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บทน า 
 

เบือ้งหลงัทางประวตัิศาสตร์ 
 

พระธรรมกาลาเทียไดเ้ป็นส่ิงท่ีถกเถียงกนันอ้ยท่ีสุดของจดหมายฝากฉบบัใดๆ ของเปาโล   
  

“เร่ืองราวท่ีไม่ไดถู้กโตเ้ถียงมากท่ีสุดในการศึกษาพระธรรมกาลาเทียก็คือว่าจดหมายน้ีไดถู้ก
เขียนข้ึนโดยเปาโล ซ่ึงเป็นอคัรทูตท่ีเป็นคริสเตียนผูซ่ึ้งพนัธกิจนั้นถูกพรรณนาไวใ้นพระธรรม
กิจการของอคัรทูต”[1] 

  
อคัรทูตเปาโลไดส่้งจดหมายฝากฉบบัน้ีไปยงัคริสตจกัรต่างๆ แห่งแควน้กาลาเทีย (1:2)   และท่านไดเ้รียกผูรั้บวา่ 
“ชาวกาลาเทีย” (3:1)   อยา่งไรก็ตาม คนเหล่าน้ีเป็นใครและท่ีไหนท่ีพวกเขาไดอ้าศยัอยูก่็เป็นปัญหาท่ีไดพ้ิสูจน์
วา่ยากท่ีจะเจาะจง     
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ความคิดเห็นตามธรรมเนียมไดถื้อว่าผูรั้บไดอ้าศยัอยู่ในแถบตามภูมิศาสตร์ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัว่า “กาลาเทีย” ซ่ึง
ตั้งอยู่ในส่วนเหนือของแควน้ของโรมท่ีถูกเรียกว่า “กาลาเทีย” เช่นกนั ซ่ึงอยู่ในเอเชียน้อย [2] มุมมองน้ีถือว่า
เปาโลไดก่้อตั้งคริสตจกัรเหล่าน้ีในการเดินทางประกาศคร้ังท่ีสองของท่าน หลงัจากท่ีพระวิญญาณไดห้้ามไม่ให้
ท่านไปประกาศในแควน้เอเชีย (กจ. 16:6)   ดงันั้นเปาโลคงไดเ้ขียนจดหมายฝากฉบบัน้ีระหวา่งการเดินทางคร้ัง
ท่ีสามของท่าน ไม่ว่าจากเมืองเอเฟซัสราวๆ ค.ศ. 54 หรือจากเมืองโครินธ์ราวๆ ค.ศ. 57[3]   ขอ้โตแ้ยง้หลกั
ส าหรับ “ทฤษฎีกาลาเทียทางเหนือ” ก็เป็นดงัไปต่อไปน้ี: หน่ึง การใช้อนัเป็นท่ีนิยมของค าวา่ “ชาวกาลาเทีย” 
ตามปกติไดบ้่งบอกถึงผูค้นในบริเวณน้ี   ประการท่ีสอง ในการเขียนพระธรรมกิจการของอคัรทูตนั้น ตามปกติ
แลว้ ลูกาไดอ้า้งอิงถึงแถบตามภูมิศาสตร์ แทนท่ีจะเป็นแควน้ต่างๆของโรม   ประการท่ีสาม มีความคลา้ยกนั
บางอยา่งระหวา่ง “ชาว กาลาเทีย” อยา่งท่ีเปาโลไดอ้า้งอิงถึงพวกเขาในจดหมายฝากฉบบัน้ี และชาวกาลิกของกา
ลาเทียเหนือ   ประการท่ีส่ี เปาโลไดเ้ดินทางผา่นแถบน้ีในการเดินทางคร้ังท่ีสองของท่าน (กจ. 16:6-8) 
  
มุมมองอนัเป็นท่ีนิยมกวา่ในทุกวนัน้ีก็ยนืยนัวา่เปาโลไดเ้ขียนไปยงัคริสตจกัรต่างๆ ท่ีไดต้ั้งอยูใ่นแควน้กาลาเทีย
ของโรม ซ่ึงท่านไดก่้อตั้งในการเดินทางประกาศ คร้ังแรก ของท่าน (เปรียบเทียบ กจ. 13:38-39 , 46 , 48; 14:3, 
8-10) [4]   ขอ้โตแ้ยง้ส าหรับ “ทฤษฎีกาลาเทียทางใต”้ ก็เป็นดงัต่อไปน้ี: หน่ึง กจ. 16:6 และ 18:23 ไม่ได้
สนบัสนุนทฤษฎีท่ีวา่เปาโลไดท้  าการเดินทางไปยงัส่วนเหนือของแควน้กาลาเทีย   ประการท่ีสอง ไม่มีขอ้มูลท่ี
เฉพาะเก่ียวกบัคริสตจกัรต่างๆ ทางกาลาเทียเหนือในพระธรรมกิจการของอคัรทูต   ประการท่ีสาม การแยกออก
ทางภูมิศาสตร์ของแควน้กาลาเทียเหนือท าให้การเยี่ยมเยียนของเปาโลไม่น่าจะเป็นไปไม่ได้   ประการท่ีส่ี 
ตามปกติแลว้เปาโลไดอ้า้งอิงถึงช่ือเรียกตามแควน้ในงานเขียนของท่าน   ประการท่ีห้า ช่ือ “ชาวกาลาเทีย” นั้น
เหมาะสมส าหรับผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณทางใต ้  ประการท่ีหก การอา้งอิงถึง “บารนาบสั” ในกาลาเทียบทท่ี 2 
บ่งบอกว่า ชาวกาลาเทียไดพ้บกบัเปาโลในการเดินทางคร้ังแรกของท่าน   ประการท่ีเจ็ด การขาดหายไปของ
ตวัแทนชาวกาลาเทียทางเหนือพร้อมกบัการมอบหมายในการรวบรวมเงินซ่ึงไดถู้กอา้งอิงใน 1 คร. 16:1 บ่งบอก
วา่ผูอ่้านท่ีเป็นเป้าหมายก็ไม่ใช่บริเวณท่ีไดรั้บการประกาศ   ประการท่ีแปด อิทธิพลของคริสเตียนท่ีรับเอาธรรม
เนียมและความเช่ือของยวิก็แผก่วา้งในกาลาเทียทางใต ้
  
ถา้เปาโลไดเ้ขียนจดหมายฝากฉบบัน้ีไปยงัคริสตจกัรต่างๆ ของกาลาเทียทางใตอ้ยา่งท่ีขา้พเจา้คิดวา่ท่านไดเ้ขียน
นั้น บางทีท่านไดเ้ขียนข้ึน ณ หน่ึงในสองคร้ัง   ถา้การเยี่ยมเยียนของเปาโลซ่ึงถูกอา้งอิงถึงใน กาลาเทีย 4:13  
เป็นการเยี่ยมเยียนคร้ังเดียวกนัท่ีถูกอธิบายไวใ้น กิจการ 16:6  นั้น ท่านคงไดเ้ขียนจดหมายฝากฉบบัน้ีหลงัจาก
การประชุมท่ีกรุงเยรูซาเล็ม (หรือ ในหรือหลงัจาก ค.ศ. 49)   อยา่งไรก็ตาม ดูเหมือนมนัน่าจะเป็นไปไดม้ากกวา่
ท่ีวา่ กาลาเทีย 4:133 อา้งอิงถึงการเยี่ยมเยียนท่ีถูกอธิบายไวใ้น กิจการ 14:21  ดงันั้น เปาโลตอ้งไดเ้ขียนจดหมาย
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ฝากฉบบัน้ีก่อนการประชุมท่ีกรุงเยรูซาเล็ม (นัน่คือ ก่อนหรือใน ค.ศ. 49)   จากการทึกทกัเอาวนัเดือนปีแรกเร่ิม
นั้น บางทีเปาโลไดเ้ขียนพระธรรมกาลาเทียจากอนัทิโอกแห่งซีเรียไม่นานหลงัจากการเดินทางประกาศคร้ังท่ี
สองของท่านและก่อนการประชุมท่ีกรุงเยรูซาเล็ม[5]   ส่ิงน้ีจะท าให้ “พระธรรมกาลาเทีย” เป็นจดหมายฝากท่ี
ไดรั้บการดลใจเป็นฉบบัแรกของเปาโล   ความเป็นไปไดท่ี้น่าเป็นไปไดน้อ้ยกว่าก็คือวา่ ท่านไดเ้ขียนจดหมาย
ฝากฉบบัน้ีจากเมืองเอเฟซสัระหวา่งการเดินทางประกาศคร้ังท่ีสามของท่าน[6] 

  

วนัเวลาท่ีเขียนของจดหมายฝากฉบบัน้ีก็กระทบโอกาสส าหรับการเขียน   จากการทึกทกัเอาทฤษฎี        กาลาเทีย
ทางใต ้และวนัเวลาแรกเร่ิมของการเขียนนั้น ส่วนใหญ่แลว้เปาโลไดเ้ขียนเพื่อจะสกดักั้นกระแสของความเห็น
นอกรีตท่ีรับเอาธรรมเนียมและความเช่ือของยิว ซ่ึงท่านไดอ้า้งอิงถึงตลอดจดหมายฝากฉบบัน้ี พระธรรมโรม 
และพระธรรม 1 และ 2 โครินธ์ก็กล่าวถึงการโตเ้ถียงเก่ียวกบัธรรมเนียมและความเช่ือของยิวในบางระดบั   
เปาโลไดอ้า้งอิงถึงผูค้นท่ีไดต่้อตา้นท่านในทุกๆ บท (1:6-7; 2:4-5; 3:1; 4:17; 5:7-12; 6:12-13) 
  
เอกลกัษณ์ของ “คริสเตียนท่ีรับเอาธรรมเนียมและความเช่ือของยวิ” ก็ส าคญัอยา่งมาก   วิธีของพวกเขาไดร้วมถึง
การท าให้เปาโลเสียช่ือเสียง   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สองบทแรกของพระธรรมกาลาเทียกล่าวถึงการวิจารณ์ท่ีได้
เพง่เล็งไปท่ีท่านเป็นส่วนตวั   ดูเหมือนวา่ผูว้จิารณ์ของท่านเป็นคนยิวท่ีไดอ้า้งวา่เป็น คริสเตียนและผูซ่ึ้งตอ้งการ
ให้คริสเตียนท่ีจะจ านนต่อสิทธิอ านาจของธรรมบญัญติัของโมเสสและสถาบนัต่างๆ   บางทีพวกเขาไดม้าจาก
กรุงเยรูซาเล็ม และเป็นท่ีชดัเจนวา่ไดมี้อิทธิพลแพร่หลาย (เปรียบเทียบ กจ. 15)   ดูเหมือนวา่ชายคนหน่ึงไดเ้ป็น
โฆษกของพวกเขา (3:1; 5:7, 10) แมว้า่มีคริสเตียนท่ีรับเอาธรรมเนียมและความเช่ือของยิวจ านวนมากมายในกา
ลาเทีย อยา่งท่ีการอา้งอิงมากมายถึง “พวกเขา” และ “เขาทั้งหลาย” ท่ีไดก้ระจดักระจายตลอดจดหมายฝากฉบบัน้ี
บ่งบอกไว[้7] 
  

“จดหมายสั้ นฉบบัน้ีมีความส าคญัท่ีมาจากสัดส่วนทั้งหมดท่ีมีต่อขนาดของมนั   มีความจ า
เป็นอยูเ่สมอส าหรับการจดัตั้งท่ีเฉียบขาดของเปาโลจากความจริงท่ีว่าการท าให้ชอบธรรมมา
จากความเช่ือในพระคริสตเ์ท่านั้น ไม่ใช่โดยการประพฤติตามธรรมบญัญติั”[8] 

  

โครงร่าง 
I.          บทน า 1:1-10 

ก.        การทกัทาย  1:1-5 

ข.        การกล่าวหา  1:6-10 
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 II.         การแกต่้างส่วนตวัเก่ียวกบัข่าวประเสริฐของเปาโล  1:11—2:21 
ก.        ความเป็นอิสระจากอคัรทูตคนอ่ืนๆ 1:11-24 

   1.         แหล่งแห่งข่าวประเสริฐของเปาโล  1:11-17 
2.         เหตุการณ์ต่างๆ ของพนัธกิจเร่ิมแรกของเปาโล  1:18-24 

  ข.        การพึ่งพาอคัรทูตคนอ่ืนๆ  2:1-10 
ค.        การวา่กล่าวอคัรทูตอีกคนหน่ึง  2:11-21 

 III.       การยนืยนัทางศาสนศาสตร์ถึงความรอดโดยความเช่ือ  3:1—4:31 
  ก.        การแกต่้างหลกัค าสอน  บทท่ี 3 
   1.         ขอ้โตแ้ยง้จากประสบการณ์   3:1-5 

2.         ขอ้โตแ้ยง้ตามพระคมัภีร์  3:6-14 
3.         ขอ้โตแ้ยง้ตามเหตุผล  3:15-29 

  ข.        การอธิบายถึงหลกัค าสอน  บทท่ี  4 
   1.         ตวัอยา่งประกอบเก่ียวกบัครอบครัว  4:1-11 

2.         ตวัอยา่งประกอบทางประวติัศาสตร์  4:12-20 
3.         ตวัอยา่งประกอบตามพระคมัภีร์  4:21-31 

 IV.       การประยกุตใ์ชท้างปฏิบติักบัการด าเนินชีวติคริสเตียน  5:1—6:10 
  ก.        ความสมดุลในชีวติคริสเตียน  บทท่ี  5 

1.         การด าเนินชีวติโดยปราศจากธรรมบญัญติั  5:1-12 
2.         การด าเนินชีวติโดยปราศจากใบอนุญาต  5:13-15 
3.         การด าเนินชีวติโดยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ  5:16-26  

ข.        ความรับผดิชอบต่างๆ ของชีวติคริสเตียน  6:1-10 
   1.         ต่อคริสเตียนท่ีท าบาป  6:1 

2.         ต่อคริสเตียนท่ีมีภาระ  6:2-5 
3.         ต่อผูส้อน  6:6-9 
4.         ต่อทุกคน  6:10  

V.    สรุป  6:11-18 
  
  



เนือ้หา 
  
บางทีความประทบัใจท่ีพิเศษมากท่ีสุดซ่ึงบุคคลหน่ึงไดรั้บจากจดหมายฝากน้ีก็คือ ความเข้มงวด   เปาโลไดเ้ขียน
จดหมายฝากน้ีดว้ยอารมณ์ท่ีรุนแรง แต่ท่านไม่เคยปล่อยให้อารมณ์ของท่านปกคลุมเหตุผลของท่าน   ความเป็น
ห่วงหลกัของท่านก็เพื่อความจริงและการส่งผลของความจริงต่อชีวติ 
  
เม่ือได้เปรียบเทียบกบัความเหมือนกนัของพระธรรมโครินธ์ พระธรรมกาลาเทียก็เป็นแบบการแก้ไขอีกดว้ย   
อยา่งไรก็ตาม น ้าเสียงของพระธรรมกาลาเทียก็แตกต่างอยา่งมาก   ท่ีน่ีไม่มีการอา้งอิงถึงสถานภาพของผูอ่้านใน
พระคริสต ์หรือการชมเชยใดๆเก่ียวกบัพวกเขา 
  
บทน าก็ค่อนขา้งเยือกเยน็และน่าเบ่ือพร้อมกบัการไม่ไดอ้า้งอิงถึงการขอบคุณ  ทนัใดนั้นเปาโลก็เร่ิมตน้ท่ีจะ
ประหลาดใจต่อการจากไปจากค าสอนของอคัรทูตของชาวกาลาเทีย (1:6-9; เปรียบเทียบ 3:1-5; 4:8-11)   
แมก้ระทัง่ความรู้สึกท่ีอ่อนโยนของเปาโลก็ดูเหมือนวา่เกิดข้ึนจากใจท่ีเป็นทุกข์อยา่งมาก   (4:19-20)   เป็นท่ี
ชดัเจนว่าส่ิงท่ีเปาโลได้เขียนในจดหมายฉบบัน้ีก็มีความส าคญัมากท่ีสุดต่อท่าน   ท่านไม่ไดก้ล่าวถึง อุปนิสัย 
อยา่งเช่นในพระธรรมโครินธ์ มากเท่ากบั ความเช่ือถือ ซ่ึงเป็นรากฐานต่ออุปนิสัย 
  
พระธรรมกาลาเทียไดถู้กเรียกวา่ “ถอ้ยแถลงแห่งเสรีภาพของคริสเตียน”   จดหมายฝากฉบบัน้ีอธิบายถึงเสรีภาพ
นั้น คือ ธรรมชาติ  กฎต่างๆ และพวกศตัรูของเสรีภาพนั้น   ณ เวลาหลายช่วงตลอดประวติัศาสตร์คริสตจกัรนั้น 
จดหมายท่ีเล็กนอ้ยน้ีไดเ้รียกใหป้ระชากรของพระเจา้ท่ีจะออกมาจากการเป็นทาสของ การเคร่งครัดในกฎเกณฑ์ 
กลบัไปสู่ “เสรีภาพแห่งอิสรภาพ”   จดหมายน้ียงัไดถู้กเรียกวา่ “ศิลามุมเอกแห่งการปฏิรูปของโปรเตสแตนต์” 
อีกดว้ย[9]   มาร์ติน ลูเธอร์รักจดหมายน้ีอยา่งมากจนเขาไดเ้ปรียบเทียบจดหมายน้ีกบัภรรยาของเขา[10] 
  

“เขาไดแ้สดงความช่ืนชมอย่างสูงท่ีสุดเม่ือเขาไดเ้รียกจดหมายฝากของเปาโลท่ีมีไปยงัชาวกา
ลาเทียวา่ ‘แคเธอริน วอน โบรา ของขา้พเจา้”[11] 

  
คุณค่าท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของจดหมายน้ีไม่ไดพ้บไดใ้น การกล่าวหา แต่ใน การสาธยาย ของจดหมายน้ี   เราตอ้งไม่
ประทบัใจอย่างมากกบัถอ้ยค าเชิงโวหารท่ีเผด็ร้อนและน่าท่ึงใจของเปาโลจนเราลม้เหลวท่ีจะเขา้ใจถึงเหตุผล
ต่างๆ ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัของส่ิงท่ีท่านไดก้ล่าวและท า   ค  าสอนหลกัของพระธรรมกาลาเทียคือการประกาศเก่ียวกบั

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Galatians/toc.htm#c29
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Galatians/Galatians.htm#_edn9
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Galatians/Galatians.htm#_edn10
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Galatians/Galatians.htm#_edn11


เสรีภาพ   พระธรรมกาลาเทียเป็นรูปแบบขั้นตน้ของจดหมายฝากท่ีมีไปยงัชาวโรมันซ่ึงเปาโลไดเ้ขียนข้ึนมา
ภายหลงัแปดปีใน ค.ศ. 57    
  
สามยอ่หนา้ดงัต่อไปน้ีจะจดัตั้งการเปิดเผยหลกัของจดหมายน้ี  
  
หน่ึง ราก ของคริสต์ศาสนาของคริสเตียนทุกคนคือ “การจดัเตรียมพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” ของพระเจา้ให้แก่
บุคคลนั้น (3:5, 14)   บุคคลหน่ึงรับชีวิตใหม่โดยการรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิโดยความเช่ือ ณ การกลบัใจเช่ือ   
ไม่มีอะไรท่ีจ าเป็นส าหรับความรอดยกเวน้ความเช่ือ   ท่ีจะสอนวา่บุคคลหน่ึงตอ้งเขา้สุหนตั รับบพัติศมา หรือส่ิง
อ่ืนใดเพื่อจะรับชีวิตก็คือท่ีจะประกาศส่ิงท่ีแยท่ี่สุดของความเห็นนอกรีต   “ชีวิตใหม่” มาโดย ความเช่ือเท่านั้น  
ส่ิงท่ีท าใหค้ริสเตียนแตกต่างก็คือวา่พระเจา้ทรงสถิตในพวกเขา   “ชีวตินิรันดร์” คือ ชีวิตของพระเจ้า   
  
ประการท่ีสอง วัฒนธรรม (ตวักลาง) ท่ีซ่ึงคริสตศ์าสนาของคริสเตียนทุกคนเติบโตคือ “ความปรารถนาต่อพระ
วิญญาณของพระเจา้” ผูซ่ึ้งสถิตในเขาหรือเธอ (5:17)   เม่ือคริสเตียนมีชีวิตโดยความเช่ือ เขาหรือเธอก็เป็นไท
จากการเป็นทาสทั้งหมด คือทาสของเน้ือหนงั และทาสของพิธีกรรมต่างๆ (โดย “เน้ือหนงั” นั้น ขา้พเจา้หมายถึง 
ธรรมชาติบาปของมนุษย์)   เขามีอ านาจท่ีจะควบคุมเน้ือหนัง และเขาได้พบชีวิต   ไม่ใช่จากพิธีกรรมต่างๆ 
ดงันั้นเขาก็เป็นไทจากส่ิงเหล่าน้ี   อยา่งไรก็ตาม เสรีภาพของเขาไม่ใช่ใบอนุญาตท่ีจะท าบาป   พระวิญญาณของ
พระเจา้ช่วยให้คริสเตียนท่ีจะเช่ือฟัง   การเขา้สุหนตัหรือการรับบพัติศมาไม่ท าให้ใครก็ตามสามารถเช่ือฟังพระ
เจา้ได ้  เราสามารถเช่ือฟังพระเจา้ไดด้ว้ยอ านาจของพระวิญญาณของพระเจา้เท่านั้น   สรุปแลว้ เราเป็นไทท่ีจะ 
เช่ือฟัง พระเจา้ ไม่ใช่ท่ีจะ ไม่เช่ือฟัง พระเจา้ เม่ือพระวญิญาณสถิตอยูใ่นเรา   ชีวติของพระเจา้ในเรานั้นเกิดผลถา้
เราร่วมมือกบัพระองค ์  แต่ถา้เราขดัแยง้กบัพระองค ์มนัก็ไม่เกิดผล    
  
ประการท่ีสาม ผล ท่ีคริสเตียนทุกคนผลิตคือ “หลกัฐานของพระวิญญาณของพระเจา้ท่ีมีชยั” เหนือเน้ือหนงัของ
เขา (5:22)  แก่นของผลน้ีก็คือความรัก   การงานของเน้ือหนงัคือผลของศาสนาท่ีไม่มี  พระวิญญาณท่ีให้ชีวิตท่ี
สถิตในสมาชิก (นั่นคือ การเคร่งในกฎเกณฑ์) ผลไหลออกมาจากชีวิต การงานไหลออกมาจากการเคร่งใน
กฎเกณฑ ์     
  
ชาวกาลาเทียไดท้  าใหเ้ปาโลผดิหวงัอยา่งมากเพราะวา่เม่ือใดก็ตามท่ีเราเพิ่มส่ิงใดก็ตามเขา้กบัความเช่ือเพื่อความ
รอด เราละเลยความเช่ืออย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้  ถา้เราท าให้บางส่ิงนอกเหนือจากความเช่ือนั้นสูงส่ง เราก็จดัตั้ง
พิธีกรรม (เช่น การรับบพัติศมา)   เม่ือเราจดัตั้งพิธีกรรม การปฏิบติัของพิธีกรรมกลายมาเป็นเน้ือหาของศาสนา 



และเราแยกศีลธรรมจากศาสนา   ไม่มีแรงจูงใจส าหรับการด าเนินชีวิตท่ีชอบธรรม   น่ีเป็นความแตกต่างอย่าง
หน่ึงระหวา่งคริสตศ์าสนาและศาสนาอ่ืนๆ ทั้งหมด   ศาสนาอ่ืนๆ ทั้งหมดมีพิธีกรรม และหลกัขอ้เช่ือ แต่ไม่มี
ชีวิตท่ีเหนือธรรมชาติ   ดงันั้น จึงไม่มีการเช่ือมโยงท่ีส าคญัระหว่างความเช่ือถือและศีลธรรมในศาสนาเหล่าน้ี   
ความบาปทุกประเภทก็เป็นผลจากความหายนะของการเพิ่มบางส่ิงเขา้กบัความรับผดิชอบเดียวของความเช่ือ     
  
พระธรรมกาลาเทียไม่ใช่เป็นเพียงแค่การประกาศถึงเสรีภาพเท่านั้น แต่เป็นการต่อตา้นการเคร่งในกฎเกณฑ์อีก
ดว้ย  “การเคร่งในกฎเกณฑ”์ เป็นทั้งความเช่ือถือและการปฏิบติั   ในฐานะความเช่ือถือ การเคร่งในกฎเกณฑ์คือ
ความเช่ือมัน่ท่ีวา่เรา สามารถท าให้ตัวเราเองเป็นท่ียอมรับต่อพระเจ้าได้ โดยการรักษากฎเกณฑ์ต่างๆ   บ่อยคร้ัง
กฎเกณฑท่ี์ถูกกล่าวถึงก็เป็นกฎเกณฑเ์หล่านั้นท่ีถูกก าหนดใหมี้โดยมนุษย ์ไม่ใช่กฎเกณฑ์เหล่านั้นท่ีถูกเรียกร้อง
โดยพระเจา้   อยา่งไรก็ตาม การประยุกต์กฎเกณฑ์ต่างๆ ตามพระคมัภีร์อยา่งผิดๆก็เป็นรูปแบบของการเคร่งใน
กฎเกณฑเ์ช่นกนั   ในฐานะการปฏิบติั การเคร่งในกฎเกณฑคื์อการรักษากฎเกณฑ์ต่างๆพร้อมกบัมุมมองของการ
ไดรั้บความดีงามจากพระเจา้   ในแง่ท่ีใหญ่ข้ึนนั้น การเคร่งในกฎเกณฑ์เป็นความเช่ือถือท่ีวา่ เราสามารถท าให้
ตวัเราเองเป็นท่ียอมรับต่อ   พระเจา้ไดโ้ดยการงานท่ีดีของเราได ้  แน่นอนวา่ ส่ิงเดียวท่ีท าให้เราเป็นท่ียอมรับต่อ
พระเจา้ไดก้็คือการวางใจของเราในการงานท่ีดีของพระคริสต ์  พระองคไ์ดต้อบสนองต่อการเรียกร้องของพระ
เจ้าเพื่อเรา   เราได้รับความรอดโดยการงานท่ีดี แต่มนัคือการงานท่ีดีของพระคริสต์ ไม่ใช่ของเรา “การถือ
กฎหมาย” คือความเช่ือถือท่ีวา่เราตอ้งท าให้ กฎหมาย เป็นผูป้กครองท่ีปกครองแห่งชีวิตของเรา   ความเช่ือถือน้ี
เห็นวา่กฎหมายเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดในความสัมพนัธ์ของผูค้นกบัพระเจา้   ค  าน้ีจดจ่อท่ีกฎหมายส่วน 
“การเคร่งในกฎเกณฑ”์ ก็จดจ่อท่ีกฎเกณฑต่์างๆ   
  
พระธรรมกาลาเทียต่อตา้นพวกนกัเทศน์ของข่าวประเสริฐท่ีแตกต่างออกไป (1:8-9)   ขอ้เหล่าน้ีของ เปาโลไม่ใช่
เป็นเพียงแค่ ค าสาป เท่านั้น แต่เป็นถอ้ยค าแห่งขอ้เท็จจริงอีกดว้ย   ผูท่ี้เทศนาข่าวประเสริฐอ่ืนก็แทนท่ี “ความ
เท็จ” (ซ่ึงสุดทา้ยแลว้ปรากฏออกมาเป็นการงานของเน้ือหนงั) เพื่อ “ความจริง” (ซ่ึงสุดทา้ยแลว้ปรากฏออกมา
เป็นผลของพระวญิญาณ)   
  
ชายยากจนคนหน่ึงได้เคาะประตูหน้าบ้านของบ้านหลังหน่ึงแถวชานเมืองเพื่อขอเงิน   เจ้าของได้กล่าวว่า 
“ขา้พเจา้จะใหเ้งินแก่คุณบา้ง ถา้คุณจะท างานเพื่อขา้พเจา้”   “มนัคืออะไรหรือ?” คนจรจดันั้นถาม   “ทาสี porch-
โพช (ระเบียง) ของขา้พเจา้”   ชายยากจนนั้นก็ตกลง   “สีและทุกส่ิงท่ีคุณตอ้งการก็อยูด่า้นหลงั” เจา้ของบา้นได้
พูดข้ึน   “ขอแค่บอกขา้พเจา้ถา้คุณท าเสร็จ”   สองชัว่โมงต่อมาคนงานนั้นไดร้ายงานวา่เขาท าเสร็จแลว้   “นัน่ก็
เร็ว” เจา้ของบา้นไดพู้ดข้ึน   “เอาล่ะ ขา้พเจา้ท าเสร็จแล้ว ขา้พเจา้ได้ทาสีสองรอบ แต่คุณควรจะรู้ว่านัน่ไม่ใช่ 



porche- พอร์ช (รถพอร์ช) แต่เป็นรถเบนซ์”   มนัส าคญัอยา่งมากท่ีวา่เราไดรั้บเน้ือหาตรงไปตรงมา โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่เน้ือหาของข่าวประเสริฐ    
  
พระธรรมกาลาเทียต่อตา้นผูรั้บแห่งข่าวประเสริฐอ่ืนอีกดว้ย (5:4)   ท่ีจะเพิ่มเขา้กบัความเช่ือก็คือท่ีจะวางใจ
พิธีกรรม ซ่ึงเป็นการปฏิเสธพระคริสต ์ซ่ึงจะถูกแยกจากพระคริสต ์ซ่ึงจะลม้ลงจากพระคุณ   พิธีกรรมเช่น การ
รับบพัติศมาและพิธีมหาสนิทก็มีท่ีอยา่งเหมาะสมในคริสตศ์าสนา แต่ท่ีจะท าให้สองอยา่งน้ีจ  าเป็นส าหรับการท า
ให้ชอบธรรมก็คือท่ีจะปฏิเสธพระคริสต ์  บุคคลหน่ึงไดรั้บความชอบธรรมเม่ือเขาหรือเธอกล่าวอยา่งจริงใจว่า 
“มือของขา้พระองค์ไม่ไดน้ าอะไรมา ขา้พระองค์เพียงแต่เอียงหากางเขนของพระองค์เท่านั้น”   “การเช้ือเชิญ
พระเยซูเขา้สู่ใจของท่าน” ไม่ใช่ขอ้เรียกร้องตามพระคมัภีร์ส าหรับความรอด   การเปรียบเทียบน้ีอธิบายถึงส่ิงท่ี
เกิดข้ึนในการบงัเกิดใหม่ แต่มนัไม่ใช่การเปรียบเทียบอนัชดัเจนท่ีสุดท่ีจะอธิบายถึงวธีิท่ีจะประสบกบัการบงัเกิด
ใหม่   การเช่ือในงานท่ีช่วยใหร้อดของพระคริสตท่ี์บนกางเขนเพื่อตนเองนั้นก็เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น    
  
พระธรรมกาลาเทียต่อตา้นบรรดาผูท่ี้ปฏิบติัการงานของเน้ือหนัง ซ่ึงเป็นผลจากข่าวประเสริฐปลอมอีกด้วย 
(5:21)   พวกเขาจะไม่ไดรั้บอาณาจกัรของพระเจา้เป็นมรดก   ขา้พเจา้เช่ือวา่ขอ้น้ีอธิบายถึงผูไ้ม่เช่ือ  ประเด็นของ
เปาโลก็คือวา่ การปฏิบติัการงานของเน้ือหนงัเป็นอุปนิสัยพื้นฐานของบรรดาผูท่ี้จะไม่เขา้ไปสู่สวรรค ์ดงันั้นมนั
ไม่เหมาะสมอยา่งแน่นอนส าหรับผูเ้ช่ือ   
  
จดหมายน้ีเตือนเราถึงการเพิ่มพิธีกรรมใดๆ หรือการถือรักษาใดๆ เขา้กบัความเช่ือในการท่ีจะไดรั้บการยอมรับ
จากพระเจา้   การปฏิบติัเช่นนั้นก็แยกบรรดาผูท่ี้พึ่งพาพิธีกรรมจากพระคริสต์  ดร. วิลเล่ียม คลัเบอร์ตนั อดีต
ประธานของสถาบนัพระคริสตธรรมมูด้ีเคยกล่าววา่ “มนัยากอยา่งมากท่ีจะบอกวา่เม่ือไหร่ท่ีการเพิ่มเขา้กบัความ
เช่ือท าใหค้วามเช่ือเป็นโมฆะ”   บรรดาผูเ้ผยแพร่ข่าวประเสริฐก็ปล ้าสู้กบัความยุง่ยากน้ีเม่ือพวกเขาพยายามท่ีจะ
ประเมินวา่บุคคลหน่ึงก าลงัวางใจพระคริสตเ์ท่านั้นอยา่งแทจ้ริงหรือไม่    
  
จงใส่น ้ าสะอาดในถ้วยแก้วใส   จากนั้นก็เพิ่มสารหนูเข้าไป   น ้ านั้นจะมองดูเหมือนเดิม แต่มนัมีพิษท่ีเป็น
อันตรายถึงตายได้   ดังนั้ น การเพิ่มองค์ประกอบแปลกปลอมเข้ากับเน้ือหาของข่าวประเสริฐสามารถ
เปล่ียนแปลงมนัจาก “น ้าแห่งชีวติ” ไปสู่ “น ้าแห่งความตาย” ได ้      
  
พระธรรมกาลาเทียเตือนเราต่อการเลือกบางส่ิงหลงัจากสายไปแลว้อีกดว้ย  นัน่คือ พระธรรมน้ีเตือนเราต่อการ
วางใจในความเช่ือส าหรับการท าให้ชอบธรรม แต่ภายหลงัก็สรุปวา่วิธีเดียวท่ีจะถูกช าระให้บริสุทธ์ิก็คือท่ีจะถือ



รักษาพิธีกรรมต่างๆ หรือระเบียบต่างๆ ทางศาสนา  จากการไดเ้ร่ิมตน้ความรอด “โดยพระวิญญาณของพระเจา้” 
แน่นอนว่าเราจะไม่บรรลุเป้าหมายของพระเจา้ท่ีมีส าหรับเรา “โดยเน้ือหนงั”   ชีวิตของพระวิญญาณตอ้งยงัคง
เป็นธรรมบญัญติัส าหรับคริสเตียน   เราตอ้งวางใจพระองคส์ าหรับการช าระให้บริสุทธ์ิเชิงปฏิบติัของเราอีกดว้ย   
ครูสอนเท็จท่ีเปาโลไดต่้อสู้ในพระธรรมกาลาเทียก็บิดเบือนหลกัค าสอนของความรอดไปสู่สองขั้นของมนัคือ 
การท าใหช้อบธรรมและการช าระใหบ้ริสุทธ์ิ   
  
บางคร้ังขา้พเจา้เปรียบเทียบชีวิตคริสเตียนกบัจรวดไปยงัดาวเสาร์สามขั้น   ขั้นแรก (การท าให้ชอบธรรม) เป็น
การกระท าของพระเจา้เท่านั้น ท่ีซ่ึงพระองคท์รงให้เราเร่ิมตน้บนการเดินทางของเราไปยงัโลกท่ีแตกต่างออกไป   
การท าใหช้อบธรรมเกิดข้ึนในชัว่ขณะหน่ึงเม่ือบุคคลหน่ึงวางใจ ในพระคริสต์เท่านั้น ส าหรับความรอดของเขา
หรือของเธอ   ขั้นท่ีสอง (การท าให้บริสุทธ์ิเชิงปฏิบัติ) เป็นงานท่ี    พระเจา้ทรงกระท า ซ่ึงคริสเตียนสามารถ
ร่วมมือโดยการวางใจและเช่ือฟังพระเจา้ต่อไปได ้หรือสามารถต่อตา้นโดยการกล่าวปฏิเสธต่อพระเจา้ได ้ คริส
เตียนมีบทบาทในการช าระให้บริสุทธ์ิของพวกเขาซ่ึงเร่ิมตน้ด้วยการท าให้ชอบธรรมและจบลงท่ีการได้รับ
ศกัด์ิศรี   ในการท าใหบ้ริสุทธ์ิเชิงปฏิบติัของเรานั้น เราก าลงัออกไปจากท่ีท่ีเราไดอ้ยูใ่นฝ่ายวิญญาณไปยงัท่ีท่ีเรา
จะอยู่ในฝ่ายวิญญาณ   ขั้นท่ีสามคือ การได้รับศักด์ิศรี   น่ีเป็นงานของพระเจา้เท่านั้นท่ีเกิดข้ึนในชัว่ขณะหน่ึง
เหมือนกบัการท าให้ชอบธรรมและท่ีซ่ึงในท่ีสุดแลว้เรามาสู่จุดหมายปลายทางของเราในฝ่ายวิญญาณ   เราไม่
ตอ้งท าอะไรก็ตามเพื่อจะมีคุณสมบติัส าหรับการไดรั้บศกัด์ิศรี  พระเจา้จะท าให้คริสเตียนแททุ้กคนไดรั้บศกัด์ิศรี
โดยไม่ค  านึงถึงวา่เราไดมี้ความคืบหนา้ไปไกลแค่ไหนในการช าระให้บริสุทธ์ิของเรา การไดรั้บศกัด์ิศรีของคริส
เตียนเกิดข้ึน ณ การรับคริสตจกัรข้ึนไปหรือ ณ การตาย ไม่วา่อนัไหนมาก่อนก็ตาม      
  
ขา้พเจา้จะสรุปเน้ือหาของพระธรรมน้ีดงัต่อไปน้ี: “ความรอดนั้นก็โดยพระคุณของพระเจา้ผา่นทางความเช่ือไม่
รวมส่ิงใดเลย”    
  
ขา้พเจา้ชอบเร่ืองเล่าเก่ียวกบัชายคนหน่ึงผูซ่ึ้งก าลงัยืนอยู่ ณ ประตูท่ีประดบัดว้ยไข่มุกก าลงัรอคอยท่ีจะไดรั้บ
อนุญาตใหเ้ขา้ไปในสวรรค ์เปโตรไดถ้ามเขาวา่ “ท าไมขา้พเจา้ควรยอมให้คุณเขา้ไปในสวรรค์?”   ชายคนนั้นได้
ตอบว่า “ขา้พเจา้ได้เป็นคนดีมาตลอด”   เปโตรได้ตอบสนองว่า “มีส่ิงอ่ืนอีกไหม?”   ชายคนนั้นได้ตอบว่า 
“ขา้พเจา้ไดเ้ป็นศิษยาภิบาล” อีกคร้ังหน่ึงเปโตรไดถ้ามวา่ “มีส่ิงอ่ืนอีกไหม?”   ชายคนนั้นไดต้อบวา่ “ขา้พเจา้ได้
เป็นมิชชัน่นารีมาเป็นเวลา 20 ปี”  “มีส่ิงอ่ืนอีกไหม?” เปโตรไดก้ล่าวซ ้ า ชายคนนั้นไดต้อบว่า “มนัจะตอ้งใช้
อะไรท่ีจะท าใหข้า้พเจา้เขา้ไปในท่ีน่ี พระคุณของพระเจา้ใช่ไหม?” ใช่แลว้ โดยพระคุณของพระเจา้เท่านั้นท่ีใคร
ก็ตามในท่ามกลางเราจะเขา้ไปในสวรรคไ์ด[้12] 

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Galatians/Galatians.htm#_edn12


  
อรรถาธิบาย 

  
I. บทน า  1:1-10 
  
อคัรทูตเปาโลไดเ้ร่ิมจดหมายฝากฉบบัน้ีในแนวทางท่ีไม่เป็นลกัษณะเฉพาะส าหรับท่าน   หลงัจากการทกัทาย
ตามธรรมเนียมนั้น ท่านไดว้า่กล่าวคริสเตียนชาวกาลาเทีย   ตามปกติ ท่านไดเ้ร่ิมตน้จดหมายฝากของท่านโดย
การชมเชยผูอ่้านของท่าน    
  

ก. การทกัทาย  1:1-5 
  
เปาโลไดเ้ร่ิมตน้จดหมายฝากฉบบัน้ีดว้ยถอ้ยค าแห่งการทกัทายส าหรับผูอ่้านของท่าน เพื่อจะแนะน าตวัท่านเอง
ในฐานะผูเ้ขียน และเพื่อจะเนน้ถึงแหล่งท่ีมาจากพระเจา้เก่ียวกบังานรับผดิชอบแบบอคัรทูตของท่าน    
  
1:1                  สมญานาม (คอกโนเมน) “เปาโล” มาจากค าละติน พอลลัส ซ่ึงหมายถึง “เล็ก”   ค  าอธิบายทาง

กายภาพท่ีเร่ิมแรกท่ีสุดเก่ียวกบัเปาโลท่ีเรามีนั้นก็มาจากงานเขียนท่ีไม่มีหลกัฐานในศตวรรษท่ี
สองท่ีเรียกวา่ กิจการของเปาโลและเธคลา   มนัอธิบายถึงเปาโลวา่เป็น “บุคคลแห่งรูปร่างเล็ก
พร้อมกบัศีรษะล้านและขางอ ในร่างกายท่ีมีสภาพท่ีดีพร้อมกบัคิ้วชนกนัและจมูกท่ีค่อนขา้ง
เป็นตะขอ เต็มไปด้วยมิตรภาพ เพราะว่าตอนน้ีท่านปรากฏเหมือนมนุษย ์และตอนน้ีท่านมี
ใบหน้าของทูตสวรรค์”[13]   ช่ือภาษาฮีบรูของอคัรทูตน้ีคือ “เซาโล”   ในฐานะอคัรทูตมายงั
พวกต่างชาติ ท่านไดใ้ชช่ื้อต่างชาติของท่านคือ “เปาโล” ในจดหมายฝากฉบบัต่างๆ ของท่าน
อยา่งต่อเน่ือง  

  
ในการอา้งอิงถึงท่านเอง เปาโลไดเ้นน้ถึงต าแหน่งอคัรทูตของท่าน ค ากรีกท่ีแปลวา่ “อคัรทูต” 
(อะพอสโทลอส) หมายถึง “ผูห้น่ึงท่ีถูกส่งไป”     พนัธสัญญาใหม่ใชค้  าน้ีในสองแง่ คือ ในแง่ท่ี
เขม้งวด ค าน้ีหมายถึง ใครคนหน่ึงท่ีไดรั้บงานรับผิดชอบท่ีพิเศษจากพระคริสต์ท่ีเป็นข้ึนจาก
ตาย (เช่น เปาโลและอคัรทูตสิบสองคน)   ในแง่ทัว่ไป มนัอา้งอิงถึงบรรดาผูท่ี้ถูกส่งไปพร้อม
กบัข่าวสารจากพระเจา้ (เช่นใน กจ. 14:4, 14; 2 คร. 8:23; ฟป. 2:25)   ยิ่งกวา่นั้นมนัอธิบายถึง 
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http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Galatians/toc.htm#c125
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Galatians/toc.htm#c129
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Galatians/Galatians.htm#_edn13
http://biblia.com/bible/nasb95/Acts%2014.4
http://biblia.com/bible/nasb95/Acts%2014.14
http://biblia.com/bible/nasb95/2%20Cor.%208.23
http://biblia.com/bible/nasb95/Phil.%202.25


พระเยซู (ฮบ. 3:1)   ในพระธรรมกาลาเทีย เปาโลใชค้  าวา่ “อคัรทูต” ในแง่ศพัทเ์ฉพาะอยูเ่สมอ
เพื่ออธิบายถึงอคัรทูตสิบสองคนและตวัท่านเอง 

  
เปาโลได้ยืนยนัว่าความเป็นอคัรทูตของท่านไม่ไดเ้ร่ิมตน้ “จากมนุษย”์ หรือไม่ได้มายงัท่าน 
“ผ่านทาง” มนุษย ์(“มนุษยเ์ป็นตวัแทนแต่งตั้ง” เช่น เปโตร ยากอบ อานาเนีย หรือใครก็ตาม 
ตวัอยา่งเช่น ต าแหน่งของสันตะปาปาทางโรมนัคาทอลิก)   ตรงกนัขา้ม “พระเยซูคริสต์” ผูซ่ึ้ง
ท่านได้อธิบายว่าเท่าเทียมกบั “พระเจ้าพระบิดา” ได้ทรงแต่งตั้งท่านคือ “โดยทางพระเยซู
คริสต์และพระเจ้าพระบิดา”   เปาโลได้รับงานรับผิดชอบของท่านจากพระเยซูในเมือง
ดามสักสัหลงัจากประสบการณ์บนถนนไปยงัเมืองดามสักสั (กจ. 9:3-16) 

  
การเป็นข้ึนจากตายของพระเยซูคริสตไ์ดแ้สดงถึงอ านาจของพระเจา้ อคัรทูตเปาโลคงไดอ้า้งอิง
ถึงการเป็นข้ึนจากตายเพื่อท่ีจะเน้นถึงความส าคญัของต าแหน่งอคัรทูตของท่าน ซ่ึงท่านไดแ้ก้
ต่างในจดหมายฝากฉบบัน้ี 

  
เม่ือพิจารณาถึงส่ิงท่ีเปาโลไดก้ล่าวในบทน้ีและบทถดัไป มนัดูเหมือนชดัเจนวา่พวกศตัรูของ
ท่านในกาลาเทียไดอ้า้งว่าท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอคัรทูตจากคนอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
พวกเขาได้บ่งบอกว่ามนัได้มาจากอคัรทูตหรือผูน้ าคนอ่ืนๆ ของคริสตจกัรท่ีเมืองอนัทิโอก 
(เปรียบเทียบ กจ. 13:1) ไม่ไดม้าจากพระเยซูคริสตโ์ดยตรง   น่ีคงไดก่้อใหเ้กิดความเป็นอคัรทูต
ท่ีดอ้ยกวา่   

  
1:2                 เราไม่สามารถระบุถึงบรรดาพี่นอ้ง “ทั้งหมด” (“พี่นอ้ง” บางท่ีไดร้วมถึงพี่สาวนอ้งสาว) ผูซ่ึ้งไดอ้ยู ่

“กบั” เปาโลเม่ือท่านไดเ้ขียนจดหมายฝากฉบบัน้ี แต่แน่นอนวา่บารนาบสัและบรรดาคริสเตียน
ในคริสตจกัรในเมืองอนัทิโอกแห่งซีเรียก็เป็นส่วนท่ีเป็นไปไดข้องกลุ่มน้ี     

  
“คริสตจกัรทั้งหลายแห่งแควน้กาลาเทีย” บางทีเป็นคริสตจกัรทั้งหลายในจงัหวดัของโรมนัทาง
ใตแ้ห่งแควน้กาลาเทีย (อิโคนียมู สิสตรา เดอร์บี และท่ีอ่ืนๆ) ไม่ใช่คริสตจกัรทั้งหลายในแควน้
กาลาเทียทางเหนือ[14]  น่ีเป็นจดหมายฉบบัเดียวของจดหมายท่ีไดรั้บการดลใจของเปาโลท่ี
ท่านไม่ไดร้ะบุถึงบรรดาคริสเตียนในเมืองเดียวท่ีเฉพาะหรือบุคคลเดียว    
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“. . . คริสตจกัรในฐานะชุมชนทั้งหมดไม่ใช่แค่การรวมของแต่ละท่ีประชุม 
ตรงกันข้าม คริสตจกัรทอ้งถ่ินเป็นคริสตจกัรสากลในการส าแดงออกทาง
ทอ้งถ่ิน”[15] 

  
“การละเวน้ของการแสดงออกใดๆ ถึงการยกยอ่งในการกล่าวถึงชาวกาลาเทีย
นั้นแสดงใหเ้ห็นถึงขอบเขตของการเลิกเช่ือของพวกเขา. . .” [16] 

  
1:3-5              การทกัทายท่ีเปาโลไดเ้ขียนในจดหมายฝากส่วนใหญ่ของท่านก็เป็นการรวมกนัของการทกัทาย

โดยทัว่ไปแบบกรีก (คาริส “พระคุณ”) และแบบยิว (ชาโลม “สันติสุข”)   “พระคุณ” ในบริบท
ของคริสเตียนอา้งอิงถึงความโปรดปรานท่ีไม่สมควรของพระเจา้ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ (ของ
ประทาน พระพรท่ีมี ต่อ) บรรดาบุตรของพระองค์   พระธรรมกาลาเทียเปิดและปิด 
(เปรียบเทียบ 6:18) และเต็มไปดว้ยพระคุณ (ขอ้ 6, 15; 2:9, 21; 3:18; 5:4)   ค ากรีกแทจ้ริงคือ 
ไครีน ซ่ึงหมายถึง “ยนิดี” แต่การทกัทายแบบกรีกมาตรฐานหมายถึงการเทียบเท่ากบั “สวสัดี” 

  
“เม่ือเปาโลอธิษฐานเพื่อพระคุณท่ีจะมีต่อเพื่อนๆ ของท่านนั้น มนัเหมือนราว
กบัว่า ท่านได้กล่าวว่า ‘ขอให้ความงามแห่งการอศัจรรยแ์ห่งความรักท่ีไม่
สมควรของพระเจ้ามีเหนือท่าน เพื่อว่ามนัจะท าให้ชีวิตของท่านน่ารักอีก
ดว้ย’”[17] 

  
ค าท่ีสองของการทกัทายคือ “สันติสุข” ไม่ไดร้ะบุแค่การขาดไปของความเป็นปฏิปักษ ์แต่ระบุ
ถึงผลรวมของพระพรของพระเจา้อีกดว้ย  ค  าน้ีไดก้ลายมาเป็นการทกัทายแบบมาตรฐานของ
คนยวิ   ผูเ้ช่ือก็ช่ืนชมสันติสุขกบัพระเจา้และกบัคนอ่ืนเพราะวา่พระเจา้   ไดท้  าการริเร่ิมในการ
หยบิยืน่พระคุณของพระองคแ์ก่พวกเขาในพระคริสต ์(เปรียบเทียบ กดว. 6:24-26)   “สันติสุข” 
ตามหลงั “พระคุณ” เสมอในการทกัทายของเปาโล เพราะว่านั่นเป็นล าดับตามเหตุผลและ
ในทางอาณาจกัร  ช่ือเรียกทั้งสามคือ “พระเยซู คริสต์ เจา้” บ่งบอกถึงยศท่ีไดรั้บการยกย่อง 
ความส าคญัแห่งการช่วยใหร้อด และการแต่งตั้งจากพระเจา้ของพระองคต์ามล าดบั[18] 

  
พระเยซูคริสต ์“ไดส้ละพระองคเ์องเพื่อบาปของเรา” ในสองดา้นคือ พระองคไ์ดส้ละพระองค์
เองทั้งหมดผ่านทางพนัธกิจในโลกน้ีของพระองค์ในฐานะผูรั้บใช้ท่ีทนทุกข์ของพระเจ้า 
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(เปรียบเทียบ อสย. 53) และพระองคไ์ดส้ละพระองคเ์องในฐานะเคร่ืองบูชาไถ่บาปสุดทา้ยบน
ไมก้างเขน   ทั้งสองด้านของเสียสละของพระองค์สามารถถูกกล่าวถึงท่ีน่ีได้   บางทีเปาโล
ตอ้งการท่ีจะเน้นถึงผลรวมของการเสียสละตนเองของพระคริสต์   น่ีเป็นองค์ประกอบท่ีไม่
ปกติในการทักทายตามธรรมเนียมของเปาโล และเป็นท่ีชัดเจนว่า ท่านได้รวมมันไวใ้น
จดหมายฝากฉบบัน้ี เพราะว่าชาวกาลาเทียได้รับการบอกกล่าวว่าธรรมบญัญติัได้มีส่วนใน
ความรอดของพวกเขา   เปาโลกล่าววา่ไม่ใช่   เราไดรั้บความรอดโดยการเสียสละพระองคเ์อง
ของพระคริสต ์     

  
“ในเชิงปฏิบัตินั้ น ชาวกาลาเทียได้ละเลยการตายไถ่โทษของพระคริสต ์
เปรียบเทียบ 2:21; 5:4” [19] 

  
จุดประสงคข์องการเสียสละพระองค์เองขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ก็คือวา่ พระองคจ์ะ “ช่วยเราให้
พน้จาก” การควบคุมของ “ยุคปัจจุปันอนัชัว่ร้าย” นัน่คือ ระบบของโลกท่ีควบคุมยุคระหว่าง
การเสด็จมาในระหวา่งท่ีเรามีชีวติอยู ่  ตรงกนัขา้ม ยุคท่ีจะมาถึง (เปรียบเทียบ อฟ. 1:21) คือยุค
ท่ีซ่ึงความชอบธรรมด ารงอยู่เม่ือพระยซูคริสต์และภายหลังพระเจ้าพระบิดาจะปกครอง
โดยตรง (นัน่คือ อาณาจกัรของพระเมสสิยาห์และทอ้งฟ้าใหม่และแผน่ดินโลกใหม่) 

  
“‘ช่วยกู’้ เนน้ถึงจุดส าคญัของจดหมายฝากฉบบัน้ี   ข่าวประเสริฐคือการช่วยกู ้
การปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากสภาพของการเป็นทาส ดู 4:9, 31; 5:1, 
13”[20] 

  
เราอยูใ่นโลก แต่เราเป็นอิสระท่ีจะด าเนินชีวิตทั้งๆท่ีมีความชัว่ท่ีปกครองมนั ขอขอบคุณงาน
ของพระคริสต์ท่ีมีส าหรับเรา   ไม่เพียงเท่านั้น แต่องค์พระผูเ้ป็นเจา้จะ น าเราออกไปจากมนั
โดยความตายหรือการยา้ย (การรับข้ึนไป)   อีกคร้ังหน่ึง ทั้งสองดา้นของการช่วยกูข้องเราบางที
อยูใ่นความคิดของเปาโลขณะท่ีท่านไดเ้ขียนค าเหล่าน้ี แมว้า่ แนวคิดท่ีวา่ปัจจุบนัน้ีพระคริสต์
ไดน้ าเราออกไปจากโลกจะไม่อยู่ในความคิดก็ตาม   การตายของพระคริสต์ไดย้า้ยผูเ้ช่ือจาก
อ านาจของซาตานไปยงัอ านาจของ    พระเจ้า จากขอบเขตหน่ึงไปยงัอีกขอบเขตหน่ึง 
(เปรียบเทียบ คส. 1:13) 
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“ในขอ้เดียวน้ีเปาโลไดอ้ธิบายถึงหลายดา้นของการไถ่ซ่ึงไดก้ระท าโดยพระ
คริสต ์คือ เหตุผล (‘เพราะบาปของเรา’ นัน่คือ เน่ืองจากบาปของเรา) วิธี (พระ
คริสต ์‘ไดส้ละพระองคเ์อง’) จุดประสงคแ์ละผลลพัธ์ (‘เพื่อบาปของเรา’ นัน่
คือ เพื่อการลา้งบาป; ‘เพื่อช่วยเราใหพ้น้’) และ ท่ีมา (‘น ้ าพระทยัของพระบิดา
เจา้ของเรา’) ด้วยเหตุนั้น ท่ีจริงแลว้ เปาโลไดแ้ตะตอ้งการโตแ้ยง้ใหญ่ของ
จดหมายฉบบัน้ี และไดป้ระกาศอยา่งรวบรัดในท่าทีท่ีคาดหวงัถึงเน้ือหาหลกั
ของส่วนท่ีเป็นหลักค าสอนของมนั เท่าท่ีประเด็นของการโตเ้ถียงระหว่าง
เปาโลและผูต่้อตา้นชาวกาลาเทียของท่านอยูท่ี่ความส าคญัของพระคริสตอ์ยา่ง
แทจ้ริงและงานไถ่ของพระองคแ์ละอยา่งเจาะจงมากข้ึนในการรับผิดชอบงาน
น้ีในเร่ืองธรรมบญัญติั”[21] 

  
“ลกัษณะอีกอยา่งหน่ึงของการทกัทายน้ีคือค าอธิบายท่ีขยายความของผูเ้ขียน. 
. . . มนัแสดงถึงความประทบัใจต่อสิทธิอ านาจทันที ซ่ึงเป็นฐานของข้อ
โตแ้ยง้ต่อมาตลอดจดหมายฝากฉบบัน้ี”[22] 
  

ข. การกล่าวหา 1:6-10 
  
ในถอ้ยค าเร่ิมตน้เหล่าน้ี เปาโลไดว้า่กล่าวผูอ่้านของท่านส าหรับการหนัเหไปจากข่าวประเสริฐท่ีท่านไดป้ระกาศ
แก่พวกเขา และส าหรับการหันไปสู่ “ข่าวประเสริฐอ่ืน”  ท่านได้กล่าวหาพวกเขาถึงการเป็น  คนทรยศทาง
ศาสนา!   ท่านไดท้  าอยา่งนั้นเพื่อท่ีจะท าให้พวกเขาตระหนกัถึงความโง่เขลาอยา่งยิ่งของการกระท าของพวกเขา   
ตามปกติ ในจดหมายฝากของเปาโล ท่านไดแ้สดงออกถึงจุดประสงคข์องท่านส าหรับการเขียนในยอ่หนา้ท่ีสอง
ของท่าน   การเร่ิมตน้ท่ีรุนแรงของจดหมายฝากฉบบัน้ีน าเสนอมนั “เหมือนสิงโตถูกปล่อยออกมาในสังเวียน
ของคริสตศ์าสนา”[23] 
  

“การแสดงออกท่ีเดือดดาลแห่งความประหลาดใจก็แทนท่ีการขอบคุณตามปกติส าหรับความ
เช่ือของผูก้ลบัใจเช่ือของท่าน   น่ีเป็นเหตุการณ์เดียวท่ีซ่ึงเปาโลละเวน้ท่ีจะแสดงออกถึงการ
ขอบคุณของท่านในการกล่าวต่อคริสตจกัรใดก็ตาม” [24] 
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“ขอ้เสนอโดยทัว่ไปหรือ มลูเหต ุของจดหมายฉบบัน้ีคือท่ีจะชกัชวนให้ชาวกาลาเทียปฏิเสธส่ิง
ท่ีไม่ใช่ข่าวประเสริฐของผูถื้อธรรมเนียมและความเช่ือของยิวและท่ีจะด าเนินต่อไปในข่าว
ประเสริฐแทท่ี้เปาโลไดป้ระกาศแก่พวกเขา”[25] 

