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บทนํา 
 

ผูใ้กลชิ้ดกบัพอ่แม่ที3มีลูกอายนุอ้ย ๆ กจ็ะรู้ดีวา่พอ่แม่มกัจาํเป็นตอ้งย ํCาคาํสั3งสอนหลาย ๆ ครัC ง  

พอ่แม่จาํเป็นตอ้งบอกความคิดเดิมซํC าแลว้ซํC าอีกใหลู้กฟัง เพื3อช่วยใหพ้วกเขาพฒันาวฒิุภาวะ และเพื3อเตรียมพวกเขาใหด้าํเนินชีวติที3เกิดผล 

 

ในทาํนองเดียวกนั เมื3ออ่านหนงัสือกิจการ เรากรู้็ไดอ้ยา่งรวดเร็ววา่ ลูกาไดก้ล่าวย ํCาประเดน็หลกัเดียวกนัหลายครัC ง  

ประเดน็ที3ถูกกล่าวย ํCานีC  ดาํเนินต่อไปตลอดหนงัสือของท่าน และเป็นกญุแจสาํคญัใหเ้ขา้ใจคาํสอนของลูกา  ฉะนัCน 

หากเราหวงัที3จะรู้ความสาํคญัของหนงัสือกิจการอยา่งลึกซึC ง เรากต็อ้งใส่ใจกบัประเดน็หลกัที3ถูกกล่าวย ํCาเหล่านีCอยา่งรอบคอบ 

 

นี3คือบทเรียนที3สามในชุด “หนงัสือกิจการ” ของเรา และเราตัCงชื3อบทเรียนนีCวา่ “ประเดน็หลกั”  ในบทเรียนนีC  

เราจะดูที3สามแนวคิดหลกัที3ลูกาไดก้ล่าวย ํCาหลายครัC ง 

เมื3อท่านเปิดเผยถึงการขยายตวัอนัไม่ถูกขดัขวางของข่าวประเสริฐแห่งแผน่ดินของพระเจา้ในสมยัของคริสตจกัรยคุแรก 

 

ในบทเรียนก่อนหนา้นีC  เราไดส้รุปสาระสาํคญัซึ3งเป็นจุดประสงคข์องลูกาสาํหรับหนงัสือกิจการ 

โดยกล่าววา่ท่านไดเ้ขียนเรื3องราวทางประวติัศาสตร์เกี3ยวกบัผลกระทบอนัมีพลวตัของถอ้ยคาํแห่งข่าวประเสริฐ  

เราไดเ้ห็นวา่ลูกาบนัทึกขอ้เทจ็จริงทางประวติัศาสตร์ 

ในฐานะคาํพยานที3น่าเชื3อถือของพนัธกิจของพระคริสตที์3ดาํเนินต่อมาโดยผา่นพระวญิญาณบริสุทธิZ   ในบทเรียนนีC  

เราจะสาํรวจจุดประสงคนี์Cอยา่งละเอียดยิ3งขึCน โดยขดุลึกบางประเดน็หลกัที3ลูกาใชเ้พื3ออธิบายและสนบัสนุนแนวคิดหลกันีC  

 

เราจะสาํรวจสามประเดน็หลกั ที3ถูกนาํเสนอในช่วงตน้ของหนงัสือกิจการ และไดถู้กขยายความในบทต่าง ๆ ที3ตามมา  หนึ3ง 

เราจะดูที3ประเดน็หลกัเรื3องพระวญิญาณบริสุทธิZ  ผูป้ระทานฤทธิZ อาํนาจแก่คริสตจกัรเพื3อขยายแผน่ดินของพระคริสต ์ สอง 

เราจะเนน้ที3อคัรทูต ซึ3 งเป็นบุคคลที3ถูกเรียกใหเ้ป็นพยานของพระคริสต ์และไดรั้บมอบอาํนาจใหน้าํ และปรนนิบติัคริสตจกัรของพระองค ์

และสาม เราจะพิจารณาประเดน็หลกัเรื3องคริสตจกัร 

ซึ3 งอคัรทูตสถาปนาขึCนเพื3อใหม้ั3นใจวา่ข่าวประเสริฐและแผน่ดินของพระเจา้จะแพร่กระจายออกไปตลอดประวติัศาสตร์  

ใหเ้ราเริ3มที3พระวญิญาณบริสุทธิZ  และบทบาทของพระองคใ์นกิจการ 

 

 

พระวญิญาณบริสุทธิ1 
 

หนงัสือกิจการนาํเสนอศาสนศาสตร์เกี3ยวกบัพระวญิญาณบริสุทธิZ อยา่งเขม้ขน้ โดยบรรยายวา่ 

พระองคเ์ป็นผูป้ระทานฤทธิZ อาํนาจแก่คริสตจกัร เพื3อมีชีวติอนัไดรั้บการเปลี3ยนแปลง และเพื3อประกาศข่าวประเสริฐแก่โลกนีC   

กิจการบนัทึกวา่พระองคก์ระทาํหมายสาํคญั และการอศัจรรยม์ากมายเพื3อยนืยนัพนัธกิจของอคัรทูตและผูน้าํคริสตจกัรยคุแรกคนอื3น ๆ  

กิจการเป็นพยานวา่ พระวญิญาณไดป้ระทานความกลา้หาญยิ3งแก่คริสเตียนที3เผชิญการต่อตา้นข่มเหง  โดยสงัเขปแลว้ 
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กิจการบรรยายวา่พระวญิญาณบริสุทธิZ  ทรงเป็นผูที้3มีฤทธิZ อาํนาจทาํใหข่้าวประเสริฐ และแผน่ดินของพระเจา้แพร่หลายออกไป 

และเป็นผูที้3ประทานฤทธิZ อาํนาจแก่คนของพระองคเ์พื3อดาํเนินชีวติโดยเชื3อฟังพระเจา้ได ้

 

ขณะที3พระวญิญาณทาํงานหลากหลายวธีิในกิจการ เราจะเนน้ที3อิทธิพลของพระองคเ์หนือคริสตจกัรในสามช่วงเวลา  หนึ3ง 

เราจะดูที3พระวญิญาณในกิจการก่อนเพน็เทคอสต ์ สอง เราจะศึกษาการเทพระวญิญาณลงมาในเยรูซาเลม็ในวนัเพน็เทคอสต ์ และสาม 

