หนา 2343
จดหมายของอั
ครสาวกเปาโล
ถึงคริสตจักรในแควนกาลาเทีย

1

คําคํานับ
เปาโล ผู เปนอัครสาวก (มิใช
มนุ ษย แต งตั้ ง หรื อมนุ ษย
เปนตัวแทนแต งตั้ ง แตพระเยซู
คริสตและพระเจาพระบิดา ผู ได
ทรงโปรดให พระเยซู เป นขึ้ นมา
จากความตายไดทรงแตงตั้ ง)
2 และบรรดาพี่ น องที่ อยู กั บ
ข าพเจ า เรี ยน คริ สตจั กรทั้ ง
หลายแหงแควนกาลาเทีย
3ขอให พระคุ ณและสั นติ สุ ขจาก
พระเจ าพระบิ ด าและพระเยซู
คริ สต องค พระผู เป นเจ าของเรา
ดํารงอยู กับทานทั้ งหลายเถิด
4พระเยซู ท รงสละพระองค เ อง
เพราะบาปของเราทั้ งหลาย เพื่ อ
ชวยเราใหพนจากยุ คปจจุบันอัน
ชั่ วร ายตามน้ํ า พระทั ยพระเจ าผู
เปนพระบิดาของเรา
5 ขอให พระองค ท รงมี สง า ราศี
ตลอดไปเปนนิตย เอเมน
สาเหตุที่เปาโล
เขียนจดหมายนี้
6ข าพเจ าประหลาดใจนั กที่ ท าน
ทั้ ง หลายได ผิ น หน าหนี โดยเร็ ว
จากพระองค ผู ไดทรงเรียกทาน
ให เข าในพระคุ ณของพระคริ สต
และไดไปหาขาวประเสริฐอื่ น

7ซึ่ งมิ ใช อย างอื่ นดอก แต วามี
บางคนที่ ทําให ทานยุ งยาก และ
ปรารถนาที่ จะบิ ดเบื อนข าว
ประเสริฐของพระคริสต
8แต แมวาเราเองหรือทูตสวรรค
ถ า ประกาศข าวประเสริ ฐอื่ น แก
ทาน ซึ่ งขัดกับขาวประเสริฐที่ เรา
ได ประกาศแกท านไปแล วก็ ใหผู
นั้ นถูกสาปแชง
9 ตามที่ เราได พู ด ไว ก อ นแล ว
บั ดนี้ ข าพเจ าพู ดอี กว า ถ าผู ใด
ประกาศข าวประเสริฐอื่ นแกทาน
ที่ ขั ดกั บข าวประเสริ ฐซึ่ งท านได
รั บไว แล ว ผู นั้ นจะต องถู กสาป
แชง
10 บั ดนี้ ขาพเจ ากําลั งพู ดเอาใจ
มนุ ษย หรื อ หรื อให เป นที่ ชอบ
พระทัยพระเจา ขาพเจาอุตสาห
ประจบประแจงมนุ ษย หรื อ
เพราะถ า ข า พเจ า กํ า ลั ง ประจบ
ประแจงมนุ ษย อยู ข า พเจ าก็ ไ ม
ใชผู รับใชของพระคริสต
ขาวประเสริฐของเปาโล
ไดรับการสําแดง
จากพระเจาโดยตรง
11 พี่ น องทั้ งหลาย ข าพเจ า
อยากให ท านทราบว า
ข าว
ประเสริ ฐที่ ข าพเจ าได ประกาศ

(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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กาลาเทีย 1, 2
หนา 2344
ไปแลวนั้ นไมใชของมนุษย
เปาโลไปหาพี่ นองคริสเตียน
12 เพราะวาขาพเจ าไมไดรับขาว 17 และข าพเจ าก็ ไม ได ขึ้ นไปยั ง
ประเสริ ฐนั้ นจากมนุ ษย ไม มี กรุ ง เยรู ซ าเล็ ม เพื่ อพบกั บผู ที่
มนุ ษย คนใดสอนข าพเจ า แต เป นอั ครสาวกก อนข าพเจ า แต
ข าพเจ า ได รั บข าวประเสริ ฐนั้ น ข า พเจ า ได อ อกไปยั ง ประเทศ
โดยพระเยซูคริ สตทรงสําแดงแก อาระเบีย แลวก็กลับมายังเมือง
ขาพเจา
ดามัสกัสอีก
13 เพราะท านก็ ได ยินถึ งชีวิตใน 18 แล วสามป ต อมา ข าพเจ า
หนหลั งของข าพเจ า
เมื่ อ ขึ้ นไปหาเปโตรที่ กรุ งเยรู ซาเล็ ม
ข าพเจ ายั งอยู ในลั ท ธิ ยิ วแล วว า และพักอยู กับทานสิบหาวัน
ข าพเจ าได ขมเหงคริ สตจั กรของ 19 แตวาข าพเจ าไม ได พบอัครพระเจ าอย า งร ายแรงเหลื อ เกิ น สาวกคนอื่ นเลย
นอกจาก
และพยายามที่ จะทําลายเสีย
ยากอบน องชายขององค พระผู
14 และเมื่ อ ข า พเจ าอยู ในลั ท ธิ เปนเจา
ยิ วนั้ น ข าพเจ าได ก าวหน าเกิ น 20 แต เรื่ องที่ ขาพเจาเขียนมาถึง
กว า เพื่ อนหลายคนที่ มี อายุ รุ น ทานนี้ ดูเถิด ตอพระพักตรพระ
ราวคราวเดี ยวกั น และที่ เป น เจา ขาพเจาไมมุสาเลย
ชนชาติ เดี ยวกั น เพราะเหตุ 21 หลั งจากนั้ นข าพเจ าก็ เข าไป
ที่ ข า พเจ ามี ใ จร อ นรนมากกว า ในเขตแดนซีเรียและซีลีเซีย
เขาในเรื่ องขนบธรรมเนี ยมของ 22 และคริ ส ตจั ก รทั้ งหลายใน
บรรพบุรุษของขาพเจา
แคว นยูเดียซึ่ งอยู ในพระคริสต ก็
15 แต เ มื่ อเป น ที่ ชอบพระทั ย ยังไมรู จักหนาขาพเจาเลย
พระเจา ผู ไดทรงสรรขาพเจาไว 23 เขาเพียงแตไดยินวา "ผู ที่ แต
แต ครรภ มารดาของข าพเจ าและ ก อนเคยข มเหงเรา บั ดนี้ ได
ได ทรงเรี ยกข าพเจ าโดยพระคุ ณ ประกาศความเชื่ อซึ่ งเขาได เคย
ของพระองค
พยายามทําลาย"
16 ที่ จะทรงสําแดงพระบุ ตรของ 24 พวกเขาได สรรเสริ ญพระเจ า
พระองค ในตั วข าพเจ า เพื่ อให ก็เพราะขาพเจาเปนเหตุ
ข าพเจ าประกาศพระบุ ตรแก
เปาโล บารนาบัส
ชนต างชาติ นั้ น ในทั นที นั้ น
และทิตัสที่ เยรูซาเล็ม
ข า พเจ า ก็ ไ ม ไ ด ปรึ กษากั บเนื้ อ
แล วสิ บสี่ ป ต อมา ข าพเจ า
หนังและเลือดเลย
กั บ บารนาบั สได ขึ้ นไปยั ง

