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 คริสเตียนในโลกส่วนใหญ่พร้อมจะฉลองอายุครบ 500 ปีของการ 
ปฏิรูปทางศาสนา การปฏิรูปทำาให้เกิดหลักข้อเชื่อของโปรเตสแตนต์ขึ้น เป็น 
การตื่นตัวยิ่งใหญ่ทางศาสนา ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในศตวรรษที่ 16 เป้าหมายหลัก 
ของการปฏิรูปคือการเปลี่ยนแปลงหลักข้อเชื่อของคริสตจักรคาทอลิกให้ดีขึ้น  
ท่านมาร์ติน ลูเธอร์ เป็นบาทหลวงคาทอลิกคนหนึ่ง เป็นบุคคลสำาคัญที่ทำา 
ให้เกิดการปฏิรูปขึ้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำาทางท่านมาร์ติน ลูเธอร์ และ 
ท่านได้นำาผู้คนนับหลายล้านในคริสตจักรคาทอลิกที่มองไม่เห็นความสำาคัญ 
ของพระคัมภีร์ เพราะถูกบดบังซ่อนเร้นไว้เป็นเวลาแสนนาน ให้กลับมายึด 
ความจริงในพระคัมภีร์เป็นหลักแห่งความเชื่อ และแนวการปฏิบัติ อาจมีคน 
โต้แย้งว่า “การปฏิรูปก่อรูปขึ้นจากพระธรรมกาลาเทียและพระธรรมโรม 
จริงหรือ” บันทึกกล่าวว่า “ขณะที่ท่านมาร์ติน ลูเธอร์อ่านพระธรรมกาลาเทีย 
ท่านเกิดความกระจ่างในข่าวดีว่า “คนหนึ่งจะได้รับความรอดโดยความเชื่อ” 
และความจริงยิ่งใหญ่นี่เองที่ทำาให้เกิดการปฏิรูปทางศาสนาขึ้น และการปฏิรูป 
ทางศาสนาได้ปลดปล่อยผู้คนนับหลายล้านคน ที่ตลอดมาหลายร้อยปีที่ชาว 
คาทอลิกเชื่อ และปฏิบัติตามคำาสอนบางส่วนที่ผิดแผกไปจากพระคัมภีร์”  
มหาชนที่รับเอาพระคัมภีร์ ซึ่งบรรจุพระวจนะของพระเจ้าเป็นสรณะแห่งความ 
เชื่อนี้ มีชื่อว่าคริสเตียน “โปรเตสแตนต์” (ซึ่งภายใต้ร่มของโปรเตสแตนต์นี้ 
ตลอดหลายศตวรรษต่อมามีคริสตจักรต่างๆ เกิดขึ้น และคริสตจักรเซเว่นธ์- 
เดย์แอ๊ดเวนตีสเป็นหนึ่งในจำานวนนั้น) ต่อคำาถามที่ว่า ท่านลูเธอร์อ่านบทใด 
หรือข้อใดของพระธรรมกาลาเทียที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทำาให้โลกนี้ 
ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
 คริสจักรเซเว่นธ์เดยแอ๊ดเวนตีสเป็นหนี้พระธรรมกาลาเทียอย่างมาก  
ศาสนาจารย์ อี.เจ. แว๊กกอนเนอร์ และศาสนาจารย์ เอ. ที. โจนส์ เป็นผู้นำา 
และเป็นนักศึกษาพระคัมภีร์ของคริสตจักรแอ๊ดเวนตีส ทั้งสองได้ศึกษา 

คำ�นำ�
มาร์ติน ลูเธอร์ และจดหมายฝากถึงชาวกาลาเทีย



พระธรรมกาลาเทีย และพวกเขาใช้สิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ช่วยคริสตจักร 
เซเว่นธ์เดย์แอ๊ดแวนธ์ตีสในช่วงทศวรรษที่ 1880 และ 1890 ให้เข้าใจความจริง 
เกี่ยวกับความรอดว่า ผู้ชอบธรรมจะได้รับความรอดโดยความเชื่อ และความ 
เชื่อเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
 เหตใุด  “พระธรรมกาลาเทยี”  จงึมคีวามสำาคญัประดจุเปน็กระดกูสนัหลงั 
ของการปฏิรูปโปรเตสแตนต์ เหตุใดพระธรรมเล่มนี้จึงสัมผัสดวงใจของคน 
จำานวนมากเช่นนี้ คำาตอบมีว่าพระธรรมกาลาเทียกล่าวถึงความสำาคัญของ 
ดวงวิญญาณคริสเตียน ในลักษณะที่พระธรรมเล่มอื่นของพระคัมภีร์ไม่มี 
ในพระธรรมกาลาเทีย ท่านเปาโลถามคำาถามเก่าแก่ที่เคยถามกันว่า: มนุษย์ 
คนบาปจะได้รับการทำาให้ชอบธรรมไปยืนต่อพระพักตร์ของพระเจ้าผู้ทรง 
บริสุทธิ์ และทรงยุติธรรมได้อย่างไร คำาถามนี้มากกว่าคำาถามอื่น ทำาให้ท่าน 
มาร์ติน ลูเธอร์ ก้าวไปเดินบนเส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลง และเมื่อออกเดิน 
แล้วไม่ว่าท่านมาร์ติน ลูเธอร์ จะถูกต่อต้านเพียงใด แม้แต่เสี่ยงต่อความตาย  
ท่านก็ไม่เคยหันหลังกลับ
 ที่จริงพระธรรมเล่มอื่นของพระคัมภีร์ต่างมีเนื้อหาในแนวคิดอย่างเดียว 
กับที่พบในพระธรรมกาลาเทียเช่นกัน พระธรรมโรมเป็นหนึ่งในนั้น แต่ 
พระธรรมกาลาเทียมีความแตกต่าง คือกล่าวได้อย่างครอบคลุมจากคำาพูด 
เพียงไม่กี่ประโยค ในเวลาเดียวกัน แนวคิดอันรุ่มรวยถูกเขียนขึ้นในลักษณะ 
สื่อสารเป็นการส่วนตัว และโดยองค์รวม ก่อให้เกิดความรู้สึกลุ่มลึก และสัมผัส 
ดวงใจของคนจำานวนมากในปัจจุบันซึ่งเปิดใจให้กับพระวิญญาณของพระเจ้า 
เป็นความจริงที่ว่าจดหมายฝากของท่านเปาโลพูดกับเราในลักษณะส่วนตัว  
แต่ความเข้าใจและความสามารถของเรา จะทำาให้เรามองเห็นคุณค่า และ 
ขอบคุณในถ้อยคำาลึกซึ้งของท่าน เมื่อเราได้รับรู้ว่าเหตุใด และเมื่อไรที่ท่าน 
เขียนจดหมายฝากฉบับนี้ นักศึกษาพระคัมภีร์หลายคนเชื่อว่า พระธรรม 
กาลาเทียอาจเป็นจดหมายฉบับแรกสุดของท่านเปาโล ซึ่งถูกเขียนขึ้นในปี  
ค.ศ. 49 ช่วงเวลาไม่นานหลังการประชุมสภาผู้นำาของเหล่าอัครทูต และสาวก 
ในกรุงเยรูซาเล็ม (กิจการฯ บทที่ 5) ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นงานเขียน 
ของคริสเตียนชิ้นเก่าแก่ที่สุดเท่าที่รู้จักกัน



 ทั้งจดหมายฝาก “กาลาเทีย” และพระธรรมกิจการฯ แสดงให้เห็น 
การต่อสู้อย่างรุนแรงที่กำาลังเป็นไปในคริสตจักรแรกเริ่ม และการต่อสู้เหล่านี้ 
ช่วยเราให้เข้าใจว่าเหตุใดท่านเปาโลจึงเขียนจดหมายฝากและส่งไปให้กับ 
คริสตจักรกาลาเทีย ซึ่งผู้เชื่อในคริสตจักรกาลาเทียแบ่งออกเป็นกลุ่มอันเนื่อง 
มาจากความเห็นต่าง “ที่เชื่อว่ากลุ่มของตนเชื่อถูกต้อง” จะต้องปฏิบัติตามจึง 
จะรอดได้ กลุ่มหนึ่งชื่อว่า “จูไดเซอร์” (judaizer) กลุ่มนี้สอนว่า ชาวต่างชาต ิ
ที่ไม่ใช่คนยิวผู้รับเชื่อในพระเยซูต้องทำาสองสิ่ง (กิจการฯ 15:1) ประการแรก 
ผู้เชื่อใหม่ที่ไม่ใช่คนยิวต้องรับสุหนัต การรับสุหนัตคือการตัดหนังหุ้มปลาย 
องคชาตของเด็กชายหรือผู้ชายออกไป ประการที่สอง กลุ่มจูไดเซอร์สอนว่า
ผู้เชื่อที่ไม่ใช่ชาวยิวจะต้องถือรักษาพระบัญญัติของท่านโมเสส กลุ่มจูไดเซอร์ 
เน้นการมีความเชื่อเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะช่วยให้บุคคลหนึ่งรอด 
ได้ดังนั้นจึงไม่ต้องประหลาดใจว่ากลุ่มจูไดเซอร์จะทำาการต่อต้าน เมื่อท่าน 
เปาโลสถาปนาคริสตจักรสำาหรับผู้เชื่อใหม่ชาวต่างชาติขึ้นในเมืองกาลาเทีย  
บางคนในกลุ่มจูไดเซอร์ได้เดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองกาลาเทีย 
เพื่อ “จัดระเบียบความเชื่อให้ถูกต้อง” ตามสิ่งที่พวกเขาเชื่อ
 ปัญหาในเรื่องนี้ได้ยินไปถึงหูของท่านเปาโล ท่านลงมือเขียนจดหมาย 
ฝากทันทีเพราะเป็นห่วงในสถานการณ์ ท่านเปาโลทราบว่ากลุ่มจูไดเซอร์กำาลัง 
สอนเรื่องพระกิตติคุณเทียมเท็จ นั่นคือพระกิตติคุณแห่งความเชื่อและการ 
กระทำา สิ่งนี้คุกคามให้งานของพระคริสต์อ่อนกำาลังลง ดังนั้นท่านเปาโลจึง 
เขียนพระธรรมกาลาเทียด้วยการใช้ถ้อยคำารุนแรงเพื่อปกป้องพระกิตติคุณ  
ท่านเลือกใช้ถ้อยคำาที่ทรงพลังเท่าที่จะเป็นไปได้ ท่านได้เปิดเผยเรื่องคำาสอน 
เทียมเท็จให้ทุกคนทราบความจริงอย่างชัดเจน ว่าคำาสอนเช่นนั้นเป็นคำาสอน 
ให้แสวงหาความรอดด้วยการกระทำา
 หัวข้อศึกษาของไตรมาสนี้ เชื้อเชิญให้เราเดินทางไปกับท่านเปาโล  
ขณะที่ท่านขอให้ชาวกาลาเทียสัตย์ซื่อต่อพระเยซู อีกอย่าง ยังให้โอกาสเรา 
ได้คิดเกี่ยวกับความเข้าใจของตัวเราเอง ในความจริงเรื่องความรอด ความจริง 
ยิ่งใหญ่เหล่านี้เป็น “อย่างเดียวกัน” กับที่เปิดเส้นทางให้ท่านมาร์ติน ลูเธอร์  
ได้ยืนหยัดแตกหักกับอำานาจของคริสตจักรคาทอลิกแห่งโรม ความจริงที่ 



พระเจ้าทรงเผยให้ท่านมาร์ติน ลูเธอร์ มั่นใจ คือแสงสว่างแห่งความจริงใน 
พระคัมภีร์ ซึ่งได้ถูกปกปิดซ่อนไว้ในความมืดมานานหลายร้อยปี

 ผูเ้ขยีนบทเรยีนของไตรมาสนีค้อื ดร.คารล์ โคเสอรท์ ผูเ้ปน็ศาสตราจารย์
สอนวชิาการศกึษาพระคมัภรีท์ีม่หาวทิยาลยัวลัลา วลัลา (ครสิตจกัรเซเวน่ธเ์ดย ์
แอ๊ดเวนตีส) ในรัฐวอชิงตันมาหลายปี
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บทที่ 1   อัครทูตเปาโล : นักเทศน์สำาหรับคนต่างชาติ     7

“ครั้นคนทั้งหลาย (เหล่าผู้เชื่อในกรุงเยรูซาเล็ม) ได้ยิน 
คำาเหลา่นัน้กน็ิง่อยู ่ แลว้ไดส้รรเสรญิพระเจา้วา่ “พระเจา้ 
ได้ทรงโปรดแก่คนต่างชาติให้กลับใจใหม่ จนได้ชีวิต 
รอดด้วย” (กิจการฯ 11:18)

อ่านข้อพระคัมภีร์สำาหรับบทเรียนสัปดาห์นี้
กิจการฯ 6:9-15; กิจการฯ 9:1-9; 1 ซามูเอล 16:7; 
มัทธิว 7:1; กิจการฯ 11:19-21; กิจการฯ 15:1-5

บ่ายวันสะบาโต

ข้อควรจำา

 ไม่เป็นการยากที่จะเข้าใจบุรุษคนหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ 
“เซาโล” แห่งเมืองทาร์ซัส และไม่เป็นการยากที่จะเข้าใจว่าเหตุใด 

เขาจึงทำาสิ่งที่เขาได้ทำาไป (เซาโลแห่งเมืองทาร์ซัส ได้กลายเป็นรู้จักในชื่อ  
“เปาโล” หลังจากที่เขาได้กลายเป็นคริสเตียน) เซาโลเป็นชาวยิวคนหนึ่งที่ถือ 
เคร่งมาก ตลอดชีวิตของเขา เขาถูกสอนว่าพระบัญญัติมีความสำาคัญยิ่ง และ 
เขาได้รับการสอนด้วยว่า พระเมสสิยาห์จะมาปลดปล่อยชนอิสราเอลสู่อิสรภาพ 
ในด้านการเมืองจากชาติศัตรู พระเมสสิยาห์คือบุคคลผู้นั้นที่พระเจ้าจะทรงส่ง 
มาช่วยชนอิสราเอลจากความบาป ชาวยิวเฝ้ารอการมาของพระเมสสิยาห์ 
เป็นเวลานาน แต่เมื่อพระองค์ได้เสด็จมาจริง พระองค์กลับถูกจับ และถูกนำา
ไปตรึงที่ไม้กางเขนเหมือนกับอาชญากรที่ทำาผิดร้ายแรง ถ้าชีวิตของพระเมส- 
สิยาห์จะลงเอยด้วยความตายเช่นนี้ เป็นเรื่องยากเกินกว่าที่ชายชื่อเซาโลจะ 

บทที่ 1
อัครทูตเป�โล: นักเทศน์สำ�หรับคนต่�งช�ติ

Paul: Preacher to the Non-Jewish Nation
วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2017
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เซาโลแห่งทาร์ซัสข่มเหงคริสเตียน 
(กิจการฯ 6:9-15)
SAUL OF TARSUS PERSECUTES CHRISTIANS

วันอาทิตย์

 เราพบเซาโลแห่งทาร์ซัสครั้งแรกในพระธรรมกิจการฯ เซาโลมีส่วนใน 
การตายของสเทเฟน (กิจการฯ 7:58) ครั้งนั้นสเทเฟนถูกฝูงชนเอาก้อนหิน 
ขว้าง การขว้างก้อนหินในลักษณะนั้นหมายถึงการฆ่าบุคคลหนึ่งให้เขาหรือ 
เธอตาย โอกาสต่อมาที่เราพบเซาโลคือพระธรรมกิจการฯ 8:1-5 ตรงนี้ เซาโล 
มีส่วนในการทำาให้คริสเตียนในกรุงเยรูซาเล็มตาย
 การเทศนาและการตายของสเทเฟนเพื่อพระนามของพระคริสต์ มีผล 
กระทบต่อจิตใจของเซาโลอย่างลึกซึ้ง สเทเฟนเป็นชาวยิวที่พูดภาษากรีกได้  
เขาเป็นหนึ่งในเจ็ดของมัคนายก ซึ่งถูกเลือกเข้ามารับใช้คริสตจักรที่ได้ตั้งขึ้น 
ใหม่เป็นครั้งแรก (กิจการฯ 6:3-6) พระธรรมกิจการฯ ตอนนี้เล่าถึงเรื่องของ 
สเทเฟน และกลุ่มของชาวยิวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม พวกเขาโต้ 
เถียงกับสเทเฟนเรื่องการเทศนาสั่งสอนของพระเยซู เป็นไปได้ว่าเซาโลเป็น 
คนหนึ่งที่ร่วมในการโต้แย้งในครั้งนี้

รับไหว ในใจของเซาโลคิดว่าเหตุใดสาวกของพระเยซูจึงจงรักภักดีต่อบัญญัติ  
เซาโลเชื่อว่าคำาสอนเรื่องการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู และการฟื้นพระชนม์ 
จากความตายของพระอง์เป็นคำาโกหกที่น่ากลัว ใครที่เชื่อในการหลอกลวงนี้ 
จะต้องถูกลงโทษ ดังนั้นเซาโลได้ตัดสินใจที่จะขจัดคำาโกหกนี้ให้หมดไปจาก 
ความเชื่อของชนอิสราเอล ที่จริงแล้ว เมื่อเราได้อ่านเกี่ยวกับเซาโลครั้งแรก 
ในพระคัมภีร์ เซาโลได้ทำาการข่มเหงชาวยิวที่เชื่อในพระเยซู แต่พระเจ้าทรง 
วางแผนการให้เซาโลทำาในสิ่งแตกต่างจากแผนที่เซาโลมีไว้สำาหรับเขาเอง  
ซึ่งเซาโลไม่เคยจินตนาการว่าชีวิตของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกัน 
ข้ามอย่างสุดกู่ ว่าวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นผู้เทศนาสั่งสอนว่าพระเยซูคือ 
พระเมสสิยาห์ และเซาโลแม้แต่จะเทศนาความจริงในเรื่องนี้ท่ามกลางชน 
ต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวยิว
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 อ่านพระธรรมกิจการฯ 6:9-15 สเทเฟนถูกกล่าวหาในเรื่อง
อะไร ถ้อยคำาใส่ร้ายของพยานเท็จเตือนคุณให้นึกถึงอะไร (อ่านมัทธิว  
26:59-61 สำาหรับคำาตอบ)

 ชาวยิวรู้สึกเกลียดชังสเทเฟน ความโกรธแค้นเกิดขึ้นจากถ้อยคำาที่
สเทเฟนเทศนาสั่งสอน ซึ่งเป็นผลลัพธ์มาจากพื้นฐานสองประการ ประการแรก  
ชาวยิวรู้สึกว่าสเทเฟนมองไม่เห็นความสำาคัญของบัญญัติ และพระวิหารของ 
ชาวยิว ทั้งสองสิ่งนี้เป็น “หัวใจ” ในการนมัสการของชาวยิว ทั้งสองเป็น 
สัญลักษณ์บ่งบอกในความเป็นคนยิว ประการที่สอง สิ่งที่สเทเฟนได้ทำา คือ 
สเทเฟนสอนว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ แม้พระเยซูจะทรงถูกลงโทษ 
ถึงตาย แต่สเทเฟนบอกว่า บัดนี้พระเยซูได้ทรงฟื้นขึ้นสู่ชีวิตอีกครั้งแล้ว  
สเทเฟนไม่สอนเรื่องพระบัญญัติและพระวิหาร ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งความจริง 
ในความเชื่อของชาวยิว
 จงึไมส่งสยัวา่เหตใุดสเทเฟนโกรธเซาโลและพวกฟารสิ ี(ฟลีปิป ี3:3-6)  
พวกฟาริสีเป็นกลุ่มที่ถือศาสนายิวเป็นชีวิตจิตใจ พวกเขาปฏิบัติตามบัญญัติ 
ของชาวยิวอย่างเคร่งครัดมาก ดังนั้นเซาโลจึงกระตือรือร้นที่จะลงโทษพวก 
คริสเตียน พระสัญญาที่ว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะมาตั้งอยู่ยังไม่เกิดขึ้น  
ดังนั้นอาจเป็นไปได้ที่เซาโลจะคิดไปว่า นี่เป็นงานของเขาที่ต้องทำาให้เกิดขึ้น  
เขาอาจเชื่อว่า สิ่งที่ได้กล่าวสัญญาไว้จะเกิดขึ้นได้ถ้าศาสนาของชนชาติ 
อิสราเอลได้รับการชำาระให้สะอาดจากความเชื่อผิด สำาหรับเซาโล สิ่งผิดบาป 
ที่ว่ารวมไปถึงสิ่งที่คริสเตียนเชื่อว่า พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์

 เช่นเดียวกับเซาโล เราจะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่เราเชื่อ แต่เรื่องนี้
แสดงให้เราเห็นว่า เราจำาเป็นต้องระมัดระวังเพียงใดเกี่ยวกับสิ่งที่เราเชื่อ  
เพราะเราอาจเป็นฝ่ายผิดในบางครั้ง ดังนั้นเราจะทราบอย่างถ่องแท้ใน 
สิ่งที่เราเชื่อได้อย่างไร
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เซาโลกลายเป็นคริสเตียน (กิจการฯ 9:5)วันจันทร์

 การข่มเหงครั้งแรกของเซาโลที่ทำาต่อคริสตจักรแทบจะไม่มีใครสังเกต
เห็น (เฝ้าเสื้อชั้นนอกของเหล่าชายฉกรรจ์ผู้เอาหินขว้างสเทเฟนจนตาย) ใน 
เวลาไม่นานเหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว การข่มเหงคริสเตียนของเซาโลเพิ่ม 
ระดับขึ้น (อ่านกิจการฯ 8:1-3; กิจการฯ 9:1, 2, 13, 14, 21; กิจการฯ 22:3-5) 
 ท่านลูกาผู้เขียนพระธรรมกิจการฯ ท่านใช้หลายคำาพรรณนาถึงเซาโล  
ถ้อยคำาเหล่านี้วาดให้เห็นภาพชัดเจนถึงความดุร้ายของสัตว์ อีกทั้งพรรณนา 
เซาโลว่าเป็นเหมือนทหารที่มุ่งบดขยี้ศัตรูให้สิ้นซาก ถ้อยคำาที่ใช้คือ “การ 
ทำาลายล้าง” (destroy) ในกิจการฯ 8:3 คำาเดียวกันนี้ถูกใช้ในพระคัมภีร์ฉบับ 
ภาษากรีกที่แปลจากพระคัมภีร์เดิม ในเพลงสดุดี 80:13 ซึ่งการใช้ตรงนั้นก็ 
เพื่อพรรณนาถึง “ความโหดร้าย” ซึ่งเป็นพฤติกรรมของ “หมูป่า” ทั่วไปหรือ  
“หมูป่าตัวผู้” ถ้อยคำาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการจู่โจมของเซาโลที่ทำาต่อ 
คริสเตียนเป็นการวางแผนไว้ก่อน เพื่อที่จะกวาดล้างความเชื่อของคริสเตียน 
ให้หมดไปจากแผ่นดินโลก

 อ่านพระธรรมกิจการฯ 9:1-18; กิจการฯ 22:6-21; กิจการฯ 
26:12-19 พระเมตตาและการให้อภัยของพระเจ้าเปลี่ยนสิ่งใดในตัว 
เซาโล และความดีที่ทำาให้เขาสมควรได้รับพระเมตตานั้นคืออะไร

 เซาโลได้เปลี่ยนจากผู้ทำาลายความเชื่อของคริสเตียนมาเป็นผู้เชื่อ และ
กลายเป็นคริสเตียนเสียเอง การเปลี่ยนแปลงนี้ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้สำาหรับ 
ทุกคน ดังนั้นจึงมีคนมากมายเกิดความยุ่งยากใจที่จะเชื่อในการเปลี่ยนแปลง 
จิตใจของเซาโลว่า นี่เป็นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วจริง
 สิ่งเดียวที่เซาโลคู่ควรกับการได้รับ คือ “การถูกลงโทษ” แต่แทนที่ 
พระเจ้าจะทรงลงโทษ พระองค์กลับให้ “การอภัยบาป” แทน แต่สิ่งสำาคัญ 
ตรงนี้ที่ควรตระหนักคือ การเปลี่ยนแปลงของเซาโลไม่ได้เกิดขึ้นโดยปราศจาก 
สาเหตุ และเซาโลไม่ได้ถูกบังคับให้เป็นคริสเตียนด้วย

SAUL BECOME A CHRISTIAN
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 เซาโลไม่ใช่คนที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า (atheist) คนที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า  
จะเชื่อว่าไม่ว่าพระเจ้าองค์ใดก็แล้วแต่ไม่มีอยู่จริง แต่เซาโลเป็นคนเคร่งศาสนา  
แต่เขาก็เข้าใจผิดถนัดในความเชื่อว่า “โลกและจักรวาลมีพระเจ้า” คือเซาโล 
เข้าใจพระเจ้าผิดไปในส่วนของพระเยซู ถ้อยคำาของพระเยซูใน กิจการฯ 26:14 
แสดงให้เห็นว่า พระวิญญาณของพระองค์ทำางานในจิตใจของเซาโล พระเยซู 
ตรัสกับเซาโลว่า “เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้าข่มเหงเราทำาไม ซึ่งเจ้าจะถีบประตัก
ก็เจ็บตัวเจ้าเอง” (กิจการฯ 26:14) ในสมัยพระคัมภีร์ “ประตัก” (ปฏัก) 
คือไม้ยาวที่มีปลายแหลม เพื่อใช้กระทุ้งวัวที่ไม่ยอมเดินลากคันไถหรือเกวียน 
สำาหรับเซาโลได้ฏิเสธพระเจ้ามานานที่จะทำาตามพระประสงค์ของพระเจ้า แต่ 
เมื่อเซาโลมีประสบการณ์ได้พบกับพระเยซูผู้ฟื้นพระชนม์ในลักษณะมหัศจรรย์  
เซาโลได้หยุดต่อสู้กับพระเจ้าในทันที

 คิดถึงประสบการณ์ของคุณเองตอนกลับใจเป็นคริสเตียนเป็น
อย่างไร เหมือนเซาโลไหม คุณได้รับพระเมตตาของพระเจ้าไหม เหตุใด
จึงไม่ควรลืมสิ่งที่พระคริสต์ทรงประทานให้เรา

เซาโลในเมืองดามัสกัส (กิจการฯ 9:10-19)
วันอังคาร

 เซาโลสูญเสียการมองเห็นอันเนื่องมาจากได้พบกับพระเยซู พระเยซ ู
ทรงสั่งให้เซาโลเข้าไปพบยูดาสในเมืองดามัสกัส และให้พำานักอยู่ในตึกหลังนั้น 
รอพบชายอีกคนชื่อว่า “อานาเนีย” ไม่ต้องสงสัยว่า การตาบอดเป็นเครื่อง 
เตือนใจเซาโลอย่างทรงพลังว่า เขาเองเป็นคนตาบอดฝ่ายจิตวิญญาณ ซึ่ง 
อาการตาบอดดังกล่าวนำาเขาให้ทำาร้ายคริสเตียน
 การได้พบพระเยซูบนเส้นทางไปเมืองดามัสกัส ได้เปลี่ยนแปลงชีวิต 
เซาโลอย่างสิ้นเชิง ครั้งหนึ่งเซาโลคิดว่าเขาทำาสิ่งที่ถูกต้อง แต่เป็นการคิดผิด  
และได้ทำาผิดอย่างมหันต์ ครั้งก่อนเซาโลคิดว่าทำาการเพื่อพระเจ้าแต่กลับเป็น 
การทำางานต่อต้านพระองค์ ดังนั้นเซาโลเข้าไปในเมืองดามัสกัสและได้กลาย 
เป็นคนใหม่ เขาไม่ได้เป็นชาวฟาริสีที่หยิ่งที่เดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มด้วย 
ความต้องการจะกวาดล้างความเชื่อของคริสเตียนให้หมดไปจากเมืองดามัสกัส  

SAUL IN DAMASCUS
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เซาโลไม่ดื่มและไม่รับประทานสิ่งใดเป็นเวลาสามวัน เขาใช้เวลานั้นอดอาหาร  
และอธิษฐาน และครุ่นคิดถึงสิ่งทั้งปวงที่ได้บังเกิดขึ้น 
 อา่นพระธรรมกจิการฯ  9:10-14  จนิตนาการวา่  อานาเนยีจะรูส้กึอยา่งไร 
เมื่อเขาได้ยินข่าวเกี่ยวกับเซาโล บุคคลที่ครั้งก่อนเป็นตัวตั้งตัวตีในการข่มเหง 
เหล่าผู้เชื่อในพระเยซู แต่บัดนี้กลายเป็นผู้เชื่อในพระเยซู แล้วตอนนี้เขาไม่ได ้
ถูกเรียกว่า “เซาโล” แต่ถูกเรียกว่า “เปาโล” พระเจ้าได้ทรงเลือกเขาให้นำา 
พระกิตติคุณเกี่ยวกับพระเยซูไปประกาศกับคนต่างชาติ ชาวยิวจะเรียกคนทุก 
ชาติที่ไม่ใช่คนยิวว่าคนต่างชาติ (Gentiles) อ่านกิจการฯ 26:16-18 เพื่อรับ 
ทราบมากขึ้นเกี่ยวกับงานของอัครทูตเปาโลท่ามกลางโลกของคนต่างชาติ
 ไม่สงสัยเลยว่าตอนแรกอานาเนียรู้สึกระแวง แม้แต่คริสตจักรใน 
เยรูซาเล็มยังใช้เวลากว่าจะยอมรับท่านเปาโล กล่าวคือเวลาผ่านไปสามปีหลัง 
จากท่านเปาโลเป็นคริสเตียน (กิจการฯ 9:26-30) ลองจินตนาการดู เป็นการ 
ยากเพียงใดที่ชาวคริสเตียนในเมืองดามัสกัสจะต้อนรับท่านเปาโล เพราะเป็น 
เพียงไม่กี่วันที่ท่านเปาโลได้รับการเปลี่ยนแปลง พระเจ้าทรงประทานนิมิต 
ให้อานาเนียได้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของเซาโล ถ้าเป็นสิ่งอื่นที่ชัดเจน 
น้อยกว่า “นิมิต” คงไม่มีพลังพอที่จะทำาให้อานาเนียเกิดความมั่นใจได้ ว่าสิ่ง 
ที่ท่านได้ยินมาเป็นความจริงไหม: ผู้เคยเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของคริสเตียน  
ท่ามกลางชาวยิว ตอนนี้เป็นผู้เชื่อคนหนึ่งกำาลังอยู่ท่ามกลางพวกเขา
 เซาโลเดินทางออกจากเยรูซาเล็มพร้อมกับอำานาจจากมหาปุโรหิตให้ 
ทำาลายความเชื่อของคริสเตียน แต่พระเจ้าทรงมีงานที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง 
ให้เซาโลทำา นั่นคือให้นำาพระกิตติคุณไปยังชาวต่างชาติ แนวคิดนี้ดูเหมือนจะ 
ทำาให้อานาเนีย และเหล่าคริสเตียนชาวยิวทั้งมวลรู้สึกสะดุ้งตกใจ แต่ไม่นาน 
ต่อมากลับได้ยินว่าเซาโลได้กลายเป็นคริสเตียนคนหนึ่ง ซึ่งจะว่าไป เซาโล 
ครั้งหนึ่งพยายามหยุดไม่ให้ใครเผยแผ่ความเชื่อของคริสเตียน แต่บัดนี้ 
พระเจ้าจะทรงใช้เซาโลให้ประกาศเผยแพร่ข่าวสารนั้นให้ไปไกลแสนไกล 
เกินกว่าผู้เชื่อชาวยิวคนใดคิดฝันว่าจะเป็นไปได้

 อ่านพระธรรม 1 ซามูเอล 16:7; มัทธิว 7:1 และ 1 โครินธ์ 4:5  
ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้สอนเราว่าเหตุใดเราจึงต้องรอบคอบที่จะตัดสิน 
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พระกิตติคุณแพร่ไปสู่คนต่างชาติ 
(กิจการฯ 11:19-21, 26) พุธ

 อ่านพระธรรมกิจการฯ 11:19-21, 26 คริสตจักรของคนต่างชาติ
ตั้งขึ้นที่ไหนเป็นแห่งแรก มีสาเหตุอะไรทำาให้ผู้เชื่อหลายคนเดินทางไป 
ที่นั่น

 การข่มเหงคริสเตียนเกิดขึ้นหลังจากความตายของสเทเฟน ชาวยิว
จำานวนมากได้หลบหนีภัยไปยังเมืองอันทิโอก ซึ่งอยู่ห่างจากเยรูซาเล็มไปทาง 
เหนือประมาณ 480 กิโลเมตร เมืองอันทิโอกเป็นเมืองหลวงของแคว้นซีเรีย  
อันทิโอกเป็นเมืองสำาคัญอันดับสามในอาณาจักรโรมัน เริ่มจากกรุงโรม มาเป็น 
อะเล็กซานเดรีย แล้วก็อันทิโอก อันทิโอกมีประชากรจากทั่วโลกอาศัยอยู่ 
ประมาณ 500,000 คน ดังนั้นอันทิโอกจึงเป็นจุดสมบูรณ์ที่จะมีคริสตจักรที่ 
มีสมาชิกทั้งชาวยิวและชาวต่างชาติ การมีสมาชิกคละกันทั้งชาวยิว และชาว 
ต่างชาติ จะเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของพันธกิจการ 
ประกาศไปทั่วโลกกว้างของคริสตจักรในช่วงยุคแรกเริ่มของคริสตจักร

 มีอะไรเกิดขึ้นในเมืองอันทิโอก ที่เป็นเหตุทำาให้ท่านบารนาบัส
เดินทางไปเยี่ยมเมืองนี้ และได้เชิญท่านเปาโลให้ร่วมทีมกับท่านที่นั่น 
ภาพของคริสตจักรในเวลานั้นเป็นอย่างไร ตามที่พระธรรมกิจการฯ 
11:20-26 ได้วาดภาพไว้ให้เราเห็น

 เป็นการยากที่จะประมวลรายการกิจกรรมเรียงตามเวลาสำาหรับชีวิต
ของท่านเปาโล เพราะบันทึกจะเขียนไว้เฉพาะเหตุการณ์สำาคัญที่เกิดขึ้น แต่ดู 
เหมือนว่าช่วงเวลาห้าปีได้ผ่านไประหว่างที่ท่านเปาโลเดินทางไปเยี่ยมกรุง 
เยรูซาเล็มในกิจการฯ 9:26-30 และคำาเชิญของท่านบารนาบัสให้ท่านเปาโลมา 
รว่มกนัเปน็ทมีงานในเมอืงอนัทโิอก  สว่นทา่นเปาโลทำาอะไรบา้งในชว่งหา้ปแีรก 

THE GOSPEL GOES TO THE GENTILES

ประสบการณ์ด้านจิตวิญญาณของคนอื่น คุณได้ทำาอะไรผิดพลาดบ้างใน 
การตัดสินคนอื่นๆ และคุณได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดนั้น
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การโต้แย้งภายในคริสตจักร (กิจการฯ 15:1-5)วันพฤหัสบดี

 ไม่นานหลังจากคริสตจักรอันทิโอกได้รับการสถาปนาขึ้นสำาหรับผู้ 
เชื่อกลุ่มแรก จากจุดเริ่มต้นที่ผู้เชื่อชาวยิวไม่ค่อยยินดีจะต้อนรับชาวต่างชาติ 
ที่รับเชื่อเข้าสู่คริสตจักร ตอนแรกพวกคริสเตียนเห็นด้วยที่พวกเขาจำาเป็น 
ต้องเข้าถึงชาวต่างชาติ แต่พวกเขาไม่เห็นด้วยในส่วนที่ชาวต่างชาติจะเข้า 
ร่วมการนมัสการในคริสตจักร บางคนรู้สึกว่า “การเชื่อในพระเยซูเพียงอย่าง 
เดียวไม่เพียงพอที่จะเป็นคริสเตียน” พวกเขายืนยันว่าคริสเตียนชาวต่างชาติ 
จำาเป็นต้องทำาสองประการ ก่อนที่จะได้รับการยอมรับ ประการแรก ชาว

DISAGREEMENT WITHIN THE CHURCH

หลังการกลับใจเป็นสิ่งยากที่จะชี้ชัดลงไป แต่พระธรรมกาลาเทีย 1:21 บอก 
เบาะแสให้เราทราบบ้าง ท่านเปาโลอาจได้เดินทางไปประกาศพระกิตติคุณใน 
ซีเรียและซีลีเซีย บางคนเชื่อว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ครอบครัวของท่านเปาโล 
ได้ตัดสิทธิ์ทางกฎหมาย ไม่ให้ท่านเปาโลได้รับมรดกเป็นเงิน หรือที่ดินซึ่งเป็น 
สิทธิตามกฎหมายเมื่อพวกเขาเสียชีวิตลง (ฟีลิปปี 3:8) ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ 
ท่านเปาโลต้องเผชิญความยากลำาบากนานัปการ (อ่าน 2 โครินธ์ 11:23-28) 
 คริสตจักรที่อันทิโอกเติบโตขึ้นภายใต้การทรงนำาของพระวิญญาณ- 
บริสุทธิ์ กิจการฯ 13:1 แสดงให้เห็นว่าสมาชิกโบสถ์ประกอบด้วยคนหลาย 
เชื้อชาติจากทั่วโลก: ท่านบารนาบัสมาจากไซปรัส ลูสิอัสมาจากไซรีน และ 
ท่านเปาโลมาจากซีลีเซีย สิเมโอนเป็นไปได้มาจากแอฟริกา และมีผู้เชื่อชาว 
ต่างชาติมาจากทั่วโลก ตอนนี้พระวิญญาณทรงประสงค์จะนำาพระกิตติคุณไป 
ยังชาวต่างชาติไกลออกไปกว่าซีเรียและยูเดีย และอันทิโอกจะกลายเป็น 
ศูนย์กลางในซีเรียที่งานแห่งพระกิตติคุณเผยแผ่ออกไป

 อ่านพระธรรมกิจการฯ 11:19-26 ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้แสดงให้
เหน็วา่ สมาชกิครสิตจกัรทีอ่นัทโิอกประกอบดว้ยผูเ้ชือ่มาจากชาวตา่งชาต ิ 
ที่มีวิถีชีวิตและพื้นฐานหลากหลาย ต่างธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ  
และรายละเอียดอื่นๆ เราสามารถเรียนรู้อะไรจากข้อมูลเหล่านี้ ซึ่งอาจ 
ช่วยเราให้ดำาเนินงานคริสตจักรได้ดีเหมือนที่อันทิโอก
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ต่างชาติที่เป็นเพศชาย เด็กชาย หรือผู้ใหญ่ต้องรับพิธีสุหนัต การจะรับ 
สุหนัตคือจะต้องตัดหนังหุ้มปลายองคชาตออกไป ประการที่สอง ผู้ที่เชื่อ
ในพระเยซู จำาเป็นต้องเชื่อฟังบัญญัติของท่านโมเสสด้วย
 พระธรรมกิจการฯ 10:1-11:18 เล่าถึงประสบการณ์ของอัครทูตเปโตร 
กับนายร้อยทหารโครเนลิอัส ซึ่งเป็นชาวโรมัน และเป็นคนต่างชาติ ผู้ได้รับ 
บพัตศิมาจากทา่นเปโตร  โดยไมต่อ้งรบัสหุนตั  ผูเ้ชือ่ชาวยวิทัง้หลายในครสิตจกัร 
รูส้กึวา้วุน่ใจในเรือ่งนี ้ ความรูส้กึนีเ้ปน็ตวัอยา่งเหน็ไดช้ดัเจนในความเหน็ขดัแยง้ 
กันในเรื่องชาวต่างชาติ การรับชาวต่างชาติหนึ่ง หรือสองคนเข้าสู่คริสตจักร 
อาจทำาให้สมาชิกชาวยิวบางคนรู้สึกไม่สบายใจ แต่อัครทูตเปาโลต้องการเปิด 
ประตูคริสตจักรออกกว้างเพื่อให้ชาวต่างชาติทั้งปวงเข้ามาร่วม โดยการเชื่อใน 
พระเยซูคริสต์เท่านั้น ดังนั้นจึงมีผู้เชื่อบางคนพยายามที่จะหยุดงานของท่าน 
เปาโลที่ดำาเนินไปท่ามกลางชาวต่างชาติ

 อ่านพระธรรมกิจการฯ 15:1-5 ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้บอกว่าผู้เชื่อ
ชาวยิวจากแคว้นยูเดียพยายามจะล้มงานของท่านเปาโลท่ามกลางชาว 
ต่างชาติที่เป็นคริสเตียนในอันทิโอกอย่างไร

 ในตอนสุดท้าย สภาแห่งกรุงเยรูซาเล็มลงมติยอมรับฝ่ายของท่าน
เปาโลการโต้แย้งเรื่องที่ว่า จะให้ผู้เชื่อชาวต่างชาติรับสุหนัตหรือไม่ปิดฉากลง  
กระนั้นยังมีผู้เชื่อชาวยิวหลายคนยังพยายามจะหยุดท่านเปาโลจากการนำา 
พระกิตติคุณไปประกาศกับคนต่างชาติ เจ็ดปีผ่านไปหลังจากการประชุมสภา 
แห่งกรุงเยรูซาเล็ม วันหนึ่งท่านเปาโลเดินทางไปเยี่ยมกรุงเยรูซาเล็มเป็น 
ครัง้สดุทา้ย  ชาวยวิหลายคนในกรงุเยรซูาเลม็ซึง่ยงัแคลงใจเกีย่วกบัพระกติตคิณุ 
ซึ่งท่านเปาโลประกาศ และเพราะเรื่องนี้ทำาให้ท่านเปาโลเกือบเอาชีวิตไม่รอด 
เมื่อท่านไปเยี่ยมพระวิหาร ชาวยิวจากเอเซียได้ยุยงประชาชนแล้วจับท่าน 
เปาโลร้องว่า “ชนชาติอิสราเอลเอ๋ย จงช่วยกันเถิดคนนี้เป็นผู้ที่ได้เสี้ยมสอน
คนทั้งปวงทุกตำาบลให้เป็นศัตรูต่อชนชาติของเรา ต่อธรรมบัญญัติ และต่อ 
สถานที่นี้ และยิ่งกว่านั้นอีก เขาได้พาคนชาวกรีกเข้ามาในวิหารด้วย จึงทำาให้ 
ที่บริสุทธิ์นี้เป็นมลทิน” (กิจการฯ 21:28)
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ศึกษาเพิ่มเติม:วันศุกร์

 อ่านหนังสือของ เอลเลน จี. ไว้ท์ Individual Independence,  
หน้า 430-434, คำาพยานสำาหรับคริสตจักร, เล่ม 3 บทเหล่านี้พูดถึงความ
หมายของการเป็นคริสเตียนแท้ในคริสตจักร และให้อ่านใน The SDA Bible 
Commentary, เล่ม 6, หน้า 225-234 ด้วย หน้าหนังสือเหล่านี้เป็นเหมือน
แผนที่ช่วงต้นชีวิตของเซาโล ซึ่งต่อมาเซาโลได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เปาโล” เมื่อ 
ท่านได้กลายมาเป็นคริสเตียน
 ครั้งหนึ่งท่านเปาโล (ในชื่อเซาโล) เป็นผู้ปกป้องที่เข้มแข็งของ 
ศาสนายิว และเป็นหัวหน้ากลุ่มผู้ทำาการข่มเหงผู้ติดตามของพระเยซู ท่าน 
เปาโลเป็นคนกล้าหาญ ท่านไม่เคยเลิกล้มความตั้งใจ ท่านมีพลังในการโต้ 
เหตุผล ท่านสามารถทำาให้บางคนมองดูเหมือนเป็นคนโง่เขลาจากอำานาจแห่ง 
ของประทานในการใช้ถ้อยคำาของท่าน และบัดนี้ชาวยิวทั้งหลายได้มองเห็น 
ชายหนุ่มผู้เต็มไปด้วยของประทานคนนี้ได้เข้าร่วมกับกลุ่มที่ครั้งหนึ่งท่านได้ 
ทำาการต่อต้านอย่างแข็งขัน ณ ตอนนี้ท่านเปาโลทำาการเทศนาสั่งสอนออก 
นามพระเยซูอย่างไม่มีความเกรงกลัวใดๆ
 “นายพลผู้บัญชาการกองทัพเสียชีวิตในการสู้รบ นับเป็นการสูญเสีย 
ยิ่งใหญ่สำาหรับกองทหารของเขา แต่การสูญเสียชีวิตของเขา ไม่ได้ทำาให้กอง 
ทหารของศัตรูเข้มแข็งขึ้น แต่ครั้นชายผู้เป็นที่รู้จักกันดีเข้าร่วมกับกองทัพ 
ของศัตรู ทำาให้เหล่าคนที่เขาเข้าร่วมได้รับประโยชน์ เซาโลแห่งทาร์ซัสควร 
ล้มลงและตายโดยแสงรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าบนเส้นทางไปเมืองดามัสกัส  
สมมติเขาถูกฆ่าตาย ชาวยิวทั้งหลายก็จะสูญเสียพลังในการข่มเหงคริสเตียน  

 จินตนาการให้คุณเองเป็นหนึ่งในกลุ่มชาวยิวผู้เชื่อในพระเจ้า  
ที่ยังรู้สึกขัดเคืองกับคำาสอนของท่านเปาโล เรื่องนี้สามารถสอนเราเกี่ยว 
กับแนวคิดของเรา หรือของกลุ่มที่อาจนำาไปในทิศทางผิดได้อย่างไร  
เราสามารถจะรักษาตัวเองให้พ้นจากการกระทำา หรือเชื่อในสิ่งผิดพลาด 
เหมือนพวกยิวกลุ่มนี้ได้อย่างไร
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คำ�ถ�มเพื่อก�รอภิปร�ย:
1. ศัตรูตัวฉกาจที่สุดของท่านเปาโลคือชาวยิว ผู้ซึ่งเชื่อในพระเยซู  
 เราสามารถเรียนรู้อะไรจากข้อมูลนี้
2. เป็นสิ่งสำาคัญที่จะยืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อ แต่ในเวลาเดียวกัน  
 เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราไม่ต่อต้านพระเจ้าด้วยจุดยืนของเรา

สรุป
 เซาโลพบพระเยซูผู้ทรงฟื้นพระชนม์บนถนนไปเมืองดามัสกัส 
เป็นเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญที่สุดหรับตัวท่านและประวัติศาสตร์ 
ของคริสตจักร พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชายผู้ทำาการข่มเหงคริสตจักร  
และพระเจ้าทรงเลือกท่านให้นำาพระกิตติคุณไปประกาศกับโลกของชาว 
ต่างชาติ ท่านสอนชาวต่างชาติว่าพวกเขาควรเข้าร่วมกับคริสตจักรโดย 
ความเชื่อเท่านั้น คำาสอนนี้ยากสำาหรับชาวยิวบางคนในคริสตจักรที่จะรับ 
ไหว พวกเขาร่วมกันต่อต้านท่านเปาโล และพวกเขาได้รับการเตือนในการ 
ต่อต้านของพวกเขา เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า แนวคิดผิดๆ และความรู้สึกไม่ 
ชอบคนอื่นขวางกั้นการทำางานรับใช้พระเจ้าได้

แต่พระเจ้าทรงแสนดี ทรงไว้ชีวิตท่านเปาโล และทรงเปลี่ยนแปลงจิตใจของเขา  
และเช่นนั้น ผลของการเปลี่ยนแปลง ผู้มีชัยของกองกำาลังศัตรูได้เข้าร่วม 
กับกองกำาลังของพระคริสต์ ซึ่งลงตัวพอดี พระเจ้าทรงต้องการชายฉกรรจ์ที่ 
มุ่งมั่นในวัตถุประสงค์ มีความกล้าหาญ ปราศจากความเกรงกลัวซึ่งเป็นที่ 
ต้องการมากในช่วงเริ่มต้นของคริสตจักร” (เอลเลน จี. ไว้ท์, กิจการของ-
อัครทูต, หน้า 124)
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“บัดนี้ข้าพเจ้ากำาลังพูดเอาใจมนุษย์หรือ ข้าพเจ้าทำาให้ 
เปน็ทีช่อบพระทยัพระเจา้  มใิชห่รอื  ขา้พเจา้อตุสา่หป์ระจบ 
ประแจงมนุษย์หรือ ถ้าข้าพเจ้ากำาลังประจบประแจง 
มนุษย์อยู่ ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ผู้รับใช้ของพระคริสต์” 
(กาลาเทีย 1:10)

อ่านข้อพระคัมภีร์สำาหรับบทเรียนสัปดาห์นี้
2 เปโตร 3:15, 16; กาลาเทีย บทที่ 1; ฟีลิปปี 1:1; กาลาเทีย 5:12

บ่ายวันสะบาโต

ข้อควรจำา

 พวกนักศึกษาสร้างศูนย์ขึ้นแห่งหนึ่งในบริเวณมหาวิทยาลัย
ของพวกเขา สถานที่ซึ่งทุกคนได้รับการต้อนรับให้เข้าไปใช้  

ลองจินตนาการหลายปีต่อมากลุ่มนักศึกษาผู้มีส่วนในการสร้างและเคยใช้ 
ศูนย์นักศึกษาได้สำาเร็จการศึกษาออกไป วันหนึ่งกลุ่มนักศึกษาดังกล่าว ซึ่ง 
ตอนนี้เป็นศิษย์เก่าได้ทยอยกันมาเยี่ยมศูนย์นักศึกษา พวกเขาได้พบนักศึกษา 
รุ่นน้องได้เปลี่ยนแปลงศูนย์นักศึกษาไป ไม่เหลือห้องขนาดใหญ่สำาหรับให้ 
นักศึกษาได้ใช้เวลากับเพื่อนๆ ห้องใหญ่ที่ว่าถูกซอยออกเป็นห้องขนาดเล็ก 
หลายห้อง แต่ละห้องมีกฎเกณฑ์เขียนไว้หน้าห้องว่า ใครสามารถเข้าห้อง 
นั้นได้ ใครไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า บางห้องอนุญาตเฉพาะบางเชื้อชาติหรือเพศ 
จึงจะเข้าได้ กลุ่มนักศึกษาผู้เปลี่ยนแบบแผนศูนย์นักศึกษากล่าวว่าพวกเขา 

บทที่ 2
ข่�วส�รของอัครทูตเป�โล 

และสิทธิของท่�นที่จะนำ�คริสตจักร

วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2017

Paul’s Message and His Right to Lead the Church
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มีอำานาจที่จะทำาเช่นนั้นได้ พวกเขายืนยันว่าการแยกกลุ่มบุคคลที่แตกต่างออก 
จากกันเป็นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นเสมอในอดีต
 อัครทูตเปาโลพบกับสถานการณ์จริงในทำานองเดียวกับศูนย์นักศึกษา  
เราอาจจินตนาการได้จากข้อความในจดหมายฝากที่ท่านเขียนถึงพี่น้อง 
คริสเตียนชาวกาลาเทีย ท่านบอกให้พวกเขาทราบถึงแผนการของท่านสำาหรับ 
ชาวต่างชาติ คนใดที่ไม่ใช่ชาวยิว ชาวยิวถือว่าเป็นชาวต่างชาติ (gentiles)  
และอัตรทูตเปาโลกล่าวยืนยันว่าชาวต่างชาติที่รับเชื่อในพระเยซู ความเชื่อ 
เพียงอย่างเดียวทำาให้พวกเขาได้รับการยอมรับจากพระเจ้า แต่พวกครูสอน 
เทียมเท็จสอนขัดแย้งกับท่านเปาโล พวกเขายืนยันว่า ชาวต่างชาติที่รับเชื่อใน 
พระเยซูแล้ว เพื่อจะให้สมบูรณ์แบบ พวกเขาจะต้องรับสุหนัตด้วย จากนั้น 
พวกเขาจึงจะถูกรับเขามาร่วมในคริสตจักร   
 ท่านเปาโลมองเห็นว่า คำาสอนเช่นนั้นเป็นการโจมตีดวงใจของพระ- 
กิตติคุณโดยตรง พระกิตติคุณสอนว่า เราทั้งหลายรอดได้โดยความเชื่อใน 
พระเยซูเพียงอย่างเดียว ดังนั้นท่านเปาโลจึงกล่าวและเขียนต่อต้านความเชื่อ 
ที่ผิดไปนี้ ซึ่งเราจะอ่านพบได้ในจดหมายฝากที่ท่านเปาโลเขียนถึงผู้เชื่อใน 
เมืองกาลาเทีย

อัครทูตเปาโลผู้เขียนจดหมายฝาก 
(2 เปโตร 3:15, 16)วันอาทิตย์

 อ่านพระธรรม 2 เปโตร 3:15, 16 คริสตจักรในยุคพระคัมภีร์-
ใหม่คิดอย่างไรกับจดหมายฝากของท่านเปาโล ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ 
สอนเราเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้นำาคนของพระเจ้าให้ 
เขียนพระคัมภีร์อย่างไร

 ท่านเปาโลไม่ได้พยายามให้งานเขียนของท่าน “เป็นงานศิลป์ด้าน
อักษร” เมื่อท่านเขียนจดหมายฝากถึงเหล่าผู้เชื่อในเมืองกาลาเทีย แต่เป็น 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจท่านเปาโลให้เขียนเกี่ยวกับสถานการณ์ ที่ท่าน  
และเหล่าผู้เชื่อในคริสตจักรเมืองกาลาเทียมีส่วนร่วมด้วย

PAUL, THE LETTER WRITER



20   พระธรรมกาลาเทียและข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซู

 จดหมายฝากทั้งหลายมีส่วนสำาคัญในงานที่ท่านเปาโลทำาเพื่อ 
พระเจ้า ท่านเปาโลและทีมงานได้สถาปนาคริสตจักรขึ้นหลายแห่งรอบทะเล 
เมดิเตอร์เรเนียน หลังจากก่อตั้งคริสตจักรแล้ว ท่านเปาโลและทีมงานจะเดิน 
ทางไปเยี่ยมคริสตจักรต่างๆ บ่อยเท่าที่สามารถทำาได้ แต่ท่านไม่อาจหยุด  
ณ คริสตจักรหนึ่งได้นานนัก ดังนั้นท่านเปาโลจึงเขียนจดหมายฝากเพื่อให้ 
คำาแนะนำาพวกเขาขณะที่ท่านไม่อยู่ เวลาผ่านไปนานจดหมายฝากของท่าน 
เปาโลถูกคัดลอก (copies) และแบ่งปันกันไปยังคริสตจักรอื่นๆ (โคโลสี 4:16)  
จดหมายบางฉบับของท่านเปาโลได้หายไป แต่อย่างน้อยสิ่งที่ท่านเปาโลได้รับ 
การดลใจให้เขียนขึ้นยังคงอยู่ 13 ฉบับ ซึ่งได้กลายเป็นพระธรรม 13 เล่มของ 
พระคัมภีร์ใหม่ ข้อพระคัมภีร์จากจดหมายฝากของท่านเปโตร แสดงบางจุดให้ 
เราเหน็วา่งานเขยีนของทา่นเปาโลไดร้บัการยกยอ่งเปน็สว่นหนึง่ของพระคมัภรี์ 
ศักดิ์สิทธิ์ การให้เกียรติแก่งานเขียนของท่านเปาโล แสดงว่าผู้คนให้การคารวะ 
ต่องานเขียนของท่านเปาโลมากเพียงใดนับตั้งแต่สมัยแรกเริ่มของประวัติ 
ศาสตร์ของคริสตจักรเป็นต้นมา
 มีช่วงเวลาหนึ่งบางคนเชื่อว่ารูปแบบที่ท่านเปาโลเขียนจดหมายฝาก  
ซึ่งได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ใหม่ เป็นรูปแบบที่หายาก และมี 
ความเปน็พเิศษ  พวกเขาคดิวา่พระวญิญาณบรสิทุธิท์รงดลใจใหผู้เ้ขยีนขา่วสาร 
ของพระเจ้าเป็นผู้ดลใจให้ท่านเปาโลเขียนในรูปแบบเฉพาะ แต่แนวความคิดนี้ 
ได้ถูกเปลี่ยนไป เมื่อชายสองคนจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดได้คนพบ 
หลักฐานสำาคัญในประเทศอียิปต์ ผู้ที่ค้นพบข้อเท็จจริงครั้งนั้นคือ เบอร์นาร์ด 
เกร็นเฟลล์ และอาร์เธอร์ ฮันท์ พวกเขาได้พบเอกสารเก่าแก่โบราณประมาณ  
500,000 ชิ้นเขียนบนกระดาษจากต้นปาไปรัส ต้นปาไปรัสเป็นต้นพืชเหมือน 
หญ้าสูงขึ้นตามหนองบึง ผู้คนสมัยพระคัมภีร์นำาเอาลำาต้นมาลอกออกเป็นแผ่น 
เพื่อใช้เขียนหนังสือ สิ่งที่ชายทั้งสองค้นพบเป็นส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ใหม่ซึ่ง 
เก่าแก่กว่าพันปี พวกเขาได้พบสำาเนาใบเรียกเก็บเงิน บันทึกการเสียภาษี  
ใบเสร็จรับเงินและจดหมายส่วนของบุคคล
 การค้นพบของพวกเขาเป็นการพิสูจน์ว่า จดหมายของท่านเปาโลถูก 
เขยีนขึน้ตามรปูแบบการเขยีนจดหมายยาวในสมยัของทา่นเปาโลเอง  จดหมาย 
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อัครทูตเปาโลได้รับการเลือกโดยพระเจ้า  
(กาลาเทีย 1:1, 2)วันจันทร์

 ทา่นเปาโลเขยีนจดหมายฝากของทา่นในรปูแบบของจดหมายทีผู่เ้ขยีน 
ใชก้นัในสมยัของพระคมัภรีใ์หม ่ แตพ่ระธรรมกาลาเทยีมคีวามพเิศษบางประการ 
ในตัวเอง ซึ่งไม่พบในจดหมายของคนอื่นๆ ซึ่งเราทราบว่าสิ่งดังกล่าวช่วยเรา 
ให้เข้าใจดีขึ้นในสถานการณ์ที่ท่านเปาโลได้เผชิญ

 ท่านเปาโลเปิดหน้าจดหมายของท่านด้วยการทักทาย ให้มองดู
การทักทายที่ท่านใช้ในพระธรรมกาลาเทีย 1:1, 2 จากนั้นอ่านในพระ- 
ธรรมเอเฟซัส 1:1; ฟีลิปปี 1:1 และ 2 เธสะโลนิกา 1:1 การทักทายที่ 
เปาโลใช้ในพระธรรมกาลาเทียมีความแตกต่างจากการทักทายที่ท่าน 
ใช้ในพระธรรมที่เป็นจดหมายฝากฉบับอื่นๆ อย่างไร

 การทกัทายในพระธรรมกาลาเทยีมคีวามยาวกวา่เลม่ (ฉบบั) อืน่ๆ อนึง่
ทา่นบอกแหลง่ทีม่าแหง่พลงัอำานาจของทา่นดว้ย  ทา่นเปาโลเปน็อคัรทตูคนหนึง่  
คำาวา่อคัรทตู (apostle) หมายความวา่ “คนหนึง่ทีถ่กูสง่ออกไป” หรอื “ผูส้ือ่ขา่ว 
คนหนึ่ง” ในพระคัมภีร์ใหม่ หมายถึงเหล่าผู้ติดตามทั้งสิบสองคน ซึ่งถูกเรียก 
โดยพระเยซู ได้ใช้ชีวิตยู่ใกล้ชิด ได้สังเกตการณ์ ได้รับการสอน และรับการฝึก 

PAUL, CHOSEN BY GOD

ดังกล่าวแบ่งออกเป็นสี่ส่วน: (1) คำาทักทายซึ่งมีชื่อผู้เขียนจดหมาย และชื่อ 
ผู้รับ (2) การกล่าวขอบคุณ (3) เนื้อหาหลักของจดหมาย (4) แนวคิดตอนปิด 
จดหมาย
 สรุปแล้ว ท่านเปาโลเขียนจดหมายฝากในลักษณะเดียวกับผู้เขียน 
คนอื่นใช้ในสมัยของท่าน ที่จริงท่านได้เกริ่นไว้แต่แรกว่าท่านเขียนข่าวสาร 
ในรูปแบบให้เข้าใจง่าย เพื่อให้พวกผู้อ่านตระหนักรู้ได้ว่าใครเขียน

