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1 กาลาเทีย ๑:๑๖

กาลาเทีย
คํานํา

จดหมายของเปาโลที่เขียนถึงชาว
กา ลา เทียไดพูดถึงปัญหาตางๆของ
คริสเตียนในแควนกาลาเทีย เปาโลเคย
ไปประกาศขาวดีและกอ ตัง้หมู ประชุม
หลาย แหงในแควนน้ี หลัง จาก นัน้ก็มี
คริสเตียนชาว ยิวกลุม หน่ึงไดไปที่ นัน่
และสอนสิ่งที่แตก ตางไปจากคํา สอน
อันแทจริงของพระ คริสต ปัญหาน้ีเป็น
ปัญหาที่สําคัญมากเพราะมันเป็นเรื่อง
ที่จะบอกวาใครเป็นสมาชิกที่แทจริงใน
ครอบครัวของพระเจา เน่ืองจากเปาโล
ไมสามารถไปที่แควนกา ลา เทียไดใน
เวลา นัน้ เขาจึงพูด ถึงปัญหาน้ีอยาง
ชัดเจนในจดหมายฉบับ น้ี นอกจาก นัน้
เขายังไดพูด ถึงปัญหาอีกหลายๆอยาง
ที่เขาจะพูดซํ้า อีกในจดหมายฉบับอื่นๆ
ของเขา

๑ ๑ จากเปาโล ผมไดเป็นศิษยเอก ไมใช
เพราะมนุษยคน ไหนหรือกลุม หน่ึง

กลุม ใดแตงตัง้ แตเป็นพระ เยซู คริสต และ
พระเจาพระ บิดาผูทําใหพระ เยซูฟ้ืนขึ้นจาก
ความตาย เป็นผูแตงตัง้ผมเอง

๒และ จากพี่น องที่อยูกับผมที่น่ีดวย
ถึงหมู ประชุมตางๆของพระเจาที่แควนกา

ลาเทีย *
๓ขอ ใหพระเจาพระ บิดาของเรา และ

พระ เยซู คริสตเจา ใหความเมตตากรุณา
และสันติสุขกับพวก คุณ ๔พระ เยซูไดสละ
พระองคเองเป็นเครื่องบูชาสําหรับบาปของ
เรา เพื่อชวยเราใหรอดพนจากยุคอันชัว่ ราย
น้ี ทัง้หมด น้ีเป็นไปตามความตองการของ
พระเจาพระ บิดาของเรา ๕ขอ ใหพระเจาได
รับเกียรติตลอดไป อาเมน

ขาวดีที่แทจริง
๖ผมงงมาก เลย ที่ยังไมทัน ไรพวก คุณ

ก็ทิง้พระเจาผู ที่ไดเรียกคุณมาดวยความ
เมตตากรุณาของพระ คริสต แลวหันไป
ติดตามขาวดีอันอื่นเสียแลว †๗ซึ่งจริงๆแลว
ไมใชขาวดีเลย แตมีบาง คนทําใหคุณสับสน
และพยายามบิดเบือนเรื่องขาวดีของพระ
คริสต ๘ถาใครมาประกาศขาวดีอื่นๆที่แตก
ตางไปจากที่เราเคยประกาศใหกับพวก คุณ
ไวแลวนัน้ ไมวาจะเป็นพวกเราเอง หรือทูต
สวรรค หรือใครก็ตาม ก็ขอใหคนนัน้ถูกสาป
แชงใหตก นรกตลอด ไป ๙ผมขอ ยํ้าอีกครัง้
หน่ึงเหมือน กับที่เคยพูดไป แลววาใครก็ตาม
ที่มาประกาศขาวดีที่ขัดกับขาวดีที่คุณได รับ
ไวแลวนัน้ ก็ขอ ใหคน นัน้ถูกสาปแชงตลอด
ไป

๑๐ดูเหมือนผมกําลังพูดใหคนยอมรับ หรือ
ใหพระเจายอมรับกันแน ผมคิดแตจะเอาใจ
คนอยางนัน้หรือ ถาผมอยากจะเอาใจคน ผม
ก็คงไมมาเป็นทาสของพระคริสตหรอก

๑๑พี่ น องครับ ผมอยากจะบอกใหรูวา
ขาวดีที่ผมประกาศอยู น้ีไม ไดมาจากมนุษย
๑๒ ไมมีมนุษยคน ไหนสอนผมหรือใหผมมา
แตผมไดมาจากพระเยซูคริสตโดยตรง ตอน
ที่พระองคมาปรากฏตัวใหผมเห็น

๑๓พวก คุณก็รูอยู แลววาเมื่อ กอนผมเป็น
อยางไร ตอน ที่ยังใช ชีวิตตามแบบของชาว
ยิวนัน้ ผมไดขมเหงหมู ประชุมของพระเจา
อยางรุนแรง และพยายามทําลายมันใหสิน้
ซาก ๑๔ ในสมัย นัน้ ผมกาวหน าในลัทธิยิว
มากกวาทุก คนในรุน เดียวกัน และยิ่ง กวา
นัน้ ผมยังทุมเทอยางเต็ม ที่ตอประเพณีที่
สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษของผม

๑๕แตพระเจามีความเมตตากรุณาตอ ผม
พระองคเลือก ผมตัง้แตผมยังอยูในทอง
แมซะ อีก แลวพระองคก็เรียกใหผมมารับ
ใชพระองค ๑๖พระองคพอใจที่จะเปิด เผย
พระ บุตรของพระองคกับผม เพื่อผมจะได

