
โรม 8 แผน่เดยีวเพ�ือความสะดวกในการทอ่งจาํ

เพราะฉะน�ันไมม่กีารลงโทษคนท�ีอยู่ในพระเยซคูรสิต เ์พราะวา่กฎของพระวญิญาณแหง่ชวีติในพระเยซคูรสิตไ์ดท้าํใหท้า่นพน้จาก

กฎแหง่บาปและความตาย เพราะวา่ส�ิงซ�ึงธรรมบญัญตัทิาํไมไ่ด เ้พราะเน�ือหนงัทาํใหม้นัออ่นกาํลงัไปน�ัน พระเจา้ไดท้รงทาํแลว้ โดย

พระองคท์รงใชพ้ระบตุรของพระองคเ์องมา ในสภาพเสมอืนเน�ือหนงัท�ีบาป

และเพ�ือไถบ่าป พระบตุรในเน�ือหนงัจงึไดท้รงลงโทษบาป เพ�ือความชอบธรรมของธรรมบญัญตัจิะไดส้าํเรจ็ในตวัเราผู้ไมด่าํเนนิตาม

เน�ือหนงั แตต่ามพระวญิญาณ เพราะวา่คนท�ังหลายท�ีอยู่ฝ�ายเน�ือหนงั กส็นใจในส�ิงซ�ึงเป�นของเน�ือหนงั แตค่นท�ังหลายท�ีอยู่ฝ�ายพระ

วญิญาณ กส็นใจในส�ิงซ�ึงเป�นของพระวญิญาณ

การเอาใจใสเ่น�ือหนงักค็อืความตาย และการเอาใจใสพ่ระวญิญาณ กค็อืชวีติและสนัตสิขุ เพราะวา่การเอาใจใสเ่น�ือหนงัน�ันคอืการ

เป�นศตัรตูอ่พระเจา้ ไมป่ฏบิตัติามธรรมบญัญตัขิองพระเจา้ และท�ีจรงิไมส่ามารถปฏบิตัติามได แ้ละคนท�ีอยู่ในเน�ือหนงั จะเป�นท�ี

ชอบพระทยัพระเจา้กไ็มไ่ด้

ถา้พระวญิญาณของพระเจา้สถติอยู่ในพวกทา่นแลว้ ทา่นกไ็มอ่ยู่ในเน�ือหนงั แตอ่ยู่ในพระวญิญาณ ใครไมม่พีระวญิญาณของพระ

ครสิต ค์นน�ันกไ็มเ่ป�นของพระองค์

และถา้พระครสิตอ์ยู่ในทา่นท�ังหลายแลว้ ถงึแมว้า่รา่งกายของทา่นจะตายไปเพราะบาป แตว่ญิญาณจติของทา่นกจ็ะดาํรงอยู่เพราะ

ความชอบธรรม ถา้พระวญิญาณของพระองค ผ์ู้ทรงใหพ้ระเยซเูป�นข�ึนมาจากตายสถติอยู่ในทา่นท�ังหลาย พระองคผ์ู้ทรงใหพ้ระเยซู

ครสิตเ์ป�นข�ึนมาจากตายแลว้น�ัน จะทรงทาํใหก้ายซ�ึงตอ้งตายของพวกทา่นเป�นข�ึนมาใหม โ่ดยพระวญิญาณของพระองคซ์�ึงสถติอยู่

ในทา่น

เพราะฉะน�ัน พ�ีนอ้งท�ังหลาย เราเป�นหน�ีแตไ่มใ่ชเ่ป�นหน�ีฝ�ายเน�ือหนงั ท�ีจะดาํเนนิชวีติตามเน�ือหนงั เพราะวา่ถา้ทา่นดาํเนนิชวีติตาม

เน�ือหนงัแลว้ ทา่นจะตอ้งตาย แตถ่า้โดยทางพระวญิญาณ ทา่นทาํลายกจิการของรา่งกาย ทา่นกจ็ะดาํรงชวีติได เ้พราะวา่พระ