เราจะพิจารณางานของพระวญิญาณหลงัเพน็เทคอสต ์

ใหเ้ราเริ3มโดยศึกษาวา่หนงัสือกิจการบรรยายพระวญิญาณก่อนเพน็เทคอสตว์า่อยา่งไร 

 

ก่อนวนัเพน็เทคอสต์ 
 

ในกิจการ 1:3-11 ลูกาบนัทึกวา่พระเยซูใชเ้วลาสี3สิบวนั คือหลงัคืนพระชนม ์และก่อนเสดจ็สู่สวรรค ์เพื3อสอนเหล่าอคัรสาวก 

ดงัที3เราอ่านพบในกิจการ 1:3: 

 

พระองคท์รงปรากฏแก่พวกเขาในช่วงสี3สิบวนั และตรัสเกี3ยวกบัอาณาจกัรของพระเจา้ (กจิการ 1:3) 

 

ตามที3เราจะไดเ้ห็น จากคาํสอนสาํคญัมากประการหนึ3งของพระเยซูเกี3ยวกบัแผน่ดินของพระองคก์คื็อ 

พระวญิญาณบริสุทธิZ จะเสดจ็มาสู่อคัรทูตดว้ยวธีิใดวธีิหนึ3งโดยเฉพาะ 

 

เราจะดูที3สองแง่มุมของคาํสอนของพระเยซูเกี3ยวกบัพระวญิญาณบริสุทธิZ ก่อนเพน็เทคอสต ์ หนึ3ง 

เราจะดูที3จงัหวะเวลาของการเสดจ็มาของพระวญิญาณบริสุทธิZ   และสอง เราจะเนน้ที3จุดประสงคข์องการที3พระองคเ์สดจ็มา  ก่อนอื3น 

ใหเ้ราพิจารณาคาํสอนของพระเยซูเกี3ยวกบัจงัหวะเวลาของการเสดจ็มาของพระวญิญาณบริสุทธิZ  

 

จังหวะเวลา 

 

ใหเ้ราฟังถอ้ยคาํของพระเยซูในกิจการ 1:4-8: 

 

“อยา่ออกจากกรุงเยรูซาเลม็แต่จงรอคอยของประทานที3พระบิดาของเราไดท้รงสญัญาไว.้..แต่อีกไม่กี3วนั 

พวกท่านจะไดรั้บบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธิZ ” 

พวกเขาจึงทูลถามพระองคว์า่ “พระองคเ์จา้ขา้ บดันีCพระองคจ์ะทรงกอบกูอ้าณาจกัรอิสราเอลขึCนใหม่หรือ?” 

พระองคต์รัสกบัพวกเขาวา่ “ไม่ใช่ธุระของพวกท่านที3จะรู้วนัเวลาซึ3งพระบิดาทรงกาํหนดไว ้

ตามสิทธิอาํนาจของพระองค ์แต่ท่านทัCงหลายจะไดรั้บฤทธิZ  

อาํนาจเมื3อพระวญิญาณบริสุทธิZ เสดจ็มาเหนือพวกท่าน และพวกท่านจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเลม็ 

และทั3วแควน้ยเูดียกบัสะมาเรียจนถึงสุดปลายแผน่ดินโลก” (กจิการ 1:4-8) 

 

ใหเ้ราสงัเกตวา่ เมื3อพระเยซูประกาศถึงการมาถึงของบพัติศมาแห่งพระวญิญาณ 

พวกอคัรทูตถามวา่พระเยซูกาํลงัจะฟืC นฟูอาณาจกัรใหก้บัอิสราเอลใช่หรือไม่  สาํนวน “การฟืC นฟูอาณาจกัรใหก้บัอิสราเอล” 

นัCนไม่เป็นที3คุน้เคยท่ามกลางผูอ่้านในยคุปัจจุบนั  เราจึงตอ้งอธิบายประเดน็นีC ก่อน 
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ผูเ้ผยพระวจนะในพนัธสญัญาเดิมพยากรณ์ไวว้า่ เนื3องจากความบาปของอิสราเอล และยดูาห์นัCนใหญ่หลวงยิ3งนกั 

พระเจา้จะเนรเทศพวกเขาออกจากแผน่ดินพระสญัญา และใหพ้วกเขาตกอยูภ่ายใตก้ารกดขี3ของคนต่างชาติ  

ตามคาํพยากรณ์ในพนัธสญัญาเดิมนัCน ชาวยวิเชื3อวา่ ในภายหลงั พระเจา้จะส่งพระเมสสิยาห์ลงมาเพื3อฟืC นฟูประชากรของพระองค ์

โดยอภยับาปของพวกเขา นาํพวกเขากลบัสู่แผน่ดิน และปกครองเหนือพวกเขา  ในฐานะบุตรของดาวดิ 

พระเมสสิยาห์จะเป็นกษตัริยเ์หนืออิสราเอลและยดูาห์ และเปลี3ยนแผน่ดินพระสญัญาใหเ้ป็นศูนยก์ลางของแผน่ดินของพระเจา้บนโลกนีC  

ที3นั3นเอง คนของพระเจา้จะเกษมสนัตก์บัชีวตินิรันดร์ และเตม็ดว้ยพระพร  ก่อนถึงศตวรรษที3หนึ3ง 

อิสราเอลตอ้งเจบ็ปวดเป็นเวลาหลายร้อยปีจากการถูกพิพากษา 

และพวกเขาปรารถนาอยา่งสุดใจวา่จะมีพระเมสสิยาห์ทางการเมืองมาฟืC นฟูอาณาจกัรอิสราเอล  ฉะนัCน 

เมื3ออคัรทูตทราบวา่พระเยซูกาํลงัจะเสดจ็ขึCนสู่สวรรค ์

พวกเขาจึงหวงัวา่พระองคจ์ะทาํใหค้าํพยากรณ์ตามพนัธสญัญาเดิมเหล่านีCสาํเร็จเป็นจริงก่อนพระองคจ์ะจากไป  

นี3คือเหตุผลที3พวกเขาถามพระองคเ์กี3ยวกบัการฟืC นฟูอาณาจกัรใหก้บัอิสราเอล  อยา่งไรกต็าม พระเยซูสอนวา่ 

ความคาดหวงัยอดนิยมในการฟืC นฟูอาณาจกัรในดา้นการเมืองของอิสราเอลอยา่งฉบัพลนันัCน เป็นแนวคิดที3ผดิ 

และบอกวา่การที3ข่าวประเสริฐขยายออกไปทั3วโลก 

และการเสดจ็กลบัมาของพระคริสตใ์นสง่าราศีต่างหากที3จะเป็นวธีิที3พระเจา้ทาํใหค้าํพยากรณ์ในพนัธสญัญาเดิมสาํเร็จเป็นจริง 

 

แต่เหตุใดอคัรทูตจึงถามเกี3ยวกบัการฟืC นฟูอาณาจกัรทางการเมือง 

เมื3อตอบสนองต่อคาํพดูของพระเยซูเกี3ยวกบับพัติศมาของพระวญิญาณบริสุทธิZ ?  

