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คํ านํ าเขาสูจดหมายฝาก

สวนตอไปในพันธสัญญาใหมเปนจดหมายฝาก  ซ่ึงประกอบดวยหนังสือตอไปน้ี
โรม เสนอพระกิตติคุณซึ่งเนนที่ความรอดโดยความเชื่อเพียงอยางเดียว
1 โครินธ เขียนเพ่ือแกไขความผิดที่ครสิเตยีนประพฤติในคริสตจักรทองถิ่น
2 โครินธ พูดถึงงานรับใชที่แทจริงแหงพระกิตติคุณ  การเปนผูอารักขาและสิทธิอํ านาจในการเปน

อัครทูตของเปาโล
กาลาเทีย จัดการกับความผิดพลาดที่เอาเรื่องพระบัญญัติมาปนกับความเชื่อ หัวขอคือการทํ าให

ชอบธรรมโดยความเชื่อเพียงอยางเดียว
เอเฟซัส หนุนใจผูเชื่อทุกแหงซ่ึงไดรับตํ าแหนงในสวรรคดวยกนักบัพระเยซูในฐานะที่เปนสมาชิก

ของคริสตจักร
ฟลิปป เนนถึงความยินดีของประสบการณคริสเตียน
โคโลสี จัดการเกี่ยวกับความผิดพลาดของลัทธิ  “Gnosticism”  ซ่ึงเปนคํ าสอนเท็จที่ปฏิเสธวา

พระเยซูไมไดเปนพระบุตรแทจริงของพระเจาและบุตรแทของมนุษย  หนังสือน้ีเนนพระ
เยซวูาเปนศีรษะของคริสตจักรดวย

1 เธสะโลนิกา ใหคํ าแนะนํ าในการดํ าเนินชีวิตคริสเตียนและเนนที่การเสด็จกลับมาของพระเยซู
2 เธสะโลนิกา คํ าสั่งสอนตอไปถึงการเสด็จกลับมาขององคพระผูเปนเจาและการที่มีความรูเชนนี้จะมี

ผลตอชีวิตประจํ าวันอยางไร
1 ทิโมธี เนนที่หลักความเชื่อที่ถูกตอง  การปกครองคริสตจักรใหเปนระเบียบและหลักการที่จะ

นํ าทางคริสตจักรตอไป
2 ทิโมธี อธบิายถึงผูรับใชที่แทจริงของพระเยซูคริสต  เตือนถึงการเสื่อมโทรมทางวิญญาณซึ่งได

เริ่มตนขึ้นแลวและเสนอวาพระวจนะของพระเจาเปนการเยียวยารักษาเพื่อแกไขความ
ผิดทั้งมวล

ทิตัส จดหมายของเปาโลมีถึงผูรับใชหนุมชื่อ ทิตัส   ซ่ึงกํ าลังปรนนิบัติพระเจาบนเกาะครีต
เนนที่หลักขอเชื่อและชีวิตที่มีคุณธรรม

ฟเลโมน เปาโลอธิษฐานเผื่อทาสที่หนีมาจากคริสเตียนรํ่ ารวยของเมืองโคโลสี  แสดงใหเห็นถึง
การอธิษฐานเผื่อผูเชื่อซ่ึงครั้งหน่ึงเคยเปนทาสของบาป

ฮีบรู อธิบายวาศาสนาครสิเตียนเหนือกวาศาสนายูดาย  เสนอพระเยซูวาเปนมหาปุโรหิตและ
คนกลางระหวางพระเจาและมนุษยคนบาป

ยากอบ สอนวาความเชื่อที่แทจริงเห็นไดชัดจากการงาน  แมวาความรอดจะไดมาจากความเชื่อ
เพียงอยางเดียว

1 เปโตร จดหมายปลอบใจและหนุนใจผูเชื่อ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่ทนทุกขจากการโจมตีฝาย
วิญญาณจากคนที่ไมเชื่อภายนอก

2 เปโตร คํ าเตือนใหระวังการโจมตีฝายวิญญาณจากภายใน  ตัวอยางเชน  ครูสอนเท็จไดรับ
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ตํ าแหนงอยูในคริสตจักร
1 ยอหน เขยีนเพ่ือตอตานลัทธิ Gnosticism  ซ่ึงปฏเิสธวาพระคริสตไมใชพระบุตรของพระเจา

และบุตรของมนุษย  เนนทีค่วามสามัคคีธรรมและความรักทามกลางผูเชื่อและยืนยันให
ผูเชื่อแทแนใจถึงชีวิตนิรันดร

2 ยอหน เตือนเร่ืองการประนีประนอมกับความผิดของหลักขอเชื่อและเนนวาความจริงจะถูก
รักษาไวไดดวยความรัก

3 ยอหน เตอืนถึงบาปของการปฏิเสธที่จะมีสามัคคีธรรมกับผูที่เชื่ออยางแทจริง
ยูดา คํ าเตือนอีกประการเรื่องการปฏิเสธพระคริสตเปนพระบุตรของพระเจาและหลักขอเชื่อที่

