
หน้า 2414จดหมายของอคัรทูตเปาโล
ถึงคริสตจักรในแคว้นกาลาเทยี

บทที� �
คําคํานบั

# เปาโล ผู้เป็นอัครทูต (มิใช่ของมนุษย์
มิใช่โดยมนุษย์ แต่โดยพระเยซูคริสต์และ
พระเจ้าพระบิดา ผู้ได้โปรดให้พระองค์
เป็นขึ1 นมาจากความตาย)
3 และบรรดาพี4 น้องซึ4 งอยู่กับข้าพเจ้า
เรียน คริสตจักรทั1 งหลายแห่งแคว้น
กาลาเทยี
5 ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้า
พระบิดา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าของพวกเรา ดาํรงอยู่กับท่านทั1ง
หลายเถิด
8 ผู้ได้ทรงสละพระองค์เองเพราะบรรดา
บาปของเราทั1งหลาย เพื4อพระองค์จะทรง
ช่วยเราทั1งหลายให้พ้นจากโลกปัจจุบันอัน
ชั4 วร้ายนี1  ตามพระประสงค์ของพระเจ้า
และพระบิดาของเราทั1งหลาย
: ขอให้สง่าราศีจงมีแด่พระองค์เป็นนิตย์
และเป็นนิตย์ เอเมน

สาเหตุที�เปาโลเขียนจดหมายนี�
< ข้าพเจ้าประหลาดใจที4ท่านทั1งหลายได้
ถอยไปโดยเรว็จากพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียก
ท่านทั1งหลายให้เข้ามาในพระคุณของพระ
คริสต์ ไปหาข่าวประเสริฐอื4น
> ซึ4 งมิใช่อย่างอื4นดอก แต่มีบางคนที4
รบกวนจิตใจท่านทั1งหลาย และหมายจะ

บิดเบือนข่าวประเสริฐของพระคริสต์
? แต่ถึงแม้ว่าพวกเราเอง หรือทูตสวรรค์
องค์หนึ4 งจากสวรรค์ ประกาศข่าวประ
เสริฐอื4นใดแก่ท่านทั1งหลาย นอกจากข่าว
ประเสริฐที4พวกเราได้ประกาศแก่ท่านทั1ง
หลายแล้ว กจ็งให้คนนั1นถูกสาปแช่ง
@ ตามที4พวกเราได้กล่าวไว้แต่ก่อนแล้ว
บัดนี1 ข้าพเจ้ากล่าวดังนั1นอีกว่า ถ้าคนใด
คนหนึ4 งประกาศข่าวประเสริฐอื4 นใดแก่
ท่ านทั1 งหลายนอกจากข่าวประเสริฐซึ4 ง
ท่านทั1งหลายได้รับไว้แล้ว จงให้คนนั1นถูก
สาปแช่ง
#A เพราะบัดนี1  ข้าพเจ้ากาํลังชักชวน
มนุษย์หรือ หรือพระเจ้า หรือข้าพเจ้าเสาะ
หาที4จะเอาใจมนุษย์หรือ เพราะถ้าข้าพเจ้า
กาํลังเอาใจมนุษย์อยู่ ข้าพเจ้ากไ็ม่ควร
เป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์

ข่าวประเสริฐของเปาโลไดร้บั
การเปิดเผยจากพระเจา้โดยตรง

## พี4น้องทั1งหลาย แต่ข้าพเจ้าขอรับรอง
แก่พวกท่านว่า ข่าวประเสริฐซึ4งข้าพเจ้าได้
ประกาศไปแล้วนั1นไม่ใช่ของมนุษย์
#3 เพราะข้าพเจ้าไม่ได้รับข่าวประเสริฐ
นั1นจากมนุษย์ และข้าพเจ้าไม่ได้รับคาํ
สอนเรื4 องข่าวประเสริฐนั1น แต่โดยการ
เปิดเผยของพระเยซูคริสต์
#5 เพราะท่านทั1งหลายกไ็ด้ยินถึงวิถีชีวิต
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หน้า 2415

ในอดีตของข้าพเจ้าในศาสนาของพวก
ยิวแล้วว่า ข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรของ
พระเจ้าจนเกินขนาด และได้รังควาน
คริสตจักร
#8 และได้ก้าวหน้าในศาสนาของพวกยิว
เกินกว่าเพื4 อนหลายคนของข้าพเจ้าที4 มี
อายุรุ่นราวคราวเดียวกัน และที4 เป็นชน
ชาติเดียวกัน เพราะเหตุที4 ข้าพเจ้ามีใจ
ร้อนรนมากกว่าพวกเขาในเรื4องขนบธรรม
เนียมของบรรพบุรุษของข้าพเจ้า
#: แต่เมื4อเป็นที4ชอบพระทัยพระเจ้า ผู้
ได้ทรงสรรข้าพเจ้าไว้ตั1 งแต่ครรภ์มารดา
ของข้าพเจ้า และได้ทรงเรียกข้าพเจ้าโดย
พระคุณของพระองค์
#< ที4จะทรงสาํแดงพระบุตรของพระองค์
ในตัวข้าพเจ้า เพื4อข้าพเจ้าจะประกาศพระ
องค์ท่ามกลางพวกคนต่างชาติ โดยทันที
ทันใดข้าพเจ้าไม่ได้ปรึกษากับเนื1 อหนัง
และเลือดเลย

ชีวิตคริสเตียนเริ�มแรกของเปาโล
#> และข้าพเจ้าไม่ได้ขึ1 นไปยังกรุงเยรูซา-
เล็มไปหาคนทั1 งหลายที4 เป็นอัครทูตก่อน
ข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าได้เข้าไปในประเทศ
อาระเบีย และกลับมายังเมืองดามัสกัส
อีก
#? แล้วหลังจากสามปีต่อมา ข้าพเจ้าได้
ขึ1 นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื4 อพบกับเปโตร
และพักอยู่กับท่านเป็นเวลาสบิห้าวัน
#@ แต่ข้าพเจ้าไม่ได้พบอัครทูตคนอื4นเลย
นอกจากยากอบน้องชายขององค์พระผู้
เป็นเจ้า