วญิญาณของพระเจา้ทรงนาํใคร คนน�ันกเ็ป�นบตุรของพระเจา้

เพราะวา่พระวญิญาณท�ีพระเจา้ประทานมาน�ันจะไมท่รงใหท้า่นเป�นทาสซ�ึงทาํใหต้กในความกลวัอกี แตพ่ระวญิญาณจะทรงใหท้า่น

มฐีานะเป�นบตุรของพระเจา้ โดยพระวญิญาณน�ันเราจงึรอ้งเรยีกพระเจา้วา่ “อบับา (พอ่)” พระวญิญาณน�ันเป�นพยานรว่มกบัจติ

วญิญาณของเราวา่ เราเป�นลกูของพระเจา้

และถา้เราเป�นลกูแลว้ เรากเ็ป�นทายาท คอืเป�นทายาทของพระเจา้ และเป�นทายาทรว่มกบัพระครสิต เ์ม�ือเราทนทกุขท์รมานดว้ยกนั

กบัพระองคก์เ็พ�ือจะไดศ้กัด�ิศรดีว้ยกนักบัพระองคด์ว้ย

ขา้พเจา้เหน็วา่ความทกุขล์าํบากแหง่สมยัป�จจบุนั ไมค่วรจะเอาไปเปรยีบกบัศกัด�ิศรซี�ึงจะเผยใหแ้กเ่ราในอนาคต เพราะสรรพส�ิงท�ี

ทรงสรา้งแลว้ คอยดว้ยความปรารถนาอยา่งย�ิงใหบ้ตุรท�ังหลายของพระเจา้ปรากฏ เพราะวา่สรรพส�ิงเหลา่น�ันตอ้งเขา้อยู่ในอาํนาจ

ของอนจิจงั

ไมใ่ชต่ามใจชอบของตนเอง แตเ่ป�นไปตามท�ีพระเจา้ไดท้รงใหเ้ขา้อยู่น�ัน ดว้ยมคีวามหวงัวา่ สรรพส�ิงเหลา่น�ันจะไดร้อดจากอาํนาจ

แหง่ความเส�ือมสลาย และจะเขา้ในเสรภีาพและศกัด�ิศรแีหง่ลกูๆ ของพระเจา้

เรารู้อยู่วา่สรรพส�ิงท�ีทรงสรา้งท�ังหมดน�ันกาํลงัคร�าครวญดว้ยกนั และเจบ็ปวดแบบหญงิคลอดลกูมาจนทกุวนัน�ีและไมใ่ชเ่ทา่น�ัน แต่

เราเองดว้ย ผู้ไดร้บัพระวญิญาณเป�นผลแรก ตวัเราเองกย็งัคร�าครวญคอยการท�ีพระเจา้จะทรงใหม้ฐีานะเป�นบตุร คอืท�ีจะทรงไถก่าย

ของเรา

เพราะวา่เรารอดโดยความหวงั แตค่วามหวงัในส�ิงท�ีเราเหน็ไดน้�ันไมไ่ดเ้ป�นความหวงัเลย ดว้ยวา่ใครเลา่จะยงัหวงัในส�ิงท�ีเขาเหน็ แต่

ถา้เราหวงัวา่จะไดส้�ิงท�ียงัไมเ่หน็ เราจงึมคีวามอดทนคอยส�ิงน�ัน

ในทาํนองเดยีวกนั พระวญิญาณกท็รงชว่ยเม�ือเราออ่นกาํลงัดว้ย เพราะเราไมรู่้วา่ควรจะอธษิฐานขออะไรอยา่งไร แตพ่ระวญิญาณ

ทรงชว่ยขอแทน ดว้ยการคร�าครวญซ�ึงไมอ่าจกลา่วเป�นถอ้ยคาํ

และพระองคผ์ู้ทรงชนัสตูรใจมนษุย ก์ท็รงทราบความหมายของพระวญิญาณ เพราะวา่พระวญิญาณทรงอธษิฐานขอเพ�ือธรรมกิชน

