
หนา 2343จดหมายของอัครสาวกเปาโล
ถึงคริสตจักรในแควนกาลาเทีย

คําคํานับ

1เปาโล ผูเปนอัครสาวก (มิใช
มนุษยแตงตั้ ง หรือมนุษย

เปนตัวแทนแตงตั้ง แตพระเยซู
คริสตและพระเจาพระบิดา ผูได
ทรงโปรดใหพระเยซูเปนข้ึนมา
จากความตายไดทรงแตงตั้ง)
2และบรรดาพี่ น องที่ อยู กั บ
ขาพเจา เรียน คริสตจักรทั้ ง
หลายแหงแควนกาลาเทีย
3ขอใหพระคุณและสันติสุขจาก
พระเจ าพระบิดาและพระเยซู
คริสตองคพระผู เปนเจาของเรา
ดํารงอยูกับทานทั้งหลายเถิด
4พระเยซูทรงสละพระองค เอง
เพราะบาปของเราทั้งหลาย เพ่ือ
ชวยเราใหพนจากยุคปจจุบันอัน
ชั่ วรายตามน้ําพระทัยพระเจาผู
เปนพระบิดาของเรา
5ขอใหพระองคทรงมีสงาราศี
ตลอดไปเปนนิตย เอเมน

สาเหตุท่ีเปาโล
เขียนจดหมายน้ี

6ขาพเจาประหลาดใจนักที่ทาน
ทั้ งหลายไดผินหนาหนีโดยเร็ว
จากพระองค ผูไดทรงเรียกทาน
ใหเขาในพระคุณของพระคริสต
และไดไปหาขาวประเสริฐอื่น

7ซึ่งมิใชอยางอื่นดอก แตวามี
บางคนที่ทําใหทานยุงยาก และ
ปรารถนาที่ จะ บิ ดเบื อนข าว
ประเสริฐของพระคริสต
8แตแมวาเราเองหรือทูตสวรรค
ถาประกาศขาวประเสริฐอื่ นแก
ทาน ซึ่งขัดกับขาวประเสริฐที่เรา
ไดประกาศแกทานไปแลวก็ใหผู
นั้นถูกสาปแชง
9ตามที่ เราได พูดไว กอนแล ว
บัดนี้ ขาพเจาพูดอีกวา ถาผู ใด
ประกาศขาวประเสริฐอื่นแกทาน
ที่ ขัดกับขาวประเสริฐซึ่ งทานได
รับไวแลว ผูนั้นจะตองถูกสาป
แชง
10 บัดนี้ขาพเจากําลังพูดเอาใจ
มนุษยหรือ หรือใหเปนที่ ชอบ
พระทัยพระเจา ขาพเจาอุตสาห
ประจบประแจงมนุ ษย ห รื อ
เพราะถ าข าพเจ ากําลั งประจบ
ประแจงมนุษยอยู ข าพเจาก็ไม
ใชผูรับใชของพระคริสต

ขาวประเสริฐของเปาโล
ไดรับการสําแดง

จากพระเจาโดยตรง
11 พ่ีนองทั้ งหลาย ขาพเจา
อยากใหทานทราบวา ขาว
ประเสริฐที่ ข าพเจ าไดประกาศ

(1) กจ 2:24; 9:6 (4) มธ 20:28; ฮบ 2:5 (6) รม 8:28; กท 1:15; 5:8
(7) กจ 15:1; 2 คร 2:17; 11:4; กท 5:10, 12 (8) 1 คร 16:22 (9) พบญ 4:2
(10) 1 ซมอ 24:7; 1 คร 10:33; 1 ธส 2:4 (11) รม 2:16; 1 คร 15:1
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หนา 2344
ไปแลวนั้นไมใชของมนุษย
12 เพราะวาขาพเจาไมไดรับขาว
ประเสริฐนั้ นจากมนุษย ไมมี
มนุษยคนใดสอนขาพเจา แต
ขาพเจาได รับขาวประเสริฐนั้ น
โดยพระเยซูคริสตทรงสําแดงแก
ขาพเจา
13 เพราะทานก็ไดยินถึงชีวิตใน
หนหลังของขาพเจา เมื่ อ
ขาพเจายังอยู ในลัทธิยิวแลววา
ขาพเจาไดขมเหงคริสตจักรของ
พระเจาอยางรายแรงเหลือเกิน
และพยายามที่จะทําลายเสีย
14 และเมื่ อขาพเจาอยู ในลัทธิ
ยิวนั้น ขาพเจาไดกาวหนาเกิน
กวาเพ่ื อนหลายคนที่ มีอายุรุ น
ราวคราวเดียวกัน และที่ เปน
ชนชาติเดียวกัน เพราะเหตุ
ที่ ข าพเจ ามี ใจรอนรนมากกว า
เขาในเรื่ องขนบธรรมเนียมของ
บรรพบุรุษของขาพเจา
15 แต เมื่ อเป นที่ ชอบพระทั ย
พระเจา ผูไดทรงสรรขาพเจาไว
แตครรภมารดาของขาพเจาและ
ไดทรงเรียกขาพเจาโดยพระคุณ
ของพระองค
16 ที่จะทรงสําแดงพระบุตรของ
พระองคในตัวขาพเจา เพ่ือให
ข าพเจ าประกาศพระบุ ตรแก
ชนตางชาตินั้น ในทันทีนั้ น
ขาพเจาก็ไมไดปรึกษากับเนื้ อ
หนังและเลือดเลย