3A บัดนี1  เรื4องที4ข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่าน
ทั1งหลายนี1  ดูเถิด ต่อพระพักตร์พระเจ้า
ข้าพเจ้าไม่มุสาเลย
3# หลังจากนั1นข้าพเจ้ากเ็ข้าไปในแคว้น
ซีเรียและซีลีเซีย
33 และคริสตจักรทั1งหลายในแคว้นยูเดีย
ซึ4 งอยู่ ในพระคริสต์ก็ยังไม่รู้ จักหน้าของ
ข้าพเจ้าเลย
35 แต่เขาทั1งหลายได้ยินเพียงแต่ว่า “ผู้ที4
แต่ก่อนเคยข่มเหงเราทั1งหลาย บัดนี1 ก็
ประกาศความเชื4อซึ4งเขาได้เคยทาํลาย”
38 และเขาทั1งหลายได้ถวายสง่าราศีแด่
พระเจ้าในตัวข้าพเจ้า

บทที� )
เปาโล บารนาบสั และทิตสั

ที�เยรูซาเล็ม
# แล้วสิบสี4 ปีต่อมา ข้าพเจ้าได้ขึ1 นไปยัง
กรุงเยรูซาเลม็อีก พร้อมกับบารนาบัสและ
พาทติัสไปกับข้าพเจ้าด้วย
3 และข้าพเจ้าได้ขึ1 นไปตามการเปิดเผย
และได้ประกาศแก่พวกเขาถึงข่าวประ-
เสริฐที4 ข้าพเจ้าประกาศอยู่ท่ามกลางพวก
คนต่างชาติ แต่ประกาศเป็นส่วนตัวแก่คน
ทั1งหลายที4มีชื4 อเสียง เกรงว่าโดยวิธีหนึ4 ง
วิธีใดข้าพเจ้าอาจจะวิ4งหรือได้วิ4งแล้วอย่าง
ไร้ประโยชน์
5 แต่ทติัส ผู้ซึ4งอยู่กับข้าพเจ้า ซึ4งเป็นชาว
กรีก กไ็ม่ได้ถูกบังคับให้เข้าสหุนัต
8 และเพราะเหตุพี4น้องจอมปลอมที4ถูกนาํ
เข้ามา ผู้ซึ4งแอบเข้ามาอย่างลับ ๆ เพื4อจะ
สอดแนมดูเสรีภาพซึ4งพวกเรามีอยู่ในพระ

กาลาเทยี #-3
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เยซูคริสต์ เพื4 อพวกเขาจะได้เอาพวกเรา
ไปเป็นทาส
: ผู้ซึ4 งพวกเราไม่ได้ยอมอ่อนข้อให้กับ
พวกเขาแม้สักชั4วโมงเดียว เพื4อความจริง
ของข่าวประเสริฐนั1นจะได้ดาํรงอยู่กับท่าน
ทั1งหลายต่อไป
< แต่ในพวกคนเหล่านี1 ที4ดูเหมือนว่าเป็น
คนสาํคัญ (ไม่ว่าพวกเขาเคยเป็นอะไรมา
ก่อนก็ตาม กไ็ม่สาํคัญอะไรสาํหรับข้าพ
เจ้าเลย พระเจ้ามิได้ทรงเห็นแก่หน้าผู้ใด)
ด้วยว่าคนเหล่านั1 นที4 ดูเหมือนว่าเป็นคน
สาํคัญ ไม่ได้เพิ4มเติมสิ4งหนึ4งสิ4งใดให้แก่
ข้าพเจ้าเลย
> แต่ตรงกันข้าม เมื4อพวกเขาเห็นแล้วว่า
ข่าวประเสริฐแห่งคนเหล่านั1นที4ไม่ถือการ
เข้าสุหนัตได้ถูกมอบไว้แก่ข้าพเจ้า เช่น
เดียวกับข่าวประเสริฐแห่งคนที4ถือการเข้า
สหุนัตได้ถูกมอบไว้แก่เปโตร
? (เพราะว่าพระองค์ผู้ได้ทรงกระทาํกิจ
อย่างเกิดผลในตัวเปโตรให้เป็นอัครทูต
ของพวกที4ถือการเข้าสุหนัต พระองค์ผู้
นั1นเองได้ทรงมีฤทธิPมากในตัวข้าพเจ้าต่อ
คนต่างชาติ)
@ และเมื4อยากอบ เคฟาสและยอห์น ผู้ซึ4ง
ดูเหมือนว่าเป็นเสาหลัก ได้รับรู้ พระคุณ
ซึ4งประทานแก่ข้าพเจ้าแล้ว พวกเขาได้ให้
การจับมือขวาแห่งสามัคคีธรรมแก่ข้าพ
เจ้าและบารนาบัส เพื4 อเราทั1งสองควรไป
หาพวกคนต่างชาติ และท่านเหล่านั1นจะ
ไปหาพวกที4ถือการเข้าสหุนัต
#A ท่านเหล่านั1นขอแต่เพียงแต่ให้เราทั1ง

สองนึกถึงคนยากจน ซึ4งเป็นสิ4งเดียวกับที4
ข้าพเจ้ากระตือรือร้นที4จะกระทาํเช่นกัน

เปาโลคดัคา้นเปโตร
## แต่เมื4อเปโตรมาถึงอันทโิอกแล้ว ข้าพ
เจ้ากไ็ด้คัดค้านท่านต่อหน้า เพราะว่าท่าน
สมควรถูกตาํหนิ
#3 ด้วยว่าก่อนที4บางคนมาจากยากอบ
ท่านได้กินอยู่ด้วยกันกับคนต่างชาติ แต่
เมื4อคนพวกนั1นมาถึง ท่านกป็ลีกตัวออก
และไปอยู่เสียต่างหาก เพราะกลัวพวกที4
ถือการเข้าสหุนัต
#5 และพวกยิวคนอื4น ๆ กไ็ด้แสร้งทาํ
ตามท่านเช่นกัน จนถึงขนาดที4บารนาบัสก็
หลงแสร้งทาํตามคนเหล่านั1นไปด้วย
#8 แต่เมื4 อข้าพเจ้าเห็นว่าพวกเขาไม่ได้
ดาํเนินในความเที4 ยงธรรมตามความจริง
ของข่าวประเสริฐนั1น ข้าพเจ้าจึงกล่าวแก่
เปโตรต่อหน้าคนทั1งปวงว่า “ถ้าท่านเอง
ซึ4งเป็นยิวคนหนึ4งประพฤติตามอย่างพวก
คนต่างชาติ และมิใช่ตามอย่างพวกยิว
เหตุไฉนท่านจึงบังคับคนต่างชาติให้ประ
พฤติตามอย่างพวกยิวเล่า”

