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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

กาลาเทีย

ผู้ที่เขียน จด หมาย ฉบับนี้ คือ เปาโล เขียน ใน ปีค.ศ. 57
เปาโล ได้ ออก ประกาศ เที่ยว แรก ที่ เมือ งอันทิ โอก ใน แคว้น
ปิสิเดีย เมือ งอิโคนิยูม เมือง ลิ ส ตรา เมือง เด อร์บี เมือง
ปัมฟีเลีย และเมืองอัททาลิยา มีหลายคนได้ รับ ความรอด
ที่ เมืองเหล่า นั ้น และเปาโลได้รับ ใช้ที่นั ่นอีก ในการประกาศ
เที่ยว ที่ สอง และ สาม ของ ท่าน แต่มีพวก ยิว ได้ให้พวก
คริสเตียน ชาว กา ลา เทีย ถือ พิธี สุหนัต และ พิธี ต่างๆ ของ
โมเสสเข้า ในความเชื่อ ของเขาด้วย (กจ 15:1) คํา สอนที่ ผิด
นี้ ได้ขยายออกไปทัว่ แคว้นนั ้น และทําให้พวกคริสเตียนต้อง
เข้า ส่วนในศาสนายิว ทําให้พวกคริสเตียนที่ เคยรับ เชื่อกับ
เปาโลได้ละทิง้ ท่าน และได้ปฏิเสธการเป็นอัครสาวกแท้ของ
ท่าน จด หมาย ฉบับนี้ เป็น คํา ว่า กล่าว จาก เปาโล ถึง ค ริ สต
จักรทัง้ หลายที่แคว้ นกาลาเทีย (1:2) เปาโลขอให้ เขากลับ
ไปเชื่อข่าวประเสริฐอันบริสุทธิ์ จดหมายฉบับนี้ได้อธิบายถึง
ข้อผิดพลาดในคําสอนของพวกยิว และได้ยกย่องคําสอนว่า
เราเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ
คําคํานั บ
เปาโล ผู้เป็นอัค รสา วก (มิใช่มนุษย์แต่ง ตัง้
หรือมนุษย์เป็น ตัวแทน แต่ง ตัง้ แต่พระ เยซูคริสต์และ
พระเจ้า พระ บิดา ผู้ได้ทรง โปรด ให้พระ เยซูเป็น ขึ้น มา จาก
ความ ตาย ได้ ทรง แต่ง ตัง้ ) 2 และ บรรดา พี่ น้ อง ที่อยูกั
่ บ
ข้าพเจ้า เรียน ค ริ สต จักร ทัง้ หลาย แห่ง แคว้น กา ลา เทีย
3 ขอ ให้พระคุณ และ สันติสุข จาก พระเจ้า พระ บิดา และ
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พระ เยซูคริสต์องค์พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา ดํารง อยูกั
่ บท่า
นทัง้ หลายเถิด 4 พระเยซูทรงสละพระองค์ เองเพราะบาป
ของเราทัง้ หลาย เพื่อ ช่วยเราให้ พ้น จากยุค ปัจ จุบันอัน ชัว่
ร้าย ตาม นํ้า พระทัย พระเจ้า ผู้ เป็น พระ บิดา ของ เรา 5 ขอ
ให้พระองค์ทรงมีสง่าราศีตลอดไปเป็นนิ ตย์ เอเมน
6

