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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
กาลาเทีย

 ผู้  ท่ี  เข ียนจดหมายฉบั บน ้ีคือเปาโลเขียนในปี ค�ศ� 57
เปาโลได้ออกประกาศเท่ียวแรกท่ีเมืองอนัทิโอกในแควน้ปิ 
สิ เดีย เมืองอ ิโคน ิ ยู ม เมืองลิสตรา เมืองเดอรบ์ี เมืองปัมฟี 
เลีย และเมืองอทัทาลิ ยา  มี หลายคนได้รบัความรอดท่ีเมือง
เหล่าน้ัน และเปาโลได้ รบัใช ้ ท่ี น่ั นอ ีกในการประกาศเท่ียว
ท่ีสองและสามของท่าน  แต่  มี พวกยวิได้ ให ้พวกครสิเตียน
ชาวกาลาเทียถือพิธีสุ หน ัตและพิธีต่างๆของโมเสสเข้าใน
ความเชื่อของเขาด้วย (กจ 15:1) คําสอนท่ีผิดน้ี ได้ ขยาย
ออกไปทัว่แควน้น้ัน และทําให้พวกครสิเตียนต้องเข้าส่วน
ในศาสนายวิ  ทําให ้พวกครสิเตียนท่ีเคยรบัเชื่ อก ับเปาโลได้
ละทิง้ ท่าน และได้ปฏิเสธการเป็ นอ ัครสาวกแท้ของท่าน
จดหมายฉบั บน ้ีเป็นคําวา่กล่าวจากเปาโลถึงครสิตจักรทัง้
หลายท่ี แคว ้นกาลาเทีย (1:2) เปาโลขอให้เขากลับไปเชื่อ
ข่าวประเสรฐิอนับร ิสุทธ ิ์ จดหมายฉบั บน ้ี ได้ อธบิายถึงข้อผิด
พลาดในคําสอนของพวกยวิ และได้ยกยอ่งคําสอนวา่เรา
เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ

คําคํานับ
1 เปาโล  ผู้ เป็ นอ ัครสาวก ( มิใช ่ มนษุย ์ แต่งตัง้ หร ือมนษุย ์

เป็นตัวแทนแต่งตัง้  แต่  พระเยซู  ครสิต์ และพระเจ้าพระบิดา
 ผู้  ได้ ทรงโปรดให ้พระเยซู เป็นขึ้นมาจากความตายได้ทรง
แต่ง ตัง้� 2 และบรรดาพี่ น้อง ท่ี อยู ่กับข้าพเจ้า  เรยีน คริ
สตจักรทัง้หลายแหง่แควน้กาลาเทีย 3  ขอให ้พระคุณและ
สันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และพระเยซู ครสิต์  องค์ พระ
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ผู้เป็นเจ้าของเรา  ดํารงอยู ่กั บท ่านทัง้หลายเถิด 4  พระเยซู 
ทรงสละพระองค์เองเพราะบาปของเราทัง้หลาย เพื่อชว่ย
เราให้พ้นจากยุคปัจจุบั นอ ันชัว่รา้ยตามน้ําพระทัยพระเจ้า
ผู้เป็นพระบิดาของเรา 5  ขอให ้ พระองค์ ทรงมีสงา่ราศีตลอด
ไปเป็นนิตย์ เอเมน

 สาเหตุ  ท่ี เปาโลเขียนจดหมายน้ี
6 ข้าพเจ้าประหลาดใจนักท่ีท่านทัง้หลายได้ผินหน้าหนี

โดยเรว็จากพระองค์  ผู้  ได้ ทรงเรยีกท่านให ้เข ้าในพระคุณ
ของพระครสิต์ และได้ไปหาข่าวประเสรฐิอื่น 7 ซ่ึ งม ิ ใช ่อยา่ง
อื่นดอก  แต่ วา่มีบางคนท่ี ทําให ้ท่านยุง่ยาก และปรารถนาท่ี
จะบิดเบือนข่าวประเสรฐิของพระครสิต์ 8  แต่  แม้ว ่าเราเอง
หรอืทูตสวรรค์ ถ้าประกาศข่าวประเสรฐิอื่นแก่ ท่าน ซ่ึงขั ดก 
ับข่าวประเสรฐิท่ีเราได้ประกาศแก่ท่านไปแล้ วก ็ ให ้ ผู้ น้ันถูก
สาปแชง่ 9  ตามท่ี เราได้ พู ดไว้ก่อนแล้ว  บัดน้ี ข้าพเจ้าพูดอ ี
กวา่ ถ้าผู้ใดประกาศข่าวประเสรฐิอื่นแก่ท่านท่ีขั ดก ับข่าว
ประเสรฐิซ่ึงท่านได้รบัไว ้แล้ว  ผู้ น้ันจะต้องถูกสาปแชง่ 10  
บัดน้ี ข้าพเจ้ากําลังพูดเอาใจมนษุย ์หรอื หรอืให้เป็ นที ่ชอบ
พระทัยพระเจ้า ข้าพเจ้าอุตส่าห์ประจบประแจงมนษุย ์หรอื 
เพราะถ้าข้าพเจ้ากําลังประจบประแจงมนษุย ์อยู ่ข้าพเจ้าก็ 
ไม่ใช ่ ผู้รบัใช ้ของพระครสิต์

