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บทนํา 
 

ในฐานะครู บางครั, งผมมีโอกาสไดเ้ดินทางไปหลายประเทศทั?วโลก  ก่อนการเดินทางแต่ละครั, ง 

ผมจะตรวจสอบใหม้ั?นใจเสมอวา่ผมเขา้ใจสองสิ?งสาํคญั  สิ?งแรกคือ ผมจาํเป็นตอ้งรู้วา่กาํลงัจะไปที?ใด  และสอง 

ผมจาํเป็นตอ้งรู้วา่จะเดินทางจากที?หนึ?งไปอีกที?หนึ?งไดอ้ยา่งไร จะตอ้งเดินทางโดยเครื?องบินหรือไม่?  ตอ้งใชร้ถโดยสาร?  

หรือใชร้ะบบโดยสารอื?น? ขอ้เทจ็จริงกคื็อ มีหลายอยา่งคลา้ยคลึงกนั เมื?อเราอ่านหนงัสือกิจการ เพราะจะช่วยไดม้าก 

หากเรารู้วา่เรื?องราวที?อ่านนั,นกาํลงัไปทิศทางใด และลูกาใชเ้ทคนิค หรือกลวธีิทางวรรณกรรมแบบใดเพื?อนาํเราไปสู่จุดหมายปลายทาง 

 

นี?คือบทเรียนที?สองในชุดบทเรียน “หนงัสือกิจการ” ซึ? งเรากาํลงัสาํรวจบนัทึกเกี?ยวกบัคริสตจกัรยคุแรก 

ซึ? งสืบสานพนัธกิจของพระเยซู  เราไดต้ั,งชื?อบทเรียนนี,วา่ “โครงสร้างและเนื,อหา” 

เนื?องจากเราจะศึกษาถึงวธีิการที?ลูกาเรียบเรียงขอ้มูลเนื,อหาของท่าน และเรากจ็ะเนน้ที?เนื,อความที?ท่านเจตนาจะสอนเรา 

 

การสาํรวจโครงสร้าง และเนื,อหาของกิจการ จะแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ ส่วนแรก เราจะศึกษากลยทุธ์เชิงโวหารของหนงัสือเล่มนี,  

โดยดูวา่วธีิที?ลูกาใชเ้ขียนหนงัสือกิจการน่าจะมีอิทธิพลต่อการตีความมหนงัสือเล่มนี,อยา่งไร ส่วนที?สอง 

เราจะศึกษาวเิคราะห์เนื,อหาของหนงัสือเล่มนี, ในประเดน็การเรียบเรียงเนื,อหา 

และพิจารณาวา่ในศตวรรษแรกนั,นมีความเขา้ใจเนื,อหานั,นอยา่งไร และส่วนที?สาม 

เราจะนาํเสนอรูปแบบสาํหรับการประยกุตใ์ชห้นงัสือเล่มนี, ในปัจจุบนั 

โดยพิจารณาวา่สารโบราณของลูกาสามารถถ่ายทอดถึงเราอยา่งมีพลงัอาํนาจในปัจจุบนัไดอ้ยา่งไร  

เราจะเริ?มตน้ที?กลยทุธ์เชิงโวหารของหนงัสือกิจการก่อน 

 

 

กลยุทธ์เชิงโวหาร 
 

เมื?อใดกต็ามที?เราอ่านหนงัสือแต่ละเล่มในพระคมัภีร์ สิ?งสาํคญักคื็อ 

เราตอ้งทาํความคุน้เคยกบัวธีิเขียนที?ผูเ้ขียนไดใ้ชเ้พื?อจูงใจผูอ่้านใหเ้ห็นดว้ยกบัมุมมองของท่าน  เราตอ้งถามคาํถามเช่น 

เหตุใดผูเ้ขียนจึงเขียนหนงัสือเล่มนี,?  ผูเ้ขียนอา้งอิงถึงสิทธิอาํนาจใดเพื?อพิสูจนป์ระเดน็ของท่าน?  

และผูเ้ขียนออกแบบหนงัสือของท่านอยา่งไร เพื?อนาํผูอ่้านไปสู่บทสรุปอนัเหมาะสมได?้  

คาํตอบสาํหรับคาํถามเหล่านี,จะนาํไปสู่ความเขา้ใจเชิงลึกมากมายที?เราตอ้งไม่มองขา้มอยา่งเดด็ขาด 

 

เมื?อเราศึกษาหนงัสือกิจการ เราจะเนน้ไปที?กลยทุธ์เชิงวรรณกรรมสามแง่มุมที?ลูกาไดใ้ช ้ หนึ?ง 

เราจะกล่าวถึงจุดประสงคต์ามที?ท่านระบุ  สอง เราจะกล่าวถึงสิทธิอาํนาจที?ท่านไดอ้า้งอิง และสาม 

เราจะกล่าวถึงรูปแบบเชิงโครงสร้างบางประการที?ท่านใชต้ลอดหนงัสือทั,งเล่ม 

เราจะเริ?มดว้ยการศึกษาจุดประสงคข์องการเขียนหนงัสือกิจการตามที?ลูการะบุไว ้
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จุดประสงค์ทีDระบุไว้ 
 

เมื?อคนเราเขียนหนงัสือยาว ๆ มีความซบัซอ้นและมีระดบันยัยะสาํคญั ปกติแลว้ ผูเ้ขียนตอ้งมีเจตนา และจุดประสงคม์ากมาย  

และสิ?งนี,กเ็ป็นจริงสาํหรับลูกา เมื?อท่านเขียนชุดหนงัสือสองเล่ม ไดแ้ก่พระกิตติคุณลูกา และหนงัสือกิจการ  

ท่านหวงัวา่งานเขียนของท่านจะส่งผลกระทบต่อชีวติของเธโอฟิลสั และของคริสตจกัรในหลาย ๆ ทาง  ดงันั,น 

เราจึงตอ้งระวงัที?จะไม่ลดความสาํคญัของจุดประสงคนี์,  กระนั,นกต็าม ลูกาไดร้ะบุจุดประสงคส์าํหรับงานของท่านไวอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 

 

ตามที?เราจะไดเ้ห็น ลูกาไดร้ะบุจุดประสงคใ์นการเขียนสองประการอยา่งชดัเจน คือ หนึ?ง 

ลูกาประกาศวา่ท่านมีเจตนาเชิงประวติัศาสตร์ 

ซึ? งเป็นความปรารถนาที?จะเขียนบนัทึกเชิงประวติัศาสตร์ที?เป็นจริงและเชื?อถือไดเ้กี?ยวกบัคริสตจกัรในศตวรรษแรก  และสอง 

ท่านประกาศถึงเจตนาสาํคญัดา้นศาสนศาสตร์ ไดแ้ก่ความปรารถนาที?จะสื?อสาร ยนืยนัความจริง 

และความสาํคญัของถอ้ยคาํแห่งข่าวประเสริฐ  เราจะดูที?จุดประสงคท์ั,งสองประการของลูกา 

โดยเริ?มที?เจตนาของท่านในการเขียนบนัทึกที?เป็นจริงทางประวติัศาสตร์ 

 

บันทกึทางประวติัศาสตร์ 

 

ในบทนาํของพระกิตติคุณของท่าน ในลูกา 1:1-3 

ลูกากล่าววา่ท่านใส่ใจอยา่งลึกซึ, งที?จะเขียนประวติัศาสตร์ที?แทจ้ริงเกี?ยวกบัคริสตจกัรยคุแรก  ใหเ้ราฟังถอ้ยคาํของท่าน: 

 

หลายคนไดป้ระมวลเรื?องราวต่าง ๆ 

ที?ไดส้าํเร็จท่ามกลางพวกเรา ตามที?สืบทอดมาถึงเราจากบรรดาผูที้?ไดเ้ห็นกบัตาตั,งแต่ตน้ 

และเป็นผูรั้บใชแ้ห่งพระวจนะ เนื?องจากขา้พเจา้เองไดสื้บสวนทุกสิ?งอยา่งถี?ถว้นมาตั,งแต่ตน้ 

จึงเห็นควรที?จะบนัทึกสิ?งเหล่านี, ใหเ้ป็นเรื?องเป็นราว... (ลูกา 1:1-3) 

 

ความใส่ใจของลูกาที?มีต่อประวติัศาสตร์ที?ถูกตอ้งปรากฏชดัในหลายแนวทางในขอ้ความของท่าน  ท่านอา้งอิงถึง “เรื?องราวต่าง ๆ 

ที?เกิดขึ,นในหมู่เรา” นั?นคือ เหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ที?ไดเ้กิดขึ,น  ลูกายงัไดก้ล่าววา่ท่านไดป้รึกษากบั “บรรดาผูรู้้เห็นเหตุการณ์” 

และได ้“คน้หาขอ้มูลอยา่งถว้นถี?” สาํหรับบนัทึกของท่าน  ท่านยงัไดร้ะมดัระวงัที?จะเขียน “บทบรรยายเหตุการณ์ตามลาํดบั” 

เพื?อความจริงที?ท่านรายงานจะถูกสื?ออยา่งชดัเจนและแม่นยาํ 

 

โดยสงัเขป ลูกาเจตนาใหง้านเขียนทั,งสองเล่มของท่าน คือ พระกิตติคุณลูกา และกิจการ นาํเสนอบนัทึกความจริงทางประวติัศาสตร์ 

โดยเริ?มตน้ที?ชีวติของพระเยซูในพระกิตติคุณลูกา และต่อเนื?องไปจนถึงคริสตจกัรยคุศตวรรษแรกในหนงัสือกิจการ  

ลูกาใส่ใจเกี?ยวกบัการบนัทึกประวติัศาสตร์ที?แทจ้ริง เพราะท่านเขา้ใจหลกัการพื,นฐานที?ถูกกล่าวย ํ,าหลายครั, งตลอดพระคมัภีร์ทั,งเล่ม 

นั?นคือ พระเจา้เปิดเผยพระองคเ์องในประวติัศาสตร์จริง ในสถานที? และเวลาจริง  

พระองคท์าํงานผา่นประวติัศาสตร์เพื?อนาํความรอดและการพิพากษามาสู่โลกนี,  

 

น่าเสียดายที?ในช่วงไม่กี?ศตวรรษที?ผา่นมา นกัวชิาการเชิงวพิากษม์ากมายไดโ้ตแ้ยง้วา่ แนวคิดเรื?อง “ความรอด” และ “การพิพากษา” 

ไม่ไดมี้อยูร่่วมกบัประวติัศาสตร์จริง ๆ กล่าวโดยทั?วไป 

พวกเขายนืยนัวา่การกระทาํเหนือธรรมชาติของพระเจา้ไม่ไดเ้กิดขึ,นจริงในประวติัศาสตร์ ในสถานที? และเวลาจริง  ตรงกนัขา้ม 
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พวกเขาเชื?อวา่ประวติัศาสตร์จริงตอ้งเป็นไปตามธรรมชาติเท่านั,น มิใช่เรื?องเหนือธรรมชาติ  ดงันั,น 

เมื?อนกัศาสนศาสตร์เชิงวพิากษอ่์านเกี?ยวกบักิจการของพระเจา้ในพระคมัภีร์ พวกเขาจึงมกัมองเรื?องราวเหล่านี,วา่ 

เป็นเพียงการแสดงออกถึงความรู้สึกทางศาสนา อนัไม่ใช่ขอ้เทจ็จริง ทาํนองวา่เป็น “นิยายของคนเคร่งศาสนา” เท่านั,น 

 

แต่ลูกาเองกล่าวชดัเจนวา่ ท่านไม่ไดพ้ยายามเขียนนิยายของคนเคร่งศาสนา แต่เจตนาจะรายงานประวติัศาสตร์จริง  แทจ้ริงแลว้ 

ท่านเขียนในลกัษณะที?ง่ายต่อการยนืยนั หรือหกัลา้งคาํกล่าวอา้งของท่านเองดว้ยซํ, า  ตวัอยา่งหนึ?งกคื็อ 

ลูกาไดว้างขอ้เขียนของท่านไวใ้นบริบททางประวติัศาสตร์อนัเป็นที?รู้จกักนัดี  เช่น ในหนงัสือกิจการ เราพบการอา้งอิงถึงบุรุษหลายคน 

เช่น กามาลิเอล ใน 5:34 กลัลิโอ ใน 18:12 เฟลิกซ์ ใน 23:26 และเฟสตสั ใน 24:27  ทั,งหมดเป็นที?รู้จกักนัดีในสงัคมชาวยวิ 

และท่ามกลางสงัคมโรมนัสมยันั,น โดยการกล่าวถึงบุรุษเหล่านี,และรายละเอียดอื?น ๆ ทางประวติัศาสตร์ 

ลูกาทาํใหผู้อ่้านสามารถตรวจสอบงานคน้ควา้ของท่านอยา่งเป็นอิสระได ้ ผูอ่้านสามารถคุยกบัคนอื?น ๆ ที?รู้จกัคน 

และเหตุการณ์เหล่านั,นตามรายงานที?ท่านเขียน และในบางกรณีกส็ามารถอ่านงานเขียนของผูอื้?นในหวัขอ้เดียวกนัไดอี้กดว้ย 

ถา้รายงานของลูกาไม่เป็นไปตามขอ้มูลความจริง กจ็ะเป็นเรื?องง่ายมาก สาํหรับนกัตั,งขอ้สงสยัที?จะหกัลา้งได ้

 

โดยเฉพาะตั,งแต่ปลายศตวรรษที? 19 นกัวชิาการมากมายไดต้รวจสอบความเป็นจริงทางประวติัศาสตร์ของกิจการ 

โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลนอกพระคมัภีร์ และขอ้มูลทางโบราณคดี 

อื?น ๆ  การศึกษาในหลายแนวทางเหล่านี,  สามารถบ่งชี,วา่ลูกาเป็นนกัประวติัศาสตร์ที?เชื?อถือไดอ้ยา่งแน่นอน แต่ดว้ยเวลาที?จาํกดั 

เราจะกล่าวถึงเพียงสองตวัอยา่งแบบเจาะจงเท่านั,น 

 

ตวัอยา่งแรก ในกิจการ 28:7 ลูกาสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรู้คาํศพัทเ์ฉพาะทางประวติัศาสตร์  

ในขอ้นี, ท่านเรียกผูป้กครองของเกาะมอลตา ดว้ยคาํที?แปลตรงตวัวา่ “คนแรกของเกาะ” [หมายถึง “เจา้แห่งเกาะ”]  คาํศพัทที์?แปลกนี,  

สร้างความฉงนแก่นกัตีความในหลายศตวรรษที?ผา่นมา แต่งานคน้ควา้ทางโบราณคดีเมื?อไม่นานมานี,ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ 

นี?คือคาํเรียกตาํแหน่งของผูน้าํอยา่งเป็นทางการในสมยันั,น 

 

ตวัอยา่งที?สอง ในกิจการ 27:21-26 ลูกาไดบ้รรยายถึงการกระทาํต่าง ๆ ของเปาโลเมื?ออยูบ่นเรือในฐานะนกัโทษ 

ซึ? งต่อมาถูกยนืยนัดว้ยการคน้ควา้ทางประวติัศาสตร์ ขอ้ความตอนนี,  ลูกาเขียนวา่ 

เปาโลไดก้ล่าวแก่บรรดาลูกเรือในเรือที?กาํลงันาํท่านไปกรุงโรม โดยท่านแนะนาํ และใหก้าํลงัใจพวกเขา ขณะที?กาํลงัเผชิญพายใุหญ่  

นกัวชิาการเชิงวพิากษห์ลายคนในอดีตโตแ้ยง้วา่ไม่มีทางเป็นไปได ้ที?เปาโลในฐานะนกัโทษจะกล่าวอยา่งเปิดเผยเช่นนี,ได ้และสรุปวา่ 

ลูกาไดว้าดภาพอคัรทูตเปาโลใหเ้ป็นวรีบุรุษเหมือนในนิยาย  แต่งานคน้ควา้เมื?อไม่นานมานี,ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ 

กฎหมายพาณิชยน์าวใีนยคุศตวรรษแรกไดอ้นุญาตใหใ้ครกต็ามที?อยูบ่นเรือพดู 

และใหค้าํแนะนาํลูกเรือไดเ้มื?อเรือนั,นตกอยูใ่นอนัตรายร้ายแรง 

 

ตวัอยา่งเหล่านี,แสดงใหเ้ห็นถึงความสตัยซื์?อของลูกาที?มีต่อขอ้เทจ็จริงทางประวติัศาสตร์  

และเจตนาของท่านในการเขียนบนัทึกเหตุการณ์จริงทางประวติัศาสตร์ ซึ? งเตือนความจาํของเราวา่ 

สจัธรรมนิรันดร์ของพระเจา้ไม่ไดถู้กแยกออกจากความเป็นจริงเชิงรูปธรรมของชีวติ  แต่แทจ้ริงแลว้ ในความเชื?อตามพระคมัภีร์ 

ความรอดเขา้มาโดยผา่นประวติัศาสตร์จริง  นี?คือเหตุผลที?ลูกาใส่ใจอยา่งยิ?งในการเขียนบนัทึกความจริงทางประวติัศาสตร์ 