สาเหตุที่เปาโลเขียนจดหมายนี้

ข้าพเจ้า ประหลาด ใจ นั ก ที่ ท่าน ทัง้ หลาย ได้ ผิน หน้า
หนี โดย เร็ว จาก พระองค์ ผู้ได้ทรง เรียก ท่าน ให้เข้า ใน
พระคุณ ของ พระ คริสต์ และ ได้ ไป หา ข่าว ประเสริฐ อื่น
7 ซึ่งมิใช่อย่าง อื่น ดอก แต่ว่า มี บาง คน ที่ทําให้ท่าน ยุง
่ ยาก
และ ปรารถนา ที่ จะ บิดเบือน ข่าว ประเสริฐ ของ พระ คริสต์
8 แต่แม้ว่า เราเองหรือ ทูต สวรรค์ ถ้า ประกาศข่าวประเสริฐ
อื่น แก่ท่าน ซึ่ง ขัดกับ ข่าวประเสริฐ ที่ เราได้ ประกาศแก่ ท่าน
ไปแล้วก็ให้ผู้นั ้น ถูก สาปแช่ง 9 ตามที่เราได้พูดไว้ ก่อนแล้ว
บัดนี้ ข้าพเจ้า พูด อีกว่า ถ้า ผู้ ใด ประกาศ ข่าว ประเสริฐ อื่น
แก่ ท่า นที่ ขดก
ั ับ ข่าวประเสริฐ ซึ่ง ท่านได้ รบ
ั ไว้แล้ว ผู้นั ้น จะ
ต้องถูก สาปแช่ง 10 บัดนี้ ข้าพเจ้า กําลัง พูด เอาใจมนุษย์หรือ
หรือ ให้ เป็นที่ ชอบ พระทัย พระเจ้า ข้าพเจ้า อุตส่าห์ ประจบ
ประแจงมนุษย์หรือ เพราะถ้า ข้าพเจ้า กําลัง ประจบประแจ
งมนุษย์อยูข้
่ าพเจ้าก็ไม่ใช่ผู้รบ
ั ใช้ของพระคริสต์
ข่าว ประเสริฐ ของ เปาโล ได้ รับ การ สําแดง จาก พระเจ้า
โดยตรง
11 พีน้
่ อง ทัง้ หลาย ข้าพเจ้า อยาก ให้ท่า นท ราบ ว่า ข่าว
ประเสริฐ ที่ ข้าพเจ้า ได้ ประกาศ ไป แล้วนน
ั ้ ไม่ใช่ของ มนุษย์
12 เพราะ ว่า ข้าพเจ้า ไม่ได้รับ ข่าว ประเสริฐ นั ้น จาก มนุษย์
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ไม่มีมนุษย์คน ใด สอน ข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้า ได้ รับ ข่าว
ประเสริฐ นั ้น โดย พระ เยซูคริสต์ทรง สําแดง แก่ข้าพเจ้า
13 เพราะ ท่าน ก็ได้ยิน ถึง ชีวต
ิ ใน หน หลัง ของ ข้าพเจ้า เมื่อ
ข้าพเจ้า ยัง อยู่ ใน ลัทธิ ยว
ิ แล้วว่า ข้าพเจ้า ได้ ข่ม เหง ค ริ สต
จักรของพระเจ้า อย่างร้ายแรงเหลือ เกิน และพยายามที่ จะ
ทําลาย เสีย 14 และ เมื่อ ข้าพเจ้า อยู่ ใน ลัทธิ ยวน
ิ ัน
้ ข้าพเจ้า
ได้ ก้าวหน้า เกิน กว่า เพื่อน หลาย คน ที่มีอายุรุ น
่ ราว คราว
เดียวกัน และ ที่ เป็น ชนชาติเดียวกัน เพราะ เหตุที่ข้าพเจ้า
มี ใจร้อน รน มากกว่า เขา ใน เรือ
่ ง ขนบธรรมเนี ยม ของ
บรรพบุรุษของข้าพเจ้า 15 แต่เมื่อเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า
ผู้ได้ทรง สรร ข้าพเจ้า ไว้แต่ครรภ์มารดา ของ ข้าพเจ้า และ
ได้ ทรงเรียกข้าพเจ้า โดยพระคุณ ของพระองค์ 16 ที่จะทรง
สําแดงพระบุตรของพระองค์ ในตัว ข้าพเจ้า เพื่อ ให้ข้าพเจ้า
ประกาศพระบุตรแก่ชนต่างชาตินั ้น ในทันทีนั ้นข้าพเจ้าก็ไม่
ได้ปรึกษากับเนื้ อหนั งและเลือดเลย
ชีวิตคริสเตียนเริม
่ แรกของเปาโล
17 และ ข้าพเจ้า ก็ไม่ ได้ขึ้น ไป ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม เพื่อ พบ
กับ ผู้ที่เป็นอัค รสา วก ก่อน ข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้า ได้ ออก ไป
ยัง ประเทศ อา ระ เบีย แล้ว ก็กลับ มายัง เมือง ดามัสกัส อีก
18 แล้วสามปี ต่อมา ข้าพเจ้าขึ้นไปหาเปโตรที่กรุ งเยรู ซาเล็ม
และพัก อยู่ กับท่านสิบ ห้า วัน 19 แต่ว่า ข้าพเจ้า ไม่ได้พบอัคร
สาวก คน อื่น เลย นอกจาก ยาก อบ น้ อง ชาย ของ องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า 20 แต่เรือ
่ ง ที่ ข้าพเจ้า เขียน มา ถึง ท่าน นี้ ดูเถิด
ต่อ พระ พักตร์พระเจ้า ข้าพเจ้า ไม่มุสา เลย 21 หลัง จาก นั ้น
ข้าพเจ้า ก็เข้า ไปในเขตแดนซีเรีย และซี ลีเซีย 22 และคริสต
จักรทัง้ หลายในแคว้น ยู เดีย ซึ่ง อยู่ ในพระคริสต์ก็ยัง ไม่รู จั
้ ก
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หน้า ข้าพเจ้า เลย 23 เขาเพียงแต่ได้ยินว่า “ผู้ที่แต่ก่อนเคย
ข่มเหงเรา บัดนี้ ได้ประกาศความเชื่อซึ่ง เขาได้ เคยพยายาม
ทําลาย” 24 พวก เขา ได้ สรรเสริญ พระเจ้า ก็ เพราะ ข้าพเจ้า
เป็นเหตุ

