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บทนํา 
 

ผูค้นทั(วโลกยงัคงจดจาํ มหาคีตกวชีาวเยอรมนั ลุดวกิ ฟาน บีโธเฟน เพราะผลงานการประพนัธ์อนัไพเราะงดงาม 

และเปี( ยมดว้ยทกัษะ  ขนาดวา่บทประพนัธ์เพลงของเขาแสนวเิศษแลว้ ผลงานของเขายงัน่าประทบัใจยิ(งขึMนอีก 

หากเราไม่ลืมวา่บีโธเฟนสูญเสียการไดย้นิมากขึMนเรื(อย ๆ นบัตัMงแต่เขาเป็นชายหนุ่ม  แทจ้ริงแลว้จะยิ(งน่าทึ(งอีก 

ถา้เรารู้ความจริงวา่บีโธเฟนไดป้ระพนัธ์สุดยอดผลงานของเขาหลายชิMนตอนที(เขาหูหนวก 100%  

การรู้ภูมิหลงัชีวติของบีโธเฟนจึงทาํใหด้นตรีของเขาน่าประทบัใจยิ(งขึMน 

 

ในแนวทางสาํคญัไม่แพก้นั การรู้คุณค่าของพระคมัภีร์กค็ลา้ยคลึงกนักบัการรู้คุณค่าของบีโธเฟน  

ไม่ใช่เรื(องยากที(จะเห็นฤทธิX อาํนาจและความชดัเจนในการประกาศประกาศการเปิดเผยของพระเจา้ในพระคมัภีร์เล่มต่าง ๆ  

แต่เมื(อเราเรียนรู้ภูมิหลงัของผูเ้ขียนพระวจนะในพระคมัภีร์ รวมทัMงโลก ชีวติ และจุดประสงคข์องพวกเขา 

เรากจ็ะเขา้ใจและเห็นคุณค่าของพระคมัภีร์ไดลึ้กซึM งยิ(งขึMนมาก 

 

นี(คือบทเรียนแรกในชุด “หนงัสือกิจการ”  ในชุดบทเรียนนีM  เราจะสาํรวจหนงัสือเล่มที(หา้ในพนัธสญัญาใหม่ ซึ( งมกัเรียกวา่ 

“กิจการของอคัรทูต” หรือแค่ “กิจการ”  เราตัMงชื(อบทเรียนนีMวา่ “ภูมิหลงัของกิจการ” 

และเราจะศึกษาประเดน็พืMนฐานมากมายที(จะช่วยใหเ้ราเขา้ใจ และเห็นคุณค่าของคาํสอนต่าง ๆ ในหนงัสือเล่มนีMอยา่งลึกซึM ง 

และชดัเจนยิ(งขึMน 

 

บทเรียนของเราจะมุ่งไปที(สามแง่มุมสาํคญัยิ(งเกี(ยวกบัภูมิหลงัของกิจการ  หนึ(ง เราจะศึกษาเกี(ยวกบัผูเ้ขียนหนงัสือเล่มนีM   สอง 

เราจะดูที(บริบททางประวติัศาสตร์  และสาม เราจะสาํรวจภูมิหลงัทางศาสนศาสตร์ของหนงัสือเล่มนีM   เราจะเริ(มตน้ที(ผูเ้ขียนหนงัสือกิจการ 

 

 

ผู้เขยีน 
 

เช่นเดียวกบัพระคมัภีร์ทัMงเล่ม หนงัสือกิจการกไ็ดรั้บการดลใจจากพระวญิญาณบริสุทธิX   

แต่การดลใจของพระเจา้กไ็ม่ควรทาํใหเ้ราใส่ใจผูเ้ขียนที(เป็นมนุษยน์อ้ยเกินควร  

พระวญิญาณบริสุทธิX นัMนทาํใหง้านเขียนพระคมัภีร์ปราศจากขอ้ผดิพลาดตัMงแต่แรก แต่พระองคก์ย็งัใชบุ้คลิกภาพ ภูมิหลงั 

และเจตนาของผูเ้ขียนที(เป็นมนุษยร่์วมดว้ย 

 

ตัMงแต่แรกเริ(ม กิจการถูกยกใหเ้ป็นงานเขียนของลูกา ผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มที(สาม  

แต่ทัMงพระกิตติคุณเล่มที(สามและหนงัสือกิจการกมิ็ไดเ้อ่ยชื(อของผูเ้ขียนอยา่งเจาะจง  เราจึงควรศึกษาเหตุผลต่าง ๆ 

ที(เราใชเ้พื(อยนืยนัมุมมองดัMงเดิมวา่ลูกาเป็นผูเ้ขียน 
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เราจะศึกษาเกี(ยวกบัผูเ้ขียนกิจการจากสามมุมมอง  หนึ(ง เราจะเปรียบเทียบกิจการกบัพระกิตติคุณลูกา  สอง 

เราจะตรวจสอบประวติัศาสตร์คริสตจกัรยคุแรกและประจกัษพ์ยานของคริสตจกัรเกี(ยวกบัความเป็นผูเ้ขียนของลูกา  และสาม 

เราจะศึกษาอยา่งสงัเขปถึงแง่มุมอื(น ๆ ในพนัธสญัญาใหม่ ที(บ่งบอกวา่ลูกาเขียนหนงัสือสองเล่มนีM . 

ขอใหเ้ราเริ(มจากสิ(งที(เราสามารถเรียนรู้ไดเ้กี(ยวกบัผูเ้ขียนกิจการ โดยดูจากพระกิตติคุณลูกา 

 

 

พระกติตคุิณลูกา 
 

เมื(อเราเปรียบเทียบหนงัสือกิจการกบัพระกิตติคุณเล่มที(สาม 

กป็รากฏหลกัฐานสองชนิดที(บ่งบอกอยา่งหนกัแน่นวา่บุคคลเดียวกนัเป็นผูเ้ขียนหนงัสือทัMงสองเล่มนีM   ในดา้นหนึ(ง 

มีขอ้มูลชดัแจง้ที(ชีMไปยงัทิศทางนีM  ซึ( งไดร้ะบุไวอ้ยา่งตรงไปตรงมาในหนงัสือทัMงสองเล่ม  ในอีกดา้นหนึ(ง มีหลกัฐานเชิงนยัยะจากลีลา 

และเนืMอหาของหนงัสือสองเล่มนีM   เราจะเริ(มดว้ยหลกัฐานที(ชดัแจง้ที(บ่งบอกวา่หนงัสือทัMงสองเล่มนีM มีผูเ้ขียนคนเดียวกนั 

 

 

หลกัฐานที*ชัดแจ้ง 

 

ในกิจการ 1:1 ซึ( งเป็นคาํนาํของหนงัสือกิจการ เราอ่านพบขอ้ความดงันีMวา่ 

 

เรียน ท่านเธโอฟีลสั ในหนงัสือเล่มก่อนขา้พเจา้ไดเ้ขียนถึงสิ(งทัMงปวงซึ(งพระเยซูได ้

ทรงเริ(มกระทาํและสั(งสอน (กจิการ 1:1) 

 

ตรงนีM  ผูเ้ขียนกล่าวถึง “หนงัสือก่อนหนา้นีM ”  หมายความวา่กิจการเป็นหนงัสือเล่มที(สองของชุดที(ประกอบดว้ยอยา่งนอ้ยสองเล่ม  

ผูเ้ขียนยงับอกดว้ยวา่ ท่านเขียนหนงัสือเล่มนีM ถึงบุคคลที(ชื(อวา่ “เธโอฟีลสั”  ใหเ้ราฟังคาํนาํที(คลา้ยคลึงกนัในลูกา 1:1-4: 

 

หลายคนไดป้ระมวลเรื(องราวต่างๆ ที(ไดส้าํเร็จท่ามกลางพวกเรา ตามที(สืบทอดมาถึงเราจากบรรดา 

ผูที้(ไดเ้ห็นกบัตาตัMงแต่ตน้และเป็นผูรั้บใชแ้ห่งพระวจนะ เนื(องจาก 

ขา้พเจา้เองไดสื้บสวนทุกสิ(งอยา่งถี(ถว้นมาตัMงแต่ตน้ จึงเห็นควรที(จะบนัทึกสิ(งเหล่านีM ใหเ้ป็นเรื(องเป็นราว 

เพื(อท่านเธโอฟีลสัที(เคารพยิ(งจะไดท้ราบแน่ชดัวา่เรื(องต่างๆ ที(เรียนรู้มานัMนจริงแทแ้น่นอน  

(ลูกา 1:1-4) 

 

เช่นเดียวกนั ขอ้ความนีMกล่าวถึงบุคคลผูห้นึ(งชื(อ “เธโอฟีลสั” แต่ไม่ไดถู้กอา้งอิงถึงหนงัสือใด ๆ ก่อนหนา้นัMน 

 

ทัMงกิจการ และพระกิตติคุณเล่มที(สามถูกเขียนถึงเธโอฟีลสั และหนงัสือกิจการอา้งอิงถึง “หนงัสือก่อนหนา้นีM ”  

ความจริงเหล่านีM เป็นหลกัฐานหนกัแน่นวา่ผูเ้ขียนท่านนีMไดเ้ขียนหนงัสือขึMนอยา่งนอ้ยสองเล่ม โดยมีพระกิตติคุณลูกาเป็นเล่มแรก 

และกิจการเป็นเล่มที(สอง  แทจ้ริงแลว้ 

ความเชื(อมโยงระหวา่งคาํนาํทัMงสองนีMสะทอ้นใหเ้ห็นธรรมเนียมทางวรรณกรรมสมยัโบราณที(ปฏิบติักนัเมื(อผูเ้ขียนไดเ้ขียนผลงานขึMนสอง

ชิMน  ตวัอยา่งเช่น โจซีฟัสเขียนผลงานที(ประกอบดว้ยสองเล่ม ชื(อ “ต่อตา้นมุมมองของอาปิโอน” (Against Apion) 

โดยทัMงสองเล่มมีคาํนาํลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
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นอกจากความเชื(อมโยงอนัชดัแจง้เหล่านีMแลว้ กย็งัมีความสมัพนัธ์ระหวา่งกิจการและพระกิตติคุณเล่มที(สาม 

อนับ่งบอกเป็นนยัยะถึงการมีผูเ้ขียนคนเดียวกนั  

นกัวชิาการพนัธสญัญาใหม่หลายคนไดชี้Mใหเ้ห็นถึงความคลา้ยคลึงกนัระหวา่งหนงัสือสองเล่มนีM   ดว้ยเหตุผลดา้นเวลา 

เราสามารถกล่าวถึงความคลา้ยคลึงเหล่านีM เพียงสงัเขป แต่กเ็ป็นหลกัฐานเชิงนยัยะสาํคญัที(ชีMวา่หนงัสือสองเล่มนีM มีผูเ้ขียนคนเดียวกนั 

 

 

หลกัฐานเชิงนัยยะ 

 

ตามที(เราไดเ้ห็นแลว้ ลูกา 1:1-4 กล่าววา่ผูเ้ขียนไดศึ้กษาสาํรวจแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ มากมาย 

และไดเ้ขียนรายงานอยา่งเป็นระเบียบถึงเธโอฟีลสั  

จึงไม่น่าแปลกใจที(นกัวชิาการมากมายตัMงขอ้สงัเกตวา่รายงานในพระกิตติคุณลูกาและในหนงัสือกิจการถูกเรียบเรียงและมีโครงร่างคลา้ยค

ลึงกนั  นอกจากนัMนยงัมีความคลา้ยคลึงกนัหลายประการในโครงสร้างดา้นองคป์ระกอบของหนงัสือทัMงสองเล่ม 

ซึ( งดาํเนินไปดว้ยการนาํเสนอเหตุการณ์เป็นตอน ๆ โดยเมื(อดูอยา่งคร่าว ๆ แลว้มีความยาวใกลเ้คียงกนั 

และหนงัสือแต่ละเล่มกมี็ความยาวพอดี ๆ กบัมว้นหนงัสือขนาดมาตรฐานดว้ย 

 

นอกจากนีM  หนงัสือแต่ละเล่มยงัครอบคลุมระยะเวลาใกลเ้คียงกนั โดยทัMงลูกา และกิจการครอบคลุมจาํนวนปีเท่า ๆ กนั  

และยงัปรากฏวา่มีประเดน็สาํคญัคู่ขนานกนัไประหวา่งหนงัสือทัMงสองดว้ย  ตวัอยา่งหนึ(งกคื็อ 

เหตุการณ์สาํคญัที(สุดในพระกิตติคุณลูกากคื็อการเดินทางของพระเยซูไปสู่การถูกจบักมุ การไต่สวน การทนทรมาน การสิMนพระชนม ์

และชยัชนะในกรุงเยรูซาเลม็ ซึ( งเป็นนครหลวงของศาสนายดูาห์ และเป็นที(มั(นแห่งอาํนาจของราชวงศข์องยวิ  

และในแนวทางที(สอดคลอ้งกนันีM  หนงัสือกิจการกด็าํเนินสู่บทสรุปดว้ยการเดินทางของอคัรทูตเปาโลไปสู่กรุงโรม 

โดยเริ(มตน้ดว้ยการที(ท่านถูกจบักมุ ไต่สวน และทรมาน 

และจบลงที(การที(ท่านประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสตด์ว้ยชยัชนะในนครหลวงของจกัรวรรดิที(เรืองอาํนาจที(สุดของโลกในขณะนัMน 

 

นอกจากนีMยงัมีความคลา้ยคลึงกนัระหวา่งหนงัสือทัMงสองเล่ม เนื(องจากแต่ละเล่มเป็นส่วนหนึ(งของเรื(องราวเดียวกนั  

เราอาจนึกถึงความจริงที(วา่มีความคาดหวงับางประการในพระกิตติคุณลูกาที(ไม่ไดถู้กทาํใหส้าํเร็จเป็นจริง 

จนกระทั(งหนงัสือกิจการถูกเขียนขึMน  ตวัอยา่งเช่น ในตอนตน้ของลูกา 

สิเมโอนผูส้ตัยซื์(อประกาศวา่พระเยซูจะเป็นแสงสวา่งสาํหรับชาวต่างชาติ  ใหเ้ราฟังถอ้ยคาํนีM ในลูกา 2:30-32: 

 

“เพราะตาของขา้พระองคไ์ดเ้ห็นความรอดของพระองค ์

ความรอดซึ(งพระองคไ์ดท้รงจดัเตรียมไวต่้อหนา้ประชากรทัMงปวง 

เป็นแสงสวา่งเพื(อสาํแดงแก่คนต่างชาติ 

และเพื(อเป็นศกัดิX ศรีแก่อิสราเอลประชากรของพระองค”์ (ลูกา 2:30-32) 

 

พนัธกิจของพระเยซูในพระกิตติคุณลูกาไดอ้ธิบายถึงความรอดจากพระเจา้และพระสญัญาที(ประทานแก่อิสราเอล  

แต่ความรอดจากพระเจา้ในฐานะแสงสวา่งแห่งการเปิดเผยของพระเจา้อนัมีนยัยะสาํคญัสาํหรับคนต่างชาตินัMน เราเห็นไดใ้นกิจการเท่านัMน  

ความคลา้ยคลึงกนัเหล่านีMและประเดน็คู่ขนานอื(น ๆ ชีM ใหเ้ห็นถึงนิมิตดา้นการทรงไถ่และดา้นประวติัศาสตร์ 
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รวมทัMงจุดประสงคแ์ละความเชื(อ ที(งานเขียนทัMงสองมีร่วมกนั  

และความคลา้ยคลึงกนัเหล่านีMกชี็M ใหเ้ห็นวา่เรากาํลงัศึกษางานเขียนสองชิMนที(มีผูเ้ขียนคนเดียวกนั 

 

 

คริสตจกัรยุคแรก 

 
เมื(อเราไดศึ้กษาหลกัฐานบางประการที(ยนืยนัวา่กิจการและพระกิตติคุณลูกามีผูเ้ขียนคนเดียวกนัแลว้ 

เรากพ็ร้อมที(จะพิจารณาหลกัฐานที(ไดจ้ากประวติัศาสตร์ของคริสตจกัรยคุแรก  นบัจากคริสตศ์ตวรรษที(สองจนถึงคริสตศ์ตวรรษที(สี( 

คริสตจกัรยคุแรกเป็นพยานวา่ลูกา ซึ( งเป็นผูร่้วมเดินทางกบัอคัรทูตเปาโล คือผูเ้ขียนทัMงหนงัสือกิจการและพระกิตติคุณลูกา  

เราจะศึกษาหลกัฐานนีMโดยสงัเขปในสองแนวทาง  หนึ(ง เราจะดูที(ตน้ฉบบัที(ถูกเขียนขึMนในยคุแรก 

โดยดูทัMงตน้ฉบบัพระคมัภีร์และตน้ฉบบัเอกสารเกี(ยวกบัพระคมัภีร์  และสอง 

เราจะดูสิ(งที(ผูน้าํคริสตจกัรยคุแรกบนัทึกไวเ้กี(ยวกบัการที(ลูกาเป็นผูเ้ขียน  เราจะเริ(มดว้ยหลกัฐานดา้นตน้ฉบบัโบราณก่อน 

 

ต้นฉบับโบราณ 

 

ตน้ฉบบัโบราณที(เก่าแก่มากฉบบัหนึ(ง ซึ( งถูกเรียกวา่ “ปาปิรัส75” ถูกคน้พบในปี 1952 ในอียปิต ์ 

ตน้ฉบบัดงักล่าวเขียนขึMนดว้ยกระดาษปาปิรัส และประกอบดว้ยหลกัฐานเก่าแก่ที(สุดบางประการของตน้ฉบบัพนัธสญัญาใหม่  

ตน้ฉบบันีM น่าจะถูกบนัทึกในช่วงเวลาระหวา่งปี ค.ศ. 175 และ 200 และประกอบดว้ยขอ้ความจาํนวนมากจากพระกิตติคุณลูกา 

และพระกิตติคุณยอห์น  ระหวา่งขอ้ความจากพระกิตติคุณสองเล่มนัMนมีคาํบรรยายเนืMอหาของพระกิตติคุณทัMงสองเขียนกาํกบัไว ้ 

หลงับทสรุปพระกิตติคุณลูกา ตน้ฉบบัดงักล่าวมีขอ้ความวา่ “euangelion kata Loukan” หรือ “พระกิตติคุณโดยลูกา”  

และถอ้ยคาํที(ตามมาทนัทีหลงัจากนัMนไดแ้ก่ “euangelion kata Ioannan” หรือ “พระกิตติคุณโดยยอห์น”  

