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จดหมายฝากของเปาโล
ผูเ้ ป็ นอัครสาวก
ถึงคริ สตจักรต่างๆ
ในแคว้นกาลาเทีย
บทนําสู่ กาลาเทีย: จดหมายฝากของเปาโลถึงคริ สตจักรต่ างๆในแคว้ นกาลาเทียถูกเชื$ อ
โดยบางคนว่ าเขียนขึน& ในช่ วงการไปเยือนเมืองโคริ นธ์ ครั& งสุดท้ ายของเปาโลในประมาณปี ค.ศ.
60 กาลาเที ยเป็ นแคว้ นที$ในปั จจุบนั เรี ยกว่ าตุรกี (หรื อเอเชี ยน้ อย) มันรวมถึงเมืองอิโคนียมู ,เด
อร์ บี, ลิสตรา และที$อื$นๆที$ เปาโลได้ ไปเยือนในช่ วงการเดินทางเพื$อการประกาศเที$ยวที$หนึ$งและ
เที$ ยวที$สองของท่ าน แคว้ นนีถ& กู เรี ยกว่ า กาลาเที ย เพราะคนที$นั$นสื บเชื อ& สายมาจากพวกกอล
(ไม่ ใช่ พวกกรี ก) ซึ$ งได้ อพยพไปที$นั$นในศตวรรษที$ สามก่ อนคริ สตกาล
ในช่ วงระหว่ างการเดินทางไปเยือนครั& งแรกๆของเปาโล ‘พวกมิชชันนารี ’ จากแคว้ นยู
เดียได้ เดินทางไปที$นั$นและแจ้ งแก่ พี$น้องชาวแคว้ นกาลาเทียว่ าพวกเขาจําเป็ นต้ องถือบัญญัติเพื$อ
ที$ จะได้ รับความรอดและรั กษาความรอดนั&นไว้ คนพวกนีไ& ด้ ชื$อว่ า ‘พวกถือลัทธิ ยิว’ ในเวลาต่ อ
มา พวกเขาจึงนําเสนอคําสอนผิดๆสองเรื$ องแก่ คริ สตจักรต่ างๆในแคว้ นกาลาเทียซึ$ งเปาโลได้ หัก
ล้ างอย่ างเป็ นระบบ คําสอนผิดเรื$ องแรกก็คือ พวกเขาหาว่ าต้ องมีการรั กษาบัญญัติของโมเสส

พร้ อมๆกับมีความเชื$ อด้ วยเพื$อที$ จะกลายเป็ นผู้ชอบธรรมได้ นอกจากนี & พวกเขายังสอนด้ วยว่ า
คริ สเตียนต้ องถือรั กษาบัญญัติไว้ ต่อไป (คือ ไม่ ทาํ บาป) มิฉะนั&นเขาจะสูญเสี ยความรอดไป
การหักล้ างของเปาโลต่ อคําสอนผิดเรื$ องแรกคือ การเป็ นผู้ชอบธรรมโดยความเชื$ อถูก
สําแดงให้ เห็นเมื$ออับราฮั มเชื$ อพระเจ้ า พระราชบัญญัติซึ$งปรากฏ 430 ปี ต่ อมาไม่ อาจทําให้
เงื$อนไขดังกล่ าวเป็ นโมฆะได้ จุดประสงค์ ของพระราชบัญญัติคือ เพื$อปรั บโทษและเป็ นครู สอน
ให้ เรารู้ ว่าเราจําเป็ นต้ องได้ รับความรอด คําสอนผิดเรื$ องที$ สอง (การรั กษาบัญญัติเพื$อรั กษาความ
รอดไว้ ) ถูกแก้ ไขโดยชี &ให้ เห็นว่ าธรรมชาติใหม่ ของเรา ซึ$ งถูกสร้ างขึน& โดยพระวิญญาณบริ สุทธิD
เป็ นตัวขับเคลื$อนชี วิตคริ สเตียน
*****
ภาพรวมของกาลาเทีย 1: อัครสาวกท่ านนีข& ึน& ต้ นจดหมายฝากฉบับนีด& ้ วยความเห็นเกริ$ น
นําซึ$ งตามมาด้ วยจุดประสงค์ ของจดหมายฝากฉบับนี & คือ ความประหลาดใจที$คริ สตจักรต่ างๆใน
แคว้ นกาลาเทียได้ ละทิง& ข่ าวประเสริ ฐที$แท้ จริ งไปเสี ยแล้ ว ท่ านปิ ดท้ ายบทนีโ& ดยชี ใ& ห้ เห็นอย่ าง
เป็ นระบบว่ า ข่ าวประเสริ ฐที$ ท่านประกาศมาโดยการสําแดงโดยตรงจากพระเจ้ า ในการทําเช่ น
นั&น เปาโลได้ นาํ เสนอแง่ มมุ อันไม่ เหมือนใครเกี$ยวกับชี วิตและการรั บใช้ ของท่ าน
กท 1:1

เปาโลกล่าวชัดเจนถึงชื>อของตัวเองและที>สาํ คัญยิง> ไปกว่านั2นคือ สิ ทธิ

อํานาจในการเป็ นอัครสาวกของตัวเองด้วย ท่านเป็ นอัครสาวก คําที>แปลเช่นนั2น (อาพอส
ตอลอส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ผูน้ าํ สารที>ถูกใช้ไป’ เดีSยวท่านจะบอกให้ทราบว่าใครใช้ท่านไป
ในความหมายที>เกี>ยวข้องกับสิ ทธิอาํ นาจมากที>สุด บรรดาอัครสาวกของพระคัมภีร์ใหม่คือผูท้ ี>ได้
เห็นการฟื2 นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์โดยตรงและถูกพระองค์ใช้ไปโดยตรง
เกรงว่าจะมีคนตั2งคําถามเกี>ยวกับสิ ทธิอาํ นาจของท่าน เปาโลกล่าวชัดเจนว่าความเป็ น
อัครสาวกของท่านมิใช่ มนุษย์ แต่ งตัง หรือมนุษย์ เป็ นตัวแทนแต่ งตัง มันไม่ได้เป็ นมาโดยมนุษย์
ทัว> ๆไปหรื อใครคนใดคนหนึ>ง แต่ความเป็ นอัครสาวกของท่านเป็ นมาโดยพระเยซูคริสต์ และ
พระเจ้ าพระบิดา ผู้ได้ ทรงโปรดให้ พระเยซูเป็ นขึน มาจากความตายได้ ทรงแต่ งตัง ในข้อแรกของ

จดหมายฝากฉบับนี2 เปาโลพูดถึงการฟื2 นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ ท่านปรนนิบตั ิพระ
คริ สต์ผทู ้ รงเป็ นขึ2นจากตายแล้ว ดังที>จดหมายฝากฉบับนี2จะเปิ ดเผยให้เห็น บางคนสงสัยในสิ ทธิ
อํานาจความเป็ นอัครสาวกของท่านและแหล่งที>มาของข้อความที>ท่านประกาศ ท่านตอบคําถาม
นี2ในข้อแรกของจดหมายฝากฉบับนี2 โดยอ้างการฟื2 นคืนพระชนม์ของพระคริ สต์เป็ นสิ ทธิอาํ นาจ
ของท่าน
กท 1:2

นอกจากนี2 เปาโลกล่าวถึงผ่านทางคําทักทายบรรดาพีน0 ้ องทีอ0 ยู่กบั ข้ าพเจ้ า

มีคนคิดว่าท่านกําลังหมายถึงเพื>อนร่ วมเดินทางบางคนของท่านซึ>งอาจเป็ นทิโมธี, ทิตสั , สิ ลาส
และลูกา
จดหมายฝากฉบับนี2จึงถูกส่ งถึง คริสตจักรทังหลายแห่ งแคว้ นกาลาเทีย กาลาเทียมีความ
หมายตรงตัวว่า ดินแดนแห่งชาวกอล (Gauls) แคว้นกาลาเทียของโรมอาจถูกบรรยายคร่ าวๆได้
ว่าเป็ นแคว้นศูนย์กลางของแหลมเอเชียน้อย ซึ>งด้านเหนือติดกับแคว้นบิธิเนียและแคว้นพัฟลากอ
เนีย ด้านตะวันออกติดกับแคว้นปอนทัส ด้านใต้ติดกับแคว้นคัปปาโดเซียและแคว้นลิคาโอเนีย
และด้านตะวันตกติดกับแคว้นฟรี เจีย กล่าวโดยสังเขป มันเป็ นแคว้นด้านในที>อยูต่ รงกลางของ
พื2นที>ๆเราเรี ยกกันในปัจจุบนั ว่า ประเทศตุรกี เปาโลเดินทางไปประกาศเที>ยวแรกในดินแดนนี2
นัน> เอง และแคว้นนี2รวมถึงเมืองต่างๆเช่น อันทิโอกแห่งปิ สิ เดีย, อิโคนียมู , เดอร์บี, ลิสตรา ฯลฯ
เวลาช่วงหนึ>งผ่านไปตั2งแต่การไปเยีย> มพวกเขาครั2งล่าสุ ดของท่าน ดู กิจการ 18:23 อาจ
เป็ นเวลาถึงหกปี เลยทีเดียว ระหว่างนั2นคริ สตจักรเหล่านี2ได้รับอิทธิพลจาก ‘พวกมิชชันนารี ’ ที>
ถือลัทธิยวิ ซึ>งถูกใช้มาจากแคว้นยูเดีย เปาโลจะใช้พ2นื ที>ส่วนใหญ่ของจดหมายฝากฉบับนี2เพื>อหัก
ล้างคําสอนผิดที>คนเหล่านี2เผยแพร่
น่าสังเกตว่าเปาโลเขียนถึงคริ สตจักรทั&งหลายแห่งแคว้นกาลาเทีย พระคัมภีร์ใหม่ตลอด
ทั2งเล่มเน้นความสําคัญของคริ สตจักรท้องถิ>นทั2งหลายที>มองเห็นได้และจับต้องได้ซ> ึงแตกต่าง
จากพระกายของพระคริ สต์ที>มองเห็นไม่ได้ ที>รวมกันและเป็ นสากล

กท 1:3

ท่านนําเสนอคําทักทายที>เป็ นเอกลักษณ์ซ> ึงพบในจดหมายฝากส่ วนใหญ่

ของท่าน ขอให้ พระคุณและสั นติสุขจากพระเจ้ าพระบิดา และพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ น
เจ้ าของเรา ดํารงอยู่กบั ท่ านทังหลายเถิด พระคุณคือคุณธรรมอันแสนวิเศษซึ>งแสดงถึงความรัก
ความกรุ ณา และความประเสริ ฐของพระเจ้าซึ>งทําให้เราได้รับความรอดตั2งแต่แรกและทําให้เรามี
กําลังไปได้ตลอดรอดฝั>ง ในข้อนี2เปาโลทูลขอพระคุณของพระเจ้าให้มีแก่ผอู ้ ่านของท่าน พระคุณ
ที>ออกมาจากพระเจ้านี2ให้พละกําลังและความช่วยเหลือสําหรับการเดินทางในชีวิตคริ สเตียน ดู
ฮีบรู 4:16
นอกจากนี2ท่านทูลขอสันติสุขของพระเจ้าให้มีแก่ผอู ้ ่านของท่านด้วย คุณธรรมอันมีค่า
นี>เองที>กลายเป็ นบ่อเกิดแห่งความชื>นชมยินดีและความสุ ขในชีวติ คริ สเตียน เช่นเดียวกับสุ ขภาพ
ของเรา สันติสุขของพระเจ้าเป็ นสิ> งที>เราไม่เห็นค่าจนกระทัง> เราได้สูญเสี ยมันไป แหล่งที>มาของ
พระคุณและสันติสุขดังกล่าวคือ พระเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค์ คือ พระเยซูคริ สต์
ตรงนี2เปาโลใช้ยศเต็มๆของพระองค์คือ “พระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า”
กท 1:4

ก่อนที>จะบรรยายถึงข่าวประเสริ ฐแห่งพระคุณของพระองค์ เปาโล

ประกาศว่าพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นผูท้ ี>ทรงสละพระองค์เองเพราะบาปของเราทังหลาย ถึงไม่ได้มี
บอกไว้เป็ นอื>นในข้อนี2 แต่ท่านก็พดู ถึงแก่นแท้ของความรักแบบอากาเป พระเยซูทรงสละ
พระองค์เองเพราะความบาปของเราทั2งหลาย เพือ0 ช่ วยเราให้ พ้นจากยุคปัจจุบันอันชั0วร้ าย ถึง
แม้วา่ เราได้รับการช่วยให้รอดพ้นจากการตกนรกแล้วเมื>อเรามาหาพระคริ สต์ แต่เปาโลก็พดู ถึง
อีกแง่มุมหนึ>งของความรอดของเรา นัน> คือการ “ช่วยเราให้พน้ จากยุคปั จจุบนั อันชัว> ร้าย” คําที>
แปลว่า ช่ วยให้ พ้น (เอ็กไซเระโอ) มีความหมายด้วยว่า ‘ปลดปล่อย’ หรื อ ‘กูภ้ ยั ’ คําที>แปลว่า ยุค
(ไอโอน) นอกจากแปลว่าโลกแล้วก็แปลว่า ‘ยุค’ ด้วย มันยังคงชัว> ร้ายมาจนถึงทุกวันนี2 ดังนั2น
ความรอดของเราส่ วนหนึ>งแล้วก็คือ การช่วยเราให้พน้ จากความเสื> อมทรามของยุคนี2ที>เราอาศัย
อยู่ ทั2งหมดนี2เป็ นไปตามนํา พระทัยพระเจ้ าผู้เป็ นพระบิดาของเรา พระองค์ทรงประสงค์การแยก
ตั2งเช่นนั2นสําหรับเรา

กท 1:5

ขอให้ พระองค์ ทรงมีสง่ าราศีตลอดไปเป็ นนิตย์ เอเมน เปาโลจึงปิ ดท้าย

ความเห็นเกริ> นนําของท่านโดยการถวาย “สง่าราศีตลอดไปเป็ นนิตย์” แด่พระเจ้าพระบิดา คําว่า
เอเมน ไม่ได้ถกู แปล แต่ทบั ศัพท์มาจากภาษากรี กซึ> งก็ทบั ศัพท์มาจากภาษาฮีบรู อีกที ซึ>งมีความ
หมายว่า ‘ขอให้เป็ นดังนั2น’, ‘จริ งแท้ทีเดียว’, ‘อย่างแท้จริ ง’
กท 1:6

อัครสาวกท่านนี2จึงกล่าวถึงสาเหตุที>ท่านเขียนมา ท่านได้ทราบมาเกี>ยวกับ

การตอบรับข่าวประเสริ ฐจอมปลอมของพวกเขา ท่านจึงเขียนว่า ข้ าพเจ้ าประหลาดใจนักที0ท่าน
ทังหลายได้ ผนิ หน้ าหนีโดยเร็วจากพระองค์ ผู้ได้ ทรงเรียกท่านให้ เข้ าในพระคุณของพระคริสต์
และได้ ไปหาข่ าวประเสริฐอืน0 คําที>แปลว่า ประหลาดใจ (ธาอูมาโซ) มีความหมายว่า ‘อัศจรรย์ใจ’
คําที>แปลว่า ผินหน้ าหนี (เมะตาติเธมิ) มีความหมายด้วยว่า ‘โยกย้ายไป’ ความหมายของคําพูดนี2
จึงแปลว่า ‘ข้าพเจ้าอัศจรรย์ใจนักที>ท่านทั2งหลายได้โยกย้ายโดยเร็วจากพระองค์ ผูไ้ ด้ทรงเรี ยก
ท่านให้เข้าในพระคุณของพระคริ สต์ และได้ไปหาข่าวประเสริ ฐอื>น’
เปาโลได้เรี ยกพวกเขามาถึงพระคุณของพระเจ้าแล้วในการไปเยีย> มพวกเขาก่อนหน้านั2น
ขณะเดียวกัน ‘พวกมิชชันนารี ’ ที>ถือลัทธิยวิ ก็แอบเข้ามาเยีย> มพวกเขาและอย่างน้อยก็ทาํ ให้พวก
เขาสับสน และมีบางคนได้เชื>อพวกเขาไปแล้ว ‘ข่าวประเสริ ฐอื>น’ (ซึ>งจะถูกอธิบายในไม่ชา้ ) ก็
คือการถือรักษาบัญญัติของโมเสสเพือ> เป็ นวิธีในการได้มาซึ>งความรอดและรักษาความรอดไว้
มันคือการผสมกันระหว่างพระคุณและพระราชบัญญัติ
กท 1:7

ท่านไม่พดู พรํ>าทําเพลง สิ> งที>เรี ยกกันว่า ‘ข่าวประเสริ ฐอื>น’ นั2น เปาโล

กล่าวชัดเจนว่า ซึ0งมิใช่ อย่ างอืน0 ดอก ถึงแม้จะเป็ นคําสอนผิดแบบหนึ>ง แต่มนั ก็ไม่ใช่ข่าว
ประเสริ ฐ มีข่าวประเสริ ฐเดียวเท่านั2นและมันไม่ใช่การถือบัญญัติของพระคัมภีร์เดิมอย่าง
แน่นอน
แต่ ว่ามีบางคนทีท0 าํ ให้ ท่านยุ่งยาก และปรารถนาทีจ0 ะบิดเบือนข่ าวประเสริฐของพระ
คริสต์ คําที>แปลว่า บิดเบือน (เมะตาสเตระโฟ) มีความหมายตรงตัวว่า ‘พลิกกลับ’ ความหมาย

ตรงนี2คือ บางคนกําลังบิดเบือนข่าวประเสริ ฐของพระคริ สต์อยู่ ในการทําเช่นนั2นพวกเขาได้ก่อ
ให้เกิดความยุง่ ยากขึ2นมา
กท 1:8

ท่านกล่าวต่อไปว่า แต่ แม้ ว่าเราเองหรือทูตสวรรค์ ถ้ าประกาศข่ าว

ประเสริฐอืน0 แก่ท่าน ซึ0งขัดกับข่ าวประเสริฐที0เราได้ ประกาศแก่ ท่านไปแล้วก็ให้ ผู้นันถูกสาปแช่ ง
ข่าวประเสริ ฐได้ถูกมอบให้กบั วิสุทธิชนครั2งเดียวเป็ นพอ มันคงอยูถ่ าวรเป็ นนิตย์ โยกย้ายไม่ได้
และเปลี>ยนแปลงไม่ได้ ดังนั2นถ้าแม้แต่ทูตสวรรค์มาประกาศข่าวประเสริ ฐอื>นซึ> งแตกต่างจากข่าว
ประเสริ ฐที>ได้ถูกประกาศไปแล้ว คําตัดสิ นของเปาโลก็ชดั เจน: “ก็ให้ผนู ้ 2 นั ถูกสาปแช่ ง” คําหลังนี2
แปลมาจากคําว่า อานาเธะมา และมีความหมายตามนั2นคือ ถูกแช่งสาปหรื อถูกปรับโทษให้พินาศ
ย่อยยับ ข่าวประเสริ ฐเป็ นสิ> งที>ฝ่าฝื นไม่ได้ การเปลี>ยนแปลงมันคือการเสี> ยงที>จะเจอกับพระพิโรธ
ของพระเจ้า
กท 1:9

เกรงว่าพวกเขาจะยังไม่เข้าใจถึงโทษรุ นแรงของสิ> งที>ท่านได้กล่าวไปแล้ว

เปาโลจึงกล่าวซํ2าอีกครั2งเพื>อเน้นยํ2า ตามทีเ0 ราได้ พูดไว้ ก่อนแล้ ว บัดนีข ้ าพเจ้ าพูดอีกว่ า ถ้ าผู้ใด
ประกาศข่ าวประเสริฐอืน0 แก่ ท่านทีข0 ดั กับข่ าวประเสริฐซึ0งท่านได้ รับไว้ แล้ว ผู้นันจะต้ องถูกสาป
แช่ ง ท่านอาจกําลังหมายถึงคําเตือนเดียวกันกับที>ท่านได้ให้พวกเขาไปแล้วตอนไปเยีย> มพวกเขา
ครั2งล่าสุ ด ดู กิจการ 18:23 การเปลี>ยนแปลงข่าวประเสริ ฐคือการนํามาซึ>งการสาปแช่งจาก
พระเจ้า ดู วิวรณ์ 22:18-19
กท 1:10

บัดนีข ้ าพเจ้ ากําลังพูดเอาใจมนุษย์ หรือ หรือให้ เป็ นทีช0 อบพระทัยพระเจ้ า

ข้ าพเจ้ าอุตส่ าห์ ประจบประแจงมนุษย์ หรือ เพราะถ้ าข้ าพเจ้ ากําลังประจบประแจงมนุษย์ อยู่
ข้ าพเจ้ าก็ไม่ ใช่ ผู้รับใช้ ของพระคริสต์ คราวนี2เปาโลนําเสนอให้พวกเขาเห็นแหล่งที>มาและสิ ทธิ
อํานาจแห่งข่าวประเสริ ฐของท่าน ซึ>งมาจากพระเจ้าโดยตรง ส่ วนที>เหลือของบทนี2จะขยายความ
ใจความหลักนี2 ท่านจึงถามแบบไม่ตอ้ งการคําตอบว่า “บัดนี2ขา้ พเจ้ากําลังพูดเอาใจมนุษย์หรื อ
หรื อให้เป็ นที>ชอบพระทัยพระเจ้า ข้าพเจ้าอุตส่ าห์ประจบประแจงมนุษย์หรื อ” คําตอบนั2นชัดเจน
อยูแ่ ล้ว หากท่านพยายามที>จะเอาใจมนุษย์ ท่านก็คงไม่มีวนั กลายมาเป็ น “ผูร้ ับใช้ของพระคริ สต์”

เด็ดขาด การสํารวจ ‘คะแนนเสี ยง’ ของคริ สตจักรทั2งหลายในแคว้นกาลาเทียบ่งชี2วา่ ท่านไม่เป็ น
ที>นิยมที>นน>ั เลย แต่ท่านไม่สน จุดประสงค์ของท่านคือ การทําให้พระเจ้าทรงพอพระทัยและการ
ปรนนิบตั ิพระคริ สต์
กท 1:11

ท่านจึงมีเรื> องที>ตอ้ งประกาศให้ทราบ พีน0 ้ องทังหลาย ข้ าพเจ้ าอยากให้

ท่ านทราบว่า ข่ าวประเสริฐทีข0 ้ าพเจ้ าได้ ประกาศไปแล้วนันไม่ใช่ ของมนุษย์ คําที>แปลว่า อยาก
ให้ ...ทราบ (กโนริ โซ) มีความหมายตรงตัวว่า ‘แจ้งให้ทราบ’ มันยังแปลด้วยว่า ‘ประกาศ’
ประเด็นของท่านชัดเจน ท่านจึงกล่าวว่า ‘พี>นอ้ งทั2งหลาย ข้าพเจ้ากําลังแจ้งให้ท่านทราบอยูว่ า่
ข่าวประเสริ ฐที>ขา้ พเจ้าได้ประกาศไปแล้วนั2นไม่ใช่ของมนุษย์’ มันไม่ใช่ส>ิ งที>ท่านหรื อใครคนใด
คนหนึ>งคิดค้นขึ2นมาเอง มันไม่ใช่ความจริ งของมนุษย์ แต่เป็ นมาจากพระเจ้า
กท 1:12

ท่านกล่าวชัดเจนถึงที>มาของข่าวประเสริ ฐนั2น เพราะว่ าข้ าพเจ้ าไม่ได้ รับ

ข่ าวประเสริฐนันจากมนุษย์ ไม่ มมี นุษย์คนใดสอนข้ าพเจ้ า แต่ ข้าพเจ้ าได้ รับข่ าวประเสริฐนันโดย
พระเยซูคริสต์ ทรงสํ าแดงแก่ข้าพเจ้ า ที>มาของข่าวประเสริ ฐไม่ได้มาจากมนุษย์และไม่มีมนุษย์
คนใดสอนท่านเกี>ยวกับมันด้วย แต่ความรู ้ของเปาโลและที>มาของข่าวประเสริ ฐเป็ นมาโดยการ
สําแดงโดยตรงจากพระเยซูคริ สต์
กท 1:13-14 เปาโลจึงเริ> มพูดถึงชีวิตคร่ าวๆของท่านและโดยเฉพาะอย่างยิง> การสําแดง
ที>มีมาถึงท่านเกี>ยวกับข่าวประเสริ ฐโดยพระเยซูคริ สต์ เพราะท่ านก็ได้ ยนิ ถึงชีวติ ในหนหลังของ
ข้ าพเจ้ า เมือ0 ข้ าพเจ้ ายังอยู่ในลัทธิยิวแล้วว่ า ข้ าพเจ้ าได้ ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้ าอย่ างร้ ายแรง
เหลือเกิน และพยายามทีจ0 ะทําลายเสีย 14 และเมือ0 ข้ าพเจ้ าอยู่ในลัทธิยวิ นัน ข้ าพเจ้ าได้ ก้าวหน้ า
เกินกว่ าเพือ0 นหลายคนทีม0 อี ายุร่ ุ นราวคราวเดียวกัน และทีเ0 ป็ นชนชาติเดียวกัน เพราะเหตุที0
ข้ าพเจ้ ามีใจร้ อนรนมากกว่ าเขาในเรื0องขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษของข้าพเจ้ า
คําที>แปลว่า ชีวติ (อานาสตรอเฟ) มีความหมายว่า ‘วิถีชีวติ ’ วลีที>แปลว่า ‘ลัทธิยวิ ’ (อิ ออ
อูดาอิสมอส) มีความหมายว่า ‘ศาสนายูดาย’

สองข้อนี2จึงถอดความได้วา่ ‘เพราะท่านก็ได้ยนิ ถึงวิถีชีวติ ในอดีตของข้าพเจ้าในศาสนายู
ดายแล้วว่า ข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริ สตจักรของพระเจ้าอย่างไม่หยุดหย่อน และได้ทาํ ลายเสี ย และได้
ก้าวหน้าในศาสนายูดายเกินกว่าเพื>อนๆของข้าพเจ้าที>เป็ นยิว โดยมีใจร้อนรนในเรื> อง
ขนบธรรมเนียมของยิวมากกว่า’
เปาโลจึงบรรลุวตั ถุประสงค์หลายประการในการกล่าวเรื> องนี2 ประการแรก ท่านทบทวน
ให้พวกเขาฟังอีกครั2งถึงเรื> องราวชีวติ ของท่าน ประการที>สอง ท่านแสดงถึงความน่าเชื>อของท่าน
ในการเป็ นยิว หากผูใ้ ดเป็ นยิวและร้อนรนในศาสนายูดาย มันก็ตอ้ งเป็ นท่านนัน> แหละ เกรงว่า
พวกเขาจะลืม ท่านเตือนความจําพวกเขาว่าท่านยังเคยเป็ นคนข่มเหงคริ สตจักรอย่างไม่หยุด
หย่อนในสมัยก่อนด้วย
กท 1:15-16 อย่างไรก็ตาม บางสิ> งบางอย่างได้เกิดขึ2นกับท่าน ท่านได้พบกับพระเยซู
คริ สต์ ท่านจึงเล่าให้พวกเขาฟังสั2นๆถึงคําพยานของตัวเอง แต่ เมือ0 เป็ นทีช0 อบพระทัยพระเจ้ า ผู้
ได้ ทรงสรรข้ าพเจ้ าไว้ แต่ ครรภ์ มารดาของข้ าพเจ้ า และได้ ทรงเรียกข้ าพเจ้ าโดยพระคุณของ
พระองค์ 16 ทีจ0 ะทรงสํ าแดงพระบุตรของพระองค์ในตัวข้ าพเจ้ า เพือ0 ให้ ข้าพเจ้ าประกาศพระ
บุตรแก่ชนต่ างชาตินัน ในทันทีนันข้ าพเจ้ าก็ไม่ได้ ปรึกษากับเนือหนังและเลือดเลย ท่านกล่าวว่า
พระเจ้าทรงพอพระทัยที>จะเรี ยกท่านโดยพระคุณของพระองค์เพื>อสําแดงพระบุตรของพระองค์
ให้ปรากฏในตัวท่านเพื>อที>ท่านจะได้ประกาศพระองค์ท่ามกลางชนต่ างชาติ คําที>แปลเช่นนั2น (เอ
ธนอส) มักแปลเป็ น ‘คนต่างชาติ’ อย่างไรก็ตามประเด็นตรงนี2ของท่านก็คือว่า เมื>อพระเจ้าทรง
เรี ยกท่านให้ประกาศข่าวประเสริ ฐของพระคริ สต์ ท่านก็ “ไม่ได้ปรึ กษากับเนื2อหนังและเลือด
เลย” ท่านไม่ได้ปรึ กษาเรื> องนี2กบั มนุษย์
กท 1:17

นอกจากนี2 และข้าพเจ้ าก็ไม่ได้ ขนึ ไปยังกรุงเยรู ซาเล็มเพือ0 พบกับผู้ทเี0 ป็ น

อัครสาวกก่อนข้ าพเจ้ า แต่ ข้าพเจ้ าได้ ออกไปยังประเทศอาระเบีย แล้วก็กลับมายังเมืองดามัสกัส
อีก เมื>อพระเจ้าทรงเรี ยกท่านให้ไปประกาศ ท่านก็ไม่ได้ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มซึ>งเป็ นที>ๆกลุ่มอัคร
สาวกหลักๆอยูเ่ พื>อขอคําชี2แนะ แทนที>จะเป็ นเช่นนั2นพระเจ้ากลับทรงใช้ให้ท่านไปยังประเทศอา

ระเบียและจากนั2นก็กลับไปยังเมืองดามัสกัส นี>เป็ นที>ๆเดียวที>เอ่ยถึงข้อเท็จจริ งนี2 เช่นเดียวกับ
โมเสสและเอลียาห์ ท่านใช้เวลาช่วงหนึ>ง (อาจเพื>อคิดทบทวน, มีสามัคคีธรรมกับพระเจ้า หรื อ
เพื>อเตรี ยมตัว) ท่ามกลางความสันโดษในประเทศอาระเบีย เห็นได้ชดั ว่าการใช้เวลาที>นน>ั ของ
ท่านเกิดขึ2นระหว่างกิจการ 9:22 และ 9:23 เราไม่ทราบแน่ชดั ว่าท่านใช้เวลาอยูท่ ี>นน>ั นานเท่าไร
และอยูต่ รงไหนของประเทศอาระเบียกันแน่ อย่างไรก็ตามเราทราบแน่ชดั ว่าเป็ นที>นี>เองที>พระ
เยซูคริ สต์ทรงประทานการสําแดงเกี>ยวกับหลักคําสอนโดยตรงของความจริ งของพระคัมภีร์ใหม่
แก่ท่าน จากนั2นท่านกลับไปยังเมืองดามัสกัสและทําการประกาศข่าวประเสริ ฐต่อไปดังที>มี
บันทึกไว้ในกิจการ 9:23
กท 1:18-19 เปาโลบันทึกต่อไปเกี>ยวกับช่วงปี แรกๆของท่านในการเป็ นคริ สเตียน
แล้ วสามปี ต่ อมา ข้ าพเจ้ าขึน ไปหาเปโตรทีก0 รุงเยรู ซาเล็ม และพักอยู่กบั ท่านสิ บห้ าวัน 19 แต่ ว่า
ข้ าพเจ้ าไม่ได้ พบอัครสาวกคนอืน0 เลย นอกจากยากอบน้ องชายขององค์พระผู้เป็ นเจ้ า พอเดินทาง
กลับจากประเทศอาระเบียได้สามปี ท่านก็เดินทางไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มในที>สุด การข่มเหงที>เมือง
ดามัสกัสได้บงั คับให้ท่านต้องหนี ท่านออกความเห็นเกี>ยวกับเรื> องนี2เพิ>มเติมใน 2 โคริ นธ์ 11:32
ที>กรุ งเยรู ซาเล็มท่านพักกับเปโตรเป็ นเวลาประมาณสองสัปดาห์ และไม่ได้พบกับอัคร
สาวกคนอื>นเลยนอกจากยากอบ น้องชายขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ประเด็นของท่านนั2นชัดเจน ถึง
แม้วา่ ท่านไปเยีย> มเปโตรเป็ นเวลาเกินสองสัปดาห์เล็กน้อย แต่ท่านก็ไม่ได้อยูท่ ี>นน>ั นานพอที>เป
โตรจะอบรมสัง> สอนท่านในเรื> องข่าวประเสริ ฐอย่างละเอียดถี>ถว้ น นี>แหละคือประเด็นของท่าน
ท่านไม่ได้รับข่าวประเสริ ฐจากมนุษย์ แต่ได้รับจากพระเยซูคริ สต์โดยตรงขณะที>ท่านอยูใ่ น
ประเทศอาระเบีย
ที>น่าสนใจเพิ>มเติมคือ การที>ท่านเอ่ยถึง “ยากอบน้องชายขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” ยากอบ
คนนี2ไม่ได้เป็ นหนึ>งในสิ บสองคนนั2น แต่กก็ า้ วขึ2นมามีบทบาทและอิทธิพลโดดเด่นในคริ สตจักร
ที>กรุ งเยรู ซาเล็ม ท่านถูกเรี ยกตรงนี2วา่ “ยากอบน้องชายขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” เพือ> แยกแยะท่าน
จาก ‘ยากอบบุตรเศเบดี’ และ ‘ยากอบบุตรอัลเฟอัส’ ซึ>งเป็ นพวกสิ บสองคนนั2น