  
1:6-7               ในจดหมายฝากท่ีอยูใ่นสาระบบของท่านฉบบัเวน้ฉบบั (ยกเวน้ 1 ทิโมธีและทิตสั) นั้น เปาโลได้

ชมเชยผูอ่้านของท่านก่อนการเร่ิมไปสู่หัวข้อหลักของจดหมายของท่านโดยไม่ค  านึงถึง
จุดประสงค์โดยทัว่ไปของท่านในการเขียน    ท่ีน่ี ท่านไม่ไดบ้นัทึกการยกย่องเช่นนั้น   การ
ขาดไปของมนัไดเ้น้นถึงความรุนแรงของความผิดพลาดของผูอ่้านและความเร่งด่วนของการ
วงิวอนของท่าน    

  
หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดก็ช้ีไปท่ีการท่ีเปาโลเขียนพระธรรมกาลาเทียก่อนการประชุมท่ีกรุงเยรูซาเล็ม
ซ่ึงไดเ้กิดข้ึนใน ค.ศ. 49 และหลงัจากท่ีท่านและบารนาบสัไดป้ระกาศในเอเชียน้อยในการ
เดินทางประกาศคร้ังแรกของพวกเขา (กิจการ 13-14)    ขา้พเจา้ก าลงัทึกทกัเอาจุดหมายทางกา
ลาเทียทางใตข้องจดหมายฝากฉบบัน้ี   ดงันั้น มนัก็ผา่นไปแค่ไม่ก่ีเดือนตั้งแต่ท่ีผูอ่้านของเปาโล
ไดรั้บข่าวประเสริฐแทท่ี้ท่านไดป้ระกาศแก่พวกเขาและไดห้ันเหไปจากข่าว ประเสริฐนั้น ไป
ยงัข่าวประเสริฐอ่ืน  พวกเขาได้หันเหไป “อย่างรวดเร็ว” ในแง่ท่ีว่าไม่มีเวลาคาบเก่ียวมาก
ระหวา่งการประกาศของเปาโลท่ีมีต่อพวกเขาและการท่ีพวกเขาหนัเหไปจากการประกาศของ
ท่าน ไม่ใช่ในแง่ท่ีวา่การเลิกเช่ือของพวกเขาไดเ้กิดข้ึนกะทนัหนัหรือรวดเร็ว[26]   ค ากรีก ธอ
มาโซ (“ขา้พเจา้ประหลาดใจ”) เป็นการแสดงออกตามแบบธรรมดาในจดหมายของกรีกท่ีไดส่้ง
สัญญาณถึง ความประหลาดใจ การวา่กล่าว ความไม่เห็นดว้ยและความผิดหวงั[27]   ค ากรีก 
ทาเคออส (“อยา่งรวดเร็ว”) ก็มีแง่ของอยา่งง่ายดายอีกดว้ย (เปรียบเทียบ 2 ธส. 2:2; 1 ทธ. 5:22)   
พระองคผ์ูไ้ด ้“เรียก” ชาวกาลาเทียคือพระเจา้ (เปรียบเทียบ ขอ้ 15; 5:8) 

  
แน่นอนวา่ “ข่าวประเสริฐ” หมายถึงข่าวดี   อยา่งไรก็ตาม “ข่าวประเสริฐ” ท่ีไดท้  าให้ผูอ่้านของ
ท่านหลงใหลไม่ใช่ข่าวดี   ค  ากรีก เฮเทรอส ซ่ึงหมายถึง “อีกอยา่งหน่ึงของประเภทท่ีแตกต่าง
กนั” ปรากฏในขอ้ท่ี 6 ส่วน อัลลอส ซ่ึงหมายถึง “อีกอย่างหน่ึงของประเภทเดียวกนั” ปรากฏ
ในขอ้ท่ี 7   บางคร้ังค าเหล่าน้ีก็สลบักนัได ้(2 คร. 11:4) แต่ท่ีน่ีและท่ีอ่ืนๆ ค าเหล่าน้ีบ่งบอกถึง
ความแตกต่างท่ีส าคญั   ข่าวประเสริฐใหม่ท่ี “แตกต่าง” น้ีเป็นข่าวร้าย  ครูแห่งหลกัค าสอนเท็จ
ผูซ่ึ้งไดก่้อให้เกิดความไม่สงบก็ไดติ้ดตามเปาโล   รากศพัทข์องค าท่ีแปลวา่ “รบกวน” (ขอ้ 7) 
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เป็นค าท่ีอธิบายถึงความตรงขา้มของส่ิงท่ีค าท่ีแปลวา่ “สันติสุข” (ขอ้ 3) หมายถึง   ครูสอนเท็จ
เหล่าน้ีไดบิ้ดเบือน ข่าวดีของพระคริสต ์   

  
“คริสตจกัรสมยัใหม่มีความชดัเจนนอ้ยลงเก่ียวกบัธรรมชาติของข่าวประเสริฐ 
แต่จะเป็นส่ิงดีท่ีจะไตร่ตรองถึงความส าคัญท่ีเปาโลแนบไวท่ี้น่ีถึงความ
แตกต่างระหวา่งข่าวประเสริฐแทแ้ละเทจ็”[28] 

  
เปาโลไดอ้า้งอิงอย่างต่อเน่ืองถึงผูก่้อความยุ่งยากชาวกาลาเทียในบุคคลท่ีสาม แต่ไดก้ล่าวถึง
ผูอ่้านของท่านในบุคคลท่ีสอง   ส่ิงน้ีบ่งบอกอย่างหนักแน่นว่าครูสอนเท็จได้เกิดข้ึนจาก
ภายนอกคริสตจกัรไม่ใช่ภายใน   เราตอ้งคาดการณ์ว่าพวกเขาเป็นใครจากส่ิงท่ีเปาโลไดเ้ขียน
เก่ียวกบัพวกเขาในจดหมายฝากฉบบัน้ี (เปรียบเทียบ  1:6-9; 2:4-5; 3:1; 4:17; 5:10, 12; 6:12-
13) บางทีพวกเขาเป็นคนยิวผูไ้ดใ้ส่ความกดดนัให้แก่คนต่างชาติท่ีจะเช่ือและด าเนินชีวิตใน
ฐานะคนยิวท่ีเคร่งศาสนา   น่ีเป็นมุมมองตามธรรมเนียม เม่ือเปรียบเทียบกบัมุมมอง “ฝ่ายตรง
ข้ามสองอย่าง” (คือ ผูถื้อธรรมเนียมและความเช่ือของยิวและ “ผูนิ้ยมพระวิญญาณ” ท่ีไร้
ศีลธรรม) และ “คริสเตียนคนยิวท่ีเนน้องคค์วามรู้/ผสมผสาน” (คือ กลุ่มหน่ึงของฝ่ายตรงขา้ม
ภายในลทัธิยวิพร้อมกบัลกัษณะท่ีถือธรรมเนียมและความเช่ือของยวิและท่ีไร้ศีลธรรม)[29] 

  
1:8                 เปาโลไดย้กระดบัสรรพาวธุทางค าพดูท่ีรุนแรงท่ีสุดต่อครูสอนเทจ็เหล่าน้ี   ไม่วา่พวกเขาเป็นใครก็

ตาม เป็นท่ีชัดเจนว่าพวกเขาได้อ้างถึงสิทธิอ านาจท่ีสูงท่ีสุดส าหรับการสอนของพวกเขา 
เน่ืองจากเปาโลไดเ้ตือนให้ผูฟั้งของท่านท่ีจะปฏิเสธมนั แมก้ระทัง่ว่ามนัไดม้าจากผูส่ื้อสารท่ี
เป็นทูตสวรรคท่ี์ถูกส่งมาจากสวรรคโ์ดยตรง  น่ีเป็นตวัอยา่งของค าพูดท่ีขยายเกินความจริง คือ   
การกล่าวเกินจริงเพื่อเห็นแก่การเนน้[30]   โดย “ถูกแช่งสาป” นั้นเปาโลไดห้มายถึงภายใตก้าร
พิพากษาของพระเจา้ (“ภายใตก้ารห้าม”) “ถูกแยกหรือถูกอุทิศต่อการถูกท าลาย”   อิสลามอา้ง
วา่โมฮมัหมดัไดรั้บการเปิดเผยของเขาจากทูตสวรรคก์าเบรียล และลทัธิมอร์มอนอา้งวา่โยเซฟ 
สมิทธ์ไดรั้บการเปิดเผยของเขาจากทูตสวรรคโ์มโรนี   

  
“ในสายตาของเปาโลนั้น การยอมรับพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ได้บ่ง
บอกตามเหตุผลถึงการยกเลิกธรรมบญัญติั. . . ถา้พระคริสต์ไดแ้ทนท่ีธรรม
บญัญติัในฐานะศูนยก์ลางท่ีปฏิบติัการแห่งชีวิตของเปาโลเอง พระคริสตก์็ได้
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แทนท่ีธรรมบญัญติัในระบบของพระเจา้ในล าดบัของประวติัศาสตร์ความ
รอด    ดงันั้น ถา้ธรรมบญัญติัยงัคงบงัคบัใช้ในฐานะทางแห่งความรอดและ
ชีวิต ยุคพระเมสสิยาห์ยงัไม่ไดเ้ร่ิมตน้ และดงันั้นพระเยซูก็ไม่ใช่พระเมสสิ
ยาห์”[31] 

  
1:9                 ยิ่งไปกว่านั้น เปาโลไดก้ล่าวซ ้ าการเตือนของท่านเพื่อการเนน้  การเตือนอนัก่อน (“อย่างท่ีเราได้

กล่าวถึงมาก่อน”) ซ่ึงถูกอา้งอิงในขอ้ท่ี 9 บางทีอา้งอิงถึงส่ิงท่ีเปาโลไดบ้อกพวกเขาเม่ือท่านได้
อยูก่บัพวกเขาดว้ยตวัเอง  แทนท่ีจะเป็นส่ิงท่ีท่านเพิ่งไดก้ล่าวไปในขอ้ท่ี 8[32]   “เรา” บ่งบอก
ถึงเปาโลและเพื่อนมิชชัน่นารีของท่าน ไม่ใช่แค่เปาโลเท่านั้น    

  
“ความรุนแรงท่ีซ่ึงเปาโลประณามบรรดาผูส้อนข่าวประเสริฐอ่ืน (ตาม
ตวัอักษรแล้ว ท่านกล่าวว่า ‘ขอให้พวกเขาพินาศ’) ได้รบกวนบรรดาผู ้
ตีความหมายและผูอ่้านคนอ่ืนๆของจดหมายน้ี   แต่น่ีแสดงให้เห็นว่าข่าว
ประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจา้เป็นท่ีเขา้ใจและช่ืนชอบเล็กน้อยแค่ไหน 
และคริสเตียนมากมายเป็นห่วงความก้าวหน้าของความจริงตามพระคมัภีร์
เล็กนอ้ยแค่ไหน”[33] 

  
เป็นท่ีชดัเจนวา่ “ถูกแช่งสาป” อา้งอิงถึงการอยูภ่ายใตก้ารพิพากษาของพระเจา้ ไมใช่แค่การไล่
ออกจากศาสนา เน่ืองจากวา่แมก้ระทัง่ทูตสวรรคส์ามารถเป็นเป้าท่ีเป็นไปได ้  เปาโลไดเ้ปล่ียน
จากประโยคท่ีแสดงถึงความตอ้งการแห่งความเป็นไปไดใ้นขอ้ท่ี 8 ไปสู่ประโยคท่ีแสดงถึงการ
บ่งช้ีแห่งความเป็นจริงในขอ้ท่ี 9    

  
1:10               เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกครูสอนเทจ็ไดก้ล่าวหาเปาโลถึงการเทศนาเพื่อท่ีจะประจบผูฟั้งของท่าน บางที

แมก้ระทัง่เพื่อท่ีจะได้รับคนกลบัใจเช่ือจ านวนมากส าหรับการส่งเสริมช่ือเสียงของท่านเอง 
(เปรียบเทียบ 2 คร. 10:1)   พวกเขาอาจไดก้ล่าวหาท่านถึงการเทศนา “ลทัธิการเช่ือแบบง่ายๆ” 
เน่ืองจากท่านไดส่้งเสริม ความเช่ือในพระคริสต์เท่านั้น ส าหรับความรอด    

  
“มีบรรดานักเทศน์ผูซ่ึ้งไดแ้สวงหาการแซ่ซ้องอนัเป็นท่ีนิยมเหนือส่ิงอ่ืนอยู่
เสมอ และก็ยงัคงมีนักเทศน์บางคนท่ีเป็นเช่นนั้น   มันเป็นส่วนหน่ึงของ

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Galatians/Galatians.htm#_edn31
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Galatians/Galatians.htm#_edn32
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Galatians/Galatians.htm#_edn33
http://biblia.com/bible/nasb95/2%20Cor.%2010.1


ธรรมชาติท่ีบาปของมนุษยท่ี์ว่าแมก้ระทัง่บรรดาผูท่ี้ไดถู้กก าชบัดว้ยความรับ
ผิดขอบของการประกาศข่าวประเสริฐก็สามารถตกไปสู่กับดักของการ
พยายามท่ีจะเป็นท่ีนิยมแทนท่ีจะสัตยซ่ื์อ”[34] 

  
ผูว้ิจารณ์เปาโลอาจไดก้ล่าวหาท่านถึงการเทศนาส่ิงหน่ึงแก่บางคนและส่ิงตรงกนัขา้มแก่คน
อ่ืนๆ (เปรียบเทียบ 5:2 และ 11)   มนัก็สามารถเป็นท่ีเขา้ใจไดว้า่บางคนอาจไดส้รุปส่ิงน้ีเช่นไร 
(เปรียบเทียบ 1 คร. 9:22)  อยา่งไรก็ตาม ขอ้โตแ้ยง้ของเปาโลในขอ้น้ีก็คือวา่บุคคลหน่ึงสามารถ
เป็นทาส (“ผูรั้บใช”้) ของเจา้นายคนหน่ึงไดเ้ท่านั้น   เปาโลไดอ้า้งถึงการไดป้ระพฤติท่ามกลาง
พวกเขาท่ีสอดคลอ้งกบัการอุทิศตนของท่านต่อ “พระคริสต”์ ในฐานะเจา้นายของท่าน    

  
“. . . ท่าทีท่ีไม่ประนีประนอมของท่านอยา่งท่ีไดส้ะทอ้นออกในความรุนแรง
ของภาษาของท่านในการประณามข่าวประเสริฐเท็จ (ขอ้ 8 และขอ้ต่อๆมา) ก็
เป็นหลกัฐานในเป็นเชิงบวกท่ีวา่ท่านไม่ใช่ผูป้ระจบประแจงมนุษย”์[35] 

  
เปาโลชอบท่ีจะอธิบายถึงตวัท่านเองในฐานะผูรั้บใช ้(ค ากรีก ดูลอส) ในความสัมพนัธ์กบัพระ
คริสต ์(เปรียบเทียบ รม. 1:1; ฟป. 1:1; ทต. 1:1)   ค  ากรีกน้ียงัอธิบายถึงโมเสส (ยชว. 14:7; วว. 
15:3) ดาวดิ (เปรียบเทียบ  สดด. 89:3) เอลียาห์ (เปรียบเทียบ 2 พกษ. 10:10) และพวกผูเ้ผยพระ
วจนะของพนัธสัญญาเดิม (วว. 10:7; 11:18) ในพนัธสัญญาใหม่ “ผูรั้บใช้” อธิบายถึงพระเยซู
คริสต ์(ฟป. 2:7) บรรดาผูน้ าท่ีเป็นคริสเตียน (2 ทธ. 2:24) พวกอคัรทูต (2 คร. 4:5) ยากอบ (ยก. 
ยก. 1:1) เปโตร (2 ปต. 1:1) และยดูา (ยด. Jude 1) ยิ่งไปกวา่นั้นอีก มนัอธิบายถึงยอห์น (วว. 
1:1) คริสเตียน (กจ. 4:29; 1 คร. 7:22; กท. 4:7; อฟ. 6:6; 1 ปต. 2:16; วว. 1:1, 2:20) ธรรมิกชน
ในยคุเขญ็ (วว. 7:3) และผูเ้ช่ือทุกคน (วว. 19:2, 5; 22:3, 6) 

  
“ในข้อเร่ิมต้นเหล่าน้ีแนวคิดรวบยอดหลักสองแนวคิดในจดหมายน้ีได้ปรากฏ คือ ข่าว
ประเสริฐและพระคุณ”[36] 
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II. การแก้ต่างส่วนตัวถึงข่าวประเสริฐของเปาโล 1:11-2:21 
  
หน่ึงในส่วนหลักสามส่วนของจดหมายฝากน้ีเร่ิมต้นท่ีน่ี   เราสามารถแยกประเภทของส่วนเหล่าน้ีเป็น
ประวติัศาสตร์ (1:11-2:21) ศาสนศาสตร์ (บทท่ี 3-4) และจริยธรรม (5:1-6:10) 
  

“. . .   เปาโลได.้ . . ติดตามระบบการใชเ้หตุผลของชีวิตคริสเตียน คือ เน่ืองจากพระเจา้เป็นใคร
และส่ิงท่ีพระองค์ไดท้  าไป (ประวติัศาสตร์) เราตอ้งเช่ือส่ิงท่ีพระองค์ไดต้รัส (ศาสนศาสตร์) 
เพื่อท่ีจะด าเนินชีวติอยา่งท่ีพระองคท์รงบญัชา (จริยธรรม)”[37] 
  
ก. ความเป็นอสิระจากอคัรทูตคนอืน่ๆ  1:11-24 

  
น่ีเป็นส่วนย่อยแรกของสามส่วนย่อยในเร่ืองราวทางอตัชีวประวติัของเปาโล ซ่ึงรวมกนัประกอบเป็นส่วนทาง
ประวติัศาสตร์ของจดหมายฝากน้ี   ส่วนแรกน้ีเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์ในคริสเตียนเร่ิมแรกของเปาโลและการ
พบปะคร้ังแรกของท่านกบับรรดาผูน้ าคริสตจกัรในกรุงเยรูซาเล็ม  ส่วนยอ่ยอีกสองส่วนบนัทึกการพบปะของ
ท่านกบับรรดาผูน้ าในกรุงเยรูซาเล็มเก่ียวกบัขอบเขตและบริเวณของงาน มิชชัน่นารีของท่าน (2:1-10) และการ
เผชิญหนา้ของท่านกบัเปโตรในเมืองอนัทิโอก (2:11-21)  ส่วนเบ้ืองหลงัทั้งหมดเสริมสร้างการประกาศของ
เปาโลท่ีวา่การท าใหช้อบธรรมนั้นก็ โดยความเช่ือเท่านั้น       
  

1. แหล่งแห่งข่าวประเสริฐของเปาโล 1:11-17 
  
เปาโลไดช้ี้แจงถึงแหล่งแห่งข่าวประเสริฐของท่านในส่วนน้ีเพื่อโนม้น้าวผูอ่้านของท่านวา่ ข่าวประเสริฐท่ีท่าน
ไดป้ระกาศแก่พวกเขานั้นเป็นข่าวประเสริฐแท ้  ในอีกดา้นหน่ึง ส่ิงท่ีพวกครูสอนเท็จไดน้ าเสนอก็เป็นความเห็น
นอกรีต   ท่านไดเ้ร่ิมตน้ส่วนอตัชีวประวติัท่ีน่ี (1:11 -2:14)   มนัเติมเตม็หน่ึงในห้าของจดหมายฝากน้ี   ในส่วนน้ี 
เปาโลไดไ้ปสู่ความเจ็บปวดอยา่งมากเพื่อจะพิสูจน์วา่ทั้งข่าวประเสริฐของท่านและหนา้ท่ีมอบหมายของท่านท่ี
จะประกาศก็ไดม้าจากพระเยซูคริสตโ์ดยตรงบนถนนไปยงัเมืองดามสักสั (ขอ้ 15-16)    มนัไม่ไดม้ายงัท่านผา่น
ทางคนกลาง   เวยีร์สบีไดส้ังเกตวา่เปาโลไดน้ าเสนอตวัท่านเองในส่วนน้ีในฐานะผูข้่มเหง (ขอ้ 13-14) ผูเ้ช่ือ (ขอ้ 
15-16ข, 24) และผูเ้ทศน์ (ขอ้ 16ค-23)[38] 
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1:11-12 เม่ือใดก็ตามท่ีเปาโลไดเ้ขียนวา่ “เราใคร่ให้ท่านทราบ” (เปรียบเทียบ 1 คร. 12:3; 15:1; 2 คร. 
8:1) ท่านไดต้ั้งใจท่ีจะดึงความสนใจท่ีพิเศษไปยงัส่ิงท่ีท่านก าลงัจะกล่าว   เปาโลไม่ไดรั้บข่าว
ประเสริฐของท่านจากแหล่งตามธรรมเนียม (บรรดาครูของท่าน) หรือท่านไม่ไดเ้รียนรู้ผา่นทาง
วิธีตามธรรมเนียม (หลกัสูตรของการศึกษาท่ีเป็นระบบของท่าน) คือ “ตามมนุษย ์. . . จาก
มนุษย”์   “ตาม” (ขอ้ 11; ค ากรีก คาตา) หมายถึง “จาก” “ข่าวประเสริฐ” ไดม้ายงัเปาโลในฐานะ 
“การส าแดง” ท่ีพิเศษ จาก “พระเยซูคริสต์” และโดยพื้นฐานแล้วท่ีน่ีเป็น การส าแดงถึง ตวั
บุคคลของพระคริสต ์คือใครท่ีพระเยซูคริสตท์รงเป็นอยา่งแทจ้ริง (ขอ้ 12)[39]: 

  
“. . . มนัเป็นข่าวประเสริฐแห่งการท าให้ชอบธรรมโดยความเช่ือซ่ึงไดม้ายงั
เปาโลในฐานะผลลพัธ์ของการส าแดงโดยตรงของพระเยซูคริสต”์[40] 

  
1:13-14           ขั้นแรกของเปาโลในการพิสูจน์วา่ท่านไม่ไดรั้บข่าวประเสริฐของท่านจากมนุษย ์ (ขอ้ 11-12)  ก็

คือวา่ ก่อนการกลบัใจเช่ือของท่านนั้น ท่านไม่ไดอ้ยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของคริสเตียนใดๆเลย แต่ท่ี
จริงแลว้ ท่านเป็นคนต่อตา้นท่ีรุนแรงของข่าวประเสริฐ      

  
ขั้นท่ีสอง เปาโล (ในฐานะเซาโล) ได้เป็นคนหนุ่มท่ีดูท่าทางดีอย่างผิดปกติ “ได้กา้วหน้าใน
ลทัธิยิว” ก่อนการกลบัใจเช่ือของท่าน คือ “ไดร้้อนรนอย่างมากในเร่ืองขนบธรรมเนียมของ
บรรพบุรุษ”   เปาโลในฐานะเซาโล ณ เวลานั้นก็กา้วหน้าเกินกว่า “เพื่อนหลายคนท่ีมีอายุรุ่น
ราวคราวเดียวกนั” ของท่าน ตอนนั้นท่านเป็น “ผูเ้ป็นไปไดท่ี้จะประสบความส าเร็จ”   ในฐานะ
เซาโล เปาโลได้อยู่ในกรอบความคิดเช่นนั้นซ่ึงท าให้การรับเอาข่าวประเสริฐก็เป็นไปไม่ได ้  
เส้นโคจรของชีวิตแต่ก่อนของท่านนั้นได้มุ่งไปในเส้นทางท่ีตรงกันข้ามกับส่ิงท่ีมันเป็น
ในตอนน้ี 

  
“บางทีน่ีไม่ไดห้มายถึงวา่ ท่านไดเ้คร่งศาสนามากกว่าพวกเขา [คนร่วมสมยั
ของเปาโล] แต่ท่ีว่าท่านได้รับการยกย่องอย่างสูงส่งโดยบรรดาผูท่ี้อยู่ใน
ต าแหน่งแห่งอิทธิพล ซ่ึงคงได้ส่งผลต่อการท่ีท่านได้รับมอบหมายความ
รับผดิชอบท่ีส าคญักวา่ เช่น การเดินทางไปยงัเมืองดามสักสัระหวา่งท่ีท่านได้
กลบัใจเช่ือ”[41] 
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การกระท าต่างๆของอคัรทูตคนน้ีท่ีตามหลงัการส าแดงบนถนนดามสักสันั้นก็สอดคล้องกบั
การท่ีท่านไดรั้บการส าแดงจากพระเจา้   เส้นทางทั้งหมดแห่งชีวิตของท่านไดเ้ปล่ียนไป    ใน
ฐานะ “เซาโล” ท่านไดป้ฏิเสธข่าวประเสริฐอย่างรุนแรงและไดพ้ยายามท่ีจะหยุดย ั้งซ่ึงเช่ือว่า
ข่าวประเสริฐนั้นเป็นความเห็นนอกรีตท่ีหม่ินประมาท แต่ในฐานะ “เปาโล” ตอนน้ีท่านได้
ประกาศข่าวประเสริฐนั้น ท่านไดติ้ดตาม “ขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษ” (การตีความของ
บรรดาครูของท่านเก่ียวกบัพนัธสัญญาเดิม)   ยิง่ไปกวา่นั้น ท่านได ้“ร้อนรน” อยา่งผิดปกติท่ีจะ
เช่ือฟังส่ิงเหล่านั้น ท่ีจะสอนส่ิงเหล่านั้นและท่ีจะเห็นวา่คนยิวไดด้ าเนินการส่ิงเหล่านั้น  “เกิน
กวา่จะวดัได”้ (ค ากรีก ฮูเปอร์โบเล) หมายถึง “ถึงระดบัท่ีพิเศษ”      

  
“ความร้อนรนสุดขีดของเปาโลเพื่อธรรมบญัญติัในฐานะเหตุผลของท่าน
ส าหรับการข่มเหงคริสตจกัรก็บ่งบอกวา่บางทีท่านไดเ้ป็นของฝ่ายหวัรุนแรง
ของกลุ่มเคล่ือนไวแบบฟาริสีซ่ึงบางทีเป็นส านกัชมัมยั (แน่นอนวา่ กท. 3:10 
และโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 5:3 ก็เป็นตวัแทนของส านกันั้นมากกวา่ส านึกฮิลเลล)   
ถา้เป็นอย่างนั้น ความเป็นไปได้ก็คือว่า ‘ท่านเป็นศตัรูต่อคนต่างชาติและมี
ความสนใจเล็กนอ้ยในการน าพวกเขามาสู่ลทัธิยวิ”[42] 

  
“ประเด็นหลกัของเปาโลใน ขอ้ 13-14 ก็เพื่อจะแสดงให้เห็นวา่ไม่มีส่ิงใดใน
เบ้ืองหลงัทางศาสนาและชีวิตก่อนการกลบัใจเช่ือของท่านท่ีได้ตระเตรียม
ท่านไวส้ าหรับการตอบสนองในแง่บวกต่อข่าวประเสริฐ   มนัตรงกนัขา้ม
ทีเดียว”[43] 

  
1:15-17           ถดัไปเปาโลไดช้ี้แจงหลกัฐานท่ีวา่ข่าวประเสริฐของท่านไม่ไดม้ายงัท่านจากคริสเตียนคนอ่ืนๆผู ้

ไดเ้ป็นพยานถึงประสบการณ์การกลบัใจเช่ือของท่าน  ส่ิงท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงเปาโลอยา่งส้ินเชิงก็
คือการเลือกของพระเจา้ท่ีจะส าแดงพระองค์เองแก่ท่าน (เปรียบเทียบ   อสย. 6:1-9; 49:1-
6; ยรม. 1:4; อสค. 1:4—3:11)[44]   พระเจา้ไดท้  าการริเร่ิมอยา่งส้ินเชิง “ใน (โดยทาง) พระคุณ
ของพระองค”์ และเปาโลเพียงแค่ไดต้อบสนองต่อพระคุณนั้น  โดยทัว่ไปแลว้ จุดประสงคข์อง
พระเจา้ส าหรับเปาโลก็เพื่อท่ีจะส าแดงพระคริสต์ผ่านทางท่าน (“ทรงพอพระทยัท่ีจะส าแดง
พระบุตรของพระองค์แก่ข้าพระองค์”) ซ่ึงเป็นจุดประสงค์ของพระเจา้ส าหรับผูเ้ช่ือทุกคน  
อยา่งเจาะจงแลว้ จุดประสงคข์องพระเจา้ก็คือวา่เปาโลจะกลายมาเป็นผูป้ระกาศข่าวประเสริฐ
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ต่อ “คนต่างชาติ”   การทรงเรียกน้ีไดเ้ป็นความตั้งใจของพระเจา้ตั้งแต่การเกิดของเปาโล คือ 
“ตั้งแต่อยูใ่นครรภม์ารดา”   การกลบัใจเช่ือของเปาโลบางทีไดเ้กิดข้ึนใน ค.ศ. 34    

  
“เปาโลไดเ้น้นว่าท่านไม่ได้รับเน้ือหาของท่านจากมนุษยก่์อนหรือ ณ เวลา
แห่งการกลับใจเช่ือของท่าน   ตอนน้ีท่านได้ยืนยนัว่าท่านเป็นอิสระจาก
อิทธิพลของมนุษยห์ลงัจากนั้นเช่นกนั”[45] 

  
เน่ืองจากว่าการทรงเรียกของท่านนั้นอยู่เหนือธรรมชาติอย่างไม่สงสัยและชัดเจนอย่างมาก 
เปาโลก็ไม่จ  าเป็นท่ีจะ “ปรึกษา” กับใครก็ตามท่ีเป็นธรรมชาติ (นั่นคือ น้อยกว่าเหนือ
ธรรมชาติ)   ค  าวา่ “เน้ือหนงั” (ขอ้ 16) ก็ส าคญัในพระธรรมกาลาเทีย   ค  าน้ีมีหลายความหมาย 
คือ ธรรมชาติของมนุษยท่ี์เป็นบาป ร่างกายทางกายภาพ และท่ีน่ีคือมนุษยท์ั้งหมด (เปรียบเทียบ  
2:16; รม. 3:20; 1 คร. 1:29) มนัเป็นค าเปรียบเทียบท่ีซ่ึงส่วนท่ีโดดเด่นก็ใชแ้ทนทั้งหมดหรือใน
ท านองเดียวกนัแต่กลบักนั[46] 

  
เปาโลไม่ไดต้อ้งการการรับรองจากอคัรทูตคนอ่ืนๆ ผูซ่ึ้งไดเ้ห็นและไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ีโดย
พระคริสตท่ี์เป็นข้ึนจากตาย   การส าแดงของเปาโลก็เช่ือถือไดเ้ท่ากบัการส าแดงใดๆ ท่ีพวกเขา
ไดรั้บ   ตรงกนัขา้ม ท่านไดไ้ปยงับริเวณท่ีไม่แน่ชดัแห่ง “อาระเบีย”  บริเวณทางภูมิศาสตร์แห่ง
อาระเบียรวมถึงดินแดนทางตะวนัออกของปาเลสไตน์ ทางใตข้องซีเรีย และทางตะวนัตกของ
เมโสโปเตเมีย    กรุงดามสักสัก็อยูบ่นเส้นขอบทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมนั   เปาโลไดถ้อย
กลบัไปยงัส่วนหน่ึงของอาระเบียท่ีอยู่ทางใตข้องกรุงดามสักสั[47]   การเดาอีกอย่างหน่ึงก็คือ
วา่ ท่านไดไ้ปยงัทางใตข้องภูเขาซีนาย[48]   เป็นท่ีชดัเจนวา่ ท่านไดท้  าอยา่งนั้นเพื่อท่ีจะศึกษา
การส าแดงตาม   พระคมัภีร์เก่ียวกบัพระเมสสิยาห์[49]  ส่ิงน้ีดูเหมือนเป็นไปไดม้ากกว่าท่ีว่า
ท่านไดไ้ปท่ีนัน่เพื่อท่ีจะประกาศ[50]   อาระเบียมีประชากรไม่หนาแน่น ดงันั้นมนัดูเหมือนจะ
เป็นสถานท่ีไม่น่าจะเป็นไปได้ในการท่ีจะไปประกาศ   จากนั้นท่านได้ “กลบั. . .มายงักรุง
ดามสักสั” ไม่ใช่กรุงเยรูซาเล็ม ซ่ึงยงัคงรู้สึกถึงความไม่จ  าเป็นท่ีจะไดรั้บการอวยพรจากอคัรทูต
คนอ่ืนๆ   เปาโลไม่ใช่โออ้วดหรือไม่ให้ความร่วมมือโดยการประพฤติอยา่งท่ีท่านไดป้ระพฤติ   
ท่านเพียงแค่ไดต้ระเตรียมตวัท่านเอง เน่ืองจากวา่ท่านไดเ้ช่ือในแหล่งท่ีมาของพระเจา้และสิทธิ
อ านาจแห่งหนา้ท่ีมอบหมายของท่าน 
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“การศึกษาขอ้ 11-17 ของเราไดแ้สดงให้เห็นว่าการกลบัใจเช่ือของเปาโลก็เพื่อจะเป็นท่ีเขา้ใจ
ในฐานะการเก่ียวขอ้งกบั (ก) การตระหนกัถึงพระคริสตท่ี์เป็นข้ึนจากตายในฐานะพระเมสสิ
ยาห์ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และพระบุตรของพระเจา้ (ข) ประสบการณ์ของการถูกท าให้ชอบธรรม
โดยความเช่ือโดยปราศจากการงานทางธรรมบญัญติั (ค) การส าแดงถึงหลกัการต่างๆพื้นฐาน
ของข่าวประเสริฐ และ (ง) การทรงเรียกใหเ้ป็นอคัรทูตส าหรับคนต่างชาติ”[51] 

  
ขอ้ 11-17 จดัตั้งหน่ึงในพระคมัภีร์หกตอนของพนัธสัญญาใหม่ท่ีอธิบายถึงการกลบัใจเช่ือและการทรงเรียกของ
เปาโล (เปรียบเทียบ กจ. 9:1-7; 22:6-10; 26:12-16; 1 คร. 9:1-2; 15:3-11)[52] 
  

2. เหตุการณ์ต่างๆ ของพนัธกจิเร่ิมแรกของเปาโล  1:18-24 
  
ส่วนน้ีก็กล่าวต่อไปถึงประเด็นของส่วนก่อนหนา้น้ี   เปาโลไม่ไดพ้ึ่งพาอคัรทูตคนอ่ืนๆ ส าหรับพนัธกิจของท่าน
และเน้ือหาท่ีท่านไดป้ระกาศ   การอธิบายน้ีคงไดโ้น้มน้าวผูอ่้านของท่านต่อไปถึงแหล่งท่ีมาของพระเจา้และ
สิทธิอ านาจของเน้ือหาของท่าน     
  
1:18-19           “จากนั้น” (ค ากรีก เอพพิตา “ถดัไป”) แนะน าถึงเหตุการณ์ถดัไปในประสบการณ์ของเปาโล

ตามล าดบัวนัเดือนปี (เปรียบเทียบ ขอ้ 21; 2:1)   ท่านไดใ้ห้เร่ืองราวท่ีติดๆกนัถึงการเคล่ือนท่ี
ต่างๆ ของท่านซ่ึงไม่ละเวน้ขั้นต่างๆท่ีส าคญั   ท่านไดท้  าอยา่งนั้นเพื่อท่ีจะแสดงว่าท่านไดท้  า
หน้าท่ีในฐานะอคัรทูตก่อนการติดต่อกบัอคัรทูตคนอ่ืนๆ ดูเหมือนว่าผูว้ิจารณ์ของเปาโลได้
กล่าวหาวา่ท่ีจริงแลว้อคัรทูตคนอ่ืนเป็นผูท่ี้ไดม้อบหมายหนา้ท่ีแก่เปาโล   

  
มนัเป็น “สามปี” หลงัจากการกลบัใจเช่ือของท่าน ไม่ใช่หลงัจากการกลบัไปยงักรุงดามสักสั
ท่ีวา่ในท่ีสุดแลว้เปาโลไดไ้ปเยี่ยมเยียนกรุงเยรูซาเล็มอีกคร้ังหน่ึงและไดพ้บเปโตร (“เคฟาส”) 
และ “ยากอบ” เป็นคร้ังแรก (นัน่คือ ค.ศ. 37)[53]   ท่านไดไ้ปท่ีนัน่ “เพื่อท่ีจะท าความรู้จกัเป็น
ส่วนตัวกับ” พวกเขา ไม่ใช่ท่ีจะได้รับข้อมูลจากพวกเขาหรือท่ีจะท าการไต่ถามพวกเขา
[54]   ส่ิงเหล่าน้ีแทบจะไม่เป็นขอ้บ่งช้ีท่ีวา่ท่านจ าตอ้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลเน้ือหาของ
ท่านกบัพวกเขา  ยิ่งไปกว่านั้นอีก ท่านไดพ้กัอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแค่สิบห้าวนั และไม่ไดพ้บ
อคัรทูตคนอ่ืนๆเลย   ถ้าท่านจ าตอ้งท าให้ศาสนศาสตร์สอดคลอ้งกบัค าสอนของอคัรทูตคน
อ่ืนๆ การพบปะกบัพวกเขาท่ีขยายเวลาออกไปนั้นคงจะจ าเป็น 
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“พี่นอ้งเหล่าน้ี [ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้] ไดถู้กถือวา่ (ก) เป็นบุตรทั้งหลายของ
โยเซฟโดยการสมรสคร้ังก่อน น่ีเป็นมุมมองของคริสตจกัรต่างๆแบบออร์โธ
ดอกซ์ (มุมมองแบบ ‘เอพิฟาเนียน’) (ข) เป็นลูกพี่ลูกนอ้งคนแรกๆของพระ
เยซู ซ่ึงเป็นบุตรทั้งหลายของ    ‘มารียภ์รรยาของเคลโอปัส’ ผูซ่ึ้งเป็นนอ้งสาว
ของมารียห์ญิงพรหมจารี (ยน. 19:25น่ีเป็นการตีความของโรมนัคาทอลิก 
(มุมมองแบบ ‘ไฮเออโรนีเมียน’) และ (ค) เป็นน้องๆจากมารดาคนเดียวกนั
ของพระเยซู ซ่ึงเป็นบุตรทั้งหลายของโยเซฟและมารีย ์(มุมมองแบบ ‘เฮลวิ
เดียน’)   มุมมองสุดทา้ยน้ีเห็นพอ้งอยา่งเหมาะสมท่ีสุดกบัความหมายโดยนยั
ตามธรรมชาติของ มก. 6:3 ท่ีซ่ึงบริบทบ่งบอกวา่พวกนอ้งชายพร้อมกบัพวก
น้องสาวซ่ึงไม่ไดถู้กระบุโดยช่ือนั้นก็เป็นลูกๆของมารียเ์หมือนกบัพระเยซู
เอง”[55] 

  
1:20                เปาโลอาจได้เพิ่มขอ้ท่ีเป็นวงเล็บน้ีเพื่อจะช่วยให้ชาวกาลาเทียตระหนักว่าท่านไม่เพียงแต่บอก

ความจริงเท่านั้น (“ไม่มุสา”; เปรียบเทียบ 2 คร. 1:23; 11:31; 1 ธส. 2:5) แต่ท่านไดรั้บข่าว
ประเสริฐของท่านอย่างแท้จริงโดยการส าแดงของพระเจ้าอีกด้วย   ความจริงแห่งความ
ประเสริฐอยา่งท่ีท่านไดป้ระกาศออกไปนั้นก็อยูใ่นระหวา่งเส่ียงบนความสัตยจ์ริงของส่ิงท่ีท่าน
ไดก้ล่าว เช่นเดียวกบัความผดิพลาดของส่ิงท่ีพวกครูสอนเทจ็ไดป้ระกาศ[56] 

  
“. . . บุคคลหน่ึงตอ้งประหลาดใจวา่ท าไมเปาโลควรใชภ้าษาท่ีรุนแรงเช่นนั้น
นอกจากว่าท่านไดถู้กกล่าวหาถึงการกล่าวขอ้เท็จจริงอย่างผิดๆเก่ียวกบัการ
เยีย่มเยยีนอคัรทูตคนอ่ืนๆของท่าน”[57] 

  
1:21-24           เปาโลไม่ไดใ้ชเ้วลาใน “ยเูดีย” ท่ีท่ีท่านอาจไดย้ินข่าวประเสริฐอยา่งเดียวกนัท่ีท่านก าลงัประกาศ

จากอคัรทูตหรือคริสเตียนคนอ่ืนๆ   ตรงกนัขา้ม ท่านไดไ้ปทางเหนือยงั “ซีเรีย” (เหนือยูเดีย 
โดยทางซีซารียา [กจ. 9:30]) “ซีลีเซีย” ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีเมืองทาร์ซสับา้นเกิดของท่านไดต้ั้งอยู ่   
ท่านไดอ้ยูท่ี่นัน่เม่ือบารนาบสัไดพ้บท่านในภายหลงั (กจ. 11:25)  ท่านไดรั้บใชใ้นซีเรียและซี
ลีเซียเป็นเวลาเจด็ปี (ค.ศ. 37-43) 
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“ตั้งแต่ 25 ก.ค.ศ. ซีลีเซียตะวนัออก (รวมถึงทาร์ซัส) ได้รวมกนักบัซีเรีย
ทางการบริหารจดัการเพื่อท่ีจะจดัตั้งจงัหวดัหน่ึงของจกัรพรรดิ (ซีเรีย-ซีลีเซีย) 
ซ่ึงถูกปกครองโดยนายพลในกองทพัของโรมพร้อมกบักองบญัชาการของเขา
ในอนัทิโอกแห่งซีเรีย  การจดัการน้ีไดด้ าเนินไปจนกระทัง่ ค.ศ. 72 เม่ือซี
ลีเซียตะวนัออกถูกแยกจากซีเรียและไดร้วมกนักบัซีลีเซียตะวนัตก (ซีลีเซีย 
ทราชียา) เพื่อจะจดัตั้งจงัหวดัซีลีเซีย    

  
“ณ เวลาท่ีจดหมายฝากสองฉบบัไดถู้กเขียนข้ึน [คือ กาลาเทียและ 1 เธสะโลนิ
กา] จงัหวดัของโรมนัแห่งยเูดียก็รวมถึงกาลิเลียและยเูดีย (ในแง่ท่ีแคบกว่า) 
และสะมาเรีย (อย่างท่ีมนัไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่การตายของเฮโรด อากริปปา 1 ใน 
ค.ศ. 44); บางที ‘ยูเดีย’ ท่ี น่ีในตอนนั้ นแสดงถึงปาเลสไตน์ทั้ งหมด 
[เปรียบเทียบ    1 ธส. 2:14]”[58] 

  
อยา่งไรก็ตาม ใน กิจการ 9:31 เป็นท่ีชดัเจนวา่ “ยเูดีย” อา้งอิงถึงส่วนหน่ึงภายในปาเลสไตน์ 

  
เปาโลไดมี้การติดต่อเล็กนอ้ยอยา่งมากกบัคริสตจกัรทั้งหลายในยเูดีย จนแมก้ระทัง่วา่หลงัจาก
หลายปีแห่งพนัธกิจนั้น ผูค้นท่ีนัน่ก็ไม่สามารถตระหนกัถึงท่าน “โดยสายตา” ได ้  ดงันั้น มนั
เป็นไปไม่ไดท่ี้คริสตจกัรเหล่าน้ีจะไดมี้อิทธิพลหรือไดแ้นะน าเปาโลในข่าวประเสริฐของท่าน  
พวกเขาไดรู้้จกัท่านโดยทางช่ือเสียงเท่านั้นและไดข้อบคุณ พระเจา้ส าหรับส่ิงท่ีพระองคไ์ดท้  า
ผา่นทางท่าน  ซ่ึงเป็นการตอบสนองท่ีตรงกนัขา้มอยา่งแทจ้ริงของผูว้ิจารณ์ท่ีรับเอาธรรมเนียม
และความเช่ือของยวิ   เป็นท่ีชดัเจนวา่ บรรดาคริสเตียนในยเูดียคงไม่เป็นสุขอยา่งมากถา้เปาโล
ไดป้ระกาศ “ข่าวประเสริฐ” ท่ีแตกต่างจากข่าวประเสริฐท่ีอคัรทูตคนอ่ืนๆไดป้ระกาศ และถา้
ภายหลงัพวกเขาไดเ้ช่ือ “ข่าวประเสริฐ” ผดิ!   

  
“มนัเป็นหลกัฐานท่ีจบัใจของเน้ือท่ีขนาดใหญ่ซ่ึงถูกครอบครองโดย ‘ความ
เช่ือ’ ในความคิดของคริสตจกัรท่ีเพิ่งเร่ิม [ขอ้ 23] ท่ีวา่ในไม่ช้าอยา่งมากนั้น
มนัควรไดผ้า่นไปสู่ช่ือพอ้งส าหรับข่าวประเสริฐ   ดูกิจการ 6:7”[59] 
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“พิสติส [“ความเช่ือ”]  ไม่ใช่ เน้ือแทข้องหลกัค าสอนของคริสเตียนในแง่ท่ีวา่
ค าน้ีไม่เคย [แทบจะไม่? เปรียบเทียบ   1 ทธ. 3:9; 4:1; 5:8; 6:10, 21] ถูกใช้
โดยเปาโล แต่ความเช่ือใน     พระคริสต์ท่ีนักประกาศแห่งความประเสริฐ
บอกใหม้นุษยท่ี์จะใช”้[60] 

  
ส่วนน้ี (1:11-24) ช่วยให้เราเล็งเห็นถึงว่าการส าแดงของพระเจา้บนถนนดามสักสันั้นมีการโน้มน้าวต่อเปาโล
เพียงไร  ท่านไม่เพียงแต่ไดก้ลบัใจเก่ียวกบัตวับุคคลของพระคริสตเ์ท่านั้น แต่ท่านไดรั้บการส าแดงท่ีชดัเจนอยา่ง
เตม็ท่ีอีกดว้ยถึงการทรงเรียกของท่านในชีวิตตั้งแต่เวลานั้นและเน้ือหาของท่าน  ท่านไดเ้ร่ิมตน้ท่ีจะประกาศข่าว
ประเสริฐทนัทีโดยปราศจากการรับรองท่ีจะท าอย่างนั้นจากผูน้ าคนอ่ืนๆของคริสตจกัร  เราก็มีการส าแดงท่ี
ชดัเจนอยา่งเท่าเทียมถึงการทรงเรียกของเรา (มธ. 28:19-20) และเน้ือหาของเรา (2 คร. 5:20) 
  

ข. การพึง่พาอคัรทูตคนอืน่ๆ 2:1-10 
  
เปาโลไดเ้ช่ือมโยงเหตุการณ์อ่ืนๆของพนัธกิจก่อนหนา้นั้นของท่านท่ีน่ีโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการพบปะของท่านกบั
บรรดาผูน้ าคริสตจกัรในกรุงเยรูซาเล็ม   ท่านไดท้  าอย่างนั้นเพื่อจะพิสูจน์แก่ผูอ่้านของท่านว่าท่านไดป้ระกาศ
ข่าวประเสริฐอยา่งเดียวกนัท่ีอคัรทูตคนอ่ืนๆไดป้ระกาศ แมว้า่ท่านไม่ไดพ้ึ่งพาใครก็ตามนอกจากพระเจา้ส าหรับ
เน้ือหาและพนัธกิจของท่าน    
  

“ในขณะท่ีบทท่ี 2 กล่าวต่อไปถึงการแกต่้างของเปาโลเก่ียวกบัสิทธิอ านาจการเป็นอคัรทูตของ
ท่านและข่าวประเสริฐท่ีท่านไดป้ระกาศ ท่านก็ไม่ไดจ้ดจ่อท่ีแหล่งแห่งเน้ือหาของท่านแต่จดจ่อ
ท่ีเน้ือหา”[61] 

  
2:1                 จาก กิจการ 11:25-26 เราเรียนรู้วา่บารนาบสั “ไดน้ า” เปาโลกลบัมาจากซีลีเซียเพื่อจะช่วยเหลือใน

พนัธกิจใน “เมืองอนัทิโอก”  เปาโลได้อาศยัอยู่ท่ีนัน่เม่ือท่านได้ไปเยี่ยมเยียนกรุงเยรูซาเล็ม
พร้อมกบับารนาบสั   

  
“. . . น่ีเป็นคร้ังท่ีสามของชุดของอนุประโยค ‘ต่อมา’ ท่ีเปาโลไดร้วมไว้
ดว้ยกนัเพื่อท่ีจะจดัตั้งขอ้โตแ้ยง้แบบหนกัแน่นส าหรับความเป็นอิสระทางการ
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เป็นอัครทูตของท่านจากคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็ม (เปรียบเทียบ 1:18, 
21)”[62] 

  
บางทีเปาโลได้ค  านวณ “14 ปี” จากวนัท่ีกลบัใจเช่ือของท่าน ไม่ใช่จากการเยี่ยมเยียนกรุง
เยรูซาเล็มคร้ังแรกของท่าน (เปรียบเทียบ 1:18))[63]  เปาโลไดเ้ยี่ยมเยียนกรุงเยรูซาเล็มห้าคร้ัง
เป็นอย่างน้อย และการเยี่ยมเยียนท่ีถูกอธิบายท่ีน่ีดูเหมือนจะเป็นคร้ังท่ีสองของท่าน (กจ. 
11:27-30)[64] มนัไม่ใช่การเยีย่มเยยีนคร้ังท่ีสามของท่านเพื่อท่ีจะเขา้ร่วมในการประชุมในกรุง
เยรูซาเล็ม (กจ. 15:1-29)[65] น่ีดูเหมือนชัดเจนจากถ้อยค าของเปาโลท่ีว่ามนัเป็นการพบปะ
ส่วนตวั (ขอ้ 2)  

  

การเยีย่มเยยีนกรุงเยรูซาเลม็ของเปาโล 

1.    การเยีย่มเยยีนหลงัจากท่ีท่านไดจ้ากดามสักสัไป (กจ. 9:26-30; กท. 1:18-20) 

2.    การเยีย่มเยยีนช่วงการกนัดารอาหาร (กจ. 11:27-30; กท. 2:1-10) 

3.    การเยีย่มเยยีนเพื่อจะเขา้ร่วมการประชุมในกรุงเยรูซาเล็ม (กจ. 15:1-29) 

4.    การเยีย่มเยยีน ณ ตอนปลายของการเดินทางประกาศคร้ังท่ีสอง (กจ. 18:22) 

5.    การเยี่ยมเยียนคร้ังสุดทา้ยท่ีไดส่้งผลให้เกิดการจ าคุกในซีซารียาของเปาโล  (กจ. 
21:15-23:35) 

  
“เน่ืองจากเพื่อจุดประสงค์ต่างๆของขอ้โตแ้ยง้ของท่านท่ีว่าท่านไม่ไดพ้ึ่งพา
อคัรทูตคนอ่ืนๆ (เปรียบเทียบ 1:12, 17) มนัคือการติดต่อของท่านกบัพวกเขา
นั้นท่ีมนัตรงประเด็นท่ีจะอา้งอิงถึง ข้อเท็จจริงท่ีว่าท่านกล่าวถึงการติดต่อ
เหล่าน้ีวา่เป็นการเยีย่มเยยีนกรุงเยรูซาเล็ม (เปรียบเทียบ 1:18) บ่งบอกวา่ตลอด
ระยะเวลาท่ีท่านก าลงักล่าวนั้น กรุงเยรูซาเล็มก็เป็นส านึกงานใหญ่ของพวก
อคัรทูต  โดยความหมายโดยนยันั้น น่ีเป็นกรณีคือการปฏิเสธท่ีว่าท่านไดอ้ยู่
ในกรุงเยรูซาเล็มนั้นเป็นแนวทางท่ีเป็นไปไดท่ี้หนกัแน่นท่ีสุดของการปฏิเสธ
การส่ือสารกบัอคัรทูตสิบสองคน”[66] 
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การอา้งอิงถึงบารนาบสั (ขอ้ 1, 9, 13) บ่งบอกวา่ผูอ่้านไดรู้้จกัท่าน   ถา้เปาโลไดเ้ขียนจดหมาย
ฝากน้ีไปยงัคริสเตียนท่ีอาศยัอยู่ในกาลาเทียทางใต้ บางทีพวกเขาได้จดจ าว่าบารนาบสัเป็น
เพื่อนมิชชัน่นารีของเปาโลผูไ้ดรั้บใชพ้วกเขาในการเดินทางประกาศคร้ังแรกของเปาโล[67] 

  
“ทิตสั” เป็นผูเ้ช่ือต่างชาติ (ขอ้ 3) และหน่ึงในสาวกท่ีสัตยซ่ื์อของเปาโลในพนัธกิจ   เม่ือเปาโล
ไดเ้ขียนจดหมายฝากน้ี เป็นท่ีชดัเจนวา่ทิตสัไดอ้าศยัอยูใ่นอนัทิโอก   ต่อมา ทิตสัจะเป็นตวัแทน
ของเปาโลต่อคริสตจกัรเมืองโครินธ์ (2 คร. 2:12-13; 7:5-16) ต่อคริสตจกัรในกรุงเยรูซาเล็ม (2 
คร. 8:6-24; 9:3-5; 12:18) และต่อคริสตจกัรท่ีเกาะครีต (ทต. 1:5) 

  
ทิตสั “มีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี. . .และเป็นคนแห่งความสัตยสุ์จริตท่ีไร้ขอ้สงสัย
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เก่ียวกบัแหล่งท่ีมาทางการเงิน”[68] 

  
2:2                 เป็นท่ีชดัเจนวา่เหตุผลแรกท่ีเปาโลไดไ้ปยงักรุงเยรูซาเล็มไดอ้อกมาจากหน่ึงในสองเหตุการณ์ คือ 

บางทีนิมิตของอากาบสัเก่ียวกบัการกนัดารอาหารท่ีใกลจ้ะเกิดข้ึน และความตอ้งการท่ีเป็นผลท่ี
ตามมาของคริสเตียนท่ีเมืองอนัทิโอกท่ีจะส่งของขวญัไปยงัพี่นอ้งท่ีหิวโหยของพวกเขาในกรุง
เยรูซาเล็มอาจไดก้ระตุน้การเยี่ยมเยียนของท่าน(กจ. 11:27-30) ในอีกดา้นหน่ึง เปาโลเองอาจ
ไดรั้บนิมิต   ไม่ว่าในกรณีใด “การส าแดง” ของพระเจา้เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีไดก้ระตุน้ให้
เปาโลท่ีจะไปเยีย่มเยยีนกรุงเยรูซาเล็ม      

“การใช้กาลปัจจุบนั เครูสโซ่ [“ขา้พเจา้ประกาศ”] สะทอ้นถึงความคิดของ
อคัรทูตคนน้ีท่ีว่า ณ เวลาเขียนนั้น ท่านยงัคงประกาศข่าวประเสริฐอย่าง
เดียวกนัท่ีท่านไดป้ระกาศก่อนท่ีท่านไดท้  าการเยีย่มเยยีนกรุงเยรูซาเล็มในคร้ัง
น้ี”[69] 

  
เปาโลได้ถือว่าการทรงเรียกของท่านก็มีต่อผูค้นแห่ง แผ่นดิน ต่างชาติ ไม่ใช่แค่ คนต่างชาติ
เท่านั้น (เปรียบเทียบ ขอ้ 8; 1:16)[70] 

  
“ความกลวั” ของเปาโลท่ีว่าท่าน “จะวิ่ง. . .โดยไร้ประโยชน์” (ตามตวัอกัษร) ตอนแรกอาจดู
เหมือนท่ีจะอา้งอิงถึงความเป็นห่วงของท่านท่ีวา่พวกอคัรทูตในกรุงเยรูซาเล็มจะไม่ยอมรับมนั
เม่ือไดย้นิถึงส่ิงท่ีท่านไดป้ระกาศ   อยา่งไรก็ตาม น่ีไม่สามารถเป็นความกลวัของท่านได ้  ก่อน
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หน้านั้นท่านไดก้ล่าวว่าท่านไดแ้น่ใจอย่างเต็มท่ีว่าข่าวประเสริฐของท่านซ่ึงไดม้ายงัท่านโดย
การส าแดงพิเศษนั้นเป็นข่าวประเสริฐแท ้(1:11-12)   ท่านไดก้ล่าวอีกดว้ยวา่ท่านไม่ไดจ้  าเป็นท่ี
จะท าให้ข่าวประเสริฐไดรั้บการรับรองอคัรทูตคนอ่ืนๆ (1:16-17)   มนัดูเหมือนวา่เปาโลได้
กลวัว่าถา้ท่านไม่ไดติ้ดต่อกบัพวกอคัรทูตในกรุงเยรูซาเล็ม (เปโตร ยากอบ ยอห์น) ผูว้ิจารณ์
ของท่านอาจลอบท าลายงานประกาศของท่าน   พวกเขาอาจช้ีไปยงัขอ้เท็จจริงท่ีวา่เปาโลไม่ได้
มีการสามคัคีธรรมกบัพวกอคัรทูตในกรุงเยรูซาเล็ม   พวกเขาอาจด าเนินการต่อไปท่ีจะบ่งบอก
วา่ท่ีมนัไม่มีการสามคัคีธรรมก็เพราะวา่มนัมีความแตกต่างของความคิดเห็นระหวา่งเปาโลและ
อคัรทูตคนอ่ืนๆเก่ียวกบัเน้ือหาของข่าวประเสริฐ ท่ีจะหลีกเล่ียงความเป็นไปไดน้ี้ เปาโลไดพ้บ
กบัเปโตร ยากอบและยอห์นเป็นส่วนตวั   พวกเขาอาจได้พบ “อย่างเป็นการลับ” เพราะว่า
เปาโลเป็นคนท่ีถูกประกาศจบัในกรุงเยรูซาเล็ม ณ เวลาน้ี และการพบปะในท่ีสาธารณะอาจได้
ส่งผลต่ออนัตรายมากกวา่ส่ิงดี    