ผดิ หัวขอก็คลายคลึงกับ 2 เปโตร

กลุมของจดหมาย
จดหมายฝากเหลานี้อาจจัดกลุมไดโดย

หนังสือเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต  :  1 และ 2 เธสะโลนิกา
หนังสือเกี่ยวกับพระกิตติคุณ  :  โรม กาลาเทีย  1 และ 2 โครินธ
หนังสือเขียนโดยเปาโลขณะอยูในคุก  :  เอเฟซัส  โคโลสี  ฟลิปป  ฟเลโมน

ภูมิศาสตรของจดหมายฝาก
แผนที่น้ีจะชวยคุณใหรูถึงสถานที่ตั้งของคริสตจักรที่กลาวไวในจดหมายฝากเชนเดียวกับใน

วิวรณ หนังสือสุดทายของพระคัมภีร

บทที่ 6
โรม
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วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
-  บอกชื่อผูแตงหนังสือโรม
-  บอกวาหนังสือโรมเขียนถึงผูใด
-  บอกจุดประสงคของหนังสือโรม
-  เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของหนังสือโรมจากความทรงจํ า
-  บอกถึงหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือโรม

คํ านํ า

ผูเขียน เปาโล
เขียนถึงใคร ถึงผูเชื่อในกรุงโรม
จุดประสงค เพ่ือเสนอความหมายของพระกิตติคุณ ในดานที่เกี่ยวของกับธรรมบัญญัติ  คํ าพยากรณ

และความตองการของมนุษยทุกคนที่จะไดความชอบธรรมโดยความเชื่อ
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“เพราะวาขาพเจาไมมีความละอายในเรื่องขาวประเสริฐ  เพราะวาขาว
ประเสริฐน้ันเปนฤทธ์ิเดชของพระเจา  เพื่อใหทุกคนที่เชื่อไดรับความรอด  พวก
ยวิกอน  แลวพวกตางชาติดวย

เพราะวาในขาวประเสริฐน้ันความขอบธรรมของพระเจาก็ไดสํ าแดงออก 
โดยเริม่ตนก็ความเชื่อ สุดทายก็ความเชื่อ ตามที่พระคัมภีรมีเขียนไววา  คน
ชอบธรรมจะมีชีวิตดํ ารงอยูโดยความเชื่อ”  โรม 1:16-17

หลกัการของชีวิตและการรับใช คนชอบธรรมดํ ารงชีวิตโดยความเชื่อ
บุคคลสํ าคัญ เปาโล  อาดาม  อับราฮัม  อิสอัค  (ดูรายชื่อของชื่อคนในบทที่ 16 ของหนังสือโรม)

โครงราง

I. คํ านํ า   1:1-7
A. ผูสงสาร   เปาโล  1:1

1. ผูรับใชของพระเยซูคริสต
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2. ทรงเรียกใหเปนอัครทูต
3. ถกูแยกออกเพื่อพระกิตติคุณของพระเจา

B. ผูอาน  1:7
1. ผูเชื่อในโรม
2. ผูเปนที่รักของพระเจา
3. ผูที่ถูกเรียกใหเปนธรรมิกชน

C. คํ าทักทาย  :  พระคุณและสันติสุขจากพระเจาและพระเยซู  1:7
II. ความสัมพันธของเปาโลกับชาวโรม   1:8-16

A. คํ าขอบคุณสํ าหรับพวกเขา   1:8
B. คํ าอธิษฐานสํ าหรับพวกเขา  1:9-10
C. ความปรารถนาของเปาโลที่จะไปเยี่ยมเขา  1:11-16

1. ความปรารถนา   1:11
2. จุดประสงคของความปรารถนา   1:11-12
3. อุปสรรคของการทํ าใหสํ าเร็จ  1:13
4. แรงจูงใจเบื้องหลักความปรารถนา   1:14-16

a) ความปรารถนาที่จะเกิดผล   1:14
b) ความรูสึกเปนภาระของเปาโลที่มีตอคนตางชาติทุกคน   1:14
c) เขาพรอมที่จะไปเทศนาที่กรุงโรม   1:15
d) ความมั่นใจในขอความแหงพระกิตติคุณ   1:16

III. ขอความของหัวขอของหนังสือคือ   พระกิตติคุณแหงฤทธิ์อํ านาจซึ่งเปดเผยใหเห็นความชอบ
ธรรมของพระเจา  1:16-17

ภาคท่ี 1  :  หลักขอเชื่อ
ความชอบธรรมของพระเจาถูกเปดเผยในพระกิตติคุณ   :  1:18-8:39

I. มีความตองการความชอบธรรมเนื่องจากบาปของคนทั่วโลก  1:18-3:20
A. การพิพากษาคนตางชาติ   :  1:18-32

1. พระพิโรธของพระเจาตอความบาป   1:18
2. เหตุผลของพระพิโรธของพระเจา  1:19-23

a) ความรูของเขาเรื่องพระเจาทํ าใหเขาไมมีขอแกตัว   1:19-20
b) ความเสื่อมโทรมของเขาในเรื่องความรูของพระเจา  ยืนยันความรูสึกผิด
ของเขา  1:21-23

3. พระพิโรธของพระเจา  1:24-32
a) เขาถูกมอบไวแกความไมสะอาด   1:24-25
b) เขาถูกมอบใหแกความปรารถนาชั่ว   1:26-27
c) เขาถูกมอบใหแกจิตใจที่ชั่ว   1:28-32

