หน้ า 2343
จดหมายของอั
ครสาวกเปาโล
ถึงคริสตจักรในแคว้ นกาลาเทีย
คําคํานับ
เปาโล ผู้ เป็ นอัครสาวก (มิใช่
มนุ ษย์ แต่ งตั+ ง หรื อมนุ ษย์
เป็ นตัวแทนแต่ งตั+ ง แต่ พระเยซู
คริสต์และพระเจ้ าพระบิดา ผู้ ได้
ทรงโปรดให้ พระเยซู เป็ นขึ+ นมา
จากความตายได้ ทรงแต่ งตั+ ง)
2 และบรรดาพี3 น้ องที3 อยู่ กั บ
ข้ าพเจ้ า เรี ยน คริ สตจั กรทั+ ง
หลายแห่ งแคว้ นกาลาเทีย
3ขอให้ พระคุ ณและสั นติ สุ ขจาก
พระเจ้ าพระบิ ด าและพระเยซู
คริ สต์ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าของเรา
ดํารงอยู่ กับท่านทั+งหลายเถิด
4พระเยซู ท รงสละพระองค์ เ อง
เพราะบาปของเราทั+งหลาย เพื3 อ
ช่ วยเราให้ พ้นจากยุ คปั จจุ บันอัน
ชั3 วร้ ายตามนํา+ พระทั ยพระเจ้ าผู้
เป็ นพระบิดาของเรา
5 ขอให้ พระองค์ ท รงมี สง่ า ราศี
ตลอดไปเป็ นนิตย์ เอเมน
สาเหตุ ทีเปาโล
เขี ยนจดหมายนี
6ข้ าพเจ้ าประหลาดใจนั กที3 ท่ าน
ทั+ งหลายได้ ผิ น หน้ าหนี โดยเร็ ว
จากพระองค์ ผู้ ได้ ทรงเรียกท่าน
ให้ เข้ าในพระคุ ณของพระคริ สต์
และได้ ไปหาข่ าวประเสริฐอื3 น

1

7ซึ3 งมิ ใช่ อย่ างอื3 นดอก แต่ ว่ามี
บางคนที3 ทาํ ให้ ท่านยุ่ งยาก และ
ปรารถนาที3 จะบิ ดเบื อนข่ าว
ประเสริฐของพระคริสต์
8แต่ แม้ ว่าเราเองหรือทู ตสวรรค์
ถ้ า ประกาศข่ าวประเสริ ฐอื3 น แก่
ท่าน ซึ3 งขัดกับข่ าวประเสริฐที3เรา
ได้ ประกาศแก่ ท่ านไปแล้ วก็ให้ ผ้ ู
นั+ นถู กสาปแช่ ง
9 ตามที3 เราได้ พู ด ไว้ ก่ อ นแล้ ว
บั ดนี+ ข้ าพเจ้ าพู ดอี กว่ า ถ้ าผู้ ใด
ประกาศข่ าวประเสริฐอื3 นแก่ ท่าน
ที3 ขั ดกั บข่ าวประเสริ ฐซึ3 งท่ านได้
รั บไว้ แล้ ว ผู้ นั+ นจะต้ องถู กสาป
แช่ ง
10 บั ดนี+ ข้ าพเจ้ ากําลั งพู ดเอาใจ
มนุ ษย์ หรื อ หรื อให้ เป็ นที3 ชอบ
พระทัยพระเจ้ า ข้ าพเจ้ าอุตส่ าห์
ประจบประแจงมนุ ษย์ หรื อ
เพราะถ้ าข้ าพเจ้ ากํา ลั ง ประจบ
ประแจงมนุ ษย์ อยู่ ข้ าพเจ้ าก็ ไ ม่
ใช่ ผ้ ู รับใช้ ของพระคริสต์
ข่ าวประเสริ ฐของเปาโล
ได้รบั การสําแดง
จากพระเจ้าโดยตรง
11 พี3 น้ องทั+ งหลาย ข้ าพเจ้ า
อยากให้ ท่ านทราบว่ า
ข่ าว
ประเสริ ฐที3 ข้ าพเจ้ าได้ ประกาศ

(?) กจ @:@B; D:E (B) มธ @G:@H; ฮบ @:J (E) รม H:@H; กท ?:?J; J:H
(K) กจ ?J:?; @ คร @:?K; ??:B; กท J:?G, ?@ (H) ? คร ?E:@@ (D) พบญ B:@
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ไปแล้ วนั+ นไม่ ใช่ ของมนุ ษย์
เปาโลไปหาพีนอ้ งคริ สเตี ยน
12 เพราะว่ าข้ าพเจ้ าไม่ ได้ รับข่ าว 17 และข้ าพเจ้ าก็ไม่ ได้ ข+ ึ นไปยั ง
ประเสริ ฐนั+ นจากมนุ ษย์ ไม่ มี กรุ ง เยรู ซ าเล็ ม เพื3 อพบกั บผู้ ที3
มนุ ษย์ คนใดสอนข้ าพเจ้ า แต่ เป็ นอั ครสาวกก่ อนข้ าพเจ้ า แต่
ข้ าพเจ้ าได้ รั บข่ าวประเสริ ฐนั+ น ข้ าพเจ้ าได้ ออกไปยั ง ประเทศ
โดยพระเยซูคริ สต์ทรงสําแดงแก่ อาระเบีย แล้ วก็กลับมายังเมือง
ข้ าพเจ้ า
ดามัสกัสอีก
13 เพราะท่ านก็ได้ ยินถึ งชี วิตใน 18 แล้ วสามปี ต่ อมา ข้ าพเจ้ า
หนหลั งของข้ าพเจ้ า
เมื3 อ ขึ+ นไปหาเปโตรที3 กรุ งเยรู ซาเล็ม
ข้ าพเจ้ ายั งอยู่ ในลั ท ธิ ยิ วแล้ วว่ า และพักอยู่ กับท่านสิบห้ าวัน
ข้ าพเจ้ าได้ ข่มเหงคริ สตจั กรของ 19 แต่ ว่าข้ าพเจ้ าไม่ ได้ พบอัครพระเจ้ าอย่ า งร้ ายแรงเหลื อ เกิ น สาวกคนอื3 นเลย
นอกจาก
และพยายามที3จะทําลายเสีย
ยากอบน้ องชายขององค์ พระผู้
14 และเมื3 อข้ า พเจ้ าอยู่ ในลั ท ธิ เป็ นเจ้ า
ยิ วนั+ น ข้ าพเจ้ าได้ ก้ าวหน้ าเกิ น 20 แต่ เรื3 องที3ข้าพเจ้ าเขียนมาถึง
กว่ า เพื3 อนหลายคนที3 มี อายุ รุ่ น ท่านนี+ ดูเถิด ต่ อพระพักตร์พระ
ราวคราวเดี ยวกั น และที3 เป็ น เจ้ า ข้ าพเจ้ าไม่ มุสาเลย
