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เริ่มแรกเปาโลเขียนเกียวกับเสรีภาพที่เรามีในพระคริสต์ . จากนัน้ ท่ านเปรียบเทียบ
ว่ าเสรี ภาพกับความเป็ นทาสของการยึดถือธรรมบัญญัตทิ ่ พ
ี วกครู เทียมเท็จสอน.

เสรี ภาพนัน้ ไม่ ควรถูกใช้ อย่ างไม่
ถูกต้ อง, ดังนัน้ เปาโลบอกแก่ ชาว
กาลาเทียถึงวิธีปฏิบัตกิ ับพระ
บัญญัตเิ มื่อพวกเขาได้ รับความ
รอดโดยพระคริสต์ แล้ ว.
1) เสรี ภาพในพระคริสต์ . Galatians 5:1.
2) เสรี ภาพและการยึดพระบัญญัต.ิ Galatians 5:2-12.
3) เสรี ภาพและการมักมากตามเนือ้ หนัง. Galatians 5:13.
4) เสรี ภาพและพระบัญญัต.ิ Galatians 5:14-15.

เสรี ภาพในพระคริ สต์
“เพื่อเสรี ภาพนัน
้ เองพระคริสต์ จ ึงไ ด้ ทรงให้ เราเป็ นไทเพราะฉะนัน้ จงตงั ้ 

มั่นและอย่ าเข้ าเทียมแอกของการเป็ นทาสอีกเลย.”

(Galatians 5:1)

เราเป็ นไทจากอะไรในพระคริสต์ ?
จากความบาป(Romans 6:18)
จากการลงโทษ(Romans 8:1)
จากโลกอันชั่วร้ าย(Galatians 1:4)
จากคาสาปแช่ งของพระบัญญัติ (Galatians 3:13)
จากรูปเคารพ(Galatians 4:8)
จากเป็ นทาสของพระบัญญัติ (Galatians 5:1)

จากมาร(Hebrews 2:14)
จากความตายนิรันดร์

(Hebrews 2:15)

“เพื่อเ สรี ภาพนัน
้ เองพระคริสต์ จึงไ ด้ ทรงให้ เราเป็ นไทเพราะฉะนัน้ จงตงั ้ ม่ นั และอย่ า

เข้ าเทียมแอกของการเป็ นทาสอีกเลย.”

(Galatians 5:1)

เราไม่ จ่ายเพื่อเสรีภาพแก่ ตัวเรา
เอง. พระเยซูทรงจ่ ายราคาบน
กางเขน(1 Corinthians 6:20;
7:23).

เราไม่ จาเป็ นต้ องทาอะไรเลย
(รั กษาพระบัญญัต)ิ ให้ ได้ เสรี ภาพ.
เราทาตามพระประสงค์ ของพระบิดา(เรา
รั กษาพระบัญญัต)ิ เพราะเราเป็ น
บุตราและบุตรีของพระเจ้ า.

เสรีภาพของเราสร้ างบน
ความสัมพันธ์ ของเรากับพระเยซู
คริสต์ .

“นี่แน่ ะข้ าพเจ้ าเปาโล

1.
2.

3.
4.

ขอบอกท่านทงั ้ ห ลายว่าถ้ าท ่ านยอมเข้ าส ุหนัตพระ
คริสต์ จะไม่ ทรงเป็ นประโยชน์ อะไรให้ แก่ ท่านเลย.” (Galatians 5:2)
ทาไมการเข้ าสุหนัตถึงเป็ นเรื่องสาคัญเล็กน้ อยสาหรับเปาโล? ดูเหมือนว่ า
เป็ นการกระทาที่ไม่ มีความสาคัญอะไร(Galatians 5:2-12)
บรรดาผู้ท่ เี ข้ าสุหนัตยอมรั กษาพระบัญญัติ
ทัง้ หมดเพื่อให้ ได้ ความรอด(v. 3).
นั่นเป็ นความชอบธรรมโดยการประพฤติ,
ดังนัน้ พวกเขากาลังปฏิเสธความชอบธรรมที่
พระเจ้ าประทานในพระคริสต์ (v. 4).
นั่นเป็ นสิ่งกีดขวางการเติบโตฝ่ ายจิต
วิญญาณ(v. 7).
การเข้ าสุหนัตลบล้ าง“การเป็ นอุปสรรค”
ของกางเขน. เมื่อคุณต้ องการช่ วยตัวเองให้
รอด, ข่ าวสารเรื่องกางเขนเป็ นอุปสรรคต่ อ อันตรายเช่ นนัน้ ที่เปาโลได้ เขียนเกี่ยวกับผู้ท่ ี
ความเย่ อหยิ่งของมนุษย์ , เพราะเราต้ อง
สอนการเข้ าสุหนัต: “ข้ าพเจ้ าอ ยากให้ คนเหล่ า
ยอมรับว่ าเราต้ องพึ่งพาในพระคริสต์ อย่ าง นัน้ ท ่ รี บกวนท่านตอนตนเองเสียด้วย” (v. 12).
สิน้ เชิง(v. 11).