นี3กเ็ป็นอีกครัC งหนึ3งที3พวกอคัรทูตกาํลงันึกถึงคาํพยากรณ์ในพนัธสญัญาเดิม  จากขอ้ความหลายตอน 

ผูเ้ผยพระวจนะในพนัธสญัญาเดิมพยากรณ์วา่ เมื3อการพิพากษาสิCนสุดลง 

พระเจา้จะเทพระวญิญาณของพระองคล์งมาอยา่งที3ไม่เคยเป็นมาก่อน  จงฟังคาํพดูของผูเ้ผยพระวจนะอิสยาห์เกี3ยวกบัพระวญิญาณ 

ในอิสยาห์ 44:3-4: 

 

เพราะเราจะเทนํCาลงบนดินที3แตกระแหง 

ใหมี้ธารนํCาบนพืCนดินที3แหง้ผาก 

เราจะเทวญิญาณของเราลงเหนือวงศว์านของเจา้ 

และเทพรของเราใหลู้กหลานของเจา้ 

พวกเขาจะงอกงามเหมือนหญา้ในทุ่งกวา้ง 

เหมือนตน้ปอปลาร์ริมธารนํCา (อสิยาห์ 44:3-4) 

 

ในที3นีC  อิสยาห์พดูถึงการฟืC นฟู โดยกล่าววา่พระเจา้จะเทพระวญิญาณของพระองคล์งมาบนแผน่ดิน 

 

ผูเ้ผยพระวจนะในพนัธสญัญาเดิมประกาศวา่ ก่อนที3พระเมสสิยาห์จะเสดจ็มา อิสราเอลจะมีชีวติอยูใ่นสภาพที3พวกรับบีเรียกวา่ 

“ยคุแห่งความบาป ความเสื3อม และความตาย”  พวกเขายงัไดป้ระกาศวา่ เมื3อพระเมสสิยาห์เสดจ็มา พระองคจ์ะนาํมาซึ3งยคุใหม่ 

ซึ3 งพวกรับบีเรียกวา่ “ยคุที3จะมาถึง” นั3นคือ ยคุที3ศตัรูของพระเจา้จะถูกพิพากษา 

และคนของพระองคจ์ะไดรั้บพระพรอนัไม่มีผูใ้ดเปลี3ยนแปลงไดใ้นบัCนปลาย  

ผูเ้ผยพระวจนะในพนัธสญัญาเดิมไม่ไดเ้จาะจงวา่กระบวนการนีCจะใชเ้วลานานเพียงใด 

แต่รับบีส่วนใหญ่คาดหวงัใหเ้กิดขึCนทัCงหมดในคราวเดียวกนั 
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ตรงกนัขา้มกบัมุมมองนีC  พระเยซูอธิบายวา่แผน่ดินของพระเจา้จะเปิดเผยออกมาเมื3อเวลาผา่นไป 

โดยแพร่หลายไปท่ามกลางประชาชาติ  แทนที3จะเกิดขึCนทัCงหมดในคราวเดียวกนั 

การเปลี3ยนผา่นไปสู่แผน่ดินของพระเจา้ที3เตม็ดว้ยพระสิรินัCน จะเกิดขึCนเป็นระยะ ๆ  

ยคุที3จะมาถึงนัCนจะถูกเปิดตวัในระหวา่งพนัธกิจของพระเยซูบนโลกนีC  และจะดาํเนินต่อไปเมื3อพระเยซูครองราชยใ์นสวรรค ์

เมื3อแผน่ดินของพระเจา้ขยายออกไปโดยผา่นพนัธกิจการเผยแพร่ข่าวประเสริฐ  และเมื3อพระเยซูเสดจ็กลบัมาในอนาคต 

ยคุแห่งความบาปนีCกจ็ะจบลงอยา่งสิCนเชิง และแผน่ดินของพระเมสสิยาห์ที3ขยายไปทัCงสากลโลกกจ็ะสาํเร็จบริบูรณ์ 

 

มุมมองเกี3ยวกบัการเสดจ็มาของแผน่ดินของพระเจา้นีC  อธิบายไดว้า่ เหตุใดพระเยซูจึงตอบคาํถามของอคัรทูตเช่นนัCน  

พระวญิญาณบริสุทธิZ กาํลงัจะถูกเทลงมาเหนือคริสตจกัร แต่นี3มิไดห้มายความวา่การสาํเร็จบริบูรณ์ของทุกสิ3งใกลม้าถึงแลว้  

พระเยซูเพิ3งเริ3มเปิดตวัแผน่ดินของพระองค ์และพระพรของพระวญิญาณจะเตรียมคริสตจกัรใหพ้ร้อม 

เมื3อคริสตจกัรยงัคงดาํรงต่อไปท่ามกลางโลกแห่งความบาปนีC  ก่อนการเสดจ็กลบัมาของพระองค ์ 

เมื3อเราพิจารณาจงัหวะเวลาของพระวญิญาณบริสุทธิZ แลว้ เรากค็วรหนัไปศึกษาจุดประสงคข์องการเสดจ็มาของพระองค ์

 

จุดประสงค์ 

 

ใหเ้ราฟังถอ้ยคาํของพระเยซูที3มีต่ออคัรทูตอีกครัC งหนึ3ง ในกิจการ 1:8: 

 

แต่ท่านทัCงหลายจะไดรั้บฤทธิZ อาํนาจเมื3อพระวญิญาณบริสุทธิZ เสดจ็มาเหนือพวกท่าน 

และพวกท่านจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเลม็ และทั3วแควน้ยเูดียกบัสะมาเรียจนถึงสุดปลายแผน่ดินโลก”  