 

ถ้อยคาํแห่งข่าวประเสริฐ 

 

เมื?อเขา้ใจจุดประสงคข์องลูกาแลว้ เรากค็วรกล่าวถึงเจตนาของ 
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ลูกาในมิติที?สองของ นั?นคือ จุดประสงคท์างศาสนศาสตร์ เพื?อสื?อถึงความจริง และฤทธานุภาพของถอ้ยคาํแห่งข่าวประเสริฐ 

ในหนงัสือกิจการ  ฟังถอ้ยคาํของท่านอีกครั, งหนึ?งในลูกา 1:3-4: 

 

....จึงเห็นควรที?จะบนัทึกสิ?งเหล่านี, ใหเ้ป็นเรื?องเป็นราวเพื?อท่านเธโอฟีลสัที?เคารพยิ?ง จะไดท้ราบแน่ชดัวา่ เรื?องต่าง ๆ 

ที?เรียนรู้มานั,นจริงแทแ้น่นอน (ลูกา 1:3-4) 

 

ตามที?เราเห็นในตอนนี,  ลูกาเขียนประวติัศาสตร์ของกิจการเพื?อยนืยนัสิ?งที?เธโอฟิลสั และคนอื?น ๆ ไดถู้กสอนมา 

ซึ? งหมายความวา่หนงัสือกิจการอาจถูกบรรยายอยา่งถูกตอ้งวา่เป็นลกัษณะหนึ?งของประวติัศาสตร์แห่งคาํสอน หรือโอวาททางศาสนา  

ลูกาตอ้งการใหเ้ธโอฟิลสัและผูอ่้านอื?น ๆ ของท่านเปิดใจรับบางมุมมอง บางขอ้เชื?อหลกัทางศาสนศาสตร์ 

และบางมุมมองเรื?องความสาํคญัทางศาสนศาสตร์ของเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ที?ท่านไดร้ายงานในหนงัสือกิจการ 

 

ตามที?ไดเ้ห็นในบทเรียนก่อนหนา้นี,  ลูกามองโลก 

และประวติัศาสตร์ทั,งหมดโดยผา่นเลนส์แห่งความเป็นพระผูเ้ป็นเจา้ของพระคริสต ์และแผน่ดินของพระองค ์ ท่านเห็นวา่ความหวงั 

และพระสญัญาต่าง ๆ ในพนัธสญัญาเดิมถูกทาํใหส้าํเร็จโดยผา่นพระเยซู และคริสตจกัร  และท่านตอ้งการให ้

เธโอฟิลสัมองบนัทึกของท่านเกี?ยวกบัเหตุการณ์ที?เกิดขึ,นในคริสตจกัรยคุแรกโดยผา่นเลนส์นี, เช่นเดียวกนั เพื?อจะไดเ้ห็นวา่ 

โดยผา่นพระวญิญาณของพระเจา้ พระคริสตไ์ดส้ถาปนา และสร้างแผน่ดินของพระเจา้ในพระคริสตต่์อไปอยา่งไร  ดงันั,น 

เมื?อเราอ่านหนงัสือกิจการในวนันี,  เราตอ้งระลึกเสมอวา่ 

ลูกามิไดเ้พียงกาํลงับนัทึกขอ้มูลความจริงเพื?อเราจะรู้วา่อะไรเกิดขึ,นเมื?อนานมาแลว้เท่านั,น แต่แทจ้ริงแลว้ 

ท่านกาํลงันาํความสนใจของเราไปสู่คาํสอนที?เป็นรากฐานของคริสตจกัร นั?นคือ 

ในฐานะประจกัษพ์ยานถึงพนัธกิจอนัต่อเนื?องของพระคริสตโ์ดยผา่นพระวญิญาณบริสุทธิf  ซึ? งเป็นความจริง และเชื?อถือไดอ้ยา่งแน่นอน 

 

การอาศัยสิทธิอาํนาจ 
 

เมื?อเขา้ใจจุดประสงคท์ั,งสองที?ลูการะบุไวแ้ลว้ เรากพ็ร้อมจะพิจารณาแง่มุมที?สองของกลยทุธ์เชิงโวหารของท่าน ไดแ้ก่ 

การอาศยัสิทธิอาํนาจ  

ลูกาไม่ไดย้นืยนัความจริงทางประวติัศาสตร์และศาสนศาสตร์ที?ท่านบนัทึกบนพื,นฐานของสิทธิอาํนาจของตวัท่านเอง 

แต่บนพื,นฐานสิทธิอาํนาจของพระคริสต ์และอคัรทูตของพระองค ์ ดว้ยวธีินี,  ลูกาทาํหนา้ที?เป็นประจกัษพ์ยานของข่าวประเสริฐที?แทจ้ริง 

 

สิ?งที?น่าทึ?งในกิจการกคื็อ ปริมาณขอ้มูลที?ใชเ้พื?อกล่าวถึงถอ้ยคาํและการกระทาํของเหล่าคนที?เป็นประจกัษพ์ยานหลกัของพระคริสต ์ 

เมื?อพระคริสตเ์สดจ็สู่สวรรค ์พระองคไ์ดแ้ต่งตั,งอคัรทูตของพระองคใ์หเ้ป็นประจกัษพ์ยาน และทรงมอบสิทธิอาํนาจแก่พวกเขา 

โดยพวกเขาตอ้งพึ?งพาพระองคเ์พื?อดาํเนินพนัธกิจแห่งแผน่ดินของพระองคต่์อไป  พระองคป์ระทานอาํนาจเป็นระยะ ๆ แก่ผูเ้ผยพระวจนะ 

และผูน้าํคริสตจกัรคนสาํคญัเพื?อประกาศถอ้ยคาํของพระองคเ์ช่นกนั  

และเมื?อลูกาพยายามจูงใจเธโอฟิลสัและคริสตจกัรในวงกวา้งใหเ้ปิดใจรับมุมมองนี,ของท่าน 

ท่านกห็นัไปหาผูน้าํคริสตจกัรยคุแรกครั, งแลว้ครั, งเล่า โดยเฉพาะบรรดาอคัรทูต และผูเ้ผยพระวจนะ เพื?อแสดงใหพ้วกเขาไดเ้ห็น 

และท่านเองกอ็าศยัสิทธิอาํนาจนี, เป็นฐานการเขียน 
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เพื?อสาํรวจประเดน็ที?ลูกาอาศยัสิทธิอาํนาจดงักล่าวในการเขียนหนงัสือของท่าน เราจะเนน้ที?สองประเดน็  หนึ?ง 

เราจะพิจารณาวธีิที?ลูกาใชเ้พื?ออา้งอิงถอ้ยคาํแห่งสิทธิอาํนาจ  และสอง เราจะมองที?การอา้งอิงถึงการกระทาํดว้ยสิทธิอาํนาจนั,น  

เราจะเริ?มตน้ดว้ยการที?ลูกาเนน้ย ํ,าถึงถอ้ยคาํที?ประกอบดว้ยสิทธิอาํนาจในคริสตจกัร 

 

ถ้อยคาํ 

 

ตามที?เรากล่าวถึงในบทเรียนก่อนหนา้แลว้วา่ ลูกาไม่ไดเ้ป็นอคัรทูต  ท่านน่าจะเขา้มาเชื?อหลงัจากพระคริสตเ์สดจ็สู่สวรรคแ์ลว้  

ในการเดินทางของท่าน ทั,งกบัเปาโล และปราศจากเปาโล ลูกาไดศึ้กษาพนัธกิจต่าง ๆ ของพระเยซู ของบรรดาอคัรทูต 

และไดบ้นัทึกคาํพยานของประจกัษพ์ยานที?พระผูเ้ป็นเจา้ไดเ้ลือกสรรไว ้

 

เอาล่ะ ในดา้นหนึ?ง คนทั,งปวงที?ติดตามพระคริสตก์เ็ป็นประจกัษพ์ยานของพระองค ์ แต่เมื?อคริสตจกัรกาํลงัถูกสถาปนาขึ,น 

พระเยซูไดม้อบหมายใหอ้คัรทูตเป็นประจกัษพ์ยานที?ไม่ผดิพลาดของพระองค ์ อคัรทูตเหล่านี,  คือ 

ผูที้?พระเยซูแต่งตั,งและมอบอาํนาจใหท้าํหนา้ที?เป็นประจกัษพ์ยานถาวร เป็นผูไ้ดรั้บอาํนาจบนโลกนี,  เมื?อพระองคมิ์ไดอ้ยูบ่นโลกนี,แลว้  

นอกจากคนเหล่านี,  องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดเ้รียกผูเ้ผยพระวจนะ และผูน้าํคริสตจกัรผูไ้ดรั้บอาํนาจคนอื?น ๆ เช่นลูกา 

ใหเ้ป็นพยานดว้ยสิทธิอาํนาจตามโอกาสอนัเหมาะสม 

 

วธีิโดดเด่นที?สุด ที?ลูกาใชเ้พื?อนาํเสนอถอ้ยคาํแห่งสิทธิอาํนาจกคื็อ การบนัทึกคาํพดูต่าง ๆ  

แทนที?จะเพียงแค่ใหค้วามเห็นเกี?ยวกบัคาํสอนของคริสตจกัร ลูกาบนัทึกวาทกรรมที?มีเนื,อหากวา้งขวางเป็นประจาํ 

โดยปล่อยใหต้วัแทนผูมี้สิทธิอาํนาจของพระผูเ้ป็นเจา้กล่าวขอ้ความของตนเองในฐานะบุคคลผูก้ระทาํพนัธกิจในประวติัศาสตร์ 

 

แทจ้ริงแลว้ ประมาณร้อยละ 30 ของเนื,อหาในกิจการประกอบดว้ยการโตแ้ยง้ บทสนทนา ขอ้ความที?พดูคนเดียว คาํเทศนา 

และขอ้ความที?กล่าวดว้ยวาจาประเภทอื?น ๆ  นี?เป็นจาํนวนร้อยละที?สูงกวา่มาก 

เมื?อเทียบกบัขอ้มูลประเภทสุนทรพจนที์?เราพบในเอกสารโบราณอื?น ๆ ซึ? งน่าจะเป็นเพราะวา่ลูกาอาศยัขอ้ความดว้ยวาจาเหล่านี,  

เพื?ออา้งอิงถึงอาํนาจของอคัรทูต  รวมทั,งสิ,นแลว้ มี 24 สุนทรพจนใ์นกิจการ โดยเป็นของเปโตร 8 ครั, ง ของเปาโล 9 ครั, ง ของสเตเฟน 1 

ครั, ง ของยากอบ 1 ครั, ง และอีกไม่กี?ครั, งจากคนอื?น ๆ  และเกือบทั,งหมดของสุนทรพจนเ์หล่านี,กล่าวโดยอคัรทูต  

ที?เหลือส่วนใหญ่กล่าวโดยผูเ้ผยพระวจนะ และผูน้าํที?โดดเด่นของคริสตจกัร 

 

แต่เหตุใดสิ?งนี, จึงเป็นเรื?องสาํคญั?  สุนทรพจนต่์าง ๆ ในกิจการบอกเราวา่ใครคือผูน้าํคริสตจกัรยคุแรก 

และพวกเขาคิดอยา่งไรในประเดน็ต่าง ๆ อนัหลากหลาย  

คนเหล่านี,แสดงใหเ้ราเห็นวา่เหตุใดเหล่าสาวกจึงเตม็ใจที?จะทนทุกขเ์พื?อพระคริสต ์ 

คนเหล่านี, เป็นพยานถึงการที?บรรดาอคัรทูตรับใชพ้ระคริสต ์และไดบ้นัทึกคาํสอนของอคัรทูตเหล่านั,นเพื?อสร้างแผน่ดินของพระเจา้  

พวกเขายงัไดรั้บรองอาํนาจของมุมมองของลูกาเกี?ยวกบัประวติัศาสตร์ของคริสตจกัรยคุแรก 

 

ในช่วงศตวรรษที? 19 และ 20 

มีนกัวชิาการเชิงวพิากษม์ากมายที?ไม่ยอมรับวา่ลูกาไดเ้ขียนรายงานตามความจริงเกี?ยวกบัสุนทรพจนที์?ท่านรวมไวใ้นกิจการ  ทั,งนี,  

เรากต็อ้งยอมรับวา่มีเรื?องราวบางตวัอยา่งทางประวติัศาสตร์ในโลกยคุโบราณ ซึ? งประกอบดว้ยคาํกล่าวที?มิไดอ้ยูบ่นพื,นฐานของความจริง 
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แต่นกัวชิาการเชิงวพิากษ ์และดา้นการประกาศข่าวประเสริฐหลายคนมีความเห็นวา่ นกัประวติัศาสตร์ทั,งยคุก่อน ยคุเดียวกนั 

และยคุหลงัจากช่วงชีวติของลูกา ไดท้าํงานหนกัเพื?อมั?นใจวา่สุนทรพจนต่์าง ๆ 

ในประวติัศาสตร์ที?พวกเขาบนัทึกนั,นเป็นตวัแทนที?ถูกตอ้งของสุนทรพจนที์?ถูกกล่าวไวจ้ริง  และแทจ้ริงแลว้ 

ถา้เราดูสุนทรพจนใ์นหนงัสือกิจการอยา่งใกลชิ้ด เรากพ็บหลกัฐานที?ทาํใหเ้ชื?อไดว้า่ลูกาเป็นหนึ?งในนกัประวติัศาสตร์ที?เชื?อถือได ้

และสุนทรพจนที์?ท่านรวบรวมไวจึ้งเป็นตวัแทนของคาํสอนที?ประกอบดว้ยสิทธิอาํนาจของอคัรทูตอยา่งแทจ้ริง 

 

โดยหลกั ๆ แลว้ เราสามารถมั?นใจในบนัทึกสุนทรพจนใ์นหนงัสือกิจการ 

เพราะลูกาไดรั้บการดลใจโดยพระวญิญาณบริสุทธิf ใหเ้ขียนประวติัศาสตร์อนัประกอบดว้ยสิทธิอาํนาจซึ?งปราศจากขอ้ผดิพลาด  กระนั,น 

อยา่งนอ้ยกมี็อีกสี?แนวทางที?ช่วยใหเ้ราเห็นวา่สุนทรพจนต่์าง ๆ ในกิจการนั,น เป็นตวัแทนที?ถูกตอ้งแม่นยาํของคาํกล่าวที?เกิดขึ,นจริง คือ: 

 

หนึ?ง สุนทรพจนต่์าง ๆ มีลีลาเป็นของตนเอง  โดยเปรียบเทียบกบัส่วนอื?น ๆ ของกิจการ สุนทรพจนเ์หล่านี, ฟังดูเป็นธรรมชาติ 

ลีลาเรียบง่าย  บางคาํกล่าวกใ็ชภ้าษากรีกที?หว้นและไม่ถูกขดัเกลา  สิ?งนี,แสดงใหเ้ห็นวา่ลูกาใส่ใจที?จะบนัทึกสิ?งที?ผูพ้ดูกล่าวออกมาจริง ๆ 

มากกวา่ที?จะขดัเกลา หรือปรับแต่งสุนทรพจนข์องบุคคลเหล่านั,น 

 

สอง สุนทรพจนเ์หล่านี, เขา้กนัไดดี้กบับริบทที?เกี?ยวขอ้ง  คาํพดูแต่ละคาํถูกปรับใหเ้ขา้กบัผูพ้ดู และผูฟั้ง  เช่น ในกิจการ 4 

เปโตรไดก้ล่าวกบัผูน้าํชาวยวิ หลงัจากท่านไดรั้กษาชายง่อย  แมว้า่คาํพดูของเปโตรเป็นการประกาศความรอดในพระคริสต ์

ซึ? งเราอาจสงสยัวา่ลูกาไดแ้ต่งขึ,นมาเองหรือไม่ แต่เปโตรไดอ้า้งโดยตรงถึงการรักษาวา่เป็นขอ้พิสูจนค์าํพดูของท่าน  ยิ?งกวา่นั,น 

ผูน้าํชาวยวิที?ไม่เชื?อกไ็ม่สามารถหกัลา้งเปโตรได ้เพราะพวกเขาเองเป็นประจกัษพ์ยานของการรักษาในครั, งนั,น 

 

ทาํนองเดียวกนั สุนทรพจนข์องเปาโลสะทอ้นถึงบริบทที?แตกต่างกนั  เช่น ในกิจการ 13 ท่านใชค้าํพดูแตกต่างกนัมาก 

ระหวา่งการพดูกบัชาวยวิ และผูที้?ยาํเกรงพระเจา้ในเมืองอนัทิโอก แห่งแควน้ปิสิเดีย กบัพวกเอปีกเูรียน และพวกสโตอิกในกิจการ 17 

 

สาม แต่ละสุนทรพจนส์ะทอ้นความเป็นปัจเจกของผูพ้ดู  ในขณะที?เราคาดหมายประเดน็หลกัร่วมกนัของสุนทรพจนเ์หล่านี,  

แต่ผูพ้ดูแต่ละคนกแ็สดงลกัษณะเฉพาะที?แตกต่างของแต่ละคน เช่น คาํพดูของเปาโลกบัผูอ้าวโุสในเมืองเอเฟซสัในกิจการ 20 