*๑:๒ กาลาเทีย คือ สถานที่ที่คาดวาเปาโลไดกอตัง้หมูประชุมของพระเจาเป็นแหงแรกใน
การเดินทางเผยแพรศาสนาคริสต ดูหนังสือ กิจการบทที่ ๑๓-๑๔
†๑:๖ ขอน้ี ปกติในจดหมายสมัยนัน้ เริ่มตนดวยการขอบพระคุณพระตางๆที่คนเขียนเคารพ
และขอใหพระนัน้อวยพรผอูาน แตเปาโลไมไดทําอยางนัน้ เพราะเปาโลโกรธและอึดอัดมากที่
พี่น องที่กาลาเทียไดเลิกเชื่อสิ่งที่เปาโลสอนเขาเพื่อไปตามครูชาวยิวบางคนที่สอนวา พระเจา
จะไมยอมรับคนที่ไมใชยิว นอกจากวาเขาจะทําพิธีขลิบเสียกอน
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ประกาศขาวดีเรื่องพระ บุตรนัน้กับคนที่
ไมใชยิว ตอน นัน้ผมก็ไม ไดปรึกษาใครเลย
๑๗และก็ไม ไดขึ้น ไปเมืองเยรูซาเล็ม เพื่อ
หารือกับพวกที่เป็นศิษย เอกมากอนผมดวย
แตผมไปแถบอา ระ เบียทันที แลวถึงคอย
กลับมาเมืองดามัสกัส

๑๘สาม ปีตอ มา ผมไดขึ้น ไปที่เมือง
เยรูซาเล็ม เพื่อเยี่ยมเยียนเป โตร *และ
ไดพักอยูกับเขาสิบ หาวัน ๑๙ผมไม ไดเจอ
กับศิษย เอกคนอื่นๆเลย นอกจากยาก อบ
นอง ชายขององคเจาชีวิตเทานัน้ ๒๐สาบาน
ตอ หน าพระเจาไดเลยวา เรื่องที่เขียนมา
ทัง้หมดน้ีเป็นความจริง ๒๑หลังจากนัน้ผมก็
ไปแควนซีเรียและแควนซีลีเซีย

๒๒แตในหมู ประชุมตางๆของพระเจาที่
แควนยู เดีย ไมมีใครรูจักผมเป็นการสวน
ตัวเลย ๒๓พวก เขาไดยินแตคนพูดกันวา
“คนที่เคยขมเหงเราเมื่อ กอน ตอน น้ีได
กลับมาประกาศความ เชื่อที่ครัง้ หน่ึงเขาเคย
พยาม ยามจะทําลาย” ๒๔แลวพวก เขาก็ได
สรรเสริญพระเจาเพราะผม

ศิษยเอกคนอื่นๆยอมรับเปาโล

๒ ๑สิบ สี่ปีตอ มา ผมไดกลับไปที่เมือง
เยรูซาเล็มอีกครัง้ หน่ึง พรอม กับบา

รนาบัสและไดพาทิตัสไปดวย ๒ที่ไปก็เพราะ
พระเจาเปิด เผยใหรูวาผมควรจะไป แลวผม
ก็ไดเจอกับพวกผูนําหมูประชุมของพระเจาที่
นัน่เป็นการสวนตัว เพื่อจะไดอธิบายใหพวก
เขาฟังเกี่ยวกับขาวดี ที่ผมเอาไปประกาศให
กับคนที่ไมใชยิวนัน้ เพราะไมอยากใหงานที่
ผมไดทําไปทัง้ในอดีตและปัจจุบันสูญ เสียไป
เปลาๆ ๓พวกเขาก็ไมไดบังคับใหทิตัส คนที่
มากับผมเขาพิธีขลิบ ทัง้ๆที่ทิตัสเป็นคนกรีก
๔ที่เราตองพูดถึงปัญหาน้ี ก็เพราะมีบางคนที่
แกลงหลอกวาเป็นพี่ น อง พวก น้ีไดแอบเขา
มาสอดแนมอยูในกลุมพวก เรา เพื่อแยงเอา
เสรีภาพที่เรามีในพระ เยซูคริสตไป และเพื่อ
ทําใหเราตกเป็นทาส ๕แตพวก เราไม ยอม
พวก มันแมสักเสีย้ววินาทีเดียว เพื่อจะได
รักษาความจริงในขาวดีไวสําหรับพวกคุณ

๖สวนผูนําที่สําคัญๆในหมู ประชุมของ
พระเจา ก็ไม ไดคิดที่จะเพิ่ม เติมอะไรลงไป

ในขาวดีที่ผมไดประกาศนัน้ (ผมไมสนใจ
หรอกวาเขาจะสําคัญแค ไหน เพราะพระเจา
ไมเห็นแกหน าใครอยูแลว) ๗แตตรงกันขาม
พวก เขารูวาพระเจาไดมอบ หมายขาวดีให
กับผม เพื่อผมจะไดเอาไปประกาศกับคนที่
ไมใชยิว เหมือน กับที่เป โตรได รับหน าที่ให
ไปประกาศกับคน ยิว ๘พระเจาไดใหฤทธิ ์
อํานาจกับเป โตรไปทํางานในฐานะศิษย เอก
กับคนยิว และพระองคก็ไดใหฤทธิอ์ํานาจกับ
ผมไปทํางานในฐานะศิษย เอกกับคนที่ไมใช
ยิว ๙ เมื่อยากอบ เปโตร และยอหน พวกที่
ไดชื่อวาเป็นคนสําคัญของหมู ประชุมของ
พระเจา เห็นวาพระเจาใหงานพิเศษน้ีกับผม
พวก เขาก็จับ มือผมและบา รนา บัสเขาเป็น
เพื่อนรวม งาน พวก เราทัง้หมดก็ตกลงกัน
วา จะ ใหบา รนา บัสกับผมไปประกาศขาวดี
กับคนที่ไมใชยิว สวนพวกเขาจะไปประกาศ
ขาวดีกับคนยิวตอ ไป ๑๐สิ่ง เดียวที่พวก เขา
ขอจากพวกเราคือ ไมใหลืมชวยเหลือคนจน
ดวย ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมอยากจะทําอยูแลว

เปาโลชีแ้จงความผิดของเปโตร
๑๑ ในระหวางที่เป โตรอยูที่เมืองอัน ทิ โอก

นัน้ ผมไดคัดคานเขาตอ หน า เพราะเขาทํา
ผิดอยางเห็นได ชัด ๑๒คือตอน แรกเขากิน
อยูกับพี่ น องที่ไมใชยิว แตพอพี่ น องคน ยิว
ที่ยาก อบสงมานัน้มา ถึง เป โตรก็ไดปลีก
ตัวออกจากพี่ น องที่ไมใชยิว เพราะกลัวพี่
น องยิวพวก น้ีที่มีความ คิดวาพี่ น องที่ไมใช
ยิวจะตองเขาพิธีขลิบ ๑๓ เป โตรก็เลยทําให
พี่ น องยิวคน อื่นๆกลายเป็นคนหน า ซื่อใจคด
เหมือน กับเขาไป ดวย แมแตบา รนา บัสก็
ได รับอิทธิพลไปกับเขาเหมือน กัน ๑๔ เมื่อ
ผมเห็นวาพวก เขาไม ไดทําตัวสอดคลองกับ
ความจริงในขาวดี ผมก็พูดกับเปโตรตอหน า
คนทัง้หมดวา “ถาคุณที่เป็นคนยิวใชชีวิตไม
เหมือน กับคน ยิวและคิดก็ไมเหมือน กับคน
ยิวแลวละก็ คุณจะไปบังคับคนที่ไมใชยิวให
มาใชชีวิตอยางคนยิวทําไมกัน”

๑๕พวกเราเกิดมาเป็นคนยิว ไมใชคนบาป
เหมือน กับคนที่ไมใชยิว ๑๖แตเรารูวาการที่
พระเจาจะยอมรับใครนัน้ ก็เพราะคน นัน้ไว
วางใจในพระ คริสต ไมใชเพราะเขาทําตาม

*๑:๑๘ เปโตร ในเน้ือเรื่องเรียก “เคฟาส” ซึ่งเป็นชื่อภาษายิวของเปโตร เขาเป็นศิษยเอกคน
หน่ึงในสิบสองคนของพระเยซู
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กฎ พวกเราก็เลยไว วางใจในพระ เยซูคริสต
เพื่อพระเจาจะยอมรับเรา ดังนัน้เรื่องน้ีขึ้นอยู
กับความไว วางใจในพระคริสต ไมใชการทํา
ตามกฎ เพราะจะไมมีใครเป็นที่ยอมรับของ
พระเจาไดจากการทําตามกฎ

๑๗แตถาในชวง น้ี ที่เราอยากจะใหพระเจา
ยอมรับเราผานทางพระ คริสตนัน้ ปรากฏวา
เรายังเป็นคน บาปอยู น่ีหมาย ถึงพระ คริสต
สนับสนุนใหเราเป็นคน บาปหรือ ไมมีทาง
๑๘กฎของโมเสสสรางกําแพงระหวางพวก
เราที่เป็นคน ยิวและคน อื่น ผมไดทําลาย
กําแพงนัน้ แตถาผมจะสรางมันขึ้นมาใหม
ก็แสดงวากอนหน านัน้ผมทําผิดตอกฎนัน้
๑๙ เพราะกฎน่ีแหละที่ทําใหผมตองตาย และ
เพราะผมไดตายไปแลว ผมจึงเป็นอิสระ
พนจากกฎนัน้ เพื่อผมจะไดมี ชีวิตอยูเพื่อ
พระเจา ๒๐ผมไดถูกตรึงบนไม กางเขนจน
ตายไปพรอมกับพระ คริสต คนที่มีชีวิตอยู
ตอน น้ีไมใชตัวผมแลวแตเป็นพระ คริสต
ตาง หากที่อยูในตัวผม ชีวิตที่มีอยูเดี๋ยว น้ีก็
เป็นชีวิตที่ไว วางใจในพระ บุตรของพระเจา
ผูที่รักผมและเสีย สละชีวิตใหผม ๒๑ผมไม
ไดทําใหความเมตตากรุณาของพระเจาหมด
ความ หมายไปหรอก นะ เพราะถาพระเจา
ยอมรับคนเพราะคนทําตามกฎของโมเสส
เทากับวาพระ คริสตก็มาตายเปลาๆโดยไมมี
ประโยชนอะไรเลย

พระพรของพระเจาเกิด
จากความไววางใจ

๓ ๑ชาวกา ลา เทีย ทําไมถึงโงอยาง น้ี มี
ใครมารายมนตรสะกดคุณหรืออยางไร

ผมไดอธิบายจนคุณเห็น ภาพเรื่องที่พระ เยซู
คริสตถูกตรึงบนไม กางเขนนัน้อยางชัดเจน
แลว ๒ผมขอถามสัก คําวา คุณได รับพระ
วิญญาณ เพราะทําตามกฎ หรือเพราะเชื่อฟัง
ขาวดีกันแน ๓ทําไมคุณถึงโงอยาง น้ี คุณได

เริ่ม ตนชีวิตในพระ คริสตดวยพระ วิญญาณ
แลวตอน น้ีคุณคิด วาคุณจะทําใหมันสําเร็จ
ดวยพลังอํานาจของคุณ เองอยางนัน้หรือ
๔ประสบการณมากมายที่คุณเจอ มา ไมมี
ความหมายอะไรเลยหรือ ๕ผมหวังวามันจะ
มีความหมายบาง ขอถามหนอยวา ที่พระเจา
ใหพระ วิญญาณกับคุณและแสดงปาฏิหาริย
ทามกลางพวกคุณ เป็นเพราะคุณทําตามกฎ
หรือเป็นเพราะคุณเชื่อ ฟังขาวดีที่ไดยินกัน
แน