ทุกคนจะเป็นคนชอบธรรมได้
โดยความเชื�อในพระคริสต์

#: พวกเราผู้มีสญัชาติเป็นยิว และไม่ใช่
คนบาปแห่งพวกคนต่างชาติ
#< กยั็งรู้ ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้
โดยการกระทาํแห่งพระราชบัญญัติ แต่
โดยความเชื4อแห่งพระเยซูคริสต์ คือพวก
เราเองกไ็ด้เชื4อในพระเยซูคริสต์แล้ว เพื4อ
พวกเราจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยความ
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เชื4อแห่งพระคริสต์ และไม่ใช่โดยการกระ
ทาํแห่งพระราชบัญญัติ เพราะว่าโดยการ
กระทาํแห่งพระราชบัญญัตินั1น ‘ไม่มีเนื	 อ
หนงัใด ๆ จะเป็นคนชอบธรรมไดเ้ลย’
#> แต่ถ้าในขณะที4พวกเรากาํลังแสวงหา
ที4 จะเป็นคนชอบธรรมโดยพระคริสต์นั1 น
พวกเราเองก็ยังปรากฏว่าเป็นคนบาปอยู่
พระคริสต์จึ งทรงเป็นผู้ รับใช้แห่งบาป
หรือ ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั1น
เลย
#? เพราะว่าถ้าข้าพเจ้าก่อสิ4งซึ4 งข้าพเจ้า
ได้รื1 อทาํลายลงแล้วขึ1 นมาอีก ข้าพเจ้ากท็าํ
ให้ตัวเองเป็นผู้ละเมิด

คนที�รบัเชื�อ
นบัว่าไดต้ายจาก

พระราชบญัญติัแลว้
#@ เพราะว่าโดยพระราชบัญญัตินั1นข้าพ
เจ้ากต็ายต่อพระราชบัญญัติแล้ว เพื4อข้าพ
เจ้าจะได้มีชีวิตอยู่จาํเพาะพระเจ้า
3A ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว
แต่อย่างไรกต็ามข้าพเจ้ากยั็งมีชีวิตอยู่ แต่
ไม่ใช่ข้าพเจ้าเอง แต่พระคริสต์ทรงมีชีวิต
อยู่ในข้าพเจ้า และชีวิตซึ4งข้าพเจ้าดาํรงอยู่
ในเนื1 อหนังขณะนี1  ข้าพเจ้ากด็าํรงอยู่โดย
ความเชื4 อแห่งพระบุตรของพระเจ้า ผู้ได้
ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์
เองเพื4อข้าพเจ้า
3# ข้าพเจ้าไม่ทาํให้พระคุณของพระเจ้า
เสยีไป เพราะว่าถ้าความชอบธรรมมาโดย
พระราชบัญญัติแล้ว พระคริสต์กท็รงสิ1 น
พระชนม์โดยเปล่าประโยชน์

บทที� 2
ไดร้บัพระวิญญาณบริสุทธิ4 โดยความเชื�อ
# โอ ชาวกาลาเทยีคนโง่เขลา ใครได้สะ-
กดดวงจิตของพวกท่านเพื4 อพวกท่านจะ
ไม่เชื4อฟังความจริง ซึ4งต่อหน้าต่อตาของ
พวกท่านพระเยซูคริสต์ปรากฏอยู่อย่าง
ชัดเจนแล้ว โดยทรงถูกตรึงไว้ท่ามกลาง
พวกท่าน
3 สิ4งนี1 สิ4งเดียวข้าพเจ้าใคร่เรียนรู้ จากพวก
ท่านว่า พวกท่านได้รับพระวิญญาณโดย
การกระทาํแห่งพระราชบัญญัติหรือ หรือ
โดยการฟังแห่งความเชื4อ
5 พวกท่านโง่เขลาถึงเพียงนั1นเชียวหรือ
เมื4อเริ4มต้นในพระวิญญาณแล้ว บัดนี1พวก
ท่านจะให้สาํเรจ็โดยเนื1 อหนังหรือ
8 พวกท่านได้ทนทุกข์หลายสิ4งเหลือเกิน
โดยไร้ประโยชน์หรือ ถ้ามันเป็นการไร้
ประโยชน์จริง ๆ
: เหตุฉะนั1นพระองค์ผู้ประทานพระวิญ-
ญาณแก่พวกท่าน และทรงกระทาํการ
อัศจรรย์ต่าง ๆ ท่ามกลางพวกท่าน พระ
องค์ทรงกระทาํการนั1นโดยการกระทาํแห่ง
พระราชบัญญัติหรือ หรือโดยการฟังแห่ง
ความเชื4อ

บุตรฝ่ายจิตวิญญาณของอบัราฮมั
< เหมือนกับที4อับราฮัม ‘ไดเ้ชื �อพระเจา้’
และ ‘ความเชื �อนั	นทรงนับว่าเป็นความ
ชอบธรรมแก่ท่าน’
> เหตุฉะนั1นพวกท่านจงรู้ เถิดว่า บรรดา
คนที4อยู่ฝ่ายความเชื4อ คนเดียวกันนั1นเอง
เป็นบุตรทั1งหลายของอับราฮัม

(#>) # ยน 5:? (#@) รม <:3; # คร @:3A (3A) รม <:<; 3 คร ::#:; กท ::38; อฟ 3:8
(3#) ฮบ >:## (3) รม #A:#<-#> (5) กท 8:@; ฮบ >:#<
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? และพระคัมภีร์นั1นซึ4งรู้ ล่วงหน้าว่า พระ
เจ้าจะทรงให้พวกคนต่างชาติเป็นคนชอบ
ธรรมโดยความเชื4 อ ได้ประกาศข่าวประ
เสริฐแก่อับราฮัมล่วงหน้า โดยกล่าวว่า
‘ในตัวเจา้ประชาชาติทั	งสิ	 นจะได้รับพระ
พร’
@ ดังนั1นบรรดาคนที4อยู่ฝ่ายความเชื4 อจึง
ได้รับพระพรร่วมกับอับราฮัมผู้เปี4 ยมด้วย
ความเชื4อ