มีลกัษณะคู่ขนานมากมายอยา่งน่าทึ?งไปกบัจดหมายของท่าน  นี?คือลกัษณะของสุนทรพจนที์?เราคาดหมายจากผูเ้ขียนเหล่านี,  

 

สี? ในบางตอน ลูกากล่าวอยา่งชดัแจง้วา่ ท่านไดส้รุป หรือยอ่บางสุนทรพจน ์ เช่น ในกิจการ 2:40 ท่านเขียนวา่เปโตรไดก้ล่าว 

“ถอ้ยคาํอื?น ๆ อีกมายมาย” เช่นกนั  สิ?งนี,ควรโนม้นา้วเราใหเ้ชื?อวา่เป้าหมายของลูกาโดยทั?วไปแลว้กคื็อ 

การนาํเสนอถอ้ยคาํที?ถูกพดูจริงในบริบทดั,งเดิมอยา่งหนกัแน่นยิ?งขึ,น 

 

ตามแนวทางเหล่านี,  และอื?น ๆ อีก เราจึงสามารถมั?นใจไดว้า่ลูกานาํเสนอสุนทรพจนที์?เป็นจริงตามประวติัศาสตร์  

ลูกาไม่ไดป้ระดิษฐ ์หรือปั, นแต่งคาํพดูใด ๆ ในกิจการเพื?อใหเ้ป็นไปตามจุดประสงคข์องท่านเอง  ตรงกนัขา้ม 

ท่านไดว้างสิทธิอาํนาจของความเห็นและบทบรรยายรายละเอียดของท่านเองไวบ้นคาํพยานของอคัรทูต อนัประกอบดว้ยสิทธิอาํนาจ 

 

นอกจากการบนัทึกถอ้ยคาํอนัประกอบดว้ยสิทธิอาํนาจแลว้ 

ลูกายงัไดอ้าศยับนัทึกการกระทาํที?ประกอบดว้ยสิทธิอาํนาจในคริสตจกัรยคุแรกเพื?อสนบัสนุนขอ้ความดา้นศาสนศาสตร์ที?ท่านสื?อผา่นหนั

งสือกิจการอีกดว้ย 
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การกระทาํ 

 

พระวญิญาณบริสุทธิf มอบอาํนาจแก่อคัรทูต บางครั, งแก่ผูเ้ผยพระวจนะ และผูน้าํคนสาํคญัในคริสตจกัรยคุแรก 

โดยผา่นวธีิการอศัจรรยม์ากมายที?เป็นขอ้พิสูจนถึ์งขอ้ความแห่งข่าวประเสริฐของคนเหล่านั,น  โดยผา่นการอศัจรรย ์

ตั,งแต่ของประทานฝ่ายวญิญาณในการรักษาโรคไปจนถึงการทาํใหเ้ป็นขึ,นจากความตายอยา่งน่าอศัจรรย ์

พระวญิญาณบริสุทธิf ไดเ้ป็นพยานยนืยนัวา่อคัรทูตกคื็อตวัแทนผูไ้ดรั้บสิทธิอาํนาจของพระคริสต ์

 

จงพิจารณากิจการ 13:7-12  ในตอนนี,  การทาํพนัธกิจของเปาโลไดรั้บการพิสูจนย์นืยนัต่อหนา้ผูว้า่ราชการเมืองปาโฟส  

ใหเ้ราฟังถอ้ยคาํของลูกา: 

 

เขาเป็นคนของผูต้รวจการเสอร์จีอสัพอลสั ผูต้รวจการคนนี, เป็นคนเฉลียวฉลาด 

เขาส่งคนมาตามบารนาบสักบัเซาโลไปพบเพราะตอ้งการฟัง 

พระวจนะของพระเจา้ แต่เอลีมาส นกัคาถาอาคม  ได้ขดัขวาง 

และพยายามดึงผูต้รวจการใหห้นัเหจากความเชื?อ แลว้...เปาโลเปี? ยมดว้ยพระวญิญาณบริสุทธิf มองตรงไปที?เอลีมาส 

และกล่าววา่ “....บดันี,พระหตัถข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะจดัการกบัเจา้ เจา้จะตาบอดมองไม่เห็นแสงตะวนัตลอดช่วงหนึ?ง” 

ทนัใดนั,นความมืดมวัเกิดแก่เอลีมาสและเขาตอ้งคลาํหาคนใหจู้งมือไป เมื?อผูต้รวจการเห็นเหตุการณ์ที?เกิดขึ,นกเ็ชื?อเพราะอศัจร

รยใ์จในคาํสอนเกี?ยวกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (กจิการ 13:7-12) 

 

เมื?อเอลีมาสพยายามขดัขวางข่าวประเสริฐ พระวญิญาณบริสุทธิf ใหอ้าํนาจเปาโลที?จะทาํใหเ้ขาตาบอด  และการสอน 

รวมทั,งการกระทาํของเปาโล กจู็งใจใหผู้ว้า่ราชการเมืองยอมรับวา่ข่าวประเสริฐของท่านนั,นเป็นความจริง 

 

ลูกาไดบ้นัทึกถอ้ยคาํและการกระทาํอนัประกอบดว้ยสิทธิอาํนาจเพื?อที?ผูอ่้านของท่านจะไดรั้บการโนม้นา้วใจใหย้อมรับความจริงจา

กเรื?องราวที?ท่านเขียน  ท่านตอ้งการใหผู้อ่้านเห็นวา่อคัรทูตไดรั้บอาํนาจจากพระเยซูองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และคริสตจกัรในที?ต่าง ๆ 

และในทุกชั?วอายคุนมีพนัธะที?จะทาํตามคาํพยานของอคัรทูตในฐานะที?พวกเขาสร้างแผน่ดินของพระเจา้ต่อไปโดยการพึ?งพาพระคริสต ์

 

เมื?อเราไดเ้ห็นจุดประสงคข์องลูกาตามที?ท่านไดก้ล่าวไว ้และสิทธิอาํนาจที?ท่านไดอ้า้งอิงถึงแลว้ 

เรากพ็ร้อมที?จะศึกษามิติที?สามของกลยทุธ์ดา้นโวหารของลูกา นั?นคือ รูปแบบเชิงโครงสร้างที?ลูกาใชต้ลอดหนงัสือกิจการ 

 

รูปแบบเชิงโครงสร้าง 

 

หนงัสือกิจการแสดงถึงรูปแบบเชิงโครงสร้างมากมาย  แต่ดว้ยเหตุผลดา้นเวลา เราจะเนน้ที?สองปัจจยัเกี?ยวกบัโครงสร้างของกิจการ  

หนึ?ง เราจะสาํรวจรูปแบบที?โดดเด่นของประโยคสรุปความที?ถูกกล่าวซํ, า  สอง 

เราจะพิจารณารูปแบบของการเติบโตของคริสตจกัรที?ปรากฏในกิจการ  ใหเ้ราเริ?มตน้ที?วธีิของลูกาในการใชป้ระโยคสรุปความ 
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ประโยคสรุปความ 

 

ผูเ้ขียนพระคมัภีร์ประกาศตวัตนในบทบรรยายหลายระดบัแตกต่างกนั  บางครั, ง เพื?อจุดประสงคเ์ชิงปฏิบติั 

พวกเขาซ่อนตวัอยูเ่บื,องหลงัการกระทาํในเรื?องราวนั,น ๆ  ในโอกาสอื?น ๆ 

พวกเขากา้วออกมาเพื?อใหร้ายละเอียดอยา่งชดัแจง้ถึงเรื?องราวที?เกิดขึ,น  เทคนิคแบบหลงันี,  เราเรียกวา่ “อรรถกถาของผูป้ระพนัธ์”  

ลูกาใหอ้รรถกถาของผูป้ระพนัธ์มากมายตลอดหนงัสือกิจการ  ท่านใหข้อ้มูลภูมิหลงั เปิดเผยเจตนาแห่งจิตใจของบุคคลต่าง ๆ 

บรรยายฉากของเหตุการณ์ และอีกมากมาย  ท่านทาํเช่นนี, เพื?อใหม้ั?นใจวา่สารของท่านจะถูกนาํเสนออยา่งชดัเจนและเที?ยงตรง 

เป็นประโยคสรุปความ หนึ?งในวธีิที?ลูกามกัใชเ้สมอ 

 

ผูอ่้านมากมายไดส้งัเกตวา่หนงัสือกิจการบรรยายความกา้วหนา้ของข่าวประเสริฐจากเยรูซาเลม็ไปสู่ภายนอก  

และในหลายขั,นตอนของกระบวนการนี,  ลูกาหยดุเป็นระยะ เพื?อสรุปเหตุการณ์จนถึงจุดนั,น ๆ  

เราจะสาํรวจวา่ลูกาใชป้ระโยคสรุปความอยา่งไรสาํหรับหกช่วงเวลาในประวติัศาสตร์ของท่าน ไดแ้ก่ 

ความสาํเร็จของข่าวประเสริฐในกรุงเยรูซาเลม็;  ในแควน้ยเูดีย และในสะมาเรีย;  จากสะมาเรียถึงเมืองอนัทิโอกของซีเรีย;  ในไซปรัส 

ฟรีเจีย และกาลาเทีย;  ในเอเชีย มาซิโดเนีย และอาคายา; และ  จากกรุงเยรูซาเลม็ถึงกรุงโรม 

 

เช่น ในกิจการ 5:42 ลูกาสรุปความสาํเร็จ และกิจกรรมของคริสตจกัรดว้ยถอ้ยคาํดงันี, : 

 

ทุกๆ วนัในลานพระวหิารและตามบา้นต่าง ๆ เขาทั,งหลายไม่เคยหยดุสั?งสอนและประกาศข่าวประเสริฐ 

วา่พระเยซูทรงเป็นพระคริสต ์(กจิการ 5:42) 

 

นี?คือประเภทของประโยคสรุปความที?ลูกาใชเ้ป็นประจาํตลอดหนงัสือกิจการ 

เพื?อเนน้ช่วงเวลาแห่งความสาํเร็จของข่าวประเสริฐและการเติบโตของคริสตจกัร  ใหเ้ราฟังอรรถกถาของ 

ลูกาในกิจการ 28:30-31: 

 

ตลอดสองปีเตม็เปาโลพกัอยูใ่นบา้นซึ?งเขาเช่าไว ้

และตอ้นรับคนทั,งปวงที?มาหาเขา เขาประกาศเรื?องอาณาจกัรของพระเจา้และสอนเรื?ององคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้อยา่งกลา้หาญโดย

ไม่ถูกขดัขวาง (กจิการ 28:30-31) 

 

เมื?อเราไดเ้ห็นแลว้วา่ลูกาดึงความสนใจไปสู่ลกัษณะบางอยา่งของประวติัศาสตร์ของท่านโดยผา่นประโยคสรุปความ 

เรากค็วรจะหนัไปดูรูปแบบของการเติบโตของคริสตจกัร ซึ? งเผยออกมาระหวา่งประโยคสรุปความเหล่านี,  

 

การเตบิโตของคริสตจักร 

 

เมื?อลูกาบรรยายการเติบโตของคริสตจกัร ท่านกล่าวเสมอถึงพลงัสองอยา่งที?มีพลวตั  ในดา้นหนึ?ง 

ท่านเขียนเกี?ยวกบัการเติบโตภายใน และความตึงเครียดภายในคริสตจกัร  และในอีกดา้นหนึ?ง ท่านเขียนเกี?ยวกบัการเติบโตภายนอก 
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และการต่อตา้นจากภายนอกคริสตจกัร  เราจะแสดงใหเ้ห็นรูปแบบดงักล่าวนี, ในช่วงหลงัของบทเรียน แต่เวลานี,  

เราจะเพียงแค่บรรยายความหมายของคาํเหล่านั,นก่อน 

 

โดยใชค้าํวา่ “การเติบโตภายใน” เราหมายถึงผลกระทบทางบวกของข่าวประเสริฐที?มีภายในชุมชนคริสเตียน  

เราอาจกล่าวไดว้า่นี?คือรูปแบบหนึ?งของการเติบโตเชิงคุณภาพ โดยการต่อยอดวฒิุภาวะทางจิตวญิญาณทั,งของบุคคล 

และของคริสตจกัรในภาพรวม  และโดยใชค้าํวา่ “ความตึงเครียด” เรานึกถึงปัญหา คาํถาม ขอ้โตแ้ยง้ และความยากลาํบากต่าง ๆ 

ที?เกิดขึ,นภายในคริสตจกัร  ในหนงัสือกิจการ 

ลูกาแสดงใหเ้ห็นเป็นประจาํวา่มีความสมัพนัธ์ตอบสนองกนัระหวา่งการเติบโตภายในและความตึงเครียด  

การเติบโตภายในนาํไปสู่ความตึงเครียด และความตึงเครียดกน็าํไปสู่การเติบโตภายใน 

 

องคป์ระกอบคู่ที?สองในรูปแบบเชิงโครงสร้างของการเติบโตของคริสตจกัรตามคาํบรรยายของลูกา 

กคื็อการเติบโตภายนอกและการต่อตา้น  โดยใชค้าํวา่ “การเติบโตภายนอก” 

เรานึกถึงการที?คริสตจกัรมีจาํนวนคนเพิ?มขึ,นโดยการมีสมาชิกใหม่ ๆ เขา้มา  การเติบโตในรูปแบบนี, เป็นเชิงปริมาณ  และโดยใชค้าํวา่ 

“การต่อตา้น” เราหมายถึงการที?ความขดัแยง้มกัเกิดขึ,นระหวา่งคริสตจกัรและโลกของผูไ้ม่เชื?อ 

เมื?อคนที?ไม่เชื?อมีปฏิกิริยาทางลบต่อข่าวประเสริฐ  และเช่นเคย มกัมีความสมัพนัธ์ตอบสนองกนัระหวา่งสองแนวคิดนี, ในกิจการ  บางครั, ง 

การเติบโตภายนอกนาํไปสู่การต่อตา้น และการต่อตา้นกน็าํไปสู่การเติบโตภายนอกดว้ยเช่นเดียวกนั 

 

ยิ?งกวา่นั,น ลูกาแสดงใหเ้ห็นวา่มีความสมัพนัธ์ตอบสนองกนัระหวา่งองคป์ระกอบทั,งสองคู่ดงักล่าวนี,  ไดแ้ก่ คู่แรก 

คือการเติบโตภายในและความตึงเครียด ตอบสนองกนักบัคู่ที?สอง คือการเติบโตภายนอกและการต่อตา้น  กล่าวอีกนยัหนึ?ง 

ลูกาชี,ใหเ้ห็นเป็นประจาํวา่ การเติบโตภายในและความตึงเครียด ก่อใหเ้กิดการเติบโตภายนอกและการต่อตา้น 

และการเติบโตภายนอกและการต่อตา้น กเ็ป็นเหตุใหเ้กิดการเติบโตภายในและความตึงเครียด  

ตามที?เราจะไดเ้ห็นในช่วงต่อไปในบทเรียนนี,  รูปแบบการเติบโตของคริสตจกัรนี,ปรากฏบ่อยครั, งในหนงัสือกิจการ 

ถึงขนาดที?ก่อร่างขึ,นเป็นกรอบแนวคิด หรือโครงสร้างหลกัของหนงัสือเล่มนี,  

 

ขอ้ความสรุปต่าง ๆ ที?ลูกาทาํไวต้ลอดหนงัสือของท่านอธิบายวา่ 

ทุกส่วนหลกัของหนงัสือกิจการนาํเสนอการเติบโตของข่าวประเสริฐนั,นเผยแพร่ออกไปโดยผา่นการเป็นพยานของคริสตจกัรยคุแรก  

และลองจินตนาการถึงผลกระทบของอรรถกถาเหล่านี, ต่อเธโอฟิลสั และคนอื?น ๆ ที?อ่านหนงัสือของลูกา  

พวกเขาคงตอ้งไดห้นุนใจผูเ้ชื?อทุกหนแห่งวา่ ไม่วา่ความตึงเครียดจะใหญ่หลวงเพียงใด หรือการต่อตา้นจะเลวร้ายเพียงไหน 

พระเจา้กก็าํลงัทาํงานโดยผา่นข่าวประเสริฐเสมอ เพื?อใหค้ริสตจกัรของพระองคเ์ติบโตต่อไปทั,งภายในและภายนอก  

พวกเขาคงตอ้งไดโ้นม้นา้วคริสเตียนยคุแรกใหอ่้านประวติัศาสตร์ทั,งหมดจากมุมมองนี,   

และพวกเขาคงตอ้งไดส้ร้างความมั?นใจใหค้ริสเตียนยคุแรกวา่ ถา้พวกเขาคงความเป็นประจกัษพ์ยานที?สตัยซื์?อเพื?อพระผูเ้ป็นเจา้ 

และพระผูช่้วยใหร้อด พวกเขากจ็ะไดเ้ห็นการเติบโตของข่าวประเสริฐในชั?วอายขุองพวกเขาเช่นกนั 

ถึงแมจ้ะมีปัญหาทั,งภายในและภายนอกกต็าม 
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เนื8อหา 

 
โดยคาํนึงถึงบางมิติหลกัของกลยทุธ์ดา้นโวหารของลูกา เรากจ็ะไปศึกษาหวัขอ้ที?สอง นั?นคือ เนื,อหาของหนงัสือกิจการ  

แมจ้ะมีหลายวธีิที?จะสรุปเนื,อหาของหนงัสือเล่มนี,  แต่เราจะเนน้วธีิการที? 