 สมมตวิา่พระคมัภรีถ์กูเขยีนขึน้ในปจัจบุนั  คณุคดิวา่พระวญิญาณ
บริสุทธิ์จะดลใจให้ผู้เขียนใช้รูปแบบใดในการเขียน เพื่อให้ข่าวสารของ 
พระผู้เป็นเจ้าเข้าถึงพวกเราในวันนี้
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ในพันธกิจโดยตรงจากพระเยซู และยังหมายถึงบุคคลอื่นๆ ที่พระเยซูทรงส่ง 
ออกไปบอกคนอื่นเกี่ยวกับพระองค์ด้วย (กาลาเทีย 1:19; 1 โครินธ์ 15:7) ท่าน 
เปาโลกล่าวว่าท่านเป็นคนหนึ่งในกลุ่มพิเศษนี้ ที่ถูกส่งออกไปเป็นพยานเพื่อ 
พระองค์ 
 ท่านเปาโลกล่าวชัดเจนว่าสิทธิของท่านที่จะนำาผู้คนมาหาพระเยซู  
และตั้งคริสตจักรไม่ได้มาจากมนุษย์ผู้หนึ่งผู้ใด การปกป้องคริสตจักรดูเหมือน 
ชี้ให้ผู้ต่อต้านที่อยู่คริสตจักรเหล่านั้นรับรู้ พวกเขาพยายามทำาให้อำานาจของ 
ท่านอ่อนกำาลังลง เหตุใดพวกเขาทำาเช่นนั้น เราได้มองเห็นว่าบางคนใน 
ครสิตจกัรไมม่คีวามยนิดกีบัขา่วสารทีท่า่นเปาโลประกาศ  ทา่นบอกคนทัง้หลาย 
ว่า พวกเขารอดได้โดยความเชื่อในพระเยซูเพียงอย่างเดียว และไม่ใช่จากการ 
เชื่อฟังพระบัญญัติด้วย ดังนั้นบางคนรู้สึกว่าท่านเปาโลทำาให้พระบัญญัติมี 
ความสำาคัญน้อยลง เรื่องนี้สร้างความยุ่งยากให้กับท่านเปาโลเป็นอันมาก  
พวกเขาโจมตีท่านเปาโลด้วยการใช้เล่ห์ เพราะพวกเขาทราบว่าข่าวกิตติคุณ 
ของท่านเปาโลได้บ่งบอกถึงสิทธิในการนำาของท่าน ดังนั้นพวกเขาโจมตีสิทธิ 
อำานาจของท่านเปาโลโดยตรง
 พวกเขาไม่ได้โจมตีว่าท่านเปาโลไม่ใช่อัครทูต แต่พวกเขาต่อต้านว่า 
การที่ท่านเปาโลอ้างในสิ่งที่ท่านเป็นไม่ได้หมายความอย่างนั้นจริงๆ พวกเขา 
กล่าวว่าท่านเปาโลเป็นเพียงผู้สื่อข่าวคนหนึ่งไม่มีอะไรพิเศษมากกว่านั้น 
พวกเขากล่าวว่ากิตติคุณของท่านเปาโล เป็นเพียงแนวคิดหรือความเข้าใจตาม 
ลำาพังคนเดียวของท่านเปาโลเอง ไม่ใช่สิ่งที่มาจากพระเจ้า
 ท่านเปาโลเข้าใจว่าแนวคิดของพวกต่อต้านช่างอันตรายเพียงใด  
ดังนั้นทันทีทันใด ท่านกล่าวอย่างชัดเจนตั้งแต่ตอนต้นจดหมายฝากของ 
ท่านว่า พระเจ้าทรงเลือกท่านเป็นอัครทูตคนหนึ่ง

 มีวิธีใดบ้างไหมที่พระคัมภีร์ถูกตั้งคำาถามในปัจจุบันภายใน
คริสตจักร หากมีคำาถามดังกล่าวเกี่ยวกับพระคัมภีร์ จะมีมาในรูปแบบ 
ใด มีทางใดบ้างไหมที่คำาถามดังกล่าวจะมีผลต่อความคิดของคุณเอง  
เกี่ยวกับอำานาจของพระคัมภีร์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ
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ข่าวสารของอัครทูตเปาโล (กาลาเทีย 1:3-5)
วันอังคาร

 ในการเริ่มจดหมายฝากที่เปาโลกเขียนถึงชาวกาลาเทียนั้นท่าน
กล่าวถึงที่มาของสิทธิอำานาจในการเป็นอัครทูตอย่างชัดเจน นอกจากนี้ 
แล้ว ในการทักทายท่านยังได้แนะนำาให้คนรู้จักอะไรอีก ข้อความใน 
กาลาเทีย 1:3-5 มีความเหมือนกันและแตกต่างกันจาก เอเฟซัส 1:2;  
ฟีลิปปี 1:2 และ โคโลสี 1:2 อย่างไร

 ความพิเศษอย่างหนึ่งในจดหมายฝากของท่านเปาโลคือ วิธีที่ท่าน
เชื่อมคำาว่า “พระคุณ” และ “สันติสุข” (grace and peace) เข้าด้วยกันใน 
การทักทายของท่าน นักเขียนชาวกรีกในสมัยเดียวกับท่านเปาโลจะเริ่มต้น 
จดหมายด้วย “การทักทาย” (chairein) แต่ท่านเปาโลใช้คำาว่า “พระคุณ”  
(grace) แทน (กาลาเทีย 1:3) ในภาษากรีกคำาว่า “พระคุณ” (charis) สีเสียง 
คล้ายกันมากกับคำาว่า “การทักทาย” (charein) แต่ทั้งสองคำาแตกต่างกัน  
อนึ่งท่านเปาโลจะเพิ่มคำาว่า “ต้อนรับ (ด้วยความยินดี)” (welcome) เข้ากับ 
การทักทายกับชาวยิวด้วยคำาว่า “สันติสุข”       
 ท่านเปาโลใช้คำาว่า “พระคุณ” และ “สันติสุข” ในการทักทายของท่าน  
ไม่เพียงจากการมีมารยาทที่ดีเท่านั้น หรือแสดงว่าตัวท่านเป็นคนสุภาพ 
อ่อนโยน แต่สองคำานี้พรรณนาถึงข่าวสารพระกิตติคุณของท่าน (ที่จริงท่าน 
เปาโลใช้สองคำานี้มากกว่าผู้เขียนพระคัมภีร์ท่านอื่นๆ) ความจริงพระคุณ และ 
สันติสุขไม่ได้มาจากท่านเปาโล แต่มาจากพระบิดาและองค์พระเยซูคริสต์

 มีส่วนใดของพระกิตติคุณที่ท่านเปาโลรวมเข้าไปใน พระธรรม 
กาลาเทีย 1:1-6

 ท่านเปาโลไม่มีพื้นที่มากนักในการเปิดฉากทักทายของท่าน ที่จะ
อธิบายว่า “พระกิตติคุณคืออะไร” แต่ท่านพรรณนาถึงหัวใจของพระกิตติคุณ 
ในเพียงไม่กี่ข้อสั้นๆ อะไรคือหลักการสำาคัญของความจริงที่พระกิตติคุณตั้งอยู่  
ท่านเปาโลกล่าวว่าพระกิตติคุณไม่ได้วางรากฐานบนการเชื่อฟังพระบัญญัติ  
แต่ “พระกิตติคุณวางอยู่บนสิ่งที่พระเยซูได้ทรงทำาเพื่อเราผ่านการสิ้นพระชนม์ 

PAUL’ S MESSAGE
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ของพระองค์บนไม้กางเขนและการฟื้นสู่ชีวิต นี่คือบางสิ่งที่ได้ทรงทำาเพื่อเรา  
ซึ่งเราไม่สามารถทำาด้วยตัวเราเองได้ การถวายบูชาของพระคริสต์ได้ “หัก” 
(broke) อำานาจของความบาปและความตาย  ขณะเดยีวกนัปลดปลอ่ยผูต้ดิตาม 
พระองค์จากอำานาจแห่งความชั่วร้าย อำานาจของความชั่วร้ายได้เกาะกุมใจคน 
เป็นอันมากให้รู้สึกกลัว มันได้ควบคุมผู้คนเป็นอันมากไว้เป็นทาส
 ท่านเปาโลคิดอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับพระคุณและสันติสุข ที่พระเจ้า 
ทรงสร้างเพื่อเราในพระคริสต์ ข่าวอันอัศจรรย์นี้เป็นเหตุให้เราเปิดปากถวาย 
พระสิริแด่พระองค์ตลอดไปในพระธรรมกาลาเทีย 1:5

 เขียนความเข้าใจของคุณว่า “พระคุณคืออะไร” ลงบนแผ่น
กระดาษ พยายามใช้คำาไม่มากกว่าท่านเปาโลใช้ในพระธรรมกาลาเทีย  
1:1-5 นำาสิ่งที่คุณเขียนลงกระดาษไปแบ่งปันในชั้นเรียนสะบาโต

ไม่มีพระกิตติคุณอื่น (กาลาเทีย 1:6) พุธ

 มองไปยังการเริ่มต้นจดหมายฝากบางฉบับของท่านเปาโล ใน 
พระธรรมโรม 1:8; 1 โครินธ์ 1:4; ฟีลิปปี 1:3 และ 1 เธสะโลนิกา 1:2  
อะไรมักจะมาถึงบ่อยๆ หลังจากการเปิดฉากทักทาย และพระธรรม 
กาลาเทีย 1:6 มีความแตกต่างออกไปอย่างไร

 ท่านเปาโลเขียนเกี่ยวกับปัญหาทุกประเภทที่คริสตจักรเผชิญ แต่ก่อน
อื่นท่านเริ่มต้นจดหมายฝากของท่านด้วยการกล่าวทักทาย จากนั้นท่านเขียน 
คำาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำาหรับความเชื่อของผู้อ่านของท่าน ท่าน 
เปาโลเขียนจดหมายฝากของท่านถึงชาวโครินธ์ในลักษณะนี้ เพราะผู้เชื่อใน 
พระคริสต์ที่เมืองโครินธ์ต้องต่อสู้ดิ้นรนกับความบาปเรื่องการผิดประเวณีของ 
ชายคนหนึ่ง ซึ่งแม้ในชาวต่างประเทศก็ไม่ปรากฏ (อ่าน 1 โครินธ์ 1:4 และ  
1 โครินธ์ 5:1) และสถานการณ์ในคริสตจักรกาลาเทียทำาให้ท่านเปาโลว้าวุ่นใจ  
ท่านจึงข้ามถ้อยคำา “การขอบพระคุณพระเจ้า” ไปซึ่งตามปกติท่านจะเขียน 
ในส่วนนี้

NO OTHER GOSPEL
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 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 1:6-9 และ ในกาลาเทีย 5:12 เปาโล
ใช้ถ้อยคำาใดที่แสดงว่าท่านเป็นห่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกาลาเทีย

 ท่านเปาโลไม่ยับยั้งถ้อยคำาใดๆ ในจดหมายของท่านที่เขียนถึงผู้เชื่อ
ในเมืองกาลาเทีย ท่านกล่าวหาพวกเขาว่าพากันหันหลังให้กับความเชื่อใน 
ฐานะเป็นคริสเตียนของพวกเขา ที่จริงคำาว่า “กลับหันไปหา” (กาลาเทีย 1:6)  
บ่อยครั้งถูกใช้พรรณนาถึงเหล่าทหารที่หันไปต่อต้านประเทศของพวกเขา  
โดยการหลบหนีจากกองทัพ ดังนั้นท่านเปาโลกล่าวในทำานองเดียวกัน ผู้เชื่อ 
ในเมืองกาลาเทียกำาลังหันหนีไปจากพระเจ้า
 ชาวกาลาเทียหันหน้าหนีไปจากพระเจ้าอย่างไร ท่านเปาโลกล่าวว่า  
“พวกเขาหันไปเชื่อพระกิตติคุณที่แตกต่างออกไป” กับที่ท่านได้ประกาศ และ 
พวกเขาไดร้บัไวแ้ลว้  ทา่นเปาโลไมไ่ดห้มายความวา่มมีากกวา่หนึง่พระกติตคิณุ  
แต่หมายความว่ามีครูสอนเทียมเท็จในคริสตจักร พวกเขาสอนว่าความเชื่อ 
อย่างเดียวไม่เพียงพอที่ช่วยให้คนหนึ่งรอดจากความบาป (กิจการฯ 15:1-5) 
ท่านเปาโลรู้สึกเป็นกังวลใจกับคำาสอนเทียมเท็จมาก ท่านหวังว่าพวกที่เทศนา 
สัง่สอนพระกติตคิณุเชน่นัน้ จะตกอยูภ่ายใตค้ำาแชง่สาปของพระเจา้  (กาลาเทยี 
1:8) ท่านเน้นประโยคนี้ถึงสองครั้ง (กาลาเทีย 1:9) เพื่อแสดงให้เห็นว่าท่าน 
เป็นทุกข์ใจในเรื่องนี้มากเพียงใด

 แม้คริสตจักรในยุคปัจจุบัน ดูเหมือนจะสอนกันว่า “สิ่งที่เรา
ทำามีความสำาคัญมากกว่าสิ่งที่เราเชื่อ” บางคนกล่าวว่า สิ่งสำาคัญที่สุด 
คือความสัมพันธ์หรือประสบการณ์ของเรากับพระเจ้า เป็นความจริงที่ 
ว่าประสบการณ์นั้นสำาคัญ แต่สิ่งที่ท่านเปาโลเขียนถึงตรงนี้ในพระธรรม 
กาลาเทียสอนเราว่า ความเชื่อก็มีความสำาคัญมากด้วย
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แหล่งที่มาของพระกิตติคุณของอัครทูตเปาโล 
(กาลาเทีย 1:6-9, 11-24)วันพฤหัสบดี

 อา่นกาลาเทยี 1:6-9, 11-24 ผูส้รา้งความยุง่ยากในเมอืงกาลาเทยี
กล่าวหาว่าท่านเปาโลเขียนพระกิตติคุณของท่านเพื่อให้คนทั่วไปยกย่อง 
ท่าน สมมติท่านเปาโลต้องให้คนอื่นคิดแต่สิ่งดีๆ เกี่ยวกับตัวท่าน 
จดหมายฝากของท่านคงจะมีข้อความแตกต่างจากที่เห็นอยู่ ถ้าท่าน 
ต้องการการยกย่องสรรเสริญจากคนอื่น 

 เหตใุดทา่นเปาโลจงึสอนวา่  ผูเ้ชือ่ชาวตา่งชาตไิมต่อ้งรบัสหุนตั  ศตัรขูอง
ท่านเปาโลกล่าวว่า เพราะท่านเปาโลต้องการคนจำานวนมากเข้ามาสู่คริสตจักร 
เท่าที่จะเป็นไปได้ พวกเขากล่าวหาท่านเปาโลว่า ท่านเอาใจใส่เกี่ยวกับสมาชิก 
ในคริสตจักรมากกว่าความจริง ท่านเปาโลทราบว่าชาวต่างชาติอาจไม่ต้องการ 
รับสุหนัตนัก ดังนั้นศัตรูของท่านเปาโล อาจได้คิดว่า นี่เป็นเหตุผลที่ท่านเปาโล 
ไม่กำาหนดให้ชาวต่างชาติต้องรับสุหนัต ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือ ท่านเปาโลถูก 
กล่าวหาว่าเป็น “ผู้เอาใจคน” ท่านเปาโลตอบพวกเขาโดยชี้ไปยังหัวข้อการ 
ต่อต้านการโจมตีด้วยถ้อยคำารุนแรง ที่ท่านเขียนในพระธรรมกาลาเทีย 1:8, 9 
ข้อพระคัมภีร์ทั้งสองนี้แสดงให้เห็นชัดว่า จุดประสงค์ของท่านเปาโล ไม่ใช่ทำา 
ให้ผู้คนคิดดีๆ เกี่ยวกับตัวท่าน ถ้าท่านเปาโลต้องการเช่นนั้น ท่านคงได้ตอบ 
พวกเขาในลักษณะที่แตกต่างออกไป

 เหตุใดท่านเปาโลจึงกล่าวว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะติดตามพระคริสต์ 
และพยายามจะเอาอกเอาใจผู้คนในเวลาเดียวกัน

 ในพระธรรมกาลาเทีย 1:11, 12 ท่านเปาโลกล่าวว่า ท่านได้รับ
พระกิตติคุณและอำานาจที่จะเทศนา และการทรงนำาจากพระเจ้า ถ้อยคำา 
ของท่านเปาโลในพระธรรมกาลาเทีย 1:23 และ 24 สนองจุดที่ท่านต้อง 
การสื่ออย่างไร

 พระธรรมกาลาเทีย 1:13-14 เล่าเรื่องของท่านเปาโล (ในชื่อเซาโล)
ก่อนที่ท่านจะกลายเป็นคริสเตียน (กาลาเทีย 1:13, 14) ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้

THE SOURCE OF PAUL’S GOSPEL
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บอกเราเช่นกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับท่าน เมื่อท่านกลายเป็นคริสเตียน (กาลา-
เทีย 1:15, 16) และภายหลังท่านได้กลายเป็นคนหนึ่ง (กาลาเทีย 1:16-
24) ท่านเปาโลอ้างเหตุผลว่า สถานการณ์แวดล้อมแต่ละช่วงเวลาในชีวิตของ
ท่าน แสดงให้เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะกล่าวว่าท่านได้รับพระกิตติคุณจากใคร 
นอกจากพระเจ้า ท่านเปาโลปฏิเสธที่จะปล่อยให้ใครเกิดความสงสัย และกล่าว 
ดูหมิ่นข่าวสารของท่าน ว่ามาจากไหน ท่านทราบว่ามีอะไรได้เกิดขึ้นกับท่าน  
ท่านทราบว่าท่านถูกเรียกมาให้ทำาการเทศนาสั่งสอน และท่านกำาลังจะทำา 
สิ่งนั้น แม้ว่าเป็นสิ่งยากยิ่งที่จะทำา

 คุณมั่นใจได้อย่างไรว่า พระคริสต์ทรงเรียกคุณให้รับใช้พระองค์  
คณุแนใ่จไดอ้ยา่งไรวา่พระเจา้ไดท้รงเรยีกคณุใหท้ำาพนัธกจิ เพราะเหตใุด 
คุณจึงควรเรียนรู้ที่จะฟังคำาแนะนำาที่ฉลาดของคนอื่น แม้คุณจะมีความ 
มั่นใจก็ตาม

ศึกษาเพิ่มเติม:วันศุกร์

 “ในเกือบทุกคริสตจักรมีผู้เป็นชาวยิวโดยกำาเนิด เหล่าครูสอนชาวยิว 
ทำางานผ่านสมาชิกเหล่านี้เพื่อจะได้รับอำานาจ ไม่มีใครสามารถใช้ข้อพระคัมภีร์ 
เพือ่ทำาใหค้ำาสอนของทา่นเปาโลออ่นคา่ลง  ดงันัน้แทนทีจ่ะใชพ้ระวจนะเปน็หลกั  
พวกเขาใช้คำามุสาที่ไม่ซื่อสัตย์เพื่อทำาให้อำานาจของท่านเปาโลอ่อนกำาลังลง  
มีบางคนอ้างว่าท่านเปาโลไม่ใช่สาวกกลุ่มแรกของพระเยซู คำาว่า “สาวก”  
หมายถึงผู้ติดตามพระเยซู และมีบ้างที่กล่าวว่าท่านเปาโลไม่ได้รับพระบัญชา 
ของพระเยซูให้เทศนาสั่งสอน แต่พวกเขากล่าวอ้างว่าท่านเปาโลตัดสินใจที่จะ 
เทศนาสั่งสอนในสิ่งที่ขัดแย้งกับอัครทูตคนอื่นๆ....
 “ท่านเปาโลมองเห็นความชั่วร้ายกำาลังคุกคามทำาลายคริสตจักรอย่าง 
รวดเร็ว ท่านจึงเขียนทันทีและส่งไปยังคริสตจักรกาลาเทีย เพื่อเปิดเผยให้เห็น 
คำาสอนเทยีมเทจ็ ดว้ยถอ้ยคำาเผด็รอ้น ทา่นเปาโลตอ่วา่เหลา่ผูไ้ดห้นัออกไปจาก 
ความจริง” (เอลเลน จี. ไว้ท์, Sketches (Stories) from Life of Paul, 
หน้า 188, 189)
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 คำ�ถ�มเพื่อก�รอภิปร�ย:
1. อ่าน “คำาทักทาย” ของท่านเปาโลที่เขียนถึงชาวกาลาเทียอีก 
 รอบหนึ่ง ในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ ท่านกล่าวว่า การสิ้นพระชนม์ 
 ของพระเยซูเกิดขึ้นสำาหรับเหตุผลที่สำาคัญยิ่ง อะไรคือเหตุผลนั้น 
 และมีความหมายอะไรสำาหรับเราในปัจจุบัน 

2. ใน กาลาเทีย 1:14 ท่านเปาโลกล่าวว่า ครั้งหนึ่งท่านมีหัวรุนแรง 
 ได้ลุกขึ้นปกป้อง “ขนบธรรมเนียม” ของบรรพบุรุษ ผู้มีชีวิตก่อน 
 หน้าท่าน โดย “ขนบธรรมเนียม” ท่านเปาโลอาจหมายถึงคำาสอน 
 ของชาวฟาริสี ชาวฟาริสีซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหลักคำาสอนทางศาสนา 
 เคร่งครัด พวกเขาถือรักษาบัญญัติอย่างจริงจัง มีส่วนไหนของ 
 ขนบธรรมเนียมที่อยู่ในความเชื่อของเรา มีคำาเตือนอะไรจาก 
 ประสบการณ์ของท่านเปาโลที่มีไว้สำาหรับเราเกี่ยวกับการให้  
 “ขนบธรรมเนียม” อยู่หน้าความจริงของพระคัมภีร์ 

3. เหตุใดท่านเปาโล “ดูเหมือน” ไม่ปล่อยผู้ไม่เชื่อในสิ่งที่ท่านพูด  
 และปฏิบัติให้หลงหายไป อ่านอีกครั้งจากสิ่งที่ท่านได้เขียนเกี่ยว 
 กบัเหลา่ผูม้แีนวคดิแตกตา่งในเรือ่งพระกติตคิณุ (ทีท่า่นประกาศ)  
 อาจมีบางคนเห็นด้วยกับแนวคิดเข้มแข็งในสิ่งต่างๆ อย่างท่าน 
 เปาโล ที่คริสตจักรของเรายุคปัจจุบันควรจะถูกมองอย่างไร
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สรุป
 พวกครูสอนเทียมเท็จในกาลาเทีย ทำางานต่อต้านท่านเปาโล 
พวกเขาพูดว่าพระเจ้าไม่ได้เลือกท่านเปาโลให้เป็นอัครทูตหรือประทาน 
ข่าวสารให้ท่าน ท่านเปาโลจัดการกับเหล่าผู้โจมตีท่านในตอนเปิดฉาก 
จดหมายที่ท่านเขียนถึงชาวกาลาเทีย ท่านกล่าวอย่างกล้าหาญว่า มีทาง
แห่งความรอดเพียงทางเดียวเท่านั้น และท่านเล่าว่า ท่านได้กลายเป็น 
ผู้ติดตามพระคริสต์อย่างไร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าท่านถูกเรียกให้มาเป็นผู้ 
ประกาศพระกิตติคุณให้กับชาวต่างชาติ ซึ่งการเรียกดังกล่าวมาจากพระเจ้า 
เท่านั้น
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“ก็ขอให้ท่านทำาให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยม  
ด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกัน มีความรักอย่างเดียว 
กัน มีใจรู้สึก และคิดพร้อมเพรียงกัน”  (ฟีลิปปี 2:2)

อ่านข้อพระคัมภีร์สำาหรับบทเรียนสัปดาห์นี้
กาลาเทีย 2:1-14; 1 โครินธ์ 1:10-13; ปฐมกาล 17:1-21; 
ยอห์น 8:31-36; โคโลสี 3:11

บ่ายวันสะบาโต

ข้อควรจำา

 ยอห์น คาล์วิน เป็นนักปฏิรูปคริสตจักร ผู้ปรับปรุงทำางานเพื่อ
ทำาใหส้ิง่ตา่งๆ ดขีึน้ คาลว์นิเชือ่วา่พญามารใช ้“อาวธุ” (weapons)  

สองประเภทเพื่อโจมตีคริสตจักร: (1) ความเห็นแตกต่างกัน และ (2) การแบ่ง 
แยก หรือแยกตัวออกจากคริสตจักรเดิมไปตั้งคริสตจักรใหม่ คาล์วินกล่าว 
เตือนว่า คริสเตียนควรหลีกเลี่ยงสิ่งใดก็ตามที่ทำาให้คริสตจักรแบ่งแยกออก
 แต่เราควรรักษาคริสตจักรไว้ด้วยกัน ซึ่งสำาคัญมากกว่าความจริงหรือ  
คิดเกี่ยวกับท่านมาร์ติน ลูเธอร์ ท่านเป็นนักปฏิรูปคริสตจักรเช่นกัน ท่าน 
ลูเธอร์ถูกนำาตัวไปรับการสอบสวนที่ “ไดเอทแห่งวอร์มส์” เพื่อให้การว่า  
เราได้รับความรอดโดยความเชื่อเพียงสิ่งเดียว
 “แต่สมมติท่านลูเธอร์เลือกที่จะเลิกล้มความเชื่อของท่านตอนถูกเรียก 
ไปสอบสวน เพื่อไม่ให้คริสตจักรต้องแยกตัวออกมา ถ้าเป็นเช่นนั้นซาตาน  

บทที่ 3
อำ�น�จของพระกิตติคุณรวมผู้เชื่อเป็นหนึ่ง

วันที่ 8 - 14 กรกฎาคม 2017

The Power of the Gospel to Unite Believers
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ความสำาคัญของการเห็นพ้อง (1 โครินธ์ 1:10-13)
วันอาทิตย์

 อ่านพระธรรม 1 โครินธ์ 1:10-13 ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้บอก
อะไรเราเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านเปาโลเชื่อว่า “การเห็นพ้อง” มีความสำาคัญ 
เพียงใดสำาหรับคริสตจักร 

 ในพระธรรมกาลาเทีย 2:1, 2 ท่านเปาโลหันมาให้ความสนใจการโจมตี
อีกระลอกหนึ่งต่อความเชื่อของท่าน ครูสอนเทียมเท็จซึ่งแฝงอยู่ในคริสตจักร 
กาลาเทียกล่าวว่า พระกิตติคุณของท่านเปาโลไม่สอดคล้องกับสิ่งที่อัครทูต 
เปโตร และอัครทูตคนอื่นๆ สอน อัครทูตเป็นชื่อเรียกสาวกสิบสองคนที่ 
พระเยซูทรงเลือกเพื่อส่งออกไปประกาศพระกิตติคุณ พวกเขารับใช้พันธกิจ 
ด้วยการเป็นผู้นำา และเป็นครูสอนในคริสตจักร เหล่าครูสอนเทียมเท็จกล่าวว่า 
ท่านเปาโลสอนสิ่งที่แตกต่างไป พวกเขาจึงกล่าวหาท่านเปาโลว่าเป็นคนหนึ่ง 
ที่เป็นสาเหตุเท่ากับการต่อต้านคำาสอนของเหล่าอัครทูต พวกเขากล่าวหาท่าน 
เปาโลว่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นสาเหตุทำาให้เกิดความยุ่งยาก และไม่สามารถจะ 
ควบคุมได้
 ท่านเปาโลตอบโต้การโจมตีครั้งนี้ด้วยการเล่าเรื่องที่ท่านเดินทางไปยัง 
กรงุเยรซูาเลม็ ประมาณ 14 ปภีายหลงัทีท่า่นกลายเปน็ผูเ้ชือ่คนหนึง่ เราไมท่ราบ 

THE IMPORTANCE OF AGREEMENT

และผู้ติดตามก็จะเป็นฝ่ายประสบชัยชนะยิ่งใหญ่ แต่ท่านลูเธอร์ยืนหยัดมั่นคง 
เพื่อความจริง จนสามารถนำาคริสตจักรแยกออกมาสู่อิสรภาพได้ นับเป็นการ 
เริ่มต้นใหม่ และเป็นช่วงเวลาที่ดีกว่าสำาหรับคริสตจักร” (เอลเลน จี. ไว้ท์, 
สงครามแห่งประวัติศาสตร์, หน้า 166)
 ในพระธรรมกาลาเทีย 2:1-14 เราพบท่านเปาโลทำาทุกสิ่งเท่าที่ท่าน 
สามารถจะทำาได้ ทั้งนี้เพื่อปกป้องคริสตจักรจากการแบ่งแยกออก สำาหรับท่าน 
เปาโลแล้ว การรักษาคริสตจักรไว้เป็นสิ่งสำาคัญมาก แต่ท่านก็ปฏิเสธที่จะ 
ปล่อยให้ความจริงแห่งพระกิตติคุณถูกทำาให้อ่อนกำาลังลง เพื่อที่จะบรรลุความ 
สอดคล้องกลมเกลียว ที่จริงมีพื้นที่สำาหรับแนวคิดเห็นต่างในคริสตจักร แต่ 
ข่าวพระกิตติคุณไม่ควรถูกทำาให้อ่อนค่าลง เพื่อจะรักษาคริสตจักรไว้ด้วยกัน
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วันเดือนปีว่าการเดินทางของท่านเปาโลเกิดขึ้นเมื่อไร แต่ที่เราทราบคือ การ 
เดินทางไกลสมัยพระคัมภีร์ไม่ใช่เรื่องง่าย ระยะทาง 300 ไมล์ (480 กิโลเมตร)  
จากเมืองอันทิโอกถึงกรุงเยรูซาเล็ม ดังนั้นการเดินทางต้องใช้อย่างน้อยสาม 
สัปดาห์ ท่านเปาโลอาจเผชิญอันตรายหลายอย่างตามเส้นทาง แต่ท่านเปาโล 
ออกเดินทางมุ่งไปไม่ลังเล ท่านไม่ได้ไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพราะเหล่าอัครทูต 
ขอให้ท่านไป ท่านได้เดินทางไปเพราะพระวิญญาณบอกให้ท่านไป และท่าน 
ไปถึงกรุงเยรูซาเล็ม และนำาเสนอพระกิตติคุณที่ท่านประกาศต่อหน้าเหล่า 
อัครทูต
 เหตใุดอคัรทตูเปาโลทำาสิง่นี ้ไมใ่ชเ่พราะทา่นมคีวามสงสยัใดๆ เกีย่วกบั 
สิ่งที่ท่านเทศนาสั่งสอน ท่านไม่จำาเป็นต้องได้รับการยินยอม หรือการรับรองใน 
ข่าวสารที่ท่านประกาศ เพราะจะว่าไปท่านได้ออกไปเทศนาข่าวประเสริฐนั้น 
แล้วถึง 14 ปี ความจริงมีว่าอัครทูตเปาโลปรารถนาการสนับสนุน และการ 
หนุนใจจากเพื่อนผู้ร่วมรับใช้พระคริสต์ด้วยกัน
 ดังนั้นคำาโกหกของเหล่าครูสอนเทียมเท็จที่ใช้ในการโจมตีข่าวสารของ 
ท่านเปาโล คนเหล่านั้นใช้วิธีการเดียวกันกล่าวโจมตีอัครทูตคนอื่นๆ และ 
คริสตจักรเช่นกัน เหตุนี้ความเห็นพ้องของเหล่าอัครทูตจึงสำาคัญมาก ความ 
เห็นที่แตกต่างกันในแนวคิดระหว่างคริสตจักร รวมไปถึงพันธกิจของท่าน 
เปาโลจะเป็นสิ่งเลวร้ายทีเดียว เพราะจะนำามาซึ่งรอยร้าวระหว่างคริสเตียน 
ชาวยิว และคริสเตียนชาวต่างชาติ การแยกตัวออกจากกันจะเป็นเหมือน  
“การแบ่งแยกคริสตจักรของพระคริสต์ และพันธกิจที่ท่านเปาโลได้บากบั่น 
ทำามา ในการเผยแผ่พระกิตติคุณไปยังชาวต่างชาติในโลกก็จะไม่แล้วเสร็จ”  
(F.F. Bruce, The Letter to the Galatians, หน้า 111)

 มีปัญหาอะไรบ้างไหมในคริสตจักรในปัจจุบัน ซึ่งอาจทำาให้
ครสิตจกัรออ่นแอหรอืแบง่แยกกนั เราจะจดัการกบัปญัหาเหลา่นีอ้ยา่งไร 
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คำาสอนเทียมเท็จและพี่น้องเทียมเท็จ   
(กาลาเทีย 2:3-5)วันจันทร์

 ท่านเปาโล และคริสเตียนชาวยิวบางคนขัดแย้งกันในเรื่อง “การ
รับพิธีสุหนัต” พิธีสุหนัตคือธรรมเนียมการตัดหนังหุ้มปลายองคชาต 
ของเพศชายออกไป ไม่ว่าจะเป็นเด็กชายหรือผู้ใหญ่ อ่านพระธรรม- 
ปฐมกาล 17:1-22; กาลาเทีย 2:3-5; กาลาเทีย 5:2, 6 และ กิจการฯ  
15:1, 5 เป็นการง่ายที่จะมองจากข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ว่า เหตุใด 
คริสเตียนชาวยิวบางคนจึงคิดว่า ผู้เชื่อชาวต่างชาติจำาเป็นต้องรับพิธี 
สุหนัต

 พิธีสุหนัตเป็นเครื่องหมายพิเศษแห่งความสัมพันธ์ที่พระเจ้าทรงทำา
ขึ้นกับท่านอับราฮัม ท่านอับราฮัมเป็นบิดาของชนชาติยิว ผู้ชายทุกคนใน 
พงศ์พันธุ์ของอับราฮัมต้องเข้าสู่พิธีสุหนัตตั้งแต่เป็นเด็กทารก หรือเด็กชาย  
แต่ผู้ใหญ่ที่เป็นชายทุกคนได้รับการเชื้อเชิญให้เข้าร่วมในความสัมพันธ์พิเศษนี้ 
กบัพระเจา้ พระเจา้ทรงประทานเครือ่งหมายเรือ่งการสหุนตัใหก้บัทา่นอบัราฮมั 
ในพระธรรมปฐมกาล บทที่ 17 สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นภายหลังท่านอับราฮัมพยายาม 
ที่จะเป็นบิดาของเด็กชายจากภรรยาทาส (นางฮาร์กา ซึ่งซารายกให้เป็น 
ภรรยาอีกคน) ความเป็นมาคือ นางซาราไม่มีบุตร นางซาราและอับราฮัม 
ต้องการช่วยพระเจ้า จึงทำาให้พระสัญญาที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าจะให้ท่านอับราฮัม 
มีบุตรชาย...ได้สำาเร็จสมจริง
 จะว่าไปพิธีสุหนัตเป็นเครื่องหมายที่สมบูรณ์แห่งพันธสัญญา พันธ- 
สัญญาซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างพระเจ้า และประชากรของพระองค์ พิธีสุหนัต 
ได้เตือนชาวยิวว่า “การวางแผนยอดเยี่ยมของมนุษย์ไม่เคยทำาให้พระสัญญา 
ของพระเจ้าสำาเร็จ” ภายนอกของพิธีสุหนัตเป็นสัญลักษณ์แห่งงานช่วยดวง- 
วิญญาณของคนบาปให้รอด” (อ่าน เฉลยธรรมบัญญัติ 10:16; เฉลยธรรม- 
บัญญัติ 30:6; เยเรมีย์ 4:4; โรม 2:29) อนึ่งพิธีสุหนัตยังเตือนใจประชากรของ 
พระเจ้า ให้ละทิ้งการไว้วางใจในตัวพวกเขาเอง และพึ่งการวางใจในพระเจ้า 
อย่างหมดใจแทน

FALSE TEACHINGS AND FALSE BROTHERS
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การเเห็นพ้องแม้ว่าจะมีความแตกต่าง 
(กาลาเทีย 2:1-10) วันอังคาร

 ในครสิตจกัรกาลาเทยี ทา่นเปาโลกลา่ววา่ “บางคนไดล้อบเขา้มา  
พวกเขาแสร้งทำาเป็นผู้เชื่อ เพื่อจะสอดแนมดูเสรีภาพ ซึ่งเรามีเพราะ
พระเยซูคริสต์ พวกเขาหวังจะเอาเราไปเป็นทาสอีกครั้งหนึ่ง” (กาลาเทีย  
2:4) เพื่อจะสังเกตว่า คริสเตียนเป็นอิสระจากอะไร คำาตอบใน
พระธรรมยอห์น 8:31-36; โรม 6:6, 7; โรม 8:2, 3; กาลาเทีย 3:23- 
25; กาลาเทีย 4:7, 8; ฮีบรู 2:14, 15 เรามีประสบการณ์ในเสรีภาพ 
สำาหรับตัวเราเองอย่างไร

AGREEMENT IN SPITE OF DIFFERENT

 แต่ในสมัยของท่านเปาโล พิธีสุหนัตเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายยิ่ง 
ของการเป็นคนยิว ประมาณ 150 ปีก่อนพระเยซูเสด็จมาบังเกิด มีชาวยิวที่ 
มีอิทธิพลบางคนได้บังคับชาวยิวทุกคน และแม้คนที่ไม่ใช่ชาวยิว (แต่ศรัทธา  
หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของชาวยิว) ในประเทศปาเลสไตน์ให้รับพิธีสุหนัต  
ชาวยิวบางคนแม้แต่เชื่อว่าพิธีสุหนัตเป็น “หนังสือเดินทาง” (passport) สู่ 
ความรอด ความเชื่อนี้สามารถพบได้ในบันทึกเอกสารโบราณที่เขียนไว้ว่า  
“ชายที่ได้เข้าสู่พิธีสุหนัตแล้วไม่ตกลงไปในนรก” (Gehenna = hell)
 ถ้าคิดอย่างคนทั่วไป การที่ท่านเปาโลต่อต้านพิธีสุหนัตจะเป็นข้อ 
ผิดพลาด แต่สิ่งที่ท่านเปาโลต่อต้านคือคำาสอนจากครูเทียมเท็จ ผู้กล่าวว่า  
ในพระธรรมกิจการฯ 15:1 ชาวต่างชาติ “ถ้าไม่เข้าสุหนัตตามจารีตของโมเสส
จะรอดไม่ได้” ดังนั้นปัญหาจริงๆ แล้วไม่ได้อยู่กับการรับสุหนัต แต่เกี่ยวกับ
ความรอด ท่านเปาโลสอนว่า ความรอดมาจากการมีความเชื่อในพระคริสต์ 
เท่านั้น แต่ครูสอนเทียมเท็จกล่าวว่า ความรอดมาจากการเชื่อฟังพระบัญญัติ

 อาจเป็นได้ว่าปัจจุบันเราไม่ได้โต้แย้งกันจากเรื่องความจำาเป็น
ต้องเข้าพิธีสุหนัตเพื่อที่จะได้รับความรอด แต่เราจะโต้แย้งกันเรื่องอะไร 
แทน
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 เสรีภาพคือแนวคิดสำาคัญสำาหรับท่านเปาโล เพราะพรรณนาให้เห็น 
ประสบการณค์รสิเตยีน ทา่นใชค้ำาวา่ “เสรภีาพ” บอ่ยครัง้กวา่ผูเ้ขยีนพระคมัภรี์ 
ใหม่ท่านอื่น และในจดหมายฝากที่ท่านเขียนถึงชาวกาลาเทีย ท่านใช้คำาว่า  
“อิสระ” และ คำาว่า “เสรีภาพ” หลายครั้ง 
 คำาวา่ “เสรภีาพ” เปน็แนวคดิสำาคญัสำาหรบัครสิเตยีน  สำาหรบัครสิเตยีน 
คำาว่าเสรีภาพหมายถึง การที่จะเป็นคนมีอิสระในพระคริสต์ เป็นโอกาสที่จะ 
ดำาเนินชีวิตในความสัตย์ซื่อ ในความรัก และความจงรักภักดีต่อพระเจ้าโดยไม ่
ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง ในการที่จะทำาเช่นนั้น ชีวิตใหม่นี้รวมไปถึงเสรีภาพจาก 
สามสิ่ง: (1) จากการเป็นทาสของความบาป (2) จากการรู้สึกผิดจากการละเมิด 
พระบัญญัติ และ (3) จากอำานาจของความตาย

 เหล่าอัครทูตยอมรับความจริงที่ว่า พระเจ้าทรงประทานพันธกิจ
พิเศษให้ท่านเปาโลดำาเนินการ ในถ้อยคำาของท่านเปาโล ท่านกล่าวว่า  
คนเหล่านั้น...ไม่ได้เพิ่มเติมสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้แก่ข้าพเจ้าเลย “แต่ตรงกัน
ข้ามเมื่อเขาเห็นว่า ข้าพเจ้าได้รับมอบให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คน 
เหล่านั้นที่ไม่ถือพิธีสุหนัต เช่นเดียวกับท่านเปโตรได้รับมอบให้ประกาศ 
ข่าวประเสริฐแก่คนที่ถือพิธีสุหนัต” (กาลาเทีย 2:7)

 อัครทูตทั้งหลายเชื่อว่า พระเจ้าทรงประทานให้ท่านเปาโลเทศนา
พระกิตติคุณแก่คนต่างชาติ ในทำานองเดียวกับที่พระเจ้าทรงเลือกท่านเปโตร 
ให้ประกาศแก่ชาวยิว ผู้รับใช้ทั้งสองเทศนาสั่งสอนพระกิตติคุณเดียวกัน แต่ 
วิธีการประกาศของท่านทั้งสองขึ้นอยู่กับผู้คนที่พวกท่านพยายามเข้าถึง  
“พระกิตติคุณจะนำาผู้เชื่อทั้งปวงเข้ารวมกลุ่มเป็นหนึ่ง แม้จะมีความแตกต่าง 
ในพื้นฐานของพวกเขา ความเป็นหนึ่ง หรือ “การเป็นหนึ่ง” นี้หมายถึงการที่ 
คริสเตียนทั้งปวงมีความเห็นพ้องต้องกัน” (D. G. Dunn, The Epistle to 
the Galatians, หน้า 106)

 เราจะเปิดใจให้กับ “รูปแบบใหม่ในการแบ่งปันพระกิตติคุณ” 
อย่างไร การเป็นพยานแบบใดที่ทำาให้คุณรู้สึกเป็นกังวลใจ และเพราะ 
เหตุใด เราจะทราบได้อย่างไรว่าวิธีการใหม่นั้นดี
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ความขัดแย้งในเมืองอันทิโอก (กาลาเทีย 2:11-13) พุธ

 ท่านเปโตรเดินทางไปเยี่ยมเมืองอันทิโอก และที่เมืองอันทิโอกนี้ 
คริสตจักรสำาหรับชาวต่างชาติได้ตั้งขึ้นเป็นแห่งแรก ท่านเปาโลได้ตั้งศูนย์- 
ประกาศ (headquarter) ขึ้นในเมืองนี้ เพื่อท่านจะเอื้อมไปถึงชาวต่างชาติที่ 
อาศัยอยู่ตามเมืองต่างๆ ณ เมืองอันทิโอก ท่านเปโตรได้รับประทานกับผู้เชื่อ 
ชาวต่างชาติ แต่ครั้นมีคริสเตียนยิวบางคนเดินทางมาถึง ท่านเปโตรรู้สึกกลัว 
ว่าชาวยิวคริสเตียนจะรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตัวท่าน ดังนั้นจึงหยุดการกระทำา 
ของท่าน

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 2:11-13 และ กิจการฯ 10:28 เหตุใด
ท่านเปโตรจึงทราบว่าเป็นการผิดที่ท่านได้หยุดจากการกระทำาที่ท่าน 
กำาลังกระทำาอยู่ การกระทำานี้บอกเราเกี่ยวกับอำานาจของธรรมเนียม  
และความเชื่อต่างๆ ที่ถ่ายทอดจากอดีต อาจมีอยู่เหนือชีวิตของเราได ้
อย่างไร

 บางคนคดิวา่ทา่นเปโตรและชาวยวิคนอืน่ทีอ่ยูก่บัทา่นหยดุการตดิตาม
อาหารตามบัญญัติชาวยิวซึ่งมีในพระคัมภีร์เดิม แต่แนวคิดนี้ไม่จริง สมมติ 
พวกเขาได้หยุด เช่นนั้นก็จะมีบันทึก ณ ที่ใดที่หนึ่ง แต่ไม่มีเลยและการเลือก 
เช่นนั้นจะเป็นสาเหตุทำาให้เกิดการโกลาหลขึ้นในคริสตจักร ดังนั้นดูเหมือน 
ปัญหาตรงนี้เป็นการรับประทานอาหารจริงๆ เกี่ยวกับการรับประทานกับชาว 
ต่างชาติ ชาวยิวหลายคนมองเห็นชาวต่างชาติเป็นคนที่ไม่บริสุทธิ์ ดังนั้น 
พวกเขาจึงหลีกเลี่ยงที่จะสมาคมกับชาวต่างชาติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 ท่านเปโตรครั้งหนึ่งรู้สึกเช่นนี้เกี่ยวกับชาวต่างชาติด้วย แต่พระเจ้า 
ทรงประทานนิมิตให้เขา ภายหลังต่อมา ท่านเปโตรได้ไปยังบ้านของนายร้อย 
กองทหารโรมันชื่อโครเนลิอัส ท่านเปโตรพูดกับเขาว่า “แต่พระเจ้าได้ทรง
สำาแดงแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า ไม่ควรเรียกคนหนึ่งคนใดว่าเป็นที่ห้ามหรือมลทิน” 
(กิจการฯ 10:28) ดังนั้นพระคัมภีร์ข้อนี้แสดงให้เห็นว่าท่านเปโตรทราบดี 
แต่ท่านรู้สึกกลัวว่าท่านจะทำาให้พี่น้องร่วมชาติของท่านรู้สึกผิดหวัง ดังนั้น 

CLASH IN ANTIOCH
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สาเหตุความกังวลของท่านเปาโล 
(กาลาเทีย 2:14)วันพฤหัสบดี

 สถานการณ์ในคริสตจักรอันทิโอกแน่นอนว่ามีความตรึงเครียด ท่าน 
เปาโลและท่านเปโตรต่างก็เป็นผู้นำาของคริสตจักรและปรากฏว่าทั้งสองมีความ 
ขัดแย้งกัน ท่านเปาโลไม่ได้อดกลั้นไว้ เมื่อเห็นท่านเปโตรประพฤติตนไม่ 
ถูกต้อง ท่านเปาโลก็ได้ต่อว่าท่านเปโตรตรงๆ

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 2:11-14 มีเหตุผลใดที่ท่านเปาโลได้ต่อ
ว่าท่านเปโตรต่อหน้าคนอื่นๆ

 ในความเห็นของท่านเปาโล ปัญหาไม่ใช่เพราะท่านเปโตรเลือกที่จะ
รับประทานกับพวกยิวที่เดินทางมาจากกรุงเยรูซาเล็ม กฎของการมีอัธยาศัย 

PAUL’S CAUSE FOR WORRY 

ท่านจึงย้อนกลับไปเส้นทางเดิม จึงเห็นว่าความโน้มถ่วงจากการดึงของ 
วัฒนธรรม และความเชื่อที่สืบทอดมาแต่อดีตว่ามีพลังเหนือชีวิตของท่าน 
เปโตรอย่างไร
 แตท่า่นเปาโลชว่ยทำาใหท้า่นเปโตรเดนิไปบนเสน้ตรง ในกาลาเทยี 2:13   
ท่านเปาโลกล่าวว่า การกระทำาของท่านเปโตรไม่ “ซื่อสัตย์” (honest) แปล 
จากฉบับ “นิวคิงเจมส์” และจากต้นฉบับคำาเดียวกันแปลได้อีกความหมายว่า 
“การเสแสร้ง” (hypocrisy) คำาว่า “การเสแสร้ง” มีความหมายว่าทำาในสิ่งที่ 
ตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนหนึ่งเชื่อหรือพูด ซึ่งหมายถึงการมี “สองหน้า” ท่าน 
เปาโลกล่าวว่า “แม้แต่ท่านบารนาบัสก็หลงแสร้งทำาตามคนเหล่านั้นไปด้วย” 
จากการกระทำาที่ไม่จริงใจของท่านเปโตร พระเจ้าทรงใช้ผู้รับใช้อีกคนหนึ่งให้ 
กล่าวเตือนท่านเปโตรด้วยถ้อยคำา “แรงและตรง”

 เหตุใดจึงเป็นการง่ายที่จะเป็นคน “เสแสร้ง” คือคนที่พูดอย่าง
หนึ่ง และทำาอีกอย่างหนึ่ง (อย่างเช่นเราตาบอดมองไม่เห็นความผิด 
ของเราเอง แต่มองเห็นความผิดของคนอื่น) ในทางใดที่การไม่ซื่อสัตย์ 
ในชีวิตของเราเอง เราจะสามารถเรียนรู้ที่จะมองเห็นการเสแสร้งนี้ใน 
ชีวิตของเรา และขจัดมันออกไปได้อย่างไร
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ไมตรีในการต้อนรับแขกทำาให้ท่านเปโตรทำาเช่นนั้น แต่การปฏิบัติตนเช่นนี้จะ 
ทำาให้พระกิตติคุณอ่อนพลังอำานาจในตัวเองลง 

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 3:28 และโคโลสี 3:11 ข้อพระคัมภีร์
ทั้งสองนี้ช่วยเราให้เข้าใจ ถ้อยคำาแรงๆ ของท่านเปาโล ที่ใช้ในการต่อ 
ว่าท่านเปโตรอย่างไร

 เราอา่นวา่ทา่นเปาโลพบกบัทา่นเปโตรในกรงุเยรซูาเลม็อยา่งไร  ทัง้สอง
เห็นพ้องกันว่าชาวต่างชาติสามารถชื่นชมในพระพรต่างๆ ผ่านทางพระคริสต์ 
โดยไม่ต้องเข้าพิธีสุหนัต แต่พฤติกรรมของท่านเปโตรในตอนนี้ทำาให้ข้อตกลง 
ครั้งนั้นอยู่ในสภาวะอันตราย ก่อนหน้านี้ทั้งคริสเตียนชาวยิวและคริสเตียน 
ชาวตา่งชาตใินครสิตจกัรอนัทโิอกจบัมอืกนัรว่มในกจิกรรมตา่งๆ ของครสิตจกัร 
อย่างเปิดเผย แต่ตอนนี้พี่น้องในคริสตจักรกำาลังตกอยู่ในภาวะแบ่งแยก และ 
การแบ่งแยกครั้งนี้อาจเป็นสาเหตุทำาให้คริสตจักรทั้งหลายแตกตัวออกเป็น 
สองในอนาคต
 ในความเห็นของท่านเปาโล พฤติกรรมของท่านเปโตรเป็นการส่งข่าว 
ดา้นลบตอ่ครสิเตยีนชาวตา่งชาต ิ การกระทำาของทา่นเปโตรทำาใหเ้ปน็เหมอืนวา่  
คริสเตียนชาวต่างชาติมีศักดิ์ศรีไม่เท่าผู้เชื่อที่เป็นชาวยิว ท่านเปาโลเชื่อว่าการ 
กระทำาของท่านเปโตรจะเป็นเหตุทำาให้ชาวต่างชาติรู้สึกว่าพวกเขาจำาเป็นต้อง 
เข้าพิธีสุหนัตเพื่อจะเข้าถึงประสบการณ์การมีความสัมพันธ์เต็มตัวในคริสตจักร  
ดังนั้นท่านเปาโลกล่าวกับท่านเปโตรว่า “ถ้าท่านเองซึ่งเป็นพวกยิว ประพฤติ
ตามอยา่งคนตา่งชาต ิไมใ่ชต่ามอยา่งพวกยวิ เหตไุฉนทา่นจงึบงัคบัคนตา่งชาติ 
ให้ประพฤติตามอย่างพวกยิวเล่า” (กาลาเทีย 2:14) ประโยคที่ว่า “ให้ประพฤติ
ตามอย่างพวกยิว” สามารถแปลได้ว่า “ปฏิบัติตามอย่างผู้ถือศาสนายิว” คำาๆ  
นี้หมายความถึงการรับเอาวิถีของชาวยิวมาดำาเนินชีวิต ซึ่งหมายถึงการให้ 
ชาวต่างชาติมาปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมของชาวยิว ศัตรูของท่านเปาโลใน 
กาลาเทีย บ่อยครั้งเรียกชาวยิวว่า “ยูไดเซอร์” (Judaizer)

 การกระทำาของท่านเปโตรถือว่าเสียหายมาก แต่ท่านบารนาบัส
พลอยทำาตามไปด้วย ผู้นำาทั้งสองทราบดีเกินกว่าจะทำาสิ่งดังกล่าวลงไป  
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นี่เป็นตัวอย่างชัดเจนในอิทธิพลของเพื่อนใกล้ชิด (peer pressure)  
คำากล่าวนี้หมายความว่า คนหนึ่งรู้สึกว่าจะต้องทำาในสิ่งเดียวกับที่เพื่อน 
ทำา เพื่อจะให้เป็นที่ชอบ หรือการยอมรับ หรือการนับถือ เราสามารถจะ 
ปกป้องตัวเราเองจากการถูกนำาไปในทิศทางผิดจากผู้ที่อยู่แวดล้อมเรา 
ได้อย่างไร

ศึกษาเพิ่มเติม:วันศุกร์

 ที่จะเรียนรู้มากขึ้นในหัวข้อ “การรวมเป็นหนึ่งในคริสตจักร” แม้จะมี 
ความแตกต่าง อ่าน เอลเลน จี. ไว้ท์, Investigation of New Life, หน้า 45, 
47, In Counsels to Writers and Editors

 “แม้คนดีที่สุดอาจทำาความผิดร้ายแรงได้ ถ้าพวกเขาไม่ได้รับการทรง
นำาจากพระเจ้า บุคคลผู้มีอำานาจมากย่อมมีโอกาสมากกว่าที่จะหันเหคนอื่นๆ 
ไปจากสิ่งที่ดีและเป็นจริง เขาสามารถทำาความเสียหายให้กับจิตใจของผู้คน 
ได้มาก ดังนั้นเขาต้องระมัดระวังที่จะติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้า ที่เมืองอันทิโอก 
ท่านเปโตรล้มเหลวที่จะทำาในสิ่งที่ชัดเจนและซื่อสัตย์ ท่านเปาโลจึงต้องยืน 
ขึ้นและ “ว่ากล่าว” ซึ่งๆ หน้าท่านเปโตรที่ท่านทำาตัวไม่เหมาะสม ความ 
ขัดแย้งนี้ถูกบันทึกในพระคัมภีร์เพื่อให้คนอื่นๆ ได้เรียนรู้จากเรื่องนี้เป็นการ 
เตือนผู้มีอำานาจยิ่งใหญ่ ไม่ให้พวกเขาพลาดพลั้งในเรื่องความชัดเจนและ 
ความซื่อสัตย์ เป็นบทเรียนของการยืนหยัดในความจริงต่อพระบัญญัติของ 
พระเจ้า” (Bible Commentary, เล่ม 6, หน้า 1108)
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คำ�ถ�มเพื่อก�รอภิปร�ย:
1. มีน้อยคนที่ชอบการเผชิญหน้า ท้าทายกับบุคคลอื่น แต่บางครั้ง 
 ก็มีความจำาเป็น เมื่อไรที่คริสตจักรควรลงโทษการกระทำาที่ผิด 
 และบุคคลที่ไม่ยอมแก้ไข

2. ยิ่งคริสตจักรเติบโตขึ้นมากเท่าไรก็จะเป็นที่รวมตัวของผู้คนหลาก 
 หลาย และมีความแตกต่างกันมากขึ้น คริสตจักรจะมีแนวปฏิบัต ิ
 อย่างไรเพื่อให้แน่ใจได้ว่า ความเป็นหนึ่งจะไม่ถูกทำาให้อ่อนพลัง 
 ลงหรือสูญเสียการ “มองเห็น” อันเนื่องมาจากการอยู่ท่ามกลาง 
 ความแตกต่างเช่นนั้น” เราสามารถเรียนรู้ที่จะยอมรับ และแม้แต่ 
 รู้สึกชื่นชมยินดีในวิถีชีวิตที่แตกต่างธรรมเนียม ประเพณีท่าม 
 กลางพวกเรา และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ยังคงสามารถเรียกได้ว่า  
 “เราเป็นหนึ่ง” ได้อย่างไร

3. มีอะไรไม่ควรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพระกิตติคุณ เมื่อทำาการแบ่ง 
 ปันกับผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม ที่มีวิถีชีวิตแตกต่างจากเรา  
 ในเวลาเดียวกัน มีอะไรที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เราสามารถ 
 เรียนรู้ที่จะบอกถึงความแตกต่างของสองสิ่งนี้อย่างไร
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สรุป
 คริสเตียนชาวยิวบางคนยังยืนกรานให้คริสเตียนชาวต่างชาติว่าจะ
ต้องรับพิธีสุหนัต เพื่อกลายเป็นผู้ติดตามแท้ของพระคริสต์ ความเชื่อนี้ 
เกือบทำาให้คริสตจักรสมัยพระคัมภีร์ใหม่แบ่งตัวออกเป็นสองฝ่าย แต่เหล่า 
อัครทูตทำางานร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้การคุกคามนี้เกิดขึ้น พวกเขาเอา 
ความแตกต่าง “วางไว้” ต่างหาก และจากนั้นพวกเขาสามารถช่วยให้  
“ร่างกายของพระคริสต์” ยังรวมกันเป็นหนึ่งในความสัตย์ซื่อและความจริง 
แห่งพระกิตติคุณได้
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“ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มี 
ชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ใน 
ข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำาเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้  
ข้าพเจ้าดำาเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ 
ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เพื่อข้าพเจ้า”  
(กาลาเทีย 2:20)

อ่านข้อพระคัมภีร์สำาหรับบทเรียนสัปดาห์นี้
กาลาเทีย 2:15-21; เอเฟซัส 2:12; ฟีลิปปี 3:9; โรม 3:10-20; ปฐมกาล 15:5, 6

บ่ายวันสะบาโต

ข้อควรจำา

 เมือ่สปัดาหท์ีแ่ลว้ เราอา่นเกีย่วกบัอคัรทตูเปาโลไดย้นืขึน้เผชญิหนา้
อัครทูตเปโตรในเมืองอันทิโอก ท่านเปาโลต่อว่าท่านเปโตร สำาหรับ 

การที่ท่านได้พูดอย่างหนึ่ง และหันไปทำาอีกอย่างหนึ่ง นั่นคือท่านเปโตรนั่งร่วม 
รับประทานอาหารกับคริสเตียนชาวต่างชาติ แต่เมื่อคริสเตียนชาวยิวจากกรุง 
เยรซูาเลม็เดนิทางมาถงึเมอืงอนัทโิอก ทา่นเปโตรไดห้ยดุการรบัประทานอาหาร 
ร่วมกับชาวต่างชาติ การกระทำาดังกล่าวเป็นการบอกเป็นนัยว่าคริสเตียนชาว 
ต่างชาติไม่สำาคัญเท่าคริสเตียนชาวยิว และสิ่งที่ท่านเปโตรได้ทำาประหนึ่งว่า  
ผู้เชื่อชาวต่างชาติต้องเข้าสู่พิธีสุหนัตก่อน การรับพิธีสุหนัตคือการตัดปลาย 
หนังองคชาตของเด็กชายหรือผู้ใหญ่ที่เป็นชายออก จากนั้นชาวต่างชาติจะได้ 

บทที่ 4
รอดโดยคว�มเชื่อเท่�นั้น

วันที่ 15 - 21 กรกฎาคม 2017

Saved By Faith Alone
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คำาถามที่ว่า เราได้รับความรอดอย่างไร  
(กาลาเทีย 2:15, 16)วันอาทิตย์

 ในพระธรรมกาลาเทีย 2:15 ท่านเปาโลเขียนว่า “เราผู้มีสัญชาติ
เป็นยิว ไม่ใช่คนต่างชาติที่มีบาป” มีความหมายว่าอะไร

 ความหมายของพระคมัภรีข์อ้นี ้ สามารถพบไดใ้นการศกึษาขอ้พระคมัภรี์
ข้ออื่นๆ ที่อยู่แวดล้อม โดยให้ตั้งความคิดไว้ก่อนว่า ท่านเปาโลต้องการให้ 
ครสิเตยีนชาวยวิเขา้ใจในความคดิของทา่น  ดงันัน้ทา่นเริม่ตน้ดว้ยจดุทีพ่วกเขา 
ทั้งหลายจะเห็นพ้อง และจุดนั้นคือการแบ่งแยกซึ่งได้เกิดขึ้นระหว่างชนชาติ 
เป็นเวลาหลายร้อยปีระหว่างชาวยิวและชาวต่างชาติ ชาวยิวเป็นประชาชนที่ 
พระเจา้ทรงเลอืกไวเ้ปน็ประชากรของพระองค ์พระเจา้ทรงประทานพระบญัญตัิ 
ให้พวกเขา และชาวยิวได้ชื่นชมในพระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้จากการ 
ที่มีความสัมพันธ์กับพระองค์ แต่ชาวต่างชาติอยู่นอกพันธสัญญาของพระเจ้า  
(เอเฟซสั 2:12; โรม  2:14) และพนัธสญัญาคอื ความสมัพนัธพ์เิศษกบัประชากร 
ของพระองค์ ประชากรของพระองค์รับใช้ และเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์  
และพระเจ้าทรงอำานวยพรให้พวกเขา ตอนนี้เป็นความจริงที่ว่า ชนต่างชาติ 