ตามพระประสงคข์องพระเจา้ เรารู้วา่เหตกุารณท์กุอยา่งรว่มกนักอ่ผลดแีกค่นท�ีรกัพระเจา้ คอืแกค่นท�ังหลายท�ีพระองคท์รงเรยีก

ตามพระประสงคข์องพระองค์

เพราะวา่ทกุคนท�ีพระองคไ์ดท้รงเลอืกไวแ้ลว้ พระองคท์รงกาํหนดไวก้อ่นใหเ้ป�นตามพระฉายาแหง่พระบตุรของพระองค เ์พ�ือพระ

บตุรน�ันจะไดเ้ป�นบตุรหวัป�ทา่มกลางพ�ีนอ้งจาํนวนมาก

และบรรดาผู้ท�ีพระองคท์รงกาํหนดไวก้อ่นน�ัน พระองคท์รงเรยีกมาดว้ย และผู้ท�ีพระองคท์รงเรยีกมาน�ัน พระองคท์รงใหเ้ป�นผู้ชอบ

ธรรม และผู้ท�ีพระองคท์รงใหเ้ป�นผู้ชอบธรรมน�ัน พระองคก์ท็รงใหม้ศีกัด�ิศรดีว้ย

ถา้อยา่งน�ัน ส�ิงเหลา่น�ีเราจะวา่อยา่งไร? ถา้พระเจา้ทรงอยู่ฝ�ายเรา ใครจะขดัขวางเราได?้ พระองคผ์ู้ไมท่รงหวงพระบตุรของพระองค์

เอง แตป่ระทานพระบตุรน�ันเพ�ือเราทกุคน

ถา้เชน่น�ันพระองคจ์ะไมป่ระทานส�ิงสารพดัใหเ้ราดว้ยกนักบัพระบตุรน�ันหรอื ใครจะฟ�องคนท�ีพระเจา้ไดท้รงเลอืกไว?้ พระเจา้ทรง

ทาํใหพ้วกเขาเป�นคนชอบธรรมแลว้ ใครจะเป�นผู้ลงโทษอกี? พระเยซคูรสิตห์รอื? ผู้ส�ินพระชนมแ์ลว้

และย�ิงกวา่น�ันอกีพระเจา้ทรงใหพ้ระองคเ์ป�นข�ึนมาจากความตาย พระองคส์ถติ ณ เบ�ืองขวาพระหตัถข์องพระเจา้ และทรงอธษิฐาน

ขอเพ�ือเราดว้ย แลว้ใครจะใหเ้ราขาดจากความรกัของพระครสิตไ์ด?้ จะเป�นความทกุข ห์รอืความยากลาํบาก หรอืการเค�ียวเขญ็

หรอืการกนัดารอาหาร หรอืการเปลอืยกาย หรอืการถกูโพยภยั หรอืการถกูคมดาบหรอื?

ตามท�ีเขยีนไวใ้นพระคมัภรีว์า่ “เพราะเหน็แกพ่ระองค ข์า้พระองคจ์งึถกูประหารวนัยงัค�า และนบัวา่เป�นแกะสาํหรบัเอาไปฆา่” แต่

วา่ในเหตกุารณท์�ังหมดน�ีเรามชียัเหลอืลน้โดยพระองคผ์ู้ทรงรกัเราท�ังหลาย

เพราะขา้พเจา้แนใ่จวา่ แมค้วามตาย หรอืชวีติ หรอืบรรดาทตูสวรรค ห์รอืเทพเจา้ หรอืส�ิงซ�ึงมอียู่ในป�จจบุนัน�ีหรอืส�ิงซ�ึงจะมใีนภาย

หนา้ หรอืฤทธ�ิเดชท�ังหลาย หรอืซ�ึงสงู หรอืซ�ึงลกึ หรอืส�ิงใดๆ อ�ืนท�ีไดท้รงสรา้งแลว้น�ัน จะไมส่ามารถทาํใหเ้ราขาดจากความรกัของ

พระเจา้ ซ�ึงมอียู่ในพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ของเราได้