2
1

เปาโล บารนาบัส และทิตัสที่เยรู ซาเล็ม

แล้ว สิบ สี่ปีต่อ มา ข้าพเจ้า กับ บา รนา บัส ได้ ขึ้น ไป ยัง
กรุ ง เย รู ซา เล็มอีก และ พา ทิตั ส ไป ด้วย 2 ข้าพเจ้า ขึ้น ไป
ตามที่ พระเจ้าได้ทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้เล่า
ข่าว ประเสริฐ ที่ ข้าพเจ้า ประกาศ แก่ ชน ต่าง ชาติให้เขา ฟัง
แต่ได้เล่า ให้ คนสําคัญ ฟัง เป็น ส่วนตัว เกรงว่า ข้าพเจ้า อาจ
จะวิง่ แข่งกัน หรือ วิง่ แล้ว โดยไร้ประโยชน์ 3 แต่ถึง แม้ทิตั ส
ซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าจะเป็นชาวกรีก เขาก็ไม่ได้ถูกบังคับให้เข้า
สุหนั ต 4 เพราะ เหตุ ของ พี่ น้ อง จอม ปลอม ที่ได้ลอบ เข้า มา
เพื่อจะสอดแนมดูเสรีภาพซึ่ง เรามี ในพระเยซูคริสต์ เพราะ
พวกเขาหวัง จะเอาเราไปเป็น ทาส 5 แต่เราไม่ได้ยอมอ่อน
ข้อ ให้ กับ เขาแม้ สัก ชัว่ โมงเดียว เพื่อ ให้ความจริง ของข่าว
ประเสริฐ นั ้น ดํา รงอยู่ กับท่า นทัง้ หลายต่อ ไป 6 แต่จากพวก
เห ล่านั ้นที่ เขา ถือว่า เป็น คน สําคัญ (เขา จะ เคย เป็น อะไร
มาก่อนก็ตาม ก็ไม่สําคัญ อะไรสําหรับ ข้าพเจ้า เลย พระเจ้า
มิได้ทรง เห็น แก่หน้า ผู้ใด ) คน เหล่า นั ้น ซึ่ง เขา ถือว่า เป็น
คน สําคัญ ไม่ ได้เพิม
่ เติมสิ่ง หนึ่ ง สิง่ ใด ให้แก่ข้าพเจ้า เลย
7 แต่ตรง กัน ข้าม เมื่อ เขา เห็นว่า ข้าพเจ้า ได้ รับ มอบ ให้
ประกาศข่าวประเสริฐ แก่ คนเหล่านั ้นที่ไม่ถือ พิธเข้
ี า สุหนั ต
เช่น เดีย วกับเป โตร ได้ รับ มอบ ให้ ประกาศ ข่าว ประเสริฐ
แก่คนที่ ถือ พิธเข้
ี า สุหนั ต 8 (เพราะว่า พระองค์ผู้ได้ทรงดล
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ใจ เป โตร ให้ เป็นอัค รสา วก ไป หา พวก ที่ ถือ พิธเข้
ี า สุหนั ต
ก็ได้ทรงดลใจข้าพเจ้าให้ไปหาคนต่างชาติเหมือนกัน) 9 เมื่อ
ยาก อบ เคฟาส และ ยอห์น ผู้ที่เขา นั บถือ ว่า เป็น หลัก ได้เห็
นพ ระ คุณ ซึ่ง ประทาน แก่ ข้าพเจ้า แล้ว ก็ได้จับ มือขวา ของ
ข้าพเจ้า กับ บา รนา บัส แสดง ว่า เรา เป็น เพื่อน ร่วม งาน กัน
เพื่อ ให้เรา ไป หา คน ต่าง ชาติ และ ท่าน เหล่า นั ้น จะ ไป หา
พวกที่ถือพิธเข้
ี าสุหนั ต 10 ท่านเหล่านั ้นขอแต่เพียงไม่ให้เรา
ลืมนึก ถึง คนจน ซึ่ง เป็น สิง่ ที่ ข้าพเจ้า กระ ตือ รือ ร้นที่ จะ
กระทํา
เปาโลคัดค้านเปโตร
แต่เมื่อ เปโตรมาถึงอันทิ โอกแล้ว ข้าพเจ้า ก็ได้คัดค้าน
ท่านซึ่งๆหน้า เพราะว่า ท่านทํา ผิด แน่ 12 ด้วยว่า ก่อนที่ คน
ของยากอบมาถึง นั ้น ท่านได้ กิน อยู่ ด้วยกันกับ คนต่างชาติ
แต่พอคนพวกนั ้น มาถึง ท่านก็ปลีกตัว ออกไปอยู่ เสีย ต่าง
หาก เพราะกลัว พวกที่ ถือ พิธเข้
ี า สุหนั ต 13 และพวกยิว คน
อื่นๆก็ได้แสร้ง ทํา ตามท่านเช่นกัน แม้แต่บารนาบัส ก็ หลง
แสร้ง ทํา ตามคนเหล่า นั ้น ไปด้วย 14 แต่เมื่อ ข้าพเจ้า เห็นว่า
เขาไม่ได้ดําเนิ น ในความเที่ยงธรรมตามความจริง ของข่าว
ประเสริฐ นั ้น ข้าพเจ้า จึง ว่า แก่ เป โต ร ต่อ หน้า คน ทัง้ ปวง
ว่า “ถ้า ท่านเองซึ่ง เป็น พวกยิว ประพฤติ ตามอย่างคนต่าง
ชาติ มิใช่ตามอย่างพวกยิว เหตุไฉนท่านจึงบัง คับ คนต่าง
ชาติให้ประพฤติตามอย่างพวกยิวเล่า”
11

คนทัง้ ปวงจะเป็น คนชอบธรรมได้ โดยความเชื่อ ในพระ
คริสต์
15 เรา ผู้มีสัญชาติเป็ น ยิว และ ไม่ใช่คน บาป ใน พวก ชน
ต่าง ชาติ 16 ก็ยัง รู ้ ว่า ไม่มีผู้ใด เป็น คน ชอบ ธรรม ได้ โดย
การก ระ ทํา ตามพ ระ ราช บัญญัติ แต่โดย ความ เชื่อ ใน พระ

กาลาเทีย 2:17

6

กาลาเทีย 3:1

เยซูคริสต์เท่านั ้น ถึง เราเองก็มีความเชื่อ ในพระเยซูคริสต์
เพื่อ เราจะได้ เป็น คนชอบธรรมโดยความเชื่อ ในพระคริสต์
ไม่ใช่โดย การก ระ ทํา ตามพ ระ ราช บัญญัติ เพราะ ว่า โดย
การกระทํา ตามพระราชบัญญัตินั ้น ‘ไม่มีผู้หน่งึ ผู้ ใดเป็น คน
ชอบธรรมได้เลย ’ 17 แต่ถ้า ในขณะที่ เรากําลัง ขวนขวายจะ
เป็น คนชอบธรรมโดยพระคริสต์นั ้น เราเองยัง ปรากฏเป็น
คน บาป อยู่ พระ คริสต์ จึง ทรง เป็น ผู้ ส่ง เสริม บาป หรือ ขอ
พระเจ้า อย่า ยอมให้ เป็น เช่น นั ้น เลย 18 เพราะว่า ถ้า ข้าพเจ้า
ก่อสิง่ ซึ่งข้าพเจ้าได้รอ
้ื ทําลายลงแล้วขึ้นมาอีก ข้าพเจ้าก็ส่อ
ตัวเองว่าเป็นผู้ละเมิด
การพึ่งพระราชบัญญัติทําให้พระคุณไร้ประโยชน์
19 เหตุว่า โดยพระราชบัญญัตินั ้น ข้าพเจ้า ได้ ตายจากพระ
ราช บัญญัติแล้ว เพื่อ ข้าพเจ้า จะ ได้มีชีวิ ตอ ยู่ เพื่อ พระเจ้า
20 ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว แต่ข้าพเจ้าก็ยงม
ั ีชีวิ
ตอ ยู่ ไม่ใช่ข้าพเจ้า เอง มีชีวิ ตอ ยูต่
่ อ ไป แต่พระ คริสต์ ต่าง
หากที่ ทรงมีชีวิตอยู่ ในข้าพเจ้า และชีวต
ิ ซึ่ง ข้าพเจ้า ดําเนิ น
อยู่ ใน ร่างกาย ขณะ นี้ ข้าพเจ้า ดําเนิ น อยู่ โดย ความ เชื่อ ใน
พระบุตรของพระเจ้า ผู้ได้ทรงรัก ข้าพเจ้า และได้ ทรงสละ
พระองค์ เองเพื่อ ข้าพเจ้า 21 ข้าพเจ้า ไม่ได้กระทํา ให้พระคุณ
ของ พระเจ้า ไร้ประโยชน์ เพราะ ว่า ถ้า ความ ชอบ ธรรม เกิด
จากพระราชบัญญัติแล้ว พระคริสต์ก็ทรงสิน
้ พระชนม์ โดย
เปล่าประโยชน์