THE QUESTION OF HOW WE ARE SAVED

รับเข้าสู้ครอบครัวของพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดี และร่วมในความสัมพันธ์ 
และได้รับพระพรอย่างเต็มๆ 
 อัครทูตเปาโลใช้คำาพูดตรงๆ กับอัครทูตเปโตรอย่างไรบ้าง สัปดาห์นี้ 
เราจะมองดูว่ามีอะไรที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุด ถ้อยคำาในจดหมายฝากของ 
ท่านเปาโลเกี่ยวกับเรื่องนี้ เต็มไปด้วยข้อมูล ในจำานวนถ้อยคำาเพียงไม่กี่ 
ประโยค ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้มีความสำาคัญมาก เพราะประกอบกันขึ้นด้วย 
กลุ่มของถ้อยคำาเป็นครั้งแรกที่คำาเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจพระกิตติคุณในส่วนที่ 
เหลือของจดหมายฝากที่ท่านเปาโลเขียนถึงผู้เชื่อชาวกาลาเทีย ถ้อยคำาเหล่านี้ 
รวมไปถึง: งานของบัญญัติ ความศรัทธา ความเชื่อ และความเชื่อในพระเยซู
 ท่านเปาโลหมายความอย่างไรจากการที่ท่านกล่าวถ้อยคำาเหล่านี้ 
ออกมา และถ้อยคำาดังกล่าวสอนอะไรเราเกี่ยวกับแผนการแห่งความรอด
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ทั้งหลายเป็นคนบาป แต่ในกาลาเทีย 2:16 ท่านเปาโลเตือนคริสเตียนชาวยิว 
ว่า การเป็นชาวยิวไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็นที่ยอมรับในสายพระเนตร 
ของพระเจ้ามากกว่า เพราะเหตุใด เพราะว่าไม่มีใครเป็นคนชอบธรรมจากการ 
ถือรักษาพระบัญญัติ

 ท่านเปาโลใช้คำาว่า “เป็นคนชอบธรรมต่อพระเจ้า” ถึง 4 ครั้ง 
หรอืจะกลา่วไดอ้กีอยา่งวา่ “จะเปน็ผูช้อบธรรมเฉพาะพระพกัตรพ์ระเจา้”  
หรือ “ได้รับการชำาระให้เป็นคนชอบธรรม” ท่านเปาโลหมายความว่า 
อะไร เมื่อท่านใช้คำาว่า “ทำาให้เป็นคนชอบธรรมต่อพระเจ้า” ให้อ่าน 
พระธรรมอพยพ 23:7 และเฉลยธรรมบัญญัติ 25:1

 คำากริยา “ทำาให้บริสุทธิ์” (to justify) เมื่อเป็นคำานาม “การทำาให้
เป็นผู้บริสุทธิ์” (justification) หรือการทำาให้เป็นผู้ชอบธรรม “การกระทำา”  
ของการ “ไดร้บัการอภยับาป” และ “จงึถกูทำาใหเ้ปน็ผูช้อบธรรมในสายพระเนตร 
ของพระเจ้า” คำาว่า “การชำาระให้บริสุทธิ์” ถูกนำามาใช้ในศาลซึ่งใช้พระบัญญัต ิ
เป็นกฎหมายในการตัดสิน เป็นขั้นตอนของการทำาให้คนหนึ่งได้รับการชำาระ 
จากความผิดบาปทั้งมวล เหตุนี้การชำาระให้บริสุทธิ์จึงเป็นคำาที่อยู่ตรงกันข้าม 
ของการพูดว่า “คนหนึ่งมีความผิดบาป” บุคคลที่ได้รับการชำาระให้บริสุทธิ์  
เขาหรือเธอจะกลายเป็นผู้ชอบธรรม
 สำาหรับผู้เชื่อชาวยิว การทำาให้เป็นคนชอบธรรมมีศูนย์กลางอยู่ที่ 
ความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระเจ้า และพันธสัญญาของพระองค์ สำาหรับ 
พวกเขาที่ “จะทำาให้บริสุทธิ์” หมายความว่า บุคคลนั้นต้องเป็นสมาชิกที่ 
สัตย์ซื่อในครอบครัวของท่านอับราฮัม

 อา่นพระธรรมกาลาเทยี 2:15-17 ทา่นเปาโลพดูอะไรกบัคณุตรงนี ้
คุณจะดำาเนินชีวิตในความจริงตามที่ได้กล่าวไว้ในตรงนี้ในประสบการณ ์
คริสเตียนของคุณได้อย่างไร
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การเชื่อฟังธรรมบัญญัต ิ(กาลาเทีย 2:16, 17)วันจันทร์

 ท่านเปาโลกล่าวถ้อยคำาซ้ำาสามครั้งในพระธรรมกาลาเทีย 2:16 
ซึ่งบอกชัดเจนว่า เราไม่ได้ถูกทำาให้เป็นผู้ชอบธรรมหรือบริสุทธิ์ต่อ 
พระพักตร์ของพระเจ้าได้ โดย “การเชื่อฟังพระบัญญัติ” อ่านกาลาเทีย  
2:16, 17; กาลาเทีย 3:2, 5, 10 และ โรม 3:20, 28 ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ 
ช่วยอธิบายความหมายของท่านเปาโลอย่างไร

 ที่จะให้เข้าใจว่าท่านเปาโลหมายความว่าอย่างไร เมื่อท่านพูดว่า “โดย
การเชื่อฟังธรรมบัญญัติ” ประการแรกเราจำาเป็นต้องเข้าใจ ที่ท่านเปาโลหมาย 
ถึง “ธรรมบัญญัติ” คำาว่า “ธรรมบัญญัติ” หรือ “บัญญัติ” มาจากภาษากรีกว่า  
“โนมอส” “nomos” ซึ่งถูกใช้ 121 ครั้งในจดหมายฝากทั้งหลายของท่าน 
เปาโล ซึ่งอาจหมายถึงหลายสิ่ง ยกตัวอย่างเช่น “บัญญัติ” สามารถหมายถึง  
“แผนการของพระเจ้า” สำาหรับประชากรของพระองค์ หรืออาจหมายถึง 
หนังสือ 5 เล่มแรกของท่านโมเสส หรือพระคัมภีร์เดิมทั้งเล่ม และยังสามารถ 
หมายถึง “กฎเกณฑ์” ในจดหมายฝากเมื่อท่านเปาโลใช้คำาว่า “บัญญัติ” หรือ  
“ธรรมบัญญัติ” อาจหมายถึงพระบัญญัติทั้งปวงที่พระเจ้าทรงประทานให้กับ 
ประชากรของพระองค์ผ่านท่านโมเสส
 ส่วนถ้อยคำาที่กล่าวว่า “การเชื่อฟังพระบัญญัติ” อนุมานได้ว่า รวมไป 
ถึงพระบัญญัติของพระเจ้าที่ทรงประทานผ่านท่านโมเสส เราควรพยายาม 
อย่างที่สุดเท่าที่จะทำาได้ถือรักษาพระบัญญัติของพระองค์ จุดเน้นของท่าน 
เปาโลคือ การเชื่อฟังของเราจะไปไม่ถึงขั้นดีเพียงพอที่จะช่วยเราให้รอดได้  
เราจะไม่มีวันไปถึงขั้นดีรอบคอบจนทำาให้เราเป็นผู้ชอบธรรมต่อพระพักตร์ของ 
พระเจ้าได้
 ในพระคัมภีร์คำาว่า “การเชื่อฟังพระบัญญัติ” ถูกแปลว่า “งานของ 
พระบัญญัติ” ถ้อยคำาที่ว่า “งานของพระบัญญัติ” ไม่ปรากฏให้เห็นใน 
พระคัมภีร์เดิม ในพระคัมภีร์ใหม่จะพบได้เฉพาะในจดหมายฝากของท่าน 
เปาโล แต่การค้นพบม้วนหนังสือในถ้ำาใกล้ทะเลตาย (Dead Sea Scrolls)  
ในปี ค.ศ. 1947 ช่วยแสดงให้เราเห็นว่าท่านเปาโลหมายความว่าอย่างไร  

OBEYING THE LAW
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รากฐานความรอดเพียงหนึ่งเดียวของเรา
(ฟีลิปปี 3:9) วันอังคาร

 อย่าให้เราคิดว่า ชาวคริสเตียนยิวไม่รู้สึกว่าความเชื่อในพระคริสต์ไม่ 
สำาคัญ เพราะพวกเขาเชื่อในพระเยซู แต่พฤติกรรมของพวกเขาแสดงให้ 
เห็นว่า ความเชื่อเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำาให้บุคคลหนึ่งกลายเป็น 
ผู้ชอบธรรมได้ ความคิดของพวกเขาคือ “ความเชื่อต้องมีการเชื่อฟัง” ดังนั้น 
พวกเขายืนยันว่า การที่จะชอบธรรมต่อพระเนตรของพระเจ้ามาจากทั้งสองสิ่ง 
คือ “ความเชื่อ” และ “งานของพระบัญญัติ” ท่านเปาโลต่อต้านแนวคิดนี้  
ท่านกล่าวว่า “ความเชื่อ” และ “ความเชื่อเพียงอย่างเดียว” ทำาให้บุคคลเป็น 
ผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า

THE ONLY FOUNDATION FOR OUR BEING SAVED

หนังสือม้วนในถ้ำาใกล้ทะเลตาย เป็นการรวบรวมงานเขียนโดยกลุ่มชาวยิว 
เรียกว่ากลุ่ม “เอสเซนส์” (Essenes) คนกลุ่มนี้มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับ 
พระเยซู หนึ่งในม้วนหนังสือทะเลตายบรรจุถ้อยคำาว่า “การเชื่อฟังธรรม
บัญญัติ” หนังสือม้วนนี้มีชื่อว่า “มิกเซ็ท มา แอส ฮา โธราห์” (Migsat  
Ma’as Ha-Torah) ชื่อนี้อาจแปลได้ว่า “ความสำาคัญในการงานของธรรม 
บญัญตั”ิ หนงัสอือภปิรายหวัขอ้สำาคญัหลายขอ้เกีย่วกบัพระบญัญตั ิยกตวัอยา่ง 
เช่น จะถือรักษาสิ่งบริสุทธิ์ไว้ให้ปราศจากมลทินได้อย่างไร หนังสือแนะนำาว่า  
“ชาวยิวจะต้องแยกตัวออกจากชาวต่างชาติ” และตอนสุดท้ายของหนังเล่มนี้  
กลุ่ม “เอสเซนส์” กล่าวว่า “งานของธรรมบัญญัติ” จะทำาให้คนหนึ่งกลายเป็น 
ผู้บริสุทธิ์เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ผู้เขียนกลุ่มนี้ และท่านเปาโลมีความเห็น 
ต่างจากกัน ท่านเปาโลกล่าวว่าความบริสุทธิ์ หรือความชอบธรรมเป็นมาได ้
จาก “ความเชื่อ” เท่านั้น

 คุณเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าเคร่งครัดเพียงใด คุณรู้สึกว่า
คณุรกัษาพระบญัญตัไิวอ้ยา่งดแีละการเชือ่ฟงัของคณุทำาใหค้ณุชอบธรรม 
ต่อพระพักตร์พระเจ้าไหม (อ่าน พระธรรมโรม 3:10-20) ถ้าไม่ คำาตอบ 
ของคุณ ช่วยให้คุณเข้าใจจุดเน้นของท่านเปาโลที่ว่า “งานของพระ- 
บัญญัติ” ไม่ได้ช่วยเราให้รอดได้อย่างไร
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 สำาหรับท่านเปาโลความเชื่อไม่เป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น เพราะเป็นการ 
เชื่อมต่อกับพระเยซู ถ้อยคำานี้แปลออกมาได้ว่า “โดยความศรัทธาในพระเยซู- 
คริสต์” พระธรรมกาลาเทีย 2:16 ไม่อาจเขียนออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ   
เพราะรุ่มรวยในความหมายจริงๆ ในภาษากรีก “ความเชื่อในพระคริสต์” ถูก 
แปลว่า “ความเชื่อ” หรือ “ความสัตย์ซื่อ” แห่งพระเยซู การแปลเช่นนี้แสดง 
ให้เห็นความแตกต่างระหว่าง “งานของธรรมบัญญัติ” ที่เราทำา และงานของ 
พระคริสต์ที่ได้ทรงทำาเพื่อเรา
 เป็นสิ่งสำาคัญที่จะระลึกว่า ความเชื่อโดยตัวมันเองไม่ “เพิ่ม” เข้า 
กับการความพยายามของเราที่จะทำาให้เกิดความชอบธรรมสำาหรับพระเจ้าเลย 
แต่เป็นว่า ความเชื่อเป็นวิธีซึ่งเรายึดเอาสิ่งที่พระองค์ทรงเสนอให้นั่นคืองาน 
ที่ทรงได้ทำาในนามของเรา เราไม่ได้ถูกชำาระให้เป็นผู้ชอบธรรมต่อพระเนตร 
ของพระเจา้  แตค่วามชอบธรรมขึน้อยูก่บัความเชือ่ของเรา  เราถกูทำาใหช้อบธรรม 
สำาหรับพระเจ้า เพราะว่าความสัตย์ซื่อของพระคริสต์ซึ่งได้ทรงจัดไว้ให้เรา และ 
เราพึ่งการวางใจในความสัตย์ซื่อที่ทรงมีเพื่อเราผ่านทางความเชื่อ
 พระคริสต์ได้ทรงทำาในสิ่งที่ทุกคนได้ล้มเหลวที่จะทำา พระองค์ผู้เดียว 
ทรงสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าในทุกสิ่งที่ทรงกระทำา ความหวังของเราอยู่ที่ความ 
สัตย์ซื่อของพระจ้า ไม่ใช่ตัวของเราเอง ความจริงยิ่งใหญ่นี้ช่วยจุดประกายให้ 
เกิด “การปฏิรูปของโปรเตสแตนท์” การเคลื่อนไหวทางศาสนานี้เริ่มต้นใน 
ศตวรรษที่ 16 โดยท่านมาร์ติน ลูเธอร์ เป้าหมายของการเคลื่อนไหวคือการ 
กลับไปสู่คริสเตียนดังเดิมที่วางพื้นฐานบนพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นความจริง  
กล่าวว่าคนๆ หนึ่งได้รับการชำาระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อเป็นสิ่งสำาคัญ 
ต่อเราในปัจจุบัน พอๆ กับสมัยท่านมาร์ติน ลูเธอร์ ในอดีตเมื่อก่อนโน้น  
วัตถุประสงค์หลักของท่านมาร์ติน ลูเธอร์ คือการให้คริสเตียนทั้งมวลกลับไป 
ยึดพระคัมภีร์เป็นรากฐานของความจริง โดยเชื่อว่าเราทั้งหลายได้รับการชำาระ 
ให้บริสุทธิ์โดยความเชื่อ ซึ่งเรื่องนี้มีความสำาคัญสำาหรับท่านมาร์ติน ลูเธอร์  
ตลอดมาหลายร้อยปีจนทุกวันนี้
 พระธรรมกาลาเทีย 2:16 ที่แปลเป็นภาษาซีเรียช่วยเราให้มองเห็น 
ความหมายของท่านเปาโล ซึ่งมีข้อความว่า “ไม่มีมนุษย์คนใดจะเป็นผู้
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การเชื่อฟังแห่งความเชื่อ (ยอห์น 8:32, 36) พุธ

 ท่านเปาโลกล่าวชัดเจนว่า “ความเชื่อทำาให้ชีวิตคริสเตียนเป็นไปได้  
ความเชื่อทำาให้ยึดเอาพระสัญญาของพระคริสต์เป็น “สรณะ” (ที่พึ่ง) แต่ความ 
เชื่อแท้หน้าตาเป็นอย่างไร และอะไรอื่นรวมอยู่ในความเชื่อ

 อา่นพระธรรมปฐมกาล 15:5, 6; ยอหน์ 3:14-16; 2 โครนิธ ์5:14, 
15; กาลาเทีย 5:6 ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้สอนว่าความเชื่อเริ่มต้นอย่างไร

 ความเชื่อตามที่พระคัมภีร์สอนจะนำาไปสู่คำาตอบเสมอ ความเชื่อไม่ใช่
ความรู้สึกที่บุคคลหนึ่งตัดสินใจที่จะมี เพราะพระเจ้าทรงกำาหนดไว้ แทนที่จะ 
เป็นอย่างนั้น ความเชื่อเริ่มต้นในดวงใจที่เติมเต็มด้วยการขอบพระคุณ และ 
ความรักที่มีต่อคุณความดีของพระเจ้า ความเชื่อมักจะมาจากผลลัพธ์ของการ 
ย่างเท้าติดตามพระเจ้าไป ยกตัวอย่างเช่น ท่านอับราฮัมมีความเชื่อในพระ- 
สัญญาที่พระเจ้าได้ทรงทำากับท่าน (ปฐมกาล 15:5, 6) ในตอนสุดท้ายของ 
จดหมายฝาก ท่านเปาโลกล่าวว่าความเชื่อเติบโตขึ้นอันเนื่องจากความเข้าใจ 
ในสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงทำาเพื่อเราบนไม้กางเขน

 ความเชื่อแท้ เป็นคำาตอบของเราที่ให้กับความรักของพระเจ้า 
ดังนั้นคำาตอบของเราควรจะประกอบด้วยอะไร อ่านพระธรรมยอห์น  

THE OBEDIENCE OF FAITH

ชอบธรรมได้ โดยการประพฤติตามพระบัญญัติ แต่โดยศรัทธาในพระเยซูคริสต ์
เทา่นัน้  ถงึเราเองกไ็ดศ้รทัธาในพระครสิต ์ และไมใ่ชก่ารประพฤตติามพระบญัญตั ิ
เพราะว่าโดยการประพฤติตามพระบัญญัตินั้นไม่มีมนุษย์สักคนเดียวที่อยู่ใน 
เนื้อหนังจะเป็นคนชอบธรรมได้” 

 อ่านพระธรรมโรม 3:22, 26; กาลาเทีย 3:22; เอเฟซัส 3:12 
และฟีลิปปี 3:9 ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ช่วยเราให้เข้าใจว่า ความรอดของ 
เราวางอยู่บนรากฐานการเชื่อฟังที่สมบูรณ์แบบของพระคริสต์อย่างไร
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8:32, 36; กิจการฯ 10:43; โรม 1:5, 8; โรม 6:17; ฮีบรู 11:6; ยากอบ 
2:19 ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้พูดอะไรเกี่ยวกับความเชื่อบ้าง

 หลายคนได้กล่าวว่า “ความเชื่อ” (faith) คือ “ศรัทธา” (belief) แต่
ความหมายนี้อาจสร้างปัญหา เพราะเหตุใด ภาษากรีกใช้ “ความเชื่อ” (faith)  
เป็นคำานาม ที่เปลี่ยนรูปมาจากคำากริยาคือ “ที่จะเชื่อ” “to believe” เท่านั้น  
เหตุนี้การจะใช้คำากริยาอธิบายคำานามก็เหมือนกับการพูดว่า “ความเชื่อคือการ 
มีความเชื่อ” (faith is to have faith) คำาอธิบายเช่นนี้ไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติม 
แก่เราเลย
 จากการศึกษาพระคัมภีร์อย่างถี่ถ้วน พระคัมภีร์แสดงให้เราเห็นว่า  
ความเชื่อรวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับพระเจ้า และยังรวมถึงการรับเอาความรู้นั้น 
เข้าสู่จิตใจของแต่ละคน นี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งว่าการมีภาพจริงของพระเจ้าจึง 
สำาคัญมาก การมีแนวคิดผิดเกี่ยวกับพระเจ้าจะทำาให้ยากขึ้นที่จะมีความเชื่อ  
แต่การเชื่อในพระกิตติคุณว่า “จริง” ยังไม่เพียงพอ เพราะ “ท่านเชื่อว่าพระเจ้า
ทรงเป็นหนึ่งนั่นก็ดีอยู่แล้ว แม้พวกปีศาจก็เชื่อ และกลัวจนตัวสั่น” (ยากอบ  
2:19) แต่ความเชื่อแท้จะเปลี่ยนวิถีการดำาเนินชีวิตของคนหนึ่ง ในพระธรรม
โรม 1:5 ท่านเปาโล เขียนเกี่ยวกับความต้องการที่จะ “เชื่อฟังพระเจ้า” ท่าน 
เปาโลไมไ่ดพ้ดูวา่ “การเชือ่ฟงั” ไมใ่ชอ่ยา่งเดยีวกบั “ความเชือ่” ทา่นหมายความ 
ว่า ความเชื่อมีผลกระทบกับทั้งชีวิต ไม่เพียงแต่จิตใจ แต่รวมไปถึงการติดตาม  
พระเยซู ซึ่งไม่เพียงปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ชุดหนึ่ง ความเชื่อไม่เพียงแค่สิ่งที่เรา 
เชื่อ แต่หมายถึงสิ่งที่เราทำาด้วย อันรวมไปถึงเราดำาเนินชีวิตอย่างไร และเราไว้ 
วางใจใคร

ความเชื่อเป็นเหตุให้ทำาบาปหรือไม่ 
(กาลาเทีย 2:17, 18)วันพฤหัสบดี

 หนึ่งในการโจมตีหลักต่อคำาสอนของอัครทูตเปาโลคือ พระกิตติคุณที่ 
ท่านเปาโลสอนหนุนใจให้ผู้คนทำาบาป เพราะท่านเปาโลสอนว่าเราทั้งหลายได ้
รับความรอดโดยความเชื่อเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่สงสัยเลยพวกผู้กล่าวคิด 

DOES FAITH CAUSE SIN?
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ว่าเมื่อผู้คนได้ยินกิตติคุณของท่านเปาโล จะพากันคิดว่าธรรมบัญญัติไม่สำาคัญ  
พวกเขาเกรงว่าผู้คนจะไม่ใส่ใจดำาเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ ซึ่งจะว่าไปท่านมาร์ติน  
ลูเธอร์ ก็เผชิญกับการโจมตีในประเด็นเดียวกันในช่วงปี 1600-1609

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 2:17, 18 กลุ่มผู้กล่าวหาวิจารณ์คำาสอน
ของท่านเปาโลที่ว่า ผู้คนได้รับความรอดโดยความเชื่อเท่านั้น เป็นการ 
หนุนใจให้ผู้คนทำาบาป ท่านเปาโลตอบการโจมตีนี้อย่างไร

 ท่านเปาโลตอบโต้เหล่าผู้กล่าวหาท่านด้วยถ้อยคำารุนแรงที่สุดเท่า
ที่จะทำาได้: “ไม่แน่นอน” เป็นความจริงที่บุคคลหนึ่งอาจล้มลงในความบาป 
หลังจากที่เขาได้มาหาพระคริสต์แล้ว แต่พระคริสต์ไม่ใช่สาเหตุ ตอนนี้สมมติ 
ว่าเราได้ละเมิดพระบัญญัติ เราเป็นผู้ละเมิดเอง พระคริสต์ไม่เคยเป็นสาเหตุ  
พระองค์ไม่เคยนำาเราเข้าสู่ความบาป

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 2:19-21 ท่านเปาโลพรรณนาการรวม
เป็นหนึ่ง หรือร่วมเป็นหนึ่งกับพระคริสต์ในทางใดที่คำาตอบของท่าน 
พิสูจน์ว่า “ผู้กล่าวหาของท่านเป็นฝ่ายผิด” 

 ท่านเปาโลพบว่า ความคิดของผู้กล่าวหาของท่านเป็นเรื่องไร้สาระ 
พระเจ้าจะไม่ทำาให้บุคคลหนึ่งเป็นผู้ชอบธรรมสำาหรับพระองค์โดยที่ไม่เปลี่ยน 
วิถีชีวิตของบุคคลนั้น การรับเชื่อในพระคริสต์โดยความเชื่อ รวมไปถึงการ 
ร่วมดำาเนินไปกับพระองค์ ซึ่งหมายความว่า “การร่วมเป็นหนึ่ง” “หรือร่วม 
กับพระองค์” รวมไปถึงการตายในตนเอง และฟื้นสู่ชีวิตใหม่กับพระองค์ ท่าน 
เปาโลใช้ “ถ้อยคำาที่ทำาให้มองเห็นภาพ” ของการทำาให้เราตายกับพระคริสต์ 
บนไม้กางเขน เพื่ออธิบายว่า “การร่วมกับพระองค์หมายถึงอะไร” วิถีชีวิต 
รูปแบบเดิมของเราได้ตายไปแล้ว (โรม 6:5-14) เราแตกหักจากอดีตของเรา  
และเราถูกสร้างขึ้นใหม่ (2 โครินธ์ 5:17) เราถูก “ปลุก” ให้ลุกขึ้นและเข้าสู่ 
ชีวิตใหม่ในพระคริสต์ พระคริสต์ผู้ฟื้นพระชนม์ได้อาศัยภายในเรา ในแต่ละวัน  
พระองค์ทรงสร้างเราให้มีความละม้ายพระองค์มากขึ้น
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ศึกษาเพิ่มเติม:วันศุกร์

 “มีอันตรายเกิดกับพี่น้องแห่งความเชื่อของเรา ที่มาจากแนวคิดผิดๆ 
เกี่ยวกับ “การรับความรอดโดยความเชื่อเท่านั้น” ข้าพเจ้า (เอลเลน จี. ไว้ท์)  
ได้เห็นซาตานทำาให้จิตใจของผู้เชื่อเกิดความสับสนในจุดนี้ พระบัญญัติของ 
พระเจ้าได้ถูกเทศนาสั่งสอนให้กับประชากรของเรา ในลักษณะที่ปราศจาก 
ความรู้แท้แห่งพระคริสต์ หรือความเชื่อมโยงของพระคริสต์กับพระบัญญัติ  
การเทศนาสั่งสอนในลักษณะนี้แสดงให้เห็นว่ายังมีความเข้าใจผิดในเรื่อง 
พระบัญญัติ เหมือนกับที่คาอินถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเพื่อเป็นการแสดง 
ให้เห็นเท่านั้น แต่ไม่ได้ทำาด้วยความจริงใจ หลายคนไม่ได้กลับใจเป็นผู้เชื่อ 
เพราะว่าเกิดความสับสนกับแนวคิดนี้ และยังมีศิษยาภิบาลหลายคนทำางาน 
เพื่อเข้าถึงจิตใจผู้คนในวิธีการผิดๆ”
 “เป็นเวลาหลายปีที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่า เราจำาเป็นต้องใช้เวลามากขึ้นใน 
หัวข้อ “ความเชื่อในพระคริสต์เท่านั้นที่ทำาให้เรารอด” หัวข้อนี้มีความจำาเป็น 
มากกว่าหัวข้ออื่นๆ ที่ต้องทำาให้ชัดเจนในจิตใจของผู้คนทั้งปวง เป็นไปได้ 
สำาหรับมนุษย์ผู้ล้มลงจะคิดว่า มนุษย์จะได้รับผลตอบแทนจากการงานหรือ 
การกระทำาดีของเรา แต่แม้ผลงานดีที่สุดก็ไม่อาจช่วยเราให้รอดได้ การได้รับ 
ความรอดเปน็สิง่ทีไ่ดร้บัผา่นมาทางความเชือ่ในพระเยซคูรสิตเ์ทา่นัน้” (เอลเลน 
จี. ไว้ท์, Faith and Works, หน้า 18, 19)

 ดังนั้นความเชื่อในพระคริสต์ไม่ใช่ข้อแก้ตัวสำาหรับทำาบาป แทนที่จะ 
เป็นเช่นนั้น แต่เป็นการเรียกสู่ชีวิตใหม่ที่ลึกซึ้งกว่า มีความสัมพันธ์ลุ่มลึกกว่า 
กับพระองค์ ความสัมพันธ์ที่ลึกล้ำานี้ไม่อาจจะเกิดขึ้นในศาสนาที่สอนว่าเรา 
รอดได้โดยถือรักษาธรรมบัญญัติ

 คุณรู้สึกอย่างไรกับคำาสอนที่ว่า เราได้รับความรอดโดยความเชื่อ
เท่านั้น คุณคิดว่าคำาสอนนี้เป็นข้อแก้ตัวสำาหรับที่จะทำาบาปหรือเป็นการ
เติมความยินดีให้กับคุณ คำาตอบของคุณบ่งบอกความเข้าใจเรื่องความ
รอดของคุณอย่างไร
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 “พระบัญญัติกำาหนดให้มนุษย์ต้องเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์ และคนบาป 
ทั้งหลายต้องตอบสนองด้วยการเชื่อฟังพระบัญญัตินั้น แต่เราไม่มีพลังอำานาจ 
ที่จะเชื่อฟัง วิธีเดียวที่เราจะเป็นคนบริสุทธิ์ได้ก็โดยความเชื่อและเราสามารถ 
จะนำา “การเชื่อฟังอย่างสมบูรณ์” ของพระคริสต์ไปถึงพระเจ้าได้ และองค์ 
พระผู้เป็นเจ้าจะประทาน “ความเชื่อถือ” (credit) จากการเชื่อฟังแห่งพระบุตร 
ของพระองค์ พระเจ้าจะทรงยอมรับความสัตย์ซื่อ และการเชื่อฟังของพระคริสต์  
แทนที่ความล้มเหลวของเรา พระเจ้าทรงยอมรับและทรงยกบาปให้เรา ผู้มีดวง 
วิญญาณที่เศร้าโศก และดวงวิญญาณแห่งความเชื่อ พระเจ้าจะทรงปฏิบัติต่อ 
ดวงวิญญาณนี้ เสมือนว่าดวงวิญญาณของเขาหรือของเธอบริสุทธิ์ และพระเจ้า 
ทรงรักเขาหรือเธอเสมือนหนึ่งทรงรักพระบุตรของพระองค์” (เอลเลน จี. ไว้ท์, 
Selected Messages, เล่ม 1, หน้า 367)
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คำ�ถ�มเพื่อก�รอภิปร�ย:
1. ในข้ออ้างอิงอันแรก เอลเลน จี. ไว้ท์ กล่าวว่า หัวข้อของ “การได ้
 รับความรอดโดยความเชื่อ” มีความจำาเป็นมากกว่าหัวข้ออื่นๆ  
 ที่เราต้องทำาให้ชัดเจนในจิตใจของผู้คนทั้งปวง สิ่งนี้เป็นความจริง 
 สำาหรับเราในปัจจุบันเหมือนเมื่อ เอลเลน จี. ไว้ท์ กล่าวไว้เมื่อ 
 มากกว่า 100 ปีก่อน ที่เป็นเช่นนั้น เพราะเหตุใด

2. อัครทูตเปาโลและท่านมาร์ติน ลูเธอร์ มีชีวิตอยู่ในเวลา และ 
 สถานที่แตกต่างกัน แต่เหตุใดความจริงที่ท่านเปาโลประกาศ 
 เทศนาเกี่ยวกับคนทั้งหลายรอดโดยความเชื่อ มีความสำาคัญ 
 เช่นเดียวกับสิ่งที่ลูเธอร์ได้ประกาศเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณ 
 ของผู้คนให้เป็นอิสระจากการตกเป็นทาสฝ่ายวิญญาณจิตของ 
 โรมในช่วงเวลานั้น

สรุป
 พฤติกรรมของอัครทูตเปโตรในเมืองอันทิโอกดูเหมือนจะกล่าวว่า 
“ผู้เชื่อที่ไม่ใช่ชาวยิวต้องเข้าพิธีรับสุหนัต” ก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็น 
คริสเตียนแท้ ท่านเปาโลชี้ให้เห็นว่า ถ้าท่านเปโตรกล่าวเช่นนั้นก็เป็นการ 
กล่าวผิดความจริงไปมากทีเดียว ขณะที่อัครทูตเปาโลกล่าวเน้นว่า เราต้อง 
ยอมรับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำาเพื่อเราในพระคริสต์ โดยประการนี้เท่านั้น  
ที่คนบาปสามารถถูกทำาให้ชอบธรรมต่อพระเนตรของพระเจ้าได้
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“พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความแช่งสาปแห่งธรรม 
บัญญัติ โดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเรา   
(เพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า ทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้ 
บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่ง)” (กาลาเทีย 3:13)

อ่านข้อพระคัมภีร์สำาหรับบทเรียนสัปดาห์นี้
กาลาเทีย 3:1-14; โรม 1:2; โรม 4:3; ปฐมกาล 15:6; 
ปฐมกาล 12:1-3; เลวีนิติ 17:11; 2 โครินธ์ 5:21

บ่ายวันสะบาโต

ข้อควรจำา

 “เดก็ชายตวัเลก็คนหนึง่ สรา้งเรอืของเลน่ขึน้ลำาหนึง่ เสรจ็แลว้
ทาสีเรือลำานั้นอย่างสวยงาม อยู่มาวันหนึ่งเรือของเขาถูกขโมย

ไป เด็กชายรู้สึกเสียใจและเสียดายมาก เวลาผ่านไป วันหนึ่งเขาบังเอิญเดิน 
ผ่านร้านขายของมือสอง เขามองผ่านกระจกเข้าไป เห็นเรือเด็กเล่นลำาหนึ่ง 
เขาจ้อง นั่นเป็นเรือของเขาแน่นอน เขารู้สึกตื่นเต้นดีใจเขารีบถลาเข้าไปใน 
ร้านและพูดกับเจ้าของร้านว่า “เรือลำาเล็กที่อยู่บนชั้นในตู้โชว์นั่นเป็นของผม 
เจ้าของร้านพูดว่า “มันเป็นของผมซิ ผมซื้อมันมา “ใช่แล้ว” เด็กชายพูด “แต ่
มันเป็นของผม เพราะผมสร้างมันมากับมือ” เจ้าของร้านตอบอย่างใจดีว่า  
“ฉันจะขายเรือให้เธอเพียงสองดอลล่าร์เท่านั้น” เงินสองดอลล่าร์เป็นเงิน 
มิใช่น้อยสำาหรับเด็กชาย ซึ่งตอนนั้นไม่มีเงินแม้เพนนีเดียวในกระเป๋ากางเกง   
แต่เด็กชายต้องการเรือของเขาเหลือเกิน เขาขอให้เจ้าของร้านทำาเครื่องหมาย 

บทที่ 5
คว�มเชื่อในพระคัมภีร์เดิม

วันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2017

Old Testament Faith
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ชาวกาลาเทียคนเขลา (กาลาเทีย 3:1-5)วันอาทิตย์

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 3:1-5 ตรงนี้ท่านเปาโลกล่าวกับชาว 
กาลาเทียว่าอย่างไร พวกเขาเริ่มต้นถูกต้อง พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาได้ 
รับความรอดโดยความเชื่อเพียงอย่างเดียว แต่ต่อมาพวกเขาได้ทำาผิด 
พลาดจากการเชื่อว่าพวกเขาได้รับความรอดโดยการกระทำาของพวกเขา  
(การถือรักษาธรรมบัญญัติ) ในทางใดบ้างที่เราอาจตกอยู่ในอันตราย 
ของการล้มลงสู่กับดักฝ่ายจิตวิญญาณอย่างเดียวกัน

 ในข้อที่ 1 ท่านเปาโลเรียกชาวกาลาเทียว่า “คนเขลา” พระคัมภีร์ฉบับ
แปลทันสมัยได้พยายามใส่คำาพูดตรงๆ ตามที่เปาโลเรียกชาวกาลาเทียว่า  
“คนเขลา” ท่านหมายความว่าอย่างไร คำาของท่านเปาโลใช้ในภาษากรีกคือ  
“อะโนอีทอย” (anoetoi) นับเป็นคำาที่มีความหมายหนักหน่วงกว่าคำาว่า “คน 
เขลา” (foolish) เพราะคำานีม้าจากคำาภาษากรกีวา่ “จติใจ” (mind) หมายความ 

“ขายแล้ว” ติดไว้ที่เรือ เขาจะกลับบ้าน และหาเงินมาซื้อเรือลำานั้นเด็กชาย 
รับจ้างตัดหญ้า และรับจ้างทำางานอื่นๆ จิปาถะ ในที่สุด เขาสามารถรวบรวม
เงินได้ 2 ดอลล่าร์พอดี
 เด็กชายวิ่งไปที่ร้านขายของ และซื้อเรือลำานั้น เขายกเรือของเขาไว้ 
ด้วยมือทั้งสองข้าง เขากอดมันและจูบมันเบาๆ เด็กชายพูดออกมาว่า “เรือ 
ลำาเล็กที่น่ารักเอ๋ย ฉันรักเจ้านะ เพราะเจ้าเป็นของฉัน เจ้าเป็นของฉันสองครั้ง  
ครั้งแรกฉันสร้างเจ้าขึ้นมา และตอนนี้ฉันซื้อเจ้ากลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง”
 สิ่งนี้เป็นจริงกับเราทั้งหลาย ในลักษณะหนึ่ง เราเป็นของพระผู้เป็นเจ้า 
สองครั้ง ครั้งแรกพระองค์ทรงสร้างเรา แต่เราเดินไปสะดุดล้มลงในร้านขายของ 
มือสองของพญามาร และแล้วพระเยซู พระบุตรของพระเจ้าทรงไถ่ออกมา 
ในราคาสูงค่ายิ่ง พระองค์ไม่ได้จ่ายค่าตัวของเราด้วยเงินหรือทอง แต่ด้วย 
พระโลหิตอันประเสริฐของพระองค์ เราเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าสองครั้ง  
เพราะว่าครั้งแรกพระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมา และต่อมาพระองค์ทรงช่วยเรา 
ให้รอด” (วิลเลี่ยม โมเสส ทิดเวลล์, Pointed Illustrations, หน้า 97)

THE FOOLISH GALATIANS
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ว่า “ไม่ได้ใช้จิตใจคิดอย่างทะลุปรุโปร่งก่อนตัดสินใจเชื่อ” ดังนั้นท่านเปาโล 
กล่าวว่าชาวกาลาเทียไม่ใช้ความคิด แต่ท่านเปาโลไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้ ท่าน 
อัศจรรย์ใจหากมีนักมายากล (magician) บางคนท่องคาถาสะกด (cast a  
spell) จิตใจพวกเขา คำาว่า “สะกด” เป็นคำาเดียว หรือหลายคำาเชื่อว่ามี 
อำานาจลึกลับ การเลือกใช้คำาของท่านเปาโลตรงนี้ “เป็นเบาะแส” ชี้ให้คิดว่า 
เป็นไปได้ที่ซาตานเป็นต้นเหตุให้ชาวกาลาเทียเกิด “ความเขลา”
 สิ่งที่ทำาให้ท่านเปาโลรู้สึกสับสนเกี่ยวกับการล้มลงสู่ความเชื่อผิดๆ  
ของชาวกาลาเทียทั้งๆ ที่พวกเขารู้จักความจริงมาก่อน พวกเขาทราบว่าคน 
ทั้งหลายรอดโดยความเชื่อในพระเยซู ไม้กางเขนเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อ 
ของความจริงข้อนี้ ไม่มีทางใดเลยที่ชาวกาลาเทียจะพลาดจากจุดนี้ พระธรรม  
กาลาเทีย 3:1 คำาที่ใช้คือ (portrayed) หมายถึง “ระบายสีภาพ” ในภาษากรีก 
ยังหมายถึง “ที่จะตั้งเครื่องหมาย (หรือข้อความ) ไว้ในที่สาธารณะเพื่อให้ผู้คน 
ไดเ้หน็” ในสมยัพระคมัภรีค์ำานีย้งัใชเ้พือ่พรรณนา “การประกาศในทีส่าธารณะ”  
ดังนั้นสิ่งที่ท่านเปาโลกำาลังพูดว่า ชาวกาลาเทียไม่มีข้อแก้ตัวสำาหรับการหลง 
ทางไปจากความจริงแห่งพระกิตติคุณ ซึ่งท่านเปาโลใช้เป็นแกนหลักใน 
คำาเทศนาสั่งสอน ท่านได้ “ระบายสีภาพ” ของพระคริสต์บนกางเขนไว้ใน 
จิตใจของพวกเขาอย่างชัดเจน (1 โครินธ์ 1:23; 1 โครินธ์ 2:2) แต่บัดนี้ 
พวกเขาหันเหออกไป
 จากนั้นท่านเปาโลถามชาวกาลาเทียหลายข้อ ว่าในครั้งแรกพวกเขา 
ได้กลายเป็นคริสเตียนอย่างไร และเหตุใดพระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณ 
ให้พวกเขา เป็นเพราะพวกเขาได้ทำาสิ่งใดที่ควรค่าแก่การได้รับใช่ไหม... 
ไม่แน่นอน แต่เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงประทานให้พวกเขาเพราะพวกเขาเชื่อ 
ในสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงทำาเพื่อพวกเขา ดังนั้นเหตุใดตอนนี้พวกเขาจึงคิดว่า 
พวกเขาจะได้รับความรอดโดยการเชื่อฟังพระบัญญัติ

 คุณเคยคิดบ้างหรือไม่ว่า “ฉันเป็นคริสเตียนที่ดี ฉันไม่ได้ทำา
บาปนี้ หรือบาปนั้น” และคิดว่าตนดีเพียงพอที่จะได้รับความรอด  
มีอะไรผิดในการคิดเช่นนี้
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วางรากฐานในพระคัมภีร ์(กาลาเทีย 3:6-8)วันจันทร์

 ถึงตอนนี้ในจดหมายที่ท่านเปาโลเขียนถึงชาวกาลาเทีย ท่านเปาโล 
กล่าวต่อต้านอย่างแข็งขันต่อผู้โจมตีพระกิตติคุณของท่าน ท่านชี้ไปยังจุดที่ 
เหล่าอัครทูตเห็นพ้องในกรุงเยรูซาเล็ม (กาลาเทีย 2:1-10) อัครทูตทั้งหลาย 
เป็นผู้นำาของคริสตจักร และอัครทูตเปาโลชี้ไปยังประสบการณ์ที่ชาวกาลาเทีย 
มีในความจริง (กาลาเทีย 3:1-5) ตรงนี้ใน กาลาเทีย 3:6 ท่านเปาโลย้อนกลับ 
ไปยังพระคัมภีร์เดิม เพื่อเป็นข้อพิสูจน์สุดท้ายในสิ่งที่ท่านพูด

 อ่านกาลาเทีย 3:6-8 ท่านเปาโลใช้คำาว่า “พระคัมภีร์” (Scrip-
ture) คำาว่า “สคริพเชอะ” เป็นอีกคำาหนึ่งสำาหรับ “พระคัมภีร์” (Bible)  
ดังนัน้ส่วนใดของพระคัมภีรท์ี่ท่านเปาโลหมายถึงด้วยการใช้คำา “สคริพ-
เชอะ”(อ่านพระธรรมโรม 1:2; โรม 4:3; โรม 9:17)

 ในเวลาเมือ่ทา่นเปาโลเขยีนจดหมายฝาก  ทา่นไมอ่า้งถงึพระคมัภรีใ์หม ่ 
ดงันัน้พระคมัภรีเ์ดมิจงึมคีวามสำาคญัมากสำาหรบัคำาสอนของทา่น  อคัรทตูเปาโล 
ยกข้อพระคัมภีร์เดิมมาอ้างบ่อยๆ ท่านไม่คิดว่าพระคัมภีร์เดิมเป็น “งานเขียน 
ที่ตายแล้ว” แทนที่จะคิดเช่นนั้น ท่านใช้ข้อพระคัมภีร์เดิมดุจเป็นพระวจนะที่มี 
ชีวิตของพระเจ้า ใน 2 ทิโมธี 3:16 ท่านเปาโลเขียนว่า “พระคัมภีร์ทุกตอนได้
รับการดลใจจากพระเจ้า” คำาว่า “การดลใจ” (inspiration) ในพระคัมภีร์ภาษา
องักฤษบางฉบบัใชค้ำาวา่ “ระบายลมปราณ” (God has breathed) แตใ่นภาษา 
ไทยยังแปลทั้งสองคำาว่า “การดลใจ” เช่นกัน อย่างไรก็ดีคำาว่า “God has  
breathed” มาจากภาษากรีกว่า “theopneustos” อักษรสี่ตัวแรก “theo”  
หมายถึงพระเจ้า (God) ส่วนที่สอง “pneustos” หมายถึง “ระบายลมปราณ”  
ดังนั้นพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่า พระคัมภีร์ได้รับ “การดลใจ” หรือได้รับ “การ 
ระบายลมปราณ” จากพระเจ้า ท่านเปาโลใช้พระคัมภีร์เพื่อสอน และขณะ 
เดียวกันใช้เพื่อพิสูจน์ว่าท่านสอนความจริงจากพระวจนะของพระเจ้า

GROUNDED IN THE BIBLE



58   พระธรรมกาลาเทียและข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซู

ปล่อยให้เป็นอิสระจากความบาป 
และทำาให้บริสุทธิ์ (กาลาเทีย 3:6)วันอังคาร

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 3:6 ท่านเปาโลพิสูจน์พระกิตติคุณของ
ท่านด้วยการหันไปเล่าเรื่องของท่านอับราฮัม เหตุใดท่านจึงทำาเช่นนั้น

 ท่านอับราฮัมมีความสำาคัญมากสำาหรับชาวยิว ท่านเป็นบิดาของ
ชนชาติยิว ชาวยิวในสมัยของท่านเปาโลมองไปยังท่านอับราฮัมเป็นตัวอย่าง 
วา่ “ชาวยวิแทค้วรมลีกัษณะเชน่ใด” ชาวยวิจำานวนมากเชือ่วา่ทา่นอบัราฮมัเปน็ 
ผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า เพราะท่านอับราฮัมและครอบครัว 
เชื่อฟังพระเจ้า ยิ่งกว่านั้น ท่านอับราฮัมและครอบครัวได้เดินทางออกจาก 
บ้านเกิด และญาติพี่น้องของท่าน และท่านได้รับพิธีสุหนัต ตามที่พระเจ้าทรง 
บัญชา การรับพิธีสุหนัตคือการตัดเอาหนังส่วนปลายองคชาตของผู้ชาย หรือ 
ของเด็กชายออก สำาหรับท่านอับราฮัม ท่านยอมเชื่อฟังจนถึงขั้นจะฆ่าบุตรชาย 
ของท่านถวายเป็นเครื่องบูชาตามที่พระเจ้าตรัสสั่ง นั่นคือการเชื่อฟัง

SET FREE FROM SIN AND MADE HOLY

 เป็นเรื่องยากที่จะกล่าวว่าท่านเปาโลอ้างอิงจากพระคัมภีร์เดิมกี่ครั้ง   
แต่การอ้างพระคัมภีร์จะพบได้ทุกหนทุกแห่งในจดหมายฝากของท่าน ยกเว้น 
จดหมายสั้นที่สุดสองฉบับที่อัครทูตเปาโลเขียนถึงทิตัสและฟีเลโมน

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 3:6-14 พระคัมภีร์ข้อใดที่ท่านเปาโล
อ้างอิงจากพระคัมภีร์เดิม สิ่งนี้บอกเราว่า พระคัมภีร์เดิมมีพลังอำานาจ 
ในการนำาทางชีวิตมากเพียงใด
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

 บางเวลาคุณคิดไหมว่า ส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ ได้รับ “การ
ดลใจ” หรือ “ได้รับการระบายลมปราณ” จากพระเจ้ามากกว่าส่วนอื่นๆ  
อ่านงานเขียนของท่านเปาโลใน 2 ทิโมธี 3:16 พระคัมภีร์ข้อนี้สอนอะไร 
เราเกี่ยวกับอันตรายของการคิดในทำานองนี้
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 ศัตรูของท่านเปาโลชี้ไปยังท่านอับราฮัม ในเหตุผลว่าทุกคนต้องเข้า 
พิธีสุหนัต โดยถือว่านี่เป็นสิ่งที่ต้องทำาเพื่อจะได้รับความรอด ในจดหมาย 
ฝากของท่านเปาโล ท่านชี้ไปยังท่านอับราฮัมเช่นกัน แต่ท่านเปาโลยกท่าน 
อับราฮัมขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างในเหตุผลที่ว่า “เหตุใดเราจึงได้รับความรอดโดย 
ความเชื่อเท่านั้น”

 ในพระธรรมกาลาเทีย 3:6 ท่านเปาโลอ้างอิงจาก ปฐมกาล 15:6 
ข้อพระคัมภีร์นี้หมายถึงอะไร เมื่อข้อพระคัมภีร์พูดถึงความเชื่อของ 
อับราฮัมว่า “อับราฮัมเชื่อในพระเจ้า และความเชื่อนั่นเอง พระเจ้าทรง
ถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรม” (โรม 4:3) (อ่าน โรม 4:3-6; 8-11, 
22-24 ด้วย)  

 คำาว่า “credited” (เชื่อถือ, น่าไว้วางใจ) พระคัมภีร์ภาษาไทยใช้คำา
“ทรงถือว่า” เป็นคำามาจากแนวคิดในโลกธุรกิจ ซึ่งสามารถหมายความถึง  
“ใส่บางสิ่งไว้กับบัญชีของอีกคนหนึ่ง” ท่านเปาโลบอกเราว่า อะไรที่ถูกใส่ไว้ใน 
บัญชีของเรา นั่นคือความบริสุทธิ์ของพระเจ้า” ผลลัพธ์คือ เราได้รับการปลด 
ปล่อยจากความรู้สึกผิดและความบาป แต่สิ่งใดคือเหตุผลที่พระองค์ “ทรง 
ถือว่า” หรือ “ทรงใส่ในบัญชีของเรา” คือชีวิตที่บริสุทธิ์ นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้น 
เพราะการเชื่อฟัง เพราะแม้แต่การเชื่อฟังของท่านอับราฮัมยังไม่เพียงพอที่จะ 
ทำาให้ท่านเป็นคนชอบธรรม พระคัมภีร์กล่าวว่า พระเจ้าทรงถือว่าท่านอับราฮัม 
เป็นคนชอบธรรมก็เพราะความเชื่อของท่าน
 พระคัมภีร์กล่าวชัดเจน ท่านอับราฮัมไม่ได้ถูกทำาให้เป็นคนชอบธรรม 
เพราะว่าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติ แต่การเชื่อฟังของท่านอับราฮัมเป็นผลลัพธ์ 
จากการที่ท่านถูกทำาให้ชอบธรรมกับพระเจ้า ท่านอับราฮัมไม่ได้ทำาสิ่งใดที่ท่าน 
ได้ทำาเพื่อให้ท่านเป็นคนชอบธรรมเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า ท่านได้ทำา 
สิ่งต่างๆ เพราะว่าท่านได้เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าเรียบร้อยแล้ว การทำา 
ให้เป็นคนชอบธรรมกับพระเจ้านำาไปสู่การเชื่อฟัง ไม่ใช่การเชื่อฟังเป็นสิ่งที่เกิด 
ขึ้นก่อน แล้วตามมาด้วยความชอบธรรม
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พระกิตติคุณในพระคัมภีร์เดิม (ปฐมกาล 12:1-3) พุธ

 ในพระธรรมกาลาเทีย 3:8 ท่านเปาโลกล่าวว่า พระกิตติคุณถูกเทศน ์
ให้กับท่านอับราฮัม และพระเจ้าทรงเป็นผู้เทศน์เอง เมื่อไรที่พระเจ้าทรงเทศน์ 
พระกิตติคุณแก่อับราฮัมที่จะตอบคำาถามนี้ ท่านเปาโลอ้างพระธรรมปฐมกาล 
12:3 พระคัมภีร์ข้อนี้พูดเกี่ยวกับ ข้อตกลงที่พระเจ้าทรงทำากับท่านอับราฮัม 
ในปฐมกาล12:1-3

 อ่านพระธรรมปฐมกาล 12:1-3 ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้บอกอะไร
เราเกี่ยวกับข้อตกลงที่พระเจ้าได้ทรงทำาไว้กับท่านอับราฮัม

 ข้อตกลงพิเศษของพระเจ้าถูกเรียกว่า “พันธสัญญา” พระสัญญา
หลายข้อของพระเจ้าอยู่ตรงกลางพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับท่านอับราฮัม  
พระเจ้าตรัสกับท่านอับราฮัมห้าครั้งว่า “เราจะ” พระสัญญาของพระเจ้าที่ให้ 
กับท่านอับราฮัมเป็นสิ่งน่าพิศวง เพราะเหตุใด เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ทำา 
ตามข้อสัญญาทั้งหมด แต่ท่านอับราฮัมไม่กล่าวสัญญาอะไร คนส่วนมากไม่ 
คิดว่าพระเจ้าผู้ร่างข้อสัญญา จะเป็นผู้ปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่าง ยกตัวอย่างเช่น 
เมื่อเรากล่าวสัญญากับพระเจ้า ปกติเราจะสัญญาว่า เราจะรับใช้พระองค์และ 
เพื่อเป็นการตอบแทน เราจะทูลขอพระองค์ให้ทำาบางสิ่งเพื่อเรา แต่นั่นเป็นอีก 
รูปแบบหนึ่งของความพยายามที่จะได้รับความรอดด้วยการทำาดีของคุณเอง  
พระเจา้ไมท่รงขอใหท้า่นอบัราฮมัทำาสิง่ใด  พระองคท์รงขอทา่นอบัราฮมัเพยีงรบั 
เอาพระสัญญาของพระองค์โดยความเชื่อ แน่นอนนั่นไม่ใช่สิ่งง่ายที่จะปฏิบัติ  
เพราะเหตุใด เพราะว่าท่านอับราฮัมต้องเรียนรู้ที่จะไว้วางใจอย่างสิ้นเชิงใน 
พระเจ้าและไม่ใช่ตัวเขาเอง (อ่านปฐมกาล บทที่ 22) เรื่องของท่านอับราฮัม 
แสดงให้เราเห็นว่าพระกิตติคุณนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรอดโดยความเชื่อ

THE GOSPEL IN THE OLD TESTAMENT

 คุณไม่ได้ถูกทำาให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าโดยการกระทำาสิ่งใดๆ
ที่คุณทำา คุณถูกทำาให้เป็นที่ชอบพระทัยโดยสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงทำาเพื่อ 
คุณเท่านั้น เหตุใดจึงกล่าวว่า “ความจริงเช่นนั้นเป็นข่าวดี” คุณสามารถ 
เรียนรู้ที่จะเชื่อในความจริงนั้น ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม
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 บางคนคิดว่าพระคัมภีร์สอนทางแห่งความรอดสองทาง พวกเขาอ้าง 
พระคัมภีร์เดิมสอนว่าผู้คนได้รับความรอดโดยการเชื่อฟังพระบัญญัติ แต่วิธี 
นี้ไม่ได้ ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงกำาจัดพระบัญญัติออกไป และสร้างเส้นทาง 
แห่งความรอดใหม่ คือรอดโดยความเชื่อ แต่ความคิดเช่นนี้ผิดทุกทาง อัครทูต 
เปาโลกล่าวว่า ตัวท่านเองในพระธรรมกาลาเทีย มีข้อความว่า “ความจริง
ข่าวประเสริฐอื่นไม่มี แต่ว่ามีบางคนที่ทำาให้ท่านยุ่งยาก และปรารถนาที่จะ 
บิดเบือนข่าวประเสริฐของพระคริสต์” (กาลาเทีย 1:7) สรุปแล้วมีพระกิตติคุณ
เพียงหนึ่งเดียว 

 คุณสามารถพบตัวอย่างอะไรในพระคัมภีร์เดิม ที่แสดงให้เห็นว่า 
เราไดร้บัความรอดโดยความเชือ่ (ตวัอยา่ง เชน่ อา่นในพระธรรมเลวนีติ ิ 
17:11; เพลงสดุดี 32:1-5; 1 ซามูเอล 12:1-13 และเศคาริยาห์ 3:1-4) 

 ผูค้นมกัจะพดูกนัเรือ่ง “พระคณุราคาถกู” พระคณุคอืของประทาน
แหง่การอภยับาป และพระเมตตาของพระเจา้ทีท่รงประทานแกเ่ราเปลา่ๆ  
เพือ่ชำาระบาปของเราออกไป พระคณุ “ราคาไมถ่กูเลย” เราจะทำาพระคณุ 
ให้เสื่อมเสียไป เมื่อ (1) เราคิดว่าเราสามารถเพิ่มถ้อยคำาของเราในการ 
อธิบาย “พระคุณ” (2) เมื่อเราใช้พระคุณเป็นข้อแก้ตัวเพื่อทำาบาป เรา 
จะหลีกเลี่ยง “กับดัก” ทั้งสองนี้ได้อย่างไร

ซื้อกลับโดยพระเจ้าจากการถูกแช่สาป
(กาลาเทีย 3:9-14)วันพฤหัสบดี

 เหล่าผู้โจมตีท่านเปาโล ไม่สงสัยเลยว่าพวกเขารู้สึกตกใจจากถ้อยคำา 
รุนแรงของท่านใน กาลาเทีย 3:10 ผู้ที่ต่อต้านท่านเปาโล พวกเขาไม่ได้คิดว่า 
พวกเขาเองอยู่ภายใต้การแช่งสาป พวกเขาคิดว่าพวกเขาจะได้รับพระพร 
สำาหรับการเชื่อฟังพระบัญญัติ แต่ท่านเปาโลไม่ปล่อยให้มีช่องว่างสำาหรับ 
ความสงสัย ท่านกล่าวว่า “เพราะว่าคนทั้งหลายซึ่งพึ่งการประพฤติตามธรรม-
บัญญัติ ก็ถูกแช่งสาป เพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่า ทุกคนที่มิได้ประพฤติตาม 
ขอ้ความทกุขอ้ ทีเ่ขยีนไวใ้นหนงัสอืธรรมบญัญตักิถ็กูแชง่สาป” (กาลาเทยี 3:10)

BOUGHT BACK BY GOD FROM A CURSE
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 ท่านเปาโลแสดงให้เห็นถึง “การไม่เห็นพ้อง” ระหว่างแนวคิดที่แตก 
ต่างกันอย่างสิ้นเชิง: (1) ได้รับความรอดโดยความเชื่อ (2) ได้รับความรอดโดย 
การกระทำา (ถือรักษาพระบัญญัติ) พระพรพิเศษ และการแช่งสาปที่บันทึกใน  
เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 27 และ 28 นั้นชัดเจน เหล่าผู้เชื่อฟังจะได้รับพระพร  
เหล่าผู้ไม่เชื่อฟังจะได้รับการแช่งสาป ดังนั้นยกตัวอย่าง สมมติว่ามีบุคคลหนึ่ง 
ต้องการจะได้รับความรอดโดยการถือรักษาพระบัญญัติ คนนั้นมีความจำาเป็นที ่
จะต้องถือรักษาพระบัญญัติทั้งหมดทุกข้อ เราไม่มีเสรีภาพที่จะเลือกถือรักษา 
พระบญัญตัชิดุใด และเราไมค่ดิวา่พระเจา้จะทรงมองขา้มขอ้ผดิพลาดเลก็นอ้ยที ่
นั่นที่นี่ การที่จะรอดโดยการถือรักษาพระบัญญัติ จะต้องถือรักษาพระบัญญัติ 
ทั้งหมดหรือไม่ก็ไม่ถือรักษาเลย 
 การที่จะได้รับความรอดด้วยวิธีนี้เป็นข่าวร้ายสำาหรับทุกคน เพราะ 
เหตุใด “เพราะว่าทุกคนทำาบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” (โรม 3:23)
เราสามารถใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อจะเป็นคนดี แต่พระบัญญัติแสดง 
ให้เห็นว่าเราเป็นผู้ละเมิดพระบัญญัติ

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 3:13 และ 2 โครินธ์ 5:21 พระคริสต์
ทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากการแช่งสาปของพระบัญญัติอย่างไร 

