดว้ยกนั   (เปรียบเทียบ   9:13; ฟป.   1:7; 4:14) “อคัรทูต”   (ขอ้  
7) ทีนีตอ้งมีความหมายทวัไปเกียวกบัตวัแทน  (มิชชนันารีทีเดินทาง)  มากกวา่ทีจะเป็นการอา้งอิงทางเทคนิค
ถึงหนึงในอคัรทูตทีมีตาํแหน่งทงั  13 คนนนั  (เปรียบเทียบ  กจ.  14:4; 14; 2 คร.  8:23;   1 ธส.  2:6; ฟป.  2:25) 

16:8-15  คนในครอบครัวของอาริสโทบูลสั   (ขอ้   10) บางทีเป็นพวกทาสของเขา   (คนรับใชใ้นบา้น)  
เนืองจากวา่เปาโลไม่ไดท้กัทายอาริสโทบูลสั   ชายคนนีอาจเป็นผูไ้ม่เชือ      ตรีเฟนา   (ขอ้   12   “งดงาม”)และ  
ตรีโฟสา   (“ประณีต”)   อาจเป็นพีสาวนอ้งสาว      ชือทงัสองมาจากคาํกริยา  ทรูเฟโอ  หมายถึง   ทีจะดาํเนินชีวติ
อยา่งระมดัระวงัหรืออยา่งหรูหรา   (เปรียบเทียบ   ยก.   5:5)  รูฟัส   (ขอ้   13) อาจเป็นบุตรชายของซีโมนชาว          
ไซรีน  ผูที้ไดแ้บกกางเขนของพระเยซู  (เปรียบเทียบ  มก.  15:21)  มารดาของ  รูฟัสอาจเป็นมารดาของเปาโลใน



แง่ทีวา่ครังหนึงเธอไดก้ระทาํเหมือนแม่ต่อเขา    มนัเป็นไปไม่ไดที้เขาไดอ้า้งอิงถึงนางอยา่งทีเขาไดท้าํ  ถา้นาง
เป็นมารดาทางกายภาพของเขา   

“ขอใหบ้รรดาแม่คริสเตียนทีจะพบอาณาเขตใหญ่สาํหรับหวัใจทีอศัจรรยแ์ห่งการดูแลทีมีความรัก
โดยสัญชาตญาณทีพระเจา้ประทานใหแ้ก่บรรดาแม่   ทีพวกเขาหยบิยนืการดูแลอยา่งแม่ของพวกเขา
ไกลเกินกวา่แวดวงทางครอบครัวของพวกเขาเองไปยงัคริสเตียนทุกคนและโดยเฉพาะอยา่งยงิผูที้
ทาํงานเพือพระคริสตทุ์กคน    พระเจา้จะจดจาํสิงนีไว ้ ณ  การเสด็จมาของพระองค!์”495  

“พีนอ้ง   [หรือธรรมิกชน] ทีอยูก่บัพวกเขา”   (ขอ้   14, 15) บางทีอา้งอิงถึงคริสเตียนคนอืนๆ   ทีไดพ้บ
กบับรรดาผูที้ถูกเอ่ยถึงชือในคริสตจกัรตามบา้น 

16:16 “จูบบริสุทธิ”   เคยเป็นและเป็นการทกัทายโดยทวัไปทีมีความรักซึงแสดงถึงความรักซึงกนัและกนั  
การยกโทษและเอกภาพในพระคริสต ์ เปาโลส่งผา่นการทกัทายของคริสตจกัรทงัสินทีเขาไดเ้ป็นตวัแทน   

การยอมรับของเปาโลถึงผูร่้วมงานของเขา  (ขอ้  3, 9; เปรียบเทียบ  ขอ้  7) แสดงวา่เขาไม่ใช่ผูรั้บใชที้  
“ท่องเทียวโดดเดียว”      ผูห้ญิงหลายคนทีถูกอา้งอิงในขอ้เหล่านีก็โตแ้ยง้มุมมองของบางคนทีวา่เปาโลเป็น          
คนคนเกลียดผูห้ญิง      เป็นทีชดัเจนวา่พวกผูห้ญิงไดมี้บทบาททีสาํคญัในพนัธกิจของคริสตจกัรแรกเริม   และ
เปาโลไดข้อบคุณพวกเขา 