เปาโลไปหาพี่นองคริสเตียน
17 และขาพเจาก็ไมไดข้ึนไปยัง
กรุงเยรู ซาเล็มเพ่ื อพบกับผู ที่
เปนอัครสาวกกอนขาพเจา แต
ข าพเจ าได ออกไปยั งประเทศ
อาระเบีย แลวก็กลับมายังเมือง
ดามัสกัสอีก
18 แลวสามปตอมา ขาพเจา
ข้ึนไปหาเปโตรที่ กรุงเยรูซาเล็ม
และพักอยูกับทานสิบหาวัน
19 แตวาขาพเจาไมไดพบอัคร-
สาวกคนอื่นเลย นอกจาก
ยากอบนองชายขององคพระผู
เปนเจา
20 แตเร่ืองที่ขาพเจาเขียนมาถึง
ทานนี้ ดูเถิด ตอพระพักตรพระ
เจา ขาพเจาไมมุสาเลย
21 หลังจากนั้นขาพเจาก็เขาไป
ในเขตแดนซีเรียและซีลีเซีย
22 และคริ สตจั กรทั้ งหลายใน
แควนยูเดียซึ่งอยูในพระคริสตก็
ยังไมรูจักหนาขาพเจาเลย
23 เขาเพียงแตไดยินวา "ผูที่แต
กอนเคยขมเหงเรา บัดนี้ ได
ประกาศความเชื่ อซึ่ งเขาไดเคย
พยายามทําลาย"
24 พวกเขาไดสรรเสริญพระเจา
ก็เพราะขาพเจาเปนเหตุ

เปาโล บารนาบัส
และทิตัสท่ีเยรูซาเล็ม

2แลวสิบสี่ปตอมา ขาพเจา
กั บบารนาบั สได ข้ึ นไปยั ง

กาลาเทีย 1, 2

(12) 1 คร 15:1; อฟ 3:3-5 (13) กจ 8:3 (14) ยรม 9:14; มธ 15:2 (15) อสย 49:1
(16) มธ 16:17; กจ 9:15 (18) กจ 9:26 (19) มธ 13:55; 1 คร 9:5 (21) กจ 9:30
(22) รม 16:7 (23) กจ 8:3; 9:20-21 (24) กจ 11:18 (1) กจ 15:2
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หนา 2345 กาลาเทีย 2
กรุงเยรูซาเล็มอีกและพาทิตัสไป
ดวย
2ขาพเจาข้ึนไปตามที่พระเจาได
ทรงสําแดงแกขาพเจา และ
ข าพเจ าได เล าข าวประเสริ ฐที่
ขาพเจาประกาศแกชนตางชาติ
ใหเขาฟง แตไดเลาใหคนสําคัญ
ฟงเปนสวนตัวเกรงวาขาพเจา
อาจจะว่ิงแขงกัน หรือว่ิงแลว
โดยไรประโยชน
3แตถึงแมทิตัสซึ่ งอยู กับขาพ-
เจาจะเปนชาวกรีก เขาก็ไมได
ถูกบังคับใหเขาสุหนัต
4 เพราะเหตุ ของพ่ี น องจอม
ปลอมที่ ไดลอบเขามา เพ่ือจะ
สอดแนมดูเสรีภาพซึ่ งเรามีใน
พระเยซูคริสต เพราะพวกเขา
หวังจะเอาเราไปเปนทาส
5แตเราไมไดยอมออนขอใหกับ
เขาแมสักชั่ วโมงเดียว เพ่ือให
ความจริงของข าวประเสริฐนั้ น
ดํารงอยูกับทานทั้งหลายตอไป
6แตจากพวกเหลานั้ นที่ เขาถือ
วาเปนคนสําคัญ (เขาจะเคยเปน
อะไรมากอนก็ตาม ก็ไมสําคัญ
อะไรสําหรับขาพเจาเลย พระ
เจามิ ไดทรงเห็นแกหนาผู ใด)
คนเหลานั้ นซึ่ งเขาถือวาเปนคน
สําคัญไมไดเพ่ิมเติมสิ่ งหนึ่ งสิ่ ง
ใดใหแกขาพเจาเลย
7แตตรงกันขาม เมื่อเขาเห็นวา
ข าพเจ าได รับมอบใหประกาศ

ขาวประเสริฐแกคนเหลานั้ นที่
ไมถือพิธีเขาสุหนัต เชนเดียว
กับเปโตรไดรับมอบใหประกาศ
ขาวประเสริฐแกคนที่ ถือพิธีเขา
สุหนัต
8(เพราะวา พระองคผู ไดทรง
ดลใจเปโตรใหเปนอัครสาวกไป
หาพวกที่ ถือพิธีเขาสุหนัต ก็
ไดทรงดลใจขาพเจาใหไปหาคน
ตางชาติเหมือนกัน)
9 เมื่อยากอบ เคฟาสและยอหน
ผูที่ เขานับถือวาเปนหลักไดเห็น
พระคุณซึ่ งประทานแกขาพเจา
แลว ก็ไดจับมือขวาของขาพเจา
กับบารนาบัสแสดงวา เราเปน
เพ่ือนรวมงานกัน เพ่ือใหเราไป
หาคนตางชาติ และทานเหลา
นั้ นจะไปหาพวกที่ ถื อพิธี เข า
สุหนัต
10 ทานเหลานั้ นขอแตเพียงไม
ใหเราลืมนึกถึงคนจน ซึ่ งเปน
สิ่ งที่ ข าพเจากระตือรือรนที่ จะ
กระทํา

เปาโลคัดคานเปโตร
11 แตเมื่อเปโตรมาถึงอันทิโอก
แลว ขาพเจาก็ไดคัดคานทาน
ซึ่ งๆหนา เพราะวาทานทําผิด
แน
12 ดวยวากอนที่คนของยากอบ
มาถึงนั้น ทานไดกินอยูดวยกัน
กับคนตางชาติ แตพอคนพวก
นั้นมาถึง ทานก็ปลีกตัวออกไป

