บทความศึกษาพระธรรมกาลาเทีย
ฉบับ 1025
ดร. โทมัส แอล คอนสเตเบิล
บทนา
เบือ้ งหลังทางประวัติศาสตร์
พระธรรมกาลาเทียได้เป็ นสิ่ งที่ถกเถียงกันน้อยที่สุดของจดหมายฝากฉบับใดๆ ของเปาโล
“เรื่ องราวที่ไม่ได้ถูกโต้เถี ยงมากที่สุดในการศึกษาพระธรรมกาลาเทียก็คือว่าจดหมายนี้ ได้ถูก
เขียนขึ้นโดยเปาโล ซึ่ งเป็ นอัครทูตที่เป็ นคริ สเตียนผูซ้ ่ ึ งพันธกิจนั้นถูกพรรณนาไว้ในพระธรรม
กิจการของอัครทูต”[1]
อัครทูตเปาโลได้ส่งจดหมายฝากฉบับนี้ไปยังคริ สตจักรต่างๆ แห่งแคว้นกาลาเทีย (1:2) และท่านได้เรี ยกผูร้ ับว่า
“ชาวกาลาเทีย” (3:1) อย่างไรก็ตาม คนเหล่านี้ เป็ นใครและที่ไหนที่พวกเขาได้อาศัยอยูก่ ็เป็ นปั ญหาที่ได้พิสูจน์
ว่ายากที่จะเจาะจง

ความคิดเห็นตามธรรมเนี ยมได้ถือว่าผูร้ ับได้อาศัยอยู่ในแถบตามภูมิศาสตร์ ซ่ ึ งเป็ นที่รู้จกั กันว่า “กาลาเทีย” ซึ่ ง
ตั้งอยู่ในส่ วนเหนื อของแคว้นของโรมที่ถูกเรี ยกว่า “กาลาเทีย” เช่ นกัน ซึ่ งอยู่ในเอเชี ยน้อย [2] มุมมองนี้ ถือว่า
เปาโลได้ก่อตั้งคริ สตจักรเหล่านี้ในการเดินทางประกาศครั้งที่สองของท่าน หลังจากที่พระวิญญาณได้ห้ามไม่ให้
ท่านไปประกาศในแคว้นเอเชี ย (กจ. 16:6) ดังนั้นเปาโลคงได้เขียนจดหมายฝากฉบับนี้ ระหว่างการเดินทางครั้ง
ที่สามของท่าน ไม่ว่าจากเมืองเอเฟซัสราวๆ ค.ศ. 54 หรื อจากเมืองโคริ นธ์ราวๆ ค.ศ. 57[3] ข้อโต้แย้งหลัก
สาหรับ “ทฤษฎีกาลาเทียทางเหนือ ” ก็เป็ นดังไปต่อไปนี้ : หนึ่ ง การใช้อนั เป็ นที่นิยมของคาว่า “ชาวกาลาเทีย”
ตามปกติได้บ่งบอกถึงผูค้ นในบริ เวณนี้ ประการที่สอง ในการเขียนพระธรรมกิจการของอัครทูตนั้น ตามปกติ
แล้ว ลูกาได้อา้ งอิงถึ งแถบตามภูมิศาสตร์ แทนที่จะเป็ นแคว้นต่างๆของโรม ประการที่สาม มีความคล้ายกัน
บางอย่างระหว่าง “ชาว กาลาเทีย” อย่างที่เปาโลได้อา้ งอิงถึงพวกเขาในจดหมายฝากฉบับนี้ และชาวกาลิกของกา
ลาเทียเหนือ ประการที่สี่ เปาโลได้เดินทางผ่านแถบนี้ในการเดินทางครั้งที่สองของท่าน (กจ. 16:6-8)
มุมมองอันเป็ นที่นิยมกว่าในทุกวันนี้ก็ยนื ยันว่าเปาโลได้เขียนไปยังคริ สตจักรต่างๆ ที่ได้ต้ งั อยูใ่ นแคว้นกาลาเทีย
ของโรม ซึ่ งท่านได้ก่อตั้งในการเดินทางประกาศ ครั้ งแรก ของท่าน (เปรี ยบเทียบ กจ. 13:38-39 , 46 , 48; 14:3,
8-10) [4] ข้อโต้แย้งสาหรับ “ทฤษฎีกาลาเทียทางใต้” ก็เป็ นดังต่อไปนี้ : หนึ่ ง กจ. 16:6 และ 18:23 ไม่ได้
สนับสนุ นทฤษฎีที่วา่ เปาโลได้ทาการเดินทางไปยังส่ วนเหนื อของแคว้นกาลาเทีย ประการที่สอง ไม่มีขอ้ มูลที่
เฉพาะเกี่ยวกับคริ สตจักรต่างๆ ทางกาลาเทียเหนือในพระธรรมกิจการของอัครทูต ประการที่สาม การแยกออก
ทางภูมิศ าสตร์ ข องแคว้นกาลาเทีย เหนื อท าให้ก ารเยี่ย มเยีย นของเปาโลไม่ น่า จะเป็ นไปไม่ ได้ ประการที่ สี่
ตามปกติแล้วเปาโลได้อา้ งอิงถึงชื่ อเรี ยกตามแคว้นในงานเขียนของท่าน ประการที่ห้า ชื่ อ “ชาวกาลาเทีย” นั้น
เหมาะสมสาหรับผูค้ นที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณทางใต้ ประการที่หก การอ้างอิงถึง “บารนาบัส” ในกาลาเทียบทที่ 2
บ่งบอกว่า ชาวกาลาเทียได้พบกับเปาโลในการเดิ นทางครั้ งแรกของท่าน ประการที่เจ็ด การขาดหายไปของ
ตัวแทนชาวกาลาเทียทางเหนือพร้อมกับการมอบหมายในการรวบรวมเงินซึ่ งได้ถูกอ้างอิงใน 1 คร. 16:1 บ่งบอก
ว่าผูอ้ ่านที่เป็ นเป้ าหมายก็ไม่ใช่บริ เวณที่ได้รับการประกาศ ประการที่แปด อิทธิ พลของคริ สเตียนที่รับเอาธรรม
เนียมและความเชื่อของยิวก็แผ่กว้างในกาลาเทียทางใต้
ถ้าเปาโลได้เขียนจดหมายฝากฉบับนี้ไปยังคริ สตจักรต่างๆ ของกาลาเทียทางใต้อย่างที่ขา้ พเจ้าคิดว่าท่านได้เขียน
นั้น บางทีท่านได้เขียนขึ้น ณ หนึ่ งในสองครั้ง ถ้าการเยี่ยมเยียนของเปาโลซึ่ งถูกอ้างอิงถึ งใน กาลาเทีย 4:13
เป็ นการเยี่ยมเยียนครั้งเดียวกันที่ถูกอธิ บายไว้ใน กิจการ 16:6 นั้น ท่านคงได้เขียนจดหมายฝากฉบับนี้ หลังจาก
การประชุมที่กรุ งเยรู ซาเล็ม (หรื อ ในหรื อหลังจาก ค.ศ. 49) อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนมันน่าจะเป็ นไปได้มากกว่า
ที่วา่ กาลาเทีย 4:133 อ้างอิงถึงการเยี่ยมเยียนที่ถูกอธิ บายไว้ใน กิจการ 14:21 ดังนั้น เปาโลต้องได้เขียนจดหมาย

ฝากฉบับนี้ ก่อนการประชุ มที่กรุ งเยรู ซาเล็ม (นัน่ คือ ก่อนหรื อใน ค.ศ. 49) จากการทึกทักเอาวันเดือนปี แรกเริ่ ม
นั้น บางทีเปาโลได้เขียนพระธรรมกาลาเทียจากอันทิโอกแห่ งซี เรี ยไม่นานหลังจากการเดินทางประกาศครั้งที่
สองของท่านและก่อนการประชุ มที่กรุ งเยรู ซาเล็ม[5] สิ่ งนี้ จะทาให้ “พระธรรมกาลาเทีย ” เป็ นจดหมายฝากที่
ได้รับการดลใจเป็ นฉบับแรกของเปาโล ความเป็ นไปได้ที่น่าเป็ นไปได้นอ้ ยกว่าก็คือว่า ท่านได้เขียนจดหมาย
ฝากฉบับนี้จากเมืองเอเฟซัสระหว่างการเดินทางประกาศครั้งที่สามของท่าน[6]
วันเวลาที่เขียนของจดหมายฝากฉบับนี้ก็กระทบโอกาสสาหรับการเขียน จากการทึกทักเอาทฤษฎี กาลาเทีย
ทางใต้ และวันเวลาแรกเริ่ มของการเขียนนั้น ส่ วนใหญ่แล้วเปาโลได้เขียนเพื่อจะสกัดกั้นกระแสของความเห็ น
นอกรี ตที่รับเอาธรรมเนี ยมและความเชื่ อของยิว ซึ่ งท่านได้อา้ งอิงถึ งตลอดจดหมายฝากฉบับนี้ พระธรรมโรม
และพระธรรม 1 และ 2 โคริ นธ์ก็กล่ าวถึ งการโต้เถี ยงเกี่ ยวกับธรรมเนี ยมและความเชื่ อของยิวในบางระดับ
เปาโลได้อา้ งอิงถึงผูค้ นที่ได้ต่อต้านท่านในทุกๆ บท (1:6-7; 2:4-5; 3:1; 4:17; 5:7-12; 6:12-13)
เอกลักษณ์ของ “คริ สเตียนที่รับเอาธรรมเนียมและความเชื่อของยิว” ก็สาคัญอย่างมาก วิธีของพวกเขาได้รวมถึง
การทาให้เปาโลเสี ยชื่ อเสี ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สองบทแรกของพระธรรมกาลาเทียกล่าวถึ งการวิจารณ์ ที่ได้
เพ่งเล็งไปที่ท่านเป็ นส่ วนตัว ดูเหมือนว่าผูว้ จิ ารณ์ของท่านเป็ นคนยิวที่ได้อา้ งว่าเป็ น คริ สเตียนและผูซ้ ่ ึ งต้องการ
ให้คริ สเตียนที่จะจานนต่อสิ ทธิ อานาจของธรรมบัญญัติของโมเสสและสถาบันต่างๆ บางทีพวกเขาได้มาจาก
กรุ งเยรู ซาเล็ม และเป็ นที่ชดั เจนว่าได้มีอิทธิ พลแพร่ หลาย (เปรี ยบเทียบ กจ. 15) ดูเหมือนว่าชายคนหนึ่ งได้เป็ น
โฆษกของพวกเขา (3:1; 5:7, 10) แม้วา่ มีคริ สเตียนที่รับเอาธรรมเนี ยมและความเชื่ อของยิวจานวนมากมายในกา
ลาเทีย อย่างที่การอ้างอิงมากมายถึง “พวกเขา” และ “เขาทั้งหลาย” ที่ได้กระจัดกระจายตลอดจดหมายฝากฉบับนี้
บ่งบอกไว้[7]
“จดหมายสั้ นฉบับนี้ มีค วามสาคัญที่ มาจากสั ดส่ วนทั้งหมดที่ มีต่อขนาดของมัน มี ความจา
เป็ นอยูเ่ สมอสาหรับการจัดตั้งที่เฉี ยบขาดของเปาโลจากความจริ งที่ว่าการทาให้ชอบธรรมมา
จากความเชื่อในพระคริ สต์เท่านั้น ไม่ใช่โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ”[8]
โครงร่ าง
I.
บทนา 1:1-10
ก. การทักทาย 1:1-5
ข. การกล่าวหา 1:6-10

การแก้ต่างส่ วนตัวเกี่ยวกับข่าวประเสริ ฐของเปาโล 1:11—2:21
ก. ความเป็ นอิสระจากอัครทูตคนอื่นๆ 1:11-24
1. แหล่งแห่งข่าวประเสริ ฐของเปาโล 1:11-17
2. เหตุการณ์ต่างๆ ของพันธกิจเริ่ มแรกของเปาโล 1:18-24
ข. การพึ่งพาอัครทูตคนอื่นๆ 2:1-10
ค. การว่ากล่าวอัครทูตอีกคนหนึ่ง 2:11-21
III. การยืนยันทางศาสนศาสตร์ถึงความรอดโดยความเชื่อ 3:1—4:31
ก. การแก้ต่างหลักคาสอน บทที่ 3
1. ข้อโต้แย้งจากประสบการณ์ 3:1-5
2. ข้อโต้แย้งตามพระคัมภีร์ 3:6-14
3. ข้อโต้แย้งตามเหตุผล 3:15-29
ข. การอธิบายถึงหลักคาสอน บทที่ 4
1. ตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับครอบครัว 4:1-11
2. ตัวอย่างประกอบทางประวัติศาสตร์ 4:12-20
3. ตัวอย่างประกอบตามพระคัมภีร์ 4:21-31
IV. การประยุกต์ใช้ทางปฏิบตั ิกบั การดาเนินชีวติ คริ สเตียน 5:1—6:10
ก. ความสมดุลในชีวติ คริ สเตียน บทที่ 5
1. การดาเนินชีวติ โดยปราศจากธรรมบัญญัติ 5:1-12
2. การดาเนินชีวติ โดยปราศจากใบอนุญาต 5:13-15
3. การดาเนินชีวติ โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ 5:16-26
ข. ความรับผิดชอบต่างๆ ของชีวติ คริ สเตียน 6:1-10
1. ต่อคริ สเตียนที่ทาบาป 6:1
2. ต่อคริ สเตียนที่มีภาระ 6:2-5
3. ต่อผูส้ อน 6:6-9
4. ต่อทุกคน 6:10
V. สรุ ป 6:11-18
II.

เนือ้ หา
บางทีความประทับใจที่พิเศษมากที่สุดซึ่ งบุคคลหนึ่งได้รับจากจดหมายฝากนี้ก็คือ ความเข้ มงวด เปาโลได้เขียน
จดหมายฝากนี้ดว้ ยอารมณ์ที่รุนแรง แต่ท่านไม่เคยปล่อยให้อารมณ์ของท่านปกคลุมเหตุผลของท่าน ความเป็ น
ห่วงหลักของท่านก็เพื่อความจริ งและการส่ งผลของความจริ งต่อชีวติ
เมื่อได้เปรี ยบเที ยบกับความเหมื อนกันของพระธรรมโคริ นธ์ พระธรรมกาลาเทียก็เป็ นแบบการแก้ไขอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม น้ าเสี ยงของพระธรรมกาลาเทียก็แตกต่างอย่างมาก ที่นี่ไม่มีการอ้างอิงถึงสถานภาพของผูอ้ ่านใน
พระคริ สต์ หรื อการชมเชยใดๆเกี่ยวกับพวกเขา
บทนาก็ค่อนข้างเยือกเย็นและน่ าเบื่อพร้ อมกับการไม่ได้อา้ งอิงถึ งการขอบคุ ณ ทันใดนั้นเปาโลก็เริ่ มต้นที่ จะ
ประหลาดใจต่อการจากไปจากคาสอนของอัครทูตของชาวกาลาเที ย (1:6-9; เปรี ยบเทียบ 3:1-5; 4:8-11)
แม้กระทัง่ ความรู ้ สึกที่อ่อนโยนของเปาโลก็ดูเหมือนว่าเกิ ดขึ้นจากใจที่เป็ นทุกข์อย่างมาก (4:19-20) เป็ นที่
ชัดเจนว่าสิ่ งที่เปาโลได้เขียนในจดหมายฉบับนี้ ก็มีความสาคัญมากที่สุดต่อท่าน ท่านไม่ได้กล่าวถึ ง อุปนิ สัย
อย่างเช่นในพระธรรมโคริ นธ์ มากเท่ากับ ความเชื่ อถือ ซึ่ งเป็ นรากฐานต่ออุปนิสัย
พระธรรมกาลาเทียได้ถูกเรี ยกว่า “ถ้อยแถลงแห่งเสรี ภาพของคริ สเตียน” จดหมายฝากฉบับนี้ อธิ บายถึงเสรี ภาพ
นั้น คือ ธรรมชาติ กฎต่างๆ และพวกศัตรู ของเสรี ภาพนั้น ณ เวลาหลายช่วงตลอดประวัติศาสตร์ คริ สตจักรนั้น
จดหมายที่เล็กน้อยนี้ได้เรี ยกให้ประชากรของพระเจ้าที่จะออกมาจากการเป็ นทาสของ การเคร่ งครั ดในกฎเกณฑ์
กลับไปสู่ “เสรี ภาพแห่ งอิสรภาพ” จดหมายนี้ ยงั ได้ถูกเรี ยกว่า “ศิลามุมเอกแห่ งการปฏิรูปของโปรเตสแตนต์”
อีกด้วย[9] มาร์ ติน ลูเธอร์ รักจดหมายนี้อย่างมากจนเขาได้เปรี ยบเทียบจดหมายนี้กบั ภรรยาของเขา[10]
“เขาได้แสดงความชื่ นชมอย่างสู งที่สุดเมื่อเขาได้เรี ยกจดหมายฝากของเปาโลที่มีไปยังชาวกา
ลาเทียว่า ‘แคเธอริ น วอน โบรา ของข้าพเจ้า”[11]
คุณค่าที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดของจดหมายนี้ ไม่ได้พบได้ใน การกล่ าวหา แต่ใน การสาธยาย ของจดหมายนี้ เราต้องไม่
ประทับใจอย่างมากกับถ้อยคาเชิ งโวหารที่เผ็ดร้ อนและน่ าทึ่งใจของเปาโลจนเราล้มเหลวที่จะเข้าใจถึ งเหตุผล
ต่างๆ ที่อยูเ่ บื้องหลังของสิ่ งที่ท่านได้กล่าวและทา คาสอนหลักของพระธรรมกาลาเทียคือการประกาศเกี่ยวกับ

เสรี ภาพ พระธรรมกาลาเทียเป็ นรู ปแบบขั้นต้นของจดหมายฝากที่มีไปยังชาวโรมันซึ่ งเปาโลได้เขียนขึ้ นมา
ภายหลังแปดปี ใน ค.ศ. 57
สามย่อหน้าดังต่อไปนี้จะจัดตั้งการเปิ ดเผยหลักของจดหมายนี้
หนึ่ ง ราก ของคริ สต์ศาสนาของคริ สเตียนทุกคนคือ “การจัดเตรี ยมพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” ของพระเจ้าให้แก่
บุคคลนั้น (3:5, 14) บุคคลหนึ่ งรับชี วิตใหม่โดยการรับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยความเชื่ อ ณ การกลับใจเชื่ อ
ไม่มีอะไรที่จาเป็ นสาหรับความรอดยกเว้นความเชื่อ ที่จะสอนว่าบุคคลหนึ่งต้องเข้าสุ หนัต รับบัพติศมา หรื อสิ่ ง
อื่นใดเพื่อจะรับชี วิตก็คือที่จะประกาศสิ่ งที่แย่ที่สุดของความเห็นนอกรี ต “ชี วิตใหม่” มาโดย ความเชื่ อเท่ านั้น
สิ่ งที่ทาให้คริ สเตียนแตกต่างก็คือว่าพระเจ้าทรงสถิตในพวกเขา “ชีวติ นิรันดร์ ” คือ ชี วิตของพระเจ้ า
ประการที่สอง วัฒนธรรม (ตัวกลาง) ที่ซ่ ึ งคริ สต์ศาสนาของคริ สเตียนทุกคนเติบโตคือ “ความปรารถนาต่อพระ
วิญญาณของพระเจ้า” ผูซ้ ่ ึ งสถิตในเขาหรื อเธอ (5:17) เมื่อคริ สเตียนมีชีวิตโดยความเชื่ อ เขาหรื อเธอก็เป็ นไท
จากการเป็ นทาสทั้งหมด คือทาสของเนื้อหนัง และทาสของพิธีกรรมต่างๆ (โดย “เนื้ อหนัง” นั้น ข้าพเจ้าหมายถึง
ธรรมชาติ บาปของมนุ ษย์) เขามี อานาจที่ จะควบคุ มเนื้ อหนัง และเขาได้พบชี วิต ไม่ใช่ จากพิธีก รรมต่างๆ
ดังนั้นเขาก็เป็ นไทจากสิ่ งเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม เสรี ภาพของเขาไม่ใช่ใบอนุ ญาตที่จะทาบาป พระวิญญาณของ
พระเจ้าช่วยให้คริ สเตียนที่จะเชื่ อฟั ง การเข้าสุ หนัตหรื อการรับบัพติศมาไม่ทาให้ใครก็ตามสามารถเชื่ อฟั งพระ
เจ้าได้ เราสามารถเชื่ อฟังพระเจ้าได้ดว้ ยอานาจของพระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้น สรุ ปแล้ว เราเป็ นไทที่จะ
เชื่ อฟั ง พระเจ้า ไม่ใช่ที่จะ ไม่ เชื่ อฟั ง พระเจ้า เมื่อพระวิญญาณสถิตอยูใ่ นเรา ชีวติ ของพระเจ้าในเรานั้นเกิดผลถ้า
เราร่ วมมือกับพระองค์ แต่ถา้ เราขัดแย้งกับพระองค์ มันก็ไม่เกิดผล
ประการที่สาม ผล ที่คริ สเตียนทุกคนผลิตคือ “หลักฐานของพระวิญญาณของพระเจ้าที่มีชยั ” เหนื อเนื้ อหนังของ
เขา (5:22) แก่นของผลนี้ ก็คือความรัก การงานของเนื้ อหนังคือผลของศาสนาที่ไม่มี พระวิญญาณที่ให้ชีวิตที่
สถิ ตในสมาชิ ก (นั่นคื อ การเคร่ งในกฎเกณฑ์) ผลไหลออกมาจากชี วิต การงานไหลออกมาจากการเคร่ งใน
กฎเกณฑ์
ชาวกาลาเทียได้ทาให้เปาโลผิดหวังอย่างมากเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเพิ่มสิ่ งใดก็ตามเข้ากับความเชื่ อเพื่อความ
รอด เราละเลยความเชื่ ออย่างหลี กเลี่ยงไม่ได้ ถ้าเราทาให้บางสิ่ งนอกเหนื อจากความเชื่ อนั้นสู งส่ ง เราก็จดั ตั้ง
พิธีกรรม (เช่น การรับบัพติศมา) เมื่อเราจัดตั้งพิธีกรรม การปฏิบตั ิของพิธีกรรมกลายมาเป็ นเนื้ อหาของศาสนา

และเราแยกศีลธรรมจากศาสนา ไม่มีแรงจูงใจสาหรับการดาเนิ นชี วิตที่ชอบธรรม นี่ เป็ นความแตกต่างอย่าง
หนึ่ งระหว่างคริ สต์ศาสนาและศาสนาอื่นๆ ทั้งหมด ศาสนาอื่นๆ ทั้งหมดมีพิธีกรรม และหลักข้อเชื่ อ แต่ไม่มี
ชี วิตที่เหนื อธรรมชาติ ดังนั้น จึงไม่มีการเชื่ อมโยงที่สาคัญระหว่างความเชื่ อถื อและศีลธรรมในศาสนาเหล่านี้
ความบาปทุกประเภทก็เป็ นผลจากความหายนะของการเพิม่ บางสิ่ งเข้ากับความรับผิดชอบเดียวของความเชื่อ
พระธรรมกาลาเทียไม่ใช่เป็ นเพียงแค่การประกาศถึงเสรี ภาพเท่านั้น แต่เป็ นการต่อต้านการเคร่ งในกฎเกณฑ์อีก
ด้วย “การเคร่ งในกฎเกณฑ์” เป็ นทั้งความเชื่ อถือและการปฏิบตั ิ ในฐานะความเชื่ อถือ การเคร่ งในกฎเกณฑ์คือ
ความเชื่อมัน่ ที่วา่ เรา สามารถทาให้ ตัวเราเองเป็ นที่ ยอมรั บต่ อพระเจ้ าได้ โดยการรักษากฎเกณฑ์ต่างๆ บ่อยครั้ง
กฎเกณฑ์ที่ถูกกล่าวถึงก็เป็ นกฎเกณฑ์เหล่านั้นที่ถูกกาหนดให้มีโดยมนุ ษย์ ไม่ใช่กฎเกณฑ์เหล่านั้นที่ถูกเรี ยกร้อง
โดยพระเจ้า อย่างไรก็ตาม การประยุกต์กฎเกณฑ์ต่างๆ ตามพระคัมภีร์อย่างผิดๆก็เป็ นรู ปแบบของการเคร่ งใน
กฎเกณฑ์เช่นกัน ในฐานะการปฏิบตั ิ การเคร่ งในกฎเกณฑ์คือการรักษากฎเกณฑ์ต่างๆพร้อมกับมุมมองของการ
ได้รับความดีงามจากพระเจ้า ในแง่ที่ใหญ่ข้ ึนนั้น การเคร่ งในกฎเกณฑ์เป็ นความเชื่ อถือที่วา่ เราสามารถทาให้
ตัวเราเองเป็ นที่ยอมรับต่อ พระเจ้าได้โดยการงานที่ดีของเราได้ แน่นอนว่า สิ่ งเดียวที่ทาให้เราเป็ นที่ยอมรับต่อ
พระเจ้าได้ก็คือการวางใจของเราในการงานที่ดีของพระคริ สต์ พระองค์ได้ตอบสนองต่อการเรี ยกร้องของพระ
เจ้าเพื่อเรา เราได้รับความรอดโดยการงานที่ ดี แต่ มนั คื อการงานที่ ดีของพระคริ สต์ ไม่ใ ช่ ข องเรา “การถื อ
กฎหมาย” คือความเชื่อถือที่วา่ เราต้องทาให้ กฎหมาย เป็ นผูป้ กครองที่ปกครองแห่ งชี วิตของเรา ความเชื่ อถือนี้
เห็นว่ากฎหมายเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดในความสัมพันธ์ของผูค้ นกับพระเจ้า คานี้ จดจ่อที่กฎหมายส่ วน
“การเคร่ งในกฎเกณฑ์” ก็จดจ่อที่กฎเกณฑ์ต่างๆ
พระธรรมกาลาเทียต่อต้านพวกนักเทศน์ของข่าวประเสริ ฐที่แตกต่างออกไป (1:8-9) ข้อเหล่านี้ ของ เปาโลไม่ใช่
เป็ นเพียงแค่ คาสาป เท่านั้น แต่เป็ นถ้อยคาแห่ งข้อเท็จจริ งอีกด้วย ผูท้ ี่เทศนาข่าวประเสริ ฐอื่นก็แทนที่ “ความ
เท็จ” (ซึ่ งสุ ดท้ายแล้วปรากฏออกมาเป็ นการงานของเนื้ อหนัง) เพื่อ “ความจริ ง” (ซึ่ งสุ ดท้ายแล้วปรากฏออกมา
เป็ นผลของพระวิญญาณ)
ชายยากจนคนหนึ่ งได้เคาะประตูหน้าบ้า นของบ้านหลังหนึ่ ง แถวชานเมื องเพื่ อขอเงิ น เจ้า ของได้ก ล่ า วว่า
“ข้าพเจ้าจะให้เงินแก่คุณบ้าง ถ้าคุณจะทางานเพื่อข้าพเจ้า” “มันคืออะไรหรื อ?” คนจรจัดนั้นถาม “ทาสี porchโพช (ระเบียง) ของข้าพเจ้า” ชายยากจนนั้นก็ตกลง “สี และทุกสิ่ งที่คุณต้องการก็อยูด่ า้ นหลัง” เจ้าของบ้านได้
พูดขึ้น “ขอแค่บอกข้าพเจ้าถ้าคุณทาเสร็ จ” สองชัว่ โมงต่อมาคนงานนั้นได้รายงานว่าเขาทาเสร็ จแล้ว “นัน่ ก็
เร็ ว” เจ้าของบ้านได้พูดขึ้น “เอาล่ะ ข้าพเจ้าทาเสร็ จแล้ว ข้าพเจ้าได้ทาสี สองรอบ แต่คุณควรจะรู ้ ว่านัน่ ไม่ใช่

porche- พอร์ ช (รถพอร์ ช) แต่เป็ นรถเบนซ์” มันสาคัญอย่างมากที่วา่ เราได้รับเนื้ อหาตรงไปตรงมา โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เนื้อหาของข่าวประเสริ ฐ
พระธรรมกาลาเทียต่อต้านผูร้ ับแห่ งข่าวประเสริ ฐอื่นอีกด้วย (5:4) ที่จะเพิ่มเข้ากับความเชื่ อก็คือที่จะวางใจ
พิธีกรรม ซึ่ งเป็ นการปฏิเสธพระคริ สต์ ซึ่ งจะถูกแยกจากพระคริ สต์ ซึ่ งจะล้มลงจากพระคุณ พิธีกรรมเช่น การ
รับบัพติศมาและพิธีมหาสนิทก็มีที่อย่างเหมาะสมในคริ สต์ศาสนา แต่ที่จะทาให้สองอย่างนี้ จาเป็ นสาหรับการทา
ให้ชอบธรรมก็คือที่จะปฏิเสธพระคริ สต์ บุคคลหนึ่ งได้รับความชอบธรรมเมื่อเขาหรื อเธอกล่าวอย่างจริ งใจว่า
“มือของข้าพระองค์ไม่ได้นาอะไรมา ข้าพระองค์เพียงแต่เอียงหากางเขนของพระองค์เท่านั้น” “การเชื้ อเชิ ญ
พระเยซู เข้าสู่ ใจของท่าน” ไม่ใช่ขอ้ เรี ยกร้องตามพระคัมภีร์สาหรับความรอด การเปรี ยบเทียบนี้ อธิ บายถึงสิ่ งที่
เกิดขึ้นในการบังเกิดใหม่ แต่มนั ไม่ใช่การเปรี ยบเทียบอันชัดเจนที่สุดที่จะอธิ บายถึงวิธีที่จะประสบกับการบังเกิด
ใหม่ การเชื่อในงานที่ช่วยให้รอดของพระคริ สต์ที่บนกางเขนเพื่อตนเองนั้นก็เป็ นสิ่ งที่จาเป็ น
พระธรรมกาลาเที ยต่อต้านบรรดาผูท้ ี่ ปฏิ บตั ิ การงานของเนื้ อหนัง ซึ่ งเป็ นผลจากข่าวประเสริ ฐปลอมอี กด้วย
(5:21) พวกเขาจะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็ นมรดก ข้าพเจ้าเชื่ อว่าข้อนี้ อธิ บายถึงผูไ้ ม่เชื่ อ ประเด็นของ
เปาโลก็คือว่า การปฏิบตั ิการงานของเนื้ อหนังเป็ นอุปนิ สัยพื้นฐานของบรรดาผูท้ ี่จะไม่เข้าไปสู่ สวรรค์ ดังนั้นมัน
ไม่เหมาะสมอย่างแน่นอนสาหรับผูเ้ ชื่อ
จดหมายนี้ เตือนเราถึงการเพิ่มพิธีกรรมใดๆ หรื อการถือรักษาใดๆ เข้ากับความเชื่ อในการที่จะได้รับการยอมรับ
จากพระเจ้า การปฏิ บตั ิ เช่ นนั้นก็แยกบรรดาผูท้ ี่พ่ ึงพาพิธีกรรมจากพระคริ สต์ ดร. วิลเลี่ยม คัลเบอร์ ตนั อดี ต
ประธานของสถาบันพระคริ สตธรรมมูด้ ีเคยกล่าวว่า “มันยากอย่างมากที่จะบอกว่าเมื่อไหร่ ที่การเพิ่มเข้ากับความ
เชื่อทาให้ความเชื่อเป็ นโมฆะ” บรรดาผูเ้ ผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐก็ปล้ าสู ้กบั ความยุง่ ยากนี้ เมื่อพวกเขาพยายามที่จะ
ประเมินว่าบุคคลหนึ่งกาลังวางใจพระคริ สต์เท่านั้นอย่างแท้จริ งหรื อไม่
จงใส่ น้ าสะอาดในถ้วยแก้วใส จากนั้นก็ เพิ่ มสารหนู เข้าไป น้ านั้นจะมองดู เหมื อนเดิ ม แต่ มนั มี พิษ ที่ เป็ น
อัน ตรายถึ ง ตายได้ ดัง นั้น การเพิ่ ม องค์ ป ระกอบแปลกปลอมเข้า กับ เนื้ อ หาของข่ า วประเสริ ฐ สามารถ
เปลี่ยนแปลงมันจาก “น้ าแห่งชีวติ ” ไปสู่ “น้ าแห่งความตาย” ได้
พระธรรมกาลาเทียเตือนเราต่อการเลือกบางสิ่ งหลังจากสายไปแล้วอีกด้วย นัน่ คือ พระธรรมนี้ เตือนเราต่อการ
วางใจในความเชื่ อสาหรับการทาให้ชอบธรรม แต่ภายหลังก็สรุ ปว่าวิธีเดียวที่จะถูกชาระให้บริ สุทธิ์ ก็คือที่จะถือ

รักษาพิธีกรรมต่างๆ หรื อระเบียบต่างๆ ทางศาสนา จากการได้เริ่ มต้นความรอด “โดยพระวิญญาณของพระเจ้า ”
แน่ นอนว่าเราจะไม่บรรลุ เป้ าหมายของพระเจ้าที่มีสาหรับเรา “โดยเนื้ อหนัง” ชี วิตของพระวิญญาณต้องยังคง
เป็ นธรรมบัญญัติสาหรับคริ สเตียน เราต้องวางใจพระองค์สาหรับการชาระให้บริ สุทธิ์ เชิ งปฏิบตั ิของเราอีกด้วย
ครู สอนเท็จที่เปาโลได้ต่อสู ้ในพระธรรมกาลาเทียก็บิดเบือนหลักคาสอนของความรอดไปสู่ สองขั้นของมันคือ
การทาให้ชอบธรรมและการชาระให้บริ สุทธิ์
บางครั้งข้าพเจ้าเปรี ยบเทียบชี วิตคริ สเตียนกับจรวดไปยังดาวเสาร์ สามขั้น ขั้นแรก (การทาให้ ชอบธรรม) เป็ น
การกระทาของพระเจ้าเท่านั้น ที่ซ่ ึ งพระองค์ทรงให้เราเริ่ มต้นบนการเดินทางของเราไปยังโลกที่แตกต่างออกไป
การทาให้ชอบธรรมเกิดขึ้นในชัว่ ขณะหนึ่ งเมื่อบุคคลหนึ่ งวางใจ ในพระคริ สต์ เท่ านั้น สาหรับความรอดของเขา
หรื อของเธอ ขั้นที่สอง (การทาให้ บริ สุทธิ์ เชิ งปฏิ บัติ) เป็ นงานที่ พระเจ้าทรงกระทา ซึ่ งคริ สเตียนสามารถ
ร่ วมมือโดยการวางใจและเชื่ อฟั งพระเจ้าต่อไปได้ หรื อสามารถต่อต้านโดยการกล่าวปฏิเสธต่อพระเจ้าได้ คริ ส
เตี ยนมี บทบาทในการชาระให้บริ สุทธิ์ ของพวกเขาซึ่ งเริ่ มต้นด้วยการทาให้ชอบธรรมและจบลงที่ การได้รับ
ศักดิ์ศรี ในการทาให้บริ สุทธิ์ เชิงปฏิบตั ิของเรานั้น เรากาลังออกไปจากที่ที่เราได้อยูใ่ นฝ่ ายวิญญาณไปยังที่ที่เรา
จะอยู่ในฝ่ ายวิญญาณ ขั้นที่สามคือ การได้ รับศักดิ์ ศรี นี่ เป็ นงานของพระเจ้าเท่านั้นที่เกิ ดขึ้นในชัว่ ขณะหนึ่ ง
เหมือนกับการทาให้ชอบธรรมและที่ซ่ ึ งในที่สุดแล้วเรามาสู่ จุดหมายปลายทางของเราในฝ่ ายวิญญาณ เราไม่
ต้องทาอะไรก็ตามเพื่อจะมีคุณสมบัติสาหรับการได้รับศักดิ์ศรี พระเจ้าจะทาให้คริ สเตียนแท้ทุกคนได้รับศักดิ์ศรี
โดยไม่คานึงถึงว่าเราได้มีความคืบหน้าไปไกลแค่ไหนในการชาระให้บริ สุทธิ์ ของเรา การได้รับศักดิ์ศรี ของคริ ส
เตียนเกิดขึ้น ณ การรับคริ สตจักรขึ้นไปหรื อ ณ การตาย ไม่วา่ อันไหนมาก่อนก็ตาม
ข้าพเจ้าจะสรุ ปเนื้ อหาของพระธรรมนี้ ดงั ต่อไปนี้ : “ความรอดนั้นก็โดยพระคุณของพระเจ้าผ่านทางความเชื่ อไม่
รวมสิ่ งใดเลย”
ข้าพเจ้าชอบเรื่ องเล่าเกี่ ยวกับชายคนหนึ่ งผูซ้ ่ ึ งกาลังยืนอยู่ ณ ประตูที่ประดับด้วยไข่มุกกาลังรอคอยที่จะได้รับ
อนุญาตให้เข้าไปในสวรรค์ เปโตรได้ถามเขาว่า “ทาไมข้าพเจ้าควรยอมให้คุณเข้าไปในสวรรค์?” ชายคนนั้นได้
ตอบว่า “ข้าพเจ้า ได้เป็ นคนดี มาตลอด” เปโตรได้ตอบสนองว่า “มี สิ่ง อื่ นอี กไหม?” ชายคนนั้นได้ตอบว่า
“ข้าพเจ้าได้เป็ นศิษยาภิบาล” อีกครั้งหนึ่งเปโตรได้ถามว่า “มีสิ่งอื่นอีกไหม?” ชายคนนั้นได้ตอบว่า “ข้าพเจ้าได้
เป็ นมิชชัน่ นารี มาเป็ นเวลา 20 ปี ” “มีสิ่งอื่นอีกไหม?” เปโตรได้กล่าวซ้ า ชายคนนั้นได้ตอบว่า “มันจะต้องใช้
อะไรที่จะทาให้ขา้ พเจ้าเข้าไปในที่นี่ พระคุณของพระเจ้าใช่ไหม?” ใช่แล้ว โดยพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นที่ใคร
ก็ตามในท่ามกลางเราจะเข้าไปในสวรรค์ได้[12]

อรรถาธิบาย
I. บทนา 1:1-10
อัครทูตเปาโลได้เริ่ มจดหมายฝากฉบับนี้ ในแนวทางที่ไม่เป็ นลักษณะเฉพาะสาหรับท่าน หลังจากการทักทาย
ตามธรรมเนี ยมนั้น ท่านได้วา่ กล่าวคริ สเตียนชาวกาลาเทีย ตามปกติ ท่านได้เริ่ มต้นจดหมายฝากของท่านโดย
การชมเชยผูอ้ ่านของท่าน
ก. การทักทาย 1:1-5
เปาโลได้เริ่ มต้นจดหมายฝากฉบับนี้ ดว้ ยถ้อยคาแห่ งการทักทายสาหรับผูอ้ ่านของท่าน เพื่อจะแนะนาตัวท่านเอง
ในฐานะผูเ้ ขียน และเพื่อจะเน้นถึงแหล่งที่มาจากพระเจ้าเกี่ยวกับงานรับผิดชอบแบบอัครทูตของท่าน
1:1

สมญานาม (คอกโนเมน) “เปาโล” มาจากคาละติน พอลลัส ซึ่ งหมายถึง “เล็ก” คาอธิ บายทาง
กายภาพที่เริ่ มแรกที่สุดเกี่ยวกับเปาโลที่เรามีน้ นั ก็มาจากงานเขียนที่ไม่มีหลักฐานในศตวรรษที่
สองที่เรี ยกว่า กิ จการของเปาโลและเธคลา มันอธิ บายถึงเปาโลว่าเป็ น “บุคคลแห่ งรู ปร่ างเล็ก
พร้ อมกับศีรษะล้านและขางอ ในร่ างกายที่มีสภาพที่ดีพร้ อมกับคิ้วชนกันและจมูกที่ค่อนข้าง
เป็ นตะขอ เต็มไปด้วยมิ ตรภาพ เพราะว่าตอนนี้ ท่านปรากฏเหมื อนมนุ ษย์ และตอนนี้ ท่านมี
ใบหน้าของทูตสวรรค์”[13] ชื่ อภาษาฮีบรู ของอัครทูตนี้ คือ “เซาโล” ในฐานะอัครทูตมายัง
พวกต่างชาติ ท่านได้ใช้ชื่อต่างชาติของท่านคือ “เปาโล” ในจดหมายฝากฉบับต่างๆ ของท่าน
อย่างต่อเนื่อง
ในการอ้างอิงถึงท่านเอง เปาโลได้เน้นถึงตาแหน่งอัครทูตของท่าน คากรี กที่แปลว่า “อัครทูต”
(อะพอสโทลอส) หมายถึง “ผูห้ นึ่งที่ถูกส่ งไป” พันธสัญญาใหม่ใช้คานี้ในสองแง่ คือ ในแง่ที่
เข้มงวด คานี้ หมายถึ ง ใครคนหนึ่ งที่ได้รับงานรับผิดชอบที่พิเศษจากพระคริ สต์ที่เป็ นขึ้นจาก
ตาย (เช่น เปาโลและอัครทูตสิ บสองคน) ในแง่ทวั่ ไป มันอ้างอิงถึงบรรดาผูท้ ี่ถูกส่ งไปพร้อม
กับข่าวสารจากพระเจ้า (เช่นใน กจ. 14:4, 14; 2 คร. 8:23; ฟป. 2:25) ยิ่งกว่านั้นมันอธิ บายถึง

พระเยซู (ฮบ. 3:1) ในพระธรรมกาลาเทีย เปาโลใช้คาว่า “อัครทูต” ในแง่ศพั ท์เฉพาะอยูเ่ สมอ
เพื่ออธิ บายถึงอัครทูตสิ บสองคนและตัวท่านเอง
เปาโลได้ยืนยันว่าความเป็ นอัครทูตของท่านไม่ได้เริ่ มต้น “จากมนุ ษย์” หรื อไม่ได้มายังท่าน
“ผ่านทาง” มนุ ษย์ (“มนุ ษย์เป็ นตัวแทนแต่งตั้ง” เช่ น เปโตร ยากอบ อานาเนี ย หรื อใครก็ตาม
ตัวอย่างเช่น ตาแหน่งของสันตะปาปาทางโรมันคาทอลิก ) ตรงกันข้าม “พระเยซูคริ สต์” ผูซ้ ่ ึ ง
ท่านได้อธิ บายว่าเท่าเที ยมกับ “พระเจ้าพระบิดา” ได้ทรงแต่ งตั้ง ท่านคื อ “โดยทางพระเยซู
คริ สต์ แ ละพระเจ้ า พระบิ ด า” เปาโลได้รั บ งานรั บ ผิ ด ชอบของท่ า นจากพระเยซู ใ นเมื อ ง
ดามัสกัสหลังจากประสบการณ์บนถนนไปยังเมืองดามัสกัส (กจ. 9:3-16)
การเป็ นขึ้นจากตายของพระเยซูคริ สต์ได้แสดงถึงอานาจของพระเจ้า อัครทูตเปาโลคงได้อา้ งอิง
ถึงการเป็ นขึ้นจากตายเพื่อที่จะเน้นถึงความสาคัญของตาแหน่ งอัครทูตของท่าน ซึ่ งท่านได้แก้
ต่างในจดหมายฝากฉบับนี้
เมื่อพิจารณาถึงสิ่ งที่เปาโลได้กล่าวในบทนี้ และบทถัดไป มันดูเหมือนชัดเจนว่าพวกศัตรู ของ
ท่านในกาลาเทียได้อา้ งว่าท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นอัครทูตจากคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พวกเขาได้บ่ งบอกว่ามันได้มาจากอัครทูตหรื อผูน้ าคนอื่นๆ ของคริ สตจักรที่เมืองอันทิโอก
(เปรี ยบเทียบ กจ. 13:1) ไม่ได้มาจากพระเยซูคริ สต์โดยตรง นี่คงได้ก่อให้เกิดความเป็ นอัครทูต
ที่ดอ้ ยกว่า
1:2

เราไม่สามารถระบุถึงบรรดาพี่นอ้ ง “ทั้งหมด” (“พี่นอ้ ง” บางที่ได้รวมถึงพี่สาวน้องสาว) ผูซ้ ่ ึ งได้อยู่
“กับ” เปาโลเมื่อท่านได้เขียนจดหมายฝากฉบับนี้ แต่แน่นอนว่าบารนาบัสและบรรดาคริ สเตียน
ในคริ สตจักรในเมืองอันทิโอกแห่งซี เรี ยก็เป็ นส่ วนที่เป็ นไปได้ของกลุ่มนี้
“คริ สตจักรทั้งหลายแห่งแคว้นกาลาเทีย” บางทีเป็ นคริ สตจักรทั้งหลายในจังหวัดของโรมันทาง
ใต้แห่งแคว้นกาลาเทีย (อิโคนียมู สิ สตรา เดอร์บี และที่อื่นๆ) ไม่ใช่คริ สตจักรทั้งหลายในแคว้น
กาลาเทียทางเหนือ[14] นี่ เป็ นจดหมายฉบับเดียวของจดหมายที่ได้รับการดลใจของเปาโลที่
ท่านไม่ได้ระบุถึงบรรดาคริ สเตียนในเมืองเดียวที่เฉพาะหรื อบุคคลเดียว

“. . . คริ สตจักรในฐานะชุ มชนทั้งหมดไม่ใช่ แค่การรวมของแต่ละที่ ประชุ ม
ตรงกันข้าม คริ ส ตจักรท้องถิ่ นเป็ นคริ ส ตจักรสากลในการส าแดงออกทาง
ท้องถิ่น”[15]
“การละเว้นของการแสดงออกใดๆ ถึงการยกย่องในการกล่าวถึงชาวกาลาเทีย
นั้นแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของการเลิกเชื่อของพวกเขา. . .” [16]
1:3-5

การทักทายที่เปาโลได้เขียนในจดหมายฝากส่ วนใหญ่ของท่านก็เป็ นการรวมกันของการทักทาย
โดยทัว่ ไปแบบกรี ก (คาริ ส “พระคุณ”) และแบบยิว (ชาโลม “สันติสุข”) “พระคุณ” ในบริ บท
ของคริ สเตียนอ้างอิงถึ งความโปรดปรานที่ไม่สมควรของพระเจ้าซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของ (ของ
ประทาน พระพรที่ มี ต่ อ ) บรรดาบุ ต รของพระองค์ พระธรรมกาลาเที ย เปิ ดและปิ ด
(เปรี ยบเทียบ 6:18) และเต็มไปด้วยพระคุณ (ข้อ 6, 15; 2:9, 21; 3:18; 5:4) คากรี กแท้จริ งคือ
ไครี น ซึ่งหมายถึง “ยินดี” แต่การทักทายแบบกรี กมาตรฐานหมายถึงการเทียบเท่ากับ “สวัสดี”
“เมื่อเปาโลอธิ ษฐานเพื่อพระคุณที่จะมีต่อเพื่อนๆ ของท่านนั้น มันเหมือนราว
กับว่า ท่ านได้ก ล่ าวว่า ‘ขอให้ค วามงามแห่ งการอัศจรรย์แห่ ง ความรั ก ที่ ไ ม่
สมควรของพระเจ้า มี เหนื อท่ า น เพื่ อว่า มันจะท าให้ชี วิตของท่ า นน่ า รั ก อี ก
ด้วย’”[17]
คาที่สองของการทักทายคือ “สันติสุข” ไม่ได้ระบุแค่การขาดไปของความเป็ นปฏิปักษ์ แต่ระบุ
ถึงผลรวมของพระพรของพระเจ้าอีกด้วย คานี้ ได้กลายมาเป็ นการทักทายแบบมาตรฐานของ
คนยิว ผูเ้ ชื่อก็ชื่นชมสันติสุขกับพระเจ้าและกับคนอื่นเพราะว่าพระเจ้า ได้ทาการริ เริ่ มในการ
หยิบยืน่ พระคุณของพระองค์แก่พวกเขาในพระคริ สต์ (เปรี ยบเทียบ กดว. 6:24-26) “สันติสุข”
ตามหลัง “พระคุ ณ” เสมอในการทัก ทายของเปาโล เพราะว่า นั่นเป็ นล าดับตามเหตุ ผลและ
ในทางอาณาจักร ชื่ อเรี ยกทั้งสามคือ “พระเยซู คริ สต์ เจ้า ” บ่งบอกถึ งยศที่ ได้รับการยกย่อง
ความสาคัญแห่งการช่วยให้รอด และการแต่งตั้งจากพระเจ้าของพระองค์ตามลาดับ[18]
พระเยซูคริ สต์ “ได้สละพระองค์เองเพื่อบาปของเรา” ในสองด้านคือ พระองค์ได้สละพระองค์
เองทั้ง หมดผ่า นทางพันธกิ จในโลกนี้ ข องพระองค์ใ นฐานะผูร้ ั บ ใช้ที่ ท นทุ ก ข์ข องพระเจ้า

(เปรี ยบเทียบ อสย. 53) และพระองค์ได้สละพระองค์เองในฐานะเครื่ องบูชาไถ่บาปสุ ดท้ายบน
ไม้กางเขน ทั้งสองด้านของเสี ยสละของพระองค์สามารถถู กกล่าวถึ งที่ นี่ได้ บางที เปาโล
ต้องการที่จะเน้นถึ งผลรวมของการเสี ยสละตนเองของพระคริ สต์ นี่ เป็ นองค์ประกอบที่ ไม่
ปกติ ใ นการทัก ทายตามธรรมเนี ย มของเปาโล และเป็ นที่ ชัด เจนว่า ท่ า นได้ร วมมัน ไว้ใ น
จดหมายฝากฉบับนี้ เพราะว่าชาวกาลาเที ยได้รับการบอกกล่ าวว่าธรรมบัญญัติได้มีส่วนใน
ความรอดของพวกเขา เปาโลกล่าวว่าไม่ใช่ เราได้รับความรอดโดยการเสี ยสละพระองค์เอง
ของพระคริ สต์
“ในเชิ ง ปฏิ บ ัติ น้ ัน ชาวกาลาเที ย ได้ล ะเลยการตายไถ่ โ ทษของพระคริ ส ต์
เปรี ยบเทียบ 2:21; 5:4” [19]
จุดประสงค์ของการเสี ยสละพระองค์เองขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็คือว่า พระองค์จะ “ช่วยเราให้
พ้นจาก” การควบคุมของ “ยุคปั จจุปันอันชัว่ ร้ าย” นัน่ คือ ระบบของโลกที่ควบคุ มยุคระหว่าง
การเสด็จมาในระหว่างที่เรามีชีวติ อยู่ ตรงกันข้าม ยุคที่ จะมาถึง (เปรี ยบเทียบ อฟ. 1:21) คือยุค
ที่ ซ่ ึ งความชอบธรรมด ารงอยู่เมื่ อ พระยซู ค ริ ส ต์แ ละภายหลัง พระเจ้า พระบิ ด าจะปกครอง
โดยตรง (นัน่ คือ อาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์และท้องฟ้ าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่)
“‘ช่วยกู’้ เน้นถึงจุดสาคัญของจดหมายฝากฉบับนี้ ข่าวประเสริ ฐคือการช่วยกู้
การปลดปล่ อยให้เป็ นอิ ส ระจากสภาพของการเป็ นทาส ดู 4:9, 31; 5:1,
13”[20]
เราอยูใ่ นโลก แต่เราเป็ นอิสระที่จะดาเนิ นชี วิต ทั้งๆที่มีความชัว่ ที่ปกครองมัน ขอขอบคุ ณงาน
ของพระคริ สต์ที่มีสาหรับเรา ไม่เพียงเท่านั้น แต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะ นาเราออกไปจากมัน
โดยความตายหรื อการย้าย (การรับขึ้นไป) อีกครั้งหนึ่ง ทั้งสองด้านของการช่วยกูข้ องเราบางที
อยูใ่ นความคิดของเปาโลขณะที่ท่านได้เขียนคาเหล่านี้ แม้วา่ แนวคิดที่วา่ ปั จจุบนั นี้ พระคริ สต์
ได้นาเราออกไปจากโลกจะไม่อยู่ในความคิดก็ตาม การตายของพระคริ สต์ได้ยา้ ยผูเ้ ชื่ อจาก
อ านาจของซาตานไปยัง อ านาจของ พระเจ้า จากขอบเขตหนึ่ งไปยัง อี ก ขอบเขตหนึ่ ง
(เปรี ยบเทียบ คส. 1:13)

“ในข้อเดียวนี้ เปาโลได้อธิ บายถึ งหลายด้านของการไถ่ซ่ ึ งได้กระทาโดยพระ
คริ สต์ คือ เหตุผล (‘เพราะบาปของเรา’ นัน่ คือ เนื่องจากบาปของเรา) วิธี (พระ
คริ สต์ ‘ได้สละพระองค์เอง’) จุดประสงค์และผลลัพธ์ (‘เพื่อบาปของเรา’ นัน่
คือ เพื่อการล้างบาป; ‘เพื่อช่วยเราให้พน้ ’) และ ที่มา (‘น้ าพระทัยของพระบิดา
เจ้าของเรา’) ด้วยเหตุ น้ นั ที่จริ งแล้ว เปาโลได้แตะต้องการโต้แย้งใหญ่ของ
จดหมายฉบับนี้ และได้ประกาศอย่างรวบรัดในท่าทีที่คาดหวังถึงเนื้ อหาหลัก
ของส่ วนที่ เป็ นหลักคาสอนของมัน เท่ าที่ ป ระเด็นของการโต้เถี ยงระหว่า ง
เปาโลและผูต้ ่อต้านชาวกาลาเทียของท่านอยูท่ ี่ความสาคัญของพระคริ สต์อย่าง
แท้จริ งและงานไถ่ของพระองค์และอย่างเจาะจงมากขึ้นในการรับผิดชอบงาน
นี้ในเรื่ องธรรมบัญญัติ”[21]
“ลักษณะอีกอย่างหนึ่ งของการทักทายนี้ คือคาอธิ บายที่ขยายความของผูเ้ ขียน.
. . . มัน แสดงถึ ง ความประทับ ใจต่ อ สิ ท ธิ อานาจทันที ซึ่ ง เป็ นฐานของข้อ
โต้แย้งต่อมาตลอดจดหมายฝากฉบับนี้”[22]
ข. การกล่าวหา 1:6-10
ในถ้อยคาเริ่ มต้นเหล่านี้ เปาโลได้วา่ กล่าวผูอ้ ่านของท่านสาหรับการหันเหไปจากข่าวประเสริ ฐที่ท่านได้ประกาศ
แก่ พวกเขา และสาหรั บการหันไปสู่ “ข่าวประเสริ ฐอื่ น” ท่า นได้กล่ าวหาพวกเขาถึ งการเป็ น คนทรยศทาง
ศาสนา! ท่านได้ทาอย่างนั้นเพื่อที่จะทาให้พวกเขาตระหนักถึงความโง่เขลาอย่างยิ่งของการกระทาของพวกเขา
ตามปกติ ในจดหมายฝากของเปาโล ท่านได้แสดงออกถึงจุดประสงค์ของท่านสาหรับการเขียนในย่อหน้าที่สอง
ของท่าน การเริ่ มต้นที่รุนแรงของจดหมายฝากฉบับนี้ นาเสนอมัน “เหมือนสิ งโตถูกปล่อยออกมาในสังเวียน
ของคริ สต์ศาสนา”[23]
“การแสดงออกที่เดือดดาลแห่ งความประหลาดใจก็แทนที่การขอบคุ ณตามปกติสาหรับความ
เชื่ อของผูก้ ลับใจเชื่ อของท่าน นี่ เป็ นเหตุการณ์ เดี ยวที่ซ่ ึ งเปาโลละเว้นที่จะแสดงออกถึงการ
ขอบคุณของท่านในการกล่าวต่อคริ สตจักรใดก็ตาม” [24]

“ข้อเสนอโดยทัว่ ไปหรื อ มูลเหตุ ของจดหมายฉบับนี้ คือที่จะชักชวนให้ชาวกาลาเทียปฏิเสธสิ่ ง
ที่ไม่ใช่ ข่าวประเสริ ฐของผูถ้ ื อธรรมเนี ยมและความเชื่ อของยิวและที่จะดาเนิ นต่อไปในข่าว
ประเสริ ฐแท้ที่เปาโลได้ประกาศแก่พวกเขา”[25]
1:6-7

