
พระธรรมกาลาเทีย Galatians 

1 จดหมายฉบับนี้จากขาพเจาเปาโล ผูเปนอัครทูต 

ขาพเจามิไดถูกสงมาจากมนุษยหรือโดยมนุษย แตโดยพระเยซูคริสต 
และพระเจาพระบิดาผูทรงใหพระองคเปนขึ้นจากตาย 
2และบรรดาพี่นองที่อยูกับขาพเจา 
 
 ถึง คริสตจกัรตางๆ ในแควนกาลาเทีย 
 
3 ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจา 
พระบิดาของเราและจากองคพระเยซูคริสตเจา มีแกทานท้ังหลาย 
4พระเยซูทรงสละพระองคเองเพื่อบาปของเราทั้งหลาย 
ท้ังนี้เพื่อชวยเราจากยุคอันชั่วรายนี้ 
ตามน้ําพระทัยของพระเจาและพระบิดาของเรา 
5ขอถวายพระสิริแดพระองคสืบๆ ไปเปนนิตย อาเมน 
 
ไมมขีาวประเสรฐิอืน่ 
6
 ขาพเจาประหลาดใจที่ทานท้ังหลายทิ้งพระองคผูทรงเรียกทานโดยพระ
คุณของพระคริสตไปอยางรวดเร็วและหันไปหาขาวประเสริฐอื่น 
7ซึ่งมิใชขาวประเสริฐเลย เห็นไดชัดวา บางคนกําลังดึงทานไปสูความยุงเหยิง 
และพยายามบิดเบือนขาวประเสริฐของพระคริสต 8ไมวาเราหรือทูตสวรรค 
หากประกาศขาวประเสริฐอื่นซึ่งตางจากขาวประเสริฐท่ีเราไดประกาศแกทาน 
ขอใหผูนั้นถูกแชงสาปชั่วนิรันดร! 9ดังท่ีเราไดบอกไวแลว 
บัดนี้ขาพเจาขอกลาวย้ําอีกครั้งวา หากใครประกาศขาวประเสริฐอื่นแกทาน 
นอกเหนือจากที่ทานไดรับไวแลว ขอใหผูนั้นถูกแชงสาปชั่วนิรันดร! 



10 นี่ขาพเจากําลังมุงใหมนุษยหรือพระเจายอมรับกันแน? 
หรือวาขาพเจากําลังพยายามทําใหมนุษยพอใจ? 
หากขาพเจากําลังพยายามทําใหมนุษยพอใจ 
ขาพเจาก็ไมใชผูรับใชของพระคริสต 
 
พระเจาทรงเรยีกเปาโล 
11 พี่นองทั้งหลาย ขาพเจาอยากใหทานทราบวา 
ขาวประเสริฐท่ีขาพเจาประกาศนั้น ไมใชสิ่งซึ่งมนุษยแตงขึ้น 
12ขาพเจามิไดรับขาวประเสริฐนี้จากมนุษยผูใด หรือมีคนมาสอน 
แตรับการทรงสําแดงจากพระเยซูคริสต 
13 ในเมื่อทานก็ทราบวาเม่ือกอนขณะยังถือศาสนายิว 
ขาพเจาใชชีวิตอยางไร ขาพเจาไดขมเหงคริสตจักรของพระเจาอยางรุนแรง 
และพยายามจะทําลายเสียใหสิ้น 14เมื่ออยูในศาสนายิว 
ขาพเจาล้ําหนากวาพี่นองยิวหลายคนในรุนเดียวกัน และหัวรุนแรงอยางยิ่งใน 
การยึดถือประเพณีตามบรรพบุรุษของขาพเจา 
15แตเม่ือพระเจาทรงเลือกขาพเจาไวตั้งแตกําเนิด1และทรงเรียกขาพเจาโดยพ
ระคุณของพระองค พระองคพอพระทัย 
16ท่ีจะสําแดงพระบุตรของพระองคในขาพเจา 
เพื่อใหขาพเจาประกาศพระบุตรนั้นทามกลางชาวตางชาติ 
ขาพเจามิไดปรึกษามนุษยผูใด 
17ท้ังมิไดขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อพบบรรดาผูเปนอัครทูตกอนขาพเจา 
แตขาพเจาตรงไปยังประเทศอาระเบียทันที 
และภายหลังไดกลับมายังเมืองดามัสกัส 

