หนังสื อกาลาเทีย
ผูท้ ีเขียนจดหมายฉบับนีคือเปาโลเขียนในปี ค.ศ. !" เปาโลได้ออกประกาศเทียวแรกทีเมืองอันทิโอกใน
แคว้น ปิ สิ เดีย เมืองอิโคนิยมู เมืองลิสตรา เมืองเดอร์บี เมืองปัมฟี เลีย และเมืองอัททาลิยา มีหลายคนได้รับความ
รอดทีเมือง เหล่านัน และเปาโลได้รับใช้ทีนนั อีกในการประกาศเทียวทีสองและสามของท่าน แต่มีพวกยิวได้ให้
พวกคริ สเตียนชาว กาลาเทียถือพิธีสุหนัตและพิธีต่าง ๆ ของโมเสสเข้าในความเชือของเขาด้วย (กจ 4!:4) คํา
สอนทีผดิ นีได้ขยายออกไป ทัว แคว้นนัน และทําให้พวกคริ สเตียนต้องเข้าส่ วนในศาสนายิว ทําให้พวกคริ ส
เตียนทีเคยรับเชือกับเปาโลได้ละทิงท่าน และได้ปฏิเสธการเป็ นอัครสาวกแท้ของท่าน จดหมายฉบับนีเป็ นคําว่า
กล่าวจากเปาโลถึงคริ สตจักรทังหลายทีแคว้น กาลาเทีย (4:;) เปาโลขอให้เขากลับไปเชือข่าวประเสริ ฐอัน
บริ สุทธิ= จดหมายฉบับนีได้อธิบายถึงข้อผิดพลาดในคําสอนของพวกยิว และได้ยกย่องคําสอนว่าเราเป็ นคนชอบ
ธรรมโดยความเชือ
1
2
3

4
5
6
7

เราเป็ นคนชอบธรรมโดยความเชือ--พืนฐาน (4:4-!)
เราเป็ นคนชอบธรรมโดยความเชือ--การละทิงทางเดิม (4:A-B)
เราเป็ นคนชอบธรรมโดยความเชือ--การเปิ ดเผย (4:4D-;:4D)
ก
การเปิ ดเผยนีมีอยูอ่ ย่างเดียวในโลก (4:11-12, 17-19)
ข
เหตุทีเราต้องการการเปิ ดเผยนี (4:4H-4I)
ค
เป้าหมายแห่งการเปิ ดเผยนี (4:4!-4A)
ง
การยอมรับการเปิ ดเผยนี (;:4-;, B)
จ
ผูท้ ีได้รับการเปิ ดเผยนี--พวกต่างชาติ (;:"-J)
ฉ
ศัตรู ของการเปิ ดเผยนี--พีนอ้ งเทียมเท็จ (;:H-!)
เราเป็ นคนชอบธรรมโดยความเชือ--การเถียงกัน (;:44-4I)
เราเป็ นคนชอบธรรมโดยความเชือ--การให้เข้าใจอย่างชัดเจน (;:4!-4B)
เราเป็ นคนชอบธรรมโดยความเชือ--การเปลียนแปลง (;:;D-;4)
เราเป็ นคนชอบธรรมโดยความเชือ--การพิสูจน์ (H:4-I:;D)
ก
พิสูจน์ได้โดยประสบการณ์ของชาวกาลาเทียเอง (H:4-!; I:4;-;D)
1
อ.เปาโลให้เขาระลึกถึงวิธีทีเขาได้รับข่าวประเสริ ฐครังแรกนัน (H:4-!)
2
อ.เปาโลให้เขาระลึกถึงวิธีทีเขาได้ตอ้ นรับผูส้ ่ งข่าวประเสริ ฐครังแรกนัน (I:4;-;D)
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พิสูจน์ได้โดยชีวติ ของอับราฮัม (H:A-B)
พิสูจน์ได้โดยพระราชบัญญัติ (H:4D-I:44)
1
พระราชบัญญัติและคนบาป (H:4D-4;)
2
พระราชบัญญัติและพระสัญญา (H:4!-;A)
ก
พระราชบัญญัติไม่สามารถเปลียนพระสัญญา (H:4!-4J)
ข
พระราชบัญญัติดอ้ ยกว่าพระสัญญา (H:4B-;D) พวกทูตสวรรค์ได้ให้
พระราชบัญญัติไว้แก่มนุษย์ แต่พระเจ้าเองทรงให้พระสัญญาแห่งความเชือไว้แก่
อับราฮัม
ค
พระราชบัญญัติไม่ขดั ขวางพระสัญญา (H:;4-;A)
3
พระราชบัญญัติและอิสราเอล
ก
อิสราเอลได้รับพระสัญญา IHD ปี ก่อนทีเขาได้รับพระราชบัญญัติ (H:4")
ข
พระเจ้าทรงให้พระราชบัญญัติเพราะเหตุวา่ มนุษย์ได้ทาํ บาป (H:4B)
ค
พระราชบัญญัติต งั ไว้โดยพวกทูตสวรรค์ (โมเสส) (H:4B) (ดู ยน 4:4")
ง
พระราชบัญญัติเป็ นครู สอนถึงเรื องความบาป (H:;H-;I)
4
พระราชบัญญัติและพระคริ สต์
ก
พระคริ สต์ได้ทรงไถ่เราให้พน้ การแช่งสาปแห่งพระราชบัญญัติ (H:4H)
ข
พระคริ สต์ทรงกระทําเช่นนี โดยรับสภาพของมนุษย์ ในเวลาทีพระเจ้าทรง
กําหนดไว้ (I:I-!)
