พระธรรมโรม
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บทนำ
ผู้เขียน
ตลอดประวัติศาสตร์ของคริสตจักรนับตั้งแต่ยุคอัครทูตมาจนถึงปัจจุบัน
คริสตชนได้ยอมรับว่า
1
พระธรรมโรมคือธรรมสารเล่มหนึ่งของอัครทูตเปาโล ไม่เพียงแต่ภายในตัวจดหมายยืนยันว่าท่านเขียนขึ้น
(1:1) แต่มีหลายความคิดเห็นที่ได้ให้การสนับสนุนยืนยันและแบบการใช้คำศัพท์เฉพาะแบบ เหมือนกับที่
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 ปี (ค.ศ. 37-43) เพื่อตอบสนองต่อคำเชิญจากบารนาบัส ท่านได้ย้ายไปที่เมืองอันทิโอค
ในแคว้นซีเรียซึ่งท่านทำพันธกิจอีกประมาณ 5 ปี (ค.ศ.43-48) ท่านและบารนาบัสได้รับการทรงเรียก
เพื่อออกเดินทางไปเป็นมิชชันนารีครั้งแรกในแคว้นเอเชียไมเนอร์ (ค.ศ. 48-49) หลังจากกลับมาที่
เมืองแอนทิโอค อัครทูตเปาโลเขียนจดหมายถึงคริสตชนในแคว้นกาลาเทียเพื่อเสริมสร้างคริสตจักรที่ท่าน
และบารนาบัสได้ก่อตั้งไว้ในแคว้นเอเชียไมเนอร์ (ค.ศ.49) หลังจากการประชุมสภาคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็ม (กิจการ 15) เปาโลเลือกเอาสิลาสและเริ่มออกเดินทางเพื่อประกาศข่าวประเสริฐครั้งที่สอง (ค.ศ.5052) ผ่านแค้วนเอเชียไมเนอร์ออกไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นแคว้นโรมันแห่งมาซิโดเนียและอาคายา เริ่มต้นที่
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
คริสตชนชาวโรมันโดยฝากส่งไปกับเฟบี (16:1-2) เพื่อไปให้คริสตจักรโรมัน
แล้วเปาโลก็เดินทางต่อจากเมืองโครินธ์โดยทางบกตามเข็มนาฬิการอบๆ ทะเลอีเจียนแล้วย้อนไปที่
เมืองโตรอาสในแคว้นเอเชียที่ซึ่งท่านโดยสารเรือไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ในกรุงเยรูซาเล็มชาวยิวได้จับกุมและ

คุมขัง เปาโล (ค.ศ.57) ท่านเดินทางมาถึงกรุงโรมในฐานะนักโทษและปฏิบัติพันธกิจที่นั่นเป็นเวลาสองปี
(ค.ศ.60-62) ในช่วงเวลานี้เองท่านได้เขียนจดหมายฉบับเรือนจำ (เอเฟซัส ฟิลิปปี โคโลสี และฟิเลโมน)
รัฐบาลโรมันปล่อยเปาโลให้เป็นอิสระ และท่านเดินทางกลับไปยังบริเวณทะเลเอเจียน จากที่นั่นท่านเขียน 1
ทิโมธีและทิตัส ท่านถูกจับกุมอีกและต้องทรมานในการจำคุกในกรุงโรมเป็นครั้งที่สองและท่านได้เขียน 2
ทิโมธี และพลีชีวิตในฐานะของมาตีรชนภายใต้การปกครองของจักรพรรดิ์เนโรใน ค.ศ. 682
ผู้รับ
เรารู้น้อยมากเกี่ยวกับการก่อตั้งคริสตจักรในกรุงโรม ตามที่แอมโบรเซียสเตอร์บิดาแห่งคริสตจักร
ที่มีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 4 กล่าวว่าอัครทูตไม่ได้ก่อตั้งคริสตจักรโรม (เรื่องนี้ทำให้ขาดความเชื่อถือที่ชาว
โรมันคาธอลิคอ้างว่า เปโตร เป็นผู้ก่อตั้ง คริสตจักรโรม) กลุ่มคริสตชนชาวยิวเป็นผู้ก่อตั้ง3 เป็นไปได้ว่า
ชาวยิวกลุ่มนี้ได้กลายเป็นผู้เชื่อในกรุงเยรูซาเล็มในวันเพ็นเทคอสต์ (เปรียบเทียบกิจการ 2:10) หรือเวลาอื่น
ในช่วงแรกๆ ของประวัติศาสตร์คริสตจักรในช่วงที่เปาโลเขียนพระธรรมโรมนั้นคริสตจักรในกรุงโรมก็มี
ชื่อเสียงในเรื่องของความเชื่อไปทั่วจักรวรรดิโรมันแล้ว(1:8)
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"คำทักทายในพระธรรมโรมไม่ได้บ่งชี้ถึงการเชื่อมโยงกันอย่างเข้มแข็งขององค์กรคริสตจักรและ
ในบทที่ 16 ช่วยให้เห็นภาพของบรรดาผู้เชื่อกลุ่มเล็กๆหลายกลุ่มมากกว่าชนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่ง"4
วัตถุประสงค์
เปาโลเขียนจดหมายนี้ภายใต้การดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเหตุผลหลายประการ5 ท่านต้อง
การที่จะเตรียมทางสำหรับการเยี่ยมคริสตจักรดังที่ได้ตั้งใจไว้ (15:22-24) เห็นได้ชัดท่านหวังว่ากรุงโรม

จะกลายเป็นฐานการดำเนินงาน
และสนับสนุนการทำงานของท่านในการบุกเบิกเผยแผ่ข่าวประเสริฐใน
สเปนและภาคตะวันตกของจักรวรรดิ์ที่ท่านยังไม่ได้ไปทำการประกาศธรรมาธิบายข่าวประเสริฐที่สมบูรณ์
ของท่านในจดหมายฉบับนี้จะช่วยชี้ให้เห็นการมีส่วนร่วมอย่างมากในพันธกิจของโรม
เมื่อเปาโลมองหาโอกาสเพื่อจะกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มระหว่างเดินทางออกจากเมืองโครินธ์ และ
เมื่อท่านมาถึงในกรุงโรมท่านได้ตระหนักถึงอันตรายที่ท่านจะต้องเผชิญ (15:31) ท่านอาจเขียนธรรมาธิบาย
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ของข่าวประเสริฐที่ปรากฏในพระธรรมโรมซึ่งกำหนดการสอนของท่านในกรณีที่
ท่านอาจจะไม่สามารถเดินทางไปถึงกรุงโรม
จากกรุงโรมหลักคำสอนของท่านสามารถกระจายออกไป
ในส่วนที่เหลือของจักรวรรดิ์โดยมีคนอื่นนำไปเทศน์ เปาโลอาจมองว่าชาวโรมันเป็นมรดกของคริสตจักร
เป็นความปรารถนาสุดท้ายและเป็นคำพยานของท่าน
อีกเหตุผลหนึ่งสำหรับการเขียนพระธรรมโรมคือเราไม่สงสัยถึงความตั้งใจของอัครทูตเปาโลที่จะ
ตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณของชาวคริสต์ในกรุงโรมถึงแม้คริสตชนที่นั่นอยู่ในสภาพจิตวิญญาณที่ดี (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 เราจะพบทั้งหมดรวมกันธรรมสารฉบับนี”้ 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 ที่จดหมายได้
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 เนื่องจากคริสตจักรขยายตัวได้อย่างรวดเร็วและแพร่กระจายจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังสถานที่ห่างไกล 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
ปี 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
ธรรมสารที่ยิ่งใหญ่ฉบับนี้เริ่มต้นด้วยมุมมองที่กว้างไปถึงพระสัญญาของพระผู้ช่วยให้รอดในพันธสัญญาเดิมทบทวนวันเวลาในการรับใช้ของอัครทูตเปาโลและการสำรวจประวัติศาสตร์ศาสนาในโลกของ
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, เนหะมีย์ และโดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ดาวิด) อัครทูตเปาโลได้บรรยายสถานะของท่านกับ
ผู้อ่านของท่านว่า
"ท่านถือว่าตัวท่านเองอยู่ในความครอบครองถูกซื้อเป็นสมบัติของพระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็น
เจ้าและเจ้านายของท่านความคิดสองประการเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์และการรับใช้ได้ถูกนำมาเสนอแนะ
ด้วยไม่ใช่ข้าทาสแรงงานหรือผู้ประจบประแจง แต่เป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีอย่างสูงสุด จากภายใน
จิตสำนึกของการตกเป็นทาสผู้ที่เป็นทาสไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งใดนอกเหนือจากเจ้านายของตน ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของเวลาหรือกำลังความแข็งแรงทุกอย่างครอบครองร่วมกันไม่มีอะไรที่มีเกียรติต่อท่าน
อัครทูตเปาโลมากกว่าการเป็นทาสขององค์พระเยซู
ท่านไม่ต้องการอะไรหรือทำอะไรหรือเป็น
เจ้าของสิ่งใดนอกเหนือจากพระองค์”15
สมญานาม "อัครทูตเปาโล" ได้ถูกมอบให้อัครทูตเปาโลเพื่อเป็นสถานะในคริสตจักร ท่านเป็นผู้
รับมอบอำนาจพิเศษของพระเยซูคริสต์ สถานะนี้ไม่เพียงแต่จะประกาศข่าวประเสริฐแต่ยังกำกับดูแลและ
จัดการให้คริสตจักรมีระเบียบวินัยหากมีความจำเป็นพื้นฐานและสิทธิอำนาจในตำแหน่งของท่านคือการทรง
เรียกของพระเจ้า (เทียบข้อ 6,7)16
“การทรงเรียก” หมายถึงการถูกกำหนดและตั้งไว้โดยเฉพาะโดยอำนาจของพระเจ้าเพื่อให้อยู่ในบาง
สถานะการณ์ 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
พระองค์" "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 "บังเกิดเป็นมนุษย์"(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 อัครทูตเปาโลอาจหมายถึงพระเจ้าทรงประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรที่
ทรงฤทธานุภาพ พระเจ้าทรงมีอำนาจที่จะประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระองค์ พระธรรม
ตอนนี้คือความยิ่งใหญ่ของพระเยซูไม่ใช่ความอัศจรรย์ของการเป็นขึ้นมาจากความตาย
"ชายคนหนึ่งที่เป็นเพียงมนุษย์และกล่าวสิ่งที่พระเยซูได้ทรงตรัสไม่ใช่ครูสอนศีลธรรมที่ยิ่งใหญ่เขา
อาจจะเป็นคนวิกลจริตอยู่ในระดับเดียวกับชายคนหนึ่งที่ห่ามๆ หรือปีศาจจากนรก คุณต้องเลือกเอา
เองไม่ว่าชายคนนี้เป็นใคร เป็นบุตรของพระเจ้าหรือคนบ้าหรืออะไรที่แย่กว่านั้น” 21
พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเสมอ แต่พระบิดาทรงประกาศพระองค์ว่าเป็นพระบุตรโดยให้พระองค์
ฟื้นคืนพระชนม์ พระเยซูไม่ได้เปลี่ยนแปลงแก่นแท้ของพระองค์ พระองค์คือพระบุตรเสมอ แต่โดยสถานะ
และหน้าที่
พระเจ้าทรงแต่งตั้งพระบุตรให้อยู่ในฐานะใหม่มีสิทธิอำนาจมากขึ้นต่อโลกโดยการฟื้นคืน

พระชนม์ (มัทธิว 28:18) พระองค์ไม่ได้เป็นเพียงพระเมสสิยาห์ แต่ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของ
ทุกสรรพสิ่ง22
"พระวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์" (ข้อ 4) หมายถึงอะไร? อาจเป็นอีกชื่อที่ใช้เรียกพระวิญญาณ
บริสุทธิ์23 อย่างไรก็ตามทัศนะเชิงขนานตามข้อความ "ตามฝ่ายเนื้อหนัง" (ข้อ3) และความจริงที่
อัครทูตเปาโลอาจได้กล่าวว่า "พระวิญญาณบริสุทธิ"์ ถ้าหากอัครทูตเปาโลหมายความเช่นนั้นท่านอาจจะ
หมายถึงธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของพระเยซู
ธรรมชาติของพระเยซูทรงบริสุทธิ์อย่างมากจนความตายไม่
24
สามารถยื้อพระองค์ไว้ได้”
1:5 อัครทูตเปาโลอาจจะหมายความว่าท่านได้รับพระคุณและพระเมตตาเป็นพิเศษ (ของประทาน) ของ
การเป็นอัครทูตเปาโล ท่านแนะนำลักษณะและขอบเขตของสิ่งที่จะตามมาในธรรมสารฉบับนี้โดยการเชื่อม
โยงการเป็นอัครทูตเปาโลกับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ เชื้อสายของพระเยซูจากดาวิดและการคืน
พระชนม์ของพระองค์พิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ในพันธสัญญา
เดิม ดังนั้นข่าวประเสริฐที่อัครทูตเปาโลได้เทศนาก็คืออัครทูตเปาโลสามารถนำทุกคนไม่ใช่เพียงแต่ชาวยิว
เท่านั้นมาสู่ความเชื่อในพระองค์
และไม่ได้นำพวกเขาให้มาเชื่อฟังธรรมบัญญัติของโมเสสแต่เชื่อฟัง
พระเจ้าโดยการวางใจในพระเยซูคริสต์คือ "เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์" เพราะเป็นการถวายเกียรติแด่
พระองค์
"ธรรมบัญญัติตั้งอยู่บนพื้นฐานในสิ่งที่มนุษย์ต้องทำ ข่าวประเสริฐตั้งอยู่บนพื้นฐานในสิ่งที่พระเจ้า
ได้ทรงกระทำแล้ว”25
"บางคนกล่าวว่าจริงๆ แล้วข่าวประเสริฐคือ 'ข่าวดี' ไม่ใช่ 'คำแนะนำที่ดี'…"26
ความศรัทธาคือการเชื่อฟังพระเจ้า เพราะพระเจ้ามีพระบัญชาให้ทุกคนเชื่อในพระคริสต์ (เทียบยอห์น 6:29;
กิจการ17: 30-31) ข้อนี้ไม่ได้สอนว่าการรักษาความเชื่อส่งผลให้เราเชื่อฟังพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง แต่มันมัก
เป็นผลที่ตามมา27
3. ผู้รบั ธรรมสาร 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
เป็นทั้งความโปรดปรานที่ไม่ได้มาจากการกระทำของเราและเป็นการเปิดทางอย่างที่เราคาดการณ์ไม่ได้ซึ่ง
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
ทีส่ ำคัญไม่เพียงแค่ว่าจะต้องทำสิ่งที่ถูกต้อง (การจัดการ) แต่สิ่งที่ถูกต้องนั้นจะต้องทำให้สำเร็จก่อน
(การเป็นผู้นำ)”31
1:8-10 อัครทูตเปาโลรู้สึกกังวลสำหรับสวัสดิภาพของคริสตจักรนี้ ความเชื่อของคริสตจักรโรมได้กลาย
เป็นที่รู้จักกันดีในไม่กี่ปีทกี่ ่อตั้งมา (เทียบเอเฟซัส 1:15-16; โคโลสี 1:3-4; 1. เธสะโลนิกา 1:3) โดยปกติ
อัครทูตเปาโลจะนำเสนอยกย่องผู้อ่านสำหรับคุณลักษณะที่ดบี างประการที่ควรสรรเสริญเท่าที่จะยกยอได้
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 การเทศนาที่ไม่
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 (พหูพจน์) 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
ต้องแบกหรือเป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องทำให้สำเร็จตรงกันข้ามท่านมีความกระตือรือร้นที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐกับทุกคน (ข้อ 15)
"หากเรามีความพร้อมทางปัญญาและตระเตรียมการสำหรับการเทศนาอย่างเป็น
ทางการที่ดีที่สุด แต่ขาดความกระตือรือร้นเราจะไม่สามารถหวังความสำเร็จ
ได้มากนัก”36
คำทักทาย (ข้อ 1-7) เป็นการแนะนำอัครทูตเปาโลให้กับผู้อ่านของท่านแบบเป็นทางการ
แต่
อย่างไรคำอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของท่านถึงความปรารถนาที่อยากเดินทางไปกรุงโรม (ข้อ 8-15) ได้สำแดง
หัวใจอันอบอุ่นของผู้อภิบาลต่อผู้อ่านและผู้หลงหายพร้อมที่จะยกย่องธรรมิกชนและประกาศกับคนบาป ข้อ
8-15 เป็นส่วนที่สำคัญในการนำเสนอการอภิปรายและวาทศิลป์ในธรรมสารโรม37
ค. ใจความ 1:16-17
ถ้าใครคิดว่าอัครทูตเปาโลไม่ได้ไปเยือนกรุงโรมเพราะท่านสงสัยในอำนาจของข่าวประเสริฐของ
ท่านที่จะทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อน อัครทูตเปาโลชี้แจงเหตุผลของท่านในเรื่องนี้ เรื่องเหล่า
นี้สรุปไว้ในคำนำของหนังสือธรรมสารและเปลี่ยนผ่านเป็นรูปแบบของจดหมายโดยระบุรูปแบบคำไขหรือ
ใจความในแบบของอัครทูตเปาโล
1:16 ทัศนคติพื้นฐานที่สามของท่านอัครทูตเปาโลที่มีต่อข่าวประเสริฐได้ปรากฏออกมาในตอนนี้
ไม่
เพียงแต่ท่านรู้สึกมีภาระผูกพัน (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 และการมีสง่าราศรีซึ่งคำเหล่านี้อธิบายรูปลักษณ์ทตี่ ่างกันไปของความรอด
"ธรรมชาติของข้อความข่าวประเสริฐคือข้อความที่ให้ชีวิตแก่โลกที่กำลังจะพินาศซึ่งข้อความนี้เต็ม
เปี่ยมอยู่ในจิตวิญญาณของอัครทูตเปาโลซึ่งเหมือนกับพระองค์ผู้เป็นเจ้านายของท่าน "แม้มคี วาม
อาย" เราทั้งหลายจึงอธิษฐานว่าขอให้ข้าพระองค์เป็นเช่นอัครทูต!"39
ข่าวประเสริฐไม่ได้ประกาศว่าทุกคนได้รับความรอดเพราะสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำซึ่งเป็น
ความรู้ความเข้าใจทั่วไปข่าวประเสริฐจะเกิดผลก็เพียงในบรรดาผู้ทเี่ ชื่อเท่านั้น40 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 ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถทำเพื่อพระเจ้าได้ แต่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อ
เราสำหรับท่านอัครทูตเปาโลแล้ว
หัวใจของความศรัทธาในความเชื่อคริสเตียนคือการที่เราไม่
สามารถได้มาเองหรือสมควรได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้า หรือเราจะต้องทำอะไรเพื่อให้ได้
มา ทั้งหมดเป็นเรื่องของพระคุณและทุกสิ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือการยอมรับในความรักอันมหัศจรรย์และสำนึกกตัญญู 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
“ตามบทที่ 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
แนวคิดอาจจะเป็นแบบว่าความชอบธรรมของพระเจ้ามาจากบุคคลหนึ่งทีฝ่ ึกฝนความเชื่อ
กับอีกบุคคลหนึ่งซึ่งก็ฝึกฝนความเชื่อ ถึงกระนั้นถ้านั่นคือสิ่งที่เปาโลได้หมายถึงเขาคงใช้คำบุพบทกรีกคือ

อะโพะ ซึ่งเห็นว่า “จาก” เป็นจุดของการจากไป ตรงกันข้ามเขาใช้ 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) การชำระให้บริสุทธิ์ทางปฏิบัติ (ความรอดใน
ปัจจุบันจากอำนาจของบาป) หรือการได้รับศักดิ์ศรี (ความรอดในอนาคต จากการมีอยู่ของบาป) การวางใจ
ในพระเจ้าส่งผลต่อความรอดที่สมบูรณ์
ถ้อยคำในฮาบากุก 2:4 สนับสนุน ถ้อยคำของเปาโล ความเชื่อเป็นพาหนะที่นำความชอบธรรม
ของพระเจ้าไปสู่ผู้คน บุคคลที่เชื่อในข่าวประเสริฐที่พระเจ้าผู้ชอบธรรมได้ประกาศก็กลายเป็นคนชอบธรรม
พวกฟาริสี ซึ่งเปาโลเองก็เคยเป็นมาก่อน 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: ควรมีชีวิตอยู่ 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 แสดงถึงความไม่ศรัทธาในพระเจ้าของมนุษย์ 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 “การสำแดงทางธรรมชาติ” 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

สี่สิ่งที่ระบุถึงลักษณะของการสำแดงนี้ ประการแรกมันเป็นพยานที่ชัดเจนทุกคนตระหนักถึงมัน
(“มันปรากฎชัด [กระจ่าง]”) ประการที่สองทุกคนสามารถเข้าใจมันได้ เราสามารถหาบทสรุปเกี่ยวกับพระผู้
สร้างจากสิ่งทรงสร้างของพระองค์ “พระลักษณะที่มองไม่เห็น . . .ก็เป็นที่มองเห็นได้ชัดเจน” เป็นรูปของ
ภาษาที่ใช้ถ้อยคำขัดกัน ประการที่สามการสำแดงนี้ได้กระจายออกไปยังชนทุกรุ่นตั้งแต่การทรงสร้างโลก
ประการที่สี่มันเป็นการสำแดงที่จำกัดคือมันไม่ได้สำแดงทุกสิ่งเกี่ยวกับพระเจ้า (ตัวอย่างเช่นความรักและ
พระคุณของพระองค์) แต่เพียงแค่บางสิ่งเท่านั้น (นั่นคือ ฤทธิ์เดชและธรรมชาติแบบพระเจ้าของพระองค์)
“นี่คือตัวอย่างของ ‘ความเป็นพระเจ้า’ ‘ธรรมชาติแบบพระเจ้า’ (NIV) ของพันธสัญญาใหม่เท่านั้น
ถ้า ‘ความเป็นพระเจ้า’ ของพระเจ้าได้ถูกสำแดงในการทรงสร้าง ความเป็นพระเจ้าแบบสมบูรณ์
หรือเนื้อแท้ของพระเจ้านั้นก็รวบรวมเข้าด้วยกันในพระคริสต์ (คส. 2:9)”61
การสำแดงทางธรรมชาติทำให้มนุษย์มีความรับผิดชอบที่จะตอบสนองต่อพระผู้สร้างของเขาด้วย
การนมัสการและการยอมจำนน62
อย่างไรก็ตามมันไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอสำหรับเขาที่จะพบกับ
ความรอดได้ นั่นคือเหตุที่ทุกคนจำเป็นต้องได้ยินข่าวประเสริฐ
“ความไม่ประนีประนอมอย่างเด็ดขาด
หรือประกาศข่าวประเสริฐ”63

ซึ่งก็คือการละทิ้งความหวังในมนุษย์คือขั้นแรกที่จะเข้าใจ

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
ผลลัพธ์ในไม่ช้าก็เห็นได้ในความโง่เขลาของมนุษย์”65
เทพนิยายและการกราบไหว้รูปเคารพเป็นผลมาจากความต้องการของมนุษย์ที่จะระบุถึงอำนาจบาง
อย่างที่ใหญ่กว่าเขาและการปฏิเสธของเขาที่จะยอมรับว่าพระเจ้าเป็นอำนาจนั้น บรรดาชายและหญิงได้ยก
พวกเขาเองขึ้นไปสู่ตำแหน่งของพระเจ้า (เปรียบเทียบ ดนล. 2:38; 3:1; 5:23) ในปัจจุบันนี้มนุษยนิยมมา
แทนที่การนมัสการบรรดาผู้นำมนุษย์รายบุคคลส่วนใหญ่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆที่พัฒนาแล้ว
มนุษย์ได้

ตกต่ำลงไปสู่การนมัสการสัตว์เช่นกัน (เปรียบเทียบ สดด. 106:20) บางทีนี่เป็นลักษณะส่วนใหญ่ของประเทศต่างๆ ในโลกที่สามหรือประเทศกำลังพัฒนา
“ขบวนการหายนะนี้ของ ‘การสร้างพระ’ ของมนุษย์ดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งในสมัยของเรา
และถ้อยคำของเปาโลก็มีความสัมพันธ์กันสำหรับผู้คนที่ได้ทำให้เงิน หรือเพศ หรือชื่อเสียง เป็น
พระของพวกเขามากเท่ากับคนเหล่านั้นที่ได้แกะสลักรูปเคารพจากไม้และหิน”66
ให้สังเกตถึงการพาดพิงถึงเรื่องราวการทรงสร้างในการแบ่งแยกสามกลุ่มของอาณาจักรของสัตว์ในข้อ 23
1:24-25 บรรดาศาสนาเทียมเท็จที่มนุษย์ได้คิดขึ้นและที่เปาโลเพิ่งได้อ้างอิงถึงก็ก่อตั้งการพิพากษาบางอย่าง
ของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์สำหรับการหันไปจากพระองค์ ไม่มีแง่ไหนเลยที่ศาสนาเทียมเท็จจะดีสำหรับมนุษย์
มันคือสิ่งที่มนุษย์โดยรวมได้เลือก แต่มันยังเป็นการพิพากษาจากพระเจ้าอีกด้วยและมันหันเหความสนใจ
ของมนุษย์ทำให้ผู้คนไขว้เขวและสนใจพระเจ้าองค์เที่ยงแท้น้อยมาก
“พระพิโรธที่ถูกกล่าวถึงใน โรม 1 ไม่ใช่การแสดงความรู้สึกทันทีอย่างไม่ชอบใจของพระเจ้า แต่เป็น
การยับยั้งที่ยอมให้บรรดาคนบาปเก็บเกี่ยวผลอันควรของการกบฎของพวกเขา”67
อย่างไรก็ตามมันเคลื่อนในอีกแง่หนึ่ง พระเจ้าปล่อยมนุษย์ไป (ข้อ 24; เปรียบเทียบ ข้อ 26, 28) โดย
การหันเขาไปสู่การลงโทษที่ควรแก่ความผิดของเขาอย่างที่ผู้พิพากษาทำแก่นักโทษ (เปรียบเทียบ ฮชย. 4:17)
คุณลักษณะที่สามของมนุษย์ในการกบฎต่อพระเจ้าที่เปาโลระบุถึงถัดจากความไม่รู้ (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
เพราะมนุษย์ได้ “แลกเปลี่ยน” ความจริงกับความเท็จพระเจ้ายอมให้เขาที่จะทำให้เขาเอง
ตกต่ำโดยทางกิเลสตัณหาผลลัพธ์ก็คือว่าเขาได้ “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
จงใจต่อระบบที่พระเจ้าได้กำหนดไว้ สิ่งที่เป็นจริงทางประวัติศาสตร์ ทางศาสนศาสตร์ ก็เป็นจริง
แน่แท้ อย่างไรก็ตามก็อย่างที่ได้มาทางประสบการณ์”68
“ตัวอย่างเช่นเอดส์บางทีเป็นผลลัพธ์ของการกบฎของมนุษย์ต่อพระเจ้ามากกว่าที่เป็นการพิพากษา
พิเศษจากพระเจ้า “โทษอันสมควร” คือสิ่งที่มนุษย์ประสบซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการที่พระเจ้าปล่อยเขาและ
ละเขาให้หมกมุ่นในความปรารถนาต่างๆ ทีเ่ ป็นบาป (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
วัฒนธรรมของระบบที่พระเจ้าได้สร้างไว้ การลงโทษของพระเจ้าสำหรับบาปก็อยู่ในรากฐานของ
การกลับกันที่เป็นบาปของระบบที่ถูกสร้างไว้
รักร่วมเพศไม่ใช่เป็นแค่บาปที่กระทำโดยผู้กราบ
ไหว้รูปเคารพในสมัยของเปาโล มันเป็นผลลัพธ์ที่บิดเบือนของการล้มลงของมนุษย์ในสวนเอเดน
เปาโลไม่ได้อธิบายการกระทำแบบรักร่วมเพศโดยคนที่ต้องการเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม ตรง
กันข้ามเขาได้เขียนว่ากิจกรรมแบบรักร่วมเพศเป็นการแลกเปลี่ยนของระบบที่ถูกสร้างไว้ (การมี
เพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม) กับการบิดเบือนที่มีโทษ (รักร่วมเพศ) ซึ่งไม่เคยถูกนำเสนอใน
พระคัมภีร์ว่าเป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้สำหรับการมีเพศสัมพันธ์
การที่ผู้ชายมีเพศสัมพันธ์กับ
เด็กชายของกรีกก็ไม่ได้อธิบายอย่างเต็มที่สำหรับคำและตรรกของโรม 1:26-27 ซึ่งอ้างอิงถึง
การร่วมกันของผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่
เพราะฉะนั้นมันชัดเจนว่าในโรม 1:26-27 เปาโลประณาม
รักร่วมเพศว่าเป็นการบิดเบือนการออกแบบของพระเจ้าสำหรับความสัมพันธ์ทางเพศของมนุษย์” 71
การที่ผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันเป็นรูปแบบของการร่วมเพศทางทวารหนักระหว่างเพศชาย
เฉพาะอย่างยิ่งที่ปฏิบัติโดยผู้ชายกับเด็กชาย

โดย

3. ความอธรรมของมนุษย์ 1:28-32
คำไขที่สองในข้อ 18, “ความอธรรม” (ข้อ 29) ปรากฎอีกครั้งที่หัวของรายการของการปฏิบัติ
ต่างๆที่เป็นบาปของมนุษย์
มันเป็นคำทั่วไปที่อธิบายถึงผลกระทบที่ชั่วร้ายในความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่
การปิดบังของมนุษย์ต่อความรู้ของพระเจ้าทีไ่ ด้สำแดง ในฉบับกรีกมีการเล่นคำที่เน้นผลตามสนองอันควร
ของพระเจ้า
เมื่อผู้คนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของการจดจำพระเจ้าไว้ในความคิดของพวกเขา พระเจ้า
จึงปล่อยพวกเขาสู่ความคิดที่ไม่เห็นด้วย (ข้อ 28) การปล่อยนี้ได้นำไปสู่อุปนิสัยแบบต่างๆ ที่ไร้เหตุผลและ
ไร้สาระ
“ผู้คนที่ได้ปฏิเสธที่จะยอมรับพระเจ้าก็ลงเอยด้วยความคิดที่ ‘ไร้คุณสมบัติ’ จากความสามารถที่จะ
เข้าใจและยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้า แน่นอนว่าผลลัพธ์ก็คือว่าพวกเขาทำสิ่งต่างๆที่ ‘ไม่เหมาะ
สม’ อย่างใน 1:21 เปาโลเน้นว่าผู้คนที่ได้หันไปจากพระเจ้าโดยพื้นฐานแล้วไม่สามารถที่จะคิด
และตัดสินใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับพระเจ้าและน้ำพระทัยของพระองค์ได้
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) อธิบายถึงความชั่วช้าทางศีลธรรมที่ประจำอยู่ “อวดดี” จดจ่อที่
กิจกรรม, “เหย่อหยิ่ง” จดจ่อที่ความคิดและ “โอ้อวด” จดจ่อที่ถ้อยคำ73 ลักษณะโดยรวมของสิ่งเหล่านี้ก็
ปรากฎชัดเจนในตัวของมันเอง74
“ทะนง” (ข้อ 30) คำกรีกคือ ไฮบริสเตส คือ ผู้ที่ประพฤติด้วยความยโสที่ทำให้ขายหน้าและ
ไม่รู้ผิดรู้ชอบต่อผู้ที่ไม่มีอำนาจพอที่จะตอบโต้ได้”75
ขั้นสุดท้ายในความตกต่ำของมนุษย์คือการที่เขาสนับสนุนความชั่วช้า (ข้อ 32) มันแย่ที่จะปฏิบัติ
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
ที่จะตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อการเปิดเผยทางธรรมชาติ (โดยทั่วไป) ในส่วนนี้ (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
“ในบทที่ 2 . . .เป็นบุคคลที่สอง เอกพจน์ ‘ท่าน’ ที่เปาโลใช้ในการทำการกล่าวหาของท่าน (2:1-5,
17-29) นี่ไม่ได้หมายถึงว่าตอนนี้เปาโลกำลังกล่าวหาผู้อ่านของเขาถึงสิ่งเหล่านี้ ถ้าเขาทำอย่างนั้น
บุคคลที่สองพหูพจน์ควรถูกเพิ่มเข้าไป เปาโลใช้รูปแบบทางวรรณกรรมที่เรียกว่าคำวิพากษ์วิจารณ์
ในที่นี่และนานๆ ครั้งตลอดทั้งจดหมาย รูปแบบคำวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งถูกยืนยันในบรรดาผู้เขียน
สมัยโบราณหลายคนรวมทั้งในพันธสัญญาใหม่ด้วย (เช่น ยากอบ) ก็ใช้อุปกรณ์ทางวรรณกรรม
ของการสนทนาแบบจินตนาการกับนักเรียนหรือฝ่ายตรงข้าม องค์ประกอบของรูปแบบนี้ก็รวมถึง
คำถามบ่อยๆ ซึ่งถูกตั้งขึ้นโดยผู้เขียนที่มีแก่คู่สนทนาของเขาหรือโดยคู่สนทนา
ซึ่งเน้นการ

ปฏิเสธของการโต้แย้งที่เป็นไปได้ต่อประโยคของข้อโต้แย้งโดยใช้วลีว่า
และการกล่าวโดยตรงของคู่สนทนาของเขาหรือฝ่ายตรงข้าม”79

‘อย่าให้เป็นเช่นนั้นเลย’

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
ผู้คนที่อาจคิดว่าพวกเขาเป็นอิสระจากพระพิโรธของพระเจ้าเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ “ปฏิบัต”ิ
สิ่งต่างๆ
ที่เปาโลเพิ่งได้อ้างอิงถึง (1:29-32) ตอนนี้อัครทูตได้เตือนพวกเขาว่าจริงๆแล้วพวกเขาได้ “ปฏิบัต”ิ สิ่งเดียว
กัน (ข้อ 1) ท่านดูเหมือนจะคิดอย่างที่พระเยซูได้ทำเมื่อพระองค์แก้ไขมุมมองแบบผิวเผินของผู้ฟัง
ของพระองค์เกี่ยวกับบาป (เช่น มธ. 5-7) ความปรารถนาชั่วก่อให้เกิดบาปและการกระทำที่ชั่ว
หลักการแรกที่พระเจ้าใช้พิพากษาก็คือว่าพระองค์พิพากษาอย่างชอบธรรม (ข้อ 2) พระองค์
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) แต่ละวันที่บคุ คล
ที่ชอบธรรมด้วยตนเองยืนหยัดในความชอบธรรมของตนเอง พระเจ้าได้เพิ่มความผิดมากขึ้นในประวัติของ
เขา วันหนึ่งพระเจ้าจะพิพากษาเขา (เปรียบเทียบ วว. 20:11-15) วันนั้นจะเป็นวันที่พระเจ้าเทพระพิโรธ
ของพระองค์ลงเหนือคนบาปทุกคน และจะเป็นวันที่ผู้คนจะรับรู้ว่าการพิพากษาของพระองค์นั้นชอบธรรม

การพิพากษานี้จะแตกต่างจากการพิพากษาที่บุคคลที่ชอบธรรมด้วยตนเองส่งต่อไปยังเขาเองเมื่อเขาพิจารณา
ว่าเขาไม่ผิด(ข้อ1)
“พระพิโรธของพระเจ้าที่สะสมไว้ในสวรรค์เป็นคลังพัสดุที่น่าสลดใจที่สุดที่มนุษย์อาจเก็บไว้ข้างๆ
เพื่อเขาเอง” 81
หลักการที่สองแห่งการพิพากษาของพระเจ้าก็คือว่ามันจะจัดการกับสิ่งที่ทุกคนได้กระทำอย่างแท้
จริง (ข้อ 6) มันจะไม่จัดการกับสิ่งที่เขาได้ตั้งใจไว้หรือหวังไว้ หรือต้องการที่จะทำ (เทียบ สดด. 62:12; มธ.
16:27; และ อื่นๆ)
“ปลายทางของมนุษย์ในวันพิพากษาจะไม่ขึ้นอยู่กับว่าเขาได้รู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่
แต่ขึ้นอยู่กับว่าเขาได้ทำมันหรือไม่”82
บางทีเปาโลหมายถึงว่าถ้าบุคคลหนึ่งเชื่อฟังพระเจ้าอย่างดีพร้อม เขาหรือเธอจะได้รับชีวิตนิรันดร์
บรรดาผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็ได้รับพระพิโรธ ภายหลังเขาคงกล่าวชัดเจนว่าไม่มีใครสามารถเชื่อฟังพระเจ้า
อย่างดีพร้อมได้ 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
คนยิวในสมัยของเปาโลมีธรรมบัญญัติ
88
และพระเจ้าจะพิพากษาพวกเขาโดยมัน (ข้อ 12)
มันไม่ใช่การฟังธรรมบัญญัติที่ทำให้บุคคลหนึ่งเป็นที่ ยอมรับต่อพระเจ้าได้แต่มันคือการทำในสิ่งที่
มันบัญชา (ข้อ 13) “ชอบธรรม” เป็นศัพท์ทางกฎหมาย ที่เหมาะสมในการอภิปรายนี้ถึงการรักษากฎหมาย
การทำให้ชอบธรรมเป็นคำตัดสินทางกฎหมาย มันสะท้อนถึงฐานะของบุคคลหนึ่งภายใต้กฎหมาย บุคคลที่
ชอบธรรมคือผู้ที่พระเจ้าเห็นว่าชอบธรรมในความสัมพันธ์กับธรรมบัญญัติของพระองค์ (เปรียบเทียบ 25:1)
คนชอบธรรมไม่จำเป็นจะต้องปราศจากตำหนิ เขาอาจได้ทำบางสิ่งที่ผิด อย่างไรก็ตามในมุมมองของ
กฎหมายเขาไม่ได้ถูกประณาม (ถูกตำหนิ) เขาไม่ต้องจ่ายเพื่อความผิดของเขา เปาโลได้กล่าวในข้อที่ 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
สัญชาตญาณถึงสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิดทุกคนมีสิ่งนี้ นักเขียนคนหนึ่งได้แสวงหาที่จะอธิบายสิ่งที่เปาโลไม่ได้

อธิบาย นั่นคือมนุษย์สามารถและรู้ธรรมบัญญัติทางศีลธรรมของพระเจ้าโดยปราศจากการสำแดงพิเศษได้
อย่างไร89
นอกจากความรู้สึกภายในนี้แห่งศีลธรรม คนต่างชาติก็ยังมีจิตสำนึก (ข้อ 15) พันธสัญญาใหม่นำ
เสนอจิตสำนึกของมนุษย์ว่าเป็นดังเช่นความสามารถของคอมพิวเตอร์
มันไม่มีข้อมูลที่ได้ตั้งโปรแกรม
ไว้ล่วงหน้าในมัน แต่อะไรก็ตามที่บุคคลนั้นประสบก็ใส่โปรแกรมในจิตสำนึกของเขาหรือของเธอ ยกตัว
อย่างเช่นถ้าเขาเรียนรู้ว่าการโกหกนั้นผิด จากนั้นเป็นต้นไปจิตสำนึกของเขาจะนำข้อมูลนั้นไปสู่ความคิดของ
เขาในสถานการณ์ที่เหมาะสม
เพราะฉะนั้นบางคนที่เติบโตขึ้นในวัฒนธรรมที่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติ
บางอย่างที่วัฒนธรรมอื่นๆเกลียดชัง เช่นการหลอกลวงหรือการหักหลังก็ไม่มีจิตสำนึกเกี่ยวกับการกระทำ
การหลอกลวงหรือการหักหลัง ทุกคนเติบโตขึ้นมาก็เรียนรู้ว่าบางสิ่งที่ไม่ดีอย่างแท้จริงก็ไม่ดีและสิ่งอื่นๆ
ที่ดีอย่างแท้จริงก็ดี
ดังนั้นจิตสำนึกของเราแม้ว่าไม่ได้เป็นตัวนำที่วางใจได้อย่างเต็มที่แต่ก็เป็นประโยชน์
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 ทำให้ประโยคก่อนหน้านั้นของเปาโลที่ว่าพระเจ้าจะพิพากษาอย่างไม่ลำเอียงนั้นสมบูรณ์ (ข้อ
11-13) และจัดตั้งจุดสุดท้ายของการผนวกที่กล่าวถึงการพิพากษาที่เริ่มต้นจากข้อ 1-5 ด้วยเหตุใดเหตุ หนึ่ง
ข้อ 14-15 เป็นวงเล็บในการไหลของข้อโต้แย้งนี้ของเขา
ข้อเหล่านี้สนับสนุนถ้อยคำของเขาที่ว่าคน
ต่างชาติไม่มีธรรมบัญญัติ (ข้อ 12) ประเด็นของเขาในข้อ 16 ก็คือว่าการพิพากษาที่ไม่ลำเอียงของพระเจ้า
จะรวมถึงความคิดที่ลึกลับของผู้คนและการกระทำที่เปิดเผยของพวกเขา ทั้งความคิดและการกระทำก่อให้
เกิดความประพฤติ (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 เปาโลได้
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
ตามธรรมบัญญัติ ในทางปฏิบัติแล้วมันเป็นไปไม่ได้. . .”91
2. ความผิดของคนยิว 2:17-29
แม้ว่าคนยิวมีความได้เปรียบจากธรรมบัญญัติของโมเสสและการเข้าสุหนัต ความหยิ่งและการไม่
เกิดผลของพวกเขาก็ชดเชยความได้เปรียบเหล่านี้ ศาสนาที่ได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าไม่ใช่สิ่งแทนที่ของ
การวางใจและการเชื่อฟังต่อพระเจ้า ข้อ 17-29 ก็คล้ายคลึงกับ 1:18-32 ใน 2:17-29 เปาโลได้แสดงว่า
คนยิวก็ผิดต่อหน้าพระเจ้าอย่างที่ก่อนหน้านั้นเขาได้ยืนยันว่ามนุษย์ทุกคนนั้นผิด ในทั้งสองส่วนนั้นเขาได้ชี้
ให้เห็นว่ามนุษย์รู้จักความจริงแต่ได้ปฏิเสธมัน และผลลัพธ์ก็คือมีความผิดในเรื่องการกราบไหว้รูปเคารพ
การหลงในเรื่องทางโลก และการไร้ศีลธรรม
“ในส่วนก่อนหน้านั้นเปาโลได้กล่าวถึงผู้อ่านชาวยิวของเขาในแนวทางที่ค่อนข้างยับยั้ง
แต่ที่นี่
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) พวกเขาได้พึ่งพาธรรมบัญญัติ
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 มันไม่ใช่ไม่ผิดปกติสำหรับคนยิวที่จะปล้นวิหารของคนต่างชาติ (ข้อ
22; เปรียบเทียบ กจ. 19:37) พวกเขาอาจได้ทำสิ่งนี้โดยการใช้โลหะที่ล้ำค่าจากเครื่องใช้แบบรูปเคารพ
ที่ถูกขโมยมาจากวิหารของคนต่างชาติ (เปรียบเทียบ ฉธบ. 7:26)97 ด้วยการทำอย่างนั้นพวกเขาได้ทรยศ
การกราบไหว้รูปเคารพของพวกเขาเองซึ่งก็คือการรักเงิน ยิ่งไปกว่านั้นอีกแทนที่จะอยู่ห่างจากสิ่งที่พวกเขา
กล่าวว่าจะรังเกียจ พวกเขาได้ติดตามรูปเคารพของต่างชาติ เพื่อนบ้านต่างชาติของคนยิวได้เห็นความไม่
สอดคล้องของพวกเขาและได้ดูถูกพระยาเวห์เนื่องจากมัน (ข้อ 24) คนยิวไม่ได้ประยุกต์ใช้คำสอนของ
พวกเขาเข้ากับพวกเขาเอง เปาโลได้สนับสนุนการกล่าวอ้างของเขาด้วยข้ออ้างอิงจากอิสยาห์ 52:5
ไม่สงสัยเลยว่าเปาโลไม่ได้หมายถึงว่าคนยิวทุกคนได้กระทำบาปเหล่านี้
ความขัดแย้งระหว่างการกล่าวอ้างและการประพฤติที่บ่งบอกถึงลัทธิยิว

แต่บาปเหล่านี้ได้แสดงถึง

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
100
ธรรมบัญญัติสามารถมีผลกระทบอย่างเดียวกัน”
“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 ตรงกันข้ามเขากำลังสอนว่ายิวทุกคนไม่ใช่ยิวอย่างสมบูรณ์ คนยิวที่
สมบูรณ์คือผู้ที่มีการเข้าสุหนัตสองอย่างคือการเข้าสุหนัตทางเนื้อหนัง
ซึ่งก็คือเป็นการเชื่อฟัง
ภายนอกต่อพันธสัญญาของอับราฮัม และการเข้าสุหนัตภายในของหัวใจซึ่งเป็นการกระทำแห่งการ
เชื่อฟังต่อพันธสัญญาใหม่”103
ในข้อ 17-29 ประเด็นของเปาโลก็คือว่าการเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์นั้นสำคัญกว่าสิทธิพิเศษทางศาสนา
แม้ว่าคนยิวได้อวดในเรื่องภายนอก เช่นธรรมบัญญัติและการเข้าสุหนัต พวกเขาก็มีความผิดฐานทำให้
พระเจ้าผิดหวัง ภายในคนต่างชาติก็เช่นกันคนต่างชาติที่ยำเกรงพระเจ้าอย่างแท้จริงนั้นเป็นที่โปรดปรานต่อ
พระเจ้ามากกว่าคนยิวที่ไม่เชื่อฟังเพราะว่าพระเจ้ายินดีในการเชื่อฟัง
3. คำตอบต่อการคัดค้าน 3:1-8
ในบทที่ 2 เปาโลได้ชี้ให้เห็นว่าการพิพากษาของพระเจ้าเหนือทุกคนขึ้นอยู่กับคุณลักษณะมากกว่า
พิธีกรรม เขาได้วางคนยิวให้อยู่ในระดับเดียวกันกับคนต่างชาติเกี่ยวกับสถานะของพวกเขาต่อหน้าพระเจ้า
กระนั้นพระเจ้าเองได้สร้างความแตกต่างระหว่างคนยิวและคนต่างชาติ ใน 3:1-8 เปาโลกล่าวถึงความ
แตกต่างนั้น
เขาได้ทำอย่างนี้เพื่อว่าจะไม่มีข้อสงสัยในผู้ฟังที่เป็นคนยิวของเขาที่ว่าพวกเขาก็ผิดต่อหน้า
พระเจ้าและจำเป็นต้องวางใจในพระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์ตอนนี้ยืนยันความสัตย์ซื่อที่ต่อเนื่องของพระเจ้า
ต่อประชากรแห่งพันธสัญญาของพระองค์ 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) เน้นถึงข้อเท็จจริงที่ว่าพันธสัญญาเดิม 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
เปาโลเห็นด้วยทีพ่ ระเจ้ายังคง “สัตย์จริง” (จริงต่อพระวจนะของพระองค์ซึ่งเป็นที่วางใจได้) 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
คำตอบของเปาโลก็คือสิ่งนี้
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 การทำบาปของความสำคัญอันดับสองถวายเกียรติแด่พระเจ้าใช่หรือไม่?
คำตอบของเปาโลก็คือว่าโดยไม่คำนึงถึงการกล่าวหาต่อสิ่งที่ตรงกันข้าม เขาไม่ได้สอนว่าเป้าหมาย
แก้ตัวให้แก่วิธี การเข้าสุหนัตอยู่ในอันดับสองแต่มันก็ไม่ได้บาป พระเจ้าจะไม่มองข้ามบาปแม้ว่าพระองค์
จะมองข้ามการขาดการเข้าสุหนัต (2:26-29) ถ้าใครก็ตามคิดว่าพระเจ้าควรมองข้ามการทำบาปของเขาเพราะ
ว่าในแง่นั้นมันถวายเกียรติแด่พระเจ้า บุคคลนั้นสมควรต่อการลงโทษ (ข้อ 8) เปาโลบอกเป็นนัยว่า
การคัดค้านนี้ไร้สาระสิ้นดีและมันไม่มีค่าที่จะพิจารณา
ในการสรุป ในข้อ 1-8 เปาโลได้ตั้งและตอบข้อคัดค้านทั้งสี่ที่คนยิวอาจนำเสนอเพื่อจะบิดตัวภายใต้
คำตัดสินความผิดที่เปาโลได้ประกาศแก่เขาในบทที่ 2 การคัดค้านที่สำคัญก็มีดังต่อไปนี้
1. คนยิวเป็นประชากรที่มีสิทธิพิเศษ (ข้อ 1-2)
2. พระเจ้ายังคงสัตย์ซื่อต่อคนยิวโดยไม่คำนึงถึงความไม่สัตย์ซื่อของพวกเขาที่มีต่อพระองค์ (ข้อ 3-4)
3. พระเจ้าจะเมตตาเพราะว่าความล้มเหลวของคนยิวได้ยกย่องความชอบธรรมของพระเจ้า

4. พระเจ้าจะมองข้ามบาปต่างๆของคนยิวเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นนำมาซึ่งการถวายเกียรติแด่พระเจ้า
ผู้คนที่ชอบธรรมด้วยตนเองยังคงตั้งข้อคัดค้านเหล่านี้ขึ้น บางคนทึกทักเอาว่าเพราะว่าพระเจ้าได้
อวยพรพวกเขาพระองค์จะไม่ลงโทษพวกเขา (ข้อคัดค้านที่หนึ่ง) บางคนเชื่อว่าคุณลักษณะของพระเจ้าห้าม
พระองค์ไว้จากการลงโทษพวกเขา (ข้อคัดค้านที่สอง) บางคนคิดว่าแม้ว่าพวกเขาได้ทำบาปพระเจ้าจะมี
เมตตาและไม่ลงโทษพวกเขา (ข้อคัดค้านที่สาม) บางคนรู้สึกว่าเนื่องจากว่าทุกสิ่งที่เราทำถวายเกียรติแด่
พระเจ้าในบางแง่ พระเจ้าจะไม่ยุติธรรมถ้าลงโทษพวกเขา (ข้อคัดค้านที่ส)ี่
“คนเป็นพันๆ จากผู้ที่ถูกเรียกว่า ‘สมาชิกของคริสตจักร’ ยังไม่เคยถูกนำไปสู่การสำนึกอย่างแท้จริง
เกี่ยวกับบาปความผิดและความโกรธส่วนตัว แต่ก็ลุกขึ้นด้วยความโกรธเหมือนคนยิวในสมัยของ
เปาโลเมื่อคนหนึ่งเทศนาถึงอันตรายของพวกเขาต่อพวกเขาโดยตรง!”107
ค. ความผิดของมนุษย์ทุกคน 3:9-20
หลังจากที่ได้พิสูจน์ว่าทุกคนทั้งคนยิวและคนต่างชาติก็อยู่ภายใต้พระพิโรธของพระเจ้าแล้ว เปาโล
ได้ตอกตะปูตัวสุดท้ายในโรงศพฝ่ายวิญญาณของมนุษย์โดยการอ้างอิงหลักฐานทางพระคัมภีร์
3:9
วลีนี้ “ถ้าเช่นนั้น?” แนะนำถึงบทสรุปต่อข้อโต้แย้งที่ว่าทุกคนก็มีความผิดต่อหน้าพระเจ้า เปาโล
ได้เข้าส่วนกับคนยิวเกี่ยวกับใครที่เขาได้กล่าวถึงเมื่อไม่นานมานี้ คนยิวไม่ได้ดี (เชื่อฟัง) กว่าคนต่างชาติ
แม้ว่าพวกเขาได้รับสิทธิพิเศษต่างๆที่ใหญ่กว่าจากพระเจ้า การอยู่ “ภายใต้บาป” หมายถึงการอยู่ภายใต้
การปกครองและการลงโทษของมัน “. . . ปัญหาของผู้คนก็คือไม่ใช่แค่ว่าพวกเขาได้ทำบาป ปัญหาของเขา
ก็คือว่าพวกเขาเป็นทาสของบาป”108
3:10-18
เปาโลเขียนถึงกลุ่มคนต่างชาติโดยส่วนใหญ่ ดังนั้นเขาได้สรุปโดยเริ่มต้นข้อโต้แย้งของเขาด้วย
การอุทธรณ์ต่อพระคัมภีร์ เปรียบเทียบความแตกต่างของผู้เขียนจดหมายฝากแก่พวกฮีบรูผู้ซึ่งได้ใช้แนวทาง
ที่ตรงกันข้ามเมื่อเขากล่าวต่อผู้อ่านชาวยิวโดยส่วนใหญ่ การรวบรวมข้อพระคัมภีร์ที่เปาโลใช้นั้นได้ยืนยัน
ความเป็นสากลของบาป (ข้อ 10-12) และได้แสดงให้เห็นถึงการรุกล้ำของมันที่กระจายไปสู่ด้านทั้งสิ้น
ของชีวิตส่วนตัวและส่วนรวม (ข้อ 13-18)
ในข้อ 10-12 ถ้อยคำแห่งความเป็นสากลของบาปได้เปิดและปิดข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ บาปได้
กระทบต่อสติปัญญา อารมณ์ และความปรารถนาของมนุษย์ ซึ่งก็คือ ทุกด้านของบุคลิกลักษณะของมนุษย์
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) มันกระทบทุกๆด้านของชีวิตมนุษย์ 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
สามารถที่จะเปิดปากของเขาที่จะแก้ตัวได้ (เปรียบเทียบ วว. 20:11-14) อีกครั้งหนึ่งที่ “โลกทั้งสิ้น” อธิบาย
ถึงมนุษย์ทุกคน

“บางทีเปาโลกำลังใช้ข้อโต้แย้งที่ไร้ข้อกังขา ‘จากใหญ่กว่าไปสู่เล็กกว่า’: ถ้าคนยิวซึ่งเป็นประชากร
ที่ถูกเลือกสรรของพระเจ้าไม่สามารถถูกกันออกไปจากขอบเขตของอำนาจกดขี่ของบาป แน่นอนว่า
คนต่างชาติซึ่งไม่มีการอ้างเอาถึงความโปรดปรานของพระเจ้าก็จะผิดด้วย”113
วัตถุประสงค์ของธรรมบัญญัติไม่ใช่การจัดเตรียมชุดของขั้นตอนต่างๆแก่ผู้คนซึ่งจะนำพวกเขาไปสู่
สวรรค์มันเปิดเผยถึงการไร้ความสามารถของพวกเขาที่จะได้มาซึ่งสวรรค์ (กท. 3:24) พระเยซูได้ตรัสไว้
ก่อนหน้านั้นว่าไม่มีใครถือรักษาธรรมบัญญัติได้อย่างครบถ้วน (ยน. 7:19) เปาโลมีอะไรอีกมากที่จะกล่าว
ถึงงานของธรรมบัญญัติ (นั่นคือ งานที่กระทำในการเชื่อฟังต่อธรรมบัญญัติ หรือ ความดี) ในพระธรรมโรม
(เปรียบเทียบ กท. 2:16; 3:2, 5, 9-10) ถ้าใครคนหนึ่งละเมิดธรรมบัญญัติหนึ่งข้อเขาหรือเธอก็เป็นผู้ละเมิด
บัญญัติธรรมบัญญัติมีความคล้ายคลึงกับโซ่
ถ้าใครคนหนึ่งตัดหนึ่งข้อต่อออกไปโซ่ก็ไม่สามารถใช้ได้
ถ้าใครสักคนต้องการที่จะได้รับการยกย่องจากพระเจ้าถึงการเป็นคนชอบธรรมอย่างสมบูรณ์ เขาหรือเธอ
ต้องเชื่อฟังธรรมบัญญัติของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ (เปรียบเทียบ มธ. 5:48) เพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้
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 เปาโลได้กลับไปสู่หัวข้อหลักของจดหมายฝากนี้
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

ซึ่งไม่มีการช่วยเหลือในตัวเขาเองและไม่มีการช่วยเหลือในธรรมบัญญัติ สิ่งที่เหลือสำหรับเขาก็คือ
ที่จะมองดูที่พระเมตตาของพระเจ้าใช่ไหม?. . . ในศาลยุติธรรมถ้าทุกคำให้การได้ล้มเหลวและ
กฎหมายเองได้ถูกแสดงว่าใช้การไม่ได้
ณ
จุดนี้เองที่ได้มีการอุทรณ์ต่อผู้พิพากษาสำหรับ
116
ความเมตตาของเขา ธรรมสารได้นำเรามาสู่จุดนี้”
ก. การอธิบายถึงการทำให้ชอบธรรม 3:21-26
เปาโลได้เริ่มต้นด้วยการอธิบายถึงแนวคิดของการทำให้ชอบธรรม117
“ตอนนี้เรามาถึงการเปิดเผยถึงคำนั้นที่เปาโลประกาศในบทที่หนึ่งว่าจะเป็นหัวใจอย่างแท้จริงของ
ข่าวประเสริฐ. . .”118
3:21
“ความชอบธรรมของพระเจ้า”
ที่นี่อ้างอิงถึงวิธีของพระเจ้าในการนำผู้คนไปสู่ความสัมพันธ์ที่
ชอบธรรมกับพระองค์เอง วิธีของพระองค์นั้นไม่เกี่ยวข้องกับธรรมบัญญัติ (เปรียบเทียบ ข้อ 20) คำนำหน้า
นามที่ระบุแน่นอนในภาษาอังกฤษคือ the ก่อนหน้า “ธรรมบัญญัต”ิ นั้นขาดไปในฉบับกรีก แม้ว่าบางทีมัน
อาจอ้างอิงถึงธรรมบัญญัติของโมเสส ยิ่งไปกว่านั้นอีกความชอบธรรมของพระเจ้า “ได้ถูกสำแดง” (กาล
สมบูรณ์ในภาษากรีก “ได้สำแดง”) นั่นคือ โดยทางการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ 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
ไม่เคยกล่าวว่าผู้คนได้รับความรอดเนื่องจากความเชื่อของพวกเขาในพระคริสต์ สิ่งนี้จะสนับสนุนแนวคิด
ที่ว่าความเชื่อของเราก่อให้เกิดความรอดของเราและมีความดีบางอย่าง ความเชื่อเพียงแค่รับสิ่งที่พระเจ้าให้
มันไม่ได้เพิ่มอะไรแก่ของขวัญ
“ความเชื่อ. . .เล่นสองบทบาทในการทำให้ชอบธรรม มันคือโองการที่พระเจ้ายอมรับและที่ซึ่ง
พระองค์ใส่ความชอบธรรมให้
และในขณะเดียวกันมันคือเครื่องมือโดยวิธีที่ทุกคนจะถือเอา
ความชอบธรรมแห่งความเชื่อนี้มาเป็นประโยชน์ส่วนตัวของเขา” 119

ผู้เขียนหลายคนได้อธิบายถึงความเชื่อว่าเป็นมือของหัวใจ
เพียงแค่ยอมรับของขวัญที่ใครบางคนจัดเตรียมให้

มันไม่ได้ทำดีเพื่อจะได้รับความรอดแต่

“ความชอบธรรมของพระเจ้าไม่ใช่ถูกใส่ ‘เหนือ’ ใครก็ตาม นั่นคือแนวคิดแบบโรมซึ่งได้มี
การยึดถือท่ามกลางบรรดาผู้ที่อยู่นิกายโปรแตสแตนท์
ผู้ซึ่งไม่สามารถหลีกหนีแนวคิดว่าความ
ชอบธรรมเป็นบางสิ่งที่มอบให้แก่เรา มากกว่าที่จะเป็นการที่พระเจ้าคิดเกี่ยวกับเรา”120
ไม่มีความแตกต่างระหว่างคนยิวและคนต่างชาติเกี่ยวกับการที่พวกเขาอยู่ “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
124
ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า”
การทำให้ชอบธรรมอธิบายถึงสถานะของบุคคลหนึ่งในแง่ของกฎหมาย
ไม่ใช่สภาพของ
คุณลักษณะของเขาหรือของเธอ สภาพของคุณลักษณะและความประพฤติของคนหนึ่งนั้นได้รับการจัดการ
โดยการชำระให้บริสุทธิ์

“อย่าสับสนระหว่างการทำให้ชอบธรรมและการชำระให้บริสุทธิ์ การชำระให้บริสุทธิ์คือขบวนการ
ที่พระเจ้าทำให้ผู้เชื่อเป็นเหมือนพระคริสต์มากยิ่งขึ้น การชำระอาจเปลี่ยนไปทีละวัน การทำให้
ชอบธรรมไม่เคยเปลี่ยนเลย เมื่อคนบาปวางใจในพระคริสต์ พระเจ้าประกาศว่าเขาชอบธรรมและ
การประกาศนั้นจะไม่ถูกยกเลิกเลย พระเจ้ามองดูที่เราและกระทำกับเราราวกับว่าเราไม่เคยทำบาป
มาก่อนเลย!”125
พระเจ้า ผู้พิพากษา เห็นคนบาปที่ถูกทำให้ชอบธรรม “ในพระคริสต์” (คือในแง่ของความสัมพันธ์
ของเขากับพระบุตรของพระองค์) ผู้ซึ่งพระบิดาโปรดปรานอย่างมาก (8:1; เปรียบเทียบ ฟป. 3:8-9; 1 คร.
1:30; 2 คร. 5:21) การทำให้ชอบธรรมรวมถึงการยกโทษแต่มันใหญ่กว่าการยกโทษ

“พระเจ้าประกาศว่าพระองค์ถือว่าคนอธรรมที่หยุดจากการงานทั้งสิ้นและเชื่อในพระองค์ (พระเจ้า)
นั้นชอบธรรมซึ่งพระเจ้าผู้ ‘ถือว่าคนอธรรมนั้นชอบธรรม’ บนพื้นฐานของการหลั่งพระโลหิต
ของพระคริสต์ (4:5) พระองค์ประกาศว่าคนนั้นชอบธรรม คือการถือว่าคุณค่าที่สมบูรณ์แห่ง
การงานของพระคริสต์เป็นของเขา—เนื่องด้วยการตายที่ได้ชดเชยบาปของพระองค์ และการเป็น
ขึ้นมาจากความตายของพระองค์ และการวางเขาไว้ในพระคริสต์ที่ที่เขาเป็นความชอบธรรมของ
พระเจ้าเพราะพระคริสต์เป็นเช่นนั้น! ...
“เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการ ‘จุดยืน’ ส่วนตัวของเราต่อหน้าพระเจ้าเลย นี่คือการดิ้นรนที่ไม่สิ้นสุด
ของศาสนศาสตร์ที่เคร่งในกฎเกณฑ์ —ที่จะบอกถึงวิธีที่เราสามารถมี ‘จุดยืน’ ต่อหน้าพระเจ้าได้
แต่ที่จะรักษาสิ่งนี้ไว้ก็ยังเป็นการคิดว่าเราถูกแยกจากพระคริสต์อยู่ (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
ไปให้แก่มนุษย์ คำกรีกสำหรับคำว่าการไถ่ (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-พระเยซู” มากกว่าที่จะเป็น “พระเยซูคริสต์” ก็เน้นถึงข้อเท็จจริงที่ว่า
พระเจ้าได้จัดเตรียมการไถ่โดยการจัดหาค่าชำระให้ ค่าชำระนั้นคือพระเมสสิยาห์ (พระคริสต์)ที่ได้สัญญา
ไว้ในพันธสัญญาเดิม ผู้ซึ่งเป็นพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ
แม้แต่คำถามว่าใครได้รับค่าไถ่ได้แบ่งแยกบรรดานักวิชาการ
พระเยซูคริสต์ได้มอบพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาแก่พระเจ้า (ลก. 23:46)

พระคัมภีร์นั้นค่อนข้างชัดเจนว่า

“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) เป็นคำขยายนามที่สามารถทดแทนคำนามได้
มันหมายถึงมีพลังที่จะทำ
130
ให้สงบหรือลบล้าง
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 “โดยความเชื่อในพระโลหิตของพระองค์” (NIV) แสดงอย่างถูกต้องถึงลำดับคำใน
ฉบับกรีก ที่อื่นๆเปาโลได้กระตุ้นความเชื่อในบุคคลแห่งพระเยซูคริสต์ (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 อีกเหตุผลหนึ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมเครื่องบูชาไถ่โทษก็เพื่อที่แสดงความบริสุทธิ์
(ประกาศว่าชอบธรรม) ของคุณลักษณะของพระองค์ (นั่นคือที่จะแก้ต่างพระองค์) สิ่งนี้จำเป็นเพราะว่า
พระเจ้ายังไม่ได้จัดการกับบาปที่ได้ทำไปก่อนที่พระเยซูได้ตายไปอย่างเด็ดขาด
พระเจ้าได้สำแดง
ความอดกลั้นที่ไม่ใช่ออกมาจากความอ่อนแอหรือความอ่อนไหว
แต่เพราะว่าพระองค์ได้วางแผนที่จะ
จัดเตรียมเครื่องบูชาสุดท้ายในอนาคต นั่นคือที่กางเขน
“ข้ามไป” (NASB) หรือ “ละไว้. . . โดยไม่ถูกลงโทษ” (NIV) ไม่ใช่เหมือนกับคำว่า “ยกโทษ”
คำกรีกสองคำที่แตกต่างแต่เกี่ยวข้องกันก็อธิบายสองแนวคิดนี้ คือคำว่า พาเรสซิส และ อัฟเฟซิส ตามลำดับ
พระเจ้าไม่ได้ยกโทษบาปต่างๆของธรรมิกชนในพันธสัญญาเดิมอย่างเด็ดขาดจนกระทั่งพระเยซูได้ตายที่บน
ไม้กางเขน เลือดของสัตวบูชาของลัทธิยิวเพียงแค่ปกคลุม (ขจัด) พวกมันแบบชั่วคราว พระเจ้าไม่ได้
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
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ความเชื่อ”
3:26
ข้อนี้อธิบายถึงความสำคัญของการตายของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ที่กางเขนแสดงถึงความชอบธรรม
ของพระเจ้า ซึ่งเป็นหัวข้อของพระธรรมโรมโดยแสดงว่าพระเจ้านั้นยุติธรรมในการกระทำต่อบาป และ
เป็นผู้ตัดสินที่จัดเตรียมจุดยืนที่ชอบธรรมสำหรับคนบาป ให้สังเกตว่าผู้ที่มีความเชื่อในพระเยซูเท่านั้นที่ถูก
นับว่าชอบธรรม

ข้อ 21-26 ประกอบด้วยการอธิบายที่ยอดเยี่ยมของการที่พระเจ้ายกความชอบธรรมให้แก่คนบาป
ที่เชื่อโดยการอธิบายถึงการทำให้ชอบธรรม
ข้อเหล่านี้ประกอบไปด้วย “ถ้อยคำที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
133
เกี่ยวกับการทำให้ชอบธรรมโดยความเชื่อ”
สรุปคือพระเจ้าสามารถประกาศว่าคนบาปนั้นชอบธรรม
ได้เพราะพระเยซูคริสต์ได้ชำระโทษเพื่อบาปของพวกเขาโดยการตายในที่ของพวกเขา การตายของพระองค์
ได้ตอบสนองอย่างสมบูรณ์ต่อการเรียกร้องของพระเจ้าที่มีต่อคนบาป ตอนนี้พระเจ้าประกาศว่าผู้ที่วางใจ
ในพระเยซูคริสต์ในฐานะที่เป็นตัวแทนของพวกเขานั้นชอบธรรม
“การทำให้ชอบธรรมของพระเจ้าคือการกระทำของพระเจ้าที่ซึ่งพระองค์ประกาศว่าคนบาปที่เชื่อ
นั้นชอบธรรมในพระคริสต์บนพื้นฐานของการงานที่สำเร็จแล้วของพระคริสต์ที่บนไม้กางเขน”134
“... การอรรถาธิบายโดยตรงถึงความชอบธรรมโดยความเชื่อสิ้นสุดลงที่ข้อ 26 ถ้าธรรมสารนี้ได้
จบลง ณ ที่นั่น มันก็จะสมบูรณ์ 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 3:2126 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
รอดของพระเจ้าตั้งอยู่บนธรรมบัญญัติ (หลักการ) ที่พระเจ้าได้สถาปนาและเปิดเผยไว้ “ธรรมบัญญัติ” นี้คือ