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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กาลาเทีย 2
กรุงเยรูซาเล็มอีกและพาทิตั สไป ข า วประเสริ ฐแก ค นเหล านั้ นที่
ดวย
ไม ถื อพิ ธี เข าสุ หนั ต เช นเดี ยว
2ข าพเจ าขึ้ นไปตามที่ พระเจาได กั บเปโตรได รั บมอบให ประกาศ
ทรงสําแดงแก ข าพเจ า และ ข าวประเสริ ฐแก คนที่ ถื อพิ ธี เข า
ข า พเจ า ได เ ล า ข า วประเสริ ฐที่ สุหนัต
ข า พเจ า ประกาศแก ชนต างชาติ 8(เพราะว า พระองค ผู ได ทรง
ใหเขาฟง แตไดเลาใหคนสําคัญ ดลใจเปโตรให เป นอั ครสาวกไป
ฟ ง เป น ส วนตั วเกรงว า ข าพเจ า หาพวกที่ ถื อพิ ธี เข าสุ หนั ต ก็
อาจจะวิ่ งแข งกั น หรื อวิ่ งแล ว ได ทรงดลใจข าพเจ าให ไปหาคน
โดยไรประโยชน
ตางชาติเหมือนกัน)
3แต ถึ งแม ทิ ตั สซึ่ งอยู กั บข าพ- 9เมื่ อยากอบ เคฟาสและยอหน
เจ าจะเป นชาวกรี ก เขาก็ ไม ได ผู ที่ เขานับถือวาเป นหลั กได เห็ น
ถูกบังคับใหเขาสุหนัต
พระคุ ณซึ่ ง ประทานแก ข าพเจ า
4 เพราะเหตุ ของพี่ น องจอม แลว ก็ไดจับมือขวาของขาพเจา
ปลอมที่ ได ลอบเข ามา เพื่ อจะ กั บบารนาบั สแสดงว า เราเป น
สอดแนมดู เ สรี ภ าพซึ่ งเรามี ใ น เพื่ อนรวมงานกัน เพื่ อใหเราไป
พระเยซู คริ สต เพราะพวกเขา หาคนต างชาติ และท านเหล า
หวังจะเอาเราไปเปนทาส
นั้ นจะไปหาพวกที่ ถื อพิ ธี เข า
5แต เราไมไดยอมอ อนขอให กับ สุหนัต
เขาแม สั กชั่ วโมงเดี ยว เพื่ อให 10 ท านเหล านั้ นขอแต เพี ยงไม
ความจริ ง ของข าวประเสริ ฐนั้ น ให เราลื มนึ กถึ งคนจน ซึ่ งเป น
ดํารงอยู กับทานทั้ งหลายตอไป
สิ่ ง ที่ ข าพเจ ากระตื อ รื อร นที่ จะ
6แต จากพวกเหล านั้ น ที่ เขาถื อ กระทํา
วาเปนคนสําคัญ (เขาจะเคยเปน
เปาโลคัดคานเปโตร
อะไรมาก อนก็ ตาม ก็ ไม สําคั ญ 11 แต เมื่ อเปโตรมาถึ งอั นทิ โอก
อะไรสําหรั บข าพเจ าเลย พระ แล ว ข าพเจ าก็ ได คั ดค านท าน
เจ า มิ ไ ด ท รงเห็ น แก ห น า ผู ใด) ซึ่ งๆหน า เพราะว าท านทําผิ ด
คนเหล านั้ นซึ่ งเขาถื อว าเป นคน แน
สําคั ญไม ได เพิ่ มเติ มสิ่ งหนึ่ งสิ่ ง 12 ด วยว าก อนที่ คนของยากอบ
ใดใหแกขาพเจาเลย
มาถึ งนั้ น ท านได กินอยู ดวยกัน
7แตตรงกันขาม เมื่ อเขาเห็นวา กั บคนต างชาติ แต พอคนพวก
ข า พเจ า ได รั บมอบให ประกาศ นั้ นมาถึ ง ทานก็ปลีกตั วออกไป
(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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อยู เสียตางหาก เพราะกลัวพวก 17 แต ถ าในขณะที่ เรากําลั งขวน
ที่ ถือพิธีเขาสุหนัต
ขวายจะเป น คนชอบธรรมโดย
13 และพวกยิ วคนอื่ นๆก็ ได พระคริสตนั้ น เราเองยังปรากฏ
แสรงทําตามทานเชนกัน แมแต เป นคนบาปอยู พระคริ สต จึ ง
บารนาบัสก็หลงแสร งทําตามคน ทรงเป นผู สงเสริ มบาปหรื อ ขอ
เหลานั้ นไปดวย
พระเจ าอย ายอมให เป นเช นนั้ น
14 แต เมื่ อข าพเจ าเห็ นว าเขาไม เลย
ได ดํ า เนิ น ในความเที่ ยงธรรม 18 เพราะว าถ าข าพเจ าก อสิ่ งซึ่ ง
ตามความจริ งของข าวประเสริ ฐ ข า พเจ า ได รื้ อทํา ลายลงแล วขึ้ น
นั้ น ข าพเจ าจึ งว าแก เปโตรต อ มาอีก ขาพเจาก็สอตัวเองวาเปน
หน าคนทั้ งปวงว า
"ถ าท าน ผู ละเมิด
เองซึ่ งเป นพวกยิ วประพฤติ ตาม
การพึ่ งพระราชบัญญัติ
อยางคนตางชาติ มิใชตามอยาง
ทําใหพระคุณไรประโยชน
พวกยิ ว เหตุ ไฉนท านจึ งบั งคั บ 19 เหตุ วา โดยพระราชบั ญญั ติ