  
อาจมีอยา่งนอ้ยอีกสองเหตุผลส าหรับการพบปะน้ี: 

  
“. . . อยา่งท่ีไดแ้สดงออกในเชิงบวกนั้น ความเป็นห่วงของท่านก็คือท่ีจะท า
แน่ใจวา่พวกเขาจะตระหนกัถึงการกลบัใจเช่ือของท่านในฐานะคริสเตียนแท้
และสมาชิกของคริสตจกัร   ในอีกนัยหน่ึงท่านเป็นห่วงเก่ียวกบัการรับรอง
อย่างเป็นทางการถึงเสรีภาพของคนต่างชาติจากขอ้เรียกร้องต่างๆของธรรม
บญัญติัและความเท่าเทียมแห่งสถานะของพวกเขากบัคริสเตียนชาวยวิ 

  
“ถือไดว้่าความเป็นห่วงน้ีส าหรับเสรีภาพของคนต่างชาติก็คือความเป็นห่วง
ส าหรับเอกภาพของคริสตจกัร ความเป็นห่วงของเปาโลไม่ใช่ดว้ยเกรงวา่การ
ปฏิเสธแห่งการตระหนกัในส่วนของเจา้หนา้ท่ีในกรุงเยรูซาเล็มจะท าให้งาน
ของท่านเองใชไ้ม่ไดแ้ละท าให้คริสเตียนชาวต่างชาติของท่านไม่ไดเ้ป็นคริส
เตียน แต่ดว้ยเกรงวา่การปฏิเสธเช่นนั้นจะน ามาซ่ึงการแตกแยกของคริสตจกัร
เดียวไปสู่สองสาขาท่ีแยกกนัของคริสต์ศาสนายิวและคริสต์ศาสนาต่างชาติ”
[71] 
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2:3                 ความกลวัของเปาโลไม่ใช่ท่ีว่าท่านไดป้ระกาศข่าวประเสริฐท่ีผิด   แต่คือท่ีว่าครูสอนเท็จผูซ่ึ้งได้
กล่าวต่อผูก้ลบัใจเช่ือชาวต่างชาติวา่จะตอ้งกลายมาเป็นคนยิวก่อนท่ีพวกเขาจะประสบกบัการ
ท าใหช้อบธรรมนั้นอาจลดทอนงานของท่าน (เปรียบเทียบ กจ.  15:1) 

  
“. . . เปาโลจะไม่ทนต่อการน าเสนอใดๆ ของคริสตศาสนาท่ีไดถื้อวา่มนัอยูใ่น
รูปแบบของลทัธิยวิ”[72] 

  
เป็นท่ีชดัเจนวา่ยากอบ เปโตรและยอห์นไดเ้ห็นดว้ยกบัเปาโล ซ่ึงหลกัฐานก็คือความเต็มใจของ
พวกเขาท่ีจะยอมให้ทิตสัไม่ตอ้งเขา้สุหนตั   การเขา้สุหนัตเป็นพิธีท่ีซ่ึงผูช้ายชาวต่างชาติได้
กลายมาเป็นผูน้บัถือลทัธิยวิ 

  
“ภายในแนวโน้มของลทัธิพระเมสสิยาห์ทางการเมืองและการคาดคะเนเชิง
พยากรณ์นั้น ก็มีแนวคิดท่ีว่าพระเมสสิยาห์จะเสด็จมาเม่ือประเทศอิสราเอล
ไดรั้บการช าระใหพ้น้จากคนต่างชาติท่ีไม่ไดเ้ขา้สุหนตัทั้งหมด”[73] 

  
น่ีเป็นการอา้งอิงคร้ังแรกของเปาโลถึงการเขา้สุหนตั แต่ท่านจะกล่าวถึงส่ิงน้ีอยา่งเต็มท่ีมากข้ึน
ทีหลงัในจดหมายฝากน้ี    

  
2:4-5               ขอ้ท่ี 4 แนะน าอีกเหตุผลหน่ึงท่ีเปาโลไดข้ึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็ม (ขอ้ 1)   เป็นท่ีชดัเจนวา่ตวัแทน

ของ “ครู (พวกพี่นอ้ง) สอนเท็จ” (คริสเตียนปลอม) ไดเ้ขา้ไปสู่สังเวียนแห่งพนัธกิจของเปาโล
อย่างลบัๆ ซ่ึงแสดงตวัพวกเขาเองว่าเป็นคริสเตียนแท ้  แต่พวกเขาได้ต่อตา้นส่ิงท่ีเปาโลได้
สอน   ความตั้งใจของพวกเขาก็คือท่ีจะน าเปาโลและนกัประกาศคนอ่ืนๆทั้งหมดและบรรดา
ผูฟั้งแห่งความประเสริฐแท้ “ไปสู่ความเป็นทาส” โดยการเรียกร้องให้การเข้าสุหนัตเป็น
เง่ือนไขส าหรับความรอด   พวกเขาไม่ไดป้ระสบความส าเร็จ   “ความจริงของข่าวประเสริฐ” 
หมายถึง “ข่ าวประเสริฐในความสัตย์สุจริตของมัน.  .  .  หลักค าสอนแห่งพระคุณ”
[74]   “เสรีภาพ” ท่ีเปาโลไดอ้า้งอิงถึงไม่ใช่เสรีภาพในนามธรรม แต่เป็นเสรีภาพท่ีผูเ้ช่ือ “มีใน
พระเยซูคริสต”์[75] 
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“ดงันั้นมนัปรากฏออกมาว่าผูบุ้กรุกเป็นคริสเตียนจอมปลอมอย่างแน่นอน
เพราะวา่พวกเขาไม่ไดเ้ขา้ใจถึงหลกัการพื้นฐานของข่าวประเสริฐ นัน่คือ การ
ท าใหช้อบธรรมโดยความเช่ือปราศจากการงานของธรรมบญัญติั”[76] 

  
2:6                  การอ้างอิงของเปาโลถึงยากอบ เปโตรและยอห์นนั้นอาจฟังดูเหมือนจองหอง (“บรรดาคน

ส าคญั”) แต่ประเด็นของท่านก็คือว่าพวกเขาไม่ไดเ้หนือกวา่ในฐานะอคัรทูตต่อท่านในฐานะ
อคัรทูต   พวกเขา “ไม่ไดส่้งเสริมอะไร” ต่อสิทธิอ านาจหรือเน้ือหาของท่านเลย  

  
“การกล่าวซ ้ าของถอ้ยค าน้ี ‘คนส าคญั’ จากขอ้ท่ี 2 (ในขณะท่ีฉบบัแปล NEB 
มี ‘คนท่ีมีช่ือเสียง’ ส าหรับค ากรีกอยา่งเดียวกนั [ฮอย โดโคอุนเทส]) ดูเหมือน
จะบ่งบอกว่ามันเป็นช่ือเรียกท่ีได้ให้แก่บรรดาผูน้ าโดยคริสตจกัรในกรุง
เยรูซาเล็ม ซ่ึงบางทีเปาโลใชด้ว้ยการเหน็บแนมเล็กนอ้ยในการลดค่าของการ
อา้งอิงท่ีเยอ่หยิง่และเกินสมควรซ่ึงคริสเตียนท่ีรับเอาธรรมเนียมและความเช่ือ
ของยวิไดท้  าเพื่อบรรดาผูน้ าในกรุงเยรูซาเล็ม”[77] 

  
ถอ้ยค านั้น “ยอมให้เปาโลท่ีจะยอมรับขอ้เท็จจริงท่ีวา่คนเหล่าน้ีมีสิทธิอ านาจ
และอ านาจ และท่ีจะอยูห่่างในเร่ืองการยอมจ านนของท่านเองต่อสิทธิอ านาจ
เช่นนั้น”[78]  

2:7-9               ยากอบ เปโตรและยอห์นไม่ไดแ้สวงหาท่ีจะเปล่ียนเน้ือหาของเปาโล   พวกเขาไดเ้ห็นดว้ยกบั
เน้ือหานั้น   พวกเขาได้จบัมือในการเห็นดว้ยในเร่ืองข่าวประเสริฐ (ได้ให้ “มือขวาแห่งการ
สามัคคีธรรม” แก่พวกเขา) แม้ว่าจุดจดจ่อของพนัธกิจของพวกเขานั้นแตกต่าง   ค  ากรีก 
สทูลอส ท่ีแปลวา่ “เสาหลกั” สามารถหมายถึง “เสาเตน็ท”์ ไดอี้กดว้ย    

  
“เปโตรเป็นมิชชัน่นารีท่ียิ่งใหญ่  ดงันั้น เม่ือเปาโลก าลงักล่าวถึงพนัธกิจท่ีมี
ต่อคนยิวนั้น เปโตรก็โดดเด่นและยากอบไม่ได้ถูกอ้างอิงถึง (ข้อ 7, 8)   
อย่างไรก็ตาม ในการกล่าวถึงการกระท าท่ีเฉพาะและเป็นทางการของ
คริสตจกัรในกรุงเยรูซาเล็มนั้น ยากอบ (ผูซ่ึ้งเป็นประธาน ณ การประชุมอยา่ง
ชดัเจน) ก็ถูกอา้งอิงถึงในต าแหน่งแรกพร้อมกบัช่ือของเปโตรและยอห์นท่ี
ติดตามมา”[79] 
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“พระคุณ” ซ่ึงประทานแก่เปาโล (ขอ้ 9) อา้งอิงถึงการเป็นอคัรทูตของท่านท่ามกลางคนต่างชาติ 
(กจ. 9:15; เปรียบเทียบ กท. 1:16; รม. 1:5; 12:3; 15:15; 1 คร. 3:10; อฟ. 3:8; ฟป. 1:7) 

  
“การใชว้ลีน้ี ไอซ์ ทา เอธเน [“ท่ามกลางคนต่างชาติ”] แทน ทอยส์ เอธเนซิน 
[“ต่อคนต่างชาติ”] . . .ก็ช่ืนชอบการสรุปท่ีวา่การแบ่งแยกแมว้า่อยูบ่นพื้นฐาน
ของเช้ือชาติมากกวา่แต่อยา่งไรก็ตามก็เป็นดินแดนมากกวา่เช้ือชาติ. . . ดงันั้น 
หลกัฐานทั้งส้ินบ่งช้ีอยา่งชดัเจนว่าความหมายของการเห็นดว้ยก็คือว่าเปาโล
และบารนาบสัจะตอ้งประกาศในดินแดนของคนต่างชาติ อคัรทูตคนอ่ืนๆก็
ประกาศในดินแดนของคนยวิ”[80] 

  
“ในสายตาของเปาโลนั้นเหตุผลท่ีเหลือจะขดัขืนไดข้องเหตุการณ์ของพระ
คริสตไ์ดช้ี้ไปยงัการเขา้มาแทนท่ีของยุคธรรมบญัญติัโดยยุคของพระวิญญาณ 
(3:13-14)  มนัเป็นเพราะวา่ตอนน้ี [ยงัคง] มีวิธีเดียวเท่านั้นของการท าให้ชอบ
ธรรมส าหรับคนยิวและคนต่างชาติเช่นกนั คือ การท าให้ชอบธรรมโดยความ
เช่ือ (เปรียบเทียบ  รม. 3:29-30) วา่ ‘ในพระเยซูคริสต์’ นั้น ‘จะไม่เป็นยิวหรือ
กรีก’ (กท. 3:28)”[81] 

  
“ในขณะท่ีคริสเตียนทุกคนมีบทบาทท่ีส าคัญท่ีต้องท าในมิชชั่นและการ
ประกาศ เราตอ้งไม่ลืมเลยวา่พระเยซูเองเป็นมิชชัน่นารีท่ียิ่งใหญ่ คือพระบุตร
ผูซ่ึ้งไดถู้กส่งมาจากพระบิดา และพระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นผูป้ระกาศแท ้คือผู ้
หน่ึงซ่ึงเป็นพระเจา้ท่ีท าใหส้ านึกและท าใหก้ลบัใจ”[82] 

  
2:10                ขอ้เรียกร้องเดียวท่ียากอบ เปโตรและยอห์นไดท้  าการขอจากเปาโลก็คือท่านไม่ควรละเลยคน

ยากจนในพนัธกิจของท่าน  เปาโลไดท้  าการอุทิศตนแล้วท่ีจะท าส่ิงน้ี (“ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีขา้พเจา้
กระตือรือร้นท่ีจะท า”) “คนยากจน” อาจเป็นการอ้างอิงท่ีสั้ นถึงธรรมิกชนท่ียากจนในกรุง
เยรูซาเล็ม[83] หรือมนัสามารถเป็นการอา้งอิงถึงคนยากจนโดยทัว่ไปได ้
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ดังนั้ นเหตุการณ์ต่างๆของการเยี่ยมเยียนกรุงเยรูซาเล็มคร้ังท่ีสองหลังจากการกลับใจเช่ือ 
เหมือนกบัเหตุการณ์ต่างๆของชีวิตของท่านทั้งก่อนและหลงัการทรงเรียกของท่านโดยพระเจา้
นั้นก็ยืนยนัถึงการอา้งของท่านท่ีว่าท่านไดรั้บทั้งข่าวประเสริฐของท่านและความเป็นอคัรทูต
ของท่านโดยตรงจากองค์พระผูเ้ป็นเจา้ท่ีไดเ้ป็นข้ึนจากตาย   ถา้ชุดก่อนหน้าน้ีของเหตุการณ์
ต่างๆสนบัสนุนส่ิงน้ีโดยการแสดงให้เห็นวา่ไม่มีคร้ังใดท่ีท่านไดอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีจะไดรั้บข่าว
ประเสริฐของท่านและการรับมอบหมายแห่งการเป็นอคัรทูตจากบรรดาผูน้ าในกรุงเยรูซาเล็ม 
เหตุการณ์ต่างๆของการเยี่ยมเยียนคร้ังท่ีสองก็สนับสนุนมนัโดยแสดงให้เห็นถึงการรับรอง
เตม็ท่ีท่ีใหม้าโดยบรรดาผูน้ าเหล่านั้นต่อข่าวประเสริฐและต าแหน่งแห่งการเป็นอคัรทูตซ่ึงเป็น
ของท่านก่อนการพบปะของสองพวก   การสนับสนุนหลักท่ีสามจะได้รับการจัดหาโดย
เหตุการณ์ท่ีเมืองอนัทิโอก (2:11-21)[84] 

  
ส่วนน้ีเป็นตวัอย่างประกอบอย่างมีประโยชน์ถึงความหลากหลายภายในเอกภาพของพระกายของพระคริสต ์  
คริสเตียนท่ีแตกต่างออกไปสามารถรับใชต่้อส่วนท่ีแตกต่างออกไปของมนุษยชาติและต่อผูค้นในแถบท่ีแตกต่าง
ออกไป    อย่างไรก็ตาม มนัตอ้งมีเอกภาพในเน้ือหาท่ีเราประกาศ   เปาโลไดอ้ธิบายถึงรูปแบบอ่ืนๆของความ
แตกต่างท่ีปรากฏภายในร่างกายในท่ีอ่ืนๆในพนัธสัญญาใหม่ (เช่น รม. 14; 1 คร. 12:28-31; อฟ. 4:1-16; และขอ้
อ่ืนๆ) 
  

ค. การว่ากล่าวอคัรทูตอกีคนหน่ึง 2:11-21 
  
ถดัไปเปาโลไดอ้า้งอิงถึงเหตุการณ์ท่ีซ่ึงท่านไดว้า่กล่าวเปโตร ผูซ่ึ้งเป็นอคัรทูตคนโปรดของของคริสเตียนท่ีรับ
เอาธรรมเนียมและความเช่ือของยวิ เพื่อจะจดัตั้งสิทธิอ านาจแห่งการเป็นอคัรทูตของท่านเองต่อไป และท่ีจะเนน้
ถึงความจริงแห่งข่าวประเสริฐของท่าน  
  

“ประเด็นท่ีไดท้  าข้ึนระหว่างการเคร่งในกฎและการต่อตา้นการเคร่งในกฎในเมือง  อนัทิโอก
นั้นก็ชดัเจนมากกวา่ ณ กรุงเยรูซาเล็ม   มนัประจวบกนัต่อเหตุการณ์ ณ เมืองอนัทิโอก แต่จาก
มุมมองท่ีซ่ึงเปาโลไดแ้นะน าเร่ืองราวท่ีน่ีนั้น เร่ืองราวของความส าคญัหลกัก็คือวา่ในโอกาสน้ี
ท่านได้ประกาศถึงความเป็นอิสระจากกรุงเยรูซาเล็มและพวกอคัรทูตอย่างเด็ดเด่ียวมากกว่า
ก่อน”[85] 
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2:11                เปโตรไดจ้บัมือกบัเปาโลในกรุงเยรูซาเล็ม (ขอ้ 9)   อยา่งไรก็ตาม เม่ือเปโตร (“เคฟาส”) “ไดม้ายงั
เมืองอนัทิโอก” (แห่งซีเรีย) เปาโล “ไดค้ดัคา้นท่าน”  ลูกาไม่ไดบ้นัทึกเหตุการณ์ภายหลงัน้ีใน
พระธรรมกิจการ และเราไม่สามารถระบุวนัเดือนปีอยา่งแทจ้ริงได ้  มนัอาจไดเ้กิดข้ึนไม่นาน
หลงัจากท่ีเปาโลและบารนาบสัได้กลบัมาจากกรุงเยรูซาเล็มไปยงัเมืองอนัทิโอก หรือ  น่า
เป็นไปไดน้อ้ย คือหลงัจากการประชุมท่ีกรุงเยรูซาเล็ม (เปรียบเทียบ  กจ. 15:30) ขา้พเจา้คิดวา่
ความเป็นไปไดอ้นัท่ีสองก็น่าเป็นไปไดน้้อย เพราะขา้พเจา้เช่ือว่าเปาโลไดเ้ขียนพระธรรมกา
ลาเทียก่อนการประชุมท่ีกรุงเยรูซาเล็มอยา่งท่ีไดอ้ธิบายไปนั้น      

  
2:12-13             ตอนแรกเปโตร “ไดกิ้น” อาหารกบัคริสเตียน ณ เมืองอนัทิโอก ผูซ่ึ้งเป็นทั้งคนยิวและ “คน

ต่างชาติ” จนกระทั่งผูเ้ยี่ยมเยียนคนยิวบางคนได้มาจากกรุงเยรูซาเล็ม (เปรียบเทียบ กจ. 
10:28; 11:3) พวกเขาไดม้าจากลุ่มท่ีไดเ้ช่ือว่าคนต่างชาติจ าเป็นตอ้งผ่านการเขา้สุหนตัก่อนท่ี
พวกเขาสามารถเป็นคริสเตียนได ้  พวกเขาไม่ได้ “มาจากยากอบ” ในแง่ท่ีว่ายากอบรับรอง
มุมมองของพวกเขา ท่านไม่ไดรั้บรองเลย (ขอ้ 9) บางทีพวกเขาไดม้าจากคริสตจกัรเดียวกนักบั
ยากอบ   เม่ือ “คนเหล่าน้ี” ซ่ึงเปาโลไม่ไดเ้รียกพวกเขาว่าพวกพี่นอ้งนั้นไดม้าถึง พวกเขาได้
ข่มขู่เปโตร   ท่านได้แยกตัวจากคริสเตียนคนต่างชาติทีละน้อย เป็นท่ีชัดเจนว่าเพื่อท่ีจะ
หลีกเล่ียงความขดัแยง้   คนยวิคนอ่ืนๆท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองอนัทิโอกไดท้  าตามตวัอยา่งของเปโตร 
“แม้แต่บารนาบสั” ก็ได้ท  าเช่นกัน  พวกเขาหน้าซ่ือใจคด กล่าวส่ิงหน่ึงและท าอีกส่ิงหน่ึง   
เปโตรมีแนวโน้มท่ีจะประนีประนอมความเช่ือมัน่ของท่านเม่ือท่านอยู่ภายใต้ความกดดัน
(เปรียบเทียบ   มธ. 16:16-23; 26:69-75; มก. 14:66-72; ลก. 22:54-62; ยน. 18:15-18, 25-27) 

  
“บางทีมันประหลาดใจท่ีว่าดูเหมือนว่าไม่มีใครได้ระลึกว่าพระเยซูได้
รับประทานด้วยกันกบั ‘คนเก็บภาษีและคนบาป’ ซ่ึงสามารถแทบจะไม่
หมายถึงวา่พระองคไ์ดท้  าตามการปฏิบติัท่ีเคร่งครัดของคนยวิ”[86] 

  
2:14                ท าไมเปาโลไม่ไดท้  าตามขบวนการส าหรับการรับมือกบัพี่นอ้งท่ีท าผิด (“แจง้ความผิดบาปนั้นแก่

เขาสองต่อสอง”) ท่ีพระเยซูไดร้ะบุไว ้(มธ. 18:15)? เป็นท่ีชดัเจนว่าท่านไดรู้้เก่ียวกบัส่ิงนั้น 
(เปรียบเทียบ 6:1)   ท่านอาจไดท้  าอยา่งนั้นก่อนการว่ากล่าวเปโตร ในสายตาประชาชน แต่
เน่ืองจากวา่ความผิดนั้นอยูใ่นสายตาประชาชน การว่ากล่าวจ าเป็นตอ้งอยูใ่นสายตาประชาชน
เช่นกนั   ในพนัธกิจนั้น บ่อยคร้ังมนัยากท่ีจะรู้ไม่วา่ท่ีจะท าตาม  มทัธิว 18:15 หรือ 1 ทิโมธี 
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5:20 ในการรับมือกบัผูค้นท่ีตอ้งการการวา่กล่าว   ตามปกติแลว้เราควรเร่ิมตน้ดว้ยการวา่กล่าว
ท่ีเป็นส่วนตวั (มธ. 18:15) และจากนั้นถา้ไม่ส าเร็จ ก็ไปยงัการเผชิญหนา้ในท่ีสาธารณะ (มธ. 
18:16-17) 

  
บางทีเปาโลได้ว่ากล่าวเปโตรในท่ีสาธารณะเพราะว่าอุปนิสัยของเปโตรได้มีอิทธิพลต่อคน
มากมาย (“พวกยวิคนอ่ืนๆ” ขอ้ 13)   ท่านไดว้จิารณ์เปโตรส าหรับความไม่คงเส้นคงวา   เปโตร
ไดส้งสัยอีกดว้ยในความจริงท่ีวา่พระเจา้ทรงยอมรับคนยิวและคนต่างชาติอยา่งเท่าเทียม ดงันั้น
ก็หลงปฏิบติัในทางท่ีเป็นประโยชน์แก่คริสเตียนท่ีรับเอาธรรมเนียมและความเช่ือของยิว   
นอกจากนั้น ท่านไดดู้ถูกพวกพี่นอ้งต่างชาติของท่านและไดก้ระท าตรงกนัขา้มกบัความเช่ือมัน่
ของท่านเอง 
     
พวกพี่น้องท่ีอ่อนแอกว่าในกรุงเยรูซาเล็มอาจไดเ้ป็นห่วงเปโตร   พวกพี่น้องต่างชาติในเมือง
อนัทิโอกผูซ่ึ้งเปโตรได้ท าให้ดูและรู้สึกเหมือนคริสเตียนชั้นท่ีสองโดยอุปนิสัยของท่านก็ได้
เป็นห่วงเปโตร   เปโตรและบารนาบสัอาจไดรู้้สึกว่าพวกเขาจ าเป็นตอ้ง “ยอมเป็นคนทุกชนิด
ต่อคนทั้งปวง” เพื่อจะช่วยบางคนให้รอด (1 คร. 9:22) เปาโลไดเ้ห็นวา่อุปนิสัยของพวกเขาได้
บ่งบอกถึงความแตกต่างระหวา่งคริสตศาสนาแบบยิวและคริสตศาสนาแบบต่างชาติ   น่ีก็เป็น
การคุกคามต่อเสรีภาพของคนต่างชาติมากเท่ากบัการบุกรุกของพวกพี่นอ้งปลอม (ขอ้ 4) 

  
ทั้งเปโตรและเปาโลได้ยอมรับความเท่าเทียมกันของคนยิวและคนต่างชาติในคริสตจักร 
(เปรียบเทียบ กจ. 11:17) อยา่งไรก็ตาม เป็นท่ีชดัเจนวา่ มนัใชเ้วลานานกวา่ส าหรับเปโตรท่ีจะ
เห็นถึงความหมายโดยนัยเชิงปฏิบติัของความจริงน้ีและท่ีจะประยุกต์ใช้ส่ิงเหล่านั้นกบัการ
ประพฤติของท่านเอง 

  
2:15-16           นกัตีความบางคนเช่ือวา่ถอ้ยค าของเปาโลท่ีมีต่อเปโตรก็ด าเนินไปจนถึงปลายของบทท่ี 2 (เช่น 

NASB, NIV, NKJV)[87] คนอ่ืนๆเช่ือวา่ถอ้ยค าเหล่านั้นจบลงดว้ยขอ้ท่ี 14 (เช่น RSV, NRSV, 
NET) มนัดูเหมือนไปไดม้ากกวา่ส าหรับขา้พเจา้ท่ีวา่ถอ้ยค าเหล่านั้นจบลงดว้ยขอ้ท่ี 14  
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“ขอ้น้ี [15] และขอ้ถดัไปก็จดัตั้งประโยคเดียวท่ีมากเกินไปในค ากรีกสองขอ้น้ี
ไดถู้กอธิบายวา่เป็น ‘หลกัค าสอนของเปาโลเก่ียวกบัการท าให้ชอบธรรมอยา่ง
สังเขป’. . .”[88] 

  
คนยิวท่ีไม่ไดรั้บความรอดไดถื้อว่าคนต่างชาติเป็น “คนบาป”  อย่างเหน็บแนมแลว้ เปาโลได้
อา้งอิงถึงพวกเขาในท านองน้ีท่ีน่ี เน่ืองจากวา่เปโตรไดแ้บ่งแยกเช้ือชาติโดยการประพฤติอยา่ง
ท่ีท่านไดป้ระพฤติ    

  
“การอธิบายลกัษณะน้ีก็จดจ่อท่ีความแตกต่างท่ีเด่นชดัระหว่างคนยิวและคน
ต่างชาติทนัที เพราะวา่ส่ิงท่ีไดท้  าให้คนต่างชาติเป็นคนบาปในการคาดคะเน
ของคนยิวก็ไม่ใช่แค่ท่ีว่าพวกเขาไม่ไดถื้อรักษาธรรมบญัญติัเท่านั้น แต่พวก
เขาไม่ไดค้รอบครองธรรมบญัญติัอีกดว้ยและดงันั้นก็ไดข้าดความเป็นไปได้
ของการไดรั้บความชอบธรรมโดยทางธรรมบญัญติันั้น”[89] 

  
เปาโลไดด้ าเนินการต่อไปท่ีจะย  ้าเตือนเปโตรวา่ทั้งสองคนไดรู้้วา่พระเจา้ไม่ไดท้  าให้ผูค้นชอบ
ธรรม (ประกาศวา่พวกเขาชอบธรรม) เพราะวา่พวกเขาถือรักษาธรรมบญัญติัของโมเสส (“การ
งานของธรรมบญัญติั”) ซ่ึงส่วนหน่ึงก็เก่ียวขอ้งกบักฎเกณฑเ์ก่ียวกบัอาหาร     

  
“ท่ีจะถูกท าให้ชอบธรรม ไดคัยอุสไธ คือท่ีจะถูกถือว่าเป็นท่ียอมรับต่อพระ
เจา้โดยพระองคเ์อง ท่ีจะถูกรับรองโดยพระเจา้ ถูกยอมรับวา่เป็นดงัเช่นท่ีพระ
เจา้ปรารถนาใหม้นุษยเ์ป็น”[90] 

  
“โดย เออร์กา โนมู [“การงานของธรรมบญัญติั”] นั้นเปาโลหมายถึงการ
กระท าแห่งการเช่ือฟังต่อกฎขอ้บงัคบัท่ีเป็นทางการซ่ึงกระท าด้วยวิญญาณ
แห่งการเคร่งครัดในกฎเกณฑ์ พร้อมกบัการคาดหวงัถึงการท าคุณความดีและ
การรับรองถึงการรับรองของพระเจา้และรางวลั ในอีกนัยหน่ึง การเช่ือฟัง
เช่นนั้นอย่างท่ีพวกท่ีเคร่งในกฎเกณฑ์ได้เสนอแก่ธรรมบัญญัติของพนัธ
สัญญาเดิมอยา่งท่ีถูกขยายและตีความโดยพวกเขา”[91] 
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“. . . การบรรยายของเปาโลเก่ียวกบัค ากล่าวของท่านท่ีมีต่อเปโตรในเมือง
อนัทิโอกถูกแต่งเติมอยา่งคืบหน้าโดยศิลปะการโตเ้ถียงต่อผูก้ล่าวร้ายชาวกา
ลาเทียของท่าน และอย่างท่ีมนัได้เป็นนั้น ก็ค่อยๆเปล่ียนเป็นการอภิปราย
ทางศาสนศาสตร์กบัผูอ่้านของท่าน”[92] 

  
“. . . โดยวลี ‘การงานของธรรมบญัญติั” เปาโลหมายถึงแนวทางแห่งชีวิตของ
คนยิวซ่ึงถูกอธิบายไวใ้น 2:14 โดยค าวา่ ไอโอไดคอส [เหมือนคนยิว] ซ่ึงถูก
แสดงออกโดยความเฉพาะและเป็นตัวอย่างท่ีชัดเจนโดยการข่มเหงของ
บรรดาผูติ้ดตามของท่าน และโตเ้ถียงวา่ท่ีจะกลบัไปสู่แนวทางแห่งชีวิตนั้นจะ
เป็นการท าใหพ้ระคริสตเ์ป็นทาสของบาป”[93] 

  
การท าให้ชอบธรรมเกิดข้ึนโดยการเช่ือในพระคริสต์เท่านั้น (เปรียบเทียบ กจ. 16:31) เปาโล 
เปโตรและผูเ้ช่ือคนอ่ืนๆรวมกนัก็ไดเ้ช่ือในพระคริสต ์(เปรียบเทียบ โยบ 9:1-2) เปาโลไดก้ล่าว
อยา่งเป็นหลกัค าสอนวา่ การเช่ือฟังต่อ (“การงานของ”) “ธรรมบญัญติั” ไม่เคยไดท้  าให้ใครก็
ตามชอบธรรมเลย (รม. 3:20)[94] 

  
“ขอ้น้ี [ขอ้ 16] เป็นหน่ึงในขอ้ท่ีส าคญัท่ีสุดในจดหมายฝาก . . . . 

  
“การกล่าวซ ้ าสามคร้ังของหลกัค าสอนของการท าให้ชอบธรรมโดยความเช่ือ
ในขอ้น้ีก็ส าคญั เพราะว่ามนัแสดงให้เห็นความส าคญัท่ีอคัรทูตคนน้ีให้แก่
หลกัค าสอนน้ี   นอกจากน้ี วลีทั้งสามก็เพิ่มข้ึนในการเนน้”[95] 

  
“การท าให้ชอบธรรมไม่ควรถูกท าให้สับสนกบัการยกโทษ ซ่ึงเป็นผลของ
การท าให้ชอบธรรม หรือไม่ใช่กบัการไถ่โทษซ่ึงเป็นพื้นฐานของการท าให้
ชอบธรรม   ตรงกันข้าม มันเป็นค าตัดสินอันโปรดของพระเจ้า พระผู ้
พิพากษาท่ีชอบธรรมว่าผูห้น่ึงท่ีไดถู้กกล่าวโทษมาก่อนตอนน้ีไดรั้บสถานะ
ใหม่ ณ ราวหนา้บลัลงักศ์าลของความยติุธรรมของพระเจา้”[96] 
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“ท่ีจะถูกท าให้ชอบธรรมหมายถึงท่ีจะถูกประกาศวา่ชอบธรรมต่อพระพกัตร์
พระเจา้ นั่นคือ ท่ีจะช่ืนชมสถานะหรือฐานะของการอยู่ในความสัมพนัธ์ท่ี
ถูกตอ้งกบัพระเจา้และของการเป็นท่ียอมรับโดยพระองค”์[97] 

  
ในขอ้ท่ี 15-21 นั้นเป็นท่ีชดัเจนวา่ เปาโลไดต้อบการกล่าวหาท่ีผูว้ิจารณ์ของท่านไดเ้พ่งเล็งไป
ยงัท่าน   มนัจะง่ายข้ึนส าหรับเราท่ีจะตีความขอ้เหล่าน้ีถา้เราได้รู้ว่าการกล่าวหาเหล่านั้นคือ
อะไร   อย่างท่ีส่ิงต่างๆเป็นนั้น เราสามารถอนุมานไดว้่าส่ิงเหล่านั้นเป็นอะไรจากค าตอบของ
เปาโล   

  
2:17-18           เปาโลไดป้ฏิเสธการกล่าวหาของคริสเตียนท่ีรับเอาธรรมเนียมและความเช่ือของยิว     วา่การท า

ให้ชอบธรรมไดน้ าไปสู่อุปนิสัยท่ีละเลยกฎหมาย   ท่านไดก้ล่าวว่า ท่ีแทส่ิ้งน้ีไดท้  าให้ “พระ
คริสต”์ เป็น ผูส้นบัสนุน (“ผูรั้บใช”้) “ของบาป”   ส่ิงน้ี “ไม่สามารถเป็นไดเ้ลย!”   ถา้คริสเตียน
ท าให้ตวัของเขาหรือของเธอเองกลบัไปอยู่ภายใตธ้รรมบญัญติั ธรรมบญัญติัจะแสดงให้เขา
หรือเธอถึงการเป็นคนบาป เน่ืองจากว่าไม่มีใครสักคนสามารถรักษาธรรมบญัญติัได้อย่าง
สมบูรณ์   ขอ้เหล่าน้ีเป็นค าพยานท่ีหนกัแน่นวา่คริสเตียนเป็นอิสระจากขอ้เรียกร้องต่างๆของ
ธรรมบญัญติัของโมเสส  

  
เปาโลไดห้มายถึงอะไรเม่ือท่านไดก้ล่าวว่า “ในการท่ีเราก าลงัขวนขวายจะเป็นคนชอบธรรม
โดยพระคริสตน์ั้น เราเองกลบัเป็นคนบาปไปดว้ย” (ขอ้ 17)?   

  
“ท่ีน่ีท่าน [เปาโล] อาจหมายถึงว่าเม่ือคนยิวท่ีพึ่งพาธรรมบญัญติัเช่นเปโตร
และตวัท่านเองหยุดท่ีจะพึ่งพาธรรมบญัญติัในฐานะเป็นพื้นฐานส าหรับการ
ท าให้ชอบธรรมของพวกเขาต่อพระพกัตร์พระเจ้าและพบการท าให้ชอบ
ธรรมในพระคริสต์นั้น พวกเขาได้ท าให้ตวัพวกเขาเองอยู่ในระดบัเดียวกบั 
‘คนบาปแห่งคนต่างชาติ’ อยา่งมีประสิทธิภาพ  ในแง่นั้น พวกเขาเอง (ไค เอา
ทอย) ได้ถูก ‘พบว่าเป็นคนบาป’ มากเท่ากับกลุ่มท่ีเล็กน้อยโดยปราศจาก
ธรรมบญัญติั     แต่ส่ิงน้ีประยุกต์ใช้กบัคริสเตียนคนยิวทุกคน แมก้ระทัง่ต่อ
บรรดาผูท่ี้ไม่ได้ช่ืนชมคุณลักษณะท่ีเป็นอิสระจากธรรมบัญญัติของข่าว
ประเสริฐ   โดยการมอบความเช่ือต่อพระคริสต์นั้น ในเหตุผลถ้าไม่ใช่ใน
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จิตส านึกแล้ว พวกเขาได้ละความเช่ือในธรรมบญัญัติ และจ าเป็นต้องรับ
สภาพของพวกเขาในฐานะคนบาปซ่ึงตอ้งการพระคุณท่ีท าให้ชอบธรรมของ
พระเจา้อยา่งส้ินเชิง”[98] 

  
“. . . เปาโลก าลงัโตแ้ยง้วา่แมว้า่มนัเป็นจริงท่ีวา่ในการท่ีจะถูกท าให้ชอบธรรม
ในพระคริสต์ มนัก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งละทิ้งความเช่ือในธรรมบญัญติัในฐานะ
เป็นวิธีแห่งความรอด (ขอ้ตั้งท่ี 1) และดงันั้นก็กลายมาเป็นคนบาปในแง่ของ
การถูกลดให้ไปสู่ระดบัของ ‘คนต่างชาติและคนบาป’ ของขอ้ท่ี 15 (ขอ้ตั้งท่ี 
2) ขอ้สรุปไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีวา่ ดว้ยเหตุนั้นพระคริสตก์็กลายมาเป็นตวัแทน
ของบาป (ในแง่ของผูส้นบัสนุนการกระท าผดิท่ีแทจ้ริง) ซ่ึงเป็นการสนบัสนุน
ส าหรับถอ้ยแถลงน้ีท่ีไดใ้หม้าในขอ้ท่ี 18-20”[99] 

  
“เพราะวา่” ณ ตอนตน้ของขอ้ท่ี 18 บางทีเขา้กนักบั “เพราะวา่” ณ ตอนตน้ของขอ้ท่ี 19     ทั้ง
สองขอ้ใหเ้หตุผลต่างๆวา่ “ไม่ใช่อยา่งนั้นแน่นอน” (ขอ้ 17)   ขอ้ท่ี 18 ใหห้ลกัฐานในแง่ลบโดย
สมมุติ คือ การละเมิดแทจ้ริงติดตามมาอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ม่ือธรรมบญัญติักลายมาเป็นสิทธิ
อ านาจในชีวติของผูเ้ช่ือ   ขอ้ท่ี 19 ใหห้ลกัฐานในแง่บวกโดยแทจ้ริง   

  
2:19               ขอ้น้ีหมายถึงว่า “ธรรมบญัญติั” กล่าวโทษหรือฆ่าทุกคน  ถ้าใครคนหน่ึงตาย เขาก็ไม่มีความ

รับผิดชอบต่อส่ิงท่ีไดฆ่้าเขาอีกต่อไป   ในแง่นั้นเขาก็เป็นอิสระ (เปรียบเทียบ   รม. 7)   ตั้งแต่
เวลานั้นเป็นตน้ไปเขาสามารถอุทิศพลงังานของเขาในฐานบุคคลท่ีไดเ้ป็นข้ึนจากตาย ไม่ใช่
เพื่อท่ีจะท าให้ธรรมบญัญติัโปรดปราน แต่ท าให้พระเจา้โปรดปราน (“เพื่อจะไดมี้ชีวิตอยู่ต่อ
พระเจา้”)   

  
“โดยความถูกตอ้งของการรวมกนัของท่านกบัพระคริสต์ (เปรียบเทียบ ขอ้ 
17) และการมีส่วนร่วมในการตายของพระคริสต์นั้น เปาโลได้ประสบกบั
ความตายท่ีซ่ึงความสัมพนัธ์ของท่านกบัธรรมบญัญติัไดข้าดอยา่งเด็ดขาดและ
ธรรมบัญญติัได้เลิกท่ีจะมีการอ้างใดๆเก่ียวกับตัวท่าน (เปรียบเทียบ รม. 
7:4, 6) เน่ืองจากการตายแทนท่ีของพระคริสตส์ าหรับคนบาปไดถู้กบีบบงัคบั
โดยธรรมบญัญติั (เปรียบเทียบ    กท. 3:13)   และเป็นการยืนยนัอนัแรกของ
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ค าตดัสิน [ของธรรมบญัญติั] นั้น การตายของเปาโลต่อธรรมบญัญติัผ่าน
ทางการส่วนร่วมในการตายของพระคริสต์สามารถถูกกล่าวว่ามา ‘ทาง [ค า
กรีก ดิอา เป็นส่ือ] ธรรมบญัญติั”   การตายน้ี ‘ทางธรรมบญัญติั. . .ต่อธรรม
บญัญติั หมายถึงไม่ใช่แค่วา่ธรรมบญัญติัในฐานะท่ีเป็นวิธีเท็จของความชอบ
ธรรมท่ีได้ถูกกนัไวเ้ท่านั้น แต่ผูเ้ช่ือถูกท าให้เป็นอิสระจากการควบคุมของ
ธรรมบญัญติัอีกดว้ย (ท่ีซ่ึงมีการละเมิด   รม. 4:15) เพื่อชีวิตแห่งการอุทิศแด่
พระเจา้ (เปรียบเทียบ รม. 7:6)”[100] 

  
2:20                         “ในฐานะผลลพัธ์ของการมีส่วนร่วมของท่านในการตายของพระคริสตบ์นกางเขน

นั้น ตอนน้ีเปาโลอธิบายว่า . . .ชีวิตท่ีท่านด าเนินในตอนน้ีไม่ใช่ด าเนินโดย
ท่านเอง หรือโดย ‘ขา้พเจา้’ ของขอ้ท่ี 19 ซ่ึงเป็นฟาริสีท่ีชอบธรรมโดยตนเอง
ผูซ่ึ้งไดต้ั้งความหวงัของท่านเองส าหรับความชอบธรรมและความรอดไวท่ี้
การถือรักษาธรรมบญัญติัท่ีเคร่งครัด แต่โดยพระคริสต์ ผูท่ี้ได้เป็นข้ึนและ
ไดรั้บการยกยอ่งผูซ่ึ้งสถิตในท่าน”[101] 

  
เม่ือบุคคลหน่ึงวางใจพระคริสต์ พระเจา้ท าให้เขาหรือเธอเขา้ส่วน กับพระคริสต์ ไม่ใช่แค่ใน
ปัจจุบนัและอนาคตเท่านั้น แต่ในอดีตอีกดว้ย  ผูเ้ช่ือไดท้  าส่ิงท่ีพระคริสตไ์ดท้  า   เม่ือพระคริสต์
ไดต้ายไป ขา้พเจา้ไดต้ายไป   เม่ือพระคริสตไ์ดเ้ป็นข้ึนมาจากตาย ขา้พเจา้ไดเ้ป็นข้ึนมาสู่ความ
ใหม่ของชีวิต   ชีวิตเก่าท่ีเอาตนเองเป็นศูนยข์องขา้พเจา้ได้ตายไปเม่ือขา้พเจา้ได้ตายกบัพระ
คริสต์  ชีวิตท่ีพระวิญญาณของพระองค์ไดน้ าก็ไดเ้ร่ิมตน้ในขา้พเจา้เม่ือขา้พเจา้ไดเ้ป็นข้ึนกบั
พระคริสต์   ดงันั้น ในแง่น้ี ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตของพระคริสต์อย่างแทจ้ริง (“พระคริสต์
ด าเนินชีวติในขา้พเจา้”)[102] 

  
เราสามารถด าเนินชีวิต “โดยความเช่ือ” ทุกวนัได ้(ชีวิตซ่ึงตอนน้ีขา้พเจา้ด าเนินในความเช่ือ) 
อยา่งท่ีเราไดก้ลายมาเป็นคริสเตียน โดยความเช่ือ (ขอ้ 16)  “ความเช่ือ” ในทั้งสองกรณีหมายถึง
การวางใจในพระคริสต ์  เราสามารถวางใจพระองคไ์ดเ้พราะวา่พระองค ์“ไดรั้ก” เรา และ "ได้
เสียสละพระองคเ์อง” เพื่อเป็นเคร่ืองบูชาส าหรับเรา     
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ในขอ้น้ี การท่ีเปาโลใชค้  าวา่ “ถูกตรึง” แทนท่ี “ถูกท าให้ตาย” หรือ “ตายไป” ก็เนน้ถึงความผิด
บาปของเรา  การตรึงเป็นวธีิหน่ึงของการตายท่ีบุคคลหน่ึงไม่สามารถท าให้เกิดกบัตวัเขาเองได ้
เป็นพระเจา้เองผูไ้ดต้รึงผูเ้ช่ือกบัพระคริสต ์  นกัโทษท่ีเลวร้ายท่ีสุดเท่านั้นไดป้ระสบกบัการถูก
ตรึงในสมยัของเปาโล    
  
การอา้งอิงของเปาโลถึง “เน้ือหนงั” ท่ีน่ีเป็นตามตวัอกัษร   มนัหมายถึงร่างกายทางกายภาพของ
เรา   เราสามารถเห็นการช่ืนชมท่ียิ่งใหญ่ของเปาโลถึงความรักของพระเจา้ท่ีมีต่อท่านได ้ท่าน
ไดก้ล่าววา่พระคริสตไ์ดรั้ก “ขา้พเจา้” และไดส้ละพระองคเ์องเพื่อ “ขา้พเจา้”    

  
“ชีวติคริสเตียนทั้งส้ินเป็นการตอบสนองต่อความรักท่ีไดแ้สดงออกมาในการ
ตายของพระบุตรของพระเจา้ท่ีมีต่อมนุษย”์[103] 

  
“มนัใช่ธรรมบัญญัติท่ี ภายนอก แต่ความรักท่ี ภายใน ซ่ึงก่อให้เกิดความ
แตกต่าง”[104] 

  
ขอใหเ้ราเติบโตข้ึนอยูเ่สมอในการช่ืนชมของเราถึงขอ้เทจ็จริงท่ีวา่พระองคไ์ดรั้ก “ขา้พเจา้”!   

  
“คนท่ีอยูบ่นกางเขนก าลงัหนัหน้าไปในทิศทางเดียว   เขาไม่ไดห้นักลบั และ
เขาไม่มีแผนการของเขาเองอีกต่อไป”[105] 

  
“มีแต่ความรักท่ีได้เป็นแรงจูงใจท่ีเพียงพอส าหรับพระเจา้ท่ีจะส่งพระบุตร
ของพระองค์ไปท่ีกางเขน ไม่ใช่ส าหรับพระบุตรท่ีจะยอมรับมนัอย่างสมคัร
ใจ”[106] 

  
2:21                เปาโลไดส้รุปโดยการยืนยนัว่าท่าน “ไม่ไดก้ระท าให้พระคุณของพระเจา้เป็นโมฆะ” อย่างท่ีเป

โตรไดท้  าโดยอุปนิสัยของท่าน   เปโตรไดท้  าให้พระคุณของพระเจา้เป็นโมฆะโดยการบ่งบอก
ว่าพระคุณไม่เพียงพอ  ท่านไดท้  าอย่างน้ีโดยการท าให้ตวัท่านเองอยู่ภายใตธ้รรมบญัญติั ซ่ึง
ก าลงักล่าวอยา่งแทจ้ริงวา่การเช่ือฟังตอ้งมากบัพระคุณเพื่อจะท าให้พระคุณเพียงพอ   ถา้นัน่ได้
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เป็นจริง เปาโลไดส้รุปว่า “พระคริสต์ก็ทรงส้ินพระชนม์โดยเปล่าประโยชน์”   ดงันั้น มนัจะ
เป็นการเช่ือฟังท่ีช่วยใหร้อดไม่ใช่พระคริสต[์107] 

  
นกัเขียนคนหน่ึงไดช้ี้ให้เห็นถึงหลกัค าสอนพื้นฐานของคริสเตียนห้าอยา่งท่ีเปโตรไดป้ฏิเสธโดยการแยกตวัจาก
คนต่างชาติ คือ เอกภาพของคริสตจกัร (ขอ้ 14) การท าให้ชอบธรรมโดยความเช่ือ (ขอ้ 15-16) เสรีภาพจากธรรม
บญัญติั (ขอ้ 17-18) ข่าวประเสริฐเอง (ขอ้ 19-20) และพระคุณของพระเจา้ (ขอ้ 21)[108] 
  
บรรดาขอ้สุดทา้ยของส่วนน้ี (ขอ้ 18-21) จดัตั้งการเช่ือมโยงจากประสบการณ์ส่วนตวัของเปาโลไปสู่การอธิบาย
ตามหลกัค าสอนของท่าน   ในบทท่ี 3 และ 4 ท่านไดด้ าเนินการแกต่้างของท่านเก่ียวกบั “ความเช่ือเท่านั้น” 
ต่อไปในฐานะเป็นวธีิเดียวแห่งความรอด   
  

III. การยนืยนัทางศาสนศาสตร์ถึงความรอดโดยความเช่ือ บทที ่ 3-4 
  
ส่วนทางศาสนศาสตร์ของจดหมายฝากน้ีเร่ิมตน้ท่ีน่ีซ่ึงเปาโลไดแ้นะน าในเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ก่อนหนา้น้ี
ของการกลบัใจและการทรงเรียกของท่านเองท่ีส่งผลให้เกิดการเผชิญหนา้ของท่านกบัเปโตรเก่ียวกบัการท าให้
ชอบธรรม   ในแง่หน่ึง เปาโลไดเ้ร่ิมตน้การเนน้น้ีใน 2:15 แต่ 2:15-21 ก็สรุปส่วนก่อนหนา้น้ีของจดหมายฝากน้ี
อีกดว้ย   แรกสุดเปาโลไดแ้กต่้างหลกัค าสอนของการท าใหช้อบธรรมโดยความเช่ือเท่านั้น (บทท่ี 3) และจากนั้น
ท่านไดอ้ธิบายส่ิงนั้น (บทท่ี 4)   
  

ก. การแก้ต่างหลกัค าสอน  บทที ่3 
  
เปาโลได้อธิบายความหมายของการท าให้ชอบธรรมและการช าระให้บริสุทธ์ิโดยความเช่ือเท่านั้น   ท่านได้
โตแ้ยง้ถึงความสมเหตุสมผลของสองส่ิงน้ีจากประสบการณ์ (3:1-5) จากพระคมัภีร์ (3:6-14) และจากเหตุผล 
(3:15-29) เพื่อท่ีจะยบัย ั้งผูอ่้านของท่านจากการกลบัไปสู่การพึ่งพาธรรมบญัญติัของโมเสส   ใน 3:1-18 เปาโลได้
โตแ้ยง้การเคร่งในกฎ ซ่ึงเป็นความเช่ือถือท่ีวา่เราสามารถท าให้ตวัของเราเองเป็นท่ียอมรับต่อพระเจา้ไดโ้ดยการ
ถือรักษากฎต่างๆ[109]  ใน 3:19—4:7 ท่านไดโ้ตแ้ยง้การเนน้ธรรมบญัญติั ซ่ึงเป็นความเช่ือถือท่ีวา่เราตอ้งท าให้
ธรรมบญัญติัเป็นผูป้กครองท่ีปกครองแห่งชีวติของเรา[110] 
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“ตอ้งมีการจดจ าไวว้า่ จดหมายกาลาเทียของเปาโลไม่ไดเ้ป็นห่วงแค่ ‘การเคร่งในกฎ’ เท่านั้น 
แมว้า่อย่างน่าเศร้าแลว้บ่อยคร้ังก็เป็นท่ีเขา้ใจในแง่เหล่านั้นเท่านั้น   ตรงกนัขา้ม พระธรรมกา
ลาเทียเป็นห่วงเก่ียวกบั ‘การเนน้ธรรมบญัญติั’ เป็นหลกัหรือไม่วา่คนต่างชาติผูซ่ึ้งเช่ือในพระ
คริสตต์อ้งอยูภ่ายใตค้  าสั่งของธรรมบญัญติัของโมเสสหรือไม่”[111] 

  
“กาลาเทีย 3:1-18 เป็นหน่ึงส่วนท่ีถูกศึกษาอยา่งใกลชิ้ดและคุน้เคยมากท่ีสุดของจดหมายต่างๆ
ของเปาโล   น่ีเป็นอยา่งนั้นก็เน่ืองจากการจดจ่อของหวัขอ้ต่างๆของ พระธรรมตอนน้ีท่ีส าคญั
ต่อข่าวประเสริฐของคริสเตียน  การโจมตีของมนัต่อการเคร่งในกฎ และความซบัซ้อนของขอ้
โตแ้ยง้ของเปาโลในการสนบัสนุนข่าวประเสริฐท่ีปราศจากธรรมบญัญติั” [112] 
  

1. ข้อโต้แย้งจากประสบการณ์ 3:1-5  
  
ท่ีน่ีอคัรทูตเปาโลไดเ้ร่ิมตน้ท่ีจะประยกุตใ์ชห้ลกัการท่ีไดก้ล่าวไวใ้น 2:15-21 กบัผูฟั้งของท่าน 
  
3:1                 มนัโง่เขลาท่ีจะผสมธรรมบญัญติักบัพระคุณ   ชาวกาลาเทียได้ประพฤติราวกบัว่าพวกเขาไดอ้ยู่

ภายใตม้นตค์าถาบางอยา่ง (“ตอ้งมนตส์ะกด”) และไม่ไดอ้ยูใ่นการใชท่ี้เต็มท่ีของความสามารถ
ทางเหตุผลของพวกเขา   เปาโลไดว้าดภาพพจน์ท่ีแสดงชดัเจนถึงพระเยซูคริสต์ท่ีไดถู้กตรึงใน
ฐานะตวัแทนของพวกเขาเม่ือท่านไดอ้ยูท่่ามกลางพวกเขา และพวกเขาไดเ้ขา้ใจข่าวประเสริฐ   

  
ท่ีจะน าพวกเขาไปสู่การรับรู้ของพวกเขานั้น เปาโลไดถ้ามค าถามเพิ่มเติมอีกส่ีค าถามจากพวก
เขาในขอ้ 2-5   บางทีท่านไดต้ั้งใจให้ค  าถามเชิงโวหารท่ีเป็นอารัมภบทในขอ้น้ีเป็นการวา่กล่าว
[113]  “คนโง่” ในพระคมัภีร์เป็นผูค้นท่ีไม่นบัถือการส าแดงของ    พระเจา้ (เปรียบเทียบ สดด. 
14:1; ลก. 24:25) 

  
“. . . เปาโลถือว่าผูก้ลบัใจเช่ือชาวกาลาเทียของท่านว่าไดม้าอยู่ภายใตม้นต์
คาถาโดยไม่รู้ คือผลลพัธ์ท่ีสะกดจิตของครูสอนเทจ็. . .”[114] 

  
การพรรณนาในท่ีสาธารณะถึง “พระคริสต์. . .ไดถู้กตรึง” (ค ากรีก กาลท่ีสมบูรณ์ เอสเทาโรเม
นอส คือไดถู้กตรึงพร้อมกบัผลลพัธ์ท่ีต่อเน่ือง) บางทีอา้งอิงถึงขอ้เท็จจริงของการตายของพระ
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เยซูในฐานะเป็นเหตุการณ์ท่ีส าคญัในประวติัศาสตร์ความรอด   บางทีมนัไม่ไดอ้า้งอิงถึงการ
อธิบายบางอย่างเก่ียวกบัการตรึงท่ีเปาโลหรือคนอ่ืนได้น าเสนอแก่พวกเขา หรือไม่ใช่พระ
คริสต์ท่ียงัคงถูกตรึง ณ เวลาน้ีในบางแง่[115]   ชาวกาลาเทียคงจะไม่ไดพ้บวา่ค าสอนเท็จน่า
ดึงดูดใจถา้พวกเขาไดช่ื้นชมความส าคญัหลกัแห่งการถูกตรึงของพระเยซูอยา่งแทจ้ริง 

  
“ค าแนะน าก็คือว่าใครก็ตามท่ีมีการรับรู้ฝ่ายวิญญาณควรสามารถท่ีจะเห็น
ความเป็นไปไม่ไดข้องความพยายามต่างๆทางธรรมบญัญติัท่ีจะช่วยมนุษยใ์ห้
รอด   แนวคิดน้ีเปาโลก็ด าเนินการท่ีจะพฒันาต่อไป”[116] 

  
3:2                 ค าถามท่ี 1: ท่านไดรั้บพระวญิญาณบริสุทธ์ิอยา่งไร?   ค  าตอบต่อค าถามเดียวน้ีควรยุติ   การโตแ้ยง้

ทั้งส้ิน (เปรียบเทียบ ขอ้ 5)  เป็นท่ีชดัเจนวา่มนัไม่ใช่โดยการประพฤติตามธรรมบญัญติั แต่โดย 
“การไดย้นิ” และการเช่ือข่าวประเสริฐ คือข่าวสารแห่งพระคริสตท่ี์ไดถู้กตรึง (เปรียบเทียบ รม. 
8:9; 1 คร. 12:13) เปาโลไดทึ้กทกัเอาถึงความรอดของผูอ่้านของท่าน 

  
“หลักฐานแท้จริงอันเดียวของการกลับใจเช่ือคือการทรงสถิตของพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิในชีวติของผูเ้ช่ือ (ดู รม. 8:9)”[117] 

  
การท าใหช้อบธรรม (2:16) และพระวญิญาณบริสุทธ์ิกลายมาเป็นสมบติัของผูเ้ช่ือไม่ใช่โดยการ
งานของธรรมบญัญติั แต่โดย “ความเช่ือ” ผา่นทางการกระท าอนัหน่ึงของการเช่ือ    การรับของ
ประทานแห่งพระวญิญาณของพระเจา้เป็นหน่ึงในสิทธิพิเศษสูงสุดท่ีมนุษยส์ามารถประสบได ้  
เน่ืองจากพระเจา้ทรงให้ของประทานท่ีใหญ่เช่นนั้นแก่เราเม่ือเราเช่ือข่าวประเสริฐ (รม. 8:9; 1 
คร. 12:13) เป็นท่ีชดัเจนวา่การเช่ือข่าวประเสริฐนั้นเหนือกว่าการเช่ือธรรมบญัญติั ยิ่งกวา่นั้น 
เน่ืองจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นการรับรองถึงความรอดสุดท้าย (การได้รับศักด์ิศรี 
เปรียบเทียบ    อฟ. 1:13-14) และพระวญิญาณบริสุทธ์ิเสด็จมายงัเราโดยความเช่ือนั้น ความรอด
สุดทา้ยตอ้งข้ึนอยูก่บัความเช่ือไม่ใช่การเช่ือฟังธรรมบญัญติั 

  
“. . . บรรดาผูท่ี้ไดเ้นน้ธรรมบญัญติัไม่ไดเ้นน้พระวิญญาณบริสุทธ์ิ   แต่ตั้งแต่
วนัเพน็เทคอสตเ์ป็นตน้ไปนั้น คริสเตียนไดเ้นน้ความส าคญัของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิส าหรับการด าเนินชีวติคริสเตียน”[118] 
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3:3                 ค าถามท่ี 2: พระเจา้ก าลงัช าระท่านให้บริสุทธ์ิอยา่งไร?  การท าให้ชอบธรรมไดเ้ป็นงานของพระ

วิญญาณบริสุทธ์ิในการตอบสนองต่อความเช่ือท่ีเช่ือ   ในท านองเดียวกนั การช าระให้บริสุทธ์ิ
ของพวกเขาได้เป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิในการตอบสนองต่อความเช่ือท่ีเช่ือเช่นกนั   
แนวคิดก็คือวา่ ดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึงนั้น การประพฤติตามธรรมบญัญติัของโมเสสจะช่วยพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิก็เป็นความผดิพลาดท่ียงัคงอยูใ่นสมยัของเรา   

  
“มนัดูเหมือนว่าคริสเตียนท่ีรับเอาธรรมเนียมและความเช่ือของยิวในเมืองกา
ลาเทียไม่ไดอ้า้งท่ีจะต่อตา้นเปาโลแต่ท่ีจะเสริมเน้ือหาของท่าน และท่ีจะน าผู ้
กลบัใจเช่ือของท่านไปสู่ความสมบูรณ์แบบ. . .”[119] 

  
“เน้ือหนงั” ท่ีน่ีอา้งอิงถึงธรรมชาติมนุษยท่ี์เป็นบาปของบุคคลหน่ึง ซ่ึงเป็นท่ีนัง่และส่ือน าของ
ความปรารถนาต่างๆท่ีบาป   น่ีเป็นการใช้เชิงเปรียบเทียบของค าน้ี[120]  จงสังเกตว่าการรับ
พระวญิญาณไม่ไดแ้สดงถึงขั้นท่ีสองหรือสูงกวา่หลงัจากการท าให้ชอบธรรม ซ่ึงก็คือ “พระพร
อนัท่ีสอง” มนัเป็นของการท าให้ชอบธรรมเร่ิมแรก และตอนน้ี (ตั้ งแต่วนัเพ็นเทคอสต์) ก็
เกิดข้ึน ณ เวลาของการกลบัใจเช่ือ (เปรียบเทียบ ยน. 7:39; 16:7; 20:22;กจ. 1:8; 2:38; รม. 
8:9; 1 คร. 12:13) 

  
3:4                  ค าถามท่ี 3: ประสบการณ์ต่างๆของท่านไดไ้ร้ประโยชน์หรือ?   “ประสบ” สามารถหมายถึง

ประสบกบัการข่มเหงหรือประสบกบับางส่ิง   ในแง่แรกนั้น มนัจะอา้งอิงถึงการข่มเหงท่ีชาวกา
ลาเทียไดป้ระสบตั้งแต่พวกเขาไดก้ลายมาเป็นคริสเตียน (เปรียบเทียบ กจ. 14:21-22)   ประเด็น
ก็คือการทนทุกขเ์หล่านั้นทั้งส้ินคงไดเ้ป็นการทนทุกข์ท่ีไม่จ  าเป็นหรือไร้จุดประสงค ์ในกรณี
หลงั มนัจะอา้งอิงถึงประสบการณ์ทั้งส้ินท่ีชาวกาลาเทียไดป้ระสบทั้งดีและแยต่ั้งแต่การกลบัใจ
เช่ือของพวกเขา   ประเด็นก็คือวา่ประสบการณ์เหล่านั้นทั้งส้ินคงไดไ้ร้ความหมาย   บางทีเรา
ควรชอบความส าคัญท่ีกว้างกว่า ท่ี น่ี  เ น่ืองจากกว่าค าถามอ่ืนๆในส่วนน้ีเ ก่ียวข้องกับ
ผลประโยชน์ต่างๆท่ีชาวกาลาเทียไดรั้บจากพระเจา้โดยความเช่ือ 

  
3:5                 ค าถามท่ี 4: อะไรใหเ้หตุผลส าหรับการอศัจรรยต่์างๆท่ีท่านไดเ้ป็นพยาน (เปรียบเทียบ กจ. 14:3, 8-

10)?  พระเจา้ไม่ไดก้ระท าการอศัจรรยเ์หล่านั้นเพราะวา่ชาว        กาลาเทียไดท้  าบางส่ิงท่ีพิเศษ
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เพื่อจะไดรั้บส่ิงเหล่านั้น   พระองคไ์ดใ้หส่ิ้งเหล่านั้นแก่พวกเขาโดยเปล่าๆในการตอบสนองต่อ
การท่ีพวกเช่ือข่าวประเสริฐ 

  
แน่นอนวา่เปาโลไดรู้้วา่การอศัจรรยต่์างๆไม่ไดจ้  าเป็นท่ีจะแสดงให้เห็นว่าพระเจา้ทรงท าการ
อยู่ ซาตานสามารถให้อ านาจแก่ผู ้คนท่ีจะท าการอัศจรรย์ได้เช่นกัน (2 ธส. 2:9; 
เปรียบเทียบ อพย. 7:22; 8:7)  ท่านไดถื้อวา่คุณค่าท่ีเป็นหลกัฐานของการอศัจรรยเ์ป็นอนัดบั
สอง (เช่น รม. 15:19)   ท่ีน่ีเปาโลไดท้  าให้สนใจต่อขอ้เท็จจริงท่ีวา่การอศัจรรยต่์างๆไดค้วบคู่
ไปกบัการประกาศของท่านต่อชาวกาลาเทีย แต่อยา่งทึกทกัเอาแลว้การอศัจรรยท์ั้งหลายไม่ได้
ควบคู่ไปกบัการประกาศของคริสเตียนท่ีรับเอาธรรมเนียมและความเช่ือของยิว   ท่านไดท้  า
อยา่งน้ีเพื่อจะย  ้าเตือนพวกเขาถึงการยืนยนัของพระวิญญาณบริสุทธ์ิเก่ียวกบัข่าวประเสริฐของ
ท่าน   การอศัจรรยเ์หล่าน้ีอาจไดเ้ป็นการอศัจรรยเ์หล่านั้นท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิไดด้ าเนินการ
ท่ีจะท าการในท่ามกลางผูเ้ช่ือต่อไปแมก้ระทัง่หลงัจากท่ีเปาโลได้จากไป  จงสังเกตถึงกาล
ปัจจุบนัของค าท่ีแปลว่า “งาน” (ค ากรีก เอนเนอกอน)   พระองค์ทรงด าเนินการท่ีจะท าการ
อศัจรรยต่์างๆในและผา่นทางชีวิตผูเ้ช่ือแมก้ระทัง่ในทุกวนัน้ีไม่ใช่ส่ิงท่ีเล็กนอ้ยท่ีสุดท่ีเรียกว่า
การท าใหมี้ชีวติใหม่   อยา่งไรก็ตาม เปาโลไดก้ล่าวถึงการอศัจรรยต่์างๆท่ีผูอ่้านดั้งเดิมของท่าน
ไดเ้ป็นพยาน   

  
ไลท์ฟุตได้เช่ือว่าการแปลท่ีดีกว่าของ “การอศัจรรย์ต่างๆ ท่ามกลาง พวกท่าน” คือ “การ
อัศจรรย์ต่ างๆ  ใน  พวกท่าน บนพื้นฐานของถ้อยค า ท่ีคล้ายกันของเปาโลใน  1 คร. 
12:10 และ 28-29 (เปรียบเทียบ มธ. 14:2; มก. 6:14)[121] ค าบุพบทกรีก เอน สามารถแปลได้
ในทางใดก็ได ้

  
ส าหรับเปาโลแล้ว ธรรมบัญญัติของโมเสสและพระวิญญาณบริสุทธ์ิก็ตรงกันข้ามกัน
เหมือนกับงานและความเช่ือเก่ียวกับส่ิงท่ีท าให้ผูค้นเป็นท่ียอมรับได้ต่อพระเจ้าในตอนน้ี 
(เปรียบเทียบ  2 คร. 3:6). 