ลูกาบรรยายพฒันาการของคริสตจกัรในฐานะเป็นส่วนหนึ?งของการที?พระเจา้ทาํใหแ้ผน่ดินของพระองคเ์กิดขึ,นเป็นจริงบนโลกนี,  

 

ชุดหนงัสือสองเล่มของลูกา คือพระกิตติคุณลูกา และหนงัสือกิจการ อธิบายวา่พระเยซูนาํมา 

และเริ?มสร้างแผน่ดินของพระเจา้บนโลกนี,อยา่งไรโดยผา่นการประกาศข่าวประเสริฐ  ในพระกิตติคุณของท่าน 

ลูกาบรรยายรากฐานที?พระเยซูไดว้างไวใ้นช่วงที?พระองคป์ฏิบติัพนัธกิจในโลกนี,สาํหรับแผน่ดินของพระองค ์ และในหนงัสือกิจการ 

ลูกาบรรยายวา่พระเยซูไดเ้ทพระวญิญาณบริสุทธิf ลงมาอยา่งไรเพื?อใหอ้าํนาจแก่อคัรทูต 

และคริสตจกัรที?จะสานต่อพนัธกิจการสร้างแผน่ดินของพระองค ์ ตามแนวทางนี,  

แผน่ดินของพระเจา้จึงเป็นเรื?องราวอนัเป็นโครงสร้างหลกัของงานเขียนทั,งสองเล่มของลูกา  ดงันั,น เมื?อเราสาํรวจเนื,อหาของกิจการ 

เราจะใส่ใจเป็นพิเศษกบัวธีิการที?แผน่ดินของพระเจา้ขยายออกไปเรื?อย ๆ ภายใตก้ารนาํของอคัรทูต 

 

เมื?อพระเยซูมอบพระบญัชาแก่อคัรทูตในกิจการ 1:8 

พระองคส์ั?งสอนพวกเขาใหท้าํหนา้ที?เป็นประจกัษพ์ยานเพื?อประกาศข่าวประเสริฐ โดยเริ?มในกรุงเยรูซาเลม็ก่อน 

และจากนั,นกข็ยายออกไปถึงส่วนอื?น ๆ ในโลก  ใหเ้ราฟังอีกครั, งหนึ?งวา่พระเยซูตรัสกบัอคัรทูตในกิจการ 1:8 วา่อยา่งไร: 

 

แต่ท่านทั,งหลายจะไดรั้บฤทธิf อาํนาจเมื?อพระวญิญาณบริสุทธิf  

เสดจ็มาเหนือพวกท่าน และพวกท่านจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเลม็ 

และทั?วแควน้ยเูดียกบัสะมาเรียจนถึงสุดปลายแผน่ดินโลก” (กจิการ 1:8) 

 

ในตอนนี,  พระเยซูไดว้างกลยทุธ์เชิงภูมิศาสตร์สาํหรับคริสตจกัรที?จะเป็นพยานเพื?อข่าวประเสริฐ  

ดว้ยฤทธานุภาพจากพระวญิญาณบริสุทธิf  บรรดาอคัรทูตจะตอ้งเริ?มเป็นพยานในกรุงเยรูซาเลม็ 

จากนั,นกน็าํข่าวประเสริฐไปยงัยเูดียและสะมาเรีย และในที?สุดกไ็ปถึงสุดปลายแผน่ดินโลก 

อนัเป็นการขยายแผน่ดินของพระเจา้lสู่ทุกแห่งหนที?พวกเขาไดเ้ดินทางไปถึง 

 

นกัวชิาการหลายคนไดต้ั,งขอ้สงัเกตวา่ลูกาเรียบเรียงหนงัสือกิจการ 

โดยเนน้การที?พระเยซูทรงเรียกประจกัษพ์ยานใหก้ระจายออกไปเชิงภูมิศาสตร์  

และเราจะเดินตามรูปแบบเดียวกนันี, เมื?อสาํรวจงานของลูกา  ก่อนอื?น 

เราจะดูวธีิที?ลูกาบรรยายการเติบโตของข่าวประเสริฐในเยรูซาเลม็ในกิจการ 1:1–8:4  สอง 

เราจะดูการเติบโตของแผน่ดินของพระเจา้ในแควน้ยเูดีย และสะมาเรียใน บทที? 8:5–9:31  และสาม 

เราจะเนน้วธีิการที?คริสตจกัรนาํข่าวประเสริฐออกไปสู่สุดปลายแผน่ดินโลกในบทที? 9:32–28:31  เนื?องจากส่วนที?สามนี,ยาวมาก 

เราจึงจะใส่ใจเป็นพิเศษ โดยพิจารณาสี?ระยะของการเติบโตตามที?ระบุไวใ้นประโยคสรุปความของลูกา ซึ? งเราไดศึ้กษาแลว้ก่อนหนา้นี,  

สี?ระยะดงักล่าวไดแ้ก่ 1) ในฟีนิเซีย ไซปรัส และอนัทิโอก ใน บทที? 9:32-12:25; 2) ในไซปรัส ฟรีเจีย และกาลาเทีย ในบทที? 13:1-15:35; 3) 

ในเอเชีย มาซิโดเนีย และอาคายา ในบทที? 15:36-21:16; และ 4) ต่อไปจนถึงกรุงโรม ในบทที? 21:17-28:31 

 



หนงัสอืกจิการ            บทเรียนที ่2: โครงสรา้งและเน้ือหา 

-11- 

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

เราจะพิจารรณารายละเอียดของแต่ละระยะดงักล่าวนี,มากขึ,น โดยเนน้ที?รูปแบบต่าง ๆ ของการเติบโตภายใน และความตึงเครียด 

รวมทั,งการเติบโตภายนอก และการต่อตา้น ซึ? งเราไดบ้รรยายไวก่้อนหนา้นี,   

ใหเ้ราเริ?มตน้ที?วธีิที?แผน่ดินของพระเจา้ถูกสถาปนาในเยรูซาเลม็โดยผา่นการที?บรรดาอคัรทูตไดเ้ป็นพยานถึงข่าวประเสริฐ ในกิจการ 1:1-

8:4 

 

เยรูซาเลม็ 
 

เยรูซาเลม็เป็นนครหลวงของอิสราเอลยคุโบราณ โดยอิสราเอลนั,นเป็นชนชาติพิเศษของพระเจา้ในพนัธสญัญาเดิม  

เยรูซาเลมเป็นจุดเริ?มตน้ของรายงานของลูกา เนื?องจากเมืองนี, มีบทบาทเป็นศูนยก์ลางในแผน่ดินของพระเจา้ตลอดทั,งพนัธสญัญาเดิม 

รวมถึงในพนัธกิจของพระเยซูดว้ย  ยิ?งไปกวา่นั,น ลูกาไดเ้ขียนเกี?ยวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ 

ในเยรูซาเลม็อีกหลายส่วนดงัปรากฎในหนงัสือกิจการ ซึ? งแสดงใหเ้ห็นเป็นชดัา 

งานของอคัรทูตในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐไปสู่ดินแดนใหม่ ๆ นั,น ยงัคงหยั?งรากอยูใ่นนครพิเศษแห่งนี,  

 

ลูการายงานการเติบโตของแผน่ดินของพระเจา้โดยผา่นข่าวประเสริฐในกรุงเยรูซาเลม็ โดยใชบ้ทบรรยายสี?ชุดหลกั คือ  

1) การคาดหมาย และการเทพระวญิญาณลงมา ในกิจการ 1-2; 2) คาํเทศนาของเปโตรในพระวหิาร และการข่มเหงที?ตามมา ในกิจการ 3-4; 

3) เรื?องราวของอานาเนียและสปัฟีรา และการข่มเหงที?ตามมา ในกิจการ 5; และ 4) การเลือกตั,งมคันายก และการข่มเหงที?ตามมา ในกิจการ 

6:1-8:4 

 

ขอยกตวัอยา่งเหตุการณ์ การเติบโตภายใน ปรากฏอยูใ่นหลายเหตุการณ์ที?รู้จกักนัอยา่งกวา้งขวาง ซึ? งเกิดขึ,นในเยรูซาเลม็ เช่น: 

 

• การแต่งตั,งอคัรทูต ในกิจการ 1 

• การเทพระวญิญาณบริสุทธิf ลงมาในวนัเพน็เทคอสต ์ในกิจการ 2 

• ประสบการณ์กบัการอศัจรรยใ์นกรุงเยรูซาเลม็ โดยเฉพาะ ที?เปโตรไดก้ระทาํ ในกิจการ 3, 4, และ 5 

 

ในเวลาเดียวกนั เรากไ็ดเ้ห็นความตึงเครียดต่าง ๆ ท่ามกลางชุมชนคริสเตียนในหลายรูปแบบ ซึ? งรวมถึง: 

 

• คาํถามที?วา่ใครจะเป็นอคัรทูตคนที? 12 ในกิจการ 1 

• การโกหกของอานาเนีย และสปัฟีราเกี?ยวกบัทรัพยที์?พวกเขานาํมาถวาย ในกิจการ 5 และ 

• การเลือกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมต่อบรรดาหญิงหมา้ยชาวกรีก ในกิจการ 6 

 

นอกเหนือจากนี,  บนัทึกของลูกาเกี?ยวกบัพยานแห่งข่าวประเสริฐในกรุงเยรูซาเลม็ยงัยดึตามรูปแบบของการเติบโตภายนอก 

และการต่อตา้นเช่นกนั ยกตวัอยา่งเช่น: 

• ในวนัเพน็เทคอสต ์คนประมาณ 3,000 คนไดถู้กรวมเขา้เป็นสมาชิกคริสตจกัร ในกิจการ 2 

• สมาชิกภาพในคริสตจกัรเติบโตขึ,นจนถึงประมาณ 5,000 คนเมื?อยอห์น และเปโตรถูกจาํคุก ในกิจการ 4 และ 

• ปุโรหิตชาวยวิมากมายถูกรวมเขา้เป็นสมาชิกคริสตจกัร ในกิจการ 6 

 

แมก้ระนั,น ตามที?เราไดก้ล่าวก่อนหนา้นี,  การเติบโตภายนอกนี,มกัเกิดขึ,นควบคู่ไปกบัการต่อตา้นอยา่งรุนแรงจากโลกของผูไ้ม่เชื?อ 

ตวัอยา่งเช่น: 
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• การจบักมุ และการโบยตีเปโตร และยอห์น ในกิจการ 5 

• การพลีชีพของสเตเฟน ในกิจการ 7 และ 

• การที?คริสตจกัรกระจดักระจายจากเยรูซาเลม็ เพราะการถูกข่มเหง ในกิจการ 8 

 

เราอาจคาดวา่ความตึงเครียดภายในและการต่อตา้นภายนอกจะทาํใหค้ริสตจกัรระยะเริ?มตน้ในเยรูซาเลม็ตอ้งทอ้แท ้ 

แต่ภายใตฤ้ทธานุภาพของพระวญิญาณบริสุทธิf  สิ?งที?เกิดขึ,นจริงนั,นตรงกนัขา้ม  

ประจกัษพ์ยานแห่งข่าวประเสริฐยงัคงเดินหนา้ต่อไปดว้ยความเขม้แขง็อนัยิ?งใหญ่ โดยในที?สุดแลว้ 

ไม่มีสิ?งใดขดัขวางการกา้วหนา้ต่อไปได ้

 

แคว้นยูเดยีและสะมาเรีย 
 

จุดแบ่งสาํคญัที?สองในหนงัสือกิจการ เนน้การที?คริสตจกัรเป็นพยานเพื?อข่าวประเสริฐในแควน้ยเูดีย และสะมาเรีย ในกิจการ 8:5-

9:31  แควน้ยเูดียและสะมาเรียนั,นเทียบเท่าอยา่งคร่าว ๆ กบัแควน้ทางตอนใต ้

และทางตอนเหนือของแผน่ดินพระสญัญาที?ประทานแก่อิสราเอลในพนัธสญัญาเดิม  

พระเยซูเองกเ็คยปฏิบติัพนัธกิจในแควน้เหล่านี, ก่อนเสดจ็ขึ,นสู่สวรรค ์ ประเดน็เนน้ของ 

ลูกาเกี?ยวกบัแควน้ยเูดีย และสะมาเรียสามารถแบ่งออกเป็นเรื?องราวสองชุด กล่าวคือ พนัธกิจของฟิลิปในกิจการ 8:5-40 

และการกลบัใจของเปาโลในกิจการ 9:1-31 

 

เรื?องราวเหล่านี, ดึงความสนใจไปสู่การเติบโตภายในของคริสตจกัร  เช่น การเติบโตภายในนั,น 

ดาํเนินต่อไปเมื?อผูเ้ชื?อใหม่เตม็ลน้ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธิf ตามที?เห็นในกิจการ 8 และเซาโลไดรั้บการแต่งตั,งเป็นอคัรทูตหลงักลบัใจใหม่ 

ในกิจการ 9 

 

อยา่งไรกต็าม เคียงคู่ไปกบัเหตุการณ์เหล่านี,  ความตึงเครียดกก่็อตวัภายในคริสตจกัรดว้ย เช่น มีการตั,งคาํถามในกิจการ 8 

เนื?องจากผูเ้ชื?อบางคนยงัไม่ไดรั้บพระวญิญาณบริสุทธิf   และคนทาํเวทมนตร์ ชื?อซีโมน 

พยายามซื,อฤทธิf เดชของพระวญิญาณบริสุทธิf จากอคัรทูต ในกิจการ 8 

 

ในอีกดา้นหนึ?ง รูปแบบของการเติบโตภายนอก และการต่อตา้นกด็าํเนินต่อไป  เช่น 

คริสตจกัรเติบโตต่อไปในเชิงปริมาณในแควน้ยเูดีย และสะมาเรียผา่นเหตุการณ์ต่าง ๆ 

เช่นการที?คนมากมายกลบัใจใหม่ผา่นทางพนัธกิจประกาศข่าวประเสริฐของฟิลิป ในกิจการ 8 และการกลบัใจใหม่ของเปาโล ในกิจการ 9 

 

แมก้ระนั,น การเติบโตนี,กไ็ม่ไดเ้กิดขึ,นโดยปราศจากการต่อตา้นจากผูไ้ม่เชื?อ  เช่น เซาโลข่มเหงผูเ้ชื?อก่อนกลบัใจใหม่ ในกิจการ 9 

และชาวยวิบางคนพยายามลอบสงัหารเซาโลหลงัจากท่านกลบัใจใหม่ ในกิจการ 9 

 

เป็นอีกครั, งที?มีความตึงเครียดภายใน และการต่อตา้นจากภายนอก แต่ในที?สุดแลว้กไ็ม่สามารถขดัขวางคริสตจกัรได ้ ตรงกนัขา้ม 

พระวญิญาณบริสุทธิf ใชค้วามทา้ทายเหล่านี, เพื?อสร้างวฒิุภาวะที?เขม้แขง็ และคริตจกัรกเ็ติบโตเชิงปริมาณขึ,นดว้ย  

 

ทีDสุดปลายแผ่นดนิโลก 
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ส่วนสาํคญัที?สาม ของกิจการ บรรยายวา่ข่าวประเสริฐจะขยายขา้มพรมแดนแห่งแผน่ดินพระสญัญา 

ออกไปถึงสุดปลายแผน่ดินโลกตามที?เป็นที?รู้จกักนัในยคุนั,น ตามที?ไดก้ล่าวมาแลว้ เราจะสาํรวจส่วนนี,ละเอียดมากขึ,น 

โดยเริ?มที?ความกา้วหนา้ของข่าวประเสริฐในฟีนิเซีย ไซปรัส และอนัทิโอก ในบทที? 9:32-12:25 

 

ฟีนิเซีย ไซปรัส และอนัทโิอก 

 

ส่วนนี,จะเกี?ยวขอ้งกบัการเผยแพร่ข่าวประเสริฐครั, งสาํคญัออกไปนอกแควน้ยเูดีย และสะมาเรีย 

โดยขยายไปสู่แผน่ดินต่างชาติใกลเ้คียง ไดแ้ก่ฟีนิเซีย ไซปรัส และอนัทิโอกในซีเรีย  ในกิจการตอนนี,  

เราอ่านพบเกี?ยวกบัพนัธกิจของเปโตร ในเมืองลิดดาและยฟัฟา ในกิจการ 9:32-43 

พนัธกิจของเปโตรในการประกาศข่าวประเสริฐกบัชาวต่างชาติ ชื?อโครเนลิอสั ในเมืองซีซารียา ใน 10:1-11:18 

การที?ข่าวประเสริฐขยายไปยงัเมืองอนัทิโอกของซีเรีย ใน 11:19-30 และการที?เปโตรถูกปล่อยจากคุกกรุงเยรูซาเลม็อยา่งมหศัจรรย ์