คนต างชาติ ให ประพฤติ ตาม นั้ น ข า พเจ า ได ตายจากพระราช
อยางพวกยิวเลา"
บัญญัติแลว เพื่ อขาพเจาจะไดมี
คนทั้ งปวงจะเปนคนชอบธรรม ชีวิตอยู เพื่ อพระเจา
ไดโดยความเชื่ อในพระคริสต
20 ข า พเจ าถู กตรึ งไว กั บพระ
15 เราผู มี สั ญชาติ เ ป น ยิ ว และ คริ สต แล ว แต ขาพเจ าก็ ยั งมี
ไมใชคนบาปในพวกชนตางชาติ
ชีวิตอยู ไมใชขาพเจ าเองมีชี วิต
16 ก็ ยั งรู ว า ไม มี ผู ใดเป นคน อยู ตอไป แตพระคริสตตางหาก
ชอบธรรมได โดยการกระทําตาม ที่ ทรงมีชี วิตอยู ในข าพเจ า และ
พระราชบั ญญั ติ แต โดยความ ชี วิ ต ซึ่ งข าพเจ า ดํ า เนิ นอยู ใน
เชื่ อในพระเยซูคริสตเทานั้ น ถึง ร างกายขณะนี้ ข าพเจ าดําเนิ น
เราเองก็ มี ความเชื่ อ ในพระเยซู อยู โดยความเชื่ อในพระบุตรของ
คริสต เพื่ อเราจะไดเปนคนชอบ พระเจ า ผู ได ทรงรั กข าพเจ า
ธรรมโดยความเชื่ อในพระคริ สต และได ทรงสละพระองค เองเพื่ อ
ไม ใ ช โดยการกระทํ า ตามพระ ขาพเจา
ราชบั ญญั ติ เพราะว าโดยการ 21 ข าพเจ าไม ไ ด กระทําให พระ
กระทํา ตามพระราชบั ญญั ติ นั้ น คุ ณของพระเจ าไร ประโยชน
`ไม มี ผู หนึ่ งผู ใดเป น คนชอบ เพราะว าถ าความชอบธรรมเกิ ด
ธรรมไดเลย'
จากพระราชบั ญญั ติ แล ว 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 และ `และพระองค ทรงนั บว า
เปลาประโยชน
เปนความชอบธรรมแกทาน'
ไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์
7เหตุฉะนั้ นทานจงรู เถิดวา คน
ที่ เชื่ อนั่ นแหละก็ เ ป น บุ ต รของ
โดยความเชื่ อ
โอ ชาวกาลาเที ยคนเขลา อับราฮัม
ใครสะกดดวงจิ ต ของท า น 8และพระคั มภี ร นั้ น รู ล วงหน า
เพื่ อท านจะไม เชื่ อฟ งความจริ ง วา พระเจาจะทรงใหคนตางชาติ
ทั้ งๆที่ ภาพการถู กตรึ งของพระ เป นคนชอบธรรมโดยความเชื่ อ
เยซู คริ สต ปรากฏอยู ต อหน าต อ จึ ง ได ประกาศข าวประเสริ ฐแก
อับราฮัมลวงหนาวา `ชนชาติทั้ ง
ตาทานแลว
2ข าพเจ าใคร รู ขอเดี ยวจากท าน หลายจะไดรับพระพรเพราะเจา'
ว า ท านได รั บพระวิ ญญาณโดย 9เหตุ ฉะนั้ น คนที่ เชื่ อจึ งได รั บ
การกระทํา ตามพระราชบั ญญั ติ พระพรรวมกับอับราฮัมผู ซึ่ งเชื่ อ
ผู ที่พึ่ งพระราชบัญญัติ
หรื อ หรือไดรั บโดยการฟงด วย
ก็ถูกสาปแชง
ความเชื่ อ
3 ท า นเขลาถึ งเพี ยงนั้ นที เ ดี ยว 10 เพราะว า คนทั้ งหลายซึ่ ง พึ่ ง
หรื อ เมื่ อท านเริ่ มต นด วยพระ การกระทํา ตามพระราชบั ญญั ติ
วิ ญญาณแล ว บั ดนี้ ท านจะให ก็ ถู กสาปแช ง เพราะมี คําเขี ยน
สําเร็จดวยเนื้ อหนังหรือ
ไว ว า `ทุ กคนที่ มิ ได ประพฤติ
4ท านไดทนทุ กข มากมายโดยไร ตามทุ ก ข อ ความที่ เขี ย นไว ใ น
ประโยชน หรื อ ถ าเป นการไร หนั งสื อพระราชบั ญญั ติ ก็ ถู ก
ประโยชนจริงๆแลว
สาปแชง'
5เหตุ ฉะนั้ น พระองค ผู ทรง 11 แต เป นที่ ประจั กษ ชัดอยู แลว
ประทานพระวิ ญญาณแก ท า น ว า ไม มีมนุษย คนใดเป นผู ชอบ
และทรงกระทํ า การอั ศจรรย ธรรมในสายพระเนตรของพระ
ท ามกลางพวกท าน ทรงกระทํา เจ า ด วยพระราชบั ญญั ติ ได เลย
การเช น นั้ นโดยการกระทําตาม เพราะว า `คนชอบธรรมจะมี
พระราชบั ญญั ติ หรื อ หรื อโดย ชีวิตดํารงอยู โดยความเชื่ อ'
การฟงดวยความเชื่ อ
12 แตพระราชบัญญัติ ไม ไดอาทุกคนที่ เชื่ อเปน
ศัยความเชื่ อ เพราะ `ผู ที่ ประพฤติตามพระราชบัญญั ติก็ จะได
บุตรของอับราฮัม
6ดังที่ อับราฮัม `ไดเชื่ อพระเจา' ชีวิตดํารงอยู โดยพระราชบั ญญัติ