คาํประกาศเหล่านีM บ่งบอกวา่ขอ้เขียนที(มาก่อนวลี “พระกิตติคุณโดยลูกา” กคื็อพระกิตติคุณลูกา  หลกัฐานจากตน้ฉบบัโบราณนีM บ่งบอกวา่ 

นบัตัMงแต่ยคุแรกเริ(ม เป็นที(เชื(อกนัวา่ลูกาคือผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มที(สาม  และเมื(อศึกษาต่อไป 

กชี็Mใหเ้ห็นวา่ลูกาคือผูเ้ขียนหนงัสือกิจการเช่นกนั 

 

สอง “เอกสารมูราโทเรียน [ที(หลงเหลือ]” (Muratorian Fragment) ซึ( งถูกเขียนขึMนประมาณ ค.ศ. 170 ถึง 180 

คือเอกสารเก่าแก่ที(สุดเท่าที(รู้จกั 

อนัประกอบดว้ยรายชื(อหนงัสือในพนัธสญัญาใหม่ซึ(งคริสตจกัรยคุแรกพิจารณาแลว้วา่อยูใ่นสารบบพระคมัภีร์  หลงัจากยนืยนัวา่ ลูกา 

คือผูเ้ขียนพระกิตติคุณลูกาแลว้ เอกสารดงักล่าวบ่งชีMอยา่งชดัเจนวา่ท่านคือผูเ้ขียนหนงัสือกิจการเช่นกนัดว้ย  บรรทดัที( 34-36 

ปรากฏขอ้ความดงันีM : 

 

ยิ/งกว่านั5น กจิการของอคัรทูตทั5งปวงถูกบันทกึไว้ในหนังสือหนึ/งเล่ม ... ลูกาได้รวบรวมเหตุการณ์ต่าง ๆ 

แต่ละเหตุการณ์ที/ได้เกดิขึ5นต่อหน้าท่าน 

 

ขอ้ความนีM บ่งบอกวา่ ในศตวรรษที( 2 เป็นที(เชื(อกนัอยา่งแพร่หลายวา่ ลูกา คือผูเ้ขียนหนงัสือกิจการ 

และท่านไดเ้ป็นประจกัษพ์ยานถึงอยา่งนอ้ยที(สุดกบ็างเหตุการณ์ที(ถูกบรรยายในหนงัสือดงักล่าว 
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สาม เอกสารที(เรียกกนัวา่ “อารัมภบทต่อตา้นมุมมองของมาร์ซิออน” (Anti-Marcionite Prologue) 

ซึ( งเป็นบทนาํของพระกิตติคุณเล่มที(สาม  เอกสารดงักล่าวเขียนขึMนในช่วงค.ศ. 160 ถึง 180 โดยบรรยายถึงผูเ้ขียนหนงัสือลูกา 

และกิจการดงันีM : 

 

ลูกา ซึ/งพระวญิญาณบริสุทธิSทรงเคลื/อนไหวจากภายใน ได้เขยีนพระกติตคุิณเล่มนี5ทั5งหมดขึ5น ... และหลงัจากนั5น 

ลูกาคนเดยีวกนันี5กไ็ด้เขยีนหนังสือ “กจิการของอคัรทูต” 

 

นอกเหนือจากหลกัฐานตน้ฉบบัยคุแรกนีMแลว้ เรายงัมีคาํพยานของผูน้าํคริสตจกัรยคุแรก 

ซึ( งบ่งบอกวา่ลูกาคือผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มที(สามและหนงัสือกิจการ 

 

ผู้นําคริสตจักรยุคแรก 

 

อิเรเนียส บิดาแห่งคริสตจกัร ซึ( งมีชีวติอยูใ่นช่วง ค.ศ. 130 ถึง 202 เชื(อวา่ลูกา คือผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มที(สาม  

ในงานเขียนของท่านชื(อ “ต่อตา้นคาํสอนเทจ็” (Against Heresies) เล่มที( 3 บทที( 1 ตอนที( 1 ท่านเขียนวา่: 

 

ลูกา ผู้เป็นเพื/อนร่วมทางของเปาโล ได้บันทกึพระกติตคุิณที/ท่าน [เปาโล] ได้ประกาศ ลงในหนังสือของท่านเองด้วย 

 

ในที(นีM  อิเรเนียสไดก้ล่าวถึงกิจการวา่เป็นหนงัสือบนัทึกข่าวประเสริฐที(เปาโลไดป้ระกาศ  ถอ้ยคาํของอิเรเนียสมีความสาํคญั 

เนื(องจากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ที(เชื(อถือไดบ่้งบอกวา่ 

ท่านสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเกี(ยวกบัเรื(องที(ลูกาเป็นผูเ้ขียนหนงัสือกิจการไดโ้ดยตรง 

 

เคลเมนตแ์ห่งอเลก็ซานเดรีย ซึ( งมีชีวติอยูช่่วง ค.ศ. 150-215 กก็ล่าววา่ลูกาเป็นผูเ้ขียนหนงัสือกิจการ ในงานเขียนของท่าน เล่มที( 5 

บทที( 12 ชื(อ “สโตรมาตา” (Stromata) หรือประเดน็เบด็เตลด็ ท่านเขียนไวด้งันีMวา่ 

 

ในกจิการของอคัรทูต ลูกาถ่ายทอดคาํพูดของเปาโลที/ว่า “ชาวเมืองเอเธนส์เอ๋ย เราได้รับรู้ว่า ในเรื/องทั5งปวงนั5น 

เจ้ายงัเชื/อโชคลางมากเกนิไป” 

 

เทอร์ทลัเลียน ซึ( งมีชีวติอยูใ่นช่วง ค.ศ. 155-230 ไดเ้ขียนขอ้ความต่อไปนีMในงานเขียนของท่าน คือ 

“อารัมภบทต่อตา้นมุมมองของมาร์ซิออน” เล่มที( 4 บทที( 2: 

 

ฉะนั5น ในท่ามกลางอคัรทูต ยอห์นและมทัธิวได้ปลูกฝังความเชื/อในชีวติของเราก่อน ... ต่อมา 

ลูกา และมาระโกได้ทาํให้ฟื5 นชื/นขึ5นอกี 

 

ในที(นีM  เทอร์ทลัเลียนเจาะจงระบุวา่ลูกาเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มที(สาม 

 

ทา้ยที(สุด นกัประวติัศาสตร์คริสตจกัรผูย้ิ(งใหญ่ ยเูซเบียส ซึ( งไดเ้ขียนงานในช่วง ค.ศ. 323 กล่าวถึงลูกาวา่เป็นผูเ้ขียนกิจการ ในเล่มที( 

1 บทที( 5 ตอนที( 3 ของงานเขียนของท่าน “ประวติัศาสตร์คริสตจกัร” (Ecclesiastical History)  ใหเ้ราฟังสิ(งที(ท่านเขียน: 
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ลูกา ... ได้กล่าวถงึการสํารวจสํามะโนประชากรตามที/บันทกึในหนังสือกจิการ 

นอกเหนือจากถอ้ยคาํยนืยนัต่าง ๆ เหล่านีMแลว้ กน่็าทึ(งอยา่งยิ(งที(วา่ 

ในวรรณกรรมของคริสตจกัรยคุแรกนัMนไม่มีขอ้บ่งชีMแมแ้ต่ขอ้เดียวที(บอกวา่มีคนอื(นนอกเหนือจากลูกาเป็นผูเ้ขียนกิจการ 

และพระกิตติคุณเล่มที(สาม แมว้า่ลูกาเอง ไม่เคยถูกแต่งตัMงใหเ้ป็นอคัรทูตกต็าม  ดว้ยตวับ่งชีM ต่าง ๆ เหล่านีM  

เราจึงมีเหตุผลที(จะเชื(อวา่คริสตจกัรยคุแรกนัMนหาไดอุ้ปโลกนลู์กาขึMนมาเป็นผูเ้ขียนไม่ หากเพียงถ่ายทอดความจริงที(คริสตจกัรไดรั้บมาต่อ 

ๆ ไป นั(นคือ ความจริงที(วา่ ลูกาไดเ้ขียนหนงัสือทัMงสองเล่มนีM  

 

 

พนัธสัญญาใหม่ 

 
ถึงจุดนีM  เราไดเ้ห็นแลว้วา่มีเหตุผลมากพอที(จะยนืยนัวา่กิจการและพระกิตติคุณเล่มที(สามมีผูเ้ขียนคนเดียวกนั 

และคริสตจกัรยคุแรกไดเ้ป็นพยานวา่ผูเ้ขียนหนึ(งเดียวท่านนีMกคื็อลูกา  บดันีM  เราจะดูวา่มีนยัยะจากส่วนอื(น ๆ 

ของพนัธสญัญาใหม่ที(ทาํใหเ้ราเขา้ใจเกี(ยวกบัตวัลูกาเองไดอี้ก  

 

โดยเราจะศึกษาหลกัฐานนีM ในสองแนวทางคือ  หนึ(ง เราจะศึกษาขอ้มูลบ่งชีMบางประการที(เราพบไดใ้นพนัธสญัญาใหม่ 

เกี(ยวกบัผูเ้ขียนนิรนาม และสอง เราจะเปรียบเทียบขอ้มูลบ่งชีM เหล่านีMกบัขอ้มูลที(เรามีเกี(ยวกบัตวัลูกาเอง  

ใหเ้ราศึกษาขอ้มูลบ่งชีM เกี(ยวกบัผูเ้ขียนของเราก่อน 

 

ข้อมูลบ่งชีE 

 

ตามที(เราไดก้ล่าวแลว้วา่ ผูเ้ขียนหนงัสือกิจการไม่ไดร้ะบุชื(อตนเอง เท่าที(ปรากฏ 

ท่านไม่รู้สึกวา่จาํเป็นจะตอ้งใส่ชื(อตนเองเพื(อบอกผูที้(สนบัสนุนท่าน คือเธโอฟิลสั ใหรั้บทราบ  ในลูกา 1:3 ท่านกล่าวเพียงวา่ 

“ขา้พเจา้เห็นวา่เป็นการดีเช่นกนั ... ที(จะเขียน” และในกิจการ 1:1 ท่านเขียนวา่ “ในหนงัสือเล่มก่อน ... ขา้พเจา้ไดเ้ขียน”  ผูเ้ขียนถือวา่ 

ผูส้นบัสนุนนัMนรู้อยูแ่ลว้วา่ท่านคือใคร  และในขณะที(สิ(งนีM ไม่ไดเ้ป็นปัญหากบัเธโอฟิลสัเลย 

แต่กลบัทาํใหเ้กิดคาํถามมากมายสาํหรับผูอ่้านในยคุปัจจุบนั 

 

ในขณะเดียวกนั กมี็สิ(งต่าง ๆ มากมายที(พนัธสญัญาใหม่บอกเราเกี(ยวกบัผูเ้ขียน  ประการแรก ท่านมิไดเ้ป็นอคัรทูต  แทจ้ริงแลว้ 

ท่านน่าจะเขา้มาสู่ความเชื(อหลงัจากพระเยซูเสดจ็ขึMนสู่สวรรคแ์ลว้  ใหเ้ราฟังรายละเอียดเหล่านีMจากพระกิตติคุณลูกา 1:1-2: 

 

หลายคนไดป้ระมวลเรื(องราวต่างๆ ที(ไดส้าํเร็จท่ามกลางพวกเรา ตามที(สืบทอดมาถึงเราจากบรรดาผูที้(ไดเ้ห็นกบัตาตัMงแต่ตน้ 

และเป็นผูรั้บใชแ้ห่งพระวจนะ (ลูกา 1:1-2) 

 

เมื(อผูเ้ขียนบอกวา่ เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวติของพระเยซู “สืบทอดมาถึงเรา” 

กบ็อกชดัเจนวา่ท่านมิใช่ประจกัษพ์ยานผูเ้ห็นชีวติของพระเยซูโดยตรง 
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สอง สาํนวนภาษากรีกในกิจการ และพระกิตติคุณลูกาบ่งบอกวา่ผูเ้ขียนมีการศึกษาดี  

พระวจนะหลายเล่มในพนัธสญัญาใหม่ถูกเขียนขึMนในรูปแบบภาษากรีกที(เป็นแบบชาวบา้น และไม่สลบัซบัซอ้น  แต่พระกิตติคุณลูกา 

และกิจการแสดงถึงการใชภ้าษาชัMนสูงที(ซบัซอ้นกวา่ 

 

สาม ครึ( งหลงัของหนงัสือกิจการบ่งบอกวา่ผูเ้ขียนเป็นหนึ(งในผูร่้วมเดินทางใกลชิ้ดของเปาโล  ในกิจการบทแรก ๆ 

มีการใชค้าํบรรยายผา่นบุรุษที(สามอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย  แต่จากกิจการ บทที( 16 เป็นตน้ไป 

คาํบรรยายมกัจะมาจากมุมมองของบุรุษที(หนึ(ง โดยใชส้รรพนามเช่น “พวกเรา”  เราพบการใชภ้าษาเช่นนีM ในกิจการ 16:10-17; 20:5-15; 

21:1-18; และ 27:1-28:16  ขอ้ความเหล่านีM บ่งบอกวา่ ผูเ้ขียนไดติ้ดตามเปาโลไปในระหวา่งการเดินทางประกาศของเปาโลครัM งหลงั ๆ 

รวมทัMงการเดินทางของเปาโลจากซีซาเรียไปสู่กรุงโรมดว้ย 

 

เราไดเ้ห็นขอ้มูลบ่งชีMบางประการเกี(ยวกบัผูเ้ขียนแลว้  บดันีM  

เรากพ็ร้อมที(จะดูวา่รายละเอียดเหล่านีMสอดคลอ้งกนัอยา่งดีเพียงใดกบัสิ(งที(เรารู้เกี(ยวกบัลูกา 

 

ลูกา 

 

ใหเ้รายอ้นดูอีกครัM งหนึ(งถึงสิ(งที(เรารู้เกี(ยวกบัผูเ้ขียนลูกาและกิจการ: 1) ท่านไม่ใช่อคัรทูต; 2) ตามที(ปรากฏ ท่านมีการศึกษาดี; และ 

3) ท่านเป็นผูร่้วมเดินทางของเปาโล  รายละเอียดเหล่านีM เปรียบเทียบกบัสิ(งที(เรารู้เกี(ยวกบัลูกาไดอ้ยา่งไร? 

 

ก่อนอื(น ลูกาไม่ใช่อคัรทูต  อคัรทูตนัMนมีบทบาทเป็นรากฐานของคริสตจกัร 

โดยใชอ้าํนาจเอกสิทธิX ในนามของพระคริสตเ์พื(อสถาปนาคริสตจกัร ปกป้องคริสตจกัรจากความผดิพลาด และความวุน่วาย  จากกิจการ 

1:21-22 อคัรทูตนัMนจะตอ้งไดรั้บการฝึกโดยพระเยซูเอง  แต่ลูกาไม่เคยพบพระเยซูดว้ยตวัเอง 

และไม่เคยอา้งสิทธิอาํนาจอนัใดของการเป็นอคัรทูต  ตรงกนัขา้ม 

ท่านเป็นเพียงแค่สมาชิกคนหนึ(งที(สนบัสนุนความพยายามในการประกาศของเปาโลดว้ยความสตัยซื์(อ  ท่านเป็นผูรั้บใชอ้คัรทูตอีกที 

หรือตามที(เปาโลบรรยายถึงท่านในหนงัสือฟีเลโมน ขอ้ 24 กคื็อ “เพื(อนร่วมงาน” ของอคัรทูต 

 

สอง เป็นไปไดอ้ยา่งสูงที(ลูกามีการศึกษาดี  เราอนุมานสิ(งนีM ไดจ้ากโคโลสี 4:14 ซึ( งเปาโลระบุวา่ลูกาเป็นแพทย ์ 

แมก้ารแพทยใ์นยคุพนัธสญัญาใหม่นัMนไม่ไดเ้ป็นสายวชิาการที(เป็นทางการเท่ากบัยคุปัจจุบนักจ็ริง 

แต่กจ็าํเป็นที(ผูเ้ป็นแพทยต์อ้งประกอบดว้ยทกัษะและความถนดัอนัเหมาะสม 

 

สาม ลูกาเป็นเพื(อนร่วมเดินทางของเปาโล  อคัรทูตเปาโลกล่าววา่ลูกาเดินทางร่วมกบัท่านในโคโลสี 4:14; 2 ทิโมธี 4:11; 

และฟีเลโมน ขอ้ 24 

 

เราสามารถสรุปประเดน็สาํคญัเกี(ยวกบัผูเ้ขียนกิจการดงันีM  คือ มีหลกัฐานทางประวติัศาสตร์มากพอที(ชีM ใหเ้ห็นวา่ลูกา คือ 

ผูเ้ขียนกิจการ  ลูกา และกิจการ มีผูเ้ขียนคนเดียวกนั  หลกัฐานจากคริสตจกัรยคุแรกต่างยอมรับอยา่งสอดคลอ้งกนัวา่ลูกาเป็นผูเ้ขียน  

และขอ้มูลจากพระคมัภีร์กส็อดคลอ้งกบัแนวคิดนีM   เมื(อพิจารณาหลกัฐานเหล่านีMแลว้ เรากมี็เหตุผลอนัควรที(จะเชื(อไดว้า่ ลูกา 

คือผูเ้ขียนทัMงกิจการ และพระกิตติคุณเล่มที(สาม และเราควรระลึกเสมอวา่ ลูกา มีช่องทาง 

และสามารถเขา้ถึงเนืMอหาประเดน็สาํคญัที(ท่านบรรยายไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 
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บริบททางประวตัศิาสตร์ 
 

หลงัจากไดพิ้จารณาสถานภาพการเป็นผูเ้ขียนของลูกาแลว้ เรากพ็ร้อมที(จะศึกษาบริบททางประวติัศาสตร์ของกิจการ  

ลูกาเขียนขึMนเมื(อใด?  และท่านเขียนหนงัสือเล่มนีM เพื(อใคร? 