ชนชาติ เดี ยวกั น เพราะเหตุ 21 หลั งจากนั+ นข้ าพเจ้ าก็เข้ าไป
ที3 ข้ าพเจ้ ามี ใ จร้ อนรนมากกว่ า ในเขตแดนซีเรียและซีลีเซีย
เขาในเรื3 องขนบธรรมเนี ยมของ 22 และคริ ส ตจั ก รทั+ งหลายใน
บรรพบุรุษของข้ าพเจ้ า
แคว้ นยูเดียซึ3 งอยู่ ในพระคริสต์ ก ็
15 แต่ เมื3 อเป็ นที3 ชอบพระทั ย ยังไม่ ร้ ู จักหน้ าข้ าพเจ้ าเลย
พระเจ้ า ผู้ ได้ ทรงสรรข้ าพเจ้ าไว้ 23 เขาเพียงแต่ ได้ ยินว่ า "ผู้ ท3ีแต่
แต่ ครรภ์ มารดาของข้ าพเจ้ าและ ก่ อนเคยข่ มเหงเรา บั ดนี+ ได้
ได้ ทรงเรี ยกข้ าพเจ้ าโดยพระคุ ณ ประกาศความเชื3 อซึ3 งเขาได้ เคย
ของพระองค์
พยายามทําลาย"
16 ที3 จะทรงสําแดงพระบุ ตรของ 24 พวกเขาได้ สรรเสริ ญพระเจ้ า
พระองค์ ในตั วข้ าพเจ้ า เพื3 อให้ ก็เพราะข้ าพเจ้ าเป็ นเหตุ
ข้ าพเจ้ าประกาศพระบุ ตรแก่
เปาโล บารนาบัส
ชนต่ างชาติ น+ ั น ในทั นที น+ ั น
และทิตสั ทีเยรู ซาเล็ม
ข้ าพเจ้ าก็ ไ ม่ ไ ด้ ปรึ กษากั บเนื+ อ
แล้ วสิ บสี3 ปี ต่ อมา ข้ าพเจ้ า
หนังและเลือดเลย
กั บ บารนาบั สได้ ขึ+ นไปยั ง
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กาลาเทีย @
กรุงเยรูซาเล็มอีกและพาทิตั สไป ข่ า วประเสริ ฐแก่ ค นเหล่ านั+ นที3
ด้ วย
ไม่ ถื อพิ ธี เข้ าสุ หนั ต เช่ นเดี ยว
2ข้ าพเจ้ าขึ+ นไปตามที3พระเจ้ าได้ กั บเปโตรได้ รั บมอบให้ ประกาศ
ทรงสํา แดงแก่ ข้ าพเจ้ า และ ข่ าวประเสริ ฐแก่ คนที3 ถื อพิ ธี เข้ า
ข้ าพเจ้ าได้ เล่ า ข่ า วประเสริ ฐที3 สุหนัต
ข้ า พเจ้ า ประกาศแก่ ชนต่ างชาติ 8(เพราะว่ า พระองค์ ผ้ ู ได้ ทรง
ให้ เขาฟั ง แต่ ได้ เล่ าให้ คนสําคัญ ดลใจเปโตรให้ เป็ นอั ครสาวกไป
ฟั ง เป็ นส่ วนตั วเกรงว่ า ข้ าพเจ้ า หาพวกที3 ถื อพิ ธี เข้ าสุ หนั ต ก็
อาจจะวิ3 งแข่ งกั น หรื อวิ3 งแล้ ว ได้ ทรงดลใจข้ าพเจ้ าให้ ไปหาคน
โดยไร้ ประโยชน์
ต่ างชาติเหมือนกัน)
3แต่ ถึ งแม้ ทิ ตั สซึ3 งอยู่ กั บข้ าพ- 9เมื3 อยากอบ เคฟาสและยอห์ น
เจ้ าจะเป็ นชาวกรี ก เขาก็ไม่ ได้ ผู้ ท3ี เขานับถือว่ าเป็ นหลั กได้ เห็น
ถู กบังคับให้ เข้ าสุหนัต
พระคุ ณซึ3 งประทานแก่ ข้ าพเจ้ า
4 เพราะเหตุ ของพี3 น้ องจอม แล้ ว ก็ได้ จับมือขวาของข้ าพเจ้ า
ปลอมที3 ได้ ลอบเข้ ามา เพื3 อจะ กั บบารนาบั สแสดงว่ า เราเป็ น
สอดแนมดู เ สรี ภ าพซึ3 งเรามี ใ น เพื3 อนร่ วมงานกัน เพื3 อให้ เราไป
พระเยซู คริ สต์ เพราะพวกเขา หาคนต่ างชาติ และท่ านเหล่ า
หวังจะเอาเราไปเป็ นทาส
นั+ นจะไปหาพวกที3 ถื อพิ ธี เข้ า
5แต่ เราไม่ ได้ ยอมอ่ อนข้ อให้ กับ สุหนัต
เขาแม้ สั กชั3 วโมงเดี ยว เพื3 อให้ 10 ท่ านเหล่ านั+ นขอแต่ เพี ยงไม่
ความจริ ง ของข่ าวประเสริ ฐนั+ น ให้ เราลื มนึ กถึ งคนจน ซึ3 งเป็ น
ดํารงอยู่ กับท่านทั+งหลายต่ อไป
สิ3 งที3 ข้ าพเจ้ ากระตื อ รื อร้ นที3 จะ
6แต่ จากพวกเหล่ านั+ นที3 เขาถื อ กระทํา
ว่ าเป็ นคนสําคัญ (เขาจะเคยเป็ น
เปาโลคัดค้านเปโตร
อะไรมาก่ อนก็ตาม ก็ไม่ สาํ คั ญ 11 แต่ เมื3 อเปโตรมาถึ งอั นทิโอก
อะไรสํา หรั บข้ าพเจ้ าเลย พระ แล้ ว ข้ าพเจ้ าก็ได้ คั ดค้ านท่ าน
เจ้ ามิ ไ ด้ ทรงเห็ น แก่ ห น้ าผู้ ใด) ซึ3 งๆหน้ า เพราะว่ าท่ านทํา ผิ ด
คนเหล่ านั+ นซึ3 งเขาถื อว่ าเป็ นคน แน่
สํา คั ญไม่ ได้ เพิ3 มเติ มสิ3 งหนึ3 งสิ3 ง 12 ด้ วยว่ าก่ อนที3 คนของยากอบ
ใดให้ แก่ ข้าพเจ้ าเลย
มาถึ งนั+ น ท่ านได้ กินอยู่ ด้วยกัน
7แต่ ตรงกันข้ าม เมื3 อเขาเห็นว่ า กั บคนต่ างชาติ แต่ พอคนพวก
ข้ าพเจ้ าได้ รั บมอบให้ ประกาศ นั+ นมาถึ ง ท่านก็ปลีกตั วออกไป
(@) กจ ?J:?-B; รม D:?E (B) กจ ?J:?; @ คร ??:?N (J) กท ?:E; @:?B; คส ?:J
(E) กจ ?G:NB; รม @:?? (K) กจ D:?J; รม ??:?N (H) กจ D:?J; กท N:J; ? ปต ?:??