กท 1:20

ก่อนที>จะกล่าวต่อไปถึงประวัติส่วนตัวและประวัติฝ่ายวิญญาณของตัวเอง

ท่านก็หยุดพักชัว> ครู่ เพือ> เพิม> ความจริ งจังเข้าไปผ่านทางคําสาบานส่ วนตัวของท่าน แต่ เรื0องที0
ข้ าพเจ้ าเขียนมาถึงท่านนี ดูเถิด ต่ อพระพักตร์ พระเจ้ า ข้ าพเจ้ าไม่ มุสาเลย เกรงว่าจะมีผใู ้ ดสงสัย
ว่าท่านพูดจริ งหรื อไม่ ท่านจึงยืนยันอย่างจริ งจังว่าท่านไม่ได้กาํ ลังพูดโกหกอยู่
กท 1:21-22 ท่านบรรยายต่อไป หลังจากนันข้ าพเจ้ าก็เข้ าไปในเขตแดนซีเรียและซีลี
เซีย 22 และคริสตจักรทังหลายในแคว้ นยูเดียซึ0งอยู่ในพระคริสต์ กย็ งั ไม่ รู้ จักหน้ าข้ าพเจ้ าเลย นี>ดู
เหมือนตรงกันกับที>ลูกาบันทึกไว้ในกิจการ 9:30 ซีลีเซียเป็ นแคว้นบ้านเกิดของเปาโล ซึ>งมีทาร
ซัสเป็ นเมืองหลวง มันเป็ นบ้านเกิดของเปาโลและถูกเอ่ยถึงในกิจการ 9:30 ถึงแม้วา่ ก่อนช่วงเวลา
นั2นคริ สตจักรต่างๆในแคว้นยูเดียเคยได้ยนิ เกี>ยวกับเปาโลมาบ้างแล้ว แต่พวกเขาก็ไม่รู้จกั ท่าน
เป็ นการส่ วนตัว น้อยคนนักที>เคยเห็นท่าน อีกครั2งที>ประเด็นของท่านก็คือว่า ข่าวประเสริ ฐของ
ท่านไม่ได้มาจากพวกอัครสาวกที>กรุ งเยรู ซาเล็มและไม่ได้มาจากบ้านเกิดของความเชื>อแบบ
คริ สเตียนด้วย คือ คริ สตจักรต่างๆในแคว้นยูเดีย พวกเขาแทบจะไม่รู้จกั ท่านเลย
กท 1:23-24 ท่านจึงปิ ดท้ายบทนี2โดยกล่าวว่า เขาเพียงแต่ ได้ ยนิ ว่ า "ผู้ทแี0 ต่ ก่อนเคย
ข่ มเหงเรา บัดนีไ ด้ ประกาศความเชื0อซึ0งเขาได้ เคยพยายามทําลาย" 24 พวกเขาได้ สรรเสริญ
พระเจ้ าก็เพราะข้ าพเจ้ าเป็ นเหตุ คริ สตจักรต่างๆในแคว้นยูเดียรู ้เกี>ยวกับเปาโลเพียงแค่วา่ คนที>
ครั2งหนึ>งเคยข่มเหงพวกเขาตอนนี2กลับประกาศความเชื>อในพระคริ สต์ที>เขาเคยพยายามทําลาย
(พอรเธะโอ คําเดียวกับที>แปลว่า ‘ทําลาย’ ในข้อ 13) พวกเขาจึงสรรเสริ ญพระเจ้าในตัวท่าน
ประเด็นที>สาํ คัญกว่าของเปาโลยังคงเหมือนเดิม ถึงแม้วา่ คริ สตจักรยุคต้นเคยได้ยนิ เกี>ยว
กับท่านและมีนอ้ ยคนที>เคยเห็นท่าน แต่พวกเขาก็ไม่มีอิทธิพลอะไรต่อท่านเลยจริ งๆ ท่านไม่ได้
รับข่าวประเสริ ฐของท่านจากมนุษย์แต่ได้รับจากพระเยซูคริ สต์ ใจความหลักนี2จะดําเนินต่อไป
ในบทที>สอง
*****

ภาพรวมของกาลาเทีย 2: หลังจากกล่ าวในบทก่ อนไปแล้ วว่ าแหล่ งที$ มาของข่ าว
ประเสริ ฐของท่ านเป็ นมาโดยการสําแดงของพระคริ สต์ อัครสาวกเปาโลจึงกล่ าวต่ อไปถึงสภาที$
กรุ งเยรู ซาเล็มตามที$มีบนั ทึกไว้ ในกิจการ 15 ประเด็นในตอนนั&นคือสิ$ งที$ท่านกําลังเขียนถึงอยู่
คือ การถือบัญญัติต่อไปในคริ สตจักร เปาโลชี &ให้ เห็นว่ าสภาที$กรุ งเยรู ซาเล็มได้ ตกลงแล้ วว่ าข่ าว
ประเสริ ฐจะต้ องไปถึงคนต่ างชาติโดยปราศจากพันธนาการของบัญญัติของพวกยิว ท่ านเล่ าให้
ฟั งเกี$ยวกับการที$ท่านตําหนิเปโตรที$ลงั เลในเรื$ องดังกล่ าว ท่ านจึงสรุ ปย่ อเรื$ องราวทั&งหมดโดย
อธิ บายว่ าบัดนีท& ่ านได้ ตายต่ อพระราชบัญญัติแล้ ว โดยการที$ ท่านถูกตรึ งกับพระคริ สต์ แล้ ว วลี
สุดท้ ายของบทนีเ& ป็ นใจความสําคัญของพระธรรมเล่ มนี & “เพราะว่ าถ้ าความชอบธรรมเกิดจาก
พระราชบัญญัติแล้ ว พระคริ สต์ กท็ รงสิ &นพระชนม์ โดยเปล่ าประโยชน์ ”
กท 2:1

แล้ วสิ บสี0 ปีต่ อมา ข้ าพเจ้ ากับบารนาบัสได้ ขนึ ไปยังกรุงเยรู ซาเล็มอีกและ

พาทิตสั ไปด้ วย หลังจากที>เปาโลได้เล่าคําพยานเกี>ยวกับชีวติ ของตัวเองไปแล้วในบทที>แล้ว ตอน
นี2ท่านก็เล่าต่อโดยข้ามไปยังเหตุการณ์ประชุมสภาที>กรุ งเยรู ซาเล็มซึ>งเกิดขึ2นประมาณปี ค.ศ. 49
รายละเอียดเพิ>มเติมอยูใ่ นกิจการ 15 การที>ท่านเอ่ยถึงสิ บสี> ปีหลังจากสามปี นั2นของ 1:18 ทําให้
เวลานี2คือ ประมาณสิ บเจ็ดปี หลังจากที>ท่านกลับใจรับเชื>อ หากเราสันนิษฐานว่ามีการประชุมสภา
ที>กรุ งเยรู ซาเล็มในปี ค.ศ. 49 ตามที>ประเพณี เชื>อกันมา เปาโลก็น่าจะกลับใจรับเชื>อในประมาณปี
ค.ศ. 32
ในการเดินทางไปที>นน>ั ท่านพาบารนาบัสและทิตสั ไปด้วย ท่านต้องการจะบอกอีกครั2ง
ว่า ที>มาของสิ ทธิอาํ นาจฝ่ ายวิญญาณของท่านไม่ได้มาจากอัครสาวกคนอื>นๆหรื อจากอิทธิพลของ
มนุษย์ แต่มาจากพระเจ้า การที>ท่านเดินทางไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มเพื>อร่ วมประชุมสภาจึงไม่ใช่เพื>อ
ขอคําแนะนํา แต่เพื>อท้าทายคําสอนผิดซึ>งมีที>มาจากแคว้นยูเดียมากกว่า คือ “ถ้าไม่เข้าสุ หนัตตาม
จารี ตของโมเสส ท่านจะรอดไม่ได้” (กิจการ 15:1) ดังที>บอกไว้ในกิจการ 15:2 พอเปาโลไปถึงที>
นัน> “เกิดการโต้แย้งและไล่เลียงกัน...กับคนเหล่านั2นมากมาย”

กท 2:2

ท่านจึงกล่าวชัดเจนถึงจุดประสงค์ที>ท่านไปยังการประชุมสภาที>กรุ ง

เยรู ซาเล็มข้ าพเจ้ าขึน ไปตามทีพ0 ระเจ้ าได้ ทรงสํ าแดงแก่ข้าพเจ้ า ท่านไม่ได้ไปที>นน>ั ตามคําเชิญ
ของพวกอัครสาวก ท่านไปเพราะพระเยซูคริ สต์ทรงสําแดงให้ท่านเห็นถึงความจําเป็ นในการ
เผชิญหน้ากับคําสอนผิดที>กาํ ลังแพร่ กระจายไป
คําพูดต่อมาสอดคล้องกับกิจการ 15:4 พอไปถึงคริ สตจักรที>กรุ งเยรู ซาเล็ม เปาโลเขียนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ เล่าข่ าวประเสริฐทีข0 ้าพเจ้ าประกาศแก่ชนต่ างชาติให้ เขาฟัง เป็ นเวลาหลายปี เปาโลใน
ฐานะเป็ นมิชชันนารี ของคริ สตจักรที>เมืองอันทิโอก ได้ประกาศข่าวประเสริ ฐแห่งพระคุณโดย
ความเชื>อในพระเยซูคริ สต์ไปทัว> โลกของคนต่างชาติ ดู กิจการ 13-14 บัดนี2ท่านจึงมาเล่าให้พี>
น้องที>กรุ งเยรู ซาเล็มฟังถึงข่าวประเสริ ฐแห่ งพระคุณนั2นซึ>งไม่มีอะไรยุง่ ยากเลย
การประชุมลับๆที>ถูกเอ่ยถึง (แต่ ได้ เล่าให้ คนสํ าคัญฟังเป็ นส่ วนตัว) คือการประชุมที>ถูก
เอ่ยถึงในกิจการ 15:5-6 พวกผูน้ าํ ของคริ สตจักรที>นนั> คุยกับเปาโลเป็ นการส่ วนตัวก่อนที>จะมีการ
หารื อเรื> องนี2กบั พีน> อ้ งในคริ สตจักร พวกฟาริ สีที>เชื>อคือต้นตอของปัญหา พวกเขาเป็ นพวกถือ
ลัทธิยวิ เปาโลอาจเจอกับคนพวกนี2แบบลับๆแล้วพร้อมกับพวกผูน้ าํ ที>ได้รับการยอมรับของค
ริ สตจักร (เปโตร ยากอบและยอห์น)
สิ> งที>เปาโลเป็ นห่วงมากกว่าก็คือ การรับใช้ของท่านจนถึงตอนนี2อาจตกอยูใ่ นอันตราย
ท่านจึงเดินทางไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มเพื>อไปพบกับพวกผูน้ าํ ของคริ สตจักรและเจอกับพวกต่อต้าน
ด้วย เกรงว่ าข้ าพเจ้ าอาจจะวิง0 แข่ งกัน หรือวิง0 แล้วโดยไร้ ประโยชน์ ถึงแม้การเผชิญหน้าอาจไม่ใช่
เรื> องน่าอภิรมย์ แต่การรับใช้ของท่านก็ตกอยูใ่ นภาวะเสี> ยง ที>สาํ คัญยิง> ไปกว่านั2นคือ ความจริ ง
แห่งข่าวประเสริ ฐกําลังตกอยูใ่ นภาวะเสี> ยง เปาโลรู ้จกั ความจริ งเพราะว่าท่านได้รับมันมาจาก
พระเยซูคริ สต์โดยตรง ท่านจึงทําทุกวิถีทางที>จาํ เป็ นเพื>อปกป้ องมันไว้
กท 2:3

เพื>อจัดการกับพวกถือลัทธิ ยวิ แบบเดียวกันซึ>งอยูใ่ นแคว้นกาลาเทีย เปาโล

จึงย้อนไปพูดถึงการประชุมสภาที>กรุ งเยรู ซาเล็มและบอกว่า แต่ ถงึ แม้ ทติ สั ซึ0งอยู่กบั ข้ าพเจ้ าจะ
เป็ นชาวกรีก เขาก็ไม่ ได้ ถูกบังคับให้ เข้ าสุ หนัต ถึงแม้วา่ ทิตสั จะเป็ นคริ สเตียนคนต่างชาติและร่ วม

รับใช้กบั เปาโล แต่สภาที>กรุ งเยรู ซาเล็มก็ไม่ได้บงั คับให้เขาเข้าสุ หนัต ทิตสั จึงกลายเป็ นหลักฐาน
ที>ช2 ีให้เห็นถึงความผิดพลาดของพวกถือลัทธิยวิ หากผูเ้ ชื>อที>เป็ นคนต่างชาติตอ้ งเข้าสุ หนัตจริ งๆ
ทําไมสภาที>กรุ งเยรู ซาเล็มถึงไม่ยนื กรานให้ทิตสั เข้าสุ หนัตเล่า
กท 2:4

เพราะเหตุของพีน0 ้ องจอมปลอมทีไ0 ด้ ลอบเข้ ามา เพือ0 จะสอดแนมดู

เสรีภาพซึ0งเรามีในพระเยซูคริสต์ เพราะพวกเขาหวังจะเอาเราไปเป็ นทาส อย่างไรก็ตาม ในการ
ประชุมที>กรุ งเยรู ซาเล็ม “พี>นอ้ งจอมปลอม” ได้ลอบเข้ามาในที>ประชุมด้วย นี>สื>อว่าคนเหล่านี2
ไม่ใช่ผเู ้ ชื>อจริ ง แต่เป็ นพวกยิวที>เสแสร้งว่าเป็ นผูเ้ ชื>อ จุดประสงค์ของคนเหล่านี2กค็ ือ เพื>อ
สอดแนมศัตรู โดยมาลอบดูเสรี ภาพในพระเยซูคริ สต์ พวกเขาย่องเข้ามาในที>ประชุมเพื>อบ่อน
ทําลายข่าวประเสริ ฐแห่งพระคุณซึ>งไม่ตอ้ งอาศัยการเข้าสุ หนัตและการถือบัญญัติอื>นใดของ
โมเสสอีกต่อไป พวกฟาริ สีเหล่านี2เห็นเปาโลเป็ นภัยคุกคามต่อรากฐานของศาสนายูดาย จุด
ประสงค์ของคนเหล่านี2คือ เพือ> “เอาเราไปเป็ นทาส” เป้ าหมายของพวกเขาคือ เพื>อทําลายคริ สต
จักรและทําให้พวกเขากลับไปนับถือศาสนายูดายเหมือนเดิม
กท 2:5

เปาโลกล่าวชัดเจนต่อผูอ้ ่านชาวแคว้นกาลาเทียว่า แต่ เราไม่ ได้ ยอมอ่ อน

ข้ อให้ กบั เขาแม้ สักชั0วโมงเดียว เพือ0 ให้ ความจริงของข่ าวประเสริฐนันดํารงอยู่กบั ท่ านทังหลาย
ต่ อไป ดังที>ถูกพูดถึงไปแล้วในกิจการ 15:5 ถึงแม้จะโดนกดดันจากพวกที>อยูค่ ณะฟาริ สีในคริ สต
จักร แต่เปาโลก็ไม่ยอมทําตามความต้องการของคนเหล่านั2นแม้แต่นิดเดียว ท่านไม่ยอมอ่อนข้อ
ให้กบั พวกเขาแม้เพียงชัว> เวลาสั2นๆก็ไม่ เพือ0 ให้ ความจริงของข่ าวประเสริฐนันดํารงอยู่กบั ท่ าน
ทังหลายต่ อไป เปาโลได้รับความจริ งนี2มาจากพระเยซูคริ สต์และท่านจะไม่ยอมให้พี>นอ้ งจอม
ปลอมมาทําให้ท่านเบี>ยงเบนไปจากความจริ งนั2นเด็ดขาด
กท 2:6

ท่านกล่าวต่อไปในประโยคที>ซบั ซ้อน แต่ จากพวกเหล่านันทีเ0 ขาถือว่ า

เป็ นคนสํ าคัญ (เขาจะเคยเป็ นอะไรมาก่อนก็ตาม ก็ไม่ สําคัญอะไรสํ าหรับข้ าพเจ้ าเลย พระเจ้ ามิได้
ทรงเห็นแก่หน้ าผู้ใด) เปาโลอาจกําลังหมายถึงเปโตร ยากอบ และยอห์นซึ> งถูกพูดถึงในข้อ 9
กิจการ 15:6 กล่าวเพียงว่า “ฝ่ ายอัครสาวกกับผูป้ กครองทั2งหลาย” มาประชุมกันในเรื> องนี2 ถึง

แม้วา่ พวกเขามีตาํ แหน่งสู งในคริ สตจักร แต่มนั ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อเปาโลเลย พระเจ้าไม่ทรง
เห็นแก่ตาํ แหน่งสู งของคน ไม่วา่ คนนั2นจะเป็ นใครก็ตาม บางคนคาดเดาว่าพวกผูน้ าํ เหล่านี2ใน
คริ สตจักรอาจเสนอแนะให้มีการประนีประนอมโดยให้ทิตสั เข้าสุ หนัต
อย่างไรก็ตาม เปาโลก็หนักแน่น คนเหล่านันซึ0งเขาถือว่ าเป็ นคนสํ าคัญ ไม่ได้ เพิม0 เติมสิ0ง
หนึ0งสิ0งใดให้ แก่ข้าพเจ้ าเลย ท่านไม่ยอมประนีประนอมหลักการและความจริ งเพื>อเห็นแก่ความ
สบาย
กท 2:7-8

ท่านนําเสนอประโยคที>ซบั ซ้อนต่อไป แต่ ตรงกันข้ าม เมือ0 เขาเห็นว่า

ข้ าพเจ้ าได้ รับมอบให้ ประกาศข่ าวประเสริฐแก่คนเหล่านันทีไ0 ม่ ถือพิธีเข้าสุ หนัต เช่ นเดียวกับเป
โตรได้ รับมอบให้ ประกาศข่ าวประเสริฐแก่คนทีถ0 ือพิธีเข้ าสุ หนัต เมื>อพวกเขาเห็นว่าข่าวประเสริ ฐ
ที>ไปถึงคนต่างชาติถูกฝากไว้กบั เปาโลเหมือนกับที>ข่าวประเสริ ฐที>ไปถึงพวกยิวถูกฝากไว้กบั เป
โตร “พวกเขาก็ได้จบั มือขวาของข้าพเจ้ากับบารนาบัสแสดงว่าเราเป็ นเพื>อนร่ วมงานกัน” เพือ> ให้
เราไปหาคนต่างชาติ (ข้อ 9)
คําที>แปลว่า คนเหล่ านันทีไ0 ม่ถือพิธีเข้ าสุ หนัต (อาครอบุสเตีย) ถึงแม้มีความหมายตรงตัว
ว่า ผูช้ ายที>ไม่ได้เข้าสุ หนัต แต่มนั ก็มีความหมายในภาษาพูดด้วยว่า ‘คนต่างชาติ’ ในแบบ
เดียวกันคําที>แปลว่า คนทีถ0 ือพิธีเข้ าสุ หนัต (เพะริ ตอเม) ถึงแม้มีความหมายตรงตัวว่า การทําพิธี
เข้าสุ หนัต แต่มนั ก็เป็ นสํานวนที>หมายถึง ‘พวกยิว’ ด้วย
ท่านกล่าวต่อไปว่า 8 (เพราะว่ า พระองค์ผู้ได้ ทรงดลใจเปโตรให้ เป็ นอัครสาวกไปหาพวก
ทีถ0 ือพิธีเข้ าสุ หนัต ก็ได้ ทรงดลใจข้ าพเจ้ าให้ ไปหาคนต่ างชาติเหมือนกัน) เช่นเดียวกับที>พระเจ้า
ทรงกระทํากิจอย่างเกิดผลในตัวเปโตรในฐานะที>ท่านเป็ นอัครสาวกไปหาพวกยิว พระองค์กท็ รง
กําลังกระทํากิจอย่างเกิดผลในตัวเปาโลเช่นกันในฐานะที>ท่านเป็ นอัครสาวกไปหาคนต่างชาติ
ข่าวประเสริ ฐมีไว้สาํ หรับคนทั2งสองกลุ่ม

กท 2:9

นอกจากนี2 เมือ0 ยากอบ เคฟาสและยอห์ น ผู้ทเี0 ขานับถือว่ าเป็ นหลักได้ เห็น

พระคุณซึ0งประทานแก่ข้าพเจ้ าแล้ว ก็ได้ จับมือขวาของข้ าพเจ้ ากับบารนาบัสแสดงว่ าเราเป็ น
เพือ0 นร่ วมงานกัน เพือ0 ให้ เราไปหาคนต่ างชาติ และท่ านเหล่านันจะไปหาพวกทีถ0 อื พิธีเข้ าสุ หนัต
ยากอบเป็ นน้องชายขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราและเป็ นผูเ้ ขียนหนังสื อยากอบ ท่านเป็ น
ศิษยาภิบาลอาวุโสของคริ สตจักรที>กรุ งเยรู ซาเล็ม เคฟาสเป็ นชื>อภาษาอาราเมคของเปโตร และ
ยอห์นที>เป็ นอัครสาวก เปาโลกล่าวว่าทั2งสามคนนี2เป็ นเสาหลักในคริ สตจักร พวกเขาเป็ นผูน้ าํ
ของคริ สตจักรที>นน>ั
ดังนั2นเมื>อพวกเขา “ได้เห็นพระคุณซึ>งประทานแก่ขา้ พเจ้าแล้ว” นัน> คือเมื>อพวกเขาเข้าใจ
ถึงพระคุณพิเศษที>พระเจ้าได้ทรงประทานแก่เปาโลและบารนาบัสเพือ> ไปประกาศแก่คนต่างชาติ
พวกเขาก็ยอมรับทั2งสองคนนี2และข้อความที>สองคนนี2ประกาศ พวกเขาจึง “จับมือขวาของ
ข้าพเจ้ากับบารนาบัสแสดงว่าเราเป็ นเพื>อนร่ วมงานกัน” ในการทําเช่นนั2นพวกเขาจึงยืน> มือออก
เหมือนเป็ นสัญญาณที>แสดงถึงพันธสัญญาหรื อข้อตกลงระหว่างพวกเขาทั2งสองฝ่ าย พวกเขา
ยอมรับเปาโลและบารนาบัสเป็ นหุน้ ส่ วน นอกจากนี2นี>ยงั แสดงถึงการเห็นพ้องตรงกันระหว่าง
พวกเขาอย่างสุ ดจิตสุ ดใจด้วย หลังจากโต้เถียงกันมากมายแล้ว พวกผูน้ าํ ของคริ สตจักรที>กรุ ง
เยรู ซาเล็มก็เห็นพ้องกับเปาโลในทุกด้าน การรับใช้ของท่านไปยังคนต่างชาติ ส่ วนของพวกเขา
ไปยังพวกยิว ไม่มีความแตกต่างในเรื> องความจริ งหรื อข้อความที>พวกเขาประกาศเลย ข่าว
ประเสริ ฐเป็ นมาโดยพระคุณและไม่มีการผสมกับบัญญัติของโมเสส
กท 2:10

ท่ านเหล่านันขอแต่ เพียงไม่ ให้ เราลืมนึกถึงคนจน ซึ0งเป็ นสิ0งทีข0 ้าพเจ้ า

กระตือรือร้ นที0จะกระทํา สิ> งเดียวที>คริ สตจักรที>กรุ งเยรู ซาเล็มขอก็คือ ให้เปาโลระลึกถึงพีน> อ้ ง
ชาวยิวที>เชื>อและที>เป็ นคนยากจนซึ>งอาศัยอยูใ่ นแคว้นยูเดีย การข่มเหงและการต่อต้านจากพวก
ผูน้ าํ ของยิวได้ทาํ ให้พี>นอ้ งเหล่านี2ขดั สนอย่างหนัก อันที>จริ งแล้วเปาโลก็เต็มใจที>จะนึกถึงคนจน
อยูแ่ ล้ว คําที>แปลว่า กระตือรือร้ น (สปออูดาโซ) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ขยันขันแข็ง’ เปาโลขอ

ความช่วยเหลือจากคริ สตจักรทั2งหลายของคนต่างชาติเพือ> การนี2โดยเฉพาะตลอดระยะเวลาที>
เหลือของการรับใช้ของท่าน ดู 1 โคริ นธ์ 16:1 และ 2 โคริ นธ์ 8-9
กท 2:11

คราวนี2เปาโลเปลี>ยนไปพูดถึงอีกเหตุการณ์หนึ>ง เห็นได้ชดั ว่าหลังจากการ

ประชุมสภาที>กรุ งเยรู ซาเล็มไม่นาน เปโตรได้เดินทางไปยังคริ สตจักรที>เมืองอันทิโอกและถก
เถียงกันด้วยเรื> องเดิมอีก ที>เปาโลยกเรื> องนี2ข2 ึนมาพูดก็เพื>อแสดงให้เห็นว่าท่านไม่ได้อยูใ่ ต้สิทธิ
อํานาจแม้แต่ของเปโตรเหมือนอย่างที>พวกถือลัทธิยวิ บางคนกล่าวอ้าง
แต่ เมือ0 เปโตรมาถึงอันทิโอกแล้ว ข้าพเจ้ าก็ได้ คดั ค้านท่ านซึ0งๆหน้ า เพราะว่าท่ านทําผิดแน่
เมื>อเกิดการโต้เถียงกันเรื> องเดิมอีก เปาโลก็ตาํ หนิเปโตรซึ>งๆหน้า เปโตรทําผิด เปาโลทราบดีท่าน
จึงต่อว่าเปโตรในเรื> องนี2
กท 2:12-13 โดยเฉพาะอย่างยิง> ด้ วยว่ าก่อนที0คนของยากอบมาถึงนัน ท่ านได้ กนิ อยู่
ด้ วยกันกับคนต่ างชาติ แต่ พอคนพวกนันมาถึง ท่ านก็ปลีกตัวออกไปอยู่เสี ยต่ างหาก เพราะกลัว
พวกทีถ0 อื พิธีเข้ าสุ หนัต 13 และพวกยิวคนอืน0 ๆก็ได้ แสร้ งทําตามท่ านเช่ นกัน แม้ แต่ บารนาบัสก็
หลงแสร้ งทําตามคนเหล่านันไปด้ วย
ตอนแรกเปโตรก็ยอมนัง> รับประทานอาหารร่ วมโต๊ะกับพี>นอ้ งชาวต่างชาติที>คริ สตจักรใน
เมืองอันทิโอก อย่างไรก็ตามมีหลายคนที>มาจากยากอบผูเ้ ป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักรที>กรุ ง
เยรู ซาเล็ม ธรรมเนียมของพวกยิวห้ามมิให้รับประทานอาหารร่ วมกับคนต่างชาติ ดังนั2นเมื>อพี>
น้องจากคริ สตจักรที>กรุ งเยรู ซาเล็มโผล่มา เปโตรก็แยกตัวออกไปจากพี>นอ้ งที>เป็ นคนต่างชาติ
ทันที โดยกลัวว่าพี>นอ้ งชาวยิวจากกรุ งเยรู ซาเล็มจะมองท่านในทางที>ไม่ดี
ที>แย่ยงิ> ไปกว่านั2นก็คือ พีน> อ้ งชาวยิวคนอื>นๆในคริ สตจักรที>เมืองอันทิโอก “ก็ได้แสร้งทํา
ตามท่านเช่นกัน” คําที>แปลว่า แสร้ งทําตาม (ซูนูพอคริ นอไม) มีความหมายว่า การเป็ นคนหน้า
ซื>อใจคด พวกยิวคนอื>นๆในคริ สตจักรก็แสร้งปลีกตัวไปพร้อมกับเปโตรเมื>อพี>นอ้ งชาวยิวจาก
เยรู ซาเล็มโผล่มา ที>แย่ยงิ> ไปกว่านั2นบารนาบัสก็ทาํ ตัวหน้าซื>อใจคดไปพร้อมกับพวกเขาด้วย

กท 2:14

เปาโลประจันหน้ากับพวกเขาโดยไม่ย2งั แต่ เมือ0 ข้ าพเจ้ าเห็นว่ าเขาไม่ ได้

ดําเนินในความเทีย0 งธรรมตามความจริงของข่ าวประเสริฐนัน ท่านทราบดีวา่ พวกเขาทําผิดจริ งๆ
ดังนั2นเปาโลจึงกล่าวแก่ เปโตรต่ อหน้ าคนทังปวงว่ า "ถ้ าท่ านเองซึ0งเป็ นพวกยิวประพฤติตาม
อย่ างคนต่ างชาติ มิใช่ ตามอย่างพวกยิว เหตุไฉนท่ านจึงบังคับคนต่ างชาติให้ ประพฤติตามอย่ าง
พวกยิวเล่า" เปาโลดักจับเปโตรในความไม่เสมอต้นเสมอปลายของเขา
หากเปโตรเป็ นยิวและดําเนินชีวติ เหมือนคนต่างชาติ แล้วทําไมเขาถึงบังคับให้คนต่าง
ชาติดาํ เนินชีวติ เหมือนยิวด้วย ประเด็นของท่านนั2นชัดเจน ทําไมไม่ทาํ อะไรให้คงเส้นคงวาเล่า
หากเขาบังคับให้มีการปลีกตัวออกตามความเชื>อของศาสนายูดาย ทําไมไม่บงั คับให้เข้าสุ หนัต
ด้วยเล่า หากเขาผูเ้ ป็ นยิวพ้นจากพระราชบัญญัติแล้วตั2งแต่น2 ีเป็ นต้นไป งั2นคนต่างชาติซ> ึงไม่เคย
ถูกพระราชบัญญัติบงั คับใช้เลย ก็ไม่ควรตกเป็ นทาสมันเหมือนกัน
กท 2:15-16 จุดสู งสุ ดของข้อโต้แย้งของท่านกําลังจะมาถึงแล้ว นี>เป็ นข้อความที>ซบั
ซ้อนอีกครั2ง ท่านเริ> มต้นโดยกล่าวว่า เราผู้มสี ั ญชาติเป็ นยิว และไม่ ใช่ คนบาปในพวกชนต่ างชาติ
ทั2งท่านและเปโตรเกิดมาเป็ นยิวโดยธรรมชาติ พวกเขาเป็ นยิวมาตั2งแต่กาํ เนิด พวกยิวมีวธิ ีเรี ยก
คนต่างชาติแบบดูถูกว่า “คนบาปในพวกชนต่างชาติ” เปาโลอาจใช้คาํ พูดแบบดูแคลนนี2เพื>อทํา
ให้เปโตรอายเพราะการที>เขากลับไปมีอคติแบบพวกยิว
อย่างไรก็ตาม ประเด็นของท่านก็คือว่า พวกเขา (ทั2งตัวท่านและเปโตร) ซึ>งรู ้ดีกว่าใครก็รู้
ว่า 16 ไม่ มผี ู้ใดเป็ นคนชอบธรรมได้ โดยการประพฤติตามพระราชบัญญัติ แต่ โดยความเชื0อใน
พระเยซูคริสต์ เท่ านัน นี>คือประเด็นหลักของหนังสื อกาลาเทีย เปาโลทราบดี เปโตรก็ทราบดี
และนี>คือประเด็นที>เปาโลต้องการจะสื> อ เมื>อเข้าใจความจริ งที>เป็ นหลักคําสอนอันยิง> ใหญ่น2 ี เปโต
รก็น่าจะรู ้ดีจนไม่กลับไปหากฎต่างๆของพวกยิวอีก โดยเฉพาะกฎต่างๆที>เกี>ยวข้องกับคนต่าง
ชาติ เป็ นความจริ งที>การเป็ นผูช้ อบธรรมเป็ นมาโดยความเชื>อในพระเยซูคริ สต์ การรักษาพระราช
บัญญัติไม่เกี>ยวข้องอะไรกับมันเลย พิธีกรรมทางศาสนาไม่วา่ จะเป็ นการเข้าสุ หนัตในสมัยนั2น

(หรื อบัพติศมาในสมัยนี2) ไม่เกี>ยวข้องอะไรเลยกับการได้รับความรอดหรื อการรักษาความรอด
ไว้
เปาโลจึงตอกยํ2าประเด็นนี2ต่อไปโดยเตือนความจําเปโตรว่า ถึงเราเองก็มคี วามเชื0อในพระ
เยซูคริสต์ เพือ0 เราจะได้ เป็ นคนชอบธรรมโดยความเชื0อในพระคริสต์ ไม่ใช่ โดยการประพฤติ
ตามพระราชบัญญัติ ทั2งสองคนทราบว่านี>เป็ นความจริ ง พวกเขาทั2งสองได้วางใจในพระเยซู
คริ สต์แล้วเพื>อที>พวกเขาจะได้กลายเป็ นผูช้ อบธรรมโดยไม่พ> ึงพระราชบัญญัติ
ท่านจึงยกข้อพระคัมภีร์เดิมเพื>อตอกยํ2าประเด็นของท่านเพิ>มเติม เพราะว่าโดยการ
ประพฤติตามพระราชบัญญัตนิ ัน `ไม่ มผี ู้หนึ0งผู้ใดเป็ นคนชอบธรรมได้ เลย' นี>น่าจะถูกยกมาจาก
เพลงสดุดี 143:2 ดังที>ท่านจะขยายความต่อไปในไม่ชา้ พระราชบัญญัติไม่ใช่เครื> องมือที>นาํ ไปสู่
ความชอบธรรมแต่นาํ ไปสู่ การปรับโทษมากกว่า การพึ>งการประพฤติต่างๆของพระราชบัญญัติ
หากทําได้จริ ง ไม่สามารถทําให้เราเป็ นผูช้ อบธรรมได้เลย จุดประสงค์ของพระราชบัญญัติคือ
เพื>อปรับโทษเมื>อมนุษย์ตระหนักว่าตนไม่สามารถรักษาข้อบัญญัติต่างๆได้เลย มันเป็ นเครื> องมือ
ที>ถูกออกแบบมาเพื>อเปิ ดเผยให้เห็นว่ามนุษย์ตอ้ งการพระผูช้ ่วยให้รอด
กท 2:17

อัครสาวกเปาโล ซึ>งอาจกําลังทวนซํ2าข้อโต้แย้งที>พวกถือลัทธิยวิ ยกขึ2นมา

ปรักปรําท่าน จึงถามไปว่า แต่ ถ้าในขณะทีเ0 รากําลังขวนขวายจะเป็ นคนชอบธรรมโดยพระคริสต์
นัน เราเองยังปรากฏเป็ นคนบาปอยู่ พระคริสต์ จงึ ทรงเป็ นผู้ส่งเสริมบาปหรือ ความคิดว่าตัวเอง
ชอบธรรมของพวกยิวในสมัยนั2นทําให้พวกเขาคิดว่าตัวเองไม่ใช่คนบาปเพราะพวกเขาทําทีเป็ น
รักษาพระราชบัญญัติ อย่างไรก็ตามเมื>อเผชิญหน้ากับข่าวประเสริ ฐของพระคริ สต์ พวกเขาก็รู้ตวั
ว่าตนเองเป็ นคนบาปจริ งๆ ดังนั2น อาจเพื>อทวนซํ2าความไม่สมเหตุสมผลของพวกที>ขดั ขวางท่าน
เปาโลจึงถามว่า พระคริสต์ จึงทรงเป็ นผู้ส่งเสริมบาปหรือ พระคริ สต์ทรงทําให้พวกเขาเป็ นคน
บาปหรื อ ท่านแทรกเข้าไปว่า ขอพระเจ้ าอย่ ายอมให้ เป็ นเช่ นนันเลย ความโง่เขลาของข้อโต้แย้ง
ดังกล่าวก็ปรากฏชัดเจน ข่าวประเสริ ฐของพระคริ สต์เปิ ดเผยสภาพที>บาปหนาของพวกเขา
เท่านั2นเอง

กท 2:18

เปาโลอาจกําลังพูดถึงเรื> องที>ท่านโต้เถียงกับเปโตรอยู่ เพราะว่าถ้ าข้ าพเจ้ า

ก่ อสิ0 งซึ0งข้าพเจ้ าได้ รือทําลายลงแล้วขึน มาอีก ข้ าพเจ้ าก็ส่อตัวเองว่าเป็ นผู้ละเมิด หากท่านก่อสิ> ง
ที>ท่านได้พยายามรื2 อทําลายลงแล้วขึ2นมาใหม่ (คือ การบังคับใช้พระราชบัญญัติกบั ผูเ้ ชื>อที>เป็ นคน
ต่างชาติ) ท่านเองก็จะกลายเป็ นผูล้ ะเมิดต่อความจริ ง เปโตรขัดแย้งกับตัวเองจริ งๆเพราะการพูด
อย่างทําอย่างของตัวเอง เมื>อเขาดําเนินชีวติ อย่างคนต่างชาติ เขาก็ร2ื อทําลายบัญญัติที>เป็ นพิธีกรรม
ลงเสี ยแล้ว เมื>อเขาดําเนินชีวติ อย่างยิว เขาก็ร2ื อทําลายข่าวประเสริ ฐแห่งพระคุณ
กท 2:19