3. การเตือน  16:17-20 

อีกครังทีเปาโลไดแ้นะนาํขอ้คิดเห็นของเขาดว้ยการกระตุน้ทีแขง็ขนั  (เปรียบเทียบ  12:1; 15:30)  เขา
ไดเ้ตือนคริสเตียนทีโรมเกียวกบับรรดาครูสอนเทจ็ทีอาจเขา้ไปในโบสถ ์     การเตือนแบบยอ่ของเขาก็โตแ้ยง้
ความคิดทีวา่บรรดาครูสอนเทจ็กาํลงัทาํการในคริสตจกัร 

16:17-18 บรรดาครูสอนเทจ็เป็นอนัตรายต่อคริสตจกัรทงัหมด   เปาโลไดก้ระตุน้ผูอ่้านชาวโรมนัทีจะ
หลีกเลียงพวกเขา  496  

“ถา้เปาโลไดมี้กลุ่มทีเจาะจงกลุ่มหนึง   [ของบรรดาครูสอนเทจ็] ในความคิดเราก็ไม่สามารถแน่ใจวา่
เป็นกลุ่มไหน   แต่เขาคงมีมากกวา่หนึงกลุ่มในความคิดหรือเขาคงไดเ้ตือนในหนทางค่อนขา้งเป็น
แบบโดยทวัไปถึงอนัตรายทีเขาไดรู้้วา่จะคุกคามบรรดาคริสตจกัร  แต่อาจสามารถนาํเสนอตวัมนัเอง
ในหลายรูปแบบทีแตกต่างกนั”  497 



16:19 เปาโลไดม้นัใจวา่ผูอ่้านของเขาสามารถรับมือกบัการคุกคามนีไดเ้พราะวา่พวกเขามีชือเสียงในการ
ทาํตามคาํแนะนาํของพวกอคัรทูต   ผูไ้ร้เดียงสาท่ามกลางประชากรของพระเจา้มีแนวโนม้ทีจะยอมรับบรรดา
ครูสอนเทจ็และปกติแลว้ผูฉ้ลาดจะปฏิเสธพวกเขา   เปาโลตอ้งการใหผู้อ่้านของเขาทีจะฉลาดเกียวกบัสิงดี
ทงัสิน  และไร้เดียงสาเกียวกบัสิงชวัเท่านนั  (เปรียบเทียบ  มธ.  10:16) 

16:20 สุดทา้ยแลว้ซาตานก็อยูเ่บืองหลงัความชวัทงัสิน   ภายใตอ้ธิปไตยของพระเจา้   พระเจา้ปรารถนาใหมี้
สันติสุขท่ามกลางประชากรของพระองค ์  ไม่ใช่ความเป็นปฏิปักษที์บางคนในคริสตจกัรทีไดเ้ลือกทีจะ
ติดตามผูแ้ทนของซาตานจะสร้างขึนมา   “ไม่ชา้”   ไม่ไดบ้่งบอกวา่พระเยซูคริสตจ์ะกลบัมาในไม่ชา้   เปาโลได้
หมายถึงวา่คริสเตียนชาวโรมนัจะทาํใหง้านของซาตานท่ามกลางของพวกเขาเสียไปในไม่ชา้เมือพวกเขาได้
ปฏิเสธบรรดาครูสอนเทจ็  คาํศพัทข์องเขาบ่งบอกวา่เขาไดมี้  ปฐมกาล  3:15 ในความคิด     

การใหพ้รของเปาโลไดย้กยอ่งพระคุณของพระเจา้   อยา่งทีธรรมสารนีกระทาํ     ตามปกติแลว้  การให้
พรเช่นนนัไดส่้งสัญญาณถึงการสินสุดของจดหมายของเปาโล   แต่อคัรทูตมีอะไรอีกมากทีจะสือสารในกรณี
นี498 