 

เมื(อเราศึกษาบริบททางประวติัศาสตร์ของกิจการ เราจะดูที(สามหวัขอ้ คือ หนึ(ง เราจะพิจารณาช่วงเวลาที(กิจการถูกเขียนขึMน 

โดยมุ่งไปที(คาํถามวา่ ลูกาเขียนกิจการขึMนเมื(อใด?  สอง เราจะสืบคน้เกี(ยวกบัผูรั้บสารดัMงเดิมของหนงัสือเล่มนีM   และสาม 

เราจะสาํรวจบริบททางสงัคมของผูรั้บสาร  การพิจารณาสิ(งเหล่านีMจะช่วยใหเ้ราเห็นกระจ่างชดัถึงความใกลชิ้ดของลูกากบัเหตุการณ์ต่าง ๆ 

ที(ถูกบรรยายนัMน  และยงัจะช่วยใหเ้ราเขา้ใจเกี(ยวกบัผลกระทบของข่าวประเสริฐในช่วงคริสตศ์ตวรรษแรกอยา่งลึกซึM งเตม็ที(  

ใหเ้ราเริ(มตน้ดว้ยการศึกษาช่วงเวลาที(หนงัสือเล่มนีM ถูกเขียนขึMน 

 

ช่วงเวลา 

 

แมจ้ะมีความเห็นแตกต่างกนัในเรื(องเกี(ยวกบัเวลาที(หนงัสือกิจการถูกเขียนขึMนเป็นครัM งแรก แต่โดยทั(วไปแลว้ 

เราสามารถแบ่งความเห็นของนกัวชิาการพนัธสญัญาใหม่ออกเป็นสองแนวทางพืMนฐาน คือดา้นหนึ(ง 

นกัวชิาการบางคนเชื(อมั(นวา่ลูกาเขียนขึMนหลงัพระวหิารในกรุงเยรูซาเลม็ถูกทาํลายในปี ค.ศ. 70  และในอีกดา้นหนึ(ง นกัวชิาการอื(น ๆ 

โตแ้ยง้วา่ลูกาเขียนขึMนก่อนพระวหิารถูกทาํลายในปี ค.ศ. 70  โศกนาฏกรรมต่าง ๆ ในปี ค.ศ. 70 สาํคญัอยา่งยิ(งต่อประวติัศาสตร์ชนชาติยวิ 

และดว้ยเหตุนีM เอง จึงมีประโยชนที์(จะพิจารณาความเห็นต่าง ๆ เกี(ยวกบัเรื(องนีMโดยมองถึงความสมัพนัธ์กบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ที(กล่าวมาแลว้  

เราจะพิจารณาแต่ละมุมมองโดยเริ(มตน้ดว้ยความเป็นไปไดที้(วา่ลูกาเขียนขึMนหลงัปี ค.ศ. 70 

 

หลงัปี ค.ศ. 70 

 

นกัวชิาการที(เชื(อมั(นวา่กิจการถูกเขียนขึMนหลงัปี ค.ศ. 70 มีพืMนฐานมุมมองดว้ยประเดน็พิจารณาหลายประการ  เช่น 

การอา้งวา่ลกัษณะการมองโลกในแง่ดีของหนงัสือกิจการนัMน ชีMไปถึงช่วงปี ค.ศ. 80-90 เพราะวา่เนืMอหาในกิจการเกี(ยวกบัคริสตจกัรยคุแรก 

นัMนเป็นเชิงบวกเกินไป จึงไม่น่าจะถูกเขียนขึMนก่อนหนา้นัMนได ้ ตรงกนัขา้ม กลบัเป็นการมองยอ้นไปแบบถวลิหาคริสตจกัรยคุแรก 

ซึ( งหมายความวา่ตอ้งใชเ้วลาหลายปี เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านัMนจึงถูกตดัขาดไป 

แต่มุมมองนีMมองขา้มแนวทางแบบสุขมุที(กิจการใชเ้พื(อรับมือกบัปัญหาทุกรูปแบบ ทัMงภายในและภายนอกคริสตจกัร 

 

ยิ(งกวา่นัMน โดยส่วนใหญ่แลว้ ผูที้(เชื(อวา่กิจการถูกเขียนขึMนหลงัปี ค.ศ. 70 นัMน 

เป็นเพราะพวกเขาเชื(อวา่เนืMอหาบางส่วนในหนงัสือกิจการนัMนอาศยัขอ้อา้งอิงจากงานเขียนของนกัประวติัศาสตร์ชาวยวิ ชื(อ โจเซฟัส 

 

งานเขียนของโจเซฟัสนัMนถูกประพนัธ์ขึMนในปี ค.ศ 79 หรือหลงัจากนัMน และไม่น่าจะเป็นที(แพร่หลายจนกระทั(งปี ค.ศ. 85  ดงันัMน 

ผูที้(เชื(อวา่หนงัสือกิจการอาศยังานเขียนของโจเซฟัส จึงสรุปวา่ กิจการไม่น่าจะถูกเขียนขึMนก่อนปี ค.ศ. 79 

และเป็นไปไดม้ากวา่เขียนขึMนบางช่วงหลงัปี ค.ศ. 85 
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ในขณะที(ผูส้นบัสนุนมุมมองนีMไดชี้Mไปถึงความเชื(อมโยงหลายประการระหวา่งหนงัสือกิจการ และงานเขียนของโจเซฟัส 

เราจะพิจารณาโดยสงัเขปถึงความเชื(อมโยงสี(ประการ ที(พวกเขากล่าวถึง 

 

หนึ(ง กิจการ 5:36 กล่าวถึงธุดาส นกัปฏิวติัชาวยวิที(อาจถูกกล่าวถึงเช่นกนัในเล่มที( 20 ตอนที( 97 ของงานเขียนชื(อ “โบราณกาล” 

(Antiquities) ของโจเซฟัส  สอง กิจการ 5:37 กล่าวถึง ยดูาสนกัปฏิวติัชาวกาลิลี ซึ( งปรากฏในเล่มที( 2 ส่วนที( 117 และ 118 งานเขียนชื(อ 

“สงครามของชาวยวิ” ของโจเซฟัส และในเล่มที( 18 ส่วนที( 1 ถึง 8 ของงานเขียน “โบราณกาล”  สาม นกัปฏิวติัที(เรียกวา่ “คนอียปิต”์ 

ในกิจการ 21:38 อาจปรากฏในเล่มที( 2 ส่วนที( 261 ถึง 263 “สงครามของชาวยวิ” ของโจเซฟัส และในเล่ม 20 ส่วนที( 171 ของงานเขียน 

“โบราณกาล”  และสี( นกัตีความหลายคนไดโ้ตแ้ยง้เช่นกนัวา่ คาํบรรยายมรณกรรมของ 

เฮโรดในกิจการ 12:19-23 อาศยัขอ้มูลจากเล่มที( 19 ตอนที( 343 ถึง 352 จากงานเขียน “โบราณกาล” ของโจเซฟัส 

 

แมน้กัตีความจาํนวนหนึ(งจะคลอ้ยตามแนวการใหเ้หตุผลเช่นนีM  แต่เรากจ็าํเป็นตอ้งชีMใหเ้ห็นวา่ 

ความคู่ขนานระหวา่งกิจการและงานเขียนของโจเซฟัส ไม่ไดพิ้สูจนว์า่กิจการนัMนพึ(งพางานเขียนของโจเซฟัส  แทจ้ริงแลว้ 

คาํบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ ในกิจการแตกต่างจากคาํบรรยายของโจเซฟัส  เช่นนัMน จึงดูเป็นไปไดม้ากกวา่ที(ทัMงหนงัสือกิจการ และโจเซฟัส 

เพียงแค่เล่าเหตุการณ์ที(เป็นที(รู้จกักนัดีในประวติัศาสตร์โดยแยกจากกนั หรือโดยอาศยัแหล่งที(มาเดียวกนั  

เนื(องจากบุคคลที(ถูกกล่าวถึงค่อนขา้งเป็นที(รู้จกักนัดีในประวติัศาสตร์ 

จึงไม่น่าแปลกใจที(คนเหล่านัMนเป็นที(จดจาํและกล่าวถึงในบนัทึกประวติัศาสตร์มากกวา่หนึ(งชิMน  และยิ(งกวา่นัMน ในกรณีของธุดาส 

เรากาํลงัพดูถึงชื(อที(แสนธรรมดา  เป็นไปไดเ้ช่นกนัวา่เรากาํลงัมองไปที(บุคคลสองคนที(บงัเอิญมีชื(อเดียวกนั 

 

ก่อน ค.ศ. 70 

 

มุมมองสาํคญัที(สองเรื(องช่วงเวลาที(กิจการถูกเขียนขึMนนัMน เชื(อวา่หนงัสือเล่มนีM ถูกเขียนขึMนก่อนพระวหิารถูกทาํลายในปี ค.ศ. 70  

มีหลกัฐานมากมายสนบัสนุนช่วงเวลาดงักล่าวนีM  แต่สาํหรับวตัถุประสงคข์องเรา 

เราจะเนน้ที(ขอ้สรุปที(ไดจ้ากฉากเหตุการณ์สุดทา้ยในหนงัสือกิจการ 

 

ใหเ้ราฟังขอ้ 30 และ 31 ของกิจการบทที( 28 โดยลูกาเขียนถอ้ยคาํเหล่านีM เกี(ยวกบัเปาโลวา่ 

 

ตลอดสองปีเตม็เปาโลพกัอยูใ่นบา้นซึ(งเขาเช่าไวแ้ละตอ้นรับคนทัMงปวงที(มาหาเขา เขาประกาศเรื(องอาณาจกัรของพระเจา้ 

และสอนเรื(ององคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้อยา่งกลา้หาญ 

โดยไม่ถูกขดัขวาง (กจิการ 28:30-31) 

 

หนงัสือกิจการจบลงดว้ยการที(เปาโลถูกกกับริเวณในกรุงโรมเพราะเหตุประกาศข่าวประเสริฐคริสเตียนอยา่งกลา้หาญ   

ตอนจบดงักล่าวนีMไดใ้หห้ลกัฐานสาํคญัที(ทาํใหเ้ราเชื(อวา่กิจการถูกเขียนขึMนก่อนปี ค.ศ. 70 

 

ประการแรก คาํบรรยายของลูกาเกี(ยวกบัพนัธกิจของเปาโลหยดุลงก่อนถึงเหตุการณ์สาํคญัยิ(งที(เกิดขึMนในปี ค.ศ. 64  ในปี ค.ศ. 64 

นัMน จกัรพรรดิเนโรกล่าวหาคริสเตียนวา่ทาํใหเ้กิดไฟไหมค้รัM งหายนะในกรุงโรม และเริ(มข่มเหงพวกคริสเตียน  

ถา้เหตุการณ์ครัM งสาํคญันัMนไดเ้กิดขึMนแลว้ ก่อนเวลาที(ท่านเขียนไดห้นงัสือกิจการ 

กจ็ะเป็นเรื(องแปลกประหลาดอยา่งยิ(งที(ลูกามิไดก้ล่าวถึงเหตุการณ์ซึ(งเป็นจุดเปลี(ยนสาํคญัดงักล่าวเลย 
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ประการที(สอง เป็นที(เขา้ใจโดยทั(วไปวา่เปาโลไดพ้ลีชีพในช่วงที(จกัรพรรดิเนโรข่มเหงคริสตจกัร น่าจะในปี ค.ศ. 65 

หรือไม่นานหลงัจากนัMน  ถา้กิจการถูกเขียนขึMนหลงัจากปีนัMน กค็งตอ้งกล่าวถึงการพลีชีพของเปาโลอยา่งแน่นอน 

เพราะเปาโลเป็นหนึ(งในบุคคลที(โดดเด่นที(สุดในหนงัสือเล่มนีM  

 

ประการที(สาม เมื(อพระวหิารของชาวยวิในกรุงเยรูซาเลม็ถูกทาํลายในปี ค.ศ. 70 นัMน 

ไดส่้งผลกระทบอยา่งมีนยัยะสาํคญัต่อสมัพนัธภาพระหวา่งชาวยวิ และชาวต่างชาติในคริสตจกัร  

เพราะหลายตอนในหนงัสือกิจการไดเ้นน้ไปที(สมัพนัธภาพเหล่านีM   จึงดูเหมือนเป็นไปไม่ไดเ้ลยที(กิจการจะมองขา้ม 

ไม่กล่าวถึงการที(พระวหิารถูกทาํลาย  

 

เมื(อพิจารณาขอ้มูลเช่นนีM  กน่็าจะเป็นการดีที(สุดที(จะสรุปวา่ลูกาเขียนกิจการแลว้เสร็จ ใกลเ้คียงกบัช่วงที(เปาโลถูกจาํจอง 

และทาํพนัธกิจในกรุงโรม ระหวา่งปี ค.ศ. 60 ไปจนถึง 62 ซึ( งเป็นรายละเอียดทางประวติัศาสตร์ชิMนสุดทา้ยที(กล่าวถึงในหนงัสือเล่มนีM  

 

 

ผู้รับสารดัIงเดมิ 

 
ในการพิจารณาวา่กิจการถูกเขียนขึMนก่อน ค.ศ. 70 เรากต็อ้งไตร่ตรองลกัษณะที(สองในบริบททางประวติัศาสตร์ของกิจการดว้ย 

นั(นคือ เรื(องผูรั้บสารดัMงเดิมของลูกา  การตระหนกัถึงผูรั้บสารที(ลูกาพยายามสื(อสารผา่นหนงัสือกิจการนัMน 

สาํคญัอยา่งยิ(งต่อความเขา้ใจในงานของท่าน 

 

เราจะสาํรวจผูรั้บสารดัMงเดิมของหนงัสือกิจการในสองแนวทาง คือ หนึ(ง เราจะดูประเดน็ที(หนงัสือกล่าวชดัเจนถึงเธโอฟิลสั  

และสอง เราจะดูความเป็นไปไดที้(หนงัสือเล่มนีM มุ่งหมายถึงผูรั้บสารในวงกวา้งกวา่นัMน  

ใหเ้ราเริ(มตน้ที(เธโอฟิลสัในฐานะผูอ่้านคนแรกของลูกาก่อน 

 

เธโอฟิลสั 

 

อารัมภบทของลูกาบ่งบอกเป็นนยัยะวา่เธโอฟิลสั คือผูส้นบัสนุนของท่าน ผูที้(มอบหมายใหท่้านเขียน  ตามที(เราไดเ้ห็นในลูกา 1:3 

และกิจการ 1:1 ลูกาอุทิศงานเขียนของท่านแก่เธโอฟิลสั  ยิ(งกวา่นัMน ในลูกา 1:3 ลูกาเรียกเธโอฟิลสัวา่ “ท่านเธโอฟีลสัที(เคารพยิ(ง”  

ลูกาใชค้าํวา่ “ที(เคารพยิ(ง” (หรือ “kratistos” ในภาษากรีก) ซึ( งเป็นคาํที(ใหเ้กียรติ  การใชส้าํนวนเช่นนีMทาํใหห้ลายคนเชื(อวา่เธโอฟิลสั 

คือผูม้ ั(งคั(งที(สนบัสนุนลูกา 

 

แต่สมัพนัธภาพระหวา่งเธโอฟิลสักบัลูกานัMนซบัซอ้นยิ(งกวา่เพียงการสนบัสนุน  จากการอ่านหนงัสือลูกา และกิจการ จะเห็นไดว้า่ 

เธโอฟิลสันัMนเป็นลูกศิษยข์องลูกา  เราสามารถเห็นสมัพนัธภาพนีMระหวา่งเธโอฟิลสั กบัลูกา 

ในแง่มุมดงักล่าวจากอารัมภบทของพระกิตติคุณลูกา 

 

ในลูกา 1:3-4 เราอ่านพบดงันีM : 

 

เนื(องจากขา้พเจา้เองไดสื้บสวนทุกสิ(งอยา่งถี(ถว้นมาตัMงแต่ตน้ จึงเห็นควรที(จะบนัทึกสิ(งเหล่านีM ใหเ้ป็นเรื(องเป็นราว 
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เพื(อท่านเธโอฟีลสัที(เคารพยิ(ง จะไดท้ราบแน่ชดัวา่เรื(องต่างๆ ที(เรียนรู้มานัMนจริงแทแ้น่นอน (ลูกา 1:3-4) 

 

ตามขอ้ความนีM บ่งบอกชดัเจนวา่ หนงัสือของลูกานัMน บางส่วนถูกออกแบบเพื(อใหเ้ธโอฟิลสัมีความแน่ใจในสิ(งต่าง ๆ 

ที(เขาไดรั้บการสอนมา  กล่าวใหเ้ขา้ใจง่าย ๆ กคื็อ ลูกาเขียนขึMนเพื(อยนืยนัคาํสอนแก่เธโอฟิลสั 

 

เมื(อเห็นแลว้วา่ ลูกาอา้งชดัเจนถึงเธโอฟิลสั ในฐานะผูอ่้านคนแรกของท่าน กเ็ป็นประโยชนที์(เราจะคิดถึงผูรั้บสารดัMงเดิม 

ของลูกาในวงกวา้งขึMน 

 

ผู้รับสารวงกว้าง 

 

จากที(เราอ่านพบในส่วนอื(น ๆ ของพนัธสญัญาใหม่ กไ็ม่ยากเลยที(จะเห็นวา่คริสตจกัรต่าง ๆ 

ในศตวรรษแรกนัMนเผชิญความลาํบากหลายประเดน็ ตามที(ลูกาไดเ้นน้ย ํMาในหนงัสือกิจการ  ประวติัศาสตร์ที(ลูกาบนัทึกนัMน 

กล่าวถึงความไม่ลงรอยระหวา่งผูเ้ชื(อชาวยวิ และชาวต่างชาติ รวมทัMงความแตกแยกที(เกิดจากการนาํของอคัรทูต 

และผูส้อนศาสนาที(แตกต่างกนั  บนัทึกของลูกาชีMไปที(ขอ้ผดิพลาดดา้นหลกัคาํสอนที(นาํมาเผยแพร่โดยผูส้อนเทจ็  

กิจการกใ็หค้วามสาํคญักบัความไม่ลงรอยระหวา่งคริสตจกัร และการปกครองของรัฐบาลเช่นกนั นอกจากนัMนยงัเนน้ประเดน็ต่าง ๆ ที(สตรี 

และคนยากจนตอ้งเผชิญดว้ย  หนงัสือกิจการบนัทึกการกดขี(ข่มเหง ความเจบ็ปวด และการถูกจองจาํ  นอกจากนัMน 

กิจการยงักล่าวถึงหลกัคาํสอน ศีลธรรม และแนวปฏิบติั เนื(องจากคริสตจกัรต่าง ๆ ที(กาํลงัเติบโตในศตวรรษแรก ๆ 

นัMนประสบความลาํบากต่อประเดน็ในลกัษณะเหล่านีM   

 