ผูที้�พึ�งพระราชบญัญติัก็ถูกสาปแช่ง
#A เพราะว่าคนทั1งหลายซึ4 งอยู่ฝ่ายการ
กระทาํแห่งพระราชบัญญัติก็อยู่ ใต้การ
สาปแช่ง เพราะมีเขียนไว้แล้วว่า ‘ทุกคนที�
ไม่ไดก้ระทําตามทุกขอ้ความซึ�งเขียนไวใ้น
หนังสือแห่งพระราชบัญญัติต่อไปก็ต้อง
ถกูสาปแช่ง’
## แต่ที4 ว่าไม่มีมนุษย์คนใดเป็นผู้ชอบ
ธรรมโดยพระราชบัญญัติในสายพระเนตร
ของพระเจ้านั1นกเ็ป็นที4ประจักษ์ชัดอยู่แล้ว
เพราะว่า ‘คนชอบธรรมจะมีชีวิตดํารงอยู่
โดยความเชื �อ’
#3 และพระราชบัญญัติไม่ได้อยู่ฝ่าย
ความเชื4อ แต่ ‘คน ๆ นั	นที�กระทําสิ� งเหล่า
นั	นจะมีชีวิตดํารงอยู่ในสิ� งเหล่านั	น’

พระคริสตไ์ดท้รงไถ่พวกเราจาก
การสาปแช่งแห่งพระราชบญัญติั

#5 พระคริสต์ทรงไถ่พวกเราให้พ้นจาก
การสาปแช่งแห่งพระราชบัญญัติแล้ว โดย
ทรงยอมถูกสาปแช่งเพื4อพวกเรา เพราะมี
เขียนไว้แล้วว่า ‘ทุกคนที�ถูกแขวนไวบ้น
ตน้ไมก้ถ็กูสาปแช่ง’

#8 เพื4 อพระพรของอับราฮัมจะได้มาถึง
คนต่ างชาติ ทั1 งหลายโดยทางพระเยซู
คริสต์ เพื4 อพวกเราจะได้รับพระสัญญา
ของพระวิญญาณโดยความเชื4อ
#: พี4 น้องทั1งหลาย ข้าพเจ้าขอพูดตาม
อย่างมนุษย์ ถึงแม้ว่าเป็นเพียงแต่คาํ
สัญญาของมนุษย์ แต่ถ้าคาํสัญญานั1นได้
รับการรับรองแล้ว ไม่มีมนุษย์คนใดจะล้ม
เลิกหรือเพิ4 มเติมเข้ากับคาํสัญญานั1นอีก
ได้
#< บัดนี1  บรรดาพระสญัญาได้ประทานไว้
แก่อับราฮัมและเชื1 อสายของท่าน พระ
องค์ไม่ได้ตรัสว่า ‘และแก่เชื	 อสายทั	ง
หลาย’ เหมือนอย่างกับว่าแก่คนมากคน
แต่เหมือนกับว่าแก่คนผู้เดียว ‘และแก่
เชื	อสายของท่าน’ ซึ4งเป็นพระคริสต์
#> แต่ข้าพเจ้าว่าอย่างนี1 ว่า พันธสัญญา
ซึ4งได้รับการรับรองแต่ก่อนโดยพระเจ้าใน
พระคริสต์ พระราชบัญญัติซึ4งมาภายหลัง
เป็นเวลาสี4 ร้อยสามสิบปีนั1นไม่สามารถทาํ
ให้พันธสัญญานั1นยกเลิก เพื4 อทาํให้พระ
สญัญานั1นไร้ผลได้
#? เพราะว่าถ้าการรับมรดกอยู่ฝ่ายพระ
ราชบัญญัติ การรับมรดกนั1นก็ไม่ได้อยู่
ฝ่ายพระสญัญาอีกต่อไป แต่พระเจ้าโปรด
ประทานมรดกนั1นให้แก่อับราฮัมแล้วโดย
พระสญัญา

พระราชบญัญติัเป็นครูซึ�งนาํพวกเรา
ซึ�งเป็นคนบาปใหม้าถึงพระคริสต์

#@ ดังนั1นพระราชบัญญัติมีจุดประสงค์
อะไรเล่า พระราชบัญญัติได้ถูกเพิ4มเข้ามา

(?) ปฐก #3:5; รม @:#> (#A) พบญ 3>:3< (##) ฮบก 3:8; รม #:#>; ฮบ #A:5? (#3) ลนต #?::; รม 8:8-:
(#5) พบญ 3#:35; รม ?:5 (#8) อสย 53:#:; รม 5:3@-5A; 8:#-: (#:) ฮบ @:#> (#<) ปฐก #3:5; #5:#:
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กเ็พราะเหตุบรรดาการละเมิด จนกว่าเชื1 อ
สายที4ได้รับพระสัญญานั1นจะมาถึง และ
พระราชบัญญัตินั1 นได้รับการแต่งตั1 งโดย
พวกทูตสวรรค์ในมือของคนกลางคนหนึ4ง
3A บัดนี1  คนกลางก็ไม่ได้เป็นคนกลาง
ของฝ่ายเดียว แต่พระเจ้านั1นทรงเป็นองค์
เดียว
3# ดังนั1น พระราชบัญญัติจึงขัดแย้งกับ
พระสัญญาทั1งหลายของพระเจ้าหรือ ขอ
พระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั1นเลย เพราะ
ว่ าถ้ าเคยมีพระราชบัญญัติ อั นหนึ4 งที4
สามารถให้ชีวิตได้ ความชอบธรรมก็คง
จะเป็นมาโดยพระราชบัญญัตินั1 นไปแล้ว
จริง ๆ
33 แต่พระคัมภีร์ได้บ่งว่า ทุกคนอยู่ใต้
บาป เพื4 อพระสัญญาโดยความเชื4 อแห่ง
พระเยซูคริสต์จะได้ถูกประทานให้แก่คน
ทั1งหลายที4เชื4อ
35 แต่ก่อนที4ความเชื4อได้มาถึง พวกเรา
เคยถูกกักตัวไว้ใต้พระราชบัญญัติ ถูกปิด
ไว้จนกว่าจะถึงความเชื4 อนั1นซึ4 งจะถูกเปิด
เผยในภายหลัง
38 เพราะฉะนั1น พระราชบัญญัติจึงเคย
เป็นครูของพวกเราเพื4 อนาํพวกเรามาถึง
พระคริสต์ เพื4อพวกเราจะได้เป็นคนชอบ
ธรรมโดยความเชื4อ
ทุกคนที�รบัเชื�อก็เป็นบุตรของพระเจา้