(2) กจ 15:1-4; รม 9:16 (4) กจ 15:1; 2 คร 11:13 (5) กท 1:6; 2:14; คส 1:5
(6) กจ 10:34; รม 2:11 (7) กจ 9:15; รม 11:13 (8) กจ 9:15; กท 3:5; 1 ปต 1:11
(9) มธ 16:18; กจ 13:3; รม 1:5 (10) กจ 11:30 (11) กจ 15:35 (12) กจ 10:28
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หนา 2346กาลาเทีย 2
อยูเสียตางหาก เพราะกลัวพวก
ที่ถือพิธีเขาสุหนัต
13 และพวกยิ วคนอื่ นๆก็ ได
แสรงทําตามทานเชนกัน แมแต
บารนาบัสก็หลงแสรงทําตามคน
เหลานั้นไปดวย
14 แตเมื่อขาพเจาเห็นวาเขาไม
ได ดําเนิ นในความเที่ ยงธรรม
ตามความจริงของขาวประเสริฐ
นั้ น ขาพเจาจึงวาแกเปโตรตอ
หนาคนทั้ งปวงวา "ถาทาน
เองซึ่งเปนพวกยิวประพฤติตาม
อยางคนตางชาติ มิใชตามอยาง
พวกยิว เหตุไฉนทานจึงบังคับ
คนต างชาติ ให ประพฤติ ตาม
อยางพวกยิวเลา"
คนท้ังปวงจะเปนคนชอบธรรม
ไดโดยความเชื่อในพระคริสต
15 เราผู มี สัญชาติ เป นยิวและ
ไมใชคนบาปในพวกชนตางชาติ
16 ก็ยังรู วา ไมมีผู ใดเปนคน
ชอบธรรมไดโดยการกระทําตาม
พระราชบัญญัติ แตโดยความ
เชื่อในพระเยซูคริสตเทานั้น ถึง
เราเองก็มีความเชื่ อในพระเยซู
คริสต เพ่ือเราจะไดเปนคนชอบ
ธรรมโดยความเชื่อในพระคริสต
ไม ใช โดยการกระทําตามพระ
ราชบัญญัติ เพราะวาโดยการ
กระทําตามพระราชบัญญัตินั้ น
`ไม มี ผู หนึ่ งผู ใดเป นคนชอบ
ธรรมไดเลย'

17 แตถาในขณะที่ เรากําลังขวน
ขวายจะเป นคนชอบธรรมโดย
พระคริสตนั้น เราเองยังปรากฏ
เปนคนบาปอยู พระคริสตจึง
ทรงเปนผูสงเสริมบาปหรือ ขอ
พระเจาอยายอมใหเปนเชนนั้น
เลย
18 เพราะวาถาขาพเจากอสิ่งซึ่ง
ขาพเจาได ร้ื อทําลายลงแลวข้ึน
มาอีก ขาพเจาก็สอตัวเองวาเปน
ผูละเมิด

การพึ่งพระราชบัญญัติ
ทําใหพระคุณไรประโยชน

19 เหตุวา โดยพระราชบัญญัติ
นั้ นขาพเจาไดตายจากพระราช
บัญญัติแลว เพ่ือขาพเจาจะไดมี
ชีวิตอยูเพ่ือพระเจา
20 ข าพเจ าถู กตรึ งไว กั บพระ
คริสตแลว แตขาพเจาก็ยังมี
ชีวิตอยู ไมใชขาพเจาเองมีชีวิต
อยูตอไป แตพระคริสตตางหาก
ที่ทรงมีชีวิตอยูในขาพเจา และ
ชี วิ ตซึ่ งข าพเจ าดําเนิ นอยู ใน
รางกายขณะนี้ ขาพเจาดําเนิน
อยูโดยความเชื่อในพระบุตรของ
พระเจา ผู ไดทรงรักขาพเจา
และไดทรงสละพระองคเองเพ่ือ
ขาพเจา
21 ขาพเจาไมไดกระทําใหพระ
คุ ณของพระเจ าไร ประโยชน
เพราะวาถาความชอบธรรมเกิด
จากพระราชบัญญัติแลว พระ

(14) กจ 10:28; กท 1:6; 2:5, 12; คส 1:5; 1 ทธ 5:20 (15) มธ 9:11; กจ 15:10
(16) สดด 143:2; กจ 13:38-39; รม 1:17; 3:20; กท 3:11 (17) 1 ยน 3:8
(19) รม 6:2; 1 คร 9:20 (20) รม 6:6; 2 คร 5:15; กท 5:24; อฟ 2:4 (21) ฮบ 7:11
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หนา 2347 กาลาเทีย 2, 3
คริ สต ก็ ทรงสิ้ นพระชนม โดย
เปลาประโยชน
ไดรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

โดยความเชื่อ

3โอ ชาวกาลาเทียคนเขลา
ใครสะกดดวงจิ ตของท าน

เพ่ือทานจะไมเชื่ อฟงความจริง
ทั้ งๆที่ภาพการถูกตรึงของพระ
เยซูคริสตปรากฏอยูตอหนาตอ
ตาทานแลว
2ขาพเจาใครรูขอเดียวจากทาน
วา ทานไดรับพระวิญญาณโดย
การกระทําตามพระราชบัญญัติ
หรือ หรือไดรับโดยการฟงดวย
ความเชื่อ
3ทานเขลาถึ งเพียงนั้ นที เดียว
หรือ เมื่อทานเริ่ มตนดวยพระ
วิญญาณแลว บัดนี้ทานจะให
สําเร็จดวยเนื้อหนังหรือ
4ทานไดทนทุกขมากมายโดยไร
ประโยชนหรือ ถาเปนการไร
ประโยชนจริงๆแลว
5 เหตุฉะนั้น พระองคผูทรง
ประทานพระวิ ญญาณแก ท าน
และทรงกระทําการอั ศจรรย
ทามกลางพวกทาน ทรงกระทํา
การเชนนั้ นโดยการกระทําตาม
พระราชบัญญัติหรือ หรือโดย
การฟงดวยความเชื่อ