เนื(องจากลูกาเขียนหนงัสือกิจการโดยใหค้วามสาํคญักบัหลายประเดน็ในวงกวา้ง 

จึงดูมีเหตุผลที(จะสนันิษฐานวา่ท่านเจตนาเขียนถึงผูเ้ชื(อที(หลากหลาย  ท่านใส่ใจที(จะช่วยทัMงเธโอฟิลสั 

และคริสตจกัรยคุแรกทัMงหมดใหรั้บมือกบัความทา้ทายมากมายที(เผชิญอยูไ่ด ้

 

 

บริบททางสังคม 

 
เมื(อไดพิ้จารณาช่วงเวลาที(เขียน และผูรั้บสารดัMงเดิมของหนงัสือกิจการแลว้ เรากพ็ร้อมที(จะใหค้วามสาํคญักบัประเดน็ที(สาม นั(นคือ 

บริบททางสงัคมโดยทั(วไปในงานเขียนของลูกา ไดแ้ก่ ลกัษณะของสงัคมโลกเมื(อหนงัสือกิจการถูกเขียนขึMน  

ยิ(งเราสามารถเขา้ใจเกี(ยวกบัพลงัทางสงัคมที(มีอิทธิพลในช่วงเวลาของลูกามากเท่าใด 

เรากจ็ะเขา้ใจลกัษณะอนัหลากหลายในหนงัสือของท่านมากเท่านัMน 

 

เราจะสาํรวจบริบททางสงัคมของหนงัสือลูกา โดยดูที(ลกัษณะอนัเป็นศูนยก์ลางแห่งวถีิชีวติในคริสตจกัรศตวรรษแรกสองประการ 

คือ หนึ(ง การปกครอง และอาํนาจของจกัรวรรดิโรม และสอง สมัพนัธภาพใหม่ระหวา่งคริสตจกัร และชาวยวิ  

เราจะเริ(มที(จกัรวรรดิโรมก่อน 
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จกัรวรรดโิรม 

 
ก่อนลูกาเขียนหนงัสือกิจการ จกัรวรรดิโรมกไ็ดย้ดึครองและควบคุมโลกแถบเมดิเตอร์เรเนียนทัMงสิMนแลว้ 

และไดข้ยายอิทธิพลไปไกลถึงบริเวณที(ในปัจจุบนั คือ องักฤษ แอฟริกาตอนเหนือ และเอเชียบางส่วน  ในช่วงเวลาของคริสตจกัรยคุแรก 

จกัรวรรดิโรมกาํลงัเติบโตขึMน โดยผนวกชนชาติ และดินแดนต่าง ๆ เขา้เป็นส่วนหนึ(งของอาณาจกัร  ในกระบวนการนีM  

จกัรวรรดิโรมมีอิทธิพลลึกซึM งต่อทุกแง่มุมของสงัคม ในดา้นค่านิยม เป้าหมาย และความเชื(ออนัเป็นลกัษณะเฉพาะของตน  

ไม่ตอ้งสงสยัเลยวา่อิทธิพลใหญ่หลวงที(สุดที(โรมมีเหนือดินแดนที(ยดึครองกคื็อ ดา้นการเมือง และเศรษฐกิจ  

หนึ(งในประเดน็หลกัทางการเมืองของจกัรวรรดิโรมกคื็อ การดาํรงไวซึ้(งสนัติภาพ 

และความจงรักภกัดีภายในจกัรวรรดิโดยการใชก้าํลงัควบคุมเหนือผูป้กครองทอ้งถิ(นนัMน ๆ 

 

ชาติที(ถูกยดึครองไดรั้บอนุญาตใหป้กครองทอ้งถิ(นตนเองไดใ้นระดบัหนึ(ง 

แต่รัฐบาลทอ้งถิ(นของชาติเหล่านัMนมกัถูกปรับเปลี(ยนรูปแบบ และตอ้งอยูภ่ายใตล้าํดบัชัMนการปกครองของโรมเสมอ  เช่น 

หนงัสือกิจการกล่าวถึงผูว้า่การจากโรมสองคนที(ปกครองแควน้ซีซารียา นั(นคือ เฟลิกซ์ และเฟสตสั 

ซึ( งปกครองทัMงดินแดนยเูดียจากซีซารียา  นอกเหนือจากการควบคุม การเกบ็ภาษี 

พวกเขายงัรับผดิชอบรักษาความสงบเรียบร้อยในพืMนที(ของจกัรวรรดิโรมที(ตนดูแล  จกัรวรรดิโรมยงัไดใ้ชอิ้ทธิพลทางวฒันธรรม 

และการเมืองผา่นการบูรณาการใหพ้ลเมืองโรมเป็นส่วนหนึ(งของประชากรของชาติใตป้กครองดว้ย 

 

บ่อยครัM ง โรมไดม้อบที(ดินในดินแดนที(ยดึครองใหม่ใหแ้ก่ทหารที(ปลดเกษียณ  

การปฏิบติัเช่นนีMทาํใหเ้กิดพืMนที(เฉพาะของพลเมืองโรมผูภ้กัดีทั(วทัMงจกัรวรรดิ 

และส่งเสริมค่านิยมและความมุ่งมั(นของโรมทัMงในบริบททางราชการและสงัคม  

นี(คือเหตุผลที(หนงัสือกิจการกล่าวถึงคนจากกรุงโรมเป็นครัM งคราว  ยอ้นไปตัMงแต่วนัเพน็เทคอสต ์เราอ่านพบในกิจการ 2:10-11 วา่มี 

“ผูม้าเยอืนจากกรุงโรม (ทัMงชาวยวิ กบัผูเ้ขา้จารีตยวิ)”  และแน่นอน โครเนลิอสั นายร้อยชาวโรมผูย้าํเกรงพระเจา้ในกิจการ 10 

มีบทบาทสาํคญัในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐ ตามที(กล่าวในหนงัสือกิจการ 

 

ยิ(งไปกวา่นัMน วฒันธรรมทอ้งถิ(นกไ็ดรั้บอิทธิพลจากโครงสร้างพืMนฐานสาธารณะของโรมเช่นกนั เช่นถนนหนทาง 

ตึกรามบา้นช่องตระการตา และสถานที(ประชุมสาธารณะ  การปกครองของโรมในแง่มุมนีMไดอ้ธิบายวา่เปาโล และคนอื(น ๆ 

เดินทางไดอ้ยา่งอิสระและปลอดภยัอยา่งไร เมื(อพวกท่านออกไปทาํพนัธกิจประกาศข่าวประเสริฐ  

บรรดาอคัรทูตกไ็ดใ้ชส้ถานที(สาธารณะเหล่านีM ในการประกาศข่าวประเสริฐ เมื(อพวกเขาเดินทางไปยงัที(ต่าง ๆ ดว้ยเช่นกนั 

 

ลกัษณะสาํคญัที(สุดของอาณาจกัรโรมต่อคริสตจกัรยคุแรกน่าจะเป็นอิทธิพลที(มีต่อศาสนาต่าง ๆ ของประชาชนที(โรมปกครอง 

 

ในเวลาที(ลูกาเขียนงานนัMน มีบุรุษผูห้นึ(งยนืเป็นศูนยก์ลางของจกัรวรรดิโรม นั(นคือ จกัรพรรดิซีซาร์  

ซีซาร์ไม่ไดถู้กมองวา่เป็นแค่เจา้ชีวติของประชาชน และอาณาจกัรเท่านัMน แต่เป็น “ผูช่้วยใหร้อด” (“soter”) ของประชาชนดว้ย  

ตามการโฆษณาชวนเชื(อของโรม ซีซาร์ปลดปล่อยประชาชนจากความวุน่วาย และความมืดมน 

การขยายอาณาเขตของจกัรวรรดิโรมกถู็กนาํเสนอวา่เป็นการขยายอาณาเขตแห่งการช่วยใหร้อดของจกัรพรรดิ 

โดยปลดปล่อยประชาชนใหเ้ป็นอิสระจากอาํนาจเผดจ็การของกษตัริยข์องพวกเขาและนาํทุกคนเขา้อยูภ่ายใตก้ารปกครองดว้ยเมตตาธรรม

ของโรม 

 



หนงัสอืกจิการ          บทเรียนที ่1: ภมูหิลงัของกจิการ 

-13- 

For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

ในพืMนที(ส่วนใหญ่ ประชาชนใตป้กครองไดรั้บอนุญาตใหด้าํเนินกิจกรรมส่วนมากทางศาสนาของตนต่อไป 

แต่กถู็กกาํหนดใหย้อมรับความยิ(งใหญ่ของซีซาร์ และเทพเจา้ดัMงเดิมของโรม ดงันัMนในบางแง่มุมแลว้ 

ชาวยวิและคริสเตียนส่วนใหญ่ในศตวรรษแรกจึงเป็นพลเมืองที(น่าเคารพของโรม 

แต่ชาวยวิและคริสเตียนที(สตัยซื์(อต่อพระเจา้กไ็ม่ยอมรับความยิ(งใหญ่ในศาสนาของโรม  

จกัรวรรดิโรมนัMนกาํหนดใหค้วามเชื(อของชาวยวิเป็น “ศาสนาตามกฎหมาย” 

และประนีประนอมกบัความเชื(อคริสเตียนอยา่งมากที(สุดเท่าที(จะเป็นไปได ้แมจ้ะยงัมีการกดขี(คนทัMงสองกลุ่มอยูก่ต็าม  

โรมพยายามขยายอิทธิพลไปทุกหนแห่งเท่าที(ทาํไดโ้ดยผา่นการควบคุมของรัฐบาล ประชากร โครงสร้างพืMนฐานสาธารณะ และศาสนา  

 

เราไดเ้ห็นบริบททางสงัคมของหนงัสือกิจการภายใตอิ้ทธิพลต่าง ๆ ของจกัรวรรดิโรมแลว้  ต่อไป 

เรากพ็ร้อมจะศึกษาอีกมิติที(สาํคญัยิ(งเกี(ยวกบัสถานการณ์ทางสงัคมในเวลาที(ลูกาเขียนงานขึMน นั(นคือ 

สมัพนัธภาพระหวา่งชาวยวิที(ไม่เชื(อและคริสตจกัรยคุแรก 

 

ชาวยวิ 

 

เราจะพิจารณาสมัพนัธภาพระหวา่งชาวยวิ และคริสตจกัรยคุแรก ก่อนอื(น เราจะมุ่งไปที(ความเชื(อมโยงอนัลึกซึM งระหวา่งทัMงสองกลุ่ม 

และจากนัMน โดยการสาํรวจความแตกต่างพืMนฐานระหวา่งทัMงสองกลุ่ม  ใหเ้ราเริ(มตน้ที(ความเชื(อมโยงระหวา่งคนสองกลุ่มนีM  

 

คริสตจกัรยคุแรกนัMนมีมรดกบางอยา่งร่วมกบัชาวยวิ  ชดัเจนวา่ 

ในโลกปัจจุบนัเรามกัจะตอ้งเตือนความจาํของเราถึงความจริงที(วา่พระเยซูเป็นชาวยวิ อคัรทูตทัMงปวงกเ็ป็นชาวยวิ และในช่วงแรก 

คริสตจกัรเองกป็ระกอบดว้ยชาวยวิที(กลบัใจใหม่เป็นส่วนใหญ่  จึงไม่น่าแปลกใจความรู้สึกนึกคิดของคริสตจกัรยคุแรกนัMน 

ความภกัดีต่อพระเมสสิยาห์ของชาวยวิ ผูที้(ถูกสญัญาไว ้มีนยัยะสื(อถึงความสตัยซื์(อในบางลกัษณะต่อศาสนายดูาห์ดว้ย 

 

จากหนงัสือกิจการ หลายคนในคริสตจกัรยคุแรกไปพระวหิารเพื(อนมสัการ พบปะในธรรมศาลาเพื(อฟังพระวจนะ 

และมีความชื(นชมในจารีตประเพณีหลายอยา่งของชาวยวิ  ตวัอยา่งหนึ(งไดแ้ก่คาํพดูของเปาโลในกิจการ 13:32-33: 

 

“พวกเราแจง้ข่าวประเสริฐนีMแก่ท่าน คือสิ(งที(พระเจา้ไดท้รงสญัญาไวก้บัเหล่าบรรพบุรุษของเรา  

พระองคไ์ดท้รงกระทาํใหส้าํเร็จแลว้เพื(อพวกเราผูเ้ป็นลูกหลาน 

ของคนเหล่านัMนโดยทรงใหพ้ระเยซูเป็นขึMนตามที(เขียนไวใ้นสดุดีบทที(สองวา่“ ‘เจา้เป็นบุตรของเรา 
วนันีM เราไดเ้ป็นบิดาของเจา้’ (กจิการ 13:32-33) 

 

เปาโลและผูร่้วมเดินทางไดส้ร้างความผกูพนักบัชาวยวิในธรรมศาลา โดยกล่าวถึงเหล่า “อคัรปิตา” วา่เป็น “บิดาของเรา” 

และกล่าวถึงคริสเตียนอยา่งเราวา่เป็น “ลูกหลานของท่านเหล่านัMน” 

 

นอกจากนัMน คริสตจกัรยคุแรกและชุมชนชาวยวิโดยทั(วไปต่างกย็ดึมั(นในพระคมัภีร์เล่มเดียวกนั  ในหนงัสือกิจการ 

คริสเตียนอา้งอิงถึงพระคมัภีร์เป็นประจาํเมื(อพวกเขาประกาศข่าวประเสริฐในบริบทของชาวยวิ 
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กิจการ 17:1-3 บนัทึกวา่เปาโลหนัไปใชพ้ระคมัภีร์อยา่งไรเมื(อประกาศพระคริสตแ์ก่ชาวยวิ  ลองฟังถอ้ยคาํของลูกา: 

 

เมื(อผา่นเมืองอมัฟีโปลิสและเมืองอปอลโลเนียแลว้ พวกเขากม็าถึงเมืองเธสะโลนิกาซึ(งมีธรรมศาลาของพวกยวิ  

เปาโลเขา้ไปในธรรมศาลาตามที(เขาเคยปฏิบติัมา และในวนัสะบาโตทัMงสามสปัดาห์เปาโลไดย้กขอ้พระคมัภีร์ 

มาอภิปรายกบัพวกเขา ชีMแจงและพิสูจนว์า่ พระคริสตต์อ้งทนทุกขแ์ละเป็นขึMนจากตาย เปาโลกล่าววา่ 

“พระเยซูผูนี้M ที(ขา้พเจา้ประกาศแก่พวกท่านคือพระคริสต”์ (กจิการ 17:1-3) 

 

ยิ(งไปกวา่นัMน 

ความเชื(อมโยงอนัลึกซึM งระหวา่งคริสตศ์าสนาและศาสนายดูาห์ส่งผลใหมี้ปฏิสมัพนัธ์อนัสาํคญัระหวา่งหน่วยงานราชการของยวิและคริสต

จกัรยคุแรกดว้ย 

 

จากหนงัสือกิจการ ความกลา้หาญของคริสตจกัรยคุแรกในการประกาศข่าวประเสริฐเรื(องพระคริสต ์

มกันาํไปสู่ความขดัแยง้กบัหน่วยงานราชการของยวิ  แต่คริสเตียนยคุแรกกย็อมรับผูน้าํชาวยวิมากที(สุดเท่าที(จะเป็นไปได ้

และต่อตา้นพวกเขาเพียงแค่ในกรณีที(พวกเขาสั(งชาวยวิใหข้ดัพระบญัชาของพระเจา้เท่านัMน 

 

แมจ้ะมีความเชื(อมโยงลึกซึM งระหวา่งชาวยวิ และคริสตจกัรยคุแรก 

แต่ทัMงสองกลุ่มกแ็ยกจากกนัดว้ยความแตกต่างพืMนฐานหลายประการ  

ความแตกต่างแรกพืMนฐานแรกสุดไดแ้ก่การที(คริสเตียนและชาวยวิที(ไม่เชื(อมีความเห็นต่างกนัเกี(ยวกบัตวับุคคล (ตวัตน) 

และพนัธกิจของพระเยซู  คริสตจกัรนัMนประกาศวา่พระเยซู คือพระเมสสิยาห์ผูไ้ดพิ้ชิตความตายและกาํลงัทรงสร้างทุกสิ(งขึMนใหม่ 

โดยเริ(มตน้ที(การคืนพระชนมข์องพระองคเ์อง  

แต่ชาวยวิที(ไม่เชื(อมองวา่เป็นไปไม่ไดที้(มนุษยที์(ถูกตรึงบนกางเขนในฐานะอาชญากรจะเป็นพระเมสสิยาห์ที(ถูกสญัญาไว ้ 

ความแตกต่างนีM ก่อใหเ้กิดความร้าวฉานระหวา่งคริสเตียนและชาวยวิที(ไม่ใช่คริสเตียน 

ซึ( งต่อเนื(องมาจนถึงแมก้ระทั(งสมยัของเราในปัจจุบนั 

 

สอง ในขณะที(คริสตจกัรยคุแรกและผูน้าํชาวยวิเห็นพอ้งกนัเรื(องอาํนาจของพระคมัภีร์ภาษาฮีบรู 

แต่พวกเขาไม่เห็นพอ้งกนัอยา่งสิMนเชิงเกี(ยวกบัการตีความที(ถูกตอ้งของพระคมัภีร์ภาษาฮีบรู โดยเฉพาะในส่วนที(เกี(ยวขอ้งกบัพระเยซู  

คริสตจกัรยคุแรกเชื(อวา่ความหวงัที(กล่าวถึงในพระคมัภีร์ภาษาฮีบรูเกี(ยวกบัพระเมสสิยาห์ที(จะเสดจ็มานัMน 

ถูกทาํใหส้าํเร็จเป็นจริงแลว้ในพระเยซู แต่ชาวยวิที(ไม่เชื(อปฏิเสธความเขา้ใจนีM   

ในศาสนายดูาห์เองกมี็หลายฝ่ายที(มีมุมมองแตกต่างกนัมากมาย 

แต่ส่วนใหญ่มองวา่เป็นไปไม่ไดที้(จะยอมรับวา่พระเยซูไดท้าํใหค้วามหวงัในองคพ์ระเมสสิยาห์ตามพนัธสญัญาเดิมนัMนสาํเร็จเป็นจริงแลว้ 

 

ประเดน็ที(สาม คริสตจกัรยคุแรก และชาวยวิในศตวรรษแรกมีความแตกต่างกนัในมุมมองเรื(องชาวต่างชาติ  โดยส่วนใหญ่แลว้ 