  
ดงันั้นเปาโลไดย้  ้าเตือนผูอ่้านของท่านถึงประสบการณ์แห่งความรอดของพวกเขาเองเพื่อจะพิสูจน์วา่มนัมาโดย
ความเช่ือเท่านั้น 
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2. ข้อโต้แย้งตามพระคัมภีร์  3:6-14 
  
ถดัไปเปาโลไดท้ าใหส้นใจพระคมัภีร์เพื่อจะปกป้องความรอดโดยความเช่ือเท่านั้น ท่ีจะปฎิเสธผูเ้คร่งในกฎ แรก
สุกเปาโลไดโ้ตแ้ยง้ว่ามนัไม่ถูกตอ้งท่ีจะกล่าววา่โดยทางการท าตามธรรมบญัญติันั้น ผูค้นสามารถกลายมาเป็น
บุตรของอบัราฮมัได ้(ขอ้ 6-9) ประการท่ีสอง ท่านไดโ้ตแ้ยง้ว่าการใช้เหตุผลของผูเ้คร่งในกฎ ซ่ึงสถานะถูก
ก าหนดโดยธรรมบญัญติัก็อยูภ่ายใตค้  าสาปแช่งของธรรมบญัญติั ไม่ใช่พระพรพิเศษ (ขอ้ 10-14) 
  
พระพรแห่งความเช่ือ 3:6-9 
  
3:6                   ในการเน้นถึงธรรมบญัญติัของโมเสสนั้น คริสเตียนท่ีรับเอาธรรมเนียมและความเช่ือของยิวได้

ท าให้สนใจท่ีโมเสสอยูบ่่อยๆ   เปาโลไดน้ าพวกเขากลบัไปมากกวา่นั้นในประวติัศาสตร์ของ
พวกเขาไปยงั “อบัราฮมั” บิดาแห่งชนชาติยิว   ท่านไดอ้า้งปฐมกาล 15:6 เพื่อจะยืนยนัวา่พระ
เจา้ไดท้  าให้อบัราฮมัชอบธรรมโดยความเช่ือไม่ใช่เพราะวา่เขาไดถื้อรักษาธรรมบญัญติั  อบัรา
ฮมั “ไดเ้ช่ือ” พระสัญญาท่ีวา่พระเจา้จะอวยพรเขา   อบัราฮมัไม่สามารถและไม่ไดท้  าอะไรแต่
ไดเ้ช่ือพระสัญญาของพระเจา้ท่ีว่าพระองคจ์ะท าบางส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติเพื่อเขา (เปรียบเทียบ 
รม. 4:3) นกัเขียนคนหน่ึงไดแ้นะน าวา่การอรรถาธิบายท่ีดีท่ีสุดเก่ียวกบักาลาเทียบทท่ี 3 คือโรม
บทท่ี 4 [122] ความเช่ือของอบัราฮมัคือการวางใจของเขาในพระเจา้ 

  
“. . .  เปาโลถือเอาว่าการท่ีอบัราฮมัได้ถูกท าให้ชอบธรรมโดยความเช่ือก็ 
ยืนยัน ว่าชาวกาลาเทียตอ้งได้รับพระวิญญาณโดยความเช่ือเช่นกนั และขอ้
โต้แย ้งน้ีจากพระคัมภีร์ก็ล้มเหลว นอกจากว่า  ในบางแง่นั้ นการรับพระ
วิญญาณก็เท่าเทียมกบัการท าให้ชอบธรรม   เพราะวา่ถา้ส่ิงน้ีไม่ไดเ้ป็นอย่าง
นั้น มนัสามารถถูกคดัค้านได้ว่าแม้ว่าอบัราฮมัได้ถูกท าให้ชอบธรรมโดย
ความเช่ือ มนัก็ไม่จ  าเป็นท่ีว่าการรับพระวิญญาณจะตอ้งข้ึนอยู่กบัความเช่ือ 
อย่างเป็นไปได้แล้ว ในขณะท่ีการท าให้ชอบธรรมนั้ นก็โดยความเช่ือ 
ของขวญัแห่งพระวญิญาณสามารถข้ึนอยูก่บัการงานได ้  จากนั้นเราอาจถือวา่
เปาโล   รับรู้ถึงการรับพระวิญญาณในการเช่ือมโยงท่ีใกล้ชิดกบัการท าให้
ชอบธรรมจนในบางแง่แล้วสองส่ิงน้ีสามารถถูกถือว่าเหมือนกนั ดงันั้นใน
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การท่ีชาวกาลาเทียรับพระวิญญาณนั้น การถูกท าให้ชอบธรรมของพวกเขาก็
เก่ียวขอ้งเช่นกนั”[123] 

  
ปฐมกาล 15:6 เป็นหน่ึงในสองตวับทหลกัท่ีพิสูจน์แลว้ส าหรับการสอนของท่านเก่ียวกบัการ
ถูกท าให้ชอบธรรมโดยความเช่ือในพระธรรมกาลาเทีย (เปรียบเทียบ รม. 4:3) อีกตวับทหน่ึง
คือ ฮาบากุก 2:4 ซ่ึงท่านไดอ้า้งอิงใน 3:11 (เปรียบเทียบ รม. 1:17) 

  
ขอ้น้ีแนะน าการอธิบายหลกัของเปาโลเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ความรอด   มนัเป็นตวัเช่ือมท่ี
สรุปส่วนหน่ึงของการโตแ้ยง้ของท่าน (3:1-6; “แมก้ระนั้น”) และแนะน าส่วนถดัไป (3:6-9; 
“ดงันั้น”, ขอ้ 7)      

  
3:7-9                          “ในขอ้น้ี [ขอ้ท่ี 7] เปาโลไดข้ยายการโตแ้ยง้ของท่านตั้งแต่อบัราฮมัไปยงัลูกหลาน 

ของเขาและไดต้ั้งค  าถามเป็นคร้ังแรกท่ีจะควบคุมส่วนท่ีเหลือของกาลาเทียบท 
ท่ี 3 และ 4 วา่ ใครเป็นบุตรแทข้องอบัราอมั  ? แนวความคิดน้ีจะพบขอ้สรุป
ในนิทานเปรียบเทียบของแม่สองคน คือซาราห์และฮาการ์ และบุตรทั้งสอง
ของพวกเขาคือ อิสอคัและ อิชมาเอล   (4:21-31)”[124] 

  
เปาโลไดย้ืนยนัว่า “บุตร ฝ่ายวิญญาณ ของอบัราฮมั” ไม่ใช่ลูกหลานทางกายภาพของเขา แต่
เป็น “บรรดาผู”้ ท่ีไดเ้ช่ือพระเจา้ (“เน่ืองจากความเช่ือ”) ไม่วา่พวกเขาเป็นคนยิวหรือคนต่างชาติ
ก็ตาม   ท่านไดอ้ธิบาย ปฐมกาล 12:3ค และ 22:18ก (ในฉบบั  LXX) เพื่อจะพิสูจน์ประเด็นของ
ท่าน เราควรเขา้ใจพระสัญญาน้ีเพื่อท่ีจะสรุปความรอด   เปาโลไดท้  าให้ชดัเจนวา่น่ีคือส่ิงท่ีพระ
เจา้ไดต้ั้งใจไว ้ อยา่งไรก็ตาม บรรดาผูท่ี้วางใจพระเจา้เท่านั้นเป็นผูท่ี้เขา้ไปสู่พระพรต่างๆของ
พระเจา้ท่ีมีไวส้ าหรับผูเ้ช่ือ   เปาโลไม่ใช่เป็นผูท่ี้เช่ือว่ามนุษยทุ์กคนจะรอดในท่ีสุด ท่านไม่ได้
เช่ือวา่ทุกคนจะไปสวรรคใ์นท่ีสุด   การรับเอาของขวญัจากพระเจา้เป็นส่วนตวัก็จ  าเป็นส าหรับ
ความรอด    

  
“ผูท่ี้ถูกกล่าววา่ไดถู้กท าใหช้อบธรรมในสายพระเนตรของพระเจา้ก็คือผูท่ี้ถูก
ถือว่าชอบธรรมในการพิพากษาของพระเจ้าและได้ถูกยอมรับเน่ืองจาก
ความชอบธรรมของพระองค ์[นัน่คือของพระเจา้]”[125] 
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เป็นท่ีชดัเจนวา่คริสเตียนท่ีรับเอาธรรมเนียมและความเช่ือของยวิไดส้อนชาวกาลาเทียวา่ในการ
ท่ีจะมาเป็นบุตรของอบัราฮมัโดยการรับเป็นบุตรนั้น พวกเขาจะต้องเข้าสุหนัต น่ีก็จ  าเป็น
ส าหรับคนเปล่ียนศาสนาชาวต่างชาติไปสู่ลทัธิยิว  คริสเตียนท่ีรับเอาธรรมเนียมและความเช่ือ
ของยิวอาจไดก้ล่าววา่พระเจา้ไดป้ระกาศวา่ชาวกาลาเทีย ชอบธรรมโดยความเช่ือกระนั้นก็ยงั
ไม่ไดเ้ขา้สุหนตัเหมือนกบัอบัราฮมั  อยา่งไรก็ตาม ตอนน้ี พวกเขาจ าเป็นตอ้งเขา้สุหนตัอยา่งท่ี
อบัราฮมัไดเ้ขา้สุหนตั   การเขา้สุหนตัจะเป็นตราประทบัแห่งการท าให้ชอบธรรมของพวกเขา 
อยา่งท่ีมนัไดเ้ป็นส าหรับ อบัราฮมั  การเขา้สุหนตัจะท าใหพ้วกเขาเป็นบุตร แท้ ของอบัราฮมั     

  
เปาโลไดโ้ตแ้ยง้ว่ามนัไม่ใช่การเขา้สุหนตัท่ีไดท้  าให้บุคคลหน่ึงเป็นบุตรของอบัราฮมัแต่เป็น 
“ความเช่ือ”   ท่านไดถื้อวา่การเขา้สุหนตัเป็นส่วนหน่ึงของธรรมบญัญติัเพราะวา่แมว้า่พระเจา้
ไดจ้ดัให้มีก่อนท่ีพระองค์ไดใ้ห้ธรรมบญัญติัหลายชนรุ่น พระองค์ไดย้  ้ามนัและไดร้วมไวใ้น
ธรรมบญัญติั (ลนต. 12:3) 

  
“ส่ิงท่ีไดท้  าให้อบัราฮมัเป็นท่ีรักต่อนกัปรัชญาคนยิวหลายคนก็คือคุณความดี
และการกระท าของเขา  พวกเขาไดเ้ขา้ใจว่าเขาไดป้ระพฤติตามธรรมบญัญติั
ก่อนท่ีไดถู้กเขียนข้ึน”[126] 

  
ค าสาปแช่งของการประพฤติตามธรรมบัญญตัิ  3:10-14 
  

“ในขอ้ท่ี 6-9 เปาโลไดช้ี้แจงขอ้โตแ้ยง้เชิงบวกส าหรับการถูกท าให้ชอบธรรมโดยความเช่ือ    
ในขอ้ท่ี 10-14 ท่านไดเ้ปล่ียนสถานการณ์และไดโ้ตแ้ยง้ในเชิงลบต่อความเป็นไปไดข้องการถูก
ท าใหช้อบธรรมโดยการประพฤติตามธรรมบญัญติั”[127] 

  
3:10                การด าเนินชีวติภายใตธ้รรมบญัญติัของโมเสสไม่ไดน้ าพระพรมา แต่น า “ค าสาปแช่ง”มา   เหตุผล

ก็คือวา่ในการไดรั้บพระพรของพระเจา้ภายใตธ้รรมบญัญติันั้น บุคคลหน่ึงจ าตอ้งประพฤติตาม
อยา่งสมบูรณ์แบบและไม่มีใครสามารถท าได ้  แมก้ระทัง่ความลม้เหลวอนัหน่ึงก็ไดน้ าค าสาป
ของพระเจา้มา    เปาโลไดอ้า้งอิง เฉลยธรรมบญัญติั 27:26 ซ่ึงเป็นตอนท่ีผูเ้คร่งในกฎคงไดน้บั
ถืออย่างสูงส่งเพราะวา่มนัอยูใ่นส่วนทางธรรมบญัญติัท่ีสูงส่งของหนงัสือทางธรรมบญัญติัท่ี
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สูงส่ง   ท่านไดท้  าอยา่งนั้นเพื่อท่ีจะสนบัสนุนขอ้โตแ้ยง้ของท่าน   ธรรมบญัญติัก็คลา้ยกบัโซ่ 
บุคคลหน่ึงตอ้งท าให้แต่ละขอ้ต่อมัน่คงหาไม่แลว้มนัจะไม่รองรับบุคคลท่ีพึ่งพิงมนัส าหรับ
ความรอดได ้(เปรียบเทียบ 5:3; ยก. 2:10) 

  
เปาโลไม่ไดเ้ปล่ียนความตั้งใจดั้งเดิมของตอนนั้นท่ีท่านได้อา้งอิง (คือ ฉธบ. 27:26) ธรรม
บญัญติัทั้งหมดไดส้อนวา่ผูค้นไม่สามารถไดรั้บพระพรของพระเจา้ได ้  พระพรท่ีผูค้นประสบ
เพราะว่าพวกเขาท าตามน ้ าพระทยัของพระเจา้ก็ไม่ใช่บางส่ิงท่ีพวกเขาหาได้   พระเจา้ทรง
ประทานให้อย่างอิสระในพระคุณ   ส่ิงท่ีผูค้นได้รับและสมควรได้รับก็ไม่น้อยไปกว่าการ
สาปแช่งและการพิพากษาจากพระเจา้ เน่ืองจากวา่พวกเขาไม่สามารถเช่ือฟังธรรมบญัญติัอยา่ง
สมบูรณ์แบบได ้(รม. 6:23) 

  
3:11                ยิ่งกวา่น้ีเปาโลไดอ้า้งอิง ฮาบากุก 2:4 จากหมวดผูเ้ผยพระวจนะของพนัธสัญญาเดิมเพื่อจะแสดง

ให้เห็นวา่การถูกท าให้ชอบธรรมเป็นวิธีของพระเจา้มาตลอด   เน่ืองจากพระคมัภีร์กล่าววา่มนั
คือบุคคลท่ีชอบธรรมโดยความเช่ือนั้นท่ีจะมีชีวิตอยู่ ก็ไม่มีใครสักคนสามารถถูกท าให้ชอบ
ธรรมโดยการประพฤติตามธรรมบญัญติัได ้

  
ธรรมิกชนแห่งพนัธสัญญาเดิมไม่ไดร้อดโดยการประพฤติตามธรรมบญัญติัของโมเสส   พวก
เขาไดรั้บความรอด “โดยความเช่ือ”   ความเช่ือในใคร? ในพระเจา้   ความเช่ือในอะไร?   พระ
สัญญาของพระเจา้ (เสมอ)   พระสัญญาอะไร?   นัน่ก็หลากหลายไปตามยุคสมยั   บางทีอาดมั
ไดเ้ช่ือพระสัญญาของพระเจา้ท่ีมีต่อเขาซ่ึงถูกบนัทึกไวใ้น  ปฐมกาล 3:15 บางทีโนอาห์ไดเ้ช่ือ
วา่พระเจา้จะส่งการพิพากษามา แต่ไดจ้ดัเตรียมการช่วยกูจ้ากมนัดว้ยนาวา (ปฐก. 6:9) บางทีอบั
ราฮมัได้เช่ือว่า  พระเจา้จะบรรลุพระสัญญาต่างๆของพระองค์เก่ียวกบัอนาคตของอบัราฮมั 
(ปฐก. 15:6) บางทีโมเสสไดเ้ช่ือว่าพระเจา้จะท าเพื่ออิสราเอลอยา่งท่ีพระองคไ์ดส้ัญญาไว ้(    
อพย. 12:13) บางทีคนอิสราเอลไดเ้ช่ือว่าพระเจา้ไดไ้ถ่พวกเขา ณ การอพยพ (ปฐก. 12:13) 
หลายคนเช่ือวา่คนอิสราเอลไดรั้บความรอดโดยการเช่ือวา่วนัหน่ึงพระเมสสิยาห์จะเสด็จมา แต่
พนัธสัญญาเดิมไม่ไดเ้ช่ือมโยงความรอดของพวกเขากบัการเช่ือในพระเมสสิยาห์ท่ีจะเสด็จมา   
ตรงกันข้าม มนัอ้างอิงกลับไปยงัการอพยพอย่างต่อเน่ือง  คริสเตียนเช่ือว่าพระเจ้าได้จัด
เตรียมการไถ่เพื่อพวกเขา ณ กางเขน (ยน. 3:16) พระเจา้ไม่ไดก้ล่าวในพระคมัภีร์ถึงส่ิงท่ีแต่ละ
บุคคลหรือกลุ่มเหล่าน้ีไดเ้ช่ือซ่ึงไดส่้งผลต่อความรอดของพวกเขา แต่เรารู้วา่พวกเขาทั้งหมดได้
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เช่ือพระสัญญาจากพระองค ์  การยอมรับว่าส่ิงท่ีพระเจา้ทรงตรัสเป็นความจริงและการพึ่งพา
มนัวา่ไวว้างใจไดคื้อส่ิงท่ีความเช่ือท่ีช่วยใหร้อดเก่ียวขอ้ง 
  
ในขอ้ท่ี 10 เปาโลไดโ้ตแ้ยง้วา่ใครก็ตามท่ีแสวงหาการถูกท าใหช้อบธรรมโดยการประพฤติตาม
ธรรมบญัญติัจะประสบกบัค าสาปของพระเจา้  เขาหรือเธอจะถูก “สาปแช่ง” เพราะวา่เขาหรือ
เธอไม่สามารถประพฤติตามธรรมบญัญติัอยา่งสมบูรณ์แบบได ้  ในขอ้ท่ี 11-12 ท่านไดโ้ตแ้ยง้
วา่ โดยค านิยามแลว้การถูกท าใหช้อบธรรมโดยการประพฤติตามธรรมบญัญติัก็เป็นไปไม่ได ้

  
3:12                เม่ือตอบสนองต่อแนวคิดท่ีวา่บางทีทั้งธรรมบญัญติัและความเช่ือก็จ  าเป็นส าหรับการท าให้ชอบ

ธรรมนั้น เปาโลก็ไดอ้า้งอิง เลวีนิติ 18:5 ขอ้น้ีแสดงวา่ทั้งสองอยา่งต่างก็มีความเฉพาะ (“ธรรม
บญัญติัไม่ไดม้าจากความเช่ือ”)   ทั้งสองเป็นการเขา้หาพระเจา้ท่ีแตกต่างอยา่งส้ินเชิง    ธรรม
บญัญติัไดเ้รียกร้องการยอมท าตามท่ีสมบูรณ์   “ส่ิงเหล่านั้น” อา้งอิงถึงกฎเกณฑ์และกฎหมาย
ของธรรมบญัญติัของโมเสส     

  
ธรรมบญัญติัและความเช่ือก็แตกต่างอย่างกบัแอปเป้ิลและช้าง   ธรรมบญัญติัเรียกร้องการ
ประพฤติ แต่ข่าวประเสริฐเรียกร้องความเช่ือ    

  
3:13                ถา้ธรรมบญัญติัแสดงให้เห็นว่าทุกคนอยู่ใตค้  าสาปของพระเจา้ แล้วเราสามารถหลีกเล่ียงพระ

พิโรธของพระเจา้ไดอ้ย่างไร?   เปาโลไดย้  ้าเตือนผูอ่้านของท่านว่า    พระคริสต์ไดช้ าระโทษ
ส าหรับความบาปของเราและได้ท าให้การถูกท าให้ชอบธรรมเป็นไปได้ส าหรับทุกคน   
พระองคไ์ดรั้บเอาพระพิโรธของพระเจา้ท่ีมีต่อเรามาไวบ้นพระองคเ์องอยา่งสมคัรใจ พระองค์
ไดก้ลายมาเป็นเป้าและผูแ้บกรับ “ค าสาป” ของพระเจา้ (2 คร. 5:21) 

  
“พระองคไ์ดล้บลา้งค าสาปเพื่อพวกเขา เพื่อวา่พวกเขาผูซ่ึ้งค าสาปตกแก่พวก
เขาอยา่งถูกตอ้งเน่ืองจากความลม้เหลวของพวกเขาในการประพฤติตามธรรม
บญัญติันั้นตอนน้ีก็เป็นอิสระจากขอ้เรียกร้องและค าสาปของธรรมบญัญติั. . . 
. 
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“ดงันั้นขอ้ท่ี 13 แสดงให้เห็นว่าการตายของพระคริสต์เป็นการแบกรับใน
ฐานะเป็นผูแ้ทนท่ีรับเอาค าสาปของธรรมบญัญติัซ่ึงช่วยกูผู้ค้นของพระองค์
จากค าสาปอยา่งเดียวกนั   น่ีอยูใ่นแง่ท่ีเรียบง่ายแห่งการตีความแบบคริสเตียน
ของเปาโลเก่ียวกบัการตายของพระคริสตท่ี์บนกางเขน”[128] 

  
“พระคริสตไ์ดท้  าทุกส่ิงท่ีจ  าเป็นและการตายของพระองคก์็เป็นวิธีของการท า
ใหค้นบาปเป็นอิสระ”[129] 

  
หลักฐานท่ีว่าพระคริสต์ได้ยอม “ถูกแช่งสาปเพื่อเรา” ก็คือข้อเท็จจริงท่ีว่าผูป้ระหารของ
พระองคไ์ดแ้ขวนพระองคไ์วท่ี้ “บนตน้ไม”้   ภายใตธ้รรมบญัญติันั้น น่ีเป็นชะตาของอาชญากร
ท่ีพระเจา้ได้สาปแช่ง   จงสังเกตว่าพระเจา้ไม่ไดส้าปแช่งพระคริสต์เพราะว่าพระองค์ได้ถูก
แขวนบนตน้ไม ้แต่พระคริสตไ์ดถู้กแขวนบนตน้ไมเ้พราะวา่พระเจา้ไดส้าปแช่งพระองค ์  อีก
คร้ังหน่ึงเปาโลไดอ้า้งอิงเฉลยธรรมบญัญติั (21:23)      

  
“ค าสาปแช่งของธรรมบญัญติั” คือค าสาปแช่งท่ีถูกประกาศ โดย ธรรมบญัญติัต่อผูท่ี้ละเมิด
ธรรมบญัญติั (ฉธบ. 27:26; เปรียบเทียบ ขอ้ 10) 

  
“โดยการน าสองตวับทน้ี [ในเฉลยธรรมบญัญติั] มาดว้ยกนัและตีความตวับท
หลงั [ฉธบ. 21:23] ในแง่ของตวับทแรก [ฉธบ. 27:26] เปาโลก็เขา้ใจวา่การ
ตายของพระเยซูท่ีบนกางเขน (ท่ีซ่ึงค าสาปถูกแนบเขา้ไปตาม ฉธบ. 21:23) 
เป็นการแบกรับค าสาปของพระเจา้ท่ีไดก่้อข้ึน (ตาม ฉธบ. 27:26) โดยทุกคน
ท่ีลม้เหลวท่ีจะด าเนินในการเช่ือฟังธรรมบญัญติัเร่ือยไป”[130] 

  
3:14                การตายของพระคริสตไ์ดส่้งผลต่อพระพรสองอยา่ง คือ “พระพร” แห่ง การถูกท าให้ชอบธรรม ท่ี

อบัราฮมัได้ช่ืนชมก็ไดมี้ไวเ้พื่อ “คนต่างชาติ” และ “พระพร” แห่ง พันธกิจของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ ต่อผูเ้ช่ือท่ีไดส้ัญญาไว ้(กจ. 1:8, 2:33) 

  
“. . . ในหลายประเด็นในขอ้โตแ้ยง้ของกาลาเทีย 3 นั้นเปาโลก็ท าให้คลา้ยกนั
หรือสานเขา้ดว้ยกนัในเร่ืองของประเภทของการถูกท าให้ชอบธรรมและการ
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รับพระวญิญาณจนเราสามารถดึงขอ้สรุปออกมาไดคื้อ ส าหรับเปาโลแลว้ การ
มีประสบการณ์กบัพระวิญญาณและสถานะของการถูกท าให้ชอบธรรมก็ยาก
เกินกวา่ท่ีจะเขา้ใจไดถ้า้ปราศจากซ่ึงกนัและกนั”[131] 

  
ความตรงขา้มต่างๆระหวา่งความเช่ือและการประพฤติตามธรรมบญัญติัท่ีถูกน าเสนอในส่วนน้ีคงไดเ้ป็นท่ีโนม้
น้าวใจต่อผูค้นเช่นผูเ้คร่งในกฎแห่งสมยัของเปาโล ผูซ่ึ้งไดถื้อว่าพนัธสัญญาเดิมเป็นสิทธิอ านาจ   แน่นอนว่า
ความตรงขา้มเหล่านั้นช่วยให้เราท่ีจะเห็นประเด็นอยา่งชดัเจน และส่ิงเหล่านั้นช่วยให้เราท่ีจะรับมือกบัครูสอน
เทจ็ท่ีเคร่งในกฎแห่งสมยัของเราได[้132] 
  
เปาโลไม่ไดก้ล่าววา่ธรรมบญัญติัของโมเสสไร้ค่าส าหรับคริสเตียน   ธรรมบญัญติัของโมเสสเป็นส่วนหน่ึงของ
พนัธสัญญาเดิม ซ่ึงทั้งหมดก็เป็นประโยชน์ส าหรับคริสเตียน (2 ทธ. 3:16-17) ท่านไดก้ล่าววา่การเช่ือฟังธรรม
บญัญติัของโมเสสไม่เคยส่งผลต่อการถูกท าใหช้อบธรรมหรือการท าใหบ้ริสุทธ์ิส าหรับใครก็ตามเลย ไม่วา่คนยิว
หรือคนต่างชาติ 
  

3. ข้อโต้แย้งตามเหตุผล 3:15-29 
  
เปาโลไดด้ าเนินขอ้โตแ้ยง้ของท่านท่ีวา่พระเจา้ไดท้  าให้คริสเตียนชอบธรรมโดยความเช่ือเท่านั้นต่อไป โดยการ
แสดงให้เห็นถึงความผิดพลาดทางเหตุผลของการพึ่งพาธรรมบญัญติั    ท่านไดท้  าอยา่งน้ีเพื่อท่ีจะตอบผูเ้คร่งใน
กฎ และท่ีจะช้ีเห็นความแตกต่างระหวา่ง “การปฏิบติั” และ “ความเช่ือ” ในฐานะวิธีแห่งความรอด (นัน่คือ การ
ถูกท าใหช้อบธรรม การช าระให้บริสุทธ์ิ และการไดรั้บศกัด์ิศรี)   ท่านไดด้ าเนินการต่อไปท่ีจะตั้งขอ้โตแ้ยง้ของ
ท่านท่ีการส าแดงตามพระคมัภีร์เก่ียวกบัอบัราฮมั 
  

ความต่อเน่ืองของความเช่ือหลงัจากการให้ธรรมบัญญตัิ 3:15-18 
  
3:15-16           ตอนน้ีเปาโลไดห้นัไปสู่การคดัคา้นท่ีวา่ เม่ือพระเจา้ไดใ้ห้ธรรมบญัญติันั้น พระองคไ์ดท้  าให้การ

ถูกท าให้ชอบธรรมโดยความเช่ือส้ินสุดลง  ดว้ยการเปรียบเทียบเก่ียวกบัมนุษยน์ั้น ท่านไดย้  ้า
เตือนผูอ่้านของท่านวา่แมก้ระทัง่ค  าสัญญาและขอ้ตกลงท่ีไดท้  าข้ึนระหวา่งมนุษยย์งัคงใช้การ
ไดอ้ยูจ่นกวา่ความส าเร็จแห่งเง่ือนไขของส่ิงเหล่านั้น   ในท านองเดียวกนั พนัธสัญญาท่ีพระเจา้
ไดท้  ากบัอบัราฮมัก็ยงัคงใชก้ารไดจ้นกวา่  พระเจา้บรรลุมนัอยา่งสมบูรณ์   พระสัญญาต่างๆท่ี
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ไดท้  าต่อฮบัราฮมัก็ไดข้ยายไปยงัลูกหลานของเขาและเขาเป็นส่วนตวั  พระสัญญาเหล่านั้นได้
ขยายไปยงั “พระคริสต”์ ซ่ึงเป็นพงศพ์นัธ์ุ (“เช้ือสาย”) ของอบัราฮมั ผูซ่ึ้งไดก้ลายมาเป็นแหล่ง
แห่งพระพรท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดซ่ึงพระเจา้ไดส้ัญญาวา่จะมาทางพงศพ์นัธ์ุของอบัราฮมั   เปาโลไม่ได้
หมายถึงวา่พระคริสตไ์ดบ้รรลุพนัธสัญญาแบบอบัราฮมัอยา่งสมบูรณ์  ท่านไดห้มายถึงวา่โดย
ทางพระคริสตผ์ูซ่ึ้งเป็นพงศพ์นัธ์ุของอบัราฮมันั้น พระเจา้ไดด้ าเนินการท่ีจะบรรลุพนัธสัญญา
แบบอบัราฮมัต่อไป  ธรรมบญัญติัของโมเสสไม่ไดแ้ยง่ท่ี (เขา้มาแทนท่ี) พนัธสัญญาแบบอบัรา
ฮมั   

  
ค าฮีบรูส าหรับค าว่า “เช้ือสาย” หรือ “พงศ์พนัธ์ุ” (เศ-รา ขอ้ 16) เป็นเอกพจน์รวมท่ีสามารถ
อา้งอิงถึงลูกหลานหน่ึงคนหรือหลายคนได้   ตวัอย่างเช่น เอกพจน์รวมในภาษาองักฤษคือ 
“sheep” (แกะ) ซ่ึงสามารถอา้งอิงถึงแกะหน่ึงตวัหรือแกะหลายตวัได ้  ทั้ง “เช้ือสาย” หรือ 
“พงศ์พนัธ์ุ” ก็เป็นเอกพจน์รวมในภาษาองักฤษเช่นกนั   เปาโลไดอ้ธิบายวา่ “เช้ือสาย” ท่ีพระ
เจา้ไดมี้ในความคิดใน ปฐมกาล 13:15และ 17:8 คือเช้ือสายคนเดียว นัน่คือ “พระคริสต”์[133] 

  
“ค าว่า เชื้อสาย มีความหมายอย่างปกติว่าพงศ์พนัธ์ุทั้งหมดของบรรพบุรุษท่ี
ยิง่ใหญ่ แต่ตามปกติมนัไม่ไดถู้กใชเ้ก่ียวกบับุคคลหน่ึง   เม่ือถูกใชใ้นท านองน้ี 
มนัก็ช้ีไปยงับุคคลท่ีโดดเด่น คือ เช้ือสายไม่ใช่แค่บุคคลหน่ึงท่ามกลางหลาย
คน แต่เป็นบุคคลเดียว”[134] 
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เช้ือสายทั้งส่ีของอบัราฮัมในพระคัมภีร์ 

เช้ือสายตามธรรมชาติ 
ลูกหลานทางกายภาพทั้งหมดของอบัราฮมั 
ปฐมกาล 12:1-3, 7; และขอ้อ่ืนๆ 

เช้ือสายตามธรรมชาติและฝ่ายวญิญาณ 
ลูกหลานทางกายภาพท่ีเช่ือของอบัราฮมั 
อิสยาห์ 41:8; โรม 9:6, 8; กาลาเทีย 6:16 

เช้ือสายฝ่ายวญิญาณ 
ลูกหลานไม่ใช่ทางกายภาพท่ีเช่ือของอบัราฮมั 
กาลาเทีย 3:6-9, 29 

เช้ือสายสูงสุด 
พระเยซูคริสต ์
กาลาเทีย 3:16; ฮีบรู 2:16-17 

  

3:17-18            เปาโลไดส้รุปประเด็นของท่านในขอ้ท่ี 17 
  

“430” ปี บางท่ีได้เร่ิมต้นท่ีพระเจา้ได้กล่าวซ ้ าพระสัญญาต่างๆต่อยาโคบ ณ เบเออร์  เชบา
ขณะท่ีเขาไดจ้ากคานาอนัไปเพื่อจะตั้งรกรากในอียิปต ์(ในปี 1875 ก.ค.ศ.; ปฐก. 46:2-4) บางที
ปีเหล่านั้นไดจ้บลงดว้ยการใหธ้รรมบญัญติัของโมเสส (ในปี 1446 ก.ค.ศ.; อพย. 19) 
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การอ้างองิถึงหลายๆปีของอสิราเอลในอยีิปต์ 
1875          1845                                                                                          1446                   1395 
                                  การพกัแรมในอียปิต ์430 ปี                                                  
                                      (อพย. 12:40-41; กท. 3:17) 
        
                                  430 ปีแห่งการเป็นทาสในอียปิต ์                                     
                                                 (ปฐก. 15:13, 16; กจ. 7:6)                                                
 
                        “ประมาณ” 450 ปีแห่งการเป็นทาส การวนเวยีนและการพิชิต                          
                                                                 (กจ. 13:19-20) 
ยาโคบ        คนอิสราเอล                                                                        การอพยพ              การพิชิต 
ยา้ยไป        ตกเป็นทาส                                                                          และการให ้           เสร็จส้ิน 
อียปิต ์                                                                                       ธรรมบญัญติัของโมเสส 

  

“มรดก” (ขอ้ 18; เปรียบเทียบ ขอ้ 29; 4:1, 7; 5:21) อา้งอิงถึงส่ิงท่ีพระเจา้ไดส้ัญญาแก่อบัราฮมั
และพงศพ์นัธ์ุของเขาซ่ึงรวมถึงการถูกท าให้ชอบธรรมโดยความเช่ือซ่ึงเป็นโดยปริยายในพระ
พร   การรับส่ิงน้ีไม่ได้ข้ึนอยู่กับการเช่ือฟังต่อธรรมบัญญัติ แต่   พระเจ้าได้รับรองท่ีจะ
จดัเตรียมมนัไวไ้ม่วา่อยา่งไรก็ตาม   แนวคิดของมรดกก็ครอบคลุมการอภิปรายอยา่งมากในบท
ต่อๆไป[135] 

  
“. . . มรดกของ กท. 3:18 และ 4:30 ไม่ใช่เปรียบเทียบกบัแผ่นดินแห่งพระ
สัญญา คือ คานาอนั แต่เปรียบเทียบกบัของประทานแห่งการถูกท าให้ชอบ
ธรรมท่ีมีต่อคนต่างชาติ   น่ีเป็นตอนหลกัในพนัธสัญญาใหม่ท่ีถูกใชเ้พื่อท าให้
มรดกแห่งแผ่นดินคานาอนัเท่าเทียมกบัสวรรค์แต่ว่าแผ่นดินคานาอนัไม่ใช่
หวัขอ้ของพระคมัภีร์ตอนน้ี!”[136] 

  
จุดประสงค์ของธรรมบัญญตัิ  3:19-22 
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3:19                เม่ือพิจารณาถึงขอ้โตแ้ยง้ท่ีไดก้ล่าวมาก่อนแลว้ ธรรมบญัญติัมีคุณค่าใดๆไหม?   มีแน่นอน พระ

เจา้ไดมี้หลายจุดประสงคใ์นธรรมบญัญติั   จุดประสงคไ์ม่ใช่สาเหตุก็ถูกกล่าวถึงท่ีน่ีอยา่งท่ีมนั
ชดัเจนในตวับทกรีก     

  
มีการตีความหลกัส่ีอย่างเก่ียวกบัส่ิงท่ี “เน่ืองจากการละเมิด” หมายถึง   หน่ึง บางคนถือว่า
หมายถึง “เพื่อยบัย ั้งการละเมิด”[137] น่ีก็ดูเหมือนถูกตอ้งตามเหตุผล เน่ืองจากวา่ธรรมบญัญติั
ทั้งหมดมีผลลัพธ์ท่ียบัย ั้ง   ประการท่ีสอง บางคนเข้าใจว่าวลีน้ีหมายถึง “เพื่อเปิดเผยการ
ละเมิด”   น่ีดูเหมือนใช้ได้เม่ือพิจารณาถึงถ้อยค าอ่ืนๆท่ีเปาโลได้กล่าว (เปรียบเทียบ รม. 
3:20; 4:15; 5:13) ประการท่ีสาม มนัอาจหมายถึง “เพื่อกระตุน้การละเมิด”   น่ีก็ดูเหมือนถูกตอ้ง
ตามเหตุผลเช่นกนั   ป้ายท่ีบอกวา่ “อยา่แตะ! สีเปียกอยู!่” บนมา้นัง่ก็ทดลองให้ผูค้นท่ีจะแตะมา้
นั่งเพื่อจะดูว่าสีเปียกจริงๆหรือไม่  ประการท่ีส่ี บางคนได้เขา้ใจว่าเปาโลได้หมายถึง “เพื่อ
กระตุน้การส านึกถึงการละเมิด”   น่ีดูเหมือนเป็นไปไดน้อ้ยท่ีสุดในบริบทน้ี เน่ืองจากวา่เปาโล
ได้แสดงถึงความเป็นห่วงเก่ียวกับข้อเท็จจริงท่ีเป็นรูปธรรมของประวติัศาสตร์ความรอด
มากกวา่การพฒันาท่ีเป็นนามธรรมของความเช่ือในแต่ละบุคคล[138] 

  
“พวกทูตสวรรค์” ผูท่ี้ไดย้ืนระหว่างพระเจา้และคนอิสราเอลได้เป็นส่ือกลางของพนัธสัญญา
แบบโมเสส (เปรียบเทียบ ฉธบ. 33:2, LXX; กจ. 7:53; ฮบ. 2:2) ทั้งพระเจา้และคนยิวไดมี้ความ
รับผิดชอบต่างๆภายใตธ้รรมบญัญติั ตรงกนัขา้ม พระเจา้เองได้เปิดเผยพนัธสัญญาแบบอบั
ราฮมัโดยปราศจากส่ือกลางท่ีซ่ึงพระเจา้เท่านั้นมีความรับผิดชอบต่างๆ (ขอ้ 20; เปรียบเทียบ 
ปฐก. 15) 

  
“อย่างท่ีมนั [ธรรมบญัญติั] ไดมี้จุดแห่งท่ีมาบนภูเขาซีนายนั้น มนัก็ไดมี้จุด
แห่งการส้ินสุดลงคือบนภูเขาโกละโกธา”[139] 

  
เปาโลไดช้ี้แจงวา่ธรรมบญัญติัเป็นตวัวดัชัว่คราวท่ีไดถู้กออกแบบมาเพื่อจะท าหนา้ท่ี “จนกวา่” 
พระคริสตไ์ดเ้สด็จมา[140] 
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“หน้าท่ีของธรรมบัญญัติก็คือท่ีจะช้ีประชาชนไปยงัพระคริสต์ไม่ใช่ท่ีจะ
จดัเตรียมแนวทางท่ีประชากรของพระเจา้ควรด าเนินชีวติอยูเ่สมอ”[141] 

  
“ท่าน [เปาโล] รับรู้ถึงการเรียงล าดบัซ่ึงอาจถูกสรุปไดด้งัต่อไปน้ีคือ ยุคพระ
สัญญา ยุคธรรมบัญญัติ  ยุคพระคริสต์ซ่ึงยุคพระคริสต์ถูกรับรู้ว่า เป็น
ความส าเร็จของยคุพระสัญญา”[142] 

  
กลุ่มเคล่ือนไหวการสร้างใหม่ของคริสเตียนก็ตอบค าถามของเปาโลท่ีว่า “ท าไมจึงมีธรรม
บญัญติั?” (ขอ้ 19) ในท านองน้ี คือ พระเจา้ไดป้ระทานธรรมบญัญติัของโมเสสเพื่อจะจดัเตรียม
เคา้โครงส าหรับการปฏิบติัการของรัฐบาลของทุกประเทศ[143] 
  

“กลุ่มท่ีเช่ือการสร้างใหม่ก็คาดหวงัวนัท่ีคริสเตียนจะปกครองซ่ึงใช้พนัธ
สัญญาเดิมในฐานะเป็นหนงัสือกฎหมาย”[144] 

  
“ความเช่ือถือแบบการสร้างใหม่” ก็ข้ึนอยู่กบัการป้องกนัความเช่ือเชิงขอ้สมมุติล่วงหน้า ซ่ึงก็
คือ กฎหมายของพระเจา้ (ตามตวัอกัษรหมายถึงการปกครองของพระเจา้) และความเช่ือถือ
แบบหลงัการปกครองพนัปี   ช่ืออ่ืนๆส าหรับมนัก็คือ “กลุ่มเคล่ือนไหวกฎหมายของพระเจา้” 
และ “ส านึกคาลซีดอน”   มนัไดรั้บผูติ้ดตามหลายคน ซ่ึงก็คือผูท่ี้แบบอิแวนจิลิคอลในเชิงคาริส
เมติกส์   ความดึงดูดใจอนัเป็นท่ีนิยมก็คือมนัอา้งวา่พระเจา้ตอ้งการให้อเมริกาและทุกประเทศ
ท าหน้าท่ีอย่างท่ีพระเจ้าต้องการให้อิสราเอลท่ีจะท าหน้าท่ี นั่นคือ เป็นแบบเทวาธิปไตย   
อยา่งไรก็ตาม มนัลม้เหลวท่ีจะท าความแตกต่างระหวา่งจุดประสงคท่ี์เฉพาะของพระเจา้ส าหรับ
อิสราเอลและจุดประสงคข์องพระองคส์ าหรับประเทศอ่ืนๆตลอดประวติัศาสตร์[145] 

  
3:20                ความหมายของขอ้น้ีไดน้ ามาซ่ึงการอธิบายท่ีแตกต่างกนัมากมาย[146] ขา้พเจา้คิดว่าบางทีเปาโล

ไดห้มายถึงวา่ “ผูก้ลาง” (ท่ีน่ีคือ “พวกทูตสวรรค์” ขอ้ 19) ก็จ  าเป็นเม่ือสองฝ่ายท าขอ้ตกลงซ่ึง
ทั้งสองก็ทึกทกัเอาความรับผิดชอบต่างๆ อยา่งเช่นในพนัธสัญญาแบบโมเสสท่ีเป็นไปทั้งสอง
ฝ่าย   อย่างไรก็ตาม ผูก้ลางก็ไม่จ  าเป็นเม่ือพนัธสัญญามีด้านเดียวอย่างท่ีพระเจา้ได้ท าพนัธ
สัญญาแบบอบัราฮมัท่ีไม่มีเง่ือนไข 
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“. . . ขอ้วินิจฉัยท่ีไดถู้กตั้งใจให้ถูกตั้งข้ึนก็คือว่าธรรมบญัญติัท่ีไดใ้ห้มาผ่าน
ทางผูก้ลางก็ไดม้าจากพระเจา้ในทางออ้ม   การท่ีพระสัญญาท่ีไดม้าโดยตรงก็
ไม่ไดถู้กรับรอง แต่ถูกทึกทกัเอาใหอ้ยูใ่นความคิด”[147] 

  
3:21-22           ธรรมบญัญติัและพระสัญญาขดัแยง้กนัไหม? ไม่ขดัแยง้เลย!  พระเจา้ไดอ้อกแบบสองส่ิงน้ีเพื่อ

จุดประสงคส์องอยา่งท่ีแตกต่างกนั จุดประสงคข์องธรรมบญัญติัไม่ใช่ท่ีจะจดัเตรียมการถูกท า
ใหช้อบธรรมเลย  มนัไดท้  าหนา้ท่ีเป็นกระจกเงาท่ีแสดงถึงความผิดบาปของผูค้นและท่ีวา่พวก
เขาเป็นทาสของบาปคือ “พระคมัภีร์ไดปิ้ดให้ทุกคนอยูภ่ายใตบ้าป”    เม่ือพวกเขาตระหนกัว่า
พวกเขาไม่สามารถช่วยพวกเขาเองให้รอดได้ พวกเขาจะตอ้งเปิดใจท่ีจะรับเอาความรอดใน
ฐานะของขวญัโดยความเช่ือ  โดย “พระคมัภีร์” นั้นเปาโลอาจได้หมายถึง ค าสอนของพนัธ
สัญญาเดิมในหลายท่ี หรือท่านอาจได้มีตวับทท่ีเฉพาะในความคิดเช่น เฉลยธรรมบญัญัติ 
27:26[148] 

  
“ธรรมบญัญติัเป็นกระจกเงาท่ีช่วยให้เราเห็น ‘ใบหนา้ท่ีสกปรก’ ของเรา (ยก. 
1:22-25) แต่คุณไม่ได้ล้างใบหน้าของคุณด้วยกระจกเงา!   เป็นพระคุณนัน่เอง
ท่ีจดัเตรียมการช าระล้างผ่านทางพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ (ดู 1 ยน. 
1:7b)”[149] 

  
“พระเจา้ได้ตั้งใจท่ีจะช่วยให้รอดโดยความเช่ือซ่ึงปราศจากธรรมบญัญติัอยู่
เสมอ   พระเจา้ไดป้ระทานธรรมบญัญติัแต่พระองคไ์ดป้ระทานมนัเพื่อวา่มนั
จะกล่าวโทษทุกคนและในเชิงลบแล้วก็ตระเตรียมการไถ่บนพื้นฐานของ
ความเช่ือ (3:22, 24 ซ่ึงเป็นอนุประโยคแห่งจุดประสงคท่ี์แสดงถึงความตั้งใจ
ของพระเจา้)   ธรรมบญัญติัไม่ไดใ้หม้าเพื่อท่ีจะท าใหมี้ชีวติ (3:21)”[150] 

  
“มนัตอกย  ้าแก่เราถึงการส านึกท่ีว่าเราไม่สามารถถูกท าให้ชอบธรรมไดโ้ดย
ส่ิงใดก็ตามท่ีเราสามารถท าได ้  เหมือนกบัคนอิสราเอลในประเทศอียิปต ์เรา
ถูกสั่งใหท้  าอิฐโดยปราศจากฟางขา้ว ท่ีจะบริสุทธ์ิอยา่งสมบูรณ์แบบในเม่ือเรา
ไม่มีการท าให้บริสุทธ์ิเลย คือท่ีจะรักพระเจา้ดว้ยสุดใจของเราและรักเพื่อน
บา้นเหมือนรักตวัเราเองในเม่ือเราไม่มีความกรุณาของพระเจา้”[151] 
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“ธรรมบญัญติัสามารถวางส่ิงท่ีผูค้นควรท าเท่านั้น แต่ไม่สามารถให้อ านาจแก่
พวกเขาท่ีจะพิชิตการทดลองท่ีจะใหท้ าความชัว่ได”้[152] 

  
พนัธสัญญาเดิมทั้งหมด (ขอ้ 22) ไม่ใช่แค่ธรรมบญัญติัของโมเสสเท่านั้น (ขอ้ 21) ไดแ้สดงให้
เห็นวา่ผูค้นเป็นคนบาปและไร้ความสามารถแห่งการช่วยพวกเขาเองให้รอด   เปาโลไดท้  าให้
พระคมัภีร์เป็นบุคคลเพื่อท่ีจะอธิบายวา่ท่ีจริงแลว้พระวจนะเป็นพระเจา้ท่ีท าการผา่นพระวจนะ     

  
สภาพของผู้คนภายใต้ธรรมบัญญตัิและความเช่ือ  3:23-29 
  

“เม่ือด าเนินการมุมมองของประวติัศาสตร์ความรอดท่ีไดแ้นะน าไวใ้นขอ้ท่ี 13-14 และได้
พฒันาในขอ้ท่ี 15-22 ต่อไปนั้น เปาโลก็ให้การพิจารณาต่อไปถึงท่ีของธรรมบญัญติัในระบบ
ของพระเจา้โดยการแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างธรรมบญัญติัและความเช่ือในฐานะ
เป็นสองยคุท่ีแตกต่างกนั”[153] 

  
ในอีกแง่หน่ึง ขอ้โตแ้ยง้ก็กลบัไปสู่จุดเร่ิมตน้ของมนัในขอ้ท่ี 7[154] 
  
3:23-27           เปาโลไดพ้รรณนาถึงอิสราเอลก่อนการเสด็จมาของพระคริสตใ์นฐานะเด็ก   การมาของความเช่ือ 

(ขอ้ 23) มีความหมายเหมือนกนักบัการเสด็จมาของพระคริสต์ในมุมมองของเปาโลเก่ียวกบั
ประวติัศาสตร์ความรอด 

  
ในสมยัของเปาโลนั้น มนัเป็นเร่ืองธรรมดาส าหรับเด็กท่ีอายุระหวา่ง 6-16 ปีท่ีจะอยูภ่ายใตก้าร
ดูแลของครู (“ผูดู้แล”)[155] ครูได้ปกป้องพวกเขาจากอิทธิพลต่างๆท่ีชัว่ร้ายและได้เรียกร้อง
การเช่ือฟังจากพวกเขา 

  
“ไม่สงสัยเลยว่ามีครูหลายคนอนัเป็นท่ีรู้จกัส าหรับความกรุณาของพวกเขา
และเป็นท่ีเคารพอย่างรักใคร่โดยผูท่ี้อยู่ในความอุปถัมภ์ของพวกเขา แต่
ภาพลกัษณ์ท่ีครอบง าคือภาพลกัษณ์ของคนเคร่งวนิยัท่ีรุนแรงผูซ่ึ้งไดห้นัไปใช้
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การบงัคบัทางร่างกายและการลงโทษเก่ียวกบัร่างกายอยูบ่่อยๆในฐานะเป็นวิธี
ของการท าใหเ้ด็กๆของเขาเรียงแถว”[156] 

  
ธรรมบญัญติัไดแ้ค่ท าอย่างนั้นเพื่ออิสราเอล[157] ธรรมบญัญติัไดเ้ป็นคนเคร่งวินยัส าหรับคน
อิสราเอลอย่างแทจ้ริง   อย่างไรก็ตาม ความจ าเป็นส าหรับการช่วยเหลือประเภทนั้นไดส้ิ้นสุด
ลงเม่ือพระคริสตไ์ดเ้สด็จมา 
  