3

(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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กาลาเทีย 3
หนา 2348
นั้ น'
สัญญาซึ่ งพระเจาได ทรงตั้ งไว ใน
พระคริสตทรงไถเราจาก
พระคริ สต เมื่ อก อนนั้ น ใหพระ
สั ญญานั้ นขาดจากประโยชน ไม
การสาปแชง
ได
แหงพระราชบัญญัติ
13 พระคริ ส ต ทรงไถ เ ราให พ น 18 เพราะว า ถ าได รั บมรดกโดย
ความสาปแช งแหงพระราชบั ญ- พระราชบั ญญั ติ ก็ ไม ใช ได โดย
ญัติ โดยการที่ พระองคทรงยอม พระสัญญาอีกตอไป แตพระเจา
ถู กสาปแช งเพื่ อเรา เพราะมี คํา ทรงโปรดประทานมรดกนั้ นให
เขี ยนไว ว า `ทุ กคนที่ ต องถู ก แกอับราฮัมโดยพระสัญญา
พระราชบัญญัติเปนครูซึ่ง
แขวนไว บนต นไม ก็ ต องถู กสาป
นําคนบาปใหไปถึงพระคริสต
แชง'
14 เพื่ อพระพรของอั บราฮั มจะ 19 ถ าเช นนั้ นมี พระราชบั ญญั ติ
ได ม าถึ ง คนต างชาติ ทั้ งหลาย ไว ทําไม ที่ เพิ่ มพระราชบั ญญั ติ
เพราะพระเยซูคริสต เพื่ อเราจะ ไว ก็ เ พราะเหตุ จากการละเมิ ด
ได รั บพระสั ญญาแห งพระวิ ญ- จนกว าเชื้ อสายที่ ได รั บพระสั ญญานั้ นจะมาถึ ง และพวกทู ต
ญาณโดยความเชื่ อ
15 พี่ น องทั้ งหลาย ข าพเจ าขอ สวรรค ไ ด ตั้ งพระราชบั ญ ญั ติ
พู ดตามอยางมนุ ษย ถึงแม เป น นั้ นไวโดยมือของคนกลาง
คําสั ญญาของมนุ ษย เมื่ อได รั บ 20 เพราะฉะนั้ นคนที่ เป นคน
รองกั นแล วไม มี ผู ใ ดจะล มเลิ ก กลางก็ ไ ม ไ ด เ ป น คนกลางของ
ฝ ายเดี ยว แต พระเจ านั้ นทรง
หรือเพิ่ มเติมขึ้ นอีกได
16 แล วบรรดาพระสั ญญาที่ ได เปนเอกพระเจา
ประทานไว แก อั บราฮั มและเชื้ อ 21 ถาเชนนั้ นพระราชบัญญัติขัด
สายของท านนั้ น พระองค มิ ได แย งกั บพระสั ญญาของพระเจ า
ตรั สว า `และแก เชื้ อสายทั้ ง หรือ พระเจาไมยอมใหเปนเชน
หลาย' เหมือนอยางกับวาแกคน นั้ นเลย เพราะว าถ าทรงตั้ งพระ
มากคน แตเหมือนกั บวาแก คน ราชบั ญญั ติ อั นสามารถทําให คน
ผู เดี ยว `และแก เชื้ อสายของ มี ชี วิ ตอยู ได ความชอบธรรมก็
จะมี ไ ด โดยพระราชบั ญญั ติ นั้ น
ทาน' ซึ่ งเปนพระคริสต
17 แตขาพเจาวาอยางนี้ วา พระ จริง
ราชบั ญญั ติ ซึ่ งมาภายหลั ง ถึ งสี่ 22 แต พระคั มภี ร ได บ งว า ทุ ก
ร อ ยสามสิ บ ป จะทํ า ลายพั น ธ- คนอยู ในความบาป เพื่ อจะ
(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
ประทานตามพระสั ญญาแก ค น
แลวขาพเจาขอพูดวา ตราบ
ทั้ งปวงที่ เชื่ อ โดยอาศั ยความ
ใดที่ ทายาทยั ง เป น เด็ ก อยู
เชื่ อในพระเยซูคริสตเปนหลัก
เขาก็ไมตางอะไรกับทาสเลย ถึง
23 แต ก อนที่ ความเชื่ อ มา แม เขาจะเปนเจ าของทรั พย สมนั้ นเราถู กพระราชบั ญญั ติ กั กตั ว บัติทั้ งปวง
ไว ถู กกั้ นเขตไว จนความเชื่ อจะ 2 แต เขาก็ อยู ใต บั งคั บ ของผู
ปรากฏภายหลัง
ปกครองและผู ดู แล จนถึ งเวลา
24 เพราะฉะนั้ น พระราชบั ญ- ที่ บิดาไดกําหนดไว
ญัติจึงเปนครูของเราซึ่ งนําเรามา 3ฝ ายเราก็ เหมือนกั น เมื่ อเป น
ถึงพระคริสต เพื่ อเราจะได เปน เด็ กอยู เราก็ เป นทาสอยู ใต
คนชอบธรรมโดยความเชื่ อ
บังคับโลกธรรม
ทุกคนที่ เชื่ อ
ทรงไถผู เชื่ อออกจาก
ก็เปนบุตรของพระเจา
พระราชบัญญัติ
25 แต หลั งจากความเชื่ อนั้ นได
ใหเปน
มาแล ว เราจึ งมิ ได อยู ใต บังคั บ
บุตรของพระเจา
ครูนั้ นอีกตอไปแลว
4แต เมื่ อครบกําหนดแล ว พระ
26 เพราะว า ท า นทั้ งหลายเป น เจ า ก็ ท รงใช พระบุ ต รของพระ
บุ ต รของพระเจ า โดยความเชื่ อ องคมาประสูติจากสตรีเพศ และ
ในพระเยซูคริสต
ทรงถื อ กํา เนิ ด ใต พระราชบั ญ27 เพราะเหตุวา ทุกคนในพวก ญัติ
ท า นที่ รั บบั พติ ศมาเข า ร วมใน 5เพื่ อจะทรงไถคนเหลานั้ นที่ อยู
พระคริ สต แล ว ก็ ได สวมชี วิ ต ใตพระราชบัญญัติ เพื่ อใหเราได
พระคริสต
รับฐานะเปนบุตร
28 จะไมเป นยิวหรื อกรีก จะไม 6 และเพราะท า นเป นบุ ต รแล ว
เปนทาสหรือไทย จะไมเปนชาย พระเจ า จึ งทรงใช พระวิ ญญาณ
หรือหญิง เพราะวาทานทั้ งหลาย แหงพระบุตรของพระองคเขามา
เป นอั นหนึ่ งอั นเดี ยวกั นในพระ ในใจของทาน รองวา "อับบา"
เยซูคริสต
คือพระบิดา
29 และถ าท านเป นของพระ 7เหตุฉะนั้ นทานจึงไม ใชทาสอีก
คริ สต แล ว ท านก็ เป นเชื้ อสาย ตอไป แตเปนบุตร และถาเปน
ของอับราฮัม คือเปนผู รับมรดก บุ ตรแล วท า นก็ เ ป น ทายาทของ
ตามพระสัญญา
พระเจาโดยทางพระคริสต