ชาวยวิที(เคร่งครัดจะไม่สมาคมกบัชาวต่างชาติ  แต่ในทางกลบักนั 

ชาวต่างชาติมากมายที(ไม่ไดรั้บสุหนตัรู้สึกชื(นชมกบัความเชื(อและคาํสอนดา้นจริยธรรมของศาสนายดูาห์ถึงขนาดที(พวกเขาเขา้ร่วมกบัธรร

มศาลาทอ้งถิ(นของชาวยวิและเป็นที(รู้จกักนัวา่เป็น “ผูย้าํเกรงพระเจา้”  ผูย้าํเกรงพระเจา้เหล่านีMไดรั้บความเคารพเหนือชาวต่างชาติอื(น ๆ 

แต่พวกเขากไ็ม่ใช่สมาชิกสมบูรณ์ของชุมชนชาวยวิ  ชาวต่างชาติที(กลบัใจหนัมานบัถือศาสนา ยดูาห์ตอ้งผา่นพิธีแรกเขา้ 

ซึ( งรวมถึงพิธีบพัติศมา พิธีสุหนตั และตอ้งปฏิบติัตามธรรมเนียมต่าง ๆ ของชาวยวิ 
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ในขณะที(คริสเตียนชาวยวิยคุแรกเริ(มตน้ดว้ยความเขา้ใจเดียวกนันีM เกี(ยวกบัชาวต่างชาติ พวกเขากค่็อย ๆ 

เขา้ใจวา่ชาวต่างชาติที(ติดตามพระคริสตก์จ็ะไดรั้บสถานภาพสมบูรณ์ในคริสตจกัรของพระคริสตด์ว้ย  เมื(อคาํนึงถึงการเปิดเผยใหม่ ๆ 

จากพระวญิญาณบริสุทธิX  คริสตจกัรยคุแรกไดก้าํหนดวา่ความเชื(อในพระคริสต ์ซึ( งแสดงออกโดยผา่นการสารภาพบาป 

และการรับบพัติศมานัMน กเ็พียงพอแลว้สาํหรับการเป็นสมาชิกในคริสตจกัร  ดงันัMน 

บรรดาอคัรทูตจึงยดึถือปฏิบติัที(จะประกาศข่าวประเสริฐแห่งความเป็นพระผูเ้ป็นเจา้สากลของพระคริสตแ์ก่ทัMงชาวยวิและชาวต่างชาติ 

โดยยอมรับในของประทานและการปฏิบติัพนัธกิจของคนทัMงสองกลุ่ม เมื(อคริสตจกัรเติบโตขึMน  

ชาวยวิเหล่านีM เขา้ใจวา่พระเจา้กาํลงัใชช้าวต่างชาติใหส้าํเร็จเป็นจริงซึ(งความหวงัแห่งแผน่ดินของพระเจา้ที(พระองคไ์ดข้ยายออกมาสู่ประช

ากรของพระองคใ์นพนัธสญัญาเดิม  จึงไม่น่าแปลกใจที(สิ(งนีMนาํไปสู่ความขดัแยง้มากมายระหวา่งชาวยวิที(ไม่เชื(อและคริสเตียนยคุแรก 

 

การไดรู้้รายละเอียดบางอยา่งเกี(ยวกบัช่วงเวลาที(ลูกาเขียน ผูรั้บสารที(ลูกาเขียนถึง และบริบททางสงัคมในขณะที(ท่านเขียน 

จะช่วยเราในการศึกษาหนงัสือกิจการไดม้าก  ทาํใหเ้ราพร้อมที(จะเห็นความสาํคญัของปัญหาที(ลูกาตอ้งรับมือดว้ยมากยิ(งขึMน 

รวมทัMงเขา้ใจวธีิแกปั้ญหาของท่าน และการประยกุตแ์นวทางเหล่านัMนเขา้กบัชีวติของเราในปัจจุบนั 

 

 

ภูมหิลงัทางศาสนศาสตร์ 
 

เราไดศึ้กษาเกี(ยวกบัผูเ้ขียน และบริบททางประวติัศาสตร์ของกิจการแลว้  บดันีM  เรากพ็ร้อมจะสาํรวจหวัขอ้หลกัที(สามในบทเรียนนีM  

นั(นคือ ภูมิหลงัทางศาสนศาสตร์ของหนงัสือกิจการ 

 

เมื(อเราศึกษาหนงัสือกิจการ กมี็คาํถามดา้นศาสนศาสตร์มากมายทเกิดขึMนในใจ  

ลูกาเรียนรู้มุมมองดา้นศาสนศาสตร์ของท่านจากที(ใด?  ท่านตดัสินใจอยา่งไรวา่ปัญหาใดตอ้งกล่าวถึงและปัญหาใดตอ้งละเวน้?  

หลกัการสาํคญัใดเป็นแนวทางการเขียนของท่าน?  ซึ( งคาํตอบคาํถามเหล่านีMพบไดใ้นภูมิหลงัทางศาสนศาสตร์ของลูกา 

 

เราจะอภิปรายภูมิหลงัทางศาสนศาสตร์ของกิจการโดยแบ่งออกเป็นสามส่วน  หนึ(ง 

เราจะสาํรวจรากฐานของศาสนศาสตร์ของลูกาในพนัธสญัญาเดิม  สอง 

เราจะพิจารณาวา่ศาสนศาสตร์ของท่านไดรั้บอิทธิพลอยา่งไรจากความเชื(อเกี(ยวกบัแผน่ดินของพระเจา้ในยคุพระเมสสิยาห์  และสาม 

เราจะชีMใหเ้ห็นวา่พระกิตติคุณของลูกา ซึ( งเป็นงานเขียนเล่มแรกของลูกา ช่วยเราอยา่งไรใหเ้ขา้ใจสารของท่านในกิจการ  

เราจะเริ(มที(รากฐานในพนัธสญัญาเดิมสาํหรับหนงัสือกิจการ 

 

พนัธสัญญาเดมิ 

 

พนัธสญัญาเดิมนัMนมีอิทธิพลต่องานเขียนของลูกาอยา่งนอ้ยสองแนวทาง คือ หนึ(ง 

ลูกาไดรั้บอิทธิพลอยา่งลึกซึM งจากมุมมองในพนัธสญัญาเดิมเกี(ยวกบัประวติัศาสตร์โดยทั(วไป  สอง 

ท่านไดรั้บผลกระทบอยา่งลึกซึM งโดยเฉพาะจากประวติัศาสตร์ของอิสราเอลที(ถูกกาํหนดในพนัธสญัญาเดิม  

เราจะเริ(มโดยศึกษาวา่มุมมองในพนัธสญัญาเดิมเกี(ยวกบัประวติัศาสตร์โดยทั(วไปใหค้วามเขา้ใจดา้นศาสนศาสตร์แก่ลูกาอยา่งไร 
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ประวติัศาสตร์ 

 

ในงานเขียนยิ(งใหญ่ที(ชื(อ “ไตร่ตรอง” (“Pensées”) เบลซ ปาสกาล นกัปรัชญาคริสเตียนสมยัศตวรรษที( 17 

กล่าวถึงมหาสจัธรรมสามประการที(มนุษยไ์ดย้อมรับตลอดมาในประวติัศาสตร์  หนึ(ง ท่านกล่าวถึงสง่าราศี 

และความงดงามของสิ(งทรงสร้าง ความมหศัจรรยที์(แทรกซึมเป็นส่วนหนึ(งของจกัรวาลเพราะพระเจา้สร้างทุกสิ(งมาดี  สอง 

ท่านกล่าวถึงความขดัแยง้อนัน่าฉงนระหวา่งสง่าราศีดัMงเดิมของการทรงสร้าง และความเสื(อมอนัน่าอนาถ  และสาม 

ปาสกาลกล่าวถึงการทรงไถ่ ซึ( งเป็นความหวงัวา่จะเป็นทางแกค้วามขดัแยง้นีMได ้

 

การสะทอ้นความคิดของปาสกาล คู่ขนานกบัการที(พนัธสญัญาเดิมแบ่งประวติัศาสตร์โลกออกเป็นสามยคุหลกั ไดแ้ก่การทรงสร้าง 

การลม้ลงในความบาป และการทรงไถ่  และในกิจการ 

ลูกาเขียนเกี(ยวกบัคริสตจกัรยคุแรกในแนวทางที(สะทอ้นถึงมุมมองประวติัศาสตร์สามยคุดงักล่าวดว้ย 

 

ลองพิจารณายคุการทรงสร้าง  ในปฐมกาล 1 พระเจา้เตรียมโลกนีM ใหเ้ป็นพืMนที(ขยายจากอาณาจกัรในสวรรคข์องพระองค ์ 

พระองคว์างระเบียบใหจ้กัรวาล ทรงก่อร่างสร้างสวรรคที์( (สวน) เอเดน ทรงวางมนุษยที์(เป็นพระฉายของพระองคไ์วใ้นสวรรคน์ัMน 

และบญัชาใหม้นุษยท์วจีาํนวนขึMนและปกครองเหนือโลกนีM  โดยเริ(มจากเอเดน และขยายออกไปจนถึงสุดปลายแผน่ดินโลก  โดยสงัเขป 

พระเจา้ไดต้ระเตรียมสิ(งต่าง ๆ ไวส้าํหรับพฒันาการสมบูรณ์ของแผน่ดินของพระองคบ์นโลกนีM  

 

การที(ลูกาตระหนกัถึงแนวคิดสาํคญัในพนัธสญัญาเดิมนีM เห็นไดช้ดัในหลายส่วนของกิจการ  เช่น ใน 4:24-30 เปโตร  

และยอห์นกล่าวถึงการทรงสร้างวา่เป็นหลกัฐานแห่งความเป็นกษตัริยพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของพระเจา้เหนือแผน่ดินโลก  ใน 14:15-

17 เปาโล และบารนาบสัพดูถึงการทรงสร้างวา่เป็นพืMนฐานของการปกครองของพระเจา้เหนือชนชาติทัMงปวง  ใน 7:49 

สเตเฟนยนืยนัวา่พระเจา้ไดส้ร้างโลกนีM ใหเ้ป็นแท่นรองพระบาทของพระองค ์ ฟังคาํพดูของเปาโลในกรุงเอเธนส์ในกิจการ 

17:24-27: 
 

“พระเจา้องคนี์Mผูท้รงสร้างโลกและสรรพสิ(งในโลกทรงเป็นเจา้ 

เหนือฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลก พระองคไ์ม่ไดป้ระทบัในวหิารที(สร้างขึMนดว้ยนํMามือมนุษย ์ 

และไม่ไดพึ้(งการปรนนิบติัจากมือมนุษยเ์สมือนหนึ(งวา่ทรงตอ้ง 

การสิ(งใดเพราะพระองคเ์องคือผูป้ระทานชีวติ ลมปราณ และสิ(งอื(น ๆ ทัM

 งปวงแก่มนุษย ์จากมนุษยเ์พียงคนเดียวพระองคท์รงสร้าง 

มนุษยทุ์กชาติใหอ้าศยัทั(วพิภพ พระองคท์รงกาํหนดเวลาและเขตแดนที(พวกเขาควรจะอยู ่

พระเจา้ทรงทาํเช่นนีM เพื(อมนุษยจ์ะไดแ้สวงหาพระองค ์เผื(อวา่พวกเขาจะไขวค่วา้หาพระองคแ์ละพบพระองค ์

แต่วา่พระองคไ์ม่ไดท้รงอยูไ่กลจากเราแต่ละคนเลย (กจิการ 17:24-27) 

 

จากขอ้ความนีM  ภูมิหลงัของพนัธกิจข่าวประเสริฐของเปาโลยอ้นกลบัไปถึงการทรงสร้าง  พระเจา้ คือ พระผูเ้ป็นเจา้ผูส้ร้างโลก 

และทุกสิ(งในโลกนีM   พระองคว์างระเบียบใหโ้ลกนีM เพื(อมนุษยจ์ะแสวงหาพระองค ์ยื(นมือออกมาหาพระองค ์และพบพระองค ์ 

พนัธกิจข่าวประเสริฐของเปาโลเติบโตขึMนจากจุดประสงคที์(พระเจา้ไดส้ถาปนาตัMงแต่สร้างโลก  

ดว้ยการครอบคลุมรายละเอียดเหล่านีM ในหนงัสือของท่าน 

ลูกาบอกวา่ประเดน็หลกัแห่งการทรงสร้างนัMนสาํคญัต่อความเขา้ใจของท่านเกี(ยวกบัคริสตจกัรยคุแรก 
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ในทาํนองเดียวกนั การตระหนกัของลูกาถึงการที(มนุษยล์ม้ลงในความบาปกเ็ป็นจุดเด่นของหนงัสือกิจการ  เราทราบจากปฐมกาล 3 

วา่ หลงัจากพระเจา้ไดส้ร้างมนุษยแ์ลว้ อาดมั และเอวากบฏต่อพระองค ์ และผลลพัธ์นัMนร้ายแรงอยา่งยิ(ง  จากพนัธสญัญาเดิม 

มนุษยมี์บทบาทศูนยก์ลางอนัสาํคญัยิ(งในโลกนีM  จนถึงขนาดที(เมื(อเขาลม้ลงในความบาป 

กท็าํใหม้นุษยชาติทัMงปวงตกอยูภ่ายใตค้าํสาปแช่งแห่งความตาย และทาํใหสิ้(งทรงสร้างทัMงปวงตอ้งเสื(อมไปดว้ย 

 

ลูกาเขียนถึงหายนะของความบาปตลอดหนงัสือกิจการหลายตอนดว้ยกนั  

เราเห็นการอา้งอิงถึงการลม้ลงนีM ในคาํเทศนาของเปโตรใน 2:38 และ 3:19 การสูค้วามของอคัรทูตต่อสภาซานเฮดดรินใน 5:29-32 

ในถอ้ยคาํของเปาโลที(มีไปถึงผูอ้าวโุสในเมืองเอเฟซสัใน 20:18-35 และคาํพดูของเปาโลต่อหนา้กษตัริยอ์ากริปปาในกิจการ 26:20 

 

หนงัสือกิจการชีMใหเ้ห็นครัM งแลว้ครัM งเล่าวา่ ทุกสิ(งในการทรงสร้าง โลกทางกายภาพ โครงสร้างเศรษฐกิจของเรา 

ระบบการเมืองของเรา และแมก้ระทั(งคริสตจกัรเอง ลว้นประสบความเจบ็ปวดเพราะการที(มนุษยล์ม้ลงในความบาป 

 

แต่ที(น่ายนิดีกคื็อ ประวติัศาสตร์ของลูกาในกิจการกบ่็งบอกดว้ยวา่ 

ท่านมิไดเ้ชื(อเพียงแค่คาํสอนในพนัธสญัญาเดิมเกี(ยวกบัการทรงสร้างและการลม้ลงเท่านัMน 

แต่ไดย้อมรับสิ(งที(พนัธสญัญาเดิมกล่าวเกี(ยวกบัการทรงไถ่ดว้ย  ความบาปทาํใหม้นุษยชาติและการทรงสร้างเสื(อมลงอยา่งน่าสยดสยอง 

แต่ลูกากรู้็วา่พระเจา้ไม่ไดทิ้MงโลกนีM ใหไ้ร้ความหวงั 

 

พนัธสญัญาเดิมสอนวา่พระเจา้ทรงดาํเนินการทรงไถ่ หรือการช่วยมนุษยใ์หพ้น้จากคาํสาปแห่งความบาป อยา่งต่อเนื(อง 

ตัMงแต่ความบาปเขา้มาในโลกเป็นครัM งแรก  แต่ยิ(งกวา่นัMน 

ผูเ้ผยพระวจนะในพนัธสญัญาเดิมไดพ้ยากรณ์ดว้ยวา่ถึงวนัหนึ(งที(ความบาปและคาํสาปแช่งของมนัจะถูกกาํจดัอยา่งสิMนเชิง  

เมื(อลูกาเขียนหนงัสือกิจการ บ่อยครัM ง ท่านแสดงความเชื(อวา่การทรงไถ่นีMกาํลงัมาถึงโลกโดยผา่นพนัธกิจช่วยใหร้อดของพระคริสต ์ 

ประเดน็หลกันีMปรากฏตลอดหนงัสือกิจการ 

 

เพื(อเป็นตวัอยา่ง เราพบประเดน็หลกัเรื(องการทรงไถ่นีM ในคาํเทศนาของเปโตรใน 2:21-40; 

การสูค้วามของอคัรทูตต่อสภาซานเฮดดรินใน 5:29-32; คาํพดูของทูตสวรรคต่์อโครเนลิอสัใน 11:14; 

คาํพดูของเปาโลในธรรมศาลาที(เมืองอนัทิโอกแห่งแควน้ปิสิเดียใน 13:23; คาํโตแ้ยง้ของเปโตรในสภาที(กรุงเยรูซาเลม็ใน 15:7-11; 

และถอ้ยคาํของเปาโลและสิลาสต่อผูคุ้มในเมืองฟิลิปปีใน 16:30-31 

 

เมื(อศึกษาหนงัสือกิจการ เราตอ้งไม่ลืมวา่ 

ลูกาไดรั้บอิทธิพลจากมุมมองในพนัธสญัญาเดิมเกี(ยวกบัประวติัศาสตร์โลกขณะที(ท่านเขียน  

นี(คือเหตุผลที(บ่อยครัM งมากท่านไดบ้นัทึกช่วงเวลาในศตวรรษแรกที(สะทอ้นถึงขอบข่ายอนักวา้งขวางของประวติัศาสตร์โลก 

ตัMงแต่การทรงสร้าง ถึงการลม้ลงในความบาป ไปจนถึงการไถ่ของพระคริสต ์

 

เมื(อเราไดศึ้กษามุมมองของพนัธสญัญาเดิมเกี(ยวกบัประวติัศาสตร์โดยทั(วไปแลว้ 

เรากพ็ร้อมจะหนัไปสู่มุมมองเกี(ยวกบัประวติัศาสตร์อิสราเอลโดยเฉพาะ 

และดูวา่บนัทึกของลูกาในกิจการพึ(งพาประวติัศาสตร์ของชนชาติพิเศษนีMอยา่งไร 
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อสิราเอล 

 

ลูกาพึ(งพาประวติัศาสตร์ของอิสราเอลมากมายหลายทางในการเขียนกิจการ  เพื(อแสดงใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่ง 

เราจะจาํกดัการอภิปรายของเราไวที้(สามเหตุการณ์จากประวติัศาสตร์ของอิสราเอล นั(นคือ การที(พระเจา้ทรงเลือกอบัราฮมั 