 คำาวา่ “ปลดปลอ่ยเราเปน็อสิระ”  (กาลาเทยี 3:13) ถกูแปลวา่  “การไถ่
กลับคืน” (redeemed) คำาว่า “การไถ่คืน” หมายความถึง “การซื้อคืน” คำานี้ 
ถูกใช้เพื่อหมายถึง “ราคาที่ได้จ่ายไปเพื่อให้เป็นอิสระ” หรือ “เป็นอิสระจาก 
การเป็นทาส” ซึ่งก็คือพระเยซูทรงจ่ายราคาเพื่อปล่อยให้เราเป็นอิสระจาก 
การเช่งสาปของพระบัญญัติ การแช่งสาปของพระบัญญัติคือความตาย ความ 
บาปทำาให้พระเจ้าทรงจ่ายค่าไถ่ด้วยพระชนม์ชีพของพระบุตร (ยอห์น 3:16)  
พระเยซูทรงแบกรับความบาปของเราไว้ด้วยพระองค์เอง (1 โครินธ์ 6:20)  
พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานในราคาเต็ม เพื่อรับเอาการแช่งสาปแห่งความ 
บาปแทนเรา (2 โครินธ์ 5:21)
 ท่านเปาโลชี้ไปยัง เฉลยธรรมบัญญัติ 21:23 เป็นข้อพิสูจน์ ชาวยิว 
เชื่อว่าคนหนึ่งผู้ซึ่งตายแล้วร่างกายถูกแขวนไว้บนต้นไม้ เป็นผู้อยู่ภายใต้การ 
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ศึกษาเพิ่มเติม:วันศุกร์

 “พระคริสต์ทรงเป็นผู้รับแบกความบาปแทนเรา ความบาปทั้งมวลของ 
เราถูกวางบนบ่าของพระองค์ พระองค์ทรงถูกนับเข้ากับพวกคนบาป เพื่อที่จะ 
ทรงไถ่เราให้พ้นการสาปแช่งแห่งพระบัญญัติ ความผิดบาปของมนุษย์ทั้งโลก 
กดทับลงตรงดวงหทัยของพระองค์ พระพิโรธต่อความบาปของพระบิดาเติมลง 
จนเต็มดวงวิญญาณของพระบุตร จนทำาให้พระบุตรเกิดความกลัว และความ 
หวาดวิตก ชีวิตทั้งชีวิตของพระคริสต์ที่ได้บอกข่าวดีแก่โลกที่ล้มลงให้ประจักษ ์
ในความรัก พระเมตตา และการให้อภัยแห่งพระบิดา เป็นหัวข้อหลักในเรื่อง 
เทศนาสั่งสอนของพระคริสต์ แต่น้ำาหนักอันน่ากลัวได้ปกป้องพระองค์ไม่ให้ 
มองเห็นพระพักตร์แห่งการให้อภัยของพระบิดา และดวงหทัยของพระผู้ช่วย 
ให้รอดถูกแทงทะลุด้วยความเศร้าหมอง จนทำาให้มนุษย์ไม่อาจเข้าใจได้อย่าง 
เต็มที่ ความเจ็บปวดรวดร้าวสาหัสสากรรจ์ จนทำาให้พระคริสต์แทบจะไม่รู้สึก 
ในความเจ็บปวดรวดร้าวฝ่ายร่างกายของพระองค์” (เอลเลน จี. ไว้ท์, ผู้พึง
ปรารถนาแห่งปวงชน, หน้า 753)
 “ท่านมาร์ติน ลูเธอร์ เป็นผู้ปฏิรูปคริสตจักร นักปฏิรูปคือผู้ทำาการ 
เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น ท่านลูเธอร์มุ่งมั่นทำางานด้วยความกล้าหาญ  
ท่านยืนหยัดแข็งแกร่งในความจริง ท่านเตือนประชาชนว่าพระเจ้าทรง 
พระพิโรธในความบาปมากเพียงใด ท่านลูเธอร์สอนผู้มีความศรัทธาว่า เป็นไป 

แช่งสาปของพระเจ้า ความตายของพระคริสต์บนไม้กางเขนได้ถูกมองเหมือน 
เป็นตัวอย่างของการแช่งสาปนี้ (กิจการฯ 5:30; 1 เปโตร 2:24)
 ดังนั้นไม่ประหลาดใจที่ไม้กางเขนเป็นเหตุให้ชายยิวสะดุดในความ 
เชื่อของพวกเขา พวกเขาไม่เข้าใจว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงรับการแช่งสาปโดย 
พระเจ้าได้อย่างไร แต่พระผู้ช่วยให้รอดได้รับการแช่งสาปเป็นไปตามแผนการ 
ของพระเจ้าทุกอย่าง ถูกแล้วพระเมสสิยาห์ทรงรับเอาการแช่งสาปด้วย 
พระองค์เอง แต่นั่นไม่ใช่ความบาปของพระองค์ หากทรงรับเอาความบาปของ 
เราไป
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ไม่ได้ที่มนุษย์โดยผลงานของพวกเขาจะไถ่ความผิดบาปของมนุษย์หรือมนุษย์ 
จะหลีกหนีจากการลงโทษอันเนื่องมาจากความบาปได้ ไม่มีอะไรอื่นนอกจาก  
“ความเศร้าเสียใจในความบาป และความเชื่อในพระคริสต์เท่านั้น จึงสามารถ 
จะช่วยคนบาปให้รอดได้ การให้อภัย และความเมตตาของพระคริสต์ไม่อาจจะ 
ซื้อหาได้ มันเป็นของประทานพิเศษ แบบให้เปล่า ท่านลูเธอร์บอกประชาชน 
ว่า “อย่าได้ซื้อใบล้างบาปจากเหล่าบาทหลวง แต่ให้พวกเขามองหาด้วยความ 
เชื่อในพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงเป็นขึ้นจากความตายเท่านั้น” (เอลเลน จี. ไว้ท์, 
สงครามแห่งประวัติศาสตร์, หน้า 129)



บทที่ 5   ความเชื่อในพระคัมภีร์เดิม     65

คำ�ถ�มเพื่อก�รอภิปร�ย:
1. แม้ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นการยากที่บางคนในคริสตจักรจะเชื่อว่า 
 พวกเขารอดโดยความเชื่อเพียงอย่างเดียว เพราะเหตุใดจึงเป็น 
 การยากเช่นนี้

2. ท่านเปาโลพูดต่อต้านด้วยถ้อยคำารุนแรง ต่อแนวคิดเทียมเท็จที่ 
 สอนว่า “พวกเขาได้รับความรอดโดยผลแห่งการกระทำาดี (การ 
 ถือรักษาพระบัญญัติ) ท่านเปาโลปกป้องความจริงด้วยการสอน 
 เราเกี่ยวกับความสำาคัญในสิ่งที่เราเชื่ออย่างไร เหตุใดเราจึงต้อง 
 ยืนหยัดต่อต้านคำาสอนเทียมเท็จ ที่อาจมีบางคนนำามาปฏิบัติ 
 ในคริสตจักรของเรา

สรุป
 จากจุดเริ่มต้นในชีวิตคริสเตียนของเราจนถึงวันสุดท้าย เราได้รับ
ความรอดโดยความเชื่อในพระคริสต์เพียงอย่างเดียว การเชื่อในพระสัญญา 
ของพระเจ้าทำาให้อับราฮัมเป็นผู้ชอบธรรมกับพระองค์ พระเจ้าทรงถือว่า 
ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ ของประทานเดียวกันนี้ได้รับการเสนอให้ทุกคนใน 
ปัจจุบันนี้ที่มีความเชื่อแบบอับราฮัม เหตุผลเดียวที่เราไม่ต้องรับโทษก็ 
เพราะพระเยซูทรงรับแทนเราบนไม้กางเขนแล้วเท่านั้น
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“เพราะว่าถ้าได้รับมรดกโดยธรรมบัญญัติ ก็ไม่ใช่ได้โดย 
พระสัญญาอีกต่อไป แต่พระเจ้าทรงโปรดประทานมรดก 
นั้นให้แก่อับราฮัมโดยพระสัญญา” (กาลาเทีย 3:18)

อ่านข้อพระคัมภีร์สำาหรับบทเรียนสัปดาห์นี้
กาลาเทีย 3:15-20; ปฐมกาล 9:11-17; มัทธิว 5:17-20; 
อพยพ 16:22-26; ปฐมกาล 15:1-6

บ่ายวันสะบาโต

ข้อควรจำา

 หัวหน้าคณะที่ปรึกษาของประธานาธิบดีถูกถาม: “ท่าน
ประธานาธิบดีรักษาคำาสัญญาทั้งหมดที่ได้กล่าวไว้ตอนหาเสียง 

ไหม” คณะที่ปรึกษาตอบว่า “ท่านประธานาธิบดีได้รักษาคำาสัญญาทุกข้อที่ 
ท่านตั้งใจไว้ว่าจะรักษา”
 มีใครที่ไม่เคยทำาผิดสัญญาแม้แต่ครั้งเดียว และใครที่ไม่เคยผิดหวัง 
จากการผิดสัญญาของคนอื่น
 บางครั้งผู้คนทำาข้อสัญญาและพวกเขาตั้งใจจะถือรักษาไว้ แต่ต่อมา 
พวกเขาหักคำาสัญญานั้น บางคนกล่าวคำาสัญญาทั้งๆ ที่ไม่มีความตั้งใจจะถือ 
รักษาคำาสัญญานั้น ซึ่งถ้าจะว่าไป “ทั้งหมดเป็นการโกหก”
 แต่เราได้รับพระพรมาก พระสัญญาทั้งหลายของพระเจ้านั้นแตกต่าง  
พระคัมภีร์เป็นความจริง เพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเราจึงสามารถไว้ 

บทที่ 6
ส่วนสำ�คัญที่สุดของพระสัญญ�

วันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2017

The Most Important Part Of The Promise
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พระบัญญัติและความเชื่อ (กาลาเทีย 3:15-18)วันอาทิตย์

 พระเจ้าทรงประทานพระบัญญัติแก่ชาวอิสราเอลสี่ร้อยปีภายหลัง 
อับราฮัม แต่การประทานพระบัญญัติทำาให้พระสัญญาของพระเจ้า ซึ่งทรงได้ 
ประทานแก่ท่านอับราฮัมสูญเสียคุณค่าไปไหม

 ในพระธรรมกาลาเทีย 3:15-18 ท่านเปาโลอธิบายความหมาย
พันธสัญญาของพระเจ้า พันธสัญญาคือข้อตกลงฉบับหนึ่ง ดังนั้นท่าน 
เปาโลใช้ การวาดภาพของพินัยกรรมฉบับสุดท้ายของบุคคลเพื่ออธิบาย 
ว่าพันธสัญญาคือพินัยกรรมที่เป็นเอกสารตามกฎหมาย มีข้อความ 
บ่งบอกว่าใครจะได้รับมรดกหลังจากเจ้าของมรดกได้ตายไป เหตุใด 
ท่านเปาโลใช้การเปรียบเทียบนี้เพื่ออธิบาย “พันธสัญญา” ของพระเจ้า  
ท่านต้องการสื่อในจุดใด

 ส่วนสำาคัญที่สุดของ “พันธสัญญา” และ “พินัยกรรม” มีความแตก
ต่างกันมาก พันธสัญญาบ่อยครั้งถูกเรียกว่า “ข้อตกลง” (Contract) หรือ  
“สนธิสัญญา” (Treaty) แต่ “พินัยกรรม” (A will) เป็นเจตนาของบุคคลหนึ่ง 
พระคัมภีร์เดิมฉบับแปลเป็นภาษากรีกคือ “เซปตัวจินต์” (Septuagint)  
ไม่เคยใช้คำาภาษากรีกว่า “ข้อตกลง”(Contract) เมื่อหมายถึง “พันธสัญญา”  
ของพระเจ้าที่ทรงทำาไว้กับท่านอับราฮัม แทนที่จะใช้คำาดังกล่าว พระคัมภีร์เดิม 

วางใจพระเจ้าว่า พระองค์จะทรงทำาในสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้ ซึ่งทรงตรัสไว้ว่า  
“เออ เราพูดแล้ว และเราจะให้เป็นไป เรามุ่งแล้ว และเราจะกระทำา” (อิสยาห์  
46:11)
 ในบทเรียนของสัปดาห์นี้ ท่านเปาโลชี้ให้เราสนใจเรื่อง “ความสัมพันธ ์
พิเศษ” เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพระสัญญาของพระเจ้าที่ทำาไว้กับท่าน 
อับราฮัม และทรงประทานพระบัญญัติให้ชาวอิสราเอล 430 ปีหลังจากนั้น มี 
ความสัมพันธ์อะไรระหว่างพระสัญญาของพระเจ้าและพระบัญญัติ และความ 
สัมพันธ์นั้นมีความหมายอะไรกับการที่พระกิตติคุณถูกเทศนาสั่งสอนออกไป 

LAW AND FAITH
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ฉบับเซปตัวจินต์ ใช้คำาว่า “ไดอะเธเค” สำาหรับคำาว่า “พินัยกรรม” ทั้งนี้เพราะ 
ว่ากลุ่มผู้ทำาการแปล (ประมาณ 70 คน) เข้าใจ พันธสัญญาของพระเจ้าที่ 
ทำากับท่านอับราฮัมว่าเป็น “พันธสัญญา” ไม่ใช่ “สนธิสัญญา” คำาว่า 
“สนธิสัญญา” หมายถึงทั้งสองฝ่ายทำาข้อสัญญาตกลงกัน และกำาหนดให้ 
ทั้งสองฝ่ายถือรักษาไว้ แต่พันธสัญญาของพระเจ้าไม่ทรงตั้งเงื่อนไขให้ท่าน 
อับราฮัมต้องปฏิบัติอะไร และท่านอับราฮัมรับไว้ทุกคำาตรัสตามพระดำารัสของ 
พระองค์
 ทา่นเปาโลรูว้า่ “พนิยักรรม” อาจถกูใชใ้นความหมายของ “พนัธสญัญา”   
ท่านใช้ความหมาย “สองชั้น” เพื่ออธิบายความหมาย ในส่วนของ “ข้อตกลง” 
ระหว่างพระเจ้าและท่านอับราฮัม ตัวอย่างเช่นทั้งพินัยกรรม และพระสัญญา 
ของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ทำาไว้กับใครบางคน ในกรณีนี้คือท่านอับราฮัมและ 
เชื้อสายของท่าน (ปฐมกาล 12:1-5; กาลาเทีย 3:16) ส่วนพินัยกรรม ก็จะเอ่ย 
ชื่อผู้ที่จะได้รับสิ่งของหรือเงินทองเป็นมรดก (ปฐมกาล 13:15; ปฐมกาล 17:8; 
โรม 4:13; กาลาเทีย 3:29) ส่วนสำาคัญที่สุดสำาหรับท่านเปาโลคือข้อเท็จจริง 
ที่ว่าพระสัญญาของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลง ในทำานองเดียวกัน “พินัยกรรม”  
ของบุคคลจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อพินัยกรรมฉบับนั้นมีผลบังคับแล้ว ความจริง 
ข้อนี้ช่วยอธิบายว่า พระบัญญัติที่พระเจ้าทรงประทานแก่ท่านโมเสสไม่ได้ทำา 
ให้ “ข้อตกลง” ที่ทำาไว้ก่อนหน้านี้กับท่านอับราฮัมสิ้นสุดลง เพราะพระเจ้าทรง 
เป็นผู้รักษาคำามั่นสัญญานั้น (อิสยาห์ 46:11)

 นำาเอาคำาวา่ “พนัธสญัญา” ออก และใสค่ำาวา่ “พระสญัญา” เขา้ไว้
แทนที่ ในพระธรรมปฐมกาล 9:11-17; ปฐมกาล 15:18 และปฐมกาล  
17:1-21 พันธสัญญาแต่ข้อรวมไปถึงอะไร พันธสัญญาของพระเจ้า คือ  
พระสัญญา แนวคิดที่เสนอมานี้ จะทำาให้ข้อพระคัมภีร์ดังกล่าวชัดเจน 
ขึ้นไหม และการใส่คำาใหม่ แทนที่คำาเดิมช่วยทำาให้เราเข้าใจคำาว่า  
“พันธสัญญา” ได้ดีขึ้นไหม พันธสัญญาสอนเราว่า พระเจ้าคือใครและ 
เหตุใดเราจึงสามารถไว้วางใจในพระองค์ได้
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ความเชื่อและพระบัญญัติ (โรม 3:31)วันจันทร์

 ทา่นเปาโลเขยีนกลา่วโตแ้ยง้อยา่งแขง็ขนัสำาหรบัความสำาคญัของความ 
เชื่อในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับพระเจ้า ไม่มีความจำาเป็นในงานของพระ- 
บัญญัติเพื่อที่จะทำาให้ได้รับความรอด ท่านเปาโลชัดเจนในจุดนี้ พระวจนะ 
ข้อหนึ่งกล่าวว่า “เพราะว่าโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้น ไม่มีมนุษย์
คนใดเป็นคนชอบธรรมได้เลย” (กาลาเทีย 2:16) งานของพระบัญญัติไม่ได้
แสดงชัดเจนว่าใครคือผู้เชื่อ ขณะที่คำาว่า “ความเชื่อ”แสดงให้เห็นชัด แต่เรา 
จะต้องถามว่า: ความเชื่อหมายความว่าพระบัญญัติไม่มีคุณค่าใช่ไหม หรือ 
พระเจ้าทรงลบล้างพระบัญญัติแล้ว

 ความรอดเป็นมาโดยความเชื่อ ไม่ใช่การปฏิบัติตามพระบัญญัติ
ใช่ไหม ท่านเปาโลกล่าวว่า ความเชื่อทำาลายพระบัญญัติหรือ ข้อ 
พระคัมภีร์ต่อไปนี้ช่วยตอบคำาถามดังกล่าว: โรม 3:31; โรม 7:7, 12;  
โรม 8:3; มัทธิว 5:17-20

 ท่านเปาโลกล่าวโต้แย้งในพระธรรมโรม บทที่ 3 ซึ่งเป็นอย่างเดียวกับ
ที่ท่านเปาโลเขียนเกี่ยวกับความเชื่อ และพระบัญญัติในพระธรรมกาลาเทีย  
ท่านเปาโลทราบว่าถ้อยคำาของท่านอาจทำาให้บางคนคิดว่า “ความเชื่ออยู่ 
เหนือพระบัญญัติ” ดังนั้นท่านเปาโลได้ตั้งคำาถามขึ้นว่า: “ความเชื่อทำาให้พระ- 
บัญญัติไม่มีประโยชน์” หรือ (โรม 3:31) คำาที่ใช้ว่า “ไม่มีประโยชน์” หรือ “ใช้ 
การไม่ได้” (โรม 3:31) คือ “คาทาร์เกโอ” (katargeo) ท่านเปาโลใช้คำานี้บ่อย  
ซึ่งอาจแปลได้ว่า “ที่จะยกเลิก” “ที่จะนำาสู่จุดสิ้นสุด” (เอเฟซัส 2:15) “ถูก 
ทำาลายให้สิ้น” (โรม 6:6) หรือ แม้แต่ “ทำาลาย” (1 โครินธ์ 6:13) สมมติท่าน 
เปาโลต้องการที่จะสนับสนุนแนวคิดว่า พระบัญญัติถูกเพิกถอนที่ไม้กางเขน  
ซึ่งบางคนกล่าวหาว่าท่านเปาโลทำาในสิ่งดังกล่าวโดยแท้ แต่ท่านเปาโลกล่าว 
ว่าพระบัญญัติไม่ได้ถูก “เพิกถอน” แต่อย่างใด ตรงกันข้ามท่านกล่าวว่า  
พระกิตติคุณของท่านกลับให้การ “สนับสนุน” พระบัญญัติต่างหาก (โรม 3:31) 

FAITH AND LAW
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วัตถุประสงค์ของพระบัญญัต ิ(กาลาเทีย 3:6)วันอังคาร
 ในพระธรรมกาลาเทยี 3:19-29 ทา่นเปาโลกลา่วถงึ “พระบญัญตั”ิ 
หลายครั้ง พระบัญญัติข้อใดหรือจุดใดที่ท่านกล่าวถึง

 บางคนคดิคำาวา่ “จนกวา่” (until) ในพระธรรมกาลาเทยี 3:19 หมายถงึ
พระบัญญัตินี้จะไม่ยั่งยืนตลอดไป ดังนั้นพวกเขาเชื่อว่าข้อพระคัมภีร์เหล่านี้จะ 
ต้องกำาลังพูดถึง “บัญญัติเกี่ยวกับพิธีเครื่องถวายบูชา” บัญญัติว่าด้วยพิธี  
และเครื่องถวายบูชา จะควบคุมเรื่องสัตว์ที่นำามาเป็นเครื่องเผาถวายบูชา และ 
เครื่องถวายบูชาอื่นๆ ที่ดำาเนินไปในพระวิหาร ความต้องการของบัญญัติดัง 
กล่าวมาถึงจุดสิ้นสุดเมื่อพระเยซู (ซึ่งเป็นลูกแกะตัวจริงของพระเจ้า) ได้เสด็จ 
มาสิ้นพระชนม์ไถ่บาปบนไม้กางเขน แต่ตรงนี้ท่านเปาโลกำาลังเสนอจุดที่แตก 

THE PURPOSE OF THE LAW

 “แผนการช่วยให้รอดโดยความเชื่อ แสดงให้เห็นความรักของพระเจ้า 
สำาหรับพระบัญญัติของพระองค์ พระบัญญัติของพระองค์ได้กำาหนด และได้ 
จัดหาเครื่องบูชาถวายสำาหรับความบาป สมมติว่า “การทำาให้ชอบธรรมเฉพาะ 
พระพักตร์พระเจ้าทำาให้พระบัญญัติต้องถูกเพิกถอนไป” กรณีนี้จะไม่มีความ 
จำาเป็นที่พระคริสต์จะต้องสิ้นพระชนม์เพื่อปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็นอิสระจาก 
ความบาป และทำาให้เรากลับมีสันติสุขกับพระเจ้า
 “เชน่เดยีวกนั  ความเชือ่แทห้มายถงึการดำาเนนิตามพระเจา้อยา่งใกลช้ดิ  
และถือรักษาพระบัญญัติของพระองค์ ความเชื่อแท้เริ่มต้นด้วยการรักพระเจ้า 
เต็มทุกห้องหัวใจของคนหนึ่ง ความเชื่อเช่นนั้นสามารถนำาไปสู่การเชื่อฟัง”  
(The Bible Commentsry, เล่ม 6, หน้า 510)

 สมมตวิา่ความเชือ่ทำาใหพ้ระบญัญตัถิกูเลกิลา้งไป นัน่หมายความ
ว่าการลักขโมย การฆาตรกรรมหรือมีเพศสัมพันธ์นอกการสมรสจะไม่ 
เปน็ความบาปอกีตอ่ไปใชไ่หม  คดิถงึสิง่ทีท่ำาใหเ้กดิความเศรา้โศก ความ 
เจ็บปวดและความทุกข์ลำาบากทั้งปวงที่คุณอาจหลีกเลี่ยงได้ถ้าคุณเชื่อ 
พระบัญญัติของพระเจ้า คุณได้ผ่านความยากลำาบากอะไรบ้างไหมอัน 
เป็นผลจากการละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้า
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ต่างกันออกไป เป็นความจริงที่ว่า “ความบาป” ทำาให้บัญญัติสองหมวดมี 
ความจำาเป็นตรงนี้: คือ (1) บัญญัติว่าด้วยพิธี และเครื่องถวายบูชา (2) พระ- 
บัญญัติว่าด้วยศีลธรรม (moral law) คือพระบัญญัติสิบประการ ให้เรามา 
ศึกษาดูว่า เหตุใดเราจึงว่าท่านเปาโลมี “พระบัญญัติว่าด้วยศีลธรรม” เป็น 
ส่วนใหญ่ในจิตใจของท่าน      

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 3:19 และ โรม 5:13, 20 เหตุใดท่าน
เปาโลกล่าวว่า “พระบัญญัติ” ถูกเพิ่มเข้า และพระบัญญัติอะไรที่ถูกเพิ่ม 
เข้ามา

 ท่านเปาโลไม่ได้พูดว่า พระบัญญัติถูกเพิ่มเข้ากับ “พันธสัญญาที่
พระเจ้าได้ทำาไว้กับท่านอับราฮัม” ในลักษณะเดียวกับเงื่อนไขข้อใหม่ที่เพิ่มเข้า 
ไปในพินัยกรรม บัญญัตินั้นมีมาก่อนที่ทรงประทานให้ที่ภูเขาซีนาย ดังนั้น 
พระบัญญัติถูกประทานให้ชนอิสราเอล เพื่อพระประสงค์แตกต่างไปโดย 
สิ้นเชิง กล่าวคือทรงประทานให้เพื่อนำาผู้คนให้กลับมาหาพระเจ้า และพระคุณ 
ของพระองค ์พระคณุคอืของประทานแหง่พระเมตตาทีท่รงประทานใหเ้ราเปลา่ๆ  
เพื่อจะนำาความบาปของเราออกไป พระเจ้าทรงเสนอพระคุณนี้แก่คนทั้งปวง 
ผู้มาหาพระองค์โดยความเชื่อ บัญญัติแสดงให้เราเห็นว่า เราเป็นคนบาปหนัก 
เพียงใด ขณะเดียวกันแสดงให้เราเห็นว่าเราต้องการพระคุณ บัญญัติไม่ได้ 
หมายถึงวิธี “การหา” (earning) ความรอด แต่ท่านเปาโลกล่าวว่าที่พระเจ้า 
ทรงประทานบัญญัติให้ แม้ความบาปจะเพิ่มมากขึ้น แต่พระคัมภีร์ข้อเดียวกัน 
นี้ตอนจบกล่าวว่า “แต่ที่ใดมีความบาปปรากฏมากขึ้น ที่นั่นพระคุณก็จะ
ไพบูลย์ยิ่งขึ้น” (โรม 5:20) ถ้อยคำาเหล่านี้หมายถึงอะไร ซึ่งก็หมายถึงพระเจ้า
ทรงประทานพระบัญญัติให้ เพื่อแสดงให้เรามองเห็นความบาปของตัวเราเอง 
ได้ชัดเจนขึ้น (โรม 7:13) และขณะเดียวกันมองเห็นทางแห่งความรอดโดย 
ความเชื่อชัดเจนขึ้นด้วย
 บัญญัติว่าด้วย “พิธีและขั้นตอนถวายบูชา” (ceremonial law) ชี้เรา 
ไปยังพระเยซู ทั้งแสดงให้เราเห็นว่า เราต้องการความบริสุทธิ์ของพระผู้ช่วย 
ใหร้อด แตบ่ญัญตัวิา่ดว้ยศลีธรรม (moral law) ซึง่ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความบาป 
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พระบัญญัติจะคงอยู่นานเพียงใด (กาลาเทีย 3:16-19)พุธ

 อา่นพระธรรมปฐมกาล 9:5, 6; ปฐมกาล 18:19; ปฐมกาล 26:5;  
ปฐมกาล 39:7-10 และ อพยพ 16:22-26 ทา่นเปาโลกลา่ววา่ พระบญัญตัิ 
ถูกเพิ่มขึ้นที่ภูเขาซีนาย นั่นหมายความว่าไม่มีบัญญัติก่อนหน้าเวลานี้ 
หรือถ้ามี มีอะไรเป็นสิ่งแตกต่างเกี่ยวกับพระบัญญัติก่อนหน้า และหลัง 
จากภูเขาซีนาย

 พระเจ้าไม่จำาเป็นต้องสำาแดงพระบัญญัติของพระองค์แก่ท่านอับราฮัม
ด้วยเสียงฟ้าร้อง ฟ้าแลบ และลงโทษด้วยความตาย (อพยพ 19:10-23) แต ่
เหตุใดพระเจ้าทรงประทานพระบัญญัติแก่ชนอิสราเอลด้วยการสำาแดงฤทธานุ- 
ภาพของพระองค์เช่นนั้น ทั้งนี้เป็นเพราะชนอิสราเอลลืมไปว่าพระเจ้า และ 
พระบัญญัติของพระองค์ยิ่งใหญ่เพียงใด ดังนั้นพวกเขาจำาเป็นต้องได้รับการ 
เตือนว่าพวกเขาเต็มไปด้วยความบาปยิ่งนักและพระบัญญัติของพระเจ้าเป็นสิ่ง 
บริสุทธิ์เพียงใด  
 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 3:16-19 ท่านเปาโลคาดคะเนว่า พระ- 
บัญญัติจะควบคุมเรา “จนกว่าพงศ์พันธุ์ที่ได้รับพระสัญญานั้นจะมาถึง” 
(ข้อ 19) ท่านเปาโลหมายความถึงอะไร เมื่อเอ่ยพระคัมภีร์ข้อนี้ออกมา

 คนจำานวนมากเชือ่วา่พระคมัภรีข์อ้นีห้มายถงึ  พระบญัญตัทิีท่รงประทาน
ให้ที่ภูเขาซีนาย ซึ่งจะสิ้นสุดลงในเวลาที่กำาหนด ดังนั้นพวกเขากล่าวว่า พระ- 
บัญญัติมีมา 430 ปีภายหลังท่านอับราฮัม และสิ้นสุดลงเมื่อพระคริสต์เสด็จมา  

HOW LONG THE LAW LASTS

เป็นส่วนหนึ่งของเรา ความบาปคือการละเมิดบัญญัติของพระเจ้า (โรม 3:20; 
โรม 5:13, 20; โรม 7:7, 8, 13) เหตุนี้ท่านเปาโลจึงกล่าวว่า “แต่ที่ใดไม่มี
ธรรมบัญญัติ ที่นั้นก็ไม่มีการละเมิดธรรมบัญญัติ” (โรม 4:15) พระบัญญัติ
ทำางานเหมือนแว่นขยาย แว่นขยายไม่ได้เพิ่มจำานวนจุดสกปรกบนผืนผ้า แต่ 
แว่นขยายขยายจุดสกปรกให้มองเห็นเด่นชัดขึ้น มากกว่าสายเปล่าของเราจะ 
มองเห็นได้” (William Hendriksen, New Commentary, Exposition, of 
Galatians, หน้า 141)
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แต่แนวคิดนี้ต่อต้านสิ่งที่ท่านเปาโลกล่าวเกี่ยวกับพระบัญญัติในพระธรรมโรม  
และที่พระเยซูกล่าวในพระธรรมมัทธิว 5:17-19
 ผู้ที่อ่านพระธรรมกาลาเทีย 3:16-19 อย่างเข้าใจผิด พากันคิดว่าคำาว่า  
“จนกระทั่ง” จะหมายถึงจำานวนของเวลาเสมอ แต่แนวคิดนี้ไม่เป็นความจริง  
ยกตัวอย่างเช่น พระธรรมเพลงสดุดี 112:8 ซึ่งพูดถึงชายคนหนึ่งผู้ติดตาม 
พระเจ้าว่า “ใจของเขามีที่พึ่ง เขาจะไม่กลัว จนกว่าจะเห็นคู่อริของเขาพ่ายแพ้” 
(ฉบับแปลล่าสุด) และพระเยซูทรงตรัสว่า “จงยึดไว้ให้มั่นจนกว่าเราจะมา” 
(วิวรณ์ 2:25) นั่นหมายความว่า เมื่อพระองค์เสด็จมาแล้ว เราไม่จำาเป็น
ต้องสัตย์ซื่อใช่ไหม ไม่ใช่แน่นอน
 ความสำาคัญของพระบัญญัติไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมกับการเสด็จมาของ 
พระคริสต์ พระองค์คือ “พงศ์พันธุ์” ที่ท่านเปาโลพูดถึง พระบัญญัติชี้ให้มอง 
เห็นความบาปเสมอ ดังนั้นท่านเปาโลกำาลังกล่าวว่าการเสด็จมาของพระคริสต์  
“เป็นเครื่องหมายของจุดหัวเลี้ยวหัวต่อ (Turning point) ในประวัติศาสตร์  
พระคริสต์ทรงสามารถทำาในสิ่งที่พระบัญญัติไม่สามารถทำาได้ พระองค์ทรง  
“รักษาให้หาย” (Cure) โรคแห่งความบาป พระองค์สามารถชำาระคนบาปให้ 
ชอบธรรมเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า ผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์  
พระองค์สามารถรักษาพระบัญญัติผ่านพวกเขา (โรม 8:3, 4)

 คิดถึงเครื่องหมายแห่งฤทธานุภาพของพระเจ้าที่ชนอิสเราเอล
ได้ประจักษ์ที่ภูเขาซีนาย แต่พวกเขายังคงกระทำาสิ่งใด ความบาปของ 
พวกเขาบอกเราเกี่ยวกับ “อะไรคือความเชื่อแท้ และเราจะรักษาพระ- 
บัญญัตินั้นได้อย่างไร” อ่านโคโลสี 2:6 เพื่อหาเบาะแส

 ในพระธรรมกาลาเทีย 3:19, 20 ท่านกล่าวต่อว่า พระบัญญัติว่า  
พระบัญญัติไม่ได้ทำาลายข้อตกลงครั้งแรกที่ทำาระหว่างพระเจ้าและประชากร 
ของพระองค์ จุดนี้สำาคัญ เพราะเหตุใด สมมติว่าเหล่าผู้โจมตีท่านเปาโลเป็น 

พระสัญญาของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เพียงใด 
(กิจการฯ 7:38)วันพฤหัสบดี
HOW VERY GREAT GOD’ S PROMISE IS
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ฝ่ายถูก เช่นนั้นพระบัญญัติจะทำาลายพันธสัญญา แต่ให้เราข้ามผลลัพธ์นี้ 
หนึ่งก้าวออกไป สมมติว่าข้อตกลงถูกทำาลาย อย่างนั้นเราจำาเป็นต้องรักษา 
พระบัญญัติเพื่อจะได้รับความรอด ถ้าเช่นนั้นเราจะปราศจากความหวัง
 จุดพื้นฐานของท่านเปาโลในกาลาเทีย 3:19, 20 นั้นชัดเจน พระบัญญัติ 
มีพื้นที่ในพระสัญญา พระบัญญัติถูกประทานแก่ชนอิสราเอลผ่านทูตสวรรค์  
และทา่นโมเสส ทตูสวรรคไ์มไ่ดร้บัการเอย่ถงึในความเชือ่มโยงขณะทรงประทาน 
พระบญัญตัใินพระธรรมอพยพ  แตใ่นอกีหลายพืน้ทีพ่ระคมัภรีก์ลา่วถงึทตูสวรรค์ 
เชื่อมโยงกับการประทานพระบัญญัติ (เฉลยธรรมบัญญัติ 33:2; กิจการฯ 7:53;  
ฮีบรู 2:2) ใน 1 ทิโมธี 2:5 ท่านเปาโลใช้คำาว่า “ยืนอยู่ระหว่าง” ท่านใช้คำานี้ 
หมายถึงพระคริสต์ สิ่งที่ท่านเปาโลกล่าวตรงนี้โน้มนำานักศึกษาพระคัมภีร์ให้ 
เชื่อว่า ท่านเปาโลมีเฉลยธรรมบัญญัติ 5:5 อยู่ในจิตใจของท่าน ในพระคัมภีร ์
ข้อนี้ ท่านโมเสสกล่าวว่า “ครั้งนั้นข้าพเจ้ายืนอยู่ระหว่างพระเจ้ากับท่าน
ทั้งหลาย เพื่อจะประกาศพระวจนะของพระเจ้าแก่ท่านทั้งหลาย” (เฉลยธรรม- 
บัญญัติ 5:5) 
 ถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นเมื่อพระบัญญัติถูกประทานให้ด้วยฤทธานุภาพ 
แวดลอ้มดว้ยทตูสวรรคจ์ำานวนมาก  พระเจา้ทรงประทานพระบญัญตัแิกป่ระชาชน 
ผ่านท่านโมเสส แต่พระเจ้าตรัสพระสัญญาแก่ท่านอับราฮัม (และผู้เชื่อ 
ทั้งหลาย) ปราศจากผู้ที่ “ยืนอยู่” ระหว่างพระเจ้า และผู้เชื่อ ก็ไม่จำาเป็นต้องม ี
ผู้ใด ในที่สุดแล้วพระบัญญัติไม่สามารถแทนที่พระสัญญาของพระเจ้า เพราะ 
เราทั้งหลายรอดโดยพระคุณผ่านความเชื่อ และพระบัญญัติช่วยเราให้เข้าใจ 
ดีขึ้นว่า พระสัญญาของพระเจ้าช่างมหัศจรรย์จริงๆ

 อา่นพระธรรมปฐมกาล 15:1-6; ปฐมกาล 18:1-33 และปฐมกาล 
22:1-18 อับราฮัมได้พบปะหรือประชุมกับพระเจ้าแบบใด และการพบ 
กันแบบนั้นให้ประโยชน์อะไรแก่เขา

 คดิเกีย่วกบัการ “พบกนั” ในครัง้อืน่ๆ ระหวา่งพระเจา้กบับคุคลใน
พระคัมภีร์ ยกตัวอย่างเช่น พระเจ้าพบกับอาดัมและเอวาในสวนเอเดน  
(ปฐมกาล บทที่ 3) และเกี่ยวกับบันไดของยาโคบ (ปฐมกาล บทที่ 28)  
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ศึกษาเพิ่มเติม:วันศุกร์

 “ประชากรอิสราเอลได้สูญเสียความรู้เรื่องพระเจ้าไปมาก ทั้ง “พันธ 
สัญญา” ระหว่างการตกเป็นทาสของพวกเขาในประเทศอียิปต์ แต่พระเจ้าทรง 
ปลดปล่อยพวกเขาเป็นอิสระ พระองค์ประสงค์จะสำาแดงฤทธานุภาพและ 
พระเมตตาของพระองค์ เพื่อพวกเขาจะรัก และไว้วางใจในพระองค์ พระเจ้า 
ทรงนำาพวกเขาไปถึงทะเลแดง ตรงจุดนี้ทหารอียิปต์ไล่ตามพวกเขามาติดๆ  
การหลบหนีดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ พระเจ้าทรงประสงค์ให้พวกเขาตระหนักใน 
ความสิ้นหวังโดยสิ้นเชิง และพวกเขาต้องการให้พระองค์ช่วยมากเพียงใด และ 
พระองค์ทรงช่วยพวกเขา ดวงใจของพวกเขาจึงเต็มไปด้วยความรัก และการ 
รู้สึกขอบคุณพระเจ้า พวกเขาไว้วางใจในฤทธานุภาพของพระองค์ที่พร้อมจะ 
ให้การช่วยเหลือพวกเขา พระองค์ทรงผูกพันกับพวกเขาในฐานะเป็นพระเจ้าผู้ 
ทรงปลดปล่อยพวกเขาจากการเป็นทาสบนแผ่นดินโลก
 “แต่ยังคงมีความจริงยิ่งใหญ่กว่า ผู้คนจำาเป็นต้องเรียนรู้ พวกเขา 
อาศัยอยู่ท่ามกลางผู้นมัสการรูปเคารพ และมีพฤติกรรมการทำาบาป ประชากร 
ของพระเจ้าไม่มีแนวคิดแจ่มแจ้งว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ยิ่งนัก และดวงใจของ 
พวกเขาเต็มไปด้วยความบาปเพียงใด พวกเขาไม่ตระหนักว่าพวกเขาไม่มี 
อำานาจที่จะเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าด้วยลำาพังพวกเขาเองได้ พวกเขา 
ไม่ทราบว่าพวกเขาต้องการพระผู้ช่วยให้รอดเพียงใด” (เอลเลน จี. ไว้ท์, 
บรรพชนและผู้เผยพระวจนะ, หน้า 371)
 “พระบัญญัติของพระเจ้าถูกตรัสออกมาด้วยความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่  
จากภูเขาซีนาย พระบัญญัติชี้ไปยังจิตสำานึกของคนบาป กล่าวคือพระบัญญัต ิ

หรือท่านเปาโล บนถนนไปเมืองดามัสกัส (กิจการฯ บทที่ 9) คุณอาจ 
ไม่เคยมีประสบการณ์ที่ตื่นเต้น แต่ในทางใดบ้างที่พระเจ้าทรงสำาแดง 
พระองค์ต่อคุณเอง มีสิ่งใดในชีวิตของคุณที่อาจยึดคุณไว้จากการมี 
ประสบการณ์กับพระเจ้าอย่างที่ท่านอับราฮัมประสบ มีตอนใดที่คุณ 
สามารถเปลี่ยนแปลงได้
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คำ�ถ�มเพื่อก�รอภิปร�ย:
1. ไตร่ตรองถึงพระสัญญา คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับบุคคลที่ทำาให้ 
 คำาสัญญาที่ให้ไว้กับคุณแตกหัก มีความแตกต่างกันไหมกับ เมื่อ 
 บางคนกล่าวสัญญาไว้กับคุณทั้งที่เขาหรือเธอทราบว่าไม่อาจ 
 ปฏิบัติตามได้ คุณจะสามารถวางใจพวกเขาได้อีกต่อไปไหม  
 มีความหมายอะไรสำาหรับคุณ เมื่อคุณได้ทราบว่า คุณสามารถ 
 ไว้วางใจในพระสัญญาของพระเจ้าได้ คุณจะเรียนรู้ที่จะไว้วางใจ 
 พระสัญญาของพระเจ้าเป็นอันดับแรกได้อย่างไร

2. มีทางใดบ้างที่สิ่งรอบตัวเราเป็นเหตุให้เรามองข้ามความสำาคัญ 
 ของความจริงที่พระเจ้าทรงประทานให้เรา และเราจะปกป้อง 
 ตนเองจากอันตรายนี้ได้อย่างไร

ชี้ให้คนบาปมองเห็นความบาปของพวกตน แต่พระบัญญัติเองไม่มีอำานาจให้ 
อภัยความบาป ทั้งไม่มีอำานาจช่วยคนบาปให้ได้รับความรอดเช่นกัน” (เอลเลน
จี. ไว้ท์, Bible Commentarry, เล่ม 6, หน้า 1094)

สรุป
 การประทานพระบัญญัติบนภูเขาซีนายไม่ได้ลบล้างพระสัญญาที่
พระเจ้าทรงทำากับอับราฮัม และพระบัญญัติไม่ได้เปลี่ยนแปลงพระสัญญา 
พระบัญญัติได้รับการประทานมาก็เพื่อให้มนุษย์มองเห็นความบาปของตน
และเห็นว่าตนต้องการพระสัญญาของพระคริสต์ที่ทรงให้แก่อับราฮัมและลูก
หลานของท่านมากเพียงใดเท่านั้น
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“แต่พระคัมภีร์ได้บ่งว่า ทุกคนอยู่ในความบาป เพื่อจะ 
ประทานตามพระสัญญาแก่คนทั้งปวง ที่เชื่อโดยอาศัย 
ความเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นหลัก” (กาลาเทีย 3:22)

อ่านข้อพระคัมภีร์สำาหรับบทเรียนสัปดาห์นี้
กาลาเทีย 3:21-25; เลวีนิติ 18:5; โรม 3:9-19; 
1 โครินธ์ 9:20; โรม 3:1, 2; โรม 8:1-4

บ่ายวันสะบาโต

ข้อควรจำา

 นกพิราบบ้าน เป็นนกชนิดหนึ่งที่ถูกฝึกให้บินกลับบ้าน แม้เจ้า
ของจะนำาไปปล่อยห่างออกไปแสนไกล นกพวกนี้สามารถบิน 

กลับบ้านได้ นกพิราบที่ผ่านการฝึกจะบินได้หลายร้อยกิโลเมตรในหนึ่งวัน  
และนกพิราบจะกลับถึงบ้านด้วยการอาศัยทักษะอันน่าทึ่งของพวกมัน อย่างไร 
ก็ดีแม้นกพิราบบ้านหลายตัวมีประสบการณ์บินกลับบ้านได้หลายสิบเที่ยว 
บางคราวยังเกิดข้อผิดพลาดได้ เหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษ 
ซึ่งมีบันทึกว่า นกพิราบที่บินแข่งขันบินทางไกลนับแสนตัวในครั้งนั้น มีนก 
พิราบบ้านจำานวนถึง 55,000 ตัวบินหลงหายไป แม้เจ้าของนกพิราบนับหลาย 
หมื่นคนจะเฝ้ารอเป็นหลายวัน หลายสัปดาห์แต่พวกมันไม่บินกลับเข้ารังของ 
มันเหมือนการแข่งขันหลายครั้งที่ผ่านมาเลย
 พวกเราส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์คล้ายกับการหลงหายเช่นกัน  
และเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าชื่นชมแต่อย่างใด มันเติมความรู้สึกของเราด้วย 
ความกลวั  และความหวาดหวัน่  และมนัอาจนำาอาการอกสัน่ขวญัหายมาใหด้ว้ย 

บทที่ 7
เส้นท�งสู่คว�มเชื่อ

วันที่ 5 - 11 สิงหาคม 2017

The Road To Faith
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พระบัญญัติและพระสัญญา (กาลาเทีย 3:21)วันอาทิตย์

 ท่านเปาโลรู้สึกว่าคำาแถลงของท่านอาจเป็นสาเหตุให้เหล่าผู้โจมตี 
ท่านพากันคิดว่า ท่านเห็นคุณค่าของพระบัญญัติต่ำาไป ทั้งนี้เพราะท่านพูด 
ว่าพระสัญญาของพระเจ้าอยู่เหนือทุกสิ่ง เหล่าผู้โจมตีท่านเปาโลอาจคิดว่า 
การพูดเช่นนั้นเท่ากับท่านเปาโลกำาลังตีค่าพระบัญญัติต่ำาลง ดังนั้นท่านเปาโล 
เอ่ยถามคำาถามที่กลุ่มผู้โจมตีกำาลังครุ่นคิดว่า: “พวกท่านกำาลังกล่าวว่า 
พระบัญญัติต่อต้านพระสัญญาของพระเจ้าหรือ ท่านเปาโลตอบด้วยถ้อยคำา 
เข้มแข็งว่า “เปล่าเลย” พระสัญญาของพระเจ้าไม่เคยขัดแย้งกับพระบัญญัติ   
เพราะเหตุใด เพราะว่าพระเจ้าไม่อาจทำาสิ่งใดที่ต่อต้านพระองค์เอง พระเจ้า 
ทรงประทานทั้ง “พระสัญญา” และ “พระบัญญัติ” แต่ทั้งสองมีวัตถุประสงค์ 
แตกต่างกันในแผนการแห่งความรอด

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 3:21; เลวีนิติ 18:5 และเฉลยธรรม-
บัญญัติ 6:24 ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้บอกอะไรเราเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 
ของพระบัญญัติ ท่านเปาโลชี้ให้เห็นว่า เหล่าผู้ต่อต้านคำาสอนของท่าน  
มีแนวคิดที่ผิดอย่างไรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของพระบัญญัติ

 บางครั้งเราอาจสูญเสียเส้นทางของเรา แม้หลังจากที่เราได้ต้อนรับ 
พระคริสต์ไว้แล้ว และบางคนหลงหายไปแสนไกล จนพวกเขาไม่พบเส้นทางที ่
จะกลับมาหาพระองค์อีกต่อไป
 ข่าวดีคือพระเจ้าไม่ทรงปล่อยเราไว้ตามลำาพัง พระองค์ได้ทำา “แผนที่
เส้นทาง” (Road Map) สู่ความเชื่อไว้ให้เราเดิน “แผนที่ของถนนสายนี้”  
จะพบได้ในพระกิตติคุณ และถนนมุ่งสู่ความเชื่อซึ่งรวมพระบัญญัติเข้าไว้ด้วย  
มีคนจำานวนมากที่พยายามแยกพระบัญญัติออกจากพระกิตติคุณ มีบางคน 
แม้แต่เห็นว่าพระบัญญัติ และพระกิตติคุณต่อสู้ซึ่งกันและกัน แนวคิดนี้เป็น 
ความผิดเต็มประตู บ่อยครั้งมันสามารถนำาผลลัพธ์อันน่ากลัวให้เกิดขึ้นได้  
ปราศจากพระบัญญัติ เราจะไม่มีพระกิตติคุณ ที่จริงมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยาก 
ว่าพระคุณจะปราศจากพระบัญญัติได้อย่างไร

LAW AND THE PROMISE
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 เหล่าผู้โจมตีท่านเปาโลเชื่อว่า พระบัญญัติให้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณแก่ 
พวกเขา พวกเขาอาจได้รับแนวคิดที่ผิดจากความเข้าใจผิดข้อพระคัมภีร์บาง 
ข้ออย่างเช่น เลวีนิติ 18:5 และเฉลยธรรมบัญญัติ 6:24 ข้อพระคัมภีร์เหล่านี ้
พูดว่าเหล่าผู้มีความสัมพันธ์พิ เศษกับพระเจ้า ควรดำาเนินชีวิตของ 
พวกเขาอย่างไร พระบัญญัติจะเข้าควบคุม “ชีวิตภายในความสัมพันธ์นั้น”  
แต่เหล่าผู้โจมตีท่านเปาโลอย่างผิดๆ โดยเชื่อว่า พระบัญญัติเป็นสาเหตุทำา 
ให้มีความสัมพันธ์เช่นนั้น พระคัมภีร์กล่าวไว้ชัดเจนว่า มีเพียงพระเจ้า และ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่สามารถ “ประทานชีวิต” ได้ พระวจนะ 
ตอนนี้กล่าวว่า “เราได้ให้เจ้า (ฮับราฮัม) เป็นบิดาของมวลประชาชาติต่อ
พระพักตร์พระองค์ที่ท่านเชื่อคือพระเจ้าผู้ทรงให้คนที่ตายแล้วฟื้นชีวิตขึ้นมา  
และทรงเรียกสิ่งของที่ยังมิได้มี ให้มีขึ้น” (โรม 4:17) (อ่าน 2 พงศ์กษัตริย์ 
5:7; เนหะมีย์ 9:6; ยอห์น 5:21) พระบัญญัติไม่อาจให้ “ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ”  
แกผู่ใ้ด  แตค่วามจรงิขอ้นีไ้มไ่ดห้มายความวา่พระบญัญตันิัน้ตอ่ตา้นพระสญัญา 
ของพระเจ้า
 ท่านเปาโลต้องการพิสูจน์ว่าพระบัญญัติไม่สามารถ “ให้” ชีวิตได้  
ดังนั้นใน กาลาเทีย 3:22 ท่านกล่าวว่า “แต่พระคัมภีร์ได้บ่งว่าทุกคนอยู่ใน
ความบาป เพื่อจะประทานตามพระสัญญาแก่คนทั้งปวง ที่เชื่อโดยอาศัยความ 
เชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นหลัก” ในพระธรรมโรม 3:9-19 ท่านเปาโลใช้
พระคัมภีร์เดิมเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนเลวทรามเพียงใด ท่านเปาโล 
เริ่มต้นดวงใจแห่งความบาป ซึ่งเต็มไปด้วยปัญหาความเห็นแก่ตัว จากนั้น 
ท่านพรรณนาว่าความบาปได้แพร่ขยายออกไปอย่างไร
 จุดของท่านเปาโล ความบาปมีผลกระทบต่อทุกๆ คน และพระบัญญัต ิ
มีข้อจำากัด ดังนั้นพระสัญญาแห่งชีวิตนิรันดร์สามารถมาถึงเราผ่านพระคริสต์ 
เท่านั้น ตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง เรามองเห็นความจริงยิ่งใหญ่ที่นำาท่านมาร์ติน ลูเธอร ์
ให้ทำาการแตกหักกับอำานาจของโรม

 พระบัญญัติไม่สามารถช่วยเราให้รอด ถ้าอย่างนั้นผลประโยชน์
ยิ่งใหญ่ที่เราได้รับจากการถือรักษาพระบัญญัติคืออะไร คุณได้รับอะไรดี 
จากประสบการณ์การถือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าบ้าง
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ถูกกักตัวเหมือนนักโทษโดยพระบัญญัติ 
(กาลาเทีย 3:23)วันจันทร์

 ในพระธรรมกาลาเทีย 3:23 ท่านเปาโลเขียนว่า “ก่อนที่ความเชื่อ
มานั้น เราถูกธรรมบัญญัติกักตัวไว้ ถูกกั้นเขตไว้จนความเชื่อจะปรากฏ” 
กาลาเทีย 3:23 ได้รับการแปลเช่นกันว่า: “ก่อนที่ความเชื่อในพระคริสต์จะมา”  
แต่คำาในภาษากรีกกล่าวว่า “ก่อนความเชื่อ” มา ตรงนี้ท่านเปาโลแสดงให ้
เห็นพื้นที่ที่พระบัญญัติมีในชีวิตของบุคคลก่อนและภายหลังพระคริสต์  
(กาลาเทีย 3:24) ดังนั้นการใช้คำาว่า “ความเชื่อ” น่าจะหมายถึงความเชื่อ 
ของเรา แทนที่จะเป็นความเชื่อของคริสเตียนโดยองค์รวม 

 ในกาลาเทีย 3:22, 23 ท่านเปาโลกล่าวว่า “ชาวยิวได้ถูกกัก
ไว้โดยพระบัญญัติ” ก่อนการเสด็จมาของพระคริสต์ พระคัมภีร์ฉบับ 
คิงเจมส์แปลว่า “ถูกรักษาไว้ภายใต้พระบัญญัติ” ท่านเปาโลหมายถึง 
อะไร เมื่อท่านกล่าวว่า “ภายใต้พระบัญญัติ”

 ท่านเปาโลใช้คำาว่า “ภายใต้พระบัญญัติ” 12 ครั้ง ในจดหมายทุกฉบับ
ของท่าน
 คำาว่า “ภายใต้พระบัญญัติ” หมายความว่าภายใต้อำานาจหรือการ 
ลงโทษของพระบัญญัติ เหล่าผู้โจมตีท่านเปาโลในเมืองกาลาเทียพยายาม 
จะรับความรอดโดยการเชื่อฟังพระบัญญัติ แต่ท่านเปาโลได้กล่าวชัดเจน 
แล้วว่า การรับความรอดโดยการกระทำาไม่อาจเป็นไปได้ เพราะเหตุใด  
เพราะว่าถ้าปราศจากพระคริสต์เราไม่อาจเชื่อฟังพระบัญญัติได้ ภายหลัง 
ท่านเปาโลชี้ให้ชาวกาลาเทียเห็นว่า ที่จริงแล้วพวกเขากำาลังทำาอะไรเมื่อ 
พวกเขาต้องการได้รับความรอดโดยการงานของพวกเขา พวกเขาได้ปฏิเสธ 
พระคริสต์
 คำาว่า “ภายใต้พระบัญญัติ” รวมไปถึงการได้พบความผิดของการ 
ละเมิดพระบัญญัติ (โรม 6:14, 15) พระบัญญัติไม่อาจปลดปล่อยให้เราเป็น 
อิสระจากความรู้สึกผิดของการละเมิดพระบัญญัติ ซึ่งมีผลลัพธ์ในการที่เรา 

“HELD PRISONERS BY THE LAW”
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ได้พบว่ากำาลังทำาผิดบาป ซึ่งผู้คนทั้งปวงต่างทำาผิดบาปด้วยการละเมิด 
พระบัญญัติ พระบัญญัติทำาหน้าที่เหมือนเป็นนายคุก (jailer) หรือผู้คุม 
นักโทษ (prison guard) ซึ่งลงโทษผู้ได้ละเมิดกฎหมาย เช่นเดียวกัน การ 
ละเมิดพระบัญญัติ เรานำาตัวเราเองให้ตกอยู่ภายใต้การตัดสินโทษตายให้ 
ตัวเราเอง ในหัวข้อศึกษาพรุ่งนี้ เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คำาว่า “เก็บตัว 
ไว้” ในพระธรรมกาลาเทีย 3:23 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าท่านเปาโลกำาลังพูด 
เกี่ยวกับความรู้สึกผิดบาป เมื่อเราใช้คำาว่า “ภายใต้พระบัญญัติ”
 คำาในภาษากรีกอีกคำาคือ “เอ็นโนโมส” (ennomos) ซึ่งบ่อยครั้งถูก 
แปลว่า “ภายใต้พระบัญญัติ” เช่นกัน แต่ความหมายตรงตัวคือ “ภายใน 
พระบัญญัติ” ซึ่งหมายถึงการมีชีวิตอยู่ภายในข้อกำาหนดของพระบัญญัติ 
โดยการเข้าร่วมกับพระคริสต์ (1โครินธ์ 9:21) เราไม่สามารถถือรักษา 
พระบัญญัติตามลำาพังเมื่อเราแยกตัวออกจากพระคริสต์ เป็นไปไม่ได้ที่เรา 
จะทำาตัวเองให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีดังกล่าว ทางเดียวคือเหล่าผู้ที่ดำารงอยู่ใน 
ความเชื่อเท่านั้นจึงจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ได้ (กาลาเทีย 3:11) ความจริงข้อนี้ 
ไม่ได้ทำาให้พระบัญญัติไร้ประโยชน์ หากเพียงแสดงให้เห็นว่าพระบัญญัติไม่ 
อาจให้ชีวิตนิรันดร์แก่เราเท่านั้น

“ได้รับการควบคุมไว้โดยพระบัญญัติ” 
(กาลาเทีย 3:19-24)วันอังคาร

 ท่านเปาโลสรุปความคิดของท่านเกี่ยวกับพระบัญญัติในสองจุดคือ  
(1) พระบัญญัติไม่ได้ล้มเลิกพระสัญญาของพระเจ้าซึ่งทรงทำาไว้กับท่าน 
อับราฮัม (กาลาเทีย 3:15-20) (2) พระบัญญัติไม่ได้ต่อต้านพระสัญญาของ 
พระเจ้า (กาลาเทีย 3:21, 22) 
 ถา้อยา่งนัน้อะไรคอืวตัถปุระสงคข์องพระบญัญตั ิ ทา่นเปาโลถามคำาถาม 
นี้ “ถ้าเช่นนั้นมีธรรมบัญญัติไว้ทำาไม” กาลาเทีย 3:19 ท่านเปาโลตอบคำาถาม
ของท่านเองด้วยข้อพระคัมภีร์เดียวกันว่า “ที่เพิ่มธรรมบัญญัติ” ไว้ก็เพื่อบาป 
จะปรากฏเป็นความละเมิด ท่านเปาโลพูดเพิ่มขึ้นอีกสามคำา หรือเรียกได้ว่า  
“ชุดของถ้อยคำา” เพื่อจะช่วยเราให้เข้าใจแนวคิดนี้ ซึ่งทั้งสามคำาดังกล่าวจะ 

“GUARDED BY THE LAW”
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ช่วยอธิบายสิ่งที่พระบัญญัติทำาหน้าที่อะไร อันมี “กักตัว”(ข้อ 23) “กั้นเขต”  
(ข้อ 23) และ “ควบคุมเรา” (ข้อ 24) 

 อ่านและอธิษฐานสำาหรับความหมายของกาลาเทีย 3:19-24 
ท่านเปาโลพูดอะไรเกี่ยวกับพระบัญญัติในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้

 คำาในภาษากรีกที่แปลว่า “กักตัว” (ข้อ 23) หมายถึงการ “ปกป้อง” 
ซึ่งอาจมีความหมายในเชิงลบได้ด้วย แต่พระคัมภีร์ใหม่คำานี้ถูกใช้ในเชิงบวก 
ซึ่งสามารถหมายถึง “การเฝ้าระวัง” หรือ “รักษาให้ปลอดภัย” (ฟีลิปปี 4:7;  
1 เปโตร 1:5) เป็นอย่างเดียวกับคำาที่แปลว่า “ควบคุมเรา” (กาลาเทีย 3:23)  
ในพระธรรมโยชูวา 6:1 และเยเรมีย์ 13:19 คำาดังกล่าวถูกแปลในความหมาย 
ว่า “ปิดแน่น” และ “เฝ้าระวังเคร่งครัด” ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า 
ถ้อยคำานี้ สามารถมีความหมายในเชิงบวกหรือลบ ความหมายขึ้นอยู่กับคำา 
ดังกล่าวถูกใช้ไปอย่างไร 

 อ่านพระธรรมโรม 3:1, 2; เฉลยธรรมบัญญัติ 7:12-24; และ
เลวีนิติ 18:20-30 พระบัญญัติให้ประโยชน์อะไรให้กับชนอิสราเอล  
โดย “พระบัญญัติ” เราหมายถึงบัญญัติสองชุด (1) ชุดแรก พระบัญญัต ิ
ว่าด้วยศีลธรรม คือพระบัญญัติสิบประการของพระเจ้า และ (2) บัญญัติ
ว่าด้วยพิธีถวายบูชา ที่เล็งถึงการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์

 พระบัญญัติไม่ใช่เป็นคำาแช่งสาปของพระเจ้าที่ทรงให้กับชนอิสราเอล 
แต่หมายถึงวิถีแห่งพระพร การถวายบูชาไม่อาจขจัดความบาปให้หมดไป แต่ 
เป็นการบ่งชี้ไปยังพระเยซูผู้ทรงสามารถยกบาปได้ และพระบัญญัตินั้นปกป้อง 
ชนอิสราเอลจากการทำาความบาปที่ชนชาติอื่นๆ ปฏิบัติกัน

 สิ่งที่ดีสามารถถูกใช้ในทางที่ผิดได้ แนวคิดนี้ช่วยเราให้เข้าใจ
ปัญหาของท่านเปาโลที่ท่านต้องเผชิญและท่านต้องการช่วยผู้คนให้ 
เข้าใจจุดประสงค์ของพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างไร
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พระบญัญตัเิปน็เหมอืน “คร”ู ของเรา (กาลาเทยี 3:24) พุธ