ว่าความรอดกลายมาเป็นของเราโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์
การงาน

ความเชื่อคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องไม่ใช่

“. . . พระองค์ได้ส่งพระบุตรของพระองค์มา ผู้ซึ่งได้แบกรับบาปเพื่อคุณ คุณไม่ต้องมองไปที่
พระคริสต์เพื่อจะทำบางสิ่งที่จะช่วยคุณให้รอดได้ พระองค์ได้ทำเสร็จแล้วที่กางเขน คุณเพียงแค่
ต้อนรับคำพยานของพระเจ้าว่าเป็นจริงและตั้งตราประทับของคุณไปยังสิ่งนั้น (บ่อยครั้งข้าพเจ้าอ้าง
1 ทิโมธี 1:15 เพื่อที่จะไต่ถามคนบาป ‘พระเยซูคริสต์ได้เสด็จมายังโลกเพื่อจะช่วยคนบาปให้รอด’
ในการตอบสนองต่อคำถามของข้าพเจ้า พวกเขากล่าวว่า ‘ได้เสด็จมา’ นั้นอยู่ในกาลอดีต จากนั้น
ข้าพเจ้ากล่าวว่า ‘มันน่าเศร้าใจแค่ไหนที่คุณและผมไม่ได้อยู่ที่นั่น เพื่อว่าพระองค์จะได้ช่วยเรา
ให้รอดเพราะว่าตอนนี้พระองค์ได้กลับไปสู่สวรรค์แล้ว!’
สิ่งนี้ทำให้พวกเขาเงียบเพื่อที่จะ
ใคร่ครวญถึงงานที่พระคริสต์ได้ทำสำเร็จเมื่อพระองค์ได้อยู่ที่นี่
ตามที่ซึ่งงานและพระวจนะของ
พระเจ้าเกี่ยวข้องกับมัน คนบาปต้องพักนั่นคือความเชื่อ) คุณพักในพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวกับ
พระคริสต์และการงานของพระองค์สำหรับคุณ คุณพักในพระโลหิตที่หลั่งออกของพระคริสต์”138
3:29-30
เปาโลได้ดำเนินต่อไปที่จะวิงวอนต่อผู้ฟังคนยิวของเขาในข้อเหล่านี้อย่างในสองข้อก่อน
หน้านั้น ถ้าการทำให้ชอบธรรมมาโดยทางธรรมบัญญัติ 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 (ธรรมบัญญัต)ิ เป็นพยานถึงความชอบธรรมโดย
ความเชื่อ142 มุมมองที่สามก็คือว่าความเชื่อจัดเตรียมความสำเร็จที่สมบูรณ์ของการเรียกร้องของพระเจ้าใน
ธรรมบัญญัติของพระองค์143 ธรรมบัญญัติไม่ใช่บางสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่ผู้คนที่จะเชื่อฟังเพื่อว่าพวก
เขาสามารถได้รับความชอบธรรมได้ การไร้ความสามารถของมนุษย์ที่จะช่วยเขาเองให้รอดได้เรียกร้องการ
จัดเตรียมพระผู้ไถ่จากพระเจ้า ในแง่นั้นธรรมบัญญัติได้ทำให้การตายของพระคริสต์นั้นจำเป็น (ข้อ 24-25)

ประเด็นของข้อ 27-31 ก็คือว่าการทำให้ชอบธรรมจะต้องมายังทุกคนโดยความเชื่อเท่านั้น เปาโล
ได้กล่าวอย่างชัดเจนที่นี่ว่าข้อเท็จจริงนี้ได้กันการโอ้อวดออกไป (ข้อ 27-28) มันยังมีเหตุผลเมื่อพิจารณา
ถึงอำนาจอธิปไตยของพระเจ้า (ข้อ 29-30) และมันไม่ได้ทำให้ธรรมบัญญัติของโมเสสเป็นโมฆะ (ข้อ 31)
ค. หลักฐานของการทำให้ชอบธรรมโดยความเชื่อจากธรรมบัญญัติ บทที่ 4
ผู้อ่านของเปาโลคงได้เข้าใจว่าความเชื่อเป็นวิธีใหม่ของความรอดเนื่องจากเขาได้เปรียบเทียบความ
เชื่อกับธรรมบัญญัติ 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 ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ 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
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เพียงแค่เชื่อพระเจ้าให้เกียรติแด่พระองค์ในฐานะที่เป็นพระเจ้าแห่งความจริง”
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 ดังนี้
“antinomianism: คือแนวคิดที่ว่าอุปนิสัยไม่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ หรือว่าคริสเตียนไม่ได้ถูกผูกมัด
โดยธรรมบัญญัติด้านศีลธรรมใดๆ
ความเชื่อแบบนี้ได้แยกการทำให้ชอบธรรมกับการชำระให้
บริสุทธิ์อย่างรุนแรงซึ่งทำให้ความบริสุทธิ์ทางปฏิบัติเป็นทางเลือก”151
เป็นที่ชัดเจนว่านี่ไม่ใช่จุดยืนของคริสเตียนส่วนใหญ่ที่เชื่อว่าความเชื่ออย่างเดียวคือสิ่งที่พระเจ้าเรียก
ร้องแทนที่จะเป็นความเชื่อบวกกับการอุทิศตน152
รูปแบบสมัยใหม่ที่แยบยลอีกอย่างหนึ่งของความรอดโดยการงานบ่อยครั้งก็มากับการแปลที่ไม่ถูก
ต้องของหลักคำสอนของพระคัมภีร์ในเรื่องความอุตสาหะ มุมมองนี้กล่าวว่าถ้าคริสเตียนที่เชื่อไม่ได้ดำเนิน
ในความเชื่อและในความบริสุทธิ์ตลอดชีวิตของเขาหรือของเธอซึ่งยอมให้มีการพลาดพลั้งเป็นบางครั้ง เขา
หรือเธอไม่ใช่ผู้เชื่อแท้จริง มุมมองนี้ “เทลงด้านหลัง” ของข่าวประเสริฐพร้อมกับการงาน ดังนั้นความ
สัตย์ซื่อต่อพระเจ้ากลายมาเป็นเงื่อนไขสำหรับความรอด
การแปลผิดของความอุตสาหะนี้บ่อยครั้งก็เข้า
ได้กับความรอดแบบความเป็นเจ้านาย
บางคนที่ยึดถือมุมมองเหล่านี้พยายามที่จะออกจากการเชื่อมโยงของพวกเขาในเรื่องการงานโดย
กล่าวว่าพระเจ้าเป็นผู้ผลิตการยอมจำนนและหรือการชำระให้บริสุทธิ์ในผู้เชื่อไม่ใช่ผู้เชื่อเอง153 อย่างไรก็ตาม
คริสเตียนผู้มีความเชื่อ พระเจ้าถือว่าเขาต้องรับผิดชอบต่อการเลือกของเขาหรือของเธอไม่ใช่พระองค์เอง
“ที่จริงแล้วทุกคำสั่งที่มีต่อผู้เชื่อบ่งบอกถึงความจำเป็นของความเกี่ยวข้องของเขาซึ่งเป็นส่วนของ
ขบวนการ [แห่งการชำระให้บริสุทธิ์]”154
อีกคำตอบที่บางคนซึ่งยึดถือมุมมองเหล่านี้ให้ก็คือว่าสิ่งที่พระคัมภีร์ยืนยันคือมนุษย์ไม่สามารถทำ
ความดีเพื่อได้มาซึ่งชีวิตนิรันดร์ได้155
พวกเขากล่าวว่าสิ่งนี้ไม่เหมือนกับการทำบางสิ่งที่จำเป็นเพื่อจะได้
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 นีค่ ือพยานที่สองที่เปาโลได้อ้างอิงถึงใน 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
“การยกโทษเป็นมากกว่าการแค่การยกโทษให้
แม้กระทั่งผู้พิพากษาที่ใจแข็งกระด้างอาจยกโทษ
ค่าปรับของคนหนึ่งถ้ามีการจ่ายโดยอีกคนหนึ่ง
แต่การยกโทษเกี่ยวข้องกับหัวใจของผู้ยกโทษ
การยกโทษของพระเจ้าคือการออกไปของความอ่อนโยนที่ไร้ขีดจำกัดของพระเจ้ายังเป้าหมายแห่ง
ความเมตตาของพระองค์ คือการที่พระเจ้าโอบกอดคนบาปในอ้อมกอดของพระองค์ อย่างที่ชายซึ่ง
ใช้ชีวิตอย่างสิ้นเปลืองและได้กลับมาและถูกสวมกอด บุคคลเช่นนั้นก็เป็นสุขจริงๆ” 158
“. . . มันไม่ใช่ ‘การนับ’ การงานที่ดีของผู้คน แต่การกระทำของพระเจ้าในการไม่นับความบาป
ของพวกเขาที่มีผลต่อพวกเขาเองทีน่ ำมาซึ่งการยกโทษ”159
“พระเจ้าบันทึกการงานของเราเพื่อว่าพระองค์จะให้รางวัลแก่เราเมื่อพระเยซูเสด็จมา
ไม่ได้บันทึกความบาปของเรา”160

แต่พระองค์

เนื่องจากว่าพระเจ้ารู้ทุกสิ่งพระองค์รู้ทุกสิ่งที่ได้เกิดขึ้น
โดยการกล่าวว่าพระเจ้าลืมบาปของเรา
บรรดาผู้เขียนพระคัมภีร์หมายถึงว่าพระองค์จะไม่นำเราไปสู่การพิพากษาเนื่องจากบาปของเราหรือลงโทษ
เราสำหรับบาปเหล่านั้น (เปรียบเทียบ 8:1) แนวคิดของการลืมบาปเป็นรูปแบบของมนุษย์ 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
ทายาทฝ่ายวิญญาณของเขา”161

ประสบการณ์ของเขาได้กลายมาเป็นรูปแบบสำหรับ

4. ลำดับความสำคัญของความเชื่อที่มีต่อพระสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้นำของ
หลายชนชาติ 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
นั้นขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังของพวกเขาที่มีต่อธรรมบัญญัติ
มันขึ้นอยู่กับความสัตย์ซื่อของพระเจ้าต่อ
พระสัญญาของพระองค์ พระเจ้าได้ให้พระสัญญานั้นแก่อับราฮัมไม่ใช่เนื่องด้วยการเชื่อฟังของเขาแต่เนื่อง
ด้วยความเชื่อของเขา แม้กระทั่งการให้พระสัญญานั้นได้มาก่อนการเข้าสุหนัตของอับราฮัมเสียอีก

4:14
ที่จะแนะนำว่าการถือรักษาธรรมบัญญัติเป็นเงื่อนไขสำหรับความสำเร็จของพระสัญญานี้ก็จะมี
ผลกระทบสองอย่าง ประการแรกมันจะทำให้ความเชื่อไม่สัมพันธ์กัน ซึ่งจะทำให้พระสัญญาที่ไม่มี เงื่อนไข
อันเรียบง่ายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเชื่อฟังของมนุษย์
ยกตัวอย่างเช่นถ้าบิดาได้ให้สัญญาแก่บุตรชาย
ของเขาถึงจักรยานคันใหม่ เด็กชายนั้นก็จะตั้งตารอคอยที่จะรับมันในฐานะของขวัญ อย่างไรก็ตามถ้าบิดา
ได้เพิ่มเงื่อนไขว่าในการที่จะได้รับจักรยานนั้น เด็กชายจะต้องเชื่อฟังเขาคงจะได้ทำลายความมั่นใจของลูก
ชายของเขาที่ว่าเขาจะได้รับจักรยาน
ตอนนี้การได้รับจักรยานก็ขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังไม่ใช่เป็นเรื่องของ
ความเชื่ออีกต่อไป ผลกระทบอันที่สองซึ่งชัดเจนในการอธิบายนี้ก็คือว่าพระสัญญานั้นจะเป็นโมฆะ (นั่นคือ
ถูกทำให้ไร้ค่า)
4:15 แทนที่จะนำมาซึ่งพระพรที่พระเจ้าได้สัญญาแก่อับราฮัม ธรรมบัญญัตินำพระพิโรธเพราะว่าไม่มี
ใครที่สามารถถือรักษาธรรมบัญญัติอย่างดีพร้อมได้ 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
ของหลายชาติ (ข้อ 13) อย่างไม่มีเงื่อนไข (“ตามพระคุณ”) หลังจากที่ท่านได้ถูกทำให้ชอบธรรม อับราฮัม
ได้รับพระสัญญาเพียงแค่เชื่อในมัน (นั่นคือโดยความเชื่อ) ไม่ใช่โดยการถือรักษาธรรมบัญญัติ นี่คือหนทาง
เดียวที่การตระหนักถึงสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญาจะเป็นที่แน่นอน เพราะฉะนั้นส่วนนี้ของการโต้แย้งของเปาโล
ยกย่องความเชื่ออีกว่าเป็นวิธีเดียวของการทำให้ชอบธรรม 163
“ความเชื่อคือการไร้ความหวัง และปล่อยตัวออกไปพึ่งพาพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง”164
4:17
เปาโลได้อธิบายพระเจ้าอย่างที่เขาได้ทำที่นี่ในความสอดคล้องกับพระสัญญาที่เขาได้อ้างว่าพระเจ้า
ได้ให้ความสามารถแก่อับราฮัมที่จะเป็นบิดาของหลายชาติ เมื่ออำนาจของเขาที่จะเกิดผลนั้นได้สูญสิ้นไป
พระเจ้าได้บัญชาชาติต่างๆ
ที่ยงั ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างที่พระองค์ได้บัญชาโลกที่ยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นด้วย
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
ไม่ไว้วางใจและความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์กับพระเจ้าและพระสัญญาต่างๆของพระองค์” 167
อับราฮัมได้เชื่อพระเจ้าเมื่อเผชิญกับข้อเท็จจริงที่ทำให้ท้อใจซึ่งเขาได้พิจารณาอย่างกล้าหาญ เขาได้
เชื่อแม้จะรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าได้สัญญาไม่สามารถเกิดขึ้นตามธรรมชาติได้
อับราฮัมได้เติบโตขึ้นในความเชื่อ
เมื่อเวลาได้ผ่านไป การบันทึกชีวิตของเขาในปฐมกาลแสดงถึงสิ่งนี้ (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 เปาโลหมายความว่าอย่างไรเมื่อเขาได้กล่าวถึงความตายและการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซู? ฉบับ
NIV แปลคำบุพบทภาษากรีก dia ซึ่งปรากฎสองครั้งในข้อนี้ว่าเป็น “เพื่อ” ซึ่งบ่งบอกถึงแง่ที่หวังในภายหน้า
ฉบับ NASB แปลมันว่าเป็นการมีแง่ที่มองย้อนหลัง นั่นคือ “เนื่องจาก” แง่ที่มองย้อนหลังคือความสำคัญ
ตามปกติมองมันมากกว่าแง่ที่หวังในภายหน้าที่ไม่ค่อยมี ซึ่งเราสามารถกล่าวอย่างนี้ว่า “ด้วยมุมมองที่จะ”
“เนื่องจาก” บางทีเป็นการแปลที่ชัดเจนว่าเมื่อพิจารณาถึงการใช้ที่มองย้อนหลังธรรมดาของ dia ในการใช้
ประโยคที่คล้ายคลึงที่นี่ 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
ยังได้ทำให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายและเจ้าควรจะมีจุดยืนในพระองค์ เราได้มอบความเชื่อใน
พระคริสต์ที่ได้เป็นขึ้นนี้แก่เจ้าและประกาศแก่เจ้าตอนนี้ว่าที่และจุดยืนของเจ้าอยู่ในพระองค์เท่านั้น
การพิพากษาเป็นอดีตเป็นนิตย์สำหรับเจ้า ทั้งที่เกี่ยวข้องกับบาปของเจ้าและที่เกี่ยวข้องกับการเรียก
ร้องของเราที่ว่าเจ้าจะต้องมีจุดยืนแห่งความบริสุทธิ์และความชอบธรรมของเจ้าเองต่อหน้าเรา ทั้ง
สิ้นนั้นเป็นอดีตแล้ว ตอนนี้พระคริสต์เป็นจุดยืนของเจ้า! พระองค์เป็นชีวิตและความชอบธรรมของ
เจ้าและเจ้าไม่ต้องการอะไรจากเจ้าเองอีกต่อไป เราได้ทำให้พระคริสต์ที่จะบาปเพื่อเจ้า จงเข้าส่วน
กับพระองค์ด้วยทั้งสิ้นที่เจ้าเคยเป็น
เพื่อว่าเจ้าจะกลายมาเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าใน
พระองค์ได้’”170
“แผนการไถ่ทั้งสิ้นของพระเจ้าถูกสรุปไว้ในข้อสุดท้ายนี้ของบทที่ 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
ผู้อ่านดั้งเดิมของเปาโลคงจะมีอีกคำถามหนึ่งเนื่องด้วยสิ่งที่เขาได้เขียนในบทที่ 1-4 วิธีแห่งการ
ทำให้ชอบธรรมนี้ปลอดภัยไหม? เนื่องจากมันมาโดยความเชื่อดูเหมือนค่อนข้างจะไม่แน่ใจ เปาโลได้ให้
หลักฐานว่าวิธีนี้เป็นที่วางใจได้โดยการอธิบายถึงผลลัพธ์ต่างๆของการทำให้ชอบธรรมโดยความเชื่อ
มูโต้แย้งว่าบทที่ 5 เป็นของบทที่ 6-8 มากกว่าที่จะเป็นของบทที่ 3:21-4:25173 เขาได้หมายเหตุโครงสร้าง
แบบเปรียบเทียบในบทที่ 5-8 และเชื่อว่าหัวข้อของส่วนนี้คือความแน่ใจในสง่าราศี
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
175
บริสุทธิ์”
ต้นฉบับกรีกที่สำคัญบางฉบับอ่านว่า “ให้เรามีสันติกับพระเจ้า”
ถ้าสิ่งนี้เป็นการอ่านที่ถูกต้อง
ความหมายก็คือ “ให้เรารักษาการมี (และการชื่นชม) สันติสุขกับพระเจ้าต่อไป”176
พระพรที่สอง “ที่ล้นออกมาจากความสมบูรณ์ของการทำให้ชอบธรรม”177 หลังจากการทำให้
ชอบธรรมเองคือ สันติ (เปรียบเทียบ 1:7; 2:10) อย่างไรก็ตาม สันติกับพระเจ้านี้ (นั่นคือ การกลับคืนดี)
ไม่ใช่แค่ความรู้สึกส่วนตัวแห่งความสงบซึ่งก็คือสันติของพระเจ้า (ฟป. 4:7) เปาโลได้กล่าวถึงพระพิโรธ
ของพระเจ้าที่ถูกเทลงบนคนบาป (1:18) ผู้ที่ได้รับความชอบธรรมไม่จำเป็นต้องกลัวพระพิโรธของพระเจ้า
เนื่องจากว่าพระเยซูได้ทำสันติระหว่างพวกเขากับพระเจ้าโดยการตายของพระองค์ (เปรียบเทียบ คส. 1:20;
อฟ. 2:14) ให้สังเกตว่าข้ออ้างอิงถึงสันติและการกลับคืนดีก็วางกรอบส่วนนี้ (ข้อ 1, 11)
“สันติและความยินดีเป็นพระพรแฝดของข่าวประเสริฐ
‘สันติคือความยินดีที่พัก ความยินดีคือสันติที่เต้น’”178

อย่างที่นักเทศน์เก่าแก่คนหนึ่งได้กล่าวว่า

“สันติของเรากับพระเจ้าไม่ใช่เหมือนระหว่างสองประเทศที่ทำสงคราม
ประชากรที่กบฎและมีความผิด”179

แต่ระหว่างกษัตริย์และ

“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”่ ว่าเป็นย่านที่งานไถ่ของพระคริสต์ย้ายเราไปสู่ เขาได้เน้นข้อเท็จจริงที่ว่าการเป็นอยู่
ของเราในสถานะนี้คือการกระทำของพระคุณของพระเจ้า
ตำแหน่งปัจจุบันของเราในความสัมพันธ์
กับพระเจ้าก็เป็นโดยพระคุณทั้งสิ้น
และความชอบธรรมของเราให้สิทธิเราเข้าไปสู่ตำแหน่งนั้นได้
ส่วนสุดท้ายของข้อนี้จดจ่อที่ส่วนของการคืนดีของเราที่เราสามารถตั้งตารอคอยด้วยความมั่นใจที่ยินดี
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
“เด็กที่บังเกิดใหม่ในพระเจ้าก็มีค่าในสายพระเนตรของพระองค์
แต่ธรรมิกชนที่ถูกทดสอบ
และพิสูจน์แล้วก็มีค่ามากยิ่งขึ้นต่อพระองค์เพราะว่าคนเช่นนั้นเป็นการสำแดงที่มีชีวิตของอำนาจที่
พัฒนาคุณลักษณะของข่าวประเสริฐเมื่อเรายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าสมบัติทางวัตถุทั้งหมดจะถูกทิ้ง
ไว้ข้างหลัง แต่ทุกสิ่งที่เราได้มาโดยวิธีของความก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณก็จะคงอยู่”182
คำกล่าวนี้ช่วยให้เราเห็นวิธีที่คุณลักษณะสร้างความหวัง ที่นี่กล่าวถึงความหวังของการถวายเกียรติ
พระเจ้าด้วยคุณลักษณะของเราเมื่อเราเห็นพระองค์จากนั้นความคืบหน้าของเราในการพัฒนาคุณลักษณะจะ
เป็นพยานถึงพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเรา
5:5
ความหวังนี้ซึ่งเป็นจุดรวมของส่วนนี้จะไม่เผชิญกับความผิดหวังเพราะว่าพระเจ้ารักเราและช่วยให้
เราที่จะเผชิญกับความทุกย์ยากได้
พระองค์ทำอย่างนี้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์
ได้ประทานให้สถิตอยู่ในคนบาปที่ได้รับความชอบธรรมทุกคนในยุคคริสตจักร (เปรียบเทียบ กจ. 2:33; รม.
8:9) เปาโลได้พัฒนาพันธกิจของพระวิญญาณที่มีต่อผู้เชื่อในภายหลัง (บทที่ 8) เพราะฉะนั้นผลประโยชน์
ที่ห้าของการทำให้ชอบธรรมก็คือการสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 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
นั่นคือชีวิตของพระคริสต์ และความไร้ค่าของผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการถวายบูชาของพระองค์ ในขณะที่
ผู้คนอาจมองดูซึ่งกันและกันว่าสมควรต่อความรักเพราะว่าพวกเขาชอบธรรมหรือดี
แต่พระเจ้ามองว่า
พวกเขาเป็นคนบาป อย่างไรก็ตามพระเจ้ารักพวกเขา การจัดเตรียมพระบุตรของพระองค์ให้เป็นพระผู้ช่วย
ให้รอดของเราได้แสดงถึงความลึกแห่งความรักของพระเจ้า (ยน. 3:16)
คำบุพบทในอนุประโยค
“พระคริสต์ได้ตายเพื่อ (ฮูเพอร์) เรา” เน้นถึงคุณลักษณะที่เป็นตัวแทนของการถวายบูชาของพระองค์
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) พระโลหิตของพระเยซูคริสต์เป็นสัญลักษณ์ของการตายของพระองค์
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
แต่พวกเขายังได้ตั้งพวกเขาต่อต้านพระเจ้าและพระประสงค์ของพระองค์ แม้ว่าผู้คนที่ยังไม่ได้รับความรอด

หลายคนกล่าวว่ารักพระเจ้า พระเจ้าผู้รู้หัวใจของพวกเขาก็เห็นการต่อต้านพระองค์ในพวกเขา ความเป็น
ศัตรูของพวกเขาที่มีต่อพระองค์นั้นเป็นหลักฐานได้
การตายของพระคริสต์ได้ทำให้เราคืนดีกันกับพระเจ้า (เปรียบเทียบ 2 คร. 5:18; คส. 1:21-22)
พระคัมภีร์กล่าวถึงมนุษย์ที่ได้คืนดีกับพระเจ้า พระคัมภีร์ไม่เคยกล่าวถึงพระเจ้าที่ได้คืนดีกับมนุษย์ พระเจ้า
ทำให้มนุษย์คืนดีกับพระองค์เอง พระองค์ไถ่พวกเขาจากบาปและพระองค์ทำให้พระองค์เองพอใจทั้งสิ้น
โดยทางการตายของพระบุตรของพระองค์
มนุษย์ได้ทำผิดและได้จากพระเจ้าไปและต้องการการคืนดี
ไปสู่ความสัมพันธ์กับพระองค์ คือมนุษย์ที่ได้หันไปจากพระเจ้า ไม่ใช่พระเจ้าที่ได้หันไปจากมนุษย์186
การคืนดีมีสองด้าน อันหนึ่งเพื่อมนุษย์ทุกคน (2 คร. 5:19) และอีกด้านหนึ่งเพื่อผู้เชื่อ (2 คร. 5:20) การตาย
ของพระคริสต์ได้ทำให้มนุษย์อยู่ในสถานะที่สามารถรอดได้ แต่ผู้คนจำเป็นต้องพบกับการคืนดีอย่างจริงจัง
กับพระเจ้าโดยการเชื่อในพระบุตรของพระองค์
การตายของพระคริสต์นั้นรับผิดชอบต่อการทำให้ชอบธรรมของเรา
ชีวิตที่ดำเนินต่อไปของ
พระองค์นั้นก็รับผิดชอบต่อการชำระให้บริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องของเราและการรับได้ศักดิ์ศรีของเราจากการที่
พระเจ้าได้ทำสิ่งที่ยากกว่าเพื่อเราคือการให้พระคริสต์วายพระชนม์เพื่อทำให้เราคืนดีกับพระองค์เอง แน่นอน
ว่าพระองค์จะทำสิ่งที่ง่ายกว่า พระองค์จะทำให้แน่ใจว่าเราได้แบ่งปันชีวิตที่เป็นขึ้นของพระคริสต์ เป็นนิตย์
เราประสบกับความรอดอย่างต่อเนื่อง (การชำระให้บริสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง) และความรอดในที่สุด
(ศักดิ์ศรี)
เนื่องด้วยชีวิตที่ดำเนินต่อไปของพระเยซูคริสต์ด้านปัจจุบันและด้านอนาคตของความรอดของ
เราไม่ใช่เป็นผลโดยตรงจากการตายของพระองค์ แต่ทั้งสองอย่างเป็นผลลัพธ์ของชีวิตหลังจากความตายและ
การเป็นขึ้นมาจากตาย (เปรียบเทียบ 6:8-13) เรามีความรอดในปัจจุบันและในอนาคตเพราะว่าพระผู้ช่วย
ให้รอดของเราทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ยังคงช่วยเราให้รอด ข้อนี้แสดงว่าเรารอดปลอดภัยเป็นนิตย์
5:11
การตายของพระคริสต์ได้ทำให้เราคืนดีกับพระเจ้าด้วยผลกระทบว่าวันหนึ่งในอนาคตเราจะยืน
ต่อหน้าพระองค์อย่างสมบูรณ์ (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
ของพระคริสต์เพื่อเห็นแก่คนบาปไม่กเ็ คยล้มเหลวที่จะนำสิ่งที่ตรงกันข้ามมาให้แก่ผู้ที่อยู่ใน
พระองค์” 188
อัครทูตได้มองอาดัมและพระคริสต์ว่าเป็นหัวสหพันธ์ของคนสองกลุ่ม หัวสหพันธ์คือบุคคลที่ทำ
หน้าที่เป็นตัวแทนของคนอื่นๆ
และการกระทำของเขาก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แต่ละคนที่เขาเป็นตัวแทนจะ
ประสบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้แปลบางคนเชื่อว่าเปาโลมองอาดัมเป็นหัวทางธรรมชาติของมนุษยชาติมากกว่า
ที่จะเป็นหัวสหพันธ์189 ตัวอย่างของหัวสหพันธ์นั้นรวมถึง กษัตริย์ ประธานาธิบดี สมาชิกสภา และพ่อแม่
ท่ามกลางคนอื่นๆ

ในส่วนนี้เปาโลไม่ได้มองโดยพื้นฐาน ณ สิ่งที่คนบาปแต่ละคนได้ทำซึ่งเคยเป็นความสนใจของเขา
ก่อนหน้านั้น
แต่เขาได้มองสิ่งที่อาดัมได้ทำในการล้มลงในบาปและสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทำที่กางเขน
และผลลัพธ์ต่างๆของการกระทำของทั้งสองที่มีต่อมนุษย์ 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
กระทำแห่งการเชื่อฟังของพระคริสต์ยืนยันถึงชีวิตนิรันดร์สำหรับทุกคนที่อยู่ ‘ในพระคริสต์’” 191
5:12
ข้อแรกของส่วนนี้ (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 บาปของอาดัมมีผลกระทบโดยตรงและมีอำนาจมากกว่าแบบอย่างที่แย่ (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
มีบาปและสวมควรต่อพระพิโรธของพระเจ้าดูเหมือนหยาบคายและไม่ยุติธรรมต่อหูสมัยใหม่” 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
แนวคิดที่ว่าผู้คนควรเผชิญกับการลงโทษเนื่องด้วยบาปของอีกคนหนึ่งอย่างไม่ตั้งใจนั้นเป็นที่
รังเกียจต่อเรา อย่างไรก็ตามในฐานะหัวของมนุษยชาติการกระทำของอาดัมได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่างๆ ที่ลูก
หลานของเขาจะต้องแบกรับไว้ ในทำนองเดียวกันการตัดสินใจของผู้นำที่เป็นตัวแทนก็ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ผู้
ตามของเขาจะต้องแบกรับไว้ ยกตัวอย่างเช่นเมื่อประธานาธิบดีของเราตัดสินใจที่จะเซ็นต์อนุมัติข้อบังคับ

บางอย่างของกฎหมาย
มันก็กลายเป็นการผูกมัดแก่ทุกคนที่อยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของเขา
ในทำนอง
เดียวกันผู้สนับสนุน “หัวหน้าทางธรรมชาติ” กล่าวว่าเราทุกคนแบกรับคุณลักษณะทางร่างกายที่เป็นผลิตผล
ของการกระทำของพ่อแม่ของเราในการให้กำเนิดบุตร มันเป็นเพียงแค่หนึ่งในข้อเท็จจริงของชีวิตที่เราทุก
คนประสบกับผลลัพธ์ต่างๆของการตัดสินใจของผู้ที่มาก่อนหน้าเราและอยู่เหนือเรา (เปรียบเทียบ ฮบ. 7:910) 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) ที่ที่ทารกของเขาได้ไปแต่ไม่ใช่ไปสวรรค์ อาดัมเป็น “แบบ” หรือ
“แบบแผน” (คำกรีก ทูโพส) ของผู้ที่จะตามเขา นั่นคือพระเยซูคริสต์ แบบเป็นการอธิบายที่ตั้งใจของ
พระเจ้าถึงบางสิ่ง นั่นคือตัวจริงที่จำลองมา แบบอาจเป็นบุคคลที่นี่เป็นสิ่งของ (เปรียบเทียบ ฮบ. 10:19-20)
และเหตุการณ์ (เปรียบเทียบ 1 คร. 10:11) พิธีกรรม (เปรียบเทียบ 1 คร. 5:7) หรือสถาบัน (เปรียบเทียบ ฮบ.
9:11-12)
อาดัมเป็นบุคคลเดียวในพันธสัญญาเดิมผู้ซึ่งถูกระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นแบบของพระคริสต์ใน
พันธสัญญาใหม่การกระทำของอาดัมได้มีผลกระทบทั่วจักรวาลและคาดการณ์ไว้ว่าการกระทำของพระคริสต์
ก็จะมีผลกระทบทั่วจักรวาลเช่นกัน ประเด็นของความเหมือนกันระหว่างอาดัมและพระคริสต์ก็คือว่าสิ่งที่
แต่ละคนทำได้ส่งผลกระทบต่อคนอื่นๆ แต่ละคนได้สื่อสารสิ่งที่เป็นของเขาแก่ผู้ที่เขาเป็นตัวแทน
“อาดัมมาจากโลก แต่พระเยซูซึ่งเป็นพระเจ้ามาจากสวรรค์ (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 บางทีเปาโลใช้วลีนี้ “คนเป็นอันมาก” เพื่อที่จะเปรียบเทียบพวกเขากับอาดัม
และพระคริสต์ซึ่งเป็นแต่ละบุคคล (เปรียบเทียบ อสย. 53:11-12; มก. 10:45) ในกรณีของอาดัม “คนเป็น
อันมาก” หมายถึงทุกคน แต่ในกรณีของพระคริสต์ “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 ในกรณี
ของพระคริสต์การกระทำเดียวแห่งการเชื่อฟัง
ซึ่งการละเมิดของหลายคนทำให้จำเป็นก็เพียงพอที่จะนำ
ความชอบธรรมไปสู่ทุกคนที่เชื่อในพระองค์ (ข้อ 16) ที่นี่คำพิพากษาของพระเจ้าเกิดขึ้นกับการกระทำ
ของอาดัมและการกระทำของพระคริสต์ นั่นคือการลงโทษและการทำให้ชอบธรรม
5:17
ผลลัพธ์ของบาปของอาดัมคือความตายที่ครอบครองเหนือมนุษย์
ผลลัพธ์ของการเชื่อฟัง
ของพระคริสต์คือมนุษย์ที่ครอบครองเหนือความตาย (ข้อ 17) สิ่งนี้บ่งบอกถึงการเป็นขึ้นของผู้เชื่อ
และการมีส่วนร่วมในการครอบครองของพระเยซูคริสต์และการครอบครองของเราในชีวิตนี้อีกด้วย ความ
ตายและชีวิตเป็นผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามของการกระทำของอาดัมและการกระทำของพระคริสต์
5:18
ข้อนี้และข้อถัดไปสรุปประเด็นของเปาโล อย่างที่ถูกบ่งบอกด้วย “ดังนั้น” หรือ “ฉะนั้น”
สองข้อนี้ยังทำให้ความคิดที่เปาโลได้หยุดไว้ ณ ตอนปลายของข้อ 12 สมบูรณ์อีกด้วย เปาโลเปรียบเทียบ

ขอบเขตของการกระทำของอาดัมและการกระทำของพระคริสต์ การลงโทษได้มายังมนุษย์ทุกคน และการ
ทำให้ชอบธรรมได้มายังทุกคน (ผู้ที่เชื่อในพระคริสต์)
5:19
ที่นี่ความแตกต่างคือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในการกระทำของอาดัมและการกระทำของพระคริสต์
อาดัมไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้า แต่พระคริสต์ได้เชื่อฟังพระเจ้า “การละเมิด” หรือ “การบุกรุก” (เปรียบเทียบ ข้อ
15, 16, 17) เน้นถึงการไม่เชื่อฟังที่จงใจของอาดัม (ข้อ 19; เปรียบเทียบ ปฐก. 2:17) หลายคนจะ
ชอบธรรมเมื่อพวกเขาเชื่อ (ข้อ 19) ทั้งแบบในศาล (ถูกทำให้ชอบธรรม) และในที่สุด (ได้รับศักดิ์ศรี)
แน่นอนว่า “คนเป็นอันมาก” ที่นี่หมายถึงผู้ที่ถูกทำให้ชอบธรรม เป็นที่ชัดเจนว่าข้อเหล่านี้ไม่ได้หมายถึง
ว่าทุกคนจะถูกทำให้ชอบธรรม การเชื่อฟังของพระคริสต์เป็นการอ้างอิงถึงการตายของพระองค์ในฐานะที่
เป็นการกระทำขั้นสูงสุดของการเชื่อฟังมากกว่าที่จะเป็นชีวิตแห่งการเชื่อฟังของพระองค์เพราะว่ามันคือ
ความตายของพระองค์ที่ช่วยเราให้รอด
“ไม่มีถ้อยคำที่ตรงมากกว่านี้ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการทำให้ชอบธรรมที่เราพบในข้อที่ 19. . .”198
5:20
หนึ่งในจุดประสงค์ของธรรมบัญญัติของโมเสสก็เพื่อที่จะให้ความกระจ่างถึงความบาปของผู้คน
อย่างน้อยที่สุดที่มันทำก็คือการเปิดเผยพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามอย่างไม่ชัดเจนต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าจน
กว่าเวลานั้น พระเจ้าได้ทำสิ่งนี้เพื่อพิสูจน์ถึงความบาปของมนุษย์ที่มีต่อพระองค์
“ข้อเท็จจริงและอำนาจของ
‘บาป’
ที่ถูกนำมาสู่โลกโดยอาดัมยังไม่ได้ถูกทำให้ลดลงโดย
ธรรมบัญญัติแต่ได้รับมิติใหม่ในฐานะที่เป็นการกบฎต่อน้ำพระทัยที่ได้เปิดเผยและมีรายละเอียด
ของพระเจ้า ความบาปได้กลายมาเป็น ‘การละเมิด’ . . .” 199
ถ้อยคำของเปาโล “เมื่อมีธรรมบัญญัติ” สามารถเป็นที่เข้าใจว่าเป็นทั้งอนุประโยคแห่งจุดประสงค์
และอนุประโยคแห่งผลลัพธ์200 อย่างไรก็ตามเมื่อพระเจ้าได้จัดเตรียมพระเยซูคริสต์ พระองค์ได้
จัดเตรียมพระคุณ (ความโปรดปราน) ที่มีมากกว่าบาปที่พระองค์ได้เปิดเผยเมื่อพระองค์ได้ประทาน
ธรรมบัญญัติ เราอาจแปลว่า “สมบูรณ์” หรือ “เพิ่มพูน” (ข้อ 20) “สมบูรณ์สุดๆ”
“อัครทูตพูดด้วยความปลาบปลื้มเมื่อเขาเพลิดเพลินในความยอดเยี่ยมสุดยอดของการปกครองของ
พระเจ้าที่ทำให้บาปทำหน้าที่เป็นจุดประสงค์ที่มีพระคุณ”201
ความตรงกันข้ามในข้อนี้กล่าวถึงความสำคัญของการกระทำของอาดัมและการกระทำของ
พระคริสต์
ธรรมบัญญัติได้แสดงถึงความสำคัญของบาปของอาดัมอย่างชัดเจนมากขึ้นและการจัดเตรียม
ของพระเจ้าเกี่ยวกับ พระคริสต์ได้แสดงถึงความสำคัญของพระคุณของพระเจ้าอย่างชัดเจนมากขึ้น
5:21
ข้อ 21 เป็นการสรุปที่ยิ่งใหญ่ของข้อโต้แย้งในส่วนนี้ (5:12-21) ซึ่งรวมแนวคิดหลักของบาปและ
ความตายมาด้วยกัน เปาโลได้ลดความสำคัญของอาดัมลงและได้ยกย่องพระเยซูคริสต์ขึ้นอย่างมีประสิทธิ-

ภาพ ตรงนี่เปรียบเทียบอำนาจแห่งการกระทำของอาดัมและอำนาจแห่งการกระทำของพระคริสต์
ครอบครองในความตาย และพระคุณครอบครองต่อชีวิตนิรันดร์

บาป

“บ่อยครั้งเปาโลคิดในแง่ของ ‘อาณาเขต’ หรือ ‘การปกครอง’ และภาษาของ ‘การครอบครอง’ ก็
เหมาะสมต่อแนวคิดนี้โดยเฉพาะ ความบาปมีการปกครองของมันเองมวลมนุษย์ที่ถูกกำหนดและ
ครอบครองโดยอาดัมและในการปกครองนี้บาปก็ควบคุม แต่ผู้ที่ ‘รับของประทาน’ (ข้อ 17) ก็
ชื่นชมกับการย้ายจากอาณาจักรนี้ไปสู่อีกอาณาจักรหนึ่ง นั่นคืออาณาจักรของความชอบธรรมที่ซึ่ง
พระคุณครอบครองและที่ชีวิตเป็นผลลัพธ์ในที่สุด”202

การเปรียบเทียบใน โรม 5:12-21 203
ชายสองคน
การกระทำสองอย่าง

อาดัม (ข้อ 14)

พระคริสต์ (ข้อ 14)

การละเมิดครั้งเดียวในสวน

การกระทำชอบธรรมครั้งเดียวที่บน

(ข้อ 12, 15, 17, 18, 19)

กางเขน (ข้อ 18)

การลงโทษ ความผิด และ

การทำให้ชอบธรรม ชีวิต และ

ความตาย (ข้อ 15, 16, 18, 19)

ความเป็นกษัตริย์ (ข้อ 17, 18, 19)

ในระดับขั้น (ข้อ 15)

บาปมีมาก

พระคุณนั้นอุดมสมบูรณ์

ในการกระทำ (ข้อ 16)

บาปเดียวโดยอาดัมก่อให้เกิด

หลายบาปบนพระคริสต์ก่อให้เกิด

การลงโทษและการครอบครองของ

การทำให้ชอบธรรมและการ

ความตายสำหรับทุกคน

ครอบครองในชีวิตสำหรับผู้เชื่อ

บาปครอบครองโดยทางความตาย

พระคุณครอบครองโดยทาง

(ข้อ 17)

ความชอบธรรม (ข้อ 21)

ผลลัพธ์สองอย่าง

ความแตกต่างสองอย่าง

กษัตริย์สององค์

ความอุดมสมบูรณ์สองอย่าง

แห่งพระคุณ (ข้อ 17)
แห่งของประทานแห่ง

ความชอบธรรม (ข้อ 17)
สองสภาพที่แตกต่าง

ผู้คนที่ถูกกล่าวโทษเป็นทาสของบาป ผู้คนที่ถูกทำให้ชอบธรรม
โดยอาดัม
ครอบครองในชีวิตโดยพระคริสต์

ส่วนนี้ (5:12-21) แสดงว่ามนุษย์ผิดต่อพระเจ้าเพราะว่าลูกหลานทั้งสิ้นของอาดัมเป็นคนบาป
เนื่องจากบาปของอาดัม ก่อนหน้านั้นเปาโลได้เขียนว่าเราทุกคนผิดเพราะว่าเราได้กระทำบาป (บทที่ 3-4)
สุดท้ายแล้วเราบาปและตายเพราะว่าอาดัมได้ทำบาปและตาย
การตายของพระคริสต์ได้ขจัดทั้งสาเหตุ
สำหรับการลงโทษอย่างชอบธรรมซึ่งก็คือความผิดในบาปของเราและการลงโทษในบาปของอาดัม
ส่วนนี้เน้นถึงการเข้าส่วนกันของเรากับพระคริสต์ที่เปาโลได้อธิบายมากขึ้นในบทที่ 6
IV. การมอบให้ซึ่งความชอบธรรมของพระเจ้า 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 เปาโลได้อธิบายถึงวิธีที่คนบาปที่ถูกทำให้ชอบธรรมสามารถจะบริสุทธิ์ (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
นั้นมีตำแหน่งใหม่สำหรับความบริสุทธิ์ (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
คือทีเ่ ปาโลได้อธิบายว่าผู้เชื่อได้เข้า
ส่วนกับพระคริสต์ในการตาย การฝัง และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระคริสต์ 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
ได้เมื่อเราเชื่อฟังน้ำพระทัยของพระเจ้าตามที่ได้เปิดเผยในพระวจนะของพระองค์ (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 พระเจ้าชอบที่จะยกโทษให้ ที่จริงแล้วโลกถูกเตรียมการไว้อย่าง
น่าชื่นชม”211
บางที่เปาโลได้ตั้งคำถามเพื่อที่จะดึงความหมายโดยนัยของพระคุณพระเจ้าออกมา
“. . .การถูกทำให้ชอบธรรมโดยความเชื่อไม่ใช่แค่เรื่องราวทางกฎหมายระหว่างข้าพเจ้ากับพระเจ้า
เท่านั้น แต่มันคือความสัมพันธ์ที่มีชีวิต”212
6:2 แน่นอนว่านี่ไม่ใช่การสรุปที่เหมาะสม (เปรียบเทียบ 3:8) มันไม่ถูกต้องว่าผู้ที่ได้ตายในความสัมพันธ์
กับบาปควรดำเนินชีวิตในบาปต่อไป
เปาโลได้ทำให้บาปเป็นบุคคลและได้อธิบายว่ามันมีอำนาจปกครอง
หรืออาณาจักรปกครอง เราได้ตายต่อบาปเมื่อเราได้ประสบกับกับการกลับใจใหม่
“มันจะน่าเหยียดหยามแค่ไหนสำหรับบุตรชายหรือบุตรหญิงที่จะถือว่าตัวเขาเองหรือเธอเองมีเสรี
ภาพที่จะทำบาปเพราะเขาหรือเธอรู้ว่าบิดาหรือมารดาจะยกโทษให้”213
จงสังเกตว่าเปาโลไม่ได้กล่าวว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะดำเนินชีวิตในบาปหรือว่าบาปได้ตายต่อคริสเตียน (นั่นคือมันไม่ได้เย้ายวนเราอีกต่อไป) เขาหมายถึงว่าไม่จำเป็นและไม่เป็นที่ปรารถนาที่จะดำเนินชีวิต
ในบาปหรือทำบาปเป็นนิสัย
ยกตัวอย่างเช่นถ้าภรรยาของชายคนหนึ่งได้ตายไป มันคงจะไม่เป็นจริงสำหรับเขาที่จะดำเนินชีวิต
ต่อไปราวกับว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ การตายของเธอได้เปลี่ยนความสัมพันธ์ของเขากับเธอแล้ว แน่นอนว่าเขา
สามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปราวกับว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ แต่ว่าชายคนนั้นไม่ควรจะทำอย่างนั้น
ไม่น่าเชื่อเลยว่ามีผู้สนับสนุนความรอดแบบเจ้านายคนได้เขียนดังนี้
“อะไรคือศาสนศาสตร์แบบไร้เจ้านาย คือการสอนที่ว่าผู้ที่ได้ตายต่อความบาป ก็สามารถดำเนินชีวิต
ในบาปได้หรือ?”214
นักอรรถาธิบายผูน้ ี้ได้ล้อเลียนเราผู้ซึ่งเชื่อในความรอดโดยความเชื่อเท่านั้นว่าเป็นผู้สนับสนุน “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
ของพวกเขากับพระคริสต์โดยทางการบัพติสมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์”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
“. . . การบัพติสมาไม่ได้ถูกกล่าวถึงเพื่อที่จะอธิบายวิธีที่เราได้ถูกฝังกับพระคริสต์ แต่เพื่อที่จะแสดง
ว่าเราได้ถูกฝังกับพระคริสต์”219
“จากข้อนี้และข้ออ้างอิงอื่นที่มีต่อการบัพติสมาในงานเขียนของเปาโล
ถือว่าการบัพติสมาเป็น ‘ทางเลือกพิเศษ’ ในชีวิตคริสเตียน”220

สำแดงชัดเจนว่าเขาไม่ได้

เปาโลก็ไม่ได้ถือว่ามันสำคัญต่อความรอด (ตัวอย่างเช่น 1 คร. 1:17) การฝังของพระเยซูไม่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งของพันธกิจช่วยให้รอดของพระองค์ มันแค่ได้ยืนยันว่าพระองค์ได้ตายไป (1 คร. 15:3-4) ใน
ทำนองเดียวกัน การเป็นขึ้นมาจากตายของพระองค์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานช่วยให้รอดของพระองค์ได้
ยืนยันว่าความตายไม่สามารถยับยั้งพระองค์ไว้ได้เพราะพระองค์ปราศจากบาป(เปรียบเทียบ กจ. 2:24)
พระเจ้าไม่เพียงแค่ทำให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายเท่านั้น
แต่ให้ชีวิตใหม่แก่ผู้เชื่ออีกด้วย
การดำเนินชีวิตในความใหม่ของชีวิตแสดงว่าผู้เชื่อได้รับชีวิตใหม่ (เปรียบเทียบ 2 คร. 5:17) “พระสิริ” ในข้อ
4 หมายถึงอำนาจ (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 ดังนั้นเราได้ตายกับพระคริสต์ (เปรียบเทียบ กท. 2:20) เปาโลได้
กล่าวว่าสำคัญที่เรา “รู”้ สิ่งนี้เพราะว่าในฐานะผู้เชื่อเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของเรากับบาป
“การดำเนินชีวิตคริสเตียนขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ของคริสเตียน หน้าที่ถูกค้นพบบนหลักคำสอน อยู่
เสมอ ถ้าซาตานสามารถทำให้เขาไม่รู้มันก็สามารถทำให้เขาไร้อำนาจได้”221
“เครื่องมือใหญ่ของซาตานก็คือที่จะผลักไสวิญญาณที่ร้อนรนกลับไปสู่การอ้อนวอนพระเจ้าในสิ่งที่
พระองค์ตรัสว่าได้ทำสำเร็จแล้ว!”222
“มนุษย์” เก่าของเรา หรือ “ตัวตน” อ้างอิงถึงบุคคลที่เราเคยเป็นก่อนที่เราได้พบการทำให้ชอบธรรม
บุคคลนั้นได้ถูกตรึงกับพระคริสต์ (เปรียบเทียบ คส. 3:9) ตอนนี้บุคคลนั้นได้ตายแล้ว เขาไม่ได้เป็นอยู่อย่างที่
เขาเคยเป็นอีกต่อไป อย่างไรก็ตามเราสามารถรับเอาคุณลักษณะเก่าๆ ของเขาหรือของเธอถ้าเราเลือกที่จะทำ
(เปรียบเทียบ อฟ. 4:22) ผู้เชื่อไม่ใช่เป็นบุคคลเดียวกันกับบุคคลที่เขาหรือเธอเคยเป็นก่อนการทำให้ชอบ
ธรรม (เปรียบเทียบ 2 คร. 5:17)
มนุษย์เก่า (ตัวเก่า) ไม่ได้เหมือนกันกับธรรมชาติเก่า223 ธรรมชาติเก่าอ้างอิงถึงธรรมชาติมนุษย์บาป
ของเราที่มนุษย์ทุกคนครอบครองตราบใดที่เขาหรือเธอมีชีวิตอยู่ ธรรมชาติเก่าเป็นสิ่งเดียวกันกับเนื้อหนัง
(เปรียบเทียบ 7:5)
“‘เนื้อหนัง’ ซึ่งคือบาปที่ได้ยึดที่มั่นในร่างกายนั้นชั่วร้ายอย่างเปลี่ยนแปลงไม่ได้ และจะทำสงคราม
กับเราจนกระทั่งพระคริสต์เสด็จมา พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่มีอำนาจเหนือ ‘เนื้อหนัง’ (บทที่
8:1)” 224
แม้ว่าตัวเก่าได้ตายไปธรรมชาติเก่าอยู่ต่อไป ข้าพเจ้าไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าเคยเป็นมาก่อน
การถูกทำให้ชอบธรรม เพราะว่าบาปไม่สามารถปกครองข้าพเจ้าได้อีกต่อไป แต่ข้าพเจ้ายังมีธรรมชาติ
มนุษย์บาปอยู่

ข้าพเจ้าไม่ชอบที่จะใช้คำว่า “ธรรมชาติใหม่” มันไม่ได้ปรากฏในพระคัมภีร์ พันธสัญญาใหม่ไม่ได้
นำเสนอคริสเตียนในฐานะที่เป็นบุคคลที่มีสองธรรมชาติที่ทำสงครามกันภายในเขาหรือเธอ
แต่นำเสนอ
คริสเตียนในฐานะบุคคลที่มีธรรมชาติบาปอย่างเดียว (เนื้อหนัง) ที่ขัดแย้งกับการสถิตของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ (เปรียบเทียบ กท. 5:16-23) มันยังกล่าวถึงคริสเตียนที่ดิ้นรนกับการตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตใน
ฐานะคนใหม่ที่เขาหรือเธอเป็นในตอนนี้
ทางเลือกของเราก็คือที่จะดำเนินชีวิตเช่นตัวเก่าที่เราเคยเป็นแต่
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 ของอิทธิพลบาปจะหยุดที่จะรบกวนเมื่อเขาหรือเธอมาเป็นคริสเตียน แต่หมายความว่าคริสเตียนไม่ได้อยู่ภายใต้การเป็นทาสของบาปที่เขา
หรือเธอเคยดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้มาก่อน ในที่นี่ความรู้สึกของเราก็สร้างปัญหาแก่เรา บุคคลที่ยังไม่ได้รับ
ความรอดอาจคิดว่าเขาไม่ได้เป็นทาสของบาปซึ่งแท้ทจี่ ริงเขาเป็น ตรงกันข้ามคริสเตียนอาจคิดว่าเขาเป็น
ทาสของบาปแม้ว่าเขาไม่ได้เป็น ข้อเท็จจริงยังคงอยู่ที่ว่าพระเจ้าได้ทำลายโซ่ที่ครั้งหนึ่งได้ผูกมัดเราเข้ากับ
บาปและเป็นที่น่ายินดีคือเราเป็นอิสระจากการปกครองของมัน
แต่น่าเสียดายที่เราจะไม่เป็นอิสระจาก
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 พระเยซูจะไม่ต้องตายอีกครั้งเพราะว่าเมื่อพระองค์ได้ตายเพื่อบาปพระองค์ได้ตายต่อบาป หมายถึงว่า
เมื่อพระองค์ได้ตายไปความสัมพันธ์ของพระองค์กับบาปได้เปลี่ยนไป
มันจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป
ตอนนี้บาปไม่มีอำนาจเหนือพระองค์อีกต่อไป หลังจากที่พระองค์ได้ชำระบาปของเราพระองค์เป็นอิสระที่
จะกลับคืนสู่ความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเจ้าตลอดไป
“จุดยืนนี้คือสิ่งที่ขัดแย้งต่อหลักคำสอนและการปฏิบัติของสิ่งที่เรียกว่า การถวายบูชาตลอดไปของ
พระคริสต์ในพิธีแมสของโรมันคาทอลิก”227
6:11
เนื่องจากว่าพระเจ้าได้ทำให้เรารวมกันกับพระคริสต์ 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
ในทำนองเดียวกันเราควรถือว่าเป็นความจริงทีค่ วามสัมพันธ์ของเรากับบาปและ
ความตายได้เปลี่ยนไป เพียงแค่เราทำอย่างนั้นเราจึงจะเกี่ยวข้องการทดลอง บาป และความตายอย่างแท้จริง
ถ้าเราล้มเหลวที่จะเชื่อว่าบาปไม่ได้ปกครองเราอีกต่อไปเราก็จะง่ายต่อการยอมต่อการทดลอง ต่อการทำบาป
และต่อการกลัวความตายมากขึ้น อย่างไรก็ตามถ้าเราเชื่อว่าบาปไม่ได้มีอำนาจนั้นเราก็มีความสามารถที่จะ
ต่อต้านการทดลอง ที่จะอยู่ห่างจากบาปและที่จะคาดหวังความตายอย่างมีความกลัวน้อยลงมากขึ้น “พิจารณา” 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 และการเป็นขึ้นจากตายของพระองค์ (ข้อ 1-10) เพราะฉะนั้นเขายังได้กระตุ้นผู้อ่านของ
เขาที่จะถือว่าพวกเขาได้ตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่ต่อพระเจ้า (ข้อ 11) ตอนนี้เปาโลได้ดำเนินต่อไปในการ
เรียกให้พวกเขาที่จะถวายตัวพวกเขาเองต่อพระเจ้าด้วยการกระทำที่เด็ดเดี่ยวของการอุทิศตน (ข้อ 12-23)
“เหตุฉะนั้น” ก็ทำการสรุปบนพื้นฐานของสิ่งที่อยู่มาก่อน เนื่องจากผู้เชื่อรู้ว่าเราไม่ได้อยู่ภายใต้
การปกครองของบาปอีกต่อไป และเนื่องจากเราเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นจริง เราไม่ควรยอมให้บาปครอบครอง
ร่างกายของเรา (ตัวเราเอง) อีกต่อไป บาปไม่ได้เป็นเจ้านายของเราอีกต่อไป ดังนั้นเราสามารถและควรหยุด
ที่จะดำเนินตามคำสั่งของมัน
ไม่เป็นทีส่ งสัยว่าเปาโลกำลังให้การห้ามโดยทั่วไปซึ่งไม่ได้บ่งบอกว่า
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
มองดู] 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

หนี
(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
หัวใจ ‘มนุษย์เชื่อด้วยใจ’”233

เราจะต้องกระทำด้วยความตั้งใจในขณะที่การเชื่อเป็นเรื่องราวของ

“คำสอนแรกของเปาโล (‘รู้’) มีจุดรวมที่จิตใจและคำสอนที่สองนี้ (‘ถือว่า’) มีจุดรวมที่หัวใจ
คำสอนที่สามของเขาแตะต้องที่ความตั้งใจ”234
นักแปลเชิงปฏิรูปบางคนเชื่อว่าการชำระให้บริสุทธิ์ที่ยังเกิดขึ้นอยู่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
พวกเขา
เชื่อว่าพระเจ้าเปลี่ยนแปลงคริสเตียนแท้จริงทุกคนไปสู่ฉายาของพระคริสต์โดยอัตโนมัติในชีวิตปัจจุบันของเ
ขาหรือของเธอถ้าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ชัดเจน ฉะนั้นบุคคลที่ประกาศว่าเป็นคริสเตียนก็ไม่ได้เป็นคริสเตียน
ข้าพเจ้าจะตอบสนองว่าเขาหรือเธออาจไม่เป็น แต่มันมีความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่ง
“พระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกอนุญาตที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณหรือไม่?”

“มีสองคำตอบที่เป็นไปได้ ใช่ หรือ ไม่ใช่ ถ้าคำตอบของคุณคือไม่ใช่ มันก็มีสองเหตุผลที่เป็นไปได้
คุณไม่มีพระวิญญาณภายในคุณ (นั่นคือคุณไม่ได้เป็นคริสเตียน) หรือพระองค์อยู่ที่นั่นแต่คุณเลือก
ที่จะดำเนินชีวิตด้วยตัวของคุณเอง”235
“ทำไมพระเจ้าต้องการร่างกายของคุณ? ประการแรกร่างกายของผู้เชื่อเป็นวิหารของพระเจ้า และ
พระองค์ต้องการใช้มันเพื่อพระสิริของพระองค์ (1 คร. 6:19-20; ฟป. 1:20-21) แต่เปาโลได้เขียนว่า
ร่างกายยังเป็นเครื่องมือของพระเจ้าและอาวุธของพระเจ้าอีกด้วย (รม. 6:13) พระเจ้าต้องการที่จะใช้
อวัยวะของร่างกายมาเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างอาณาจักรของพระองค์และมาเป็นอาวุธเพื่อต่อสู่กับ
ศัตรูของพระองค์”236
6:14

“ในข้อ 1-11 อัครทูตได้แสดงว่าหมายความว่าอย่างไรที่จะเข้าส่วนกับพระคริสต์ ในข้อ 12 และ 13
เขาได้แสดงถึงผลลัพธ์ต่างๆ และได้ทำการวิงวอนต่อผู้เชื่อและตอนนี้ในข้อ 14 เขาทำให้เราแน่ใจ
ถึงการจัดเตรียมของพระเจ้าสำหรับความสำเร็จที่สมบูรณ์ของการกระตุ้นเหล่านี้”237

อัครทูตได้สรุปส่วนนี้เกี่ยวกับข้อโต้แย้งของเขาด้วยถ้อยคำแห่งการหนุนใจ บาปจะไม่เป็นเจ้านาย
ของผู้เชื่ออีกต่อไป
เหตุผลพื้นฐานสำหรับสิ่งนี้ก็คือว่าเราไม่ได้อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสในฐานะ
สิทธิอำนาจที่เราดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้ แต่เราดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้พระคุณ ซาตานไม่สามารถใช้ธรรมบัญญัติ
ที่จะขัดขวางความก้าวหน้าของผู้เชื่อได้อีกต่อไป (เปรียบเทียบ 3:23) พระเจ้าได้ไถ่เราไม่ใช่ด้วยธรรมบัญญัติ
แต่ด้วยพระคุณ ตอนนี้เราดำเนินชีวิตภายใต้สิทธิอำนาจนั้น เปาโลได้กล่าวถึงความตึงเครียดที่สถานการณ์
นี้ก่อขึ้นสำหรับผู้เชื่อในบทที่ 7
ตามปกติแล้ว “พระคุณ” อ้างอิงถึงหลักการที่พระเจ้าใช้ในการดำเนินการ กระนั้นมันยังอธิบายถึง
อาณาจักรที่ผู้เชื่อดำเนินชีวิตอยู่ อย่างเช่นที่นี่ (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. 6:1620) 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)
“หลายคนทีไ่ ด้ถูกตัดสินจากความผิดจากบาปและได้พึ่งพาพระโลหิตของพระคริสต์ที่หลั่งออกมา
เพื่อขจัดความผิดนั้นออกไป ยังไม่ได้เห็นสภาพของบาปเยี่ยงทาสที่น่าสังเวช”241
6:17
รูปแบบของคำสอนที่เปาโลมีในความคิดคือคำสอนที่พระเยซูเจ้าเองได้ให้ระหว่างพันธกิจในโลกนี้
ของพระองค์และจากนั้นก็มาทางอัครทูตของพระองค์ (เปรียบเทียบ กท. 6:2) ซึ่งตรงกันข้ามกับธรรมบัญญัติ
ของโมเสส พระเจ้าไม่ได้บังคับผู้อ่านของเปาโลที่จะจำนนต่อมันในฐานะที่เป็นธรรมบัญญัติ พวกเขา
เต็มใจที่จะยึดมันเป็นธรรมบัญญัติสำหรับพวกเขาเอง 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 เปาโลได้ใส่คำสอนของเขาในแง่ของมนุษย์ 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
คาดหวังผลที่หอมหวานของการชำระให้บริสุทธิ์ (ความบริสุทธิ)์ อย่างต่อเนื่องและความสมบูรณ์ของชีวิต
นิรันดร์ได้ (เปรียบเทียบ ยน. 10:10; 17:3) พระคัมภีร์กล่าวถึงชีวิตนิรันดร์ว่าเป็นผลผลิตทันทีและผลสุดท้าย
ของการชำระให้บริสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง คุณภาพของชีวิตก็เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับปริมาณ
6:23
เปาโลได้นำความคิดของเขาในหัวเรื่องนี้ไปสู่การสรุปแบบรวบรัดในข้อนี้ หลักการที่ถูกกล่าวถึง
ที่นี่ก็ประยุกต์ใช้กับทุกคนทั้งผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อ มันเปรียบเทียบสองเจ้านายคือบาปและพระเจ้าด้วยผลลัพธ์
สองประการคือความตายและชีวิตนิรันดร์ เปาโลได้แยกแยะวิธีที่ความตายและชีวิตมายังผู้คนอีกด้วย ความ
ตายเป็นค่าจ้างที่คนหนึ่งได้มาด้วยการงานของเขาแต่ชีวิตนิรันดร์เป็นของประทานที่ให้ฟรีๆ แก่ผู้ที่พึ่งพา
การงานของอีกผู้หนึ่ง
ตามปกติแล้วค่าจ้างจะรักษาชีวิตไว้แต่ค่าจ้างเหล่านี้ส่งผลในความตาย ตามปกติแล้วผู้จ้างจ่ายค่าจ้าง
เป็นประจำและเป็นระยะๆ มากกว่าที่จะให้จำนวนเงินที่เป็นก้อน ความตายก็มายังคนบาปเป็นประจำและ

เป็นระยะๆ ในช่วงระหว่างที่มีชีวิตอยู่ของคนบาปไม่ใช่มาแค่เมื่อเขาหรือเธอตายเท่านั้น
ค่าจ้างเป็นสิทธิ

ยิ่งไปกว่านั้น

“มนุษย์มีสิทธิต่างๆในความสัมพันธ์ต่อบาปและสิทธิเหล่านี้กลายมาเป็นการพิพากษาของเขา เมื่อ
เขาเหวี่ยงตัวเขาไปที่พระเจ้าโดยปราศจากการเรียกร้องใดๆ ความรอดก็มายังเขา”244
ข้อ 15-23 สอนความจริงโดยการเปรียบเทียบการเชื่อฟังต่อบาปก่อให้เกิดการไม่เกิดผล ความอับ
อายและความตาย การเชื่อฟังต่อความชอบธรรมส่งผลในการชำระให้บริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องและความสมบูรณ์ของชีวิตนิรันดร์
ในบทที่ 6 เปาโลได้อธิบายสี่ขั้นตอนที่ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะส่งเสริมการชำระให้บริสุทธิ์เชิง
ปฏิบัติ 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. ความสัมพันธ์ของผู้เชื่อต่อธรรมบัญญัติ (บทที่ 7)
หลังจากที่ได้อธิบายว่าตอนนี้เราอยู่ใต้พระคุณ (บทที่ 6) เปาโลก็ได้อธิบายว่าเราไม่ได้อยู่ใต้
ธรรมบัญญัติ (บทที่ 7 เปรียบเทียบ 6:15) เขาได้ดำเนินตามรูปแบบอย่างเดียวกันเมื่อเขาได้เปิดเผยถึงการ
สำแดงของเขาใน บทนี้อย่างที่เขาได้ทำในบทก่อนนั้น เขาได้เริ่มต้นบทที่ 6 ด้วยการอธิบายว่าเราไม่ได้
เป็นทาสของบาปอีกต่อไปเนื่องด้วยการเข้าส่วนกันของเรากับพระคริสต์ (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
(6:14) อะไรคือ ความสัมพันธ์ของเราต่อธรรมบัญญัตินั้น?