การอพยพภายใตโ้มเสส และการสถาปนาราชวงศข์องดาวดิ  ก่อนอื(น เราจะพิจารณาวา่ 

การที(พระเจา้เลือกอบัราฮมัใหข้อ้มูลอยา่งไรแก่ประวติัศาสตร์ของลูกา 

 

ปฐมกาล 12:1-3 บนัทึกการที(พระเจา้เลือกอบัราฮมัใหเ้ป็นบิดาของชนชาติพิเศษ  เราอ่านพบดงันีM : 

 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดเ้คยตรัสกบัอบัรามวา่ “จงละบา้นเมืองของเจา้ วงศต์ระกลูของเจา้ 

และครอบครัวบิดาของเจา้เพื(อไปยงัดินแดนที(เราจะสาํแดงแก่เจา้ “เราจะทาํใหเ้จา้เป็นชนชาติใหญ่ 

และเราจะอวยพรเจา้ เราจะทาํใหชื้(อเสียงของเจา้เลื(องลือ และเจา้จะเป็นพร เราจะอวยพรบรรดาผูที้(อวยพรเจา้ 

และเราจะสาปแช่งบรรดาผูที้(แช่งเจา้ ทุกชนชาติทั(วโลก จะไดรั้บพรผา่นทางเจา้” (ปฐมกาล 12:1-3) 

 

จากตอนนีM  พระเจา้เรียกอบัราฮมัใหไ้ปยงัแผน่ดินพระสญัญาดว้ยสองจุดประสงคห์ลกั 

 

จุดประสงคแ์รก อบัราฮมัจะเป็นบิดาของชนชาติที(ยิ(งใหญ่  ท่านจะมีชื(อเสียงและไดรั้บพระพรมากมาย ทัMงดา้นจิตวญิญาณและวตัถุ  

พระพรของพระเจา้ต่ออบัราฮมัและลูกหลานของท่านจะเป็นการแสดงเชิงสญัลกัษณ์วา่ ยงัมีความหวงัในความรอดจากพระเจา้ 

แมใ้นโลกที(ลม้ลงนีM  

 

แต่ในอีกดา้นหนึ(ง การทรงเรียกของพระเจา้ขยายไปไกลกวา่สิ(งที(อบัราฮมัและลูกหลานของท่านจะไดรั้บ  โดยผา่นทางอบัราฮมั 

มนุษยท์ัMงสิMนบนโลกนีMจะไดรั้บพระพร  

อบัราฮมัและลูกหลานของท่านจะกลายเป็นช่องทางแห่งพระพรของพระเจา้ไปสู่ครอบครัวทัMงปวงบนโลกนีM  

 

สองจุดเนน้หลกัของการที(พระเจา้เลือกอบัราฮมันีM  เป็นพืMนฐานของความคิดของลูกา ดงัปรากฎในกิจการ  ในดา้นหนึ(ง 

ลูการายงานบ่อยครัM งวา่ พระพรแห่งความรอดในพระคริสตม์าถึงชาวยวิ ซึ( งเป็นลูกหลานของอบัราฮมั 

และทาํใหพ้ระสญัญาของพระเจา้ที(มีต่อท่านอคัรปิตานัMนสาํเร็จเป็นจริงไดอ้ยา่งไร 

 

แต่ในอีกดา้นหนึ(ง ลูกากเ็นน้เช่นกนัวา่ คริสเตียนชาวยวิจะนาํข่าวประเสริฐของพระคริสตไ์ปสู่ชาวต่างชาติไดอ้ยา่งไร  

ครัM งแลว้ครัM งเล่า ลูการายงานวา่ชาวยวิ เช่น ฟิลิป เปโตร เปาโล และบารนาบสั นาํข่าวประเสริฐแห่งความรอดไปสู่โลกของชาวต่างชาติ  

สิ(งนีM ไดท้าํใหพ้ระสญัญาของพระเจา้ต่ออบัราฮมันัMนสาํเร็จเป็นจริงดว้ย 

 

ประเดน็ถดัมา มุมมองของลูกาในกิจการกแ็สดงใหเ้ห็นวา่ท่านเขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งโมเสส และคริสตจกัร  

ในฐานะเป็นผูที้(พระเจา้บญัชาใหท้าํการปลดปล่อย โมเสสไดน้าํอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียปิต ์

นาํเสนอธรรมบญัญติัของพระเจา้ต่อชนชาตินีM  และกาํหนดใหพ้วกเขาตอ้งรับผดิชอบต่อธรรมบญัญติันัMน  และในธรรมบญัญติัเดียวกนันัMน 

โมเสสพยากรณ์วา่ วนัหนึ(งพระเจา้จะส่งผูเ้ผยพระวจนะอยา่งท่านมาอีกคนหนึ(ง เพื(อไถ่คนของพระองคจ์ากการเป็นทาสของความบาป  
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และตามที(ลูกาชีMใหเ้ห็นในกิจการ ผูเ้ผยพระวจนะที(เหมือนโมเสสนีM  กคื็อพระเยซู  จงฟังถอ้ยคาํของสเตเฟนที(ลูกาบนัทึกไวใ้นกิจการ 7:37-

39: 

 

“โมเสสคนนีM เองที(บอกชนอิสราเอลวา่ ‘พระเจา้จะทรงส่งผูเ้ผยพระวจนะเช่นขา้พเจา้มาคนหนึ(งสาํหรับ 

ท่านจากหมู่ประชากรของพวกท่านเอง’ เขาอยูก่บัชุมนุมชนในถิ(นกนัดาร 

อยูก่บัทูตสวรรคที์(กล่าวกบัเขาบนภูเขาซีนาย และอยูก่บับรรพบุรุษของเราทัMงหลาย 

และเขาไดรั้บพระวจนะอนัทรงชีวติซึ( งสืบทอดมาถึงเรา 

“แต่เหล่าบรรพบุรุษไม่ยอมเชื(อฟัง กลบัปฏิเสธเขา และมีใจปรารถนาจะกลบัไปอียปิต”์   

(กจิการ 7:37-39) 

 

ในมุมมองของสเตเฟน พระเยซูคือ ผูเ้ผยพระวจนะที(โมเสสพยากรณ์ถึง  ดงันัMน 

การปฏิเสธพระเยซูกเ็ท่ากบัปฏิเสธโมเสสและธรรมบญัญติัดว้ย เหมือนกบัที(ชาวอิสราเอลในสมยัโบราณไดก้ระทาํ  

เพื(อที(จะยดึมั(นอยา่งแทจ้ริงในโมเสส และธรรมบญัญติั พวกเขาจะตอ้งตอ้นรับพระคริสต ์ 

จงพิจารณาวา่ลูกาสรุปประเดน็สาํคญัของถอ้ยคาํของเปาโลที(มีต่อผูน้าํของชาวยวิอยา่งไรในกิจการ 28:23: 

 

ตัMงแต่เชา้จดเยน็เปาโลอธิบายและประกาศเรื(องอาณาจกัร ของพระเจา้แก่พวกเขาและพยายามยกเหตุผลจากหนงัสือ 

บทบญัญติัของโมเสส และหนงัสือผูเ้ผยพระวจนะมาทาํใหพ้วกเขาเชื(อพระเยซู  (กจิการ 28:23) 

 

สาํหรับเปาโล และคนอื(น ๆ ในคริสตจกัรยคุแรก การยอมรับโมเสสและธรรมบญัญติั คือรากฐานของความศรัทธาในพระคริสต ์ 

และความเชื(อนีM มีอิทธิพลต่อสิ(งที(ลูกาเขียนในกิจการ 

 

ประเดน็ที(สาม ลูกาไดรั้บอิทธิพลจากบนัทึกเรื(องราชวงศ ์

ของดาวดิในพนัธสญัญาเดิม  

ยากที(จะจินตนาการวา่มีประเดน็อื(นใดในพนัธสญัญาเดิมที(สาํคญัต่อลูกามากกวา่การสถาปนาวงศว์านของดาวดิใหเ้ป็นราชวงศถ์าวรเพื(อป

กครองอิสราเอล 

 

เมื(ออิสราเอลเติบโตขึMนเป็นจกัรวรรดิในพนัธสญัญาเดิม 

พระเจา้ไดเ้ลือกครอบครัวของดาวดิในฐานะราชวงศถ์าวรเพื(อนาํคนของพระองค ์ 

แต่พนัธสญัญาเดิมกไ็ดค้าดหมายถึงวนัที(วงศว์านของดาวดิจะขยายการครองราชยข์องพระเจา้จากอิสราเอลไปสู่สุดปลายแผน่ดินโลก 

 

เราไดอ่้านพบในสดุดี 72:8, 17 วา่: 

 

ขอใหท่้านครอบครองจากทะเลฟากหนึ(งจดทะเลอีกฟากหนึ(ง 

จากแม่นํMานัMนจนสุดโลก… 

ขอใหน้ามของท่านเลื(องลือตลอดกาล 

และยั(งยนืดั(งดวงอาทิตย ์

มวลประชาชาติจะไดรั้บพรเพราะท่าน 

และพวกเขาจะเรียกท่านวา่ผูไ้ดรั้บพระพร (สดุด ี72:8, 17) 
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ตามที(สองขอ้นีMไดเ้ปิดเผย อบัราฮมัจะเป็นพระพรต่อชาวโลกกโ็ดยผา่นลูกหลานของท่าน คือดาวดิ  

แต่ดาวดิกจ็ะไม่ไดท้าํสิ(งนีMสาํเร็จดว้ยตวัของท่านเอง  แทจ้ริงแลว้ 

หนึ(งในลูกหลานของท่านจะเป็นกษตัริยผ์ูข้ยายการปกครองอนัเตม็ดว้ยพระกรุณา และสนัติไปทั(วทัMงโลก 

 

ลูกาไดเ้ขียนหนงัสือกิจการบนพืMนฐานอนัลึกซึM งในความหวงัต่อราชวงศข์องดาวดิ  ท่านเขา้ใจวา่พระเยซู คือบุตรของดาวดิ 

เป็นกษตัริยผ์ูป้กครองแผน่ดินของพระเจา้ 

ผูที้(กาํลงัขยายการครองราชยข์องพระองคจ์ากเยรูซาเลม็ไปยงัสุดปลายแผน่ดินโลกโดยผา่นคริสตจกัร  เพื(อเป็นตวัอยา่ง ใหเ้ราฟังถอ้ยคาํ 

ของยากอบที(สภากรุงเยรูซาเลม็ ซึ( งบนัทึกในกิจการ 15:14-18: 

 

ซีโมน ไดอ้ธิบายใหเ้ราฟังแลว้วา่ตัMงแต่แรกพระเจา้ทรงแสดง 

ความห่วงใยของพระองค ์โดยเลือกคนต่างชาติบางคนมาเป็นประชากรของพระองค ์ 

ทัMงนีMสอดคลอ้งกบัคาํของผูเ้ผยพระวจนะซึ(งเขียนไวว้า่ 

“ ‘หลงัจากนีM เราจะกลบัมา 
และจะสร้างเตน็ทข์องดาวดิที(ลม้ลงแลว้ขึMนมาใหม่ 

เราจะสร้างสิ(งปรักหกัพงัขึMนมาใหม่ 

และเราจะทาํใหสิ้(งเหล่านัMนคืนสู่สภาพดี 

เพื(อบรรดาผูที้(เหลืออยูแ่ละชนต่างชาติทัMงปวงที(ไดชื้(อตามนาม 

ของเราจะแสวงหาองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงกระทาํสิ(งเหล่านีM ’ 

ซึ( งเป็นที(ทราบกนัมาหลายยคุสมยั (กจิการ 15:14-18) 

 

ในที(นีM  ยากอบอา้งอิงอาโมส 9:11-12 โดยอาโมสพยากรณ์วา่พระเจา้จะรืMอฟืM นราชวงศข์องดาวดิ 

และขยายการครองราชยข์องพระองคไ์ปยงัแผน่ดินของคนต่างชาติ  จากที(ท่านกล่าวในตอนนีM  

ยากอบเชื(อวา่ความสาํเร็จของข่าวประเสริฐท่ามกลางคนต่างชาติกคื็อการกระทาํใหค้วามหวงัเหล่านีM ในพนัธสญัญาเดิมสาํเร็จเป็นจริง 

 

ลูกาปรารถนาใหผู้อ่้านของท่านเขา้ใจวา่ พระเยซูเป็นทายาทแห่งพระสญัญาของอบัราฮมั เป็นผูเ้ผยพระวจนะเหมือนโมเสส 

และเป็นกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของราชวงศด์าวดิ  พระเยซูไดเ้สดจ็ขึMนสู่ราชบลัลงักข์องพระองคแ์ลว้ 

และกาํลงัครอบครองโลกนีMโดยผา่นการประกาศข่าวประเสริฐ และการเติบโตของคริสตจกัร  

พระองคก์าํลงัขยายแผน่ดินแห่งความรอดของพระองคจ์ากเยรูซาเลม็ไปสู่สุดปลายแผน่ดินโลก ตามที(พนัธสญัญาเดิมไดพ้ยากรณ์ไว ้

 

 

แผ่นดนิของพระเจ้า 
 

เมื(อไดศึ้กษาการที(ลูกาพึ(งพาขอ้มูลจากพนัธสญัญาเดิมแลว้ 

เรากพ็ร้อมจะพิจารณาวา่แผน่ดินของพระเจา้ยคุพระเมสสิยาห์ช่วยเสริมภูมิหลงัทางศาสนศาสตร์ของหนงัสือกิจการอยา่งไร 

 

การอภิปรายเรื(องแผน่ดินของพระเจา้จะแบ่งออกเป็นสามส่วน  หนึ(ง 

เราจะพิจารณาหลกัศาสนศาสตร์เกี(ยวกบัพระเมสสิยาห์ของชาวยวิ ซึ( งแพร่หลายในศตวรรษแรก  สอง 
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เราจะเนน้ที(หลกัศาสนศาสตร์ของยอห์นผูใ้หบ้พัติศมา  และสาม 

เราจะเปรียบเทียบมุมมองเหล่านีMอยา่งสงัเขปกบัหลกัศาสนศาสตร์คริสเตียนเกี(ยวกบัพระเมสสิยาห์ ซึ( งลูกาสนบัสนุน  

เราจะเริ(มที(มุมมองทางศาสนศาสตร์ของชาวยวิ 

 

ศาสนศาสตร์ของชาวยวิ 

 

หลงัจากหนงัสือเล่มสุดทา้ยของพนัธสญัญาเดิมถูกเขียนขึMนในศตวรรษที( 5 ก่อนคริสตกาล 

อิสราเอลกเ็ขา้สู่ช่วงเวลาแห่งความมืดมนฝ่ายจิตวญิญาณ  เป็นเวลาหลายร้อยปี 

ชาวอิสราเอลส่วนใหญ่ใชชี้วติอยูภ่ายนอกแผน่ดินพระสญัญา 

และผูที้(อยูใ่นแผน่ดินพระสญัญากทุ็กขท์รมานภายใตผู้ป้กครองเผดจ็การต่างชาติ แรกสุด กคื็อชาวบาบิโลน จากนัMนกมี็เดีย เปอร์เซีย 

ตามดว้ยกรีก และในที(สุดกคื็อโรม  ผลจากการที(มีประวติัศาสตร์แห่งการทนทุกขอ์นัยาวนานนีMกคื็อ 

ความหวงัวา่พระเจา้จะส่งพระเมสสิยาห์ผูป้ลดปล่อยมายงัอิสราเอลจึงกลายมาเป็นหนึ(งในรูปแบบเฉพาะโดดเด่นที(สุดของศาสนศาสตร์ขอ

งชาวยวิ 

 

ความหวงัในพระเมสสิยาห์ของชาวยวิปรากฏในหลายทิศทางแตกต่างกนั  เช่น 

พวกหวัรุนแรงเชื(อวา่พระเจา้ตอ้งการใหอิ้สราเอลทาํใหว้นัแห่งพระเมสสิยาห์มาถึงโดยการก่อกบฏต่ออาํนาจของโรม  กลุ่มต่าง ๆ 

ที(เนน้เรื(องวนัสิMนโลกเชื(อวา่พระเจา้จะใชว้ธีิแทรกแซงแบบเหนือธรรมชาติเพื(อทาํลายศตัรูของพระองค ์

และสถาปนาคนของพระองคใ์หเ้ป็นผูช้นะ  นอกจากนัMน ยงัมีกลุ่มบญัญติันิยม (Nomism) เช่น พวกฟาริสี และสะดูสีซึ( งเป็นที(รู้จกักนัดี 

ซึ( งเชื(อวา่พระเจา้จะไม่แทรกแซง จนกระทั(งอิสราเอลเชื(อฟังธรรมบญัญติัอยา่งแทจ้ริง  หลายจุดในหนงัสือกิจการ 

ลูกากล่าววา่ชาวยวิมากมายปฏิเสธมุมมองของคริสเตียนเกี(ยวกบัแผน่ดินของพระเมสสิยาห์ 

 

แมว้า่ความหวงัของชาวยวิในองคพ์ระเมสสิยาห์จะแตกต่างกนัมากมาย 

แต่ลูกาเห็นวา่ช่วงเปลี(ยนผา่นสาํคญัในศาสนศาสตร์ของชาวยวิเกิดขึMนโดยผา่นพนัธกิจของยอห์นผูใ้หบ้พัติศมา 

 

ยอห์นผู้ให้บัพติศมา 

 

ทัMงพระกิตติคุณลูกาและหนงัสือกิจการกล่าววา่ ยอห์น ผูใ้หบ้พัติศมาเรียกร้องใหค้นสาํนึกผดิอยา่งแทจ้ริง 

และไดป้ระกาศข่าวดีวา่พระเมสสิยาห์กาํลงัจะนาํแผน่ดินของพระเจา้มาสู่โลกนีM   และยิ(งกวา่นัMน ยอห์นยงัไดร้ะบุอยา่งถูกตอ้งวา่ พระเยซู 

คือ พระเมสสิยาห์  จงฟังขอ้ความของยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาในลูกา 3:16-17: 

 

ยอห์นตอบพวกเขาทัMงหมดวา่ “เราใหท่้านรับบพัติศมาดว้ยนํMา 

แต่ผูห้นึ(งซึ( งทรงฤทธิX อาํนาจยิ(งกวา่เราจะเสดจ็มาซึ(งเราไม่คู่ควร 

แมแ้ต่จะแกส้ายฉลองพระบาทของพระองค ์พระองคจ์ะทรงใหท่้านรับบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธิX  

และดว้ยไฟ พระองคท์รงถือพลั(วพร้อมอยูใ่นพระหตัถเ์พื(อจะทรง 

เกบ็กวาดลานนวดขา้ว และเพื(อจะรวบรวมขา้วไวใ้นยุง้ฉางของพระองค ์

แต่พระองคจ์ะทรงเผาแกลบดว้ยไฟอนัไม่รู้ดบั” (ลูกา 3:16-17) 
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ในตอนนีM  ยอห์นประกาศอยา่งถูกตอ้งวา่ พระเมสสิยาห์จะนาํพระพรอนัยิ(งใหญ่และการชาํระโดยพระวญิญาณบริสุทธิX มา 

รวมถึงการพิพากษาดว้ย  แต่ตอนนัMนท่านเขา้ใจผดิ โดยคิดวา่ 

พระเมสสิยาห์จะทาํพนัธกิจทัMงสิMนนีM ใหส้าํเร็จในคราวเดียว 

 

ยอห์นไม่ไดเ้ห็นอนาคตวา่พระเมสสิยาห์จะนาํความรอด และการพิพากษามาสู่โลกนีM เป็นระยะ ๆ  หลงัจากนัMน 

ยอห์นแปลกใจกบัการที(พระเยซูยงัไม่ไดท้าํทุกสิ(งตามที(นกัศาสนศาสตร์ชาวยวิต่าง ลว้นคาดหมายวา่พระเมสสิยาห์จะกระทาํ  

ยอห์นรู้สึกกงัวลใจอยา่งยิ(ง จนถึงขนาดส่งผูส่้งสารไปถามพระเยซูวา่ พระองคคื์อพระเมสสิยาห์จริง ๆ หรือไม่  

ใหเ้ราฟังวา่ลูกาบรรยายคาํถามวา่อยา่งไรและพระเยซูตอบวา่อยา่งไร ในลูกา 7:20 23: 

 

เมื(อคนทัMงสองมาถึงกทู็ลพระองคว์า่ “ยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาส่งพวกขา้พเจา้มาทูลถามท่านวา่ ‘ท่าน คือผูที้(จะมานัMน 

หรือเราจะตอ้งคอยผูอื้(น?’” 