(กจิการ 1:8) 

 

ในขอ้ความนีCพระเยซูชีCแนวทางใหม่แก่อคัรทูต ใหคิ้ดถึงบพัติศมาโดยพระวญิญาณบริสุทธิZ ในแนวทางใหม่  

แทนที3จะอญัเชิญระยะสุดทา้ยของแผน่ดินของพระองคม์าเลย พระวญิญาณจะถูกเทลงมาเพื3อมอบอาํนาจแก่อคัรทูต 

เพื3อเป็นพยานฝ่ายพระเจา้อยา่งสตัยซื์3อในพระคริสต ์ ใหเ้ราถอดรหสัสิ3งที3พระเยซูกล่าว โดยเนน้ไปที3สองมิติของพนัธกิจของพระวญิญาณ 

นั3นคือ ฤทธิZ อาํนาจและพยานฝ่ายพระเจา้ 

 

ในตอนแรก พระเยซูกล่าววา่สาวกของพระองคจ์ะไดรั้บฤทธิZ อาํนาจผา่นบพัติศมาโดยพระวญิญาณบริสุทธิZ   

ความเชื3อมโยงกนัของพระวญิญาณกบัฤทธิZ อาํนาจพบไดท้ั3วไปในพนัธสญัญาใหม่ และมกัถูกนาํเสนอดว้ยสาํนวน 

“พระวญิญาณของพระเจา้” ซึ3 งแปลมาจากวลีในภาษาฮีบรู “รูอคั เอโลฮิม”  สาํนวนภาษาฮีบรูนีCหมายถึง ลม หรือ 

พลงังานที3มีฤทธิZ อาํนาจจากพระเจา้  ในพนัธสญัญาเดิม พระวญิญาณของพระเจา้ทาํงานอยา่งมีฤทธิZ อาํนาจในโลกอนักวา้งใหญ่ 

เพื3อทาํใหพ้ระประสงคข์องพระเจา้เป็นจริง 

 

ฤทธิZ อาํนาจของพระวญิญาณบริสุทธิZ ยงัถูกสาํแดงออกมาในแนวทางอนัน่าอศัจรรยใ์นชีวติของมนุษยด์ว้ย  เช่น 

เมื3อพระวญิญาณของพระเจา้เสดจ็ลงมาบนแซมสนั ในผูว้นิิจฉยั 14-15 แซมสนัไดก้ระทาํสิ3งอศัจรรยต่์าง ๆ 

ดว้ยกาํลงักายมหาศาลซึ3งนาํชยัชนะอนัยิ3งใหญ่มาสู่อิสราเอลเหนือชาวฟีลิสเตีย 

 

นอกจากฤทธิZ อาํนาจของพระวญิญาณแลว้ พระเยซูไดก้ล่าววา่พระวญิญาณจะทาํใหส้าวกของพระองคเ์ป็นพยานฝ่ายพระเจา้  

ความเชื3อมโยงนีCสะทอ้นถึงพนัธสญัญาเดิมเช่นกนั  ในหลายโอกาส 
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พระวญิญาณของพระเจา้ประทานฤทธิZ อาํนาจแก่คนของพระองคใ์หก้ล่าวถอ้ยคาํดว้ยความกลา้หาญ อยา่งเกิดผลเพื3อพระเจา้  

ลองฟังถอ้ยคาํในมีคาห์ 3:8 เป็นตวัอยา่ง: 

 

แต่ส่วนขา้พเจา้ ขา้พเจา้เปี3 ยมดว้ยฤทธิZ อาํนาจ 

ดว้ยพระวญิญาณขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (มคีาห์ 3:8) 

 

ในขอ้ความนีC  มีคาห์อธิบายวา่พระวญิญาณไดป้ระทานความกลา้หาญแก่ท่านที3จะกล่าวความจริง 

แมท่้านจะถูกต่อตา้นโดยผูเ้ผยพระวจนะเทียมเทจ็กต็าม 

 

ฉะนัCน เมื3อพระเยซูบอกอคัรทูตของพระองคว์า่ พระองคจ์ะใหพ้วกเขารับบพัติศมาโดยพระวญิญาณบริสุทธิZ  

เพื3อประทานอาํนาจแก่พวกเขาในฐานะพยาน พระองคไ์ดบ้อกวา่ 

พระวญิญาณจะทาํงานในพวกเขาเช่นเดียวกบัที3พระองคท์าํงานผา่นคนอื3น ๆ ในพนัธสญัญาเดิม  

พระวญิญาณบริสุทธิZ ยงัจะทาํงานอยา่งมีฤทธานุภาพเพื3อยนืยนัวา่ขอ้ความของอคัรทูตนัCนเป็นความจริง 

และพระวญิญาณจะประทานถอ้ยคาํแก่พวกเขาใหก้ล่าวแก่คนเหล่านัCนที3ต่อตา้น และแน่นอน 

การสาํแดงเหล่านีCของพระวญิญาณปรากฏครัC งแลว้ครัC งเล่าในหนงัสือกิจการ 

 

เมื3อไดเ้ห็นวธีิการที3ลูกาใชเ้พื3อแนะนาํพระวญิญาณบริสุทธิZ ในช่วงก่อนเพน็เทคอสต ์

เราควรดูเหตุการณ์ที3พระวญิญาณถูกเทลงมาในวนัเพน็เทคอสต ์เมื3อคริสตจกัรรวมตวักนัในเยรูซาเลม็ดว้ย 

 

วนัเพน็เทคอสต์ 

 

กิจการ 2:1-4 บรรยายการเทลงมาของพระวญิญาณบริสุทธิZ เหนือคริสตจกัรดงันีC   

 

เมื3อถึงวนัเพน็เทคอสต ์พวกเขาทัCงหมดมารวมอยูใ่นที3เดียวกนั ทนัใดนัCนกมี็เสียงจากฟ้า 

สวรรคเ์หมือนเสียงพายกุลา้ดงักอ้งไปทั3วทัCงบา้นที3เขานั3งอยู ่พวกเขาเห็นสิ3งที3ดูเหมือนเปลวไฟรูปร่างคลา้ยลิCนกระจายออก 