3

ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยความเชื่อ
โอ ชาว กา ลา เทีย คน เขลา ใคร สะกด ดวง จิต ของ ท่าน
เพื่อ ท่านจะไม่ เชื่อ ฟัง ความจริง ทัง้ ๆที่ ภาพการถูก ตรึง ของ
1
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พระเยซูคริสต์ปรากฏอยู่ ต่อ หน้า ต่อตาท่านแล้ว 2 ข้าพเจ้า
ใคร่รู ข้
้ อเดียวจากท่านว่า ท่านได้รบ
ั พระวิญญาณโดยการก
ระ ทํา ตามพ ระ ราช บัญญัติหรือ หรือ ได้ รับ โด ยการฟังด้วย
ความเชื่อ 3 ท่านเขลาถึง เพียงนั ้นทีเดียวหรือ เมื่อ ท่านเริม
่
ต้น ด้วย พระ วิญญาณ แล้ว บัดนี้ ท่าน จะ ให้ สํา เร็จด้วย เนื้ อ
หนั งหรือ 4 ท่านได้ทนทุกข์มากมายโดยไร้ประโยชน์ หรือ ถ้า
เป็นการ ไร้ประโยชน์ จริงๆ แล้ว 5 เหตุฉะนั ้น พระองค์ผู้ทรง
ประทานพระวิญญาณแก่ท่าน และทรงกระทําการอัศจรรย์
ท่ามกลางพวกท่าน ทรงกระทํา การเช่น นั ้น โดยการกระทํา
ตามพระราชบัญญัติหรือ หรือโดยการฟังด้วยความเชื่อ
ทุกคนที่เชื่อเป็นบุตรของอับราฮัม

6 ดังที่อับราฮัม ‘ได้เชื่อพระเจ้า’ และ ‘และพระองค์ทรงนั บ

ว่า เป็น ความชอบธรรมแก่ท่าน ’ 7 เหตุฉะนั ้น ท่านจงรู ้ เถิด
ว่า คนที่ เชื่อ นั ่น แหละก็ เป็น บุตรของอับ ราฮัม 8 และพระ
คัมภีรน
์ ั ้นรู้ล่วงหน้าว่า พระเจ้าจะทรงให้คนต่างชาติเป็นคน
ชอบธรรมโดยความเชื่อ จึง ได้ ประกาศข่าวประเสริฐ แก่ อบ
ั
ราฮัมล่ วง หน้า ว่า ‘ชนชาติทัง้ หลาย จะ ได้ รับ พระพร เพราะ
เจ้า’ 9 เหตุฉะนั ้น คนที่ เชื่อ จึง ได้ รบ
ั พระพรร่วมกับ อับ ราฮัม
ผู้ซ่ึงเชื่อ
ผู้ที่พึ่งพระราชบัญญัติก็ถูกสาปแช่ง
เพราะ ว่า คน ทัง้ หลาย ซึ่ง พึ่ง การก ระ ทํา ตามพ ระ
ราช บัญญัติก็ถูก สาป แช่ง เพราะ มี คํา เขียน ไว้ว่า ‘ทุก คน
ที่มิได้ประพฤติตามทุกข้อความที่เขียนไว้ในหนั งสือพระราช
บัญญัติก็ถูก สาป แช่ง’ 11 แต่เป็นที่ประจักษ์ ชัดอยู่แล้วว่า
ไม่มีมนุษย์คน ใด เป็น ผู้ ชอบ ธรรม ใน สาย พระเนตร ของ
พระเจ้าด้วยพระราชบัญญัติได้เลย เพราะว่า ‘คนชอบธรรม
10

กาลาเทีย 3:12

8

กาลาเทีย 3:18

จะ มีชีวิ ตดํา รง อยู่ โดย ความ เชื่อ’ 12 แต่พระ ราช บัญญัติไม่
ได้อาศัยความเชื่อ เพราะ ‘ผู้ที่ประพฤติตามพระราชบัญญัติ
ก็จะได้ชีวิตดํารงอยูโ่ ดยพระราชบัญญัตินั ้น’
พระ คริสต์ ทรง ไถ่ เรา จาก การ สาป แช่ง แห่ง พระ ราช
บัญญัติ
13