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 3:23 ในพระคัมภีร์ข้อนี้ ท่านเปาโล 
กล่าวว่าเราได้รับการ “ปกป้อง” และ “กั้นเขต” โดยพระบัญญัติอ่านต่อ 
ข้อ 24 ท่านหมายถึงอะไร เมื่อท่านพูดว่า พระบัญญัติ “จึงควบคุมเรา 
ไว้จนกว่าพระคริสต์มา” พระบัญญัติทำาอะไรเพื่อเราในพระคัมภีร์ข้อนี้

 คำาในภาษากรีกที่แปลว่า “ครู” มาจากคำาภาษากรีกว่า “ไพดาโกโกส” 
(paidagogos) พระคัมภีร์บางฉบับแปลว่า “ครูใหญ่” (schoolmaster) หรือ 
แม้แต่ “ผู้ปกครอง” แต่ทั้งสองคำาไม่ให้ความหมายสมบูรณ์ คำาว่า “ครู” ที่ 
แปลจากภาษากรีกตรงนี้หมายถึง ทาสในสังคมของชาวโรมัน คือเป็นทาสที่ 
ซื่อสัตย์มีความรู้ เจ้านายเลยตั้งให้เขามาเป็นครูสอนลูกชายของนาย นับแต ่
ลูกชายของนายอายุได้ 6 หรือ 7 ปี จนกระทั่งลูกของนายโตเป็นหนุ่ม  
ครูพิเศษประจำาตัวของลูกนายนี้ จะดูแลความต้องการของลูกชายของนาย 
ทุกอย่าง เช่นเตรียมอาหารดูแลในเรื่องการอาบน้ำา (เมื่อลูกของนายยังเล็ก)  
จัดแจงเสื้อผ้าให้สวมใส่ และปกป้องจากอันตรายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในกรณี 
อยู่ในเมืองที่มีโรงเรียนตั้งอยู่ ครูคนนี้จะไปส่งและรับกลับ และช่วยดูแลเรื่อง 
การบ้านของลูกนายด้วย เขาจะสอนเด็กชายซึ่งต่อไปเป็นวัยรุ่นในเรื่องการ 
ดำาเนินชีวิตที่ถูกต้องและยังหวัง และลุ้นให้นักเรียนซึ่งเป็นลูกเจ้านายนำาเอา 
แนวคิด และหลักการที่ดีสู่การปฏิบัติจริง
 ดังนั้นคำาว่า “ไพดาโกโกส” หรือครูตรงนี้ จะต้องเป็นคนที่มีความรู้  
ซื่อสัตย์ ขยัน มีใจกรุณา และรักบุตรชายของเจ้านาย และเขาต้องเป็นคนเข้ม 
งวดมาก เจ้านายมักอนุญาตให้ครูพูดจาตรงๆ หรือว่ากล่าวนักเรียนลูกของ 
เจ้านายได้ด้วยเมื่อเห็นสมควร ครูบางคนแม้แต่ได้รับอนุญาตจากเจ้านายให้ 
ใช้ไม้เรียวได้พอสมควรด้วย
 ท่านเปาโลพรรณนาพระบัญญัติเป็นเหมือนครูที่เข้มงวดคนหนึ่ง ช่วย 
ให้เราเข้าใจมากขึ้น ในสิ่งที่ท่านเปาโลสอนถึงความหมายของพระบัญญัติ  
พระบัญญัติถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อสอน และชี้ให้เห็นถึงความบาป พระบัญญัติ  

THE LAW AS OUR “TEACHER”
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“ด่าว่า” และแสดงให้เราเห็นในความผิดบาปของเรา แม้แต่แนวคิด “ด้านลบ”  
พระบัญญัติเป็นพระพร เพราะเหตุใด เพราะว่าพระเจ้าทรงใช้ไปเพื่อผล 
ประโยชน์ของเรา พระบัญญัติสอนเราว่าเราผิดบาป และความผิดบาป และ 
การสำานึกในความบาปนี้ผลักดันให้เราไปหาพระคริสต์ ดังนั้นพระบัญญัติ 
และพระกิตติคุณไม่ได้ขัดแย้งกัน แทนที่จะขัดแย้ง พระเจ้าทรงสร้างให้ทั้งสอง 
ทำางานด้วยกัน เพื่อช่วยให้เราได้รับความรอด
 “ในพระธรรมกาลาเทีย 3:24 พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับเราผ่าน 
ท่านเปโตร พระวิญญาณบริสุทธิ์กล่าวเกี่ยวกับ พระบัญญัติว่าด้วยศีลธรรม  
พระบัญญัติว่าด้วยศีลธรรมคือ “พระบัญญัติสิบประการ” ซึ่งแสดงให้เราเห็น 
ความบาปของเรา ทำาให้เรารู้สึกต้องการพระคริสต์ เร้าใจให้มุ่งไปยังพระองค์ 
เพื่อทูลขอการอภัยบาปและสันติสุข พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำาให้เราสำานึก เสียใจ 
ในความบาปที่ได้ทำาไป และหันหนีจากความบาป แล้วตรงเข้าหาพระเยซู”  
(เอลเลน จี.ไว้ท์, Selected Messsages, เล่ม 1, หน้า 234)

 อ่านพระธรรมมัทธิว 5:28 และ โรม 7:6 พระบัญญัติชี้ให้เรามอง
เห็นการกระทำาของเรา และถ้อยคำาที่เราพูดอะไรบ้าง และคำาตอบของ 
เราบอกอะไรเราเกี่ยวกับจุดที่พระบัญญัติเหมือนครูเข้มงวด ที่ชี้ให้เห็น 
ความบาปของเรา

พระบัญญัติและผู้เชื่อ (กาลาเทีย 3:25)วันพฤหัสบดี

 หลายคนคิดว่าถ้อยคำาของท่านเปาโลในกาลาเทีย 3:25 หมายความว่า 
ท่านเปาโลไม่ยอมรับหรือเพิกเฉยต่อพระบัญญัติ แต่ความคิดหรือความเชื่อ 
เชน่นัน้ไมถ่กูตอ้ง  เพราะอะไร  เพราะวา่ทา่นเปาโลกลา่วแถลงในเชงิบวกเกีย่วกบั 
พระบัญญัติในที่อื่นๆ ในพระคัมภีร์
 ดังนั้นจริงๆ แล้วท่านเปาโลหมายถึงอะไรในพระคัมภีร์ข้อนี้
 ประการแรก ท่านหมายความว่า เราไม่ได้อยู่ภายใต้การพิพากษาใน
ความผิดตามพระบัญญัติอีกต่อไป ทั้งนี้เพราะว่าเราเป็นของพระคริสต์ เมื่อเรา 
อยู่ในพระองค์ เราอยู่ภายใต้อำานาจแห่งพระคุณของพระองค์ (โรม 6:14, 15)   

THE LAW AND THE BELIEVER
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พระคุณเป็นของประทานจากพระเจ้า ผู้ทรงเปี่ยมพระเมตตาและการให้อภัย 
ที่ทรงประทานแก่เราเปล่าๆ โดยไม่คิดมูลค่า ภายใต้พระคุณเราถูกปลดปล่อย 
ใหเ้ปน็อสิระ เปน็การเชญิใหพ้ระครสิตเ์ขา้มาทำางานในตวัเรา เราไมต่อ้งรูส้กึกลวั 
ในการพิพากษาจากข้อผิดพลาดที่เราอาจทำาไปในการดำาเนินชีวิต อิสระภาพ 
แท้ในพระกิตติคุณหมายถึงเป็นอิสระจากความกลัวและการพิพากษา เสรีภาพ 
นี้มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง น่าเศร้าใจที่บางคนคิดว่าเสรีภาพในพระคริสต์ 
หมายถงึการไมต่อ้งเชือ่ฟงัในพระบญัญตัอิกีตอ่ไป  แตก่ารไมเ่ชือ่ฟงัพระบญัญตั ิ
เป็นความบาป และความบาปไม่ใช่เสรีภาพ (ยอห์น 8:34)

 อา่นโรม 8:1-3 อะไรคอืความหมายของคำาวา่ ไมต่อ้งถกูพพิากษา
ความผดิโดยพระบญัญตั ิ ความจรงิอนัอศัจรรยน์ีเ้ปลีย่นแปลงการดำาเนนิ 
ชีวิตของเราอย่างไร

 เราได้รับการอภัยบาปทางพระคริสต์ และความสัมพันธ์ของเรามีต่อ
พระบัญญัติแตกต่างออกไป ตอนนี้เราถูกเรียกให้ดำารงชีวิตอย่างถูกต้อง  
อันเป็นที่ชอบพระทัยพระเยซู (1 เธสะโลนิกา 4:1) ท่านเปาโลเรียกชีวิตนี้ว่า 
การดำาเนินตามพระวิญญาณ (กาลาเทีย 5:18) ชีวิตใหม่นี้ไม่ได้หมายความว่า  
ไมม่คีวามตอ้งการสำาหรบัการถอืรกัษาพระบญัญตัสิบิประการอกีตอ่ไป  แนน่อน 
เรายังต้องการพระบัญญัติ ยิ่งกว่านั้นพระบัญญัติว่าด้วยศีลธรรม ให้นิยามเรื่อง 
ความบาป และพระเจ้าทรงเขียนพระบัญญัติของพระองค์ลงที่ดวงใจของเรา  
(ฮีบรู 8:10)
 พระบัญญัติแสดงให้เราทราบว่าพระเจ้าคือใคร เราแสดงให้คนอื่นมอง 
เห็นว่าพระเจ้าคือใครโดยการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ แต่พระบัญญัติ 
ไม่เป็นเพียงชุดหนึ่งของกฎเกณฑ์ การถือรักษาพระบัญญัติหมายถึงการ 
ติดตามตัวอย่างของพระเยซู พระองค์ทรงทำาเพื่อเราในสิ่งที่พระบัญญัติไม่ 
สามารถทำาได้ โดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงดำารงพระบัญญัติใน 
ตัวเรา (โรม 8:4) พระเยซูทรงประทานอำานาจในการเชื่อฟังพระบัญญัติให้เรา 
อย่างไม่เคยมีมาก่อน
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ศึกษาเพิ่มเติม:วันศุกร์

 ข้าพเจ้าถูกถามว่า พระบัญญัติหมวดใดในพระธรรมกาลาเทียที่ท่าน 
เปาโลเรียกว่าเป็น “ครู” ของเรา พระบัญบัติว่าด้วย “พิธีและขั้นตอนถวาย 
บูชา” หรือ “พระบัญญัติสิบประการ” ข้าพเจ้าตอบว่า พระบัญญัติทั้งสองชุด 
นั่นแหละ 
 บัญญัติว่าด้วย พิธีและขั้นตอนการถวายบูชา วางพื้นฐานบนพระคริสต์  
อาแบลได้ตายไปเพราะคาอินพี่ชายได้ปฏิเสธที่จะเชื่อฟังพระเจ้า เขาปฏิเสธที่ 
จะรับแผนของพระเจ้าเพื่อที่จะได้รับความรอดโดยพระโลหิตของพระเยซู  
พิธีถวายบูชานี้ชี้ไปยังพระคริสต์ คาอินปฏิเสธจะทำาให้เลือดหลั่งออก เลือด 
เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับพระโลหิตของพระคริสต์ที่จะต้องหลั่งออกเพื่อโลกใบนี้  
พิธีกรรมทั้งหมดได้ถูกวางไว้โดยพระเจ้า พระคริสต์ทรงกลายเป็นพื้นฐานของ 
ระบบทั้งระบบ บัญญัติว่าด้วยการถวายบูชาเริ่มทำางานประดุจ “ครูใหญ่”  
กล่าวคือนำาคนบาปมายังพระคริสต์
 “คนทั้งปวงที่เข้ามามีส่วนในพิธีถวายบูชา ได้รับการสอนเกี่ยวกับงาน 
ของพระคริสต์ในการช่วยมนุษย์ให้รอด พิธีมีส่วนเสริมสร้างดวงใจของทุกคน 
ให้รักพระบัญญัติของพระเจ้าเป็นพระบัญญัติแห่งราชอาณาจักรของพระองค์” 
(เอลเลน จี.ไว้ท์, Selected Messages, เล่ม 1, หน้า 233)
 พระบัญญัติสิบประการ ไม่ใช่สิ่งที่จะนำาไปคิดว่าเป็นชุดหนึ่งของ 
กฎเกณฑ์ในด้านลบ แต่พระบัญญัติชุดนี้ควรจะถูกมองเป็นเหมือน “มรดก  
แห่งพระเมตตา” กฎเกณฑ์ของพระบัญญัติรับประกันความสุขถ้าเราเชื่อฟัง  
เราต้องรับเอาพระบัญญัติในพระคริสต์ จากนั้นพระวิญญาณของพระองค์จะ 
ทำางานในตัวเราเพื่อทำาให้เราบริสุทธิ์ และจะนำาความชื่นชมยินดีในแผ่นดิน 

 อ่านพระธรรมโรม 8:4 ตรงนี้ท่านเปาโลพูดอะไร คุณมองเห็น
พระสัญญานี้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเองอย่างไร ในเวลาเดียวกัน เหตุใด 
ความรอดจึงวางบนพื้นฐานในสิ่งที่พระคริสต์ได้ทำาเพื่อเราเพียงประการ 
เดียวเท่านั้น
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สวรรค์มาให้ สำาหรับเหล่าผู้เชื่อฟังพระบัญญัติ พวกเขาจะมีกำาแพงคอยปกป้อง 
ไว้” (เอลเลน จี. ไว้ท์, Selected Messages, เล่ม 1, หน้า 235)

คำ�ถ�มเพื่อก�รอภิปร�ย:
1. พระสัญญาอะไรที่พระคัมภีร์ให้เพื่อจะได้มีชัยชนะเหนือบาป เรา 
 จะทำาให้พระสัญญานี้เป็นจริงในชีวิตของเราได้อย่างไร ในเวลา 
 เดียวกันเพราะเหตุใดเราจึงต้องระวังอย่างยิ่งที่ความหวังในความ 
 รอดของเราจะพึ่งพาชัยชนะของพระคริสต์อย่างเต็มที่

2. เราได้ยินคริสเตียนพูดบ่อยๆ ว่าพระบัญญัติถูกทำาให้สำาเร็จไป 
 แล้ว (ที่ไม้กางเขน) แต่คริสเตียนกลุ่มเดียวกันนี้จะพูดต่อต้าน 
 ความบาป (การทำาผดิพระบญัญตั)ิ ดงันัน้พวกเขาไมไ่ดห้มายความ 
 จริงๆ ว่าพระบัญญัติถูกเลิกล้มไป ถามว่าที่จริงแล้ว พวกเขา 
 หมายความถึงอะไรโดยการกล่าวอ้างเช่นนั้น

สรุป
 พระบัญญัติได้รับการประทานมาเพื่อชี้ให้คนบาปมองเห็นความ
ต้องการพระคริสต์ พระบัญญัติเป็นผู้ปกครองและครูใหญ่ พระบัญญัติสอน 
เราเกี่ยวกับพระเจ้าและปกป้องเราจากสิ่งชั่วร้าย ในขณะเดียวกันก็ชี้ให้เรา 
เห็นถึงบาปและความต้องการพระคริสต์
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“เหตฉุะนัน้โดยพระเจา้ ทา่นจงึไมใ่ชท่าสอกีตอ่ไป แตเ่ปน็
บุตร และถ้าเป็นบุตรแล้ว ท่านก็เป็นทายาท” (กาลาเทีย  
4:7)

อ่านข้อพระคัมภีร์สำาหรับบทเรียนสัปดาห์นี้
กาลาเทีย 3:26-4:20; โรม 6:1-11; ฮีบรู 2:14-18; ฮีบรู 4:14, 15; โรม 9:4, 5

บ่ายวันสะบาโต

ข้อควรจำา

 อัครทูตเปาโลบอกชาวกาลาเทียว่า พวกเขาไม่ใช่ทาส แต่เป็น
บุตรชาย บุตรหญิงของพระเจ้า ดังนั้นพวกเขาควรจะดำาเนิน

ชีวิตของพวกเขาด้วยความจริงข้อนี้ในจิตใจ ท่านมาร์ติน ลูเธอร์ ต้องการได้ยิน 
ความจริงข้อนี้เมื่อท่านยังเป็นชายหนุ่ม ต่อมาเมื่อท่านเป็นบาทหลวง เป็น 
นักศาสนา ผู้ดำาเนินชีวิต และทำางานกับนักศาสนาคนอื่นๆ ลูเธอร์เชื่อว่าตัว 
ท่านเป็นคนผิดบาป ท่านพยายามทำาการดีด้วยตนเองเพื่อจะได้รับการอภัย 
บาป และมีสันติสุข ท่านอดอาหารหรืออยู่อย่างปราศจากอาหาร และท่านใช้ 
แซ่เฆี่ยนร่างกายของท่านเองเพื่อจะขจัดความบาปของท่านออกไป แต่ชีวิต 
นักบวชของท่านไม่ได้นำาสันติสุขมาให้ท่าน ไม่มีสิ่งใดที่ท่านทำาสามารถชำาระ 
จิตใจของท่านให้บริสุทธิ์ เพื่อท่านจะพร้อมยืนอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเจ้า 
ท่านปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทุกข้อ แต่ท่านยังไม่พบสันติสุขในดวงจิตของท่าน 
ท่านพูดว่า “สมมติจะมีบาทหลวงสักคนสามารถไปสวรรค์ได้โดยการกระทำาดี”  
บาทหลวงคนนั้นจะต้องเป็น “ตัวฉันเอง” ฉันควรได้รับสวรรค์เป็นสิ่งแลก 

บทที่ 8
จ�กก�รเป็นท�สกล�ยเป็นท�ย�ทของพระเจ้�

วันที่ 12 - 18 สิงหาคม 2017

From Being Slaves To Be Coming God’s Children
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ความหมายของการอยู่ในพระคริสต์
(กาลาเทีย 3:26-28)วันอาทิตย์

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 3:25 เก็บข้อพระคัมภีร์นี้ไว้ในจิตใจ 
ขณะที่คุณอ่าน กาลาเทีย 3:26 ช่วยเราให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของ 
เราที่มีต่อพระบัญญัติอย่างไร เมื่อเราได้รับความรอดจากพระเยซูแล้ว

 เราได้เรียนรู้มาแล้วว่าในสมัยพระคัมภีร์ใหม่ “บุตรชาย” ของเจ้านาย
อยู่ภายใต้การควบคุมของครู การควบคุมนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อบุตรชายเติบโต 
เป็นผู้ใหญ่ ในทำานองเดียวกัน ท่านเปาโลกล่าวว่าผู้มาสู่พระคริสต์ด้วย 
ความเชื่อไม่ใช่แค่เป็นบุตรของเจ้านาย หากความสัมพันธ์ของพวกเขา 
เปลี่ยนไป เพราะเหตุใด เพราะตอนนี้พวกเขาเป็น “บุตรชาย” ที่เติบโตเป็น 
ผู้ใหญ่ของพระเจ้า
 ในกาลาเทีย 3:26 ถ้อยคำานี้แปลว่า ดุจเป็น “บุตรชาย” ในพระคัมภีร์ 
ฉบับคิงเจมส์ ซึ่งแปลมาจากคำาในภาษากรีกว่า “ไฮอิอ๊อส” (hyios) ส่วน 
พระคัมภีร์ฉบับแปลอื่นๆ แปลคำานี้ว่า “เด็กๆ” (children) ที่ท่านเปาโล 
แปลคำานี้ว่า “บุตรชาย” แทนที่จะเป็น “เด็กๆ” ท่านเปาโลกำาลังคิดเกี่ยวกับ 
“ทรัพย์สมบัติของครอบครัว” ซึ่งจะได้รับการถ่ายทอดแก่บุตรชายคนแรก  
อีกอย่างท่านเปาโลมีอีกคำาหนึ่งอยู่ในใจคือ “บุตรชาย” ของพระเจ้า ชื่อนี้ถูก 
ใช้สำาหรับชนอิสราเอลในพระคัมภีร์เดิม (โฮเชยา 11:1) แต่ผู้คนที่ไม่ใช่ชาวยิว 
สามารถชื่นชมในความสัมพันธ์พิเศษนี้กับพระเจ้าได้เช่นกัน ซึ่งเดิมที 

เปลี่ยนจากการทำาความดี และการเสียสละที่ตัวฉันได้ทำา” แต่ไม่มีสิ่งใดที่ท่าน 
มาร์ติน ลูเธอร์ ได้ทำาไปบังเกิดผลตามที่ท่านหวังไว้
 แต่ต่อมาเมื่อท่านมาร์ติน ลูเธอร์ อ่านพระธรรมกาลาเทียท่านเริ่ม 
เข้าใจเกี่ยวกับความรอดในพระคริสต์จากนั้นเป็นต้นมาท่านลูเธอร์เริ่มมี 
เสรีภาพด้านจิตวิญญาณ ท่านได้พบความหวังสำาหรับดวงวิญญาณของท่าน 
ท่านลูเธอร์หวังที่จะเปลี่ยนโลกและโลกก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ผ่านมาอีกต่อไป

WHAT IT MEANS TO BE IN CHRIST
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ชนอิสราเอลเท่านั้นที่ได้ชื่นชม และไม่ใช่เฉพาะเพศชาย ท่านเปาโลได้ผนวก 
เพศหญิงเข้าด้วยในความสัมพันธ์พิเศษนี้อย่างชัดเจน (กาลาเทีย 3:28)

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 3:27, 28; โรม 6:1-11 และ 1 เปโตร 
3:21 ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้กล่าวว่าพิธีบัพติศมามีความหมายพิเศษ 
เพียงใด

 ในพระธรรมโรม บทที่ 6 ท่านเปาโลกล่าวว่าการรับบัพติศมาแสดง
ให้เห็นว่าเราต้องการเข้าร่วมชีวิตในการสิ้นพระชนม์ และการฟื้นพระชนม์ 
ของพระเยซู แต่ในกาลาเทีย 3:27 ท่านเปาโลกล่าวว่า บัพติศมาหมายถึง 
การ “สวมใส่ด้วยพระคริสต์” ในพระคัมภีร์เดิม ท่านอิสยาห์กล่าวว่า “จิตใจ
ของข้าพเจ้าจะลิงโลดในพระเจ้าของข้าพเจ้า เพราะพระองค์ได้ทรงสวม 
ข้าพเจ้าด้วยเสื้อผ้าแห่งความรอด” (อิสยาห์ 61:10) ท่านเปาโลมองเห็นการ
รับบัพติศมาเป็นดุจเวลา  เมื่อพระคริสต์สวมใส่ให้เหล่าผู้เชื่อด้วยความบริสุทธิ ์ 
ท่านเปาโลไม่พูดว่า “ความบริสุทธิ์” โดยทั่วไป แต่ท่านเปาโลหมายถึงความ  
“ความบริสุทธิ์” ที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเหล่าผู้เชื่อทั้งหลาย
 สิ่งที่เป็นความจริงสำาหรับพระคริสต์ ย่อมเป็นความจริงสำาหรับเรา  
พระคริสต์ทรงเป็น “พงศ์พันธุ์” ของท่านอับราฮัม เราเป็น “ทายาทของ
พระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์” (โรม 8:17) ข้อเท็จจริงคือเรา
ทุกคนต่างเป็นทายาทแห่งพระสัญญาทั้งปวงที่พระเจ้าได้ทรงทำากับท่าน 
อับราฮัมและพงศ์พันธุ์ของท่าน

 ใคร่ครวญถึงความคิดต่อไปนี้: สิ่งใดที่เป็นจริงสำาหรับพระคริสต ์
ย่อมเป็นจริงสำาหรับเราเช่นกัน ความจริงอันมหัศจรรย์นี้มีผลต่อทุก 
ส่วนในชีวิตของเราอย่างไร

การเป็นทาสของกฎเกณฑ์เก่า (กาลาเทีย 4:1-3)
วันจันทร์

 ท่านเปาโลพึ่งแสดงให้เราเห็นความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า เรา 
เป็นเหมือน “บุตรชาย” (ทั้งหลาย) และ เป็น “ทายาท” (ทั้งหลาย) ท่านเปาโล 

“BEING SLAVES TO OLD RULES”
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กล่าวถึงแนวคิดนี้เพิ่มเติมใน กาลาเทีย 4:1-3 ท่านพูดเกี่ยวกับเจ้าของที่ดิน 
ผืนใหญ่ เมื่อเจ้าของตายเขาทิ้งทุกอย่างให้กับบุตรคนโต แต่บุตรคนนั้นอายุ 
ยังน้อย ดังนั้นทรัพย์สมบัติจึงตกอยู่ภายใต้การควบคุมของ “กลุ่มผู้จัดการ”  
จนกว่าเด็กชายจะบรรลุนิติภาวะ
 การเปรียบเทียบของท่านเปาโลเตือนเราให้คิดถึงตัวอย่างของครูผู้เข้ม 
งวดใน กาลาเทีย 3:4 แต่กาลาเทีย 4:1-3 เผยให้เห็นอำานาจของกลุ่มผู้จัดการ 
ซึ่งยิ่งใหญ่กว่ามาก พวกเขามีความรับผิดชอบดูแล เลี้ยงดูบุตรของเจ้านาย  
และพวกเขารบัผดิชอบงานดา้นธรุกจิทัง้หมด  จนกระทัง่บตุรชายของเจา้นายโต 
พร้อมที่จะควบคุมดูแลทุกสิ่งด้วยตัวของเขาเอง

 อ่านกาลาเทีย 4:1-3 ท่านเปาโลพูดอะไรในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ 
ที่ควรช่วยเราให้เข้าใจถึงความสำาคัญที่พระบัญญัติอยู่ในชีวิตของเรา 
เดี๋ยวนี้ เพราะเราอยู่ในพระคริสต์

 ผู้คนไม่เห็นด้วยกับความหมายของถ้อยคำาที่เปาโลที่พูดว่า “อำานาจ
พื้นฐานฝ่ายวิญญาณแห่งสากลจักรวาล” (กาลาเทีย 4:3) คำาว่า “อำานาจ” ที่นี่ 
มาจากภาษากรีก “สโตอิคเฮีย” (stoicheia) หมายถึง “เอลลิเมินท์”  
(elements) ซึ่งหมายถึงธาตุต่างๆ ซึ่งอยู่ในดิน รวมถึง ดิน น้ำา ลม ไฟ และ 
สภาพของอากาศ บางคนคิดว่าท่านเปาโลกำาลังพูดเกี่ยวกับธาตุต่างๆ ซึ่ง 
เป็นพื้นฐานของจักรวาล (2 เปโตร 3:10, 12) คนอื่นๆ คิดว่าท่านเปาโล 
หมายถึง เทพผู้ครองและศักดิเทพผู้ควบคุมยุคชั่วร้ายนี้ (โคโลสี 2:15)  
ภาพพจน์จากถ้อยคำาของท่านเปาโลบอกว่า “ผู้เชื่อเป็นดุจเด็กๆ” (กาลาเทีย  
4:1-3) แสดงให้เห็นว่า ท่านเปาโลหมายถึงกฎพื้นฐาน หรือ “เอ.บี.ซี.” แห่ง 
ชีวิตด้านศาสนา พระคัมภีร์เดิมมีกฎเกณฑ์ต่างๆ เช่นนั้นอยู่มาก แต่ทั้งหมด 
เปน็เสมอืนเงาของสิง่ทีจ่ะมาถงึ กฎเกณฑเ์หลา่นัน้ไมเ่คยหมายถงึสิง่ทีม่าแทนที ่
พระคริสต์ 
 ดังนั้นคริสเตียนทั้งหลายต้องไม่ดำารงชีวิตโดยอาศัยกฎเกณฑ์เหล่านี้  
ที่จะทำาเช่นนั้นเท่ากับการเดินถอยหลัง การเดินถอยหลังเป็นเหมือนที่ชาว 
กาลาเทยีกำาลงัทำาอยู ่ เมือ่พวกเขาตอ้งการกลบัไปยงักฎเกณฑเ์หลา่นัน้  หลงัจาก 
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“พระเจ้าทรงส่งพระบุตร” (กาลาเทีย 4:4)วันอังคาร

 ในกาลาเทีย 4:4 ท่านเปาโลใช้คำาว่า “กำาหนด” แสดงให้เห็นว่าพระเจ้า 
ทรงกำาหนดเวลาในส่วนของพระองค์ในแผนการเพื่อช่วยเราให้รอด พระเยซู 
ไม่ได้เสด็จมาในเวลาใดก็ได้ แต่เสด็จมาตามเวลาที่ทรงเลือกไว้ เป็นช่วง 
เวลาที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งเรียกว่า “แพ็ค โรมานา” (Pax Romana)  
คำานี้หมายถึงช่วงเวลาแห่งสันติสุขของอาณาจักรโรมัน ช่วงนี้ของเวลาเกิด 
ขึ้นนานสองร้อยปี เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนรู้สึกปลอดภัย ในสถานการณ์ 
มั่นคงตลอดทั้งอาณาจักรโรมัน ตอนนั้นโรมันได้ชัยชนะดินแดนเหนือทะเล 
เมดิเตอร์เรเนียนทั้งหมด ชัยชนะนี้นำามาซึ่งสันติสุข และทำาให้การเดินทางไป 
มาง่ายขึ้น ผู้คนพูดภาษาเดียว และแบ่งปันรูปแบบชีวิตคล้ายกัน สิ่งเหล่านี้ 
ช่วยทำาให้การเผยแพร่พระกิตติคุณเป็นไปอย่างรวดเร็ว พระเจ้าทรงกำาหนด 
เวลานี้สำาหรับการเสด็จมาบังเกิดของพระบุตรของพระองค์ (อ่านดาเนียล  
9:24-27)

 อ่านพระธรรมยอห์น 1:14; กาลาเทีย 4:4, 5; โรม 8:3, 4; 
2 โครินธ์ 5:21; ฟีลิปปี 2:5-8; ฮีบรู 2:14-18 และ ฮีบรู 4:14, 15  
ตามข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ เพราะเหตุใดพระเยซูจึงจำาเป็นต้องบังเกิด 
เป็นมนุษย์เพื่อที่จะช่วยเราให้ได้รับความรอด

“GOD SENT HIS SON”

ที่พระคริสต์ได้เสด็จมาแล้ว ลองจินตนาการ ถ้าบุตรชายในกาลาเทีย 4:1-3  
ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว แต่เขาต้องการกลับไปเป็นเด็กอีกหรือ

 เหมอืนความเชือ่ของเดก็ซึง่อาจเปน็ไปในดา้นบวก (มทัธวิ 18:3) 
แตเ่ปน็อยา่งเดยีวกบัการเตบิโตเปน็ผูใ้หญใ่นการดำาเนนิฝา่ยวญิญาณจติ 
ของเราไหม สมมติเราเติบโตมากในการดำาเนินฝ่ายวิญญาณจิต นั่น 
หมายความว่าความเชื่อของเราจะเป็นเหมือนเด็กมากขึ้นหรือเปล่า  
ความเป็นเด็ก คือไร้เดียงสา และมีความไว้วางใจ เป็นความเชื่อของคุณ 
หรือไม่
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 กาลาเทยี 4:4, 5 เปน็คำาพรรณนาเรือ่งพระกติตคิณุสัน้ทีส่ดุในพระคมัภรี์ 
ทั้งเล่ม เพราะบอกว่าพระเยซูได้เสด็จมาสู่ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติการ 
เสด็จมานี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ พระเจ้าทรงดำาเนินการ “ก้าวแรก” ในแผนการ 
ช่วยเราให้รอด คำาว่า “พระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์” เป็นการแสดงให ้
ผู้เชื่อเห็นว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า (ยอห์น 1:1-3, 18; ฟีลิปปี 2:5-9; โคโลสี  
1:15-17) พระเจ้าไม่ได้ส่งผู้สื่อข่าวแห่งสวรรค์มายังเรา แต่ทรงส่งพระบุตรของ 
พระองค์ลงมา เพราะว่ามีเพียงผู้มีศักดิ์เท่าเทียมกับพระเจ้าจึงสามารถช่วยเรา 
ให้รอดได้
 พระเยซทูรงเปน็พระเจา้ พระองคท์รงเปน็พระบตุรของพระเจา้ พระองค์ 
สถิตอยู่กับพระบิดาตั้งแต่ในปฐมกาล “พระองค์เสด็จมาเกิดในครรภ์ของสตร ี
คนหนึ่ง” พระคัมภีร์ข้อนี้บอกเราว่าพระเยซูได้กลายเป็นบุตรของมนุษย์จริงๆ
 คำาว่า “ทรงถือกำาเนิดใต้ธรรมบัญญัติ” ชี้ไปยังข้อมูลความจริงที่ว่า  
พระเยซูทรงบังเกิดเพื่อจะสิ้นพระชนม์สำาหรับความบาปของเรา
 พระคริสต์จำาเป็นต้องกลายเป็นมนุษย์ เพราะเหตุใด เพราะเราไม่อาจ 
ช่วยเราเองให้รอดได้ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า แต่พระองค์มารับสภาพ 
ร่างกายของมนุษย์ผู้ล้มลงในความบาป โดยการทำาเช่นนั้น พระองค์ได้กลาย 
เปน็ตวัแทนเราตามกฎหมาย  เปน็พระผูช้ว่ยใหร้อดและเปน็มหาปโุรหติ  พระองค ์
ทรงเป็นอาดัม “คนที่สอง” พระองค์เสด็จมาเพื่อเอาชนะ และนำาสรรพสิ่งที่ 
อาดมัคนแรกไดส้ญูเสยีไปจากการไมเ่ชือ่ฟงัคนืกลบัมา (โรม 5:12-21) พระครสิต ์
ทรงเชื่อฟังตามข้อกำาหนดของพระบัญญัติ พระองค์ทรงเอาชนะการทดลอง  
ขณะที่อาดัมคนแรกพ่ายแพ้ การสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์บนกางเขนตอบ 
สนองข้อกำาหนดความยุติธรรมของพระบัญญัติ เพราะพระบัญญัติกำาหนดให้ 
มนุษย์ที่ทำาบาปต้องตาย และพระคริสต์ทรงรับแบกบาปของเราไป และทรง 
สิ้นพระชนม์แทนที่เรา และความตายของพระองค์ทำาให้พระองค์ “ได้สิทธิ์” ที่ 
จะช่วยพวกเราทั้งปวงผู้มาหาพระองค์ในความเชื่อแท้ และมอบถวายชีวิตให้ 
กับพระองค์
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พระพรพิเศษของการเป็นบุตรบุญธรรม
(กาลาเทีย 4:5-7) พุธ

 พระธรรมกาลาเทีย 4:5 ท่านเปาโลกล่าวว่า “เพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้น
ที่อยู่ใต้พระบัญญัติ” คำาว่า “ทรงไถ่” ก็คือ “การซื้อกลับคืนมา” ซึ่งหมายถึง
พระครสิตท์รงจา่ยราคาเพือ่ซือ้ “เสรภีาพ” ของเหลา่ผูอ้ยูใ่นฐานะ “ตวัประกนั”  
หรือ “เป็นทาส” ถ้อยคำานี้เอ่ยถึงบางสิ่งในด้านลบเกี่ยวความรอด เป็นการ 
แสดงว่าเราเป็นทาสและมีความจำาเป็นต้องการได้รับการปลดปล่อยให้เป็น 
อิสระ 
 แต่เป็นอิสระจากอะไร พระคัมภีร์ใหม่ใส่รายชื่อหัวข้อหลักสี่ประการ:  
(1) พญามารและเล่ห์กลของพญามาร (ฮีบรู 2:14, 15) (2) ความตาย  
(1 โครินธ์ 15:56, 57) (3) อำานาจของความบาปทำาให้เราตกเป็นทาส (โรม  
6:22) และ (4) ความผิดบาปจากการละเมิดพระบัญญัติ (โรม 3:19-24);  
กาลาเทีย 3:13 และกาลาเทีย 4:5)

 อ่านกาลาเทีย 4:5-7; เอเฟซัส 1:5; โรม 8:15, 16, 23 และ โรม 
9:4, 5 พระพรพิเศษอะไรหลั่งมายังเรา อันเป็นผลลัพธ์ของการที่เราได้ 
รับความรอดในพระคริสต์

 เรามักพรรณนาถึงสิ่งต่างๆ ที่พระคริสต์ได้ทำาเพื่อเราซึ่งมาในรูปของ 
“ความรอด” แตค่ำานีไ้มใ่กลก้บัคำาทีท่า่นเปาโลใช ้คอืคำาวา่ “การรบัไวเ้ปน็บตุร”  
ท่านเปาโลเป็นผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่คนเดียวที่ใช้คำานี้ การรับไว้เป็นบุตรเป็น 
ประเพณีที่รู้จักกันดีของโลกสมัยกรีก-โรมัน จักรพรรดิหลายองค์ในสมัยของ 
ท่านเปาโลไม่มีบุตรชาย ดังนั้นพวกเขารับเอาบุคคลเป็นบุตรบุญธรรม ผู้จะ 
สืบทอดการปกครองของพวกเขา การรับบุตรบุญธรรมมาพร้อมผลประโยชน์ 
บางประการ: (1) บุตรชายที่ถูกรับเป็นบุตรบุญธรรม..มีสิทธิ์ตามกฎหมาย 
เท่ากับบุตรโดยสายเลือด เขาจะได้รับสิทธิ์ หรือมรดกของบุคคลที่รับเขาเป็น 
บุตรบุญธรรม (2) ผู้ที่รับบุตรบุญธรรม ตกลงที่จะเลี้ยงดูเด็กคนนั้นให้ความรัก  
การเอาใจใส่ ให้เสื้อผ้า อาหารและการศึกษา (3) เมื่อรับใครแล้วไม่อาจบอก 

THE SPECIAL BLESSINGS OF BEING ADOPTED
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เหตุใดจึงหวนกลับไปเป็นทาส 
(กาลาเทีย 4:8-20)วันพฤหัสบดี

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 4:8-20 ท่านเปาโลพูดอะไรในข้อ
พระคัมภีร์เหล่านี้ ให้คุณเขียนคำาตอบลงบนเส้นบรรทัดด้านล่างนี้ 
มีคำาสอนและการปฏิบัติเทียมเท็จหลายอย่างท่ามกลางชาวกาลาเทีย  
ท่านเปาโลถือว่านี่เป็นการคุกคามที่ร้ายแรงเพียงใด
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 

 ท่านเปาโลไม่กล่าวตรงๆ ว่ามีการปฏิบัติผิดในความเชื่อทางศาสนา
ของชาวกาลาเทียอะไรบ้าง แต่ท่านเขียนอย่างชัดเจนเกี่ยวกับระบบเทียมเท็จ 
ที่ใช้ในการนมัสการ การนมัสการเทียมเท็จนี้ยังผลให้ผู้เชื่อหวนกลับไปเป็น 
ทาสฝ่ายจิตวิญญาณ ท่านเปาโลคิดว่าระบบดังกล่าวนี้เป็นสิ่งอันตรายมาก  

WHY TURN BACK TO BEING SLAVES

ปฏิเสธว่า ไม่ใช่บุตรบุญธรรมในภายหลังได้ (4) ไม่อาจทำาให้บุตรบุญธรรมเป็น 
ทาสได้ (5) พ่อ-แม่ผู้ให้กำาเนิดไม่อาจเรียกบุตรกลับได้ (6) บุตรบุญธรรมได้ 
รับสิทธิ์ให้เป็นผู้รับมรดก (เดเรก อาร์. มัวร์ คริสพิน, กาลาเทีย 4:1-9 : The 
Use and Abuse of Parallels, The Evangelical on Quartery, เล่ม LXI/ 
No. 3 (1989), หน้า 216)
 สิทธิทั้งหมดของบุตรบุญธรรมถูกทำาขึ้นอย่างมั่นคงโดยมีกฎหมาย 
รองรับให้เราทั้งหลายจินตนาดู การที่เราได้กลายเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้า 
เราได้สิทธิมากมายเพียงใด 

 พระธรรมกาลาเทีย 4:6 คำาว่า “อับบา” (Abba) ในภาษาฮีบรู 
เป็นคำาที่เด็กๆ เรียกผู้เป็น “บิดา” ของพวกเขา พระเยซูทรงใช้ในการ 
อธิษฐาน (มาระโก 14:36) ซึ่งเหมือนชาวตะวันตกเรียกพ่อว่า “แดดดี”  
หรือบางชาติใช้คำาว่า “ปาปา” ในปัจจุบัน เราได้สิทธิ์ผ่านทางพระเยซู 
ที่จะเรียกพระเจ้าว่า “พระบิดา” คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เรียกชื่อพระเจ้า 
ว่า “พระบิดา” “พระบิดาเจ้า” “พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย”
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และเป็นบ่อนทำาลายซึ่งเป็นเหตุให้ท่านเขียนจดหมายฝากกล่าวเตือนอย่าง 
เอาจริงเอาจังต่อชาวกาลาเทีย ท่านเปาโลเตือนพวกเขาว่าสิ่งที่พวกเขากำาลัง 
ทำาอยู่เป็นการหันหนีจากการเป็นบุตรของพระเจ้า ซึ่งจะทำาให้พวกเขาหวน 
กลับไปเป็นทาสอีกครั้งหนึ่ง

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 4:9-11 ท่านเปาโลไม่ได้กล่าวเจาะจง
ว่าชาวกาลาเทียกำาลังทำาอะไรอยู่ แต่มีอะไรที่ชาวกาลาเทียกำาลังทำา  
ที่ท่านเปาโลพบว่าเป็นการทำาผิดมหันต์

 ในกาลาเทีย 4:10 ท่านเปาโลกล่าวว่า “ท่านถือวัน เดือน ฤดู และปี” 
หลายคนคิดว่าถ้อยคำานี้ ท่านเปาโลหมายถึง ท่านเปาโลต่อต้านทั้ง “วัน 
สะบาโต” และ “บัญญัติว่าด้วยพิธีถวายบูชา” ในพระคัมภีร์เดิม แต่แนวคิด 
นี้ผิด เพราะเหตุใด ประการแรก สมมติว่าท่านเปาโลต่อต้านการถือรักษา
วันสะบาโต และข้อปฏิบัติอื่นๆ ของชาวยิว ท่านคงจะได้เอ่ยถึงตรงๆ ประการ
ที่สอง ท่านเปาโลกล่าวชัดเจนในสิ่งที่ชาวกาลาเทียกำาลังทำา ซึ่งจะนำาพวกเขา
หลุดจากสถานะเป็นไทสู่ความเป็นทาส “สมมติว่าพวกเขาถือรักษาวันสะบาโต 
วันที่เจ็ดเป็นวันบริสุทธิ์ทำาให้ผู้คนกลับไปเป็นทาส อย่างนั้นจะหมายความว่า  
พระผู้สร้างคือพระเจ้าเองได้กลายเป็นทาสเมื่อพระองค์ถือรักษาวันสะบาโต 
แรกหลังจากที่พระองค์ทรงสร้างโลกเสร็จ” (The SDA Bible Commentary,
เล่ม 6, หน้า 967) และสมมติว่าการถือรักษาวันสะบาโตเป็นการนำาเอา
เสรีภาพออกไป และทำาให้ผู้ถือรักษาเป็นทาส อย่างนั้นเหตุใดพระเยซูจึงทรง 
ถือรักษาวันสะบาโต และสอนให้คนอื่นๆ ถือรักษาไว้ด้วยเล่า

 มีสิ่งใดที่เราชาวแอ๊ดเวนตีสทำา ซึ่งจะนำาเอาเสรีภาพที่เรามีใน
พระคริสต์ออกไป ถ้ามีสิ่งนั้นหรือสิ่งเหล่านั้นคืออะไร สมมติการทำาสิ่ง 
นั้นไม่ใช่ปัญหาจริงจังอะไร ปัญหาจริงๆ คือสิ่งที่เรารู้สึกและคิดเกี่ยวกับ 
สิ่งเหล่านี้ ความคิดหรือความรู้สึกนำาเราไปสู่การเป็นทาสชนิดหนึ่งได้ 
อย่างไร ซึ่งท่านเปาโลกล่าวเตือนชาวกาลาเทียในเรื่องนี้
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ศึกษาเพิ่มเติม:วันศุกร์

 “พระเจ้าทรงวางแผนในสวรรค์ว่าจะช่วยคนบาป พระคริสต์จะต้อง 
เป็นผู้รับโทษแทนมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อจะช่วยมนุษย์จากความตาย เหล่าผู้เชื่อใน 
พระองค์จะได้กลายเป็นบุตรชาย หญิงของพระเจ้าผ่านพระเยซูคริสต์ แผนนี้ 
เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ที่สุด พระเจ้าทรงปรารถนาให้มนุษย์ทั้งมวลได้ 
รับความรอด สิ่งทั้งปวงที่จะช่วยมวลมนุษย์ให้รอดได้ถูกทำาเสร็จแล้ว พระเจ้า 
ทรงประทานพระบุตรเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างความบาปแทนที่เรา เหล่าผู้ไม่ได้รับ 
ชีวิตนิรันดร์จะตายไปเพราะว่าพวกเขาปฏิเสธที่จะถูกรับเป็นบุตรชาย หญิง 
ของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ ความหยิ่ง ความถือดีได้ปกป้องมนุษย์ไว้ 
จากการรับเอาของประทานแห่งความรอด ไม่มีการกระทำาดีใดๆ จะเพียงพอ 
ให้รับรางวัลแห่งชีวิตชั่วนิรันดร์ สิ่งเดียวที่จะทำาให้เราเป็นที่ชอบพระทัยของ 
พระเจ้าคือ “พระคุณ” พระคุณเป็นของประทานแห่งพระเมตตา และการอภัย 
บาป พระองค์ทรงประทานให้เราเปล่าๆ เพื่อจะขจัดความบาปของเราออกไป  
เราได้รับพระคุณนี้โดยความเชื่อที่เรามีในพระคริสต์ เราไม่อาจพึ่งในการทำาดี 
ของเราหรือรู้สึกดี เมื่อเราทำาความดี นั่นไม่ใช่เป็นข้อพิสูจน์ว่าเราจะได้รับ 
ความรอด เราถกูเลอืกไวผ้า่นทางพระครสิตอ์งคเ์ดยีวเทา่นัน้” (เอลเลน จ.ี ไวท้,์ 
Chosen in Christ, Signs of the Time, 2 มกราคม 1893)
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คำ�ถ�มเพื่อก�รอภิปร�ย:
1. จงคิดดูว่าอะไรหมายถึงการเป็นบุตรในการดำาเนินกับพระเจ้า 
 และอะไรที่ไม่ใช่ จงบอกบางอย่างที่บุตรควรพยายามเป็นหรือ 
 ทำาตามความสัมพันธ์ที่มีกับพระเจ้า และทำาอย่างไรจึงจะทำาตาม 
 ความคิดนี้ได้มากขึ้น

2. มอีะไรทำาใหม้นษุยร์ูส้กึกลวัทีจ่ะไดร้บัความรอดโดยความเชือ่เพยีง 
 อย่างเดียว เพราะเหตุใดจึงมีคนจำานวนไม่น้อยพยายามที่จะได้ 
 รับความรอดด้วยการประกอบการดีต่างๆ

3. จงทบทวนคำาถามสุดท้ายของหัวข้อศึกษาวันพฤหัสบดี มีทาง 
 ใดบ้าง ที่เราผู้เป็นเซเว่นธ์แอ๊ดเวนตีสสามารถกลับไปสู่ความเป็น 
 ทาสที่พระเจ้าได้ทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระออกมาแล้ว เรา 
 จะทราบได้อย่างไรว่ามันเกิดขึ้นกับเรา และเราจะได้รับการปล่อย 
 ให้เป็นอิสระได้อย่างไร

สรุป
 ในพระคริสต์ เราถูกรับเป็นบุตรบุญธรรมในครอบครัวของพระเจ้า 
บัดนี้เราได้เป็นบุตรชายและบุตรหญิงของพระองค์ เราเป็นทายาทของ 
พระองค์ เราได้สิทธิ์เข้าถึงพระพรทั้งปวง ที่มายังเราผ่านความสัมพันธ์ 
พิเศษที่เรามีกับพระเจ้า สมมติเราประสงค์จะนมัสการพระเจ้าด้วยความ 
สัมพันธ์ที่สร้างขึ้นด้วยกฎเกณฑ์และพระบัญญัติ การนมัสการลักษณะนั้น 
ถือเป็นความเขลา ซึ่งจะเป็นเหมือนบุตรชายที่ต้องการยกเลิกการเป็น 
ทายาท เพื่อเขาจะสามารถกลับไปเป็นทาสอีก
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“ดกูอ่นพีน่อ้งทัง้หลาย ขา้พเจา้วงิวอนใหท้า่นเปน็เหมอืน 
ข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้าก็ได้กลายเป็นอย่างท่านแล้ว 
เหมือนกัน ท่านไม่ได้ทำาผิดต่อข้าพเจ้าเลย” (กาลาเทีย  
4:12)

อ่านข้อพระคัมภีร์สำาหรับบทเรียนสัปดาห์นี้
กาลาเทีย 4:12-20; 1 โครินธ์ 11:1; ฟีลิปปี 3:17; 
1 โครินธ์ 9:19-23; 2 โครินธ์ 4:7-12

บ่ายวันสะบาโต

ข้อควรจำา

 มาถงึตอนนีเ้ราไดเ้หน็อคัรทตูเปาโลใชถ้อ้ยคำาแรงมาก (strong 
words) ในการติดต่อกับชาวกาลาเทีย ถ้อยคำาแรงนั้นชี้ให้

เหน็ความรูส้กึสว่นลกึสะทอ้นความหว่งใยเกีย่วกบัความอยูด่มีสีขุ (well-being)  
ฝ่ายจิตวิญญาณของคริสตจักรที่ท่านสถาปนาขึ้นอย่างไร จดหมายฝากของ 
ท่านเปาโลที่เขียนถึงชาวกาลาเทียแสดงให้เห็นความสำาคัญของคำาสอนที่ 
ถูกต้อง สมมติว่าความเชื่อที่ถูกต้องและการกระทำาที่ถูกต้องไม่สำาคัญ แต่ 
เหตุใดท่านจึงเป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ในจดหมายฝากของท่าน  
ความจริงนั้นคือสิ่งที่เราเชื่อ และสิ่งที่เราปฏิบัติตามเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ เพราะนั่น 
เป็นความจริงพิเศษแห่งพระกิตติคุณ
 ในกาลาเทีย 4:12-20 ท่านเปาโลกล่าวอภิปรายของท่านต่อ แต่ตอนนี้ 
ท่านเปลี่ยนวิธีการเข้าหาหัวข้อของท่าน ก่อนหน้านี้ท่านเปาโลได้กล่าวโต้แย้ง 

บทที่ 9
ดวงใจของท่�นเป�โล

วันที่ 19 - 25 สิงหาคม 2017

The Heart of Paul
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ดวงใจของท่านเปาโล (กาลาเทีย 4:12-20)วันอาทิตย์

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 4:12-20 อะไรคือจุดมุ่งหมายหลักของ
ข่าวสารเหล่านี้

 ทา่นเปาโล “ขอรอ้ง” ชาวกาลาเทยี “เปน็เหมอืนขา้พเจา้” การเชญิชวน
นี้แสดงให้เห็นความห่วงใยของท่านเปาโลที่มีต่อชาวกาลาเทีย ความห่วงใย 
ของท่านเปาโลมีน้ำาหนักมากในดวงใจของท่าน พระคัมภีร์ฉบับแปลหลายเล่ม 
ใช้ถ้อยคำานี้ไม่ค่อยสื่อถึงความหมายสำาคัญ หรือมีความหมายเต็มของคำาว่า  
“ขอร้อง” (ask) ซึ่งนั่นน่าเสียดาย เพราะว่าคำานี้ในภาษากรีกคือ “เดโอไม”  
(deomai) สามารถแปลวา่ “การขอรอ้ง” แตต่น้ฉบบัในภาษากรกีมคีวามหมาย 
เข้มข้นกว่านั้น ซึ่งสามารถแสดงความรู้สึก ความคับข้องใจ หรือความสิ้นหวัง  
(อ่าน 2 โครินธ์ 5:20; 2 โครินธ์ 8:4; 2 โครินธ์ 10:2) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า  
สิ่งที่ท่านเปาโลกำาลังพูดจริงๆ คือ “ข้าพเจ้ากำาลังอ้อนวอนพวกท่านหลาย 
 ท่านเปาโลรู้สึกห่วงใยมากกว่า “การสอนด้วยคำาสอนถูกต้อง” ดวงใจ 
ของท่านเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งต่อชาวกาลาเทีย ทั้งนี้เพราะท่านเองนำาพวกเขา 
มาหาพระคริสต์ ท่านเป็นเหมือนบิดาฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเขา ท่านเปาโล 
รู้สึกว่าความห่วงใยของท่านที่มีต่อชาวกาลาเทียเป็นอย่างเดียวกับ ความวิตก 
กังวลและความเจ็บปวดของมารดาเมื่อเธอกำาลังจะคลอดบุตร (กาลาเทีย 4:19) 
ท่านเปาโลคิดว่าสิ่งที่ท่านได้ทำาไปแล้วคือ “ให้กำาเนิด” ฝ่ายจิตวิญญาณแก่ 
ชาวกาลาเทีย ซึ่งน่าจะพอเพียง แต่ตอนนี้พวกเขาได้พากันตีจากความจริง  

THE HEART OF PAUL

หลายครัง้  เพือ่เอาชนะและนำาชาวกาลาเทยีกลบัมารบัแนวคดิของทา่น  แตต่อนนี ้
ทา่นกลา่วเชญิชวนเปน็การสว่นตวัหรอืแมแ้ตก่ลา่วขอรอ้ง  ทา่นเปาโลไมเ่หมอืน 
ครูสอนเทียมเท็จซึ่งไม่มีความจริงใจกับชาวกาลาเทีย แต่สำาหรับท่านเปาโล  
ท่านแสดงออกถึงความห่วงใย ความเสียใจ ความหวัง และความรักสำาหรับ 
พวกเขาเหมือนอย่างผู้เลี้ยงแกะที่ดีทำาเพื่อฝูงแกะของพวกเขา ท่านเปาโลไม่ 
เพียงแต่ช่วยแก้ไขสิ่งผิดในความเชื่อของพวกเขา แต่ท่านรับใช้พวกเขาด้วย 
ความรัก
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ท่านเปาโลจึงพยายามทำางานเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพวกเขาได้ “กำาเนิด”  
อีกครั้งหนึ่งอย่างปลอดภัยในพระคริสต์ ซึ่งตอนนี้ท่านกำาลังได้รับประสบการณ ์
ของความเจ็บปวดจาก “การให้กำาเนิด” พวกเขาทั้งหลายอีกครั้งหนึ่ง

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 4:19 ท่านเปาโลต้องการเห็นผลลัพธ์
จากความเจ็บปวดทั้งหมดของการให้ “กำาเนิด” แทนพวกเขาตอนนี้

 ประการแรก ท่านเปาโลพรรณนาว่าชาวกาลาเทียเป็นเหมือนทารก
ในครรภ์ของมารดา จากนั้นท่านพูดถึงพวกเขาว่าเป็นเหมือนมารดากำาลังจะ 
คลอดบุตร คำาว่า “ก่อร่างขึ้น” (ในกาลาเทีย 4:19) ซึ่งพูดถึงการค่อยๆ เจริญ 
เติบโตขึ้นของทารกในครรภ์มารดา ท่านเปาโลเปรียบเทียบเพื่อแสดงให้เห็น 
ว่า “การเป็นคริสเตียน” หมายถึงอะไร “คือเป็นมากกว่าการมีความเชื่อ แต่ 
รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง ท่านเปาโลไม่คาดหวังจะมองเห็น 
การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในคริสตจักรกาลาเทีย ท่านต้องการเห็นการ 
เปลีย่นแปลงครัง้ใหญ ่เพือ่ชาวกาลาเทยีจะมองเหน็พระครสิต”์ (Leon Morris, 
Galatians, หน้า 142)

 คุณเคยเห็นพระคริสต์ส่องแสงผ่านชีวิตของคุณในทางใดบ้าง 
และยังมีส่วนใดในชีวิตที่คุณต้องทำาเพื่อให้เจริญเติบโตต่อไป

ตัวอย่างของท่านเปาโล (1 โครินธ์ 11:1)วันจันทร์

 อ่านพระธรรม 1 โครินธ์ 11:1; ฟีลิปปี 3:17; 2 เธสะโลนิกา 
3:7-9 และกิจการฯ 26:28, 29 ท่านเปาโลพูดอะไรในข้อพระคัมภีร์ 
เหล่านี้ ซึ่งแสดงให้เห็นในกาลาเทีย 4:12 เราจะเข้าใจจุดหมายของ 
ท่านเปาโลได้อย่างไร

 ท่านเปาโลกล่าวหนุนใจคริสเตียนหลายครั้งในจดหมายฝากให้ติดตาม
ตัวอย่างของท่าน แต่ละครั้งท่านเสนอตัวท่านเองเป็นตัวอย่างว่าจะดำาเนิน 
ชีวิตคริสเตียนอย่างไร ท่านมีสิทธิ์จะชี้ชีวิตของท่านเองเป็นตัวอย่างใน  

PAUL ‘S EXAMPLE
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2 เธสะโลนิกา 3:7-9 ท่านบอกเหล่าผู้เชื่อในเมืองเธสะโลนิกาว่าพวกเขาควร 
ทำางานอย่างไร พวกเขาควรทำางานหาเลี้ยงชีพเอง เพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นภาระ 
หนักแก่คนอื่น ใน 1 โครินธ์ 11:1 ท่านเปาโลขอชาวเธสะโลนิกาทำาตามแบบ 
อย่างของท่าน ซึ่งถวายให้น้ำาพระทัยของพระเจ้ามาเป็นสิ่งแรก แต่ดูเหมือน 
ท่านเปาโลมีความห่วงใยแตกต่างไปเล็กน้อยในจดหมายฝากของท่าน
 ในพระธรรมกาลาเทีย 4:12 ท่านเปาโลไม่ได้ขอให้ชาวกาลาเทียทำาใน 
สิ่งที่ท่านทำา แต่ท่านเปาโลขอให้พวกเขา “เป็นเหมือนข้าพเจ้า” กล่าวคือท่าน 
เปาโลพูดว่าจะเป็นเช่นท่านได้อย่างไร ไม่ใช่ให้ทำาในสิ่งที่ท่านทำา เพราะเหตุใด  
ความยุ่งยากในกาลาเทียไม่เกี่ยวกับการทำาในสิ่งผิด (สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาใน 
คริสตจักรโครินธ์) แต่ในกาลาเทียมีปัญหาเกี่ยวกับ “การเป็นคริสเตียนมีความ 
หมายอะไร” ซึ่งมีมากกว่าเรื่อง “การทำา” ท่านเปาโลไม่ได้กล่าวว่า “ทำา 
เหมือนที่ข้าพเจ้าทำา” แต่ท่านพูดว่า “จงเป็นเหมือนข้าพเจ้า” คำาจำาเพาะที่ 
ท่านเปาโลใช้ในกาลาเทีย 4:12 จะพบได้ตรงคำาขอร้องที่ท่านกล่าวกับ “เฮโรด 
อากริปปา” ในกิจการฯ 26:29 ว่า “จำาเพาะพระพักตร์พระเจ้า ข้าพระบาทมี
ความปรารถนายิ่งนัก ไม่ว่าด้วยคำาชวนน้อยหรือมาก ที่จะให้เป็นเหมือนอย่าง 
ข้าพระบาท มิใช่ฝ่าพระบาทองค์เดียว แต่คนทั้งปวงที่ฟังข้าพระบาทวันนี้ด้วย  
เว้นแต่เครื่องจองจำานี้” ความเชื่อ และประสบการณ์ของท่านเปาโลพึ่งอยู่กับ
สิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงทำาเพื่อท่าน ไม่ใช่ผลงานของท่าน ขณะชาวกาลาเทีย 
วางคุณค่าของงานยิ่งใหญ่กว่า พวกเขาเป็นใครในพระคริสต์
 ท่านเปาโลไม่ได้พูดตรงๆ ว่าท่านต้องการให้ชาวกาลาเทียเลียนแบบ  
(copy) รูปแบบชีวิตของท่าน แต่สถานการณ์ในจดหมายฝากแสดงให้เรา 
เห็นว่าท่านเปาโลไม่มุ่งหมายให้ชาวกาลาเทียต้องทำาตามแบบอย่างทุกส่วน 
ในชีวิตของท่าน สิ่งที่ท่านหมายถึงคือให้ชาวกาลาเทียทำาตามต้นแบบของ 
ท่านในด้านความรัก ความชื่นชมยินดี เสรีภาพ และพึ่งการวางใจความรอด 
ในพระเยซู ที่จะรู้จักพระเยซูว่ามีความสำาคัญมากกว่าสิ่งอื่นใด (ฟีลิปปี 3:5-9)