(1) ผลของการเลือกของเขา  1:28
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(2) คํ าอธิบายถึงสภาวะของเขา   1:28-32
B. การกลาวโทษชาวยิว   2:1-3:8

1. หลักการของการพิพากษาจากพระเจา  2:1-16
a) การพิพากษาของพระเจาเปนไปตามความจริง  2:1-5

(1) ความผิดของผูที่ตัดสินผูอ่ืน   2:1
(2) หลักการของการพิพากษา   2:2
(3) คํ ารองขอตอผูกระทํ าผิด  2:3-5

b) การพิพากษาของพระเจาตามการงานที่เขาทํ า   2:6-15
(1) หลักการของการพิพากษา  2:6
(2) คน 2 ชนิดในการพิพากษา  2:7-8
(3) การเชื่อฟง  ซ่ึงเปนการทดสอบในการพิพากษา  2:13-15

c) การพิพากษาตามขาวประเสริฐของเปาโล   2:16
2. ชาวยวิลมเหลวทางจริยธรรม  2:17-29

a) ขออางของชาวยิว   2:17-20
b) ขออางของยิวซ่ึงพิสูจนไดวาไมจริง   2:21-24
c) ลมเหลวที่จะดํ าเนินชีวิตตามความรับผิดชอบที่มี   2:25-29

(1) เรื่องการเขาสุหนัต   2:25
(2) เรื่องการเชื่อฟง   2:26-27
(3) ทศันะที่ถูกตองและที่ผิดของชาวยิว   2:28-29

3. ขอโตแยงของชาวยวิ   3:1-8
a) คํ าถามของชาวยวิ  3:1-4

(1) คํ าถาม   3:1
(2) คํ าตอบ  3:2-4
(3) ขอโตแยง   3:5
(4) ขอปฏิเสธโตแยง  3:6-8

C. กลาวโทษคนทั้งโลก   3:9-20
1. ขอกลาวหาที่วาทุกคนทํ าบาป   3:9
2. ขอพิสูจนถึงความบาปของคนทั่วโลกจากพระคัมภีร   3:10-18

a) ลกัษณะของบาป   3:10-12
b) การกระทํ าความบาป  3:13-17

(1) ทางคํ าพูด  (วาจา)  3:13-14
(2) ทางความประพฤติ   3:15-17

c) เหตุผลของความบาป   3:18
3. นํ าไปใชกับชาวยวิผูมีธรรมบัญญัติ   3:19-20

II. ความชอบธรรมของพระเจาในการทํ าใหชอบธรรม   3:21-5:21
A. ชอบธรรมโดยความเชื่อ   3:21-26
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1. เปนการสํ าแดงใหเห็นความชอบธรรมของพระเจา   3:21
2. อธบิายถึงความชอบธรรมโดยความเชื่อ  3:21-26

a) ในสวนที่เกี่ยวของกับพันธสัญญาเดิม   3:21
b) ใชการไดโดยความเชื่อ  3:22-23
c) ตัง้อยูบนการไถของพระคริสต  3:24-25
d) การสํ าแดงของความยุติธรรมของพระเจา  3:25-26

B. บทสรุปของหลักขอเชื่อเรื่องการทํ าใหชอบธรรม   3:27-31
1. ไมเกี่ยวกับความดีงามของตนเอง   3:27-28
2. เสนอพระลักษณะของพระเจา  3:29-30
3. ตั้งธรรมบัญญัติ   3:31

C. การพิสูจนการทํ าใหชอบธรรมโดยความเชื่อจากพระคัมภีร   4:1-25
1. การทํ าใหอับราอัมเปนผูชอบธรรม  4:1-12

a) คํ าถามเกี่ยวกับประสบการณของอับราอัม  4:1
b) วิธีของการทํ าใหเขาเปนผูชอบธรรม  4:2-3
c) การเปรียบเทียบการทํ าใหชอบธรรม 2 วิธี  4:4-5
d) การยืนยันจากคํ าพยานของดาวิด   4:6-8

2. การทํ าใหชอบธรรมโดยความเชื่อโดยไมตองเขาสุหนัต   4:9-12
a) คํ าถามเกี่ยวกับการเขาสุหนัต  4:9-10
b) คํ าตอบจากสภาวะของอับราฮัม   4:10
c) การเขาสุหนัตของอับราฮัม   4:11-12

3. พระสัญญาซึ่งสํ าเร็จไดโดยความเชื่อ   4:13-17
a) วิธีของการไดรับมรดก   4:13
b) เหตุผลของวิธีแหงความเชื่อ   4:14-16
c) ผูรับพระสัญญา   4:16
d) ความกลมกลืนกับพระคัมภีร   4:17

4. ตวัอยางของความเชื่อของอับราฮัม   4:17-25
a) วตัถุของความเชื่อของเขา   4:17
b) ธรรมชาติของความเชื่อของเขา   4:18-21
c) รางวัลของความเชื่อของเขา  4:22
d) ความสํ าคัญของความเชื่อของเขา  4:23-25