พระ คริสต์ ทรง ไถ่ เรา ให้ พ้น ความ สาป แช่ง แห่ง พระ
ราช บัญญัติ โดย การ ที่พระองค์ทรง ยอม ถูก สาป แช่ง เพื่อ
เรา เพราะ มี คํา เขียน ไว้ว่า ‘ทุก คน ที่ ต้อง ถูก แขวน ไว้
บน ต้นไม้ก็ต้อง ถูก สาป แช่ง’ 14 เพื่อ พระพร ของ อับ รา ฮัม
จะ ได้ มา ถึง คน ต่าง ชาติ ทัง้ หลาย เพราะ พระ เยซูคริสต์
เพื่อ เรา จะ ได้ รับ พระ สัญญา แห่ง พระ วิญญาณ โดย ความ
เชื่อ 15 พี่น้ อง ทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ขอ พูด ตาม อย่าง มนุษย์
ถึง แม้เป็น คํา สัญญา ของ มนุษย์ เมื่อ ได้ รับรอง กัน แล้ว
ไม่มีผู้ใด จะ ล้ม เลิก หรือ เพิม
่ เติม ขึ้นอีก ได้ 16 แล้ว บรรดา
พระ สัญญา ที่ได้ประทาน ไว้แก่อับ รา ฮัม และ เชื้อ สาย ของ
ท่าน นั ้น พระองค์มิได้ตรัสว่า ‘และ แก่ เชื้อ สาย ทัง้ หลาย’
เหมือน อย่าง กับ ว่า แก่ คน มาก คน แต่เหมือน กับ ว่า แก่
คน ผู้เดียว ‘และ แก่ เชื้อ สาย ของ ท่าน’ ซึ่ง เป็น พระ คริสต์
17 แต่ข้าพเจ้า ว่า อย่างนี้ ว่า พระราชบัญญัติซึ่ง มาภายหลัง
ถึง สี่ ร้อย สามสิบ ปี จะ ทําลาย พันธ สัญญา ซึ่ง พระเจ้า ได้
ทรงตัง้ ไว้ ในพระคริสต์ เมื่อก่อนนั ้น ให้พระสัญญานั ้น ขาด
จากประโยชน์ ไม่ ได้ 18 เพราะว่า ถ้า ได้ รบ
ั มรดกโดยพระราช
บัญญัติ ก็ไม่ใช่ได้โดยพระสัญญาอีก ต่อ ไป แต่พระเจ้า ทรง
โปรดประทานมรดกนั ้นให้แก่อับราฮัมโดยพระสัญญา
พระราชบัญญัติเป็นครูซ่ึงนําคนบาปให้ไปถึงพระคริสต์
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ถ้า เช่น นั ้นมีพระ ราช บัญญัติไว้ทําไม ที่เพิม
่ พระ ราช
บัญญัติไว้ก็เพราะ เหตุ จาก การ ละเมิด จนกว่า เชื้อ สาย
ที่ได้รับ พระ สัญญา นั ้น จะ มา ถึง และ พวก ทูต สวรรค์ได้ตัง้
พระ ราช บัญญัตินั ้น ไว้ โดย มือ ของ คนกลาง 20 เพราะ
ฉะนั ้น คนที่ เป็น คนกลางก็ไม่ ได้เป็น คนกลางของฝ่ายเดียว
แต่พระเจ้า นั ้น ทรงเป็น เอกพระเจ้า 21 ถ้า เช่น นั ้น พระราช
บัญญัติขัด แย้งกับ พระ สัญญา ของ พระเจ้า หรือ พระเจ้า
ไม่ยอม ให้เป็น เช่น นั ้น เลย เพราะ ว่า ถ้า ทรง ตัง้ พระ ราช
บัญญัติอัน สามารถ ทําให้ คน มีชีวิ ตอ ยูได้
่ ความ ชอบ ธรรม
22
ก็ จะมีได้โดยพระราชบัญญัตินั ้น จริง แต่พระคัมภีรได้
์ บ่ง
ว่า ทุก คน อยู่ ใน ความ บาป เพื่อ จะ ประทาน ตามพ ระ
สัญญา แก่ คน ทัง้ ปวง ที่เชื่อ โดย อาศัย ความ เชื่อ ใน พระ
เยซูคริสต์เป็นหลัก 23 แต่ก่อนที่ความเชื่อมานั ้น เราถูกพระ
ราช บัญญัติกักตัว ไว้ ถูกกน
ั ้ เขต ไว้ จน ความ เชื่อ จะ ปรากฏ
24
ภายหลัง เพราะฉะนั ้น พระราชบัญญัติจึงเป็นครูของเรา
ซึ่ง นํา เรามาถึง พระคริสต์ เพื่อ เราจะได้ เป็น คนชอบธรรม
โดยความเชื่อ
ทุกคนที่เชื่อก็เป็นบุตรของพระเจ้า
25 แต่หลังจากความเชื่อนั ้นได้มาแล้ว

เราจึงมิได้อยูใต้
่ บัง
คับ ครู นั ้นอีก ต่อ ไปแล้ว 26 เพราะว่า ท่านทัง้ หลายเป็น บุตร
ของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ 27 เพราะเหตุว่า
ทุกคนในพวกท่านที่ รบ
ั บัพ ติศ มาเข้า ร่วมในพระคริสต์แล้ว
ก็ได้สวมชีวต
ิ พระคริสต์ 28 จะไม่ เป็น ยิว หรือ กรีก จะไม่ เป็น
ทาสหรือไทย จะไม่เป็นชายหรือหญิง เพราะว่าท่านทัง้ หลาย
เป็นอันหนึ่ งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์ 29 และถ้าท่านเป็น
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ของพระคริสต์แล้ว ท่านก็เป็นเชื้อสายของอับราฮัม คือเป็น
ผู้รบ
ั มรดกตามพระสัญญา
1