๖ดูอยางอับราฮัมสิ เขาไววางใจในพระเจา
*และเพราะความไว วางใจของเขานัน่เอง
พระเจาถึงยอมรับเขา ๗ขอใหรูเอาไววา คน
ที่ไว วางใจในพระเจา ก็ถือวาเป็นลูกหลานที่
แทจริงของอับราฮัม ๘พระคัมภีรรูลวงหน า
นานมาแลววา พระเจาจะยอมรับคนที่ไมใช
ยิวเพราะพวก เขาจะไว วางใจในพระองค
และพระเจาไดประกาศขาวดีน้ีกับอับ รา ฮัม
กอนลวง หน าแลววา “ทุกชนชาติจะได รับ
พระพรเพราะอับ รา ฮัม” †๙ดัง นัน้คนที่ไว
วางใจในพระเจา จะไดรับพระพรดวยกันกับ
อับ รา ฮัมที่ไว วางใจในพระองค ๑๐แตคนที่
พึ่งการทําตามกฎจะตกอยูภาย ใตคําสาป
แชง เพราะพระ คัมภีรเขียนไววา “คนที่ไม
ทําตามกฎทุก ขอที่เขียนไวตลอด เวลา ก็จะ
ตกอยูภาย ใตคําสาป แชง” ‡๑๑แตเราก็รูอยู
แลววา ไมมีใครเป็นที่ยอมรับของพระเจา
ไดเพราะทําตามกฎ เพราะพระ คัมภีรบอก
วา “คนที่พระเจายอมรับนัน้ จะตองมีชีวิต
อยูโดยความไว วางใจ” ¶๑๒กฎไม ไดขึ้นอยู
กับความไว วางใจ เพราะพระ คัมภีรพูดวา
“คนที่ทําตามกฎ ก็จะไดชีวิตตามกฎนัน้”
§๑๓พระ คริสตไดชวยพวก เราใหเป็นอิสระ
จากคําสาป แชงของกฎโดยยอมถูกสาป แชง
เสีย เอง เหมือน กับที่พระ คัมภีรเขียนไววา
“ทุกคนที่ถูกแขวนอยูบนตนไม **คือคนที่ถูก

*๓:๖ อางมาจากหนังสือ ปฐมกาล ๑๕:๖
†๓:๘ อางมาจากหนังสือ ปฐมกาล ๑๒:๓
‡๓:๑๐ อางมาจากหนังสือ เฉลยธรรมบัญญัติ ๒๗:๒๖
¶๓:๑๑ อางมาจากหนังสือ ฮาบากุก ๒:๔
§๓:๑๒ คนที่ … ชีวิตตามกฎนัน้ อางมาจากหนังสือ เลวีนิติ ๑๘:๕
**๓:๑๓ แขวนอยูบนตนไม อางจากหนังสือ เฉลยธรรมบัญญัติ ๒๑:๒๒-๒๓ หมายถึง เมื่อคน
ถูกฆาตายเพราะทําความผิด รางของเขาจะถูกแขวนประจานไวบนตนไม เปาโลหมายความ
ถึงการที่พระเยซูถูกตรึงไวบนไมกางเขน
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สาปแชง” *๑๔พระคริสตทําอยางน้ีเพื่อวาคน
ที่ไมใชยิวจะได รับพระพรตามที่พระเจาได
สัญญาไวกับอับ รา ฮัม โดยผานทางพระ เยซู
คริสต และเพื่อวาพวก เราทุก คนจะได รับ
พระ วิญญาณตามที่พระเจาสัญญาไวนัน้โดย
ความไววางใจ

กฎและคําสัญญา
๑๕พี่ น องครับ ผมขอยกตัวอยางใหฟังสัก

เรื่อง หน่ึงจากชีวิตประจํา วัน คือเมื่อคนสอง
ฝายตกลงเซ็น ตสัญญากัน แลว ฝาย หน่ึง
ฝาย ใด ก็ไมสามารถเปลี่ยนแปลง แกไข
หรือยกเลิกสัญญานัน้ไดอีก แลว ๑๖มันก็
เหมือน กับสัญญาที่พระเจาไดทําไวกับอับ รา
ฮัมและลูก หลานของเขา สัญญานัน้ไม ได
บอกวา “ลูก หลานของเขา” หมาย ถึง ลูก
หลานมากมายของเขา แตหมาย ถึง “ลูก
หลานคน นัน้ของเขา” เพียงคน เดียวคือ
พระคริสต ๑๗ความหมายของผมคือวา กฎ
ของโมเสสที่มาทีหลังถึงสี่ รอยสามสิบปีไม
สามารถมาเปลี่ยนแปลงแกไข หรือยกเลิก
ขอ ตกลงที่พระเจาไดสัญญาไวกอนหน าน้ี
แลวกับอับ รา ฮัมไดหรอก ๑๘แตถาการที่จะ
ได รับมรดกน้ีขึ้นอยูกับกฎ ก็แสดงวาไม ได
ขึ้นอยูกับคําสัญญาของพระเจา แตความจริง
แลว พระเจาไดใหมรดกน้ีเปลาๆกับอับราฮัม
โดยผานทางคําสัญญาของพระองค

๑๙ถาอยาง นัน้จะมีกฎเอาไวทําไมกัน ก็
มีไวใหคนที่ทํา ผิดรูตัววาเขากําลังฝาฝืนกฎ
อยูนัน่เอง กฎ น้ีจะอยูแคชัว่คราวจนกวาลูก
หลานคนนัน้ของอับราฮัมที่พระเจาไดพูดถึง
ในคําสัญญาจะมาถึง พระเจาไดใชทูตสวรรค
ใหเอากฎน้ีไป ใหกับโมเสส เพื่อโมเสสจะได
เป็นคนกลางเอาไปใหกับประชาชน ๒๐แต
พระเจาไดใหคําสัญญาน้ีโดยตรงกับอับ รา ฮัม
จึงไมตองมีคนกลาง เพราะพระองคทํา เอง
ฝายเดียว