ถ้าผู้เชื่อไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติของโมเสส

“บางสิ่งในธรรมชาติของมนุษย์ที่ทำให้เราต้องการที่จะไปอย่างสุดขั้ว
ซึ่งก็คือความอ่อนแอที่
คริสเตียนไม่ได้เป็นอิสระจากมันทั้งหมด บางคนโต้แย้งว่า ‘เนื่องจากว่าเราได้รับความรอดโดยพระคุณเราก็
มีอิสระที่จะดำเนินชีวิตอย่างที่เราชอบใจได้’ ซึ่งเป็นความสุดขั้วของใบอนุญาต
คนอื่นๆก็โต้แย้งว่า
“แต่เราไม่สามารถละเลยธรรมบัญญัติของพระเจ้าได้
‘แน่นอนว่าเราได้รับความรอดโดยพระคุณ
แต่เราต้องดำเนินชีวิตใต้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าถ้าเราจะทำ
ให้พระเจ้าโปรดปราน’ นี่คือการแสดงออกที่สุดขั้วของการเคร่งต่อกฎ
“เปาโลได้ตอบกลุ่มแรกในโรม 6 และตอบกลุ่มที่สองในโรม 7 คำว่าธรรมบัญญัติถูกใช้ 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 เนื่องจากเราได้ตายกับพระคริสต์ ธรรมบัญญัติ (กฎหมาย) ไม่มีสิทธิอำนาจเหนือเรา
(เปรียบเทียบ 6:14)
7:2-3
ข้อเหล่านี้ก็อธิบายด้วยภาพถึงความจริงของหลักการที่ได้กล่าวไว้ในข้อที่ 1 กฎหมายผูกมัดภรรยา
เข้ากับสามีของเธอ ตัวอย่างของเปาโลก็เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตของคนยิวซึ่งกฎหมายของโมเสส
ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงหย่าสามีของเธอ ในการอธิบายด้วยภาพนี้ภรรยาหมายถึงผู้เชื่อ และสามีหมายถึง
ธรรมบัญญัติ
“อย่างผู้หญิงที่สามีของเธอได้ตายไปมีอิสระที่จะแต่งงานกับชายคนอื่น มันก็เป็นเช่นเดียวกันกับ
บรรดาผู้เชื่อเนื่องจากว่าพวกเขาได้ตายต่อธรรมบัญญัติแล้ว
พวกเขาก็มีอิสระที่จะเป็นของ
248
พระคริสต์”

7:4
“เช่นนั้นแหละ” แนะนำถึงการประยุกต์ใช้การอธิบายด้วยภาพต่อผู้ฟัง ผู้เชื่อไม่ได้ตายต่อ
ธรรมบัญญัติ (กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือเป็นอิสระจากสิทธิอำนาจผูกมันของมัน) เนื่องจากว่าธรรมบัญญัติ
ได้ตายไปแต่เนื่องจากว่าเราได้ตายกับพระคริสต์ เราได้ตายต่อธรรมบัญญัติของโมเสส (โทราห์) ไม่ใช่ตาย
ต่อพันธสัญญาเดิม พันธสัญญาเดิมยังคงมีการสำแดงที่มีสิทธิอำนาจสำหรับคริสเตียน แต่ความสัมพันธ์ที่
ครั้งหนึ่งเคยมีขึ้นระหว่างผู้เชื่อแห่งพันธสัญญาเดิมกับธรรมบัญญัติ ของโมเสสก็ไม่มีสำหรับคริสเตียนอีก
ต่อไป ร่างกายของพระเยซูคริสต์คือร่างกายที่แท้จริงที่ได้ตายบนไม้กางเขน อีกครั้งหนึ่งที่เปาโลมองว่า
พระเยซูเป็นตัวแทนของเราตาม 5:12-21 และบทที่ 6 มากกว่าที่จะเป็นคนแทนที่ของเราตาม 3:25 เนื่องจาก
ว่าเราได้ตายกับพระคริสต์แล้ว
เราไม่จำเป็นที่จะต้องดำเนินชีวิตตามคำสั่งของธรรมบัญญัติของโมเสส
อีกต่อไป
ผู้เชื่อไม่เพียงแต่ได้ตายกับพระคริสต์ แต่ยังได้เป็นขึ้นมากับพระองค์อีกด้วย (6:14) ดังนั้นพระเจ้า
ได้ให้เราเข้าส่วนด้วยกันกับพระคริสต์ วลีนี้ “จะตกเป็นของผู้อื่น” ไม่ได้บ่งบอกว่าการเข้าส่วนกันของเรา
เป็นแค่ความเป็นไปได้เท่านั้น พระเจ้าได้ทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสต์ (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 ที่นี่ เราได้ตายต่อธรรมบัญญัติอย่างที่เราได้ตายต่อบาป (6:5) คำกรีกคำเดียวกัน
(คาทาร์กีโอ) ปรากฎในทั้งสองข้อ การตายของพระคริสต์ในฐานะตัวแทนของเราได้เปลี่ยน (แปลตาม
ตัวอักษรคือให้ว่างไว้) ความสัมพันธ์ของเราต่อภาวะความเป็นจริงทั้งสอง มันเหมือนราวกับว่าพระเจ้า
ได้เปลี่ยนเกียร์แห่งชีวิตของเราไปสู่เกียร์ว่าง ตอนนี้บางสิ่งก็ขับเคลื่อนชีวิตของเรานั่นก็คือ พระวิญญาณ
บริสุทธิ์
บาปและธรรมบัญญัติไม่ได้ขับเคลื่อนเราให้ไปข้างหน้า
แม้ว่าเราสามารถพัวพันกับอำนาจ
เหล่านี้ได้ถ้าเราเลือกที่จะทำอย่างนั้น และก็ยึดการควบคุมชีวิตของเราจากพระเจ้า
ความแตกต่างระหว่างพระวิญญาณกับตัวอักษรก็ก่อให้เกิดคำถามว่าเปาโลหมายถึงพระวิญญาณ
บริสุทธิ์หรือวิญญาณของธรรมบัญญัติ (เปรียบเทียบ 2:27-29) ความหมายทั้งสองอย่างก็เป็นจริง ดังนั้นเขาคง
ตั้งใจที่จะหมายถึงอันใดอันหนึ่งหรือทั้งสองเลย
คำนำหน้านาม “the” ไม่ได้อยู่ในฉบับภาษากรีก

ในด้านหนึ่งวิญญาณแห่งธรรมบัญญัติของโมเสสซึ่งถูกแถลงใหม่โดยพระคริสต์และพวกอัครทูต คือสิ่งที่
เราจะต้องรับผิดชอบในการที่จะเชื่อฟัง (6:13-19) มากกว่าที่จะเชื่อฟังตัวอักษรแห่งธรรมบัญญัติของโมเสส
ในอีกด้านหนึ่งเรารับใช้ด้วยการเสริมฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ด้วย
ซึ่งส่วนใหญ่
249
บรรดาผู้เชื่อแห่งพันธสัญญาเดิมไม่ได้ครอบครอง “ความใหม่” หรือ “ใหม่” (ภาษากรีก คือ ไคโนเททิ)
กล่าวถึงบางสิ่งที่สดใหม่มากกว่าบางสิ่งเมื่อเร็วๆ นี้
การรับใช้ของเราก็เป็นอะไรเมื่อเร็วๆ นี้มากกว่า
แต่เปาโลเน้นถึงความเหนือกว่า ความสดใหม่และพลังชีวิตของความสัมพันธ์ของผู้เชื่อต่อพระเจ้า ซึ่งได้
ประสบเมื่อเข้าส่วนกับพระคริสต์
บางทีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการอ้างอิงหลักของเปาโลเนื่องจากว่าเขาได้กล่าวถึงพันธกิจของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผู้เชื่อในบทที่ 8 แต่วิญญาณและเนื้อหนังบางทีก็อ้างอิงถึงพันธสัญญาเดิมและ
พันธสัญญาใหม่ตามลำดับ250 แน่นอนว่าข้อนี้ไม่ได้กล่าวอะไรเกี่ยวกับการแปลพระคัมภีร์ไม่ตามตัวอักษร
อย่างที่ตรงกันข้ามกับการแปลพระคัมภีร์ตามตัวอักษร
เปาโลไม่ได้กล่าวว่า เราได้ถูกปลดปล่อยจากส่วนที่เป็นพิธีกรรมของธรรมบัญญัติ ธรรมบัญญัติ
ของโมเสสเป็นประมวลกฎหมายที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวซึ่งประกอบด้วย กฎเกณฑ์ทางศีลธรรม ทางศาสนา
และทางพลเรือนที่ควบคุมชีวิตของคนอิสราเอล (อพย. 20, กดว. 10) พระเจ้าได้ทำลายประมวลกฎหมาย
ทั้งสิ้นในฐานะตัวควบคุมของชีวิตคริสเตียน (เปรียบเทียบ 10:4) คริสเตียนได้รับประมวลกฎหมายใหม่ที่
เปาโลเรียกว่าธรรมบัญญัติของพระคริสต์ (กท. 6:2) มันประกอบไปด้วยคำสั่งอย่างเดียวกันตามประมวล
กฎหมายของโมเสสดั้งเดิม ซึ่งรวมถึงบัญญัติ 9 ประการจากบัญญัติ 10 ประการ บัญญัติหนึ่งที่พระเยซู
ไม่ได้นำมาด้วยก็คือบัญญัติที่สี่ซึ่งเกี่ยวกับการถือรักษาวันสะบาโต
อย่างไรก็ตามธรรมบัญญัติของ
พระคริสต์เป็นประมวลกฎหมายใหม่
ดังนั้นเปาโลสามารถกล่าวได้ว่าพระเจ้าได้ปลดปล่อยเราจาก
“ธรรมบัญญัต”ิ ของโมเสส ธรรมบัญญัติของพระคริสต์ประกอบด้วยคำสอนของ พระคริสต์ที่พระองค์
ได้สื่อสารระหว่างพันธกิจของพระองค์บนโลกนี้ซึ่งอยู่ในพันธสัญญาใหม่ มันก็ยังประกอบไปด้วยคำสอน
ที่พระองค์ได้ให้ผ่านทางพวกอัครทูตและพวกผู้เผยพระวจนะของพระองค์หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่
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) และธรรมบัญญัติ (7:4) ทั้งสองอย่างนี้อยู่ในประเด็น
เดียวกันไหม? คำตอบคือไม่ (ข้อ 7) อัครทูต (เปาโล) อ้างอิงถึงความสัมพันธ์ระหว่างบาปและ
ธรรมบัญญัติในข้อที่ 5 แต่ตอนที่เขาได้อธิบายมันมากยิ่งขึ้น โดยพื้นฐานแล้วข้อคิดเห็นของเขาก็คือว่า
ธรรมบัญญัติไม่ได้บาปเพียงแค่เพราะว่ามันทำให้เราตระหนักว่าอะไรคือบาป
(เปรียบเทียบ
3:20)

ธรรมบัญญัตินั้นคล้ายคลึงกับเครื่องเอกซเรย์ที่เปิดเผยถึงเนื้องอก
เพราะว่ามันเปิดเผยบางสิ่งที่เลวร้าย

โดยตัวของมันเองเครื่องก็ไม่ได้เลวร้าย

บางทีอัครทูตได้กล่าวถึงประสบการณ์ส่วนตัวของเขา
มุมมองอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขากล่าวถึง
ประสบการณ์ของอาดัม ประสบการณ์ของคนอิสราเอล หรือประสบการณ์ของมนุษย์ทุกคน252 เปาโลได้
ขยายประสบการณ์ของตนเองให้กว้างขึ้นไปสู่ภาพโดยทั่วไปของการดิ้นรนที่ทุกๆ คนเผชิญ (ข้อ 7-13)
และการดิ้นรนที่ผู้เชื่อทุกๆ คนเผชิญเมื่อเขาหรือเธอพยายามที่จะรับใช้พระเจ้าโดยการเชื่อฟังธรรมบัญญัติ
คนอื่นๆ เห็นว่าเปาโลกำลังอธิบายถึงประสบการณ์ของผู้ไม่เชื่อเท่านั้น การอภิปรายถึงมุมมองเหล่านี้ก็จะมี
ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วผู้เชื่อทุกๆคนรู้สึกสับสนด้วยการทำงานของธรรมชาติบาปของเขาหรือของเธอ
“ก่อนที่จะเริ่มต้นการศึกษาของการดิ้นรนอย่างใหญ่หลวงนี้ของเปาโล
ให้เราตั้งความคิดของเรา
ให้มั่นคงว่าที่นี่เปาโลไม่ได้กล่าวถึงการยกโทษ แต่กล่าวถึงการช่วยกู้: ‘ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจาก
ร่างกายนี้ซึ่งเป็นของความตายได้?’ คำถามทั้งสิ้นก็เกี่ยวข้องกับบาปที่ดำรงอยู่ภายในซึ่งเป็นเหมือน
อำนาจและไม่ใช่บาปที่ได้กระทำซึ่งเป็นอันตราย”253
“เขาให้ภาพของมนุษย์ทุกคนภายใต้ธรรมบัญญัติเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าทำไมการตายต่อ
ธรรมบัญญัติจึงเป็นส่วนหนึ่งของพระกิตติคุณ”254
7:7 ตัวอย่างของเปาโลเกี่ยวกับธรรมบัญญัติซึ่งก็คือ บัญญัติประการที่สิบก็ทำให้ชัดเจนว่าโดย “ธรรมบัญญัต”ิ นั้น เขาไม่ได้อ้างอิงถึงพันธสัญญาเดิมทั้งหมด เขาหมายถึงธรรมบัญญัติของโมเสสและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส่วนที่เป็นในแง่ศีลธรรมของมัน นั่นก็คือบัญญัติ 10 ประการ ณ จุดนี้บรรดานักศาสนศาสตร์แบบ
รีฟอร์มชอบที่จะแยกความแตกต่างระหว่างส่วนที่เป็นในแง่ศีลธรรมกับส่วนที่เป็นในแง่พิธีกรรมของธรรม
บัญญัติของโมเสส พวกเขาหลายคนยืนยันว่าพระเจ้าได้ทำลายส่วนที่เป็นในแง่พิธีกรรมของธรรมบัญญัติ
แล้ว255 อย่างไรก็ตามที่นี่เปาโลโต้แย้งว่าคริสเตียนได้ตายต่อธรรมบัญญัติ 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
1:22-25)”256

(ยก.

การเรียกร้องของธรรมบัญญัติในกรณีนี้ “อย่าโลภ” ทำให้เราตระหนักถึงบาปของเราอย่างมีสติ
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
ของชายนี้ก็เกิดการต่อต้านและการต่อต้านก็ถูกกระตุ้นมากขึ้นโดยการจำกัดความเร็วที่ถูกบังคับใช้
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 เปาโลมีชีวิตอยู่นอกเหนือธรรมบัญญัติไม่มีใครที่ไม่เคยเกี่ยวข้องเลยกับธรรมบัญญัติ อย่างไรก็ตาม
ในอดีตของเปาโลนั้นเขาได้มีชีวิตอยู่โดยไม่ได้ตระหนักถึงข้อเรียกร้องแท้จริงของธรรมบัญญัติ เพราะฉะนั้น
มันจึงเป็นความชอบธรรมของตนเอง (เปรียบเทียบกับ ฟป. 3:6) การต่อสู้ต่างๆของเขาก่อนกลับใจเชื่อ
ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องทางสติปัญญา (ตัวอย่างเช่น พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ใช่ไหม?) มากกว่าที่จะเป็น
ทางศีลธรรม
“เซาโลแห่งทาร์ซัสคงได้มุ่งไปทางการสืบสวนแบบคาทอลิกในสเปน
หวั่นในจิตสำนึก”258

และคงไม่มีความรู้สึกหวาด

เมื่อบัญญัติได้เข้าไปสู่จิตสำนึกของเปาโล มันกระตุ้นบาปและเขาได้ตายในแง่ที่ว่าเขาได้ตระหนัก
ถึงความตายฝ่ายวิญญาณของเขา สิ่งนี้ก็เป็นจริงสำหรับทุกๆ คน ที่นี่เปาโลไม่ได้กล่าวถึงการเข้าส่วนของ
เขากับพระคริสต์ในความตาย
7:10 เจตนาของธรรมบัญญัติก็คือที่จะนำพระพร (ชีวิต) ไปสู่ผู้คนเมื่อพวกเขาเชื่อฟัง (ลนต. 18:5)
อย่างไรก็ตาม เพราะว่าเปาโลไม่ได้เชื่อฟัง เขาก็พบว่ามันได้กล่าวโทษเขา
“. . .ค่อนข้างยุติธรรมที่จะสรุปว่าธรรมบัญญัติจะให้ชีวิตถ้าหากได้รับการเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์”259
7:11
เปาโลทำให้เห็นบาปในลักษณะตัวตนที่กำลังกระทำกิจอยู่ ณ ตรงนี้ บาปเล่นบทบาทของผู้ทดลอง
มันได้หลอกลวงเปาโลและได้ฆ่าเขาเสีย (เปรียบเทียบ ปฐก.3) ธรรมชาติบาปในตัวเปาโลเป็นตัวกระตุ้นเขา
และเป็นอย่างนี้ในทุกๆ คน เพื่อให้ทำในสิ่งที่พระบัญญัติสั่งห้าม
“เมื่อคริสเตียนใหม่เติบโตขึ้น เขาก็เรียนรู้ถึงปรัชญาต่างๆ ของชีวิตคริสเตียน เขาสามารถอ่าน
หนังสือต่างๆ เข้าร่วมสัมมนา ฟังเทปและรับข้อมูลได้อย่างมากมาย ถ้าเขาไม่ระวัง เขาจะเริ่มติดตาม
ผู้นำที่เป็นมนุษย์และเอาคำสอนของเขามาเป็นธรรมบัญญัติ การปฏิบัติแบบนี้ก็เป็นรูปแบบที่แยบยล
ของการเคร่งครัดในกฎและมันฆ่าการเติบโตฝ่ายวิญญาณ
ไม่มีอาจารย์ที่เป็นมนุษย์คนไหนที่
สามารถแทนที่พระคริสต์ได้ ไม่มีหนังสือใดที่สามารถแทนที่พระคัมภีร์ได้ 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 คำกริยาปัจจุบันในคำพยานของเขาก็สนับสนุนมุมมองนี้ ถ้าปราศจากการช่วยเหลือ

ของพระเจ้าเขาคงทำไม่สำเร็จ ผมจะกล่าวมากขึ้นเกี่ยวกับการอ้างเหตุผลของมุมมองนี้ 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
กล่าวเกี่ยวกับธรรมบัญญัติว่าเป็นการวิจารณ์พระเจ้าผู้ได้ประทานธรรมบัญญัตินั้น
ในทางตรงกันข้ามกับธรรมบัญญัติที่ดี เปาโลอยู่ฝ่ายเนื้อหนังหรือไม่อยู่ฝ่ายวิญญาณ (คำกรีก
ซาร์กิโนส ซึ่งทำจากเนื้อหนัง เปรียบเทียบ 1 คร. 3:1) โดยพื้นฐานแล้วมนุษย์แตกต่างจากธรรมบัญญัติ
เพราะว่าเรามีธรรมชาติบาปในขณะที่ธรรมบัญญัติโดยตัวของมันเองก็ปราศจากบาป เพราะฉะนั้นจึงมีการ
ต่อต้านกันระหว่างมนุษย์กับธรรมบัญญัติ
“‘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
อย่างไรก็ตามในอีกแง่หนึ่งบาปยังมีการดึงดูดที่แข็งแรงต่อเราเพราะว่าธรรมชาติ
มนุษย์พื้นฐานของเรายังเป็นบาปและเราก็เก็บธรรมชาตินั้นไว้ตลอดชั่วชีวิตของเรา
ยกตัวอย่างเช่นผู้ร้าย
ที่ได้รับการปลดปล่อยจากคุกก็ไม่ดำเนินชีวิตภายในกรอบของกำแพงคุกอีกต่อไป
อย่างไรก็ตามเขายังคง

ต้องดำเนินชีวิตภายใต้ความจำกัดแห่งความจำกัดแบบมนุษย์ของเขา พระเจ้าได้ปลดปล่อยคริสเตียนให้เป็น
อิสระจากคุกของบาป (6:1-14) อย่างไรก็ตามเรายังคงแบกธรรมชาติบาปซึ่งจะเป็นแหล่งแห่งการทดลอง
สำหรับเราตราบเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่ (7:14-25)
เพื่อลดความยุ่งยากแห่งการเข้าใจความแตกต่างนี้ เปาโลได้ใช้การแสดงออกที่ต่างกันออกไปเพื่อ
อธิบายถึงความสัมพันธ์สองอย่าง ในบทที่ 6 เขาได้ใช้ “ทาส” แต่ในบทที่ 7 เขาได้เขียนว่า “ถูกขาย” (ข้อ 14)
ในบทที่ 6 เขาได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ใหม่ในพระคริสต์ (ตัวตนทั้งหมดซึ่งก็คือคริสเตียน) ต่อ
บาป ในบทที่ 7 เขาได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของธรรมชาติเก่า (ส่วนหนึ่งของทุกๆ คน รวมทั้งคนใหม่ใน
พระคริสต์) ต่อบาป อาดัมได้ขายมนุษย์ทุกคนให้เป็นทาสของบาปเมื่อเขาได้ทำบาป (5:12, 14)
“เราถือว่าที่นี่เปาโลกำลังอธิบายถึงคริสเตียนเนื้อหนังและบ่งบอกว่ามันก็อยู่ในเขาด้วยตราบใดที่เขา
ยังดำเนินชีวิตที่ต้องตายนี้ ซึ่งต่อต้านพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง (เปรียบเทียบ 8:7) แม้ว่าบทที่ 8 จะกล่าว
อย่างชัดเจนมากขึ้นว่าเขาไม่ได้กล่าวถึงคริสเตียนเนื้อหนังในหนทางที่ไร้คุณสมบัติอย่างเดียวกันกับ
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

“ดังนั้นความล้มเหลวสองอย่างของมนุษย์ที่ได้รับการกระตุ้นที่จะเอาชนะความชั่วหรือที่จะบรรลุ
ความดี—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
กล่าวโทษของธรรมบัญญัติของโมเสสได้
ยิ่งไปกว่านั้นอีกพระวิญญาณทำงานในเรื่องความชอบธรรม
ตามการเรียกร้องของธรรมบัญญัติของโมเสสในคริสเตียนที่ยอมจำนน (8:2, 4)” 266
7:22-23
ในเชิงสติปัญญาเปาโลโต้แย้งว่าเขาควรที่จะเชื่อฟังธรรมบัญญัติของโมเสส
แต่ในด้านศีลธรรมแล้วเขาพบว่าตนเองอยู่ในการกบฎต่อสิ่งที่เขารู้ว่าถูกต้อง

(ข้อ

22)

“ตามความจริงของ 8:7-8 มันยากที่จะมองว่าผู้พูดที่นี่ [ในข้อ 22] เป็นคนอื่นมากกว่าเป็นผู้เชื่อ” 267
การกบฎตามธรรมชาตินี้คือบางสิ่งที่เขาไม่สามารถขจัดเอาออกไปจากตนเองได้
บางทีเปาโลใช้
คำว่า “กฎแห่งจิตใจ” เพราะว่าจิตใจมีความสามารถที่จะรับรู้และทำการตัดสินในแง่ศีลธรรม 268
“เป็นเพราะว่าผู้คนไม่ได้ตระหนักถึงความเลวทรามทั้งสิ้นของเขา คือพวกเขาไม่ได้พบว่าพระคริสต์
เป็นทั้งสิ้นของพวกเขา”269
เปาโลได้อธิบายอย่างยินดีในบทที่ 8 ว่าใครคนหนึ่งที่มีอำนาจไม่จำกัดสามารถช่วยเราควบคุมการ
กบฎของเราได้
7:24
ความเจ็บปวดของความตรึงเครียดนี้และการไร้ความสามารถของเราที่จะขจัดธรรมชาติบาปออก
ไปจากตัวเราที่กระตุ้นเราให้ทำสิ่งต่างๆที่นำไปสู่ความตายก็มีมากขึ้นที่นี่
เหตุที่คริสเตียนไม่ได้รู้สึกถึง

ความผิดและความเจ็บปวดของการทำสิ่งต่างๆ ที่เขาหรือเธอรู้ว่าผิดคืออะไร? เราจะไม่มีวันหลีกหนีจาก
การต่อสู้กับการทดลองในชีวิตนี้ ในข้อนี้ ยูจีน ปีเตอร์สันเขียนแบบความคิดของเปาโลใหม่ดังนี้คือ
“ข้าพเจ้าได้ลองทุกๆ สิ่งแล้ว แต่ไม่มีสิ่งใดช่วยได้ ข้าพเจ้ามาถึงทางตันแล้ว ไม่มีใครสามารถทำ
สิ่งใดเพื่อข้าพเจ้าได้เลยหรือ?”270
7:25

คำตอบต่อภาวะลำบากนี้ไม่ใช่การหลีกหนีจากการทดลองแต่เป็นการเอาชนะมัน
“แหล่งแห่งความน่าสมเพชของเปาโลนั้นชัดเจน มันไม่ใช่ “การแบ่งแยกตนเอง” [นั่นคือ
ธรรมชาติเก่ากับธรรมชาติใหม่] แต่ความเป็นจริงก็คือว่าศาสนาซึ่งเป็นความหวังสุดท้ายของมนุษย์
ได้ถูกพิสูจน์ว่าเป็นไม้อ้อที่แตกหัก
โดยทางความบาปนั้นมันไม่ใช่การปลอบโยนอีกต่อไปแต่
เป็นการกล่าวหา มนุษย์ไม่ต้องการธรรมบัญญัติแต่ต้องการการช่วยกู้”271

ส่วนสุดท้ายของข้อนี้ก็เป็นการสรุปอีกอย่างหนึ่ง “ข้าพเจ้าเอง” ตรงกันข้ามกับ “พระเยซูคริสต์”
เป็นที่ชัดเจนว่าเปาโลต้องการกล่าวถึงแก่นแท้ของการต่อสู้ที่เขาเพิ่งได้อธิบายไปเพื่อเตรียมบรรดาผู้อ่านของเ
ขาสำหรับการช่วยกู้ที่ยิ่งใหญ่ที่เขาได้อธิบายอย่างละเอียดในบทถัดไป
มีคำถามสองคำถามที่เกี่ยวข้องกับการแปลของบทที่ 7 ที่สมควรต่อความสนใจเพิ่มเติมอีก คำถาม
แรกก็คือ เปาโลกำลังบรรยายประสบการณ์เจาะจงของเขาหรือเสนอการต่อสู้ส่วนตัวของเขาให้เป็นตัวอย่าง
ของบางสิ่งที่ทุกๆ คนประสบ? ประสบการณ์ของเราจะนำเราชอบประการหลังมากกว่า และบทก็สนับสนุน
แน่นอนว่าเปาโลคงได้เผชิญกับการต่อสู้นี้เนื่องจากเขาได้กล่าวว่าเขาได้เผชิญ อย่างไรก็ตามมนุษย์ทุกคนก็
เผชิญเช่นกันเพราะว่าเราก็ครอบครองความรู้บางอย่างเกี่ยวกับธรรมบัญญัติของพระเจ้า นั่นก็คือการสำแดง
โดยธรรมชาติ (โดยทั่วไป) ถ้าไม่ใช่การสำแดงที่พิเศษหรือธรรมบัญญัติของโมเสส และธรรมชาติบาป
ของมนุษย์
คำถามที่สองก็คือ การต่อสู้ที่เปาโลได้อธิบายในข้อ 14-25 ให้ภาพเกี่ยวกับประสบการณ์ของคน
ที่ยังไม่ได้รับความรอดหรือคริสเตียน?

ข้อโต้แย้งในมุมมองของผู้ที่ยังไม่ได้รับความรอด
ข้อดี
ข้อเสีย
1. เป็นมุมมองที่นิยมมากที่สุดท่ามกลางบรรพบุรุษ มุมมองอื่นๆที่ถูกยึดถือโดยบรรพบุรุษได้ถูก
คริสตจักรยุคแรกเริม่
พิสูจน์ว่าผิด

2. คำว่า “ของเนื้อหนัง” หรือ “ไม่ใช่ฝ่ายวิญญาณ”
และ “ถูกขายไว้ให้อยู่ใต้บาป” หรือ
“ถูกขายไว้ให้เป็นทาสของบาป” (ข้อ 4)
เข้าได้กับผู้ไม่เชื่อมากกว่าคริสเตียน
3. ถ้า 7:14-25 อธิบายถึงคริสเตียนมันก็ขัดแย้ง
กับวิธีที่เปาโลได้อธิบายถึงพวกเขา ใน 6:3

4. 8:1 บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงจาก
การพูดถึงสภาพที่ยังไม่ได้รับความรอด
ไปยังสภาพที่ได้รับความรอดแล้ว
5. การขาดหายไปของการอ้างอิงถึงพระวิญญาณ
บริสุทธิ์และพระเยซูคริสต์ ยกเว้นในข้อที่ 25
แสดงให้เห็นว่าที่นี่เป็นการกล่าวถึงคนที่ยังไม่ได้
รับความรอด

คำเหล่านี้เป็นคำที่เหมาะสมที่จะใช้ในการ
อธิบายถึงความสัมพันธ์ของคริสเตียนต่อ
ธรรมชาติมนุษย์บาปของเขาหรือของเธอ
ความสัมพันธ์สองอย่างที่แตกต่างกันของ
คริสเตียนก็อยู่ในเนื้อหาสองตอนนี้
ในบทที่ 6 กล่าวถึงความสัมพันธ์ของเรากับบาป
แต่ในบทที่ 7 กล่าวถึงความสัมพันธ์ของเรากับ
ธรรมชาติมนุษย์ของเรา
8:1 บ่งบอกถึงการเปลี่ยนผ่านจากการปกครอง
ของธรรมชาติมนุษย์บาปไปยังการช่วยกู้โดย
พระเยซูคริสต์
ข้อโต้แย้งของเปาโลไม่ได้เรียกร้องถึงการ
อ้างอิงเหล่านี้เนื่องจากว่านี่เป็นความขัดแย้งระหว่าง
ธรรมบัญญัติและเนื้อหนัง (ธรรมชาติมนุษย์)

ข้อโต้แย้งในมุมมองของผู้ที่ได้รับความรอดแล้ว
ข้อดี
1.ออกัสตินและพวกปฏิรูปก็ยึดถือมุมมองนี้
2. การเปลี่ยนแปลงจากกาลอดีตใน 7:7-13
ไปยังกาลปัจจุบัน ใน 7:14-25 บ่งบอกว่า ข้อ 14-25
อธิบายถึงประสบการณ์ก่อนกลับใจเชื่อของเปาโล
3. ถ้าที่นี่เปาโลได้อธิบายถึงชีวิตก่อนการมาเป็น
คริสเตียนของเขาเขาก็ได้ขัดแย้งกับสิ่งที่เขาได้กล่าว
ถึงมันในฟีลิปปี 3:6
4. ข้อโต้แย้งของธรรมสารนี้เริ่มต้นจาก
การทำให้ชอบธรรม (บทที่ 3-5) ไปยัง
การชำระให้บริสุทธิ์ (บทที่ 6-8)
5. ความขัดแย้งนั้นเป็นเรื่องจริงต่อประสบการณ์ของ
คริสเตียน
6. ส่วนสุดท้ายของข้อที่ 25 บ่งบอกว่าความขัดแย้ง
นี้จะดำเนินต่อไปหลังจากใครก็ตามที่ยอมรับว่าการช่
วยกู้มาทางพระเยซูคริสต์

ข้อเสีย
การสนับสนุนเก่าแก่โดยบรรพบุรุษแห่งคริสตจักร
แรกเริ่มก็ชอบอีกมุมมองหนึ่ง
เปาโลได้ใช้กาลปัจจุบันในข้อ 14-25
เพื่อความชัดเจนของการแสดงออก
ในฟีลิปปี 3 เปาโลได้อธิบายถึงฐานะของเขาต่อ
คนอื่น แต่ที่นี่เขาได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ของเขา
กับพระเจ้า
ในบทที่ 6 เปาโลได้อ้างอิงถึงประสบการณ์
ก่อนกลับใจเชื่อเช่นกัน (ข้อที่ 6, 8)
จริงๆแล้วเป็นลักษณะที่ชัดเจนของประสบการณ์
คริสเตียนเนื่องจากว่าคริสเตียนได้ตายต่อบาป
ตอนปลายของข้อที่ 25
เป็นแค่ถ้อยคำสรุปสุดท้ายเท่านั้น

อย่างที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านั้น
กว่า อย่างที่คนอื่นๆเชื่อกัน272

ผมเชื่อว่าหลักฐานในมุมมองของผู้ที่ได้รับความรอดนั้นแน่นหนา

ความขัดแย้งที่ถูกอธิบายในข้อที่ 13-25 ไม่ใช่เป็นความขัดแย้งอย่างเดียวกันที่เปาโลได้นำเสนอใน
กาลาเทีย 5:16-23 ปฏิปักษ์ของธรรมชาติมนุษย์บาปใน โรม 7 คือ คริสเตียนแต่ละคนแต่ในกาลาเทียคือ
พระวิญญาณบริสุทธิ์
สภาพของผู้เชื่อในโรมอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติ
แต่ผู้เชื่อในกาลาเทียอยู่ภายใต้
ธรรมบัญญัติหรือพระคุณ ผลลัพธ์ของความขัดแย้งในโรมนั้นคือความพ่ายแพ้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ใน
กาลาเทียคือความพ่ายแพ้หรือชัยชนะ
ธรรมชาติของความขัดแย้งในโรมคือประสบการณ์ที่ไม่ปกติของ
คริสเตียนแต่ในกาลาเทียเป็นประสบการณ์ที่ปกติของคริสเตียน 273
บทนี้ก็สำคัญอย่างมากด้วยหลายเหตุผลด้วยกัน มันแก้ไขแนวคิดอันเป็นที่นิยมว่าการต่อสู้ของเรา
กับบาปเป็นเพียงแค่การต่อต้านบาปต่างๆและนิสัยต่างๆ ที่เจาะจง ในทางตรงกันข้ามมันก็ต่อต้านพื้นฐาน
ธรรมชาติมนุษย์ของเราอีกด้วย ประการที่สองมันแสดงให้เห็นว่าโดยพื้นฐานแล้วธรรมชาติมนุษย์ของเรา
ไม่ใช่ดีแต่เลว
ประการที่สามมันโต้แย้งว่าการชำระให้บริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องไม่ได้มาโดยการเชื่อฟัง
ธรรมบัญญัติซึ่งเป็นรูปแบบของการเคร่งในกฎที่ถูกเรียกว่าการปฎิบัติเคร่งในศาสนา มันยังยืนยันว่าการทำ
สิ่งถูกต้องเรียกร้องมากกว่าแค่การตัดสินใจที่จะทำมัน ความเข้าใจลึกซึ้งเหล่านี้จำเป็นสำหรับเราที่จะชื่นชม
สิ่งที่เปาโลเริ่มที่จะอธิบายในบทที่ 8
เกี่ยวโยงกับคำถามของความสัมพันธ์ของผู้เชื่อต่อธรรมบัญญัติคือเรื่องของการยึดอยู่ในกฎ
“การยึดอยู่ในกฎคือท่าทีแบบเนื้อหนังที่ทำตามกฎเกณฑ์เพื่อที่จะยกย่องตนเอง มันไม่ใช่กฎเกณฑ์
เอง มันไม่ใช่ทั้งการเข้าร่วมหรือการไม่เข้าร่วม มันคือท่าทีที่เราเข้าหามาตรฐานของกฎเกณฑ์
และพระเจ้าผู้ก่อตั้งกฎนั้น”274
การยึดอยู่ในกฎก็เกี่ยวข้องกับการตัดสินอุปนิสัยของเราเอง หรือของคนอื่น ว่าเป็นที่ยอมรับหรือไม่
เป็นที่ยอมรับต่อพระเจ้าโดยมาตรฐานของการเชื่อฟังต่อธรรมบัญญัติซึ่งเรากำหนดขึ้นไม่ใช่พระเจ้า บางคน
ให้คำนิยามของการยึดอยู่ในกฎ (การปฏิบัติแห่งการเคร่งครัดทางศาสนา) เป็นการเชื่อว่าข้าพเจ้าสามารถ
ได้รับการทำให้ชอบธรรมหรือการชำระให้บริสุทธิ์โดยการเชื่อฟังกฎเกณฑ์ต่างๆ

หัวข้อ

ผลลัพธ์บางอย่างของการเข้าส่วนกับพระคริสต์ในโรม บทที่ 6 และ 7
บทที่
6
7
ความสัมพันธ์ของผู้เชื่อกับบาป
ความสัมพันธ์ของผู้เชื่อกับ
ธรรมบัญญัติ

สภาพแต่ก่อนของเรา

การเป็นทาสของบาป(เปรียบเทียบ
6:1-11)
ไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป
(เปรียบเทียบ 6:12-14)

พันธะต่อธรรมบัญญัติ
(เปรียบเทียบ 7:1-6)
สภาพปัจจุบันของเรา
ไม่มีพันธะที่จะถือรักษา
ธรรมบัญญัติอีกต่อไป
(เปรียบเทียบ 7:7-12)
อันตรายปัจจุบันของเรา
การเป็นทาสของบาปโดยการจำนน ไม่สามารถเอาชนะเนื้อหนังโดย
ต่อมัน (เปรียบเทียบ 6:15-18)
การพยายามถือรักษาธรรมบัญญัติ
(เปรียบเทียบ 7:13-24)
ความรับผิดชอบปัจจุบันของเรา ถวายตัวเราเองและสมาชิกของเรา วางใจและเชื่อฟังพระเจ้าผู้เดียวที่
ต่อพระเจ้าให้เป็นเครื่องมือของพระ สามารถช่วยให้เราเอาชนะเนื้อ
องค์ (เปรียบเทียบ 6:19-23)
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 ในบทที่ 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
ทั้งหมดเรื่องการทำให้ชอบธรรมและการชำระให้บริสุทธิ์
และผนวกสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันกับปม
278
แห่งมงกุฎของการมีศักดิ์ศรี”
1. การปลดปล่อยของเราจากเนื้อหนังโดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 8:1-11

ผู้เขียนดำเนินต่อไปในการกล่าวถึงสภาพของผู้เชื่อและจากนั้นก็ได้ให้คำอธิบาย
ถ้อยคำเกี่ยวกับสภาพของผู้เชื่อ 8:1-4
8:1 “เหตุฉะนั้น” แนะนำถึงการสรุปที่ขึ้นอยู่กับทุกๆสิ่งที่เปาโลได้เขียนตั้งแต่ บทที่ 3 เป็นต้นไปไม่ใช่
แค่บทที่ 7 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 7:6 เขาได้ยืนยันอีกครั้งว่าการทำให้ชอบธรรมเป็นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้สำหรับ
การชำระให้บริสุทธิ์279 คริสเตียนต้องเชื่อว่าเขาหรือเธอมีการยอมรับอย่างถาวรต่อพระเจ้าก่อนที่คนนั้นจะ
เติบโตอย่างมากในพระคุณและทางธรรม
“โรม 3:20 แสดงถึง ‘เหตุฉะนั้น’ ของการลงโทษ แต่โรม 8:1 ให้ ‘เหตุฉะนั้น’ ของการ
ไม่ลงโทษ...”280
ไม่มีการลงโทษที่แตกต่างจากเสรีภาพจากการพิพากษา (2 คร. 5:10) ไม่มีการลงโทษ (คำกรีก
คาทาคริมา คือ การจำคุกและให้ทำงานหนัก) หมายถึงพระเจ้าจะไม่ลงโทษเราโดยให้ไปสู่การแยกออกจาก
พระองค์ชั่วนิรันดร์เนื่องจากบาปของเรา เหตุผลก็คือว่าผู้เชื่ออยู่ในพระเยซูคริสต์ พระผู้ไถ่ได้ทนทุกข์
ต่อผลต่างๆ ของความบาปของเราในฐานะตัวแทนของเรา พระองค์จะไม่ประสบกับการลงโทษและเราใน
ฐานะคนเหล่านั้นที่พระองค์เป็นผู้แทน ก็จะไม่ประสบกับการลงโทษเช่นกัน จงสังเกตพลังที่เด็ดขาดของ
พระสัญญาที่ยิ่งใหญ่นี้ เรามีความมั่นคงนิรันดร์!
“ธรรมบัญญัติลงโทษ แต่ผู้เชื่อมีความสัมพันธ์ใหม่กับธรรมบัญญัติ เหตุฉะนั้นเขาไม่สามารถถูก
ลงโทษได้”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
อ้างอิงถึง 17 ครั้ง

(5:5)

แต่ในบทนี้เขา

8:3 ธรรมบัญญัติของโมเสสไม่สามารถปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากบาปและความตายได้ (ข้อ 2;
เปรียบเทียบ บทที่ 7) เพราะว่าแรงดึงดูดใจของมันนั้นมีต่อธรรมชาติพื้นฐานของมนุษย์เท่านั้น มันกระตุ้น
เราทางสติปัญญาที่จะเชื่อฟังพระเจ้า
แต่มันไม่สามารถจัดเตรียมอำนาจที่เพียงพอสำหรับการเชื่อฟังได้
น่ายินดีที่เนื่องจากความลึกแห่งความรักของพระเจ้า
พระองค์ได้ส่งพระบุตรของพระองค์ที่จะจัดการกับบาป อย่างมีประสิทธิภาพ
เปาโลได้อ้างอิงถึงบุคคลและงานของพระคริสต์ในข้อนี้ พระเยซูคริสต์ได้มา “ในสภาพเสมือน
เนื้อหนังที่บาป” (เปรียบเทียบ ฟป. 2:7) ไม่ใช่ “ในเนื้อหนังที่บาป” หรือ “ในสภาพ เหมือนเนื้อหนัง”
พระองค์ทรงปราศจากบาปและเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง
“เพื่อไถ่บาป” คำกรีกตามตัวอักษรมีความหมายกว้างกว่า “เครื่องบูชาสำหรับบาป” หรือ “เครื่อง
บูชาไถ่บาป” และก็เป็นการแปลที่ดีกว่า ธรรมบัญญัติไม่สามารถจัดการกับบาปได้ ดังนั้นพระเจ้าได้ส่ง
พระบุตรของพระองค์มาจัดการบาป นั่นคือประเด็นของข้อนี้
“การสงครามถูกรวมไว้แล้วและชัยชนะก็แน่นอนในเนื้อหนังเดียวกันซึ่งอยู่ในเรา เป็นทั้งที่นั่งและ
ตัวแทนของบาป” 284
“‘กฎของการฟ้องร้องครั้งที่สองสำหรับความผิดเรื่องเดียวกัน’ กล่าวว่าคนใดก็ตามจะไม่ถูกสอบ
สวนในศาลสองครั้งสำหรับอาชญากรรมเดียวกัน
เนื่องจากว่าพระเยซูคริสต์ได้ชำระโทษบาป
ของคุณ และเนื่องด้วยว่าคุณอยู่ ‘ในพระคริสต์’ พระเจ้าจะไม่ลงโทษคุณ”285
“กฎของการฟ้องร้องครั้งที่สองสำหรับความผิดเรื่องเดียวกัน”
ความยุติธรรม

เป็นหลักการอันเป็นที่รู้จักทั่วไปของ

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
และปกครองโดยพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งเป็นของประทานแห่งยุคสุดท้ายโดยพระองค์”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

ดูเหมือนว่าสันติสุขกับพระเจ้าจะถูกกล่าวถึงที่นี่
สันติสุขกับคนอื่นก็ตามมาโดยปกติ

เมื่อใดก็ตามที่มีสันติสุขกับ

พระเจ้า

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 บรรดาผู้อ่านของเปาโลไม่ใช่แค่ผู้ที่มีธรรมชาติ
มนุษย์บาปเท่านั้น พวกเขายังมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ด้วย เราสามารถแปลคำว่า “ถ้า” เป็น
“เนื่องจาก” (ประโยคเงื่อนไขชั้นแรกในภาษากรีก) เพราะว่าที่นี่แสดงถึงเงื่อนไขที่เปาโลทึกทักเอาว่าเป็นจริง
ต่อความเป็นจริง ทุกๆคนที่วางใจในพระเยซูคริสต์ในยุคที่เรามีชีวิตอยู่ก็ครอบครองพระวิญญาณบริสุทธิ์
ที่สถิตอยู่ด้วย (เปรียบเทียบ อฟ. 1:13; 1 คร. 12:13)
“เครื่องหมายที่ยิ่งใหญ่ของคริสเตียนแท้จริงคือพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในเขา”291
นี่คือหนึ่งในถ้อยคำที่ชัดเจนที่สุดในพระคัมภีร์ที่แก้ไขความเข้าใจผิดที่ว่าการบัพติสมาด้วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นงานอันที่สองของพระคุณสำหรับคริสเตียน
“ไม่มีที่ไหนในพระคัมภีร์ที่เราพบถึงข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนมากขึ้นว่าพระวิญญาณเข้าไปในชีวิตของ
บุคคลหนึ่ง ณ เวลาการกลับใจใหม่ (เปรียบเทียบ 1 คร. 12:13 ด้วย) ถ้าพระวิญญาณจำเป็น
ที่จะต้องรอการอุทิศตนต่อความบริสุทธิ์ภายหลัง
นั่นหมายถึงว่าพระองค์คงจะต้องขาดหายไป
ระหว่างการกลับใจใหม่และเวลาหลังจากนั้น
แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะเปาโลได้บ่งบอกว่า
บุคคลที่ปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่ได้เป็นของพระคริสต์”292
8:10
จงสังเกตความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างพระวิญญาณและพระบุตรในข้อนี้และข้อสุดท้าย “ถ้า”
อีกครั้งหนึ่งที่เป็นคำว่า “เนื่องจาก” การสถิตของพระวิญญาณหมายถึงว่าพระเจ้าสถิต (เปรียบเทียบ ข้อ 9,
11; อฟ. 3:16-17) “วิญญาณ” ในข้อนี้บางทีก็อ้างอิงถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย บริบทสนับสนุนการแปลนี้
ความหมายของข้อนี้ก็เป็นเช่นนั้น คำว่า “ดำรงอยู่” ตามตัวอักษรหมายถึง “ชีวิต” (เปรียบเทียบ ข้อ 2)
ความหมายของประโยคย่อยดูเหมือนจะเป็นสิ่งนี้
พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นแหล่งแห่งชีวิตฝ่ายวิญญาณ
สำหรับบุคคลที่ได้รับการไถ่ ผู้ซึ่งตอนนี้ครอบครองความชอบธรรมของพระคริสต์ที่ได้ประทานให้

“. . . เมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นคริสเตียนดำเนินชีวิตคริสเตียน คุณกำลังเห็นพยานถึงความอัศจรรย์
ที่เป็นขึ้นจากตาย”293
คำว่า “ร่างกาย” แสดงถึงบุคคลทั้งตัวตนไม่ใช่แค่โครงสร้างทางกายภาพ นี่คือความหมายตามปกติ
ของเปาโลเมื่อเขาใช้คำนี้294 ที่นี่เขาหมายถึงว่าร่างกายนั้นต้องตายมันยังคงถูกครอบงำด้วยความตายเนื่องจาก
บาป
8:11 อีกครั้งหนึ่งที่พระวิญญาณในที่นี่คือพระวิญญาณของพระเจ้า ประเด็นก็คือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์
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
เป็นการตายนิรันดร์ คือการแยกจากพระเจ้าเป็นนิตย์ได้ 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’ การควบคุมตนเองคือหนึ่งในผลพวงที่
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) หลังจากที่ได้มาสู่พระคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็นำเราต่อไปสู่
น้ำพระทัยแห่งศีลธรรมของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์นำบุตรแท้ทุกๆ คนของพระเจ้า (กท. 5:18)
พระองค์ไปข้างหน้าเราและคาดหวังให้เราที่จะตามพระองค์ อย่างที่ผู้เลี้ยงกระทำต่อแกะของเขา อย่างไร
ก็ตามเราสามารถเลือกที่จะตามหรือไม่ตามพระองค์ ที่จะดำเนินตามพระวิญญาณหรือดำเนินตามเนื้อหนัง
(ข้อ 13) พระวิญญาณนำเราโดยอาศัยความเป็นจริงทางพระคัมภีร์และแบบอย่างส่วนตัวโดยการกระตุ้น
ภายในของพระองค์ (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) เปาโลใช้ทงั้ คำอารเมคและคำกรีก
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” ระบุถึงความสัมพันธ์ทางครอบครัวของเราซึ่งขึ้นอยู่กับการบังเกิดใหม่ ในขณะที่คำว่า “บุตร” เน้นถึง
สถานะทางกฎหมายซึ่งขึ้นอยู่กับการรับเป็นบุตร เราเป็นเด็กๆ ของพระเจ้าโดยการบังเกิดใหม่ และเป็นบุตร
ของพระองค์โดยการรับเป็นบุตร

8:17 การเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้าทำให้เราเป็นทายาท (เปรียบเทียบ 1 ปต. 1:3-4) เรารับมรดกร่วมกับ
พระเยซูซึ่งเป็นพี่ชายของเรา (ข้อ 29) เรารับมรดกแห่งการทนทุกข์ในฐานะสาวกของพระองค์ในตอนนี้
และรับมรดกแห่งศักดิ์ศรีซึ่งส่วนใหญ่จะมีในอนาคต (เปรียบเทียบ 1 ปต. 4:13) วลีนี้ “และถ้า”
พยายามที่จะแปลเงื่อนไขชั้นที่หนึ่งในภาษากรีก ซึ่งในกรณีนี้เราสามารถแปลว่า “เนื่องจาก” อย่างที่แน่นอน
ว่าเรามีส่วนในการทนทุกข์ของพระองค์ในตอนนี้ (คำกรีก ซัมพาสโคเมน ซึ่งหมายถึงการทนทุกข์กับอะไร
ก็ตามที่เราอาจประสบเพราะเราดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์
ไม่ใช่แค่การทนทุกข์เหล่านั้นที่เชื่อมโยงกับการ
เป็นพยานเพื่อพระคริสต์โดยใช้คำพูดของเรา) เราจะมีส่วนในศักดิ์ศรีของพระองค์ในอนาคต นี่เป็นการ
อ้างอิงถึงศักดิ์ศรีที่ผู้เชื่อทุกๆ คนจะประสบในบั้นปลายของชีวิตของพวกเขา (ข้อ 18-25) ตอนนั้นศักดิ์ศรี
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
ได้รับเหมือนกับคนอิสราเอล
พวกเขายังเป็นผู้รับมรดกของอาณาจักรและผู้รับมรดกร่วมกับ
พระเมสสิยาห์อีกด้วย (2 ทธ. 2:12; รม. 8:17)” 306
ข้อนี้ไม่ได้สอนว่าการได้รับศักดิ์ศรีซึ่งเป็นขั้นที่สามในความรอดของผู้เชื่อทุกๆ
คนนั้นขึ้นอยู่กับ
การทนทุกข์ของเราเพื่อเห็นแก่พระเยซู ในที่สุดแล้วพระเจ้าจะให้ศักดิ์ศรีแก่คริสเตียนทุกคนทั้งผู้ที่ยืนหยัด
เพื่อพระเจ้าและผู้ที่ไม่ได้ยืนหยัด (ข้อ 29-39)
“ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ไม่มีที่ว่างสำหรับ “การรับขึ้นไปบางส่วน” เลย ธรรมิกชนทุกคนจะมีส่วนใน
ศักดิ์ศรีของพระคริสต์”307
3. การทนทุกข์ในปัจจุบันและศักดิ์ศรีในอนาคตของเรา 8:18-25
เปาโลดำเนินต่อไปในการอธิบายอย่างละเอียดถึงความคิดที่เขาได้แนะนำในตอนปลายของข้อที่ 17
พระคัมภีร์ตอนนี้ให้มุมมองที่กว้างขวางอย่างมากถึงแผนการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเกี่ยวกับการไถ่
ซึ่งเป็นหัวใจของศาสนศาสตร์ของเปาโล308
8:18 ตามความจริงของนิรันดร์กาล เราควรมองราคาของการทนทุกข์กับพระเยซูคริสต์ในตอนนี้ว่าสำคัญ
เนื่องจากศักดิ์ศรีที่รอคอยเราอยู่ข้างหน้า (เปรียบเทียบ 2 คร. 4:17) อีกครั้งหนึ่งที่เปาโลใช้คำว่า “พาเธมาทา”

ซึ่งหมายถึงการทนทุกข์เพื่อเหตุผลอะไรก็ตามและในรูปแบบใดก็ตามเนื่องจากว่าเราเป็นบุตรของพระองค์
ศักดิ์ศรีที่เปาโลหมายถึงคือศักดิ์ศรีที่เราจะประสบ ณ การได้รับศักดิ์ศรีของเรา (ข้อ 17) การได้รับศักดิ์ศรี
ของเราเป็นลักษณะที่สามและสุดท้ายของความรอดของเราที่ซึ่งพระเจ้าจะช่วยกู้เราจากการมีอยู่ของบาปเป็น
นิตย์ คำบุพบทในภาษากรีกคือคำว่า “ไอซ์” ซึ่งสามารถหมายถึง “ยัง” (NASB) หรือ “ใน” (NIV) และบางที
ก็รวมทั้งสองแนวคิดนี้ในที่นี่เนื่องจากความใหญ่โตของศักดิ์ศรีนี้
8:19 เปาโลได้ขยายมุมมองของเขาเกี่ยวกับการได้รับศักดิ์ศรีนี้กว้างขึ้นไปสู่การรวมทั้งสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง
เปาโลได้ทำให้เป็นบุคคลที่เพียรคอยท่าถึงการคาดหวังแห่งวันที่ยิ่งใหญ่เมื่อพระเจ้าไถ่ถอน (เปรียบเทียบ กท.
5:5; ฟป. 3:20; ฮบ. 9:28) จากนั้นพระเจ้าจะสำแดงพระบุตรของพระองค์
“. . . คำว่า “อะโพะคาลุฟซิส” ที่นี่แปลว่า ‘การเปิดเผย’ ซึ่งเป็นการขจัดการปกคลุมออกไป
อย่างที่เมื่อรูปปั้นที่อัศจรรย์ได้สำเร็จลงและมีการเอาผ้าคลุมไว้ ผู้คนก็มารวมตัวกันเพื่อ ‘เปิดผ้า
คลุม’ ของงานศิลปะนี้ จะเป็นเหมือนจรวดพลุที่ถูกส่งขึ้นไปบนท้องฟ้าในคืนที่มีเทศกาลจรวดพลุ
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 ตอนปลายของการปกครองโลกของพระเมสสิยาห์ (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
ของผู้เชื่อคือคำปฏิญาณของพระองค์ว่าพระองค์จะทำให้ขบวนการแห่งความรอดสมบูรณ์ แม้ว่าพระองค์
ได้ไถ่และรับเราเป็นบุตร ก็ยังมีการไถ่และการรับเป็นบุตรที่มากขึ้นสำหรับเราที่จะประสบในอนาคต (อฟ.
1:13-14; 4:30; 1 ยน. 3:2) สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่? มันจะเกิดขึ้น ณ การรับขึ้นไป เมื่อพระองค์ทำให้
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 พระเยซู
ได้ให้คำแนะนำแก่พวกสาวกของพระองค์เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธี (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
“ฉะนั้นผมถือว่าเปาโลกำลังกล่าวว่าความล้มเหลวของเราที่จะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าและการไร้
ความสามารถที่จะวิงวอนต่อพระเจ้าอย่างเฉพาะเจาะจงและอย่างแน่ใจได้รับการตอบสนอง
ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า
ผู้ซึ่งเปิดเผยต่อพระเจ้าถึงการวิงวอนเผื่อเหล่านั้นที่สอดคล้องกับ
น้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์
เมื่อเราไม่รู้ว่าจะอธิษฐานเพื่ออะไรหรือแม้กระทั่งเมื่อเรา
อธิษฐานเพื่อสิ่งต่างๆ ที่ไม่ใช่สิ่งดีที่สุดสำหรับเรา เราไม่ต้องสิ้นหวังเพราะว่าเราสามารถพึ่งพา
พันธกิจของพระวิญญาณแห่งการวิงวอนที่สมบูรณ์ ‘เพื่อเราได้’”314

8:27

พระบิดาเข้าใจการวิงวอนของพระวิญญาณเพือธรรมิกชนแม้วา่ เราไม่ได้ยนิ มัน   เราสามารถรู ้วา่ การ

วิงวอนของพระองค์นนมี
ั ประสิ ทธิ ภาพในการรับรองถึงการช่วยเหลือของพระเจ้าสําหรับเราเพราะว่าพระ
วิญญาณอธิ ษฐานตามนําพระทัยของพระเจ้า
ดังนันโดยพระวิญญาณพระเจ้าเองทีมาช่วยเราเมือใดก็ตามทีเราต้องการความช่วยเหลือ   พระองค์
ยังให้เราแน่ใจในพระวจนะของพระองค์อีกว่าเราจะได้รับการช่วยเหลือจากพระบิดา      ผลลัพธ์ของพระ
สัญญานีควรจะเป็ นอย่างนี คือเมือเรารู ้สึกสับสนเกียวกับการไร้ความสามารถของเราทีจะอธิ ษฐานเกียวกับ
ความต้องการทีเจาะจง   เราสามารถผ่อนคลายได้      เราสามารถมีความมันใจว่าพระเจ้าทีเมตตาสงสารเข้าใจว่า
เรารู ้สึกอย่างไรและเราต้องการอะไร  และพระองค์จะตอบสนองตามนําพระทัยของพระองค์  315
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“เราได้กล่าวถึงความตังใจของมนุษย์และความยินยอมทีจะดําเนินตามพระวิญญาณในส่ วนแรกของ
บทนี   จะไม่เป็ นอย่างนันตังแต่ขอ้    28 จนถึงตอนปลายของบทนี   เกียวข้องกับพระเจ้าทังหมดตังแต่
ข้อนีเป็ นต้นไป”  316
ผูแ้ ปลทีแตกต่างกันได้แปลข้อนีในแนวทางทีแตกต่างกันด้วย      บางคนเห็นว่า   “พระเจ้า”   เป็ น  

ประธาน  และได้แปลมันว่า  “พระเจ้าเป็ นเหตุ.  .  .”  (NASB) คนอืนเชื อว่า  “ทุกสิ ง”  เป็ นประธานและแปลมัน
ว่า   “ทุกสิ งทีพระเจ้าทํา.   .   .”   (NIV) อย่างไรก็ตามความแตกต่างไม่ใช่สาํ คัญทังบทแม้กระทังทังพระคัมภีร์
นําเสนอว่าพระเจ้ามีสิทธิ ขาดเหนื อเรื องราวต่างๆ   ของชีวิต      ผลทีตามมาก็คือเรารู ้สิงทีเปาโลหมายถึงพระเจ้า
จัดระเบียบเหตุการณ์ทงสิ
ั นของชีวติ   ไม่ใช่แค่การวิงวอนของพระวิญญาณทีสถิตอยูด่ ว้ ย    ดังนันสิ งเหล่านันก็
มาถึงจุดทีสําคัญในการอวยพรบุตรทังหลายของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ  ขอ้   26-27)
“ทุกสิ ง”  หมายถึงอย่างนันคือ  ทุกสิ ง    ในบริ บทนีสิ งเหล่านี รวมถึงความลําบากทีผูเ้ ชือประสบ    คําว่า  
“ดี”   คือสิ งทีดีจากมุมมองของพระเจ้า   และตามมุมมองของข้อ   18-28 การเป็ นตามพระบุตรของพระเจ้านัน
ชัดเจนอย่างมาก   (ข้อ   29) ผูท้ ีรักพระเจ้าอาจจะเป็ นกลุ่มผูเ้ ชือทีรักพระเจ้ามากกว่าคนอืนๆ      อย่างไรก็ตาม
เนืองจากว่าเปาโลได้อธิ บายถึงพวกเขาจากด้านของพระเจ้าในฐานะทีเป็ นผูถ้ ูกเลือกสรรของพระเจ้า      ผูท้ ีรัก
พระเจ้าต้องหมายถึงคริ สเตียนทุกคน  (เปรี ยบเทียบ  1 ยน.  4:19) นีเป็ นทีเดียวในพระธรรมโรมทีเปาโลเขียน
ถึงความรักของผูเ้ ชื อทีมีต่อพระเจ้า  ทีอืนๆ  เขาอ้างอิงถึงความรักของพระเจ้าทีมีต่อผูเ้ ชื อ
ข้อนีไม่ได้กล่าวว่าพระเจ้าก่อให้เกิดทุกสิ ง      ไม่มีทีไหนในพระคัมภีร์ทีเราอ่านว่าพระเจ้าก่อให้เกิด
บาปหรื อความชัว      พระเจ้าอนุ ญาตสิ งเหล่านี   แต่นนก็
ั แตกต่างอย่างมากกับการก่อให้เกิดสิ งเหล่านัน    
เพราะฉะนันเมือความหายนะเกิดขึนกับผูเ้ ชื อ   เราไม่ควรสรุ ปว่านีคือหนึงใน   “ทุกสิ ง”   ทีพระเจ้าก่อให้เกิด    

ตรงกันข้าม  ขอ้ นีกล่าวว่าพระเจ้านําสิ งดีออกมาจากทุกสิ งเพือคริ สเตียน  แม้กระทังความหายนะต่างๆ    สาเหตุ
ต่างๆ   ของความหายนะคือซาตาน   การเลือกทีบาปของผูค้ น   และผลลัพธ์ของการดําเนินชีวติ ในโลกทีบาป  
(เปรี ยบเทียบ  ยก.  1:13-14): ซาตาน  บาป  และคนบาป  แม้วา่ พระเจ้าอนุ ญาตหรื อยอมให้สิงเลวต่างๆ  เกิดขึน  
พระคัมภีร์ก็ไม่เคยตําหนิพระเจ้าสําหรับสิ งเหล่านี  และเราก็ไม่ควรตําหนิเช่นกัน
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ต่อไปเปาโลได้อธิ บายถึงการทรงเรี ยกของพระเจ้าในแง่ของการรู ้ล่วงหน้าและการกําหนดล่วงหน้า

ของพระองค์    มนั เป็ นความผิดพลาดทีจะสรุ ปว่าพระเจ้ารู ้ล่วงหน้าว่าใครจะเชือใน              พระบุตรของพระองค์  
และจากนันก็ได้กาํ หนดแต่ละคนเหล่านันล่วงหน้าสําหรับความรอด      การรู ้ล่วงหน้าเป็ นศัพท์ทีอธิ บายอย่าง
เจาะจงถึงการตัดสิ นใจของพระเจ้าทีจะเลือกทีจะอวยพรใครสักคน   (เปรี ยบเทียบ   บทที   9; 1 ปต.   1:20) จง
สังเกตว่าผูท้ ีพระองค์รู้ล่วงหน้าเท่านันทีพระองค์กาํ หนดไว้ล่วงหน้า   ไม่ใช่ทุกคน      สิ งนีบ่งบอกว่า   การรู ้
ล่วงหน้าที   “จํากัด”   ถูกกล่าวถึงทีนี   ไม่ใช่ความรู ้โดยทัวไปของทุกๆ   คนและทุกๆ   สิ งทีพระเจ้าครอบครอง  
การรู ้ล่วงหน้าทีนีไม่ได้หมายถึงความรู ้ทีมาก่อนเหตุการณ์      ถ้าพระเจ้ารู ้วา่ บางสิ งจะเกิดขึนก่อนทีมันจะเกิด    
ในแง่หนึงพระองค์มีความรับผิดชอบทีจะทําให้มนั เกิดขึนเนืองจากว่าพระองค์มีอธิ ปไตย  (เปรี ยบเทียบ  11:2;
กจ.  2:23; 1 ปต.  1:2) กระนัน  อย่างทีได้อา้ งอิงไปข้างบน  พระคัมภีร์ไม่ได้ถือว่าพระองค์เป็ นต้นเหตุโดยตรง
ของทุกสิ งทีเกิดขึน  หรื อควรถูกตําหนิเพราะสิ งเลวต่างๆ  ได้เกิดขึน    เหตุผลสําหรับการเลือกของพระเจ้าแห่ง
ผูท้ ีถูกเลือกสรรไม่ใช่ความดีของมนุษย์ (เปรี ยบเทียบ  อฟ.  1:4) หรื อแม้กระทังความเชื อของผูท้ ีถูกเลือกสรร  
แต่เป็ นความรักและจุดประสงค์ของพระเจ้า  (ข้อ  28; เปรี ยบเทียบ  ฉธบ.  7:6-8)
“พวกนักศาสนศาตร์ ชีให้เห็นอย่างถูกต้องว่าก่อนทีจะมีความรู ้ก็จะต้องมีคาํ สังของพระเจ้า   นอกจาก
ว่าในบางแง่พระเจ้ากําหนดว่าบางสิ งจะเกิดขึน  ไม่อย่างนันพระองค์ไม่สามารถ  “รู้”  ว่ามันจะเกิดขึน  
เพราะว่าสําหรับพระเจ้าทีจะรู ้ล่วงหน้านันจะต้องมีคาํ สังมาก่อน”  317
“กําหนดล่วงหน้า”  

หมายถึงว่าพระเจ้ากําหนดจุดหมายของพวกทีถูกเลือกสรรไว้ก่อนหน้านัน  

โดยเฉพาะอย่างยิงก่อนการสร้างโลก  (อฟ.  1:3-4) จุดหมายนันก็คือการเป็ นตามลักษณะพระฉายของพระเยซู
คริ สต์   มากกว่าทีจะเป็ นการช่วยกูจ้ ากบาปและความตาย   พระเจ้าบรรลุเป้ าหมายนีบางส่ วนโดยทางการทําให้
ชอบธรรมของผูเ้ ชือ   ในปั จจุบนั นีพระองค์กาํ ลังบรรลุมนั บางส่ วนโดยทางการชําระให้บริ สุทธิ อย่างต่อเนือง
ของเรา  และพระองค์จะบรรลุมนั อย่างสมบูรณ์โดยทางการได้รับศักดิศรี ของเรา
“ความหวังทีได้รับพรนี —คือเหล่าผูเ้ ชือจะเป็ นตามลักษณะพระฉายของพระบุตรของพระองค์—
อธิ บายถึงการกระทําของพระเจ้าทีมีต่อพวกเขาในฐานะบุตรทีถูกเลือกไว้ในยุคปั จจุบนั นี      พระองค์

ทําการอยูเ่ สมอทีจะผลิตพระฉายทางศีลธรรมของพระคริ สต์ในพวกเขา      ทังหมดนันทีตอนนีเข้ามา
ในชีวติ ของพวกเขาพระองค์ก็ใช้เพือประโยชน์ของพวกเขาทีจะส่ งเสริ มเป้ าหมายทีมีสง่าราศีนน  
ั   
เป้ าหมายของพระองค์สาํ หรับพวกเขาในตอนนีไม่ใช้การทําให้พวกเขามีความสุ ข  

มังคังทางวัตถุ  

หรื อมีชือเสี ยง  แต่ทาํ ให้พวกเขาเป็ นเหมือนพระคริ สต์     ตอนนีพระองค์ใช้   ‘ทุกสิ ง’  คือ  ทังความเศร้า
และความยินดี      ทังความเจ็บปวดและความสบาย      ทังสิ งต่างๆ   ทีสับสนและผิดหวังและสิ งต่างๆ   ที
พวกเขาบากบันและอธิ ษฐานกระตือรื อร้น   เพือทีจะส่ งเสริ มจุดประสงค์นิรันดร์ ของพระองค์ทีมีต่อ
พวกเขา      ในปั ญญาทีไร้จาํ กัดของพระเจ้า   พระองค์รู้วา่ อะไรจําเป็ นต่อการนําไปสู่ การเปลียนแปลง    
สําหรับคนของพระองค์บางคน   พระองค์อาจใช้ไฟทีร้อนกว่าและกระทบด้วยการปั ดเป่ าทีแรงกว่า
ในการจัดการกับคนอืนๆ  

ของพระองค์เพือทีจะก่อให้ลกั ษณะพระฉายของพระคริ สต์ในพวกเขา    

สิ งนีอาจเป็ นเพราะว่าผูเ้ ชือบางคนมีการต่อต้านต่อกิจกรรมแห่งการขัดเกลาของพระองค์มากกว่า
หรื อมีแนวโน้มทีจะกระทําด้วยความพยายามของพวกเขาเองมากกว่า”  318
พระบุตรกลายมาเป็ นอย่างทีเราเป็ น   (ข้อ   3) เพือว่าเราสามารถกลายเป็ นอย่างทีพระองค์เป็ นได้      ใน
แง่นีเราก็เป็ นพีน้องของพระเยซูคริ สต์     “บุตรหัวปี ”  อ้างอิงถึงความสัมพันธ์ของพระเยซูคริ สต์กบั การเป็ นขึน
จากตาย  (เปรี ยบเทียบ  คส.  1:15) คือ  เหตุการณ์ทีได้เริ มต้นทางเข้าของพระองค์ไปสู่ สภาพทีได้รับศักดิศรี ซึง
เราจะมีส่วนกับพระองค์ในทีสุ ด
“การแต่งตังทีแตกต่างของพระเยซูคริ สต์นีแสดงออกถึงตําแหน่งแห่งลําดับความสําคัญของพระองค์
และการเป็ นเอกเหนือสมาชิกคนอืนๆ  ของครอบครัว”  319
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เปาโลได้สรุ ปถึงขึนตอนต่างๆ   ทีเกียวข้องในการตระหนักของเราถึงจุดประสงค์ของพระเจ้า: การ

