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จดหมายฝากของเปาโล

ผผผู้เปป็นออัครทผต

ถถึงครริสตจอักรตตางๆ

ในแควผู้นกาลาเททีย

บทนนนำสสสู่กนำลนำเททีย: จดหมายฝากของเปาโลถถึงครริสตจจักรตต่างๆในแควว้นกาลาเททียถถูกเชชชื่อ
โดยบางคนวต่าเขทียนขถึขึ้นในชต่วงการไปเยชอนเมชองโครรินธธ์ครจัขึ้งสสุดทว้ายของเปาโลในประมาณปที ค.ศ. 
60 กาลาเททียเปป็นแควว้นททีชื่ในปจัจจสุบจันเรทียกวต่าตสุรกที (หรชอเอเชทียนว้อย) มจันรวมถถึงเมชองอริโคนทียถูม,เด
อรธ์บที, ลริสตรา และททีชื่อชชื่นๆททีชื่เปาโลไดว้ไปเยชอนในชต่วงการเดรินทางเพชชื่อการประกาศเททีชื่ยวททีชื่หนถึชื่งและ
เททีชื่ยวททีชื่สองของทต่าน แควว้นนทีขึ้ถถูกเรทียกวต่า กาลาเททีย เพราะคนททีชื่นจัชื่นสชบเชชขึ้อสายมาจากพวกกอล 
(ไมต่ใชต่พวกกรทีก) ซถึชื่งไดว้อพยพไปททีชื่นจัชื่นในศตวรรษททีชื่สามกต่อนครริสตกาล

ในชต่วงระหวต่างการเดรินทางไปเยชอนครจัขึ้งแรกๆของเปาโล ‘พวกมริชชจันนารที’ จากแควว้นยถู
เดทียไดว้เดรินทางไปททีชื่นจัชื่นและแจว้งแกต่พทีชื่นว้องชาวแควว้นกาลาเททียวต่าพวกเขาจจาเปป็นตว้องถชอบจัญญจัตริเพชชื่อ
ททีชื่จะไดว้รจับความรอดและรจักษาความรอดนจัขึ้นไวว้ คนพวกนทีขึ้ไดว้ชชชื่อวต่า ‘พวกถชอลจัทธริยริว’ ในเวลาตต่อ
มา พวกเขาจถึงนจาเสนอคจาสอนผริดๆสองเรชชื่องแกต่ครริสตจจักรตต่างๆในแควว้นกาลาเททียซถึชื่งเปาโลไดว้หจัก
ลว้างอยต่างเปป็นระบบ คจาสอนผริดเรชชื่องแรกกป็คชอ พวกเขาหาวต่าตว้องมทีการรจักษาบจัญญจัตริของโมเสส



พรว้อมๆกจับมทีความเชชชื่อดว้วยเพชชื่อททีชื่จะกลายเปป็นผถูว้ชอบธรรมไดว้ นอกจากนทีขึ้ พวกเขายจังสอนดว้วยวต่า 
ครริสเตทียนตว้องถชอรจักษาบจัญญจัตริไวว้ตต่อไป (คชอ ไมต่ทจาบาป) มริฉะนจัขึ้นเขาจะสถูญเสทียความรอดไป

การหจักลว้างของเปาโลตต่อคจาสอนผริดเรชชื่องแรกคชอ การเปป็นผถูว้ชอบธรรมโดยความเชชชื่อถถูก
สจาแดงใหว้เหป็นเมชชื่ออจับราฮจัมเชชชื่อพระเจว้า พระราชบจัญญจัตริซถึชื่งปรากฏ 430 ปทีตต่อมาไมต่อาจทจาใหว้
เงชชื่อนไขดจังกลต่าวเปป็นโมฆะไดว้ จสุดประสงคธ์ของพระราชบจัญญจัตริคชอ เพชชื่อปรจับโทษและเปป็นครถูสอน
ใหว้เรารถูว้วต่าเราจจาเปป็นตว้องไดว้รจับความรอด คจาสอนผริดเรชชื่องททีชื่สอง (การรจักษาบจัญญจัตริเพชชื่อรจักษาความ
รอดไวว้) ถถูกแกว้ไขโดยชทีขึ้ใหว้เหป็นวต่าธรรมชาตริใหมต่ของเรา ซถึชื่งถถูกสรว้างขถึขึ้นโดยพระวริญญาณบรริสสุทธริธ
เปป็นตจัวขจับเคลชชื่อนชทีวริตครริสเตทียน

*****

ภนำพรวมของกนำลนำเททีย 1: อจัครทถูตทต่านนทีขึ้ขถึขึ้นตว้นจดหมายฝากฉบจับนทีขึ้ดว้วยความเหป็นเกรริชื่นนจา
ซถึชื่งตามมาดว้วยจสุดประสงคธ์ของจดหมายฝากฉบจับนทีขึ้ คชอ ความประหลาดใจททีชื่ครริสตจจักรตต่างๆใน
แควว้นกาลาเททียไดว้ละทริขึ้งขต่าวประเสรริฐททีชื่แทว้จรริงไปเสทียแลว้ว ทต่านปริดทว้ายบทนทีขึ้โดยชทีขึ้ใหว้เหป็นอยต่าง
เปป็นระบบวต่า ขต่าวประเสรริฐททีชื่ทต่านประกาศมาโดยการสจาแดงโดยตรงจากพระเจว้า ในการทจาเชต่น
นจัขึ้น เปาโลไดว้นจาเสนอแงต่มสุมอจันไมต่เหมชอนใครเกทีชื่ยวกจับชทีวริตและการรจับใชว้ของทต่าน

กท 1:1 เปาโลกลตาวชอัดเจนถถึงชพที่อของตอัวเองและททีที่สทาคอัญยริที่งไปกวตานอัรนคพอ สริทธริ
อทานาจในการเปป็นออัครทผตของตอัวเองดผู้วย ทตานเปป็นออัครททต คทาททีที่แปลเชตนนอัรน (อาพอสตอลอส) มที
ความหมายตรงตอัววตา ‘ผผผู้นทาสารททีที่ถผกใชผู้ไป’ เดทีดี๋ยวทตานจะบอกใหผู้ทราบวตาใครใชผู้ทตานไป ในความ
หมายททีที่เกทีที่ยวขผู้องกอับสริทธริอทานาจมากททีที่สรุด บรรดาออัครทผตของพระคอัมภทีรรใหมตคพอผผผู้ททีที่ไดผู้เหป็นการฟพร น
คพนพระชนมรของพระเยซผครริสตรโดยตรงและถผกพระองครใชผู้ไปโดยตรง

เกรงวตาจะมทีคนตอัรงคทาถามเกทีที่ยวกอับสริทธริอทานาจของทตาน เปาโลกลตาวชอัดเจนวตาความเปป็น
ออัครทผตของทตานมมิใชช่มนนษยย์แตช่งตอัตั้ง หรรือมนนษยย์เปป็นตอัวแทนแตช่งตอัตั้ง มอันไมตไดผู้เปป็นมาโดยมนรุษยร
ทอั ที่วๆไปหรพอใครคนใดคนหนถึที่ง แตตความเปป็นออัครทผตของทตานเปป็นมาโดยพระเยซทครมิสตย์และ
พระเจจ้าพระบมิดา ผทจ้ไดจ้ทรงโปรดใหจ้พระเยซทเปป็นขขตั้นมาจากความตายไดจ้ทรงแตช่งตอัตั้ง ในขผู้อแรกของ



จดหมายฝากฉบอับนทีร  เปาโลพผดถถึงการฟพร นคพนพระชนมรของพระเยซผครริสตร ทตานปรนนริบอัตริพระ
ครริสตรผผผู้ทรงเปป็นขถึรนจากตายแลผู้ว ดอังททีที่จดหมายฝากฉบอับนทีรจะเปริดเผยใหผู้เหป็น บางคนสงสอัยในสริทธริ
อทานาจความเปป็นออัครทผตของทตานและแหลตงททีที่มาของขผู้อความททีที่ทตานประกาศ ทตานตอบคทาถามนทีร
ในขผู้อแรกของจดหมายฝากฉบอับนทีร  โดยอผู้างการฟพร นคพนพระชนมรของพระครริสตรเปป็นสริทธริอทานาจ
ของทตาน

กท 1:2  นอกจากนทีร  เปาโลกลตาวถถึงผตานทางคทาทอักทายบรรดาพพพี่นจ้องทพพี่อยทช่กอับขจ้าพเจจ้า
มทีคนคริดวตาทตานกทาลอังหมายถถึงเพพที่อนรตวมเดรินทางบางคนของทตานซถึที่งอาจเปป็นทริโมธที, ทริตอัส, สริลาส 
และลผกา

จดหมายฝากฉบอับนทีรจถึงถผกสตงถถึง ครมิสตจอักรทอัตั้งหลายแหช่งแควจ้นกาลาเทพย กาลาเททียมทีความ
หมายตรงตอัววตา ดรินแดนแหตงชาวกอล (Gauls) แควผู้นกาลาเททียของโรมอาจถผกบรรยายครตาวๆไดผู้
วตาเปป็นแควผู้นศผนยรกลางของแหลมเอเชทียนผู้อย ซถึที่งดผู้านเหนพอตริดก อับแควผู้นบริธริเนทียและแควผู้นพอัฟลากอ
เนทีย ดผู้านตะวอันออกตริดกอับแควผู้นปอนทอัส ดผู้านใตผู้ตริดกอับแควผู้นคอัปปาโดเซทียและแควผู้นลริคาโอเนทีย 
และดผู้านตะวอันตกตริดกอับแควผู้นฟรทีเจทีย กลตาวโดยสอังเขป มอันเปป็นแควผู้นดผู้านในททีที่อยผ ตตรงกลางของ
พพรนททีที่ๆเราเรทียกกอันในปอัจจรุบอันวตา ประเทศตรุรกที เปาโลเดรินทางไปประกาศเททีที่ยวแรกในดรินแดนนทีร
นอัที่นเอง และแควผู้นนทีร รวมถถึงเมพองตตางๆเชตน ออันทริโอกแหตงปริสริเดทีย, อริโคนทียผม, เดอรรบที, ลริสตรา ฯลฯ

เวลาชตวงหนถึที่งผตานไปตอัรงแตตการไปเยทีที่ยมพวกเขาครอัร งลตาสรุดของทตาน ดผ กริจการ 18:23 อาจ
เปป็นเวลาถถึงหกปทีเลยททีเดทียว ระหวตางนอัรนครริสตจอักรเหลตานทีร ไดผู้รอับอริทธริพลจาก ‘พวกมริชชอันนารที’ ททีที่
ถพอลอัทธริยริวซถึที่งถผกใชผู้มาจากแควผู้นยผเดทีย เปาโลจะใชผู้พพรนททีที่สตวนใหญตของจดหมายฝากฉบอับนทีร เพพที่อหอัก
ลผู้างคทาสอนผริดททีที่คนเหลตานทีร เผยแพรต

นตาสอังเกตวตาเปาโลเขทียนถถึงครริสตจจักรทจัขึ้งหลายแหตงแควผู้นกาลาเททีย พระคอัมภทีรรใหมตตลอด
ทอัรงเลตมเนผู้นความสทาคอัญของครริสตจอักรทผู้องถริที่นทอัรงหลายททีที่มองเหป็นไดผู้และจอับตผู้องไดผู้ซถึที่งแตกตตาง
จากพระกายของพระครริสตรททีที่มองเหป็นไมตไดผู้ ททีที่รวมกอันและเปป็นสากล



กท 1:3 ทตานนทาเสนอคทาทอักทายททีที่เปป็นเอกลอักษณรซถึที่งพบในจดหมายฝากสตวนใหญต
ของทตาน ขอใหจ้พระคนณและสอันตมิสนขจากพระเจจ้าพระบมิดา และพระเยซทครมิสตย์องคย์พระผทจ้เปป็น
เจจ้าของเรา ดดารงอยทช่กอับทช่านทอัตั้งหลายเถมิด พระครุณคพอครุณธรรมออันแสนวริเศษซถึที่งแสดงถถึงความรอัก 
ความกรรุณา และความประเสรริฐของพระเจผู้าซถึที่งททาใหผู้เราไดผู้รอับความรอดตอัรงแตตแรกและททาใหผู้เรามที
ก ทาลอังไปไดผู้ตลอดรอดฝอัที่ง ในขผู้อนทีร เปาโลทผลขอพระครุณของพระเจผู้าใหผู้มทีแกตผผผู้อตานของทตาน พระครุณ
ททีที่ออกมาจากพระเจผู้านทีร ใหผู้พละกทาลอังและความชตวยเหลพอสทาหรอับการเดรินทางในชทีวริตครริสเตทียน ดผ 
ฮทีบรผ 4:16

นอกจากนทีรทตานทผลขอสอันตริสรุขของพระเจผู้าใหผู้มทีแกตผผผู้อตานของทตานดผู้วย ครุณธรรมออันมทีคตา
นทีที่เองททีที่กลายเปป็นบตอเกริดแหตงความชพที่นชมยรินดทีและความสรุขในชทีวริตครริสเตทียน เชตนเดทียวกอับสรุขภาพ
ของเรา สอันตริสรุขของพระเจผู้าเปป็นสริที่งททีที่เราไมตเหป็นคตาจนกระทอั ที่งเราไดผู้สผญเสทียมอันไป แหลตงททีที่มาของ
พระครุณและสอันตริสรุขดอังกลตาวคพอ พระเจผู้าพระบริดาและพระบรุตรของพระองคร คพอ พระเยซผครริสตร 
ตรงนทีร เปาโลใชผู้ยศเตป็มๆของพระองครคพอ “พระเยซผครริสตรองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า”

กท 1:4 กตอนททีที่จะบรรยายถถึงขตาวประเสรริฐแหตงพระครุณของพระองคร เปาโล
ประกาศวตาพระเยซผครริสตรทรงเปป็นผผผู้ททีที่ทรงสละพระองคย์เองเพราะบาปของเราทอัตั้งหลาย ถถึงไมตไดผู้มที
บอกไวผู้เปป็นอพที่นในขผู้อนทีร  แตตทตานกป็พผดถถึงแกตนแทผู้ของความรอักแบบอากาเป พระเยซผทรงสละ
พระองครเองเพราะความบาปของเราทอัรงหลาย เพรืพี่อชช่วยเราใหจ้พจ้นจากยนคปอัจจนบอันออันชอัพี่วรจ้าย ถถึง
แมผู้วตาเราไดผู้รอับการชตวยใหผู้รอดพผู้นจากการตกนรกแลผู้วเมพที่อเรามาหาพระครริสตร แตตเปาโลกป็พผดถถึง
อทีกแงตมรุมหนถึที่งของความรอดของเรา นอั ที่นคพอการ “ชตวยเราใหผู้พผู้นจากยรุคปอัจจรุบอันออันชอั ที่วรผู้าย” คทาททีที่
แปลวตา ชช่วยใหจ้พจ้น (เอป็กไซเระโอ) มทีความหมายดผู้วยวตา ‘ปลดปลตอย’ หรพอ ‘กผ ผู้ภอัย’ คทาททีที่แปลวตา ยนค 
(ไอโอน) นอกจากแปลวตาโลกแลผู้วกป็แปลวตา ‘ยรุค’ ดผู้วย มอันยอังคงชอั ที่วรผู้ายมาจนถถึงทรุกวอันนทีร  ดอังนอัรน
ความรอดของเราสตวนหนถึที่งแลผู้วกป็คพอ การชตวยเราใหผู้พผู้นจากความเสพที่อมทรามของยรุคนทีรททีที่เราอาศอัย
อยผต ทอัรงหมดนทีร เปป็นไปตามนดตั้าพระทอัยพระเจจ้าผทจ้เปป็นพระบมิดาของเรา พระองครทรงประสงครการแยก
ตอัรงเชตนนอัรนสทาหรอับเรา



กท 1:5 ขอใหจ้พระองคย์ทรงมพสงช่าราศพตลอดไปเปป็นนมิตยย์ เอเมน เปาโลจถึงปริดทผู้าย
ความเหป็นเกรริที่นนทาของทตานโดยการถวาย “สงตาราศทีตลอดไปเปป็นนริตยร” แดตพระเจผู้าพระบริดา คทาวตา 
เอเมน ไมตไดผู้ถผกแปล แตตทอับศอัพทรมาจากภาษากรทีกซถึที่งกป็ทอับศอัพทรมาจากภาษาฮทีบรผอทีกทที ซถึที่งมทีความ
หมายวตา ‘ขอใหผู้เปป็นดอังนอัรน’, ‘จรริงแทผู้ททีเดทียว’, ‘อยตางแทผู้จรริง’

กท 1:6 ออัครทผตทตานนทีรจถึงกลตาวถถึงสาเหตรุททีที่ทตานเขทียนมา ทตานไดผู้ทราบมาเกทีที่ยวกอับ
การตอบรอับขตาวประเสรริฐจอมปลอมของพวกเขา ทตานจถึงเขทียนวตา ขจ้าพเจจ้าประหลาดใจนอักทพพี่ทช่าน
ทอัตั้งหลายไดจ้ผมินหนจ้าหนพโดยเรป็วจากพระองคย์ ผทจ้ไดจ้ทรงเรพยกทช่านใหจ้เขจ้าในพระคนณของพระครมิสตย์ 
และไดจ้ไปหาขช่าวประเสรมิฐอรืพี่น คทาททีที่แปลวตา ประหลาดใจ (ธาอถูมาโซ) มทีความหมายวตา ‘ออัศจรรยรใจ’
คทาททีที่แปลวตา ผมินหนจ้าหนพ (เมะตาตริเธมริ) มทีความหมายดผู้วยวตา ‘โยกยผู้ายไป’ ความหมายของคทาพผดนทีร
จถึงแปลวตา ‘ขผู้าพเจผู้าออัศจรรยรใจนอักททีที่ทตานทอัรงหลายไดผู้โยกยผู้ายโดยเรป็วจากพระองคร ผผผู้ไดผู้ทรงเรทียก
ทตานใหผู้เขผู้าในพระครุณของพระครริสตร และไดผู้ไปหาขตาวประเสรริฐอพที่น’

เปาโลไดผู้เรทียกพวกเขามาถถึงพระครุณของพระเจผู้าแลผู้วในการไปเยทีที่ยมพวกเขากตอนหนผู้านอัรน 
ขณะเดทียวกอัน ‘พวกมริชชอันนารที’ ททีที่ถพอลอัทธริยริวกป็แอบเขผู้ามาเยทีที่ยมพวกเขาและอยตางนผู้อยกป็ททาใหผู้พวก
เขาสอับสน และมทีบางคนไดผู้เชพที่อพวกเขาไปแลผู้ว ‘ขตาวประเสรริฐอพที่น’ (ซถึที่งจะถผกอธริบายในไมตชผู้า) กป็
คพอการถพอรอักษาบอัญญอัตริของโมเสสเพพที่อเปป็นวริธทีในการไดผู้มาซถึที่งความรอดและรอักษาความรอดไวผู้ 
มอันคพอการผสมกอันระหวตางพระครุณและพระราชบอัญญอัตริ

กท 1:7 ทตานไมตพผดพรทที่าททาเพลง สริที่งททีที่เรทียกกอันวตา ‘ขตาวประเสรริฐอพที่น’ นอัรน เปาโล
กลตาวชอัดเจนวตา ซขพี่งมมิใชช่อยช่างอรืพี่นดอก ถถึงแมผู้จะเปป็นคทาสอนผริดแบบหนถึที่ง แตตมอันกป็ไมตใชตขตาว
ประเสรริฐ มทีขตาวประเสรริฐเดทียวเทตานอัรนและมอันไมตใชตการถพอบอัญญอัตริของพระคอัมภทีรรเดริมอยตาง
แนตนอน

แตช่วช่ามพบางคนทพพี่ทดาใหจ้ทช่านยนช่งยาก และปรารถนาทพพี่จะบมิดเบรือนขช่าวประเสรมิฐของพระ
ครมิสตย์ คทาททีที่แปลวตา บมิดเบรือน (เมะตาสเตระโฟ) มทีความหมายตรงตอัววตา ‘พลริกกลอับ’ ความหมาย



ตรงนทีรคพอ บางคนกทาลอังบริดเบพอนขตาวประเสรริฐของพระครริสตรอยผต ในการททาเชตนนอัรนพวกเขาไดผู้กตอ
ใหผู้เกริดความยรุตงยากขถึรนมา

กท 1:8 ทตานกลตาวตตอไปวตา แตช่แมจ้วช่าเราเองหรรือททตสวรรคย์ ถจ้าประกาศขช่าว
ประเสรมิฐอรืพี่นแกช่ทช่าน ซขพี่งขอัดกอับขช่าวประเสรมิฐทพพี่เราไดจ้ประกาศแกช่ทช่านไปแลจ้วกป็ใหจ้ผทจ้นอัตั้นถทกสาปแชช่ง 
ขตาวประเสรริฐไดผู้ถผกมอบใหผู้กอับวริสรุทธริชนครอัร งเดทียวเปป็นพอ มอันคงอยผตถาวรเปป็นนริตยร โยกยผู้ายไมตไดผู้ 
และเปลทีที่ยนแปลงไมตไดผู้ ดอังนอัรนถผู้าแมผู้แตตทผตสวรรครมาประกาศขตาวประเสรริฐอพที่นซถึที่งแตกตตางจากขตาว
ประเสรริฐททีที่ไดผู้ถผกประกาศไปแลผู้ว คทาตอัดสรินของเปาโลกป็ชอัดเจน: “กป็ใหผู้ผผผู้นอัรนถทกสาปแชช่ง” คทาหลอังนทีร
แปลมาจากคทาวตา อานาเธะมา และมทีความหมายตามนอัรนคพอ ถผกแชตงสาปหรพอถผกปรอับโทษใหผู้พรินาศ
ยตอยยอับ ขตาวประเสรริฐเปป็นสริที่งททีที่ฝตาฝพนไมตไดผู้ การเปลทีที่ยนแปลงมอันคพอการเสทีที่ยงททีที่จะเจอกอับพระพริโรธ
ของพระเจผู้า

กท 1:9 เกรงวตาพวกเขาจะยอังไมตเขผู้าใจถถึงโทษรรุนแรงของสริที่งททีที่ทตานไดผู้กลตาวไปแลผู้ว
เปาโลจถึงกลตาวซทราอทีกครอัร งเพพที่อเนผู้นยทรา ตามทพพี่เราไดจ้พทดไวจ้กช่อนแลจ้ว บอัดนพตั้ขจ้าพเจจ้าพทดอพกวช่า ถจ้าผทจ้ใด
ประกาศขช่าวประเสรมิฐอรืพี่นแกช่ทช่านทพพี่ขอัดกอับขช่าวประเสรมิฐซขพี่งทช่านไดจ้รอับไวจ้แลจ้ว ผทจ้นอัตั้นจะตจ้องถทกสาป
แชช่ง ทตานอาจกทาลอังหมายถถึงคทาเตพอนเดทียวกอันกอับททีที่ทตานไดผู้ใหผู้พวกเขาไปแลผู้วตอนไปเยทีที่ยมพวกเขา
ครอัร งลตาสรุด ดผ กริจการ 18:23 การเปลทีที่ยนแปลงขตาวประเสรริฐคพอการนทามาซถึที่งการสาปแชตงจาก
พระเจผู้า ดผ วริวรณร 22:18-19

กท 1:10 บอัดนพตั้ขจ้าพเจจ้ากดาลอังพทดเอาใจมนนษยย์หรรือ หรรือใหจ้เปป็นทพพี่ชอบพระทอัยพระเจจ้า 
ขจ้าพเจจ้าอนตสช่าหย์ประจบประแจงมนนษยย์หรรือ เพราะถจ้าขจ้าพเจจ้ากดาลอังประจบประแจงมนนษยย์อยทช่
ขจ้าพเจจ้ากป็ไมช่ใชช่ผทจ้รอับใชจ้ของพระครมิสตย์ คราวนทีร เปาโลนทาเสนอใหผู้พวกเขาเหป็นแหลตงททีที่มาและสริทธริ
อทานาจแหตงขตาวประเสรริฐของทตาน ซถึที่งมาจากพระเจผู้าโดยตรง สตวนททีที่เหลพอของบทนทีรจะขยายความ
ใจความหลอักนทีร  ทตานจถึงถามแบบไมตตผู้องการคทาตอบวตา “บอัดนทีรขผู้าพเจผู้าก ทาลอังพผดเอาใจมนรุษยรหรพอ 
หรพอใหผู้เปป็นททีที่ชอบพระทอัยพระเจผู้า ขผู้าพเจผู้าอรุตสตาหรประจบประแจงมนรุษยรหรพอ” คทาตอบนอัรนชอัดเจน
อยผตแลผู้ว หากทตานพยายามททีที่จะเอาใจมนรุษยร ทตานกป็คงไมตมทีวอันกลายมาเปป็น “ผผผู้รอับใชผู้ของพระครริสตร”



เดป็ดขาด การสทารวจ ‘คะแนนเสทียง’ ของครริสตจอักรทอัรงหลายในแควผู้นกาลาเททียบตงชทีรวตาทตานไมตเปป็น
ททีที่นริยมททีที่นอั ที่นเลย แตตทตานไมตสน จรุดประสงครของทตานคพอ การททาใหผู้พระเจผู้าทรงพอพระทอัยและการ
ปรนนริบอัตริพระครริสตร

กท 1:11 ทตานจถึงมทีเรพที่องททีที่ตผู้องประกาศใหผู้ทราบ พพพี่นจ้องทอัตั้งหลาย ขจ้าพเจจ้าอยากใหจ้   
ทช่านทราบวช่า ขช่าวประเสรมิฐทพพี่ขจ้าพเจจ้าไดจ้ประกาศไปแลจ้วนอัตั้นไมช่ใชช่ของมนนษยย์ คทาททีที่แปลวตา อยาก
ใหจ้...ทราบ (กโนรริโซ) มทีความหมายตรงตอัววตา ‘แจผู้งใหผู้ทราบ’ มอันยอังแปลดผู้วยวตา ‘ประกาศ’ 
ประเดป็นของทตานชอัดเจน ทตานจถึงกลตาววตา ‘พทีที่นผู้องทอัรงหลาย ขผู้าพเจผู้าก ทาลอังแจผู้งใหผู้ทตานทราบอยผตวตา
ขตาวประเสรริฐททีที่ขผู้าพเจผู้าไดผู้ประกาศไปแลผู้วนอัรนไมตใชตของมนรุษยร’ มอันไมตใชตสริที่งททีที่ทตานหรพอใครคนใด
คนหนถึที่งคริดคผู้นขถึรนมาเอง มอันไมตใชตความจรริงของมนรุษยร แตตเปป็นมาจากพระเจผู้า

กท 1:12 ทตานกลตาวชอัดเจนถถึงททีที่มาของขตาวประเสรริฐนอัรน เพราะวช่าขจ้าพเจจ้าไมช่ไดจ้รอับ
ขช่าวประเสรมิฐนอัตั้นจากมนนษยย์ ไมช่มพมนนษยย์คนใดสอนขจ้าพเจจ้า แตช่ขจ้าพเจจ้าไดจ้รอับขช่าวประเสรมิฐนอัตั้นโดย
พระเยซทครมิสตย์ทรงสดาแดงแกช่ขจ้าพเจจ้า ททีที่มาของขตาวประเสรริฐไมตไดผู้มาจากมนรุษยรและไมตมทีมนรุษยร
คนใดสอนทตานเกทีที่ยวกอับมอันดผู้วย แตตความรผผู้ของเปาโลและททีที่มาของขตาวประเสรริฐเปป็นมาโดยการ
สจาแดงโดยตรงจากพระเยซผครริสตร

กท 1:13-14 เปาโลจถึงเรริที่มพผดถถึงชทีวริตครตาวๆของทตานและโดยเฉพาะอยตางยริที่งการสทาแดง
ททีที่มทีมาถถึงทตานเกทีที่ยวกอับขตาวประเสรริฐโดยพระเยซผครริสตร เพราะทช่านกป็ไดจ้ยมินถขงชพวมิตในหนหลอังของ
ขจ้าพเจจ้า เมรืพี่อขจ้าพเจจ้ายอังอยทช่ในลอัทธมิยมิวแลจ้ววช่า ขจ้าพเจจ้าไดจ้ขช่มเหงครมิสตจอักรของพระเจจ้าอยช่างรจ้ายแรง
เหลรือเกมิน และพยายามทพพี่จะทดาลายเสพย 14 และเมรืพี่อขจ้าพเจจ้าอยทช่ในลอัทธมิยมิวนอัตั้น ขจ้าพเจจ้าไดจ้กจ้าวหนจ้า
เกมินกวช่าเพรืพี่อนหลายคนทพพี่มพอายนรนช่นราวคราวเดพยวกอัน และทพพี่เปป็นชนชาตมิเดพยวกอัน เพราะเหต นทพพี่
ขจ้าพเจจ้ามพใจรจ้อนรนมากกวช่าเขาในเรรืพี่องขนบธรรมเนพยมของบรรพบนรนษของขจ้าพเจจ้า

คทาททีที่แปลวตา ชพวมิต (อานาสตรอเฟ) มทีความหมายวตา ‘วริถทีชทีวริต’ วลทีททีที่แปลวตา ‘ลอัทธริยริว’ (อริออ
อถูดาอริสมอส) มทีความหมายวตา ‘ศาสนายผดาย’



สองขผู้อนทีรจถึงถอดความไดผู้วตา ‘เพราะทตานกป็ไดผู้ยรินถถึงวริถทีชทีวริตในอดทีตของขผู้าพเจผู้าในศาสนายผ
ดายแลผู้ววตา ขผู้าพเจผู้าไดผู้ขตมเหงครริสตจอักรของพระเจผู้าอยตางไมตหยรุดหยตอน และไดผู้ททาลายเสทีย และไดผู้
กผู้าวหนผู้าในศาสนายผดายเกรินกวตาเพพที่อนๆของขผู้าพเจผู้าททีที่เปป็นยริว โดยมทีใจรผู้อนรนในเรพที่อง
ขนบธรรมเนทียมของยริวมากกวตา’

เปาโลจถึงบรรลรุวอัตถรุประสงครหลายประการในการกลตาวเรพที่องนทีร  ประการแรก ทตานทบทวน
ใหผู้พวกเขาฟอังอทีกครอัร งถถึงเรพที่องราวชทีวริตของทตาน ประการททีที่สอง ทตานแสดงถถึงความนตาเชพที่อของทตาน
ในการเปป็นยริว หากผผผู้ใดเปป็นยริวและรผู้อนรนในศาสนายผดาย มอันกป็ตผู้องเปป็นทตานนอัที่นแหละ เกรงวตา
พวกเขาจะลพม ทตานเตพอนความจทาพวกเขาวตาทตานยอังเคยเปป็นคนขตมเหงครริสตจอักรอยตางไมตหยรุด
หยตอนในสมอัยกตอนดผู้วย

กท 1:15-16 อยตางไรกป็ตาม บางสริที่งบางอยตางไดผู้เกริดขถึรนกอับทตาน ทตานไดผู้พบกอับพระเยซผ
ครริสตร ทตานจถึงเลตาใหผู้พวกเขาฟอังสอัรนๆถถึงคทาพยานของตอัวเอง แตช่เมรืพี่อเปป็นทพพี่ชอบพระทอัยพระเจจ้า ผทจ้
ไดจ้ทรงสรรขจ้าพเจจ้าไวจ้แตช่ครรภย์มารดาของขจ้าพเจจ้า และไดจ้ทรงเรพยกขจ้าพเจจ้าโดยพระคนณของ
พระองคย์ 16 ทพพี่จะทรงสดาแดงพระบนตรของพระองคย์ในตอัวขจ้าพเจจ้า เพรืพี่อใหจ้ขจ้าพเจจ้าประกาศพระ
บนตรแกช่ชนตช่างชาตมินอัตั้น ในทอันทพนอัตั้นขจ้าพเจจ้ากป็ไมช่ไดจ้ปรขกษากอับเนรืตั้อหนอังและเลรือดเลย ทตานกลตาววตา
พระเจผู้าทรงพอพระทอัยททีที่จะเรทียกทตานโดยพระครุณของพระองครเพพที่อสทาแดงพระบรุตรของพระองคร
ใหผู้ปรากฏในตอัวทตานเพพที่อททีที่ทตานจะไดผู้ประกาศพระองครทตามกลางชนตช่างชาตมิ คทาททีที่แปลเชตนนอัรน (เอ
ธนอส) มอักแปลเปป็น ‘คนตตางชาตริ’ อยตางไรกป็ตามประเดป็นตรงนทีรของทตานกป็คพอวตา เมพที่อพระเจผู้าทรง
เรทียกทตานใหผู้ประกาศขตาวประเสรริฐของพระครริสตร ทตานกป็ “ไมตไดผู้ปรถึกษากอับเนพรอหนอังและเลพอด
เลย” ทตานไมตไดผู้ปรถึกษาเรพที่องนทีรกอับมนรุษยร

กท 1:17 นอกจากนทีร  และขจ้าพเจจ้ากป็ไมช่ไดจ้ขขตั้นไปยอังกรนงเยรทซาเลป็มเพรืพี่อพบกอับผทจ้ทพพี่เปป็น
ออัครททตกช่อนขจ้าพเจจ้า แตช่ขจ้าพเจจ้าไดจ้ออกไปยอังประเทศอาระเบพย แลจ้วกป็กลอับมายอังเมรืองดามอัสกอัสอพก 
เมพที่อพระเจผู้าทรงเรทียกทตานใหผู้ไปประกาศ ทตานกป็ไมตไดผู้ไปยอังกรรุงเยรผซาเลป็มซถึที่งเปป็นททีทๆี่ กลรุตมออัครทผต
หลอักๆอยผตเพพที่อขอคทาชทีรแนะ แทนททีที่จะเปป็นเชตนนอัรนพระเจผู้ากลอับทรงใชผู้ใหผู้ทตานไปยอังประเทศอาระ



เบทียและจากนอัรนกป็กลอับไปยอังเมพองดามอัสกอัส นทีที่เปป็นททีทๆี่ เดทียวททีที่เอตยถถึงขผู้อเทป็จจรริงนทีร  เชตนเดทียวกอับโมเสส
และเอลทียาหร ทตานใชผู้เวลาชตวงหนถึที่ง (อาจเพพที่อคริดทบทวน, มทีสามอัคคทีธรรมกอับพระเจผู้า หรพอเพพที่อ
เตรทียมตอัว) ทตามกลางความสอันโดษในประเทศอาระเบทีย เหป็นไดผู้ชอัดวตาการใชผู้เวลาททีที่นอั ที่นของทตาน
เกริดขถึรนระหวตางกริจการ 9:22 และ 9:23 เราไมตทราบแนตชอัดวตาทตานใชผู้เวลาอยผตททีที่นอัที่นนานเทตาไรและ
อยผตตรงไหนของประเทศอาระเบทียกอันแนต อยตางไรกป็ตามเราทราบแนตชอัดวตาเปป็นททีที่นทีที่เองททีที่พระเยซผ
ครริสตรทรงประทานการสทาแดงเกทีที่ยวกอับหลอักคทาสอนโดยตรงของความจรริงของพระคอัมภทีรรใหมตแกต
ทตาน จากนอัรนทตานกลอับไปยอังเมพองดามอัสกอัสและททาการประกาศขตาวประเสรริฐตตอไปดอังททีที่มทีบอันทถึก
ไวผู้ในกริจการ 9:23

กท 1:18-19 เปาโลบอันทถึกตตอไปเกทีที่ยวกอับชตวงปทีแรกๆของทตานในการเปป็นครริสเตทียน 
แลจ้วสามปพตช่อมา ขจ้าพเจจ้าขขตั้นไปหาเปโตรทพพี่กรนงเยรทซาเลป็ม และพอักอยทช่กอับทช่านสมิบหจ้าวอัน 19 แตช่วช่า
ขจ้าพเจจ้าไมช่ไดจ้พบออัครททตคนอรืพี่นเลย นอกจากยากอบนจ้องชายขององคย์พระผทจ้เปป็นเจจ้า พอเดรินทาง
กลอับจากประเทศอาระเบทียไดผู้สามปที ทตานกป็เดรินทางไปยอังกรรุงเยรผซาเลป็มในททีที่สรุด การขตมเหงททีที่เมพอง
ดามอัสกอัสไดผู้บอังคอับใหผู้ทตานตผู้องหนที ทตานออกความเหป็นเกทีที่ยวกอับเรพที่องนทีร เพริที่มเตริมใน 2 โครรินธร 11:32

ททีที่กรรุงเยรผซาเลป็มทตานพอักกอับเปโตรเปป็นเวลาประมาณสองสอัปดาหร และไมตไดผู้พบกอับออัครทผต
คนอพที่นเลยนอกจากยากอบ นผู้องชายขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้า ประเดป็นของทตานนอัรนชอัดเจน ถถึงแมผู้วตา
ทตานไปเยทีที่ยมเปโตรเปป็นเวลาเกรินสองสอัปดาหรเลป็กนผู้อย แตตทตานกป็ไมตไดผู้อยผตททีที่นอัที่นนานพอททีที่เปโตรจะ
อบรมสอัที่งสอนทตานในเรพที่องขตาวประเสรริฐอยตางละเอทียดถทีที่ถผู้วน นทีที่แหละคพอประเดป็นของทตาน ทตานไมต
ไดผู้รอับขตาวประเสรริฐจากมนรุษยร แตตไดผู้รอับจากพระเยซผครริสตรโดยตรงขณะททีที่ทตานอยผตในประเทศอาระ
เบทีย

ททีที่นตาสนใจเพริที่มเตริมคพอ การททีที่ทตานเอตยถถึง “ยากอบนผู้องชายขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้า” ยากอบ
คนนทีรไมตไดผู้เปป็นหนถึที่งในสริบสองคนนอัรน แตตกป็กผู้าวขถึรนมามทีบทบาทและอริทธริพลโดดเดตนในครริสตจอักร
ททีที่กรรุงเยรผซาเลป็ม ทตานถผกเรทียกตรงนทีรวตา “ยากอบนผู้องชายขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้า” เพพที่อแยกแยะทตาน
จาก ‘ยากอบบรุตรเศเบดที’ และ ‘ยากอบบรุตรออัลเฟออัส’ ซถึที่งเปป็นพวกสริบสองคนนอัรน



กท 1:20 กตอนททีที่จะกลตาวตตอไปถถึงประวอัตริสตวนตอัวและประวอัตริฝตายวริญญาณของตอัวเอง
ทตานกป็หยรุดพอักชอั ที่วครผต เพพที่อเพริที่มความจรริงจอังเขผู้าไปผตานทางคทาสาบานสตวนตอัวของทตาน แตช่เรรืพี่องทพพี่
ขจ้าพเจจ้าเขพยนมาถขงทช่านนพตั้ ดทเถมิด ตช่อพระพอักตรย์พระเจจ้า ขจ้าพเจจ้าไมช่มนสาเลย เกรงวตาจะมทีผผผู้ใดสงสอัย
วตาทตานพผดจรริงหรพอไมต ทตานจถึงยพนยอันอยตางจรริงจอังวตาทตานไมตไดผู้ก ทาลอังพผดโกหกอยผต

กท 1:21-22 ทตานบรรยายตตอไป หลอังจากนอัตั้นขจ้าพเจจ้ากป็เขจ้าไปในเขตแดนซพเรพยและซพลพ
เซพย 22 และครมิสตจอักรทอัตั้งหลายในแควจ้นยทเดพยซขพี่งอยทช่ในพระครมิสตย์กป็ยอังไมช่รทจ้จอักหนจ้าขจ้าพเจจ้าเลย นทีที่ดผ
เหมพอนตรงกอันกอับททีที่ลผกาบอันทถึกไวผู้ในกริจการ 9:30 ซทีลทีเซทียเปป็นแควผู้นบผู้านเกริดของเปาโล ซถึที่งมทีทาร
ซอัสเปป็นเมพองหลวง มอันเปป็นบผู้านเกริดของเปาโลและถผกเอตยถถึงในกริจการ 9:30 ถถึงแมผู้วตากตอนชตวงเวลา
นอัรนครริสตจอักรตตางๆในแควผู้นยผเดทียเคยไดผู้ยรินเกทีที่ยวกอับเปาโลมาบผู้างแลผู้ว แตตพวกเขากป็ไมตรผผู้จอักทตาน
เปป็นการสตวนตอัว นผู้อยคนนอักททีที่เคยเหป็นทตาน อทีกครอัร งททีที่ประเดป็นของทตานกป็คพอวตา ขตาวประเสรริฐของ
ทตานไมตไดผู้มาจากพวกออัครทผตททีที่กรรุงเยรผซาเลป็มและไมตไดผู้มาจากบผู้านเกริดของความเชพที่อแบบ
ครริสเตทียนดผู้วย คพอ ครริสตจอักรตตางๆในแควผู้นยผเดทีย พวกเขาแทบจะไมตรผผู้จอักทตานเลย