ค
โดยการกระทําของพระองค์น ี เราจึงเป็ นบุตรของพระเจ้าได้ (I:4-")
5
พระราชบัญญัติและผูท้ ีเชือ (H:;!-;B)
6
พระราชบัญญัติและชาวกาลาเทีย (I:J-44)
เราเป็ นคนชอบธรรมโดยความเชือ--การเปรี ยบเทียบ (I:;4-H4)
ในข้อความเหล่านี อ.เปาโลได้เปรี ยบเทียบนางฮาการ์กบั พระราชบัญญัติของโมเสส และได้เปรี ยบเทียบ
นางซาราห์กบั พระคุณของพระเจ้า
ก
ฮาการ์--เปรี ยบเทียบกับพระราชบัญญัติ
1
เขาเป็ นทาสี
2
การแต่งงานกับอับราฮัมเกิดขึนโดยอาศัยเนือหนัง
3
ลูกชายของเขา คืออิชมาเอล เกิดโดยธรรมดา
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อิชมาเอลข่มเหงอิสอัค ซึงเป็ นลูกชายคนทีสองของอับราฮัม
ไม่มีใครนับว่า อิชมาเอลควรจะรับมรดกของอับราฮัม
นางฮาการ์ได้เปรี ยบเทียบกับภูเขาซีนาย เพราะเขาได้คลอดลูกทีเป็ นทาส (ต่อมาชาว
อิสราเอลก็เป็ นทาสด้วย)
7
นางฮาการ์ได้เปรี ยบเทียบกับกรุ งเยรู ซาเล็ม (ในสมัยของอ.เปาโล) เพราะเขาเป็ นทาสี
(ในสมัยนัน กรุ งเยรู ซาเล็มเป็ นเมืองขึนของชาวโรมัน)
ข
ซาราห์--เปรี ยบเทียบกับพระคุณ
1
เขาเป็ นไทย ไม่ใช่ทาสี
2
การแต่งงานกับอับราฮัมเกิดขึนโดยอาศัยพระวิญญาณ
3
ลูกชายของเขา คืออิสอัค เกิดโดยการอัศจรรย์
4
อิชมาเอลได้ข่มเหงอิสอัค
5
คนทัว ไปนับว่า อิสอัคควรจะรับมรดกของอับราฮัม
6
นางซาราห์ได้เปรี ยบเทียบกับคําสัญญาใหม่ เพราะเขาได้คลอดลูกทีเป็ นไทย
7
นางซาราห์ได้เปรี ยบเทียบกับกรุ งเยรู ซาเล็มแห่งสวรรค์
เราเป็ นคนชอบธรรมโดยความเชือ--ความหมายสําหรับพวกเรา (!:4-A:4J)
ก
ให้เรามัน ใจว่า เรามีเสรี ภาพโดยพระเยซู (!:4-4!)
1
ให้เราพ้นจากการเป็ นทาสแห่งคําสอนของพวกยิว (!:4-4;)
2
ให้เราพ้นจากการกระทําฝ่ ายเนือหนัง (!:4H)
3
ให้เรามัน คงในความรักของพระเจ้า (!:4I) (ดู 4 ยน I."-J)
ข
ให้เรามัน ใจว่า เราได้รับผลของพระวิญญาณ (!:4!-;H)
1
พิสูจน์โดยผลทีเกิดมาในชีวติ (!:4A-;A)
ก
ผลทีไม่ดี คือผลของเนือหนัง (!:4B-;4)
ข
ผลทีดี คือผลของพระวิญญาณ (!:;;-;H)
2
พิสูจน์โดยการแบกภาระซึงกันและกัน (A:4-A)
3
พิสูจน์โดยพืชทีเราหว่านลง (A:"-4D)
4
พิสูจน์โดยรอยประทับตราของพระเยซู (A:4I-4")