(D) มธ ?E:?H; กจ ?N:N; รม ?:J (?G) กจ ??:NG (??) กจ ?J:NJ (?@) กจ ?G:@H
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อยู่ เสียต่ างหาก เพราะกลัวพวก 17 แต่ ถ้ าในขณะที3 เรากําลั งขวน
ที3ถือพิธีเข้ าสุหนัต
ขวายจะเป็ นคนชอบธรรมโดย
13 และพวกยิ วคนอื3 นๆก็ ไ ด้ พระคริสต์น+ ั น เราเองยังปรากฏ
แสร้ งทําตามท่านเช่ นกัน แม้ แต่ เป็ นคนบาปอยู่ พระคริ สต์ จึ ง
บารนาบัสก็หลงแสร้ งทําตามคน ทรงเป็ นผู้ ส่งเสริ มบาปหรื อ ขอ
เหล่ านั+ นไปด้ วย
พระเจ้ าอย่ ายอมให้ เป็ นเช่ นนั+ น
14 แต่ เมื3 อข้ าพเจ้ าเห็นว่ าเขาไม่ เลย
ได้ ดํา เนิ น ในความเที3 ยงธรรม 18 เพราะว่ าถ้ าข้ าพเจ้ าก่ อสิ3 งซึ3 ง
ตามความจริ งของข่ าวประเสริ ฐ ข้ า พเจ้ า ได้ ร+ ื อทํา ลายลงแล้ วขึ+ น
นั+ น ข้ าพเจ้ าจึ งว่ าแก่ เปโตรต่ อ มาอีก ข้ าพเจ้ าก็ส่อตัวเองว่ าเป็ น
หน้ าคนทั+ งปวงว่ า
"ถ้ าท่ าน ผู้ ละเมิด
เองซึ3 งเป็ นพวกยิ วประพฤติ ตาม
การพึงพระราชบัญญัติ
อย่ างคนต่ างชาติ มิใช่ ตามอย่ าง
ทําให้พระคุณไร้ประโยชน์
พวกยิ ว เหตุ ไฉนท่ านจึ งบั งคั บ 19 เหตุ ว่า โดยพระราชบั ญญั ติ
คนต่ างชาติ ให้ ประพฤติ ตาม นั+ นข้ า พเจ้ าได้ ตายจากพระราช
อย่ างพวกยิวเล่ า"
บัญญัติแล้ ว เพื3 อข้ าพเจ้ าจะได้ มี
คนทังปวงจะเป็ นคนชอบธรรม ชี วิตอยู่ เพื3 อพระเจ้ า
ได้โดยความเชื อในพระคริ สต์
20 ข้ าพเจ้ าถู กตรึ งไว้ กั บพระ
15 เราผู้ มี สั ญชาติ เ ป็ นยิ ว และ คริ สต์ แล้ ว แต่ ข้าพเจ้ าก็ยั งมี
ไม่ ใช่ คนบาปในพวกชนต่ างชาติ
ชี วิตอยู่ ไม่ ใช่ ข้าพเจ้ าเองมีชี วิต
16 ก็ยั งรู้ ว่ า ไม่ มี ผ้ ู ใดเป็ นคน อยู่ ต่อไป แต่ พระคริสต์ต่างหาก
ชอบธรรมได้ โดยการกระทําตาม ที3 ทรงมีชี วิตอยู่ ในข้ าพเจ้ า และ
พระราชบั ญญั ติ แต่ โดยความ ชี วิ ต ซึ3 งข้ าพเจ้ าดํา เนิ นอยู่ ใน
เชื3 อในพระเยซูคริสต์เท่านั+ น ถึง ร่ างกายขณะนี+ ข้ าพเจ้ าดํา เนิ น
เราเองก็มี ความเชื3 อในพระเยซู อยู่ โดยความเชื3 อในพระบุตรของ
คริสต์ เพื3 อเราจะได้ เป็ นคนชอบ พระเจ้ า ผู้ ได้ ทรงรั กข้ าพเจ้ า
ธรรมโดยความเชื3 อในพระคริ สต์ และได้ ทรงสละพระองค์ เองเพื3 อ
ไม่ ใช่ โดยการกระทํา ตามพระ ข้ าพเจ้ า
ราชบั ญญั ติ เพราะว่ าโดยการ 21 ข้ าพเจ้ าไม่ ไ ด้ กระทํา ให้ พระ
กระทํา ตามพระราชบั ญญั ติ น+ ั น คุ ณของพระเจ้ าไร้ ประโยชน์
`ไม่ มี ผู ้ ห นึ งผู ้ ใ ดเป็ นคนชอบ เพราะว่ าถ้ าความชอบธรรมเกิ ด
ธรรมได้เลย'
จากพระราชบั ญญั ติ แล้ ว พระ
(?B) กจ ?G:@H; กท ?:E; @:J, ?@; คส ?:J; ? ทธ J:@G (?J) มธ D:??; กจ ?J:?G
(?E) สดด ?BN:@; กจ ?N:NH-ND; รม ?:?K; N:@G; กท N:?? (?K) ? ยน N:H
(?D) รม E:@; ? คร D:@G (@G) รม E:E; @ คร J:?J; กท J:@B; อฟ @:B (@?) ฮบ K:??