ทุกคนท่ีเชื่อเปน
บุตรของอับราฮัม

6ดังที่อับราฮัม `ไดเชื่อพระเจา'

และ `และพระองคทรงนับวา
เปนความชอบธรรมแกทาน'
7 เหตุฉะนั้นทานจงรูเถิดวา คน
ที่ เชื่ อนั่ นแหละก็ เปนบุตรของ
อับราฮัม
8และพระคัมภีรนั้ นรู ลวงหนา
วา พระเจาจะทรงใหคนตางชาติ
เปนคนชอบธรรมโดยความเชื่ อ
จึงไดประกาศข าวประเสริฐแก
อับราฮัมลวงหนาวา `ชนชาติทั้ง
หลายจะไดรับพระพรเพราะเจา'
9 เหตุฉะนั้น คนที่ เชื่อจึงไดรับ
พระพรรวมกับอับราฮัมผูซึ่งเชื่อ

ผูท่ีพึ่งพระราชบัญญัติ
ก็ถูกสาปแชง

10 เพราะวาคนทั้ งหลายซึ่ งพ่ึ ง
การกระทําตามพระราชบัญญัติ
ก็ถูกสาปแชง เพราะมีคําเขียน
ไววา `ทุกคนที่มิไดประพฤติ
ตามทุ กข อความที่ เ ขี ยนไว ใน
หนั งสื อพระราชบัญญัติ ก็ ถู ก
สาปแชง'
11 แตเปนที่ประจักษชัดอยูแลว
วา ไมมีมนุษยคนใดเปนผูชอบ
ธรรมในสายพระเนตรของพระ
เจาดวยพระราชบัญญัติ ได เลย
เพราะวา `คนชอบธรรมจะมี
ชีวิตดํารงอยูโดยความเชื่อ'
12 แตพระราชบัญญัติไมไดอา-
ศัยความเชื่อ เพราะ `ผูที่ประ-
พฤติตามพระราชบัญญัติก็จะได
ชีวิตดํารงอยูโดยพระราชบัญญัติ

(2) รม 10:16-17 (3) กท 4:9; ฮบ 7:16 (4) ฮบ 10:35
(6) ปฐก 15:6 (7) ยน 8:39 (8) ปฐก 12:3; รม 9:17 (10) พบญ 27:26
(11) ฮบก 2:4; รม 1:17; ฮบ 10:38 (12) ลนต 18:5; รม 4:4-5; 10:5
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นั้น'

พระคริสตทรงไถเราจาก
การสาปแชง

แหงพระราชบัญญัติ
13 พระคริสตทรงไถ เราใหพน
ความสาปแชงแหงพระราชบัญ-
ญัติ โดยการที่พระองคทรงยอม
ถูกสาปแชงเพ่ือเรา เพราะมีคํา
เขียนไววา `ทุกคนที่ตองถูก
แขวนไวบนตนไมก็ตองถูกสาป
แชง'
14 เพ่ื อพระพรของอับราฮัมจะ
ได มาถึ งคนต างชาติ ทั้ งหลาย
เพราะพระเยซูคริสต เพ่ือเราจะ
ได รับพระสัญญาแหงพระวิญ-
ญาณโดยความเชื่อ
15 พ่ีนองทั้ งหลาย ขาพเจาขอ
พูดตามอยางมนุษย ถึงแมเปน
คําสัญญาของมนุษย เมื่อไดรับ
รองกันแลวไมมีผู ใดจะลมเลิก
หรือเพ่ิมเติมข้ึนอีกได
16 แลวบรรดาพระสัญญาที่ ได
ประทานไวแกอับราฮัมและเชื้ อ
สายของทานนั้น พระองคมิได
ตรัสวา `และแกเชื้ อสายทั้ ง
หลาย' เหมือนอยางกับวาแกคน
มากคน แตเหมือนกับวาแกคน
ผู เดียว `และแกเชื้ อสายของ
ทาน' ซึ่งเปนพระคริสต
17 แตขาพเจาวาอยางนี้วา พระ
ราชบัญญัติซึ่ งมาภายหลังถึงสี่
ร อยสามสิบปจะทําลายพันธ-

สัญญาซึ่งพระเจาไดทรงตั้งไวใน
พระคริสตเมื่อกอนนั้น ใหพระ
สัญญานั้นขาดจากประโยชนไม
ได
18 เพราะวาถาได รับมรดกโดย
พระราชบัญญัติ ก็ไมใชไดโดย
พระสัญญาอีกตอไป แตพระเจา
ทรงโปรดประทานมรดกนั้ นให
แกอับราฮัมโดยพระสัญญา
พระราชบัญญัติเปนครูซ่ึง

นําคนบาปใหไปถึงพระคริสต
19 ถาเชนนั้นมีพระราชบัญญัติ
ไวทําไม ที่ เพ่ิมพระราชบัญญัติ
ไวก็ เพราะเหตุจากการละเมิด
จนกวาเชื้อสายที่ไดรับพระสัญ-
ญานั้นจะมาถึง และพวกทูต
สวรรค ได ตั้ งพระราชบัญญัติ
นั้นไวโดยมือของคนกลาง
20 เพราะฉะนั้ นคนที่ เป นคน
กลางก็ ไม ได เปนคนกลางของ
ฝายเดียว แตพระเจานั้ นทรง
เปนเอกพระเจา
21 ถาเชนนั้นพระราชบัญญัติขัด
แยงกับพระสัญญาของพระเจา
หรือ พระเจาไมยอมใหเปนเชน
นั้นเลย เพราะวาถาทรงตั้งพระ
ราชบัญญัติอันสามารถทําใหคน
มีชีวิตอยู ได ความชอบธรรมก็
จะมีได โดยพระราชบัญญัตินั้ น
จริง
22 แตพระคัมภีรไดบงวา ทุก
คนอยู ในความบาป เพ่ือจะ