3: แต่หลังจากความเชื4 อนั1นได้มาแล้ว
พวกเราก็ไม่ได้อยู่ ใต้อาํนาจของครูคน
หนึ4งอีกต่อไปแล้ว
3< เพราะว่าท่านทั1 งหลายทุกคนเป็นลูก

ทั1งหลายของพระเจ้าโดยความเชื4 อในพระ
เยซูคริสต์
3> เพราะว่าบรรดาคนในพวกท่านที4ได้
รับบัพติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้ว ก็
ได้สวมพระคริสต์ไว้
3? ไม่มีทั1งยิวและกรีก ไม่มีทั1งทาสและไท
ไม่มีทั1งชายและหญิง เพราะว่าท่านทั1ง
หลายทุกคนเป็นหนึ4 งเดียวกันในพระเยซู
คริสต์
3@ และถ้าท่านทั1งหลายเป็นของพระ
คริสต์แล้ว ท่านทั1งหลายกเ็ป็นเชื1 อสาย
ของอับราฮัม และเป็นทายาทตามพระ
สญัญานั1น

บทที� 9
# บัดนี1 ข้าพเจ้ากล่าวว่า ตราบใดที4เขายัง
เป็นเด็กอยู่ ทายาทนั1นก็ไม่ต่างอะไรกับ
ผู้รับใช้คนหนึ4งเลย ถึงแม้เขาเป็นเจ้าของ
สิ4งทั1งปวง
3 แต่อยู่ใต้อาํนาจของบรรดาผู้ปกครอง
และผู้ดูแล จนถึงเวลาที4บิดาได้กาํหนดไว้
5 พวกเรากเ็หมือนกัน ตอนที4พวกเราเป็น
เด็ก พวกเราก็เคยเป็นทาสอยู่ใต้อาํนาจ
ของธาตุทั1งหลายของโลก

ทรงไถ่ผูที้�รบัเชื�อออกจาก
พระราชบญัญติัใหเ้ป็นบุตรของพระเจา้
8 แต่เมื4อเวลากาํหนดครบบริบูรณ์นั1นได้
มาถึงแล้ว พระเจ้าก็ทรงส่งพระบุตรของ
พระองค์มา ประสตูิจากหญิงคนหนึ4ง ทรง
ถือกาํเนิดใต้พระราชบัญญัติ
: เพื4 อจะทรงไถ่คนเหล่านั1นที4 เคยอยู่ใต้
พระราชบัญญัติ เพื4 อที4พวกเราจะได้รับ

(3A) รม 5:3@ (33) รม 8:##; ##:53 (38) กจ #5:5@; รม #A:8 (3<) ยน #:#3
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การรับเอามาเป็นบุตรทั1งหลาย
< และเพราะว่าพวกท่านเป็นบุตรทั1งหลาย
แล้ว พระเจ้าจึงทรงส่งพระวิญญาณของ
พระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจของพวก
ท่าน ร้องว่า “อับบา” พระบิดาเจ้าข้า
> เหตุฉะนั1นท่านจึงไม่ใช่ผู้รับใช้อีกต่อไป
แต่เป็นบุตร และถ้าเป็นบุตรแล้ว กเ็ป็น
ทายาทของพระเจ้าโดยทางพระคริสต์

โซ่แห่งพระราชบญัญติั
และอิสรภาพแห่งความเชื�อ

? ถึงกระนั1น ตอนที4ท่านทั1งหลายยังไม่
รู้ จักพระเจ้า ท่านทั1งหลายได้รับใช้สิ4ง
เหล่านั1 นซึ4 งโดยสภาพแล้วไม่ใช่พระทั1 ง
หลายเลย
@ แต่บัดนี1  หลังจากที4พวกท่านได้รู้ จัก
พระเจ้าแล้ว หรือที4 ถูกก็คือพระเจ้าทรง
รู้ จักพวกท่านแล้ว เหตุไฉนพวกท่านจึง
หันไปหาธาตุทั1งหลายที4อ่อนแอและอนา-
ถาอีก ซึ4งพวกท่านปรารถนาที4จะเป็นทาส
ของสิ4งเหล่านั1นอีก
#A พวกท่านถือบรรดาวัน เดือน ฤดู และ
ปี
## ข้าพเจ้ากลัวพวกท่าน เกรงว่าข้าพเจ้า
ได้ทาํงานหนักเพื4อพวกท่านไปอย่างเปล่า
ประโยชน์
#3 พี4น้องทั1งหลาย ข้าพเจ้าขอวิงวอนพวก
ท่าน จงเป็นเหมือนข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพ
เจ้ากเ็ป็นอย่างพวกท่านแล้ว พวกท่านไม่
ได้ทาํผิดต่อข้าพเจ้าเลย
#5 พวกท่านทราบว่า โดยความอ่อนกาํลัง
แห่งเนื1 อหนัง ข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประ

เสริฐแก่พวกท่านในตอนแรก
#8 และการทดลองของข้าพเจ้าซึ4งอยู่ใน
เนื1 อหนังของข้าพเจ้า พวกท่านก็ไม่ได้ดู
หมิ4นหรือปฏิเสธเลย แต่ได้ต้อนรับข้าพ
เจ้าเหมือนกับว่าเป็นทูตสวรรค์องค์หนึ4 ง
ของพระเจ้า คือเหมือนกับว่าเป็นพระเยซู
คริสต์เลยด้วยซํ1า
#: ความปลื1 มใจที4พวกท่านได้กล่าวถึง
นั1นอยู่ที4 ไหนแล้ว เพราะข้าพเจ้าเป็น
พยานให้พวกท่านได้ว่า ถ้าเป็นไปได้พวก
ท่านกค็งจะควักตาของพวกท่านออก และ
ให้ดวงตานั1นแก่ข้าพเจ้าไปแล้ว
#< ข้าพเจ้าจึงได้กลายเป็นศัตรูของพวก
ท่านเพราะข้าพเจ้าบอกความจริงแก่พวก
ท่านหรือ
#> คนเหล่านั1นเอาอกเอาใจพวกท่าน
อย่างกระตือรือร้น แต่ไม่ใช่ด้วยความหวัง
ดีเลย ใช่แล้ว พวกเขาอยากจะกีดกันพวก
ท่าน เพื4อพวกท่านจะได้เอาอกเอาใจพวก
เขา
#? แต่การเอาอกเอาใจอย่างกระตือรือร้น
ในสิ4งที4ดีอยู่เสมอก็เป็นการดี และไม่ใช่
เฉพาะแต่เมื4 อข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านเท่า
นั1น