ข่าวประเสรฐิของเปาโลได้รบัการสําแดงจากพระเจ้า
โดยตรง

11  พี่ น้อง ทัง้หลาย ข้าพเจ้าอยากใหท่้านทราบวา่ ข่าว
ประเสรฐิ ท่ีข้าพเจ้าได้ประกาศไปแล้ วน ้ันไม่ ใช ่ของมนษุย์
12 เพราะ วา่ ข้าพเจ้า ไม่ ได้ รบั ข่าว ประเสรฐิ น้ัน จาก มนษุย์
 ไม่มี  มนษุย ์คน ใด สอน ข้าพเจ้า  แต่ ข้าพเจ้า ได้ รบั ข่าว
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ประเสรฐิ น้ัน โดย พระ เยซู ครสิต์ ทรง สําแดง แก่ ข้าพเจ้า 
13 เพราะท่านก็ ได้ ยนิ ถึงชวีติ ในหนหลังของข้าพเจ้า เม่ือ
ข้าพเจ้า ยงั อยู่ ใน ลัทธิ ยวิ แล้ วว ่า ข้าพเจ้า ได้ ข่ม เหง ค ริ
สตจักรของพระเจ้าอยา่งรา้ยแรงเหลือเกิน และพยายาม
ท่ี จะ ทําลาย เสีย 14 และ เม่ือ ข้าพเจ้า อยู่ ใน ลัทธิ ย ิวน ้ัน
ข้าพเจ้าได้ก้าวหน้าเกินกวา่เพื่อนหลายคนท่ี มีอายุ  รุน่ราว
คราว เดียวกัน และ ท่ี เป็น ชนชาติ เดียวกัน เพราะ เหตุ ท่ี 
ข้าพเจ้า มี ใจรอ้น รน มากกวา่ เขา ใน เรือ่ง ขนบธรรมเนียม
ของบรรพบุรุษของข้าพเจ้า 15  แต่ เม่ือเป็ นที ่ชอบพระทัย
พระเจ้า  ผู้  ได้ ทรง สรร ข้าพเจ้า ไว ้แต่  ครรภ์ มารดา ของ
ข้าพเจ้า และได้ทรงเรยีกข้าพเจ้าโดยพระคุณของพระองค์
16  ท่ี จะทรงสําแดงพระบุตรของพระองค์ในตัวข้าพเจ้า  เพื่อ
ให ้ข้าพเจ้าประกาศพระบุตรแก่ชนต่างชาติ น้ัน  ในทันที น้ัน
ข้าพเจ้าก็ ไม่ได้ ปรกึษากับเน้ือหนังและเลือดเลย

 ช ีวติครสิเตียนเริม่แรกของเปาโล
17 และข้าพเจ้าก็ ไม่ได้ ขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็มเพื่อพบกับ

ผู้ ท่ี เป็ นอ ัครสาวกก่อนข้าพเจ้า  แต่ ข้าพเจ้าได้ออกไปยงั
ประเทศอาระเบีย  แล้วก็  กล ับมายงัเมืองดามัสกัสอกี 18  แล ้
วสามปี ต่อมา ข้าพเจ้าขึ้นไปหาเปโตรท่ี กรุ งเยรูซาเล็ม และ
พักอยู่กั บท ่านสิบหา้วนั 19  แต่ วา่ข้าพเจ้าไม่ ได้ พบอคัรสาวก
คนอื่นเลย นอกจากยากอบน้องชายขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 
20  แต่ เรือ่งท่ีข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่านน้ี  ดู  เถิด ต่อพระพักตร ์
พระเจ้า ข้าพเจ้าไม่ มุ สาเลย 21 หลังจากน้ันข้าพเจ้าก็ เข ้าไป
ในเขตแดนซีเรยีและซีลี เซ ีย 22 และครสิตจักรทัง้หลายใน
แควน้ยูเดียซ่ึงอยู่ในพระครสิต์ ก็ ยงัไม่ รู ้จักหน้าข้าพเจ้าเลย
23 เขาเพียงแต่ ได้ ย ินว ่า � ผู้  ท่ี  แต่ ก่อนเคยข่มเหงเรา  บัดน้ี  
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ได้ ประกาศความเชื่อซ่ึงเขาได้เคยพยายามทําลาย� 24 พวก
เขาได้สรรเสรญิพระเจ้าก็เพราะข้าพเจ้าเป็นเหตุ

2
เปาโล บารนาบัส และทิตัสท่ี เยรูซาเล็ม 

1  แล ้วสิบส่ี ปี  ต่อมา ข้าพเจ้ากับบารนาบัสได้ขึ้นไปยงักรุง
เยรูซาเล็ มอ ีกและพาทิตัสไปด้วย 2 ข้าพเจ้าขึ้นไปตามท่ี
พระเจ้าได้ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้เล่าข่าว
ประเสรฐิท่ีข้าพเจ้าประกาศแก่ชนต่างชาติ ให ้เขาฟัง  แต่  ได้ 
เล่าให้คนสําคัญฟังเป็นส่วนตัวเกรงวา่ข้าพเจ้าอาจจะวิง่
แข่ งก ัน หรอืวิง่แล้วโดยไร ้ประโยชน์ 3  แต่  ถึงแม้ ทิตัสซ่ึง
อยู่ กับข้าพเจ้าจะเป็นชาวกรกี เขาก็ ไม่ได้  ถู  กบ ังคับให ้เข้า
สุหนัต 4 เพราะเหตุของพี่ น้องจอมปลอมท่ี ได้ ลอบเข้ามา
เพื่อจะสอดแนมดู เสร ีภาพซ่ึงเรามีในพระเยซู ครสิต์ เพราะ
พวกเขาหวงัจะเอาเราไปเป็นทาส 5  แต่ เราไม่ ได้ ยอมออ่น
ข้อให้กับเขาแม้สักชัว่โมงเดียว  เพื่อให ้ความจรงิของข่าว
ประเสรฐิน้ันดํารงอยู่กั บท ่านทัง้หลายต่อไป 6  แต่ จากพวก
เหล่าน้ั นที ่เขาถือวา่เป็นคนสําคัญ (เขาจะเคยเป็นอะไรมา
ก่อนก็ ตาม  ก็  ไม่ สําคัญอะไรสําหรบัข้าพเจ้าเลย พระเจ้ามิ 
ได้ ทรงเหน็แก่ หน ้าผู้ ใด ) คนเหล่าน้ันซ่ึงเขาถือวา่เป็นคน
สําคัญ  ไม่ได้ เพิม่เติ มสิ ่งหน่ึงสิง่ใดให ้แก่ ข้าพเจ้าเลย 7  แต่  
ตรงกันข้าม เม่ือเขาเห ็นว ่า ข้าพเจ้าได้รบัมอบให้ประกาศ
ข่าวประเสรฐิแก่คนเหล่าน้ั นที ่ ไม่ ถือพิธ ีเข้าสุหนัต เชน่เดีย
วกับเปโตรได้รบัมอบให้ประกาศข่าวประเสรฐิแก่ คนที ่ถือ
พิธ ีเข้า สุหนัต 8 ( เพราะวา่  พระองค์  ผู้  ได้ ทรงดลใจเปโตร
ให้ เป็ นอ ัครสาวกไปหาพวก ท่ี ถือ พิธ ีเข้า สุหนัต  ก็ได้ ทรง
ดลใจข้าพเจ้าให้ไปหาคนต่างชาติ เหมือนกัน ) 9 เม่ือยากอบ
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เคฟาสและยอหน์  ผู้  ท่ี เขานับถือวา่เป็นหลักได้ เห ็นพระคุณ
ซ่ึงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้ว  ก็ได้ จับมือขวาของข้าพเจ้ากับ
บารนาบัสแสดงวา่เราเป็นเพื่อนรว่มงานกัน  เพื่อให ้เราไป
หาคนต่างชาติ และท่านเหล่าน้ันจะไปหาพวกท่ีถือพิธ ีเข้า
สุหนัต 10 ท่านเหล่าน้ันขอแต่เพียงไม่ ให ้เราลื มน ึกถึงคนจน
ซ่ึงเป็นสิง่ท่ีข้าพเจ้ากระตือรอืร ้นที ่จะกระทํา