ในจดหมายฝากที่อยูใ่ นสาระบบของท่านฉบับเว้นฉบับ (ยกเว้น 1 ทิโมธี และทิตสั ) นั้น เปาโลได้
ชมเชยผูอ้ ่ า นของท่ า นก่ อ นการเริ่ ม ไปสู่ หัว ข้อ หลัก ของจดหมายของท่ า นโดยไม่ ค านึ ง ถึ ง
จุดประสงค์โดยทัว่ ไปของท่านในการเขี ยน ที่ นี่ ท่านไม่ได้บนั ทึ กการยกย่องเช่ นนั้น การ
ขาดไปของมันได้เน้นถึงความรุ นแรงของความผิดพลาดของผูอ้ ่านและความเร่ งด่วนของการ
วิงวอนของท่าน
หลักฐานที่ดีที่สุดก็ช้ ี ไปที่การที่เปาโลเขียนพระธรรมกาลาเทียก่อนการประชุ มที่กรุ งเยรู ซาเล็ม
ซึ่ งได้เกิ ดขึ้นใน ค.ศ. 49 และหลังจากที่ท่านและบารนาบัสได้ประกาศในเอเชี ยน้อยในการ
เดินทางประกาศครั้งแรกของพวกเขา (กิจการ 13-14) ข้าพเจ้ากาลังทึกทักเอาจุดหมายทางกา
ลาเทียทางใต้ของจดหมายฝากฉบับนี้ ดังนั้น มันก็ผา่ นไปแค่ไม่กี่เดือนตั้งแต่ที่ผอู ้ ่านของเปาโล
ได้รับข่าวประเสริ ฐแท้ที่ท่านได้ประกาศแก่พวกเขาและได้หันเหไปจากข่าว ประเสริ ฐนั้น ไป
ยังข่า วประเสริ ฐอื่ น พวกเขาได้หันเหไป “อย่างรวดเร็ ว” ในแง่ ที่ ว่าไม่ มีเวลาคาบเกี่ ย วมาก
ระหว่างการประกาศของเปาโลที่มีต่อพวกเขาและการที่พวกเขาหันเหไปจากการประกาศของ
ท่าน ไม่ใช่ในแง่ที่วา่ การเลิกเชื่ อของพวกเขาได้เกิดขึ้นกะทันหันหรื อรวดเร็ ว[26] คากรี ก ธอ
มาโซ (“ข้าพเจ้าประหลาดใจ”) เป็ นการแสดงออกตามแบบธรรมดาในจดหมายของกรี กที่ได้ส่ง
สัญญาณถึง ความประหลาดใจ การว่ากล่าว ความไม่เห็ นด้วยและความผิดหวัง[27] คากรี ก
ทาเคออส (“อย่างรวดเร็ ว”) ก็มีแง่ของอย่างง่ายดายอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ 2 ธส. 2:2; 1 ทธ. 5:22)
พระองค์ผไู้ ด้ “เรี ยก” ชาวกาลาเทียคือพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ข้อ 15; 5:8)
แน่นอนว่า “ข่าวประเสริ ฐ” หมายถึงข่าวดี อย่างไรก็ตาม “ข่าวประเสริ ฐ” ที่ได้ทาให้ผอู ้ ่านของ
ท่านหลงใหลไม่ใช่ข่าวดี คากรี ก เฮเทรอส ซึ่ งหมายถึง “อีกอย่างหนึ่ งของประเภทที่แตกต่าง
กัน” ปรากฏในข้อที่ 6 ส่ วน อัลลอส ซึ่ งหมายถึง “อีกอย่างหนึ่ งของประเภทเดียวกัน” ปรากฏ
ในข้อที่ 7 บางครั้งคาเหล่านี้ ก็สลับกันได้ (2 คร. 11:4) แต่ที่นี่และที่อื่นๆ คาเหล่านี้ บ่งบอกถึง
ความแตกต่างที่สาคัญ ข่าวประเสริ ฐใหม่ที่ “แตกต่าง” นี้ เป็ นข่าวร้าย ครู แห่ งหลักคาสอนเท็จ
ผูซ้ ่ ึ งได้ก่อให้เกิ ดความไม่สงบก็ได้ติดตามเปาโล รากศัพท์ของคาที่แปลว่า “รบกวน” (ข้อ 7)

เป็ นคาที่อธิ บายถึงความตรงข้ามของสิ่ งที่คาที่แปลว่า “สันติสุข” (ข้อ 3) หมายถึง ครู สอนเท็จ
เหล่านี้ได้บิดเบือน ข่าวดีของพระคริ สต์
“คริ สตจักรสมัยใหม่มีความชัดเจนน้อยลงเกี่ยวกับธรรมชาติของข่าวประเสริ ฐ
แต่ จ ะเป็ นสิ่ ง ดี ที่ จ ะไตร่ ต รองถึ ง ความส าคัญ ที่ เ ปาโลแนบไว้ที่ นี่ ถึ ง ความ
แตกต่างระหว่างข่าวประเสริ ฐแท้และเท็จ”[28]
เปาโลได้อา้ งอิงอย่างต่อเนื่ องถึ งผูก้ ่อความยุ่งยากชาวกาลาเทียในบุคคลที่สาม แต่ได้กล่าวถึ ง
ผูอ้ ่ า นของท่ า นในบุ ค คลที่ ส อง สิ่ ง นี้ บ่ ง บอกอย่า งหนัก แน่ นว่า ครู ส อนเท็ จ ได้เกิ ดขึ้ นจาก
ภายนอกคริ สตจักรไม่ใช่ ภายใน เราต้องคาดการณ์ว่าพวกเขาเป็ นใครจากสิ่ งที่เปาโลได้เขียน
เกี่ยวกับพวกเขาในจดหมายฝากฉบับนี้ (เปรี ยบเทียบ 1:6-9; 2:4-5; 3:1; 4:17; 5:10, 12; 6:1213) บางทีพวกเขาเป็ นคนยิวผูไ้ ด้ใส่ ความกดดันให้แก่คนต่างชาติที่จะเชื่ อและดาเนิ นชี วิตใน
ฐานะคนยิวที่เคร่ งศาสนา นี่ เป็ นมุมมองตามธรรมเนี ยม เมื่อเปรี ยบเทียบกับมุมมอง “ฝ่ ายตรง
ข้า มสองอย่า ง” (คื อ ผูถ้ ื อธรรมเนี ย มและความเชื่ อของยิวและ “ผูน้ ิ ย มพระวิญญาณ” ที่ ไ ร้
ศีลธรรม) และ “คริ สเตียนคนยิวที่เน้นองค์ความรู้ /ผสมผสาน” (คือ กลุ่มหนึ่ งของฝ่ ายตรงข้าม
ภายในลัทธิ ยวิ พร้อมกับลักษณะที่ถือธรรมเนียมและความเชื่อของยิวและที่ไร้ศีลธรรม)[29]
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เปาโลได้ยกระดับสรรพาวุธทางคาพูดที่รุนแรงที่สุดต่อครู สอนเท็จเหล่านี้ ไม่วา่ พวกเขาเป็ นใครก็
ตาม เป็ นที่ ชัดเจนว่า พวกเขาได้อ้า งถึ ง สิ ท ธิ อานาจที่ สู ง ที่ สุ ด ส าหรั บ การสอนของพวกเขา
เนื่ องจากเปาโลได้เตือนให้ผฟู ้ ั งของท่านที่จะปฏิ เสธมัน แม้กระทัง่ ว่ามันได้มาจากผูส้ ื่ อสารที่
เป็ นทูตสวรรค์ที่ถูกส่ งมาจากสวรรค์โดยตรง นี่ เป็ นตัวอย่างของคาพูดที่ขยายเกินความจริ ง คือ
การกล่าวเกินจริ งเพื่อเห็นแก่การเน้น[30] โดย “ถูกแช่งสาป” นั้นเปาโลได้หมายถึงภายใต้การ
พิพากษาของพระเจ้า (“ภายใต้การห้าม”) “ถูกแยกหรื อถูกอุทิศต่อการถูกทาลาย” อิสลามอ้าง
ว่าโมฮัมหมัดได้รับการเปิ ดเผยของเขาจากทูตสวรรค์กาเบรี ยล และลัทธิ มอร์ มอนอ้างว่าโยเซฟ
สมิทธ์ได้รับการเปิ ดเผยของเขาจากทูตสวรรค์โมโรนี
“ในสายตาของเปาโลนั้น การยอมรั บพระเยซู ในฐานะพระเมสสิ ยาห์ได้บ่ง
บอกตามเหตุผลถึ งการยกเลิ กธรรมบัญญัติ . . . ถ้าพระคริ สต์ได้แทนที่ธรรม
บัญญัติในฐานะศูนย์กลางที่ปฏิบตั ิการแห่ งชี วิตของเปาโลเอง พระคริ สต์ก็ได้

แทนที่ธรรมบัญญัติในระบบของพระเจ้าในลาดับของประวัติศาสตร์ ความ
รอด ดังนั้น ถ้าธรรมบัญญัติยงั คงบังคับใช้ในฐานะทางแห่ งความรอดและ
ชี วิต ยุคพระเมสสิ ยาห์ยงั ไม่ได้เริ่ มต้น และดังนั้นพระเยซู ก็ไม่ใช่ พระเมสสิ
ยาห์”[31]
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ยิ่งไปกว่านั้น เปาโลได้กล่าวซ้ าการเตือนของท่านเพื่อการเน้น การเตือนอันก่อน (“อย่างที่เราได้
กล่าวถึงมาก่อน”) ซึ่งถูกอ้างอิงในข้อที่ 9 บางทีอา้ งอิงถึงสิ่ งที่เปาโลได้บอกพวกเขาเมื่อท่านได้
อยูก่ บั พวกเขาด้วยตัวเอง แทนที่จะเป็ นสิ่ งที่ท่านเพิ่งได้กล่าวไปในข้อที่ 8[32] “เรา” บ่งบอก
ถึงเปาโลและเพื่อนมิชชัน่ นารี ของท่าน ไม่ใช่แค่เปาโลเท่านั้น
“ความรุ น แรงที่ ซ่ ึ งเปาโลประณามบรรดาผูส้ อนข่ า วประเสริ ฐ อื่ น (ตาม
ตัวอัก ษรแล้ว ท่ า นกล่ า วว่า ‘ขอให้พ วกเขาพิ นาศ’) ได้รบกวนบรรดาผู้
ตี ค วามหมายและผูอ้ ่ า นคนอื่ นๆของจดหมายนี้ แต่ นี่แสดงให้เห็ นว่า ข่ า ว
ประเสริ ฐแห่ งพระคุ ณของพระเจ้าเป็ นที่ เข้าใจและชื่ นชอบเล็กน้อยแค่ไหน
และคริ สเตี ยนมากมายเป็ นห่ วงความก้าวหน้าของความจริ งตามพระคัมภี ร์
เล็กน้อยแค่ไหน”[33]
เป็ นที่ชดั เจนว่า “ถูกแช่งสาป” อ้างอิงถึงการอยูภ่ ายใต้การพิพากษาของพระเจ้า ไมใช่แค่การไล่
ออกจากศาสนา เนื่องจากว่าแม้กระทัง่ ทูตสวรรค์สามารถเป็ นเป้ าที่เป็ นไปได้ เปาโลได้เปลี่ ยน
จากประโยคที่แสดงถึงความต้องการแห่งความเป็ นไปได้ในข้อที่ 8 ไปสู่ ประโยคที่แสดงถึงการ
บ่งชี้แห่งความเป็ นจริ งในข้อที่ 9
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เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกครู สอนเท็จได้กล่าวหาเปาโลถึงการเทศนาเพื่อที่จะประจบผูฟ้ ั งของท่าน บางที
แม้กระทัง่ เพื่อที่ จะได้รับคนกลับใจเชื่ อจานวนมากสาหรั บการส่ งเสริ มชื่ อเสี ยงของท่านเอง
(เปรี ยบเทียบ 2 คร. 10:1) พวกเขาอาจได้กล่าวหาท่านถึงการเทศนา “ลัทธิ การเชื่ อแบบง่ายๆ”
เนื่องจากท่านได้ส่งเสริ ม ความเชื่ อในพระคริ สต์ เท่ านั้น สาหรับความรอด
“มีบรรดานักเทศน์ผูซ้ ่ ึ งได้แสวงหาการแซ่ ซ้องอันเป็ นที่นิยมเหนื อสิ่ งอื่ นอยู่
เสมอ และก็ ย งั คงมี นัก เทศน์ บ างคนที่ เป็ นเช่ น นั้น มันเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของ

ธรรมชาติที่บาปของมนุ ษย์ที่ว่าแม้กระทัง่ บรรดาผูท้ ี่ได้ถูกกาชับด้วยความรับ
ผิ ด ขอบของการประกาศข่ า วประเสริ ฐ ก็ ส ามารถตกไปสู่ ก ับ ดัก ของการ
พยายามที่จะเป็ นที่นิยมแทนที่จะสัตย์ซื่อ”[34]
ผูว้ ิจารณ์ เปาโลอาจได้กล่าวหาท่านถึ งการเทศนาสิ่ งหนึ่ งแก่บางคนและสิ่ งตรงกันข้ามแก่คน
อื่นๆ (เปรี ยบเทียบ 5:2 และ 11) มันก็สามารถเป็ นที่เข้าใจได้วา่ บางคนอาจได้สรุ ปสิ่ งนี้ เช่นไร
(เปรี ยบเทียบ 1 คร. 9:22) อย่างไรก็ตาม ข้อโต้แย้งของเปาโลในข้อนี้ก็คือว่าบุคคลหนึ่ งสามารถ
เป็ นทาส (“ผูร้ ับใช้”) ของเจ้านายคนหนึ่ งได้เท่านั้น เปาโลได้อา้ งถึงการได้ประพฤติท่ามกลาง
พวกเขาที่สอดคล้องกับการอุทิศตนของท่านต่อ “พระคริ สต์” ในฐานะเจ้านายของท่าน
“. . . ท่าทีที่ไม่ประนี ประนอมของท่านอย่างที่ได้สะท้อนออกในความรุ นแรง
ของภาษาของท่านในการประณามข่าวประเสริ ฐเท็จ (ข้อ 8 และข้อต่อๆมา) ก็
เป็ นหลักฐานในเป็ นเชิงบวกที่วา่ ท่านไม่ใช่ผปู ้ ระจบประแจงมนุษย์”[35]
เปาโลชอบที่จะอธิ บายถึงตัวท่านเองในฐานะผูร้ ับใช้ (คากรี ก ดูลอส) ในความสัมพันธ์กบั พระ
คริ สต์ (เปรี ยบเทียบ รม. 1:1; ฟป. 1:1; ทต. 1:1) คากรี กนี้ ยงั อธิ บายถึงโมเสส (ยชว. 14:7; วว.
15:3) ดาวิด (เปรี ยบเทียบ สดด. 89:3) เอลียาห์ (เปรี ยบเทียบ 2 พกษ. 10:10) และพวกผูเ้ ผยพระ
วจนะของพันธสัญญาเดิม (วว. 10:7; 11:18) ในพันธสัญญาใหม่ “ผูร้ ับใช้” อธิ บายถึงพระเยซู
คริ สต์ (ฟป. 2:7) บรรดาผูน้ าที่เป็ นคริ สเตียน (2 ทธ. 2:24) พวกอัครทูต (2 คร. 4:5) ยากอบ (ยก.
ยก. 1:1) เปโตร (2 ปต. 1:1) และยูดา (ยด. Jude 1) ยิ่งไปกว่านั้นอีก มันอธิ บายถึงยอห์น (วว.
1:1) คริ สเตียน (กจ. 4:29; 1 คร. 7:22; กท. 4:7; อฟ. 6:6; 1 ปต. 2:16; วว. 1:1, 2:20) ธรรมิกชน
ในยุคเข็ญ (วว. 7:3) และผูเ้ ชื่อทุกคน (วว. 19:2, 5; 22:3, 6)
“ในข้อ เริ่ ม ต้น เหล่ า นี้ แนวคิ ด รวบยอดหลัก สองแนวคิ ด ในจดหมายนี้ ได้ป รากฏ คื อ ข่ า ว
ประเสริ ฐและพระคุณ”[36]

II. การแก้ต่างส่ วนตัวถึงข่ าวประเสริฐของเปาโล 1:11-2:21
หนึ่ ง ในส่ ว นหลัก สามส่ ว นของจดหมายฝากนี้ เริ่ ม ต้น ที่ นี่ เราสามารถแยกประเภทของส่ ว นเหล่ า นี้ เป็ น
ประวัติศาสตร์ (1:11-2:21) ศาสนศาสตร์ (บทที่ 3-4) และจริ ยธรรม (5:1-6:10)
“. . . เปาโลได้. . . ติดตามระบบการใช้เหตุผลของชีวิตคริ สเตียน คือ เนื่องจากพระเจ้าเป็ นใคร
และสิ่ งที่ พระองค์ได้ทาไป (ประวัติศาสตร์ ) เราต้องเชื่ อสิ่ งที่พระองค์ได้ตรัส (ศาสนศาสตร์ )
เพื่อที่จะดาเนินชีวติ อย่างที่พระองค์ทรงบัญชา (จริ ยธรรม)”[37]
ก. ความเป็ นอิสระจากอัครทูตคนอืน่ ๆ 1:11-24
นี่ เป็ นส่ วนย่อยแรกของสามส่ วนย่อยในเรื่ องราวทางอัตชี วประวัติของเปาโล ซึ่ งรวมกันประกอบเป็ นส่ วนทาง
ประวัติศาสตร์ ของจดหมายฝากนี้ ส่ วนแรกนี้เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ในคริ สเตียนเริ่ มแรกของเปาโลและการ
พบปะครั้งแรกของท่านกับบรรดาผูน้ าคริ สตจักรในกรุ งเยรู ซาเล็ม ส่ วนย่อยอีกสองส่ วนบันทึกการพบปะของ
ท่านกับบรรดาผูน้ าในกรุ งเยรู ซาเล็มเกี่ยวกับขอบเขตและบริ เวณของงาน มิชชัน่ นารี ของท่าน (2:1-10) และการ
เผชิ ญหน้าของท่านกับเปโตรในเมืองอันทิโอก (2:11-21) ส่ วนเบื้องหลังทั้งหมดเสริ มสร้ างการประกาศของ
เปาโลที่วา่ การทาให้ชอบธรรมนั้นก็ โดยความเชื่ อเท่ านั้น
1. แหล่งแห่ งข่ าวประเสริฐของเปาโล 1:11-17
เปาโลได้ช้ ี แจงถึงแหล่งแห่ งข่าวประเสริ ฐของท่านในส่ วนนี้ เพื่อโน้มน้าวผูอ้ ่านของท่านว่า ข่าวประเสริ ฐที่ท่าน
ได้ประกาศแก่พวกเขานั้นเป็ นข่าวประเสริ ฐแท้ ในอีกด้านหนึ่ง สิ่ งที่พวกครู สอนเท็จได้นาเสนอก็เป็ นความเห็น
นอกรี ต ท่านได้เริ่ มต้นส่ วนอัตชีวประวัติที่นี่ (1:11 -2:14) มันเติมเต็มหนึ่งในห้าของจดหมายฝากนี้ ในส่ วนนี้
เปาโลได้ไปสู่ ความเจ็บปวดอย่างมากเพื่อจะพิสูจน์วา่ ทั้งข่าวประเสริ ฐของท่านและหน้าที่มอบหมายของท่านที่
จะประกาศก็ได้มาจากพระเยซู คริ สต์โดยตรงบนถนนไปยังเมืองดามัสกัส (ข้อ 15-16) มันไม่ได้มายังท่านผ่าน
ทางคนกลาง เวียร์ สบีได้สังเกตว่าเปาโลได้นาเสนอตัวท่านเองในส่ วนนี้ ในฐานะผูข้ ่มเหง (ข้อ 13-14) ผูเ้ ชื่อ (ข้อ
15-16ข, 24) และผูเ้ ทศน์ (ข้อ 16ค-23)[38]
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เมื่อใดก็ตามที่เปาโลได้เขียนว่า “เราใคร่ ให้ท่านทราบ” (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 12:3; 15:1; 2 คร.
8:1) ท่านได้ต้ งั ใจที่จะดึงความสนใจที่พิเศษไปยังสิ่ งที่ท่านกาลังจะกล่าว เปาโลไม่ได้รับข่าว
ประเสริ ฐของท่านจากแหล่งตามธรรมเนียม (บรรดาครู ของท่าน) หรื อท่านไม่ได้เรี ยนรู ้ผา่ นทาง
วิธีตามธรรมเนี ยม (หลักสู ตรของการศึ กษาที่ เป็ นระบบของท่ าน) คือ “ตามมนุ ษย์ . . . จาก
มนุษย์” “ตาม” (ข้อ 11; คากรี ก คาตา) หมายถึง “จาก” “ข่าวประเสริ ฐ” ได้มายังเปาโลในฐานะ
“การสาแดง” ที่พิเศษ จาก “พระเยซู คริ สต์” และโดยพื้นฐานแล้วที่ นี่เป็ น การสาแดงถึ ง ตัว
บุคคลของพระคริ สต์ คือใครที่พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นอย่างแท้จริ ง (ข้อ 12)[39]:
“. . . มันเป็ นข่าวประเสริ ฐแห่ งการทาให้ชอบธรรมโดยความเชื่ อซึ่ งได้มายัง
เปาโลในฐานะผลลัพธ์ของการสาแดงโดยตรงของพระเยซูคริ สต์”[40]

1:13-14

ขั้นแรกของเปาโลในการพิสูจน์วา่ ท่านไม่ได้รับข่าวประเสริ ฐของท่านจากมนุ ษย์ (ข้อ 11-12) ก็
คือว่า ก่อนการกลับใจเชื่อของท่านนั้น ท่านไม่ได้อยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของคริ สเตียนใดๆเลย แต่ที่
จริ งแล้ว ท่านเป็ นคนต่อต้านที่รุนแรงของข่าวประเสริ ฐ
ขั้นที่สอง เปาโล (ในฐานะเซาโล) ได้เป็ นคนหนุ่ มที่ ดูท่าทางดี อย่างผิดปกติ “ได้กา้ วหน้าใน
ลัทธิ ยิว” ก่อนการกลับใจเชื่ อของท่าน คือ “ได้ร้อนรนอย่างมากในเรื่ องขนบธรรมเนี ยมของ
บรรพบุรุษ” เปาโลในฐานะเซาโล ณ เวลานั้นก็กา้ วหน้าเกิ นกว่า “เพื่อนหลายคนที่มีอายุรุ่น
ราวคราวเดียวกัน” ของท่าน ตอนนั้นท่านเป็ น “ผูเ้ ป็ นไปได้ที่จะประสบความสาเร็ จ” ในฐานะ
เซาโล เปาโลได้อยู่ในกรอบความคิ ดเช่ นนั้นซึ่ งทาให้การรับเอาข่าวประเสริ ฐก็เป็ นไปไม่ได้
เส้ น โคจรของชี วิ ต แต่ ก่ อ นของท่ า นนั้น ได้มุ่ ง ไปในเส้ น ทางที่ ต รงกัน ข้า มกับ สิ่ ง ที่ ม ัน เป็ น
ในตอนนี้
“บางทีนี่ไม่ได้หมายถึ งว่า ท่านได้เคร่ งศาสนามากกว่าพวกเขา [คนร่ วมสมัย
ของเปาโล] แต่ที่ว่าท่ านได้รับการยกย่องอย่างสู งส่ งโดยบรรดาผูท้ ี่ อยู่ใ น
ตาแหน่ ง แห่ ง อิ ท ธิ พ ล ซึ่ งคงได้ส่ ง ผลต่ อการที่ ท่ า นได้รับ มอบหมายความ
รับผิดชอบที่สาคัญกว่า เช่น การเดินทางไปยังเมืองดามัสกัสระหว่างที่ท่านได้
กลับใจเชื่อ”[41]

การกระทาต่างๆของอัครทูตคนนี้ ที่ตามหลังการสาแดงบนถนนดามัสกัสนั้นก็สอดคล้องกับ
การที่ท่านได้รับการสาแดงจากพระเจ้า เส้นทางทั้งหมดแห่ งชี วิตของท่านได้เปลี่ยนไป ใน
ฐานะ “เซาโล” ท่านได้ปฏิ เสธข่าวประเสริ ฐอย่างรุ นแรงและได้พยายามที่จะหยุดยั้งซึ่ งเชื่ อว่า
ข่าวประเสริ ฐนั้นเป็ นความเห็ นนอกรี ตที่ หมิ่นประมาท แต่ในฐานะ “เปาโล” ตอนนี้ ท่านได้
ประกาศข่าวประเสริ ฐนั้น ท่านได้ติดตาม “ขนบธรรมเนี ยมของบรรพบุรุษ ” (การตีความของ
บรรดาครู ของท่านเกี่ยวกับพันธสัญญาเดิม) ยิง่ ไปกว่านั้น ท่านได้ “ร้อนรน” อย่างผิดปกติที่จะ
เชื่ อฟั งสิ่ งเหล่านั้น ที่จะสอนสิ่ งเหล่านั้นและที่จะเห็นว่าคนยิวได้ดาเนิ นการสิ่ งเหล่านั้น “เกิ น
กว่าจะวัดได้” (คากรี ก ฮูเปอร์ โบเล) หมายถึง “ถึงระดับที่พิเศษ”
“ความร้ อนรนสุ ดขี ดของเปาโลเพื่ อธรรมบัญญัติใ นฐานะเหตุ ผลของท่ า น
สาหรับการข่มเหงคริ สตจักรก็บ่งบอกว่าบางทีท่านได้เป็ นของฝ่ ายหัวรุ นแรง
ของกลุ่มเคลื่อนไวแบบฟาริ สีซ่ ึ งบางทีเป็ นสานักชัมมัย (แน่นอนว่า กท. 3:10
และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 5:3 ก็เป็ นตัวแทนของสานักนั้นมากกว่าสานึ กฮิลเลล)
ถ้าเป็ นอย่างนั้น ความเป็ นไปได้ก็คือว่า ‘ท่านเป็ นศัตรู ต่อคนต่างชาติ และมี
ความสนใจเล็กน้อยในการนาพวกเขามาสู่ ลทั ธิ ยวิ ”[42]
“ประเด็นหลักของเปาโลใน ข้อ 13-14 ก็เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าไม่มีสิ่งใดใน
เบื้ องหลังทางศาสนาและชี วิตก่ อนการกลับใจเชื่ อของท่ านที่ ได้ตระเตรี ย ม
ท่านไว้สาหรั บการตอบสนองในแง่ บวกต่อข่าวประเสริ ฐ มันตรงกันข้า ม
ทีเดียว”[43]
1:15-17

ถัดไปเปาโลได้ช้ ี แจงหลักฐานที่วา่ ข่าวประเสริ ฐของท่านไม่ได้มายังท่านจากคริ สเตียนคนอื่นๆผู ้
ได้เป็ นพยานถึงประสบการณ์การกลับใจเชื่อของท่าน สิ่ งที่ได้เปลี่ยนแปลงเปาโลอย่างสิ้ นเชิ งก็
คื อการเลื อกของพระเจ้าที่ จะสาแดงพระองค์เองแก่ ท่าน (เปรี ยบเทียบ อสย. 6:1-9; 49:16; ยรม. 1:4; อสค. 1:4—3:11)[44] พระเจ้าได้ทาการริ เริ่ มอย่างสิ้ นเชิ ง “ใน (โดยทาง) พระคุณ
ของพระองค์” และเปาโลเพียงแค่ได้ตอบสนองต่อพระคุณนั้น โดยทัว่ ไปแล้ว จุดประสงค์ของ
พระเจ้าสาหรับเปาโลก็เพื่อที่จะสาแดงพระคริ สต์ผ่านทางท่าน (“ทรงพอพระทัยที่จะสาแดง
พระบุ ตรของพระองค์แก่ ข ้าพระองค์”) ซึ่ งเป็ นจุ ดประสงค์ของพระเจ้าสาหรั บผูเ้ ชื่ อทุก คน
อย่างเจาะจงแล้ว จุดประสงค์ของพระเจ้าก็คือว่าเปาโลจะกลายมาเป็ นผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐ

ต่อ “คนต่างชาติ” การทรงเรี ยกนี้ ได้เป็ นความตั้งใจของพระเจ้าตั้งแต่การเกิ ดของเปาโล คื อ
“ตั้งแต่อยูใ่ นครรภ์มารดา” การกลับใจเชื่อของเปาโลบางทีได้เกิดขึ้นใน ค.ศ. 34
“เปาโลได้เน้นว่าท่านไม่ได้รับเนื้ อหาของท่านจากมนุ ษย์ก่อนหรื อ ณ เวลา
แห่ ง การกลับ ใจเชื่ อของท่ า น ตอนนี้ ท่ า นได้ยื น ยัน ว่า ท่ า นเป็ นอิ ส ระจาก
อิทธิ พลของมนุษย์หลังจากนั้นเช่นกัน”[45]
เนื่ องจากว่าการทรงเรี ยกของท่านนั้นอยู่เหนื อธรรมชาติ อย่างไม่สงสัยและชัดเจนอย่างมาก
เปาโลก็ ไ ม่ จ าเป็ นที่ จ ะ “ปรึ ก ษา” กับ ใครก็ ต ามที่ เ ป็ นธรรมชาติ (นั่น คื อ น้ อ ยกว่ า เหนื อ
ธรรมชาติ) คาว่า “เนื้ อหนัง” (ข้อ 16) ก็สาคัญในพระธรรมกาลาเทีย คานี้ มีหลายความหมาย
คือ ธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็ นบาป ร่ างกายทางกายภาพ และที่นี่คือมนุ ษย์ท้ งั หมด (เปรี ยบเทียบ
2:16; รม. 3:20; 1 คร. 1:29) มันเป็ นคาเปรี ยบเทียบที่ซ่ ึ งส่ วนที่โดดเด่นก็ใช้แทนทั้งหมดหรื อใน
ทานองเดียวกันแต่กลับกัน[46]
เปาโลไม่ได้ตอ้ งการการรับรองจากอัครทูตคนอื่นๆ ผูซ้ ่ ึ งได้เห็นและได้รับมอบหมายหน้าที่โดย
พระคริ สต์ที่เป็ นขึ้นจากตาย การสาแดงของเปาโลก็เชื่ อถือได้เท่ากับการสาแดงใดๆ ที่พวกเขา
ได้รับ ตรงกันข้าม ท่านได้ไปยังบริ เวณที่ไม่แน่ชดั แห่ง “อาระเบีย” บริ เวณทางภูมิศาสตร์ แห่ ง
อาระเบียรวมถึงดินแดนทางตะวันออกของปาเลสไตน์ ทางใต้ของซี เรี ย และทางตะวันตกของ
เมโสโปเตเมีย กรุ งดามัสกัสก็อยูบ่ นเส้นขอบทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อของมัน เปาโลได้ถอย
กลับไปยังส่ วนหนึ่ งของอาระเบียที่อยู่ทางใต้ของกรุ งดามัสกัส[47] การเดาอีกอย่างหนึ่ งก็คือ
ว่า ท่านได้ไปยังทางใต้ของภูเขาซี นาย[48] เป็ นที่ชดั เจนว่า ท่านได้ทาอย่างนั้นเพื่อที่จะศึกษา
การสาแดงตาม พระคัมภี ร์เกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์[49] สิ่ งนี้ ดูเหมือนเป็ นไปได้มากกว่าที่ว่า
ท่านได้ไปที่นนั่ เพื่อที่จะประกาศ[50] อาระเบียมีประชากรไม่หนาแน่น ดังนั้นมันดูเหมือนจะ
เป็ นสถานที่ ไม่น่าจะเป็ นไปได้ใ นการที่ จะไปประกาศ จากนั้นท่านได้ “กลับ . . .มายังกรุ ง
ดามัสกัส” ไม่ใช่กรุ งเยรู ซาเล็ม ซึ่ งยังคงรู ้สึกถึงความไม่จาเป็ นที่จะได้รับการอวยพรจากอัครทูต
คนอื่นๆ เปาโลไม่ใช่โอ้อวดหรื อไม่ให้ความร่ วมมือโดยการประพฤติอย่างที่ท่านได้ประพฤติ
ท่านเพียงแค่ได้ตระเตรี ยมตัวท่านเอง เนื่องจากว่าท่านได้เชื่อในแหล่งที่มาของพระเจ้าและสิ ทธิ
อานาจแห่งหน้าที่มอบหมายของท่าน

“การศึกษาข้อ 11-17 ของเราได้แสดงให้เห็นว่าการกลับใจเชื่ อของเปาโลก็เพื่อจะเป็ นที่เข้าใจ
ในฐานะการเกี่ ยวข้องกับ (ก) การตระหนักถึงพระคริ สต์ที่เป็ นขึ้นจากตายในฐานะพระเมสสิ
ยาห์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และพระบุตรของพระเจ้า (ข) ประสบการณ์ของการถูกทาให้ชอบธรรม
โดยความเชื่ อโดยปราศจากการงานทางธรรมบัญญัติ (ค) การสาแดงถึงหลักการต่างๆพื้นฐาน
ของข่าวประเสริ ฐ และ (ง) การทรงเรี ยกให้เป็ นอัครทูตสาหรับคนต่างชาติ”[51]
ข้อ 11-17 จัดตั้งหนึ่งในพระคัมภีร์หกตอนของพันธสัญญาใหม่ที่อธิ บายถึงการกลับใจเชื่ อและการทรงเรี ยกของ
เปาโล (เปรี ยบเทียบ กจ. 9:1-7; 22:6-10; 26:12-16; 1 คร. 9:1-2; 15:3-11)[52]
2. เหตุการณ์ ต่างๆ ของพันธกิจเริ่มแรกของเปาโล 1:18-24
ส่ วนนี้ก็กล่าวต่อไปถึงประเด็นของส่ วนก่อนหน้านี้ เปาโลไม่ได้พ่ งึ พาอัครทูตคนอื่นๆ สาหรับพันธกิจของท่าน
และเนื้ อหาที่ท่านได้ประกาศ การอธิ บายนี้ คงได้โน้มน้าวผูอ้ ่านของท่านต่อไปถึ งแหล่งที่มาของพระเจ้าและ
สิ ทธิ อานาจของเนื้อหาของท่าน
1:18-19

“จากนั้น” (คากรี ก เอพพิ ตา “ถัดไป”) แนะนาถึ งเหตุการณ์ถดั ไปในประสบการณ์ ของเปาโล
ตามลาดับวันเดือนปี (เปรี ยบเทียบ ข้อ 21; 2:1) ท่านได้ให้เรื่ องราวที่ติดๆกันถึงการเคลื่อนที่
ต่างๆ ของท่านซึ่ งไม่ละเว้นขั้นต่างๆที่สาคัญ ท่านได้ทาอย่างนั้นเพื่อที่จะแสดงว่าท่านได้ทา
หน้าที่ในฐานะอัครทูตก่อนการติ ดต่อกับอัครทูตคนอื่นๆ ดูเหมือนว่าผูว้ ิจารณ์ ของเปาโลได้
กล่าวหาว่าที่จริ งแล้วอัครทูตคนอื่นเป็ นผูท้ ี่ได้มอบหมายหน้าที่แก่เปาโล
มันเป็ น “สามปี ” หลังจากการกลับใจเชื่ อของท่าน ไม่ใช่ หลังจากการกลับไปยังกรุ งดามัสกัส
ที่วา่ ในที่สุดแล้วเปาโลได้ไปเยี่ยมเยียนกรุ งเยรู ซาเล็มอีกครั้งหนึ่ งและได้พบเปโตร (“เคฟาส”)
และ “ยากอบ” เป็ นครั้งแรก (นัน่ คือ ค.ศ. 37)[53] ท่านได้ไปที่นนั่ “เพื่อที่จะทาความรู้จกั เป็ น
ส่ ว นตัว กับ ” พวกเขา ไม่ ใ ช่ ที่ จ ะได้รั บ ข้อ มู ล จากพวกเขาหรื อ ที่ จ ะท าการไต่ ถ ามพวกเขา
[54] สิ่ งเหล่านี้แทบจะไม่เป็ นข้อบ่งชี้ที่วา่ ท่านจาต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลเนื้ อหาของ
ท่านกับพวกเขา ยิ่งไปกว่านั้นอี ก ท่านได้พกั อยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็มแค่สิบห้าวัน และไม่ได้พบ
อัครทูตคนอื่นๆเลย ถ้าท่านจาต้องทาให้ศาสนศาสตร์ สอดคล้องกับคาสอนของอัครทูตคน
อื่นๆ การพบปะกับพวกเขาที่ขยายเวลาออกไปนั้นคงจะจาเป็ น

“พี่นอ้ งเหล่านี้ [ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า] ได้ถูกถือว่า (ก) เป็ นบุตรทั้งหลายของ
โยเซฟโดยการสมรสครั้งก่อน นี่ เป็ นมุมมองของคริ สตจักรต่างๆแบบออร์ โธ
ดอกซ์ (มุมมองแบบ ‘เอพิฟาเนียน’) (ข) เป็ นลูกพี่ลูกน้องคนแรกๆของพระ
เยซู ซึ่ งเป็ นบุตรทั้งหลายของ ‘มารี ยภ์ รรยาของเคลโอปั ส ’ ผูซ้ ่ ึ งเป็ นน้องสาว
ของมารี ยห์ ญิงพรหมจารี (ยน. 19:25นี่ เป็ นการตีความของโรมันคาทอลิ ก
(มุมมองแบบ ‘ไฮเออโรนี เมียน’) และ (ค) เป็ นน้องๆจากมารดาคนเดียวกัน
ของพระเยซู ซึ่ งเป็ นบุตรทั้งหลายของโยเซฟและมารี ย ์ (มุมมองแบบ ‘เฮลวิ
เดียน’) มุมมองสุ ดท้ายนี้ เห็นพ้องอย่างเหมาะสมที่สุดกับความหมายโดยนัย
ตามธรรมชาติของ มก. 6:3 ที่ซ่ ึ งบริ บทบ่งบอกว่าพวกน้องชายพร้อมกับพวก
น้องสาวซึ่ งไม่ได้ถูกระบุโดยชื่ อนั้นก็เป็ นลูกๆของมารี ยเ์ หมือนกับพระเยซู
เอง”[55]
1:20

เปาโลอาจได้เพิ่มข้อที่ เป็ นวงเล็บนี้ เพื่อจะช่ วยให้ชาวกาลาเที ยตระหนักว่าท่านไม่เพียงแต่บอก
ความจริ งเท่านั้น (“ไม่มุสา”; เปรี ยบเทียบ 2 คร. 1:23; 11:31; 1 ธส. 2:5) แต่ท่านได้รับข่าว
ประเสริ ฐ ของท่ า นอย่า งแท้จ ริ ง โดยการส าแดงของพระเจ้า อี ก ด้ว ย ความจริ ง แห่ ง ความ
ประเสริ ฐอย่างที่ท่านได้ประกาศออกไปนั้นก็อยูใ่ นระหว่างเสี่ ยงบนความสัตย์จริ งของสิ่ งที่ท่าน
ได้กล่าว เช่นเดียวกับความผิดพลาดของสิ่ งที่พวกครู สอนเท็จได้ประกาศ[56]
“. . . บุคคลหนึ่ งต้องประหลาดใจว่าทาไมเปาโลควรใช้ภาษาที่รุนแรงเช่นนั้น
นอกจากว่าท่านได้ถูกกล่าวหาถึ งการกล่าวข้อเท็จจริ งอย่างผิดๆเกี่ ยวกับการ
เยีย่ มเยียนอัครทูตคนอื่นๆของท่าน”[57]

1:21-24

เปาโลไม่ได้ใช้เวลาใน “ยูเดีย” ที่ที่ท่านอาจได้ยินข่าวประเสริ ฐอย่างเดียวกันที่ท่านกาลังประกาศ
จากอัครทูตหรื อคริ สเตียนคนอื่นๆ ตรงกันข้าม ท่านได้ไปทางเหนื อยัง “ซี เรี ย” (เหนื อยูเดี ย
โดยทางซี ซารี ยา [กจ. 9:30]) “ซี ลีเซี ย” ซึ่ งเป็ นจังหวัดที่เมืองทาร์ ซสั บ้านเกิดของท่านได้ต้ งั อยู่
ท่านได้อยูท่ ี่นนั่ เมื่อบารนาบัสได้พบท่านในภายหลัง (กจ. 11:25) ท่านได้รับใช้ในซี เรี ยและซี
ลีเซียเป็ นเวลาเจ็ดปี (ค.ศ. 37-43)

“ตั้งแต่ 25 ก.ค.ศ. ซี ลีเซี ยตะวันออก (รวมถึ งทาร์ ซัส ) ได้รวมกันกับซี เรี ย
ทางการบริ หารจัดการเพื่อที่จะจัดตั้งจังหวัดหนึ่งของจักรพรรดิ (ซี เรี ย-ซี ลีเซี ย)
ซึ่ งถูกปกครองโดยนายพลในกองทัพของโรมพร้อมกับกองบัญชาการของเขา
ในอันทิโอกแห่ งซี เรี ย การจัดการนี้ ได้ดาเนิ นไปจนกระทัง่ ค.ศ. 72 เมื่อซี
ลี เซี ยตะวันออกถูกแยกจากซี เรี ยและได้รวมกันกับซี ลีเซี ยตะวันตก (ซี ลีเซี ย
ทราชียา) เพื่อจะจัดตั้งจังหวัดซีลีเซีย
“ณ เวลาที่จดหมายฝากสองฉบับได้ถูกเขียนขึ้น [คือ กาลาเทียและ 1 เธสะโลนิ
กา] จังหวัดของโรมันแห่ งยูเดี ยก็รวมถึ งกาลิเลียและยูเดีย (ในแง่ที่แคบกว่า)
และสะมาเรี ย (อย่างที่มนั ได้เกิดขึ้นตั้งแต่การตายของเฮโรด อากริ ปปา 1 ใน
ค.ศ. 44); บางที ‘ยูเ ดี ย ’ ที่ นี่ ใ นตอนนั้น แสดงถึ ง ปาเลสไตน์ ท้ ัง หมด
[เปรี ยบเทียบ 1 ธส. 2:14]”[58]
อย่างไรก็ตาม ใน กิจการ 9:31 เป็ นที่ชดั เจนว่า “ยูเดีย” อ้างอิงถึงส่ วนหนึ่งภายในปาเลสไตน์
เปาโลได้มีการติดต่อเล็กน้อยอย่างมากกับคริ สตจักรทั้งหลายในยูเดีย จนแม้กระทัง่ ว่าหลังจาก
หลายปี แห่ งพันธกิจนั้น ผูค้ นที่นนั่ ก็ไม่สามารถตระหนักถึงท่าน “โดยสายตา” ได้ ดังนั้น มัน
เป็ นไปไม่ได้ที่คริ สตจักรเหล่านี้ จะได้มีอิทธิ พลหรื อได้แนะนาเปาโลในข่าวประเสริ ฐของท่าน
พวกเขาได้รู้จกั ท่านโดยทางชื่ อเสี ยงเท่านั้นและได้ขอบคุณ พระเจ้าสาหรับสิ่ งที่พระองค์ได้ทา
ผ่านทางท่าน ซึ่ งเป็ นการตอบสนองที่ตรงกันข้ามอย่างแท้จริ งของผูว้ ิจารณ์ที่รับเอาธรรมเนียม
และความเชื่อของยิว เป็ นที่ชดั เจนว่า บรรดาคริ สเตียนในยูเดียคงไม่เป็ นสุ ขอย่างมากถ้าเปาโล
ได้ประกาศ “ข่าวประเสริ ฐ” ที่แตกต่างจากข่าวประเสริ ฐที่อคั รทูตคนอื่นๆได้ประกาศ และถ้า
ภายหลังพวกเขาได้เชื่อ “ข่าวประเสริ ฐ” ผิด!
“มันเป็ นหลักฐานที่ จบั ใจของเนื้ อที่ขนาดใหญ่ซ่ ึ งถู กครอบครองโดย ‘ความ
เชื่อ’ ในความคิดของคริ สตจักรที่เพิ่งเริ่ ม [ข้อ 23] ที่วา่ ในไม่ช้าอย่างมากนั้น
มันควรได้ผา่ นไปสู่ ชื่อพ้องสาหรับข่าวประเสริ ฐ ดูกิจการ 6:7”[59]

“พิสติส [“ความเชื่อ”] ไม่ใช่ เนื้อแท้ของหลักคาสอนของคริ สเตียนในแง่ที่วา่
คานี้ ไม่เคย [แทบจะไม่? เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 3:9; 4:1; 5:8; 6:10, 21] ถูกใช้
โดยเปาโล แต่ ความเชื่ อใน พระคริ สต์ที่ นักประกาศแห่ ง ความประเสริ ฐ
บอกให้มนุษย์ที่จะใช้”[60]
ส่ วนนี้ (1:11-24) ช่ วยให้เราเล็งเห็ นถึงว่าการสาแดงของพระเจ้าบนถนนดามัสกัสนั้นมีการโน้มน้าวต่อเปาโล
เพียงไร ท่านไม่เพียงแต่ได้กลับใจเกี่ยวกับตัวบุคคลของพระคริ สต์เท่านั้น แต่ท่านได้รับการสาแดงที่ชดั เจนอย่าง
เต็มที่อีกด้วยถึงการทรงเรี ยกของท่านในชี วิตตั้งแต่เวลานั้นและเนื้ อหาของท่าน ท่านได้เริ่ มต้นที่จะประกาศข่าว
ประเสริ ฐทันทีโดยปราศจากการรับรองที่จะทาอย่างนั้นจากผูน้ าคนอื่ นๆของคริ สตจักร เราก็มีการสาแดงที่
ชัดเจนอย่างเท่าเทียมถึงการทรงเรี ยกของเรา (มธ. 28:19-20) และเนื้อหาของเรา (2 คร. 5:20)
ข. การพึง่ พาอัครทูตคนอืน่ ๆ 2:1-10
เปาโลได้เชื่อมโยงเหตุการณ์อื่นๆของพันธกิจก่อนหน้านั้นของท่านที่นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพบปะของท่านกับ
บรรดาผูน้ าคริ สตจักรในกรุ งเยรู ซาเล็ม ท่านได้ทาอย่างนั้นเพื่อจะพิสูจน์แก่ผอู ้ ่านของท่านว่าท่านได้ประกาศ
ข่าวประเสริ ฐอย่างเดียวกันที่อคั รทูตคนอื่นๆได้ประกาศ แม้วา่ ท่านไม่ได้พ่ งึ พาใครก็ตามนอกจากพระเจ้าสาหรับ
เนื้อหาและพันธกิจของท่าน
“ในขณะที่บทที่ 2 กล่าวต่อไปถึงการแก้ต่างของเปาโลเกี่ยวกับสิ ทธิ อานาจการเป็ นอัครทูตของ
ท่านและข่าวประเสริ ฐที่ท่านได้ประกาศ ท่านก็ไม่ได้จดจ่อที่แหล่งแห่งเนื้อหาของท่านแต่จดจ่อ
ที่เนื้อหา”[61]
2:1

จาก กิจการ 11:25-26 เราเรี ยนรู ้วา่ บารนาบัส “ได้นา” เปาโลกลับมาจากซี ลีเซี ยเพื่อจะช่วยเหลือใน
พันธกิ จใน “เมืองอันทิโอก” เปาโลได้อาศัยอยู่ที่นนั่ เมื่ อท่านได้ไปเยี่ยมเยียนกรุ งเยรู ซาเล็ม
พร้อมกับบารนาบัส
“. . . นี่ เป็ นครั้งที่สามของชุ ดของอนุ ประโยค ‘ต่อมา’ ที่เปาโลได้รวมไว้
ด้วยกันเพื่อที่จะจัดตั้งข้อโต้แย้งแบบหนักแน่นสาหรับความเป็ นอิสระทางการ

เป็ นอัค รทู ต ของท่ า นจากคริ ส ตจัก รในกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม (เปรี ย บเที ย บ 1:18,
21)”[62]
บางทีเปาโลได้คานวณ “14 ปี ” จากวันที่ กลับใจเชื่ อของท่าน ไม่ใช่ จากการเยี่ยมเยียนกรุ ง
เยรู ซาเล็มครั้งแรกของท่าน (เปรี ยบเทียบ 1:18))[63] เปาโลได้เยี่ยมเยียนกรุ งเยรู ซาเล็มห้าครั้ง
เป็ นอย่า งน้อย และการเยี่ย มเยีย นที่ ถู ก อธิ บ ายที่ นี่ดูเหมื อนจะเป็ นครั้ งที่ ส องของท่ า น (กจ.
11:27-30)[64] มันไม่ใช่การเยีย่ มเยียนครั้งที่สามของท่านเพื่อที่จะเข้าร่ วมในการประชุ มในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม (กจ. 15:1-29)[65] นี่ ดูเหมือนชัดเจนจากถ้อยคาของเปาโลที่ว่ามันเป็ นการพบปะ
ส่ วนตัว (ข้อ 2)
การเยีย่ มเยียนกรุ งเยรู ซาเล็มของเปาโล
1. การเยีย่ มเยียนหลังจากที่ท่านได้จากดามัสกัสไป (กจ. 9:26-30; กท. 1:18-20)
2. การเยีย่ มเยียนช่วงการกันดารอาหาร (กจ. 11:27-30; กท. 2:1-10)
3. การเยีย่ มเยียนเพื่อจะเข้าร่ วมการประชุมในกรุ งเยรู ซาเล็ม (กจ. 15:1-29)
4. การเยีย่ มเยียน ณ ตอนปลายของการเดินทางประกาศครั้งที่สอง (กจ. 18:22)
5. การเยี่ยมเยียนครั้งสุ ดท้ายที่ได้ส่งผลให้เกิดการจาคุกในซี ซารี ยาของเปาโล (กจ.
21:15-23:35)
“เนื่ องจากเพื่อจุดประสงค์ต่างๆของข้อโต้แย้งของท่านที่ว่าท่านไม่ได้พ่ ึงพา
อัครทูตคนอื่นๆ (เปรี ยบเทียบ 1:12, 17) มันคือการติดต่อของท่านกับพวกเขา
นั้นที่ ม นั ตรงประเด็ นที่ จะอ้างอิ งถึ ง ข้อเท็จจริ งที่ ว่า ท่านกล่ า วถึ ง การติ ดต่ อ
เหล่านี้วา่ เป็ นการเยีย่ มเยียนกรุ งเยรู ซาเล็ม (เปรี ยบเทียบ 1:18) บ่งบอกว่าตลอด
ระยะเวลาที่ท่านกาลังกล่าวนั้น กรุ งเยรู ซาเล็มก็เป็ นสานึ กงานใหญ่ของพวก
อัครทูต โดยความหมายโดยนัยนั้น นี่ เป็ นกรณี คือการปฏิ เสธที่ว่าท่านได้อยู่
ในกรุ งเยรู ซาเล็มนั้นเป็ นแนวทางที่เป็ นไปได้ที่หนักแน่นที่สุดของการปฏิเสธ
การสื่ อสารกับอัครทูตสิ บสองคน”[66]

การอ้างอิงถึงบารนาบัส (ข้อ 1, 9, 13) บ่งบอกว่าผูอ้ ่านได้รู้จกั ท่าน ถ้าเปาโลได้เขียนจดหมาย
ฝากนี้ ไปยัง คริ สเตี ยนที่ อาศัยอยู่ในกาลาเที ยทางใต้ บางที พวกเขาได้จดจาว่าบารนาบัสเป็ น
เพื่อนมิชชัน่ นารี ของเปาโลผูไ้ ด้รับใช้พวกเขาในการเดินทางประกาศครั้งแรกของเปาโล[67]
“ทิตสั ” เป็ นผูเ้ ชื่อต่างชาติ (ข้อ 3) และหนึ่ งในสาวกที่สัตย์ซื่อของเปาโลในพันธกิจ เมื่อเปาโล
ได้เขียนจดหมายฝากนี้ เป็ นที่ชดั เจนว่าทิตสั ได้อาศัยอยูใ่ นอันทิโอก ต่อมา ทิตสั จะเป็ นตัวแทน
ของเปาโลต่อคริ สตจักรเมืองโคริ นธ์ (2 คร. 2:12-13; 7:5-16) ต่อคริ สตจักรในกรุ งเยรู ซาเล็ม (2
คร. 8:6-24; 9:3-5; 12:18) และต่อคริ สตจักรที่เกาะครี ต (ทต. 1:5)
ทิตสั “มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี. . .และเป็ นคนแห่ งความสัตย์สุจริ ตที่ไร้ ขอ้ สงสัย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เกี่ยวกับแหล่งที่มาทางการเงิน”[68]
2:2

เป็ นที่ชดั เจนว่าเหตุผลแรกที่เปาโลได้ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มได้ออกมาจากหนึ่ งในสองเหตุการณ์ คือ
บางทีนิมิตของอากาบัสเกี่ยวกับการกันดารอาหารที่ใกล้จะเกิดขึ้น และความต้องการที่เป็ นผลที่
ตามมาของคริ สเตียนที่เมืองอันทิโอกที่จะส่ งของขวัญไปยังพี่นอ้ งที่หิวโหยของพวกเขาในกรุ ง
เยรู ซาเล็มอาจได้กระตุน้ การเยี่ยมเยียนของท่าน(กจ. 11:27-30) ในอีกด้านหนึ่ง เปาโลเองอาจ
ได้รับนิ มิต ไม่ว่าในกรณี ใด “การสาแดง” ของพระเจ้าเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่ได้กระตุน้ ให้
เปาโลที่จะไปเยีย่ มเยียนกรุ งเยรู ซาเล็ม
“การใช้กาลปั จจุบนั เครู สโซ่ [“ข้าพเจ้าประกาศ”] สะท้อนถึงความคิดของ
อัค รทู ตคนนี้ ที่ ว่า ณ เวลาเขี ย นนั้น ท่ า นยัง คงประกาศข่ า วประเสริ ฐ อย่า ง
เดียวกันที่ท่านได้ประกาศก่อนที่ท่านได้ทาการเยีย่ มเยียนกรุ งเยรู ซาเล็มในครั้ง
นี้”[69]
เปาโลได้ถือว่าการทรงเรี ยกของท่านก็มีต่อผูค้ นแห่ ง แผ่ นดิ น ต่างชาติ ไม่ใช่ แค่ คนต่างชาติ
เท่านั้น (เปรี ยบเทียบ ข้อ 8; 1:16)[70]
“ความกลัว” ของเปาโลที่ว่าท่าน “จะวิ่ง. . .โดยไร้ประโยชน์” (ตามตัวอักษร) ตอนแรกอาจดู
เหมือนที่จะอ้างอิงถึงความเป็ นห่ วงของท่านที่วา่ พวกอัครทูตในกรุ งเยรู ซาเล็มจะไม่ยอมรับมัน
เมื่อได้ยนิ ถึงสิ่ งที่ท่านได้ประกาศ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่สามารถเป็ นความกลัวของท่านได้ ก่อน