ธรรมบญัญติัของโมเสสไม่เคยถูกตั้งใจไวเ้พื่อจะจดัเตรียมความรอดให้แก่คนอิสราเอลท่ีหลง
หายเลย   พระเจา้ไดป้ระทานธรรมบญัญติัใหแ้ก่ประชากรท่ีไดรั้บการไถ่หลงัจากการอพยพเพื่อ
จะให้พวกเขารู้ถึงความรับผิดชอบต่างๆของพวกเขาในฐานะประชากรท่ีไดรั้บการไถ่   ธรรม
บญัญติัมีจุดประสงค์ท่ี ควบคุมบังคับ และจุดประสงค์ท่ี ส าแดง แต่ไม่เคยมีจุดประสงคท่ี์ ไถ่ 
เลย   ธรรมบญัญติั ได้น าพวกเขา ไป “ยงัพระคริสต์” ในแง่ท่ีวา่ไดต้ระเตรียมพวกเขาเพื่อการ
เสด็จมาของพระคริสต ์โดยการแสดงให้พวกเขาเห็นว่าความชอบธรรมของมนุษยไ์ม่เพียงพอ 
และพวกเขาตอ้งมีความชอบธรรมท่ีพระเจา้เท่านั้นสามารถจดัเตรียมใหไ้ด ้
  

“. . . คนยิวไม่ได ้บังเกิดมา ผ่านทางธรรมบญัญติั แต่ไดถู้ก เลีย้งดูโดยธรรม
บญัญัติ. . . . ดังนั้ นธรรมบัญญัติไม่ได้ ให้ ชีวิตแก่อิสราเอลแต่ได้ บังคับ
ควบคุม ชีวติ”[158] 

  
“พระคริสต์ทรงเป็นครูแทผู้ซ่ึ้งน าพาเราและแสดงให้เราเห็นถึงแนวทางของ
พระเจา้ในแง่ของพระคุณ”[159] 

  
ตอนน้ีทุกคนท่ีวางใจในพระคริสต์ก็เป็น “บุตร” (ค ากรีก ฮุยออย) ท่ีเป็นผูใ้หญ่ ไม่ใช่เด็ก 
(“ภายใต้ผูดู้แล”) “อีกต่อไป”    เป็น “ความเช่ือในพระเยซูคริสต์” ท่ีท าให้บุคคลหน่ึงเป็น 
“บุตร” ของพระเจา้ (ขอ้ 25)   การมาของความเช่ือ (“บดัน้ีความเช่ือนั้นไดม้าแลว้”) ก็เหมือนกนั
กบัการใหข้่าวประเสริฐ[160] 
  

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Galatians/Galatians.htm#_edn156
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Galatians/Galatians.htm#_edn157
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Galatians/Galatians.htm#_edn158
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Galatians/Galatians.htm#_edn159
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Galatians/Galatians.htm#_edn160


“ตอนน้ีจุดจดจ่อเปล่ียนจากประวติัศาสตร์ไปยงัส่วนตวั จากสถาบนัไปยงัแต่
ละบุคคล   เปาโลได้อภิปรายถึงมรดกท่ีได้สัญญาแก่ลูกหลานของอบัราฮมั 
ตอนน้ีท่านใหค้วามสนใจท่ีทายาทผูซ่ึ้งไดอ้า้งเอามรดกของเขา”[161] 

  
จอร์จได้แนะน าว่าข้อท่ี 26 เป็นศูนย์กลางของโครงร่างท่ีแนวคิดถูกวางไวใ้นรูปสมมาตร
[162] คร่ึงแรกของโครงร่างแบบน้ีมีการเนน้ท่ีคนยวิ ส่วนคร่ึงหลงัมีการเนน้ท่ีคนต่างชาติ 
  
     A    พระสัญญา (อบัราฮมั) 3:6-14 
            B     ธรรมบญัญติั (โมเสส) 3:15-22 
                   C    ความเช่ือ (พระคริสต)์ 3:23-25 

D    “ท่านทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจา้ร่วมในพระเยซูคริสตโ์ดยความเช่ือ” 
3:26 

                   C'   ความเช่ือ (พระวญิญาณ) 3:27-4:7 
B'   ธรรมบญัญติั (สตอยเคอิอา ทู คอสม ู[องคป์ระกอบของโลก]) 4:8-11 

     A'   พระสัญญา (ซาราห์) 4:21-31 
  
สิงท่ีรวมเราเขา้กบัพระคริสตคื์องานบพัติสมาของพระวญิญาณบริสุทธ์ิท่ีไดเ้กิดข้ึน ณ เวลาแห่ง
ความรอด (1 คร. 12:13) ผูอ่้านดั้งเดิมของเปาโลอาจไดถื้อวา่การอา้งอิงของท่านถึงการบพัติศ
มาเป็นการบพัติศมาในน ้า แต่การบพัติศมาในน ้าไดอ้ธิบายถึงส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนกบัพวกเขาเม่ือพระ
วญิญาณไดใ้หบ้พัติศมาแก่พวกเขา เม่ือเด็กผูช้ายคนโรมนัไดไ้ปสู่ภาวะบุตร บิดาของพวกเขาได้
ให้เ ส้ือคลุมของชาวโรมันท่ีพิ เศษแก่พวกเขาท่ีได้ระบุถึงภาวะของพวกเขา เปาโลได้
เปรียบเทียบเส้ือคลุมนั้นกบัพระคริสต ์(ขอ้ 27)     

  
“‘สวมพระคริสต’์ คือจะมาเป็นอยา่งพระคริสต ์ท่ีจะมีสถานภาพของพระองค ์
ในบริบทน้ีก็คือท่ีจะมาเป็นเป้าแห่งความโปรดปรานของพระเจา้ คือบรรดา
บุตรของพระเจา้ อยา่งท่ีพระองคท์รงเป็นพระบุตรของพระเจา้”[163] 

  
พระเจา้ไดจ้ดัการกบัมนุษยชาติอยา่งท่ีบิดาจดัการกบัลูกๆของเขา เม่ือลูกๆยงัเด็กอยู ่ซ่ึงมีขอ้มูล
และประสบการณ์อนัจ ากดั บิดาท่ีดีก็ยอมทนต่อความไม่เป็นผูใ้หญ่ของพวกเขา แต่เม่ือพวกเขา

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Galatians/Galatians.htm#_edn161
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Galatians/Galatians.htm#_edn162
http://biblia.com/bible/nasb95/1%20Cor.%2012.13
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Galatians/Galatians.htm#_edn163


มาเป็นผูใ้หญ่ เขาก็จดัการกบัพวกเขาในฐานะผูใ้หญ่   ความแตกต่างในกฎเกณฑ์ในบา้นท่ี
เปาโลได้กล่าวถึงท่ีน่ีก็สะทอ้นถึงยุคต่างๆ (นั่นคือ ระบบต่างๆ ค ากรีก ออยโคโนมอส ตาม
ตวัอกัษรหมายถึง กฎหมายในบา้น)  มนัน่าสนใจท่ีวา่แมก้ระทัง่นกัอรรถาธิบายท่ีไม่เช่ือเร่ืองยุค
ก็ยอมรับวา่การเสด็จมาของพระคริสตอ์ยา่งท่ีเปาโลไดก้ล่าวถึงท่ีน่ีก็ไดเ้ร่ิมยคุใหม่ในการจดัการ
ของพระเจา้กบัมนุษยชาติ    

  
3:28                ความแตกต่างอีกอยา่งหน่ึงก็คือวา่ภายใตค้วามเช่ือนั้น ผูเ้ช่ือทุกคนแบ่งปันสิทธิพิเศษและต าแหน่ง

อยา่งเดียวกนั   เปาโลไม่ไดก้ล่าววา่ความแตกต่างทั้งส้ินระหวา่งผูค้นได ้ ส้ินสุด   เป็นท่ีชดัเจน
วา่ผูค้นยงัคงเป็นยิวหรือต่างชาติ เป็นทาสหรือเป็นไท และเป็น  ชายหรือหญิง   ประเด็นของ
ท่านก็คือวา่ ภายในพระกายของพระคริสต์นั้น ทุกคนมีความสัมพนัธ์อยา่งเดียวกนักบัพระเจา้ 
ทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกัน   เปาโลอาจได้ใช้   ส่วนหน่ึงของเพลงนมสัการของคริสเตียน
เร่ิมแรกท่ีน่ี (เปรียบเทียบ 1 คร. 12:12-13; คส. 3:9-11) 

  
“ส่ิงตรงขา้มสามคู่ท่ีเปาโลไดเ้ขียนข้ึนก็แสดงถึงการแยกออกพื้นฐานของการ
มีชีวติอยูข่องมนุษยคื์อ ลกัษณะของเช้ือชาติ ความสามารถทางเศรษฐกิจ และ 
เร่ืองทางเพศ   เช้ือชาติ เงินและเพศเป็นอ านาจพื้นฐานในชีวิตของมนุษย์”
[164] 

  
ผูส้นับสนุนสิทธิสตรีแบบอีแวลเจลลิคอลส่วนใหญ่ถือว่าข้อน้ีเป็นตอนหลักท่ีสอนถึงการ
ลม้เลิกการเป็นผูน้ าของผูช้ายในคริสตศ์าสนา   นกัเขียนคนหน่ึงท่ีช่ือพอล เจวเวททไ์ดเ้ช่ือวา่ค า
สอนของเปาโลท่ีวา่ผูห้ญิงเป็นรองผูช้ายเพื่อเห็นแก่ใครท่ีพระเจา้ไดส้ร้างเธอนั้นก็ไดม้าจากรับ
บีนิยมไม่ใช่การส าแดง[165] ดาเนียล ฟูลเลอร์ไดส้ะทอ้นถึงบทสรุปอยา่งเดียวกนั แต่เน่ืองจาก
เหตุผลท่ีแตกต่างไปเล็กนอ้ย 

  
“. . . โดยแนวทางของการปรับตวันั้น ท่าน [เปาโล] ไดส้นบัสนุนการเป็นทาส
ท่ีเป็นแบบคริสเตียนและการปกครองโดยผูอ้าวุโส แต่ดว้ย การนบัถือต่อทั้ง
สองอยา่งนั้น ท่านก็ไดล้ะแนวทางท่ีเพียงพอส าหรับคริสตจกัรท่ีจะไดเ้ขา้ใจวา่
ค าสอนเหล่าน้ีไม่ไดป้ระยกุตใ์ชอี้กต่อไปหลงัจากประเด็น ‘ไม่ใช่ยิวหรือกรีก’ 
ไดย้ติุ”[166] 
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บรูซไดถื้อส่ิงท่ีขา้พเจา้พิจารณาวา่เป็นจุดยืนท่ีสามารถป้องกนัไวไ้ดต้ามพระคมัภีร์มากกวา่ใน
ขอ้น้ี 

  
“ขอ้ก าหนดแรกท่ีน่ีคือ. . . ในพระคริสต์นั้นไม่มียิวหรือกรีก. . .;การท าลาย
ก าแพงกลางแห่งการแบ่งแยกระหว่างสองพวกน้ีก็ เป็นพื้นฐานต่อข่าว
ประเสริฐของเปาโล (อฟ. 2:14-15) ในท านองเดียวกนัโดยการตดัความ
แตกต่างทางศาสนาระหวา่งทาสและไท และระหวา่งชายและหญิงออกไปนั้น 
เปาโลก็ท าการยืนยนัสามอย่างซ่ึงสอดคลอ้งกบัจ านวนของสูตรของคนยิวท่ี
ซ่ึงความแตกต่างสามอย่างถูกสงวนไวอ้ยา่งเช่นในการอธิษฐานตอนเชา้ท่ีซ่ึง
ชายชาวยวิขอบคุณพระเจา้ท่ีวา่เขาไม่ใช่คนต่างชาติ ไม่ใช่ทาสหรือผูห้ญิง. . . . 

  
“เหตุผลส าหรับการขอบคุณสามอย่างก็ไม่ใช่การดูถูกคนต่างชาติ ทาสหรือ
ผูห้ญิงในฐานะบุคคลแต่เป็นข้อเท็จจริงท่ีว่าพวกเขาไร้คุณสมบติัจากสิทธิ
พิเศษทางศาสนาหลายอยา่งท่ีไดเ้ปิดใหก้บัชายชาวยวิ”[167] 

  
คนต่างชาติ ทาสและผูห้ญิงไม่ได้ช่ืนชมทางเขา้อย่างเดียวกนัไปยงัพระเจา้ในการนมสัการท่ี
เป็นรูปแบบของอิสราเอลอยา่งท่ีคนยวิ ไท และผูช้ายไดช่ื้นชม   อยา่งไรก็ตาม พวกเขาสามารถ
วางใจพระเจา้ส าหรับความรอดส่วนตวัของพวกเขาได ้  ปุโรหิตในอิสราเอลตอ้งเป็นคนยิว ไท 
และผูช้าย   ตอนน้ีในคริสตจกัรนั้น คริสเตียนทุกคนเป็นปุโรหิต (1 ปต. 2:9-10) อยา่งไรก็ตาม 
การเน้นของเปาโลก็อยูท่ี่เอกภาพใน พระคริสตข์องผูเ้ช่ือ ไม่ใช่ความเท่าเทียมของพวกเขากบั
ซ่ึงกนัและกนั 

  
“กาลาเทีย 3:28 ไม่ไดก้ล่าวอะไรก็ตามท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการท่ีความสัมพนัธ์
ระหว่างชายและหญิงควรปฏิบัติอย่างไรในชีวิตประจ าวนั  แม้กระทั่ง
ผูส้นบัสนุนสิทธิสตรียอมรับว่าบริบทของกาลาเทียบทท่ี 3 คือศาสนศาสตร์
ไม่ใช่ภาคปฏิบติั[168] ท่ีน่ีเปาโลท าแถลงการณ์ทางศาสนศาสตร์เก่ียวกับ
ความเท่าเทียมพื้นฐานของชายและหญิงในสถานภาพของพวกเขาต่อพระ
พกัตร์พระเจ้า   ดงันั้นแนวคิดใดๆเก่ียวกบัการท่ีความจริงน้ีควรท าการใน
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ความสัมพนัธ์ต่างๆทางสังคมก็ไม่สามารถดึงมาจากกาลาเทีย 3:28ได ้แต่ตอ้ง
ถูกน ามายงัขอ้น้ีจากความเขา้ใจท่ีกวา้งข้ึนของบุคคลหน่ึงเก่ียวกบัธรรมชาติ
ของส่ิงต่างๆ”[169] 

  
แถลงการณ์นั้นไม่ไดห้มายถึงว่า “ความแตกต่างระหวา่งชายและหญิงไดถู้ก
ลบลา้งไปในพระคริสต ์ อยา่งท่ีไม่มีความแตกต่างทางเช้ือชาติระหวา่งคนยิว
ท่ีเป็นคริสเตียนและคนต่างชาติท่ีเป็นคริสเตียน”   [170] 

  
3:29                การเปล่ียนแปลงอนัท่ีสามก็คือวา่บรรดาผูท่ี้ไดเ้ขา้ร่วม “กบัพระคริสต”์ โดยความเช่ือ    ก็ไดก้ลาย

มาเป็น “พงศ์พนัธ์ุของอบัราฮมั” ในฝ่ายวิญญาณและผูรั้บมรดก (“ทายาท”)ของพระสัญญา
บางอย่างของพระเจา้ท่ีมีต่อเขา   น่ีไม่ไดห้มายถึงวา่คริสเตียนกลายมาเป็นคนยิว   คริสเตียนก็
เป็นคริสเตียน เราอยูใ่นพระคริสต ์ซ่ึงเป็นพงศพ์นัธ์ุของอบัราฮมั (เปรียบเทียบ ขอ้ 16)  พระเจา้
ไดส้ัญญาบางส่ิงแก่พงศพ์นัธ์ุทางกายภาพทั้งหมดของอบัราฮมั (เช่น ปฐก. 12:1-3, 7) พระองค์
ไดส้ัญญาส่ิงอ่ืนๆแก่ผูเ้ช่ือภายในกลุ่มนั้น (เช่น รม. 9:6, 8) พระองคย์งัไดส้ัญญาส่ิงอ่ืนๆแก่เช้ือ
สายฝ่ายวิญญาณของอบัราฮมัผูซ่ึ้งไม่ใช่คนยิวอีกดว้ย (เช่น กท. 3:6-9) การล้มเหลวท่ีจะ
แยกแยะกลุ่มเหล่าน้ีและพระสัญญาต่างๆท่ีไดใ้ห้แก่แต่ละกลุ่มก็ไดส่้งผลต่อความสับสนมาก   
ตวัอยา่งเช่น ผูไ้ม่เช่ือยคุพนัปีสรุปวา่ผูเ้ช่ือคนต่างชาติไดรั้บพระสัญญาต่างๆของคนท่ีเหลืออยูท่ี่
เช่ือภายในอิสราเอล ดงันั้นก็ขจดัอนาคตใดๆส าหรับอิสราเอลในฐานะชนชาติ น่ีคืออีกตวัอยา่ง
หน่ึงของความผดิพลาดน้ี: 

  
“ตลอดโลกท่ีใหญ่ทั้งส้ินน้ี องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงตระหนักว่าชนชาติเดียว
เท่านั้น เป็นของพระองค ์นัน่คือชนชาติของผูเ้ช่ือ (1 ปต. 2:9)”[171] 

  
ท าไมจุดยนืแบบไม่เช่ือยคุพนัปีท่ีไดน้ าเสนอขา้งบนนั้นไม่สามารถถูกตอ้งได?้    เหตุผลก็คือวา่ 
พระคัมภี ร์ก ล่าวถึงคริสตจักรในฐานะชนชาติ ท่ีแตกต่างจากอิสรา เอล (อฟ.  2:11-
22)[172] คนยิวและคนต่างชาติผู ้ซ่ึงจะต้องกลายมาเป็นคนยิวเพื่อจะเข้าไปสู่อิสราเอลก็
ประกอบเป็นอิสราเอล   คริสตจกัรประกอบดว้ยคนยิวและคนต่างชาติผูซ่ึ้งเขา้ไปยงัคริสตจกัร
ในฐานะคนยิวหรือคนต่างชาติ (อฟ. 2:16; เปรียบเทียบ 1 คร. 10:32) ยิ่งกวา่นั้น เปาโลไดเ้รียก
ความเท่าเทียมของยิวและต่างชาติในคริสตจกัรวา่ “ความลึกลบั” ซ่ึงเป็นบางส่ิงท่ีพิเศษท่ีไม่ได้
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ถูกเปิดเผยมาก่อนในพระคมัภีร์ (อฟ. 3:5) คริสตจกัรไดเ้ร่ิมตน้ ณ วนัเพน็เทคอสตไ์ม่ใช่ในพนัธ
สัญญาเดิม (กจ. 1:5; 11:15-16; 1 คร. 12:13; คส. 1:18) ผูเ้ช่ือทุกยคุเป็น “ประชากรของพระเจา้” 
ทุกคน  อย่างไรก็ตาม พระเจา้ได้รับมือกบักลุ่มท่ีแตกต่างของพวกเขา และมีจุดประสงค์ท่ี
แตกต่างส าหรับพวกเขาในฐานะกลุ่มต่างๆ ในระยะต่างๆท่ีหลากหลายในประวติัศาสตร์ของ
มนุษย ์

  
คริสตจกัรไดรั้บพระสัญญาต่างๆท่ีมีต่ออบัราอมัไหม?   คริสตจกัรไดรั้บบางพระสัญญาเท่านั้น    
คนยวิจะไดรั้บพระสัญญาเฉพาะเหล่านั้นท่ีไดม้อบให้แก่พงศพ์นัธ์ุทางกายภาพของอบัราฮมั  ผู ้
เช่ือทุกคน (ต่างชาติและยวิ) จะไดรั้บพระสัญญาเหล่านั้นท่ีไดม้อบให้แก่พงศพ์นัธ์ุฝ่ายวิญญาณ
ของอบัราฮมั   คนยิวท่ีรอด (คริสเตียนคนยิว) จะได้รับพระสัญญาเหล่านั้นท่ีได้ให้แก่พงศ์
พนัทางกายภาพผูซ่ึ้งเป็นพงศ์พนัธ์ุฝ่ายวิญญาณอีกดว้ย   ในการศึกษาพระคมัภีร์นั้น เป็นส่ิงท่ี
ส าคญัอยา่งมากท่ีจะสังเกตถึงคนเดียวหรือหลายบุคคลผูซ่ึ้งพระสัญญาใดๆท่ีไดม้อบแก่ 
  

ข. การอธิบายถึงหลกัค าสอน บทที ่4 
  
ในบทท่ี 3 การท่ีคนยิวถูกครอบง าดว้ยธรรมบญัญติัของโมเสสก็เป็นส่ิงแรกในความคิดของเปาโล   ในบทท่ี 4 
ท่านไดก้ล่าวซ ้ าขอ้โตแ้ยง้ของท่านเพื่อผลประโยชน์ของคนต่างชาติผูซ่ึ้งการรวมกนัทางศาสนาและการนบัถือรูป
เคารพของต่างชาติเป็นความเป็นห่วงหลกั   ในขณะท่ีในบทท่ี 3 นั้นเปาโลไดก้ล่าวถึงการถูกท าให้ชอบธรรมเป็น
หลกั (เปรียบเทียบ 3:20) ในบทท่ี 4 การเนน้ของท่านอยูท่ี่การช าระใหบ้ริสุทธ์ิเป็นหลกั (เปรียบเทียบ 4:3)   
 

1. ตัวอย่างประกอบเกีย่วกบัครอบครัว  4:1-11 
  
เม่ือด าเนินกรณีของท่านในเร่ืองความเช่ือเหนือธรรมบญัญติัของโมเสสต่อไปนั้น เปาโลก็ได้อา้งอิงตวัอย่าง
ประกอบจากชีวิตครอบครัว  ท่านไดท้  าอยา่งน้ีเพื่อท่ีจะอธิบายถึงสภาพของผูเ้ช่ืออยา่งท่ีตรงกนัขา้มกบัผูท่ี้เคร่ง
ในกฎ และเพื่อจะเตือนผูอ่้านของท่านใหล้ะทิ้งการเคร่งในกฎ 
  
ตัวอย่างประกอบ 4:1-7 
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4:1-3              เปาโลได้เปรียบเทียบธรรมบญัญติักบัพศัดี (3:22) และพี่เล้ียงเด็ก (3:24)  ตอนน้ีท่านได้

เปรียบเทียบกบัผูพ้ิทกัษม์รดกซ่ึงไดถู้กแต่งตั้งให้ดูแลเด็กเล็กๆและทรัพยส์มบติัของเขา นัน่คือ 
“ผูป้กครอง” จุดประสงค์ของการเปรียบเทียบทั้งสามน้ีก็เพื่อท่ีจะอธิบายถึงความแตกต่าง
ระหวา่งระยะทางประวติัศาสตร์ก่อนหนา้น้ีของการไม่เป็นผูใ้หญ่ฝ่ายวิญญาณกบัระยะปัจจุบนั
ของเสรีภาพฝ่ายวญิญาณ 

  
เปาโลได้เปรียบเทียบการไม่เป็นผูใ้หญ่ฝ่ายวิญญาณของบรรดาผูท่ี้ด าเนินชีวิตภายใตธ้รรม
บญัญติัของโมเสสกบัการเป็นผูใ้หญ่ฝ่ายวิญญาณของบรรดาผูท่ี้ด าเนินชีวิตโดยความเช่ือใน
พระคริสต ์  ตอนน้ีอยา่งเช่นตอนนั้นเด็กท่ีเล็กมากก็อยูภ่ายใตก้ารแนะน าของคนอ่ืนๆ แมว้า่เขา
อาจเป็นทายาทของมรดกท่ียิ่งใหญ่    ในท านองเดียวกนั ก่อนท่ีพวกเขามาสู่พระคริสต์โดย
ความเช่ือนั้น ผูค้นก็อยูภ่ายใต ้“ความเป็นทาส” ในกรณีของคนยิว ความเป็นทาสของพวกเขาก็
คือการอยู่ใตธ้รรมบญัญติั   ในกรณีของคนต่างชาตินั้น มนัก็คือการยบัย ั้งของศาสนาต่างชาติ   
“พิธีเปล่ียนสภาวะ” ไปสู่วยัผูใ้หญ่ไดเ้กิดข้ึนในแวดวงของคนยิวเม่ือบุตรชายมีอายุ 12 ปี   ใน
กรีกนั้น ก็คือตอนอาย ุ18 และภายใตก้ฎหมายของโรมนันั้น ก็คือตอนอายุระหวา่ง 14 ปีและ 17 
ปี[173] 

  
เปาโลไดใ้ช้ค  าว่า ทา สตอยเคอิอา ทู คอสมู (“ส่ิงต่างๆท่ีเป็นพื้นฐานของโลก”) ส่ีคร้ังในงาน
เขียนของท่านคือสองคร้ังในบทน้ี (ขอ้ 3 และ 9) และสองคร้ังในโคโลสีบทท่ี 2 (ขอ้ 8 และ 20)     

  
“ค าว่า สตอยเคอิอา  [ส่ิงต่างท่ีเป็นพื้นฐาน] โดยหลกัแลว้หมายถึงส่ิงต่างๆท่ี
ถูกวางไวข้า้งต่อขา้งในแถว มนัเป็นการใชต้วัอกัษรของชุดอกัษรคือ กขค และ
จากนั้ นเ น่ืองจากการเ รียนรู้ กขค เป็นบทเรียนแรกในการศึกษาทาง
วรรณกรรม มนัก็หมายถึง “ความรู้เบ้ืองตน้” นัน่คือ หลกัการแรก (อยา่งเช่น
ใน ฮบ. 5:12) อีกคร้ังหน่ึง เน่ืองจากวา่ตวัอกัษรของชุดอกัษรไดถู้กถือวา่เป็น 
‘องคป์ระกอบ’ ของส่ิงท่ีถอ้ยค าและประโยคถูกสร้างข้ึนนั้น  สตอยเคอิอา ก็
มาสู่การถูกใชเ้ป็น ‘องคป์ระกอบ’ ท่ีสร้างโลกทางวตัถุ (เปรียบเทียบ  2 ปต. 
3:10, 12) น่ีจะเป็นความหมายตามธรรมชาติของ สตอยเคอิอา ทู คอสมู 
[องคป์ระกอบของโลก] นอกจากวา่บริบทไดบ้่งบอกไว.้ . .”[174] 
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นกัวิชาการบางคนได้เขา้ใจว่า “ส่ิงต่างๆท่ีเป็นพื้นฐาน” เหล่าน้ีเป็นค าสอนทางปรัชญาหรือ
ศาสนา[175] คนอ่ืนๆเช่ือวา่เปาโลไดอ้า้งอิงถึงองคป์ระกอบทางวตัถุของจกัรวาล นัน่คือ ดิน น ้ า 
ลม และไฟ[176] ส่วนคนอ่ืนๆเช่ือวา่ท่านไดห้มายถึงกองทพัของส่ิงมีชีวติฝ่ายวิญญาณท่ีซาตาน
เป็นหัวหน้า[177] ช่ืออ่ืนๆส าหรับกองทัพใหญ่ของส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นปีศาจคือ “พวกภูตผีท่ี
ครอบครอง” “พวกภูตผีท่ีมีอ านาจ” “พวกศตัรูของพระเจา้” และ “พวกผูค้รอบครองแห่งยุคน้ี” 
(รม. 8:38; 1 คร. 2:6, 8; 15:24,26). อีกมุมมองหน่ึงก็คือวา่ส่ิงต่างๆท่ีเป็นพื้นฐานก็เป็นขั้นต่างๆ
พื้นฐานของประสบการณ์ทางศาสนา[178] ส าหรับขา้พเจา้แลว้ดูเหมือนวา่บริบทชอบมุมมอง
แรกของมุมมองเหล่าน้ี นัน่คือค าสอนพื้นฐาน   ขอ้ท่ี 4 และ อา้งอิงถึง “ธรรมบญัญติั”  วา่เป็น
ส่ิงนั้นท่ีซ่ึงพระคริสตไ์ดไ้ถ่ “เรา” (คือ ผูอ่้านของท่าน)    ส าหรับคนต่างชาติ “ค าสอนพื้นฐาน
ของโลก” คงเป็นค าสอนของศาสนาต่างชาติ    

  
เปาโลได้เปรียบเทียบสภาพของผูเ้ช่ือก่อนและหลังการบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระคริสต ์
(เปรียบเทียบ ขอ้ 4) ไม่ใช่สภาพของท่านก่อนและหลงัการกลบัใจเช่ือของท่าน (การถูกท าให้
ชอบธรรม)   ท่านไดก้ล่าวถึงระยะต่างๆในประวติัศาสตร์ความรอดไม่ใช่ประวติัศาสตร์ส่วนตวั      

  
4:4-5              ในตวัอยา่งประกอบนั้น “พระเจา้” พระบิดาแห่งพระบุตร “ไดส่้ง” พระคริสต์มาเม่ือพระองคไ์ด้

ก าหนดวา่ “เวลา” นั้นเหมาะสม (“ครบก าหนด”) 
  

“มนัจะดูเหมือนวา่ ‘เม่ือเวลาไดม้าถึงอยา่งเต็มท่ี’ (RSV, NIV) ไม่ไดห้มายถึง
ว่าระยะเวลาอนัเจาะจงท่ีก าหนดโดยพระเจา้ได้ล่วงไป (เหมือนเช่น NEB?) 
หรือ   เหตุการณ์อันเจาะจงท่ีได้ก าหนดไว้โดยพระเจ้าจ  าต้องเกิดข้ึน 
(เปรียบเทียบ2 ธส. 2:3-5) หรือพระเจา้ไดส่้งพระบุตรของพระองคม์าในโลก
เม่ือสภาพทั้งส้ินถึงเวลาส าหรับการปรากฏของพระองค์   เม่ือพิจารณาถึง
ขอ้เท็จจริงท่ีวา่ในบริบทน้ี (เปรียบเทียบ 3:23, 25) ค าว่า ‘ไดม้า’ แสดงถึง
เหตุการณ์ในยคุสุดทา้ยของการเสด็จมาของพระคริสต ์และหลกัการของความ
เช่ือท่ีท าใหช้อบธรรมนั้น ความคิดก็คือวา่การปรากฏของพระบุตรไดน้ า ‘การ
ครบก าหนด’ มาซ่ึงแสดงถึงการส้ินสุดของยุคปัจจุบนั (เปรียบเทียบ 1:4) และ
เร่ิมตน้ยคุอนาคต”[179] 
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“ไดส่้งมา” อาจอา้งอิงถึงการเร่ิมตน้ของพนัธกิจของพระเยซู ไม่ใช่แค่การบงัเกิดของพระองค์
[180] 

  
การไถ่มีสองดา้น คือ มนัช่วยกู้ จาก การเป็นทาสของธรรมบัญญติั และมนัน าไป สู่ การเป็น
บุตร   พระเจา้ไดส่้งพระบุตรของพระองคม์าเพื่อท่ีจะปลดปล่อยบรรดาเด็กเหล่านั้นท่ีตกเป็น
ทาส และเพื่อท่ีจะยกพวกเขาไปสู่สถานะของ (“การรับเป็น”) “บุตร” เต็มท่ี   ในวฒันธรรม
โรมนันั้น พ่อไดก้ าหนดเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อจะกระท าพิธีการเปล่ียนสภาวะ   เขาไดน้ าลูกของ
เขามาจากการปกครองของผูป้กครองโดยอาชีพของเขา และไดท้  าให้เขาเป็นบุตรท่ีเป็น ไท 
(ไดรั้บการไถ่)   ตามปกติแลว้เขาไดท้  าส่ิงน้ีเม่ือลูกของเขาอาย ุ14 ปี[181] 

  
เปาโลไดอ้า้งอิงถึงธรรมชาติแบบพระเจา้ (“พระบุตรของพระองค์”) และธรรมชาติแบบมนุษย ์
(“ประสูติจากสตรีเพศ”) ของพระคริสต์   พระเมสสิยาห์ได้ถือก าเนิดใต้ธรรมบัญญติั ซ่ึง
พระองค์เท่านั้ นได้ท าให้ส า เร็จโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติอย่างสมบูรณ์แบบ 
(เปรียบเทียบ มธ. 5:17) 

  
“ขอ้ท่ี 4-5 ประกอบด้วยหน่ึงในตอนพระคมัภีร์ท่ีถูกย่อและถูกก าชับอย่าง
สูงส่งมากท่ีสุดในจดหมายน้ีเพราะวา่สองขอ้น้ีแสดงถึงพื้นฐานของความเป็น
จริง นั่นคือรากฐานทางคริสต์ศาสตร์และความรอดศาสตร์เพื่อหลกัค าสอน
แห่งการถูกท าใหช้อบธรรมโดยความเช่ือ”[182] 

  
4:6                    ยิ่งกวา่นั้นพระเจา้ไดส่้งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (“พระวิญญาณแห่งพระบุตร”) มาเพื่อจะสถิตในผู้

เช่ือและเพื่อจะกระตุน้ให้พวกเขาเขา้หาพระเจา้   “ใจ” เป็นท่ีนัง่ของความตั้งใจ (เปรียบเทียบ 
สภษ. 4:23) ความสัมพนัธ์ของเรากบัพระเจา้สามารถเป็นความใกลชิ้ดไดไ้ม่ใช่รูปแบบ    เรา
สามารถเรียกพระองค์ว่า “พ่อ” ได ้“อบับา” หมายถึงอย่างนั้นในภาษาอารเมค (เปรียบเทียบ  
มก. 14:36; รม. 8:15-16) 

  
“อย่างไรก็ตาม เรามีอารมณ์อ่อนไหวต่อค าน้ีมากเกินไปเม่ือเราอา้งอิงถึงมนั
แค่การพูดของเด็กและแปลค าน้ีวา่ ‘พ่อ’  ค าวา่ อับบา ปรากฏในตวับททาง
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กฎหมายบางอยา่งของมิชนาในฐานะช่ือเรียกท่ีถูกใชโ้ดยเด็กๆท่ีโตแลว้ในการ
อา้งเอามรดกของพอ่ท่ีตายแลว้ของพวกเขา    [183] อยา่งท่ีค าของการกล่าววา่ 
อับบา ไม่ใช่เก่ียวขอ้งกบัความเป็นทารกมากสักเท่าไหร่อย่างท่ีมนัเก่ียวขอ้ง
กบัความสนิทสนม   มนัคือเสียงร้องของหัวใจ ไม่ใช่ถอ้ยค าท่ีถูกกล่าวอย่าง
สงบดว้ยการปลีกและการสงวนท่าทีส่วนตวั แต่เป็นถอ้ยค าท่ีเรา ‘เรียก’ หรือ 
‘ร้อง’ (คราโซ). . .  .  

  
“มนัคงจะทะนงและบงัอาจเกินกวา่ความเหมาะสมทั้งส้ินท่ีจะกล่าวถึงพระเจา้
วา่ อับบา ถา้พระเยซูเองไม่ไดห้า้มใหเ้ราท่ีจะท าอยา่งนั้น”[184] 

  
คนยิวส่วนใหญ่รู้ภาษากรีกและอารเมค   แต่ค าถามยงัคงอยูก่็คือวา่ท าไมพระ
เยซูไดใ้ชท้ั้งสองภาษาในค าอธิษฐานของพระองค ์  มนัไม่ใช่ธรรมดาส าหรับ
ทั้งสองภาษาท่ีมายงัพระองคใ์นช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดอยา่งเช่นในวยัเด็ก
ของพระองคห์รือ?   ส่ิงเดียวกนัอาจเป็นจริงท่ีน่ีในกรณีของเปาโล”[185] 

  
“ดงันั้นการทรงสถิตของพระวิญญาณเป็นพยานถึงการเป็นบุตรของพวกเขา”
[186] 

  
“จุดประสงคข์องภารกิจของพระบุตรก็คือท่ีจะให้สิทธ์ิต่างๆของการเป็นบุตร 
จุดประสงค์ของภารกิจของพระวิญญาณก็คือท่ีจะให้อ านาจแห่งการใช้สิทธ์ิ
เหล่านั้น”[187] 

  
4:7                 ดงันั้นบรรดาผูเ้ช่ือแห่งดา้นน้ีของกางเขนก็เป็นบุตร เตม็ท่ี และก็เหมาะสมกบัธรรมเนียมของสมยั

นั้น นัน่คือ “ทายาท” เต็มท่ี    ดงันั้นมนัจะโง่เขลาเพียงใดท่ีจะกลบัไปอยู่ภายใตก้ารเป็นทาส
ของธรรมบญัญติั!    

  
“เม่ือคนบาปวางใจพระคริสต์และไดรั้บความรอด ตราบเท่าท่ี สภาพของเขา
เก่ียวขอ้งนั้น เขาก็เป็น ‘ทารก’ ฝ่ายวญิญาณผูซ่ึ้งจ าเป็นท่ีจะเติบโต (1 ปต. 2:2-
3); แต่ตราบเท่าท่ี ต าแหน่ง ของเขาเก่ียวขอ้งนั้น เขาก็เป็นบุตรท่ีโตแลว้ผูซ่ึ้ง
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สามารถใช้ทรัพยส์มบติัของบิดาได้และผูซ่ึ้งสามารถใช้สิทธิพิเศษต่างๆท่ี
อศัจรรยแ์ห่งการเป็นบุตรได”้[188] 

  
“คริสเตียนทุกคนเป็นทายาทของพระเจา้โดยความเช่ือเท่านั้น    แต่เหมือนกบั
พนัธสัญญาเดิมนั้น มีมรดกสองประเภทคือ มรดกท่ีข้ึนอยู่กับความดีและ
มรดกท่ีเป็นของคริสเตียนทุกคนเพราะวา่พวกเขาเป็นบุตร และไม่ใช่เน่ืองจาก
เหตุผลอ่ืน”[189] 

  
การร้องขอ 4:8-11 
  
ถดัไปเปาโลได้ย  ้าเตือนผูอ่้านของท่านถึงแนวทางเก่าแห่งชีวิตของพวกเขา  การเปล่ียนแปลงท่ีการรับไปสู่
ครอบครัวของพระเจา้ได้น ามา และความห่วงใยของท่านท่ีว่าพวกเขาได้อยู่ในอนัตรายของการแลกเปล่ียน
อนาคตของพวกเขากบัความยุง่เหยงิของซุบน ้าขน้ 
  
4:8-9                 ก่อนกลบัใจเช่ือนั้น ผูอ่้านของเปาโล (คนต่างชาติเป็นหลกัแต่มีคนยวิบางคน) “ไดเ้ป็นทาส” ของ

ธรรมเนียมต่างๆทางศาสนาท่ีไดร้วมถึงพระต่างๆเทียมเท็จในกรณีของคนต่างชาติ    ตอนน้ี ณ 
เสรีภาพนั้น พวกเขาไดอ้ยูใ่นอนัตรายของการกลบัไปสู่การเป็นทาสอยา่งเดียวกนันั้น  พวกเขา
อาจกลบัไปสู่ระบบท่ี “อ่อนแอ” (ท่ีไม่มีอ านาจท่ีจะท าให้ชอบธรรมหรือช าระให้บริสุทธ์ิ) “ไร้
ค่า” (ไม่ไดจ้ดัเตรียมมรดกให)้ และ พื้นฐาน (“เป็นพื้นฐาน”)   

  
“ท่ีจะตระหนกัวา่ตนเองเป็นศูนยก์ลางของความสนใจของพระเจา้ [ขอ้ 9 ก] ก็
เป็นหน่ึงในดา้นท่ีลึกซ้ึงข้ึนของการกลบัใจเช่ือของคริสเตียน”[190] 

  
“ส าหรับความแตกต่างพื้นฐานทั้งส้ินระหวา่งลทัธิยิวและลทัธิต่างชาตินั้น ทั้ง
สองไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการอยูภ่ายใตอ้  านาจต่างๆท่ีเป็นพื้นฐาน น่ีเป็นแถลงการณ์
ท่ีน่าประหลาดใจของอดีตฟาริสีท่ีจะท าข้ึน กระนั้นเปาโลก็ท ามนัข้ึนไม่ใช่ใน
ฐานะการกล่าวเกินจริงของความร้อนแรงแห่งข้อโต้เถียงแต่ในฐานะการ
แสดงออกท่ีจงใจของจุดยนืท่ีไดคิ้ดอยา่งระมดัระวงั” 
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“สตอยเคอิอา ท่ีชาวกาลาเทียไดต้กอยูใ่นการเป็นทาสก็คือพวกพระเทียมเท็จ
แห่งขอ้ท่ี 8  การเป็นทาสซ่ึงตอนน้ีพวกเขาไดถู้กโนม้นา้วกลบัไปสู่คือการ
เป็นทาสของธรรมบญัญติั”[191] 

  
“จากนั้นอ านาจต่างๆท่ีเป็นปีศาจของการเคร่งในกฎทั้งของคนยิวและคน
ต่างชาติสามารถถูกเรียกวา่ ‘พวกภูตผีท่ีครอบครองและพวกภูตผีท่ีมีอ านาจ’ 
หรือ ‘วญิญาณต่างๆท่ีเป็นพื้นฐานของโลกน้ี’”[192] 

  
อย่างไรก็ตาม “ส่ิงต่างๆท่ีเป็นพื้นฐาน” บางทีอา้งอิงถึงทุกส่ิงท่ีผูค้นวางใจนอกเหนือจากพระ
เจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู[่193] ผูก้ลบัใจเช่ือคนยวิและคนต่างชาติต่างก็ไดด้ าเนินชีวิตท่ีตกเป็นทาส
ของอ านาจต่างๆท่ีเป็นพื้นฐานของโลกจนกระทัง่พระคริสต์ได้ปลดปล่อยพวกเขา  อ านาจ
เหล่าน้ีแมก้ระทัง่ทุกวนัน้ีก็รวมถึงทุกส่ิงท่ีผูค้นวางใจนอกเหนือจากพระเจา้ คือพระต่างๆท่ีพวก
เขากลายมาเป็นทาส    

  
4:10-11           คริสเตียนท่ีรับเอาธรรมเนียมและความเช่ือของยิวไดก้ระตุน้ให้ผูอ่้านของเปาโลท่ีจะถือรักษา

พิธีกรรมต่างๆของโมเสส   ท่ีน่ีเทศกาลประจ าปีถูกกล่าวถึง (“ถือวนั เดือน ฤดูและปี”)   เปาโล
ได้ผิดหวงัท่ีว่าพวกเขาได้ถอยหลงั และท่ีว่างานอย่างมากของท่านส าหรับพวกเขานั้นก็ไร้
ประโยชน์   พวกเขาไม่ไดก้ระท าเหมือนกบัทายาทของพระเจา้    

  
“พวกเขาได ้‘ออก’ จากโรงเรียนแห่งพระคุณกลางคนัและก าลงัลงเรียนใน
โรงเรียนอนุบาลแห่งธรรมบญัญติั!”[194] 

  
“. . . เปาโลไดต่้อตา้นแนวคิดใดเก่ียวกบัการเคร่งในกฎเชิงความรอดศาสตร์ 
นัน่คือ ความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัธรรมบญัญติัท่ีซ่ึงผูค้นคิดว่าพวกเขาสามารถ
เปล่ียนมาตรฐานท่ีเปิดเผยของพระเจา้ไปสู่ผลประโยชน์ของพวกเขาเองซ่ึง
ดว้ยวิธีนั้นก็ไดรั้บความโปรดปรานและการยอมรับของพระเจา้   น่ีก็เช่นกนั 
พวกผูเ้ผยพระวจนะของอิสราเอลไดป้ฏิเสธวา่การเคร่งในกฎไม่เคยเป็นส่วน
ท่ีถูกตอ้งของศาสนาของอิสราเอล ท่ีจริง คริสเตียนท่ีรับเอาธรรมเนียมและ
ความเช่ือของยิวแห่งเมืองกาลาเทียบางทีคงได้ปฏิเสธ ‘การเคร่งในกฎ’ 
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เช่นกนั แมว้า่เปาโลไดเ้ห็นวา่การยนืกรานของพวกเขาท่ีชีวิตของ ‘การเคร่งใน
กฎหมาย’ ของคนยิวท่ีมีส าหรับผูก้ลบัใจเช่ือคนชาติของท่านนั้นท่ีจริงแลว้ได้
ยอ้นกลบัไปท่ีประเด็นท่ีส าคญัเก่ียวกบัไม่วา่การยอมรับต่อพระพกัตร์พระเจา้
ไดข้ึ้นอยูก่บั ‘การประพฤติตามธรรมบญัญติั’ หรือความเช่ือในส่ิงท่ีพระคริสต์
ไดส่้งผลกระทบ. . .. 

  
“กระนั้นในขณะท่ียงัไม่เป็นกฎนั้น ศาสนาของอิสราเอลอย่างท่ีมีในพนัธ
สัญญาเดิมและรูปแบบทั้งหมดของลัทธิยิวดั้ งเดิมและสมยัใหม่ก็ ‘เป็น
กฎหมาย’ อยา่งถูกรับรองไว ้นัน่คือ มนัถือวา่โทราห์ซ่ึงเป็นทั้งพระคมัภีร์และ
ธรรมเนียมก็ควบคุมชีวิตของพระเจา้เอง เพื่อว่าในท่ีสุดแล้วค าถามทั้งหมด
แห่งการประพฤติจะถูกวดัต่อมาตรฐานของการทดสอบของโทราห์และชีวิต
ทั้งหมดก็ถูกน าพาโดยโทราห์. . . . 

  
“. . . ลทัธิยิวกล่าวถึงมนัเองในฐานะโทราห์เป็นศูนยก์ลาง และคริสตศ์าสนา
ประกาศตวัเองว่าพระคริสต์เป็นศูนยก์ลาง เพราะว่าในพระคริสต์นั้นคริส
เตียนไม่เพียงแต่พบว่าธรรมบญัญติัของพระเจา้เป็นมาตรฐานท่ีเปิดเผยซ่ึงได้
แสดงออกอย่างโดดเด่นเท่านั้ น แต่เป็นธรรมบัญญัติท่ีเป็นระบบของการ
ประพฤติท่ีถูกกนัไวเ้พื่อประโยชน์ของการน าพาโดยการอา้งอิงถึงค าสอนและ
ตวัอย่างของพระคริสต์และผ่านทางการกระท าท่ีน าพาของพระวิญญาณ”
[195] 

  
เปาโลเองไดถื้อรักษาเทศกาลต่างๆของคนยิวหลงัจากการกลบัใจเช่ือของท่าน (เปรียบเทียบ 
1 คร. 16:8; กจ. 20:16) อย่างไรก็ตาม ท่านได้ท าอย่างนั้นอย่างสมคัรใจไม่ใช่เพื่อท่ีจะ
ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของพระเจ้า  ท่านไม่ได้ถือรักษาส่ิงเหล่านั้นเพราะว่าพระเจา้ได้
คาดหวงัใหท้่านท่ีจะท าอยา่งนั้น แต่เพราะวา่ส่ิงเหล่านั้นเป็นส่วนหน่ึงของมรดกทางวฒันธรรม
ของท่าน   ท่านไดท้  าอยา่งนั้นเพราะวา่ท่านไม่ตอ้งการท่ีจะก่อใหเ้กิดส่ิงกีดขวางในเส้นทางของ
คนยิวในการท่ีจะมาสู่ความเช่ือในพระคริสตอี์กดว้ย (1 คร. 9:19-23; เปรียบเทียบ รม. 14:5-6) 
ในอีกนยัหน่ึง ท่านไดท้  าอย่างนั้นเพื่อท่ีจะประกาศอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เพื่อท่ีจะไดรั้บ
การยอมรับจากพระเจา้ 
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“เม่ือไม่นานมาน้ี บางคนไดโ้ตแ้ยง้ว่าทั้งหมดหรืออย่างน้อยท่ีสุดแลว้ธรรม
บญัญติัส่วนใหญ่ท่ีผูบุ้กรุกเหล่าน้ีไดเ้ร่งเร้าให้ชาวกาลาเทียรับก็คือช้ินส่วน
ต่างๆท่ีเป็นกฎหมายไดจ้ดัตั้ง ‘เคร่ืองบ่งช้ีขอบเขต’ คือการปฏิบติัต่างๆท่ีได้
แยกแยะคนยิวจากคนอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสุหนัต กฎเก่ียวกับ
อาหาร และวนัสะบาโต   เปาโลตอ้งการให้ส่ิงเหล่านั้นเลิกไปเพราะว่าท่าน
ตอ้งการท่ีจะสร้างคริสตจกัรท่ีเป็นหน่ึงเดียวซ่ึงประกอบด้วยคนยิวและคน
ต่างชาติเช่นกนั และเคร่ืองบ่งช้ีขอบเขตก็กระตุน้การแตกแยกอยา่งหลีกเล่ียง
ไม่ได ้ เป็นท่ีชดัเจนวา่ เปาโลมีความเจ็บปวดอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะรวมคริสเตียน
คนยิวและคริสเตียนคนต่างชาติให้เป็นหน่ึงเดียว   อย่างไรก็ตาม ‘มุมมอง
ใหม่’ น้ีต่อเปาโลก็แคบเกินไป  เปาโลไดก้ าหนดหนา้ท่ีของธรรมบญัญติัในแง่
ท่ีกวา้งขวางมากกว่าเคร่ืองบ่งช้ีขอบเขต (โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทท่ี 3) ไม่ใช่
ความสามารถของมนัท่ีจะจดัตั้งการละเมิดเป็นอยา่งนอ้ยท่ีสุด (3:19) และท่าน
ผูกแก่นของการโตแ้ยง้ของท่านกบัความเพียงพอท่ีเฉพาะแห่งกางเขนของ
พระคริสต์เพื่อท่ีจะเห็นว่าบุคคลหน่ึงถูกประกาศว่า ‘ชอบธรรม’ ต่อพระ
พกัตร์พระเจา้”[196] 

  
2. ตัวอย่างประกอบทางประวตัิศาสตร์  4:12-20 

  
ถดัไปเปาโลไดท้  าใหส้นใจท่ีการติดต่อในอดีตของท่านกบัชาวกาลาเทียและไดเ้รียกให้พวกเขาท่ีจะระลึกถึงการ
ท่ีท่านไปเยี่ยมเยียนเมืองกาลาเทีย ในการท่ีจะกระตุน้ให้พวกเขาท่ีจะละทิ้งการเคร่งธรรมบญัญติั    ท่านไดห้ยุด
โตแ้ยง้และได้เร่ิมต้นท่ีจะวิงวอน คือ ท่านได้เลิกการวิงวอนขอท่านต่อคนมีปัญญาและตอนน้ีได้วิงวอนต่อ
ความรู้สึกของชาวกาลาเทีย   
  

“ถา้ผูอ่้านมีแนวโน้มท่ีจะคิดว่าเปาโลไม่เป็นส่วนตวัในการจดัการกบัปัญหา
ต่างๆท่ีเมืองกาลาเทีย ว่าท่านได้โต้แยง้ในฐานะนักวิชาการและไม่ใช่ใน
ฐานะศิษยาภิบาลนั้น พระคมัภีร์ตอนน้ีควรแก้ไขให้ท่านพน้จากแนวคิดน้ี”
[197] 
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“เปาโลเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณท่ียอดเยี่ยม ท่านไดรู้้จกัท่ีจะท าให้สมดุลระหว่างการว่ากล่าวและ
ความรัก   ตอนน้ีท่านเปล่ียนจาก ‘การตี’ ไปสู่ ‘การสวมกอด’ ขณะท่ีท่านย  ้าเตือนผูเ้ช่ือถึงความ
รักของพวกเขาท่ีมีต่อท่านและความรักของท่านท่ีมีต่อพวกเขา”  [198] 

  
“ส่ิงท่ีเรามีในการพูดป้องท่ีเป็นส่วนตวัน้ีคือพยานท่ีคมกริบต่อการเช่ือมต่อท่ีมัน่คงระหว่าง
เน้ือหาทางศาสนศาสตร์และความห่วงใยแบบอภิบาล ศาสนศาสตร์แทท้ั้งหมดท่ีควรค่าแก่ช่ือ
นั้นก็เป็นศาสนศาสตร์แบบอภิบาล”[199] 

  
“ในเชิงโวหารแลว้ การเปล่ียนหลกัในขอ้โตแ้ยง้ของเปาโลก็ปรากฏ ณ  4:12   แน่นอนวา่ ยงัมี
องคป์ระกอบต่างๆของโวหารท่ีเป็นการโตแ้ยง้ซ่ึงพบไดใ้นส่ิงท่ีติดตามมาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
การกล่าวหาของเปาโลต่อผูท้  าความผิดพลาด (4:17; 5:7-12; 6:12-13)   และแถลงการณ์ของ
ท่านเก่ียวกบัการปกป้องตนเอง (4:13-16; 5:11; 6:14, 17)  แต่เสียงท่ีเด่นตั้งแต่ 4:12 เป็นตน้ไปก็
คือเสียงแห่งโวหารท่ีอภิปราย ไม่ใช่โวหารท่ีโตแ้ยง้   โวหารท่ีอภิปรายแทนท่ีจะเป็นการใช้ที
ท่าแบบวิจารณ์หรือปกป้องก็แสวงหาท่ีจะกระตุน้หรือห้ามปรามผูฟั้งเก่ียวกบัการกระท าต่างๆ
ในอนาคตโดยการแสดงใหเ้ห็นวา่การกระท าเหล่านั้นสะดวกหรือเป็นอนัตราย . . .  ใน 4:12-14 
เปาโลไม่ไดเ้ป็นห่วงอยา่งมากอีกต่อไปท่ีจะกล่าวหาหรือปกป้องเก่ียวกบัการชกัชวนให้ผูก้ลบั
ใจเช่ือชาวกาลาเทียของท่านท่ีจะรับเอาแนวทางการกระท าบางอยา่ง”[200] 

  
4:12-14           เปาโลได ้“กลายมาเป็นเหมือน” ผูอ่้านของท่านในแง่ท่ีวา่ท่านไดด้ าเนินชีวิตท่ามกลางพวกเขาใน

ฐานะคนต่างชาติไม่ใช่ภายใตธ้รรมบญัญติัของโมเสส จากความรู้สึกแห่ง   พฤติกรรมท่ีเท่ียง
ธรรมนั้น ตอนน้ีท่านได้เรียกให้พวกเขาท่ีจะด าเนินชีวิตท่ีเป็นอิสระจากธรรมบญัญติัอย่างท่ี
ท่านไดด้ าเนิน   น่ีเป็นค าสั่งแรก (ในตวับทกรีก) ในพระธรรมกาลาเทีย   

  
“ในการแสวงหาท่ีจะน าผูอ่ื้นมาสู่พระคริสต์ เป้าหมายของเราก็คือท่ีจะท าให้
พวกเขาเหมือนเรา แต่วิธีไปสู่เป้าหมายนั้นก็คือท่ีจะท าให้ตวัเราเองเหมือน
พวกเขา  ถ้าพวกเขาจะต้องเป็นหน่ึงเดียวกับเราในความเช่ือมั่นและ
ประสบการณ์ของคริสเตียน เราตอ้งกลายมาเป็นหน่ึงเดียวกบัพวกเขาในความ
เมตตาสงสารของคริสเตียน”[201] 
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เป็นท่ีชัดเจนว่าเปาโลไดป้ระสบกบัความเจ็บป่วยหรืออุปสรรคทางกายบางอย่างเม่ือท่านได ้
“เทศนา” ในเมืองกาลาเทีย (ขอ้ 13) ชาวกาลาเทียจ าตอ้งอดทนต่อความทุกข์ “ทางร่างกาย” 
บางอยา่งท่ีเปาโลไดมี้โดยปราศจากการดูถูกท่าน เม่ือท่านไดป้ระกาศแก่พวกเขา เพราะวา่พวก
เขาไดเ้ห็นคุณค่าข่าวประเสริฐท่ีท่านไดน้ ามายงัพวกเขาอยา่งมาก   

  
บรรดานักอรรถาธิบายได้แนะน าถึงความเจ็บป่วยท่ีแตกต่างหลายอย่างท่ีอาจได้เป็นความ
เจบ็ป่วยของเปาโลซ่ึงรวมถึง การปวดหวัอยา่งรุนแรง มาลาเรีย โรคลมบา้หมู การติดเช้ือในลูก
นยัน์ตา และอ่ืนๆ[202] เป็นท่ีชดัเจนวา่มนัเป็นบางส่ิงท่ีน่ารังเกียจ (ขอ้ 14)   อยา่งไรก็ตาม ไม่มี
ขอ้มูลท่ีเพียงพอในตวับทท่ีจะดนัทุรังได ้  ไม่วา่จะเป็นอะไรก็ตาม ชาวกาลาเทียไดรู้้ส่ิงท่ีเปาโล
ไดอ้า้งอิงถึง  ความทุกขน้ี์อาจหรือไม่อาจเป็น “หนามในเน้ือ” ของเปาโล (2 คร. 12:7-10) 

  
“การอา้งอิงถึงความอ่อนแอทางกายซ่ึงไดเ้ป็นโอกาสของการเทศนาของท่าน
ต่อพวกเขาก็มีจุดประสงค์ของมนัในความคิดของเปาโลคือเพื่อท่ีจะย  ้าเตือน
พวกเขาถึงท่าทีท่ีมีความรักของพวกเขาต่อท่านและท่ีจะร้ือฟ้ืนมนัใหม่”[203] 

  
ชาวกาลาเทียไดต้อ้นรับเปาโลดว้ยเกียรติและการยอมรับท่ีพวกเขาคงจะให้แก่ “ทูตของพระ
เจา้” ไม่ใช่ท่ีวา่พวกเขาไดถื้อวา่ท่านเป็นผูว้เิศษ[204] 

  
4:15-18           ชาวกาลาเทียไดสู้ญเสียท่าทีท่ีดีของพวกเขาต่อเปาโลและความรู้สึกท่ีเพิ่มเติมแห่งการอวยพร   