กท 1:23-24 ทตานจถึงปริดทผู้ายบทนทีรโดยกลตาววตา เขาเพพยงแตช่ไดจ้ยมินวช่า "ผทจ้ทพพี่แตช่กช่อนเคย
ขช่มเหงเรา บอัดนพตั้ไดจ้ประกาศความเชรืพี่อซขพี่งเขาไดจ้เคยพยายามทดาลาย" 24 พวกเขาไดจ้สรรเสรมิญ
พระเจจ้ากป็เพราะขจ้าพเจจ้าเปป็นเหตน ครริสตจอักรตตางๆในแควผู้นยผเดทียรผผู้เกทีที่ยวกอับเปาโลเพทียงแคตวตา คนททีที่
ครอัร งหนถึที่งเคยขตมเหงพวกเขาตอนนทีรกลอับประกาศความเชพที่อในพระครริสตรททีที่เขาเคยพยายามทดาลาย 
(พอรเธะโอ คทาเดทียวกอับททีที่แปลวตา ‘ททาลาย’ ในขผู้อ 13) พวกเขาจถึงสรรเสรริญพระเจผู้าในตอัวทตาน

ประเดป็นททีที่สทาคอัญกวตาของเปาโลยอังคงเหมพอนเดริม ถถึงแมผู้วตาครริสตจอักรยรุคตผู้นเคยไดผู้ยรินเกทีที่ยว
กอับทตานและมทีนผู้อยคนททีที่เคยเหป็นทตาน แตตพวกเขากป็ไมตมทีอริทธริพลอะไรตตอทตานเลยจรริงๆ ทตานไมตไดผู้
รอับขตาวประเสรริฐของทตานจากมนรุษยรแตตไดผู้รอับจากพระเยซผครริสตร ใจความหลอักนทีรจะดทาเนรินตตอไป
ในบทททีที่สอง

*****



ภนำพรวมของกนำลนำเททีย 2: หลจังจากกลต่าวในบทกต่อนไปแลว้ววต่าแหลต่งททีชื่มาของขต่าว
ประเสรริฐของทต่านเปป็นมาโดยการสจาแดงของพระครริสตธ์ อจัครทถูตเปาโลจถึงกลต่าวตต่อไปถถึงสภาททีชื่
กรสุงเยรถูซาเลป็มตามททีชื่มทีบจันทถึกไวว้ในกริจการ 15 ประเดป็นในตอนนจัขึ้นคชอสริชื่งททีชื่ทต่านกจาลจังเขทียนถถึงอยถูต่ 
คชอ การถชอบจัญญจัตริตต่อไปในครริสตจจักร เปาโลชทีขึ้ใหว้เหป็นวต่าสภาททีชื่กรสุงเยรถูซาเลป็มไดว้ตกลงแลว้ววต่าขต่าว
ประเสรริฐจะตว้องไปถถึงคนตต่างชาตริโดยปราศจากพจันธนาการของบจัญญจัตริของพวกยริว ทต่านเลต่าใหว้
ฟจังเกทีชื่ยวกจับการททีชื่ทต่านตจาหนริเปโตรททีชื่ลจังเลในเรชชื่องดจังกลต่าว ทต่านจถึงสรสุปยต่อเรชชื่องราวทจัขึ้งหมดโดย
อธริบายวต่าบจัดนทีขึ้ทต่านไดว้ตายตต่อพระราชบจัญญจัตริแลว้ว โดยการททีชื่ทต่านถถูกตรถึงกจับพระครริสตธ์แลว้ว วลที
สสุดทว้ายของบทนทีขึ้เปป็นใจความสจาคจัญของพระธรรมเลต่มนทีขึ้ “เพราะวต่าถว้าความชอบธรรมเกริดจาก
พระราชบจัญญจัตริแลว้ว พระครริสตธ์กป็ทรงสริขึ้นพระชนมธ์โดยเปลต่าประโยชนธ์”

กท 2:1 แลจ้วสมิบสพพี่ปพตช่อมา ขจ้าพเจจ้ากอับบารนาบอัสไดจ้ขขตั้นไปยอังกรนงเยรทซาเลป็มอพกและ
พาทมิตอัสไปดจ้วย หลอังจากททีที่เปาโลไดผู้เลตาคทาพยานเกทีที่ยวกอับชทีวริตของตอัวเองไปแลผู้วในบทททีที่แลผู้ว ตอน
นทีรทตานกป็เลตาตตอโดยขผู้ามไปยอังเหตรุการณรประชรุมสภาททีที่กรรุงเยรผซาเลป็มซถึที่งเกริดขถึรนประมาณปที ค.ศ. 49 
รายละเอทียดเพริที่มเตริมอยผตในกริจการ 15 การททีที่ทตานเอตยถถึงสริบสทีที่ปทีหลอังจากสามปทีนอัรนของ 1:18 ททาใหผู้
เวลานทีรคพอ ประมาณสริบเจป็ดปทีหลอังจากททีที่ทตานกลอับใจรอับเชพที่อ หากเราสอันนริษฐานวตามทีการประชรุมสภา
ททีที่กรรุงเยรผซาเลป็มในปที ค.ศ. 49 ตามททีที่ประเพณทีเชพที่อกอันมา เปาโลกป็นตาจะกลอับใจรอับเชพที่อในประมาณปที 
ค.ศ. 32

ในการเดรินทางไปททีที่นอั ที่น ทตานพาบารนาบอัสและทริตอัสไปดผู้วย ทตานตผู้องการจะบอกอทีกครอัร ง
วตา ททีที่มาของสริทธริอทานาจฝตายวริญญาณของทตานไมตไดผู้มาจากออัครทผตคนอพที่นๆหรพอจากอริทธริพลของ
มนรุษยร แตตมาจากพระเจผู้า การททีที่ทตานเดรินทางไปยอังกรรุงเยรผซาเลป็มเพพที่อรตวมประชรุมสภาจถึงไมตใชตเพพที่อ
ขอคทาแนะนทา แตตเพพที่อทผู้าทายคทาสอนผริดซถึที่งมทีททีที่มาจากแควผู้นยผเดทียมากกวตา คพอ “ถผู้าไมตเขผู้าสรุหนอัตตาม
จารทีตของโมเสส ทตานจะรอดไมตไดผู้” (กริจการ 15:1) ดอังททีที่บอกไวผู้ในกริจการ 15:2 พอเปาโลไปถถึงททีที่
นอัที่น “เกริดการโตผู้แยผู้งและไลตเลทียงกอัน...กอับคนเหลตานอัรนมากมาย”



กท 2:2 ทตานจถึงกลตาวชอัดเจนถถึงจรุดประสงครททีที่ทตานไปยอังการประชรุมสภาททีที่กรรุง
เยรผซาเลป็มขจ้าพเจจ้าขขตั้นไปตามทพพี่พระเจจ้าไดจ้ทรงสดาแดงแกช่ขจ้าพเจจ้า ทตานไมตไดผู้ไปททีที่นอั ที่นตามคทาเชริญ
ของพวกออัครทผต ทตานไปเพราะพระเยซผครริสตรทรงสทาแดงใหผู้ทตานเหป็นถถึงความจทาเปป็นในการเผชริญ
หนผู้ากอับคทาสอนผริดททีที่ก ทาลอังแพรตกระจายไป

คทาพผดตตอมาสอดคลผู้องกอับกริจการ 15:4 พอไปถถึงครริสตจอักรททีที่กรรุงเยรผซาเลป็ม เปาโลเขทียนวตา 
ขจ้าพเจจ้าไดจ้เลช่าขช่าวประเสรมิฐทพพี่ขจ้าพเจจ้าประกาศแกช่ชนตช่างชาตมิใหจ้เขาฟอัง เปป็นเวลาหลายปที เปาโลใน
ฐานะเปป็นมริชชอันนารทีของครริสตจอักรททีที่เมพองออันทริโอก ไดผู้ประกาศขตาวประเสรริฐแหตงพระครุณโดย
ความเชพที่อในพระเยซผครริสตรไปทอั ที่วโลกของคนตตางชาตริ ดผ กริจการ 13-14 บอัดนทีรทตานจถึงมาเลตาใหผู้พทีที่
นผู้องททีที่กรรุงเยรผซาเลป็มฟอังถถึงขตาวประเสรริฐแหตงพระครุณนอัรนซถึที่งไมตมทีอะไรยรุตงยากเลย

การประชรุมลอับๆททีที่ถผกเอตยถถึง (แตช่ไดจ้เลช่าใหจ้คนสดาคอัญฟอังเปป็นสช่วนตอัว) คพอการประชรุมททีที่ถผก
เอตยถถึงในกริจการ 15:5-6 พวกผผผู้นทาของครริสตจอักรททีที่นอั ที่นครุยกอับเปาโลเปป็นการสตวนตอัวกตอนททีที่จะมทีการ
หารพอเรพที่องนทีรกอับพทีที่นผู้องในครริสตจอักร พวกฟารริสทีททีที่เชพที่อคพอตผู้นตอของปอัญหา พวกเขาเปป็นพวกถพอ
ลอัทธริยริว เปาโลอาจเจอกอับคนพวกนทีรแบบลอับๆแลผู้วพรผู้อมกอับพวกผผผู้นทาททีที่ไดผู้รอับการยอมรอับของค
รริสตจอักร (เปโตร ยากอบและยอหรน)

สริที่งททีที่เปาโลเปป็นหตวงมากกวตากป็คพอ การรอับใชผู้ของทตานจนถถึงตอนนทีรอาจตกอยผตในออันตราย  
ทตานจถึงเดรินทางไปยอังกรรุงเยรผซาเลป็มเพพที่อไปพบกอับพวกผผผู้นทาของครริสตจอักรและเจอกอับพวกตตอตผู้าน
ดผู้วย เกรงวช่าขจ้าพเจจ้าอาจจะวมิพี่งแขช่งกอัน หรรือวมิพี่งแลจ้วโดยไรจ้ประโยชนย์ ถถึงแมผู้การเผชริญหนผู้าอาจไมตใชต
เรพที่องนตาอภริรมยร แตตการรอับใชผู้ของทตานกป็ตกอยผตในภาวะเสทีที่ยง ททีที่สทาคอัญยริที่งไปกวตานอัรนคพอ ความจรริง
แหตงขตาวประเสรริฐกทาลอังตกอยผตในภาวะเสทีที่ยง เปาโลรผผู้จอักความจรริงเพราะวตาทตานไดผู้รอับมอันมาจาก
พระเยซผครริสตรโดยตรง ทตานจถึงททาทรุกวริถทีทางททีที่จทาเปป็นเพพที่อปกปผู้องมอันไวผู้

กท 2:3 เพพที่อจอัดการกอับพวกถพอลอัทธริยริวแบบเดทียวกอันซถึที่งอยผตในแควผู้นกาลาเททีย เปาโล
จถึงยผู้อนไปพผดถถึงการประชรุมสภาททีที่กรรุงเยรผซาเลป็มและบอกวตา แตช่ถขงแมจ้ทมิตอัสซขพี่งอยทช่กอับขจ้าพเจจ้าจะ
เปป็นชาวกรพก เขากป็ไมช่ไดจ้ถทกบอังคอับใหจ้เขจ้าสนหนอัต ถถึงแมผู้วตาทริตอัสจะเปป็นครริสเตทียนคนตตางชาตริและรตวม



รอับใชผู้กอับเปาโล แตตสภาททีที่กรรุงเยรผซาเลป็มกป็ไมตไดผู้บอังคอับใหผู้เขาเขผู้าสรุหนอัต ทริตอัสจถึงกลายเปป็นหลอักฐาน
ททีที่ชทีร ใหผู้เหป็นถถึงความผริดพลาดของพวกถพอลอัทธริยริว หากผผผู้เชพที่อททีที่เปป็นคนตตางชาตริตผู้องเขผู้าสรุหนอัตจรริงๆ 
ททาไมสภาททีที่กรรุงเยรผซาเลป็มถถึงไมตยพนกรานใหผู้ทริตอัสเขผู้าสรุหนอัตเลตา

กท 2:4 เพราะเหตนของพพพี่นจ้องจอมปลอมทพพี่ไดจ้ลอบเขจ้ามา เพรืพี่อจะสอดแนมดท
เสรพภาพซขพี่งเรามพในพระเยซทครมิสตย์ เพราะพวกเขาหวอังจะเอาเราไปเปป็นทาส อยตางไรกป็ตาม ในการ
ประชรุมททีที่กรรุงเยรผซาเลป็ม “พทีที่นผู้องจอมปลอม” ไดผู้ลอบเขผู้ามาในททีที่ประชรุมดผู้วย นทีที่สพที่อว ตาคนเหลตานทีร
ไมตใชตผผผู้เชพที่อจรริง แตตเปป็นพวกยริวททีที่เสแสรผู้งวตาเปป็นผผผู้เชพที่อ จรุดประสงครของคนเหลตานทีรกป็คพอ เพพที่อ
สอดแนมศอัตรผ โดยมาลอบดผเสรทีภาพในพระเยซผครริสตร พวกเขายตองเขผู้ามาในททีที่ประชรุมเพพที่อบตอน
ททาลายขตาวประเสรริฐแหตงพระครุณซถึที่งไมตตผู้องอาศอัยการเขผู้าสรุหนอัตและการถพอบอัญญอัตริอพที่นใดของ
โมเสสอทีกตตอไป พวกฟารริสทีเหลตานทีร เหป็นเปาโลเปป็นภอัยครุกคามตตอรากฐานของศาสนายผดาย จรุด
ประสงครของคนเหลตานทีรคพอ เพพที่อ “เอาเราไปเปป็นทาส” เปผู้าหมายของพวกเขาคพอ เพพที่อททาลายครริสต
จอักรและททาใหผู้พวกเขากลอับไปนอับถพอศาสนายผดายเหมพอนเดริม

กท 2:5 เปาโลกลตาวชอัดเจนตตอผผผู้อตานชาวแควผู้นกาลาเททียวตา แตช่เราไมช่ไดจ้ยอมอช่อน
ขจ้อใหจ้กอับเขาแมจ้สอักชอัพี่วโมงเดพยว เพรืพี่อใหจ้ความจรมิงของขช่าวประเสรมิฐนอัตั้นดดารงอยทช่กอับทช่านทอัตั้งหลาย
ตช่อไป ดอังททีที่ถผกพผดถถึงไปแลผู้วในกริจการ 15:5 ถถึงแมผู้จะโดนกดดอันจากพวกททีที่อยผ ตคณะฟารริสทีในครริสต
จอักร แตตเปาโลกป็ไมตยอมททาตามความตผู้องการของคนเหลตานอัรนแมผู้แตตนริดเดทียว ทตานไมตยอมอตอนขผู้อ
ใหผู้กอับพวกเขาแมผู้เพทียงชอั ที่วเวลาสอัรนๆกป็ไมต เพรืพี่อใหจ้ความจรมิงของขช่าวประเสรมิฐนอัตั้นดดารงอยทช่กอับทช่าน
ทอัตั้งหลายตช่อไป เปาโลไดผู้รอับความจรริงนทีรมาจากพระเยซผครริสตรและทตานจะไมตยอมใหผู้พทีที่นผู้องจอม
ปลอมมาททาใหผู้ทตานเบทีที่ยงเบนไปจากความจรริงนอัรนเดป็ดขาด

กท 2:6 ทตานกลตาวตตอไปในประโยคททีที่ซอับซผู้อน แตช่จากพวกเหลช่านอัตั้นทพพี่เขาถรือวช่า
เปป็นคนสดาคอัญ (เขาจะเคยเปป็นอะไรมากช่อนกป็ตาม กป็ไมช่สดาคอัญอะไรสดาหรอับขจ้าพเจจ้าเลย พระเจจ้ามมิไดจ้
ทรงเหป็นแกช่หนจ้าผทจ้ใด) เปาโลอาจกทาลอังหมายถถึงเปโตร ยากอบ และยอหรนซถึที่งถผกพผดถถึงในขผู้อ 9 
กริจการ 15:6 กลตาวเพทียงวตา “ฝตายออัครทผตกอับผผผู้ปกครองทอัรงหลาย” มาประชรุมกอันในเรพที่องนทีร  ถถึงแมผู้วตา



พวกเขามทีตทาแหนตงสผงในครริสตจอักร แตตมอันกป็ไมตไดผู้สตงผลอะไรตตอเปาโลเลย พระเจผู้าไมตทรงเหป็นแกต
ตทาแหนตงสผงของคน ไมตวตาคนนอัรนจะเปป็นใครกป็ตาม บางคนคาดเดาวตาพวกผผผู้นทาเหลตานทีร ใน       ครริสต
จอักรอาจเสนอแนะใหผู้มทีการประนทีประนอมโดยใหผู้ทริตอัสเขผู้าสรุหนอัต

อยตางไรกป็ตาม เปาโลกป็หนอักแนตน คนเหลช่านอัตั้นซขพี่งเขาถรือวช่าเปป็นคนสดาคอัญ ไมช่ไดจ้เพมิพี่มเตมิมสมิพี่ง
หนขพี่งสมิพี่งใดใหจ้แกช่ขจ้าพเจจ้าเลย ทตานไมตยอมประนทีประนอมหลอักการและความจรริงเพพที่อเหป็นแกตความ
สบาย

กท 2:7-8 ทตานนทาเสนอประโยคททีที่ซอับซผู้อนตตอไป แตช่ตรงกอันขจ้าม เมรืพี่อเขาเหป็นวช่า 
ขจ้าพเจจ้าไดจ้รอับมอบใหจ้ประกาศขช่าวประเสรมิฐแกช่คนเหลช่านอัตั้นทพพี่ไมช่ถรือพมิธพเขจ้าสนหนอัต เชช่นเดพยวกอับเป
โตรไดจ้รอับมอบใหจ้ประกาศขช่าวประเสรมิฐแกช่คนทพพี่ถรือพมิธพเขจ้าสนหนอัต เมพที่อพวกเขาเหป็นวตาขตาวประเสรริฐ
ททีที่ไปถถึงคนตตางชาตริถผกฝากไวผู้กอับเปาโลเหมพอนกอับททีที่ขตาวประเสรริฐททีที่ไปถถึงพวกยริวถผกฝากไวผู้ก อับเป
โตร “พวกเขากป็ไดผู้จอับมพอขวาของขผู้าพเจผู้ากอับบารนาบอัสแสดงวตาเราเปป็นเพพที่อนรตวมงานกอัน” เพพที่อใหผู้
เราไปหาคนตตางชาตริ (ขผู้อ 9)

คทาททีที่แปลวตา คนเหลช่านอัตั้นทพพี่ไมช่ถรือพมิธพเขจ้าสนหนอัต (อาครอบสุสเตทีย) ถถึงแมผู้มทีความหมายตรงตอัว
วตา ผผผู้ชายททีที่ไมตไดผู้เขผู้าสรุหนอัต แตตมอันกป็มทีความหมายในภาษาพผดดผู้วยวตา ‘คนตตางชาตริ’ ในแบบ
เดทียวกอันคทาททีที่แปลวตา คนทพพี่ถรือพมิธพเขจ้าสนหนอัต (เพะรริตอเม) ถถึงแมผู้มทีความหมายตรงตอัววตา การททาพริธที
เขผู้าสรุหนอัต แตตมอันกป็เปป็นสทานวนททีที่หมายถถึง ‘พวกยริว’ ดผู้วย

ทตานกลตาวตตอไปวตา 8 (เพราะวช่า พระองคย์ผทจ้ไดจ้ทรงดลใจเปโตรใหจ้เปป็นออัครททตไปหาพวกทพพี่
ถรือพมิธพเขจ้าสนหนอัต กป็ไดจ้ทรงดลใจขจ้าพเจจ้าใหจ้ไปหาคนตช่างชาตมิเหมรือนกอัน) เชตนเดทียวกอับททีที่พระเจผู้าทรง
กระททากริจอยตางเกริดผลในตอัวเปโตรในฐานะททีที่ทตานเปป็นออัครทผตไปหาพวกยริว พระองครกป็ทรงกทาลอัง
กระททากริจอยตางเกริดผลในตอัวเปาโลเชตนกอันในฐานะททีที่ทตานเปป็นออัครทผตไปหาคนตตางชาตริ ขตาว
ประเสรริฐมทีไวผู้สทาหรอับคนทอัรงสองกลรุตม



กท 2:9 นอกจากนทีร  เมรืพี่อยากอบ เคฟาสและยอหย์น ผทจ้ทพพี่เขานอับถรือวช่าเปป็นหลอักไดจ้เหป็น
พระคนณซขพี่งประทานแกช่ขจ้าพเจจ้าแลจ้ว กป็ไดจ้จอับมรือขวาของขจ้าพเจจ้ากอับบารนาบอัสแสดงวช่าเราเปป็น
เพรืพี่อนรช่วมงานกอัน เพรืพี่อใหจ้เราไปหาคนตช่างชาตมิ และทช่านเหลช่านอัตั้นจะไปหาพวกทพพี่ถรือพมิธพเขจ้าสนหนอัต

ยากอบเปป็นนผู้องชายขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราและเปป็นผผผู้เขทียนหนอังสพอยากอบ ทตานเปป็น
ศริษยาภริบาลอาวรุโสของครริสตจอักรททีที่กรรุงเยรผซาเลป็ม เคฟาสเปป็นชพที่อภาษาอาราเมคของเปโตร และ
ยอหรนททีที่เปป็นออัครทผต เปาโลกลตาววตาทอัรงสามคนนทีร เปป็นเสาหลอักในครริสตจอักร พวกเขาเปป็นผผผู้นทาของค
รริสตจอักรททีที่นอั ที่น

ดอังนอัรนเมพที่อพวกเขา “ไดผู้เหป็นพระครุณซถึที่งประทานแกตขผู้าพเจผู้าแลผู้ว” นอัที่นคพอเมพที่อพวกเขาเขผู้าใจ
ถถึงพระครุณพริเศษททีที่พระเจผู้าไดผู้ทรงประทานแกตเปาโลและบารนาบอัสเพพที่อไปประกาศแกตคนตตางชาตริ 
พวกเขากป็ยอมรอับทอัรงสองคนนทีรและขผู้อความททีที่สองคนนทีรประกาศ พวกเขาจถึง “จอับมพอขวาของ
ขผู้าพเจผู้ากอับบารนาบอัสแสดงวตาเราเปป็นเพพที่อนรตวมงานกอัน” ในการททาเชตนนอัรนพวกเขาจถึงยพที่นมพอออก
เหมพอนเปป็นสอัญญาณททีที่แสดงถถึงพอันธสอัญญาหรพอขผู้อตกลงระหวตางพวกเขาทอัรงสองฝตาย พวกเขา
ยอมรอับเปาโลและบารนาบอัสเปป็นหรุผู้นสตวน นอกจากนทีรนทีที่ยอังแสดงถถึงการเหป็นพผู้องตรงกอันระหวตาง
พวกเขาอยตางสรุดจริตสรุดใจดผู้วย หลอังจากโตผู้เถทียงกอันมากมายแลผู้ว พวกผผผู้นทาของครริสตจอักรททีที่กรรุง
เยรผซาเลป็มกป็เหป็นพผู้องกอับเปาโลในทรุกดผู้าน การรอับใชผู้ของทตานไปยอังคนตตางชาตริ สตวนของพวกเขา
ไปยอังพวกยริว ไมตมทีความแตกตตางในเรพที่องความจรริงหรพอขผู้อความททีที่พวกเขาประกาศเลย ขตาว
ประเสรริฐเปป็นมาโดยพระครุณและไมตมทีการผสมกอับบอัญญอัตริของโมเสส

กท 2:10 ทช่านเหลช่านอัตั้นขอแตช่เพพยงไมช่ใหจ้เราลรืมนขกถขงคนจน ซขพี่งเปป็นสมิพี่งทพพี่ขจ้าพเจจ้า
กระตรือรรือรจ้นทพพี่จะกระทดา สริที่งเดทียวททีที่ครริสตจอักรททีที่กรรุงเยรผซาเลป็มขอกป็คพอ ใหผู้เปาโลระลถึกถถึงพทีที่นผู้อง
ชาวยริวททีที่เชพที่อและททีที่เปป็นคนยากจนซถึที่งอาศอัยอยผ ตในแควผู้นยผเดทีย การขตมเหงและการตตอตผู้านจากพวก
ผผผู้นทาของยริวไดผู้ททาใหผู้พทีที่นผู้องเหลตานทีรขอัดสนอยตางหนอัก ออันททีที่จรริงแลผู้วเปาโลกป็เตป็มใจททีที่จะนถึกถถึงคนจน
อยผตแลผู้ว คทาททีที่แปลวตา กระตรือรรือรจ้น (สปออถูดาโซ) มทีความหมายตรงตอัววตา ‘ขยอันขอันแขป็ง’ เปาโลขอ



ความชตวยเหลพอจากครริสตจอักรทอัรงหลายของคนตตางชาตริเพพที่อการนทีร โดยเฉพาะตลอดระยะเวลาททีที่
เหลพอของการรอับใชผู้ของทตาน ดผ 1 โครรินธร 16:1 และ 2 โครรินธร 8-9

กท 2:11 คราวนทีร เปาโลเปลทีที่ยนไปพผดถถึงอทีกเหตรุการณรหนถึที่ง เหป็นไดผู้ชอัดวตาหลอังจากการ
ประชรุมสภาททีที่กรรุงเยรผซาเลป็มไมตนาน เปโตรไดผู้เดรินทางไปยอังครริสตจอักรททีที่เมพองออันทริโอกและถก
เถทียงกอันดผู้วยเรพที่องเดริมอทีก ททีที่เปาโลยกเรพที่องนทีรขถึรนมาพผดกป็เพพที่อแสดงใหผู้เหป็นวตาทตานไมตไดผู้อยผตใตผู้สริทธริ
อทานาจแมผู้แตตของเปโตรเหมพอนอยตางททีที่พวกถพอลอัทธริยริวบางคนกลตาวอผู้าง

แตช่เมรืพี่อเปโตรมาถขงออันทมิโอกแลจ้ว ขจ้าพเจจ้ากป็ไดจ้คอัดคจ้านทช่านซขพี่งๆหนจ้า เพราะวช่าทช่านทดาผมิดแนช่
เมพที่อเกริดการโตผู้เถทียงกอันเรพที่องเดริมอทีก เปาโลกป็ตทาหนริเปโตรซถึที่งๆหนผู้า เปโตรททาผริด เปาโลทราบดทีทตาน
จถึงตตอวตาเปโตรในเรพที่องนทีร

กท 2:12-13 โดยเฉพาะอยตางยริที่ง ดจ้วยวช่ากช่อนทพพี่คนของยากอบมาถขงนอัตั้น ทช่านไดจ้กมินอยทช่
ดจ้วยกอันกอับคนตช่างชาตมิ แตช่พอคนพวกนอัตั้นมาถขง ทช่านกป็ปลพกตอัวออกไปอยทช่เสพยตช่างหาก เพราะกลอัว
พวกทพพี่ถรือพมิธพเขจ้าสนหนอัต 13 และพวกยมิวคนอรืพี่นๆกป็ไดจ้แสรจ้งทดาตามทช่านเชช่นกอัน แมจ้แตช่บารนาบอัสกป็
หลงแสรจ้งทดาตามคนเหลช่านอัตั้นไปดจ้วย

ตอนแรกเปโตรกป็ยอมนอัที่งรอับประทานอาหารรตวมโตบ๊ะกอับพทีที่นผู้องชาวตตางชาตริททีที่ครริสตจอักรใน
เมพองออันทริโอก อยตางไรกป็ตามมทีหลายคนททีที่มาจากยากอบผผผู้เปป็นศริษยาภริบาลของครริสตจอักรททีที่กรรุง
เยรผซาเลป็ม ธรรมเนทียมของพวกยริวหผู้ามมริใหผู้รอับประทานอาหารรตวมกอับคนตตางชาตริ ดอังนอัรนเมพที่อพทีที่
นผู้องจากครริสตจอักรททีที่กรรุงเยรผซาเลป็มโผลตมา เปโตรกป็แยกตอัวออกไปจากพทีที่นผู้องททีที่เปป็นคนตตางชาตริ
ทอันทที โดยกลอัววตาพทีที่นผู้องชาวยริวจากกรรุงเยรผซาเลป็มจะมองทตานในทางททีที่ไมตดที

ททีที่แยตยริที่งไปกวตานอัรนกป็คพอ พทีที่นผู้องชาวยริวคนอพที่นๆในครริสตจอักรททีที่เมพองออันทริโอก “กป็ไดผู้แสรผู้งททา
ตามทตานเชตนกอัน” คทาททีที่แปลวตา แสรจ้งทดาตาม (ซถูนถูพอครรินอไม) มทีความหมายวตา การเปป็นคนหนผู้า
ซพที่อใจคด พวกยริวคนอพที่นๆในครริสตจอักรกป็แสรผู้งปลทีกตอัวไปพรผู้อมกอับเปโตรเมพที่อพทีที่นผู้องชาวยริวจาก
เยรผซาเลป็มโผลตมา ททีที่แยตยริที่งไปกวตานอัรนบารนาบอัสกป็ททาตอัวหนผู้าซพที่อใจคดไปพรผู้อมกอับพวกเขาดผู้วย



กท 2:14 เปาโลประจอันหนผู้ากอับพวกเขาโดยไมตยอัรง แตช่เมรืพี่อขจ้าพเจจ้าเหป็นวช่าเขาไมช่ไดจ้
ดดาเนมินในความเทพพี่ยงธรรมตามความจรมิงของขช่าวประเสรมิฐนอัตั้น ทตานทราบดทีวตาพวกเขาททาผริดจรริงๆ
ดอังนอัรนเปาโลจถึงกลตาวแกช่เปโตรตช่อหนจ้าคนทอัตั้งปวงวช่า "ถจ้าทช่านเองซขพี่งเปป็นพวกยมิวประพฤตมิตาม
อยช่างคนตช่างชาตมิ มมิใชช่ตามอยช่างพวกยมิว เหตนไฉนทช่านจขงบอังคอับคนตช่างชาตมิใหจ้ประพฤตมิตามอยช่าง
พวกยมิวเลช่า" เปาโลดอักจอับเปโตรในความไมตเสมอตผู้นเสมอปลายของเขา

หากเปโตรเปป็นยริวและดทาเนรินชทีวริตเหมพอนคนตตางชาตริ แลผู้วททาไมเขาถถึงบอังคอับใหผู้คนตตาง
ชาตริดทาเนรินชทีวริตเหมพอนยริวดผู้วย ประเดป็นของทตานนอัรนชอัดเจน ททาไมไมตททาอะไรใหผู้คงเสผู้นคงวาเลตา 
หากเขาบอังคอับใหผู้มทีการปลทีกตอัวออกตามความเชพที่อของศาสนายผดาย ททาไมไมตบอังคอับใหผู้เขผู้าสรุหนอัต
ดผู้วยเลตา หากเขาผผผู้เปป็นยริวพผู้นจากพระราชบอัญญอัตริแลผู้วตอัรงแตตนทีร เปป็นตผู้นไป งอัรนคนตตางชาตริซถึที่งไมตเคย
ถผกพระราชบอัญญอัตริบอังคอับใชผู้เลย กป็ไมตควรตกเปป็นทาสมอันเหมพอนกอัน

กท 2:15-16 จรุดสผงสรุดของขผู้อโตผู้แยผู้งของทตานกทาลอังจะมาถถึงแลผู้ว นทีที่เปป็นขผู้อความททีที่ซอับ
ซผู้อนอทีกครอัร ง ทตานเรริที่มตผู้นโดยกลตาววตา เราผทจ้มพสอัญชาตมิเปป็นยมิว และไมช่ใชช่คนบาปในพวกชนตช่างชาตมิ 
ทอัรงทตานและเปโตรเกริดมาเปป็นยริวโดยธรรมชาตริ พวกเขาเปป็นยริวมาตอัรงแตตก ทาเนริด พวกยริวมทีวริธทีเรทียก
คนตตางชาตริแบบดผถผกวตา “คนบาปในพวกชนตตางชาตริ” เปาโลอาจใชผู้คทาพผดแบบดผแคลนนทีร เพพที่อททา
ใหผู้เปโตรอายเพราะการททีที่เขากลอับไปมทีอคตริแบบพวกยริว

อยตางไรกป็ตาม ประเดป็นของทตานกป็คพอวตา พวกเขา (ทอัรงตอัวทตานและเปโตร) ซถึที่งรผผู้ดทีกวตาใครกป็รผผู้
วตา 16 ไมช่มพผทจ้ใดเปป็นคนชอบธรรมไดจ้โดยการประพฤตมิตามพระราชบอัญญอัตมิ แตช่โดยความเชรืพี่อใน
พระเยซทครมิสตย์เทช่านอัตั้น นทีที่คพอประเดป็นหลอักของหนอังสพอกาลาเททีย เปาโลทราบดที เปโตรกป็ทราบดที 
และนทีที่คพอประเดป็นททีที่เปาโลตผู้องการจะสพที่อ เมพที่อเขผู้าใจความจรริงททีที่เปป็นหลอักคทาสอนออันยริ ที่งใหญตนทีร  เปโต
รกป็นตาจะรผผู้ดทีจนไมตกลอับไปหากฎตตางๆของพวกยริวอทีก โดยเฉพาะกฎตตางๆททีที่เกทีที่ยวขผู้องกอับคนตตาง
ชาตริ เปป็นความจรริงททีที่การเปป็นผผผู้ชอบธรรมเปป็นมาโดยความเชพที่อในพระเยซผครริสตร การรอักษาพระราช
บอัญญอัตริไมตเกทีที่ยวขผู้องอะไรกอับมอันเลย พริธทีกรรมทางศาสนาไมตวตาจะเปป็นการเขผู้าสรุหนอัตในสมอัยนอัรน 



(หรพอบอัพตริศมาในสมอัยนทีร ) ไมตเกทีที่ยวขผู้องอะไรเลยกอับการไดผู้รอับความรอดหรพอการรอักษาความรอด
ไวผู้

เปาโลจถึงตอกยทราประเดป็นนทีรตตอไปโดยเตพอนความจทาเปโตรวตา ถขงเราเองกป็มพความเชรืพี่อในพระ
เยซทครมิสตย์ เพรืพี่อเราจะไดจ้เปป็นคนชอบธรรมโดยความเชรืพี่อในพระครมิสตย์ ไมช่ใชช่โดยการประพฤตมิ
ตามพระราชบอัญญอัตมิ ทอัรงสองคนทราบวตานทีที่เปป็นความจรริง พวกเขาทอัรงสองไดผู้วางใจในพระเยซผ
ครริสตรแลผู้วเพพที่อททีที่พวกเขาจะไดผู้กลายเปป็นผผผู้ชอบธรรมโดยไมตพถึที่งพระราชบอัญญอัตริ

ทตานจถึงยกขผู้อพระคอัมภทีรรเดริมเพพที่อตอกยทราประเดป็นของทตานเพริที่มเตริม เพราะวช่าโดยการ
ประพฤตมิตามพระราชบอัญญอัตมินอัตั้น `ไมช่มพผทจ้หนขพี่งผทจ้ใดเปป็นคนชอบธรรมไดจ้เลย' นทีที่นตาจะถผกยกมาจาก
เพลงสดรุดที 143:2 ดอังททีที่ทตานจะขยายความตตอไปในไมตชผู้า พระราชบอัญญอัตริไมตใชตเครพที่องมพอททีที่นทาไปสผต
ความชอบธรรมแตตนทาไปสผตการปรอับโทษมากกวตา การพถึที่งการประพฤตริตตางๆของพระราชบอัญญอัตริ 
หากททาไดผู้จรริง ไมตสามารถททาใหผู้เราเปป็นผผผู้ชอบธรรมไดผู้เลย จรุดประสงครของพระราชบอัญญอัตริคพอ 
เพพที่อปรอับโทษเมพที่อมนรุษยรตระหนอักวตาตนไมตสามารถรอักษาขผู้อบอัญญอัตริตตางๆไดผู้เลย มอันเปป็นเครพที่องมพอ
ททีที่ถผกออกแบบมาเพพที่อเปริดเผยใหผู้เหป็นวตามนรุษยรตผู้องการพระผผผู้ชตวยใหผู้รอด

กท 2:17 ออัครทผตเปาโล ซถึที่งอาจกทาลอังทวนซทราขผู้อโตผู้แยผู้งททีที่พวกถพอลอัทธริยริวยกขถึรนมา
ปรอักปรทาทตาน จถึงถามไปวตา แตช่ถจ้าในขณะทพพี่เรากดาลอังขวนขวายจะเปป็นคนชอบธรรมโดยพระครมิสตย์
นอัตั้น เราเองยอังปรากฏเปป็นคนบาปอยทช่ พระครมิสตย์จขงทรงเปป็นผทจ้สช่งเสรมิมบาปหรรือ ความคริดวตาตอัวเอง
ชอบธรรมของพวกยริวในสมอัยนอัรนททาใหผู้พวกเขาคริดวตาตอัวเองไมตใชตคนบาปเพราะพวกเขาททาททีเปป็น
รอักษาพระราชบอัญญอัตริ อยตางไรกป็ตามเมพที่อเผชริญหนผู้ากอับขตาวประเสรริฐของพระครริสตร พวกเขากป็รผผู้ตอัว
วตาตนเองเปป็นคนบาปจรริงๆ ดอังนอัรน อาจเพพที่อทวนซทราความไมตสมเหตรุสมผลของพวกททีที่ขอัดขวางทตาน 
เปาโลจถึงถามวตา พระครมิสตย์จขงทรงเปป็นผทจ้สช่งเสรมิมบาปหรรือ พระครริสตรทรงททาใหผู้พวกเขาเปป็นคน
บาปหรพอ ทตานแทรกเขผู้าไปวตา ขอพระเจจ้าอยช่ายอมใหจ้เปป็นเชช่นนอัตั้นเลย ความโงตเขลาของขผู้อโตผู้แยผู้ง
ดอังกลตาวกป็ปรากฏชอัดเจน ขตาวประเสรริฐของพระครริสตรเปริดเผยสภาพททีที่บาปหนาของพวกเขา
เทตานอัรนเอง



กท 2:18 เปาโลอาจกทาลอังพผดถถึงเรพที่องททีที่ทตานโตผู้เถทียงกอับเปโตรอยผต เพราะวช่าถจ้าขจ้าพเจจ้า
กช่อสมิพี่งซขพี่งขจ้าพเจจ้าไดจ้รรืตั้อทดาลายลงแลจ้วขขตั้นมาอพก ขจ้าพเจจ้ากป็สช่อตอัวเองวช่าเปป็นผทจ้ละเมมิด หากทตานกตอสริที่ง
ททีที่ทตานไดผู้พยายามรพรอททาลายลงแลผู้วขถึรนมาใหมต (คพอ การบอังคอับใชผู้พระราชบอัญญอัตริก อับผผผู้เชพที่อททีที่เปป็นคน
ตตางชาตริ) ทตานเองกป็จะกลายเปป็นผผผู้ละเมริดตตอความจรริง เปโตรขอัดแยผู้งก อับตอัวเองจรริงๆเพราะการพผด
อยตางททาอยตางของตอัวเอง เมพที่อเขาดทาเนรินชทีวริตอยตางคนตตางชาตริ เขากป็รพรอททาลายบอัญญอัตริททีที่เปป็นพริธทีกรรม
ลงเสทียแลผู้ว เมพที่อเขาดทาเนรินชทีวริตอยตางยริว เขากป็รพรอททาลายขตาวประเสรริฐแหตงพระครุณ