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คริ สต์ ก็ ท รงสิ+ นพระชนม์ โดย และ `และพระองค์ ทรงนั บว่ า
เปล่ าประโยชน์
เป็ นความชอบธรรมแก่ท่าน'
ได้รบั พระวิญญาณบริ สุทธิ1
7เหตุฉะนั+ นท่านจงรู้ เถิดว่ า คน
ที3 เชื3 อนั3 นแหละก็ เ ป็ นบุ ต รของ
โดยความเชื อ
โอ ชาวกาลาเที ยคนเขลา อับราฮัม
ใครสะกดดวงจิ ต ของท่ า น 8และพระคั มภี ร์ น+ ั นรู้ ล่ วงหน้ า
เพื3 อท่ านจะไม่ เชื3 อฟั งความจริ ง ว่ า พระเจ้ าจะทรงให้ คนต่ างชาติ
ทั+ งๆที3 ภาพการถู กตรึ งของพระ เป็ นคนชอบธรรมโดยความเชื3 อ
เยซู คริ สต์ ปรากฏอยู่ ต่ อหน้ าต่ อ จึ ง ได้ ประกาศข่ าวประเสริ ฐแก่
อับราฮัมล่ วงหน้ าว่ า `ชนชาติ ทัง)
ตาท่านแล้ ว
2ข้ าพเจ้ าใคร่ ร้ ู ข้อเดี ยวจากท่ าน หลายจะได้รบั พระพรเพราะเจ้า'
ว่ า ท่ านได้ รั บพระวิ ญญาณโดย 9เหตุ ฉะนั+ น คนที3 เชื3 อจึ งได้ รั บ
การกระทํา ตามพระราชบั ญญั ติ พระพรร่ วมกับอับราฮัมผู้ ซ3ึ งเชื3 อ
ผู ท้ ีพึงพระราชบัญญัติ
หรื อ หรือได้ รั บโดยการฟั งด้ วย
ก็ถูกสาปแช่ ง
ความเชื3 อ
3 ท่ า นเขลาถึ งเพี ยงนั+ นที เ ดี ยว 10 เพราะว่ า คนทั+ งหลายซึ3 งพึ3 ง
หรื อ เมื3 อท่ านเริ3 มต้ นด้ วยพระ การกระทํา ตามพระราชบั ญญั ติ
วิ ญญาณแล้ ว บั ดนี+ ท่ านจะให้ ก็ถู กสาปแช่ ง เพราะมี คาํ เขี ยน
สําเร็จด้ วยเนื+ อหนังหรือ
ไว้ ว่ า `ทุ กคนที มิ ได้ประพฤติ
4ท่ านได้ ทนทุ กข์ มากมายโดยไร้ ตามทุ ก ข้ อ ความที เขี ย นไว้ใ น
ประโยชน์ หรื อ ถ้ าเป็ นการไร้ หนั ง สื อพระราชบั ญ ญั ติ ก็ ถู ก
ประโยชน์จริงๆแล้ ว
สาปแช่ง'
5เหตุ ฉะนั+ น พระองค์ ผ้ ู ทรง 11 แต่ เป็ นที3 ประจั กษ์ ชัดอยู่ แล้ ว
ประทานพระวิ ญญาณแก่ ท่ า น ว่ า ไม่ มีมนุ ษย์ คนใดเป็ นผู้ ชอบ
และทรงกระทํา การอั ศจรรย์ ธรรมในสายพระเนตรของพระ
ท่ ามกลางพวกท่ าน ทรงกระทํา เจ้ าด้ วยพระราชบั ญญั ติ ได้ เลย
การเช่ น นั+ นโดยการกระทํา ตาม เพราะว่ า `คนชอบธรรมจะมี
พระราชบั ญญั ติ หรื อ หรื อโดย ชีวิตดํารงอยู่โดยความเชื อ'
การฟั งด้ วยความเชื3 อ
12 แต่ พระราชบัญญัติ ไม่ ได้ อาทุกคนทีเชื อเป็ น
ศัยความเชื3 อ เพราะ `ผูท้ ี ประพฤติ ตามพระราชบัญญัติก็จะได้
บุ ตรของอับราฮัม
6ดังที3อับราฮัม `ได้เชื อพระเจ้า' ชีวิตดํารงอยู่โดยพระราชบัญญัติ

3

(@) รม ?G:?E-?K (N) กท B:D; ฮบ K:?E (B) ฮบ ?G:NJ
(E) ปฐก ?J:E (K) ยน H:ND (H) ปฐก ?@:N; รม D:?K (?G) พบญ @K:@E
(??) ฮบก @:B; รม ?:?K; ฮบ ?G:NH (?@) ลนต ?H:J; รม B:B-J; ?G:J
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นัน) '
สัญญาซึ3 งพระเจ้ าได้ ทรงตั+ งไว้ ใน
พระคริ สต์ทรงไถ่เราจาก
พระคริ สต์ เมื3 อก่ อนนั+ น ให้ พระ
สั ญญานั+ นขาดจากประโยชน์ ไม่
การสาปแช่ ง
ได้
แห่ งพระราชบัญญัติ
13 พระคริ ส ต์ ทรงไถ่ เ ราให้ พ้ น 18 เพราะว่ า ถ้ าได้ รั บมรดกโดย
ความสาปแช่ งแห่ งพระราชบั ญ- พระราชบั ญญั ติ ก็ไม่ ใช่ ได้ โดย
ญัติ โดยการที3พระองค์ทรงยอม พระสัญญาอีกต่ อไป แต่ พระเจ้ า
ทรงโปรดประทานมรดกนั+ นให้
ถู กสาปแช่ งเพื3 อเรา เพราะมี คาํ
เขี ยนไว้ ว่ า `ทุ กคนที ต้องถู ก แก่ อับราฮัมโดยพระสัญญา
พระราชบัญญัติเป็ นครู ซึง
แขวนไว้บนต้นไม้ก็ ต ้องถู กสาป
นําคนบาปให้ไปถึงพระคริ สต์
แช่ง'
14 เพื3 อพระพรของอั บราฮั มจะ 19 ถ้ าเช่ นนั+ นมี พระราชบั ญญั ติ
ได้ มาถึ ง คนต่ างชาติ ทั+ งหลาย ไว้ ทาํ ไม ที3 เพิ3 มพระราชบั ญญั ติ
เพราะพระเยซูคริสต์ เพื3 อเราจะ ไว้ ก็ เ พราะเหตุ จ ากการละเมิ ด
ได้ รั บพระสั ญญาแห่ งพระวิ ญ- จนกว่ าเชื+ อสายที3 ได้ รั บพระสั ญญานั+ นจะมาถึ ง และพวกทู ต
ญาณโดยความเชื3 อ
15 พี3 น้ องทั+ งหลาย ข้ าพเจ้ าขอ สวรรค์ ไ ด้ ตั+ งพระราชบั ญ ญั ติ
พู ดตามอย่ างมนุ ษย์ ถึงแม้ เป็ น นั+ นไว้ โดยมือของคนกลาง
คําสั ญญาของมนุ ษย์ เมื3 อได้ รั บ 20 เพราะฉะนั+ นคนที3 เป็ นคน
รองกั นแล้ วไม่ มี ผ้ ู ใดจะล้ มเลิ ก กลางก็ ไ ม่ ไ ด้ เป็ นคนกลางของ
ฝ่ ายเดี ยว แต่ พระเจ้ านั+ นทรง
หรือเพิ3 มเติมขึ+ นอีกได้
16 แล้ วบรรดาพระสั ญญาที3 ได้ เป็ นเอกพระเจ้ า
ประทานไว้ แก่ อั บราฮั มและเชื+ อ 21 ถ้ าเช่ นนั+ นพระราชบัญญัติขัด
สายของท่ านนั+ น พระองค์ มิ ได้ แย้ งกั บพระสั ญญาของพระเจ้ า