(13) พบญ 21:23; รม 8:3 (14) อสย 32:15; รม 3:29-30; 4:1-5 (15) ฮบ 9:17
(16) ปฐก 12:3; 13:15; 1 คร 12:12 (17) อพย 12:40; รม 4:13 (18) รม 4:14
(19) อพย 20:19; ยน 15:22; กจ 7:53; กท 4:4 (20) รม 3:29 (22) รม 4:11; 11:32
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หนา 2349 กาลาเทีย 3, 4
ประทานตามพระสัญญาแกคน
ทั้ งปวงที่ เชื่อ โดยอาศัยความ
เชื่อในพระเยซูคริสตเปนหลัก
23 แต ก อนที่ คว ามเชื่ อ มา
นั้นเราถูกพระราชบัญญัติกักตัว
ไว ถูกกั้นเขตไวจนความเชื่อจะ
ปรากฏภายหลัง
24 เพราะฉะนั้น พระราชบัญ-
ญัติจึงเปนครูของเราซึ่งนําเรามา
ถึงพระคริสต เพ่ือเราจะไดเปน
คนชอบธรรมโดยความเชื่อ

ทุกคนท่ีเชื่อ
ก็เปนบุตรของพระเจา

25 แตหลังจากความเชื่ อนั้ นได
มาแลว เราจึงมิไดอยู ใตบังคับ
ครูนั้นอีกตอไปแลว
26 เพราะว าท านทั้ งหลายเปน
บุตรของพระเจ าโดยความเชื่ อ
ในพระเยซูคริสต
27 เพราะเหตุวา ทุกคนในพวก
ท านที่ รับบัพติศมาเข าร วมใน
พระคริสตแลว ก็ไดสวมชีวิต
พระคริสต
28 จะไมเปนยิวหรือกรีก จะไม
เปนทาสหรือไทย จะไมเปนชาย
หรือหญิง เพราะวาทานทั้งหลาย
เปนอันหนึ่ งอันเดียวกันในพระ
เยซูคริสต
29 และถ าท านเป นของพระ
คริสตแลว ทานก็เปนเชื้ อสาย
ของอับราฮัม คือเปนผูรับมรดก
ตามพระสัญญา

4แลวขาพเจาขอพูดวา ตราบ
ใดที่ ทายาทยังเปนเด็กอยู

เขาก็ไมตางอะไรกับทาสเลย ถึง
แมเขาจะเปนเจาของทรัพยสม-
บัติทั้งปวง
2แต เขาก็ อยู ใต บั งคับของผู
ปกครองและผูดูแล จนถึงเวลา
ที่บิดาไดกําหนดไว
3ฝายเราก็เหมือนกัน เมื่อเปน
เด็กอยู เราก็เปนทาสอยู ใต
บังคับโลกธรรม

ทรงไถผูเชื่อออกจาก
พระราชบัญญัติ

ใหเปน
บุตรของพระเจา

4แตเมื่อครบกําหนดแลว พระ
เจ าก็ ทรงใชพระบุตรของพระ
องคมาประสูติจากสตรีเพศ และ
ทรงถือกําเนิดใตพระราชบัญ-
ญัติ
5 เพ่ือจะทรงไถคนเหลานั้นที่อยู
ใตพระราชบัญญัติ เพ่ือใหเราได
รับฐานะเปนบุตร
6และเพราะท านเปนบุตรแล ว
พระเจ าจึ งทรงใชพระวิญญาณ
แหงพระบุตรของพระองคเขามา
ในใจของทาน รองวา "อับบา"
คือพระบิดา
7 เหตุฉะนั้นทานจึงไมใชทาสอีก
ตอไป แตเปนบุตร และถาเปน
บุตรแลวทานก็ เปนทายาทของ
พระเจาโดยทางพระคริสต

(24) กจ 13:39; รม 10:4 (26) ยน 1:12 (27) รม 6:3 (28) 1 คร 12:13; อฟ 2:15
(29) ปฐก 21:10; รม 4:11; ฮบ 11:18 (3) คส 2:8 (4) ปฐก 3:15; ลก 2:21; ยน 1:14
(5) มธ 20:28; ยน 1:12 (6) รม 5:5; 8:9, 15-16 (7) รม 8:16-17
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หนา 2350กาลาเทีย 4
การปฏิเสธอิสรภาพ
และกลับเปนทาสอีก

8แตกอนนี้เมื่อทานทั้ งหลายยัง
ไมรู จักพระเจา ทานเปนทาส
ของสิ่ งซึ่ งโดยสภาพแลวไม ใช
พระเลย
9แตบัดนี้ เมื่ อทานรู จักพระเจา
แลว หรือที่ถูกก็คือพระเจาทรง
รูจักทานแลว เหตุไฉนทานจึงจะ
กลับไปหาโลกธรรมซึ่ งออนแอ
และอนาถา และอยากจะเปน
ทาสของสิ่งเหลานั้นอีก
10 ทานถือวัน เดือน ฤดู และป
11 ขาพเจาเกรงวาการที่ ข าพ-
เจาไดทําเพ่ือทานนั้นจะไรประ-
โยชน
12 พ่ีนองทั้ งหลาย ขาพเจาวิง
วอนใหทานเปนเหมือนขาพเจา
เพราะวาขาพเจาก็ได เปนอยาง
ทานแลวเหมือนกัน ทานไมได
ทําผิดตอขาพเจาเลย
13 ทานรู ว าตอนแรกที่ ขาพเจา
ประกาศขาวประเสริฐแกทานนั้น
ก็ ทําโดยความอ อนกําลั งแห ง
เนื้อหนัง
14 และการทดลองของขาพเจา
ซึ่ งอยู ในเนื้ อหนั งของข าพเจ า
ทานก็ไมไดดูหมิ่ นหรือปฏิเสธ
แตไดตอนรับขาพเจาเหมือนกับ
วาเปนทูตสวรรคองคหนึ่ งของ
พระเจา หรือเหมือนกับพระเยซู
คริสต