ทรงเรี ยก      การทําให้ชอบธรรม      และการได้รับศักดิศรี       แม้วา่ การได้รับศักดิศรี นนยั
ั งอยูใ่ นอนาคต   ในทีนี
อัครทูตได้กล่าวถึงมันว่าเป็ นอดีต    เขาสามารถกล่าวอย่างนันได้  ไม่ใช่เพราะว่ามันได้เกิดขึนแล้ว  แต่เพราะว่า
มันแน่นอนอย่างมากทีจะเกิดขึนราวกับว่ามันได้เกิดขึนแล้ว  (เปรี ยบเทียบ  อสย.  53) บรู ซได้แนะนําว่าบางที
เปาโลกําลังเลียนแบบกาลอดีตของการเผยพระวจนะของภาษาฮีบรู ทีซึ งเหตุการณ์ในอนาคตถูกกล่าวว่าเป็ น
อดีตเนื องด้วยความแน่นอนของการมาของมัน  (เปรี ยบเทียบ  ยด.  ข้อ  14) 320 บางทีเปาโลไม่ได้ใส่ การชําระให้
บริ สุทธิ ในรายการนี เพราะว่ามันเป็ นสถานะหนึงของความรอดของเราทีซึ งการร่ วมมือของมนุษย์นนจํ
ั าเป็ น    
เปาโลกล่าวถึงสิ งเหล่านันทีพระเจ้ากระทําด้วยพระองค์เองเพือจะเน้นการทําการสิ ทธิ ขาดของพระองค์ทีจะ
นําผูเ้ ชือไปสู่ เป้ าหมายของพระองค์  321

“ข้อโต้แย้งนีเมือถูกสรุ ปแล้วก็เป็ นอย่างนี : ทุกๆ   คนทีพระองค์ได้รู้ล่วงหน้า   โดยทีไม่มีการสู ญเสี ย
ใครสักคนไป  พระองค์ก็ให้รับศักดิศรี ”  322
“โดยการเชือมโยงช่องว่างระหว่างการกําหนดล่วงหน้ากับการทําให้ชอบธรรมโดยความเชือนัน  
การทรงเรี ยกทีได้ผลของพระเจ้าก็นาํ ผูท้ ีถูกเลือกสรรไปสู่ ความรอด  การทรงเรี ยกทีได้ผลนีประกอบ
ไปด้วยคําสังของพระเจ้าต่อความรอดพร้อมกับการทําให้รู้แจ้ง   โดยทีผูท้ ีถูกเลือกสรรรับรู ้พระกิตติ
คุณอย่างถูกต้องและวางใจในพระเยซูคริ สต์อย่างหลีกเลียงไม่ได้”  323
“เปาโลเน้นว่า  ความตังใจของพระเจ้าก็คือทีจะนําทุกๆ  คนทีได้รับการทําให้ชอบธรรมโดยความเชือ
ในพระเยซูคริ สต์ไปสู่ ศกั ดิศรี    ความแน่ใจของเราในชัยชนะขันสุ ดท้ายขึนอยูพ่ ระสัญญาของพระเจ้า
ทีมีต่อเรานี”  324
5. ความมันคงนิรันดร์ ของเรา  8:31-39
อัครทูตได้พฒั นาความเป็ นจริ งทีว่าพระเจ้าจะไม่สูญเสี ยใครทีพระองค์ได้รู้ล่วงหน้าในส่ วนสู งสุ ดนี  
และเขาได้ยกย่องความจริ งทียิงใหญ่นี   เขาได้ถามและตอบเจ็ดคําถามเพือทีจะทําให้เข้าใจความจริ งนี อย่าง
ชัดเจน
“ไม่มีทีไหนในบันทึกประจําปี ของวรรณกรรมทีศักดิสิ ทธิ ทีเราพบอะไรก็ตามทีจะเทียบเท่ากับ        
ฤทธิ เดชและความสวยงามของเพลงสดุดียอพระเกียรติทีน่าทึงนี”  325
“พระคัมภีร์ตอนนีทังหมด.   .   .   กระทบใจบรรดาผูแ้ ปลและผูอ้ ่านทุกคนเมือมันอยูเ่ หนือเกือบทุกสิ ง
ในภาษา.  .  .”  326
“. . . ความรักของพระเจ้า  หรื อความรักของพระคริ สต์เป็ นความคิดของวรรคนี   ซึ งถูกอ้างอิงถึงสาม
ครัง  (ข้อ  35, 37, 39 เปรี ยบเทียบ  รม.  5:5-8)”  327
8:31

กุญแจ่สู่ความมันคงของผูเ้ ชื อก็คือ   “พระเจ้าอยูฝ่ ่ ายเรา”   สิ งทีพระองค์ได้ทาํ เพือเราในอดีตโดยทาง

พระบุตรของพระองค์  และสิ งทีพระองค์กาํ ลังทําเพือเราในปั จจุบนั โดยพระวิญญาณควรให้ความมันใจแก่เรา  
แน่นอนว่าพระองค์จะทําให้งานแห่งความรอดของพระองค์สาํ เร็ จโดยให้เราได้รับศักดิศรี ในอนาคต  
(เปรี ยบเทียบ  ฟป.  1:6) ไม่มีใครหรื อสิ งใดสามารถขัดขวางพระองค์ได้

8:32

แผนการของพระเจ้าสําหรับเรานันเรี ยกร้องการจ่ายราคาของพระองค์อย่างมาก   พระองค์ไม่ได้หวง

พระบุตรของพระองค์  (เปรี ยบเทียบ  ปฐก.  22) จากการทีพระองค์ได้ทาํ การเสี ยสละทียิงใหญ่ทีสุ ดเพือเราแล้ว  
เราสามารถรู ้วา่ พระองค์จะทําอะไรก็ตามทีจําเป็ นในการทําให้เราเป็ นตามลักษณะพระฉายของพระบุตรของ
พระองค์  (เปรี ยบเทียบ  2 ปต.  1:3)
“ถ้าคุณซื อนาฬิการาคาแพงจากร้านขายอัญมณี    เขาก็ส่งมันให้คุณในกล่องทีน่ารักซึ งเขาให้คุณฟรี ๆ  
—   พร้อมกับการซื อของคุณ   .   .   .   เพราะว่า   ‘ทุกสิ ง’   ในจักรวาลทีถูกสร้างขึนมานี —แม้กระทังของ
ประทานหรื อพระพรทังสิ นซึ งพระเจ้าอาจให้แก่เราในตอนนีหรื อหลังจากนี  

ไม่มีค่าอะไรถ้า

เปรี ยบเทียบกับพระคริ สต์”  328
“ข้าพเจ้าเห็นว่า   โรม   5:8-10 และ   8:32 เป็ นเนือความทีไม่มีคาํ ตอบสําหรับผูท้ ีปฏิเสธคําสอนของ
พระคัมภีร์ถึงการไถ่บาปแทนของพระคริ สต์      พระคัมภีร์ตอนเหล่านีกล่าวอย่างชัดเจนว่า   ถ้า            
พระคริ สต์ถวายพระองค์เพือเราด้วยการไถ่บาป  ทุกๆ  สิ งต้องตามมาด้วย  เพราะว่าจากการทีพระองค์
ได้ทาํ ในสิ งทีพระองค์สามารถทําได้มากทีสุ ดด้วยการเป็ นตัวแทนของเรา    สิงต่างๆ  ทีน้อยกว่า—เช่น  
การทําให้สาํ นึกบาป   การกลับใจ   พระคุณทีได้ผล   ความเชือ—ต้องตามมาอย่างหลีกเลียงไม่ได้    
จุดประสงค์นิรันดร์ ทียิงใหญ่ของพระเจ้าได้ถูกแสดงออกมาอย่างสวยงามใน   8:28-30 ต้องไปถึงผล
ของการได้รับศักดิศรี สาํ หรับทุกคนทีพระองค์ได้ตายแทน”  329
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คําถามทีเปิ ดข้อนี   พร้อมกับคําถามสองข้อทีตามมาในข้อ   34 และ   35 นํามาซึง   ความหมายโดยนัย

ของ  “ถ้าพระเจ้าทรงอยูฝ่ ่ ายเรา  ใครจะขัดขวางเรา?”  (ข้อ  31) ซาตานเป็ นผูก้ ล่าวโทษพวกพีน้อง  (วว.  12:10;
เปรี ยบเทียบ  โยบ  1-1) เขากล่าวหาผูถ้ ูกเลือกสรรด้วยบาป  อย่างไรก็ตาม  เมือเขาทําอย่างนี  เขาต่อว่าอะไรพระ
เจ้าไม่ได้   เพราะว่าสุ ดท้ายแล้วบาปทังสิ นก็เกิดขึนต่อพระเจ้า   (สดด.   51:4) เพราะฉะนันพระเจ้าเป็ นผูเ้ ดียว
โดยตําแหน่งทีจะกล่าวหาผูเ้ ชือด้วยความผิดบาป  

พระองค์จะไม่ทาํ อย่างนันเพราะพระองค์อยูฝ่ ่ ายเรา  

พระองค์ได้จดั เตรี ยมพระบุตรของพระองค์ทีจะชําระโทษบาปของเรา   พระคริ สต์ได้ทาํ อย่างนันแล้ว   และ
พระเจ้าได้ประกาศว่าเราชอบธรรมแล้ว
8:34

พระเยซูคริ สต์เป็ นผูพ้ ิพากษาทีได้รับแต่งตังของพระเจ้า  ผูซ้ ึงจะปรับโทษคนอธรรม  (กจ.  17:31) แต่

พระองค์จะไม่ปรับโทษผูท้ ีถูกเลือกสรร      เปาโลได้อา้ งถึงสี เหตุผล      ประการทีหนึง   พระองค์ได้ตายเพือเรา
และด้วยเหตุนนก็
ั ได้ขจัดความผิดบาปของเราไป      ประการทีสอง   พระองค์ได้เป็ นขึนมาจากตายและด้วยเหตุ
นันก็สามารถทีจะให้ชีวติ แก่ผทู ้ ีวางใจพระองค์ได้   (เปรี ยบเทียบ  ยน.  11:25; 14:19) ประการทีสาม  พระองค์

ได้เสด็จขึนไปสู่ ตาํ แหน่งแห่งสิ ทธิ อาํ นาจสู งสุ ดในสวรรค์ทีซึ งพระองค์เป็ นตัวแทนของเรา  (ข้อ  29) ประการ
ทีสี   ปัจจุบนั นีพระองค์วงิ วอนต่อพระบิดาเพือสวัสดิภาพของเรา  (ฮบ.  4:14-16; 7:25; เปรี ยบเทียบ  รม.  8:26)
ความจริ งทีว่าตอนนีพระเยซูคริ สต์ปกครองเหนือคริ สตจักรไม่ได้หมายถึงพระองค์กาํ ลังปกครอง
บนบัลลังก์ของดาวิดเหนืออาณาจักรของดาวิด  330
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การทดสอบและการทนทุกข์ต่างๆ  

ในปั จจุบนั ไม่ใช่ขอ้ บ่งชีทีว่าพระเจ้าได้ถอดถอนความรักของ

พระองค์จากเรา   แม้วา่ พระบิดาได้ยอมให้พระบุตรของพระองค์ทีจะทนทุกข์   พระองค์ก็ไม่ได้หยุดรักพระ
บุตร         พระบิดาได้กระทําต่อบรรดาบุตรบุญธรรมของพระองค์อย่างทีพระองค์ได้กระทําต่อพระบุตรองค์
เดียวของพระองค์   (เปรี ยบเทียบ   ยน.   16:33) เปาโลได้แนะนําเจ็ดสิ งในความเข้มข้นทีเพิมขึนว่าผูเ้ ชืออาจ
ประสบ—และเขาได้ประสบกับสิ งเหล่านันมาหมดแล้ว   (2 คร.   11:23-28)—ทีบางคนคิดว่าอาจมาระหว่างผู ้
เชือและความรักของพระคริ สต์  331
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การทนทุกข์ได้เป็ นส่ วนหนึงของผูช้ อบธรรม  (สดด.   44:22) การทนทุกข์ในทีนีเป็ นผลลัพธ์ของการ

เข้าส่ วนของเรากับพระคริ สต์  (เปรี ยบเทียบ  กจ.  5:41; 1 ปต.  2:21-25; 4:14-19)
8:37

ข้อ   37-39 แสดงออกอย่างคล่องแคล่วอย่างมากถึงความเหนียวแน่นของตําแหน่งของเราในฐานะผู ้

เชือ   “ในเหตุการณ์ทงปวงเหล่
ั
านี”   บางทีเป็ นสํานวนของภาษาฮีบรู ซึงหมายถึง   “โดยไม่คาํ นึงถึงสิ งทังปวง
เหล่านี”   332 คํากรี ก   ไฮเปอร์ นิโคเมน   เสนอว่าเป็ น    “ผูพ้ ิชิตทีเกินธรรมดา” ชัยชนะของเราก็แน่นอน
ไม้กางเขนเป็ นหลักฐานทียิงใหญ่ของความรักของพระเจ้าทีมีต่อเรา   และมันคือพืนฐานสําหรับชัยชนะของ
เรา    มนั พิสูจน์วา่ พระเจ้าอยูฝ่ ่ ายเรา(ข้อ  31)
8:38

พระเจ้าจะรักเราต่อไปเมือเราตายไป  

และพระองค์จะรักเราต่อไปไม่วา่ อะไรจะเกิดขึนกับเรา

ในตอนนี  พระองค์รักเราทังในชีวติ นี และชีวติ หน้า  เหล่าทูตสวรรค์ทีเป็ นมิตรหรื อเป็ นศัตรู ไม่สามารถเปลียน
การอุทิศตนของพระเจ้าทีมีต่อเราได้   ปั จจุบนั หรื ออนาคตจะเป็ นอย่างไรนันก็ไม่สามารถเปลียนการอุทิศตน
ของพระเจ้าทีมีต่อเราได้   ไม่มีอาํ นาจไหนสามารถขจัดเราออกจากการเอาใจใส่ แห่งความรักของพระเจ้าได้  
เปาโลได้กล่าวถึงความสุ ดขัวทีมีในข้อนีและข้อถัดไป  333
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ห้วงอวกาศก็ไม่สามารถแยกเราออกจากการเอาใจใส่ แห่งความรักของพระเจ้าได้   ในทีสุ ดแล้วไม่มี

อะไรสักอย่างในสิ งทรงสร้างทีสามารถขวางกันระหว่างพระเจ้าทีทรงรักและผูท้ ีได้รับการไถ่ของพระองค์

ได้   นันจะต้องรวมถึงอุปนิสัยและการเชือของบุตรทังหลายของพระองค์เช่นกัน   แม้กระทังผูท้ ีได้รับการไถ่ก็
ไม่สามารถขจัดพวกเขาเองออกจากความรักของพระเจ้าได้  เพราะ      พระเยซูคริ สต์ได้ทาํ ให้พวกเขามันคง  334
บางคนอาจจะโต้เถียงว่า  แม้วา่ พระเจ้าจะไม่หยุดรักเรา  พระองค์อาจถอดถอนความรอดจากเราถ้าเรา
ไม่ได้รักและเชือฟังพระองค์ต่อๆ   ไป   (เปรี ยบเทียบ   ยด.   ข้อ   21) อย่างไรก็ตาม   ถ้อยคําแบบนันสะท้อนถึง
ความล้มเหลวทีจะซาบซึ งในความสําคัญอันเต็มทีของความรักของพระเจ้าทีมีต่อผูเ้ ชือ  

  

ความรักของ

พระองค์เกียวข้องกับการอุทิศตนทีจะทําให้การดีทีพระองค์ได้เริ มในเราสําเร็ จ                     พระเจ้าได้สาํ แดง   โรม      
6-8 ทังสิ นเพือทีจะช่วยให้เราซาบซึ งในความเป็ นจริ งนี      ยิงไปกว่านันอีกธรรมชาติของความรอดของเราก็
โต้แย้งมุมมองนี    ความรอดเป็ นงานแห่งพระคุณของพระเจ้าทีมีต่อเรา    ความดีของเราไม่ได้ช่วยให้เราได้รับ
ความรอด      และความเลวของเราก็ไม่สามารถนํามันออกไปจากเราได้      ความเป็ นจริ งทีว่าเรามีความ
รับผิดชอบในการชําระให้บริ สุทธิ อย่างต่อเนื องของเราก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องรักษาตนเองให้รอด      การ
ชําระให้บริ สุทธิ ของเราเป็ นส่ วนเล็กๆ   ของความรอดทังสิ นของเรา      อุปนิสัยบาปไม่สามารถแยกผูเ้ ชือจาก
ความรอดของเขาได้   และการกระทําทีบาปก็ไม่สามารถแยกบุตรอันเป็ นทีรักจากความสัมพันธ์ของเขากับ
พระบิดาทีทรงรักได้
สดุดียอพระเกียรติของเปาโล  

สรุ ปส่ วนนีของธรรมสารทีอธิ บายอย่างละเอียดถึงงานปั จจุบนั ของ

ความรอดในและเพือผูท้ ีพระองค์ได้ไถ่ไว้    (บทที  6-8)
“ไม่มีทีใดทีความรู ้สึกของเปาโลได้แสดงออกมาอย่างล้นไหลเช่นนัน   กระนันเส้นใยของการสรุ ป
ด้วยเหตุผลก็ไม่ได้ขาดในช่วงเวลาประเดียวเดียว  อย่างทีเราได้เห็นไป  พระคัมภีร์ตอนนีสรุ ปทุกสิ งที
เปาโลได้อธิ บายอย่างละเอียดในธรรมสารนี”  335
“ดังนันผลลัพธ์ต่างๆ  ของการทําให้บริ สุทธิ ก็ถูกนําเสนออย่างเต็มที  (บทที  5-8) ไม่มีใครเคยนําเสนอ
สิ งเหล่านันอย่างกระชับและลึกซึ งอย่างมาก  ในแนวทางทีกระตุน้   มีประสิ ทธิภาพ  และ        ชูใจอย่าง
มาก”  336
V. การแก้ต่างของความชอบธรรมของพระเจ้ า  บทที  9-11
ปั ญหาหลักทีเกียวกับความชอบธรรมของพระเจ้าเป็ นผลมาจากสิ งทีเปาโลเพิงได้อา้ งอิงไปเพือ    
พระเจ้า    คือ  ถา้ พระเจ้าอยูฝ่ ่ ายผูถ้ ูกเลือกสรรของพระองค์และจะไม่ขจัดความรักของพระองค์ไปจากพวกเขา    
ทําไมพระองค์ไม่สนใจผูถ้ ูกเลือกสรรของพระองค์  คือคนยิว?    แน่นอนทีมันดูเหมือนราวกับว่าบางสิ งได้แยก
พวกเขาออกจากความรักของพระองค์    ถา้ พระเจ้าได้หนั ไปจากอิสราเอล  แล้วคริ สเตียนมันคงจริ งหรื อ?    

ปั ญหาจดจ่อทีการกระทําทีชอบธรรมของพระเจ้าทีมีต่อมนุษย์  เพราะฉะนันมันก็เป็ นสิ งทีเปาโลจะต้อง
จัดการในธรรมสารนี  ซึงเกียวข้องกับความชอบธรรมของพระเจ้า
ในบทที   9-11 อัครทูตได้ปกป้ องความชอบธรรมของพระเจ้าในการกระทําของพระองค์ทีมีต่อ
อิสราเอล      จากการทีได้อธิ บายถึงวิธีทีพระเจ้าประกาศว่าคนบาปชอบธรรม      ตอนนี เปาโลพบว่ามันจําเป็ นที
จะตัดสิ นว่าพระเจ้าเองชอบธรรม  คือทีจะรับรองและประกาศว่าพระองค์ชอบธรรม    ศพั ท์ทางศาสนศาสตร์ ที
อธิ บายถึงการแก้ต่างของพระเจ้าคือ   theodicy   (อ่านว่า   ธี    ออด   ดิ   ซี )   อัครทูตทีถูกส่ งไปยังคนต่างชาติ
ดําเนินการต่อไปทีจะแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าไม่ได้ขจัดความรักของพระองค์ออกไปจากคนยิว      ไม่มีอะไรที
ได้แยกพวกเขาออกจากความรักของพระองค์ได้     การกระทําในปั จจุบนั ของพระเจ้าทีมีต่ออิสราเอลนันไม่ได้
บ่งบอกว่าพระองค์ได้ละทิงพวกเขา  

แต่ตอ้ งพิจารณาในมุมมองของแผนการในอนาคตของพระเจ้าทีมีต่อ

ประเทศ    ในอนาคตพระเจ้าจะให้อิสราเอลมีศกั ดิศรี 337
ในบทที  9 โดยพืนฐานแล้วเปาโลได้กล่าวถึงกระทําของพระเจ้าทีมีต่ออิสราเอลในอดีต    ในบทที  10
คือสถานการณ์ปัจจุบนั ของพวกเขา  และในบทที  11 คือแผนการในอนาคตของพระองค์ทีมีต่อประเทศ
เราสังเกตว่าในบทเหล่านีการกระทําของพระเจ้าทีมีต่ออิสราเอลในฐานะทีเป็ นประเทศก็คล้ายคลึง
กับการกระทําของพระองค์ทีมีต่อคริ สเตียนแต่ละคน  ผูซ้ ึ งเปาโลได้กล่าวถึงในบทก่อนๆ  นัน              พระเจ้าได้
เลือกทังอิสราเอล  (ปฐก.  12:1-3; อพย.  19:5-6; และอีกมากมาย)  และคริ สเตียนแต่ละคน  (ยน.   6:37, 44-45,
64-65; 10:26; กจ.  13:48; 16:14 และอีกมากมาย)   338  คนอิสราเอลทียังไม่ได้รับความรอด  และคนอืนๆ  ทียัง
ไม่ได้รับความรอดได้พยายามทีจะตังความชอบธรรมของตนเองโดยการถือรักษาธรรมบัญญัติแทนทีจะเชือ
ในพระสัญญาของพระเจ้า   การกลับใจเชือของคนอิสราเอลจํานวนมากจะเกิดขึนในอนาคต   (11:25-32) มัน
คล้ายคลึงกับภาพใหญ่ของจุดสู งสุ ดของความรอดทีเรามีในบทที   8 พระเจ้าจะยืนยันว่าพระองค์สัตย์ซือต่อ
อิสราเอลและต่อคริ สเตียนแต่ละคนด้วยเช่นกัน      ตอนทังหมดทีกล่าวถึงอิสราเอลก็ลงเอยด้วยการสรรเสริ ญ
อันปลาบปลืมต่อพระเจ้า   (11:33-36) อย่างทีส่ วนทีกล่าวถึงความรอดของแต่ละคนก็ลงเอยอย่างนัน   (8:3139) ในขณะทีการเปรี ยบเทียบเหล่านีมีอยู  ่ เปาโลก็ไม่ได้เน้นสิ งเหล่านัน
ก.  การเลือกในอดีตของอิสราเอล    บทที  9
เปาโลเริ มต้นด้วยการย้อนรอยถึงการกระทําของพระเจ้าทีมีต่อชนชาติอิสราเอลในอดีต
“ไม่มีการเชือมโยงหรื อคําสันธานทีเชือมโยงสองบท   และนําเสี ยงก็เปลียนกะทันหันจากการเฉลิม
ฉลอง  (8:31-39) ไปสู่ การครําครวญ  (9:1-3)”  339

1. พระพรของพระเจ้ าทีมีต่ออิสราเอล  9:1-5
9:1

อัครทูตได้เปิ ดการอภิปรายของเขาโดยส่ วนตัวอย่างมากถึงความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับอิสราเอล  

ด้วยการแบ่งปั นหัวใจของเขาสําหรับชนชาติของเขาเอง      บางคนอาจคิดว่าเปาโลเกลียดคนยิวเนื องจากเขาได้
ออกจากลัทธิ ยดู ายและตอนนี ก็ประกาศข่าวประเสริ ฐทีไร้ธรรมบัญญัติ      เหตุฉะนันเขาก็รับเอาความเจ็บปวด
ทีจะยืนยันถึงความรักของเขาทีมีต่อคนยิวด้วยกัน   ด้วยคําปฏิญาณสามครัง      เขาได้อา้ งอิงถึงสองพยานว่าเขา
กําลังบอกความจริ งเมือเขาประกาศถึงความรักทีมีต่อคนยิว      พยานทังสองนีคือตําแหน่งของเขาเองใน                  
พระคริ สต์ผซู ้ ึ งเป็ นความจริ งและจิตสํานึกทีชัดเจนของเขาทีพระวิญญาณบริ สุทธิ ได้ทาํ ให้รู้สึก
“ไม่มีใครพยายามทีจะเริ มช่วยคนอืนให้รอดนอกจากว่าได้รักพวกเขาก่อน”  340
9:2

ความเสี ยใจและความเศร้าโศกของเปาโลทีมีต่อสภาพของอิสราเอลตรงกันข้ามกับความยินดีและ

ความหรรษาของเขาทีมีต่อสภาพของเขา  (8:38-39)
9:3

“ข้าพเจ้าปรารถนา”  แนะนําถึงความปรารถนาทีบางทีพระเจ้าจะไม่อนุ ญาต  (8:35) อย่างไรก็ตามมัน

เป็ นความปรารถนาทีจริ งใจ   เปาโลได้สละหลายสิ งเพือความรอดของคนอืน   (ฟป.   3:8) โมเสสได้กล่าวถึง
ความปรารถนาแห่งการเสี ยสละตนเองทีคล้ายกันเพือความรอดของคนอิสราเอล   (อพย.   32:30-35) พีน้อง
ของเปาโลทีนีไม่ใช่พีน้องฝ่ ายวิญญาณแต่เป็ นพีน้องตามเชือชาติ   แม้วา่ เขาเป็ น   “อัครทูตแก่คนต่างชาติ”   เขา
ยังคงพอใจในการเป็ นคนยิว
9:4

เปาโลได้มีหลายสิ งเหมือนกันกับพีน้องตามสายเลือดของเขา   “คนอิสราเอล”   บ่งบอกถึงผูค้ นทีถูก

เลือกสรรของพระเจ้า   ในขณะที   “คนยิว”   แยกพวกเขาออกจากคนต่างชาติ  
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ทีนีอัครทูตได้ชีต่อไปถึง

ผลประโยชน์ของคนยิว  (เปรี ยบเทียบ  3:2) เขาได้กล่าวถึงพระพรพิเศษ  8 อย่างในข้อ  4 และ  5
พระเจ้าได้รับคนอิสราเอลมาเป็ นบุตรโดยพระคุณ  

อย่างทีพระองค์ได้กระทําต่อคริ สเตียน  

(เปรี ยบเทียบ   8:15; อพย.   4:22; ฉธบ.   14:1-2) คนอิสราเอลได้มีพระสิ ริแห่งการสถิตของพระเจ้าท่ามกลาง
พวกเขา      อย่างทีคริ สเตียนมีพระสิ ริของพระเจ้าภายในเราโดยการสถิตของพระวิญญาณของพระองค์   (อพย.  
40:34; 1 พกษ.  8:11) พระเจ้าได้ทาํ การริ เริ มในการเข้าถึงคนอิสราเอลด้วยพันธสัญญาทีผูกพันพระองค์และ
ชนชาติเข้าด้วยกัน  (กล่าวคือ  พนั ธสัญญาทางอับราฮัม    ทางโมเสส  ทางดาวิด  และพันธสัญญาใหม่)    พระองค์
ได้เข้าถึงเราด้วยพระกิตติคุณและพันธสัญญาใหม่ดว้ ยผลลัพธ์อย่างเดียวกัน      “การให้”   (NASB; ไม่ใช่   “การ
รับ”   NIV) ของธรรมบัญญัติของโมเสสเป็ นเอกสิ ทธิ ทียิงใหญ่สาํ หรับคนอิสราเอลทีสอดคล้องกับคําสอน

ของพระคริ สต์ทีมีต่อคริ สเตียน    ระบบเครื องบูชาของยิวได้ช่วยให้คนอิสราเอลทีจะมีสัมพันธภาพกับพระเจ้า    
ตอนนีก็มีได้โดยทางงานปุโรหิ ตหลวงของพระคริ สต์      พระสัญญาต่างๆ   ทีได้ถูกเปิ ดเผยแก่บรรพบุรุษได้
รับรองการกระทําของพระเจ้าเพือพวกเขา   อย่างทีพระสัญญาต่างๆ   ของพระเจ้าทีมีต่อคริ สเตียนรับรองการ
กระทําของพระองค์เพือเรา  (8:31)
“พระองค์ยงั ให้ธรรมบัญญัติของพระองค์แก่พวกเขาทีจะปกครองชีวิตทางการเมือง   ทางสังคมและ
ทางศาสนา  และเพือรับรองการอวยพรของพระองค์ถา้ พวกเขาเชือฟัง”  342    
9:5

บรรพบุรุษคือบรรดาผูร้ ิ เริ มผูซ้ ึ งพระเจ้าได้มอบพระสัญญาต่างๆ  

ให้ก่อนทีอิสราเอลจะมาเป็ น  

ประเทศ  ในลักษณะนีพวกเขาก็มีลกั ษณะเช่นเดียวกันกับอัครทูตในคริ สตจักร
“ความหมายและขอบเขตของพระสัญญาเหล่านีเป็ นหมุดในการแปลของเปาโลในเรื อง
ประวัติศาสตร์ความรอด   ดู   9:6ข-13; 11:15 และโดยเฉพาะอย่างยิง   11:28 ซึ งก่อรู ปกับข้อนีเป็ น    
‘การผนวก’  ทีล้อมรอบการอภิปรายของเปาโลในบทเหล่านี”  343
พระเมสสิ ยาห์ได้มาจากอิสราเอล  

แม้วา่ พระองค์ไม่ได้เป็ นของพวกเขาอย่างเฉพาะเนืองจากว่า

พระองค์เป็ นพระเจ้าผูไ้ ด้รับการสาธุการและมีอธิปไตยเป็ นนิตย์   (ยน.   1:1) ทีนีเปาโลได้เรี ยกพระเยซูวา่   
“พระเจ้า”  (เปรี ยบเทียบ  ฟป.  2:10-11; ทต.  2:13; 2 ปต.  1:2) 344
เปาโลไม่ได้เปรี ยบเทียบพระพรของอิสราเอลและของเราอย่างชัดเจน   ซึ งเป็ นการเปรี ยบเทียบทีผม
ได้กล่าวถึงข้างบน      ประเด็นของเขาก็คือว่าพระเจ้าได้อวยพรอิสราเอลอย่างมากมาย      เป็ นทีชัดเจนว่าแม้วา่
พระเจ้าได้อวยพรคนอิสราเอลอย่างมากมาย      พระพรต่างๆ   ของพวกเขาก็ไม่ได้มีมากกว่าพระพรต่างๆ   ของ  
คริ สเตียนในทุกวันนี      ผูเ้ ขียนพระธรรมฮีบรู ได้โต้แย้งว่าพระพรต่างๆ   ของพระเจ้าทีมีต่อคริ สเตียนทีอยู่
ภายใต้พนั ธสัญญาใหม่นนมี
ั มากกว่าพระพรต่างๆ  

ของพระองค์ทีมีต่อคนอิสราเอลภายใต้พนั ธสัญญาเดิม  

(ทางโมเสส)
2. การเลือกของพระเจ้ าทีมีต่ออิสราเอล  9:6-13
การพูดของเปาโลเปิ ดเผยดังต่อไปนีในข้อเหล่านี      เพราะว่าการเลือกของพระเจ้าทีมีต่ออิสราเอล
ไม่ได้ขึนอยูก่ บั การสื บเชื อสายทางธรรมชาติ  (ข้อ  6-11) หรื อความดีของมนุษย์  (ข้อ  11-14) การไม่เชือฟังของ
อิสราเอลไม่สามารถลบล้างจุดประสงค์ทีกําหนดไว้ของพระเจ้าสําหรับชนชาติได้

9:6

พระวจนะของพระเจ้าทีอยูใ่ นความคิดของเปาโลก็คือการสําแดงของพระเจ้าถึงแผนการต่างๆ   ของ

พระองค์เพืออิสราเอลในพันธสัญญาเดิม      พระเจ้าได้เปิ ดเผยว่าพระองค์ได้เลือกอิสราเอลทีจะเป็ นอาณาจักร
ของปุโรหิ ต   (อพย.   19:5-6) คนอิสราเอลจะต้องทําหน้าทีเป็ นปุโรหิ ตในโลกโดยการนําชนชาติต่างๆ   ไปสู่
พระเจ้า   (เปรี ยบเทียบ   อสย.   42:6) พวกเขาจะต้องทําสิ งนีโดยการสําแดงว่ามันมีสง่าราศีแค่ไหนทีจะดําเนิน
ชีวติ ภายใต้การปกครองของพระเจ้าผ่านทางชี วติ ของพวกเขาในแผ่นดินอันศักดิสิ ทธิ     อิสราเอลได้ลม้ เหลวที
จะทําตามจุดประสงค์ของพระเจ้าสําหรับพวกเขาและผลลัพธ์ก็คือได้ทนทุกข์จากการลงวินยั ของพระองค์    
มันเหมือนราวกับว่าพระวจนะทีพระเจ้าได้ตรัสเกียวกับจุดประสงค์ของอิสราเอลได้ลม้ เหลว      คํากรี กที
แปลว่า   “ล้มเหลว”   (เอค-พิพ-โต-เคน)   หมายถึง   “ออกนอกเส้นทางของมัน”   เหมือนเรื อ   เปาโลได้ดาํ เนิน
ต่อไปทีจะแสดงว่าพระเจ้าจะบรรลุจุดประสงค์ของพระองค์สาํ หรับอิสราเอลในส่ วนทีเหลือของบทที  9-11
“.  .  .  โรม  9-11 มีการปรากฎของคําว่า  ‘อิสราเอล’  ถึง  11 ครัง  และในทุกกรณี มนั ก็อา้ งอิงถึงเชือชาติ
หรื อชนชาติอิสราเอล   คํานีไม่ได้รวมคนต่างชาติเข้าในความหมายของมันเลย   การใช้คาํ นีของพันธ
สัญญาใหม่ก็เหมือนกันกับความหมายของคําของเปาโลในส่ วนนี”  345
แม้วา่ ลูกหลานทางกายภาพทังหมดของอิสราเอล   (ยาโคบ)   ก่อตังประเทศอิสราเอล   อย่างที                    
พระคัมภีร์กล่าวถึงอิสราเอล      พระเจ้าได้ตรัสถึงอิสราเอลในวงแคบมากขึนเช่นกัน   นันคือ   คนอิสราเอลที
ได้รับความรอด    ก่อนหน้านีเปาโลได้ชีถึงความแตกต่างนี ระหว่างคนยิวภายนอกและคนยิวภายใน  (2:28-29)
กลุ่มทีไม่เชือการแบ่งตามยุค   ซึ งก็คือผูท้ ีเชือว่าคริ สตจักรแทนทีอิสราเอลในโปรแกรมของพระเจ้า   (นันคือ  
“ศาสนศาสตร์การแทนที”)   บ่อยครังก็อา้ งอิงถึงข้อนี เพือการสนับสนุน      พวกเขาถือว่า   “อิสราเอล”   แรกทีนี
เป็ น  “อิสราเอลเก่า”  และ  “อิสราเอล”  ทีสอง  เป็ น  “อิสราเอลใหม่”  ซึงก็คือ  คริ สตจักร346 พวกต่างชาติทีได้รับ
ความรอดก็เป็ นพงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัมเช่นกัน   แต่พวกเขาไม่ได้ถูกกล่าวถึงทีนี      เปาโลกําลังพิจารณาถึงคน
อิสราเอลสองประเภท: คนอิสราเอลตามธรรมชาติ   (เชือชาติ)   คือทังคนทีได้รับความรอดและคนทีไม่ได้รับ
ความรอด    และคนอิสราเอลฝ่ ายวิญญาณ  คือคนอิสราเอลตามธรรมชาติทีได้รับความรอด
9:7

แม้วา่ พระเจ้าได้สัญญาทีจะอวยพรลูกหลานของอับราฮัม   แต่มนั เป็ นแค่หนึงสายหลักของครอบครัว

ของเขาทีพระองค์ได้เลือกเพือพระพรพิเศษ  จุดประสงค์ทีเลือกสรรพิเศษของพระเจ้าได้ประยุกต์ใช้กบั อิสอัค
และพงศ์พนั ธุ์ของเขาเท่านัน   การอ้างอิงนีถึงการเลือกของพระเจ้าทีมีต่ออิสอัคเหนืออิชมาเอลเป็ นอันดับแรก
ของภาพประกอบทังสามของพันธสัญญาเดิมถึงอธิปไตยของพระเจ้า   ภาพประกอบอีกสองอย่างก็คือ   ยาโคบ
และเอซาว  (ข้อ  10-13) และ  ฟาโรห์  (ข้อ  14-18)

9:8

ไม่ใช่ลูกหลานทางธรรมชาติทงหมดของอั
ั
บราอัมทีอยูใ่ นความคิดของพระเจ้าเมือพระองค์ได้ตรัส

ถึงการอวยพรพงศ์พนั ธุ์ของอับราอัมอย่างพิเศษ  

คือบรรดาลูกหลานทีได้เกิดอย่างเหนื อธรรมชาติใน

ความสําเร็ จแห่งพระสัญญาของพระเจ้าทีมีต่ออับราฮัมเกียวกับพงศ์พนั ธุ์ของเขาทีพระองค์กล่าวถึงนันคือ  
พงศ์พนั ธุ์ของอิสอัค  "สิ งทีนับก็คือพระคุณ  ไม่ใช่เชื อชาติ”  347
9:9

พระเจ้าไม่ได้เลือกทีจะอวยพรอิสอัคหลังจากการเกิดของเขาเพียงแค่เพราะว่าเขาเป็ นบุตรชายของ

อับราฮัม   ตรงกันข้ามพระองค์ได้สัญญากับอับราฮัมก่อนการเกิดของอิสอัคว่าพระองค์จะจัดเตรี ยมและอวย
พรบุตรชายสําหรับเขาอย่างเหนือธรรมชาติ  

การเกิดทีไม่ธรรมดาได้ยนื ยันถึงการเลือกของพระเจ้าทีมีต่อ

อิสอัค  ในฐานะช่องทางแห่งพระพรพิเศษทีมีต่อพ่อแม่ของเขา
9:10-12

การเลือกทีพิเศษของพระเจ้าทีมีต่อส่ วนหนึงของพงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัมเพือพระพรพิเศษก็

ชัดเจนมากขึนในการเลือกของพระองค์ทีมีต่อยาโคบแทนทีจะเป็ นเอซาว      บางคนอาจกล่าวว่าแน่นอนที
อิสอัคเป็ นบุตรชายตามธรรมชาติของอับราฮัม   ผูท้ ีพระพรจะมาทางเขาเนืองจากว่าเขาเป็ นบุตรหัวปี ทีเกิดแก่
อับราฮัมและซาราห์      นันไม่ได้เป็ นจริ งเกียวกับยาโคบเลย      ยิงไปกว่านันอีก   ทังเอซาวและยาโคบมีมารดา
และบิดาคนเดียวกัน  

ดังนันนันไม่ใช่องค์ประกอบอย่างทีผูโ้ ต้แย้งอาจอ้างว่ามันอยูใ่ นกรณี ของอิสอัคและ              

อิชมาเอล      ยาโคบและเอซาวอาจได้แบ่งปั นถึงเอกสิ ทธิ ของบุตรหัวปี เนืองจากว่าพวกเขาเป็ นฝาแฝด      การ
ตังครรภ์ครังเดียวได้ก่อให้เกิดทังสองคน      อย่างไรก็ตาม   พระเจ้าได้เลือกยาโคบแม้วา่ เรเบคาห์ได้ให้กาํ เนิด                    
เอซาวก่อนยาโคบ    เหมือนกับกรณี ของอิสอัค  พระเจ้าได้เลือกระหว่างพวกเขาก่อนการเกิดของพวกเขา    การ
เกิดของพวกเขาเป็ นสิ งทีเหนื อธรรมชาติเนืองจากว่ามารดาของพวกเขาเป็ นหมัน      พระเจ้าได้เลือกยาโคบ
ก่อนทีเขาได้กระทําการใดๆ   หรื อสําแดงถึงคุณสมบัติทีควรค่าต่อพระพรพิเศษของพระเจ้า      ความเป็ นจริ ง
ทีว่ายาโคบกลายมาเป็ นบุคคลทีได้รับการยกย่องน้อยในบางแง่มากกว่าเอซาวแสดงให้เห็นว่าการเลือกของ
พระเจ้าไม่ใช่ขึนอยูก่ บั ยาโคบแต่ขึนอยูก่ บั พระองค์เอง
“แน่นอนว่า   ถ้าเปาโลได้ทึกทักเอาว่าความเชือเป็ นพืนฐานสําหรับการเลือกของพระเจ้า   เขาคงได้
ชีให้เห็นสิ งนีเมือเขาได้ยกคําถามขึนมาในข้อที   14 เกียวกับความยุติธรรมของการเลือกของพระเจ้า  
ทังสิ นทีเขาคงได้กล่าว   ณ   จุดนันก็คือ   ‘แน่นอนว่าพระเจ้าไม่ใช่ไม่ยตุ ิธรรมในการเลือกยาโคบและ
ปฏิเสธเอซาว   เพราะว่าการเลือกของพระองค์คาํ นึงถึงความเชือของคนหนึงและความไม่เชือของอีก
คนหนึง’”  348

9:13

โดยการอ้างอิงถึง  มาลาคี   1:2-3 เปาโลได้ยกการอภิปรายของเขาจากระดับของการเลือกส่ วนตัวไปสู่

การเลือกของชาติ  

มาลาคีกาํ ลังกล่าวถึงประเทศอย่างทีบริ บทของการอ้างอิงของมาลาคีนีแสดงให้เห็น    

ประเด็นของเปาโลก็คือว่าพระเจ้าไม่ได้รอจนกระทังพระองค์เห็นว่าแต่ละบุคคลหรื อประเทศพัฒนาอย่างไร
และการเลือกอะไรทีพวกเขาได้เลือกก่อนทีพระองค์เลือกพวกเขา      พระเจ้าได้เลือกยาโคบและประเทศ
อิสราเอลด้วยเหตุผลทีอยูภ่ ายในพระองค์เอง   ไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาสมควรต่อการเลือก   (เปรี ยบเทียบ   ฉธบ.  
7:6-8) นีคือการปฏิเสธทีมีพลังต่อการอ้างอิงทีว่าการเลือกเป็ นผลลัพธ์มาจากความรู ้ล่วงหน้า   ว่าพระเจ้าเลือก
บุคคลหนึงเพือความรอด  จากการทีได้เห็นล่วงหน้าว่าเขาหรื อเธอจะเชื อในพระกิตติคุณ
  “การเชือมโยงของข้ออ้างอิงนีกับข้อ   12 แนะนําว่าความรักของพระเจ้าเป็ นอย่างเดียวกันกับการ
เลือกของพระองค์: พระเจ้าได้เลือกยาโคบทีจะรับพระพรทีได้สัญญาไว้ตงแต่
ั แรกแก่อบั ราฮัม.   .   .   .  
ถ้าความรักของพระเจ้าทีมีต่อยาโคบอยูท่ ีการเลือกยาโคบทีจะเป็ น   ‘พงศ์พนั ธุ์’   ผูซ้ ึงจะรับพระพรที
ได้สัญญาแก่อบั ราฮัม   ดังนันความเกลียดชังของพระเจ้าทีมีต่อเอซาวก็เป็ นทีเข้าใจอย่างดีทีสุ ดทีจะ
อ้างอิงถึงการตัดสิ นใจของพระเจ้าทีจะไม่ให้เอกสิ ทธิ นีแก่เอซาว      มันควรจะถูกแปลว่า   ‘ปฏิเสธ’          
“  ‘รัก’  และ  ‘เกลียด’  ไม่ได้อยูท่ ีนี  ฉะนันไม่ใช่อารมณ์ทีพระเจ้ารู ้สึกแต่เป็ นการกระทําทีพระองค์ทาํ
ไป”  349
“ความตรงกันข้ามทีโดดเด่นคือสํานวนของภาษาตระกูล   Afro Asiatic ทีเน้นการเปรี ยบเทียบโดย
กล่าวมันในคําทีเด็ดขาด”  350
“เกียวกับ   ‘เรารักยาโคบ   แต่เราเกลียดเอซาว’   ผูห้ ญิงคนหนึงได้พดู กับ   สเปอร์ เจียนว่า   ‘ดิฉนั ไม่
สามารถเข้าใจว่าทําไมพระเจ้าควรกล่าวว่าพระองค์เกลียดเอซาว’      สเปอร์ เจียนได้ตอบว่า   ‘นันไม่ใช่
ความยุง่ ยากของข้าพเจ้าเลย   คุณนาย      ความยุง่ ยากของข้าพเจ้าก็คือทีจะเข้าใจว่าพระเจ้ารักยาโคบได้
อย่างไร!”  351
ในข้อ   6-13 เปาโลได้แสดงให้เห็นว่าอิสราเอลเป็ นผูร้ ับแห่งการเลือกของพระเจ้าสําหรับพระพร
พิเศษเนืองด้วยความตังใจแห่ งพระคุณของพระองค์เอง      พระองค์ไม่ได้เลือกอิสราเอลเนื องด้วยการเป็ น
พงศ์พนั ธุ์ตามธรรมชาติของอับราฮัมของอิสราเอล  หรื อเนืองจากคุณสมบัติทีเหนื อกว่าของพวกเขา

3. เสรีภาพของพระเจ้ าทีจะเลือก  9:14-18
คําถามของความยุติธรรมเกิดขึนเมือใดก็ตามทีใครคนหนึงทําการตัดสิ นใจทีจะเลือกโปรดปราน
บุคคลหนึงหรื อกลุ่มหนึงเหนื ออีกคนหนึงหรื ออีกกลุ่มหนึ ง      เปาโลได้กล่าวถึงความยุติธรรมของพระเจ้าใน
การทําสิ งทีพระองค์ได้ทาํ ในส่ วนนี
“ข้อเหล่านี เป็ นทางเบียงของถนนสายหลักของการโต้แย้งของเปาโล   เปาโลใช้ทางเบียงนีเพราะเขารู ้
ว่าการยืนยันของเขาถึงการริ เริ มของพระเจ้าในการกําหนดว่าใครจะควรได้รับความรอดและใครถูก
ปฏิเสธ   (ดู   ข้อ   10-13) จะพบกับคําถามและแม้กระทังการต่อต้าน      เพราะฉะนันสมควรทีเปาโลหัน
กลับไปสู่ รูปแบบทีวิพากษ์วจิ ารณ์พร้อมกับแบบฟอร์ มทีมีคาํ ถามและคําตอบของมันและการอ้างอิง
ต่อคู่สนทนา  ซึงเขาได้ใช้ไปก่อนหน้านีในจดหมาย  (ดู  2:1-3:8, 27-31; 6-7)”  352
9:14

ตอนแรกอัครทูตได้ปฏิเสธอย่างตรงๆ   ต่อข้อกล่าวหาทีว่าพระเจ้าไม่ยตุ ิธรรม   พระเจ้าไม่สามารถไม่

ยุติธรรมได้เพราะว่าพระองค์เป็ นพระเจ้า
9:15

จากนันเปาโลได้ดาํ เนินต่อไปทีจะปฏิเสธข้อกล่าวหา      เมือชนชาติอิสราเอลได้กบฎต่อพระเจ้าโดย

การกราบไหว้รูปวัวทองคํา   (อยพ.   32) พระเจ้าได้เอาชีวิตของคนทีกบฎจํานวน   3,000 คนไป      พระองค์
สามารถทีจะฆ่าทังชนชาติก็ได้      ความเมตตาของพระองค์เป็ นเหตุให้พระองค์ทีจะทําบางสิ งทีดูเหมือนว่าไม่
ยุติธรรม   ในทํานองเดียวกัน   ในการกระทําของพระเจ้าต่อยาโคบและเอซาว   พระองค์ได้อวยพรเอซาวอย่าง
มากมายในฐานะพงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัม  อย่างทีพระองค์ได้ทาํ แก่พงศ์พนั ธุ์ทงสิ
ั นของอับราฮัม    อย่างไรก็ตาม
พระองค์ได้เลือกทีจะให้พระคุณพิเศษแก่ยาโคบ
“พระคุณของพระเจ้าได้ถูกกล่าวถึงบ่อยๆ   ในธรรมสารนี มาก่อน   แต่จนกว่าบทเหล่านีกล่าวถึงพระ
เมตตาและจนกว่าพระเมตตาจะเป็ นทีเข้าใจพระคุณไม่สามารถเป็ นทีชืนชมได้อย่างเต็มที”353
9:16

มันไม่ใช่ความปรารถนาของมนุษย์ทีเป็ นเหตุให้พระเจ้าทีจะมีเมตตาแต่ขึนอยูก่ บั การเลือกสิ ทธิ ขาด

ของพระองค์เอง   พระเจ้าไม่ได้อยูใ่ ต้พนั ธะทีจะสําแดงความเมตตาหรื อเสนอพระคุณให้แก่ใคร   ถ้าเรายืนยัน
ถึงการรับแค่การปฏิบตั ิจากพระเจ้า  สิงทีเราจะได้รับคือการลงโทษ  (3:23)
9:17

พระเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์ได้ยกฟาโรห์ขึน      พระเจ้าได้ไว้ชีวติ ฟาโรห์อย่างเมตตาจวบจนถึงเวลาที

พระองค์ได้ตรัสถ้อยคําเหล่านีแก่เขา  ผ่านทางภัยพิบตั ิ   6 อย่างและไม่คาํ นึงการต่อต้านอย่างต่อเนื องของเขาที
มีต่อพระเจ้า      พระเจ้าไม่ได้หมายถึงว่าพระองค์ได้สร้างฟาโรห์และยอมให้เขาทีจะนังบนบัลลังก์ของอียปิ ต์  

แม้วา่ พระองค์ได้ทาํ อย่างนันเช่นกัน    สิ งนีก็ชดั เจนจาก  อพยพ  9:16 ซึงเปาโลได้อา้ งอิง      พระคัมภีร์ฉบับแปล  
NASB ก็กล่าวสิ งนีชัดเจนโดยการแปล  อพยพ   9:16 ว่า  “.  .  .ด้วยเหตุนีเราได้ยอมให้เจ้าทีจะคงอยู”่     ฟาโรห์
สวมควรแก่การตายเนื องจากการต่อต้านและความทะนงของเขา      อย่างไรก็ตามพระเจ้าจะไม่เอาชีวิตของเขา
ไปในภัยพิบตั ิทีเหลืออยูเ่ พือว่าการต่อต้านทีต่อเนืองของเขาและชัยชนะของพระเจ้าเหนื อเขาจะส่ งผลต่อ  
พระสิ ริทียิงใหญ่ขึนสําหรับพระเจ้า  (เปรี ยบเทียบ  ยชว.  9:9; สดด.  76:10) นีคืออีกตัวอย่างหนึงทีคล้ายกันกับ
สิ งทีอยูใ่ นข้อที  15 คือการทีพระเจ้าไม่ได้ให้ในสิ งทีผูค้ นสมควรได้รับ  แต่ยนพระเมตตาให้
ื
แก่พวกเขาแทน
“เพราะมีขอ้ พระคัมภีร์กล่าวว่า  เปาโลได้แนะนําข้ออ้างอิงนีด้วยพระวจนะ  เพราะว่าเขาทําให้ถอ้ ยคํา
ของพระเจ้าเสมอภาคกับถ้อยคําแห่งพระคัมภีร์”  354
9:18

ประโยคนีสรุ ปถึงประเด็นของเปาโล   ในบทที   1 อัครทูตได้กล่าวถึงแนวทางทีพระเจ้าปล่อยให้ผคู ้ น

ทีจะทําตามความปรารถนาชัวของพวกเขาซึ งเป็ นรู ปแบบของการลงโทษสําหรับบาปของพวกเขา   นีคือวิธีที
พระเจ้าได้ให้ใจของผูค้ นแข็งกระด้าง   ในกรณี ของฟาโรห์   เราเห็นสิ งนีทําการอย่างชัดเจน   พระเจ้าไม่ใช่ไม่
ยุติธรรมเนืองจากว่าพระองค์ยอมให้ขบวนการแข็งกระด้างนีดําเนิ นต่อไป   ในทํานองเดียวกัน   คนหนึงอาจ
เลือกทีจะดืมยาพิษหรื อเขาเลือกทีจะไม่ดืม  แต่ถา้ เขาเลือกทีจะดืมมัน  ผลลัพธ์ทีหลีกเลียงไม่ได้จะตามมา
“ไม่ใช่ทีนีหรื อไม่ใช่ทีไหนก็ตามทีมีการกล่าวว่าพระเจ้าได้ทาํ ให้ใครก็ตามแข็งกระด้าง   ผูซ้ ึ งไม่ได้
ทําให้เขาเองแข็งกระด้างก่อน”  355
“ฉะนันการทําให้แข็งกระด้างของพระเจ้าคือการกระทําทีทําให้บุคคลนันไม่ตอบสนองต่อพระเจ้า
และถ้อยคําของพระองค์  ถา้ ไม่มีพลิกกลับ  ก็จบลงด้วยการพิพากษานิรันดร์ ”  356
“ดังนันการทําให้แข็งกระด้างของพระเจ้าไม่ได้ก่อให้เกิดการไม่ตอบสนองในฝ่ ายวิญญาณต่อสิ ง
ต่างๆ  ของพระเจ้า  มนั รักษาผูค้ นไว้ในสภาพของบาปทีแสดงถึงลักษณะของพวกเขาอยูแ่ ล้ว” 357
“ข้อ   18 นี   . . . เรากล่าวอย่างกล้าหาญว่าหัวใจของผูเ้ ชื อไม่ได้จาํ นนต่อพระเจ้าอย่างเต็มทีจนกว่า
ยอมรับโดยปราศจากข้อสงสัย  และโดยปราศจากการเรี ยกร้องการให้อ่อนลง”  358
เปาโลไม่ได้กล่าวถึงความเป็ นจริ งทีว่าฟาโรห์ได้ทาํ ให้ใจเขาเองแข็งกระด้าง   ซึ งโมเสสได้กล่าวถึง
ในอพยพ      ประเด็นของเปาโลก็คือว่าพระเจ้าสามารถยืนพระเมตตาอย่างอิสระและยุติธรรมหรื อไม่ยน  
ื         
พระเมตตาแก่ผทู ้ ีสมควรต่อการพิพากษาของพระองค์

“การไกล่เกลียของอํานาจสิ ทธิ ขาดของพระเจ้าและความรับผิดชอบมนุษย์นนก็
ั เกินกําลังของเรา  
พระคัมภีร์กล่าวและเน้นถึงทังสองอย่างนีและก็ละไว้  เราจะฉลาดถ้าเราทําอย่างเดียวกันนัน”  359
4. พระเมตตาของพระเจ้ าทีมีต่ออิสราเอล  9:19-29
ต่อไปเปาโลได้จดั การกับคําถามทีเกิดขึนจากสิ งทีเขาได้เพิงโต้แย้งไป  ซึงก็คือ  เสรี ภาพของพระเจ้าที
จะยืนพระเมตตาแก่ผทู ้ ีพระองค์ตงใจจะให้
ั
      มันไม่สมเหตุสมผลหรื อถ้าพระเจ้าจะสําแดงพระเมตตาแก่ผทู ้ ี
พระองค์ตงใจจะให้
ั
โดยไม่คาํ นึงถึงการกระทําและความดีของมนุษย์  

ซึ งการกระทําของมนุษย์ไม่ได้

จัดเตรี ยมพืนฐานอะไรสําหรับการทีพระองค์พิพากษาเรา?    พืนฐานสําหรับการพิพากษาไม่ได้เป็ นความตังใจ
ของพระองค์มากกว่าการกระทําของมนุษย์หรื อ?
9:19

เปาโลได้ตงคํ
ั าถามในข้อนีและจากนันก็ตอบมันในข้อถัดๆ  ไป

9:20

ในตอนแรกมันเป็ นทึกทักเอาของมนุษย์  

ซึงเป็ นผูร้ ับการพิพากษาของพระเจ้าทีจะนังในการ

พิพากษาบนผูพ้ ิพากษาของพวกเขา  การพิพากษาเป็ นอภิสิทธิ ของพระเจ้าไม่ใช่ของเรา  สิ งทรงสร้างไม่มีสิทธิ
ทีจะบ่นเกียวกับอุปนิสัยของผูส้ ร้างของพวกเขา
“.   .   .   มนุษย์ไม่ได้หลงหายเนืองจากว่าพวกเขามีใจแข็งกระด้าง      พวกเขามีใจแข็งกระด้างเพราะว่า
พวกเขาได้หลงหาย    พวกเขาได้หลงหายเพราะว่าพวกเขาเป็ นคนบาป”  360
9:21

การยกตัวอย่างในข้อนีทําให้ความไม่เหมาะสมของท่าทีแห่งการวิพากษ์วจิ ารณ์นีชัดเจน   แน่นอนว่า

ทีนีกล่าวถึงอิสราเอลทีเป็ นภาชนะในการยกตัวอย่าง   (เปรี ยบเทียบ   อสย.   29:16; ยรม.   18:6)   อิสราเอลไม่มี
สิ ทธิ ทีจะวิพากษ์วจิ ารณ์พระเจ้าสําหรับปั นแต่งพวกเขาสําหรับจุดประสงค์ทีเฉพาะของการเลือกขอพระองค์
เอง  

แท้จริ งแล้วอิสราเอลไม่มีอะไรเลยทีจะบ่นเนืองจากว่าพระเจ้าได้ปันแต่งพวกเขาเพือการใช้ทีมีเกียรติ  

เป็ นทีชัดเจนว่านีก็เป็ นจริ งสําหรับแต่ละบุคคล
“ไม่วา่ โมเสสหรื อฟาโรห์   หรื อใครอืนก็ตามก็ไม่สามารถเลือกพ่อแม่ของพวกเขา   โครงสร้างทาง
พันธุ์กรรมของพวกเขาหรื อเวลาของพวกเขาและสถานทีเกิดของพวกเขาได้      เราต้องเชื อว่าสิ ง
เหล่านีอยูใ่ นพระหัตถ์ของพระเจ้า”  361
9:22

ผูค้ นเตรี ยมตัวพวกเขาเองสําหรับการถูกทําลายโดยการติดตามบาป  (บทที   1 เปรี ยบเทียบ  มธ.  7:13;

1 ธส.  2:15-16; 2 ธส.  2:3; ฟป.  3:19) อย่างไรก็ตาม  คํากริ ยาทีแปลว่า  “เตรี ยม”  ในข้อนี น่าจะเป็ นกรรมวาจก

มากกว่าทีจะเป็ นกลาง   แม้วา่ รู ปแบบของกาลในคํากรี กนันเป็ นได้ทงกรรมวาจกและกลาง  
ั
   กรรมวาจกนันก็
เป็ นธรรมดามากกว่ามากในพันธสัญญาใหม่      บางทีเปาโลหมายถึงว่าพระเจ้าเตรี ยมบางคนสําหรับการถูก
ทําลาย      ฟาโรห์เป็ นดังเช่นภาชนะแห่งพระพิโรธ      ในความคิดของเปาโลก็คือคนอิสราเอลผูไ้ ด้ต่อต้านพระ
กิตติคุณในสมัยของเขา    พระเจ้าได้อดทนและมีเมตตาต่อพวกเขา  (เปรี ยบเทียบ  2:3-4; กจ.  2:38; 3:19-20; 2
ปต.  3:9)
ผูท้ ีเชือในพระกิตติคุณคือผูท้ ีพระเจ้าจะสําแดงพระสิ ริอนั อุดมแก่พวกเขา   ไม่ใช่พระพิโรธ

9:23-24
ของพระองค์

“เปาโลสอนว่าพระเจ้าได้นาํ สภาวะแห่งการไม่รู้สึกตัวในฝ่ ายวิญญาณ  

คือสภาวะทีนําไปสู่ การ

ลงโทษนิรันดร์ มายังผูค้ นทีพระองค์เลือกบนพืนฐานของความตังใจของพระองค์”362
ภาชนะเหล่านี รวมทังคนยิวและคนต่างชาติ  (เปรี ยบเทียบ  1:16; 2:10-11; 3:22)
“มนุษย์ทาํ ให้พวกเขาเองเหมาะสําหรับนรก  แต่พระเจ้าเป็ นผูท้ ีทําให้มนุษย์เหมาะสําหรับสวรรค์”  363
9:25-26

การรวมคนต่างชาติเข้าไว้ในกลุ่มนีก็สอดคล้องกับคําพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิม      มันได้

พยากรณ์ถึงการเรี ยกของคนต่างชาติและการสงวนไว้ของคนยิวทีเหลืออยู  ่   ในบริ บทของ   โฮเชยา   2:23 และ  
1:10 ก็อา้ งอิงถึงการพลิกกลับของสถานะของอิสราเอล      ผูแ้ ปลบางคนกล่าวว่านีคือความสําเร็ จโดยตรงของ
คําพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิม364 คนอืนๆ  ก็อา้ งว่านีคือความสําเร็ จแรกเริ มบางส่ วนทีไม่ได้ขจัดความสําเร็ จ
ทีสมบูรณ์ในอนาคตออกไป365 ผมคิดว่าการแปลทีดีกว่าก็คือว่าเปาโลได้เห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างการ
เรี ยกในปั จจุบนั ของพระเจ้าทีมีต่อคนต่างชาติและการเรี ยกของพระเจ้าในอนาคตทีมีต่ออิสราเอล366   คนต่าง  
ชาติไม่ใช่เป็ นผูค้ นทีแตกต่าง   อย่างทีคนยิวเป็ น   แต่ประกอบด้วยมวลมนุษย์      อย่างไรก็ตาม   โดยพระคุณของ
พระเจ้า  คนต่างชาติทีเชือได้กลายมาเป็ นสมาชิกของประชากรใหม่ของพระเจ้า  นนคื
ั อ  คริ สตจักร
9:27-28 การเลือกของอิสราเอลในฐานะทีเป็ นประเทศไม่ได้ขดั ขวางการพิพากษาของพระเจ้าทีมีต่อผูท้ ีไม่
เชือในมัน   พระเมตตาและความสัตย์ซือของพระเจ้าเป็ นทีสังเกตได้ในการทีพระองค์รักษาคนทีเหลืออยูไ่ ว้  
อิสยาห์   10:22-23 ได้คาดหวังการหมดสิ นของอิสราเอลโดยทางการบุกรุ กของ   เซนนาเคอริ บ   นันเป็ น
เครื องมือแห่งการพิพากษาของพระเจ้า   เมือเปาโลได้เขียน   คนทีเหลืออยูท่ ีเชือของอิสราเอลก็อยูภ่ ายใน
คริ สตจักร  อย่างทีมันเป็ นในทุกวันนี

9:29

ถ้าพระเจ้าไม่ได้บรรเทาการพิพากษาของพระองค์ลงด้วยพระเมตตา   พระองค์คงได้ทาํ ลายอิสราเอล

อย่างสิ นเชิงอย่างทีพระองค์ได้ทาํ ลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์   คนทีเหลืออยูข่ องผูเ้ ชื อท่ามกลางมวล
คนเชือชาติยวิ ก็เป็ นหลักฐานของพระเมตตาของพระเจ้าทีมีต่อประชาชนอิสราเอล
5. พระเมตตาของพระเจ้ าทีมีต่อคนต่ างชาติ  9:30-33
ส่ วนทีสันนีสรุ ปถึงการโต้แย้งของเปาโลเกียวกับการเลือกของอิสราเอลในอดีตและเริ มต้นสิ งทีพูด
ถึงทีเขาได้ดาํ เนิ นต่อไปในบทที  10 การใช้คาํ ว่า  “ความชอบธรรม”  10 ครังใน  9:30-10:21 ก็แสดงให้เห็นถึง
เอกภาพของส่ วนนีและระบุถึงหัวข้อหลักในนัน
9:30-31

คําถามของเปาโลซึ งบ่อยครังก็แสดงถึงการโต้แย้งใหม่ในพระธรรมโรม  

ได้แนะนําการ

สรุ ปของเขาทีเขาได้แสดงด้วยถ้อยคําในคําศัพท์ทีแนะนําถึงการแข่งขันวิง    อิสราเอลได้ดินรนอย่างหนักทีจะ
ได้มาซึงราคาของความชอบธรรม   ซึงเป็ นความชอบธรรมทีพระเจ้าเรี ยกร้องสําหรับการยอมรับโดยพระองค์  
แต่ได้ขา้ มเส้นชัยหลังคนต่างชาติผซู ้ ึ งไม่ได้วงอย่
ิ างหนักเลย      อิสราเอลโดยรวมได้หวังทีจะได้มาซึ งความ  
ชอบธรรมโดยการทําดี   แต่คนต่างชาติทีเชือได้มาซึ งราคาโดยการเชื อพระกิตติคุณอีกครังที   ความตรงข้าม
ระหว่างธรรมบัญญัติและความเชือเกิดขึนอีก
“แทบจะไม่มีตอนไหนในพระคัมภีร์พนั ธสัญญาใหม่ทีหนักแน่นกว่าตอนนีในการเปิ ดเผยของมัน
ถึงการไร้ประโยชน์ของการงานในฐานะทีเป็ นวิถีทางของการทําให้ชอบธรรม”  367
9:32-33 อิสราเอลโดยรวม   ซึ งไม่ได้รวมถึงคนทีเหลืออยูท่ ีเชือ   ได้ลม้ เหลวทีจะได้รับสถานะทีชอบธรรมต่อ
พระเจ้าเพราะว่าพวกเขาได้พยายามทีจะได้มนั มาด้วยการงาน    หินทีอยูใ่ นลู่วงซึ
ิ งพวกเขาได้สะดุดได้ขดั ขวาง
ความคืบหน้าของพวกเขา  โดยการทีตังใจทีจะได้ชยั ชนะด้วยความพยายามของตนเอง  อิสราเอลได้ลม้ เหลวที
จะตระหนักถึงหิ นทีได้ถูกพยากรณ์ถึงในพระคัมภีร์   ผูซ้ ึ งจะจัดเตรี ยมความรอดสําหรับพวกเขา      ข้ออ้างอิงก็
มาจาก  อิสยาห์  8:14 และ  28:16 (เปรี ยบเทียบ   1 ปต.  2:6-8) พระเจ้าได้ตงใจที
ั จะให้พระเมสสิ ยาห์ทีจะเป็ น
ผูจ้ ดั เตรี ยมความรอด   เนื องจากเหตุนน  
ั หิ นนีได้กลายมาเป็ นสิ งกีดขวางสําหรับพวกเขา   (เปรี ยบเทียบ   1 คร.  
1:23) การปฏิเสธของอิสราเอลทีมีต่อพระเยซูคริ สต์ไม่ได้ทาํ ให้พระเจ้าไม่สัตย์ซือหรื อไม่ชอบธรรมในการ
กระทําของพระองค์ทีมีต่อประเทศนัน   สิ งทีมันได้ทาํ ก็คือว่ามันทําให้เป็ นไปได้สาํ หรับคนต่างชาติทีจะลํา
หน้ากว่าอิสราเอลในฐานะผูร้ ับหลักของความรอด