ใน 12:1-25 

 

ไม่น่าแปลกใจที?รูปแบบการเติบโตภายใน และความตึงเครียดกไ็ดด้าํเนินต่อไปในตอนนี,ดว้ยเช่นกนั  

ลูกาไดบ้นัทึกหลายตวัอยา่งของการเติบโตภายใน  เช่น ชาวต่างชาติถูกนาํเขา้มาในคริสตจกัร ในกิจการ 10 

และคริสตจกัรไดรั้บการหนุนใจโดยการที?เปโตรถูกปล่อยจากที?คุมขงัอยา่งมหศัจรรย ์ในกิจการ 12  และแน่นอน 

มีความตึงเครียดที?เกี?ยวขอ้งกนัดว้ย ตวัอยา่งเช่น ชาวยวิมากมายลงัเลที?จะตอ้นรับชาวต่างชาติเขา้ร่วมสามคัคีธรรมกบัพวกเขาในคริสตจกัร 

ในกิจการ 11 และหลายคนต่อตา้นการผอ่นคลายขอ้บงัคบัตามพนัธสญัญาเดิมเกี?ยวกบัอาหาร ในกิจการ 11 

 

และในตอนนี, เช่นกนั ลูกาไดเ้นน้รูปแบบการเติบโตภายนอก และการต่อตา้น  เช่น 

ท่านเขียนเกี?ยวกบัการเติบโตภายนอกโดยผา่นการกลบัใจใหม่ของโครเนลิอสั และชาวต่างชาติอีกมากมาย ในกิจการ 10 

และพนัธกิจประกาศข่าวประเสริฐที?ประสบความสาํเร็จของบารนาบสั และคนอื?น ๆ ในเมืองอนัทิโอก ในกิจการ 11  

แต่การเติบโตนี,กห็าไดป้ราศจากการต่อตา้นไม่  การข่มเหงที?วา่นี, รวมถึงการที?ยากอบถูกสงัหาร ในกิจการ 12 และการที?เปโตรถูกจาํคุก 

ในกิจการ 12 

 

แมว้า่จะมีความตึงเครียดและการต่อตา้น แต่ในที?สุดแลว้ พยานแห่งข่าวประเสริฐกไ็ม่สามารถถูกขดัขวางได ้ 

พระวญิญาณบริสุทธิf ไดอ้วยพระพรแก่การประกาศข่าวประเสริฐ และการสร้างสาวกของคริสตจกัรต่อไป  

พระองคเ์อาชนะความแตกแยกทางเชื,อชาติ และการข่มเหง รวมทั,งการที?เปโตรถูกปล่อยออกจากคุกดว้ยวธีิการมหศัจรรย ์ 

ไม่วา่อุปสรรคใดจะถูกใชเ้พื?อขดัขวาง แต่ข่าวประเสริฐกย็งัคงเดินหนา้ต่อไป 

 

ไซปรัส ฟรีเจีย และกาลาเทยี 

 

ในกิจการ 13:1–15:35 ลูกากก็า้วเขา้สู่ส่วนสาํคญัที?สี?ของท่าน ไดแ้ก่การที?ข่าวประเสริฐถูกเผยแพร่ไปยงัไซปรัส ฟรีเจีย 

และกาลาเทีย  ในส่วนนี,  ข่าวประเสริฐไดข้ยายออกจากกรุงเยรูซาเลม็ แควน้ยเูดีย และสะมาเรีย เขา้ไปสู่บริเวณต่าง ๆ 

ดา้นตะวนัออกของเอเชียนอ้ย  ส่วนนี,ของกิจการแบ่งออกเป็นสองตอนหลกั ไดแ้ก่การเดินทางประกาศข่าวประเสริฐครั, งแรกของเปาโล 

ใน 13:1-14:28 และสภาในกรุงเยรูซาเลม็ ใน 15:1-35 
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โดยสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของท่าน ลูกาสะทอ้นใหเ้ห็นรูปแบบการเติบโตภายใน และความตึงเครียดดว้ยเช่นกนั  

ท่านชี,ใหเ้ห็นการเติบโตภายในโดยผา่นสิ?งต่าง ๆ เช่น การที?เปาโลเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัคริสตจกัรต่าง ๆ ในกาลาเทีย ในกิจการ 

14 และการตดัสินใจของสภากรุงเยรูซาเลม็ ที?จะไม่บงัคบัใหช้าวต่างชาติที?กลบัใจใหม่ตอ้งรับสุหนตั ในกิจการ 15 

 

เช่นกนั ในส่วนนี,  ลูกากไ็ดก้ล่าวถึงความตึงเครียดภายใน 

โดยเฉพาะเมื?อท่านเขียนถึงความยากลาํบากในทางปฏิบติัที?เกี?ยวขอ้งกบัชาวต่างชาติที?กลบัใจใหม่  

ความตึงเครียดเกิดขึ,นระหวา่งผูเ้ชื?อชาวยวิ และชาวต่างชาติ เกี?ยวกบัประเดน็เรื?องการเขา้สุหนตั 

และความเคร่งครัดของธรรมเนียมการรับประทานอาหารของชาวยวิ ในกิจการ 15 

 

ลูกาไดก้ล่าวถึงประเดน็การเติบโตภายนอก และการต่อตา้น หลายประเดน็ เช่น 

การเติบโตเชิงปริมาณที?เกิดขึ,นจากการเดินทางประกาศข่าวประเสริฐครั, งแรกของเปาโล ตามที?บนัทึกในกิจการ 14  แต่เช่นเคย 

การเติบโตนี,กค็วบคู่ไปกบัการต่อตา้นอยา่งรุนแรง  ยกตวัอยา่ง เปาโล และบารนาบสัถูกชาวยวิที?ไม่เชื?อปฏิเสธซํ, าแลว้ซํ, าอีก 

โดยเฉพาะอยา่งยิ?งในเมืองลิสตรา อิโคนียมู และอนัทิโอก ในกิจการ 14  แมก้ระนั,น 

พระวญิญาณบริสุทธิf กย็งัคงขบัเคลื?อนคริสตจกัรไปขา้งหนา้และเอาชนะอุปสรรคทุกอยา่งตามทางเดินแห่งประชากรของพระองคต่์อไป  

ข่าวประเสริฐที?ไม่มีผูใ้ดสามารถหยดุย ั,งได ้ยงัคงดาํเนินต่อไปเพื?อพระประสงคข์องพระเจา้จะสาํเร็จในที?สุด 

 

เอเชีย มาซิโดเนีย และอาคายา 

 

ส่วนสาํคญัที?หา้ของกิจการดาํเนินจาก 15:36-21:16  ในส่วนนี,  พยานแห่งข่าวประเสริฐขยายไปยงัแควน้ต่าง ๆ ของจกัรวรรดิโรม 

ไดแ้ก่เอเชีย มาซิโดเนีย และอาคายา  ส่วนนี,ของกิจการเนน้ที?การเดินทางประกาศข่าวประเสริฐครั, งที?สอง และครั, งที?สามของเปาโล  

โดยในช่วงเวลาเหล่านี,  เปาโลเดินทางผา่นภาคตะวนัออกของเอเชียนอ้ย เช่นเดียวกบัที?ท่านเคยเดินทางก่อนหนา้นั,น แต่จากนั,น 

ท่านกด็ั,นดน้ไปยงัแควน้เอเชีย ซึ? งอยูท่างตะวนัตกของเอเชียนอ้ย และไดข้า้มทะเลอีเจียนไปสู่หลายเมืองในมาซิโดเนีย และอาคายา 

ซึ? งคือประเทศกรีซในปัจจุบนั 

 

การเดินทางประกาศข่าวประเสริฐครั, งที?สองของเปาโล ถูกบนัทึกไวใ้นกิจการ 15:36-18:22 

การเดินทางประกาศข่าวประเสริฐครั, งที?สามอยูใ่น 18:23-21:16  ในรูปแบบที?เราน่าจะคุน้เคยแลว้ 

พระวจนะบทเหล่านี, เนน้ที?ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเติบโตภายใน 

 

การเดินทางประกาศข่าวประเสริฐครั, งที?สองของเปาโล ถูกบนัทึกไวใ้นกิจการ 15:36-18:22 

การเดินทางประกาศข่าวประเสริฐครั, งที?สามอยูใ่น 18:23-21:16  ในรูปแบบที?เราน่าจะคุน้เคยแลว้ 

พระวจนะบทเหล่านี, เนน้ที?ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเติบโตภายใน 

และความตึงเครียด  ในที?นี,  เราพบหลายตวัอยา่งของการเติบโตภายใน เช่น การที?ปริสสิลลา กบัอาควลิลา ไดส้อนอปอลโล ในกิจการ 18 

และการที?เปาโลอธิบายคาํสอนอยา่งละเอียดมากขึ,นในธรรมศาลาที?เมืองเอเฟซสัและในหอ้งประชุมทีรันนสั ในกิจการ 19 

 

และแน่นอน ความตึงเครียดมากมายเกิดขึ,นพร้อมกบัการเติบโตภายในนี,   เช่น เปาโล และบารนาบสัโตเ้ถียงกนั 

เกี?ยวกบัเรื?องมาระโก ทาํใหพ้วกท่านไดแ้ยกทางกนั ในกิจการ 15 

และเปาโลเตือนคริสตจกัรใหป้กป้องตนเองจากผูน้าํคริสตจกัรที?มีแรงจูงใจชั?วร้าย ในกิจการ 20 
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นอกจากนั,น เรายงัไดอ่้านเกี?ยวกบัการเติบโตภายนอก และการต่อตา้น  เช่น เราเห็นการเติบโตภายนอก 

ดว้ยมีคนมากมายที?กลบัใจโดยผา่นการประกาศของเปาโล และในคริสตจกัรต่าง ๆ 

ที?ท่านไดส้ร้างขึ,นในช่วงการเดินทางประกาศข่าวประเสริฐครั, งที?สอง และครั, งที?สาม ในกิจการ 15-21  แต่เรากเ็ห็นการต่อตา้นดว้ย เช่น 

ฝงูชนที?เกรี, ยวกราด พยายามสงัหารเปาโล และชาวยวิหวัรุนแรงที?ไล่ตามเปาโลจากเมืองหนึ?งไปยงัอีกเมืองหนึ?ง ในกิจการ 17 และ 20  

นี?เป็นอีกครั, งหนึ?ง ที?ลูกาแสดงใหเ้ห็นวา่ข่าวประเสริฐแพร่กระจายออกในโลกนี,อยา่งเกิดผล  ความตึงเครียดภายใน 

และการต่อตา้นภายนอกเป็นความยากลาํบากที?เกิดขึ,นเสมอ แต่กไ็ม่สามารถหยดุย ั,งความกา้วหนา้ของพยานแห่งข่าวประเสริฐ 

ซึ? งไดรั้บฤทธานุภาพจากพระวญิญาณบริสุทธิf  

 

กรุงโรม 

 

ส่วนหลกัสุดทา้ยของคาํบรรยายของลูกาเนน้ไปที?พยานแห่งข่าวประเสริฐในกรุงโรม ในกิจการ 21:17-28:31  

ส่วนนี, มุ่งความสนใจไปที?การเดินทางของเปาโลจากเยรูซาเลม็ ไปจนถึงการถูกจบักมุ การจาํคุก และการถูกส่งตวัไปยงักรุงโรม 

ซึ? งเกิดขึ,นหลงัจากนั,น  เนื,อหาเหล่านี, ถูกแบ่งอยา่งคร่าว ๆ ออกเป็นสี?ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1) 

การเป็นพยานครั, งสุดทา้ยของเปาโลในเยรูซาเลม็ในกิจการ 21:17-23:11;  2) การที?เปาโลถูกจาํคุกใน 23:12-26:32; 3) 

การเดินทางอยา่งยากลาํบากสู่กรุงโรมใน 27:1-28:14; และสุดทา้ย 4) การเป็นพยานของเปาโลในกรุงโรมใน 28:15-31 

 

ตามที?เราไดค้าดหมาย บทเหล่านี,กค็รอบคลุมรูปแบบอนัเป็นที?คุน้เคยของการเติบโตภายใน และความตึงเครียด  

เราไดเ้ห็นหลกัฐานมากมายของการเติบโตภายใน ซึ? งรวมถึงผูเ้ชื?อชาวยวิในเยรูซาเลม็มีความชื?นชมยนิดี 

เมื?อพวกเขาไดย้นิวา่ชาวต่างชาติมากมายกาํลงัเขา้มาสู่ความเชื?อ ในกิจการ 21 และการที?เปาโล อีกทั,งคนอื?น ๆ เตม็ใจที?จะทนทุกข ์

แมก้ระทั?งยอมพลีชีพเพื?อเผยแพร่ข่าวประเสริฐ ในกิจการ 22 

 

แต่เรากเ็ห็นเช่นกนัวา่การเติบโตภายในนี,กเ็คียงคู่ไปกบัความตึงเครียด เช่น ข่าวลือที?วา่ 

เปาโลกาํลงัสอนผูเ้ชื?อชาวยวิใหล้ะทิ,งธรรมเนียมดั,งเดิมของพวกเขา ในกิจการ 21 

และความตึงเครียดหลงัจากนั,นที?เกิดจากการที?เปาโลอยูใ่นคริสตจกัรกรุงเยรูซาเลม็ ในกิจการ 21 

 

และเรายงัไดเ้ห็นรูปแบบของการเติบโตภายนอก และการต่อตา้น  

ลูกาบนัทึกวา่คริสตจกัรนั,นเติบโตอยา่งกา้วกระโดดออกไปภายนอกในช่วงเวลานี,   เช่น 

เปาโลสามารถนาํเสนอข่าวประเสริฐแก่ขา้ราชการระดบัสูงหลายคน ในกิจการ 23, 24, 25, 26, 28 

และท่านประกาศโดยปราศจากการขดัขวางในกรุงโรม กิจการ 28  

แต่ลูกากไ็ดชี้,ใหเ้ห็นเช่นกนัถึงการต่อตา้นอยา่งรุนแรงที?เคียงคู่กบัการเติบโตนี,  ซึ? งรวมถึงการที?เปาโลถูกจบักมุ และถูกจาํคุกเป็นเวลาสี?ปี 

โดยรัฐบาลโรม ในกิจการ 24 และการที?เปาโลถูกจาํคุกในกรุงโรม ในกิจการ 28 

 

ส่วนหลกัแต่ละส่วนของกิจการพิสูจนว์า่ พยานผูส้ตัยซื์?อแห่งข่าวประเสริฐไม่ไดล้ม้เหลวเลย  

พระวญิญาณบริสุทธิf ไดป้ระทานฤทธิf อาํนาจแก่คริสตจกัร ในการนาํข่าวประเสริฐจากเยรูซาเลม็ไปถึงนครหลวงของจกัรวรรดิโรม  

แมค้ริสตจกัรจะเผชิญความยากลาํบากทั,งภายใน และภายนอก แต่ข่าวประเสริฐที?ไม่มีผูใ้ดขดัขวางไดน้ั,น 
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กไ็ดน้าํคริสตจกัรไปสู่วฒิุภาวะทางจิตวญิญาณและขยายตวัเชิงปริมาณมากขึ,น 

เมื?อคริสตจกัรเผยแพร่แผน่ดินของพระเจา้ไปยงัสุดปลายแผน่ดินโลก 

 

 

การประยุกต์ในยุคปัจจุบัน 
 

เมื?อเราไดส้าํรวจกลยทุธ์เชิงโวหาร และเนื,อหาของกิจการแลว้ ต่อไปเราจะศึกษาหวัขอ้ที?สาม นั?นคือ 

ขั,นตอนสู่การประยกุตใ์นยคุปัจจุบนั  อะไรคือประเดน็หลกัที?จะพิจารณา เมื?อเราประยกุตค์วามจริงต่าง ๆ ของกิจการเขา้กบัสมยัของเรา?  