เปาโลคัดค้านเปโตร
11  แต่ เม่ือเปโตรมาถึ งอ ันทิโอกแล้ว ข้าพเจ้าก็ ได้ คัดค้าน

ท่านซ่ึงๆหน้า เพราะวา่ท่านทําผิดแน่ 12 ด้วยวา่ก่อนท่ีคน
ของยากอบมาถึงน้ัน ท่านได้กินอยู่ด้วยกั นก ับคนต่างชาติ
 แต่ พอคนพวกน้ันมาถึง ท่านก็ ปลี กตัวออกไปอยู่เสียต่าง
หาก เพราะกลัวพวกท่ีถือพิธ ีเข้าสุหนัต 13 และพวกยวิคน
อื่นๆก็ ได้ แสรง้ทําตามท่านเช ่นก ัน  แม้แต่ บารนาบัสก็หลง
แสรง้ทําตามคนเหล่าน้ันไปด้วย 14  แต่ เม่ือข้าพเจ้าเห ็นว ่า
เขาไม่ ได้ ดําเนินในความเท่ียงธรรมตามความจรงิของข่าว
ประเสรฐิน้ัน ข้าพเจ้าจึงวา่แก่เปโตรต่อหน้าคนทัง้ปวงวา่
�ถ้าท่านเองซ่ึงเป็นพวกยวิประพฤติตามอยา่งคนต่างชาติ  
มิใช ่ตามอยา่งพวกยวิ  เหตุ ไฉนท่านจึ งบ ังคับคนต่างชาติ ให ้ 
ประพฤติ ตามอยา่งพวกยวิเล่า�

คนทัง้ปวงจะเป็นคนชอบธรรมได้โดยความเชื่อในพระ
ครสิต์

15 เราผู้ มี  สัญชาติ เป็นยวิ และไม่ ใช ่คนบาปในพวกชนต่าง
ชาติ 16  ก็ ยงัรูว้า่ไม่ มี  ผู้ ใดเป็นคนชอบธรรมได้โดยการกระ
ทําตามพระราชบัญญั ติ  แต่ โดยความเชื่อในพระเยซู ครสิต์  
เท่าน้ัน ถึงเราเองก็ มี ความเชื่อในพระเยซู ครสิต์ เพื่อเราจะ
ได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อในพระครสิต์  ไม่ใช ่โดย
การกระทําตามพระราชบัญญั ติ เพราะวา่โดยการกระทํา
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ตามพระราชบัญญั ติ  น้ัน � ไม่มี  ผู้  หน ่ึงผู้ใดเป็นคนชอบธรรม
ได้ เลย � 17  แต่ ถ้าในขณะท่ีเรากําลังขวนขวายจะเป็นคน
ชอบธรรมโดยพระครสิต์ น้ัน เราเองยงัปรากฏเป็นคนบาป
อยู่ พระครสิต์ จึงทรงเป็น ผู้ ส่ง เสรมิบาปหรอื ขอพระเจ้า
อยา่ยอมให้เป็นเชน่น้ันเลย 18 เพราะวา่ถ้าข้าพเจ้าก่อสิง่ซ่ึง
ข้าพเจ้าได้รือ้ทําลายลงแล้วขึ้นมาอกี ข้าพเจ้าก็ส่อตัวเองวา่
เป็นผู้ ละเมิด 

การพึ่งพระราชบัญญั ติ  ทําให ้พระคุณไร ้ประโยชน์ 
19  เหตุ วา่โดยพระราชบัญญั ติ น้ันข้าพเจ้าได้ตายจากพระ

ราชบัญญั ติ  แล้ว เพื่อข้าพเจ้าจะได้ มี  ช ีวิตอยู่ เพื่อพระเจ้า
20 ข้าพเจ้าถูกตรงึไว้กับพระครสิต์ แล้ว  แต่ ข้าพเจ้าก็ย ังม ี 
ช ีวติอยู่  ไม่ใช ่ข้าพเจ้าเองมี ช ีวติอยู ่ต่อไป  แต่ พระครสิต์ต่าง
หากท่ีทรงมี ช ีวิตอยู่ในข้าพเจ้า และชวีติซ่ึงข้าพเจ้าดําเนิน
อยู่ ในรา่งกายขณะน้ี ข้าพเจ้า ดําเนินอยู่ โดยความเชื่อ ใน
พระบุตรของพระเจ้า  ผู้  ได้ ทรงรกัข้าพเจ้า และได้ทรงสละ
พระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า 21 ข้าพเจ้าไม่ ได้ กระทําให้พระคุณ
ของพระเจ้าไร ้ประโยชน์ เพราะวา่ถ้าความชอบธรรมเกิด
จากพระราชบัญญั ติ  แล้ว พระครสิต์ ก็ ทรงสิน้พระชนม์โดย
เปล่าประโยชน์