กท 2:19 ทตานเกพอบถถึงขผู้อสรรุปของเรพที่องนทีร แลผู้ว เหตนวช่าโดยพระราชบอัญญอัตมินอัตั้น
ขจ้าพเจจ้าไดจ้ตายจากพระราชบอัญญอัตมิแลจ้ว เพรืพี่อขจ้าพเจจ้าจะไดจ้มพชพวมิตอยทช่เพรืพี่อพระเจจ้า พระราชบอัญญอัตริ
เองไดผู้ททาใหผู้เปาโลตาสวตางเหป็นถถึงสภาพททีที่บาปหนาของตอัวเองและความตายฝตายวริญญาณตตอเบพรอง
พระพอักตรรพระเจผู้า เมพที่อขตาวประเสรริฐของพระครริสตรไดผู้มาถถึงและทตานไดผู้เหป็นวตาทตานเชพที่อฟอังพระ
ราชบอัญญอัตริไมตไดผู้หมดทรุกขผู้อ ทตานกป็ตระหนอักวตาตอัวทตานเองตายในความบาป ทตานจถึงถพอวตาตอัวเอง
ตายตตอพระราชบอัญญอัตริแลผู้วเพพที่อททีที่ทตานจะไดผู้ดทาเนรินชทีวริตตตอพระเจผู้าอยตางเตป็มททีที่ ดอังนอัรนทตานจถึงตาย
ตตอพระราชบอัญญอัตริแลผู้วเมพที่อทตานไดผู้กลายเปป็นผผผู้ถผกสรผู้างใหมตในพระครริสตร พระราชบอัญญอัตริไมตมที
อทานาจครอบครองเหนพอทตานอทีกตตอไปแลผู้ว

กท 2:20 ทตานจถึงชทีร ใหผู้เหป็นวตาททาไม ขจ้าพเจจ้าถทกตรขงไวจ้กอับพระครมิสตย์แลจ้ว แตช่ขจ้าพเจจ้ากป็
ยอังมพชพวมิตอยทช่ ไมช่ใชช่ขจ้าพเจจ้าเองมพชพวมิตอยทช่ตช่อไป แตช่พระครมิสตย์ตช่างหากทพพี่ทรงมพชพวมิตอยทช่ในขจ้าพเจจ้า 
และชพวมิตซขพี่งขจ้าพเจจ้าดดาเนมินอยทช่ในรช่างกายขณะนพตั้ ขจ้าพเจจ้าดดาเนมินอยทช่โดยความเชรืพี่อในพระบนตรของ
พระเจจ้า ผทจ้ไดจ้ทรงรอักขจ้าพเจจ้า และไดจ้ทรงสละพระองคย์เองเพรืพี่อขจ้าพเจจ้า คทาททีที่แปลวตา ถทกตรขง (ซสุส
เตารอโอ) ถผกผอันเปป็นสมบผรณรกาลและอยผตในรผปประธานถผกกระททา เปาโลจถึงเขทียนตรงตอัววตา
 ‘ขผู้าพเจผู้าไดผู้ถผกตรถึงไวผู้ก อับพระครริสตรแลผู้ว’ เมพที่อทตานไดผู้ตผู้อนรอับพระครริสตรโดยความเชพที่อ ทตานกป็ถผก
ตรถึงกอับพระครริสตรแลผู้ว ชทีวริตเกตาของทตานซถึที่งในกรณทีนทีรคพอการดทาเนรินชทีวริตโดยพระราชบอัญญอัตริ จถึงถผก
ตรถึงไวผู้แลผู้วเชตนกอัน



แมผู้จะเปป็นเชตนนอัรน ทตานกป็ยอังมทีชทีวริตอยผต แตตชทีวริตนอัรนกป็ไมตใชตของทตาน แตตเปป็นของพระเยซผ
ครริสตรผผผู้ทรงพระชนมรอยผตในตอัวทตาน ดอังนอัรนชทีวริตททีที่ทตานมทีอยผตตอนนทีร ในเนพรอหนอังของทตาน ทตานกป็มทีอยผต
โดยความเชพที่อในพระบรุตรของพระเจผู้า ความรอักออันยริ ที่งใหญตของพระเยซผถผกกลตาวถถึงอยตางกระชอับ
ในการททีที่พระองครไดผู้ทรงสละพระองครเองเพพที่อเรา นอั ที่นคพอแกตนแทผู้ของความรอักแบบอากาเป คพอการ
สละตอัวเองเพพที่อคนอพที่น

ถถึงแมผู้วตาขผู้อนทีร เปป็นขผู้อททีที่โดดเดตนสทาหรอับชทีวริตครริสเตทียนโดยทอั ที่วไป แตตในบรริบทนทีร  เปาโล
กทาลอังพผดถถึงเรพที่องของพระราชบอัญญอัตริและอริทธริพลของมอันททีที่มทีตตอผผผู้เชพที่อทอัรงหลาย การถพอรอักษาพระ
ราชบอัญญอัตริของทตานไดผู้ถผกตรถึงเสทียแลผู้วเมพที่อทตานหอันมาหาพระครริสตร ชทีวริตครริสเตทียนนอับแตตนอัรน
เปป็นตผู้นมาจถึงเปป็นการดทาเนรินโดยความเชพที่อ ไมตใชตโดยการถพอรอักษาขผู้อปลทีกยตอยของบอัญญอัตริของ
โมเสส นอัที่นเปป็นประเดป็นตามททีที่บรริบทไดผู้กลตาวไวผู้

กท 2:21 ขผู้อสรรุปของเรพที่องราวทอัรงหมดอยผตตรงนทีร  ขจ้าพเจจ้าไมช่ไดจ้กระทดาใหจ้พระคนณของ
พระเจจ้าไรจ้ประโยชนย์ เพราะวช่าถจ้าความชอบธรรมเกมิดจากพระราชบอัญญอัตมิแลจ้ว พระครมิสตย์กป็ทรง
สมิตั้นพระชนมย์โดยเปลช่าประโยชนย์ คทาททีที่แปลวตา กระทดาใหจ้...ไรจ้ประโยชนย์ (อาเธะเตะโอ) มทีความ
หมายวตา ‘ขอัดขวาง’, ‘ปฏริเสธ’ หรพอ ‘ททาใหผู้เปป็นโมฆะ’ เปาโลจถึงพผดถถึงการขอัดขวางพระครุณของ
พระเจผู้าโดยการผสมพระราชบอัญญอัตริก อับพระครุณ ทอัรงสองอยตางเขผู้ากอันไมตไดผู้ หากผผผู้ใดสามารถ
บรรลรุความชอบธรรมไดผู้โดยการถพอรอักษาพระราชบอัญญอัตริ ใครๆกป็ททาไดผู้เชตนกอัน ถผู้าเปป็นเชตนนอัรน
พระครริสตรกป็ทรงสริรนพระชนมรโดยเปลตาประโยชนร

เปาโลจถึงปลตอยหมอัดตาย หากการถพอรอักษาพระราชบอัญญอัตริสามารถสตงผลตตอความชอบ
ธรรมไดผู้ดผู้วยวริธทีใดๆ การสริรนพระชนมรของพระครริสตรกป็ไมตจทาเปป็นเลย

*****

ภนำพรวมของกนำลนำเททีย 3: อจัครทถูตเปาโลกลต่าวถถึงหจัวใจของจดหมายฝากฉบจับนทีขึ้ นจัชื่นคชอ
ความรอดเปป็นมาโดยความเชชชื่อและไมต่เกทีชื่ยวขว้องกจับการถชอรจักษาพระราชบจัญญจัตริเลย ไมต่วต่าจะกต่อน
หรชอหลจัง ทต่านยกตจัวอยต่างอจับราฮจัมเพชชื่อแสดงถถึงการเปป็นผถูว้ชอบธรรมโดยความเชชชื่อ ทต่านชทีขึ้ใหว้เหป็น



วต่า หากพระราชบจัญญจัตริจะทจาใหว้ผถูว้ใดเปป็นคนชอบธรรมไดว้ คนๆนจัขึ้นตว้องรจักษาพระราชบจัญญจัตริไดว้
ทสุกขว้อ หากทจาผริดแมว้แตต่ขว้อเดทียวกป็ถชอวต่าบกพรต่องแลว้ว อยต่างไรกป็ตามพระครริสตธ์ไดว้ทรงไถต่เราจาก
การปรจับโทษของพระราชบจัญญจัตริแลว้ว จากนจัขึ้นทต่านกป็พถูดถถึงจสุดประสงคธ์ททีชื่แทว้จรริงของพระราช
บจัญญจัตริ คชอ เพชชื่อเปริดเผยสภาพททีชื่หลงหายและสริขึ้นหวจังของเราเพชชื่อททีชื่จะชทีขึ้เรามาถถึงพระครริสตธ์ เราจถึง
เปป็นบสุตรของพระเจว้าโดยความเชชชื่อ

ในสต่วนหลจังของบทนทีขึ้ เราเหป็นถถึงหจัวใจของจดหมายฝากฉบจับนทีขึ้ซถึชื่งเปป็นจสุดสสุดยอดในดว้าน
หลจักคจาสอน เปาโลพถูดถถึงจสุดประสงคธ์ททีชื่แทว้จรริงของพระราชบจัญญจัตริ มจันเปป็นครถูสอนททีชื่ชทีขึ้นจาคนใหว้
มาถถึงพระครริสตธ์ จากนจัขึ้นทต่านกป็เนว้นยจขึ้าความจรริงอทีกครจัขึ้งวต่า ภายใตว้พระคสุณเรากป็เปป็นบสุตรของ
พระเจว้าโดยความเชชชื่อ

กท 3:1 หลอังจากใชผู้พพรนททีที่เกพอบสองบทในการปกปผู้องสริทธริอทานาจในการเปป็นออัคร
ทผตของตอัวเอง (รวมถถึงเรพที่องททีที่ทตานไดผู้โตผู้แยผู้งกอับเปโตรซถึที่งๆหนผู้าดผู้วย) เปาโลกป็โจมตทีหอัวใจของ
ปอัญหา พวกถพอลอัทธริยริวไดผู้ชอักจผงบางคนวตา พวกเขาสามารถเปป็นคนชอบธรรมไดผู้ (และคงความ
เปป็นผผผู้ชอบธรรมไดผู้ตตอไป) โดยการถพอรอักษาพระราชบอัญญอัตริ ทตานจถึงโตผู้แยผู้งพวกเขาวตา โอ ชาวกา
ลาเทพยคนเขลา ใครสะกดดวงจมิตของทช่านเพรืพี่อทช่านจะไมช่เชรืพี่อฟอังความจรมิง ทตานเผชริญหนผู้าพวกเขา
อยตางททีที่พวกเขาเปป็นจรริงๆ คพอ เปป็นคนโงตเขลา ทตานจถึงถามคทาถามททีที่แทงใจพวกเขาวตา ใครสะกดดวง
จมิตของทช่าน คทาททีที่แปลวตา สะกดดวงจมิต (บาสไคโน) มทีความหมายวตา ‘นทาใหผู้หลงโดยใชผู้
ไสยศาสตรร’ มอันหมายถถึงโลกแหตงเวทมนตรร ประเดป็นของเปาโลไมตซอับซผู้อนเลย ความสอับสนใน
ดผู้านหลอักคทาสอนของพวกเขาไมตไดผู้มาจากสวรรคร แตตมาจากทริศทางททีที่ตรงกอันขผู้าม พวกเขาถผก
สะกดดวงจริตไมช่ใหจ้เชรืพี่อฟอังความจรมิง การพผดถถึงเรพที่องการเชพที่อฟอังความจรริงเปป็นเรพที่องททีที่นตาสนใจ มทีเสผู้น
บางๆกอัรนกลางระหวตางการเชพที่อความจรริงและการเชพที่อฟอังความจรริง ออันหลอังเกริดขถึรนเพราะออันหนผู้า 
เพราะวตาพวกเขาเกริดความสอับสนในเรพที่องความจรริง พวกเขาจถึงไมตเชพที่อฟอังความจรริงนอัรนดผู้วย

ทตานเปลทีที่ยนจากการพผดเรพที่องลถึกลอับมาเปป็นเรพที่องใกลผู้ตอัวบผู้าง ความจรริงเรพที่องพระเยซผครริสตรไดผู้
ถผกสทาแดงแกตพวกเขาแลผู้วผตานทางเปาโล ทตานจถึงกลตาววตา ทอัตั้งๆทพพี่ภาพการถทกตรขงของพระเยซท



ครมิสตย์ปรากฏอยทช่ตช่อหนจ้าตช่อตาทช่านแลจ้ว ความหมายตรงตอัวของคทาพผดนทีรกป็คพอ ‘พระเยซผครริสตรไดผู้ถผก
แสดงใหผู้เหป็นวตาถผกตรถึงตตอหนผู้าตตอตาทตานแลผู้ว’ ขณะททีที่อยผตกอับพวกเขา เปาโลไดผู้เทศนาเกทีที่ยวกอับพระ
ครริสตรอยตางชอัดเจนจนพวกเขาเหป็นภาพพระครริสตรแลผู้ว พวกเขาไดผู้ยรินความจรริงแลผู้ว แตตกป็หอันเสทีย
จากความจรริงนอัรน

กท 3:2 ทตานจถึงถามพวกเขาอทีกคทาถามหนถึที่งวตา ขจ้าพเจจ้าใครช่รทจ้ขจ้อเดพยวจากทช่านวช่า 
ทช่านไดจ้รอับพระวมิญญาณโดยการประพฤตมิตามพระราชบอัญญอัตมิหรรือ หรรือไดจ้รอับโดยการฟอังดจ้วย
ความเชรืพี่อ นทีที่เปป็นคทาถามททีที่ไมตตผู้องการคทาตอบเพราะคทาตอบมอันชอัดเจนอยผ ตแลผู้ว พวกเขาไมตไดผู้รอับพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธ เปป็นของประทานพรผู้อมกอับพระพรตตางๆททีที่มาดผู้วยเพราะการถพอพระราชบอัญญอัตริ 
ถถึงแมผู้วตามทีผผผู้ใดรอักษาแคตบอัญญอัตริสริบประการไดผู้ แตตมอันกป็ไมตเคยนทามาซถึที่งการสถริตอยผตภายใน, บอัพตริศ
มา, การสตองสวตาง, การฟผู้องใจ และการเตริมเตป็มของพระวริญญาณเลย ทตานเตพอนความจทาพวกเขา 
พวกเขาไดผู้รอับพระวริญญาณ (และอาจรวมถถึงของประทานตตางๆททีที่อยผตชอั ที่วคราวของพระวริญญาณใน
ตอนนอัรนดผู้วย) โดยความเชพที่อ ทตานทราบดทีและพวกเขากป็ทราบดที

กท 3:3 ทตานถามคทาถามททีที่แทงใจอทีกคทาถาม ทช่านเขลาถขงเพพยงนอัตั้นทพเดพยวหรรือ เมรืพี่อ
ทช่านเรมิพี่มตจ้นดจ้วยพระวมิญญาณแลจ้ว บอัดนพตั้ทช่านจะใหจ้สดาเรป็จดจ้วยเนรืตั้อหนอังหรรือ เราเหป็นถถึงความคริดททีที่
โงตเขลาของพวกเขาชอัดเจนยริที่งขถึรน พวกเขาไดผู้เรริที่มประสบการณรของครริสเตทียนในและโดยพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธ  การมาถถึงของชทีวริตครริสเตทียนเปป็นเรพที่องฝตายวริญญาณและพวกเขากป็ทราบดที ทตานจถึง
นทาเสนอประเดป็นของตอัวเองชอัดเจน บอัดนทีรพวกทตานกทาลอังททาใหผู้มอันสทาเรป็จโดยเนพรอหนอังหรพอ การพผด
ถถึงเนชขึ้อหนจังอาจหมายถถึงการเขผู้าสรุหนอัตซถึที่งเปป็นศริลามรุมเอกของการถพอบอัญญอัตริของพวกยริว อยตางไร
กป็ตามประเดป็นททีที่สทาคอัญกวตากป็คพอวตา การเรริที่มตผู้นชทีวริตครริสเตทียนแลผู้วโดยความเชพที่อและอยผ ตบนระดอับจริต
วริญญาณแลผู้ว บอัดนทีรพวกเขากทาลอังพยายามททีที่จะรอักษามอันไวผู้โดยการประพฤตริของตอัวเองหรพอ กลตาว
อทีกนอัยหนถึที่ง พวกเขาไดผู้รอับความรอดแลผู้วโดยความเชพที่อ บอัดนทีรพวกเขากทาลอังพยายามททีที่จะรอักษามอัน
ไวผู้โดยการททาดที (การรอักษาบอัญญอัตริ) งอัรนหรพอ  ประเดป็นนทีร ใกลผู้เคทียงกอับความเชพที่อสมอัยนทีรททีที่วตาครริสเตทียน
สามารถสผญเสทียความรอดของตนไดผู้หากพวกเขาไมตททาทรุกสริที่งททีที่พวกเขาควรททา (หรพอททาสริที่งททีที่พวก
เขาไมตควรททา)



หลอักคทาสอนแบบศาสนายผดายซถึที่งก ทาลอังสตงผลตตอครริสตจอักรทอัรงหลายในแควผู้นกาลาเททีย
ตอนนอัรนกป็คพอวตา (1) เรารอดโดยความเชพที่อ แตต (2) ถผู้าเราไมตรอักษาพระราชบอัญญอัตริ เรากป็จะสผญเสทีย
ความรอดไป กลตาวอทีกนอัยหนถึที่งพวกเขาสอนวตา ความบาปในชทีวริตของผผผู้เชพที่อจะพรากความรอดของ
พวกเขาไป คทาสอนผริดเชตนนอัรนยอังคงมทีอยผตจนถถึงทรุกวอันนทีร ในครริสตจอักรมากมายจรริงๆ

กท 3:4 เปาโลจถึงถามอทีกคทาถามใหผู้พวกเขาคริด ทช่านไดจ้ทนทนกขย์มากมายโดยไรจ้
ประโยชนย์หรรือ ถจ้าเปป็นการไรจ้ประโยชนย์จรมิงๆแลจ้ว ความเชพที่อแบบครริสเตทียนในสมอัยศตวรรษแรก
เจอกอับการตตอตผู้านอยตางหนอักมาตอัรงแตตตผู้น ครริสเตทียนยรุคตผู้นสตวนใหญตเจอการขตมเหงจากพวกยริว
เพราะความเชพที่อในพระครริสตรของพวกเขา ดอังนอัรนเปาโลจถึงถามพวกเขาวตา ‘ททาไมพวกทตานทน
ทรุกขรมากมายเหลพอเกรินจากพวกยริวหากพวกทตานกลอับไปหาศาสนายผดายและการเนผู้นเรพที่องการ
รอักษาบอัญญอัตริตตางๆของมอัน’ เปาโลนทาเสนอความหวอังแกตพวกเขาวตา การทนทรุกขรของพวกเขาไมต
ไดผู้ไรผู้ประโยชนร

กท 3:5 เปาโลอาจกทาลอังยผู้อนกลอับไปพผดถถึงหลายครอัร งหลายหนททีที่ทตานตผู้องตริดครุก
เพราะการมทีสตวนในงานรอับใชผู้ ในเรพที่องนอัรนทตานถามอทีกคทาถามวตา เหตนฉะนอัตั้นพระองคย์ผทจ้ทรง
ประทานพระวมิญญาณแกช่ทช่าน และทรงกระทดาการออัศจรรยย์ทช่ามกลางพวกทช่าน ทรงกระทดาการ
เชช่นนอัตั้นโดยการประพฤตมิตามพระราชบอัญญอัตมิหรรือ หรรือโดยการฟอังดจ้วยความเชรืพี่อ ถถึงแมผู้วตาพระเจผู้า
ทรงสทาแดงฤทธริธ เดชของพระองครผตานตอัวทตาน แตตเปาโลนตาจะกทาลอังหมายถถึงการรอับใชผู้ของทตาน
ขณะอยผตกอับพวกเขามากกวตา ทตานจถึงถามวตา ‘พระองครผผผู้ทรงประทานพระวริญญาณแกตพวกทตานและ
กระททาฤทธริธ เดชออันใหญตยริที่งทตามกลางพวกทตาน นอัที่นเปป็นโดยพระราชบอัญญอัตริหรพอโดยความเชพที่อ’ วลที
ททีที่แปลวตา กระทดาการออัศจรรยย์ มทีความหมายตรงตอัววตา ‘กตอใหผู้เกริดฤทธริธ เดช’ ความหมายททีที่นตาจะใชตกป็
คพอ ฤทธริธ เดชฝตายวริญญาณออันยริที่งใหญต และความหมายรองคพอ การททาการออัศจรรยรตตางๆ ไมตวตาจะยอัง
ไง ประเดป็นของทตานกป็คพอวตา ฤทธริธ เดชฝตายวริญญาณซถึที่งปรากฏชอัดในการรอับใชผู้ของทตานกอับพวกเขา
เปป็นเรพที่องฝตายวริญญาณและเปป็นมาโดยความเชพที่อ ในการเผชริญหนผู้าก อับพวกเขาในเรพที่องนทีร  พวกเขากป็
ททาไดผู้เพทียงยอมรอับในเรพที่องนทีร  การพยายามรอักษาขผู้อบอัญญอัตริตตางๆ (คพอ การดทาเนรินชทีวริตโดยไมต
ททาบาปเลย) ไมตเคยนทามาซถึที่งฤทธริธ เดชของพระเจผู้าออันแสนมหอัศจรรยรในชทีวริตของพวกเขาเลย นทีที่



แหละคพอประเดป็นของทตาน มอันเปป็นมาโดยความเชพที่อและไมตใชตการพยายามททาบางสริที่งบางอยตางไมต
วตาจะเปป็นเรพที่องทางศาสนาหรพอศทีลธรรมกป็ตาม

กท 3:6 ดรุจทนายความททีที่สนอับสนรุนความเหป็นของตน บอัดนทีร เปาโลจถึงเรทียกพยานคน
แรกของทตานขถึรนใหผู้การ คนเหลตานอัรนททีที่ถพอลอัทธริยริวใหผู้การยอมรอับออับราฮอัมอยตางมาก ออับราฮอัมเปป็น 
ตผู้นตระกผลของยผดาย ดอังนอัรนเปาโลจถึงยกเรพที่องออับราฮอัมเพพที่อสนอับสนรุนประเดป็นของตน ดอังทพพี่ออับราฮอัม
`ไดจ้เชรืพี่อพระเจจ้า' และ `และพระองคย์ทรงนอับวช่าเปป็นความชอบธรรมแกช่ทช่าน' ทตานยก ปฐมกาล 
15:6 ซถึที่งเปป็นขผู้อความททีที่ปรากฏตรงนทีร  ความเปป็นผผผู้ชอบธรรมของออับราฮอัมเปป็นมาโดยความเชพที่อ 
ตอนนอัรนยอังไมตมทีพระราชบอัญญอัตริเลยดผู้วยซทรา ประเดป็นนทีรทรงพลอังจรริงๆ พวกยริวมรุตงเลทียนแบบออับราฮอัม
กระนอัรนออับราฮอัมกป็กลายเปป็นผผผู้ชอบธรรมตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจผู้าโดยความเชพที่อ และนอั ที่นกป็เปป็น
ประเดป็นหลอักของเปาโล

กท 3:7 พวกยริวชอบคริดวตาตอัวเองเปป็นลผกหลานของออับราฮอัม ดผ ยอหรน 8:53 อยตางไร
กป็ตาม คราวนทีร เปาโลกป็พลริกกลอับความคริดนอัรนเสทีย เหตนฉะนอัตั้นทช่านจงรทจ้เถมิดวช่า คนทพพี่เชรืพี่อนอัพี่นแหละกป็
เปป็นบนตรของออับราฮอัม ความจรริงของเรพที่องนทีรกป็คพอวตา คนเหลตานอัรนททีที่มาหาพระเจผู้าโดยความเชพที่อกป็เปป็น
บรุตรแทผู้ของออับราฮอัม หลอักเหตรุผลของทตานไมตมทีอะไรซอับซผู้อน ออับราฮอัมกลายเปป็นคนชอบธรรมตตอ
เบพรองพระพอักตรรพระเจผู้าโดยความเชพที่อ ดอังนอัรนคนเหลตานอัรนททีที่มาหาพระเจผู้าโดยความเชพที่อในพระ
ครริสตรกป็เปป็นลผกหลานฝตายวริญญาณของออับราฮอัม พวกยริวคริดแตตในแงตลผกหลานฝตายเนพรอหนอัง ขผู้อโตผู้
แยผู้งของเปาโลเปป็นเรพที่องฝตายวริญญาณ การวางใจในพระครริสตร (ธรุรกรรมฝตายวริญญาณแบบหนถึที่ง) กป็
คพอการเปป็นลผกหลานฝตายวริญญาณททีที่แทผู้จรริงของออับราฮอัม

กท 3:8 เปาโลเสรริมคทากลตาวอผู้างของทตานโดยยกพระคอัมภทีรร และพระคอัมภพรย์นอัตั้นรทจ้
ลช่วงหนจ้าวช่า พระเจจ้าจะทรงใหจ้คนตช่างชาตมิเปป็นคนชอบธรรมโดยความเชรืพี่อ จขงไดจ้ประกาศขช่าว
ประเสรมิฐแกช่ออับราฮอัมลช่วงหนจ้าวช่า `ชนชาตมิทอัตั้งหลายจะไดจ้รอับพระพรเพราะเจจ้า' ความหมายของขผู้อ
นทีรอาจถอดความไดผู้วตา ‘และพระคอัมภทีรรซถึที่งเหป็นลตวงหนผู้าวตาพระเจผู้าจะทรงใหผู้คนตตางชาตริเปป็นคน
ชอบธรรมโดยความเชพที่อ กป็บอกขตาวดทีนอัรนลตวงหนผู้าแกตออับราฮอัม’ ทตานจถึงยกขผู้อความจากปฐมกาล 



12:3 และ 18:18 “ชนชาตริทอัรงหลายจะไดผู้รอับพระพรเพราะเจผู้า” คทาททีที่แปลวตา คนตช่างชาตมิ และ 
ชนชาตมิทอัตั้งหลาย คพอ เอธนอส และเปป็นคทาทอั ที่วไปททีที่ใชผู้เรทียก ‘คนตตางชาตริ’

ออัครทผตทตานนทีรจถึงเสรริมขผู้อโตผู้แยผู้งของตอัวเองใหผู้แขป็งแรงยริ ที่งขถึรน พระเจผู้าทรงตรอัสลตวงหนผู้าแกต
ออับราฮอัมเปป็นเวลาหลายรผู้อยปทีวตาโดยทางทตานคนตตางชาตริทอัรงปวงจะไดผู้รอับพระพร เหป็นไดผู้ชอัดวตา
พระพรนทีร เปป็นเรพที่องฝตายวริญญาณมากกวตาเปป็นเรพที่องฝตายเนพรอหนอัง เมพที่อพระเจผู้าทรงสอัญญากอับออับราฮอัม
เปป็นครอัร งแรกในปฐมกาล 12:3 (1) ทตานยอังไมตไดผู้เขผู้าสรุหนอัต (2) พระเจผู้ายอังไมตไดผู้ประทานพระราช
บอัญญอัตริจนกระทอั ที่งผตานไปอทีก 430 ปที (3) คนตตางชาตริถผกรวมเขผู้าอยผตในพระสอัญญาของพระเจผู้าททีที่มทีตตอ
ออับราฮอัมดผู้วย

พวกถพอลอัทธริยริวอาจยอังไมตรผผู้ตอัว แตตเปาโลเพริที่งเตะเจาะยางพวกเขาไปแลผู้ว ออับราฮอัมไมตเพทียง
เปป็นผผผู้ชอบธรรมโดยความเชพที่อเทตานอัรน แตตพระสอัญญาของพระเจผู้ากป็มทีมาถถึงพวกคนตตางชาตริดผู้วย
ตอัรงแตตแรก ทอัรงสองฝตายยอังไมตไดผู้เขผู้าสรุหนอัตหรพอถพอรอักษาบอัญญอัตริใดๆของยริวเลย

กท 3:9 ทตานสรรุปเนพรอหาสตวนนทีรททีที่เกทีที่ยวขผู้องกอับออับราฮอัมโดยปริดทผู้ายวตา เหตนฉะนอัตั้น
คนทพพี่เชรืพี่อจขงไดจ้รอับพระพรรช่วมกอับออับราฮอัมผทจ้ซขพี่งเชรืพี่อ ความหมายตามตอัวออักษรกป็คพอ ‘ดอังนอัรนคนททีที่ 
(เปป็นผผผู้ชอบธรรม) โดยความเชพที่อกป็ไดผู้รอับพระพรรตวมกอับออับราฮอัมททีชื่เชชชื่อ’ คทาททีที่แปลวตา ผทจ้ซขพี่งเชรืพี่อ (พริส
ตอส) ในบรริบทนทีร  นอกจากมทีความหมายวตา ‘ททีที่สอัตยรซพที่อ’ แลผู้วยอังมทีความหมายวตา ‘ททีที่เชพที่อ’ ดผู้วย มอัน
ไมตไดผู้หมายถถึงอรุปนริสอัยของออับราฮอัม แตตหมายถถึงขผู้อเทป็จจรริงททีที่วตา ทตานไดผู้วางใจพระเจผู้าเพพที่อททีที่จะ
กลายเปป็นคนชอบธรรม คนททีที่จนถถึงทรุกวอันนทีรมาหาพระเจผู้าโดยความเชพที่อ ไมตวตาจะเปป็นยริวหรพอตตาง
ชาตริ กป็ตตอแถวเพพที่อรอับพระพรตตางๆททีที่พระเจผู้าไดผู้ทรงสอัญญาแกตออับราฮอัมใน ปฐมกาล 12:3 และ 
18:18

กท 3:10 คราวนทีร เปาโลเปลทีที่ยนไปพผดถถึงเรพที่องบอัญญอัตริของโมเสส สทาหรอับคนเหลตานอัรน
ททีที่เสนอใหผู้กลอับไปใชผู้ชทีวริตใตผู้พระราชบอัญญอัตริ ทตานกป็มทีขผู้อความตตอไปนทีรททีที่จะบอก เพราะวช่าคนทอัตั้ง
หลายซขพี่งพขพี่งการประพฤตมิตามพระราชบอัญญอัตมิกป็ถทกสาปแชช่ง กลตาวอทีกนอัยหนถึที่ง สทาหรอับคนเหลตานอัรน
ททีที่เสนอใหผู้ดทาเนรินชทีวริตใตผู้พระราชบอัญญอัตริเพพที่อเปป็นวริธทีททีที่จะมาถถึงพระเจผู้าไดผู้ พวกเขากป็ตกอยผตใตผู้การ



สาปแชตงของพระราชบอัญญอัตริ ทตานจถึงยกขผู้อความจากพระราชบอัญญอัตริ 27:26 ซถึที่งเปป็นตอนจบของ
คทาสาปแชตงตตางๆบนภผเขาเอบาล `ทนกคนทพพี่มมิไดจ้ประพฤตมิตามทนกขจ้อความทพพี่เขพยนไวจ้ในหนอังสรือพระ
ราชบอัญญอัตมิกป็ถทกสาปแชช่ง' เราไมตเพทียงลผู้มเหลวในการเปป็นคนชอบธรรมโดยการททาสริที่งดทีตตางๆใน
พระราชบอัญญอัตริเทตานอัรน แตตการลผู้มเหลวในการรอักษาพระราชบอัญญอัตริตตอไปเรพที่อยๆ “ตามทรุก
ขผู้อความ” จะนทาการสาปแชตงซถึที่งเปป็นการปรอับโทษมาดผู้วย สทาหรอับคนเหลตานอัรนททีที่เสนอใหผู้รอักษา
พระราชบอัญญอัตริเพพที่อเปป็นวริธทีในการมาถถึงพระเจผู้า เปาโลไดผู้ชทีร ใหผู้เหป็นอยตางถผกตผู้องวตา พวกเขาตผู้อง
รอักษาบอัญญอัตริไดผู้ทรุกขผู้อตตอไปเรพที่อยๆตลอดชทีวริตของตน เราเหป็นไดผู้ชอัดวตามอันเปป็นไปไมตไดผู้

ขณะททีที่เปาโลจะขยายความเรพที่องนทีรตตอไปททีหลอังในบทนทีร  พระราชบอัญญอัตริไมตเคยถผกตอัรงใจใหผู้
เปป็นวริธทีในการททาใหผู้เปป็นผผผู้ชอบธรรมเลย แตตมอันกลอับเปป็นมาตรฐานททีที่เราไมตอาจบรรลรุไดผู้ซถึที่งเผยใหผู้
เหป็นวตาเราตผู้องการพระผผผู้ชตวยใหผู้รอด พระราชบอัญญอัตริสทาแดงใหผู้เหป็นวตาไมตมทีใครเคยรอักษามอันไดผู้ ดอัง
นอัรนตผู้องมทีวริธทีอพที่น พระเจผู้าทรงจอัดเตรทียมวริธทีนอัรนใหผู้โดยการวางใจในพระราชกริจททีที่เสรป็จสริรนแลผู้ว คพอ 
การสริรนพระชนมรและการฟพร นคพนพระชนมรของพระบรุตรของพระองคร

กท 3:11 ประเดป็นของทตานชอัดเจน แตช่เปป็นทพพี่ประจอักษย์ชอัดอยทช่แลจ้ววช่า ไมช่มพมนนษยย์คนใด
เปป็นผทจ้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจจ้าดจ้วยพระราชบอัญญอัตมิไดจ้เลย ออัครทผตทตานนทีร ไดผู้โจมตที
ความเชพที่อของพวกศอัตรผของทตานอยตางซถึที่งๆหนผู้า ทตานไดผู้โตผู้แยผู้งทรรศนะททีที่เปป็นรากฐานของพวกเขา
โดยตรง เปาโลจถึงยกขผู้อพระคอัมภทีรรเดริมอทีกตอนหนถึที่งซถึที่งเกทีที่ยวขผู้องกอันเพพที่อตอกยทราความจรริงขผู้อนทีร  
เพราะวช่า `คนชอบธรรมจะมพชพวมิตดดารงอยทช่โดยความเชรืพี่อ' ขผู้อความนทีร ยกมาจาก ฮาบากรุก 2:4 คนเรา
ไมตเพทียงเปป็นผผผู้ชอบธรรมโดยความเชพที่อเทตานอัรน แตตเราตผู้องดทาเนรินชทีวริตตตอจากนอัรนโดยความเชพที่อดผู้วย 
เราไมตไดผู้รอดโดยการททาดที และเรากป็ไมตสผญเสทียความรอดเพราะททาดทีไมตไดผู้ดผู้วย (คพอ ททาบาป) เรารอับ
ความรอดโดยพระครุณผตานทางความเชพที่อ ความรอดของเราคงอยผ ตตตอไปกป็โดยพระครุณเชตนกอัน เรา
รอดโดยพระครุณและถผกพริทอักษรรอักษาโดยพระครุณ คนมากมายทรุกวอันนทีรอยากใหผู้เราเขผู้าใจวตาเรารอด
โดยพระครุณ แตตถผกพริทอักษรรอักษาโดยการประพฤตริ ทอัรงหมดลผู้วนเปป็นโดยพระครุณ



กท 3:12 เปาโลจถึงพผดถถึงสริที่งททีที่ชอัดเจนอยผตแลผู้ว แตช่พระราชบอัญญอัตมิไมช่ไดจ้อาศอัยความ
เชรืพี่อ มอันไมตใชตระบบของความเชพที่อ แตตเปป็นระบบของการพยายามและการประพฤตริมากกวตา โดย
ตอัวมอันเองแลผู้ว มอันใหผู้การเหป็นวตาตอัวเองชอบธรรมโดยการหลอกลวงคนเหลตานอัรนททีที่พยายามจะ
รอักษาพระราชบอัญญอัตริ โดยบอกเปป็นนอัยวตาพวกเขาเปป็นคนชอบธรรมจรริงๆ เพพที่อใหผู้ภาพประกอบ
ประเดป็นของทตาน ทตานจถึงยกคทาพผดจากเลวทีนริตริ 18:5 `ผทจ้ทพพี่ประพฤตมิตามพระราชบอัญญอัตมิ กป็จะไดจ้
ชพวมิตดดารงอยทช่โดยพระราชบอัญญอัตมินอัตั้น' พระราชบอัญญอัตริเรทียกรผู้องใหผู้มทีการเชพที่อฟอังอยตางสรุดจริตสรุดใจ
และความพยายามไมตสริรนสรุดททีที่จะถพอรอักษาทรุกขผู้อของมอัน มอันไมตไดผู้พถึที่งพระเมตตา พระครุณของ
พระเจผู้า หรพอความเชพที่อในพระองคร

ขผู้อบกพรตองสทาคอัญในระบบของพระราชบอัญญอัตริกป็คพอวตา ไมตมทีใครเคยสามารถรอักษามอันไดผู้
อยตางสมบผรณรแบบเลย พวกเขาทรุกคนจถึงตกอยผ ตใตผู้การสาปแชตงของมอันซถึที่งเปป็นการปรอับโทษ และ
นอัที่นแหละคพอประเดป็นททีที่เปาโลตผู้องการจะสพที่อ ออันททีที่จรริงแลผู้วพระราชบอัญญอัตริเปป็นเครพที่องมพอแหตงการ
ปรอับโทษ ออันแสดงใหผู้เหป็นวตาเราตผู้องมทีความเชพที่อททีที่จะยอมจทานนตอัวเองตตอพระเมตตาและพระครุณ
ของพระเจผู้า พระครุณและความเชพที่อบตงบอกถถึงการรผผู้ตอัววตาเราตกอยผตในสภาพททีที่หลงหายและความ
หวอังเดทียวเทตานอัรนของเราคพอการวางใจพระครริสตรใหผู้เปป็นพระผผผู้ชตวยใหผู้รอด การพยายามรอักษาพระ
ราชบอัญญอัตริมทีแนวโนผู้มจะกตอใหผู้เกริดการเหป็นวตาตอัวเองชอบธรรมซถึที่งมาพรผู้อมกอับการหลอกตอัวเองวตา
ตนดทีพอททีที่จะททาใหผู้พระเจผู้าพอพระทอัยไดผู้

ถถึงแมผู้ปอัญหาทรุกวอันนทีร ไมตใชตเรพที่องของการรอักษาบทบอัญญอัตริของโมเสสแลผู้วกป็ตาม แตตคทาสอน
ผริดเดทียวกอันนทีรกป็ยอังคงอยผตเหมพอนเหลผู้าเกตาในขวดใหมต วอันนทีรมทีคนสอนวตาถผู้าผผผู้ใดรอักษาบอัญญอัตริสริบ
ประการ ททาตามกฎทองคทา ดทาเนรินชทีวริตเปป็นคนดที มทีใจกรุศล และรอับพริธทีศทีลศอักดริธ สริทธริธ ตตางๆของครริสต
จอักร เขากป็จะเปป็นคนชอบธรรมตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจผู้า การกระททาดทีของเขากป็จะมทีนทร าหนอัก
มากกวตาการกระททาชอั ที่วของเขา นตาเศรผู้าททีที่หผู้องหอับตตางๆในนรกจะลผู้นหลามไปดผู้วยคนททีที่คริดวตาตอัว
เองชอบธรรมแบบนอัรน



กท 3:13 ทตานมาถถึงยอดบนสรุดของบทนทีรแลผู้ว พระครมิสตย์ทรงไถช่เราใหจ้พจ้นความสาป
แชช่งแหช่งพระราชบอัญญอัตมิ โดยการทพพี่พระองคย์ทรงยอมถทกสาปแชช่งเพรืพี่อเรา พระเยซผครริสตรทรงไถตเรา
ใหผู้พผู้นจากการปรอับโทษของการสาปแชตงของพระราชบอัญญอัตริ พระองครทรงรอับโทษแทนเรา การ
สาปแชตงของพระราชบอัญญอัตริเคยตกอยผตบนตอัวเรา อยตางไรกป็ตามพระครริสตรทรงถผกสาปแชตงแทนเรา
คทาททีที่แปลวตา เพรืพี่อ (ฮถูเพป็ร) มทีความหมายดผู้วยวตา ‘เหนพอ’