                                      
1 1:15 หรือ อยูในครรภมารดา 



18 3 ปตอมา ขาพเจาขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อทําความรูจักกับเปโตร2 
และพักอยูกับทาน 15 วัน 19ขาพเจาไมไดพบอัครทูตทานอื่นๆ เลย 
นอกจากยากอบนองขององคพระผูเปนเจา 
20ขาพเจาขอยืนยันตอเบื้องพระพักตรพระเจาวา ท่ีเขียนมานี้มิไดมุสา 
21หลังจากนั้น ขาพเจาไปยังเขตแดนซีเรียและซิลีเซีย 22คริสตจักรตางๆ 
ในพระคริสตท่ีแควนยูเดียไมรูจักขาพเจาเปนสวนตัว 
23พวกเขาเพียงแตไดขาววา “ คนที่แตกอนเคยขมเหงเรา 
เด๋ียวนี้ประกาศความเชื่อซึ่งเขาเคยพยายามทําลาย”  
24และพวกเขาสรรเสริญพระเจาเนื่องดวยขาพเจา 
 
เหลาอคัรทตูยอมรบัเปาโล 
 

2 14 ปตอมา ขาพเจาไปท่ีกรุงเยรูซาเล็มอีกพรอมกับบารนาบัส 

ขาพเจาพาทิตัสไปดวย 2ขาพเจาไปตามการทรงสําแดง 
และไดชี้แจงขาวประเสริฐท่ีขาพเจาประกาศแกคนตางชาติใหพวกเขาฟง 
แตขาพเจาก็ไดชี้แจงเปนการสวนตัวใหบรรดาผูท่ีดูเหมือนวาเปนผูนําฟง 
เนื่องจากเกรงวาท่ีขาพเจากําลังวิ่งแขง หรือไดวิ่งแขงไปแลวจะเปลาประโยชน 
3กระนั้นแมแตทิตัสซึ่งอยูกับขาพเจา 
ถึงเขาจะเปนกรีกก็ไมถูกบังคับใหเขาสุหนัต 4{เรื่องนี้ลุกลามขึ้นมา} 
เพราะพี่นองจอมปลอมบางคนที่แทรกซึมเขามาในหมูเรา 
เพื่อสืบดูเสรีภาพท่ีเรามีในพระเยซูคริสต และเพื่อจะทําใหเราเปนทาส 
5แตเราไมออนขอใหเขาแมสักขณะหนึ่ง 
เพื่อความจริงแหงขาวประเสริฐจะไดคงอยูกับทาน 
6สําหรับบรรดาผูท่ีดูเหมือนวาเปนคนสําคัญ 

                                      
2 1:18 ภาษากรีกวา เคฟาส 



ซึ่งเขาจะเปนอยางไรไมมีความหมายอะไรสําหรับขาพเจา 
พระเจามิไดทรงพิจารณาที่รูปลักษณภายนอก 
พวกเขาไมไดเพิ่มเติมอะไรแกถอยคําท่ีขาพเจาไดกลาวไวเลย 7ตรงกันขาม 
เขาเห็นวาขาพเจาไดรับมอบหมายงานประกาศขาวประเสริฐแกคนตางชาต3ิเช
นเดียวกับที่เปโตรประกาศแกคนยิว4 
8ดวยวาพระเจาผูทรงดําเนินการในพันธกิจของเปโตรผูเปนอัครทูตไปยังคนยิ
ว ก็ทรงดําเนินการในพันธกิจของขาพเจาผูเปนอัครทูตไปยังคนตางชาติดวย 
9เม่ือยากอบ เปโตร5 กับยอหน ซึ่งไดชื่อวาเปนเสาหลัก 
เห็นถึงพระคุณท่ีทรงมีตอขาพเจา 
ก็จับมือขวาของขาพเจากับบารนาบัสแสดงวาเรารวมงานกัน 
ทานเหลานี้เห็นดวยวาเราควรไปยังคนตางชาติ สวนทานไปหาคนยิว 
10ทานทั้งสามขอแตเพียงใหเราคิดถึงคนจนเสมอ 
ซึ่งเปนสิ่งท่ีขาพเจากระตือรือรนท่ีจะทําอยูแลว 
 
เปาโลคดัคานเปโตร 
11 เมื่อเปโตรมาที่อันทิโอก ขาพเจาคัดคานทานซึ่งๆ หนา 
เนื่องจากทานไดทําผิดอยางชัดเจน 12กอนที่คนของยากอบจะมาถึง 
ทานเคยรวมโตะกับคนตางชาติ แตเม่ือพวกนั้นมาถึง ทานก็ถอยหาง 
ปลีกตัวจากคนตางชาติ เพราะกลัวพวกที่เขาสุหนัต 13ชาวยิวอื่นๆ 
พลอยหนาซื่อใจคดไปกับทานดวย โดยความหนาซื่อใจคดของพวกเขา 
กระทั่งบารนาบัสยังถูกชักจูงใหหลงทําตามอยางไปดวย 