จุดมุงหมายของกฎโมเสส
๒๑ถาอยาง นัน้ กฎที่พระเจาใหกับโมเสส

ขัด แยงกับคําสัญญาที่พระเจาใหกับอับ รา
ฮัมหรือ ไมมี ทาง เพราะถากฎที่พระเจาให
กับโมเสสน้ี สามารถใหชีวิตกับเราได ปาน
น้ีพระเจาก็คงยอมรับเรา เพราะเราทําตาม
กฎนัน้แลว ๒๒แตพระ คัมภีรบอกวา มนุษย
ทุก คนถูกขังไวในบาป ที่เป็นอยาง น้ี ก็เพื่อ
วา โดยความ ซื่อสัตยของพระ เยซูคริสต
†พระเจาจะไดใหสิ่งที่พระองคสัญญาไวกับ
พวกคนที่ไววางใจ

๒๓กอนที่ความซื่อสัตยนัน้จะมา ถึง เราได
ถูกขังไวอยางนักโทษภาย ใตกฎ จนกวา
พระเจาจะแสดงความซื่อสัตยนัน้ใหเห็น
๒๔กฎก็เลยเป็นเหมือนพี่ เลีย้ง ‡จนกวาพระ
คริสตจะมา ถึง เพื่อ วาพระเจาจะไดยอมรับ
เราเพราะเราไววางใจ ๒๕ตอนน้ีความซื่อสัตย
นัน้ไดมาถึงแลว เราก็เลยไมตองมีพี่เลีย้งอีก
ตอไป

๒๖พวก คุณทุก คนเป็นลูกของพระเจา
เพราะความไว วางใจในพระ เยซูคริสต
๒๗ เพราะพวก คุณทุก คนที่ไดเขาพิธีจุม น้ํา
เพื่อมี สวนในพระ คริสต ก็ไดสวม ใสพระ
คริสต เหมือนกับใสเสื้อผา ๒๘ ไมมีคนยิวหรือ
คนกรีก ไมมีทาสหรือคนอิสระ ไมมีชายหรือ
หญิง เพราะพวก คุณทุก คนเป็นหน่ึง เดียว
กันในพระ เยซูคริสต ๒๙ถาคุณเป็นของพระ
คริสตแลว คุณก็เป็นลูก หลานแทๆของอับ
รา ฮัม และเป็นผูรับมรดกตามที่พระเจาได
สัญญาไวกับอับราฮัม

๔ ๑ผมกําลังพูดวา ตอน ที่ผูรับมรดกยัง
เป็นเด็กอยู เขาก็ไมแตก ตางไปจาก

ทาสหรอก ถึง แมเขาจะเป็นเจาของทุก สิ่ง
ทุก อยางก็ตาม ๒ เพราะเขาจะตองเชื่อ ฟังผู
ปกครองและผูดูแลมรดก จนกวาจะถึงเวลา
ที่พอของเขากําหนดไว ๓พวก เราก็เหมือน
กัน เมื่อพวกเรายังเป็นเด็ก พวกเราตกเป็น
ทาสอยูภาย ใตอํานาจของพวกวิญญาณที่

*๓:๑๓ อางมาจากหนังสือ เฉลยธรรมบัญญัติ ๒๑:๒๓
†๓:๒๒ ความซื่อสัตยของพระเยซูคริสต หรืออาจจะแปลไดอีกอยางหน่ึงวา ความไววางใจ
ในพระเยซูคริสต
‡๓:๒๔ พี่เลีย้ง คําน้ีในภาษาเดิมหมายถึง ทาสผูชายในครัวเรือนของชาวโรมันหรือชาวกรีก
ทาสคน น้ีมีหน าที่ดูแลลูกๆของเจา นาย รับ สงไปโรงเรียน ดูแลความเป็นระเบียบเรียบรอย
และความปลอดภัยใหกับเด็ก แตไมใชเป็นครูสอน
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ครอบครองโลก น้ี ๔แตเมื่อถึงเวลาที่เหมาะ
สม พระเจาก็ไดสงพระบุตรของพระองคโดย
คลอดออกมาจากผู หญิง และมี ชีวิตอยูภาย
ใตกฎ ๕ เพื่อมาปลดปลอยคนที่อยูภายใตกฎ
ใหเป็นอิสระ และเพื่อเราทุกคนจะไดเป็นลูก
ของพระเจา

๖คุณไดเป็นลูกของพระองคแลว พระองค
จึงสงพระวิญญาณของพระบุตรของพระองค
เขามาอยูในใจของพวก เรา เพื่อพวก เราจะ
รองเรียกพระองควา “อับ บา พอ” ๗คุณ
จึงไมใชทาสอีกตอไป แตเป็นลูกของพระเจา
และเมื่อเป็นลูกก็เป็นผูรับมรดกดวย

ความรักของเปาโลตอพี่นอง
คริสเตียนในแควนกาลาเทีย

๘แตกอน ตอนที่พวกคุณยังไมรูจักพระเจา
นัน้ คุณก็เป็นทาสของพวกวิญญาณที่ไม ได
เป็นพวกเทพเจาอะไรเลย ๙แตตอนน้ีคุณได
รูจักพระเจาแลว หรือที่ถูกคือพระเจาไดรูจัก
คุณแลว คุณยังอยากจะกลับไปเป็นทาสของ
พวกวิญญาณที่ครอบครองโลก น้ี ที่ออนแอ
และนา สมเพชเหลา นัน้อีก หรือ ๑๐คุณหัน
ไปนับถือวัน เดือน ฤดู และปีของชาว ยิว
๑๑ผมกลัวเหลือ เกินวา งานที่ผมไดทุมเทไป
กับพวกคุณนัน้จะเปลาประโยชน