 มีใครบ้างที่คุณรู้จัก (นอกเหนือจากพระเยซู) ที่เป็นต้นแบบที่ดี 
มีอะไรทำาให้บุคคลนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความเมตตากรุณา ความ 
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“ข้าพเจ้าได้กลายเป็นอย่างท่าน” 
(กาลาเทีย 4:12)วันอังคาร

 อ่าน 1 โครินธ์ 9:19-23 ท่านเปาโลพูดอะไรในข้อพระคัมภีร์
เหล่านี้ ซึ่งช่วยเราให้เข้าใจสิ่งที่ท่านสื่อความหมายในกาลาเทีย 4:12;  
(อ่าน กิจการฯ 17:16-34; 1 โครินธ์ 8:8-13 และกาลาเทีย 2:11-14  
ด้วย)

 กาลาเทีย 4:12 ดูเหมือนมีความสับสนเล็กน้อย ยกตัวอย่างเช่น ท่าน
เปาโลบอกใหช้าวกาลาเทยีเปน็เหมอืนทา่น  แตเ่พราะเหตใุดจะใหช้าวกาลาเทยี 
เป็นเหมือนท่าน เมื่อท่านเปาโลเป็นเหมือนพวกเขาอยู่แล้ว
 เมื่อวานนี้ เราได้เรียนรู้ว่าท่านเปาโลต้องการให้ชาวกาลาเทียเป็น 
เหมือนท่านในด้านความเชื่อ และการวางใจในพระเยซูเพื่อความรอด ท่าน 
เปาโลบอกชาวกาลาเทียว่าท่านเป็นเหมือนพวกเขา การที่ท่านเหมือนพวกเขา  
หมายความถึงท่านต้องการเตือนพวกเขาว่าท่านกลายเป็นคนต่างชาติอย่างไร  
ชาวตา่งชาตคิอืผูค้นทีไ่มใ่ชช่าวยวิ  และทา่นเปาโลทำาตวัเหมอืนเปน็คนตา่งชาต ิ 
แม้ท่านเป็นชาวยิวคนหนึ่ง แต่ท่าน “กลายเป็น”ชาวต่างชาติคนหนึ่ง เพื่อจะ 
เข้าถึงชาวต่างชาติด้วยพระกิตติคุณ ท่านเป็นมิชชันนารียิ่งใหญ่สำาหรับชาว 
ต่างชาติ ท่านเรียนรู้ที่จะเทศนาสั่งสอนให้กับทั้งชาวยิวและชาวต่างชาติ ที่จริง 
ใน 1 โครินธ์ 9:19-23 บอกเราว่า พระกิตติคุณที่ท่านเปาโลประกาศเทศนามี 
เนื้อหาสาระอย่างเดียวกัน ท่านเปาโลเพียงใช้วิธีการแตกต่างกันสำาหรับผู้คนที่ 
แตกต่างกัน
 ท่านเปาโลเป็นผู้บุกเบิก ท่านรู้สึกถึงความต้องการที่จะสื่อสารพระ- 
กิตติคุณกับคนอื่นๆ เพื่อจะเติมเต็มทุกส่วนในชีวิตของพวกเขา” (Timothy
George, The New Americzn Commentary: Galatians, หน้า 321)

“I BECAME LIKE YOU”

ชื่นชมยินดี หรือความพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่น และคุณจะแสดง 
คุณสมบัติเหล่านี้ในชีวิตได้อย่างไร
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ตอนนั้นและเดี๋ยวนี ้(กาลาเทีย 4:13) พุธ

 ความสัมพันธ์ระหว่างท่านเปาโลและชาวกาลาเทียไม่ใช่เรื่องหนักใจ  
และเย็นชาเสมอไป ท่านเปาโลย้อนคิดถึงครั้งแรกเมื่อท่านเทศนาสั่งสอนใน 
เมืองกาลาเทีย และท่านกล่าวชมเชยชาวกาลาเทียที่พวกเขาให้การต้อนรับ 
และปรนนิบัติท่านเป็นอย่างดี แต่มีอะไรเกิดขึ้นทำาให้ความสัมพันธ์เปลี่ยนไป

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 4:13 อะไรเป็นเหตุให้เปาโลเทศนา
สั่งสอนพระกิตติคุณในเมืองกาลาเทีย

 ในตอนแรกทา่นเปาโลไมม่แีผนจะเทศนาพระกติตคิณุในเมอืงกาลาเทยี 
แต่เมื่อท่านเกิดป่วย ท่านบังคับตัวเองให้ค้างอยู่ในเมืองกาลาเทียนานขึ้นหรือ 
อาจเป็นว่าท่านเดินทางมาที่กาลาเทียเพื่อพักฟื้นให้แข็งแรงขึ้น เราไม่แน่ใจ 
ว่าท่านป่วยเป็นอะไร บางคนคิดว่าท่านเป็นไข้มาลาเรีย มาลาเรียเป็นโรค 

THEN AND NOW

 ถ้อยคำาของท่านเปาโลเองใน 1 โครินธ์ 9:21 แสดงให้เห็นว่า ท่านเชื่อ 
ว่ามีข้อจำากัดที่คนหนึ่งจะไปได้ไกลแค่ไหน ในการทำาให้พระกิตติคุณเหมาะสม 
กับทุกส่วนในชีวิต ยกตัวอย่างเช่น คนหนึ่งอาจมีอิสระในการเอื้อมออกไปใน 
หลายวิธีเพื่อให้ถึงชาวยิวหรือชาวต่างชาติ แต่เสรีภาพนี้ไม่ได้รวมไปถึงสิทธิ์ 
ที่จะละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้า เพราะเหตุใด เพราะว่าคริสเตียนเป็นผู้อยู่ 
ภายใต้ “พระบัญญัติของพระคริสต์”
 การแสดงให้เห็นความสำาคัญว่าพระกิตติคุณมีไว้สำาหรับทุกส่วนของ 
ชีวิตไม่เป็นเรื่องง่ายเสมอไป แต่เราควรทำาในสิ่งที่ท่านเปาโลได้แสดงให้คน 
อื่นๆ เห็นแล้วว่า พระกิตติคุณเหมาะสมกับทุกส่วนในชีวิตของเขาทั้งหลาย 
อย่างไร” (Timothy George, Galatians, หน้า 321, 322) 

 เปน็เรือ่งงา่ยเสมอทีจ่ะประนปีระนอม  การประนปีระนอมหมายถงึ
การยอมให้ส่วนที่ผิดเข้ามาแทรก ทั้งที่ขัดต่อหลักการความถูกต้อง  
คุณเคยประนีประนอมในชีวิตของคุณอย่างไร คุณมีข้อแก้ตัวอะไรใน 
การกระทำาเช่นนั้น คุณสามารถทำาอะไรได้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
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ร้ายแรงทำาให้เป็นไข้สูง และหนาวสั่น โรคนี้อาจติดต่อไปยังคนอื่นๆ หากมี 
ยุงก้นปล่องมากัดคนป่วยโรคนี้ และยุงตัวนั้นไปกัดคนอื่นต่อ... แต่มีบางคน 
เชื่อว่าท่านเปาโลเป็นโรคเกี่ยวกับตา (พวกได้แนวคิดจากการที่ชาวกาลาเทีย 
เสนอจะควักดวงตาของพวกเขาแล้วมอบให้ท่านเปาโล) ยังมีคนอื่นๆ อีกที่ 
สงสัยว่าการเจ็บป่วยของท่านเปาโลอาจเนื่องมาจากปัญหาที่เป็น “สาเหตุ”  
ทำาให้ท่านเจ็บปวดในร่างกายของท่าน (2 โครินธ์ 12:7)
 การเจ็บป่วยของท่านเปาโลสร้างความยุ่งยากให้กับชาวกาลาเทีย  
ท่านเปาโลอาศัยอยู่ในโลกที่บ่อยครั้งผู้คนคิดว่าการเจ็บป่วยเป็นเครื่องแสดง 
ว่าพระเจ้าทรงพระพิโรธ (ยอห์น 9:1, 2; ลูกา 13:1-4) การเจ็บป่วยของท่าน 
เปาโลอาจทำาให้ชาวกาลาเทียมีข้อแก้ตัวที่จะหันเหออกจากท่าน และข่าวสาร 
ของท่าน แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น พวกเขากลับต้อนรับท่านเปาโล เหตุใดจึง 
เป็นเช่นนั้น เพราะดวงใจของพวกเขาได้รับความอบอุ่นจากคำาเทศนาเรื่อง 
ไม้กางเขน (กาลาเทีย 3:1) ดังนั้นมีเหตุผลอะไรที่พวกเขาอาจยกมาอ้าง 
เดี๋ยวนี้สำาหรับการเปลี่ยนใจของพวกเขา

 อ่านพระธรรมโรม 8:28; 2 โครินธ์ 4:7-12; 2 โครินธ์ 12:7-10 
อะไรคือเหตผลที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เปาโลได้รับความยากลำาบาก  
และเปาโลสามารถช่วยคนอื่นได้อย่างไรในขณะที่ท่านกำาลังดิ้นรนอยู่กับ 
ปัญหาของตัวเอง

 การเจ็บป่วยของท่านเปาโลนั้นอาการหนัก ท่านอาจใช้เป็นข้อกล่าวหา
พระเจ้า หรือไม่ท่านอาจเลิกล้มการประกาศเทศนา แต่ท่านเปาโลกลับไม่ท้อใจ  
ไม่ยอมแพ้ ท่านไว้วางใจในพระเมตตาของพระเจ้า “ครั้งแล้ว ครั้งเล่า พระเจ้า 
ทรงใช้ความทุกข์ยากในชีวิตเพื่อแสดงพระเมตตาของพระองค์ พระองค์ทรง 
แสดงให้เราเห็น เพื่อช่วยเราไม่ให้ท้อถอยในประกาศเผยแผ่พระกิตติคุณออก 
ไป” (Timothy George, Galatians, หน้า 323, 324)

 คณุสามารถเรยีนรูท้ีจ่ะใหค้วามยุง่ยากในชวีติ และความเจบ็ปวด
ทำาให้คุณไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้ามากยิ่งขึ้นได้อย่างไร
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การพูดความจริง (กาลาเทีย 4:16)วันพฤหัสบดี

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 4:16 ท่านเปาโลสร้างจุดทรงพลังอะไร
ในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ คุณอาจจะมีประสบการณ์อย่างเดียวกับท่าน 
เปาโลได้อย่างไร (อ่าน ยอห์น 3:19; มัทธิว 26:64, 65 และเยเรมีย์  
36:17-23 ด้วย)
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
 คำากล่าวที่ว่า “การพูดความจริง” บ่อยครั้งมีความหมายในเชิงลบ  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยของเรา ซึ่งอาจบอกลักษณะถึงคนที่ผู้พูดความจริง  
แม้ความจริงจะเป็นสิ่งยากที่ผู้คนจะรับฟัง บางคนอาจผิดพลาดคิดว่าท่าน 
เปาโลสนใจในความจริงแห่งพระกิตติคุณเฉพาะในส่วนที่ท่านห่วงใยเท่านั้น 
บางคนอาจเชื่อว่าท่านเปาโลไม่รู้สึกว่าท่านจะต้องพูดออกไปด้วยความรัก 
แต่สิ่งที่ท่านเปาโลกล่าวใน กาลาเทีย 4:12-20 และ กาลาเทีย 6:9, 10 แสดง 
ให้เห็นว่าการคิดเช่นนั้นผิดอย่างไร ก็จริงท่านเปาโลต้องการให้ชาวกาลาเทีย 
รู้จักพระกิตติคุณ และที่ท่านต้องการให้พวกเขาเรียนรู้เรื่องพระกิตติคุณเพราะ 
ท่านรักพวกเขา คุณเคยรู้สึกเจ็บปวดเพราะว่าคุณต้องลงโทษใครบางคน หรือ 
บอกใครบางคนในสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการฟังบ้างไหม แต่อย่างไรก็ดีเรา 
ต้องบอก หรือลงโทษเขาหรือเธออยู่ดี เพราะว่าเรารักบุคคลนั้น ไม่ใช่เพราะ 
เราต้องการทำาร้ายเขาหรือพวกเขา มันอาจดูเหมือนว่าถ้อยคำาของเราทำาให้ 
บุคคลที่เรารักเจ็บปวด เขาหรือเธออาจโกรธเรา แต่เราบอกความจริงแก่ 
เขาหรือเธออยู่ดี เราทำาเช่นนั้นเพราะเขาหรือเธอจำาเป็นต้องได้ฟังความจริง  
แม้ว่าเขาหรือเธอจะไม่ต้องการรับฟังก็ตามที

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 4:17-20 ท่านเปาโลพูดอะไรในข้อ
พระคัมภีร์เหล่านี้เกี่ยวกับบุคคลที่ท่านยืนหยัดต่อต้าน นอกจากคำาสอน 
เทียมเท็จแล้วมีอะไรอีกที่ท่านต่อต้าน

 เหลา่ผูโ้จมตทีา่นเปาโลพยายามชวนชาวกาลาเทยีทัง้หลายใหห้นัมาตอ่
ต้านท่านเปาโล เหล่าครูสอนเทียมเท็จแสร้งทำาตัวเป็นเพื่อนกับชาวกาลาเทีย  

SPEAKING THE TRUTH
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แต่พวกเขาไม่ได้รักชาวกาลาเทียอย่างจริงใจ เป็นสิ่งไม่ค่อยชัดเจนว่าท่าน 
เปาโลหมายความอย่างไร เมื่อท่านกล่าวถึงเหล่าผู้โจมตีท่านว่า “คนเหล่านั้น
เอาอกเอาใจท่าน แต่ไม่ใช่ด้วยความหวังดีเลย” (กาลาเทีย 4:17) บางทีท่าน
เปาโลอาจหมายความว่าเหล่าผู้โจมตีต้องการนำาพระพรจากความจริงแห่ง 
พระกิตติคุณไปจากผู้เชื่อชาวกาลาเทียทั้งหลาย

 คิดถึงเวลาเมื่อคุณพูดความจริง และถ้อยคำาของคุณเป็นเหตุให้
ใครคนหนึ่งโกรธคุณ คุณได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์นั้น ซึ่งอาจ 
ช่วยคุณในคราวต่อไป ว่าคุณจำาเป็นต้องพูดความจริงกับใครสักคนด้วย 
ความรักอย่างไร

ศึกษาเพิ่มเติม:วันศุกร์

 “ในคริสตจักรกาลาเทียคำาสอนเทียมเท็จแทรกเข้ามาในพระกิตติคุณ  
พระคริสต์เป็นรากฐานแท้จริงแห่งความเชื่อ แต่ชาวกาลาเทียทอดทิ้งพระองค์  
หันไปดำาเนินตามธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่ของชาวยิว ท่านเปาโลเห็นว่า 
วิธีเดียวที่จะช่วยให้ชาวกาลาเทียปลอดภัย คือเตือนพวกเขาด้วยถ้อยคำาอัน 
เฉียบคม
 “ผู้ร่วมงานทุกคนจำาเป็นต้องเรียนรู้ว่าจะพบกับผู้คน ณ จุดที่เขาอยู่ 
อย่างไร ท่านเปาโลใช้วิธีนี้ คนงานแต่ละคนจำาเป็นต้องมีความนิ่มนวล อดทน 
และมั่นคง แต่เขาหรือเธอต้องทำาการอย่างระมัดระวัง และจะต้องใช้สติปัญญา 
ยิ่งใหญ่ ว่าจะจัดการกับบุคคลที่มีความแตกต่างกันด้วยความฉลาดอย่างไร
 “ทา่นเปาโลขอรอ้งชาวกาลาเทยีใหห้นักลบัมาสูพ่ระกติตคิณุแหง่ความ 
จริง ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็น “รักแรก” ของพวกเขา ซึ่งพวกเขาได้รู้จักอำานาจของ 
พระเจ้าในชีวิตของพวกเขาทั้งหลาย ท่านเปาโลได้ตั้งพระพรต่อหน้าพวกเขา  
เมื่อพวกเขาจะได้กลายเป็นชาย และหญิงที่เป็นอิสระในพระคริสต์ผ่านพระ- 
เมตตาของพระองค์ ท่านเปาโลเชื่อว่าทุกคนที่ได้รับความรอด จะต้องยึดมั่นใน 
ความจริง และมีประสบการณ์เป็นการส่วนตัวกับพระเจ้า
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คำ�ถ�มเพื่อก�รอภิปร�ย:
1. ครุ่นคิดมากขึ้นเกี่ยวกับความทุกข์ยากลำาบาก เราจะมีปฏิริยากับ 
 สถานการณ์ซึ่งดูเหมือนไม่มีสิ่งดีอันใดมาจากความทุกข์ยาก 
 ลำาบากอย่างไร

2. คำาวา่พระครสิตท์รง “กอ่รปู” หรอื ทรง “สถติอยูใ่นเรา” หมายความ 
 วา่อยา่งไร  เราจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่สิง่ดงักลา่วกำาลงัเกดิขึน้กบัเรา  
 เราจะรักษาความรู้สึกมีความหวังเสมอ ไม่ปล่อยให้รู้สึกหมดหวัง 
 เกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อเราไม่ได้รับคำาตอบจากการอธิษฐานฉับไว 
 เหมือนที่เราต้องการ

 “ถ้อยคำาจากความรู้สึกของท่านเปาโลทำาให้หลายคนที่หลงเจิ่นไปจาก 
พระเจ้าหันกลับมาหาพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำางานด้วยอำานาจยิ่งใหญ่ 
ในชีวิตของพวกเขา พวกเขาที่เคยหันเหออกจากพระคริสต์ เมื่อพวกเขากลับ 
มาหาพระองค์อีกครั้งหนึ่ง พวกเขาจงรักภักดีต่อพระคริสต์ผู้ทรงปลดปล่อย 
พวกเขาให้เป็นอิสระ” (เอลเลน จี. ไว้ท์, กิจการของอัครทูต, หน้า 385, 386, 
388)

สรุป
 ท่านเปาโลได้กล่าวโต้แย้งเหตุผลอย่างทรงพลังหลายครั้งเพื่อ
ความจริง แต่ตอนนี้ท่านเปาโลกล่าวขอร้องเป็นการส่วนตัวจากหัวใจ ท่าน 
ขอร้องชาวกาลาเทียให้รับฟังถ้อยคำาแห่งสติปัญญาของท่าน ท่านเตือน 
พวกเขาถึงความสัมพันธ์ในด้านบวกที่ครั้งหนึ่งพวกเขามีกับท่าน และท่าน 
เปาโลเตือนพวกเขาถึงความรักอันลึกซึ้ง และความห่วงใยที่ท่านมีต่อ 
พวกเขา ในฐานะท่านเป็นบิดาฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเขา
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“แต่ว่าเยรูซาเล็มซึ่งอยู่เบื้องบนนั้นเป็นไทย เป็นมารดา 
ของเราทั้งหลาย” (กาลาเทีย 4:26)

อ่านข้อพระคัมภีร์สำาหรับบทเรียนสัปดาห์นี้
กาลาเทีย 4:21-31; ปฐมกาล 1:28; ปฐมกาล 2:2-3; 
ปฐมกาล 3:15; ปฐมกาล 15:1-6; อพยพ 6:2-8; อพยพ 19:3-6

บ่ายวันสะบาโต

ข้อควรจำา

 คริสเตียนบางคน ปฏิเสธอำานาจของพระคัมภีร์เดิม พวกเขาไม่
อนญุาตใหค้ำากลา่วใดมผีลตอ่ชวีติของพวกเขา  พวกเขารูส้กึวา่การ 

ที่พระเจ้าทรงประทานพระบัญญัติที่ภูเขาซีนาย ไม่สอดคล้องกับพระกิตติคุณ  
ดังนั้นพวกเขาคิดว่า พระสัญญาทรงประทานให้บนภูเขาซีนายพ้นสมัยแล้ว  
พวกเขาเชื่อว่าพระสัญญาดังกล่าวใช้สำาหรับช่วงสมัยเมื่อความรอดยังวาง 
บนพื้นฐานการเชื่อฟังพระบัญญัติ แต่ผู้คนในสมัยนั้นล้มเหลวที่จะถือรักษา 
พระบญัญตั ิ ดงันัน้ครสิเตยีนกลา่ววา่พระเจา้ทรงสรา้งพระสญัญาใหม ่ พระสญัญา 
ใหม่วางพื้นฐานบนพระกรุณาธิคุณของพระเยซู แต่พระสัญญาฉบับเดิมวาง 
พื้นฐานโดยการถือรักษาพระบัญญัติ
 แต่ข้อคิดเห็นนี้ผิด ความรอดไม่เคยมาจากการเชื่อฟังพระบัญญัติ  
นับจากจุดเริ่มต้น ศาสนาของชนชาติยิว ความรอดเป็นมาจากพระเมตตาคุณ  
และการอภัยบาปเสมอ ในพระธรรมกาลาเทียอัครทูตเปาโลต่อสู้กับคำาสอน 
ที่ว่า “การเชื่อว่าความรอดได้มาจากการกระทำา” ความเชื่อเทียมเท็จนี้หันเห 

บทที่ 10
หนังสือสัญญ�สองฉบับ

วันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2017

The Two Contracts
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เอบีซีแห่งหนังสือสัญญาฉบับแรก 
(ปฐมกาล 2:2, 3, 15-17)วันอาทิตย์

 ในพระธรรมกาลาเทีย 4:21-31 ท่านเปาโลเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของ 
ชนชาติอิสราเอล หลายคนรู้สึกว่าส่วนนี้ในจดหมายฝากของท่านเปาโลที่เข้าใจ 
ได้ยากที่สุด ขั้นแรกที่จะเข้าใจถ้อยคำาของท่านเปาโล จะต้องทราบว่าท่าน 
หมายถึงอะไรจากการใช้คำาว่า “พันธสัญญา” พันธสัญญาคือข้อสัญญาหรือ 
ข้อเห็นพ้องระหว่างพระเจ้าและประชากรของพระองค์
 คำาในภาษาฮีบรูสำาหรับ “พันธสัญญา” คือ “เบริท” (berit) คำาว่า  
“เบรทิ”  เปน็ขอ้สญัญาทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย  พนัธสญัญา  ไดถ้กูใชม้าเปน็เวลา 
หลายพันปีตลอดอาณาบริเวณตะวันออกใกล้ในสมัยพระคัมภีร์ พันธสัญญา 
ช่วยอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและประชาชาติ ส่วนของพันธสัญญาที่ 
ทำากันอาจรวมถึงการฆ่าสัตว์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับผู้ละเมิด 
พันธสัญญา 
 “พระเจ้าทรงใช้พันธสัญญาเพื่อแสดงให้เห็นแผนการของพระองค์ 
สำาหรับครอบครัวมนุษย์ พระองค์ทรงทำาสิ่งนี้จากสมัยของอาดัมจนถึงสมัยของ 
พระเยซู พระสัญญาแห่งพันธสัญญาชี้ไปยังการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอด  
และเหล่าพระสัญญาเดียวกันได้มาถึงจุดสูงสุดในพันธสัญญา ซึ่งพระเจ้าได้ 
ทรงทำากับกษัตริย์ดาวิด (อ่านปฐมกาล 12:2, 3; 2 ซามูเอล 7:12-17; อิสยาห์  
บทที่ 11) ชาติอิสราเอลตกเป็นทาสในบาบิโลน ช่วงเวลานั้นพระเจ้าทรง 

THE ABC’S OF THE FIRST CONTRACTS

ผู้คนจากความจริงและจากพระคัมภีร์เดิม พระสัญญาสองฉบับไม่ใช่สัญลักษณ์ 
ของเวลาสองช่วง แต่เป็นการแสดงให้เห็นสองเส้นทางแตกต่างกันที่มนุษย์ 
แสวงหาความรอด สองเส้นทางนี้ย้อนกลับไปยังสมัยของคาอินและอาแบล 
พระสัญญาเดิมเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่วางใจในผลงานของตัวเองที่พยายาม 
ให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า เห็นได้จากคาอินไว้วางใจในความดีของเขาเอง  
แต่พระสัญญาใหม่แสดงให้เห็นประสบการณ์ของผู้ที่วางใจในพระเจ้าว่าจะทรง 
ทำาตามพระสัญญาของพระองค์ทั้งหมด ในทำานองเดียวกัน อาแบลพึ่งการวาง 
ใจในพระเจ้าว่าจะทรงอภัยบาปของเขา
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ประทานพระสัญญาที่ดีกว่า พระสัญญานี้คือ “พันธสัญญาใหม่” (เยเรมีย์  
31:31-34) พันธสัญญาบ่งบอกถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ (เอเสเคียล  
36:26-28; เอเสเคียล 37:22-28) พระเมสสิยาห์ (Messiah) “พระองค์ผู้ที่ 
พระเจ้าทรงเลือกสรร” พระเมสสิยาห์จะทรงช่วยประชากรของพระเจ้าจาก 
ความบาปของพวกเขา พระเจ้าทรงสัญญาว่า พระเมสสิยาห์จะเสด็จผ่าน 
พงศ์พันธุ์กษัตริย์ดาวิด” 

 อ่านปฐมกาล 1:28; ปฐมกาล 2:2, 3, 15-17 พระเจ้าทรงทำา
พนัธสญัญากบัอาดมัในสวนเอเดนกอ่นทีค่วามบาปจะเขา้มา  พนัธสญัญา 
นี้วางบนพื้นฐานอะไร

 พันธสัญญาวางบนพื้นฐานพระบัญชาของพระเจ้า ที่ว่า “อย่ากินหรือ
ถูกต้อง” ต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่ว พระบัญชานี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 
ที่จะถือรักษาไว้ มนุษย์ถูกสร้างมาให้เชื่อฟัง แต่อาดัมและเอวาเลือกที่จะไม่ 
เชื่อฟัง พวกเขาได้ “ละเมิด” พันธสัญญาที่ทรงประทานให้พวกเขาในตอน 
สร้างโลกเสร็จใหม่ๆ และความบาปทำาให้การเชื่อฟังเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 
แต่พระเจ้าจะทรงเยียวยาความพันธ์ที่แตกหักไปแล้ว ที่อาดัมและเอวาได้ทำา 
ให้ขาดสะบั้นไป พระเจ้าทรงสร้างความสัมพันธ์นี้ขึ้นใหม่ ด้วยพระสัญญา 
ของพระผู้ช่วยให้รอด พระสัญญานี้ได้กลายเป็น “พันธสัญญาใหม่” แห่ง 
พระเมตตากรุณา

 อ่านพระธรรมปฐมกาล 3:15 พระคัมภีร์ข้อนี้มีด้วยพระกิตติคุณ
แห่งพระสัญญาข้อแรกในพระคัมภีร์ พระคัมภีร์ข้อนี้แสดงให้เห็นความ 
หวังที่เรามีในพระคริสต์อย่างไร

พระสัญญาของพระเจ้ากับท่านอับราม 
(ปฐมกาล 12:1-5)วันจันทร์

 พระเจ้าทรงทำาพระสัญญาอะไรกับอับรามใน ปฐมกาล 12:1-5 
และคำาตอบของอับรามคืออะไร

“GOD’S CONTRACT WITH ABRAM”
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 พระสัญญาข้อแรกที่พระเจ้าทรงทำากับท่านอับรามเป็นหนึ่งของข้อ 
พระคัมภีร์ที่ทรงพลังที่สุดในพระคัมภีร์เดิม ข้อพระคัมภีร์ทุกข้อเหล่านี้เกี่ยวกับ 
พระเมตตาของพระเจ้า พระเจ้าเป็นผู้ตรัส ไม่ใช่ท่านอับราม ท่านอับราม 
ไม่ต้องทำาอะไรเพื่อให้พระเจ้ายอมรับ และไม่มีอะไรในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ที่ 
แสดงให้เห็นว่า พระเจ้าและท่านอับราม “ทำาการหารือ” จนบรรลุความเห็น 
พ้องกัน พระเจ้าทรงสัญญาทุกสิ่งทุกอย่าง ท่านอับรามได้รับการขอเพียงให้ 
ท่านมีความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเท่านั้น ความเชื่อนี้ไม่ใช่ความเชื่อที่ 
โอนอ่อน แต่ท่านอับรามได้แสดงให้เห็นความเชื่อแท้ของท่าน โดยการเดินทาง 
จากบ้านเรือน และญาติพี่น้องเพื่อมุ่งไปดินแดนแห่งพระสัญญาซึ่งพระเจ้า 
ตรัสสั่ง แม้ในตอนนั้นท่านอับรามจะมีอายุได้ 75 ปีแล้ว

 อ่านพระธรรมปฐมกาล 15:1-6 พระเจ้าทรงสัญญากับท่าน
อับรามว่า ท่านจะมีบุตรชาย ท่านอับรามรอถึง 10 ปีเพื่อให้บุตรชาย 
มาเกิด มีคำาถามอะไรที่ท่านอับรามทูลถามพระเจ้าเกี่ยวกับพระสัญญา 
ของพระองค์ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้

 เป็นการง่ายที่จะคิดว่าท่านอับรามเป็นชายแห่งความเชื่อ ผู้ไม่เคยมี
คำาถามหรือข้อสงสัยใดๆ แต่พระคัมภีร์บอกเราในเรื่องที่แตกต่างออกไป  
ถูกแล้วท่านอับรามเชื่อ แต่ท่านก็มีคำาถามควบคู่กันไป แต่ความเชื่อของท่าน 
อับรามเติบโต ในบางลักษณะท่านอับรามเหมือนกับบิดาที่กล่าวใน มาระโก  
9:24 (“บิดาของเด็กทูลว่าข้าพเจ้าเชื่อ ที่ข้าพเจ้าขาดความเชื่อนั้น ขอโปรด 
ให้เชื่อเถิด”) จริงๆ แล้วท่านอับรามทูลพระเจ้าด้วยความสงสัยเช่นกันว่า  
“ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์จะรู้ได้อย่างไรว่า จะได้ดินแดนนี้เป็นกรรมสิทธิ์”  
(ปฐมกาล 15:8)
 พระเจา้ทรงบอกทา่นอบัรามวา่  พระสญัญาของพระองคแ์นน่อนและเปน็ 
ความจริง พระเจา้ทำาสญัญากบัทา่นอับรามอยา่งถูกกฎหมาย (legal contract)  
เพือ่เปน็การแสดงใหท้า่นอบัรามเหน็วา่ ทา่นสามารถวางใจในพระองคไ์ดแ้นน่อน  
ข้อตกลงนี้ช่างน่าอัศจรรย์ใจ และมีความเป็นพิเศษ แต่มันไม่ใช่เรื่องน่าทึ่งที่ 
พระเจ้าทรงทำาสัญญากับท่านอับราม สิ่งที่น่าประหลาดใจคือพระเจ้าจะทรง 
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“ท่านอับราฮัม นางซาราห์ และนางฮาการ์” 
(กาลาเทีย 4:21-31)วันอังคาร

 อ่านกาลาเทีย 4:21-31 และ ปฐมกาล บทที่ 16 เหตุใดท่าน
เปาโลใน กาลาเทีย 4:21-31 จึงคิดไม่ดีถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับนางฮาการ์  
มีอะไรสำาคัญเกี่ยวกับความรอด ที่ท่านเปาโลนำาเรื่องในพระคัมภีร์เดิม 
มาใช้ตรงนี้ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

 นางฮาการ์เป็นชาวอียิปต์ เป็นทาสในบ้านของท่านอับราม เรื่องของ
นางฮาการ์ในพระธรรมปฐมกาลเป็นเรื่องเชื่อมโยงกับความล้มเหลวของท่าน 
อับรามที่ไม่เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้า
 ทา่นอบัรามและนางซารายผูเ้ปน็ภรรยาทัง้สองไดร้อคอยเปน็เวลาสบิปี 
ที่จะให้บุตรชายมาเกิด พวกเขาตัดสินใจว่าพระเจ้าทรงต้องการให้พวกเขาช่วย  
นางซารายได้ยกนางฮาการ์ให้เป็นอนุภรรยา (concubine) ของท่านอับราม  

“ABRAHAM, SARAH, AND HAGAR”

ผอ่นผนัไดม้ากเพยีงใด  และพระองคจ์ะทำาอะไรในสมยัของทา่นอบัราม  ผูป้กครอง 
จะไม่ทำาสัญญาซึ่งมีข้อผูกพันตามกฎหมายกับผู้รับใช้ของพวกเขา แต่นั่นไม่ใช่ 
สิ่งที่พระเจ้าได้ทำากับท่านอับราม และพระเจ้าไม่ทรงหยุดแค่นั้น จากนั้น 
พระองค์ได้ทรงทำาบางสิ่งที่น่าอัศจรรย์มาก พระองค์ทรงดำาเนินผ่านซากสัตว์ 
หลายตัวที่ถูกฆ่า การกระทำานี้เป็นเครื่องหมายแสดงให้ท่านอับรามเห็นว่า  
พระเจ้าทรงเต็มพระทัยที่จะประทานชีวิตของพระองค์เพื่อรักษาพระสัญญา  
และนี่คือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นจริงบนไม้กางเขน พระเยซูทรงสละพระชนม์ชีพของ 
พระองค์บนเขาคาล์วารี การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ทำาให้พระสัญญาของ 
พระองค์เป็นจริง

 สิ่งใดในชีวิตของคุณที่จำาเป็นต้องเข้าถึงการเชื่อในสิ่งที่เป็นไป
ไม่ได้ และคุณจะมั่นคงในความเชื่อนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้อย่างไร
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คำาว่าอนุภรรยาตรงนี้มีศักดิ์น้อยกว่าอนุภรรยาทั่วไป ถ้าเป็นสมัยปัจจุบันแผน 
ของนางซารายจะเห็นเป็นเรื่องแปลก แต่ในสมัยของนางเป็นแผนค่อนข้าง 
ชาญฉลาด ในสมัยก่อนโน้น ทาสหญิงสามารถเป็นมารดาแทนนายหญิงที่ไม่มี 
บุตรของตัวเองได้ ดังนั้นนางซารายสามารถรับเอาเด็กที่เกิดมาจากสามีของ 
นางกับนางฮาการ์มาเป็นเหมือนบุตรของนางได้ แผนการได้ผล แต่เด็กที่เกิด 
มาไม่ใช่เด็กที่มาจากพระสัญญาของพระเจ้า
 เรื่องนี้เป็นตัวอย่างอันทรงพลังของสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของ 
พระเจ้ามีความเชื่อหย่อนยานลงในช่วงเวลาหนึ่ง ในปฐมกาล 17:18, 19 ท่าน 
อับราฮัมทูลขอพระเจ้าให้รับ “อิชมาเอล” บุตรของท่านที่เกิดจากครรภ์ของ 
นางฮาการ์เป็นทายาทของท่าน แต่พระเจ้าทรงปฏิเสธคำาขอร้อง ไม่มีอะไร 
นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาเกี่ยวกับการมาเกิดของอิชมาเอล ยกเว้น 
ความจรงิทีว่า่นางซาราหเ์ตม็ใจทีจ่ะแบง่ปนัสามกีบัผูห้ญงิอกีคนหนึง่  อชิมาเอล 
เป็นเด็กชายที่ถือกำาเนิดมา “ในวิธีธรรมดา” (กาลาเทีย 4:29) สมมติท่าน 
อับราฮัมได้ไว้วางใจในพระสัญญาของพระเจ้า แทนที่จะปล่อยให้ตัวท่านเอง 
เกิดความสงสัย สถานการณ์ยุ่งยากกับนางฮาการ์ก็จะไม่เกิดขึ้น และความ 
เศร้าเสียใจเป็นอันมากของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็จะหลีกเลี่ยงได้

 อ่านพระธรรมปฐมกาล 17:15-19; ปฐมกาล 18:10-13; ฮีบรู 
11:11, 12 อ่านข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ที่พูดเกี่ยวกับการมาเกิดของอิสอัค  
มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งท่านอับราฮัม และนางซาราห์ต้องการความเชื่ออย่าง 
มากเพราะเหตุใด

 ในทางใดบ้าง การที่คุณขาดความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้า
ทำาให้คุณได้รับความเจ็บปวด คุณสามารถเรียนรู้อะไรจากข้อผิดพลาด 
เหล่านี้จากการที่ไม่ได้ยึดถือคำาของพระเจ้าไว้ ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมี 
การเลือกอะไรบ้างที่คุณต้องทำา เพื่อจะช่วยคุณให้ไว้วางใจในพระสัญญา 
ของพระเจ้ามากขึ้น
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นางฮาการ์และภูเขาซีนาย (กาลาเทีย 4:21-31) พุธ

 อ่านพระธรรมอพยพ 6:2-8; อพยพ 19:3-6 และเฉลยธรรม-
บัญญัติ 32:10-12 พระเจ้าทรงประสงค์จะตั้งความสัมพันธ์ประเภทใด 
ระหว่างพระองค์กับประชากรของพระองค์ที่ภูเขาซีนาย สิ่งนี้มีความ 
คล้ายกันกับพระสัญญาที่พระเจ้าทรงให้กับท่านอับราฮัมอย่างไร

 พระเจ้าทรงประสงค์จะแบ่งปันความสัมพันธ์อย่างเดียวกันกับพลไพร่
อิสราเอล เหมือนกับที่ทรงแบ่งปันกับท่านอับราฮัม หลายสิ่งเกี่ยวกับพระดำารัส 
ของพระเจ้าที่กล่าวกับท่านอับราฮัมใน ปฐมกาล 12:1-3 เป็นอย่างเดียวกับ 
ถ้อยคำาของพระองค์ที่ตรัสกับท่านโมเสสในอพยพ บทที่ 19 ในพันธสัญญา 
ทั้งสอง พระเจ้าทรงประกาศว่า พระองค์จะทรงทำาเพื่อประชากรของพระองค์  
พระองค์ไม่ทรงขอชนอิสราเอลให้กล่าวสัญญาที่จะทำาสิ่งใดๆ เพื่อจะได้รับ 
พระพรของพระองค์ สิ่งเดียวที่พวกเขาต้องทำาในการตอบแทนพระพรคือให้ 
พวกเขาเชื่อฟัง คำาในภาษาฮีบรูที่แปลว่า “เชื่อฟัง” ใน อพยพ 19:5 หมายถึง  
“ฟัง” พระดำารัสของพระเจ้านี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้รับความรอดโดย 
การกระทำาของเรา สิ่งที่ตรงกันข้ามคือความจริง พระเจ้าทรงประสงค์ให้ชน 
อิสราเอลมีความเชื่ออย่างเดียวกับท่านอับราฮัม ซึ่งได้ตอบสนองต่อพระ- 
สัญญาของพระเจ้าที่ได้ทรงทำาไว้กับเขา (อย่างน้อยส่วนมากของเวลา)
 พระประสงค์ของพันธสัญญาที่ภูเขาซีนายได้ชี้ให้เห็นว่า “พระเมตตา 
ของพระเจ้าคือการเยียวยาในความบาป” อย่างไรก็ดี ปัญหาของพันธสัญญาที่ 
ซนีายไมอ่ยูใ่นสว่นของพระเจา้ ปญัหาอยูก่บัคำาสญัญาของประชากร (ฮบีร ู8:6) 
ชาวอิสราเอลไม่ได้ตอบพระสัญญาที่ให้กับพระเจ้าด้วยความเชื่อ แต่จากดวงใจ 
ว่างเปล่าแห่งความลำาพองใจ พวกเขาตอบไปด้วยการไว้วางใจในพวกเขาเอง 
ประชาชนก็ตอบพร้อมกันว่า “สิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าตรัสนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลาย 
จะทำาตาม” (อพยพ 19:8) ชนอิสราเอลได้อาศัยในประเทศอียิปต์ในฐานะเป็น
ทาสกว่า 400 ปี ดังนั้นพวกเขาไม่มีแนวคิดถึงความจริงและพระสิริยิ่งใหญ่ของ 
พระเจา้  ทัง้ไมท่ราบวา่พวกเขาตกอยูใ่นหว้งของความบาปลกึเพยีงใด  ชนอสิราเอล 
พยายามตอบสนองพระสัญญาแห่งพระเมตตา และการอภัยของพระองค์ด้วย 

HAGAR AND MOUNT SINAI
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“ข้อสัญญาแห่งการงาน” ข้อผิดพลาดนี้เป็นอย่างเดียวกับท่านอับราฮัมและ 
นางซาราห์ได้ทำาผิด กล่าวคือพวกเขาพยายามทำาให้พระสัญญาพระเจ้าสำาเร็จ 
สมจริง นางฮาการ์เป็นสัญลักษณ์ในความผิดของชนอิสราเอลที่ภูเขาซีนาย 
ตัวอย่างของเธอแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ไม่สามารถได้รับความรอดโดยการใช้ 
ความอุตสาหะของพวกเขาเอง
 ท่านเปาโลไม่ได้หมายความว่าพระบัญญัติที่ประทานให้ที่ภูเขาซีนาย 
เป็นสิ่งชั่วร้ายหรือถูกทำาลาย แต่เป็นว่าท่านรู้สึกกังวลที่ชาวกาลาเทียเข้าใจผิด 
เรื่องพระบัญญัติ “พระบัญญัติควรได้สำาแดงให้ชาวกาลาเทียทราบว่าเป็น 
ไปไม่ได้ที่จะดำาเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยพระองค์โดยการถือรักษา 
พระบัญญัติ แต่พระบัญญัติเป็นเหตุทำาให้พวกเขาต้องพึ่งในความพยายาม 
ของพวกเขาเอง เพื่อให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ดังนั้นพระบัญญัติไม่ได้ 
ช่วยนำาพวกครูสอนชาวยิวมาหาพระคริสต์ แต่พระบัญญัติกลับเป็นสิ่งปิดกั้น 
พวกเขาจากการเขา้ถงึพระครสิต”์ (O. Palmer Roberston, The Christ of the
Covenants, หน้า 181)

อิชมาเอลและอิสอัคในปัจจุบันนี ้
(กาลาเทีย 4:28-31)วันพฤหัสบดี

 การเลา่ถงึประวตัศิาสตรช์าตอิสิเราเอลอยา่งสัน้ๆ ของทา่นเปาโลหมาย 
จะพลิกกลับการโต้แย้งของเหล่าผู้โจมตี แต่พวกเขาอ้างว่า พวกเขาเป็นบุตร 
ชายแท้ของท่านอับราฮัม และพวกเขากล่าวว่าเยรูซาเล็มเป็นมารดาของ 
พวกเขา พวกเขาพูดด้วยว่าชาวต่างชาติหรือที่ไม่ใช่ชนชาติยิวไม่ใช่บุตรแท้  
และพวกเขาพูดด้วยว่าชาวต่างชาติทั้งหมดต้องรับพิธีสุหนัต การรับพิธีสุหนัต 
หมายถึงการตัดหนังปลายองคชาตของเด็กชายหรือผู้ใหญ่ชายออกไป ด้วย 
การเข้าสู่พิธีดังกล่าวเท่านั้นชาวต่างชาติจึงจะได้ชื่อเป็นบุตรชายแท้ของ 
อับราฮัม และเป็นผู้ติดตามพระคริสต์แท้จริง
 ท่านเปาโลกล่าวว่าการกระทำาตามคำาสอนของเหล่าผู้โจมตี เป็นการ 
ทำาในสิ่งตรงกันข้ามกับความจริง ท่านเปาโลเน้นว่าเหล่าผู้โจมตีท่านไม่ใช่บุตร 
ชายแท้จริงของท่านอับราฮัม พวกเขาเป็นเหมือนกับ “อิชมาเอล” (บุตรชาย 

ISHMAEL AND ISAAC TODAY
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ของนางฮาการ)์  เหลา่ผูโ้จมตทีา่นเปาโลพึง่การวางใจในพธิสีหุนตั  พวกเขาวางใจ 
ในการกระทำาของพวกเขาเอง ความผิดพลาดนี้เป็นอย่างเดียวกับนางซาราห์ 
ร่วมมือกับนางฮาการ์ และชนอิสราเอลทำากับพระบัญญัติของพระเจ้าที่ภูเขา 
ซีนาย ขณะผู้เชื่อชาวต่างชาติเป็นบุตรของท่านอับราฮัมผ่านทางความเชื่อ  
พวกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านอับราฮัมโดยทางสายเลือด หรือถือกำาเนิดใน 
พงศ์พันธุ์ของท่านอับราฮัม แต่พวกเขาเป็นบุตรของอับราฮัมเหมือนกับที่ 
อิสอัคเป็น พวกเขาเป็นบุตรโดยการอัศจรรย์ของพระเจ้า “พระเจ้าตรัส 
สัญญากับท่านอับราฮัมว่าจะมีผู้เชื่อที่ไม่ใช่ชาวยิวจำานวนมากที่จะมีความเชื่อ 
ในตัวท่าน ในทำานองเดียวกันกับที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาอิสอัคกับท่านอับราฮัม  
พระเจ้าจะทรงปลดปล่อยชาวต่างชาติเป็นอิสระจากความบาปผ่านการบังเกิด 
ใหม่ การบังเกิดนี้นำาไปสู่ความเป็นไทเหมือนการบังเกิดของอิสอัค ทั้งสอง 
กรณเีปน็การอศัจรรยแ์หง่พระเมตตาคณุของพระเจา้” (Jame D.G. Dunn, The 
Epistle to the Galatians, หน้า 266)

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 4:28-31 บุตรแท้ของท่านอับราฮัมต้อง
เผชิญกับอะไรในโลกนี้

 ในปฐมกาล 21:8-10 แสดงให้เห็นว่าอิสอัคได้รับเกียรติ และดูเหมือน
อิชมาเอลมีท่าทีล้อเลียนอิสอัค ความหมายของคำาในภาษาฮีบรูในปฐมกาล  
21:9 สิ่งที่อิชมาเอลทำาคือ “หัวเราะ” การหัวเราะของอิชมาเอลทำาให้นางซาราห์ 
เสียอารมณ์และโกรธที่เห็นอิชมาเอลหัวเราะใส่หน้าอิสอัค การหัวเราะล้อเลียน 
ของอิชมาเอลอาจไม่ใช่สิ่งผิดอะไรนักในปัจจุบัน แต่เมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
กับภรรยาหลวงและอนุภรรยา ซึ่งหมายถึงการแบ่งแยกครอบครัวและการที่ 
บุตรชายคนหนึ่งจะได้เป็นทายาทแท้ผู้รับมรดก
 เราไม่ใช่ชาวอิสราเอลแท้โดยสายโลหิต แต่เราเป็นบุตรชายบุตรหญิง 
ฝ่ายวิญญาณจิตของอิสอัค ดังนั้นเราไม่ควรรู้สึกประหลาดใจ เมื่อเราต้องพบ 
กับความยากลำาบากในชีวิต และโดนการโจมตีแม้แต่จากสมาชิกของคริสตจักร 
เอง



118   พระธรรมกาลาเทียและข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซู

ศึกษาเพิ่มเติม:วันศุกร์

 อ่านหนังสือของ เอลเลน จี. ไว้ท์ บทที่ชื่อ “พระบัญญัติและพันธ-
สัญญา” หน้า 363-373 ในหนังสือ “บรรพชนและผู้เผยพระวจนะ” 
 “พันธสัญญาของพระเจ้าที่ทรงทำากับท่านอับราฮัม บรรจุพระสัญญา 
แห่งความรอด แต่เหตุใดจึงมีการทำาพันธสัญญาขึ้นอีกที่ภูเขาซีนาย... เพราะ 
ชนอิสราเอลได้สูญเสียความรู้เรื่องของพระเจ้าไปอย่างมากในช่วงเวลาที่ชน 
อิสราเอลตกเป็นทาสอยู่ในประเทศอียิปต์ พวกเขาไม่ตระหนักถึงความสำาคัญ 
ของพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงทำาไว้กับท่านอับราฮัมอีกต่อไป
 “พระเจ้าทรงนำาชนอิสราเอลมายังภูเขาซีนาย แล้วพระองค์ทรงสำาแดง 
ฤทธานุภาพของพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์ พระองค์ทรงประทานพระบัญญัติ 
ของพระองค์ให้พวกเขา พร้อมทรงสัญญาจะประทานพระพรยิ่งใหญ่ให้พวกเขา  
ถ้าพวกเขาเชื่อฟัง อพยพ 19:5, 6 แต่ชนอิสราเอลไม่ตระหนักว่าดวงใจของ 
พวกเขามีความบาปมากเพียงใด พวกเขาไม่เข้าใจว่า เป็นไปไม่ได้สำาหรับ 
พวกเขาที่จะถือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าโดยปราศจากพระคริสต์ พวกเขา 
ตอบตกลงทำา “พันธสัญญา” กับพระเจ้า แต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ 
พวกเขาก็ได้หักพันธสัญญานั้นเสียอย่างรวดเร็ว พวกเขากราบไหว้รูปเคารพ 
จึงเป็นการทำาตัวให้เป็นที่ยอมรับผ่านข้อตกลงที่แตกหักได้ ตอนนี้พวกเขา 
มองเห็นความบาปของพวกเขา พวกเขาต้องการการอภัยบาปและต้องการ
พระผู้ช่วยให้รอด...ถึงตอนนี้โดยความเชื่อ และความรักพวกเขาผูกพันกับ 
พระเจ้าในฐานะพระผู้ปลดปล่อยจากความบาป และพวกเขาสามารถมองเห็น 
คุณค่าในพระพรแห่งพันธสัญญาใหม่” (เอลเลน จี. ไว้ท์, บรรพชนและผู้เผย
พระวจนะ, หน้า 371, 372)

 มีทางใดบ้างที่คุณถูกโจมตีด้านความเชื่อจากคนที่อยู่ใกล้ชิด 
หรือที่ร้ายกว่านั้นคือคุณรู้สึกผิดในการโจมตีความเชื่อของผู้อื่น
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คำ�ถ�มเพื่อก�รอภิปร�ย:
1. การดำาเนินกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของคุณ เป็นการดำาเนินตาม  
 “พันธสัญญาเก่า” หรือเป็นการดำาเนินตาม “พันธสัญญาใหม่”  
 มากกว่า คุณสามารถบอกในความแตกต่างได้อย่างไร

2. มีปัญหาอะไรบ้างเป็นสาเหตุทำาให้เกิดความยากลำาบากในโบสถ์ 
 ท้องถิ่นของคุณ ปัญหาเหล่านั้นได้รับการแก้ไขอย่างไร คุณ 
 สามารถแน่ใจได้ไหมว่าคุณไม่เป็นสาเหตุทำาให้เกิดความยาก 
 ลำาบาก (อ่าน มัทธิว 18:15-17) ด้วย

3. คุณเคยได้สัญญาอะไรกับพระเจ้าบ้างไหม แล้วต่อมาละเมิดคำา 
 สัญญานั้น ความจริงที่น่าเศร้านี้ช่วยให้คุณเข้าใจว่า พระเมตตา 
 ของพระเจ้าจริงๆ แล้วหมายถึงอะไร

สรุป
 เรื่องของนางฮาการ์ อิชมาเอล และคนอิสราเอลที่ภูเขาซีนายแสดง
ให้เราเห็นถึงความโง่เขลาในการไว้วางใจความพยายามของเราเองเพื่อทำา 
ให้สัญญาของพระเจ้าเป็นจริง พันธสัญญาใหม่แห่งความเมตตาและการให้ 
อภัยที่พระเจ้าทรงทำากับอาดัมเอวาหลังความบาปนั้น พระองค์ทรงทำาขึ้น 
ใหม่กับอับราฮัม และในที่สุดก็ได้เกิดขึ้นจริงในพระคริสต์
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“ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายที่ทรงเรียกท่านก็เพื่อให้มีเสรีภาพ  
อยา่เอาเสรภีาพของทา่นเปน็ชอ่งทางทีจ่ะปลอ่ยตวัไปตาม 
เนื้อหนัง แต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิด” 
(กาลาเทีย 5:13)

อ่านข้อพระคัมภีร์สำาหรับบทเรียนสัปดาห์นี้
กาลาเทีย 5:1-15; 1 โครินธ์ 6:20; โรม 8:1; 
ฮีบรู 2:14, 15; โรม 8:4; โรม 13:8 

บ่ายวันสะบาโต

ข้อควรจำา

 พระธรรมกาลาเทีย บทที่ 2:4 ท่านเปาโลใช้เวลาสั้นๆ พูดเกี่ยว
กับความสำาคัญของการปกป้อง “เสรีภาพ” ที่เรามีในพระเยซู 

คริสต์ ท่านเปาโลพูดเกี่ยวกับเสรีภาพบ่อยๆ แต่ท่านหมายถึงอะไรเมื่อพูดถึง  
“เสรภีาพ” และเสรภีาพนีร้วมไปถงึอะไร และเสรภีาพนีท้อดออกไปไกลแคไ่หน  
เสรีภาพมีขีดจำากัดหรือไม่ และอะไรเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างเสรีภาพกับ  
พระคริสต์และพระบัญญัติ 
 ท่านเปาโลตอบคำาถามเหล่านี้ด้วยการเตือนชาวกาลาเทียถึงอันตราย 
สองประการ (1) อันตรายแรกคือความพยายามจะได้การยอมรับ และความรัก 
ผ่านการเชื่อฟังพระบัญญัติ กลุ่มผู้ต่อต้านท่านเปาโลในเมืองกาลาเทียถูกกัก 
ตวัไวก้บัการมุง่หาการยอมรบัจากพระเจา้ พวกเขาลมืไปวา่พวกเขาไดร้บัความ 
รอดเรียบร้อยในพระคริสต์ พวกเขาลืมไปอีกว่าพระคริสต์ทรงปลดปล่อยให้ 

บทที่ 11
ปลดปล่อยสู่เสรีภ�พในพระคริสต์

วันที่ 2 - 8 กันยายน 2017

Set Free In Christ
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พระครสิตท์รงปลดปลอ่ยเราเปน็ไท (กาลาเทยี 5:1)วันอาทิตย์

 ท่านเปาโลสั่งชาวกาลาเทียไม่ให้ละทิ้งเสรีภาพในพระคริสต์ ท่านสั่ง 
พวกเขาเหมือนผู้บังคับบัญชาสั่งกองทหารที่มีความสงสัย อำานาจแห่งถ้อย 
ของท่านเปาโลดูเหมือนจะทำาให้คำาสั่งนั้นกระโดดออกมาจากหน้ากระดาษ 
พลังอำานาจของคำาสั่งเผยถึงความต้องการของท่านใน กาลาเทีย 5:1 โดดเด่น 
เหมือนป้ายโฆษณา หรือป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดมหึมา “การได้รับความ 
เป็นไท” คือหัวข้อทั้งหมดที่ท่านเปาโลกล่าวถึง ท่านเตือนด้วยว่าชาวกาลาเทีย 
กำาลังอยู่ในอันตรายของการละทิ้งเสรีภาพนั้นไป

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 1:3, 4; กาลาเทีย 2:16 และกาลาเทีย 
3:13 ท่านเปาโลใช้ถ้อยคำาแสดงให้เห็นภาพอะไรในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้  
และภาพพจน์เหล่านั้นอธิบายว่าพระคริสต์ได้ทรงทำาอะไรเพื่อเรา

 สังเกตถ้อยคำาของท่านเปาโลใน กาลาเทีย 5:1 “เพื่อเสรีภาพนั่นเอง 
พระคริสตจึงได้ทรงโปรดให้เราเป็นไท เหตุฉะนั้นจงตั้งมั่น และอย่าเข้าเทียม 
แอกเป็นทาสอีกเลย” ถ้อยคำาเหล่านี้ดูเหมือนให้เบาะแสภาพพจน์ในจิตใจ
ของท่าน ถ้อยคำาของพระคัมภีร์ข้อนี้ละม้ายกันมากกับถ้อยคำาที่ใช้ในสมัย 
พระคัมภีร์ คือที่จะปล่อยทาสให้เป็นไท ทาสทั้งหลายไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย  
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พวกเขาเป็นอิสระอย่างไร (2) อันตรายที่สองท่านเปาโลเตือนชาวกาลาเทีย 
ว่าอย่าได้ตกสู่ความบาป การตกสู่ความบาปจะทำาให้เสรีภาพที่พระคริสต์ได้ 
ทรงซื้อไว้เพื่อพวกเขาสูญไป บางคนเชื่อว่าการได้รับความรอดเท่ากับพวกเขา 
เป็นอิสระจากการตกลงสู่ความบาป พวกเขาเชื่อว่าการเป็นอิสระแท้ฝ่าย 
วิญญาณจิต และพระบัญญัติต่างต่อต้านซึ่งกันและกัน แต่พวกเขาเข้าใจผิด
 อันตรายสองประการที่ท่านเปาโลได้กล่าวเตือนไว้เป็นอันตรายตัวจริง 
สำาหรับคริสเตียนสมัยปัจจุบันเช่นกัน อันตรายที่ว่านี้ทำาให้พวกเขาตกเป็นทาส 
อีกครั้งหนึ่ง ท่านเปาโลขอร้องชาวกาลาเทียให้ยืนหยัดเข้มแข็งในเสรีภาพแท้ที่ 
ไดร้บัจากพระครสิต ์ เพราะวา่เสรภีาพนีเ้ปน็ของขวญัจากพระครสิตเ์พือ่พวกเขา
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ดังนั้นจึงเชื่อกันว่า “เทพองค์หนึ่ง” (a god) อาจซื้ออิสรภาพของพวกเขาได้  
จากนั้นทาสก็จะได้รับอิสรภาพ แต่ที่จริงแล้วทาสเหล่านั้นจะเป็นของเทพผู้ซื้อ 
ตัวทาสเหล่านั้นไป
 แต่ในโลกของความเป็นจริง สิ่งต่างๆ อาจไม่ได้เป็นตามรูปแบบนี้ 
เสมอไป แต่เป็นว่าพวกทาสจ่ายเงินให้วิหารเพื่ออิสรภาพของพวกเขา ให้มอง 
ดูข้อความในหลักฐานบัญชีการซื้อขายทาสคนหนึ่งพบในวิหารเทพอะพอลโล 
(Apollo) ช่วงเวลาระหว่าง 201 ปีก่อน ค.ศ. - ถึง ค.ศ. 100 : เทพอะพอลโล  
เป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์ได้ซื้อทาสหญิงจากเมืองโซซิบัสแห่งแอมฟิซซา  
ชื่อของเธอคือ “นิเซีย...แต่นิเซียได้ซื้อความเป็นไทของเธอจากอะพอลโล”  
(ฺBen Witherington III, Grace in Galatians, หน้า 340)
 ในบางลักษณะหลักฐานการขายนี้ใช้ถ้อยคำาอย่างเดียวกับท่านเปาโล 
ในกาลาเทีย 5:1 แต่หลักการสำาคัญอย่างเดียวที่แตกต่างคือ ในเรื่องตัวอย่าง 
ทาสต้องจ่ายเงินซื้อความเป็นไทให้ตัวเอง ขณะที่เราซึ่งเป็นทาสของความบาป  
พระเจา้ทรงเปน็ผูซ้ือ้ความเปน็ไทใหก้บัเรา โดยทีเ่ราไมต่อ้งจา่ยอะไรเพือ่ซือ้เอง   
(1 โครินธ์ 6:20; 1 โครินธ์ 7:23) อนึ่งราคาที่พระเจ้าทรงซื้ออิสรภาพให้เรานั้น 
แสนแพงเกนิกวา่เราจะจา่ยไหว  ดงันัน้พระเยซทูรงยืน่พระหตัถเ์ขา้มาเปน็ผูจ้า่ย 
แทน นั่นคือทรงปล่อยเราให้เป็นอิสระจากการถูกลงโทษที่มาพร้อมกับการเป็น 
หนี้แห่งความบาปของเรา

 คุณเคยคิดบ้างไหมว่า คุณสามารถช่วยตัวคุณเองให้รอดได้ 
คำาตอบที่คุณให้จะบอกคุณว่า คุณจะขอบพระคุณพระเจ้ามากเพียงใด  
สำาหรับสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้เราผ่านองค์พระเยซู