4

แล้ว ข้าพเจ้า ขอ พูด ว่า ตราบ ใด ที่ทายาท ยัง เป็น เด็ก
อยู่ เขา ก็ไม่ต่าง อะไร กับ ทาส เลย ถึง แม้เขา จะ เป็น เจ้าของ
ทรัพย์สมบัติทัง้ ปวง 2 แต่เขา ก็อยูใต้
่ บังคับ ของ ผู้ ปกครอง
และผู้ดูแล จนถึงเวลาที่บิดาได้กําหนดไว้ 3 ฝ่ายเราก็เหมือน
กัน เมื่อเป็นเด็กอยู่ เราก็เป็นทาสอยูใต้
่ บังคับโลกธรรม
ทรง ไถ่ผู้เชื่อ ออก จาก พระ ราช บัญญัติให้เป็น บุตร ของ
พระเจ้า
4 แต่เมื่อ ครบกําหนดแล้ว พระเจ้า ก็ ทรงใช้ พระบุตรของ
พระองค์ มาประสูติจากสตรีเพศ และทรงถือ กําเนิ ด ใต้พระ
ราช บัญญัติ 5 เพื่อ จะ ทรง ไถ่ คน เห ล่านั ้นที่อยูใต้
่ พระ ราช
บัญญัติ เพื่อ ให้เรา ได้ รับ ฐานะ เป็น บุตร 6 และ เพราะ ท่าน
เป็น บุตรแล้ว พระเจ้า จึง ทรงใช้ พระวิญญาณแห่ง พระบุตร
ของพระองค์เข้า มาในใจของท่าน ร้องว่า “อับ บา” คือ พระ
บิดา 7 เหตุฉะนั ้นท่านจึงไม่ใช่ทาสอีกต่อไป แต่เป็นบุตร และ
ถ้า เป็น บุตรแล้วท่า นก็ เป็น ทายาทของพระเจ้า โดยทางพระ
คริสต์
การปฏิเสธอิสรภาพและกลับเป็นทาสอีก
8 แต่ก่อนนี้ เมื่อ ท่านทัง
้ หลายยัง ไม่รู จั
้ ก พระเจ้า ท่านเป็น
ทาสของสิง่ ซึ่ง โดยสภาพแล้ว ไม่ใช่พระเลย 9 แต่บัดนี้ เมื่อ
ท่านรู จ
้ ัก พระเจ้า แล้ว หรือ ที่ถูกก็ คือ พระเจ้า ทรงรู จ
้ ัก ท่าน
แล้ว เหตุไฉน ท่าน จึง จะ กลับ ไป หา โลก ธร รม ซึ่งอ่อน แอ
และ อนาถา และ อยาก จะ เป็น ทาส ของ สิง่ เห ล่านั ้นอีก
10 ท่าน ถือ วัน เดือน ฤดู และ ปี 11 ข้าพเจ้า เกรง ว่าการ
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ที่ ข้าพเจ้า ได้ ทํา เพื่อ ท่าน นั ้น จะ ไร้ประโยชน์ 12 พีน้
่ อง ทัง้
หลาย ข้าพเจ้า วิงวอน ให้ ท่าน เป็น เหมือน ข้าพเจ้า เพราะ
ว่า ข้าพเจ้า ก็ได้เป็น อย่างท่านแล้ว เหมือนกัน ท่านไม่ได้ทํา
ผิด ต่อ ข้าพเจ้า เลย 13 ท่านรู ้วา่ ตอนแรกที่ ข้าพเจ้า ประกาศ
ข่าว ประเสริฐ แก่ ท่าน นั ้น ก็ทํา โดย ความ อ่อน กําลัง แห่ง
เนื้ อ หนั ง 14 และการทดลองของข้าพเจ้า ซึ่ง อยู่ ในเนื้ อ หนั ง
ของ ข้าพเจ้า ท่าน ก็ไม่ ได้ดูหมิน
่ หรือ ปฏิเสธ แต่ได้ต้อนรับ
ข้าพเจ้า เหมือน กับ ว่า เป็น ทูต สวรรค์องค์หน่งึ ของ พระเจ้า
หรือเหมือนกับพระเยซูคริสต์ 15 ความปลื้มใจที่ท่านได้กล่าว
ไว้ ไป อยูที
่ ่ไหน เสีย แล้ว เพราะ ข้าพเจ้า เป็น พยาน ให้ ท่าน
ได้ว่า ถ้า เป็น ไป ได้ ท่าน ก็ คงจะ ควัก ตา ของ ท่าน ออก
ให้ข้าพเจ้า 16 ข้าพเจ้า จึง ได้ กลาย เป็น ศัตรู ของ ท่าน เพราะ
ข้าพเจ้า บอกความจริง แก่ ท่านหรือ 17 คนเหล่า นั ้น เอาอก
เอาใจท่าน แต่ไม่ใช่ด้วยความหวังดีเลย เขาอยากจะกีดกัน
พวกท่านเพื่อ ท่านจะได้ เอาอกเอาใจพวกเขา 18 การเอาอก
เอาใจด้วยความหวังดีก็เป็นการดีตลอดไป ไม่ใช่เฉพาะแต่
เมื่อข้าพเจ้าอยูก
่ ับพวกท่านเท่านั ้น
การเปรียบเทียบระหว่างนางฮาการ์กับนางซาราห์
ลูก น้ อยของข้าพเจ้า เอ๋ย ข้าพเจ้า ต้องเจ็บ ปวดเพราะ
ท่าน อีก จนกว่า พระ คริสต์ จะ ได้ ทรง ก่อ ร่าง ขึ้น ในตัวท่าน
20 ข้าพเจ้า ปรารถนาจะอยู่ กับ พวกท่านเดีย
๋ วนี้ และเปลี่ยน
นํ้าเสียงของข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้ามีข้อสงสัยในตัวท่าน
21 ท่านที่ อยากอยูใต้
่ พระราชบัญญัติ ท่านไม่ได้ฟัง พระราช
บัญญัติหรือ จงบอกข้าพเจ้าเถิด 22 เพราะมีเขียนไว้ว่า อับรา
ฮัมมีบุตรชายสองคน คนหนึ่ งเกิดจากหญิงทาสี อีกคนหนึ่ ง
เกิดจากหญิงที่เป็นไทย 23 บุตรที่เกิดจากหญิงทาสีนั้นก็เกิด
ตาม เนื้ อ หนั ง แต่ส่วน บุตร ที่เกิด จาก หญิง ที่ เป็น ไทย นั ้น
19
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เกิด ตามพระสัญญา 24 ข้อ ความนี้ เป็นอุปไมย ผู้หญิง สอง
คน นั ้น ได้แก่พันธ สัญญา สอง อย่าง คน หนึ่ ง มา จาก ภูเขา
ซีนาย คลอดลูก เป็น ทาส คือ นางฮาการ์ 25 นางฮาการ์นั้น
ได้แก่ภูเขาซีนายในประเทศอาระเบีย ตรงกับกรุ งเยรู ซาเล็ม
ปัจ จุบัน เพราะกรุ ง นี้ กับ พลเมืองเป็น ทาสอยู่ 26 แต่ว่า กรุ ง
เยรู ซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบนนั ้นเป็นไทย เป็นมารดาของเราทัง้
ปวง 27 เพราะมี คํา เขียนไว้แล้วว่า ‘จงชื่นชมยินดีเถิด หญิง
หมัน ผู้ไม่คลอด บุตร จง เปล่ง เสียง โห่ร้อง เจ้าผู้ไม่ ได้เจ็บ
ครรภ์ ด้วย ว่า หญิง ที่ ต้อง อยู่ อย่าง โดด เดี่ยว ก็ยงม
ั ีบุตรม า
กก ว่า หญิง ที่ ยังมีสามีอยูกั
่ บ นาง มากมาย นั ก’ 28 พีน้
่ อง ทัง้
หลาย บัดนี้ เราเป็น บุตรแห่ง พระสัญญาเช่น เดียวกับ อิส อัค
29 แต่ในครัง
้ นั ้นผู้ที่เกิดตามเนื้ อหนั งได้ข่มเหงผู้ที่เกิดตามพ
ระวิญญาณฉั นใด ปัจจุบัน นี้ ก็เหมือนกัน ฉั น นั ้น 30 แต่พระ
คัมภีรว์ า่ อย่างไร ก็ว่า ‘จงไล่หญิงทาสีกับบุตรชายของนางไป
เสีย เถิด เพราะว่า บุตรชายของหญิง ทาสี จะเป็น ผู้รบ
ั มรดก
ร่วม กับ บุตร ชาย ของ หญิง ที่ เป็น ไทย ไม่ได้ ’ 31 เหตุฉะนั ้น
พี่น้ องทัง้ หลาย เราไม่ใช่บุตรของหญิงทาสี แต่เป็นบุตรของ
หญิงที่เป็นไทย