การสาปแชตงของพระราชบอัญญอัตริไดผู้ตกอยผตเหนพอพระองครแทนททีที่จะตกอยผตเหนพอเรา ใน
ฐานะเปป็นตอัวแทนของเรา พระองครไดผู้ทรงกผู้าวไปอยผตตรงกลางระหวตางเราและการแชตงสาปของ
พระราชบอัญญอัตริ มอันจถึงตกอยผตบนพระองคร เพพที่อททาใหผู้ประเดป็นของทตานแขป็งแรง เปาโลจถึงยก
ขผู้อความจากพระราชบอัญญอัตริ 21:23 `ทนกคนทพพี่ตจ้องถทกแขวนไวจ้บนตจ้นไมจ้กป็ตจ้องถทกสาปแชช่ง' ใน
ฐานะเปป็นตอัวแทนของเรา พระเยซผครริสตรทรงยอมรอับการสาปแชตงของพระราชบอัญญอัตริซถึที่งเปป็นการ
ปรอับโทษแทนเรา

กท 3:14 เหตรุผลกป็คพอ เพรืพี่อพระพรของออับราฮอัมจะไดจ้มาถขงคนตช่างชาตมิทอัตั้งหลาย
เพราะพระเยซทครมิสตย์ พระพรนอัรนไดผู้ถผกสอัญญาไวผู้แลผู้วในปฐมกาล 12:3 และมอันรวมถถึงคนตตางชาตริ
ดผู้วย ดอังนอัรนมอันเปป็นอยตางนทีร  เพรืพี่อเราจะไดจ้รอับพระสอัญญาแหช่งพระวมิญญาณโดยความเชรืพี่อ ประเดป็นททีที่
สทาคอัญกวตากป็คพอวตา ในพระครริสตร ทสุกคนทอัรงยริวและตตางชาตริไดผู้รอับพระสอัญญาฝตายวริญญาณนอัรนซถึที่ง
ทรงกระททากอับออับราฮอัมโดยความเชพที่อ กรุญแจกป็คพอ ความเชพที่อในกริจการของพระเจผู้าไมตใชตกริจการ
ของเราเอง ดอังนอัรน จรุดสนใจจถึงอยผตททีที่พระองครไมตใชตอยผตททีที่ตอัวเรา หากจะกลตาวซทรากป็คพอ กรุญแจคพอความ
เชพที่อ ไมตใชตบอัญญอัตริทางศาสนาใดๆทอัรงนอัรน

กท 3:15 ทตานจถึงพผดกอับผผผู้อตานของทตานตรงๆ พพพี่นจ้องทอัตั้งหลาย ขจ้าพเจจ้าขอพทดตาม
อยช่างมนนษยย์ ถขงแมจ้เปป็นคดาสอัญญาของมนนษยย์ เมรืพี่อไดจ้รอับรองกอันแลจ้วไมช่มพผทจ้ใดจะลจ้มเลมิกหรรือเพมิพี่มเตมิม
ขขตั้นอพกไดจ้ ความหมายกป็คพอ ‘พทีที่นผู้องทอัรงหลาย ขผู้าพเจผู้าก ทาลอังพผดตามแบบมนรุษยรอยผ ต (หรพอเกทีที่ยวกอับ
กริจการของมนรุษยรอยผต) พอันธสอัญญา (หรพอหนอังสพอสอัญญา) ซถึที่งไดผู้ถผกรอับรองแลผู้วไมตสามารถถผก
ยกเลริกหรพอเพริที่มเตริมไดผู้โดยฝตายใดฝตายเดทียว’ กลตาวในแงตปอัจจรุบอันมากยริที่งขถึรนกป็คพอ เมพที่อหนอังสพอสอัญญา



ถผกลงนามแลผู้ว มอันกป็มทีผลผผกมอัด มอันไมตสามารถถผกเพริกเฉยหรพอถผกเปลทีที่ยนแปลงโดยฝตายหนถึที่งฝตาย
ใดไดผู้ ดอังนอัรนคทาสอัญญาททีที่เปาโลกทาลอังพผดถถึงคพอ พอันธสอัญญาททีที่พระเจผู้าทรงกระททาก อับออับราฮอัมซถึที่งถผก
เอตยถถึงไปแลผู้วใน 3:8

กท 3:16 เปาโลจถึงชทีร ใหผู้เหป็นความแตกตตาง พระเจผู้าไดผู้ทรงกระททาพอันธสอัญญากอับเชพรอ
สาย (เอกพจนร) ของออับราฮอัม แลจ้วบรรดาพระสอัญญาทพพี่ไดจ้ประทานไวจ้แกช่ออับราฮอัมและเชรืตั้อสายของ
ทช่านนอัตั้น ถถึงแมผู้วตามทีพระสอัญญามากกวตาหนถึที่ง แตตผผผู้ททีที่รอับพระสอัญญานอัรนกป็คพอ เชพรอสาย (เอกพจนร) 
ของออับราฮอัม เปาโลกลตาวตตอไปวตาพระเจผู้ามมิไดจ้ตรอัสวช่า `และแกช่เชรืตั้อสายทอัตั้งหลาย' เหมรือนอยช่างกอับ
วช่าแกช่คนมากคน แตช่เหมรือนกอับวช่าแกช่คนผทจ้เดพยว `และแกช่เชรืตั้อสายของทช่าน' ซขพี่งเปป็นพระครมิสตย์ พระ
สอัญญาของพระเจผู้ามทีมาถถึงเชพรอสาย (เอกพจนร) ของออับราฮอัม พระสอัญญานอัรนมทีผตานมาทางอริสออัคดอัง
จะถผกแสดงใหผู้เหป็นตตอไป ถถึงแมผู้ออับราฮอัมมทีบรุตรชายมากกวตาหนถึที่งคน แตตพระสอัญญานอัรนกป็ถผก
กระททากอับบรุตรชายคนเดทียวเทตานอัรน พระสอัญญาททีที่พระเจผู้าทรงกระททากอับออับราฮอัม “ชนชาตมิทอัตั้ง
หลายจะไดจ้รอับพระพรเพราะเจจ้า” พผดถถึงพระครริสตรโดยตรง เพราะวตาในพระครริสตรนอัที่นเองททีที่
ชนชาตริทอัรงปวงททีที่เปป็นคนตตางชาตริจะไดผู้รอับพระพร

ดอังนอัรนประเดป็นของทตานกป็คพอวตา (1) พระเจผู้าไดผู้ทรงมทีคทาสอัญญากอับเชพรอสายคนเดทียว (2) เชพรอ
สายคนนอัรนสรุดทผู้ายแลผู้วกป็คพอพระครริสตร ดอังนอัรนคนทอัรงปวงในพระครริสตรจถึงเปป็นผผผู้รอับพระสอัญญานอัรน 
ไมตวตาเขาจะเปป็นยริวหรพอตตางชาตริกป็ตาม (เราควรสอังเกตวตาการใชผู้คทาวตา เชรืตั้อสาย (สเปป็รมา) ของเปาโล
หมายถถึงลผกหลานอยตางชอัดเจน พระครริสตรทรงเปป็นลผกหลานของออับราฮอัมทางอริสออัคในททีที่สรุด)

กท 3:17 วกกลอับไปพผดถถึงเรพที่องพอันธสอัญญาททีที่ทตานไดผู้เรริที่มตผู้นไวผู้ในขผู้อ 15 เปาโลจถึง
กลตาวตตอไปวตา แตช่ขจ้าพเจจ้าวช่าอยช่างนพตั้วช่า พระราชบอัญญอัตมิซขพี่งมาภายหลอังถขงสพพี่รจ้อยสามสมิบปพ จะ
ทดาลายพอันธสอัญญาซขพี่งพระเจจ้าไดจ้ทรงตอัตั้งไวจ้ในพระครมิสตย์เมรืพี่อกช่อนนอัตั้น ใหจ้พระสอัญญานอัตั้นขาดจาก
ประโยชนย์ไมช่ไดจ้

หลอักตรรกะของทตานนอัรนททาลายฝตายตรงขผู้ามเสทียราบคาบ พระเจผู้าทรงททาพอันธสอัญญาก อับ
ออับราฮอัม 430 ปทีกตอนททีที่ทรงประทานพระราชบอัญญอัตริเสทียอทีก ดอังททีที่ทตานไดผู้กลตาวไวผู้ในขผู้อ 15 การเขผู้า



มาของพระราชบอัญญอัตริไมตสามารถยกเลริกหรพอททาใหผู้พอันธสอัญญาททีที่ทรงกระททาก อับออับราฮอัมเปป็น
โมฆะไดผู้ และดอังททีที่กลตาวไวผู้แลผู้วในขผู้อ 16 พอันธสอัญญาททีที่พระเจผู้าทรงกระททากอับออับราฮอัมกป็มทีมาถถึง
เชชขึ้อสาย (เอกพจนร) ของทตานซถึที่งสทาเรป็จในพระครริสตรนอั ที่นเอง การปรากฏตอัวของพระราชบอัญญอัตริใน
สตวนททีที่เกทีที่ยวขผู้องกอับพอันธสอัญญาททีที่พระเจผู้าทรงกระททากอับออับราฮอัมนอัรนไมตเกทีที่ยวขผู้องกอันเลย มอันไมต
สามารถและจะไมตมทีวอันเปลทีที่ยนแปลงพอันธสอัญญานอัรนไดผู้เลยไมตวตาจะดผู้วยวริธทีใดกป็ตาม

กท 3:18 เปาโลจถึงชทีร ใหผู้เหป็นถถึงความแตกตตางในดผู้านกฎหมายบผู้าง เพราะวช่าถจ้าไดจ้รอับ
มรดกโดยพระราชบอัญญอัตมิ กป็ไมช่ใชช่ไดจ้โดยพระสอัญญาอพกตช่อไป แตช่พระเจจ้าทรงโปรดประทาน
มรดกนอัตั้นใหจ้แกช่ออับราฮอัมโดยพระสอัญญา การททีที่ทตานเอตยถถึง “มรดก” ในททีที่นทีรหมายถถึงพระพรตตางๆททีที่
ทรงสอัญญาไวผู้ของพอันธสอัญญาททีที่ทรงกระททาก อับออับราฮอัม (“ชนชาตริทอัรงหลายจะไดผู้รอับพระพรเพราะ
เจผู้า”) หากพระพรนอัรนเปป็นมาโดยพระราชบอัญญอัตริแลผู้ว มอันกป็ไมตใชตโดยพระสอัญญาอทีกตตอไป 
อยตางไรกป็ตามเกรงวตาพวกเขาจะลพมประเดป็นของทตาน พระเจจ้าทรงโปรดประทานมรดกนอัตั้นใหจ้แกช่
ออับราฮอัมโดยพระสอัญญา คทาททีที่แปลวตา ประทาน (คารริซอไม) มทีความหมายตรงตอัววตา ‘มอบใหผู้’ 
พระเจผู้าทรงมอบพระพรของพอันธสอัญญาแกตออับราฮอัมโดยพระสอัญญา มอันเกริดขถึรน 430 ปทีกตอนการ
มาถถึงของพระราชบอัญญอัตริ

กท 3:19 เปาโลจถึงถามวตา ถจ้าเชช่นนอัตั้นมพพระราชบอัญญอัตมิไวจ้ทดาไม ความหมายกป็คพอ 
‘ททาไมตผู้องมทีพระราชบอัญญอัตริดผู้วย’ มอันมทีไวผู้เพพที่อจรุดประสงครอะไร เปาโลตอบคทาถามของตอัวเองว ตา 
ทพพี่เพมิพี่มพระราชบอัญญอัตมิไวจ้กป็เพราะเหตนจากการละเมมิด ความบาปททาใหผู้จทาเปป็นตผู้องมทีพระราชบอัญญอัตริ
ตอนแรกมอันถผกประทานใหผู้เพพที่อยอับยอัรงความบาป แตตมอันกป็ถผกประทานใหผู้เพพที่อเปริดเผยวตามนรุษยชาตริ
บาปหนาขนาดไหนเมพที่อเททียบกอับมาตรฐานภายนอกททีที่ไมตลทาเอทียงแลผู้ว

วกกลอับไปพผดถถึงขผู้อ 16 ททีที่ทตานไดผู้บรรยายถถึงพระครริสตรวตาเปป็นเชพรอสายททีที่ทรงสอัญญาไวผู้ของ
ออับราฮอัม เปาโลจถึงกลตาววตาพระราชบอัญญอัตริไดผู้ถผกใหผู้ไวผู้ จนกวช่าเชรืตั้อสายทพพี่ไดจ้รอับพระสอัญญานอัตั้นจะ
มาถขง ทตานจถึงพผดถถึงไมตเพทียงจรุดประสงครของพระราชบอัญญอัตริ แตตพผดถถึงการสริรนสรุดของมอันดผู้วย จรุด
ประสงครของพระราชบอัญญอัตริสทาเรป็จเมพที่อเชชขึ้อสายนอัรน (พระเยซผครริสตร) มาถถึง เพราะพระสอัญญาททีที่



ทรงกระททาไวผู้กอับออับราฮอัมนอัรน (ชนชาตริทอัรงปวงจะไดผู้รอับพระพร) ไดผู้สทาเรป็จโดยทางพระเยซผครริสตร 
ดอังนอัรนการเสดป็จมาของพระครริสตรจถึงเปป็นการสริรนสรุดของพระราชบอัญญอัตริดผู้วยในฐานะมอันททีที่เปป็นสริที่ง
หนถึที่งททีที่ไดผู้ถผกตอัรงขถึรนมา พระองครไดผู้ทรงบรรลรุจรุดประสงครของมอันแลผู้ว ดผ มอัทธริว 5:17

เปาโลออกความเหป็นตตอไปวตา  และพวกททตสวรรคย์ไดจ้ตอัตั้งพระราชบอัญญอัตมินอัตั้นไวจ้โดยมรือ
ของคนกลาง นทีที่นตาจะเปป็นการอผู้างอริงถถึงพระราชบอัญญอัตริ 33:2 ททีที่พระราชบอัญญอัตริถผกรอับรองตตอหนผู้า
พวกทผตสวรรคร คนกลางในบรริบทนทีรนตาจะเปป็นโมเสส ทตานเปป็นคนกลางบนภผเขาซทีนายและโดย
ทางหนอังสพอพระราชบอัญญอัตริระหวตางพระเจผู้าและชนชาตริอริสราเอล

กท 3:20 เปาโลออกความเหป็นเพริที่มเตริมเกทีที่ยวกอับพระเจผู้า โมเสส และออับราฮอัม เพราะ
ฉะนอัตั้นคนทพพี่เปป็นคนกลางกป็ไมช่ไดจ้เปป็นคนกลางของฝช่ายเดพยว แตช่พระเจจ้านอัตั้นทรงเปป็นเอกพระเจจ้า 
ความหมายกป็คพอวตา คนกลางบตงบอกถถึงบรุคคลสองฝตายททีที่เปป็นปฏริปอักษรตตอกอัน พระราชบอัญญอัตริเปป็น
เครพที่องมพอหนถึที่งทางกฎหมายททีที่พระเจผู้าทรงประทานใหผู้แกตชนชาตริอริสราเอลผตานทางโมเสส อยตางไร
กป็ตาม ตอนนอัรนไมตมทีคนกลางระหวตางพระเจผู้ากอับออับราฮอัม พระเจผู้าทรงกระททาพระสอัญญากอับออับรา
ฮอัมโดยตรง ประเดป็นของเปาโลนตาจะเปป็นททีที่วตา พระสอัญญาททีที่ทรงกระททากอับออับราฮอัมนอัรนเหนพอกวตา
และมากตอนพระราชบอัญญอัตริไมตใชตเพทียงเพราะมอันถผกมอบใหผู้ 430 ปทีกตอนหนผู้าเทตานอัรน แตตเพราะวตา
มอันเปป็นพระสอัญญาโดยตรงดผู้วย ไมตจทาเปป็นตผู้องมทีคนกลางเลย มอันเปป็นคทาสอัญญาททีที่ททาขถึรนโดยบรุคคล
ผผผู้เดทียว

กท 3:21 ทตานจถึงถามคทาถามตามหลอักเหตรุผลซถึที่งเปป็นคทาถามททีที่มทีบางคนยกขถึรนมาอยตาง
แนตนอน ถจ้าเชช่นนอัตั้นพระราชบอัญญอัตมิขอัดแยจ้งกอับพระสอัญญาของพระเจจ้าหรรือ พระเจจ้าไมช่ยอมใหจ้เปป็น
เชช่นนอัตั้นเลย อาจดผเหมพอนวตาในความคริดของยริวบางคนแลผู้ว ตามหลอักตรรกะของเปาโล พระราช
บอัญญอัตริตผู้องขอัดแยผู้งหรพอละเมริดตตอพระสอัญญาตตางๆททีที่พระเจผู้าไดผู้ทรงกระททาไวผู้ก อับออับราฮอัมอยตาง
แนตนอน สทาหรอับคนททีที่คริดเชตนนอัรนเปาโลจถึงแทรกเขผู้าไปวตา พระเจจ้าไมช่ยอมใหจ้เปป็นเชช่นนอัตั้นเลย (ตรง
ตอัวคพอ ‘ขออยตาใหผู้เปป็นเชตนนอัรนเลย’)



นอกจากนทีร  เพราะวช่าถจ้าทรงตอัตั้งพระราชบอัญญอัตมิออันสามารถทดาใหจ้คนมพชพวมิตอยทช่ไดจ้ ความ
ชอบธรรมกป็จะมพไดจ้โดยพระราชบอัญญอัตมินอัตั้นจรมิง หากเปป็นไปไดผู้จรริงๆททีที่บทบอัญญอัตริหนถึที่งจะใหผู้ชทีวริต
นริรอันดรรและชทีวริตฝตายวริญญาณไดผู้ พระเจผู้ากป็คงตผู้องกระททาตามนอัรนไปแลผู้ว และความชอบธรรม
ททีที่แทผู้จรริงกป็จะเปป็นไปไดผู้โดยการประพฤตริตามบทบอัญญอัตริเชตนนอัรนดผู้วย

กท 3:22 อยตางไรกป็ตาม ขผู้อผริดพลาดจรริงๆของวริธทีคริดเชตนนอัรนกป็ถผกเปริดเผยตรงนทีร  แตช่
พระคอัมภพรย์ไดจ้บช่งวช่า ทนกคนอยทช่ในความบาป คทาททีที่แปลวตา บช่ง (ซสุกคเละอริโอ) มทีความหมายตรงตอัววตา 
ถผกปริดไวผู้ ถผกลผู้อมไวผู้ หรพอตริดกอับเหมพอนปลาในอวน ทตานจถึงขยายความภาพททีที่เปป็นคทาตตอไปโดย
บอกวตาเรา ทนกคนอยทช่ใน (ใตจ้) ความบาป ภาพเปรทียบนทีร เหมพอนกอับดผู้านบนของอวนถผกปริดไวผู้ หรพอ
ชตองดผู้านบนของหผู้องขอังถผกปริดลป็อคแนตนหนา เราอยผตใตผู้ความบาป เราถผกลตอใหผู้มาตริดกอับและถผกขอัง
อยผตในความบาปนอัรน นอกจากนทีรสริทธริอทานาจของกอับดอักนอัรนกป็คพอพระคอัมภทีรรเองดผู้วย “ผผผู้ใดไมตดทารง
บรรดาถผู้อยคทาแหตงพระราชบอัญญอัตรินทีร โดยการกระททาตาม ใหผู้ผผผู้นอัรนถผกสาปแชตง” (พระราชบอัญญอัตริ 
27:26)

อยตางไรกป็ตามสภาพททีที่นตาสริรนหวอังและนตาหดหผตใจนทีรกป็เปป็นไปเพรืพี่อจะประทานตามพระ
สอัญญาแกช่คนทอัตั้งปวงทพพี่เชรืพี่อ ความหมายตามตอัวออักษรกป็คพอวตา ‘เพพที่อททีที่วตาพระสอัญญาแหตงความเชพที่อใน
พระเยซผครริสตรจะไดผู้ถผกมอบใหผู้แกตคนเหลตานอัรนททีที่เชพที่อ’ ประเดป็นททีที่สทาคอัญกวตาของเปาโลกป็คพอวตา พระ
ราชบอัญญอัตริไดผู้หลอกใหผู้เรามาตริดกอับเพราะเหตรุขผู้อเทป็จจรริงททีที่วตาไมตมทีใครสามารถประพฤตริตามไดผู้ 
ดอังนอัรนเราจถึงถผกปรอับโทษ (หลงหาย) อยตางสริรนหวอังและอยตางชตวยเหลพอตอัวเองไมตไดผู้ ความหวอังเดทียว
เทตานอัรนของเรากป็คพอ การหอันมาพถึที่งในพระครุณของพระเยซผครริสตร เมพที่อเรากระททาเชตนนอัรนพระสอัญญา
ททีที่พระเจผู้าทรงกระททากอับออับราฮอัมกป็ททางานและปลดปลตอยเราจากการปรอับโทษของความบาป เรา
จถึงถผกนอับวตาเปป็นคนชอบธรรมเหมพอนกอับททีที่ออับราฮอัมถผกนอับวตาเปป็นคนชอบธรรมตอนททีที่ทตานเชพที่อ
พระเจผู้า (อยตาลพมวตาเปาโลกทาลอังเขทียนถถึงพวกททีที่คริดแบบยริวซถึที่งรผผู้สถึกสอับสนในเรพที่องความสอัมพอันธร
ระหวตางพระราชบอัญญอัตริ พระครุณ และความเชพที่อ)



กท 3:23 เปาโลพผดยผู้อนไปถถึงสมอัยททีที่เรายอังไมตเขผู้าใจพระครุณและความเชพที่ออยตาง
ถตองแทผู้ แตช่กช่อนทพพี่ความเชรืพี่อมานอัตั้น เราถทกพระราชบอัญญอัตมิกอักตอัวไวจ้ ถทกกอัตั้นเขตไวจ้จนความเชรืพี่อจะ
ปรากฏภายหลอัง กตอนททีที่ความเชพที่อนอัรนจะมา (ความรอดโดยความเชพที่อในพระเยซผครริสตร) ตอนนอัรน
เราอยผตในครุกแหตงความบาปโดยสริทธริอทานาจของพระราชบอัญญอัตริ เปาโลใชผู้คทาพผดททีที่ททาใหผู้เหป็นภาพ
คทาเดทียวกอับททีที่ทตานใชผู้ในขผู้อ 22 คทาททีที่แปลวตา ถทกกอัตั้นเขตไวจ้ (ซสุกคเละอริโอ) เปป็นคทาเดทียวกอับททีที่แปลวตา
บช่งในขผู้อ 22 คทาททีที่แปลวตา กอักตอัวไวจ้ (ฟรออถูเระโอ) มทีความหมายวตา ‘ถผกยามกอักตอัวไวผู้’ เหมพอนในครุก
เชตนเดทียวกอับในขผู้อททีที่แลผู้ว ความหมายกป็คพอวตา กตอนททีที่ความเชพที่อนอัรนจะมา เราอยผตในครุกแหตงความบาป
และถผกพระราชบอัญญอัตริปรอับโทษ การปรอับโทษนอัรนมทีอยผตจนความเชรืพี่อจะปรากฏภายหลอัง ความเชพที่อ
ในพระครริสตรไดผู้กลายเปป็นวริธทีททีที่ชตวยใหผู้เราสามารถหนทีจากครุกแหตงการปรอับโทษโดยพระราช
บอัญญอัตริไดผู้

พระราชบอัญญอัตริเปป็นเครพที่องมพอททีที่มทีไวผู้เตรทียมความคริดและจริตใจของคนเหลตานอัรนททีที่ถผกปรอับ
โทษโดยมอันสทาหรอับพระผผผู้ชตวยใหผู้รอดททีที่จะมาชตวยพวกเขาใหผู้พผู้นจากครุกแหตงความบาปและการ
ปรอับโทษของมอัน เมพที่อเราตระหนอักถถึงสภาพททีที่หมดหวอังของตอัวเองตามททีที่ถผกเปริดเผยโดยพระราช
บอัญญอัตริ ความหวอังเดทียวเทตานอัรนของเรากป็คพอ พระครุณของพระเจผู้า พระครุณนอัรนไดผู้ถผกจอัดเตรทียมไวผู้
สทาหรอับเราแลผู้วโดยทางความเชพที่อในพระเยซผครริสตรองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา

กท 3:24 จรุดสผงสรุดของประเดป็นของทตานมาถถึงแลผู้ว สทาหรอับคทาถามของทตานททีที่วตา 
พระราชบอัญญอัตมิมพไวจ้เพรืพี่ออะไร คทาตอบกป็คพอวตา พระราชบอัญญอัตมิจขงเปป็นครทของเราซขพี่งนดาเรามาถขง
พระครมิสตย์ เพรืพี่อเราจะไดจ้เปป็นคนชอบธรรมโดยความเชรืพี่อ

คทาททีที่แปลวตา ครท (ไพดาโกกอส ซถึที่งเปป็นททีที่มาของคทาภาษาออังกฤษ ‘pedagogue’) มทีความ
หมายวตา ‘ครผสอนพริเศษ’ หรพอ ‘อาจารยร’ ชาวโรมจผู้างครผสอนพริเศษมาสอนลผกๆของตนททีที่บผู้าน ดอัง
นอัรนพระราชบอัญญอัตริจถึงเปป็นอาจารยรททีที่สอนเราใหผู้มาถถึงพระครริสตร พระราชบอัญญอัตรินทาเสนอวตาสริที่งใด
เปป็นความบาปแบบตรงๆไมตลทาเอทียง ไมตวตาผผผู้ใดจะพยายามหนอักขนาดไหน เขากป็ไมตสามารถรอักษา
บอัญญอัตริไดผู้ทรุกขผู้อ ดอังนอัรนทรุกคนจถึงเปป็นคนละเมริดและถผกปรอับโทษ มอันคพอเครพที่องมพอทางกฎหมายททีที่



ถผกออกแบบมาเพพที่อเผยใหผู้เหป็นถถึงความอธรรมททีที่อยผ ตภายในตอัวมนรุษยรและการไรผู้ซถึที่งความสามารถ
ของเขาททีที่จะบรรลรุถถึงความชอบธรรมของพระเจผู้าไดผู้

ดอังนอัรนพระราชบอัญญอัตริของโมเสสททีที่ครอบคลรุมจถึงแบตงออกเปป็นสามสตวนดผู้วยกอัน: (1) พระ
บจัญชาตต่างๆซถึที่งแสดงถถึงกฎดผู้านศทีลธรรมของพระเจผู้า (อพยพ 20:1-26); (2) ขว้อพริพากษาตต่างๆซถึที่ง
ระบรุถถึงขผู้อควรปฏริบอัตริเกทีที่ยวกอับชทีวริตทางสอังคมของชนชาตริอริสราเอล (อพยพ 21-24) และ (3) 
ระเบทียบพริธทีตต่างๆซถึที่งเปป็นขผู้อปฏริบอัตริดผู้านศาสนาของชนชาตริอริสราเอล บอัญญอัตริตตางๆททีที่ซอับซผู้อนเหลตา
นทีร เปป็นภาระหนอักสทาหรอับชนชาตริอริสราเอล การททีที่คนๆหนถึที่งจะเปป็นคนไรผู้ททีที่ตริภายใตผู้พระราชบอัญญอัตริ
และเปป็นคนชอบธรรมตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจผู้าไดผู้นอัรน คนนอัรนตผู้องททาไดผู้ตามพระราชบอัญญอัตริทรุก
ขผู้อตลอดชทีวริตของตน มอันกป็เหมพอนกอับคนอเมรริกอันสมอัยนทีรททีที่พยายามททีที่จะเขผู้าใจกฎหมายภาษทีทรุกขผู้อ
ของประเทศสหรอัฐอเมรริกาและไมตททาผริดกฎหมายนทีร เลยแมผู้แตตครอัร งเดทียวตลอดชทีวริตของตน ทอัรงสอง
กรณทีไมตมทีใครสามารถททาไดผู้เลย นทีที่แหละคพอประเดป็นททีที่เปาโลตผู้องการจะสพที่อ ลอักษณะเฉพาะตอัวของ
พระราชบอัญญอัตริมทีไวผู้เพพที่อเผยใหผู้เหป็นถถึงความเปป็นไปไมตไดผู้เลยททีที่จะบรรลรุถถึงความบรริสรุทธริธ และความ
ชอบธรรมออันเปป็นอนอันตรของพระเจผู้า มอันเปป็นไปไมตไดผู้เลย ดอังนอัรนพระราชบอัญญอัตริจถึงมทีไวผู้เพพที่อปรอับ
โทษ

เมพที่อไมตมทีหวอังอพที่นใดอทีก เราจถึง “เปป็นคนชอบธรรมโดยความเชพที่อ” ในพระครริสตรเทตานอัรน ดอัง
นอัรนจรุดประสงครของพระราชบอัญญอัตริคพอ เพพที่อชทีร ใหผู้คนมาถถึงพระครริสตร มอันไมตเคยมทีไวผู้เพพที่อเปป็นวริธทีททีที่
จะใหผู้ความชอบธรรมหรพอใหผู้ชทีวริตเลย การปรอับโทษแบบไรผู้ซถึที่งความหวอังของมอันมทีไวผู้เพพที่อนทา
มนรุษยรททีที่หลงหายมาสผตความหวอังเดทียวเทตานอัรนของพวกเขา คพอ พระผผผู้ชตวยใหผู้รอด โดยการหอันมาพถึที่ง
ในพระครุณของพระเยซผครริสตรองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา พระเจผู้ากป็จะทรงททาใหผู้เราเปป็นคนชอบ
ธรรมเหมพอนกอับททีที่ทรงททากอับออับราฮอัมเมพที่อนานมาแลผู้ว

กท 3:25 ดอังนอัรน หลอังจากความเชรืพี่อนอัตั้นไดจ้มาแลจ้ว เราจขงมมิไดจ้อยทช่ใตจ้บอังคอับครทนอัตั้นอพกตช่อ
ไปแลจ้ว เมพที่อเรามาถถึงจรุดททีที่เปป็นการมาหาพระครริสตรโดยความเชพที่อ จรุดประสงครของพระราชบอัญญอัตริก ป็
สทาเรป็จแลผู้วและเรากป็ไมตตผู้องการมอันเปป็นครผสอนพริเศษเราอทีกตตอไป เราโตเกรินกวตาททีที่จะตผู้องมทีพระ
ราชบอัญญอัตริมาคอยสอนแลผู้ว



กท 3:26 คราวนทีร เปาโลหอันไปพผดถถึงอทีกเรพที่องททีที่เกทีที่ยวขผู้องกอันแตตเปป็นเรพที่องททีที่แตกตตางกอัน
บผู้าง ขณะททีที่เรพที่องในตอนตผู้นของบทนทีรคพอการเปป็นคนชอบธรรมโดยความเชพที่อโดยไมตพถึที่งพระราช
บอัญญอัตริ แตตคราวนทีร เปาโลเปลทีที่ยนไปพผดถถึงเรพที่องการเปป็นบรุตรของพระเจผู้าและทรุกสริที่งซถึที่งเปป็นผลททีที่ตาม
มา ดอังนอัรนทตานจถึงเปลทีที่ยนจากเรพที่องกฎหมายมาเปป็นเรพที่องครอบครอัว ทตานไดผู้เรริที่มการเชพที่อมตตอผตานทาง
เรพที่องของครผไปเยอะแลผู้ว แนตนอนททีที่นอั ที่นมทีลอักษณะเปป็นเรพที่องเกทีที่ยวกอับครอบครอัวมากกวตาททีที่จะเปป็น
เรพที่องของพระราชบอัญญอัตริและลอักษณะททีที่เปป็นนริตริบอัญญอัตริของมอัน

เปาโลจถึงประกาศวตา เพราะวช่าทช่านทอัตั้งหลายเปป็นบนตรของพระเจจ้าโดยความเชรืพี่อในพระเยซท
ครมิสตย์ คทาททีที่แปลวตา บนตร (ฮถูอริออส) มทีความหมายตรงตอัววตา ‘ลผกชาย’ และมอักถผกแปลเชตนนอัรน ถถึงแมผู้
วตายอหรนยอังไมตไดผู้เขทียนขตาวประเสรริฐของทตาน แตตความหมายตรงนทีรกป็สอดคลผู้องกอับยอหรน 1:12 
โดยตรง เราเขผู้าสผตความสอัมพอันธรเชตนนอัรนกอับพระเจผู้าโดยทางความเชพที่อในพระเยซผครริสตรเทตานอัรน ไมตมที
นามอพที่นใดททีที่ทรงประทานใหผู้แกตมนรุษยรททีที่สามารถททาใหผู้เรากลายเปป็นบรุตรของพระเจผู้าไดผู้ มอันไมตใชต
โดยพระราชบอัญญอัตริหรพอพริธทีกรรมใดๆของมอัน การเปป็นบรุตรมาไดผู้ทางความเชพที่อในพระครริสตร
เทตานอัรน

กท 3:27 ถถึงแมผู้วตาบอัพตริศมาของผผผู้เชพที่อจะเปป็นกผู้าวแรกททีที่แสดงถถึงความเชพที่อฟอังใน
ประสบการณรของครริสเตทียนหลอังจากไดผู้รอับความรอดแลผู้วกป็ตาม แตตตรงนทีร เปาโลหมายถถึงบอัพตริศมา
ของพระวริญญาณซถึที่งเกริดขถึรนทอันททีททีที่เราไดผู้รอับความรอด เพราะเหตนวช่า ทนกคนในพวกทช่านทพพี่รอับบอัพ
ตมิศมาเขจ้ารช่วมในพระครมิสตย์แลจ้ว กป็ไดจ้สวมชพวมิตพระครมิสตย์ เกรงวตาจะมทีใครสงสอัยขผู้อความดผู้านบนนทีร
ใหผู้เราสอังเกตวตาการจรุตมนทีร เขผู้าสผตอะไร มอันคพอการจรุตม “เขผู้ารตวมในพระครริสตร” ไมตใชตการจรุตมเขผู้าในนทรา 
ดผ 1 โครรินธร 12:13 ประเดป็นททีที่เปาโลกทาลอังนทาไปถถึงกป็คพอวตา ผผผู้เชพที่อทสุกคนกลายเปป็นบรุตรของพระเจผู้า
และทสุกคนถผกจรุตมโดยพระวริญญาณของพระเจผู้าเขผู้าในพระกายของพระครริสตร (ใหผู้เรานถึกถถึงขผู้อ
พริพาทในครริสตจอักรทอัรงหลายในแควผู้นกาลาเททียเกทีที่ยวกอับการรวมคนตตางชาตริเขผู้าในพระกายของ
พระครริสตรดผู้วย พวกถพอลอัทธริยริวอผู้างวตาพวกคนตตางชาตริตผู้องกลายเปป็นยริว ซถึที่งรวมถถึงการเขผู้าสรุหนอัต
และพริธทีตตางๆของศาสนายผดายดผู้วย)



กท 3:28 นทีที่แหละคพอประเดป็นททีที่ถผกพผดถถึงอยผ ตตรงนทีร  ในพระครริสตรจะไมช่เปป็นยมิวหรรือ
กรพก จะไมช่เปป็นทาสหรรือไท จะไมช่เปป็นชายหรรือหญมิง เพราะวช่าทช่านทอัตั้งหลายเปป็นออันหนขพี่งออัน
เดพยวกอันในพระเยซทครมิสตย์ ในพระองครไมตมทีความแตกตตางระหวตางยริวหรพอตตางชาตริ ระหวตางคนททีที่
ตกเปป็นทาสและคนททีที่เปป็นไทตามกฎหมาย หรพอระหวตางชายและหญริง ทรุกคนเปป็นหนถึที่งเดทียวกอันใน
พระเยซผครริสตร สทาหรอับคนททีที่มทีความคริดแบบครริสเตทียนโลกตะวอันตกสมอัยใหมตนอัที่นเกพอบเปป็น
ประโยคททีที่เปป็นจรริงเลยททีเดทียว อยตางไรกป็ตาม เราตผู้องไมตลพมวตาเปาโลกทาลอังเขทียนถถึงครริสตจอักรตตางๆททีที่
ถผกรอังควานโดยคนเหลตานอัรนททีที่พยายามสรผู้างความแตกตตางระหวตางยริวและคนตตางชาตริ นอกจากนทีร
เมพที่อพริจารณาจากมรุมมองของยริวแลผู้ว ผผผู้หญริงถพอวตาเปป็นพลเมพองชอัรนสองในสายพระเนตรของ
พระเจผู้า สทาหรอับบางคน มอันถพอเปป็นการเสทียเกทียรตริททีที่จะรตวมนมอัสการในททีที่ประชรุมเดทียวกอับคนททีที่เปป็น
ทาส ความแตกตตางสองออันหลอังนทีร  (ทาสและผผผู้หญริง) เปป็นเรพที่องรอง ประเดป็นหลอักของทตานกป็คพอวตา 
แมผู้แตตคนตตางชาตริกป็มทีสถานะเทตาเททียมกอันตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจผู้าในฐานะบรุตรของพระเจผู้าแมผู้
พวกเขาไมตไดผู้เขผู้าสรุหนอัตหรพอททาตามขผู้อปลทีกยตอยอพที่นๆของศาสนายผดายกป็ตาม

กท 3:29 บทนทีร จบลงดผู้วยยอดบนสรุดของหลอักตรรกะททีที่พระวริญญาณทรงนทาทตาน 
และถจ้าทช่านเปป็นของพระครมิสตย์แลจ้ว ทช่านกป็เปป็นเชรืตั้อสายของออับราฮอัม ครือเปป็นผทจ้รอับมรดกตามพระ
สอัญญา นทีที่คพอบทสรรุปของเรพที่องราวทอัรงหมด หากผผผู้ใดอยผตในพระครริสตรโดยความเชพที่อในพระองคร เขา
กป็เปป็นของพระครริสตรแลผู้ว ดอังนอัรนเขาจถึงเปป็นผผผู้รอับมรดกพระสอัญญาตตางๆททีที่พระเจผู้าทรงกระททากอับออับ
ราฮอัมดผู้วย ดอังนอัรน ความเชพที่อในพระครริสตรจถึงททาใหผู้เขาเปป็นทายาทโดยตรงผผผู้รอับมรดกพระสอัญญาทอัรง
สริรนททีที่พระเจผู้าทรงกระททากอับออับราฮอัมไมตวตาเขาจะเปป็นยริวหรพอตตางชาตริกป็ตาม ผลททีที่ตามมาของการ
เปป็นบรุตรและมรดกททีที่เราไดผู้รอับจะถผกขยายความอยตางเตป็มททีที่มากขถึรนในบทตตอไป

*****

ภนำพรวมของกนำลนำเททีย 4: อจัครทถูตเปาโลบรรยายตต่อไปเกทีชื่ยวกจับพระราชบจัญญจัตริททีชื่ตรงขว้าม
กจับพระคสุณ ทต่านยกภาพเปรทียบเททียบของทาสซถึชื่งตต่างจากบสุตรและกลต่าววต่าบจัดนทีขึ้เราเปป็นบสุตรของ
พระเจว้าแลว้ว ไมต่ใชต่ทาสอทีกตต่อไป เราจถึงไมต่ตกเปป็นทาสรจับใชว้พระราชบจัญญจัตริแลว้ว ทต่านยกภาพ



เปรทียบเททียบอทีกเรชชื่องเกทีชื่ยวกจับนางฮาการธ์และนางซาราหธ์ โดยททีชื่บสุตรของนางฮาการธ์ตกเปป็นทาส แตต่
อริสอจัคเปป็นไท ประเดป็นของทต่านกป็คชอวต่า ในพระครริสตธ์เรากป็เปป็นเหมชอนอริสอจัค คชอ เปป็นบสุตรแหต่ง
พระสจัญญา เราจถึงไมต่ตกเปป็นทาสพระราชบจัญญจัตริแลว้ว