ข.  การปฏิเสธในปัจจุบันของอิสราเอล  บทที  10
การแบ่งแยกบทส่ งสัญญาณถึงการเปลียนในการเน้นของเปาโลจากการกระทําของพระเจ้าทีมีต่อ
อิสราเอลในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิงก่อนการตายของพระคริ สต์   ไปสู่ การกระทําของพระองค์ทีมีต่อพวกเขา
ในปัจจุบนั
1. เหตุผลทีพระเจ้ าได้ พกั อิสราเอลไว้ ก่อน  10:1-7
เหตุผลสําหรับความล้มเหลวของอิสราเอลทีถูกอ้างอิงถึงใน   9:32-33 ซึ งก็คือการปฏิเสธของพวกเขาทีมีต่อ          
พระคริ สต์ได้นาํ เปาโลไปสู่ การพัฒนาหัวข้อนันมากขึนในตอนนี
10:1

ส่ วนนีเปิ ดด้วยการทีเปาโลได้กลับไปสู่ ความรู ้สึกแห่งความห่วงใยเมตตาของเขาทีมีต่อความรอด

ของคนอิสราเอลด้วยกัน  (9:1-3) การอ้างอิงถึงการปฏิเสธโดยเจตนาของพวกเขาทีมีต่อ  พระคริ สต์   (9:32-33)
ได้กระตุน้ การแสดงออกทางอารมณ์นีอย่างชัดเจน
“ความเป็ นจริ งของความรักของเขาเห็นได้จากข้อเท็จจริ งทีว่าเขาได้อธิษฐานเพือพวกเขา”  368
10:2 ในเชิงเยาะเย้ยแล้ว   มันคือความกระตือรื อร้นของอิสราเอลทีได้จดั ตังอิสราเอลสําหรับความล้มเหลว  
ความกระตือรื อร้นก็เป็ นลักษณะของชีวติ ของเปาโล  

ซึ งในหลายแง่ดว้ ยกันก็ได้จาํ ลองประสบการณ์ของ

อิสราเอลในฐานะทีเป็ นประเทศ   มันได้กนั เขาไว้จากการเชือในพระคริ สต์ดว้ ย   (เปรี ยบเทียบ   กจ.   22:3; กท.  
1:14) ทังเปาโลและอิสราเอลได้มีความกระตือรื อร้นเพือพระเจ้า   แต่มนั เป็ นความกระตือรื อร้นทีขาดความรู ้  
ซึ งเป็ นความรู ้ทีว่าพระคริ สต์คือพระเมสสิ ยาห์  (1 ทธ.  1:13)
10:3

คนยิวไม่รู้ถึงความชอบธรรมทีมาจากพระเจ้าในฐานะทีเป็ นของขวัญ   (1:17)   พวกเขาได้แสวงหาที

จะได้มาซึงความชอบธรรมด้วยการถือรักษาธรรมบัญญัติ   ในทางตรงกันข้าม   พวกเขาควรทีจะถ่อมใจรับเอา
ของขวัญแห่งความชอบธรรมทีพระเจ้าให้แก่ผทู ้ ีเชือในพระบุตรของพระองค์  (เปรี ยบเทียบ  ฟป.  3:9)
“ธรรมบัญญัติได้ถูกออกแบบมาไม่ใช่เพือจะนํามาซึ งความชอบธรรมด้วยตนเอง  หรื อความหวังด้วย
ตนเอง  แต่ในทางตรงกันข้าม  เป็ นความหมดหวังด้วยตนเอง”  369
10:4

คํากรี ก  telos (เทลอส)  และภาษาอังกฤษเทียบเท่าคือ  “end”  สามารถอ้างอิงถึงการสิ นสุ ด  (อย่างเช่น  

“การสิ นสุ ดของเรื อง”)  หรื อ  จุดประสงค์   (อย่างเช่น  “ถึงเป้ าหมายนัน”)  เปาโลได้เชื อว่าพระเยซูคริ สต์เป็ นจุด
จบของธรรมบัญญัติของโมเสสในทังสองแง่  

  

เขาได้กล่าวถึงธรรมบัญญัติทีมีหน้าทีทีจะบรรลุผลใน

ประวัติศาสตร์หลังจากทีพระเยซูคริ สต์ได้ทาํ ให้มนั สิ นสุ ดลง  (7:6; กท.  3:19, 23; เปรี ยบเทียบ  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) ยิงไปกว่านันอีกเขาได้อธิ บายถึงจุดประสงค์ของธรรมบัญญัติทีได้นาํ ผูค้ นไปสู่ พระคริ สต์   (7:713; กท.  3:24; เปรี ยบเทียบ  มธ.  5:17)
“ในขบวนการของประวัติศาสตร์ ความรอด   การเริ มต้นของการสิ นสุ ดของบทบาทของธรรมบัญญัติ
อยูใ่ นการเสด็จมาของพระคริ สต์  

การสิ นสุ ดของมันขึนอยูก่ บั งานทีพระองค์ได้ทาํ สําเร็ จและได้

ประยุกต์ใช้กบั คริ สตจักรทีพระองค์ได้สถาปนาขึน”  370
ในข้อต่อหน้าเรานีเปาโลได้หมายความอย่างชัดเจนว่าธรรมบัญญัติของโมเสสได้สินสุ ดลงเมือ      
พระคริ สต์ได้ตายไป      การสนับสนุนสําหรับมุมมองนีก็คือว่าเปาโลเพิงได้เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ธรรมบัญญัติกบั ความชอบธรรมทีมาโดยทางความเชือในพระคริ สต์   ใน   9:30-33 คนยิวได้จินตนาการอย่าง
ผิดๆ  ว่าธรรมบัญญัติเป็ นวิธีได้มาซึ งการทําให้ชอบธรรม  แต่เมือพระเยซูคริ สต์ได้มา  พระองค์ได้จดั เตรี ยมวิธี
ทีแท้จริ งของการทําให้ชอบธรรม      เปาโลไม่ได้หมายความว่าครังหนึงธรรมบัญญัติเคยเป็ นวิธีของการได้มา
ซึ งการทําให้ชอบธรรมทีได้สินสุ ดลงเมือพระคริ สต์ได้ตายไป      คนยิวคิดแต่เพียงว่าธรรมบัญญัติเป็ นวิธีได้มา
ซึงความชอบธรรม      มันคือหน้าทีทีควรเป็ นของธรรมบัญญัติทีจะสนับสนุนการสิ นสุ ดนันเพือ   “ทุกๆ   คนที
เชือ”  ในพระคริ สต์  พระเจ้าได้ให้  ธรรมบัญญัติของโมเสสเพือสองจุดประสงค์ทีเป็ นพืนฐาน  จุดประสงค์แรก
ก็เพือจะเปิ ดเผยถึงคุณลักษณะและมาตรฐานของพระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ   

ดังนันผูค้ นจะตระหนักถึงการไร้

ความสามารถของพวกเขาทีจะดีพอเพือจะได้รับการยอมรับโดยพระเจ้าและหวังพึงพระเจ้าเพือความรอด  
(7:13; กท.   3:24) จุดประสงค์ทีสองก็เพือจะควบคุมชีวิตทางศีลธรรม   ทางศาสนา   และด้านพลเมืองของ
ประชาชนอิสราเอล   (ฉธบ.   4:1)   พระเจ้าไม่เคยตังใจทีจะให้มนั จัดเตรี ยมความรอดนิ รันดร์ สาํ หรับคน
อิสราเอล   (3:20) พระองค์ไม่ได้ให้มนั เพือจุดประสงค์แห่งการไถ่   พระเจ้าได้สงวนธรรมบัญญัติของโมเสส
ไว้ในพระคัมภีร์เพือคริ สเตียนเนื องด้วยคุณค่าแห่งการสําแดงของมัน   พระองค์ไม่เคยตังใจให้คริ สเตียนทีจะ
ควบคุมชีวติ ของพวกเขาด้วยกฎต่างๆ
“เป็ นเพราะว่าศาสนศาสตร์ แบบปฏิรูปทีได้ทาํ ให้เราซึ งเป็ นคนต่างชาติอยูใ่ ต้ธรรมบัญญัติ—ถ้าไม่ใช่
วิธีทีได้มาซึงความชอบธรรม  มันคงเป็ น  ‘กฎของชีวติ ’  ทีปั ญหาทังสิ นได้เกิดขึน    ธรรมบัญญัติไม่ใช่
กฎของชีวติ และวิธีทีได้มาซึงความชอบธรรม”  371

พระเจ้าได้ทาํ ให้ธรรมบัญญัติทงสิ
ั นของโมเสสสิ นสุ ดลง  

มันเป็ นประมวลกฎหมายทีรวมกันเป็ น

หนึงเดียว   (เปรี ยบเทียบ   7:6) พระเจ้าต้องการให้คริ สเตียนทีจะถือรักษาธรรมบัญญัติ   9 ประการจาก   10
ประการ  เพราะว่าพวกมันเป็ นส่ วนหนึงของธรรมบัญญัติของพระคริ สต์     นีคือประมวลกฎหมายทีพระเจ้าได้
ให้แก่คริ สตจักร  นนคื
ั อ  คาํ สอนของพระคริ สต์และคําสอนของพวกอัครทูต  (กท.  6:2) 372
10:5

เปาโลได้สนับสนุนข้อยืนยันของเขาทีว่าการทําให้ชอบธรรมเป็ นผลลัพธ์ของความเชือในพระคริ สต์  

(ข้อ  4) จนถึงข้อ  13 เขาได้ใช้ธรรมบัญญัติ  (ฉธบ.  30:6, 11, 14) เพือจะยืนยันว่าโมเสสได้แสดงให้เห็นว่ามัน
ไร้ประโยชน์ทีจะวางใจในการถือรักษาธรรมบัญญัติเพือได้มาซึงความรอด  

โมเสสได้เปิ ดเผยว่าผูท้ ีได้

ประพฤติความชอบธรรมทีได้สังไว้ธรรมบัญญัติจะมีชีวติ อยู  ่ (ลนต.  18:5; เปรี ยบเทียบ  กท.  3:12) ทีนีการมี
ชีวติ อยูห่ มายถึงการประสบกับการทําให้ชอบธรรม  (เปรี ยบเทียบ  2:13) อย่างไรก็ตามไม่มีใครทีเคยถือรักษา
ธรรมบัญญัติทงหมดได้
ั
  (3:19-20)
10:6-7 ในแง่บวกแล้วโมเสสได้สอนว่าการทําให้ชอบธรรมมาโดยทางความเชือ   (ฉธบ.   30:11-14)   ใน
บริ บทของถ้อยคําของโมเสส   มันมีการเน้นอันหนักแน่นทีท่าทีของการเชื อฟังทีมีความรักมากกว่าการเข้าหา
ทีเคร่ งในกฎเพือจะได้มาซึ งความชอบธรรม   (ฉธบ.   30:6-10) ประเด็นของโมเสสก็คือว่าคนอิสราเอลไม่ควร
คิดว่าการทําให้พระเจ้าโปรดปรานเป็ นบางสิ งทีไกลเกินกว่าการเอือมถึงของพวกเขา      ท่าทีทีเหมาะสมแห่ง
ความเชือทีมีต่อพระเจ้าเป็ นสิ งทีพระองค์ได้เรี ยกร้องอย่างแท้จริ งในการอ้างอิงพระคัมภีร์ตอนนี    เปาโลได้ทาํ
ให้การประยุกต์ใช้ของเขาเองเกียวกับมันสอดคล้องกับข้อโต้แย้งของเขา  

มันไร้ประโยชน์สาํ หรับคน

อิสราเอลทีจะคิดว่าพวกเขาจะต้องดีพอเพือจะขึนไปสู่ สวรรค์เพือจะนําพระเมสสิ ยาห์ทีได้ถูกสัญญาไว้ให้
มายังโลกเพือจะช่วยประชาชนของพระองค์ให้รอด    ในทํานองเดียวกัน  มันเป็ นการโง่เขลาสําหรับพวกเขาที
จะคิดว่าพวกเขาต้องดีพอเพือทีจะทําให้พระเมสสิ ยาห์เป็ นขึนมาจากตายตามทีพวกผูเ้ ผยพระวจนะได้
พยากรณ์วา่ พระองค์จะตาย         พระเจ้าได้ทาํ สิ งเหล่านันเพือคนอธรรมเรี ยบร้อยแล้วในการมาบังเกิดและการ
เป็ นขึนจากตายของพระเยซูคริ สต์      สิ งทีพวกเขาจะต้องทําก็คือทีจะยอมรับสิ งทีพระเจ้าได้ทาํ เพือพวกเขาใน
พระคริ สต์
2. การแก้ไขสํ าหรับการปฏิเสธ  10:8-15
10:8

เปาโลได้อา้ งอิงถึงโมเสสอีกครัง   (ฉธบ.   30:14)   เพือจะยืนยันอีกครังถึงข้อเท็จจริ งทีผูใ้ ห้ธรรม

บัญญัติทียิงใหญ่ได้สอนว่าความรอดมาโดยทางความเชื อ  คําว่า  “ถ้อยคําแห่งความเชื อ”  หมายถึง  ถ้อยคําทีว่า

ความชอบธรรมมาโดยทางความเชือ   ความเชือนันง่ายถ้าเปรี ยบเทียบกับชัวชีวิตของการเชือฟังแบบทาสต่อ
ธรรมบัญญัติ  ใครก็ตามสามารถแสดงมันออกมาอย่างง่ายๆ  ดว้ ยปากและยอมรับมันง่ายๆ  ดว้ ยใจ
10:9

คําว่า  “ปาก”  และ  “ใจ”    ซึ งได้เป็ นแหล่งแห่งความสับสนในการแปลข้อนีมาตลอด  ก็มาจากถ้อยคํา

ของโมเสสทีเปาโลได้อา้ งอิงถึงในข้อก่อนหน้านี    ถ้อยคําทีถูกอ้างอิงก็ชีแจงถึงลําดับทีไม่ปกติของ  “ยอมรับ”  
และจากนันก็เป็ น   “เชือ”   ในข้อนี      ลําดับทีปกติก็คือว่า   คนหนึงเชื อและจากนันก็ยอมรับถึงการเชื อของเขา  
(นันคือ  การกล่าวยอมรับ; เปรี ยบเทียบ  ขอ้   10; 2 คร.  4:13-14)
“แต่ทงสองสู
ั
ตรก็แปลซึ งกันและกัน   เพือว่าสิ งทีจะเป็ นทังการเชือและการยอมรับก็จะถูกนิยามได้
อย่างเทียงตรงมากขึน”  373
“ยอมรับ”   หมายถึงทีจะกล่าวสิ งเดียวเกียวกับบางสิ งทีอีกคนหนึงกล่าว   (คํากรี ก   โฮโมโลกีโอ;
เปรี ยบเทียบ   1 ยน.   1:9)   ในบริ บทนีมันอ้างอิงถึงการกล่าวสิ งเดียวกันเกียวกับพระเยซู คริ สต์อย่างทีผูเ้ ชือคน
อืนในพระองค์กล่าว   มันคือการยอมรับถึงความเชือในพระคริ สต์ของบุคคลหนึง   บรรดาคริ สเตียนทีเชือฟัง
ในคริ สตจักรแรกเริ มได้ทาํ การกล่าวยอมรับทางปากและในการรับบัพติสมาอย่างทีเราทําในทุกวันนี  
(เปรี ยบเทียบ  มธ.  28:19-20)
คริ สตจักรในยุคแรก  วลีนี  “พระเยซูเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า”  เป็ นหนึงในการแสดงออกทีธรรมดาและ
ง่ายทีสุ ดโดยทีบรรดาผูเ้ ชื อได้กล่าวยอมรับถึงความเชื อของพวกเขาในพระคริ สต์   (เปรี ยบเทียบ   กจ.   2:36; 1
คร.   8:6; 12:3; ฟป.   2:11) มันเป็ นการกล่าวยอมรับทีเปรี ยบเทียบและคล้ายกันอย่างมากกับการกล่าวยอมรับ
ถึงความเชือในยาห์เวห์ของคนอิสราเอล:   “ยาห์เวห์   พระเจ้าของเรานันเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเดียว”   (ฉธบ.  
6:4, นันคือ  เชมา)  ในโลกของโรมัน  พลเมืองทีสัตย์ซือก็ถูกคาดหวังอย่างมากทีจะยอมรับว่าซี ซาร์ เป็ นเจ้านาย  
(พระเจ้า)   ดังนันผูร้ ับดังเดิมของธรรมสารนีจําต้องเผชิ ญกับประเด็นทีว่าใครคือพระเจ้าจริ งๆ   พระเยซูหรื อซี
ซาร์
“สําหรับเปาโลแล้ว  เราถือว่าการกล่าวยอมรับทีว่าพระเยซูเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าหมายถึงการยอมรับ
ว่าพระเยซูร่วมแบ่งปั นในนาม  ธรรมชาติ   ความบริ สุทธิ   สิ ทธิ อาํ นาจ  ฤทธิ เดช  สง่าราศีและนิรันกาล
ของพระเจ้าแท้แต่องค์เดียว”  374
“ถ้อยแถลงของเปาโลในข้อ   9, 10   นันถูกเข้าใจผิดเมือมันถูกใช้ทีจะสนับสนุนการอ้างทีว่าบุคคล
หนึงไม่สามารถรอดได้นอกจากว่าเขาทําให้พระเยซูเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของชีวติ เขาโดยการอุทิศ

ตนส่ วนตัว   การอุทิศตนอย่างนันสําคัญทีสุ ด   (เปรี ยบเทียบ   6:13-19;   12:1)   อย่างไรก็ตามใน                  
พระคัมภีร์ตอนนี   เปาโลกําลังกล่าวถึงความเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทีเป็ นจริ งของพระคริ สต์   ซึ งเป็ น
ศิลามุมเอกสําหรับความเชือ  คือบางสิ งทีถ้าไม่มีแล้วก็ไม่มีใครสักคนจะรอดได้”  375
ข้อเท็จจริ งทีว่าพระเยซูเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า  

(พระเจ้าและพระผูช้ ่วยให้รอด)  

นันชัดเจนเมือ          

พระองค์ได้เป็ นขึนจากตาย   (เปรี ยบเทียบ   ข้อ   7) การเป็ นขึนจากตายของพระเยซูเป็ นหลักฐานทีว่าพระองค์
เป็ นพระเมสสิ ยาห์   ผูบ้ ริ สุทธิ ของพระเจ้า   (เปรี ยบเทียบ   สดด.   16:10-11) การเชือในการเป็ นขึนจากตายของ
พระเยซูคริ สต์   หมายถึงการเชือว่าพระเยซูเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า   เปาโลกําลังกล่าวถึงการเชือในการเป็ นขึน
จากตายของพระองค์ในฐานะทีเป็ นหลักฐานความเชือทีช่วยให้รอด  

ไม่ใช่ในฐานะทีเป็ นเงือนไขสําหรับ

ความรอด   การเป็ นขึนจากตายของพระคริ สต์ไม่ได้เป็ นส่ วนหนึงของงานแห่งการช่วยให้รอดของพระองค์  
ความตายของพระองค์ได้ช่วยเราให้รอด  (3:25)
ในขณะทีการเป็ นขึนจากตายเป็ นส่ วนหนึงของข่าวดีสาํ หรับความรอด   นันคือ   เนื อหาของข่าว
ประเสริ ฐ   (1 คร.   15:3-4)   การเชือในการเป็ นขึนจากตายของพระคริ สต์ไม่ใช่เป็ นเงือนไขสําหรับความรอด  
บุคคลหนึงสามารถประสบกับการบังเกิดใหม่ได้ถา้ เขาเพียงแค่รู้และเชื อว่าพระเยซูคริ สต์ได้ตายเพือบาปของ
เขาโดยไม่ได้รู้ถึงการเป็ นขึนจากตายของพระองค์   ถ้าบุคคลหนึงได้ยนิ ข่าวประเสริ ฐ   รวมทังข้อเท็จจริ งทีว่า
พระเยซูได้เป็ นขึนจากตาย   แต่ไม่ได้เชื อว่าพระองค์ได้เป็ นขึนจากตายหล่ะ?   ถ้าเขาไม่ได้เชือในการเป็ นขึน
จากตายของพระเยซูเพราะว่าเขาไม่ได้เชือว่าพระเยซูคริ สต์เป็ นผูท้ ีพระองค์อา้ งว่าพระองค์เป็ นบุคคลนันจะ
ไม่ได้ประสบกับการบังเกิดใหม่      อย่างไรก็ตาม   ถ้าเขาไม่ได้เชือในการเป็ นขึนจากตายของพระเยซูเพราะว่า
เขาไม่ได้เชือในความเป็ นไปได้ของการเป็ นขึนจากตายทางร่ างกาย   เขาคงจะประสบกับการบังเกิดใหม่      ใน
กรณี หลังนี  เขาเพียงแต่ตอ้ งการคําสอนในหัวข้อนี
10:10 ข้อนีสรุ ปถึงแนวคิดในข้อก่อนหน้านันในแง่ทวๆ  ไป  เปาโลได้
ั
สรุ ปในพระธรรมโรมอยูบ่ ่อยๆ  และ
บ่อยครังแล้วการสรุ ปเหล่านี ก็อา้ งอิงถึงผลลัพธ์ของการกระทําอย่างเช่นทีนี   (เปรี ยบเทียบ   4:25; 5:21; 6:23;
7:25)
การเชือในพระเยซูคริ สต์ในหัวใจของบุคคลหนึ งก็ส่งผลในการยอมรับโดยพระเจ้า   (นันคือความ  
ชอบธรรมทีใส่ ให้      การทําให้ชอบธรรม   และการชําระให้บริ สุทธิ โดยตําแหน่ง)      คําพยานต่อการเชือของ
บุคคลหนึงในพระเยซูคริ สต์โดยปกติแล้วก็ตามมาด้วยคําพูด    เปาโลกําลังอธิ บายถึงผลลัพธ์ตามปกติของการ
เชือ วิทเมอร์ ได้เขียนว่าการกล่าวยอมรับนันมีแด่พระเจ้า376 การกล่าวยอมรับของบุคคลหนึงทีว่าพระเยซูเป็ น

องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าควรจะมีแด่พระเจ้าอย่างแรกเริ ม  

(นันคือการแสดงออกถึงการเชื อในพระคริ สต์ต่อพระ

บิดา)  แต่บรรดาผูแ้ ปลส่ วนใหญ่ได้เชื อว่าการกล่าวยอมรับในทีนีไปไกลกว่าพระเจ้าและรวมทังคนอืนๆ  ด้วย    
สิ งนีดูเหมือนจะเป็ นการสรุ ปทีมีเหตุผลเนืองจากว่าการกล่าวยอมรับจะต้องกระทําด้วยปาก
    ในแง่ไหนทีการกล่าวยอมรับนีส่ งผลต่อความรอด?  

เป็ นทีชัดเจนว่าเปาโลไม่ได้หมายถึงว่าการ

กล่าวยอมรับพระเยซูคริ สต์รับประกันถึงการยอมรับต่อพระเจ้าเพราะเขาเพิงได้กล่าวว่าการเชือในใจกระทํา
สิ งนัน  (ข้อ  9 เปรี ยบเทียบ  บทที  4) ความรอดเป็ นคําศัพท์ทีกว้างทีรวมถึงการช่วยกูห้ ลายอย่าง  ดงั ทีเราได้เห็น
แล้ว    ด้านไหนของความรอดทีการยืนหยัดเพือพระคริ สต์ต่อสาธารณะรับประกัน?  สิ งหนึงก็คือ  มันรักษาผูท้ ี
ทําการกล่าวยอมรับจากการลงวินยั ทีอาจเกิดขึนได้ของพระเจ้า377  

มันยังช่วยเขาหรื อเธอจากการสู ญเสี ย

รางวัลทีบรรดาผูไ้ ม่เต็มใจทีจะเข้าส่ วนกับพระองค์จะชืนชม  (เปรี ยบเทียบ  มธ.  10:32-33; 2 ทธ.  2:12) ยิงไป
กว่านันอีก  บ่อยครังแล้วมันส่ งผลต่อความรอดนิรันดร์ ของคนอืนๆ  ทีได้ยนิ การกล่าวยอมรับถึงความเชือและ
จากนันพวกเขาก็เชื อ
10:11 เปาโลได้ขจัดความสงสัยทังสิ นเกียวกับข้อเรี ยกร้องสําหรับการทําให้ชอบธรรมทีถ้อยแถลงของเขา
ในข้อ  9-10 อาจได้สร้างขึนมาด้วยการอ้างอิงจากอิสยาห์   28:16 การเชือในพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิงในพระ
สัญญาต่างๆ   ของพระองค์   เป็ นเงือนไขเดียวสําหรับการทําให้ชอบธรรม   (เปรี ยบเทียบ   3:24-25) พระสัญญา
เหล่านีก็เป็ นพืนฐานสําหรับความแน่ใจของผูเ้ ชื อว่าเขาหรื อเธอได้ครอบครองความรอด   (เปรี ยบเทียบ   1 ยน.  
5:12-13)
10:12 พระพรของการทําให้ชอบธรรมนันก็มีไว้สาํ หรับคนยิวและคนต่างชาติเช่นกัน   (เปรี ยบเทียบ   3:22)
แหล่งของมันคือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเดียวกัน   การอ้างอิงนียืนยันข้อเท็จจริ งทีว่า   “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า”   ในข้อที   9
อ้างอิงถึงพระเยซูในฐานะพระเจ้ามากกว่าทีจะเป็ นเจ้านายส่ วนตัว  อย่างทีข้อถัดไปกล่าวถึง
10:13 คําว่า  “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า”  ของ  โยเอล  2:32 เป็ นอย่างเดียวกันกับ  “องค์พระเยซูคริ สต์เจ้า”    เปโตรได้
อ้างอิงถึง   2:32 เช่นกัน   ในคําเทศนาแห่งเพ็นเทคอสต์เพือเหตุผลอย่างเดียวกันทีเปาโลใช้ทีนี   (กจ.   2:21)       
อัครทูตทังสองต้องการทีจะแสดงให้เห็นว่าประตูสาํ หรับความรอดนันก็เปิ ดแก่ทุกๆ  คน    เมือผูท้ ีถูกเลือกสรร
ร้องเรี ยกหาพระเจ้า   พวกเขากําลังตอบสนองต่อการทรงเรี ยกของพระองค์ทีมีต่อพวกเขา   (8:28-30) คํา
อธิ ษฐานเดียวของผูไ้ ม่เชื อทีพระเจ้าได้สัญญาจะตอบก็คือคําอธิ ษฐานสําหรับความรอด   แม้วา่ บางครังโดย
พระคุณพระองค์ก็ตอบคําอธิ ษฐานอย่างอืนทีพวกเขาอธิ ษฐาน    
เป็ นไปได้วา่ เปาโลมีแนวคิดทีจํากัดมากขึนเกียวกับความรอดในความคิดของเขาในข้อนี    

“ข้อนี  (10:13) เป็ นการอ้างอิงจาก  โยเอล  2:32 และอ้างอิงถึงการช่วยกูท้ างกายภาพจากวันในอนาคต
แห่งการลงโทษเหนื อโลกและการรื อฟื นคนยิวไปยังปาเลสไตน์และไม่ใช่การช่วยกูจ้ ากนรก”  378
10:14-15

เปาโลได้เปลียนจากความรับผิดชอบต่อผูเ้ ชือไปสู่ ความรับผิดชอบของผูเ้ ชือ      “พวกเขา”  

อ้างอิงถึงผูห้ ลงหายโดยเฉพาะอย่างยิงคนอิสราเอล      เปาโลได้นาํ เสนอการเรี ยงลําดับตามเหตุผลของการทีผู้
หลงหายเข้ามาสู่ ความเชือในพระเยซูคริ สต์ในระบบทีกลับกันทีนี  

  

ความเชื อขึนอยูก่ บั ความรู ้เกียวกับ

ข้อเท็จจริ ง      บางคนจะต้องประกาศข้อเท็จจริ งเหล่านีแก่คนอืนๆ   เพือจะรู ้เกียวกับข้อเท็จจริ งเหล่านัน  
“นักเทศน์”  (NASB) ค่อนข้างทีจะบ่งบอกถึงผูร้ ับใช้ทีได้รับแต่งตัง  แต่เปาโลหมายถึง  “ใครบางคนทีเทศนา”  
(NIV) คือใครบางคนทีประกาศ    
การถูกส่ ง  (ข้อ  15) บ่งบอกว่าผูท้ ีประกาศข่าวประเสริ ฐก็ทาํ การภายใต้คาํ สังของสิ ทธิ อาํ นาจทีสู งกว่า    
คําอธิ บายนีก็ยงั บ่งบอกว่าสิ ทธิ อาํ นาจนันได้ให้ถอ้ ยคําแก่พวกเขา      พระเจ้าได้ส่งคริ สเตียนทุกๆ   คนทีจะ
ประกาศข่าวประเสริ ฐแก่ผหู ้ ลงหาย   (มธ.   28:19-20; ยน.   20:21) เป็ นทีน่าเสี ยใจก็คือว่าคริ สเตียนหลายคน
กําลังรอการทรงเรี ยกพิเศษจากพระเจ้าเพือจะไป   พวกเขาไม่ได้ตระหนักว่าพระเจ้าได้ส่งพวกเขาไปแล้ว   ทีที
เราจะไปและเราจะประกาศข่าวประเสริ ฐแก่คนกลุ่มไหนนันเป็ นประเด็นรอง  

ถ้าเรากระตือรื อร้นทีจะ

ประกาศข่าวประเสริ ฐ  พระเจ้าจะนําเราไปยังทีพระองค์ตอ้ งการใช้เรา  (สดด.  37:23)
อย่างทีมันชัดเจนจากการอ้างอิงของเปาโลจากอิสยาห์   52:7 เนื อหาคือหนึงในข่าวประเสริ ฐทีนํา
ความยินดีไปยังบรรดาผูท้ ีรับมัน    “เท้าของผูน้ าํ ข่าวดีก็งามสักเท่าใด”  เป็ นวิธีโดยอุปมาของการแสดงออกถึง
ความรู้สึกขอบคุณสําหรับการเชื อฟังของผูส้ ่ งสารทีได้นาํ ข่าวดี  

บริ บทของถ้อยคําของอิสยาห์เป็ นการ

ประกาศถึงความโปรดปรานของพระเจ้าในการรื อฟื นกรุ งเยรู ซาเล็มหลังจากการเป็ นเชลยทีบาบิโลน
3. การไม่ เชือทีดําเนินต่ อไปของอิสราเอล  10:16-21
แม้วา่ ประตูแห่งความรอดก็เปิ ดแก่คนยิวและคนต่างชาติเช่นกัน   (ข้อ   8-15) คนส่ วนใหญ่ของ
อิสราเอลยังคงปฏิเสธทีจะเชือในพระเยซูคริ สต์
10:16 แม้วา่ จะมีข่าวดีของการรื อฟื นอิสราเอลและพระสัญญาเกียวกับการเสด็จมาของพระเมสสิ ยาห์และ
การช่วยกู  ้ คนยิวส่ วนใหญ่ไม่ได้เชือ  (เปรี ยบเทียบ  อสย.  53:1)

10:17 ข้อนีสรุ ปถึงความคิดของข้อ   14-16 คําว่า   “ของ”   พระคริ สต์หมายถึงถ้อยคําจากพระองค์   นันคือ  
เนือหาทีพระองค์ได้ส่งให้เราไปประกาศ  (ข้อ  15) 379 มันคงอ้างอิงถึงเนื อหาเกียวกับพระคริ สต์เช่นกัน  (ข้อ  9)
ทังสองความหมายนีคงได้อยูใ่ นความคิดของเปาโล  ไม่วา่ ในกรณี ใดข่าวประเสริ ฐก็เป็ นประเด็น    
“ในภาษาทางพระคัมภีร์   สิ งทีเป็ นความเชื ออย่างแท้จริ งก็คือการรับเอาคําพยานของพระเจ้า   คือการ
ทําให้สาํ นึกภายในทีว่าสิ งทีพระเจ้าตรัสแก่เราในข่าวประเสริ ฐนันเป็ นจริ ง   ความเชือแบบนันและ
แบบนันอย่างเดียว  เป็ นความเชือทีช่วยให้รอด”  380
10:18 คําถามในเชิงโวหารนีบ่งบอกถึงความเป็ นไปได้ของการปฏิเสธของอิสราเอลทีมีต่อ      พระเมสสิ ยาห์  
คงเป็ นเพราะความล้มเหลวทีจะนําเนื อหาไปยังคนยิว  (ข้อ  14) อย่างไรก็ตาม  การอ้างอิงของเปาโลจาก  สดุดี  
19:4 กล่าวชัดเจนว่าพวกเขาได้ยนิ    มนุษย์ทุกๆ   คนได้ยนิ คําพยานของธรรมชาติ   (บทที   1) และคนอิสราเอล
ทังสิ นได้ยนิ การสําแดงพิเศษของพระเจ้าเกียวกับพระบุตรของพระองค์จากพวกผูเ้ ผยพระวจนะ   พวกเขาไม่
สามารถแก้ตวั ถึงความไม่รู้ในฐานะทีเป็ นประเทศ
“แต่บางทีมนั ง่ายกว่าทีจะคิดว่าเปาโลมีส่วนร่ วมในคําพูดทีขยายเกินความจริ ง   โดยใช้ภาษาของสดุดี
เพือจะยืนยันว่าผูค้ นจํานวนมากมายได้มีโอกาสทีจะได้ยนิ    ณ   เวลาทีเปาโลเขียนพระธรรมโรม
ดังนันมันไม่สามารถเป็ นการขาดโอกาสได้     นันก็อธิ บายว่าทําไมคนยิวจํานวนน้อยมากได้มาพบกับ
ความรอดทีพระเจ้าเสนอให้ในพระคริ สต์”  381
10:19 มันอาจจะมีเหตุผลทีเป็ นไปได้ประการทีสองสําหรับการปฏิเสธของอิสราเอลทีมีต่อข่าวประเสริ ฐ?    
แม้วา่ คนยิวได้ยนิ ข่าวประเสริ ฐ  บางทีพวกเขาไม่ได้เข้าใจมัน    การอ้างอิงจากเฉลยธรรมบัญญัติ   32:21 มาจาก
การวิจารณ์ของโมเสสทีมีต่ออิสราเอลในเรื องการละทิงพระเจ้า                  พระเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์จะให้ความ
ปรารถนาแก่อิสราเอลทีจะกลับไปสู่ พระองค์   (กระตุน้ พวกเขาสู่ ความริ ษยา)  โดยการอวยพรคนอืน    นีคือสิ ง
ทีได้เกิดขึนตังแต่ทีพระเยซูคริ สต์ได้ตายไป      พระเจ้าได้เปิ ดประตูของคริ สตจักรแก่คนต่างชาติ      สิ งนีควรได้
ทําให้อิสราเอลมีความปรารถนามากยิงขึนในการกลับไปหาพระเจ้า  ยอมรับพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์   และ
ประสบกับพระพรของพระเจ้า      อย่างไรก็ตามสิ งนีไม่ได้เกิดขึนอย่างทีบันทึกของการเติบโตของคริ สตจักร
ในพระธรรมกิจการยืนยัน      เมือเวลาผ่านไปคนยิวจํานวนน้อยลงเรื อยๆ   ทีได้ตอบสนองต่อข่าวประเสริ ฐ  
ในทางตรงกันข้ามคนต่างชาติจาํ นวนมากขึนทีได้รับเอาข่าวประเสริ ฐ      การตอบสนองนีไม่ใช่เกิดจากความ
ไม่รู้แต่เป็ นการปฏิเสธทีจงใจ

10:20 อิสยาห์   65:1-2 สนับสนุน  เฉลยธรรมบัญญัติ   32:21 ด้วยการเน้นถึงข้อเท็จจริ งทีว่าคนต่างชาติได้มา
หาพระเจ้า
10:21 ในอีกด้านหนึงคนยิวได้ปฏิเสธทีจะไปหาพระองค์แม้วา่ พระองค์ได้ยนออกมาที
ื
จะนําพวกเขาไปสู่
พระองค์เอง  เหตุผลทีพระเจ้าได้พกั พวกเขาไว้ชวคราวก็
ั
เพราะการกบฎทีดือดึงของพวกเขา  โมเสสและพวกผู ้
เผยพระวจนะได้เตือนอิสราเอลถึงท่าทีนีอย่างซําๆ   แต่ผคู ้ นทีถูกเลือกสรรได้ยนื หยัดในการกบฎ   แม้กระทัง
หลังจากทีพระเจ้าได้จดั เตรี ยมพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขา    
บทที   10 กล่าวถึงการปฏิเสธในปั จจุบนั ของอิสราเอลทีมีต่อพระเยซูคริ สต์ทีได้ส่งผลต่อการปฏิเสธ
ชัวคราวของพระเจ้าทีมีต่อพวกเขา    การปฏิเสธทังสองนีจะเปลียนในอนาคต  อย่างทีบทถัดไปอธิ บายถึง
ค.  ความรอดในอนาคตของอิสราเอล  บทที  11
ในบทที  9 เปาโลได้ยกย่องพระคุณในอดีตของพระเจ้าในการเลือกอิสราเอลอย่างสิ ทธิ ขาดให้มาเป็ น
ภาชนะทีจะถวายเกียรติแด่พระองค์ในหนทางทีพิเศษ    ในบทที   10 เขาได้กล่าวถึงการปฏิเสธในปั จจุบนั ของ
อิสราเอลทีจะตอบสนองต่อการจัดเตรี ยมของพระเจ้าเกียวกับพระเยซูคริ สต์      ในบทที   11 เขาได้เปิ ดเผยถึง
แผนการในอนาคตของพระเจ้าสําหรับประเทศนันว่าเมือบรรลุผลมันก็จะแก้ต่างความชอบธรรมของพระเจ้า
อย่างเต็มที    
บทนียืนยันว่าพระเจ้ามีอนาคตสําหรับคนอิสราเอลตามเชื อชาติ   ซึ งเป็ นลูกหลานตามเชือชาติของ      
ยาโคบ      อนาคตนันจะแตกต่างจากอนาคตของคริ สตจักรทีบรรดาผูเ้ ชือแท้ทงคนยิ
ั วและคนต่างชาติทีดําเนิน
ชีวติ ในตอนนี รวมกัน   โรม   11   ไม่เพียงแต่แก้ต่างพระเจ้า   แต่ยงั แก้ต่างศาสนศาสตร์ แบบการแบ่งยุคอีกด้วย    
ในอีกด้านหนึง   ศาสนศาสตร์ แบบพันธสัญญาโต้แย้งว่าพระเจ้าจะทําให้พระสัญญาต่างๆ   เกียวกับพระพรใน
อนาคตทีพระเจ้าได้ให้อิสราเอลสําเร็ จในคริ สตจักร  382
“ตามมุมมองทางประวัติศาสตร์   

บทนีจําเป็ นอย่างมีเหตุผลพันธสัญญาเดิมสัญญาอย่างชัดเจนแก่

อิสราเอลถึงการเป็ นหัวหรื อการเป็ นผูน้ าํ ในการนมัสการของโลก.   .   .   อิสราเอลในฐานะประชากรที
แยกไว้จะได้รับการรื อฟื นและทีจะตระหนักถึงพระสัญญาต่างๆ  ทีมีแก่พวกเขาในพันธสัญญาเดิม383
“อาร์ โนว์  ทอยน์บี  นกั ประวัติศาสตร์ ผยู ้ งใหญ่
ิ
ได้แยกประเภทของอิสราเอลว่าเป็ น  “อารยธรรมดึกดํา
บรรพ์”   และไม่รู้วา่ ควรทําอย่างไรกับมัน      ด้วยเหตุผลบางอย่าง   ประเทศนีเข้าไม่ได้กบั ทฤษฎี
บางอย่างทางประวัติศาสตร์ ของเขา”  384

1. การปฏิเสธอย่างไม่ สินเชิงของอิสราเอล  11:1-10
ส่ วนแรกให้ความหวังสําหรับอนาคตโดยการแสดงให้เห็นว่าตอนนียิวบางคนก็เชือ    11:1 คําถามเปิ ด
ก็ดาํ เนินรู ปแบบทางโวหารเชิ งวิจารณ์ของ  10:18 และ  19 ต่อไป    พระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธคนอิสราเอลเพราะว่า
โดยรวมแล้วพวกเขาได้ปฏิเสธพระองค์      หลักฐานของสิ งนีก็คือเปาโลเองซึ งเป็ นสมาชิกของคนทีเหลืออยูท่ ี
เชือ   นันคือยิวทีเป็ นคริ สเตียน   ทุกวันนีคริ สเตียนยิวหลายคนชอบทีจะอ้างอิงถึงพวกเขาว่าเป็ นยิวแบบเมสสิ
ยาห์      เปาโลได้มาจากเผ่าเบนยาเมนซึ งเป็ นเผ่าเล็กๆ   และบางครังก็ถูกดูถูก   (เปรี ยบเทียบ   วนฉ.   19-21)
กระนันพระเจ้าได้ช่วยเขาให้รอด
11:2

ความเชือของเปาโลและคนยิวอืนๆ   ทีเชื อ   แม้วา่ ค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับจํานวนทังหมดของคนยิว

ตามเชือชาติก็ยนื ยันว่าพระเจ้าไม่ได้ปฎิเสธประชากรทีพระเจ้าได้เลือกสรรอย่างสิ นเชิง  

(นันคือการรู้

ล่วงหน้า  เปรี ยบเทียบ  8:29) ในสมัยของเอลียาห์  การทีอิสราเอลออกจากพระเจ้าก็แพร่ หลาย
11:3-4 เอลียาห์ได้สรุ ปว่าเขาเป็ นคนอิสราเอลคนเดียวทียังคงสัตย์ซือต่อพระเจ้า   พระเจ้าได้ให้เขาแน่ใจว่า
พระองค์ได้สงวนคนอิสราเอลคนอืนๆ  ผซู ้ ึ งได้ก่อตังคนทีเหลืออยูท่ ีเชื อภายในประเทศทีไม่สัตย์ซือ    
“ข้อเท็จจริ งของการเลือกของพระเจ้าก็ตดั ความเป็ นไปได้ของการละทิงประชากรของพระองค์”385
11:5

ในทํานองเดียวกัน   ในสมัยของเปาโลและทุกวันนีก็มีคนยิวทีเชือผูซ้ ึ งก่อตังคนทีเหลืออยูท่ ่ามกลาง

ลูกหลานทางกายภาพของยาโคบ  โดยการอ้างอิงถึงการเลือกแห่งพระคุณของพระเจ้า  เปาโลได้ระบุถึงเหตุผล
ทีแท้จริ งสําหรับการมีอยูข่ องคนทีเหลืออยู่
11:6

อัครทูตได้อธิ บายเพิมเติมถึงความคิดสุ ดท้ายของข้อที   5 ทีนี   มันคือพระคุณของพระเจ้า   ไม่ใช่การ

งานของคนทีเหลืออยู  ่ นันคือสาเหตุทีแท้จริ งของสภาพของพวกเขา   คนยิวทีเชื อไม่ได้อยูเ่ หนื อกว่า   เพียงแค่
ได้รับการอวยพรอย่างใหญ่หลวง
11:7

ข้อ  7-10 สรุ ปถึงข้อโต้แย้ง  (ข้อ  7) ด้วยการอ้างอิงของพันธสัญญาเดิมทีสนับสนุน  (ข้อ   8-10) ข้อ  7

ผูกกลับไปที 10:3 คํากรี กทีถูกแปลว่า  “แข็งกระด้าง”  (เอโพโรเธซัน) ไม่ใช่คาํ เดียวกันกับทีเปาโลใช้ใน  9:18
(สเคลรู เนอิ) คําทีเขาใช้ใน  9:18 ก็ให้เห็นภาพของการแข็งกระด้าง    คําทีเขาใช้ทีนีอธิ บายถึงการแข็งกระด้าง
พร้อมกับผลลัพธ์ทีความแข็งกระด้างทําให้บุคคลหนึงมีความยุง่ ยากมากขึนทีจะผ่านทะลุไปตังแต่เวลานัน
เป็ นต้นไป      มันเหมือนราวกับว่าความแข้งกระด้างทีถูกสร้างขึนเหนื อคนอิสราเอลทีทําให้พวกเขาไวต่อ      
พระเจ้าน้อยลง  386

“.   .   .   การทําให้แข็งกระด้างของพระเจ้าผูกมัดผูค้ นอย่างถาวรในบาปทีพวกเขาได้เลือกเพือพวกเขา
เอง”  387
“การเลือนออกไปนีในประวัติศาสตร์ ของอิสราเอลไม่ใช่การแทรกแซงของการไถ่มากเท่ากับการ
ขยายออกไปของการทําให้แข้งกระด้างทีได้ถูกทํานายไว้   (รม.   11:7-10)   การเป็ นเชลย   ซึงเป็ นการ
ลงโทษสําหรับการไม่เชื อฟังทังประเทศ   ได้ถูกทําให้ยาวออกไปในระหว่างยุคปั จจุบนั จนถึงเวลาที
ถูกตังไว้สาํ หรับการรื อฟื นอิสราเอลทังประเทศ   (และในด้านวิญญาณ)   (กจ.   1:7; 3:21; รม.   11:2527)”  388
11:8

การอ้างอิงในข้อนีเป็ นการรวมกันของเฉลยธรรมบัญญัติ   29:4 และ   อิสยาห์   29:10 เปาโลได้ใช้      

พระคัมภีร์ตอนเหล่านีทีจะยืนยันถึงประเด็นต่อไปนี      คนอิสราเอลไม่ได้ติดตามพระเจ้าอย่างสัตย์ซือแม้วา่
พวกเขาได้เห็นการช่วยกูอ้ ย่างอัศจรรย์จากอียปิ ต์  

ได้ประสบกับการสงวนไว้ของพระเจ้าในถินทุรกันดาร  

และได้ยนิ การเตือนของพวกผูเ้ ผยพระวจนะ    พระเจ้าได้ให้วญ
ิ ญาณแห่งความมึนงง  แก่พวกเขาเพราะว่าพวก
เขาได้ลม้ เหลวทีจะตอบสนองต่อพระพรอันนับไม่ถว้ นทีพระเจ้าได้ให้แก่พวกเขา389 ตัวอย่างทีคล้ายคลึงกันก็
จะเป็ นบุคคลหนึงทีสู ญเสี ยความอยากของเขาทีมีต่อสเต็กเพราะว่าเขาทานสเต็กทุกๆ   วัน      เป็ นทีชัดเจนว่า          
นีคือตัวอย่างของการทีพระเจ้าปล่อยพวกเขาสู่ ผลลัพธ์ต่างๆ   ตามปกติของการกระทําต่างๆ   ของพวกเขา   (1   :  
24, 26, 28)
11:9-10

คนยิวถือว่า   สดุดี   69 เป็ นสดุดีเกียวกับพระเมสสิ ยาห์ในสมัยของเปาโล   (เปรี ยบเทียบ   ยน.  

15:25) การอ้างอิงจากสดุดีนี   (ข้อ   22-23) บันทึกถึงความปรารถนาของดาวิด      เขาได้ปรารถนาว่าโต๊ะศัตรู
ของเขา   (นันคือ   พร)   จะกลายมาเป็ นบางสิ งทีพวกเขาจะสะดุด      ศัตรู ในทีนีคือศัตรู ของพระเจ้าและศัตรู ของ
กษัตริ ยเ์ ช่นกันเนื องจากว่าดาวิดเป็ นผูท้ ีถูกเจิมของพระเจ้า      นีคือสิ งทีได้เกิดขึนกับคนอิสราเอลผูซ้ ึงได้ทาํ ให้
พวกเขาเองต่อต้านพระเจ้าโดยการปฏิเสธพระบุตรของพระองค์      ผลลัพธ์ก็คือการไร้ความสามารถทีจะเห็น
อย่างชัดเจนและการเป็ นทาสของธรรมบัญญัติ  (เปรี ยบเทียบ  กจ.15:10) วลีกรี ก  ดิอะแพนโทส  ตามปกติแล้ว
หมายถึง   “อย่างต่อเนือง”      บางทีทีนีมันไม่ได้หมายถึง   “ตลอดไป”390

เปาโลคงอธิ บายว่าความดือดึงและ

ความเป็ นทาสของอิสราเอลจะไม่อยูต่ ลอดไป   (ข้อ   26)   เปาโลได้อธิ บายว่าพระเจ้าได้นาํ สิ งทีดาวิดได้
อธิ ษฐานว่าจะเกิดขึนกับผูข้ ่มเหงของเขามายังคนยิว      แม้วา่ คนอิสราเอลโดยรวมได้เก็บเกียวผลของการกบฎ
ของพวกเขาเองทีมีต่อพระเจ้า    พระเจ้าได้เรี ยกคนทีเหลืออยูภ่ ายในประเทศเพือความรอด    การมีอยูข่ องคนที

เหลืออยูน่ ีแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าไม่ได้ละทิงประชากรทีถูกเลือกสรรของพระองค์อย่างสิ นเชิงหรื อไม่ได้
สัตย์ซือต่อพระสัญญาต่างๆ  ทีมีต่อพวกเขา
2. การปฏิเสธทีไม่ สินสุ ดของอิสราเอล  11:11-24
ตอนนีเปาโลได้พกั คนทีเหลืออยูไ่ ว้ก่อนและกล่าวถึงอิสราเอลโดยรวม  

แม้วา่ ในขณะทีอิสราเอล

ต่อต้านแผนการของพระเจ้าทีมีจุดศูนย์กลางทีพระเมสสิ ยาห์   พระเจ้าก็ทาํ การในการนําคนต่างชาติไปสู่ ความ
รอด      ความรอดของคนต่างชาติจริ งๆ   แล้วขึนอยูก่ บั ความสัมพันธ์ทางพันธสัญญาของอิสราเอลกับพระเจ้า  
อย่างทีเปาโลได้อธิ บายด้วยภาพของต้นมะกอก    ความรอดของคนต่างชาติในยุคปั จจุบนั ไม่ใช่เพียงแค่ยกย่อง
พระคุณของพระเจ้า  

แต่ยงั จะกระตุน้ อิสราเอลสู่ ความริ ษยาและในทีสุ ดก็นาํ พวกเขากลับไปหาพระเจ้าอีก

ด้วย
11:11 คําถามเชิงโวหารอีกคําถามหนึงทีบ่งบอกถึงความก้าวหน้าในการเคลือนทีของความคิดของเปาโล  
การสะดุดของอิสราเอลไม่ได้ส่งผลต่อการล้มลงทีหมดหวัง   (เปรี ยบเทียบ   9:32-33; 11:9) ตอนนีพระเจ้า
กระทําต่อต่างชาติบนพืนฐานอย่างคนยิวเกียวกับความรอดของพวกเขาเพราะว่าอิสราเอลโดยรวมได้ปฏิเสธ
พระเยซูคริ สต์   เหตุผลเดียวทีพระเจ้าได้เลือกทีจะทําสิ งนีก็เพือจะทําให้อิสราเอลริ ษยาคนต่างชาติในฐานะ
ผูร้ ับพระพรของพระเจ้า  เพือว่าอิสราเอลจะกลับไปหาพระเจ้า

11:12 ทีนีเปาโลได้คาดหวังการกลับใจของอิสราเอลทังประเทศซึ งเขาได้กล่าวอย่างชัดเจนในภายหลัง (ข้อ  
26) พระเจ้าได้สัญญาทีจะอวยพรโลกผ่านทางอิสราเอล   (ปฐก.   12:1-3) พระพรจะมายังโลกมากแค่ไหนเมือ
อิสราเอลกลับไปสู่ พระเจ้ามากกว่าทีจะเข้าไปสู่ โลกในตอนนีในขณะทีพวกเขายังกบฎต่อพระเจ้า!
“ในขณะทีบางที   คํากรี ก   เพลโรม่ า มีการแสดงถึงปริ มาณ   — ‘ความบริ บูรณ์’   —บริ บทและการ
เปรี ยบเทียบกับข้อ   25 ชีแนะว่า   “ความบริ บูรณ์”   นีได้มาโดยทางขบวนการเกียวกับตัวเลข ดังนัน
เปาโลคงจะแนะนําว่า  ‘ความพ่ายแพ้’  ในปัจจุบนั ของอิสราเอล  ซึงอิสราเอลได้ถูกลดจํา นวนไปสู่ คน
ทีเหลืออยูเ่ ล็กน้อยจะถูกพลิกกลับโดยการเพิมเติมผูเ้ ชือทีแท้จริ งจํานวนมากมาย   นีจะเป็ น   ‘ความ
บริ บูรณ์’  ทีได้ถูกกําหนดไว้ของอิสราเอล’”  391

ทีนีเปาโลได้ประยุกต์ใช้สิงทีเขาได้กล่าวไปก่อนหน้านันกับพันธกิจส่ วนตัวของเขา   โดย

11:13-14

การประกาศกับคนต่างชาติ   เปาโลก็ทาํ ให้คนยิวมากขึนได้ริษยาพระพรของพระเจ้าทีมีต่อผูก้ ลับใจเชื อทีเป็ น
คนต่างชาติ  ดว้ ยเหตุนนเปาโลก็
ั
มีส่วนในการนําคนยิวบางคนไปสู่ ความเชือ  
“คนต่างชาติได้รับความรอดไม่ใช่เพียงแค่การเห็นแก่ของพวกเขาเอง   แต่เพือเห็นแก่การเลือกของ
พระเจ้าทีมีต่อคนอิสราเอลอีกด้วย”392
“อย่างไรก็ตามมันอาจจะดูแปลก   หนทางสู่ ความรอดของอิสราเอลขึนอยูก่ บั การทําพันธกิจแก่คน
ต่างชาติ”  393
11:15 เมืออิสราเอลกลับไปสู่ พระเจ้าและพระองค์ยอมรับพวกเขา   ผลลัพธ์ต่างๆ   สําหรับมวลมนุษย์ก็จะ
เปรี ยบได้กบั ชีวติ จากความตาย  (เปรี ยบเทียบ  อสค.  37) พระพรของพระเจ้าทีมีต่อมนุษย์ในตอนนีจะด้อยกว่า
โดยการเปรี ยบเทียบกับสิ งทีโลกจะประสบในเวลานัน  (นันคือ  ระหว่างยุคพันปี )
11:16 ชินส่ วนแรกของแป้ งดิบ  (ผลแรก)  อธิ บายถึงคนทีเหลืออยูท่ ีเชือในอิสราเอลในตอนนี  ซึ งก็คือคนยิว
่มอุทิศตน
ทีเป็ นคริ สเตียน   คําว่า   “ก้อน”   หรื อ   “ถาด”   อ้างอิงถึงประเทศอิสราเอล   พระเจ้าได้ทาํ ให้ทงสองกลุ
ั
แด่พระองค์  

รากและกิงต้องอ้างอิงถึงพันธสัญญาทางอับราฮัมและคนต่างชาติทีเชื อและไม่เชือและคนยิว

ตามลําดับในมุมมองของการทีเปาโลได้ดาํ เนินการทีจะพัฒนาตัวอย่างนีในข้อที   17-24394 มูเห็นว่ารากเป็ น
บรรพบุรุษและพระสัญญาต่างๆ  ทีพระเจ้ามีแก่พวกเขา  395

11:17 ต้นมะกอกทีถูกปลูกไว้เป็ นสัญลักษณ์ของชนชาติอิสราเอลในพันธสัญญาเดิม  (ยรม.  11:16-17; ฮชย.  
14:4-6) ต้นมะกอกป่ าเล็งถึงโลกต่างชาติ   396 รากทีอุดมสมบูรณ์ของต้นทีถูกปลูกไว้   ซึ งก็คืออิสราเอลบางทีก็
สอดคล้องกันกับพันธสัญญาทางอับราฮัมทีซึ งพระพรทังสิ นของพระเจ้าและชีวติ ของประเทศได้เกิดขึน   เรา
อาจเพิมบางสิ งเข้าไปในตัวอย่างโดยการกล่าวว่ารากทังหลายได้รับการหล่อเลียงจากพระเจ้าเอง    
เปาโลได้กล่าวว่าพระเจ้าได้ต่อคนต่างชาติเข้ากับคนยิว    พวกเขาได้กลายมาเป็ นผูร้ ่ วมรับพระพรทีมา
จากรากพร้อมกับคนยิว    เปาโลไม่ได้กล่าวว่าคนต่างชาติได้กลายมาเป็ นส่ วนหนึงของอิสราเอล  เพียงแค่บอก
ว่าพวกเขารับพระพรจากรากร่ วมกับอิสราเอล    นีเป็ นประเด็นทีสําคัญมากๆ    ตน้ มะกอกไม่ใช่คริ สตจักร  ซึงก็
คือ   “อิสราเอลใหม่”   ทีซึ งพระเจ้าได้ทาํ ให้ผเู ้ ชื อทังคนยิวและคนต่างชาติเป็ นหนึงในกายเดียว   (อฟ.   3:6) กิง

มะกอกป่ าก็ยงั เป็ นกิงป่ าอยู  ่ (คนต่างชาติ)  แม้วา่ พวกเขาได้รับประโยชน์จากพระพรทีมาทางอิสราเอล  (นันคือ  
พระเมสสิ -ยาห์  พระคัมภีร์  และอืนๆ)  
การเข้าใจผิดโดยทัวไปของภาพนีก็คือว่าต้นมะกอกเป็ นสัญลักษณ์ของผูเ้ ชือทุกคนตลอดประวัติ  
ศาสตร์    ซึ งก็คือคนของพระเจ้าทังหมด    กิงตามธรรมชาติ   ในทีนีหมายถึง  อิสราเอล  และกิงทีถูกต่อเข้าไปเล็ง
ถึงคริ สตจักร    การใช้ตน้ มะกอกเป็ นสัญลักษณ์ของชนชาติอิสราเอลในพันธสัญญาเดิมก็โต้แย้งมุมมองนี    ยิง
ไปกว่านันอีกข้อนีกล่าวว่าบางกิงของต้นมะกอกตามธรรมชาติ   (คนอิสราเอล   ตามมุมมองนี)   ได้หลุดจากต้น
มะกอก      ถ้าต้นมะกอกเล็งถึงผูเ้ ชือทุกคน   นีคงหมายถึงว่าคนอิสราเอลทีเชื อบางคนได้เลิกเป็ นส่ วนหนึงของ
ประชากรของพระเจ้า
11:18 ผูเ้ ชือต่างชาติไม่ควรทีจะรู ้สึกสู งส่ งกว่าผูไ้ ม่เชือชาวยิว   คือกิงต่างๆ   ทีพระเจ้าได้หกั ออกจากต้น  
(อิสราเอล; ข้อ   17-19) ผูเ้ ชื อต่างชาติอาจได้สรุ ปว่าความรอดของพวกเขาเป็ นสิ งทีจะรับผิดชอบต่อการมีอยู่
ต่อๆ   ไปของอิสราเอล   (เปรี ยบเทียบ   ข้อ   14) จริ งๆ   แล้วมันคือความสัตย์ซือของพระเจ้าในการให้เกียรติแก่
พันธสัญญาทางอับราฮัมเป็ นสิ งทีจะรับผิดชอบต่อสิ งนัน
11:19-20

มันเป็ นจริ งทีว่าหนึงในหลายเหตุผลทีคนต่างชาติได้กลายมาเป็ นผูร้ ับพระพรของ               พันธ

สัญญาทางอับราฮัมก็คือว่าคนยิวหลายคนไม่ได้เชือแน่นอนว่า   มันเป็ นพระประสงค์ของพระเจ้าอยูเ่ สมอทีจะ
อวยพรคนต่างชาติ   (ปฐก.   12:1-3)   อย่างไรก็ตามคนต่างชาติทีเชือ   ผูซ้ ึ งรู ้สึกสู งส่ งกว่าคนยิวทีไม่เชือ
จําเป็ นต้องจําบางสิ งไว้      เหตุผลเดียวทีเขาอยูท่ ีทีเขาอยู  ่ (รับพระพรจากพันธสัญญาทางอับราฮัม)   ก็เพราะว่า
เขาได้เชื อพระเจ้า      เขาไม่ได้อยูท่ ีนันเนืองด้วยว่าเขาได้ทาํ การงานบางอย่างทีดีทีจะมาเป็ นฐานสําหรับการโอ้
อวด  (เปรี ยบเทียบ  5:2)
11:21 ตลอดการอภิปรายทังสิ นนีเปาโลเห็นผูเ้ ชือต่างชาติและผูไ้ ม่เชือชาวยิวเป็ นสองกลุ่ม   ข้อเท็จจริ งนีก็
ชัดเจนจากการใช้เอกพจน์คือคําว่า   “ท่าน”   ของเขาในฉบับกรี ก   (ข้อ   17-24) ถ้าเขาได้กล่าวถึงผูเ้ ชือแต่ละคน  
เราอาจสรุ ปว่าข้อนี จัดเตรี ยมพืนฐานบางอย่างสําหรับการเชือว่าผูเ้ ชื อสามารถสู ญเสี ยความรอดได้   ประเด็น
ของเปาโลก็คือ   ถ้าพระเจ้าพักคนยิวไว้ชวคราวเนื
ั
องจากความไม่เชือของพวกเขา   พระองค์สามารถทําอย่าง
เดียวกันกับคนต่างชาติเนืองด้วยการโอ้อวดของพวกเขา
11:22 “คนเหล่านันทีหลงผิดไป”  คือ  คนยิวทีไม่เชื อ  และ  “ท่าน”  คือ  คนต่างชาติทีเชื อ  ตําแหน่งนันก็พลิก
กลับได้  

คนต่างชาติสามารถกลายมาเป็ นผูร้ ับความเข้มงวดของพระเจ้าได้และคนยิวสามารถกลายมาเป็ น

ผูร้ ับความเมตตาของพระองค์ได้สิงนีขึนอยูก่ บั การตอบสนองของพวกเขาต่อพระเจ้า  

การตอบสนองของ

พวกเขากําหนดว่าพระเจ้าจะสงวนพวกเขาไว้  (ข้อ  21) หรื อตัดพวกเขาออกไป  (ข้อ  22)
11:23 การเชือคือสิ งทีลงเอยด้วยการทีพระเจ้าต่อคนต่างชาติทีเชื อเข้าไป   (ข้อ   17) และการเชือสามารถลง
เอยด้วยการทีพระเจ้าต่อคนยิวทีเชือในอนาคตเข้าไป  ในการยกตัวอย่าง  ลาํ ต้นของต้นมะกอกเทศทีถูกปลูกไว้
เล็งถึงอิสราเอล  และกิงตามธรรมชาติคือคนยิว
11:24 นีคือการเปรี ยบเทียบ  “ยิงกว่า”  อีกอันหนึง  (5:9, 19, 15, 17; เปรี ยบเทียบ  ลก.  11:13) ถ้าพระเจ้าได้ทาํ
สิ งทียาก  นันคือการต่อกิงป่ า  (คนต่างชาติทีเชื อ)  เข้ากับลําต้น  (อิสราเอล)  มันไม่ควร  ยากทีจะเชือว่าพระองค์
จะทําสิ งทีง่ายกว่า   สิ งทีง่ายกว่าก็คือการรื อฟื นกิงของต้นไม้ทีถูกตัดไป   (คนยิวทีไม่เชื อผูซ้ ึ งจะมาสู่ ความเชือ
ในพระคริ สต์)  ไปสู่ ตาํ แหน่งดังเดิมของพวกเขา  (ในฐานะสมาชิกของอิสราเอล)  
“การรื อฟื นคนยิวทีได้เชือไปสู่ การมีส่วนร่ วมแบบโบราณ  

จากธรรมชาติของกรณี นีแล้วต้องเป็ น

ธรรมชาติกว่าการกลับใจเชือของคนต่างชาติ”  397
เป็ นทีชัดเจนว่ากิงทีได้หกั ไปแต่ก่อนไม่ได้เล็งถึงแต่ละคนทีเหมือนกันอย่างกับคนทีจะถูกต่อเข้าไป
ในอนาคตพวกเขาเป็ นคนยิวผูซ้ ึ งในกรณี แรกไม่ได้เชือและผูซ้ ึ งในกรณี หลังจะเชือ      คนยิวทีถูกต่อเข้าไปจะ
ไม่เกียวข้องกับการตัดผูเ้ ชื อต่างชาติในอนาคตออกไป
3. การรือฟื นอิสราเอลนันแน่ นอน  11:25-32
ก่อนหน้านันเปาโลได้วางรากฐานสําหรับส่ วนนี   จนถึงเดียวนีประเด็นของเขาก็คือว่าพระ
เจ้าสามารถรื อฟื นอิสราเอลได้      นันคือ   พระองค์สามารถรื อฟื นประเทศอิสราเอล   ซึ งตอนนีมีกิงตาม
ธรรมชาติหลายกิง   (คนยิวทีไม่เชือ)   ทีได้ถูกตัดออก   ไปสู่ สภาพดังเดิมทีเป็ นประเทศซึ งเกิดผลใน
โลกได้     ตอนนีเราเรี ยนรู ้วา่ พระองค์ไม่เพียงแค่สามารถทําได้เท่านัน  แต่พระองค์จะทําอีกด้วย    ส่ วน
นีเป็ นจุดสู งสุ ดของทุกๆ  สิงทีเปาโลได้เขียนในบทที  9-11
“ความเมตตาเดียวกันทีได้เกิดขึนกับคนต่างชาติผซู ้ ึ งไม่ได้เชือฟังก่อนหน้านัน  

ในทีสุ ดแล้วจะ

เกิดขึนแก่คนอิสราเอลทีไม่เชื อฟังในตอนนี”  398
11:25 “ความลําลึก”  

ในพันธสัญญาใหม่อา้ งอิงถึงความจริ งซึ งก่อนหน้านันไม่เป็ นทีรู ้จกั แต่ตอนนีถูก

เปิ ดเผย    ใน  “ศาสนาต่างๆ  ทีลึกลับ”  ของโลกกรี ก-โรมัน  ผูเ้ ริ มต้นได้รับข้อมูลทีเร้นลับทีไม่เป็ นทีรู ้จกั แก่ผทู ้ ี