พวกเขาไดช่ื้นชอบเปาโลอยา่งมากจนพวกเขาไดใ้หท้รัพยส์มบติัท่ีมีค่ามากท่ีสุดของพวกเขาแก่
เปาโล   “ควกัตาของท่านออก” บางทีเป็นการแสดงออกเชิงเปรียบเทียบท่ีคลา้ยกบั “ให้ฟันเข้ียว
บนของท่าน”[205] ตอนน้ีชาวกาลาเทียไดถื้อเปาโลอยา่งมีความสงสัยในฐานะศตัรู    คริสเตียน
ท่ีรับเอาธรรมเนียมและความเช่ือของยิวไดแ้สวงหาท่ีจะ “ปิดกั้น” ชาวกาลาเทียไวจ้ากขอบเขต
ของอิทธิพลของเปาโลและอิทธิพลของข่าวประเสริฐ เพื่อผูอ่้านของท่านจะตอ้งพึ่งพาพวกเขา  
เปาโลได ้“แสวงหา” ผูอ่้านของท่านดว้ยเหตุผลท่ีถูกตอ้ง (“ด้วยท่าทีท่ีควรยกย่อง”)  นัน่คือ 
ความจ าเป็นของพวกเขาท่ีจะเติบโตในพระคุณ ไม่ใช่ในขณะท่ีท่านไดอ้ยูก่บัพวกเขาเท่านั้นแต่
ตลอดเวลา 
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4:19-20             ความรักใคร่ของเปาโลท่ีมีต่อชาวกาลาเทียก็ปรากฏอย่างหนักแน่นท่ีน่ีมากกว่าก่อน การ
แสดงออกท่ีนุ่มนวล “ลูกน้อยของขา้พเจา้เอ๋ย” (ค ากรีก เทคนา มู) ปรากฏท่ีน่ีเท่านั้นในงาน
เขียนของเปาโล เปาโลได้รู้สึกราวกบัว่าท่านได้ประสบกบัความเจ็บปวดของ “การท างาน
หนกั” เพื่อพวกเขา “อีกคร้ังหน่ึง”   ท่านไดเ้จ็บปวดเพื่อพวกเขามาก่อนเม่ือท่านไดป้ระกาศใน
เมืองกาลาเทีย แต่ตอนน้ีท่านจ าตอ้งท าซ ้ างานหนกัของท่านเพื่อพวกเขา 

  
“น่ีเป็นการเปรียบเทียบท่ีน่าประทบัใจโดยปราศจากการเปรียบเทียบในงาน
เขียนอ่ืนใดของเปาโล. . . . ท่ีน่ีเท่านั้นในพระธรรมกาลาเทีย    ท่ีเปาโลปรากฏ
ในบทบาทของแม่ คือแม่ผูซ่ึ้งเตม็ใจท่ีจะผา่นความยากล าบากของการตั้งครรภ์
และการคลอดทั้งหมดอีกคร้ังหน่ึงเพื่อจะรับรองถึงสวสัดิภาพของลูกๆของ
เธอ 

  
“ชาวกาลาเทียผูซ่ึ้งเม่ือสักครู่ท่ีผ่านไปได้ถูกอธิบายว่าถูกก่อร่างในครรภ์
ตอนน้ีก็ถูกกล่าวถึงในฐานะแม่ท่ีจะมีครรภ ์ผูซ่ึ้งตอ้งรอให้พระคริสตท่ี์เพิ่งเร่ิม
ก่อตวัท่ีจะถูกพฒันาอย่างเต็มท่ี (มอร์ฟู ซ่ึงเป็นค าศพัท์ทางการแพทยส์ าหรับ
การเติบโตของตวัอ่อนไปสู่ทารก) ภายในพวกเขา[206] 

  
เปาโลได้ปรารถนาว่าท่านสามารถ “อยู่กับ” พวกเขาเป็นส่วนตวัได้ เพื่อท่ีจะส่ือสารความ
แตกต่างเล็กน้อยมากแห่งความรู้สึกของท่านได้ดีข้ึน (“เปล่ียนน ้ าเสียงของขา้พเจา้”)   ความ
ตอ้งการท่ีไร้เหตุผลของพวกเขาท่ีจะมาเป็นทาสของระบบของโมเสสและผูติ้ดตามของครูสอน
เทจ็ท่ีเคร่งในธรรมบญัญติัไดท้  าใหท้่าน “สงสัย”  

  
3.  ตัวอย่างประกอบตามพระคัมภีร์  4:21-31 

  
เปาโลไดตี้ความลกัษณะต่างๆของประวติัศาสตร์ของบุตรสองคนของอบัราฮมัในเชิงนิทานเปรียบเทียบ (นัน่คือ 
โดยอุปมา NIV) เพื่อจะโน้มน้าวผูอ่้านของท่านว่าพวกเขาได้อยู่ในอนัตรายของการเขา้ร่วม สาขาท่ีผิดของ
ครอบครัวของฮบัราฮมั    ดูเหมือนวา่อคัรทูตเปาโลไดใ้ชเ้ร่ืองราวของอบัราฮมัในแนวทางท่ีท่านไดใ้ชเ้พราะวา่น่ี
เป็นวิธีของรับบีโดยทัว่ไปท่ีคริสเตียนท่ีรับเอาธรรมเนียมและความเช่ือของยิวบางทีไดใ้ชใ้นการสอนของพวก
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เขาในเมืองกาลาเทีย[207] เปาโลได้ใช้วิธีเดียวกนัในเร่ืองครูสอนเท็จ แต่ได้สอนความจริงแก่ผูอ่้านของท่าน 
ไม่ใช่ความเทจ็ 
  

“เรามีเร่ืองราวพนัธสัญญาเดิมหน่ึงเร่ือง แต่มีการตีความสองอยา่งท่ีสัมพนัธ์กนั   การตีความอนั
แรก [ขอ้ 22-27] แกต่้างความเท่าเทียมกนัของการมีชีวิตอยู ่ฮูโพ โนมอน [ภายใตธ้รรมบญัญติั] 
กบั การเป็นเชลย และน าหวัขอ้มาจากส่ิงท่ีมาก่อน   การตีความท่ีสอง [ขอ้ 28-30] สร้างถอ้ย
แถลงเก่ียวกบั เสรีภาพ ของผูเ้ช่ือในการตระเตรียมส าหรับส่ิงท่ีจะมาถึง”[208] 

  
เร่ืองราวตามพระคัมภีร์ 4:21-23 
  
4:21                เปาโลไดท้า้ทายผูอ่้านของท่านผูซ่ึ้งไดอ้า้งท่ีจะใหคุ้ณค่าธรรมบญัญติัอยา่งสูงส่งท่ีจะพิจารณาส่ิงท่ี

ธรรมบญัญติัได้สอน   ท่านได้เลือกบทเรียนของท่านจากปฐมกาลซ่ึงเป็นหนังสือในส่วน 
“ธรรมบญัญติั” ของพนัธสัญญาเดิม   ดงันั้นท่านไดใ้ช้ค  าวา่ ธรรมบญัญติั” ท่ีจะอา้งอิงถึงสอง
ส่ิงท่ีแตกต่างกนัในขอ้น้ี คือ ธรรมบญัญติัของโมเสส (ในแง่ท่ีใหญ่กวา่ของมนัแห่งโทราห์หรือ
เพ็นทาทูค; เปรียบเทียบ ลก. 24:44; รม. 3:21) และพนัธสัญญาเดิม (เปรียบเทียบ รม. 
3:19)[209] อีกคร้ังหน่ึง เปาโลไดก้ลบัไปสู่อบัราฮมัผูก่้อตั้งลทัธิยวิ 

  
4:22-23           ท่านไดช้ี้ถึงความแตกต่างสองอยา่งระหวา่งอิชมาเอลและอิสอคั   หน่ึง มารดาของอิชมาเอลเป็น

ทาส (“หญิงทาส”) แต่มารดาของอิสอคัเป็น “ไท” สภาพเหล่าน้ีไดก้ระทบสถานะของบุตรชาย
ของพวกเขาในครอบครัวของอบัราฮมั  สอง อิชมาเอลไดเ้กิดมาตามธรรมชาติ แต่อิสอคัไดเ้กิด
มาอยา่งเหนือธรรมชาติในความส าเร็จแห่งพระสัญญาของพระเจา้    

  
“ในการบนัทึกตามพระคมัภีร์ของการเกิดของบุตรชายสองคนของอบัราฮมั
นั้นเปาโลก็ตระหนักถึงความตรงกันข้ามอย่างเดียวกันระหว่างการพึ่ งพา
ตนเอง (‘ตามเน้ือหนัง’) และการพึ่งพาพระเจา้(‘ทางพระสัญญา’) อย่างท่ี
เกิดข้ึนระหวา่งบรรดาผูท่ี้จะถูกท าให้ชอบธรรมโดยการงานตามธรรมบญัญติั
และบรรดาผูท่ี้ถูกท าใหช้อบธรรมโดยความเช่ือ”[210] 

  
การตีความเชิงนิทานเปรียบเทยีบ 4:24-27 

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Galatians/Galatians.htm#_edn207
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Galatians/Galatians.htm#_edn208
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Galatians/toc.htm#c837
http://biblia.com/bible/nasb95/Luke%2024.44
http://biblia.com/bible/nasb95/Rom.%203.21
http://biblia.com/bible/nasb95/Rom.%203.19
http://biblia.com/bible/nasb95/Rom.%203.19
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Galatians/Galatians.htm#_edn209
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Galatians/Galatians.htm#_edn210
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Galatians/toc.htm#c845


  
4:24                จากนั้นเปาโลไดตี้ความเหตุการณ์เหล่าน้ีอยา่งเปรียบเทียบ   จงสังเกตวา่ท่านไดก้ล่าววา่เร่ืองราวน้ี

ได ้“ประกอบดว้ย” นิทานเปรียบเทียบ ไม่ใช่ “เป็น” นิทานเปรียบเทียบ (ตามตวัอกัษรคือ “ท่ีซ่ึง
ส่ิงต่างๆถูกเปรียบเทียบ”)[211] ท่านไดย้อมรับความเป็นประวติัศาสตร์ของเหตุการณ์ต่างๆ   
ในเร่ืองราวน้ีเปาโลไดเ้ห็นตวัอยา่งประกอบของความขดัแยง้ระหวา่งลทัธิยิวและคริสตศ์าสนา 
การเคร่งในกฎและความเป็นฝ่ายวิญญาณ ส่ิงท่ีเราอ้างอิงว่าเป็นความคล้ายคลึงกนัท่านได้
เรียกวา่นิทานเปรียบเทียบ “นิทานเปรียบเทียบ” อยา่งท่ีเราใชค้  านั้นในทุกวนัน้ีก็เป็นเร่ืองราวท่ี
ซ่ึงเหตุการณ์ต่างๆไม่ไดเ้ป็นประวติัศาสตร์   

  
“เน่ืองจากว่าประเภทของการตีความพนัธสัญญาเดิมท่ีพบไดใ้นตอนน้ีไม่มี
ทางท่ีจะเป็นลกัษณะโดยทัว่ไปของเปาโล ขอ้วนิิจฉยัตามธรรมดาก็คือวา่มนัมี
เหตุผลท่ีพิเศษส าหรับการใชข้องมนัท่ีน่ี  เหตุผลนั้นก็ไม่ไกลท่ีจะแสวงหา คือ 
ถา้คริสเตียนท่ีรับเอาธรรมเนียมและความเช่ือของยวิในเมืองกาลาเทียไดใ้ชข้อ้
โตแ้ยง้ประเภทคล้ายกนัท่ีจะชกัชวนคริสเตียนว่า การเป็นบุตรของอบัราฮมั
นั้นไดพ้วักนักบัการเขา้สุหนตัและการประพฤติตามธรรมบญัญัติันั้น มนัก็จะ
เหมาะสมโดยเฉพาะส าหรับเปาโลท่ีจะหันอาวุธของปฏิปักษ์ของท่านเองมา
ต่อตา้นพวกเขา”[212] 

  
ข่าวประเสริฐเป็นความส าเร็จของพระสัญญาท่ีได้ท าแก่อบัราฮมัท่ีว่าในเขา
และพงศ์พนัธ์ุของเขานั้น ทุกประชาติจะได้รับพร (เปรียบเทียบ 3:8, 16)   
ธรรมบญัญติัซ่ึงได้ให้มาภายหลังก็เป็นระบบท่ีสอดแทรกเข้ามาซ่ึงได้ถูก
น าเขา้มาโดยพระเจา้เพื่อจุดประสงคท่ี์จ ากดั คือ  ความใชไ้ดข้องมนัไดด้ าเนิน
ไปจนกระทัง่พระสัญญาท่ีมีต่ออบัราฮมัไดส้ าเร็จในพระคริสต ์และแมก้ระทัง่
ในขณะท่ีมนัใช้ได ้มนัก็ไม่ได ้ แกไ้ขเง่ือนไขของพระสัญญา (เปรียบเทียบ 
3:17-25)”[213] 

  
4:25                “ฮาการ์” แสดงถึงพนัธสัญญาแบบโมเสสท่ีไดท้  าข้ึน ณ “ภูเขาซีนาย” ในความคลา้ยคลึงกนัของ

เปาโล (ตวัอย่างประกอบ) พงศ์พนัธ์ุของเธอแสดงถึงคนอิสราเอลผูซ่ึ้งไดด้ าเนินในความเป็น
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ทาสภายใตธ้รรมบญัญติั   ซาราห์ซ่ึงไม่ไดถู้กอา้งอิงถึงในขอ้ท่ี 25 ก็แสดงถึงพนัธสัญญาแบบ
อบัราอมั และพงศพ์นัธ์ุของเธอก็เป็นไท ซ่ึงด าเนินภายใตพ้ระสัญญา     

  
การระบุแรกเร่ิมของภูเขาซีนายพร้อมกบัเยเบล มุสาในคาบสมุทรซีนาย ซ่ึงเป็นสถานท่ีตั้งท่ี
เป็นไปไดอ้นัเป็นท่ีนิยมก็มาจากงานเขียนของเอกเกอเรียในศตวรรษท่ีส่ีค.ศ.     มนัเป็นไปไดว้า่ 
ในสมยัของเปาโลนั้น คาบสมุทรซีนายไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของอาระเบีย[214] ความเป็นไปไดอี้ก
อยา่งหน่ึงก็คือวา่ ภูเขาซีนายอยูใ่นอาระเบียโบราณ (และสมยัใหม่) บางทีก็อยูแ่ค่ทางตะวนัออก
ของอ่าวอะคาบาห์ 

  
“เป็นท่ีชดัเจนวา่ เปาโลก าลงัถือวา่อาระเบียเป็นดินแดนของพงศ์พนัธ์ุของฮา
การ์และดินแดนแห่งทาส  มันไม่ใช่แผ่นดินบริสุทธ์ิท่ีพระเจ้าได้ให้แก่
อิสราเอล[215] 

  
4:26                “ฮาการ์” ยงัแสดงถึง “เยรูซาเล็ม” เก่า (“ปัจจุบนั” ขอ้ 25) ซ่ึงไดเ้ป็นทาสภายใตโ้รมและธรรม

บญัญติัของโมเสส ซ่ึงเปาโลไม่ไดอ้า้งอิงในขอ้ท่ี 26 “ซาราห์” แสดงถึงกรุงเยรูซาเล็มท่ีเป็น
แบบสวรรค ์(“เยรูซาเล็มท่ีสูงกวา่”)   ซ่ึงเป็นปลายทางของผูเ้ช่ือท่ีล่วงลบัไปซ่ึงเป็นไท   เธอยงั
เป็นมารดาของผูเ้ช่ือแททุ้กคนอีกดว้ย    

  
ลกัษณะหลกัต่างๆในความคลา้ยคลึงกนัน้ีก็เป็นดงัน้ี 
 
ฮาการ์เป็นหญิงทาส ซาราห์เป็นหญิงท่ีเป็นไท 
อิชมาเอลไดเ้กิดมาตามธรรมชาติ อิสอคัไดเ้กิดมาอยา่งเหนือธรรมชาติ 
พนัธสัญญาเดิม พนัธสัญญาใหม่ 
กรุงเยรูซาเล็มทางโลก กรุงเยรูซาเล็มทางสวรรค ์
ลทัธิยวิ คริสตศ์าสนา 
 

4:27                ขอ้อา้งอิงจาก อิสยาห์ 54:1 ไดท้  านายวา่อิสราเอลซ่ึงไดเ้ป็นหมนัในเชิงเปรียบเทียบก่อนการถูก
เนรเทศไปท่ีบาบิโลนจะช่ืนชมลูกจ านวนมากในอนาคต   บางทีน่ีเป็นการอา้งอิงถึงพระพร
ต่างๆของยคุพนัปี   เปาโลไดป้ระยุกตค์  าพยากรณ์น้ีกบัซาราห์   เธอจะมีพระพรท่ีใหญ่กวา่และ
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ลูกๆท่ีมากข้ึนในอนาคตมากกว่าในอดีต ซ่ึงเป็นลูกๆแห่งพระสัญญา นัน่คือ ผูเ้ช่ือแทท้ั้งหมด
ซ่ึงรวมถึงคริสเตียน     

  
การประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติ  4:28-31 
  
4:28               เปาโลไดเ้ขียนการประยุกต์ใช้สามอย่างจากการตีความของท่าน    หน่ึง คริสเตียนก็คลา้ยกนักบั

อิสอคัในแง่ท่ีว่าพวกเขาประสบการเกิดท่ีเหนือธรรมชาติและเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ
แห่งพระสัญญาของพระเจา้ ดงันั้น พวกเขา (“ลูกแห่งพระสัญญา”) ไม่ควรด าเนินชีวิตในฐานะ
บุตรท่ีเป็นทาส     

  
4:29               สอง ท่ีเรียกกันว่า “พวกพี่นอ้ง” ผูซ่ึ้งท่ีมาแตกต่างจากท่ีมาของเราเองก็ข่มเหงผูเ้ช่ืออยา่งท่ีอิชมาเอล

ได้ “ข่มเหง” อิสอคั พวกเคร่งครัดในกฎข่มเหงบรรดาผูท่ี้ด าเนินชีวิตในเสรีภาพ   เปาโลได้
อา้งอิงถึงผูเ้ช่ือชาวกาลาเทียโดยทัว่ไปในฐานะ “พวกพี่นอ้ง” ในพระคมัภีร์ตอนน้ีซ่ึงไดร้วมถึง 
ท่ีเรียกว่า (ปลอม; เปรียบเทียบ 2:4) “พวกพี่นอ้ง” ซ่ึงเป็นผูเ้คร่งครัดในกฎผูไ้ดป้นกนัท่ามกลาง
พวกเขา   

  
4:30               สาม คริสเตียนควรกนั (“ไล่”) ผูเ้คร่งครัดในกฎให้ออกไปจากท่ามกลางพวกเขา เน่ืองจากว่าผู ้

เคร่งครัดในกฎไม่มีมรดกร่วมกบับรรดาบุตรท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายของพระเจา้ อยา่งท่ีอบัราฮมั
ได้ไล่อิชมาเอลออกจากครัวเรือนของเขา ดงันั้นชาวกาลาเทียควรไล่ของคริสเตียนท่ีรับเอา
ธรรมเนียมและความเช่ือของยิวออกจากคริสตจกัร น่ีไม่ไดห้มายถึงวา่ ผูน้  าคริสตจกัรควรไล่ค
ริสเตียนท่ีเคร่งครัดในกฎทุกคนออกไป   อยา่งไรก็ตาม เป็นการฉลาดท่ีจะกนัผูส้นบัสนุนการ
เคร่งครัดในกฎและธรรมบญัญติัออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งถา้พวกเขาไม่เปล่ียนค าสอนของ
พวกเขา  ประเด็นของเปาโลก็คือวา่ผูเ้คร่งครัดในธรรมบญัญติัจะไม่ไดรั้บพระพรจากพระเจา้
เป็นมรดกมากเท่ากบัผูท่ี้ด าเนินชีวติโดยพระวญิญาณ    . 

  
“ดงันั้นอคัรทูตเปาโลประกาศอยา่งมัน่ใจถึงอวสานของลทัธิยิว ณ เวลาท่ีซ่ึง
เศษหน่ึงส่วนสองของศาสนาคริสตไ์ดย้ดึติดกบัธรรมบญัญติัของโมเสสพร้อม
ดว้ยความรักใคร่ท่ีริษยาซ่ึงขาดความบา้คลัง่เล็กนอ้ย และในฐานะท่ีกลุ่มยิวดู
เหมือนจะเติบโตในอิทธิพลและแข็งแรงพอท่ีจะบ่อนท าลายอิทธิพลของท่าน
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และท าใหชี้วติของท่านอยูใ่นอนัตรายแมก้ระทัง่ในคริสตจกัรต่างชาติแห่งการ
ก่อตั้งของท่านเอง”[216] 

  
“การเคร่งในกฎ” เป็นทั้งการเช่ือถือ (ปรัชญา) และการปฏิบติั   ในฐานะการเช่ือถือ การเคร่งใน
กฎเป็นความเช่ือมัน่วา่ เราสามารถท าให้ตัวเราเองเป็นท่ียอมรับต่อพระเจ้าได้  โดยการรักษากฎ
ต่างๆ  บ่อยคร้ังแล้วกฎต่างๆท่ีถูกกล่าวถึงท่ีน่ีก็เป็นกฎเหล่านั้นท่ีได้ก าหนดให้มีโดยมนุษย ์
ไม่ใช่กฎเหล่านั้นท่ีไดเ้รียกร้องโดยพระเจา้   อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้กฎต่างๆตามพระ
คมัภีร์แบบผิดๆก็เป็นรูปแบบของการเคร่งในกฎอีกดว้ย   ในแง่ท่ีใหญ่กวา่นั้น การเคร่งในกฎ
เป็นการเช่ือถือท่ีว่าเราสามารถท าให้ตวัเราเองเป็นท่ียอมรับต่อพระเจา้ไดโ้ดย การงานท่ีดีของ
เรา   แน่นอนวา่ ส่ิงเดียวท่ีท าใหเ้ราเป็นท่ียอมรับต่อพระเจา้ไดก้็คือการวางใจของเราใน การงาน
ท่ีดีของพระคริสต์    พระองค์ไดต้อบสนองต่อการเรียกร้องของพระเจา้ท่ีมีต่อเรา   เราไดรั้บ
ความรอดโดยการงานท่ีดี แต่มนัเป็นการงานท่ีดีของพระคริสต์ไม่ใช่ของเรา   “การเคร่งใน
กฎหมาย”    เป็นความเช่ือถือท่ีว่า เราตอ้งท าให้ กฎหมาย เป็นผูป้กครองท่ีปกครองแห่งชีวิต
ของเรา     มนัเห็นวา่กฎหมายเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดในความสัมพนัธ์ของผูค้นกบัพระ
เจา้   การเคร่งในกฎหมาย จดจ่อท่ีกฎหมายส่วน “การเคร่งในกฎ” จดจ่อท่ีกฎต่างๆ   ในฐานะ
การปฏิบติั การเคร่งในกฎเป็นการปฏิบติัตามกฎต่างๆพร้อมกบัมุมมองของการไดรั้บความดี
งามจากพระเจา้  

  
“การเคร่งในกฎเป็นหน่ึงในปัญหาหลกัท่ามกลางคริสเตียนในทุกวนัน้ี  เรา
ต้องจดจ าไวว้่า การเคร่งในกฎไม่ได้หมายถึงการตั้ งมาตรฐานต่างๆฝ่าย
วิญญาณ มนัหมายถึงการนมสัการมาตรฐานเหล่าน้ีและการคิดวา่เราเป็นฝ่าย
วิญญาณเพราะวา่เราเช่ือฟังส่ิงเหล่านั้น   มนัหมายถึงการตดัสินผูเ้ช่ือคนอ่ืนๆ
บนพื้นฐานของมาตรฐานเหล่าน้ีอีกดว้ย”[217] 

  
“บางคนก็พยายามเล่ียงกฎต่างๆ ซ่ึงอา้งวา่มนัเป็นการเคร่งในกฎ 

  
“มนัไม่ใช่  การเคร่งในกฎไม่ใช่กฎหมาย   มีกฎหมายในโลกมาตลอด    ตั้งแต่
โมเสสนั้น ก็มีกฎหมายในพระคมัภีร์  แม้กระทัง่ในพนัธสัญญาใหม่ เรามี
กฎหมาย   ในฐานะผูเ้ช่ือ เราปฏิบติัการภายใต ้‘กฎหมายของพระคริสต์’ (กท. 
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6:2) ค าสั่งต่างๆของพนัธสัญญาใหม่ก็จดัเตรียมประมวลกฎหมายน้ีเพื่อเรา   
และกฎหมายน้ีก็ดีและมีประโยชน์ส าหรับเรา เน่ืองจากว่ามนัมาจากพระเจา้   
ดงันั้น การเคร่งในกฎไม่ใช่การปรากฏของกฎหมายหรือประมวลกฎหมาย
ทางศีลธรรม   

  
“การเคร่งในกฎเป็นท่าที  การเคร่งในกฎเกิดข้ึนเม่ือคุณท าตามกฎหรือ
ประมวลกฎพร้อมกบัแรงจูงใจแห่งการยกยอ่งตวัคุณเอง  คุณอาจแสร้งวา่มนั
ช่วยช าระคุณให้บริสุทธ์ิ   ตวัอย่างเช่น คุณสามารถอา้งว่าอาหารเจเร่งการ
เติบโตฝ่ายวิญญาณของเรา   ในอีกด้านหน่ึง นั่นดูเหมือนเป็นไปได้   แต่
เน่ืองจากแรงจูงใจนั้นผิดและคุณได้ยกย่องตัวคุณเอง แท้จริงแล้วคุณได้
หยดุย ั้งการเติบโต” [218] 

  
4:31               เปาโลไดส้รุปขอ้โตแ้ยง้เชิงนิทานเปรียบเทียบดว้ยการย  ้าเตือนผูอ่้านของท่านถึงความแตกต่างท่ี

เป็นพื้นฐานและรุนแรงระหว่างตวัท่านเองและชาวกาลาเทียผูซ่ึ้งเป็นบุตรแห่งความเช่ือและผู ้
เคร่งในกฎและผูเ้คร่งในกฎหมายผูซ่ึ้งเป็นบุตรของเน้ือหนงั      

  
การแกต่้างของเปาโลเก่ียวกบัความรอดโดยความเช่ือเท่านั้น (บทท่ี 3-4) ก็มุ่งไปท่ีความเขา้กนัไม่ไดข้องความ
เช่ือและการงานในฐานะวิธีของการไดรั้บการท าให้ชอบธรรมและการช าระให้บริสุทธ์ิในถอ้ยค าท่ีหนกัแน่น
ท่ีสุด   คริสเตียนท่ีรับเอาธรรมเนียมและความเช่ือของยิวได้พยายามท่ีจะท าให้ชาว  กาลาเทียท่ีจะจ านนต่อ
ขนบธรรมเนียมของโมเสสเพื่อจะไดรั้บบางส่ิงจากพระเจา้   การเขา้หาแบบน้ีก็ตรงกนัขา้มกบัพระคุณซ่ึงยอมรับ
วา่ผูค้นไม่สามารถไดรั้บความโปรดปรานจากพระเจา้ไดแ้ละเพียงแค่วางใจในพระเจา้ท่ีจะท าตามส่ิงท่ีพระองค์
ไดส้ัญญาไว ้  
  
ในพระคมัภีร์ตอนน้ี เปาโลไดเ้ปรียบเทียบความเช่ือกบัการงานในฐานะวิธีของการไดรั้บความโปรดปรานจาก
พระเจา้   ในท่ีอ่ืนๆนั้น ท่านไดเ้นน้ถึงความส าคญัของการงานท่ีดีและไดใ้ห้หลายค าสั่งทั้งแง่บวกและแง่ลบเพื่อ
จะแนะน าอุปนิสัยของคริสเตียน (เช่น อฟ. 2:8-10) ในพระคมัภีร์ตอนเหล่านั้น การงานแสดงออกถึงการส านึก
คุณของคริสเตียนท่ีมีต่อพระเจา้ส าหรับพระคุณของพระองค์  การงานเหล่านั้นไม่ไดท้  าให้เราเป็นท่ียอมรับต่อ
พระเจา้ไดม้ากข้ึน หรือท าใหพ้ระเจา้รักเรามากกวา่ท่ีพระองคจ์ะรักถา้เราไม่ไดท้  าการงานเหล่านั้น    
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ส่ิงท่ีพระเยซูและพวกอคัรทูตไดส้อนเก่ียวกบัรางวลัของเราก็ไม่ขดัแยง้กบัการเนน้ของเปาโลท่ีน่ี   เราควรจ านน
ตวัเราเองต่อพระเยซูในฐานะองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา (รม. 12:1-3) และฝึกฝนวนิยัในชีวติของเรา   เราควรท าส่ิง
เหล่าน้ีเพื่อวา่เราสามารถไดรั้บรางวลัและไดรั้บมรดกสูงสุดท่ีเป็นไปไดเ้ม่ือเรายืนต่อหนา้บลัลงัก์ของพระคริสต ์
(เปรียบเทียบ  1 คร. 9:27) อย่างไรก็ตาม เราควรท าอย่างนั้นในฐานะการแสดงออกถึงการส านึกคุณของเรา 
(เปรียบเทียบ คส. 1:10) เราไม่ตอ้งท าอยา่งนั้นเพื่อจะไดรั้บความโปรดปรานหรือความรักของพระเจา้ (รม. 8:31-
39) 
  
การเนน้ของยากอบในจดหมายฝากของท่านก็อยูค่วามส าคญัของการด าเนินชีวิตโดยความเช่ือหลงัจากท่ีพระเจา้
ไดย้อมรับเราแลว้ (ยก. 2:14-26) การเนน้ของเปาโลในพระธรรมกาลาเทียอยูท่ี่ส่ิงท่ีท าใหเ้ราเป็นท่ียอมรับต่อพระ
เจา้ 
  

IV. การประยุกต์ใช้ทางปฏบิัติกบัการด าเนินชีวิตคริสเตียน  5:1-6:10 
  
ถดัไปเปาโลไดเ้คล่ือนจากศาสนศาสตร์ (บทท่ี 3-4) ไปยงัจริยธรรม จากหลกัค าสอนไปยงัการปฏิบติั   อยา่งไรก็
ตาม น่ีเป็นการเปล่ียนในระดบัของการเนน้ไม่ใช่การเนน้ใหม่อยา่งส้ินเชิง   
  

ก. ความสมดุลในชีวติคริสเตียน  บทที ่5 
  
จากการท่ีไม่ไดย้อมรับวา่ธรรมบญัญติัของโมเสสเป็นมาตรฐานท่ีมีอ านาจควบคุมส าหรับอุปนิสัยของคริสเตียน 
เปาโลก็ไดด้ าเนินการต่อไปท่ีจะอธิบายถึงวิธีท่ีพระเจา้น าเรา   แรกสุดท่านไดท้  าส่ิงน้ีโดยการอภิปรายถึงความ
สุดขีดท่ีตรงกนัขา้มกนัสองอย่างและจากนั้นก็เป็นทางสายกลางท่ีเหมาะสม (หรือสูงกว่า)  ตอนน้ีการสถิตอยู่
ของพระวญิญาณบริสุทธ์ิน าเรา แต่เราตอ้งระมดัระวงัท่ีจะตามการน าของพระองค ์   
  
ความสมดุลก็ส าคญัอย่างยิ่งในศาสนศาสตร์และชีวิตคริสเตียน   บางทีความผิดพลาดส่วนใหญ่ท่ีคริสเตียนเขา้
ไปสู่ในทั้งสองดา้นก็เป็นผลมาจากความลม้เหลวท่ีจะท าให้การเปิดเผยตามพระคมัภีร์สมดุลกบัหวัขอ้ท่ีสัมพนัธ์
กนัท่ีหลากหลาย   ท่ีน่ีเปาโลไดเ้น้นถึงความสมดุลระหว่างการด าเนินชีวิตโดยปราศจากธรรมบญัญติักบัการ
ด าเนินชีวติโดยปราศจากใบอนุญาต[219] 
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1. การด าเนินชีวติโดยปราศจากธรรมบัญญตัิ 5:1-12 
  
อคัรทูตเปาโลไดเ้ตือนผูอ่้านของท่านท่ีจะไม่คิดวา่พวกเขาสามารถตอบสนองต่อการเรียกร้องของธรรมบญัญติั
ของโมเสสไดด้ว้ยการเช่ือฟังค าสั่งของธรรมบญัญติัสองสามขอ้เท่านั้น   การยอมท าตามอยา่งสมบูรณ์เท่านั้นท่ี
ตอบสนองต่อการเรียกร้องของมนัได ้  
  
5:1                 ผูอ่้านชาวต่างชาติส่วนใหญ่ของเปาโลไดอ้ยูใ่นอนัตรายของการกลบัไปสู่การเป็นทาส   ไม่ใช่ไปสู่

การเป็นทาสของบาปอยา่งเดิมของพวกเขา แต่ไปสู่ “แอกแห่งการเป็นทาส” ของธรรมบญัญติั
ของโมเสส  เป็นท่ีชดัเจนว่า พวกครูสอนเท็จได้บอกพวกเขาว่าพวกเขาตอ้งจ านนต่อการเขา้
สุหนตัเพื่อท่ีจะเป็นท่ียอมรับต่อพระเจา้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง   

  
“ก่อนท่ีจะรีบเขา้สู่ส่วนท่ีสามของจดหมายของท่านนั้น เปาโลก็พูดแทรกขอ้
หน่ึงซ่ึงในทนัทีทนัใดนั้นก็เป็นการสรุปของทุกส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนมาก่อนและการ
เปล่ียนผ่านไปยงัส่ิงท่ีติดตามมา   ท่ีจริง มันคือข้อไขของจดหมายฝากน้ี
ทั้งหมด   เน่ืองจากธรรมชาติของข่าวประเสริฐแทแ้ละการงานของพระคริสต์
เพื่อเห็นแก่เขาเอง ตอนน้ีผูเ้ช่ือตอ้งหันไปจากส่ิงใดก็ตามท่ีมีท่าทางของการ
เคร่งในกฎและแทนท่ีการพกัในการงานท่ีมีชยัส าหรับเขาและด าเนินชีวิตใน
อ านาจของพระวิญญาณของพระคริสต์ . . . .  การเรียกร้องก็เพื่อความ
พากเพียรท่ีดนัทุรังในเสรีภาพในฐานะการตอบสนองท่ีเหมาะสมอย่างเดียว
ต่อความพยายามท่ีจะน าคริสเตียนไปอยูภ่ายใตก้ารเคร่งในกฎอีกคร้ัง”[220] 
  
“หน่ึงในความหายนะของการเคร่งในกฎก็คือว่า มนัให้การปรากฏของความ
เป็นผูใ้หญ่ฝ่ายวิญญาณเม่ือในความเป็นจริงแลว้มนัน าผูเ้ช่ือกลบัไปสู่ ‘ความ
เป็นเด็กคร้ังท่ีสอง’[221] 

  
ในข้ออ้างอิงท่ีผ่านมา บอยซ์และเวียร์สบีได้ใช้ค  าว่า “การเคร่งในกฎ” อย่างท่ีมันถูกใช้
โดยทัว่ไปท่ีจะอธิบายถึงการเคร่งในกฎและการเคร่งในธรรมบญัญติั 
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ในแง่ไหนท่ีพระเจา้ไดป้ลดปล่อยคริสเตียนจาก “แอกของการเป็นทาส” (ขอ้ 1) นัน่คือธรรม
บญัญติัของโมเสส (เปรียบเทียบ รม. 10:4; 2 คร. 3:7-11; ฮบ. 7:12; กท. 3:24)? เป็นท่ีชดัเจนวา่
มนัมีคุณค่าบางอยา่งส าหรับเรา (เปรียบเทียบ 2 ทธ. 3:16) มีจุดประสงคส์องอยา่งของธรรม
บญัญติัของโมเสส คือ เพื่อควบคุมบงัคบัและเปิดเผย   คุณค่าท่ีควบคุมบงัคบัของมนัไดส้ิ้นสุด
ลง แต่คุณค่าทางการเปิดเผยของมนัก็ด าเนินต่อไป อะไรคือการตอบสนองท่ีเหมาะสมของ  
คริสเตียนต่อธรรมบญัญติัของโมเสส? 

  
คาลวนิและนกัศาสนศาสตร์แบบปฏิรูปหลายคนไดต้อบค าถามน้ีในท านองน้ี พวกเขาไดก้ล่าว
วา่ธรรมบญัญติัทางพิธีกรรม (เช่น สัตวบูชา ขอ้หา้มเก่ียวกบัอาหาร วนัเทศกาลต่างๆ และอ่ืนๆ) 
ไม่ไดผู้กมดัคริสเตียนอีกต่อไปเน่ืองจากการตายของพระคริสต์   อย่างไรก็ตาม ธรรมบญัญติั
ทางศีลธรรม (พระบญัญติัสิบประการ) ยงัคงผูกมดั      พระเจ้าได้ล้มเลิกธรรมบญัญติัทาง
ศีลธรรมไปในแง่ท่ีวา่พวกมนัไม่กล่าวโทษเราอีกต่อไปเท่านั้น (รม. 8:11)[222] ปัญหาท่ีมีกบั
การอธิบายน้ีก็คือว่า มนัสร้างความแตกต่างระหวา่งสองส่วนของธรรมบญัญติัท่ีตวับทน้ีไม่ได้
สร้าง  ตวับทน้ีเพียงแค่กล่าววา่พระคริสตเ์ป็นจุดจบของ “ธรรมบญัญติั” (รม. 10:4) ไม่ใช่ส่วน
พิธีกรรมของธรรมบญัญติั   ยิ่งไปกว่านั้น ถา้บญัญติัสิบประการยงัคงผูกมดัเราอยู่ ท  าไมคริส
เตียนตลอดประวติัศาสตร์ (กจ. 20:7; เปรียบเทียบ 1 คร. 16:2) ไดพ้บปะเพื่อจะนมสัการในวนั
อาทิตยแ์ทนท่ีจะเป็นวนัสะบาโต (วนัเสาร์)?   นกัศาสนศาสตร์แบบปฏิรูปบางคนท่ีไดเ้อาตาม
คาลวินก็เช่ือว่าพระเจ้าได้ล้มเลิกการนมัสการวนัสะบาโตไปพร้อมกับธรรมบัญญัติทาง
พิธีกรรม[223] น่ีดูเหมือนค่อนขา้งไม่สอดคลอ้ง  คนอ่ืนๆท่ีติดตามค าสารภาพของเวสท์มินส
เตอร์ก็ถือว่าการนมสัการในวนัอาทิตยเ์ป็นการด าเนินต่อไปของการนมสัการในวนัสะบาโต
[224] อยา่งไรก็ตามแน่นอนวา่มนัแตกต่างอยา่งมาก 

  
นักศาสนศาสตร์แบบตามยุคได้แนะน าอีกค าตอบหน่ึงต่อค าถามน้ีซ่ึงส าหรับขา้พเจา้แล้วดู
เหมือนวา่สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีพระคมัภีร์กล่าวมากกวา่  พวกเขากล่าววา่พระเจา้ได ้ ลม้เลิกธรรม
บญัญติัของโมเสสอย่างส้ินเชิง   คือส่วนท่ีเป็นทางการเมือง ทางพิธีกรรมและทางศีลธรรม   
พระองคไ์ดท้  าใหม้นัส้ินสุดลงในฐานะ ประมวลกฎ และไดแ้ทนท่ีมนัดว้ยประมวลกฎใหม่ คือ 
“พระบญัญติัของพระคริสต์” (กท. 6:2) พระบญัญติับางอยา่งในพระบญัญติัของพระคริสต์ก็
เป็นอยา่งเดียวกนักบัพระบญัญติัเหล่านั้นในธรรมบญัญติัของโมเสส (เช่น เกา้ในพระบญัญติั
สิบประการซ่ึงไม่รวมค าสั่งท่ีจะให้ถือรักษาวนัสะบาโต) ประมวลกฎท่ีพระเจา้ไดใ้ห้มาท่ีได้
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ควบคุมความประพฤติของผูค้นไดมี้ข้ึนก่อนท่ีพระเจา้ไดใ้หธ้รรมบญัญติัของโมเสส (เช่น ปฐก. 
1:28-30; 2:16-17 [ก่อนการลม้ลงในบาป]; 3:14-19 [หลงัการลม้ลงในบาป]; 9:1-17 [หลงัน ้ า
ท่วมโลก]   พระเจา้ไดร้วมค าสั่งท่ีเจาะจงบางอยา่งจากประมวลกฎเก่าก่อนเหล่าน้ีเขา้ไวใ้นพระ
บญัญติัของพระคริสต์ แมว้่าค  าสั่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของธรรมบญัญติัของโมเสส 
(เช่น 1 ทธ. 4:3; เปรียบเทียบ ปฐก. 9:3) พระองค์ไดร้วมเกา้ในพระบญัญติัสิบประการจาก
ประมวลกฎของโมเสสเขา้ไวด้ว้ย 

  
“ขอให้กระบวนการน้ีจะไม่ถูกเปรียบเทียบกบัประมวลกฎท่ีหลากหลายใน
ครัวเรือนท่ีมีลูกๆท่ีก าลงัเติบโตข้ึน?   ณ  ระยะท่ีแตกต่างของความเป็นผูใ้หญ่
นั้น ประมวลกฎใหม่ก็ถูกจดัตั้งข้ึน แต่ค าสั่งอย่างเดียวกนับางค าสั่งก็ปรากฏ
อยู่บ่อยๆ   ท่ีจะกล่าวว่าประมวลกฎเก่าก่อนถูกล้มเลิกไปและค าสั่งของมนั
ทั้งหมดก็ไม่มีความขดัแยง้ มนัก็เป็นธรรมชาติอยา่งเช่นการเติบโตข้ึน   ดงันั้น
มนัก็เป็นเช่นเดียวกบัธรรมบญัญติัของโมเสสและพระบญัญติัของพระคริสต”์
[225] 

  
“‘แอก’ ไดถู้กใช้ในส านวนพูดของคนยิว ณ เวลานั้นในแง่ท่ีมีเกียรติส าหรับ
พนัธะท่ีจะถือรักษาธรรมบญัญติัของโมเสส และคริสเตียนท่ีรับเอาธรรมเนียม
และความเช่ือของยิวคงไดก้ระตุน้ให้ชาวกาลาเทียท่ีจะ ‘แบกแอกของธรรม
บญัญติั’ ไวเ้หนือพวกเขาเอง  แต่เปาโลช้ีแจงอยา่งตรงๆวา่กฎต่างๆของธรรม
บญัญติัอยา่งท่ีไดเ้รียกร้องโดย     คริสเตียนท่ีรับเอาธรรมเนียมและความเช่ือ
ของยวิก็จดัตั้งแอกของทาสข้ึน ดงันั้นท่านก็ใชถ้อ้ยค าน้ีในแง่ท่ีแยแ่ห่งภาระท่ี
ถูกก าหนดข้ึนเหมือนกับการเป็นทาส (เปรียบเทียบ กจ. 15:10; 1 ทธ. 
6:1)”[226] 

  
“มนัเศร้าท่ีจะกล่าว มีบางคนท่ีรู้สึกไม่มัน่คงอย่างมากกบัเสรีภาพ   พวกเขา
ชอบท่ีจะอยูภ่ายใตก้ารปกครองแบบเผด็จการของผูน้ าบางคนมากกวา่ท่ีจะท า
การตดัสินใจของพวกเขาเองอย่างอิสระ    มีผูเ้ช่ือบางคนท่ีตกใจกลัวโดย
เสรีภาพท่ีพวกเขามีในพระคุณของพระเจา้ ดงันั้นพวกเขาแสวงหาการสามคัคี
ธรรมท่ีเคร่งในกฎและเผด็จการท่ีซ่ึงพวกเขาสามารถปล่อยให้คนอ่ืนๆท าการ
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ตดัสินใจของพวกเขาเพื่อพวกเขา   ส่ิงน้ีก็เปรียบไดก้บัผูใ้หญ่ท่ีก าลงัปีนกลบั
ไปสู่เตียงนอนเด็กท่ีมีส่วนกั้นโดยรอบ”[227] 

  
5:2                 ตอนน้ีเปาโลได้เร่ิมตน้ท่ีจะโจมตีค าสอนของคริสเตียนท่ีรับเอาธรรมเนียมและความเช่ือของยิว

เก่ียวกบัการเขา้สุหนัต   การยืนกรานท่ี “การเขา้สุหนตั” เป็นลกัษณะหลกัของข่าวประเสริฐ
ปลอมท่ีคริสเตียนท่ีรับเอาธรรมเนียมและความเช่ือของยิวไดส่้งเสริม   มนัเป็นการปฏิบติัท่ีซ่ึง
การโตเ้ถียงทั้งส้ินวนเวยีนไปรอบๆ[228] 

  
“ณ จุดน้ี อคัรทูตเปาโลแสดงถึงน ้ าเสียงท่ีรุนแรงมากข้ึนในการประณามการถือรักษาธรรม
บญัญติั   มนัไม่เพียงแต่เป็นการยดัเยียดท่ีไร้ประโยชน์ ภาระท่ีเป็นทาสเท่านั้น แต่มนัเป็นภยั
และเป็นอนัตรายในตวัของมนัเอง”[229] 

  
5:3-4               ชาวกาลาเทียจะท าให้พวกเขาเองมีพนัธะท่ีจะเช่ือฟังประมวลกฎของโมเสส (ธรรมบญัญติั) 

“ทั้งส้ิน” ถา้พวกเขาไดย้อมใหพ้วกครูสอนเทจ็ท่ีจะใหพ้วกเขาเขา้สุหนตั 
  

“ในหลกัการนั้น การยอมรับการเข้าสุหนัตก็เป็นการยอมรับแบบแผนทาง
กฎเกณฑท์ั้งส้ิน”[230] 

  
“มนัไม่ใช่ขอ้เทจ็จริงของการท่ีพวกเขา ได้รับการเข้าสุหนัต ท่ีเปาโลประณาม 
(เพราะวา่ส่ิงน้ีก็ไม่ส าคญัในตวัของมนัเอง) แต่เป็นขอ้เท็จจริงของการท่ีพวก
เขา ได้ยอมให้พวกเขาเองท่ีจะได้รับการเข้าสุหนัต [ในขณะท่ี] เป็นตวัแทนท่ี
เป็นอิสระ”[231] 

  
ความมัน่ใจของชาวกาลาเทียในการเขา้สุหนตัจะเปิดเผยถึงความมัน่ใจในความสามารถของ
พวกเขาเองท่ีจะไดรั้บความรอดโดยการเช่ือฟังธรรมบญัญติั   การเขา้หาตามกฎหมายน้ีไปสู่
ความรอดจะแยกพวกเขาจากพระคริสต์ เน่ืองจากส่ิงท่ีพระองคไ์ดท้  าก็คือท่ีจะตระเตรียมความ
รอดในฐานะของประทาน   พวกเขาจะถดถอยจากวิธีแบบพระคุณแห่งความรอดถา้พวกเขาได้
เลือกวธีิแบบธรรมบญัญติั “พระคุณ” เป็นค าโปรดของเปาโล   ท่านไดใ้ชค้  าน้ี 100 คร้ังจากการ
ท่ีมนัปรากฏ 155 คร้ังในพนัธสัญญาใหม่   เม่ือพิจารณาถึงพระสัญญาตามพระคมัภีร์หลายขอ้
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ท่ีว่าพระเจา้ไม่เคยถอดถอนของประทานแห่งความรอดของพระองคน์ั้น ขอ้ท่ี 4 ไม่สามารถ
หมายถึงวา่ ผูอ่้านไดสู้ญเสียความรอดของพวกเขา (เช่น ยน. 1:12; 3:16, 36; 5:24; 6:47; 10:28-
29; รม. 8:31-39; และขอ้อ่ืนๆ) 

  
“เป็นท่ีชดัเจนว่าท่านไม่ไดแ้นะน าว่าชาวกาลาเทียได ้‘สูญเสียความรอดของ
พวกเขา’ เพราะวา่ตลอดจดหมายฉบบัน้ีของท่านนั้นท่านจดัการกบัพวกเขาใน
ฐานะ ผู้เช่ือ  ท่านเรียกพวกเขาวา่ พ่ีน้องท้ังหลายอยา่งนอ้ยเกา้คร้ัง และท่านใช้
ค  าสรรพนามวา่ เรา อีกดว้ย (กท. 4:28,31) เปาโลจะไม่ท าส่ิงน้ีเลยถา้ผูอ่้าน
ของท่านไดสู้ญเสียความรอด  ท่านไดก้ล่าวอยา่งกลา้หาญวา่ ‘และเพราะท่าน
เป็นบุตรของพระเจา้แลว้ พระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของ
พระองค์เขา้มาในใจของเรา ร้องวา่ “อาบา คือพระบิดา”’(กท. 4:6) ถา้ผูอ่้าน
ของท่านไม่ไดรั้บความรอด เปาโลคงไม่ไดเ้ขียนถอ้ยค าเหล่านั้น”[232] 

  
พวกผูเ้คร่งครัดในกฎดูเหมือนจะไดอ้า้งวา่การเขา้สุหนตัเป็นขั้นตอนท่ีจ าเป็นในขบวนการท่ีซ่ึง
ผูค้นจะเป็นท่ียอมรับต่อพระเจา้ได ้  จากมุมมองของพวกเขานั้น ขั้นตอนเหล่าน้ีคือ ความเช่ือใน
พระคริสต ์ การรับพระวิญญาณและการเขา้สุหนตัของเน้ือหนงั   เปาโลโตเ้ถียงว่าใครก็ตามท่ี
จ านนต่อการเขา้สุหนตัเพื่อจะไดรั้บการยอมรับจากพระเจา้ก็เช่ืออยา่งแทจ้ริงในความรอดโดย
การถือรักษาธรรมบญัญติั   ถา้บุคคลหน่ึงเช่ือในการถือรักษาธรรมบญัญติัเพื่อความรอดนั้น เขา
ตอ้งถือรักษา “ธรรมบญัญติัทั้งส้ิน” ไม่ใช่แค่ข้อเรียกร้องของการเข้าสุหนัตเท่านั้น   นั่นก็
เป็นไปไม่ไดส้ าหรับคนบาปท่ีจะท า   แทนท่ีจะไดรั้บการยอมรับจากพระเจา้ การเขา้สุหนตัจะ
เป็นส่ิงท่ีจะแยกพวกเขาจากพระคริสต ์  

  
5:5-6              การเขา้หาของเปาโลและการเขา้หาท่ีท่านไดพ้ยายามท่ีจะชกัชวนให้ชาวกาลาเทียท่ีจะรับเอาก็คือท่ี

จะวางใจพระเจา้ท่ีจะน าไปสู่ทุกส่ิงท่ีเราคาดหวงัในอนาคตซ่ึงข้ึนอยู่กบัขอ้เท็จจริงท่ีว่าตอนน้ี
เราชอบธรรม (ถูกท าให้ชอบธรรม) แล้ว[233] “ความหวงั” น้ีรวมถึงการไดรั้บศกัด์ิศรีสูงสุด
ของเรา (เปรียบเทียบ รม. 8:18-25; 1 ปต. 1:3-4, 13) เราไม่ไดท้  างานเพื่อส่ิงน้ี แต่เรารอคอยส่ิงน้ี   
โดยพื้นฐานแลว้เปาโลไดใ้ช ้“ความชอบธรรม” เพื่อจะอธิบายถึงส่ิงท่ีเรามีในตอนน้ีซ่ึงมาพร้อม
กบัการถูกท าใหช้อบธรรม แต่ท่านไดใ้ช ้“ความรอด” เพื่อจะเนน้ถึงการช่วยกูใ้นอนาคตของเรา     
[234] 
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พระเจา้ไม่สนใจวา่คริสเตียนมีร่างกายท่ีไดเ้ขา้สุหนตัหรือไม่  ส่ิงท่ีส าคญัก็คือวา่เราวางใจพระ
เจา้เพราะวา่เรารักพระองค ์  เปาโลไดร้วมคุณความดีแบบคริสเตียนพื้นฐานสามอยา่งไวด้ว้ยกนั
ในข้อเหล่าน้ีคือ ความเช่ือ ความหวงัและความรัก   พระวิญญาณบริสุทธ์ิท าให้สามอย่างน้ี
เป็นไปได ้   

  
“ส าหรับการเปิดเผยของความคิดพื้นฐานของอคัรทูตคนน้ีถึงธรรมชาติของ
ศาสนานั้น ก็ไม่มีประโยคใดท่ีส าคญัในจดหมายฝากฉบบัน้ี [มากกวา่ขอ้ท่ี 6] 
จริงๆแลว้ในจดหมายฝากฉบบัใดๆของ   เปาโล”[235] 

  
“ขอ้น้ี [ขอ้ 6] บนความดีของมนัเองนั้นจะแสดงให้เห็นว่าเปาโลไม่ใช่ไม่อยู่
ในความสอดคลอ้งกบัหลกัค าสอนของยากอบในเร่ืองความเช่ือรวมกบัการ
งาน (ยก. 2.24ff)”[236] 

  
“เม่ือคุณด าเนินชีวิตโดยพระคุณ คุณก็พึ่ งพาอ านาจของพระวิญญาณ แต่
ภายใต้ธรรมบญัญติันั้น คุณตอ้งพึ่งพาตวัคุณเองและความพยายามของคุณ
เอง”[237] 

  
“เราตอ้งป้องกนัจากความเขา้ใจผิดท่ีแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสน
ศาสตร์ของคาทอลิก (แมว้่านิกายโปรแตสแตนท์อยู่ห่างไกลจากขอ้ยกเวน้) 
ท่ีวา่ความเช่ือท่ีถูกท าให้สมบูรณ์ในความรักเท่านั้นน าไปสู่การถูกท าให้ชอบ
ธรรม    ส่ิงน้ีแสดงถึงการบิดเบือนท่ีอนัตรายของความสัมพนัธ์ระหวา่งความ
เช่ือ ความรักและการถูกท าให้ชอบธรรม   ในการกล่าวถึงการถูกท าให้ชอบ
ธรรม เปาโลไม่เคยกล่าวถึงความเช่ือ และ ความรัก แต่กล่าวถึงความเช่ือ
เท่านั้นในฐานะการรับ   ดงันั้นความรักไม่ใช่ส่ิงท่ีต้องมีก่อนท่ีเพิ่มเติมมา
ส าหรับการรับเอาความรอด หรือไม่ใช่ลกัษณะท่ีส าคญัของความเช่ือ ตรงกนั
ขา้ม ความเช่ือกระตุน้ความรักท่ีซ่ึงมนัท าการ”[238] 
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5:7-10             พวกครูสอนเท็จไดก้ระแทกผูอ่้านของเปาโลขณะท่ีพวกเขาไดว้ิ่งแข่งการแข่งขนัของคริสเตียน  
พระเจา้ไม่ไดน้ าใหผู้เ้คร่งในกฎผูซ่ึ้งไดยุ้ง่กบั (“ขดัขวาง”) พวกเขาท่ีจะท าอยา่งนั้น    

  
โซล่า บดัด์และแมร่ี เดกเกอร์ไดว้ิ่งใกลชิ้ดกนัในการแข่งขนัวิ่งระยะทาง 1,000 เมตรในกีฬา
โอลิมปิกท่ีจดัข้ึนท่ีเมืองลอสแองเจลลีส รัฐแคลิฟอร์เนียในปี ค.ศ. 1984   อยา่งไม่ไดค้าดหวงั
นั้น โซล่า บดัด์ไดก้ระแทกแมร่ี เดกเกอร์และแมร่ีไดล้ม้นอนเหยียดยาวในสนามกีฬารูปวงรี   
เธอได้ออกจากการแข่งขนั  ใช่แล้ว พวกครูสอนเท็จในเมือง กาลาเทียได้ขัดจงัหวะความ
คืบหนา้ท่ีดีของผูเ้ช่ือชาวกาลาเทียท่ีไปยงัเป้าหมายของพวกเขา   

  
“มนัส าคญัท่ีจะสังเกตว่าเปาโลไม่เคยใช้ภาพลกัษณ์ของการแข่งขนัเพื่อจะ
บอกผูค้นถึงวิธีท่ีจะไดรั้บความรอด   ท่านก าลงักล่าวต่อ    คริสเตียนอยูเ่สมอ
เก่ียวกบัวิธีท่ีจะด าเนินชีวิตคริสเตียน ผู้แข่งขันในกีฬาของกรีกจะต้องเป็น
พลเมืองก่อนท่ีเขาสามารถแข่งขนัได้”[239] 

  
“เช้ือ” ในสุภาษิตของเปาโล (ขอ้ 9; 1 คร. 5:6)   สามารถอา้งอิงถึงความผิดพลาดในคริสตจกัร 
ครูสอนเทจ็ท่ีน าผดิๆในท่ามกลางพวกเขา (ผลแอปเป้ิลเสียในถงัไมเ้ปรียบเทียบ ขอ้ 10) และขอ้
เรียกร้องเดียวของการเขา้สุหนตัซ่ึงไดถู้กอา้งอิงแลว้ (ขอ้ 2-3)   ขา้พเจา้คิดวา่บางทีมนัอา้งอิงถึง 
“คริสเตียนท่ีรับเอาธรรมเนียมและความเช่ือของยิว” หรือ “พวกคริสเตียนท่ีรับเอาธรรมเนียม
และความเช่ือของยิว” แทนท่ีจะเป็นค าสอนท่ีเคร่งในกฎ[240]   เปาโลได ้“มัน่ใจ” ว่าชาวกา
ลาเทียจะอยูฝ่่ายท่าน (“ไม่รับเอามุมมองอ่ืน”) และท่ีวา่พวกเขาหรือพระเจา้จะพิพากษาครูหรือ
พวกครูสอนเท็จ   “ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร” อาจจะพาดพิงถึงต าแหน่งท่ีสูงของครูสอนเท็จใน
ความคิดของชาวกาลาเทีย (อย่างเช่น: “ใครก็ตามท่ีเขาคิดว่าเขาเป็น”) แทนท่ีจะเป็นการ
แสดงออกถึงความไม่รู้ของเปาโลเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของเขา[241]   ในอีกด้านหน่ึง “ผูท่ี้มา
รบกวนท่าน” บางทีอา้งอิงถึงใครก็ตามท่ีอาจรบกวนพวกเขาหลงัจากน้ี (เปรียบเทียบ ขอ้ 12; 
1:6)[242] 

  
5:11                เป็นท่ีชดัเจนว่า บางคนไดก้ล่าวว่าเปาโลไดส้นบัสนุน “การเขา้สุหนตั”  ท่านอาจไดเ้ทศนาเร่ือง

นั้นก่อนการกลบัใจเช่ือของท่านบนถนนดามสักสั แต่ตั้งแต่เวลานั้นท่านไดห้ยุด   บางทีเปาโล
ไดห้มายถึงวา่ การกล่าวหาจากพวกผูว้ิจารณ์ของท่านท่ีวา่ท่านไดเ้ทศนาการเขา้สุหนตัเม่ือใดก็
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ตามท่ีมนัไดเ้หมาะสมกบัท่านก็ไม่ใช่เป็นจริง (เปรียบเทียบ 1 คร. 7:18)[243]   เปาโลไดคิ้ดวา่
มนัฉลาดส าหรับคริสเตียนบางคนเช่นทิโมธีท่ีจะรับการเข้าสุหนัตเพื่อเห็นแก่พนัธกิจท่ีมี
ประสิทธิภาพ (กจ. 16:3) อยา่งไรก็ตาม ท่านไม่ไดส้อนวา่มนัจ าเป็นส าหรับความรอด   

  
ประเด็นของเปาโลท่ีน่ีก็คือวา่ ถา้ท่านไดส้อนวา่การเขา้สุหนตัก็จ  าเป็นส าหรับความรอด พวกค
ริสเตียนท่ีรับเอาธรรมเนียมและความเช่ือของยิวคงไม่ได ้“ข่มเหง” ท่าน   ถา้ผูค้นตอ้งการการ
เขา้สุหนตั พวกเขาก็ไม่ตอ้งการกางเขนของพระคริสต์ พวกผูเ้คร่งในกฎไดต่้อตา้นการเทศนา
ของเปาโลเก่ียวกบักางเขนเพราะว่ามนัไดช้ี้ว่าผูค้นไม่สามารถท่ีจะท าให้พระเจา้โปรดปราน
ดว้ยตวัของพวกเขาเองได ้  

  
“สแกนดาลอน [ส่ิงกีดขวาง] แห่งกางเขนส าหรับคนยิว (เปรียบเทียบ 1 คร. 
1:23) ก็อยู่ในค าสาปแช่งซ่ึงไดม้นัเก่ียวขอ้งเพราะว่าผูห้น่ึงไดถู้กแขวนบนท่ี
นัน่ (เปรียบเทียบ 3:13)   ผูน้ั้นท่ีไดต้ายในความตายเช่นนั้นควรถูกประกาศวา่
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และพระคริสตก์็เหลือท่ีจะทนได ้ ในสายตาของคนต่างชาติ
นั้น แนวคิดท่ีว่าความรอดไดข้ึ้นอยู่กบัผูห้น่ึงซ่ึงไม่มีปัญญาหรืออ านาจท่ีจะ
ช่วยตวัเขาเองใหร้อดจากความตายท่ีไม่น่าเช่ือถืออยา่งมากก็เป็นความโง่เขลา
อยา่งมาก แต่มนัมี ส่ิงกีดขวาง ทัว่ไปมากข้ึนท่ีไดติ้ดกบักางเขน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
บางทีเปาโลก าลงัคิดถึงท่ีน่ี คือ มนัท าลายรากฐานของทุกความคิดเก่ียวกบัการ
บรรลุหรือความดีส่วนตวัท่ีซ่ึงความรอดของพระเจา้ถูกกล่าวถึง   ท่ีจะถูกปิด
จากการรับความรอดจากผูห้น่ึงท่ีไดถู้กตรึง ถา้มนัจะตอ้งไดรั้บทั้งหมด ก็เป็น
การดูถูกต่อความเห็นทั้งส้ินแห่งความหยิ่งในตนเองและการช่วยเหลือตนเอง
ท่ีเหมาะสม และส าหรับหลายคนแลว้ ส่ิงน้ียงัคงเป็นส่ิงกีดขวางหลกัในข่าว
ประเสริฐแห่งพระคริสตท่ี์ไดถู้กตรึง   ถา้ขา้พเจา้เองสามารถให้การสนบัสนุน
เล็กนอ้ยบางอยา่ง ซ่ึงเป็นบางส่ิงท่ีเล็กนอ้ยอยา่งเช่นการยอมรับการเขา้สุหนตั 
จากนั้น การเห็นคุณค่าในตนเองของขา้พเจา้ก็ไม่เป็นอนัตราย”[244] 

  
สรุปแลว้ ข่าวประเสริฐของเปาโลเป็น “ส่ิงกีดขวาง” เน่ืองดว้ยเหตุผลสองประการ คือ มนัได้
น าเสนอพระเมสสิยาห์ท่ีไดถู้กตรึง และมนัไดส้นบัสนุนทางแห่งความรอดท่ีปราศจากการเขา้
สุหนตัและธรรมบญัญติั 
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5:12                พวกคริสเตียนท่ีรับเอาธรรมเนียมและความเช่ือของยิวได้ไปไกลเกินไปเก่ียวกบัการเขา้สุหนัต   

ความตอ้งการของเปาโลท่ีว่าพวกคริสเตียนท่ีรับเอาธรรมเนียมและความเช่ือของยิวผูซ่ึ้งได้
กระตือรือร้นในเร่ืองการเข้าสุหนัตอย่างมาก “จะตอน (นั่นคือ ตดัอณัฑะ) พวกเขาเอง” ก็
สะทอ้นถึงความรู้สึกลึกๆของท่านเก่ียวกบัความรุนแรงของ  ความเห็นนอกรีตของพวกเขา 
(เปรียบเทียบ ฟป. 3:2)   กล่าวในเชิงเปรียบเทียบแลว้ ถา้พระเจา้ไดใ้ห้ตามความตอ้งการของ
เปาโล พวกเขาก็ไม่สามารถก่อให้เกิดผูก้ลบัใจเช่ือได้     และพวกเขาจะถูกกนัออกไปจากท่ี
ประชุมของพระเจา้ (เปรียบเทียบ ฉธบ. 23:1) พวกปุโรหิตแห่งลทัธิเทียมเท็จไซเบเลในเขตนั้น
ไดป้ฏิบติัการตดัอณัฑะ[245] 

  
“การคดัคา้นก็ส าคญัเป็นสองเท่าอยา่งท่ีไดถู้กกล่าวต่อชาวกาลาเทีย เพราะว่า
เปสสินสัหน่ึงในเมืองหลกัของพวกเขาก็เป็นบา้นแห่งการนมสัการของไซเบ
เลเพื่อใหเ้กียรติแก่ผูซ่ึ้งการตอนเหล่าน้ีไดถู้กปฏิบติั. . .”[246] 

  
เปาโลไดถื้อวา่พวกคู่ปรับท่ีเคร่งในกฎของท่านก็ไม่ดีไปกวา่พวกปุโรหิตชาวต่างชาติ. 