4

(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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กาลาเทีย 4
หนา 2350
การปฏิเสธอิสรภาพ
15 ความปลื้ มใจที่ ท านได กล าว
ไว ไปอยู ที่ ไหนเสี ยแล ว เพราะ
และกลับเปนทาสอีก
8แต ก อนนี้ เมื่ อท านทั้ งหลายยั ง ข าพเจ าเป นพยานให ท านได ว า
ไม รู จั กพระเจ า ท านเป นทาส ถ าเป นไปได ท านก็ คงจะควั กตา
ของสิ่ งซึ่ งโดยสภาพแล วไม ใ ช ของทานออกใหขาพเจา
16 ข าพเจ าจึ งได กลายเป นศั ตรู
พระเลย
ของท
านเพราะข าพเจ าบอก
9แต บัดนี้ เมื่ อท านรู จั กพระเจ า
แลว หรือที่ ถูกก็คือพระเจาทรง ความจริงแกทานหรือ
รู จักทานแลว เหตุไฉนทานจึงจะ 17 คนเหล านั้ นเอาอกเอาใจ
กลั บไปหาโลกธรรมซึ่ งอ อนแอ ท าน แต ไม ใช ด วยความหวั งดี
และอนาถา และอยากจะเป น เลย เขาอยากจะกีดกันพวกทาน
เพื่ อท านจะได เอาอกเอาใจพวก
ทาสของสิ่ งเหลานั้ นอีก
เขา
10 ทานถือวัน เดือน ฤดู และป
11 ข า พเจ าเกรงว าการที่ ข า พ- 18 การเอาอกเอาใจด วยความ
เจ าไดทําเพื่ อทานนั้ นจะไร ประ- หวั งดี ก็ เป นการดี ตลอดไป ไม
ใช เฉพาะแต เมื่ อข าพเจ าอยู กั บ
โยชน
12 พี่ น องทั้ งหลาย ข าพเจ าวิ ง พวกทานเทานั้ น
การเปรียบเทียบระหวาง
วอนให ท านเป นเหมื อนข าพเจ า
นางฮาการกับนางซาราห
เพราะว าข าพเจ าก็ ได เป นอย าง
ท านแล วเหมื อนกั น ท านไม ได 19 ลู กน อยของข าพเจ าเอ ย
ทําผิดตอขาพเจาเลย
ข าพเจ าต องเจ็ บปวดเพราะท าน
13 ท านรู ว าตอนแรกที่ ข าพเจ า อี ก จนกว า พระคริ สต จะได ทรง
ประกาศขาวประเสริฐแกทานนั้ น กอรางขึ้ นในตัวทาน
ก็ ทํ า โดยความอ อนกํ า ลั ง แห ง 20 ข า พเจ า ปรารถนาจะอยู กั บ
เนื้ อหนัง
พวกท านเดี๋ ยวนี้ และเปลี่ ยนน้ํา
14 และการทดลองของข าพเจ า เสียงของขาพเจา เพราะวาขาพซึ่ งอยู ในเนื้ อหนั ง ของข า พเจ า เจามีขอสงสัยในตัวทาน
ท านก็ ไ ม ได ดู หมิ่ นหรื อปฏิ เ สธ 21 ท า นที่ อยากอยู ใต พระราช
แตได ตอนรับข าพเจาเหมื อนกับ บั ญญั ติ ท านไม ได ฟ งพระราช
ว าเป นทู ตสวรรค องค หนึ่ งของ บัญญัติหรือ จงบอกขาพเจาเถิด
พระเจา หรือเหมือนกับพระเยซู 22 เพราะมีเขียนไววา อับราฮัม
คริสต
มี บุตรชายสองคน คนหนึ่ งเกิ ด