การเปรียบเทียบ
นางฮาการก์บันางซาราห์

#@ ลูกเลก็ ๆ ของข้าพเจ้าเอ๋ย ผู้ซึ4งข้าพ
เจ้าเจ็บปวดในการให้กาํเนิดอีกจนกว่า
พระคริสต์จะได้ทรงก่อร่างขึ1 นในพวกท่าน
3A ข้าพเจ้าปรารถนาที4จะอยู่กับพวกท่าน
เดีYยวนี1  และที4จะเปลี4ยนนํ1าเสียงของข้าพ

(<) รม :::; ?:@, #:-#< (>) รม ?:#<-#> (?) รม #:3:; อฟ 3:#3
(@) # คร ?:5; คส 3:3A; ฮบ >:#? (#A) รม #8::; คส 3:#< (##) # ธส 5::
(#3) 3 คร 3:: (#5) # คร 3:5 (#8) มลค 3:>; ลก #A:#< (#>) รม #A:3 (#@) # คร 8:#:
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เจ้า เพราะว่าข้าพเจ้ามีข้อสงสัยในพวก
ท่าน
3# จงบอกข้าพเจ้าเถิด พวกท่านที4ปรา-
รถนาที4จะอยู่ใต้พระราชบัญญัติ พวกท่าน
ไม่ได้ยินพระราชบัญญัติหรือ
33 เพราะมีเขียนไว้แล้วว่า อับราฮัมมี
บุตรชายสองคน คนหนึ4 งเกิดจากทาส
หญิง อีกคนหนึ4งเกิดจากหญิงที4เป็นไท
35 แต่บุตรที4 เกิดจากทาสหญิงนั1นกเ็กิด
ตามเนื1 อหนัง แต่บุตรที4 เกิดจากหญิงที4
เป็นไทนั1นเกิดตามพระสญัญา
38 สิ4งเหล่านี1 เป็นอุปไมย ด้วยว่าผู้หญิง
สองคนนั1นได้แก่พันธสญัญาสองอย่าง คน
หนึ4 งมาจากภูเขาซีนาย ซึ4 งคลอดลูกเป็น
ทาสคือ นางฮาการ์
3: เพราะนางฮาการ์นี1 ได้แก่ภูเขาซีนายใน
ประเทศอาระเบีย และเปรียบได้กับกรุง
เยรูซาเลม็ซึ4งอยู่ในปัจจุบัน และกาํลังเป็น
ทาสอยู่พร้อมกับพลเมืองของกรุงนั1น
3< แต่กรุงเยรูซาเล็มซึ4 งอยู่เบื1 องบนนั1น
เป็นไท ซึ4งเป็นมารดาของพวกเราทุกคน
3> เพราะมีเขียนไว้แล้วว่า ‘จงปีติยินดี
เถิด เจา้หญิงหมนัผูไ้ม่คลอดบุตรเอ๋ย จง
เปล่งเสียงและโห่รอ้งเถิด เจา้ผูไ้ม่ไดเ้จบ็
ครรภ์เอ๋ย ดว้ยวา่หญิงที�ตอ้งอยู่อย่างโดด
เดี�ยวกย็งัมีบุตรมากกวา่หญิงที�มีสามี’
3? บัดนี1  พี4น้องทั1งหลาย พวกเราซึ4งเป็น
เหมือนอย่างอิสอัคก็เป็นบุตรทั1 งหลาย
แห่งพระสญัญา
3@ แต่ในครั1งนั1นผู้ที4เกิดตามเนื1 อหนังได้
ข่มเหงผู้ ที4 เกิดตามพระวิญญาณฉันใด

ปัจจุบันนี1 กเ็ป็นเหมือนกันฉันนั1น
5A แต่อย่างไรกต็ามพระคัมภีร์กล่าวอะไร
‘ไล่ทาสหญิงคนนี	 กับบุตรชายของนางไป
เสียเถิด เพราะว่าบุตรชายของทาสหญิง
คนนี	 จะไม่เป็นทายาทร่วมกบับุตรชายของ
หญิงที�เป็นไท’
5# ดังนั1น พี4น้องทั1งหลาย พวกเราจึงไม่
เป็นบุตรทั1งหลายของทาสหญิง แต่ของ
หญิงที4เป็นไท

บทที� ;
การพึ�งในพระราชบญัญติัก็ทําใหข้าด
จากพระคริสตแ์ละหลุดไปจากพระคุณ

# เหตุฉะนั1นจงยืนมั4นในเสรีภาพซึ4 งใน
เสรีภาพนั1 นพระคริสต์ทรงทาํให้ เราทั1 ง
หลายเป็นไทแล้ว และอย่าเข้าเทียมกับ
แอกแห่งการเป็นทาสอีกเลย
3 ดูเถิด ข้าพเจ้าเปาโลขอกล่าวแก่พวก
ท่านว่า ถ้าพวกท่านเข้าสหุนัต พระคริสต์
จะไม่ทรงทาํประโยชน์อันใดแก่พวกท่าน
เลย
5 ด้วยว่าข้าพเจ้าเป็นพยานแก่ทุกคนที4เข้า
สุหนัตอีกว่า เขาเป็นลูกหนี1 ที4จะต้องกระ
ทาํตามพระราชบัญญัติทั1งสิ1น
8 พระคริสต์ย่อมไม่ได้มีผลอันใดต่อพวก
ท่านเลย ผู้ใดกต็ามในพวกท่านที4เป็นคน
ชอบธรรมโดยพระราชบัญญัติ พวกท่านก็
หล่นจากพระคุณไปเสยีแล้ว
: เพราะว่า โดยพระวิญญาณพวกเรารอ
คอยความหวังแห่งความชอบธรรมโดย
ความเชื4อ
< เพราะว่าในพระเยซูคริสต์นั1น การเข้า