D. ความยั่งยืนถาวรของการทํ าใหชอบธรรม   5:1-11
1. ผลในปจจุบันของการทํ าใหชอบธรรม   5:1-2
2. การทดลองไมสามารถทํ าลายความหวังน้ีได   5:3-5

a) ผลของการทดลอง   5:3-4
b) ประสบการณเรื่องความรักของพระเจา   5:5

3. ความรักของพระเจาในพระคริสตยืนยันความหวังน้ี   5:6-11
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a) ความรักของพระเจา   5:6-10
(1) การสํ าแดงความรักของพระองคเพ่ือคนทั้งหลาย   5:6-8
(2) ความแนใจในความรอด   5:9-10

E. รากฐานของความชอบธรรม   5:12-21
1. ตวัแทนมนุษย  2 คน  5:12-14

a) ผลของการกระทํ าของอาดัม   5:12-14
b) อาดัมในฐานะแบบของพระคริสต

2. ความแตกตางระหวางอาดัมและพระคริสต   5:15-17
a) ในดานคุณภาพ   5:15
b) ในการปฏิบัติตัว   5:16
c) ในดานของผล   5:17

3. ความคลายคลึงกันของอาดัมและพระคริสต   5:18-21
a) เหมือนกันในแงของขอบเขตของการกระทํ า   5:18
b) ความเหมือนกันในดานการปฏิบัติ  5:19
c) ความเหมือนกันในดานการวัดปริมาณ  5:20-21

III. ความชอบธรรมของพระเจาในการทรงชํ าระใหบริสุทธิ์  6:1-8:39
A. ความสัมพันธของผูเชื่อกับความบาป  6:1-23

1. การตายตอหลักการของความบาป   6:1-14
a) ปญหาเรื่องการยังคงอยูในความบาป   6:1
b) ปฏิเสธการเสนอแนะ   6:2
c) ฐานะของเราในการบัพติศมา  6:3-11

(1) ปญหาเรื่องความไมรูเกี่ยวกับการรับบัพติศมา  6:3
(2) ความสํ าคัญของการรับบัพติศมา   6:4
(3) การนํ ามาใชกับผูเชื่อ   6:5-10
(4) การเรียกใหมาสูฐานะนี้  6:11

2. การตายของผูเชื่อตอการประพฤติที่บาป   6:15-23
a) ปญหาของบาปที่ยังคงทํ าอยูตอไป   6:15
b) ปฏิเสธการเสนอแนะ   6:15
c) คํ าตอบโดยการแสดงใหเห็นจากเรื่องการเปนทาส   5:16-23

(1) ปญหาเรื่องการรับใชสองอยาง  6:16
(2) ประสบการณของผูเชื่อกับการรับใช  2 อยาง  6:17-18
(3) คํ ารองขอเพ่ือฐานะใหม  6:19
(4) ขอขัดแยงระหวาง 2 ฐานะ   6:20-22
(5) ผลของการรับใช 2 ประการ  6:23

B. ความสัมพันธของผูเชื่อกับธรรมบัญญัติ   7:1-25
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1. ตายตอธรรมบัญญัติแตมีชีวิตอยูกับพระเจา  7:1-6
a) การครอบครองของธรรมบัญญัติ   7:1
b) แสดงใหเห็นจากกฏของการแตงงาน   7:2-3
c) การนํ ากฏนี้มาใชกับผูเชื่อ   7:4-6

2. ธรรมบัญญัติไมสามารถปลดปลอยคนจากความบาปได  7:7-25
a) ความสัมพันธของพระบัญญัติกับความบาป   7:7-13

(1) ธรรมชาติของพระบัญญัติไมบาป  7:7
(2) การเปดเผยความบาปโดยทางพระบัญญัติ   7:7-13
(3) กจิการของความบาปโดยทางพระบัญญัติ   7:8-11
(4) ธรรมบัญญัติเปดเผยใหเห็นความบาป   7:12-13

b) ธรรมบัญญัติไมสามารถทํ าใหเรามีชัยชนะเหนือบาป   7:14-25
(1) คํ าสารภาพครั้งแรกวาพายแพโดยความบาป   7:14-17
(2) คํ าสารภาพครั้งที่สองถึงบาปที่อยูในตัวเขา  7:18-20
(3) คํ าสารภาพครั้งที่สามและหนทางสูชัยชนะ  7:21-25

C. ชยัชนะของผูเชื่อโดยทางพระวิญญาณ  8:1-39
1. การปลดปลอยจากอํ านาจของเนื้อหนังโดยพระวิญญาณ  8:1-11

a) ผูเชื่อเปนอิสระจากการกลาวโทษ   8:1-2
b) พ้ืนฐานของการปลดปลอย  8:3
c) จุดประสงคของการปลดปลอย   8:4
d) วธิีของการปลดปลอย   8:5-10

(1) คน 2 ประเภท  8:5
(2) จิตใจ 2 ชนิด  8:6-7
(3) ขอบเขต 2 ชนิด  เน้ือหนังและพระวิญญาณ  8:11

e) การปลดปลอยจากความตายฝายรางกาย  8:11
2. ชวีติของผูเปนบุตรโดยทางพระวิญญาณ  8:12-17

a) ขอกํ าหนดใหดํ ารงชีวิตในพระวิญญาณ  8:12-13
b) หลกัฐานของชีวิตในพระวิญญาณ  8:14-17

(1) การทรงนํ าของพระวิญญาณ   8:14
(2) ธรรมชาติของพระวิญญาณ   8:15
(3) คํ าพยานของพระวิญญาณ   8:16
(4) การที่ผูเชื่อเปนผูรับมรดก   8:17