โรม 8 แผน่เดยีวเพ�ือความสะดวกในการทอ่งจาํ

เพราะฉะน�ันไมม่กีารลงโทษคนท�ีอยู่ในพระเยซคูรสิต เ์พราะวา่กฎของพระวญิญาณแหง่ชวีติในพระเยซคูรสิตไ์ดท้าํใหท้า่นพน้จาก

กฎแหง่บาปและความตาย เพราะวา่ส�ิงซ�ึงธรรมบญัญตัทิาํไมไ่ด เ้พราะเน�ือหนงัทาํใหม้นัออ่นกาํลงัไปน�ัน พระเจา้ไดท้รงทาํแลว้ โดย

พระองคท์รงใชพ้ระบตุรของพระองคเ์องมา ในสภาพเสมอืนเน�ือหนงัท�ีบาป

และเพ�ือไถบ่าป พระบตุรในเน�ือหนงัจงึไดท้รงลงโทษบาป เพ�ือความชอบธรรมของธรรมบญัญตัจิะไดส้าํเรจ็ในตวัเราผู้ไมด่าํเนนิตาม

เน�ือหนงั แตต่ามพระวญิญาณ เพราะวา่คนท�ังหลายท�ีอยู่ฝ�ายเน�ือหนงั กส็นใจในส�ิงซ�ึงเป�นของเน�ือหนงั แตค่นท�ังหลายท�ีอยู่ฝ�ายพระ

วญิญาณ กส็นใจในส�ิงซ�ึงเป�นของพระวญิญาณ

การเอาใจใสเ่น�ือหนงักค็อืความตาย และการเอาใจใสพ่ระวญิญาณ กค็อืชวีติและสนัตสิขุ เพราะวา่การเอาใจใสเ่น�ือหนงัน�ันคอืการ

เป�นศตัรตูอ่พระเจา้ ไมป่ฏบิตัติามธรรมบญัญตัขิองพระเจา้ และท�ีจรงิไมส่ามารถปฏบิตัติามได แ้ละคนท�ีอยู่ในเน�ือหนงั จะเป�นท�ี

ชอบพระทยัพระเจา้กไ็มไ่ด้

ถา้พระวญิญาณของพระเจา้สถติอยู่ในพวกทา่นแลว้ ทา่นกไ็มอ่ยู่ในเน�ือหนงั แตอ่ยู่ในพระวญิญาณ ใครไมม่พีระวญิญาณของพระ

ครสิต ค์นน�ันกไ็มเ่ป�นของพระองค์

และถา้พระครสิตอ์ยู่ในทา่นท�ังหลายแลว้ ถงึแมว้า่รา่งกายของทา่นจะตายไปเพราะบาป แตว่ญิญาณจติของทา่นกจ็ะดาํรงอยู่เพราะ

ความชอบธรรม ถา้พระวญิญาณของพระองค ผ์ู้ทรงใหพ้ระเยซเูป�นข�ึนมาจากตายสถติอยู่ในทา่นท�ังหลาย พระองคผ์ู้ทรงใหพ้ระเยซู

ครสิตเ์ป�นข�ึนมาจากตายแลว้น�ัน จะทรงทาํใหก้ายซ�ึงตอ้งตายของพวกทา่นเป�นข�ึนมาใหม โ่ดยพระวญิญาณของพระองคซ์�ึงสถติอยู่

ในทา่น

เพราะฉะน�ัน พ�ีนอ้งท�ังหลาย เราเป�นหน�ีแตไ่มใ่ชเ่ป�นหน�ีฝ�ายเน�ือหนงั ท�ีจะดาํเนนิชวีติตามเน�ือหนงั เพราะวา่ถา้ทา่นดาํเนนิชวีติตาม

เน�ือหนงัแลว้ ทา่นจะตอ้งตาย แตถ่า้โดยทางพระวญิญาณ ทา่นทาํลายกจิการของรา่งกาย ทา่นกจ็ะดาํรงชวีติได เ้พราะวา่พระ