ท่านเกือบถึงข้อสรุ ปของเรื> องนี2แล้ว เหตุว่าโดยพระราชบัญญัตินัน

ข้ าพเจ้ าได้ ตายจากพระราชบัญญัตแิ ล้ว เพือ0 ข้ าพเจ้ าจะได้ มชี ีวติ อยู่เพือ0 พระเจ้ า พระราชบัญญัติ
เองได้ทาํ ให้เปาโลตาสว่างเห็นถึงสภาพที>บาปหนาของตัวเองและความตายฝ่ ายวิญญาณต่อเบื2อง
พระพักตร์พระเจ้า เมื>อข่าวประเสริ ฐของพระคริ สต์ได้มาถึงและท่านได้เห็นว่าท่านเชื>อฟังพระ
ราชบัญญัติไม่ได้หมดทุกข้อ ท่านก็ตระหนักว่าตัวท่านเองตายในความบาป ท่านจึงถือว่าตัวเอง
ตายต่อพระราชบัญญัติแล้วเพื>อที>ท่านจะได้ดาํ เนินชีวติ ต่อพระเจ้าอย่างเต็มที> ดังนั2นท่านจึงตาย
ต่อพระราชบัญญัติแล้วเมื>อท่านได้กลายเป็ นผูถ้ ูกสร้างใหม่ในพระคริ สต์ พระราชบัญญัติไม่มี
อํานาจครอบครองเหนือท่านอีกต่อไปแล้ว
กท 2:20

ท่านจึงชี2ให้เห็นว่าทําไม ข้ าพเจ้ าถูกตรึงไว้ กบั พระคริสต์ แล้ ว แต่ ข้าพเจ้ าก็

ยังมีชีวติ อยู่ ไม่ ใช่ ข้าพเจ้ าเองมีชีวติ อยู่ต่อไป แต่ พระคริสต์ ต่างหากทีท0 รงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้ า
และชีวิตซึ0งข้าพเจ้ าดําเนินอยู่ในร่ างกายขณะนี ข้ าพเจ้ าดําเนินอยู่โดยความเชื0อในพระบุตรของ
พระเจ้ า ผู้ได้ ทรงรักข้ าพเจ้ า และได้ ทรงสละพระองค์ เองเพือ0 ข้ าพเจ้ า คําที>แปลว่า ถูกตรึง (ซุส
เตารอโอ) ถูกผันเป็ นสมบูรณ์กาลและอยูใ่ นรู ปประธานถูกกระทํา เปาโลจึงเขียนตรงตัวว่า
‘ข้าพเจ้าได้ถกู ตรึ งไว้กบั พระคริ สต์แล้ว’ เมื>อท่านได้ตอ้ นรับพระคริ สต์โดยความเชื>อ ท่านก็ถูก
ตรึ งกับพระคริ สต์แล้ว ชีวิตเก่าของท่านซึ>งในกรณี น2 ีคือการดําเนินชีวติ โดยพระราชบัญญัติ จึงถูก
ตรึ งไว้แล้วเช่นกัน

แม้จะเป็ นเช่นนั2น ท่านก็ยงั มีชีวติ อยู่ แต่ชีวติ นั2นก็ไม่ใช่ของท่าน แต่เป็ นของพระเยซู
คริ สต์ผทู ้ รงพระชนม์อยูใ่ นตัวท่าน ดังนั2นชีวติ ที>ท่านมีอยูต่ อนนี2ในเนื2อหนังของท่าน ท่านก็มีอยู่
โดยความเชื>อในพระบุตรของพระเจ้า ความรักอันยิง> ใหญ่ของพระเยซูถูกกล่าวถึงอย่างกระชับ
ในการที>พระองค์ได้ทรงสละพระองค์เองเพื>อเรา นัน> คือแก่นแท้ของความรักแบบอากาเป คือการ
สละตัวเองเพื>อคนอื>น
ถึงแม้วา่ ข้อนี2เป็ นข้อที>โดดเด่นสําหรับชีวติ คริ สเตียนโดยทัว> ไป แต่ในบริ บทนี2 เปาโล
กําลังพูดถึงเรื> องของพระราชบัญญัติและอิทธิพลของมันที>มีต่อผูเ้ ชื>อทั2งหลาย การถือรักษาพระ
ราชบัญญัติของท่านได้ถูกตรึ งเสี ยแล้วเมื>อท่านหันมาหาพระคริ สต์ ชีวติ คริ สเตียนนับแต่น2 นั
เป็ นต้นมาจึงเป็ นการดําเนินโดยความเชื>อ ไม่ใช่โดยการถือรักษาข้อปลีกย่อยของบัญญัติของ
โมเสส นัน> เป็ นประเด็นตามที>บริ บทได้กล่าวไว้
กท 2:21

ข้อสรุ ปของเรื> องราวทั2งหมดอยูต่ รงนี2 ข้ าพเจ้ าไม่ได้ กระทําให้ พระคุณของ

พระเจ้ าไร้ ประโยชน์ เพราะว่ าถ้ าความชอบธรรมเกิดจากพระราชบัญญัตแิ ล้ว พระคริสต์ กท็ รง
สินพระชนม์โดยเปล่าประโยชน์ คําที>แปลว่า กระทําให้ ...ไร้ ประโยชน์ (อาเธะเตะโอ) มีความ
หมายว่า ‘ขัดขวาง’, ‘ปฏิเสธ’ หรื อ ‘ทําให้เป็ นโมฆะ’ เปาโลจึงพูดถึงการขัดขวางพระคุณของ
พระเจ้าโดยการผสมพระราชบัญญัติกบั พระคุณ ทั2งสองอย่างเข้ากันไม่ได้ หากผูใ้ ดสามารถ
บรรลุความชอบธรรมได้โดยการถือรักษาพระราชบัญญัติ ใครๆก็ทาํ ได้เช่นกัน ถ้าเป็ นเช่นนั2น
พระคริ สต์กท็ รงสิ2 นพระชนม์โดยเปล่าประโยชน์
เปาโลจึงปล่อยหมัดตาย หากการถือรักษาพระราชบัญญัติสามารถส่ งผลต่อความชอบ
ธรรมได้ดว้ ยวิธีใดๆ การสิ2 นพระชนม์ของพระคริ สต์กไ็ ม่จาํ เป็ นเลย
*****
ภาพรวมของกาลาเทีย 3: อัครสาวกเปาโลกล่ าวถึงหัวใจของจดหมายฝากฉบับนี & นั$นคือ
ความรอดเป็ นมาโดยความเชื$ อและไม่ เกี$ยวข้ องกับการถือรั กษาพระราชบัญญัติเลย ไม่ ว่าจะก่ อน
หรื อหลัง ท่ านยกตัวอย่ างอับราฮั มเพื$อแสดงถึงการเป็ นผู้ชอบธรรมโดยความเชื$ อ ท่ านชี &ให้ เห็น

ว่ า หากพระราชบัญญัติจะทําให้ ผ้ ใู ดเป็ นคนชอบธรรมได้ คนๆนัน& ต้ องรั กษาพระราชบัญญัติได้
ทุกข้ อ หากทําผิดแม้ แต่ ข้อเดียวก็ถือว่ าบกพร่ องแล้ ว อย่ างไรก็ตามพระคริ สต์ ได้ ทรงไถ่ เราจาก
การปรั บโทษของพระราชบัญญัติแล้ ว จากนั&นท่ านก็พูดถึงจุดประสงค์ ที$แท้ จริ งของพระราช
บัญญัติ คือ เพื$อเปิ ดเผยสภาพที$หลงหายและสิ &นหวังของเราเพื$อที$จะชี เ& รามาถึงพระคริ สต์ เราจึง
เป็ นบุตรของพระเจ้ าโดยความเชื$ อ
ในส่ วนหลังของบทนี & เราเห็นถึงหัวใจของจดหมายฝากฉบับนีซ& ึ$ งเป็ นจุดสุดยอดในด้ าน
หลักคําสอน เปาโลพูดถึงจุดประสงค์ ที$แท้ จริ งของพระราชบัญญัติ มันเป็ นครู สอนที$ชี&นาํ คนให้
มาถึงพระคริ สต์ จากนั&นท่ านก็เน้ นยํา& ความจริ งอีกครั& งว่ า ภายใต้ พระคุณเราก็เป็ นบุตรของ
พระเจ้ าโดยความเชื$ อ
กท 3:1

หลังจากใช้พ2ืนที>เกือบสองบทในการปกป้ องสิ ทธิอาํ นาจในการเป็ นอัคร

สาวกของตัวเอง (รวมถึงเรื> องที>ท่านได้โต้แย้งกับเปโตรซึ>งๆหน้าด้วย) เปาโลก็โจมตีหวั ใจของ
ปั ญหา พวกถือลัทธิยวิ ได้ชกั จูงบางคนว่า พวกเขาสามารถเป็ นคนชอบธรรมได้ (และคงความ
เป็ นผูช้ อบธรรมได้ต่อไป) โดยการถือรักษาพระราชบัญญัติ ท่านจึงโต้แย้งพวกเขาว่า โอ ชาวกา
ลาเทียคนเขลา ใครสะกดดวงจิตของท่ านเพือ0 ท่านจะไม่ เชื0อฟังความจริง ท่านเผชิญหน้าพวกเขา
อย่างที>พวกเขาเป็ นจริ งๆ คือ เป็ นคนโง่เขลา ท่านจึงถามคําถามที>แทงใจพวกเขาว่า ใครสะกดดวง
จิตของท่ าน คําที>แปลว่า สะกดดวงจิต (บาสไคโน) มีความหมายว่า ‘นําให้หลงโดยใช้
ไสยศาสตร์’ มันหมายถึงโลกแห่งเวทมนตร์ ประเด็นของเปาโลไม่ซบั ซ้อนเลย ความสับสนใน
ด้านหลักคําสอนของพวกเขาไม่ได้มาจากสวรรค์ แต่มาจากทิศทางที>ตรงกันข้าม พวกเขาถูก
สะกดดวงจิตไม่ให้ เชื0อฟังความจริง การพูดถึงเรื> องการเชื>อฟังความจริ งเป็ นเรื> องที>น่าสนใจ มีเส้น
บางๆกั2นกลางระหว่างการเชื>อความจริ งและการเชื>อฟังความจริ ง อันหลังเกิดขึ2นเพราะอันหน้า
เพราะว่าพวกเขาเกิดความสับสนในเรื> องความจริ ง พวกเขาจึงไม่เชื>อฟังความจริ งนั2นด้วย
ท่านเปลี>ยนจากการพูดเรื> องลึกลับมาเป็ นเรื> องใกล้ตวั บ้าง ความจริ งเรื> องพระเยซูคริ สต์ได้
ถูกสําแดงแก่พวกเขาแล้วผ่านทางเปาโล ท่านจึงกล่าวว่า ทังๆทีภ0 าพการถูกตรึงของพระเยซู

คริสต์ ปรากฏอยู่ต่อหน้ าต่ อตาท่ านแล้ว ความหมายตรงตัวของคําพูดนี2กค็ ือ ‘พระเยซูคริ สต์ได้ถูก
แสดงให้เห็นว่าถูกตรึ งต่อหน้าต่อตาท่านแล้ว’ ขณะที>อยูก่ บั พวกเขา เปาโลได้เทศนาเกี>ยวกับพระ
คริ สต์อย่างชัดเจนจนพวกเขาเห็นภาพพระคริ สต์แล้ว พวกเขาได้ยนิ ความจริ งแล้ว แต่กห็ นั เสี ย
จากความจริ งนั2น
กท 3:2

ท่านจึงถามพวกเขาอีกคําถามหนึ>งว่า ข้ าพเจ้ าใคร่ รู้ ข้อเดียวจากท่านว่ า

ท่ านได้ รับพระวิญญาณโดยการประพฤติตามพระราชบัญญัตหิ รือ หรือได้ รับโดยการฟังด้ วย
ความเชื0อ นี>เป็ นคําถามที>ไม่ตอ้ งการคําตอบเพราะคําตอบมันชัดเจนอยูแ่ ล้ว พวกเขาไม่ได้รับพระ
วิญญาณบริ สุทธิ?เป็ นของประทานพร้อมกับพระพรต่างๆที>มาด้วยเพราะการถือพระราชบัญญัติ
ถึงแม้วา่ มีผใู ้ ดรักษาแค่บญั ญัติสิบประการได้ แต่มนั ก็ไม่เคยนํามาซึ>งการสถิตอยูภ่ ายใน, บัพติศ
มา, การส่ องสว่าง, การฟ้ องใจ และการเติมเต็มของพระวิญญาณเลย ท่านเตือนความจําพวกเขา
พวกเขาได้รับพระวิญญาณ (และอาจรวมถึงของประทานต่างๆที>อยูช่ วั> คราวของพระวิญญาณใน
ตอนนั2นด้วย) โดยความเชื>อ ท่านทราบดีและพวกเขาก็ทราบดี
กท 3:3

ท่านถามคําถามที>แทงใจอีกคําถาม ท่านเขลาถึงเพียงนันทีเดียวหรือ เมือ0

ท่ านเริ0มต้ นด้ วยพระวิญญาณแล้ว บัดนีท ่ านจะให้ สําเร็จด้ วยเนือ หนังหรือ เราเห็นถึงความคิดที>
โง่เขลาของพวกเขาชัดเจนยิง> ขึ2น พวกเขาได้เริ> มประสบการณ์ของคริ สเตียนในและโดยพระ
วิญญาณบริ สุทธิ? การมาถึงของชีวติ คริ สเตียนเป็ นเรื> องฝ่ ายวิญญาณและพวกเขาก็ทราบดี ท่านจึง
นําเสนอประเด็นของตัวเองชัดเจน บัดนี2พวกท่านกําลังทําให้มนั สําเร็จโดยเนื2อหนังหรื อ การพูด
ถึงเนือ& หนังอาจหมายถึงการเข้าสุ หนัตซึ>งเป็ นศิลามุมเอกของการถือบัญญัติของพวกยิว อย่างไร
ก็ตามประเด็นที>สาํ คัญกว่าก็คือว่า การเริ> มต้นชีวติ คริ สเตียนแล้วโดยความเชื>อและอยูบ่ นระดับจิต
วิญญาณแล้ว บัดนี2พวกเขากําลังพยายามที>จะรักษามันไว้โดยการประพฤติของตัวเองหรื อ กล่าว
อีกนัยหนึ>ง พวกเขาได้รับความรอดแล้วโดยความเชื>อ บัดนี2พวกเขากําลังพยายามที>จะรักษามัน
ไว้โดยการทําดี (การรักษาบัญญัติ) งั2นหรื อ ประเด็นนี2ใกล้เคียงกับความเชื>อสมัยนี2ที>วา่ คริ สเตียน
สามารถสู ญเสี ยความรอดของตนได้หากพวกเขาไม่ทาํ ทุกสิ> งที>พวกเขาควรทํา (หรื อทําสิ> งที>พวก
เขาไม่ควรทํา)

หลักคําสอนแบบศาสนายูดายซึ>งกําลังส่ งผลต่อคริ สตจักรทั2งหลายในแคว้นกาลาเทีย
ตอนนั2นก็คือว่า (1) เรารอดโดยความเชื>อ แต่ (2) ถ้าเราไม่รักษาพระราชบัญญัติ เราก็จะสู ญเสี ย
ความรอดไป กล่าวอีกนัยหนึ>งพวกเขาสอนว่า ความบาปในชีวติ ของผูเ้ ชื>อจะพรากความรอดของ
พวกเขาไป คําสอนผิดเช่นนั2นยังคงมีอยูจ่ นถึงทุกวันนี2ในคริ สตจักรมากมายจริ งๆ
กท 3:4

เปาโลจึงถามอีกคําถามให้พวกเขาคิด ท่ านได้ ทนทุกข์ มากมายโดยไร้

ประโยชน์ หรือ ถ้ าเป็ นการไร้ ประโยชน์ จริงๆแล้ว ความเชื>อแบบคริ สเตียนในสมัยศตวรรษแรก
เจอกับการต่อต้านอย่างหนักมาตั2งแต่ตน้ คริ สเตียนยุคต้นส่ วนใหญ่เจอการข่มเหงจากพวกยิว
เพราะความเชื>อในพระคริ สต์ของพวกเขา ดังนั2นเปาโลจึงถามพวกเขาว่า ‘ทําไมพวกท่านทน
ทุกข์มากมายเหลือเกินจากพวกยิวหากพวกท่านกลับไปหาศาสนายูดายและการเน้นเรื> องการ
รักษาบัญญัติต่างๆของมัน’ เปาโลนําเสนอความหวังแก่พวกเขาว่า การทนทุกข์ของพวกเขาไม่
ได้ไร้ประโยชน์
กท 3:5

เปาโลอาจกําลังย้อนกลับไปพูดถึงหลายครั2งหลายหนที>ท่านต้องติดคุก

เพราะการมีส่วนในงานรับใช้ ในเรื> องนั2นท่านถามอีกคําถามว่า เหตุฉะนันพระองค์ ผู้ทรง
ประทานพระวิญญาณแก่ท่าน และทรงกระทําการอัศจรรย์ ท่ามกลางพวกท่าน ทรงกระทําการ
เช่ นนันโดยการประพฤติตามพระราชบัญญัติหรือ หรือโดยการฟังด้ วยความเชื0อ ถึงแม้วา่ พระเจ้า
ทรงสําแดงฤทธิ?เดชของพระองค์ผา่ นตัวท่าน แต่เปาโลน่าจะกําลังหมายถึงการรับใช้ของท่าน
ขณะอยูก่ บั พวกเขามากกว่า ท่านจึงถามว่า ‘พระองค์ผทู ้ รงประทานพระวิญญาณแก่พวกท่านและ
กระทําฤทธิ?เดชอันใหญ่ยงิ> ท่ามกลางพวกท่าน นัน> เป็ นโดยพระราชบัญญัติหรื อโดยความเชื>อ’ วลี
ที>แปลว่า กระทําการอัศจรรย์ มีความหมายตรงตัวว่า ‘ก่อให้เกิดฤทธิ?เดช’ ความหมายที>น่าจะใช่ก็
คือ ฤทธิ?เดชฝ่ ายวิญญาณอันยิง> ใหญ่ และความหมายรองคือ การทําการอัศจรรย์ต่างๆ ไม่วา่ จะยัง
ไง ประเด็นของท่านก็คือว่า ฤทธิ?เดชฝ่ ายวิญญาณซึ>งปรากฏชัดในการรับใช้ของท่านกับพวกเขา
เป็ นเรื> องฝ่ ายวิญญาณและเป็ นมาโดยความเชื>อ ในการเผชิญหน้ากับพวกเขาในเรื> องนี2 พวกเขาก็
ทําได้เพียงยอมรับในเรื> องนี2 การพยายามรักษาข้อบัญญัติต่างๆ (คือ การดําเนินชีวติ โดยไม่
ทําบาปเลย) ไม่เคยนํามาซึ>งฤทธิ?เดชของพระเจ้าอันแสนมหัศจรรย์ในชีวติ ของพวกเขาเลย นี>

แหละคือประเด็นของท่าน มันเป็ นมาโดยความเชื>อและไม่ใช่การพยายามทําบางสิ> งบางอย่างไม่
ว่าจะเป็ นเรื> องทางศาสนาหรื อศีลธรรมก็ตาม
กท 3:6

ดุจทนายความที>สนับสนุนความเห็นของตน บัดนี2เปาโลจึงเรี ยกพยานคน

แรกของท่านขึ2นให้การ คนเหล่านั2นที>ถือลัทธิยวิ ให้การยอมรับอับราฮัมอย่างมาก อับราฮัมเป็ น
ต้นตระกูลของยูดาย ดังนั2นเปาโลจึงยกเรื> องอับราฮัมเพื>อสนับสนุนประเด็นของตน ดังทีอ0 บั ราฮัม
`ได้ เชื0อพระเจ้ า' และ `และพระองค์ ทรงนับว่ าเป็ นความชอบธรรมแก่ท่าน' ท่านยก ปฐมกาล
15:6 ซึ>งเป็ นข้อความที>ปรากฏตรงนี2 ความเป็ นผูช้ อบธรรมของอับราฮัมเป็ นมาโดยความเชื>อ
ตอนนั2นยังไม่มีพระราชบัญญัติเลยด้วยซํ2า ประเด็นนี2ทรงพลังจริ งๆ พวกยิวมุ่งเลียนแบบอับราฮัม
กระนั2นอับราฮัมก็กลายเป็ นผูช้ อบธรรมต่อเบื2องพระพักตร์พระเจ้าโดยความเชื>อ และนัน> ก็เป็ น
ประเด็นหลักของเปาโล
กท 3:7

พวกยิวชอบคิดว่าตัวเองเป็ นลูกหลานของอับราฮัม ดู ยอห์น 8:53 อย่างไร

ก็ตาม คราวนี2เปาโลก็พลิกกลับความคิดนั2นเสี ย เหตุฉะนันท่ านจงรู้ เถิดว่า คนทีเ0 ชื0อนั0นแหละก็
เป็ นบุตรของอับราฮัม ความจริ งของเรื> องนี2กค็ ือว่า คนเหล่านั2นที>มาหาพระเจ้าโดยความเชื>อก็เป็ น
บุตรแท้ของอับราฮัม หลักเหตุผลของท่านไม่มีอะไรซับซ้อน อับราฮัมกลายเป็ นคนชอบธรรมต่อ
เบื2องพระพักตร์พระเจ้าโดยความเชื>อ ดังนั2นคนเหล่านั2นที>มาหาพระเจ้าโดยความเชื>อในพระ
คริ สต์กเ็ ป็ นลูกหลานฝ่ ายวิญญาณของอับราฮัม พวกยิวคิดแต่ในแง่ลูกหลานฝ่ ายเนื2อหนัง ข้อโต้
แย้งของเปาโลเป็ นเรื> องฝ่ ายวิญญาณ การวางใจในพระคริ สต์ (ธุรกรรมฝ่ ายวิญญาณแบบหนึ>ง) ก็
คือการเป็ นลูกหลานฝ่ ายวิญญาณที>แท้จริ งของอับราฮัม
กท 3:8

เปาโลเสริ มคํากล่าวอ้างของท่านโดยยกพระคัมภีร์ และพระคัมภีร์นันรู้

ล่ วงหน้ าว่ า พระเจ้ าจะทรงให้ คนต่ างชาติเป็ นคนชอบธรรมโดยความเชื0อ จึงได้ ประกาศข่ าว
ประเสริฐแก่ อบั ราฮัมล่ วงหน้ าว่ า `ชนชาติทงั หลายจะได้ รับพระพรเพราะเจ้ า' ความหมายของข้อ
นี2อาจถอดความได้วา่ ‘และพระคัมภีร์ซ> ึงเห็นล่วงหน้าว่าพระเจ้าจะทรงให้คนต่างชาติเป็ นคน
ชอบธรรมโดยความเชื>อ ก็บอกข่าวดีน2 นั ล่วงหน้าแก่อบั ราฮัม’ ท่านจึงยกข้อความจากปฐมกาล

12:3 และ 18:18 “ชนชาติท2 งั หลายจะได้รับพระพรเพราะเจ้า” คําที>แปลว่า คนต่ างชาติ และ
ชนชาติทงั หลาย คือ เอธนอส และเป็ นคําทัว> ไปที>ใช้เรี ยก ‘คนต่างชาติ’
อัครสาวกท่านนี2จึงเสริ มข้อโต้แย้งของตัวเองให้แข็งแรงยิง> ขึ2น พระเจ้าทรงตรัสล่วงหน้า
แก่อบั ราฮัมเป็ นเวลาหลายร้อยปี ว่าโดยทางท่านคนต่างชาติท2 งั ปวงจะได้รับพระพร เห็นได้ชดั ว่า
พระพรนี2เป็ นเรื> องฝ่ ายวิญญาณมากกว่าเป็ นเรื> องฝ่ ายเนื2อหนัง เมื>อพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัม
เป็ นครั2งแรกในปฐมกาล 12:3 (1) ท่านยังไม่ได้เข้าสุ หนัต (2) พระเจ้ายังไม่ได้ประทานพระราช
บัญญัติจนกระทัง> ผ่านไปอีก 430 ปี (3) คนต่างชาติถูกรวมเข้าอยูใ่ นพระสัญญาของพระเจ้าที>มีต่อ
อับราฮัมด้วย
พวกถือลัทธิ ยวิ อาจยังไม่รู้ตวั แต่เปาโลเพิ>งเตะเจาะยางพวกเขาไปแล้ว อับราฮัมไม่เพียง
เป็ นผูช้ อบธรรมโดยความเชื>อเท่านั2น แต่พระสัญญาของพระเจ้าก็มีมาถึงพวกคนต่างชาติดว้ ย
ตั2งแต่แรก ทั2งสองฝ่ ายยังไม่ได้เข้าสุ หนัตหรื อถือรักษาบัญญัติใดๆของยิวเลย
กท 3:9

ท่านสรุ ปเนื2อหาส่ วนนี2ที>เกี>ยวข้องกับอับราฮัมโดยปิ ดท้ายว่า เหตุฉะนัน

คนทีเ0 ชื0อจึงได้ รับพระพรร่ วมกับอับราฮัมผู้ซึ0งเชื0อ ความหมายตามตัวอักษรก็คือ ‘ดังนั2นคนที>
(เป็ นผูช้ อบธรรม) โดยความเชื>อก็ได้รับพระพรร่ วมกับอับราฮัมที$เชื$ อ’ คําที>แปลว่า ผู้ซึ0งเชื0อ (พิส
ตอส) ในบริ บทนี2 นอกจากมีความหมายว่า ‘ที>สัตย์ซื>อ’ แล้วยังมีความหมายว่า ‘ที>เชื>อ’ ด้วย มัน
ไม่ได้หมายถึงอุปนิสยั ของอับราฮัม แต่หมายถึงข้อเท็จจริ งที>วา่ ท่านได้วางใจพระเจ้าเพือ> ที>จะ
กลายเป็ นคนชอบธรรม คนที>จนถึงทุกวันนี2มาหาพระเจ้าโดยความเชื>อ ไม่วา่ จะเป็ นยิวหรื อต่าง
ชาติ ก็ต่อแถวเพื>อรับพระพรต่างๆที>พระเจ้าได้ทรงสัญญาแก่อบั ราฮัมใน ปฐมกาล 12:3 และ
18:18
กท 3:10

คราวนี2เปาโลเปลี>ยนไปพูดถึงเรื> องบัญญัติของโมเสส สําหรับคนเหล่านั2น

ที>เสนอให้กลับไปใช้ชีวติ ใต้พระราชบัญญัติ ท่านก็มีขอ้ ความต่อไปนี2ที>จะบอก เพราะว่ าคนทัง
หลายซึ0งพึง0 การประพฤติตามพระราชบัญญัติกถ็ ูกสาปแช่ ง กล่าวอีกนัยหนึ>ง สําหรับคนเหล่านั2น
ที>เสนอให้ดาํ เนินชีวติ ใต้พระราชบัญญัติเพื>อเป็ นวิธีที>จะมาถึงพระเจ้าได้ พวกเขาก็ตกอยูใ่ ต้การ

สาปแช่งของพระราชบัญญัติ ท่านจึงยกข้อความจากพระราชบัญญัติ 27:26 ซึ>งเป็ นตอนจบของ
คําสาปแช่งต่างๆบนภูเขาเอบาล `ทุกคนที0มไิ ด้ ประพฤติตามทุกข้ อความทีเ0 ขียนไว้ ในหนังสื อพระ
ราชบัญญัติกถ็ ูกสาปแช่ ง' เราไม่เพียงล้มเหลวในการเป็ นคนชอบธรรมโดยการทําสิ> งดีต่างๆใน
พระราชบัญญัติเท่านั2น แต่การล้มเหลวในการรักษาพระราชบัญญัติต่อไปเรื> อยๆ “ตามทุก
ข้อความ” จะนําการสาปแช่งซึ>งเป็ นการปรับโทษมาด้วย สําหรับคนเหล่านั2นที>เสนอให้รักษา
พระราชบัญญัติเพือ> เป็ นวิธีในการมาถึงพระเจ้า เปาโลได้ช2 ีให้เห็นอย่างถูกต้องว่า พวกเขาต้อง
รักษาบัญญัติได้ทุกข้อต่อไปเรื> อยๆตลอดชีวติ ของตน เราเห็นได้ชดั ว่ามันเป็ นไปไม่ได้
ขณะที>เปาโลจะขยายความเรื> องนี2ต่อไปทีหลังในบทนี2 พระราชบัญญัติไม่เคยถูกตั2งใจให้
เป็ นวิธีในการทําให้เป็ นผูช้ อบธรรมเลย แต่มนั กลับเป็ นมาตรฐานที>เราไม่อาจบรรลุได้ซ> ึงเผยให้
เห็นว่าเราต้องการพระผูช้ ่วยให้รอด พระราชบัญญัติสาํ แดงให้เห็นว่าไม่มีใครเคยรักษามันได้ ดัง
นั2นต้องมีวธิ ีอื>น พระเจ้าทรงจัดเตรี ยมวิธีน2 นั ให้โดยการวางใจในพระราชกิจที>เสร็จสิ2 นแล้ว คือ
การสิ2 นพระชนม์และการฟื2 นคืนพระชนม์ของพระบุตรของพระองค์
กท 3:11

ประเด็นของท่านชัดเจน แต่ เป็ นทีป0 ระจักษ์ ชัดอยู่แล้วว่ า ไม่ มมี นุษย์ คนใด

เป็ นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้ าด้ วยพระราชบัญญัตไิ ด้ เลย อัครสาวกท่านนี2ได้
โจมตีความเชื>อของพวกศัตรู ของท่านอย่างซึ> งๆหน้า ท่านได้โต้แย้งทรรศนะที>เป็ นรากฐานของ
พวกเขาโดยตรง เปาโลจึงยกข้อพระคัมภีร์เดิมอีกตอนหนึ>งซึ>งเกี>ยวข้องกันเพือ> ตอกยํ2าความจริ ง
ข้อนี2 เพราะว่า `คนชอบธรรมจะมีชีวติ ดํารงอยู่โดยความเชื0อ' ข้อความนี2ยกมาจาก ฮาบากุก 2:4
คนเราไม่เพียงเป็ นผูช้ อบธรรมโดยความเชื>อเท่านั2น แต่เราต้องดําเนินชีวติ ต่อจากนั2นโดยความ
เชื>อด้วย เราไม่ได้รอดโดยการทําดี และเราก็ไม่สูญเสี ยความรอดเพราะทําดีไม่ได้ดว้ ย (คือ
ทําบาป) เรารับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื>อ ความรอดของเราคงอยูต่ ่อไปก็โดย
พระคุณเช่นกัน เรารอดโดยพระคุณและถูกพิทกั ษ์รักษาโดยพระคุณ คนมากมายทุกวันนี2อยากให้
เราเข้าใจว่าเรารอดโดยพระคุณ แต่ถูกพิทกั ษ์รักษาโดยการประพฤติ ทั2งหมดล้วนเป็ นโดย
พระคุณ

กท 3:12

เปาโลจึงพูดถึงสิ> งที>ชดั เจนอยูแ่ ล้ว แต่ พระราชบัญญัตไิ ม่ ได้ อาศัยความ

เชื0อ มันไม่ใช่ระบบของความเชื>อ แต่เป็ นระบบของการพยายามและการประพฤติมากกว่า โดย
ตัวมันเองแล้ว มันให้การเห็นว่าตัวเองชอบธรรมโดยการหลอกลวงคนเหล่านั2นที>พยายามจะ
รักษาพระราชบัญญัติ โดยบอกเป็ นนัยว่าพวกเขาเป็ นคนชอบธรรมจริ งๆ เพื>อให้ภาพประกอบ
ประเด็นของท่าน ท่านจึงยกคําพูดจากเลวีนิติ 18:5 `ผู้ทปี0 ระพฤติตามพระราชบัญญัติ ก็จะได้
ชีวติ ดํารงอยู่โดยพระราชบัญญัตินัน' พระราชบัญญัติเรี ยกร้องให้มีการเชื>อฟังอย่างสุ ดจิตสุ ดใจ
และความพยายามไม่สิ2นสุ ดที>จะถือรักษาทุกข้อของมัน มันไม่ได้พ> ึงพระเมตตา พระคุณของ
พระเจ้า หรื อความเชื>อในพระองค์
ข้อบกพร่ องสําคัญในระบบของพระราชบัญญัติกค็ ือว่า ไม่มีใครเคยสามารถรักษามันได้
อย่างสมบูรณ์แบบเลย พวกเขาทุกคนจึงตกอยูใ่ ต้การสาปแช่งของมันซึ>งเป็ นการปรับโทษ และ
นัน> แหละคือประเด็นที>เปาโลต้องการจะสื> อ อันที>จริ งแล้วพระราชบัญญัติเป็ นเครื> องมือแห่งการ
ปรับโทษ อันแสดงให้เห็นว่าเราต้องมีความเชื>อที>จะยอมจํานนตัวเองต่อพระเมตตาและพระคุณ
ของพระเจ้า พระคุณและความเชื>อบ่งบอกถึงการรู ้ตวั ว่าเราตกอยูใ่ นสภาพที>หลงหายและความ
หวังเดียวเท่านั2นของเราคือการวางใจพระคริ สต์ให้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด การพยายามรักษาพระ
ราชบัญญัติมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการเห็นว่าตัวเองชอบธรรมซึ>งมาพร้อมกับการหลอกตัวเองว่า
ตนดีพอที>จะทําให้พระเจ้าพอพระทัยได้
ถึงแม้ปัญหาทุกวันนี2ไม่ใช่เรื> องของการรักษาบทบัญญัติของโมเสสแล้วก็ตาม แต่คาํ สอน
ผิดเดียวกันนี2กย็ งั คงอยูเ่ หมือนเหล้าเก่าในขวดใหม่ วันนี2มีคนสอนว่าถ้าผูใ้ ดรักษาบัญญัติสิบ
ประการ ทําตามกฎทองคํา ดําเนินชีวิตเป็ นคนดี มีใจกุศล และรับพิธีศีลศักดิ?สิทธิ?ต่างๆของคริ สต
จักร เขาก็จะเป็ นคนชอบธรรมต่อเบื2องพระพักตร์พระเจ้า การกระทําดีของเขาก็จะมีน2 าํ หนัก
มากกว่าการกระทําชัว> ของเขา น่าเศร้าที>หอ้ งหับต่างๆในนรกจะล้นหลามไปด้วยคนที>คิดว่าตัว
เองชอบธรรมแบบนั2น