  
“. . . ส าหรับเปาโลแล้วท่ีจะเปรียบเทียบพิธีการเข้าสุหนัตของคนยิวสมยั
โบราณกบัการปฏิบติัของคนต่างชาติแม้กระทัง่ในแนวทางน้ีก็ท  าให้ตกใจ   
เน่ืองดว้ยส่ิงหน่ึงคือ มนัท าให้ความพยายามของพวก คริสเตียนท่ีรับเอาธรรม
เนียมและความเช่ือของยวิท่ีจะใหค้นต่างชาติไดเ้ขา้สุหนตัอยูใ่นระดบัเดียวกนั
กบัการปฏิบติัของคนต่างชาติอนัเป็นท่ีรังเกียจ    เน่ืองด้วยอีกส่ิงหน่ึง มนั
เช่ือมโยงความตอ้งการของพวกเขาท่ีมีต่อการเขา้สุหนตักบัการท่ีแมก้ระทัง่ใน
ลทัธิยวิก็ไดเ้พิกถอนบุคคลหน่ึงจากท่ีประชุมของพระเจา้ (ฉธบ. 23:1)[247] 

  
ดงันั้นความตอ้งการของเปาโลท่ีมีต่อพวกครูสอนเทจ็ดูเหมือนจะเป็นวา่พวกเขาจะ “ตดัพวกเขา
เอง” จากวงสมาคมของผูเ้ช่ือ[248] 

  
“ส่วนมากแลว้พระธรรมกาลาเทียถูกถือวา่เป็นเอกสารท่ียิง่ใหญ่ของการถูกท าใหช้อบธรรมโดย
ความเช่ือ   ส่ิงท่ีคริสเตียนทั้งหมดไดล้ม้เหลวท่ีจะตระหนกัอยูบ่่อยๆก็คือวา่   ในความเป็นจริง
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นั้น มนัเป็นเอกสารท่ีจดัตั้งวถีิชีวติท่ีมีพระคริสตเ์ป็นศูนยก์ลาง   ซ่ึงเป็นวถีิชีวติท่ีตรงกนัขา้มกบั
การเคร่งในธรรมบญัญติัและการไร้ศีลธรรม  อย่างน่าเศร้าแล้ว แมว้่าจะยกย่องการถูกท าให้
ชอบธรรมโดยความเช่ือนั้น บ่อยคร้ังมากท่ีคริสเตียนปฏิเสธเสรีภาพของพวกเขาในพระคริสต์
โดยการสนบัสนุนการเคร่งในธรรมบญัญติัหรือไม่ก็การไร้ศีลธรรมและบางคร้ัง (เหมือนกบั
ชาวกาลาเทีย) ก็สนบัสนุนทั้งสองอยา่ง  ดงันั้นจดหมายของเปาโลถึงชาวกาลาเทียแมว้า่จะเขา้
ประเด็นโดยตรงกบัสถานการณ์ของชาวกาลาเทียก็กล่าวต่อสถานการณ์ของเราในทุกวนัน้ีอีก
ดว้ย”[249] 
  

2. การด าเนินชีวติโดยปราศจากใบอนุญาต  5:13-15 
  
เปาโลไดก้ระตุน้ใหผู้อ่้านของท่านท่ีจะด าเนินชีวิตโดยไม่ถูกผกูมดัดว้ยธรรมบญัญติัของโมเสส (5:1-12)     ท่าน
ยงัไดเ้ตือนพวกเขาต่อการใช้เสรีภาพของพวกเขาในฐานะใบอนุญาตให้ท าบาปอีกดว้ย เพื่อจะป้องกนัพวกเขา
จากการมีปฏิกิริยารุนแรงเกินไป 
  

“เสรีภาพของคริสเตียนไม่ใช่ใบอนุญาตเน่ืองดว้ยเหตุผลท่ีเรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่ท่ีว่าคริสเตียน
ไม่ใช่ผูท่ี้เป็นอิสระท่ีจะท าบาป แต่เป็นผูท่ี้เป็นอิสระท่ีจะ ไม่ท าบาป โดยพระคุณของพระเจา้”
[250] 

  
“หัวข้อความรัก. . .บอกถึงการกระตุ้นทั้ งส้ินของเปาโลในทางกลับกันกับแนวโน้มท่ีไร้
ศีลธรรมของชาวกาลาเทีย. . . 

  
“กระนั้นการสนบัสนุนการตกัเตือนทั้งส้ินของเปาโลเก่ียวกบัความรักและการรับใชก้็เป็นความ
เป็นจริงของชีวิตท่ีไดด้ าเนิน ‘โดยพระวิญญาณ’ พร้อมกบัการอา้งอิงถึง   พระวิญญาณบริสุทธ์ิ
ก็มีบ่อยคร้ังมากข้ึนใน 5:13-6:10 มากกวา่การอา้งอิงถึงไม่วา่ความรักหรือการรับใช”้[251] 

  
5:13-14           “เน้ือหนงั” เป็นธรรมชาติของมนุษยท่ี์เป็นบาปท่ีทุกคนทั้งคนท่ีไดรั้บความรอดและคนท่ียงัไม่ได้

รับความรอดครอบครอง    
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“ค าวา่ ซาร์ก [“เน้ือหนงั”] ซ่ึงก่อนหนา้น้ีเป็นค าศพัทท์างกายภาพอยา่งแทจ้ริง
ในจดหมายฝากน้ีก็ถูกใชท่ี้น่ีและตลอดบทน้ี (ดูขอ้ 16, 17, 20, 24) ในแง่
จริยธรรมอย่างเจาะจง ‘องค์ประกอบนั้นของธรรมชาติของมนุษยท่ี์ต่อตา้น
ความดีและท าการชัว่’ ท่ีซ่ึงมนัปรากฏในโรมบทท่ี 8 อีกดว้ย. . .”[252] 

  
มนัเป็นไปไดท่ี้จะสรุปตามเหตุผลว่า เน่ืองจากมนัไม่จ  าเป็นท่ีจะถือรักษาธรรมบญัญติัเพื่อจะ
ไดรั้บความรอด มนัก็ไม่จ  าเป็นท่ีจะให้ความสนใจต่อธรรมบญัญติัเพื่อเหตุผลใดๆ   อยา่งไรก็
ตาม เปาโลไม่ไดก้ระตุน้ใหผู้ก้ลบัใจเช่ือของท่านท่ีจะเผาพนัธสัญญาเดิมของพวกเขาเสีย   อยา่ง
ท่ีท่านไดช้ี้ให้เห็นก่อนหน้านั้น ธรรมบญัญติัก็มีคุณค่า หน่ึงในนั้นก็คือท่ีจะเปิดเผยถึงวิธีท่ีจะ
แสดงออกถึงความรักท่ีมีต่อพระเจ้าและคนอ่ืนๆ   ท่ีจริงแล้ว ธรรมบญัญติัทั้งหมดเป็นการ
เปิดเผยถึงวธีิท่ีจะรัก (ลนต. 19:18; เปรียบเทียบ มก. 12:28-31) 
  
ภายใตพ้ระคุณนั้นเราก็เป็นอิสระท่ีจะบรรลุธรรมบญัญติัโดยการรักซ่ึงกนัและกนั   ส าหรับคริส
เตียนแลว้ ธรรมบญัญติัของโมเสสมีคุณค่าทางการเปิดเผย (2 ทธ. 3:16-17) แมว้า่มนัไม่มีคุณค่า
ท่ีควบคุมบงัคบั ซ่ึงควบคุมความประพฤติของเรา[253] จุดประสงค์ท่ีเปิดเผยสองอย่างของ
ธรรมบญัญติัของโมเสสก็คือ ท่ีจะแสดงให้เราเห็นถึงวิธีท่ีจะแสดงออกถึงความรักท่ีมีต่อพระ
เจา้และคนอ่ืนๆ และท่ีจะสอนเราโดยตวัอยา่งของอิสราเอล (รม. 15:1; 1 คร. 10:11) 
  
อีกมุมมองหน่ึงก็คือว่า เปาโลไดห้มายถึงธรรมบญัญติัของพระเจา้ในแง่โดยทัว่ไปท่ีน่ี นัน่คือ 
“กฎธรรมชาติ” หรือ กฎแห่งจิตส านึก แทนท่ีจะเป็นธรรมบญัญติัของโมเสสหรือ “กฎหมาย” ท่ี
ได้ตีความทางกฎหมาย[254] ถา้เป็นอย่างนั้น ท่านไดใ้ช้ “ธรรมบญัญติั” ท่ีน่ีในแง่ท่ีแตกต่าง
ออกไปจากท่ีท่านไดใ้ชม้นัก่อนหนา้น้ีในจดหมายฝากน้ี 

  
เม่ือสามีของเธอไดทิ้้งเธอไป เพื่อนของขา้พเจา้คือแม่ของแฟรงก์ไดเ้ร่ิมตน้ท่ีจะท าการรีดผา้เพื่อ
จะจ่ายค่าบิลต่างๆและท่ีจะเก็บเงินไวเ้พื่อวา่แฟรงกส์ามารถไปเรียนท่ีวิทยาลยัได ้   แมว้า่ภรรยา
ของมคันายกในโบสถ์ของเธอไดดู้ถูกเธอส าหรับการท างานชั้นต ่าเธอก็ไดท้  ามนัต่อไปเน่ือง
ดว้ยความรักท่ีมีต่อลูกชายของเธอ 
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ถา้ผูอ่้านของเปาโลไดย้ืนกรานท่ีจะด าเนินชีวิตในความเป็นทาสต่อไป ท่านก็ไดป้รารถนาว่า
พวกเขาจะท าให้พวกเขาเองเป็นทาสท่ีจะ รัก ซ่ึงกนัและกนั   ถา้พวกเขาตอ้งการท่ีจะด าเนิน
ชีวิตภายใตธ้รรมบญัญติั ก็ขอให้เป็นพระบญัญติัของพระคริสต ์(6:2) ท่ีไดถู้กกระตุน้โดยพระ
วญิญาณท่ีสถิตอยูไ่ม่ใช่โดยประมวลกฎภายนอก  มนัไม่มีแก่นแทภ้ายนอกท่ีสามารถช่วยให้เรา
ท่ีจะรักเพื่อนบา้นของเราเหมือนรักตวัเราเองได ้แต่พระวิญญาณบริสุทธ์ิสามารถผลิตความรัก
นั้นภายในเราได ้

  
ในแง่ไหนท่ี เลวนิีติ 19:18 ท าใหธ้รรมบญัญติัทั้งหมดของโมเสสส าเร็จ? 

  
“มีการเล่นท่ีความหมายสองอย่างของค ากรีก เพบเพลโรไท ท่ีแปลว่า ‘สรุป’ 
[NIV หรือ ส าเร็จ, NASB]   ในดา้นหน่ึง มนัอา้งอิงถึงขอ้เท็จจริงท่ีวา่ธรรม
บญัญติัสามารถถูกสรุปได้อย่างเหมาะสมโดยถ้อยค าของ เลวีนิติ 19:18 
แนวคิดน้ีเป็นส่ิงธรรมดาของความคิดเห็นของรับบีและพระเยซูไดรั้บรองมนั
ใน มทัธิว 22:39 และ  ลูกา 10:25-28 ในอีกดา้นหน่ึง ค าน้ีสามารถหมายถึง 
‘ส าเร็จ’ อีกดว้ย (เช่นใน รม. 13:8) และในแง่น้ีเปาโลก าลงัแนะน าวา่แทจ้ริง
แลว้มนัออกมาจากชีวิตใหม่แห่งความรักท่ีถูกท าให้เป็นไปไดภ้ายในชุมชน
ของคริสเตียนโดยทางพระวิญญาณนั้นเองท่ีธรรมบญัญติัพบความส าเร็จ”
[255] 

  
“. . . ความหมายหลกัก็ไม่ใช่ว่าเราตอ้งรักตวัเราเองอย่างเหมาะสมก่อนท่ีเรา
สามารถรักคนอ่ืนๆได้ (แม้ว่าส่ิงน้ีเป็นจริงในตวัของมันเอง)  แต่ท่ีว่าเรา
จะตอ้งรักเพื่อนบา้นของเราดว้ยความเป็นธรรมชาติและความกระตือรือร้น
อยา่งเดียวกนัท่ีเรารักตวัเราเอง[256] 

  
เปาโลไดเ้ขียนวา่ “เพราะวา่ไม่มีผูใ้ดเกลียดชงัเน้ือหนงัของตนเอง มีแต่เล้ียงดูและทะนุถนอม” 
(อฟ. 5:29) โดยส่ิงน้ีท่านไดห้มายถึงวา่ มนัไม่ใช่พฤติกรรมตามปกติท่ีจะเกลียดตนเองแต่ท่ีจะ
รักตนเอง   ผูค้นเกลียดพวกเขาเองเน่ืองจากประสบการณ์ การเลือกหรืออิทธิพลต่างๆท่ีแยไ่ดมี้
ผลกระทบนั้นต่อพวกเขาเท่านั้น 
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5:15                เป็นท่ีชดัเจนว่า ผูเ้ช่ือท่ีไดส้นบัสนุนพระคุณและผูเ้ช่ือท่ีไดส้นบัสนุนธรรมบญัญติัไดต่้อตา้นซ่ึง
กนัและกนัอย่างขมข่ืนในคริสตจกัรต่างๆในเมืองกาลาเทีย  เปาโลไดเ้ตือนทั้งสองฝ่ายท่ีจะรัก
ซ่ึงกนัและกนั หาไม่แลว้พวกเขาจะ “ถูกผลาญโดย” ซ่ึงกนัและกนั    นัน่จะไม่เป็นตวัอยา่งท่ีดี
ของความรักแบบคริสเตียน   การดกัยงิ นัน่คือ การโจมตีซ่ึงกนัและกนัเป็นบาปเดียวท่ีเปาโลได้
เตือนใหช้าวกาลาเทียท่ีจะหลีกเล่ียง บางทีพวกเขาไดอ้ยูใ่นสภาพดีกวา่ในฝ่ายวิญญาณมากกวา่
ท่ีประชุมอ่ืนๆบางแห่งท่ีท่านไดเ้ขียนถึง หรือเป็นไปไดว้า่ท่านไม่ตอ้งการท่ีจะรับมือกบัความ
จ าเป็นอ่ืนๆของพวกเขาในจดหมายน้ี    

  
3. การด าเนินชีวติโดยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ  5:16-26 

  
เปาโลได้บอกผูอ่้านของท่านว่าพวกเขาไม่ควรด าเนินชีวิตภายใต้ธรรมบญัญติัหรือการปราศจากศีลธรรม   
ตอนน้ีท่านไดใ้ห้ทิศทางในแง่บวกและไดอ้ธิบายถึงส่ิงท่ีการน าของพระวิญญาณบริสุทธ์ิหมายถึง   ท่านไดท้  า
อยา่งน้ีเพื่อวา่ผูอ่้านของท่านจะรู้จกัวธีิท่ีจะด าเนินชีวติเพื่อพระสิริของพระเจา้ในฐานะคริสเตียน   
  
พระสัญญาแห่งชัยชนะ  5:16-18 
  

“ในพระคมัภีร์ตอนน้ี พระวิญญาณถูกเปรียบเทียบกบัสองส่ิง หน่ึง กบั เนือ้หนัง และสอง กบั 
ธรรมบัญญัติ   เน้ือหนังและธรรมบญัญติัก็ผูกพนักันอย่างใกล้ชิด คือ ทั้ งสองเคล่ือนไปใน
องคป์ระกอบอย่างเดียวกนั ในขอบเขตของส่ิงต่างๆภายนอกและเป็นวตัถุ     ธรรมบญัญติัไม่
เพียงแต่ไม่มีเคร่ืองป้องกนัต่อเน้ือหนงัเท่านั้น แต่ปลุกป่ันมนัอีกดว้ย และผูท่ี้จะปฏิเสธเน้ือหนงั
ตอ้งปฏิเสธธรรมบญัญติัเช่นกนั   ท่ีน่ีเรามีเคา้ความคิดท่ีไดพ้ฒันาอยา่งเต็มท่ีมากข้ึนในจดหมาย
ฝากถึงชาวโรมนั”"[257] 

  
5:16                การด าเนินชีวิต “โดยพระวิญญาณ” หมายถึง การด าเนินชีวิตแต่ละชั่วขณะ ซ่ึงวางใจในพระ

วญิญาณบริสุทธ์ิอยา่งยอมจ านนแทนท่ีจะวางใจในตนเอง 
  

“‘การด าเนินชีวิตโดยพระวิญญาณ’ หมายถึงวา่ ‘จงให้ความประพฤติของคุณ
ถูกแนะน าโดยพระวญิญาณ’”[258] 
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“ท่ีจะ ‘ด าเนินชีวิตโดยพระวิญญาณ’ หมายถึง ท่ีจะอยูภ่ายใตก้ารแนะน า การ
ควบคุม และการน าพาท่ีต่อเน่ืองและแต่ละชัว่ขณะของพระวญิญาณ”[259] 

  
“การด าเนินเป็นค าเปรียบเทียบท่ีถูกใชใ้นพระคมัภีร์บางคร้ังบางคราวเพื่อจะ
แสดงถึงความกา้วหนา้ฝ่ายวิญญาณ  ผูค้นในศตวรรษแรกไม่สามารถเดินทาง
เร็วเท่ากบัท่ีเราเดินทางได ้ ดว้ยรถยนต์ เคร่ืองบิน รถไฟและส่ิงอ่ืนๆของเรา 
แต่แมเ้ป็นอย่างนั้น ส าหรับพวกเขาและส าหรับเรานั้น การเดินเป็นวิธีท่ีช้า
ท่ีสุดของการไปยงัท่ีต่างๆ    แต่แมว้า่การเดินนั้นชา้และไม่น่าต่ืนเตน้ การเดิน
หมายถึงความกา้วหน้า ถา้ใครก็ตามไดเ้ดินต่อไป เขาหรือเธอจะเดินทางไป
ไกลและสุดทา้ยก็ไปถึงจุดหมายอย่างแน่นอน  ดงันั้นส าหรับอคัรทูตเปาโล
แลว้ การเดินเป็นค าเปรียบเทียบท่ีเหมาะสม   ถา้ผูเ้ช่ือคนใดก็ตามก าลงัเดิน ผู ้
เช่ือคนนั้นก าลงัจะไปบางท่ี”[260] 

  
เราสามารถแปลกาลปัจจุบนัแบบค าสั่งของค ากรีกวา่ “จงเดินต่อไป”  ในขอบเขตท่ีวา่เราท าส่ิง
น้ีแลว้ เราจะไม่ “ท าตาม” ความปรารถนาทางเน้ือหนงัของเราเลย (ค ากรีก อู ฉนั, เป็นเชิงลบท่ี
หนกัแน่นท่ีสุด) น่ีเป็นพระสัญญา      

  
น่ีไม่ได้หมายถึงว่าบุคคลหน่ึงต้องคิดเก่ียวกับการพึ่ งพาพระเจ้าของเขาหรือของเธออย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อท่ีจะด าเนินชีวติในพระวญิญาณได ้  แน่นอนวา่ มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะคิดเก่ียวกบัส่ิง
น้ีตลอดเวลา   อยา่งไรก็ตาม เราควรวางใจในพระองคต์ลอดเวลา  ยิ่งเรา  เอาใจใส่การพึ่งพาท่ี
พระเจา้ของเรา เรายิ่งมีความต่อเน่ืองมากข้ึนในการวางใจในพระองค์และการด าเนินชีวิตโดย
พระวญิญาณ  

  
“ทางตรงกนัขา้มของการด าเนินชีวิตก็คือท่ีจะ สนองตัณหาของเนือ้หนัง  เนือ้
หนัง  เป็นส่วนทางกายภาพแห่งชีวิตของเราและอย่างสอดคล้องนั้ นก็
สนับสนุนส่ิงท่ีต่อตา้นวิญญาณของเราและพระวิญญาณของพระเจ้า   เนื้อ
หนัง ของเราแสดงออกมาโดย ตณัหาซ่ึงสนับสนุนความปรารถนาต่างๆท่ี
รุนแรงและบางคร้ังก็ชัว่ร้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวติทางกายภาพ”[261] 
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น่ีเป็นหน่ึงในขอ้ท่ีส าคญัและมีประโยชน์มากท่ีสุดในพระคมัภีร์เก่ียวกบัการด าเนินชีวิตคริส
เตียน 

  
5:17                ขอ้น้ีไม่ไดน้ าเสนอสอง ธรรมชาติ ท่ีต่อสู้ซ่ึงกนัและกนัภายในคริสเตียน  แก่นแทท่ี้ขดัแยง้กนัก็คือ

พระวิญญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ภายในผูเ้ช่ือและธรรมชาติแบบมนุษยท่ี์เป็นบาปของผูเ้ช่ือ 
(เปรียบเทียบ 3:3; 4:29; 5:16, 18, 22, 25; รม. 8:4-6, 9, 13) เราจะประสบความขดัแยง้ไม่วา่เรา
อยูฝ่่ายพระวญิญาณในการต่อตา้นเน้ือหนงัหรืออยูฝ่่ายเน้ือหนงัในการต่อตา้นพระวิญญาณ “ส่ิง
ต่างๆท่ีท่านปรารถนา” อาจเป็นส่ิงดีหรือส่ิงชัว่   มนัเป็นไปไม่ไดส้ าหรับเราท่ีจะคงอยูใ่นความ
เป็นกลาง ไม่วา่เราติดตามส่ิงหน่ึงหรืออีกส่ิงหน่ึง   จงสังเกตอีกวา่ เราไม่สามารถต าหนิซาตาน
และพวกปีศาจของมนัไดส้ าหรับความขดัแยง้ทั้งส้ินท่ีเราประสบ ธรรมชาติท่ีเป็นบาปของเรา
เองตอ้งรับผดิชอบส าหรับความขดัแยง้หลายอยา่งเหล่านั้น   

  
“ดงันั้นตราบเท่าท่ีเราคงอยู่ในชีวิตปัจจุบนัน้ี เราไม่เคยโตพน้หรืออยู่เหนือ
ความขดัแยง้ฝ่ายวิญญาณท่ีเปาโลไดอ้ธิบายในพระคมัภีร์ตอนน้ี   ไม่มีเทคนิค
ฝ่ายวญิาณหรือพระพรอนัท่ีสองท่ีสามารถขบัดนัผูเ้ช่ือไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนแห่ง
การด าเนินชีวติคริสเตียนท่ีซ่ึงสงครามน้ีจะไม่มีการต่อสู้อีกต่อไป”[262] 

  
ความขดัแยง้ท่ีถูกอธิบายในขอ้น้ีและในขอ้ 16-23  ก็ไม่ใช่ความขดัแยง้อย่างเดียวกนัท่ีถูก
น าเสนอใน โรม 7:13-24 ปฏิปักษข์องธรรมชาติท่ีเป็นบาปก็แตกต่าง คือ ในพระธรรมกาลาเทีย
ก็คือพระวญิญาณบริสุทธ์ิ และในพระธรรมโรมก็คือแต่ละบุคคลท่ีไดบ้งัเกิดใหม่ทั้งส้ิน   สภาพ
ของผูเ้ช่ือก็แตกต่างเช่นกนั คือ ในพระธรรมกาลาเทียนั้นเปาโลได้เห็นท่านอยู่ภายใตธ้รรม
บัญญัติหรือพระคุณ ในพระธรรมโรม ท่านได้มองว่าท่านอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติเท่านั้ น  
ยิ่งกว่านั้น ผลลพัธ์ต่างๆของความขดัแยง้ก็แตกต่าง คือ ในพระธรรมกาลาเทียนั้น มนัอาจจะ
เป็นความพ่ายแพ้หรือชัยชนะ ในพระธรรมโรม ความพ่ายแพ้ก็หลีกเล่ียงไม่ได้   สุดท้าย 
ธรรมชาติของความขัดแยง้ก็แตกต่าง คือ ในพระธรรมกาลาเทียนั้นมนัเป็นประสบการณ์
ของคริสเตียนท่ีปกติ ในพระธรรมโรม มนัผดิปกติ[263] 
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ความขัดแย้งของคริสเตียน 

 กาลาเทยี 5:16-23 โรม 7:13-24 

ปฏิปักษ์ของเนือ้หนัง พระวญิญาณบริสุทธ์ิ บุคคลท่ีไดบ้งัเกิดใหม่ 

สภาพของผู้เช่ือ ภายใตธ้รรมบญัญติัหรือพระคุณ ภายใตธ้รรมบญัญติั 

ผลลพัธ์ของความขัดแย้ง ความพา่ยแพห้รือชยัชนะ ความพา่ยแพ ้

ธรรมชาติของความขัดแย้ง ประสบการณ์ของคริสเตียนท่ีปกติ ประสบการณ์ของคริสเตียนท่ี
ผดิปกติ 

       

5:18                ถ้าเราถูก “น าโดยพระวิญญาณ” เราก็ “ไม่อยู่ภายใตธ้รรมบญัญติั”   ประโยคน้ีเป็นเง่ือนไข
ประเภทท่ีหน่ึงในตวับทกรีก ซ่ึงบ่งบอกว่าผูเ้ขียนไดทึ้กทกัเอาว่าประโยคนั้นเป็นจริงเพื่อเห็น
แก่ขอ้โตแ้ยง้ของเขา   ขอ้มูลอ่ืนเก่ียวกบัส่ิงท่ีเขาไดก้ล่าวก็ก าหนดไม่วา่มนัเป็นจริงอยา่งแทจ้ริง
หรือไม่  ในกรณีน้ี เป็นท่ีชดัเจนวา่เปาโลไดเ้ช่ือวา่พระวญิญาณบริสุทธ์ิน าคริสเตียนทุกคนอยา่ง
แทจ้ริง (เปรียบเทียบ ขอ้ 24-26;  รม. 8:14) ค าถามคือ   เราจะติดตามการน าของพระวิญญาณ
และเดินตามพระองค์ (ขอ้ 16) หรือเราจะเดินตามเน้ือหนัง?  “ถ้า” ในประโยคน้ีมีพลังของ 
“เน่ืองจาก” อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรสรุปว่าพระวิญญาณบงัคบัให้เราท าตามน ้ าพระทยัของ
พระองค ์  พระองคไ์ม่ไดน้ าเราอยา่งรุนแรงเช่นนั้น   

  
พระวิญญาณบริสุทธ์ิน าเราให้ท าตามน ้ าพระทยัในทางศีลธรรมของพระเจา้   พระองคท์  าส่ิงน้ี
ผ่านทางพระคมัภีร์เป็นหลกั โดยช่วยให้เราเขา้ใจน ้ าพระทยัของพระเจา้ขณะท่ี  พระองค์ได้
เปิดเผยมนัท่ีนัน่  นอกจากนั้น พระองค์กระตุน้ให้เราท่ีจะท าส่ิงท่ีเรารู้วา่ถูกตอ้ง และพระองค์
จดัเตรียมอ านาจใหเ้ราเพื่อจะเช่ือฟังพระเจา้ (ฟป. 2:13) เราสามารถพิชิตเน้ือหนงัไดโ้ดยการอยู่
ฝ่ายพระวญิญาณ 

  
“การด าเนินชีวติตามพระวญิญาณซ่ึงเป็นเคร่ืองแกต่้อการเคร่งในธรรมบญัญติั 
[การด าเนินชีวิตตามพระบญัญติั] ของทุกประเภทก็เรียกหาการแก้ไขและ
ความทรหดอยา่งท่ีไดถู้กท าใหช้ดัเจนโดยการใชท่ี้บ่อยคร้ังของเปาโลเก่ียวกบั
ค าเปรียบเทียบในทางกีฬาส าหรับชีวติคริสเตียน”[264] 
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“การถูกน าโดยพระวิญญาณไม่ไดบ้่งบอกถึงการอยู่เฉยๆ แต่บ่งบอกถึงความ
จ าเป็นท่ีจะยอมให้ตนเองท่ีจะถูกน า   การตอบสนองต่อพระวิญญาณถูก
อธิบายโดยสามถ้อยค าท่ีตีความร่วมกนัในขอ้ 16, 18 และ 25 คือ ‘เดิน’ 
(RSV), “ถูกน า’ และ ‘ด าเนินชีวติ’”[265] 

  
เราอาจไดค้าดหวงัใหเ้ปาโลท่ีจะเขียนอยา่งนั้นเน่ืองจากวา่เราถูกน าโดยพระวิญญาณ เราก็ไม่อยู ่
“ภายใตเ้น้ือหนงั”   แต่ตรงกนัขา้มเราก็อ่านวา่ “ภายใตธ้รรมบญัญติั”   ประเด็นของท่านก็คือวา่ 
คริสเตียนไม่สามารถพิชิตความตอ้งการของเน้ือหนงัโดยการคงอยู่ภายใตธ้รรมบญัญติัได ้ใน
อีกนัยหน่ึง โดยการอยู่กบัแนวทางเก่าแห่งการเคร่งในกฎซ่ึงต่อสู้กบัแนวทางใหม่แห่งพระ
วิญญาณ  คริสเตียนท่ีรับเอาธรรมเนียมและความเช่ือของยิวได้สนบัสนุนการจ านนต่อธรรม
บญัญติัในฐานะแนวทางท่ีจะพิชิตเน้ือหนงั แต่เปาโลไดส้นบัสนุนการจ านนต่อพระวญิญาณ    

  
 การงานของเนือ้หนัง  5:19-21 
  
การกระท าของธรรมชาติของมนุษยท่ี์เป็นบาปก็ชดัเจนอยา่งเช่นผลบนตน้ไม ้  ตามปกติแลว้พฤติกรรมแสดงถึง
ธรรมชาติ เปาโลได้ระบุถึงบาปห้าประเภทท่ีน่ี ดูเหมือนท่านได้กล่าวอย่างเหน็บแนมว่า “จงพิจารณาถึง
ความส าเร็จของเน้ือหนงัซิ!”   
  

บาปทางเพศ (ข้อ 19) 
  

“การผดิศีลธรรม” การผดิประเวณี (ค ากรีก พรเนอิอา ซ่ึงหมายถึง ความสัมพนัธ์ทางเพศอนัเป็น
ท่ีตอ้งหา้มทุกประเภท) 

“ความไม่บริสุทธ์ิ” ความไม่สะอาด (ค ากรีก อักคาธาสิอา ซ่ึงหมายถึง ความไม่สะอาดทาง
ศีลธรรมทั้งส้ินในความคิด ถอ้ยค าและการกระท า) 

“การหลงในเร่ืองทางโลก” ความมักมากในกาม  ความอนาจาร ความหมกมุ่นในโลกีย์
กามตณัหา (ค ากรีก อัสเซนกิอา การแสดงท่ีเปิดเผยและไร้ความอับอายของบาป
เหล่าน้ี) 
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“แต่ท าไมเร่ิมตน้ดว้ยส่ิงเหล่าน้ี?   มนัอาจจะเน่ืองจากการแพร่หลายและความ
เด่นชดัของส่ิงเหล่านั้นในสมยัของเปาโล  ส่ิงเหล่านั้นเป็นหลกัฐานอยา่งมาก
ในเบ้ืองหลงัของคนต่างชาติท่ีซ่ึงชาวกาลาเทียไดม้าจาก   ท่ีจริงส่ิงเหล่านั้นได้
ถูกอนุญาตในพิธีกรรมของการนมสัการของคนต่างชาติ”[266] 

  
บาปทางศาสนา (ข้อ 20) 

  
“การนบัถือรูปเคารพ” (ค ากรีก ไอโดลาทรีอา ซ่ึงหมายถึง การนมสัการส่ิงใดก็ตามยกเวน้พระ

เจา้ และการปฏิบติัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนมสัการนั้น)  
“การใชเ้วทมนตร์” การใชเ้วทมนตร์คาถา (ค ากรีก พารมาเคอิอา ซ่ึงหมายถึง ความพยายามท่ีจะ

อาศยัอ านาจของความชัว่และการปฏิบติัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงนั้น)  
  

บาปทางสังคม  (ข้อ 20-21) 
  

“ความเป็นศตัรู” การววิาท ความเกลียดชงั (ค ากรีก เอกธรัย คือ ความเป็นศตัรูกนั) 
“การต่อสู้กนั”  ความบาดหมาง การทะเลาะกนั (ค ากรีก เออริส คือ การเป็นปฏิปักษ)์ 
“การริษยา” ความอิจฉา ความชิงดีชิงเด่น (ค ากรีก เซลอส คือ ความเกลียดชงัท่ีเอาตนเองเป็นจุด

ศูนยก์ลาง) 
“การโกรธกนั” ความเดือดดาล ความกร้ิวโกรธ (ค ากรีก ธิวมอย คือการระเบิดทาง    อารมณ์) 
“การโตเ้ถียง การถกเถียงกนั การแตกก๊ก ความทะเยอทะยานท่ีเห็นแก่ตวั (ค ากรีก เออริทเธอิอัย 

คือ การท าใหค้นอ่ืนๆตกต ่าเพื่อท่ีจะเจริญกา้วหนา้) 
“ความขดัแยง้กนั” การแตกแยก การจลาจล (ค ากรีก ไดโคสเตซิอัย คือ การโตเ้ถียงเก่ียวกบั

ประเด็นต่างๆหรือบุคลิกภาพ) 
“การแตกก๊ก” ความเห็นนอกรีต วญิญาณแบบพรรคพวก (ค ากรีก ไฮเรเซอิส คือ ความแตกแยก

เก่ียวกบัประเด็นต่างๆหรือบุคลิกภาพ) 
“ความอิจฉา” ความริษยา (ค ากรีก พะโธนอย คือ ความปรารถนาผิดๆท่ีจะมีทรัพยส์มบติัของ

อีกคนหน่ึง)  
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“ความประทบัใจโดยทัว่ไปท่ีถูกสร้างโดยถ้อยค าเหล่าน้ีก็คือหน่ึงในความ
โกลาหล”[267] 

  
บาปทีไ่ม่บังคับตนเอง (ข้อ 21) 

  
“การข้ีเมา”  การกินเหลา้ (ค ากรีก เมธยั คือ การใชข้องมึนเมามากเกินไป) 
“การด่ืมเหลา้กนัอย่างหนกั” การเท่ียวส ามะเลเทเมา การด่ืมสุรากนัอยา่งหวัราน ้ า (ค  ากรีก คือ 

งานสังสรรคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการกินและการด่ืมมากเกินไป) 
  

บาปอืน่ๆ (ข้อ 21) 
  

“ส่ิงต่างๆเหมือนกบัส่ิงเหล่าน้ี” (การละเมิดต่างๆท่ีคลา้ยกนัเก่ียวกบัน ้ าพระทยัทางศีลธรรมของ
พระเจา้) 

  
“ลกัษณะท่ีเหมือนกนัในรายช่ือของความชั่วร้ายต่างๆดูเหมือนจะไม่อยู่ในแนวทางต่างๆท่ี
แน่นอนท่ีซ่ึงสิบหา้ส่ิงเหล่าน้ีส าแดงออกถึงพวกมนัเองแต่อยูใ่นการเอาตนเองเป็นจุดศูนยก์ลาง
หรือการถือเอาตนเองเป็นหลกัท่ีแฝงอยูใ่นส่ิงเหล่านั้น[268] 

  
เปาโลไดเ้ตือนผูอ่้านของท่านท่ีน่ี อย่างท่ีท่านไดท้  าเม่ือท่านได้อยู่กบัพวกเขาว่า คนท่ี “ประพฤติ” บาปต่างๆ
เช่นนั้น “จะไม่ไดอ้าณาจกัรของพระเจา้เป็นมรดก” (นัน่คือ อาณาจกัรของพระเมสสิยาห์ เปรียบเทียบ 1 คร. 6:9-
11; อฟ. 5:5) การใชค้  าวา่ “ไดรั้บอาณาจกัรของพระเจา้เป็นมรดก” (ขอ้ 21) ก็สอดคลอ้งกบัการเนน้ของเปาโลใน
จดหมายน้ี (เช่น 4:1-7; และขอ้อ่ืนๆ) มีสองมุมมองท่ีส าคญัเก่ียวกบัส่ิงท่ีการกนัออกไปน้ีเก่ียวขอ้ง 
  
นกัตีความส่วนใหญ่เขา้ใจถอ้ยค าของเปาโลท่ีน่ีว่าหมายถึงว่าคนท่ีประพฤติบาปต่างๆประเภทเหล่าน้ีก็ไม่ใช่
ประเภทของผูค้นท่ีจะไดรั้บอาณาจกัรของพระเจา้เป็นมรดก (นัน่คือ พวกเขาไม่เป็นผูเ้ช่ือ)[269] บรรดาผูท่ี้ถือ
มุมมองน้ีตามปกติแลว้ก็เทียบเท่าการไดรั้บอาณาจกัรเป็นมรดกกบัการไดรั้บชีวิต     นิรันดร์ (เปรียบเทียบ  ยน. 
3:3-5) บางคนท่ีถือมุมมองน้ียอมรับวา่ความชัว่ร้ายเหล่าน้ีอาจแสดงถึง คริสเตียนบางคน แต่เปาโลไดอ้า้งอิงถึง
ชะตาของคนบาปเหล่าน้ีเพื่อวา่คริสเตียนชาวกาลเทียจะหลีกเล่ียงความชัว่ร้ายเหล่าน้ี[270] คนอ่ืนๆท่ีถือมุมมองน้ี
ก็เช่ือวา่ไม่มีคริสเตียนแทค้นไหนท่ีจะประพฤติบาปเหล่าน้ี 
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มุมมองท่ีสองก็คือว่า เปาโลไดห้มายถึงว่า คริสเตียนท่ีประพฤติความชัว่ร้ายเหล่าน้ีจะไดรั้บมรดก (รางวลั) ใน
อาณาจกัรนอ้ยกวา่คริสเตียนท่ีไม่ประพฤติส่ิงเหล่านั้น[271]  บรรดาผูท่ี้ถือมุมมองน้ีบ่อยคร้ังก็เทียบเท่าการไดรั้บ
อาณาจกัรเป็นมรดกกบัการไดรั้บมรดกในการปกครองพนัปีของพระคริสตบ์นโลกน้ี 
  
ขา้พเจา้ชอบมุมมองแรก   ดูเหมือนว่าเปาโลไดเ้ปรียบเทียบผูไ้ม่เช่ือผูซ่ึ้งชีวิตของพวกเขานั้นโดยพื้นฐานแล้ว
แสดงถึงเคร่ืองหมายของความชัว่ร้ายเหล่าน้ีกบัผูเ้ช่ือผูซ่ึ้งชีวิตของพวกเขานั้นโดยพื้นฐานแลว้แสดงถึงผลของ
พระวิญญาณ (ขอ้ 22-23)   ท่านไดก้ล่าววา่ บรรดาผูป้ระพฤติความชัว่ร้ายเหล่าน้ี “จะไม่ไดรั้บอาณาจกัรเป็น
มรดก” เพื่อท่ีจะเตือนผูอ่้านท่ีเป็นคริสเตียนของท่านให้อยูห่่างจากส่ิงเหล่านั้น   ขา้พเจา้ไม่เช่ือวา่พระคมัภีร์สอน
วา่คริสเตียนแทก้็ไร้ความสามารถในการท าบาปเหล่าน้ี (เปรียบเทียบ  รม. 13:13) อยา่งไรก็ตาม  ขา้พเจา้เช่ือวา่จะ
มีความแตกต่างในรางวลัส าหรับผูเ้ช่ือซ่ึงข้ึนอยูก่บัความสัตยซ่ื์อของพวกเขาต่อพระเจา้ (1 คร. 3:10-15) 
  
ผลของพระวญิญาณ 5:22-23 
  
เปาโลเพิ่งไดร้ะบุถึงความประพฤติท่ีเป็นผลเม่ือเรากบฏต่อความเป็นผูน้ าของพระวิญญาณบริสุทธ์ิและท าตามค า
บญัชาของธรรมชาติท่ีเป็นบาปของเรา (เปรียบเทียบ ขอ้ 17)  ถดัไปท่านไดเ้ขียนรายช่ือคุณลกัษณะพฤติกรรมท่ี
เป็นท่ีเด่นชดัเม่ือเรายอมใหพ้ระวญิญาณท่ีจะควบคุมเราแทนท่ีจะเป็นเน้ือหนงั   
  
จงสังเกตวา่ท่านไดเ้รียกส่ิงท่ีมาจากธรรมชาติแบบมนุษยท่ี์เป็นบาปของเราวา่ “การงาน” หรือ “การกระท า” (ขอ้ 
19) แต่ท่านไดเ้รียกส่ิงท่ีมาจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิวา่ “ผล” (ขอ้ 22)   ความแตกต่างน้ีก็สอดคลอ้งกบัการเนน้
ของเปาโลตลอดจดหมายฝากน้ี   ท่านไดเ้ปรียบเทียบการท างานกบัการวางใจอยา่งซ ้ าๆ   “ผล” เป็นเอกพจน์ซ่ึง
บ่งบอกถึงคุณลกัษณะท่ีเป็นเหมือนพระคริสตซ่ึ์งรวมเป็นหน่ึงเดียวท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิผลิตผลน้ีมาในรสชาติ
ท่ีอร่อยเก้ารสชาติ   ทั้งการงานและผลก็เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของพลงัต่างๆท่ีขบัเคล่ือนภายใน     
คริสเตียน คือ ธรรมชาติแบบมนุษยท่ี์เป็นบาปของเขาหรือของเธอและพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
  
ภรรยาของขา้พเจา้และขา้พเจา้เคยใช้ชีวิตบนท่ีดินท่ีเป็นป่าอนัสวยงาม   ตน้ไมท่ี้ใหญ่ท่ีสุดบนท่ีดินนั้นก็คือตน้
โอกสีแดงอนัสง่างามท่ีมีอายมุากกวา่ 100 ปี   ในฤดูใบไมร่้วง ตน้ไมอ่ื้นๆส่วนใหญ่จะสลดัใบและไร้ใบไปตลอด
เดือนต่างๆในฤดูหนาว   แต่ตน้ไมโ้อกสีแดงนั้นตามปกติแลว้จะรักษาใบส่วนใหญ่ของมนัไวต้ลอดฤดูหนาว   
เม่ือฤดูใบไมผ้ลิมาถึง น ้าหล่อเล้ียงท่ีไหลตลอดตน้ไมน้ั้นก็จะท าให้ตาตน้ไม ้ท่ีจะแตกออก และในขบวนการนั้น
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ตาท่ีแตกออกจะผลกัใบเก่าท่ีตายแลว้ให้ร่วงจากก่ิงไม ้  ในท านองเดียวกนั ตามปกติแลว้ ชีวิตของพระวิญญาณ
จะขบัไล่นิสัยเก่าๆท่ีตายแล้วของเน้ือหนังให้ออกไปขณะท่ีชีวิติใหม่ภายในเติบโตอย่างแข็งแกร่ง  แทนท่ี
พยายามท่ีจะขจดัการประพฤติต่างๆท่ีเป็นบาปแต่ก่อนของเราทั้งหมดดว้ยตวัของเราเอง เราควรเพาะปลูกชีวิต
ฝ่ายวิญญาณและพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะจดัการกบัส่ิงเหล่านั้น   ปรากฏการณ์น้ีไดถู้กเรียกวา่ “อ านาจท่ีไล่ออก
ของความรักใคร่ในทางบวก”   
  

คุณสมบัติทางจิตใจหรือต่อพระเจ้า (ข้อ 22) 
  

“ความรัก” (ค ากรีก อากาเพ่ คือ ความรักใคร่ท่ีเสียสละตนเองเพื่อคนอ่ืนๆ) 
“ความยนิดี” (ค ากรีก คารา คือ ความปีติยนิดีท่ีฝังลึกโดยไม่ค  านึงถึงสถานการณ์) 
“สันติสุข” (ค ากรีก เอเรเน่  คือ ความสงบและความเงียบสงบภายในโดยไม่ค  านึงถึง

สถานการณ์) 
  

คุณสมบัติระหว่างบุคคลหรือต่อคนอืน่ (ข้อ 22) 
  

“ความอดทน” (ค ากรีก มาโครธูมิอา คือ ความอดกลั้นแมก้ระทัง่ภายใตก้ารย ัว่ย)ุ 

“ความกรุณา” (ค ากรีก เครสตอทเทส คือ ความใจดีและความปราณี) 

“ความดี” (ค ากรีก อากาโธซูเน่ คือ การกระท าอนัสร้างสรรคท่ี์ยืน่ออกไปยงัคนอ่ืนๆ) 
  

คุณสมบัติโดยทัว่ไปหรือต่อตนเอง  (ข้อ 22-23) 
  

“ความสัตยซ่ื์อ” (ค ากรีก พิสติส คือ ความไวใ้จได ้ความน่าไวว้างใจ) 

“ความสุภาพ” (ค ากรีก พราวเทส คือ การยอมรับสิทธิอ านาจและการค านึงถึงคนอ่ืนๆ) 

“การควบคุมตนเอง” (ค ากรีก เองกราเตอิอา คือ ความสามารถท่ีจะควบคุมตนเอง) 
  

อีกคร้ังหน่ึง มนัดูเหมือนวา่เปาโลไม่ไดเ้ป็นห่วงอย่างมากเก่ียวกบัวา่แต่ละอย่างของส่ิงเหล่าน้ี
ท าการในทางปฏิบติัอยา่งไร แต่เก่ียวกบัความโนม้เอียงท่ีส าคญัของความห่วงใยท่ีไม่เห็นแก่ตวั
และออกไปท่ีมีต่อคนอ่ืนๆ  เพราะวา่ในการอุทิศตนต่อพระเจา้โดยทางพระเยซูคริสตน์ั้น บุคคล
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หน่ึงก็คน้พบความโนม้เอียงใหม่ส าหรับชีวิต นัน่คือ ความโนม้เอียงท่ีสะทอ้นถึงความรักท่ีไม่
เห็นแก่ตวัและออกไปของพระเจา้เอง”[272] 

  
“คุณลกัษณะแบบคริสเตียนไม่ใช่แค่ความถูกตอ้งทางศีลธรรมหรือทางกฎหมาย แต่เป็นการ
ครอบครองและการแสดงออกถึงพระคุณแห่งขอ้ 22-23   เม่ือน ามาเช่ือมโยงกนั ส่ิงเหล่าน้ีก็
แสดงถึงภาพทางศีลธรรมของพระคริสต์ และบางทีถูกเขา้ใจว่าเป็นการอธิบายของอคัรทูต
เปาโลถึง 2:20”[273] 

  
มีกฎหมายต่างๆในสังคมท่ีต่อตา้นการงานของเน้ือหนงั เพราะวา่ส่ิงเหล่านั้นเป็นการท าลาย แต่ไม่มีกฎหมายใดท่ี
ต่อตา้นผลของพระวญิญาณ เพราะวา่ผลของพระวิญญาณเป็นการเสริมสร้าง (เปรียบเทียบ รม. 8:1) การงานของ
เน้ือหนงั ไม่มี กฎหมาย แต่ผลของพระวิญญาณ ไม่ต้องการ กฎหมาย   ผลน้ีเก่ียวขอ้งทั้งคุณลกัษณะและความ
ประพฤติ[274] 
  

“. . . ธรรมบญัญติัไม่ไดต่้อตา้นบรรดาผูท่ี้ด าเนินชีวิตโดยพระวิญญาณเพราะวา่ในหลกัการแลว้
พวกเขาก าลงับรรลุธรรมบญัญติัอยู ่(ขอ้ 14)”[275] 

  
“ธรรมบญัญติัมีข้ึนเพื่อจุดประสงคข์องการยบัย ั้ง แต่ในการงานของพระวิญญาณก็ไม่มีอะไรท่ี
จะตอ้งยบัย ั้ง. . .”[276] 
  

ลกัษณะบุคลกิภาพส าหรับพนัธกจิทีม่ีความหมาย[277] 

ริก รูดไดเ้ขา้ร่วมการสัมมนาในเร่ืองการพฒันานกัศึกษาในการศึกษาทางศาสนศาสตร์
ท่ีจดัข้ึนท่ีเมืองเดียร์ฟิลด ์รัฐอิลลินอยส์เม่ือเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1985  ณ การสัมมนา
นั้น จอห์น แอล. เดวสิ แห่งศูนยพ์ฒันาอาชีพส่วนกลางทางตอนเหนือของเมืองนิว 
ไบร์ทนัรัฐมินิโซตา้ไดก้ล่าวถึง “คุณลกัษณะท่ีพฒันาทางสังคมและส่วนตวั” เกา้อยา่ง   
ทีมงานของเขาไดร้ะบุวา่ส่ิงเหล่าน้ีก็ส าคญัส าหรับการปฏิบติัพนัธกิจ. . . .    

1. ความเขม้แขง็ของตนเอง  
หรือความยดืหยุน่ภายในท่ีจะรับมือกบัความตึงเครียดส่วนตวัและเก่ียวกบัอาชีพ; 
ความรู้สึกแห่งการเห็นคุณค่าของตนเอง 
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2. ความซ่ือสัตย ์ 
เก่ียวกบัชีวติภายในของบุคคลหน่ึง; ความเตม็ใจท่ีจะ. . .แบ่งปันเก่ียวกบัความเสียใจ 
ความกลวั ความจ าเป็น แรงบนัดาลใจและนิมิตของบุคคลหน่ึงอยา่งเลือกสรรและอยา่ง
เหมาะสม 

3. การถือสิทธ์ิท่ีแบ่งแยก;  
การเร่ิมตน้ดว้ยตนเอง; ช่างคิด, แขง็ขนั, มีสติ, พึ่งพากนั; แมก้ระทัง่ความเป็น
ผูป้ระกอบการในบางระดบั 

4. ความอยากรู้อยากเห็น;  
การเปิดต่อการเรียนรู้; การหลีกเล่ียงความตายตวั 

5. ความสงสัยท่ีดี;  
หลกัฐานของการถาม, การไต่ถาม, การสงสัย 

6. การปรากฏของความยนิดี, อารมณ์ขนั, ความหวงั 

7. ความอดทน;  
ความอดกลั้นนาน 

8. ความสามารถในการปรับตวั;  
ความเตม็ใจท่ีจะประนีประนอมต่อความคาดหวงัทางบทบาทในพนัธกิจโดยปราศจาก
การละเมิดจิตส านึกภายในของตนเอง 

9. การแสดงออกถึงท่าทีและอุปนิสัยท่ีเก่ียวกบันกัศึกษา;  
การหลีกเล่ียงการเขา้หาท่ีแสดงถึงอ านาจหรือไม่รู้ไม่ช้ีต่อการเป็นผูน้ า; บางคร้ังการ
เป็นผูน้ าก็ถูกอธิบายวา่เป็นการเขา้ร่วมและ/หรือเก่ียวกบัการปรึกษา  

ฟังดูเกือบเหมือนผลของพระวญิญาณ ใช่หรือไม่? 