ตรั สว่ า `และแก่ เชื) อสายทั ) ง หรือ พระเจ้ าไม่ ยอมให้ เป็ นเช่ น
หลาย' เหมือนอย่ างกับว่ าแก่ คน นั+ นเลย เพราะว่ าถ้ าทรงตั+ งพระ
มากคน แต่ เหมือนกั บว่ าแก่ คน ราชบั ญญั ติ อั นสามารถทําให้ คน
ผู้ เดี ยว `และแก่ เชื) อสายของ มี ชี วิ ตอยู่ ได้ ความชอบธรรมก็
จะมี ไ ด้ โดยพระราชบั ญญั ติ น+ ั น
ท่ าน' ซึ3 งเป็ นพระคริสต์
17 แต่ ข้าพเจ้ าว่ าอย่ างนี+ ว่า พระ จริง
ราชบั ญญั ติ ซ3ึ งมาภายหลั ง ถึ งสี3 22 แต่ พระคั มภี ร์ ได้ บ่ งว่ า ทุ ก
ร้ อยสามสิ บ ปี จะทํา ลายพั น ธ- คนอยู่ ในความบาป เพื3 อจะ
(?N) พบญ @?:@N; รม H:N (?B) อสย N@:?J; รม N:@D-NG; B:?-J (?J) ฮบ D:?K
(?E) ปฐก ?@:N; ?N:?J; ? คร ?@:?@ (?K) อพย ?@:BG; รม B:?N (?H) รม B:?B
(?D) อพย @G:?D; ยน ?J:@@; กจ K:JN; กท B:B (@G) รม N:@D (@@) รม B:??; ??:N@
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ประทานตามพระสั ญญาแก่ ค น
แล้ วข้ าพเจ้ าขอพูดว่ า ตราบ
ทั+ งปวงที3 เชื3 อ โดยอาศั ยความ
ใดที3 ทายาทยั ง เป็ นเด็ ก อยู่
เชื3 อในพระเยซูคริสต์เป็ นหลัก
เขาก็ไม่ ต่างอะไรกับทาสเลย ถึง
23 แต่ ก่ อนที3 ความเชื3 อ มา แม้ เขาจะเป็ นเจ้ าของทรั พย์ สมนั+ นเราถู กพระราชบั ญญั ติ กั กตั ว บัติท+ ังปวง
ไว้ ถู กกั+ นเขตไว้ จนความเชื3 อจะ 2 แต่ เขาก็ อ ยู่ ใต้ บั งคั บ ของผู้
ปรากฏภายหลัง
ปกครองและผู้ ดู แล จนถึ งเวลา
24 เพราะฉะนั+ น พระราชบั ญ- ที3บิดาได้ กาํ หนดไว้
ญัติจึงเป็ นครูของเราซึ3 งนําเรามา 3ฝ่ ายเราก็เหมือนกั น เมื3 อเป็ น
ถึงพระคริสต์ เพื3 อเราจะได้ เป็ น เด็กอยู่ เราก็เป็ นทาสอยู่ ใต้
คนชอบธรรมโดยความเชื3 อ
บังคับโลกธรรม
ทุกคนทีเชื อ
ทรงไถ่ผู เ้ ชื อออกจาก
ก็เป็ นบุ ตรของพระเจ้า
พระราชบัญญัติ
25 แต่ หลั งจากความเชื3 อนั+ นได้
ให้เป็ น
มาแล้ ว เราจึ งมิ ได้ อยู่ ใต้ บังคั บ
บุ ตรของพระเจ้า
ครูน+ ั นอีกต่ อไปแล้ ว
4แต่ เมื3 อครบกําหนดแล้ ว พระ
26 เพราะว่ า ท่ า นทั+ งหลายเป็ น เจ้ าก็ ท รงใช้ พระบุ ต รของพระ
บุ ต รของพระเจ้ าโดยความเชื3 อ องค์มาประสูติจากสตรีเพศ และ
ในพระเยซูคริสต์
ทรงถื อ กํา เนิ ด ใต้ พระราชบั ญ27 เพราะเหตุว่า ทุ กคนในพวก ญัติ
ท่ า นที3 รั บบั พติ ศมาเข้ าร่ วมใน 5เพื3 อจะทรงไถ่ คนเหล่ านั+ นที3อยู่
พระคริ สต์ แล้ ว ก็ได้ สวมชี วิ ต ใต้ พระราชบัญญัติ เพื3 อให้ เราได้
พระคริสต์
รับฐานะเป็ นบุตร
28 จะไม่ เป็ นยิวหรื อกรีก จะไม่ 6 และเพราะท่ า นเป็ นบุ ต รแล้ ว
เป็ นทาสหรื อไท จะไม่ เป็ นชาย พระเจ้ าจึ งทรงใช้ พระวิ ญญาณ
หรือหญิง เพราะว่ าท่านทั+งหลาย แห่ งพระบุตรของพระองค์เข้ ามา
เป็ นอั นหนึ3 งอั นเดี ยวกั นในพระ ในใจของท่าน ร้ องว่ า "อับบา"
เยซูคริสต์
คือพระบิดา
29 และถ้ าท่ านเป็ นของพระ 7เหตุฉะนั+ นท่านจึงไม่ ใช่ ทาสอีก
คริ สต์ แล้ ว ท่ านก็เป็ นเชื+ อสาย ต่ อไป แต่ เป็ นบุตร และถ้ าเป็ น
ของอับราฮัม คือเป็ นผู้ รับมรดก บุ ตรแล้ วท่ า นก็ เ ป็ นทายาทของ
ตามพระสัญญา
พระเจ้ าโดยทางพระคริสต์

4

(@B) กจ ?N:ND; รม ?G:B (@E) ยน ?:?@ (@K) รม E:N (@H) ? คร ?@:?N; อฟ @:?J
(@D) ปฐก @?:?G; รม B:??; ฮบ ??:?H (N) คส @:H (B) ปฐก N:?J; ลก @:@?; ยน ?:?B
(J) มธ @G:@H; ยน ?:?@ (E) รม J:J; H:D, ?J-?E (K) รม H:?E-?K
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กาลาเทีย B
หน้ า 2350
การปฏิ เสธอิ สรภาพ
15 ความปลื+ มใจที3 ท่ านได้ กล่ าว
ไว้ ไปอยู่ ท3ี ไหนเสี ยแล้ ว เพราะ
และกลับเป็ นทาสอี ก
8แต่ ก่ อนนี+ เมื3 อท่ านทั+ งหลายยั ง ข้ าพเจ้ าเป็ นพยานให้ ท่ านได้ ว่ า
ไม่ ร้ ู จั กพระเจ้ า ท่ านเป็ นทาส ถ้ าเป็ นไปได้ ท่ านก็คงจะควั กตา
ของสิ3 งซึ3 งโดยสภาพแล้ วไม่ ใ ช่ ของท่านออกให้ ข้าพเจ้ า
16 ข้ าพเจ้ าจึ งได้ กลายเป็ นศั ตรู
พระเลย
9แต่ บัดนี+ เมื3 อท่ านรู้ จั กพระเจ้ า ของท่ านเพราะข้ าพเจ้ าบอก
แล้ ว หรือที3ถูกก็คือพระเจ้ าทรง ความจริงแก่ ท่านหรือ
รู้ จักท่านแล้ ว เหตุไฉนท่านจึงจะ 17 คนเหล่ านั+ นเอาอกเอาใจ
กลั บไปหาโลกธรรมซึ3 งอ่ อนแอ ท่ าน แต่ ไม่ ใช่ ด้ วยความหวั งดี
และอนาถา และอยากจะเป็ น เลย เขาอยากจะกีดกันพวกท่าน