3. การไดรับศักดิ์ศรีจากการทนทุกขในปจจุบัน   8:18-30
a) การประเมินดูการทนทุกขในปจจุบัน   8:18
b) ความแนใจของการไดรับศักดิ์ศรี   8:19-30
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(1) ความแนใจจากการทรงสราง  8:19-22
(2) ความแนใจจากความหวังในปจจุบัน   8:23-25
(3) ความแนใจโดยพระวิญญาณ   8:26-27
(4) ความแนใจโดยพระเจาทรงกระทํ ากิจในสถานการณของชีวิต
8:28
(5) ความแนใจโดยการที่พระเจาทรงทํ างานตอเน่ืองในตัวเรา  8:29-30

4. ความแนใจของชัยชนะของผูเชื่อ   8:31-39
a) ความสัมพันธของผูเชื่อที่มีตอพระเจา  8:31-33
b) ความสัมพันธของผูเชื่อตอพระคริสต   8:34
c) ความสัมพันธของผูเชื่อตอสถานการณของความชั่วราย   8:35-39

(1) ความชั่วรายของโลกที่มองเห็นไมสามารถแยกเราจากพระคริสตได
8:35-37
(2) ความชั่วรายของโลกที่มองไมเห็นไมสามารถแยกเราจากพระคริสต
ได  8:35-39

ภาคท่ี 2 เก่ียวกับประวัติศาสตร

ความชอบธรรมของพระเจาในการที่ทรงจัดการกับอิสราเอลและมนุษยชาติ

9:1-11:36
I. ความโศกเศราของเปาโล เน่ืองจากการปฏิเสธของอิสราเอล  9:1-5

A. ความรูสึกของเขา  9:1
B. ความเขมขนของความรูสึกของเขา  9:2-3
C. พ้ืนฐานของความรูสึกของเขา  9:3-5

II. การปฏิเสธคนอิสราเอลและความยิ่งใหญของพระเจา  9:6-29
A. อิสราเอลถูกปฏิเสธและพระสัญญาของพระเจา  9:6-13

1. ความยุติธรรมของพระเจาในการทรงสํ าแดงพระเจตนาของพระองค  9:14-18
a) ปญหาเรื่องความยุติธรรมของพระเจา  9:19-20
b) การเปดเผยพระประสงคของพระเจา  9:15-17

(1) พระเจาทรงพระกรุณาตามนํ้ าพระทัยของพระองค  9:15-16
(2) พระเจาทรงพิพากษาตามนํ้ าพระทัยของพระองค  9:17

c) การกระทํ าของพระเจาเปนไปตามนํ้ าพระทัยของพระองค   9:18
2. อํ านาจสูงสุดของพระเจา   9:19-29

a) คํ าถามและการติเตียน  9:19-20
b) สิทธิของพระเจาที่จะทํ าพระราชกิจ  9:20-21
c) การใชอํ านาจของพระเจา  9:22-24

(1) ความอดทนของพระองคตอผูที่โหดราย  9:22
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(2) การเปดเผยใหเห็นสงาราศีของพระองค   9:22-24
d) คาดการลวงหนาถึงการทรงเรียกคนยิวและคนตางชาติ  9:25-29

(1) การทรงเรียกคนตางชาติ   9:25-26
(2) ประกาศชะตากรรมของอิสราเอล 9:27-29

III. การปฏิเสธคนอิสราเอล   9:30-10:21
A. ความลมเหลวของอิสราเอลที่จะสํ าเร็จความชอบธรรม   9:30-33

1. ขอเท็จจริงเกี่ยวกับความลมเหลวของคนอิสราเอล   9:30-33
2. สาเหตุของความลมเหลวของอิสราเอล  9:30-31
3. อธบิายถึงความลมเหลวของอิสราเอล   9:32

B. อิสราเอลปฏิเสธที่จะยอมรับความชอบธรรมของพระเจา  10:1-11
1. สาเหตุของการที่อิสราเอลปฏิเสธ   10:1-4
2. ธรรมชาติของความชอบธรรมโดยความเชื่อ   10:5-11

a) เปรยีบเทียบ 2 วิธีของความชอบธรรม    10:5-8
(1) ความชอบธรรมโดยการรักษาธรรมบัญญัติ  10:5
(2) ความชอบธรรมโดยทางความเชื่อ   10:6-8

b) สํ านึกไดถึงความชอบธรรมโดยความเชื่อ   10:9-10
c) ความแนใจตามพระคัมภีรถึงเรื่องความชอบธรรมโดยความเชื่อ  10:11

C. อิสราเอลละเลยพระกิตติคุณ   10:12-21
1. ขอเท็จจริงจองพระกิตติคุณสากล  10:12-13
2. การประกาศพระกิตติคุณสากล  10:14-15
3. ปฏกิิริยาของอิสราเอลที่มีตอพระกิตติคุณสากล  10:16-21

a) เพิกเฉย  10:16-17
b) ปฏิเสธ  10:18-21

IV. การที่พระเจาปฏิเสธอิสราเอลและจุดประสงคของพระเจาสํ าหรับอนาคตของเขา  11:1-32
A. การปฏิเสธอิสราเอลทํ าใหมีสวนที่เหลืออยู  11:1-10