3
 ได้ รบัพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์โดยความเชื่อ

1  โอ ชาวกาลาเทียคนเขลา ใครสะกดดวงจิตของท่าน
เพื่อท่านจะไม่เชื่อฟังความจรงิ ทัง้ๆท่ีภาพการถูกตรงึของ
พระเยซู ครสิต์ ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาท่านแล้ว 2 ข้าพเจ้า
ใคร ่รู ้ข้อเดียวจากท่านวา่ ท่านได้รบัพระวญิญาณโดยการก
ระทําตามพระราชบัญญั ติ  หรอื หรอืได้รบัโดยการฟั งด ้วย
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ความเชื่อ 3 ท่านเขลาถึงเพียงน้ั นที เดียวหรอื เม่ือท่านเริม่
ต้นด้วยพระวญิญาณแล้ว  บัดน้ี ท่านจะให้สําเร ็จด ้วยเน้ือ
หนังหรอื 4 ท่านได้ ทนทุกข์ มากมายโดยไร ้ประโยชน์  หรอื ถ้า
เป็นการไร ้ประโยชน์  จร ิงๆแล้ว 5  เหตุ ฉะน้ันพระองค์ ผู้ ทรง
ประทานพระวญิญาณแก่ ท่าน และทรงกระทําการอศัจรรย์
ท่ามกลางพวกท่าน ทรงกระทําการเชน่น้ันโดยการกระทํา
ตามพระราชบัญญั ติ  หรอื หรอืโดยการฟั งด ้วยความเชื่อ

 ทุ กคนท่ีเชื่อเป็นบุตรของอบัราฮมั
6  ดังท่ี  อบัราฮมั � ได้ เชื่อพระเจ้า�  และ �และพระองค์ทรง

นับวา่เป็นความชอบธรรมแก่ ท่าน � 7  เหตุ ฉะน้ันท่านจงรู้
เถิดวา่  คนที เ่ชื่อน่ันแหละก็เป็นบุตรของอบัราฮมั 8 และพระ
คัมภีรน้ั์ นร ู้ล่วงหน้าวา่ พระเจ้าจะทรงให ้คนต่างชาติ เป็นคน
ชอบธรรมโดยความเชื่อ จึงได้ประกาศข่าวประเสรฐิแก่อบั
ราฮ ัมล ่วงหน้าวา่ � ชนชาติ ทัง้หลายจะได้รบัพระพรเพราะ
เจ้า� 9  เหตุ ฉะน้ันคนท่ีเชื่อจึงได้รบัพระพรรว่มกับอบัราฮมั
ผู้ซ่ึงเชื่อ

 ผู้  ท่ี พึ่งพระราชบัญญั ติ  ก็  ถู กสาปแชง่
10 เพราะวา่คนทัง้หลายซ่ึงพึ่งการกระทําตามพระราช

บัญญั ติ  ก็  ถู กสาปแชง่ เพราะ มี คํา เขียนไว ้วา่ � ทุ กคน ท่ี 
มิได้  ประพฤติ ตามทุกข้อความท่ี เข ียนไว้ในหนังสือพระราช
บัญญั ติ  ก็  ถู กสาปแชง่� 11  แต่ เป็ นที ่ ประจักษ์ ช ัดอย ู่ แล ้ วว 
่า  ไม่มี  มนษุย ์คนใดเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของ
พระเจ้า ด้วย พระ ราช บัญญั ติ  ได้  เลย  เพราะ วา่ �คน ชอบ
ธรรม จะ มี ช ีวิตดํา รง อยู่ โดย ความ เชื่อ� 12  แต่  พระ ราช
บัญญัติ  ไม่ได้ อาศัยความเชื่อ  เพราะ � ผู้  ท่ี  ประพฤติ ตามพระ
ราชบัญญั ติ  ก็ จะได้ ช ีวติดํารงอยูโ่ดยพระราชบัญญั ติ  น้ัน �
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พระ ครสิต์ ทรง ไถ่ เรา จาก การ สาป แชง่ แหง่ พระ ราช
บัญญั ติ 

13 พระครสิต์ทรงไถ่เราใหพ้้นความสาปแชง่แหง่พระราช
บัญญั ติ โดยการ ท่ี พระองค์ ทรงยอมถูกสาปแชง่ เพื่อ เรา
เพราะมีคําเขียนไว ้วา่ � ทุ กคนท่ีต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ 
ก็ ต้องถูกสาปแชง่� 14 เพื่อพระพรของอบัราฮมัจะได้มาถึง
คนต่างชาติทัง้หลายเพราะพระเยซู ครสิต์ เพื่อเราจะได้รบั
พระสัญญาแหง่พระวญิญาณโดยความเชื่อ 15  พี่ น้องทัง้
หลาย ข้าพเจ้าขอพูดตามอยา่งมนษุย์  ถึงแม้ เป็นคําสัญญา
ของมนษุย์ เม่ือได้รบัรองกันแล้วไม่ มี  ผู้ ใดจะล้มเลิกหรอื
เพิม่เติมขึ้ นอ ีกได้ 16  แล ้วบรรดาพระสัญญาท่ี ได้ ประทาน
ไว ้แก่ อบัราฮมัและเชื้อสายของท่านน้ัน  พระองค์  มิได้ ตร ัสว ่า
�และแก่เชื้อสายทัง้หลาย� เหมือนอยา่งกับวา่แก่คนมาก
คน  แต่ เหมือนกับวา่แก่คนผู้ เดียว �และแก่เชื้อสายของ
ท่าน� ซ่ึงเป็นพระครสิต์ 17  แต่ ข้าพเจ้าวา่อยา่งน้ี วา่  พระ
ราชบัญญัติ ซ่ึงมาภายหลังถึงส่ีรอ้ยสามสิบปี จะทําลายพันธ
สัญญาซ่ึงพระเจ้าได้ทรงตัง้ไวใ้นพระครสิต์เม่ื อก ่อนน้ัน  ให ้
พระสัญญาน้ันขาดจากประโยชน์ ไม่ได้ 18 เพราะวา่ถ้าได้รบั
มรดกโดยพระราชบัญญั ติ  ก็  ไม่ใช ่ ได้ โดยพระสัญญาอกีต่อ
ไป  แต่ พระเจ้าทรงโปรดประทานมรดกน้ันให ้แก่ อบัราฮมั
โดยพระสัญญา