และมาอยูเ่หนือพวกเขาแต่ละคน ทุกคนเปี3 ยมดว้ยพระวญิญาณ 

บริสุทธิZ และเริ3มพดูภาษาต่างๆ ตามที3พระวญิญาณทรงโปรดให ้

พวกเขาสามารถพดูได ้(กจิการ 2:1-4) 

 

เพื3อสาํรวจความสาํคญัของเหตุการณ์นีC  เราจะดูที3สามประเดน็หลกั  หนึ3ง เราจะดูที3ความสาํคญัของเพน็เทคอสต ์ สอง 

เราจะพิจารณาปรากฏการณ์ของการพดูภาษาแปลก ๆ  และสาม เราจะอภิปรายถึงผลของเหตุการณ์เหล่านีC   ก่อนอื3น 

ใหเ้ราพิจารณาความสาํคญัของเพน็เทคอสต ์

 

ความสําคญั 

 

เพน็เทคอสตคื์อ ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองตามปฏิทินศกัดิZ สิทธิZ ของอิสราเอล ซึ3 งเชื3อมโยงใกลชิ้ดกบัเทศกาลปัสกา  จากอพยพ 12 

และเลวนิีติ 23 ปัสกา เป็นเทศกาลประจาํปีของอิสราเอลที3จะระลึกถึงการถูกปลดปล่อยจากอียปิต ์ 

เทศกาลนีC รําลึกถึงคืนวนัที3ภยัพิบติัครัC งสุดทา้ยไดเ้กิดขึCน เมื3อพระเจา้สงัหารบุตรชายหวัปีของชาวอียปิต ์
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แต่ไดล้ะเวน้ครัวเรือนของคนอิสราเอลที3สตัยซื์3อ  การฉลองเทศกาลปัสกา 

เตือนใจชาวยวิใหร้ะลึกถึงวธีิที3พระเจา้ไดป้ลดปล่อยพวกเขาจากการเป็นทาสในอียปิต ์

 

เทศกาลเพน็เทคอสตจ์ดัขึCนประมาณ 50 วนัหลงัเทศกาลปัสกา ในช่วงตน้ฤดูเกบ็เกี3ยว  แต่เดิมนัCน 

เทศกาลนีC เฉลิมฉลองการที3พระเจา้จดัเตรียมปัจจยัเพื3อการยงัชีพในแผน่ดินแห่งพระสญัญา  ในช่วงเวลานีC  

ชาวอิสราเอลถวายพืชผลตน้ฤดูเกบ็เกี3ยว เพื3อเป็นการขอบคุณพระเจา้สาํหรับพืชผลทัCงปวงที3พวกเขาหวงัวา่จะเกบ็เกี3ยวไดใ้นปีนัCน 

 

นอกจากนีC  ก่อนถึงช่วงพนัธสญัญาใหม่ ในช่วงการเฉลิมฉลองเทศกาลเพน็เทคอสต ์

ชาวยวิกย็งัไดร้ะลึกถึงการที3พระเจา้ประทานพระบญัญติัแก่โมเสส  

การที3พระวญิญาณบริสุทธิZ ถูกเทลงมาในช่วงเวลานีCยงัมีความสาํคญัสาํหรับคริสตจกัรยคุแรก 

เนื3องจากเป็นการย ํCาเตือนพวกเขาเกี3ยวกบัความหวงัที3ผูเ้ผยพระวจนะเยเรมียไ์ดเ้คยประกาศไว ้ 

ใหเ้ราฟังสิ3งที3ผูเ้ผยพระวจนะท่านนีC เขียนไวใ้นเยเรมีย ์31:31-33: 

 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ประกาศวา่ “เวลานัCนจะมาถึง 

เมื3อเราจะทาํพนัธสญัญาใหม่ 

กบัพงศพ์นัธ์ุอิสราเอล 

และกบัพงศพ์นัธ์ุยดูาห์... 

คือเราจะใส่บทบญัญติัของเราในจิตใจของพวกเขา 

จารึกบนหวัใจของพวกเขา 

เราจะเป็นพระเจา้ของพวกเขา 

และพวกเขาจะเป็นประชากรของเรา” 

(เยเรมย์ี 31:31-33) 

 

การจารึกธรรมบญัญติัไวใ้นจิตใจเป็นงานของพระวญิญาณของพระเจา้ ซึ3 งถูกสญัญาไวใ้นพนัธสญัญาเดิม 

และไดส้าํเร็จเป็นจริงในพนัธสญัญาใหม่ 

 

ดว้ยความสอดคลอ้งกบัภูมิหลงัในพนัธสญัญาเดิมนัCน การเทลงมาของพระวญิญาณในวนัเพน็เทคอสตใ์นกิจการ 2 

มีความสาํคญัเป็นพิเศษต่อคริสตจกัร  การที3พระเยซูสละพระชนมข์องพระองคบ์นไมก้างเขนเกิดขึCนในช่วงเทศกาลปัสกา  

พระองคสิ์Cนพระชนมใ์นฐานะลูกแกะ ซึ3 งเป็นเครื3องสตัวบูชาสุดทา้ยของเทศกาลปัสกา 

อนัเป็นหลกัประกนัวา่คนของพระเจา้จะถูกปลดปล่อยจากการเป็นทาสของความบาปและความตายชั3วนิรันดร์ ดงัที3เปาโลกล่าวใน 1 

โครินธ์ 5:7: 

 

เพราะพระคริสตผ์ูท้รงเป็นลูกแกะปัสกาของเราถูกถวายบูชาแลว้ (1 โครินธ์ 5:7) 

 

เมื3อเป็นเช่นนีC  จึงไม่น่าแปลกใจที3การเทลงมาของพระวญิญาณเกิดขึCนในช่วงเพน็เทคอสต ์ 

ในเมื3อเพน็เทคอสตมุ่์งความสนใจไปที3ความยิ3งใหญ่ของการเกบ็เกี3ยว 

การเสดจ็มาของพระวญิญาณจึงเป็นผลแรกของการเกบ็เกี3ยวความรอดนิรันดร์  

การที3พระวญิญาณเสดจ็มาในวนัเพน็เทคอสตแ์รกของชาวคริสเตียนจึงบ่งบอกวา่คริสตจกัรกไ็ดรั้บการจารึกพระบญัญติัของพระเจา้ไวใ้นจิ