15 ความปลื้มใจที่ทานไดกลาว
ไวไปอยูที่ ไหนเสียแลว เพราะ
ขาพเจาเปนพยานใหทานไดวา
ถาเปนไปไดทานก็คงจะควักตา
ของทานออกใหขาพเจา
16 ขาพเจาจึงไดกลายเปนศัตรู
ของท านเพราะข าพเจ าบอก
ความจริงแกทานหรือ
17 คนเหล านั้ นเอาอกเอาใจ
ทาน แตไมใชดวยความหวังดี
เลย เขาอยากจะกีดกันพวกทาน
เพ่ือทานจะไดเอาอกเอาใจพวก
เขา
18 การเอาอกเอาใจด วยความ
หวังดีก็เปนการดีตลอดไป ไม
ใชเฉพาะแตเมื่ อขาพเจาอยูกับ
พวกทานเทานั้น

การเปรียบเทียบระหวาง
นางฮาการกับนางซาราห

19 ลู กน อยของข าพเจ า เอ ย
ขาพเจาตองเจ็บปวดเพราะทาน
อีกจนกวาพระคริสตจะไดทรง
กอรางข้ึนในตัวทาน
20 ขาพเจาปรารถนาจะอยู กับ
พวกทานเดี๋ ยวนี้ และเปลี่ ยนน้ํา
เสียงของขาพเจา เพราะวาขาพ-
เจามีขอสงสัยในตัวทาน
21 ท านที่ อยากอยู ใตพระราช
บัญญัติ ทานไมไดฟงพระราช
บัญญัติหรือ จงบอกขาพเจาเถิด
22 เพราะมีเขียนไววา อับราฮัม
มีบุตรชายสองคน คนหนึ่ งเกิด

(8) รม 1:25; อฟ 2:12 (9) 1 คร 8:3; คส 2:20; ฮบ 7:18 (10) รม 14:5; คส 2:16
(11) 1 ธส 3:5 (12) 2 คร 2:5 (13) 1 คร 2:3 (14) มลค 2:7; ลก 10:16
(17) รม 10:2 (19) 1 คร 4:15 (22) ปฐก 16:15; 21:2
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จากหญิงทาสี อีกคนหนึ่ งเกิด
จากหญิงที่เปนไทย
23 บุตรที่เกิดจากหญิงทาสีนั้นก็
เกิดตามเนื้อหนัง แตสวนบุตรที่
เกิดจากหญิงที่ เปนไทยนั้นเกิด
ตามพระสัญญา
24 ขอความนี้ เปนอุปไมย ผู
หญิงสองคนนั้นไดแกพันธสัญ-
ญาสองอยาง คนหนึ่ งมาจาก
ภูเขาซีนาย คลอดลูกเปนทาส
คือ นางฮาการ
25 นางฮาการ นั้ นได แก ภู เขา
ซีนายในประเทศอาระเบีย ตรง
กับกรุงเยรูซาเล็มปจจุบันเพราะ
กรุงนี้กับพลเมืองเปนทาสอยู
26 แตวา กรุงเยรูซาเล็มซึ่ งอยู
เบ้ืองบนนั้นเปนไทย เปนมารดา
ของเราทั้งปวง
27 เพราะมี คําเขี ยนไว แล วว า
`จงชื่นชมยินดีเถิด หญิงหมันผู
ไมคลอดบุตร จงเปลงเสียงโห
รอง เจาผูไมไดเจ็บครรภ ดวย
วาหญิงที่ตองอยูอยางโดดเดี่ยว
ก็ ยังมี บุตรมากกวาหญิงที่ ยังมี
สามีอยูกับนางมากมายนัก'
28 พ่ีนองทั้งหลาย บัดนี้เราเปน
บุตรแห งพระสัญญาเช นเดี ยว
กับอิสอัค
29 แต ในครั้ งนั้ นผู ที่ เกิ ดตาม
เนื้ อหนังไดขมเหงผูที่ เกิดตาม
พระวิญญาณฉันใด ปจจุบันนี้ก็
เหมือนกันฉันนั้น

30 แตพระคัมภีรวาอยางไร ก็วา
`จงไลหญิงทาสีกับบุตรชายของ
นางไปเสียเถิด เพราะวาบุตร
ชายของหญิงทาสี จะเป นผู รั บ
มรดกรวมกับบุตรชายของหญิง
ที่เปนไทยไมได'
31 เหตุฉะนั้น พ่ีนองทั้ งหลาย
เราไมใชบุตรของหญิงทาสี แต
เปนบุตรของหญิงที่เปนไทย
การพึ่งในพระราชบัญญัติ
ก็ทําใหขาดจากพระคริสต
และหลุดไปจากพระคุณ

5เพ่ือเสรีภาพนั้ นเอง พระ
คริสตจึงไดทรงโปรดใหเรา

เปนไทย เหตุฉะนั้นจงตั้ งมั่ น
และอยาเขาเทียมแอกเปนทาส
อีกเลย
2ดูเถิด ขาพเจาเปาโลขอบอก
ทานวา ถาทานรับพิธีเขาสุหนัต
พระคริ สตจะทรงทําประโยชน
อะไรใหแกทานไมไดเลย
3ขาพเจาเปนพยานใหทุกคนที่
รับพิธีเขาสุหนัตทราบอีกวา เขา
ถูกผูกมัดใหประพฤติตามพระ
ราชบัญญัติทั้งสิ้น
4 ผู ใดในหมู พวกทานที่ เห็นวา
ตัวเองเปนคนชอบธรรมโดยพระ
ราชบัญญัติ ทานก็หลนจากพระ
คุณไปเสียแลว พระคริสตยอม
ไมไดมีผลอันใดตอทานเลย
5 เพราะวา โดยพระวิญญาณและ
ความเชื่ อ เราก็รอคอยความ