 พระราชบัญญัติ เป็ นคร ูซ่ึงนําคนบาปใหไ้ปถึงพระครสิต์
19 ถ้าเชน่น้ั นม ี พระราชบัญญัติ  ไว ้ ทําไม  ท่ี เพิม่พระราช

บัญญั ติ  ไว ้ ก็ เพราะเหตุจากการละเมิด จนกวา่เชื้อสายท่ี ได้ 
รบัพระสัญญาน้ันจะมาถึง และพวกทูตสวรรค์ ได้ ตัง้พระ
ราชบัญญั ติ น้ันไวโ้ดยมือของคนกลาง 20 เพราะฉะน้ันคนท่ี
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เป็นคนกลางก็ ไม่ได้ เป็นคนกลางของฝ่ายเดียว  แต่ พระเจ้า
น้ันทรงเป็นเอกพระเจ้า 21 ถ้าเชน่น้ันพระราชบัญญั ติ ขัด
แย ้งก ับพระสัญญาของพระเจ้าหรอื พระเจ้าไม่ ยอมให ้เป็น
เชน่น้ันเลย เพราะวา่ถ้าทรงตัง้พระราชบัญญั ติ อนัสามารถ
ทําให้คนมี ช ีวิตอยู ่ได้ ความชอบธรรมก็จะมี ได้ โดยพระราช
บัญญั ติ น้ันจรงิ 22  แต่ พระคัมภีร ์ได้ บ่งวา่  ทุ กคนอยู่ในความ
บาป เพื่อจะประทานตามพระสัญญาแก่คนทัง้ปวงท่ี เชื่อ 
โดยอาศัยความเชื่อในพระเยซู ครสิต์  เป็นหลัก 23  แต่  ก่อนท่ี 
ความเชื่อมาน้ัน เราถูกพระราชบัญญั ติ กักตัวไว้  ถู  กก ้ันเขต
ไวจ้นความเชื่อจะปรากฏภายหลัง 24  เพราะฉะน้ัน  พระราช
บัญญัติ จึงเป็ นคร ูของเราซ่ึงนําเรามาถึงพระครสิต์ เพื่อเรา
จะได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ

 ทุ กคนท่ีเชื่ อก ็เป็นบุตรของพระเจ้า
25  แต่ หลังจากความเชื่อน้ันได้มาแล้ว เราจึ งม ิ ได้  อยู ่ ใต้ บัง

คับครูน้ั นอ ีกต่อไปแล้ว 26 เพราะวา่ท่านทัง้หลายเป็นบุตร
ของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซู ครสิต์ 27 เพราะเหตุ วา่ 
 ทุ กคนในพวกท่านท่ีรบับัพติศมาเข้ารว่มในพระครสิต์ แล้ว 
 ก็ได้ สวมชวีติพระครสิต์ 28 จะไม่เป็นยวิหรอืกรกี จะไม่เป็น
ทาสหรอืไทย จะไม่เป็นชายหรอืหญิง เพราะวา่ท่านทัง้หลาย
เป็ นอ ันหน่ึ งอ ันเดียวกันในพระเยซู ครสิต์ 29และถ้าท่านเป็น
ของพระครสิต์ แล้ว ท่านก็เป็นเชื้อสายของอบัราฮมั คือเป็น
ผู้รบัมรดกตามพระสัญญา

4
1  แล ้วข้าพเจ้าขอพูดวา่  ตราบใดท่ี ทายาทยงัเป็นเด็กอยู่

เขาก็ ไม่ ต่างอะไรกับทาสเลย  ถึงแม้ เขาจะเป็นเจ้าของทรพัย ์
สมบัติ  ทัง้ปวง 2  แต่ เขาก็ อยู ่ ใต้ บังคับของผู้ปกครองและผู้ 
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ดูแล จนถึงเวลาท่ี บิ ดาได้กําหนดไว้ 3 ฝ่ายเราก็ เหมือนกัน 
เม่ือเป็นเด็กอยู่ เราก็เป็นทาสอยู ่ใต้ บังคับโลกธรรม

ทรงไถ่ ผู้ เชื่อออกจากพระราชบัญญั ติ  ให ้เป็นบุตรของ
พระเจ้า

4  แต่ เม่ือครบกําหนดแล้ว พระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของ
พระองค์มาประสู ติ จากสตร ีเพศ และทรงถือกําเนิดใต้ พระ
ราชบัญญัติ 5 เพื่อจะทรงไถ่คนเหล่าน้ั นที ่ อยู ่ ใต้  พระราช
บัญญัติ  เพื่อให ้เราได้รบัฐานะเป็นบุตร 6 และเพราะท่าน
เป็นบุตรแล้ว พระเจ้าจึงทรงใช้พระวญิญาณแหง่พระบุตร
ของพระองค์ เข ้ามาในใจของท่าน รอ้งวา่ �อบับา� คือพระ
บิดา 7  เหตุ ฉะน้ันท่านจึงไม่ ใช ่ทาสอกีต่อไป  แต่ เป็นบุตร และ
ถ้าเป็นบุตรแล้ วท ่านก็เป็นทายาทของพระเจ้าโดยทางพระ
ครสิต์

การปฏิเสธอสิรภาพและกลับเป็นทาสอกี
8  แต่ ก่อนน้ีเม่ือท่านทัง้หลายยงัไม่ รู ้จักพระเจ้า ท่านเป็น