ไม่ใช่ผเู ้ ริ มต้น    สิ งทีคล้ายกันในสมัยใหม่คือ  “สังคมทีเร้นลับ”  (เช่น  พวกเมสันส์     ดาวตะวันออก  และอืนๆ)    
การเปิ ดเผยนันในกรณี นีคืออิสราเอล   (คนยิวตามเชือชาติ)   จะพบกับการทําให้แข็งกระด้างบางส่ วนจากพระ
เจ้าจนกว่าตัวเลขเต็มจํานวนของคนต่างชาติทีถูกเลือกไว้จะได้รับความรอด      แผนการของพระเจ้าทีจะพัก
ประเทศอิสราเอลไว้ชวคราวไม่
ั
ควรทําให้ผเู ้ ชื อต่างชาติคิดว่าพวกเขาเองสู งส่ ง      พระเจ้าได้ออกแบบแผนการ
นีเพือจะแสดงถึงสง่าราศีของพระองค์เอง    
เราต้องระมัดระวังทีจะไม่เทียบเท่ารัฐสมัยใหม่ของอิสราเอลกับอิสราเอลทีถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์    
อิสราเอลตามพระคัมภีร์เป็ นประเทศทีมีอธิ ปไตยท่ามกลางชนชาติต่างๆ   ในโลกทีได้สูญเสี ยอธิปไตยไปเมือ
เนบูคดั เนสซาร์ได้ทาํ ลายกรุ งเยรู ซาเล็มในปี    กคศ.   586 ในขณะทีทุกวันนีคนยิวบางคนได้รวบรวมรัฐของ
อิสราเอล      พระเจ้าได้สัญญาว่ากระนันพระองค์จะทําให้คนยิวส่ วนใหญ่ทีจะเชือในพระบุตรของพระองค์
และกลับไปสู่ แผ่นดินแห่งพันธสัญญาในฐานะผูเ้ ชื อในพระองค์      สิ งนีจะเกิดขึนเมือพระเยซูคริ สต์เสด็จ
กลับมายังโลกตอนนันพระองค์จะสถาปนาอิสราเอลขึนใหม่ในฐานะประชากรของพระเจ้าและปกครอง
เหนื อพวกเขาในฐานะกษัตริ ยแ์ ห่งดาวิดของพวกเขา  (เปรี ยบเทียบ  ศคย.  12-14) รัฐปั จจุบนั ของอิสราเอลใน
ปั จจุบนั นีไม่ได้รับ        พระพรอันสมบูรณ์ทีพระเจ้าได้สัญญาทีจะนํามายังอิสราเอลเมือพระคริ สต์เสด็จกลับมา    
“ความสมบูรณ์ของคนต่างชาติ”   (NASB) อ้างอิงถึง   “ตัวเลขทีครบจํานวนของคนต่างชาติ”   (NIV;
เปรี ยบเทียบ   ข้อ   12; ลก.   21;23-24; กจ.   15:14) เมือคนต่างชาติทงหมดผู
ั
ซ้ ึ งพระเจ้าได้เลือกเพือความรอด
ระหว่างยุคปั จจุบนั ของการปฏิเสธของคนยิว  (การพักไว้ก่อน)  ได้ประสบกับความรอด    พระเจ้าจะเร่ งให้เกิด
การฟื นฟูความเชื อท่ามกลางคนยิว    แม้วา่ ตอนนีคนยิวบางคนได้เชื อพระคริ สต์    ในปั จจุบนั นีพระเจ้าไม่ได้ทาํ
การผ่านทางพวกเขาในฐานะอิสราเอลอย่างทีพระองค์จะทําในอนาคต   (นันคือ   ในยุคพันปี )      หลังจากทีพวก
เขาจํานวนมากได้กลับไปสู่ ความเชือในพระคริ สต์    ตอนนี พระองค์ทาํ การผ่านทางคริ สตจักร

11:26 “อนุประโยคแรกของ   ข้อ   26 เป็ นศูนย์กลางความวุน่ วายในการแปลของโรม   9-11 และคําสอนของ
พันธสัญญาใหม่เกียวกับคนยิวและอนาคตของพวกเขา”399  
“มันเป็ นไปไม่ได้ทีจะรับรองการตีความหมายทีเข้าใจ  

‘อิสราเอล’

ทีนีในแง่ทีแตกต่างจาก  

‘อิสราเอล’  ในข้อ  25 ([นันคือ  มันเป็ นไปไม่ได้ทีจะเข้าใจ  ‘อิสราเอล’  ในข้อ  26 ว่าหมายถึง]  ‘การทํา
ให้แข็งกระด้างได้มายังส่ วนของอิสราเอล’)”  400

“อิสราเอลทังสิ น”  หมายถึงอิสราเอลโดยรวมทีตรงกันข้ามกลับคนยิวเหลืออยูท่ ีเชื อซึ งมีจาํ นวนค่อน  
ข้างน้อยบริ บทก็ทาํ ให้สิงนีชัดเจน  

การสรุ ปนีไม่ได้เรี ยกร้องว่าคนอิสราเอลแต่ละคนทีมีชีวติ อยูจ่ ะได้รับ

ความรอดมันเพียงแค่เรี ยกร้องความรอดของจํานวนส่ วนใหญ่ของประเทศ  (เปรี ยบเทียบ  ศคย.  12-13) 401
เมือใดก็ตามทีชื อ   “อิสราเอล”   ปรากฎในพันธสัญญาใหม่   ก็อา้ งอิงถึงชนชาติทงหมดของลู
ั
กหลาน
ทางเชือชาติของยาโคบ   (คนยิวตามเชือชาติ)   หรื อคนเหลืออยูท่ ีเชือภายในกลุ่มนัน      มันไม่ใช่อีกชือหนึง
สําหรับคริ สตจักร   จอห์น   คาลวินได้เชือว่าอิสราเอลหมายถึงคริ สตจักรและพวกนักศาสนศาสตร์แบบพันธ
สัญญาได้ติดตามการปลูกฝังของเขา402   “อิสราเอลทังสิ น”   ไม่ได้หมายถึงคนยิวทังหมดทีได้เป็ นผูเ้ ชือตลอด
ประวัติศาสตร์  403 ถ้าสิ งนันคือสิ งทีเปาโลได้หมายถึง  ถอ้ ยคํานีคงจะไม่ตรงประเด็นกับข้อโต้แย้งของเขา  404
“ดังนัน”  หรื อ  “ฉะนัน”  หมายถึง  “เมือสิ งนันได้เกิดขึน”  (NEB) หรื อ  “ดังนันหลังจากนี”  (JB) อาจ
หมายถึง  “ในทํานองนี”  นนคื
ั อ  แนวทางทีเปาโลได้อธิ บายในข้อที  11-24 405
การอ้างอิงถึงอิสยาห์   59:20-21 ไม่ใช่แค่ยนื ยันถึงการยืนยันของเปาโล   แต่ยงั บอกใบ้ถึงเวลาทีการ
ฟื นฟูนีจะเกิดขึนอีกด้วย    มนั จะเกิดขึนเมือพระเมสสิ ยาห์จะออกมาจากเยรู ซาเล็มแบบสวรรค์  (กท.  4:26; ฮบ.  
12:22) สิ งนีจะเกิดขึนในการเสด็จมาครังทีสองของพระองค์  (ศคย.  12:10) 406
“อิสราเอล.   .   .   ถูกเลือกมาเพือพันธกิจสี ด้าน: (1) เพือจะเป็ นพยานถึงความเป็ นหนึงของพระเจ้าใน
ท่ามกลางการนับถือรู ปเคารพทัวจักรวาล   (เปรี ยบเทียบ   ฉธบ.   6:4 กับ   อสย.   43:10-12); (2) เพือจะ
แสดงให้ประชาชาติต่างๆ  เห็นถึงการอวยพรของการรับใช้พระเจ้าเทียงแท้  (ฉธบ.  33:26-29; 1 พศด.  
17:20-21; สดด.  144:15); (3) เพือจะรับรักษาไว้และส่ งต่อพระคัมภีร์   (ฉธบ.  4:5-8; รม.  3:1-2); และ  
(4) เพือจะเป็ นช่องทางของมนุษย์สาํ หรับพระเมสสิ ยาห์   (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 ได้ทาํ นายถึงการขจัดความบาปของอิสราเอลครังใหญ่อีกด้วย  (บาปต่างๆ   ของคนยิวที
เชือเมือพระคริ สต์เสด็จกลับมา)  

และได้เชือมโยงกับการมอบพระพรทางพันธสัญญาใหม่แก่อิสราเอล  

(เปรี ยบเทียบ  ยรม.  31:31-34)
“ . . . ประวัติศาสตร์ ทางการปฏิบตั ิของพระเจ้าต่ออิสราเอลตามเชือชาติอย่างทีได้แถลงในโรม  11:110 ซึ งก็คือตรรกวิทยาของการพลิกกลับของจุดหมายปลายทางของอิสราเอลในข้อที   11-15 ได้รับ
การสนับสนุนโดยตัวอย่างประกอบของต้นมะกอกและการต่อกิงตามธรรมชาติของอิสราเอลตาม

เชือชาติเข้ากับมัน   ‘อีกครังหนึง’   ในข้อ   16-24

และคําพยากรณ์ของความรอดของ   ‘อิสราเอล

ทังหมด’  ในข้อ  25-27 รวมกันทีจะตังอนาคตของอิสราเอลตามเชือชาติให้เป็ นความหวังทีมีสง่าราศี
ของอิสราเอลและคริ สตจักร”  408
11:28                         ภายใต้ระบบปัจจุบนั พระเจ้าเห็นว่าลูกหลานทางกายภาพของอิสราเอลโดยรวมเป็ นศัตรู ของ
พระองค์เนืองจากความไม่เชื อของพวกเขา   อย่างไรก็ตามพวกเขาเป็ น   “ศัตรู ”   ของพระองค์เพือเห็นแก่คน
ต่างชาติผซู ้ ึ งพระเจ้ายืนพระคุณให้ในระยะเวลาของความไม่เชือของคนยิวนี   อย่างไรก็ตามจากจุดยืนของการ
เลือกระดับประเทศของพวกเขาเพือจุดประสงค์ทีพิเศษ  

พวกเขาก็เป็ นผูร้ ับความรักของพระองค์เนืองจาก

บรรพบุรุษ
11:29             สิทธิ พิเศษต่างๆ   ทีพระเจ้าได้ให้แก่อิสราเอลคงเป็ นสิ งทีเปาโลอ้างอิงว่าเป็ นของขวัญต่างๆ ของ
พระเจ้า (เปรี ยบเทียบ   9:4-5) พวกเขามีการเชือมโยงทีสนิทกับการทรงเรี ยกของพระเจ้าทีมีต่ออิสราเอลเพือ
จุดประสงค์ทีพิเศษ   พระเจ้าจะไม่ถอดถอนสิ งเหล่านี จากอิสราเอล   พระองค์ไม่ได้เลือกอิสราเอลเนื องด้วย
ความดีของพวกเขาและพระองค์จะไม่ละทิงพวกเขาเนื องด้วยความไม่ดีของพวกเขา   แท้จริ งแล้วเปาโลได้
กล่าวสิ งเดียวกันเกียวกับความมันคงของคริ สเตียนแต่ละคนใน  8:31-39
11:30-31

ข้อเหล่านี เป็ นการเตือนต่อผูเ้ ชือต่างชาติ  

คนต่างชาติควรระวังเกียวกับการทีจะวิจารณ์

พระเจ้าสําหรับการวางแผนทีจะอวยพรคนยิวในอนาคตเราควรระวังทีจะกลายมาเป็ นคนเย่อหยิงอีกด้วย
เพราะว่าในปั จจุบนั นี เราเป็ นผูร้ ับพิเศษในความโปรดปรานของพระเจ้า

เราต้องจดจําไว้วา่ พระเจ้าได้เลือก

อิสราเอลเพือเราซึ งเป็ นคนต่างชาติสามารถรับความรอดได้  (ปฐก.  12:1-3)
11:32               สรุ ปของสาระก็คือ   อย่างทีทุกๆ   คนเคยไม่เชือฟัง   ไม่วา่ คนยิวหรื อคนต่างชาติ   ดังนันพระเจ้าจะ
สําแดงความเมตตาแก่ทุกคนเช่นกัน   (เปรี ยบเทียบ   3:9; กท.   3:22) นันคือ   พระองค์จะสําแดงความเมตตาแก่
ทุกคนโดยปราศจากความแตกต่าง   ไม่ใช่แก่ทุกคนโดยปราศจากการยกเว้น   (เปรี ยบเทียบ   9:17) สิ งนีเป็ น
รากฐานทียิงใหญ่ของความแน่ใจ  
“กรอบแห่งการวิจารณ์ถึงการอ้างอิงถึงการจัดการของเปาโลเกียวกับความรอดของอิสราเอลนันเป็ น
ความแตกต่างระหว่างการเลือกส่ วนรวมและการเลือกส่ วนบุคคล”  409
สิ งนีสรุ ปข้อโต้แย้งของบทที  9-11

“คนอิสราเอลตามเชือชาติก็มีอนาคต  

เพราะว่าพระเจ้าจะบรรลุความรอดเพืออิสราเอลตามพระ

สัญญาแห่งพันธสัญญาใหม่ของพระองค์     สิ งนีก็รอคอยการครบตามจํานวนของคนต่างชาติ   เมือการ
แข็งกระด้างของอิสราเอลจะถูกขจัดออกไปและเมือการกระตุน้ ของคนต่างชาติจะดําเนิ นการตาม
แนวทางของมัน      อิสราเอลทังหมดจะได้รับความรอดในหนทางทีความเมตตาของพระเจ้าจะเป็ นที
ประจักษ์แก่คนทังปวง”  410
“บางทีมุมมองทีได้รับการเชื อถือมากทีสุ ดท่ามกลางผูท้ ีไม่ได้ถือตามยุคก็คือว่าอนาคตของอิสราเอล
นันเป็ นการรวมกันของประชากรนันกับคริ สตจักร  โฮคีมากล่าวเพือหลายๆ  คนเมือเขาเขียนว่า  ‘.  .  .  
อนาคตของคนอิสราเอลทีเชื อไม่ได้ถูกแยกจากอนาคตของคนต่างชาติทีเชือ’   เขากล่าวว่าอิสราเอล
ไม่มีทีทีพิเศษในระบบความรอดในอนาคตของพระเจ้า

‘ความหวังสําหรับอนาคตของอิสราเอลก็

เป็ นอย่างเดียวกันกับความหวังสําหรับอนาคตของคนต่างชาติ

นันคือความรอดและการมีสง่าราศี

สู งสุ ดโดยความเชือในพระคริ สต์”  411
ไม่มีอะไรทีคงค้างอยูน่ อกจากทีจะสรรเสริ ญพระเจ้าสําหรับความชอบธรรมของพระองค์ในการ
ปฏิบตั ิต่ออิสราเอลอย่างทีพระองค์ได้ทาํ และอย่างทีพระองค์จะทํา
4. การสรรเสริญพระเจ้ าสํ าหรับแผนการทีฉลาดของพระองค์   11:33-36
คํายอพระเกียรตินีสอดคล้องกันกับคํายอพระเกียรติ  ณ  ตอนปลายของบทที  8 ทีซึงเปาโลได้สรุ ปการ
เปิ ดเผยถึงแผนการของพระเจ้าในการนําความชอบธรรมของพระองค์ไปยังมนุษย์   (8:31-39) ทีนันการเน้น
อยูท่ ีประชากรของพระเจ้า  ทีนีการเน้นอยูท่ ีแผนการของพระเจ้า  
“ทีนีศาสนศาสตร์ เปลียนไปเป็ นบทกวี      ทีนีการแสวงหาของความคิดเปลียนไปเป็ นการยกย่องของ
หัวใจ”  412
11:33 “ปัญญา”   ของพระเจ้า คือความสามารถของพระองค์ทีจะเรี ยบเรี ยงแผนการของพระองค์เพือว่ามัน
จะส่ งผลทีดีต่อคนยิวและคนต่างชาติและพระสิ ริของพระองค์เอง   “ความรู้”   ของพระองค์เป็ นพยานถึงความ
สามารถของพระองค์ทีจะสร้างแผนการเช่นนัน   การตัดสิ นใจของพระองค์พลุ่งขึนจากตรรกวิทยาทีไกลเกิน
กว่าทีความสามารถของมนุษย์จะเข้าใจได้ ขบวนการต่างๆ   ของพระองค์นนก็
ั ซบั ซ้อนซึ งมนุษย์ไม่สามารถ
ค้นพบสิ งเหล่านันได้ถา้ ปราศจาการช่วยเหลือของการเปิ ดเผยของพระเจ้า

11:34 เปาโลเห็นด้วยกับอิสยาห์อีกครังหนึง   (อสย.   40:13-14)   ไม่มีใครทีสามารถรู ้ถึงความคิดของพระเจ้า
อย่างเต็มทีได้  พระเจ้าทรงฉลาดมากอย่างยิงจนพระองค์ไม่จาํ เป็ นจะต้องมีทีปรึ กษา
11:35 การสังเกตของโยบทีว่าพระเจ้าไม่เคยจําเป็ นทีจะต้องพึงพาการช่วยเหลือของมนุษย์ทีจะทําให้
พระองค์เป็ นหนีมนุษย์   (โยบ  35:7; 41:11) ก็เป็ นจริ งด้วย  ข้อเท็จจริ งทีว่าพระเจ้าทําให้ผคู ้ นเป็ นหุ น้ ส่ วนของ
พระองค์ในการปฏิบตั ิการนําพระทัยของพระองค์ในโลกก็ไม่ได้หมายถึงว่าพระองค์ไม่สามารถเข้ากับคนอืน
ได้ถา้ ปราศจากเรา  พระองค์สามารถทําได้
11:36 พระเจ้าเป็ นแหล่งทีทุกสิ งนันมาจาก   เป็ นหนทางทีทุกสิ งเกิดขึนและเป็ นเป้ าหมายทีทุกสิ งกําลังมุ่ง
ไปหา   พระองค์เป็ นผูเ้ ริ มต้น   ผูค้ าจุ
ํ น   และในทีสุ ดแล้วเป็ นผูท้ าํ ให้ทุกสิ งสําเร็ จ   (เปรี ยบเทียบ   คส.   1:16-17)
เนืองจากสิ งเหล่านี  (ข้อ  33-36) พระองค์สมควรแก่พระสิ ริทงสิ
ั นเป็ นนิ ตย์  
จุดจดจ่อหลักของคํายอพระเกียรตินี   ซึ งเข้ากันได้กบั หัวข้อของบทที   9-11 คือแผนการใหญ่แห่ง
ความรอดของพระเจ้าตลอดประวัติศาสตร์    อย่างไรก็ตาม   “ทุกสิ ง”   (ข้อ   36) รวมถึงชีวติ ของแต่ละบุคคล
เช่นกัน
ตอนนีเปาโลได้สรุ ปการอธิ บายทางศาสนศาสตร์ ของเขาถึงวิธีทีมนุษย์อธรรมสามารถรับเอา
ความชอบธรรมของพระเจ้าได้      เพียงแค่การอธิ บายถึงความเกียวข้องของการมีความชอบธรรมนีได้คา้ งไว้
สําหรับเขาทีจะทําให้ชดั เจน      การแนะนําเชิงปฏิบตั ินีสําคัญอย่างยิงเนื องจากว่าคริ สเตียนไม่ได้อยูภ่ ายใต้
กฎเกณฑ์ต่างๆ   ของธรรมบัญญัติของโมเสสอีกต่อไป   (7:6; 10:4) สิ งทีตามมาก็คือคําสอนของพันธสัญญา
ใหม่

VI. การฝึ กฝนความชอบธรรมของพระเจ้ า  12:1-15:13
ในการเปรี ยบเทียบ   บทที   1-11 กับ   บทที   12-16 นัน   บางทีความแตกต่างทีสําคัญทีสุ ดก็คือว่าส่ วน
แรกกล่าวถึงการกระทําของพระเจ้าสําหรับมนุษย์เป็ นหลัก   และส่ วนสุ ดท้ายกล่าวถึงการกระทําของผูค้ นใน
การตอบสนองต่อการกระทําของพระเจ้า      นี เป็ นการอธิ บายทีง่ายเกินไปของพระธรรมนี   แต่ความแตกต่าง
นันเป็ นสิ งทีชัดเจน    การจัดเตรี ยมของพระเจ้าตรงกันข้ามกับความรับผิดชอบของมนุษย์ในการทีจะประพฤติ
ตัวในลักษณะทีสอดคล้องกับสิ งทีพระเจ้าได้ทาํ   กําลังทํา  และจะทําเพือเขา  (เปรี ยบเทียบ  อฟ.  4:1; ฟป.  2:12-

13) ส่ วนแรกเป็ นข้อมูลสําหรับการเชือมากกว่า   ในขณะทีส่ วนสุ ดท้ายเป็ นการแนะนําสําหรับการกระทํา
มากกว่า  ส่วนแรกเน้นความสัมพันธ์ทีถูกต้องกับพระเจ้า  ส่วนสุ ดท้ายเน้นความสัมพันธ์ทีถูกต้องกับคนอืนๆ
“หลักคําสอนต้องนําหน้าการกระตุน้ อยูเ่ สมอเนืองจากว่าในหลักคําสอนนันธรรมิกชนได้รับการ
แสดงถึงตําแหน่งทีได้รับยกย่องของเขา   ซึ งทําให้เกิดการกระตุน้ ไปสู่ ชีวติ ทีบริ สุทธิ    และมีเหตุผล  
และในหลักคําสอนนันธรรมิกชนได้รับการบอกกล่าวถึงแหล่งต่างๆ   แห่งพระคุณทีเขาครอบครอง
ซึ งเป็ นการเชื อฟังต่อการกระตุน้ ”  413
โดยพืนฐานแล้วการกระตุน้ นี   ซึ งเป็ นทังทางบวกและทางลบ   กล่าวถึง
อุปนิสัยภายในขอบเขตของชี วติ ทีทีผูเ้ ชื อดํารงชีวติ       ด้านต่างๆ   เหล่านีเป็ น
ความสัมพันธ์ของเขาหรื อของเธอกับพระเจ้ากับสมาชิกอืนๆของพระกายของ
พระคริ สต์และกับพลเมืองของประเทศ      ทีนีมีความสอดคล้องโดยทัวไปกับการ
แนะนําทีพระเจ้าได้ให้แก่คนอิสราเอลผ่านทางโมเสสสําหรับชีวติ ในอิสราเอล        
เปาโลกล่าวถึงด้านต่างๆ   ทีเหมือนกันของชีวิต: ชีวติ ทางศีลธรรม   ชีวติ ทาง
ศาสนา   และชีวติ ทางพลเมือง      ความแตกต่างกับประมวลกฎของโมเสสนันก็
โดดเด่น  และความคล้ายคลึงกันก็โดดเด่นเช่นกัน    พระธรรมโรมไม่ได้ประกอบ
ไปด้วยธรรมบัญญัติของพระคริ สต์ทงหมด  
ั
(กท.   6:2) แต่พระธรรมแต่ละเล่ม

รัฐ
คริ สตจักร
พระเจ้า

ศีลธรรม
        ศาสนา
  พลเมือง

ของพันธสัญญาใหม่ก็ให้ขอ้ มูลทีพิเศษแก่ความเข้าใจของเราถึงนําพระทัยของ
พระเจ้าสําหรับคริ สเตียน
“หนึงในหลายลักษณะทีโดดเด่นทีสุ ดของ   โรม   12:1-15:13 คือแนวทางทีหัวข้อหลากหลายของมัน
คล้ายคลึงกับคําสอนทีเปาโลให้ในทีอืน  [เปรี ยบเทียบ  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; 13:1114 และ  1 ธส.  5:1-11; 14:1-15:13 และ  1 คร.  8-10]”  414
บทที  12-13 ให้คาํ แนะนําสําหรับความประพฤติของคริ สเตียนโดยทัวไป และ 14:1-15:13 กล่าวถึง
ปั ญหาทีเจาะจงทีคริ สเตียนชาวโรมได้เผชิ ญและทีคริ สเตียนทังหมดก็เผชิ ญ
ก.  การอุทิศแด่ พระเจ้ า  12:1-2
บทที  12 ข้อที    1 และ  2 กล่าวถึงความสัมพันธ์ทีสําคัญทีสุ ดของคริ สเตียน นันคือ  ความสัมพันธ์ของ
เขาหรื อของเธอกับพระเจ้า      ข้อเหล่านีคล้ายคลึงกับตอนต่างๆ   ทีตามมาซึ งกล่าวถึงความประพฤติของ

คริ สเตียนและข้อเหล่านีก็เป็ นคํานําแก่สิงเหล่านัน      ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านันเป็ นรากฐานและ
ปกครองความประพฤติอย่างอืนของเราทังสิ น      เปาโลได้เรี ยกคริ สเตียนให้ถวายตัวเขาเองหรื อเธอเองแด่
พระเจ้าแล้ว   (6:13, 19) ตอนนีเขาได้กล่าวซําหน้าทีนันว่าเป็ นพันธะทีจําเป็ นทีสุ ดของคริ สเตียน      เขายังได้
กล่าวถึงการนมัสการเทียมเท็จและใจชัว  (1:25, 28) การกระตุน้ นี ผูกเข้ากับสองข้อนีโดยเฉพาะ
12:1

“ด้วยเหตุนี”  ดึงการสรุ ปจากทังหมดทีเปาโลได้นาํ เสนอมาตลอด  ไม่ใช่แค่บทที  9-11 สิ งนีก็ชดั เจน

จากสิ งทีเขาได้ดาํ เนิ นการทีจะกล่าวต่อไป      การกล่าวโทษเกิดจากการประณามของพระเจ้าทีมีต่อมนุษย์  
(3:20), ความชอบธรรมทีพระเจ้าได้เตรี ยมไว้โดยไม่คิดราคา  (5:1), และความแน่ใจของการยอมรับทีคนบาป
ทีเชือสามารถมีได้   (8:1) เนืองจากสิ งเหล่านีทังสิ น  มันสมเหตุสมผลทีจะถวายชีวติ ของเราเป็ นเครื องบูชาทีมี
ชีวติ แด่พระเจ้า   (12:1) โดยเฉพาะอย่างยิง   การกระตุน้ ทีจะถวายตัวเราเองแด่พระเจ้าใน   6:13 และ   19 ก็ถูก
กล่าวถึงด้วย    
ตอนนีการกระตุน้ แทนทีการแนะนํา      การกระตุน้    (คํากรี ก   พา-รา-เค-เล-โอ)   อยูร่ ะหว่างคําสังและ
การวิงวอน  มัน  [ข้าพเจ้ากระตุน้ ท่าน] เป็ น  “หนึงในการแสดงออกทีนุ่มนวลทีสุ ดในพระคัมภีร์”415 เปาโลได้
ใช้คาํ ว่า   พาราเคเลโอ   ประมาณ   50 ครังในจดหมายฝากต่างๆ   ของเขา      บางทีเขาไม่ได้สังผูอ้ ่านของเขา
เพราะว่าท่าทีทีเขาหรื อเธอถวายตัวของพวกเขาแด่พระเจ้านันสําคัญ    อัครทูตไม่ได้ตอ้ งการผูอ้ ่านของเขาทีจะ
ยินยอมเนืองจากว่าเขาได้สังให้พวกเขาทีจะทําแต่เนื องจากว่าพวกเขาต้องการทีจะทําเพราะสิ งทีพระเจ้าได้
ทําเพือพวกเขา
ด้วยเหตุนีเขาได้ทาํ ให้การวิงวอนอย่างหนักแน่นเท่าทีจะเป็ นไปได้โดยปราศจากการสัง    ก่อนหน้าที
เขาได้สังให้ทาํ หน้าทีนี  (6:13, 19)
“.  .  .  ข้าพเจ้าวิงวอนท่าน—ช่างเป็ นถ้อยคําทีน่าพิศวงทีมาจากพระเจ้า! จากพระเจ้าผูซ้ ึ งเราได้ทาํ บาป
ต่อและการพิพากษาของพระองค์ทีเราอยูภ่ ายใต้!

มันช่างเป็ นถ้อยคําทีดีเพียงใดสําหรับเราทีเป็ นผู ้

เชือ—เชือชาติของคนบาปทีเป็ นศัตรู กบั พระเจ้า—‘ข้าพเจ้าวิงวอนท่าน’”  416
วลีนี   “ความเมตตากรุ ณาของพระเจ้า”   (NASB) อ้างอิงถึงทุกสิ งทีเปาโลได้เปิ ดเผยในธรรมสารนีที
พระเจ้าได้ทาํ เพือผูเ้ ชือ      เปาโลได้ใช้คาํ ว่า   “เมตตากรุ ณา”   ในรู ปเอกพจน์ในฉบับภาษากรี กอย่างชัดเจนเนือง
ด้วยการอธิ บายถึงความเมตตากรุ ณาของพระเจ้าไม่นานมานีใน   11:30-32

ความเมตตากรุ ณาบ่งบอกถึง

คุณสมบัติในพระเจ้าทีได้นาํ พระองค์ทีจะช่วยกูเ้ ราจากบาปและความน่าสังเวชของเรา      มันตรงกันข้ามกับ
พระคุณ ความเมตตากรุ ณาแสดงออกถึงการช่วยกูจ้ ากการลงโทษทีเราสมควรได้รับ   และพระคุณอธิบายถึง

การให้พระพรทีเราไม่สมควรจะได้รับ      เปาโลได้เรี ยกให้เราทีจะถวายตัวเราเองแด่พระเจ้าเพราะว่าพระองค์
ได้มีเมตตาต่อเรา      ในศาสนาต่างชาติทงหลายในสมั
ั
ยของเปาโล   โดยพืนฐานแล้วผูน้ มัสการได้ถวายเครื อง
บูชาก่อนเพือทีจะได้รับความเมตตาจากบรรดาพระทังหลาย   สิ งนันไม่จาํ เป็ นในคริ สตศาสนาเพราะว่าพระ
เจ้าได้ทาํ การริ เริ ม    ความคิดแบบฮีบรู ได้ถือว่าร่ างกายเป็ นตัวแทนทังหมดของบุคคล
เปาโลกําลังกระตุน้ การนําเสนอตัวตนทังหมด   ไม่ใช่แค่รูปร่ างภายนอก   (เปรี ยบเทียบ   6:13)417
อย่างไรก็ตาม  ร่างกายก็ตรงกันข้ามกับความคิดในข้อ  2 ดังนันร่ างกายทางกายภาพดูเหมือนจะเป็ นสิ งทีเปาโล
กําลังเน้นโดยเฉพาะ418

พวกปุโรหิ ตชาวยิวจําเป็ นต้องถวายพวกเขาเองเป็ นเครื องบูชาทีปราศจากตําหนิแด่

พระเจ้า  ก่อนทีพวกเขาจะสามารถรับใช้พระองค์ได้  (เปรี ยบเทียบ  มลค.  1:8-13) ความเหมือนกันก็เป็ นจริ งใน
คริ สตศาสนา   ชีวติ ทังหมดของผูเ้ ชื อทีเป็ นปุโรหิ ตจะต้องถูกมอบแด่พระเจ้า   (เปรี ยบเทียบ   ลนต.   1) เราต้อง
แยกจากบาปเพือพระเจ้า   นีคือแก่นแท้ของความบริ สุทธิ    (เปรี ยบเทียบ   6:19) เครื องบูชาชนิดนีเป็ นทียอมรับ
ต่อพระเจ้าและเป็ นทีพอพระทัยของพระองค์    
นักวิชาการบางคนอ้างว่ากาลของคํากริ ยา   “เสนอ”   หรื อ   “ถวาย”   (เอออริ สท์ในภาษากรี ก)  
สันนิษฐานถึงการถวายแบบเด็ดเดียวทีกระทําครังเดียวซึ งมีผลตลอดไป419 คนอืนๆ   ก็กล่าวว่ากาลเอออริ สท์
ไม่ได้บ่งบอกว่าเป็ นการกระทําครังเดียว   และเปาโลเพียงแค่หมายถึงว่าเราควรทําการถวายนีโดยไม่บ่งบอก
ว่าบ่อยครังแค่ไหน420 ในมุมมองของธรรมชาติของการอุทิศตนทีเปาโลได้เรี ยกให้ทาํ ดูเหมือนว่าเราควรทํา
มันอย่างเด็ดเดียวบ่อยครังเท่าทีเราต้องการ      สิ งทีคริ สเตียนต้องถวายก็คือชี วติ ของเขาหรื อของเธอเพือการรับ
ใช้พระเจ้าในอิสราเอลเครื องเผาบูชาทังหมด  ซึ งเป็ นตัวแทนของผูถ้ วาย  (ลนต.   1) ได้ถูกเผาไหม้อย่างสิ นเชิง
ในบนแท่นบูชา   ผูถ้ วายไม่สามารถเรี ยกคืนได้เพราะว่ามันเป็ นของพระเจ้า   เปาโลได้บ่งบอกว่าสิ งนีควรจะ
แสดงถึงลักษณะของการถวายตนเองของคริ สเตียน
“การถวายบูชาของระบบใหม่ไม่ได้ประกอบด้วยการเอาชีวติ ของผูอ้ ืน เหมือนกับการถวายสัตวบูชา
สมัยโบราณ แต่ประกอบไปด้วยการให้ชีวติ ของตนเอง  (เปรี ยบเทียบ  13:15-16; 1 ปต.  2:5)”  421
“การรับใช้ฝ่ายวิญญาณของการนมัสการ”   (NASB) หรื อ   “การรับใช้ทีมีเหตุผล”   (AV) หมายถึงว่า
การถวายบูชาควรจะรอบคอบและตังใจ      สัตว์ในการถวายบูชาของคนยิวไม่สามารถถวายพวกมันในทํานอง
นีได้เพราะว่าพวกมันเป็ นสัตว์      มีหลายวิธีดว้ ยกันทีเราสามารถนมัสการพระเจ้าได้   แต่นีเป็ นวิธีพืนฐานและ
สําคัญทีสุ ด    การรับใช้ของการนมัสการนีควรจะนําหน้าการรับใช้อืนๆ  ของการนมัสการ  ถ้าไม่อย่างนันการ

นมัสการและการรับใช้ก็เป็ นแค่ผวิ เผินเท่านัน      สองตัวอย่างทีโดดเด่นของการอุทิศตนทีเด็ดเดียวคืออิสอัค  
(ปฐก.  22) และพระเยซูคริ สต์เจ้า  (ยน.  6:38) ทังสองได้ยอมให้ตนเองทีจะถูกมัดและถวายเป็ นเครื องบูชา
12:2

ข้อที  1 กล่าวถึงการทําการอุทิศตน  และข้อที  2 กล่าวถึงการรักษามันไว้
“ข้อแรกเรี ยกร้องการกระทําทีชัดแจ้ง   และข้อทีสองบังคับขบวนการทีเป็ นผลตลอดชีวติ ข้อเหล่านี
เรี ยกร้องการกระทําแห่งการถวายและหน้าทีซึ งเป็ นผลของการเปลียนแปลง”  422
ทังสองกิจกรรมก็สาํ คัญ      กาลปั จจุบนั ในฉบับภาษากรี กของข้อที   2 บ่งบอกถึงความรับผิดชอบที

ต่อเนืองของเรา   ซึ งตรงกันข้ามกับกาลอดีตในข้อที   1 ซึงเน้นการกระทําทีเด็ดเดียว   “โลก”   (คํากรี ก-ไออน)  
เป็ นวิญญาณของสมัยของเราทีแสวงหาทีจะกันพระเจ้าออกไปจากชีวติ    (1 ยน.   2:15) โลกก็แสวงหาทีจะ  
“บีบคุณไปสู่ แบบของมัน”423 คริ สเตียนควรจะเปลียนแปลงความคิดของเขาหรื อของเธอใหม่โดยการกลับ
ไปสู่ การตัดสิ นใจใหม่ทีจะอุทิศตนเองแด่พระเจ้าและโดยการยืนยันถึงการตัดสิ นใจนัน การอุทิศตนอย่างต่อ
เนืองต่อพระเจ้าจะส่ งผลต่อการเปลียนแปลงคริ สเตียนไปสู่       พระฉายของพระคริ สต์  (8:29; เปรี ยบเทียบ  มก.  
9:2-3) การอุทิศตนใหม่แต่ละวันไม่ใช่อะไรทีบ่อยครังเกินไป
“การเปลียนแปลงโปรแกรมความคิดใหม่ไม่ใช่เกิดขึนชัวข้ามคืน   แต่เป็ นขบวนการตลอดชีวติ    โดย
การทีแนวคิดของเราคล้ายคลึงกับแนวทางทีพระเจ้าต้องการให้เราคิดมากขึนและมากขึน”  424
พระวิญญาณบริ สุทธิ เป็ นผูเ้ ปลียนแปลงทีไม่ได้ระบุไว้ซึงเปาโลได้กาํ หนดให้ตรงกันข้ามกับโลก  
(8:9-11; เปรี ยบเทียบ  มธ.  17:1-2; 2 คร.  3:18; 6:17-18; 7:1; คส.  3:9-10; 1 ธส.  5:23; ทต.  3:5)  “พิสูจน์”  หรื อ  
“ทดสอบและรับรอง”  

เกียวข้องกับการประเมินและการเลือกทีจะปฏิบตั ิสิงทีเป็ นนําพระทัยของพระเจ้า  

แทนทีจะเป็ นสิ งทีโลกแนะนํา  (เปรี ยบเทียบ  อฟ.  5:8-10) เราทําให้สิงทีเป็ นนําพระทัยของพระเจ้าสําหรับเรา
กระจ่างโดยการอุทิศตัวเราเองแด่พระเจ้าบ่อยๆ    ให้สังเกตว่าการอุทิศตนอย่างสิ นเชิงแด่ความเป็ นเจ้านายของ
พระเยซูคริ สต์เป็ นสิ งทีต้องมีก่อนสําหรับการประสบกับนําพระทัยของพระเจ้า      การอุทิศตนส่ งผลต่อการ
หยังรู ้ทีนําไปสู่ การชืนชมในนําพระทัยของพระเจ้า

ทังการอุทิศตนแรกเริ มและการยืนยันทีตามมาก็เป็ นที

โปรดปรานของพระเจ้า   (ข้อ   1-2,   “เป็ นทียอมรับ”   หรื อ   “เป็ นทีโปรดปราน”; เปรี ยบเทียบ   ฟป.   4:18; ฮบ.  
13:16)  “ดี”  หมายถึง  ดีโดยเนือแท้   “ยอมรับได้”  หมายถึง  เป็ นทีโปรดปรานแด่พระเจ้า    “สมบูรณ์”  หมายถึง
ว่ามันไม่สามารถทีจะดีกว่าอีกแล้ว

โรม   12:1-2 เป็ นข้อทีสําคัญอย่างยิงสําหรับคริ สเตียน      ข้อเหล่านีแสดงออกถึงความรับผิดชอบที
สําคัญทีสุ ดของเราต่อพระเจ้า   ซึ งก็คือ   การยอมจํานนอย่างสิ นเชิงต่อความเป็ นเจ้านายของพระองค์เหนื อชีวิต
ของเรา      คํากล่าวอันเป็ นทีนิ ยมซึ งกล่าวว่า   “พระเจ้าเป็ นนักบินร่ วมของข้าพเจ้า”   ไม่ได้ให้ทีทีถูกต้องแด่พระ
เจ้า      พระเจ้าต้องการและสมควรต่อการเป็ นนักบินของเรา   ไม่ใช่นกั บินร่ วมของเรา      คริ สเตียนควรทําการ
อุทิศตนนีใกล้กบั เวลาของการทําให้ชอบธรรมของพวกเขาให้มากทีสุ ด      อย่างไรก็ตาม   ให้สังเกตว่าเปาโลก
ล่าวการอ้อนวอนของเขาต่อผูเ้ ชือ  ไม่ใช่ต่อผูท้ ียังไม่รอด      การอุทิศตนแด่พระเจ้าเป็ นการตอบสนองต่อความ
เมตตาของพระเจ้าทีเรารับเอาในความรอด      มันไม่ใช่เงือนไขสําหรับการรับเอาความเมตตานัน      มันเป็ นการ
อุทิศตนทีสมัครใจทีคริ สเตียนทุกคนควรทําด้วยความรักเพือพระผูไ้ ถ่     แต่ไม่ใช่สิงทีคริ สเตียนทุกคนทํา    มัน
เป็ นไปได้ทีจะเป็ นคริ สเตียนโดยปราศจากการทําการอุทิศตนนี เพราะว่ามันเป็ นการสมัครใจ
“ทีจะเรี ยกร้องการอุทิศตนแด่ความเป็ นเจ้านายของพระองค์เพือความรอดของพวกเขาจากผูท้ ียังไม่
รอด  เป็ นการบังคับในสิ งทีเป็ นการสมัครใจสําหรับผูเ้ ชื อ  (รม.  12:1; 1 ปต.  3:15)”  425
ข.  การปฏิบัติภายในคริสตจักร  12:3-21
คริ สเตียนทุกๆ   คนมีหน้าทีต่อพระเจ้าเหมือนกัน   นันคือการอุทิศตน   (ข้อ   1-2) อย่างไรก็ตาม
นําพระทัยของพระเจ้าสําหรับคริ สเตียนคนหนึงจะแตกต่างจากนําพระทัยของพระองค์สาํ หรับอีกคนหนึง
เกียวกับชีวติ และพันธกิจภายในพระกายของพระคริ สต์  (ข้อ  3-21)
1. ความหลากหลายของของประทาน  12:3-8
12:3

เปาโลได้เริ มต้นส่ วนนี ด้วยการยําเตือนถึงสิ ทธิอาํ นาจทางอัครทูตของเขาบางทีเขาได้ทาํ อย่างนัน

เพราะว่าสิ งทีเขากําลังจะกล่าวได้เรี ยกร้องถึงการประยุกต์ใช้ส่วนตัวทีจะกระทบการปฏิบตั ิของบรรดาผูฟ้ ัง
ของเขา      ชาวโรมไม่ได้พบกับเปาโลเป็ นการส่ วนตัว      ดังนันเขาได้กระตุน้ ให้พวกเขาทีจะรับคําสอนของเขา
อย่างถ่อมใจ      ท่าทีทีถ่อมใจนันก็สาํ คัญเมือพวกเขาได้ประเมินและใช้ความสามารถต่างๆ   ส่ วนบุคคลทีพระ
เจ้าได้มอบให้แก่พวกเขาแต่ละคน   (เปรี ยบเทียบ   1 ปต.   4:10)

เปาโลได้มีประสบการณ์กบั คริ สเตียน  

ผูซ้ ึ งเย่อหยิงเนื องด้วยของประทานฝ่ ายวิญญาณของพวกเขาในเมืองโคริ นธ์ทีทีเขาได้เขียนจดหมายนี  
(เปรี ยบเทียบ  1 คร.  12:14-31; 13:4; 14:12, 20)
ประเด็นหลักของวรรคตอนนีทังหมด   (ข้อ   3-8) ก็คือคริ สเตียนไม่ควรคิดถือตัวเกินทีเราควรคิด   แต่
ใช้การตัดสิ นทีสุ ขมุ ในการประเมินตัวเราเอง

“ความถ่อมใจเป็ นผลกระทบโดยตรงของการชําระให้บริ สุทธิ    เพราะว่าความหยิงเป็ นศัตรู ใหญ่ของ
ความชอบธรรมแท้มาโดยตลอด”  426
ความเชือทีถูกกล่าวถึงในข้อนีและในข้อ   6 ดูเหมือนจะอ้างอิงถึงความสามารถทีจะมองของคนหนึง
และใช้ของประทานของเขาหรื อของเธอในฐานะทีเป็ นความสามารถทีพระเจ้าได้ประทานให้      มันยังรวมถึง
การวางใจในพระเจ้าทีจะทําการผ่านทางเราทีจะนําพระพรไปยังคนอืน      การมองตนเองในความสัมพันธ์กบั
ของประทานของเขาหรื อของเธอนันเป็ นการตัดสิ นทีดีเพราะว่ามันสอดคล้องกับความเป็ นจริ ง      ดังนัน  
“ขนาดของความเชือ”   ไม่ได้อา้ งอิงถึงการทีคนหนึงสามารถใช้ความเชือได้มากแค่ไหน   แต่อา้ งอิงถึงจํานวน
ของความเชื อทีพระเจ้าได้ให้คริ สเตียนแต่ละคน      จํานวนนีก็แตกต่างกันออกไปสําหรับผูเ้ ชื อแต่ละคน   เรา
สามารถเห็นอย่างนีว่ามันง่ายกว่าสําหรับคริ สเตียนบางคนทีจะวางใจพระเจ้ามากกว่าคนอืนๆ  

ทีจะวางใจ    

ของประทานฝ่ ายวิญญาณไม่ได้สะท้อนถึงคุณค่าของบุคคลทีมีของประทาน      ยกตัวอย่างเช่นคนหนึงมีของ
ประทานทีช่วยให้เขาหรื อเธอทีจะรับใช้ต่อฝูงชนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพไม่ควรสรุ ปว่าเขาหรื อเธอเป็ นคริ ส
เตียนทีเหนือกว่า
12:4-5 มันสําคัญทีเราจะจดจําว่าเราเป็ นส่ วนหนึงของระบบทีใหญ่กว่า   เราไม่ใช่เป็ นแค่กลุ่มคนทีแต่ละคน
ก็ทาํ สิ งของเขาเอง   ก่อนหน้านันเปาโลได้ใช้ร่างกายทีจะอธิ บายถึงคริ สตจักรใน   1 โคริ นธ์   12 สิ งทีเขาได้
กล่าวทีนีก็กล่าวซําแนวคิดหลักทีเขาได้อธิ บายมากขึนทีนี    พระกายของพระคริ สต์เป็ นระบบทีเป็ นหนึงเดียว  
และสมาชิกของมันก็หลากหลายโดยส่ วนบุคคลและในหน้าทีต่างๆ  ของพวกมัน
“มือขวาของคุณไม่เคยต่อสู ้กบั มือซ้าย

ในทางตรงกันข้ามแต่ละข้างก็ช่วยเหลือกันและกันอย่าง

ต่อเนือง!”  427
อวัยวะทังสิ นก็เป็ นของกันและกัน   มีการร่ วมกันในคริ สตจักร      ในฐานะทีเป็ นสมาชิ กของกันและ
กัน  เราไม่สามารถทํางานตามลําพังอย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้  สมาชิกแต่ละคนก็รับประโยชน์จากการช่วยเหลือ
ของสมาชิกคนอืนๆ  สลับกันไป    การตระหนักนีควรช่วยให้เราทีจะหลีกเลียงความหยิงได้
“ประเด็นก็คือว่าสมาชิกแต่ละคนทําหน้าทีรับใช้พระกาย  ไม่ใช่พระกายทีจะรับใช้สมาชิก”  428
12:6

ของประทานต่างๆ   ทีเรามีคือความสามารถต่างๆ   ทีพระเจ้าให้แก่เราโดยพระคุณของพระองค์  

(เปรี ยบเทียบ  1 คร.  12:6; อฟ.  4:7; 1 ปต.  4:10) สิ งเหล่านันคือความสามารถต่างๆ  เพืองานรับใช้พระองค์  429

“ของประทานต่างๆ   ฝ่ ายวิญญาณคือเครื องมือทีใช้สร้าง   ไม่ใช่ของเล่นเพือทีจะเล่น   หรื ออาวุธทีจะ
ใช้ต่อสู ้”  430
รายชือของของประทานเจ็ดอย่างทีตามมาไม่ใช่มีแค่เท่านัน   แต่เป็ นแค่การยกตัวอย่าง   (เปรี ยบเทียบ  
1 คร.   12:27-28) ประเด็นของเปาโลทีนีก็คือว่ามันสําคัญทีเราใช้ของประทานต่างๆ   ของเราและใช้สิง
เหล่านันในหนทางทีเหมาะสม   ของประทานทังสิ นควรจะใช้ตามสัดส่ วน   (คํากรี ก   อะนาโลกีอา)   ของความ
เชือทีพระเจ้าได้ให้แก่เรา   ความเชือในทีนี   อย่างทีอยูใ่ นข้อที   3 บางทีเป็ นจํานวนของความเชือทีพระเจ้าได้
ให้แก่เรา  ไม่ใช่สิงทีเราเชือนันก็คือคําสอนของคริ สเตียน    
เปาโลอาจหมายถึงการเผยพระวจนะในแง่ของการสื อสารความจริ งทีถูกเปิ ดเผยเพือทีจะกระตุน้   
หนุนใจ  และปลอบโยน  (เปรี ยบเทียบ  1 คร.  14:3, 31) และบางทีก็เป็ นการสรรเสริ ญพระเจ้า  (1 พศด.  25:1)
มากกว่าทีจะเป็ นการทํานายหรื อการประกาศถึงการเปิ ดเผยใหม่   ของประทานทังสิ นทีถูกกล่าวไว้ทีนีก็รับใช้
คริ สตจักรทังหมดตลอดประวัติศาสตร์ ของมัน  

ดังนันบางทีเปาโลได้มองการเผยพระวจนะในทํานองนี

เช่นกัน  ถา้ เป็ นอย่างนัน  ของประทานทังเจ็ดทีนีไม่ใช่    “ของประทานแห่งหมายสําคัญ”
12:7-8 ของประทานทังสิ นทีเปาโลได้อา้ งถึงในข้อที   6-8 จําเป็ นทีจะต้องใช้ภายในพระกายของพระคริ สต์
เพือผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก  (เปรี ยบเทียบ  ข้อ  5) เป็ นทีแน่ชดั ว่าของประทานอืนๆ  นันมีจุดประสงค์
อย่างอืน   อย่างไรก็ตาม   ทีนีเปาโลเน้นถึงความจําเป็ นทีจะต้องตระหนักว่าสมาชิกของพระกายก็สนับสนุน
สวัสดิภาพโดยทัวไป  ในแต่ละกรณี เขาได้กล่าวถึงวิธีทีเราใช้ของประทานเหล่านี  
“การบริ การ”   หรื อ   “การปรนนิบตั ิ”   (ข้อ   7 คํากรี ก   ดีอาโคนีอา)   บางทีอา้ งอิงถึงการปรนนิบตั ิต่อ
ความจําเป็ นทางด้านวัตถุของผูเ้ ชือคนอืนๆ431  

การสอนเกียวข้องกับการอธิ บายสิ งทีพระเจ้าได้สาํ แดงแล้ว  

(เปรี ยบเทียบ   1 คร.   14:6) มันแตกต่างจากการเผยพระวจนะในแง่ทีว่า   การเผยพระวจนะ   (ตามตัวอักษร        
พรอเฟทเทียวโอ-ทีจะกล่าวออกไป)   เป็ นทีแน่ชดั ว่าได้รวมถึงการสื อสารถ้อยคําใดๆ   จากพระเจ้า   ทังทีได้รับ
การดลใจหรื อไม่ได้รับการดลใจ  (1 คร.  12:28; อฟ.  4:11) 432
“กระตุน้ ”   หรื อ   “หนุนใจ”   มาจากคํากรี กคือ   พาราคาเลสิ ส   (เปรี ยบเทียบ   ข้อ   1) บางครังก็แปลว่า  
“ปลอบโยน”      ทังสามคํานี เป็ นการแปลทีดี      บริ บทตระเตรี ยมแนวทางไปสู่ แนวคิดหลักเมือใดก็ตามทีคํานี
ปรากฎ    บางทีทีนีเป็ นการกระตุน้     ในขณะทีการสอนดึงดูดไปทีความคิด    การกระตุน้   (การเทศนา)  ดึงดูดไป
ทีความตังใจ      “การให้”      อาจเป็ นการประยุกต์ใช้แบบกว้างๆ   ในพระกาย      เราควรปฏิบตั ิการให้ดว้ ยใจเดียว  

นันคือ  เสรี ภาพจากแรงจูงใจทีผสมผสาน  (เปรี ยบเทียบ  กจ.  5:1-11) แนวคิดไม่ใช่เป็ นการให้อย่างฟุ่ มเฟื อย  
แต่เป็ นการให้แบบใจเดียวเพือให้พระเจ้าโปรดปราน    
บรรดาผูน้ าํ ประสบกับการทดลองในการทีจะชืนชมกับผลประโยชน์ของตําแหน่งของพวกเขา  
แทนทีจะเป็ นการตระเตรี ยมการนําโดยการรับใช้      การสําแดงความเมตตานันเกียวข้องกับการรับใช้ต่อคน
เจ็บป่ วยและโดยเฉพาะอย่างยิงคนทีมีความต้องการ      ท่าทีทียินดีไม่ใช่ท่าทีทีไม่เต็มใจทีเป็ นส่ วนสําคัญของ
พันธกิจเช่นนัน
2. ความจําเป็ นของความรัก  12:9-21
ข้อ   9-13 กล่าวถึงความสําคัญของการสําแดงความรักต่อผูเ้ ชือด้วยกัน   และข้อ   14-21 ทําให้ความ
รับผิดชอบนีกว้างขึนซึ งรวมถึงการประยุกต์ใช้กบั ผูไ้ ม่เชืออีกด้วย  

จงสังเกตถึงความคล้ายคลึงกันกับคํา      

แนะนําของพระเยซูในคําเทศนาบนภูเขา  (มธ.  5-7)
“แนวคิดของความรักตามปกติแล้วจะตามมาจากความคิดของความถ่อมใจ      เพราะว่าความถ่อมใจ
จําเป็ นทีจะแสดงตัวของมันออกมาในความรักสําหรับคนทีอยูร่ อบข้าง”433
ความรักสํ าหรับผู้เชื อด้ วยกัน  12:9-13  
“เราไม่พบการรวบรวมทีรวบรัดอย่างมากของคําสังทางจริ ธรรมในงานเขียนอืนๆ   ของเปาโล   ในข้อ
ทังห้าเหล่านีก็มีการกระตุน้    13 อย่างด้วยกัน   เริ มจากความรักสําหรับคริ สเตียนไปถึงความใจกว้าง
สําหรับคนแปลกหน้า   มันไม่มีคาํ กริ ยาสําคัญของประโยคในวรรคตอนนี      อย่างไรก็ตามมีรูปแบบ
กริ ยาทีเติม  ing หรื อ  ed ทีทําหน้าทีเป็ นมาลาบังคับในไวยากรณ์       ในอีกสามอนุประโยค  (ข้อ  9, 10,
11) มาลาบังคับในไวยากรณ์ควรถูกบรรจุไว้      การกระตุน้ แต่ละอย่างนันสามารถเป็ นบทตอน
สําหรับคําเทศนาทียาวเต็มทีได้    สิงทีสิ งเหล่านีกล่าวถึงก็เป็ นพืนฐานต่อการดําเนินชีวิตคริ สเตียนทีมี
ประสิ ทธิภาพ”  434
12:9

ความรักเป็ นความสําคัญอันดับแรก  (เปรี ยบเทียบ  19:18; มธ.  22:39; 1  คร.  13) อย่างไรก็ตามจะต้อง

จริ งใจ  (เปรี ยบเทียบ  1 ยน.  4:19-21) คําสังนีทําหน้าทีเป็ นส่ วนหัวสําหรับรายชือทังหมดของการกระตุน้   
“เปาโลไม่ได้กล่าวถึงความรักอย่างเฉพาะเจาะจงเสมอไป   แต่เขากลับมากล่าวถึงความรักในฐานะที
เป็ นบรรทัดฐานอันเดียวทีสําคัญทีสุ ดสําหรับอุปนิสัยทีได้รับการรับรองแล้วของคริ สเตียน”  435

คริ สเตียนทีอุทิศตนอย่างสิ นเชิงควรเกลียดความชัวและรักสิ งทีดี   อย่างทีพระเป็ นเจ้าของเขาหรื อเธอ
ทํา  และแสดงออกถึงการอุทิศตนต่อท่าทีและการกระทําของพระองค์
“สิ งทีพระเจ้าแสวงหาในผูเ้ ชื อไม่ใช่การกระทําอันสมควรครังเดียว   แต่เป็ นคุณภาพทีต่อเนืองของ
ชีวติ ”436
12:10 เราต้องแสดงออกถึงความรักต่อผูค้ นและต่ออุดมคติเช่นกัน   (ข้อ   9)   การให้การรับรองและการชืน
ชมแก่ผทู ้ ีสมควรต่อมันเป็ นวิธีทีเป็ นรู ปธรรมแห่งการแสดงออกถึงความรัก   “อุทิศ”   (คํากรี ก- ฟิ -โล-สเทอกอย) บ่งบอกถึงความรักแบบครอบครัว  (เปรี ยบเทียบ  1 ทธ.  5:1-2)
12:11 มันเป็ นเรื องธรรมดาสําหรับคริ สเตียนทีจะขีเกียจในการรับใช้พระเป็ นเจ้าเมือเราได้เป็ นคริ สเตียนมา
สักระยะหนึง   อปอลโลเป็ นแบบอย่างของคนทีได้รักษาไว้ซึงความขยันทีร้อนรนในงานรับใช้ของเขา   (กจ.  
18:24-25; เปรี ยบเทียบ  วว.  3:15-16) เปาโลก็เช่นเดียวกัน
12:12 เราต้องไม่สูญเสี ยความหวังของเราเกียวกับสิ งต่างๆในอนาคตทีพระเจ้าได้สัญญากับเรา   สิ งนีจะช่วย
เราบากบันในความทุกข์ยากลําบาก  (เปรี ยบเทียบ  5:3-4) การอธิ ษฐานเป็ นแหล่งทีใหญ่ของเราเมือใดก็ตามที
เรารู้สึกกดดันและตึงเครี ยด     (เปรี ยบเทียบ  ฟป.   4:6-7) จงสังเกตถึงความคืบหน้าอย่างเดียวกันจากความหวัง
ไปสู่ ความบากบัน   ไปสู่ การอธิ ษฐานใน   8:24-27 เราไม่ควรแค่อธิ ษฐาน   แต่เราควรอุทิศตนทีจะอธิ ษฐาน  
(เปรี ยบเทียบ  กจ.  1:14)437 มันควรจะเป็ นลําดับสําคัญอย่างยิงในชีวติ ของเรา    การเข้าร่ วมประชุมอธิ ษฐานอยู่
บ่อยๆ  เป็ นตัวบ่งชี อันหนึงของการอุทิศตนต่อการอธิ ษฐาน
12:13 เราไม่ควรเอาตนเองเป็ นจุดศูนย์กลางจนเราล้มเหลวทีจะหยิบยืนออกไปหาคนอืน  

อีกครังหนึงที  

พระเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระบุตรเป็ นแบบอย่างทียิงใหญ่ของเราทีนี    
“.   .   .   บุคคลหนึงไม่ใช่แค่รอคอยและต้อนรับคนแปลกหน้าเข้าไปในบ้านถ้าเขายืนอยูท่ ีประตู      แต่ที
จะออกไปและมองหาผูท้ ีเขาสามารถสําแดงความใจกว้างได้.  .  .”438

ความรักสํ าหรับทุกคน  12:14-21
12:14 เปาโลได้กล่าวซําคําแนะนําของพระเยซูทีนี   (มธ.   5:44; ลก.   6:27-28)   ทีจะเคียวเข็ญหมายถึงทีจะ
ติดตามการอวยพรรวมถึงการขอให้สิงดีทีสุ ดของพระเจ้าเกิดแก่ผคู ้ นและการอธิ ษฐานเพือพวกเขา   “หลักการ
439
ของการไม่แก้แค้นสําหรับการบาดเจ็บส่ วนตัวก็แทรกซึ มพันธสัญญาใหม่ทงหมด”  
ั

12:15 บรรดาผูเ้ ชื อควรแบ่งปั นความยินดีและความเสี ยใจของเพือนบ้านของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิง
บรรดาผูเ้ ชื อด้วยกัน  (1 คร.  12:26; ฟป.  4:14)
12:16 ส่ วนแรกของข้อนี หมายถึง   “การให้ความนับถือเท่าเทียมแก่กนั และกัน”   (NEB) ความรู้สึกแห่งการ
เหนื อกว่าไม่ใช่เป็ นจริ งหรื อเหมาะสมสําหรับผูท้ ีเป็ นหนีต่อพระคุณของพระเจ้าทังสิ น
12:17 การกระตุน้ อันทีสองบางทีหมายถึงว่าเราควรคิดว่าเราจะทําสิ งทีถูกต้องอย่างไรเพือว่าการเป็ นพยาน
ของเราจะเกิดผลมากทีสุ ดแก่ผเู ้ ชือและผูไ้ ม่เชื อเช่นกัน  (เปรี ยบเทียบ  คส.  4:5; 1 ทธ.  3:7)
12:18 เปาโลได้สนับสนุนการเป็ นผูส้ ร้างสันติอย่างหนักแน่น   (เปรี ยบเทียบ   มธ.   5:9)   แต่เขาไม่ได้  
สนับสนุนสันติไม่วา่ อย่างไรก็ตาม   ในบางสถานการณ์สันติอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง   ตัวอย่างเช่น   ถ้าความ
จริ งอยูใ่ นระหว่างเสี ยง   (เปรี ยบเทียบ   กท.   2:11)   อย่างไรก็ตาม   ผูเ้ ชื อไม่ควรเป็ นผูเ้ ริ มต้นปั ญหาภายใต้
สถานการณ์ต่างๆโดยทัวไป  จงสังเกตถึงคําขยายทังสองเกียวกับการอยูอ่ ย่างสันติในข้อนี
12:19 ถ้าความเป็ นศัตรู ได้ปะทุขึน  คริ สเตียนไม่ควรแก้แค้น  ตรงกันข้ามเขาหรื อเธอควรวางใจให้พระเจ้าที
จะแก้ไขสิ งทีผิด  (เปรี ยบเทียบ  1 ซมอ.  24-26) นานมาแล้วพระเจ้าได้สัญญาทีจะดูแลประชากรของพระองค์
เมือผูอ้ ืนได้ทาํ ผิดต่อพวกเขา   (ฉธบ.   32:35) เรามีความรับผิดชอบทีจะปกป้ องคนอ่อนแอและติดตามความ
ยุติธรรม  แต่เราไม่ควรแก้แค้น  แต่วางใจพระเจ้าเมือผูอ้ ืนจู่โจมเราโดยส่ วนตัว  (เปรี ยบเทียบ  ดาวิด)
12:20 แทนทีจะปฏิบตั ิความไร้เมตตาต่อศัตรู ของเขา   ผูเ้ ชื อควรทําสิ งดีแก่เขาหรื อเธอ   (เปรี ยบเทียบ   มธ.  
5:44) สิ งนีอาจทําให้ศตั รู รู้สึกอับอายยอมรับถึงความผิดพลาดของเขา   และแม้กระทังได้หนั ไปสู่ พระเจ้าด้วย
การกลับใจ  
การแปลอย่างหนึงของการสุ มถ่านทีลุกโพลงไว้บนศรี ษะของเขาก็คือว่า   โดยอุปมาแล้วมันอธิ บาย
ถึงการทําดีทีส่ งผลต่อการตระหนักและความอับอายของศัตรู       การแสดงออกทีเชือกันโดยทัวไปว่าเป็ นการ
พาดพิงถึงธรรมเนียมโบราณของการถือกระทะทีมีถ่านลุกโพลง      เมือไฟของคนหนึงดับไปทีบ้าน   คนนันจะ

ไปหาเพือนบ้านและขอถ่านร้อนทีเขาหรื อเธอจะใส่ ทีกระทะและถือไป   โดยเฉพาะอย่างยิงเอาวางไว้ทีศรี ษะ  
การถือถ่านก็เกียวข้องกับอันตราย  ความไม่สะดวก  ความไม่สบายสําหรับคนทีถือถ่าน    อย่างไรก็ตามพวกมัน
เป็ นหลักฐานของความรักต่อเพือนบ้าน  

ในทํานองเดียวกันบุคคลทีได้รับสิ งดีสาํ หรับความชัวก็รู้สึกไม่

สะดวกสบายเนืองด้วยความรักของเพือนบ้าน   ความรู ้สึกผิดนีอาจทําให้คนทําผิดได้ตระหนักถึงแนวทางของ
เขาในแง่ทีสุ ภาพ  440
ผมคิดว่าการแปลทีดีกว่าก็คือ  

การเห็นว่าถ่านทีลุกโพลงเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของการพิพากษา

ของพระเจ้าทีจะตกลงแก่ศตั รู ถา้ เขายังยืนกรานในความเป็ นศัตรู ของเขา    สัญลักษณ์ของ  “ถ่านเพลิง”  ในพันธ
สัญญาเดิมอ้างอิงอย่างไม่เปลียนแปลงถึงพระพิโรธและการพิพากษาของพระเจ้า  (เปรี ยบเทียบ  2 ซมอ.  22:9,
13; สดด.   11:6; 18:13; 140:9-10; สภษ.   25:21-22) ดังนันความหมายดูเหมือนจะเป็ นว่าคริ สเตียนสามารถ
ตอบแทนความชัวด้วยความดีดว้ ยความแน่ใจว่าในทีสุ ดแล้วพระเจ้าจะลงโทษศัตรู ของเขาหรื อของเธอ  441
  12:21

อีกครังหนึงเปาโลได้จบลงด้วยบทสรุ ป   การถูกพิชิตโดยความชัวหมายถึง   การยอมแพ้ต่อ

การทดลองทีจะตอบแทนความชัวด้วยความชัว   เมือผูค้ นทําผิด   พวกเขาเขาคาดหวังทีจะได้รับความชัวจากผู้
ทีพวกเขาได้ทาํ ผิดต่อ   แต่เมือพวกเขาได้รับความกรุ ณาตอบ   หัวใจทีแข็งกระด้างของพวกเขาบ่อยครังแล้วก็
อ่อนลงได้  วธิ ี ทีดีทีสุ ดในการกําจัดศัตรู ก็คือทีจะเปลียนเขาหรื อเธอให้มาเป็ นเพือน  442
มีความคืบหน้าใน  12:9-21 เปาโลได้เคลือนจากหน้าทีของคริ สเตียนต่อผูเ้ ชือด้วยกันไปสู่ การกระทํา
ทีจะกระทบต่อผูท้ ีไม่ได้เป็ นคริ สเตียนเช่นกัน      อย่างไรก็ตาม   ทังสิ นทีเปาโลได้เขียนใน   12:3-21 เป็ นการ
ประยุกต์ใช้โดยตรงต่อชีวิตภายในพระกายของพระคริ สต์      ผูเ้ ชืออาจเจอกับศัตรู ภายในพระกายและในโลก
อีกด้วย    
ธรรมชาติโดยทัวไปของคําสังในส่ วนนีก็อธิ บายถึงคุณลักษณะแห่งพระคุณทีสําคัญของบัญญัติแห่ง
พันธสัญญาใหม่ของพระคริ สต์   (กท.   6:2) ซึ งตอนนีคริ สเตียนดําเนินชีวิตอยูภ่ ายใต้   จงเปรี ยบเทียบสิ งนีกับ
ธรรมชาติทางกฎหมายของคําสังของธรรมบัญญัติของโมเสส  (เปรี ยบเทียบ  10:4)  พระเจ้าได้ให้หลายคําสังที
ชัดเจนแก่คนอิสราเอลเกียวกับวิธีทีพวกเขาควรปฏิบตั ิในสถานการณ์ต่างๆ   มากมายทีเจาะจง   คําสังต่างๆ   ใน
ข้อ   9-21 และในพันธสัญญาใหม่ทงหมดค่
ั
อนข้างทีจะเป็ นแบบทัวไปและคล้ายคลึงกับหลักการต่างๆ   นีคือ
หนึงเหตุผลทีบรรดาผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่ได้กล่าวว่าคนอิสราเอลได้ดาํ เนินชีวิตภายใต้  
และเราดําเนินชีวิตภายใต้  “พระคุณ”

“ธรรมบัญญัติ”  