การเป็นไทในพระคริสต์หมายถึงอะไร 
(กาลาเทีย 6:14, 18)วันจันทร์

 ท่านเปาโลสั่งชาวกาลาเทียให้ยืนหยัดเข้มแข็งในความเป็นไทของ 
พวกเขา ท่านทำาให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความสำาคัญของข้อเท็จจริงก่อนจะออก 
คำาสัง่ในเรือ่งนี ้ทา่นกลา่ววา่ “พระเจา้ทรงปลดปลอ่ยเราเปน็อสิระแลว้” ครสิเตยีน 
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จะไม่ยืนหยัดในเสรีภาพของพวกเขาหรือ เพราะพระคริสต์ทรงปลดปล่อยให้ 
พวกเขาเป็นอิสระแล้ว ดังนั้นความจริงนี้หมายความว่าเสรีภาพของเราเป็น 
ผลลัพธ์มาจากสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงทำาเพื่อเรา
 ท่านเปาโลจะแถลงข้อเท็จจริงเสมอ จากนั้นท่านทวนข้อเท็จจริงนั้น 
พร้อมกับคำาขอร้องให้ผู้อ่านของท่านปฏิบัติบางสิ่ง ท่านเปาโลใช้รูปแบบเดียว 
กันนี้หลายครั้ง (1 โครินธ์ 6:20; 1 โครินธ์ 10:13, 14; โคโลสี 2:6) ยกตัวอย่าง  
มองไปที่โรม บทที่ 6 ในบทนี้ ท่านเปาโลแถลงความจริงสองสามครั้งว่า 
“การอยู่ในพระคริสต์หมายความถึงอะไร” ท่านกล่าวว่า “สิ่งที่เราเคยเป็น 
ถูกตรึงกับพระองค์แล้วที่กางเขน” (โรม 6:6) จากนั้นท่านเปาโลใช้ข้อเท็จจริง 
นี้เป็นเหตุผลขอให้ผู้เชื่อชาวโรมันปกป้องพวกเขาเองจากความบาป: โดยสั่งว่า 
“เหตุฉะนั้นอย่าให้บาปครอบงำากายที่ต้องตายของท่าน ซึ่งทำาให้ต้องเชื่อฟัง 
ตัณหาของกายนั้น” (โรม 6:12) พระกิตติคุณไม่ใช่การกระทำาดีเพื่อให้กลาย
เป็นบุตรชายหญิงของพระเจ้า แต่เราทำาเพราะว่าเราได้เป็นบุตรชายหญิงของ 
พระเจ้าเรียบร้อยแล้ว

 อา่นพระธรรมโรม 6:14, 18; โรม 8:1; กาลาเทยี 4:3, 8; กาลาเทยี
5:1; ฮีบรู 2:14, 15 ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้กล่าวว่าพระคริสต์ทรงปลด 
ปล่อยเราเป็นอิสระจากอะไร

 ท่านเปาโลใช้คำาว่า “เสรีภาพ” เพื่อพรรณนาถึงชีวิตคริสเตียน ท่านใช้
ถ้อยคำานี้ในทำานองนี้มากกว่าผู้เขียนพระคัมภีร์ใหม่ท่านอื่นๆ คำาว่า “เสรีภาพ”  
และคำาในรูปแบบอื่นเกิดขึ้น 28 ครั้งในจดหมายฝากของท่านเปาโลขณะ 
ถ้อยคำานี้ถูกพบได้เพียง 13 ครั้งในที่อื่นๆ ของพระคัมภีร์ใหม่
 ท่านเปาโลหมายความถึงอะไรจากการใช้คำาว่า “เสรีภาพ” เปล่าเลย 
นี่ไม่ใช่เสรีภาพที่ใครคนหนึ่งจะดำาเนินชีวิตอย่างไรก็ได้ตามที่เราต้องการ แต่  
“เสรีภาพ” นี้เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ของเราที่มีกับพระคริสต์ ซึ่งรวมไปถึงมี 
เสรีภาพจากความบาป จากความตายนิรันดร์ และจากพญามาร
 “นอกเหนือจากพระเยซู ชีวิตของเราจะดำาเนินไปในความเป็นทาส  
เราทั้งหลายเป็นทาสต่อพระบัญญัติ เราเป็นทาสของความชั่วร้ายที่ควบคุม 
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อันตรายของความรอดที่ผ่านการกระทำา 
(กาลาเทีย 5:2-12)วันอังคาร

 วิธีที่ท่านเปาโลใช้ถ้อยคำาเริ่มต้นในพระธรรมกาลาเทีย 5:2-12 แสดง 
ให้เห็นความสำาคัญของสิ่งที่ท่านกำาลังจะพูดด้วยการกล่าวว่า “นี่แน่ะ” ซึ่ง 
ในข้อต่อๆ มาท่านใช้คำาว่า “ดูก่อน” “เพราะว่า” ซึ่งเป็นคำาเร้าใจให้ผู้อ่านเกิด 
สนใจในถ้อยคำาของท่าน” ยกตัวอย่างเช่น “นี่แน่ะ ข้าพเจ้าเปาโล ขอบอก
ท่านว่า...” (กาลาเทีย 5:2) พระคัมภีร์ฉบับแปลข้อนี้เป็นภาษาไทยหรือภาษา
ต่างๆ ล้วนแสดงให้เห็นสิ่งที่เปาโลกล่าว ในฉบับภาษาอังกฤษฉบับหนึ่งใช้ว่า  
“Look” การใช้ถ้อยคำาขึ้นต้นในลักษณะนี้ นอกจากจะ “เร้า” ความสนใจแล้ว  
ถ้อยคำาดังกล่าวยัง “มีพลัง” เหมือนท่านเปาโลออกคำาสั่งให้ผู้อ่านสนใจ 
เต็มพิกัดในถ้อยคำาที่ท่านจะกล่าวต่อไป กล่าวคือท่านเปาโลต้องการให้ผู้อ่าน 
ของท่านต้องเข้าใจว่าเป็นอันตรายเพียงใด ที่จะบอกผู้เชื่อที่ไม่ใช่ชาวยิวว่า  
“พวกเขาต้องเข้าพิธีสุหนัต” การประกอบพิธีสุหนัตคือการตัดหนังปลาย 
องคชาตของเด็กชายหรือผู้ชายออกไป การที่ผู้เชื่อชาวยิวบอกกับผู้เชื่อที่ไม่ใช ่
ชาวยิวว่าพวกเจ้าต้องรับพิธีสุหนัตก่อนจึงจะรอดได้ ท่านเปาโลต้องการเน้นให้ 
ชาวกาลาเทียได้ตระหนักว่าความคิดเห็นในเรื่องนี้เป็นอันตรายเพียงใด

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 5:2-12 ในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ ท่าน
เปาโลกำาลังพูดถึงหัวข้อของการพยายามที่จะได้รับ “การยอมรับ 
จากพระเจ้า” ด้วยพิธีสุหนัต ท่านเปาโลกล่าวต่อต้านเรื่องนี้อย่างไร

THE DANGERS OF SALVATION THROUGH WORKS

โลกไว้ เราเป็นทาสของความบาป เราเป็นทาสของวิญญาณที่ล้มลง และของ 
พญามาร พระเจ้าทรงส่งพระบุตรเข้ามาในโลกเพื่อหักอำานาจทั้งหลายที่ยึด 
ครองมนุษย์ไว้ให้เป็นทาส” (Timothy George, Galatians, หน้า 354)

 มอีะไรบา้งทีค่ณุรูส้กึวา่ คณุตกเปน็ทาสของสิง่นัน้ในชวีติของคณุ 
จงท่องจำา กาลาเทีย 5:1 แล้วทูลขอพระบิดาทรงทำาให้ “เสรีภาพ” ที่คุณ 
มีในพระคริสต์กลายเป็นจริงขึ้นมาในชีวิตของคุณ
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 สมมติว่ามีใครคนหนึ่งพยายามจะได้รับความรอดโดยเข้าพิธีสุหนัต  
จะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้น
 อันตรายแรก คือ บุคคลผู้นั้นจะถือรักษาพระบัญญัติทั้งหมด 
 อันตรายที่สอง บุคคลผู้นั้นจะ “ถูกตัดขาด” จากพระคริสต์ สมมติ
บุคคลหนึ่งเลือกที่รับความรอดด้วยการกระทำา เท่ากับบุคคลนั้นเลือกที่จะ 
ปฏิเสธพระคริสต์ “คุณไม่อาจได้รับความรอดโดยการงานและพระคริสต์ การ 
รบัพระครสิตห์มายถงึคณุตอ้งตระหนกัวา่คณุไมส่ามารถรอดไดด้ว้ยตวัคณุเอง”  
(John R.W. Stott, The Message of Galatians, หน้า 133)         
 อนัตรายทีส่าม  ของการเขา้พธิสีหุนตัคอืการปกปอ้งไวจ้ากการเตบิโต
ฝ่ายวิญญาณจิต และประการสุดท้ายการเข้าสู่พิธีสุหนัตต่อต้านข่าวสารของ
ไม้กางเขน การรับเข้าสู่พิธีสุหนัตแสดงว่าคุณคิดว่าคุณสามารถช่วยตัวเองให้ 
รอดได้ แต่ไม้กางเขนแสดงให้เราเห็นว่า เราต้องพึ่งพิงในพระคริสต์อย่าง 
สมบูรณ์แบบเพื่อจะรอดได้
 ท่านเปาโลรู้สึกโกรธมากที่ชาวกาลาเทียกล่าวว่า ผู้เข้ามาเชื่อใหม่จะ 
ต้องเข้าพิธีสุหนัตเพื่อจะรอดได้ ที่จริงแล้วท่านเปาโลโกรธมากจนท่านได้ 
พูดไปว่า ท่านอยากให้มีดคมๆ ใช้ประกอบพิธีสุหนัตพลาดไปตัดอวัยวะทาง 
เพศขาดไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าท่านอารมณ์เสียเพียงใด ถ้อยคำาที่แข็งแกร่ง 
ของท่านเปาโลแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านห่วงใยเป็นปัญหาร้ายแรงเพียงใด

ปลดปล่อยเป็นอิสระจากความบาป (กาลาเทีย 5:13)พุธ

 พระธรรมกาลาเทีย 5:13 เป็นจุดเลี้ยวกลับที่สำาคัญในพระธรรม 
กาลาเทีย จนกระทั่งตอนนี้ ท่านเปาโลได้แสดงความห่วงใยกับเหล่าผู้เชื่อใน 
เมืองกาลาเทีย เพื่อให้พวกเขาเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับพระกิตติคุณ แต่ 
ตอนนี้ท่านหันมาพูดว่า เหล่าคริสเตียนควรประพฤติตัวอย่างไร

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 5:13 ท่านเปาโลต้องการความมั่นใจ
ว่าชาวกาลาเทียจะไม่ใช้เสรีภาพของพวกเขาไปในทางผิด ท่านเปาโล 
ไม่ต้องการให้ชาวกาลาเทียทำาอะไร

SET FREE FROM SIN
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 คำาสอนของท่านเปาโลรวมถึงเสรีภาพ และพระคุณที่เรามีในพระคริสต์  
(โรม 3:8; โรม 6:1, 2) “พระคุณ” คือของประทาน และพระเมตตาของพระเจ้า 
ซึ่งทรงประทานให้เราเปล่าๆ ซึ่งมีผลทำาให้ความบาปของเราถูกขจัดออกไป  
ท่านเปาโลทราบว่าเป็นการง่ายเพียงใดที่ข่าวสารของท่านจะทำาให้เกิดการ 
เข้าใจผิดไป แต่ปัญหาไม่ได้มาจากพระกิตติคุณ ท่านเปาโลประกาศ ปัญหา 
เกิดจากความเห็นแก่ตัวของผู้คน ถ้าปราศจากพระเจ้ามนุษย์จะหมกมุ่นอยู่กับ  
“การตามใจตัวเอง” (self-indulgent) การตามใจตัวเอง คือการที่ผู้คนปล่อย 
พวกเขาเองให้ทำาหรือมีบางสิ่งมากจนเกินไป หรือใช้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกินความ 
ต้องการ ดังนั้นท่านเปาโลขอให้ผู้ติดตามพระเยซูหลีกเลี่ยงการยอมแพ้แก่ 
ความบาป และหลีกห่างจากกับดักนี้ แทนที่จะคิดถึงแต่ตนเอง ท่านเปาโล 
ได้กำาชับพวกเขาว่า “จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิด” (กาลาเทีย 5:13)
 เสรีภาพในพระคริสต์ของเรามีความหมายมากกว่าการได้รับการปลด 
ปล่อยจากการเป็นทาสของโลกนี้ แต่ยังหมายถึง “โอกาสที่จะรักเพื่อนบ้าน 
โดยไม่ปล่อยให้มีอะไรมาขวางกั้นเส้นทางแห่งความรักและการรับใช้ การรับใช ้
นี้รวมไปถึงการสร้างฐานชุมชนด้วยพลังของการให้ แทนที่จะเป็นการรับ”  
(Sam K. Willians, Galatians, หน้า 145)
 ภาษากรีกแสดงให้เราเห็นว่าความรักเป็นเหตุให้เรารับใช้คนอื่น ซึ่ง 
ไม่ใช่วิถีความรักของมนุษย์ ท่านเปาโลใช้คำาว่า “เดอะ” (the) ก่อนคำาว่า  
“ความรัก” ในภาษากรีก ถ้อยคำานี้แสดงว่าท่านเปาโลหมายถึง “ความรักของ 
พระเจ้า” ซึ่งเราได้รับผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ (โรม 5:5) สิ่งนี้ทำาให้ประหลาด 
ใจมาจากการได้เรียนรู้ว่า ถ้อยคำาที่แปลว่า “รับใช้” มาจากภาษากรีกว่า “ที่ 
จะทำาให้เป็นทาส” ดังนั้นถ้อยคำานี้แสดงให้เห็นเสรีภาพของเราไม่ได้ประทาน 
ให้เราเพื่อที่เราจะใช้ “เพื่อทำาตามอำาเภอใจตนเอง” แทนที่จะทำาเช่นนั้นให้เรา  
“ทำาตัวเป็นทาส” ในการรับใช้ซึ่งกันและกัน และการรับใช้นี้วางบนพื้นฐาน 
ความรักของพระเจ้า

 คุณเคยคิดไหมว่าคุณสามารถใช้เสรีภาพที่คุณมีในพระคริสต์
ทำาบาปเล็กน้อยตรงนี้ และตรงนั้น เหตุใดการคิดประเภทนี้จึงเป็นการ 
ผิดมากทีเดียว



บทที่ 11   ปลดปล่อยสู่เสรีภาพในพระคริสต์     127

การเชื่อฟังพระบัญญัติทั้งหมด 
(กาลาเทีย 5:13-15)วันพฤหัสบดี

 ในจดหมายฝากท่านเปาโลเขียนต่อต้าน “การผูกมัดให้ประพฤติ
ตามธรรมบัญญัติทั้งสิ้น” (กาลาเทีย 5:3) หลังจากนั้นเล็กน้อยในบท
เดียวกัน ท่านกล่าวว่า “เพราะว่าธรรมบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็น
คำาเดียวคือว่า “จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” (กาลาเทีย 5:14) 
สิ่งที่ท่านเปาโลกล่าวในข้อ 14 ขัดแย้งกับสิ่งที่ท่านกล่าวในข้อ 3 หรือไม่  
ถ้าไม่ ข้อพระคัมภีร์ทั้งสองสอดคล้องกันและกันอย่างไร 

 ข้อพระคัมภีร์ทั้งสองข้อสอดคล้องกัน ท่านเปาโลให้ถ้อยคำาของแต่
ละข้อเพื่อแสดงให้เห็นสองเส้นทางแตกต่างกันของความคิดในเวลานั้นเกี่ยว 
กับความสัมพันธ์ของคริสเตียนที่มีต่อพระบัญญัติ ยกตัวอย่างเช่นท่านเปาโล 
กล่าวในด้านบวกเกี่ยวกับคริสเตียนผู้เชื่อฟังพระบัญญัติ แต่ท่านไม่เคย 
พรรณนาว่าเป็นการถือตามพระบัญญัติ ท่านใช้ถ้อยคำานั้นกล่าวพรรณนาถึง 
เหล่าผู้พยายามจะได้รับความเห็นชอบจากพระเจ้าโดยการปฏิบัติตามที่ 
พระบัญญัติบัญชาไว้ทุกประการ
 ตอนนี้ท่านเปาโลไม่ได้กล่าวว่าเหล่าผู้ได้รับความรอดในพระคริสต์ไม่ 
ต้องเชื่อฟังพระบัญญัติ ไม่มีอะไรอาจออกห่างจากความจริง ท่านเปาโลกล่าว 
ว่าคริสเตียนต้อง “ทำาให้พระบัญญัติสมบูรณ์” (fulfill) ท่านกล่าวว่าคริสเตียน 
แท้ดำาเนินชีวิตมากกว่าเพียง “การทำาตาม” พระบัญญัติ ท่านเปาโลใช้คำาว่า 
การทำาให้ “พระบัญญัติสมบูรณ์” กล่าวเป็นการทำาเกินกว่าเพียงการทำาตาม  
การเชื่อฟังประเภทนี้เริ่มในพระเยซูเมื่อพระองค์ตรัสว่า “อย่าคิดว่าเราเลิกล้าง
ธรรมบัญญัติ และคำาของผู้เผยพระวจนะ เรามิได้มาเลิกล้าง แต่มาทำาให้ 
สมบูรณ์ทุกประการ” (มัทธิว 5:17) ซึ่งไม่ได้หมายถึงการโยนพระบัญญัติ
ออกไป หรือลดความหมายของพระบัญญัติเหลือเพียง “ความรัก” เท่านั้น  
แต่เป็นว่าการเชื่อฟังเป็นเส้นทางแห่งประสบการณ์ของผู้เชื่อ ความหมาย และ 
วัตถุประสงค์ของพระบัญญัติทั้งสิ้น

OBEYING THE WHOLE LAW
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ศึกษาเพิ่มเติม:วันศุกร์

 “ความเชื่อแท้ทำางานด้วยความรักเสมอ...ความเชื่อนี้จะทำาให้ดวง 
วิญญาณของคุณบริสุทธิ์จากความเห็นแก่ตัว เราต้องยึดมั่นในพระคริสต์โดย 
ความเชื่อ แล้วงานของเราจะเริ่มต้น ทุกคนมีความชั่วร้าย และนิสัยไม่ดีบาง 
ประการ สิ่งเหล่านี้จะเอาชนะได้โดยการทำาสงครามแตกหัก ดวงวิญญาณทุก 
ดวงต้องต่อสู้ เป็นการต่อสู้ด้านความเชื่อ ผู้ติดตามพระคริสต์ไม่สามารถไม่ 
สัตย์ซื่อในธุรกิจของเขา เขาไม่อาจเป็นคนใจดำา แข็งกระด้าง ไร้ความรู้สึก  
ใจเย็นชา ไร้ความเมตตากรุณาต่อคนอื่น เขาไม่อาจเป็นคนหยาบคาย และใช้ 

 อ่านพระธรรมโรม 13:9 ความหมายเต็มของพระบัญญัติจะพบ 
ได้ที่ไหน (อ่านพระธรรมเลวีนิติ 19:18; มาระโก 12:31, 33; มัทธิว  
19:19; ยากอบ 2:8)

 ท่านเปาโลอ้างจาก เลวีนิติ 19:18; กาลาเทีย 5:13-15 ถ้อยคำาของ
ท่านวางบนพื้นฐานที่พระเยซูทรงนำามาจาก เลวีนิติ 19:18 แต่พระเยซูไม่ใช่ครู 
ของชาวยิวคนเดียวที่อ้างถึง เลวีนิติ 19:18 ซึ่งสรุปพระบัญญัติทั้งสิ้นในไม่ 
กี่ถ้อยคำา ยกตัวอย่างเช่น รับบีฮิลเลล (Hillel) กล่าวว่า “สมมติมีบางสิ่งที่ 
คุณเกลียดชัง ถ้าอย่างนั้นก็อย่าได้ทำาสิ่งนั้นกับเพื่อนบ้านของคุณ นั่นแหละ 
คือพระบัญญัติทั้งสิ้น” แต่ในความคิดของพระเยซูมีความแตกต่าง พระองค์ 
ตรัสว่า “จงปฏิบัติต่อผู้อื่น อย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน นั่นคือ
ธรรมบัญญัติและคำาสอนของบรรดาผู้เผยพระวจนะ” (มัทธิว 7:12) กฎทองที่
พระเยซูทรงประทานให้มีแนวปฏิบัติในเชิงบวกมากกว่า ทั้งแสดงให้เราเห็นว่า  
“พระบัญญัติ” และ “ความรัก” ไม่ใช่สิ่งตรงกันข้ามกัน ซึ่งปราศจากความรัก 
พระบัญญัติจะว่างเปล่าและเยือกเย็น ปราศจากพระบัญญัติ ความรักไม่มี 
อะไรเป็นตัวชี้นำา

 สิง่ใดงา่ยกวา่กนั  ระหวา่งการรกัคนอืน่และการเชือ่ฟงัพระบญัญตัิ
สิบประการ เพราะเหตุใด นำาคำาตอบไปแบ่งปันในชั้นเรียนสะบาโตด้วย
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ถ้อยคำาเชือดเฉือนในการสนทนาปราศัย เขาไม่อาจเต็มไปด้วยความหยิ่งถือตัว  
และรักแต่ตนเอง เขาไม่อาจตั้งตัวเป็นเจ้านายเหนือผู้คน และเขาไม่อาจ 
วิพากษ์วิจารณดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่น 
 “งานของความรักมาจากการงานของความเชื่อ ศาสนาของพระคัมภีร์ 
ไม่เคยหยุดทำางานเพื่อพระเจ้า หรือประกอบการดีเพื่อคนอื่นๆ “จงส่องสว่าง
แก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำา เขาจะได้สรรเสริญ 
พระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์” (มัทธิว 5:16) “ท่านทั้งหลายจงอุตส่าห์ 
ประพฤติ เพื่อให้ได้ความรอดด้วยความเกรงกลัว และตัวสั่นฉันนั้น...เพราะว่า 
พระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำากิจอยู่ภายในท่าน ให้ท่านมีใจปรารถนา ทั้งให้ 
ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์” (ฟีลิปปี 2:12, 13)
 “เป็นความจริงที่การกระทำาดีของเรา จะไม่ทำาให้เราได้รับความรอด  
แต่เป็นความจริงเช่นกันว่า ความเชื่อจะเป็นสาเหตุให้ดวงวิญญาณของเรา 
เชื่อมต่อกับพระคริสต์ และทำางานเพื่อพระองค์” (เอลเลน จี.ไว้ท์, The SDA
Bible Commentary, เล่ม 6, หน้า 1111)
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สรุป
 สำาหรับท่านเปาโล เสรีภาพรวมไปถึงสิ่งที่พระคริสต์ได้ทรงทำา
เพื่อเรา และสิ่งที่พระองค์ทรงทำาในตัวเราเพื่อสร้างเราขึ้นใหม่ เราจะต้อง 
ระวังเสรีภาพของเรา อย่าให้เราคิดว่าเราเป็นอิสระจากบาป หรือสามารถ 
ช่วยตัวเองให้รอดได้ พระคริสต์ไม่ได้ทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระเพื่อ 
เราจะได้รับใช้ตัวเอง แต่พระองค์ทรงทำาให้เราเป็นอิสระเพื่อเราจะมอบ 
ถวายชีวิตของเราในงานรับใช้คนที่ต้องการ

คำ�ถ�มเพื่อก�รอภิปร�ย:
1. ทบทวนคำาตอบของคำาถามในวันพฤหัสบดี แล้วอธิบายว่าคำาตอบ 
 นั้นเกี่ยวข้องกับการเชื่อฟังพระบัญญัติอย่างสมบูรณ์อย่างไร

2. ท่านเปาโลกล่าวว่าความเชื่อ “ทำางาน” ผ่านความรัก คำากล่าวนี้ 
 หมายความว่าอย่างไร

3. เพราะเหตุใดจึงเป็นการง่ายที่จะใช้เสรีภาพในพระคริสต์ไปทำาบาป  
 ถ้ามีคนมองว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เขากำาลังล้มลงสู่อะไร
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“แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่า จงดำาเนินตามพระวิญญาณ อย่า 
สนองความต้องการของเนื้อหนัง” (กาลาเทีย 5:16)

อ่านข้อพระคัมภีร์สำาหรับบทเรียนสัปดาห์นี้
กาลาเทีย 5:16-25; เฉลยธรรมบัญญัติ 13:4; 
โรม 7:14-2; เยเรมีย์ 7:9; โฮเชยา 4:2; มัทธิว 22:35-40

บ่ายวันสะบาโต

ข้อควรจำา

 โรเบิร์ต โรบินสัน ประพันธ์เพลงบทหนึ่งซึ่งใช้ร้องกันในโบสถ์ของ
คริสเตียนทั่วไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1825 ชื่อภาษาอังกฤษคือ “Come,  

Thou Fount of Every Blessing” ภาษาไทย “มีพระพรอันมากมาย” เลขที่  
246 เพลงสรรเสริญ ถือว่าเป็นเพลงสำาหรับการนมัสการที่ร้องมาตลอดสองร้อย 
กว่าปีจนถึงปัจจุบัน คุณพ่อของโรเบิร์ต โรบินสัน เสียชีวิตขณะที่โรบินสันยัง 
อยู่ในวัยรุ่น โรบินสันรู้สึกเสียใจมาก เขาเริ่มดื่มเหล้า และใช้ชีวิตเสเพล อยู่มา 
วันหนึ่งโรบินสันถูกเพื่อนชวนไปฟังศาสนาจารย์ จอร์จ ไวท์ฟิลด์ นักเทศน์นาม 
กระเดื่องเทศนา โรบินสันได้ถวายชีวิตของเขาให้องค์พระผู้เป็นเจ้า เขาถูกส่ง 
เข้าเรียนโรงเรียนศาสนศาตร์ เมื่อสำาเร็จหลักสูตรเขาได้รับให้เป็นศิษยาภิบาล 
ของคริสตจักรเมธอดิสท์ และในช่วงหลายปีที่เขาทำางานรับใช้พระเจ้า เขาได้ 
เขียนบทเพลงสำาหรับใช้นมัสการบทนี้ดังที่ได้เกริ่นให้ทราบ เมื่อเดิมเนื้อหา 
สองบรรทัดมีว่า “ข้าฯ มีแนวโน้มจะท่องเที่ยวไป องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าฯ รู้สึก 
ว่า ข้าฯ มีแนวโน้มไปจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ข้าฯ รัก” 

บทที่ 12
ดำ�เนินชีวิตโดยพระวิญญ�ณ

วันที่ 9 - 15 กันยายน 2017

Living By The Spirit
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ดำาเนินในพระวิญญาณ (กาลาเทีย 5:16)วันอาทิตย์

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 5:16 ตรงนี้ ท่านเปาโลใช้ถ้อยคำาที่ทำา
ให้มองเห็นภาพของ “การเดิน” อะไรคือความสัมพันธ์ระหว่าง “การ 
เดิน” และชีวิตแห่งความเชื่อ (อ่าน เฉลยธรรมบัญญัติ 13:4, 5; โรม  
13:13; เอเฟซัส 4:1, 17; โคโลสี 1:10) 

 “ดำาเนินตาม” เป็นถ้อยคำาทำาให้มองเห็นภาพ ถ้อยคำานี้ยกมาจาก
พระคัมภีร์เดิม เป็นการอธิบายเส้นทางที่บุคคลหนึ่งควรประพฤติ บ่อยครั้ง 
ท่านเปาโลใช้ถ้อยคำาซึ่งทำาให้มองเห็นภาพในจดหมายฝากของท่าน ท่านใช้ 
เพื่ออธิบายวิถีที่คริสเตียนควรดำาเนินชีวิต ถ้อยคำาที่ทำาให้มองเห็นภาพส่วน 
มากชี้ไปยังชื่อแรก ซึ่งคริสเตียนเป็นที่รู้จัก เป็นผู้ติดตามกลุ่มแรกของพระเยซู  
และพระเยซูเองบางครั้งถูกเรียกว่าผู้เป็น “ทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต”  
(ยอห์น 14:6; กิจการฯ 22:4; กิจการฯ 24:14) อนึ่งชื่อนี้แสดงว่าเหล่าคริสเตียน 
ไม่เป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามคำาสอนเกี่ยวกับพระเยซูเท่านั้น แต่เป็น “เส้นทาง”  
แห่งชีวิต ที่จะ “ดำาเนินตาม” หรือติดตาม

 ภายหลังมีใครคนหนึ่งเปลี่ยนเนื้อเพลงของโรบินสันไป กล่าวคือบุคคล 
ผู้นั้นรู้สึกไม่สบายใจกับส่วนของเนื้อที่ว่า “มีแนวโน้มจะท่องเที่ยวไป องค์ 
พระผู้เป็นเจ้า ข้าฯ รู้สึกว่า ข้าฯ มีแนวโน้มไปจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ข้าฯ รัก” 
โดยเปลี่ยนเนื้อของสองประโยคนี้ว่า “เมื่อข้าฯ เป็นเช่นคนที่แปลกหน้า และ 
หลงทางท่องเที่ยวไปมา...ครั้นบัดนี้ข้าฯ ได้มีชีวิต โดยโลหิตพระผู้ทรงฤทธิ์”
 แต่เนื้อหาของเพลงที่โรบินสันเขียนแสดงให้เห็นความจริงเกี่ยวกับ  
“การต่อสู้ดิ้นรนของคริสเตียน” ในฐานะเป็นผู้เชื่อ เราเป็นเหมือนเหรียญที่ม ี
สองด้าน: คือด้านเนื้อหนังและด้านวิญญาณ ทั้งสองด้านนี้ทำาสงครามต่อกัน 
และกัน ด้านเนื้อหนังหรือด้านความบาปของเรามักจะ “มีความโน้มเอียง”  
(prone) จะหลงออกห่างไปจากพระเจ้า แต่เราต้องเต็มใจที่จะมอบถวายตัวเรา 
แด่พระวิญญาณของพระองค์ ถ้าทำาได้เช่นนี้เราก็ไม่ต้องเป็นทาสของความ 
ปรารถนาดา้นเนือ้หนงั ขา่วสารนีเ้ปน็ “หวัใจ” ของขอ้พระคมัภรีส์ำาหรบัสปัดาหน์ี้

WALKING IN THE SPIRIT
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 อ่านพระธรรมอพยพ 16:4; เลวีนิติ 18:4 และ เยเรมีย์ 44:23  
กลา่วเกีย่วกบัถอ้ยคำาทีท่ำาใหม้องเหน็ภาพของ “การเดนิ” หรอื “ตดิตาม”  
ตอนนีอ้า่นสิง่ทีท่า่นเปาโลพดูเกีย่วกบั “การเดนิ” หรอื “การดำาเนนิชวีติ” 
ในกาลาเทีย 5:16 และ 8:4 การดำาเนินที่เปาโลกล่าวถึงนี้แตกต่างจาก 
การดำาเนินในพระคัมภีร์เดิมอย่างไร

 การดำาเนินชีวิตตามวิถีของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิม ไม่ได้รับการ
พรรณนาเพียงการใช้คำาว่า “การเดิน” แต่ถูกพรรณนาด้วยการใช้ถ้อยคำาว่า 
“การดำาเนินตามพระบัญญัติ” คำาว่า “ฮาลัคฮาห์” (Halakhah) เป็นศัพท์ทาง 
กฎหมายของชาวยิว ซึ่งพบใน “ธรรมบัญญัติ” และ “ธรรมเนียมประเพณี”  
ของพวกธรรมจารย์ที่ถ่ายทอดต่อๆ กันมา คำาว่า “ฮาลัคฮาห์” ปกติจะแปลว่า 
“กฎหมายของยิว” แต่ที่จริงแล้วคำานี้มาจากคำาในภาษาฮีบรูว่า “เดิน” หรือ  
“ทางเดิน”
 ถ้อยคำาของท่านเปาโลเกี่ยวกับ “การดำาเนินในพระวิญญาณ” จึงไม่ 
ต่อต้านพระบัญญัติหรือต่อต้านการเชื่อฟังพระบัญญัติ สิ่งที่ท่านเปาโลต่อต้าน 
คือการนำาพระบัญญัติไปใช้ในทางที่ผิด การเชื่อฟังแท้ที่พระเจ้าทรงประสงค ์
จากเรา เราไม่อาจแลกมาได้ด้วยการเชื่อฟังพระบัญญัติ แต่เราสามารถได้รับ 
มาโดยการเปลี่ยนแปลงดวงใจเท่านั้น ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิด 
ขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กาลาเทีย 5:18) 

 ในทางใดบ้างที่คุณ “ดำาเนินในพระวิญญาณ” การดำาเนินทำาได้
อยา่งไร  คณุทำาสิง่ใดในชวีติของคณุทีท่ำาใหก้ารดำาเนนิหรอืการเดนิยากขึน้ 

สงครามของคริสเตียน (กาลาเทีย 5:17)วันจันทร์

 “ความปรารถนาทีค่วบคมุโดยความบาปจะไมต่อ้งการความยนิดี
ฝา่ยวญิญาณเขา้มา  และเชน่เดยีวกนัสิง่ทีอ่ยูฝ่า่ยวญิญาณจะไมต่อ้งการให ้
ความบาปเขา้มาควบคมุความยนิด ี ทัง้สองฝา่ยทำาสงครามตอ่กนัและกนั 
(นัน่คอืเหตผุลวา่คณุตอ้งไมท่ำาในสิง่ใดๆ ทีค่ณุตอ้งการ) (กาลาเทยี 5:7 

THE CHRISTIAN’S WAR



134   พระธรรมกาลาเทียและข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซู

อา่น โรม 7:14-24 ดว้ย) คณุในฐานะเปน็ผูเ้ชือ่ คณุเคยไดร้บัประสบการณ ์
รุนแรง และความจริงที่เจ็บปวดจากถ้อยคำาเหล่านี้ในชีวิตของคุณเอง 
บ้างไหม

 การต่อสู้ดิ้นรนที่ท่านเปาโลพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในกาลาเทีย 5:17 
นับว่าเป็นการ “ชักเย่อภายใน” ที่มีอยู่ภายในคริสเตียนแต่ละคน มนุษย์เกิด 
มาในเผ่าพันธุ์ที่ได้ล้มลง ดังนั้นโดยธรรมชาติ มนุษย์ต้องการยอมแพ้ต่อความ 
ปรารถนาของเนื้อหนัง (โรม 8:7) แต่เมื่อพวกเขาเกิดใหม่โดยพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ การสงครามฝ่ายวิญญาณจะเริ่มต้นจริงจังขึ้น คำาสอนนี้ไม่ได้หมาย 
ความว่า ผู้ที่ไม่เป็นคริสเตียนไม่ต้องต่อสู้ดิ้นรนระหว่างสิ่งที่ถูก และสิ่งที่ผิด  
พวกเขาต้องต่อสู้เช่นกัน แต่คริสเตียนมีศึกสองหน้า คือภายในจิตใจของเขา 
หรือเธอ: คือเนื้อหนังและวิญญาณจิตทั้งสองฝ่ายนี้ทำาสงครามกัน
 ตลอดประวตัศิาสตรค์รสิเตยีนมคีวามปรารถนาจะไดร้บัการชว่ยใหเ้ปน็ 
ไทจากการต่อสู้ดิ้นรนนี้ บางคนได้พยายามจะสิ้นสุดสงครามด้วยการแยกตัว 
จากสังคม คนอื่นๆ ได้อ้างว่าสภาพของพวกเขาในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ล้มลง  
และสถานะแห่งความบาปของพวกเขาสามารถขจัดออกไปได้อย่างสิ้นเชิงโดย 
การอศัจรรยข์องพระเจา้  ทัง้สองกลุม่มแีนวคดิทีผ่ดิ  โดยอำานาจของพระวญิญาณ 
บริสุทธิ์เราสามารถเอาชนะเหนือความปรารถนาแห่งเนื้อหนังได้แน่นอน แต่ 
การหลีกหนีจากสังคมไม่ได้ช่วยอะไร เพราะเหตุใด เพราะเราจะนำาเอาการ 
ต่อสู้ดิ้นรนติดตัวไปไม่ว่าเราจะไปไหน และเราจะต้องทำาการต่อสู้ต่อเนื่องไป   
จนถึงวันที่เราตายหรือวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สอง
 เราเหมือนมีเหรียญสองด้านอยู่ในตัวเรา เราเกิดมาในเนื้อหนังของ 
มนุษย์ และเราเกิดอีกครั้งหนึ่งโดยพระวิญญาณ ดังนั้นเรามีสองฝ่ายซึ่งทำา 
สงครามพร้อมกัน ด้านจิตวิญญาณที่อยู่ในตัวเราต้องการสิ่งที่อยู่ฝ่ายวิญญาณ  
และฝ่ายวิญญาณเกลียดชังฝ่ายเนื้อหนัง และฝ่ายเนื้อหนังของเราต้องการใน 
สิ่งที่เป็นความบาป ซึ่งแน่นอนว่ามันต่อต้านสิ่งที่อยู่ฝ่ายวิญญาณ จิตใจที่ถูก 
สร้างใหม่ยังอ่อนแอเกินไปที่จะลุกขึ้นมาต่อต้านเนื้อหนังด้วยตัวมันเอง ดังนั้น 
หนทางเดยีวทีเ่ราสามารถเอาชนะเนือ้หนงัได ้ คอืการเลอืกแตล่ะวนัทีจ่ะอยูฝ่า่ย 
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พระวิญญาณเพื่อต่อต้านความบาปของเราเอง นั่นคือเหตุที่ท่านเปาโลตื่นตัวที ่
จะให้เราเลือกเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์

 คิดถึงการสงครามระหว่างสองฝ่ายในตัวคุณ คุณจะพูดอะไรกับ
คริสเตียนที่กำาลังดิ้นรนต่อสู้ให้ยอมรับความคิดเกี่ยวกับสงครามที่ไม่มี 
วันจบในชีวิตของเรา

การงานของเนื้อหนัง (กาลาเทีย 5:19:24)วันอังคาร

 ท่านเปาโลแนะนำาแนวคิดเรื่องการสงครามระหว่างเนื้อหนัง และ 
วิญญาณที่ดำาเนินไปในคริสเตียนแต่ละคน ตอนนี้ในกาลาเทีย 5:18-26 ท่าน 
เปาโลบอกเรามากขึ้นเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างสองฝ่ายภายในตัวเรา  
ท่านกล่าวถึงนิสัยที่ไม่ดีและนิสัยที่ดีหลายอย่าง นิสัยที่ดีคือ “คุณความดี”  
(virtues) ส่วนนิสัยที่ไม่ดีคือ “ความเลว” (vices)

 อ่านนิสัยที่ไม่ดีและนิสัยที่ดีจากข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้: เยเรมีย์ 
7:9; โฮเชยา 4:2; มาระโก 7:21; 1 ทิโมธี 3:2, 3; 1 เปโตร 4:3; วิวรณ์  
21:8 นิสัยเหล่านี้มีความคล้ายคลึงและความแตกต่างจากนิสัยที่เปาโล 
เขียนไว้ใน กาลาเทีย 5:19-24 อย่างไร

 ท่านเปาโลรู้จักดีมากเกี่ยวกับรายชื่อของสิ่งชั่วร้าย และคุณความดีที่
พบในรายชื่อสองชุดในพระธรรมกาลาเทีย ชุดแรก ท่านเปาโลเขียนรายชื่อ
สิ่งเลวร้ายใน “การงานของเนื้อหนัง” และชุดที่สอง ท่านเรียกการงานแห่ง
คุณความดีว่า “การงานของพระวิญญาณ” ชื่อที่ถูกเรียกแตกต่างกันนี้สำาคัญ  
เจมส์ ดี. จี. ดันน์ อธิบายว่า “เนื้อหนังต้องการเส้นทางของตัวมันเอง” แต่  
“พระวิญญาณทำาให้เราห่วงใยสำาหรับคนอื่นๆ” รายชื่อของสิ่งเลวแสดงให้เห็น 
สิ่งไม่ดีต่างๆ ที่ผู้คนทำากันเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่พวกเขาต้องการ ขณะที่รายชื่อ 
ของคุณความดีแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงเรา รายชื่อดังกล่าว 
แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงแท้ด้านวิญญาณซึ่งดวงใจจะทำาในสิ่งที่ถูกต้อง”  
(The Epistle to the Galatians, หน้า 308)

THE WORKS OF THE FLESH
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ผลของพระวิญญาณ (กาลาเทีย 5:22-24)พุธ

 “ฝ่ายผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น คือ ความรัก ความปลาบ
ปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปราณี ความดี ความสัตย์ซื่อ  
ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติ 
ห้ามไว้เลย” (กาลาเทีย 5:22, 23) มีทางใดบ้างที่การเชื่อฟังพระบัญญัต ิ
สบิประการแสดงใหเ้หน็ผลของพระวญิญาณบรสิทุธิด์งัทีพ่รรณนาใหเ้หน็ 
ในขอ้พระคมัภรีเ์หลา่นี ้(อา่นมทัธวิ 5:21, 22, 27, 28; มทัธวิ 22:35-40)  

 พระบัญญัติสิบประการไม่เคยหมายความว่าจะเข้ามาแทนที่ความรัก 
แต่ช่วยนำาเราว่าเราต้องแสดงความรักต่อพระเจ้า และต่อคนอื่นอย่างไร ความ 
รักไม่เคยทำาสงครามกับพระบัญญัติ ความรักสำาหรับพระเจ้า และความรัก 
สำาหรับเพื่อนบ้านของเราไม่เคยมาแทนที่พระบัญญัติสิบประการ การกล่าวว่า 
ความรัก และพระบัญญัติสิบประการแทนที่กันได้ เท่ากับเป็นการกล่าวอย่างโง ่

THE FRUIT OF THE SPIRIT

 ชีวิตที่ดำาเนินในเนื้อหนังนำามาซึ่งการแบ่งแยก และการสร้างปัญหา  
แตช่วีติทีด่ำาเนนิในพระวญิญาณบงัเกดิผลของพระวญิญาณ  ผลของพระวญิญาณ 
ทั้งเก้าอย่างเรียกว่า “คุณความดี” และคุณความดีทั้งเก้าอย่างนี้ จะประสานกัน  
ทำาให้คริสเตียนร่วมใจกันเป็นหนึ่งในความเชื่อ
 บางคนอ้างว่าสิ่งที่คริสเตียนเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่สำาคัญนัก  
ตราบใดที่เขาหรือเธอเป็นคนดี แต่ไม่มีสิ่งใดจะห่างไกลไปจากความจริง  
รายชื่อของสิ่ง “เลวร้าย” ของท่านเปาโลแสดงให้เห็นความคิดเห็นที่ผิดเกี่ยว 
กับพระเจ้า ซึ่งจะนำาไปสู่การบิดเบือนด้านความสัมพันธ์ ด้านศาสนา และการ 
ที่เราควรจะประพฤติตนอย่างไรในสังคม แนวคิดผิดเช่นนั้น จะนำาไปสู่การ 
แตกหักด้านความสัมพันธ์ของมนุษย์ และสามารถนำาไปสู่การสูญเสียชีวิต 
นิรันดร์ได้เช่นกัน (กาลาเทีย 5:21)

 มองอีกครั้งในรายชื่อ “งานของเนื้อหนัง” มีทางใดบ้างที่สิ่ง 
“ชั่วร้าย” จากรายชื่อดังกล่าว อาจละเมิดข้อหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งข้อ 
ของพระบัญญัติสิบประการ
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เขลาว่า “ความรักที่เรามีต่อธรรมชาติจะทำาลายกฎแห่ง “แรงดึงดูดของโลก”  
ให้หมดไป
 ทา่นเปาโลพรรณนาผลของพระวญิญาณบรสิทุธิใ์นรายชือ่  “คณุความด ี
อันงดงามเก้าประการ” นักศึกษาพระคัมภีร์คิดว่าคุณความดีเก้าประการนี้  
หากนำามาแยกประเภทและผูกรวมกันจะได้สามกลุ่ม บางคนคิดว่าตัวเลข  
“สาม” ชี้ไปยังพระเจ้าสามพระภาค คือพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ คนอื่นๆ คิดว่าเลข “สาม” ชี้ไปยังวิธีที่เราควรนมัสการพระเจ้า การ 
ปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ และดูแลตัวเราเอง คนอื่นมองดูรายชื่อดังกล่าว และ 
สรุปว่า “เป็นการพรรณนาถึงพระลักษณะอุปนิสัยของพระเยซู” แนวคิดแต่ละ 
อย่างเหล่านี้เป็นสิ่งดี ทั้งนี้ท่านเปาโลชี้ให้เห็นว่า “ความรักเป็นคุณสมบัติ 
ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคริสเตียน”
 ข้อเท็จจริงที่ท่านเปาโลเขียนว่า “ความรัก” เป็นอันดับแรกของ “คุณ 
ความดี” เก้าประการไม่ใช่เป็นสิ่งบังเอิญ ในกาลาเทีย 5:6, 13 ท่านเปาโล 
แสดงความสำาคัญแห่งความรักในชีวิตของคริสเตียน และท่านรวมความรัก 
เข้าในรายชื่อคุณความดีในพื้นที่อื่นด้วย (2 โครินธ์ 6:6; 1 ทิโมธี 4:12; 1 ทิโมธี  
6:11; 2 ทิโมธี 2:22) “คุณความดี” ทั้งหมดท่านเปาโลรวมเข้าไว้ในรายชื่อของ 
ท่าน ซึ่งปรากฏให้เห็นในรายชื่อของผู้ไม่ใช่คริสเตียนด้วย ยกเว้นข้อเดียว  
และนั่นคือคุณความดีแห่งความรัก ซึ่งจะพบได้ในรายชื่อสำาหรับคริสเตียน 
เท่านั้น ดังนั้นเราสามารถมองเห็นได้ว่า ความรักมีความพิเศษมากเพียงใด  
ไม่ใช่เป็นแค่ “คุณความดีอีกอย่างหนึ่งเท่านั้น” แต่เป็นคุณความดียิ่งใหญ่ที่สุด 
ของทั้งมวล และเป็น “กุญแจ” ไขไปสู่คุณความดีอื่นๆ ทั้งหมด ความรักเป็น 
ผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สำาคัญที่สุด (1 โครินธ์ 13:13; โรม 5:5) บางครั้ง 
เป็นการยากที่จะแสดงความรัก แต่ความรักควรหล่อหลอมชีวิต ความคิด และ 
ความคิดและความรู้สึกของคริสเตียนทุกคน (ยอห์น 13:34, 35) ตลอดเวลา 
และทุกหนทุกแห่ง

 การตายต่อตนเองถูกรวมเข้าไว้ในความรักต่อคนอื่น และรัก
พระเจ้าอย่างไร คุณสามารถจะรักได้โดยปราศจากการตายต่อตนเองได ้
ไหม พระเยซูทรงสอนถึงความรักและการปฏิเสธตนเองอย่างไร
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เส้นทางสู่ชัยชนะ (กาลาเทีย 5:16-26)วันพฤหัสบดี

 การสงครามระหว่างเนื้อหนัง และวิญญาณเร่าร้อนอยู่ในดวงใจของ 
ผู้เชื่อทุกดวง แต่ชีวิตของคริสเตียนไม่จำาเป็นต้องถูกควบคุมโดยความพ่ายแพ้  
ความล้มเหลวและความบาป

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 5:16-26 สิ่งที่พระคัมภีร์เหล่านี้กล่าว
ว่าจะช่วยเราในการดำาเนินชีวิตให้มีชัยชนะเหนือเนื้อหนังนั้นคืออะไร

 กาลาเทีย 5:16-26 บรรจุ “คำากริยา” สำาคัญ 5 ตัว คำากริยาเหล่านี้
แสดงให้เห็นรูปแบบชีวิตที่พระวิญญาณเข้าควบคุม คำากริยาแรกคือ “เดิน”  
(ข้อ 16) ผู้เชื่อจำาเป็นต้อง “เดิน” หรือดำาเนินในพระวิญญาณ คำาว่า “เดิน”  
มาจากคำาภาษากรีกว่า “เพริพาทีโอ” ซึ่งหมายถึง “ที่จะเดินรอบๆ หรือที่จะ 
ติดตาม” รูปแบบของคำากริยา “ที่จะเดิน” ที่ท่านเปาโลใช้เป็น “ปัจจุบันกาล”  
นี่แสดงว่าท่านเปาโลไม่ได้หมายถึงการเดิน “เป็นครั้งเป็นคราว” หากท่าน 
เปาโลหมายถึงการเดิน ที่เป็นประสบการณ์ประจำาวัน และท่านเปาโลบัญชา 
เรา “ให้เดิน” ในพระวิญญาณ การเดินในพระวิญญาณเป็นสิ่งที่เราต้อง 
ตัดสินใจเลือกทุกวัน คำากริยาสำาคัญตัวที่สองคือ “ที่จะนำา” (ข้อ 18) คำากริยา 
ตัวนี้แสดงว่าเราจำาเป็นต้องอนุญาตให้พระวิญญาณทรงนำาเราไปยังที่ที่เรา 
ควรไป (อ่านโรม 8:14; 1 โครินธ์ 2:2 ด้วย) งานของเราไม่ใช่นำาทางแต่เป็น 
การติดตาม
 คำากริยาสำาคัญสองตัวต่อมา ซึ่งปรากฏในกาลาเทีย 5:25 คำาแรกคือ  
“จะมีชีวิต” โดย “การมีชีวิต” ท่านเปาโลชี้ไปยังการเกิดใหม่ในพระคริสต์  
ประสบการณ์การบังเกิดใหม่จะต้องเกิดขึ้นทุกวัน เราดำารงอยู่โดยพระวิญญาณ 
ดังนั้นเราก็ต้องการ “ที่จะเดิน” โดยพระวิญญาณด้วย คำาต้นฉบับที่แปลว่า  
“เดิน” แตกต่างกับข้อ 16 ตรงนี้ในภาษากรีกใช้คำาว่า “สตอยเชโอ” (stoicheo)  
เป็นคำาที่ใช้ในเรื่องของทหาร ซึ่งหมายถึง “ที่จะจัดแถวเป็นเส้นตรง” หรือ “ที่ 
จะอยู่ในขณะพักแถว” หรือ “ที่จะเชื่อฟัง หรือเห็นพ้องกับบางสิ่ง” แนวคิดที ่
เปาโลพยายามจะสื่อคือ พระวิญญาณควรจะนำาทางชีวิตของเราทุกวัน

THE WAY TO VICTORY
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 คำากริยาที่ท่านเปาโลใช้ในข้อ 24 คือ “ที่จะตอกตะปู” ลงที่ไม้กางเขน  
แนวคิดนี้ทำาให้ “ช็อก” เล็กน้อย แต่เราต้องเลือกที่จะทำาให้ความปรารถนาของ 
เนื้อหนังตายลง จากนั้นจึงสามารถจะติดตามพระวิญญาณ แน่นอน แนวคิดนี ้
เป็นคำากล่าวทำาให้มองเห็นภาพเท่านั้น มันหมายถึงการตอกตะปูเนื้อหนังที่ 
ไม้กางเขน โดยการเลี้ยงดูชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ และทำาให้ความปรารถนา 
ฝ่ายเนื้อหนังอดอาหาร 

 มีชัยชนะอะไรบ้างที่คุณจะได้รับตามพระสัญญาในพระคริสต์ 
และมีอะไรบ้าที่คุณต้องเปลี่ยนและทำาการเลือกเพื่อจะได้รับตาม 
พระสัญญานั้น

ศึกษาเพิ่มเติม:วันศุกร์

 “การโจมตีของซาตานจะเพิ่มความรุนแรงขึ้น ขณะที่เราเข้าใกล้ฉาก 
สุดท้ายของประวัติศาสตร์ ซาตานจะทำาให้คริสเตียนทั้งปวงเชื่อในสิ่งต่างๆ ที่ 
ไม่เป็นความจริง ซาตานพยายามวางกับดักพวกเขาให้ทำาความบาป มันจะ 
เข้าโจมตีถี่ขึ้น คนที่หันเหจากแสงสว่าง และความจริงจะกลายเป็นคนใจแข็ง 
กระด้าง และปิดประตูใจให้กับการทรงนำาของพระวิญญาณ พวกเขาจะทำาการ 
ต่อต้านเหล่าผู้รักพระเจ้า และเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างรุนแรง”  
(เอลเลน จี.ไว้ท์, The SDA Bible Commentary, เล่ม 6, หน้า 1111)
 “พระวิญญาณบริสุทธิ์จะอัญเชิญพระคริสต์เข้ามาสถิตในดวงวิญญาณ  
เดี๋ยวนี้เรามองไม่เห็นพระคริสต์หรือสนทนากับพระองค์ซึ่งๆ หน้า แต่พระ- 
วิญญาณบริสุทธิ์อยู่ใกล้เราในสถานที่หนึ่ง และเช่นกันในที่อื่นๆ พระวิญญาณ 
บริสุทธิ์จะทรงทำาการภายในตัวเรา และผ่านทุกคนผู้ต้อนรับพระคริสต์ เหล่า 
ผู้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณจะสถิตอยู่กับพวกเขา จะสำาแดงให้ 
เห็นผลของพระวิญญาณ ผลของพระวิญญาณรวมไปถึง ความรัก ความปลาบ 
ปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปราณี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความ 
อ่อนสุภาพ และการรู้จักบังคับตนเอง” (เอลเลน จี.ไว้ท์, The SDA Bible 
Commentary, เล่ม 6, หน้า 1112)
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คำ�ถ�มเพื่อก�รอภิปร�ย:
1. ประโยคที่ว่า “ตอกตะปูตรึงความปรารถนาของเนื้อหนังที่ไม้- 
 กางเขน” หมายถึงอะไร เราจะทำาได้อย่างไร เหตุใดท่านเปาโล 
 จึงใช้ถ้อยคำาที่ทำาให้มองเห็นภาพที่รุนแรงเช่นนั้น การตอกตะปู 
 ตรึงความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนังที่ไม้กางเขน บอกให้ทราบว่า 
 การทำาสงครามต่อต้านตนเองยากยิ่งเพียงใด

2. ท่านเปาโลกล่าวว่าเราได้รับความรอดโดยความเชื่อ ไม่ใช่จาก 
 การงานและท่านพูดด้วยว่า เหล่าผู้ทำาการของเนื้อหนังจะไม่ได้ 
 อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า ก่อนอื่นถ้อยแถลงทั้งสองอาจดู 
 เหมือนไม่เห็นพ้องกัน แต่เหตุใดเมื่อพิจารณาดีๆ ทั้งสองจึงสนับ 
 สนุนซึ่งกันและกัน

3. ปัญหาใหญ่สุดที่คุณกำาลังเผชิญอยู่ในการดำาเนินชีวิตคริสเตียน 
 คืออะไร เหตุใดเราต้องจำาไว้เสมอว่าความรอดของเราพึ่งพิงอยู่ 
 กับสิ่งทั้งปวงที่พระเยซูได้ทรงทำาเพื่อเรา

สรุป
 สงครามที่เกิดขึ้นระหว่างความปรารถนาของเนื้อหนังกับความ
ปรารถนาของพระวิญญาณ กำาลังต่อสู้อยู่ในชีวิตของผู้เชื่อทุกคน แต่ 
คริสเตียนไม่จำาเป็นต้องพ่ายแพ้ พระเยซูทรงมีชัยชนะเหนือความบาป 
และความตายแล้ว ดังนั้นชีวิตคริสเตียนสามารถเป็นชีวิตที่พระวิญญาณ 
ทรงปกครองได้ และพระวิญญาณสามารถนำาชีวิตคริสเตียนให้ได้รับของ 
ประทานแห่งพระคุณทุกวัน ของประทานนี้จะช่วยให้เราได้ชัยชนะเหนือ 
ความปรารถนาของเนื้อหนัง
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“เหตฉุะนัน้เมือ่เรามโีอกาส ใหเ้ราทำาดตีอ่คนทัง้ปวง และ
เฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชื่อ” (กาลาเทีย  
6:10)

อ่านข้อพระคัมภีร์สำาหรับบทเรียนสัปดาห์นี้
กาลาเทีย 6:1-10; มัทธิว 18:15-17; 1 โครินธ์ 10:12; 
โรม 15:1; ยอห์น 13:34; ลูกา 22:3

บ่ายวันสะบาโต

ข้อควรจำา

 เมื่อสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว เกษตรกรบางคนเลือกเก็บเอาผลผลิต
ทางการเกษตรผลใหญ่ หรือผลงามที่สุด หรือถ้าเป็นข้าวนาก็เอา 

แปลงที่รวงใหญ่ที่สุดไปให้ครอบครัวของตนบริโภค ส่วนผลไม้ลูกขนาดเล็ก  
หรือเมล็ดจากต้นผักไม่ค่อยงาม และข้าวจากแปลงที่รวงไม่ค่อยงามเก็บเอา 
ไว้ทำาพันธุ์สำาหรับฤดูการเพาะปลูกต่อไป เมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าของต้นข้าว 
งอกขึ้น ก็ใส่ปุ๋ยให้น้ำาตามที่ควรต่อไป แต่เมื่อฤดูเก็บเกี่ยวมาถึง แทนที่จะได้ 
ผลผลิตมากมายเหมือนปีที่ผ่านมา เกษตรกรเหล่านี้ก็ได้ผลผลิตลดน้อยลง 
อย่างเห็นได้ชัด และนับจากปีนั้นเป็นต้นมา พวกเขาก็ได้เรียนรู้บทเรียนสำาคัญ 
ซึ่งเป็นกฎของชีวิต
 “พวกเขาเรียนรู้ว่าพวกเขาไม่สามารถเก็บรักษาสิ่งที่ดีที่สุดสำาหรับชีวิต 
ของพวกเขา และใช้ส่วนที่เหลือเพื่อทำาพันธุ์ กฎแห่งชีวิตพระเจ้าทรงสร้างไว้ 
ชัดเจน การเก็บเกี่ยวคือผลลัพธ์ของการเพราะปลูก การลงทุนเม็ด และเมล็ด 
ที่ดีที่สุดจะให้ผลตอบแทนมหาศาล การลงทุนเล็กน้อยจะได้ผลเล็กน้อย”

บทที่ 13
ข่�วดีและคริสตจักร
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 “เรากำาลังทำาสิ่งที่เกษตรกระเหล่านั้นทำา เราเอาสิ่งที่ใหญ่ให้ตัวเอง  
เอาเศษที่เหลือไป “เพาะปลูก” จากส่วนที่เราเลือก และเราคิดว่า “ความ 
เห็นแก่ตัว” นี้จะนำารางวัลมาให้” (International Student Fellowship 
Newsletter, มีนาคม 2007) 
 ท่านเปาโลใช้กฎแห่งชีวิตเดียวกันนี้ในกาลาเทีย 6:1-10 ท่านกล่าว 
กับสมาชิกทั้งหลายว่า “แต่ถ้าท่านกัดและกินเนื้อกันและกัน จงระวังให้ดี 
เกรงว่าจะย่อยยับไปตามๆ กัน” แทนที่จะทำาเช่นนั้นคริสตจักรจะต้องเป็น
สถานที่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำาให้เราให้ความสำาคัญกับคนอื่นๆ ก่อน 
ตัวเราเอง เราทั้งหลายรอดโดยสิ่งที่พระเยซูได้ทรงทำาเพื่อเราบนกางเขน  
ข้อเท็จจริงนี้ควรช่วยเราไม่ให้รู้สึกหยิ่งหรือหลงตัวเอง และมันควรจะช่วยเรา 
ให้มีความอดทนอดกลั้นกับคนอื่นๆ มีใจเมตตากรุณา และรักพวกเขาด้วย 
น้ำาใสจริงใจ

นำาคนทีห่ลงหายกลบัมาหาพระเจา้ (กาลาเทยี 6:1)วันอาทิตย์

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 6:1; มัทธิว 18:15-17 ท่านเปาโล และ 
พระเยซูกล่าวว่าคริสเตียนควรทำาอย่างไรเมื่อผู้ที่มีความเชื่อทำาผิด

 เราจำาเป็นต้องเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เปาโลกล่าวถึงใน กาลาเทีย 6:1 
คำาแรกที่ช่วยเราให้เข้าใจคือคำาว่า “จับ” หมายความว่า “จับและไม่อนุญาต 
ให้บุคคลหรือสิ่งใดหลบหนีได้” เปาโลกใช้คำาว่า “จับ” ในสองลักษณะ  
ประการแรก คำานี้ชี้ไปยังสถานการณ์ซึ่งผู้เชื่อถูกจับขณะที่กำาลังทำาบางสิ่ง
ผิดโดยผู้เชื่ออีกคนหนึ่งและ ประการที่สอง อาจหมายถึงการที่บุคคลหนึ่งถูก
ความบาปเข้าควบคุมไว้ (อ่าน สุภาษิต 5:22) ที่โดยปกติผู้เชื่อคนนั้นเลือกจะ 
หลีกเลี่ยง
 ท่านเปาโลเลือกถ้อยคำาในกาลาเทียแสดงให้เห็นว่าท่านพูดเกี่ยวกับ 
ความบาปที่ปกติบุคคลหนึ่งจะไม่ทำา คำาว่า “ความบาป” มาจากภาษากรีกว่า  
“พาแรพโทมา” (paraptoma) ซึ่งไม่ได้หมายถึง “ความบาป” ที่บุคคลหนึ่ง 
จงใจทำา แต่เป็นความผิดพลาดหรือการสะดุด หรือการย่างก้าวไปในทิศทางผิด 