เพื?อสาํรวจหวัขอ้นี,  ก่อนอื?นเราจะเนน้ที?ลกัษณะทางวรรณกรรมของกิจการ โดยใส่ใจลกัษณะเฉพาะบางอยา่งที?สาํคญั  สอง 

เราจะกล่าวถึงความไม่ต่อเนื?องบางประการระหวา่งศตวรรษแรก และสมยัของเรา 

ซึ? งส่งผลกระทบต่อการที?เราจะประยกุตห์นงัสือกิจการใหเ้ขา้กบัสมยัปัจจุบนั  และสาม 

เราจะยนืยนัความต่อเนื?องสาํคญับางประการระหวา่งศตวรรษแรก และสมยัปัจจุบนั 

ซึ? งช่วยเราใหส้ร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งความหมายดั,งเดิมของกิจการกบัชีวติของเราเอง  

ใหเ้ราเริ?มตน้ที?ลกัษณะทางวรรณกรรมของกิจการ 

 

ลกัษณะทางวรรณกรรม 

 

วรรณกรรมแต่ละประเภท ลว้นสื?อแนวคิดในรูปแบบแตกต่างกนั  ยกตวัอยา่ง เราพบวรรณหลากหลายประเภทในพระคมัภีร์ เช่น 

บทบรรยายทางประวติัศาสตร์ บทร้อยกรอง สุนทรพจน ์คาํอุปมา สุภาษิต กฎหมาย และอื?น ๆ  

วรรณกรรมแต่ละประเภทนี, สื?อสารในแนวทางแตกต่างกนั  ถา้เราหวงัจะเขา้ใจหนงัสือกิจการในรูปแบบที?เราตอบสนองได ้

เรากต็อ้งพิจารณาถึงประเภทวรรณกรรมในกิจการ และแนวทางที?วรรณกรรมประเภทนี,ใชเ้พื?อสื?อสารแนวคิดต่าง ๆ 

 

มีหลายสิ?งที?เราอาจกล่าวไดเ้กี?ยวกบักิจการจากมุมมองเชิงวรรณกรรม แต่ดว้ยเหตุผลดา้นเวลา 

เราจึงสามารถเนน้เพียงแค่ลกัษณะเฉพาะสามประการของหนงัสือเล่มนี,   หนึ?ง ลูกาไดค้ดัสรรเนื,อหาที?ท่านรายงาน  สอง 

ท่านออกแบบหนงัสือกิจการใหมี้ลกัษณะแบ่งเป็นตอน ๆ  และสาม ท่านสื?อสารคาํสอนมากมายของท่านดว้ยการสื?อเป็นนยัยะ  

ก่อนอื?นใหเ้ราดูที?ธรรมชาติการคดัสรรเนื,อหาของหนงัสือกิจการ 

 

การคดัสรร 

 

นกัประวติัศาสตร์ทุกคนจาํเป็นตอ้งทาํการคดัสรร เพราะมีขอ้มูลความจริง บุคคล และเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมายเกินไปในโลกนี,  

ที?มนุษยค์นหนึ?งจะสามารถเขียนรายงานทุกสิ?งไดอ้ยา่งครบถว้น  เหตุการณ์ในกิจการครอบคลุมเวลาหลายปี 

ตั,งแต่การขึ,นสู่สวรรคข์องพระเยซู ไปจนถึงการที?เปาโลถูกจาํคุกในกรุงโรม รวมแลว้สาม หรือสี?ทศวรรษ  ในช่วงดงักล่าว 

มีเหตุการณ์สาํคญัมากมายอยา่งไม่น่าเชื?อเกิดขึ,นในคริสตจกัร ซึ? งมากเกินกวา่ที?จะนบัได ้ กระนั,น ลูกาไดเ้ขียนเพียงแค่ 28 บท 

ซึ? งค่อนขา้งสั,น  ฉะนั,น เราจึงรู้วา่ท่านรายงานเพียงแค่เศษเสี, ยวเลก็ ๆ ของสิ?งทั,งหมดเท่านั,น 

แต่ท่านพิจารณาอยา่งไรวา่เหตุการณ์ใดควรจะถูกกล่าวถึง?  ท่านตดัสินใจอยา่งไรวา่สิ?งใดจะละเวน้?  
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ลูกาไดรั้บการทรงนาํโดยพระวญิญาณบริสุทธิf  ใหเ้ลือกสรรขอ้มูลเลก็ ๆ ในประวติัศาสตร์เหล่านี,  

ซึ? งสาํคญัยิ?งยวดสาํหรับความเขา้ใจในพนัธกิจของพระเยซูโดยผา่นอคัรทูต 

และสาํหรับการจูงใจใหผู้อ่้านของท่านนอ้มรับคาํสอนศูนยก์ลางบางประการของอคัรทูต 

 

ฉะนั,น เมื?อเราพยายามหาหนทางที?จะประยกุตห์นงัสือกิจการเขา้กบัโลกสมยัใหม่ เราจึงจาํเป็นตอ้งทาํสองสิ?ง  คือ หนึ?ง 

เราจาํเป็นตอ้งหลีกเลี?ยงความผดิพลาดจากการคิดวา่ลูกาบนัทึกทุกสิ?งที?เราอาจตอ้งการรับรู้เกี?ยวกบัประวติัศาสตร์คริสตจกัรในช่วงเวลานี,  

มีคาํถามมากมายที?ท่านไม่ไดต้อบไว ้ดงันั,น 

เราจึงจาํเป็นตอ้งหลีกเลี?ยงการมองหาทุกคาํตอบในหนงัสือกิจการสาํหรับปัญหาของเราในปัจจุบนั 

 

สอง เราตอ้งระลึกเสมอวา่ แต่ละเรื?องราวในหนงัสือกิจการ มีไวเ้พื?อช่วยใหลู้กาบรรลุจุดประสงคท์ั,งสองของท่าน  ดว้ยเหตุนี,  

เราจึงจาํเป็นที?จะตอ้งอ่านทุกสิ?งในหนงัสือเล่มนี,ดว้ยมุมมองวา่ กิจการช่วยใหลู้กาขบัเคลื?อนไปสู่เป้าหมายนี,ไดอ้ยา่งไร  

เราจึงควรตั,งคาํถามทาํนองนี,อยูเ่สมอ เช่น สิ?งนี,สอนอะไรเราเกี?ยวกบัคริสตจกัรยคุแรก?  

และคาํสอนอะไรที?หนงัสือเล่มนี,หนุนใจใหเ้รานาํมาใช?้ 

 

การแบ่งเป็นตอน ๆ 

 

นอกจากการคดัสรรดา้นเนื,อหาแลว้ วรรณกรรมกิจการยงัมีลกัษณะแบ่งออกเป็นตอน ๆ ดว้ย  กล่าวคือ 

กิจการเป็นหนงัสือที?รวบรวมเรื?องราว และเหตุการณ์สั,น ๆ ต่อเนื?องกนั  เมื?อเราอ่านหนงัสือกิจการ จึงสาํคญัที?จะตอ้งทราบวา่ 

บทบรรยายเหตุการณ์แต่ละตอนนั,นเป็นส่วนหนึ?งของกลยทุธ์ และขอ้ความในภาพรวมของลูกา  

แต่ละเรื?องราวช่วยเสริมวธีิใดวธีิหนึ?งใหก้บัพนัธกิจโดยรวมของท่าน 

ในการสอนเธโอฟิลสัเกี?ยวกบัข่าวประเสริฐแห่งแผน่ดินของพระเจา้ในพระคริสต ์ ฉะนั,น ภาพใหญ่นี, จึงควรทาํหนา้ที?เป็นฉากหลงั 

และบริบทสาํหรับแต่ละเหตุการณ์ที?เราอ่านกิจการ 

 

แมก้ระนั,น เหตุการณ์แต่ละตอนกแ็ตกต่างกนั โดยแต่ละตอนต่างมีประเดน็ยอ่ย 

และรายละเอียดของตวัเองเพื?อสอนเกี?ยวกบัแนวทางที?คริสตจกัรจะสร้างแผน่ดินของพระเจา้ในพระคริสตต่์อไปโดยผา่นข่าวประเสริฐ  

นี?จึงหมายความวา่ เมื?อเราอ่านกิจการ เราไม่ควรปล่อยใหค้วามสนใจของเราที?มีต่อจุดประสงคห์ลกัของลูกาบดบงัประเดน็ยอ่ยต่าง ๆ 

ที?ท่านกาํลงัเสนอ  เราตอ้งใส่ใจต่อทั,งภาพใหญ่ และภาพเลก็ 

โดยทาํความเขา้ใจวา่เหตุการณ์แต่ละตอนสนบัสนุนเป้าหมายที?ใหญ่กวา่อยา่งไร และเหตุการณ์แต่ละตอนช่วยนิยามรายละเอียดต่าง ๆ 

ของเป้าหมายนั,นอยา่งไร  นอกเหนือจากการคดัสรร และลกัษณะเป็นตอน ๆ แลว้ 

รูปแบบบทบรรยายของกิจการยงัไดสื้?อเป็นนยัยะแห่งคาํสอนอีกดว้ย 

 

การสืJอเป็นนัยยะ 

 

กล่าวแบบกวา้ง ๆ ในพนัธสญัญาใหม่ มีวรรณคดีสองประเภทหลกั ไดแ้ก่ บทบรรยายเหตุการณ์ และบทสนทนาโตต้อบ  

วรรณกรรมโตต้อบ คือ วรรณคดีที?นาํเสนอบทสนทนา เช่น เมื?อตวัละครในหนงัสือเล่มหนึ?งกาํลงัพดู หรือ 

เมื?อผูเ้ขียนกล่าวโดยตรงกบัผูรั้บสารของเขา  ยกตวัอยา่ง จดหมายฝากต่าง ๆ ในพนัธสญัญาใหม่ประกอบดว้ยวาทกรรมโตต้อบเป็นหลกั 
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โดยผูเ้ขียน เช่นเปาโล กาํลงัพดูโดยตรงกบัผูรั้บจดหมายของท่าน  แน่นอน จดหมายฝากบางฉบบัประกอบดว้ยบทบรรยายเหตุการณ์สั,น ๆ 

อยูบ่า้ง และเราอาจพบแมก้ระทั?งบทเพลง หรือสุภาษิตในบางโอกาส  แต่องคป์ระกอบหลกักคื็อ วาทกรรมโตต้อบ  และในบทเรียนนี,  

ประเดน็หลกัที?เราตอ้งการกล่าวถึงเกี?ยวกบัวาทกรรมโตต้อบกคื็อ การสื?อสารคาํสอนส่วนใหญ่โดยตรงอยา่งชดัเจน  

เมื?อเปาโลเขียนจดหมายฉบบัหนึ?งเพื?อบอกผูอ่้านของท่านใหคิ้ดหรือทาํสิ?งใด ท่านบอกคนเหล่านั,นโดยตรงวา่ท่านตอ้งการอะไร 

 

อีกดา้นหนึ?ง ขอ้เขียนบรรยายเหตุการณ์เป็นวรรณคดีประเภทหลกัในพระกิตติคุณทั,งสี?เล่ม รวมถึงบทเรียนของเรา คือ 

หนงัสือกิจการดว้ย  บทบรรยายเหตุการณ์ คือวรรณคดีที?เล่าเรื?อง และใหค้าํสอนในแนวทางออ้ม 

แน่นอนวา่ในหนงัสือนี,กมี็บทสนทนาโดยตรงดว้ย โดยเฉพาะสุนทรพจน ์หรือคาํกล่าวของตวัละครบางคน 

แต่วรรณคดีประเภทหลกัของพระกิตติคุณทั,งสี? และกิจการกคื็อวรรณคดีแบบบรรยายเหตุการณ์  

ในขณะที?บทโตต้อบมีแนวโนม้ที?จะสอนสิ?งต่าง ๆ อยา่งชดัแจง้ แต่บทบรรยายเหตุการณ์มีแนวโนม้ที?จะใหค้าํสอนอยา่งเป็นนยัยะ 

โดยปล่อยใหผู้อ่้านอนุมานบทเรียนดว้ยตนเอง  บทบรรยายเหตุการณ์มีอิทธิพลต่อผูอ่้านไม่ใช่เพราะคาํสอนแบบตรงไปตรงมา 

แต่เพราะใชว้ธีิที?ละเอียดอ่อนกวา่  บทบรรยายประเภทนี, ถูกออกแบบมาเพื?อใหผู้อ่้านถอดบทเรียนจากทศันคติ การกระทาํ 

และถอ้ยคาํของตวัละครต่าง ๆ โดยเรียนรู้ที?จะนาํสิ?งเหล่านั,นที?เป็นที?พอพระทยัพระเจา้มาใช ้

และหลีกเลี?ยงสิ?งเหล่านั,นที?ขดัแยง้กบัพระประสงคข์องพระเจา้ 

 

ใหเ้รามองแบบนี,   โดยส่วนใหญ่แลว้ บทบรรยายเหตุการณ์ เช่นกิจการ ดูเหมือนจะบ่งบอกขอ้มูลความจริงเท่านั,น  สิ?งนี, เกิดขึ,น 

สิ?งนั,นเกิดขึ,น จากนั,นอีกสิ?งหนึ?งกเ็กิดขึ,น  ดูเผนิ ๆ แลว้ เหมือนจะเป็นเพียงแค่รายงานเหตุการณ์  ตามที?เราไดเ้ห็น ในบางโอกาส 

ลูกากไ็ดใ้หค้วามเห็นอยา่งชดัแจง้เกี?ยวกบันยัยะสาํคญัขององคป์ระกอบต่าง ๆ ของเรื?องราวของท่าน  แต่โดยภาพรวมแลว้ 

ท่านบรรยายเหตุการณ์ หรือความเป็นจริง โดยออกความเห็นนอ้ยมาก หรือไม่ออกความเห็นเลย  แมก้ระนั,น สิ?งที?เป็นจริงกคื็อ 

บทบรรยายของท่านไม่ไดถู้กเขียนขึ,นเพียงเพื?อรายงานเหตุการณ์เท่านั,น  ท่านมีแรงจูงใจในดา้นการสั?งสอนดว้ย 

และท่านใชบ้ทบรรยายของท่านเพื?อสื?อสารแนวคิดเหล่านี,โดยการสื?อเป็นนยั 

 

ผมขอขยายแนวคิดนี,โดยใชป้ระสบการณ์จากชีวติจริงของผมเอง คือ เมื?อลูกสาวของผม ยงัอายนุอ้ยมาก 

เธอเคยถูกสอนไม่ใหท้านชอ็กโกแลตก่อนอาหารเยน็  แต่คํ?าวนัหนึ?ง เธอมาถึงโตะ๊อาหารโดยริมฝีปากของเธอเปื, อนชอ็คโกแลต  ผมถามวา่ 

เธอไดท้านชอ็กโกแลตมาหรือ และเธอกท็าํตาโต พร้อมปฏิเสธวา่ “หนูไม่ไดท้านชอ็กโกแลตเลยค่ะ คุณพอ่” 

 

ในฐานะพอ่ ผมมีสองวธีิที?จะจดัการกบัสถานการณ์นี,  ผมอาจจะจดัการเรื?องนี,โดยตรง และชดัเจน โดยใชบ้ทโตต้อบวา่ 

“ลูกไม่ไดพ้ดูความจริง  พอ่เห็นชอ็คโกแลตบนหนา้ของลูก  ลูกจะลาํบากแน่”  แต่ผมกมี็ทางเลือกที?จะใชบ้ทบรรยายเหตุการณ์ 

อนัเป็นกลวธีิทางออ้ม และสื?อสารโดยนยัยะ ผมอาจจะใหลู้กสาวตวันอ้ยมานั?งบนตกั และพดูกบัเธอวา่ “พอ่จะเล่าเรื?องใหห้นูฟังนะ  

กาลครั, งหนึ?งนานมาแลว้ มีเดก็ผูห้ญิงคนหนึ?งที?ถูกสั?งไม่ใหเ้ล่นซนเมื?อเธอสวมชุดสุดโปรดอยู ่ แต่เธอกย็งัไปเล่นซน 

แมจ้ะอยูใ่นชุดสุดโปรดนั,น แลว้กท็าํใหชุ้ดสกปรกมาก  ลูกคิดยงัไงกบัการกระทาํของเดก็ผูห้ญิงคนนั,น?” 