ค.  การปฏิบัติภายในรัฐ  บทที  13
บทนีขยับขยายขอบเขตความรับผิดชอบของคริ สเตียนโดยการขยายไปสู่ การรวมถึงรัฐบาลทางพล
เรื อนทีเขาหรื อเธอดําเนิ นชีวิตอยูภ่ ายใต้      โรม   13 เป็ นตอนของพันธสัญญาใหม่ทีสําคัญทีสุ ดทีอธิบายถึง
ความรับผิดชอบทางพลเรื อนของผูเ้ ชือ      เปาโลได้อธิ บายถึงว่ามันหมายความว่าอย่างไรทีจะให้แก่ซีซาร์ ใน
ของทีเป็ นของของเขา   (มธ.   22:21)   หัวข้อนีมีทิศทางทีชัดเจนต่อการแพร่ ของข่าวประเสริ ฐ   ดังนันมันจึง
เหมาะสมอย่างยิงในจดหมายฝากนี   การเชื อมโยงกับ   12:17-21 นันควรจะชัดเจน   พระคัมภีร์ตอนนีก็ผกู เข้า
กับ  12:1-2 ในฐานะทีเป็ นขอบเขตเดียวของการประยุกต์ใช้         คริ สจักรไม่ใช่ประเทศท่ามกลางประเทศต่างๆ  
อย่างทีอิสราเอลเคยเป็ น   ฉะนันมันสําคัญทีเปาโลอธิ บายถึงหน้าทีของคริ สเตียนต่อบรรดาผูป้ กครองฝ่ ายโลก
ของเราและหน้าทีของเราต่อผูป้ กครองฝ่ ายสวรรค์ของเราอีกด้วย  443
1. การปฏิบัติต่อรัฐบาล  13:1-7
เปาโลได้ผา่ นจากลําดับทีเชือมโยงอย่างหลวมๆ   ของการกระตุน้ ใน   12:9-21   ไปยังข้อโต้แย้งทีถูก
จัดระบบเป็ นอย่างดีเกียวกับหัวข้อเดียวใน  13:1-7 (เปรี ยบเทียบ  มธ.  22:15-22; มก.  12:13-17; ลก.  20:20-26;
1 ปต.  2:13-14)
“การห้ามคริ สเตียนไม่ให้ทาํ การแก้แค้นและยอมให้พระเจ้าทีจะทําการนีในการพิพากษาครังสุ ดท้าย  
[เปรี ยบเทียบ   12:19-21] อาจนําให้บุคคลหนึงคิดว่าพระเจ้ากําลังยอมให้คนทําชัวทําตามวิถีทางของ
พวกเขาในโลกนี  เปาโลกล่าวใน  13:1-7 ว่า  ไม่ได้เป็ นอย่างนันเลย: เพราะว่าแม้กระทังบัดนี  พระเจ้า
กําลังลงพระอาชญาแก่คนทําชัวโดยผ่านทางผูป้ กครองบ้านเมือง  (ข้อ  3-4)”  444
13:1

เมือเปาโลได้กล่าวว่า  “ทุกๆ  คน”  (คํากรี ก  ไซเค)  บางทีเขาคงหมายถึงคริ สเตียนทุกๆ  คนเนื องจากว่า

เขาได้เขียนไปถึงคริ สเตียน  

อย่างไรก็ตามสิ งทีเขาได้กล่าวเกียวกับการปฏิบตั ิของผูอ้ ่านของเขาต่อรัฐบาล      

พลเรื อนก็ประยุกต์ใช้กบั คนทียังไม่ได้รับความรอดอีกด้วย  

เขาไม่ได้ออกกฎหมายอุปนิสัยของคริ สเตียน

สําหรับผูไ้ ม่เชื อ  แต่เมือผูไ้ ม่เชือปฏิบตั ิอย่างนี  สภาวะต่างๆ  ทีดีทีสุ ดก็แพร่ หลาย    
การอยูใ่ ต้อาํ นาจหรื อการยอมจํานนเกียวข้องกับการทําให้ตนเองอยูภ่ ายใต้สิทธิ อาํ นาจของอีกคน
หนึง   และทําหรื อไม่ทาํ ในสิ งทีผูม้ ีสิทธิ อาํ นาจนันเรี ยกร้อง      เปาโลไม่ได้กล่าวว่า   “เชือฟัง”      การยอมจํานน
รวมถึงการเชื อฟัง   แต่มนั ยังรวมถึงท่าทีซึงการเชือฟังพลุ่งออกมาจาก      การยอมจํานนเกียวข้องกับท่าทีของ
การยินยอมและการปฏิบตั ิตามทีไม่จาํ เป็ นต้องมีในการเชือฟัง  

โดยพืนฐานแล้วการยอมจํานนคือการ  

สนับสนุน    คริ สเตียนอาจจะไม่เชือฟังรัฐบาลของเขา  (กจ.  5:29) กระนันในกรณี เหล่านัน  เขาหรื อเธอยังต้อง
จํานนและรับผลทีตามมาต่างๆของการไม่เชือฟังของเขาหรื อของเธอ  (เปรี ยบเทียบ  ดนล.  4:17, 25, 32) “ผูท้ ีมี
อํานาจปกครอง”  เป็ นศัพท์ทีกล่าวถึงผูป้ กครองทังหมดทีปกครองพลเมือง    
ผูป้ กครองทุกๆ  คนใช้สิทธิ อาํ นาจของเขาหรื อของเธอเพราะว่าพระเจ้าได้อนุ ญาตให้เขาหรื อเธอทีจะ
ครอบครองตําแหน่งของเขาหรื อของเธอ   แม้กระทังซาตาน   (ลก.   4:6) คริ สเตียนควรยอมรับว่ารัฐบาลทีเขา
หรื อเธอดําเนินชี วติ ภายใต้นนได้
ั รับสิ ทธิ อาํ นาจจากพระเจ้าทีจะปกครองไม่วา่ จะปกครองดีหรื อไม่ดีก็ตาม
พระเจ้าได้สถาปนาสามสถาบันทีจะควบคุมชีวติ ในยุคของเรา: ครอบครัว   (ปฐก.   2:18-25) รัฐบาลพลเรื อน  
(ปฐก.  9:1-7) และ  คริ สตจักร  (กจ.  2) ในแต่ละสถาบันก็มีผมู ้ ีสิทธิ อาํ นาจทีเราจะต้องจํานนต่อเพือนําพระทัย
ของพระเจ้าจะดําเนินต่อไป    พระเจ้าไม่ได้สังผูห้ ญิงเท่านันทีจะยอมจํานนหรื อสนับสนุน  (อฟ.  5:22) บรรดา
เด็กชายและเด็กหญิง  

พวกพลเมืองและสมาชิกคริ สตจักรต้องแสดงออกถึงวิญญาณแห่งการยอมจํานนอีก

ด้วย
13:2

การปฏิเสธทีจะยอมจํานนต่อรัฐบาลของตนเองก็เท่ากับการปฏิเสธทีจะยอมจํานนต่อพระเจ้า  

ผูท้ ี      

ต่อต้านสิ ทธิ อาํ นาจทีพระเจ้าได้แต่งตังไว้ก็สามารถคาดหวังทีจะประสบกับการลงโทษโดยรัฐบาล   นีคือการ
พิพากษาทางอ้อมจากพระเจ้า  (เปรี ยบเทียบ  มธ.  26:52)
“โทษประหารได้ถูกแต่งตังขึนในปฐมกาล  9:5-6 และมันยังไม่ได้ถูกลบล้าง  [โดยพระเจ้า]” 445
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มีสองวิธีทีเป็ นไปได้ทีจะอธิ บายข้อนีทีตามผิวเผินแล้วดูซือๆ   อย่างมาก      แต่ละการแปลจะมีผลลัพธ์

ทีแตกต่างอย่างมากสําหรับผูท้ ียึดถือการแปลเหล่านี      แน่นอนปั ญหาก็คือว่าบางครังหรื อบ่อยครังแล้ว   ผู ้
ครอบครองเป็ นสาเหตุของความกลัวสําหรับผูท้ ีทําสิ งทีถูกต้อง   บางครังพวกเจ้าหน้าทีรัฐบาลก็ใช้อาํ นาจของ
พวกเขาในทางทีผิดเพือผลประโยชน์ทีเห็นแก่ตวั       ถ้าพวกเขาไม่ได้ทาํ อย่างนัน   แต่รับใช้เพือสวัสดิภาพของ
ประชาชนอย่างทีพวกเขาควรทํา   เราไม่ตอ้ งกลัวพวกเขา   และสามารถยอมจํานนต่อพวกเขาอย่างง่ายๆ   และ
สมเหตุสมผลได้    ถา้ พวกเขาชัวร้ายล่ะ?  
แนวทางแรกทีบางคนได้แปลข้อนีก็คือทีจะทึกทักเอาว่าเปาโลกําลังกล่าวถึงมาตรฐานเท่านัน    
สถานการณ์ตามปกติจะเป็ นรัฐบาลดีทีลงโทษคนชัวและให้รางวัลคนดี     เห็นได้ชดั ว่าการกบฎและการปฏิวตั ิ
จะผิดในสถานการณ์เช่นนัน      อย่างไรก็ตามการกระทําเหล่านันอาจไม่ผดิ ถ้ารัฐบาลหยุดทีจะทําหน้าทีที        
พระเจ้าได้มอบให้และเริ มปฏิเสธสิ ทธิ และขจัดเสรี ภาพของพลเมืองไป      ผูส้ นับสนุนกลางๆ   ของการแปลนี
ปกติแล้วไม่ได้แนะนําว่าคริ สตจักรในฐานะทีเป็ นสถาบันควรจะนําการปฏิวตั ิ      อย่างไรก็ตามพวกเขาส่ วน

ใหญ่จะกล่าวว่าคริ สเตียนแต่ละบุคคลอาจเข้าร่ วมอย่างชอบธรรมในการปฏิวตั ิต่อต้านรัฐบาลเช่นนัน      อย่าง
น้อยทีสุ ดคริ สเตียนควรกล่าวต่อต้านการปฏิบตั ิไม่ดีเหล่านัน      เราต้องระมัดระวังทีจะไม่สับสนระหว่างการ
ยอมจํานนกับความเงียบ    ความเงียบสามารถแสดงออกถึงการเห็นด้วย
แนวทางทีสองของการแปลข้อนีก็คือทีจะรับเอาถ้อยคําของเปาโลตามทีกล่าวและวางใจใน
ข้อเท็จจริ งทีได้แสดงออกใน   8:28 คริ สเตียนทียึดถือมุมมองนีจะไม่เข้าร่ วมในการปฏิวตั ิแม้วา่ เขาอาจกล่าว
ต่อต้านความชัวร้ายของรัฐบาลก็ตาม    เขาควรทีจะเตรี ยมตัวเองทีจะยอมรับผลลัพธ์ต่างๆ  ของการกระทําของ
เขา      นันคือจุดยืนของศิษยาภิบาลบางคนในนาซี เยอรมนี ระหว่างสงครามโลกครังทีสอง   ผูซ้ ึ งได้ติดคุกไม่ใช่
เพราะว่าได้ปฏิวตั ิรัฐบาล  แต่ได้กล่าวต่อต้านรัฐบาล    อีกวิธีหนึงก็คือทีจะหนีการข่มเหงจากรัฐบาลทีเป็ นศัตรู   
(เปรี ยบเทียบ   มธ.   10:23) นีคือสิ งทีพวกฮยู-เกอะน๊อททีถือคริ สตศาสนานิกายโปรแตสแตนท์ในฝรังเศส
สมัยก่อนทีหนีจากฝรังเศศไปอังกฤษ   และคนอังกฤษสมัยก่อนทีไม่เห็นด้วยกับศาสนาของทางการ   ผูซ้ ึ งได้
หนีจากอังกฤษไปอเมริ กาได้ทาํ     
ผมชืนชอบทางเลือกทีสองเป็ นส่ วนใหญ่เพราะว่าผมอึดอัดใจถ้าผมทึกทักเอาว่าเปาโลได้หมายถึง
บางสิ งทีเขาไม่ได้กล่าวไว้      ผมชอบทียอมรับสิ งทีเขากล่าวไว้      ในกรณี นีผูค้ รอบครองอาจเป็ นสาเหตุของ
ความกลัวสําหรับคริ สเตียนไม่วา่ ผูค้ รอบครองจะยุติธรรมหรื อไม่ยตุ ิธรรมก็ตาม  

คริ สเตียนจะเชือฟังต่อ        

พระเจ้าโดยการยอมจํานนในสองกรณี นี      ปั ญหาของมุมมองนีก็คือว่ารัฐบาลทีชัวไม่สรรเสริ ญผูท้ ีต่อต้าน
พวกเขา      แต่ในแง่นนพวกเขาก็
ั
สรรเสริ ญ      ยกตัวอย่างเช่น   ศิษยาภิบาลคนเยอรมันผูซ้ ึ งพวกนาซี ได้ขงั คุกไว้
เนืองจากการไม่เชื อฟังกฎหมาย   ก็ได้รับการยกย่องจากคนทัวโลก      การตายเพือความเชือของคริ สเตียนโดย    
เนโรหลังจากทีเปาโลได้เขียนพระธรรมโรมไม่นานก็เป็ นการสรรเสริ ญทางอ้อมของพวกเขาสําหรับความ
จงรักภักดีของพวกเขาทีมีต่อพระคริ สต์      รัฐบาลทีชัวอาจจะไม่ออกประกาศนียบัติแห่งการยกย่องแก่คริ ส
เตียนทีสัตย์ซือ   แต่การปฏิบตั ิทียอมจํานนของเขาหรื อของเธอสามารถเป็ นเหตุแห่งการสรรเสริ ญของเขาได้    
แม้วา่ ไม่มีมนุษย์คนไหนได้เรี ยนรู ้ถึงการปฏิบตั ิของผูท้ ีตายเพือความเชื อ    พระเจ้าก็จะรู ้เกียวกับสิ งนันและจะ
สรรเสริ ญเขาหรื อเธอ
13:4

พระเจ้าจะใช้รัฐบาลทีดีและไม่ดีทีจะนํามาซึ งสิ งทีดีจากมุมมองของพระองค์สาํ หรับคริ สเตียนทียอม

จํานน   (เปรี ยบเทียบ   8:28) คริ สเตียนทีไม่ยอมจํานนควรจะกลัวเพราะว่ารัฐบาลได้รับอํานาจจากพระเจ้าทีจะ
ลงโทษผูก้ ระทําชัว

13:5

มีสองเหตุผลทีคริ สเตียนต้องยอมจํานนต่อรัฐบาลของเขา   เหตุผลทีหนึงก็คือว่ารัฐบาลอาจลงโทษ

เขาถ้าเขาไม่ยอมจํานน   อีกเหตุผลหนึงก็คือว่าพระเจ้าอาจจะลงโทษเขา   การลงโทษของพระเจ้าอาจจะเกิดขึน
ในช่วงชีวติ ของคริ สเตียนหรื อหลังจากนัน  ณ  พระทีนังการพิพากษาของพระคริ สต์   ในกรณี นีการลงโทษอาจ
เกียวข้องกับการสู ญเสี ยรางวัลบางอย่างทีผูเ้ ชือจะได้รับถ้าเขาหรื อเธอไม่ได้ยอมจํานน “จิตทีสํานึกผิดชอบ”  
หมายถึง  ความรู ้ของผูเ้ ชีอเกียวกับนําพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้า  446
“รัฐบาลอเมริ กนั ได้ถือรักษา   ‘กองทุนจิตสํานึก’   สําหรับผูค้ นทีต้องการชําระหนี ของพวกเขาแก่
รัฐบาลแต่ไม่ได้ออกชือ      บางเมืองก็มีกองทุนทีคล้ายๆ   กัน      ผมได้อ่านเกียวกับเมืองทีได้สอบสวน
การโกงภาษีบางอย่างและได้ประกาศว่าพลเมืองหลายคนจะต้องถูกดําเนินคดี   พวกเขาไม่ได้กล่าวถึง
รายชือของผูก้ ระทําผิด      อาทิตย์นนประชาชนหลายคนได้
ั
ไปทีศาลากลางเพือทีจะ   ‘เสี ยภาษีอย่าง
ถูกต้อง’—และพวกเขาหลายคนไม่ได้อยูใ่ นรายชื อการดําเนินคดี      เมือจิตสํานึกเริ มทีจะทําการ      เรา
ไม่สามารถดําเนินชีวิตกับตนเองได้จนกว่าเราได้ทาํ สิ งต่างๆ  ให้ถูกต้อง”  447
13:6

หน้าทีทังสองต่อรัฐบาลและพระเจ้าควรทําให้คริ สเตียนทีจะยอมจํานนเมือใบเสี ยภาษีแจ้งกําหนด

เสี ยภาษี   คนงานของรัฐบาลเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้าโดยทางอ้อมและเราควรสนับสนุนผูร้ ับใช้ของพระเจ้า   
(ลก.   10:7) ผูค้ รอบครองแต่ละคนอาจไม่สมควร   แต่สถาบันไม่ใช่เป็ นอย่างนัน   รัฐบาลไม่สามารถทําหน้าที
ได้ถา้ ปราศจากรายได้  นีเป็ นครังทีสามทีเปาโลได้อา้ งอิงถึงรัฐบาล  (สองครังในข้อ  4)
13:7

อย่างเช่นพระเยซู   เปาโลได้สังให้ผเู ้ ชือทีจะให้คืน   (คํากรี ก   อะโพะโดเท)   สิ งทีเราเป็ นหนีแก่รัฐบาล

สําหรับการบริ การทีได้รับ   (เปรี ยบเทียบ   มก.   12:14, 17) การเสี ยภาษีเป็ นทีรังเกียจแก่ผคู ้ นมาโดยตลอด
รวมทังคริ สเตียนด้วย      คริ สเตียนบางคนก็โต้แย้งอย่างนี      เนืองจากว่ารัฐบาลใช้เงินภาษีของข้าพเจ้าสําหรับ
จุดประสงค์ต่างๆ   ทีตรงกันข้ามกับนําพระทัยของพระเจ้า   ข้าพเจ้าไม่ตอ้ งการทีจะสนับสนุนความชัวโดยการ
เสี ยภาษี  

พระเยซูเห็นด้วยกับการเสี ยภาษีและได้นาํ พวกสาวกของพระองค์ทีจะทําอย่างนันแม้วา่ รัฐบาล

โรมันทีพระองค์ได้เสี ยภาษีให้ได้ตรึ งพระองค์ก็ตาม      ในทํานองเดียวกันทีนีเปาโลได้กระตุน้ คริ สเตียนทีจะ
ให้บรรณาการ  (“ภาษี”)  แก่ผคู ้ รอบครองต่างชาติ คือ  ภาษีรายได้   (“ภาษี”  เช่นใน  “สํานักงานสรรพากร  หรื อ  
IRS) เขาได้สังให้ผฟู ้ ังของเขาทีจะนับถือ  (“ยําเกรง”)  ผทู ้ ีอยูใ่ นตําแหน่งแห่งสิ ทธิ อาํ นาจสู งส่ งเนืองด้วยหน้าที
ของพวกเขาถ้าไม่ใช่เพือเหตุผลส่ วนตัว    เขาได้เรี ยกเราทีจะ  “ให้เกียรติ”  ทุกคนทีรับใช้ประชาชนในตําแหน่ง
ต่างๆ  ของการบริ การพลเรื อน

เปโตรได้ปฏิบตั ิและสอนการยอมจํานนต่อผูค้ รอบครองของรัฐบาลอย่างทีเปาโลได้ทาํ    (กจ.   4:1-3;
12:3-5; 1 ปต.   2:13-17) เปโตรไม่ได้เชื อฟังผูค้ รอบครองของเขาแต่ได้เต็มใจทีจะทนทุกข์กบั ผลลัพธ์ต่างๆ
สําหรับการไม่เชื อฟังของเขา   เขาเพียงแค่ไม่ได้เชื อฟังกฎหมายทีเขาดําเนิ นชีวติ อยูภ่ ายใต้ในฐานะพลเมือง
อิสราเอลเมือมันขัดแย้งกับกฎหมายทีเขาดําเนิ นชีวติ อยูภ่ ายใต้ในฐานะพลเมืองสวรรค์   (กจ.   4:19-20; 5:29)   
ในกลียคุ    บรรดาผูเ้ ชื อต้องไม่ให้ความจงรักภักดีแก่สัตว์ร้ายผูจ้ ะครอบครองเหนื อโลก   แต่ทีจะจงรักภักดีต่อ
พระคริ สต์     ผมเชื อว่าการเน้นของเปาโลถึงการยอมจํานนแทนทีจะเป็ นการเชือฟังนันก็ยอมให้มีทีว่างสําหรับ
การขัดขวางเจ้าหน้าทีของรัฐบาล   เมือรัฐบาลพลเรื อนเรี ยกร้อง   แต่ไม่อนุ ญาตให้คริ สเตียนทีจะไม่เชือฟัง    
พระเจ้า   (เปรี ยบเทียบ   อพย.   1:17-21) เมือความตังใจของมนุษย์ขดั แย้งกับนําพระทัยของพระเจ้า   คริ สเตียน
ต้องเลือกทีจะทําตามนําพระทัยของพระเจ้า  (กจ.  5:29) 448
ตัวอย่างเช่นพันธะของคริ สเตียนทีจะจํานนต่อรัฐบาลทีเรี ยกร้องการทําแท้งจะแตกต่างจากหน้าที
ของเขาหรื อของเธอต่อรัฐบาลทีเพียงแค่อนุญาตให้ทาํ แท้ง  

ผมเชื อว่าคริ สเตียนไม่ควรเชื อฟังรัฐบาลเมือ

รัฐบาลเรี ยกร้องให้เขาหรื อเธอทีจะปฏิบตั ิการทําแท้ง   แต่ควรเชื อฟังถ้ารัฐบาลนันเพียงแค่อนุ ญาตให้ทาํ แท้ง
ได้   (เปรี ยบเทียบ   อพย.   1:15-22)   ผมไม่เชือว่าคริ สเตียนควรละเมิดกฎหมายเพือทีจะต่อต้านการปฎิบตั ิทีไม่
ชอบธรรมทีรัฐบาลของเขาหรื อของเธอเพียงแค่อนุญาต   ถ้าเขาหรื อเธอไม่เห็นด้วยกับกฎหมาย   คริ สเตียนคน
นันควรติดตามทางเลือกใดๆ   ก็ตามทีมีเพือจะเปลียนกฎหมายหลังจากการละเมิดกฎหมายได้ไม่นาน   ผมเชื อ
ว่าผูท้ ีเลือกทีจะละเมิดกฎหมายเพียงแค่จะกล่าวแถลงการณ์  

แม้วา่ พวกเขาเต็มใจทีจะทนทุกข์กบั ผลลัพธ์

ต่างๆ  (ตัวอย่างเช่น  การติดคุก)  ก็ละเมิดคําสอนของพันธสัญญาใหม่เกียวกับหัวข้อนี
2. การปฏิบัติต่อผู้ไม่ เชื อ  13:8-10
ก่อนหน้านีเปาโลได้ยกย่องความสําคัญของความรักท่ามกลางผูเ้ ชือ(12:9-10; เปรี ยบเทียบ  1 คร.  13)
ตอนนีเขาได้กระตุน้ ท่าทีนีต่อทุกคน   แม้วา่ ในบทนีกล่าวถึงผูไ้ ม่เชือเป็ นหลัก   การเชือมโยงทีเชือมต่อในการ
โต้แย้งก็คือพันธะของเราต่อรัฐบาล  (ข้อ  7) และต่อพลเมืองด้วยกันของเรา  (ข้อ  8; เปรี ยบเทียบ  กท.  5:13-15)
13:8

ฉบับแปล   NASB ทีว่า   “อย่าเป็ นหนี อะไรใคร”   นันแนะนําไปในทางทีผิดเพราะว่ามันขัดแย้งกับคํา

สอนของพระเยซูทีจะให้ผทู้ ีต้องการจะยืมยืมจากคุณ   (มธ.   5:42) พระองค์ได้บ่งบอกว่าการยืมไม่ใช่ผดิ เสมอ
ไป      พันธสัญญาใหม่ไม่ได้ห้ามการยืม   เพียงแค่หา้ มการเอากําไรมากเกินไปจากการยืมและการล้มเหลวทีจะ
จ่ายหนี  (มธ.  25:27; ลก.  19:230 มีหนี อยูส่ องประเภท  คือ  หนีทีมีการยินยอมของผูใ้ ห้ยมื   และหนีทีไม่มีการ

ยินยอมของเขา    ทีนีเปาโลอ้างอิงอย่างชัดเจนถึงหนีประเภททีสอง    ฉบับแปล  NIV ทีว่า  “อย่าให้หนีใดๆ  ทีคง
ค้างชําระอยู”่   นนก็
ั หลีกเลียงปั ญหาและให้การแปลทีถูกต้อง    
“คริ สเตียนจะต้องไม่มีหนีค้างไว้    ไม่มีพนั ธะต่อมนุษย์ดว้ ยกัน”  449
คริ สเตียนบางคนทีมีปัญหาในการควบคุมการมีหนีของพวกเขาได้พบแรงจูงใจในการทําลาย          
บัตรเครดิตของพวกเขาในข้อนี    แต่เปาโลไม่ได้กล่าวว่าการยืมทุกอย่างนันผิด    
เรามีหนีทีดําเนินต่อไปเป็ นนิ ตย์      มันเป็ นพันธะของเราทีจะแสวงหาสวัสดิภาพของมนุษย์ดว้ ยกัน
ของเรา  (เปรี ยบเทียบ  8:4) กฎหมายของโมเสสได้เรี ยกร้องสิ งเดียวกัน  (ลนต.  19:18; เปรี ยบเทียบ  มธ.  22:39)
แต่มนั ไม่ได้จดั เตรี ยมพลังภายในทีจะรักให้  

ในพระเยซูคริ สต์เรามีพระวิญญาณบริ สุทธิ ทีสถิตอยูด่ ว้ ยผูซ้ ึ ง

ผลิตความรักภายในเราในฐานะทีเป็ นผลแห่งชีวิตของพระองค์  (กท.  5:22-23)
“นีไม่ใช่การห้ามเกียวกับการกูย้ มื ในทางทีเหมาะสม   มันเป็ นการเน้นของพันธะของคริ สเตียนทีจะ
แสดงออกถึงความรักของพระองค์ในความสัมพันธ์ต่างๆ  ระหว่างบุคคล”  
13:9-10

อีกครังหนึงทีเปาโลได้กล่าวถึงธรรมบัญญัติเพือจะแสดงว่าสิ งทีเขาได้เห็นในข้อ   8 นันก็

สอดคล้องกับสิ งทีพระเจ้าได้สังไว้ก่อนหน้านัน      ในขณะทีธรรมบัญญัติของโมเสสได้เจาะจงถึงสถานการณ์
มากมายทีคนอิสราเอลจะต้องสําแดงความรัก      ธรรมบัญญัติของพระคริ สต์มีเพียงเล็กน้อยถ้าเปรี ยบเทียบกัน    
หลักการง่ายๆ   นันก็เพียงพอ      นีคืออีกตัวอย่างหนึงทียอดเยียมของคุณลักษณะทางกฎหมายของธรรมบัญญัติ
ของโมเสสและคุณลักษณะแห่งพระคุณของคําสอนของพระคริ สต์      พระเยซูให้แบบอย่างแก่เราทีจะทําตาม
ในการรัก  (ยน.  13:34)  ความรักสนับสนุนการเชือฟัง
“คริ สเตียนผูซ้ ึงเป็ นประชากรแห่งพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้าก็ไม่ได้อยู  ่

‘ใต้ธรรมบัญญัติ[ของ

โมเสส] อีกต่อไป’   ซึ งเป็ นธรรมบัญญัติสาํ หรับประชากรแห่งพันธสัญญาเดิมของพระเจ้า   เขาอยูใ่ ต้  
‘ธรรมบัญญัติใหม่’  ซึงเป็ นธรรมบัญญัติของพระคริ สต์’  (ดู  กท.  6:2 และ  1 คร.  9:19-21)
สิ งทีเป็ นศูนย์กลางของธรรมบัญญัติใหม่ก็คือคําสังทีพระคริ สต์เองได้นาํ มาจากธรรมบัญญัติของ
โมเสสและทําให้เป็ นศูนย์กลางของคําสังใหม่ของพระองค์   นันคือคําสังทีให้รักเพือนบ้านเหมือนรัก
ตัวของเราเอง  (เปรี ยบเทียบ  กท.  6:2 กับ  5:13-14)”  451

“สิ งทีถูกสังไว้ก็คือว่าเราจะต้องมีการรักอย่างเดียวกันสําหรับคนอืนอย่างทีเรามีเพือตัวของเราเอง
โดยสัญชาตญาณ”  452
3. การปฏิบัติเมือพิจารณาถึงความหวังของเรา  13:11-14
ความคิดของเปาโลได้เคลือนจากการระบุถึงความรับผิดชอบต่างๆ   ไปยังการกระตุน้ การปฏิบตั ิของ
พวกเขา    สิงทีอยูข่ า้ งหน้าเราในฐานะทีเป็ นคริ สเตียนก็จดั เตรี ยมแรงจูงใจทีจําเป็ นสําหรับการกระทํา
13:11 “นี”   อ้างอิงถึงหน้าทีต่างๆ   ทีถูกกระตุน้ ให้ทาํ ก่อนหน้านัน   ไม่ใช่แค่ในบทนี เท่านันแต่ในบทที   12
เช่นกัน      มันสําคัญทีว่าเราทําตามนําพระทัยของพระเจ้าอย่างระมัดระวังเพราะว่าระยะสุ ดท้ายของความรอด
ของเราจะเกิดขึนเร็ วๆ   นี   (นันคือ   การได้รับศักดิศรี    เปรี ยบเทียบ   1 ปต.   1:9) เราต้องพร้อมทีจะพบพระเจ้า
และเสนอรายงานเกียวกับการเป็ นผูอ้ ารักขาของเราต่อพระองค์   (เปรี ยบเทียบ  14:10; ฟป.  3:20; 1 ธส.  5:6; 1
คร.   15:34) มันเป็ นไปได้สําหรับเราในฐานะคริ สเตียนทีจะดําเนินชีวติ แบบเฉือยชาและไร้ความรู้สึก แต่วา่
สภาพเช่นนันไม่ฉลาดเมือพิจารณาถึงสิ งทีอยูข่ า้ งหน้าเรา
13:12 ทีนีเปาโลกําลังคิดอย่างคล้ายคลึงกับแนวทางทีเขาได้คิดเมือเขาได้เขียน   1 ธส.   5:11 กลางคืนเล็งถึง
ชีวติ ฝ่ ายโลกของเราทีเป็ นปั ญหาเช่นเดียวกับความมืดและอันตรายฝ่ ายวิญญาณ  

เมือพระเยซูเจ้าเรี ยกเราสู่

พระองค์   ณ   การรับขึนไป   วันใหม่จะเริ มต้นสําหรับเรา   ทีซึ งเราจะเดินและมีชีวติ ในความสว่างทีปราศจาก
บาป   เมือพิจารณาถึงความหวังนี   เราจําเป็ นต้องเตรี ยมพร้อมสําหรับมันโดยการเลิกการกระทําทีชัวเหมือน
ถอดเสื อผ้าออกและสวมใส่ การกระทําทีบริ สุทธิ    เปาโลได้เรี ยกเสื อผ้าใหม่วา่ เป็ นเครื องอาวุธ   เพราะว่าเรายัง
ทําสงครามกับความบาปและกองทัพของความชัว  (เปรี ยบเทียบ  อฟ.  6:11)
“การเสด็จกลับมาของพระคริ สต์คือเหตุการณ์ถดั ไปในแผนการของพระเจ้า      เปาโลรู ้วา่ มันสามารถ
เกิดขึนได้ทุกเวลาและแสวงหาทีจะทําให้คริ สเตียนพรักพร้อม—ทังในรุ่ นของเขาและในรุ่ นของ
เรา—เพือ  ‘ความหวังทีมีพร’  นน”  
ั 453
13:13 อุปนิสัยของเราและโดยเฉพาะอย่างยิงสิ งเหล่านันทีเปาโลได้เรี ยกให้ผอู ้ ่านของเขาทีจะกระทําใน  
13:1-10 ควรจะเป็ นแบบคริ สเตียนอย่างแตกต่างเพราะว่าเราดําเนินชี วติ ท่ามกลางผูไ้ ม่เชื อ  การปฏิบตั ิต่างๆ  ที
เขาได้กระตุน้ ให้เราทีจะหลีกเลียงทีนีก็เป็ นเรื องปกติในเมืองโคริ นธ์ทีทีเปาโลได้เขียนจดหมายฝากนี   เขาได้
สังเกตพวกเขาอย่างต่อเนือง   บ่อยครังแล้วการไม่ยบั ยังชังใจก็   นําไปสู่ บาปทางเพศทีส่ งผลลัพธ์ในการโต้แย้ง
และการทะเลาะ  454

13:14 ในแง่หนึง   ผูเ้ ชือทุกๆ   คนก็สวมใส่ พระเยซูคริ สต์เมือเขาหรื อเธอวางใจให้พระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้
รอด   (กท. 3:27) อย่างไรก็ตาม   ในอีกแง่หนึง   เราสวมใส่ พระองค์เมือเราอุทิศตัวเราเองแด่พระองค์ในฐานะ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา  (12:1)455  ขันแรกของการสวมใส่ เครื องอาวุธของความสว่าง   (ข้อ  12) คือ  การอุทิศ
ตัวเราเองทีจะติดตามพระคริ สต์ดว้ ยสุ ดใจ  
“การเปรี ยบเทียบเชิงวรรณกรรมของการใช้คาํ ว่า   ‘สวมใส่ ’  นนถู
ั กอ้างอิงจาก  ไดอะนิ ชเชียสแห่งฮัล
ละคาร์ นาซัส  ซึ งเป็ นช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ ของโรม  11.5 ซึง  ‘ทีจะสวมใส่ ทาร์ ควิน’  หมายถึงที
จะเล่นในส่ วนของ    ทาร์ ควิน”  456
อย่างไรก็ตามการอุทิศตนไม่ใช่ทงหมดที
ั
จําเป็ น      มันจะต้องมีการหันกลับโดยเจตนาจากความ
ปรารถนาทีจะยอมตามเนือหนัง  (เปรี ยบเทียบ  บทที  6; 2 ทธ.  2:22; 1 ปต.  2:11)
บทที   13 กล่าวถึงการดําเนิ นชีวติ ในโลกในฐานะคริ สเตียน      เปาโลแนะนําให้มีการยอมจํานนต่อ
รัฐบาลมนุษย์และมีความรักต่อทุกคนในขณะทีเรารอคอยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราจะปรากฎอย่าง
กระตือรื อร้น
ง. การปฏิบัติภายในเสรีภาพของคริสเตียน  14:1-15:13
ใน   14:1-15:13 เปาโลได้ให้ความสนใจพิเศษต่อปั ญหาของการรู ้จกั วิธีทีจะดําเนินชีวิตในเสรี ภาพ
ของคริ สเตียน      ส่ วนนีของพระธรรมโรมกล่าวถึงการปฏิบตั ิของคริ สเตียนเมือพระเจ้าไม่ได้เจาะจงว่าเราควร
ทําอย่างไรในทุกๆ  สถานการณ์   (เปรี ยบเทียบ  1 คร.  8) ในกรณี เหล่านัน  บรรดาคริ สเตียนจะทําสิ งหนึงและ  
คริ สเตียนคนอืนๆ  

จะทําอีกสิ งหนึง  

แต่ทงสองก็
ั
อยูภ่ ายในนําพระทัยของพระเจ้า  

วิธีทีจะรับมือกับ

สถานการณ์เหล่านีคือการจุดจ่อของส่ วนนี    
เปาโลได้มุ่งไปเพืออภิปรายถึงปั ญหาทีเกิดขึนขณะทีคริ สเตียนทีอุทิศตนแสวงหาทีจะดําเนินชีวิต
ภายใต้นาพระทั
ํ
ยของพระเจ้าในพระกายของพระคริ สต์   (12:3-21) และในกายทางการเมือง   (บทที   13) ใน
ฐานะคริ สเตียนคําสังทีเจาะจง   613 ข้อของธรรมบัญญัติของโมเสสไม่ได้ควบคุมการปฏิบตั ิของเราอีกต่อไป  
(7:6; 10;4) แต่หลักการต่างๆ   ทีพระเยซูคริ สต์และพวกอัครทูตของพระองค์ได้เปิ ดเผยก็ควบคุมการปฏิบตั ิ
ของเรา  (เปรี ยบเทียบ  บทที 12-13) ฉะนันเราควรจัดการกับการประยุกต์ใช้ทีขัดแย้งกันของหลักการเหล่านี
ได้อย่างไร?    เราควรปฏิบตั ิตวั เราเองอย่างไรดีเมือการแปลของเราเกียวกับนําพระทัยของพระเจ้าแตกต่างจาก

การแปลของผูเ้ ชือคนอืนเกียวกับนําพระทัยของพระเจ้า?      เปาโลได้อธิ บายถึงการทีผูเ้ ชือสามารถไม่เห็นด้วย
กับสิ งทีไม่สาํ คัญและยังคงรักษาไว้ซึงเอกภาพในคริ สตจักร    
“จากการกล่าวถึงผูท้ ีหละหลวมเกินไปในการยอมตามความอยากต่างๆ   ทางธรรมชาติ   [13:11-14]
ส่ วนใหญ่แล้วหัวข้อก็ผา่ นไปยังผูท้ ีเคร่ งครัด    จุดมุ่งหมายไม่ใช่ทีจะขจัดการเคร่ งครัดเหล่านี  แต่ทีจะ
แสดงแก่ผทู ้ ีมีสิงเหล่านีและผูท้ ีไม่มีสิงเหล่านีถึงวิธีทีจะดําเนินชีวติ ในสันติสุขของคริ สเตียน”  457
คําสังทีจะยอมรับซึ งกันและกันเริ มต้น   (14:1) และนําไปสู่ จุดสู งสุ ดของส่ วนนี    (15:7) และภายในคําสังนี  
เปาโลยังให้การอ้างอิงถึง  “ซึงกันและกัน”  ทงสามอี
ั
กด้วย  (14:13, 19; 15:5)
1. ความโง่ เขลาของการกล่าวโทษซึงกันและกัน  14:1-12
ก่อนอืนอัครทูตได้กล่าวถึงความสําคัญของการไม่กล่าวโทษซึ งกันและกัน  

นีเป็ นการทดลองที

เจาะจงต่อบรรดาคริ สเตียนทีเชือว่าพวกเขาควรยับยังจากการปฏิบตั ิบางอย่างทีพวกเขาเชือว่าไม่เป็ นทีพอ
พระทัยของพระเจ้า  แต่เป็ นสิ งทีคริ สเตียนคนอืนๆ  รู้สึกว่าถูกต้องสมควร    เมือเปาโลได้เขียนจดหมายนี    คน
กลุ่มแรกรวมทังคริ สเตียนทีเป็ นคนยิว   ซึ งเนื องด้วยเบืองหลังของพวกเขาในลัทธิ ยดู าห์ก็ได้มีแนวโน้มทีจะ
ทําให้การปฏิบตั ิต่างๆ   ทีถูกสังไว้ในประมวลกฎหมายของโมเสสเป็ นสิ งถาวร      คริ สเตียนยิวบางคนในทุก
วันนีก็ทาํ อย่างนีในทุกวันนีเช่นกัน      ในสมัยของเรากลุ่มนีรวมทังคนยิวและคนต่างชาติ   ด้วยเหตุผลหนึงหรื อ
เหตุผลอืนก็ไม่เชือว่าการปฏิบตั ิบางอย่างทีไร้กฎเกณฑ์นนเหมาะสมสํ
ั
าหรับผูเ้ ชื อแม้วา่ คริ สเตียนคนอืนๆ
ตัดสิ นว่าสิ งเหล่านันเป็ นสิ งอนุญาตได้
การปฏิบตั ิทีไร้กฎเกณฑ์นนไม่
ั ผดิ และไม่ถูกในตัวของมันเอง      มันไม่เกียวกับบาปและศีลธรรม    
ตัวอย่างรวมถึงอาหาร   เครื องดืม   กิจกรรมยามว่าง      เสื อผ้า   การดูแลเครื องแต่งกายและเผ้าผมส่ วนตัว      การ
คุมกําเนิด   การเรี ยน   วิถีชีวิต   ฯลฯ   เมือความบาปไม่ได้เกียวข้อง      คริ สเตียนบางคนทีมีความคิดแบบขาวหรื อ
ดําก็มีความยุง่ ยากทีจะตระหนักถึงการมีอยูข่ องกิจกรรมทีไร้ศีลธรรม   สําหรับพวกเขาแล้วทุกๆ   สิ งนันผิด
หรื อถูก      อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์สอนว่ามีกิจกรรมหลายอย่างทีอาจถูกต้องแต่ไม่เหมาะด้วยเหตุผลหลาย
อย่าง    มีการกระทําบางอย่างทีถูกต้องสําหรับบางคนแต่ไม่ถูกต้องสําหรับคนอืนๆ
“วรรคตอนนีแบ่งออกเป็ นสามส่ วน  คือ  ขอ้   1-3, 4-9, และ  10-12 การแบ่งแยกระหว่างส่ วนนันถูกใส่
ด้วยคําถามในเชิงโวหาร  แต่ละอย่างก็ใช้เอกพจน์บุคคลทีสอง  คือ  ‘ท่านเป็ นใครเล่าจึงกล่าวโทษบ่าว
ของคนอืน?’  (ข้อ  4ก)    ‘เหตุไฉนท่านจึงกล่าวโทษพีน้องของท่าน?’ (ข้อ  10ก). . . ส่ วนแรก  (ข้อ  1-3)

และส่ วนทีสาม   (ข้อ   10-12) กล่าวถึงประเด็นหลักของวรรคตอนในภาษาทีเกือบเหมือนกันมาก
ทีสุ ด:  ‘ผูเ้ ข้มแข็ง’   ไม่ควร   ‘ดูถูก’  ‘ผูอ้ ่อนแอ’  และ  ‘ผูอ้ ่อนแอ’  ไม่ควร   ‘กล่าวโทษ’    ‘ผูเ้ ข้มแข็ง’  
(เปรี ยบเทียบ   ข้อ   3ก และ   ข้อ   10ก)      ในส่ วนกลางนี   คือ   ข้อ   4-9 เปาโลจัดเตรี ยมรากฐานทาง    
ศาสนศาสตร์ สาํ หรับคําสังเหล่านี   นันคือคริ สเตียนเป็ นคนรับใช้ของพระเจ้าและมันคือ   ‘เจ้านาย’  
นันแต่ไม่ใช่คนรับใช้คนใดก็ตามทีผูเ้ ชื อจะต้องให้การ”  458
14:1

ทีนีเปาโลได้กล่าวแก่คนเหล่านันทีได้เข้าใจถึงความหมายโดยนัยของเสรี ภาพของคริ สเตียนอย่างที

เขาเข้าใจอีกกลุ่มหนึง   คือคนอ่อนแอในความเชื อซึ งประกอบไปด้วยผูท้ ีมีความเชื อไม่เข้มแข็งพอทีจะช่วยให้
พวกเขาทีจะใช้เสรี ภาพเต็มทีทีพวกเขามีในพระคริ สต์ได้   เปาโลคงได้ตงชื
ั อคําว่า   “อ่อนแอ”   และ   “เข้มแข็ง”  
หรื อคําเหล่านีเป็ นศัพท์ทีผูอ้ ่านชาวโรมันของเขาได้คุน้ เคยแล้ว
“ความอ่อนแอในความเชื อทีบทนีอ้างอิงถึงไม่ใช่ความอ่อนแอในความเชือพืนฐานของคริ สเตียน  
แต่เป็ นความอ่อนแอในความแน่ใจทีความเชื อของบุคคลหนึงอนุ ญาตให้เขาทีจะทําบางสิ งบางอย่าง.  
.  .”  459
เมือพิจารณาถึงสิ งทีเปาโลได้เขียนเกียวกับคนอ่อนแอ      ดูเหมือนว่าส่ วนใหญ่แล้วพวกเขาเป็ น      
คริ สเตียนคนยิวทีได้ยบั ยังจากอาหารบางอย่างและการถือรักษาบางวันเพราะว่าพวกเขาได้จงรักภักดีต่อธรรม
บัญญัติของโมเสส      ครังหนึงเปโตรได้ปลําสู ้กบั ขอบเขตของเสรี ภาพของเขาและได้เคลือนจากการอ่อนแอ
ในความเชือไปสู่ การเข้มแข้งในความเชือ  (กจ.  10) อย่างไรก็ตามในขบวนการของการเติบโตของเขา  เขาได้
มีการกลับไปสู่ สภาพเดิม      (กท.   2:11-12) ผูอ้ ่อนแอในความเชือมีจิตสํานึกทีไวเหลือเกินเกียวกับการทําสิ ง
ต่างๆ ทีเป็ นทีอนุญาตสําหรับคริ สเตียนจิตสํานึกทีไวนันดี   แต่บางครังมันสามารถนําบุคคลทีจะจํากัดเสรี ภาพ
ของเขาหรื อของเธอโดยไม่จาํ เป็ น      เปาโลได้กระตุน้ คริ สเตียนทีเข้มแข็งกว่าผูไ้ ด้ชืนชมขอบเขตแห่งเสรี ภาพ
ของเขาทีจะยอมรับพีน้องทีอ่อนแอของเขาอย่างเท่าเทียมกัน      อย่างไรก็ตามไม่ควรทีจะยอมรับเขาแล้ว
จากนันก็กล่าวโทษเขาทางความคิด  ยงกว่
ิ านันคือกล่าวโทษในทีสาธารณะถึงความกระดากใจของเขา
14:2

นีคือกรณี เจาะจงของการไม่เห็นด้วย    เปาโลไม่ได้กล่าวว่าทําไมพีน้องทีอ่อนแอกว่าเลือกทีจะไม่กิน

เนือ      เหตุผลต่างๆ   ของพีน้องคนนีก็ไม่สาํ คัญต่อเปาโล   ประเด็นก็คือว่าด้วยเหตุผลบางประการคริ สเตียนคน
นีได้เชือว่าเขาจะทําให้พระเจ้าโปรดปรานมากขึนโดยการทีไม่กินเนือมากกว่าทีจะกินมัน เขาผิด   พระเจ้า
ไม่ได้หา้ มคริ สเตียนจากการทานอาหารใดๆ  (1 ทธ.  4:3-4) การกินอาหารเป็ นเรื องทีไร้กฎเกณฑ์     มันไม่ใช่ดี
หรื อชัวทางศีลธรรม   สิ งทีเราทานโดยตัวของมันเองแล้วไม่ได้กระทบความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า      อีก

ครังหนึงทีความตรงข้ามกับชีวติ ในอิสราเอลก็โดดเด่น  ซึ งการทีจะทําให้พระเจ้าโปรดปรานนัน  คนอิสราเอล
จะต้องยับยังจากอาหารบางอย่าง

ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง

การทานอาหารสามารถกลายเป็ นเรื อง

ศีลธรรมได้  (เปรี ยบเทียบ  กจ.  15:20; 1 คร.  11:20-21) แต่ในตัวของมันเองแล้วอาหารเป็ นสิ งทีไร้กฎเกณฑ์
14:3

บุคคลทีท่านไม่ควรทีจะมองว่าเขาเองเหนือกว่าแม้วา่ เขาถูกต้องหรื อไม่ดูถูกพีน้องทีไวต่อความรู ้สึก

เกินไปของเขาด้วยท่าทีทียอมรับ   พีน้องทีอ่อนแอกว่าไม่ควรกล่าวโทษคริ สเตียนทีมีเสรี ภาพมากกว่าว่าไม่
เป็ นทียอมรับต่อพระเจ้าเช่นกัน  เพราะว่าพระเจ้าได้ยอมรับเขา          
14:4

พีน้องทีอ่อนแอกว่าต้องจดจําไว้วา่ พีน้องทีเข้มแข็งกว่านันจะต้องรับผิดชอบต่อใครและละการ

ตัดสิ นของเขาไว้กบั พระเจ้า   เปาโลได้ทาํ ให้ผอู ้ ่อนแอแน่ใจว่าผูเ้ ข้มแข็งกว่าจะได้รับการรับรองจากพระเจ้า
เพราะว่าพระเจ้ารับรองเสรี ภาพของเขา  

พระคุณของพระเจ้าก็จดั เตรี ยมความเป็ นไปได้และพลังสําหรับ

จุดยืน   ส่ วนแรกของข้อนีดูเหมือนจะคล้ายกับ   2:1   และ   3 อย่างมาก   ทีทีเปาโลได้ตาํ หนิคนยิวทีพึงพอใจใน
ตนเอง  
14:5

นีคือตัวอย่างประกอบอันทีสอง      ในกรณี นีพีน้องทีอ่อนแอกว่าทําบางสิ งและผูเ้ ข้มแข็งกว่าไม่ได้ทาํ   

(ข้อ   6) นีคือสิ งทีตรงกันข้ามกับสถานการณ์ทีเปาโลได้พรรณาในตัวอย่างประกอบก่อนหน้านัน      อีกครัง
หนึงทีเหตุผลทีพีน้องทีอ่อนแอกว่าถือรักษาวันทีไม่สาํ คัญ    ประเด็นก็คือว่าเขาถือรักษาวัน  เมือเปาโลได้เขียน
จดหมาย  วันสะบาโตและการถือรักษาเทศกาลต่างๆของยิวก็เป็ นเรื องของการไม่เห็นด้วยท่ามกลางคริ สเตียน    
ผูเ้ ชือชาวยิวได้มีแนวโน้มทีจะถือรักษาสิ งเหล่านีเพราะว่าพวกมันเป็ นส่ วนหนึงของมรดกของชาวยิว   แต่คน
ต่างชาติไม่ได้ถือรักษา         ทุกวันนีแนวคิดทีว่าโดยการถือรักษาวันบางวัน   เราก็ทาํ ให้พระเจ้าโปรดปราน
มากกว่าถ้าเราไม่ทาํ นันค่อนข้างจะเป็ นเรื องปกติ   คริ สเตียนบางคนเชื อว่าเราควรจะปฏิบตั ิให้แตกต่างไปใน
วันอาทิตย์  ช่วงระหว่างเทศกาลมหาพรต  หรื อ  วนั   “ทางศาสนา”  บางวัน    
14:6

สิ งทีสําคัญทีสุ ดก็คือการแสวงหาเพือทําให้พระเจ้าโปรดปรานในทุกสิ งทีเราทํา   บรรดาคริ สเตียนจะ

มาถึงบทสรุ ปทีแตกต่างกันเกียวกับว่าสิ งนีหมายความว่าอย่างไรในภาคปฏิบตั ิ   แต่การยอมจํานนของพวกเขา
ต่อความเป็ นเจ้านายของพระคริ สต์นนสํ
ั าคัญทีสุ ด   เปาโลหมายถึงว่าคนหนึงไม่ทานเนื อและอีกคนหนึงทาน

เนือ  แต่ทงสองก็
ั
ขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ งทีพวกเขาทาน  (ข้อ  2 เปรี ยบเทียบ  1 ทธ.  4:4-5)                                                                                                                            
14:7-8 ในข้อ   7 เปาโลไม่ได้หมายความว่าอุปนิสัยของเรามีอิทธิ พลต่อคนอืน   แน่นอนว่ามันมี      เขาได้
หมายความว่าไม่มีคริ สเตียนคนไหนทีควรดําเนินชีวิตเพือทําให้เขาเองโปรดปราน   แต่ควรดําเนินชีวิตเพือให้
พระเจ้าโปรดปราน    บริ บทก็ทาํ ให้สิงนีชัดเจน  (ข้อ  6, 8) แท้จริ งแล้วความปรารถนาของคริ สเตียนทีอุทิศตน

เพือจะทําให้พระเจ้าโปรดปรานจะดําเนิ นไปไกลกว่าความตาย   ดังนันเปาโลสามารถพูดได้วา่ เราไม่ได้ตาย
เพือตัวเราเอง    การเป็ นอยูท่ งสิ
ั นของเราทังในชีวติ นีและชีวติ หลังจากความตาย  ในชีวิตและในความตาย  ควร
แสดงออกถึงการอุทิศตนของเราทีจะทําให้   พระเจ้าโปรดปราน   (8:38-39; เปรี ยบเทียบ   1:20; 2 คร.   5:9)
ความตายไม่ใช่แค่แสดงถึงการเปลียนผ่านจากการดินรนสู่ การพักสําหรับคริ สเตียน    ความตายยังเป็ นประตูที
นําไปสู่ โอกาสต่างๆ  ทีถูกทําให้กว้างขึนใหม่สาํ หรับการรับใช้และการนมัสการ  (เปรี ยบเทียบ  ลก.  19:11-27)
ความสัมพันธ์ทีสนิทกับพระเจ้าเป็ นและยังคงเป็ นความสําคัญสู งสุ ด   พระเจ้าควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ   ทีนําไป  
สู่ การตายของเรา  อย่างทีพระองค์ควบคุมสิ งต่างๆ  ทีปกครองชีวติ ของเรา
14:9

พระเยซูคริ สต์ได้มีชีวิต   ได้ตายไปและมีชีวติ อีกครังหนึงเช่นกัน   ดังนันพระองค์ทรงเป็ นองค์พระผู ้

เป็ นเจ้าของผูท้ ีได้ตายไปและผูท้ ียังมีชีวติ อยู  ่ ประเด็นของเปาโลก็คือว่าพระองค์ทรงเป็ นผูพ้ ิพากษาและเรา
ไม่ได้เป็ น
14:10 ทังพีน้องทีอ่อนแอกว่าซึ งวิพากวิจารณ์และพีน้องทีเข้มแข็งกว่าซึ งดูถูกก็มีความผิดในเรื องเดียวกัน  
นันคือการพิพากษาก่อนเวลาอันควรและอย่างไม่เหมาะสม  พระเยซูคริ สต์   (ข้อ  9) เป็ นพระเจ้า  (ข้อ  10) ผูจ้ ะ
พิพากษา   (เปรี ยบเทียบ   ยน.   5:22, 27) ดังนันนี คือการอ้างอิงอีกอันหนึงถึงพระทีนังแห่งการพิพากษา   (คํา
กรี ก- เบมา)  ของพระคริ สต์  (2 คร.  5:10; เปรี ยบเทียบ  1 คร.  3:12-15)460
“การระลึกว่าคริ สเตียนทุกคนจะยืนอยูต่ ่อหน้าพระทีนังแห่งการพิพากษาของพระเจ้าเป็ นการยับยังที
มีพลังจากทุกคนทีนังในการพิพากษาเพือนมนุษย์ดว้ ยกัน”  461
14:11 ทุกๆ   คนจะก้มลงต่อหน้าพระบุตรของพระเจ้าในการพิพากษา   (อสย.   45:23, 49:13;   เปรี ยบเทียบ  
ฟป.   2:10-11)   คริ สเตียนจะทําอย่างนัน   ณ   พระทีนังแห่ งการพิพากษาของพระคริ สต์หลังจากการรับขึนไป  
(ลก.  14:14; 1 ธส.  4:13-17; 1 คร.  4:5; 2 ทธ.  4:8; วว.  22:12) ธรรมิกชนในพันธสัญญาเดิมจะทําอย่างนัน
เช่นกัน   ณ   การเสด็จมาครังทีสอง   (อสย.   26:19; ดนล.   12:2)   ผูไ้ ม่เชือจะทําอย่างนันเช่นกัน   ณ   บัลลังก์การ
พิพากษาใหญ่สีขาว  ณ  ตอนปลายของยุคพันปี   (วว.  20:11-15) แน่นอนว่า  ไม่ใครทีถูกพิพากษา  ณ  พระทีนัง
แห่งการพิพากษาของพระคริ สต์จะเป็ นผูไ้ ม่เชื อ    พระเจ้าจะพิพากษาเราเพือจะตัดสิ นความสัตย์ซือของเราต่อ
การเป็ นผูอ้ ารักขาระหว่างชีวิตบนโลกของเรา      การพิพากษาทีเราได้รับจะตัดสิ นอย่างชัดเจนถึงโอกาสของ
เราทีจะรับใช้พระองค์ในอนาคต  (มธ.  25:14-30; ลก.  19:11-27)

14:12 ในถ้อยคําทีสรุ ปนี   เปาโลได้ระบุถึงความรับผิดชอบส่ วนตัวของคริ สเตียนทุกๆ   คนทีจะให้การของ
เขาเองหรื อของเธอเองต่อพระเจ้า  เราจะไม่ให้การเพือคริ สเตียนด้วยกันหรื อเพือใครคนอืน  แต่เราต้องให้การ
สําหรับการกระทําต่างๆ  ของเราเอง  
“เรายืนอยูต่ ่อหน้าพระเจ้าในความโดดเดียวทีน่ากลัวของวิญญาณของเราเอง      เราไม่ได้นาํ อะไรไป
ต่อหน้าพระเจ้ายกเว้นตนเองและคุณลักษณะต่างๆ  ในชีวติ ทีเราได้สร้างมาตลอด”  462
ในส่ วนนี  (ข้อ  1-12) อัครทูตได้เน้นถึงความโง่เขลาของการกล่าวโทษคริ สเตียนด้วยกันของเรา  ผูซ้ ึ ง
มีการปฏิบตั ิต่างๆ   ทีไร้กฎเกณฑ์ทีแตกต่างไปจากวิธีทีเราทํา      มีการเน้นทีหนักแน่นถึงการตระหนักถึงความ
เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพระเยซูในชีวติ ของเราในข้อเหล่านี    (เปรี ยบเทียบ  12:1-2) คําว่า  “องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า”  ปรากฎ  7 ครังใน  ขอ้   5-9
2. ความชัวร้ ายของการทําผิดต่ อกันและกัน  14:13-23
ก่อนหน้านันเปาโลได้กล่าวถึงคริ สเตียนที   “อ่อนแอ”   และ   “เข้มแข็ง”      แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาได้
กล่าวถึงการทดลองของพีน้องทีอ่อนแอกว่าในการกล่าวโทษผูเ้ ชือทีเข้มแข็งกว่า      ในตอนนีเขากล่าวมากขึน
ถึงการทดลองทีพีน้องทีเข้มแข็งกว่าเผชิญ    เปาโลได้วางโครงสร้างของการโต้แย้งของเขาในรู ปแบบของการ
ไขว้  463
A การเตือนเกียวกับสิ งสะดุด  (13ข)
      

  B ไม่มีอะไรที  “ไม่มีมลทิน”  ในตัวของมันเอง  (14ก)

            

  C การเตือนเกียวกับการทําลายผูท้ ีพระคริ สต์ได้ตายเพือเขา  (15ข)

              

C’การเตือนเกียวกับการทําลายงานของพระเจ้า  (20ก)

    

    B’  ทุกสิ งก็  “สะอาด”  ในพวกมันเอง  (20ข)
A’  การเตือนเกียวกับการเป็ นเหตุให้ผเู ้ ชืออีกคนหนึงสะดุด  (21)

14:13 คํากรี กทีแปลว่า  “อุปสรรค”  (NASB) หรื อ  “สิ งกีดขวาง”  (NIV; พรอส-โคม-มา)  อ้างอิงถึงวัตถุทีอยู่
บนทางเดินซึงคนหนึงเอาเท้าเตะใส่ และผลลัพธ์ก็คือสะดุดหรื อล้มลง  (เปรี ยบเทียบ  1 คร.  8:9) เสรี ภาพของพี
น้องทีเข้มแข็งกว่าอาจถ่วงความก้าวหน้าของพีน้องทีอ่อนแอกว่าเมือเขาดําเนิ นในเส้นทางแห่งชีวติ คริ สเตียน  

มันอาจทําให้เขาถอยหลังชัวคราวหรื อแม้กระทังทําความเสี ยหายแบบถาวรต่อจิตสํานึกทีไวของเขา  
(เปรี ยบเทียบ  มธ.  18:6-7; มก.  9:42; ลก.  17:1-2)
คํากรี กอีกคําหนึงทีแปลว่า   “สิ งกีดขวาง”   (NASB) หรื อ   “อุปสรรค”   (NIV; สแกน-ดอล-ออน)  
อธิ บายถึงกับดักทีถูกใช้เพือจับสัตว์หรื อเหยือเมือมันเดินผ่านไป   (เปรี ยบเทียบ   มธ.   16:23; 1 คร.   8:13)
เสรี ภาพของพีน้องทีเข้มแข็งกว่าอาจแม้กระทังตังการทดลองขึนสําหรับพีน้องทีอ่อนแอกว่าให้ทาํ บาป   มัน
อาจทดลองเขาให้ไปไกลกว่าอุปนิสัยของพีน้องทีเข้มแข็งกว่าและก็ไม่มีการยับยังในเรื องศีลธรรมและเรื องที
ไร้กฎเกณฑ์  (คํากรี ก  อะ-ดี-อะ-ฟอ-รา, ไม่สนใจ)  
“ทีนีตอนนีคือสนามสําหรับการพิพากษาอย่างแท้จริ ง   และมันคือตัวเราเอง   ไม่ใช่พีน้องของเรา   ซึ ง
เราจะพิพากษา”  464
14:14 พระเยซูเจ้าได้สอนว่าความแตกต่างระหว่างอาหารทีสะอาดโดยพิธีและอาหารทีไม่สะอาดได้สินสุ ด
ลงไปแล้ว   (มก.   7:15-23) อย่างไรก็ตามไม่ใช่คริ สเตียนทุกคนทีได้เข้าใจการสอนนี   (ตัวอย่างเช่น   กจ.   10:915) หลายคนยังได้ถือกฎแห่งการทานของคนยิวว่าเป็ นนําพระทัยของ   พระเจ้าสําหรับพวกเขา   (ตัวอย่างเช่น  
เซเวนเดย์   แอดเวนติสท์   และกลุ่มทีถือวันสะบาโต)   มันแปลกใจใช่ไหมทีคริ สเตียนมากมายในทุกวันนีคิด
อย่างผิดพลาดว่าประมวลกฎหมายของโมเสสก่อตังกฎแห่ งชีวติ ของพวกเขา?  ความเป็ นมลทินโผล่จความคิด  
ไม่ใช่วตั ถุสิงของ  (เปรี ยบเทียบ  มธ.  12:34-35; 15:18-19; ทต.  1:15)
14:15 คําว่า   “ไม่สบายใจ”   และ   “พินาศ”   อธิ บายถึงสองสถานะทีแตกต่างกัน   เมือคนหนึงเห็นอีกคนหนึง
กําลังทําสิ งทีจิตสํานึกส่ วนตัวของเขากล่าวโทษ   มันทําให้เขาไม่สบายใจหรื อก่อความเจ็บปวดให้แก่เขาจาก  
นันเมือเขามุ่งทีจะทําในสิ งทีจิตสํานึกของเขากล่าวโทษเขาก็ทาํ บาปและในทีสุ ดก็ประสบกับการทําลายทาง
ศีลธรรม    
ถ้าอุปนิสัยของคุณเกียวกับสิ งต่างๆ   ทีไร้กฎเกณฑ์กาํ ลังก่อให้เกิดปั ญหาฝ่ ายวิญญาณแก่คริ สเตียนอีก
คนหนึง  การปฏิบตั ิของคุณก็ไม่ใช่การรัก  (เปรี ยบเทียบ   12:10) เป็ นทีชัดเจนว่าสวัสดิภาพของพีน้องควรจะ
นําหน้าเสรี ภาพของเราทีจะทําบางสิ งทีไร้กฎเกณฑ์  (เปรี ยบเทียบ  1 คร.  8:13) การปฏิบตั ิของพีน้องทีเข้มแข็ง
กว่าสามารถทําลายการดําเนิ นชีวติ กับพระเจ้าของพีน้องทีอ่อนแอกว่าอย่างถาวรหรื อเพียงแค่ชวคราว  
ั
มันจะ
แย่มากสําหรับคริ สเตียนทีจะทําลายใครสักคนทีพระเจ้าได้ช่วยให้เขารอด!