(33) ปฐก #<:#:; 3#:3 (35) ปฐก #<:#:; รม @:> (38) อพย 38:<; พบญ 55:3 (3<) อสย 3:3 (3>) อสย :8:#
(3?) กจ 5:3:; รม @:>-? (3@) ปฐก 3#:@; กท ::## (5A) กท 5:? (#) กจ #::#A (3) กจ #::#; กท ::5
(5) พบญ 3>:3<; รม 3:3: (8) รม @:5# (:) รม ?:38 (<) # คร >:#@; กท <:#:; คส #:8; # ธส #:5; ยก 3:#?
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สหุนัต หรือการไม่เข้าสหุนัต หาเป็นประ
โยชน์อันใดไม่ แต่ความเชื4อซึ4งกระทาํกิจ
โดยความรักต่างหาก
> พวกท่านได้วิ4งแข่งดีอยู่แล้ว ใครเล่าได้
ขัดขวางพวกท่านที4พวกท่านไม่ควรเชื4อฟัง
ความจริง
? การเกลี1 ยกล่อมอย่างนี1 ไม่ได้มาจากพระ
องค์ผู้ทรงเรียกท่านทั1งหลาย
@ เชื1 อขนมเพียงนิดหน่อยย่อมทาํให้แป้ง
ดิบฟูขึ1 นได้ทั1งก้อน
#A ข้าพเจ้ามีความไว้เนื1 อเชื4 อใจในพวก
ท่านโดยทางองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า พวก
ท่านจะไม่มีความคิดอย่างอื4นเลย แต่คน
ที4รบกวนพวกท่านนั1นจะต้องแบกรับการ
พิพากษาของตน ไม่ว่าเขาเป็นใครกต็าม
## และตัวข้าพเจ้า พี4 น้องทั1งหลาย ถ้า
ข้าพเจ้ายังเทศนาให้เข้าสุหนัต เหตุใด
ข้าพเจ้าจึงยังถูกข่มเหงอยู่อีกเล่า ถ้าเช่น
นั1นการเป็นเหตุให้ขุ่นเคืองของกางเขนนั1น
กถู็กทาํให้สิ1นสดุลงแล้ว
#3 ข้าพเจ้าปรารถนาให้คนเหล่านั1นที4รบ
กวนพวกท่านถูกตัดออกเสยีเลย
#5 ด้วยว่า พี4น้องทั1งหลาย พวกท่านถูก
เรียกให้มาสู่ เสรีภาพ เพียงแต่อย่าใช้
เสรีภาพให้เป็นโอกาสสาํหรับเนื1 อหนัง
แต่จงรับใช้ซึ4งกันและกันด้วยความรักเถิด
#8 เพราะว่า พระราชบัญญัติทั1งสิ1นนั1นก็
ถูกทาํให้สาํเรจ็จริงในคาํ ๆ เดียว คือใน
คาํบัญชานี1  ‘เจา้จงรักเพื�อนบา้นของเจา้
เหมือนตนเอง’
#: แต่ถ้าพวกท่านกัดและกินซึ4 งกันและ

กัน จงระวังให้ดีเกรงว่าพวกท่านจะถูกทาํ
ลายอย่างสิ1นเชิงโดยกันและกัน

การดําเนินชีวิตในพระวิญญาณ
สงครามระหว่างเนื� อหนงั

กบัพระวิญญาณ
#< แล้วข้าพเจ้าขอบอกอย่างนี1 ว่า จงดาํ
เนินชีวิตในพระวิญญาณ และพวกท่านจะ
ไม่สนองตัณหาของเนื1 อหนัง
#> เพราะว่าเนื1 อหนังมีตัณหาต่อสู้พระวิญ
ญาณ และพระวิญญาณกต่็อสู้ เนื1 อหนัง
และทั1งสองฝ่ายนี1 อยู่ตรงกันข้ามกัน ดัง
นั1 นพวกท่านจึงกระทาํบรรดาสิ4 งที4 พวก
ท่านปรารถนากระทาํไม่ได้
#? แต่ถ้าพระวิญญาณทรงนาํพวกท่าน
พวกท่านกไ็ม่อยู่ใต้พระราชบัญญัติ
#@ บัดนี1 การงานทั1งหลายของเนื1 อหนังนั1น
กป็รากฏแล้ว ซึ4งคือสิ4งเหล่านี1  การเล่นชู้
การล่วงประเวณี การโสโครก การลามก
3A การนับถือรูปเคารพ การใช้เวทมนตร์
การเกลียดชังกัน การวิวาทกัน การอิจฉา
ริษยากัน การโกรธกัน การทุ่มเถียงกัน
การไม่ลงรอยกัน การถือความเห็นของตน
เป็นใหญ่
3# การอิจฉากัน การฆาตกรรม การเมา
เหล้า การสาํมะเลเทเมา และการอื4น ๆ
ในทาํนองนี1  ซึ4 งข้าพเจ้าได้เตือนท่านทั1ง
หลายเกี4 ยวกับพวกมันก่อนหน้านี1 แล้ว
เหมือนอย่างที4 ข้าพเจ้าได้เตือนพวกท่าน
ในอดีตที4ผ่านมาว่า คนทั1งหลายที4กระทาํ
บรรดาสิ4 งเหล่านั1 นจะไม่ได้รับอาณาจักร
ของพระเจ้าเป็นมรดก

(>) # คร @:38 (@) # คร ::< (##) # คร #:35 (#3) ยชว >:3:; กจ #::#-3
(#5) # คร ?:@ (#8) ลนต #@:#? (#<) รม <:#3 (#>) รม >:#:, #?, 33-35; ?::
(#?) รม <:#8; >:8 (#@) อฟ ::5, ## (3#) # คร <:@
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ผลของพระวิญญาณ
33 แต่ผลของพระวิญญาณนั1นคือ ความ
รัก ความปลาบปลื1มใจ สนัติสขุ ความอด
กลั1นใจ ความอ่อนโยน ความดี ความเชื4อ
35 ความสภุาพอ่อนน้อม การรู้ จักบังคับ
ตน เรื4 องสิ4งเหล่านี1 ไม่มีพระราชบัญญัติ
ห้ามไว้เลย
38 และคนทั1งหลายที4เป็นของพระคริสต์
ได้ ตรึ งเนื1 อหนั งไว้ ที4 กางเขนเสี ยแล้ ว
พร้อมกับความอยากต่าง ๆ และบรรดา
ตัณหา
3: ถ้าพวกเราดาํรงชีวิตอยู่ในพระวิญ
ญาณ กใ็ห้พวกเราดาํเนินในพระวิญญาณ
ด้วย
3< อย่าให้พวกเราปรารถนาศักดิPศรีอันไร้
สาระ อย่ายั4วโทสะกัน อย่าอิจฉาริษยากัน
เลย