๑๒พี่ น องครับ ผมขอรองใหพวก คุณเป็น
เหมือนผม เพราะผมไดเป็นเหมือนคุณ พวก
คุณไม ไดทําอะไรผิดตอผมเลย ๑๓คุณก็รูอยู
แลววา ตอนแรกที่ผมมาประกาศขาวดีใหกับ
คุณนัน้ เป็นเพราะผมเจ็บปวย ๑๔ตอนนัน้ ถึง
แมการเจ็บปวยจะเป็นภาระใหกับคุณ แตคุณ
ก็ไมไดรังเกียจหรือขับไลผม แตกลับตอนรับ
ผมเหมือน กับผมเป็นทูต สวรรค หรือเป็น
พระเยซูคริสตเสียเอง ๑๕แลวตอนน้ี เกียรติ
พวกนัน้หายไปไหนหมดแลว ผมเป็นพยาน
ไดวา ในตอนนัน้ ถาคุณควักลูกตาใหกับผม
ได คุณก็คงทําไปแลว ๑๖แลวตอนน้ีผมกลาย
เป็นศัตรูของคุณ เพราะผมพูดความ จริงกับ
คุณหรือ

๑๗คนพวกนัน้ *เอาใจใสคุณเป็นพิเศษ แต
ไมไดหวังดีหรอก พวกเขาแคอยากจะดึงคุณ

ออกไปจากผม เพื่อคุณจะไดไปสนใจพวก
เขาแทน ๑๘แนนอนมันดีอยู แลวที่จะมีคน
เอาใจ ใสคุณเป็นพิเศษจากแรงจูงใจที่ดีดวย
ความหวังดี ไมใชมาจากผมคนเดียวเทานัน้
ตอน ที่ผมอยูดวย ๑๙ลูกๆที่รัก ผมจะ ตอง
เจ็บปวดเหมือนเจ็บคลอดลูก เพราะพวกคุณ
ไป อีกจนกวาพระ คริสตจะกอ ตัวขึ้นในชีวิต
คุณ ๒๐ผมอยากจะอยูกับคุณตอน น้ีจริงๆผม
จะไดไม ตองพูดกับคุณดวยน้ํา เสียงแบบ น้ี
เพราะพวกคุณทําใหผมสับสนไปหมด
ตัวอยางของนางฮาการและนางซาราห
๒๑พวกคุณบางคนอยากอยูภายใตกฎของ

โมเสส คุณรูหรือ เปลาวากฎนัน้เขียนไววา
อยางไร ๒๒พระคัมภีร เขียนไววา อับราฮัม
มีลูกสองคน คนหน่ึงเกิดจากหญิงที่เป็นทาส
สวนอีกคนเกิดจากหญิงที่เป็นอิสระ ๒๓ลูก
ของหญิงที่เป็นทาสนัน้เกิดตามธรรมชาติ
แตลูกของหญิงที่เป็นอิสระนัน้เกิดจากคํา
สัญญาของพระเจา

๒๔ เรื่อง น้ียังมีความหมายอีกอยางหน่ึงคือ
หญิงสอง คนน้ีเป็นตัวแทนของสัญญาสอง
ฉบับ ฉบับ แรกพระเจาทําขึ้นที่ภูเขาซี นาย
นางฮา การซึ่งเป็นหญิงทาส ก็เปรียบเหมือน
สัญญาฉบับ น้ี คนที่เกิดมาในครอบครัว
ของนางก็จะเป็นทาส ๒๕นางฮา การถือเป็น
ตัวแทนของภูเขาซีนาย †ที่อยูในประเทศอา
ระ เบีย และก็คือเมืองเยรูซาเล็มในตอน น้ี
เพราะทัง้ตัว เธอและลูก หลานตางก็เป็นทาส
๒๖แตนางซา ราหที่เป็นหญิงอิสระ ก็เปรียบ
เหมือนเมืองเยรูซาเล็มที่อยูบนสวรรค เธอ
เป็นแมของพวก เรา ๒๗ เหมือน กับที่พระ
คัมภีรเขียนถึงเธอวา
“หญิงที่เป็นหมันและไมเคยคลอดลูก
ใหดีใจเถิด
คนที่ไมเคยเจ็บทองคลอดลูก
ใหเปลงเสียงรองยินดี
เดี๋ยวน้ีคุณโดดเดี่ยวอางวาง ‡

*๔:๑๗ คนพวกนัน้ พวกครูจอมปลอมที่คอยรบกวนผูศรัทธาชาวกาลาเทีย
†๔:๒๕ ภูเขาซี นาย ภูเขาในประเทศอา ระ เบีย สถาน ที่ที่พระเจาไดมอบกฎใหแกโมเสส
(อพยพ ๑๙ และ ๒๐)
‡๔:๒๗ โดดเดี่ยวอางวาง หมายถึงหญิงที่ถูกสามีทอดทิง้
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แตคุณจะมีลูกมากกวาหญิงที่มีสามี” *
๒๘พี่น องครับ พวกคุณเป็นลูกที่เกิดจากคํา

สัญญาของพระเจาเหมือนกับอิสอัค ๒๙แตใน
เวลา นัน้ ลูกที่เกิดตามธรรมชาติ ไดขมเหง
อิส อัคผูที่เกิดจากอํานาจของพระ วิญญาณ
ซึ่งก็เหมือนกับเหตุการณที่คุณเจอในตอน
น้ี ๓๐แตพระ คัมภีรพูดวาอยางไร “ไลหญิง
ที่เป็นทาสและลูกของเธอออกไป เพราะลูก
ของหญิงที่เป็นทาส จะมารับมรดกรวม กับ
ลูกของหญิงที่เป็นอิสระไมได” †๓๑ดังนัน้ พี่
น องครับ พวก เราไมใชลูกของหญิงที่เป็น
ทาส แตเป็นลูกของหญิงที่เป็นอิสระ