                                      
3 2:7 ภาษากรีกวา คนที่ไมไดเขาสุหนัต 
4 คนที่เขาสุหนัตแลว เชนเดียวกับขอ 8 แ ล ะ  9 
5 2:9 ภาษากรีกเรียกวา เคฟาส เชนเดียวกับขอ 11 แ ล ะ  14 



14
 ครั้นขาพเจาเห็นพวกเขาทําตัวไมสอดคลองกับความจริงแหงขาวประเส
ริฐ ขาพเจาจึงพูดกับเปโตรตอหนาพวกเขาทั้งปวงวา “ ทานเปนยิว 
ยังใชชีวิตเหมือนคนตางชาติไมเหมือนชาวยิว 
แลวทําไมจึงบังคับคนตางชาติใหถือธรรมเนียมยิว? 
15 “ เราซึ่งเปนคนยิวโดยกําเนิด ไมใช ‘ คนบาปชาวตางชาต’ิ  
16ยังรูวาไมมีใครเปนผูชอบธรรมไดโดยการถือรักษาบทบัญญัติ 
แตเปนไดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต ฉะนั้นเราเองจึงเชื่อในพระเยซูคริสต 
เพื่อจะไดเปนผูชอบธรรมโดยความเชื่อในพระคริสต 
มิใชโดยการทําตามบทบัญญัติ 
เพราะวาไมมีใครเปนผูชอบธรรมไดโดยการทําตามบทบัญญัติเลย 
17
 “ ถาขณะที่เรามุงจะใหพระเจาทรงนับวาเราเปนผูชอบธรรมในพระคริส
ต ก็ปรากฏชัดวาเราเองเปนคนบาป 
นั่นหมายความวาพระคริสตสงเสริมบาปหรือ? ไมใชอยางนั้นแนนอน! 
18หากขาพเจาสรางสิ่งท่ีขาพเจาไดทําลายลงแลวขึ้นใหม 
ก็แสดงวาขาพเจาเปนคนละเมิดบทบัญญัติ 19เพราะโดยทางบทบัญญัติ 
ขาพเจาไดตายตอบทบัญญัติแลวเพื่อวาจะไดมีชีวิตอยูเพื่อพระเจา 
20ขาพเจาถูกตรึงไวกับพระคริสตแลว ขาพเจาจึงไมมีชีวิตอยูตอไป 
พระคริสตตางหากทรงมีชีวิตอยูในขาพเจา ชีวิตที่ขาพเจาดําเนินอยูในกายนี้ 
ขาพเจาดําเนินดวยความเชื่อในพระบุตรของพระเจาผูทรงรักขาพเจาและประ
ทานพระองคเองเพื่อขาพเจา 21ขาพเจาไมไดปดพระคุณของพระเจาท้ิง 
เพราะถาความชอบธรรมสามารถไดโดยทางบทบัญญัติ 
พระคริสตก็วายพระชนมโดยเปลาประโยชน!” 6 

                                      
6 2:21 ผูแปลบางคนปดเครื่องหมายคําพูดหลังขอ 14 



 
ความเชือ่หรอืการทาํตามบทบญัญตั ิ
 

3 ชาวกาลาเทียผูโงเขลาเอย! ใครสะกดทานใหหลงไปเสียแลวเลา? 