กท 3:13

ท่านมาถึงยอดบนสุ ดของบทนี2แล้ว พระคริสต์ ทรงไถ่ เราให้ พ้นความสาป

แช่ งแห่ งพระราชบัญญัติ โดยการทีพ0 ระองค์ ทรงยอมถูกสาปแช่ งเพือ0 เรา พระเยซูคริ สต์ทรงไถ่เรา
ให้พน้ จากการปรับโทษของการสาปแช่งของพระราชบัญญัติ พระองค์ทรงรับโทษแทนเรา การ
สาปแช่งของพระราชบัญญัติเคยตกอยูบ่ นตัวเรา อย่างไรก็ตามพระคริ สต์ทรงถูกสาปแช่งแทนเรา
คําที>แปลว่า เพือ0 (ฮู เพ็ร) มีความหมายด้วยว่า ‘เหนือ’
การสาปแช่งของพระราชบัญญัติได้ตกอยูเ่ หนือพระองค์แทนที>จะตกอยูเ่ หนือเรา ใน
ฐานะเป็ นตัวแทนของเรา พระองค์ได้ทรงก้าวไปอยูต่ รงกลางระหว่างเราและการแช่งสาปของ
พระราชบัญญัติ มันจึงตกอยูบ่ นพระองค์ เพื>อทําให้ประเด็นของท่านแข็งแรง เปาโลจึงยก
ข้อความจากพระราชบัญญัติ 21:23 `ทุกคนที0ต้องถูกแขวนไว้ บนต้ นไม้ กต็ ้ องถูกสาปแช่ ง' ใน
ฐานะเป็ นตัวแทนของเรา พระเยซูคริ สต์ทรงยอมรับการสาปแช่งของพระราชบัญญัติซ> ึงเป็ นการ
ปรับโทษแทนเรา
กท 3:14

เหตุผลก็คือ เพือ0 พระพรของอับราฮัมจะได้ มาถึงคนต่ างชาติทงั หลาย

เพราะพระเยซูคริสต์ พระพรนั2นได้ถูกสัญญาไว้แล้วในปฐมกาล 12:3 และมันรวมถึงคนต่างชาติ
ด้วย ดังนั2นมันเป็ นอย่างนี2 เพือ0 เราจะได้ รับพระสั ญญาแห่ งพระวิญญาณโดยความเชื0อ ประเด็นที>
สําคัญกว่าก็คือว่า ในพระคริ สต์ ทุกคนทั2งยิวและต่างชาติได้รับพระสัญญาฝ่ ายวิญญาณนั2นซึ>ง
ทรงกระทํากับอับราฮัมโดยความเชื>อ กุญแจก็คือ ความเชื>อในกิจการของพระเจ้าไม่ใช่กิจการ
ของเราเอง ดังนั2น จุดสนใจจึงอยูท่ ี>พระองค์ไม่ใช่อยูท่ ี>ตวั เรา หากจะกล่าวซํ2าก็คือ กุญแจคือความ
เชื>อ ไม่ใช่บญั ญัติทางศาสนาใดๆทั2งนั2น
กท 3:15

ท่านจึงพูดกับผูอ้ ่านของท่านตรงๆ พีน0 ้ องทังหลาย ข้าพเจ้ าขอพูดตาม

อย่ างมนุษย์ ถึงแม้ เป็ นคําสั ญญาของมนุษย์ เมือ0 ได้ รับรองกันแล้วไม่ มีผู้ใดจะล้มเลิกหรือเพิม0 เติม
ขึน อีกได้ ความหมายก็คือ ‘พี>นอ้ งทั2งหลาย ข้าพเจ้ากําลังพูดตามแบบมนุษย์อยู่ (หรื อเกี>ยวกับ
กิจการของมนุษย์อยู)่ พันธสัญญา (หรื อหนังสื อสัญญา) ซึ>งได้ถูกรับรองแล้วไม่สามารถถูก
ยกเลิกหรื อเพิ>มเติมได้โดยฝ่ ายใดฝ่ ายเดียว’ กล่าวในแง่ปัจจุบนั มากยิง> ขึ2นก็คือ เมื>อหนังสื อสัญญา

ถูกลงนามแล้ว มันก็มีผลผูกมัด มันไม่สามารถถูกเพิกเฉยหรื อถูกเปลี>ยนแปลงโดยฝ่ ายหนึ>งฝ่ าย
ใดได้ ดังนั2นคําสัญญาที>เปาโลกําลังพูดถึงคือ พันธสัญญาที>พระเจ้าทรงกระทํากับอับราฮัมซึ> งถูก
เอ่ยถึงไปแล้วใน 3:8
กท 3:16

เปาโลจึงชี2ให้เห็นความแตกต่าง พระเจ้าได้ทรงกระทําพันธสัญญากับเชื2อ

สาย (เอกพจน์) ของอับราฮัม แล้วบรรดาพระสัญญาทีไ0 ด้ ประทานไว้ แก่อบั ราฮัมและเชือสายของ
ท่ านนัน ถึงแม้วา่ มีพระสัญญามากกว่าหนึ>ง แต่ผทู ้ ี>รับพระสัญญานั2นก็คือ เชื2อสาย (เอกพจน์)
ของอับราฮัม เปาโลกล่าวต่อไปว่าพระเจ้ามิได้ ตรัสว่ า `และแก่เชือสายทังหลาย' เหมือนอย่ างกับ
ว่ าแก่คนมากคน แต่ เหมือนกับว่าแก่คนผู้เดียว `และแก่เชือสายของท่ าน' ซึ0งเป็ นพระคริสต์ พระ
สัญญาของพระเจ้ามีมาถึงเชื2อสาย (เอกพจน์) ของอับราฮัม พระสัญญานั2นมีผา่ นมาทางอิสอัคดัง
จะถูกแสดงให้เห็นต่อไป ถึงแม้อบั ราฮัมมีบุตรชายมากกว่าหนึ>งคน แต่พระสัญญานั2นก็ถูก
กระทํากับบุตรชายคนเดียวเท่านั2น พระสัญญาที>พระเจ้าทรงกระทํากับอับราฮัม “ชนชาติทงั
หลายจะได้ รับพระพรเพราะเจ้ า” พูดถึงพระคริ สต์โดยตรง เพราะว่าในพระคริ สต์นน>ั เองที>
ชนชาติท2 งั ปวงที>เป็ นคนต่างชาติจะได้รับพระพร
ดังนั2นประเด็นของท่านก็คือว่า (1) พระเจ้าได้ทรงมีคาํ สัญญากับเชื2อสายคนเดียว (2) เชื2อ
สายคนนั2นสุ ดท้ายแล้วก็คือพระคริ สต์ ดังนั2นคนทั2งปวงในพระคริ สต์จึงเป็ นผูร้ ับพระสัญญานั2น
ไม่วา่ เขาจะเป็ นยิวหรื อต่างชาติกต็ าม (เราควรสังเกตว่าการใช้คาํ ว่า เชือสาย (สเป็ รมา) ของเปาโล
หมายถึงลูกหลานอย่างชัดเจน พระคริ สต์ทรงเป็ นลูกหลานของอับราฮัมทางอิสอัคในที>สุด)
กท 3:17

วกกลับไปพูดถึงเรื> องพันธสัญญาที>ท่านได้เริ> มต้นไว้ในข้อ 15 เปาโลจึง

กล่าวต่อไปว่า แต่ ข้าพเจ้ าว่ าอย่างนีว ่ า พระราชบัญญัตซิ ึ0งมาภายหลังถึงสี0 ร้อยสามสิบปี จะ
ทําลายพันธสัญญาซึ0งพระเจ้ าได้ ทรงตังไว้ ในพระคริสต์ เมือ0 ก่อนนัน ให้ พระสัญญานันขาดจาก
ประโยชน์ ไม่ ได้
หลักตรรกะของท่านนั2นทําลายฝ่ ายตรงข้ามเสี ยราบคาบ พระเจ้าทรงทําพันธสัญญากับ
อับราฮัม 430 ปี ก่อนที>ทรงประทานพระราชบัญญัติเสี ยอีก ดังที>ท่านได้กล่าวไว้ในข้อ 15 การเข้า

มาของพระราชบัญญัติไม่สามารถยกเลิกหรื อทําให้พนั ธสัญญาที>ทรงกระทํากับอับราฮัมเป็ น
โมฆะได้ และดังที>กล่าวไว้แล้วในข้อ 16 พันธสัญญาที>พระเจ้าทรงกระทํากับอับราฮัมก็มีมาถึง
เชื &อสาย (เอกพจน์) ของท่านซึ>งสําเร็จในพระคริ สต์นน>ั เอง การปรากฏตัวของพระราชบัญญัติใน
ส่ วนที>เกี>ยวข้องกับพันธสัญญาที>พระเจ้าทรงกระทํากับอับราฮัมนั2นไม่เกี>ยวข้องกันเลย มันไม่
สามารถและจะไม่มีวนั เปลี>ยนแปลงพันธสัญญานั2นได้เลยไม่วา่ จะด้วยวิธีใดก็ตาม
กท 3:18

เปาโลจึงชี2ให้เห็นถึงความแตกต่างในด้านกฎหมายบ้าง เพราะว่ าถ้ าได้ รับ

มรดกโดยพระราชบัญญัติ ก็ไม่ ใช่ ได้ โดยพระสั ญญาอีกต่ อไป แต่ พระเจ้ าทรงโปรดประทาน
มรดกนันให้ แก่อบั ราฮัมโดยพระสั ญญา การที>ท่านเอ่ยถึง “มรดก” ในที>น2 ีหมายถึงพระพรต่างๆที>
ทรงสัญญาไว้ของพันธสัญญาที>ทรงกระทํากับอับราฮัม (“ชนชาติท2 งั หลายจะได้รับพระพรเพราะ
เจ้า”) หากพระพรนั2นเป็ นมาโดยพระราชบัญญัติแล้ว มันก็ไม่ใช่โดยพระสัญญาอีกต่อไป
อย่างไรก็ตามเกรงว่าพวกเขาจะลืมประเด็นของท่าน พระเจ้ าทรงโปรดประทานมรดกนันให้ แก่
อับราฮัมโดยพระสัญญา คําที>แปลว่า ประทาน (คาริ ซอไม) มีความหมายตรงตัวว่า ‘มอบให้’
พระเจ้าทรงมอบพระพรของพันธสัญญาแก่อบั ราฮัมโดยพระสัญญา มันเกิดขึ2น 430 ปี ก่อนการ
มาถึงของพระราชบัญญัติ
กท 3:19

เปาโลจึงถามว่า ถ้ าเช่ นนันมีพระราชบัญญัตไิ ว้ทาํ ไม ความหมายก็คือ

‘ทําไมต้องมีพระราชบัญญัติดว้ ย’ มันมีไว้เพื>อจุดประสงค์อะไร เปาโลตอบคําถามของตัวเองว่า
ทีเ0 พิม0 พระราชบัญญัติไว้ กเ็ พราะเหตุจากการละเมิด ความบาปทําให้จาํ เป็ นต้องมีพระราชบัญญัติ
ตอนแรกมันถูกประทานให้เพื>อยับยั2งความบาป แต่มนั ก็ถูกประทานให้เพื>อเปิ ดเผยว่ามนุษยชาติ
บาปหนาขนาดไหนเมื>อเทียบกับมาตรฐานภายนอกที>ไม่ลาํ เอียงแล้ว
วกกลับไปพูดถึงข้อ 16 ที>ท่านได้บรรยายถึงพระคริ สต์วา่ เป็ นเชื2อสายที>ทรงสัญญาไว้ของ
อับราฮัม เปาโลจึงกล่าวว่าพระราชบัญญัติได้ถูกให้ไว้ จนกว่ าเชือสายทีไ0 ด้ รับพระสัญญานันจะ
มาถึง ท่านจึงพูดถึงไม่เพียงจุดประสงค์ของพระราชบัญญัติ แต่พดู ถึงการสิ2 นสุ ดของมันด้วย จุด
ประสงค์ของพระราชบัญญัติสาํ เร็จเมื>อเชื อ& สายนั2น (พระเยซูคริ สต์) มาถึง เพราะพระสัญญาที>

ทรงกระทําไว้กบั อับราฮัมนั2น (ชนชาติท2 งั ปวงจะได้รับพระพร) ได้สาํ เร็ จโดยทางพระเยซูคริ สต์
ดังนั2นการเสด็จมาของพระคริ สต์จึงเป็ นการสิ2 นสุ ดของพระราชบัญญัติดว้ ยในฐานะมันที>เป็ นสิ> ง
หนึ>งที>ได้ถูกตั2งขึ2นมา พระองค์ได้ทรงบรรลุจุดประสงค์ของมันแล้ว ดู มัทธิว 5:17
เปาโลออกความเห็นต่อไปว่า และพวกทูตสวรรค์ได้ ตงั พระราชบัญญัตินันไว้โดยมือ
ของคนกลาง นี>น่าจะเป็ นการอ้างอิงถึงพระราชบัญญัติ 33:2 ที>พระราชบัญญัติถูกรับรองต่อหน้า
พวกทูตสวรรค์ คนกลางในบริ บทนี2น่าจะเป็ นโมเสส ท่านเป็ นคนกลางบนภูเขาซีนายและโดย
ทางหนังสื อพระราชบัญญัติระหว่างพระเจ้าและชนชาติอิสราเอล
กท 3:20

เปาโลออกความเห็นเพิ>มเติมเกี>ยวกับพระเจ้า โมเสส และอับราฮัม เพราะ

ฉะนันคนทีเ0 ป็ นคนกลางก็ไม่ ได้ เป็ นคนกลางของฝ่ ายเดียว แต่ พระเจ้ านันทรงเป็ นเอกพระเจ้ า
ความหมายก็คือว่า คนกลางบ่งบอกถึงบุคคลสองฝ่ ายที>เป็ นปฏิปักษ์ต่อกัน พระราชบัญญัติเป็ น
เครื> องมือหนึ>งทางกฎหมายที>พระเจ้าทรงประทานให้แก่ชนชาติอิสราเอลผ่านทางโมเสส อย่างไร
ก็ตาม ตอนนั2นไม่มีคนกลางระหว่างพระเจ้ากับอับราฮัม พระเจ้าทรงกระทําพระสัญญากับอับรา
ฮัมโดยตรง ประเด็นของเปาโลน่าจะเป็ นที>วา่ พระสัญญาที>ทรงกระทํากับอับราฮัมนั2นเหนือกว่า
และมาก่อนพระราชบัญญัติไม่ใช่เพียงเพราะมันถูกมอบให้ 430 ปี ก่อนหน้าเท่านั2น แต่เพราะว่า
มันเป็ นพระสัญญาโดยตรงด้วย ไม่จาํ เป็ นต้องมีคนกลางเลย มันเป็ นคําสัญญาที>ทาํ ขึ2นโดยบุคคล
ผูเ้ ดียว
กท 3:21

ท่านจึงถามคําถามตามหลักเหตุผลซึ>งเป็ นคําถามที>มีบางคนยกขึ2นมาอย่าง

แน่นอน ถ้ าเช่ นนันพระราชบัญญัตขิ ดั แย้ งกับพระสั ญญาของพระเจ้ าหรือ พระเจ้ าไม่ ยอมให้ เป็ น
เช่ นนันเลย อาจดูเหมือนว่าในความคิดของยิวบางคนแล้ว ตามหลักตรรกะของเปาโล พระราช
บัญญัติตอ้ งขัดแย้งหรื อละเมิดต่อพระสัญญาต่างๆที>พระเจ้าได้ทรงกระทําไว้กบั อับราฮัมอย่าง
แน่นอน สําหรับคนที>คิดเช่นนั2นเปาโลจึงแทรกเข้าไปว่า พระเจ้ าไม่ยอมให้ เป็ นเช่ นนันเลย (ตรง
ตัวคือ ‘ขออย่าให้เป็ นเช่นนั2นเลย’)

นอกจากนี2 เพราะว่ าถ้ าทรงตังพระราชบัญญัติอนั สามารถทําให้ คนมีชีวติ อยู่ได้ ความ
ชอบธรรมก็จะมีได้ โดยพระราชบัญญัตินันจริง หากเป็ นไปได้จริ งๆที>บทบัญญัติหนึ>งจะให้ชีวติ
นิรันดร์และชีวติ ฝ่ ายวิญญาณได้ พระเจ้าก็คงต้องกระทําตามนั2นไปแล้ว และความชอบธรรม
ที>แท้จริ งก็จะเป็ นไปได้โดยการประพฤติตามบทบัญญัติเช่นนั2นด้วย
กท 3:22

อย่างไรก็ตาม ข้อผิดพลาดจริ งๆของวิธีคิดเช่นนั2นก็ถูกเปิ ดเผยตรงนี2 แต่

พระคัมภีร์ได้ บ่งว่ า ทุกคนอยู่ในความบาป คําที>แปลว่า บ่ ง (ซุกคเละอิโอ) มีความหมายตรงตัวว่า
ถูกปิ ดไว้ ถูกล้อมไว้ หรื อติดกับเหมือนปลาในอวน ท่านจึงขยายความภาพที>เป็ นคําต่อไปโดย
บอกว่าเรา ทุกคนอยู่ใน (ใต้ ) ความบาป ภาพเปรี ยบนี2เหมือนกับด้านบนของอวนถูกปิ ดไว้ หรื อ
ช่องด้านบนของห้องขังถูกปิ ดล็อคแน่นหนา เราอยูใ่ ต้ความบาป เราถูกล่อให้มาติดกับและถูกขัง
อยูใ่ นความบาปนั2น นอกจากนี2สิทธิอาํ นาจของกับดักนั2นก็คือพระคัมภีร์เองด้วย “ผูใ้ ดไม่ดาํ รง
บรรดาถ้อยคําแห่งพระราชบัญญัติน2 ีโดยการกระทําตาม ให้ผนู ้ 2 นั ถูกสาปแช่ง” (พระราชบัญญัติ
27:26)
อย่างไรก็ตามสภาพที>น่าสิ2 นหวังและน่าหดหู่ใจนี2กเ็ ป็ นไปเพือ0 จะประทานตามพระ
สั ญญาแก่คนทังปวงทีเ0 ชื0อ ความหมายตามตัวอักษรก็คือว่า ‘เพื>อที>วา่ พระสัญญาแห่งความเชื>อใน
พระเยซูคริ สต์จะได้ถูกมอบให้แก่คนเหล่านั2นที>เชื>อ’ ประเด็นที>สาํ คัญกว่าของเปาโลก็คือว่า พระ
ราชบัญญัติได้หลอกให้เรามาติดกับเพราะเหตุขอ้ เท็จจริ งที>วา่ ไม่มีใครสามารถประพฤติตามได้
ดังนั2นเราจึงถูกปรับโทษ (หลงหาย) อย่างสิ2 นหวังและอย่างช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ความหวังเดียว
เท่านั2นของเราก็คือ การหันมาพึ>งในพระคุณของพระเยซูคริ สต์ เมื>อเรากระทําเช่นนั2นพระสัญญา
ที>พระเจ้าทรงกระทํากับอับราฮัมก็ทาํ งานและปลดปล่อยเราจากการปรับโทษของความบาป เรา
จึงถูกนับว่าเป็ นคนชอบธรรมเหมือนกับที>อบั ราฮัมถูกนับว่าเป็ นคนชอบธรรมตอนที>ท่านเชื>อ
พระเจ้า (อย่าลืมว่าเปาโลกําลังเขียนถึงพวกที>คิดแบบยิวซึ>งรู ้สึกสับสนในเรื> องความสัมพันธ์
ระหว่างพระราชบัญญัติ พระคุณ และความเชื>อ)

กท 3:23

เปาโลพูดย้อนไปถึงสมัยที>เรายังไม่เข้าใจพระคุณและความเชื>ออย่าง

ถ่องแท้ แต่ ก่อนทีค0 วามเชื0อมานัน เราถูกพระราชบัญญัติกกั ตัวไว้ ถูกกันเขตไว้จนความเชื0อจะ
ปรากฏภายหลัง ก่อนที>ความเชื>อนั2นจะมา (ความรอดโดยความเชื>อในพระเยซูคริ สต์) ตอนนั2น
เราอยูใ่ นคุกแห่งความบาปโดยสิ ทธิอาํ นาจของพระราชบัญญัติ เปาโลใช้คาํ พูดที>ทาํ ให้เห็นภาพ
คําเดียวกับที>ท่านใช้ในข้อ 22 คําที>แปลว่า ถูกกันเขตไว้ (ซุกคเละอิโอ) เป็ นคําเดียวกับที>แปลว่า
บ่ งในข้อ 22 คําที>แปลว่า กักตัวไว้ (ฟรออูเระโอ) มีความหมายว่า ‘ถูกยามกักตัวไว้’ เหมือนในคุก
เช่นเดียวกับในข้อที>แล้ว ความหมายก็คือว่า ก่อนที>ความเชื>อนั2นจะมา เราอยูใ่ นคุกแห่ งความบาป
และถูกพระราชบัญญัติปรับโทษ การปรับโทษนั2นมีอยูจ่ นความเชื0อจะปรากฏภายหลัง ความเชื>อ
ในพระคริ สต์ได้กลายเป็ นวิธีที>ช่วยให้เราสามารถหนีจากคุกแห่งการปรับโทษโดยพระราช
บัญญัติได้
พระราชบัญญัติเป็ นเครื> องมือที>มีไว้เตรี ยมความคิดและจิตใจของคนเหล่านั2นที>ถูกปรับ
โทษโดยมันสําหรับพระผูช้ ่วยให้รอดที>จะมาช่วยพวกเขาให้พน้ จากคุกแห่งความบาปและการ
ปรับโทษของมัน เมื>อเราตระหนักถึงสภาพที>หมดหวังของตัวเองตามที>ถูกเปิ ดเผยโดยพระราช
บัญญัติ ความหวังเดียวเท่านั2นของเราก็คือ พระคุณของพระเจ้า พระคุณนั2นได้ถูกจัดเตรี ยมไว้
สําหรับเราแล้วโดยทางความเชื>อในพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
กท 3:24

จุดสู งสุ ดของประเด็นของท่านมาถึงแล้ว สําหรับคําถามของท่านที>วา่

พระราชบัญญัติมไี ว้ เพือ0 อะไร คําตอบก็คือว่า พระราชบัญญัตจิ ึงเป็ นครู ของเราซึ0งนําเรามาถึง
พระคริสต์ เพือ0 เราจะได้ เป็ นคนชอบธรรมโดยความเชื0อ
คําที>แปลว่า ครู (ไพดาโกกอส ซึ>งเป็ นที>มาของคําภาษาอังกฤษ ‘pedagogue’) มีความ
หมายว่า ‘ครู สอนพิเศษ’ หรื อ ‘อาจารย์’ ชาวโรมจ้างครู สอนพิเศษมาสอนลูกๆของตนที>บา้ น ดัง
นั2นพระราชบัญญัติจึงเป็ นอาจารย์ที>สอนเราให้มาถึงพระคริ สต์ พระราชบัญญัตินาํ เสนอว่าสิ> งใด
เป็ นความบาปแบบตรงๆไม่ลาํ เอียง ไม่วา่ ผูใ้ ดจะพยายามหนักขนาดไหน เขาก็ไม่สามารถรักษา
บัญญัติได้ทุกข้อ ดังนั2นทุกคนจึงเป็ นคนละเมิดและถูกปรับโทษ มันคือเครื> องมือทางกฎหมายที>

ถูกออกแบบมาเพื>อเผยให้เห็นถึงความอธรรมที>อยูภ่ ายในตัวมนุษย์และการไร้ซ> ึ งความสามารถ
ของเขาที>จะบรรลุถึงความชอบธรรมของพระเจ้าได้
ดังนั2นพระราชบัญญัติของโมเสสที>ครอบคลุมจึงแบ่งออกเป็ นสามส่ วนด้วยกัน: (1) พระ
บัญชาต่ างๆซึ>งแสดงถึงกฎด้านศีลธรรมของพระเจ้า (อพยพ 20:1-26); (2) ข้ อพิพากษาต่ างๆซึ>ง
ระบุถึงข้อควรปฏิบตั ิเกี>ยวกับชีวติ ทางสังคมของชนชาติอิสราเอล (อพยพ 21-24) และ (3)
ระเบียบพิธีต่างๆซึ>งเป็ นข้อปฏิบตั ิดา้ นศาสนาของชนชาติอิสราเอล บัญญัติต่างๆที>ซบั ซ้อนเหล่า
นี2เป็ นภาระหนักสําหรับชนชาติอิสราเอล การที>คนๆหนึ>งจะเป็ นคนไร้ที>ติภายใต้พระราชบัญญัติ
และเป็ นคนชอบธรรมต่อเบื2องพระพักตร์พระเจ้าได้น2 นั คนนั2นต้องทําได้ตามพระราชบัญญัติทุก
ข้อตลอดชีวติ ของตน มันก็เหมือนกับคนอเมริ กนั สมัยนี2ที>พยายามที>จะเข้าใจกฎหมายภาษีทุกข้อ
ของประเทศสหรัฐอเมริ กาและไม่ทาํ ผิดกฎหมายนี2เลยแม้แต่ครั2งเดียวตลอดชีวติ ของตน ทั2งสอง
กรณี ไม่มีใครสามารถทําได้เลย นี>แหละคือประเด็นที>เปาโลต้องการจะสื> อ ลักษณะเฉพาะตัวของ
พระราชบัญญัติมีไว้เพื>อเผยให้เห็นถึงความเป็ นไปไม่ได้เลยที>จะบรรลุถึงความบริ สุทธิ?และความ
ชอบธรรมอันเป็ นอนันต์ของพระเจ้า มันเป็ นไปไม่ได้เลย ดังนั2นพระราชบัญญัติจึงมีไว้เพือ> ปรับ
โทษ
เมื>อไม่มีหวังอื>นใดอีก เราจึง “เป็ นคนชอบธรรมโดยความเชื>อ” ในพระคริ สต์เท่านั2น ดัง
นั2นจุดประสงค์ของพระราชบัญญัติคือ เพื>อชี2ให้คนมาถึงพระคริ สต์ มันไม่เคยมีไว้เพื>อเป็ นวิธีที>
จะให้ความชอบธรรมหรื อให้ชีวติ เลย การปรับโทษแบบไร้ซ> ึงความหวังของมันมีไว้เพื>อนํา
มนุษย์ที>หลงหายมาสู่ ความหวังเดียวเท่านั2นของพวกเขา คือ พระผูช้ ่วยให้รอด โดยการหันมาพึ>ง
ในพระคุณของพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา พระเจ้าก็จะทรงทําให้เราเป็ นคนชอบ
ธรรมเหมือนกับที>ทรงทํากับอับราฮัมเมื>อนานมาแล้ว
กท 3:25

ดังนั2น หลังจากความเชื0อนันได้ มาแล้ว เราจึงมิได้ อยู่ใต้ บังคับครู นันอีกต่ อ

ไปแล้ว เมื>อเรามาถึงจุดที>เป็ นการมาหาพระคริ สต์โดยความเชื>อ จุดประสงค์ของพระราชบัญญัติก็
สําเร็จแล้วและเราก็ไม่ตอ้ งการมันเป็ นครู สอนพิเศษเราอีกต่อไป เราโตเกินกว่าที>จะต้องมีพระ
ราชบัญญัติมาคอยสอนแล้ว

กท 3:26

คราวนี2เปาโลหันไปพูดถึงอีกเรื> องที>เกี>ยวข้องกันแต่เป็ นเรื> องที>แตกต่างกัน

บ้าง ขณะที>เรื> องในตอนต้นของบทนี2คือการเป็ นคนชอบธรรมโดยความเชื>อโดยไม่พ> ึงพระราช
บัญญัติ แต่คราวนี2เปาโลเปลี>ยนไปพูดถึงเรื> องการเป็ นบุตรของพระเจ้าและทุกสิ> งซึ>งเป็ นผลที>ตาม
มา ดังนั2นท่านจึงเปลี>ยนจากเรื> องกฎหมายมาเป็ นเรื> องครอบครัว ท่านได้เริ> มการเชื>อมต่อผ่านทาง
เรื> องของครู ไปเยอะแล้ว แน่นอนที>นน>ั มีลกั ษณะเป็ นเรื> องเกี>ยวกับครอบครัวมากกว่าที>จะเป็ น
เรื> องของพระราชบัญญัติและลักษณะที>เป็ นนิติบญั ญัติของมัน
เปาโลจึงประกาศว่า เพราะว่าท่านทังหลายเป็ นบุตรของพระเจ้ าโดยความเชื0อในพระเยซู
คริสต์ คําที>แปลว่า บุตร (ฮูอิออส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ลูกชาย’ และมักถูกแปลเช่นนั2น ถึงแม้
ว่ายอห์นยังไม่ได้เขียนข่าวประเสริ ฐของท่าน แต่ความหมายตรงนี2กส็ อดคล้องกับยอห์น 1:12
โดยตรง เราเข้าสู่ความสัมพันธ์เช่นนั2นกับพระเจ้าโดยทางความเชื>อในพระเยซูคริ สต์เท่านั2น ไม่มี
นามอื>นใดที>ทรงประทานให้แก่มนุษย์ที>สามารถทําให้เรากลายเป็ นบุตรของพระเจ้าได้ มันไม่ใช่
โดยพระราชบัญญัติหรื อพิธีกรรมใดๆของมัน การเป็ นบุตรมาได้ทางความเชื>อในพระคริ สต์
เท่านั2น
กท 3:27

ถึงแม้วา่ บัพติศมาของผูเ้ ชื>อจะเป็ นก้าวแรกที>แสดงถึงความเชื>อฟังใน

ประสบการณ์ของคริ สเตียนหลังจากได้รับความรอดแล้วก็ตาม แต่ตรงนี2เปาโลหมายถึงบัพติศมา
ของพระวิญญาณซึ>งเกิดขึ2นทันทีที>เราได้รับความรอด เพราะเหตุว่า ทุกคนในพวกท่ านทีร0 ับบัพ
ติศมาเข้ าร่ วมในพระคริสต์ แล้ว ก็ได้ สวมชีวติ พระคริสต์ เกรงว่าจะมีใครสงสัยข้อความด้านบนนี2
ให้เราสังเกตว่าการจุ่มนี2เข้าสู่ อะไร มันคือการจุ่ม “เข้าร่ วมในพระคริ สต์” ไม่ใช่การจุ่มเข้าในนํ2า
ดู 1 โคริ นธ์ 12:13 ประเด็นที>เปาโลกําลังนําไปถึงก็คือว่า ผูเ้ ชื>อทุกคนกลายเป็ นบุตรของพระเจ้า
และทุกคนถูกจุ่มโดยพระวิญญาณของพระเจ้าเข้าในพระกายของพระคริ สต์ (ให้เรานึกถึงข้อ
พิพาทในคริ สตจักรทั2งหลายในแคว้นกาลาเทียเกี>ยวกับการรวมคนต่างชาติเข้าในพระกายของ
พระคริ สต์ดว้ ย พวกถือลัทธิ ยวิ อ้างว่าพวกคนต่างชาติตอ้ งกลายเป็ นยิว ซึ>งรวมถึงการเข้าสุ หนัต
และพิธีต่างๆของศาสนายูดายด้วย)

กท 3:28

นี>แหละคือประเด็นที>ถูกพูดถึงอยูต่ รงนี2 ในพระคริ สต์จะไม่ เป็ นยิวหรือ

กรีก จะไม่เป็ นทาสหรือไท จะไม่ เป็ นชายหรือหญิง เพราะว่ าท่านทังหลายเป็ นอันหนึ0งอัน
เดียวกันในพระเยซูคริสต์ ในพระองค์ไม่มีความแตกต่างระหว่างยิวหรื อต่างชาติ ระหว่างคนที>
ตกเป็ นทาสและคนที>เป็ นไทตามกฎหมาย หรื อระหว่างชายและหญิง ทุกคนเป็ นหนึ>งเดียวกันใน
พระเยซูคริ สต์ สําหรับคนที>มีความคิดแบบคริ สเตียนโลกตะวันตกสมัยใหม่นน>ั เกือบเป็ น
ประโยคที>เป็ นจริ งเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม เราต้องไม่ลืมว่าเปาโลกําลังเขียนถึงคริ สตจักรต่างๆที>
ถูกรังควานโดยคนเหล่านั2นที>พยายามสร้างความแตกต่างระหว่างยิวและคนต่างชาติ นอกจากนี2
เมื>อพิจารณาจากมุมมองของยิวแล้ว ผูห้ ญิงถือว่าเป็ นพลเมืองชั2นสองในสายพระเนตรของ
พระเจ้า สําหรับบางคน มันถือเป็ นการเสี ยเกียรติที>จะร่ วมนมัสการในที>ประชุมเดียวกับคนที>เป็ น
ทาส ความแตกต่างสองอันหลังนี2 (ทาสและผูห้ ญิง) เป็ นเรื> องรอง ประเด็นหลักของท่านก็คือว่า
แม้แต่คนต่างชาติกม็ ีสถานะเท่าเทียมกันต่อเบื2องพระพักตร์พระเจ้าในฐานะบุตรของพระเจ้าแม้
พวกเขาไม่ได้เข้าสุ หนัตหรื อทําตามข้อปลีกย่อยอื>นๆของศาสนายูดายก็ตาม
กท 3:29

บทนี2จบลงด้วยยอดบนสุ ดของหลักตรรกะที>พระวิญญาณทรงนําท่าน

และถ้ าท่านเป็ นของพระคริสต์ แล้ว ท่ านก็เป็ นเชือสายของอับราฮัม คือเป็ นผู้รับมรดกตามพระ
สั ญญา นี>คือบทสรุ ปของเรื> องราวทั2งหมด หากผูใ้ ดอยูใ่ นพระคริ สต์โดยความเชื>อในพระองค์ เขา
ก็เป็ นของพระคริ สต์แล้ว ดังนั2นเขาจึงเป็ นผูร้ ับมรดกพระสัญญาต่างๆที>พระเจ้าทรงกระทํากับอับ
ราฮัมด้วย ดังนั2น ความเชื>อในพระคริ สต์จึงทําให้เขาเป็ นทายาทโดยตรงผูร้ ับมรดกพระสัญญาทั2ง
สิ2 นที>พระเจ้าทรงกระทํากับอับราฮัมไม่วา่ เขาจะเป็ นยิวหรื อต่างชาติกต็ าม ผลที>ตามมาของการ
เป็ นบุตรและมรดกที>เราได้รับจะถูกขยายความอย่างเต็มที>มากขึ2นในบทต่อไป
*****
ภาพรวมของกาลาเทีย 4: อัครสาวกเปาโลบรรยายต่ อไปเกี$ยวกับพระราชบัญญัติที$ตรง
ข้ ามกับพระคุณ ท่ านยกภาพเปรี ยบเทียบของทาสซึ$ งต่ างจากบุตรและกล่ าวว่ าบัดนีเ& ราเป็ นบุตร
ของพระเจ้ าแล้ ว ไม่ ใช่ ทาสอีกต่ อไป เราจึงไม่ ตกเป็ นทาสรั บใช้ พระราชบัญญัติแล้ ว ท่ านยกภาพ

เปรี ยบเที ยบอีกเรื$ องเกี$ยวกับนางฮาการ์ และนางซาราห์ โดยที$บุตรของนางฮาการ์ ตกเป็ นทาส แต่
อิสอัคเป็ นไท ประเด็นของท่ านก็คือว่ า ในพระคริ สต์ เราก็เป็ นเหมือนอิสอัค คือ เป็ นบุตรแห่ ง
พระสัญญา เราจึงไม่ ตกเป็ นทาสพระราชบัญญัติแล้ ว
กท 4:1