หน้านั้นท่านได้กล่าวว่าท่านได้แน่ใจอย่างเต็มที่ว่าข่าวประเสริ ฐของท่านซึ่ งได้มายังท่านโดย
การสาแดงพิเศษนั้นเป็ นข่าวประเสริ ฐแท้ (1:11-12) ท่านได้กล่าวอีกด้วยว่าท่านไม่ได้จาเป็ นที่
จะทาให้ข่าวประเสริ ฐได้รับการรับรองอัครทูตคนอื่นๆ (1:16-17) มันดูเหมือนว่าเปาโลได้
กลัวว่าถ้าท่านไม่ได้ติดต่อกับพวกอัครทูตในกรุ งเยรู ซาเล็ม (เปโตร ยากอบ ยอห์น) ผูว้ ิจารณ์
ของท่านอาจลอบทาลายงานประกาศของท่าน พวกเขาอาจชี้ ไปยังข้อเท็จจริ งที่วา่ เปาโลไม่ได้
มีการสามัคคีธรรมกับพวกอัครทูตในกรุ งเยรู ซาเล็ม พวกเขาอาจดาเนิ นการต่อไปที่จะบ่งบอก
ว่าที่มนั ไม่มีการสามัคคีธรรมก็เพราะว่ามันมีความแตกต่างของความคิดเห็นระหว่างเปาโลและ
อัครทูตคนอื่นๆเกี่ยวกับเนื้ อหาของข่าวประเสริ ฐ ที่จะหลีกเลี่ยงความเป็ นไปได้น้ ี เปาโลได้พบ
กับเปโตร ยากอบและยอห์ นเป็ นส่ วนตัว พวกเขาอาจได้พ บ “อย่างเป็ นการลับ” เพราะว่า
เปาโลเป็ นคนที่ถูกประกาศจับในกรุ งเยรู ซาเล็ม ณ เวลานี้ และการพบปะในที่สาธารณะอาจได้
ส่ งผลต่ออันตรายมากกว่าสิ่ งดี
อาจมีอย่างน้อยอีกสองเหตุผลสาหรับการพบปะนี้:
“. . . อย่างที่ได้แสดงออกในเชิ งบวกนั้น ความเป็ นห่ วงของท่านก็คือที่จะทา
แน่ใจว่าพวกเขาจะตระหนักถึงการกลับใจเชื่ อของท่านในฐานะคริ สเตียนแท้
และสมาชิ กของคริ สตจักร ในอี กนัยหนึ่ งท่านเป็ นห่ วงเกี่ ยวกับการรับรอง
อย่างเป็ นทางการถึ งเสรี ภาพของคนต่างชาติจากข้อเรี ยกร้ องต่างๆของธรรม
บัญญัติและความเท่าเทียมแห่งสถานะของพวกเขากับคริ สเตียนชาวยิว
“ถื อได้ว่าความเป็ นห่ วงนี้ สาหรับเสรี ภาพของคนต่างชาติก็คือความเป็ นห่ วง
สาหรับเอกภาพของคริ สตจักร ความเป็ นห่ วงของเปาโลไม่ใช่ดว้ ยเกรงว่าการ
ปฏิเสธแห่ งการตระหนักในส่ วนของเจ้าหน้าที่ในกรุ งเยรู ซาเล็มจะทาให้งาน
ของท่านเองใช้ไม่ได้และทาให้คริ สเตียนชาวต่างชาติของท่านไม่ได้เป็ นคริ ส
เตียน แต่ดว้ ยเกรงว่าการปฏิเสธเช่นนั้นจะนามาซึ่ งการแตกแยกของคริ สตจักร
เดี ยวไปสู่ สองสาขาที่แยกกันของคริ สต์ศาสนายิวและคริ สต์ศาสนาต่างชาติ”
[71]
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ความกลัวของเปาโลไม่ใช่ ที่ว่าท่านได้ประกาศข่าวประเสริ ฐที่ผิด แต่คือที่วา่ ครู สอนเท็จผูซ้ ่ ึ งได้
กล่าวต่อผูก้ ลับใจเชื่ อชาวต่างชาติวา่ จะต้องกลายมาเป็ นคนยิวก่อนที่พวกเขาจะประสบกับการ
ทาให้ชอบธรรมนั้นอาจลดทอนงานของท่าน (เปรี ยบเทียบ กจ. 15:1)
“. . . เปาโลจะไม่ทนต่อการนาเสนอใดๆ ของคริ สตศาสนาที่ได้ถือว่ามันอยูใ่ น
รู ปแบบของลัทธิยวิ ”[72]
เป็ นที่ชดั เจนว่ายากอบ เปโตรและยอห์นได้เห็นด้วยกับเปาโล ซึ่ งหลักฐานก็คือความเต็มใจของ
พวกเขาที่จะยอมให้ทิตสั ไม่ตอ้ งเข้าสุ หนัต การเข้าสุ หนัตเป็ นพิธีที่ซ่ ึ งผูช้ ายชาวต่างชาติ ได้
กลายมาเป็ นผูน้ บั ถือลัทธิยวิ
“ภายในแนวโน้มของลัทธิ พระเมสสิ ยาห์ทางการเมืองและการคาดคะเนเชิ ง
พยากรณ์ น้ นั ก็มีแนวคิ ดที่ว่าพระเมสสิ ยาห์จะเสด็จมาเมื่อประเทศอิสราเอล
ได้รับการชาระให้พน้ จากคนต่างชาติที่ไม่ได้เข้าสุ หนัตทั้งหมด”[73]
นี่เป็ นการอ้างอิงครั้งแรกของเปาโลถึงการเข้าสุ หนัต แต่ท่านจะกล่าวถึงสิ่ งนี้ อย่างเต็มที่มากขึ้น
ทีหลังในจดหมายฝากนี้

2:4-5

ข้อที่ 4 แนะนาอีกเหตุผลหนึ่ งที่เปาโลได้ข้ ึนไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม (ข้อ 1) เป็ นที่ชดั เจนว่าตัวแทน
ของ “ครู (พวกพี่นอ้ ง) สอนเท็จ” (คริ สเตียนปลอม) ได้เข้าไปสู่ สังเวียนแห่ งพันธกิจของเปาโล
อย่างลับๆ ซึ่ งแสดงตัวพวกเขาเองว่าเป็ นคริ สเตียนแท้ แต่พวกเขาได้ต่อต้านสิ่ งที่เปาโลได้
สอน ความตั้งใจของพวกเขาก็คือที่จะนาเปาโลและนักประกาศคนอื่นๆทั้งหมดและบรรดา
ผูฟ้ ั ง แห่ ง ความประเสริ ฐแท้ “ไปสู่ ความเป็ นทาส” โดยการเรี ย กร้ องให้ก ารเข้าสุ หนัตเป็ น
เงื่ อนไขสาหรับความรอด พวกเขาไม่ได้ประสบความสาเร็ จ “ความจริ งของข่าวประเสริ ฐ”
หมายถึ ง “ข่ า วประเสริ ฐในความสั ต ย์ สุ จริ ตของมั น . . . หลั ก ค าสอนแห่ ง พระคุ ณ ”
[74] “เสรี ภาพ” ที่เปาโลได้อา้ งอิงถึงไม่ใช่เสรี ภาพในนามธรรม แต่เป็ นเสรี ภาพที่ผเู ้ ชื่ อ “มีใน
พระเยซูคริ สต์”[75]

“ดังนั้นมันปรากฏออกมาว่าผูบ้ ุ กรุ กเป็ นคริ สเตี ยนจอมปลอมอย่างแน่ นอน
เพราะว่าพวกเขาไม่ได้เข้าใจถึงหลักการพื้นฐานของข่าวประเสริ ฐ นัน่ คือ การ
ทาให้ชอบธรรมโดยความเชื่อปราศจากการงานของธรรมบัญญัติ”[76]
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การอ้า งอิ ง ของเปาโลถึ ง ยากอบ เปโตรและยอห์ นนั้นอาจฟั ง ดู เหมื อ นจองหอง (“บรรดาคน
สาคัญ”) แต่ประเด็นของท่านก็คือว่าพวกเขาไม่ได้เหนื อกว่าในฐานะอัครทูตต่อท่านในฐานะ
อัครทูต พวกเขา “ไม่ได้ส่งเสริ มอะไร” ต่อสิ ทธิ อานาจหรื อเนื้อหาของท่านเลย
“การกล่าวซ้ าของถ้อยคานี้ ‘คนสาคัญ’ จากข้อที่ 2 (ในขณะที่ฉบับแปล NEB
มี ‘คนที่มีชื่อเสี ยง’ สาหรับคากรี กอย่างเดียวกัน [ฮอย โดโคอุนเทส]) ดูเหมือน
จะบ่ ง บอกว่า มัน เป็ นชื่ อเรี ย กที่ ไ ด้ใ ห้แ ก่ บ รรดาผูน้ าโดยคริ ส ตจัก รในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม ซึ่ งบางทีเปาโลใช้ดว้ ยการเหน็บแนมเล็กน้อยในการลดค่าของการ
อ้างอิงที่เย่อหยิง่ และเกินสมควรซึ่ งคริ สเตียนที่รับเอาธรรมเนียมและความเชื่อ
ของยิวได้ทาเพื่อบรรดาผูน้ าในกรุ งเยรู ซาเล็ม”[77]

2:7-9

ถ้อยคานั้น “ยอมให้เปาโลที่จะยอมรับข้อเท็จจริ งที่วา่ คนเหล่านี้ มีสิทธิ อานาจ
และอานาจ และที่จะอยูห่ ่ างในเรื่ องการยอมจานนของท่านเองต่อสิ ทธิ อานาจ
เช่นนั้น”[78]
ยากอบ เปโตรและยอห์นไม่ได้แสวงหาที่จะเปลี่ ยนเนื้ อหาของเปาโล พวกเขาได้เห็ นด้วยกับ
เนื้ อหานั้น พวกเขาได้จบั มื อในการเห็ นด้วยในเรื่ องข่าวประเสริ ฐ (ได้ให้ “มือขวาแห่ งการ
สามัค คี ธ รรม” แก่ พ วกเขา) แม้ว่า จุ ด จดจ่ อ ของพัน ธกิ จของพวกเขานั้น แตกต่ า ง ค ากรี ก
สทูลอส ที่แปลว่า “เสาหลัก” สามารถหมายถึง “เสาเต็นท์” ได้อีกด้วย
“เปโตรเป็ นมิชชัน่ นารี ที่ยิ่งใหญ่ ดังนั้น เมื่อเปาโลกาลังกล่ าวถึ งพันธกิ จที่ มี
ต่ อ คนยิว นั้น เปโตรก็ โ ดดเด่ นและยากอบไม่ ไ ด้ถู ก อ้า งอิ ง ถึ ง (ข้อ 7, 8)
อย่ า งไรก็ ต าม ในการกล่ า วถึ ง การกระท าที่ เ ฉพาะและเป็ นทางการของ
คริ สตจักรในกรุ งเยรู ซาเล็มนั้น ยากอบ (ผูซ้ ่ ึ งเป็ นประธาน ณ การประชุ มอย่าง
ชัดเจน) ก็ถูกอ้างอิงถึ งในตาแหน่ งแรกพร้ อมกับชื่ อของเปโตรและยอห์ นที่
ติดตามมา”[79]

“พระคุณ” ซึ่ งประทานแก่เปาโล (ข้อ 9) อ้างอิงถึงการเป็ นอัครทูตของท่านท่ามกลางคนต่างชาติ
(กจ. 9:15; เปรี ยบเทียบ กท. 1:16; รม. 1:5; 12:3; 15:15; 1 คร. 3:10; อฟ. 3:8; ฟป. 1:7)
“การใช้วลีน้ ี ไอซ์ ทา เอธเน [“ท่ามกลางคนต่างชาติ”] แทน ทอยส์ เอธเนซิ น
[“ต่อคนต่างชาติ”] . . .ก็ชื่นชอบการสรุ ปที่วา่ การแบ่งแยกแม้วา่ อยูบ่ นพื้นฐาน
ของเชื้อชาติมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามก็เป็ นดินแดนมากกว่าเชื้ อชาติ. . . ดังนั้น
หลักฐานทั้งสิ้ นบ่งชี้ อย่างชัดเจนว่าความหมายของการเห็นด้วยก็คือว่าเปาโล
และบารนาบัสจะต้องประกาศในดิ นแดนของคนต่างชาติ อัครทูตคนอื่นๆก็
ประกาศในดินแดนของคนยิว”[80]
“ในสายตาของเปาโลนั้นเหตุ ผลที่เหลื อจะขัดขื นได้ของเหตุการณ์ ของพระ
คริ สต์ได้ช้ ีไปยังการเข้ามาแทนที่ของยุคธรรมบัญญัติโดยยุคของพระวิญญาณ
(3:13-14) มันเป็ นเพราะว่าตอนนี้ [ยังคง] มีวิธีเดียวเท่านั้นของการทาให้ชอบ
ธรรมสาหรับคนยิวและคนต่างชาติเช่นกัน คือ การทาให้ชอบธรรมโดยความ
เชื่อ (เปรี ยบเทียบ รม. 3:29-30) ว่า ‘ในพระเยซูคริ สต์’ นั้น ‘จะไม่เป็ นยิวหรื อ
กรี ก’ (กท. 3:28)”[81]
“ในขณะที่ ค ริ ส เตี ย นทุ ก คนมี บ ทบาทที่ ส าคัญ ที่ ต้อ งท าในมิ ช ชั่น และการ
ประกาศ เราต้องไม่ลืมเลยว่าพระเยซู เองเป็ นมิชชัน่ นารี ที่ยิ่งใหญ่ คือพระบุตร
ผูซ้ ่ ึ งได้ถูกส่ งมาจากพระบิดา และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นผูป้ ระกาศแท้ คือผู้
หนึ่งซึ่งเป็ นพระเจ้าที่ทาให้สานึกและทาให้กลับใจ”[82]
2:10

ข้อเรี ยกร้ องเดี ยวที่ ยากอบ เปโตรและยอห์ นได้ทาการขอจากเปาโลก็คือท่านไม่ควรละเลยคน
ยากจนในพันธกิ จของท่าน เปาโลได้ทาการอุทิศตนแล้วที่ จะทาสิ่ งนี้ (“ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ขา้ พเจ้า
กระตือรื อร้ นที่ จะท า”) “คนยากจน” อาจเป็ นการอ้างอิ งที่ ส้ ันถึ งธรรมิ ก ชนที่ ยากจนในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม[83] หรื อมันสามารถเป็ นการอ้างอิงถึงคนยากจนโดยทัว่ ไปได้

ดัง นั้นเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆของการเยี่ ย มเยีย นกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม ครั้ งที่ ส องหลัง จากการกลับ ใจเชื่ อ
เหมือนกับเหตุการณ์ต่างๆของชี วิตของท่านทั้งก่อนและหลังการทรงเรี ยกของท่านโดยพระเจ้า
นั้นก็ยืนยันถึงการอ้างของท่านที่ว่าท่านได้รับทั้งข่าวประเสริ ฐของท่านและความเป็ นอัครทูต
ของท่านโดยตรงจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่ได้เป็ นขึ้นจากตาย ถ้าชุ ดก่อนหน้านี้ ของเหตุการณ์
ต่างๆสนับสนุ นสิ่ งนี้ โดยการแสดงให้เห็นว่าไม่มีครั้งใดที่ท่านได้อยูใ่ นตาแหน่งที่จะได้รับข่าว
ประเสริ ฐของท่านและการรับมอบหมายแห่ งการเป็ นอัครทูตจากบรรดาผูน้ าในกรุ งเยรู ซาเล็ม
เหตุ การณ์ ต่างๆของการเยี่ยมเยียนครั้ งที่ สองก็สนับสนุ นมันโดยแสดงให้เห็ นถึ งการรั บรอง
เต็มที่ที่ให้มาโดยบรรดาผูน้ าเหล่านั้นต่อข่าวประเสริ ฐและตาแหน่งแห่ งการเป็ นอัครทูตซึ่ งเป็ น
ของท่ า นก่ อ นการพบปะของสองพวก การสนับ สนุ นหลัก ที่ ส ามจะได้รั บการจัด หาโดย
เหตุการณ์ที่เมืองอันทิโอก (2:11-21)[84]
ส่ วนนี้ เป็ นตัวอย่างประกอบอย่างมีประโยชน์ถึงความหลากหลายภายในเอกภาพของพระกายของพระคริ สต์
คริ สเตียนที่แตกต่างออกไปสามารถรับใช้ต่อส่ วนที่แตกต่างออกไปของมนุ ษยชาติและต่อผูค้ นในแถบที่แตกต่าง
ออกไป อย่างไรก็ตาม มันต้องมีเอกภาพในเนื้ อหาที่เราประกาศ เปาโลได้อธิ บายถึงรู ปแบบอื่นๆของความ
แตกต่างที่ปรากฏภายในร่ างกายในที่อื่นๆในพันธสัญญาใหม่ (เช่น รม. 14; 1 คร. 12:28-31; อฟ. 4:1-16; และข้อ
อื่นๆ)
ค. การว่ ากล่ าวอัครทูตอีกคนหนึ่ง 2:11-21
ถัดไปเปาโลได้อา้ งอิงถึงเหตุการณ์ที่ซ่ ึ งท่านได้วา่ กล่าวเปโตร ผูซ้ ่ ึ งเป็ นอัครทูตคนโปรดของของคริ สเตียนที่รับ
เอาธรรมเนียมและความเชื่อของยิว เพื่อจะจัดตั้งสิ ทธิ อานาจแห่ งการเป็ นอัครทูตของท่านเองต่อไป และที่จะเน้น
ถึงความจริ งแห่งข่าวประเสริ ฐของท่าน
“ประเด็นที่ได้ทาขึ้นระหว่างการเคร่ งในกฎและการต่อต้านการเคร่ งในกฎในเมือง อันทิโอก
นั้นก็ชดั เจนมากกว่า ณ กรุ งเยรู ซาเล็ม มันประจวบกันต่อเหตุการณ์ ณ เมืองอันทิโอก แต่จาก
มุมมองที่ซ่ ึ งเปาโลได้แนะนาเรื่ องราวที่นี่น้ นั เรื่ องราวของความสาคัญหลักก็คือว่าในโอกาสนี้
ท่านได้ประกาศถึ งความเป็ นอิสระจากกรุ งเยรู ซาเล็มและพวกอัครทูตอย่างเด็ดเดี่ ยวมากกว่า
ก่อน”[85]

2:11

2:12-13

เปโตรได้จบั มือกับเปาโลในกรุ งเยรู ซาเล็ม (ข้อ 9) อย่างไรก็ตาม เมื่อเปโตร (“เคฟาส”) “ได้มายัง
เมืองอันทิโอก” (แห่ งซี เรี ย) เปาโล “ได้คดั ค้านท่าน” ลูกาไม่ได้บนั ทึกเหตุการณ์ภายหลังนี้ ใน
พระธรรมกิจการ และเราไม่สามารถระบุวนั เดือนปี อย่างแท้จริ งได้ มันอาจได้เกิดขึ้นไม่นาน
หลังจากที่เปาโลและบารนาบัสได้กลับมาจากกรุ งเยรู ซาเล็มไปยังเมืองอันทิโอก หรื อ น่ า
เป็ นไปได้นอ้ ย คือหลังจากการประชุมที่กรุ งเยรู ซาเล็ม (เปรี ยบเทียบ กจ. 15:30) ข้าพเจ้าคิดว่า
ความเป็ นไปได้อนั ที่สองก็น่าเป็ นไปได้น้อย เพราะข้าพเจ้าเชื่ อว่าเปาโลได้เขียนพระธรรมกา
ลาเทียก่อนการประชุมที่กรุ งเยรู ซาเล็มอย่างที่ได้อธิ บายไปนั้น
ตอนแรกเปโตร “ได้กิน” อาหารกับคริ สเตียน ณ เมืองอันทิโอก ผูซ้ ่ ึ งเป็ นทั้งคนยิวและ “คน
ต่ า งชาติ ” จนกระทั่ง ผูเ้ ยี่ ย มเยีย นคนยิ ว บางคนได้ม าจากกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม (เปรี ย บเที ย บ กจ.
10:28; 11:3) พวกเขาได้มาจากลุ่มที่ได้เชื่ อว่าคนต่างชาติจาเป็ นต้องผ่านการเข้าสุ หนัตก่อนที่
พวกเขาสามารถเป็ นคริ สเตี ยนได้ พวกเขาไม่ได้ “มาจากยากอบ” ในแง่ ที่ว่ายากอบรั บรอง
มุมมองของพวกเขา ท่านไม่ได้รับรองเลย (ข้อ 9) บางทีพวกเขาได้มาจากคริ สตจักรเดียวกันกับ
ยากอบ เมื่อ “คนเหล่านี้ ” ซึ่ งเปาโลไม่ได้เรี ยกพวกเขาว่าพวกพี่นอ้ งนั้นได้มาถึ ง พวกเขาได้
ข่ ม ขู่เ ปโตร ท่ า นได้แ ยกตัว จากคริ ส เตี ย นคนต่ า งชาติ ที ล ะน้อ ย เป็ นที่ ชัด เจนว่า เพื่ อ ที่ จ ะ
หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง คนยิวคนอื่นๆที่อาศัยอยูใ่ นเมืองอันทิโอกได้ทาตามตัวอย่างของเปโตร
“แม้แต่ บ ารนาบัส ” ก็ ไ ด้ท าเช่ นกัน พวกเขาหน้า ซื่ อใจคด กล่ า วสิ่ ง หนึ่ ง และท าอี ก สิ่ ง หนึ่ ง
เปโตรมี แนวโน้ม ที่ จะประนี ป ระนอมความเชื่ อมัน่ ของท่ านเมื่ อท่า นอยู่ภายใต้ค วามกดดัน
(เปรี ยบเทียบ มธ. 16:16-23; 26:69-75; มก. 14:66-72; ลก. 22:54-62; ยน. 18:15-18, 25-27)
“บางที ม ัน ประหลาดใจที่ ว่ า ดู เ หมื อ นว่ า ไม่ มี ใ ครได้ร ะลึ ก ว่ า พระเยซู ไ ด้
รั บประทานด้วยกันกับ ‘คนเก็บภาษี และคนบาป’ ซึ่ งสามารถแทบจะไม่
หมายถึงว่าพระองค์ได้ทาตามการปฏิบตั ิที่เคร่ งครัดของคนยิว”[86]

2:14

ทาไมเปาโลไม่ได้ทาตามขบวนการสาหรับการรับมือกับพี่นอ้ งที่ทาผิด (“แจ้งความผิดบาปนั้นแก่
เขาสองต่อสอง”) ที่พระเยซู ได้ระบุไว้ (มธ. 18:15)? เป็ นที่ชดั เจนว่าท่านได้รู้เกี่ยวกับสิ่ งนั้น
(เปรี ยบเทียบ 6:1) ท่านอาจได้ทาอย่างนั้นก่อนการว่ากล่าวเปโตร ในสายตาประชาชน แต่
เนื่ องจากว่าความผิดนั้นอยูใ่ นสายตาประชาชน การว่ากล่าวจาเป็ นต้องอยูใ่ นสายตาประชาชน
เช่นกัน ในพันธกิจนั้น บ่อยครั้งมันยากที่จะรู ้ไม่วา่ ที่จะทาตาม มัทธิ ว 18:15 หรื อ 1 ทิโมธี

5:20 ในการรับมือกับผูค้ นที่ตอ้ งการการว่ากล่าว ตามปกติแล้วเราควรเริ่ มต้นด้วยการว่ากล่าว
ที่เป็ นส่ วนตัว (มธ. 18:15) และจากนั้นถ้าไม่สาเร็ จ ก็ไปยังการเผชิ ญหน้าในที่สาธารณะ (มธ.
18:16-17)
บางทีเปาโลได้ว่ากล่ าวเปโตรในที่สาธารณะเพราะว่าอุปนิ สัยของเปโตรได้มีอิทธิ พลต่อคน
มากมาย (“พวกยิวคนอื่นๆ” ข้อ 13) ท่านได้วจิ ารณ์เปโตรสาหรับความไม่คงเส้นคงวา เปโตร
ได้สงสัยอีกด้วยในความจริ งที่วา่ พระเจ้าทรงยอมรับคนยิวและคนต่างชาติอย่างเท่าเทียม ดังนั้น
ก็หลงปฏิ บ ตั ิ ใ นทางที่ เป็ นประโยชน์ แก่ ค ริ ส เตี ย นที่ รับ เอาธรรมเนี ย มและความเชื่ อของยิว
นอกจากนั้น ท่านได้ดูถูกพวกพี่นอ้ งต่างชาติของท่านและได้กระทาตรงกันข้ามกับความเชื่ อมัน่
ของท่านเอง
พวกพี่น้องที่อ่อนแอกว่าในกรุ งเยรู ซาเล็มอาจได้เป็ นห่ วงเปโตร พวกพี่น้องต่างชาติในเมือง
อันทิโอกผูซ้ ่ ึ งเปโตรได้ทาให้ดูและรู ้ สึกเหมือนคริ สเตียนชั้นที่ สองโดยอุปนิ สัยของท่านก็ได้
เป็ นห่ วงเปโตร เปโตรและบารนาบัสอาจได้รู้สึกว่าพวกเขาจาเป็ นต้อง “ยอมเป็ นคนทุกชนิ ด
ต่อคนทั้งปวง” เพื่อจะช่วยบางคนให้รอด (1 คร. 9:22) เปาโลได้เห็นว่าอุปนิ สัยของพวกเขาได้
บ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างคริ สตศาสนาแบบยิวและคริ สตศาสนาแบบต่างชาติ นี่ ก็เป็ น
การคุกคามต่อเสรี ภาพของคนต่างชาติมากเท่ากับการบุกรุ กของพวกพี่นอ้ งปลอม (ข้อ 4)
ทั้ง เปโตรและเปาโลได้ย อมรั บ ความเท่ า เที ย มกันของคนยิ วและคนต่ า งชาติ ใ นคริ ส ตจัก ร
(เปรี ยบเทียบ กจ. 11:17) อย่างไรก็ตาม เป็ นที่ชดั เจนว่า มันใช้เวลานานกว่าสาหรับเปโตรที่จะ
เห็ นถึ งความหมายโดยนัยเชิ งปฏิ บตั ิของความจริ งนี้ และที่ จะประยุกต์ใช้สิ่งเหล่ านั้นกับการ
ประพฤติของท่านเอง
2:15-16

นักตีความบางคนเชื่ อว่าถ้อยคาของเปาโลที่มีต่อเปโตรก็ดาเนิ นไปจนถึ งปลายของบทที่ 2 (เช่ น
NASB, NIV, NKJV)[87] คนอื่นๆเชื่ อว่าถ้อยคาเหล่านั้นจบลงด้วยข้อที่ 14 (เช่น RSV, NRSV,
NET) มันดูเหมือนไปได้มากกว่าสาหรับข้าพเจ้าที่วา่ ถ้อยคาเหล่านั้นจบลงด้วยข้อที่ 14

“ข้อนี้ [15] และข้อถัดไปก็จดั ตั้งประโยคเดียวที่มากเกินไปในคากรี กสองข้อนี้
ได้ถูกอธิ บายว่าเป็ น ‘หลักคาสอนของเปาโลเกี่ยวกับการทาให้ชอบธรรมอย่าง
สังเขป’. . .”[88]
คนยิวที่ไม่ได้รับความรอดได้ถือว่าคนต่างชาติเป็ น “คนบาป” อย่างเหน็บแนมแล้ว เปาโลได้
อ้างอิงถึงพวกเขาในทานองนี้ ที่นี่ เนื่ องจากว่าเปโตรได้แบ่งแยกเชื้ อชาติโดยการประพฤติอย่าง
ที่ท่านได้ประพฤติ
“การอธิ บายลักษณะนี้ ก็จดจ่อที่ความแตกต่างที่เด่นชัดระหว่างคนยิวและคน
ต่างชาติทนั ที เพราะว่าสิ่ งที่ได้ทาให้คนต่างชาติเป็ นคนบาปในการคาดคะเน
ของคนยิวก็ไม่ใช่ แค่ที่ว่าพวกเขาไม่ได้ถือรักษาธรรมบัญญัติเท่านั้น แต่พวก
เขาไม่ได้ครอบครองธรรมบัญญัติอีกด้วยและดังนั้นก็ได้ขาดความเป็ นไปได้
ของการได้รับความชอบธรรมโดยทางธรรมบัญญัติน้ นั ”[89]
เปาโลได้ดาเนิ นการต่อไปที่จะย้ าเตือนเปโตรว่าทั้งสองคนได้รู้วา่ พระเจ้าไม่ได้ทาให้ผคู ้ นชอบ
ธรรม (ประกาศว่าพวกเขาชอบธรรม) เพราะว่าพวกเขาถือรักษาธรรมบัญญัติของโมเสส (“การ
งานของธรรมบัญญัติ”) ซึ่ งส่ วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์เกี่ยวกับอาหาร
“ที่จะถูกทาให้ชอบธรรม ไดคัยอุสไธ คือที่จะถูกถื อว่าเป็ นที่ยอมรับต่อพระ
เจ้าโดยพระองค์เอง ที่จะถูกรับรองโดยพระเจ้า ถูกยอมรับ ว่าเป็ นดังเช่นที่พระ
เจ้าปรารถนาให้มนุษย์เป็ น”[90]
“โดย เออร์ กา โนมู [“การงานของธรรมบัญญัติ ”] นั้นเปาโลหมายถึ งการ
กระทาแห่ งการเชื่ อฟั งต่อกฎข้อบังคับที่ เป็ นทางการซึ่ งกระทาด้วยวิญญาณ
แห่งการเคร่ งครัดในกฎเกณฑ์ พร้อมกับการคาดหวังถึงการทาคุณความดีและ
การรับรองถึ งการรับรองของพระเจ้าและรางวัล ในอีกนัยหนึ่ ง การเชื่ อฟั ง
เช่ น นั้น อย่า งที่ พ วกที่ เ คร่ ง ในกฎเกณฑ์ ไ ด้เ สนอแก่ ธ รรมบัญ ญัติข องพัน ธ
สัญญาเดิมอย่างที่ถูกขยายและตีความโดยพวกเขา”[91]

“. . . การบรรยายของเปาโลเกี่ ยวกับคากล่ าวของท่านที่ มีต่อเปโตรในเมื อง
อันทิโอกถูกแต่งเติมอย่างคืบหน้าโดยศิลปะการโต้เถี ยงต่อผูก้ ล่าวร้ายชาวกา
ลาเที ยของท่ าน และอย่างที่ ม นั ได้เป็ นนั้น ก็ ค่อยๆเปลี่ ยนเป็ นการอภิ ปราย
ทางศาสนศาสตร์ กบั ผูอ้ ่านของท่าน”[92]
“. . . โดยวลี ‘การงานของธรรมบัญญัติ” เปาโลหมายถึงแนวทางแห่ งชี วิตของ
คนยิวซึ่ งถูกอธิ บายไว้ใน 2:14 โดยคาว่า ไอโอไดคอส [เหมือนคนยิว] ซึ่ งถูก
แสดงออกโดยความเฉพาะและเป็ นตัว อย่า งที่ ชัด เจนโดยการข่ ม เหงของ
บรรดาผูต้ ิดตามของท่าน และโต้เถียงว่าที่จะกลับไปสู่ แนวทางแห่ งชี วิตนั้นจะ
เป็ นการทาให้พระคริ สต์เป็ นทาสของบาป”[93]
การทาให้ชอบธรรมเกิดขึ้นโดยการเชื่ อในพระคริ สต์เท่านั้น (เปรี ยบเทียบ กจ. 16:31) เปาโล
เปโตรและผูเ้ ชื่อคนอื่นๆรวมกันก็ได้เชื่ อในพระคริ สต์ (เปรี ยบเทียบ โยบ 9:1-2) เปาโลได้กล่าว
อย่างเป็ นหลักคาสอนว่า การเชื่ อฟั งต่อ (“การงานของ”) “ธรรมบัญญัติ” ไม่เคยได้ทาให้ใครก็
ตามชอบธรรมเลย (รม. 3:20)[94]
“ข้อนี้ [ข้อ 16] เป็ นหนึ่งในข้อที่สาคัญที่สุดในจดหมายฝาก . . . .
“การกล่าวซ้ าสามครั้งของหลักคาสอนของการทาให้ชอบธรรมโดยความเชื่ อ
ในข้อนี้ ก็สาคัญ เพราะว่ามันแสดงให้เห็ นความสาคัญที่ อคั รทูตคนนี้ ให้แก่
หลักคาสอนนี้ นอกจากนี้ วลีท้ งั สามก็เพิ่มขึ้นในการเน้น”[95]
“การทาให้ชอบธรรมไม่ควรถูกทาให้สับสนกับการยกโทษ ซึ่ งเป็ นผลของ
การทาให้ชอบธรรม หรื อไม่ใช่ กบั การไถ่โทษซึ่ งเป็ นพื้นฐานของการทาให้
ชอบธรรม ตรงกัน ข้า ม มัน เป็ นค าตัด สิ น อัน โปรดของพระเจ้า พระผู ้
พิพากษาที่ชอบธรรมว่าผูห้ นึ่ งที่ได้ถูกกล่าวโทษมาก่อนตอนนี้ ได้รับสถานะ
ใหม่ ณ ราวหน้าบัลลังก์ศาลของความยุติธรรมของพระเจ้า”[96]

“ที่จะถูกทาให้ชอบธรรมหมายถึงที่จะถูกประกาศว่าชอบธรรมต่อพระพักตร์
พระเจ้า นั่นคื อ ที่จะชื่ นชมสถานะหรื อฐานะของการอยู่ในความสัมพันธ์ ที่
ถูกต้องกับพระเจ้าและของการเป็ นที่ยอมรับโดยพระองค์”[97]
ในข้อที่ 15-21 นั้นเป็ นที่ชดั เจนว่า เปาโลได้ตอบการกล่าวหาที่ผวู ้ ิจารณ์ของท่านได้เพ่งเล็งไป
ยังท่าน มันจะง่ ายขึ้นสาหรับเราที่จะตี ความข้อเหล่ านี้ ถา้ เราได้รู้ว่าการกล่าวหาเหล่านั้นคื อ
อะไร อย่างที่สิ่งต่างๆเป็ นนั้น เราสามารถอนุ มานได้ว่าสิ่ งเหล่านั้นเป็ นอะไรจากคาตอบของ
เปาโล
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เปาโลได้ปฏิเสธการกล่าวหาของคริ สเตียนที่รับเอาธรรมเนี ยมและความเชื่ อของยิว ว่าการทา
ให้ชอบธรรมได้นาไปสู่ อุปนิ สัยที่ละเลยกฎหมาย ท่านได้กล่าวว่า ที่แท้สิ่งนี้ ได้ทาให้ “พระ
คริ สต์” เป็ น ผูส้ นับสนุน (“ผูร้ ับใช้”) “ของบาป” สิ่ งนี้ “ไม่สามารถเป็ นได้เลย!” ถ้าคริ สเตียน
ทาให้ตวั ของเขาหรื อของเธอเองกลับไปอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติ ธรรมบัญญัติจะแสดงให้เขา
หรื อเธอถึ งการเป็ นคนบาป เนื่ องจากว่า ไม่ มีใครสั กคนสามารถรั กษาธรรมบัญญัติไ ด้อย่า ง
สมบูรณ์ ข้อเหล่านี้ เป็ นคาพยานที่หนักแน่นว่าคริ สเตียนเป็ นอิสระจากข้อเรี ยกร้ องต่างๆของ
ธรรมบัญญัติของโมเสส
เปาโลได้หมายถึ งอะไรเมื่อท่านได้กล่าวว่า “ในการที่เรากาลังขวนขวายจะเป็ นคนชอบธรรม
โดยพระคริ สต์น้ นั เราเองกลับเป็ นคนบาปไปด้วย” (ข้อ 17)?
“ที่นี่ท่าน [เปาโล] อาจหมายถึ งว่าเมื่อคนยิวที่พ่ ึงพาธรรมบัญญัติเช่นเปโตร
และตัวท่านเองหยุดที่จะพึ่งพาธรรมบัญญัติในฐานะเป็ นพื้นฐานสาหรับการ
ท าให้ช อบธรรมของพวกเขาต่ อพระพัก ตร์ พ ระเจ้า และพบการท าให้ช อบ
ธรรมในพระคริ สต์น้ นั พวกเขาได้ทาให้ตวั พวกเขาเองอยู่ในระดับเดี ยวกับ
‘คนบาปแห่งคนต่างชาติ’ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ในแง่น้ นั พวกเขาเอง (ไค เอา
ทอย) ได้ถู ก ‘พบว่า เป็ นคนบาป’ มากเท่ า กับ กลุ่ ม ที่ เล็ กน้อยโดยปราศจาก
ธรรมบัญญัติ แต่สิ่งนี้ ประยุกต์ใช้กบั คริ สเตียนคนยิวทุกคน แม้กระทัง่ ต่อ
บรรดาผูท้ ี่ ไ ม่ ไ ด้ชื่ น ชมคุ ณ ลัก ษณะที่ เ ป็ นอิ ส ระจากธรรมบัญ ญัติ ข องข่ า ว
ประเสริ ฐ โดยการมอบความเชื่ อต่ อพระคริ ส ต์น้ ัน ในเหตุ ผ ลถ้า ไม่ ใช่ ใ น

จิ ตส านึ ก แล้ว พวกเขาได้ล ะความเชื่ อ ในธรรมบัญญัติ และจ าเป็ นต้อ งรั บ
สภาพของพวกเขาในฐานะคนบาปซึ่ งต้องการพระคุณที่ทาให้ชอบธรรมของ
พระเจ้าอย่างสิ้ นเชิง”[98]
“. . . เปาโลกาลังโต้แย้งว่าแม้วา่ มันเป็ นจริ งที่วา่ ในการที่จะถูกทาให้ชอบธรรม
ในพระคริ สต์ มันก็จาเป็ นที่ จะต้องละทิ้งความเชื่ อในธรรมบัญญัติในฐานะ
เป็ นวิธีแห่ งความรอด (ข้อตั้งที่ 1) และดังนั้นก็กลายมาเป็ นคนบาปในแง่ของ
การถูกลดให้ไปสู่ ระดับของ ‘คนต่างชาติและคนบาป’ ของข้อที่ 15 (ข้อตั้งที่
2) ข้อสรุ ปไม่ได้เป็ นไปตามที่วา่ ด้วยเหตุน้ นั พระคริ สต์ก็กลายมาเป็ นตัวแทน
ของบาป (ในแง่ของผูส้ นับสนุนการกระทาผิดที่แท้จริ ง) ซึ่งเป็ นการสนับสนุน
สาหรับถ้อยแถลงนี้ที่ได้ให้มาในข้อที่ 18-20”[99]
“เพราะว่า” ณ ตอนต้นของข้อที่ 18 บางทีเข้ากันกับ “เพราะว่า” ณ ตอนต้นของข้อที่ 19 ทั้ง
สองข้อให้เหตุผลต่างๆว่า “ไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอน” (ข้อ 17) ข้อที่ 18 ให้หลักฐานในแง่ลบโดย
สมมุติ คือ การละเมิดแท้จริ งติดตามมาอย่างหลีกเลี่ ยงไม่ได้เมื่อธรรมบัญญัติกลายมาเป็ นสิ ทธิ
อานาจในชีวติ ของผูเ้ ชื่อ ข้อที่ 19 ให้หลักฐานในแง่บวกโดยแท้จริ ง
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ข้อนี้ หมายถึ งว่า “ธรรมบัญญัติ ” กล่ า วโทษหรื อฆ่า ทุ กคน ถ้าใครคนหนึ่ งตาย เขาก็ ไม่ มีค วาม
รับผิดชอบต่อสิ่ งที่ได้ฆ่าเขาอีกต่อไป ในแง่น้ นั เขาก็เป็ นอิสระ (เปรี ยบเทียบ รม. 7) ตั้งแต่
เวลานั้นเป็ นต้นไปเขาสามารถอุ ทิศพลังงานของเขาในฐานบุคคลที่ได้เป็ นขึ้ นจากตาย ไม่ใช่
เพื่อที่จะทาให้ธรรมบัญญัติโปรดปราน แต่ทาให้พระเจ้าโปรดปราน (“เพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ต่อ
พระเจ้า”)
“โดยความถู กต้องของการรวมกันของท่านกับพระคริ สต์ (เปรี ยบเทียบ ข้อ
17) และการมี ส่วนร่ วมในการตายของพระคริ สต์น้ นั เปาโลได้ประสบกับ
ความตายที่ซ่ ึงความสัมพันธ์ของท่านกับธรรมบัญญัติได้ขาดอย่างเด็ดขาดและ
ธรรมบัญ ญัติ ไ ด้เ ลิ ก ที่ จ ะมี ก ารอ้า งใดๆเกี่ ย วกับ ตัวท่ า น (เปรี ย บเที ย บ รม.
7:4, 6) เนื่องจากการตายแทนที่ของพระคริ สต์สาหรับคนบาปได้ถูกบีบบังคับ
โดยธรรมบัญญัติ (เปรี ยบเทียบ กท. 3:13) และเป็ นการยืนยันอันแรกของ

คาตัดสิ น [ของธรรมบัญญัติ] นั้น การตายของเปาโลต่อธรรมบัญญัติผ่าน
ทางการส่ วนร่ วมในการตายของพระคริ สต์สามารถถู กกล่าวว่ามา ‘ทาง [คา
กรี ก ดิอา เป็ นสื่ อ] ธรรมบัญญัติ” การตายนี้ ‘ทางธรรมบัญญัติ. . .ต่อธรรม
บัญญัติ หมายถึงไม่ใช่แค่วา่ ธรรมบัญญัติในฐานะที่เป็ นวิธีเท็จของความชอบ
ธรรมที่ ได้ถูกกันไว้เท่านั้น แต่ผูเ้ ชื่ อถู กทาให้เป็ นอิ สระจากการควบคุ มของ
ธรรมบัญญัติอีกด้วย (ที่ซ่ ึ งมีการละเมิด รม. 4:15) เพื่อชี วิตแห่ งการอุทิศแด่
พระเจ้า (เปรี ยบเทียบ รม. 7:6)”[100]
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“ในฐานะผลลัพธ์ของการมีส่วนร่ วมของท่านในการตายของพระคริ สต์บนกางเขน
นั้น ตอนนี้ เปาโลอธิ บายว่า . . .ชี วิตที่ท่านดาเนิ นในตอนนี้ ไม่ใช่ ดาเนิ นโดย
ท่านเอง หรื อโดย ‘ข้าพเจ้า’ ของข้อที่ 19 ซึ่ งเป็ นฟาริ สีที่ชอบธรรมโดยตนเอง
ผูซ้ ่ ึ งได้ต้ งั ความหวังของท่านเองสาหรับความชอบธรรมและความรอดไว้ที่
การถื อรั กษาธรรมบัญญัติที่เคร่ งครั ด แต่ โดยพระคริ ส ต์ ผูท้ ี่ ไ ด้เป็ นขึ้ นและ
ได้รับการยกย่องผูซ้ ่ ึ งสถิตในท่าน”[101]
เมื่อบุคคลหนึ่ งวางใจพระคริ สต์ พระเจ้าทาให้เขาหรื อเธอเข้าส่ วน กับพระคริ สต์ ไม่ใช่ แค่ใน
ปั จจุบนั และอนาคตเท่านั้น แต่ในอดีตอีกด้วย ผูเ้ ชื่ อได้ทาสิ่ งที่พระคริ สต์ได้ทา เมื่อพระคริ สต์
ได้ตายไป ข้าพเจ้าได้ตายไป เมื่อพระคริ สต์ได้เป็ นขึ้นมาจากตาย ข้าพเจ้าได้เป็ นขึ้นมาสู่ ความ
ใหม่ของชี วิต ชี วิตเก่าที่ เอาตนเองเป็ นศูนย์ของข้าพเจ้าได้ตายไปเมื่อข้าพเจ้าได้ตายกับพระ
คริ สต์ ชี วิตที่พระวิญญาณของพระองค์ได้นาก็ได้เริ่ มต้นในข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าได้เป็ นขึ้นกับ
พระคริ สต์ ดังนั้น ในแง่น้ ี ชี วิตคริ สเตี ยนเป็ นชี วิตของพระคริ สต์อย่างแท้จริ ง (“พระคริ สต์
ดาเนินชีวติ ในข้าพเจ้า”)[102]
เราสามารถดาเนิ นชี วิต “โดยความเชื่ อ” ทุกวันได้ (ชี วิตซึ่ งตอนนี้ ขา้ พเจ้าดาเนิ นในความเชื่ อ)
อย่างที่เราได้กลายมาเป็ นคริ สเตียน โดยความเชื่ อ (ข้อ 16) “ความเชื่อ” ในทั้งสองกรณี หมายถึง
การวางใจในพระคริ สต์ เราสามารถวางใจพระองค์ได้เพราะว่าพระองค์ “ได้รัก” เรา และ "ได้
เสี ยสละพระองค์เอง” เพื่อเป็ นเครื่ องบูชาสาหรับเรา

ในข้อนี้ การที่เปาโลใช้คาว่า “ถูกตรึ ง” แทนที่ “ถูกทาให้ตาย” หรื อ “ตายไป” ก็เน้นถึงความผิด
บาปของเรา การตรึ งเป็ นวิธีหนึ่งของการตายที่บุคคลหนึ่ งไม่สามารถทาให้เกิดกับตัวเขาเองได้
เป็ นพระเจ้าเองผูไ้ ด้ตรึ งผูเ้ ชื่อกับพระคริ สต์ นักโทษที่เลวร้ายที่สุดเท่านั้นได้ประสบกับการถูก
ตรึ งในสมัยของเปาโล
การอ้างอิงของเปาโลถึง “เนื้อหนัง” ที่นี่เป็ นตามตัวอักษร มันหมายถึงร่ างกายทางกายภาพของ
เรา เราสามารถเห็ นการชื่ นชมที่ยิ่งใหญ่ของเปาโลถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อท่านได้ ท่าน
ได้กล่าวว่าพระคริ สต์ได้รัก “ข้าพเจ้า” และได้สละพระองค์เองเพื่อ “ข้าพเจ้า”
“ชีวติ คริ สเตียนทั้งสิ้ นเป็ นการตอบสนองต่อความรักที่ได้แสดงออกมาในการ
ตายของพระบุตรของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์”[103]
“มัน ใช่ ธ รรมบัญญัติที่ ภายนอก แต่ ค วามรั ก ที่ ภายใน ซึ่ งก่ อให้เกิ ดความ
แตกต่าง”[104]
ขอให้เราเติบโตขึ้นอยูเ่ สมอในการชื่นชมของเราถึงข้อเท็จจริ งที่วา่ พระองค์ได้รัก “ข้าพเจ้า”!
“คนที่อยูบ่ นกางเขนกาลังหันหน้าไปในทิศทางเดียว เขาไม่ได้หนั กลับ และ
เขาไม่มีแผนการของเขาเองอีกต่อไป”[105]
“มี แต่ความรั กที่ ได้เป็ นแรงจูงใจที่ เพียงพอสาหรั บพระเจ้าที่ จะส่ งพระบุ ตร
ของพระองค์ไปที่กางเขน ไม่ใช่ สาหรับพระบุตรที่จะยอมรับมันอย่างสมัคร
ใจ”[106]
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เปาโลได้สรุ ปโดยการยืนยันว่าท่าน “ไม่ได้กระทาให้พระคุ ณของพระเจ้าเป็ นโมฆะ” อย่างที่เป
โตรได้ทาโดยอุปนิสัยของท่าน เปโตรได้ทาให้พระคุณของพระเจ้าเป็ นโมฆะโดยการบ่งบอก
ว่าพระคุ ณไม่เพียงพอ ท่านได้ทาอย่างนี้ โดยการทาให้ตวั ท่านเองอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติ ซึ่ ง
กาลังกล่าวอย่างแท้จริ งว่าการเชื่อฟังต้องมากับพระคุณเพื่อจะทาให้พระคุณเพียงพอ ถ้านัน่ ได้

เป็ นจริ ง เปาโลได้สรุ ปว่า “พระคริ สต์ก็ทรงสิ้ นพระชนม์โดยเปล่าประโยชน์” ดังนั้น มันจะ
เป็ นการเชื่อฟังที่ช่วยให้รอดไม่ใช่พระคริ สต์[107]
นักเขียนคนหนึ่งได้ช้ ีให้เห็นถึงหลักคาสอนพื้นฐานของคริ สเตียนห้าอย่างที่เปโตรได้ปฏิเสธโดยการแยกตัวจาก
คนต่างชาติ คือ เอกภาพของคริ สตจักร (ข้อ 14) การทาให้ชอบธรรมโดยความเชื่อ (ข้อ 15-16) เสรี ภาพจากธรรม
บัญญัติ (ข้อ 17-18) ข่าวประเสริ ฐเอง (ข้อ 19-20) และพระคุณของพระเจ้า (ข้อ 21)[108]
บรรดาข้อสุ ดท้ายของส่ วนนี้ (ข้อ 18-21) จัดตั้งการเชื่ อมโยงจากประสบการณ์ส่วนตัวของเปาโลไปสู่ การอธิ บาย
ตามหลักคาสอนของท่าน ในบทที่ 3 และ 4 ท่านได้ดาเนิ นการแก้ต่างของท่านเกี่ ยวกับ “ความเชื่ อเท่านั้น”
ต่อไปในฐานะเป็ นวิธีเดียวแห่งความรอด
III. การยืนยันทางศาสนศาสตร์ ถึงความรอดโดยความเชื่อ บทที่ 3-4
ส่ วนทางศาสนศาสตร์ ของจดหมายฝากนี้เริ่ มต้นที่นี่ซ่ ึ งเปาโลได้แนะนาในเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ก่อนหน้านี้
ของการกลับใจและการทรงเรี ยกของท่านเองที่ส่งผลให้เกิดการเผชิ ญหน้าของท่านกับเปโตรเกี่ยวกับการทาให้
ชอบธรรม ในแง่หนึ่ง เปาโลได้เริ่ มต้นการเน้นนี้ ใน 2:15 แต่ 2:15-21 ก็สรุ ปส่ วนก่อนหน้านี้ ของจดหมายฝากนี้
อีกด้วย แรกสุ ดเปาโลได้แก้ต่างหลักคาสอนของการทาให้ชอบธรรมโดยความเชื่ อเท่านั้น (บทที่ 3) และจากนั้น
ท่านได้อธิ บายสิ่ งนั้น (บทที่ 4)
ก. การแก้ต่างหลักคาสอน บทที่ 3
เปาโลได้อธิ บายความหมายของการทาให้ชอบธรรมและการชาระให้บริ สุทธิ์ โดยความเชื่ อเท่านั้น ท่านได้
โต้แย้งถึ งความสมเหตุสมผลของสองสิ่ งนี้ จากประสบการณ์ (3:1-5) จากพระคัมภีร์ (3:6-14) และจากเหตุผล
(3:15-29) เพื่อที่จะยับยั้งผูอ้ ่านของท่านจากการกลับไปสู่ การพึ่งพาธรรมบัญญัติของโมเสส ใน 3:1-18 เปาโลได้
โต้แย้งการเคร่ งในกฎ ซึ่ งเป็ นความเชื่อถือที่วา่ เราสามารถทาให้ตวั ของเราเองเป็ นที่ยอมรับต่อพระเจ้าได้โดยการ
ถือรักษากฎต่างๆ[109] ใน 3:19—4:7 ท่านได้โต้แย้งการเน้นธรรมบัญญัติ ซึ่ งเป็ นความเชื่ อถือที่วา่ เราต้องทาให้
ธรรมบัญญัติเป็ นผูป้ กครองที่ปกครองแห่งชีวติ ของเรา[110]

“ต้องมีการจดจาไว้วา่ จดหมายกาลาเทียของเปาโลไม่ได้เป็ นห่ วงแค่ ‘การเคร่ งในกฎ’ เท่านั้น
แม้วา่ อย่างน่าเศร้ าแล้วบ่อยครั้งก็เป็ นที่เข้าใจในแง่เหล่านั้นเท่านั้น ตรงกันข้าม พระธรรมกา
ลาเทียเป็ นห่ วงเกี่ยวกับ ‘การเน้นธรรมบัญญัติ’ เป็ นหลักหรื อไม่วา่ คนต่างชาติผซู ้ ่ ึ งเชื่ อในพระ
คริ สต์ตอ้ งอยูภ่ ายใต้คาสัง่ ของธรรมบัญญัติของโมเสสหรื อไม่”[111]
“กาลาเทีย 3:1-18 เป็ นหนึ่ งส่ วนที่ถูกศึกษาอย่างใกล้ชิดและคุน้ เคยมากที่สุดของจดหมายต่างๆ
ของเปาโล นี่ เป็ นอย่างนั้นก็เนื่ องจากการจดจ่อของหัวข้อต่างๆของ พระธรรมตอนนี้ ที่สาคัญ
ต่อข่าวประเสริ ฐของคริ สเตียน การโจมตีของมันต่อการเคร่ งในกฎ และความซับซ้อนของข้อ
โต้แย้งของเปาโลในการสนับสนุนข่าวประเสริ ฐที่ปราศจากธรรมบัญญัติ” [112]
1. ข้ อโต้ แย้งจากประสบการณ์ 3:1-5
ที่นี่อคั รทูตเปาโลได้เริ่ มต้นที่จะประยุกต์ใช้หลักการที่ได้กล่าวไว้ใน 2:15-21 กับผูฟ้ ังของท่าน
3:1

มันโง่เขลาที่ จะผสมธรรมบัญญัติกบั พระคุ ณ ชาวกาลาเทียได้ประพฤติราวกับว่าพวกเขาได้อยู่
ภายใต้มนต์คาถาบางอย่าง (“ต้องมนต์สะกด”) และไม่ได้อยูใ่ นการใช้ที่เต็มที่ของความสามารถ
ทางเหตุผลของพวกเขา เปาโลได้วาดภาพพจน์ ที่แสดงชัดเจนถึงพระเยซูคริ สต์ที่ได้ถูกตรึ งใน
ฐานะตัวแทนของพวกเขาเมื่อท่านได้อยูท่ ่ามกลางพวกเขา และพวกเขาได้เข้าใจข่าวประเสริ ฐ
ที่จะนาพวกเขาไปสู่ การรับรู ้ของพวกเขานั้น เปาโลได้ถามคาถามเพิ่มเติมอีกสี่ คาถามจากพวก
เขาในข้อ 2-5 บางทีท่านได้ต้ งั ใจให้คาถามเชิ งโวหารที่เป็ นอารัมภบทในข้อนี้ เป็ นการว่ากล่าว
[113] “คนโง่” ในพระคัมภีร์เป็ นผูค้ นที่ไม่นบั ถือการสาแดงของ พระเจ้า (เปรี ยบเทียบ สดด.
14:1; ลก. 24:25)
“. . . เปาโลถื อว่าผูก้ ลับใจเชื่ อชาวกาลาเทียของท่านว่าได้มาอยู่ภายใต้มนต์
คาถาโดยไม่รู้ คือผลลัพธ์ที่สะกดจิตของครู สอนเท็จ. . .”[114]
การพรรณนาในที่สาธารณะถึง “พระคริ สต์. . .ได้ถูกตรึ ง” (คากรี ก กาลที่สมบูรณ์ เอสเทาโรเม
นอส คือได้ถูกตรึ งพร้อมกับผลลัพธ์ที่ต่อเนื่ อง) บางทีอา้ งอิงถึงข้อเท็จจริ งของการตายของพระ

เยซู ในฐานะเป็ นเหตุการณ์ ที่สาคัญในประวัติศาสตร์ ความรอด บางทีมนั ไม่ได้อา้ งอิงถึ งการ
อธิ บ ายบางอย่างเกี่ ย วกับ การตรึ งที่ เปาโลหรื อคนอื่ นได้นาเสนอแก่ พวกเขา หรื อไม่ใช่ พระ
คริ สต์ที่ยงั คงถูกตรึ ง ณ เวลานี้ ในบางแง่[115] ชาวกาลาเทียคงจะไม่ได้พบว่าคาสอนเท็จน่ า
ดึงดูดใจถ้าพวกเขาได้ชื่นชมความสาคัญหลักแห่งการถูกตรึ งของพระเยซูอย่างแท้จริ ง
“คาแนะนาก็คือว่าใครก็ตามที่ มี การรั บรู ้ ฝ่ ายวิญญาณควรสามารถที่ จะเห็ น
ความเป็ นไปไม่ได้ของความพยายามต่างๆทางธรรมบัญญัติที่จะช่วยมนุ ษย์ให้
รอด แนวคิดนี้เปาโลก็ดาเนินการที่จะพัฒนาต่อไป”[116]
3:2

คาถามที่ 1: ท่านได้รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อย่างไร? คาตอบต่อคาถามเดียวนี้ ควรยุติ การโต้แย้ง
ทั้งสิ้ น (เปรี ยบเทียบ ข้อ 5) เป็ นที่ชดั เจนว่ามันไม่ใช่โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ แต่โดย
“การได้ยนิ ” และการเชื่อข่าวประเสริ ฐ คือข่าวสารแห่งพระคริ สต์ที่ได้ถูกตรึ ง (เปรี ยบเทียบ รม.
8:9; 1 คร. 12:13) เปาโลได้ทึกทักเอาถึงความรอดของผูอ้ ่านของท่าน
“หลัก ฐานแท้จ ริ ง อัน เดี ย วของการกลับ ใจเชื่ อ คื อ การทรงสถิ ต ของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ในชีวติ ของผูเ้ ชื่อ (ดู รม. 8:9)”[117]
การทาให้ชอบธรรม (2:16) และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ กลายมาเป็ นสมบัติของผูเ้ ชื่อไม่ใช่โดยการ
งานของธรรมบัญญัติ แต่โดย “ความเชื่อ” ผ่านทางการกระทาอันหนึ่งของการเชื่ อ การรับของ
ประทานแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าเป็ นหนึ่ งในสิ ทธิ พิเศษสู งสุ ดที่มนุ ษย์สามารถประสบได้
เนื่ องจากพระเจ้าทรงให้ของประทานที่ใหญ่เช่นนั้นแก่เราเมื่อเราเชื่ อข่าวประเสริ ฐ (รม. 8:9; 1
คร. 12:13) เป็ นที่ชดั เจนว่าการเชื่ อข่าวประเสริ ฐนั้นเหนื อกว่าการเชื่ อธรรมบัญญัติ ยิ่งกว่านั้น
เนื่ อ งจากพระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ เป็ นการรั บ รองถึ ง ความรอดสุ ด ท้า ย (การได้รั บ ศัก ดิ์ ศรี
เปรี ยบเทียบ อฟ. 1:13-14) และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จมายังเราโดยความเชื่ อนั้น ความรอด
สุ ดท้ายต้องขึ้นอยูก่ บั ความเชื่อไม่ใช่การเชื่อฟังธรรมบัญญัติ
“. . . บรรดาผูท้ ี่ได้เน้นธรรมบัญญัติไม่ได้เน้นพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แต่ต้ งั แต่
วันเพ็นเทคอสต์เป็ นต้นไปนั้น คริ สเตียนได้เน้นความสาคัญของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ สาหรับการดาเนินชีวติ คริ สเตียน”[118]