ภาพพระเยซูคริสตถูกตรึงตายบนไมกางเขนก็ชัดเจนอยูตอหนาตอตาทาน 
2สิ่งเดียวที่ขาพเจาอยากรูจากทานคือวา 
ทานไดรับพระวิญญาณโดยการทําตามบทบัญญัติ 
หรือโดยการเชื่อสิ่งท่ีทานไดยิน? 3ทานโงเขลาปานนี้หรือ? 
หลังจากท่ีเริ่มตนดวยพระวิญญาณ 
บัดนี้ทานกําลังพยายามบรรลุจดุหมายของทานดวยการขวนขวายของมนุษยห
รือ? 4ทานไดทนทุกขมากมายโดยเปลาประโยชนหรือ? 
สิ่งนี้เปนการเปลาประโยชนจริงๆ หรือ? 
5พระเจาประทานพระวิญญาณของพระองค 
และทรงทําการอัศจรรยทามกลางพวกทานนั้น ก็เพราะทานรักษาบทบัญญัติ 
หรือเพราะทานเชื่อสิ่งท่ีทานไดยิน? 
6 จงพิจารณาดูอับราฮัม “ ทานเชื่อวางใจในพระเจา 
และความเชื่อนี้ทรงนับเปนความชอบธรรมของทาน” 7 7ฉะนั้นจงเขาใจเถิดวา 
คนที่เชื่อก็เปนวงศวานของอับราฮัม 
8พระคัมภีรรูลวงหนาวาพระเจาจะทรงใหคนตางชาติเปนผูชอบธรรมโดยความ
เชื่อ และทรงประกาศขาวประเสริฐลวงหนาแกอับราฮัมวา 
“ มวลประชาชาติจะไดรับพรเพราะเจา” 8 
9ฉะนั้นผูท่ีเชื่อจึงไดรับพระพรรวมกับอับราฮัมบุรุษแหงความเชื่อ  

                                      
7 3:6 ป ฐ ก .15:6 
8 3:8 ป ฐ ก .12:3; 18:18; 22:18 



10 คนทั้งปวงที่พึ่งการทําตามบทบัญญัติก็ถูกแชงสาป เพราะมีเขียนไววา 
“ ขอแชงทุกคนที่ไมปฏิบัติตามทุกสิ่งท่ีเขียนไวในหนังสือบทบัญญัต9ิ 
11เห็นไดชัดวาตอเบื้องพระพักตรพระเจา 
ไมมีใครเปนผูชอบธรรมไดโดยบทบัญญัติ เพราะวา 
“ ค น ช อ บ ธรรมจะดํารงชีวิตโดยความเชื่อ” 10 
12บทบัญญัติไมไดอยูบนพื้นฐานของความเชื่อ แต 
“ ผูท่ีปฏิบัติตามสิ่งเหลานี้จะมีชีวิตอยู” 11 
13พระคริสตไดทรงไถเราพนจากคําแชงสาปของบทบัญญัติ 
โดยทรงรับคําแชงสาปแทนเรา เนื่องจากมีเขียนไววา 
“ ผูใดถูกแขวนบนตนไมก็ถูกแชงสาปแลว ” 12 
14พระองคทรงไถเราเพื่อวาพระพรที่มีแกอับราฮัม 
จะมาถึงคนตางชาติโดยทางพระเยซูคริสต เพื่อวาโดยความเชื่อ 
เราจะไดรับพระวิญญาณตามพระสัญญา 
 
บทบญัญตักิบัพระสญัญา 
15 พี่นองทั้งหลาย ขาพเจาขอยกตัวอยางจากชีวิตประจําวัน 
พันธสัญญาของมนุษยเม่ือตกลงกันแลว ก็ไมมีใครยกเลิก หรือเพิ่มเติมไดฉันใด 
กรณีนี้ก็ฉันนั้น 16พระเจาทรงทําพระสัญญาตางๆ 
กับอับราฮมัและพงศพันธุของทาน พระคัมภีรไมไดระบุวา 
“ แกบรรดาพงศพันธุ”  อันหมายถึงผูคนมากมาย แตระบุวา 
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“ แกพงศพันธุของทาน” 13 อันหมายถึงคนเพียงคนเดียว คือ พระคริสต 
17ขาพเจาหมายความวาอยางนี้ คือบทบัญญัติซึ่งมีมาภายหลัง 430 ป 
มิไดลมลางพันธสัญญาท่ีพระเจาไดทรงตั้งไวกอนแลว และดวยเหตุนี้ 
บทบัญญัติจึงมิไดยกเลิกพระสัญญาเสีย 
18เพราะหากการรับมรดกขึ้นกับบทบัญญัติ ก็มิไดขึ้นกับพระสัญญาอีกตอไป 
แตโดยพระคุณของพระองค 
พระเจาประทานมรดกแกอับราฮัมผานทางพระสัญญา 
19 ถาเชนนั้น บทบัญญัติมีไวเพื่ออะไร? 
การที่มีบทบัญญัติเพิ่มขึ้นมาก็เพราะการลวงละเมิดท้ังหลาย 
และบทบัญญัตินี้คงอยูจนกวา “ พงศพันธุ”  นั้นซึ่งพระสัญญาระบุไวมาถึง 
บทบัญญัติมีผลบังคับใชผานทางทูตสวรรคโดย ค น ก ล า ง  
20อยางไรก็ตาม คนกลางไมไดเปนตัวแทนของฝายเดียวเทานั้น 
แตพระเจาทรงเปนฝายเดียว 
21 ถาเชนนั้น บทบัญญัติขัดกับพระสัญญาของพระเจาหรือ? 
ไมใชอยางนั้นแนนอน! เพราะถาทรงใหมีบทบัญญัติซึ่งใหชีวิต 
ความชอบธรรมยอมมีไดโดยบทบัญญัติ 
22แตพระคัมภีรระบุวาท้ังโลกตกเปนนักโทษแหงบาป 
เพื่อวาสิ่งท่ีทรงสัญญาไวนั้นจะประทานแกบรรดาผูเชื่อโดยทางความเชื่อในพร
ะเยซูคริสต  
23 กอนที่ความเชื่อนี้จะมีมา เราตกเปนนักโทษของบทบัญญัติ 
ถูกกักขังไวจนกวาความเชื่อนั้นปรากฏ 
24ดังนั้นบทบัญญัติไดรับมอบหมายหนาท่ีใหนําเรามาถึงพระคริสต14 
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เพื่อเราจะไดเปนผูชอบธรรมโดยความเชื่อ 25บัดนี้ความเชื่อนั้นไดมาแลว 
เราจึงไมอยูในบังคับของบทบัญญัติอีกตอไป 
 