(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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จากหญิ งทาสี อี กคนหนึ่ งเกิ ด 30 แตพระคัมภีรวาอยางไร ก็วา
จากหญิงที่ เปนไทย
`จงไล หญิ งทาสี กั บบุ ตรชายของ
23 บุตรที่ เกิดจากหญิงทาสีนั้ นก็ นางไปเสี ยเถิ ด เพราะว าบุ ตร
เกิดตามเนื้ อหนัง แตสวนบุตรที่ ชายของหญิ ง ทาสี จะเป น ผู รั บ
เกิ ดจากหญิ งที่ เป นไทยนั้ นเกิ ด มรดกร วมกั บบุ ตรชายของหญิ ง
ตามพระสัญญา
ที่ เปนไทยไมได'
24 ข อความนี้ เป นอุ ปไมย ผู 31 เหตุ ฉะนั้ น พี่ น องทั้ งหลาย
หญิ งสองคนนั้ นได แก พันธสั ญ- เราไม ใช บุตรของหญิ งทาสี แต
ญาสองอย าง คนหนึ่ งมาจาก เปนบุตรของหญิงที่ เปนไทย
ภู เขาซี นาย คลอดลู กเป นทาส
การพึ่ งในพระราชบัญญัติ
คือ นางฮาการ
ก็ทําใหขาดจากพระคริสต
25 นางฮาการ นั้ นได แ ก ภู เ ขา
และหลุดไปจากพระคุณ
ซี นายในประเทศอาระเบี ย ตรง
เพื่ อ เสรี ภาพนั้ นเอง พระ
กั บกรุงเยรู ซาเล็ มป จจุ บันเพราะ
คริ ส ต จึ งได ทรงโปรดให เรา
กรุงนี้ กับพลเมืองเปนทาสอยู
เป นไทย เหตุ ฉะนั้ นจงตั้ งมั่ น
26 แต ว า กรุ งเยรู ซาเล็ มซึ่ งอยู และอย าเข า เที ยมแอกเป นทาส
เบื้ องบนนั้ นเปนไทย เปนมารดา อีกเลย
ของเราทั้ งปวง
2ดู เถิ ด ข าพเจ าเปาโลขอบอก
27 เพราะมี คํ า เขี ยนไว แล ว ว า ทานวา ถาทานรั บพิธีเขาสุหนัต
`จงชื่ นชมยินดี เถิด หญิงหมั นผู พระคริ ส ต จะทรงทํ า ประโยชน
ไม คลอดบุ ตร จงเปล งเสี ยงโห อะไรใหแกทานไมไดเลย
รอง เจาผู ไมไดเจ็บครรภ ดวย 3ข าพเจ าเป นพยานให ทุ กคนที่
ว าหญิ งที่ ต องอยู อย างโดดเดี่ ยว รับพิธีเขาสุหนัตทราบอีกวา เขา
ก็ ยั งมี บุ ต รมากกว า หญิ งที่ ยั ง มี ถู กผู กมั ดให ประพฤติ ต ามพระ
สามีอยู กับนางมากมายนัก'
ราชบัญญัติทั้ งสิ้ น
28 พี่ นองทั้ งหลาย บัดนี้ เราเปน 4ผู ใดในหมู พวกท า นที่ เ ห็ นว า
บุ ต รแห ง พระสั ญ ญาเช น เดี ยว ตัวเองเปนคนชอบธรรมโดยพระ
กับอิสอัค
ราชบัญญัติ ทานก็หลนจากพระ
29 แต ใ นครั้ งนั้ นผู ที่ เกิ ด ตาม คุ ณไปเสี ยแล ว พระคริ สต ยอม
เนื้ อหนั งได ข มเหงผู ที่ เกิ ด ตาม ไมไดมีผลอันใดตอทานเลย
พระวิ ญญาณฉั นใด ป จจุ บันนี้ ก็ 5เพราะวา โดยพระวิญญาณและ
เหมือนกันฉันนั้ น
ความเชื่ อ เราก็ รอคอยความ