เพื3 อท่ านจะได้ เอาอกเอาใจพวก
ทาสของสิ3 งเหล่ านั+ นอีก
เขา
10 ท่านถือวัน เดือน ฤดู และปี
11 ข้ าพเจ้ าเกรงว่ าการที3 ข้ าพ- 18 การเอาอกเอาใจด้ วยความ
เจ้ าได้ ทาํ เพื3 อท่านนั+ นจะไร้ ประ- หวั งดี ก ็เป็ นการดี ตลอดไป ไม่
ใช่ เฉพาะแต่ เมื3 อข้ าพเจ้ าอยู่ กั บ
โยชน์
12 พี3 น้ องทั+ งหลาย ข้ าพเจ้ าวิ ง พวกท่านเท่านั+ น
การเปรี ยบเทียบระหว่ าง
วอนให้ ท่ านเป็ นเหมื อนข้ าพเจ้ า
นางฮาการ์กบั นางซาราห์
เพราะว่ าข้ าพเจ้ าก็ได้ เป็ นอย่ าง
ท่ านแล้ วเหมื อนกั น ท่ านไม่ ได้ 19 ลู กน้ อยของข้ าพเจ้ าเอ๋ ย
ทําผิดต่ อข้ าพเจ้ าเลย
ข้ าพเจ้ าต้ องเจ็บปวดเพราะท่ าน
13 ท่ านรู้ ว่ าตอนแรกที3 ข้ าพเจ้ า อี ก จนกว่ า พระคริ สต์ จะได้ ทรง
ประกาศข่ าวประเสริฐแก่ ท่านนั+ น ก่ อร่ างขึ+ นในตัวท่าน
ก็ ทาํ โดยความอ่ อนกํา ลั ง แห่ ง 20 ข้ าพเจ้ าปรารถนาจะอยู่ กั บ
เนื+ อหนัง
พวกท่ านเดีY ยวนี+ และเปลี3 ยนนํา+
14 และการทดลองของข้ าพเจ้ า เสียงของข้ าพเจ้ า เพราะว่ าข้ าพซึ3 งอยู่ ในเนื+ อหนั ง ของข้ าพเจ้ า เจ้ ามีข้อสงสัยในตัวท่าน
ท่ านก็ไ ม่ ได้ ดู หมิ3 นหรื อปฏิ เ สธ 21 ท่ า นที3 อยากอยู่ ใต้ พระราช
แต่ ได้ ต้อนรับข้ าพเจ้ าเหมื อนกับ บั ญญั ติ ท่ านไม่ ได้ ฟั งพระราช
ว่ าเป็ นทู ต สวรรค์ องค์ หนึ3 งของ บัญญัติหรือ จงบอกข้ าพเจ้ าเถิด
พระเจ้ า หรือเหมือนกับพระเยซู 22 เพราะมีเขียนไว้ ว่า อับราฮัม
คริสต์
มี บุตรชายสองคน คนหนึ3 งเกิ ด
(H) รม ?:@J; อฟ @:?@ (D) ? คร H:N; คส @:@G; ฮบ K:?H (?G) รม ?B:J; คส @:?E
(??) ? ธส N:J (?@) @ คร @:J (?N) ? คร @:N (?B) มลค @:K; ลก ?G:?E
(?K) รม ?G:@ (?D) ? คร B:?J (@@) ปฐก ?E:?J; @?:@
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หน้ า 2351
กาลาเทีย B, J
จากหญิ งทาสี อี กคนหนึ3 งเกิ ด 30 แต่ พระคัมภีร์ว่าอย่ างไร ก็ว่า
จากหญิงที3เป็ นไท
`จงไล่ หญิ งทาสี ก ับบุ ตรชายของ
23 บุตรที3เกิดจากหญิงทาสีน+ ั นก็ นางไปเสี ยเถิ ด เพราะว่ าบุ ตร
เกิดตามเนื+ อหนัง แต่ ส่วนบุตรที3 ชายของหญิ ง ทาสี จ ะเป็ นผู ้ ร ั บ
เกิ ด จากหญิ ง ที3 เป็ นไทนั+ นเกิ ด มรดกร่ วมกับบุ ตรชายของหญิ ง
ตามพระสัญญา
ที เป็ นไทไม่ ได้'
24 ข้ อความนี+ เป็ นอุ ปไมย ผู้ 31 เหตุ ฉะนั+ น พี3 น้ องทั+ งหลาย
หญิ งสองคนนั+ นได้ แก่ พันธสั ญ- เราไม่ ใช่ บุตรของหญิ งทาสี แต่
ญาสองอย่ าง คนหนึ3 งมาจาก เป็ นบุตรของหญิงที3เป็ นไท
ภู เขาซี นาย คลอดลู กเป็ นทาส
การพึงในพระราชบัญญัติ
คือ นางฮาการ์
ก็ทําให้ขาดจากพระคริ สต์
25 นางฮาการ์ นั+ นได้ แก่ ภู เ ขา
และหลุดไปจากพระคุณ
ซี นายในประเทศอาระเบี ย ตรง
เพื3 อ เสรี ภาพนั+ นเอง พระ
กั บกรุงเยรู ซาเล็มปั จจุ บันเพราะ
คริ ส ต์ จึ งได้ ทรงโปรดให้ เรา
กรุงนี+ กับพลเมืองเป็ นทาสอยู่
เป็ นไท เหตุ ฉะนั+ นจงตั+ งมั3 น
26 แต่ ว่ า กรุ งเยรู ซาเล็มซึ3 งอยู่ และอย่ าเข้ า เที ยมแอกเป็ นทาส
เบื+ องบนนั+ นเป็ นไท เป็ นมารดา อีกเลย
ของเราทั+งปวง
2ดู เถิ ด ข้ าพเจ้ าเปาโลขอบอก
27 เพราะมี คาํ เขี ยนไว้ แล้ วว่ า ท่านว่ า ถ้ าท่านรั บพิธีเข้ าสุหนัต
`จงชื นชมยินดี เถิด หญิงหมันผู ้ พระคริ ส ต์ จ ะทรงทํา ประโยชน์
ไม่ คลอดบุ ตร จงเปล่ งเสี ยงโห่ อะไรให้ แก่ ท่านไม่ ได้ เลย
ร้อง เจ้าผูไ้ ม่ ได้เจ็บครรภ์ ด้วย 3ข้ าพเจ้ าเป็ นพยานให้ ทุ กคนที3
ว่าหญิ งที ต้องอยู่ อย่ างโดดเดี ยว รับพิธีเข้ าสุหนัตทราบอีกว่ า เขา
ก็ ยั งมี บุ ต รมากกว่ า หญิ งที ยั ง มี ถู กผู กมั ดให้ ประพฤติ ต ามพระ
สามี อยู่กบั นางมากมายนัก'
ราชบัญญัติท+ ังสิ+ น
28 พี3 น้องทั+งหลาย บัดนี+ เราเป็ น 4ผู้ ใดในหมู่ พวกท่ า นที3 เ ห็ นว่ า
บุ ต รแห่ งพระสั ญ ญาเช่ นเดี ยว ตัวเองเป็ นคนชอบธรรมโดยพระ
กับอิสอัค
ราชบัญญัติ ท่านก็หล่ นจากพระ
29 แต่ ในครั+ งนั+ นผู้ ที3 เกิ ด ตาม คุ ณไปเสี ยแล้ ว พระคริ สต์ ย่อม
เนื+ อหนั งได้ ข่ มเหงผู้ ที3 เกิ ด ตาม ไม่ ได้ มีผลอันใดต่ อท่านเลย
พระวิ ญญาณฉั นใด ปั จจุ บันนี+ ก็ 5เพราะว่ า โดยพระวิญญาณและ
เหมือนกันฉันนั+ น
ความเชื3 อ เราก็รอคอยความ

5

(@N) ปฐก ?E:?J; รม D:K (@B) อพย @B:E; พบญ NN:@ (@E) อสย @:@ (@K) อสย JB:?