บตุรของพระเจา 
26 ทานท้ังหลายลวนเปนบุตรของพระเจาโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต 
27เพราะพวกทานท้ังปวงผูไดรับบัพติศมาเขาสวนในพระคริสตแลว 
ไดคลุมกายของทานดวยพระคริสต 28ไมมียิวหรือกรีก ทาสหรือไท 
ชายหรือหญิง เพราะพวกทานท้ังปวงเปนหนึ่งเดียวในพระเยซูคริสต 
29ถาทานเปนของพระคริสต 
ทานก็เปนพงศพันธุของอับราฮัมและเปนทายาทตามพระสัญญา 
 

4 สิ่งท่ีขาพเจากําลังกลาวอยูนี้ก็คือ ตราบใดที่ทายาทยังเด็กอยู 

ก็ไมตางอะไรกับทาส แมเขาจะเปนเจาของทรัพยสินท้ังหมด 
2เขาก็ยังอยูในบังคับของผูปกครองและผูดูแลทรัพยสินจนกวาจะถึงเวลาที่บิดา
ก ำ ห น ด  3เชนกัน เมื่อเรายังเด็ก 
เราเปนทาสอยูใตบังคับของหลักการพื้นฐานทั้งหลายของโลก 
4แตเม่ือถึงกําหนด 
พระเจาไดทรงสงพระบุตรของพระองคมาประสูติจากครรภของหญิง 
ถือกําเนิดภายใตบทบัญญัติ 5เพื่อไถคนทั้งปวงซึ่งอยูใตบทบัญญัติ 
เพื่อเราจะไดรับสิทธิของบุตรอยางสมบูรณ 6ในเมื่อทานเปนบุตร 
พระเจาจึงทรงใหพระวิญญาณแหงพระบุตรของพระองคเขามาในใจเรา 
พ ระวิญญาณผูทรงรองเรียกวา “ อับบา15 พระบิดา”  
7ฉะนั้นทานจึงไมเปนทาสอีกตอไป แตเปนบุตร และเพราะทานเปนบุตร 
พระเจาจึงทรงใหทานเปนทายาทดวย 
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เปาโลหวงใยพี่นองชาวกาลาเทยี 
8 เมื่อกอนทานยังไมรูจักพระเจา 
ทานเปนทาสของผูซึ่งโดยสภาพแลวมิใชเทพเจาเลย  
9แตเด๋ียวนี้ทานรูจักพระเจาแลว ที่ถูกคือพระเจาทรงรูจักทานแลว 
ทานยังจะหวนกลับไปหาหลักการเกาๆ ซึ่งออนแอและนาสังเวชหรือ? 
ทานอยากตกเปนทาสดวยสิ่งท้ังปวงนี้อีกหรือ? 10ทานกําลังถอืวัน เดือน ฤดู 
และป! 11ขาพเจาหวาดหวั่นแทนทาน 
เกรงวาท่ีขาพเจาบากบั่นทุมเทใหทานนั้นจะเปลาประโยชน 
12 พี่นองทั้งหลาย ขาพเจาขอรองทาน ขอใหเปนเหมือนขาพเจา 
เพราะขาพเจาไดเปนเหมือนทาน ทานไมไดทําอะไรผิดตอขาพเจา 
13ทานก็ทราบอยู 
แตแรกที่ขาพเจาประกาศขาวประเสริฐแกทานเพราะความเจ็บปวย 
14แมวาความเจ็บปวยของขาพเจาเปนการทดลองสําหรับทาน 
ทานก็ไมไดดูถูกหรือสบประมาทขาพเจาเลย 
กลับตอนรับราวกับขาพเจาเปนทูตของพระเจา 
ราวกับขาพเจาเปนองคพระเยซูคริสตเอง 
15ความชื่นชมยินดีของทานหายไปไหนหมดแลว? ขาพเจายืนยันไดวา 
ถาทานทําไดทานก็คงจะควักตาของทานใหขาพเจา แลว 
16บัดนี้ขาพเจาไดกลายเปนศัตรูของทาน เพราะบอกความจริงแกทานหรือ? 
17 คนพวกนั้นรอนรนเพื่อชนะใจทาน แตไมใชเพราะหวังดี 
สิ่งท่ีเขาตองการคือ แยกทานออกไปจากเรา เพื่อใหทานรอนรนเพื่อพวกเขา 
18ถารอนรนเพราะหวังดีก็ดีอยู ขอใหเปนเชนนั้นตลอด 
ไมใชแคเฉพาะชวงท่ีขาพเจาอยูกับทาน 19ลูกท่ีรักเอย 
ขาพเจายังตองเจ็บปวดราวกับคลอดบุตรเพื่อทานอีก 
จนกวาพระคริสตจะทรงกอรางขึ้นในทาน 