14:16 สิ งดีอา้ งอิงถึงเสรี ภาพทีจะทานเนื อหรื อทําสิ งใดทีไร้กฎเกณฑ์   ตามสมควรแล้วผูค้ นสามารถกล่าวว่า
มันชัวร้ายถ้ามันได้ส่งผลต่อการล้มลงของพีน้อง
14:17 แผ่นดินของพระเจ้าทีนี อ้างอิงถึงย่านทีพระเจ้าครอบครองและทีซึ งผูเ้ ชือทังหมดดําเนินชีวติ และทํา
การ    
“[‘แผ่นดินของพระเจ้า’   เป็ น] การสะท้อนของการสอนขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา      วลีนีถูกใช้
โดยทัวไปโดยเปาโลเกียวกับแผ่นดินของพระเมสสิ ยาห์  

ซึ งจะเป็ นรางวัลและเป้ าหมายของชีวติ

คริ สเตียน.   .   .   ดังนันมันหมายถึงหลักการหรื อแนวคิดต่างๆ   ทีแผ่นดินนันถูกตังขึน      และทีซึ งถูก
สําแดงออกในโลกนีแล้ว  (เปรี ยบเทียบ  1 คร.  5:20)”  465
การเน้นในการอ้างอิงนี อยูท่ ีสิ ทธิ อาํ นาจของพระเจ้าเหนื อประชากรของพระองค์         ประเด็นทีสําคัญ
ในชีวติ ของคริ สเตียนทีอุทิศตนไม่ควรจะเป็ นการปฏิบตั ิต่างๆ   ทีไร้กฎเกณฑ์ภายนอก   แต่ควรเป็ นคุณสมบัติ
ฝ่ ายวิญญาณทีพระวิญญาณบริ สุทธิ แสวงหาทีจะสร้างขึนในพวกเขา      คุณสมบัติเหล่านีรวมถึงการปฏิบตั ิที
ถูกต้อง  (เปรี ยบเทียบ  6:13, 16, 18) สันติสุขกับพระเจ้า  (เปรี ยบเทียบ  ฟป. 4:7) และความยินดี   (เปรี ยบเทียบ  
กท.  5:22-23) เปาโลต้องการให้ผอู ้ ่านของเขาทีจะรักษาลําดับความสําคัญของพวกเขาไว้ในมุมมอง
14:18 การยอมรับของพระเจ้าสําหรับคริ สเตียนรวมถึงการเน้นพระคุณต่างๆ  

เหล่านีแห่ งอาณาจักรที

ยิงใหญ่มากกว่าทีว่าเรามีส่วนในการปฏิบตั ิบางอย่างทีไร้กฎเกณฑ์หรื อไม่การเน้นนียังได้มาซึ งการรับรอง
ของคนอืนเนืองจากว่าพวกเขาตระหนักว่าอะไรทีสําคัญมากกว่าและอะไรทีสําคัญน้อยกว่า
“ให้เราถามตัวเราเองว่าการดําเนินชีวิตของข้าพเจ้าทําให้พระเจ้าโปรดปรานไหม?  ได้รับการรับรอง
ในหัวใจของผูค้ นไหม?”  466
14:19 สิ งต่างๆ   ทีทําเพือสันติสุขในบริ บทนี อ้างอิงถึงการปฏิบตั ิต่างๆ   ทีไม่ได้ทาํ ให้คนอืนทีจะสะดุดและ
ท่าทีต่างๆ   ทีไม่ใช่การพิพากษา   โดยพืนฐานแล้วนี เป็ นการกล่าวถึงสันติสุขระหว่างผูเ้ ข้มแข็งและผูอ้ ่อนแอ  
แทนทีจะทําลาย   เราควรทําสิ งต่างๆ   ทีสร้างซึ งกันและกันขึน   (1 คร.   10:23; 1 ธส.   5:11) สําหรับผูเ้ ข้มแข็ง
แล้วนีอาจเป็ นการปฏิบตั ิบางอย่างทีไร้กฎเกณฑ์ทีถูกต้องสมควรซึ งได้กล่าวมาแล้ว   สําหรับผูอ้ ่อนแอมันอาจ
เป็ นการยับยังจากการวิพากวิจารณ์ดว้ ยคําพูดและการคิดแบบกล่าวโทษ

14:20 “อนิจจา   ประวัติศาสตร์ คริ สเตียนแสดงถึงตัวอย่างมากมายเกียวกับผูค้ นทีจริ งจังอย่างสุ ดๆ เกียวกับ
สิ งต่างๆ   ทีไม่สาํ คัญ   ผูซ้ ึ งได้รู้สึกถึงเสรี ภาพทีจะทําลายความเป็ นเอกภาพของคริ สตจักรเพือเห็นแก่
สิ งทีนับถือโดยปราศจากเหตุอย่างเฉพาะของพวกเขา”  467
ตัวอย่างเช่น   แม้วา่ พระเจ้าอนุญาตการทานอาหารทุกชนิ ด   พระองค์ไม่ได้ชาํ ระการทานอาหารถ้า
คริ สเตียนคนหนึงก่อให้เกิดปั ญหาฝ่ ายวิญญาณแก่บางคนโดยการทานมัน      สิ งนีทําลายงานทีพระเจ้ากําลังทํา
ในการสร้างคริ สตจักรของพระองค์
“ในขณะทีเสรี ภาพเป็ นสิ ทธิ   แต่มนั ไม่ใช่เป็ นแนวทางสําหรับการปฏิบตั ิ   ความรักได้ทาํ หน้าทีนัน  
สิ ทธิ ต่างๆ  จะต้องถูกพักเอาไว้เพือเห็นแก่ความรัก”  468
14:21 มันน่าสนใจทีว่าอัครทูตได้อา้ งอิงถึงการดืมเหล้าองุ่นเพราะว่านันคือหนึงในการปฏิบตั ิทีไร้
กฎเกณฑ์ทีเป็ นปั ญหามากทีสุ ดในคณะผูป้ ระกาศอเมริ กนั

เปาโลเองเต็มใจทีจะพิจารณา  

อาหารหรื อ

เครื องดืมทีเจาะจงใดๆ   ก่อนเพือจะหลีกเลียงการก่อให้เกิดปั ญหาการเติบโตฝ่ ายวิญญาณสําหรับพีน้อง   (1
คร.  8:13; เปรี ยบเทียบ  มก.  9:42) แน่นอนว่าเราควรทีจะเต็มใจทีจะทําอย่างเดียวกัน    เราเต็มใจเปลียนเส้นทาง
แห่งการเดินของเราในขณะทีจับแขนของเด็กๆ เดินไปเพือว่าเขาหรื อเธอจะไม่สะดุด  ยิงกว่านันสักเท่าใด  เรา
ควรเต็มใจทีจะเปลียนเส้นทางชีวติ คริ สเตียนของเราเพือเห็นแก่พีน้องชายหญิงทีอ่อนแอของเราในพระคริ สต์  
ผูซ้ ึ งเรากําลังนําอยู่
“.  .  .  คริ สเตียนสมัยใหม่ผ.ู ้     .  .  ยบั ยังจากเครื องดืมแอลกอฮอล์ทุกชนิดทําอย่างนันไม่ใช่เพราะว่าพวก
เขากลัวการเจือปนทางพิธีกรรม   บางคนยับยังเพราะว่าพวกเขาไม่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ทีมีประวัติศาสตร์
อันโศกเศร้าของการทําให้ผใู้ ช้   ‘เป็ นทาส’  (ดูหลักการของ  1 คร.  6:12ข)  คนอืนๆ  อีกมากมายไม่ดืม
เพราะว่าพวกเขาไม่ตอ้ งการทีจะเป็ นตัวอย่างทีแย่สาํ หรับคนอืนทีอาจไม่สามารถรับมือกับ
แอลกอฮอล์ได้   การยับยังเนืองด้วยเหตุผลเหล่านีอาจจะเป็ นแนวความคิดทีสมควรยกย่องแห่งการ
ปฏิบตั ิ   แต่มนั มีพืนฐานเล็กน้อยในข้อโต้แย้งของเปาโลในบทเหล่านี  เพราะว่า  ‘ผูอ้ ่อนแอ’  ทีนีไม่ใช่
ผูท้ ีไม่สามารถควบคุมการดืมของพวกเขาได้ พวกเขาเป็ นผูท้ ีไม่เชือมันว่าความเชื อของพวกเขาใน
พระคริ สต์อนุญาตให้พวกเขาทีจะทําบางสิ งทีเจาะจงได้      พวกเขาไม่ใช่   ‘อ่อนแอ’   ในแง่ของการ
รับมือกับแอลกอฮอล์     พวกเขา  ‘อ่อนแอ’  ในแง่ของความเชือของพวกเขา  (14:1) และเปาโลกระตุน้
ผู  ้ ‘เข้มแข็ง’   ทีจะยับยัง   ไม่ใช่เพราะตัวอย่างของพวกเขาทีอาจนําผู  ้ ‘อ่อนแอ’   ทีจะดืมจนเกินขนาด  

แต่เพราะตัวอย่างของพวกเขาทีอาจนําผู  ้ ‘อ่อนแอ’   ทีจะดืมและละเมิดจิตสํานึกของพวกเขา   (14:2223)”469
14:22 เป็ นทีชัดเจนว่าเปาโลได้เขียนข้อนี โดยกล่าวถึงผูเ้ ข้มแข็งเป็ นหลัก (เปรี ยบเทียบ   ข้อ   23) เขาไม่
ต้องการให้ผฟู้ ังของพวกเขาทีจะบังคับความเชือมัน (“ความเชือ”) ของพวกเขาเกียวกับการปฏิบตั ิต่างๆ   ที
ไร้กฎเกณฑ์ต่อคนอืน   ผูเ้ ชื อทีเข้มแข็งสามารถเป็ นสุ ขในความชืนชมส่ วนตัวของเขาเกียวกับการปฏิบตั ิต่างๆ
ทีไร้กฎเกณฑ์ได้เพราะเขารู ้วา่ เขาไม่ได้ละเมิดทังนําพระทัยของพระเจ้าและจิตสํานึกของพีน้องทีอ่อนแอ
14:23 ในความตรงกันข้ามกับข้อ   22 ข้อนี ดูเหมือนจะเน้นอย่างเฉพาะถึงผูอ้ ่อนแอ      พีน้องทีอ่อนแอทีทาน
บางสิ งทีเขาเชือว่าเขาไม่ควรทานก็ถูกกล่าวโทษโดยจิตสํานึกของเขาและโดยพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ   กท.  
2:11) การกระทําของเขาตรงกันข้ามกับสิ งทีเขาเชือว่าถูกต้อง    “ความเชือ”  ทีนี  อย่างในข้อ  1 และ  22 ไม่ได้
อ้างอิงถึงคําสอนของคริ สตศาสนาแต่อา้ งอิงถึงสิ งทีบุคคลหนึงเชื อว่าเป็ นนําพระทัยของพระเจ้าสําหรับเขา470
ถ้าบุคคลหนึงทําในสิ งทีเขาเชือว่าผิด  แม้วา่ มันไม่ผดิ ในตัวของมันเอง  มันกลายมาเป็ นบาปสําหรับเขา    เขาได้
ละเมิดสิ งทีเขาเชือว่าเป็ นนําพระทัยของ    พระเจ้า    การกระทําของเขาได้กลายมาเป็ นการกระทําแห่งการกบฎ
ต่อพระเจ้าสําหรับเขา      บางที   “ผูท้ ีสร้างความแตกแยก”   ควรจะเป็ นการแปลทีดีของคําว่า   ดิ -อะ-คริ -โน-เมนอส  มากกว่า  “ผูท้ ีสงสัย”471
“โดยการนิยามแล้ว   อะไรก็ตามทีได้กระทําไปโดยปราศจากความเชือมันทีว่าพระเจ้าได้รับรองมันก็
เป็ นบาป   พระเจ้าได้เรี ยกเราสู่ ชีวติ แห่งความเชือ   ความวางใจคือความเต็มใจทีจะวางทังสิ นของชีวติ
ต่อหน้าพระเจ้าเพือการรับรองของพระองค์ การสงสัยใดๆ   ทีเกียวข้องกับการกระทําก็ขจัดการ
กระทํานันโดยอัตโนมัติจากประเภทของสิ งทีเรี ยกว่ายอมรับได้”  472
“สําหรับคริ สเตียนแล้ว   ไม่มีการตัดสิ นใจและการกระทําใดทีสามารถเป็ นสิ งดีได้ซึงเขาไม่ได้คิดว่า
เขาสามารถหาเหตุผลบนพืนฐานของการเชื อมันทางคริ สเตียนของเขาและเสรี ภาพของเขาต่อ          
พระเจ้าในพระคริ สต์”  473
3. ความสํ าคัญของการทําให้ ซึงกันและกันโปรดปราน  15:1-6
ตอนนีเปาโลได้พฒั นาแนวคิดหลักซึ งเขาได้อา้ งอิงถึงในบทที   14 นันคือ   การตังสวัสดิภาพของคน
อืนไว้ก่อนสวัสดิภาพของตนเอง  (เปรี ยบเทียบ  กท.  6:2) นีคือความรัก  เขาได้อา้ งถึงตัวอย่างของพระคริ สต์   ผู ้

ได้ดาํ เนิ นชีวติ อย่างเป็ นอิสระจากข้อห้ามและการหักห้ามใจทีไม่จาํ เป็ น  

แต่ได้ใส่ ใจทีจะอดทนต่อความ

อ่อนแอของคนอืน
15:1

ผูเ้ ข้มแข็งควรทีจะทําการริ เริ มในการแก้ไขความตึงเครี ยดระหว่างผูเ้ ข้มแข็งและผูอ้ ่อนแอ   พวกเขา

จําเป็ นต้องเต็มใจทีจะกําจัดเสรี ภาพแบบคริ สเตียนของพวกเขาถ้าการทําอย่างนันทําให้พวกเขาสามารถลด
ปั ญหาต่างๆ   ของพีน้องของพวกเขาได้   ผูอ้ ่อนแอต้องการความรู ้และผูเ้ ข้มแข็งต้องการความรัก   เปาโลไม่ได้
กล่าวว่าผูเ้ ข้มแข็งต้องตัดสิ นใจทีจะอดกลันต่อผูอ้ ่อนแอ   เขาได้หมายถึงว่า   “เราทีเป็ นผูเ้ ข้มแข็งต้องยอมรับ
ความเคร่ งครัดอันนุ่มนวลของผูอ้ ่อนแอว่าเป็ นภาระของเราเอง”  474
15:2

คริ สเตียนทังหมด   ไม่ใช่แค่ผเู ้ ข้มแข็งเท่านัน   จําเป็ นต้องประยุกต์ใช้หลักการแห่งความรักนี      เปาโล

ไม่ได้กล่าวว่าเราควรเป็ น   “ผูท้ าํ ให้ผคู้ นโปรดปราน”   และทําอะไรก็ตามทีใครก็ตามต้องการให้เราทําเพียงแค่
เพราะว่ามันจะทําให้พวกเขาโปรดปราน   (เปรี ยบเทียบ   กท.   1:10, 19; อฟ.   6:6; คส.   3:22; 1 ธส.   2:4)
เป้ าหมายของอุปนิสัยของเราควรจะเป็ นสวัสดิภาพและการเสริ มสร้างฝ่ ายวิญญาณของคนอืน  (เปรี ยบเทียบ  1
คร.   9:19-23) เราควรทําให้พระเจ้าโปรดปรานไม่ใช่ทาํ ให้คนอืนโปรดปราน   แต่เราควรทําให้คนอืนโปรด
ปรานแทนทีจะทําให้ตวั เราเองโปรดปราน
15:3

อัครทูตได้ยกตัวอย่างถึงการอุทิศตนทีจะทําตามนําพระทัยของพระเจ้าทีเขาได้สนับสนุนด้วย

ตัวอย่างของพระเยซูคริ สต์ในพระองค์เราสามารถเห็นความแตกต่างระหว่างผูท้ ีทําให้ผคู ้ นโปรดปรานกับผูท้ ี
รักผูค้ น    การเสี ยสละความชอบต่างๆ  ของพระองค์เพือเห็นแก่สวัสดิภาพของคนอืนไม่ได้ทาํ ให้พระองค์เป็ น
ทียอมรับต่อทุกๆ   คน   แต่มนั ทําให้พระองค์เป็ นทียอมรับต่อพระบิดาของพระองค์      ดาวิดได้กล่าวถึงพยานที
เปาโลได้อา้ งถึงทีนี เกียวกับความร้อนรนของเขาเพือพระนิ เวศของพระเจ้า  (สดด.  69:9) คริ สเตียนควรแสดง
ถึงการอุทิศตนทีหนักแน่นทีจะสร้างพระนิเวศฝ่ ายวิญญาณของพระเจ้าขึน   อย่างทีดาวิดได้แสดงออกในการ
ยกย่องพระนิเวศทางกายภาพของพระองค์
“ความเชือมันต่างๆ   เกียวกับสิ งทีก่อตังการปฏิบตั ิของคริ สเตียนบางครังก็สะท้อนถึงเบืองหลังทาง
คริ สตจักรและสังคม  

แต่หลักการทีถูกเขียนไว้ในตอนนีก็ไร้กาลเวลา  

หลักการอาจจะกล่าว

ดังต่อไปนีว่า   คริ สเตียนนัน   (1) จะต้องไม่กล่าวโทษการปฏิบตั ิของคริ สเตียนคนอืนๆ   ในแง่ของสิ ง
ต่างๆ  อันเป็ นทีสงสัย  (ข้อ  3); (2) จะต้องให้การส่ วนตัวแก่พระเจ้าสําหรับการกระทําต่างๆ  ของพวก
เขา  (ข้อ  12); (3) จะต้องไม่ทาํ อะไรก็ตามทีจะวางสิ งกีดขวางไว้ต่อหน้าพีน้องของพวกเขา  (ข้อ  13);
(4) มีเสรี ภาพแบบคริ สเตียนเกียวกับสิ งทีพวกเขาทํา   (ข้อ   14, 20); (5) จะต้องทําสิ งทีเสริ มสร้างพี

น้องของพวกเขา   (ข้อ   19); (6) ควรเต็มใจทีจะยับยังจากการปฏิบตั ิบางอย่างเพือเห็นแก่พีน้องที
อ่อนแอกว่า  (ข้อ   21); (7) จะต้องทําสิ งทีสามารถทําได้โดยปราศจากการกล่าวโทษตนเอง  (ข้อ   22);
และ   (8) จะต้องทําตามแบบอย่างของพระคริ สต์ผซู ้ ึ งไม่ได้ดาํ เนิ นชีวติ เพือทําให้ตนเองโปรดปราน  
(15:1-3)”475
15:4

เปาโลได้ใช้การอ้างอิงของเขาถึงประสบการณ์ของดาวิดมาเป็ นโอกาสทีจะออกความเห็นเกียวกับ

ประโยชน์ของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม476 มันจัดเตรี ยมแรงจูงใจสําหรับการอดทนและให้การหนุนใจ
เมือเราแสวงหาทีจะสัตย์ซือต่อไปในการอุทิศตนของเราทีจะทําตามนําพระทัยของพระเจ้า  

ข้อพระคัมภีร์

เหล่านีให้ความหวังแก่เราเพราะว่าในข้อเหล่านีเราเห็นถึงการรับรองของพระเจ้าต่อผูท้ ีอดทนอย่างสัตย์ซือ
โดยไม่คาํ นึงถึงการต่อต้านและความสับสน  (เปรี ยบเทียบ  11)
15:5

ความอดทนและการหนุนใจมาถึงเราโดยทางพระคัมภีร์  

แต่สิงเหล่านีเป็ นของขวัญจากพระเจ้า  

เปาโลได้ปรารถนาว่าผูอ้ ่านทังหมดของเขาทังผูเ้ ข้มแข็งและผูอ้ ่อนแอจะนําสิ งเหล่านีมาใช้ส่วนตัวและ
ประยุกต์ใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  477  ผลลัพธ์ก็จะเป็ นเอกภาพในคริ สตจักร
“อํานาจดึงดูดทีเคลือนเข้าหาจุดศูนย์กลางขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าสามารถต้านพลังซึงเคลือนหนีจาก
จุดศูนย์กลางของการตัดสิ นและความคิดเห็นส่ วนตัวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ”  478
15:6

การสรรเสริ ญด้วยเสี ยงร่ วมกันแด่พระเจ้าในทีประชุมจะเป็ นหลักฐานของเอกภาพท่ามกลางผู้

เข้มแข็งและผูอ้ ่อนแอ  

คริ สเตียนทีไม่รักพระเจ้าและซึ งกันและกันมีความยุง่ ยากในการสรรเสริ ญพระเจ้า

ร่ วมกันในการประชุมของคริ สตจักร    
“สิ งนีแนะนําเราว่าคริ สตจักรท้องถินต้องดีเป็ นพิเศษในเรื องพระวจนะของพระเจ้าและการอธิษฐาน    
อันตรายเริ มแรกทีแท้จริ งต่อเอกภาพของคริ สตจักรได้เกิดขึนเพราะว่าพวกอัครทูตยุง่ เกินไปจน
ไม่ได้ใส่ ใจการประกาศพระวจนะของพระเจ้าและการอธิ ษฐาน  (กจ.  6:1-7)”479
4. ความสํ าคัญของการยอมรับซึงกันและกัน  15:7-13
ส่ วนนีสรุ ปคําแนะนําของเปาโลเกียวกับความสําคัญของการยอมรับซึ งกันและกันในฐานะ                  
คริ สเตียนทีเขาได้เริ มใน  14:1 ในส่ วนนีอัครทูตได้กาํ ชับทังผูเ้ ข้มแข็งและผูอ้ ่อนแอ

15:7

“ยอมรับ”   ยําถึงการแนะนําตอนเริ มต้นของเปาโล   (14:1) “ซึ งกันและกัน”   รวมสองกลุ่มไว้ดว้ ยกัน

ทังผูเ้ ข้มแข็งและผูอ้ ่อนแอ   มันไม่สอดคล้องสําหรับคริ สเตียนทีจะปฏิเสธบางคนทีพระเจ้าได้ยอมรับ   เราจะ  
ต้องต้อนรับซึ งกันและกันอย่างทีพระเยซูคริ สต์ได้ตอ้ นรับเรา  

เราเป็ นสมาชิกด้วยกันของครอบครัวของ        

พระเจ้าการยอมรับซึ งกันและกันนันถวายเกียรติแด่พระเจ้า
15:8

ข้อ  8-10 ขยายแนวคิดของการทีพระเยซูคริ สต์ยอมรับเรา  ข้อ  8 กล่าวถึงการยอมรับของพระองค์ทีมี

ต่อคนยิว   พระองค์ไม่เพียงแต่ได้ยอมรับผูเ้ ชื อชาวยิว   แต่ยงั ได้เสด็จมาปรนนิบตั ิคนยิว   อย่างทีพันธสัญญาได้
ทํานายซึ งทําให้พระสัญญาของพระเจ้าทีมีต่อบรรพบุรุษสําเร็ จ   (มก.   10:45; มธ.   15:24; เปรี ยบเทียบ   กท.  
3:16) ดังนันผูเ้ ชื อต่างชาติทีเข้มแข็งกว่าโดยปกติไม่ควรดูถูกพีน้องชาวยิวทีอ่อนแอกว่าเป็ นบางครัง
ข้อเหล่านีกล่าวถึงการยอมรับของพระเยซูคริ สต์ทีมีต่อคนต่างชาติ     การอ้างอิงแสดงให้เห็น

15:9-10

ว่าพระเจ้าตังใจทีจะอวยพรคนต่างชาติอยูเ่ สมอ      ฉะนันผูเ้ ชื อชาวยิวทีเป็ นอนุรักษ์นิยมไม่ควรดูถูกพีน้อง
ต่างชาติทีเป็ นเสรี นิยมมากกว่าของพวกเขา    ผมใช้คาํ ขยายนาม  “อนุรักษ์นิยม”  และ  “เสรี นิยม”  เพือจะอธิบาย
ถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาต่อเรื องราวทีไม่มีกฎเกณฑ์      การอ้างอิงทังสี จากพันธสัญญาเดิม   (“งานเขียน”  
“ธรรมบัญญัติ”   และ   “พวกผูเ้ ผยพระวจนะ”)   ก็ตามมา   ซึ งสนับสนุนการยืนยันของเปาโลในข้อ   8 และ   9ก  
โดยรวม    
สดุดี   18:49 นึกภาพดาวิดทีชื นชมยินดีในพระเจ้าสําหรับบรรดาชัยชนะท่ามกลางชนชาติต่างๆ  ทีอยู่
ใต้การควบคุมเขา   ในเฉลยธรรมบัญญัติ   32:43   โมเสสได้เห็นคนต่างชาติสรรเสริ ญพระเจ้าร่ วมกับคน
อิสราเอล    ขอ้ พระคัมภีร์เหล่านีคงได้หนุ นใจผูอ้ ่านคนยิวของเปาโลทีจะยอมรับพีน้องต่างชาติของพวกเขา
15:11-12

การอ้างอิงอีกสองประการนึ กภาพคนต่างชาติทีสรรเสริ ญพระเจ้าตามลําพังโดยไม่มีการเข้า

ร่ วมในอิสราเอล  (สดด.  117:1; อสย.  11:10) บางทีเปาโลได้อา้ งอิงข้อเหล่านีเพือจะช่วยผูอ้ ่านชาวยิวของเขาที
จะจดจําว่าพีน้องต่างชาติของพวกเขาไม่จาํ เป็ นทีต้องมาหาพระเจ้าโดยผ่านทางคนยิวหรื อลัทธิ ยดู าย   พวกเขา
ไม่จาํ เป็ นทีจะต้องปฏิบตั ิบางสิ งทีคริ สเตียนคนยิวทําในฐานะทีเป็ นส่ วนหนึงของมรดกทางวัฒนธรรมของ
พวกเขา
15:13 ข้อนีสรุ ปส่ วนทีกล่าวถึงภาคปฏิบตั ิแห่งความชอบธรรมของพระเจ้า  
ปรารถนาทีเคร่ งครัดในทางศาสนาอีกอย่างหนึง  (เปรี ยบเทียบ  ขอ้   5)

(12:1-15:13)

เป็ นความ

การอ้างอิงถึงความหวังชีไปยังอนาคต      ตลอดธรรมสารนีเปาโลอ้างอิงอยูเ่ สมอถึงข้อเท็จจริ งทีว่า
พระเจ้าไม่ได้สาํ เร็ จในงานแห่งการช่วยให้รอดในชี วติ ของผูฟ้ ังของเขา      พวกเขายังอยูภ่ ายใต้การสร้างใน
ฐานะคริ สเตียน    มันมีอะไรทีมากกว่าในความรอดของพระเจ้าทีพวกเขายังไม่ได้ประสบ  ในการจบบทความ
ของเขาในเรื องความชอบธรรมของพระเจ้า            อัครทูตได้จดจ่อความสนใจของผูฟ้ ังของเขาไปทีส่ วนทีเหลือ
ของการชําระให้บริ สุทธิ และการได้รับศักดิศรี สุดท้ายของพวกเขา    
พระเจ้าแห่งความหวังคือพระเจ้าผูด้ ลใจความหวังและจัดเตรี ยมความหวังสําหรับผูท้ ีได้รับการไถ่
ของพระองค์      คริ สเตียนสามารถยินดีได้เนื องด้วยสิ งทีพระเจ้าได้ทาํ เพือเราและกําลังทําเพือเรา      เรายัง
สามารถมีสันติสุขเมือเราตระหนักถึงสิ งทีพระองค์กาํ ลังทําเพือเราในตอนนีและสิ งทีพระองค์จะทําเพือเราใน
อนาคต      มันเป็ นไปได้สาํ หรับเราทีจะเต็มไปด้วยความหวังเพราะพระวิญญาณบริ สุทธิ ทีมีอาํ นาจทังสิ นกําลัง
ทํางานภายในเราอยู  ่   (เปรี ยบเทียบ  บทที  8)
“ความสําเร็ จแห่งจุดประสงค์ทงสิ
ั นของพระเจ้าสําหรับสวัสดิภาพฝ่ ายวิญญาณของบรรดาบุตรของ
พระองค์มาจากอํานาจทีให้มาโดยพระวิญญาณของพระองค์  

มันช่างเป็ นการยําเตือนทีจบอย่าง

เหมาะสมของการอภิปรายของอัครทูตในเรื องการดําเนินชีวติ คริ สเตียน”  480
สิ งนีสรุ ปการอธิ บายของเปาโลถึงหัวข้อของความชอบธรรมของพระเจ้าทีก่อตังหัวใจของจดหมาย
ฝากนี   (1:18-15:13) เปาโลได้แสดงถึงความต้องการของมนุษย์ต่อความชอบธรรมของพระเจ้า   (1:18-3:20)
วิธีทีพระเจ้าได้ใส่ มนั ในผูค้ นทีวางใจในพระบุตรของพระองค์   (3:21-5:21) และวิธีทีพระเจ้ามอบมันให้แก่ผู ้
ทีพระองค์ได้ใส่ มนั ไว้   (บทที   6-8)

ยิงไปกว่านันอีกเขาได้แสดงให้เห็นว่า   พระเจ้านันชอบธรรมอย่าง

ต่อเนืองในการทําสิ งทังสิ นนี    (บทที   9-11) เขาจบลงด้วยการกระตุน้ ให้ผอู ้ ่านของเขาทีจะปฏิบตั ิความชอบ
ธรรมของพวกเขาในความสัมพันธ์ต่างๆ  ทีสําคัญทีสุ ดของพวกเขา  (12:1-15:13)

VII. บทสรุ ป  15:14-16:27
บทสรุ ปของธรรมสารนีก็สอดคล้องกับบทนําของมัน  (1:1-17; เปรี ยบเทียบ  15:14 และ  1:8; 15:15ข21 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) ทัง
สองส่ วนก็กล่าวถึงเรื องราวของความสนใจส่ วนตัวต่อเปาโลและวางกรอบการอธิบายของเขาถึงความชอบ

ธรรมของพระเจ้า   (เปรี ยบเทียบ   1 คร.   1:1-9; 16:5-24) อย่างไรก็ตามในสองส่ วนนันสิ งทีเปาโลได้เขียน
เกียวกับตัวเขาเองก็เกียวข้องกับข่าวประเสริ ฐของพระเยซูคริ สต์
ก.  พนั ธกิจของเปาโล  15:14-33
ก่อนอืนอัครทูตได้ให้ขอ้ มูลเกียวกับการงานในอดีตของเขา   (15:14-21)   จากนันเขาได้อธิ บายถึง
รายการปัจจุบนั ของเขา  (15:22-29) สุ ดท้ายแล้วเขาได้แบ่งปั นถึงแผนการต่างๆ  ในอนาคตของเขา  (15:30-33)
1. การงานในอดีต  15:14-21
ด้วยเหตุใดเหตุหนึงเปาโลได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์ผเู ้ ข้มแข็งและผูอ้ ่อนแอในคริ สตจักรโรม   (14:1-15:13)
ตอนนีเขาได้ทาํ ให้ขอ้ คิดเห็นเหล่านันสมดุลโดยการชีถึงจุดแข็งอืนๆ   ในคริ สตจักรนอกเหนือไปจากความ
เชือของพีน้องชาวโรมันของเขา  (1:8)
15:14 ความรู ้ของเปาโลเกียวกับคริ สตจักรในโรมได้มาถึงเขาโดยทางแหล่งอืนทีไม่ใช่การสังเกตส่ วนตัว  
(ข้อ  22-24)
“ความดี”   เป็ นความเป็ นเลิศทางศีลธรรมทีมาจากการทํางานของพระวิญญาณของพระเจ้า   (กท.  
5:22; เปรี ยบเทียบ   รม.   6:13) ความดีนนจํ
ั าเป็ นทีจะต้องประยุกต์ใช้ความจริ งต่อชี วิต   ความรู ้ก็เช่นเดียวกัน  
โดยพืนฐานแล้วนีเป็ นคริ สตจักรทีสอนตนเอง   (6:17) และผูเ้ ชือก็สามารถทีจะแนะนําซึ งกันและกันได้   “การ
ตักเตือน”  หรื อ  “การแนะนํา”  หมายถึงทีจะอบรม  (เปรี ยบเทียบ  คส.  3:16; 1 ธส.  5:14)
“ในแง่ศีลธรรมแล้ว  พวกเขา  ‘เต็มไปด้วยความดี’  ในแง่สติปัญญาแล้ว  พวกเขา  ‘บริ บูรณ์ดว้ ยความรู้’  
และในแง่หน้าทีแล้ว  พวกเขา  ‘สามารถทีจะแนะนําซึ งกันและกันได้’”  481
15:15 อัครทูตได้ให้ความเลือมใสแก่ผอู ้ ่านของเขาสําหรับความรู ้บางอย่างในสิ งทีเขาได้เขียนไปในบท
ต่างๆ   ทีได้กล่าวไปแล้วนัน   อย่างไรก็ตามพวกเขาต้องการการยําเตือน   อย่างทีประชากรของพระเจ้าทังหมด
ต้องการ   นีเป็ นสิ งทีใกล้ชิดทีสุ ดทีเปาโลต้องอธิ บายจุดประสงค์ของเขาสําหรับการเขียนพระธรรมโรมนี   แต่
ก็ปรากฎชัดว่าถ้อยคําแห่งจุดประสงค์นีก็เป็ นธรรมดาอย่างมาก
15:16 เปาโลได้มีพนั ธะพิเศษต่อกลุ่มคนต่างชาตินีเป็ นหลัก   (1:13) เนืองจากว่าพระเจ้าได้ส่งเขาทีจะรับใช้
ต่อคนต่างชาติเป็ นหลัก      ในฐานะทีเป็ นปุโรหิตของผูเ้ ชือมันเป็ นหน้าทีของเขาทีจะนําผูค้ นไปสู่ พระเจ้าด้วย
ข่าวประเสริ ฐ      เขาได้ถือว่าคนต่างชาติทีได้มาสู่ ความเชื อและเติบโตขึนโดยทางพันธกิจของเขานันเป็ นการ

ถวายของเขาแด่พระเจ้า      คนต่างชาติเหล่านีจะเป็ นทียอมรับต่อพระเจ้าได้เมือพระวิญญาณบริ สุทธิ ได้แยก
พวกเขาไว้แด่พระเจ้าในฐานะสมบัติของพระองค์   (เปรี ยบเทียบ   1 คร.   6:11) ทีนี กล่าวถึงการชําระแบบ
ตําแหน่งไม่ใช่การชําระอย่างต่อเนือง    
15:17-18

เปาโลมีเหตุผลทีจะอวดเพราะว่าคนต่างชาติได้มาสู่ พระเยซูคริ สต์โดยทางพันธกิจของเขา  

แต่กระนันเขาได้ให้ชือเสี ยงทังสิ นสําหรับสิ งทีได้เกิดขึนกับพระเยซูคริ สต์  พระองค์ได้ทาํ การผ่านทางผูร้ ับใช้
ของพระองค์ในการนําคนต่างชาติทีจะเชือฟังพระเจ้าด้วยถ้อยคําและการกระทํา  

การเชือฟังในบริ บทนี

เกียวข้องกับการไปสู่ พระคริ สต์  (เปรี ยบเทียบ  1:5; 16:26; กจ.  17:30; 1 ปต.  1:2)
15:19 หมายสําคัญและความพิศวง   ซึ งเป็ นวลีทีมาตรฐานของพระคัมภีร์สาํ หรับคําว่าการอัศจรรย์ได้ให้การ
ยอมรับนับถือแด่ผสู ้ ื อสารของพระเจ้า   และได้รับรองข่าวสารทีเขาได้ประกาศ   (กจ.   2:22; 5:12)482                         
พระวิญญาณบริ สุทธิ ช่วยให้ผคู ้ นทีจะเห็นการเชื อมโยงระหว่างการอัศจรรย์และข่าวสาร   และจากนันก็เชือ
ข่าวประเสริ ฐและพบกับความรอด    
สนามแห่งพันธกิจของเปาโลเมือเขาได้เขียนธรรมสารนีก็ขยายออกไปประมาณ   1,400 ไมล์   จาก
เยรู ซาเล็มจนถึงอิลลีริ คมั ซึ งเป็ นจังหวัดหนึงของโรม      อิลลีริ คมั อยูด่ า้ นตะวันออกของทะเลเอดรี เอติกตรงกัน
ข้ามกับอิตาลี     นี เป็ นอัลเบเนี ยเหนือในสมัยใหม่   ซึ งเป็ นของยูโกสะลาเวียและบอสเนียเฮอร์ เซโกวิน่าเก่า    ไม่
มีการบันทึกว่าเปาโลได้ไปทีนันในพระธรรมกิจการ   แม้วา่ เขาอาจได้ไปในการเดินทางประกาศครังทีสอง
ของเขา   (กจ.   17:1-9) หรื อระหว่างการเดินทางครังทีสามของเขา   (กจ.   21:1-2) การอ้างของเปาโลทีว่าได้  
ประกาศข่าวประเสริ ฐ   “อย่างเต็มที”   หมายถึงว่าเขาได้ประกาศข่าวประเสริ ฐอย่างสัตย์ซือในพืนทีนันไม่ได้
หมายถึงเขาได้นาํ ข่าวประเสริ ฐไปยังแต่ละบุคคล

15:20 ข้อนีพร้อมกับข้อ   18-19 อธิ บายว่าทําไมเปาโลยังไม่สามารถไปเยียมโรมได้   ความปรารถนาของเขา
ทีจะทํางานบุกเบิกแบบมิชชันนารี ได้เกิดขึนจากความร้อนรนของเขาทีจะเข้าถึงผูค้ นทียังไม่ได้รับความรอด
มากทีสุ ดเท่าทีจะเป็ นได้  (เปรี ยบเทียบ  1:14) เขาได้ไปหาผูค้ นทีไม่ได้ยนิ ข่าวประเสริ ฐด้วยข่าวประเสริ ฐ  (มธ.  
28:19-20) เขาไม่ได้รอคอยพวกเขาทีจะมาหาและสอบถามเกียวกับข่าวประเสริ ฐ
15:21 ดูเหมือนว่าเปาโลได้พบการหนุนใจทีจะติดตามเป้ าหมายนีในคําพยากรณ์นีจากอิสยาห์ซึงอธิบายถึง
งานของผูร้ ับใช้ของพระเจ้า  (อสย.  52:15)
2. รายการปัจจุบัน  15:22-29
15:22 ข้อนีจับประเด็นของสิ งทีเปาโลได้อธิ บายในส่ วนทีผ่านมา
15:23-24

อัครทูตได้รู้สึกว่าคริ สเตียนในพืนทีทีเขาได้ประกาศข่าวประเสริ ฐอยูใ่ นตําแหน่งทีดีทีจะ

เผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐในอาณาเขตต่างๆ   ของพวกเขา   ผลลัพธ์ก็คือเขาได้เชือว่าเขาสามารถมองไปยังพืนทีที
ไม่ได้ยนิ ข่าวประเสริ ฐไปไกลจนถึงตะวันตกซึ งตอนนีก็คือยุโรป  (เปรี ยบเทียบ  1:11-12)
“ส่ วนต่างๆ   ของสเปน   (ซึ งในโลกสมัยโบราณได้รวมถึงคาบสมุทรไอบีเรี ยนทังหมด)   ได้ถูก
ครอบครองโดยโรมตังแต่ประมาณ  200 กคศ.  แต่วา่ ในสมัยของเปาโลเท่านันทีโรมได้จดั ระบบพืนที
ทังหมดอย่างเต็มที”  483
15:25-26

จุดประสงค์ของเปาโลในการรวบรวมเงินจากคริ สตจักรมาซิ โดเนียและอาคายาก็เพือทีจะ

บรรเทาความยากจนทีได้เกิดขึนท่ามกลางคริ สเตียนยิวในเยรู ซาเล็ม   จุดประสงค์อนั ทีสองก็คือเพือทีจะเชื อม
ความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ชื อต่างชาติและผูเ้ ชือชาวยิว  (เปรี ยบเทียบ  1 คร.  16:1-4; 2 คร.  8-9)
15:27 เงินทีเปาโลได้รวบรวมเป็ นทังของขวัญแห่งความรักและพันธะ   เขาสามารถพูดว่าผูใ้ ห้เป็ นหนีมัน
เพราะว่าข่าวประเสริ ฐได้มาจากเยรู ซาเล็มและยูเดียเพือไปยังต่างชาติผเู้ ชือในเอเชียไมเนอร์ ก็ได้ช่วยเหลือใน
เงินทุนนี  (1 คร.  16:1; กจ.  20:4)
15:28 เป็ นทีชัดเจนว่าเปาโลได้คาดหวังความสําเร็ จของโครงการนีอย่างกระตือรื อร้น      เงินทีได้ให้ไปเป็ น  
“ผล”   ในแง่ทีว่ามันเป็ นผลผลิตของการหว่านเมล็ดแห่งข่าวประเสริ ฐ      เป็ นทีชัดเจนว่าเปาโลในฐานะ   “อัคร
ทูตแก่คนต่างชาติ”  

ต้องการของขวัญทีจะทําหน้าทีเป็ นเครื องหมายของความรักและการขอบคุณของ

คริ สตจักรต่างชาติแก่คริ สตจักรทีเยรู ซาเล็มหรื อเป็ นไปได้วา่ เขาต้องการให้มนั ทีจะทําหน้าทีเป็ นผลทีพระเจ้า
ได้ผลิตท่ามกลางคนต่างชาติเนืองด้วยคริ สตจักรทีเยรู ซาเล็ม484
15:29 พระพรของพระเยซูคริ สต์ทีนีเป็ นพระพรของพระเจ้าทีมี ต่อเปาโลโดยการยอมให้เขาไปถึงโรม      
บางทีอคั รทูตคิดว่าพระพรทีจะไปสู่ โรมได้ผา่ นมาทางพันธกิจของเขาท่ามกลางพวกเขา   เขาไม่ได้รู้ในเวลานี
ว่าเขาจะไปถึงทีโรมพร้อมกับโซ่ตรวน  (กจ.  28:16)
3. แผนการต่ างๆ  ในอนาคต  15:30-33
15:30 เปาโลได้ดึงความสนใจไปทีความจําเป็ นทียิงใหญ่ทีเขาได้รู้สึกสําหรับคําอธิ ษฐานของผูอ้ ่านของเขา
โดยการใช้คาํ ศัพท์อย่างเดียวกันเมือได้วงิ วอนพวกเขาทีจะอุทิศตนแด่พระเจ้า   (12:1) เขาได้กระตุน้ ให้พวก
เขาบนพืนฐานของความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระเยซู คริ สต์และความรักที          พระวิญญาณบริ สุทธิ ได้ดล
ใจ   เขาได้ตระหนักว่าในแง่ของอํานาจต่างๆ   ฝ่ ายวิญญาณทีเป็ นปฏิปักษ์ต่อพันธกิจของเขานันการอธิ ษฐานที
มีพลังนันจําเป็ น  (เปรี ยบเทียบ  อฟ.  6:18-20; 2 คร.  1:10-11)
“.  .  .  การอธิ ษฐานของเราไม่ควรเป็ นประสบการณ์ตามปกติทีไม่มีหวั ใจหรื อความกระตือรื อร้น  เรา
ควรใส่ ความร้อนรนในการอธิ ษฐานของเราอย่างทีนักมวยปลําทําในการปลําสู ้ของเขา!”485
“การวิงวอนเผือของคริ สเตียนเป็ นวิธีของการแบ่งปั นในพันธกิจของคนอืน”  486
15:31 เปาโลได้ระบุถึงการอธิษฐานของสองหัวข้อ   หนึงคือความปลอดภัยจากการต่อต้านของคนยิวทีไม่
เชือซึงเป็ นศัตรู    (เปรี ยบเทียบ  กจ.  9:29-30) และความไม่วางใจของคริ สเตียนชาวยิว  อีกหัวข้อหนึงก็คือ  คริ ส
เตียนชาวยิวจะรับของขวัญทีเป็ นเงินจากพีน้องต่างชาติของพวกเขา   ถ้าพวกเขาไม่รับเอกภาพของพระกายก็
จะอยูใ่ นอันตราย
15:32 คําตอบต่อคําอธิ ษฐานขอสองหัวข้อนี หวังว่าจะสนับสนุนการทําให้เป็ นจริ งของเป้ าหมายทีสาม  
เป้ าหมายนีคือการไปถึงโรมตามนําพระทัยของพระเจ้าอย่างชืนชมยินดี   (1:10) และความสดชืนของเขาใน
ความสามัคคีธรรมกับธรรมิกชนในโรม
15:33 แม้วา่ ชีวิตของเปาโลเต็มไปด้วยความยุง่ ยากเนืองจากพันธกิจของเขา   เขาได้ปรารถนาทีจะให้สันติสุข
ทีมาจากพระเจ้าเป็ นส่ วนพิเศษสําหรับคริ สตจักรในโรม    

“แทนทีจะเป็ นการพิจารณาภายหลังทีรวมถึงข้อคิดเห็นส่ วนตัวเพียงแค่เล็กน้อย   โรม   15:14-33 เป็ น
กุญแจสําหรับการเข้าใจพระธรรมโรมและศาสนศาสตร์ ของเปาโลในเรื องมิชชัน   มันเสนอความเข้าใจถ่อง
แท้ทีสําคัญสําหรับศาสนศาสตร์ ทางพระคัมภีร์ร่วมสมัยของมิชชัน      ประการแรก   เนือหาเป็ นการยําเตือนว่า
ความพยายามของมิชชันนารี ทงสิ
ั นจะต้องพึงพาพระเจ้าและผลลัพธ์ทงสิ
ั นจะต้องถูกตระหนักว่าเป็ นงาน
แห่งพระคุณของพระเจ้า    ประการทีสอง  งานแห่งมิชชันเป็ นสิ ทธิ พิเศษแบบปุโรหิ ตของการนําเสนอประเทศ
ต่างๆ   แด่พระเจ้า      ประการทีสาม   มิชชันต้องรักษาความสมดุลย์ระหว่างเป้ าหมายสู งสุ ดของการจัดตังที
ประชุมต่างๆ  

ทีเติบโตและเป็ นยุทธศาสตร์ และไม่สูญเสี ยความเร่ งด่วนของการประกาศข่าวประเสริ ฐ

ท่ามกลางคนทียังไม่ได้รับข่าวประเสริ ฐ    ประการทีสี     ผูท้ ีนําข่าวประเสริ ฐไปยังผูท้ ียังไม่ได้รับข่าวประเสริ ฐ
ท่ามกลางประเทศต่างๆ   ก็กาํ ลังช่วยทําให้จุดประสงค์ต่างๆ   ของพระเจ้าในประวัติศาสตร์ความรอดสําเร็ จ    
487
ประการทีห้าหุ ้นส่ วนร่ วมกันซึ งสําคัญต่องานมิชชันต้องปรากฏออกมาท่ามกลางคริ สตจักรต่างๆ  ทวโลก”  
ั

ข.  เรืองส่ วนตัว  บทที  16
บทสุ ดท้ายนีเป็ นเหมือนจดหมายอย่างมากในการเรี ยบเรี ยงเนือหาแบบทันทีทนั ใด      เป็ นทีแน่ชดั ว่า
เปาโลได้เชื อมโยงเรื องราวต่างๆ  ทีได้เกิดขึนกับเขา    เขาได้กล่าวถึง  36 บุคคลในบทนี    8 คนจากคนเหล่านีได้
อยูก่ บั เปาโลและคนทีเหลือก็อยูใ่ นโรม    เขาได้ระบุชือของผูช้ าย  27 คนและชือของผูห้ ญิง  7 คน  และอีกสอง
ชือโดยความสัมพันธ์ของพวกเขากับคนอืน      ยิงไปกว่านันเขาได้อา้ งอิงถึงอย่างน้อยสองครอบครัว   (ข้อ   1011) และคริ สตจักรตามบ้าน  3 แห่ง  (ข้อ  5, 14, 15) รวมถึงพีน้องคนอืนทีไม่ได้เอ่ยชือ  (ข้อ  14) และผูห้ ญิงอีก
สองคน  (ข้อ  13, 15) สองครอบครัวนันอาจเป็ นคริ สตจักรตามบ้านด้วย    ชือส่ วนใหญ่เป็ นต่างชาติ  ซึงสะท้อน
ถึงประชากรต่างชาติแห่งคริ สตจักรในโรมเป็ นหลักและคนส่ วนใหญ่ก็เป็ นทาส  

และบรรดาชายหญิงทีมี

อิสระ488
นักอรรถาธิ บายพระคัมภีร์หลายคนได้เชือว่า   แต่เดิมนันบทที   16 เป็ นจดหมายอีกฉบับหนึงทีเปาโล
ได้เขียนไปยังคริ สตจักรทีเอเฟซัส      สมมุติฐานเบืองหลังมุมมองนีก็คือว่าเนื องจากเปาโลไม่ได้ไปเยียมโรม  
เขาคงไม่ได้รู้จกั หลายคนทีเขาได้ทกั ทาย      เขาได้รับใช้ทีเอเฟซัสสามปี และไม่ตอ้ งสงสัยว่าเขาได้รู้จกั หลาย
คนทีนัน    มุมมองนีไม่น่าจะเป็ นไปได้อย่างมาก489
“บทที   16 นีถูกละเลยด้วยหลายคนซึ งก็เป็ นการสู ญเสี ยแก่พวกเขาเอง   มันเป็ นถ้อยคําทีแผ่กว้าง      
สนิทสนมและเจาะจงแห่งถ้อยคําทังหมดของการทักทายทีน่ารักในจดหมายทีอัศจรรย์ของเปาโล  

ไม่มีใครสามารถทีจะพลาดการเทออกมาทีอัศจรรย์ของหัวใจของอัครทูตของเราต่อธรรมิกชนทีเขา
ได้รักอย่างมากได้—ซึ งหมายถึงคริ สตจักรทีแท้จริ งทังหมดของพระเจ้า!”490
“.  .  .   การขอร้องทีครอบคลุมสําหรับการทักทายในโรม   16 อาจสะท้อนถึงความปรารถนาของเขาที
จะอ้างถึงคริ สเตียนทังหมดในโรมทีเขารู ้จกั —กระบวนการทีเป็ นไปไม่ได้ในจดหมายเหล่านันทีถูก
ส่ งไปยังคริ สตจักรต่างๆ  ทีเขาได้รับใช้”  491
“.   .   .   เปาโลเป็ นผูส้ ร้างมิตรและผูเ้ ก็บเกียววิญญาณด้วย   เขาไม่ได้พยายามทีจะดําเนินชี วติ ทีแยกตัว
ต่างหาก  เขามีเพือนมากมายในพระเจ้า  และได้ชืนชมพวกเขา”  492
1. การชมเชย  16:1-2
เป็ นทีชัดเจนว่าเฟบี   (ตามตัวอักษรหมายถึง   สว่างหรื อเปล่งปลัง)   เป็ นผูห้ ญิงทีได้นาํ ธรรมสารนีจาก
โคริ นธ์ไปยังโรม  
“ชือนีเป็ นหนึงในหลายนามของเทพเจ้าหญิง   คือ   ไดอะน่าและสิ งนีแนะนําว่าเธอเป็ นผูก้ ลับใจเชือ
จากคนต่างชาติ  ไม่ใช่ยวิ ”  493
เธอเป็ น  “ผูร้ ับใช้”  (คํากรี ก  ได-อะ-โคน่อน)  ของคริ สตจักรในเมืองเกิดของเธอ  คือ  เคนเครี ย  ซึงเป็ น
ท่าเรื อของโคริ นธ์   (กจ.  18:18; 2 คร.  1:1) มันไม่ชดั เจนว่าเฟบีได้อยูใ่ นตําแหน่งของมัคนายก494 หรื อไม่วา่
เธอเป็ นผูร้ ับใช้ทีไม่เป็ นทางการของคริ สตจักร    เปาโลได้เน้นถึงการรับใช้ของเธอไม่ใช่ตาํ แหน่งของเธอ    คํา
กรี ก  พรอสทาทิส  “ผูช้ ่วย”  ปรากฎทีนีเท่านันในพันธสัญญาใหม่และบางทีหมายถึงผูช้ ่วยในแง่ของผูอ้ ุปการะ
ช่วยเหลือหรื อผูอ้ ุปถัมภ์      เธอเป็ นน้องสาวของเขาในพระเจ้าอย่างทีดูเหมือนชัดเจนจากการอ้างอิงของเขาต่อ
เธอว่า  น้องสาว  “ของเรา”    จดหมายแห่งการชมเชยเป็ นเรื องปกติในสมัยของเปาโล  (เปรี ยบเทียบ  2 คร.  3:1)
ถ้อยคําของเปาโลทีนีได้ประกอบกันขึนเป็ นจดหมายเช่นนันแก่เฟบี    
ให้สังเกตว่าพันธกิจของพวกผูห้ ญิงในคริ สตจักรทีโรมนันค่อนข้างเด่นชัดในบทนี      เปาโล
ได้อา้ งอิงถึงผูห้ ญิงทีโดดเด่น  9 คนด้วยกัน  คือ  เฟบี  ปริ ศคา  มารี ย  ์ ตรี เฟนา  ตรี โฟสา  เปอร์ ซีส  แม่ของ
รู ฟัส  ยเู ลีย  และน้องสาวของเนเรอัส

2. การทักทายหลากหลายแก่ คริสเตียนในโรม  16:3-16
มันอาจดูเหมือนผิดปกติทีเปาโลได้รู้จกั ชื อหลายคนในคริ สตจักรในโรม   เพราะเขายังไม่เคยได้ไป
เยียมทีนัน    อย่างไรก็ตามการเดินทางในจักรวรรดิโรมก็ง่ายพอควรระหว่างช่วงชีวิตของเปาโล    บางทีเขาได้
พบบางคนจากคนเหล่านีในทีอืนและรู ้จกั พวกเขาหลายคนโดยชือเสี ยง
ชือส่ วนใหญ่เป็ นภาษาละตินหรื อกรี ก   แต่เป็ นทีชัดเจนว่าบางคนก็เป็ นคนยิวซึ งเหมือนกับเปาโลทีมี
ชือทังภาษากรี กหรื อละติน   (ตัวอย่างใน   ข้อ   7, 11) ในจดหมายฝากต่างๆ   เปาโลได้ทกั ทายชือแต่ละคนใน
คริ สตจักรต่างๆ  ทีเขาไม่ได้ไปเยียมมากกว่าในคริ สตจักรต่างๆ  ทีเขาได้ไปเยียม  (เปรี ยบเทียบ  โคโลสี )  เขาคง
ต้องการทีจะสร้างการติดต่อสื อสารส่ วนตัวมากขึนกับทีประชุมต่างๆ  ทียังไม่เคยเห็นหน้าของเขา
16:3-5ก

เปาโลได้พบปริ ศคา—ปริ สสิ ลลาในช่วงสันๆ   และสามีของเธอชือ   อาควิลลา   ในโคริ นธ์  

(กจ.  18:2) เมือเขาได้ไปทีเอเฟซัส  เขาได้พาพวกเขาไปกับเขาด้วย  (กจ.  18:18) เขาได้ละพวกเขาไว้ทีเอเฟซัส
เมือเขาได้มุ่งไปทีเยรู ซาเล็ม   (กจ.   18:19)

ในเอเฟซัสนันพวกเขาได้ช่วยเหลืออปอลโล   (กจ.   18:24-28)

ภายหลังพวกเขาได้กลับไปยังโรมทีทีเขาได้อาศัยอยูก่ ่อนหน้านัน   (กจ.   18:2) ภายหลังพวกเขายังได้กลับไป
ทีเอเฟซัส   (2 ทธ.   4:19) ปกติแล้วคริ สตจักรได้พบกันในบ้าน   ณ   เวลานี   และคนหนึ งได้พบปะในบ้านของ
พวกเขา  (เปรี ยบเทียบ  ขอ้   23;   1 คร.  16:19)
16:5ข-7

คนส่ วนใหญ่ทีถูกอ้างอิงในข้อเหล่านีไม่ตอ้ งการข้อคิดทีอธิ บายใดๆ   “เอเชีย”   (ข้อ   5) เป็ น

จังหวัดหนึงของโรมแห่งเอเชี ยทีมีเอเฟซัสเป็ นเมืองหลวง    ยูนีอสั   (หรื อยูเนีย  ข้อ  7) บางทีเป็ นภรรยาของอัน
โดรนิคสั   (เปรี ยบเทียบ  ข้อ  3, 15) คําว่า  “ญาติพีน้อง”  หรื อ  “ญาติ”  (ข้อ  7; เปรี ยบเทียบ  ข้อ  11, 21) ดูเหมือน
อ้างอิงถึงญาติของเปาโลในแง่ของการเป็ นคนยิวด้วยกัน  (เปรี ยบเทียบ   9:13; ฟป.  1:7; 4:14) “อัครทูต”   (ข้อ  
7) ทีนีต้องมีความหมายทัวไปเกียวกับตัวแทน  (มิชชันนารี ทีเดินทาง)  มากกว่าทีจะเป็ นการอ้างอิงทางเทคนิค
ถึงหนึงในอัครทูตทีมีตาํ แหน่งทัง  13 คนนัน  (เปรี ยบเทียบ  กจ.  14:4; 14; 2 คร.  8:23;   1 ธส.  2:6; ฟป.  2:25)
16:8-15

คนในครอบครัวของอาริ สโทบูลสั    (ข้อ   10) บางทีเป็ นพวกทาสของเขา   (คนรับใช้ในบ้าน)  

เนืองจากว่าเปาโลไม่ได้ทกั ทายอาริ สโทบูลสั    ชายคนนี อาจเป็ นผูไ้ ม่เชื อ      ตรี เฟนา   (ข้อ   12   “งดงาม”)และ  
ตรี โฟสา   (“ประณี ต”)   อาจเป็ นพีสาวน้องสาว      ชือทังสองมาจากคํากริ ยา   ทรู เฟโอ   หมายถึง   ทีจะดําเนินชีวติ
อย่างระมัดระวังหรื ออย่างหรู หรา   (เปรี ยบเทียบ   ยก.   5:5) รู ฟัส   (ข้อ   13) อาจเป็ นบุตรชายของซี โมนชาว          
ไซรี น  ผทู้ ีได้แบกกางเขนของพระเยซู  (เปรี ยบเทียบ  มก.  15:21)  มารดาของ  รูฟัสอาจเป็ นมารดาของเปาโลใน

แง่ทีว่าครังหนึงเธอได้กระทําเหมือนแม่ต่อเขา    มันเป็ นไปไม่ได้ทีเขาได้อา้ งอิงถึงนางอย่างทีเขาได้ทาํ   ถ้านาง
เป็ นมารดาทางกายภาพของเขา  
“ขอให้บรรดาแม่คริ สเตียนทีจะพบอาณาเขตใหญ่สาํ หรับหัวใจทีอัศจรรย์แห่งการดูแลทีมีความรัก
โดยสัญชาตญาณทีพระเจ้าประทานให้แก่บรรดาแม่   ทีพวกเขาหยิบยืนการดูแลอย่างแม่ของพวกเขา
ไกลเกินกว่าแวดวงทางครอบครัวของพวกเขาเองไปยังคริ สเตียนทุกคนและโดยเฉพาะอย่างยิงผูท้ ี
ทํางานเพือพระคริ สต์ทุกคน    พระเจ้าจะจดจําสิ งนีไว้  ณ  การเสด็จมาของพระองค์!”495
“พีน้อง   [หรื อธรรมิกชน] ทีอยูก่ บั พวกเขา”  (ข้อ   14, 15) บางทีอา้ งอิงถึงคริ สเตียนคนอืนๆ  ทีได้พบ
กับบรรดาผูท้ ีถูกเอ่ยถึงชือในคริ สตจักรตามบ้าน
16:16 “จูบบริ สุทธิ ”   เคยเป็ นและเป็ นการทักทายโดยทัวไปทีมีความรักซึ งแสดงถึงความรักซึ งกันและกัน  
การยกโทษและเอกภาพในพระคริ สต์  เปาโลส่ งผ่านการทักทายของคริ สตจักรทังสิ นทีเขาได้เป็ นตัวแทน  
การยอมรับของเปาโลถึงผูร้ ่ วมงานของเขา  (ข้อ  3, 9; เปรี ยบเทียบ  ข้อ  7) แสดงว่าเขาไม่ใช่ผรู ้ ับใช้ที  
“ท่องเทียวโดดเดียว”      ผูห้ ญิงหลายคนทีถูกอ้างอิงในข้อเหล่านีก็โต้แย้งมุมมองของบางคนทีว่าเปาโลเป็ น          
คนคนเกลียดผูห้ ญิง      เป็ นทีชัดเจนว่าพวกผูห้ ญิงได้มีบทบาททีสําคัญในพันธกิจของคริ สตจักรแรกเริ ม   และ
เปาโลได้ขอบคุณพวกเขา
3. การเตือน  16:17-20
อีกครังทีเปาโลได้แนะนําข้อคิดเห็นของเขาด้วยการกระตุน้ ทีแข็งขัน  (เปรี ยบเทียบ  12:1; 15:30) เขา
ได้เตือนคริ สเตียนทีโรมเกียวกับบรรดาครู สอนเท็จทีอาจเข้าไปในโบสถ์      การเตือนแบบย่อของเขาก็โต้แย้ง
ความคิดทีว่าบรรดาครู สอนเท็จกําลังทําการในคริ สตจักร
16:17-18

บรรดาครู สอนเท็จเป็ นอันตรายต่อคริ สตจักรทังหมด   เปาโลได้กระตุน้ ผูอ้ ่านชาวโรมันทีจะ

หลีกเลียงพวกเขา  496
“ถ้าเปาโลได้มีกลุ่มทีเจาะจงกลุ่มหนึง   [ของบรรดาครู สอนเท็จ] ในความคิดเราก็ไม่สามารถแน่ใจว่า
เป็ นกลุ่มไหน   แต่เขาคงมีมากกว่าหนึงกลุ่มในความคิดหรื อเขาคงได้เตือนในหนทางค่อนข้างเป็ น
แบบโดยทัวไปถึงอันตรายทีเขาได้รู้วา่ จะคุกคามบรรดาคริ สตจักร  แต่อาจสามารถนําเสนอตัวมันเอง
ในหลายรู ปแบบทีแตกต่างกัน”  497

16:19 เปาโลได้มนใจว่
ั าผูอ้ ่านของเขาสามารถรับมือกับการคุกคามนีได้เพราะว่าพวกเขามีชือเสี ยงในการ
ทําตามคําแนะนําของพวกอัครทูต   ผูไ้ ร้เดียงสาท่ามกลางประชากรของพระเจ้ามีแนวโน้มทีจะยอมรับบรรดา
ครู สอนเท็จและปกติแล้วผูฉ้ ลาดจะปฏิเสธพวกเขา  

เปาโลต้องการให้ผอู ้ ่านของเขาทีจะฉลาดเกียวกับสิ งดี

ทังสิ น  และไร้เดียงสาเกียวกับสิ งชัวเท่านัน  (เปรี ยบเทียบ  มธ.  10:16)
16:20 สุ ดท้ายแล้วซาตานก็อยูเ่ บืองหลังความชัวทังสิ น   ภายใต้อธิปไตยของพระเจ้า   พระเจ้าปรารถนาให้มี
สันติสุขท่ามกลางประชากรของพระองค์  

ไม่ใช่ความเป็ นปฏิปักษ์ทีบางคนในคริ สตจักรทีได้เลือกทีจะ

ติดตามผูแ้ ทนของซาตานจะสร้างขึนมา   “ไม่ชา้ ”   ไม่ได้บ่งบอกว่าพระเยซูคริ สต์จะกลับมาในไม่ชา้    เปาโลได้
หมายถึงว่าคริ สเตียนชาวโรมันจะทําให้งานของซาตานท่ามกลางของพวกเขาเสี ยไปในไม่ชา้ เมือพวกเขาได้
ปฏิเสธบรรดาครู สอนเท็จ  คาํ ศัพท์ของเขาบ่งบอกว่าเขาได้มี  ปฐมกาล  3:15 ในความคิด    
การให้พรของเปาโลได้ยกย่องพระคุณของพระเจ้า  อย่างทีธรรมสารนีกระทํา    ตามปกติแล้ว  การให้
พรเช่นนันได้ส่งสัญญาณถึงการสิ นสุ ดของจดหมายของเปาโล   แต่อคั รทูตมีอะไรอีกมากทีจะสื อสารในกรณี
นี498
4. การทักทายจากบรรดาสหายของเปาโล  16:21-24
บรรดาผูช้ ายทังหมดทีเปาโลได้อา้ งอิงถึงในข้อ   21 ดูเหมือนเคยเป็ นมิชชันนารี ดว้ ยกันกับเขาทีทํา
งานร่ วมกับเขาในโคริ นธ์เมือเขาได้เขียนจดหมายฝากนี      ลูสิอสั อาจเป็ นลูกา   ซึ งเป็ นผูเ้ ขียน         พระธรรมลูกา
และกิจการ499 ยาโสน   (ข้อ   21) บางทีเป็ นโสปาเทอร์ ชาวเบโรอาทีได้เดินทางร่ วมกับเปาโลเมือเขาได้ออก
จากกรี ซไปยังจุดปลายของการเดินทางประกาศครังทีสามของเขา   (กจ.   20:4) เทอร์ทูลลัส   (ข้อ   22) เป็ น
เลขานุการของเขา  ผซู ้ ึ งได้เขียนจดหมายฝากฉบับนีของเปาโล
“คําถามทีสําคัญและเป็ นทีโต้แย้งเป็ นระดับของเสรี ภาพทีผูเ้ ขียนจดหมายอาจให้แก่ผคู ้ ดั ลอกของเขา
หรื อของเธอในการเลือกใช้ถอ้ ยคํา      การสรุ ปทีมีเหตุผลก็คือว่าเสรี ภาพทีได้ให้แก่เลขานุการอาจจะ
แตกต่างออกไปซึ งขึนอยูก่ บั ทักษะของเลขานุการและธรรมชาติของความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ขียน
และเลขานุการ      ตัวอย่างเช่น   มันอาจจะเป็ นว่าเมือเปาโลได้ใช้สหายทีใกล้ชิดและไว้ใจได้สาํ หรับ
เลขานุการของเขา  

เขาได้ให้เสรี ภาพบางระดับแก่บุคคลนันทีจะเลือกใช้ถอ้ ยคําทีเจาะจงใน

จดหมาย—ทีจะตรวจจดหมายอีกและทีจะเป็ นพยานถึงการดําเนินการแทนทีแม่นยําของความคิด
ของเขาพร้อมกับการทักทายตอนจบ    นักวิชาการหลายคนคิดว่าอิทธิ พลของเลขานุการทีหลากหลาย

อาจอธิบายถึงบรรดาความแตกต่างในรู ปแบบภาษากรี กท่ามกลางจดหมายต่างๆ   ของเปาโล   ซึ งก่อ  
ให้เกิดความยุง่ ยาก  ถา้ เป็ นไปได้  ก็จะทําการสรุ ปถึงผูเ้ ขียนซึ งขึนอยูก่ บั บรรทัดฐานนัน”  500
อย่างเห็นได้ชดั เจนว่าพวกผูช้ ายในข้อ  23 เป็ นผูเ้ ชือชาวโคริ นธ์    
เอรัสทัสซึงเป็ นสมุหบัญชีของเมือง   “ได้ถูกระบุวา่ เป็ นเจ้าหน้าทีในจังหวัดของชื อนันทีถูกอ้างอิงใน
คําจารึ กภาษาละตินบนบล็อกปูดว้ ยหิ นอ่อนซึ งถูกค้นพบทีเมืองโคริ นธ์ในปี    ค.ศ.   1929 โดยสมาชิกของ
โรงเรี ยนอเมริ กนั ทีเอเธนส์ :   ‘ERASTVS.   PRO.   AED.   S.P.   STRAVIT’   (‘ในการแลกเปลียนกับการเป็ น
เจ้าหน้าทีปกครองของเขา   เอรัสทัสได้ปูทางเดินนี ด้วยค่าใช้จ่ายของเขาเอง’)      เจ้าหน้าทีปกครอง   (‘ข้าหลวง
เพืองานสาธารณะ’)  เป็ นพนักงานปกครองทีมีความรับผิดชอบในเมืองโรมัน    ตาํ แหน่งของ  ‘เสมียนของงาน’  
แทนทีจะเป็ น   ‘สมุหบัญชีของเมือง’   เป็ นตําแหน่งทีถ่อมใจกว่า   (ภาษาละติน   อาร์ คาริ อสั )      เนื องจากว่าทาง  
เดินดูเหมือนจะเป็ นของส่ วนภายหลังของศตวรรษแรก      มีการอนุมานว่าเอรัสทัสได้ปฏิบตั ิตนอย่างพึงพอใจ
อย่างมากในตําแหน่งทีด้อยกว่าจนเขาได้ถูกเลือนขันไปสู่ ตาํ แหน่งพนักงานปกครองทีสู งกว่าและแสดงถึง
การขอบคุณของเขาถึงเกียรติทีได้ให้แก่เขาโดยการมอบทางเดินหิ นอ่อนแก่เมือง      เขาไม่จาํ เป็ นทีจะต้องถูก
ระบุวา่ เป็ นเอรัสทัสของกิจการ  19:22 หรื อ  2 ทธ.  4:20 ซึ งชือนันก็มีโดยทัวไป”  501
5. คํายอพระเกียรติ  16:25-27
อัครทูตได้นาํ ถ้อยคําและแนวคิดจากธรรมสารต่างๆ   ก่อนหน้านันและจากพระธรรมนี มารวมกันใน
คํายอพระเกียรตินี
16:25 อัครทูตมันใจว่าพระเจ้าสามารถทําเพือผูอ้ ่านของเขาในสิ งทีพวกเขาจําเป็ น   (เปรี ยบเทียบ   1:11; อฟ.  
3:20) ข่าวประเสริ ฐคือเครื องมือหลักสู่ วตั ถุประสงค์นน    “ข่
ั
าวประเสริ ฐของข้าพเจ้า”  ระบุถึงข่าวประเสริ ฐที
เปาโลได้ประกาศอย่างกว้างขวางและได้อธิ บายในธรรมสารนี      “การประกาศเรื องพระคริ สต์”   เป็ นอีกชือ
หนึงสําหรับข่าวประเสริ ฐทีเน้นถึงหัวข้อของมัน   นันคือพระเยซูคริ สต์      การประกาศตามหลังการสําแดง    
ข่าวประเสริ ฐได้ถูกปิ ดซ่อนไว้ในอดีตนิ รันดร์ กาลจนกระทังพระเจ้าได้สาํ แดงมันครังแรกในพันธสัญญาเดิม
และจากนันก็สาํ แดงอย่างเต็มทีในพันธสัญญาใหม่  (เปรี ยบเทียบ  11:25; กท.  1:12; อฟ.   3:9; คส.  1:26; 4:3)
16:26 แม้วา่ พวกผูเ้ ผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมได้เปิ ดเผยถึงข่าวประเสริ ฐ   (ข่าวดี)   พวกเขาไม่ได้เข้าใจ
ถึงความหมายโดยนัยของมันทังหมด   (1 ปต.   1:10-12; เปรี ยบเทียบ   รม.   1:1-2) คําบัญชาของพระเจ้าทีถูก
กล่าวถึงบางทีเป็ นการแสดงออกของนําพระทัยของพระเจ้า

16:27 ในฐานะพระเจ้าเดียว   พระองค์เป็ นพระเจ้าของทังคนยิวและคนต่างชาติ   (เปรี ยบเทียบ   3:29-30) ใน
ฐานะพระเจ้าทีฉลาด  

พระองค์เป็ นผูก้ ่อแผนการแห่ งความรอดสําหรับมนุษย์ทุกคนทีเปาโลได้อธิ บาย  

(เปรี ยบเทียบ   11:33) พระเจ้าทรงสมควรต่อพระสิ ริทงสิ
ั นเนืองด้วยว่าพระองค์เป็ นใครและพระองค์ได้ทาํ
อะไร  

ทางเข้าของเราไปสู่ พระองค์ก็โดยทางพระเยซูคริ สต์พระบุตรของพระองค์  

คล้ายคลึงกับคํายอพระเกียรติอืนๆ  ใน  8:31-39 และ  11:33-36

คํายอพระเกียรตินี