 

กลยทุธ์เชิงโวหารผา่นบทบรรยายเหตุการณ์เช่นนี,  ทาํงานในระดบัการสื?อสารโดยนยัยะเป็นหลกั 

ซึ? งจะเชิญชวนใหเ้ดก็นอ้ยเริ?มสงสยัวา่ “เป็นเรื?องไม่ดีเลยใช่ไหม ที?เดก็หญิงคนนั,นไม่เชื?อฟัง?”  ความงาม 

และพลงัของบทบรรยายเหตุการณ์กคื็อ เป็นการสื?อสารแนวคิดลกัษณะนี,โดยนยัยะ  ถา้ละเอียดอ่อนพอ 

บทบรรยายเช่นนี,กจ็ะนาํใหผู้ฟั้งเกิดความผกูพนักบัสถานการณ์ต่าง ๆ ในเรื?อง  คนที?ใชบ้ทบรรยายกจ็ะเกิดความผกูพนัส่วนตวั 

ซึ? งจะช่วยใหผู้ฟั้งไม่พยายามปกป้องตนเองหรือแกต้วั สามารถส่งผลใหผู้ฟั้งรับคาํสอนไดง่้ายขึ,น 
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เนื,อหาประมาณร้อยละ 70 ของกิจการ ถูกนาํเสนอในรูปแบบของบทบรรยายเหตุการณ์  โดยส่วนใหญ่แลว้ 

ลูกากาํลงับอกผูอ่้านของท่านวา่ “ขา้พเจา้จะเล่าใหท่้านฟังเกี?ยวกบังานของพระเจา้ในคริสตจกัรยคุแรก”  แน่นอน 

เรื?องราวที?ท่านบอกคนเหล่านั,นเป็นจริงทั,งสิ,น  ท่านเชิญพวกเขาใหก้า้วเขา้มาสู่โลกแห่งขอ้เทจ็จริงของประวติัศาสตร์  

แต่ท่านนาํเสนอประวติัศาสตร์นี, ในรูปแบบของการเล่าเรื?องราว เพราะท่านตอ้งการใหผู้อ่้านอนุมาน หาขอ้สรุปจากขอ้เทจ็จริงที?ท่านบนัทึก  

ฉะนั,น เมื?อเราอ่านหนงัสือกิจการ จึงสาํคญัที?เราจะตอ้งคน้หาคาํสอนโดยนยัยะเหล่านี, ใหพ้บ 

 

แน่นอน หนึ?งในวธีิหลกัที?จะประเมิน และประยกุตบ์ทบรรยายเหตุการณ์ใด ๆ กต็ามในพระคมัภีร์เขา้กบัชีวติของเรากคื็อ 

โดยการดูวา่พระเจา้มีปฏิกิริยาเช่นไรต่อการกระทาํต่าง ๆ ที?เกิดขึ,นนั,น  เหนือสิ?งอื?นใด ถอ้ยคาํ และการกระทาํของพระเจา้นั,นสมบูรณ์แบบ 

ปราศจากขอ้ผดิพลาด  ดว้ยเหตุนี,  เราจึงควรใส่ใจเสมอกบัสิ?งต่าง ๆ ในหนงัสือกิจการที?พระเจา้ไดย้อมรับ และอวยพระพร 

เช่นเดียวกบัสิ?งต่าง ๆ ที?พระองคไ์ดป้ฏิเสธ หรือสาปแช่ง  สิ?งใดกต็ามที?พระเจา้อวยพระพรตอ้งเป็นสิ?งดี และสิ?งใดกต็ามที?พระองคป์ฏิเสธ 

หรือสาปแช่งตอ้งเป็นสิ?งชั?วร้าย  เมื?อเราอ่านหนงัสือกิจการ เราควรแสวงหาที?จะกระทาํตามแบบอยา่งความเชื?อ ทศันคติ 

และพฤติกรรมที?เป็นที?พอพระทยัพระเจา้ และหลีกเลี?ยงความเชื?อ ทศันคติ และพฤติกรรมที?ต่อตา้นพระองค ์

 

นอกจากนี,  เนื?องจากลูกาอาศยัมุมมองต่าง ๆ ของผูน้าํคนสาํคญัของคริสตจกัรยคุแรก 

อีกวธีิหนึ?งที?เชื?อถือไดส้าํหรับเราที?จะเขา้ใจคาํสอนโดยนยัยะของลูกา กคื็อ โดยการสงัเกตตวัอยา่งต่าง ๆ ที?ลูกาใหไ้ว ้ 

เมื?อบุคคลซึ?งเป็นผูน่้าเชื?อถือ เช่น อคัรทูต ผูเ้ผยพระวจนะ และผูน้าํคริสตจกัรผูเ้ป็นที?เคารพของคนอื?น ๆ ไดก้ระทาํหรือกล่าวสิ?งใด 

ปกติแลว้ เรากส็ามารถอนุมานไดว้า่ นั?นคือแนวทางที?เราน่าจะเห็นดว้ยกบัพวกเขา  การกระทาํของพวกเขาเหมาะสม 

และคาํพยานของพวกเขากเ็ป็นจริง  ผลลพัธ์กคื็อ การตอบสนองของเราต่อการเรียกร้องเช่นนี,ควรออกมาจากจิตใจของเรา 

และเราควรหล่อหลอมพฤติกรรม และความคิดของเราตามแบบของพวกเขาดว้ยเช่นกนั 

 

และในทางกลบักนั กเ็ป็นจริงดว้ย  เมื?อบุคคลต่าง ๆ ในหนงัสือกิจการถูกกล่าวโทษโดยอคัรทูต หรือคริสตจกัร 

เราจึงอนุมานไดว้า่การกระทาํของพวกเขาชั?วร้าย ซึ? งเราไม่ควรถือเป็นเยี?ยงอยา่ง  จริงอยู ่สิ?งเหล่านี,ไม่ไดเ้ป็นเพียงนยัยะประเภทเดียว 

ที?ลูกาได ้ สื?อสารในกิจการ แต่กเ็ป็นหลกัการอนัค่อนขา้งชดัเจนแก่ผูอ่้านยคุปัจจุบนั 

ที?เริ?มเรียนรู้วา่จะทาํการอนุมานบทบรรยายเหตุการณ์ในพระคมัภีร์ใหถู้กตอ้งไดอ้ยา่งไร 

 

เมื?อเราเขา้ใจลกัษณะทางวรรณกรรมของกิจการแลว้ ต่อไป เราควรหนัไปศึกษาความไม่ต่อเนื?องระหวา่งศตวรรษแรก 

และโลกยคุปัจจุบนั ซึ? งส่งผลกระทบต่อวธีิที?เราประยกุตใ์ชห้นงัสือกิจการ 

 

ความไม่ต่อเนืDอง 

 

เราตอ้งจาํไวเ้สมอวา่ ถึงแมพ้ระคมัภีร์จะถูกเขียนขึ,น “เพื?อ” เรา แต่กไ็ม่ไดถู้กเขียน “ถึง” เราโดยตรง  เรารู้ชดัเจนวา่ผูรั้บสารดั,งเดิม 

คือเธโอฟิลสั และผูค้นที?มีชีวติอยูใ่นคริสตศ์ตวรรษที?หนึ?ง  ดงันั,น ความหมายในจุดนี,กคื็อ เมื?อเราอ่านหนงัสือของลูกา 

เรากเ็หมือนกาํลงัแอบอ่านจดหมายของคนอื?น  เราจะไม่ไดย้นิสิ?งที? 

ลูกากล่าวแก่เรามากเท่ากบัที?เรา “แอบไดย้นิ” สิ?งที?ท่านกล่าวแก่คนอื?น  ดงันั,น เราควรคาดหมายที?จะพบวา่ อยา่งนอ้ย 

คาํสอนบางประการในกิจการประยกุตก์บัเราไม่เหมือนกบัที?ไดป้ระยกุตก์บัเธโอฟิลสั และผูอ่้านดั,งเดิมคนอื?น ๆ ของลูกา  

ถา้เราเพียงแค่กล่าวซํ, าในสิ?งที?เราเห็นในพระคมัภีร์ โดยไม่นาํความแตกต่างเหล่านี,มาพิจารณา 
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จะทาํใหเ้ราประยกุตพ์ระวจนะของพระเจา้มาใชแ้บบผดิ ๆ ในแนวทางที?เป็นอนัตรายไดเ้สมอ 

 

เราจะสรุปประเดน็สาํคญัของความไม่ต่อเนื?องระหวา่งโลกสมยั 

ลูกา และสมยัของเราในสองแนวทาง  หนึ?ง เรามีชีวติอยูต่่างช่วงเวลากบัพวกเขา  และสอง 

โลกไดเ้ปลี?ยนไปค่อนขา้งมากตั,งแต่ศตวรรษแรก ดงันั,น เราจึงอยูใ่นสภาวการณ์ 

และสถานการณ์ที?แตกต่างไปจากที?ผูอ่้านดงัเดิมของลูกาไดเ้ผชิญ  ก่อนอื?น เราจะพิจารณาขอ้เทจ็จริงประการแรก นั?นคือ 

เรามีชีวติอยูต่่างช่วงเวลากบัคนกลุ่มแรกที?ไดรั้บหนงัสือกิจการ 

 

ช่วงเวลาทีJแตกต่างกนั 

 

เพื?อเป็นตวัอยา่ง สาํคญัมากที?เราตอ้งจาํไวว้า่ หนงัสือกิจการเนน้ไปที?อคัรทูต นั?นคือ 

ผูที้?ไดรั้บสิทธิอาํนาจในการเป็นพยานของพระคริสตใ์นศตวรรษแรก  กิจการมากมายของพระเจา้โดยผา่นอคัรทูต มีลกัษณะเฉพาะตวั 

สาํหรับเวลา และสถานที?นั,น ๆ ในประวติัศาสตร์การทรงไถ่  กล่าวคือ กิจการเหล่านั,นเป็นความสาํเร็จกา้วใหม่ 

และเป็นรากฐานที?จะไม่มีวนัถูกทาํขึ,นซํ, าไดอี้ก  ตวัอยา่งหนึ?งกคื็อ เพียงแค่การมีตวัตนอยูข่องอคัรทูตกเ็ป็นเอกลกัษณ์แลว้  

ตามที?เราจะเห็นในบทเรียนภายหลงั จะไม่มีวนัมีอคัรทูตคนอื?นใดอีกหลงัจากนี,   สิ?งหนึ?งที?จาํเป็นในคุณสมบติัของตาํแหน่งอคัรทูตกคื็อ 

ผูน้ั,นจะตอ้งไดเ้คยเห็นพระผูเ้ป็นเจา้ผูคื้นพระชนม ์ อีกสิ?งที?จาํเป็นกคื็อ 

ผูน้ั,นจะตอ้งไดรั้บการแต่งตั,งใหด้าํรงตาํแหน่งอคัรทูตโดยตรงจากพระเจา้พระองคเ์อง  ฉะนั,น ในขณะที?มีเหตุผลจะกล่าววา่หนงัสือกิจการ 

ไดส้อนเราใหเ้คารพและยอมอยูภ่ายใตอ้าํนาจของผูน้าํคริสตจกัร แต่เรากไ็ม่มีอคัรทูตที?มีชีวติอยูท่่ามกลางพวกเราในวนันี,   

สิ?งที?ดีที?สุดที?เราทาํไดก้คื็อการยอมอยูภ่ายใตค้าํพยานที?อคัรทูตบนัทึกไวใ้นพนัธสญัญาใหม่ 

 

น่าเสียดายที?คริสเตียนหลายกลุ่มไดม้องหนงัสือกิจการวา่เป็นแม่แบบของการดาํเนินชีวติคริสเตียน 

ที?เราจะตอ้งทาํตามอยา่งเคร่งครัดในทุกยคุทุกสมยั  เช่น กิจการ 2:1-4 สอนเราวา่พระวญิญาณบริสุทธิf ถูกเทลงมาในลกัษณะที?น่าทึ?ง 

และน่าอศัจรรยใ์นวนัเพน็เทคอสต ์และคนเหล่านั,นที?ไดรั้บพระวญิญาณบริสุทธิf กเ็ริ?มที?จะประกาศข่าวประเสริฐดว้ยภาษาถิ?น 

และอีกหลากหลายภาษา  นี?คือเหตุการณ์พิเศษที?เกิดขึ,นในช่วงแรกของการเทพระวญิญาณลงมา เพื?อมอบฤทธานุภาพแก่อคัรทูต 

และผูเ้ชื?อคนอื?น ๆ ในยคุแรก เพื?อการปรนนิบติัพระคริสต ์ เหตุการณ์คลา้ยคลึงกนัเกิดขึ,นเป็นระยะ ๆ ในกิจการ 

แต่กเ็ป็นผลโดยตรงของพนัธกิจของอคัรทูตเท่านั,น  สิ?งที?เกิดขึ,นสมํ?าเสมอในกิจการ กคื็อความจริงที?วา่ 

ผูเ้ชื?อทุกคนไดรั้บพระวญิญาณบริสุทธิf เพื?อรับการเปลี?ยนแปลงบุคลิกภาพ และเพื?อเป็นพยาน  สิ?งที?ไม่ไดเ้กิดขึ,นสมํ?าเสมอในกิจการ 

กคื็อการปรากฏ หรือการไม่ปรากฏของการสาํแดงบางลกัษณะเฉพาะของพระวญิญาณบริสุทธิf   กระนั,น บางสาขาของคริสตจกัรกย็นืยนัวา่ 

แมแ้ต่ในปัจจุบนั การเตม็ลน้ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธิf ของแต่ละคนตอ้งถูกสาํแดงออกเสมอดว้ยการเผยพระวจนะดว้ยภาษาต่าง ๆ 

หรือภาษาแปลก ๆ  เมื?อคริสเตียนเจตนาดีไม่ไดพิ้จารณาความไม่ต่อเนื?องระหวา่งศตวรรษแรก และสมยัของเรา 

พวกเขากม็กัจะพยายามประยกุตค์าํสอนของกิจการในแนวทางที?ไม่เหมาะสม 

 

สภาวการณ์ทีJแตกต่าง 
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นอกจากมีชีวติอยูค่นละช่วงเวลากบัผูรั้บสารดั,งเดิมของกิจการแลว้ พวกเรายงัเผชิญสภาวการณ์ที?แตกต่างกนัดว้ย เช่น 

วฒันธรรมและสถานการณ์ส่วนบุคคลที?ต่างกนั  เหตุการณ์ทั,งหมดในกิจการเกิดขึ,นในสภาวการณ์ทางประวติัศาสตร์ของศตวรรษแรก 

และบทบรรยายหลายแง่มุมของลูกา กอ็ยูภ่ายใตเ้งื?อนไขของสภาวการณ์ทางประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมเหล่านี,ดว้ยเช่นกนั 

 

น่าเสียดายที?ในช่วงศตวรรษที?ผา่นมา มีคริสเตียนหลายกลุ่มพยายามที?จะสตัยซื์?อต่อคาํสอนในกิจการอยา่งเคร่งครัด 

ดว้ยการยอ้นกลบัไปปฏิบติัสิ?งต่าง ๆ ตามวฒันธรรมของคริสตจกัรยคุศตวรรษแรก  เช่น ในกิจการ 5:42 

เราอาจพบวา่คริสตจกัรมีการรวมตวักนัที?บา้น หรือในที?ส่วนตวั โดยการอา้งอิงขอ้นี,  คริสเตียนบางคนไดย้นืยนัวา่ 

คริสตจกัรในปัจจุบนัตอ้งประชุมกนัในบา้น ไม่ใช่ในอาคารของคริสตจกัร  และในกิจการ 6:1 

เราพบวา่คริสตจกัรในกรุงเยรูซาเลม็จดัหาอาหารใหแ้ก่หญิงหมา้ย  ดว้ยเหตุนี,  

คริสเตียนบางคนในปัจจุบนัจึงยนืยนัวา่ทุกคริสตจกัรตอ้งมีบริการอาหารสาํหรับหญิงหมา้ย ใหเ้ป็นส่วนหนึ?งของพนัธกิจ แน่นอน 

ไม่มีอะไรผดิ หากคริสตจกัรปัจจุบนัจะประชุมกนัในบา้นหรือจะใหบ้ริการอาหารแก่หญิงหมา้ย  

แต่เราตอ้งยอมรับวา่การปฏิบติัเช่นนี,อยูภ่ายใตเ้งื?อนไขของสภาวการณ์ของคริสตจกัรในศตวรรษแรก  ตวัอยา่งคือ 

การถูกกดขี?ข่มเหงทาํใหจ้าํเป็นตอ้งมีการประชุมกนัตามบา้น แต่ในบริเวณของโลกนี,  ที?ไม่มี หรือแทบจะไม่มีการกดขี?ข่มเหง 

คริสตจกัรกไ็ม่จาํเป็นตอ้งประชุมกนัตามบา้น แต่เมื?อมีสภาวการณ์คลา้ยคลึงกบัที?คริสเตียนยคุแรกเผชิญ 

การประยกุตห์ลกัการเหล่านี, ในพระคมัภีร์มาใชจึ้งจะสมเหตุสมผล  แต่ตราบใดที?สถานการณ์ของเราแตกต่างไป 

เราอาจจาํเป็นตอ้งประยกุตห์ลกัการเดียวกนันี, ในพระคมัภีร์ในแนวทางที?แตกต่างออกไป 

 

แทจ้ริงแลว้ เรามกัพบการประยกุตห์ลกัการเดียวกนัดว้ยวธีิที?แตกต่างกนัแมใ้นหนงัสือกิจการเอง  ตวัอยา่งเช่น ในกิจการ 2:44-45 

ลูกาบรรยายวา่สมาชิกของคริสตจกัรในกรุงเยรูซาเลม็ถือครองทรัพยากรร่วมกนั  แต่ในหนงัสือกิจการเช่นกนั 

เรากพ็บดว้ยวา่หลายคริสตจกัรที?สถาปนาโดยอคัรทูตเปาโล มีการประชุมกนัที?บา้นของพลเมืองที?มั?งคั?ง หรือผูน้าํของเมือง 

โดยไม่มีการกล่าวถึงการดาํเนินชีวติโดยพึ?งพาทรัพยากรส่วนรวมเลย และโดยปราศจากการวจิารณ์แนวปฏิบติัทั,งสองดว้ย  ตั,งแต่จุดเริ?มตน้ 

คริสตจกัรไดย้อมรับวา่ หลกัการเดียวกนัในพระคมัภีร์ตอ้งถูกประยกุตใ์นแนวทางที?เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในเวลานั,น ๆ  

เราตอ้งไม่ยดึติดกบัเพียงแค่การเลียนแบบเพื?อจะไดไ้ม่ตอ้งประยกุตอ์ยา่งรับผดิชอบ 

 

หลงัจากไดบ้รรยายลกัษณะทางวรรณกรรมของกิจการ และไดศึ้กษาเคา้โครงกวา้ง ๆ 

ของความไม่ต่อเนื?องระหวา่งยคุของลูกาและยคุของเราแลว้ 

เรากค็วรจะหนัไปศึกษาความต่อเนื?องสาํคญับางประการระหวา่งศตวรรษแรกและโลกยคุปัจจุบนั 