บทที� <
# พี4 น้องทั1งหลาย ถ้าผู้ใดถูกครอบงาํอยู่
ในความพลั1 งผิด พวกท่านซึ4 งอยู่ฝ่ายวิญ
ญาณ จงช่วยผู้นั1นกลับตั1งตัวใหม่ในจิตใจ
แห่งความอ่อนสุภาพ โดยพิจารณาตัว
ท่านเอง เกรงว่าท่านจะถูกทดลองด้วย

จงแบกภาระ
ซึ�งกนัและกนั

3 ท่านทั1งหลายจงแบกภาระของกันและ
กัน และโดยการนั1นจึงทาํให้พระราชบัญ
ญัติของพระคริสต์สาํเรจ็
5 เพราะว่าถ้าคนหนึ4งคนใดถือตัวว่าเป็น
คนสาํคัญ เมื4อเขาไม่เป็นอะไรเลย คนนั1น
กห็ลอกลวงตัวเอง

8 แต่จงให้ทุกคนพิสูจน์การงานของตน
เอง และเขากจ็ะมีความปีติยินดีในตัวเขา
เองแต่ผู้เดียว และไม่ใช่ในผู้อื4น
: เพราะว่าทุกคนจะแบกภาระของตนเอง

ผูส้อนควรไดร้บัเจือจาน
จากผูร้บัคําสอน

< จงให้คนที4รับคาํสอนในพระวจนะแล้ว
แจกจ่ายสิ4งที4ดีทุกอย่างให้แก่ผู้ที4สอนนั1น

การเกี�ยวเก็บหลงัจาก
การหว่านสองแบบ

> อย่าถูกหลอกลวงเลย พระเจ้าทรงถูก
เยาะเย้ยไม่ได้ เพราะว่าสิ4งใดกต็ามที4คน
หนึ4 งคนใดหว่านลง เขาก็จะเกี4ยวเก็บสิ4ง
นั1นเช่นกัน
? ด้วยว่าคนที4หว่านแก่เนื1 อหนังของตน
กจ็ะเกี4ยวเกบ็ความเปื4 อยเน่าจากเนื1 อหนัง
นั1น แต่คนที4หว่านแก่พระวิญญาณ กจ็ะ
เกี4ยวเกบ็ชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั1น
@ และอย่าให้พวกเราอ่อนล้าในการกระ
ทาํดี เพราะว่าในเวลาอันควรพวกเรากจ็ะ
เกี4ยวเกบ็ ถ้าพวกเราไม่ถอดใจ
#A เหตุฉะนั1นขณะที4พวกเรามีโอกาส ให้
พวกเรากระทาํดีต่อคนทั1งปวง โดยเฉพาะ
ต่อคนทั1 งหลายผู้ที4 อยู่ ในครอบครัวแห่ง
ความเชื4อ

คําสรุปของเปาโล
## พวกท่านกเ็ห็นตัวอักษรที4 ข้าพเจ้าได้
เขียนถึงพวกท่านด้วยมือของข้าพเจ้าเอง
ว่า ตัวใหญ่ขนาดไหน
#3 ทุกคนที4ปรารถนาได้หน้าในเนื1 อหนัง
พวกเขาบังคับท่านทั1งหลายให้เข้าสหุนัต

(33) ยน #::3; รม #::#8 (35) # ทธ #:@ (38) รม <:< (3:) รม ?:8-: (3<) ฟป 3:5 (#) อฟ 8:3
(3) รม #::#; ยก 3:? (5) รม #3:5; 3 คร 5:: (8) ลก #?:##; # คร ##:3? (:) รม 3:< (<) # คร @:##, #8
(>) รม 3:< (?) รม <:? (@) มธ 38:#5; # คร #:::?; 3 คร 8:# (#A) สภษ 5:3>; ยน @:8 (#3) กท ::##
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หน้า 2424กาลาเทยี <

เกรงว่าพวกเขาจะถูกข่มเหง
เพราะเหตุกางเขนของพระคริสตเ์ท่านั�น
#5 ด้วยว่าคนเหล่านั1นผู้ที4เข้าสุหนัตแล้ว
กม็ิได้รักษาพระราชบัญญัติเหมือนกัน แต่
ปรารถนาที4 จะให้ท่านทั1 งหลายเข้าสุหนัต
เพื4 อพวกเขาจะได้อวดในเนื1 อหนังของ
ท่านทั1งหลาย
#8 แต่ขอพระเจ้าอย่ายอมให้ข้าพเจ้าอวด
เลย นอกจากในกางเขนของพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา ซึ4 ง
โดยพระองค์นั1นโลกถูกตรึงไว้แล้วแก่ข้าพ
เจ้า และข้าพเจ้ากถู็กตรึงไว้แล้วแก่โลก
#: เพราะว่าในพระเยซูคริสต์นั1น การ
เข้าสุหนัต หรือการไม่เข้าสุหนัต หาเป็น
ประโยชน์อันใดไม่ แต่การที4ถูกสร้างใหม่

นั1นต่างหาก
คําอําลา

ของเปาโล
#< และสาํหรับทุกคนที4ดาํเนินตามกฎนี1
สันติสุขและพระเมตตาจงมีแก่พวกเขา
และแก่อิสราเอลนั1นของพระเจ้า
#> ตั1งแต่นี1 ไป ขออย่าให้ผู้ใดมารบกวน
ข้าพเจ้าเลย เพราะว่าข้าพเจ้ามีรอยเครื4อง
หมายเหล่านั1 นของพระเยซูเจ้าฝังอยู่ ใน
ร่างกายของข้าพเจ้าแล้ว
#? พี4 น้องทั1งหลาย ขอให้พระคุณของ
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวก
เรา จงสถิตอยู่กับจิตวิญญาณของท่านทั1ง
หลายเถิด เอเมน [เขียนถึงชาวกาลาเทยี
จากกรุงโรม]
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