1. การปฏิเสธวาพระเจาทรงตัดประชากรของพระองคทิ้ง   11:1-2
2. พิสูจนถึงสวนที่เหลือของอิสราเอล   11:2-6

a) ขอพิสูจนจากพระคัมภีร  11:2-4
b) ขอพิสูจนจากการที่มีคนที่เหลืออยู  11:5-6

3. ขอขัดแยงของคนที่เหลือยูกับชนชาติ  11:7-10
B. ไมไดทรงปฏิเสธอิสราเอล   11:11-32

1. สภาวะของอิสราเอล  11:11-16
a) อิสราเอลไมไดพายแพตลอดไป  11:11
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b) การพายแพของอิสราเอลก็เพ่ือความรอดของคนตางชาติ
c) การที่อิสราเอลคืนสูสภาพดีจะนํ าพระพรมาสูมนุษยทั้งปวง  11:12-15
d) ชี้ทางอนาคตของอิสราเอลโดยดูจากอดีต  11:16

2. คํ าเตือนของคนตางชาติ    11:17-24
a) ตอการโออวดของตน  11:17-18
b) ตอความเยอหยิ่ง   11:19-21
c) ตอการทึกทักเอาเอง   11:22-24

3. การถกเถียงหาเหตุผลเรื่องการที่อิสราเอลกลับสูสภาพดี  11:23-24
4. คํ าพยากรณเกี่ยวกับการที่อิสราเอลจะคืนสูสภาพดีในอนาคต  11:25-32

a) เปดเผยเรื่องการที่อิสราเอลคืนสูสภาพดี  11:25-26
b) ความสอดคลองของการคืนสูสภาพดีกับคํ าพยากรณ   11:26-27
c) ความสอดคลองกับการทรงเรียกอิสราเอลใหเปนชนชาติของพระองค
11:28-29
d) ความสอดคลองกับพระประสงคของพระเจา  11:30-32

V. การอวยพรโดยการสรรเสริญพระเจา  11:33-36
A. การประกาศเกี่ยวกับพระเจา  11:33
B. คํ าถามเกี่ยวกับพระเจา  11:34-35
C. คํ าสรรเสริญตอพระเจา  11:36

ภาคท่ี 3  :  ภาคปฏิบัติ

ความชอบธรรมของพระเจานํ ามาใชกับชีวิตของผูเชื่อ   12:1-15:13
I. ผูเชื่อในความสัมพันธกับพระเจา  12:1-2

A. เสนอตนเองตอพระเจา  12:1
B. ประสบการณตอเน่ืองไปสูการเปลี่ยนแปลงใหม  12:2

II. ผูเชื่อในความสัมพันธกับคริสตจักร   12:3-13
A. การใชของประทานฝายวิญญาณดวยความถอมใจ  12:3-8

1. จํ าเปนที่จะตองมีความถอมใจ  12:3
2. ความสัมพันธกับสมาชิกที่มีตอกันและกันในพระกาย  12:4-5
3. การแสดงออกถึงความถอมใจในการปรนนิบัติ   12:6-8

a) ความแตกตางของของประทานที่ใหไว   12:6-8
b) ของประทานในการรับใช   12:6-8

B. การประพฤติดวยความรักตอสมาชิกในคริสตจักร   12:9-13
1. ธรรมชาติของความรักนี้  12:9
2. การแสดงออกของความรักเชนน้ี   12:9-13

a) โดยไมซอนความรูสึก  12:9
b) เกลียดชังสิ่งที่ชั่วราย  12::9
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c) ยึดม่ันกับสิ่งที่ดี   12:9
d) มีความรักเมตตาตอกันและกัน   12:10
e) แสดงความรักฉันพ่ีนอง   12:10
f) ใหเกียรติผูอ่ืนวาดีกวาตัว   12:10
g) อยาคดโกงในทางธุรกิจ   12:11
h) รอนรนในพระวิญญาณ   12:11
i) ปรนนิบัติพระเจา   12:11
j) ยินดีในความหวัง   12:11
k) อดทนตอการขมเหง   12:12
l) อธิษฐานอยางสมํ่ าเสมอ   12:12
m) ชวยเหลือธรรมิกชนเม่ือเขาขัดสน   12:13
n) มีน้ํ าใจไมตรี   12:13
o) อวยพรผูที่ขมเหงทาน  12:14
p) ยินดีกับผูที่มีความยินดี   12:15
q) รองไหกับผูที่รองไห  12:15
r) มีน้ํ าหนึ่งใจเดียวกัน  12:16
s) ไมใฝสูงแตยอมทํ าการตํ่ า   12:16
t) อยาถือวาตัวฉลาด   12:16
u) ไมทํ าชั่วตอบแทนชั่วแกผูใด   12:17
v) กระทํ าสิ่งที่ซ่ือสัตยในสายตาของทุกคน  12:17
w) อยูอยางสงบสุขกับทุกคน   12:18
x) อยาแกแคน   12:19
y) ตอบสนองตอศัตรูดวยความรักและเอาใจใส   12:20
z) อยาใหความชั่วเอาชนะเรา แตชนะความชั่วดวยความดี  12:21