ทาสของสิง่ซ่ึงโดยสภาพแล้วไม่ ใช ่พระเลย 9  แต่  บัดน้ี เม่ือ
ท่านรูจั้กพระเจ้าแล้ว หรอืท่ี ถู  กก ็คือพระเจ้าทรงรูจั้กท่าน
แล้ว  เหตุ ไฉนท่านจึงจะกลับไปหาโลกธรรมซ่ึ งอ ่อนแอและ
อนาถา และอยากจะเป็นทาสของสิง่เหล่าน้ั นอ ีก 10 ท่าน
ถือวนั  เดือน  ฤดู และปี 11 ข้าพเจ้าเกรงวา่การท่ีข้าพเจ้าได้
ทําเพื่อท่านน้ันจะไร ้ประโยชน์ 12  พี่ น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้า
วงิวอน ให้ ท่าน เป็น เหมือน ข้าพเจ้า เพราะ วา่ ข้าพเจ้า ก็ ได้ 
เป็นอยา่งท่านแล้วเหมือนกัน ท่านไม่ ได้ ทําผิดต่อข้าพเจ้า
เลย 13 ท่านรู้วา่ตอนแรกท่ีข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสรฐิ
แก่ท่านน้ัน  ก็ ทําโดยความออ่นกําลังแหง่เน้ือหนัง 14 และ
การทดลองของข้าพเจ้าซ่ึงอยู่ในเน้ือหนังของข้าพเจ้า ท่าน
ก็ ไม่ได้  ดู หมิน่หรอืปฏิเสธ  แต่  ได้ ต้อนรบัข้าพเจ้าเหมือนกับ
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วา่เป็นทูตสวรรค์ องค์  หน ่ึงของพระเจ้า หรอืเหมือนกับพระ
เยซู ครสิต์ 15 ความปล้ืมใจ ท่ี ท่านได้ กล ่าว ไว้ ไปอยู ่ท่ี ไหน
เสียแล้ว เพราะข้าพเจ้าเป็นพยานให้ท่านได้ วา่ ถ้าเป็นไป
ได้ท่านก็คงจะควกัตาของท่านออกให ้ข้าพเจ้า 16 ข้าพเจ้า
จึงได้กลายเป็นศั ตรู ของท่านเพราะข้าพเจ้าบอกความจรงิ
แก่ท่านหรอื 17 คนเหล่าน้ันเอาอกเอาใจท่าน  แต่  ไม่ใช ่ด้วย
ความหว ังด ี เลย เขาอยากจะกี ดก ันพวกท่านเพื่อท่านจะได้
เอาอกเอาใจพวกเขา 18 การเอาอกเอาใจด้วยความหว ังด ี ก็ 
เป็นการดี ตลอดไป  ไม่ใช ่เฉพาะแต่เม่ือข้าพเจ้าอยู่กับพวก
ท่านเท่าน้ัน

การเปรยีบเทียบระหวา่งนางฮาการกั์บนางซาราห์
19 ลูกน้อยของข้าพเจ้าเอย๋ ข้าพเจ้าต้องเจ็บปวดเพราะ

ท่าน อกี จนกวา่ พระ ครสิต์ จะ ได้ ทรง ก่อ รา่ง ขึ้น ในตั วท ่าน
20 ข้าพเจ้าปรารถนาจะอยู่กับพวกท่านเดีย๋วน้ี และเปล่ียน
น้ําเสียงของข้าพเจ้า เพราะวา่ข้าพเจ้ามีข้อสงสัยในตั วท ่าน
21 ท่านท่ีอยากอยู ่ใต้  พระราชบัญญัติ ท่านไม่ ได้ ฟังพระราช
บัญญั ติ  หรอื จงบอกข้าพเจ้าเถิด 22 เพราะมี เข ียนไว ้วา่ อบัรา
ฮมัมี บุ ตรชายสองคน คนหน่ึงเกิดจากหญิงทาสี  อ ีกคนหน่ึง
เกิดจากหญิงท่ีเป็นไทย 23  บุ ตรท่ี เก ิดจากหญิงทาสีน้ั นก ็ 
เก ิดตามเน้ือหนัง  แต่ ส่วนบุตรท่ี เก ิดจากหญิงท่ีเป็นไทยน้ัน
เกิดตามพระสัญญา 24 ข้อความน้ีเป็ นอ ุปไมย  ผู้ หญิงสอง
คนน้ันได้ แก่ พันธสัญญาสองอยา่ง คนหน่ึงมาจากภูเขาซี 
นาย คลอดลูกเป็นทาส  คือ นางฮาการ์ 25 นางฮาการน้ั์นได้ 
แก่  ภู เขาซีนายในประเทศอาระเบีย ตรงกับกรุงเยรูซาเล็ม
ปัจจุ บัน เพราะกรุงน้ีกับพลเมืองเป็นทาสอยู่ 26  แต่ วา่กรุง
เยรูซาเล็ม ซ่ึงอยู่ เบื้องบนน้ันเป็นไทย เป็นมารดาของเรา
ทัง้ปวง 27 เพราะมีคําเขียนไว ้แล ้ วว ่า �จงชื่นชมยนิดี เถิด 
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หญิงหมันผู้ ไม่ คลอดบุตร จงเปล่งเสียงโห ่รอ้ง  เจ้ าผู้ ไม่ได้  
เจ ็บครรภ์ ด้วยวา่หญิงท่ีต้องอยู่อยา่งโดดเด่ียวก็ย ังม ี บุ ตรม
ากกวา่หญิงท่ีย ังม ี สามี  อยู ่กับนางมากมายนัก� 28  พี่ น้อง
ทัง้หลาย  บัดน้ี เราเป็นบุตรแหง่พระสัญญาเชน่เดียวกับอสิ
อคั 29  แต่ ในครัง้น้ันผู้ ท่ี  เก ิดตามเน้ือหนังได้ข่มเหงผู้ ท่ี  เก ิด
ตามพระวญิญาณฉันใด  ปัจจุบันน้ี  ก็ เหมือนกันฉันน้ัน 30  
แต่ พระคัมภีรว์า่อยา่งไร  ก็  วา่ �จงไล่หญิงทาสีกับบุตรชาย
ของนางไปเสียเถิด เพราะวา่บุตรชายของหญิงทาสีจะเป็น
ผู้รบัมรดกรว่มกับบุตรชายของหญิงท่ีเป็นไทยไม่ ได้ � 31  
เหตุ  ฉะน้ัน  พี่ น้องทัง้หลาย เราไม่ ใช ่ บุ ตรของหญิงทาสี  แต่ 
เป็นบุตรของหญิงท่ีเป็นไทย