4. การทกัทายจากบรรดาสหายของเปาโล  16:21-24 

บรรดาผูช้ายทงัหมดทีเปาโลไดอ้า้งอิงถึงในขอ้   21 ดูเหมือนเคยเป็นมิชชนันารีดว้ยกนักบัเขาทีทาํ 
งานร่วมกบัเขาในโครินธ์เมือเขาไดเ้ขียนจดหมายฝากนี      ลูสิอสัอาจเป็นลูกา   ซึงเป็นผูเ้ขียน         พระธรรมลูกา
และกิจการ499  ยาโสน   (ขอ้   21) บางทีเป็นโสปาเทอร์ชาวเบโรอาทีไดเ้ดินทางร่วมกบัเปาโลเมือเขาไดอ้อก
จากกรีซไปยงัจุดปลายของการเดินทางประกาศครังทีสามของเขา   (กจ.   20:4) เทอร์ทูลลสั   (ขอ้   22) เป็น
เลขานุการของเขา  ผูซึ้งไดเ้ขียนจดหมายฝากฉบบันีของเปาโล 

“คาํถามทีสาํคญัและเป็นทีโตแ้ยง้เป็นระดบัของเสรีภาพทีผูเ้ขียนจดหมายอาจให้แก่ผูค้ดัลอกของเขา
หรือของเธอในการเลือกใชถ้อ้ยคาํ      การสรุปทีมีเหตุผลก็คือวา่เสรีภาพทีไดใ้หแ้ก่เลขานุการอาจจะ
แตกต่างออกไปซึงขึนอยูก่บัทกัษะของเลขานุการและธรรมชาติของความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้ขียน
และเลขานุการ      ตวัอยา่งเช่น   มนัอาจจะเป็นวา่เมือเปาโลไดใ้ชส้หายทีใกลชิ้ดและไวใ้จไดส้าํหรับ
เลขานุการของเขา   เขาไดใ้หเ้สรีภาพบางระดบัแก่บุคคลนนัทีจะเลือกใชถ้อ้ยคาํทีเจาะจงใน
จดหมาย—ทีจะตรวจจดหมายอีกและทีจะเป็นพยานถึงการดาํเนินการแทนทีแม่นยาํของความคิด
ของเขาพร้อมกบัการทกัทายตอนจบ    นกัวชิาการหลายคนคิดวา่อิทธิพลของเลขานุการทีหลากหลาย



อาจอธิบายถึงบรรดาความแตกต่างในรูปแบบภาษากรีกท่ามกลางจดหมายต่างๆ   ของเปาโล   ซึงก่อ  
ใหเ้กิดความยุง่ยาก  ถา้เป็นไปได ้ ก็จะทาํการสรุปถึงผูเ้ขียนซึงขึนอยูก่บับรรทดัฐานนนั”  500 

อยา่งเห็นไดช้ดัเจนวา่พวกผูช้ายในขอ้  23 เป็นผูเ้ชือชาวโครินธ์     

เอรัสทสัซึงเป็นสมุหบญัชีของเมือง   “ไดถู้กระบุวา่เป็นเจา้หนา้ทีในจงัหวดัของชือนนัทีถูกอา้งอิงใน
คาํจารึกภาษาละตินบนบล็อกปูดว้ยหินอ่อนซึงถูกคน้พบทีเมืองโครินธ์ในปี   ค.ศ.   1929 โดยสมาชิกของ
โรงเรียนอเมริกนัทีเอเธนส์:   ‘ERASTVS.   PRO.   AED.   S.P.   STRAVIT’   (‘ในการแลกเปลียนกบัการเป็น
เจา้หนา้ทีปกครองของเขา   เอรัสทสัไดปู้ทางเดินนีดว้ยค่าใชจ่้ายของเขาเอง’)      เจา้หนา้ทีปกครอง   (‘ขา้หลวง
เพืองานสาธารณะ’)  เป็นพนกังานปกครองทีมีความรับผดิชอบในเมืองโรมนั    ตาํแหน่งของ  ‘เสมียนของงาน’  
แทนทีจะเป็น   ‘สมุหบญัชีของเมือง’   เป็นตาํแหน่งทีถ่อมใจกวา่   (ภาษาละติน   อาร์คาริอสั)      เนืองจากวา่ทาง  
เดินดูเหมือนจะเป็นของส่วนภายหลงัของศตวรรษแรก      มีการอนุมานวา่เอรัสทสัไดป้ฏิบติัตนอยา่งพึงพอใจ
อยา่งมากในตาํแหน่งทีดอ้ยกวา่จนเขาไดถู้กเลือนขนัไปสู่ตาํแหน่งพนกังานปกครองทีสูงกวา่และแสดงถึง
การขอบคุณของเขาถึงเกียรติทีไดใ้หแ้ก่เขาโดยการมอบทางเดินหินอ่อนแก่เมือง      เขาไม่จาํเป็นทีจะตอ้งถูก
ระบุวา่เป็นเอรัสทสัของกิจการ  19:22 หรือ  2 ทธ.  4:20 ซึงชือนนัก็มีโดยทวัไป”  501 