... ดงันัMนพระองคจึ์งตรัสกบัสองคนนัMนวา่ “จงกลบัไปรายงานสิ(งที(ท่านไดเ้ห็นไดย้นิแก่ยอห์น 

คือคนตาบอดมองเห็นได ้คนง่อยเดินได ้คนโรคเรืMอนหายจากโรค คนหูหนวกกลบัไดย้นิ คนตายแลว้เป็นขึMนมา 

และข่าวประเสริฐไดป้ระกาศแก่คนยากไร้  

คนที(ไม่สูญเสียความเชื(อไปเพราะเรากเ็ป็นสุข” (ลูกา 7:20 23) 

 

เพื(อตอบคาํถามของยอห์นผูใ้หบ้พัติศมา พระเยซูอา้งอิงถึงคาํพยากรณ์มากมายเกี(ยวกบัพระเมสสิยาห์จากหนงัสืออิสยาห์  

พระองคท์าํเช่นนีM เพื(อใหย้อห์นมั(นใจวา่ พระองคอ์ยูใ่นกระบวนการทาํใหค้วามคาดหวงัต่าง ๆ 

ในพนัธสญัญาเดิมเกี(ยวกบัพระเมสสิยาห์สาํเร็จเป็นจริง แมว้า่ในเวลานัMนพระองคย์งัไม่ไดท้าํทุกสิ(งใหส้าํเร็จกต็าม  

พระเยซูยงัไดห้นุนใจยอห์นไม่ใหท้อ้แทก้บัแนวทางที(พนัธกิจของพระองคใ์นฐานะพระเมสสิยาห์กาํลงัเปิดเผยออกมา 

 

กล่าวโดยสงัเขป พนัธกิจของพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ดูแตกต่างอยา่งยิ(งจากสิ(งที(ถูกคาดหมายไว ้ 

ความหวงัของชาวยวิในพระเมสสิยาห์มุ่งไปที(อาณาจกัรทางการเมืองบนโลกนีM  ที(จะเกิดขึMนทนัทีภายใตก้ารปกครองของพระเมสสิยาห์ 

เหมือนอาณาจกัรที(ดาวดิปกครองเมื(อหลายร้อยปีก่อน  

แต่พระเยซูมิไดพ้ยายามสถาปนาอาณาจกัรลกัษณะนีMในช่วงการทาํพนัธกิจของพระองคบ์นโลกนีM  

 

เมื(อไดเ้ขา้ใจหลกัศาสนศาสตร์ของชาวยวิเกี(ยวกบัพระเมสสิยาห์และมุมมองของยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาแลว้ 

เรากพ็ร้อมจะศึกษาศาสนศาสตร์ของคริสตจกัรยคุแรกเกี(ยวกบัพระเมสสิยาห์ และแผน่ดินของพระเจา้ 

 

ศาสนศาสตร์คริสเตียน 

 

ในงานเขียนของลูกา เช่นเดียวกบัส่วนที(เหลือของพนัธสญัญาใหม่ 

ศาสนศาสตร์คริสเตียนเกี(ยวกบัพระเมสสิยาห์เชื(อมโยงอยา่งใกลชิ้ดกบัข่าวประเสริฐ หรือข่าวดีของคริสเตียน  

เราสามารถสรุปข่าวประเสริฐในพนัธสญัญาใหม่ในแนวทางต่อไปนีM : 

 

ข่าวประเสริฐ คือการประกาศว่า แผ่นดนิของพระเจ้าลงมาบนโลกนี5โดยผ่านตวับุคคล และพนัธกจิของพระเยซู 
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ผู้เป็นพระเมสสิยาห์ และแผ่นดนิของพระเจ้ากาํลงัขยายออกไปสู่ความสําเร็จบริบูรณ์ 

เมื/อพระเจ้าประทานความรอดแก่คนเหล่านั5นที/ต้อนรับและวางใจในพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ 

 

คุณจะสงัเกตไดว้า่สาระของข่าวประเสริฐนัMน เกี(ยวขอ้งกบัสองแนวคิดสาํคญั  ในดา้นหนึ(ง เราไดพ้บสิ(งที(เราอาจเรียกวา่ 

“ดา้นวตัถุประสงค”์ ของข่าวประเสริฐคริสเตียน  แผน่ดินของพระเจา้มาสู่โลกนีMโดยผา่นตวับุคคล และพนัธกิจของพระเยซู  ลูกาเชื(อวา่ 

ในฐานะพระเมสสิยาห์ พระเยซูไดท้าํใหร้ะยะสุดทา้ยของแผน่ดินของพระเจา้บนโลกนีM เริ(มตน้ขึMนแลว้ 

และวนัหนึ(งพระองคจ์ะเสดจ็กลบัมาเพื(อทาํสิ(งที(พระองคไ์ดเ้ริ(มตน้ไวใ้หส้าํเร็จ 

 

และในอีกดา้นหนึ(ง สาระของข่าวประเสริฐในพนัธสญัญาใหม่กมี็ “ดา้นเฉพาะบุคคล” โดยประกาศวา่ 

ระยะสุดทา้ยของแผน่ดินของพระเจา้จะขยายไปสู่ความสาํเร็จบริบูรณ์ในขณะที(พระเจา้ประทานความรอดแก่คนเหล่านัMนที(ตอ้นรับและวาง

ใจในพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์  การปกครองของพระเจา้เหนือโลกนีM เดินหนา้ต่อไปในขณะที(ข่าวประเสริฐสมัผสัจิตใจของคนที(เชื(อ 

และนาํเขาเหล่านัMนเขา้มาสู่ความรอดที(พระเยซูไดก้ระทาํใหส้าํเร็จแลว้ 

 

ในหนงัสือกิจการ ลูกาเนน้ใหใ้ส่ใจในข่าวประเสริฐทัMงสองมิตินีM  

ใน “ดา้นวตัถุประสงค”์ ท่านเนน้ที(ความจริงต่าง ๆ ของพนัธกิจยิ(งใหญ่ของพระเจา้ในดา้นความรอดในพระคริสต ์ 

ท่านบนัทึกคาํประกาศของคริสตจกัรวา่ พระเยซูไดสิ้Mนพระชนมเ์พื(อความบาปของคนของพระองค ์

พระองคไ์ดถู้กทาํใหเ้ป็นขึMนจากความตาย พระองคค์รองราชย ์ณ เบืMองขวาพระหตัถข์องพระเจา้พระบิดา 

และพระองคจ์ะเสดจ็กลบัมาอีกครัM งดว้ยพระสิริ 

 

เพื(อเป็นตวัอยา่ง จงฟังคาํเทศนาของเปโตรในวนัเพน็เทคอสต ์ตามที(ลูกาบนัทึกไวใ้นกิจการ 2:22-24: 

 

พระเยซูแห่งนาซาเร็ธคือ ผูที้(พระเจา้ทรงรับรองโดยปาฏิหาริย ์การอศัจรรย ์และหมายสาํคญัต่างๆ... 

ท่านไดจ้บัพระองคไ์ปประหารดว้ยการตอกตรึงที(ไมก้างเขน  

แต่พระเจา้ทรงใหพ้ระองคเ์ป็นขึMนจากตาย  (กจิการ 2:22-24) 

 

จงสงัเกตวา่ ข่าวประเสริฐที(เปโตรประกาศนัMนครอบคลุมความจริง “ดา้นวตัถุประสงค”์ ของชีวติ การสิMนพระชนม ์

และการคืนพระชนมข์องพระเมสสิยาห์ 

 

แต่ลูกากเ็นน้ใหใ้ส่ใจใน “ดา้นเฉพาะบุคคล” ของข่าวประเสริฐดว้ย  ในหลายโอกาส 

ท่านเนน้ความสาํคญัของการที(แต่ละคนตอ้งตอ้นรับความจริงของพระคริสตเ์ป็นการส่วนตวั เพื(อใหชี้วติรับการเปลี(ยนแปลง 

 

เช่น บนัทึกคาํเทศนาของเปโตรในวนัเพน็เทคอสตโ์ดยลูกามีถอ้ยคาํต่อไปนีM  ในกิจการ 2:37-38: 

 

เมื(อคนทัMงหลายไดย้นิเช่นนีMกรู้็สึกเสียดแทงใจยิ(งนกัและกล่าวกบัเปโตร และอคัรทูตคนอื(น ๆ วา่ “พี(นอ้งเอ๋ย 

เราจะทาํอยา่งไรดี?” 

เปโตรตอบวา่ “พวกท่านทุกคนจงกลบัใจใหม่ และรับบพัติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต ์

เพื(อรับการทรงอภยัโทษบาปของท่าน และพวกท่านจะไดรั้บพระวญิญาณบริสุทธิX เป็นของประทาน   
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(กจิการ 2:37-38) 

 

ข่าวประเสริฐของคริสเตียนเฉือนลงไปในจิตใจของผูที้(ไดย้นิ  มนัไม่ใช่แค่การ “ยอมรับ” ขอ้มูลความจริง แต่เป็นการ “ตอ้นรับ” 

พระผูช่้วยใหร้อดจากใจจริง โดยมีผลเปลี(ยนแปลงชีวติ 

 

ตามที(ไดก้ล่าวมาแลว้ 

ศาสนศาสตร์ของชาวยวิยคุศตวรรษแรกเชื(อวา่พระเมสสิยาห์จะสถาปนาอาณาจกัรทางการเมืองในคราวเดียวกนั แต่พระเยซู 

และอคัรทูตของพระองคส์อนวา่ แผน่ดินของพระเมสสิยาห์ค่อย ๆ เติบโตขึMน และขยายออกไปโดยคริสตจกัร 

และดว้ยชีวติส่วนบุคคลที(ถูกเปลี(ยนแปลง 

 

นี(คือเหตุผลหนึ(งที(ลูกาใส่ใจอยา่งยิ(งต่อการกลบัใจใหม่ของผูไ้ม่เชื(อโดยผา่นการประกาศข่าวประเสริฐ  ท่านรู้วา่ 

นี(คือหนทางที(แผน่ดินของพระเจา้ในยคุของพระเมสสิยาห์จะขยายออกไปทั(วทัMงโลก 

 

เมื(อไดเ้ห็นเคา้โครงของมุมมองในพนัธสญัญาเดิมแลว้ เรากค็วรพิจารณาแง่มุมที(สามของภูมิหลงัทางศาสนศาสตร์ของกิจการ 

ซึ( งกคื็อ รากฐานในพระกิตติคุณลูกา 

 

 

พระกติตคุิณลูกา 

 

เมื(อเราอ่านหนงัสือกิจการ เราตอ้งระลึกเสมอวา่ นี(คืองานเล่มที(สองในชุดงานเขียนสองเล่มจากลูกา ถึงเธโอฟิลสั  

ลูกาตัMงใจใหห้นงัสือทัMงสองเล่มถูกอ่านไปควบคู่กนั  พระกิตติคุณของท่าน คือเรื(องราวส่วนแรก และหนงัสือกิจการเป็นส่วนที(สอง  ฉะนัMน 

เพื(ออ่านหนงัสือกิจการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เราตอ้งเขา้ใจวา่กิการดาํเนินต่อจากเรื(องราวที(เริ(มตน้ในพระกิตติคุณลูกาอยา่งไร 

 

พระกิตติคุณลูกาเตรียมเราใหเ้ขา้ใจขอ้ความของหนงัสือกิจการในหลายวธีิ  แต่เพื(อวตัถุประสงคข์องเรา 

เราจะเนน้ไปที(ประเดน็สาํคญัเรื(องแผน่ดินของพระเจา้ ซึ( งปรากฏอยูใ่นทัMงสองเล่ม  ในพระกิตติคุณลูกา พระเยซูสถาปนารูปแบบ 

และเป้าหมายสาํหรับแผน่ดินของพระเจา้ 

และเตรียมอคัรทูตของพระองคใ์หพ้ร้อมที(จะสานต่องานของพระองคห์ลงัพระองคเ์สดจ็ขึMนสู่สวรรค ์ ในหนงัสือกิจการ 

พระเยซูเสดจ็ขึMนสู่สวรรค ์และปล่อยใหอ้คัรทูตของพระองค ์ซึ( งไดรั้บความช่วยเหลือจากพระวญิญาณบริสุทธิX  

ใหดู้แลการขยายแผน่ดินของพระองคโ์ดยผา่นข่าวประเสริฐ 

 

เราจะพิจารณาสองวธีิที(พระกิตติคุณลูกาเตรียมแนวทางสาํหรับพนัธกิจการสร้างแผน่ดินของพระเจา้สาํหรับอคัรทูตในหนงัสือกิจก

าร  หนึ(ง เราจะมองไปที(พระเยซูในฐานะพระองคผ์ูน้าํแผน่ดินนัMนมา  และสอง 

เราจะสาํรวจบทบาทของอคัรทูตในการสานต่อเพื(อนาํแผน่ดินของพระเจา้มาหลงัพระเยซูเสดจ็ขึMนสู่สวรรคแ์ลว้ 

ใหเ้ราเริ(มตน้ที(พระเยซูในฐานะพระองคผ์ูน้าํแผน่ดินของพระเจา้มา 

 

พระเยซู 
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ตลอดทัMงพระกิตติคุณของท่าน ลูกาบรรยายลกัษณะเฉพาะของพระเยซูวา่ เป็นผูเ้ผยพระวจนะ 

ผูป้ระกาศการมาถึงของแผน่ดินของพระเจา้ และเป็นกษตัริยที์(นาํแผน่ดินของพระองคเ์ขา้สู่อาํนาจโดยการขึMนสู่บลัลงักข์องแผน่ดินนัMน  

พระเยซูเองกก็ล่าวถึงทัMงสองแนวคิดนีM ในหลายตอน  เพื(อเป็นตวัอยา่ง 

เราจะพิจารณาเพียงสองครัM งที(พระเยซูกล่าวถึงเรื(องนีM ในพนัธกิจต่อสาธารณะของพระองค ์

 

ดา้นหนึ(ง ในลูกา 4:43 พระเยซูตรัสดงันีM เมื(อใกลถึ้งเวลาที(พระองคเ์ริ(มพนัธกิจสาธารณะ: 

 

“เราตอ้งประกาศข่าวประเสริฐเรื(องอาณาจกัรของพระเจา้แก่เมืองอื(น ๆ ดว้ยเพราะเราถูกส่งมากเ็พื(อเหตุนีM ” (ลูกา 4:43) 

 

ในอีกดา้นหนึ(ง เมื(อพนัธกิจสาธารณะของพระองคจ์บลง ก่อนพระองคเ์สดจ็เขา้กรุงเยรูซาเลม็อยา่งผูพิ้ชิต 

และไดรั้บการเทิดทูนในฐานะกษตัริย ์พระเยซูกล่าวคาํอุปมา เรื(องเงินสิบมินาในลูกา 19:12-27  ในคาํอุปมานีM  

พระองคอ์ธิบายวา่แผน่ดินของพระเจา้จะมาอยา่งชา้ ๆ อยา่งไร  

ชาวยวิส่วนใหญ่ในสมยัของพระองคห์วงัในแผน่ดินที(จะมาถึงในทนัทีทนัใด และเพียบพร้อมทุกดา้นดว้ย 

แต่พระเยซูสอนวา่พระองคก์าํลงันาํแผน่ดินนัMนมาอยา่งชา้ ๆ เป็นลาํดบัขัMนตอน  พระเยซูไดเ้ริ(มตน้แผน่ดินนัMนแลว้ 

แต่พระองคจ์ะจากไปเป็นเวลานาน เพื(อรับการแต่งตัMงเป็นกษตัริย ์

และพระองคจ์ะยงัไม่ทาํใหแ้ผน่ดินของพระองคส์าํเร็จบริบูรณ์จนกระทั(งพระองคเ์สดจ็กลบัมาอีกครัM ง 

ใหเ้ราฟังตอนตน้ของคาํอุปมาเรื(องเงินสิบมินาในลูกา 19:11-12: 

 

พระองคต์รัสคาํอุปมาต่อไป เนื(องจากพระองคเ์สดจ็มาใกลก้รุงเยรูซาเลม็แลว้ 

และผูค้นคิดวา่อาณาจกัรของพระเจา้จะปรากฏทนัที 

พระองคต์รัสวา่ “ชายคนหนึ(งในราชตระกลูไปแดนไกลเพื(อรับการแต่งตัMงใหเ้ป็น 

กษตัริย ์แลว้จะกลบัมา (ลูกา 19:11-12) 

 

ใหเ้ราสงัเกตสิ(งที(เกิดขึMนในที(นีM   พระเยซูกาํลงัจะเสดจ็เขา้กรุงเยรูซาเลม็ และไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นกษตัริย ์