5
การ พึ่ง ใน พระ ราช บัญญัติก็ทําให้ขาด จาก พระ คริสต์
และหลุดไปจากพระคุณ
1 เพื่อ เสรีภาพ นั ้น เอง พระ คริสต์ จึง ได้ ทรง โปรด ให้
เรา เป็น ไทย เหตุฉะ นั ้น จง ตังม
้ ัน
่ และ อย่า เข้า เทียม แอก
เป็น ทาส อีก เลย 2 ดูเถิด ข้าพเจ้า เปาโล ขอบ อก ท่าน ว่า
ถ้า ท่า นรับพิธีเข้าสุหนัต พระ คริสต์ จะ ทรง ทํา ประโยชน์
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อะไร ให้แก่ท่าน ไม่ได้เลย 3 ข้าพเจ้า เป็น พยาน ให้ทุก คน ที่
รับพิธีเข้าสุหนัตทราบอีกว่า เขาถูกผูกมัดให้ประพฤติตามพ
ระราชบัญญัติทัง้ สิน
้ 4 ผู้ใดในหมู่ พวกท่านที่เห็นว่า ตัว เอง
เป็น คน ชอบ ธรรม โดย พระ ราช บัญญัติ ท่าน ก็ หล่น จาก
พระคุณ ไปเสีย แล้ว พระคริสต์ ยอ
่ มไม่ได้มีผลอัน ใดต่อ ท่าน
เลย 5 เพราะว่า โดยพระวิญญาณและความเชื่อ เราก็ รอ
คอย ความ ชอบ ธรรม ที่ เรา หวัง ว่า จะ ได้รับ 6 เพราะ ว่า ใน
พระ เยซูคริสต์นั ้น การ ที่ รับพิธีเข้าสุหนัต หรือ ไม่ รับพิธีเข้า
สุหนั ต ก็หา เกิด ประโยชน์ อัน ใด ไม่ แต่ความ เชื่อ ต่าง หาก
ซึ่ง กระทํากิจด้วยความรัก 7 ท่านวิง่ แข่งดีอยูแล้
่ ว ใครเล่า
ขัด ขวางท่านไม่ให้เชื่อ ฟัง ความจริง 8 การเกลี้ย กล่อมอย่าง
นี้ ไม่ ได้มาจากพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทัง้ หลาย 9 เชื้อ ขนม
เพียงนิ ดหน่ อยย่อมทําให้แป้งดิบฟูข้น
ึ ได้ทังก
้ ้อน 10 ข้าพเจ้า
ไว้ใจ ท่าน ใน องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ว่า ท่าน จะ ไม่ เชื่อ ถือ อย่าง
อื่นเลย ฝ่ายผู้ที่มารบกวนท่านนั ้น จะเป็นใครก็ตามจะต้อง
ได้รับ โทษ 11 พี่น้ องทัง้ หลาย ถ้า ข้าพเจ้า ยัง เทศนาชัก ชวน
ให้รบพิ
ั ธีเข้าสุหนั ต เหตุใดข้าพเจ้าจึงยังถูกข่มเหงอยูอี
่ กเล่า
12
ถ้าเช่นนั ้นกางเขนก็ไม่ใช่สิ่งที่ให้สะดุดแล้ว ข้าพเจ้าอยาก
ให้คนเหล่านั ้นที่รบกวนท่านถูกตัดออกเสียเลย 13 พีน้
่ องทัง้
หลาย ที่ทรงเรียกท่านก็เพื่อ ให้มีเสรีภาพ อย่า เอาเสรีภาพ
ของท่านเป็น ช่องทางที่ จะปล่อยตัว ไปตามเนื้ อ หนั ง แต่จง
รับ ใช้ ซ่ึงกัน และกัน ด้วยความรัก เถิด 14 เพราะว่า พระราช
บัญญัติทัง้ สิน
้ นั ้น สรุ ป ได้ เป็น คํา เดียว คือ ว่า ‘จงรัก เพื่อน
บ้านเหมือนรัก ตนเอง’ 15 แต่ถ้า ท่านกัด และกิน เนื้ อกัน และ
กัน จงระวังให้ดีเกรงว่าท่านจะทําให้กันและกันย่อยยับไป
การดําเนิ นชีวต
ิ ตามพระวิญญาณ สงครามระหว่างเนื้ อ
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หนั งกับพระวิญญาณ
16 แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่า จงดําเนิ นชีวต
ิ ตามพระวิญญาณ

และท่านจะไม่ สนองความต้องการของเนื้ อ หนั ง 17 เพราะ
ว่า ความต้องการของเนื้ อ หนั ง ต่อสู้ พระวิญญาณ และพระ
วิญญาณก็ต่อสู้เนื้ อ หนั ง เพราะทัง้ สองฝ่ายเป็น ศัตรู กัน ดัง
นั ้น สิง่ ที่ ท่านทัง้ หลายปรารถนาทํา จึง กระทํา ไม่ได้ 18 แต่ถ้า
พระ วิญญาณ ทรง นํา ท่าน ท่าน ก็ไม่ อยูใต้
่ พระ ราช บัญญัติ
19 แล้วการงานของเนื้ อหนั งนั ้นเห็นได้ชัด คือการเล่นชู้ การ
ล่วงประเวณี การโสโครก การลามก 20 การนั บถือรู ปเคารพ
การนั บถือ พ่อ มดหมอผี การเป็น ศัตรู กัน การวิวาทกัน การ
ริษยากัน การโกรธกัน การทุ่มเถียงกัน การใฝ่สูง การแตก
ก๊กกัน 21 การ อิจฉา กัน การ ฆาตกรรม การ เมา เหล้า การ
เล่น เป็น พาล เกเร และ กา รอื่นๆ ใน ทํานอง นี้ อีก เหมือน ที่
ข้าพเจ้า ได้ เตือน ท่าน มา ก่อน บัดนี้ ข้าพเจ้า ขอ เตือน ท่าน
เห มือ นกับที่ เคย เตือน มา แล้วว่า คนที่ประพฤติเช่น นั ้น จะ
ไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก
ผลของพระวิญญาณ
22