3:3

คาถามที่ 2: พระเจ้ากาลังชาระท่านให้บริ สุทธิ์ อย่างไร? การทาให้ชอบธรรมได้เป็ นงานของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ในการตอบสนองต่อความเชื่ อที่เชื่ อ ในทานองเดียวกัน การชาระให้บริ สุทธิ์
ของพวกเขาได้เป็ นงานของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในการตอบสนองต่อความเชื่ อที่ เชื่ อเช่ นกัน
แนวคิดก็คือว่า ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ งนั้น การประพฤติตามธรรมบัญญัติของโมเสสจะช่วยพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ก็เป็ นความผิดพลาดที่ยงั คงอยูใ่ นสมัยของเรา
“มันดูเหมือนว่าคริ สเตียนที่รับเอาธรรมเนี ยมและความเชื่ อของยิวในเมืองกา
ลาเทียไม่ได้อา้ งที่จะต่อต้านเปาโลแต่ที่จะเสริ มเนื้ อหาของท่าน และที่จะนาผู ้
กลับใจเชื่อของท่านไปสู่ ความสมบูรณ์แบบ. . .”[119]
“เนื้ อหนัง” ที่นี่อา้ งอิงถึงธรรมชาติมนุ ษย์ที่เป็ นบาปของบุคคลหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นที่นงั่ และสื่ อนาของ
ความปรารถนาต่างๆที่บาป นี่ เป็ นการใช้เชิ งเปรี ยบเทียบของคานี้ [120] จงสังเกตว่าการรั บ
พระวิญญาณไม่ได้แสดงถึงขั้นที่สองหรื อสู งกว่าหลังจากการทาให้ชอบธรรม ซึ่ งก็คือ “พระพร
อันที่ ส อง” มันเป็ นของการท าให้ช อบธรรมเริ่ ม แรก และตอนนี้ (ตั้ง แต่ วนั เพ็นเทคอสต์) ก็
เกิ ดขึ้น ณ เวลาของการกลับใจเชื่ อ (เปรี ยบเทียบ ยน. 7:39; 16:7; 20:22;กจ. 1:8; 2:38; รม.
8:9; 1 คร. 12:13)

3:4

คาถามที่ 3: ประสบการณ์ ต่างๆของท่านได้ไร้ ประโยชน์หรื อ? “ประสบ” สามารถหมายถึ ง
ประสบกับการข่มเหงหรื อประสบกับบางสิ่ ง ในแง่แรกนั้น มันจะอ้างอิงถึงการข่มเหงที่ชาวกา
ลาเทียได้ประสบตั้งแต่พวกเขาได้กลายมาเป็ นคริ สเตียน (เปรี ยบเทียบ กจ. 14:21-22) ประเด็น
ก็คือการทนทุกข์เหล่านั้นทั้งสิ้ นคงได้เป็ นการทนทุกข์ที่ไม่จาเป็ นหรื อไร้ จุดประสงค์ ในกรณี
หลัง มันจะอ้างอิงถึงประสบการณ์ท้ งั สิ้ นที่ชาวกาลาเทียได้ประสบทั้งดีและแย่ต้ งั แต่การกลับใจ
เชื่ อของพวกเขา ประเด็นก็คือว่าประสบการณ์เหล่านั้นทั้งสิ้ นคงได้ไร้ความหมาย บางทีเรา
ควรชอบความส าคัญ ที่ ก ว้า งกว่ า ที่ นี่ เนื่ อ งจากกว่ า ค าถามอื่ น ๆในส่ ว นนี้ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ผลประโยชน์ต่างๆที่ชาวกาลาเทียได้รับจากพระเจ้าโดยความเชื่อ

3:5

คาถามที่ 4: อะไรให้เหตุผลสาหรับการอัศจรรย์ต่างๆที่ท่านได้เป็ นพยาน (เปรี ยบเทียบ กจ. 14:3, 810)? พระเจ้าไม่ได้กระทาการอัศจรรย์เหล่านั้นเพราะว่าชาว กาลาเทียได้ทาบางสิ่ งที่พิเศษ

เพื่อจะได้รับสิ่ งเหล่านั้น พระองค์ได้ให้สิ่งเหล่านั้นแก่พวกเขาโดยเปล่าๆในการตอบสนองต่อ
การที่พวกเชื่อข่าวประเสริ ฐ
แน่ นอนว่าเปาโลได้รู้วา่ การอัศจรรย์ต่างๆไม่ได้จาเป็ นที่จะแสดงให้เห็ นว่าพระเจ้าทรงทาการ
อยู่ ซาตานสามารถให้ อ านาจแก่ ผู ้ค นที่ จ ะท าการอัศ จรรย์ไ ด้เ ช่ น กัน (2 ธส. 2:9;
เปรี ยบเทียบ อพย. 7:22; 8:7) ท่านได้ถือว่าคุณค่าที่เป็ นหลักฐานของการอัศจรรย์เป็ นอันดับ
สอง (เช่น รม. 15:19) ที่นี่เปาโลได้ทาให้สนใจต่อข้อเท็จจริ งที่วา่ การอัศจรรย์ต่างๆได้ควบคู่
ไปกับการประกาศของท่านต่อชาวกาลาเทีย แต่อย่างทึกทักเอาแล้วการอัศจรรย์ท้ งั หลายไม่ได้
ควบคู่ไปกับการประกาศของคริ สเตียนที่รับเอาธรรมเนี ยมและความเชื่ อของยิว ท่านได้ทา
อย่างนี้ เพื่อจะย้ าเตือนพวกเขาถึงการยืนยันของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เกี่ยวกับข่าวประเสริ ฐของ
ท่าน การอัศจรรย์เหล่านี้ อาจได้เป็ นการอัศจรรย์เหล่านั้นที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ดาเนิ นการ
ที่ จะทาการในท่ามกลางผูเ้ ชื่ อต่ อไปแม้กระทัง่ หลัง จากที่ เปาโลได้จากไป จงสั งเกตถึ งกาล
ปั จจุ บนั ของคาที่ แปลว่า “งาน” (คากรี ก เอนเนอกอน) พระองค์ทรงดาเนิ นการที่จะทาการ
อัศจรรย์ต่างๆในและผ่านทางชี วิตผูเ้ ชื่ อแม้กระทัง่ ในทุกวันนี้ ไม่ใช่สิ่งที่เล็กน้อยที่สุดที่เรี ยกว่า
การทาให้มีชีวติ ใหม่ อย่างไรก็ตาม เปาโลได้กล่าวถึงการอัศจรรย์ต่างๆที่ผอู ้ ่านดั้งเดิมของท่าน
ได้เป็ นพยาน
ไลท์ฟุ ตได้เชื่ อว่า การแปลที่ ดีก ว่า ของ “การอัศ จรรย์ต่ า งๆ ท่ า มกลาง พวกท่ า น” คื อ “การ
อั ศ จรรย์ ต่ า งๆ ใน พวกท่ า น บนพื้ น ฐานของถ้ อ ยค าที่ ค ล้ า ยกั น ของเปาโลใน 1 คร.
12:10 และ 28-29 (เปรี ยบเทียบ มธ. 14:2; มก. 6:14)[121] คาบุพบทกรี ก เอน สามารถแปลได้
ในทางใดก็ได้
ส าหรั บ เปาโลแล้ว ธรรมบัญ ญัติ ข องโมเสสและพระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ ก็ ต รงกัน ข้า มกัน
เหมื อนกับ งานและความเชื่ อเกี่ ย วกับ สิ่ ง ที่ ท าให้ผูค้ นเป็ นที่ ย อมรั บ ได้ต่ อพระเจ้า ในตอนนี้
(เปรี ยบเทียบ 2 คร. 3:6).
ดังนั้นเปาโลได้ย้ าเตือนผูอ้ ่านของท่านถึงประสบการณ์แห่ งความรอดของพวกเขาเองเพื่อจะพิสูจน์วา่ มันมาโดย
ความเชื่อเท่านั้น

2. ข้ อโต้ แย้งตามพระคัมภีร์ 3:6-14
ถัดไปเปาโลได้ทาให้สนใจพระคัมภีร์เพื่อจะปกป้ องความรอดโดยความเชื่อเท่านั้น ที่จะปฎิเสธผูเ้ คร่ งในกฎ แรก
สุ กเปาโลได้โต้แย้งว่ามันไม่ถูกต้องที่จะกล่าวว่าโดยทางการทาตามธรรมบัญญัติน้ นั ผูค้ นสามารถกลายมาเป็ น
บุตรของอับราฮัมได้ (ข้อ 6-9) ประการที่ สอง ท่านได้โต้แย้งว่าการใช้เหตุ ผลของผูเ้ คร่ งในกฎ ซึ่ งสถานะถู ก
กาหนดโดยธรรมบัญญัติก็อยูภ่ ายใต้คาสาปแช่งของธรรมบัญญัติ ไม่ใช่พระพรพิเศษ (ข้อ 10-14)
พระพรแห่ งความเชื่อ 3:6-9
3:6

ในการเน้นถึ งธรรมบัญญัติของโมเสสนั้น คริ สเตียนที่รับเอาธรรมเนี ยมและความเชื่ อของยิวได้
ทาให้สนใจที่โมเสสอยูบ่ ่อยๆ เปาโลได้นาพวกเขากลับไปมากกว่านั้นในประวัติศาสตร์ ของ
พวกเขาไปยัง “อับราฮัม” บิดาแห่ งชนชาติยิว ท่านได้อา้ งปฐมกาล 15:6 เพื่อจะยืนยันว่าพระ
เจ้าได้ทาให้อบั ราฮัมชอบธรรมโดยความเชื่ อไม่ใช่เพราะว่าเขาได้ถือรักษาธรรมบัญญัติ อับรา
ฮัม “ได้เชื่อ” พระสัญญาที่วา่ พระเจ้าจะอวยพรเขา อับราฮัมไม่สามารถและไม่ได้ทาอะไรแต่
ได้เชื่ อพระสัญญาของพระเจ้าที่ว่าพระองค์จะทาบางสิ่ งที่เหนื อธรรมชาติเพื่อเขา (เปรี ยบเทียบ
รม. 4:3) นักเขียนคนหนึ่งได้แนะนาว่าการอรรถาธิ บายที่ดีที่สุดเกี่ยวกับกาลาเทียบทที่ 3 คือโรม
บทที่ 4 [122] ความเชื่อของอับราฮัมคือการวางใจของเขาในพระเจ้า
“. . . เปาโลถื อเอาว่าการที่ อบั ราฮัมได้ถูกทาให้ชอบธรรมโดยความเชื่ อก็
ยืนยัน ว่าชาวกาลาเที ยต้องได้รับพระวิญญาณโดยความเชื่ อเช่ นกัน และข้อ
โต้แ ย้ง นี้ จากพระคัม ภี ร์ ก็ ล้ม เหลว นอกจากว่ า ในบางแง่ น้ ัน การรั บ พระ
วิญญาณก็เท่าเทียมกับการทาให้ชอบธรรม เพราะว่าถ้าสิ่ งนี้ ไม่ได้เป็ นอย่าง
นั้น มันสามารถถู ก คัดค้า นได้ว่า แม้ว่า อับ ราฮัม ได้ถู ก ท าให้ช อบธรรมโดย
ความเชื่ อ มันก็ไม่จาเป็ นที่ ว่าการรับพระวิญญาณจะต้องขึ้ นอยู่กบั ความเชื่ อ
อย่ า งเป็ นไปได้ แ ล้ ว ในขณะที่ ก ารท าให้ ช อบธรรมนั้ น ก็ โ ดยความเชื่ อ
ของขวัญแห่งพระวิญญาณสามารถขึ้นอยูก่ บั การงานได้ จากนั้นเราอาจถือว่า
เปาโล รั บรู ้ ถึงการรั บ พระวิญญาณในการเชื่ อมโยงที่ ใกล้ชิดกับการทาให้
ชอบธรรมจนในบางแง่แล้วสองสิ่ งนี้ สามารถถู กถื อว่าเหมื อนกัน ดังนั้นใน

การที่ชาวกาลาเทียรับพระวิญญาณนั้น การถูกทาให้ชอบธรรมของพวกเขาก็
เกี่ยวข้องเช่นกัน”[123]
ปฐมกาล 15:6 เป็ นหนึ่ งในสองตัวบทหลักที่พิสูจน์แล้วสาหรับการสอนของท่านเกี่ ยวกับการ
ถูกทาให้ชอบธรรมโดยความเชื่อในพระธรรมกาลาเทีย (เปรี ยบเทียบ รม. 4:3) อีกตัวบทหนึ่ ง
คือ ฮาบากุก 2:4 ซึ่ งท่านได้อา้ งอิงใน 3:11 (เปรี ยบเทียบ รม. 1:17)
ข้อนี้ แนะนาการอธิ บายหลักของเปาโลเกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ ความรอด มันเป็ นตัวเชื่ อมที่
สรุ ปส่ วนหนึ่ งของการโต้แย้งของท่าน (3:1-6; “แม้กระนั้น”) และแนะนาส่ วนถัดไป (3:6-9;
“ดังนั้น”, ข้อ 7)
3:7-9

“ในข้อนี้ [ข้อที่ 7] เปาโลได้ขยายการโต้แย้งของท่านตั้งแต่อบั ราฮัมไปยังลูกหลาน
ของเขาและได้ต้ งั คาถามเป็ นครั้งแรกที่จะควบคุมส่ วนที่เหลือของกาลาเทียบท
ที่ 3 และ 4 ว่า ใครเป็ นบุตรแท้ของอับราอัม ? แนวความคิดนี้ จะพบข้อสรุ ป
ในนิ ทานเปรี ยบเที ยบของแม่สองคน คือซาราห์และฮาการ์ และบุตรทั้งสอง
ของพวกเขาคือ อิสอัคและ อิชมาเอล (4:21-31)”[124]
เปาโลได้ยืนยันว่า “บุตร ฝ่ ายวิญญาณ ของอับราฮัม” ไม่ใช่ ลูกหลานทางกายภาพของเขา แต่
เป็ น “บรรดาผู”้ ที่ได้เชื่อพระเจ้า (“เนื่องจากความเชื่อ”) ไม่วา่ พวกเขาเป็ นคนยิวหรื อคนต่างชาติ
ก็ตาม ท่านได้อธิ บาย ปฐมกาล 12:3ค และ 22:18ก (ในฉบับ LXX) เพื่อจะพิสูจน์ประเด็นของ
ท่าน เราควรเข้าใจพระสัญญานี้เพื่อที่จะสรุ ปความรอด เปาโลได้ทาให้ชดั เจนว่านี่ คือสิ่ งที่พระ
เจ้าได้ต้ งั ใจไว้ อย่างไรก็ตาม บรรดาผูท้ ี่วางใจพระเจ้าเท่านั้นเป็ นผูท้ ี่เข้าไปสู่ พระพรต่างๆของ
พระเจ้าที่มีไว้สาหรับผูเ้ ชื่ อ เปาโลไม่ใช่เป็ นผูท้ ี่เชื่ อว่ามนุ ษย์ทุกคนจะรอดในที่สุด ท่านไม่ได้
เชื่อว่าทุกคนจะไปสวรรค์ในที่สุด การรับเอาของขวัญจากพระเจ้าเป็ นส่ วนตัวก็จาเป็ นสาหรับ
ความรอด
“ผูท้ ี่ถูกกล่าวว่าได้ถูกทาให้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าก็คือผูท้ ี่ถูก
ถื อ ว่า ชอบธรรมในการพิ พ ากษาของพระเจ้า และได้ถู ก ยอมรั บ เนื่ อ งจาก
ความชอบธรรมของพระองค์ [นัน่ คือของพระเจ้า]”[125]

เป็ นที่ชดั เจนว่าคริ สเตียนที่รับเอาธรรมเนียมและความเชื่อของยิวได้สอนชาวกาลาเทียว่าในการ
ที่ จะมาเป็ นบุ ตรของอับราฮัม โดยการรั บ เป็ นบุ ตรนั้น พวกเขาจะต้องเข้า สุ หนัต นี่ ก็ จาเป็ น
สาหรับคนเปลี่ยนศาสนาชาวต่างชาติไปสู่ ลทั ธิ ยิว คริ สเตียนที่รับเอาธรรมเนี ยมและความเชื่ อ
ของยิวอาจได้กล่าวว่าพระเจ้าได้ประกาศว่าชาวกาลาเทีย ชอบธรรมโดยความเชื่ อกระนั้นก็ยงั
ไม่ได้เข้าสุ หนัตเหมือนกับอับราฮัม อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ พวกเขาจาเป็ นต้องเข้าสุ หนัตอย่างที่
อับราฮัมได้เข้าสุ หนัต การเข้าสุ หนัตจะเป็ นตราประทับแห่ งการทาให้ชอบธรรมของพวกเขา
อย่างที่มนั ได้เป็ นสาหรับ อับราฮัม การเข้าสุ หนัตจะทาให้พวกเขาเป็ นบุตร แท้ ของอับราฮัม
เปาโลได้โต้แย้งว่ามันไม่ใช่ การเข้าสุ หนัตที่ได้ทาให้บุคคลหนึ่ งเป็ นบุตรของอับราฮัมแต่เป็ น
“ความเชื่อ” ท่านได้ถือว่าการเข้าสุ หนัตเป็ นส่ วนหนึ่ งของธรรมบัญญัติเพราะว่าแม้วา่ พระเจ้า
ได้จดั ให้มีก่อนที่พระองค์ได้ให้ธรรมบัญญัติหลายชนรุ่ น พระองค์ได้ย้ ามันและได้รวมไว้ใน
ธรรมบัญญัติ (ลนต. 12:3)
“สิ่ งที่ได้ทาให้อบั ราฮัมเป็ นที่รักต่อนักปรัชญาคนยิวหลายคนก็คือคุณความดี
และการกระทาของเขา พวกเขาได้เข้าใจว่าเขาได้ประพฤติตามธรรมบัญญัติ
ก่อนที่ได้ถูกเขียนขึ้น”[126]
คาสาปแช่ งของการประพฤติตามธรรมบัญญัติ 3:10-14
“ในข้อที่ 6-9 เปาโลได้ช้ ี แจงข้อโต้แย้งเชิ งบวกสาหรับการถูกทาให้ชอบธรรมโดยความเชื่ อ
ในข้อที่ 10-14 ท่านได้เปลี่ยนสถานการณ์และได้โต้แย้งในเชิงลบต่อความเป็ นไปได้ของการถูก
ทาให้ชอบธรรมโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ”[127]
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การดาเนินชีวติ ภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสไม่ได้นาพระพรมา แต่นา “คาสาปแช่ง”มา เหตุผล
ก็คือว่าในการได้รับพระพรของพระเจ้าภายใต้ธรรมบัญญัติน้ นั บุคคลหนึ่ งจาต้องประพฤติตาม
อย่างสมบูรณ์แบบและไม่มีใครสามารถทาได้ แม้กระทัง่ ความล้มเหลวอันหนึ่ งก็ได้นาคาสาป
ของพระเจ้ามา เปาโลได้อา้ งอิง เฉลยธรรมบัญญัติ 27:26 ซึ่ งเป็ นตอนที่ผเู ้ คร่ งในกฎคงได้นบั
ถืออย่างสู งส่ งเพราะว่ามันอยูใ่ นส่ วนทางธรรมบัญญัติที่สูงส่ งของหนังสื อทางธรรมบัญญัติที่

สู งส่ ง ท่านได้ทาอย่างนั้นเพื่อที่จะสนับสนุ นข้อโต้แย้งของท่าน ธรรมบัญญัติก็คล้ายกับโซ่
บุคคลหนึ่ งต้องทาให้แต่ละข้อต่อมัน่ คงหาไม่แล้วมันจะไม่รองรั บบุ คคลที่พ่ ึงพิงมันสาหรับ
ความรอดได้ (เปรี ยบเทียบ 5:3; ยก. 2:10)
เปาโลไม่ได้เปลี่ ยนความตั้งใจดั้งเดิ มของตอนนั้นที่ท่านได้อา้ งอิง (คือ ฉธบ. 27:26) ธรรม
บัญญัติท้ งั หมดได้สอนว่าผูค้ นไม่สามารถได้รับพระพรของพระเจ้าได้ พระพรที่ผคู ้ นประสบ
เพราะว่าพวกเขาทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้าก็ไ ม่ใช่ บางสิ่ งที่ พ วกเขาหาได้ พระเจ้าทรง
ประทานให้ อย่างอิ สระในพระคุ ณ สิ่ ง ที่ ผูค้ นได้รับ และสมควรได้รับก็ ไ ม่น้อยไปกว่าการ
สาปแช่งและการพิพากษาจากพระเจ้า เนื่ องจากว่าพวกเขาไม่สามารถเชื่ อฟั งธรรมบัญญัติอย่าง
สมบูรณ์แบบได้ (รม. 6:23)
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ยิ่งกว่านี้ เปาโลได้อา้ งอิง ฮาบากุก 2:4 จากหมวดผูเ้ ผยพระวจนะของพันธสัญญาเดิมเพื่อจะแสดง
ให้เห็นว่าการถูกทาให้ชอบธรรมเป็ นวิธีของพระเจ้ามาตลอด เนื่ องจากพระคัมภีร์กล่าวว่ามัน
คือบุคคลที่ ชอบธรรมโดยความเชื่ อนั้นที่จะมีชีวิตอยู่ ก็ไม่มีใครสักคนสามารถถูกทาให้ชอบ
ธรรมโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติได้
ธรรมิกชนแห่ งพันธสัญญาเดิมไม่ได้รอดโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติของโมเสส พวก
เขาได้รับความรอด “โดยความเชื่อ” ความเชื่อในใคร? ในพระเจ้า ความเชื่อในอะไร? พระ
สัญญาของพระเจ้า (เสมอ) พระสัญญาอะไร? นัน่ ก็หลากหลายไปตามยุคสมัย บางทีอาดัม
ได้เชื่ อพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อเขาซึ่ งถูกบันทึกไว้ใน ปฐมกาล 3:15 บางทีโนอาห์ได้เชื่อ
ว่าพระเจ้าจะส่ งการพิพากษามา แต่ได้จดั เตรี ยมการช่วยกูจ้ ากมันด้วยนาวา (ปฐก. 6:9) บางทีอบั
ราฮัมได้เชื่ อว่า พระเจ้าจะบรรลุ พระสัญญาต่างๆของพระองค์เกี่ ยวกับอนาคตของอับราฮัม
(ปฐก. 15:6) บางทีโมเสสได้เชื่ อว่าพระเจ้าจะทาเพื่ออิสราเอลอย่างที่พระองค์ได้สัญญาไว้ (
อพย. 12:13) บางทีคนอิสราเอลได้เชื่ อว่าพระเจ้าได้ไถ่พวกเขา ณ การอพยพ (ปฐก. 12:13)
หลายคนเชื่อว่าคนอิสราเอลได้รับความรอดโดยการเชื่ อว่าวันหนึ่ งพระเมสสิ ยาห์จะเสด็จมา แต่
พันธสัญญาเดิมไม่ได้เชื่ อมโยงความรอดของพวกเขากับการเชื่อในพระเมสสิ ยาห์ที่จะเสด็จมา
ตรงกัน ข้า ม มัน อ้า งอิ ง กลับ ไปยัง การอพยพอย่า งต่ อเนื่ อ ง คริ ส เตี ย นเชื่ อว่า พระเจ้า ได้จ ัด
เตรี ยมการไถ่เพื่อพวกเขา ณ กางเขน (ยน. 3:16) พระเจ้าไม่ได้กล่าวในพระคัมภีร์ถึงสิ่ งที่แต่ละ
บุคคลหรื อกลุ่มเหล่านี้ได้เชื่อซึ่ งได้ส่งผลต่อความรอดของพวกเขา แต่เรารู ้วา่ พวกเขาทั้งหมดได้

เชื่ อพระสัญญาจากพระองค์ การยอมรับว่าสิ่ งที่พระเจ้าทรงตรัสเป็ นความจริ งและการพึ่งพา
มันว่าไว้วางใจได้คือสิ่ งที่ความเชื่อที่ช่วยให้รอดเกี่ยวข้อง
ในข้อที่ 10 เปาโลได้โต้แย้งว่าใครก็ตามที่แสวงหาการถูกทาให้ชอบธรรมโดยการประพฤติตาม
ธรรมบัญญัติจะประสบกับคาสาปของพระเจ้า เขาหรื อเธอจะถูก “สาปแช่ง” เพราะว่าเขาหรื อ
เธอไม่สามารถประพฤติตามธรรมบัญญัติอย่างสมบูรณ์แบบได้ ในข้อที่ 11-12 ท่านได้โต้แย้ง
ว่า โดยคานิยามแล้วการถูกทาให้ชอบธรรมโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติก็เป็ นไปไม่ได้
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เมื่อตอบสนองต่อแนวคิดที่วา่ บางทีท้ งั ธรรมบัญญัติและความเชื่ อก็จาเป็ นสาหรับการทาให้ชอบ
ธรรมนั้น เปาโลก็ได้อา้ งอิง เลวีนิติ 18:5 ข้อนี้ แสดงว่าทั้งสองอย่างต่างก็มีความเฉพาะ (“ธรรม
บัญญัติไม่ได้มาจากความเชื่ อ”) ทั้งสองเป็ นการเข้าหาพระเจ้าที่แตกต่างอย่างสิ้ นเชิ ง ธรรม
บัญญัติได้เรี ยกร้องการยอมทาตามที่สมบูรณ์ “สิ่ งเหล่านั้น” อ้างอิงถึงกฎเกณฑ์และกฎหมาย
ของธรรมบัญญัติของโมเสส
ธรรมบัญญัติและความเชื่ อก็ แตกต่ างอย่างกับแอปเปิ้ ลและช้าง ธรรมบัญญัติเรี ย กร้ องการ
ประพฤติ แต่ข่าวประเสริ ฐเรี ยกร้องความเชื่อ
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ถ้าธรรมบัญญัติแสดงให้เห็ นว่าทุ กคนอยู่ใต้คาสาปของพระเจ้า แล้วเราสามารถหลี กเลี่ ยงพระ
พิโรธของพระเจ้าได้อย่างไร? เปาโลได้ย้ าเตือนผูอ้ ่านของท่านว่า พระคริ สต์ได้ชาระโทษ
ส าหรั บ ความบาปของเราและได้ท าให้ ก ารถู ก ท าให้ ช อบธรรมเป็ นไปได้ส าหรั บ ทุ ก คน
พระองค์ได้รับเอาพระพิโรธของพระเจ้าที่มีต่อเรามาไว้บนพระองค์เองอย่างสมัครใจ พระองค์
ได้กลายมาเป็ นเป้ าและผูแ้ บกรับ “คาสาป” ของพระเจ้า (2 คร. 5:21)
“พระองค์ได้ลบล้างคาสาปเพื่อพวกเขา เพื่อว่าพวกเขาผูซ้ ่ ึ งคาสาปตกแก่พวก
เขาอย่างถูกต้องเนื่องจากความล้มเหลวของพวกเขาในการประพฤติตามธรรม
บัญญัติน้ นั ตอนนี้ ก็เป็ นอิสระจากข้อเรี ยกร้องและคาสาปของธรรมบัญญัติ. . .
.

“ดังนั้นข้อที่ 13 แสดงให้เห็ นว่าการตายของพระคริ สต์เป็ นการแบกรับใน
ฐานะเป็ นผูแ้ ทนที่รับเอาคาสาปของธรรมบัญญัติซ่ ึ งช่ วยกูผ้ คู ้ นของพระองค์
จากคาสาปอย่างเดียวกัน นี่อยูใ่ นแง่ที่เรี ยบง่ายแห่ งการตีความแบบคริ สเตียน
ของเปาโลเกี่ยวกับการตายของพระคริ สต์ที่บนกางเขน”[128]
“พระคริ สต์ได้ทาทุกสิ่ งที่จาเป็ นและการตายของพระองค์ก็เป็ นวิธีของการทา
ให้คนบาปเป็ นอิสระ”[129]
หลัก ฐานที่ ว่า พระคริ ส ต์ไ ด้ย อม “ถู ก แช่ ง สาปเพื่ อเรา” ก็ คื อข้อเท็จ จริ ง ที่ ว่า ผูป้ ระหารของ
พระองค์ได้แขวนพระองค์ไว้ที่ “บนต้นไม้” ภายใต้ธรรมบัญญัติน้ นั นี่เป็ นชะตาของอาชญากร
ที่พระเจ้าได้สาปแช่ ง จงสังเกตว่าพระเจ้าไม่ได้สาปแช่ งพระคริ สต์เพราะว่าพระองค์ได้ถูก
แขวนบนต้นไม้ แต่พระคริ สต์ได้ถูกแขวนบนต้นไม้เพราะว่าพระเจ้าได้สาปแช่งพระองค์ อีก
ครั้งหนึ่งเปาโลได้อา้ งอิงเฉลยธรรมบัญญัติ (21:23)
“คาสาปแช่ งของธรรมบัญญัติ” คื อคาสาปแช่ งที่ถูกประกาศ โดย ธรรมบัญญัติต่อผูท้ ี่ ละเมิ ด
ธรรมบัญญัติ (ฉธบ. 27:26; เปรี ยบเทียบ ข้อ 10)
“โดยการนาสองตัวบทนี้ [ในเฉลยธรรมบัญญัติ] มาด้วยกันและตีความตัวบท
หลัง [ฉธบ. 21:23] ในแง่ของตัวบทแรก [ฉธบ. 27:26] เปาโลก็เข้าใจว่าการ
ตายของพระเยซู ที่บนกางเขน (ที่ซ่ ึ งคาสาปถูกแนบเข้าไปตาม ฉธบ. 21:23)
เป็ นการแบกรับคาสาปของพระเจ้าที่ได้ก่อขึ้น (ตาม ฉธบ. 27:26) โดยทุกคน
ที่ลม้ เหลวที่จะดาเนินในการเชื่อฟังธรรมบัญญัติเรื่ อยไป”[130]
3:14

การตายของพระคริ สต์ได้ส่งผลต่อพระพรสองอย่าง คือ “พระพร” แห่ ง การถูกทาให้ ชอบธรรม ที่
อับราฮัมได้ชื่นชมก็ได้มีไว้เพื่อ “คนต่างชาติ” และ “พระพร” แห่ ง พันธกิ จของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ต่อผูเ้ ชื่อที่ได้สัญญาไว้ (กจ. 1:8, 2:33)
“. . . ในหลายประเด็นในข้อโต้แย้งของกาลาเทีย 3 นั้นเปาโลก็ทาให้คล้ายกัน
หรื อสานเข้าด้วยกันในเรื่ องของประเภทของการถูกทาให้ชอบธรรมและการ

รับพระวิญญาณจนเราสามารถดึงข้อสรุ ปออกมาได้คือ สาหรับเปาโลแล้ว การ
มีประสบการณ์กบั พระวิญญาณและสถานะของการถูกทาให้ชอบธรรมก็ยาก
เกินกว่าที่จะเข้าใจได้ถา้ ปราศจากซึ่ งกันและกัน”[131]
ความตรงข้ามต่างๆระหว่างความเชื่ อและการประพฤติตามธรรมบัญญัติที่ถูกนาเสนอในส่ วนนี้ คงได้เป็ นที่โน้ม
น้าวใจต่อผูค้ นเช่ นผูเ้ คร่ งในกฎแห่ งสมัยของเปาโล ผูซ้ ่ ึ งได้ถือว่าพันธสัญญาเดิ มเป็ นสิ ทธิ อานาจ แน่ นอนว่า
ความตรงข้ามเหล่านั้นช่วยให้เราที่จะเห็นประเด็นอย่างชัดเจน และสิ่ งเหล่านั้นช่วยให้เราที่จะรับมือกับครู สอน
เท็จที่เคร่ งในกฎแห่งสมัยของเราได้[132]
เปาโลไม่ได้กล่าวว่าธรรมบัญญัติของโมเสสไร้ค่าสาหรับคริ สเตียน ธรรมบัญญัติของโมเสสเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
พันธสัญญาเดิม ซึ่ งทั้งหมดก็เป็ นประโยชน์สาหรับคริ สเตียน (2 ทธ. 3:16-17) ท่านได้กล่าวว่าการเชื่ อฟั งธรรม
บัญญัติของโมเสสไม่เคยส่ งผลต่อการถูกทาให้ชอบธรรมหรื อการทาให้บริ สุทธิ์ สาหรับใครก็ตามเลย ไม่วา่ คนยิว
หรื อคนต่างชาติ
3. ข้ อโต้ แย้ งตามเหตุผล 3:15-29
เปาโลได้ดาเนิ นข้อโต้แย้งของท่านที่วา่ พระเจ้าได้ทาให้คริ สเตียนชอบธรรมโดยความเชื่ อเท่านั้นต่อไป โดยการ
แสดงให้เห็นถึงความผิดพลาดทางเหตุผลของการพึ่งพาธรรมบัญญัติ ท่านได้ทาอย่างนี้ เพื่อที่จะตอบผูเ้ คร่ งใน
กฎ และที่จะชี้ เห็นความแตกต่างระหว่าง “การปฏิบตั ิ” และ “ความเชื่อ” ในฐานะวิธีแห่ งความรอด (นัน่ คือ การ
ถูกทาให้ชอบธรรม การชาระให้บริ สุทธิ์ และการได้รับศักดิ์ศรี ) ท่านได้ดาเนิ นการต่อไปที่จะตั้งข้อโต้แย้งของ
ท่านที่การสาแดงตามพระคัมภีร์เกี่ยวกับอับราฮัม
ความต่ อเนื่องของความเชื่อหลังจากการให้ ธรรมบัญญัติ 3:15-18
3:15-16

ตอนนี้ เปาโลได้หนั ไปสู่ การคัดค้านที่วา่ เมื่อพระเจ้าได้ให้ธรรมบัญญัติน้ นั พระองค์ได้ทาให้การ
ถูกทาให้ชอบธรรมโดยความเชื่ อสิ้ นสุ ดลง ด้วยการเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับมนุ ษย์น้ นั ท่านได้ย้ า
เตือนผูอ้ ่านของท่านว่าแม้กระทัง่ คาสัญญาและข้อตกลงที่ได้ทาขึ้นระหว่างมนุ ษย์ยงั คงใช้การ
ได้อยูจ่ นกว่าความสาเร็ จแห่งเงื่อนไขของสิ่ งเหล่านั้น ในทานองเดียวกัน พันธสัญญาที่พระเจ้า
ได้ทากับอับราฮัมก็ยงั คงใช้การได้จนกว่า พระเจ้าบรรลุมนั อย่างสมบูรณ์ พระสัญญาต่างๆที่

ได้ทาต่อฮับราฮัมก็ได้ขยายไปยังลูกหลานของเขาและเขาเป็ นส่ วนตัว พระสัญญาเหล่านั้นได้
ขยายไปยัง “พระคริ สต์” ซึ่ งเป็ นพงศ์พนั ธุ์ (“เชื้ อสาย”) ของอับราฮัม ผูซ้ ่ ึ งได้กลายมาเป็ นแหล่ง
แห่งพระพรที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดซึ่ งพระเจ้าได้สัญญาว่าจะมาทางพงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัม เปาโลไม่ได้
หมายถึงว่าพระคริ สต์ได้บรรลุ พนั ธสัญญาแบบอับราฮัมอย่างสมบูรณ์ ท่านได้หมายถึ งว่าโดย
ทางพระคริ สต์ผซู ้ ่ ึ งเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัมนั้น พระเจ้าได้ดาเนิ นการที่จะบรรลุพนั ธสัญญา
แบบอับราฮัมต่อไป ธรรมบัญญัติของโมเสสไม่ได้แย่งที่ (เข้ามาแทนที่) พันธสัญญาแบบอับรา
ฮัม
คาฮีบรู สาหรับคาว่า “เชื้ อสาย” หรื อ “พงศ์พนั ธุ์” (เศ-รา ข้อ 16) เป็ นเอกพจน์รวมที่สามารถ
อ้างอิ งถึ งลู กหลานหนึ่ ง คนหรื อหลายคนได้ ตัวอย่างเช่ น เอกพจน์รวมในภาษาอังกฤษคื อ
“sheep” (แกะ) ซึ่ งสามารถอ้างอิ งถึ งแกะหนึ่ งตัวหรื อแกะหลายตัวได้ ทั้ง “เชื้ อสาย” หรื อ
“พงศ์พนั ธุ์” ก็เป็ นเอกพจน์รวมในภาษาอังกฤษเช่นกัน เปาโลได้อธิ บายว่า “เชื้ อสาย” ที่พระ
เจ้าได้มีในความคิดใน ปฐมกาล 13:15และ 17:8 คือเชื้อสายคนเดียว นัน่ คือ “พระคริ สต์”[133]
“คาว่า เชื ้อสาย มีความหมายอย่างปกติว่าพงศ์พนั ธุ์ท้ งั หมดของบรรพบุรุษที่
ยิง่ ใหญ่ แต่ตามปกติมนั ไม่ได้ถูกใช้เกี่ยวกับบุคคลหนึ่ง เมื่อถูกใช้ในทานองนี้
มันก็ช้ ี ไปยังบุคคลที่โดดเด่น คือ เชื้ อสายไม่ใช่ แค่บุคคลหนึ่ งท่ามกลางหลาย
คน แต่เป็ นบุคคลเดียว”[134]

เชื้อสายทั้งสี่ ของอับราฮัมในพระคัมภีร์
เชื้อสายตามธรรมชาติ
ลูกหลานทางกายภาพทั้งหมดของอับราฮัม
ปฐมกาล 12:1-3, 7; และข้ออื่นๆ
เชื้อสายตามธรรมชาติและฝ่ ายวิญญาณ
ลูกหลานทางกายภาพที่เชื่อของอับราฮัม
อิสยาห์ 41:8; โรม 9:6, 8; กาลาเทีย 6:16
เชื้อสายฝ่ ายวิญญาณ
ลูกหลานไม่ใช่ทางกายภาพที่เชื่อของอับราฮัม
กาลาเทีย 3:6-9, 29
เชื้อสายสู งสุ ด
พระเยซูคริ สต์
กาลาเทีย 3:16; ฮีบรู 2:16-17
3:17-18

เปาโลได้สรุ ปประเด็นของท่านในข้อที่ 17
“430” ปี บางที่ ไ ด้เริ่ มต้นที่ พ ระเจ้า ได้ก ล่ า วซ้ า พระสัญญาต่ างๆต่อยาโคบ ณ เบเออร์ เชบา
ขณะที่เขาได้จากคานาอันไปเพื่อจะตั้งรกรากในอียิปต์ (ในปี 1875 ก.ค.ศ.; ปฐก. 46:2-4) บางที
ปี เหล่านั้นได้จบลงด้วยการให้ธรรมบัญญัติของโมเสส (ในปี 1446 ก.ค.ศ.; อพย. 19)

การอ้างอิงถึงหลายๆปี ของอิสราเอลในอียิปต์
1875

1845

1446

1395

การพักแรมในอียปิ ต์ 430 ปี
(อพย. 12:40-41; กท. 3:17)
430 ปี แห่งการเป็ นทาสในอียปิ ต์
(ปฐก. 15:13, 16; กจ. 7:6)

ยาโคบ
ย้ายไป
อียปิ ต์

“ประมาณ” 450 ปี แห่งการเป็ นทาส การวนเวียนและการพิชิต
(กจ. 13:19-20)
คนอิสราเอล
การอพยพ
การพิชิต
ตกเป็ นทาส
และการให้
เสร็ จสิ้ น
ธรรมบัญญัติของโมเสส

“มรดก” (ข้อ 18; เปรี ยบเทียบ ข้อ 29; 4:1, 7; 5:21) อ้างอิงถึงสิ่ งที่พระเจ้าได้สัญญาแก่อบั ราฮัม
และพงศ์พนั ธุ์ของเขาซึ่ งรวมถึงการถู กทาให้ชอบธรรมโดยความเชื่อซึ่ งเป็ นโดยปริ ยายในพระ
พร การรั บ สิ่ ง นี้ ไม่ ไ ด้ข้ ึ น อยู่ก ับ การเชื่ อ ฟั ง ต่ อ ธรรมบัญ ญัติ แต่ พระเจ้า ได้รั บ รองที่ จ ะ
จัดเตรี ยมมันไว้ไม่วา่ อย่างไรก็ตาม แนวคิดของมรดกก็ครอบคลุมการอภิปรายอย่างมากในบท
ต่อๆไป[135]
“. . . มรดกของ กท. 3:18 และ 4:30 ไม่ใช่ เปรี ยบเทียบกับแผ่นดิ นแห่ งพระ
สัญญา คื อ คานาอัน แต่เปรี ยบเที ยบกับของประทานแห่ งการถูกทาให้ชอบ
ธรรมที่มีต่อคนต่างชาติ นี่เป็ นตอนหลักในพันธสัญญาใหม่ที่ถูกใช้เพื่อทาให้
มรดกแห่ งแผ่นดิ นคานาอันเท่าเทียมกับสวรรค์แต่ว่าแผ่นดิ นคานาอันไม่ใช่
หัวข้อของพระคัมภีร์ตอนนี้!”[136]
จุดประสงค์ ของธรรมบัญญัติ 3:19-22

3:19

เมื่อพิจารณาถึ งข้อโต้แย้งที่ได้กล่าวมาก่อนแล้ว ธรรมบัญญัติมีคุณค่าใดๆไหม? มีแน่นอน พระ
เจ้าได้มีหลายจุดประสงค์ในธรรมบัญญัติ จุดประสงค์ไม่ใช่สาเหตุก็ถูกกล่าวถึงที่นี่อย่างที่มนั
ชัดเจนในตัวบทกรี ก
มี การตี ความหลัก สี่ อย่า งเกี่ ย วกับสิ่ งที่ “เนื่ องจากการละเมิด ” หมายถึ ง หนึ่ ง บางคนถื อว่า
หมายถึง “เพื่อยับยั้งการละเมิด”[137] นี่ ก็ดูเหมือนถูกต้องตามเหตุผล เนื่ องจากว่าธรรมบัญญัติ
ทั้ง หมดมี ผ ลลัพ ธ์ ที่ ย บั ยั้ง ประการที่ ส อง บางคนเข้า ใจว่า วลี น้ ี ห มายถึ ง “เพื่ อเปิ ดเผยการ
ละเมิ ด ” นี่ ดู เหมื อนใช้ไ ด้เ มื่ อพิ จารณาถึ ง ถ้อยค าอื่ น ๆที่ เปาโลได้ก ล่ า ว (เปรี ย บเที ย บ รม.
3:20; 4:15; 5:13) ประการที่สาม มันอาจหมายถึง “เพื่อกระตุน้ การละเมิด” นี่ก็ดูเหมือนถูกต้อง
ตามเหตุผลเช่นกัน ป้ ายที่บอกว่า “อย่าแตะ! สี เปี ยกอยู!่ ” บนม้านัง่ ก็ทดลองให้ผคู ้ นที่จะแตะม้า
นั่งเพื่อจะดู ว่า สี เปี ยกจริ งๆหรื อไม่ ประการที่ สี่ บางคนได้เข้าใจว่าเปาโลได้หมายถึ ง “เพื่ อ
กระตุน้ การสานึกถึงการละเมิด” นี่ดูเหมือนเป็ นไปได้นอ้ ยที่สุดในบริ บทนี้ เนื่ องจากว่าเปาโล
ได้แ สดงถึ ง ความเป็ นห่ วงเกี่ ย วกับ ข้อเท็จจริ ง ที่ เป็ นรู ปธรรมของประวัติศาสตร์ ความรอด
มากกว่าการพัฒนาที่เป็ นนามธรรมของความเชื่อในแต่ละบุคคล[138]
“พวกทูตสวรรค์” ผูท้ ี่ได้ยืนระหว่างพระเจ้าและคนอิสราเอลได้เป็ นสื่ อกลางของพันธสัญญา
แบบโมเสส (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 33:2, LXX; กจ. 7:53; ฮบ. 2:2) ทั้งพระเจ้าและคนยิวได้มีความ
รับผิดชอบต่างๆภายใต้ธรรมบัญญัติ ตรงกันข้าม พระเจ้าเองได้เปิ ดเผยพันธสัญญาแบบอับ
ราฮัมโดยปราศจากสื่ อกลางที่ซ่ ึ งพระเจ้าเท่านั้นมีความรับผิดชอบต่างๆ (ข้อ 20; เปรี ยบเทียบ
ปฐก. 15)
“อย่างที่มนั [ธรรมบัญญัติ] ได้มีจุดแห่ งที่มาบนภูเขาซี นายนั้น มันก็ได้มีจุด
แห่งการสิ้ นสุ ดลงคือบนภูเขาโกละโกธา”[139]
เปาโลได้ช้ ีแจงว่าธรรมบัญญัติเป็ นตัววัดชัว่ คราวที่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจะทาหน้าที่ “จนกว่า”
พระคริ สต์ได้เสด็จมา[140]

“หน้า ที่ ข องธรรมบัญญัติก็ คื อที่ จะชี้ ประชาชนไปยัง พระคริ ส ต์ไ ม่ ใ ช่ ที่ จ ะ
จัดเตรี ยมแนวทางที่ประชากรของพระเจ้าควรดาเนินชีวติ อยูเ่ สมอ”[141]
“ท่าน [เปาโล] รับรู ้ ถึงการเรี ยงลาดับซึ่ งอาจถูกสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้ คือ ยุคพระ
สั ญ ญา ยุ ค ธรรมบัญ ญัติ ยุ ค พระคริ สต์ ซ่ ึ งยุ ค พระคริ สต์ ถู ก รั บ รู ้ ว่ า เป็ น
ความสาเร็ จของยุคพระสัญญา”[142]
กลุ่ มเคลื่ อนไหวการสร้ า งใหม่ของคริ ส เตี ย นก็ตอบคาถามของเปาโลที่ ว่า “ท าไมจึงมี ธรรม
บัญญัติ?” (ข้อ 19) ในทานองนี้ คือ พระเจ้าได้ประทานธรรมบัญญัติของโมเสสเพื่อจะจัดเตรี ยม
เค้าโครงสาหรับการปฏิบตั ิการของรัฐบาลของทุกประเทศ[143]
“กลุ่ ม ที่ เชื่ อการสร้ า งใหม่ ก็ ค าดหวัง วัน ที่ ค ริ ส เตี ย นจะปกครองซึ่ งใช้พ นั ธ
สัญญาเดิมในฐานะเป็ นหนังสื อกฎหมาย”[144]
“ความเชื่ อถื อแบบการสร้ างใหม่” ก็ข้ ึนอยู่กบั การป้ องกันความเชื่ อเชิ งข้อสมมุติล่วงหน้า ซึ่ งก็
คือ กฎหมายของพระเจ้า (ตามตัวอักษรหมายถึงการปกครองของพระเจ้า ) และความเชื่ อถื อ
แบบหลังการปกครองพันปี ชื่ ออื่นๆสาหรับมันก็คือ “กลุ่มเคลื่อนไหวกฎหมายของพระเจ้า”
และ “สานึกคาลซีดอน” มันได้รับผูต้ ิดตามหลายคน ซึ่ งก็คือผูท้ ี่แบบอิแวนจิลิคอลในเชิ งคาริ ส
เมติกส์ ความดึงดูดใจอันเป็ นที่นิยมก็คือมันอ้างว่าพระเจ้าต้องการให้อเมริ กาและทุกประเทศ
ท าหน้า ที่ อ ย่า งที่ พ ระเจ้า ต้อ งการให้ อิส ราเอลที่ จ ะท าหน้า ที่ นั่น คื อ เป็ นแบบเทวาธิ ป ไตย
อย่างไรก็ตาม มันล้มเหลวที่จะทาความแตกต่างระหว่างจุดประสงค์ที่เฉพาะของพระเจ้าสาหรับ
อิสราเอลและจุดประสงค์ของพระองค์สาหรับประเทศอื่นๆตลอดประวัติศาสตร์ [145]
3:20

ความหมายของข้อนี้ ได้นามาซึ่ งการอธิ บายที่แตกต่างกันมากมาย[146] ข้าพเจ้าคิดว่าบางทีเปาโล
ได้หมายถึงว่า “ผูก้ ลาง” (ที่นี่คือ “พวกทูตสวรรค์” ข้อ 19) ก็จาเป็ นเมื่อสองฝ่ ายทาข้อตกลงซึ่ ง
ทั้งสองก็ทึกทักเอาความรับผิดชอบต่างๆ อย่างเช่นในพันธสัญญาแบบโมเสสที่เป็ นไปทั้งสอง
ฝ่ าย อย่างไรก็ ตาม ผูก้ ลางก็ไม่จาเป็ นเมื่ อพันธสัญญามี ด้านเดี ยวอย่างที่ พระเจ้าได้ทาพันธ
สัญญาแบบอับราฮัมที่ไม่มีเงื่อนไข

“. . . ข้อวินิจฉัยที่ได้ถูกตั้งใจให้ถูกตั้งขึ้นก็คือว่าธรรมบัญญัติที่ได้ให้มาผ่าน
ทางผูก้ ลางก็ได้มาจากพระเจ้าในทางอ้อม การที่พระสัญญาที่ได้มาโดยตรงก็
ไม่ได้ถูกรับรอง แต่ถูกทึกทักเอาให้อยูใ่ นความคิด”[147]
3:21-22

ธรรมบัญญัติและพระสัญญาขัดแย้งกันไหม? ไม่ขดั แย้งเลย! พระเจ้าได้ออกแบบสองสิ่ งนี้ เพื่อ
จุดประสงค์สองอย่างที่แตกต่างกัน จุดประสงค์ของธรรมบัญญัติไม่ใช่ที่จะจัดเตรี ยมการถูกทา
ให้ชอบธรรมเลย มันได้ทาหน้าที่เป็ นกระจกเงาที่แสดงถึงความผิดบาปของผูค้ นและที่วา่ พวก
เขาเป็ นทาสของบาปคือ “พระคัมภีร์ได้ปิดให้ทุกคนอยูภ่ ายใต้บาป” เมื่อพวกเขาตระหนักว่า
พวกเขาไม่สามารถช่ วยพวกเขาเองให้รอดได้ พวกเขาจะต้องเปิ ดใจที่จะรั บเอาความรอดใน
ฐานะของขวัญโดยความเชื่ อ โดย “พระคัมภีร์” นั้นเปาโลอาจได้หมายถึ ง คาสอนของพันธ
สั ญญาเดิ ม ในหลายที่ หรื อ ท่ า นอาจได้มี ตวั บทที่ เฉพาะในความคิ ดเช่ น เฉลยธรรมบัญญัติ
27:26[148]
“ธรรมบัญญัติเป็ นกระจกเงาที่ช่วยให้เราเห็น ‘ใบหน้าที่สกปรก’ ของเรา (ยก.
1:22-25) แต่ คุณไม่ ได้ ล้างใบหน้ าของคุณด้ วยกระจกเงา! เป็ นพระคุณนัน่ เอง
ที่จดั เตรี ยมการชาระล้างผ่านทางพระโลหิ ตของพระเยซู คริ สต์ (ดู 1 ยน.
1:7b)”[149]
“พระเจ้าได้ต้ งั ใจที่จะช่ วยให้รอดโดยความเชื่ อซึ่ งปราศจากธรรมบัญญัติอยู่
เสมอ พระเจ้าได้ประทานธรรมบัญญัติแต่พระองค์ได้ประทานมันเพื่อว่ามัน
จะกล่ า วโทษทุ ก คนและในเชิ ง ลบแล้วก็ ตระเตรี ย มการไถ่ บ นพื้ นฐานของ
ความเชื่อ (3:22, 24 ซึ่ งเป็ นอนุ ประโยคแห่ งจุดประสงค์ที่แสดงถึงความตั้งใจ
ของพระเจ้า) ธรรมบัญญัติไม่ได้ให้มาเพื่อที่จะทาให้มีชีวติ (3:21)”[150]
“มันตอกย้ าแก่เราถึงการสานึ กที่ว่าเราไม่สามารถถูกทาให้ชอบธรรมได้โดย
สิ่ งใดก็ตามที่เราสามารถทาได้ เหมือนกับคนอิสราเอลในประเทศอียิปต์ เรา
ถูกสั่งให้ทาอิฐโดยปราศจากฟางข้าว ที่จะบริ สุทธิ์ อย่างสมบูรณ์แบบในเมื่อเรา
ไม่มีการทาให้บริ สุทธิ์ เลย คือที่ จะรั กพระเจ้าด้วยสุ ดใจของเราและรักเพื่อน
บ้านเหมือนรักตัวเราเองในเมื่อเราไม่มีความกรุ ณาของพระเจ้า”[151]

“ธรรมบัญญัติสามารถวางสิ่ งที่ผคู ้ นควรทาเท่านั้น แต่ไม่สามารถให้อานาจแก่
พวกเขาที่จะพิชิตการทดลองที่จะให้ทาความชัว่ ได้”[152]
พันธสัญญาเดิมทั้งหมด (ข้อ 22) ไม่ใช่แค่ธรรมบัญญัติของโมเสสเท่านั้น (ข้อ 21) ได้แสดงให้
เห็นว่าผูค้ นเป็ นคนบาปและไร้ ความสามารถแห่ งการช่ วยพวกเขาเองให้รอด เปาโลได้ทาให้
พระคัมภีร์เป็ นบุคคลเพื่อที่จะอธิ บายว่าที่จริ งแล้วพระวจนะเป็ นพระเจ้าที่ทาการผ่านพระวจนะ
สภาพของผู้คนภายใต้ ธรรมบัญญัติและความเชื่ อ 3:23-29
“เมื่อดาเนิ นการมุมมองของประวัติศาสตร์ ความรอดที่ได้แนะนาไว้ในข้อที่ 13-14 และได้
พัฒนาในข้อที่ 15-22 ต่อไปนั้น เปาโลก็ให้การพิจารณาต่อไปถึงที่ของธรรมบัญญัติในระบบ
ของพระเจ้าโดยการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมบัญญัติและความเชื่ อในฐานะ
เป็ นสองยุคที่แตกต่างกัน”[153]
ในอีกแง่หนึ่ง ข้อโต้แย้งก็กลับไปสู่ จุดเริ่ มต้นของมันในข้อที่ 7[154]
3:23-27

เปาโลได้พรรณนาถึงอิสราเอลก่อนการเสด็จมาของพระคริ สต์ในฐานะเด็ก การมาของความเชื่อ
(ข้อ 23) มีความหมายเหมือนกันกับการเสด็จมาของพระคริ สต์ในมุมมองของเปาโลเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ความรอด
ในสมัยของเปาโลนั้น มันเป็ นเรื่ องธรรมดาสาหรับเด็กที่อายุระหว่าง 6-16 ปี ที่จะอยูภ่ ายใต้การ
ดูแลของครู (“ผูด้ ูแล”)[155] ครู ได้ปกป้ องพวกเขาจากอิทธิ พลต่างๆที่ชวั่ ร้ ายและได้เรี ยกร้ อง
การเชื่อฟังจากพวกเขา
“ไม่สงสัยเลยว่ามีครู หลายคนอันเป็ นที่รู้จกั สาหรั บความกรุ ณาของพวกเขา
และเป็ นที่ เ คารพอย่า งรั ก ใคร่ โ ดยผูท้ ี่ อ ยู่ใ นความอุ ป ถัม ภ์ข องพวกเขา แต่
ภาพลักษณ์ที่ครอบงาคือภาพลักษณ์ของคนเคร่ งวินยั ที่รุนแรงผูซ้ ่ ึ งได้หนั ไปใช้