BRINGING THE FALLEN BACK TO GOD
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โดยบังเอิญ อนึ่งท่านเปาโลพึ่งพูดเรื่องเกี่ยวกับ “การดำาเนิน” ในพระวิญญาณ 
แล้วก่อนหน้านี้ และแนวคิดของการดำาเนินนี้ช่วยเราให้เข้าใจว่า ท่านเปาโล 
หมายถึงการก้าวหรือเดินสะดุดเข้าไปผิดทาง อย่างไรก็ตามการเดินไปผิดทาง 
โดยบังเอิญหรือ เดินสะดุดเข้าไปในความบาป บุคคลนั้นไม่อาจใช้เป็นข้อ 
แก้ตัวในการทำาความบาปนั้นได้ อย่างไรก็ดีท่านเปาโลไม่ได้พูดเกี่ยวกับบุคคล 
ที่มุ่งทำาบาปโดยเจตนา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ไม่รู้สึกเสียใจในสิ่งผิด 
ที่พวกเขาได้ทำาไป (1 โครินธ์ 5:1-5)
 เราไม่ควรลงโทษ หรือวิพากษ์วิจารณ์ หรือหันหน้าหนีจากบุคคลที่ 
เดนิสะดดุเขา้ไปในความบาป แทนทีจ่ะทำาเชน่นัน้เราควรนำาเขาหรอืพวกเขากลบั 
มาหาพระเจ้า ในพระคัมภีร์ฉบับ NIrV (นิวอินเตอร์เนชันนัล รีไวซ์ เวอร์ชั่น)  
กล่าวว่าเราควร “แก้ไข” (correct) บุคคลนั้นให้ถูกต้อง คำาว่า “แก้ไข” มา 
จากภาษากรีกว่า “คาตาร์ทิโซ” (katartizo) หมายถึง “ที่จะปะ, ชุน, ซ่อม”  
หรือ “นำากลับมาให้เรียบร้อย” ในพระคัมภีร์ใหม่ (มัทธิว4:21) ใช้คำาว่า “ชุน”  
“ยอห์นน้องชายของเขากำาลัง “ชุน” อวนอยู่ในเรือ” คำานี้ในภาษากรีกถูกใช้ใน
ทางการแพทย์ด้วยเช่น “การจัด” กระดูกที่หักให้เข้าที่ เราไม่ควรหันหน้าหนี 
จากผู้ล้มลงและขาข้างหนึ่งของเขาหัก และเราไม่ควรหันเหจากพี่น้องชายหญิง 
ในพระคริสต์ ผู้เดินสะดุดและล้มลง ซึ่งจะว่าไปเราทั้งหลายต่างเป็นเพื่อนร่วม 
เดินทางบนถนนสู่อาณาจักรของพระเจ้า

 บ่อยครั้งเราต่างทำาความผิดบาปจากการพูด “ไม่ดี” เกี่ยวกับ
บุคคลที่เราโกรธ หรือปล่อยให้ความโกรธไหม้สุมอยู่ในอก หรือแม้แต่ 
เราวางแผนแก้แค้น แทนที่จะทำาหรือคิดขมขื่น ให้เราปฏิบัติตามคำาสอน 
ของพระเยซูใน มัทธิว 18:15-17 เหตุใดเราจึงทำาในสิ่งตรงกันข้ามใน 
บางครั้ง

จงระมัดระวังอย่าล้มลงสู่ความบาป  
(กาลาเทีย 10:12)วันจันทร์

 นาธัน จึงทูลดาวิดว่า “ฝ่าพระบาทนั่นแหละคือชายคนนั้น”  
(2 ซามูเอล 12:7)

BE CAREFUL NOT TO FALL INTO SIN
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 ท่านเปาโลเตือนเราใน กาลาเทีย 6:1-10 ให้ปกป้องชีวิตของเราเอง 
เพื่อหลีกเลี่ยงการตกลงไปในความบาป การเตือนนี้เป็นเรื่องจริงจัง ถ้อยคำาที่ 
ท่านเปาโลใช้ในการเตือนแสดงให้เห็นความห่วงใยลึกซึ้งของท่าน ถ้อยคำานี้ 
แปลว่า “ระมัดระวัง” หมายถึง “ที่จะมองอย่างระมัดระวัง” หรือ “ที่จะให้ความ 
สนใจต่อ” (อ่านโรม 16:17; ฟีลิปปี 2:4) ดังนั้นท่านเปาโลกำาลังพูดว่า “จงเฝ้า 
ระวัง หาไม่ความบาปจะโผล่หน้ามาทำาให้คุณประหลาดใจ” ท่านเปาโลเปลี่ยน 
จากการพูดว่า “พี่น้องชายหญิง” ในตอนแรกของข้อพระคัมภีร์ มาเป็นการใช้  
“ท่าน” (หมายถึงบุคคลเดียว) ในตอนท้ายของข้อพระคัมภีร์ การเปลี่ยน 
สรรพนามนี้หมายความว่า การเตือนของท่านเปาโลหมายถึงการเตือนบุคคล 
แต่ละคนในคริสตจักร
 ที่ท่านเปาโลไม่ได้บอกชื่อของการทดลองที่ท่านเตือนเหล่าผู้เชื่อ อาจ
เป็นเพราะไม่มีความบาปเจาะจงในจิตใจ แม้ว่าท่านอาจชี้ให้เห็นอันตรายของ 
การตกลงสู่ความบาปอย่างเดิม ที่พวกเขาพยายามช่วยให้คนตกในความ 
บาปให้หันหนี ไม่ว่าจะเป็นความบาปในเรื่องอะไร ในเวลาเดียวกัน ถ้อยคำา 
ของท่านเปาโลใน กาลาเทีย 5:26 ก็กล่าวถึงเรื่อง “ความหยิ่ง” ท่านเปาโล 
เตือนผู้เชื่อเหล่านั้นว่า ไม่ควรรู้สึกว่าบางครั้งพวกเขาดีกว่าบุคคลที่พวกเขา 
นำากลับมาหาพระเจ้า

 อ่านคำาเตือนเรื่องต่อต้านความหยิ่งใน 1 โครินธ์ 10:12; มัทธิว 
26:34 และ 2 ซามูเอล 12:1-7 เหตุใดท่านเปาโลจึงต้องการเตือนชาว 
กาลาเทยีทีม่คีวามรูส้กึวา่พวกเขามสีถานะดา้นจติวญิญาณดกีวา่คนอืน่ๆ

 ความหยิ่งเป็นอันตรายยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งต่อการดำาเนินชีวิต
คริสเตียน อย่างไรก็ตาม “ความหยิ่ง” ทำาให้เราคิดว่าเราจะปกป้องตัวเองจาก 
การตกลงสู่ความบาปบางประเภท ความจริงมีว่า เราทั้งปวงเป็นคนที่ล้มลง  
เราเกิดมาพร้อมกับความต้องการที่จะทำาในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่พระเจ้าต้อง 
การให้เราทำา เราต้องอยู่ภายใต้อำานาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า  
พระองค์จะรักษาเราจากสิ่งที่ผิด มิฉะนั้นเราอาจล้มลงสู่ความบาปใดความบาป 
หนึ่งก็ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ดังนั้นจงจำาไว้ว่าเราเป็นคนบาปที่ช่วยตัวเอง 
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ไม่ได้ถ้าปราศจากพระคริสต์ เพื่อพระองค์จะช่วยเราไม่ให้เรารู้สึกลำาพองใจ  
และจะทรงช่วยเราให้รู้สึกยกโทษให้ผู้อื่นที่ได้ทำาผิด

 คุณเคยวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นๆ กี่ครั้ง (แม้แต่คิดในใจ) เพื่อทำา
บาปที่วันหนึ่งคุณได้พบว่าตนกำาลังทำาอยู่

การรับภาระหนัก (กาลาเทีย 6:2-5)วันอังคาร

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 6:2-5 จากข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ มี
อะไรอีกที่เปาโลบอกให้ผู้เชื่อทำา อ่านโรม 15:1 และมัทธิว 7:12 ด้วย

 คำาว่า “ภาระ” ในกาลาเทีย 6:2 มาจากภาษากรีกว่า “บารอส” 
หมายถึง “ภาระหนัก” ที่บางคนต้องแบกเดินไปบนเส้นทางไกล ต่อมาคำาว่า  
“บารอส” หมายถึงความยากลำาบาก ยกตัวอย่างเช่น อาจหมายถึงการ 
ทำางานกลางแจ้งตลอดวันในวันแดดร้อน (มัทธิว 20:12) ท่านเปาโลบอกเรา 
ให้ “จงช่วยรับภาระของกันและกัน” (กาลาเทีย 6:2) คำาสั่งนี้รวมไปถึงการ 
มีความกรุณาต่อผู้คนเมื่อพวกเขาล้มลง แต่แนวคิดของท่านเปาโลในการรับ 
ภาระมีความหมายมากกว่านั้น ข้อเท็จจริงคือคำาแนะนำาของท่านเปาโลแสดง 
ให้เห็นความจริงฝ่ายวิญญาณจิตสองสามประการเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน  
ให้เรามองไปยังภาระเหล่านี้
 ประการแรก เหมือนอย่าง ทิโมธี จอร์จ ตั้งข้อสังเกตว่า “คริสเตียน
ทั้งมวลแบกภาระหนัก” บางคนแบกภาระหนักที่มาจากการล้มลงในความบาป  
สำาหรับคนอื่นๆ ภาระหนักของพวกเขาอาจหมายถึง “การเจ็บป่วยของร่างกาย  
หรือจิตใจ” หรือบางทีอาจเป็นความทุกข์ยากของครอบครัว ตกงาน หรือไม่มี 
งานทำา ถูกโจมตีโดยพญามารหรือสิ่งอื่นใด แต่ไม่มีคริสเตียนคนใดที่เป็นอิสระ 
จากภาระหนัก” (Timothy George, Galatians, หน้า 413)
 ประการที่สอง พระเจ้าไม่ทรงให้เราแบกภาระของเราตามลำาพัง 
บ่อยครั้งที่เราทำาได้ดีเรื่องการช่วยคนอื่น แต่ทำาได้ไม่ดีเรื่องการให้คนอื่น 
ช่วยเรา ท่านเปาโลกล่าวต่อต้านความทะนงตนเช่นนั้น (กาลาเทีย 6:3) 

CARRYING HEAVY LOADS
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พระบัญญัติของพระคริสต ์(กาลาเทีย 6:2-5)พุธ

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 5:14; กาลาเทีย 6:2; ยอห์น 13:34 
และมัทธิว 22:34-40 ท่านเปาโลเชื่อมโยงการแบกภาระหนักฝ่ายจิต 
วิญญาณกับการถือรักษาพระบัญญัติของพระคริสต์ คำาว่า “พระบัญญัติ 
ของพระคริสต์” นั้นท่านหมายถึงอะไร กาลาเทีย 6:2 (NIrV) 

 ท่านเปาโลใช้คำาว่า “พระบัญญัติของพระคริสต์” ถ้อยคำานี้ในภาษา
กรีก คือ “ton nomon tou Christou” นักศึกษาพระคัมภีร์ได้สรุปความหมาย 
ที่เป็นไปได้หลายอย่าง ความคิดบางประการของพวกเขาเป็นสิ่งผิด เช่น บาง 
คนเชื่อว่านี่หมายความว่าพระบัญญัติที่พระเจ้าทรงประทานให้บนภูเขาซีนาย 
ถูกแทนที่ด้วยพระบัญญัติอื่น และพระบัญญัติที่มาแทนที่นั้นคือพระบัญญัติ 

THE LAW OF CHRIST

ดวงใจที่หยิ่งถือดีจะปฏิเสธที่จะยอมรับว่าเขามีความต้องการให้ใครช่วย หรือ 
ถ้าบอกคนอื่นช่วย เท่ากับว่า “เขาเป็นคนอ่อนแอ” และถ้าเป็นเช่นนี้เท่ากับ 
เขาได้ปล้นคนอื่นๆ จากงานที่พระเจ้าทรงประทานให้พวกเขาทำาการรับใช้ 
 ประการสุดท้าย พระเจ้าทรงขอเราให้ช่วยแบกภาระของคนอื่น และ
ผ่านความกรุณาของเราที่มีต่อคนอื่นนั้น ความรักและการบรรเทาของพระเจ้า 
ถูกสำาแดงออก ท่านเปาโลยกตัวอย่างของความกรุณาใน 2 โครินธ์ 7:6  
พระคมัภรีข์อ้นีแ้สดงใหเ้หน็วา่  พระเจา้ทรงใหก้ารหนนุใจทา่นเปาโลผา่นเพือ่นๆ  
ของท่านซึ่งรวมไปถึงข่าวดีที่เพื่อนๆ นำามาเล่าหนุนน้ำาใจท่าน
 “มิตรภาพเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้าสำาหรับประชากรของ 
พระองค์ ในมิตรภาพ เราได้ช่วยแบกภาระซึ่งกันและกัน” (John R.W. Stott,
The Message of Galatians, หน้า 158) 

 มีอะไรยั้งเราจากการขอความช่วยเหลือจากคนอื่น เป็นดวงใจ
ที่หยิ่งใช่ไหม หรือเป็นความรู้สึกอายที่จะขอให้ใครช่วย หรือไม่อาจไว้ 
วางใจใคร หรือคุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆ ทำาไม 
ไม่มองหาคนที่คุณวางใจได้ แล้วขอให้เขาช่วยแบกภาระของคุณ
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ของพระคริสต์ บ้างก็บอกว่าข้อบัญญัติที่กล่าวถึงนี้เป็นเพียงแค่กฎเกณฑ์ 
ชุดหนึ่ง (อ่านโรม 7:21) ดังนั้นคนที่แบกภาระของคนอื่นก็ติดตามตัวอย่าง 
ของพระคริสต์ มีความจริงบางอย่างอยู่ในตัวอย่างสุดท้าย
 แต่ข้อพระคัมภีร์แวดล้อมถ้อยคำานี้ ซึ่งมีความละม้ายกับถ้อยคำาใน  
กาลาเทีย 5:14 ได้แสดงให้เราเห็นสิ่งอื่นบางสิ่ง พวกเขาแสดงให้เราเห็นการ 
ถวายเกยีรตบิญัญตัขิองพระครสิต ์ หมายถงึการเชือ่ฟงัพระบญัญตัขิองพระองค์ 
ผ่านทางความรัก ท่านเปาโลได้แสดงให้เห็นก่อนหน้านี้แล้วในจดหมายฝาก 
ของทา่นวา่  พระบญัญตัขิองพระองคไ์มถ่กูทำาลายโดยการเสดจ็มาของพระครสิต ์
ตรงกันข้ามพระบัญญัติของพระเจ้ายังคงมีบทบาทสำาคัญในชีวิตคริสเตียน 
พระเยซูทรงสอนเรื่องความสำาคัญของพระบัญญัติระหว่างทรงดำาเนินพันธกิจ 
ของพระองค์บนโลก พระองค์ทรงปฏิบัติความจริงนี้ตลอดพระชนม์ชีพของ 
พระองค์ และแม้แต่ตอนพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ ดังนั้นเราต้องช่วยแบกภาระ 
ของคนอื่น เช่นนั้นเท่ากับเราได้ติดตามรอยพระบาทของพระเยซู และได้ถือ 
รักษาพระบัญญัติแห่งความรักไว้
 เราพบว่าดูเหมือนมีความไม่สอดคล้องระหว่างกาลาเทีย 6:2 และ 
กาลาเทีย 6:5 แต่ปัญหานี้แก้ไขได้ง่าย ทำาได้อย่างไร โดยการตระหนักว่า  
ท่านเปาโลกำาลังใช้ถ้อยคำาสองชุดเพื่อพรรณนาถึงสองสถานการณ์ที่แตก 
ต่างกัน เราได้เห็นถ้อยคำาสำาหรับ “ภาระ” ในข้อ 2 คือ “บารอส” ซึ่งหมายถึง 
ภาระหนักจะต้องแบกหรือหามไปทางไกล ข้อ 5 ท่านเปาโลใช้คำาว่า “ฟลอร์ 
ชนั” (phortion) ถอ้ยคำานีส้ามารถหมายถงึ “เรอืบรรทกุสนิคา้” หรอื “เปห้ลงั”  
(backpacks) ของนักท่องเที่ยว หรือทหาร หรือแม้แต่เด็กทารกในครรภ์ 
มารดาที่ยังไม่คลอด ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่า ยังมีภาระบางประการที่ไม่มี
มนุษย์คนใดสามารถทำาเพื่อเรา ยกตัวอย่างเช่น ไม่มีใครสามารถแบกรับภาระ 
ของความรู้สึกผิด ความทุกข์ยาก หรือความตาย แทนคนอื่นได้ เราจะต้องพึ่ง 
พิงในพระเจ้าเท่านั้น เพื่อขอการช่วยเหลือในสิ่งเหล่านั้น

 เหตุใดคุณจึงต้องขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยในบางสิ่งที่คุณ
ไม่อาจแบกรับได้ คุณสามารถเรียนรู้ที่จะทำาสิ่งนั้นได้อย่างไร
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การหว่านและการเก็บเกี่ยวผล
(กาลาเทีย 6:6-10)วันพฤหัสบดี

 ในกาลาเทีย 6:7 ท่านเปาโลกล่าวว่า “อย่าหลงเลย ท่านจะหลอกลวง
พระเจ้าไม่ได้” คำาว่า “อย่าหลงเลย” (ฉลาดกว่า, หลอกผ่านไปได้) ภาษากรีก
คือ “mukterizo” หมายความว่า การใช้มือจับจมูกแล้วกล่าวสบประมาท 
บุคคลนั้น ในพระคัมภีร์เดิม บ่อยครั้งใช้คำานี้พรรณนาถึงผู้เผยพระวจนะของ 
พระเจ้าหลายคนถูกปฏิบัติเช่นนั้น (1 พงศาวดาร 36:16; เยเรมีย์ 20:7) มี 
ครั้งหนึ่งแม้แต่ประชากรของพระเจ้า... “เขาทั้งหลายเอากิ่งไม้มาแตะจมูกของ
เรา” (เอเศเคียล 8:17) 
 จุดของท่านเปาโลคือประชากรอาจไม่สนใจ (ละเลย ไม่รับรู้) พระเจ้า  
พวกเขาอาจละเมิดพระบัญญัติของพระองค์ แต่พวกเขาไม่อาจ “หลอกลวง”  
พระเจ้าได้ ในที่สุดแล้วพวกเขาจะต้องจ่ายราคาสำาหรับสิ่งผิดที่พวกเขาเลือก 
ที่จะทำา

 ท่านเปาโลหมายความถึงอะไรในกาลาเทีย 6:8 คุณสามารถพบ
บุคคลในพระคัมภีร์ว่าใคร “หว่าน” ความบาปในเนื้อหนังหรือ “หว่าน”  
ความดีในฝ่ายวิญญาณ (ยกตัวอย่าง อ่าน กิจการฯ 5:1-5; ลูกา 22:3;  
ดาเนียล 1:8 และ มัทธิว 4:1)

 ถ้อยคำาที่ทำาให้มองเห็นภาพของท่านเปาโลเกี่ยวกับ “การหว่าน”  
และ “การเก็บเกี่ยว” พืชผลไม่ใช่เรื่องพิเศษ แต่เป็นสิ่งสำาคัญที่เกิดขึ้นจริง 
ตามที่ท่านยกขึ้นมากล่าว ท่านเคยใช้ถ้อยคำาก่อนหน้านี้เพื่อดึงดูดความสนใจ 
เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ฝ่าย “เนื้อหนัง” และ “วิญญาณ” เจมส์ ดี. จี. ดันน์ช่วย 
อธิบายความหมายถ้อยคำาที่ทำาให้มองเห็นภาพของท่านเปาโล กล่าวว่า “เรามี
อิสระที่จะเลือก แต่เราไม่มีอิสระที่จะเลือกผลลัพธ์จากการเลือกของเรา”  
(Galatians, หน้า 330)
 บอ่ยครัง้พระเจา้ไมท่รงปลอ่ยใหเ้ราเปน็อสิระจากผลลพัธข์องความบาป 
บนโลกนี้ แต่เราไม่ควรสูญเสียความหวัง เราสามารถมีความสุขที่พระเจ้าทรง 

PLANTING AND GATHERING THE CROP
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ให้อภัยความบาปของเรา และรับเราเป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์ เราควรรับ 
โอกาสแห่งความได้เปรียบที่วางไว้ต่อหน้าเรา ก่อนที่เราจะทำาในสิ่งเหล่านั้นคือ 
การนำาคนอื่นๆ มาหาพระเจ้า
 พระธรรมกาลาเทีย 6:10 แสดงให้เห็นว่า “หลักจริยธรรม” ของ 
คริสเตียนมีสองส่วน หลักจริยธรรมคือ การศึกษาสิ่งที่ “ถูกและผิด” ที่จะ 
ประพฤติตาม ส่วนแรก เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของเราซึ่งมีต่อโลกในวง
กว้าง: เพื่อเราจะสามารถทำาดีกับทุกคน ดังนั้นให้เราทำาแต่ความดี แต่ส่วน
ที่สอง มีความเจาะจงมากขึ้น ให้เราทั้งหลายใช้ความพยายามมากขึ้นที่จะทำา
สิ่งดีให้กับครอบครัวแห่งความเชื่อ ท่านเปาโลวางพื้นฐานการเชิญชวนให้เรา 
ทำาสิ่งดีแก่คนอื่นๆ จากข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้คนทั้งปวงในทุกหนทุกแห่งถูกสร้าง 
ตามพระฉายาของพระเจา้ ดงันัน้แตล่ะคนมคีา่ในสายพระเนตรของพระองค ์แต ่
บางครั้งคริสเตียนลืมข้อเท็จจริงนี้ เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงปฏิบัติต่อผู้คนไม่ 
ดีเลย เพียงแค่เขาหรือพวกเขาแตกต่างจากพวกของตนเอง” (Timothy 
George, Galatians, หน้า 427, 428)

 คุณกำาลังหว่านทั้งสิ่งที่ดีหรือเลว จงมองดูชีวิตของคุณว่า คุณ
กำาลังจะเก็บเกี่ยวผลประเภทใด

ศึกษาเพิ่มเติม:วันศุกร์

 “พระวญิญาณบรสิทุธิข์องพระเจา้ประทานใหจ้ติใจมอีำานาจเหนอืความ 
ชั่วร้าย มีอะไรทำาให้บางคนปฏิเสธที่จะรับการช่วยเหลือจากพระวิญญาณ เมื่อ 
ถึงเวลาเก็บเกี่ยวพวกเขาจึงเก็บเกี่ยวผลแห่งความบาป และพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์จะมีน้ำาหนักน้อยลงที่จะหยุดพวกเขาจากการหว่านเมล็ดพืชแห่งการ 
ไม่เชื่อฟัง คำาเตือนของพระองค์จะมีพลังอำานาจจูงใจน้อยลงสำาหรับจิตใจของ 
พวกเขา หลังจากช่วงเวลาผ่านไป พวกเขาจะสูญเสียความเกรงกลัวพระเจ้า  
พวกเขาจะหวานเมล็ดแห่งความบาป และเก็บรวบรวมความตาย การเก็บ 
เกี่ยวเมล็ดแห่งความบาปที่พวกเขาได้หว่านซึ่งกำาลังสุกเหลือง พวกเขาไม่มี 
ความยำาเกรงต่อพระบัญญัติของพระเจ้า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ดวงใจที่ทำาด้วย 
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เนื้อหนังจะแข็งกระด้างดุจก้อนหิน ดวงใจของคนทั้งหลายที่หันเหจาก 
ความจริงจะแสดงให้เห็นว่าความชั่วร้ายเข้ามายึดครองมากเพียงใด ในช่วงวัน 
ก่อนน้ำาท่วมโลก มนุษย์ทั้งหลายหว่านพืชแห่งความชั่วร้าย โลกเต็มไปด้วย 
อาชญากรรม การใช้อำานาจรุนแรง
 “คนทั้งปวงควรฉลาดเท่าทัน และทราบว่าดวงวิญญาณจะถูกทำาลาย 
ลงอย่างไร พระเจ้าทรงประทานแสงสว่างเพียงพอ และพิสูจน์แล้วว่าพระองค์ 
กำาลังทรงช่วยเราให้ตระหนักว่าอะไรถูก อะไรผิด แต่พระเจ้าไม่ทรงบังคับเรา 
ให้รับเอาความจริง พระองค์ให้สิทธิ์เราเลือกสิ่งดี หรือเลวด้วยตัวเอง สมมติว่า 
บุคคลหนึ่งละทิ้งแสงสว่างของพระเจ้า และเลือกสิ่งเลว จากนั้นเขาหรือเธอ 
จะเลือกสิ่งเลวร้ายมากขึ้นในครั้งที่สอง และครั้งที่สาม แต่ละครั้งจะง่ายกว่าเดิม  
เมื่อเขาถอยออกห่างจากพระเจ้าและไปยืนฟากเดียวกับซาตาน เส้นทางที่ 
พวกเขาเดินไปจะทำาให้เขาหรือเธอเชื่อว่า “ความเท็จคือความจริง” เป็นการ 
หันหน้าหนีจากการเก็บเกี่ยวอันอุดมของพระเจ้า ไปก้มหน้าเก็บเกี่ยวผลผลิต 
อันน่าสะพรึงกลัวแทน” (เอลเลน จี. ไว้ท์, The SDA Bible Commentary, 
เล่ม 6, หน้า 1112)
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คำ�ถ�มเพื่อก�รอภิปร�ย:
1. สมมติว่าเพื่อนแห่งความเชื่อล้มลงในความบาป สวรรค์จะมีความ 
 ยินดียิ่ง ที่เราจะนำาเขาหรือเธอกลับมาหาพระเจ้า ในการนำาเขา  
 หรือเธอกลับมา ความผิดพลาดมีผลกระทบต่อขั้นตอนของการ 
 นำาเขาหรือเธอกลับมาหาพระเจ้าอย่างไร และการนำาเขาหรือ 
 เธอกลับมาหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเหมือนเดิม 
 หรือไม่...อธิบาย

2. มีภาระบางอย่างที่ผู้เชื่อจะต้องแบกเดินไปด้วยตนเอง (กาลาเทีย  
 6:5) ดังนั้นพี่น้องแห่งความเชื่อจะตัดสินใจอย่างไร ถ้าเขาหรือ 
 เธอพยายามจะช่วยแบ่งเบาภาระของใครบางคน

3. ครสิตจกัรหรอืโบสถท์อ้งถิน่ของคณุดำาเนนิการตามคำาแนะนำาของ 
 ท่านเปาโลในกาลาเทีย บทที่ 6 ได้ดีเพียงใด คุณสามารถจะทำาให้ 
 เกิดความแตกต่างขึ้นได้อย่างไร

สรุป
 การที่ผู้ เชื่อมีวิญญาณละม้ายกับพระคริสต์ในคริสตจักรเป็น
เครื่องหมายว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับประชากรของพระองค์ พระวิญญาณ 
ของพระเจ้าสามารถมองเห็นได้จากวิธีที่เราให้อภัยแก่เหล่าพี่น้องที่ทำา 
ความบาป และนำาเขาหรือพวกเขากลับมาหาพระเจ้า พระวิญญาณจะ 
สำาแดงให้ประจักษ์ถึงวิธีที่เราให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงเวลาแห่ง 
ความยากลำาบาก ผู้คนจะมองเห็นพระลักษณะของพระคริสต์ท่ามกลาง 
พวกเรา เช่นความรัก ความเมตตา การให้อภัย และความจริงใจซึ่งเรา 
แสดงออกต่อกันและกัน และบุคคลที่ยังไม่รับเชื่อ
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“แต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการอวด นอกจากเรื่องกางเขนของ 
พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา ซึ่งโดยกางเขนนั้นโลกตรึงไว้ 
แล้วจากข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ตรึงไว้แล้วจากโลก”  
(กาลาเทีย 6:14)

บ่ายวันสะบาโต

ข้อควรจำา

 ท่านเปาโลเขยีนจดหมายฝากดว้ยความรูส้กึรนุแรง อยา่งเดยีว
กับผู้เผยพระวจนะสมัยพระคัมภีร์เดิม ผู้เผยพระวจนะคือผู้สื่อ 

ขา่วพเิศษทีพ่ระเจา้ทรงสง่มายงัประชากรของพระองค ์ อยา่งเชน่ผูเ้ผยพระวจนะ 
เอลียาห์ เยเรมีย์ และโฮเชยา ท่านเหล่านี้ขอร้องประชากรของพระเจ้าให้หัน 
หน้าหนีจากความบาป และความคิดผิดๆ ของพวกเขา ท่านเปาโลเขียน 
จดหมายฝากในวันและยุคของท่านส่งให้กับประชากรของพระเจ้าซึ่งอยู่ใน 
ช่วงเวลาเดียวกับท่าน 
 เป็นความจริง สถานการณ์ของท่านเยเรมีย์ได้จัดการกับปัญหาที่อาจ 
แตกต่างกันมากกับสมัยของท่านเปาโล แต่ถ้อยคำาของท่านเยเรมีย์ที่เขียนถึง 
ชาวยูดาห์ในเวลานั้น อาจนำามาใช้กับผู้เชื่อชาวกาลาเทียได้ง่าย ยกตัวอย่าง 
เช่นท่านได้เขียนว่า “พระเจ้าตรัสดังนี้ว่า “อย่าให้ผู้มีปัญญาอวดในสติปัญญา
ของตน อย่าให้ชายฉกรรจ์อวดในความเข้มแข็งของตน อย่าให้คนมั่งมีอวดใน 

บทที่ 14
ก�รอวดเรื่องก�งเขนของพระเยซู

วันที่ 23 – 29 กันยายน 2017

Bragging About The Cross Of Jesus

อ่านข้อพระคัมภีร์สำาหรับบทเรียนสัปดาห์นี้
กาลาเทีย 6:11-18; โรม 6:1-6; โรม 12:1-8; 
2 โครินธ์ 4:10; 2 โครินธ์ 5:17; 2 โครินธ์ 11:23-29
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ด้วยมือของท่านเปาโลเอง (กาลาเทีย 6:11-18)วันอาทิตย์

 ข้อความตอนจบในพระธรรมกาลาเทีย 6:11-18 มีความเหมือน 
หรือแตกต่างจากข้อความตอนจบในจดหมายฝากฉบับอื่นๆ ของเปาโล  
(ยกตัวอย่าง พระธรรมโรม; 1 และ 2 โครินธ์; เอเฟซัส; ฟีลิปปี; 
โคโลสี; 1 และ 2 เธสะโลนิกา) 

 ถ้อยคำาสุดท้ายไม่ค่อยจะเป็นอย่างเดียวกันเสมอไปในจดหมายฝาก
ฉบับต่างๆ ของท่าน แต่มีบางสิ่งคือ: (1) ท่านเปาโลกล่าวทักทายบางคนด้วย 
การเอ่ยชื่อ (2) ท่านกล่าวเชิญชวนสุดท้ายหรือขอร้องผู้อ่านของท่านให้ทำาบาง 
สิ่ง (3) ท่านเปาโลลงลายมือชื่อ และ (4) ท่านปิดจดหมายฝากด้วยการกล่าว 
อวยพรเป็นพิเศษ ทั้งสี่ส่วนนี้ปรากฏในจดหมายฝากส่วนมากของท่านเปาโล  
แต่ในฉบับที่เขียนถึงชาวกาลาเทียมีสองสิ่งสำาคัญที่แตกต่าง
 ประการแรก พระธรรมกาลาเทียขาดถ้อยคำาทักทายเป็นการส่วนตัว 
เพราะเหตุใด เราได้เรียนรู้ตอนเริ่มต้นของไตรมาสนี้แล้วว่า ถ้อยคำาแห่งการ 
ขอบคุณก็หายไปจากจดหมายฉบับนี้ด้วย ที่จริงสองส่วนในจดหมายฝากที่ 
หายไปจากกาลาเทีย อาจชี้ให้เห็นความสัมพันธ์อันยากลำาบากระหว่างท่าน 
เปาโลและชาวกาลาเทีย แต่ท่านเปาโลยังมีความสุภาพ แม้ความเป็นมิตรจะ 
ลดหย่อนลง
 ประการที่สอง เราต้องจำาไว้ว่าท่านเปาโลไม่ได้เขียนจดหมายฝากเอง 
แต่ท่านบอกถ้อยคำาแก่ “เทอร์ทัส” ซึ่งทำาหน้าที่เป็นอาลักษณ์ (scribe) เป็น 
ผู้เขียน (โรม 16:22) เมื่ออาลักษณ์เขียนตามคำาบอกเสร็จ ท่านเปาโลจะจับ 

PAUL’S OWN HAND

ความมั่งคั่งของตน แต่ให้ผู้อวด อวดในสิ่งนี้ คือในการที่เขาเข้าใจ และรู้จักเรา  
ว่าเราคือพระเจ้า ทรงสำาแดงความรักมั่นคง ความยุติธรรม และความชอบธรรม 
ในโลก  เพราะวา่เราพอใจในสิง่เหลา่นี ้ พระเจา้ตรสัดงันีแ้หละ”  (เยเรมยี ์9:23, 24)
 ต่อหน้าไม้กางเขนของพระเยซู ความยิ่งใหญ่ของเราไม่มีอะไร และ 
ไม้กางเขนอยู่กลางดวงใจจดหมายฝากของท่านเปาโล ผู้ได้เขียนถึงฝูงแกะของ 
พระเจ้าในเมืองกาลาเทีย ซึ่งได้หลงออกห่างจากความจริง 
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ปากกาขึ้นมา แล้วเขียนข้อความสั้นๆ ในตอนจบ แต่จดหมายฝากเขียนถึง 
ชาวกาลาเทียมีความแตกต่างกัน ท่านเปาโลขอปากกาจากเสมียนของ 
ท่าน แล้วเขียนลงไปว่า “คำาแสดงความนับถือนี้เป็นลายมือของข้าพเข้า...
เปาโล” (1 โครินธ์ 16:21) ทั้งนี้เพราะว่าท่านมีความห่วงใยกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้น
ในกาลาเทีย ท่านไม่อาจวางปากกาลง จนกว่าท่านจะได้ขอร้องชาวกาลาเทีย 
อีกครั้งหนึ่งให้หันหนีจากวิถีที่โง่เขลาของพวกเขา
 อนึ่งในกาลาเทีย 6:11 ท่านเปาโลกล่าวว่า “ท่านจงสังเกตดูตัวอักษรที่
ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านด้วยมือของข้าพเจ้าเองว่าตัวโตเพียงใด” บางคนคิดว่า
มือของท่านเปาโลพิการจากการถูกเฆี่ยนตี พวกเขาคิดด้วยว่ามือของท่าน 
เปาโลบิดเบี้ยวไปจากการเย็บเต็นท์ขาย ท่านเปาโลจึงไม่อาจเขียนหนังสือ 
ขนาดปกติได้ แต่ยังมีบางคนตั้งข้อสังเกตว่าท่านเปาโลอาจมีสายตาไม่ดี  
จึงต้องเขียนหนังสือตัวโตๆ ความคิดเห็นเหล่านี้อาจเป็นจริง แต่ดูเหมือนว่า 
จริงๆ แล้ว ท่านเปาโลเขียนหนังสือตัวโตๆ เพื่อการเน้นให้ผู้อ่านเห็นว่า สิ่งที่ 
ท่านเขียนเป็นสิ่งร้ายแรง ท่านอยากให้ผู้อ่านถือเป็นเรื่องสำาคัญ เราทั้งหลาย 
ทำาอย่างเดียวกันเมื่อต้องการเน้นในจุดใด ยกตัวอย่างเช่น เราอาจขีดเส้นใต้ 
ตัวหนังสือ หรือประโยคที่เป็นจุดสำาคัญ หรือถ้าเป็นการพิมพ์เราพิมพ์ด้วย 
“อักษรตัวเอียง” (italics) หรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ 
(CAPITAL LETTERS) ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใด ท่านเปาโลต้องการผู้อ่าน 
ของท่านให้ความสนใจ ให้ความระมัดระวังในคำาเตือน ในคำาแนะนำาหรือคำาว่า 
กล่าวของท่าน

การคุยอวดเกี่ยวกับพละกำาลังของเราเอง  
(กาลาเทีย 6:12, 13)วันจันทร์

 “ท่านเปาโลกำาลังพูดอะไร ในพระธรรมกาลาเทีย 6:12, 13)

 ท่านเปาโลให้เบาะแสเกี่ยวกับเหตุผลเบื้องหลังการโจมตีจากศัตรู
ของท่าน ในกาลาเทีย 1:7 แต่ถ้อยคำาของท่านในกาลาเทีย 6:12, 13 กล่าวว่า 
พวกศัตรูทำาไปทั้งหมดเพื่อพวกเขาเอง ท่านกล่าวว่า พวกเขาเป็น “คนที่
ปรารถนาได้หน้าตามเนื้อหนัง” คำาว่า “ปรารถนาได้หน้า” ในภาษากรีก

BRAGGING  ABOUT OUR OWN STRENGTH
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หมายความว่า “ได้หน้าได้ตา” คำาว่า “หน้า” เป็นอย่างเดียวกับคำาในภาษา 
กรีกว่า “หน้ากากของนักแสดง” คำานี้ถูกใช้เพื่อทำาให้มองเห็นภาพ “หน้าตา 
ที่นักแสดงสวมบทบาทในการแสดง” ดังนั้นท่านเปาโลกำาลังพูดว่าเหล่าผู้โจมต ี
ท่านกำาลังแสดงบทบาทของนักแสดง เพื่อหวังให้ผู้คนรู้สึกชื่นชมยกย่อง เหล่า 
ผู้โจมตีท่านต้องการให้ “หน้าตาของพวกเขาดูดี” ต่อหน้าชาวยิวในกาลาเทีย
 ท่านเปาโลกล่าวถึงจุดสำาคัญจุดหนึ่งในเหตุผลของพวกเขา คือพวกเขา 
ต้องการให้พวกเขา “ดูดี” ในสายตาของชาวกาลาเทีย เหล่าผู้โจมตีต้องการ 
หลีกเลี่ยงความลำาบากเดือดร้อนในความเชื่อของพวกเขา โดยปกติเราคิด 
เกี่ยวกับความยากลำาบากจากความเชื่อของเรา ขณะที่เราเข้าไปมีส่วนในความ 
เจ็บปวดหรืออันตราย แต่การกดขี่ข่มเหงอาจมีส่วนในรูปแบบความทุกข์ยาก  
“เล็กๆ” ยกตัวอย่างเช่นสังคมสามารถ “ปิด” เขาหรือเธออันเนื่องมากจาก 
ความเชื่อ และทำาให้ชีวิตของพวกเขาประสบความยากลำาบาก ครั้งหนึ่งในอดีต 
ท่านเปาโลและอีกหลายคนเคยแม้แต่ได้ลงโทษบางคนถึงตาย แต่รูปแบบการ 
ข่มเหงขนาดเบาะๆ ยังเป็นสาเหตุให้คนที่ถูกข่มเหงได้รับความเจ็บปวด 
รวดร้าวได้จริง
 ในเวลานัน้ผูน้ำาศาสนาชาวยวิยงัมอีำานาจมากสำาหรบัชวีติของประชาชน  
พวกเขาได้รับการรับรองจากโรม ดังนั้นชาวยิวจำานวนมากต้องการผูกไมตรี 
กับพวกเขา เหล่าผู้สร้างปัญหาในกาลาเทียพบจุดหนึ่งที่พวกเขา และผู้นำา 
ศาสนายิวเห็นพ้องกัน นั่นคือการกำาหนดให้ผู้เชื่อชาวต่างชาติเข้าสู่พิธีสุหนัต  
คำาสอนเรื่องพิธีสุหนัตจะอนุญาตให้เหล่าผู้โจมตีท่านเปาโลมีความสัมพันธ์อันดี 
กับเจ้าหน้าที่ศาลาธรรม และสิ่งนี้จะส่งเสริมให้พวกเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
กับผู้เชื่อชาวยิวในเยรูซาเล็มด้วย 
 เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในจดหมายของเปาโล แต่เราสามารถ 
มั่นใจได้เกี่ยวกับความหมายของท่านซึ่งชัดเจนที่ว่า “แท้จริงบรรดาคนที่
ปรารถนาจะดำาเนินชีวิตตามทางของพระเจ้า ในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่ 
ข่มเหง” (2 ทิโมธี 3:12) 

 คิดเกี่ยวกับเหตุผลที่เปาโลโจมตีคำาสอนเทียมเท็จของพวกเขา 
แม้เหตุผลของพวกเขาดูเหมือนดี แต่ข้อมูลความจริงนี้บอกเราว่า แม้ 
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อวดกางเขนของพระเยซูเท่านั้น
(กาลาเทีย 6:14)วันอังคาร

 ท่านเปาโลแสดงให้เห็นถึงเหตุผลแท้จริงเบื้องหลังว่า เหตุใดเหล่า 
ผู้โจมตีท่านเปาโลต้องการชาวต่างชาติที่เข้ามาเชื่อในพระเยซูเข้าพิธีสุหนัต  
จากนั้นท่านให้ข่าวพระกิตติคุณของท่านแก่ชาวกาลาเทียเป็นครั้งสุดท้าย  
สำาหรับท่านเปาโล พระกิตติคุณมีศูนย์กลางคำาสอนสำาคัญสองประการ: (1)  
ไม้กางเขน (ข้อ 14)  (2) พระเมตตากรุณาและการให้อภัยของพระเจ้า (ข้อ 15)  
อีกชื่อหนึ่งสำาหรับคำาสอนเรื่องที่สองคือ “การทำาให้เป็นผู้ชอบธรรม” (justi- 
fication) วันนี้เราจะมองไปยังคำาสอนที่หนึ่งของคำาสอนสองข้อนั้น
 เป็นการยากสำาหรับเราที่จะตระหนักว่าถ้อยคำาของท่านเปาโลเรื่อง 
ไม้กางเขนจะทำาให้เกิดช็อกได้อย่างไรในเวลานั้น (กาลาเทีย 6:14) ปัจจุบัน 
ไม้กางเขนของพระคริสต์เป็นสัญลักษณ์ที่รักท่ามกลางคริสเตียน แต่สมัย 
ของท่านเปาโล ไม้กางเขนไม่ใช่สิ่งที่จะใช้ในการคุยอวด เพราะแทนที่จะทำา 
ให้เห็นการเสียสละของพระคริสต์ กลับจะทำาให้เกิดการเกลียดชัง และเป็นที่ดู 
หมิน่  การทีพ่ระผูช้ว่ยใหร้อดสิน้พระชนมบ์นกางเขนเปน็สิง่นา่สะพรงึกลวัสำาหรบั 
ชาวยิว และไม่มีชาวโรมมันคนใดถูกตัดสินลงโทษประหารด้วยการตรึงบน 
ไม้กางเขน
 ที่ประชาชนรู้สึกรังเกียจไม้กางเขนในสมัยของท่านเปาโลถูกพบ 
เห็นได้ชัดเจนก่อนหน้านี้ เมื่อมีการกล่าวถึงบันทึกการตรึงบนไม้กางเขน การ 
ตรึงเป็นการประหารชีวิตคนหนึ่งให้ตายอย่างประจาน บันทึกเรื่องนี้ย้อนกลับ 
ไปยังศตวรรษที่สอง ซึ่งแสดงให้เห็นการตรึงชายคนหนึ่งด้วยหัวของลา  
มือทั้งสองของชายคนนั้นถูกจับยกขึ้นในท่านมัสการ และใต้ไม้กางเขนมี 
ข้อความเขียนไว้ว่า “อะเล็กซานเดอร์นมัสการเทพเจ้า (god) ของเขา” จุดนั้น 
ชัดเจน: ไม้กางเขนของพระคริสต์ถูกคิดว่าเป็นสิ่งโง่เขลา โลกสมัยของท่าน 

BRAGGING ONLY ABOUT THE CROSS OF JESUS

เหตุผลจะดีที่สุดก็ยังสามารถนำาผู้คนออกห่างพระเจ้าได้ ถ้าเราไม่
ระมัดระวัง เมื่อไรคือครั้งสุดท้ายที่คุณทำาผิดด้วยเหตุผลที่ถูก
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เปาโลถูกครอบคลุมด้วยแนวคิดด้านลบ แต่ในโลกนี้ท่านเปาโลกล่าวอย่าง 
กล้าหาญว่า ท่านไม่สามารถคุยอวดในเรื่องใดๆ นอกจากเรื่องไม้กางเขนของ 
พระคริสต์

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 6:14; โรม 6:1-6; โรม 12:1-8 และ 
ฟีลิปปี 3:8 ไม้กางเขนแห่งพระคริสต์ทำาให้ความสัมพันธ์ของท่านเปาโล 
กับโลกแตกต่างออกไปอย่างไร

 ไม้กางเขนแห่งพระคริสต์เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งสำาหรับเหล่าผู้ เชื่อ 
ไม้กางเขนทำาให้เราเปลี่ยนมุมมองที่เราเคยมองดูตัวเอง และเปลี่ยนความ 
สัมพันธ์ของเราที่มีต่อโลก เพราะโลกนี้ยืนต่อต้านพระเจ้า (1 ยอห์น 2:16)  
แต่เราได้ตายไปแล้วกับพระคริสต์ ดังนั้นโลกไม่มีอำานาจทำาให้เราเป็นทาส  
ชีวิตเก่าของเราที่เคยมีสำาหรับโลกได้ผ่านพ้นไปแล้ว ถ้อยคำาของท่านเปาโล 
แสดงให้เห็นภาพความจริงนี้ เหล่าผู้เชื่อได้ตายแก่โลก

 ไมก้างเขนไดท้ำาใหเ้กดิผลกระทบความสมัพนัธข์องคณุทีม่ตีอ่โลก
อะไรบ้าง มันทำาให้เกิดความแตกต่างอะไรในชีวิตของคุณ องค์พระผู้- 
เปน็เจา้ทรงสิน้พระชนมเ์พือ่คณุ  ดงันัน้การดำาเนนิชวีติของคณุในปจัจบุนั 
แตกต่างกับเมื่อก่อนขณะที่ยังไม่ได้ถวายชีวิตแด่พระองค์อย่างไร

การทรงสร้างใหม ่(กาลาเทีย 6:15)พุธ

 ประการแรก ท่านเปาโลแสดงให้เห็นว่า ไม้กางเขนของพระคริสต์
เป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตคริสเตียน ประการต่อไปท่านเปาโลกล่าวเกี่ยวกับ  
จุดสำาคัญที่สองในคำาสอนแห่งข่าวพระกิตติคุณของท่านคือ: “การทำาให้เป็น
ผู้ชอบธรรม” โดยความเชื่อ อย่างที่เราได้เรียนรู้เมื่อวานนี้ การทำาให้เป็นผู้ 
ชอบธรรมโดยความเชื่อเป็นเหมือนการพูดว่า “พระเจ้าทรงพระเมตตา และ 
ทรงให้อภัย ทรงชำาระเราจากความบาปทั้งสิ้นของเรา”
 ทั้งไตรมาสนี้เราได้ศึกษาสิ่งที่ท่านเปาโลได้สำาแดงเรื่องพระกิตติคุณ  
และพิธีสุหนัต ซึ่งทำาการต่อต้านกันและกันอย่างไร ท่านเปาโลได้กล่าวถ้อย 

THE NEW CREATION
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แถลงแข็งแกร่งต่อต้านพิธีสุหนัต (กาลาเทีย 5:2-4) แต่ท่านเปาโลไม่ต้องการ 
ให้ชาวกาลาเทียคิดว่าการไม่เข้าพิธีสุหนัตจะทำาให้พระเจ้าทรงพอพระทัย 
มากกว่าการรับพิธีสุหนัต นั่นไม่ใช่สิ่งที่ท่านเปาโลต้องการสื่อ ศาสนาแท้วาง 
รากฐานน้อยกว่าในสิ่งที่เราทำา และมากกว่าในความนึกคิด และความรู้สึกของ 
ดวงใจ พระเยซูตรัสว่า บุคคลหนึ่งอาจมองดูเป็นคนน่าประทับใจจากภายนอก 
แต่ฝ่ายจิตวิญญาณของเขาหรือเธออาจอยู่ในสภาพเน่าเสียภายใน (มัทธิว 
23:27)

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 6:15; 2 โครินธ์ 5:17 การถูกสร้างใหม่
หมายความว่าอย่างไร คุณเคยมีประสบการณ์ถึงความจริงนี้อย่างไร

 คำาในภาษากรีก “คทิซซิส” (ktisis) ซึ่งแปลว่า “การทรงสร้าง” อาจ
หมายความถึง (1) เป็นเพียงการที่ของสิ่งหนึ่งหรือบุคคลหนึ่ง “ถูกสร้างขึ้น” 
 (ฮีบรู 4:13) (2) มันอาจหมายถึง “สรรพสิ่ง” ที่ถูกสร้างขึ้นในโลก (โรม 8:22)  
ตัวอย่างทั้งสอง หนึ่งในสองข้อชี้ไปยังการทรงสร้างของพระผู้สร้าง และนั่นคือ 
จุดที่ท่านเปาโลต้องการเน้น การกลายเป็น “บุคคลที่ถูกสร้างขึ้นใหม่” ไม่ได้ 
เกิดขึ้นโดยความอุตสาหะของมนุษย์ แต่เป็นกิจกรรมของพระเจ้า พระเจ้า 
ทรงนำาคนหนึ่งที่จิตวิญญาณได้ตายแล้ว ทรงระบายลมปราณแห่งชีวิตเข้าไป 
ยังเขาหรือเธอ การกระทำานี้เป็นมากกว่าถ้อยคำาที่ทำาให้เห็นภาพของท่าน 
เปาโล เมือ่ทา่นใชใ้นการอธบิายเรือ่ง “การทำาใหเ้ปน็ผูช้อบธรรม” โดยความเชือ่
 ท่านเปาโลกล่าวมากขึ้นเกี่ยวกับประสบการณ์ในการถูกสร้างขึ้นใหม่  
(2 โครินธ์ 5:17) ในพระคัมภีร์ข้อนี้ท่านเปาโลอธิบายว่า การกลายเป็นบุคคล 
ถูกสร้างใหม่หมายถึงการเป็นมากกว่า การเขียนชื่อและนามสกุลใหม่ในสมุด 
บันทึกแห่งสวรรค์ แต่หมายความถึง “การเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ของเราใน 
ปัจจุบัน” ทิโมธี จอร์จ เขียนว่าการเปลี่ยนแปลงนี้หมายถึง “การมีส่วนร่วม 
ในการเติมพลังใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณนำาเราให้หันห่าง 
ไกลจากความบาป พระวิญญาณจะเสริมพลังความเชื่อของเรา การเปลี่ยน 
แปลงนี้รวมไปถึงการตายในตัวเองในแต่ละวัน และการดำาเนินชีวิตอีกครั้ง 
ในพระคริสต์ เราจะเติบโตต่อเนื่องในความบริสุทธิ์ และความบริสุทธิ์ของ 
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ความคิดสุดท้ายของท่านเปาโล  
(กาลาเทีย 6:16-18)วันพฤหัสบดี

 ท่านเปาโลกล่าวอวยพรชาวกาลาเทียว่า “สันติสุขและพระกรุณา
คุณจงมีแก่ทุกคนที่ประพฤติตามกฎนี้” (กาลาเทีย 6:16) เป็นการให้ใน
สิ่งคุณทราบแล้ว เกี่ยวกับสถานการณ์ในกาลาเทีย คุณคาดคะเนได้ไหม 
ว่า “กฎ” นี้ท่านเปาโลหมายถึงอะไร

 ถ้อยคำาที่แปลเป็นภาษาไทยว่า “กฎ” ในข้อ 16 นี้ชี้ไปยัง “แท่งไม้” 
หรือ “ไม้วัด” ที่ช่างปูน หรือช่างก่อตึกหรือช่างไม้ใช้เป็นเครื่องมือในการวัด 
สิ่งต่างๆ ในการก่อสร้าง ถ้อยคำานี้ถูกใช้เพื่อให้มองเห็นภาพของ “กฎ” หรือ 
การวัดมาตรฐานในคุณค่าของบุคคลหรือบางสิ่ง ยกตัวอย่างเช่นหนังสือ  
27 เล่มของพระคัมภีร์ใหม่ถูกมองว่าเป็นมาตรฐานในการวัดว่าคริสเตียนควร 
ประพฤติตน และมีความเชื่ออย่างไร สมมติว่าในโรงเรียน มีการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรทุกอย่าง แต่ไม่มีการ “สอบวัดผล” หรือ “การวัดผลอย่างหนึ่ง 
อย่างใด” เลย คำาสอนที่พบในหนังสือเหล่านี้ จะเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ และ 
จะไม่เป็นที่ยอมรับใช่ไหม

 อ่านพระธรรมกาลาเทีย 6:17; 2 โครินธ์ 4:10 และ 2 โครินธ์ 
11:23-29 เหตุใดท่านเปาโลจึงกล่าวว่า “ตั้งแต่นี้ไป ขออย่าให้ผู้ใดมา
รบกวนข้าพเจ้าเลย เพราะว่าข้าพเจ้ามีรอยประทับตราของพระเยซู ติด 
อยู่ที่กายของข้าพเจ้าแล้ว” (กาลาเทีย 6:17) ที่ว่ารอยประทับตราของ
พระเยซู ติดอยู่ที่กายของท่านเปาโล ท่านหมายความถึงอะไร และ 
พระธรรมกาลาเทีย 6:14 อาจช่วยตอบคำาถามนี้ได้อย่างไร

PAUL‘S FINAL THOUGHTS

พระเจา้ทีอ่ยูใ่นเราจะเปลีย่นแปลงเราใหค้ลา้ยกบัพระองคม์ากขึน้” (Galatians,
หน้า 438)
 การเปน็บคุคลใหมไ่มไ่ดน้ำาเอาความบาปของเราออกไป  แตก่ารเปลีย่น 
แปลงในตัวเราพิสูจน์ว่าเราได้รับการอภัยแล้ว
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ศึกษาเพิ่มเติม:วันศุกร์

 “ในที่สุด ไม้กางเขนแห่งคาล์วารีจะได้ชัยชนะต่ออำานาจแห่งยุทธอุบาย 
ของพญามารทุกอย่างในโลกนี้ ไม้กางเขนคือศูนย์กลางแห่งความเชื่อของเรา  
บนกางเขนพระเยซูทรงสละพระชนม์ชีพของพระองค์เพื่อมนุษยชาติ พระองค ์
ทรงถวายบูชาพระองค์เอง เพื่อจะนำาสถานภาพที่เราถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรก 

 คำาวา่ “รอยประทบัตรา” มาจากภาษากรกีวา่ “สตกิมาตา” (stigmata) 
ท่านเปาโลอาจหมายถึงแนวปฏิบัติ การตีตราทาสด้วยเครื่องหมายพิเศษของ 
ผู้เป็นนายของทาสคนนั้น จะแสดงให้ผู้คนเห็นว่าเขาหรือเธอเป็นทาสของใคร 
หรือท่านเปาโลอาจกำาลังคิดเกี่ยวกับผู้คนผู้ตีตราพวกเขาเองเพื่อแสดงถึง 
การอุทิศถวายตัวให้กับเทพเจ้า (god) ที่พวกเขากราบไหว้บูชา โดยปราศจาก 
ข้อสงสัย ถ้อยคำาที่ว่า “รอยประทับตราของพระเยซูติดอยู่ที่กายของข้าพเจ้า” 
ชี้ความจริงว่า ท่านหมายถึงรอยแผลเป็นปรากฏตามร่างกายของท่าน จาก 
การที่ท่านถูกเฆี่ยนตีจากผู้ต่อต้านพระนามของพระเยซู (อ่าน 2 โครินธ์ 4:10; 
2 โครินธ์ 11:24-27) เหล่าผู้โจมตีพระเยซูต้องการให้ผู้เชื่อที่ไม่ใช่ชาวยิวเข้า 
พิธีสุหนัต โดยการกล่าวว่าพิธีดังกล่าวเป็นเครื่องหมายแสดงความจงรักภักดี 
ตอ่ “ศาสนายดูาหห์รอืศาสนายวิ” (Judaism) (ซึง่เปน็รากฐานของศาสนาครสิต)์ 
แต่ตราประทับหรือแผลเป็นของท่านเปาโล เป็นการแสดงว่าท่านเป็นทาส 
ของใคร และสำาหรับท่านเปาโล ไม่มีอะไรอื่นนอกจากการแสดงถึงความจงรัก 
ภักดีต่อพระคริสต์ ท่านเปาโลได้รับรอยแผลเป็นจากศัตรูของท่าน ท่านได้ 
รับเพราะท่านรับใช้พระเยซู ผู้เป็นจอมเจ้านายของท่าน รอยแผลเป็นเหล่านี้ 
พูดอย่างทรงพลังมากกว่าถ้อยคำา หรือเขียนเป็นตัวอักษรให้คนอ่าน ผู้คน 
ที่เห็นรอยแผลเป็นจะตระหนักว่าท่านเปาโลมีความภักดี และสัตย์ซื่อต่อ 
พระคริสต์” (เอลเลน จี. ไว้ท์, The SDA Bible Commentary, เล่ม 6, 
หน้า 989)

 เครื่องหมายด้านร่างกายหรือจิตวิญญาณที่คุณได้รับเพราะเชื่อ
พระเยซูคืออะไร หรือความเชื่อของคุณมีค่าเท่าไร



บทที่ 14   การอวดเรื่องกางเขนของพระเยซู      161

กลับคืนมา พระคริสต์ทรงถวายชีวิตของพระองค์เองบนไม้กางเขนเพื่อที่จะ 
ประทาน (1) อำานาจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเรา และ (2) ชัยชนะเหนือความบาป
 “เราต้องยึดมั่นในพละกำาลังของพระคริสต์ แล้วเราจะเอาชนะศัตรูได้  
และพระเจ้าจะทรงประทานพื้นที่บนสวรรค์ให้เรา ซึ่งสูงกว่าเหล่าทูตสวรรค์ 
ที่ไม่เคยทำาบาป
 “พระคริสต์ทรงประกาศว่า “เมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลกแล้ว 
เราก็จะชักนำาคนเป็นอันมากให้มาหาเรา” (ยอห์น 12:32) พระคริสต์บน
ไม้กางเขนเป็นเส้นทางซึ่งพระเมตตาและความจริงได้พบกัน ไม้กางเขนนี้ 
เป็นการทรงเลือกของพระเจ้าเพื่อเป็นวิธีช่วยโลกให้รอด” (เอลเลน จี.ไว้ท์, 
The Bible Commentary, เล่ม 6, หน้า 1113)
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สรุป
 ศาสนาแท้ไม่ได้ประกอบด้วยสิ่งที่เราทำาเท่านั้น แต่มันมีศูนย์-
กลางอยู่ในดวงใจที่มอบถวายให้พระเจ้า ดวงใจต้องอุทิศถวายแด่พระเจ้า  
จากนั้นชีวิตของบุคคลหนึ่งจะแสดงออกมากขึ้น และมากขึ้นว่าพระคริสต์ 
ทรงเป็นอย่างไร

คำ�ถ�มเพื่อก�รอภิปร�ย:
1. การที่เปาโลเริ่มต้นและลงท้ายจดหมายของท่านด้วยการกล่าวถึง 
 พระเมตตาและการให้อภัยหรือพระคุณนั้น มีความสำาคัญอย่างไร 

2. ในกาลาเทีย 6:14 ท่านเปาโลกล่าวว่า “ซึ่งโดยกางเขนนั้นโลก 
 ตรึงไว้แล้วจากข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ตรึงไว้แล้วจากโลก”  
 (กาลาเทีย 6:14) คริสเตียนควรมีความสัมพันธ์กับโลกอย่างไร  
 คริสเตียนควรคิด และรู้สึกเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ความ 
 แตกต่างทางเชื้อชาติ การทำาแท้ง และอื่นๆ อย่างไร

3. บุคคลหนึ่งจะทราบว่า เขาหรือเธอมีประสบการณ์ “การบังเกิด 
 ใหม่” ที่ท่านเปาโลเขียนถึงได้อย่างไร

4.  จงสรุปความเห็นของเปาโลในหัวข้อต่อไปนี้: พระบัญญัติ งาน 
 ของพระบญัญตั ิการทำาใหเ้ปน็คนชอบธรรมโดยความเชือ่ ขอ้ตกลง 
 เก่าและใหม่ งานของพระคริสต์ ความหมายของชีวิตคริสเตียน  
 และการชำาระให้บริสุทธิ์ต่อเนื่อง (sanctification)