5

(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
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ชอบธรรมที่ เราหวังวาจะไดรับ
14 เพราะวา พระราชบัญญัติทั้ ง
6เพราะว าในพระเยซู คริ สต นั้ น สิ้ นนั้ นสรุ ปได เป นคําเดี ยว คื อ
การที่ รั บพิธีเขาสุหนัตหรือไมรับ ว า `จงรั กเพื่ อนบ านเหมื อนรั ก
พิธีเขาสุหนัต ก็หาเกิดประโยชน ตนเอง'
อั นใดไม แต ความเชื่ อต างหาก 15 แต ถาทานกั ดและกินเนื้ อกัน
ซึ่ งกระทํากิจดวยความรัก
และกัน จงระวังใหดีเกรงวาทาน
7ท านวิ่ งแข งดี อยู แล ว ใครเล า จะทําใหกันและกันยอยยับไป
ขั ดขวางท านไม ให เชื่ อฟ งความ
การดําเนินชีวิต
จริง
ตามพระวิญญาณ
8การเกลี้ ยกล อมอย างนี้ ไม ไ ด
สงครามระหวางเนื้ อหนัง
มาจากพระองค ผู ทรงเรี ยกท าน
กับพระวิญญาณ
ทั้ งหลาย
16 แตขาพเจาขอบอกวา จงดํา9 เชื้ อขนมเพี ยงนิ ด หน อ ยย อ ม เนิ น ชี วิ ต ตามพระวิ ญญาณและ
ทําใหแปงดิบฟูขึ้นไดทั้ งกอน
ท า นจะไม ส นองความต อ งการ
10 ข าพเจ าไวใจทานในองค พระ ของเนื้ อหนัง
ผู เป นเจ าว า ท านจะไม เชื่ อถื อ 17 เพราะว าความต องการของ
อยางอื่ นเลย ฝายผู ที่ มารบกวน เนื้ อหนังตอสู พระวิญญาณ และ
ท านนั้ นจะเป นใครก็ ตามจะ พระวิ ญญาณก็ ต อ สู เนื้ อหนั ง
ตองไดรับโทษ
เพราะทั้ งสองฝ า ยเป นศั ตรู กั น
11 พี่ น องทั้ งหลาย ถ าข าพเจ า ดั ง นั้ นสิ่ ง ที่ ท านทั้ งห ลาย
ยั ง เทศนาชั กชวนให รั บพิ ธี เ ข า ปรารถนาทําจึงกระทําไมได
สุ หนั ต เหตุ ใดข าพเจ าจึ งยั ง 18 แต ถ าพระวิ ญ ญาณทรงนํา
ถู กข มเหงอยู อี กเล า ถ าเชนนั้ น ท าน ท านก็ ไม อยู ใต พระราช
กางเขนก็ไมใชสิ่ งที่ ใหสะดุดแลว บัญญัติ
12 ข าพเจาอยากให คนเหล านั้ น 19 แล วการงานของเนื้ อหนังนั้ น
ที่ รบกวนทานถูกตัดออกเสียเลย เห็ นได ชั ด คื อการเล นชู การ
13 พี่ น องทั้ งหลาย ที่ ทรงเรี ยก ล วงประเวณี การโสโครก การ
ทานก็เพื่ อใหมีเสรีภาพ อยาเอา ลามก
เสรี ภาพของท านเป นช องทางที่ 20 การนั บถื อรู ปเคารพ การ
จะปลอยตัวไปตามเนื้ อหนัง แต นั บถื อพ อมดหมอผี การเป น
จงรั บใช ซึ่ งกั นและกั นด วยความ ศัตรูกัน การวิวาทกัน การริษยา
รักเถิด
กั น การโกรธกั น การทุ มเถี ยง
(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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กัน การใฝสูง การแตกกกกัน
เอง เกรงว าท านจะถู กชั กจู งให
21 การอิจฉากั น การฆาตกรรม หลงไปดวย
การเมาเหลา การเลนเปนพาลจงชวยรับภาระซึ่ งกันและกัน
เกเร และการอื่ นๆในทํานองนี้ 2จงช วยรั บภาระของกั นและกั น
อี ก เหมื อนที่ ข าพเจ าได เตื อน ท านจึ งจะทําให พระราชบั ญญั ติ
ท านมาก อน บั ดนี้ ข าพเจ าขอ ของพระคริสตสําเร็จ
เตือนท านเหมือนกับที่ เคยเตือน 3เพราะว าถ าผู ใดถื อตั วว าเป น
มาแลววา คนที่ ประพฤติเชนนั้ น คนสําคั ญ ทั้ งๆที่ เขาไม สําคั ญ
จะไม ไ ด รั บอาณาจั ก รของพระ อะไรเลย ผู นั้ นก็หลอกตัวเอง
เจาเปนมรดก
4แต ให ทุ กคนสํารวจกิ จการของ
ผลของพระวิญญาณ
ตนเองจึ งจะมีอะไรๆที่ จะอวดได
22 ฝ ายผลของพระวิ ญญาณนั้ น ในตนเองผู เดี ยว ไม ใช เปรี ยบ
คือ ความรัก ความปลาบปลื้ มใจ กับผู อื่ น
สันติสุข ความอดกลั้ นใจ ความ 5เพราะว าทุ กคนต องแบกภาระ
ของตนเอง
ปรานี ความดี ความเชื่ อ
ผู สอนยอมจะไดรับ
23 ความสุ ภาพอ อนน อม การ
รู จักบั งคับตน เรื่ องอยางนี้ ไมมี
เจือจานจากผู รับคําสอน
พระราชบัญญัติหามไวเลย
6ส วนผู ที่ รั บคําสอนในพระวจ24 ผู ที่ เป นของพระคริสต ได เอา นะแล ว จงแบ งสิ่ งที่ ดี ทุ กอย าง
เนื้ อหนั งกั บความอยากและรา- ใหแกผู ที่ สอนตนเถิด
คะตั ณหาของเนื้ อหนั งตรึ งไว ที่
การเกี่ ยวเก็บหลังจาก
กางเขนเสียแลว
การหวานสองแบบ
25 ถ าเรามีชี วิตอยู โดยพระวิ ญ- 7อยาหลงเลย ทานจะหลอกลวง
ญาณ ก็ จงดําเนิ นชี วิ ตตามพระ พระเจ าไม ได เพราะว าผู ใด
วิญญาณดวย
หว านอะไรลง ก็ จะเกี่ ยวเก็บสิ่ ง
26 เราอย าถื อตั ว อย ายั่ วโทสะ นั้ น
กัน และอยาอิจฉาริษยากันเลย
8ผู ที่ หว านในย านเนื้ อหนั งของ
พี่ น องทั้ งหลาย ถ าผู ใดถู ก ตน ก็ จะเกี่ ยวเก็ บความเป อย
ครอบงําอยู ในความผิดบาป เน าจากเนื้ อหนั งนั้ น แต ผู ที่
ท านซึ่ งอยู ฝ ายพระวิ ญญาณ จง หว านในย า นพระวิ ญญาณก็ จะ
ช วยผู นั้ น ด วยใจอ อนสุ ภาพให เกี่ ยวเก็ บชี วิ ตนิ รั น ดร จากพระ
เขากลับตั้ งตัวใหม โดยคิดถึงตัว วิญญาณนั้ น