การบังคับทางร่ างกายและการลงโทษเกี่ยวกับร่ างกายอยูบ่ ่อยๆในฐานะเป็ นวิธี
ของการทาให้เด็กๆของเขาเรี ยงแถว”[156]
ธรรมบัญญัติได้แค่ทาอย่างนั้นเพื่ออิสราเอล[157] ธรรมบัญญัติได้เป็ นคนเคร่ งวินยั สาหรับคน
อิสราเอลอย่างแท้จริ ง อย่างไรก็ตาม ความจาเป็ นสาหรับการช่วยเหลื อประเภทนั้นได้สิ้นสุ ด
ลงเมื่อพระคริ สต์ได้เสด็จมา
ธรรมบัญญัติของโมเสสไม่เคยถูกตั้งใจไว้เพื่อจะจัดเตรี ยมความรอดให้แก่คนอิสราเอลที่หลง
หายเลย พระเจ้าได้ประทานธรรมบัญญัติให้แก่ประชากรที่ได้รับการไถ่หลังจากการอพยพเพื่อ
จะให้พวกเขารู ้ถึงความรับผิดชอบต่างๆของพวกเขาในฐานะประชากรที่ได้รับการไถ่ ธรรม
บัญญัติมีจุดประสงค์ที่ ควบคุมบังคับ และจุดประสงค์ที่ สาแดง แต่ไม่เคยมีจุดประสงค์ที่ ไถ่
เลย ธรรมบัญญัติ ได้ นาพวกเขา ไป “ยังพระคริ สต์” ในแง่ที่วา่ ได้ตระเตรี ยมพวกเขาเพื่อการ
เสด็จมาของพระคริ สต์ โดยการแสดงให้พวกเขาเห็นว่าความชอบธรรมของมนุ ษย์ไม่เพียงพอ
และพวกเขาต้องมีความชอบธรรมที่พระเจ้าเท่านั้นสามารถจัดเตรี ยมให้ได้
“. . . คนยิวไม่ได้ บังเกิดมา ผ่านทางธรรมบัญญัติ แต่ได้ถูก เลี ย้ งดูโดยธรรม
บัญ ญัติ . . . . ดัง นั้นธรรมบัญญัติ ไ ม่ ไ ด้ ให้ ชี วิต แก่ อิ ส ราเอลแต่ ไ ด้ บั ง คั บ
ควบคุม ชีวติ ”[158]
“พระคริ สต์ทรงเป็ นครู แท้ผซู้ ่ ึ ง นาพาเราและแสดงให้เราเห็นถึงแนวทางของ
พระเจ้าในแง่ของพระคุณ”[159]
ตอนนี้ ทุ ก คนที่ ว างใจในพระคริ ส ต์ก็ เ ป็ น “บุ ตร” (ค ากรี ก ฮุ ย ออย) ที่ เป็ นผูใ้ หญ่ ไม่ ใ ช่ เด็ ก
(“ภายใต้ผูด้ ู แล”) “อี ก ต่ อไป” เป็ น “ความเชื่ อในพระเยซู คริ ส ต์ ” ที่ ท าให้บุ คคลหนึ่ งเป็ น
“บุตร” ของพระเจ้า (ข้อ 25) การมาของความเชื่อ (“บัดนี้ความเชื่อนั้นได้มาแล้ว”) ก็เหมือนกัน
กับการให้ข่าวประเสริ ฐ[160]

“ตอนนี้ จุดจดจ่อเปลี่ยนจากประวัติศาสตร์ ไปยังส่ วนตัว จากสถาบันไปยังแต่
ละบุคคล เปาโลได้อภิปรายถึ งมรดกที่ได้สัญญาแก่ลูกหลานของอับราฮัม
ตอนนี้ท่านให้ความสนใจที่ทายาทผูซ้ ่ ึงได้อา้ งเอามรดกของเขา”[161]
จอร์ จได้แนะนาว่าข้อที่ 26 เป็ นศูนย์กลางของโครงร่ างที่ แนวคิ ดถู กวางไว้ในรู ปสมมาตร
[162] ครึ่ งแรกของโครงร่ างแบบนี้มีการเน้นที่คนยิว ส่ วนครึ่ งหลังมีการเน้นที่คนต่างชาติ
A พระสัญญา (อับราฮัม) 3:6-14
B ธรรมบัญญัติ (โมเสส) 3:15-22
C ความเชื่อ (พระคริ สต์) 3:23-25
D “ท่านทั้งหลายเป็ นบุตรของพระเจ้าร่ วมในพระเยซู คริ สต์โดยความเชื่ อ”
3:26
C' ความเชื่อ (พระวิญญาณ) 3:27-4:7
B' ธรรมบัญญัติ (สตอยเคอิอา ทู คอสมู [องค์ประกอบของโลก]) 4:8-11
A' พระสัญญา (ซาราห์) 4:21-31
สิ งที่รวมเราเข้ากับพระคริ สต์คืองานบัพติสมาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่ได้เกิดขึ้น ณ เวลาแห่ ง
ความรอด (1 คร. 12:13) ผูอ้ ่านดั้งเดิมของเปาโลอาจได้ถือว่าการอ้างอิงของท่านถึงการบัพติศ
มาเป็ นการบัพติศมาในน้ า แต่การบัพติศมาในน้ าได้อธิ บายถึงสิ่ งที่ได้เกิดขึ้นกับพวกเขาเมื่อพระ
วิญญาณได้ให้บพั ติศมาแก่พวกเขา เมื่อเด็กผูช้ ายคนโรมันได้ไปสู่ ภาวะบุตร บิดาของพวกเขาได้
ให้ เ สื้ อคลุ ม ของชาวโรมัน ที่ พิ เ ศษแก่ พ วกเขาที่ ไ ด้ ร ะบุ ถึ ง ภาวะของพวกเขา เปาโลได้
เปรี ยบเทียบเสื้ อคลุมนั้นกับพระคริ สต์ (ข้อ 27)
“‘สวมพระคริ สต์’ คือจะมาเป็ นอย่างพระคริ สต์ ที่จะมีสถานภาพของพระองค์
ในบริ บทนี้ ก็คือที่จะมาเป็ นเป้ าแห่ งความโปรดปรานของพระเจ้า คือบรรดา
บุตรของพระเจ้า อย่างที่พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า”[163]
พระเจ้าได้จดั การกับมนุษยชาติอย่างที่บิดาจัดการกับลูกๆของเขา เมื่อลูกๆยังเด็กอยู่ ซึ่ งมีขอ้ มูล
และประสบการณ์อนั จากัด บิดาที่ดีก็ยอมทนต่อความไม่เป็ นผูใ้ หญ่ของพวกเขา แต่เมื่อพวกเขา

มาเป็ นผูใ้ หญ่ เขาก็ จดั การกับ พวกเขาในฐานะผูใ้ หญ่ ความแตกต่า งในกฎเกณฑ์ในบ้านที่
เปาโลได้กล่ าวถึ งที่ นี่ก็สะท้อนถึ งยุคต่างๆ (นั่นคื อ ระบบต่างๆ คากรี ก ออยโคโนมอส ตาม
ตัวอักษรหมายถึง กฎหมายในบ้าน) มันน่าสนใจที่วา่ แม้กระทัง่ นักอรรถาธิ บายที่ไม่เชื่ อเรื่ องยุค
ก็ยอมรับว่าการเสด็จมาของพระคริ สต์อย่างที่เปาโลได้กล่าวถึงที่นี่ก็ได้เริ่ มยุคใหม่ในการจัดการ
ของพระเจ้ากับมนุษยชาติ
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ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าภายใต้ความเชื่อนั้น ผูเ้ ชื่อทุกคนแบ่งปั นสิ ทธิ พิเศษและตาแหน่ง
อย่างเดียวกัน เปาโลไม่ได้กล่าวว่าความแตกต่างทั้งสิ้ นระหว่างผูค้ นได้ สิ้ นสุ ด เป็ นที่ชดั เจน
ว่าผูค้ นยังคงเป็ นยิวหรื อต่างชาติ เป็ นทาสหรื อเป็ นไท และเป็ น ชายหรื อหญิง ประเด็นของ
ท่านก็คือว่า ภายในพระกายของพระคริ สต์น้ นั ทุกคนมีความสัมพันธ์อย่างเดี ยวกันกับพระเจ้า
ทุ ก คนมี คุ ณค่า เท่ า เที ยมกัน เปาโลอาจได้ใ ช้ ส่ วนหนึ่ ง ของเพลงนมัส การของคริ ส เตี ย น
เริ่ มแรกที่นี่ (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 12:12-13; คส. 3:9-11)
“สิ่ งตรงข้ามสามคู่ที่เปาโลได้เขียนขึ้นก็แสดงถึงการแยกออกพื้นฐานของการ
มีชีวติ อยูข่ องมนุ ษย์คือ ลักษณะของเชื้ อชาติ ความสามารถทางเศรษฐกิจ และ
เรื่ องทางเพศ เชื้ อชาติ เงิ นและเพศเป็ นอานาจพื้ นฐานในชี วิตของมนุ ษย์”
[164]
ผูส้ นับ สนุ นสิ ท ธิ ส ตรี แบบอี แวลเจลลิ ค อลส่ วนใหญ่ ถื อว่า ข้อนี้ เป็ นตอนหลัก ที่ ส อนถึ ง การ
ล้มเลิกการเป็ นผูน้ าของผูช้ ายในคริ สต์ศาสนา นักเขียนคนหนึ่ งที่ชื่อพอล เจวเวทท์ได้เชื่ อว่าคา
สอนของเปาโลที่วา่ ผูห้ ญิงเป็ นรองผูช้ ายเพื่อเห็นแก่ใครที่พระเจ้าได้สร้างเธอนั้นก็ได้มาจากรับ
บีนิยมไม่ใช่การสาแดง[165] ดาเนี ยล ฟูลเลอร์ ได้สะท้อนถึงบทสรุ ปอย่างเดียวกัน แต่เนื่ องจาก
เหตุผลที่แตกต่างไปเล็กน้อย
“. . . โดยแนวทางของการปรับตัวนั้น ท่าน [เปาโล] ได้สนับสนุนการเป็ นทาส
ที่เป็ นแบบคริ สเตียนและการปกครองโดยผูอ้ าวุโส แต่ดว้ ย การนับถื อต่อทั้ง
สองอย่างนั้น ท่านก็ได้ละแนวทางที่เพียงพอสาหรับคริ สตจักรที่จะได้เข้าใจว่า
คาสอนเหล่านี้ไม่ได้ประยุกต์ใช้อีกต่อไปหลังจากประเด็น ‘ไม่ใช่ยิวหรื อกรี ก’
ได้ยตุ ิ”[166]

บรู ซได้ถือสิ่ งที่ขา้ พเจ้าพิจารณาว่าเป็ นจุดยืนที่สามารถป้ องกันไว้ได้ตามพระคัมภีร์มากกว่าใน
ข้อนี้
“ข้อกาหนดแรกที่นี่คือ. . . ในพระคริ สต์น้ นั ไม่มียิวหรื อกรี ก. . .;การทาลาย
ก าแพงกลางแห่ ง การแบ่ ง แยกระหว่ า งสองพวกนี้ ก็ เ ป็ นพื้ น ฐานต่ อ ข่ า ว
ประเสริ ฐของเปาโล (อฟ. 2:14-15) ในทานองเดี ยวกันโดยการตัดความ
แตกต่างทางศาสนาระหว่างทาสและไท และระหว่างชายและหญิงออกไปนั้น
เปาโลก็ทาการยืนยันสามอย่างซึ่ งสอดคล้องกับจานวนของสู ตรของคนยิวที่
ซึ่ งความแตกต่างสามอย่างถูกสงวนไว้อย่างเช่นในการอธิ ษฐานตอนเช้าที่ซ่ ึ ง
ชายชาวยิวขอบคุณพระเจ้าที่วา่ เขาไม่ใช่คนต่างชาติ ไม่ใช่ทาสหรื อผูห้ ญิง. . . .
“เหตุผลสาหรั บการขอบคุ ณสามอย่างก็ไม่ใช่ การดู ถูกคนต่างชาติ ทาสหรื อ
ผูห้ ญิ ง ในฐานะบุ ค คลแต่ เป็ นข้อเท็จจริ งที่ ว่า พวกเขาไร้ คุณสมบัติจากสิ ท ธิ
พิเศษทางศาสนาหลายอย่างที่ได้เปิ ดให้กบั ชายชาวยิว”[167]
คนต่างชาติ ทาสและผูห้ ญิงไม่ได้ชื่นชมทางเข้าอย่างเดี ยวกันไปยังพระเจ้าในการนมัสการที่
เป็ นรู ปแบบของอิสราเอลอย่างที่คนยิว ไท และผูช้ ายได้ชื่นชม อย่างไรก็ตาม พวกเขาสามารถ
วางใจพระเจ้าสาหรับความรอดส่ วนตัวของพวกเขาได้ ปุโรหิ ตในอิสราเอลต้องเป็ นคนยิว ไท
และผูช้ าย ตอนนี้ ในคริ สตจักรนั้น คริ สเตียนทุกคนเป็ นปุโรหิ ต (1 ปต. 2:9-10) อย่างไรก็ตาม
การเน้นของเปาโลก็อยูท่ ี่เอกภาพใน พระคริ สต์ของผูเ้ ชื่ อ ไม่ใช่ความเท่าเทียมของพวกเขากับ
ซึ่ งกันและกัน
“กาลาเทีย 3:28 ไม่ได้กล่าวอะไรก็ตามที่ชดั เจนเกี่ยวกับการที่ความสัมพันธ์
ระหว่ า งชายและหญิ ง ควรปฏิ บ ัติ อ ย่ า งไรในชี วิ ต ประจ าวัน แม้ก ระทั่ง
ผูส้ นับสนุ นสิ ทธิ สตรี ยอมรับว่าบริ บทของกาลาเทียบทที่ 3 คือศาสนศาสตร์
ไม่ ใ ช่ ภ าคปฏิ บ ตั ิ [168] ที่ นี่เปาโลท าแถลงการณ์ ท างศาสนศาสตร์ เ กี่ ย วกับ
ความเท่าเที ย มพื้ นฐานของชายและหญิ งในสถานภาพของพวกเขาต่อพระ
พักตร์ พ ระเจ้า ดังนั้นแนวคิ ดใดๆเกี่ ยวกับ การที่ ความจริ ง นี้ ค วรทาการใน

ความสัมพันธ์ต่างๆทางสังคมก็ไม่สามารถดึงมาจากกาลาเทีย 3:28ได้ แต่ตอ้ ง
ถูกนามายังข้อนี้ จากความเข้าใจที่กว้างขึ้นของบุคคลหนึ่ งเกี่ ยวกับธรรมชาติ
ของสิ่ งต่างๆ”[169]
แถลงการณ์น้ นั ไม่ได้หมายถึ งว่า “ความแตกต่างระหว่างชายและหญิงได้ถูก
ลบล้างไปในพระคริ สต์ อย่างที่ไม่มีความแตกต่างทางเชื้ อชาติระหว่างคนยิว
ที่เป็ นคริ สเตียนและคนต่างชาติที่เป็ นคริ สเตียน” [170]
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การเปลี่ยนแปลงอันที่สามก็คือว่าบรรดาผูท้ ี่ได้เข้าร่ วม “กับพระคริ สต์” โดยความเชื่ อ ก็ได้กลาย
มาเป็ น “พงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัม ” ในฝ่ ายวิญญาณและผูร้ ับมรดก (“ทายาท”)ของพระสัญญา
บางอย่างของพระเจ้าที่มีต่อเขา นี่ ไม่ได้หมายถึ งว่าคริ สเตียนกลายมาเป็ นคนยิว คริ สเตียนก็
เป็ นคริ สเตียน เราอยูใ่ นพระคริ สต์ ซึ่ งเป็ นพงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัม (เปรี ยบเทียบ ข้อ 16) พระเจ้า
ได้สัญญาบางสิ่ งแก่พงศ์พนั ธุ์ทางกายภาพทั้งหมดของอับราฮัม (เช่น ปฐก. 12:1-3, 7) พระองค์
ได้สัญญาสิ่ งอื่นๆแก่ผเู ้ ชื่ อภายในกลุ่มนั้น (เช่น รม. 9:6, 8) พระองค์ยงั ได้สัญญาสิ่ งอื่นๆแก่เชื้ อ
สายฝ่ ายวิญญาณของอับราฮัมผูซ้ ่ ึ งไม่ใช่ คนยิวอี กด้วย (เช่ น กท. 3:6-9) การล้มเหลวที่จะ
แยกแยะกลุ่มเหล่านี้ และพระสัญญาต่างๆที่ได้ให้แก่แต่ละกลุ่มก็ได้ส่งผลต่อความสับสนมาก
ตัวอย่างเช่น ผูไ้ ม่เชื่อยุคพันปี สรุ ปว่าผูเ้ ชื่อคนต่างชาติได้รับพระสัญญาต่างๆของคนที่เหลืออยูท่ ี่
เชื่อภายในอิสราเอล ดังนั้นก็ขจัดอนาคตใดๆสาหรับอิสราเอลในฐานะชนชาติ นี่ คืออีกตัวอย่าง
หนึ่งของความผิดพลาดนี้:
“ตลอดโลกที่ ใ หญ่ ท้ งั สิ้ นนี้ องค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า ทรงตระหนักว่าชนชาติ เดี ย ว
เท่ านั้น เป็ นของพระองค์ นัน่ คือชนชาติของผูเ้ ชื่อ (1 ปต. 2:9)”[171]
ทาไมจุดยืนแบบไม่เชื่อยุคพันปี ที่ได้นาเสนอข้างบนนั้นไม่สามารถถูกต้องได้? เหตุผลก็คือว่า
พระคั ม ภี ร์ กล่ า วถึ ง คริ สตจั ก รในฐานะชนชาติ ที่ แ ตกต่ า งจากอิ ส ราเอล (อฟ. 2:1122)[172] คนยิ ว และคนต่ า งชาติ ผู ้ซ่ ึ งจะต้อ งกลายมาเป็ นคนยิ ว เพื่ อ จะเข้า ไปสู่ อิ ส ราเอลก็
ประกอบเป็ นอิสราเอล คริ สตจักรประกอบด้วยคนยิวและคนต่างชาติผซู ้ ่ ึ งเข้าไปยังคริ สตจักร
ในฐานะคนยิวหรื อคนต่างชาติ (อฟ. 2:16; เปรี ยบเทียบ 1 คร. 10:32) ยิ่งกว่านั้น เปาโลได้เรี ยก
ความเท่าเทียมของยิวและต่างชาติในคริ สตจักรว่า “ความลึกลับ” ซึ่ งเป็ นบางสิ่ งที่พิเศษที่ไม่ได้

ถูกเปิ ดเผยมาก่อนในพระคัมภีร์ (อฟ. 3:5) คริ สตจักรได้เริ่ มต้น ณ วันเพ็นเทคอสต์ไม่ใช่ในพันธ
สัญญาเดิม (กจ. 1:5; 11:15-16; 1 คร. 12:13; คส. 1:18) ผูเ้ ชื่อทุกยุคเป็ น “ประชากรของพระเจ้า”
ทุก คน อย่างไรก็ตาม พระเจ้า ได้รับ มื อกับ กลุ่ มที่ แตกต่ างของพวกเขา และมี จุดประสงค์ที่
แตกต่างสาหรับพวกเขาในฐานะกลุ่มต่างๆ ในระยะต่างๆที่หลากหลายในประวัติศาสตร์ ของ
มนุษย์
คริ สตจักรได้รับพระสัญญาต่างๆที่มีต่ออับราอัมไหม? คริ สตจักรได้รับบางพระสัญญาเท่านั้น
คนยิวจะได้รับพระสัญญาเฉพาะเหล่านั้นที่ได้มอบให้แก่พงศ์พนั ธุ์ทางกายภาพของอับราฮัม ผู ้
เชื่อทุกคน (ต่างชาติและยิว) จะได้รับพระสัญญาเหล่านั้นที่ได้มอบให้แก่พงศ์พนั ธุ์ฝ่ายวิญญาณ
ของอับ ราฮัม คนยิวที่ รอด (คริ ส เตี ยนคนยิว ) จะได้รับพระสัญญาเหล่ านั้นที่ ไ ด้ให้แก่ พงศ์
พันทางกายภาพผูซ้ ่ ึ งเป็ นพงศ์พนั ธุ์ฝ่ายวิญญาณอีกด้วย ในการศึกษาพระคัมภีร์น้ นั เป็ นสิ่ งที่
สาคัญอย่างมากที่จะสังเกตถึงคนเดียวหรื อหลายบุคคลผูซ้ ่ ึ งพระสัญญาใดๆที่ได้มอบแก่
ข. การอธิบายถึงหลักคาสอน บทที่ 4
ในบทที่ 3 การที่คนยิวถูกครอบงาด้วยธรรมบัญญัติของโมเสสก็เป็ นสิ่ งแรกในความคิดของเปาโล ในบทที่ 4
ท่านได้กล่าวซ้ าข้อโต้แย้งของท่านเพื่อผลประโยชน์ของคนต่างชาติผซู ้ ่ ึ งการรวมกันทางศาสนาและการนับถือรู ป
เคารพของต่างชาติเป็ นความเป็ นห่วงหลัก ในขณะที่ในบทที่ 3 นั้นเปาโลได้กล่าวถึงการถูกทาให้ชอบธรรมเป็ น
หลัก (เปรี ยบเทียบ 3:20) ในบทที่ 4 การเน้นของท่านอยูท่ ี่การชาระให้บริ สุทธิ์ เป็ นหลัก (เปรี ยบเทียบ 4:3)
1. ตัวอย่างประกอบเกีย่ วกับครอบครัว 4:1-11
เมื่ อดาเนิ นกรณี ของท่านในเรื่ องความเชื่ อเหนื อธรรมบัญญัติของโมเสสต่อไปนั้น เปาโลก็ได้อา้ งอิงตัวอย่าง
ประกอบจากชีวิตครอบครัว ท่านได้ทาอย่างนี้ เพื่อที่จะอธิ บายถึ งสภาพของผูเ้ ชื่ ออย่างที่ตรงกันข้ามกับผูท้ ี่เคร่ ง
ในกฎ และเพื่อจะเตือนผูอ้ ่านของท่านให้ละทิ้งการเคร่ งในกฎ
ตัวอย่างประกอบ 4:1-7

4:1-3

เปาโลได้เปรี ยบเที ยบธรรมบัญญัติกบั พัศดี (3:22) และพี่เลี้ ยงเด็ก (3:24) ตอนนี้ ท่านได้
เปรี ยบเทียบกับผูพ้ ิทกั ษ์มรดกซึ่ งได้ถูกแต่งตั้งให้ดูแลเด็กเล็กๆและทรัพย์สมบัติของเขา นัน่ คือ
“ผูป้ กครอง” จุ ดประสงค์ของการเปรี ยบเที ยบทั้งสามนี้ ก็เพื่อที่ จะอธิ บายถึ งความแตกต่าง
ระหว่างระยะทางประวัติศาสตร์ ก่อนหน้านี้ ของการไม่เป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณกับระยะปั จจุบนั
ของเสรี ภาพฝ่ ายวิญญาณ
เปาโลได้เปรี ยบเที ย บการไม่เป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ ายวิญญาณของบรรดาผูท้ ี่ ดาเนิ นชี วิตภายใต้ธ รรม
บัญญัติของโมเสสกับการเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณของบรรดาผูท้ ี่ดาเนิ นชี วิตโดยความเชื่ อใน
พระคริ สต์ ตอนนี้อย่างเช่นตอนนั้นเด็กที่เล็กมากก็อยูภ่ ายใต้การแนะนาของคนอื่นๆ แม้วา่ เขา
อาจเป็ นทายาทของมรดกที่ ยิ่งใหญ่ ในทานองเดี ยวกัน ก่ อนที่ พวกเขามาสู่ พระคริ สต์โดย
ความเชื่อนั้น ผูค้ นก็อยูภ่ ายใต้ “ความเป็ นทาส” ในกรณี ของคนยิว ความเป็ นทาสของพวกเขาก็
คือการอยู่ใต้ธรรมบัญญัติ ในกรณี ของคนต่างชาติน้ นั มันก็คือการยับยั้งของศาสนาต่างชาติ
“พิธีเปลี่ยนสภาวะ” ไปสู่ วยั ผูใ้ หญ่ได้เกิดขึ้นในแวดวงของคนยิวเมื่อบุตรชายมีอายุ 12 ปี ใน
กรี กนั้น ก็คือตอนอายุ 18 และภายใต้กฎหมายของโรมันนั้น ก็คือตอนอายุระหว่าง 14 ปี และ 17
ปี [173]
เปาโลได้ใช้คาว่า ทา สตอยเคอิ อา ทู คอสมู (“สิ่ งต่างๆที่เป็ นพื้นฐานของโลก”) สี่ ครั้งในงาน
เขียนของท่านคือสองครั้งในบทนี้ (ข้อ 3 และ 9) และสองครั้งในโคโลสี บทที่ 2 (ข้อ 8 และ 20)
“คาว่า สตอยเคอิ อา [สิ่ งต่างที่เป็ นพื้นฐาน] โดยหลักแล้วหมายถึ งสิ่ งต่างๆที่
ถูกวางไว้ขา้ งต่อข้างในแถว มันเป็ นการใช้ตวั อักษรของชุดอักษรคือ กขค และ
จากนั้ นเนื่ อ งจากการเรี ยนรู ้ กขค เป็ นบทเรี ยนแรกในการศึ ก ษาทาง
วรรณกรรม มันก็หมายถึง “ความรู ้ เบื้องต้น” นัน่ คือ หลักการแรก (อย่างเช่ น
ใน ฮบ. 5:12) อีกครั้งหนึ่ ง เนื่ องจากว่าตัวอักษรของชุ ดอักษรได้ถูกถือว่าเป็ น
‘องค์ประกอบ’ ของสิ่ งที่ถอ้ ยคาและประโยคถูกสร้ างขึ้นนั้น สตอยเคอิ อา ก็
มาสู่ การถูกใช้เป็ น ‘องค์ประกอบ’ ที่สร้างโลกทางวัตถุ (เปรี ยบเทียบ 2 ปต.
3:10, 12) นี่ จะเป็ นความหมายตามธรรมชาติ ของ สตอยเคอิ อา ทู คอสมู
[องค์ประกอบของโลก] นอกจากว่าบริ บทได้บ่งบอกไว้. . .”[174]

นักวิชาการบางคนได้เข้าใจว่า “สิ่ งต่างๆที่ เป็ นพื้นฐาน” เหล่ านี้ เป็ นคาสอนทางปรั ชญาหรื อ
ศาสนา[175] คนอื่นๆเชื่อว่าเปาโลได้อา้ งอิงถึงองค์ประกอบทางวัตถุของจักรวาล นัน่ คือ ดิน น้ า
ลม และไฟ[176] ส่ วนคนอื่นๆเชื่อว่าท่านได้หมายถึงกองทัพของสิ่ งมีชีวติ ฝ่ ายวิญญาณที่ซาตาน
เป็ นหัว หน้า [177] ชื่ อ อื่ น ๆส าหรั บ กองทัพ ใหญ่ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ เ ป็ นปี ศาจคื อ “พวกภู ต ผี ที่
ครอบครอง” “พวกภูตผีที่มีอานาจ” “พวกศัตรู ของพระเจ้า” และ “พวกผูค้ รอบครองแห่ งยุคนี้ ”
(รม. 8:38; 1 คร. 2:6, 8; 15:24,26). อีกมุมมองหนึ่ งก็คือว่าสิ่ งต่างๆที่เป็ นพื้นฐานก็เป็ นขั้นต่างๆ
พื้นฐานของประสบการณ์ทางศาสนา[178] สาหรับข้าพเจ้าแล้วดูเหมือนว่าบริ บทชอบมุมมอง
แรกของมุมมองเหล่านี้ นัน่ คือคาสอนพื้นฐาน ข้อที่ 4 และ อ้างอิงถึง “ธรรมบัญญัติ” ว่าเป็ น
สิ่ งนั้นที่ซ่ ึ งพระคริ สต์ได้ไถ่ “เรา” (คือ ผูอ้ ่านของท่าน) สาหรับคนต่างชาติ “คาสอนพื้นฐาน
ของโลก” คงเป็ นคาสอนของศาสนาต่างชาติ
เปาโลได้เ ปรี ย บเที ย บสภาพของผูเ้ ชื่ อ ก่ อ นและหลัง การบัง เกิ ด เป็ นมนุ ษ ย์ข องพระคริ ส ต์
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 4) ไม่ใช่ สภาพของท่านก่อนและหลังการกลับใจเชื่ อของท่าน (การถูกทาให้
ชอบธรรม) ท่านได้กล่าวถึงระยะต่างๆในประวัติศาสตร์ ความรอดไม่ใช่ประวัติศาสตร์ ส่วนตัว
4:4-5

ในตัวอย่างประกอบนั้น “พระเจ้า” พระบิดาแห่ งพระบุตร “ได้ส่ง” พระคริ สต์มาเมื่อพระองค์ได้
กาหนดว่า “เวลา” นั้นเหมาะสม (“ครบกาหนด”)
“มันจะดูเหมือนว่า ‘เมื่อเวลาได้มาถึงอย่างเต็มที่’ (RSV, NIV) ไม่ได้หมายถึง
ว่าระยะเวลาอันเจาะจงที่ กาหนดโดยพระเจ้าได้ล่วงไป (เหมื อนเช่ น NEB?)
หรื อ เหตุ ก ารณ์ อ ัน เจาะจงที่ ไ ด้ ก าหนดไว้โ ดยพระเจ้ า จ าต้ อ งเกิ ด ขึ้ น
(เปรี ยบเทียบ2 ธส. 2:3-5) หรื อพระเจ้าได้ส่งพระบุตรของพระองค์มาในโลก
เมื่ อสภาพทั้ง สิ้ นถึ ง เวลาส าหรั บ การปรากฏของพระองค์ เมื่ อพิจารณาถึ ง
ข้อเท็จจริ งที่วา่ ในบริ บทนี้ (เปรี ยบเทียบ 3:23, 25) คาว่า ‘ได้มา’ แสดงถึง
เหตุการณ์ในยุคสุ ดท้ายของการเสด็จมาของพระคริ สต์ และหลักการของความ
เชื่อที่ทาให้ชอบธรรมนั้น ความคิดก็คือว่าการปรากฏของพระบุตรได้นา ‘การ
ครบกาหนด’ มาซึ่ งแสดงถึงการสิ้ นสุ ดของยุคปั จจุบนั (เปรี ยบเทียบ 1:4) และ
เริ่ มต้นยุคอนาคต”[179]

“ได้ส่งมา” อาจอ้างอิงถึงการเริ่ มต้นของพันธกิจของพระเยซู ไม่ใช่แค่การบังเกิ ดของพระองค์
[180]
การไถ่มีสองด้าน คือ มันช่ วยกู้ จาก การเป็ นทาสของธรรมบัญญัติ และมันนาไป สู่ การเป็ น
บุตร พระเจ้าได้ส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อที่จะปลดปล่อยบรรดาเด็กเหล่านั้นที่ตกเป็ น
ทาส และเพื่อที่ จะยกพวกเขาไปสู่ สถานะของ (“การรับเป็ น”) “บุตร” เต็มที่ ในวัฒนธรรม
โรมันนั้น พ่อได้กาหนดเวลาที่เหมาะสมเพื่อจะกระทาพิธีการเปลี่ยนสภาวะ เขาได้นาลูกของ
เขามาจากการปกครองของผูป้ กครองโดยอาชี พของเขา และได้ทาให้เขาเป็ นบุตรที่เป็ น ไท
(ได้รับการไถ่) ตามปกติแล้วเขาได้ทาสิ่ งนี้เมื่อลูกของเขาอายุ 14 ปี [181]
เปาโลได้อา้ งอิงถึงธรรมชาติแบบพระเจ้า (“พระบุตรของพระองค์”) และธรรมชาติแบบมนุษย์
(“ประสู ติจากสตรี เ พศ”) ของพระคริ ส ต์ พระเมสสิ ย าห์ ไ ด้ถื อก าเนิ ดใต้ธ รรมบัญญัติ ซึ่ ง
พระองค์ เ ท่ า นั้ นได้ ท าให้ ส าเร็ จ โดยการประพฤติ ต ามธรรมบัญ ญัติ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ แ บบ
(เปรี ยบเทียบ มธ. 5:17)
“ข้อที่ 4-5 ประกอบด้วยหนึ่ งในตอนพระคัมภี ร์ที่ถูกย่อและถูกกาชับอย่าง
สู งส่ งมากที่สุดในจดหมายนี้ เพราะว่าสองข้อนี้ แสดงถึงพื้นฐานของความเป็ น
จริ ง นั่นคื อรากฐานทางคริ สต์ศาสตร์ และความรอดศาสตร์ เพื่อหลักคาสอน
แห่งการถูกทาให้ชอบธรรมโดยความเชื่อ”[182]
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ยิ่งกว่านั้นพระเจ้าได้ส่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (“พระวิญญาณแห่ งพระบุตร”) มาเพื่อจะสถิตในผู้
เชื่ อและเพื่อจะกระตุน้ ให้พวกเขาเข้าหาพระเจ้า “ใจ” เป็ นที่นงั่ ของความตั้งใจ (เปรี ยบเทียบ
สภษ. 4:23) ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าสามารถเป็ นความใกล้ชิดได้ไม่ใช่รูปแบบ เรา
สามารถเรี ยกพระองค์ว่า “พ่อ” ได้ “อับบา” หมายถึ งอย่างนั้นในภาษาอารเมค (เปรี ยบเทียบ
มก. 14:36; รม. 8:15-16)
“อย่างไรก็ตาม เรามีอารมณ์ อ่อนไหวต่อคานี้ มากเกิ นไปเมื่อเราอ้างอิงถึ งมัน
แค่การพูดของเด็กและแปลคานี้ วา่ ‘พ่อ’ คาว่า อับบา ปรากฏในตัวบททาง

กฎหมายบางอย่างของมิชนาในฐานะชื่อเรี ยกที่ถูกใช้โดยเด็กๆที่โตแล้วในการ
อ้างเอามรดกของพ่อที่ตายแล้วของพวกเขา [183] อย่างที่คาของการกล่าวว่า
อับบา ไม่ใช่ เกี่ ยวข้องกับความเป็ นทารกมากสักเท่าไหร่ อย่างที่มนั เกี่ ยวข้อง
กับความสนิ ทสนม มันคือเสี ยงร้ องของหัวใจ ไม่ใช่ ถอ้ ยคาที่ถูกกล่าวอย่าง
สงบด้วยการปลีกและการสงวนท่าทีส่วนตัว แต่เป็ นถ้อยคาที่เรา ‘เรี ยก’ หรื อ
‘ร้อง’ (คราโซ). . . .
“มันคงจะทะนงและบังอาจเกินกว่าความเหมาะสมทั้งสิ้ นที่จะกล่าวถึงพระเจ้า
ว่า อับบา ถ้าพระเยซูเองไม่ได้หา้ มให้เราที่จะทาอย่างนั้น”[184]
คนยิวส่ วนใหญ่รู้ภาษากรี กและอารเมค แต่คาถามยังคงอยูก่ ็คือว่าทาไมพระ
เยซูได้ใช้ท้ งั สองภาษาในคาอธิ ษฐานของพระองค์ มันไม่ใช่ธรรมดาสาหรับ
ทั้งสองภาษาที่มายังพระองค์ในช่วงเวลาแห่ งความเจ็บปวดอย่างเช่นในวัยเด็ก
ของพระองค์หรื อ? สิ่ งเดียวกันอาจเป็ นจริ งที่นี่ในกรณี ของเปาโล”[185]
“ดังนั้นการทรงสถิตของพระวิญญาณเป็ นพยานถึงการเป็ นบุตรของพวกเขา”
[186]
“จุดประสงค์ของภารกิจของพระบุตรก็คือที่จะให้สิทธิ์ ต่างๆของการเป็ นบุตร
จุดประสงค์ของภารกิ จของพระวิญญาณก็คือที่จะให้อานาจแห่ งการใช้สิทธิ์
เหล่านั้น”[187]
4:7

ดังนั้นบรรดาผูเ้ ชื่อแห่ งด้านนี้ ของกางเขนก็เป็ นบุตร เต็มที่ และก็เหมาะสมกับธรรมเนี ยมของสมัย
นั้น นัน่ คือ “ทายาท” เต็มที่ ดังนั้นมันจะโง่ เขลาเพียงใดที่จะกลับไปอยู่ภายใต้การเป็ นทาส
ของธรรมบัญญัติ!
“เมื่อคนบาปวางใจพระคริ สต์และได้รับความรอด ตราบเท่าที่ สภาพของเขา
เกี่ยวข้องนั้น เขาก็เป็ น ‘ทารก’ ฝ่ ายวิญญาณผูซ้ ่ ึงจาเป็ นที่จะเติบโต (1 ปต. 2:23); แต่ตราบเท่าที่ ตาแหน่ ง ของเขาเกี่ ยวข้องนั้น เขาก็เป็ นบุตรที่โตแล้วผูซ้ ่ ึ ง

สามารถใช้ท รั พ ย์ส มบัติของบิ ดาได้และผูซ้ ่ ึ ง สามารถใช้สิ ทธิ พิ เศษต่ างๆที่
อัศจรรย์แห่งการเป็ นบุตรได้”[188]
“คริ สเตียนทุกคนเป็ นทายาทของพระเจ้าโดยความเชื่ อเท่านั้น แต่เหมือนกับ
พันธสั ญญาเดิ ม นั้น มี ม รดกสองประเภทคื อ มรดกที่ ข้ ึ นอยู่ก ับ ความดี และ
มรดกที่เป็ นของคริ สเตียนทุกคนเพราะว่าพวกเขาเป็ นบุตร และไม่ใช่เนื่ องจาก
เหตุผลอื่น”[189]
การร้ องขอ 4:8-11
ถัดไปเปาโลได้ย้ า เตื อนผูอ้ ่ านของท่ านถึ งแนวทางเก่ า แห่ งชี วิตของพวกเขา การเปลี่ ยนแปลงที่ ก ารรั บ ไปสู่
ครอบครั วของพระเจ้าได้นามา และความห่ วงใยของท่านที่ ว่าพวกเขาได้อยู่ในอันตรายของการแลกเปลี่ ย น
อนาคตของพวกเขากับความยุง่ เหยิงของซุ บน้ าข้น
4:8-9

ก่อนกลับใจเชื่อนั้น ผูอ้ ่านของเปาโล (คนต่างชาติเป็ นหลักแต่มีคนยิวบางคน) “ได้เป็ นทาส” ของ
ธรรมเนียมต่างๆทางศาสนาที่ได้รวมถึงพระต่างๆเทียมเท็จในกรณี ของคนต่างชาติ ตอนนี้ ณ
เสรี ภาพนั้น พวกเขาได้อยูใ่ นอันตรายของการกลับไปสู่ การเป็ นทาสอย่างเดียวกันนั้น พวกเขา
อาจกลับไปสู่ ระบบที่ “อ่อนแอ” (ที่ไม่มีอานาจที่จะทาให้ชอบธรรมหรื อชาระให้บริ สุทธิ์ ) “ไร้
ค่า” (ไม่ได้จดั เตรี ยมมรดกให้) และ พื้นฐาน (“เป็ นพื้นฐาน”)
“ที่จะตระหนักว่าตนเองเป็ นศูนย์กลางของความสนใจของพระเจ้า [ข้อ 9 ก] ก็
เป็ นหนึ่งในด้านที่ลึกซึ้ งขึ้นของการกลับใจเชื่อของคริ สเตียน”[190]
“สาหรับความแตกต่างพื้นฐานทั้งสิ้ นระหว่างลัทธิ ยิวและลัทธิ ต่างชาติน้ นั ทั้ง
สองได้เกี่ยวข้องกับการอยูภ่ ายใต้อานาจต่างๆที่เป็ นพื้นฐาน นี่เป็ นแถลงการณ์
ที่น่าประหลาดใจของอดีตฟาริ สีที่จะทาขึ้น กระนั้นเปาโลก็ทามันขึ้นไม่ใช่ใน
ฐานะการกล่ า วเกิ นจริ ง ของความร้ อ นแรงแห่ ง ข้อโต้เถี ย งแต่ ใ นฐานะการ
แสดงออกที่จงใจของจุดยืนที่ได้คิดอย่างระมัดระวัง”

“สตอยเคอิ อา ที่ชาวกาลาเทียได้ตกอยูใ่ นการเป็ นทาสก็คือพวกพระเทียมเท็จ
แห่ งข้อที่ 8 การเป็ นทาสซึ่ งตอนนี้ พวกเขาได้ถูกโน้มน้าวกลับไปสู่ คือการ
เป็ นทาสของธรรมบัญญัติ”[191]
“จากนั้นอานาจต่ า งๆที่ เป็ นปี ศาจของการเคร่ ง ในกฎทั้ง ของคนยิวและคน
ต่างชาติสามารถถูกเรี ยกว่า ‘พวกภูตผีที่ครอบครองและพวกภูตผีที่มีอานาจ’
หรื อ ‘วิญญาณต่างๆที่เป็ นพื้นฐานของโลกนี้’”[192]
อย่างไรก็ตาม “สิ่ งต่างๆที่เป็ นพื้นฐาน” บางทีอา้ งอิงถึ งทุกสิ่ งที่ผคู้ นวางใจนอกเหนือจากพระ
เจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู[่ 193] ผูก้ ลับใจเชื่อคนยิวและคนต่างชาติต่างก็ได้ดาเนิ นชี วิตที่ตกเป็ นทาส
ของอานาจต่างๆที่ เป็ นพื้นฐานของโลกจนกระทัง่ พระคริ สต์ได้ปลดปล่ อยพวกเขา อานาจ
เหล่านี้แม้กระทัง่ ทุกวันนี้ก็รวมถึงทุกสิ่ งที่ผคู ้ นวางใจนอกเหนือจากพระเจ้า คือพระต่างๆที่พวก
เขากลายมาเป็ นทาส
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คริ สเตียนที่รับเอาธรรมเนี ยมและความเชื่ อของยิว ได้กระตุ น้ ให้ผอู ้ ่านของเปาโลที่จะถื อรักษา
พิธีกรรมต่างๆของโมเสส ที่นี่เทศกาลประจาปี ถูกกล่าวถึง (“ถือวัน เดือน ฤดูและปี ”) เปาโล
ได้ผิดหวัง ที่ ว่าพวกเขาได้ถ อยหลัง และที่ ว่า งานอย่า งมากของท่า นสาหรั บ พวกเขานั้นก็ ไ ร้
ประโยชน์ พวกเขาไม่ได้กระทาเหมือนกับทายาทของพระเจ้า
“พวกเขาได้ ‘ออก’ จากโรงเรี ยนแห่ งพระคุ ณกลางคันและกาลังลงเรี ยนใน
โรงเรี ยนอนุบาลแห่งธรรมบัญญัติ!”[194]
“. . . เปาโลได้ต่อต้านแนวคิดใดเกี่ ยวกับการเคร่ งในกฎเชิ งความรอดศาสตร์
นัน่ คื อ ความเข้าใจผิดเกี่ ยวกับธรรมบัญญัติที่ซ่ ึ งผูค้ นคิ ดว่าพวกเขาสามารถ
เปลี่ ยนมาตรฐานที่เปิ ดเผยของพระเจ้าไปสู่ ผลประโยชน์ของพวกเขาเองซึ่ ง
ด้วยวิธีน้ นั ก็ได้รับความโปรดปรานและการยอมรับของพระเจ้า นี่ ก็เช่ นกัน
พวกผูเ้ ผยพระวจนะของอิสราเอลได้ปฏิเสธว่าการเคร่ งในกฎไม่เคยเป็ นส่ วน
ที่ถูกต้องของศาสนาของอิสราเอล ที่จริ ง คริ สเตียนที่รับเอาธรรมเนี ยมและ
ความเชื่ อ ของยิ ว แห่ ง เมื อ งกาลาเที ย บางที ค งได้ป ฏิ เ สธ ‘การเคร่ ง ในกฎ’

เช่นกัน แม้วา่ เปาโลได้เห็นว่าการยืนกรานของพวกเขาที่ชีวิตของ ‘การเคร่ งใน
กฎหมาย’ ของคนยิวที่มีสาหรับผูก้ ลับใจเชื่ อคนชาติของท่านนั้นที่จริ งแล้วได้
ย้อนกลับไปที่ประเด็นที่สาคัญเกี่ยวกับไม่วา่ การยอมรับต่อพระพักตร์ พระเจ้า
ได้ข้ ึนอยูก่ บั ‘การประพฤติตามธรรมบัญญัติ’ หรื อความเชื่อในสิ่ งที่พระคริ สต์
ได้ส่งผลกระทบ. . ..
“กระนั้นในขณะที่ ย งั ไม่ เป็ นกฎนั้น ศาสนาของอิ ส ราเอลอย่า งที่ มี ใ นพันธ
สัญญาเดิ ม และรู ป แบบทั้ง หมดของลัท ธิ ยิวดั้ง เดิ ม และสมัย ใหม่ ก็ ‘เป็ น
กฎหมาย’ อย่างถูกรับรองไว้ นัน่ คือ มันถือว่าโทราห์ซ่ ึ งเป็ นทั้งพระคัมภีร์และ
ธรรมเนี ยมก็ควบคุ มชี วิตของพระเจ้าเอง เพื่อว่าในที่ สุดแล้วคาถามทั้งหมด
แห่ งการประพฤติจะถูกวัดต่อมาตรฐานของการทดสอบของโทราห์และชี วิต
ทั้งหมดก็ถูกนาพาโดยโทราห์. . . .
“. . . ลัทธิ ยิวกล่าวถึงมันเองในฐานะโทราห์เป็ นศูนย์กลาง และคริ สต์ศาสนา
ประกาศตัวเองว่า พระคริ สต์เป็ นศูนย์ก ลาง เพราะว่าในพระคริ ส ต์น้ ันคริ ส
เตียนไม่เพียงแต่พบว่าธรรมบัญญัติของพระเจ้าเป็ นมาตรฐานที่เปิ ดเผยซึ่ งได้
แสดงออกอย่า งโดดเด่ น เท่ า นั้น แต่ เ ป็ นธรรมบัญญัติที่ เ ป็ นระบบของการ
ประพฤติที่ถูกกันไว้เพื่อประโยชน์ของการนาพาโดยการอ้างอิงถึงคาสอนและ
ตัวอย่า งของพระคริ ส ต์และผ่า นทางการกระท าที่ นาพาของพระวิญญาณ”
[195]
เปาโลเองได้ถือรักษาเทศกาลต่างๆของคนยิวหลังจากการกลับใจเชื่ อของท่าน (เปรี ยบเทียบ
1 คร. 16:8; กจ. 20:16) อย่า งไรก็ตาม ท่านได้ท าอย่างนั้นอย่างสมัครใจไม่ใช่ เพื่อที่ จะ
ตอบสนองต่ อข้อเรี ย กร้ องของพระเจ้า ท่า นไม่ ได้ถื อรั ก ษาสิ่ งเหล่ า นั้นเพราะว่า พระเจ้า ได้
คาดหวังให้ท่านที่จะทาอย่างนั้น แต่เพราะว่าสิ่ งเหล่านั้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของมรดกทางวัฒนธรรม
ของท่าน ท่านได้ทาอย่างนั้นเพราะว่าท่านไม่ตอ้ งการที่จะก่อให้เกิดสิ่ งกีดขวางในเส้นทางของ
คนยิวในการที่จะมาสู่ ความเชื่ อในพระคริ สต์อีกด้วย (1 คร. 9:19-23; เปรี ยบเทียบ รม. 14:5-6)
ในอีกนัยหนึ่ ง ท่านได้ทาอย่างนั้นเพื่อที่จะประกาศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ไม่ใช่ เพื่อที่จะได้รับ
การยอมรับจากพระเจ้า

“เมื่อไม่นานมานี้ บางคนได้โต้แย้งว่าทั้งหมดหรื ออย่างน้อยที่สุดแล้วธรรม
บัญญัติส่วนใหญ่ที่ผบู ้ ุ กรุ กเหล่ านี้ ได้เร่ งเร้ าให้ชาวกาลาเที ยรั บก็คือชิ้ นส่ วน
ต่างๆที่เป็ นกฎหมายได้จดั ตั้ง ‘เครื่ องบ่งชี้ ขอบเขต’ คือการปฏิ บตั ิ ต่างๆที่ได้
แยกแยะคนยิ วจากคนอื่ น ๆ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การเข้า สุ ห นัต กฎเกี่ ย วกับ
อาหาร และวันสะบาโต เปาโลต้องการให้สิ่งเหล่านั้นเลิ กไปเพราะว่าท่าน
ต้องการที่จะสร้ างคริ สตจักรที่เป็ นหนึ่ งเดี ยวซึ่ งประกอบด้วยคนยิวและคน
ต่างชาติเช่นกัน และเครื่ องบ่งชี้ ขอบเขตก็กระตุน้ การแตกแยกอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ เป็ นที่ชดั เจนว่า เปาโลมีความเจ็บปวดอย่างต่อเนื่ องที่จะรวมคริ สเตียน
คนยิวและคริ สเตียนคนต่างชาติให้เป็ นหนึ่ งเดียว อย่างไรก็ตาม ‘มุมมอง
ใหม่’ นี้ต่อเปาโลก็แคบเกินไป เปาโลได้กาหนดหน้าที่ของธรรมบัญญัติในแง่
ที่กว้างขวางมากกว่าเครื่ องบ่งชี้ ขอบเขต (โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทที่ 3) ไม่ใช่
ความสามารถของมันที่จะจัดตั้งการละเมิดเป็ นอย่างน้อยที่สุด (3:19) และท่าน
ผูกแก่ นของการโต้แย้งของท่านกับความเพียงพอที่ เฉพาะแห่ งกางเขนของ
พระคริ สต์เพื่อที่ จะเห็ นว่าบุ คคลหนึ่ งถู กประกาศว่า ‘ชอบธรรม’ ต่อพระ
พักตร์พระเจ้า”[196]
2. ตัวอย่างประกอบทางประวัติศาสตร์ 4:12-20
ถัดไปเปาโลได้ทาให้สนใจที่การติดต่อในอดีตของท่านกับชาวกาลาเทียและได้เรี ยกให้พวกเขาที่จะระลึกถึงการ
ที่ท่านไปเยี่ยมเยียนเมืองกาลาเทีย ในการที่จะกระตุน้ ให้พวกเขาที่จะละทิ้งการเคร่ งธรรมบัญญัติ ท่านได้หยุด
โต้แย้ง และได้เริ่ มต้นที่ จะวิงวอน คื อ ท่ านได้เลิ ก การวิง วอนขอท่า นต่ อคนมี ปั ญญาและตอนนี้ ได้วิง วอนต่ อ
ความรู้สึกของชาวกาลาเทีย
“ถ้าผูอ้ ่านมีแนวโน้มที่จะคิดว่าเปาโลไม่เป็ นส่ วนตัวในการจัดการกับปั ญหา
ต่ า งๆที่ เมื องกาลาเที ย ว่า ท่ า นได้โ ต้แ ย้ง ในฐานะนัก วิช าการและไม่ ใ ช่ ใ น
ฐานะศิ ษยาภิ บาลนั้น พระคัมภี ร์ตอนนี้ ควรแก้ไขให้ท่านพ้นจากแนวคิ ดนี้ ”
[197]

“เปาโลเป็ นพ่อฝ่ ายวิญญาณที่ยอดเยี่ยม ท่านได้รู้จกั ที่จะทาให้สมดุ ลระหว่างการว่ากล่าวและ
ความรัก ตอนนี้ท่านเปลี่ยนจาก ‘การตี’ ไปสู่ ‘การสวมกอด’ ขณะที่ท่านย้ าเตือนผูเ้ ชื่ อถึงความ
รักของพวกเขาที่มีต่อท่านและความรักของท่านที่มีต่อพวกเขา” [198]
“สิ่ งที่ เรามี ในการพูดป้ องที่ เป็ นส่ วนตัวนี้ คือพยานที่ คมกริ บต่อการเชื่ อมต่อที่ มนั่ คงระหว่าง
เนื้ อหาทางศาสนศาสตร์ และความห่ วงใยแบบอภิบาล ศาสนศาสตร์ แท้ท้ งั หมดที่ควรค่าแก่ชื่อ
นั้นก็เป็ นศาสนศาสตร์ แบบอภิบาล”[199]
“ในเชิงโวหารแล้ว การเปลี่ยนหลักในข้อโต้แย้งของเปาโลก็ปรากฏ ณ 4:12 แน่นอนว่า ยังมี
องค์ประกอบต่างๆของโวหารที่เป็ นการโต้แย้งซึ่ งพบได้ในสิ่ งที่ติดตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การกล่าวหาของเปาโลต่อผูท้ าความผิดพลาด (4:17; 5:7-12; 6:12-13) และแถลงการณ์ของ
ท่านเกี่ยวกับการปกป้ องตนเอง (4:13-16; 5:11; 6:14, 17) แต่เสี ยงที่เด่นตั้งแต่ 4:12 เป็ นต้นไปก็
คือเสี ยงแห่ งโวหารที่อภิปราย ไม่ใช่ โวหารที่โต้แย้ง โวหารที่อภิปรายแทนที่จะเป็ นการใช้ที
ท่าแบบวิจารณ์หรื อปกป้ องก็แสวงหาที่จะกระตุน้ หรื อห้ามปรามผูฟ้ ั งเกี่ ยวกับการกระทาต่างๆ
ในอนาคตโดยการแสดงให้เห็นว่าการกระทาเหล่านั้นสะดวกหรื อเป็ นอันตราย . . . ใน 4:12-14
เปาโลไม่ได้เป็ นห่ วงอย่างมากอีกต่อไปที่จะกล่าวหาหรื อปกป้ องเกี่ยวกับการชักชวนให้ผกู้ ลับ
ใจเชื่อชาวกาลาเทียของท่านที่จะรับเอาแนวทางการกระทาบางอย่าง”[200]
4:12-14

เปาโลได้ “กลายมาเป็ นเหมือน” ผูอ้ ่านของท่านในแง่ที่วา่ ท่านได้ดาเนิ นชี วิตท่ามกลางพวกเขาใน
ฐานะคนต่างชาติไม่ใช่ภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสส จากความรู ้สึกแห่ ง พฤติกรรมที่เที่ยง
ธรรมนั้น ตอนนี้ ท่านได้เรี ยกให้พวกเขาที่จะดาเนิ นชี วิตที่ เป็ นอิ สระจากธรรมบัญญัติอย่างที่
ท่านได้ดาเนิน นี่เป็ นคาสั่งแรก (ในตัวบทกรี ก) ในพระธรรมกาลาเทีย
“ในการแสวงหาที่จะนาผูอ้ ื่นมาสู่ พระคริ สต์ เป้ าหมายของเราก็คือที่จะทาให้
พวกเขาเหมือนเรา แต่วิธีไปสู่ เป้ าหมายนั้นก็คือที่ จะทาให้ตวั เราเองเหมื อน
พวกเขา ถ้ า พวกเขาจะต้ อ งเป็ นหนึ่ งเดี ย วกั บ เราในความเชื่ อ มั่น และ
ประสบการณ์ของคริ สเตียน เราต้องกลายมาเป็ นหนึ่งเดียวกับพวกเขาในความ
เมตตาสงสารของคริ สเตียน”[201]

เป็ นที่ชัดเจนว่าเปาโลได้ประสบกับความเจ็บป่ วยหรื ออุปสรรคทางกายบางอย่างเมื่อท่านได้
“เทศนา” ในเมืองกาลาเทีย (ข้อ 13) ชาวกาลาเทียจาต้องอดทนต่อความทุกข์ “ทางร่ างกาย”
บางอย่างที่เปาโลได้มีโดยปราศจากการดูถูกท่าน เมื่อท่านได้ประกาศแก่พวกเขา เพราะว่าพวก
เขาได้เห็นคุณค่าข่าวประเสริ ฐที่ท่านได้นามายังพวกเขาอย่างมาก
บรรดานักอรรถาธิ บายได้แนะนาถึ งความเจ็บป่ วยที่ แตกต่ า งหลายอย่างที่ อาจได้เป็ นความ
เจ็บป่ วยของเปาโลซึ่ งรวมถึง การปวดหัวอย่างรุ นแรง มาลาเรี ย โรคลมบ้าหมู การติดเชื้ อในลูก
นัยน์ตา และอื่นๆ[202] เป็ นที่ชดั เจนว่ามันเป็ นบางสิ่ งที่น่ารังเกียจ (ข้อ 14) อย่างไรก็ตาม ไม่มี
ข้อมูลที่เพียงพอในตัวบทที่จะดันทุรังได้ ไม่วา่ จะเป็ นอะไรก็ตาม ชาวกาลาเทียได้รู้สิ่งที่เปาโล
ได้อา้ งอิงถึง ความทุกข์น้ ีอาจหรื อไม่อาจเป็ น “หนามในเนื้อ” ของเปาโล (2 คร. 12:7-10)
“การอ้างอิงถึงความอ่อนแอทางกายซึ่ งได้เป็ นโอกาสของการเทศนาของท่าน
ต่อพวกเขาก็มีจุดประสงค์ของมันในความคิดของเปาโลคือเพื่อที่จะย้ าเตือน
พวกเขาถึงท่าทีที่มีความรักของพวกเขาต่อท่านและที่จะรื้ อฟื้ นมันใหม่”[203]
ชาวกาลาเที ยได้ตอ้ นรับเปาโลด้วยเกี ยรติและการยอมรับที่พวกเขาคงจะให้แก่ “ทูตของพระ
เจ้า” ไม่ใช่ที่วา่ พวกเขาได้ถือว่าท่านเป็ นผูว้ เิ ศษ[204]
4:15-18