ตใจเช่นกนั ซึ3 งเตรียมคริสตจกัรใหพ้ร้อมที3จะเป็นพยานอยา่งกลา้หาญ  ตามที3เปาโลกล่าวในโรม 8:23 วา่คริสเตียนนัCน: 
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มีผลแรกของพระวญิญาณ...(โรม 8:23) 

 

เมื3อลูกาเขียนบรรยายการเทลงมาของพระวญิญาณ ท่านเนน้ที3ความเชื3อมโยงกนัของพระวญิญาณกบัเทศกาลเพน็เทคอสต ์

เพื3อบ่งบอกถึงความสาํคญัยิ3งใหญ่ของสิ3งที3เกิดขึCน  นี3ไม่ใช่เหตุการณ์ธรรมดา ไม่ใช่เป็นเพียงการอศัจรรยค์รัC งหนึ3งในอีกหลาย ๆ 

ครัC งเท่านัCน การที3พระวญิญาณถูกประทานมาในช่วงเพน็เทคอสตไ์ดเ้ริ3มการเกบ็เกี3ยวความรอดครัC งยิ3งใหญ่ 

และการที3คนของพระเจา้ถูกสร้างใหม่จากภายใน เพื3อสถาปนาแผน่ดินของพระเจา้ในยคุพระเมสสิยาห์ 

 

เมื3อเราเขา้ใจความสาํคญับางประการของเพน็เทคอสตว์า่เป็นช่วงเวลาที3พระวญิญาณถูกเทลงมาแลว้ 

เรากค็วรหนัไปศึกษาปรากฏการณ์ภาษาแปลก ๆ ในฐานะการสาํแดงถึงการสถิตอยูข่องพระวญิญาณบริสุทธิZ  

 

ภาษาแปลก ๆ 

 

ในกิจการ 2 ลูกาบนัทึกวา่ เมื3อพระวญิญาณของพระเจา้ถูกเทลงมาบนคริสตจกัรในวนัเพน็เทคอสต ์บรรดาอคัรทูต 

และผูเ้ชื3อต่างพดูภาษาอื3น ๆ  แต่น่าเสียดายที3มีความสบัสนอยา่งมากเกิดขึCนในคริสตจกัรเกี3ยวกบัของประทานดา้นภาษาแปลก ๆ  

เราจึงควรใชเ้วลาสกัเลก็นอ้ยเพื3อใคร่ครวญคาํถามสองขอ้ คือ หนึ3ง อะไรคือของประทานดา้นภาษาแปลก ๆ?  และสอง 

เหตุใดพระเจา้ประทานของประทานนีC? 

 

ในคริสตจกัรยคุปัจจุบนั คริสเตียนต่างกเ็ขา้ใจของประทานดา้นภาษาแปลก ๆ แตกต่างกนัไป  บา้งกแ็ยง้วา่ ภาษาแปลก ๆ 

คือการอศัจรรยแ์ห่งการไดย้นิ ไม่ใช่การพดู  ในมุมมองนีC  อคัรทูตกล่าวถอ้ยคาํแห่งความปีติยนิดี 

ซึ3 งพระวญิญาณไดท้าํใหผู้ฟั้งเขา้ใจในภาษาของผูฟั้งเอง 

 

แต่คาํบรรยายของลูกาอยา่งนอ้ยสองแง่มุม ทาํใหเ้ป็นไปไดม้าก วา่สิ3งนีCจะเป็นการอศัจรรยเ์กี3ยวกบัการพดู ซึ3 งเป็นการอศัจรรยที์3 

คริสเตียนยคุแรกพดูภาษามนุษยจ์ริง ๆ แต่เป็นภาษาที3พวกเขาไม่เคยเรียนรู้มาก่อน  ประการแรกที3สาํคญัอยา่งยิ3งกคื็อ 

ลูกาเขียนอยา่งเจาะจงวา่ พระวญิญาณบริสุทธิZ ไดท้าํใหผู้พ้ดูพดูในภาษาอื3น ๆ ตามที3เราอ่านพบในกิจการ 2:4: 

 

ทุกคนเปี3 ยมดว้ยพระวญิญาณบริสุทธิZ และเริ3มพดูภาษาต่างๆ ตามที3พระวญิญาณทรงโปรดใหพ้วกเขาสามารถพดูได ้ 

(กจิการ 2:4) 

 

ลูกามิไดก้ล่าวเลยวา่พระวญิญาณบริสุทธิZ ไดม้อบพลงัมหศัจรรยแ์ห่งการฟังแก่ผูฟั้ง  สอง คาํวา่ “ภาษาต่าง ๆ” 

ใชแ้ปลคาํนามภาษากรีก “กลอสซา” (“glōssa”)  ในพนัธสญัญาใหม่และวรรณกรรมอื3น ๆ ในภาษากรีก ปกติแลว้ 

คาํนีCหมายถึงภาษาปกติธรรมดาของมนุษย ์ จึงไม่มีเหตุผล และนํCาหนกัพอที3จะสงสยัไดว้า่ คาํนีCหมายถึงสิ3งอื3น 

ที3แตกต่างออกไปในบริบทนีC   ดงันัCน เราจึงมั3นใจไดว้า่ การอศัจรรยเ์รื3องภาษาแปลก ๆ ในวนัเพน็เทคอสตน์ัCน 

คือความสามารถเหนือธรรมชาติที3จะพดูภาษามนุษยที์3ตนเองไม่เคยไดเ้รียนมา 

 

แต่เหตุใดพระวญิญาณบริสุทธิZ จึงสาํแดงการสถิตอยูข่องพระองคด์ว้ยวธีิเฉพาะเช่นนีC?  อะไรคือความสาํคญัของภาษาต่าง ๆ 

ในวนันัCน?  จงฟังคาํอธิบายของเปโตรในกิจการ 2:16-21: 
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แต่ทัCงนีC เป็นไปตามที3ผูเ้ผยพระวจนะโยเอลกล่าวไวว้า่ 

“ ‘พระเจา้ตรัสวา่ ในวาระสุดทา้ย 
เราจะเทพระวญิญาณของเราลงเหนือประชากรทัCงปวง 

บุตรชายบุตรสาวของเจา้จะเผยพระวจนะ 

คนหนุ่มของเจา้จะเห็นนิมิต 

คนชราของเจา้จะฝันเห็น 

เมื3อถึงเวลานัCน เราจะเทวญิญาณของเรา 

ลงมาเหนือผูรั้บใชข้องเราทัCงชายและหญิง 

และพวกเขาจะเผยพระวจนะ... 