III. ผูเชื่อในความสัมพันธกับมนุษยชาติ   12:14-15
A. รักศัตรูของทาน  12:14
B. มีความรักตอผลประโยชนของผูอ่ืน  12:15
C. มีความรักตอเพ่ือนรวมงาน   12:16
D. มีความรักตอคนบาปในโลกนี้   12:17-21

1. ไมประพฤติชั่ว  12:17-19
2. มีปฏิกิริยาตอตานความชั่ว   12:20-21

IV. ผูเชื่อในความสัมพันธกับรัฐบาล  13:1-14
A. หนาที่ของผูเชื่อที่มีตอรัฐบาล   13:1

1. หนาที่ในการเชื่อฟงรัฐบาล  13:1
2. เหตุผลของการเชื่อฟงรัฐบาล  13:2
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3. การปฏิเสธไมเชื่อฟงรัฐบาล   13:2
4. เหตุจูงใจในการเชื่อฟงรัฐบาล  13:3-5

a) จากหนาที่การทํ างานของรัฐบาล   13:3-4
b) จากจิตสํ านึกของคริสเตียน   13:5

5. แสดงตัวอยางของการเชื่อฟงรัฐบาล   13:6
6. เรียกรองใหเชื่อฟงรัฐบาล  13:7

B. หนาที่ของผูเชื่อที่มีตอประชาชนของประเทศ   13:8-10
C. มูลเหตุจูงใจของผูเชื่อในความหวังของการเสด็จกลับมาของพระเยซู  13:11-14

1. ขอรองใหตื่นตัวอยู   13:11
2. เหตุผลของการตื่นตัว  13:11-12
3. หนุนใจใหตื่นตัว   13:12-13
4. การจัดหาเพื่อการตื่นตัว   13:14

V. ผูเชื่อในความสัมพันธกับพ่ีนองที่ออนแอกวา   14:1-15:13
A. คํ าเตือนเก่ียวกับการกลาวโทษพี่นอง  14:1-12

1. ทาทีที่เหมาะสมตอพ่ีนองที่ออนแอกวา  14:1
2. ความทุกขยากดานตางๆ   14:2-5

a) ปญหาประการแรกและการทํ าใหถูกตอง  14:2-4
b) ปญหาประการที่สองและการทํ าใหถูกตอง  14:5

3. การทํ าใหถูกตอง   14:6
4. เหตุจูงใจ   14:7-9
5. ตํ าหนิเรื่องการกลาวโทษพี่นอง   14:10-12

a) ปญหาของการตํ าหนิ   14:10
b) พ้ืนฐานของการตํ าหนิ   14:10-12
c) หามไมใหละเมิดจิตสํ านึกของพี่นอง   14:13-23

(1) ปญหาของการตํ าหนิ   14:10
(2) คํ าตัดสินของอัครทูตเกี่ยวกับอาหาร   14:14
(3) การนํ าคํ าตัดสินน้ีมาใชในการประพฤติ   14:15-20
(4) แนวทางของหลักการที่ใชกับพ่ีนองที่มีความเชื่อเขมแข็ง   14:21
(5) คํ าขอรองตอทั้งผูที่เขมแข็งและผูที่ออนแอ  14:22-23

B. ความพยายามเปนน้ํ าหนึ่งใจเดียวกันโดยทํ าตามแบบอยางของพระคริสต   15:1-13
1. หนาที่ของพี่นองที่เขมแข็ง   15:1
2. คํ าขอรองใหเปนน้ํ าหนึ่งใจเดียวกันโดยดูจากแบบอยางของพระคริสต   15:2-4

a) ขอความของคํ าขอรอง   15:2
b) ขอโตแยงของคํ าขอรอง   15:3

(1) ตวัอยางของพระคริสต  15:3
(2) จุดประสงคของพระคัมภีร   15:4
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3. คํ าขอรองของอัครทูต   15:5-6
4. คํ าสั่งใหตอนรับกันและกัน   15:7
5. แสดงใหเห็นจากความสัมพันธของพระคริสตที่มีตอยวิและคนตางชาติ   15:8-12

a) งานรับใชของพระคริสต  15:5-9
b) ขอพิสูจนจากพระคัมภีร   15:9-12

6. คํ าอธิษฐานของอัครทูต   15:13

บทสรุป   15:14-16:20
I. เร่ืองราวสวนตัว   15:14-30

A. คํ าอธิบายของเปาโลถึงเรื่องที่เขาเขียนมา  15:14-21
1. ทาทีของเขาในการเขียน   15:14-16

a) เขารับรองคนที่โรม   15:14
b) ความกลาหาญของเขาที่เขียนถึงคนเหลานี้   15:15
c) ขอความของพันธกิจของเขา   15:16

2. สิทธิอํ านาจของเขาในการเขียน   15:17-21
a) คํ าโออวดสวนตัว   15:17
b) ความถอมใจของเขาในการพูดถึงงานของเขา  15:18
c) งานรับใชของเขาตอคนตางชาติ   15:18-19
d) จุดประสงคของเขาในการเลือกงานดานนี้   15:20-21

B. แผนการสวนตัวของเขาในขณะที่เขาเขียนจดหมายนี้   15:22-29
1. แผนการที่ยังไมสํ าเร็จ  15:22-24

a) แผนการของเขาที่จะไปเยี่ยมกรุงโรม   15:22-23
b) แผนการของเขาที่จะไปสเปน   15:24