(23) ปฐก 16:15; รม 9:7 (24) อพย 24:6; พบญ 33:2 (26) อสย 2:2 (27) อสย 54:1
(28) กจ 3:25; รม 9:7-8 (29) ปฐก 21:9; กท 5:11 (30) กท 3:8 (1) กจ 15:10
(2) กจ 15:1; กท 5:3 (3) พบญ 27:26; รม 2:25 (4) รม 9:31 (5) รม 8:24

 48_gal.pub 
 page 9

 Friday, December 09, 2005 14:31 



หนา 2352กาลาเทีย 5
ชอบธรรมที่เราหวังวาจะไดรับ
6 เพราะวาในพระเยซูคริสตนั้ น
การที่รับพิธีเขาสุหนัตหรือไมรับ
พิธีเขาสุหนัต ก็หาเกิดประโยชน
อันใดไม แตความเชื่อตางหาก
ซึ่งกระทํากิจดวยความรัก
7ทานว่ิงแขงดีอยูแลว ใครเลา
ขัดขวางทานไมใหเชื่ อฟงความ
จริง
8การเกลี้ ยกลอมอยางนี้ ไมได
มาจากพระองคผูทรงเรียกทาน
ทั้งหลาย
9 เชื้ อขนมเพียงนิดหนอยยอม
ทําใหแปงดิบฟูข้ึนไดทั้งกอน
10 ขาพเจาไวใจทานในองคพระ
ผู เปนเจาวา ทานจะไมเชื่ อถือ
อยางอื่นเลย ฝายผูที่มารบกวน
ท านนั้ นจะเป นใครก็ ตามจะ
ตองไดรับโทษ
11 พ่ีนองทั้ งหลาย ถาขาพเจา
ยังเทศนาชักชวนให รับพิธี เข า
สุหนัต เหตุใดขาพเจาจึงยัง
ถูกขมเหงอยูอีกเลา ถาเชนนั้น
กางเขนก็ไมใชสิ่งที่ใหสะดุดแลว
12 ขาพเจาอยากใหคนเหลานั้น
ที่รบกวนทานถูกตัดออกเสียเลย
13 พ่ีนองทั้ งหลาย ที่ทรงเรียก
ทานก็เพ่ือใหมีเสรีภาพ อยาเอา
เสรีภาพของทานเปนชองทางที่
จะปลอยตัวไปตามเนื้อหนัง แต
จงรับใชซึ่ งกันและกันดวยความ
รักเถิด

14 เพราะวา พระราชบัญญัติทั้ง
สิ้นนั้ นสรุปไดเปนคําเดียว คือ
วา `จงรักเพ่ือนบานเหมือนรัก
ตนเอง'
15 แตถาทานกัดและกินเนื้อกัน
และกัน จงระวังใหดีเกรงวาทาน
จะทําใหกันและกันยอยยับไป

การดําเนินชีวิต
ตามพระวิญญาณ

สงครามระหวางเน้ือหนัง
กับพระวิญญาณ

16 แตขาพเจาขอบอกวา จงดํา-
เนินชี วิตตามพระวิญญาณและ
ท านจะไมสนองความตองการ
ของเนื้อหนัง
17 เพราะวาความตองการของ
เนื้อหนังตอสูพระวิญญาณ และ
พระวิญญาณก็ ต อสู เนื้ อหนั ง
เพราะทั้ งสองฝายเปนศัตรูกัน
ดั งนั้ นสิ่ ง ที่ ท านทั้ งหลาย
ปรารถนาทําจึงกระทําไมได
18 แต ถ าพระวิญญาณทรงนํา
ทาน ทานก็ไมอยู ใตพระราช
บัญญัติ
19 แลวการงานของเนื้อหนังนั้น
เห็นไดชัด คือการเลนชู การ
ลวงประเวณี การโสโครก การ
ลามก
20 การนับถือรูปเคารพ การ
นับถือพอมดหมอผี การเปน
ศัตรูกัน การวิวาทกัน การริษยา
กัน การโกรธกัน การทุมเถียง

(6) 1 คร 7:19; กท 6:15; คส 1:4; 1 ธส 1:3; ยก 2:18 (7) 1 คร 9:24 (9) 1 คร 5:6
(11) 1 คร 1:23 (12) ยชว 7:25; กจ 15:1-2 (13) 1 คร 8:9 (14) ลนต 19:18
(16) รม 6:12 (17) รม 7:15, 18, 22-23; 8:5 (18) รม 6:14; 7:4 (19) อฟ 5:3, 11
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หนา 2353 กาลาเทีย 5, 6
กัน การใฝสูง การแตกกกกัน
21 การอิจฉากัน การฆาตกรรม
การเมาเหลา การเลนเปนพาล-
เกเร และการอื่นๆในทํานองนี้
อีก เหมือนที่ ขาพเจาไดเตือน
ทานมากอน บัดนี้ขาพเจาขอ
เตือนทานเหมือนกับที่ เคยเตือน
มาแลววา คนที่ประพฤติเชนนั้น
จะไม ได รับอาณาจักรของพระ
เจาเปนมรดก

ผลของพระวิญญาณ
22 ฝายผลของพระวิญญาณนั้น
คือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ
สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความ
ปรานี ความดี ความเชื่อ
23 ความสุภาพออนนอม การ
รูจักบังคับตน เร่ืองอยางนี้ไมมี
พระราชบัญญัติหามไวเลย
24 ผูที่ เปนของพระคริสตไดเอา
เนื้อหนังกับความอยากและรา-
คะตัณหาของเนื้ อหนังตรึงไวที่
กางเขนเสียแลว
25 ถาเรามีชีวิตอยูโดยพระวิญ-
ญาณ ก็จงดําเนินชีวิตตามพระ
วิญญาณดวย
26 เราอยาถือตัว อยาย่ัวโทสะ
กัน และอยาอิจฉาริษยากันเลย