๕ ๑ เมื่อพระคริสตไดปลดปลอยใหเราเป็น
อิสระแลว ก็ใหอยูอยางคนอิสระเถิด

รักษามันไวใหดี อยากลับไปเป็นทาสของกฎ
อีก ๒ ฟังไวใหดี ผมเปาโล ขอบอกใหรูวา ถา
พวกคุณยอมเขาทําพิธีขลิบ พระคริสตก็ไมมี
ประโยชนอะไรกับคุณอีก แลว ๓ผมขอยํ้าวา
คนที่ยังทําพิธีขลิบนัน้ก็จะตองรักษากฎให
ครบทุก ขอ ๔ถาคุณพยายามที่จะใหพระเจา
ยอมรับคุณเพราะคุณรักษากฎ คุณก็ถูกแยก
ออกจากพระ คริสตแลว และหลุดจากความ
เมตตากรุณาของพระเจา ๕พวก เรามีพระ
วิญญาณเพราะไดไว วางใจ เราถึงไดตัง้ หน า
ตัง้ ตาคอยสิ่งที่เราหวังไวอยางมัน่ อกมัน่ใจ
ความหวังนัน้คือพระเจาจะยอมรับเราแนใน
วันสุดทาย ๖ เพราะในพระ เยซูคริสต การ
ทําหรือไมทําพิธีขลิบนัน้ไมสําคัญอะไรเลย
แตสิ่งที่สําคัญคือความ เชื่อที่แสดงออกดวย
ความรัก

๗พวกคุณก็กําลังวิ่งกันดีๆอยู แลว ใครกัน
นะที่มาขัดจังหวะทําใหคุณเลิกติดตามความ
จริง ๘ ใครก็ตามที่มาชักชวนใหคุณหยุด ไม
ไดมาจากพระเจาที่เรียกคุณมาแน ๙ ระวังตัว
ใหดี “เชื้อฟู ‡นิดเดียว ก็ทําใหแป งทัง้กอน

ฟูขึ้นมาได” ¶๑๐ผมมัน่ใจในองคเจาชีวิตวา
คุณจะไมยอมรับความ คิดที่แตก ตางออกไป
จากน้ี และใครก็ตามที่มาทําใหคุณสับสน จะ
ตองถูกพระเจาลงโทษแน

๑๑พี่ น องครับ ถาผมยังสัง่ สอนใหทําพิธี
ขลิบอยู แลวทําไมผมยังถูกขมเหงอยูละ ถา
เป็นจริงตามนัน้ เรื่องไมกางเขนที่ผมสอน ก็
จะไมถูกตอตานแลว ๑๒ผมอยากใหไอพวกที่
มาวุนวายกับคุณน้ี ตอน §ตัวมันเองเลยแทน
ที่จะแคขลิบเทานัน้

๑๓พี่ น องครับ พระเจาเรียกคุณมาใช ชีวิต
อยางอิสระ แตอยาใชความเป็นอิสระนัน้มา
เป็นขอ อางที่จะทําตามสันดานที่เห็น แก ตัว
แตใหรับใชกันและกันดวยความรัก ๑๔ เพราะ
กฎทัง้หมดสรุปออกมาไดขอ เดียว คือ “รัก
เพื่อนบานเหมือนรักตัว เอง” **๑๕แตถาคุณ
ยังคงฉีก เน้ือกัด กินกันเหมือนสัตว ปา ระวัง
ใหดี เพราะจะยอยยับดวยกันทัง้หมด

พระวิญญาณกับสันดาน
๑๖แตผมขอบอกวา ใหใช ชีวิตตามพระ

วิญญาณ แลวคุณจะไม ทําตามกิเลส ตัณหา
ของสันดาน ๑๗ความตองการของพระ
วิญญาณนัน้ขัด แยงกับกิเลส ตัณหาของ
สันดาน ทัง้ สองจึงตอ ตานกันโดยตรง เพื่อ
ขัด ขวางไม ใหคุณทําในสิ่งที่คุณอยากจะทํา
๑๘แตถาคุณยอมใหพระ วิญญาณนําชีวิตของ
คุณ คุณก็ไมอยูภายใตกฎอีกตอไป

๑๙การกระทําที่เกิดจากสันดานมนุษยก็
เห็นไดชัดเจนคือ ความผิด บาปทางเพศ
ความไมบริสุทธิ ์ ความคิดสกปรก กิเลส
ตัณหา ๒๐การนับถือรูป เคารพ การใช
เวทมนตรคาถา ††การเป็นศัตรูกัน การขัด
แยงกัน การริษยาอาฆาตกัน การโกรธเคือง
กัน การชิง ดีชิง เดนกัน การไมลง รอยกัน

*๔:๒๗ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๕๔:๑
†๔:๓๐ อางมาจากหนังสือ ปฐมกาล ๒๑:๑๐
‡๕:๙ เชือ้ฟู ในที่น้ีใชแทนสัญลักษณของปีศาจหรือสิ่งชัว่ราย
¶๕:๙ เชือ้ฟูนิดเดียว … มาได เป็นสุภาษติหมายถึงเรื่องเล็กๆสามารถกลายเป็นเรื่องใหญได
หรือคนไมดีเพียงคนเดียวสามารถทําใหคนทัง้กลุมไมดีได
§๕:๑๒ ตอน คือการตัดอวัยวะเพศชายออก เปาโลใชคําน้ีเพราะมันคลายกับคําวาขลิบ เปาโล
แสดงใหเห็นวาเขาโกรธพวกครูจอมปลอม
**๕:๑๔ อางมาจากหนังสือ เลวีนิติ ๑๙:๑๘
††๕:๒๐ การใชเวทมนตรคาถา คือ การใชมนตรมายาหรือพลังของซาตาน
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การแบง พรรคแบง พวก ๒๑การอิจฉา การ
เมาเหลา การมัว่สุมกันในงานเลีย้ง เป็นตน
ขอ เตือนอีก ครัง้อยางที่เคยเตือนมาแลววา
คนที่ทําอยาง น้ีจะไมได รับอาณาจักรของ
พระเจาเป็นมรดกอยางแนนอน ๒๒แตผล
ของพระ วิญญาณคือ ความ รัก ความชื่นชม
ยินดี สันติสุข ความอดทน การมีน้ําใจ ความ
ดี ความซื่อสัตย ๒๓ความออนโยน และการ
รูจักควบคุมตนเอง สิ่งเหลา น้ีไมขัด แยงกับ
กฎขอ ไหน *๒๔คนที่เป็นของพระ เยซูคริสต
ไดเอาสันดานมนุษยพรอมกับกิเลส ตัณหา
และความใครที่มาจากมัน ไปตรึงไวบนไม
กางเขนแลว ๒๕พระ วิญญาณไดใหชีวิตกับ
เราแลว อยาง นัน้เราจึงควรจะติดตามพระ
วิญญาณในทุก สิ่งที่เราทํา ๒๖อยาอวดดี ยัว่
โมโหหรืออิจฉากันเลย