ชาวกาลาเที ยได้สูญเสี ยท่าทีที่ดีของพวกเขาต่อเปาโลและความรู ้ สึกที่เพิ่มเติมแห่ งการอวยพร
พวกเขาได้ชื่นชอบเปาโลอย่างมากจนพวกเขาได้ให้ทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากที่สุดของพวกเขาแก่
เปาโล “ควักตาของท่านออก” บางทีเป็ นการแสดงออกเชิงเปรี ยบเทียบที่คล้ายกับ “ให้ฟันเขี้ยว
บนของท่าน”[205] ตอนนี้ชาวกาลาเทียได้ถือเปาโลอย่างมีความสงสัยในฐานะศัตรู คริ สเตียน
ที่รับเอาธรรมเนียมและความเชื่อของยิวได้แสวงหาที่จะ “ปิ ดกั้น” ชาวกาลาเทียไว้จากขอบเขต
ของอิทธิ พลของเปาโลและอิทธิ พลของข่าวประเสริ ฐ เพื่อผูอ้ ่านของท่านจะต้องพึ่งพาพวกเขา
เปาโลได้ “แสวงหา” ผูอ้ ่านของท่านด้วยเหตุ ผลที่ ถูกต้อง (“ด้วยท่าที ที่ควรยกย่อง”) นัน่ คื อ
ความจาเป็ นของพวกเขาที่จะเติบโตในพระคุณ ไม่ใช่ในขณะที่ท่านได้อยูก่ บั พวกเขาเท่านั้นแต่
ตลอดเวลา

4:19-20

ความรั ก ใคร่ ข องเปาโลที่ มี ต่อชาวกาลาเที ย ก็ ปรากฏอย่า งหนัก แน่ นที่ นี่ม ากกว่าก่ อน การ
แสดงออกที่นุ่มนวล “ลูกน้อยของข้าพเจ้าเอ๋ ย ” (คากรี ก เทคนา มู) ปรากฏที่นี่เท่านั้นในงาน
เขีย นของเปาโล เปาโลได้รู้สึก ราวกับ ว่า ท่า นได้ประสบกับ ความเจ็บปวดของ “การทางาน
หนัก” เพื่อพวกเขา “อีกครั้งหนึ่ ง” ท่านได้เจ็บปวดเพื่อพวกเขามาก่อนเมื่อท่านได้ประกาศใน
เมืองกาลาเทีย แต่ตอนนี้ท่านจาต้องทาซ้ างานหนักของท่านเพื่อพวกเขา
“นี่ เป็ นการเปรี ยบเทียบที่ น่าประทับใจโดยปราศจากการเปรี ยบเทียบในงาน
เขียนอื่นใดของเปาโล. . . . ที่นี่เท่านั้นในพระธรรมกาลาเทีย ที่เปาโลปรากฏ
ในบทบาทของแม่ คือแม่ผซู ้ ่ ึ งเต็มใจที่จะผ่านความยากลาบากของการตั้งครรภ์
และการคลอดทั้งหมดอี กครั้ งหนึ่ งเพื่อจะรั บรองถึ งสวัสดิภาพของลูกๆของ
เธอ
“ชาวกาลาเที ย ผูซ้ ่ ึ งเมื่ อสั ก ครู่ ที่ ผ่า นไปได้ถู ก อธิ บ ายว่า ถู ก ก่ อ ร่ า งในครรภ์
ตอนนี้ก็ถูกกล่าวถึงในฐานะแม่ที่จะมีครรภ์ ผูซ้ ่ ึ งต้องรอให้พระคริ สต์ที่เพิ่งเริ่ ม
ก่อตัวที่จะถูกพัฒนาอย่างเต็มที่ (มอร์ ฟู ซึ่ งเป็ นคาศัพท์ทางการแพทย์สาหรับ
การเติบโตของตัวอ่อนไปสู่ ทารก) ภายในพวกเขา[206]
เปาโลได้ป รารถนาว่า ท่า นสามารถ “อยู่ก ับ” พวกเขาเป็ นส่ วนตัวได้ เพื่ อที่ จะสื่ อสารความ
แตกต่างเล็กน้อยมากแห่ งความรู ้ สึกของท่านได้ดีข้ ึ น (“เปลี่ ยนน้ าเสี ยงของข้าพเจ้า”) ความ
ต้องการที่ไร้เหตุผลของพวกเขาที่จะมาเป็ นทาสของระบบของโมเสสและผูต้ ิดตามของครู สอน
เท็จที่เคร่ งในธรรมบัญญัติได้ทาให้ท่าน “สงสัย”
3. ตัวอย่างประกอบตามพระคัมภีร์ 4:21-31

เปาโลได้ตีความลักษณะต่างๆของประวัติศาสตร์ ของบุตรสองคนของอับราฮัมในเชิ งนิ ทานเปรี ยบเทียบ (นัน่ คือ
โดยอุปมา NIV) เพื่อจะโน้มน้าวผูอ้ ่านของท่านว่าพวกเขาได้อยู่ในอันตรายของการเข้าร่ วม สาขาที่ผิดของ
ครอบครัวของฮับราฮัม ดูเหมือนว่าอัครทูตเปาโลได้ใช้เรื่ องราวของอับราฮัมในแนวทางที่ท่านได้ใช้เพราะว่านี่
เป็ นวิธีของรับบีโดยทัว่ ไปที่คริ สเตียนที่รับเอาธรรมเนี ยมและความเชื่ อของยิวบางทีได้ใช้ในการสอนของพวก

เขาในเมืองกาลาเทีย [207] เปาโลได้ใช้วิธีเดี ยวกันในเรื่ องครู สอนเท็จ แต่ได้สอนความจริ งแก่ ผอู ้ ่านของท่าน
ไม่ใช่ความเท็จ
“เรามีเรื่ องราวพันธสัญญาเดิมหนึ่งเรื่ อง แต่มีการตีความสองอย่างที่สัมพันธ์กนั การตีความอัน
แรก [ข้อ 22-27] แก้ต่างความเท่าเทียมกันของการมีชีวิตอยู่ ฮู โพ โนมอน [ภายใต้ธรรมบัญญัติ]
กับ การเป็ นเชลย และนาหัวข้อมาจากสิ่ งที่มาก่อน การตีความที่สอง [ข้อ 28-30] สร้างถ้อย
แถลงเกี่ยวกับ เสรี ภาพ ของผูเ้ ชื่อในการตระเตรี ยมสาหรับสิ่ งที่จะมาถึง”[208]
เรื่องราวตามพระคัมภีร์ 4:21-23
4:21

เปาโลได้ทา้ ทายผูอ้ ่านของท่านผูซ้ ่ ึ งได้อา้ งที่จะให้คุณค่าธรรมบัญญัติอย่างสู งส่ งที่จะพิจารณาสิ่ งที่
ธรรมบัญญัติไ ด้ส อน ท่ า นได้เลื อกบทเรี ย นของท่ า นจากปฐมกาลซึ่ ง เป็ นหนัง สื อในส่ วน
“ธรรมบัญญัติ” ของพันธสัญญาเดิม ดังนั้นท่านได้ใช้คาว่า ธรรมบัญญัติ” ที่จะอ้างอิงถึ งสอง
สิ่ งที่แตกต่างกันในข้อนี้ คือ ธรรมบัญญัติของโมเสส (ในแง่ที่ใหญ่กว่าของมันแห่ งโทราห์หรื อ
เพ็นทาทูค ; เปรี ยบเทียบ ลก. 24:44; รม. 3:21) และพันธสัญญาเดิ ม (เปรี ยบเทียบ รม.
3:19)[209] อีกครั้งหนึ่ง เปาโลได้กลับไปสู่ อบั ราฮัมผูก้ ่อตั้งลัทธิ ยวิ

4:22-23

ท่านได้ช้ ี ถึงความแตกต่างสองอย่างระหว่างอิชมาเอลและอิสอัค หนึ่ง มารดาของอิชมาเอลเป็ น
ทาส (“หญิงทาส”) แต่มารดาของอิสอัคเป็ น “ไท” สภาพเหล่านี้ ได้กระทบสถานะของบุตรชาย
ของพวกเขาในครอบครัวของอับราฮัม สอง อิชมาเอลได้เกิดมาตามธรรมชาติ แต่อิสอัคได้เกิด
มาอย่างเหนือธรรมชาติในความสาเร็ จแห่งพระสัญญาของพระเจ้า
“ในการบันทึกตามพระคัมภีร์ของการเกิ ดของบุตรชายสองคนของอับราฮัม
นั้นเปาโลก็ ตระหนัก ถึ ง ความตรงกันข้า มอย่า งเดี ย วกันระหว่า งการพึ่ ง พา
ตนเอง (‘ตามเนื้ อหนัง’) และการพึ่งพาพระเจ้า (‘ทางพระสัญญา’) อย่างที่
เกิดขึ้นระหว่างบรรดาผูท้ ี่จะถูกทาให้ชอบธรรมโดยการงานตามธรรมบัญญัติ
และบรรดาผูท้ ี่ถูกทาให้ชอบธรรมโดยความเชื่อ”[210]

การตีความเชิงนิทานเปรียบเทียบ 4:24-27
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จากนั้นเปาโลได้ตีความเหตุการณ์เหล่านี้อย่างเปรี ยบเทียบ จงสังเกตว่าท่านได้กล่าวว่าเรื่ องราวนี้
ได้ “ประกอบด้วย” นิทานเปรี ยบเทียบ ไม่ใช่ “เป็ น” นิทานเปรี ยบเทียบ (ตามตัวอักษรคือ “ที่ซ่ ึ ง
สิ่ งต่างๆถู กเปรี ยบเที ยบ”)[211] ท่านได้ยอมรั บความเป็ นประวัติศาสตร์ ของเหตุ การณ์ ต่างๆ
ในเรื่ องราวนี้เปาโลได้เห็นตัวอย่างประกอบของความขัดแย้งระหว่างลัทธิ ยิวและคริ สต์ศาสนา
การเคร่ ง ในกฎและความเป็ นฝ่ ายวิญญาณ สิ่ ง ที่ เราอ้างอิ งว่าเป็ นความคล้ายคลึ ง กันท่ านได้
เรี ยกว่านิ ทานเปรี ยบเทียบ “นิทานเปรี ยบเทียบ” อย่างที่เราใช้คานั้นในทุกวันนี้ ก็เป็ นเรื่ องราวที่
ซึ่ งเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้เป็ นประวัติศาสตร์
“เนื่ องจากว่าประเภทของการตี ความพันธสัญญาเดิ มที่ พบได้ในตอนนี้ ไม่มี
ทางที่จะเป็ นลักษณะโดยทัว่ ไปของเปาโล ข้อวินิจฉัยตามธรรมดาก็คือว่ามันมี
เหตุผลที่พิเศษสาหรับการใช้ของมันที่นี่ เหตุผลนั้นก็ไม่ไกลที่จะแสวงหา คือ
ถ้าคริ สเตียนที่รับเอาธรรมเนียมและความเชื่อของยิวในเมืองกาลาเทียได้ใช้ขอ้
โต้แย้งประเภทคล้ายกันที่ จะชักชวนคริ สเตียนว่า การเป็ นบุตรของอับราฮัม
นั้นได้พวั กันกับการเข้าสุ หนัตและการประพฤติตามธรรมบัญญั ตั ิน้ นั มันก็จะ
เหมาะสมโดยเฉพาะสาหรับเปาโลที่จะหันอาวุธของปฏิ ปักษ์ของท่านเองมา
ต่อต้านพวกเขา”[212]
ข่าวประเสริ ฐเป็ นความสาเร็ จของพระสัญญาที่ ได้ทาแก่ อบั ราฮัมที่ ว่าในเขา
และพงศ์พนั ธุ์ ของเขานั้น ทุ กประชาติ จะได้รับพร (เปรี ยบเที ยบ 3:8, 16)
ธรรมบัญญัติ ซ่ ึ ง ได้ใ ห้ม าภายหลัง ก็ เป็ นระบบที่ ส อดแทรกเข้า มาซึ่ ง ได้ถู ก
นาเข้ามาโดยพระเจ้าเพื่อจุดประสงค์ที่จากัด คือ ความใช้ได้ของมันได้ดาเนิน
ไปจนกระทัง่ พระสัญญาที่มีต่ออับราฮัมได้สาเร็ จในพระคริ สต์ และแม้กระทัง่
ในขณะที่มนั ใช้ได้ มันก็ไม่ได้ แก้ไขเงื่ อนไขของพระสัญญา (เปรี ยบเทียบ
3:17-25)”[213]
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“ฮาการ์ ” แสดงถึงพันธสัญญาแบบโมเสสที่ได้ทาขึ้น ณ “ภูเขาซี นาย” ในความคล้ายคลึงกันของ
เปาโล (ตัวอย่างประกอบ) พงศ์พนั ธุ์ของเธอแสดงถึงคนอิสราเอลผูซ้ ่ ึ งได้ดาเนิ นในความเป็ น

ทาสภายใต้ธรรมบัญญัติ ซาราห์ซ่ ึ งไม่ได้ถูกอ้างอิงถึงในข้อที่ 25 ก็แสดงถึงพันธสัญญาแบบ
อับราอัม และพงศ์พนั ธุ์ของเธอก็เป็ นไท ซึ่ งดาเนินภายใต้พระสัญญา
การระบุแรกเริ่ มของภูเขาซี นายพร้ อมกับเยเบล มุ สาในคาบสมุทรซี นาย ซึ่ งเป็ นสถานที่ต้ งั ที่
เป็ นไปได้อนั เป็ นที่นิยมก็มาจากงานเขียนของเอกเกอเรี ยในศตวรรษที่สี่ค.ศ. มันเป็ นไปได้วา่
ในสมัยของเปาโลนั้น คาบสมุทรซี นายได้เป็ นส่ วนหนึ่ งของอาระเบีย[214] ความเป็ นไปได้อีก
อย่างหนึ่งก็คือว่า ภูเขาซี นายอยูใ่ นอาระเบียโบราณ (และสมัยใหม่) บางทีก็อยูแ่ ค่ทางตะวันออก
ของอ่าวอะคาบาห์
“เป็ นที่ชดั เจนว่า เปาโลกาลังถือว่าอาระเบียเป็ นดินแดนของพงศ์พนั ธุ์ของฮา
การ์ แ ละดิ น แดนแห่ ง ทาส มัน ไม่ ใ ช่ แ ผ่ น ดิ น บริ สุ ท ธิ์ ที่ พ ระเจ้า ได้ใ ห้ แ ก่
อิสราเอล[215]
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“ฮาการ์ ” ยังแสดงถึง “เยรู ซาเล็ม ” เก่า (“ปั จจุบนั ” ข้อ 25) ซึ่ งได้เป็ นทาสภายใต้โรมและธรรม
บัญญัติของโมเสส ซึ่ งเปาโลไม่ได้อา้ งอิงในข้อที่ 26 “ซาราห์” แสดงถึงกรุ งเยรู ซาเล็มที่เป็ น
แบบสวรรค์ (“เยรู ซาเล็มที่สูงกว่า”) ซึ่ งเป็ นปลายทางของผูเ้ ชื่ อที่ล่วงลับไปซึ่ งเป็ นไท เธอยัง
เป็ นมารดาของผูเ้ ชื่อแท้ทุกคนอีกด้วย
ลักษณะหลักต่างๆในความคล้ายคลึงกันนี้ก็เป็ นดังนี้
ฮาการ์เป็ นหญิงทาส
อิชมาเอลได้เกิดมาตามธรรมชาติ
พันธสัญญาเดิม
กรุ งเยรู ซาเล็มทางโลก
ลัทธิยวิ
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ซาราห์เป็ นหญิงที่เป็ นไท
อิสอัคได้เกิดมาอย่างเหนือธรรมชาติ
พันธสัญญาใหม่
กรุ งเยรู ซาเล็มทางสวรรค์
คริ สต์ศาสนา

ข้ออ้างอิงจาก อิสยาห์ 54:1 ได้ทานายว่าอิสราเอลซึ่ งได้เป็ นหมันในเชิ งเปรี ยบเทียบก่อนการถูก
เนรเทศไปที่บาบิโลนจะชื่ นชมลูกจานวนมากในอนาคต บางทีนี่เป็ นการอ้างอิงถึ งพระพร
ต่างๆของยุคพันปี เปาโลได้ประยุกต์คาพยากรณ์น้ ี กบั ซาราห์ เธอจะมีพระพรที่ใหญ่กว่าและ

ลูกๆที่มากขึ้นในอนาคตมากกว่าในอดี ต ซึ่ งเป็ นลูกๆแห่ งพระสัญญา นัน่ คือ ผูเ้ ชื่ อแท้ท้ งั หมด
ซึ่งรวมถึงคริ สเตียน
การประยุกต์ ใช้ ทางปฏิบัติ 4:28-31
4:28

เปาโลได้เขียนการประยุกต์ใช้สามอย่างจากการตีความของท่าน หนึ่ ง คริ สเตียนก็คล้ายกันกับ
อิสอัคในแง่ที่ว่าพวกเขาประสบการเกิ ดที่ เหนื อธรรมชาติและเป็ นส่ วนหนึ่ งของความสาเร็ จ
แห่งพระสัญญาของพระเจ้า ดังนั้น พวกเขา (“ลูกแห่ งพระสัญญา”) ไม่ควรดาเนิ นชี วิตในฐานะ
บุตรที่เป็ นทาส
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สอง ที่เรี ยกกันว่ า “พวกพี่นอ้ ง” ผูซ้ ่ ึ งที่มาแตกต่างจากที่มาของเราเองก็ข่มเหงผูเ้ ชื่ ออย่างที่อิชมาเอล
ได้ “ข่มเหง” อิสอัค พวกเคร่ งครั ดในกฎข่มเหงบรรดาผูท้ ี่ดาเนิ นชี วิตในเสรี ภาพ เปาโลได้
อ้างอิงถึงผูเ้ ชื่อชาวกาลาเทียโดยทัว่ ไปในฐานะ “พวกพี่นอ้ ง” ในพระคัมภีร์ตอนนี้ ซ่ ึ งได้รวมถึง
ที่เรี ยกว่ า (ปลอม; เปรี ยบเทียบ 2:4) “พวกพี่นอ้ ง” ซึ่ งเป็ นผูเ้ คร่ งครัดในกฎผูไ้ ด้ปนกันท่ามกลาง
พวกเขา
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สาม คริ สเตี ยนควรกัน (“ไล่ ”) ผูเ้ คร่ งครั ดในกฎให้ออกไปจากท่ามกลางพวกเขา เนื่ องจากว่าผู ้
เคร่ งครัดในกฎไม่มีมรดกร่ วมกับบรรดาบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของพระเจ้า อย่างที่อบั ราฮัม
ได้ไล่ อิชมาเอลออกจากครั วเรื อนของเขา ดังนั้นชาวกาลาเที ยควรไล่ ของคริ ส เตียนที่รับเอา
ธรรมเนียมและความเชื่อของยิวออกจากคริ สตจักร นี่ ไม่ได้หมายถึงว่า ผูน้ าคริ สตจักรควรไล่ค
ริ สเตียนที่เคร่ งครัดในกฎทุกคนออกไป อย่างไรก็ตาม เป็ นการฉลาดที่จะกันผูส้ นับสนุ นการ
เคร่ งครัดในกฎและธรรมบัญญัติออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพวกเขาไม่เปลี่ ยนคาสอนของ
พวกเขา ประเด็นของเปาโลก็คือว่าผูเ้ คร่ งครัดในธรรมบัญญัติจะไม่ได้รับพระพรจากพระเจ้า
เป็ นมรดกมากเท่ากับผูท้ ี่ดาเนินชีวติ โดยพระวิญญาณ .
“ดังนั้นอัครทูตเปาโลประกาศอย่างมัน่ ใจถึ งอวสานของลัทธิ ยิว ณ เวลาที่ซ่ ึ ง
เศษหนึ่งส่ วนสองของศาสนาคริ สต์ได้ยดึ ติดกับธรรมบัญญัติของโมเสสพร้อม
ด้วยความรักใคร่ ที่ริษยาซึ่ งขาดความบ้าคลัง่ เล็กน้อย และในฐานะที่กลุ่มยิวดู
เหมือนจะเติบโตในอิทธิ พลและแข็งแรงพอที่จะบ่อนทาลายอิทธิ พลของท่าน

และทาให้ชีวติ ของท่านอยูใ่ นอันตรายแม้กระทัง่ ในคริ สตจักรต่างชาติแห่ งการ
ก่อตั้งของท่านเอง”[216]
“การเคร่ งในกฎ” เป็ นทั้งการเชื่อถือ (ปรัชญา) และการปฏิบตั ิ ในฐานะการเชื่ อถือ การเคร่ งใน
กฎเป็ นความเชื่อมัน่ ว่า เราสามารถทาให้ ตัวเราเองเป็ นที่ ยอมรั บต่ อพระเจ้ าได้ โดยการรักษากฎ
ต่างๆ บ่ อยครั้ งแล้วกฎต่า งๆที่ ถูกกล่ าวถึ งที่ นี่ก็เป็ นกฎเหล่ านั้นที่ ได้กาหนดให้มี โดยมนุ ษ ย์
ไม่ใช่ กฎเหล่านั้นที่ได้เรี ยกร้ องโดยพระเจ้า อย่างไรก็ตาม การประยุกต์ใช้กฎต่างๆตามพระ
คัมภีร์แบบผิดๆก็เป็ นรู ปแบบของการเคร่ งในกฎอีกด้วย ในแง่ที่ใหญ่กว่านั้น การเคร่ งในกฎ
เป็ นการเชื่ อถื อที่ว่าเราสามารถทาให้ตวั เราเองเป็ นที่ยอมรับต่อพระเจ้าได้โดย การงานที่ ดีของ
เรา แน่นอนว่า สิ่ งเดียวที่ทาให้เราเป็ นที่ยอมรับต่อพระเจ้าได้ก็คือการวางใจของเราใน การงาน
ที่ ดีของพระคริ สต์ พระองค์ได้ตอบสนองต่อการเรี ยกร้ องของพระเจ้าที่มีต่อเรา เราได้รับ
ความรอดโดยการงานที่ ดี แต่มนั เป็ นการงานที่ ดีของพระคริ สต์ไม่ใช่ ของเรา “การเคร่ งใน
กฎหมาย” เป็ นความเชื่ อถื อที่ว่า เราต้องทาให้ กฎหมาย เป็ นผูป้ กครองที่ปกครองแห่ งชี วิต
ของเรา มันเห็นว่ากฎหมายเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดในความสัมพันธ์ของผูค้ นกับพระ
เจ้า การเคร่ งในกฎหมาย จดจ่อที่กฎหมายส่ วน “การเคร่ งในกฎ” จดจ่อที่กฎต่างๆ ในฐานะ
การปฏิ บตั ิ การเคร่ งในกฎเป็ นการปฏิ บตั ิตามกฎต่างๆพร้ อมกับมุมมองของการได้รับความดี
งามจากพระเจ้า
“การเคร่ งในกฎเป็ นหนึ่ งในปั ญหาหลักท่ามกลางคริ สเตียนในทุ กวันนี้ เรา
ต้อ งจดจ าไว้ว่า การเคร่ ง ในกฎไม่ ไ ด้ห มายถึ ง การตั้ง มาตรฐานต่ า งๆฝ่ าย
วิญญาณ มันหมายถึ งการนมัสการมาตรฐานเหล่านี้ และการคิดว่าเราเป็ นฝ่ าย
วิญญาณเพราะว่าเราเชื่ อฟั งสิ่ งเหล่านั้น มันหมายถึงการตัดสิ นผูเ้ ชื่ อคนอื่นๆ
บนพื้นฐานของมาตรฐานเหล่านี้อีกด้วย”[217]
“บางคนก็พยายามเลี่ยงกฎต่างๆ ซึ่ งอ้างว่ามันเป็ นการเคร่ งในกฎ
“มันไม่ใช่ การเคร่ งในกฎไม่ใช่กฎหมาย มีกฎหมายในโลกมาตลอด ตั้งแต่
โมเสสนั้น ก็ มีก ฎหมายในพระคัมภี ร์ แม้กระทัง่ ในพันธสั ญญาใหม่ เรามี
กฎหมาย ในฐานะผูเ้ ชื่อ เราปฏิบตั ิการภายใต้ ‘กฎหมายของพระคริ สต์’ (กท.

6:2) คาสั่งต่างๆของพันธสัญญาใหม่ก็จดั เตรี ยมประมวลกฎหมายนี้ เพื่อเรา
และกฎหมายนี้ ก็ดีและมีประโยชน์สาหรับเรา เนื่ องจากว่ามันมาจากพระเจ้า
ดังนั้น การเคร่ งในกฎไม่ใช่ การปรากฏของกฎหมายหรื อประมวลกฎหมาย
ทางศีลธรรม
“การเคร่ ง ในกฎเป็ นท่ า ที การเคร่ ง ในกฎเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ คุ ณ ท าตามกฎหรื อ
ประมวลกฎพร้อมกับแรงจูงใจแห่ งการยกย่องตัวคุณเอง คุณอาจแสร้งว่ามัน
ช่ วยชาระคุ ณให้บริ สุท ธิ์ ตัวอย่างเช่ น คุ ณสามารถอ้างว่า อาหารเจเร่ ง การ
เติ บ โตฝ่ ายวิญญาณของเรา ในอี ก ด้า นหนึ่ ง นั่นดู เ หมื อนเป็ นไปได้ แต่
เนื่ อ งจากแรงจู ง ใจนั้น ผิ ด และคุ ณ ได้ย กย่ อ งตัว คุ ณ เอง แท้จ ริ ง แล้ว คุ ณ ได้
หยุดยั้งการเติบโต” [218]
4:31

เปาโลได้สรุ ปข้อโต้แย้งเชิ งนิ ทานเปรี ยบเทียบด้วยการย้ าเตือนผูอ้ ่านของท่านถึ งความแตกต่างที่
เป็ นพื้นฐานและรุ นแรงระหว่างตัวท่านเองและชาวกาลาเทียผูซ้ ่ ึ งเป็ นบุตรแห่ งความเชื่ อและผู ้
เคร่ งในกฎและผูเ้ คร่ งในกฎหมายผูซ้ ่ ึ งเป็ นบุตรของเนื้อหนัง

การแก้ต่างของเปาโลเกี่ ยวกับความรอดโดยความเชื่ อเท่านั้น (บทที่ 3-4) ก็มุ่งไปที่ความเข้ากันไม่ได้ของความ
เชื่ อและการงานในฐานะวิธีของการได้รับการทาให้ชอบธรรมและการชาระให้บริ สุทธิ์ ในถ้อยคาที่หนักแน่ น
ที่สุด คริ ส เตี ยนที่ รับเอาธรรมเนี ยมและความเชื่ อของยิวได้พ ยายามที่ จะทาให้ชาว กาลาเที ย ที่ จะจานนต่ อ
ขนบธรรมเนียมของโมเสสเพื่อจะได้รับบางสิ่ งจากพระเจ้า การเข้าหาแบบนี้ ก็ตรงกันข้ามกับพระคุณซึ่ งยอมรับ
ว่าผูค้ นไม่สามารถได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าได้และเพียงแค่วางใจในพระเจ้าที่จะทาตามสิ่ งที่พระองค์
ได้สัญญาไว้
ในพระคัมภีร์ตอนนี้ เปาโลได้เปรี ยบเทียบความเชื่ อกับการงานในฐานะวิธีของการได้รับความโปรดปรานจาก
พระเจ้า ในที่อื่นๆนั้น ท่านได้เน้นถึงความสาคัญของการงานที่ดีและได้ให้หลายคาสั่งทั้งแง่บวกและแง่ลบเพื่อ
จะแนะนาอุปนิสัยของคริ สเตียน (เช่น อฟ. 2:8-10) ในพระคัมภีร์ตอนเหล่านั้น การงานแสดงออกถึงการสานึ ก
คุณของคริ สเตียนที่มีต่อพระเจ้าสาหรับพระคุ ณของพระองค์ การงานเหล่านั้นไม่ได้ทาให้เราเป็ นที่ยอมรับต่อ
พระเจ้าได้มากขึ้น หรื อทาให้พระเจ้ารักเรามากกว่าที่พระองค์จะรักถ้าเราไม่ได้ทาการงานเหล่านั้น

สิ่ งที่พระเยซูและพวกอัครทูตได้สอนเกี่ยวกับรางวัลของเราก็ไม่ขดั แย้งกับการเน้นของเปาโลที่นี่ เราควรจานน
ตัวเราเองต่อพระเยซูในฐานะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา (รม. 12:1-3) และฝึ กฝนวินยั ในชีวติ ของเรา เราควรทาสิ่ ง
เหล่านี้เพื่อว่าเราสามารถได้รับรางวัลและได้รับมรดกสู งสุ ดที่เป็ นไปได้เมื่อเรายืนต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริ สต์
(เปรี ยบเทียบ 1 คร. 9:27) อย่างไรก็ตาม เราควรทาอย่างนั้นในฐานะการแสดงออกถึ งการสานึ กคุ ณของเรา
(เปรี ยบเทียบ คส. 1:10) เราไม่ตอ้ งทาอย่างนั้นเพื่อจะได้รับความโปรดปรานหรื อความรักของพระเจ้า (รม. 8:3139)
การเน้นของยากอบในจดหมายฝากของท่านก็อยูค่ วามสาคัญของการดาเนิ นชี วิตโดยความเชื่ อหลังจากที่พระเจ้า
ได้ยอมรับเราแล้ว (ยก. 2:14-26) การเน้นของเปาโลในพระธรรมกาลาเทียอยูท่ ี่สิ่งที่ทาให้เราเป็ นที่ยอมรับต่อพระ
เจ้า
IV. การประยุกต์ ใช้ ทางปฏิบัติกบั การดาเนินชีวิตคริสเตียน 5:1-6:10
ถัดไปเปาโลได้เคลื่อนจากศาสนศาสตร์ (บทที่ 3-4) ไปยังจริ ยธรรม จากหลักคาสอนไปยังการปฏิบตั ิ อย่างไรก็
ตาม นี่เป็ นการเปลี่ยนในระดับของการเน้นไม่ใช่การเน้นใหม่อย่างสิ้ นเชิง
ก. ความสมดุลในชี วติ คริสเตียน บทที่ 5
จากการที่ไม่ได้ยอมรับว่าธรรมบัญญัติของโมเสสเป็ นมาตรฐานที่มีอานาจควบคุมสาหรับอุปนิ สัยของคริ สเตียน
เปาโลก็ได้ดาเนิ นการต่อไปที่จะอธิ บายถึ งวิธีที่พระเจ้านาเรา แรกสุ ดท่านได้ทาสิ่ งนี้ โดยการอภิปรายถึงความ
สุ ดขีดที่ตรงกันข้ามกันสองอย่างและจากนั้นก็เป็ นทางสายกลางที่เหมาะสม (หรื อสู งกว่า) ตอนนี้ การสถิ ตอยู่
ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ นาเรา แต่เราต้องระมัดระวังที่จะตามการนาของพระองค์
ความสมดุ ลก็สาคัญอย่างยิ่งในศาสนศาสตร์ และชี วิตคริ สเตียน บางทีความผิดพลาดส่ วนใหญ่ที่คริ สเตียนเข้า
ไปสู่ ในทั้งสองด้านก็เป็ นผลมาจากความล้มเหลวที่จะทาให้การเปิ ดเผยตามพระคัมภีร์สมดุลกับหัวข้อที่สัมพันธ์
กันที่ หลากหลาย ที่ นี่เปาโลได้เน้นถึ งความสมดุ ลระหว่างการดาเนิ นชี วิตโดยปราศจากธรรมบัญญัติกบั การ
ดาเนินชีวติ โดยปราศจากใบอนุญาต[219]

1. การดาเนินชีวติ โดยปราศจากธรรมบัญญัติ 5:1-12
อัครทูตเปาโลได้เตือนผูอ้ ่านของท่านที่จะไม่คิดว่าพวกเขาสามารถตอบสนองต่อการเรี ยกร้องของธรรมบัญญัติ
ของโมเสสได้ดว้ ยการเชื่ อฟั งคาสั่งของธรรมบัญญัติสองสามข้อเท่านั้น การยอมทาตามอย่างสมบูรณ์เท่านั้นที่
ตอบสนองต่อการเรี ยกร้องของมันได้
5:1

ผูอ้ ่านชาวต่างชาติส่วนใหญ่ของเปาโลได้อยูใ่ นอันตรายของการกลับไปสู่ การเป็ นทาส ไม่ใช่ไปสู่
การเป็ นทาสของบาปอย่างเดิมของพวกเขา แต่ไปสู่ “แอกแห่ งการเป็ นทาส” ของธรรมบัญญัติ
ของโมเสส เป็ นที่ชดั เจนว่า พวกครู สอนเท็จได้บอกพวกเขาว่าพวกเขาต้องจานนต่อการเข้า
สุ หนัตเพื่อที่จะเป็ นที่ยอมรับต่อพระเจ้าได้อย่างแท้จริ ง
“ก่อนที่จะรี บเข้าสู่ ส่วนที่สามของจดหมายของท่านนั้น เปาโลก็พูดแทรกข้อ
หนึ่งซึ่ งในทันทีทนั ใดนั้นก็เป็ นการสรุ ปของทุกสิ่ งที่ได้เกิดขึ้นมาก่อนและการ
เปลี่ ย นผ่า นไปยัง สิ่ ง ที่ ติ ดตามมา ที่ จ ริ ง มัน คื อข้อ ไขของจดหมายฝากนี้
ทั้งหมด เนื่องจากธรรมชาติของข่าวประเสริ ฐแท้และการงานของพระคริ สต์
เพื่อเห็ นแก่เขาเอง ตอนนี้ ผเู ้ ชื่ อต้องหันไปจากสิ่ งใดก็ตามที่มีท่าทางของการ
เคร่ งในกฎและแทนที่การพักในการงานที่มีชยั สาหรับเขาและดาเนิ นชี วิตใน
อ านาจของพระวิ ญ ญาณของพระคริ ส ต์ . . . . การเรี ย กร้ อ งก็ เ พื่ อ ความ
พากเพียรที่ดนั ทุรังในเสรี ภาพในฐานะการตอบสนองที่เหมาะสมอย่างเดี ยว
ต่อความพยายามที่จะนาคริ สเตียนไปอยูภ่ ายใต้การเคร่ งในกฎอีกครั้ง”[220]
“หนึ่ งในความหายนะของการเคร่ งในกฎก็คือว่า มันให้การปรากฏของความ
เป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณเมื่อในความเป็ นจริ งแล้วมันนาผูเ้ ชื่ อกลับไปสู่ ‘ความ
เป็ นเด็กครั้งที่สอง’[221]
ในข้อ อ้า งอิ ง ที่ ผ่า นมา บอยซ์ แ ละเวี ย ร์ ส บี ไ ด้ใ ช้ค าว่ า “การเคร่ ง ในกฎ” อย่า งที่ ม ัน ถู ก ใช้
โดยทัว่ ไปที่จะอธิ บายถึงการเคร่ งในกฎและการเคร่ งในธรรมบัญญัติ

ในแง่ไหนที่พระเจ้าได้ปลดปล่อยคริ สเตียนจาก “แอกของการเป็ นทาส” (ข้อ 1) นัน่ คือธรรม
บัญญัติของโมเสส (เปรี ยบเทียบ รม. 10:4; 2 คร. 3:7-11; ฮบ. 7:12; กท. 3:24)? เป็ นที่ชดั เจนว่า
มันมีคุณค่าบางอย่างสาหรับเรา (เปรี ยบเทียบ 2 ทธ. 3:16) มีจุดประสงค์สองอย่างของธรรม
บัญญัติของโมเสส คือ เพื่อควบคุมบังคับและเปิ ดเผย คุณค่าที่ควบคุมบังคับของมันได้สิ้นสุ ด
ลง แต่คุณค่าทางการเปิ ดเผยของมันก็ดาเนิ นต่อไป อะไรคือการตอบสนองที่เหมาะสมของ
คริ สเตียนต่อธรรมบัญญัติของโมเสส?
คาลวินและนักศาสนศาสตร์ แบบปฏิรูปหลายคนได้ตอบคาถามนี้ ในทานองนี้ พวกเขาได้กล่าว
ว่าธรรมบัญญัติทางพิธีกรรม (เช่น สัตวบูชา ข้อห้ามเกี่ยวกับอาหาร วันเทศกาลต่างๆ และอื่นๆ)
ไม่ได้ผูกมัดคริ สเตียนอีกต่อไปเนื่ องจากการตายของพระคริ สต์ อย่างไรก็ตาม ธรรมบัญญัติ
ทางศีล ธรรม (พระบัญญัติสิ บประการ) ยังคงผูกมัด พระเจ้าได้ล้มเลิ ก ธรรมบัญญัติทาง
ศีลธรรมไปในแง่ที่วา่ พวกมันไม่กล่าวโทษเราอีกต่อไปเท่านั้น (รม. 8:11)[222] ปั ญหาที่มีกบั
การอธิ บายนี้ ก็คือว่า มันสร้างความแตกต่างระหว่างสองส่ วนของธรรมบัญญัติที่ตวั บทนี้ ไม่ได้
สร้าง ตัวบทนี้ เพียงแค่กล่าวว่าพระคริ สต์เป็ นจุดจบของ “ธรรมบัญญัติ” (รม. 10:4) ไม่ใช่ส่วน
พิธีกรรมของธรรมบัญญัติ ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าบัญญัติสิบประการยังคงผูกมัดเราอยู่ ทาไมคริ ส
เตียนตลอดประวัติศาสตร์ (กจ. 20:7; เปรี ยบเทียบ 1 คร. 16:2) ได้พบปะเพื่อจะนมัสการในวัน
อาทิตย์แทนที่จะเป็ นวันสะบาโต (วันเสาร์ )? นักศาสนศาสตร์ แบบปฏิรูปบางคนที่ได้เอาตาม
คาลวิ น ก็ เ ชื่ อ ว่า พระเจ้า ได้ล้ม เลิ ก การนมัส การวัน สะบาโตไปพร้ อ มกับ ธรรมบัญ ญัติ ท าง
พิธีกรรม[223] นี่ ดูเหมือนค่อนข้างไม่สอดคล้อง คนอื่นๆที่ติดตามคาสารภาพของเวสท์มินส
เตอร์ ก็ถือว่าการนมัสการในวันอาทิตย์เป็ นการดาเนิ นต่อไปของการนมัสการในวันสะบาโต
[224] อย่างไรก็ตามแน่นอนว่ามันแตกต่างอย่างมาก
นักศาสนศาสตร์ แบบตามยุคได้แนะนาอี กคาตอบหนึ่ งต่ อคาถามนี้ ซ่ ึ งส าหรั บข้าพเจ้า แล้วดู
เหมือนว่าสอดคล้องกับสิ่ งที่พระคัมภีร์กล่าวมากกว่า พวกเขากล่าวว่าพระเจ้าได้ ล้มเลิกธรรม
บัญญัติของโมเสสอย่างสิ้ นเชิ ง คื อส่ วนที่ เป็ นทางการเมือง ทางพิธีกรรมและทางศีลธรรม
พระองค์ได้ทาให้มนั สิ้ นสุ ดลงในฐานะ ประมวลกฎ และได้แทนที่มนั ด้วยประมวลกฎใหม่ คือ
“พระบัญญัติของพระคริ สต์” (กท. 6:2) พระบัญญัติบางอย่างในพระบัญญัติของพระคริ สต์ก็
เป็ นอย่างเดี ยวกันกับพระบัญญัติเหล่านั้นในธรรมบัญญัติของโมเสส (เช่น เก้าในพระบัญญัติ
สิ บประการซึ่ งไม่รวมคาสั่งที่จะให้ถือรักษาวันสะบาโต) ประมวลกฎที่พระเจ้าได้ให้มาที่ได้

ควบคุมความประพฤติของผูค้ นได้มีข้ ึนก่อนที่พระเจ้าได้ให้ธรรมบัญญัติของโมเสส (เช่น ปฐก.
1:28-30; 2:16-17 [ก่อนการล้มลงในบาป]; 3:14-19 [หลังการล้มลงในบาป]; 9:1-17 [หลังน้ า
ท่วมโลก] พระเจ้าได้รวมคาสั่งที่เจาะจงบางอย่างจากประมวลกฎเก่าก่อนเหล่านี้ เข้าไว้ในพระ
บัญญัติของพระคริ สต์ แม้ว่าคาสั่งเหล่ านั้นไม่ได้เป็ นส่ วนหนึ่ งของธรรมบัญญัติของโมเสส
(เช่น 1 ทธ. 4:3; เปรี ยบเทียบ ปฐก. 9:3) พระองค์ได้รวมเก้าในพระบัญญัติสิบประการจาก
ประมวลกฎของโมเสสเข้าไว้ดว้ ย
“ขอให้กระบวนการนี้ จะไม่ถูกเปรี ยบเที ยบกับประมวลกฎที่หลากหลายใน
ครัวเรื อนที่มีลูกๆที่กาลังเติบโตขึ้น? ณ ระยะที่แตกต่างของความเป็ นผูใ้ หญ่
นั้น ประมวลกฎใหม่ก็ถูกจัดตั้งขึ้น แต่คาสั่งอย่างเดี ยวกันบางคาสั่งก็ปรากฏ
อยู่บ่อยๆ ที่ จะกล่าวว่าประมวลกฎเก่าก่ อนถูกล้มเลิ กไปและคาสั่งของมัน
ทั้งหมดก็ไม่มีความขัดแย้ง มันก็เป็ นธรรมชาติอย่างเช่นการเติบโตขึ้น ดังนั้น
มันก็เป็ นเช่นเดียวกับธรรมบัญญัติของโมเสสและพระบัญญัติของพระคริ สต์”
[225]
“‘แอก’ ได้ถูกใช้ในสานวนพูดของคนยิว ณ เวลานั้นในแง่ที่มีเกียรติสาหรับ
พันธะที่จะถือรักษาธรรมบัญญัติของโมเสส และคริ สเตียนที่รับเอาธรรมเนียม
และความเชื่ อของยิวคงได้กระตุน้ ให้ชาวกาลาเทียที่จะ ‘แบกแอกของธรรม
บัญญัติ’ ไว้เหนื อพวกเขาเอง แต่เปาโลชี้ แจงอย่างตรงๆว่ากฎต่างๆของธรรม
บัญญัติอย่างที่ได้เรี ยกร้ องโดย คริ สเตียนที่รับเอาธรรมเนี ยมและความเชื่ อ
ของยิวก็จดั ตั้งแอกของทาสขึ้น ดังนั้นท่านก็ใช้ถอ้ ยคานี้ ในแง่ที่แย่แห่ งภาระที่
ถู ก ก าหนดขึ้ นเหมื อนกับ การเป็ นทาส (เปรี ย บเที ย บ กจ. 15:10; 1 ทธ.
6:1)”[226]
“มันเศร้ าที่จะกล่าว มีบางคนที่ รู้สึกไม่มนั่ คงอย่างมากกับเสรี ภาพ พวกเขา
ชอบที่จะอยูภ่ ายใต้การปกครองแบบเผด็จการของผูน้ าบางคนมากกว่าที่จะทา
การตัดสิ นใจของพวกเขาเองอย่า งอิ ส ระ มี ผูเ้ ชื่ อบางคนที่ตกใจกลัวโดย
เสรี ภาพที่พวกเขามีในพระคุณของพระเจ้า ดังนั้นพวกเขาแสวงหาการสามัคคี
ธรรมที่เคร่ งในกฎและเผด็จการที่ซ่ ึ งพวกเขาสามารถปล่อยให้คนอื่นๆทาการ

ตัดสิ นใจของพวกเขาเพื่อพวกเขา สิ่ งนี้ ก็เปรี ยบได้กบั ผูใ้ หญ่ที่กาลังปี นกลับ
ไปสู่ เตียงนอนเด็กที่มีส่วนกั้นโดยรอบ”[227]
5:2

ตอนนี้ เปาโลได้เริ่ มต้นที่ จะโจมตีคาสอนของคริ สเตี ยนที่ รับเอาธรรมเนี ยมและความเชื่ อของยิว
เกี่ ยวกับการเข้าสุ หนัต การยืนกรานที่ “การเข้าสุ หนัต” เป็ นลักษณะหลักของข่าวประเสริ ฐ
ปลอมที่คริ สเตียนที่รับเอาธรรมเนี ยมและความเชื่ อของยิวได้ส่งเสริ ม มันเป็ นการปฏิบตั ิที่ซ่ ึ ง
การโต้เถียงทั้งสิ้ นวนเวียนไปรอบๆ[228]
“ณ จุ ดนี้ อัครทูตเปาโลแสดงถึ งน้ าเสี ยงที่ รุนแรงมากขึ้ นในการประณามการถื อรั กษาธรรม
บัญญัติ มันไม่เพียงแต่เป็ นการยัดเยียดที่ไร้ ประโยชน์ ภาระที่เป็ นทาสเท่านั้น แต่มนั เป็ นภัย
และเป็ นอันตรายในตัวของมันเอง”[229]

5:3-4

ชาวกาลาเทียจะทาให้พวกเขาเองมีพนั ธะที่จะเชื่ อฟั งประมวลกฎของโมเสส (ธรรมบัญญัติ)
“ทั้งสิ้ น” ถ้าพวกเขาได้ยอมให้พวกครู สอนเท็จที่จะให้พวกเขาเข้าสุ หนัต
“ในหลัก การนั้น การยอมรั บ การเข้าสุ หนัตก็ เป็ นการยอมรั บ แบบแผนทาง
กฎเกณฑ์ท้ งั สิ้ น”[230]
“มันไม่ใช่ขอ้ เท็จจริ งของการที่พวกเขา ได้ รับการเข้ าสุ หนัต ที่เปาโลประณาม
(เพราะว่าสิ่ งนี้ ก็ไม่สาคัญในตัวของมันเอง) แต่เป็ นข้อเท็จจริ งของการที่พวก
เขา ได้ ยอมให้ พวกเขาเองที่ จะได้ รับการเข้ าสุ หนัต [ในขณะที่] เป็ นตัวแทนที่
เป็ นอิสระ”[231]
ความมัน่ ใจของชาวกาลาเที ยในการเข้าสุ หนัตจะเปิ ดเผยถึ งความมัน่ ใจในความสามารถของ
พวกเขาเองที่จะได้รับความรอดโดยการเชื่ อฟั งธรรมบัญญัติ การเข้าหาตามกฎหมายนี้ ไปสู่
ความรอดจะแยกพวกเขาจากพระคริ สต์ เนื่ องจากสิ่ งที่พระองค์ได้ทาก็คือที่จะตระเตรี ยมความ
รอดในฐานะของประทาน พวกเขาจะถดถอยจากวิธีแบบพระคุณแห่ งความรอดถ้าพวกเขาได้
เลือกวิธีแบบธรรมบัญญัติ “พระคุณ” เป็ นคาโปรดของเปาโล ท่านได้ใช้คานี้ 100 ครั้งจากการ
ที่มนั ปรากฏ 155 ครั้งในพันธสัญญาใหม่ เมื่อพิจารณาถึงพระสัญญาตามพระคัมภีร์หลายข้อ

ที่ว่าพระเจ้าไม่เคยถอดถอนของประทานแห่ งความรอดของพระองค์น้ นั ข้อที่ 4 ไม่สามารถ
หมายถึงว่า ผูอ้ ่านได้สูญเสี ยความรอดของพวกเขา (เช่น ยน. 1:12; 3:16, 36; 5:24; 6:47; 10:2829; รม. 8:31-39; และข้ออื่นๆ)
“เป็ นที่ชดั เจนว่าท่านไม่ได้แนะนาว่าชาวกาลาเทียได้ ‘สู ญเสี ยความรอดของ
พวกเขา’ เพราะว่าตลอดจดหมายฉบับนี้ของท่านนั้นท่านจัดการกับพวกเขาใน
ฐานะ ผู้เชื่ อ ท่านเรี ยกพวกเขาว่า พี่น้องทั้งหลายอย่างน้อยเก้าครั้ง และท่านใช้
คาสรรพนามว่า เรา อีกด้วย (กท. 4:28,31) เปาโลจะไม่ทาสิ่ งนี้ เลยถ้าผูอ้ ่าน
ของท่านได้สูญเสี ยความรอด ท่านได้กล่าวอย่างกล้าหาญว่า ‘และเพราะท่าน
เป็ นบุตรของพระเจ้าแล้ว พระองค์จึงทรงใช้พระวิญญาณแห่ งพระบุตรของ
พระองค์เข้ามาในใจของเรา ร้ องว่า “อาบา คือพระบิดา”’(กท. 4:6) ถ้าผูอ้ ่าน
ของท่านไม่ได้รับความรอด เปาโลคงไม่ได้เขียนถ้อยคาเหล่านั้น”[232]
พวกผูเ้ คร่ งครัดในกฎดูเหมือนจะได้อา้ งว่าการเข้าสุ หนัตเป็ นขั้นตอนที่จาเป็ นในขบวนการที่ซ่ ึ ง
ผูค้ นจะเป็ นที่ยอมรับต่อพระเจ้าได้ จากมุมมองของพวกเขานั้น ขั้นตอนเหล่านี้คือ ความเชื่ อใน
พระคริ สต์ การรับพระวิญญาณและการเข้าสุ หนัตของเนื้ อหนัง เปาโลโต้เถี ยงว่าใครก็ตามที่
จานนต่อการเข้าสุ หนัตเพื่อจะได้รับการยอมรับจากพระเจ้าก็เชื่ ออย่างแท้จริ งในความรอดโดย
การถือรักษาธรรมบัญญัติ ถ้าบุคคลหนึ่งเชื่อในการถือรักษาธรรมบัญญัติเพื่อความรอดนั้น เขา
ต้องถื อรั ก ษา “ธรรมบัญญัติท้ งั สิ้ น” ไม่ ใ ช่ แค่ ข ้อเรี ย กร้ องของการเข้า สุ หนัตเท่า นั้น นั่นก็
เป็ นไปไม่ได้สาหรับคนบาปที่จะทา แทนที่จะได้รับการยอมรับจากพระเจ้า การเข้าสุ หนัตจะ
เป็ นสิ่ งที่จะแยกพวกเขาจากพระคริ สต์
5:5-6

การเข้าหาของเปาโลและการเข้าหาที่ท่านได้พยายามที่จะชักชวนให้ชาวกาลาเทียที่จะรับเอาก็คือที่
จะวางใจพระเจ้า ที่จะนาไปสู่ ทุกสิ่ งที่เราคาดหวังในอนาคตซึ่ งขึ้นอยู่กบั ข้อเท็จจริ งที่ว่าตอนนี้
เราชอบธรรม (ถูกทาให้ชอบธรรม) แล้ว[233] “ความหวัง” นี้ รวมถึ งการได้รับศักดิ์ ศรี สูงสุ ด
ของเรา (เปรี ยบเทียบ รม. 8:18-25; 1 ปต. 1:3-4, 13) เราไม่ได้ทางานเพื่อสิ่ งนี้ แต่เรารอคอยสิ่ งนี้
โดยพื้นฐานแล้วเปาโลได้ใช้ “ความชอบธรรม” เพื่อจะอธิ บายถึงสิ่ งที่เรามีในตอนนี้ ซ่ ึ งมาพร้อม
กับการถูกทาให้ชอบธรรม แต่ท่านได้ใช้ “ความรอด” เพื่อจะเน้นถึงการช่วยกูใ้ นอนาคตของเรา
[234]

พระเจ้าไม่สนใจว่าคริ สเตียนมีร่างกายที่ได้เข้าสุ หนัตหรื อไม่ สิ่ งที่สาคัญก็คือว่าเราวางใจพระ
เจ้าเพราะว่าเรารักพระองค์ เปาโลได้รวมคุณความดีแบบคริ สเตียนพื้นฐานสามอย่างไว้ดว้ ยกัน
ในข้อเหล่ า นี้ คื อ ความเชื่ อ ความหวัง และความรั ก พระวิญญาณบริ สุท ธิ์ ทาให้สามอย่างนี้
เป็ นไปได้
“สาหรับการเปิ ดเผยของความคิ ดพื้นฐานของอัครทูตคนนี้ ถึงธรรมชาติของ
ศาสนานั้น ก็ไม่มีประโยคใดที่สาคัญในจดหมายฝากฉบับนี้ [มากกว่าข้อที่ 6]
จริ งๆแล้วในจดหมายฝากฉบับใดๆของ เปาโล”[235]
“ข้อนี้ [ข้อ 6] บนความดีของมันเองนั้นจะแสดงให้เห็ นว่าเปาโลไม่ใช่ไม่อยู่
ในความสอดคล้องกับหลักคาสอนของยากอบในเรื่ องความเชื่ อรวมกับการ
งาน (ยก. 2.24ff)”[236]
“เมื่ อ คุ ณ ด าเนิ น ชี วิ ต โดยพระคุ ณ คุ ณ ก็ พ่ ึ ง พาอ านาจของพระวิ ญ ญาณ แต่
ภายใต้ธรรมบัญญัติน้ ัน คุ ณต้องพึ่ง พาตัวคุ ณเองและความพยายามของคุ ณ
เอง”[237]
“เราต้องป้ องกันจากความเข้าใจผิดที่ แพร่ หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสน
ศาสตร์ ของคาทอลิ ก (แม้ว่านิ กายโปรแตสแตนท์อยู่ห่างไกลจากข้อยกเว้น)
ที่วา่ ความเชื่ อที่ถูกทาให้สมบูรณ์ในความรักเท่านั้นนาไปสู่ การถูกทาให้ชอบ
ธรรม สิ่ งนี้ แสดงถึงการบิดเบือนที่อนั ตรายของความสัมพันธ์ระหว่างความ
เชื่ อ ความรักและการถูกทาให้ชอบธรรม ในการกล่าวถึ งการถูกทาให้ชอบ
ธรรม เปาโลไม่ เคยกล่ า วถึ ง ความเชื่ อ และ ความรั ก แต่ ก ล่ า วถึ ง ความเชื่ อ
เท่ า นั้นในฐานะการรั บ ดัง นั้นความรั ก ไม่ ใช่ สิ่ ง ที่ ต้องมี ก่ อนที่ เพิ่ ม เติ ม มา
สาหรับการรับเอาความรอด หรื อไม่ใช่ลกั ษณะที่สาคัญของความเชื่ อ ตรงกัน
ข้าม ความเชื่อกระตุน้ ความรักที่ซ่ ึงมันทาการ”[238]

5:7-10

พวกครู สอนเท็จได้กระแทกผูอ้ ่านของเปาโลขณะที่พวกเขาได้วิ่งแข่งการแข่งขันของคริ สเตียน
พระเจ้าไม่ได้นาให้ผเู ้ คร่ งในกฎผูซ้ ่ ึ งได้ยงุ่ กับ (“ขัดขวาง”) พวกเขาที่จะทาอย่างนั้น
โซล่า บัดด์และแมรี่ เดกเกอร์ ได้วิ่งใกล้ชิดกันในการแข่งขันวิ่งระยะทาง 1,000 เมตรในกี ฬา
โอลิมปิ กที่จดั ขึ้นที่เมืองลอสแองเจลลีส รัฐแคลิฟอร์ เนี ยในปี ค.ศ. 1984 อย่างไม่ได้คาดหวัง
นั้น โซล่า บัดด์ได้กระแทกแมรี่ เดกเกอร์ และแมรี่ ได้ลม้ นอนเหยียดยาวในสนามกี ฬารู ปวงรี
เธอได้ออกจากการแข่ ง ขัน ใช่ แล้ว พวกครู ส อนเท็ จในเมื อง กาลาเที ย ได้ข ัดจังหวะความ
คืบหน้าที่ดีของผูเ้ ชื่อชาวกาลาเทียที่ไปยังเป้ าหมายของพวกเขา
“มันสาคัญที่ จะสังเกตว่า เปาโลไม่เคยใช้ภาพลัก ษณ์ ของการแข่งขันเพื่อจะ
บอกผูค้ นถึงวิธีที่จะได้รับความรอด ท่านกาลังกล่าวต่อ คริ สเตียนอยูเ่ สมอ
เกี่ ยวกับวิธีที่จะดาเนิ นชี วิตคริ สเตี ยน ผู้แข่ งขันในกี ฬาของกรี กจะต้ องเป็ น
พลเมืองก่ อนที่เขาสามารถแข่ งขันได้ ”[239]
“เชื้ อ” ในสุ ภาษิตของเปาโล (ข้อ 9; 1 คร. 5:6) สามารถอ้างอิงถึงความผิดพลาดในคริ สตจักร
ครู สอนเท็จที่นาผิดๆในท่ามกลางพวกเขา (ผลแอปเปิ้ ลเสี ยในถังไม้เปรี ยบเทียบ ข้อ 10) และข้อ
เรี ยกร้องเดียวของการเข้าสุ หนัตซึ่งได้ถูกอ้างอิงแล้ว (ข้อ 2-3) ข้าพเจ้าคิดว่าบางทีมนั อ้างอิงถึง
“คริ สเตียนที่รับเอาธรรมเนี ยมและความเชื่ อของยิว” หรื อ “พวกคริ สเตียนที่รับเอาธรรมเนี ยม
และความเชื่ อของยิว ” แทนที่จะเป็ นคาสอนที่ เคร่ งในกฎ[240] เปาโลได้ “มัน่ ใจ” ว่าชาวกา
ลาเทียจะอยูฝ่ ่ ายท่าน (“ไม่รับเอามุมมองอื่น”) และที่วา่ พวกเขาหรื อพระเจ้าจะพิพากษาครู หรื อ
พวกครู สอนเท็จ “ไม่ว่าเขาจะเป็ นใคร” อาจจะพาดพิงถึ ง ตาแหน่ งที่ สูงของครู สอนเท็จใน
ความคิดของชาวกาลาเที ย (อย่า งเช่ น: “ใครก็ ตามที่ เขาคิ ดว่า เขาเป็ น”) แทนที่ จะเป็ นการ
แสดงออกถึ งความไม่ รู้ข องเปาโลเกี่ ยวกับ อัตลัก ษณ์ ข องเขา[241] ในอี ก ด้านหนึ่ ง “ผูท้ ี่ มา
รบกวนท่าน” บางทีอา้ งอิงถึ งใครก็ตามที่อาจรบกวนพวกเขาหลังจากนี้ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 12;
1:6)[242]