6พ่ีนองทั้งหลาย ถาผู ใดถูก
ครอบงําอยูในความผิดบาป

ทานซึ่ งอยูฝายพระวิญญาณ จง
ชวยผู นั้ นดวยใจออนสุภาพให
เขากลับตั้งตัวใหม โดยคิดถึงตัว

เอง เกรงวาทานจะถูกชักจูงให
หลงไปดวย
จงชวยรับภาระซ่ึงกันและกัน

2จงชวยรับภาระของกันและกัน
ทานจึงจะทําใหพระราชบัญญัติ
ของพระคริสตสําเร็จ
3 เพราะวาถาผู ใดถือตัววาเปน
คนสําคัญ ทั้ งๆที่ เขาไมสําคัญ
อะไรเลย ผูนั้นก็หลอกตัวเอง
4แตใหทุกคนสํารวจกิจการของ
ตนเองจึงจะมีอะไรๆที่จะอวดได
ในตนเองผู เดียว ไมใชเปรียบ
กับผูอื่น
5 เพราะวาทุกคนตองแบกภาระ
ของตนเอง

ผูสอนยอมจะไดรับ
เจือจานจากผูรับคําสอน

6สวนผูที่ รับคําสอนในพระวจ-
นะแลว จงแบงสิ่ งที่ ดีทุกอยาง
ใหแกผูที่สอนตนเถิด

การเกี่ยวเก็บหลังจาก
การหวานสองแบบ

7อยาหลงเลย ทานจะหลอกลวง
พระเจาไมได เพราะวาผู ใด
หวานอะไรลง ก็จะเกี่ยวเก็บสิ่ง
นั้น
8 ผูที่ หวานในยานเนื้อหนังของ
ตน ก็จะเกี่ ยวเก็บความเป อย
เนาจากเนื้ อหนังนั้ น แตผูที่
หว านในย านพระวิญญาณก็จะ
เกี่ ยวเก็บชี วิตนิ รันดรจากพระ
วิญญาณนั้น

(21) 1 คร 6:9 (22) ยน 15:2; รม 15:14 (23) 1 ทธ 1:9 (24) รม 6:6 (25) รม 8:4-5
(26) ฟป 2:3 (1) อฟ 4:2 (2) รม 15:1; ยก 2:8 (3) รม 12:3; 2 คร 3:5
(4) ลก 18:11; 1 คร 11:28 (5) รม 2:6 (6) 1 คร 9:11, 14 (7) รม 2:6 (8) รม 6:8
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หนา 2354กาลาเทีย 6
9อยาใหเราเมื่อยลาในการทําดี
เพราะวาถาเราไมทอใจแลว เรา
ก็จะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควร
10 เหตุฉะนั้น เมื่อเรามีโอกาส
ใหเราทําดีตอคนทั้ งปวง และ
เฉพาะอย างย่ิ งต อคนที่ อยู ใน
ครอบครัวของความเชื่อ

คําสรุปของเปาโล
11 ทานจงสังเกตดูตั วอักษรที่
ขาพเจาเขียนถึงทานดวยมือของ
ขาพเจาเองวา ตัวโตเพียงใด
12 คนที่ ปรารถนาไดหน าตาม
เนื้ อหนัง เขาบังคับใหทานรับ
พิธีเขาสุหนัต เพ่ือเขาจะไดไม
ถู กข มเหงเพราะเรื่ องกางเขน
ของพระคริสตเทานั้น
13 ถึงแมคนที่เขาสุหนัตแลวก็มิ
ไดรักษาพระราชบัญญัติ แตเขา
ปรารถนาที่จะใหทานเขาสุหนัต
เพ่ื อเขาจะได เอาเนื้ อหนังของ
ทานไปอวด
14 แตพระเจ าไมทรงโปรดให
ข าพเจ าอวดตั วนอกจากเรื่ อง
กางเขนของพระเยซูคริสตองค
พระผู เปนเจาของเรา ซึ่ งโดย

กางเขนนั้ นโลกตรึงไวแลวจาก
ขาพเจา และขาพเจาก็ตรึงไว
แลวจากโลก
15 เพราะว าในพระเยซูคริสต
การที่ ถือพิธี เขาสุหนัตหรือไม
ถือพิธีเขาสุหนัต ไมเปนของ
สําคัญอะไร แตการที่ ถูกสราง
ใหมนั้นสําคัญ

คําอําลา
ของเปาโล

16 สันติสุขและพระกรุณาจงมี
แก ทุ กคนที่ ดํา เนิ นตามกฎนี้
และแกชนอิสราเอลของพระเจา
17 ตั้งแตนี้ไป ขออยาใหผูใดมา
รบกวนขาพเจาเลย เพราะวา
ข าพเจ ามี รอยประทับตราของ
พระเยซู เจ าติ ดอยู ที่ กายของ
ขาพเจา
18 พ่ีนองทั้ งหลาย ขอใหพระ
คุณของพระเยซูคริสตองคพระ
ผู เปนเจาของเรา จงสถิตอยู
กับจิตวิญญาณของทานทั้งหลาย
ดวยเถิด เอเมน
[เขียนถึงชาวกาลาเทียจากกรุง
โรม]

(9) มธ 24:13; 1 คร 15:58; 2 คร 4:1; 2 ธส 3:13; ฮบ 12:3, 5; ยก 5:7-8
(10) สภษ 3:27; ยน 9:4; 12:35; รม 12:13; ทต 3:8 (12) กท 5:11; ฟป 3:8
(14) 1 คร 1:18; กท 2:20; คส 2:20 (15) รม 2:26, 28; 1 คร 7:19; กท 5:6
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