20ขาพเจาปรารถนาอยางยิ่งท่ีจะอยูกับทานตอนนี้ 
และเปลี่ยนน้ําเสียงของขาพเจา เพราะขาพเจาของใจในตัวทาน! 
 
นางฮาการกบันางซาราห 
21 ทานท่ีอยากอยูใตบทบัญญัติ บอกขาพเจาเถิด 
ทานไมตระหนักถึงสิ่งท่ีบทบัญญัติกลาวไวหรือ? 22เพราะมีเขียนไววา 
อับราฮัมมีบุตรชาย 2 คน คนหนึ่งเกิดจากหญิงท่ีเปนทาส 
อีกคนเกิดจากหญิงท่ีเปนไท 23บุตรจากหญิงท่ีเปนทาสเกิดตามปกติธรรมดา 
สวนบุตรจากหญิงท่ีเปนไทเกิดตามพระสัญญา 
24 เรื่องนี้ถือเปนการเปรียบเทียบได หญิงท้ังสองหมายถึงสองพันธสัญญา 
พันธสัญญาหนึ่งมาจากภูเขาซีนาย ใหกําเนิดลูกทาส คือนางฮาการ 
25นางฮาการหมายถึงภูเขาซีนายในประเทศอาระเบีย 
ตรงกับกรุงเยรูซาเล็มปจจุบัน เพราะนางกับบรรดาบุตรของนางเปนทาสอยู 
26สวนเยรูซาเล็มซึ่งอยูเบื้องบนนั้นเปนไท เปนมารดาของเราทั้งหลาย 
27ดังท่ีมีเขียนไววา  
 
 “ จงยินดีเถิด หญิงหมันเอย  
  ผูไมเคยมีลูก 
 จงเปลงเสียงโหรองเถิด 
  เจาผูไมเคยเจ็บครรภ 
 ดวยวาลูกของหญิงท่ีโดดเด่ียว 
  ก็ยังมีมากกวาลูกของหญิงผูมีสามี16 
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28 พี่นองทั้งหลาย ฝายทานเปนบุตรแหงพระสัญญาเชนเดียวกับอิสอัค 
29ครั้งนั้น 
บุตรที่เกิดตามปกติธรรมดารังแกบุตรที่เกิดโดยฤทธิ์อํานาจแหงพระวิญญาณ 
บัดนี้ก็เชนกัน 30แตพระคัมภีรกลาววาอยางไร? 
“ ขอใหไลหญิงท่ีเปนทาสกับบุตรของนางไปเถิด 
เพราะบุตรของหญิงท่ีเปนทาสจะมีสวนรวมใน 
มรดกกับบุตรของหญิงท่ีเปนไทไมได” 17 
31 ฉะนั้นพี่นองทั้งหลาย เรามิใชบุตรของหญิงท่ีเปนทาส 
แตเปนบุตรของหญิงท่ีเปนไท 
 