เนื2อหาในข้อนี2ต่อเนื>องจากที>ทิ2งท้ายไว้ในบทที>แล้ว คือ การเป็ นทายาท

ตามพระสัญญา เปาโลจึงออกความเห็นว่า แล้วข้ าพเจ้ าขอพูดว่ า ตราบใดทีท0 ายาทยังเป็ นเด็กอยู่
เขาก็ไม่ ต่างอะไรกับทาสเลย ถึงแม้ เขาจะเป็ นเจ้ าของทรัพย์สมบัติทงั ปวง ประเด็นของท่านก็คือ
ว่า การตกเป็ นทาสพระราชบัญญัติของยิวเกิดขึ2นก่อนการโตเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณซึ> งเกิดขึ2น
เพราะพระคุณและข่าวประเสริ ฐ ทายาทไม่ได้มีเสรี ภาพเหมือนบุตร อันที>จริ งแล้ว ในฐานะที>เป็ น
ผูเ้ ยาว์ ทายาทจึงไม่แตกต่างอะไรเลยจากทาสถึงแม้วา่ เขาเป็ นทายาทอย่างเห็นได้ชดั ก็ตาม คนทั2ง
สองพวกต้องมีผปู ้ กครองอยู่
กท 4:2

นอกจากนี2 ทายาทแบบนั2นก็อยู่ใต้ บังคับของผู้ปกครองและผู้ดูแล จนถึง

เวลาทีบ0 ิดาได้ กาํ หนดไว้ นี>เป็ นภาพเปรี ยบของครอบครัวชนชั2นกลางในสมัยโรมันแถบทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน ในบ้านของคนเหล่านี2 เป็ นเรื> องปกติที>บิดาจะมอบหมายหน้าที>ในการฝึ กอบรม
บุตรของตนให้แก่คนรับใช้ซ> ึงมีหน้าที>อบรมสั>งสอนและดูแลบุตรของเจ้านาย ถึงแม้วา่ ในด้าน
ฐานะ บุตรจะอยูส่ ู งกว่าคนรับใช้ แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว บุตรเหล่านี2กอ็ ยูใ่ ต้สิทธิอาํ นาจของคน
รับใช้เพราะยังเป็ นผูเ้ ยาว์อยู่ ภายใต้กฎหมายของโรม ผูป้ กครองมีหน้าที>ดูแลบุตรของเจ้านายจน
กระทัง> เด็กมีอายุสิบสี> ปีและผูด้ ูแลก็มีหน้าที>ดูแลบุตรของเจ้านายจนเขามีอายุยสี> ิ บห้าปี
กท 4:3

เปาโลจึงประยุกต์ใช้ภาพเปรี ยบนี2 ฝ่ ายเราก็เหมือนกัน เมือ0 เป็ นเด็กอยู่ เรา

ก็เป็ นทาสอยู่ใต้ บังคับโลกธรรม การที>ท่านกล่าวว่าพวกเขาเป็ นเด็ก คือการอ้างอิงกลับไปยังสมัย
พระคัมภีร์เดิมเมื>อประชากรของพระเจ้า (ชนชาติอิสราเอล) เป็ นผูเ้ ยาว์ฝ่ายวิญญาณอยู่ และยังไม่
โตเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณเต็มที> ตอนนั2นพวกเขาเป็ นทาสอยู่ใต้ บังคับโลกธรรม คําที>แปลว่า
ธรรม (สตอยเคะอิออน) มีความหมายว่า หลักการพื2นฐาน (เบื2องต้น) การที>ท่านใช้คาํ ว่า โลก
(คอสมอส) หมายถึงสังคมพื2นฐาน ความหมายโดยรวมก็คือว่า ลักษณะเฉพาะที>เป็ นพื2นฐานของ

พระราชบัญญัติได้ปรับใช้กบั ทั2งยิวและคนต่างชาติในสมัยนั2น (ยุคพระบัญญัติ) ก่อนการเสด็จมา
ของพระคริ สต์ กฎเบื2องต้นของพระราชบัญญัติของพระเจ้าจึงเป็ น ‘ครู ’ และผูป้ กครองดูแลของ
ยุคนั2น
กท 4:4

อย่างไรก็ตาม แต่ เมือ0 ครบกําหนดแล้ว พระเจ้ าก็ทรงใช้ พระบุตรของ

พระองค์ มาประสู ติจากสตรีเพศ และทรงถือกําเนิดใต้ พระราชบัญญัติ วลี “เมื>อครบกําหนด”
แสดงถึงเวลาที>เหมาะเจาะเป็ นที>สุด ในบริ บทเกี>ยวกับเรื> องทายาทที>เป็ นผูเ้ ยาว์ที>กาํ ลังเติบโต นี>จึง
หมายถึงเวลาของการโตเป็ นผูใ้ หญ่เต็มตัว กล่าวอีกนัยหนึ>ง เมื>อเวลาของการโตเป็ นผูใ้ หญ่เต็มตัว
มาถึง “พระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา” มันเป็ นเวลาที>เหมาะเจาะ พระเจ้าโดยพระสติ
ปั ญญาอันไม่รู้สิ2นสุ ดของพระองค์ทรงทราบว่าเวลาของการโตเป็ นผูใ้ หญ่เต็มตัวได้มาถึงแล้วซึ>ง
เป็ นเวลาที>ประชากรของพระองค์จะได้รับการปลดปล่อยจากการปกครองดูแลของพระราช
บัญญัติ
มีคนตีความความเห็นต่อไปของเปาโลหลายแบบ คือวลีที>วา่ “ประสูติจากสตรี เพศ และ
ทรงถือกําเนิดใต้พระราชบัญญัติ” นัน> หมายถึงความเป็ นมนุษย์ของพระคริ สต์ และการที>
พระองค์ทรงยอมอยูใ่ ต้พระราชบัญญัติ บางคนก็เชื>อว่าหมายถึงการประสูติจากหญิงพรหมจารี
ของพระองค์เพราะว่า (ก) พระองค์ทรงประสู ติจากผูห้ ญิงคนหนึ>ง และ (ข) พระองค์ทรงถือ
กําเนิดตามบทบัญญัติ ถึงแม้วา่ ทรรศนะหลังนี2น่าสนใจ แต่ทรรศนะแรกน่าจะเป็ นสิ> งที>เปาโล
หมายถึงมากกว่า
กท 4:5

การที>พระเจ้าทรงใช้พระบุตรของพระองค์มานั2นก็เพือ0 (ฮิ นา) จะทรงไถ่

คนเหล่านันทีอ0 ยู่ใต้ พระราชบัญญัติ เพือ0 ให้ เราได้ รับฐานะเป็ นบุตร คําที>แปลว่า ไถ่ (เอ็กซากอรา
โซ) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ซื2อมาจากตลาด’ หรื อในกรณี น2 ีคือ ‘ไถ่คนๆหนึ>งจากการเป็ นทาส’
ในกรณี หลังนี2 ความหมายที>สื>อออกมาคือ การซื2 อคนหนึ>งจากการตกเป็ นทาสโดยมีจุดประสงค์
เพื>อปลดปล่อยเขาให้เป็ นไท มันหมายถึงคนๆหนึ>งที>ได้รับการปลดปล่อยจากการตกเป็ นทาส
ความหมายที>สาํ คัญกว่าก็คือว่า พระเจ้าทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในเวลาอันเหมาะเจาะ

(เวลาแห่งการโตเป็ นผูใ้ หญ่เต็มตัว) เพือ> ที>พระองค์จะได้ทรงปลดปล่อยคนเหล่านั2นที>ตกเป็ นทาส
พระราชบัญญัติ
อย่างไรก็ตาม อัครสาวกเปาโลก็เสริ มอีกเรื> องหนึ>งเข้าไป การเสด็จมาของพระคริ สต์น2 นั
เป็ นไปเพื$อที$ว่า “เราจะได้ รับฐานะเป็ นบุตร” เรื> องการเป็ นบุตรนี2ถูกพูดถึงในฐานะการอุปการะ
กล่าวโดยสังเขป พระคริ สต์เสด็จมาเพือ> ที>เราจะได้ถูกพระเจ้าทรงรับอุปการะเป็ นบุตร
เรื> องเกี>ยวกับการอุปการะเป็ นบุตรนี2มีหลายสิ> งที>ตอ้ งอธิบาย (1) มีสองวิธีเท่านั2นที>การ
เป็ นบุตรสามารถเป็ นไปได้ วิธีแรกคือ โดยการเกิดตามธรรมชาติ คือ บุตรที>บงั เกิดมา อีกวิธีคือ
โดยการอุปการะ (2) พระเจ้าทรงมีพระบุตรที>บงั เกิดมาองค์เดียวเท่านั2น คือ พระเยซูคริ สต์ (3)
อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงมีบุตรที>ทรงอุปการะเยอะแยะมากมาย (4) บุตรที>ทรงอุปการะนั2นมี
สิ ทธิและสิ ทธิพิเศษเหมือนกับบุตรที>บงั เกิดมา (5) บุตรที>ทรงอุปการะแล้วก็มีตาํ แหน่งถาวร
เหมือนกับบุตรที>บงั เกิดมา (6) บุตรที>ถูกอุปการะก็เป็ นผูท้ ี>บิดามารดาเลือกที>จะอุปการะ การรับ
อุปการะเป็ นบุตรจึงเป็ นโดยพระคุณของบิดามารดาที>รับอุปการะ (7) นอกจากนี2ในกรณี ส่วน
ใหญ่แล้ว คนที>ถูกอุปการะเป็ นบุตรก็มกั เป็ นเด็กกําพร้าและแทบไม่มีหวัง
จงสรรเสริ ญพระเจ้า พระองค์โดยพระคุณของพระองค์ได้ทรงเลือกที>จะรับอุปการะเรา
เป็ นบุตรในพระคริ สต์ บัดนี2เรามีตาํ แหน่งถาวรแล้วในฐานะบุตรของพระเจ้าเหมือนกับที>พระ
เยซูทรงมีฐานะเป็ นบุตรของพระองค์ ดังที>จะกล่าวไว้ในบริ บทต่อไปนี2 บัดนี2เราก็มีสิทธิและสิ ทธิ
พิเศษต่างๆของการเป็ นบุตรของพระเจ้าด้วย เมื>อพิจารณาถึงบริ บทโดยรวม ประเด็นของเปาโลก็
คือว่า เพราะบัดนี2เราเป็ นบุตรของพระเจ้าแล้วโดยการอุปการะ เราจึงไม่อยูใ่ ต้อาํ นาจปกครอง
ของพระราชบัญญัติของโมเสสอีกต่อไป
กท 4:6

ยิง> ไปกว่านั2น และเพราะท่ านเป็ นบุตรแล้ว พระเจ้ าจึงทรงใช้ พระวิญญาณ

แห่ งพระบุตรของพระองค์เข้ ามาในใจของท่าน ร้ องว่ า "อับบา" คือพระบิดา ดังนั2น เพราะว่าเรา
ได้กลายเป็ นบุตรของพระเจ้าแล้ว พระบิดาจึงทรงใช้พระวิญญาณของพระองค์เข้ามาในใจของ
เราและร้องว่า ‘พระบิดา’ การใช้คาํ ว่า อับบา เป็ นคําที>น่าสนใจ จริ งๆแล้วคํานี2เป็ นภาษาอาราเมค

ซึ>งเป็ นภาษาที>พวกยิวใช้กนั ในสมัยศตวรรษแรก ในภาษาอาราเมคคํานี2มีความหมายตรงตัวว่า
‘พ่อ’ อย่างไรก็ตาม สําหรับพวกยิวที>นิยมกรี กซึ>งเปาโลกําลังเขียนหานั2น คําๆนี2ได้กลายเป็ น
สํานวนที>ใช้เพือ> แสดงถึงความสนิทสนมกับผูเ้ ป็ นพ่อในครอบครัว เหมือนกับที>เด็กๆทุกวันนี2
เรี ยกบิดาของตนว่า ‘ป๊ ะป๋ า’ หรื อ ‘พ่อจ๋ า’ คําว่า อับบา จึงเป็ นคําที>ใช้แบบเดียวกันสําหรับพวกยิว
ที>นิยมกรี ก ความหมายที>สาํ คัญกว่าก็คือว่า หลังจากที>เราต้อนรับพระคริ สต์ให้เป็ นพระผูช้ ่วยให้
รอดแล้ว พระวิญญาณของพระเจ้าก็สื>อความสัมพันธ์แบบครอบครัวมาถึงเราซึ>งบัดนี2เรามีร่วม
กับพระเจ้า บัดนี2เราสามารถเข้าหาพระองค์ไม่ใช่แค่ในฐานะพระเจ้าเท่านั2น แต่ในฐานะพระบิดา
ด้วย นอกจากนี2พระองค์กไ็ ม่ได้เป็ นบิดาที>เหินห่าง เข้มงวด และใช้แต่อาํ นาจบังคับ แต่เป็ น ‘พ่อ
จ๋ า’ ที>ลูกสามารถเข้าหาได้สบายๆมากกว่า บัดนี2เราจึงมีความสัมพันธ์แบบครอบครัวที>รักใคร่
และใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าพระบิดา
กท 4:7

ด้วยเหตุน2 ี พวกเราแต่ละคนจึงไม่ใช่ ทาสอีกต่ อไป แต่ เป็ นบุตร และถ้ าเป็ น

บุตรแล้วท่ านก็เป็ นทายาทของพระเจ้ าโดยทางพระคริสต์ อัครสาวกเปาโลนําหลักการเรื> องการ
เป็ นบุตรมาสู่ บทสรุ ปที>สมเหตุสมผล บุตรที>ได้รับอุปการะมีสิทธิและอภิสิทธิ?ทุกประการของ
บุตรที>บงั เกิดในครอบครัว ดังนั2นบัดนี2เราจึงเป็ นทายาทของพระเจ้าโดยทางพระคริ สต์ ดังนั2น
วงจรที>สมบูรณ์จึงเริ> มต้นขึ2นเมื>อประชากรของพระเจ้าเคยเป็ น (1) ทาสที>ตกอยูใ่ ต้สิทธิ อาํ นาจของ
พระราชบัญญัติ (2) อย่างไรก็ตาม พระเจ้าโดยพระเมตตาของพระองค์ได้ทรงเลือกที>จะไถ่เรา
จากการตกเป็ นทาสและปลดปล่อยเราให้เป็ นอิสระ (3) แต่พระเจ้ายังทรงดําริ ที>จะทําอะไร
มากกว่านั2นอีก จากนั2นโดยพระคุณของพระองค์ พระองค์กท็ รงเลือกที>จะอุปการะเราให้เป็ นบุตร
เต็มตัว (4) ดังนั2นเราจะได้รับสิ ทธิและอภิสิทธิ?ต่างๆแห่งมรดกของพระองค์ในเวลาอันเหมาะสม
ช่างเป็ นการเปลี>ยนแปลงอันแสนอัศจรรย์ เราได้เปลี>ยนจากการตกเป็ นทาสมาเป็ นบุตร
ของจอมเจ้านาย นอกจากนี2 ตลอดสมัยประวัติศาสตร์มีหลายครั2งหลายคราที>พฒั นาการอัน
สวยงามนี2ได้เกิดขึ2น ทาสได้รับการปลดปล่อยและได้รับการอุปการะให้เป็ นบุตรของเจ้านาย อีก
ครั2งที>ประเด็นที>สาํ คัญกว่าของเปาโลก็คือว่า ในพระคริ สต์ เราได้รับการปลดปล่อยจากการตก

เป็ นทาสของพระราชบัญญัติเพื>อมาอยูใ่ นตําแหน่งบุตรโดยทางพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเราแล้ว
กท 4:8

คราวนี2เปาโลพูดกับผูอ้ ่านของท่านที>เป็ นคนต่างชาติบา้ ง ถึงแม้ท่านได้พดู

ถึงหลักการอันสู งส่ งไปแล้ว แต่ท่านก็เขียนว่า แต่ ก่อนนีเ มือ0 ท่ านทังหลายยังไม่ รู้ จักพระเจ้ า ท่ าน
เป็ นทาสของสิ0 งซึ0งโดยสภาพแล้วไม่ ใช่ พระเลย ก่อนมาหาพระคริ สต์ พวกเขาเคยปรนนิบตั ิรูป
เคารพต่างๆที>บดั นี2พวกเขารู ้แล้วว่าไม่ใช่พระเลย
กท 4:9

ทั2งๆที>เป็ นเช่นนั2น แต่ท่านก็ถามว่า แต่ บัดนีเ มื0อท่ านรู้ จักพระเจ้ าแล้ว หรือ

ทีถ0 ูกก็คอื พระเจ้ าทรงรู้ จกั ท่ านแล้ว เหตุไฉนท่ านจึงจะกลับไปหาโลกธรรมซึ0งอ่ อนแอและอนาถา
และอยากจะเป็ นทาสของสิ0 งเหล่านันอีก ในการที>พวกเขามาหาพระคริ สต์ บัดนี2พวกเขาก็รู้จกั
พระเจ้าแล้วและมีคาํ พยานนั2นแล้ว ความหมายของท่านก็คือว่า ‘ทําไมพวกท่านจึงจะกลับไปหา
หลักการต่างๆที>อ่อนแอและน่าสมเพชซึ>งโดยหลักการเหล่านั2นท่านอยากตกเป็ นทาสอีก’ กล่าว
โดยง่ายก็คือว่า ทําไมพวกท่านที>ได้รับฐานะเป็ นบุตรแล้ว ถึงอยากกลับไปเป็ นทาสอีก ท่านกําลัง
พูดถึงการยุยงของพวกถือลัทธิยวิ ท่ามกลางพวกเขา พวกเขาได้รับการไถ่จากการเป็ นทาสโดยได้
รับการยกชูให้เป็ นบุตรในพระคริ สต์แล้ว ทําไมพวกเขาถึงอยากกลับไปเป็ นทาสของพระราช
บัญญัติของโมเสสอีก
กท 4:10

เปาโลกล่าวต่อไปว่า ท่ านถือวัน เดือน ฤดู และปี นี>หมายถึงวันสะบาโต

ของพวกยิว, วันข้างขึ2นของพวกยิว, วันศักดิ?สิทธิ?ของพวกยิว และปี สะบาโตของพวกยิว ถึงแม้วา่
ได้รับการปลดปล่อยจากข้อปลีกย่อยต่างๆของพระราชบัญญัติที>คอยมาผูกมัดแล้ว แต่ตอนนี2บาง
คนกําลังพยายามกลับไปหาพงหนามนั2นอีก มันเป็ นระบบที>ลา้ สมัยไปแล้ว ถึงแม้วา่ เปาโลใน
ฐานะยิวยังปฏิบตั ิตามพิธีกรรมตามประเพณี ของยิวหลายอย่างอยู่ แต่ท่านก็คดั ค้านการรุ กลํ2าเข้า
มาของพิธีกรรมเหล่านี2ในคริ สตจักรของคนต่างชาติในฐานะเป็ นคําสั>งตามบทบัญญัติและเป็ นคํา
สั>งฝ่ ายวิญญาณ พวกคนต่างชาติไม่เคยตกอยูใ่ ต้กฎข้อบังคับเหล่านี2เลยและยังเป็ นเช่นนั2นอยูต่ ่อ
ไปในพระคริ สต์ นอกจากนี2สาํ หรับพวกเชื>อที>เป็ นยิวแล้ว ธรรมเนียมเหล่านี2ของพวกยิวควรเป็ น

เช่นนั2นต่อไป คือ เป็ นแค่ธรรมเนียม พวกเขาไม่ได้ถูกธรรมเนียมเหล่านี2ผกู มัดอีกต่อไป นี>กเ็ ป็ น
เช่นนั2นในส่ วนที>เกี>ยวข้องกับฐานะของเราต่อเบื2องพระพักตร์พระเจ้า เราไม่ได้รอดเพราะรักษา
กฎข้อบังคับต่างๆของพระราชบัญญัติของพวกยิว และเราก็ไม่ได้รักษาความรอดไว้โดยการ
รักษาพระราชบัญญัติดว้ ย อีกด้านที>กลับกันก็เป็ นเช่นนี2เหมือนกัน การไม่รักษาพระราชบัญญัติ
ไม่สามารถทําให้ความรอดของเราหลุดหายได้เลย
กท 4:11

ดังนั2นเปาโลจึงเปิ ดอกพูดกับพวกเขา ข้ าพเจ้ าเกรงว่าการทีข0 ้ าพเจ้ าได้ ทาํ

เพือ0 ท่านนันจะไร้ ประโยชน์ ความหมายก็คือ ‘ข้าพเจ้าเกรงแทนพวกท่าน’ ท่านเกรงว่าการที>พวก
ถือลัทธิยวิ ลอบเข้ามานั2นได้ทาํ ให้พวกเขาเกิดความสับสนไปแล้ว และที>แย่ยงิ> ไปกว่านั2นคือ ได้
นําพวกเขาให้หลงไปแล้ว ความกลัวนั2นยิง> ใหญ่โตยิง> ขึ2นเมื>อท่านพิจารณาถึงงานฝ่ ายวิญญาณทั2ง
สิ2 นที>ท่านได้ลงทุนไปในตัวพวกเขา ท่านเกรงว่าการลงแรงที>ท่านได้ทาํ ไปนั2นจะเสี ยเปล่า
กท 4:12

หลังจากการบรรยายด้านหลักศาสนศาสตร์ที>ลึกซึ2งและภาพอุปไมยที>

สู งส่ งไปแล้ว อยูด่ ีๆนํ2าเสี ยงของเปาโลก็เปลี>ยนเป็ นแบบส่ วนตัวมากๆ ขณะที>จดหมายฝากฉบับนี2
จนถึงตอนนี2ได้หลัง> ไหลออกมาจากสติปัญญาอันเปี> ยมด้วยพลังของท่าน (ตามที>พระวิญญาณ
บริ สุทธิ?ได้ทรงดลใจท่าน) แต่คราวนี2ส>ิ งที>ท่านจะเขียนกลับหลัง> ไหลออกมาจากหัวใจของท่าน
แทน พีน0 ้ องทังหลาย ข้ าพเจ้ าวิงวอนให้ ท่านเป็ นเหมือนข้าพเจ้ า อัครสาวกผูย้ งิ> ใหญ่ท่านนี2ได้รับ
การปลดปล่อยจากการเป็ นทาสของการดําเนินชีวติ ใต้พระราชบัญญัติมาสู่ เสรี ภาพของการเป็ น
บุตรของพระเจ้าแล้ว ท่านจึงขอร้องให้พวกเขาทําตามอย่างท่าน พวกเขาได้ตอ้ นรับพระคริ สต์
แล้ว แต่ดนั กลับไปพาพงหนามของพระราชบัญญัติอีก ท่านขอร้องพวกเขาให้ปีนกลับขึ2นมา
นอกจากนี2ท่านยังบอกอีกว่า เพราะว่ าข้ าพเจ้ าก็ได้ เป็ นอย่างท่านแล้ วเหมือนกัน ท่านก็
เป็ นยิวเหมือนพวกเขาหลายคน ท่านต้องพยายามอย่างมากในการตัดสิ นใจที>จะหันหลังให้กบั
ศาสนายูดายเพือ> เป็ นวิธีในการทําให้ตนเป็ นคนชอบธรรม ท่านเข้าใจถึงความสับสนของพวกเขา
ที>ตอ้ งเลือกระหว่างมรดกที>พวกเขาภาคภูมิใจกับข่าวประเสริ ฐแห่งพระคุณ

ท่านออกความเห็นต่อไปว่า ท่ านไม่ได้ ทาํ ผิดต่ อข้ าพเจ้ าเลย ที>ท่านโต้แย้งกับพวกเขานี2
ไม่ใช่เรื> องส่ วนตัวแต่เป็ นเรื> องของหลักการ ท่านไม่ได้รู้สึกว่าการที>พวกเขาสับสนนี2เป็ นการทํา
ผิดต่อท่านเลย แต่ท่านเป็ นห่วงพวกเขาในเรื> องฝ่ ายวิญญาณมากๆ
กท 4:13

เปาโลวิงวอนพวกเขาแบบเป็ นการส่ วนตัวต่อไป หลังจากได้เผชิญหน้า

พวกเขาในเรื> องศาสนศาสตร์และเรื> องสติปัญญาไปแล้ว เปาโลจึงเปิ ดใจพูดกับพวกเขาในระดับ
ของอารมณ์ ท่ านรู้ ว่าตอนแรกทีข0 ้ าพเจ้ าประกาศข่ าวประเสริฐแก่ ท่านนัน ก็ทาํ โดยความอ่ อน
กําลังแห่ งเนือ หนัง ท่านพูดย้อนกลับไปถึงการเดินทางไปยังแคว้นกาลาเทียเที>ยวแรกของตัวเอง
การที>ท่านพูดถึง “ความอ่อนกําลังแห่งเนื2อหนัง” ย่อมหมายถึงปัญหาสุ ขภาพของตัวท่านเอง
นอกจากการโดนหินขว้างที>เมืองอิโคนียมู ในกิจการ 14:19 แล้ว ไม่มีบนั ทึกเกี>ยวกับความเจ็บ
ป่ วยทางกายของท่านอื>นใดอีกในการเดินทางไปประกาศเที>ยวแรกของท่านยังแคว้นกาลาเทีย มี
อีกที>ที>บ่งชี2วา่ เปาโลมีปัญหาเกี>ยวกับสายตาอย่างต่อเนื>อง การบอกเป็ นนัยเช่นนั2นอยูใ่ นข้อ 15
ท่านจึงขอร้องพวกเขาให้เห็นใจท่าน ท่านเตือนความจําพวกเขาว่า แม้ในยามที>เผชิญกับปัญหา
สุ ขภาพอันหนักหน่วง แต่ท่านก็มาประกาศข่าวประเสริ ฐแก่พวกเขา
กท 4:14

นอกจากนี2 และการทดลองของข้าพเจ้ าซึ0งอยู่ในเนือหนังของข้ าพเจ้ า

ท่ านก็ไม่ได้ ดูหมิน0 หรือปฏิเสธ แต่ ได้ ต้อนรับข้ าพเจ้ าเหมือนกับว่ าเป็ นทูตสวรรค์ องค์หนึ0งของ
พระเจ้ า หรือเหมือนกับพระเยซูคริสต์ คําที>แปลว่า การทดลอง (เพะอิราสมอส) ในบริ บทนี2มี
ความหมายว่า ‘ความทุกข์’ มีบางคนเชื>อว่าความเจ็บปวดของเปาโลนั2นคือ ความผิดปกติที>เกิดกับ
ดวงตาซึ>งก่อให้เกิดการบวมและมีของเหลวไหลจากดวงตาของท่าน ดังนั2นใบหน้าของท่านจึง
ไม่น่าดูและอาจดูน่าขยะแขยงเสี ยด้วยซํ2า ทั2งๆที>เป็ นเช่นนั2น เปาโลก็เตือนความจําพี>นอ้ งชาว
แคว้นกาลาเทียว่า พวกเขาไม่ได้ดูหมิ>นหรื อปฏิเสธท่านเลย นอกจากนี2พวกเขายังต้อนรับท่าน
ด้วยราวกับว่าท่านเป็ นทูตสวรรค์ของพระเจ้า หรื อราวกับว่าท่านเป็ นพระเยซูคริ สต์เลยด้วยซํ2า
เห็นได้ชดั ว่าเปาโลต้องการให้พวกเขาระลึกถึงความทรงจําอันหวานชื>นในวันวาน ความหมายที>
แฝงอยูก่ ค็ ือ เมื>อก่อนพวกท่านยังต้อนรับข้าพเจ้าเลย แล้วทําไมตอนนี2ถึงไม่ตอ้ นรับแล้วล่ะ

กท 4:15

อัครสาวกเปาโลขอร้องพวกเขาเป็ นการส่ วนตัวต่อไป ความปลืม ใจทีท0 ่าน

ได้ กล่าวไว้ไปอยู่ทไี0 หนเสียแล้ว ท่านหมายถึงความปลื2มใจที>พวกเขาเคยมีในการรับใช้ของท่าน
พวกเขาตื>นเต้นและได้รับพระพรจากการรับใช้ของท่าน ท่านทําให้พวกเขานึกย้อนถึงตอนนั2น
และถามว่าความปลื2มใจนั2นที>พวกเขาได้กล่าวไว้หายไปไหนเสี ยแล้ว ท่านเตือนความจําพวกเขา
อีกถึงความรักที>พวกเขามีต่อท่าน
เพราะข้ าพเจ้ าเป็ นพยานให้ ท่านได้ ว่า ถ้ าเป็ นไปได้ ท่านก็คงจะควักตาของท่ านออกให้
ข้ าพเจ้ า นี>อาจเป็ นมากกว่าแค่การกล่าวเกินจริ ง ถ้าเปาโลมีปัญหากับดวงตาจริ งๆ ท่านก็เตือน
ความจําพวกเขาว่าหากเป็ นได้ พวกเขาก็คงยอมให้ดวงตาของพวกเขาแก่ท่านไปแล้ว เมื>อก่อนมี
สายใยรักอันเหนียวแน่นระหว่างเปาโลกับคริ สตจักรต่างๆในแคว้นกาลาเทีย แต่เกิดอะไรขึ2นไป
แล้วเล่า
กท 4:16

ในทํานองเดียวกันท่านถามว่า ข้ าพเจ้ าจึงได้ กลายเป็ นศัตรู ของท่ านเพราะ

ข้ าพเจ้ าบอกความจริงแก่ท่านหรือ ท่านกลับไปพูดถึงเรื> องของเหตุผลและสติปัญญาอีกครั2ง คน
เหล่านั2นที>ได้รับอิทธิพลจากพวกถือลัทธิยวิ ไม่ชอบสิ> งที>พวกเขากําลังได้ยนิ จากเปาโล กระนั2น
เปาโลก็ไม่ได้ขอโทษพวกเขา เพราะเท่าที>ท่านรู ้ สิ> งที>ท่านกล่าวมันเป็ นความจริ ง ดังนั2นท่านเป็ น
ศัตรู ของพวกเขาไปแล้วหรื อเพราะท่านบอกความจริ งแก่พวกเขา คําตอบน่าจะชัดเจนอยูแ่ ล้ว
กท 4:17

ในการพูดถึง ‘พวกมิชชันนารี ’ ที>ถือลัทธิยวิ และมาจากแคว้นยูเดียซึ> งได้

ก่อให้เกิดความสับสนท่ามกลางคริ สตจักรต่างๆในแคว้นกาลาเทีย เปาโลกล่าวต่อไปว่า คนเหล่า
นันเอาอกเอาใจท่าน แต่ ไม่ ใช่ ด้วยความหวังดีเลย ความหมายก็คือ ‘คนเหล่านั2นมายุยงพวกท่าน
แต่ไม่ใช่เพื>อให้ท่านดีข2 ึนเลย’ อันที>จริ งแล้ว เขาอยากจะกีดกันพวกท่านเพือ0 ท่ านจะได้ เอาอก
เอาใจพวกเขา ความหมายก็คือว่า พวกถือลัทธิยวิ เหล่านี2ตอ้ งการกีดกันพวกเขาออกไปจากคริ สต
จักรพันธสัญญาใหม่ท2 งั หลายเพื$อที$ว่า (ฮิ นา) พวกเขาจะได้อยากเข้าร่ วมกับพวกถือลัทธิยวิ จุด
ประสงค์ของพวกถือลัทธิ ยวิ เหล่านี2ไม่ได้เป็ นอะไรมากไปกว่าการหาคนเข้าจารี ตเลย นี>บ่งบอก
ว่าพวกเขาไม่ได้ห่วงใยพี>นอ้ งชาวแคว้นกาลาเทียเลยจริ งๆ อันที>จริ งแล้วพวกเขาต้องการให้

คริ สเตียนที>หลงออกไปจากฝูงเหล่านี2กลับไปยังคอกของศาสนายูดายตามเดิม กลยุทธ์อนั แรกๆ
อย่างหนึ>งของพญามารคือ การข่มเหงโดยตรง (แม้กบั เปาโลเองก็ตาม) คราวนี2มนั ใช้กลยุทธ์อีก
อันที>แนบเนียนยิง> กว่า คือ การแทรกซึมเข้าไปผ่านทางพวกถือลัทธิ ยวิ
กท 4:18

เปาโลจึงปิ ดท้ายเนื2อหาส่ วนนี2ดว้ ยการให้คาํ แนะนําแบบพ่อ การเอาอก

เอาใจด้ วยความหวังดีกเ็ ป็ นการดีตลอดไป ไม่ ใช่ เฉพาะแต่ เมือ0 ข้ าพเจ้ าอยู่กบั พวกท่านเท่ านัน
ความหมายก็คือว่า ‘มันดีอยูแ่ ล้วที>จะมีใจร้อนรนในเรื> องที>ดี ไม่ใช่แค่ตอนที>ท่านบังเอิญอยูท่ ี>นน>ั
เท่านั2น’ นี>บ่งบอกว่าพวกเขาเพิ>งมามีใจร้อนรนในสิ> งที>ผดิ (คือ การกลับไปหาศาสนายูดายและ
พระราชบัญญัติของมัน) ตอนแรกพวกเขายังมีใจร้อนรนเพื>อเปาโลอยูเ่ ลยตอนที>ท่านอยูก่ บั พวก
เขา นี>บอกเป็ นนัยว่าพวกเขาน่าจะทําเหมือนเดิมต่อไป
กท 4:19-20 คราวนี2เปาโลไปพูดถึงเนื2อหาตอนใหม่และอุปไมยเกี>ยวกับนางฮาการ์
และนางซาราห์ ท่านจึงกลับไปพูดแบบใจถึงใจกับพวกเขาอีกครั2ง ในฐานะเป็ นผูป้ กครองฝ่ าย
วิญญาณของพวกเขา ท่านพูดกับพวกเขาว่า ลูกน้ อยของข้ าพเจ้ าเอ๋ย ข้าพเจ้ าต้ องเจ็บปวดเพราะ
ท่ านอีกจนกว่ าพระคริสต์ จะได้ ทรงก่อร่ างขึน ในตัวท่ าน เช่นเดียวกับคนที>เป็ นแม่เจ็บท้องอย่าง
มากเพื>อที>จะคลอดบุตร เปาโลก็เจ็บปวดเพราะพวกเขาอย่างมากจนกว่า “พระคริ สต์จะได้ทรงก่อ
ร่ างขึ2นในตัวท่าน” วลีหลังนี2พดู ถึงการเติบโตเต็มที>ของตัวอ่อนของเด็กทารกในครรภ์มารดาก่อน
การคลอด ภาพเปรี ยบของท่านก็เป็ นเรื> องเข้าใจง่าย เช่นเดียวกับมารดาเจ็บท้องเพือ> ที>จะคลอดเด็ก
ทารกที>ครบกําหนด ท่านก็เจ็บปวดเพราะพวกเขาต่อไปจนกว่าพวกเขาจะบรรลุถึงความเป็ น
ผูใ้ หญ่เต็มตัวในเรื> องฝ่ ายวิญญาณ
แม้กระนั2น ท่านก็เขียนว่า 20 ข้ าพเจ้ าปรารถนาจะอยู่กบั พวกท่ านเดียQ วนี และเปลีย0 นนํา
เสี ยงของข้ าพเจ้ า เช่นเดียวกับพ่อแม่ที>เป็ นกังวลเกี>ยวกับปัญหาที>ลูกๆของตนเผชิญอยู่ ท่านก็
ปรารถนาที>จะอยูก่ บั พวกเขา นอกจากนี2ท่านยังอยากที>จะเปลี>ยนนํ2าเสี ย
ของตัวเองด้วย จดหมายสักฉบับอาจดูเหมือนเข้มงวดและเป็ นการดุด่าว่ากล่าว ท่านจึง
อยากมาหาพวกเขาและพูดแบบอ่อนโยนกับพวกเขาเพือ> ที>จะช่วยเหลือพวกเขา ท่านแสดงออกถึง