5. คํายอพระเกยีรติ  16:25-27 

อคัรทูตไดน้าํถอ้ยคาํและแนวคิดจากธรรมสารต่างๆ   ก่อนหนา้นนัและจากพระธรรมนีมารวมกนัใน
คาํยอพระเกียรตินี 

16:25 อคัรทูตมนัใจวา่พระเจา้สามารถทาํเพือผูอ่้านของเขาในสิงทีพวกเขาจาํเป็น   (เปรียบเทียบ   1:11; อฟ.  
3:20)  ข่าวประเสริฐคือเครืองมือหลกัสู่วตัถุประสงคน์นั    “ข่าวประเสริฐของขา้พเจา้”  ระบุถึงข่าวประเสริฐที
เปาโลไดป้ระกาศอยา่งกวา้งขวางและไดอ้ธิบายในธรรมสารนี      “การประกาศเรืองพระคริสต”์   เป็นอีกชือ
หนึงสาํหรับข่าวประเสริฐทีเนน้ถึงหวัขอ้ของมนั   นนัคือพระเยซูคริสต ์     การประกาศตามหลงัการสาํแดง    
ข่าวประเสริฐไดถู้กปิดซ่อนไวใ้นอดีตนิรันดร์กาลจนกระทงัพระเจา้ไดส้าํแดงมนัครังแรกในพนัธสัญญาเดิม
และจากนนัก็สาํแดงอยา่งเตม็ทีในพนัธสัญญาใหม่  (เปรียบเทียบ  11:25; กท.  1:12; อฟ.   3:9; คส.  1:26; 4:3) 

16:26 แมว้า่พวกผูเ้ผยพระวจนะในพนัธสัญญาเดิมไดเ้ปิดเผยถึงข่าวประเสริฐ   (ข่าวดี)   พวกเขาไม่ไดเ้ขา้ใจ
ถึงความหมายโดยนยัของมนัทงัหมด   (1 ปต.   1:10-12; เปรียบเทียบ   รม.   1:1-2) คาํบญัชาของพระเจา้ทีถูก
กล่าวถึงบางทีเป็นการแสดงออกของนาํพระทยัของพระเจา้ 



16:27 ในฐานะพระเจา้เดียว   พระองคเ์ป็นพระเจา้ของทงัคนยวิและคนต่างชาติ   (เปรียบเทียบ   3:29-30) ใน
ฐานะพระเจา้ทีฉลาด   พระองคเ์ป็นผูก่้อแผนการแห่งความรอดสาํหรับมนุษยทุ์กคนทีเปาโลไดอ้ธิบาย  
(เปรียบเทียบ   11:33) พระเจา้ทรงสมควรต่อพระสิริทงัสินเนืองดว้ยวา่พระองคเ์ป็นใครและพระองคไ์ดท้าํ
อะไร   ทางเขา้ของเราไปสู่พระองคก์็โดยทางพระเยซูคริสตพ์ระบุตรของพระองค ์  คาํยอพระเกียรตินี
คลา้ยคลึงกบัคาํยอพระเกียรติอืนๆ  ใน  8:31-39 และ  11:33-36 