วญิญาณของพระเจา้ทรงนาํใคร คนน�ันกเ็ป�นบตุรของพระเจา้

เพราะวา่พระวญิญาณท�ีพระเจา้ประทานมาน�ันจะไมท่รงใหท้า่นเป�นทาสซ�ึงทาํใหต้กในความกลวัอกี แตพ่ระวญิญาณจะทรงใหท้า่น

มฐีานะเป�นบตุรของพระเจา้ โดยพระวญิญาณน�ันเราจงึรอ้งเรยีกพระเจา้วา่ “อบับา (พอ่)” พระวญิญาณน�ันเป�นพยานรว่มกบัจติ

วญิญาณของเราวา่ เราเป�นลกูของพระเจา้

และถา้เราเป�นลกูแลว้ เรากเ็ป�นทายาท คอืเป�นทายาทของพระเจา้ และเป�นทายาทรว่มกบัพระครสิต เ์ม�ือเราทนทกุขท์รมานดว้ยกนั

กบัพระองคก์เ็พ�ือจะไดศ้กัด�ิศรดีว้ยกนักบัพระองคด์ว้ย

ขา้พเจา้เหน็วา่ความทกุขล์าํบากแหง่สมยัป�จจบุนั ไมค่วรจะเอาไปเปรยีบกบัศกัด�ิศรซี�ึงจะเผยใหแ้กเ่ราในอนาคต เพราะสรรพส�ิงท�ี

ทรงสรา้งแลว้ คอยดว้ยความปรารถนาอยา่งย�ิงใหบ้ตุรท�ังหลายของพระเจา้ปรากฏ เพราะวา่สรรพส�ิงเหลา่น�ันตอ้งเขา้อยู่ในอาํนาจ

ของอนจิจงั

ไมใ่ชต่ามใจชอบของตนเอง แตเ่ป�นไปตามท�ีพระเจา้ไดท้รงใหเ้ขา้อยู่น�ัน ดว้ยมคีวามหวงัวา่ สรรพส�ิงเหลา่น�ันจะไดร้อดจากอาํนาจ

แหง่ความเส�ือมสลาย และจะเขา้ในเสรภีาพและศกัด�ิศรแีหง่ลกูๆ ของพระเจา้

เรารู้อยู่วา่สรรพส�ิงท�ีทรงสรา้งท�ังหมดน�ันกาํลงัคร�าครวญดว้ยกนั และเจบ็ปวดแบบหญงิคลอดลกูมาจนทกุวนัน�ีและไมใ่ชเ่ทา่น�ัน แต่

เราเองดว้ย ผู้ไดร้บัพระวญิญาณเป�นผลแรก ตวัเราเองกย็งัคร�าครวญคอยการท�ีพระเจา้จะทรงใหม้ฐีานะเป�นบตุร คอืท�ีจะทรงไถก่าย

ของเรา

เพราะวา่เรารอดโดยความหวงั แตค่วามหวงัในส�ิงท�ีเราเหน็ไดน้�ันไมไ่ดเ้ป�นความหวงัเลย ดว้ยวา่ใครเลา่จะยงัหวงัในส�ิงท�ีเขาเหน็ แต่

ถา้เราหวงัวา่จะไดส้�ิงท�ียงัไมเ่หน็ เราจงึมคีวามอดทนคอยส�ิงน�ัน

ในทาํนองเดยีวกนั พระวญิญาณกท็รงชว่ยเม�ือเราออ่นกาํลงัดว้ย เพราะเราไมรู่้วา่ควรจะอธษิฐานขออะไรอยา่งไร แตพ่ระวญิญาณ

ทรงชว่ยขอแทน ดว้ยการคร�าครวญซ�ึงไมอ่าจกลา่วเป�นถอ้ยคาํ

และพระองคผ์ู้ทรงชนัสตูรใจมนษุย ก์ท็รงทราบความหมายของพระวญิญาณ เพราะวา่พระวญิญาณทรงอธษิฐานขอเพ�ือธรรมกิชน