เราจะมีชีวิตอย่ างไรถ้ าเราไม่ ได้ ความรอดโดยการงานของเรา
เอง? เราควรละเลยพระบัญญัตแิ ละกฎทุกอย่ างข้ อไหม? เรา
จะดาเนินชีวิตในความบาปและได้ รับความรอดได้ หรื อไม่ (1
John 3:4)?
“เปล่ าเลยเราท่ ต
ี ายต่อบ าปแล้ วจะมีชีวิตใ นบาปต่อไ ปได้ อย่ าง
ไร?” (Romans 6:2).

แทนที่จะระเริงในความบาป, เสรีภาพของเรานาเราให้ รับใช้
(เป็ นทาส) เพื่อความรัก.
ถ้ าเราเป็ นผู้รับใช้ [ทาส] เพราะเรารักเพื่อนบ้ าน, เราก็ทาตาม
พระบัญญัตอิ ย่ างครบถ้ วน(Romans 13:10).

“เพราะว่าธรรมบัญญัตท
ิ งั ้ ส นิ ้ น ัน้ ส รุ ปได้ 

เป็ นคาเดียวคือว ่ าจงรักเพื่อนบ้าน
เหมือนรักตนเอง.’” (Galatians 5:14)
ในข้ อที่3, เปาโลเขียนว่ าเราไม่ จาเป็ นต้ อง
รักษาพระบัญญัต.ิ อย่ างไรก็ตาม, ขณะนี ้
ท่ านหนุนใจให้ เรารักษามัน.
พระเยซูทรงชีแ้ จง: การรักษาตัวบทกฎหมาย
และการทาตามเจตนารมณ์ ของพระบัญญัติ
เป็ นสิ่งที่แตกต่ างกัน(Matthew 5-7)
เปาโลใช้ คาว่ า“การบรรลุ” เพราะหมายความ
มากกว่ าเพื่อ“การทา” ความเชื่อฟั งนัน้
เกิดขึน้ โดยพระเยซูในเรา.
มันไม่ ใช่ การละทิง้ พระบัญญัต,ิ หรือการลดพระบัญญัตลิ ดเพียงแค่ ความรั ก; แต่ มันคือ
หนทางที่ผ้ ูเชื่อควรพบกับเจตนาและความหมายของพระบัญญัตโิ ดยรวม!

“มันคือหน้ าที่ของเราที่จะรักพระเยซูในฐานะพระผู้ไถ่ให้ รอด. พระองค์มี

สิทธิควบคุมความรักของเรา, แต่พระองค์ทรงเชื ้อเชิญเราให้ มอบหัวใจของ
เราแด่พระองค์. พระองค์ทรงเรี ยกเราให้ ดาเนินกับพระองค์ในความถ่อม,
เชื่อฟั งตามความจริ ง. การเชื ้อเชิญแก่เราคือการเรี ยกให้ มีชีวิตที่บริ สทุ ธิ์,
ศักดิ์สทิ ธิ์, และมีความสุข—ชีวิตแห่งความสงบสุขและการหยุดพัก, แห่ง
เสรี ภาพและความรัก—และที่จะรับมรดกที่อดุ มในอนาคต, คือชีวิตอมตะ.
ซึง่ เราจะเลือก—เสรี ภาพในพระคริ สต์, หรื อถูกจองจาและการถูกข่มเหงใน
การงานของซาตาน? …ถ้ าเราเลือกที่จะดาเนินชีวิตกับพระคริ สต์ตลอดทุก
ยุคในความเป็ นนิรันดร์ , ทาไมจึงไม่เลือกพระองค์เสียเดี๋ยวนี ้ ในฐานะสหาย
ที่ไว้ วางใจได้ และรักเรา, ที่ปรึกษาที่ดีและฉลาดที่สดุ ของเรา.”
E.G.W. (Lift Him Up, March 25)