 

 การจัดเตรียมส าหรับชัยชนะ  5:24-26 

  
5:24                คริสเตียนได ้“ตรึงเน้ือหนงั” ในแง่ท่ีวา่ เม่ือเขาหรือเธอไดว้างใจพระคริสต ์พระเจา้ไดท้  าลายการ

ปกครองของธรรมชาติท่ีเป็นบาปของเขาหรือของเธอ  ในขณะท่ีเรายงัคงมีธรรมชาติแบบ
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มนุษยท่ี์เป็นบาป มนัก็ไม่ไดค้วบคุมเราอยา่งท่ีมนัไดค้วบคุมก่อนท่ีเราไดว้างใจในพระคริสต ์
(เปรียบเทียบ รม. 6:6-7) เปาโลไดก้ล่าววา่เรา (“บรรดาผูท่ี้เป็นของพระคริสต์”) ไม่ใช่พระเจา้ 
“ไดต้รึง” มนัแลว้  เราไดท้  าส่ิงน้ีเม่ือเราไดว้างใจในพระเยซูคริสต์ในฐานะพระผูช่้วยให้รอด
ของเรา (เปรียบเทียบ 2:20) ดงันั้นมนัไม่สอดคลอ้งส าหรับเราท่ีจะกลบัไปสู่เน้ือหนงั “ความ
อยาก” (ค ากรีก พาเธมาต้า, เปรียบเทียบ รม. 7:5) เป็นการแสดงออกภายนอกของ “ความ
ปรารถนา” ภายใน (ค ากรีก เอพิธูมิอัย, เปรียบเทียบ ขอ้ 16)   ในอีกแง่หน่ึง เราตอ้งตรึงเน้ือหนงั
ของเราอยา่งต่อเน่ืองโดยการเลือกท่ีจะยอมต่อพระวญิญาณ (ขอ้ 16, 18, 25;  รม. 8:13; คส. 3:5) 

  
5:25                ตอนน้ีเน่ืองจาก (หรือ “ถา้” ซ่ึงเป็นเง่ือนไขประเภทท่ีหน่ึงในค ากรีกท่ีน่ีท่ีแสดงถึงเง่ือนไขท่ีเป็น

จริงต่อความเป็นจริง) พระเจา้ไดใ้ห้ชีวิตใหม่แก่เรา เราควรท าบางส่ิง เราควร “ด าเนินชีวิต” 
(“กา้วไปพร้อมกนั,” NIV, อย่างท่ีพวกทหารท าเม่ือพวกเขาเดินขบวน) ประจ าวนั “ตาม (กบั) 
พระวญิญาณ” (นัน่คือ ในการพึ่งพาพระองค)์ พระองคเ์ป็นการจดัเตรียมของพระเจา้ส าหรับเรา
ท่ีจะด าเนินชีวติอยา่งมีชยัชนะ พระวญิญาณบริสุทธ์ิ น า คริสเตียนทุกคน แต่ไม่ใช่ทุกคนเลือกท่ี
จะ “ด าเนินชีวติตามพระวญิญาณ” (นัน่คือ ตามการน าของพระองค)์ 

  
นักเขียนคนหน่ึงได้โต้แยง้ว่า “เน้ือหนัง” และ “วิญญาณ” เป็น. . .การย่อ
ทางศาสนศาสตร์ในขอ้โตแ้ยง้ของเปาโลท่ีแสดงถึงสองเอกลกัษณ์ท่ีแข่งขนั
กนัแห่งผูค้นของพระเจา้ในเมืองกาลาเทีย   ‘ชุมชนฝ่ายเน้ือหนงั’ (คริสเตียนท่ี
รับเอาธรรมเนียมและความเช่ือของยิว) เป็นชุมชนท่ีไดเ้ขา้ส่วนกบัยุคธรรม
บญัญติัของโมเสสและดงันั้นก็เป็นชุมชนท่ีไดเ้ขา้ส่วนและไดแ้สดงลกัษณะ
โดยบุคคลทางร่างกายในความลม้เหลวและความไม่ย ัง่ยนืของเขาหรือของเธอ
และไม่ไดส้ถิตโดยพระวิญญาณของพระเจา้   ชุมชนน้ีเป็นตวัแทนของบุคคล
ก่อนหรือนอกเหนือการตายท่ีปลดปล่อย การฝังและการเป็นข้ึนจากตายของ
พระคริสต์   ตรงกนัขา้ม ‘ชุมชนฝ่ายพระวิญญาณ’ เป็นชุมชนท่ีไดเ้ขา้ส่วน
และไดแ้สดงลกัษณะโดยบุคคลท่ีร่างกายไดรั้บการช่วยเหลือและไดรั้บการ
เสริมพลงัโดยการทรงสถิตของพระเจา้และร่างกายไดรั้บการปลดปล่อยจาก
การควบคุมของบาปอีกดว้ย คือบุคคลท่ีประสบการปลดปล่อยท่ีเต็มท่ีของการ
ตายและการเป็นข้ึนจากตายของพระเยซู   บุคคลเช่นนั้นก าลงัประสบเสรีภาพ
ท่ีพระคริสตไ์ดท้  าใหพ้วกเขาเป็นไทเพื่อจะประสบ (กท. 5:1)”[278] 
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มุมมองแบบชุมชนน้ีไม่ไดรั้บรองตวัของมนัเองต่อขา้พเจา้มากเท่ากบัมุมมองแบบแต่ละบุคคล 

  
“กล่าวอยา่งเรียบง่ายแลว้ เน้ือหนงัเป็นแต่ละบุคคลท่ีประพฤติอยา่งเป็นอิสระ
จากพระวญิญาณ”[279] 

  
การด าเนินชีวิต “โดยพระวญิญาณ” ก็คลา้ยกบัการด าเนินตามพระวิญญาณ กรณีหน่ึงมองดูพระ
วญิญาณในฐานะแหล่งและอ านาจท่ีค ้าจุนแห่งชีวิตฝ่ายวิญญาณของผูเ้ช่ือ ส่วนกรณีหลงัมองวา่
พระองคเ์ป็นหลกัการท่ีควบคุมในการปฏิบติัของเขาหรือของเธอ  [280] 

  
5:26                ดูเหมือนข้อสุดท้ายน้ีจะเป็นการประยุกต์ใช้ของหลักการน้ีกับสถานการณ์ท่ีเจาะจงของชาว        

กาลาเทีย 
  

“น่ีเป็นเป็นขอ้ท่ีแนะน าอย่างมากเพราะว่ามนัแสดงให้เห็นวา่การปฏิบติัของ
เราต่อคนอ่ืนๆนั้นก็ถูกก าหนดโดยความคิดเห็นของเราท่ีมีต่อตวัเราเอง”[281] 

  
“ท่ีจะ ‘อวดดี’ ก็คือท่ีจะอวดถึงส่ิงต่างๆท่ีไม่ส าคญัและขาดคุณค่าแท ้ไม่วา่คน
โออ้วดไดมี้ส่ิงเหล่านั้นอยา่งแทจ้ริงหรือแค่จินตนาการวา่เขาไดมี้ส่ิงเหล่านั้น
หรือตอ้งการท่ีจะมีส่ิงเหล่านั้นก็ตาม”[282] 

  
เสรีภาพอยู่ระหว่างการเคร่งในกฎและใบอนุญาต ความสมดุลนั้นก็ส าคญัในบทท่ี 5 กุญแจสู่การเกิดผลใน
ฐานะคริสเตียนคือการจ านนต่อพระวิญญาณบริสุทธ์ิ การตามการน าของพระองค์ การด าเนินในการพึ่งพา
พระองค ์(เปรียบเทียบ ยน. 15:4-5) 
  
ผลของพระวญิญาณเป็นอยา่งเดียวกนักบัของประทานของพระวญิญาณไหม?    ในแง่หน่ึง ทุกส่ิงท่ีพระเจา้ให้แก่
เราเป็นของประทาน เน่ืองจากวา่เราไม่สมควรต่อมนั ซ่ึงรวมถึง ความรัก ความยินดี สันติสุขและอ่ืนๆ    อยา่งไร
ก็ตาม ในการอา้งอิงของพวกอคัรทูตถึงของประทานต่างๆของพระวิญญาณนั้น การเนน้ก็อยูท่ี่การรับใช ้ซ่ึงเป็น
ความสามารถต่างๆท่ีพระเจา้ใหแ้ก่เราเพื่อจะรับใชพ้ระองค ์ในการอา้งอิงของพวกเขาถึงผลของพระวิญญาณนั้น 
การเนน้ก็อยูท่ี่คุณลกัษณะส่วนตวัและการปฏิบติัโดยทัว่ไป  แน่นอนวา่ คุณลกัษณะส่วนตวัก็จ  าเป็นส าหรับการ
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รับใชท่ี้มีประสิทธิภาพ   ดงันั้นมนัไม่ควรมีการประหลาดใจท่ีจะพบการเนน้ของเปาโลท่ีความรัก ซ่ึงเป็นผลของ
พระวญิญาณบริสุทธ์ิในท่างกลางการอภิปรายของท่านเก่ียวกบัของประทานต่างๆของพระวิญญาณใน 1 โครินธ์ 
12-14 
  

ข. ความรักผดิชอบต่างๆของชีวติคริสเตียน  6:1-10 
  
การเป็นอิสระจากธรรมบญัญติัของโมเสสไม่ไดห้มายถึงการเป็นอิสระจากความรับผิดชอบ ในส่วนน้ี เปาโลได้
อธิบายความรับผิดชอบหลากหลายท่ีคริสเตียนมีต่อซ่ึงกนัและกนั เพื่อท่ีจะท าให้น ้ าพระทยัของพระเจา้ชดัเจน
เพื่อผูอ่้านของท่าน  การแสดงออกถึงผลของพระวิญญาณไม่ใช่ประสบการณ์ท่ีลึกลบั   เปาโลไดก้ล่าวว่าความ
เป็นฝ่ายวญิญาณก็ชดัเจนในความสัมพนัธ์ส่วนตวั (ขอ้ 1-5) และในการใชเ้งิน (ขอ้ 6-10)   
  

1. ต่อคริสเตียนทีท่ าบาป  6:1 
  

“การด าเนินโดยพระวญิญาณจะไม่ไดห้มายถึงการหลีกเล่ียงการย ัว่ยุและความอิจฉากนัและกนั
เท่านั้น (5:26) แต่ในเชิงบวกแลว้จะหมายถึงการท าให้บรรดาผูท่ี้ไดจ้มอยูใ่นความบาปกลบัสู่
สภาพเดิมอีกดว้ย”[283] 

  
สถานการณ์ท่ีเปาโลไดแ้ลเห็นท่ีน่ีก็คือสถานการณ์แห่งความบาปท่ีไล่ทนัคริสเตียนดงัเช่นเม่ือผูว้ิ่งไล่ทนัผูเ้ดิน  
มนัไม่ใช่วา่พระเจา้ได ้“จบั” เขาไดใ้นการกระท าแห่งการท าบาปมากเท่ากบัท่ีวา่บาปไดท้  าให้เขาพ่ายแพใ้นกรณี
ท่ีเจาะจง  เขาไดป้ระหลาดใจโดยบาปแทนท่ีจะถูกตรวจสอบในบาป  “ละเมิด” (ค ากรีก พารับโทมา ) ไม่ใช่การ
กระท าท่ีเป็นนิสัย แต่เป็นการกระท าท่ีโดดเด่ียว   มนัก็ไม่ใช่บาปท่ีตั้งใจ แต่เป็นการกระท าผิดท่ีพลั้ งเผลอ 
(เปรียบเทียบ  1 คร. 5:11; รม. 16:17) แมว้า่บุคคลหน่ึงพยายามท่ีจะด าเนินชีวิตโดยพระวิญญาณ เขาหรือเธอจะ
ท าบาปเป็นบางคร้ัง   ดงันั้นมนัจึงจ าเป็นท่ีจะช่วยเหลือบรรดาผูท่ี้สะดุด 
  
คริสเตียนท่ีอยู่ฝ่ายวิญญาณควรร้ือฟ้ืนบุคคลเช่นนั้น ช่วยบุคคลเช่นนั้นให้เขาหรือเธอกลบัตั้งตวัใหม่ ท่ีอ่ืนๆค า
กรีก คาตาติดโซ่ อา้งอิงถึง การซ่อมแซมอวน (มธ. 4:21; มก. 1:19) และการจดัวางกระดูกท่ีแตกหกัหรือหลุดจาก
ท่ี[284]  น่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการเผชิญหน้า (เปรียบเทียบ มธ. มธ. 18:15-17) อย่างไรก็ตาม คริสเตียน “ฝ่าย
วญิญาณ” เป็นบุคคลท่ีควรท าส่ิงน้ี นัน่คือ ชีวิตของผูน้ั้นเกิดผลของพระวิญญาณเพราะวา่เขาหรือเธอด าเนินชีวิต
โดยพระวญิญาณอยา่งเป็นนิสัย (5:16, 25)  จากการท่ีไดด้ าเนินชีวติโดยพระวญิญาณมาสักระยะหน่ึง เขาหรือเธอ
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ก็ยิ่งเป็นผูใ้หญ่ฝ่ายวิญญาณมากข้ึน (เปรียบเทียบ   1 คร. 2:15; ฮบ. 5:13-14) คริสเตียนฝ่ายวิญญาณตอ้งช่วยกูค้
ริสเตียนท่ีไดส้ะดุดอยา่งสุภาพ อยา่งระมดัระวงัและอยา่งรอบคอบ (เปรียบเทียบ 5:23) คริสเตียนฝ่ายวิญญาณ
สามารถหลีกเล่ียงวิญญาณแห่งความชอบธรรมดว้ยตนเองในการรับมือกบับรรดาผูท่ี้สะดุดไดโ้ดยการระลึกถึง 
ภาวะเส่ียงส่วนตวัของเขาหรือของเธอท่ีมีต่อการทดลอง[285] 
  

“มนั [การฟ้ืนฟู] เก่ียวขอ้งกบัการฟ้ืนฟูสู่สภาพฝ่ายวญิญาณก่อนหนา้น้ี  ส่ิงท่ีขาดไปจากตวับทก็
คือตวับ่งช้ีใดๆท่ีว่าเปาโลได้วุ่นอยู่กบัการฟ้ืนฟูสู่การเป็นผูน้ า การฟ้ืนฟูคนบาปไม่ใช่การให้
ผูน้  ากลบัมารับต าแหน่งเดิมนั้นเป็นประเด็นหลกั อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เหล่าน้ีแมว้่าไม่
เหมือนกนัก็ไม่จ  าเป็นท่ีจะเป็นอยา่งเดียวกนั อยา่งแน่นอนแลว้ มนัดูเหมือนมีเหตุผลท่ีจะทึกทกั
เอาว่าเปาโลไดแ้ลเห็นการฟ้ืนฟูสู่ความเป็นประโยชน์บางอย่างท่ีซ่ึงบางกรณีนั้นอาจเก่ียวขอ้ง
กบัการฟ้ืนฟูสู่การเป็นผูน้ า ดงันั้น กาลาเทีย 6:1 ในขณะท่ีไม่ไดอ้า้งอิงอยา่งเจาะจงถึงการท าให้
ผูน้  าท่ีลม้ลงกลบัมารับต าแหน่งเดิมของเขา  อยา่งแน่นอนแลว้ มนัก็เปิดต่อความเป็นไปไดน้ั้น”
[286] 
  

2. ต่อคริสเตียนทีม่ีภาระ  6:2-5 
  
6:2                 เม่ือพิจารณาถึงบริบท บางทีประเภทของ “ภาระ” ท่ีเปาโลไดมี้ในความคิดก็คือภาระท่ีมากเกินของ

การทดลองท่ีเฉพาะและการปล ้าสู้กบัเน้ือหนงั (เปรียบเทียบ รม. 15:1)ส่ิงเหล่าน้ีอาจเป็น “ภาระ
ต่างๆ” ท่ีมีสาเหตุมาจากสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ ฝ่ายวิญญาณหรืออ่ืนๆ ขอ้ท่ี 1 กล่าวถึง การ
ฟ้ืนฟูและส่วนน้ี (ขอ้ 2-5) กล่าวถึงการป้องกนั เราสามารถ “แบกภาระของกนัและกนั” ไดโ้ดย
การอธิษฐานและบางทีโดยการปรึกษาดว้ยกนั   

  
“มิตรภาพของมนุษยท่ี์ซ่ึงเราแบกภาระของกนัและกนันั้นก็เป็นส่วนหน่ึงของ
จุดประสงคข์องพระเจา้ท่ีมีต่อประชากรของพระองค์   ดงันั้นเราไม่ควรแบก
ภาระต่างๆดว้ยตวัของเราเอง แต่ท่ีจะแสวงหาเพื่อนคริสเตียนผูซ่ึ้งจะช่วยแบก
ภาระเหล่านั้นกบัเรา”[287] 

  
บางทีเปาโลไดอ้า้งอิงถึง “พระบญัญติัของพระคริสต์” (เปรียบเทียบ 5:14; ยน. 13:34; 1 คร. 
9:21) ท่ีน่ี ท่ีจะช่วยผูอ่้านของท่านท่ีจะตระหนกัว่าเสรีภาพจากธรรมบญัญติัของโมเสสไม่ได้
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หมายถึงเสรีภาพจากความรับผิดชอบทั้งส้ิน   “พระบญัญติัของพระคริสต์” รวมทั้งค  าสอนดว้ย
ตวัเองของพระเยซูทั้งส้ินในขณะท่ีพระองค์ได้อยู่บนโลกน้ี และผ่านทางพวกอคัรทูตของ
พระองค์และพวกผูเ้ผยพระวจนะจากสวรรค์หลังจากการเสด็จข้ึนสู่สวรรค์ของพระองค ์
(เปรียบเทียบ กจ. 1:1-2) มนัลดลงสู่ค าสั่งท่ีจะรักพระเจา้ดว้ยสุดใจและรักเพื่อนบา้นเหมือนรัก
ตนเอง (มธ. 22:36-40; ยน. 13:34-35; 15:12; 1 ยน. 3:23) 

  
“พระธรรมกาลาเทียซ่ึงในการโจมตีการเคร่งในกฎของคนยิวนั้นก็ประกาศ
เสรีภาพแทท่ี้ข้ึนกบัพระคริสต ์ดงันั้นก็ประกอบดว้ยการกระตุน้ การแนะน า 
และค าสั่งมากข้ึนท่ีจะเช่ือฟัง ‘พระบญัญติัของพระคริสต์’.  .  . . มากกว่า
จดหมายอ่ืนๆ และถึงระดบัท่ีค่อนขา้งโดดเด่น คือ สามส่วนของจดหมายทั้ง
ฉบบั”[288] 

  
“พระบญัญติัของพระคริสต์” เป็นประมวลกฎของบญัญติัต่างๆท่ีคริสเตียนใชด้ าเนินชีวิต   มนั
เป็นอยา่งเดียวกนักบัความรับผิดชอบแห่งพนัธสัญญาใหม่[289]  บญัญติับางอย่างท่ีพระคริสต์
และพวกอคัรทูตของพระองค์ไดใ้ห้แก่เราก็เป็นอย่างเดียวกนักบับญัญติัเหล่านั้นท่ีโมเสสได้
ให้แก่คนอิสราเอล อย่างไรก็ตาม น่ีไม่ได้หมายถึงว่า เราอยู่ภายใต้ประมวลกฎของโมเสส    
บรรดาผูอ้าศยัของอเมริกาด าเนินชีวติภายใตป้ระมวลกฎของกฎหมายต่างๆท่ีคลา้ยแต่ก็แตกต่าง
จากประมวลกฎของกฎหมายต่างๆท่ีปกครองบรรดาผูอ้าศยัขององักฤษ   กฎหมายบางอย่าง
ของเราก็เป็นอย่างเดียวกนักบักฎหมายบางอย่างของพวกเขา   และกฎหมายอ่ืนๆก็แตกต่าง
ออกไป   เน่ืองจากว่ากฎหมายบางอย่างเหมือนกันนั้ น เราไม่ควรสรุปว่าประมวลกฎก็
เหมือนกนั   คริสเตียนไม่ไดด้ าเนินชีวติภายใตธ้รรมบญัญติัของโมเสสอีกต่อไป เราด าเนินชีวิต
ภายใตป้ระมวลกฎใหม่ คือ พระบญัญติัของพระคริสต ์ (5:1) 

  
ตอนแรกนั้ นน่ีฟังดูราวกับว่าในฐานะคริสเตียนเราก็อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติ เปาโลได้
เปรียบเทียบธรรมบญัญติักบัพระคุณ เพราะว่าคุณลกัษณะหลกัของธรรมบญัญติัของโมเสสก็
คือคุณลกัษณะทางกฎเกณฑ์ของมนั ส่วนคุณลกัษณะหลกัของ “พระบญัญติัของพระคริสต์” 
คือ คุณลกัษณะท่ีมีพระคุณของมนั   ท่านไม่ไดห้มายถึงว่า ไม่มีธรรมบญัญติัภายใตพ้ระคุณ 
อยา่งท่ีท่านไม่ไดห้มายถึงวา่ ไม่มีพระคุณภายใตธ้รรมบญัญติัของโมเสส   แรงจูงใจส าหรับการ
ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติขิองโมเสสก็เป็นภายนอกส าหรับผู ้เช่ือแห่งพนัธสัญญาเดิม แต่
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แรงจูงใจส าหรับการปฏิบติัตาม “พระบญัญติัของพระคริสต์” ก็เป็นภายใน   แรงจูงใจของเรา
มาจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีสถิตอยู่  (ฟป. 2:13)  แมว้่าเปาโลไม่ไดเ้น้นถึงแรงจูงใจน้ีใน     
บทท่ี 6  

  
6:3-4               ในบริบท บุคคลท่ี ถือตัวว่าเป็นคนส าคัญ  บางทีเป็นบุคคลท่ี “คิดถึง” ตวัเขาเองว่าอยูเ่หนือการ

ช่วยเหลือกนัและกนัท่ีจะแบกภาระท่ีมากเกิน การแกไ้ขอนัหน่ึงส าหรับส่ิงน้ีก็คือท่ีจะจดจ าว่า 
เราไม่ใช่เหนือกวา่ภายใน (เปรียบเทียบ รม. 12:3) การทบทวนท่ีเป็นจริงถึงความส าเร็จของเรา
ควรย  ้าเตือนเราว่า รากฐานท่ีถูกตอ้งส าหรับการท าให้ตนเองพึงพอใจท่ีสมเหตุสมผลคือการ
ท างานของพระเจา้ผา่นทางเรา (ขอ้ 4) การเนน้คือความรับผดิชอบส่วนตวัของเรา  

  
“ความผิดพลาดสองอย่างอาจกนัผูเ้ช่ือไวจ้ากการบรรลุบทบาทน้ี [การแบก
ภาระของกนัและกนั]  ส่ิงแรกคือ ความคิด นัน่คือ การคิดวา่ตวัเขาเองส าหรับ
ส าคญักวา่ท่ีเขาเป็น. . . .ส่ิงท่ีสอง. . . .ท่ีจะเปรียบเทียบตวัเขาเองและงานของ
เขาเองกบัคนอ่ืนๆอยูเ่สมอ [ขอ้ 4]” [290] 

  
“. . . . มีความแตกต่างมากระหวา่งการครุ่นคิดและการตรวจสอบตนเอง   อนั
แรกสามารถตกไปสู่ประเภทของการจอ้งศูนยก์ลางฝ่ายวิญญาณท่ีหลงตนเอง
ซ่ึงมีบางส่ิงท่ีเหมือนกันกับประเภทต่างๆของความลึกลับทางตะวนัออก
มากกว่ าต้นแบบดั้ ง เ ดิมของ ชีวิต ท่ี อุ ทิ ศตนในค ริสต์ศ าสนา ท่ี เ ป็น
ประวติัศาสตร์  การตรวจสอบตนเองแทไ้ม่ใช่แค่การตรวจสอบการเตน้ของ
ชีพจรฝ่ายวิญญาณของบุคคลหน่ึงบนพื้นฐานตามปกติเท่านั้น แต่เป็นการ
จ านนความคิด ท่าที และการกระท าของบุคคลหน่ึงต่อน ้ าพระทยัของพระเจา้
และพระทยัของพระคริสตท่ี์ไดเ้ปิดเผยในพระคมัภีร์อนัศกัด์ิสิทธ์ิ”[291] 

  
6:5                    ขอ้น้ีให้เหตุผลส าหรับค าสั่งในขอ้ท่ี 4    คริสเตียนทุกคนก็มีความรับผิดชอบท่ีจะแบกภาระของ

ตนเอง    เราทุกคนมี “ภาระ” ท่ีจะตอ้ง “แบก”   แต่มนัก็เบาเม่ือเทียบกบัอ่ืนๆ (มธ. 11:30) ภาระ
ในขอ้ท่ี 2 เป็นภาระมากเกิน   “ภาระ” ในขอ้ท่ี 5 เป็นภาระตามปกติแห่งความรับผิดชอบของ
เรา[292] เปาโลได้ใช้ค  ากรีกสองค าเพื่อจะอธิบายถึงภาระสองอย่างน้ี (บาเร่ และ ฟอร์ตีออน 
ตามล าดบั) 

http://biblia.com/bible/nasb95/Phil.%202.13
http://biblia.com/bible/nasb95/Rom.%2012.3
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Galatians/Galatians.htm#_edn290
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Galatians/Galatians.htm#_edn291
http://biblia.com/bible/nasb95/Matt.%2011.30
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Galatians/Galatians.htm#_edn292


  
“บุคคลท่ีรู้ว่าเขามีภาระของเขาเองนั้นก็เต็มใจท่ีจะแบกภาระของเพื่อนของ
เขา”[293] 

  
“ถา้รถยนตข์องขา้พเจา้พงั เพื่อนบา้นของขา้พเจา้สามารถช่วยเหลือขา้พเจา้ใน
การส่งลูกๆของข้าพเจ้าไปโรงเรียนได้ แต่เขาไม่สามารถรับเอาความ
รับผดิชอบต่างๆท่ีเป็นของขา้พเจา้เท่านั้นในฐานะพอ่ของพวกเขา”[294] 

  
“บรรดาผูท่ี้สามารถท่ีจะค ้าจุนคนอ่ืนไดดี้ท่ีสุดก็ไดพ้ิสูจน์ถึงพลงัของพวกเขา
เองท่ีจะถูกค ้าจุนในความล าบากของพวกเขาเอง”[295] 
  

3. ต่อผู้สอน  6:6-9 
  
6:6                 น่ีคือตวัอย่างท่ีเจาะจงของการแบกภาระของกนัและกนั บางทีคริสเตียนท่ีรับเอาธรรมเนียมและ

ความเช่ือของยวิไดแ้นะน าชาวกาลาเทียท่ีจะไม่สนบัสนุนทางการเงินต่อบรรดาผูท่ี้ไดส้อนพวก
เขา  ภายใตล้ทัธิยิวนั้น นกัเรียนไดจ่้ายภาษีและค่าจา้งของครูไดผ้่านมาทางรัฐบาลของคนยิว   
ตามธรรมเนียมแล้ว คนต่างชาติท่ีเป็นชาวกาลาเทียไดจ่้ายค่าธรรมเนียมส าหรับการบริการท่ี
ไดรั้บ  แนวคิดของการให้โดยใจสมคัรซ่ึงออกมาจากความรักท่ีมีต่อผูส้อนก็ใหม่และแตกต่าง  
บรรดาผูท่ี้เรียนรู้จากผูส้อนพระคมัภีร์ผูซ่ึ้งจดัเตรียมความจ าเป็นฝ่ายวิญญาณของคนอ่ืนๆ ควร
จดัเตรียม “ส่ิงท่ีดีทุกอย่าง” ให้แก่พวกเขาซ่ึงรวมถึงความจ าเป็นทางร่างกายของพวกเขา 
(เปรียบเทียบ ลก. 10:7; รม. 15:27; 1 คร. 9:11; 2 คร. 11:7-12;ฟป. 4:10-19; 1 ธส. 2:6, 9; 1 ทธ. 
5:17-18) เปาโลไดถื้อวา่การยอมรับของขวญัเป็นสิทธิท่ีบุคคลหน่ึงสามารถอา้งเอาหรือไม่อา้ง
เอาไดซ่ึ้งข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบอ่ืนๆ  ท่านไม่ไดถื้อวา่การรับของขวญัเช่นนั้นเป็นหน้าท่ีของ
ผูส้อน แต่การเสนอใหข้องขวญันั้นเป็นหนา้ท่ีของผูเ้รียน   

  
6:7-9               ถา้บุคคลหน่ึงยบัย ั้งส่ิงท่ีเขามีไวอ้ย่างเห็นแก่ตวั เขาจะไม่เห็นพระเจา้เพิ่มพูนมนัและอวยพรเขา

ดว้ยส่ิงนั้น   ถา้เขาท าตามการกระตุน้แห่งธรรมชาติท่ีเป็นบาปของเขาในการลงทุนของเขา 
(“หวา่นในยา่นเน้ือหนงัของตน”) เขาจะ “เก่ียวเก็บ” ความตาย (“ความเส่ือมทราม”) แต่เขาท า
ตาม (“หวา่นต่อ”) “พระวิญญาณ” เขาจะ “เก่ียวเก็บชีวิตนิรันดร์”   น่ีไม่ใช่ก าลงักล่าววา่เขาจะ
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ไม่ตาย แต่ก าลงักล่าววา่ การหวา่นของเขาจะก่อใหเ้กิดการเก็บเก่ียวท่ีไม่ผดิหวงั  มนัไม่ใช่ก าลงั
กล่าววา่เขาสามารถท าเพื่อไดรั้บการท าให้ชอบธรรมได ้  มนัก าลงักล่าววา่การหวา่นท่ีต่อเน่ือง 
ท่ีอุดมสมบูรณ์และไดรั้บการกระตุน้โดยพระวิญญาณจะก่อให้เกิดการเก่ียวเก็บท่ีดีท่ีสุด  การ
เก่ียวเกบ็ของเราจะ เสียหายถา้เรา “เม่ือยลา้” และหยุดหวา่น จงจ าไวว้า่บริบทของส่วนน้ีคือการ
สนบัสนุนผูท้  างานท่ีเป็นคริสเตียน แมว้า่หลกัการเหล่าน้ีมีการประยกุตใ์ชท่ี้กวา้งข้ึนก็ตาม  

  
“ท่ีน่ีดูเหมือนว่าเปาโลถือว่าชีวิตทั้งส้ินบนโลกของมนุษยเ์ป็นช่วงเวลาของ
การหวา่นพร้อมกบัการเก่ียวเก็บท่ีรอคอยเขาในวนัสุดทา้ย  ผลในยุคสุดทา้ยก็
ถูกก าหนดโดยการหวา่นในปัจจุบนั”[296] 

  
ค าวา่ “ชีวิตนิรันดร์” ในพนัธสัญญาใหม่ มีสองความหมายท่ีแตกต่างกนัแมว้า่มีความเก่ียวขอ้ง
กัน  โดยพื้นฐานแล้ว มนัคือ ชีวิตของพระเจ้า ท่ีพระองค์แบ่งปันกับผูเ้ช่ือ ในอีกด้านหน่ึง 
บรรดาผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่ไดก้ล่าวถึงมนัวา่เป็นของขวญัท่ีบุคคลหน่ึงรับโดยความเช่ือ (ยน. 
10:28; และขอ้อ่ืนๆ) อย่างไรก็ตาม มนัยงัอา้งอิงถึงคุณภาพของชีวิตของผูเ้ช่ือท่ีข้ึนอยู่กบั
ขอบเขตท่ีซ่ึงเขาหรือเธอด าเนินชีวิตกบัพระเจา้ในการสามคัคีธรรม (ยน. 10:10) ในแง่ท่ีสองน้ี 
ผูเ้ช่ือบางคนประสบชีวิตนิรันดร์ในขอบเขตท่ีใหญ่กว่าผูเ้ช่ือคนอ่ืนๆ   ในแง่ท่ีสองน่ีเองท่ีเปา
โลกล่าวถึง “ชีวตินิรันดร์” ท่ีน่ี[297] 

  
“มนัส าคญัอยา่งมากท่ีจะสังเกตวา่ในทุกท่ีท่ีชีวตินิรันดร์ถูกน าเสนอวา่เป็นบาง
ส่ิงท่ีสามารถท ามาเพื่อไดรั้บไดโ้ดยการงานนั้น ตามบริบทแลว้ มนัถูกอธิบาย 
อยู่ เสมอ ว่าเป็นการไดม้าในอนาคต   ในทางตรงกนัขา้ม เม่ือใดก็ตามชีวิตนิ
รันดร์ถูกอธิบายว่าเป็นบางส่ิงในปัจจุบนั มันสามารถได้มาโดยความเช่ือ
เท่านั้น”[298] 

  
เปาโลไม่ไดอ้า้งอิงถึงแนวคิดรวบยอดของชีวตินิรันดร์มากเท่ากบัยอห์น 
  
การไม่เม่ือยล้า เป็นเง่ือนไขของรางวลัน้ี   ถอ้ยค ารากฐานอยา่งเดียวกนั (“เม่ือยลา้”) อธิบายถึง
สายธนูท่ีหย่อนสาย[299] การท้อใจ คือส่ิงท่ีก่อให้เกิดสภาพท่ีน่าเศร้าน้ี  การลม้เลิกทางจิตใจ
น าไปสู่การอ่อนเปล้ียฝ่ายวญิญาณ   
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“. . . ในการท า อย่างดี นั้น ขอใหเ้ราท่ีจะไม่แสดงถึงใจท่ี ไม่ดี”[300] 

  
“มนัง่ายส าหรับผูรั้บใช้ของพระเจ้าท่ีจะทอ้ใจ   การต่อตา้นท่ีพวกเขาพบก็
เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และส่ิงดีท่ีพวกเขาพยายามท่ีจะท าก็ยากท่ีจะบรรลุ”[301] 

  
ในเมืองอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศสก๊อตแลนด์ หญิงสาวคนหน่ึงไดเ้ร่ิมตน้สอนชั้นเรียน
รวีวารศึกษาแก่พวกเด็กชายท่ียากจนขน้แคน้ เจา้หนูท่ีไม่มีท่าว่าจะดีก็เป็นเด็กชายท่ีช่ือบ๊อบ   
หลงัจากชั้นเรียนรวีวารศึกษาสองหรือสามคร้ังแรก เขาไม่ไดก้ลบัมา   ดงันั้นครูก็ไดไ้ปตามหา
เขา   แมว้า่ผูอ้  านวยการไดใ้ห้เส้ือผา้ใหม่แก่บ๊อบ เส้ือผา้เหล่านั้นก็ฉีกและสกปรกเม่ือครูนั้นได้
พบเขา   ครูนั้นไดใ้ห้เส้ือผา้ใหม่แก่เขามากข้ึน และเขาไดก้ลบัมายงัชั้นเรียนรวีวารศึกษา   แต่
ไม่ชา้เขาก็ไดเ้ลิกอีก และครูไดอ้อกไปเพื่อจะหาเขาอีกคร้ังหน่ึง   เม่ือเขาไดพ้บ เธอก็ไดค้น้พบ
วา่เส้ือผา้ชุดท่ีสองก็เป็นเหมือนเส้ือผา้ชุดแรก “ขา้พเจา้ทอ้ใจอยา่งส้ินเชิงเก่ียวกบับ๊อบ” เธอได้
บอกผูน้ าอ านวยการ “ขา้พเจา้คิดวา่เราตอ้งหมดหวงัท่ีเขาแลว้”   “โปรดอยา่ท าอยา่งนั้นเลย” เขา
ไดข้อร้อง “ผมเช่ือวา่มนัยงัมีความหวงั   จงพยายามกบัเขาอีกคร้ังหน่ึง” พวกเขาไดใ้ห้เส้ือผา้ชุด
ท่ีสามแก่บ๊อบและคร้ังน้ีเขาได้เร่ิมตน้ท่ีจะเขา้ร่วมอย่างสัตยซ่ื์อ ในไม่ช้าเขาก็ได้มาเป็นคริส
เตียนและในท่ีสุดไดส้อนในชั้นเรียนรววีารศึกษานั้น  ใครเป็นเด็กชายท่ีด้ือดึง ท่ียุง่เหยิงผูซ่ึ้งใน
ช่วงเวลาหน่ึงนั้นก็ดูเหมือนวา่เขา้ถึงไม่ไดอ้ยา่งมาก? เขาไม่ใช่ใครท่ีไหนนอกจาก โรเบิร์ต มอ
ริสสันผูซ่ึ้งต่อมาได้กลายมาเป็นมิชชั่นนารีชาวองักฤษนิกายโปรแตสแตนท์คนแรกท่ีไปยงั
ประเทศจีน  เขาไดแ้ปลพระคมัภีร์เป็นภาษาจีนและไดน้ าพระวจนะของพระเจา้ไปยงัคนจีน
เป็นลา้นๆคน           
  
4. ต่อทุกคน  6:10 

  
คริสเตียนมีความรับผิดชอบท่ีจะ “ท า” ส่ิงท่ี “ดีต่อคนทั้งปวง”  ซ่ึงรวมถึงคนท่ีไม่รอด   เรามีความรับผิดชอบท่ี
พิเศษต่อคริสเตียนคนอ่ืนๆ (“ครอบครัวท่ีมีความเช่ือ”) เม่ือเรา “มีโอกาส” ขณะท่ีเราไดย้ินถึงความจ าเป็นและมี
ทรัพยากรท่ีจะช่วยเหลือ   เหมือนในครอบครัว ความจ าเป็นต่างๆของครอบครัวก็มาก่อน จากนั้นก็เป็นความ
จ าเป็นเหล่านั้นของเพื่อนบา้น   
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“มนุษยท่ี์ยากจนและหดหู่ทุกคนมีการเรียกร้องท่ีขา้พเจา้ในเร่ืองความสงสารถา้ขา้พเจา้ช่วยได ้
และส าหรับการทุ่มเทท่ีกระฉบักระเฉงและการผอ่นคลายเก่ียวกบัเงิน   แต่คริสเตียนท่ียากจนมี
การเรียกร้องท่ีหนกัแน่นกวา่ท่ีความรู้สึก แรงงานและทรัพยส์มบติัของขา้พเจา้   เขาเป็นพี่นอ้ง
ของขา้พเจา้ซ่ึงได้รับความสนใจอย่างเท่าเทียมกบัขา้พเจา้เองในพระโลหิตและความรักของ
พระผูไ้ถ่   ขา้พเจา้คาดหวงัท่ีจะใชนิ้รันกาลกบัเขาในสวรรค ์  เขาเป็นตวัแทนของพระผูท่ี้ไถ่ท่ี
มองไม่เห็นของขา้พเจา้ และเขาถือวา่ทุกส่ิงท่ีกระท าต่อคนท่ียากจนและขดัสนของเขาวา่เป็น
การกระท าต่อเขาเอง   ส าหรับคริสเตียนท่ีจะไม่กรุณาต่อคริสเตียนไม่ใช่ผิดเท่านั้น แต่มนัชัว่
ร้ายอีกดว้ย”[302] 

  
V. สรุป  6:11-18 
  
ในส่วนน้ี เปาโลไดส้รุปประเด็นต่างๆท่ีส าคญัมากข้ึนของท่านบางประการ   ท่านไดว้ิงวอนต่อผูอ่้านของท่านอีก
คร้ังหน่ึง ซ่ึงกระตุน้ใหพ้วกเขาท่ีจะติดตามต่อไปและน าส่ิงท่ีท่านไดส้อนพวกเขาไปสู่การปฏิบติั   
  

“ก่อนสรุปจดหมายของท่านนั้น เปาโลก็กลบัไปสู่การใชถ้อ้ยค าขดัแยง้กนัของกางเขนและการ
เขา้สุหนตัอีกคร้ังหน่ึง   ซ่ึงคร้ังน้ีก็จดัตั้งทั้งสองตามล าดบัให้เป็นการแสดงถึงพื้นฐานท่ีแทแ้ละ
ปลอมของการโออ้วด และดงันั้นก็เคล่ือนฉากต่อไปถึงการโตเ้ถียงของท่านท่ีมีต่อคริสเตียนท่ี
รับเอาธรรมเนียมและความเช่ือของยิวและแนวทางของพวกเขาเก่ียวกบัการถือรักษากฎเกณฑ ์
(เปรียบเทียบ 5:2-12)”[303] 

  
“. . . ค  าจารึกตอนทา้ย [6:11-18] จดัเตรียมแนวทางท่ีส าคญัส าหรับการเขา้ใจประเด็นต่างๆท่ีถูก
อภิปรายตลอดพระธรรมกาลาเทียโดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเด็นเหล่านั้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุกคาม
ท่ีรับเอาธรรมเนียมและความเช่ือของยิวซ่ึงไดถู้กน าเขา้ไปในคริสตจกัรต่างๆโดยคริสเตียน
ชาวยิวบางคนท่ีเคร่งครัดในกฎเกณฑ์ เพราะว่ามนัไม่เพียงแต่สรุปประเด็นหลักต่างๆท่ีถูก
กล่าวถึงตอนแรกๆในจดหมายน้ีเท่านั้น แต่มนัอนุญาตให้เราท่ีจะตดัค าพูดน ้ าท่วมทุ่งออกและ
เห็นเร่ืองราวต่างๆในแก่นของพวกมนัอยา่งท่ีเปาโลไดเ้ห็นเร่ืองราวเหล่านั้น”[304] 

  
6:11                เป็นท่ีชดัเจนวา่ เปาโลไดเ้ขียนส่วนท่ีเหลือของจดหมายน้ีดว้ยตวัของท่านเอง  บางทีท่านไดบ้อก

ขอ้ต่างๆแต่ก่อนให้แก่ผูค้ดัลอก (เปรียบเทียบ 1 คร. 16:21-24;คส. 4:18; 2 ธส. 3:17-18) 
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“ตวัอกัษรท่ีใหญ่กวา่” บางทีเป็นอกัษรตวัใหญ่ (อกัษรตวัใหญ่ทั้งหมด) ซ่ึงถูกใชเ้พื่อประโยชน์
ของการเนน้ และท่ีจะแยกแยะการเขียนของเปาโลจากการเขียนของเลขานุการของท่าน  บางที
เปาโลไดต้ั้งใจใหค้วามเขม้ของการเขียนของท่านท่ีจะเนน้ถึงพลงัของความเช่ือมัน่ของท่านอีก
ดว้ย[305] 

  
เบทซ์ได้สังเกตว่าส่ิงท่ีเปาโลได้เขียนด้วยมือของท่านเองก็ “ประกอบด้วย
แนวทางของการตีความต่อการเขา้ใจความเป็นห่วงหลกัต่างๆของเปาโลใน
จดหมายน้ีในฐานะทั้งฉบบัและควรถูกใชเ้ป็นกุญแจสู่ความตั้งใจของอคัรทูต
คนน้ี”[306] 

  
6:12-13           คนยวิจะไม่ “ข่มเหง” พวกครูสอนเทจ็มากเท่ากบัท่ีพวกเขาจะข่มเหงพวกอตัรทูต เน่ืองจากวา่พวก

ครูสอนเทจ็ไดเ้รียกร้องผูก้ลบัใจเช่ือของพวกเขาท่ีจะรับ การเข้าสุหนัต    พวกเขาไดป้รารถนาท่ี
จะท าให้มนุษยพ์อใจ และพวกเขาไดต้อ้งการท่ีจะ “อวด” อย่างไม่เหมาะสมเก่ียวกบัผูก้ลบัใจ
เช่ือของพวกเขาในเมืองกาลาเทียอีกดว้ย (“ในเน้ือหนงัของท่าน”)     

  
“ในขณะท่ีเปาโลไดเ้ป็นห่วงเก่ียวกบังานภายในของพระวิญญาณในผูก้ลบัใจ
เช่ือของท่าน เพื่อว่าพระคริสต์จะถูก “ก่อร่าง” ในพวกเขาได้ (เปรียบเทียบ 
4:19) ความเป็นห่วงคริสเตียนท่ีรับเอาธรรมเนียมและความเช่ือของยิวก็คือ
เคร่ืองหมายภายนอก ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายท่ีไดท้  าข้ึนใน “เน้ือหนงั” ของบรรดา
ผูท่ี้พวกเขาสามารถพิชิตเอาไปอยูฝ่่ายพวกเขาได”้[307] 

  
“กางเขนของพระคริสต์” (ขอ้ 12) อยูท่ี่น่ีเพื่อหลกัค าสอนทั้งหมดของการท าให้ชอบธรรมโดย
ความเช่ือเท่านั้นท่ีเปาโลไดแ้กต่้างมาตลอดในจดหมายฝากน้ี[308] 

  
6:14-15           เปาโลไดอ้วดใน “กางเขน” ของพระคริสตเ์ท่านั้น ซ่ึงเป็นงานของพระคริสตท่ี์มีต่อท่าน    นัน่คือ 

ท้ังหมด ท่ีท่านไดภู้มิใจ   กางเขนเป็นสัญลกัษณ์ของความอบัอายต่อโลก   แต่อย่างเหน็บแนม
แลว้ เน่ืองจากกางเขนนั้น ระบบของโลกไดสู้ญเสียการดึงดูดของมนัท่ีมีต่อเปาโล และท่านได้
สูญเสียการดึงดูดของท่านท่ีมีต่อโลก ตอนน้ี “การเขา้สุหนัต” ไม่ส าคญั (“ไม่เป็นของส าคญั
อะไร”)   การ “ถูกสร้างใหม่” ในพระคริสตเ์ท่านั้นท่ีส าคญั (เปรียบเทียบ  2 คร. 5:17) 
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“หลงัจากศตวรรษท่ี 16 และมากกวา่นั้นระหวา่งท่ีกางเขนไดเ้ป็นสัญลกัษณ์ท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิมาตลอด มนัก็ยากท่ีจะตระหนกัถึงความน่ากลวัความรังเกียจท่ีเหลือ
ท่ีจะพรรณนาซ่ึงการอา้งอิงหรือความคิดเก่ียวกบักางเขนได้กระตุน้ในสมยั
ของเปาโล ค าว่า ครุกซ์ ก็ไม่อาจจะกล่าวถึงได้ในสังคมโรมนัท่ีสุภาพ. . .; 
แมก้ระทัง่บุคคลหน่ึงไดถู้กตดัสินให้ถูกประหารชีวิตโดยการถูกตรึงนั้น ค า
ตดัสินไดใ้ชรู้ปแบบโบราณซ่ึงไดท้  าหนา้ท่ีค่อนขา้งเป็นการใชถ้อ้ยค าสุภาพ. . 
.   

  
“แต่เปาโลซ่ึงเป็นพลเมืองโรมันโดยก าเนิดและคนยิวทางศาสนาโดย
การศึกษาก็ไม่เพียงแต่ไม่สนใจส่ิงเหล่านั้นท่ีซ่ึงคร้ังหน่ึงท่านไดมี้ความภูมิใจ
ท่ีสมควรวา่เป็นการปฏิเสธ (สคูบาลา ฟป. 3:8) เท่านั้น แต่รับเอาความรู้แห่ง
พระคริสต์ท่ีไดถู้กตรึงและโออ้วดในกางเขนของพระองค์ว่าเป็นเป้าหมายท่ี
สมควรมากท่ีสุดในชีวติ ซ่ึงเป็นค าพูดท่ีดูเหมือนขดัแยง้กนัท่ีน่าตกตะลึงอยา่ง
แทจ้ริง”[309] 

  
6:16                เปาโลไดป้รารถนาให้ “สันติสุขและความเมตตา” ของพระเจา้ท่ีจะมีแก่ทุกคน “ผู ้[ซ่ึง] ประพฤติ

ตาม “กฎ” ท่ีท่านไดอ้ธิบาย นัน่คือ ความเช่ือท่ีปราศจากประพฤติตามธรรมบญัญติั  
  

“มนัน่าสนใจท่ีท่านกล่าวต่อไปวา่ ตามกฎนี ้เพราะวา่ท่านไดต่้อตา้นผูค้นท่ีได้
ท าให้ผูเ้ช่ืออยูภ่ายใตก้ฎต่างๆท่ีเคร่งครัด   แต่กฎน้ี (‘ไมท่ี้ตรง’, BAGD) ช้ีให้
เราเห็นถึงทางท่ีแทจ้ริง ซ่ึงเป็นทางเดียวท่ีถูกตอ้งท่ีจะด าเนิน”[310] 

  
“พระพรท่ีมีเง่ือนไขน้ี ณ ตอนปลายของจดหมายน้ีก็ตรงกนัขา้มกบัค าสาปท่ีมี
เง่ือนไขท่ีซ่ึงเปาโลไดเ้ร่ิมตน้จดหมายฝากของท่าน(1:6-9)”[311] 

  
ยิ่งกว่านั้ น และบางทีด้วยความรู้สึกท่ีใหญ่ข้ึนนั้น ท่านได้ปรารถนาส่ิงน้ีท่ีจะมีแก่  “ชน
อิสราเอลของพระเจา้”  ช่ือเรียกท่ีผดิปกติน้ีอา้งอิงถึงคนยวิท่ีไดรั้บความรอด  มนัอธิบายถึงกลุ่ม
ท่ีสองในขอ้น้ี ไม่ใช่กลุ่มเดียวกนั   จงสังเกตถึงการกล่าวซ ้ าของ “แก่” ท่ีสร้างความแตกต่างน้ี   
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“อิสราเอล” อา้งอิงถึงคนยิวทางกายภาพอยูเ่สมอทุกๆท่ีในพนัธสัญญาใหม่ (65 คร้ัง) อีกดว้ย   
ดงันั้นเราจะคาดหวงัความหมายนั้นในท่ีน่ี   นอกจากว่าแนวทางท่ีมีต่อความหมายท่ีแตกต่าง
ออกไปปรากฏ แต่ว่ามนัไม่ไดป้รากฏ ยิ่งกว่านั้น มนัจะเป็นธรรมดาส าหรับเปาโลท่ีจะเลือก
เฉพาะคนยิวท่ีเป็นคริสเตียนเพื่อการอา้งอิงท่ีพิเศษ เน่ืองจากวา่ในจดหมายฝากน้ี ท่านเกือบดู
เหมือนไดต่้อตา้นคนยิว  ดงันั้นมนัดีกวา่ท่ีจะใชว้ลีน้ีในการใชท่ี้ธรรมดาของมนั มากกว่าการ
ระบุท่ีพิเศษส าหรับคริสตจกัรในฐานะส่วนรวมอยา่งท่ีผูท่ี้ไม่เช่ือตามยคุท า”[312] 

  
“การยืนยนัท่ีหนักแน่นของจุดยืนน้ี [นั่นคือ “อิสราเอล” อา้งอิงถึงคนยิวใน
พนัธสัญญาใหม่] มาจากการขาดหายไปทั้งหมดของการระบุถึงการเขา้ส่วน
ของคริสตจกัรกบัอิสราเอลจนกระทัง่ ค.ศ. 160 และแมก้ระทัง่จากการขาด
หายไปทั้งหมดของค าว่า ‘อิสราเอล’ ของพระเจา้ท่ีจะแสดงถึงคริสตจกัร”
[313] 

  
“ขอ้สรุปก็คือว่าคริสตจกัรไม่เคยถูกเรียกว่า ‘อิสราเอลฝ่ายวิญญาณ’ หรือ 
‘อิสราเอลใหม่’   ค าวา่อิสราเอลถูกใชใ้นฐานะประเทศหรือผูค้นหรือทั้งหมด 
หรือคนท่ีเหลืออยูท่ี่เช่ือ   มนัไม่เคยถูกใชใ้นฐานะคริสตจกัรโดยทัว่ไปหรือผู ้
เช่ือท่ีเป็นคนต่างชาติโดยเฉพาะ ท่ีจริงแมก้ระทัง่หลงัจากกางเขนนั้นก็มีความ
แตกต่างสามอย่างท่ีคงอยู่   หน่ึง มีความแตกต่างระหว่างอิสราเอลและคน
ต่างชาติอยา่งเช่นใน 1 โครินธ์ 10:32 และ เอเฟซสั 2:11-12 ประการท่ีสอง มี
ความแตกต่างระหวา่งอิสราเอลและคริสตจกัรใน 1 โครินธ์ 10:32 ประการท่ี
สาม มีความแตกต่างระหวา่งผูเ้ช่ือชาวยวิ (ชนอิสราเอลของพระเจา้) และผูเ้ช่ือ
ชาวต่างชาติใน โรม 9:6 และ กาลาเทีย 6:16”[314] 

  
6:17-18           สรุปแลว้ เปาโลไดว้ิงวอนให้ผูอ่้านของท่านท่ีจะยุติการโตเ้ถียงในเมืองกาลาเทียท่ีไดก่้อให้เกิด

ปัญหาและความไขวเ้ขวแก่ท่านอย่างมากในฐานะทาสรับใช้ของพระคริสต์ท่านได้อ้างถึง
แผลเป็น (“รอยประทบั”) ท่ีท่านไดรั้บในฐานะเป้าของการข่มเหงในความตรงขา้มกบัการเขา้
สุหนตัในฐานะหลกัฐานสุดทา้ยของท่านถึงการอุทิศตนของท่านต่อพระคริสต์ (เปรียบเทียบ 
ฉธบ. 15:17) ท่านอาจไดรั้บแผลเป็นบางแผลเป็นเหล่าน้ีเม่ือชาวเมืองลิสตราไดเ้อาหินขวา้ง
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ท่านระหวา่งการเดินทางเทศนาของท่านในแคว้นกาลาเทีย (กจ. 14:19-20; เปรียบเทียบ 2 คร. 
11:25) เปาโลไม่ใช่เป็น “คนท่ีเอาใจผูค้น” 

  
“ถา้ส่ิงของไม่ท าใหเ้ราเสียค่าอะไรเลย ผูค้นจะไม่เห็นคุณค่ามนัเลย”[315] 

  
“รอยประทบัท่ีแทจ้ริงและมีเกียรติเหล่าน้ีในร่างกายก็ตรงกนัขา้มอยา่งสะดุด
ตากบัรอยประทบัท่ีเป็นพิธีกรรมและไร้ความหมายในตอนน้ี (การเขา้สุหนตั) 
ท่ีคริสเตียนท่ีรับเอาธรรมเนียมและความเช่ือของยิว ได้ปรารถนาท่ีจะ
ก าหนดใหมี้แก่ชาวกาลาเทีย”[316] 

  
“. . . ผูอ่้านของเปาโลคงไดร้ะบุอยา่งทนัทีถึงการประทบัเน้ือหนงักบัการเป็น
ทาส เพราะว่าทาสในโลกสมัยโบราณบ่อยคร้ังแล้วได้ถูกประทับด้วย
เคร่ืองหมายของเจา้นายของพวกเขาในฐานะเป็นเคร่ืองหมายแห่งการแสดง
ตวั”[317] 

  
สุดทา้ยเปาโลไดว้งิวอนให ้“พระคุณ” ของพระเจา้ท่ีจะเป็นส่วนของชาวกาลาเทีย (เปรียบเทียบ 
1:3)   “วิญญาณจิตของท่าน” หมายถึง “ท่าน” อยา่งท่ีไม่เหมือนในจดหมายฝากอ่ืนๆของท่าน 
ท่านไดก้ล่าวค าอ าลาโดยการอา้งอิงถึงผูอ่้านของท่านอยา่งนุ่มนวลวา่ “พี่นอ้งทั้งหลาย” 

  
ในขณะท่ีจดหมายฝากน้ีไดเ้ร่ิมตน้อยา่งเคร่งขรึมและรุนแรงอยา่งมาก (1:6-9) น ้าเสียงเปาโลก็นุ่มนวลขณะท่ีท่าน
กล่าวต่อไป (เช่น 4:19)  มนัจบลงท่ีน ้าเสียงท่ีมีความรักอยา่งไม่ธรรมดา (เปรียบเทียบ ฟม. ขอ้ 25; ฟป. 4:23) 
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ภาคผนวก 
  

ข้อแตกต่างระหว่างพระคุณและธรรมบัญญตัิ 

“พระคุณ. . . ธรรมบัญญตัิ. . . 

 ข้ึนอยูก่บัความเช่ือ (2:16)  ข้ึนอยูก่บัการงาน (2:16) 

 ท าใหค้นบาปชอบธรรม (2:16, 17)  ไม่สามารถก่อให้เกิดการท าให้ชอบธรรม
ได ้(2:16; 3:11) 

 เร่ิมตน้และจบลงดว้ยพระคริสต ์(2:20)   ท าใหพ้ระคริสตไ์ร้ประโยชน์ (5:2-4)  

 เป็นวธีิของพระวญิญาณ (3:2, 3, 14)  เป็นวธีิของเน้ือหนงั (3:3) 

 เป็น ‘พระพร’ (3:14)  เป็น ‘ความแช่งสาป’ (3:13) 

 เป็นเป้าหมายท่ีได้ปรารถนาไวข้องพระ
เจา้เพื่อประชากรของพระองค ์(3:23-25)  

 ได้ถูกตั้ งใจให้ เ ป็นวิ ธีไป สู่ เป้ าหมาย
เท่านั้น (3:23-25) 

 ก่อให้เกิดความสนิทสนมกับพระคริสต ์
(3:27) 

 ก่อให้เกิดความเหินห่างจากพระคริสต ์
(5:4) 

 ท าใหบุ้คคลหน่ึงเป็นบุตรของพระเจา้และ
ทายาทของพระคริสต ์(4:6, 7)  

 ท าใหบุ้คคลหน่ึงเป็นทาส (4:7) 

 น าเสรีภาพมา (5:1)  ก่อใหเ้กิดความเป็นทาส (5:1) 

 พึ่ งพาอ านาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
(5:16-18, 22, 23) 

 พึ่งพาความพยายามของมนุษย ์(5:19-21) 

 ถูกกระตุน้โดยความรัก (5:13, 14)  ถูกกระตุน้โดยความหยิง่ (6:3, 13, 14)  

 จดจ่อท่ีกางเขนของพระคริสต ์(6:12-14)  จดจ่อท่ีการเข้าสุหนัต (5:11; 6:12-
15)”[318] 

  
  
  
 

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Galatians/toc.htm#c1350
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Galatians/Galatians.htm#_edn318