5:11

เป็ นที่ชดั เจนว่า บางคนได้กล่าวว่าเปาโลได้สนับสนุ น “การเข้าสุ หนัต” ท่านอาจได้เทศนาเรื่ อง
นั้นก่อนการกลับใจเชื่ อของท่านบนถนนดามัสกัส แต่ต้ งั แต่เวลานั้นท่านได้หยุด บางทีเปาโล
ได้หมายถึงว่า การกล่าวหาจากพวกผูว้ ิจารณ์ของท่านที่วา่ ท่านได้เทศนาการเข้าสุ หนัตเมื่อใดก็

ตามที่มนั ได้เหมาะสมกับท่านก็ไม่ใช่เป็ นจริ ง (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 7:18)[243] เปาโลได้คิดว่า
มันฉลาดส าหรั บ คริ ส เตี ย นบางคนเช่ นทิ โมธี ที่ จะรั บ การเข้า สุ ห นัตเพื่ อเห็ น แก่ พ นั ธกิ จที่ มี
ประสิ ทธิภาพ (กจ. 16:3) อย่างไรก็ตาม ท่านไม่ได้สอนว่ามันจาเป็ นสาหรับความรอด
ประเด็นของเปาโลที่นี่ก็คือว่า ถ้าท่านได้สอนว่าการเข้าสุ หนัตก็จาเป็ นสาหรับความรอด พวกค
ริ สเตียนที่รับเอาธรรมเนี ยมและความเชื่ อของยิวคงไม่ได้ “ข่มเหง” ท่าน ถ้าผูค้ นต้องการการ
เข้าสุ หนัต พวกเขาก็ไม่ตอ้ งการกางเขนของพระคริ สต์ พวกผูเ้ คร่ งในกฎได้ต่อต้านการเทศนา
ของเปาโลเกี่ ยวกับกางเขนเพราะว่ามันได้ช้ ี ว่าผูค้ นไม่สามารถที่จะทาให้พระเจ้าโปรดปราน
ด้วยตัวของพวกเขาเองได้
“สแกนดาลอน [สิ่ งกี ดขวาง] แห่ งกางเขนสาหรับคนยิว (เปรี ยบเทียบ 1 คร.
1:23) ก็อยู่ในคาสาปแช่ งซึ่ งได้มนั เกี่ ยวข้องเพราะว่าผูห้ นึ่ งได้ถูกแขวนบนที่
นัน่ (เปรี ยบเทียบ 3:13) ผูน้ ้ นั ที่ได้ตายในความตายเช่นนั้นควรถูกประกาศว่า
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและพระคริ สต์ก็เหลือที่จะทนได้ ในสายตาของคนต่างชาติ
นั้น แนวคิดที่ว่าความรอดได้ข้ ึ นอยู่กบั ผูห้ นึ่ งซึ่ งไม่มีปัญญาหรื ออานาจที่จะ
ช่วยตัวเขาเองให้รอดจากความตายที่ไม่น่าเชื่ อถืออย่างมากก็เป็ นความโง่เขลา
อย่างมาก แต่มนั มี สิ่ งกีดขวาง ทัว่ ไปมากขึ้นที่ได้ติดกับกางเขน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่
บางทีเปาโลกาลังคิดถึงที่นี่ คือ มันทาลายรากฐานของทุกความคิดเกี่ยวกับการ
บรรลุหรื อความดีส่วนตัวที่ซ่ ึ งความรอดของพระเจ้าถูกกล่าวถึ ง ที่จะถูกปิ ด
จากการรับความรอดจากผูห้ นึ่งที่ได้ถูกตรึ ง ถ้ามันจะต้องได้รับทั้งหมด ก็เป็ น
การดูถูกต่อความเห็นทั้งสิ้ นแห่ งความหยิ่งในตนเองและการช่วยเหลือตนเอง
ที่เหมาะสม และสาหรับหลายคนแล้ว สิ่ งนี้ ยงั คงเป็ นสิ่ งกี ดขวางหลักในข่าว
ประเสริ ฐแห่งพระคริ สต์ที่ได้ถูกตรึ ง ถ้าข้าพเจ้าเองสามารถให้การสนับสนุ น
เล็กน้อยบางอย่าง ซึ่ งเป็ นบางสิ่ งที่เล็กน้อยอย่างเช่นการยอมรับการเข้าสุ หนัต
จากนั้น การเห็นคุณค่าในตนเองของข้าพเจ้าก็ไม่เป็ นอันตราย”[244]
สรุ ปแล้ว ข่าวประเสริ ฐของเปาโลเป็ น “สิ่ งกี ดขวาง” เนื่องด้วยเหตุผลสองประการ คือ มันได้
นาเสนอพระเมสสิ ยาห์ที่ได้ถูกตรึ ง และมันได้สนับสนุ นทางแห่ งความรอดที่ปราศจากการเข้า
สุ หนัตและธรรมบัญญัติ
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พวกคริ สเตียนที่รับเอาธรรมเนี ยมและความเชื่ อของยิวได้ไปไกลเกิ นไปเกี่ ยวกับการเข้าสุ หนัต
ความต้องการของเปาโลที่ว่าพวกคริ สเตี ยนที่ รับเอาธรรมเนี ยมและความเชื่ อของยิวผูซ้ ่ ึ งได้
กระตื อรื อร้ นในเรื่ องการเข้า สุ หนัตอย่า งมาก “จะตอน (นัน่ คื อ ตัดอัณฑะ) พวกเขาเอง” ก็
สะท้อนถึ งความรู ้ สึกลึ กๆของท่านเกี่ ยวกับความรุ นแรงของ ความเห็นนอกรี ตของพวกเขา
(เปรี ยบเทียบ ฟป. 3:2) กล่าวในเชิ งเปรี ยบเทียบแล้ว ถ้าพระเจ้าได้ให้ตามความต้องการของ
เปาโล พวกเขาก็ไม่สามารถก่อให้เกิ ดผูก้ ลับใจเชื่ อได้ และพวกเขาจะถูกกันออกไปจากที่
ประชุมของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 23:1) พวกปุโรหิ ตแห่ งลัทธิ เทียมเท็จไซเบเลในเขตนั้น
ได้ปฏิบตั ิการตัดอัณฑะ[245]
“การคัดค้านก็สาคัญเป็ นสองเท่าอย่างที่ได้ถูกกล่าวต่อชาวกาลาเทีย เพราะว่า
เปสสิ นสั หนึ่ งในเมืองหลักของพวกเขาก็เป็ นบ้านแห่ งการนมัสการของไซเบ
เลเพื่อให้เกียรติแก่ผซู ้ ่ ึ งการตอนเหล่านี้ได้ถูกปฏิบตั ิ. . .”[246]
เปาโลได้ถือว่าพวกคู่ปรับที่เคร่ งในกฎของท่านก็ไม่ดีไปกว่าพวกปุโรหิ ตชาวต่างชาติ.
“. . . ส าหรั บ เปาโลแล้วที่ จะเปรี ย บเที ย บพิ ธี ก ารเข้าสุ หนัตของคนยิวสมัย
โบราณกับการปฏิ บตั ิ ของคนต่างชาติ แม้กระทัง่ ในแนวทางนี้ ก็ ทาให้ตกใจ
เนื่องด้วยสิ่ งหนึ่งคือ มันทาให้ความพยายามของพวก คริ สเตียนที่รับเอาธรรม
เนียมและความเชื่อของยิวที่จะให้คนต่างชาติได้เข้าสุ หนัตอยูใ่ นระดับเดียวกัน
กับ การปฏิ บ ตั ิ ข องคนต่า งชาติ อนั เป็ นที่ รัง เกี ย จ เนื่ องด้วยอี ก สิ่ งหนึ่ ง มัน
เชื่อมโยงความต้องการของพวกเขาที่มีต่อการเข้าสุ หนัตกับการที่แม้กระทัง่ ใน
ลัทธิ ยวิ ก็ได้เพิกถอนบุคคลหนึ่งจากที่ประชุมของพระเจ้า (ฉธบ. 23:1)[247]
ดังนั้นความต้องการของเปาโลที่มีต่อพวกครู สอนเท็จดูเหมือนจะเป็ นว่าพวกเขาจะ “ตัดพวกเขา
เอง” จากวงสมาคมของผูเ้ ชื่อ[248]
“ส่ วนมากแล้วพระธรรมกาลาเทียถูกถือว่าเป็ นเอกสารที่ยงิ่ ใหญ่ของการถูกทาให้ชอบธรรมโดย
ความเชื่ อ สิ่ งที่คริ สเตียนทั้งหมดได้ลม้ เหลวที่จะตระหนักอยูบ่ ่อยๆก็คือว่า ในความเป็ นจริ ง

นั้น มันเป็ นเอกสารที่จดั ตั้งวิถีชีวติ ที่มีพระคริ สต์เป็ นศูนย์กลาง ซึ่ งเป็ นวิถีชีวติ ที่ตรงกันข้ามกับ
การเคร่ งในธรรมบัญญัติและการไร้ ศีลธรรม อย่างน่ าเศร้ าแล้ว แม้ว่าจะยกย่องการถูกทาให้
ชอบธรรมโดยความเชื่ อนั้น บ่อยครั้งมากที่คริ สเตียนปฏิเสธเสรี ภาพของพวกเขาในพระคริ สต์
โดยการสนับสนุ นการเคร่ งในธรรมบัญญัติหรื อไม่ก็การไร้ ศีลธรรมและบางครั้ง (เหมือนกับ
ชาวกาลาเทีย) ก็สนับสนุ นทั้งสองอย่าง ดังนั้นจดหมายของเปาโลถึ งชาวกาลาเทียแม้วา่ จะเข้า
ประเด็นโดยตรงกับสถานการณ์ของชาวกาลาเทียก็กล่าวต่อสถานการณ์ของเราในทุกวันนี้ อีก
ด้วย”[249]
2. การดาเนินชี วติ โดยปราศจากใบอนุญาต 5:13-15
เปาโลได้กระตุน้ ให้ผอู ้ ่านของท่านที่จะดาเนิ นชี วิตโดยไม่ถูกผูกมัดด้วยธรรมบัญญัติของโมเสส (5:1-12) ท่าน
ยังได้เตือนพวกเขาต่อการใช้เสรี ภาพของพวกเขาในฐานะใบอนุ ญาตให้ทาบาปอีกด้วย เพื่อจะป้ องกันพวกเขา
จากการมีปฏิกิริยารุ นแรงเกินไป
“เสรี ภาพของคริ สเตียนไม่ใช่ ใบอนุ ญาตเนื่ องด้วยเหตุ ผลที่เรี ยบง่ ายแต่ยิ่งใหญ่ที่ว่าคริ สเตียน
ไม่ใช่ผทู ้ ี่เป็ นอิสระที่จะทาบาป แต่เป็ นผูท้ ี่เป็ นอิสระที่จะ ไม่ ทาบาป โดยพระคุณของพระเจ้า ”
[250]
“หัว ข้อ ความรั ก . . .บอกถึ ง การกระตุ ้น ทั้ง สิ้ น ของเปาโลในทางกลับ กัน กับ แนวโน้ม ที่ ไ ร้
ศีลธรรมของชาวกาลาเทีย. . .
“กระนั้นการสนับสนุนการตักเตือนทั้งสิ้ นของเปาโลเกี่ยวกับความรักและการรับใช้ก็เป็ นความ
เป็ นจริ งของชีวิตที่ได้ดาเนิน ‘โดยพระวิญญาณ’ พร้อมกับการอ้างอิงถึง พระวิญญาณบริ สุทธิ์
ก็มีบ่อยครั้งมากขึ้นใน 5:13-6:10 มากกว่าการอ้างอิงถึงไม่วา่ ความรักหรื อการรับใช้”[251]
5:13-14

“เนื้อหนัง” เป็ นธรรมชาติของมนุ ษย์ที่เป็ นบาปที่ทุกคนทั้งคนที่ได้รับความรอดและคนที่ยงั ไม่ได้
รับความรอดครอบครอง

“คาว่า ซาร์ ก [“เนื้อหนัง”] ซึ่ งก่อนหน้านี้ เป็ นคาศัพท์ทางกายภาพอย่างแท้จริ ง
ในจดหมายฝากนี้ ก็ถูกใช้ที่นี่และตลอดบทนี้ (ดูขอ้ 16, 17, 20, 24) ในแง่
จริ ยธรรมอย่างเจาะจง ‘องค์ประกอบนั้นของธรรมชาติ ของมนุ ษย์ที่ต่อต้าน
ความดีและทาการชัว่ ’ ที่ซ่ ึงมันปรากฏในโรมบทที่ 8 อีกด้วย. . .”[252]
มันเป็ นไปได้ที่จะสรุ ปตามเหตุผลว่า เนื่ องจากมันไม่จาเป็ นที่จะถื อรักษาธรรมบัญญัติเพื่อจะ
ได้รับความรอด มันก็ไม่จาเป็ นที่จะให้ความสนใจต่อธรรมบัญญัติเพื่อเหตุผลใดๆ อย่างไรก็
ตาม เปาโลไม่ได้กระตุน้ ให้ผกู ้ ลับใจเชื่อของท่านที่จะเผาพันธสัญญาเดิมของพวกเขาเสี ย อย่าง
ที่ท่านได้ช้ ี ให้เห็นก่อนหน้านั้น ธรรมบัญญัติก็มีคุณค่า หนึ่ งในนั้นก็คือที่จะเปิ ดเผยถึงวิธีที่จะ
แสดงออกถึ งความรั กที่ มีต่อพระเจ้าและคนอื่ นๆ ที่ จริ งแล้ว ธรรมบัญญัติท้ งั หมดเป็ นการ
เปิ ดเผยถึงวิธีที่จะรัก (ลนต. 19:18; เปรี ยบเทียบ มก. 12:28-31)
ภายใต้พระคุณนั้นเราก็เป็ นอิสระที่จะบรรลุธรรมบัญญัติโดยการรักซึ่ งกันและกัน สาหรับคริ ส
เตียนแล้ว ธรรมบัญญัติของโมเสสมีคุณค่าทางการเปิ ดเผย (2 ทธ. 3:16-17) แม้วา่ มันไม่มีคุณค่า
ที่ควบคุ ม บังคับ ซึ่ งควบคุ มความประพฤติของเรา[253] จุ ดประสงค์ที่ เปิ ดเผยสองอย่างของ
ธรรมบัญญัติของโมเสสก็คือ ที่จะแสดงให้เราเห็นถึ งวิธีที่จะแสดงออกถึ งความรักที่มีต่อพระ
เจ้าและคนอื่นๆ และที่จะสอนเราโดยตัวอย่างของอิสราเอล (รม. 15:1; 1 คร. 10:11)
อีกมุมมองหนึ่ งก็คือว่า เปาโลได้หมายถึ งธรรมบัญญัติของพระเจ้าในแง่โดยทัว่ ไปที่นี่ นัน่ คือ
“กฎธรรมชาติ” หรื อ กฎแห่งจิตสานึก แทนที่จะเป็ นธรรมบัญญัติของโมเสสหรื อ “กฎหมาย” ที่
ได้ตีความทางกฎหมาย[254] ถ้าเป็ นอย่างนั้น ท่านได้ใช้ “ธรรมบัญญัติ” ที่ นี่ในแง่ที่แตกต่าง
ออกไปจากที่ท่านได้ใช้มนั ก่อนหน้านี้ในจดหมายฝากนี้
เมื่อสามีของเธอได้ทิ้งเธอไป เพื่อนของข้าพเจ้าคือแม่ของแฟรงก์ได้เริ่ มต้นที่จะทาการรี ดผ้าเพื่อ
จะจ่ายค่าบิลต่างๆและที่จะเก็บเงินไว้เพื่อว่าแฟรงก์สามารถไปเรี ยนที่วิทยาลัยได้ แม้วา่ ภรรยา
ของมัคนายกในโบสถ์ของเธอได้ดูถูกเธอสาหรับการทางานชั้นต่ าเธอก็ได้ทามันต่อไปเนื่ อง
ด้วยความรักที่มีต่อลูกชายของเธอ

ถ้าผูอ้ ่านของเปาโลได้ยืนกรานที่จะดาเนิ นชี วิตในความเป็ นทาสต่อไป ท่านก็ได้ปรารถนาว่า
พวกเขาจะทาให้พวกเขาเองเป็ นทาสที่จะ รั ก ซึ่ งกันและกัน ถ้าพวกเขาต้องการที่ จะดาเนิ น
ชี วิตภายใต้ธรรมบัญญัติ ก็ขอให้เป็ นพระบัญญัติของพระคริ สต์ (6:2) ที่ได้ถูกกระตุน้ โดยพระ
วิญญาณที่สถิตอยูไ่ ม่ใช่โดยประมวลกฎภายนอก มันไม่มีแก่นแท้ภายนอกที่สามารถช่วยให้เรา
ที่จะรักเพื่อนบ้านของเราเหมือนรักตัวเราเองได้ แต่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ สามารถผลิตความรัก
นั้นภายในเราได้
ในแง่ไหนที่ เลวีนิติ 19:18 ทาให้ธรรมบัญญัติท้ งั หมดของโมเสสสาเร็ จ?
“มีการเล่นที่ความหมายสองอย่างของคากรี ก เพบเพลโรไท ที่แปลว่า ‘สรุ ป’
[NIV หรื อ สาเร็ จ, NASB] ในด้านหนึ่ง มันอ้างอิงถึงข้อเท็จจริ งที่วา่ ธรรม
บัญญัติส ามารถถู ก สรุ ป ได้อย่า งเหมาะสมโดยถ้อยค าของ เลวีนิติ 19:18
แนวคิดนี้เป็ นสิ่ งธรรมดาของความคิดเห็นของรับบีและพระเยซู ได้รับรองมัน
ใน มัทธิ ว 22:39 และ ลูกา 10:25-28 ในอีกด้านหนึ่ง คานี้ สามารถหมายถึ ง
‘สาเร็ จ’ อีกด้วย (เช่นใน รม. 13:8) และในแง่น้ ี เปาโลกาลังแนะนาว่าแท้จริ ง
แล้วมันออกมาจากชี วิตใหม่แห่ งความรักที่ถูกทาให้เป็ นไปได้ภายในชุ มชน
ของคริ สเตี ย นโดยทางพระวิญญาณนั้นเองที่ ธรรมบัญญัติพบความส าเร็ จ ”
[255]
“. . . ความหมายหลักก็ไม่ใช่ ว่าเราต้องรักตัวเราเองอย่างเหมาะสมก่อนที่เรา
สามารถรั ก คนอื่ น ๆได้ (แม้ว่า สิ่ ง นี้ เป็ นจริ ง ในตัว ของมันเอง) แต่ ที่ ว่า เรา
จะต้องรักเพื่อนบ้านของเราด้วยความเป็ นธรรมชาติและความกระตือรื อร้ น
อย่างเดียวกันที่เรารักตัวเราเอง[256]
เปาโลได้เขียนว่า “เพราะวา่ ไม่มีผใู้ ดเกลียดชงั เนื้ อหนังของตนเอง มีแต่เลี้ ยงดูและทะนุ ถนอม”
(อฟ. 5:29) โดยสิ่ งนี้ ท่านได้หมายถึงว่า มันไม่ใช่พฤติกรรมตามปกติที่จะเกลียดตนเองแต่ที่จะ
รักตนเอง ผูค้ นเกลียดพวกเขาเองเนื่ องจากประสบการณ์ การเลือกหรื ออิทธิ พลต่างๆที่แย่ได้มี
ผลกระทบนั้นต่อพวกเขาเท่านั้น

5:15

เป็ นที่ชดั เจนว่า ผูเ้ ชื่ อที่ได้สนับสนุ นพระคุ ณและผูเ้ ชื่ อที่ได้สนับสนุ นธรรมบัญญัติได้ต่อต้านซึ่ ง
กันและกันอย่างขมขื่นในคริ สตจักรต่างๆในเมืองกาลาเทีย เปาโลได้เตือนทั้งสองฝ่ ายที่จะรัก
ซึ่ งกันและกัน หาไม่แล้วพวกเขาจะ “ถูกผลาญโดย” ซึ่ งกันและกัน นัน่ จะไม่เป็ นตัวอย่างที่ดี
ของความรักแบบคริ สเตียน การดักยิง นัน่ คือ การโจมตีซ่ ึ งกันและกันเป็ นบาปเดียวที่เปาโลได้
เตือนให้ชาวกาลาเทียที่จะหลีกเลี่ยง บางทีพวกเขาได้อยูใ่ นสภาพดีกว่าในฝ่ ายวิญญาณมากกว่า
ที่ประชุ มอื่นๆบางแห่ งที่ท่านได้เขียนถึ ง หรื อเป็ นไปได้วา่ ท่านไม่ตอ้ งการที่จะรับมือกับความ
จาเป็ นอื่นๆของพวกเขาในจดหมายนี้
3. การดาเนินชี วติ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 5:16-26

เปาโลได้บ อกผูอ้ ่ า นของท่ า นว่า พวกเขาไม่ ค วรดาเนิ นชี วิตภายใต้ธ รรมบัญ ญัติหรื อ การปราศจากศี ล ธรรม
ตอนนี้ ท่านได้ให้ทิศทางในแง่บวกและได้อธิ บายถึงสิ่ งที่การนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ หมายถึ ง ท่านได้ทา
อย่างนี้เพื่อว่าผูอ้ ่านของท่านจะรู ้จกั วิธีที่จะดาเนินชีวติ เพื่อพระสิ ริของพระเจ้าในฐานะคริ สเตียน
พระสั ญญาแห่ งชัยชนะ 5:16-18
“ในพระคัมภีร์ตอนนี้ พระวิญญาณถูกเปรี ยบเทียบกับสองสิ่ ง หนึ่ ง กับ เนื อ้ หนัง และสอง กับ
ธรรมบัญญัติ เนื้ อหนังและธรรมบัญญัติก็ผูก พันกันอย่างใกล้ชิด คื อ ทั้งสองเคลื่ อนไปใน
องค์ประกอบอย่างเดี ยวกัน ในขอบเขตของสิ่ งต่างๆภายนอกและเป็ นวัตถุ ธรรมบัญญัติไม่
เพียงแต่ไม่มีเครื่ องป้ องกันต่อเนื้อหนังเท่านั้น แต่ปลุกปั่ นมันอีกด้วย และผูท้ ี่จะปฏิเสธเนื้ อหนัง
ต้องปฏิเสธธรรมบัญญัติเช่นกัน ที่นี่เรามีเค้าความคิดที่ได้พฒั นาอย่างเต็มที่มากขึ้นในจดหมาย
ฝากถึงชาวโรมัน”"[257]
5:16

การดาเนิ นชี วิต “โดยพระวิญญาณ” หมายถึ ง การดาเนิ นชี วิตแต่ ละชั่วขณะ ซึ่ ง วางใจในพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ อย่างยอมจานนแทนที่จะวางใจในตนเอง
“‘การดาเนินชีวิตโดยพระวิญญาณ’ หมายถึงว่า ‘จงให้ความประพฤติของคุณ
ถูกแนะนาโดยพระวิญญาณ’”[258]

“ที่จะ ‘ดาเนินชีวิตโดยพระวิญญาณ’ หมายถึง ที่จะอยูภ่ ายใต้การแนะนา การ
ควบคุม และการนาพาที่ต่อเนื่องและแต่ละชัว่ ขณะของพระวิญญาณ”[259]
“การดาเนิ นเป็ นคาเปรี ยบเทียบที่ถูกใช้ในพระคัมภีร์บางครั้งบางคราวเพื่อจะ
แสดงถึงความก้าวหน้าฝ่ ายวิญญาณ ผูค้ นในศตวรรษแรกไม่สามารถเดินทาง
เร็ วเท่ากับที่เราเดิ นทางได้ ด้วยรถยนต์ เครื่ องบิน รถไฟและสิ่ งอื่นๆของเรา
แต่แม้เป็ นอย่างนั้น สาหรั บพวกเขาและสาหรั บเรานั้น การเดิ นเป็ นวิธีที่ช้า
ที่สุดของการไปยังที่ต่างๆ แต่แม้วา่ การเดินนั้นช้าและไม่น่าตื่นเต้น การเดิน
หมายถึ งความก้าวหน้า ถ้าใครก็ตามได้เดิ นต่อไป เขาหรื อเธอจะเดิ นทางไป
ไกลและสุ ดท้ายก็ไปถึ งจุดหมายอย่างแน่ นอน ดังนั้นสาหรั บอัครทูตเปาโล
แล้ว การเดินเป็ นคาเปรี ยบเทียบที่เหมาะสม ถ้าผูเ้ ชื่ อคนใดก็ตามกาลังเดิน ผู ้
เชื่อคนนั้นกาลังจะไปบางที่”[260]
เราสามารถแปลกาลปั จจุบนั แบบคาสั่งของคากรี กว่า “จงเดินต่อไป” ในขอบเขตที่วา่ เราทาสิ่ ง
นี้แล้ว เราจะไม่ “ทาตาม” ความปรารถนาทางเนื้ อหนังของเราเลย (คากรี ก อู ฉัน, เป็ นเชิงลบที่
หนักแน่นที่สุด) นี่เป็ นพระสัญญา
นี่ ไ ม่ ไ ด้หมายถึ ง ว่า บุ ค คลหนึ่ ง ต้องคิ ดเกี่ ย วกับ การพึ่ ง พาพระเจ้า ของเขาหรื อ ของเธออย่า ง
ต่อเนื่องเพื่อที่จะดาเนินชีวติ ในพระวิญญาณได้ แน่นอนว่า มันเป็ นไปไม่ได้ที่จะคิดเกี่ยวกับสิ่ ง
นี้ ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม เราควรวางใจในพระองค์ตลอดเวลา ยิ่งเรา เอาใจใส่ การพึ่งพาที่
พระเจ้าของเรา เรายิ่งมีความต่อเนื่ องมากขึ้นในการวางใจในพระองค์และการดาเนิ นชี วิตโดย
พระวิญญาณ
“ทางตรงกันข้ามของการดาเนิ นชี วิตก็คือที่จะ สนองตัณหาของเนือ้ หนัง เนือ้
หนั ง เป็ นส่ ว นทางกายภาพแห่ ง ชี วิ ต ของเราและอย่ า งสอดคล้ อ งนั้ น ก็
สนับสนุ นสิ่ งที่ ต่อต้านวิญญาณของเราและพระวิญญาณของพระเจ้า เนื ้อ
หนัง ของเราแสดงออกมาโดย ตัณหาซึ่ งสนับสนุ นความปรารถนาต่า งๆที่
รุ นแรงและบางครั้งก็ชวั่ ร้ายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวติ ทางกายภาพ”[261]

นี่ เป็ นหนึ่ งในข้อที่สาคัญและมีประโยชน์มากที่สุดในพระคัมภี ร์เกี่ ยวกับการดาเนิ นชี วิตคริ ส
เตียน
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ข้อนี้ไม่ได้นาเสนอสอง ธรรมชาติ ที่ต่อสู ้ซ่ ึ งกันและกันภายในคริ สเตียน แก่นแท้ที่ขดั แย้งกันก็คือ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้าภายในผูเ้ ชื่ อและธรรมชาติแบบมนุ ษย์ที่เป็ นบาปของผูเ้ ชื่ อ
(เปรี ยบเทียบ 3:3; 4:29; 5:16, 18, 22, 25; รม. 8:4-6, 9, 13) เราจะประสบความขัดแย้งไม่วา่ เรา
อยูฝ่ ่ ายพระวิญญาณในการต่อต้านเนื้อหนังหรื ออยูฝ่ ่ ายเนื้อหนังในการต่อต้านพระวิญญาณ “สิ่ ง
ต่างๆที่ท่านปรารถนา” อาจเป็ นสิ่ งดีหรื อสิ่ งชัว่ มันเป็ นไปไม่ได้สาหรับเราที่จะคงอยูใ่ นความ
เป็ นกลาง ไม่วา่ เราติดตามสิ่ งหนึ่ งหรื ออีกสิ่ งหนึ่ ง จงสังเกตอีกว่า เราไม่สามารถตาหนิ ซาตาน
และพวกปี ศาจของมันได้สาหรับความขัดแย้งทั้งสิ้ นที่เราประสบ ธรรมชาติที่เป็ นบาปของเรา
เองต้องรับผิดชอบสาหรับความขัดแย้งหลายอย่างเหล่านั้น
“ดังนั้นตราบเท่าที่ เราคงอยู่ในชี วิตปั จจุ บนั นี้ เราไม่เคยโตพ้นหรื ออยู่เหนื อ
ความขัดแย้งฝ่ ายวิญญาณที่เปาโลได้อธิ บายในพระคัมภีร์ตอนนี้ ไม่มีเทคนิ ค
ฝ่ ายวิญาณหรื อพระพรอันที่สองที่สามารถขับดันผูเ้ ชื่ อไปสู่ ระดับที่สูงขึ้นแห่ ง
การดาเนินชีวติ คริ สเตียนที่ซ่ ึ งสงครามนี้จะไม่มีการต่อสู ้อีกต่อไป”[262]
ความขัดแย้งที่ถูกอธิ บายในข้อนี้ และในข้อ 16-23 ก็ไม่ใช่ ความขัดแย้งอย่างเดี ยวกันที่ถูก
นาเสนอใน โรม 7:13-24 ปฏิปักษ์ของธรรมชาติที่เป็ นบาปก็แตกต่าง คือ ในพระธรรมกาลาเทีย
ก็คือพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และในพระธรรมโรมก็คือแต่ละบุคคลที่ได้บงั เกิดใหม่ท้ งั สิ้ น สภาพ
ของผูเ้ ชื่ อก็แตกต่างเช่ นกัน คื อ ในพระธรรมกาลาเที ยนั้นเปาโลได้เห็ นท่านอยู่ภายใต้ธรรม
บัญ ญัติ ห รื อ พระคุ ณ ในพระธรรมโรม ท่ า นได้ม องว่า ท่ า นอยู่ภ ายใต้ธ รรมบัญ ญัติ เ ท่ า นั้น
ยิ่งกว่านั้น ผลลัพธ์ต่างๆของความขัดแย้งก็แตกต่าง คือ ในพระธรรมกาลาเที ยนั้น มันอาจจะ
เป็ นความพ่ า ยแพ้หรื อชัย ชนะ ในพระธรรมโรม ความพ่ า ยแพ้ก็ ห ลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ สุ ดท้า ย
ธรรมชาติ ข องความขัดแย้ง ก็ แตกต่ า ง คื อ ในพระธรรมกาลาเที ย นั้นมันเป็ นประสบการณ์
ของคริ สเตียนที่ปกติ ในพระธรรมโรม มันผิดปกติ[263]

ความขัดแย้งของคริสเตียน
กาลาเทีย 5:16-23

โรม 7:13-24

ปฏิปักษ์ ของเนือ้ หนัง

พระวิญญาณบริ สุทธิ์

บุคคลที่ได้บงั เกิดใหม่

สภาพของผู้เชื่ อ

ภายใต้ธรรมบัญญัติหรื อพระคุณ

ภายใต้ธรรมบัญญัติ

ผลลัพธ์ ของความขัดแย้ง

ความพ่ายแพ้หรื อชัยชนะ

ความพ่ายแพ้

ธรรมชาติของความขัดแย้ง

ประสบการณ์ของคริ สเตียนที่ปกติ ประสบการณ์ ของคริ ส เตี ยนที่
ผิดปกติ

5:18

ถ้า เราถูก “นาโดยพระวิญญาณ” เราก็ “ไม่อยู่ภายใต้ธ รรมบัญญัติ” ประโยคนี้ เป็ นเงื่ อนไข
ประเภทที่หนึ่ งในตัวบทกรี ก ซึ่ งบ่งบอกว่าผูเ้ ขียนได้ทึกทักเอาว่าประโยคนั้นเป็ นจริ งเพื่อเห็ น
แก่ขอ้ โต้แย้งของเขา ข้อมูลอื่นเกี่ยวกับสิ่ งที่เขาได้กล่าวก็กาหนดไม่วา่ มันเป็ นจริ งอย่างแท้จริ ง
หรื อไม่ ในกรณี น้ ี เป็ นที่ชดั เจนว่าเปาโลได้เชื่อว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ นาคริ สเตียนทุกคนอย่าง
แท้จริ ง (เปรี ยบเทียบ ข้อ 24-26; รม. 8:14) คาถามคือ เราจะติดตามการนาของพระวิญญาณ
และเดิ นตามพระองค์ (ข้อ 16) หรื อเราจะเดิ นตามเนื้ อหนัง ? “ถ้า” ในประโยคนี้ มีพลังของ
“เนื่ องจาก” อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรสรุ ปว่าพระวิญญาณบังคับให้เราทาตามน้ าพระทัยของ
พระองค์ พระองค์ไม่ได้นาเราอย่างรุ นแรงเช่นนั้น
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ นาเราให้ทาตามน้ าพระทัยในทางศีลธรรมของพระเจ้า พระองค์ทาสิ่ งนี้
ผ่านทางพระคัมภีร์เป็ นหลัก โดยช่ วยให้เราเข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าขณะที่ พระองค์ได้
เปิ ดเผยมันที่นนั่ นอกจากนั้น พระองค์กระตุน้ ให้เราที่จะทาสิ่ งที่เรารู ้ วา่ ถูกต้อง และพระองค์
จัดเตรี ยมอานาจให้เราเพื่อจะเชื่อฟังพระเจ้า (ฟป. 2:13) เราสามารถพิชิตเนื้ อหนังได้โดยการอยู่
ฝ่ ายพระวิญญาณ
“การดาเนินชีวติ ตามพระวิญญาณซึ่ งเป็ นเครื่ องแก้ต่อการเคร่ งในธรรมบัญญัติ
[การดาเนิ นชี วิตตามพระบัญญัติ ] ของทุ กประเภทก็เรี ยกหาการแก้ไขและ
ความทรหดอย่างที่ได้ถูกทาให้ชดั เจนโดยการใช้ที่บ่อยครั้งของเปาโลเกี่ยวกับ
คาเปรี ยบเทียบในทางกีฬาสาหรับชีวติ คริ สเตียน”[264]

“การถูกนาโดยพระวิญญาณไม่ได้บ่งบอกถึงการอยู่เฉยๆ แต่บ่งบอกถึงความ
จาเป็ นที่ จะยอมให้ต นเองที่ จ ะถู ก น า การตอบสนองต่ อพระวิ ญ ญาณถู ก
อธิ บายโดยสามถ้อยคาที่ตีความร่ วมกันในข้อ 16, 18 และ 25 คือ ‘เดิน’
(RSV), “ถูกนา’ และ ‘ดาเนินชีวติ ’”[265]
เราอาจได้คาดหวังให้เปาโลที่จะเขียนอย่างนั้นเนื่องจากว่าเราถูกนาโดยพระวิญญาณ เราก็ไม่อยู่
“ภายใต้เนื้อหนัง” แต่ตรงกันข้ามเราก็อ่านว่า “ภายใต้ธรรมบัญญัติ” ประเด็นของท่านก็คือว่า
คริ สเตียนไม่สามารถพิชิตความต้องการของเนื้ อหนังโดยการคงอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติได้ ใน
อี กนัยหนึ่ ง โดยการอยู่กบั แนวทางเก่ าแห่ งการเคร่ งในกฎซึ่ งต่อสู ้ กบั แนวทางใหม่แห่ งพระ
วิญญาณ คริ สเตียนที่รับ เอาธรรมเนี ยมและความเชื่ อของยิวได้สนับสนุ นการจานนต่อธรรม
บัญญัติในฐานะแนวทางที่จะพิชิตเนื้อหนัง แต่เปาโลได้สนับสนุนการจานนต่อพระวิญญาณ
การงานของเนือ้ หนัง 5:19-21
การกระทาของธรรมชาติของมนุ ษย์ที่เป็ นบาปก็ชดั เจนอย่างเช่นผลบนต้นไม้ ตามปกติแล้วพฤติกรรมแสดงถึง
ธรรมชาติ เปาโลได้ร ะบุ ถึ ง บาปห้า ประเภทที่ นี่ ดู เ หมื อนท่ า นได้ก ล่ า วอย่า งเหน็ บ แนมว่า “จงพิ จ ารณาถึ ง
ความสาเร็ จของเนื้อหนังซิ!”
บาปทางเพศ (ข้ อ 19)
“การผิดศีลธรรม” การผิดประเวณี (คากรี ก พรเนอิอา ซึ่งหมายถึง ความสัมพันธ์ทางเพศอันเป็ น
ที่ตอ้ งห้ามทุกประเภท)
“ความไม่บริ สุทธิ์ ” ความไม่สะอาด (คากรี ก อักคาธาสิ อา ซึ่ งหมายถึ ง ความไม่สะอาดทาง
ศีลธรรมทั้งสิ้ นในความคิด ถ้อยคาและการกระทา)
“การหลงในเรื่ อ งทางโลก” ความมัก มากในกาม ความอนาจาร ความหมกมุ่ น ในโลกี ย ์
กามตัณ หา (ค ากรี ก อั ส เซนกิ อ า การแสดงที่ เปิ ดเผยและไร้ ความอับอายของบาป
เหล่านี้)

“แต่ทาไมเริ่ มต้นด้วยสิ่ งเหล่านี้? มันอาจจะเนื่ องจากการแพร่ หลายและความ
เด่นชัดของสิ่ งเหล่านั้นในสมัยของเปาโล สิ่ งเหล่านั้นเป็ นหลักฐานอย่างมาก
ในเบื้องหลังของคนต่างชาติที่ซ่ ึ งชาวกาลาเทียได้มาจาก ที่จริ งสิ่ งเหล่านั้นได้
ถูกอนุญาตในพิธีกรรมของการนมัสการของคนต่างชาติ”[266]
บาปทางศาสนา (ข้ อ 20)
“การนับถือรู ปเคารพ” (คากรี ก ไอโดลาทรี อา ซึ่ งหมายถึง การนมัสการสิ่ งใดก็ตามยกเว้นพระ
เจ้า และการปฏิบตั ิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนมัสการนั้น)
“การใช้เวทมนตร์ ” การใช้เวทมนตร์คาถา (คากรี ก พารมาเคอิอา ซึ่งหมายถึง ความพยายามที่จะ
อาศัยอานาจของความชัว่ และการปฏิบตั ิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งนั้น)
บาปทางสั งคม (ข้ อ 20-21)
“ความเป็ นศัตรู ” การวิวาท ความเกลียดชัง (คากรี ก เอกธรั ย คือ ความเป็ นศัตรู กนั )
“การต่อสู ้กนั ” ความบาดหมาง การทะเลาะกัน (คากรี ก เออริ ส คือ การเป็ นปฏิปักษ์)
“การริ ษยา” ความอิจฉา ความชิงดีชิงเด่น (คากรี ก เซลอส คือ ความเกลียดชังที่เอาตนเองเป็ นจุด
ศูนย์กลาง)
“การโกรธกัน” ความเดือดดาล ความกริ้ วโกรธ (คากรี ก ธิ วมอย คือการระเบิดทาง อารมณ์)
“การโต้เถียง การถกเถียงกัน การแตกก๊ก ความทะเยอทะยานที่เห็นแก่ตวั (คากรี ก เออริ ทเธอิ อัย
คือ การทาให้คนอื่นๆตกต่าเพื่อที่จะเจริ ญก้าวหน้า)
“ความขัดแย้งกัน” การแตกแยก การจลาจล (คากรี ก ไดโคสเตซิ อัย คื อ การโต้เถี ยงเกี่ ยวกับ
ประเด็นต่างๆหรื อบุคลิกภาพ)
“การแตกก๊ก” ความเห็นนอกรี ต วิญญาณแบบพรรคพวก (คากรี ก ไฮเรเซอิ ส คือ ความแตกแยก
เกี่ยวกับประเด็นต่างๆหรื อบุคลิกภาพ)
“ความอิจฉา” ความริ ษยา (คากรี ก พะโธนอย คือ ความปรารถนาผิดๆที่จะมีทรัพย์สมบัติของ
อีกคนหนึ่ง)

“ความประทับใจโดยทัว่ ไปที่ ถูกสร้ า งโดยถ้อยคาเหล่ า นี้ ก็คือหนึ่ งในความ
โกลาหล”[267]
บาปทีไ่ ม่ บังคับตนเอง (ข้ อ 21)
“การขี้เมา” การกินเหล้า (คากรี ก เมธัย คือ การใช้ของมึนเมามากเกินไป)
“การดื่ มเหล้ากันอย่างหนัก” การเที่ยวสามะเลเทเมา การดื่ มสุ รากันอย่างหัวราน้ า (คากรี ก คือ
งานสังสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการกินและการดื่มมากเกินไป)
บาปอืน่ ๆ (ข้ อ 21)
“สิ่ งต่างๆเหมือนกับสิ่ งเหล่านี้” (การละเมิดต่างๆที่คล้ายกันเกี่ยวกับน้ าพระทัยทางศีลธรรมของ
พระเจ้า)
“ลักษณะที่ เหมื อนกันในรายชื่ อของความชั่วร้ ายต่ างๆดู เหมื อนจะไม่อยู่ในแนวทางต่ างๆที่
แน่นอนที่ซ่ ึ งสิ บห้าสิ่ งเหล่านี้สาแดงออกถึงพวกมันเองแต่อยูใ่ นการเอาตนเองเป็ นจุดศูนย์กลาง
หรื อการถือเอาตนเองเป็ นหลักที่แฝงอยูใ่ นสิ่ งเหล่านั้น[268]
เปาโลได้เตื อนผูอ้ ่านของท่านที่นี่ อย่างที่ ท่านได้ทาเมื่ อท่านได้อยู่กบั พวกเขาว่า คนที่ “ประพฤติ ” บาปต่างๆ
เช่นนั้น “จะไม่ได้อาณาจักรของพระเจ้าเป็ นมรดก” (นัน่ คือ อาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์ เปรี ยบเทียบ 1 คร. 6:911; อฟ. 5:5) การใช้คาว่า “ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็ นมรดก” (ข้อ 21) ก็สอดคล้องกับการเน้นของเปาโลใน
จดหมายนี้ (เช่น 4:1-7; และข้ออื่นๆ) มีสองมุมมองที่สาคัญเกี่ยวกับสิ่ งที่การกันออกไปนี้เกี่ยวข้อง
นักตีความส่ วนใหญ่เข้าใจถ้อยคาของเปาโลที่ นี่ว่าหมายถึ งว่าคนที่ ประพฤติ บาปต่างๆประเภทเหล่ านี้ ก็ไม่ใช่
ประเภทของผูค้ นที่จะได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็ นมรดก (นัน่ คือ พวกเขาไม่เป็ นผูเ้ ชื่ อ)[269] บรรดาผูท้ ี่ถือ
มุมมองนี้ ตามปกติแล้วก็เทียบเท่าการได้รับอาณาจักรเป็ นมรดกกับการได้รับชี วิต นิรันดร์ (เปรี ยบเทียบ ยน.
3:3-5) บางคนที่ถือมุมมองนี้ ยอมรับว่าความชัว่ ร้ายเหล่านี้ อาจแสดงถึง คริ สเตียนบางคน แต่เปาโลได้อา้ งอิงถึ ง
ชะตาของคนบาปเหล่านี้เพื่อว่าคริ สเตียนชาวกาลเทียจะหลีกเลี่ยงความชัว่ ร้ายเหล่านี้[270] คนอื่นๆที่ถือมุมมองนี้
ก็เชื่อว่าไม่มีคริ สเตียนแท้คนไหนที่จะประพฤติบาปเหล่านี้

มุมมองที่สองก็คือว่า เปาโลได้หมายถึ งว่า คริ สเตียนที่ประพฤติความชัว่ ร้ายเหล่านี้ จะได้รับมรดก (รางวัล) ใน
อาณาจักรน้อยกว่าคริ สเตียนที่ไม่ประพฤติสิ่งเหล่านั้น[271] บรรดาผูท้ ี่ถือมุมมองนี้ บ่อยครั้งก็เทียบเท่าการได้รับ
อาณาจักรเป็ นมรดกกับการได้รับมรดกในการปกครองพันปี ของพระคริ สต์บนโลกนี้
ข้าพเจ้าชอบมุมมองแรก ดูเหมือนว่าเปาโลได้เปรี ยบเทียบผูไ้ ม่เชื่ อผูซ้ ่ ึ งชี วิตของพวกเขานั้นโดยพื้นฐานแล้ว
แสดงถึงเครื่ องหมายของความชัว่ ร้ ายเหล่านี้ กบั ผูเ้ ชื่ อผูซ้ ่ ึ งชี วิตของพวกเขานั้นโดยพื้นฐานแล้วแสดงถึ งผลของ
พระวิญญาณ (ข้อ 22-23) ท่านได้กล่าวว่า บรรดาผูป้ ระพฤติความชัว่ ร้ายเหล่านี้ “จะไม่ได้รับอาณาจักรเป็ น
มรดก” เพื่อที่จะเตือนผูอ้ ่านที่เป็ นคริ สเตียนของท่านให้อยูห่ ่ างจากสิ่ งเหล่านั้น ข้าพเจ้าไม่เชื่ อว่าพระคัมภีร์สอน
ว่าคริ สเตียนแท้ก็ไร้ความสามารถในการทาบาปเหล่านี้ (เปรี ยบเทียบ รม. 13:13) อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าเชื่ อว่าจะ
มีความแตกต่างในรางวัลสาหรับผูเ้ ชื่อซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความสัตย์ซื่อของพวกเขาต่อพระเจ้า (1 คร. 3:10-15)
ผลของพระวิญญาณ 5:22-23
เปาโลเพิ่งได้ระบุถึงความประพฤติที่เป็ นผลเมื่อเรากบฏต่อความเป็ นผูน้ าของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และทาตามคา
บัญชาของธรรมชาติที่เป็ นบาปของเรา (เปรี ยบเทียบ ข้อ 17) ถัดไปท่านได้เขียนรายชื่ อคุณลักษณะพฤติกรรมที่
เป็ นที่เด่นชัดเมื่อเรายอมให้พระวิญญาณที่จะควบคุมเราแทนที่จะเป็ นเนื้อหนัง
จงสังเกตว่าท่านได้เรี ยกสิ่ งที่มาจากธรรมชาติแบบมนุ ษย์ที่เป็ นบาปของเราว่า “การงาน” หรื อ “การกระทา” (ข้อ
19) แต่ท่านได้เรี ยกสิ่ งที่มาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ว่า “ผล” (ข้อ 22) ความแตกต่างนี้ ก็สอดคล้องกับการเน้น
ของเปาโลตลอดจดหมายฝากนี้ ท่านได้เปรี ยบเทียบการทางานกับการวางใจอย่างซ้ าๆ “ผล” เป็ นเอกพจน์ซ่ ึ ง
บ่งบอกถึงคุณลักษณะที่เป็ นเหมือนพระคริ สต์ซ่ ึ งรวมเป็ นหนึ่งเดียวที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผลิตผลนี้ มาในรสชาติ
ที่ อร่ อยเก้ารสชาติ ทั้งการงานและผลก็เป็ นการแสดงออกทางพฤติ กรรมของพลังต่างๆที่ ขบั เคลื่ อนภายใน
คริ สเตียน คือ ธรรมชาติแบบมนุษย์ที่เป็ นบาปของเขาหรื อของเธอและพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ภรรยาของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเคยใช้ชีวิตบนที่ดินที่เป็ นป่ าอันสวยงาม ต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดบนที่ดินนั้นก็คือต้น
โอกสี แดงอันสง่างามที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ในฤดูใบไม้ร่วง ต้นไม้อื่นๆส่ วนใหญ่จะสลัดใบและไร้ใบไปตลอด
เดื อนต่างๆในฤดูหนาว แต่ตน้ ไม้โอกสี แดงนั้นตามปกติ แล้วจะรั กษาใบส่ วนใหญ่ของมันไว้ตลอดฤดู หนาว
เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึง น้ าหล่อเลี้ยงที่ไหลตลอดต้นไม้น้ นั ก็จะทาให้ตาต้นไม้ ที่จะแตกออก และในขบวนการนั้น

ตาที่แตกออกจะผลักใบเก่าที่ตายแล้วให้ร่วงจากกิ่งไม้ ในทานองเดียวกัน ตามปกติแล้ว ชี วิตของพระวิญญาณ
จะขับ ไล่ นิสั ย เก่ า ๆที่ ตายแล้วของเนื้ อหนัง ให้ออกไปขณะที่ ชี วิติ ใ หม่ ภายในเติ บ โตอย่า งแข็ง แกร่ ง แทนที่
พยายามที่จะขจัดการประพฤติต่างๆที่เป็ นบาปแต่ก่อนของเราทั้งหมดด้วยตัวของเราเอง เราควรเพาะปลูกชี วิต
ฝ่ ายวิญญาณและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะจัดการกับสิ่ งเหล่านั้น ปรากฏการณ์น้ ี ได้ถูกเรี ยกว่า “อานาจที่ไล่ออก
ของความรักใคร่ ในทางบวก”
คุณสมบัติทางจิตใจหรือต่ อพระเจ้ า (ข้ อ 22)
“ความรัก” (คากรี ก อากาเพ่ คือ ความรักใคร่ ที่เสี ยสละตนเองเพื่อคนอื่นๆ)
“ความยินดี” (คากรี ก คารา คือ ความปี ติยนิ ดีที่ฝังลึกโดยไม่คานึงถึงสถานการณ์)
“สั น ติ สุ ข” (ค ากรี ก เอเรเน่ คื อ ความสงบและความเงี ย บสงบภายในโดยไม่ ค านึ ง ถึ ง
สถานการณ์)
คุณสมบัติระหว่ างบุคคลหรือต่ อคนอืน่ (ข้ อ 22)
“ความอดทน” (คากรี ก มาโครธูมิอา คือ ความอดกลั้นแม้กระทัง่ ภายใต้การยัว่ ยุ)
“ความกรุ ณา” (คากรี ก เครสตอทเทส คือ ความใจดีและความปราณี )
“ความดี” (คากรี ก อากาโธซูเน่ คือ การกระทาอันสร้างสรรค์ที่ยนื่ ออกไปยังคนอื่นๆ)
คุณสมบัติโดยทัว่ ไปหรือต่ อตนเอง (ข้ อ 22-23)
“ความสัตย์ซื่อ” (คากรี ก พิสติส คือ ความไว้ใจได้ ความน่าไว้วางใจ)
“ความสุ ภาพ” (คากรี ก พราวเทส คือ การยอมรับสิ ทธิอานาจและการคานึงถึงคนอื่นๆ)
“การควบคุมตนเอง” (คากรี ก เองกราเตอิอา คือ ความสามารถที่จะควบคุมตนเอง)
อีกครั้งหนึ่ ง มันดูเหมือนว่าเปาโลไม่ได้เป็ นห่ วงอย่างมากเกี่ยวกับว่าแต่ละอย่างของสิ่ งเหล่านี้
ทาการในทางปฏิบตั ิอย่างไร แต่เกี่ยวกับความโน้มเอียงที่สาคัญของความห่ วงใยที่ไม่เห็นแก่ตวั
และออกไปที่มีต่อคนอื่นๆ เพราะว่าในการอุทิศตนต่อพระเจ้าโดยทางพระเยซู คริ สต์น้ นั บุคคล

หนึ่ งก็คน้ พบความโน้มเอียงใหม่สาหรับชี วิต นัน่ คือ ความโน้มเอียงที่สะท้อนถึงความรักที่ไม่
เห็นแก่ตวั และออกไปของพระเจ้าเอง”[272]
“คุ ณลักษณะแบบคริ สเตียนไม่ใช่ แค่ความถูกต้องทางศี ลธรรมหรื อทางกฎหมาย แต่เป็ นการ
ครอบครองและการแสดงออกถึ งพระคุณแห่ งข้อ 22-23 เมื่อนามาเชื่ อมโยงกัน สิ่ งเหล่านี้ ก็
แสดงถึ งภาพทางศี ลธรรมของพระคริ สต์ และบางที ถูกเข้าใจว่าเป็ นการอธิ บายของอัครทูต
เปาโลถึง 2:20”[273]
มีกฎหมายต่างๆในสังคมที่ต่อต้านการงานของเนื้อหนัง เพราะว่าสิ่ งเหล่านั้นเป็ นการทาลาย แต่ไม่มีกฎหมายใดที่
ต่อต้านผลของพระวิญญาณ เพราะว่าผลของพระวิญญาณเป็ นการเสริ มสร้าง (เปรี ยบเทียบ รม. 8:1) การงานของ
เนื้ อหนัง ไม่ มี กฎหมาย แต่ผลของพระวิญญาณ ไม่ ต้องการ กฎหมาย ผลนี้ เกี่ ยวข้องทั้งคุ ณลักษณะและความ
ประพฤติ[274]
“. . . ธรรมบัญญัติไม่ได้ต่อต้านบรรดาผูท้ ี่ดาเนินชี วิตโดยพระวิญญาณเพราะว่าในหลักการแล้ว
พวกเขากาลังบรรลุธรรมบัญญัติอยู่ (ข้อ 14)”[275]
“ธรรมบัญญัติมีข้ ึนเพื่อจุดประสงค์ของการยับยั้ง แต่ในการงานของพระวิญญาณก็ไม่มีอะไรที่
จะต้องยับยั้ง. . .”[276]
ลักษณะบุคลิกภาพสาหรับพันธกิจทีม่ ีความหมาย[277]
ริ ก รู ดได้เข้าร่ วมการสัมมนาในเรื่ องการพัฒนานักศึกษาในการศึกษาทางศาสนศาสตร์
ที่จดั ขึ้นที่เมืองเดียร์ ฟิลด์ รัฐอิลลินอยส์เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1985 ณ การสัมมนา
นั้น จอห์น แอล. เดวิส แห่งศูนย์พฒั นาอาชีพส่ วนกลางทางตอนเหนือของเมืองนิว
ไบร์ ทนั รัฐมินิโซต้าได้กล่าวถึง “คุณลักษณะที่พฒั นาทางสังคมและส่ วนตัว” เก้าอย่าง
ทีมงานของเขาได้ระบุวา่ สิ่ งเหล่านี้ก็สาคัญสาหรับการปฏิบตั ิพนั ธกิจ. . . .
1. ความเข้มแข็งของตนเอง
หรื อความยืดหยุน่ ภายในที่จะรับมือกับความตึงเครี ยดส่ วนตัวและเกี่ยวกับอาชีพ;
ความรู ้สึกแห่งการเห็นคุณค่าของตนเอง

2. ความซื่อสัตย์
เกี่ยวกับชีวติ ภายในของบุคคลหนึ่ง; ความเต็มใจที่จะ. . .แบ่งปั นเกี่ยวกับความเสี ยใจ
ความกลัว ความจาเป็ น แรงบันดาลใจและนิมิตของบุคคลหนึ่งอย่างเลือกสรรและอย่าง
เหมาะสม
3. การถือสิ ทธิ์ ที่แบ่งแยก;
การเริ่ มต้นด้วยตนเอง; ช่างคิด, แข็งขัน, มีสติ, พึ่งพากัน; แม้กระทัง่ ความเป็ น
ผูป้ ระกอบการในบางระดับ
4. ความอยากรู้อยากเห็น;
การเปิ ดต่อการเรี ยนรู ้; การหลีกเลี่ยงความตายตัว
5. ความสงสัยที่ดี;
หลักฐานของการถาม, การไต่ถาม, การสงสัย
6. การปรากฏของความยินดี , อารมณ์ขนั , ความหวัง
7. ความอดทน;
ความอดกลั้นนาน
8. ความสามารถในการปรับตัว;
ความเต็มใจที่จะประนีประนอมต่อความคาดหวังทางบทบาทในพันธกิจโดยปราศจาก
การละเมิดจิตสานึกภายในของตนเอง
9. การแสดงออกถึงท่าทีและอุปนิสัยที่เกี่ยวกับนักศึกษา;
การหลีกเลี่ยงการเข้าหาที่แสดงถึงอานาจหรื อไม่รู้ไม่ช้ ีต่อการเป็ นผูน้ า; บางครั้งการ
เป็ นผูน้ าก็ถูกอธิ บายว่าเป็ นการเข้าร่ วมและ/หรื อเกี่ยวกับการปรึ กษา
ฟังดูเกือบเหมือนผลของพระวิญญาณ ใช่หรื อไม่?
การจัดเตรียมสาหรับชัยชนะ 5:24-26
5:24