 

ความต่อเนืDอง 

 

เราอาจสรุปประเดน็สาํคญัของความต่อเนื?องระหวา่งคริสเตียนในสองยคุโดยกล่าววา่ 1) 

เรามีพระเจา้ผูป้ระกอบดว้ยสามพระภาคองคเ์ดียวกนั ผูด้าํรงอยูใ่นพระภาคของพระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธิf  2) 

เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกนั นั?นคือ เพื?อสร้างแผน่ดินของพระเจา้ในพระคริสต ์และ 3) เรามีข่าวประเสริฐเดียวกนั นั?นคือ 

ขอ้ความเดียวกนัแห่งความรอด และการไถ่ ซึ? งกาํหนดวา่เราจาํเป็นตอ้งตอบสนองดว้ยความเชื?อ การสาํนึกผดิ และการเชื?อฟัง  

ใหเ้ราเริ?มตน้ดว้ยความจริงที?วา่ ทั,งคริสเตียนศตวรรษแรก และเราต่างมีพระเจา้องคเ์ดียวกนั 
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พระเจ้าองค์เดยีวกนั 

 

บนัทึกของลูกาเกี?ยวกบัประวติัศาสตร์การช่วยใหร้อด ไดเ้ตือนใจเราวา่ เราปรนนิบติั 

และเป็นพยานถึงพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้องคเ์ดียวกบัที?บรรดาอคัรทูต และคริสตจกัรยคุแรกปรนนิบติั  

คริสเตียนแต่ละคนไดรั้บอาํนาจจากพระวญิญาณบริสุทธิf องคเ์ดียวกนักบัที?สถิตอยูก่บัคริสเตียนในศตวรรษแรก  

และเราทาํทุกสิ?งเพื?อพระสิริ และพระเกียรติของพระบิดาองคเ์ดียวกนั  พระเจา้องคต์รีเอกานุภาพของเราไม่เคยเปลี?ยนแปลง 

 

พระเจา้ทาํงานผา่นข่าวประเสริฐดว้ยวถีิทางอนัอศัจรรยใ์นศตวรรษแรก และพระองคย์งัคงกระทาํเช่นนั,นในปัจจุบนั  

ถา้ดูเหมือนพระเจา้จะห่างไกลจากชีวติส่วนตวัของคุณ หรือจากชีวติของคริสตจกัร หรือนิกายของคุณ นั?นหมายความวา่สิ?งต่าง ๆ 

คงไม่ไดเ้ป็นเหมือนที?ควรจะเป็น  ถา้เราไม่เห็นพระเจา้ทาํงานโดยการนาํความรอดมาสู่ผูที้?หลงหาย 

และโดยการสร้างคริสตจกัรของพระองค ์เรากจ็ะตอ้งหนัมาหาพระเจา้ดว้ยความสาํนึกผดิ และดว้ยศรัทธา 

โดยทูลขอใหพ้ระองคก์ระทาํพนัธกิจประวติัศาสตร์ความรอดอนัเปี? ยมดว้ยพระคุณของพระองคต่์อไปในชีวติของเรา 

และในบรรดาคริสตจกัร 

 

นอกจากมีพระเจา้องคเ์ดียวกนัแลว้ คริสเตียนในปัจจุบนักมี็จุดมุ่งหมายเดียวกบัจุดมุ่งหมายของคริสตจกัรในหนงัสือกิจการดว้ย 

 

จุดมุ่งหมายเดยีวกนั 

 

ในหนงัสือกิจการ จุดประสงคข์องพระเจา้กเ็พื?อสร้างแผน่ดินของพระองคใ์นพระคริสตโ์ดยผา่นบรรดาอคัรทูต  

พวกเขาทาํพนัธกิจเพื?อจุดประสงคนี์,  โดยการฟูมฟักคริสตจกัร และขยายขนาดของคริสตจกัรโดยผา่นข่าวประเสริฐ  

แต่พวกเขากรู้็เช่นกนัวา่ การขยายแผน่ดินของพระเจา้ใหเ้ตม็แผน่ดินโลกจะตอ้งใชค้นมากกวา่ 12 คนที?ทาํงานเพียงแค่ไม่กี?ปี  เช่นนั,นเอง 

พวกเขาจึงเตรียมคริสตจกัรใหแ้บกรับพนัธกิจนี, เคียงคู่กบัพวกเขา และสานต่อพนัธกิจหลงัจากพวกเขาจากโลกนี,ไปแลว้ เราอาจกล่าวไดว้า่ 

พระเยซูไดม้อบหมายอคัรทูตใหก้ระทาํพนัธกิจแห่งการสร้างแผน่ดินของพระองคฉ์นัใด 

อคัรทูตกไ็ดม้อบหมายพนัธกิจนี,แก่คริสตจกัรฉนันั,น 

 

แน่นอน พนัธกิจแห่งการสร้างแผน่ดินของพระเจา้จะไม่อาจสาํเร็จได ้จนกวา่พระคริสตเ์สดจ็กลบัมาอีกครั, งดว้ยพระสิริ  ฉะนั,น 

จุดมุ่งหมายของคริสตจกัรในปัจจุบนักย็งัคงเป็นเพื?อการกระทาํใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจของพระเจา้ในการสร้างแผน่ดินของพระองคใ์นพ

ระคริสต ์เพื?อนาํทั,งโลกนี,  และทุกชีวติมาอยูภ่ายใตก้ารปกครองของพระองคใ์นฐานะองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้  

และหนึ?งในวธีิหลกัที?จะทาํเช่นนั,นได ้กคื็อโดยการอาศยัคาํสอนของอคัรทูตเรื?องความรอด จริยธรรม บุคลิกภาพที?พระเจา้พอพระทยั 

สมัพนัธภาพ การประกาศข่าวประเสริฐ และประเดน็อื?น ๆ ในชีวติ  ที?สุดแลว้ ถา้เราประสงคจ์ะถวายเกียรติ และเชื?อฟังพระคริสต ์

คริสตจกัรกต็อ้งยอมจาํนนต่อคาํพยานอนัประกอบดว้ยสิทธิอาํนาจของบรรดาอคัรทูตดว้ย 

 

เช่น ลูการะมดัระวงัในการบนัทึกวธีิการแตกต่างกนัที?อคัรทูตใชเ้พื?อขยายแผน่ดินของพระเจา้ไปสู่วฒันธรรม และสถานการณ์ต่าง 

ๆ มากมาย  โดยการทาํตามตวัอยา่งของอคัรทูต เราสามารถใชว้ธีิการคลา้ยคลึงกนัเพื?อต่อยอดจุดมุ่งหมายของแผน่ดินพระเจา้ในยคุของเรา  

ถูกตอ้ง เราจาํเป็นตอ้งปรับเปลี?ยนใหเ้หมาะสมกบัความไม่ต่อเนื?องระหวา่งโลกปัจจุบนั และโลกยคุโบราณ  
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แต่เนื?องจากเราแสวงหาที?จะกระทาํตามพนัธกิจที?พระเจา้ตรัสสั?งไว ้ไม่ใช่เพื?อสนองวาระของเราเอง ทั,งจุดมุ่งหมาย 

และหลกัการที?สนบัสนุนจุดมุ่งหมายนั,นจึงตอ้งคงเดิมในทุกชั?วอาย ุ

 

ทา้ยที?สุด นอกจากการมีพระเจา้องคเ์ดียวกนั และจุดมุ่งหมายเดียวกนัแลว้ 

คริสเตียนยคุปัจจุบนักถู็กเรียกเพื?อประกาศข่าวประเสริฐเดียวกนักบัที?คริสตจกัรในศตวรรษแรกไดป้ระกาศ 

 

ข่าวประเสริฐเดยีวกนั 

 

ไม่วา่โลกจะเปลี?ยนไปเพียงใด สิ?งหนึ?งยงัคงเหมือนเดิม นั?นคือ มนุษยไ์ดล้ม้ลง เพราะการกบฏดว้ยความบาปต่อพระเจา้ 

และถูกตดัขาดจากพระองค ์มนุษยจึ์งจาํเป็นอยา่งที?สุดตอ้งรับการไถ่ เราทุกคนจาํเป็นตอ้งไดรั้บความรอดเดียวกนั  

และความรอดนั,นพบไดใ้นพระคริสตเ์ท่านั,น เนื?องจากพระองคอ์ภยับาปของเรา และนาํเราเขา้สู่แผน่ดินของพระองค ์ 

นี?คือสารสาํคญัของข่าวประเสริฐที?อคัรทูตสอนในศตวรรษแรก  คือสารสาํคญัที?สุดของข่าวประเสริฐที?ลูกาไดป้ระกาศในกิจการ  

คือข่าวประเสริฐที?เราตอ้งนอ้มรับ และกระทาํตามดว้ยความเชื?อฟังในวนันี,  

 

ซึ? งขอ้ความดงักล่าวกไ็ม่ซบัซอ้น  เปาโล และสิลาส กล่าวแก่ผูคุ้มชาวฟิลิปปีในกิจการ 16:31 วา่ 

 

“จงเชื?อในองคพ์ระเยซูเจา้ แลว้ท่านกบัครัวเรือนของท่านจะไดรั้บความรอด” (กจิการ 16:31) 

 

ขอ้ความอนัเขา้ใจง่ายนี,  มีนยัยะอนัลึกซึ, ง  ครอบคลุมมิติทั,งปวงของชีวติ ทั,งระดบัปัจเจกบุคคล และในระดบัชุมชน 

โดยทา้ทายใหเ้รารับการเปลี?ยนแปลง เพื?อเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐแก่โลกนี,  

 

ข่าวประเสริฐนี,ยงัคงเหมือนเดิมสาํหรับคนทั,งปวงในทุกสถานที?และทุกเวลา  

คนทั,งปวงถูกเรียกใหส้าํนึกผดิต่อการกบฏเพราะความบาป และใหว้างใจในพระคริสต ์ 

คนทั,งปวงตอ้งยอมจาํนนต่อความเป็นพระผูเ้ป็นเจา้ของพระองค ์และตอ้งสร้างแผน่ดินของพระองค ์ การทรงเรียกนี,  

มีไปถึงทุกคนในยคุของเรา เช่นเดียวกบัที?ไดถู้กประกาศไปทั?วโลกตั,งแต่สมยัของอคัรทูต  การเรียกมนุษยใ์หก้ระทาํตามนั,น 

มีมาถึงทั,งชาวยวิ และชาวต่างชาติ ทั,งคนรวย และคนจน ทั,งชาย และหญิง ทั,งผูที้?ไดรั้บความเคารพ และถูกดูแคลน  

การเรียกนี,ทรงพลงัเหนือการต่อตา้น และอุปสรรคทุกประเภท เพราะนี? คือ พระวาทะของพระคริสตผ์ูค้รองราชย ์

ผูไ้ดรั้บฤทธานุภาพจากพระวญิญาณบริสุทธิf ของพระองค ์เพื?อถวายพระสิริแด่พระบิดาของพระองค ์ ตามที?หนงัสือกิจการสอนนั,น 

ไม่มีความลาํบาก ไม่มีความตึงเครียด และไม่มีการต่อตา้นใด ๆ มากพอที?จะต่อตา้นการเติบโต และการขยายตวัของการทรงไถ่ได ้ 

นี?คือเหตุผลที?คริสเตียนยคุปัจจุบนัตอ้งเป็นคริสเตียนแท ้กลา้หาญในการประกาศ และยนืยนัข่าวประเสริฐของอคัรทูต 

โดยเรียกทุกคนใหส้าํนึกผดิ และมีความเชื?อวางใจในพระคริสต ์และรวบรวมพวกเขาใหม้าเป็นพลเมืองผูภ้กัดีในแผน่ดินของพระเจา้ 
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สรุป 

 

ในบทเรียนนี,  เราไดศึ้กษากลยทุธ์เชิงโวหารที?ลูกาใชใ้นหนงัสือกิจการ เนื,อหางานเขียนของท่าน 

และขั,นตอนเบื,องตน้อนัเหมาะสมสาํหรับการประยกุตค์าํสอนของท่านในปัจจุบนั  การสาํรวจประเดน็เหล่านี,ของเรา 

ควรทาํใหเ้รามีวธีิที?จะเขา้ใจ รู้คุณค่า และดาํเนินชีวติตามคาํสอนอนัประกอบดว้ยสิทธิอาํนาจของท่านในสมยัของเราไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

ในหลายแนวทาง หนงัสือกิจการทาํหนา้ที?เป็นประตูระหวา่งช่วงเวลาของพระคริสต ์และช่วงเวลาของคริสตจกัรยคุปัจจุบนั  

กิจการอธิบายวา่ตวับุคคล พนัธกิจ และคาํสอนของพระคริสตถู์กเขา้ใจ และประยกุตไ์ดอ้ยา่งไรในคริสตจกัรยคุแรก 

อีกทั,งไดว้างรากฐานเป็นแนวทางใหค้ริสเตียนยคุปัจจุบนัเขา้ใจ และประยกุตแ์นวคิดเดียวกนันี, ใหเ้ขา้กบัชีวติของเราได ้ ดว้ยเหตุนี,  

ยิ?งเราสามารถรับรู้จุดประสงค ์และวธีิการต่าง ๆ ของลูกาในกิจการมากเพียงใด เรากย็ิ?งพร้อมที?จะดาํเนินชีวติในแนวทางที?ถวายเกียรติ 

และปรนนิบติัองคก์ษตัริยผ์ูท้รงพระชนมข์องเราไดม้ากขึ,นดว้ย 
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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 ท่านไดก่้อตั,งคริสตจกัรแห่งหนึ?งขึ,น และเป็นศิษยาภิบาลร่วม  ท่านบรรยาย 

และเทศนาอยา่งสมํ?าเสมอทั?วประเทศสหรัฐ และในยโุรป และไดตี้พิมพเ์อกสาร ความเรียง พจนานุกรม บทความ 

และอรรถาธิบายจาํนวนมาก ทั,งในภาษาองักฤษ และภาษาเยอรมนั โดยเฉพาะเกี?ยวกบัพระกิตติคุณและหนงัสือกิจการ  นอกจากนั,น 

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

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

อานาเนีย—ชายคนหนึ?งซึ? ง พร้อมกบัภรรยา คือ สปัฟีรา โกหกเกี?ยวกบัจาํนวนเงินที?พวกเขาไดรั้บจากการขายที?ดิน เมื?อนาํเงินมาสมทบ 

โดยทั,งสองถูกลงโทษจนถึงแก่ความตาย (กิจการ 5) 

 

อปอลโล—อาจารย ์และนกัพดูฝีปากดีชาวยวิ ซึ? งทาํงานกบั  

อคัรทูตเปาโล ซึ? งทาํใหค้ริสตจกัรยคุแรกเติบโต โดยเฉพาะในเมืองเอเฟซสั และโครินธ์ 

 

วาทกรรมโต้ตอบ—วรรณคดีที?นาํเสนอบทสนทนา เช่น เมื?อผูเ้ขียนกล่าวโดยตรงกบัผูรั้บสาร; 

กลวธีิทางวรรณกรรมที?ใชเ้พื?อสื?อสารความคิดโดยตรง และชดัเจน 

 

โครเนลอิสั—นายร้อยในกองทหารโรม จากเมืองซีซารียา ซึ? งกลบัใจมาเป็นคริสเตียนโดยผา่นพนัธกิจของเปโตร (กิจการ 10–11) 

 

เอลมีาส—คนทาํเวทมนตร์ จากไซปรัส ซึ? งถูกทาํใหต้าบอดอยา่งน่าอศัจรรย ์อนัเป็นเหตุการณ์ที?ทาํใหผู้ว้า่ราชการเมืองเชื?อในข่าวประเสริฐ 

(กิจการ 13) 

 

ลกัษณะเป็นตอน ๆ—คาํที?หมายถึงรายงานเหตุการณ์สั,น ๆ อยา่งต่อเนื?องกนั 

 

วาทกรรมบรรยายเหตุการณ์—วรรณคดีที?ใชเ้พื?อเล่าเรื?อง; กลวธีิทางวรรณกรรมที?ใชเ้พื?อนาํเสนอแนวคิดและบทเรียนทางออ้ม 

 

ฟิลปิ—ชื?อของมคันายกคนหนึ?ง จากคริสตจกัรในกรุงเยรูซาเลม็ ผูป้ระกาศข่าวประเสริฐในแควน้สะมาเรีย และทาํใหห้ลายคนกลบัใจใหม่ 

รวมถึงขนัทีชาวเอธิโอเปีย คนละคนกบัฟิลิปที?เป็นอคัรทูต 

 

ปริสสิลลา—หญิงคนหนึ?งซึ? งพร้อมกบัสามี คือ อาควลิลา ไดส้อนอปอลโลที?เมืองเอเฟซสั 

 

ซีโมน—ผูมี้เวทมนตร์จากสะมาเรีย ซึ? งพยายามใชเ้งินซื,อฤทธิf เดชของพระวญิญาณบริสุทธิf  