(@H) กจ N:@J; รม D:K-H (@D) ปฐก @?:D; กท J:?? (NG) กท N:H (?) กจ ?J:?G
(@) กจ ?J:?; กท J:N (N) พบญ @K:@E; รม @:@J (B) รม D:N? (J) รม H:@B
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กาลาเทีย J
หน้ า 2352
ชอบธรรมที3เราหวังว่ าจะได้ รับ
14 เพราะว่ า พระราชบัญญัติท+ ัง
6เพราะว่ าในพระเยซู คริ สต์ น+ ั น สิ+ นนั+ นสรุ ปได้ เป็ นคํา เดี ยว คื อ
การที3รั บพิธีเข้ าสุหนัตหรือไม่ รับ ว่ า `จงรักเพื อนบ้านเหมื อนรัก
พิธีเข้ าสุหนัต ก็หาเกิดประโยชน์ ตนเอง'
อั นใดไม่ แต่ ความเชื3 อต่ างหาก 15 แต่ ถ้าท่านกั ดและกินเนื+ อกัน
ซึ3 งกระทํากิจด้ วยความรัก
และกัน จงระวังให้ ดีเกรงว่ าท่าน
7ท่ านวิ3 งแข่ งดี อยู่ แล้ ว ใครเล่ า จะทําให้ กันและกันย่ อยยับไป
ขั ดขวางท่ านไม่ ให้ เชื3 อฟั งความ
การดําเนินชี วิต
จริง
ตามพระวิญญาณ
8การเกลี+ ยกล่ อมอย่ างนี+ ไม่ ไ ด้
สงครามระหว่ างเนื อหนัง
มาจากพระองค์ ผ้ ู ทรงเรี ยกท่ าน
กับพระวิญญาณ
ทั+งหลาย
16 แต่ ข้าพเจ้ าขอบอกว่ า จงดํา9 เชื+ อขนมเพี ยงนิ ด หน่ อ ยย่ อ ม เนิ น ชี วิ ต ตามพระวิ ญญาณและ
ทําให้ แป้ งดิบฟูข+ ึ นได้ ท+ ังก้ อน
ท่ า นจะไม่ ส นองความต้ องการ
10 ข้ าพเจ้ าไว้ ใจท่านในองค์ พระ ของเนื+ อหนัง
ผู้ เป็ นเจ้ าว่ า ท่ านจะไม่ เชื3 อถื อ 17 เพราะว่ าความต้ องการของ
อย่ างอื3 นเลย ฝ่ ายผู้ ท3ีมารบกวน เนื+ อหนังต่ อสู้ พระวิญญาณ และ
ท่ านนั+ นจะเป็ นใครก็ ต ามจะ พระวิ ญญาณก็ ต่ อสู้ เนื+ อหนั ง
ต้ องได้ รับโทษ
เพราะทั+ งสองฝ่ ายเป็ นศั ตรู กั น
11 พี3 น้ องทั+ งหลาย ถ้ าข้ าพเจ้ า ดั ง นั+ นสิ3 ง ที3 ท่ านทั+ งห ลาย
ยั ง เทศนาชั กชวนให้ รั บพิ ธี เ ข้ า ปรารถนาทําจึงกระทําไม่ ได้
สุ หนั ต เหตุ ใดข้ าพเจ้ าจึ งยั ง 18 แต่ ถ้ าพระวิ ญ ญาณทรงนํา
ถู กข่ มเหงอยู่ อี กเล่ า ถ้ าเช่ นนั+ น ท่ าน ท่ านก็ไม่ อยู่ ใต้ พระราช
กางเขนก็ไม่ ใช่ ส3ิ งที3ให้ สะดุดแล้ ว บัญญัติ
12 ข้ าพเจ้ าอยากให้ คนเหล่ านั+ น 19 แล้ วการงานของเนื+ อหนังนั+ น
ที3รบกวนท่านถู กตัดออกเสียเลย เห็ นได้ ชั ด คื อการเล่ นชู้ การ
13 พี3 น้ องทั+ งหลาย ที3 ทรงเรี ยก ล่ วงประเวณี การโสโครก การ
ท่านก็เพื3 อให้ มีเสรีภาพ อย่ าเอา ลามก
เสรี ภาพของท่ านเป็ นช่ องทางที3 20 การนั บถื อรู ปเคารพ การ
จะปล่ อยตัวไปตามเนื+ อหนัง แต่ นั บถื อพ่ อมดหมอผี การเป็ น
จงรั บใช้ ซ3ึ งกั นและกั นด้ วยความ ศัตรูกัน การวิวาทกัน การริษยา
รักเถิด
กั น การโกรธกั น การทุ่ มเถี ยง
(E) ? คร K:?D; กท E:?J; คส ?:B; ? ธส ?:N; ยก @:?H (K) ? คร D:@B (D) ? คร J:E
(??) ? คร ?:@N (?@) ยชว K:@J; กจ ?J:?-@ (?N) ? คร H:D (?B) ลนต ?D:?H
(?E) รม E:?@ (?K) รม K:?J, ?H, @@-@N; H:J (?H) รม E:?B; K:B (?D) อฟ J:N, ??