6

(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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9อย าให เราเมื่ อยล าในการทําดี กางเขนนั้ นโลกตรึ งไว แล วจาก
เพราะวาถาเราไมทอใจแลว เรา ข าพเจ า และข าพเจ าก็ ตรึ งไว
ก็จะเกี่ ยวเก็บในเวลาอันสมควร
แลวจากโลก
10 เหตุ ฉะนั้ น เมื่ อเรามี โอกาส 15 เพราะว า ในพระเยซู ค ริ ส ต
ให เราทําดี ต อคนทั้ งปวง และ การที่ ถื อพิ ธี เ ข า สุ ห นั ต หรื อ ไม
เฉพาะอย า งยิ่ งต อ คนที่ อยู ใน ถื อพิ ธี เข าสุ หนั ต ไม เป นของ
ครอบครัวของความเชื่ อ
สําคั ญอะไร แต การที่ ถู กสร าง
คําสรุปของเปาโล
ใหมนั้ นสําคัญ
คําอําลา
11 ท า นจงสั ง เกตดู ตั วอั ก ษรที่
ของเปาโล
ขาพเจาเขียนถึ งทานด วยมือของ
ขาพเจาเองวา ตัวโตเพียงใด
16 สั น ติ สุ ขและพระกรุ ณาจงมี
12 คนที่ ปรารถนาได หน า ตาม แก ทุ กคนที่ ดํ า เนิ นตามกฎนี้
เนื้ อหนั ง เขาบั งคั บให ท านรั บ และแกชนอิสราเอลของพระเจา
พิ ธี เข าสุ หนั ต เพื่ อเขาจะได ไม 17 ตั้ งแตนี้ ไป ขออยาใหผู ใดมา
ถู ก ข ม เหงเพราะเรื่ องกางเขน รบกวนข าพเจ าเลย เพราะว า
ของพระคริสตเทานั้ น
ข า พเจ า มี รอยประทั บตราของ
13 ถึงแมคนที่ เขาสุหนัตแลวก็มิ พระเยซู เจ าติ ดอยู ที่ กายของ
ไดรักษาพระราชบัญญัติ แตเขา ขาพเจา
ปรารถนาที่ จะให ท านเข าสุ หนั ต 18 พี่ น องทั้ งหลาย ขอให พระ
เพื่ อเขาจะได เอาเนื้ อหนั ง ของ คุ ณของพระเยซู คริ สต องค พระ
ทานไปอวด
ผู เป นเจ าของเรา จงสถิ ตอยู
14 แต พระเจ า ไม ท รงโปรดให กับจิตวิ ญญาณของทานทั้ งหลาย
ข า พเจ า อวดตั วนอกจากเรื่ อง ดวยเถิด เอเมน
กางเขนของพระเยซู คริ สต องค [เขี ยนถึ ง ชาวกาลาเที ยจากกรุ ง
พระผู เป นเจ าของเรา ซึ่ งโดย 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

48_gal.pub
page 12

Friday, December 09, 2005 14:31