กท 4:1 เนพรอหาในขผู้อนทีรตตอเนพที่องจากททีที่ทริรงทผู้ายไวผู้ในบทททีที่แลผู้ว คพอ การเปป็นทายาท
ตามพระสอัญญา เปาโลจถึงออกความเหป็นวตา แลจ้วขจ้าพเจจ้าขอพทดวช่า ตราบใดทพพี่ทายาทยอังเปป็นเดป็กอยทช่
เขากป็ไมช่ตช่างอะไรกอับทาสเลย ถขงแมจ้เขาจะเปป็นเจจ้าของทรอัพยย์สมบอัตมิทอัตั้งปวง ประเดป็นของทตานกป็คพอ
วตา การตกเปป็นทาสพระราชบอัญญอัตริของยริวเกริดขถึรนกตอนการโตเปป็นผผผู้ใหญตฝตายวริญญาณซถึที่งเกริดขถึรน
เพราะพระครุณและขตาวประเสรริฐ ทายาทไมตไดผู้มทีเสรทีภาพเหมพอนบรุตร ออันททีที่จรริงแลผู้ว ในฐานะททีที่เปป็น
ผผผู้เยาวร ทายาทจถึงไมตแตกตตางอะไรเลยจากทาสถถึงแมผู้วตาเขาเปป็นทายาทอยตางเหป็นไดผู้ชอัดกป็ตาม คนทอัรง
สองพวกตผู้องมทีผผผู้ปกครองอยผต

กท 4:2  นอกจากนทีร  ทายาทแบบนอัรนกป็อยทช่ใตจ้บอังคอับของผทจ้ปกครองและผทจ้ดทแล จนถขง
เวลาทพพี่บมิดาไดจ้กดาหนดไวจ้ นทีที่เปป็นภาพเปรทียบของครอบครอัวชนชอัรนกลางในสมอัยโรมอันแถบทะเล
เมดริเตอรรเรเนทียน ในบผู้านของคนเหลตานทีร  เปป็นเรพที่องปกตริททีที่บริดาจะมอบหมายหนผู้าททีที่ในการฝถึกอบรม
บรุตรของตนใหผู้แกตคนรอับใชผู้ซถึที่งมทีหนผู้าททีที่อบรมสอัที่งสอนและดผแลบรุตรของเจผู้านาย ถถึงแมผู้วตาในดผู้าน
ฐานะ บรุตรจะอยผตสผงกวตาคนรอับใชผู้ แตตในความเปป็นจรริงแลผู้ว บรุตรเหลตานทีรกป็อยผตใตผู้สริทธริอทานาจของคน
รอับใชผู้เพราะยอังเปป็นผผผู้เยาวรอยผ ต ภายใตผู้กฎหมายของโรม ผผผู้ปกครองมทีหนผู้าททีที่ดผแลบรุตรของเจผู้านายจน
กระทอั ที่งเดป็กมทีอายรุสริบสทีที่ปทีและผผผู้ดผแลกป็มทีหนผู้าททีที่ดผแลบรุตรของเจผู้านายจนเขามทีอายรุยทีที่สริบหผู้าปที

กท 4:3 เปาโลจถึงประยรุกตรใชผู้ภาพเปรทียบนทีร  ฝช่ายเรากป็เหมรือนกอัน เมรืพี่อเปป็นเดป็กอยทช่ เรา
กป็เปป็นทาสอยทช่ใตจ้บอังคอับโลกธรรม การททีที่ทตานกลตาววตาพวกเขาเปป็นเดป็ก คพอการอผู้างอริงกลอับไปยอังสมอัย
พระคอัมภทีรรเดริมเมพที่อประชากรของพระเจผู้า (ชนชาตริอริสราเอล) เปป็นผผผู้เยาวรฝตายวริญญาณอยผต และยอังไมต
โตเปป็นผผผู้ใหญตฝตายวริญญาณเตป็มททีที่  ตอนนอัรนพวกเขาเปป็นทาสอยทช่ใตจ้บอังคอับโลกธรรม คทาททีที่แปลวตา 
ธรรม (สตอยเคะอริออน) มทีความหมายวตา หลอักการพพรนฐาน (เบพรองตผู้น) การททีที่ทตานใชผู้คทาวตา โลก 
(คอสมอส) หมายถถึงสอังคมพพรนฐาน ความหมายโดยรวมกป็คพอวตา ลอักษณะเฉพาะททีที่เปป็นพพรนฐานของ



พระราชบอัญญอัตริไดผู้ปรอับใชผู้ก อับทอัรงยริวและคนตตางชาตริในสมอัยนอัรน (ยรุคพระบอัญญอัตริ) กตอนการเสดป็จมา
ของพระครริสตร กฎเบพรองตผู้นของพระราชบอัญญอัตริของพระเจผู้าจถึงเปป็น ‘ครผ’ และผผผู้ปกครองดผแลของ
ยรุคนอัรน

กท 4:4 อยตางไรกป็ตาม แตช่เมรืพี่อครบกดาหนดแลจ้ว พระเจจ้ากป็ทรงใชจ้พระบนตรของ
พระองคย์มาประสทตมิจากสตรพเพศ และทรงถรือกดาเนมิดใตจ้พระราชบอัญญอัตมิ วลที “เมพที่อครบกทาหนด” 
แสดงถถึงเวลาททีที่เหมาะเจาะเปป็นททีที่สรุด ในบรริบทเกทีที่ยวกอับเรพที่องทายาทททีที่เปป็นผผผู้เยาวรททีที่ก ทาลอังเตริบโต นทีที่จถึง
หมายถถึงเวลาของการโตเปป็นผผผู้ใหญตเตป็มตอัว กลตาวอทีกนอัยหนถึที่ง เมพที่อเวลาของการโตเปป็นผผผู้ใหญตเตป็มตอัว
มาถถึง “พระเจผู้ากป็ทรงใชผู้พระบรุตรของพระองครมา” มอันเปป็นเวลาททีที่เหมาะเจาะ พระเจผู้าโดยพระสตริ
ปอัญญาออันไมตรผผู้สริรนสรุดของพระองครทรงทราบวตาเวลาของการโตเปป็นผผผู้ใหญตเตป็มตอัวไดผู้มาถถึงแลผู้วซถึที่ง
เปป็นเวลาททีที่ประชากรของพระองครจะไดผู้รอับการปลดปลตอยจากการปกครองดผแลของพระราช
บอัญญอัตริ

มทีคนตทีความความเหป็นตตอไปของเปาโลหลายแบบ คพอวลทีททีที่วตา “ประสผตริจากสตรทีเพศ และ
ทรงถพอกทาเนริดใตผู้พระราชบอัญญอัตริ” นอั ที่นหมายถถึงความเปป็นมนรุษยรของพระครริสตร และการททีที่
พระองครทรงยอมอยผตใตผู้พระราชบอัญญอัตริ บางคนกป็เชพที่อวตาหมายถถึงการประสผตริจากหญริงพรหมจารที
ของพระองครเพราะวตา (ก) พระองครทรงประสผตริจากผผผู้หญริงคนหนถึที่ง และ (ข) พระองครทรงถพอ
กทาเนริดตามบทบอัญญอัตริ ถถึงแมผู้วตาทรรศนะหลอังนทีรนตาสนใจ แตตทรรศนะแรกนตาจะเปป็นสริที่งททีที่เปาโล
หมายถถึงมากกวตา

กท 4:5 การททีที่พระเจผู้าทรงใชผู้พระบรุตรของพระองครมานอัรนกป็เพรืพี่อ (ฮรินา) จะทรงไถช่
คนเหลช่านอัตั้นทพพี่อยทช่ใตจ้พระราชบอัญญอัตมิ เพรืพี่อใหจ้เราไดจ้รอับฐานะเปป็นบนตร คทาททีที่แปลวตา ไถช่ (เอป็กซากอรา
โซ) มทีความหมายตรงตอัววตา ‘ซพรอมาจากตลาด’ หรพอในกรณทีนทีรคพอ ‘ไถตคนๆหนถึที่งจากการเปป็นทาส’ 
ในกรณทีหลอังนทีร  ความหมายททีที่สพที่อออกมาคพอ การซพรอคนหนถึที่งจากการตกเปป็นทาสโดยมทีจรุดประสงคร
เพพที่อปลดปลตอยเขาใหผู้เปป็นไท มอันหมายถถึงคนๆหนถึที่งททีที่ไดผู้รอับการปลดปลตอยจากการตกเปป็นทาส 
ความหมายททีที่สทาคอัญกวตากป็คพอวตา พระเจผู้าทรงใชผู้พระบรุตรของพระองครมาในเวลาออันเหมาะเจาะ 



(เวลาแหตงการโตเปป็นผผผู้ใหญตเตป็มตอัว) เพพที่อททีที่พระองครจะไดผู้ทรงปลดปลตอยคนเหลตานอัรนททีที่ตกเปป็นทาส
พระราชบอัญญอัตริ

อยตางไรกป็ตาม ออัครทผตเปาโลกป็เสรริมอทีกเรพที่องหนถึที่งเขผู้าไป การเสดป็จมาของพระครริสตรนอัรนเปป็น
ไปเพชชื่อททีชื่วต่า “เราจะไดจ้รอับฐานะเปป็นบนตร” เรพที่องการเปป็นบรุตรนทีรถผกพผดถถึงในฐานะการอรุปการะ 
กลตาวโดยสอังเขป พระครริสตรเสดป็จมาเพพที่อททีที่เราจะไดผู้ถผกพระเจผู้าทรงรอับอรุปการะเปป็นบรุตร

เรพที่องเกทีที่ยวกอับการอรุปการะเปป็นบรุตรนทีรมทีหลายสริที่งททีที่ตผู้องอธริบาย (1) มทีสองวริธทีเทตานอัรนททีที่การ
เปป็นบรุตรสามารถเปป็นไปไดผู้ วริธทีแรกคพอ โดยการเกริดตามธรรมชาตริ คพอ บรุตรททีที่บอังเกริดมา อทีกวริธทีคพอ
โดยการอรุปการะ (2) พระเจผู้าทรงมทีพระบรุตรททีที่บอังเกริดมาองครเดทียวเทตานอัรน คพอ พระเยซผครริสตร (3) 
อยตางไรกป็ตามพระองครทรงมทีบรุตรททีที่ทรงอรุปการะเยอะแยะมากมาย (4) บรุตรททีที่ทรงอรุปการะนอัรนมที
สริทธริและสริทธริพริเศษเหมพอนกอับบรุตรททีที่บอังเกริดมา (5) บรุตรททีที่ทรงอรุปการะแลผู้วกป็มทีตทาแหนตงถาวร
เหมพอนกอับบรุตรททีที่บอังเกริดมา (6) บรุตรททีที่ถผกอรุปการะกป็เปป็นผผผู้ททีที่บริดามารดาเลพอกททีที่จะอรุปการะ การรอับ
อรุปการะเปป็นบรุตรจถึงเปป็นโดยพระครุณของบริดามารดาททีที่รอับอรุปการะ (7) นอกจากนทีร ในกรณทีสตวน
ใหญตแลผู้ว คนททีที่ถผกอรุปการะเปป็นบรุตรกป็มอักเปป็นเดป็กกทาพรผู้าและแทบไมตมทีหวอัง

จงสรรเสรริญพระเจผู้า พระองครโดยพระครุณของพระองครไดผู้ทรงเลพอกททีที่จะรอับอรุปการะเรา
เปป็นบรุตรในพระครริสตร บอัดนทีร เรามทีตทาแหนตงถาวรแลผู้วในฐานะบรุตรของพระเจผู้าเหมพอนกอับททีที่พระ
เยซผทรงมทีฐานะเปป็นบรุตรของพระองคร ดอังททีที่จะกลตาวไวผู้ในบรริบทตตอไปนทีร  บอัดนทีร เรากป็มทีสริทธริและสริทธริ
พริเศษตตางๆของการเปป็นบรุตรของพระเจผู้าดผู้วย เมพที่อพริจารณาถถึงบรริบทโดยรวม ประเดป็นของเปาโลกป็
คพอวตา เพราะบอัดนทีร เราเปป็นบรุตรของพระเจผู้าแลผู้วโดยการอรุปการะ เราจถึงไมตอยผตใตผู้อทานาจปกครอง
ของพระราชบอัญญอัตริของโมเสสอทีกตตอไป

กท 4:6 ยริที่งไปกวตานอัรน และเพราะทช่านเปป็นบนตรแลจ้ว พระเจจ้าจขงทรงใชจ้พระวมิญญาณ
แหช่งพระบนตรของพระองคย์เขจ้ามาในใจของทช่าน รจ้องวช่า "ออับบา" ครือพระบมิดา ดอังนอัรน เพราะวตาเรา
ไดผู้กลายเปป็นบรุตรของพระเจผู้าแลผู้ว พระบริดาจถึงทรงใชผู้พระวริญญาณของพระองครเขผู้ามาในใจของ
เราและรผู้องวตา ‘พระบริดา’ การใชผู้คทาวตา อจับบา เปป็นคทาททีที่นตาสนใจ จรริงๆแลผู้วคทานทีร เปป็นภาษาอาราเมค



ซถึที่งเปป็นภาษาททีที่พวกยริวใชผู้กอันในสมอัยศตวรรษแรก ในภาษาอาราเมคคทานทีรมทีความหมายตรงตอัววตา 
‘พตอ’ อยตางไรกป็ตาม สทาหรอับพวกยริวททีที่นริยมกรทีกซถึที่งเปาโลก ทาลอังเขทียนหานอัรน คทาๆนทีร ไดผู้กลายเปป็น
สทานวนททีที่ใชผู้เพพที่อแสดงถถึงความสนริทสนมกอับผผผู้เปป็นพตอในครอบครอัว เหมพอนกอับททีที่เดป็กๆทรุกวอันนทีร
เรทียกบริดาของตนวตา ‘ปบ๊ะปป๋า’ หรพอ ‘พตอจป๋า’ คทาวตา อจับบา จถึงเปป็นคทาททีที่ใชผู้แบบเดทียวกอันสทาหรอับพวกยริว
ททีที่นริยมกรทีก ความหมายททีที่สทาคอัญกวตากป็คพอวตา หลอังจากททีที่เราตผู้อนรอับพระครริสตรใหผู้เปป็นพระผผผู้ชตวยใหผู้
รอดแลผู้ว พระวริญญาณของพระเจผู้ากป็สพที่อความสอัมพอันธรแบบครอบครอัวมาถถึงเราซถึที่งบอัดนทีร เรามทีรตวม
กอับพระเจผู้า บอัดนทีร เราสามารถเขผู้าหาพระองครไมตใชตแคตในฐานะพระเจผู้าเทตานอัรน แตตในฐานะพระบริดา
ดผู้วย นอกจากนทีรพระองครกป็ไมตไดผู้เปป็นบริดาททีที่เหรินหตาง เขผู้มงวด และใชผู้แตตอทานาจบอังคอับ แตตเปป็น ‘พตอ
จป๋า’ ททีที่ลผกสามารถเขผู้าหาไดผู้สบายๆมากกวตา บอัดนทีร เราจถึงมทีความสอัมพอันธรแบบครอบครอัวททีที่รอักใครต
และใกลผู้ชริดสนริทสนมกอับพระเจผู้าพระบริดา

กท 4:7 ดผู้วยเหตรุนทีร  พวกเราแตตละคนจถึงไมช่ใชช่ทาสอพกตช่อไป แตช่เปป็นบนตร และถจ้าเปป็น
บนตรแลจ้วทช่านกป็เปป็นทายาทของพระเจจ้าโดยทางพระครมิสตย์ ออัครทผตเปาโลนทาหลอักการเรพที่องการเปป็น
บรุตรมาสผตบทสรรุปททีที่สมเหตรุสมผล บรุตรททีที่ไดผู้รอับอรุปการะมทีสริทธริและอภริสริทธริธ ทรุกประการของบรุตรททีที่
บอังเกริดในครอบครอัว ดอังนอัรนบอัดนทีร เราจถึงเปป็นทายาทของพระเจผู้าโดยทางพระครริสตร ดอังนอัรนวงจรททีที่
สมบผรณรจถึงเรริที่มตผู้นขถึรนเมพที่อประชากรของพระเจผู้าเคยเปป็น (1) ทาสททีที่ตกอยผตใตผู้สริทธริอทานาจของพระ
ราชบอัญญอัตริ (2) อยตางไรกป็ตาม พระเจผู้าโดยพระเมตตาของพระองครไดผู้ทรงเลพอกททีที่จะไถตเราจากการ
ตกเปป็นทาสและปลดปลตอยเราใหผู้เปป็นอริสระ (3) แตตพระเจผู้ายอังทรงดทารริททีที่จะททาอะไรมากกวตานอัรนอทีก
จากนอัรนโดยพระครุณของพระองคร พระองครกป็ทรงเลพอกททีที่จะอรุปการะเราใหผู้เปป็นบรุตรเตป็มตอัว (4) ดอัง
นอัรนเราจะไดผู้รอับสริทธริและอภริสริทธริธ ตตางๆแหตงมรดกของพระองครในเวลาออันเหมาะสม

ชตางเปป็นการเปลทีที่ยนแปลงออันแสนออัศจรรยร เราไดผู้เปลทีที่ยนจากการตกเปป็นทาสมาเปป็นบรุตร
ของจอมเจผู้านาย นอกจากนทีร  ตลอดสมอัยประวอัตริศาสตรรมทีหลายครอัร งหลายคราททีที่พอัฒนาการออัน
สวยงามนทีร ไดผู้เกริดขถึรน ทาสไดผู้รอับการปลดปลตอยและไดผู้รอับการอรุปการะใหผู้เปป็นบรุตรของเจผู้านาย อทีก
ครอัร งททีที่ประเดป็นททีที่สทาคอัญกวตาของเปาโลกป็คพอวตา ในพระครริสตร เราไดผู้รอับการปลดปลตอยจากการตก



เปป็นทาสของพระราชบอัญญอัตริเพพที่อมาอยผ ตในตทาแหนตงบรุตรโดยทางพระเยซผครริสตรองครพระผผผู้เปป็น
เจผู้าของเราแลผู้ว

กท 4:8 คราวนทีร เปาโลพผดกอับผผผู้อตานของทตานททีที่เปป็นคนตตางชาตริบผู้าง ถถึงแมผู้ทตานไดผู้พผด
ถถึงหลอักการออันสผงสตงไปแลผู้ว แตตทตานกป็เขทียนวตา แตช่กช่อนนพตั้เมรืพี่อทช่านทอัตั้งหลายยอังไมช่รทจ้จอักพระเจจ้า ทช่าน
เปป็นทาสของสมิพี่งซขพี่งโดยสภาพแลจ้วไมช่ใชช่พระเลย กตอนมาหาพระครริสตร พวกเขาเคยปรนนริบอัตริรผป
เคารพตตางๆททีที่บอัดนทีรพวกเขารผผู้แลผู้ววตาไมตใชตพระเลย

กท 4:9 ทอัรงๆททีที่เปป็นเชตนนอัรน แตตทตานกป็ถามวตา แตช่บอัดนพตั้เมรืพี่อทช่านรทจ้จอักพระเจจ้าแลจ้ว หรรือ
ทพพี่ถทกกป็ครือพระเจจ้าทรงรทจ้จอักทช่านแลจ้ว เหต นไฉนทช่านจขงจะกลอับไปหาโลกธรรมซขพี่งอช่อนแอและอนาถา 
และอยากจะเปป็นทาสของสมิพี่งเหลช่านอัตั้นอพก ในการททีที่พวกเขามาหาพระครริสตร บอัดนทีรพวกเขากป็รผผู้จอัก
พระเจผู้าแลผู้วและมทีคทาพยานนอัรนแลผู้ว ความหมายของทตานกป็คพอวตา ‘ททาไมพวกทตานจถึงจะกลอับไปหา
หลอักการตตางๆททีที่อตอนแอและนตาสมเพชซถึที่งโดยหลอักการเหลตานอัรนทตานอยากตกเปป็นทาสอทีก’ กลตาว
โดยงตายกป็คพอวตา ททาไมพวกทตานททีที่ไดผู้รอับฐานะเปป็นบรุตรแลผู้ว ถถึงอยากกลอับไปเปป็นทาสอทีก ทตานกทาลอัง
พผดถถึงการยรุยงของพวกถพอลอัทธริยริวทตามกลางพวกเขา พวกเขาไดผู้รอับการไถตจากการเปป็นทาสโดยไดผู้
รอับการยกชผใหผู้เปป็นบรุตรในพระครริสตรแลผู้ว ททาไมพวกเขาถถึงอยากกลอับไปเปป็นทาสของพระราช
บอัญญอัตริของโมเสสอทีก

กท 4:10 เปาโลกลตาวตตอไปวตา ทช่านถรือวอัน เดรือน ฤดท และปพ นทีที่หมายถถึงวอันสะบาโต
ของพวกยริว, วอันขผู้างขถึรนของพวกยริว, วอันศอักดริธ สริทธริธ ของพวกยริว และปทีสะบาโตของพวกยริว ถถึงแมผู้วตา
ไดผู้รอับการปลดปลตอยจากขผู้อปลทีกยตอยตตางๆของพระราชบอัญญอัตริททีที่คอยมาผผกมอัดแลผู้ว แตตตอนนทีรบาง
คนกทาลอังพยายามกลอับไปหาพงหนามนอัรนอทีก มอันเปป็นระบบททีที่ลผู้าสมอัยไปแลผู้ว ถถึงแมผู้วตาเปาโลใน
ฐานะยริวยอังปฏริบอัตริตามพริธทีกรรมตามประเพณทีของยริวหลายอยตางอยผต แตตทตานกป็คอัดคผู้านการรรุกลทราเขผู้า
มาของพริธทีกรรมเหลตานทีร ในครริสตจอักรของคนตตางชาตริในฐานะเปป็นคทาสอัที่งตามบทบอัญญอัตริและเปป็นคทา
สอัที่งฝตายวริญญาณ พวกคนตตางชาตริไมตเคยตกอยผตใตผู้กฎขผู้อบอังคอับเหลตานทีร เลยและยอังเปป็นเชตนนอัรนอยผตตตอ
ไปในพระครริสตร นอกจากนทีรสทาหรอับพวกเชพที่อททีที่เปป็นยริวแลผู้ว ธรรมเนทียมเหลตานทีรของพวกยริวควรเปป็น



เชตนนอัรนตตอไป คพอ เปป็นแคตธรรมเนทียม พวกเขาไมตไดผู้ถผกธรรมเนทียมเหลตานทีรผผกมอัดอทีกตตอไป นทีที่กป็เปป็น
เชตนนอัรนในสตวนททีที่เกทีที่ยวขผู้องกอับฐานะของเราตตอเบพรองพระพอักตรรพระเจผู้า เราไมตไดผู้รอดเพราะรอักษา
กฎขผู้อบอังคอับตตางๆของพระราชบอัญญอัตริของพวกยริว และเรากป็ไมตไดผู้รอักษาความรอดไวผู้โดยการ
รอักษาพระราชบอัญญอัตริดผู้วย อทีกดผู้านททีที่กลอับกอันกป็เปป็นเชตนนทีร เหมพอนกอัน การไมตรอักษาพระราชบอัญญอัตริ
ไมตสามารถททาใหผู้ความรอดของเราหลรุดหายไดผู้เลย

กท 4:11 ดอังนอัรนเปาโลจถึงเปริดอกพผดกอับพวกเขา ขจ้าพเจจ้าเกรงวช่าการทพพี่ขจ้าพเจจ้าไดจ้ทดา
เพรืพี่อทช่านนอัตั้นจะไรจ้ประโยชนย์ ความหมายกป็คพอ ‘ขผู้าพเจผู้าเกรงแทนพวกทตาน’ ทตานเกรงวตาการททีที่พวก
ถพอลอัทธริยริวลอบเขผู้ามานอัรนไดผู้ททาใหผู้พวกเขาเกริดความสอับสนไปแลผู้ว และททีที่แยตยริที่งไปกวตานอัรนคพอ ไดผู้
นทาพวกเขาใหผู้หลงไปแลผู้ว ความกลอัวนอัรนยริที่งใหญตโตยริที่งขถึรนเมพที่อทตานพริจารณาถถึงงานฝตายวริญญาณทอัรง
สริรนททีที่ทตานไดผู้ลงทรุนไปในตอัวพวกเขา ทตานเกรงวตาการลงแรงททีที่ทตานไดผู้ททาไปนอัรนจะเสทียเปลตา

กท 4:12 หลอังจากการบรรยายดผู้านหลอักศาสนศาสตรรททีที่ลถึกซถึร งและภาพอรุปไมยททีที่
สผงสตงไปแลผู้ว อยผตดทีๆนทราเสทียงของเปาโลกป็เปลทีที่ยนเปป็นแบบสตวนตอัวมากๆ ขณะททีที่จดหมายฝากฉบอับนทีร
จนถถึงตอนนทีร ไดผู้หลอั ที่งไหลออกมาจากสตริปอัญญาออันเปทีที่ยมดผู้วยพลอังของทตาน (ตามททีที่พระวริญญาณ
บรริสรุทธริธ ไดผู้ทรงดลใจทตาน) แตตคราวนทีรสริที่งททีที่ทตานจะเขทียนกลอับหลอั ที่งไหลออกมาจากหอัวใจของทตาน
แทน พพพี่นจ้องทอัตั้งหลาย ขจ้าพเจจ้าวมิงวอนใหจ้ทช่านเปป็นเหมรือนขจ้าพเจจ้า ออัครทผตผผผู้ยริที่งใหญตทตานนทีร ไดผู้รอับ
การปลดปลตอยจากการเปป็นทาสของการดทาเนรินชทีวริตใตผู้พระราชบอัญญอัตริมาสผตเสรทีภาพของการเปป็น
บรุตรของพระเจผู้าแลผู้ว ทตานจถึงขอรผู้องใหผู้พวกเขาททาตามอยตางทตาน พวกเขาไดผู้ตผู้อนรอับพระครริสตร
แลผู้ว แตตดอันกลอับไปพาพงหนามของพระราชบอัญญอัตริอทีก ทตานขอรผู้องพวกเขาใหผู้ปทีนกลอับขถึรนมา

นอกจากนทีรทตานยอังบอกอทีกวตา เพราะวช่าขจ้าพเจจ้ากป็ไดจ้เปป็นอยช่างทช่านแลจ้วเหมรือนกอัน ทตานกป็
เปป็นยริวเหมพอนพวกเขาหลายคน ทตานตผู้องพยายามอยตางมากในการตอัดสรินใจททีที่จะหอันหลอังใหผู้ก อับ
ศาสนายผดายเพพที่อเปป็นวริธทีในการททาใหผู้ตนเปป็นคนชอบธรรม ทตานเขผู้าใจถถึงความสอับสนของพวกเขา
ททีที่ตผู้องเลพอกระหวตางมรดกททีที่พวกเขาภาคภผมริใจกอับขตาวประเสรริฐแหตงพระครุณ



ทตานออกความเหป็นตตอไปวตา ทช่านไมช่ไดจ้ทดาผมิดตช่อขจ้าพเจจ้าเลย ททีที่ทตานโตผู้แยผู้งกอับพวกเขานทีร
ไมตใชตเรพที่องสตวนตอัวแตตเปป็นเรพที่องของหลอักการ ทตานไมตไดผู้รผผู้สถึกวตาการททีที่พวกเขาสอับสนนทีร เปป็นการททา
ผริดตตอทตานเลย แตตทตานเปป็นหตวงพวกเขาในเรพที่องฝตายวริญญาณมากๆ

กท 4:13 เปาโลวริงวอนพวกเขาแบบเปป็นการสตวนตอัวตตอไป หลอังจากไดผู้เผชริญหนผู้า
พวกเขาในเรพที่องศาสนศาสตรรและเรพที่องสตริปอัญญาไปแลผู้ว เปาโลจถึงเปริดใจพผดก อับพวกเขาในระดอับ
ของอารมณร ทช่านรทจ้วช่าตอนแรกทพพี่ขจ้าพเจจ้าประกาศขช่าวประเสรมิฐแกช่ทช่านนอัตั้น กป็ทดาโดยความอช่อน
กดาลอังแหช่งเนรืตั้อหนอัง ทตานพผดยผู้อนกลอับไปถถึงการเดรินทางไปยอังแควผู้นกาลาเททียเททีที่ยวแรกของตอัวเอง 
การททีที่ทตานพผดถถึง “ความอตอนกทาลอังแหตงเนพรอหนอัง” ยตอมหมายถถึงปอัญหาสรุขภาพของตอัวทตานเอง 
นอกจากการโดนหรินขวผู้างททีที่เมพองอริโคนทียผมในกริจการ 14:19 แลผู้ว ไมตมทีบอันทถึกเกทีที่ยวกอับความเจป็บ
ปตวยทางกายของทตานอพที่นใดอทีกในการเดรินทางไปประกาศเททีที่ยวแรกของทตานยอังแควผู้นกาลาเททีย มที
อทีกททีที่ททีที่บตงชทีรวตาเปาโลมทีปอัญหาเกทีที่ยวกอับสายตาอยตางตตอเนพที่อง การบอกเปป็นนอัยเชตนนอัรนอยผตในขผู้อ 15 
ทตานจถึงขอรผู้องพวกเขาใหผู้เหป็นใจทตาน ทตานเตพอนความจทาพวกเขาวตา แมผู้ในยามททีที่เผชริญกอับปอัญหา
สรุขภาพออันหนอักหนตวง แตตทตานกป็มาประกาศขตาวประเสรริฐแกตพวกเขา

กท 4:14 นอกจากนทีร  และการทดลองของขจ้าพเจจ้าซขพี่งอยทช่ในเนรืตั้อหนอังของขจ้าพเจจ้า 
ทช่านกป็ไมช่ไดจ้ดทหมมิพี่นหรรือปฏมิเสธ แตช่ไดจ้ตจ้อนรอับขจ้าพเจจ้าเหมรือนกอับวช่าเปป็นททตสวรรคย์องคย์หนขพี่งของ
พระเจจ้า หรรือเหมรือนกอับพระเยซทครมิสตย์ คทาททีที่แปลวตา การทดลอง (เพะอริราสมอส) ในบรริบทนทีรมที
ความหมายวตา ‘ความทรุกขร’ มทีบางคนเชพที่อวตาความเจป็บปวดของเปาโลนอัรนคพอ ความผริดปกตริททีที่เกริดกอับ
ดวงตาซถึที่งกตอใหผู้เกริดการบวมและมทีของเหลวไหลจากดวงตาของทตาน ดอังนอัรนใบหนผู้าของทตานจถึง
ไมตนตาดผและอาจดผนตาขยะแขยงเสทียดผู้วยซทรา ทอัรงๆททีที่เปป็นเชตนนอัรน เปาโลกป็เตพอนความจทาพทีที่นผู้องชาว
แควผู้นกาลาเททียวตา พวกเขาไมตไดผู้ดผหมริที่นหรพอปฏริเสธทตานเลย นอกจากนทีรพวกเขายอังตผู้อนรอับทตาน
ดผู้วยราวกอับวตาทตานเปป็นทผตสวรรครของพระเจผู้า หรพอราวกอับวตาทตานเปป็นพระเยซผครริสตรเลยดผู้วยซทรา 
เหป็นไดผู้ชอัดวตาเปาโลตผู้องการใหผู้พวกเขาระลถึกถถึงความทรงจทาออันหวานชพที่นในวอันวาน ความหมายททีที่
แฝงอยผตกป็คพอ เมพที่อกตอนพวกทตานยอังตผู้อนรอับขผู้าพเจผู้าเลย แลผู้วททาไมตอนนทีรถถึงไมตตผู้อนรอับแลผู้วลตะ



กท 4:15 ออัครทผตเปาโลขอรผู้องพวกเขาเปป็นการสตวนตอัวตตอไป ความปลรืตั้มใจทพพี่ทช่าน
ไดจ้กลช่าวไวจ้ไปอยทช่ทพพี่ไหนเสพยแลจ้ว ทตานหมายถถึงความปลพรมใจททีที่พวกเขาเคยมทีในการรอับใชผู้ของทตาน 
พวกเขาตพที่นเตผู้นและไดผู้รอับพระพรจากการรอับใชผู้ของทตาน ทตานททาใหผู้พวกเขานถึกยผู้อนถถึงตอนนอัรน
และถามวตาความปลพรมใจนอัรนททีที่พวกเขาไดผู้กลตาวไวผู้หายไปไหนเสทียแลผู้ว ทตานเตพอนความจทาพวกเขา
อทีกถถึงความรอักททีที่พวกเขามทีตตอทตาน

เพราะขจ้าพเจจ้าเปป็นพยานใหจ้ทช่านไดจ้วช่า ถจ้าเปป็นไปไดจ้ทช่านกป็คงจะควอักตาของทช่านออกใหจ้
ขจ้าพเจจ้า นทีที่อาจเปป็นมากกวตาแคตการกลตาวเกรินจรริง ถผู้าเปาโลมทีปอัญหากอับดวงตาจรริงๆ ทตานกป็เตพอน
ความจทาพวกเขาวตาหากเปป็นไดผู้ พวกเขากป็คงยอมใหผู้ดวงตาของพวกเขาแกตทตานไปแลผู้ว เมพที่อกตอนมที
สายใยรอักออันเหนทียวแนตนระหวตางเปาโลกอับครริสตจอักรตตางๆในแควผู้นกาลาเททีย แตตเกริดอะไรขถึรนไป
แลผู้วเลตา

กท 4:16 ในททานองเดทียวกอันทตานถามวตา ขจ้าพเจจ้าจขงไดจ้กลายเปป็นศอัตรทของทช่านเพราะ
ขจ้าพเจจ้าบอกความจรมิงแกช่ทช่านหรรือ ทตานกลอับไปพผดถถึงเรพที่องของเหตรุผลและสตริปอัญญาอทีกครอัร ง คน
เหลตานอัรนททีที่ไดผู้รอับอริทธริพลจากพวกถพอลอัทธริยริวไมตชอบสริที่งททีที่พวกเขากทาลอังไดผู้ยรินจากเปาโล กระนอัรน
เปาโลกป็ไมตไดผู้ขอโทษพวกเขา เพราะเทตาททีที่ทตานรผผู้ สริที่งททีที่ทตานกลตาวมอันเปป็นความจรริง ดอังนอัรนทตานเปป็น
ศอัตรผของพวกเขาไปแลผู้วหรพอเพราะทตานบอกความจรริงแกตพวกเขา คทาตอบนตาจะชอัดเจนอยผตแลผู้ว

กท 4:17 ในการพผดถถึง ‘พวกมริชชอันนารที’ ททีที่ถพอลอัทธริยริวและมาจากแควผู้นยผเดทียซถึที่งไดผู้
กตอใหผู้เกริดความสอับสนทตามกลางครริสตจอักรตตางๆในแควผู้นกาลาเททีย เปาโลกลตาวตตอไปวตา คนเหลช่า
นอัตั้นเอาอกเอาใจทช่าน แตช่ไมช่ใชช่ดจ้วยความหวอังดพเลย ความหมายกป็คพอ ‘คนเหลตานอัรนมายรุยงพวกทตาน 
แตตไมตใชตเพพที่อใหผู้ทตานดทีขถึรนเลย’ ออันททีที่จรริงแลผู้ว เขาอยากจะกพดกอันพวกทช่านเพรืพี่อทช่านจะไดจ้เอาอก
เอาใจพวกเขา ความหมายกป็คพอวตา พวกถพอลอัทธริยริวเหลตานทีรตผู้องการกทีดกอันพวกเขาออกไปจากครริสต
จอักรพอันธสอัญญาใหมตทอัรงหลายเพชชื่อททีชื่วต่า (ฮรินา) พวกเขาจะไดผู้อยากเขผู้ารตวมกอับพวกถพอลอัทธริยริว จรุด
ประสงครของพวกถพอลอัทธริยริวเหลตานทีร ไมตไดผู้เปป็นอะไรมากไปกวตาการหาคนเขผู้าจารทีตเลย นทีที่บตงบอก
วตาพวกเขาไมตไดผู้หตวงใยพทีที่นผู้องชาวแควผู้นกาลาเททียเลยจรริงๆ ออันททีที่จรริงแลผู้วพวกเขาตผู้องการใหผู้



ครริสเตทียนททีที่หลงออกไปจากฝผงเหลตานทีรกลอับไปยอังคอกของศาสนายผดายตามเดริม กลยรุทธรออันแรกๆ
อยตางหนถึที่งของพญามารคพอ การขตมเหงโดยตรง (แมผู้กอับเปาโลเองกป็ตาม) คราวนทีรมอันใชผู้กลยรุทธรอทีก
ออันททีที่แนบเนทียนยริที่งกวตา คพอ การแทรกซถึมเขผู้าไปผตานทางพวกถพอลอัทธริยริว

กท 4:18 เปาโลจถึงปริดทผู้ายเนพรอหาสตวนนทีรดผู้วยการใหผู้คทาแนะนทาแบบพตอ การเอาอก
เอาใจดจ้วยความหวอังดพกป็เปป็นการดพตลอดไป ไมช่ใชช่เฉพาะแตช่เมรืพี่อขจ้าพเจจ้าอยทช่กอับพวกทช่านเทช่านอัตั้น 
ความหมายกป็คพอวตา ‘มอันดทีอยผตแลผู้วททีที่จะมทีใจรผู้อนรนในเรพที่องททีที่ดที ไมตใชตแคตตอนททีที่ทตานบอังเอริญอยผตททีที่นอัที่น
เทตานอัรน’ นทีที่บตงบอกวตาพวกเขาเพริที่งมามทีใจรผู้อนรนในสริที่งททีที่ผริด (คพอ การกลอับไปหาศาสนายผดายและ
พระราชบอัญญอัตริของมอัน) ตอนแรกพวกเขายอังมทีใจรผู้อนรนเพพที่อเปาโลอยผ ตเลยตอนททีที่ทตานอยผตกอับพวก
เขา นทีที่บอกเปป็นนอัยวตาพวกเขานตาจะททาเหมพอนเดริมตตอไป

กท 4:19-20 คราวนทีร เปาโลไปพผดถถึงเนพรอหาตอนใหมตและอรุปไมยเกทีที่ยวกอับนางฮาการร
และนางซาราหร ทตานจถึงกลอับไปพผดแบบใจถถึงใจกอับพวกเขาอทีกครอัร ง ในฐานะเปป็นผผผู้ปกครองฝตาย
วริญญาณของพวกเขา ทตานพผดกอับพวกเขาวตา ลทกนจ้อยของขจ้าพเจจ้าเออ๋ย ขจ้าพเจจ้าตจ้องเจป็บปวดเพราะ
ทช่านอพกจนกวช่าพระครมิสตย์จะไดจ้ทรงกช่อรช่างขขตั้นในตอัวทช่าน เชตนเดทียวกอับคนททีที่เปป็นแมตเจป็บทผู้องอยตาง
มากเพพที่อททีที่จะคลอดบรุตร เปาโลกป็เจป็บปวดเพราะพวกเขาอยตางมากจนกวตา “พระครริสตรจะไดผู้ทรงกตอ
รตางขถึรนในตอัวทตาน” วลทีหลอังนทีรพผดถถึงการเตริบโตเตป็มททีที่ของตอัวอตอนของเดป็กทารกในครรภรมารดากตอน
การคลอด ภาพเปรทียบของทตานกป็เปป็นเรพที่องเขผู้าใจงตาย เชตนเดทียวกอับมารดาเจป็บทผู้องเพพที่อททีที่จะคลอดเดป็ก
ทารกททีที่ครบกทาหนด ทตานกป็เจป็บปวดเพราะพวกเขาตตอไปจนกวตาพวกเขาจะบรรลรุถถึงความเปป็น
ผผผู้ใหญตเตป็มตอัวในเรพที่องฝตายวริญญาณ