ก่อนวนัอนัยิ3งใหญ่และเปี3 ยมดว้ยพระเกียรติสิริขององคพ์ระผูเ้ป็น 

เจา้จะมาถึง และทุกคนที3ร้อง 

ออกพระนามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะไดรั้บ 

การช่วยใหร้อด’ (กจิการ 2:16-21) 

 

ในขอ้ความนีC  เปโตรอา้งอิงจากโยเอล 2:28-32 เพื3ออธิบายสิ3งที3กาํลงัเกิดขึCนในวนัเพน็เทคอสต ์

รวมถึงการอศัจรรยแ์ห่งการพดูภาษาแปลก ๆ ดว้ย  ที3น่าสนใจกคื็อ เปโตรไม่ไดห้ยบิยกคาํพดูของโยเอลแบบเถรตรง  

ในพระคมัภีร์ภาษาฮีบรู และฉบบัเซปตวัจินต ์ขอ้ความของโยเอลขึCนตน้วา่ “และต่อมาภายหลงั 

เราจะเทวญิญาณของเราลงเหนือประชากรทัCงปวง”  แต่เปโตรถอดความคาํพดูของโยเอล 2:28 วา่ “ในวาระสุดท้าย”  

การที3เปโตรเปลี3ยนถอ้ยคาํของโยเอลบ่งบอกวา่ เปโตรเชื3อวา่เหตุการณ์ต่าง ๆ ในวนัเพน็เทคอสตน์ัCนเป็นส่วนหนึ3งของ “วาระสุดทา้ย” หรือ 

“ยคุสุดทา้ย”  ความเชื3อของเปโตรที3วา่การเทพระวญิญาณลงมาจะเกิดขึCนในยคุสุดทา้ยนัCน ไดรั้บการสนบัสนุนจากถอ้ยคาํอื3น ๆ 

ที3ท่านหยบิยกมาจากโยเอล  เมื3อเปโตรหยบิยกขอ้ความจากโยเอล บทที3 2 ท่านกาํลงับอกวา่ 

พระวญิญาณจะตอ้งเสดจ็มาก่อนวนัแห่งสง่าราศี และความยิ3งใหญ่ของพระผูเ้ป็นเจา้ 

 

ตลอดพนัธสญัญาเดิม วนัของพระผูเ้ป็นเจา้ กคื็อวนัแห่งการพิพากษา และพระพรของพระเจา้  และหลายโอกาสในพนัธสญัญาเดิม 

คาํนีCหมายถึงวนัที3พระเจา้จะพิชิตศตัรูของพระองคอ์ยา่งเดด็ขาดในที3สุด และอวยพระพรประชากรผูส้ตัยซื์3อทัCงสิCนของพระองค ์ ดงันัCน 

เมื3อเปโตรอธิบายวา่ การเทลงมาของพระวญิญาณเป็นการสาํแดงวนัแห่งความยิ3งใหญ่และสง่าราศีของพระผูเ้ป็นเจา้ ท่านกาํลงักล่าววา่ 

สิ3งที3กาํลงัเกิดขึCนในวนัเพน็เทคอสตเ์ป็นช่วงเวลาอนัยิ3งใหญ่ในประวติัศาสตร์  

พระวญิญาณเสดจ็มาในเทศกาลเพน็เทคอสตใ์นฐานะการอศัจรรยแ์ห่งวาระสุดทา้ย นั3นคือ 

ช่วงเวลาแห่งการเสดจ็มาอยา่งเปี3 ยมสง่าราศีของพระเจา้เพื3อสถาปนาระยะสุดทา้ยของแผน่ดินของพระองค ์

 

น่าเสียดายที3คริสเตียนส่วนมากในปัจจุบนั พลาดจากความสาํคญัอนัยิ3งใหญ่ของการเทพระวญิญาณนีC   กลบักลายเป็นวา่ 

คริสเตียนนิยมที3จะนึกถึงเหตุการณ์ในกิจการ บทที3 2 วา่เป็นตน้แบบสาํหรับการชาํระใหบ้ริสุทธิZ ของคริสเตียนทุกคนเป็นการส่วนตวั  

เราไดส้ร้างความคาดหวงัวา่คริสเตียนผูเ้ตม็ไปดว้ยพระวญิญาณทัCงปวงจะมีประสบการณ์กบัการสาํแดงอยา่งน่าตื3นตาตื3นใจของพระวญิญา

ณดงัที3เกิดขึCนในวนัเพน็เทคอสต ์และอีกหลายโอกาสตามที3เกิดในกิจการ 

 

ขอใหเ้ราคิดเกี3ยวกบัเรื3องนีCดงันีC   พนัธสญัญาใหม่สอนเราวา่ กิจการยิ3งใหญ่มากมาย 

และทรงฤทธานุภาพของพระเจา้เกิดขึCนเพื3อเปิดตวัแผน่ดินของพระเจา้  พระคริสตสิ์Cนพระชนมเ์พื3อบาปของเรา คืนพระชนม ์

และเสดจ็ไปประทบั ณ เบืCองขวาพระหตัถข์องพระเจา้พระบิดา  ทุกครัC งที3มีคนเขา้มาเชื3อในพระคริสต ์



หนงัสอืกจิการ            บทเรียนที ่3: ประเด็นหลกั	
	

-9- 

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

คุณค่าหรือพระพรของเหตุการณ์เหล่านีCกเ็กิดขึCนกบัชีวติของคนนัCน  หากแต่วา่พระคริสตมิ์ไดว้ายพระชนม ์คืนพระชนม ์

และเสดจ็สู่สวรรคทุ์กครัC งที3แต่ละคนรับชีวติใหม่ในพระองค ์

 

ในแนวทางเดียวกนั พนัธสญัญาใหม่กส็อนวา่ เพน็เทคอสตก์เ็ป็นหนึ3งในเหตุการณ์ยิ3งใหญ่เหล่านัCนที3เกิดขึCนเพียงครัC งเดียว 