ตามพระประสงคข์องพระเจา้ เรารู้วา่เหตกุารณท์กุอยา่งรว่มกนักอ่ผลดแีกค่นท�ีรกัพระเจา้ คอืแกค่นท�ังหลายท�ีพระองคท์รงเรยีก

ตามพระประสงคข์องพระองค์

เพราะวา่ทกุคนท�ีพระองคไ์ดท้รงเลอืกไวแ้ลว้ พระองคท์รงกาํหนดไวก้อ่นใหเ้ป�นตามพระฉายาแหง่พระบตุรของพระองค เ์พ�ือพระ

บตุรน�ันจะไดเ้ป�นบตุรหวัป�ทา่มกลางพ�ีนอ้งจาํนวนมาก

และบรรดาผู้ท�ีพระองคท์รงกาํหนดไวก้อ่นน�ัน พระองคท์รงเรยีกมาดว้ย และผู้ท�ีพระองคท์รงเรยีกมาน�ัน พระองคท์รงใหเ้ป�นผู้ชอบ

ธรรม และผู้ท�ีพระองคท์รงใหเ้ป�นผู้ชอบธรรมน�ัน พระองคก์ท็รงใหม้ศีกัด�ิศรดีว้ย

ถา้อยา่งน�ัน ส�ิงเหลา่น�ีเราจะวา่อยา่งไร? ถา้พระเจา้ทรงอยู่ฝ�ายเรา ใครจะขดัขวางเราได?้ พระองคผ์ู้ไมท่รงหวงพระบตุรของพระองค์

เอง แตป่ระทานพระบตุรน�ันเพ�ือเราทกุคน

ถา้เชน่น�ันพระองคจ์ะไมป่ระทานส�ิงสารพดัใหเ้ราดว้ยกนักบัพระบตุรน�ันหรอื ใครจะฟ�องคนท�ีพระเจา้ไดท้รงเลอืกไว?้ พระเจา้ทรง

ทาํใหพ้วกเขาเป�นคนชอบธรรมแลว้ ใครจะเป�นผู้ลงโทษอกี? พระเยซคูรสิตห์รอื? ผู้ส�ินพระชนมแ์ลว้

และย�ิงกวา่น�ันอกีพระเจา้ทรงใหพ้ระองคเ์ป�นข�ึนมาจากความตาย พระองคส์ถติ ณ เบ�ืองขวาพระหตัถข์องพระเจา้ และทรงอธษิฐาน

ขอเพ�ือเราดว้ย แลว้ใครจะใหเ้ราขาดจากความรกัของพระครสิตไ์ด?้ จะเป�นความทกุข ห์รอืความยากลาํบาก หรอืการเค�ียวเขญ็

หรอืการกนัดารอาหาร หรอืการเปลอืยกาย หรอืการถกูโพยภยั หรอืการถกูคมดาบหรอื?

ตามท�ีเขยีนไวใ้นพระคมัภรีว์า่ “เพราะเหน็แกพ่ระองค ข์า้พระองคจ์งึถกูประหารวนัยงัค�า และนบัวา่เป�นแกะสาํหรบัเอาไปฆา่” แต่

วา่ในเหตกุารณท์�ังหมดน�ีเรามชียัเหลอืลน้โดยพระองคผ์ู้ทรงรกัเราท�ังหลาย

เพราะขา้พเจา้แนใ่จวา่ แมค้วามตาย หรอืชวีติ หรอืบรรดาทตูสวรรค ห์รอืเทพเจา้ หรอืส�ิงซ�ึงมอียู่ในป�จจบุนัน�ีหรอืส�ิงซ�ึงจะมใีนภาย

หนา้ หรอืฤทธ�ิเดชท�ังหลาย หรอืซ�ึงสงู หรอืซ�ึงลกึ หรอืส�ิงใดๆ อ�ืนท�ีไดท้รงสรา้งแลว้น�ัน จะไมส่ามารถทาํใหเ้ราขาดจากความรกัของ

พระเจา้ ซ�ึงมอียู่ในพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ของเราได้