แมผู้กระนอัรน ทตานกป็เขทียนวตา 20 ขจ้าพเจจ้าปรารถนาจะอยทช่กอับพวกทช่านเดพดี๋ยวนพตั้ และเปลพพี่ยนนดตั้า
เสพยงของขจ้าพเจจ้า เชตนเดทียวกอับพตอแมตททีที่เปป็นกอังวลเกทีที่ยวกอับปอัญหาททีที่ลผกๆของตนเผชริญอยผต ทตานกป็
ปรารถนาททีที่จะอยผตกอับพวกเขา นอกจากนทีรทตานยอังอยากททีที่จะเปลทีที่ยนนทราเสทีย

ของตอัวเองดผู้วย จดหมายสอักฉบอับอาจดผเหมพอนเขผู้มงวดและเปป็นการดรุดตาวตากลตาว ทตานจถึง
อยากมาหาพวกเขาและพผดแบบอตอนโยนกอับพวกเขาเพพที่อททีที่จะชตวยเหลพอพวกเขา ทตานแสดงออกถถึง



ความกลอัวของตอัวเองอทีกครอัร ง เพราะวช่าขจ้าพเจจ้ามพขจ้อสงสอัยในตอัวทช่าน ทตานมทีขผู้อสงสอัยในเรพที่องสภาพ
ฝตายจริตวริญญาณของพวกเขา ดอังนอัรนทตานจถึงเปป็นหตวงพวกเขา

กท 4:21 ขณะททีที่ทตานกทาลอังจะแนะนทาอรุปไมยออันยริที่งใหญตระหวตางพระราชบอัญญอัตริและ
พระครุณ ทตานกป็ถามพวกเขาวตา ทช่านทพพี่อยากอยทช่ใตจ้พระราชบอัญญอัตมิ ทช่านไมช่ไดจ้ฟอังพระราชบอัญญอัตมิ
หรรือ จงบอกขจ้าพเจจ้าเถมิด สทาหรอับพวกทตานททีที่อยากกลอับไปอยผตใตผู้พระราชบอัญญอัตริอทีก ทตานไมตไดผู้
ก ทาลอังฟอังมอันอยผตหรพอ

กท 4:22-23 เพราะมพเขพยนไวจ้วช่า ออับราฮอัมมพบนตรชายสองคน คนหนขพี่งเกมิดจากทาสพ อพก
คนหนขพี่งเกมิดจากหญมิงทพพี่เปป็นไท เปาโลจถึงเรทียกตอัวพระราชบอัญญอัตริเองมาเปป็นพยาน ในหนอังสพอปฐม
กาลมทีเขทียนไวผู้วตาออับราฮอัมมทีลผกชายสองคน: คนหนถึที่งโดยนางฮาการร (ปฐมกาล 16) และอทีกคนโดย
นางซาราหร (ปฐมกาล 21) นางฮาการรเปป็นทาสที สตวนซาราหรเปป็นหญริงททีที่เปป็นไท

เปาโลจถึงเรริที่มปผพพรนสทาหรอับเรพที่องรองททีที่ทตานจะพผดถถึงอยตางเตป็มททีที่ในบทตตอไป 23 บนตรทพพี่เกมิด
จากทาสพนอัตั้นกป็เกมิดตามเนรืตั้อหนอัง เรพที่องการถพอกทาเนริดของอริชมาเอลนอัรนซถึที่งบอังเกริดจากนางฮาการรถผก
กระททาตามเนพรอหนอังทอัรงสริรน ความคริดนทีร เกริดขถึรนจากความสงสอัยและความไมตอดทนของนางซาราหร 
นางไดผู้แนะนทาใหผู้ออับราฮอัมมทีบรุตรจากนางฮาการรซถึที่งออับราฮอัมกป็ททาตามททีที่นางไดผู้แนะนทา ประเดป็นของ
เปาโลกป็คพอวตา เรพที่องยรุตงยากทอัรงหมดนทีรถผกคริดและกระททาขถึรนตามเนพรอหนอัง อยตางไรกป็ตาม บนตรทพพี่เกมิด
จากหญมิงทพพี่เปป็นไทนอัตั้นเกมิดตามพระสอัญญา การถพอกทาเนริดของอริสออัค (ซถึที่งพวกถพอลอัทธริยริวนอับถพอ
อยตางสผงวตาเปป็นพตอหมผตคนหนถึที่งของพวกเขา) เปป็นมาโดยพระสอัญญาและความเชพที่อทอัรงสริรน ถถึงแมผู้วตา
ออับราฮอัมและนางซาราหรตผู้องรอถถึงยทีที่สริบหผู้าปทีโดยความเชพที่อ แตตการถพอกทาเนริดของอริสออัคกป็สพที่อถถึงการ
เปป็นบรุตรแหตงพระสอัญญาอยตางไมตตผู้องสงสอัย ออับราฮอัมรอคอยบรุตรแหตงพระสอัญญาคนนทีร โดยความ
เชพที่อ

กท 4:24-25 ขจ้อความนพตั้เปป็นอนปไมย ผทจ้หญมิงสองคนนอัตั้นไดจ้แกช่พอันธสอัญญาสองอยช่าง คน
หนขพี่งมาจากภทเขาซพนาย คลอดลทกเปป็นทาส ครือ นางฮาการย์ นทีที่คพอประเดป็นของเปาโล (คทาททีที่แปลวตา 
อนปไมย (อจัลเลกอเระโอ) เปป็นททีที่มาของคทาภาษาออังกฤษ allegory และหมายถถึงภาพเปรทียบเททียบ) 



เรพที่องททีที่เกริดขถึรนจรริงตามประวอัตริศาสตรรของนางฮาการร นางซาราหร และบรุตรทอัรงสองคนของพวกนาง
กป็เปป็นอรุปไมยฝตายวริญญาณออันยริที่งใหญตเรพที่องหนถึที่ง กตอนอพที่นอรุปไมยนทีร เกทีที่ยวขผู้องกอับพอันธสอัญญาสอง
อยช่าง คพอพอันธสอัญญาเดริมและพอันธสอัญญาใหมต พอันธสอัญญาออันหนถึที่งมาจาก “ภผเขาซทีนาย คลอดลผก
เปป็นทาส คพอ นางฮาการร” ความหมายกป็คพอ ‘พอันธสอัญญาแรกตามอรุปไมยนทีร เกทีที่ยวขผู้องกอับภผเขาซทีนาย
ซถึที่งใหผู้ก ทาเนริดความเปป็นทาส นทีที่คพอนางฮาการร’ 

25 นางฮาการย์นอัตั้นไดจ้แกช่ภทเขาซพนายในประเทศอาระเบพย ดอังนอัรนเปาโลจถึงยกภาพเปรทียบ
เททียบวตาเรพที่องนางฮาการรกอับอริชมาเอลนอัรนตรงกอับการประทานพระราชบอัญญอัตริบนภผเขาซทีนาย ทอัรง
สองเหตรุการณรไมตเกทีที่ยวขผู้องกอับพระสอัญญาของพระเจผู้า พระครุณ หรพอความเชพที่อเลย นอกจากนทีรพระ
ราชบอัญญอัตริททีที่ทรงประทานใหผู้บนภผเขาซทีนายและถผกยกเปป็นอรุปไมยในตอัวนางฮาการรนอัรนกป็ตรงกอับ
กรนงเยรทซาเลป็มปอัจจนบอัน เพราะกรนงนพตั้กอับพลเมรืองเปป็นทาสอยทช่ คทาททีที่แปลวตา ตรงกอับ (ซสุสตอยเคะโอ) 
มทีความหมายวตา ‘คลผู้ายคลถึงกอับ’ หรพอ ‘สอดคลผู้องกอับ’ ออันหลอังนตาจะใชตความหมายของวลทีตรงนทีร  
ประเดป็นของเปาโลกป็คพอวตา การประทานพระราชบอัญญอัตริบนภผเขาซทีนายสอดคลผู้องก อับสภาพฝตาย
วริญญาณของคนททีที่อยผตในกรรุงเยรผซาเลป็มสมอัยนอัรน พวกยริวททีที่อยผตใตผู้พระราชบอัญญอัตริตอนนอัรนตกเปป็น
ทาสฝตายวริญญาณเหมพอนกอับททีที่นางฮาการรเปป็นทาสที

กท 4:26 ทอัรงๆททีที่ไมตไดผู้เอตยชพที่อนางซาราหร แตตออัครทผตเปาโลกป็พผดถถึงนางและพอันธ
สอัญญาใหมตโดยตรงแบบอรุปไมยอทีกครอัร ง แตช่วช่ากรนงเยรทซาเลป็มซขพี่งอยทช่เบรืตั้องบนนอัตั้นเปป็นไท เปป็นมารดา
ของเราทอัตั้งปวง ทตานหมายถถึงกรรุงเยรผซาเลป็มเมพองสวรรครซถึที่งพวกรอับบทีกป็เหป็นตรงกอัน เมพองสวรรครนอัรน
ททีที่พระผผผู้ชตวยใหผู้รอดเสดป็จจากมา คพอมารดาฝตายวริญญาณของคนทอัรงปวงททีที่อยผตในพระครริสตร พอันธ
สอัญญาแรกจถึงเปป็นแบบโลกขณะททีที่พอันธสอัญญาใหมตนทีร เปป็นแบบสวรรคร พอันธสอัญญาแรกเปป็นเรพที่อง
เนพรอหนอัง (ซถึที่งเกทีที่ยวขผู้องกอับพริธทีเขผู้าสรุหนอัตอยตางแนตนอน) ขณะททีที่พอันธสอัญญาใหมตเปป็นเรพที่องฝตาย
วริญญาณ พอันธสอัญญาแรกเกริดจากการเปป็นทาสขณะททีที่พอันธสอัญญาใหมตเกริดจากเสรทีภาพในพระ
ครริสตร



กท 4:27 เปาโลจถึงยกคทาพผดจากอริสยาหร 54:1 เพราะมพคดาเขพยนไวจ้แลจ้ววช่า `จงชรืพี่นชม
ยมินดพเถมิด หญมิงหมอันผทจ้ไมช่คลอดบนตร จงเปลช่งเสพยงโหช่รจ้อง เจจ้าผทจ้ไมช่ไดจ้เจป็บครรภย์ ดจ้วยวช่าหญมิงทพพี่ตจ้อง
อยทช่อยช่างโดดเดพพี่ยวกป็ยอังมพบนตรมากกวช่าหญมิงทพพี่ยอังมพสามพอยทช่กอับนางมากมายนอัก' ถถึงแมผู้วตาบรริบทตรงนทีร
เกทีที่ยวขผู้องกอับชนชาตริอริสราเอลในแงตททีที่มอันเปป็นคทาพยากรณรถถึงการพริพากษาททีที่จะมาและการชตวยใหผู้
พผู้นของพระเจผู้า แตตมอันกป็อผู้างอริงถถึงนางซาราหรและนางฮาการรอยตางชอัดเจน นทีที่แหละคพอประเดป็นของ
เปาโล พระเจผู้าทรงอวยพรเชพรอสายแหตงพระสอัญญา (บรุตรของนางซาราหร) มากกวตาเชพรอสายของ
หญริงทาส (นางฮาการร) ตอัรงเยอะ (นอัที่นคพอพระเจผู้าทรงอวยพรอริสออัคมากกวตาอริชมาเอลตอัรงเยอะ) ดอัง
นอัรน พระองครกป็จะทรงอวยพรคนเหลตานอัรนททีที่อยผตในพระครริสตรมากกวตาคนเหลตานอัรนททีที่อยผตใตผู้พระราช
บอัญญอัตริตอัรงเยอะ

กท 4:28 การประยรุกตรใชผู้อรุปไมยทอัรงหมดอยผตตรงนทีร  พพพี่นจ้องทอัตั้งหลาย บอัดนพตั้เราเปป็นบนตร
แหช่งพระสอัญญาเชช่นเดพยวกอับอมิสออัค คนเหลตานอัรนททีที่อยผตในพระครริสตร อยผตใตผู้พระครุณและถผกไถตโดย
พระโลหริตของพระเมษโปดก (พวกเรา) เปป็นลผกหลานฝตายวริญญาณแหตงพระสอัญญาของพระเจผู้าททีที่
มทีตตอออับราฮอัม ดอังนอัรนเราจถึงเปป็นทายาทแหตงพระสอัญญานอัรน ดอังนอัรนททาไมถถึงอยากกลอับไปเปป็นทาส
ของพระราชบอัญญอัตริอทีก เรามทีสริทธริธ ททีที่จะไดผู้รอับมรดกอยตางเตป็มบรริบผรณรซถึที่งจะถผกมอบใหผู้แกตบรุตรทอัรง
หลายของพระเจผู้าอยผตแลผู้ว

กท 4:29 ถถึงแมผู้จะไดผู้รอับพระพร แตตเปาโลกป็เศรผู้าใจททีที่วตา แตช่ในครอัตั้งนอัตั้นผทจ้ทพพี่เกมิดตาม
เนรืตั้อหนอังไดจ้ขช่มเหงผทจ้ทพพี่เกมิดตามพระวมิญญาณฉอันใด ปอัจจนบอันนพตั้กป็เหมรือนกอันฉอันนอัตั้น ปฐมกาล 21:9 
บอกเราวตาอริชมาเอลเยาะเยผู้ยอริสออัค ประเพณทีของพวกยริวเชพที่อก อันวตาอริชมาเอลยริงธนผใสตอริสออัคดผู้วยซทรา 
ตลอดทรุกยรุคทรุกสมอัย ชนชาตริอาหรอับสผผู้รบกอับชนชาตริอริสราเอลมาอยตางตตอเนพที่อง อยตางไรกป็ตาม การ
ประยรุกตรใชผู้ของเปาโลกป็เกพอบจะถถึงแลผู้ว

พวกยริวในตอนนอัรนเปป็นพวกหลอักททีที่ขตมเหงครริสตจอักรททีที่ก ทาลอังเตริบโต พวกเขาททีที่พยายามเผย
แพรตพระราชบอัญญอัตริ (คพอ คนเหลตานอัรนททีที่บอังเกริดตามเนพรอหนอัง) เปป็นศอัตรผตอัวฉกาจของพวกครริสเตทียน



ยรุคตผู้น (คนเหลตานอัรนททีที่บอังเกริดตามพระวริญญาณ) เปาโลไดผู้รอับความทรุกขรอยตางหนอักจากนทรามพอของ
คนเหลตานทีร เชตนเดทียวกอับครริสเตทียนชาวแควผู้นกาลาเททียบางคนททีที่โดนขตมเหงมาบผู้างแลผู้ว

กท 4:30 ทตานจถึงเรทียกตอัวพระราชบอัญญอัตริมาเปป็นพยาน แตช่พระคอัมภพรย์วช่าอยช่างไร คทา
พผดททีที่ยกมานทีรมาจาก ปฐมกาล 21:10  กป็วช่า `จงไลช่ทาสพกอับบนตรชายของนางไปเสพยเถมิด เพราะวช่าบนตร
ชายของทาสพจะเปป็นผทจ้รอับมรดกรช่วมกอับบนตรชายของหญมิงทพพี่เปป็นไทไมช่ไดจ้' ในขผู้อนอัรนนางซาราหรสอัที่ง
ออับราฮอัมสามทีของนางใหผู้ขอับไลตนางฮาการรและบรุตรชายของนางออกไปหลอังจากเหตรุการณรททีที่      อริ
ชมาเอลเยาะเยผู้ยอริสออัคนผู้อย ประเดป็นททีที่สทาคอัญกวตากป็คพอวตา เชตนเดทียวกอับททีที่อริชมาเอลจะไมตไดผู้เปป็น
ทายาทรตวมกอับอริสออัค คนเหลตานอัรนททีที่พยายามจะบอังคอับใชผู้พระราชบอัญญอัตริก อับครริสตจอักรกป็คาดไดผู้เลย
วตาจะตผู้องเจอชะตากรรมแบบเดทียวกอัน

กท 4:31 ทตานจถึงกลตาวสรรุปอรุปไมยนทีร  เหตนฉะนอัตั้น พพพี่นจ้องทอัตั้งหลาย เราไมช่ใชช่บนตรของ
ทาสพ แตช่เปป็นบนตรของหญมิงทพพี่เปป็นไท เพราะวตาเราอยผตในพระครริสตรแลผู้ว เราจถึงไมตใชตลผกหลานของ
นางฮาการร (พระราชบอัญญอัตริและการททาใหผู้ตกเปป็นทาสของมอัน) แตตเปป็นลผกหลานของนางซาราหร
(พระครุณ, พระสอัญญา และความเชพที่อ) เราไมตไดผู้รอดเพราะการททาดที และเรากป็ไมตไดผู้สผญเสทียความ
รอดของเราไปเพราะลผู้มเหลวในการรอักษาการกระททาดทีดผู้วย

*****

ภนำพรวมของกนำลนำเททีย 5: อจัครทถูตเปาโลทจาการประยสุกตธ์ใชว้สริชื่งททีชื่ทต่านไดว้เขทียนมาจนถถึง
ตอนนทีขึ้ ทต่านขอรว้องใหว้พทีชื่นว้องชาวแควว้นกาลาเททียยชนหยจัดมจัชื่นคงในเสรทีภาพแหต่งพระคสุณและไมต่
ยอมจจานนตต่อคจาสจัชื่งของพวกถชอลจัทธริยริวททีชื่ใหว้พวกเขาเขว้าสสุหนจัต จากนจัขึ้นทต่านกป็พถูดถถึงใจความหลจัก
ททีชื่สจาคจัญประการททีชื่สองของหนจังสชอเลต่มนทีขึ้: การดจาเนรินในพระวริญญาณซถึชื่งเปป็นกสุญแจสถูต่ชทีวริต
ครริสเตทียน ทต่านสาธยายเกทีชื่ยวกจับการงานหลายอยต่างของเนชขึ้อหนจังและเปรทียบเททียบความตต่างของ
การงานเหลต่านทีขึ้กจับผลของพระวริญญาณ กสุญแจสถูต่ชทีวริตครริสเตทียนจถึงเปป็นการดจาเนรินในพระวริญญาณ
และไมต่พยายามดจาเนรินชทีวริตโดยพระราชบจัญญจัตริหรชอเผลอกลจับไปทจาตามเนชขึ้อหนจังอทีก



กท 5:1 จรุดสผงสรุดของการเสนอคดทีของเปาโลไดผู้ถผกกระททาไปแลผู้วในบทททีที่แลผู้วเมพที่อ
ทตานเปรทียบเททียบความตตางของพระราชบอัญญอัตริก อับพระครุณผตานทางอรุปไมยของนางฮาการรและ
นางซาราหร ใน 4:30 ทตานพผดถถึงหญริงททีชื่เปป็นไท คพอ นางซาราหร และอทีกททีในขผู้อ 31 เมพที่อพริจารณาถถึง
บรริบทดอังกลตาว บอัดนทีร เปาโลจถึงเปลทีที่ยนมาพผดถถึงการแสดงออกถถึงทรุกสริที่งททีที่ทตานไดผู้เสนอไปแลผู้วบผู้าง 
เพรืพี่อเสรพภาพนอัตั้นเองพระครมิสตย์จขงไดจ้ทรงโปรดใหจ้เราเปป็นไท เหตนฉะนอัตั้นจงตอัตั้งมอัพี่นและอยช่าเขจ้าเทพยม
แอกเปป็นทาสอพกเลย คทาททีที่แปลวตา เสรพภาพ (เอะเละอถูเธะเรทีย) เปป็นคทาททีที่แตกออกมาจากคทาททีที่แปลวตา 
หญมิงทพพี่เปป็นไท (เอะเละอถูเธะรอส) โดยตรง ประเดป็นของเปาโลกป็คพอวตา ใหผู้พทีที่นผู้องชาวแควผู้นกาลา
เททียตอัรงมอั ที่นอยผตในเสรทีภาพของขตาวประเสรริฐแหตงพระครุณและไมตหอันกลอับไปหาพอันธนาการททีที่ผผกมอัด
ใหผู้เปป็นทาสของพระราชบอัญญอัตริแหตงพอันธสอัญญาเดริมอทีก ศาสนายผดายของพวกรอับบทีสอนวตามที
บอัญญอัตริ 613 ขผู้อททีที่ยริวททีที่เครตงครอัดตผู้องถพอรอักษา บอัญญอัตริเหลตานทีร เปป็นขผู้อปลทีกยตอยททีที่แตกออกมาจากโท
ราหรของโมเสสอทีกทที การกลอับไปหาพอันธนาการดอังกลตาวกป็คพอการกลอับไปหาความเปป็นทาสซถึที่งถผก
แสดงภาพเปป็นนางฮาการรและอริชมาเอลในบทททีที่แลผู้ว

กท 5:2 คราวนทีรทตานเขผู้าเรพที่องจรริงๆ ดทเถมิด ขจ้าพเจจ้าเปาโลขอบอกทช่านวช่า ถจ้าทช่านรอับ
พมิธพเขจ้าสนหนอัตพระครมิสตย์จะทรงทดาประโยชนย์อะไรใหจ้แกช่ทช่านไมช่ไดจ้เลย ‘พวกมริชชอันนารที’ ททีที่ถพอลอัทธริ
ยริวซถึที่งมารอังควานครริสตจอักรทอัรงหลายในแควผู้นกาลาเททียก ทาลอังกดดอันผผผู้เชพที่อททีที่เปป็นคนตตางชาตริอยตาง
หนอักใหผู้พวกเขาเขผู้าสรุหนอัต นทีที่สพที่อวตาหากพวกเขาไมตเขผู้าสรุหนอัต พวกเขากป็จะสผญเสทียความรอดไป 
เปาโลเสนอประเดป็นของทตานตรงๆ หากปลตอยใหผู้คทาสอนผริดนทีรคงอยผตตตอไปและสอัที่งใหผู้คนตตางชาตริ
เขผู้าสรุหนอัต พระเยซผครริสตรกป็จะไมตมทีประโยชนรอะไรในเรพที่องฝตายวริญญาณเลย หากพวกเขาสามารถ
รอดไดผู้และยอังรอดตตอไปโดยการประพฤตริตามพระราชบอัญญอัตริ (ซถึที่งถผกแสดงภาพเปป็นการเขผู้า
สรุหนอัต) พวกเขากป็ไมตตผู้องพถึที่งพระครริสตรเลย

กท 5:3 นทีที่คพอหลอักเหตรุผลททีที่โตผู้แยผู้งไมตไดผู้เลย ขจ้าพเจจ้าเปป็นพยานใหจ้ทนกคนทพพี่รอับพมิธพ
เขจ้าสนหนอัตทราบอพกวช่า เขาถทกผทกมอัดใหจ้ประพฤตมิตามพระราชบอัญญอัตมิทอัตั้งสมิตั้น หากพวกทตานยอมเขผู้า
สรุหนอัตเพพที่อเปป็นวริธทีในการเปป็นคนชอบธรรม พวกทตานกป็ตผู้องประพฤตริตามใหผู้ไดผู้ทรุกขผู้อ ตผู้องททาใหผู้
ไดผู้หมดทรุกขผู้อหรพอไมตกป็ไมตททาเลย ความรอดเปป็นมาโดยพระครุณหรพอไมตกป็การททาความดที ซถึที่งใน



กรณทีนทีรคพอ พระราชบอัญญอัตริของโมเสส นอกจากนทีรถผู้าพวกเขายอมรอับขผู้อเสนอททีที่วตาพวกเขารอดโดย
การประพฤตริตามพระราชบอัญญอัตริ พวกเขากป็ตผู้องประพฤตริตามบอัญญอัตริตต่อไปเรชชื่อยๆเพพที่อททีที่จะรจักษา
ความรอดไวผู้ นทีที่เหมพอนกอับความเชพที่อในปอัจจรุบอันททีที่วตาความบาปในชทีวริตของครริสเตทียนจะททาใหผู้เขา
สผญเสทียความรอดของตนไปไดผู้ การเขผู้าสรุหนอัตเปป็นเพทียงยอดของกผู้อนนทราแขป็งเทตานอัรน การยอมเหป็น
ดผู้วยกอับประเดป็นนทีรกป็เทตากอับเปป็นการททาใหผู้ตอัวเองตกอยผตภายใตผู้พระราชบอัญญอัตริทสุกขว้อ

กท 5:4 หากเปป็นเชตนนอัรนจรริง เปาโลกป็กลตาวตตอไปวตา ผทจ้ใดในหมทช่พวกทช่านทพพี่เหป็นวช่า
ตอัวเองเปป็นคนชอบธรรมโดยพระราชบอัญญอัตมิ ทช่านกป็หลช่นจากพระคนณไปเสพยแลจ้ว พระครมิสตย์ยช่อม
ไมช่ไดจ้มพผลออันใดตช่อทช่านเลย หากผผผู้ใดสามารถเปป็นคนชอบธรรมไดผู้โดยการประพฤตริตามพระราช
บอัญญอัตริหรพอขผู้อใดขผู้อหนถึที่งของมอัน (เชตน การเขผู้าสรุหนอัต) เขาจะตผู้องการพระครริสตรไปททาไมเลตา ใน
แบบเดทียวกอัน หากผผผู้ใดสามารถรอดไดผู้ (หรพอรอดตตอไปไดผู้) โดยการดทาเนรินชทีวริตเปป็นคนดที เขาจะ
มาหาพระครริสตรททาไม ความผริดพลาดของพทีที่นผู้องชาวแควผู้นกาลาเททียกป็คพอวตา พวกเขากทาลอังพยายาม
ททีที่จะปนพระครริสตรเขผู้ากอับพระราชบอัญญอัตริ ประเดป็นของเปาโลนอัรนลถึกซถึร ง ทตานขอใหผู้พวกเขาขถึรน
ใหผู้การ: ทช่านกป็หลช่นจากพระคนณไปเสพยแลจ้ว ตรงขผู้ามกอับคทากลตาวหาของศาสนศาสตรรสมอัยใหมตบาง
สาย พวกเขาไมตไดผู้หลตนจากความรอดหรพอหลตนจากพระครริสตรเลย แตตพวกเขาหลตนหายไปจาก
หลจักการแหตงพระครุณตตางหาก พวกถพอลอัทธริยริวไดผู้นทาพวกเขาใหผู้หลงผริดกลอับไปหาพระราชบอัญญอัตริ
อทีกทที ในการททาเชตนนอัรน พวกเขากป็ไดผู้หอันออกไปจากหลอักการแหตงพระครุณออันสผงสตง

กท 5:5  ในฐานะผผผู้เชพที่อ เพราะวช่า โดยพระวมิญญาณและความเชรืพี่อ เรากป็รอคอยความ
ชอบธรรมทพพี่เราหวอังวช่าจะไดจ้รอับ ความหมายกป็คพอสริที่งตตอไปนทีร  ความหวอังแหตงความชอบธรรมคพอ (ก)
สวรรคร และ (ข) พระพรตตางๆซถึที่งเปป็นผลมาจากความชอบธรรมในระหวตางนทีร  ความหวอังและเปผู้า
หมายดอังกลตาวเปป็นมาโดยความเชพที่อผตานทางพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  ตรงนทีรมทีการเลตนคทานริดหนตอย ใน
ขผู้อททีที่แลผู้ว เปาโลพผดถถึงการเปป็นคนชอบธรรมในฐานะเปป็นแงตมรุมหนถึที่งของความชอบธรรม คทากรริยา
ททีที่แปลวตา เปป็นคนชอบธรรม (ดริไคออโอ) เกทีที่ยวขผู้องโดยตรงกอับคทานามททีที่แปลวตา ความชอบธรรม 
(ดริไคออซถูเน) ทอัรงสองคทามทีรากมาจากคทาวตา ดริไคออส ซถึที่งแปลวตา ‘ชอบธรรม’ หรพอ ‘ยรุตริธรรม’ 



ประเดป็นททีที่สทาคอัญกวตากป็คพอวตา ความหวอังแหตงความชอบธรรม (ความรอด) เปป็นมาโดยความเชพที่อ 
ไมตใชตโดยการประพฤตริตามพระราชบอัญญอัตริ

กท 5:6  ดผู้วยเหตรุนทีร  ในพระเยซทครมิสตย์นอัตั้น การทพพี่รอับพมิธพเขจ้าสนหนอัตหรรือไมช่รอับพมิธพเขจ้า
สนหนอัต กป็หาเกมิดประโยชนย์ออันใดไมช่ แตช่ความเชรืพี่อตช่างหากซขพี่งกระทดากมิจดจ้วยความรอัก เพราะวตาการ
เปป็นคนชอบธรรม (ความรอด) เปป็นมาโดยความเชพที่อ มอันจถึงไมตตตางสทาหรอับพระเจผู้าวตาคนๆนอัรนจะ
เปป็นยริวททีที่เขผู้าสรุหนอัตแลผู้วหรพอเปป็นคนตตางชาตริททีที่ยอังไมตเขผู้าสรุหนอัต หรพอหากจะกลตาวใหผู้กวผู้างยริที่งขถึรนกป็
คพอวตา มอันไมตตตางสทาหรอับพระเจผู้าวตาเราพยายามประพฤตริตามพระราชบอัญญอัตริแลผู้วหรพอไมต เราไมตไดผู้
รอดเพราะการประพฤตริตามพระราชบอัญญอัตริและเรากป็ไมตไดผู้รอดตตอไปเพราะการททาเชตนนอัรนดผู้วย

สริที่งททีที่สทาคอัญสทาหรอับพระเจผู้ากป็คพอ “ความเชพที่อททีที่กระททากริจดผู้วยความรอัก” สริที่งททีที่ททาใหผู้พระเจผู้า
ทรงพอพระทอัยคพอ (1) ความเชพที่อในพระเยซผครริสตร และ (2) การดทาเนรินชทีวริตหลอังจากนอัรนในความ
รอัก ทตานจะพผดถถึงเรพที่องนทีรอยตางเตป็มททีที่มากกวตานทีร ในขผู้อ 13-15 ถถึงแมผู้วตาความเชพที่อเปป็นหลอักการททีที่เชพที่อม
เรากอับพระเจผู้า แตตความรอักกป็ควรเปป็นสายใยททีที่ผผกผอันระหวตางคนของพระเจผู้ากอันเองดผู้วยหลอังจาก
นอัรน

กท 5:7 เปาโลจถึงดรุพทีที่นผู้องชาวแควผู้นกาลาเททียแบบเบาๆ ทช่านวมิพี่งแขช่งดพอยทช่แลจ้ว ใคร
เลช่าขอัดขวางทช่านไมช่ใหจ้เชรืพี่อฟอังความจรมิง เชตนเดทียวกอับททีที่ทตานททาหลายครอัร งในจดหมายฝากหลาย
ฉบอับของทตาน เปาโลเปรทียบเททียบชทีวริตครริสเตทียนวตาเปป็นเหมพอนกอับการวริที่งแขตงมาราธอนระยะไกล
(ดผ กาลาเททีย 2:2, 1 โครรินธร 9:24, 2 ทริโมธที 4:7 และฮทีบรผ 12:1) พวกเขาไดผู้เรริที่มตผู้นการวริที่งแขตงใน
ชทีวริตครริสเตทียนมาดทีอยผตแลผู้ว แตตระหวตางทาง มทีบางคนททาใหผู้พวกเขาสะดรุดลผู้มลง พวกเขาไมตเชพที่อฟอัง
ความจรริงอทีกตตอไปแลผู้ว

กท 5:8 นอกจากนทีร  การเกลพตั้ยกลช่อมอยช่างนพตั้ไมช่ไดจ้มาจากพระองคย์ผทจ้ทรงเรพยกทช่านทอัตั้ง
หลาย คทาททีที่แปลวตา การเกลพตั้ยกลช่อม (เพะอริสมอเน) มทีความหมายวตา ‘การหอักหลอัง’ หรพอ ‘การชอักจผง
ททีที่หลอกลวง’ คทานทีรมทีททีที่มาจากคทาททีที่แปลวตา เชรืพี่อฟอัง ในขผู้อททีที่แลผู้ว (เพะอริโธ) ดอังนอัรนเปาโลจถึงเลตนคทานริด
หนตอย ประเดป็นททีที่สทาคอัญกวตาของทตานกป็คพอวตา การหลอกลวงนทีร  (การททีที่พวกเขาตผู้องรอักษาพระราช



บอัญญอัตริเพพที่อททีที่จะไดผู้รอับความรอดและคงความรอดไวผู้ตตอไปไดผู้)ไมตไดผู้มาจากพระองครผผผู้ไดผู้ทรงเรทียก
พวกเขามาตอัรงแตตแรก กลตาวอทีกนอัยหนถึที่ง คทาสอนนอกรทีตนทีร ไมตไดผู้มาจากพระเจผู้า

กท 5:9 ทตานจถึงยกคทาสรุภาษริตททีที่เปป็นความจรริง เชรืตั้อขนมเพพยงนมิดหนช่อยยช่อมทดาใหจ้
แปจ้งดมิบฟทขขตั้นไดจ้ทอัตั้งกจ้อน เราตผู้องการเชพรอขนมเพทียงแคตนริดเดทียวเทตานอัรนเพพที่อททาใหผู้แปผู้งดริบทอัรงกผู้อนฟผ
ขถึรน ทตานอาจหมายความวตาความสอับสนทอัรงหมดนทีร เกริดขถึรนจากครผสอนเทป็จเพทียงแคตคนเดทียวททีที่ไดผู้
ลอบเขผู้ามาในครริสตจอักรทอัรงหลายแหตงแควผู้นกาลาเททีย ขผู้อตตอไปสนอับสนรุนการตทีความนทีร  เปป็นความ
จรริงททีที่คทาสอนผริดเพทียงนริดเดทียวสามารถททาใหผู้ความเชพที่อของคนมากมายเสทียไดผู้

กท 5:10 ทอัรงๆททีที่เกริดความสอับสนทอัรงสริรนนทีร  แตตเปาโลกป็ยอังไวผู้ใจพวกเขาอยผต ขจ้าพเจจ้า
ไวจ้ใจทช่านในองคย์พระผทจ้เปป็นเจจ้าวช่า ทช่านจะไมช่เชรืพี่อถรืออยช่างอรืพี่นเลย ถถึงแมผู้วตากตอนหนผู้านอัรนทตานไดผู้
แสดงถถึงความสงสอัยในตอัวพวกเขาอยผตบผู้าง (4:11) แตตตอนนทีร  (อาจเพพที่อใหผู้ก ทาลอังใจพวกเขา) ทตานกป็
แสดงถถึงความมอั ที่นใจวตาพวกเขาจะไมตเชพที่อถพอใครอพที่นเลยนอกจากตอัวทตานเอง นอกจากนทีร  ฝช่ายผทจ้ทพพี่มา
รบกวนทช่านนอัตั้น จะเปป็นใครกป็ตามจะตจ้องไดจ้รอับโทษ เหป็นไดผู้ชอัดวตาเปาโลกทาลอังหมายถถึงผผผู้ททีที่เปป็น
หอัวโจกททีที่กตอใหผู้เกริดความสอับสนและความยรุตงยากทอัรงหมดนทีร  เหป็นไดผู้ชอัดวตาเปาโลไมตรผผู้จอักคนๆนทีร  แตต
ทตานกป็เตพอนวตาคนๆนทีร จะตผู้องเจอกอับการพริพากษาออันสมควรกอับความผริดของเขา นทีที่สพที่อชอัดเจนวตา
พวกครผสอนเทป็จจะตผู้องขถึรนใหผู้การตตอพระเจผู้าสอักวอันหนถึที่ง ถผู้าไมตใชตในชทีวริตนทีร  กป็ตผู้องเปป็นการ
พริพากษาททีที่จะเกริดขถึรนตามมาในททีที่สรุด

กท 5:11 จากนอัรนเปาโลพผดถถึงขผู้อกลตาวหาออันรผู้ายกาจททีที่พวกถพอลอัทธริยริวบางคนยกขถึรน
ปรอักปรทาทตาน พพพี่นจ้องทอัตั้งหลาย ถจ้าขจ้าพเจจ้ายอังเทศนาชอักชวนใหจ้รอับพมิธพเขจ้าสนหนอัต เหตนใดขจ้าพเจจ้าจขง
ยอังถทกขช่มเหงอยทช่อพกเลช่า บางคนกลตาวหาวตาแมผู้แตตเปาโลกป็เทศนาวตาจทาเปป็นททีที่ผผผู้เชพที่อตผู้องเขผู้าสรุหนอัต นทีที่
อาจเปป็นการบริดเบพอนบรริบทของการเขผู้าสรุหนอัตของทริโมธทีตามททีที่มทีบอันทถึกไวผู้ในกริจการ 16:3 คทาตอบ
ของเปาโลสทาหรอับขผู้อกลตาวหานทีรกป็ชอัดเจน หากเปป็นเชตนนอัรนจรริง ททาไมทตานถถึงตผู้องโดนพวกยริว
ขตมเหงอยผตเลตา คทาตอบกป็ชอัดเจนอยผตแลผู้ว แนตนอนททีที่ทตานไมตไดผู้เทศนาวตาผผผู้เชพที่อจทาเปป็นตผู้องเขผู้าสรุหนอัต 
หากทตานเทศนาแบบนอัรนจรริงๆ กางเขนกป็ไมช่ใชช่สมิพี่งทพพี่ใหจ้สะดนดแลจ้ว กางเขนเปป็นสริที่งสะดรุดในความคริด



ของพวกยริวกป็เพราะวตา ททีชื่กางเขนนจัขึ้นพระครริสตรไดผู้ทรงชทาระโทษบาปของเราและและททาใหผู้พระ
ราชบอัญญอัตริสทาเรป็จแลผู้ว ถผู้าเปาโลเทศนาใหผู้คนเขผู้าสรุหนอัตจรริงๆ การประกาศเรพที่องกางเขนททีที่พวกยริว
เกลทียดกป็คงหายวอับไปแลผู้ว ขผู้อเทป็จจรริงททีที่วตาทตานยอังประกาศเรพที่องกางเขนตตอไปกป็ปฏริเสธขผู้อกลตาวหา
ททีที่วตาตอัวทตานเองกป็สนอับสนรุนใหผู้คนเขผู้าสรุหนอัตและใหผู้ถพอรอักษาพระราชบอัญญอัตริ

กท 5:12 เปาโลกลตาวดผู้วยอาการเหนพที่อยหนตายและถอนใจวตา ขจ้าพเจจ้าอยากใหจ้คน
เหลช่านอัตั้นทพพี่รบกวนทช่านถทกตอัดออกเสพยเลย ความหมายนทีรชอัดเจนถถึงแมผู้จะมทีการเสทียดสทีอยผ ตดผู้วยกป็ตาม 
ทตานอยากใหผู้พวกถพอลอัทธริยริวเหลตานทีร ไปใหผู้พผู้นๆเสทีย อยตางไรกป็ตามเราเหป็นชอัดเจนถถึงการเลตนคทาของ
ทตาน พวกถพอลอัทธริยริวเหลตานทีรสนอับสนรุนใหผู้คนเขผู้าสรุหนอัต ซถึที่งเปป็นการตอัดหนอังหรุผู้มปลายองคชาตออก 
เปาโลใชผู้คทาสอนของพวกเขาเลตนงานพวกเขาเอง คทาททีที่แปลวตา รบกวน (อานาสตาตอโอ) เปป็นคทาททีที่
นตาสนใจ มอันมทีความหมายวตา ‘ยรุยง’ หรพอ ‘พลริกควทที่า’ ความยรุ ตงยากททีที่พวกถพอลอัทธริยริวกตอเปป็นคทากลตาว
ททีที่นผู้อยกวตาความเปป็นจรริงดผู้วยซทรา

กท 5:13 จากตรงนทีร เปป็นตผู้นไป เปาโลจะเชพที่อมโยงจากเรพที่องของหลอักคทาสอนททีที่ทตาน
นทาเสนอมาถถึงตอนนทีรไปยอังการดทาเนรินชทีวริตครริสเตทียนในแตตละวอัน เมพที่อพริจารณาถถึงขผู้อพริพาทททีที่เกริด
ขถึรนในครริสตจอักรหลายแหตงในแควผู้นกาลาเททีย เหป็นไดผู้ชอัดวตาเกริดการแบตงพรรคแบตงพวกและการโตผู้
เถทียงกอันอยตางรรุนแรง