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หน้ า 2353
กาลาเทีย J, E
กัน การใฝ่ สูง การแตกก๊กกัน
เอง เกรงว่ าท่ านจะถู กชั กจู งให้
21 การอิจฉากั น การฆาตกรรม หลงไปด้ วย
การเมาเหล้ า การเล่ นเป็ นพาลจงช่ วยรับภาระซึ งกันและกัน
เกเร และการอื3 นๆในทํานองนี+ 2จงช่ วยรั บภาระของกั นและกั น
อี ก เหมื อนที3 ข้ าพเจ้ าได้ เตื อน ท่ านจึ งจะทํา ให้ พระราชบั ญญั ติ
ท่ านมาก่ อน บั ดนี+ ข้ าพเจ้ าขอ ของพระคริสต์สาํ เร็จ
เตือนท่ านเหมือนกับที3 เคยเตือน 3เพราะว่ าถ้ าผู้ ใดถื อตั วว่ าเป็ น
มาแล้ วว่ า คนที3ประพฤติเช่ นนั+ น คนสํา คั ญ ทั+ งๆที3 เขาไม่ สาํ คั ญ
จะไม่ ไ ด้ รั บอาณาจั ก รของพระ อะไรเลย ผู้ น+ ั นก็หลอกตัวเอง
เจ้ าเป็ นมรดก
4แต่ ให้ ทุ กคนสํารวจกิ จการของ
ผลของพระวิญญาณ
ตนเองจึ งจะมีอะไรๆที3จะอวดได้
22 ฝ่ ายผลของพระวิ ญญาณนั+ น ในตนเองผู้ เดี ยว ไม่ ใช่ เปรี ยบ
คือ ความรัก ความปลาบปลื+ มใจ กับผู้ อ3ื น
สันติสุข ความอดกลั+ นใจ ความ 5เพราะว่ าทุ กคนต้ องแบกภาระ
ปรานี ความดี ความเชื3 อ
ของตนเอง
23 ความสุ ภาพอ่ อนน้ อม การ
ผู ส้ อนย่ อมจะได้รบั
รู้ จักบั งคับตน เรื3 องอย่ างนี+ ไม่ มี
เจื อจานจากผู ร้ บั คําสอน
พระราชบัญญัติห้ามไว้ เลย
6ส่ วนผู้ ที3 รั บคํา สอนในพระวจ24 ผู้ ท3ี เป็ นของพระคริสต์ ได้ เอา นะแล้ ว จงแบ่ งสิ3 งที3 ดี ทุ กอย่ าง
เนื+ อหนั งกั บความอยากและรา- ให้ แก่ ผ้ ู ท3ีสอนตนเถิด
คะตั ณหาของเนื+ อหนั งตรึ งไว้ ที3
การเกียวเก็บหลังจาก
กางเขนเสียแล้ ว
การหว่ านสองแบบ
25 ถ้ าเรามีชี วิตอยู่ โดยพระวิ ญ- 7อย่ าหลงเลย ท่านจะหลอกลวง
ญาณ ก็จงดํา เนิ นชี วิ ตตามพระ พระเจ้ าไม่ ได้ เพราะว่ าผู้ ใด
วิญญาณด้ วย
หว่ านอะไรลง ก็จะเกี3 ยวเก็บสิ3 ง
26 เราอย่ าถื อตั ว อย่ ายั3 วโทสะ นั+ น
กัน และอย่ าอิจฉาริษยากันเลย
8ผู้ ที3 หว่ านในย่ านเนื+ อหนั งของ
พี3 น้ องทั+ งหลาย ถ้ าผู้ ใดถู ก ตน ก็จะเกี3 ยวเก็บความเปื3 อย
ครอบงําอยู่ ในความผิดบาป เน่ าจากเนื+ อหนั งนั+ น แต่ ผ้ ู ที3
ท่ านซึ3 งอยู่ ฝ่ ายพระวิ ญญาณ จง หว่ านในย่ า นพระวิ ญญาณก็ จ ะ
ช่ วยผู้ นั+ นด้ วยใจอ่ อนสุ ภาพให้ เกี3 ยวเก็ บชี วิ ตนิ รั น ดร์ จากพระ
เขากลับตั+ งตัวใหม่ โดยคิดถึงตัว วิญญาณนั+ น

6

(@?) ? คร E:D (@@) ยน ?J:@; รม ?J:?B (@N) ? ทธ ?:D (@B) รม E:E (@J) รม H:B-J
(@E) ฟป @:N (?) อฟ B:@ (@) รม ?J:?; ยก @:H (N) รม ?@:N; @ คร N:J
(B) ลก ?H:??; ? คร ??:@H (J) รม @:E (E) ? คร D:??, ?B (K) รม @:E (H) รม E:H
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กาลาเทีย E
หน้ า 2354
9อย่ าให้ เราเมื3 อยล้ าในการทําดี กางเขนนั+ นโลกตรึ งไว้ แล้ วจาก
เพราะว่ าถ้ าเราไม่ ท้อใจแล้ ว เรา ข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ าก็ตรึ งไว้
ก็จะเกี3 ยวเก็บในเวลาอันสมควร
แล้ วจากโลก
10 เหตุ ฉะนั+ น เมื3 อเรามี โอกาส 15 เพราะว่ าในพระเยซู ค ริ ส ต์
ให้ เราทํา ดี ต่ อคนทั+ งปวง และ การที3 ถื อพิ ธี เ ข้ าสุ ห นั ต หรื อ ไม่
เฉพาะอย่ า งยิ3 งต่ อคนที3 อยู่ ใน ถื อพิ ธี เข้ าสุ หนั ต ไม่ เป็ นของ
ครอบครัวของความเชื3 อ
สํา คั ญอะไร แต่ การที3 ถู กสร้ าง
คําสรุ ปของเปาโล
ใหม่ น+ ั นสําคัญ
คําอําลา
11 ท่ า นจงสั ง เกตดู ตั วอั ก ษรที3
ข้ าพเจ้ าเขียนถึ งท่านด้ วยมือของ
ของเปาโล
ข้ าพเจ้ าเองว่ า ตัวโตเพียงใด
16 สั น ติ สุ ขและพระกรุ ณาจงมี
12 คนที3 ปรารถนาได้ หน้ าตาม แก่ ทุ กคนที3 ดํา เนิ นตามกฎนี+
เนื+ อหนั ง เขาบั งคั บให้ ท่ านรั บ และแก่ ชนอิสราเอลของพระเจ้ า
พิ ธี เข้ าสุ หนั ต เพื3 อเขาจะได้ ไม่ 17 ตั+ งแต่ น+ ี ไป ขออย่ าให้ ผ้ ู ใดมา
ถู กข่ มเหงเพราะเรื3 องกางเขน รบกวนข้ าพเจ้ าเลย เพราะว่ า
ของพระคริสต์เท่านั+ น
ข้ าพเจ้ ามี ร อยประทั บตราของ
13 ถึงแม้ คนที3 เข้ าสุหนัตแล้ วก็มิ พระเยซู เจ้ าติ ดอยู่ ที3 กายของ
ได้ รักษาพระราชบัญญัติ แต่ เขา ข้ าพเจ้ า
ปรารถนาที3 จะให้ ท่ านเข้ าสุ หนั ต 18 พี3 น้ องทั+ งหลาย ขอให้ พระ
เพื3 อเขาจะได้ เอาเนื+ อหนั ง ของ คุ ณของพระเยซู คริ สต์ องค์ พระ
ท่านไปอวด
ผู้ เป็ นเจ้ าของเรา จงสถิ ตอยู่
14 แต่ พระเจ้ าไม่ ท รงโปรดให้ กับจิตวิ ญญาณของท่านทั+งหลาย
ข้ าพเจ้ าอวดตั วนอกจากเรื3 อง ด้ วยเถิด เอเมน
กางเขนของพระเยซู คริ สต์ องค์ [เขี ยนถึ ง ชาวกาลาเที ยจากกรุ ง
พระผู้ เป็ นเจ้ าของเรา ซึ3 งโดย โรม]

(D) มธ @B:?N; ? คร ?J:JH; @ คร B:?; @ ธส N:?N; ฮบ ?@:N, J; ยก J:K-H
(?G) สภษ N:@K; ยน D:B; ?@:NJ; รม ?@:?N; ทต N:H (?@) กท J:??; ฟป N:H
(?B) ? คร ?:?H; กท @:@G; คส @:@G (?J) รม @:@E, @H; ? คร K:?D; กท J:E
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