เสรีภาพในพระคริสต 
 

5 พระคริสตทรงปลดปลอยเราเปนไทเพื่อเสรีภาพ ฉะนั้นจงยืนหยัด 

อยารับแอกเปนทาสอีก 
2 จงจดจําคําพูดของขาพเจา! ขาพเจาเปาโลขอบอกทานวา 
หากทานยอมตัวเขาสุหนัต พระคริสตจะไรความหมายสําหรับทานอยางสิ้นเชิง 
3ขาพเจาขอประกาศอีกครั้งแกทุกคนที่ยอมตัวเขาสุหนัตวา 
เขาจําเปนตองทําตามบทบัญญัติท้ังหมด 
4ทานท่ีขวนขวายจะใหพระเจาทรงนับวาทานเปนผูชอบธรรมโดยบทบัญญัติก็
ขาดจากพระคริสต ทานไดหลนพนจากพระคุณไปเสียแลว 
5แตโดยความเชื่อเราจดจอรอคอยที่จะไดรับความชอบธรรมผานทางพระวิญญ
าณตามที่เรามุงหวังไว 6เพราะในพระเยซูคริสต 
การเขาสุหนัตหรือไมเขาสุหนัตก็ไมมีคาอันใด 
สิ่งเดียวท่ีสําคัญคือความเชื่ออันแสดงออกดวยความรัก 

                                      
17 4:30 ป ฐ ก .21:10 



7 ทานกําลังวิ่งแขงดวยดีอยูแลว 
ใครมาขัดจังหวะทําใหทานเลิกเชื่อฟงความจริง? 
8การโนมนาวแบบนั้นไมไดมาจากพระองคผูทรงเรียกทาน 
9” เชื้อขนมนิดเดียวทําใหแปงดิบฟูขึ้นท้ังกอน”  
10ขาพเจาม่ันใจในองคพระผูเปนเจาวา ทานจะไมยอมรับทัศนะอื่นๆ 
ผูท่ีมาทําใหทานวาวุนสับสนนั้นจะตองรับโทษ ไมวาเขาจะเปนใครก็ตาม 
11พี่นองทั้งหลาย หากขาพเจายังประกาศใหเขาสุหนัต 
ทําไมขาพเจายังถูกขมเหงอยูอีก? ถาเปนอยางนั้น 
เรื่องไมกางเขนก็ไมถูกตอตานแลว 12สําหรับนักกอกวนพวกนั้น 
ขาพเจาอยากใหเขาตอนตัวเองเสียเลย! 
13 พี่นองทั้งหลาย ที่ทรงเรียกทานนั้นก็เพื่อใหมีเสรีภาพ 
แตอยาใชเสรีภาพของทานเพื่อปลอยตัวตามวิสัยบาป18 
แตจงรับใชกันและกันดวยความรัก 14บทบัญญัติท้ังหมด 
สรุปรวมเปนขอเดียววา “ จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง” 19 
15หากทานยังคอยแตกัดกินกันเอง ระวังใหดีจะยอยยับไปตามๆ กัน 
 
ชวีิตโดยพระวญิญาณ 
16 ดังนั้นขาพเจาขอบอกวา จงดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณ 
อยาสนองตัณหาของวิสัยบาป 
17เพราะตัณหาของวิสัยบาปขัดกับพระวิญญาณ 
และพระวิญญาณขัดกับวิสัยบาป ทั้งสองฝายเปนศัตรูกัน 
สิ่งท่ีทานอยากทําจึงไมไดทํา 18แตถาพระวิญญาณทรงนําทาน 
ทานก็มิไดอยูใตบทบัญญัติ  
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19 พฤติกรรมของวิสัยบาปนั้นเห็นไดชัด คือการผิดศีลธรรมทางเพศ 
ความไมบริสุทธิ์ และการลามก 20การกราบไหวรูปเคารพ การใชคาถาอาคม 
ความเกลียดชัง การบาดหมาง ความริษยาหึงหวง ความโมโหโทโส 
ความทะเยอทะยานอยางเห็นแกตัว การไมลงรอยกัน การแบงพรรคแบงพวก 
21และการอิจฉากัน การเมามาย การมั่วสุมเสพสุราและกาม และอื่นๆ 
ในทํานองนี้ ขาพเจาขอเตือนทานดังท่ีเคยเตือนแลววา 
ผูท่ีประพฤติเชนนั้นจะไมไดรับอาณาจักรของพระเจาเปนมรดก 
22 สวนผลของพระวิญญาณนั้น คือ ความรัก ความชื่นชมยินดี สันติสุข 
ความอดทน ความปรานี ความดี ความสัตยซื่อ 23ความสุภาพออนโยน 
และการควบคุมตนเอง สิ่งเหลานี้ไมมีบทบัญญัติขอไหนหามเลย 
24ผูท่ีอยูในพระเยซูคริสตไดตรึงวิสัยบาปกับกิเลสตัณหาของวิสัยบาปไวท่ีกางเ
ขนแลว 25ในเมื่อเรามีชีวิตอยูโดยพระวิญญาณ 
ก็ใหเราดําเนินตามพระวิญญาณเถิด 26เราอยาอวดดี ยั่วโมโห 
และอิจฉากันเลย 
 