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน

๖ ๑พี่ น องครับ ถาพี่ น องคนไหนถูกจับได
วาไปทําบาป ก็ใหพวกคุณที่เป็นคนของ

พระ วิญญาณชวยใหเขากลับมาอยูในทางที่
ถูกตอง แตตองชวยดวยความสุภาพ และให
ระวังใหดี เพราะไมอยางนัน้ตัวคุณเองก็อาจ
จะถูกลอลวงใหหลงไปทําบาปไดเหมือน กัน
๒ ใหแบง เบาภาระซึ่ง กันและกัน เมื่อคุณทํา
อยาง นัน้ คุณก็ไดทําตามกฎของพระ คริสต
จริงๆ ๓ถาใครคิดวาตัวเองดีกวาคนอื่น ทัง้ๆ
ที่ไม จริง เขาก็หลอกตัว เอง ๔ ใหแตละคน
สํารวจการ งานของตน จะ ไดภูมิใจในงาน
ที่เขาทํา ไมตองเที่ยวเอาไปเปรียบ เทียบ
กับคนโนนคน น้ี ๕ ใหตางคนตางรับผิดชอบ
ภาระของตนเอง

อยาหยุดทําดี
๖อยา ลืมแบง ปันสิ่งที่ดีๆที่คุณ มีใหครูที่

สอนคุณเรื่องถอยคําของพระเจาดวย ๗อยา
โงไปหนอยเลย ไมมีใครหลอกพระเจาได
หรอก ใครหวาน พืชอะไรลงไป ก็ตองเก็บ

เกี่ยวผลของพืชนัน้ ๘คนที่หวานเพื่อกิเลส
ตัณหาของสันดาน ก็จะเก็บเกี่ยวความพินาศ
สวนคนที่หวานเพื่อเอาใจพระ วิญญาณ ก็จะ
เก็บ เกี่ยวชีวิตที่อยูกับพระเจาตลอด ไปจาก
พระวิญญาณนัน้ ๙อยาเพิ่งทอแทในการทําดี
เพราะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะ คุณก็จะไดเก็บ
เกี่ยวผลจากการทําดีนัน้ ถาไมเลิกไปซะ
กอนนะ ๑๐ดัง นัน้ เมื่อมีโอกาสก็ใหทําดีกับ
ทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับครอบครัวที่ไว
วางใจในพระเจา

เปาโลเขียนจดหมายจบ
๑๑ดูตัวหนังสือที่ใหญ โตน้ี สิ เป็นลายมือ

ของผม เอง ๑๒คนพวก นัน้ที่อยากได หน า
พยายามบังคับใหคุณทําพิธีขลิบ ก็เพราะ
เหตุผลแคขอ เดียวคือกลัวจะถูกคน ยิว
ขมเหงตอนประกาศเรื่องไมกางเขนของพระ
คริสต †๑๓ขนาดพวก มันเองที่เขาพิธีขลิบ
แลว ก็ยังไมทําตามกฎ แตที่พวก มันอยาก
ใหคุณทําพิธีขลิบ ก็เพื่อจะไดไปโมโออวด
วาพวก มันน่ี แน ที่ทําใหคุณเขาพิธีขลิบได
๑๔ขอ ใหผมอยาไดโออวดเรื่องอะไรเลย
นอกจากเรื่องกางเขนของพระ เยซูคริสตเจา
ของพวกเราเทานัน้ โลกน้ีก็ไดตาย ‡จากผม
ไปแลว และผมเองก็ไดตายตอโลกน้ีไปแลว
เหมือน กัน ๑๕ จะทําหรือไมทําพิธีขลิบนัน้
มันไม ไดสําคัญอะไรเลย แตสิ่งที่สําคัญคือ
โลก ใหมที่พระเจาไดสรางขึ้น มา ๑๖ขอ ให
พระเจามีความเมตตากรุณาและใหสันติสุข
กับทุกคนที่ใชชีวิตตามกฎน้ี ผูเป็นอิสราเอล
แทๆของพระเจาดวย

๑๗สุดทายน้ี อยาใหใครมาสรางปัญหาเพิ่ม
ขึ้นใหกับผมอีกเลย บาดแผล ¶ทัว่ตัวของผม
ก็แสดงใหเห็นแลววา ผมเป็นของพระคริสต

๑๘พี่ น องครับ ขอ ใหความเมตตากรุณา
ของพระเยซูคริสตเจา อยูกับจิตวิญญาณของ
พวกคุณดวยเถิด อาเมน

*๕:๒๓ ไมขัดแยงกับกฎขอไหน หรือแปลไดอีกอยางวา ไมมีกฎขอไหนเกี่ยวกับเรื่องอยาง
น้ี
†๖:๑๒ ไมกางเขนของพระคริสต เปาโลใชไม กางเขน หมายถึงเรื่องความตายของพระ
คริสตที่ตองชดใชแทนความผิดบาปของมนุษย
‡๖:๑๔ ตาย หมายถึง “ถูกตรึงบนไมกางเขน”
¶๖:๑๗ บาดแผล มีหลายครัง้ที่เปาโลถูกผูคนที่ตอตานเขาเฆี่ยนตี เพราะเขาสัง่ สอนเรื่อง
เกี่ยวกับพระคริสต บาดแผลจึงเกิดจากการถูกเฆี่ยนตีนัน้


	กาลาเทีย
	กาลาเทีย ๑
	กาลาเทีย ๒
	กาลาเทีย ๓
	กาลาเทีย ๔
	กาลาเทีย ๕
	กาลาเทีย ๖