คริ สเตียนได้ “ตรึ งเนื้ อหนัง” ในแง่ที่วา่ เมื่อเขาหรื อเธอได้วางใจพระคริ สต์ พระเจ้าได้ทาลายการ
ปกครองของธรรมชาติที่ เป็ นบาปของเขาหรื อของเธอ ในขณะที่เรายังคงมีธ รรมชาติ แบบ

มนุ ษย์ที่เป็ นบาป มันก็ไม่ได้ควบคุมเราอย่างที่มนั ได้ควบคุ มก่อนที่เราได้วางใจในพระคริ สต์
(เปรี ยบเทียบ รม. 6:6-7) เปาโลได้กล่าวว่าเรา (“บรรดาผูท้ ี่เป็ นของพระคริ สต์”) ไม่ใช่พระเจ้า
“ได้ตรึ ง” มันแล้ว เราได้ทาสิ่ งนี้ เมื่อเราได้วางใจในพระเยซู คริ สต์ในฐานะพระผูช้ ่ วยให้รอด
ของเรา (เปรี ยบเทียบ 2:20) ดังนั้นมันไม่สอดคล้องสาหรับเราที่จะกลับไปสู่ เนื้ อหนัง “ความ
อยาก” (คากรี ก พาเธมาต้ า, เปรี ยบเทียบ รม. 7:5) เป็ นการแสดงออกภายนอกของ “ความ
ปรารถนา” ภายใน (คากรี ก เอพิธูมิอัย, เปรี ยบเทียบ ข้อ 16) ในอีกแง่หนึ่ ง เราต้องตรึ งเนื้ อหนัง
ของเราอย่างต่อเนื่องโดยการเลือกที่จะยอมต่อพระวิญญาณ (ข้อ 16, 18, 25; รม. 8:13; คส. 3:5)
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ตอนนี้ เนื่ องจาก (หรื อ “ถ้า” ซึ่ งเป็ นเงื่อนไขประเภทที่หนึ่งในคากรี กที่นี่ที่แสดงถึงเงื่อนไขที่เป็ น
จริ งต่อความเป็ นจริ ง) พระเจ้าได้ให้ชีวิตใหม่แก่ เรา เราควรทาบางสิ่ ง เราควร “ดาเนิ นชี วิต”
(“ก้าวไปพร้ อมกัน,” NIV, อย่างที่พวกทหารทาเมื่อพวกเขาเดิ นขบวน) ประจาวัน “ตาม (กับ)
พระวิญญาณ” (นัน่ คือ ในการพึ่งพาพระองค์) พระองค์เป็ นการจัดเตรี ยมของพระเจ้าสาหรับเรา
ที่จะดาเนินชีวติ อย่างมีชยั ชนะ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ นา คริ สเตียนทุกคน แต่ไม่ใช่ทุกคนเลือกที่
จะ “ดาเนินชีวติ ตามพระวิญญาณ” (นัน่ คือ ตามการนาของพระองค์)
นัก เขี ย นคนหนึ่ ง ได้โต้แย้ง ว่า “เนื้ อ หนัง ” และ “วิญญาณ” เป็ น. . .การย่อ
ทางศาสนศาสตร์ ในข้อโต้แย้งของเปาโลที่แสดงถึ งสองเอกลักษณ์ ที่แข่งขัน
กันแห่งผูค้ นของพระเจ้าในเมืองกาลาเทีย ‘ชุ มชนฝ่ ายเนื้ อหนัง’ (คริ สเตียนที่
รับเอาธรรมเนี ยมและความเชื่ อของยิว ) เป็ นชุ มชนที่ ได้เข้าส่ วนกับยุคธรรม
บัญญัติของโมเสสและดังนั้นก็เป็ นชุ มชนที่ได้เข้าส่ วนและได้แสดงลักษณะ
โดยบุคคลทางร่ างกายในความล้มเหลวและความไม่ยงั่ ยืนของเขาหรื อของเธอ
และไม่ได้สถิตโดยพระวิญญาณของพระเจ้า ชุ มชนนี้ เป็ นตัวแทนของบุคคล
ก่อนหรื อนอกเหนื อการตายที่ปลดปล่อย การฝังและการเป็ นขึ้นจากตายของ
พระคริ สต์ ตรงกันข้าม ‘ชุ มชนฝ่ ายพระวิญญาณ’ เป็ นชุ มชนที่ได้เข้าส่ วน
และได้แสดงลักษณะโดยบุคคลที่ร่างกายได้รับการช่ วยเหลื อและได้รับการ
เสริ มพลังโดยการทรงสถิ ตของพระเจ้าและร่ างกายได้รับการปลดปล่อยจาก
การควบคุมของบาปอีกด้วย คือบุคคลที่ประสบการปลดปล่อยที่เต็มที่ของการ
ตายและการเป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู บุคคลเช่นนั้นกาลังประสบเสรี ภาพ
ที่พระคริ สต์ได้ทาให้พวกเขาเป็ นไทเพื่อจะประสบ (กท. 5:1)”[278]

มุมมองแบบชุมชนนี้ไม่ได้รับรองตัวของมันเองต่อข้าพเจ้ามากเท่ากับมุมมองแบบแต่ละบุคคล
“กล่าวอย่างเรี ยบง่ายแล้ว เนื้ อหนังเป็ นแต่ละบุคคลที่ประพฤติอย่างเป็ นอิสระ
จากพระวิญญาณ”[279]
การดาเนินชี วิต “โดยพระวิญญาณ” ก็คล้ายกับการดาเนินตามพระวิญญาณ กรณี หนึ่งมองดูพระ
วิญญาณในฐานะแหล่งและอานาจที่ค้ าจุนแห่ งชี วิตฝ่ ายวิญญาณของผูเ้ ชื่ อ ส่ วนกรณี หลังมองว่า
พระองค์เป็ นหลักการที่ควบคุมในการปฏิบตั ิของเขาหรื อของเธอ [280]
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ดู เหมื อนข้อสุ ดท้า ยนี้ จะเป็ นการประยุก ต์ใ ช้ข องหลัก การนี้ ก ับ สถานการณ์ ที่ เจาะจงของชาว
กาลาเทีย
“นี่ เป็ นเป็ นข้อที่แนะนาอย่างมากเพราะว่ามันแสดงให้เห็ นว่าการปฏิบตั ิของ
เราต่อคนอื่นๆนั้นก็ถูกกาหนดโดยความคิดเห็นของเราที่มีต่อตัวเราเอง”[281]
“ที่จะ ‘อวดดี’ ก็คือที่จะอวดถึงสิ่ งต่างๆที่ไม่สาคัญและขาดคุณค่าแท้ ไม่วา่ คน
โอ้อวดได้มีสิ่งเหล่านั้นอย่างแท้จริ งหรื อแค่จินตนาการว่าเขาได้มีสิ่งเหล่านั้น
หรื อต้องการที่จะมีสิ่งเหล่านั้นก็ตาม”[282]

เสรี ภาพอยู่ระหว่างการเคร่ งในกฎและใบอนุ ญาต ความสมดุ ลนั้นก็สาคัญในบทที่ 5 กุญแจสู่ การเกิ ดผลใน
ฐานะคริ ส เตี ย นคื อการจานนต่อพระวิญญาณบริ สุท ธิ์ การตามการนาของพระองค์ การดาเนิ นในการพึ่ง พา
พระองค์ (เปรี ยบเทียบ ยน. 15:4-5)
ผลของพระวิญญาณเป็ นอย่างเดียวกันกับของประทานของพระวิญญาณไหม? ในแง่หนึ่ง ทุกสิ่ งที่พระเจ้าให้แก่
เราเป็ นของประทาน เนื่องจากว่าเราไม่สมควรต่อมัน ซึ่ งรวมถึง ความรัก ความยินดี สันติสุขและอื่นๆ อย่างไร
ก็ตาม ในการอ้างอิงของพวกอัครทูตถึงของประทานต่างๆของพระวิญญาณนั้น การเน้นก็อยูท่ ี่การรับใช้ ซึ่ งเป็ น
ความสามารถต่างๆที่พระเจ้าให้แก่เราเพื่อจะรับใช้พระองค์ ในการอ้างอิงของพวกเขาถึงผลของพระวิญญาณนั้น
การเน้นก็อยูท่ ี่คุณลักษณะส่ วนตัวและการปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป แน่นอนว่า คุณลักษณะส่ วนตัวก็จาเป็ นสาหรับการ

รับใช้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นมันไม่ควรมีการประหลาดใจที่จะพบการเน้นของเปาโลที่ความรัก ซึ่ งเป็ นผลของ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในท่างกลางการอภิปรายของท่านเกี่ยวกับของประทานต่างๆของพระวิญญาณใน 1 โคริ นธ์
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ข. ความรักผิดชอบต่ างๆของชีวติ คริสเตียน 6:1-10
การเป็ นอิสระจากธรรมบัญญัติของโมเสสไม่ได้หมายถึงการเป็ นอิสระจากความรับผิดชอบ ในส่ วนนี้ เปาโลได้
อธิ บายความรับผิดชอบหลากหลายที่คริ สเตียนมีต่อซึ่ งกันและกัน เพื่อที่จะทาให้น้ าพระทัยของพระเจ้าชัดเจน
เพื่อผูอ้ ่านของท่าน การแสดงออกถึ งผลของพระวิญญาณไม่ใช่ประสบการณ์ที่ลึกลับ เปาโลได้กล่าวว่าความ
เป็ นฝ่ ายวิญญาณก็ชดั เจนในความสัมพันธ์ส่วนตัว (ข้อ 1-5) และในการใช้เงิน (ข้อ 6-10)
1. ต่ อคริสเตียนทีท่ าบาป 6:1
“การดาเนินโดยพระวิญญาณจะไม่ได้หมายถึงการหลีกเลี่ยงการยัว่ ยุและความอิจฉากันและกัน
เท่านั้น (5:26) แต่ในเชิ งบวกแล้วจะหมายถึงการทาให้บรรดาผูท้ ี่ได้จมอยูใ่ นความบาปกลับสู่
สภาพเดิมอีกด้วย”[283]
สถานการณ์ ที่เปาโลได้แลเห็ นที่นี่ก็คือสถานการณ์แห่ งความบาปที่ไล่ทนั คริ สเตียนดังเช่ นเมื่อผูว้ ิ่งไล่ทนั ผูเ้ ดิ น
มันไม่ใช่วา่ พระเจ้าได้ “จับ” เขาได้ในการกระทาแห่ งการทาบาปมากเท่ากับที่วา่ บาปได้ทาให้เขาพ่ายแพ้ในกรณี
ที่เจาะจง เขาได้ประหลาดใจโดยบาปแทนที่จะถูกตรวจสอบในบาป “ละเมิด” (คากรี ก พารั บโทมา ) ไม่ใช่การ
กระทาที่ เป็ นนิ สั ย แต่ เป็ นการกระท าที่ โดดเดี่ ยว มันก็ไ ม่ ใช่ บ าปที่ ต้ งั ใจ แต่ เป็ นการกระท าผิดที่ พ ลั้งเผลอ
(เปรี ยบเทียบ 1 คร. 5:11; รม. 16:17) แม้วา่ บุคคลหนึ่ งพยายามที่จะดาเนิ นชี วิตโดยพระวิญญาณ เขาหรื อเธอจะ
ทาบาปเป็ นบางครั้ง ดังนั้นมันจึงจาเป็ นที่จะช่วยเหลือบรรดาผูท้ ี่สะดุด
คริ สเตียนที่อยู่ฝ่ายวิญญาณควรรื้ อฟื้ นบุคคลเช่ นนั้น ช่ วยบุคคลเช่ นนั้นให้เขาหรื อเธอกลับตั้งตัวใหม่ ที่อื่นๆคา
กรี ก คาตาติดโซ่ อ้างอิงถึง การซ่อมแซมอวน (มธ. 4:21; มก. 1:19) และการจัดวางกระดูกที่แตกหักหรื อหลุดจาก
ที่[284] นี่ อาจเกี่ ยวข้องกับการเผชิ ญหน้า (เปรี ยบเทียบ มธ. มธ. 18:15-17) อย่างไรก็ตาม คริ สเตียน “ฝ่ าย
วิญญาณ” เป็ นบุคคลที่ควรทาสิ่ งนี้ นัน่ คือ ชี วิตของผูน้ ้ นั เกิดผลของพระวิญญาณเพราะว่าเขาหรื อเธอดาเนิ นชี วิต
โดยพระวิญญาณอย่างเป็ นนิสัย (5:16, 25) จากการที่ได้ดาเนินชีวติ โดยพระวิญญาณมาสักระยะหนึ่ง เขาหรื อเธอ

ก็ยิ่งเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณมากขึ้น (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 2:15; ฮบ. 5:13-14) คริ สเตียนฝ่ ายวิญญาณต้องช่วยกูค้
ริ สเตียนที่ได้สะดุ ดอย่างสุ ภาพ อย่างระมัดระวังและอย่างรอบคอบ (เปรี ยบเทียบ 5:23) คริ สเตียนฝ่ ายวิญญาณ
สามารถหลี กเลี่ ยงวิญญาณแห่ งความชอบธรรมด้วยตนเองในการรับมือกับบรรดาผูท้ ี่สะดุ ดได้โดยการระลึกถึ ง
ภาวะเสี่ ยงส่ วนตัวของเขาหรื อของเธอที่มีต่อการทดลอง[285]
“มัน [การฟื้ นฟู] เกี่ยวข้องกับการฟื้ นฟูสู่สภาพฝ่ ายวิญญาณก่อนหน้านี้ สิ่ งที่ขาดไปจากตัวบทก็
คือตัวบ่งชี้ ใดๆที่ว่าเปาโลได้วุ่นอยู่กบั การฟื้ นฟูสู่การเป็ นผูน้ า การฟื้ นฟูคนบาปไม่ใช่ การให้
ผูน้ ากลับมารั บตาแหน่ งเดิ มนั้นเป็ นประเด็นหลัก อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ เหล่านี้ แม้ว่าไม่
เหมือนกันก็ไม่จาเป็ นที่จะเป็ นอย่างเดียวกัน อย่างแน่นอนแล้ว มันดูเหมือนมีเหตุผลที่จะทึกทัก
เอาว่าเปาโลได้แลเห็นการฟื้ นฟูสู่ความเป็ นประโยชน์บางอย่างที่ซ่ ึ งบางกรณี น้ นั อาจเกี่ยวข้อง
กับการฟื้ นฟูสู่การเป็ นผูน้ า ดังนั้น กาลาเทีย 6:1 ในขณะที่ไม่ได้อา้ งอิงอย่างเจาะจงถึงการทาให้
ผูน้ าที่ลม้ ลงกลับมารับตาแหน่งเดิมของเขา อย่างแน่นอนแล้ว มันก็เปิ ดต่อความเป็ นไปได้น้ นั ”
[286]
2. ต่ อคริสเตียนทีม่ ีภาระ 6:2-5
6:2

เมื่อพิจารณาถึงบริ บท บางทีประเภทของ “ภาระ” ที่เปาโลได้มีในความคิดก็คือภาระที่มากเกินของ
การทดลองที่เฉพาะและการปล้ าสู ้กบั เนื้อหนัง (เปรี ยบเทียบ รม. 15:1)สิ่ งเหล่านี้ อาจเป็ น “ภาระ
ต่างๆ” ที่มีสาเหตุมาจากสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ ฝ่ ายวิญญาณหรื ออื่นๆ ข้อที่ 1 กล่าวถึง การ
ฟื้ นฟูและส่ วนนี้ (ข้อ 2-5) กล่าวถึงการป้ องกัน เราสามารถ “แบกภาระของกันและกัน” ได้โดย
การอธิ ษฐานและบางทีโดยการปรึ กษาด้วยกัน
“มิตรภาพของมนุ ษย์ที่ซ่ ึ งเราแบกภาระของกันและกันนั้นก็เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
จุดประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระองค์ ดังนั้นเราไม่ควรแบก
ภาระต่างๆด้วยตัวของเราเอง แต่ที่จะแสวงหาเพื่อนคริ สเตียนผูซ้ ่ ึ งจะช่วยแบก
ภาระเหล่านั้นกับเรา”[287]
บางทีเปาโลได้อา้ งอิงถึง “พระบัญญัติของพระคริ สต์” (เปรี ยบเทียบ 5:14; ยน. 13:34; 1 คร.
9:21) ที่นี่ ที่จะช่วยผูอ้ ่านของท่านที่จะตระหนักว่าเสรี ภาพจากธรรมบัญญัติของโมเสสไม่ได้

หมายถึงเสรี ภาพจากความรับผิดชอบทั้งสิ้ น “พระบัญญัติของพระคริ สต์” รวมทั้งคาสอนด้วย
ตัวเองของพระเยซู ท้ งั สิ้ นในขณะที่ พ ระองค์ไ ด้อยู่บ นโลกนี้ และผ่า นทางพวกอัค รทู ตของ
พระองค์แ ละพวกผูเ้ ผยพระวจนะจากสวรรค์ห ลัง จากการเสด็ จ ขึ้ น สู่ ส วรรค์ข องพระองค์
(เปรี ยบเทียบ กจ. 1:1-2) มันลดลงสู่ คาสั่งที่จะรักพระเจ้าด้วยสุ ดใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรัก
ตนเอง (มธ. 22:36-40; ยน. 13:34-35; 15:12; 1 ยน. 3:23)
“พระธรรมกาลาเทียซึ่ งในการโจมตีการเคร่ งในกฎของคนยิวนั้นก็ประกาศ
เสรี ภาพแท้ที่ข้ ึนกับพระคริ สต์ ดังนั้นก็ประกอบด้วยการกระตุน้ การแนะนา
และคาสั่งมากขึ้นที่จะเชื่ อฟั ง ‘พระบัญญัติของพระคริ สต์’. . . . มากกว่า
จดหมายอื่นๆ และถึงระดับที่ค่อนข้างโดดเด่น คือ สามส่ วนของจดหมายทั้ง
ฉบับ”[288]
“พระบัญญัติของพระคริ สต์” เป็ นประมวลกฎของบัญญัติต่างๆที่คริ สเตียนใช้ดาเนิ นชี วิต มัน
เป็ นอย่างเดียวกันกับความรับผิดชอบแห่ งพันธสัญญาใหม่[289] บัญญัติบางอย่างที่พระคริ สต์
และพวกอัครทูตของพระองค์ได้ให้แก่ เราก็เป็ นอย่างเดี ยวกันกับบัญญัติเหล่ านั้นที่โมเสสได้
ให้แก่ ค นอิ สราเอล อย่า งไรก็ ตาม นี่ ไ ม่ ได้หมายถึ งว่า เราอยู่ภายใต้ประมวลกฎของโมเสส
บรรดาผูอ้ าศัยของอเมริ กาดาเนินชีวติ ภายใต้ประมวลกฎของกฎหมายต่างๆที่คล้ายแต่ก็แตกต่าง
จากประมวลกฎของกฎหมายต่างๆที่ ปกครองบรรดาผูอ้ าศัยของอังกฤษ กฎหมายบางอย่าง
ของเราก็เป็ นอย่างเดี ยวกันกับกฎหมายบางอย่างของพวกเขา และกฎหมายอื่ นๆก็แตกต่าง
ออกไป เนื่ อ งจากว่ า กฎหมายบางอย่ า งเหมื อ นกัน นั้น เราไม่ ค วรสรุ ป ว่ า ประมวลกฎก็
เหมือนกัน คริ สเตียนไม่ได้ดาเนินชีวติ ภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสอีกต่อไป เราดาเนิ นชี วิต
ภายใต้ประมวลกฎใหม่ คือ พระบัญญัติของพระคริ สต์ (5:1)
ตอนแรกนั้ น นี่ ฟั ง ดู ร าวกับ ว่ า ในฐานะคริ สเตี ย นเราก็ อ ยู่ ภ ายใต้ธ รรมบัญ ญัติ เปาโลได้
เปรี ยบเทียบธรรมบัญญัติกบั พระคุ ณ เพราะว่าคุณลักษณะหลักของธรรมบัญญัติของโมเสสก็
คือคุ ณลักษณะทางกฎเกณฑ์ของมัน ส่ วนคุ ณลักษณะหลักของ “พระบัญญัติของพระคริ สต์”
คือ คุ ณลักษณะที่มีพระคุ ณของมัน ท่านไม่ได้หมายถึ งว่า ไม่มีธรรมบัญญัติภายใต้พระคุ ณ
อย่างที่ท่านไม่ได้หมายถึงว่า ไม่มีพระคุณภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสส แรงจูงใจสาหรับการ
ปฏิ บ ัติ ต ามธรรมบัญ ญัติ ขิ อ งโมเสสก็ เ ป็ นภายนอกส าหรั บ ผู ้เ ชื่ อ แห่ ง พัน ธสั ญ ญาเดิ ม แต่

แรงจูงใจสาหรับการปฏิบตั ิตาม “พระบัญญัติของพระคริ สต์” ก็เป็ นภายใน แรงจูงใจของเรา
มาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่สถิ ตอยู่ (ฟป. 2:13) แม้ว่าเปาโลไม่ได้เน้นถึ งแรงจูงใจนี้ ใน
บทที่ 6
6:3-4

ในบริ บท บุคคลที่ ถือตัวว่ าเป็ นคนสาคัญ บางทีเป็ นบุคคลที่ “คิดถึง” ตัวเขาเองว่าอยูเ่ หนื อการ
ช่วยเหลือกันและกันที่จะแบกภาระที่มากเกิ น การแก้ไขอันหนึ่ งสาหรับสิ่ งนี้ ก็คือที่จะจดจาว่า
เราไม่ใช่เหนื อกว่าภายใน (เปรี ยบเทียบ รม. 12:3) การทบทวนที่เป็ นจริ งถึงความสาเร็ จของเรา
ควรย้ าเตือนเราว่า รากฐานที่ ถูกต้องสาหรับการทาให้ตนเองพึงพอใจที่สมเหตุสมผลคื อการ
ทางานของพระเจ้าผ่านทางเรา (ข้อ 4) การเน้นคือความรับผิดชอบส่ วนตัวของเรา
“ความผิดพลาดสองอย่างอาจกันผูเ้ ชื่ อไว้จากการบรรลุ บทบาทนี้ [การแบก
ภาระของกันและกัน] สิ่ งแรกคือ ความคิด นัน่ คือ การคิดว่าตัวเขาเองสาหรับ
สาคัญกว่าที่เขาเป็ น. . . .สิ่ งที่สอง. . . .ที่จะเปรี ยบเทียบตัวเขาเองและงานของ
เขาเองกับคนอื่นๆอยูเ่ สมอ [ข้อ 4]” [290]
“. . . . มีความแตกต่างมากระหว่างการครุ่ นคิดและการตรวจสอบตนเอง อัน
แรกสามารถตกไปสู่ ประเภทของการจ้องศูนย์กลางฝ่ ายวิญญาณที่หลงตนเอง
ซึ่ ง มี บ างสิ่ ง ที่ เ หมื อนกัน กับ ประเภทต่ า งๆของความลึ ก ลับ ทางตะวัน ออก
มากกว่ า ต้ น แบบดั้ งเดิ มของชี วิ ต ที่ อุ ทิ ศ ตนในคริ สต์ ศ าสนาที่ เ ป็ น
ประวัติศาสตร์ การตรวจสอบตนเองแท้ไม่ใช่ แค่การตรวจสอบการเต้นของ
ชี พ จรฝ่ ายวิญญาณของบุ ค คลหนึ่ ง บนพื้ นฐานตามปกติ เท่า นั้น แต่ เป็ นการ
จานนความคิด ท่าที และการกระทาของบุคคลหนึ่ งต่อน้ าพระทัยของพระเจ้า
และพระทัยของพระคริ สต์ที่ได้เปิ ดเผยในพระคัมภีร์อนั ศักดิ์สิทธิ์ ”[291]

6:5

ข้อนี้ ให้เหตุผลสาหรับคาสั่งในข้อที่ 4 คริ สเตียนทุกคนก็มีความรับผิดชอบที่จะแบกภาระของ
ตนเอง เราทุกคนมี “ภาระ” ที่จะต้อง “แบก” แต่มนั ก็เบาเมื่อเทียบกับอื่นๆ (มธ. 11:30) ภาระ
ในข้อที่ 2 เป็ นภาระมากเกิน “ภาระ” ในข้อที่ 5 เป็ นภาระตามปกติแห่ งความรับผิดชอบของ
เรา[292] เปาโลได้ใช้คากรี กสองคาเพื่อจะอธิ บายถึงภาระสองอย่างนี้ (บาเร่ และ ฟอร์ ตี ออน
ตามลาดับ)

“บุคคลที่รู้ว่าเขามี ภาระของเขาเองนั้นก็เต็มใจที่ จะแบกภาระของเพื่อนของ
เขา”[293]
“ถ้ารถยนต์ของข้าพเจ้าพัง เพื่อนบ้านของข้าพเจ้าสามารถช่วยเหลือข้าพเจ้าใน
การส่ ง ลู ก ๆของข้า พเจ้า ไปโรงเรี ยนได้ แต่ เ ขาไม่ ส ามารถรั บ เอาความ
รับผิดชอบต่างๆที่เป็ นของข้าพเจ้าเท่านั้นในฐานะพ่อของพวกเขา”[294]
“บรรดาผูท้ ี่สามารถที่จะค้ าจุนคนอื่นได้ดีที่สุดก็ได้พิสูจน์ถึงพลังของพวกเขา
เองที่จะถูกค้ าจุนในความลาบากของพวกเขาเอง”[295]
3. ต่ อผู้สอน 6:6-9
6:6

นี่ คือตัวอย่างที่เจาะจงของการแบกภาระของกันและกัน บางทีคริ สเตียนที่รับเอาธรรมเนี ยมและ
ความเชื่อของยิวได้แนะนาชาวกาลาเทียที่จะไม่สนับสนุนทางการเงินต่อบรรดาผูท้ ี่ได้สอนพวก
เขา ภายใต้ลทั ธิ ยิวนั้น นักเรี ยนได้จ่ายภาษีและค่าจ้างของครู ได้ผ่านมาทางรัฐบาลของคนยิว
ตามธรรมเนี ยมแล้ว คนต่างชาติที่เป็ นชาวกาลาเทียได้จ่ายค่าธรรมเนี ยมสาหรั บการบริ การที่
ได้รับ แนวคิดของการให้โดยใจสมัครซึ่ งออกมาจากความรักที่มีต่อผูส้ อนก็ใหม่และแตกต่าง
บรรดาผูท้ ี่เรี ยนรู้จากผูส้ อนพระคัมภีร์ผซู้ ่ ึ งจัดเตรี ยมความจาเป็ นฝ่ ายวิญญาณของคนอื่นๆ ควร
จัดเตรี ย ม “สิ่ ง ที่ ดีทุ ก อย่า ง” ให้แ ก่ พ วกเขาซึ่ งรวมถึ ง ความจ าเป็ นทางร่ า งกายของพวกเขา
(เปรี ยบเทียบ 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) เปาโลได้ถือว่าการยอมรับของขวัญเป็ นสิ ทธิ ที่บุคคลหนึ่ งสามารถอ้างเอาหรื อไม่อา้ ง
เอาได้ซ่ ึ งขึ้นอยู่กบั องค์ประกอบอื่นๆ ท่านไม่ได้ถือว่าการรับของขวัญเช่ นนั้นเป็ นหน้าที่ของ
ผูส้ อน แต่การเสนอให้ของขวัญนั้นเป็ นหน้าที่ของผูเ้ รี ยน

6:7-9

ถ้าบุคคลหนึ่ งยับยั้งสิ่ งที่เขามีไว้อย่างเห็ นแก่ตวั เขาจะไม่เห็ นพระเจ้าเพิ่มพูนมันและอวยพรเขา
ด้วยสิ่ งนั้น ถ้าเขาทาตามการกระตุ น้ แห่ งธรรมชาติ ที่เป็ นบาปของเขาในการลงทุ นของเขา
(“หว่านในย่านเนื้ อหนังของตน”) เขาจะ “เกี่ยวเก็บ” ความตาย (“ความเสื่ อมทราม”) แต่เขาทา
ตาม (“หว่านต่อ”) “พระวิญญาณ” เขาจะ “เกี่ยวเก็บชี วิตนิ รันดร์ ” นี่ ไม่ใช่กาลังกล่าวว่าเขาจะ

ไม่ตาย แต่กาลังกล่าวว่า การหว่านของเขาจะก่อให้เกิดการเก็บเกี่ยวที่ไม่ผดิ หวัง มันไม่ใช่กาลัง
กล่าวว่าเขาสามารถทาเพื่อได้รับการทาให้ชอบธรรมได้ มันกาลังกล่าวว่าการหว่านที่ต่อเนื่ อง
ที่อุดมสมบูรณ์ และได้รับการกระตุน้ โดยพระวิญญาณจะก่อให้เกิ ดการเกี่ยวเก็บที่ดีที่สุด การ
เกี่ยวเก็บของเราจะ เสี ยหายถ้าเรา “เมื่อยล้า” และหยุดหว่าน จงจาไว้วา่ บริ บทของส่ วนนี้ คือการ
สนับสนุนผูท้ างานที่เป็ นคริ สเตียน แม้วา่ หลักการเหล่านี้มีการประยุกต์ใช้ที่กว้างขึ้นก็ตาม
“ที่นี่ดูเหมือนว่าเปาโลถื อว่าชี วิตทั้งสิ้ นบนโลกของมนุ ษย์เป็ นช่ วงเวลาของ
การหว่านพร้อมกับการเกี่ยวเก็บที่รอคอยเขาในวันสุ ดท้าย ผลในยุคสุ ดท้ายก็
ถูกกาหนดโดยการหว่านในปั จจุบนั ”[296]
คาว่า “ชีวิตนิรันดร์ ” ในพันธสัญญาใหม่ มีสองความหมายที่แตกต่างกันแม้วา่ มีความเกี่ยวข้อง
กัน โดยพื้ นฐานแล้ว มันคื อ ชี วิตของพระเจ้ า ที่ พ ระองค์แ บ่ ง ปั นกับ ผูเ้ ชื่ อ ในอี ก ด้านหนึ่ ง
บรรดาผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่ได้กล่าวถึงมันว่าเป็ นของขวัญที่บุคคลหนึ่งรับโดยความเชื่ อ (ยน.
10:28; และข้ออื่นๆ) อย่างไรก็ตาม มันยังอ้างอิ งถึ งคุ ณภาพของชี วิตของผูเ้ ชื่ อที่ ข้ ึ นอยู่กบั
ขอบเขตที่ซ่ ึ งเขาหรื อเธอดาเนิ นชี วิตกับพระเจ้าในการสามัคคีธรรม (ยน. 10:10) ในแง่ที่สองนี้
ผูเ้ ชื่ อบางคนประสบชี วิตนิ รันดร์ ในขอบเขตที่ใหญ่กว่าผูเ้ ชื่ อคนอื่นๆ ในแง่ที่สองนี่ เองที่เปา
โลกล่าวถึง “ชีวติ นิรันดร์ ” ที่นี่[297]
“มันสาคัญอย่างมากที่จะสังเกตว่าในทุกที่ที่ชีวติ นิรันดร์ ถูกนาเสนอว่าเป็ นบาง
สิ่ งที่สามารถทามาเพื่อได้รับได้โดยการงานนั้น ตามบริ บทแล้ว มันถูกอธิ บาย
อยู่เสมอ ว่าเป็ นการได้มาในอนาคต ในทางตรงกันข้าม เมื่อใดก็ตามชี วิตนิ
รั นดร์ ถู ก อธิ บ ายว่า เป็ นบางสิ่ ง ในปั จ จุ บ นั มัน สามารถได้ม าโดยความเชื่ อ
เท่านั้น”[298]
เปาโลไม่ได้อา้ งอิงถึงแนวคิดรวบยอดของชีวติ นิรันดร์ มากเท่ากับยอห์น
การไม่ เมื่อยล้ า เป็ นเงื่อนไขของรางวัลนี้ ถ้อยคารากฐานอย่างเดียวกัน (“เมื่อยล้า”) อธิ บายถึง
สายธนูที่หย่อนสาย[299] การท้ อใจ คือสิ่ งที่ก่อให้เกิ ดสภาพที่น่าเศร้ านี้ การล้มเลิ กทางจิตใจ
นาไปสู่ การอ่อนเปลี้ยฝ่ ายวิญญาณ

“. . . ในการทา อย่ างดี นั้น ขอให้เราที่จะไม่แสดงถึงใจที่ ไม่ ดี”[300]
“มันง่ ายสาหรั บผูร้ ั บใช้ของพระเจ้าที่ จะท้อใจ การต่อต้านที่ พวกเขาพบก็
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสิ่ งดีที่พวกเขาพยายามที่จะทาก็ยากที่จะบรรลุ”[301]
ในเมืองอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศสก๊อตแลนด์ หญิงสาวคนหนึ่ งได้เริ่ มต้นสอนชั้นเรี ยน
รวีวารศึ กษาแก่ พวกเด็กชายที่ยากจนข้นแค้น เจ้าหนู ที่ไม่มีท่าว่าจะดี ก็เป็ นเด็กชายที่ชื่อบ๊อบ
หลังจากชั้นเรี ยนรวีวารศึกษาสองหรื อสามครั้งแรก เขาไม่ได้กลับมา ดังนั้นครู ก็ได้ไปตามหา
เขา แม้วา่ ผูอ้ านวยการได้ให้เสื้ อผ้าใหม่แก่บ๊อบ เสื้ อผ้าเหล่านั้นก็ฉีกและสกปรกเมื่อครู น้ นั ได้
พบเขา ครู น้ นั ได้ให้เสื้ อผ้าใหม่แก่เขามากขึ้น และเขาได้กลับมายังชั้นเรี ยนรวีวารศึกษา แต่
ไม่ชา้ เขาก็ได้เลิกอีก และครู ได้ออกไปเพื่อจะหาเขาอีกครั้งหนึ่ ง เมื่อเขาได้พบ เธอก็ได้คน้ พบ
ว่าเสื้ อผ้าชุ ดที่สองก็เป็ นเหมือนเสื้ อผ้าชุ ดแรก “ข้าพเจ้าท้อใจอย่างสิ้ นเชิ งเกี่ยวกับบ๊อบ” เธอได้
บอกผูน้ าอานวยการ “ข้าพเจ้าคิดว่าเราต้องหมดหวังที่เขาแล้ว” “โปรดอย่าทาอย่างนั้นเลย” เขา
ได้ขอร้อง “ผมเชื่อว่ามันยังมีความหวัง จงพยายามกับเขาอีกครั้งหนึ่ ง” พวกเขาได้ให้เสื้ อผ้าชุ ด
ที่สามแก่ บ๊อบและครั้ งนี้ เขาได้เริ่ มต้นที่ จะเข้าร่ วมอย่างสัตย์ซื่อ ในไม่ช้าเขาก็ได้มาเป็ นคริ ส
เตียนและในที่สุดได้สอนในชั้นเรี ยนรวีวารศึกษานั้น ใครเป็ นเด็กชายที่ด้ือดึง ที่ยงุ่ เหยิงผูซ้ ่ ึ งใน
ช่วงเวลาหนึ่ งนั้นก็ดูเหมือนว่าเข้าถึงไม่ได้อย่างมาก? เขาไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจาก โรเบิร์ต มอ
ริ สสันผูซ้ ่ ึ งต่อมาได้กลายมาเป็ นมิ ชชั่นนารี ชาวอังกฤษนิ กายโปรแตสแตนท์คนแรกที่ไปยัง
ประเทศจีน เขาได้แปลพระคัมภีร์เป็ นภาษาจีนและได้นาพระวจนะของพระเจ้าไปยังคนจีน
เป็ นล้านๆคน
4. ต่ อทุกคน 6:10
คริ สเตียนมีความรับผิดชอบที่จะ “ทา” สิ่ งที่ “ดี ต่อคนทั้งปวง” ซึ่ งรวมถึ งคนที่ไม่รอด เรามีความรับผิดชอบที่
พิเศษต่อคริ สเตียนคนอื่นๆ (“ครอบครัวที่มีความเชื่อ”) เมื่อเรา “มีโอกาส” ขณะที่เราได้ยินถึงความจาเป็ นและมี
ทรัพยากรที่จะช่ วยเหลื อ เหมือนในครอบครัว ความจาเป็ นต่างๆของครอบครัวก็มาก่อน จากนั้นก็เป็ นความ
จาเป็ นเหล่านั้นของเพื่อนบ้าน

“มนุ ษย์ที่ยากจนและหดหู่ ทุกคนมีการเรี ยกร้องที่ขา้ พเจ้าในเรื่ องความสงสารถ้าข้าพเจ้าช่วยได้
และสาหรับการทุ่มเทที่กระฉับกระเฉงและการผ่อนคลายเกี่ยวกับเงิน แต่คริ สเตียนที่ยากจนมี
การเรี ยกร้องที่หนักแน่นกว่าที่ความรู ้สึก แรงงานและทรัพย์สมบัติของข้าพเจ้า เขาเป็ นพี่นอ้ ง
ของข้าพเจ้าซึ่ งได้รับความสนใจอย่างเท่าเที ยมกับข้าพเจ้าเองในพระโลหิ ตและความรักของ
พระผูไ้ ถ่ ข้าพเจ้าคาดหวังที่จะใช้นิรันกาลกับเขาในสวรรค์ เขาเป็ นตัวแทนของพระผูท้ ี่ไถ่ที่
มองไม่เห็ นของข้าพเจ้า และเขาถื อว่าทุกสิ่ งที่กระทาต่อคนที่ยากจนและขัดสนของเขาว่าเป็ น
การกระทาต่อเขาเอง สาหรับคริ สเตียนที่จะไม่กรุ ณาต่อคริ สเตียนไม่ใช่ผิดเท่านั้น แต่มนั ชัว่
ร้ายอีกด้วย”[302]
V. สรุ ป 6:11-18
ในส่ วนนี้ เปาโลได้สรุ ปประเด็นต่างๆที่สาคัญมากขึ้นของท่านบางประการ ท่านได้วิงวอนต่อผูอ้ ่านของท่านอีก
ครั้งหนึ่ง ซึ่ งกระตุน้ ให้พวกเขาที่จะติดตามต่อไปและนาสิ่ งที่ท่านได้สอนพวกเขาไปสู่ การปฏิบตั ิ
“ก่อนสรุ ปจดหมายของท่านนั้น เปาโลก็กลับไปสู่ การใช้ถอ้ ยคาขัดแย้งกันของกางเขนและการ
เข้าสุ หนัตอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ งครั้งนี้ ก็จดั ตั้งทั้งสองตามลาดับให้เป็ นการแสดงถึงพื้นฐานที่แท้และ
ปลอมของการโอ้อวด และดังนั้นก็เคลื่ อนฉากต่อไปถึงการโต้เถียงของท่านที่มีต่อคริ สเตียนที่
รับเอาธรรมเนี ยมและความเชื่ อของยิวและแนวทางของพวกเขาเกี่ยวกับการถือรักษากฎเกณฑ์
(เปรี ยบเทียบ 5:2-12)”[303]
“. . . คาจารึ กตอนท้าย [6:11-18] จัดเตรี ยมแนวทางที่สาคัญสาหรับการเข้าใจประเด็นต่างๆที่ถูก
อภิปรายตลอดพระธรรมกาลาเทียโดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเด็นเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องกับการคุกคาม
ที่รับเอาธรรมเนี ยมและความเชื่ อของยิวซึ่ งได้ถูกนาเข้าไปในคริ สตจักรต่างๆโดยคริ สเตี ยน
ชาวยิวบางคนที่ เคร่ ง ครั ดในกฎเกณฑ์ เพราะว่า มันไม่ เพีย งแต่ส รุ ป ประเด็ นหลักต่ างๆที่ ถู ก
กล่าวถึงตอนแรกๆในจดหมายนี้ เท่านั้น แต่มนั อนุ ญาตให้เราที่จะตัดคาพูดน้ าท่วมทุ่งออกและ
เห็นเรื่ องราวต่างๆในแก่นของพวกมันอย่างที่เปาโลได้เห็นเรื่ องราวเหล่านั้น”[304]
6:11

เป็ นที่ชดั เจนว่า เปาโลได้เขียนส่ วนที่เหลือของจดหมายนี้ ดว้ ยตัวของท่านเอง บางทีท่านได้บอก
ข้อต่างๆแต่ก่อนให้แก่ผคู ้ ดั ลอก (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 16:21-24;คส. 4:18; 2 ธส. 3:17-18)

“ตัวอักษรที่ใหญ่กว่า” บางทีเป็ นอักษรตัวใหญ่ (อักษรตัวใหญ่ท้ งั หมด) ซึ่ งถูกใช้เพื่อประโยชน์
ของการเน้น และที่จะแยกแยะการเขียนของเปาโลจากการเขียนของเลขานุ การของท่าน บางที
เปาโลได้ต้ งั ใจให้ความเข้มของการเขียนของท่านที่จะเน้นถึงพลังของความเชื่ อมัน่ ของท่านอีก
ด้วย[305]
เบทซ์ ได้สั งเกตว่า สิ่ งที่ เปาโลได้เขี ย นด้วยมื อของท่ านเองก็ “ประกอบด้วย
แนวทางของการตีความต่อการเข้าใจความเป็ นห่ วงหลักต่างๆของเปาโลใน
จดหมายนี้ ในฐานะทั้งฉบับและควรถูกใช้เป็ นกุญแจสู่ ความตั้งใจของอัครทูต
คนนี้”[306]
6:12-13

คนยิวจะไม่ “ข่มเหง” พวกครู สอนเท็จมากเท่ากับที่พวกเขาจะข่มเหงพวกอัตรทูต เนื่องจากว่าพวก
ครู สอนเท็จได้เรี ยกร้องผูก้ ลับใจเชื่อของพวกเขาที่จะรับ การเข้ าสุหนัต พวกเขาได้ปรารถนาที่
จะทาให้มนุ ษย์พอใจ และพวกเขาได้ตอ้ งการที่จะ “อวด” อย่างไม่เหมาะสมเกี่ ยวกับผูก้ ลับใจ
เชื่อของพวกเขาในเมืองกาลาเทียอีกด้วย (“ในเนื้อหนังของท่าน”)
“ในขณะที่เปาโลได้เป็ นห่ วงเกี่ยวกับงานภายในของพระวิญญาณในผูก้ ลับใจ
เชื่ อของท่าน เพื่อว่าพระคริ สต์จะถู ก “ก่ อร่ าง” ในพวกเขาได้ (เปรี ยบเทียบ
4:19) ความเป็ นห่ วงคริ สเตียนที่รับเอาธรรมเนี ยมและความเชื่ อของยิวก็คือ
เครื่ องหมายภายนอก ซึ่ งเป็ นเครื่ องหมายที่ได้ทาขึ้นใน “เนื้อหนัง” ของบรรดา
ผูท้ ี่พวกเขาสามารถพิชิตเอาไปอยูฝ่ ่ ายพวกเขาได้”[307]
“กางเขนของพระคริ สต์” (ข้อ 12) อยูท่ ี่นี่เพื่อหลักคาสอนทั้งหมดของการทาให้ชอบธรรมโดย
ความเชื่อเท่านั้นที่เปาโลได้แก้ต่างมาตลอดในจดหมายฝากนี้[308]

6:14-15

เปาโลได้อวดใน “กางเขน” ของพระคริ สต์เท่านั้น ซึ่ งเป็ นงานของพระคริ สต์ที่มีต่อท่าน นัน่ คือ
ทั้งหมด ที่ท่านได้ภูมิใจ กางเขนเป็ นสัญลักษณ์ของความอับอายต่อโลก แต่อย่างเหน็บแนม
แล้ว เนื่ องจากกางเขนนั้น ระบบของโลกได้สูญเสี ยการดึงดูดของมันที่มีต่อเปาโล และท่านได้
สู ญเสี ยการดึ งดู ดของท่านที่มีต่อโลก ตอนนี้ “การเข้าสุ หนัต” ไม่สาคัญ (“ไม่เป็ นของสาคัญ
อะไร”) การ “ถูกสร้างใหม่” ในพระคริ สต์เท่านั้นที่สาคัญ (เปรี ยบเทียบ 2 คร. 5:17)

“หลังจากศตวรรษที่ 16 และมากกว่านั้นระหว่างที่กางเขนได้เป็ นสัญลักษณ์ที่
ศักดิ์สิทธิ์ มาตลอด มันก็ยากที่จะตระหนักถึงความน่ากลัวความรังเกียจที่เหลือ
ที่จะพรรณนาซึ่ งการอ้างอิงหรื อความคิ ดเกี่ ยวกับกางเขนได้กระตุ น้ ในสมัย
ของเปาโล คาว่า ครุ กซ์ ก็ไ ม่อาจจะกล่ าวถึ งได้ในสั งคมโรมันที่ สุ ภาพ. . .;
แม้กระทัง่ บุคคลหนึ่ งได้ถูกตัดสิ นให้ถูกประหารชี วิตโดยการถูกตรึ งนั้น คา
ตัดสิ นได้ใช้รูปแบบโบราณซึ่ งได้ทาหน้าที่ค่อนข้างเป็ นการใช้ถอ้ ยคาสุ ภาพ. .
.
“แต่ เ ปาโลซึ่ งเป็ นพลเมื อ งโรมัน โดยก าเนิ ด และคนยิ ว ทางศาสนาโดย
การศึกษาก็ไม่เพียงแต่ไม่สนใจสิ่ งเหล่านั้นที่ซ่ ึ งครั้งหนึ่ งท่านได้มีความภูมิใจ
ที่สมควรว่าเป็ นการปฏิเสธ (สคูบาลา ฟป. 3:8) เท่านั้น แต่รับเอาความรู ้แห่ ง
พระคริ สต์ที่ได้ถูกตรึ งและโอ้อวดในกางเขนของพระองค์ว่าเป็ นเป้ าหมายที่
สมควรมากที่สุดในชีวติ ซึ่ งเป็ นคาพูดที่ดูเหมือนขัดแย้งกันที่น่าตกตะลึงอย่าง
แท้จริ ง”[309]
6:16

เปาโลได้ปรารถนาให้ “สันติสุขและความเมตตา” ของพระเจ้าที่จะมีแก่ทุกคน “ผู้ [ซึ่ ง] ประพฤติ
ตาม “กฎ” ที่ท่านได้อธิ บาย นัน่ คือ ความเชื่อที่ปราศจากประพฤติตามธรรมบัญญัติ
“มันน่าสนใจที่ท่านกล่าวต่อไปว่า ตามกฎนี ้ เพราะว่าท่านได้ต่อต้านผูค้ นที่ได้
ทาให้ผเู้ ชื่ออยูภ่ ายใต้กฎต่างๆที่เคร่ งครัด แต่กฎนี้ (‘ไม้ที่ตรง’, BAGD) ชี้ ให้
เราเห็นถึงทางที่แท้จริ ง ซึ่งเป็ นทางเดียวที่ถูกต้องที่จะดาเนิน”[310]
“พระพรที่มีเงื่อนไขนี้ ณ ตอนปลายของจดหมายนี้ ก็ตรงกันข้ามกับคาสาปที่มี
เงื่อนไขที่ซ่ ึ งเปาโลได้เริ่ มต้นจดหมายฝากของท่าน(1:6-9)”[311]
ยิ่ ง กว่า นั้น และบางที ด้ว ยความรู ้ สึ ก ที่ ใ หญ่ ข้ ึ น นั้น ท่ า นได้ป รารถนาสิ่ ง นี้ ที่ จ ะมี แ ก่ “ชน
อิสราเอลของพระเจ้า” ชื่อเรี ยกที่ผดิ ปกติน้ ีอา้ งอิงถึงคนยิวที่ได้รับความรอด มันอธิ บายถึงกลุ่ม
ที่สองในข้อนี้ ไม่ใช่ กลุ่มเดียวกัน จงสังเกตถึงการกล่าวซ้ าของ “แก่” ที่สร้างความแตกต่างนี้

“อิสราเอล” อ้างอิงถึ งคนยิวทางกายภาพอยูเ่ สมอทุกๆที่ในพันธสัญญาใหม่ (65 ครั้ง) อีกด้วย
ดังนั้นเราจะคาดหวังความหมายนั้นในที่นี่ นอกจากว่าแนวทางที่มีต่อความหมายที่แตกต่าง
ออกไปปรากฏ แต่ว่ามันไม่ได้ปรากฏ ยิ่งกว่านั้น มันจะเป็ นธรรมดาสาหรับเปาโลที่จะเลือก
เฉพาะคนยิวที่เป็ นคริ สเตียนเพื่อการอ้างอิงที่พิเศษ เนื่ องจากว่าในจดหมายฝากนี้ ท่านเกื อบดู
เหมือนได้ต่อต้านคนยิว ดังนั้นมันดี กว่าที่จะใช้วลี น้ ี ในการใช้ที่ธรรมดาของมัน มากกว่าการ
ระบุที่พิเศษสาหรับคริ สตจักรในฐานะส่ วนรวมอย่างที่ผทู ้ ี่ไม่เชื่อตามยุคทา”[312]
“การยืนยันที่ หนักแน่ นของจุ ดยืนนี้ [นั่นคื อ “อิสราเอล” อ้างอิงถึงคนยิวใน
พันธสัญญาใหม่] มาจากการขาดหายไปทั้งหมดของการระบุถึงการเข้าส่ วน
ของคริ สตจักรกับอิสราเอลจนกระทัง่ ค.ศ. 160 และแม้กระทัง่ จากการขาด
หายไปทั้งหมดของคาว่า ‘อิสราเอล’ ของพระเจ้าที่จะแสดงถึงคริ สตจักร”
[313]
“ข้อสรุ ปก็คือว่าคริ สตจักรไม่เคยถู กเรี ยกว่า ‘อิสราเอลฝ่ ายวิญญาณ’ หรื อ
‘อิสราเอลใหม่’ คาว่าอิสราเอลถูกใช้ในฐานะประเทศหรื อผูค้ นหรื อทั้งหมด
หรื อคนที่เหลืออยูท่ ี่เชื่ อ มันไม่เคยถูกใช้ในฐานะคริ สตจักรโดยทัว่ ไปหรื อผู ้
เชื่อที่เป็ นคนต่างชาติโดยเฉพาะ ที่จริ งแม้กระทัง่ หลังจากกางเขนนั้นก็มีความ
แตกต่างสามอย่างที่ คงอยู่ หนึ่ ง มี ค วามแตกต่ างระหว่างอิ สราเอลและคน
ต่างชาติอย่างเช่นใน 1 โคริ นธ์ 10:32 และ เอเฟซัส 2:11-12 ประการที่สอง มี
ความแตกต่างระหว่างอิสราเอลและคริ สตจักรใน 1 โคริ นธ์ 10:32 ประการที่
สาม มีความแตกต่างระหว่างผูเ้ ชื่อชาวยิว (ชนอิสราเอลของพระเจ้า) และผูเ้ ชื่อ
ชาวต่างชาติใน โรม 9:6 และ กาลาเทีย 6:16”[314]
6:17-18

สรุ ปแล้ว เปาโลได้วิงวอนให้ผอู ้ ่านของท่านที่จะยุติการโต้เถียงในเมืองกาลาเทียที่ได้ก่อให้เกิ ด
ปั ญหาและความไขว้เขวแก่ ท่ า นอย่า งมากในฐานะทาสรั บใช้ของพระคริ ส ต์ท่ านได้อ้างถึ ง
แผลเป็ น (“รอยประทับ”) ที่ท่านได้รับในฐานะเป้ าของการข่มเหงในความตรงข้ามกับการเข้า
สุ หนัตในฐานะหลักฐานสุ ดท้ายของท่านถึ งการอุทิศตนของท่านต่อพระคริ สต์ (เปรี ยบเทียบ
ฉธบ. 15:17) ท่านอาจได้รับแผลเป็ นบางแผลเป็ นเหล่านี้ เมื่อชาวเมืองลิสตราได้เอาหิ นขว้าง

ท่านระหว่างการเดินทางเทศนาของท่านในแค้วนกาลาเทีย (กจ. 14:19-20; เปรี ยบเทียบ 2 คร.
11:25) เปาโลไม่ใช่เป็ น “คนที่เอาใจผูค้ น”
“ถ้าสิ่ งของไม่ทาให้เราเสี ยค่าอะไรเลย ผูค้ นจะไม่เห็นคุณค่ามันเลย”[315]
“รอยประทับที่แท้จริ งและมีเกียรติเหล่านี้ ในร่ างกายก็ตรงกันข้ามอย่างสะดุ ด
ตากับรอยประทับที่เป็ นพิธีกรรมและไร้ความหมายในตอนนี้ (การเข้าสุ หนัต)
ที่ ค ริ สเตี ย นที่ รั บ เอาธรรมเนี ย มและความเชื่ อ ของยิ ว ได้ป รารถนาที่ จ ะ
กาหนดให้มีแก่ชาวกาลาเทีย”[316]
“. . . ผูอ้ ่านของเปาโลคงได้ระบุอย่างทันทีถึงการประทับเนื้ อหนังกับการเป็ น
ทาส เพราะว่ า ทาสในโลกสมัย โบราณบ่ อ ยครั้ งแล้ ว ได้ถู ก ประทับ ด้ ว ย
เครื่ องหมายของเจ้านายของพวกเขาในฐานะเป็ นเครื่ องหมายแห่ งการแสดง
ตัว”[317]
สุ ดท้ายเปาโลได้วงิ วอนให้ “พระคุณ” ของพระเจ้าที่จะเป็ นส่ วนของชาวกาลาเทีย (เปรี ยบเทียบ
1:3) “วิญญาณจิตของท่าน” หมายถึง “ท่าน” อย่างที่ไม่เหมือนในจดหมายฝากอื่นๆของท่าน
ท่านได้กล่าวคาอาลาโดยการอ้างอิงถึงผูอ้ ่านของท่านอย่างนุ่มนวลว่า “พี่นอ้ งทั้งหลาย”
ในขณะที่จดหมายฝากนี้ได้เริ่ มต้นอย่างเคร่ งขรึ มและรุ นแรงอย่างมาก (1:6-9) น้ าเสี ยงเปาโลก็นุ่มนวลขณะที่ท่าน
กล่าวต่อไป (เช่น 4:19) มันจบลงที่น้ าเสี ยงที่มีความรักอย่างไม่ธรรมดา (เปรี ยบเทียบ ฟม. ข้อ 25; ฟป. 4:23)

ภาคผนวก
ข้ อแตกต่ างระหว่ างพระคุณและธรรมบัญญัติ
“พระคุณ. . .

ธรรมบัญญัติ. . .

 ขึ้นอยูก่ บั ความเชื่อ (2:16)

 ขึ้นอยูก่ บั การงาน (2:16)

 ทาให้คนบาปชอบธรรม (2:16, 17)

 ไม่สามารถก่อให้เกิดการทาให้ชอบธรรม
ได้ (2:16; 3:11)

 เริ่ มต้นและจบลงด้วยพระคริ สต์ (2:20)

 ทาให้พระคริ สต์ไร้ประโยชน์ (5:2-4)

 เป็ นวิธีของพระวิญญาณ (3:2, 3, 14)

 เป็ นวิธีของเนื้อหนัง (3:3)

 เป็ น ‘พระพร’ (3:14)

 เป็ น ‘ความแช่งสาป’ (3:13)

 เป็ นเป้ าหมายที่ ได้ปรารถนาไว้ของพระ
เจ้าเพื่อประชากรของพระองค์ (3:23-25)

 ได้ ถู ก ตั้ งใจให้ เ ป็ นวิ ธี ไปสู่ เป้ าหมาย
เท่านั้น (3:23-25)

 ก่ อให้เกิ ดความสนิ ทสนมกับ พระคริ ส ต์
(3:27)

 ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเหิ น ห่ า งจากพระคริ ส ต์
(5:4)

 ทาให้บุคคลหนึ่งเป็ นบุตรของพระเจ้าและ
ทายาทของพระคริ สต์ (4:6, 7)

 ทาให้บุคคลหนึ่งเป็ นทาส (4:7)

 นาเสรี ภาพมา (5:1)

 ก่อให้เกิดความเป็ นทาส (5:1)

 พึ่ ง พาอ านาจของพระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์
(5:16-18, 22, 23)

 พึ่งพาความพยายามของมนุษย์ (5:19-21)

 ถูกกระตุน้ โดยความรัก (5:13, 14)

 ถูกกระตุน้ โดยความหยิง่ (6:3, 13, 14)

 จดจ่อที่กางเขนของพระคริ สต์ (6:12-14)

 จดจ่ อ ที่ ก ารเข้า สุ ห นั ต (5:11;
15)”[318]

6:12-