ทําดตีอคนทั้งปวง 
 

6 พี่นองทั้งหลาย หากใครถูกจับไดวาทําบาป 

ทานท่ีอยูฝายจิตวิญญาณควรชวยเขาอยางสุภาพออนโยน 
ใหเขากลับตั้งตัวใหม แตจงระวังตัว หาไมแลว 
ทานเองจะถูกลอลวงใหทําบาปไปดวย 2จงชวยรับภาระของกันและกัน 
ทําดังนี้แลวทานก็ไดปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระคริสต 
3หากผูใดคิดวาตนสําคัญท้ังๆ ที่ไมสําคัญ ผูนั้นก็หลอกตัวเอง 
4แตละคนควรสํารวจการกระทําของตนเอง จึงจะมีขอภาคภูมิใจในตัวเอง 
โดยไมตองเอาตัวไปเปรียบเทียบกับคนอื่น 
5เพราะวาแตละคนตองแบกภาระของตัวเอง  



6 ผูท่ีรับคําสั่งสอนจงแบงสิ่งดีท้ังปวงแกผูสอน 
7 อยาหลงเลย ทานไมอาจหลอกลวงพระเจา 
ใครหวานอะไรยอมเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น 8ผูท่ีหวานเพื่อวิสัยบาปของเขา 
จะเก็บเกี่ยวความพินาศจากวิสยันั้น20 สวนผูท่ีหวานเพื่อพระวิญญาณ 
จะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดรจากพระวิญญาณ 9อยาใหเราออนลาในการทําดี 
เพราะถาเราไมยอทอ เราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันเหมาะสม 
10เหตุฉะนั้นเมื่อมีโอกาสใหเราทําดีตอคนทั้งปวง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งตอคนที่อยูในครอบครัวผูเชื่อ 
 
ไมใชเขาสหุนัตแตรบัการทรงสรางใหม 
11 ดูเถิด 
ขาพเจาใชตัวอักษรขนาดใหญเพียงไรเขียนถึงทานดวยมือของขาพเจาเอง! 
12 บรรดาผูท่ีอยากสรางความประทับใจแตเปลือกนอก 
พยายามบังคับใหทานเขาสุหนัต 
เพียงเพื่อหลีกเลี่ยงไมใหตนเองถูกขมเหงเพราะเรื่องไมกางเขนของพระคริสต 
13แมแตคนที่เขาสุหนัตแลวยังไมเชื่อฟงบทบัญญัติ 
แตพวกเขาตองการใหทานเขาสุหนัตจะไดอวดอางเนื้อหนังของทาน 
14ขออยาใหขาพเจาอวดอะไร 
เวนแตไมกางเขนแหงองคพระเยซูคริสตเจาของเรา 
โดยไมกางเขนนั้น*โลกถูกตรึงไวแลวจากขาพเจา 
และขาพเจาถูกตรึงไวแลวจากโลก 
15เขาสุหนัตหรือไมเขาสุหนัตก็ไมมีความหมาย 
ความสําคัญอยูท่ีการไดรับการทรงสรางใหม 

                                      
20 6:8 หรือ เนื้อหนังของเขา…จากเนื้อหนัง 



16สันติสุขและพระเมตตาคุณจงมีแกคนทั้งปวงที่ทําตามกฎนี้ 
คือแกชนอิสราเอลของพระเจา 
17 สุดทายนี้ อยาใหใครมากอความเดือดรอนแกขาพเจา 
เพราะขาพเจามีเครื่องหมายของ พระเยซูอยูบนกายของขาพเจา  
18 พี่นองทั้งหลาย 
ขอใหพระคุณแหงองคพระเยซูคริสตเจาของเราดํารงอยูกับวิญญาณจิตของทา
นท้ังหลายเถิด อาเมน 
 