2. แผนการทันทีเด๋ียวนี้ของเขา   15:25-27
a) แผนการปจจุบัน   15:25
b) ความสํ าคัญของแผนการปจจุบัน   15:26-27

3. แผนการของเขาสํ าหรับอนาคต   15:28-29
C. คํ าขอรองใหคนเหลานี้อธิษฐานเผื่อเขา  15:30-33

1. คํ าขอรองใหอธิษฐาน   15:30-32
2. คํ าอวยพร   15:33

II. เรื่องราวของมิตรภาพ   16:1-23
A. คํ ายกยองนางเฟป   16:1-2
B. คํ าทักทายเพื่อนๆ ที่กรุงโรม   16:3-16

1. คํ าทักทายแกแตละคนที่กรุงโรม   16:3-5
2. คํ าทักทายทามกลางผูเชื่อที่กรุงโรม   16:16
3. คํ าทักทายจากคริสตจักรตางๆ ไปยังผูเชื่อที่กรุงโรม   16:16
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C. คํ าเตือนมายังผูเชื่อที่กรุงโรม   16:17-20
1. เน้ือหาของคํ าเตือน   16:17
2. คํ าอธิบายเกี่ยวกันคนที่เขากํ าลังตักเตือน   16:18
3. เหตุผลที่เขาตองเตือน   6:19
4. คํ าสัญญาของชัยชนะ   16:20
5. คํ าอวยพร   16:20

D. คํ าทักทายจากเพื่อนๆ ของเขา  16:21-24
III. คํ าอวยพรสรุปสงทาย   16:25-27

A. ผูรับคํ าสรรเสริญ   16:25-27
1. ผูหน่ึงที่สามารถกอตั้งเขาใหม่ันคง   16:25-27
2. พระเจาผูเดียวที่ทรงมีสติปญญาโดยทางพระคริสต   16:27

B. คํ าสรรเสริญ   16:27

ชื่อ                                        

บททดสอบตนเอง  บทที่ 6

1. ใครคือผูเขียนหนังสือโรม
                                                                                                                         

2. จงบอกจุดประสงคของหนังสือโรม
                                                                                                                           
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. หนังสือโรมเขียนถึงใคร
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4. จงบอกหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือโรม
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของหนังสือโรมจากความทรงจํ า
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ  บทที่ 6

1. เปาโล
2. เพ่ือเสนอความหมายของพระกิตติคุณในดานที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ  คํ าพยากรณและความ

ตองการของมนุษยทุกคนที่จะไดความชอบธรรมโดยความเชื่อ
3. ผูเชื่อในกรุงโรม
4. ผูชอบธรรมจะดํ ารงชีวิตโดยความเชื่อ
5. “เพราะวาขาพเจาไมมีความละอายในเรื่องขาวประเสริฐ  เพราะวาขาวประเสริฐน้ันเปน

ฤทธิเ์ดชของพระเจา  เพ่ือใหทุกคนที่เชื่อไดรับความรอด  พวกยวิกอน  แลวพวกตางชาติดวย
เพราะวาในขาวประเสริฐน้ันความขอบธรรมของพระเจาก็ไดสํ าแดงออก โดยเริ่มตนก็

ความเชื่อ สุดทายก็ความเชื่อ ตามที่พระคัมภีรมีเขียนไววา  คนชอบธรรมจะมีชีวิตดํ ารงอยูโดย
ความเชื่อ”  โรม 1:16-17
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เพื่อศึกษาตอไป

1. หนังสือโรมใหรายละเอียดมากที่สุดในการที่บันทึกถึงพระเจาทรงเกลียดชังการทํ าผิดทางเพศ  
1:18-32

2. หนังสือโรมใหรายละเอียดอธิบายมากที่สุดถึงการที่พระเจาทรงปฏิบัติตอชนชาติอิสราเอลทั้งใน
อดีต ปจจุบัน  และอนาคต   ดูบทที่ 9-11

3. หนังสือโรมบรรจุคํ าอวยพร  5 ปะการ  ซ่ึงใชปดทายสวนตางๆ ของหนังสือ   ดู  11:33-36,
15:30-33,  16:20,  16:24-27

4. ผล 7 ประการของการทํ าใหเราชอบธรรมโดยความเชื่อ ไดใหไวในโรม  5:1-11 การมีความชอบ
ธรรมโดยความเชื่อหมายถึงวาเรา..

− มีสันติสุขกับพระเจา
− ถึงพระเจาไดโดยความเชื่อ
− ยินดีในความหวังแหงสงาราศี
− มีสงาราศีในการถูกขมเหง
− มีความรักของพระเจาซึ่งหลั่งลงมาในจิตใจของเรา
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− ไดรับความรอดจากพระพิโรธของพระเจา
− เปนเจาของความยินดีในพระเจา

5. มีความตาย  3 ประการที่กลาวไวในหนังสือโรมคือ
− ตายตอบาป  มีชีวิตอยูตอพระเจา  6:11
− ตายตอธรรมบัญญัติ  สมรสกับพระคริสต  7:4
− ตายตอเน้ือหนัง  ไดรับการทรงนํ าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์   8:13