วกกลอับมาพผดถถึงหลอักการเรพที่องเสรทีภาพในพระครริสตร เปาโลตอักเตพอนพวกเขาวตา พพพี่นจ้องทอัตั้ง
หลาย ทพพี่ทรงเรพยกทช่านกป็เพรืพี่อใหจ้มพเสรพภาพ อยช่าเอาเสรพภาพของทช่านเปป็นชช่องทางทพพี่จะปลช่อยตอัวไป
ตามเนรืตั้อหนอัง ปอัญหากป็คพอวตา บางคนไดผู้ใชผู้หลอักการเรพที่องเสรทีภาพของครริสเตทียนในทางททีที่ผริดและใชผู้
มอันเปป็นชตองทางททีที่จะททาอะไรกป็ไดผู้ตามใจชอบ ดอังททีที่ขผู้อพระคอัมภทีรรจะเปริดเผยใหผู้เหป็น ชตองทางดอัง
กลตาวไดผู้สทาแดงตอัวออกมาเปป็นความแตกแยกแบบถพอพวกถพอคณะออันขมขพที่นทตามกลางพวกเขา 
ทางออกของปอัญหานทีรนอัรนงตายนริดเดทียว แตช่จงรอับใชจ้ซขพี่งกอันและกอันดจ้วยความรอักเถมิด คทากลตาวนทีรลถึกซถึร ง
จรริงๆ เราไมตเพทียงควรรอักซถึที่งกอันและกอันเทตานอัรน แตตเราควรรอับใชผู้ซถึที่งกอันและกอันดผู้วยนทราใจแบบ
เดทียวกอันดผู้วย



กท 5:14 เปาโลจถึงยริงปพนนอัดเดทียวไดผู้นกสองตอัว เพราะวช่า พระราชบอัญญอัตมิทอัตั้งสมิตั้นนอัตั้น
สรนปไดจ้เปป็นคดาเดพยว ครือวช่า `จงรอักเพรืพี่อนบจ้านเหมรือนรอักตนเอง' สทาหรอับคนเหลตานอัรนททีที่เกริดความ
สอับสนเพราะการลอบเขผู้ามาของพวกถพอลอัทธริยริว เปาโลยกคทาพผดจากเลวทีนริตริ 19:18 การรอักผผผู้อพที่น
อยตางททีที่เราควรรอักเหนพอกวตาพระราชบอัญญอัตริทอัรงสริรน ถผู้าเรารอักพระเจผู้าอยตางททีที่เราควรรอัก เรากป็จะไมตมที
วอันททาบาปตตอพระองคร ถผู้าเรารอักเพพที่อนบผู้านอยตางททีที่เราควรรอัก เรากป็จะไมตททาบาปตตอเขาเชตนกอัน 
นอกจากนทีรทตานพผดถถึงปอัญหาในทางปฏริบอัตริของครริสตจอักรทอัรงหลายแหตงแควผู้นกาลาเททียดผู้วย การโตผู้
เถทียงกอันดผู้วยเรพที่องคทาสอนททีที่ถผกตผู้องไดผู้กลายเปป็นความบาดหมางอยตางรรุนแรง พวกเขาจทาเปป็นตผู้องมที
คทาสอนททีที่ถผกตผู้อง แตตพวกเขากป็ควรททาเชตนนอัรนดผู้วยใจททีที่กอปรดผู้วยความรอัก นทีที่แหละคพอการททาใหผู้
พระราชบอัญญอัตริสทาเรป็จและททาใหผู้ความขอัดแยผู้งระหวตางพวกเขาคลทีที่คลายลงไดผู้

กท 5:15 ทตานจถึงเตพอนวตา แตช่ถจ้าทช่านกอัดและกมินเนรืตั้อกอันและกอัน จงระวอังใหจ้ดพเกรงวช่า
ทช่านจะทดาใหจ้กอันและกอันยช่อยยอับไป ดอังททีที่ทตานจะขยายความตตอไปในไมตชผู้า ปอัญหาไมตใชตแคตเรพที่องคทา
สอนผริดเทตานอัรน แตตยอังเปป็นเรพที่องการททาตามเนพรอหนอังอยตางหนผู้าไมตอายอทีกดผู้วย เพราะการโตผู้เถทียงกอัน
อยตางเผป็ดรผู้อนในเรพที่องหลอักคทาสอน พวกเขาไดผู้ก อัดกรินกอันและกอันเหมพอนกอับสรุนอัขททีที่ก อัดกอัน นทีที่จถึงนทา
เปาโลไปสผตประเดป็นหลอักออันททีที่สองของจดหมายฝากฉบอับนทีร  และนอัที่นกป็คพอการดทาเนรินชทีวริตตามพระ
วริญญาณมากกวตาททีที่จะดทาเนรินตามเนพรอหนอัง เราไมตไดผู้รอดโดยเนพรอหนอัง (การเขผู้าสรุหนอัตและการ
รอักษาพระราชบอัญญอัตริตตางๆ) และเราไมตควรดทาเนรินชทีวริตครริสเตทียนตามเนพรอหนอังดผู้วย

กท 5:16 ทตานจถึงพผดถถึงประเดป็นหลอักททีที่สองของจดหมายฝากฉบอับนทีร  แตช่ขจ้าพเจจ้าขอบ
อกวช่า จงดดาเนมินชพวมิตตามพระวมิญญาณและทช่านจะไมช่สนองความตจ้องการของเนรืตั้อหนอัง ประเดป็นททีที่
ตผู้องมทีการตทีความอยผตตรงนทีร  พระวมิญญาณในททีที่นทีร ยตอมหมายถถึงพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  อยตางไรกป็ตาม
ในตผู้นฉบอับภาษากรทีกคทาวตาพระวริญญาณนทีรอาจหมายถถึง ‘วริญญาณ’ กป็ไดผู้ (เกทีที่ยวกอับตอัวออักษรใหญต
เลป็กในภาษาออังกฤษ คพอ ในฉบอับคริงเจมสรเปป็นตอัวใหญตแตตในภาษากรทีกเปป็นตอัวเลป็ก)

มทีคนตทีความขผู้อนทีรสองแบบ ฝตายหนถึที่งเชพที่อวตา เราตผู้องดทาเนรินในพระวริญญาณบรริสสุทธริธ 
อยตางไรกป็ตาม เกริดคทาถามขถึรนมาวตา แลผู้วเราจะดทาเนรินในพระวริญญาณบรริสรุทธริธ อยตางไรลตะ บรริบทททีที่



ตามมาดผเหมพอนจะเปรทียบเททียบความตตางของธรรมชาตริใหมต่กอับธรรมชาตริเกตามากกวตา นทีที่เปป็นรผป
แบบททีที่เปาโลใชผู้ในจดหมายฝากหลายฉบอับของทตาน (โรม 7:15-25, 1 โครรินธร 3:1-4, เอเฟซอัส 
4:22-24 และโคโลสที 3:5-15) ดผเหมพอนจะไมตเขผู้ากอันททีที่เราจะเปรทียบเททียบความตตางระหวตางพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธ กอับเนพรอหนอัง อยตางไรกป็ตาม ดผเหมพอนจะเขผู้ากอันไดผู้อยตางดทีททีเดทียวททีที่เราจะเปรทียบ
เททียบความตตางระหวตางธรรมชาตริเกตากอับธรรมชาตริใหมต ดอังนอัรนผผผู้เขทียนจถึงคริดวตา คทาวตา ‘วริญญาณ’ ททีที่
เปาโลใชผู้ในครถึที่งหลอังของกาลาเททีย 5 หมายถถึง ธรรมชาตริใหมต่ฝต่ายวริญญาณของเรา ไมตวตาจะยอังไง 
ธรรมชาตริใหมตนอัรนกป็ถผกสรผู้างขถึรนแลผู้วโดยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ซถึที่งสถริตอยผตภายใน ทอัรงสองอยตางจถึงมที
ความสอัมพอันธรกอันอยตางใกลผู้ชริด

เมพที่อไดผู้กลตาวเชตนนอัรนแลผู้ว เปาโลกป็สอนสริที่งททีที่ลถึกซถึร ง หากเราจะดทาเนรินชทีวริตแตตละวอันตาม
ธรรมชาตริใหมต่ เรากป็จะไมตดทาเนรินตามธรรมชาตริเกตา นอัที่นคพอ เนพรอหนอัง ความบาปทรุกอยตางในชทีวริต
ครริสเตทียนเกริดขถึรนจากเนพรอหนอัง หากเราจอัดระเบทียบชทีวริตตอัวเองจนเราดทาเนรินตามธรรมชาตริใหมต (จริต
วริญญาณ)ไดผู้ โดยพถึที่งพาพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  เรากป็จะมทีชอัยชนะเหนพอความบาป นทีที่คพอหนถึที่งในเคลป็ด
ลอับของชทีวริตครริสเตทียน

กท 5:17 แมผู้กระนอัรน มทีการตตอสผผู้อยตางตตอเนพที่องระหวตางธรรมชาตริเกตาททีที่บาปหนาซถึที่งเรา
เกริดมาพรผู้อมกอับมอันและธรรมชาตริใหมตซถึที่งถผกสรผู้างขถึรนในความชอบธรรมเมพที่อเราบอังเกริดใหมต ดผู้วย
เหตรุนทีร  ความตจ้องการของเนรืตั้อหนอังตช่อสทจ้พระวมิญญาณ และพระวมิญญาณกป็ตช่อสทจ้เนรืตั้อหนอัง เพราะทอัตั้ง
สองฝช่ายเปป็นศอัตรทกอัน ดอังนอัตั้นสมิพี่งทพพี่ทช่านทอัตั้งหลายปรารถนาทดาจขงกระทดาไมช่ไดจ้ เชตนเดทียวกอับในโรม 
7:15-25 มทีการตตอสผผู้อยตางตตอเนพที่องระหวตางธรรมชาตริเกตาททีที่เหป็นแกตตอัวและเสพที่อมทราบกอับธรรมชาตริ
ใหมตททีที่บรริสรุทธริธ  (จริตวริญญาณ) ทอัรงสองฝตายเปป็นศอัตรผคผตอาฆาตภายในตอัวเรา โดยเฉพาะอยตางยริที่งเนพรอ
หนอังจะขอัดขวางเรามริใหผู้ททาสริที่งททีที่เราควรทจา ในทางกลอับกอัน ธรรมชาตริใหมต (จริตวริญญาณ) จะขอัด
ขวางมริใหผู้เราททาสริที่งททีที่เราอยากทจา กรุญแจกป็คพอการดทาเนรินตามจริตวริญญาณ สริที่งนทีรสทาเรป็จไดผู้โดยการอตาน
พระวจนะของพระเจผู้าอยตางตตอเนพที่อง การยอมจทานนตตอพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  การตรถึงเนพรอหนอังททีที่
กางเขน และความมรุตงมอั ที่นททีที่จะดทาเนรินตามธรรมชาตริใหมต



กท 5:18 เปาโลยผู้อนกลอับมาพผดถถึงเรพที่องเกทีที่ยวกอับหลอักคทาสอนอทีกครอัร ง โดยผสมผสาน
หลอักการและการปฏริบอัตริเขผู้าดผู้วยกอัน แตช่ถจ้าพระวมิญญาณทรงนดาทช่าน ทช่านกป็ไมช่อยทช่ใตจ้พระราช
บอัญญอัตมิ เมพที่อเราถผกนทาพาโดยธรรมชาตริใหมตซถึที่งอยผตภายใน (‘ธรรมชาตริใหมตฝตายวริญญาณ’ ซถึที่งถผก
สรผู้างขถึรนโดยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ) เรากป็จะไมตหลงฝตาฝพนพระราชบอัญญอัตริ การดทาเนรินชทีวริตตาม
ธรรมชาตริใหมตจถึงนทามาซถึที่งชอัยชนะเหนพอความบาปและการททาตามเนพรอหนอังและการยถึดตริดของเนพรอ
หนอังกอับพระราชบอัญญอัตริ เราจถึงไมตอยผตใตผู้การพริพากษาของพระราชบอัญญอัตริ อทีกครอัร งททีที่กรุญแจททีที่ไขสผต
ชทีวริตครริสเตทียนอยผตตรงนทีร รวมถถึงแกตนแทผู้ของพระครุณดผู้วย ธรรมชาตริใหมตททีที่ถผกสรผู้างขถึรนตอนททีที่เรา
บอังเกริดใหมตโดยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ไมตเพทียงเปป็นทางแกผู้ปอัญหาเกทีที่ยวกอับพระราชบอัญญอัตริเทตานอัรน 
แตตยอังเปป็นกรุญแจททีที่ไขสผตชอัยชนะในการดทาเนรินชทีวริตครริสเตทียนแตตละวอันดผู้วย

กท 5:19 เกรงวตาจะมทีใครสงสอัยเกทีที่ยวกอับลอักษณะเฉพาะของเนพรอหนอัง (ธรรมชาตริเกตา
ททีที่บาปหนาของเรา) ออัครทผตเปาโลจถึงใหผู้รายการซถึที่งบอกถถึงการงานของมอัน นตาสอังเกตวตา (1) ทตาน
เรทียกสริที่งเหลตานทีร วตาเปป็นการงาน มทีความเชพที่อมโยงซถึที่งถผกคอั ที่นบางๆกอับเรพที่องพระราชบอัญญอัตริและการ
งานตต่างๆของมอัน ทอัรงสองอยตางเกทีที่ยวขผู้องกอับเนพรอหนอัง (2) รายการนทีรบอกถถึงการงานทอั ที่วไปไมตใชตการ
งานทอัรงหมด (3) ถถึงแมผู้วตาความบาปทางเพศในแบบตตางๆถผกเขผู้าใจอยผตแลผู้ววตาเปป็นการงานของเนพรอ
หนอัง แตตสริที่งททีที่ไมตปรากฏชอัดเทตาใดนอักกป็คพอความรผู้ายกาจททีที่ผผผู้คนกระททาตตอกอัน ความบาปเหลตานทีรพบ
ดกดพที่นยริที่งกวตาการททาผริดศทีลธรรมทางเพศเสทียอทีก ความบาปเหลตานทีร เปป็นสริที่งททีที่เปาโลเรทียกในภายหลอัง
วตา มลทรินของจริตวริญญาณใน 2 โครรินธร 7:1 ตรงนทีร เราเหป็นถถึงความบาปสริบเจป็ดอยตาง ความบาป
ทอัรงหมดนทีร เปป็นของธรรมชาตริเกตา คพอ เนพรอหนอัง นอกจากนทีรความบาปทอัรงหมดกป็มทีรากอยผตในตจัวตน
ของเราดผู้วย ใหผู้เราพริจารณาความบาปแตตละอยตางกอัน

ทตานเรริที่มตผู้นโดยการพผดถถึงการงานตตางๆของเนพรอหนอัง แลจ้วการงานของเนรืตั้อหนอังนอัตั้นเหป็นไดจ้
ชอัด ครือการเลช่นชทจ้ การลช่วงประเวณพ การโสโครก การลามก ความหมายกป็คพอ การงานเหลตานทีร เปป็นสริที่ง
ททีที่ปรากฏชอัดเจน



(1) การเลช่นชทจ้  คพอการมทีเพศสอัมพอันธรระหวตางคนททีที่แตตงงานแลผู้วกอับอทีกคนซถึที่งไมตใชตสามทีหรพอ
ภรรยาของตน (2) การลช่วงประเวณพ: คทาททีที่แปลเชตนนอัรน (พอรเนะเอทีย) หมายถถึงการมทีเพศสอัมพอันธร
แบบไมตถผกตผู้องในทรุกรผปแบบ (ซถึที่งรวมถถึงการรอักรตวมเพศดผู้วย) แตตมอักหมายถถึงการมทีเพศสอัมพอันธร
กตอนแตตงงาน นอัที่นคพอ คนททีที่มาอยผตดผู้วยกอันหรพอหลอับนอนดผู้วยกอันกตอนแตตงงาน (3) การโสโครก: คทาททีที่
แปลเชตนนอัรน (อาคาธารเซทีย) หมายถถึง ความไมตบรริสรุทธริธ ในดผู้านศทีลธรรมโดยทอั ที่วไป: ตลกหยาบ
โลน, หนอังสพอททีที่มทีเนพรอหาหยาบโลน, ความคริดสกปรก มอันเกทีที่ยวขผู้องกอับพฤตริกรรมททีที่ผริดศทีลธรรมทรุก
อยตาง เชตน การรอักรตวมเพศ, การรตวมเพศกอับสอัตวร และการรตวมเพศกอับคนททีที่เปป็นญาตริพทีที่นผู้องกอันเอง 
(4) การลามก: คทาททีที่แปลเชตนนอัรน (อาเซป็ลเกะเอทีย) มอักเชพที่อมโยงกอับสริที่งททีที่จอับตผู้องไมตไดผู้มากกวตาสริที่งททีที่
จอับตผู้องไดผู้ มอันคพอความคริดททีที่สกปรกและเปทีที่ยมดผู้วยตอัณหา, ตอัณหาททีที่ไมตถผกควบครุมไวผู้ และการมทีเพศ
สอัมพอันธรททีที่ไมตบรริสรุทธริธ  การงานของเนพรอหนอังทอัรงสทีที่อยตางออันสกปรกเกทีที่ยวขผู้องกอับเรพที่องทางเพศทอัรงสริรน 
พวกมอันคพอแกตนแทผู้ของการผริดศทีลธรรม ถถึงแมผู้วตาพวกมอันจะนทาความสรุขแคตชอั ที่วขณะมาใหผู้ แตต
สรุดทผู้ายแลผู้วพวกมอันกป็นทาความยรุตงยากมาใหผู้

กท 5:20 การนอับถรือรทปเคารพ การนอับถรือพช่อมดหมอผพ การเปป็นศอัตรทกอัน การวมิวาท
กอัน การรมิษยากอัน การโกรธกอัน การทนช่มเถพยงกอัน การใฝช่สทง การแตกกก๊กกอัน (5) การนอับถรือรทปเคารพ: 
นทีที่หมายถถึงอะไรกป็ตามททีที่มาคอั ที่นกลางระหวตางมนรุษยรกอับพระเจผู้าไมตวตาจะเปป็นรผปเคารพททีที่จอับตผู้องไดผู้
หรพอสริที่งตตางๆททีที่ซอับซผู้อนในชทีวริตททีที่เราใหผู้ความสทาคอัญมากกวตาพระเจผู้า (6) การนอับถรือพช่อมดหมอผพ: 
คทาททีที่แปลเชตนนอัรน (ฟารมาเคะเอทีย) หมายถถึงการเลตนของหรพอการใชผู้ไสยศาสตรร อยตางไรกป็ตาม มอัน
เปป็นททีที่มาของคทาภาษาออังกฤษ pharmacy (เภสอัชกรรม) ในโลกสมอัยโบราณ ยาเสพยรตริดหรพอยาททีที่
ททาใหผู้เกริดอาการประสาทหลอนถผกใชผู้บตอยๆเพพที่อเปป็นสตวนหนถึที่งของการททาครุณไสยและการเลตน
ของ

คราวนทีร เปาโลเปลทีที่ยนจากการงานของเนพรอหนอังททีที่ชอัดเจนกวตาไปสผตการงานททีที่ซอับซผู้อนกวตา
บผู้าง (7) การเปป็นศอัตรทกอัน: รากคทาของคทาททีที่แปลเชตนนทีร  (เอป็คธรา) คพอ ความเปป็นปฏริปอักษรตตอกอันและ
กอัน สริที่งนทีรกลายเปป็นความบาปททีที่ปรากฏชอัดเจนยริที่งกวตาความบาปตตางๆททีที่เอตยไปแลผู้วทอันทที (8) การ
วมิวาทกอัน: คทาททีที่แปลเชตนนอัรน (เอะรริส) หมายถถึงการทะเลาะเบาะแวผู้งกอันหรพอการกตอใหผู้เกริดการ



ทะเลาะวริวาท การแสดงออกของความบาปชนริดนทีรคพอ การชอบโตผู้เถทียงหรพอการชอบหาเรพที่อง (9) 
การรมิษยากอัน: คทาททีที่แปลเชตนนอัรน (เซลอส) เปป็นททีที่มาของคทาภาษาออังกฤษ zealous และ jealous 
อยตางไรกป็ตามความหมายของคทานทีร ในภาษากรทีกมทีลอักษณะเปป็นแงตลบมากกวตา ความหมายกป็คพอ การ
อริจฉา รริษยา และมทีใจขมขพที่น บางททีความหมายททีที่สทาคอัญกวตาคพอ การมทีใจขมขพที่นตตอกอันและกอัน (10) 
การโกรธกอัน: คทาททีที่แปลเชตนนอัรน (ธถูมอส) หมายถถึงการมทีอารมณรเสทีย หรพอความโกรธททีที่พลรุตงขถึรนมา 
(11) การทนช่มเถพยงกอัน: คทาๆนทีร  (เอะรริเธะเอทีย) หมายถถึง การโตผู้เถทียงกอัน มอันมทีความหมายตรงตอัววตา 
ความรผู้ายกาจในการหาเสทียงทางการเมพองและวริธทีสกปรกตตางๆของมอัน อยตางไรกป็ตาม ความหมาย
โดยทอั ที่วไปคพอ ใจททีที่รผู้ายกาจ (12) การใฝช่สทง: ถถึงแมผู้วตาเราอาจคริดวตาคทานทีร เกทีที่ยวขผู้องกอับการกตอการกบฏ
หรพอการกตออาชญากรรมตตอรอัฐ แตตคทาๆนทีรมทีความหมายกวผู้างกวตานอัรน คทาททีที่แปลเชตนนอัรน (ดริคอสตา
เซทีย) มทีความหมายตรงตอัววตา การสรผู้างความแตกแยกหรพอการไมตลงรอยกอัน แนตนอนททีที่นทีที่เปป็นสตวน
หนถึที่งของปอัญหาททีที่เกริดขถึรนในครริสตจอักรบางแหตงในแควผู้นกาลาเททีย (13) การแตกกก๊กกอัน: บางคนคริด
วตาเปาโลกทาลอังหมายถถึง ความผริดพลาดในดผู้านหลอักคทาสอน ถถึงแมผู้วตาคทาภาษาออังกฤษ (heresy) ไดผู้
กลายมามทีความหมายเชตนนอัรน แตตคทาภาษากรทีก (ไฮเระซริส) มทีความหมายกวผู้างกวตานอัรน มอันมทีความ
หมายวตา การถพอความเหป็นของตนเปป็นใหญต, ความดพรอดถึง หรพอหอัวแขป็ง มอันเกทีที่ยวขผู้องอยตางใกลผู้ชริด
กอับความเยตอหยริที่ง

การงานของเนพรอหนอังทอัรงหกประการนทีร เปป็นรากเหงผู้าของปอัญหาชทีวริตสมรสมากมายรวมถถึง
ปอัญหาในครริสตจอักรดผู้วย การงานเหลตานทีรกป็เหมพอนกอับความบาปทางเพศททีที่ไดผู้กลตาวไปแลผู้ว เปป็น
ความบาปททีที่เนผู้นตอัวเองเปป็นหลอักและแสดงถถึงความเหป็นแกตตอัว ตอัวเราเองเปป็นรากเหงผู้าของเนพรอหนอัง 
แนตนอนททีที่ความบาปเหลตานทีร แพรตหลายในหมผตครริสเตทียนมากกวตาความบาปทางเพศททีที่ไดผู้บรรยายไป
แลผู้วดผู้านบน

กท 5:21 การอมิจฉากอัน การฆาตกรรม การเมาเหลจ้า การเลช่นเปป็นพาลเกเร และกา
รอรืพี่นๆในทดานองนพตั้อพก เหมรือนทพพี่ขจ้าพเจจ้าไดจ้เตรือนทช่านมากช่อน บอัดนพตั้ขจ้าพเจจ้าขอเตรือนทช่านเหมรือนกอับ
ทพพี่เคยเตรือนมาแลจ้ววช่า คนทพพี่ประพฤตมิเชช่นนอัตั้นจะไมช่ไดจ้รอับอาณาจอักรของพระเจจ้าเปป็นมรดก



(14) การอมิจฉากอัน: ความหมายของคทาๆนทีร ในภาษากรทีกเหมพอนกอับในภาษาออังกฤษ (15) 
การฆาตกรรม: คทาๆนทีร ไมตตผู้องอธริบายอะไรเพริที่มเตริม (16) การเมาเหลจ้า: คทาททีที่แปลเชตนนอัรน (เมะเธ) 
อาจมทีความหมายวตา อาการมถึนเมาทอั ที่วๆไปกป็ไดผู้ สทาหรอับคนเหลตานอัรนททีที่ยอมรอับการดพที่มเพพที่อเขผู้าสอังคม
สทาหรอับครริสเตทียน อาการมถึนเมาไมตวตาจะมากหรพอนผู้อยขนาดไหนกป็ตามถผกเรทียกวตา การงานของ
เนพรอหนอังในททีที่นทีร  (17) การเลช่นเปป็นพาลเกเร: คทาททีที่แปลเชตนนอัรน (โคมอส) มทีความหมายวตา การเลทีรยง
เอริกเกรริกหรพอการสทามะเลเทเมา มอันหมายถถึง ความบอันเทริง และการเลทีรยงสนรุกสนานททีที่แพรตหลาย 
ในหมผตชาวโลกสมอัยนทีร

ออัครทผตเปาโลปริดทผู้ายรายการททีที่โสมมนทีร เกทีที่ยวกอับเนพรอหนอังดผู้วยคทาเตพอนททีที่ททาใหผู้ตาสวตาง 
“และการอพที่นๆในททานองนทีรอทีก เหมพอนททีที่ขผู้าพเจผู้าไดผู้เตพอนทตานมากตอน บอัดนทีรขผู้าพเจผู้าขอเตพอนทตาน
เหมพอนกอับททีที่เคยเตพอนมาแลผู้ววตา คนททีที่ประพฤตริเชตนนอัรนจะไมตไดผู้รอับอาณาจอักรของพระเจผู้าเปป็น
มรดก” กรุญแจททีที่ชตวยใหผู้เราเขผู้าใจคทาพผดนทีรถผกพบในคทาททีที่แปลวตา รอับ...เปป็นมรดก (คเลรอนอเมะโอ) 
ความหมายกป็คพอการรอับมรดก เปาโลไมต่ไดว้กทาลอังพผดวตา ครริสเตทียนททีที่ททาความบาปออันใดออันหนถึที่งใน
ความบาปทอัรงสริบเจป็ดอยตางนทีร  (ก) ไมตรอด หรพอ (ข) จะสผญเสทียความรอดของตนไป สริที่งททีที่ทตานกทาลอัง
กลตาวกป็คพอวตา ความบาปในชทีวริตของครริสเตทียนอาจททาใหผู้เราสผญเสทียมรดกบางอยตางในสวรรครททีที่เรา
นตาจะไดผู้รอับไปเสทีย

พระคอัมภทีรรใหมตกลตาวชอัดเจนถถึงบทาเหนป็จและมรดกในสวรรคร ประเดป็นของเปาโลกป็คพอวตา 
ความบาปของเนพรอหนอังอาจททาใหผู้เราอดไดผู้บทาเหนป็จดอังกลตาว การดทาเนรินชทีวริตตามเนพรอหนอังจะททาใหผู้
เราสผญเสทียบทาเหนป็จททีที่เราควรจะไดผู้ในสงตาราศทีไป บางคนรทีบดตวนสรรุปวตาคนททีที่มทีความผริดในเรพที่อง
ความบาปททีที่นตาสะอริดสะเอทียนเหลตานทีรคงไมตรอดแนตๆหรพอไมตกป็จะสผญเสทียความรอดของตนไป

อยตางไรกป็ตาม เราตผู้องไมตลพมวตารายการเดทียวกอันนทีร ยอังรวมถถึงความบาปอพที่นๆดผู้วยเชตน การขทีร
โมโห, ความดพรอดถึง และความอริจฉา ทอัรงหมดนทีรรวมเปป็นกผู้อนเดทียวกอัน เนพรอหนอังและการงานตตางๆ
ของมอันนตาเกลทียดจรริงๆ การงานเหลตานทีร จะไมตเพทียงททาลายความสงบของชทีวริตครริสเตทียนเทตานอัรน แตต
ยอังจะททาใหผู้มรดกในอาณาจอักรของพระเจผู้าททีที่จะมาตกอยผ ตในภาวะเสทีที่ยงดผู้วย



กท 5:22-23 ฝช่ายผลของพระวมิญญาณนอัตั้นครือ ความรอัก ความปลาบปลรืตั้มใจ สอันตมิสนข 
ความอดกลอัตั้นใจ ความปรานพ ความดพ ความเชรืพี่อ 23 ความสนภาพอช่อนนจ้อม การรทจ้จอักบอังคอับตน เรรืพี่อง
อยช่างนพตั้ไมช่มพพระราชบอัญญอัตมิหจ้ามไวจ้เลย

ในทางตรงกอันขผู้าม ออัครทผตเปาโลเปรทียบเททียบความแตกตตางออันชอัดเจนระหวตางผลออันดที
งามของธรรมชาตริใหมต (จริตวริญญาณซถึที่งถผกสรผู้างโดยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ผผผู้สถริตอยผตภายใน) ขณะททีที่
ความบาปของเนพรอหนอังถผกเรทียกวตา การงาน ผลลอัพธรททีที่ตามมาของการดทาเนรินชทีวริตตามธรรมชาตริ
ใหมตกป็ถผกเรทียกวตา ผล มอันเปป็นอะไรททีที่เตริบโตขณะททีที่ธรรมชาตริใหมตกตอตอัวขถึรน นอกจากนทีรผลของพระ
วริญญาณกป็ถผกเรทียกในรผปเอกพจนธ์ไมตใชตพหผพจนร มอันอาจเปรทียบไดผู้ก อับพวงผลไมผู้ททีที่หวานอรตอยซถึที่ง
เตริบโตมาดผู้วยกอัน (บางคนกป็เปรทียบวตามอันเปป็นเหมพอนกอับผลไมผู้แสนอรตอยหลากหลายแบบซถึที่งโต
บนตผู้นไมผู้แหตงชทีวริตครริสเตทียน อยตางไรกป็ตาม การททีที่เปาโลใชผู้คทานทีร ในรผปเอกพจนรกป็ขอัดแยผู้งกอับการ
ตทีความดอังกลตาวและสอดคลผู้องกอับเรพที่องผลไมผู้พวงหนถึที่งมากกวตา) สริที่งตตอไปนทีรถผกรวมอยผตในพวงผล
ไมผู้ฝตายวริญญาณแสนอรตอยนทีร

(1) ความรอัก: คทาททีที่แปลเชตนนทีรคพอ อากาเป และหมายถถึงความรอักฝตายวริญญาณในรผปแบบททีที่
สผงททีที่สรุดซถึที่งไมตเหป็นแกตตอัว มอันคพอการเสทียสละตนเองเพพที่อคนอพที่น นทีที่ตรงขผู้ามกอับการงานทจัขึ้งหมดของ
เนพรอหนอังซถึที่งมทีลอักษณะททีที่เหป็นแกตตอัว (2) ความปลาบปลรืตั้มใจ: คทาททีที่แปลเชตนนอัรน (คารา) หมายถถึงความ
ชพที่นชมยรินดทีททีที่มทีอยผตเงทียบๆลถึกๆภายใน มอันเปป็นเหมพอนกอับนทราเยป็นททีที่นริที่งสงบของบตอนทราลถึกมากกวตานทราททีที่
พรุตงเปป็นฟองปรุดๆของหผู้วยตพรนๆ (3) สอันตมิสนข: คทาททีที่แปลเชตนนอัรน (เอะอริเรเน) หมายถถึงความนริที่งสงบ
ของจริตวริญญาณ ซถึที่งมทีอทานาจควบครุมความกระวนกระวายใจ, ความโกรธ และความอยาก มอันเปป็น
สริที่งททีที่มากตอนความสรุข

(4) ความอดกลอัตั้นใจ: คทาททีที่แปลเชตนนอัรน (มาครอธถูเมทีย) หมายถถึงความอดทน, การหอักหผู้ามใจ
และความชผู้าในการแกผู้แคผู้น (5) ความปรานพ: คทาททีที่แปลเชตนนอัรน (เครสตอเตส) มทีความหมายในแงต
บวกททีที่กรินความกวผู้างขวาง ในแงตหนถึที่งมอันอาจหมายถถึงความสรุจรริตใจและความดทีงามดผู้านศทีลธรรม 
และในอทีกแงตหนถึที่งมอันอาจหมายถถึงการมทีใจอตอนโยนและความเมตตากรรุณา ความหมายแบบหลอัง



นตาจะตรงกอับตรงนทีรมากกวตา (6) ความดพ: คทาททีที่แปลเชตนนอัรน (อากาโธซถูเน) คพอแกตนแทผู้ของความดที
งามและความชอบธรรม มอันหมายถถึงคนททีที่ดทีในความหมายสผงสรุดของคทาๆนทีร  มทีอรุปนริสอัยไมตกทีที่อยตางททีที่
สผงสตงไปกวตาการถผกเรทียกวตา ‘ดที’ ตามความหมายนทีร  

(7) ความเชรืพี่อ: คทาททีที่แปลเชตนนอัรน (พริสตริส) เปป็นคทาททีที่มอักหมายถถึงความเชชชื่อ แตตตรงนทีรอาจมที
ความหมายวตา ‘ความสอัตยรซพที่อ’ ดผู้วยกป็ไดผู้ ความหมายนตาจะใชตการแสดงออกมาของความเชพที่อ
มากกวตาจะเปป็นแคตหลอักการของความเชพที่อ (8) ความสนภาพอช่อนนจ้อม: นทีที่เปป็นคทาททีที่ถผกเขผู้าใจผริดมาก
ททีที่สรุดคทาหนถึที่งในพระคอัมภทีรร คทาททีที่แปลเชตนนอัรน (พราออเทส) มทีความหมายตรงตอัววตาสงบ ใจเยป็น และ
ไมตหวอั ที่นไหวงตายๆ มอันบตงบอกถถึงการมทีวรินอัยในการแสดงอารมณร มอันจถึงกตอใหผู้เกริดการมทีกริรริยาสรุภาพ
และใจเยป็น อยตางไรกป็ตาม ใจความสทาคอัญกป็คพอ การรผผู้จอักควบครุมอารมณรและทอัศนคตริของตน
มากกวตาททีที่จะเปป็นความสงบเสงทีที่ยมซถึที่งเปป็นผลททีที่ตามมา

(9) การรทจ้จอักบอังคอับตน : คทาสรุดทผู้ายนทีร แปลมาจากคทากรทีก (เอป็กคราเทะเอทีย) และหมายถถึงการ
มทีวรินอัยในตนเองในทรุกดผู้านของชทีวริต กลตาวในแงตปรอัชญาแลผู้ว การมทีวรินอัยในตนเองเปป็นผลททีที่แตก
ออกมาจากหลอักการเรพที่องความชอบธรรม นอั ที่นคพอ การบอังคอับตอัวเองใหผู้ททาสริที่งททีที่ถผกตผู้อง

พวงผลของจริตวริญญาณทอัรงเกผู้าประการนทีร  กป็เหมพอนการงานของเนพรอหนอัง คพอเปป็นสริที่งททีที่เรา
พบเหป็นเปป็นปกตริ แนตนอนททีที่เราสามารถใสตครุณธรรมอพที่นๆเขผู้าไปในรายการนทีร ไดผู้อทีก ดผ เอเฟซอัส 5:9 
อยตางไรกป็ตาม จรุดประสงครของเปาโลกป็คพอ การเปรทียบเททียบความแตกตตางระหวตางธรรมชาตริเกตาททีที่
นตาเกลทียดกอับธรรมชาตริใหมตททีที่ดทีงามและมทีคตายริที่ง เปป็นความจรริงททีที่เรรืพี่องอยช่างนพตั้ไมช่มพพระราชบอัญญอัตมิ
หจ้ามไวจ้เลย ไมตมทีผผผู้ครอบครอง รอัฐบาล หรพอพระราชบอัญญอัตริของโมเสสททีที่กลตาววตาครุณธรรมเหลตานทีร
เปป็นสริที่งททีที่ผริดเลย

กท 5:24 ขณะททีที่ทตานกทาลอังจะปริดทผู้ายเนพรอหาตอนนทีร  เปาโลกป็พผดถถึงการปฏริบอัตริททีที่
แสดงออกถถึงผลททีที่วตานทีร  ผทจ้ทพพี่เปป็นของพระครมิสตย์ไดจ้เอาเนรืตั้อหนอังกอับความอยากและราคะตอัณหาของ
เนรืตั้อหนอังตรขงไวจ้ทพพี่กางเขนเสพยแลจ้ว มทีหลายคทาททีที่ชตวยใหผู้เราเหป็นอะไรหลายอยตาง คทากรริยาททีที่แปลวตา 
ไดจ้...ตรขงไวจ้แลจ้ว (สเตารอโอ) อยผตในรผปปอัจจรุบอัน ประธานเปป็นผผผู้กระททา และไมตไดผู้อยผตในกาล



สมบผรณร ประธานเปป็นผผผู้ถผกกระททาเหมพอนอยตางททีที่ฉบอับแปลภาษาออังกฤษสชชื่อ คทาททีที่แปลวตา ความ
อยาก (พาเธะมา) หมายถถึง ‘ความรผผู้สถึกตตางๆ’ ของเรา แนตนอนททีที่คทาททีที่แปลวตา ราคะตอัณหา (เอะพริธถู
เมทีย) เปป็นคทาพพรนฐานททีที่หมายถถึง ‘ความอยาก’, ‘ความชอบ’ และ ‘ความปรารถนา’ ตตางๆของ
ธรรมชาตริเกตา ประโยคนทีรจถึงแปลใหมตไดผู้วตา ‘และคนเหลตานอัรนททีที่เปป็นของพระครริสตรกป็ตรถึงเนพรอหนอัง
พรผู้อมกอับความรผผู้สถึกและความอยากตตางๆของมอัน’ ผลททีที่ตามมาของการททาเชตนนทีรกป็ลถึกซถึร งจรริงๆ

ในฐานะครริสเตทียน เราตผู้องตรถึงเนพรอหนอังของเราใหผู้บตอยเทตาททีที่จทาเปป็น เราควรเขผู้าใจวตา
ธรรมชาตริเกตาของเราททางานบนเกณฑรของสริที่งททีที่มอันรผผู้สถึกหรพอสริที่งททีที่มอันอยาก มทีการตอัดสรินใจกทีที่อยตาง
ในชทีวริตททีที่เราอริงกอับเกณฑรนทีร  ในทางกลอับกอัน ธรรมชาตริใหมตททางานบนเกณฑรของความชอบธรรม
และความบรริสรุทธริธ  (เอเฟซอัส 4:24) นอัที่นคพอ มอันททาการตอัดสรินใจโดยอริงตามสริที่งททีที่ถผกตผู้องหรพอททีที่พอ
พระทอัยพระเจผู้า ชตางเปป็นความแตกตตางจรริงๆ!