5
การพึ่ง ในพระราชบัญญั ติ  ก็  ทําให ้ขาดจากพระครสิต์

และหลุดไปจากพระคุ ณ 
1 เพื่อเสรภีาพน้ันเองพระครสิต์จึงได้ทรงโปรดใหเ้ราเป็น

ไทย  เหตุ ฉะน้ันจงตั ้งม ่ันและอยา่เข้าเทียมแอกเป็นทาสอกี
เลย 2  ดู  เถิด ข้าพเจ้าเปาโลขอบอกท่านวา่ ถ้าท่านร ับพิธ ี เข 
้าสุ หน ัตพระครสิต์จะทรงทําประโยชน์อะไรให ้แก่ ท่านไม่ ได้  
เลย 3 ข้าพเจ้าเป็นพยานให ้ทุ กคนท่ีร ับพิธ ี เข ้าสุ หน ัตทราบอ ี
กวา่ เขาถูกผูกมัดให ้ประพฤติ ตามพระราชบัญญั ติ  ทัง้สิน้ 4  
ผู้ ใดในหมู่พวกท่านท่ี เห ็ นว ่าตัวเองเป็นคนชอบธรรมโดย
พระราชบัญญั ติ ท่านก็หล่นจากพระคุณไปเสียแล้ว พระ
ครสิต์ยอ่มไม่ ได้  มี ผลอนัใดต่อท่านเลย 5  เพราะวา่ โดยพระ
วญิญาณและความเชื่อ เราก็รอคอยความชอบธรรมท่ีเรา
หวงัวา่จะได้ รบั 6 เพราะวา่ในพระเยซู ครสิต์  น้ัน การท่ีร ับพิธ 
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ี เข ้าสุ หน ัตหรอืไม่ร ับพิธ ี เข้าสุหนัต  ก็ หาเกิดประโยชน์อนัใด
ไม่  แต่ ความเชื่อต่างหากซ่ึงกระทํากิ จด ้วยความรกั 7 ท่าน
วิง่แข่ งด ี อยู ่ แล้ว ใครเล่าขัดขวางท่านไม่ ให ้เชื่อฟังความจรงิ
8 การเกล้ียกล่อมอยา่งน้ี ไม่ได้ มาจากพระองค์ ผู้ ทรงเรยีก
ท่านทัง้หลาย 9 เชื้อขนมเพียงนิดหน่อยยอ่มทําให ้แป ้ งด ิบ
ฟูขึ้นได้ทั ้งก ้อน 10 ข้าพเจ้าไวใ้จท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า
วา่ ท่านจะไม่เชื่อถืออยา่งอื่นเลย ฝ่ายผู้ ท่ี มารบกวนท่าน
น้ัน จะเป็นใครก็ตามจะต้องได้ รบัโทษ 11  พี่ น้องทัง้หลาย ถ้า
ข้าพเจ้ายงัเทศนาชกัชวนใหร้ ับพิธ ี เข้าสุหนัต  เหตุ ใดข้าพเจ้า
จึงยงัถูกข่มเหงอยู ่อ ีกเล่า ถ้าเชน่น้ันกางเขนก็ ไม่ใช ่ สิ ่งท่ี ให ้
สะดุดแล้ว 12 ข้าพเจ้าอยากใหค้นเหล่าน้ั นที ่รบกวนท่านถูก
ตัดออกเสียเลย 13  พี่ น้องทัง้หลาย  ท่ี ทรงเรยีกท่านก็ เพื่อให ้ 
มี  เสรภีาพ อยา่เอาเสรภีาพของท่านเป็นชอ่งทางท่ีจะปล่อย
ตัวไปตามเน้ือหนัง  แต่ จงรบัใช้ซ่ึ งก ันและกันด้วยความรกั
เถิด 14  เพราะวา่  พระราชบัญญัติ ทัง้สิน้น้ันสรุปได้เป็นคํา
เดียว คือวา่ �จงรกัเพื่อนบ้านเหมือนรกัตนเอง� 15  แต่ ถ้า
ท่านกัดและกินเน้ื อก ันและกัน จงระวงัให ้ดี เกรงวา่ท่านจะ
ทําใหกั้นและกันยอ่ยยบัไป

การดําเนินชวีติตามพระวญิญาณ สงครามระหวา่งเน้ือ
หนั งก ับพระวญิญาณ

16  แต่ ข้าพเจ้า ขอบ อก วา่ จง ดําเนิน ชวีติ ตามพ ระ
วญิญาณและท่านจะไม่สนองความต้องการของเน้ือหนัง
17 เพราะวา่ความต้องการของเน้ือหนังต่อสู้พระวญิญาณ
และพระวญิญาณก็ ต่อสู้  เน้ือหนัง เพราะทัง้สองฝ่ายเป็นศั 
ตรู  กัน ดังน้ันสิง่ ท่ี ท่านทัง้หลายปรารถนาทําจึงกระทําไม่ 
ได้ 18  แต่ ถ้าพระวญิญาณทรงนําท่าน ท่านก็ ไม่อยู ่ ใต้  พระ
ราชบัญญัติ 19  แล ้วการงานของเน้ือหนังน้ันเหน็ได้ ชดั คือ
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การเล่นชู้ การล่วงประเวณี การโสโครก การลามก 20 การ
นับถือรูปเคารพ การนับถือพ่อมดหมอผี การเป็นศั ตรู  กัน 
การว ิวาทก ัน การรษิยากัน การโกรธกัน การทุ่มเถียงกัน
การใฝ่ สูง การแตกก๊ กก ัน 21 การอจิฉากัน การฆาตกรรม
การเมาเหล้า การเล่นเป็นพาลเกเร และการอื่นๆในทํานอง
น้ี อกี เหมือนท่ีข้าพเจ้าได้เตือนท่านมาก่อน  บัดน้ี ข้าพเจ้าขอ
เตือนท่านเหมือนกั บท ่ีเคยเตือนมาแล้ วว ่า  คนที ่ ประพฤติ 
เชน่น้ันจะไม่ ได้ รบัอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก

ผลของพระวญิญาณ
22 ฝ่าย ผล ของ พระ วญิญาณ น้ัน คือ  ความ รกั ความ

ปลาบปล้ืมใจ  สันติสุข ความอดกลัน้ใจ  ความปรานี  ความดี 
 ความเชื่อ 23 ความสุภาพออ่นน้ อม การรูจั้ กบ ังคับตน เรือ่ง
อยา่งน้ี ไม่มี  พระราชบัญญัติ หา้มไว ้เลย 24  ผู้  ท่ี เป็นของพระ
ครสิต์ ได้ เอาเน้ือหนั งก ับความอยากและราคะตัณหาของ
เน้ือหนังตรงึไว ้ท่ี กางเขนเสียแล้ว 25 ถ้าเรามี ช ีวิตอยู่โดย
พระวญิญาณ  ก็ จงดําเนินชวีติตามพระวญิญาณด้วย 26 เรา
อยา่ถือตัว อยา่ยัว่โทสะกัน และอยา่อจิฉารษิยากันเลย

6
1  พี่ น้องทัง้หลาย ถ้าผู้ใดถูกครอบงาํอยู่ในความผิดบาป

ท่านซ่ึงอยูฝ่่ายพระวญิญาณ จงชว่ยผู้น้ันด้วยใจออ่นสุภาพ
ให้เขากลับตัง้ตัวใหม่ โดยคิดถึงตัวเอง เกรงวา่ท่านจะถูก
ชกัจูงใหห้ลงไปด้วย

จงชว่ยรบัภาระซ่ึ งก ันและกัน
2 จงชว่ยรบัภาระของกันและกัน ท่านจึงจะทําให ้พระราช

บัญญัติ ของพระครสิต์ สําเรจ็ 3 เพราะวา่ถ้าผูใ้ดถือตั วว ่าเป็น
คนสําคัญ ทัง้ๆท่ีเขาไม่สําคัญอะไรเลย  ผู้ น้ั นก ็ หลอกตัวเอง 
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4  แต่  ให ้ ทุ กคนสํารวจกิจการของตนเองจึงจะมีอะไรๆท่ีจะ
อวดได้ในตนเองผู้ เดียว  ไม่ใช ่เปรยีบกับผู้ อื่น 5 เพราะวา่ทุก
คนต้องแบกภาระของตนเอง

 ผู้ สอนยอ่มจะได้รบัเจือจานจากผู้รบัคําสอน
6 ส่วนผู้ ท่ี รบัคําสอนในพระวจนะแล้ว จงแบ่งสิง่ท่ี ดี  ทุ กอ

ยา่งให ้แก่  ผู้  ท่ี สอนตนเถิด

การเก่ียวเก็บหลังจากการหวา่นสองแบบ
7 อยา่หลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ ได้ เพราะวา่

ผู้ใดหวา่นอะไรลง  ก็ จะเก่ียวเก็บสิง่น้ัน 8  ผู้  ท่ี หวา่นในยา่น
เน้ือหนังของตน  ก็ จะเก่ียวเก็บความเป่ือยเน่าจากเน้ือหนัง
น้ัน  แต่  ผู้  ท่ี หวา่นในยา่นพระวญิญาณ  ก็ จะเก่ียวเก็บชีว ิตน 
ิรนัดรจ์ากพระวญิญาณน้ัน 9 อยา่ให้เราเม่ือยล้าในการทํา
ดี เพราะวา่ถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเก่ียวเก็บในเวลาอนั
สมควร 10  เหตุ ฉะน้ันเม่ือเรามีโอกาสให้เราทําดีต่อคนทัง้
ปวง และเฉพาะอยา่งยิง่ต่อคนท่ี อยู ่ในครอบครวัของความ
เชื่อ

คําสรุปของเปาโล
11 ท่านจงสังเกตดูตั วอ ักษรท่ีข้าพเจ้าเขียนถึงท่านด้วย

มือของข้าพเจ้าเองวา่ ตัวโตเพียงใด 12  คนที ่ปรารถนาได้ 
หน ้าตามเน้ือหนัง เขาบังคับให้ท่านร ับพิธ ี เข้าสุหนัต เพื่อ
เขาจะ ได้ ไม่  ถู กข่มเหง เพราะ เรือ่งกางเขนของพระครสิต์ 
เท่าน้ัน 13  ถึงแม้  คนที ่ เข ้าสุ หน ัตแล้ วก ็ มิได้ รกัษาพระราช
บัญญั ติ  แต่ เขาปรารถนาท่ีจะให้ท่านเข้าสุ หน ัต เพื่อเขาจะ
ได้เอาเน้ือหนังของท่านไปอวด 14  แต่ พระเจ้าไม่ทรงโปรด
ให้ข้าพเจ้าอวดตัวนอกจากเรือ่งกางเขนของพระเยซู ครสิต์  
องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา ซ่ึงโดยกางเขนน้ันโลกตรงึไว ้แล 
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้วจากข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ตรงึไว ้แล ้วจากโลก 15 เพราะ
วา่ในพระเยซู ครสิต์ การท่ีถือพิธ ีเข ้าสุ หน ัตหรอืไม่ถือพิธ ี
เข้าสุหนัต  ไม่ เป็นของสําคัญอะไร  แต่ การท่ี ถู กสรา้งใหม่น้ัน
สําคัญ

คําอาํลาของเปาโล
16  สันติ สุขและพระกรุณาจงมี แก่  ทุ กคนท่ีดําเนินตาม

กฎน้ี และแก่ชนอสิราเอลของพระเจ้า 17  ตัง้แต่ น้ี ไป ขอ
อยา่ให ้ผู้ ใดมารบกวนข้าพเจ้าเลย เพราะวา่ข้าพเจ้ามีรอย
ประทับตราของพระเยซู เจ้ าติ ดอย ู่ ท่ี กายของข้าพเจ้า 18  
พี่ น้องทัง้หลาย  ขอให ้พระคุณของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระ
ผู้ เป็นเจ้าของเรา จงสถิตอยู่ กับ จิตวญิญาณของท่านทัง้
หลายด้วยเถิด เอเมน [ เข ียนถึงชาวกาลาเทียจากกรุงโรม�
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