ฝ่าย ผล ของ พระ วิญญาณ นั ้น คือ ความ รัก ความ
ปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลัน
้ ใจ ความปรานี ความดี
ความเชื่อ 23 ความสุ ภาพอ่อนน้ อม การรู จ
้ ักบัง คับ ตน เรือ
่ ง
24
อย่าง นี้ ไม่มีพระ ราช บัญญัติห้าม ไว้เลย ผู้ที่เป็น ของ พระ
คริสต์ได้เอา เนื้ อ หนั งกับ ความ อยาก และ ราคะ ตัณหา ของ
เนื้ อหนั งตรึงไว้ที่กางเขนเสียแล้ว 25 ถ้าเรามีชีวิตอยูโ่ ดยพระ
วิญญาณ ก็จงดําเนิ นชีวต
ิ ตามพระวิญญาณด้วย 26 เราอย่า
ถือตัว อย่ายัว่ โทสะกัน และอย่าอิจฉาริษยากันเลย
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พีน้
่ องทัง้ หลาย ถ้า ผู้ ใดถูก ครอบงํา อยู่ ในความผิด บาป
ท่านซึ่งอยูฝ
่ ่ายพระวิญญาณ จงช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุภาพ
ให้ เขากลับ ตัง้ ตัว ใหม่ โดยคิดถึง ตัว เอง เกรงว่า ท่านจะถูก
ชักจูงให้หลงไปด้วย
จงช่วยรับภาระซึ่งกันและกัน

2 จงช่วยรับภาระของกันและกัน ท่านจึงจะทําให้พระราช
บัญญัติของพระคริสต์สําเร็จ 3 เพราะว่าถ้าผูใ้ ดถือตัวว่าเป็น

คนสําคัญ ทัง้ ๆที่ เขาไม่ สําคัญ อะไรเลย ผู้นั ้นก็หลอกตัว เอง
4 แต่ให้ทุกคนสํารวจกิจการของตนเองจึง จะมี อะไรๆที่ จะ
อวดได้ ในตนเองผู้เดียว ไม่ใช่เปรียบกับ ผู้อื่น 5 เพราะว่า ทุก
คนต้องแบกภาระของตนเอง
6

ผู้สอนย่อมจะได้รบ
ั เจือจานจากผู้รบ
ั คําสอน

ส่วนผู้ที่รับคํา สอนในพระวจนะแล้ว จงแบ่ง สิง่ ที่ดีทุกอ
ย่างให้แก่ผู้ที่สอนตนเถิด
การเกี่ยวเก็บหลังจากการหว่านสองแบบ
อย่า หลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจ้า ไม่ได้ เพราะว่า
ผู้ ใดหว่านอะไรลง ก็จะเกี่ยวเก็บ สิง่ นั ้น 8 ผู้ที่หว่านในย่าน
เนื้ อ หนั ง ของตน ก็จะเกี่ยวเก็บ ความเปื่ อยเน่า จากเนื้ อ หนั ง
นั ้น แต่ผู้ที่หว่านในย่านพระวิญญาณ ก็จะเกี่ยวเก็บ ชี วตน
ิ ิ
รัน ดร์จากพระวิญญาณนั ้น 9 อย่า ให้ เราเมื่อยล้า ในการทํา
ดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็ จะเกี่ยวเก็บในเวลาอัน
สมควร 10 เหตุฉะนั ้น เมื่อ เรามี โอกาสให้ เราทํา ดี ต่อ คนทัง้
ปวง และเฉพาะอย่างยิง่ ต่อ คนที่อยูในครอบครั
่
ว ของความ
เชื่อ
7
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คําสรุ ปของเปาโล
11 ท่านจงสังเกตดูตัวอักษรที่ ข้าพเจ้า เขียนถึง ท่านด้วย
มือ ของ ข้าพเจ้า เอง ว่า ตัว โต เพียง ใด 12 คนที่ ปรารถนา
ได้หน้า ตาม เนื้ อ หนั ง เขา บังคับ ให้ ท่า นรับพิธีเข้า สุหนั ต
เพื่อ เขา จะ ได้ไม่ถูก ข่มเหง เพราะ เรือ
่ ง กางเขน ของ พระ
คริสต์เท่านั ้น 13 ถึง แม้คนที่เข้าสุหนัต แล้วก็มิได้รักษา พระ
ราช บัญญัติ แต่เขา ปรารถนา ที่ จะ ให้ ท่าน เข้า สุหนัต เพื่อ
เขา จะ ได้ เอา เนื้ อ หนั ง ของ ท่าน ไป อวด 14 แต่พระเจ้า ไม่
ทรงโปรดให้ ข้าพเจ้า อวดตัว นอกจากเรือ
่ งกางเขนของพระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ซึ่งโดยกางเขนนั ้นโลก
ตรึง ไว้แล้ว จากข้าพเจ้า และข้าพเจ้า ก็ ตรึง ไว้แล้ว จากโลก
15 เพราะว่า ในพระเยซูคริสต์ การที่ ถือ พิธเข
ี ้าสุหนัต หรือ ไม่
ถือ พิธเข้
ี า สุหนั ต ไม่เป็น ของสําคัญ อะไร แต่การที่ถูกสร้าง
ใหม่นั้นสําคัญ
คําอําลาของเปาโล
สันติสุข และ พระ กรุ ณา จง มีแก่ทุก คน ที่ ดําเนิ น ตาม
กฎ นี้ และ แก่ ชน อิสราเอล ของ พระเจ้า 17 ตัง้ แต่ นี้ ไป ขอ
อย่า ให้ผู้ใด มาร บก วน ข้าพเจ้า เลย เพราะ ว่า ข้าพเจ้า มี
รอย ประทับ ตรา ของ พระ เยซูเจ้าติดอยู่ที่กาย ของ ข้าพเจ้า
18 พีน้
่ องทัง้ หลาย ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้าของ เรา จง สถิต อยู่ กับ จิต วิญญาณ ของ ท่าน ทัง้
หลายด้วยเถิด เอเมน [เขียนถึงชาวกาลาเทียจากกรุ งโรม]
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