ความกลัวของตัวเองอีกครั2ง เพราะว่าข้ าพเจ้ ามีข้อสงสั ยในตัวท่ าน ท่านมีขอ้ สงสัยในเรื> องสภาพ
ฝ่ ายจิตวิญญาณของพวกเขา ดังนั2นท่านจึงเป็ นห่วงพวกเขา
กท 4:21

ขณะที>ท่านกําลังจะแนะนําอุปไมยอันยิง> ใหญ่ระหว่างพระราชบัญญัติและ

พระคุณ ท่านก็ถามพวกเขาว่า ท่านทีอ0 ยากอยู่ใต้ พระราชบัญญัติ ท่านไม่ได้ ฟังพระราชบัญญัติ
หรือ จงบอกข้าพเจ้ าเถิด สําหรับพวกท่านที>อยากกลับไปอยูใ่ ต้พระราชบัญญัติอีก ท่านไม่ได้
กําลังฟังมันอยูห่ รื อ
กท 4:22-23 เพราะมีเขียนไว้ ว่า อับราฮัมมีบุตรชายสองคน คนหนึ0งเกิดจากทาสี อีก
คนหนึ0งเกิดจากหญิงทีเ0 ป็ นไท เปาโลจึงเรี ยกตัวพระราชบัญญัติเองมาเป็ นพยาน ในหนังสื อปฐม
กาลมีเขียนไว้วา่ อับราฮัมมีลูกชายสองคน: คนหนึ>งโดยนางฮาการ์ (ปฐมกาล 16) และอีกคนโดย
นางซาราห์ (ปฐมกาล 21) นางฮาการ์เป็ นทาสี ส่ วนซาราห์เป็ นหญิงที>เป็ นไท
เปาโลจึงเริ> มปูพ2ืนสําหรับเรื> องรองที>ท่านจะพูดถึงอย่างเต็มที>ในบทต่อไป 23 บุตรที0เกิด
จากทาสี นันก็เกิดตามเนือ หนัง เรื> องการถือกําเนิดของอิชมาเอลนั2นซึ>งบังเกิดจากนางฮาการ์ถูก
กระทําตามเนื2อหนังทั2งสิ2 น ความคิดนี2เกิดขึ2นจากความสงสัยและความไม่อดทนของนางซาราห์
นางได้แนะนําให้อบั ราฮัมมีบุตรจากนางฮาการ์ซ> ึงอับราฮัมก็ทาํ ตามที>นางได้แนะนํา ประเด็นของ
เปาโลก็คือว่า เรื> องยุง่ ยากทั2งหมดนี2ถูกคิดและกระทําขึ2นตามเนื2อหนัง อย่างไรก็ตาม บุตรทีเ0 กิด
จากหญิงทีเ0 ป็ นไทนันเกิดตามพระสั ญญา การถือกําเนิดของอิสอัค (ซึ>งพวกถือลัทธิยวิ นับถือ
อย่างสูงว่าเป็ นพ่อหมู่คนหนึ>งของพวกเขา) เป็ นมาโดยพระสัญญาและความเชื>อทั2งสิ2 น ถึงแม้วา่
อับราฮัมและนางซาราห์ตอ้ งรอถึงยีส> ิ บห้าปี โดยความเชื>อ แต่การถือกําเนิดของอิสอัคก็สื>อถึงการ
เป็ นบุตรแห่งพระสัญญาอย่างไม่ตอ้ งสงสัย อับราฮัมรอคอยบุตรแห่งพระสัญญาคนนี2โดยความ
เชื>อ
กท 4:24-25 ข้ อความนีเ ป็ นอุปไมย ผู้หญิงสองคนนันได้ แก่พนั ธสัญญาสองอย่าง คน
หนึ0งมาจากภูเขาซีนาย คลอดลูกเป็ นทาส คือ นางฮาการ์ นี>คือประเด็นของเปาโล (คําที>แปลว่า
อุปไมย (อัลเลกอเระโอ) เป็ นที>มาของคําภาษาอังกฤษ allegory และหมายถึงภาพเปรี ยบเทียบ)

เรื> องที>เกิดขึ2นจริ งตามประวัติศาสตร์ของนางฮาการ์ นางซาราห์ และบุตรทั2งสองคนของพวกนาง
ก็เป็ นอุปไมยฝ่ ายวิญญาณอันยิง> ใหญ่เรื> องหนึ>ง ก่อนอื>นอุปไมยนี2เกี>ยวข้องกับพันธสั ญญาสอง
อย่ าง คือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ พันธสัญญาอันหนึ>งมาจาก “ภูเขาซีนาย คลอดลูก
เป็ นทาส คือ นางฮาการ์” ความหมายก็คือ ‘พันธสัญญาแรกตามอุปไมยนี2เกี>ยวข้องกับภูเขาซีนาย
ซึ>งให้กาํ เนิดความเป็ นทาส นี>คือนางฮาการ์’
25 นางฮาการ์ นันได้ แก่ภูเขาซีนายในประเทศอาระเบีย ดังนั2นเปาโลจึงยกภาพเปรี ยบ
เทียบว่าเรื> องนางฮาการ์กบั อิชมาเอลนั2นตรงกับการประทานพระราชบัญญัติบนภูเขาซีนาย ทั2ง
สองเหตุการณ์ไม่เกี>ยวข้องกับพระสัญญาของพระเจ้า พระคุณ หรื อความเชื>อเลย นอกจากนี2พระ
ราชบัญญัติที>ทรงประทานให้บนภูเขาซีนายและถูกยกเป็ นอุปไมยในตัวนางฮาการ์น2 นั ก็ตรงกับ
กรุงเยรู ซาเล็มปัจจุบัน เพราะกรุงนีก บั พลเมืองเป็ นทาสอยู่ คําที>แปลว่า ตรงกับ (ซุสตอยเคะโอ)
มีความหมายว่า ‘คล้ายคลึงกับ’ หรื อ ‘สอดคล้องกับ’ อันหลังน่าจะใช่ความหมายของวลีตรงนี2
ประเด็นของเปาโลก็คือว่า การประทานพระราชบัญญัติบนภูเขาซีนายสอดคล้องกับสภาพฝ่ าย
วิญญาณของคนที>อยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็มสมัยนั2น พวกยิวที>อยูใ่ ต้พระราชบัญญัติตอนนั2นตกเป็ น
ทาสฝ่ ายวิญญาณเหมือนกับที>นางฮาการ์เป็ นทาสี
กท 4:26

ทั2งๆที>ไม่ได้เอ่ยชื>อนางซาราห์ แต่อคั รสาวกเปาโลก็พดู ถึงนางและพันธ

สัญญาใหม่โดยตรงแบบอุปไมยอีกครั2ง แต่ ว่ากรุงเยรู ซาเล็มซึ0งอยู่เบือ งบนนันเป็ นไท เป็ นมารดา
ของเราทังปวง ท่านหมายถึงกรุ งเยรู ซาเล็มเมืองสวรรค์ซ> ึงพวกรับบีกเ็ ห็นตรงกัน เมืองสวรรค์น2 นั
ที>พระผูช้ ่วยให้รอดเสด็จจากมา คือมารดาฝ่ ายวิญญาณของคนทั2งปวงที>อยูใ่ นพระคริ สต์ พันธ
สัญญาแรกจึงเป็ นแบบโลกขณะที>พนั ธสัญญาใหม่น2 ีเป็ นแบบสวรรค์ พันธสัญญาแรกเป็ นเรื> อง
เนื2อหนัง (ซึ>งเกี>ยวข้องกับพิธีเข้าสุ หนัตอย่างแน่นอน) ขณะที>พนั ธสัญญาใหม่เป็ นเรื> องฝ่ าย
วิญญาณ พันธสัญญาแรกเกิดจากการเป็ นทาสขณะที>พนั ธสัญญาใหม่เกิดจากเสรี ภาพในพระ
คริ สต์

กท 4:27

เปาโลจึงยกคําพูดจากอิสยาห์ 54:1 เพราะมีคาํ เขียนไว้ แล้วว่ า `จงชื0นชม

ยินดีเถิด หญิงหมันผู้ไม่ คลอดบุตร จงเปล่งเสียงโห่ ร้อง เจ้ าผู้ไม่ได้ เจ็บครรภ์ ด้ วยว่าหญิงทีต0 ้ อง
อยู่อย่ างโดดเดีย0 วก็ยงั มีบุตรมากกว่ าหญิงทีย0 งั มีสามีอยู่กบั นางมากมายนัก' ถึงแม้วา่ บริ บทตรงนี2
เกี>ยวข้องกับชนชาติอิสราเอลในแง่ที>มนั เป็ นคําพยากรณ์ถึงการพิพากษาที>จะมาและการช่วยให้
พ้นของพระเจ้า แต่มนั ก็อา้ งอิงถึงนางซาราห์และนางฮาการ์อย่างชัดเจน นี>แหละคือประเด็นของ
เปาโล พระเจ้าทรงอวยพรเชื2อสายแห่งพระสัญญา (บุตรของนางซาราห์) มากกว่าเชื2อสายของ
หญิงทาส (นางฮาการ์) ตั2งเยอะ (นัน> คือพระเจ้าทรงอวยพรอิสอัคมากกว่าอิชมาเอลตั2งเยอะ) ดัง
นั2น พระองค์กจ็ ะทรงอวยพรคนเหล่านั2นที>อยูใ่ นพระคริ สต์มากกว่าคนเหล่านั2นที>อยูใ่ ต้พระราช
บัญญัติต2 งั เยอะ
กท 4:28

การประยุกต์ใช้อุปไมยทั2งหมดอยูต่ รงนี2 พีน0 ้ องทังหลาย บัดนีเราเป็ นบุตร

แห่ งพระสัญญาเช่ นเดียวกับอิสอัค คนเหล่านั2นที>อยูใ่ นพระคริ สต์ อยูใ่ ต้พระคุณและถูกไถ่โดย
พระโลหิตของพระเมษโปดก (พวกเรา) เป็ นลูกหลานฝ่ ายวิญญาณแห่งพระสัญญาของพระเจ้าที>
มีต่ออับราฮัม ดังนั2นเราจึงเป็ นทายาทแห่งพระสัญญานั2น ดังนั2นทําไมถึงอยากกลับไปเป็ นทาส
ของพระราชบัญญัติอีก เรามีสิทธิ? ที>จะได้รับมรดกอย่างเต็มบริ บูรณ์ซ> ึ งจะถูกมอบให้แก่บุตรทั2ง
หลายของพระเจ้าอยูแ่ ล้ว
กท 4:29

ถึงแม้จะได้รับพระพร แต่เปาโลก็เศร้าใจที>วา่ แต่ ในครังนันผู้ทเี0 กิดตาม

เนือ หนังได้ ข่มเหงผู้ทเี0 กิดตามพระวิญญาณฉันใด ปัจจุบนั นีกเ็ หมือนกันฉันนัน ปฐมกาล 21:9
บอกเราว่าอิชมาเอลเยาะเย้ยอิสอัค ประเพณีของพวกยิวเชื>อกันว่าอิชมาเอลยิงธนูใส่ อิสอัคด้วยซํ2า
ตลอดทุกยุคทุกสมัย ชนชาติอาหรับสู ้รบกับชนชาติอิสราเอลมาอย่างต่อเนื>อง อย่างไรก็ตาม การ
ประยุกต์ใช้ของเปาโลก็เกือบจะถึงแล้ว
พวกยิวในตอนนั2นเป็ นพวกหลักที>ข่มเหงคริ สตจักรที>กาํ ลังเติบโต พวกเขาที>พยายามเผย
แพร่ พระราชบัญญัติ (คือ คนเหล่านั2นที>บงั เกิดตามเนื2อหนัง) เป็ นศัตรู ตวั ฉกาจของพวกคริ สเตียน

ยุคต้น (คนเหล่านั2นที>บงั เกิดตามพระวิญญาณ) เปาโลได้รับความทุกข์อย่างหนักจากนํ2ามือของ
คนเหล่านี2เช่นเดียวกับคริ สเตียนชาวแคว้นกาลาเทียบางคนที>โดนข่มเหงมาบ้างแล้ว
กท 4:30

ท่านจึงเรี ยกตัวพระราชบัญญัติมาเป็ นพยาน แต่ พระคัมภีร์ว่าอย่ างไร คํา

พูดที>ยกมานี2มาจาก ปฐมกาล 21:10 ก็ว่า `จงไล่ทาสี กบั บุตรชายของนางไปเสียเถิด เพราะว่ าบุตร
ชายของทาสีจะเป็ นผู้รับมรดกร่ วมกับบุตรชายของหญิงทีเ0 ป็ นไทไม่ได้ ' ในข้อนั2นนางซาราห์สง>ั
อับราฮัมสามีของนางให้ขบั ไล่นางฮาการ์และบุตรชายของนางออกไปหลังจากเหตุการณ์ที> อิ
ชมาเอลเยาะเย้ยอิสอัคน้อย ประเด็นที>สาํ คัญกว่าก็คือว่า เช่นเดียวกับที>อิชมาเอลจะไม่ได้เป็ น
ทายาทร่ วมกับอิสอัค คนเหล่านั2นที>พยายามจะบังคับใช้พระราชบัญญัติกบั คริ สตจักรก็คาดได้เลย
ว่าจะต้องเจอชะตากรรมแบบเดียวกัน
กท 4:31

ท่านจึงกล่าวสรุ ปอุปไมยนี2 เหตุฉะนัน พีน0 ้ องทังหลาย เราไม่ ใช่ บุตรของ

ทาสี แต่ เป็ นบุตรของหญิงทีเ0 ป็ นไท เพราะว่าเราอยูใ่ นพระคริ สต์แล้ว เราจึงไม่ใช่ลูกหลานของ
นางฮาการ์ (พระราชบัญญัติและการทําให้ตกเป็ นทาสของมัน) แต่เป็ นลูกหลานของนางซาราห์
(พระคุณ, พระสัญญา และความเชื>อ) เราไม่ได้รอดเพราะการทําดี และเราก็ไม่ได้สูญเสี ยความ
รอดของเราไปเพราะล้มเหลวในการรักษาการกระทําดีดว้ ย
*****
ภาพรวมของกาลาเทีย 5: อัครสาวกเปาโลทําการประยุกต์ ใช้ สิ$งที$ ท่านได้ เขียนมาจนถึง
ตอนนี & ท่ านขอร้ องให้ พี$น้องชาวแคว้ นกาลาเที ยยืนหยัดมัน$ คงในเสรี ภาพแห่ งพระคุณและไม่
ยอมจํานนต่ อคําสั$งของพวกถือลัทธิ ยิวที$ให้ พวกเขาเข้ าสุหนัต จากนั&นท่ านก็พูดถึงใจความหลัก
ที$ สาํ คัญประการที$สองของหนังสื อเล่ มนี:& การดําเนินในพระวิญญาณซึ$ งเป็ นกุญแจสู่ชีวิต
คริ สเตียน ท่ านสาธยายเกี$ยวกับการงานหลายอย่ างของเนือ& หนังและเปรี ยบเทียบความต่ างของ
การงานเหล่ านีก& ับผลของพระวิญญาณ กุญแจสู่ชีวิตคริ สเตียนจึงเป็ นการดําเนินในพระวิญญาณ
และไม่ พยายามดําเนินชี วิตโดยพระราชบัญญัติหรื อเผลอกลับไปทําตามเนือ& หนังอีก

กท 5:1

จุดสู งสุ ดของการเสนอคดีของเปาโลได้ถูกกระทําไปแล้วในบทที>แล้วเมื>อ

ท่านเปรี ยบเทียบความต่างของพระราชบัญญัติกบั พระคุณผ่านทางอุปไมยของนางฮาการ์และ
นางซาราห์ ใน 4:30 ท่านพูดถึงหญิงที$เป็ นไท คือ นางซาราห์ และอีกทีในข้อ 31 เมื>อพิจารณาถึง
บริ บทดังกล่าว บัดนี2เปาโลจึงเปลี>ยนมาพูดถึงการแสดงออกถึงทุกสิ> งที>ท่านได้เสนอไปแล้วบ้าง
เพือ0 เสรีภาพนันเองพระคริสต์ จึงได้ ทรงโปรดให้ เราเป็ นไท เหตุฉะนันจงตังมัน0 และอย่าเข้าเทียม
แอกเป็ นทาสอีกเลย คําที>แปลว่า เสรีภาพ (เอะเละอูเธะเรี ย) เป็ นคําที>แตกออกมาจากคําที>แปลว่า
หญิงทีเ0 ป็ นไท (เอะเละอูเธะรอส) โดยตรง ประเด็นของเปาโลก็คือว่า ให้พี>นอ้ งชาวแคว้นกาลา
เทียตั2งมัน> อยูใ่ นเสรี ภาพของข่าวประเสริ ฐแห่งพระคุณและไม่หนั กลับไปหาพันธนาการที>ผกู มัด
ให้เป็ นทาสของพระราชบัญญัติแห่งพันธสัญญาเดิมอีก ศาสนายูดายของพวกรับบีสอนว่ามี
บัญญัติ 613 ข้อที>ยวิ ที>เคร่ งครัดต้องถือรักษา บัญญัติเหล่านี2เป็ นข้อปลีกย่อยที>แตกออกมาจากโท
ราห์ของโมเสสอีกที การกลับไปหาพันธนาการดังกล่าวก็คือการกลับไปหาความเป็ นทาสซึ>งถูก
แสดงภาพเป็ นนางฮาการ์และอิชมาเอลในบทที>แล้ว
กท 5:2

คราวนี2ท่านเข้าเรื> องจริ งๆ ดูเถิด ข้ าพเจ้ าเปาโลขอบอกท่ านว่ า ถ้ าท่านรับ

พิธเี ข้ าสุ หนัตพระคริสต์ จะทรงทําประโยชน์ อะไรให้ แก่ ท่านไม่ได้ เลย ‘พวกมิชชันนารี ’ ที>ถือลัทธิ
ยิวซึ>งมารังควานคริ สตจักรทั2งหลายในแคว้นกาลาเทียกําลังกดดันผูเ้ ชื>อที>เป็ นคนต่างชาติอย่าง
หนักให้พวกเขาเข้าสุ หนัต นี>สื>อว่าหากพวกเขาไม่เข้าสุ หนัต พวกเขาก็จะสู ญเสี ยความรอดไป
เปาโลเสนอประเด็นของท่านตรงๆ หากปล่อยให้คาํ สอนผิดนี2คงอยูต่ ่อไปและสั>งให้คนต่างชาติ
เข้าสุ หนัต พระเยซูคริ สต์กจ็ ะไม่มีประโยชน์อะไรในเรื> องฝ่ ายวิญญาณเลย หากพวกเขาสามารถ
รอดได้และยังรอดต่อไปโดยการประพฤติตามพระราชบัญญัติ (ซึ>งถูกแสดงภาพเป็ นการเข้า
สุ หนัต) พวกเขาก็ไม่ตอ้ งพึ>งพระคริ สต์เลย
กท 5:3

นี>คือหลักเหตุผลที>โต้แย้งไม่ได้เลย ข้ าพเจ้ าเป็ นพยานให้ ทุกคนทีร0 ับพิธี

เข้ าสุ หนัตทราบอีกว่า เขาถูกผูกมัดให้ ประพฤติตามพระราชบัญญัติทงั สิน หากพวกท่านยอมเข้า
สุ หนัตเพื>อเป็ นวิธีในการเป็ นคนชอบธรรม พวกท่านก็ตอ้ งประพฤติตามให้ได้ทุกข้อ ต้องทําให้
ได้หมดทุกข้อหรื อไม่กไ็ ม่ทาํ เลย ความรอดเป็ นมาโดยพระคุณหรื อไม่กก็ ารทําความดี ซึ>งใน

กรณี น2 ีคือ พระราชบัญญัติของโมเสส นอกจากนี2ถา้ พวกเขายอมรับข้อเสนอที>วา่ พวกเขารอดโดย
การประพฤติตามพระราชบัญญัติ พวกเขาก็ตอ้ งประพฤติตามบัญญัติต่อไปเรื$ อยๆเพือ> ที>จะรั กษา
ความรอดไว้ นี>เหมือนกับความเชื>อในปัจจุบนั ที>วา่ ความบาปในชีวติ ของคริ สเตียนจะทําให้เขา
สู ญเสี ยความรอดของตนไปได้ การเข้าสุ หนัตเป็ นเพียงยอดของก้อนนํ2าแข็งเท่านั2น การยอมเห็น
ด้วยกับประเด็นนี2กเ็ ท่ากับเป็ นการทําให้ตวั เองตกอยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัติทุกข้ อ
กท 5:4

หากเป็ นเช่นนั2นจริ ง เปาโลก็กล่าวต่อไปว่า ผู้ใดในหมู่พวกท่ านทีเ0 ห็นว่า

ตัวเองเป็ นคนชอบธรรมโดยพระราชบัญญัติ ท่ านก็หล่นจากพระคุณไปเสียแล้ว พระคริสต์ ย่อม
ไม่ ได้ มผี ลอันใดต่ อท่านเลย หากผูใ้ ดสามารถเป็ นคนชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามพระราช
บัญญัติหรื อข้อใดข้อหนึ>งของมัน (เช่น การเข้าสุ หนัต) เขาจะต้องการพระคริ สต์ไปทําไมเล่า ใน
แบบเดียวกัน หากผูใ้ ดสามารถรอดได้ (หรื อรอดต่อไปได้) โดยการดําเนินชีวติ เป็ นคนดี เขาจะ
มาหาพระคริ สต์ทาํ ไม ความผิดพลาดของพี>นอ้ งชาวแคว้นกาลาเทียก็คือว่า พวกเขากําลังพยายาม
ที>จะปนพระคริ สต์เข้ากับพระราชบัญญัติ ประเด็นของเปาโลนั2นลึกซึ2ง ท่านขอให้พวกเขาขึ2น
ให้การ: ท่ านก็หล่นจากพระคุณไปเสี ยแล้ว ตรงข้ามกับคํากล่าวหาของศาสนศาสตร์สมัยใหม่บาง
สาย พวกเขาไม่ได้หล่นจากความรอดหรื อหล่นจากพระคริ สต์เลย แต่พวกเขาหล่นหายไปจาก
หลักการแห่งพระคุณต่างหาก พวกถือลัทธิ ยวิ ได้นาํ พวกเขาให้หลงผิดกลับไปหาพระราชบัญญัติ
อีกที ในการทําเช่นนั2น พวกเขาก็ได้หนั ออกไปจากหลักการแห่งพระคุณอันสู งส่ ง
กท 5:5

ในฐานะผูเ้ ชื>อ เพราะว่ า โดยพระวิญญาณและความเชื0อ เราก็รอคอยความ

ชอบธรรมทีเ0 ราหวังว่ าจะได้ รับ ความหมายก็คือสิ> งต่อไปนี2 ความหวังแห่งความชอบธรรมคือ (ก)
สวรรค์ และ (ข) พระพรต่างๆซึ>งเป็ นผลมาจากความชอบธรรมในระหว่างนี2 ความหวังและเป้ า
หมายดังกล่าวเป็ นมาโดยความเชื>อผ่านทางพระวิญญาณบริ สุทธิ? ตรงนี2มีการเล่นคํานิดหน่อย ใน
ข้อที>แล้ว เปาโลพูดถึงการเป็ นคนชอบธรรมในฐานะเป็ นแง่มุมหนึ>งของความชอบธรรม คํากริ ยา
ที>แปลว่า เป็ นคนชอบธรรม (ดิไคออโอ) เกี>ยวข้องโดยตรงกับคํานามที>แปลว่า ความชอบธรรม
(ดิไคออซูเน) ทั2งสองคํามีรากมาจากคําว่า ดิไคออส ซึ>งแปลว่า ‘ชอบธรรม’ หรื อ ‘ยุติธรรม’

ประเด็นที>สาํ คัญกว่าก็คือว่า ความหวังแห่งความชอบธรรม (ความรอด) เป็ นมาโดยความเชื>อ
ไม่ใช่โดยการประพฤติตามพระราชบัญญัติ
กท 5:6

ด้วยเหตุน2 ี ในพระเยซูคริสต์ นัน การทีร0 ับพิธีเข้ าสุ หนัตหรือไม่ รับพิธีเข้ า

สุ หนัต ก็หาเกิดประโยชน์ อนั ใดไม่ แต่ ความเชื0อต่ างหากซึ0งกระทํากิจด้ วยความรัก เพราะว่าการ
เป็ นคนชอบธรรม (ความรอด) เป็ นมาโดยความเชื>อ มันจึงไม่ต่างสําหรับพระเจ้าว่าคนๆนั2นจะ
เป็ นยิวที>เข้าสุ หนัตแล้วหรื อเป็ นคนต่างชาติที>ยงั ไม่เข้าสุ หนัต หรื อหากจะกล่าวให้กว้างยิง> ขึ2นก็
คือว่า มันไม่ต่างสําหรับพระเจ้าว่าเราพยายามประพฤติตามพระราชบัญญัติแล้วหรื อไม่ เราไม่ได้
รอดเพราะการประพฤติตามพระราชบัญญัติและเราก็ไม่ได้รอดต่อไปเพราะการทําเช่นนั2นด้วย
สิ> งที>สาํ คัญสําหรับพระเจ้าก็คือ “ความเชื>อที>กระทํากิจด้วยความรัก” สิ> งที>ทาํ ให้พระเจ้า
ทรงพอพระทัยคือ (1) ความเชื>อในพระเยซูคริ สต์ และ (2) การดําเนินชีวติ หลังจากนั2นในความ
รัก ท่านจะพูดถึงเรื> องนี2อย่างเต็มที>มากกว่านี2ในข้อ 13-15 ถึงแม้วา่ ความเชื>อเป็ นหลักการที>เชื>อม
เรากับพระเจ้า แต่ความรักก็ควรเป็ นสายใยที>ผกู ผันระหว่างคนของพระเจ้ากันเองด้วยหลังจาก
นั2น
กท 5:7

เปาโลจึงดุพี>นอ้ งชาวแคว้นกาลาเทียแบบเบาๆ ท่านวิง0 แข่ งดีอยู่แล้ว ใคร

เล่าขัดขวางท่านไม่ ให้ เชื0อฟังความจริง เช่นเดียวกับที>ท่านทําหลายครั2งในจดหมายฝากหลาย
ฉบับของท่าน เปาโลเปรี ยบเทียบชีวติ คริ สเตียนว่าเป็ นเหมือนกับการวิง> แข่งมาราธอนระยะไกล
(ดู กาลาเทีย 2:2, 1 โคริ นธ์ 9:24, 2 ทิโมธี 4:7 และฮีบรู 12:1) พวกเขาได้เริ> มต้นการวิง> แข่งใน
ชีวติ คริ สเตียนมาดีอยูแ่ ล้ว แต่ระหว่างทาง มีบางคนทําให้พวกเขาสะดุดล้มลง พวกเขาไม่เชื>อฟัง
ความจริ งอีกต่อไปแล้ว
กท 5:8

นอกจากนี2 การเกลีย กล่อมอย่ างนีไ ม่ ได้ มาจากพระองค์ ผู้ทรงเรียกท่ านทัง

หลาย คําที>แปลว่า การเกลีย กล่อม (เพะอิสมอเน) มีความหมายว่า ‘การหักหลัง’ หรื อ ‘การชักจูง
ที>หลอกลวง’ คํานี2มีที>มาจากคําที>แปลว่า เชื0อฟัง ในข้อที>แล้ว (เพะอิโธ) ดังนั2นเปาโลจึงเล่นคํานิด
หน่อย ประเด็นที>สาํ คัญกว่าของท่านก็คือว่า การหลอกลวงนี2 (การที>พวกเขาต้องรักษาพระราช

บัญญัติเพื>อที>จะได้รับความรอดและคงความรอดไว้ต่อไปได้)ไม่ได้มาจากพระองค์ผไู ้ ด้ทรงเรี ยก
พวกเขามาตั2งแต่แรก กล่าวอีกนัยหนึ>ง คําสอนนอกรี ตนี2ไม่ได้มาจากพระเจ้า
กท 5:9

ท่านจึงยกคําสุ ภาษิตที>เป็ นความจริ ง เชือขนมเพียงนิดหน่ อยย่ อมทําให้

แป้ งดิบฟูขนึ ได้ ทงั ก้อน เราต้องการเชื2อขนมเพียงแค่นิดเดียวเท่านั2นเพื>อทําให้แป้ งดิบทั2งก้อนฟู
ขึ2น ท่านอาจหมายความว่าความสับสนทั2งหมดนี2เกิดขึ2นจากครู สอนเท็จเพียงแค่คนเดียวที>ได้
ลอบเข้ามาในคริ สตจักรทั2งหลายแห่งแคว้นกาลาเทีย ข้อต่อไปสนับสนุนการตีความนี2 เป็ นความ
จริ งที>คาํ สอนผิดเพียงนิดเดียวสามารถทําให้ความเชื>อของคนมากมายเสี ยได้
กท 5:10

ทั2งๆที>เกิดความสับสนทั2งสิ2 นนี2 แต่เปาโลก็ยงั ไว้ใจพวกเขาอยู่ ข้ าพเจ้ า

ไว้ ใจท่านในองค์พระผู้เป็ นเจ้ าว่า ท่ านจะไม่ เชื0อถืออย่างอืน0 เลย ถึงแม้วา่ ก่อนหน้านั2นท่านได้
แสดงถึงความสงสัยในตัวพวกเขาอยูบ่ า้ ง (4:11) แต่ตอนนี2 (อาจเพื>อให้กาํ ลังใจพวกเขา) ท่านก็
แสดงถึงความมัน> ใจว่าพวกเขาจะไม่เชื>อถือใครอื>นเลยนอกจากตัวท่านเอง นอกจากนี2 ฝ่ ายผู้ทมี0 า
รบกวนท่ านนัน จะเป็ นใครก็ตามจะต้ องได้ รับโทษ เห็นได้ชดั ว่าเปาโลกําลังหมายถึงผูท้ ี>เป็ น
หัวโจกที>ก่อให้เกิดความสับสนและความยุง่ ยากทั2งหมดนี2 เห็นได้ชดั ว่าเปาโลไม่รู้จกั คนๆนี2 แต่
ท่านก็เตือนว่าคนๆนี2จะต้องเจอกับการพิพากษาอันสมควรกับความผิดของเขา นี>สื>อชัดเจนว่า
พวกครู สอนเท็จจะต้องขึ2นให้การต่อพระเจ้าสักวันหนึ>ง ถ้าไม่ใช่ในชีวติ นี2 ก็ตอ้ งเป็ นการ
พิพากษาที>จะเกิดขึ2นตามมาในที>สุด
กท 5:11

จากนั2นเปาโลพูดถึงข้อกล่าวหาอันร้ายกาจที>พวกถือลัทธิ ยวิ บางคนยกขึ2น

ปรักปรําท่าน พีน0 ้ องทังหลาย ถ้ าข้ าพเจ้ ายังเทศนาชักชวนให้ รับพิธีเข้ าสุ หนัต เหตุใดข้าพเจ้ าจึง
ยังถูกข่ มเหงอยู่อกี เล่า บางคนกล่าวหาว่าแม้แต่เปาโลก็เทศนาว่าจําเป็ นที>ผเู ้ ชื>อต้องเข้าสุ หนัต นี>
อาจเป็ นการบิดเบือนบริ บทของการเข้าสุ หนัตของทิโมธีตามที>มีบนั ทึกไว้ในกิจการ 16:3 คําตอบ
ของเปาโลสําหรับข้อกล่าวหานี2กช็ ดั เจน หากเป็ นเช่นนั2นจริ ง ทําไมท่านถึงต้องโดนพวกยิว
ข่มเหงอยูเ่ ล่า คําตอบก็ชดั เจนอยูแ่ ล้ว แน่นอนที>ท่านไม่ได้เทศนาว่าผูเ้ ชื>อจําเป็ นต้องเข้าสุ หนัต
หากท่านเทศนาแบบนั2นจริ งๆ กางเขนก็ไม่ ใช่ สิ0งทีใ0 ห้ สะดุดแล้ว กางเขนเป็ นสิ> งสะดุดในความคิด

ของพวกยิวก็เพราะว่า ที$ กางเขนนั&นพระคริ สต์ได้ทรงชําระโทษบาปของเราและและทําให้พระ
ราชบัญญัติสาํ เร็จแล้ว ถ้าเปาโลเทศนาให้คนเข้าสุ หนัตจริ งๆ การประกาศเรื> องกางเขนที>พวกยิว
เกลียดก็คงหายวับไปแล้ว ข้อเท็จจริ งที>วา่ ท่านยังประกาศเรื> องกางเขนต่อไปก็ปฏิเสธข้อกล่าวหา
ที>วา่ ตัวท่านเองก็สนับสนุนให้คนเข้าสุ หนัตและให้ถือรักษาพระราชบัญญัติ
กท 5:12

เปาโลกล่าวด้วยอาการเหนื>อยหน่ายและถอนใจว่า ข้ าพเจ้ าอยากให้ คน

เหล่านันที0รบกวนท่ านถูกตัดออกเสี ยเลย ความหมายนี2ชดั เจนถึงแม้จะมีการเสี ยดสี อยูด่ ว้ ยก็ตาม
ท่านอยากให้พวกถือลัทธิยวิ เหล่านี2ไปให้พน้ ๆเสี ย อย่างไรก็ตามเราเห็นชัดเจนถึงการเล่นคําของ
ท่าน พวกถือลัทธิยวิ เหล่านี2สนับสนุนให้คนเข้าสุ หนัต ซึ>งเป็ นการตัดหนังหุม้ ปลายองคชาตออก
เปาโลใช้คาํ สอนของพวกเขาเล่นงานพวกเขาเอง คําที>แปลว่า รบกวน (อานาสตาตอโอ) เป็ นคําที>
น่าสนใจ มันมีความหมายว่า ‘ยุยง’ หรื อ ‘พลิกควํา> ’ ความยุง่ ยากที>พวกถือลัทธิยวิ ก่อเป็ นคํากล่าว
ที>นอ้ ยกว่าความเป็ นจริ งด้วยซํ2า
กท 5:13