เนพรอหนอังวริที่งพลตานททาตามททีที่มอันรผผู้สถึกอยากททา และกตอใหผู้เกริดการงานของเนพรอหนอังททีที่นตา
เกลทียด สตวนธรรมชาตริใหมตฝตายวริญญาณตอัดสรินใจโดยอริงตามความชอบธรรมและความบรริสรุทธริธ
และกตอใหผู้เกริดผลออันหอมหวานของจริตวริญญาณ กรุญแจสทาคอัญคพอ การตรถึงเนพรอหนอังเพพที่อททีที่เราจะ
ดทาเนรินตามจริตวริญญาณไดผู้ มอันคพอการตอัดสรินใจททีที่จะไมตใชผู้ชทีวริตตามความรผผู้สถึกหรพอความอยากตตางๆ 
กรุญแจททีที่ไขสผตชทีวริตครริสเตทียนอยผตตรงนทีร เอง

กท 5:25 วกกลอับมาพผดถถึงความขอัดแยผู้งและการทะเลาะวริวาทในครริสตจอักรตตางๆ
ของแควผู้นกาลาเททีย เปาโลตอักเตพอนวตา ถจ้าเรามพชพวมิตอยทช่โดยพระวมิญญาณ กป็จงดดาเนมินชพวมิตตามพระ
วมิญญาณดจ้วย ความหมายนอัรนชอัดเจน ถผู้าเรามทีชทีวริตอยผตในธรรมชาตริใหมตแลผู้ว กป็จงดทาเนรินชทีวริตใน
ธรรมชาตริใหมตนอัรน มอันเหมพอนเสพรอททีที่ก ทาลอังแขวนอยผตในตผผู้เสพรอผผู้าแหตงหอัวใจของเรา จงหยริบมอันมา
สวมและดทาเนรินชทีวริตในธรรมชาตริใหมตนอัรนเสทีย

กท 5:26 ประเดป็นนทีรถผกประยรุกตรใชผู้กอับความแตกแยกซถึที่งไดผู้เกริดขถึรนในครริสตจอักรทอัรง
หลายแหตงแควผู้นกาลาเททียเกทีที่ยวกอับการถกเถทียงกอันดผู้วยเรพที่องศาสนายผดาย เราอยช่าถรือตอัว อยช่ายอัพี่วโทสะ



กอัน และอยช่าอมิจฉารมิษยากอันเลย เพราะความแตกแยกดผู้วยเรพที่องหลอักคทาสอน การททาตามเนพรอหนอังจถึง
แพรตกระจายพรผู้อมกอับความเยตอหยริที่ง ความดพรอรอัรน และการยอั ที่วยรุซถึที่งกอันและกอัน

ประเดป็นของเปาโลกป็คพอ จงตรถึงสริที่งตตางๆเหลตานทีร เสทีย เหป็นไดผู้ชอัดวตาสริที่งเหลตานทีร เปป็นมาจากเนพรอ
หนอัง คนเหลตานอัรนททีที่อยผตฝตายททีที่ก ทาลอังไดผู้แตผู้มตตอในการโตผู้เถทียงกอันนทีรอาจถผกทดลองใหผู้เกริดความหยริที่ง
จองหอง สตวนคนททีที่ก ทาลอังอยผตฝตายททีที่ก ทาลอังเสทียคะแนนกป็อาจถผกลองใจใหผู้เกริดความรผผู้สถึกขมขพที่น เหป็นไดผู้
ชอัดวตาโอกาสททีที่ตตางฝตายจะยอั ที่วยรุซถึที่งกอันและกอันนอัรนเยอะจรริงๆ เปาโลจถึงหนรุนใจพวกเขาใหผู้เอาการงาน
เหลตานทีร ไปใหผู้พผู้นๆและตรถึงมอันเสทียททีที่กางเขน

*****

ภนำพรวมของกนำลนำเททีย 6: บทสสุดทว้ายนทีขึ้เปลทีชื่ยนจากคจาสจัชื่งในทางปฏริบจัตริในบทททีชื่แลว้วมาเปป็น
แงต่มสุมตต่างๆททีชื่เกทีชื่ยวขว้องกจันของการดจาเนรินชทีวริตครริสเตทียน มจันจถึงนจาเสนอความเหป็นทริขึ้งทว้ายของ
เปาโล

กท 6:1 หลอังจากไดผู้นทาเสนอหลอักการเกทีที่ยวกอับการดทาเนรินตามพระวริญญาณแทนททีที่
จะสนองตอัณหาของเนพรอหนอังในบทททีที่แลผู้ว ออัครทผตเปาโลกป็เปลทีที่ยนมาพผดถถึงเรพที่องในทางปฏริบอัตริมาก
ขถึรน ทตานไดผู้บอกเปป็นนอัยไปแลผู้วถถึงความขอัดแยผู้งในหมผตพทีที่นผู้องชาวแควผู้นกาลาเททีย ซถึที่งอาจโตผู้เถทียงก อัน
ดผู้วยเรพที่องหลอักคทาสอน ในการกลตาวถถึงการงานทอั ที่วไปของเนพรอหนอัง ทตานไดผู้เนผู้นยทราความบาปตตางๆททีที่
เกทีที่ยวขผู้องกอับจริตวริญญาณมากกวตา เชตน ความขมขพที่น, การโตผู้เถทียงกอัน, ความโกรธ, ความดพรอรอัรน และ
ความเกลทียดชอัง

เมพที่อทริรงความคริดททีที่นตาเกลทียดเหลตานอัรนไวผู้ขผู้างหลอัง เปาโลจถึงตอักเตพอนพวกเขาวตา พพพี่นจ้องทอัตั้ง
หลาย ถจ้าผทจ้ใดถทกครอบงดาอยทช่ในความผมิดบาป ทช่านซขพี่งอยทช่ฝช่ายพระวมิญญาณ จงชช่วยผทจ้นอัตั้นดจ้วยใจอช่อน
สนภาพใหจ้เขากลอับตอัตั้งตอัวใหมช่ ความผริดบาปททีที่ถผกพผดถถึงนทีรอาจไมตใชตแคตเรพที่องหลอักคทาสอนเทตานอัรน แตต
อาจเปป็นความขมขพที่นททีที่เกริดขถึรนเพราะเรพที่องนทีรดผู้วย คทาททีที่แปลวตา ความผมิดบาป (พารจัพโตมา) มทีความ
หมายวตา ‘การลตวงละเมริด’, ‘ความบาป’, ‘การกระททาผริด’ หรพอ ‘การกระททาททีที่ไมตดที’



เมพที่อพทีที่นผู้องตกอยผตในความบาปดอังกลตาว พทีที่นผู้องททีที่อยผตฝตายพระวริญญาณกป็มทีหนผู้าททีที่ในการชตวย
พวกเขาใหผู้ตอัรงตอัวใหมต นทีที่ไมตใชตเรพที่องบอังเอริญททีที่เปาโลใชผู้คทาวตา ฝต่ายพระวริญญาณ ทตานยตอมกทาลอังหมาย
ถถึงคนเหลตานอัรนททีที่ดทาเนรินตามจริตวริญญาณดอังททีที่ไดผู้บรรยายไปแลผู้ว คนททีที่ถผกครอบงทาอยผ ตในความผริด
บาปกทาลอังดทาเนรินตามเนพรอหนอังอยตางเหป็นไดผู้ชอัด

หนผู้าททีที่ของครริสเตทียนคพอ การไมตประณามหรพอวริพากษรวริจารณรพทีที่นผู้องททีที่หลงผริด  แตตเปป็นการ
ชต่วยใหว้เขากลจับตจัขึ้งตจัวใหมต่ (คทานทีร อยผตในรผปคทาสอัที่ง “จงชตวยผผผู้นอัรน...ใหผู้เขากลอับตอัรงตอัวใหมต”) นอกจากนทีร
เรายอังถผกสอัที่งใหผู้ททาเชตนนอัรน “ดผู้วยใจอตอนสรุภาพ” ดผู้วย คทาททีที่แปลวตา ใจอช่อนสนภาพ (พราออเทส) เปป็น
คทาททีที่มอักถผกเขผู้าใจผริดบตอยๆ คทานทีร ถผกเขผู้าใจวตาหมายถถึง ความเหนทียมอายหรพอความถตอมใจ แตตคทานทีร
หมายถถึง การโตผู้ตอบอยตางสรุขรุมโดยมทีวรินอัยในการแสดงอารมณรมากกวตา ในทางปฏริบอัตริกป็คพอ การ
ควบครุมลริรนของเรา ทอัศนคตริของเรา หรพอปฏริกริรริยาของเรา โดยคมิดถขงตอัวเอง เกรงวช่าทช่านจะถทกชอักจทง
ใหจ้หลงไปดจ้วย เมพที่อพริจารณาถถึงรผปแบบตตางๆของการททาตามเนพรอหนอังซถึที่งไดผู้สาธยายไปแลผู้วในบท
กตอน (การควบครุมอารมณรไมตอยผต, ความขมขพที่น, การชอบโตผู้เถทียง ฯลฯ) เปาโลกป็เตพอนพวกเขาเกรง
วตา ‘คนททีที่อยผตฝตายจริตวริญญาณ’ อาจตกอยผตในความบาปแบบเดทียวกอันไดผู้

กท 6:2 คราวนทีร เปาโลเปลทีที่ยนไปพผดถถึงคทาสอัที่งอทีกเรพที่อง จงชช่วยรอับภาระของกอันและ
กอัน ทช่านจขงจะทดาใหจ้พระราชบอัญญอัตมิของพระครมิสตย์สดาเรป็จ เราถผกกทาชอับใหผู้รตวมแบตงเบาภาระของพทีที่
นผู้องคนอพที่นๆ: รผู้องไหผู้เมพที่อพวกเขารผู้องไหผู้และชพที่นชมยรินดทีเมพที่อพวกเขาชพที่นชมยรินดที (โรม 12:15) 
พระราชบอัญญอัตริของพระครริสตรททีที่ถผกพผดถถึงนทีรนตาจะถผกพบใน 5:14 “ทตานจงรอักเพพที่อนบผู้านเหมพอนรอัก
ตอัวเอง” องครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราตรอัสถถึงแกตนแทผู้ของเรพที่องนทีรหลายครอัร งดผู้วยกอัน ดผ ยอหรน 13:34-35, 
ยอหรน 15:12,17 ความรอักแบบอากาเปดอังกลตาวจะเอาชนะการทะเลาะวริวาทตามเนพรอหนอังไดผู้

กท 6:3 เปาโลจถึงพผดถถึงปอัญหาหนถึที่งททีที่เกทีที่ยวขผู้องกอันโดยตรง นอัที่นคพอ ความเยตอหยริที่ง 
เพราะวช่าถจ้าผทจ้ใดถรือตอัววช่าเปป็นคนสดาคอัญ ทอัตั้งๆทพพี่เขาไมช่สดาคอัญอะไรเลย ผ ทจ้นอัตั้นกป็หลอกตอัวเอง ผผผู้
พยากรณรโอบาดทียรกลตาวไวผู้นานแลผู้ววตา “ความเหตอเหริมแหตงใจของเจผู้าไดผู้ลตอลวงเจผู้าเอง” (โอบาดทียร 
1:3) ความเยตอหยริที่งตามเนพรอหนอังเปป็นรากเหงผู้าของการทะเลาะเบาะแวผู้งสตวนใหญต นอกจากนทีรมอันยอัง



เปป็นการหลอกลวงตอัวเองดผู้วย เมพที่อความเยตอหยริที่งเขผู้าครอบงทา เรากป็คริดวตาเราสมควรไดผู้รอับการ
ยอมรอับมากกวตาททีที่เราไดผู้รอับ มอันหลอกลวงเรา ความเยตอหยริที่งเปป็นบตอเกริดของการททาตามเนพรอหนอัง

กท 6:4 คทากทาชอับของเปาโลซถึที่งไดผู้รอับการดลใจจากพระเจผู้าตรงนทีรกป็คพอ แตช่ใหจ้ทนกคน
สดารวจกมิจการของตนเองจขงจะมพอะไรๆทพพี่จะอวดไดจ้ในตนเองผทจ้เดพยว ไมช่ใชช่เปรพยบกอับผทจ้อรืพี่น คทาททีที่
แปลวตา สดารวจ (ดอคริมจัดโซ) มทีความหมายวตา ‘ทดสอบ’ หรพอ ‘ตรวจสอบ’ ความหมายตามตอัว
ออักษรกป็คพอวตา หลอังจากไดผู้ทดสอบความสทาเรป็จตตางๆของเราเองแลผู้ว เรากป็อาจมทีเหตรุททีที่จะอวดไดผู้ใน
กริจการงานของเราเองและไมตอริจฉาคนอพที่น หากเราจะหยรุดสอักนริดเพพที่อวริจารณรตอัวเองอยตางซพที่อตรง 
เรากป็มอักจะวริจารณรคนอพที่นนผู้อยลง ถถึงแมผู้ไมตไดผู้กลตาวตรงๆ แตตเปาโลกป็สอนเกพอบเหมพอนกอับคทาอรุปมา
ของพระเยซผเรพที่องผงในตาของอทีกคน (มอัทธริว 7:3)

กท 6:5 ออัครทผตเปาโลปริดทผู้ายเนพรอหาสตวนนทีรดผู้วยความเหป็นททีที่วตา เพราะวช่าทนกคนตจ้อง
แบกภาระของตนเอง คทาพผดนทีร ไมตไดผู้ขอัดแยผู้งกอับขผู้อ 2 แตตสตงเสรริมกอันและสรรุปความคริดททีที่สทาคอัญยริที่ง
กวตา เราทรุกคนจะแบกปอัญหาตตางๆของเราเอง นทีที่เปป็นความจรริงอยตางหนถึที่งของชทีวริต ประเดป็นททีที่สทาคอัญ
กวตาททีที่เปาโลตผู้องการจะบอกนอัรนเรริที่มตผู้นในขผู้อ 2 จงชตวยผผผู้อพที่นแบกภาระของพวกเขา เราแตตละคน
แบกภาระของตอัวเอง จงเตป็มใจชตวยผผผู้อพที่นแบกภาระของพวกเขา

กท 6:6 ออัครทผตเปาโลเปลทีที่ยนไปพผดถถึงอทีกเรพที่องททีที่สทาคอัญ สช่วนผทจ้ทพพี่รอับคดาสอนในพระ
วจนะแลจ้ว จงแบช่งสมิพี่งทพพี่ดพทนกอยช่างใหจ้แกช่ผทจ้ทพพี่สอนตนเถมิด คทาสทาคอัญคพอ คทาททีที่แปลวตา แบช่ง (คอยโนเนะ
โอ) นอัที่นมทีความหมายในบรริบทนทีรวตา ‘แบตงปอัน’ หรพอ ‘แจกจตาย’ ประเดป็นททีที่สทาคอัญกวตาของเปาโลกป็
คพอวตาคนททีที่ไดผู้รอับคทาสอนฝตายวริญญาณควรแบตงปอันแกตผผผู้ททีที่สอนเขา ความหมายตรงนทีรสอดคลผู้องกอับ 
1 โครรินธร 9:14 ททีที่ทตานเขทียนวตา “ททานองเดทียวกอัน องครพระผผผู้เปป็นเจผู้าไดผู้ทรงบอัญชาไวผู้วตา คนททีที่
ประกาศขตาวประเสรริฐควรไดผู้รอับการเลทีรยงชทีพดผู้วยขตาวประเสรริฐนอัรน” เหป็นไดผู้ชอัดวตาเปาโลไมตไดผู้ใชผู้
คทากทาชอับนทีร  (ซถึที่งอยผตในรผปของคทาสอัที่ง) กอับตอัวทตานเอง อยตางไรกป็ตาม เหป็นไดผู้ชอัดวตาครริสตจอักรบางแหตง
ในแควผู้นกาลาเททียอตอนแอในเรพที่องนทีร  พระเจผู้าไดผู้ทรงกทาหนดไวผู้วตาคนเหลตานอัรนททีที่พระองครไดผู้ทรง



เรทียกใหผู้ประกาศขตาวประเสรริฐควรไดผู้รอับการสนอับสนรุนทางการเงรินจากคนเหลตานอัรนททีที่ไดผู้รอับ
พระพรนอัรน หรพอกลตาวตรงๆกป็คพอ ครริสตจอักรควรจตายเงรินเดพอนใหผู้แกตศริษยาภริบาลของตน

กท 6:7-8 ออัครทผตเปาโลเปลทีที่ยนไปยอังเรพที่องปริดทผู้ายอทีกเรพที่อง อยช่าหลงเลย ทช่านจะหลอก
ลวงพระเจจ้าไมช่ไดจ้ ตอนแรกทตานเตพอนเกทีที่ยวกอับการหลอกตอัวเองวตาคนเราสามารถททาบาปแลผู้ว
ลอยนวลไดผู้ อยตางไรกป็ตาม เราจะหลอกลวงพระเจผู้าไมตไดผู้เลย จากนอัรนเปาโลกป็พผดถถึงความจรริงอทีก
ประการเกทีที่ยวกอับธรรมชาตริ เพราะวช่าผทจ้ใดหวช่านอะไรลง กป็จะเกพพี่ยวเกป็บสมิพี่งนอัตั้น เมพที่อคนหนถึที่งปลผก
ขผู้าวโพด เขากป็จะไดผู้ขผู้าวโพด ถผู้าเขาปลผกแครอท เขากป็จะไดผู้แครอท นทีที่เปป็นความจรริงในตอัวมอันเอง
อยผตแลผู้ว เรพที่องฝตายวริญญาณกป็เหมพอนกอัน ถถึงแมผู้วตาเราอาจหลอกตอัวเองวตาเราสามารถททาบาปบางอยตาง
และลอยนวลไปไดผู้ แตตเราจะหลอกพระเจผู้าไมตไดผู้เลย เราจะเกทีที่ยวสริที่งททีที่เราหวตาน (และเราจะเกทีที่ยวไดผู้
มากกวตาททีที่เราหวตานเสมอ) ดผ โยบ 4:8, 2 โครรินธร 9:6 และมอัทธริว 7:16

8 โดยเฉพาะอยตางยริที่ง ผทจ้ทพพี่หวช่านในยช่านเนรืตั้อหนอังของตน กป็จะเกพพี่ยวเกป็บความเปรืพี่อยเนช่าจาก
เนรืตั้อหนอังนอัตั้น แตช่ผทจ้ทพพี่หวช่านในยช่านพระวมิญญาณ กป็จะเกพพี่ยวเกป็บชพวมิตนมิรอันดรย์จากพระวมิญญาณนอัตั้น 
เมพที่อพริจารณาบรริบทกตอนหนผู้าใน 5:17-26 เปาโลกป็นตาจะหมายถถึงการตตอสผผู้กอันระหวตางธรรมชาตริเกตา
กอับธรรมชาตริใหมต การหวตานการงานใดๆกป็ตามททีที่เปพที่อยเนตาของเนพรอหนอังตามททีที่บอกไวผู้ใน 5:19-21 
จะออกผลเปป็นความเปพที่อยเนตาอยตางแนตนอน ไมตวตาความบาปนอัรนจะเปป็นอะไรกป็ตามในรายการนอัรน 
ถถึงแมผู้จะททาใหผู้เกริดความพถึงพอใจทอันทที แตตมอันกป็จะนทามาซถึที่งผลลอัพธรออันขมขพที่นในภายหลอัง นทีที่เปป็น
ความจรริงไมตวตาจะเปป็นความบาปทางเพศ, ความบาปททีที่กตอใหผู้เกริดการมถึนเมา (ความบาปตตางๆของ
รตางกาย), ทอัศนคตริททีที่รผู้ายกาจ (ความบาปตตางๆของจริตวริญญาณ) หรพอความบาปในรผปแบบใดกป็ตาม 
มอันจะกตอใหผู้เกริดความยรุตงยาก, ความปวดรผู้าวของจริตใจ และผลลอัพธรททีที่เปพที่อยเนตาอยตางหลทีกเลทีที่ยงไมต
ไดผู้เลย

ในทางตรงกอันขผู้าม การหวตานชทีวริตของเราในธรรมชาตริใหมตจะนทามาซถึที่งผลฝตายวริญญาณออัน
หอมหวานซถึที่งจะคงอยผตไปชอั ที่วนริรอันดรรกาล การพผดถถึง “ชทีวริตนริรอันดรร” นตาจะหมายถถึงขอบเขตของผล
ของการเกทีที่ยวมากกวตาททีที่จะเปป็นผลลอัพธรของการหวตานในสริที่งตตางๆของพระเจผู้า การหวตานใน



ธรรมชาตริใหมต ตามททีที่บรรยายไวผู้ในบทททีที่ 5 จะนทามาซถึที่งผลออันหอมหวานไมตใชตแคตตอนนทีร เทตานอัรน 
แตตตลอดไปดผู้วย ชตางเปป็นความแตกตตางจรริงๆ ผลของเนพรอหนอังนอัรนเปพที่อยเนตา และไมตมทีสริที่งดทีใดๆททีที่คง
อยผตยาวนานเลย ผลของจริตวริญญาณนอัรนหอมหวานและคงอยผตตลอดไป

กท 6:9 นทีที่นทาเปาโลไปสผตบทสรรุป อยช่าใหจ้เราเมรืพี่อยลจ้าในการทดาดพ เพราะวช่าถจ้าเราไมช่
ทจ้อใจแลจ้ว เรากป็จะเกพพี่ยวเกป็บในเวลาออันสมควร ความหมายตรงตอัวกป็คพอวตา ‘และอยตาใหผู้เราทผู้อใจใน
การททาดที เพราะในเวลาของมอันเราจะไดผู้เกป็บเกทีที่ยว หากเราไมตลผู้มเลริกไปเสทียกตอน’ การททาดทีททีที่วตานทีร
หมายถถึงการหวตานในยตานจริตวริญญาณตามททีที่เอตยถถึงในขผู้อกตอนหนผู้า อทีกครอัร งททีที่มอันนตาจะหมายถถึง
ธรรมชาตริใหมตฝตายวริญญาณของเรา เมพที่อเราลงทรุนชทีวริตของเราในการปรนนริบอัตริพระเยซผครริสตร โดย
ดทาเนรินตามพระวริญญาณ และททาสริที่งททีที่ถผกตผู้อง เรากป็จะเกป็บเกทีที่ยวผลออันดทีของมอันในเวลาททีที่เหมาะสม 
มอันเปป็นกฎฝตายวริญญาณททีที่เปป็นจรริงพอๆกอับกฎธรรมชาตริของการปลผกพพชและการเกป็บเกทีที่ยวพพชผล

อาจเปป็นไปไดผู้ยริที่งททีที่วตาออัครทผตเปาโลกทาลอังจะกลอับไปจรุดททีที่ทตานไดผู้เรริที่มตผู้นไวผู้เกทีที่ยวกอับเรพที่องนทีร
ในขผู้อ 5:16 ททีที่วตา “แตตขผู้าพเจผู้าขอบอกวตา จงดทาเนรินชทีวริตตามพระวริญญาณและทตานจะไมตสนอง
ความตผู้องการของเนพรอหนอัง” การปฏริบอัตริตามคทาบอัญชานทีร จะททาใหผู้เราเกป็บเกทีที่ยวผลออันเปป็นพระพร

กท 6:10 ความเหป็นสรุดทผู้ายของทตานเกทีที่ยวกอับเรพที่องนทีรกป็คพอ เหตนฉะนอัตั้นเมรืพี่อเรามพโอกาส
ใหจ้เราทดาดพตช่อคนทอัตั้งปวง และเฉพาะอยช่างยมิพี่งตช่อคนทพพี่อยทช่ในครอบครอัวของความเชรืพี่อ ทตานสรรุปรวม
เนพรอหาทอัรงหมดเกทีที่ยวกอับการดทาเนรินตามจริตวริญญาณ การแบกภาระของกอันและกอัน การสนอับสนรุนผผผู้
ททีที่ททางานรอับใชผู้ และการหวตานในยตานพระวริญญาณ เมพที่อมทีโอกาส เรากป็ไดผู้รอับคทาบอัญชาใหผู้ททาดทีตตอ
ใครกป็ตามททีที่ขอัดสน แตตนทีที่ยริที่งเปป็นจรริงสทาหรอับคนเหลตานอัรนททีที่เปป็นพทีที่นผู้องฝตายวริญญาณ เมพที่อเราเหป็นคนอพที่น
กทาลอังเจอกอับภาระหนอักในชทีวริต เรากป็ควรกผู้าวเขผู้าไปและชตวยพวกเขาแบกภาระนอัรน โดยเฉพาะอยตาง
ยริที่งหากพวกเขาเปป็นประชากรของพระเจผู้า จทาไวผู้วตา “จงชตวยรอับภาระของกอันและกอัน” (6:2)

กท 6:11 ตอนนทีรออัครทผตผผผู้ยริที่งใหญตทตานนทีร ไดผู้มาถถึงความเหป็นปริดทผู้ายของทตานแลผู้ว 
ทช่านจงสอังเกตดทตอัวออักษรทพพี่ขจ้าพเจจ้าเขพยนถขงทช่านดจ้วยมรือของขจ้าพเจจ้าเองวช่า ตอัวโตเพพยงใด เราเชพที่อวตา
เปาโลเปป็นโรคเกทีที่ยวกอับดวงตา (บางคนคริดวตาทตานเปป็นโรคตาออักเสบ) ซถึที่งสตงผลเสทียตตอสายตาของ



ทตานอยตางมาก ปกตริแลผู้วทตานบอกใหผู้คนเขทียนจดหมายฝากของทตานตามททีที่ทตานบอก (คพอ เลขา) 
อยตางไรกป็ตาม ไมตวตาจะดผู้วยเหตรุผลใดกป็ตาม เหป็นไดผู้ชอัดวตาทตานไมตมทีคนคอยชตวยในยามททีที่ทตานรผผู้สถึก
วตาตผู้องเขทียนจดหมายฝากฉบอับนทีร  ดอังนอัรน ทตานจถึงเขทียนจดหมายฝากฉบอับนทีรดผู้วยตอัวเองและตอัว
หนอังสพอททีที่ทตานเขทียนกป็มทีขนาดใหญตพอททีที่ตอัวทตานเองจะอตานไดผู้ดผู้วย ทตานอาจตผู้องการแสดงใหผู้เหป็น
วตาทตานเปป็นผผผู้เขทียนจดหมายฝากฉบอับนทีรจรริงๆ ไมตมทีใครอทีกแลผู้วททีที่จะเขทียนจดหมายฝากแบบนทีร

กท 6:12-13 ทตานกลอับไปพผดถถึงใจความหลอักของจดหมายฝากฉบอับนทีร โดยการสรรุปยตอ 
คนทพพี่ปรารถนาไดจ้หนจ้าตามเนรืตั้อหนอัง เขาบอังคอับใหจ้ทช่านรอับพมิธพเขจ้าสนหนอัต ทตานหมายถถึงพวกถพอลอัทธริ
ยริวททีที่ตผู้องการบอังคอับใหผู้ผผผู้เชพที่อททีที่เปป็นคนตตางชาตริทรุกคนเขผู้าสรุหนอัต

คนเหลตานทีรตผู้องการเอาใจพวกยริวโดยการบอังคอับใหผู้คนตตางชาตริเขผู้าสรุหนอัตและกลอับไปหา
พระราชบอัญญอัตริ นทีที่เปป็นประเดป็นหลอักของจดหมายฝากทอัรงฉบอับ อยตางไรกป็ตาม แรงจผงใจของพวก
เขากป็คพอ เพรืพี่อเขาจะไดจ้ไมช่ถทกขช่มเหงเพราะเรรืพี่องกางเขนของพระครมิสตย์เทช่านอัตั้น นทีที่เปป็นวาระซตอนเรผู้น
จรริงๆ พวกถพอลอัทธริยริวเหลตานทีรตผู้องการไดผู้รอับการยอมรอับจากทอัรงครริสตจอักรและพวกยริว นอกจากนทีร  
จรริงๆแลผู้วพวกเขาตผู้องการหลทีกเลทีที่ยงการถผกขตมเหงเพราะเรพที่องกางเขนของพระครริสตร

แรงจผงใจททีที่แทผู้จรริงของพวกเขาปรากฏขถึรนจนไดผู้ การขตมเหงครริสตจอักรยรุคตผู้นในตอนนอัรน
เกริดจากนทรามพอพวกยริวลผู้วนๆ พวกถพอลอัทธริยริวเหลตานทีร จถึงแคตก ทาลอังมองหาทางออกแบบงตายๆ

เปาโลชทีร ใหผู้เหป็นชอัดเจนถถึงความหนผู้าซพที่อใจคดของพวกถพอลอัทธริยริว 13 ถขงแมจ้คนทพพี่เขจ้าสนหนอัต
แลจ้วกป็มมิไดจ้ประพฤตมิตามพระราชบอัญญอัตมิ แตช่เขาปรารถนาทพพี่จะใหจ้ทช่านเขจ้าสนหนอัต เพรืพี่อเขาจะไดจ้เอา
เนรืตั้อหนอังของทช่านไปอวด คนเหลตานทีรททีที่ยพนกรานใหผู้คนตตางชาตริเขผู้าสรุหนอัตกป็ไมตไดผู้รอักษาขผู้อบอัญญอัตริ
ครบถผู้วน กระนอัรนพวกเขากป็บอังคอับใหผู้ผผผู้เชพที่อททีที่เปป็นคนตตางชาตริเขผู้าสรุหนอัตเพพที่อททีที่พวกเขาจะอวดไดผู้วตา
สามารถททาใหผู้คนตตางชาตริมาเขผู้ารทีตไดผู้ (ศาสนายผดายมทีรผปแบบการเขผู้ารทีตแบบเดทียวเทตานอัรนคพอ การ
ใหผู้ผผผู้ชายเขผู้าพริธทีสรุหนอัต) แรงจผงใจแบบเนพรอหนอังอทีกเรพที่องถผกเปริดเผยจนไดผู้ การตผู้องการไดผู้รอับการ
ยอมรอับจากเพพที่อนของพวกเขาไดผู้กลายเปป็นอทีกเหตรุผลหนถึที่งททีที่ททาใหผู้พวกเขาเอาหลอักคทาสอนททีที่ชอั ที่วรผู้าย
มาบอังคอับใชผู้กอับคนอพที่น



กท 6:14 เมพที่อพริจารณาสริที่งเหลตานทีรทอัรงหมด เปาโลกป็กลตาวชอัดเจนถถึงสริที่งททีที่เราควรจะอวด 
แตช่พระเจจ้าไมช่ทรงโปรดใหจ้ขจ้าพเจจ้าอวดตอัวนอกจากเรรืพี่องกางเขนของพระเยซทครมิสตย์องคย์พระผทจ้เปป็น
เจจ้าของเรา ซขพี่งโดยกางเขนนอัตั้นโลกตรขงไวจ้แลจ้วจากขจ้าพเจจ้า และขจ้าพเจจ้ากป็ตรขงไวจ้แลจ้วจากโลก ทตาน
ตผู้องการอวดแตตกางเขนของพระครริสตรเทตานอัรนและทรุกสริที่งททีที่มอันสพที่อ: ความรอดและชอัยชนะเหนพอ
ความบาป ความตาย และพญามาร มอันคพอสอัญลอักษณรแหตงพระครุณออันแสนออัศจรรยรของพระเจผู้า
และความรอักออันยริที่งใหญตททีที่พระองครทรงรอักเรา มอันคพอสถานททีทๆี่ พระเยซผครริสตรทรงหลอั ที่งพระโลหริต
ออันมทีคตาของพระองครเพพที่อททีที่เราจะไดผู้รอับการไถต มอันคพอททีทๆี่ เราถผกททาใหผู้เปป็นคนชอบธรรม เปาโลจะ
อวดแตตเรพที่องนทีร เทตานอัรน

เพราะการตรถึงกางเขนและการฟพร นคพนพระชนมรของพระเยซผครริสตรเจผู้าของเรา โลกจถึงถผก
ตรถึงไวผู้จากเราแลผู้วและเราไดผู้ถผกตรถึงไวผู้จากโลกแลผู้วเชตนกอัน เปาโลตผู้องการจะบอกวตา โดยกางเขน
ของพระครริสตรและพระครริสตรแหตงกางเขน เราจถึงถผกแยกตอัรงไวผู้แลผู้วตตางหากจากโลก โลกตายจาก
เราแลผู้วและเรากป็ตายจากมอันแลผู้ว ในพระครริสตร เปาโล (และพวกเรา)ไดผู้ถผกตรถึงไวผู้แลผู้วจากโลก
และโลกไดผู้ถผกตรถึงไวผู้แลผู้วจากเรา ดผ กาลาเททีย 2:20 จรุดสทาคอัญของความเชพที่อแบบครริสเตทียนของ
พระคอัมภทีรรใหมตคพอ กางเขน ซถึที่งเปป็นสอัญลอักษณรหนถึที่งเดทียวตามพระคอัมภทีรรททีที่คงทนซถึที่งแสดงถถึงพระ
ราชกริจของพระครริสตร

กท 6:15 ออัครทผตทตานนทีรจถึงปลตอยหมอัดปลริดชทีพ นทีที่คพอหมอัดนป็อคเอาทรของจดหมายฝาก
ฉบอับนทีร  เพราะวช่าในพระเยซทครมิสตย์ การทพพี่ถรือพมิธพเขจ้าสนหนอัตหรรือไมช่ถรือพมิธพเขจ้าสนหนอัต ไมช่เปป็นของ
สดาคอัญอะไร แตช่การทพพี่ถทกสรจ้างใหมช่นอัตั้นสดาคอัญ ในพระเยซผครริสตรการเขผู้าหรพอไมตเขผู้าสรุหนอัตไมตไดผู้ชตวย
อะไรเลย มอันไมตมทีความหมายอะไรเลย สริที่งททีที่สทาคอัญกป็คพอ การเปป็นคนททีที่ถผกสรผู้างใหมตในพระครริสตร 
“ถผู้าผผผู้ใดไมตไดผู้บอังเกริดใหมต ผผผู้นอัรนจะเหป็นอาณาจอักรของพระเจผู้าไมตไดผู้” (ยอหรน 3:3) นทีที่แหละคพอ
ประเดป็นหลอัก นทีที่แหละคพอขผู้อสรรุปของความเชพที่อแบบครริสเตทียน ทอัรงหมดอยผตตรงนทีร เอง เราตผู้องบอังเกริด
ใหมตเทตานอัรนเราถถึงจะกลายเปป็นคนททีที่ถผกสรผู้างใหมตในพระครริสตรไดผู้ เมพที่อถถึงตอนนอัรนการเขผู้าหรพอไมต
เขผู้าสรุหนอัตกป็ไมตสทาคอัญอะไรแลผู้ว



กท 6:16 เปาโลจถึงทผลขอใหผู้พระเจผู้าอวยพรคนเหลตานอัรนททีที่คริดเหมพอนกอับทตาน 
สอันตมิสนขและพระกรนณาจงมพแกช่ทนกคนทพพี่ประพฤตมิตามกฎนพตั้ และแกช่ชนอมิสราเอลของพระเจจ้า ผผผู้ใด
กป็ตามททีที่ดทาเนรินตามความจรริงออันยริที่งใหญตขผู้อนทีร  เปาโลกป็ทผลขอสอันตริสรุขและพระกรรุณาแกตพวกเขา 
ไมตใชตเรพที่องบอังเอริญอยตางแนตนอนททีที่ทตานทผลขอสอันตริสรุขและพระกรรุณาแกต “ชนอริสราเอลของ
พระเจผู้า” เปาโลตผู้องการกลตาวชอัดเจนวตาทตานอยผตฝตายชนชาตริอริสราเอลและสริที่งตตางๆททีที่เปป็นของยริว 
กตอนหนผู้านทีรทตานโจมตทีพวกถพอลอัทธริยริวมาตลอดจดหมายฝากฉบอับนทีร  กระนอัรนชนชาตริอริสราเอลกป็เปป็น
ประชากรของพระเจผู้าอยผตเหมพอนเดริม แตตมอันกป็ไมตใชตเรพที่องบอังเอริญททีที่เปาโลเรทียกคนเหลตานอัรนวตาเปป็น
 “ชนอริสราเอลของพระเจผู้า” นทีที่สพที่อชอัดเจนถถึงศาสนายผดายททีที่แทผู้จรริงซถึที่งหอันมาหาพระเจผู้าผตานทางพระ
เยซผครริสตร ถถึงแมผู้ยอังเปป็นยริวอยผ ตเหมพอนเดริม แตตพวกเขากป็อยผตในพระครริสตร นตาเสทียดายททีที่จนถถึงทรุกวอันนทีร
พวกยริวสตวนใหญตยอังใจแขป็งกระดผู้างไมตยอมรอับขตาวประเสรริฐและมพดบอดตตอขตาวประเสรริฐ สทาหรอับ
คนเหลตานทีรททีที่หอันมาหาพระครริสตรโดยการกลอับใจใหมตและความเชพที่อ เปาโลกป็ทผลขอสอันตริสรุขและ
พระกรรุณาแกตพวกเขาเปป็นพริเศษ

กท 6:17 ขณะททีที่ทตานกทาลอังจะจบจดหมายฝากฉบอับนทีร  เปาโลจถึงยริงสอัที่งลา  ตอัตั้งแตช่นพตั้ไป 
ขออยช่าใหจ้ผทจ้ใดมารบกวนขจ้าพเจจ้าเลย ตอัรงแตตนทีร เปป็นตผู้นไป เปาโลเตพอนวตาอยตาใหผู้ผผผู้ใดทผู้าทายสริทธริ
อทานาจในการเปป็นออัครทผตของทตานและหลอักคทาสอนเรพที่องพระครุณ ทตานมทีเหตรุใหผู้กลตาวเชตนนอัรนไดผู้  
เพราะวช่าขจ้าพเจจ้ามพรอยประทอับตราของพระเยซทเจจ้าตมิดอยทช่ทพพี่กายของขจ้าพเจจ้า ทตานมทีบาดแผล
มากมายจากการโดนขตมเหงหลายตตอหลายครอัร ง คทาททีที่แปลวตา รอยประทอับตรา (สตริกมา) เปป็นททีที่มา
ของคทาภาษาออังกฤษ stigma  บาดแผลของทตานเปป็นเหรทียญตราททีที่แสดงถถึงขตาวประเสรริฐแกตโลก 
นอกจากนทีร เปาโลอาจกทาลอังเลตนคทาอยผต ‘รอยประทอับตรา’ ของศาสนายผดายและพระราชบอัญญอัตริคพอ 
การเขผู้าสรุหนอัต สตวน ‘รอยประทอับตรา’ ของเปาโลคพอรอยแผลเปป็นททีที่ทตานไดผู้รอับจากคนททีที่ตตอตผู้าน
ขตาวประเสรริฐ ดอังนอัรน ทตานจถึงไมตอยากไดผู้ยรินอทีกตตอไปเกทีที่ยวกอับพทีที่นผู้องททีที่ทผู้าทายสริทธริอทานาจแหตงการ
เปป็นออัครทผตของทตานหรพอไมตกป็คทาสอนของทตาน ไมตมทีใครในคนเหลตานอัรนททีที่มทีรอยประทอับตรา
เหมพอนกอับทตาน รอยแผลเหลตานทีร เปป็นเครพที่องราชอริสรริยาภรณรของทตาน



กท 6:18 จดหมายฝากททีที่เปป็นเหมพอนอนรุสาวรทียรฉบอับนทีรปริดทผู้ายดผู้วยคทาอวยพรจาก
เปาโล พพพี่นจ้องทอัตั้งหลาย ขอใหจ้พระคนณของพระเยซทครมิสตย์องคย์พระผทจ้เปป็นเจจ้าของเรา จงสถมิตอยทช่กอับ
จมิตวมิญญาณของทช่านทอัตั้งหลายดจ้วยเถมิด เอเมน [เขพยนถขงชาวกาลาเทพยจากกรนงโรม] นตาสนใจททีที่วตา 
ทตานทผลขอพระครุณของพระเจผู้าใหผู้มทีแกตจริตวริญญาณของพวกเขา ไมตใชตเนพรอหนอังของพวกเขา ซถึที่ง
เปป็นความแตกตตางชอัดเจนในจดหมายฝากทอัรงฉบอับ พระครุณของพระเจผู้าเปป็นเรพที่องฝตายวริญญาณไมตใชต
ฝตายเนพรอหนอัง พระครุณมทีแกตจริตวริญญาณของเรา ไมตใชตพริธทีตตางๆททีที่เกทีที่ยวขผู้องกอับเนพรอหนอังรตางกาย เชตน 
พริธทีเขผู้าสรุหนอัต, พริธทีบอัพตริศมา หรพอพริธทีอพที่นใด นตาสนใจททีที่คทาลงทผู้ายนทีร เหมพอนกอันกอับฟทีเลโมน 25 เปป็น
ความจรริงททีที่วตา การททีที่จริตวริญญาณของเราไดผู้รอับพระครุณออันตตอเนพที่องของพระเจผู้าเปป็นพระพรททีที่ไมตอาจ
วอัดไดผู้เลย เอเมนสรุดทผู้ายหมายถถึง ขอใหผู้เปป็นดอังนอัรน ขอใหผู้พระครุณของพระเยซผครริสตรเจผู้าของเราจง
มทีแกตจริตวริญญาณของเราเถริด