แต่พระองคไ์ม่ตอ้งการใหป้ระชาชนทึกทกัเอาวา่พระองคจ์ะสถาปนาตนเองเป็นผูป้กครองโลกในขณะนีM   ตรงกนัขา้ม 

พระองคจ์ะจากไปเป็นเวลานาน เพื(อรับตาํแหน่งกษตัริยข์องพระองค ์

และจะเสดจ็กลบัมาเพื(อปกครองแผน่ดินของพระองคบ์นโลกนีM ในอนาคต 

 

และนี(คือสิ(งที(เกิดขึMนจริง ๆ  ในกรุงเยรูซาเลม็ พระเยซูถูกจบัและถูกตรึง  จากนัMน 

พระองคท์รงเป็นขึMนจากความตายและเสดจ็ขึMนสู่สวรรค ์อนัเป็นเวลาที(พระองคไ์ดรั้บสถานภาพกษตัริยจ์ากพระบิดา  

และพระองคจ์าํเป็นตอ้งเสดจ็กลบัมาเพื(อทาํใหแ้ผน่ดินของพระองคส์าํเร็จบริบูรณ์ 

 

เมื(อเขา้ใจแนวทางที(พระกิตติคุณลูกาสถาปนาพระเยซูในฐานะพระองคผ์ูน้าํแผน่ดินของพระเจา้มา เรากค็วรหนัไปสู่ประเดน็ที(สอง 

ที(ถูกกาํหนดไวใ้นพระกิตติคุณเล่มนีM  นั(นคือ บทบาทของอคัรทูตในการต่อยอดแผน่ดินของพระเจา้โดยผา่นข่าวประเสริฐ 

 

อคัรทูต 
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ในคืนก่อนที(พระเยซูถูกตรึง พระองคส์ั(งอคัรทูตของพระองคใ์หส้านต่องานของพระองคใ์นการนาํแผน่ดินของพระเจา้ลงมา  

จงฟังถอ้ยคาํของพระองคต่์อเหล่าสาวกในลูกา 22:29-30: 

 

เรายกอาณาจกัรหนึ(งใหแ้ก่ท่าน 

เหมือนที(พระบิดาทรงยกอาณาจกัรหนึ(งใหเ้รา เพื(อท่านจะร่วมกินและดื(มที(โตะ๊ของเราในอาณาจกัรของเรา 

และนั(งบนบลัลงักต์ดัสินชนอิสราเอลสิบสองเผา่ (ลูกา 22:29-30) 

 

พระเยซูแต่งตัMงอคัรทูตของพระองคใ์หเ้ป็นผูน้าํ และผูพิ้พากษาในแผน่ดินของพระองค ์ งานของพวกเขา 

ซึ( งตอ้งพึ(งพาพระวญิญาณบริสุทธิX  กคื็อการสานต่องานที(พระเยซูทิMงไวใ้หพ้วกเขา โดยการประกาศข่าวประเสริฐเรื(องแผน่ดินของพระเจา้ 

และขยายแผน่ดินนัMนใหค้รอบคลุมไปทั(วโลก 

 

เราจึงเห็นไดว้า่พระกิตติคุณลูกากาํหนดวา่การเปิดตวัแผน่ดินของพระเจา้กคื็อภารกิจหลกัของพระเยซู 

และพระองคม์อบหมายใหอ้คัรทูตสานต่อภารกิจนีMหลงัจากพระองคเ์สดจ็ขึMนสู่สวรรค ์

 

และหนงัสือกิจการกด็าํเนินต่อทนัที จากจุดที(พระกิตติคุณลูกาจบลง  กิจการเริ(มดว้ยการที(ลูกาอธิบายวา่ 

หลงัจากพระเยซูเป็นขึMนจากความตายและก่อนพระองคเ์สดจ็ขึMนสู่สวรรค ์พระองคไ์ดใ้ชเ้วลาสอนบรรดาอคัรทูต  

ใหเ้ราฟังคาํบรรยายของลูกาในกิจการ 1:3-8: 

 

พระองคท์รงปรากฏแก่พวกเขาในช่วงสี(สิบวนั 

และตรัสเกี(ยวกบัอาณาจกัรของพระเจา้ ครัM งหนึ(ง...พระองคท์รงบญัชาพวกเขาวา่ “อยา่ออกจากกรุงเยรูซาเลม็ 

แต่จงรอคอยของประทานที(พระบิดาของเราไดท้รงสญัญาไว ้

...ไม่กี(วนัพวกท่านจะไดรั้บบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธิX ” 

...พวกเขาจึงทูลถามพระองคว์า่ “พระองคเ์จา้ขา้ บดันีMพระองคจ์ะทรงกอบกูอ้าณาจกัรอิสราเอลขึMนใหม่หรือ?” 

พระองคต์รัสกบัพวกเขาวา่ “ไม่ใช่ธุระของพวกท่านที(จะรู้วนัเวลาซึ(งพระบิดาทรงกาํหนดไว ้

ตามสิทธิอาํนาจของพระองค ์แต่ท่านทัMงหลายจะไดรั้บฤทธิX  

อาํนาจเมื(อพระวญิญาณบริสุทธิX เสดจ็มาเหนือพวกท่าน และพวกท่านจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเลม็ 

และทั(วแควน้ยเูดียกบัสะมาเรียจนถึงสุดปลายแผน่ดินโลก” (กจิการ 1:3-8) 

 

นี(เป็นอีกครัM งหนึ(ง ที(พระเยซูหนุนใจผูที้(ติดตามพระองคไ์ม่ใหค้าดหวงัถึงแผน่ดินที(สาํเร็จบริบูรณ์อยา่งทนัทีทนัใด  ตรงกนัขา้ม 

พระองคย์นืยนัวา่บรรดาอคัรทูตจะตอ้งรับผดิชอบในการสานต่อพนัธกิจของพระองคโ์ดยการประกาศข่าวประเสริฐไปทั(วโลก  

และนี(กคื็อสิ(งที(บรรดาอคัรทูตไดก้ระทาํในหนงัสือกิจการ  พวกเขาไดส้ร้างคริสตจกัรขึMน 

อนัเป็นรูปแบบยคุปัจจุบนัของแผน่ดินของพระเจา้  และพวกเขานาํข่าวประเสริฐแห่งแผน่ดินของพระเจา้ไปยงัดินแดน และกลุ่มคนใหม่ ๆ 

โดยขยายแผน่ดินของพระเจา้จากเยรูซาเลม็ไปยงัยเูดีย ไปสู่สะมาเรีย และไปยงัสุดปลายแผน่ดินโลก  

ใหเ้ราฟังวา่ลูกาสรุปหนงัสือกิจการอยา่งไรใน 28:30-31: 

 

ตลอดสองปีเตม็ เปาโลพกัอยูใ่นบา้นซึ(งเขาเช่าไว ้และตอ้นรับคนทัMงปวงที(มาหาเขา เขาประกาศเรื(องอาณาจกัรของพระเจา้ 

และสอนเรื(ององคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้อยา่งกลา้หาญโดยไม่ถูก ขดัขวาง (กจิการ 28:30-31) 
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ขอใหส้งัเกตวา่ แทนที(จะกล่าวเพียงวา่เปาโลประกาศ “ข่าวประเสริฐ” ลูกากล่าววา่เปาโลประกาศ “แผน่ดินของพระเจา้”  

หนงัสือกิจการจบลงเหมือนกบัที(ไดเ้ริ(มตน้ 

โดยเนน้ที(บทบาทของอคัรทูตในฐานะผูข้ยายแผน่ดินของพระเจา้บนโลกนีMผา่นการประกาศของพวกเขา 

 

เมื(อเราเขา้ศึกษาหนงัสือกิจการ เราตอ้งระลึกเสมอวา่ ลูกาเขียนขึMนโดยอิงภูมิหลงัของท่านในพนัธสญัญาเดิม 

และความเชื(อยคุศตวรรษแรกเกี(ยวกบัแผน่ดินของพระเจา้ในพระคริสต ์ และเรากต็อ้งระลึกเช่นกนัวา่ 

หนงัสือกิจการนัMนตามติดพระกิตติคุณลูกามา 

โดยรายงานวา่งานของแผน่ดินของพระเจา้ที(เริ(มตน้ผา่นทางพนัธกิจของพระคริสตถู์กสานต่ออยา่งไรโดยอคัรทูต และคริสตจกัรยคุแรก 

ดว้ยการพึ(งพาการทรงนาํของพระวญิญาณบริสุทธิX  

 

 

สรุป 

 

ในบทเรียนนีM  เราไดศึ้กษาเกี(ยวกบัผูเ้ขียนหนงัสือกิจการ  เราไดอ้ภิปรายถึงบริบททางประวติัศาสตร์ 

และเราไดส้าํรวจภูมิหลงัทางศาสนศาสตร์ของหนงัสือเล่มนีM   

การคิดถึงรายละเอียดเหล่านีM เมื(อศึกษาหนงัสือกิจการจะช่วยใหเ้ราคน้พบความหมายดัMงเดิมและประยกุตใ์ชใ้นชีวติของเราไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

เมื(อศึกษาบทเรียนชุดนีM ต่อไป เราจะเห็นวา่ภูมิหลงัของกิจการไดเ้ปิดประตูสู่ความเขา้ใจอยา่งมากมายยอดเยี(ยมนีMอยา่งไร  

เราพบวา่บนัทึกเกี(ยวกบัคริสตจกัรยคุแรกที(ลูกาไดรั้บการดลใจใหเ้ขียนนัMน ไดน้าํเธโอฟิลสั 

และคริสตจกัรยคุแรกไปสู่การรับใชพ้ระคริสตอ์ยา่งสตัยซื์(อไดอ้ยา่งไร  

และเรากจ็ะไดเ้ห็นวา่หนงัสือกิจการใหค้าํแนะนาํที(สาํคญัอยา่งสูงยิ(งแก่คริสตจกัรทุกวนันีMดว้ย 

ในขณะที(เรายงัคงประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผน่ดินของพระเจา้ในโลกของเราต่อไป 
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วทิยากร 
 

 

ดร. ฮานส์ เอฟ ไบเออร์ (ผู้ดาํเนินรายการ) เป็นศาสตราจารยด์า้นพนัธสญัญาใหม่ และประธานภาควชิาพนัธสญัญาใหม่ ที( 

วทิยาลยัพระคริสตธรรมคฟัเวอแนนท ์ในเมืองเซนตห์ลุยส์ รัฐมิสซูรี  ดร. ไบเออร์ไดรั้บปริญญาศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต 

และศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต จากวทิยาลยัพระคริสตธรรมแอชแลนด ์และไดรั้บปริญญาดุษฎีบณัฑิต จากมหาวทิยาลยั 

อเบอร์ดีน ในสกอตแลนด ์ ดร. ไบเออร์ ซึ( งกาํเนิด และเติบโตในเยอรมนี เป็นอาจารยส์อน ณ วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเยอรมนี 

ที(เมืองเกียสเซน  ที(นั(น ท่านไดก่้อตัMงคริสตจกัรแห่งหนึ(งขึMน และเป็นศิษยาภิบาลร่วม  ท่านบรรยาย 

และเทศนาอยา่งสมํ(าเสมอทั(วประเทศสหรัฐ และในยโุรป และไดตี้พิมพเ์อกสาร ความเรียง พจนานุกรม บทความ 

และอรรถาธิบายจาํนวนมาก ทัMงในภาษาองักฤษ และภาษาเยอรมนั โดยเฉพาะเกี(ยวกบัพระกิตติคุณและหนงัสือกิจการ  นอกจากนัMน 

ท่านยงัเป็นผูเ้ขียนหนงัสือ “ศาสนศาสตร์ของมาระโก: พลวตัระหวา่งคริสตศ์าสนศาสตร์และความเป็นสาวกแท”้ (A Theology of Mark: 

The Dynamic Between Christology and Authentic Discipleship (P&R, 2012)) 
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อภธิานศัพท์ 

 

อบัราฮัม—อคัรปิตาในสมยัพนัธสญัญาเดิม บุตรของเทราห์ บิดาของชนชาติอิสราเอล ผูที้(พระเจา้กระทาํพนัธสญัญาดว้ยในปฐมกาล 15 

และ 17 โดยสญัญาจะใหท่้านมีลูกหลานมากมายและไดรั้บแผน่ดินพิเศษ 

 

อารัมภบทต่อต้านมุมมองของมาร์ซิออน—อารัมภบทเก่าแก่เพื(อนาํเขา้สู่พระกิตติคุณ (ประมาณ ค.ศ. 160-180) ซึ( งกาํหนดความเป็นผูเ้ขียน 

และใหร้ายละเอียดดา้นชีวประวติัของผูเ้ขียนพระกิตติคุณ 

 

แนวคดิเรื/องวนัสิ5นโลก/ผู้นิยมแนวคดิเรื/องวนัสิ5นโลก—ชื(อที(หมายถึงบางนิกายของศาสนายวิในศตวรรษแรก 

ที(คาดหมายวา่พระเจา้จะแทรกแซงอยา่งรวดเร็วและเดด็ขาดเพื(อทาํลายศตัรูของพวกเขาและสถาปนายคุที(จะมาถึง 

 

เคลเมนต์แห่งอเลก็ซานเดรีย—(ประมาณ ค.ศ. 150-215) บิดาแห่งคริสตจกัรยคุแรก และนกัเขียนจากเมืองอเลก็ซานเดรีย 

 

ดาวดิ—กษตัริยพ์ระองคที์(สองของอิสราเอลในพนัธสญัญาเดิม ผูไ้ดรั้บพระสญัญาวา่บุตรของท่านจะนั(งบนบลัลงัก ์

และครองราชยต์ลอดกาล 

 

“ยูอนัเจเลยีน คาตา โยนัน” (“euangelion kata Ioannan”)—วลีภาษากรีก (ถ่ายทอดเสียง) หมายถึง “พระกิตติคุณโดยยอห์น” 

 

“ยูอนัเจเลยีน คาตา ลูกนั” (“euangelion kata Loukan”)—วลีภาษากรีก (คาํถอดเสียง) หมายถึง “พระกิตติคุณโดยลูกา” 

 

ยูเซเบียส—(ค.ศ. 263-340) นกัประวติัศาสตร์คริสเตียนยคุแรก ผูเ้ขียน”ประวติัศาสตร์คริสตจกัร” (Ecclesiastical History) 

 

โจซีฟัส—(ค.ศ. 37-ประมาณ 100) นกัประวติัศาสตร์ชาวยวิสมยัคริสตศ์ตวรรษที( 1 ผูเ้ขียน “โบราณกาล” (Antiquities) 

 

“กราตสิเต/กราตสิโตส” (“kratiste/kratistos”)—คาํภาษากรีก (ถ่ายทอดเสียง) แปลวา่ “ที(เคารพยิ(ง” ใชก้บับุคคลผูมี้เกียรติสูงสุด 

บางครัM งใชเ้พื(อเรียกผูว้า่การจากโรม เป็นคาํที(ลูกาใชใ้นพระกิตติคุณของท่าน และในหนงัสือกิจการ เมื(อกล่าวถึงเธโอฟิลสั 

 

ลูกา—ผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มที(สาม และหนงัสือกิจการ เป็นชาวต่างชาติที(กลบัใจมาเป็นคริสเตียน 

และเป็นหนึ(งในเพื(อนร่วมงานของเปาโล เชื(อกนัวา่ท่านเป็นแพทย ์

 

โมเสส—ผูเ้ผยพระวจนะ และผูน้าํการปลดปล่อยอิสราเอลในพนัธสญัญาเดิม ผูน้าํคนอิสราเอลออกจากอียปิต ์บุรุษที(พระเจา้กระทาํ 

“พนัธสญัญาดา้นธรรมบญัญติั” กบัชนชาติผา่นท่าน และผูส้ถาปนา “บญัญติั 10 ประการ” และ “หนงัสือพนัธสญัญา” ต่อชาวอิสราเอล 

และยงัไดป้รากฏตวัพร้อมกบัเอลียาห์ เมื(อพระเยซูทรงจาํแลงพระกาย 

 

เอกสารมูราโทเรียน (ที/หลงเหลือ) (Muratorian Fragment)—เอกสารเก่าแก่ที(สุดเท่าที(รู้จกั 

ซึ( งบรรจุรายนามของหนงัสือในพนัธสญัญาใหม่ที(คริสตจกัรพิจารณาวา่เป็นส่วนหนึ(งของสารบบพระคมัภีร์ เขียนในช่วงปี ค.ศ. 170-180 
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เนโร—จกัรพรรดิโรมจากปี ค.ศ. 54-68 ผูข่้มเหงคริสเตียน โทษคริสเตียนวา่เป็นผูท้าํใหเ้กิดเพลิงไหมก้รุงโรมในปี ค.ศ. 64 

และเป็นผูป้ระหารเปาโล (ตามขอ้มูลที(สืบทอดมา) 

 

ปาปิรัส 75 (Papyrus 75)—เอกสารยคุแรกอนัประกอบดว้ยหลายส่วนจากพระกิตติคุณลูกา และยอห์น น่าจะถูกคดัลอกระหวา่ง ค.ศ. 175 

และ ค.ศ. 200 

 

ฟาริสี—นิกายหนึ(งของศาสนายวิจากศตวรรษแรก เป็นที(รู้จกัเพราะความเคร่งครัดในการถือรักษาธรรมบญัญติั 

เชื(อเรื(องการคืนชีพในอนาคต แต่กเ็ชื(อวา่พระเจา้จะไม่แทรกแซงจนกวา่อิสราเอลจะเชื(อฟังธรรมบญัญติัอยา่งแทจ้ริง 

 

โรม—นครหลวงของจกัรวรรดิที(ใหญ่ และมีอาํนาจที(สุดของโลกในสมยัพนัธสญัญาใหม่ 

เมืองที(เปาโลถูกจาํคุกเป็นเวลาสองปีและประกาศข่าวประเสริฐอยา่งกลา้หาญโดยไม่ถูกขดัขวาง 

 

เธโอฟิลสั—บุคคลที(ลูกาเขียนพระกิตติคุณ และหนงัสือกิจการไปให ้

 

นิกายหัวรุนแรง (Zealots)—นิกายของศาสนายวิในศตวรรษแรก ที(เชื(อวา่พระเจา้จะเริ(มตน้ยคุที(จะมาถึง 

กต่็อเมื(อชาวยวิลุกขึMนต่อสูด้า้นการทหารกบัผูป้กครองชาวโรม 

 