จากตรงนี2เป็ นต้นไป เปาโลจะเชื>อมโยงจากเรื> องของหลักคําสอนที>ท่าน

นําเสนอมาถึงตอนนี2ไปยังการดําเนินชีวติ คริ สเตียนในแต่ละวัน เมื>อพิจารณาถึงข้อพิพาทที>เกิด
ขึ2นในคริ สตจักรหลายแห่ งในแคว้นกาลาเทีย เห็นได้ชดั ว่าเกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกและการโต้
เถียงกันอย่างรุ นแรง
วกกลับมาพูดถึงหลักการเรื> องเสรี ภาพในพระคริ สต์ เปาโลตักเตือนพวกเขาว่า พีน0 ้ องทัง
หลาย ทีท0 รงเรียกท่ านก็เพือ0 ให้ มเี สรีภาพ อย่ าเอาเสรีภาพของท่ านเป็ นช่ องทางทีจ0 ะปล่อยตัวไป
ตามเนือ หนัง ปัญหาก็คือว่า บางคนได้ใช้หลักการเรื> องเสรี ภาพของคริ สเตียนในทางที>ผดิ และใช้
มันเป็ นช่องทางที>จะทําอะไรก็ได้ตามใจชอบ ดังที>ขอ้ พระคัมภีร์จะเปิ ดเผยให้เห็น ช่องทางดัง
กล่าวได้สาํ แดงตัวออกมาเป็ นความแตกแยกแบบถือพวกถือคณะอันขมขื>นท่ามกลางพวกเขา
ทางออกของปัญหานี2น2 นั ง่ายนิดเดียว แต่ จงรับใช้ ซึ0งกันและกันด้ วยความรักเถิด คํากล่าวนี2ลึกซึ2ง
จริ งๆ เราไม่เพียงควรรักซึ>งกันและกันเท่านั2น แต่เราควรรับใช้ซ> ึ งกันและกันด้วยนํ2าใจแบบ
เดียวกันด้วย

กท 5:14

เปาโลจึงยิงปื นนัดเดียวได้นกสองตัว เพราะว่า พระราชบัญญัติทงั สินนัน

สรุปได้ เป็ นคําเดียว คือว่ า `จงรักเพือ0 นบ้ านเหมือนรักตนเอง' สําหรับคนเหล่านั2นที>เกิดความ
สับสนเพราะการลอบเข้ามาของพวกถือลัทธิ ยวิ เปาโลยกคําพูดจากเลวีนิติ 19:18 การรักผูอ้ ื>น
อย่างที>เราควรรักเหนือกว่าพระราชบัญญัติท2 งั สิ2 น ถ้าเรารักพระเจ้าอย่างที>เราควรรัก เราก็จะไม่มี
วันทําบาปต่อพระองค์ ถ้าเรารักเพื>อนบ้านอย่างที>เราควรรัก เราก็จะไม่ทาํ บาปต่อเขาเช่นกัน
นอกจากนี2ท่านพูดถึงปัญหาในทางปฏิบตั ิของคริ สตจักรทั2งหลายแห่งแคว้นกาลาเทียด้วย การโต้
เถียงกันด้วยเรื> องคําสอนที>ถูกต้องได้กลายเป็ นความบาดหมางอย่างรุ นแรง พวกเขาจําเป็ นต้องมี
คําสอนที>ถูกต้อง แต่พวกเขาก็ควรทําเช่นนั2นด้วยใจที>กอปรด้วยความรัก นี>แหละคือการทําให้
พระราชบัญญัติสาํ เร็จและทําให้ความขัดแย้งระหว่างพวกเขาคลี>คลายลงได้
กท 5:15

ท่านจึงเตือนว่า แต่ ถ้าท่านกัดและกินเนือ กันและกัน จงระวังให้ ดีเกรงว่า

ท่ านจะทําให้ กนั และกันย่อยยับไป ดังที>ท่านจะขยายความต่อไปในไม่ชา้ ปั ญหาไม่ใช่แค่เรื> องคํา
สอนผิดเท่านั2น แต่ยงั เป็ นเรื> องการทําตามเนื2อหนังอย่างหน้าไม่อายอีกด้วย เพราะการโต้เถียงกัน
อย่างเผ็ดร้อนในเรื> องหลักคําสอน พวกเขาได้กดั กินกันและกันเหมือนกับสุ นขั ที>กดั กัน นี>จึงนํา
เปาโลไปสู่ ประเด็นหลักอันที>สองของจดหมายฝากฉบับนี2 และนัน> ก็คือการดําเนินชีวติ ตามพระ
วิญญาณมากกว่าที>จะดําเนินตามเนื2อหนัง เราไม่ได้รอดโดยเนื2อหนัง (การเข้าสุ หนัตและการ
รักษาพระราชบัญญัติต่างๆ) และเราไม่ควรดําเนินชีวติ คริ สเตียนตามเนื2อหนังด้วย
กท 5:16

ท่านจึงพูดถึงประเด็นหลักที>สองของจดหมายฝากฉบับนี2 แต่ ข้าพเจ้ าขอบ

อกว่ า จงดําเนินชีวติ ตามพระวิญญาณและท่ านจะไม่ สนองความต้ องการของเนือ หนัง ประเด็นที>
ต้องมีการตีความอยูต่ รงนี2 พระวิญญาณในที>น2 ียอ่ มหมายถึงพระวิญญาณบริ สุทธิ? อย่างไรก็ตาม
ในต้นฉบับภาษากรี กคําว่าพระวิญญาณนี2อาจหมายถึง ‘วิญญาณ’ ก็ได้ (เกี>ยวกับตัวอักษรใหญ่
เล็กในภาษาอังกฤษ คือ ในฉบับคิงเจมส์เป็ นตัวใหญ่แต่ในภาษากรี กเป็ นตัวเล็ก)
มีคนตีความข้อนี2สองแบบ ฝ่ ายหนึ>งเชื>อว่า เราต้องดําเนินในพระวิญญาณบริ สุทธิD
อย่างไรก็ตาม เกิดคําถามขึ2นมาว่า แล้วเราจะดําเนินในพระวิญญาณบริ สุทธิ?อย่างไรล่ะ บริ บทที>

ตามมาดูเหมือนจะเปรี ยบเทียบความต่างของธรรมชาติใหม่ กบั ธรรมชาติเก่ามากกว่า นี>เป็ นรู ป
แบบที>เปาโลใช้ในจดหมายฝากหลายฉบับของท่าน (โรม 7:15-25, 1 โคริ นธ์ 3:1-4, เอเฟซัส
4:22-24 และโคโลสี 3:5-15) ดูเหมือนจะไม่เข้ากันที>เราจะเปรี ยบเทียบความต่างระหว่างพระ
วิญญาณบริ สุทธิ? กับเนื2อหนัง อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนจะเข้ากันได้อย่างดีทีเดียวที>เราจะเปรี ยบ
เทียบความต่างระหว่างธรรมชาติเก่ากับธรรมชาติใหม่ ดังนั2นผูเ้ ขียนจึงคิดว่า คําว่า ‘วิญญาณ’ ที>
เปาโลใช้ในครึ> งหลังของกาลาเทีย 5 หมายถึง ธรรมชาติใหม่ ฝ่ายวิญญาณของเรา ไม่วา่ จะยังไง
ธรรมชาติใหม่น2 นั ก็ถกู สร้างขึ2นแล้วโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ?ซึ>งสถิตอยูภ่ ายใน ทั2งสองอย่างจึงมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด
เมื>อได้กล่าวเช่นนั2นแล้ว เปาโลก็สอนสิ> งที>ลึกซึ2ง หากเราจะดําเนินชีวติ แต่ละวันตาม
ธรรมชาติใหม่ เราก็จะไม่ดาํ เนินตามธรรมชาติเก่า นัน> คือ เนื2อหนัง ความบาปทุกอย่างในชีวติ
คริ สเตียนเกิดขึ2นจากเนื2อหนัง หากเราจัดระเบียบชีวติ ตัวเองจนเราดําเนินตามธรรมชาติใหม่ (จิต
วิญญาณ)ได้ โดยพึ>งพาพระวิญญาณบริ สุทธิ? เราก็จะมีชยั ชนะเหนือความบาป นี>คือหนึ>งในเคล็ด
ลับของชีวติ คริ สเตียน
กท 5:17

แม้กระนั2น มีการต่อสู ้อย่างต่อเนื>องระหว่างธรรมชาติเก่าที>บาปหนาซึ>งเรา

เกิดมาพร้อมกับมันและธรรมชาติใหม่ซ> ึ งถูกสร้างขึ2นในความชอบธรรมเมื>อเราบังเกิดใหม่ ด้วย
เหตุน2 ี ความต้ องการของเนือ หนังต่ อสู้ พระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ต่อสู้ เนือหนัง เพราะทัง
สองฝ่ ายเป็ นศัตรู กนั ดังนันสิ0งทีท0 ่ านทังหลายปรารถนาทําจึงกระทําไม่ ได้ เช่นเดียวกับในโรม
7:15-25 มีการต่อสู ้อย่างต่อเนื>องระหว่างธรรมชาติเก่าที>เห็นแก่ตวั และเสื> อมทราบกับธรรมชาติ
ใหม่ที>บริ สุทธิ? (จิตวิญญาณ) ทั2งสองฝ่ ายเป็ นศัตรู คู่อาฆาตภายในตัวเรา โดยเฉพาะอย่างยิง> เนื2อ
หนังจะขัดขวางเรามิให้ทาํ สิ> งที>เราควรทํา ในทางกลับกัน ธรรมชาติใหม่ (จิตวิญญาณ) จะขัด
ขวางมิให้เราทําสิ> งที>เราอยากทํา กุญแจก็คือการดําเนินตามจิตวิญญาณ สิ> งนี2สาํ เร็จได้โดยการอ่าน
พระวจนะของพระเจ้าอย่างต่อเนื>อง การยอมจํานนต่อพระวิญญาณบริ สุทธิ? การตรึ งเนื2อหนังที>
กางเขน และความมุ่งมัน> ที>จะดําเนินตามธรรมชาติใหม่

กท 5:18

เปาโลย้อนกลับมาพูดถึงเรื> องเกี>ยวกับหลักคําสอนอีกครั2ง โดยผสมผสาน

หลักการและการปฏิบตั ิเข้าด้วยกัน แต่ ถ้าพระวิญญาณทรงนําท่ าน ท่านก็ไม่ อยู่ใต้ พระราช
บัญญัติ เมื>อเราถูกนําพาโดยธรรมชาติใหม่ซ> ึ งอยูภ่ ายใน (‘ธรรมชาติใหม่ฝ่ายวิญญาณ’ ซึ>งถูก
สร้างขึ2นโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ? ) เราก็จะไม่หลงฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติ การดําเนินชีวติ ตาม
ธรรมชาติใหม่จึงนํามาซึ>งชัยชนะเหนือความบาปและการทําตามเนื2อหนังและการยึดติดของเนื2อ
หนังกับพระราชบัญญัติ เราจึงไม่อยูใ่ ต้การพิพากษาของพระราชบัญญัติ อีกครั2งที>กุญแจที>ไขสู่
ชีวติ คริ สเตียนอยูต่ รงนี2รวมถึงแก่นแท้ของพระคุณด้วย ธรรมชาติใหม่ที>ถูกสร้างขึ2นตอนที>เรา
บังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ?ไม่เพียงเป็ นทางแก้ปัญหาเกี>ยวกับพระราชบัญญัติเท่านั2น
แต่ยงั เป็ นกุญแจที>ไขสู่ ชยั ชนะในการดําเนินชีวติ คริ สเตียนแต่ละวันด้วย
กท 5:19

เกรงว่าจะมีใครสงสัยเกี>ยวกับลักษณะเฉพาะของเนื2อหนัง (ธรรมชาติเก่า

ที>บาปหนาของเรา) อัครสาวกเปาโลจึงให้รายการซึ>งบอกถึงการงานของมัน น่าสังเกตว่า (1)
ท่านเรี ยกสิ> งเหล่านี2วา่ เป็ นการงาน มีความเชื>อมโยงซึ>งถูกคัน> บางๆกับเรื> องพระราชบัญญัติและ
การงานต่ างๆของมัน ทั2งสองอย่างเกี>ยวข้องกับเนื2อหนัง (2) รายการนี2บอกถึงการงานทัว> ไปไม่ใช่
การงานทั2งหมด (3) ถึงแม้วา่ ความบาปทางเพศในแบบต่างๆถูกเข้าใจอยูแ่ ล้วว่าเป็ นการงานของ
เนื2อหนัง แต่ส>ิ งที>ไม่ปรากฏชัดเท่าใดนักก็คือความร้ายกาจที>ผคู ้ นกระทําต่อกัน ความบาปเหล่านี2
พบดกดื>นยิง> กว่าการทําผิดศีลธรรมทางเพศเสี ยอีก ความบาปเหล่านี2เป็ นสิ> งที>เปาโลเรี ยกในภาย
หลังว่า มลทินของจิตวิญญาณใน 2 โคริ นธ์ 7:1 ตรงนี2เราเห็นถึงความบาปสิ บเจ็ดอย่าง ความบาป
ทั2งหมดนี2เป็ นของธรรมชาติเก่า คือ เนื2อหนัง นอกจากนี2ความบาปทั2งหมดก็มีรากอยูใ่ นตัวตน
ของเราด้วย ให้เราพิจารณาความบาปแต่ละอย่างกัน
ท่านเริ> มต้นโดยการพูดถึงการงานต่างๆของเนื2อหนัง แล้วการงานของเนือ หนังนันเห็นได้
ชัด คือการเล่ นชู้ การล่วงประเวณี การโสโครก การลามก ความหมายก็คือ การงานเหล่านี2เป็ นสิ> ง
ที>ปรากฏชัดเจน

(1) การเล่ นชู้ คือการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนที>แต่งงานแล้วกับอีกคนซึ>งไม่ใช่สามีหรื อ
ภรรยาของตน (2) การล่วงประเวณี: คําที>แปลเช่นนั2น (พอรเนะเอี ย) หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์
แบบไม่ถูกต้องในทุกรู ปแบบ (ซึ>งรวมถึงการรักร่ วมเพศด้วย) แต่มกั หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนแต่งงาน นัน> คือ คนที>มาอยูด่ ว้ ยกันหรื อหลับนอนด้วยกันก่อนแต่งงาน (3) การโสโครก: คําที>
แปลเช่นนั2น (อาคาธารเซี ย) หมายถึง ความไม่บริ สุทธิ?ในด้านศีลธรรมโดยทัว> ไป: ตลกหยาบ
โลน, หนังสื อที>มีเนื2อหาหยาบโลน, ความคิดสกปรก มันเกี>ยวข้องกับพฤติกรรมที>ผดิ ศีลธรรมทุก
อย่าง เช่น การรักร่ วมเพศ, การร่ วมเพศกับสัตว์ และการร่ วมเพศกับคนที>เป็ นญาติพี>นอ้ งกันเอง
(4) การลามก: คําที>แปลเช่นนั2น (อาเซ็ลเกะเอีย) มักเชื>อมโยงกับสิ> งที>จบั ต้องไม่ได้มากกว่าสิ> งที>
จับต้องได้ มันคือความคิดที>สกปรกและเปี> ยมด้วยตัณหา, ตัณหาที>ไม่ถูกควบคุมไว้ และการมีเพศ
สัมพันธ์ที>ไม่บริ สุทธิ? การงานของเนื2อหนังทั2งสี> อย่างอันสกปรกเกี>ยวข้องกับเรื> องทางเพศทั2งสิ2 น
พวกมันคือแก่นแท้ของการผิดศีลธรรม ถึงแม้วา่ พวกมันจะนําความสุ ขแค่ชวั> ขณะมาให้ แต่
สุ ดท้ายแล้วพวกมันก็นาํ ความยุง่ ยากมาให้
กท 5:20

การนับถือรูปเคารพ การนับถือพ่ อมดหมอผี การเป็ นศัตรู กนั การวิวาท

กัน การริษยากัน การโกรธกัน การทุ่มเถียงกัน การใฝ่ สู ง การแตกก๊ กกัน (5) การนับถือรู ปเคารพ:
นี>หมายถึงอะไรก็ตามที>มาคัน> กลางระหว่างมนุษย์กบั พระเจ้าไม่วา่ จะเป็ นรู ปเคารพที>จบั ต้องได้
หรื อสิ> งต่างๆที>ซบั ซ้อนในชีวติ ที>เราให้ความสําคัญมากกว่าพระเจ้า (6) การนับถือพ่อมดหมอผี:
คําที>แปลเช่นนั2น (ฟารมาเคะเอีย) หมายถึงการเล่นของหรื อการใช้ไสยศาสตร์ อย่างไรก็ตาม มัน
เป็ นที>มาของคําภาษาอังกฤษ pharmacy (เภสัชกรรม) ในโลกสมัยโบราณ ยาเสพย์ติดหรื อยาที>
ทําให้เกิดอาการประสาทหลอนถูกใช้บ่อยๆเพื>อเป็ นส่ วนหนึ>งของการทําคุณไสยและการเล่น
ของ
คราวนี2เปาโลเปลี>ยนจากการงานของเนื2อหนังที>ชดั เจนกว่าไปสู่ การงานที>ซบั ซ้อนกว่า
บ้าง (7) การเป็ นศัตรู กนั : รากคําของคําที>แปลเช่นนี2 (เอ็คธรา) คือ ความเป็ นปฏิปักษ์ต่อกันและ
กัน สิ> งนี2กลายเป็ นความบาปที>ปรากฏชัดเจนยิง> กว่าความบาปต่างๆที>เอ่ยไปแล้วทันที (8) การ
วิวาทกัน: คําที>แปลเช่นนั2น (เอะริ ส) หมายถึงการทะเลาะเบาะแว้งกันหรื อการก่อให้เกิดการ

ทะเลาะวิวาท การแสดงออกของความบาปชนิดนี2คือ การชอบโต้เถียงหรื อการชอบหาเรื> อง (9)
การริษยากัน: คําที>แปลเช่นนั2น (เซลอส) เป็ นที>มาของคําภาษาอังกฤษ zealous และ jealous
อย่างไรก็ตามความหมายของคํานี2ในภาษากรี กมีลกั ษณะเป็ นแง่ลบมากกว่า ความหมายก็คือ การ
อิจฉา ริ ษยา และมีใจขมขื>น บางทีความหมายที>สาํ คัญกว่าคือ การมีใจขมขื>นต่อกันและกัน (10)
การโกรธกัน: คําที>แปลเช่นนั2น (ธูมอส) หมายถึงการมีอารมณ์เสี ย หรื อความโกรธที>พลุ่งขึ2นมา
(11) การทุ่มเถียงกัน: คําๆนี2 (เอะริ เธะเอี ย) หมายถึง การโต้เถียงกัน มันมีความหมายตรงตัวว่า
ความร้ายกาจในการหาเสี ยงทางการเมืองและวิธีสกปรกต่างๆของมัน อย่างไรก็ตาม ความหมาย
โดยทัว> ไปคือ ใจที>ร้ายกาจ (12) การใฝ่ สู ง: ถึงแม้วา่ เราอาจคิดว่าคํานี2เกี>ยวข้องกับการก่อการกบฏ
หรื อการก่ออาชญากรรมต่อรัฐ แต่คาํ ๆนี2มีความหมายกว้างกว่านั2น คําที>แปลเช่นนั2น (ดิคอสตา
เซี ย) มีความหมายตรงตัวว่า การสร้างความแตกแยกหรื อการไม่ลงรอยกัน แน่นอนที>นี>เป็ นส่ วน
หนึ>งของปัญหาที>เกิดขึ2นในคริ สตจักรบางแห่งในแคว้นกาลาเทีย (13) การแตกก๊กกัน: บางคนคิด
ว่าเปาโลกําลังหมายถึง ความผิดพลาดในด้านหลักคําสอน ถึงแม้วา่ คําภาษาอังกฤษ (heresy) ได้
กลายมามีความหมายเช่นนั2น แต่คาํ ภาษากรี ก (ไฮเระซิ ส) มีความหมายกว้างกว่านั2น มันมีความ
หมายว่า การถือความเห็นของตนเป็ นใหญ่, ความดื2อดึง หรื อหัวแข็ง มันเกี>ยวข้องอย่างใกล้ชิด
กับความเย่อหยิง>
การงานของเนื2อหนังทั2งหกประการนี2เป็ นรากเหง้าของปัญหาชีวติ สมรสมากมายรวมถึง
ปั ญหาในคริ สตจักรด้วย การงานเหล่านี2กเ็ หมือนกับความบาปทางเพศที>ได้กล่าวไปแล้ว เป็ น
ความบาปที>เน้นตัวเองเป็ นหลักและแสดงถึงความเห็นแก่ตวั ตัวเราเองเป็ นรากเหง้าของเนื2อหนัง
แน่นอนที>ความบาปเหล่านี2แพร่ หลายในหมู่คริ สเตียนมากกว่าความบาปทางเพศที>ได้บรรยายไป
แล้วด้านบน
กท 5:21

การอิจฉากัน การฆาตกรรม การเมาเหล้า การเล่นเป็ นพาลเกเร และกา

รอืน0 ๆในทํานองนีอ กี เหมือนทีข0 ้ าพเจ้ าได้ เตือนท่านมาก่อน บัดนีข ้ าพเจ้ าขอเตือนท่ านเหมือนกับ
ทีเ0 คยเตือนมาแล้วว่า คนทีป0 ระพฤติเช่ นนันจะไม่ได้ รับอาณาจักรของพระเจ้ าเป็ นมรดก

(14) การอิจฉากัน: ความหมายของคําๆนี2ในภาษากรี กเหมือนกับในภาษาอังกฤษ (15)
การฆาตกรรม: คําๆนี2ไม่ตอ้ งอธิบายอะไรเพิม> เติม (16) การเมาเหล้ า: คําที>แปลเช่นนั2น (เมะเธ)
อาจมีความหมายว่า อาการมึนเมาทัว> ๆไปก็ได้ สําหรับคนเหล่านั2นที>ยอมรับการดื>มเพื>อเข้าสังคม
สําหรับคริ สเตียน อาการมึนเมาไม่วา่ จะมากหรื อน้อยขนาดไหนก็ตามถูกเรี ยกว่า การงานของ
เนื2อหนังในที>น2 ี (17) การเล่ นเป็ นพาลเกเร: คําที>แปลเช่นนั2น (โคมอส) มีความหมายว่า การเลี2ยง
เอิกเกริ กหรื อการสํามะเลเทเมา มันหมายถึง ความบันเทิง และการเลี2ยงสนุกสนานที>แพร่ หลาย
ในหมู่ชาวโลกสมัยนี2
อัครสาวกเปาโลปิ ดท้ายรายการที>โสมมนี2เกี>ยวกับเนื2อหนังด้วยคําเตือนที>ทาํ ให้ตาสว่าง
“และการอื>นๆในทํานองนี2อีก เหมือนที>ขา้ พเจ้าได้เตือนท่านมาก่อน บัดนี2ขา้ พเจ้าขอเตือนท่าน
เหมือนกับที>เคยเตือนมาแล้วว่า คนที>ประพฤติเช่นนั2นจะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็ น
มรดก” กุญแจที>ช่วยให้เราเข้าใจคําพูดนี2ถูกพบในคําที>แปลว่า รับ...เป็ นมรดก (คเลรอนอเมะโอ)
ความหมายก็คือการรับมรดก เปาโลไม่ ได้ กาํ ลังพูดว่า คริ สเตียนที>ทาํ ความบาปอันใดอันหนึ>งใน
ความบาปทั2งสิ บเจ็ดอย่างนี2 (ก) ไม่รอด หรื อ (ข) จะสู ญเสี ยความรอดของตนไป สิ> งที>ท่านกําลัง
กล่าวก็คือว่า ความบาปในชีวติ ของคริ สเตียนอาจทําให้เราสู ญเสี ยมรดกบางอย่างในสวรรค์ที>เรา
น่าจะได้รับไปเสี ย
พระคัมภีร์ใหม่กล่าวชัดเจนถึงบําเหน็จและมรดกในสวรรค์ ประเด็นของเปาโลก็คือว่า
ความบาปของเนื2อหนังอาจทําให้เราอดได้บาํ เหน็จดังกล่าว การดําเนินชีวติ ตามเนื2อหนังจะทําให้
เราสู ญเสี ยบําเหน็จที>เราควรจะได้ในสง่าราศีไป บางคนรี บด่วนสรุ ปว่าคนที>มีความผิดในเรื> อง
ความบาปที>น่าสะอิดสะเอียนเหล่านี2คงไม่รอดแน่ๆหรื อไม่กจ็ ะสู ญเสี ยความรอดของตนไป
อย่างไรก็ตาม เราต้องไม่ลืมว่ารายการเดียวกันนี2ยงั รวมถึงความบาปอื>นๆด้วยเช่น การขี2
โมโห, ความดื2อดึง และความอิจฉา ทั2งหมดนี2รวมเป็ นก้อนเดียวกัน เนื2อหนังและการงานต่างๆ
ของมันน่าเกลียดจริ งๆ การงานเหล่านี2จะไม่เพียงทําลายความสงบของชีวติ คริ สเตียนเท่านั2น แต่
ยังจะทําให้มรดกในอาณาจักรของพระเจ้าที>จะมาตกอยูใ่ นภาวะเสี> ยงด้วย

กท 5:22-23 ฝ่ ายผลของพระวิญญาณนันคือ ความรัก ความปลาบปลืม ใจ สั นติสุข
ความอดกลันใจ ความปรานี ความดี ความเชื0อ 23 ความสุ ภาพอ่อนน้ อม การรู้ จักบังคับตน เรื0อง
อย่ างนีไ ม่ มพี ระราชบัญญัติห้ามไว้ เลย
ในทางตรงกันข้าม อัครสาวกเปาโลเปรี ยบเทียบความแตกต่างอันชัดเจนระหว่างผลอันดี
งามของธรรมชาติใหม่ (จิตวิญญาณซึ>งถูกสร้างโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ?ผูส้ ถิตอยูภ่ ายใน) ขณะที>
ความบาปของเนื2อหนังถูกเรี ยกว่า การงาน ผลลัพธ์ที>ตามมาของการดําเนินชีวติ ตามธรรมชาติ
ใหม่กถ็ ูกเรี ยกว่า ผล มันเป็ นอะไรที>เติบโตขณะที>ธรรมชาติใหม่ก่อตัวขึ2น นอกจากนี2ผลของพระ
วิญญาณก็ถูกเรี ยกในรู ปเอกพจน์ ไม่ใช่พหูพจน์ มันอาจเปรี ยบได้กบั พวงผลไม้ที>หวานอร่ อยซึ>ง
เติบโตมาด้วยกัน (บางคนก็เปรี ยบว่ามันเป็ นเหมือนกับผลไม้แสนอร่ อยหลากหลายแบบซึ>งโต
บนต้นไม้แห่งชีวติ คริ สเตียน อย่างไรก็ตาม การที>เปาโลใช้คาํ นี2ในรู ปเอกพจน์กข็ ดั แย้งกับการ
ตีความดังกล่าวและสอดคล้องกับเรื> องผลไม้พวงหนึ>งมากกว่า) สิ> งต่อไปนี2ถูกรวมอยูใ่ นพวงผล
ไม้ฝ่ายวิญญาณแสนอร่ อยนี2
(1) ความรัก: คําที>แปลเช่นนี2คือ อากาเป และหมายถึงความรักฝ่ ายวิญญาณในรู ปแบบที>
สู งที>สุดซึ>งไม่เห็นแก่ตวั มันคือการเสี ยสละตนเองเพื>อคนอื>น นี>ตรงข้ามกับการงานทั&งหมดของ
เนื2อหนังซึ>งมีลกั ษณะที>เห็นแก่ตวั (2) ความปลาบปลืม ใจ: คําที>แปลเช่นนั2น (คารา) หมายถึงความ
ชื>นชมยินดีที>มีอยูเ่ งียบๆลึกๆภายใน มันเป็ นเหมือนกับนํ2าเย็นที>น>ิงสงบของบ่อนํ2าลึกมากกว่านํ2าที>
พุ่งเป็ นฟองปุดๆของห้วยตื2นๆ (3) สั นติสุข: คําที>แปลเช่นนั2น (เอะอิเรเน) หมายถึงความนิ>งสงบ
ของจิตวิญญาณ ซึ>งมีอาํ นาจควบคุมความกระวนกระวายใจ, ความโกรธ และความอยาก มันเป็ น
สิ> งที>มาก่อนความสุ ข
(4) ความอดกลันใจ: คําที>แปลเช่นนั2น (มาครอธูเมีย) หมายถึงความอดทน, การหักห้ามใจ
และความช้าในการแก้แค้น (5) ความปรานี: คําที>แปลเช่นนั2น (เครสตอเตส) มีความหมายในแง่
บวกที>กินความกว้างขวาง ในแง่หนึ>งมันอาจหมายถึงความสุ จริ ตใจและความดีงามด้านศีลธรรม
และในอีกแง่หนึ>งมันอาจหมายถึงการมีใจอ่อนโยนและความเมตตากรุ ณา ความหมายแบบหลัง

น่าจะตรงกับตรงนี2มากกว่า (6) ความดี: คําที>แปลเช่นนั2น (อากาโธซูเน) คือแก่นแท้ของความดี
งามและความชอบธรรม มันหมายถึงคนที>ดีในความหมายสู งสุ ดของคําๆนี2 มีอุปนิสยั ไม่กี>อย่างที>
สู งส่ งไปกว่าการถูกเรี ยกว่า ‘ดี’ ตามความหมายนี2
(7) ความเชื0อ: คําที>แปลเช่นนั2น (พิสติส) เป็ นคําที>มกั หมายถึงความเชื$ อ แต่ตรงนี2อาจมี
ความหมายว่า ‘ความสัตย์ซื>อ’ ด้วยก็ได้ ความหมายน่าจะใช่การแสดงออกมาของความเชื>อ
มากกว่าจะเป็ นแค่หลักการของความเชื>อ (8) ความสุ ภาพอ่ อนน้ อม: นี>เป็ นคําที>ถูกเข้าใจผิดมาก
ที>สุดคําหนึ>งในพระคัมภีร์ คําที>แปลเช่นนั2น (พราออเทส) มีความหมายตรงตัวว่าสงบ ใจเย็น และ
ไม่หวัน> ไหวง่ายๆ มันบ่งบอกถึงการมีวนิ ยั ในการแสดงอารมณ์ มันจึงก่อให้เกิดการมีกิริยาสุ ภาพ
และใจเย็น อย่างไรก็ตาม ใจความสําคัญก็คือ การรู ้จกั ควบคุมอารมณ์และทัศนคติของตน
มากกว่าที>จะเป็ นความสงบเสงี>ยมซึ>งเป็ นผลที>ตามมา
(9) การรู้ จักบังคับตน: คําสุ ดท้ายนี2แปลมาจากคํากรี ก (เอ็กคราเทะเอีย) และหมายถึงการ
มีวนิ ยั ในตนเองในทุกด้านของชีวติ กล่าวในแง่ปรัชญาแล้ว การมีวนิ ยั ในตนเองเป็ นผลที>แตก
ออกมาจากหลักการเรื> องความชอบธรรม นัน> คือ การบังคับตัวเองให้ทาํ สิ> งที>ถูกต้อง
พวงผลของจิตวิญญาณทั2งเก้าประการนี2 ก็เหมือนการงานของเนื2อหนัง คือเป็ นสิ> งที>เรา
พบเห็นเป็ นปกติ แน่นอนที>เราสามารถใส่ คุณธรรมอื>นๆเข้าไปในรายการนี2ได้อีก ดู เอเฟซัส 5:9
อย่างไรก็ตาม จุดประสงค์ของเปาโลก็คือ การเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างธรรมชาติเก่าที>
น่าเกลียดกับธรรมชาติใหม่ที>ดีงามและมีค่ายิง> เป็ นความจริ งที>เรื0องอย่ างนีไ ม่ มพี ระราชบัญญัติ
ห้ ามไว้ เลย ไม่มีผคู ้ รอบครอง รัฐบาล หรื อพระราชบัญญัติของโมเสสที>กล่าวว่าคุณธรรมเหล่านี2
เป็ นสิ> งที>ผดิ เลย
กท 5:24

ขณะที>ท่านกําลังจะปิ ดท้ายเนื2อหาตอนนี2 เปาโลก็พดู ถึงการปฏิบตั ิที>

แสดงออกถึงผลที>วา่ นี2 ผู้ทเี0 ป็ นของพระคริสต์ ได้ เอาเนือหนังกับความอยากและราคะตัณหาของ
เนือ หนังตรึงไว้ ทกี0 างเขนเสียแล้ว มีหลายคําที>ช่วยให้เราเห็นอะไรหลายอย่าง คํากริ ยาที>แปลว่า
ได้ ...ตรึงไว้ แล้ว (สเตารอโอ) อยูใ่ นรู ปปั จจุบนั ประธานเป็ นผูก้ ระทํา และไม่ได้อยูใ่ นกาล

สมบูรณ์ ประธานเป็ นผูถ้ ูกกระทําเหมือนอย่างที>ฉบับแปลภาษาอังกฤษสื$ อ คําที>แปลว่า ความ
อยาก (พาเธะมา) หมายถึง ‘ความรู ้สึกต่างๆ’ ของเรา แน่นอนที>คาํ ที>แปลว่า ราคะตัณหา (เอะพิธู
เมีย) เป็ นคําพื2นฐานที>หมายถึง ‘ความอยาก’, ‘ความชอบ’ และ ‘ความปรารถนา’ ต่างๆของ
ธรรมชาติเก่า ประโยคนี2จึงแปลใหม่ได้วา่ ‘และคนเหล่านั2นที>เป็ นของพระคริ สต์กต็ รึ งเนื2อหนัง
พร้อมกับความรู ้สึกและความอยากต่างๆของมัน’ ผลที>ตามมาของการทําเช่นนี2กล็ ึกซึ2งจริ งๆ
ในฐานะคริ สเตียน เราต้องตรึ งเนื2อหนังของเราให้บ่อยเท่าที>จาํ เป็ น เราควรเข้าใจว่า
ธรรมชาติเก่าของเราทํางานบนเกณฑ์ของสิ> งที>มนั รู ้สึกหรื อสิ> งที>มนั อยาก มีการตัดสิ นใจกี>อย่าง
ในชีวติ ที>เราอิงกับเกณฑ์น2 ี ในทางกลับกัน ธรรมชาติใหม่ทาํ งานบนเกณฑ์ของความชอบธรรม
และความบริ สุทธิ? (เอเฟซัส 4:24) นัน> คือ มันทําการตัดสิ นใจโดยอิงตามสิ> งที>ถูกต้องหรื อที>พอ
พระทัยพระเจ้า ช่างเป็ นความแตกต่างจริ งๆ!
เนื2อหนังวิง> พล่านทําตามที>มนั รู ้สึกอยากทํา และก่อให้เกิดการงานของเนื2อหนังที>น่า
เกลียด ส่ วนธรรมชาติใหม่ฝ่ายวิญญาณตัดสิ นใจโดยอิงตามความชอบธรรมและความบริ สุทธิ?
และก่อให้เกิดผลอันหอมหวานของจิตวิญญาณ กุญแจสําคัญคือ การตรึ งเนื2อหนังเพื>อที>เราจะ
ดําเนินตามจิตวิญญาณได้ มันคือการตัดสิ นใจที>จะไม่ใช้ชีวติ ตามความรู ้สึกหรื อความอยากต่างๆ
กุญแจที>ไขสู่ ชีวติ คริ สเตียนอยูต่ รงนี2เอง
กท 5:25

วกกลับมาพูดถึงความขัดแย้งและการทะเลาะวิวาทในคริ สตจักรต่างๆ

ของแคว้นกาลาเทีย เปาโลตักเตือนว่า ถ้ าเรามีชีวติ อยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดําเนินชีวติ ตามพระ
วิญญาณด้ วย ความหมายนั2นชัดเจน ถ้าเรามีชีวติ อยูใ่ นธรรมชาติใหม่แล้ว ก็จงดําเนินชีวติ ใน
ธรรมชาติใหม่น2 นั มันเหมือนเสื2 อที>กาํ ลังแขวนอยูใ่ นตูเ้ สื2 อผ้าแห่งหัวใจของเรา จงหยิบมันมา
สวมและดําเนินชีวติ ในธรรมชาติใหม่น2 นั เสี ย
กท 5:26

ประเด็นนี2ถูกประยุกต์ใช้กบั ความแตกแยกซึ>งได้เกิดขึ2นในคริ สตจักรทั2ง

หลายแห่งแคว้นกาลาเทียเกี>ยวกับการถกเถียงกันด้วยเรื> องศาสนายูดาย เราอย่ าถือตัว อย่ ายัว0 โทสะ

กัน และอย่ าอิจฉาริษยากันเลย เพราะความแตกแยกด้วยเรื> องหลักคําสอน การทําตามเนื2อหนังจึง
แพร่ กระจายพร้อมกับความเย่อหยิง> ความดื2อรั2น และการยัว> ยุซ> ึงกันและกัน
ประเด็นของเปาโลก็คือ จงตรึ งสิ> งต่างๆเหล่านี2เสี ย เห็นได้ชดั ว่าสิ> งเหล่านี2เป็ นมาจากเนื2อ
หนัง คนเหล่านั2นที>อยูฝ่ ่ ายที>กาํ ลังได้แต้มต่อในการโต้เถียงกันนี2อาจถูกทดลองให้เกิดความหยิง>
จองหอง ส่ วนคนที>กาํ ลังอยูฝ่ ่ ายที>กาํ ลังเสี ยคะแนนก็อาจถูกลองใจให้เกิดความรู ้สึกขมขื>น เห็นได้
ชัดว่าโอกาสที>ต่างฝ่ ายจะยัว> ยุซ> ึงกันและกันนั2นเยอะจริ งๆ เปาโลจึงหนุนใจพวกเขาให้เอาการงาน
เหล่านี2ไปให้พน้ ๆและตรึ งมันเสี ยที>กางเขน
*****
ภาพรวมของกาลาเทีย 6: บทสุดท้ ายนีเ& ปลี$ยนจากคําสั$งในทางปฏิ บตั ิในบทที$แล้ วมาเป็ น
แง่ มมุ ต่ างๆที$เกี$ยวข้ องกันของการดําเนินชี วิตคริ สเตียน มันจึงนําเสนอความเห็นทิง& ท้ ายของ
เปาโล
กท 6:1

หลังจากได้นาํ เสนอหลักการเกี>ยวกับการดําเนินตามพระวิญญาณแทนที>

จะสนองตัณหาของเนื2อหนังในบทที>แล้ว อัครสาวกเปาโลก็เปลี>ยนมาพูดถึงเรื> องในทางปฏิบตั ิ
มากขึ2น ท่านได้บอกเป็ นนัยไปแล้วถึงความขัดแย้งในหมู่พี>นอ้ งชาวแคว้นกาลาเทีย ซึ>งอาจโต้
เถียงกันด้วยเรื> องหลักคําสอน ในการกล่าวถึงการงานทัว> ไปของเนื2อหนัง ท่านได้เน้นยํ2าความ
บาปต่างๆที>เกี>ยวข้องกับจิตวิญญาณมากกว่า เช่น ความขมขื>น, การโต้เถียงกัน, ความโกรธ,
ความดื2อรั2น และความเกลียดชัง
เมื>อทิ2งความคิดที>น่าเกลียดเหล่านั2นไว้ขา้ งหลัง เปาโลจึงตักเตือนพวกเขาว่า พีน0 ้ องทัง
หลาย ถ้ าผู้ใดถูกครอบงําอยู่ในความผิดบาป ท่ านซึ0งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณ จงช่ วยผู้นันด้ วยใจอ่อน
สุ ภาพให้ เขากลับตังตัวใหม่ ความผิดบาปที>ถูกพูดถึงนี2อาจไม่ใช่แค่เรื> องหลักคําสอนเท่านั2น แต่
อาจเป็ นความขมขื>นที>เกิดขึ2นเพราะเรื> องนี2ดว้ ย คําที>แปลว่า ความผิดบาป (พารั พโตมา) มีความ
หมายว่า ‘การล่วงละเมิด’, ‘ความบาป’, ‘การกระทําผิด’ หรื อ ‘การกระทําที>ไม่ดี’

เมื>อพี>นอ้ งตกอยูใ่ นความบาปดังกล่าว พี>นอ้ งที>อยูฝ่ ่ ายพระวิญญาณก็มีหน้าที>ในการช่วย
พวกเขาให้ต2 งั ตัวใหม่ นี>ไม่ใช่เรื> องบังเอิญที>เปาโลใช้คาํ ว่า ฝ่ ายพระวิญญาณ ท่านย่อมกําลังหมาย
ถึงคนเหล่านั2นที>ดาํ เนินตามจิตวิญญาณดังที>ได้บรรยายไปแล้ว คนที>ถูกครอบงําอยูใ่ นความผิด
บาปกําลังดําเนินตามเนื2อหนังอย่างเห็นได้ชดั
หน้าที>ของคริ สเตียนคือ การไม่ประณามหรื อวิพากษ์วจิ ารณ์พนี> อ้ งที>หลงผิด แต่เป็ นการ
ช่ วยให้ เขากลับตั&งตัวใหม่ (คํานี2อยูใ่ นรู ปคําสั>ง “จงช่วยผูน้ 2 นั ...ให้เขากลับตั2งตัวใหม่”) นอกจากนี2
เรายังถูกสั>งให้ทาํ เช่นนั2น “ด้วยใจอ่อนสุ ภาพ” ด้วย คําที>แปลว่า ใจอ่ อนสุ ภาพ (พราออเทส) เป็ น
คําที>มกั ถูกเข้าใจผิดบ่อยๆ คํานี2ถูกเข้าใจว่าหมายถึง ความเหนียมอายหรื อความถ่อมใจ แต่คาํ นี2
หมายถึง การโต้ตอบอย่างสุ ขมุ โดยมีวนิ ยั ในการแสดงอารมณ์มากกว่า ในทางปฏิบตั ิกค็ ือ การ
ควบคุมลิ2นของเรา ทัศนคติของเรา หรื อปฏิกิริยาของเรา โดยคิดถึงตัวเอง เกรงว่ าท่านจะถูกชักจูง
ให้ หลงไปด้ วย เมื>อพิจารณาถึงรู ปแบบต่างๆของการทําตามเนื2อหนังซึ>งได้สาธยายไปแล้วในบท
ก่อน (การควบคุมอารมณ์ไม่อยู,่ ความขมขื>น, การชอบโต้เถียง ฯลฯ) เปาโลก็เตือนพวกเขาเกรง
ว่า ‘คนที>อยูฝ่ ่ ายจิตวิญญาณ’ อาจตกอยูใ่ นความบาปแบบเดียวกันได้
กท 6:2

คราวนี2เปาโลเปลี>ยนไปพูดถึงคําสั>งอีกเรื> อง จงช่ วยรับภาระของกันและ

กัน ท่ านจึงจะทําให้ พระราชบัญญัติของพระคริสต์ สําเร็จ เราถูกกําชับให้ร่วมแบ่งเบาภาระของพี>
น้องคนอื>นๆ: ร้องไห้เมื>อพวกเขาร้องไห้และชื>นชมยินดีเมื>อพวกเขาชื>นชมยินดี (โรม 12:15)
พระราชบัญญัติของพระคริ สต์ที>ถูกพูดถึงนี2น่าจะถูกพบใน 5:14 “ท่านจงรักเพื>อนบ้านเหมือนรัก
ตัวเอง” องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราตรัสถึงแก่นแท้ของเรื> องนี2หลายครั2งด้วยกัน ดู ยอห์น 13:34-35,
ยอห์น 15:12,17 ความรักแบบอากาเปดังกล่าวจะเอาชนะการทะเลาะวิวาทตามเนื2อหนังได้
กท 6:3

เปาโลจึงพูดถึงปั ญหาหนึ>งที>เกี>ยวข้องกันโดยตรง นัน> คือ ความเย่อหยิง>

เพราะว่าถ้ าผู้ใดถือตัวว่ าเป็ นคนสํ าคัญ ทังๆทีเ0 ขาไม่ สําคัญอะไรเลย ผู้นันก็หลอกตัวเอง ผู ้
พยากรณ์โอบาดียก์ ล่าวไว้นานแล้วว่า “ความเห่อเหิมแห่งใจของเจ้าได้ล่อลวงเจ้าเอง” (โอบาดีย ์
1:3) ความเย่อหยิง> ตามเนื2อหนังเป็ นรากเหง้าของการทะเลาะเบาะแว้งส่ วนใหญ่ นอกจากนี2มนั ยัง

เป็ นการหลอกลวงตัวเองด้วย เมื>อความเย่อหยิง> เข้าครอบงํา เราก็คิดว่าเราสมควรได้รับการ
ยอมรับมากกว่าที>เราได้รับ มันหลอกลวงเรา ความเย่อหยิง> เป็ นบ่อเกิดของการทําตามเนื2อหนัง
กท 6:4

คํากําชับของเปาโลซึ>งได้รับการดลใจจากพระเจ้าตรงนี2กค็ ือ แต่ ให้ ทุกคน

สํ ารวจกิจการของตนเองจึงจะมีอะไรๆทีจ0 ะอวดได้ ในตนเองผู้เดียว ไม่ใช่ เปรียบกับผู้อนื0 คําที>
แปลว่า สํ ารวจ (ดอคิมดั โซ) มีความหมายว่า ‘ทดสอบ’ หรื อ ‘ตรวจสอบ’ ความหมายตามตัว
อักษรก็คือว่า หลังจากได้ทดสอบความสําเร็จต่างๆของเราเองแล้ว เราก็อาจมีเหตุที>จะอวดได้ใน
กิจการงานของเราเองและไม่อิจฉาคนอื>น หากเราจะหยุดสักนิดเพื>อวิจารณ์ตวั เองอย่างซื>อตรง
เราก็มกั จะวิจารณ์คนอื>นน้อยลง ถึงแม้ไม่ได้กล่าวตรงๆ แต่เปาโลก็สอนเกือบเหมือนกับคําอุปมา
ของพระเยซูเรื> องผงในตาของอีกคน (มัทธิว 7:3)
กท 6:5

อัครสาวกเปาโลปิ ดท้ายเนื2อหาส่ วนนี2ดว้ ยความเห็นที>วา่ เพราะว่ าทุกคน

ต้ องแบกภาระของตนเอง คําพูดนี2ไม่ได้ขดั แย้งกับข้อ 2 แต่ส่งเสริ มกันและสรุ ปความคิดที>สาํ คัญ
ยิง> กว่า เราทุกคนจะแบกปั ญหาต่างๆของเราเอง นี>เป็ นความจริ งอย่างหนึ>งของชีวติ ประเด็นที>
สําคัญกว่าที>เปาโลต้องการจะบอกนั2นเริ> มต้นในข้อ 2 จงช่วยผูอ้ ื>นแบกภาระของพวกเขา เรา
แต่ละคนแบกภาระของตัวเอง จงเต็มใจช่วยผูอ้ ื>นแบกภาระของพวกเขา
กท 6:6

อัครสาวกเปาโลเปลี>ยนไปพูดถึงอีกเรื> องที>สาํ คัญ ส่ วนผู้ทรี0 ับคําสอนใน

พระวจนะแล้ว จงแบ่ งสิ0งทีด0 ีทุกอย่ างให้ แก่ผู้ทสี0 อนตนเถิด คําสําคัญคือ คําที>แปลว่า แบ่ ง (คอย
โนเนะโอ) นัน> มีความหมายในบริ บทนี2วา่ ‘แบ่งปัน’ หรื อ ‘แจกจ่าย’ ประเด็นที>สาํ คัญกว่าของ
เปาโลก็คือว่าคนที>ได้รับคําสอนฝ่ ายวิญญาณควรแบ่งปันแก่ผทู ้ ี>สอนเขา ความหมายตรงนี2
สอดคล้องกับ 1 โคริ นธ์ 9:14 ที>ท่านเขียนว่า “ทํานองเดียวกัน องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงบัญชาไว้
ว่า คนที>ประกาศข่าวประเสริ ฐควรได้รับการเลี2ยงชีพด้วยข่าวประเสริ ฐนั2น” เห็นได้ชดั ว่าเปาโล
ไม่ได้ใช้คาํ กําชับนี2 (ซึ>งอยูใ่ นรู ปของคําสัง> ) กับตัวท่านเอง อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชดั ว่าคริ สตจักร
บางแห่งในแคว้นกาลาเทียอ่อนแอในเรื> องนี2 พระเจ้าได้ทรงกําหนดไว้วา่ คนเหล่านั2นที>พระองค์

ได้ทรงเรี ยกให้ประกาศข่าวประเสริ ฐควรได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากคนเหล่านั2นที>ได้
รับพระพรนั2น หรื อกล่าวตรงๆก็คือ คริ สตจักรควรจ่ายเงินเดือนให้แก่ศิษยาภิบาลของตน
กท 6:7-8

อัครสาวกเปาโลเปลี>ยนไปยังเรื> องปิ ดท้ายอีกเรื> อง อย่ าหลงเลย ท่านจะ

หลอกลวงพระเจ้ าไม่ได้ ตอนแรกท่านเตือนเกี>ยวกับการหลอกตัวเองว่าคนเราสามารถทําบาป
แล้วลอยนวลได้ อย่างไรก็ตาม เราจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เลย จากนั2นเปาโลก็พดู ถึงความจริ ง
อีกประการเกี>ยวกับธรรมชาติ เพราะว่ าผู้ใดหว่ านอะไรลง ก็จะเกีย0 วเก็บสิ0งนัน เมื>อคนหนึ>งปลูก
ข้าวโพด เขาก็จะได้ขา้ วโพด ถ้าเขาปลูกแครอท เขาก็จะได้แครอท นี>เป็ นความจริ งในตัวมันเอง
อยูแ่ ล้ว เรื> องฝ่ ายวิญญาณก็เหมือนกัน ถึงแม้วา่ เราอาจหลอกตัวเองว่าเราสามารถทําบาปบางอย่าง
และลอยนวลไปได้ แต่เราจะหลอกพระเจ้าไม่ได้เลย เราจะเกี>ยวสิ> งที>เราหว่าน (และเราจะเกี>ยวได้
มากกว่าที>เราหว่านเสมอ) ดู โยบ 4:8, 2 โคริ นธ์ 9:6 และมัทธิว 7:16
8 โดยเฉพาะอย่างยิง> ผู้ทหี0 ว่ านในย่านเนือ หนังของตน ก็จะเกีย0 วเก็บความเปื0 อยเน่ าจาก
เนือ หนังนัน แต่ ผู้ทหี0 ว่ านในย่ านพระวิญญาณ ก็จะเกีย0 วเก็บชีวติ นิรันดร์ จากพระวิญญาณนัน
เมื>อพิจารณาบริ บทก่อนหน้าใน 5:17-26 เปาโลก็น่าจะหมายถึงการต่อสู ้กนั ระหว่างธรรมชาติเก่า
กับธรรมชาติใหม่ การหว่านการงานใดๆก็ตามที>เปื> อยเน่าของเนื2อหนังตามที>บอกไว้ใน 5:19-21
จะออกผลเป็ นความเปื> อยเน่าอย่างแน่นอน ไม่วา่ ความบาปนั2นจะเป็ นอะไรก็ตามในรายการนั2น
ถึงแม้จะทําให้เกิดความพึงพอใจทันที แต่มนั ก็จะนํามาซึ>งผลลัพธ์อนั ขมขื>นในภายหลัง นี>เป็ น
ความจริ งไม่วา่ จะเป็ นความบาปทางเพศ, ความบาปที>ก่อให้เกิดการมึนเมา (ความบาปต่างๆของ
ร่ างกาย), ทัศนคติที>ร้ายกาจ (ความบาปต่างๆของจิตวิญญาณ) หรื อความบาปในรู ปแบบใดก็ตาม
มันจะก่อให้เกิดความยุง่ ยาก, ความปวดร้าวของจิตใจ และผลลัพธ์ที>เปื> อยเน่าอย่างหลีกเลี>ยงไม่
ได้เลย
ในทางตรงกันข้าม การหว่านชีวติ ของเราในธรรมชาติใหม่จะนํามาซึ>งผลฝ่ ายวิญญาณอัน
หอมหวานซึ>งจะคงอยูไ่ ปชัว> นิรันดร์กาล การพูดถึง “ชีวติ นิรันดร์” น่าจะหมายถึงขอบเขตของผล
ของการเกี>ยวมากกว่าที>จะเป็ นผลลัพธ์ของการหว่านในสิ> งต่างๆของพระเจ้า การหว่านใน

ธรรมชาติใหม่ ตามที>บรรยายไว้ในบทที> 5 จะนํามาซึ>งผลอันหอมหวานไม่ใช่แค่ตอนนี2เท่านั2น
แต่ตลอดไปด้วย ช่างเป็ นความแตกต่างจริ งๆ ผลของเนื2อหนังนั2นเปื> อยเน่า และไม่มีส>ิ งดีใดๆที>คง
อยูย่ าวนานเลย ผลของจิตวิญญาณนั2นหอมหวานและคงอยูต่ ลอดไป
กท 6:9

นี>นาํ เปาโลไปสู่ บทสรุ ป อย่ าให้ เราเมือ0 ยล้าในการทําดี เพราะว่าถ้ าเราไม่

ท้ อใจแล้ว เราก็จะเกีย0 วเก็บในเวลาอันสมควร ความหมายตรงตัวก็คือว่า ‘และอย่าให้เราท้อใจใน
การทําดี เพราะในเวลาของมันเราจะได้เก็บเกี>ยว หากเราไม่ลม้ เลิกไปเสี ยก่อน’ การทําดีที>วา่ นี2
หมายถึงการหว่านในย่านจิตวิญญาณตามที>เอ่ยถึงในข้อก่อนหน้า อีกครั2งที>มนั น่าจะหมายถึง
ธรรมชาติใหม่ฝ่ายวิญญาณของเรา เมื>อเราลงทุนชีวติ ของเราในการปรนนิบตั ิพระเยซูคริ สต์ โดย
ดําเนินตามพระวิญญาณ และทําสิ> งที>ถูกต้อง เราก็จะเก็บเกี>ยวผลอันดีของมันในเวลาที>เหมาะสม
มันเป็ นกฎฝ่ ายวิญญาณที>เป็ นจริ งพอๆกับกฎธรรมชาติของการปลูกพืชและการเก็บเกี>ยวพืชผล
อาจเป็ นไปได้ยง>ิ ที>วา่ อัครสาวกเปาโลกําลังจะกลับไปจุดที>ท่านได้เริ> มต้นไว้เกี>ยวกับเรื> อง
นี2ในข้อ 5:16 ที>วา่ “แต่ขา้ พเจ้าขอบอกว่า จงดําเนินชีวติ ตามพระวิญญาณและท่านจะไม่สนอง
ความต้องการของเนื2อหนัง” การปฏิบตั ิตามคําบัญชานี2จะทําให้เราเก็บเกี>ยวผลอันเป็ นพระพร
กท 6:10

ความเห็นสุ ดท้ายของท่านเกี>ยวกับเรื> องนี2กค็ ือ เหตุฉะนันเมือ0 เรามีโอกาส

ให้ เราทําดีต่อคนทังปวง และเฉพาะอย่ างยิง0 ต่ อคนทีอ0 ยู่ในครอบครัวของความเชื0อ ท่านสรุ ปรวม
เนื2อหาทั2งหมดเกี>ยวกับการดําเนินตามจิตวิญญาณ การแบกภาระของกันและกัน การสนับสนุนผู ้
ที>ทาํ งานรับใช้ และการหว่านในย่านพระวิญญาณ เมื>อมีโอกาส เราก็ได้รับคําบัญชาให้ทาํ ดีต่อ
ใครก็ตามที>ขดั สน แต่นี>ยง>ิ เป็ นจริ งสําหรับคนเหล่านั2นที>เป็ นพี>นอ้ งฝ่ ายวิญญาณ เมื>อเราเห็นคนอื>น
กําลังเจอกับภาระหนักในชีวติ เราก็ควรก้าวเข้าไปและช่วยพวกเขาแบกภาระนั2น โดยเฉพาะอย่าง
ยิง> หากพวกเขาเป็ นประชากรของพระเจ้า จําไว้วา่ “จงช่วยรับภาระของกันและกัน” (6:2)
กท 6:11

ตอนนี2อคั รสาวกผูย้ งิ> ใหญ่ท่านนี2ได้มาถึงความเห็นปิ ดท้ายของท่านแล้ว

ท่ านจงสังเกตดูตวั อักษรทีข0 ้ าพเจ้ าเขียนถึงท่ านด้ วยมือของข้าพเจ้ าเองว่ า ตัวโตเพียงใด เราเชื>อว่า
เปาโลเป็ นโรคเกี>ยวกับดวงตา (บางคนคิดว่าท่านเป็ นโรคตาอักเสบ) ซึ>งส่ งผลเสี ยต่อสายตาของ

ท่านอย่างมาก ปกติแล้วท่านบอกให้คนเขียนจดหมายฝากของท่านตามที>ท่านบอก (คือ เลขา)
อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เห็นได้ชดั ว่าท่านไม่มีคนคอยช่วยในยามที>ท่านรู ้สึก
ว่าต้องเขียนจดหมายฝากฉบับนี2 ดังนั2น ท่านจึงเขียนจดหมายฝากฉบับนี2ดว้ ยตัวเองและตัว
หนังสื อที>ท่านเขียนก็มีขนาดใหญ่พอที>ตวั ท่านเองจะอ่านได้ดว้ ย ท่านอาจต้องการแสดงให้เห็น
ว่าท่านเป็ นผูเ้ ขียนจดหมายฝากฉบับนี2จริ งๆ ไม่มีใครอีกแล้วที>จะเขียนจดหมายฝากแบบนี2
กท 6:12-13 ท่านกลับไปพูดถึงใจความหลักของจดหมายฝากฉบับนี2โดยการสรุ ปย่อ
คนทีป0 รารถนาได้ หน้ าตามเนือ หนัง เขาบังคับให้ ท่านรับพิธีเข้ าสุ หนัต ท่านหมายถึงพวกถือลัทธิ
ยิวที>ตอ้ งการบังคับให้ผเู ้ ชื>อที>เป็ นคนต่างชาติทุกคนเข้าสุ หนัต
คนเหล่านี2ตอ้ งการเอาใจพวกยิวโดยการบังคับให้คนต่างชาติเข้าสุ หนัตและกลับไปหา
พระราชบัญญัติ นี>เป็ นประเด็นหลักของจดหมายฝากทั2งฉบับ อย่างไรก็ตาม แรงจูงใจของพวก
เขาก็คือ เพือ0 เขาจะได้ ไม่ ถูกข่ มเหงเพราะเรื0องกางเขนของพระคริสต์ เท่ านัน นี>เป็ นวาระซ่ อนเร้น
จริ งๆ พวกถือลัทธิ ยวิ เหล่านี2ตอ้ งการได้รับการยอมรับจากทั2งคริ สตจักรและพวกยิว นอกจากนี2
จริ งๆแล้วพวกเขาต้องการหลีกเลี>ยงการถูกข่มเหงเพราะเรื> องกางเขนของพระคริ สต์
แรงจูงใจที>แท้จริ งของพวกเขาปรากฏขึ2นจนได้ การข่มเหงคริ สตจักรยุคต้นในตอนนั2น
เกิดจากนํ2ามือพวกยิวล้วนๆ พวกถือลัทธิยวิ เหล่านี2จึงแค่กาํ ลังมองหาทางออกแบบง่ายๆ
เปาโลชี2ให้เห็นชัดเจนถึงความหน้าซื>อใจคดของพวกถือลัทธิ ยวิ 13 ถึงแม้ คนทีเ0 ข้ าสุ หนัต
แล้ วก็มไิ ด้ ประพฤติตามพระราชบัญญัติ แต่ เขาปรารถนาทีจ0 ะให้ ท่านเข้ าสุ หนัต เพือ0 เขาจะได้ เอา
เนือ หนังของท่านไปอวด คนเหล่านี2ที>ยนื กรานให้คนต่างชาติเข้าสุ หนัตก็ไม่ได้รักษาข้อบัญญัติ
ครบถ้วน กระนั2นพวกเขาก็บงั คับให้ผเู ้ ชื>อที>เป็ นคนต่างชาติเข้าสุ หนัตเพื>อที>พวกเขาจะอวดได้วา่
สามารถทําให้คนต่างชาติมาเข้ารี ตได้ (ศาสนายูดายมีรูปแบบการเข้ารี ตแบบเดียวเท่านั2นคือ การ
ให้ผชู ้ ายเข้าพิธีสุหนัต) แรงจูงใจแบบเนื2อหนังอีกเรื> องถูกเปิ ดเผยจนได้ การต้องการได้รับการ
ยอมรับจากเพื>อนของพวกเขาได้กลายเป็ นอีกเหตุผลหนึ>งที>ทาํ ให้พวกเขาเอาหลักคําสอนที>ชว>ั ร้าย
มาบังคับใช้กบั คนอื>น

กท 6:14

เมื>อพิจารณาสิ> งเหล่านี2ท2 งั หมด เปาโลก็กล่าวชัดเจนถึงสิ> งที>เราควรจะอวด

แต่ พระเจ้ าไม่ ทรงโปรดให้ ข้าพเจ้ าอวดตัวนอกจากเรื0องกางเขนของพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ น
เจ้ าของเรา ซึ0งโดยกางเขนนันโลกตรึงไว้ แล้วจากข้าพเจ้ า และข้าพเจ้ าก็ตรึงไว้ แล้วจากโลก ท่าน
ต้องการอวดแต่กางเขนของพระคริ สต์เท่านั2นและทุกสิ> งที>มนั สื> อ: ความรอดและชัยชนะเหนือ
ความบาป ความตาย และพญามาร มันคือสัญลักษณ์แห่งพระคุณอันแสนอัศจรรย์ของพระเจ้า
และความรักอันยิง> ใหญ่ที>พระองค์ทรงรักเรา มันคือสถานที>ๆพระเยซูคริ สต์ทรงหลัง> พระโลหิต
อันมีค่าของพระองค์เพื>อที>เราจะได้รับการไถ่ มันคือที>ๆเราถูกทําให้เป็ นคนชอบธรรม เปาโลจะ
อวดแต่เรื> องนี2เท่านั2น
เพราะการตรึ งกางเขนและการฟื2 นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์เจ้าของเรา โลกจึงถูก
ตรึ งไว้จากเราแล้วและเราได้ถูกตรึ งไว้จากโลกแล้วเช่นกัน เปาโลต้องการจะบอกว่า โดยกางเขน
ของพระคริ สต์และพระคริ สต์แห่งกางเขน เราจึงถูกแยกตั2งไว้แล้วต่างหากจากโลก โลกตายจาก
เราแล้วและเราก็ตายจากมันแล้ว ในพระคริ สต์ เปาโล (และพวกเรา)ได้ถูกตรึ งไว้แล้วจากโลก
และโลกได้ถูกตรึ งไว้แล้วจากเรา ดู กาลาเทีย 2:20 จุดสําคัญของความเชื>อแบบคริ สเตียนของ
พระคัมภีร์ใหม่คือ กางเขน ซึ>งเป็ นสัญลักษณ์หนึ>งเดียวตามพระคัมภีร์ที>คงทนซึ>งแสดงถึงพระ
ราชกิจของพระคริ สต์
กท 6:15

อัครสาวกท่านนี2จึงปล่อยหมัดปลิดชีพ นี>คือหมัดน็อคเอาท์ของจดหมาย

ฝากฉบับนี2 เพราะว่ าในพระเยซู คริสต์ การทีถ0 ือพิธเี ข้ าสุ หนัตหรือไม่ ถือพิธเี ข้ าสุ หนัต ไม่ เป็ นของ
สํ าคัญอะไร แต่ การทีถ0 ูกสร้ างใหม่ นันสํ าคัญ ในพระเยซูคริ สต์การเข้าหรื อไม่เข้าสุ หนัตไม่ได้ช่วย
อะไรเลย มันไม่มีความหมายอะไรเลย สิ> งที>สาํ คัญก็คือ การเป็ นคนที>ถูกสร้างใหม่ในพระคริ สต์
“ถ้าผูใ้ ดไม่ได้บงั เกิดใหม่ ผูน้ 2 นั จะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้” (ยอห์น 3:3) นี>แหละคือ
ประเด็นหลัก นี>แหละคือข้อสรุ ปของความเชื>อแบบคริ สเตียน ทั2งหมดอยูต่ รงนี2เอง เราต้องบังเกิด
ใหม่เท่านั2นเราถึงจะกลายเป็ นคนที>ถูกสร้างใหม่ในพระคริ สต์ได้ เมื>อถึงตอนนั2นการเข้าหรื อไม่
เข้าสุ หนัตก็ไม่สาํ คัญอะไรแล้ว

กท 6:16

เปาโลจึงทูลขอให้พระเจ้าอวยพรคนเหล่านั2นที>คิดเหมือนกับท่าน

สั นติสุขและพระกรุณาจงมีแก่ทุกคนทีป0 ระพฤติตามกฎนี และแก่ชนอิสราเอลของพระเจ้ า ผูใ้ ด
ก็ตามที>ดาํ เนินตามความจริ งอันยิง> ใหญ่ขอ้ นี2 เปาโลก็ทูลขอสันติสุขและพระกรุ ณาแก่พวกเขา
ไม่ใช่เรื> องบังเอิญอย่างแน่นอนที>ท่านทูลขอสันติสุขและพระกรุ ณาแก่ “ชนอิสราเอลของ
พระเจ้า” เปาโลต้องการกล่าวชัดเจนว่าท่านอยูฝ่ ่ ายชนชาติอิสราเอลและสิ> งต่างๆที>เป็ นของยิว
ก่อนหน้านี2ท่านโจมตีพวกถือลัทธิยวิ มาตลอดจดหมายฝากฉบับนี2 กระนั2นชนชาติอิสราเอลก็เป็ น
ประชากรของพระเจ้าอยูเ่ หมือนเดิม แต่มนั ก็ไม่ใช่เรื> องบังเอิญที>เปาโลเรี ยกคนเหล่านั2นว่าเป็ น
“ชนอิสราเอลของพระเจ้า” นี>สื>อชัดเจนถึงศาสนายูดายที>แท้จริ งซึ>งหันมาหาพระเจ้าผ่านทางพระ
เยซูคริ สต์ ถึงแม้ยงั เป็ นยิวอยูเ่ หมือนเดิม แต่พวกเขาก็อยูใ่ นพระคริ สต์ น่าเสี ยดายที>จนถึงทุกวันนี2
พวกยิวส่ วนใหญ่ยงั ใจแข็งกระด้างไม่ยอมรับข่าวประเสริ ฐและมืดบอดต่อข่าวประเสริ ฐ สําหรับ
คนเหล่านี2ที>หนั มาหาพระคริ สต์โดยการกลับใจใหม่และความเชื>อ เปาโลก็ทูลขอสันติสุขและ
พระกรุ ณาแก่พวกเขาเป็ นพิเศษ
กท 6:17

ขณะที>ท่านกําลังจะจบจดหมายฝากฉบับนี2 เปาโลจึงยิงสั>งลา ตังแต่ นีไ ป

ขออย่ าให้ ผู้ใดมารบกวนข้ าพเจ้ าเลย ตั2งแต่น2 ีเป็ นต้นไป เปาโลเตือนว่าอย่าให้ผใู ้ ดท้าทายสิ ทธิ
อํานาจในการเป็ นอัครสาวกของท่านและหลักคําสอนเรื> องพระคุณ ท่านมีเหตุให้กล่าวเช่นนั2นได้
เพราะว่าข้ าพเจ้ ามีรอยประทับตราของพระเยซูเจ้ าติดอยู่ทกี0 ายของข้ าพเจ้ า ท่านมีบาดแผล
มากมายจากการโดนข่มเหงหลายต่อหลายครั2ง คําที>แปลว่า รอยประทับตรา (สติกมา) เป็ นที>มา
ของคําภาษาอังกฤษ stigma บาดแผลของท่านเป็ นเหรี ยญตราที>แสดงถึงข่าวประเสริ ฐแก่โลก
นอกจากนี2เปาโลอาจกําลังเล่นคําอยู่ ‘รอยประทับตรา’ ของศาสนายูดายและพระราชบัญญัติคือ
การเข้าสุ หนัต ส่ วน ‘รอยประทับตรา’ ของเปาโลคือรอยแผลเป็ นที>ท่านได้รับจากคนที>ต่อต้าน
ข่าวประเสริ ฐ ดังนั2น ท่านจึงไม่อยากได้ยนิ อีกต่อไปเกี>ยวกับพี>นอ้ งที>ทา้ ทายสิ ทธิอาํ นาจแห่งการ
เป็ นอัครสาวกของท่านหรื อไม่กค็ าํ สอนของท่าน ไม่มีใครในคนเหล่านั2นที>มีรอยประทับตรา
เหมือนกับท่าน รอยแผลเหล่านี2เป็ นเครื> องราชอิสริ ยาภรณ์ของท่าน

กท 6:18

จดหมายฝากที>เป็ นเหมือนอนุสาวรี ยฉ์ บับนี2ปิดท้ายด้วยคําอวยพรจาก

เปาโล พีน0 ้ องทังหลาย ขอให้ พระคุณของพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา จงสถิตอยู่กบั
จิตวิญญาณของท่านทังหลายด้ วยเถิด เอเมน [เขียนถึงชาวกาลาเทียจากกรุงโรม] น่าสนใจที>วา่
ท่านทูลขอพระคุณของพระเจ้าให้มีแก่จิตวิญญาณของพวกเขา ไม่ใช่เนื2อหนังของพวกเขา ซึ>ง
เป็ นความแตกต่างชัดเจนในจดหมายฝากทั2งฉบับ พระคุณของพระเจ้าเป็ นเรื> องฝ่ ายวิญญาณไม่ใช่
ฝ่ ายเนื2อหนัง พระคุณมีแก่จิตวิญญาณของเรา ไม่ใช่พิธีต่างๆที>เกี>ยวข้องกับเนื2อหนังร่ างกาย เช่น
พิธีเข้าสุ หนัต, พิธีบพั ติศมา หรื อพิธีอื>นใด น่าสนใจที>คาํ ลงท้ายนี2เหมือนกันกับฟี เลโมน 25 เป็ น
ความจริ งที>วา่ การที>จิตวิญญาณของเราได้รับพระคุณอันต่อเนื>องของพระเจ้าเป็ นพระพรที>ไม่อาจ
วัดได้เลย เอเมนสุ ดท้ายหมายถึง ขอให้เป็ นดังนั2น ขอให้พระคุณของพระเยซูคริ สต์เจ้าของเราจง
มีแก่จิตวิญญาณของเราเถิด