และมีผลตลอดกาล ซึ3 งพระเจา้ใชเ้ป็นช่องทางเพื3อนาํมาซึ3งยคุสุดทา้ย  ต่อไปในบทเรียนนีC เราจะเห็นวา่ 

สิ3งนีC เป็นจริงเช่นกนักบัอีกหลายโอกาส เมื3อพระวญิญาณถูกเทลงมาดว้ยวธีิการพิเศษในกิจการ  นบัจากยคุเริ3มแรกของคริสตจกัร 

การสถิตอยูข่องพระวญิญาณบริสุทธิZ กเ็กิดขึCนในคริสตจกัร และมอบอาํนาจแก่เราในการรับใช ้ 

เราควรคาดหวงัเสมอวา่พระวญิญาณบริสุทธิZ จะสถิตในชีวติของผูเ้ชื3อ 

แต่เราไม่ควรคาดหวงัการสาํแดงของพระวญิญาณในรูปแบบเดียวกบัที3เราเห็นในเทศกาลเพน็เทคอสต ์ แทจ้ริงแลว้ แมใ้นโอกาสอื3น ๆ 

ที3มีการเทพระวญิญาณลงมาในกิจการ การสาํแดงของพระวญิญาณกไ็ม่ไดเ้หมือนกนัเสมอไป เปลวไฟสณัฐานเหมือนลิCนและเสียงลมพดั 

รวมทัCงของประทานแห่งการเผยพระวจนะและพดูภาษาแปลก ๆ ในเทศกาลเพน็เทคอสต ์ไม่ใช่ประสบการณ์ปกติของคริสเตียน  

สิ3งเหล่านีC เป็นผลมาจากกิจการที3แทรกเขา้มาของพระเจา้เบืCองบน ซึ3 งพระเจา้ใชเ้พื3อเปิดตวัแผน่ดินของพระองค ์

 

เมื3อเราไดเ้ห็นความสาํคญัของเทศกาลเพน็เทคอสต ์และไดดู้การอศัจรรยเ์รื3องภาษาแปลก ๆ 

ที3เกิดขึCนพร้อมกบัการเทลงมาของพระวญิญาณบริสุทธิZ แลว้ เรากค็วรหนัไปดูที3ผลของเหตุการณ์ที3เกิดขึCนในวนันัCน 

 

ผลของเหตุการณ์ 

 

คุณคงจาํไดว้า่ ในบทเรียนก่อนหนา้นีC  

พระเยซูกล่าววา่พระวญิญาณบริสุทธิZ ถูกประทานมาเพื3อมอบอาํนาจแก่อคัรทูตใหเ้ป็นพยานของพระองคเ์กี3ยวกบัพระผูเ้ป็นเจา้  ดงันัCน 

เมื3อเราอภิปรายเรื3องผลของสิ3งที3เกิดขึCนในวนัเพน็เทคอสต ์เราจะเนน้ที3วธีิที3พระวญิญาณบริสุทธิZ ประทานฤทธิZ อาํนาจแก่อคัรทูต 

และใชฤ้ทธิZ อาํนาจนีC เพื3ออวยพร การขยายตวัออกไปของข่าวประเสริฐเรื3องแผน่ดินของพระเจา้  

เราจะเริ3มที3การที3พระวญิญาณบริสุทธิZ มอบอาํนาจแก่อคัรทูตเปโตร 

 

เมื3อเราสาํรวจพระกิตติคุณลูกา เราพบวา่ก่อนการเสดจ็มาของพระวญิญาณบริสุทธิZ  เปโตรไม่ไดเ้ป็นนกัคิดที3ชดัเจนนกั 

ท่านถูกตาํหนิบนภูเขาในเหตุการณ์การจาํแลงพระกาย เพราะท่านตอ้งการสร้างพลบัพลาสาํหรับโมเสส และเอลียาห์  

ท่านปฏิเสธพระคริสตส์ามครัC งในคืนที3พระผูเ้ป็นเจา้ถูกจบักมุ  และแมแ้ต่ในพนัธกิจของเปโตรในกิจการ 

ลูกากใ็ส่ใจกบัความจริงที3วา่เปโตรไม่ไดมี้การศึกษาสูง และไม่ใช่คนประเภทที3ถูกคาดหมายใหก้ล่าวคาํพดูโนม้นา้วใจคนอื3นได ้ 

ใหเ้ราฟังถอ้ยคาํของลูกาในกิจการ 4:13: 

 

เมื3อพวกเขาเห็นความกลา้หาญของเปโตรกบัยอห์น และตระหนกัวา่คนทัCงสองเป็นชาวบา้นธรรมดาไร้การศึกษา 

กป็ระหลาดใจ และนึกขึCนไดว้า่คนเหล่านีC เคยอยูก่บัพระเยซู (กจิการ 4:13) 

 

เมื3อเห็นภาพเปโตรดงันีCแลว้ จึงไม่ตอ้งสงสยัวา่เป็นฤทธานุภาพของพระวญิญาณบริสุทธิZ อยา่งแทจ้ริง ที3ไดเ้ปลี3ยนแปลงท่าน 

และทาํใหท่้านสามารถเทศนาขอ้ความแห่งข่าวประเสริฐอนัสูงดว้ยพลวตั และประสบความสาํเร็จขนาดนัCนในวนัเพน็เทคอสต ์ 

ในคาํเทศนาของท่านในวนัเพน็เทคอสต ์เปโตรกล่าวหกัลา้งคนเหล่านัCนที3กล่าวหาวา่คริสเตียนเมาสุรา  ท่านไดห้ยบิยก ตีความ 

และประยกุตพ์นัธสญัญาเดิมในแบบที3น่าเชื3อถือยิ3งนกั และแสดงใหเ้ห็นวา่พระเยซู กคื็อ พระเมสสิยาห์ตามคาํพยากรณ์  

พระวญิญาณบริสุทธิZ ประทานอาํนาจแก่เปโตร และอคัรทูตอื3น ๆ 

เพื3อทาํการอศัจรรยใ์นฐานะพยานสนบัสนุนความจริงของสิ3งที3พวกเขาประกาศ  เราอ่านในกิจการ 2:43 วา่: 
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เหล่าอคัรทูตทาํหมายสาํคญัและปาฏิหาริยห์ลายอยา่ง ทุกคนจึงเตม็ไปดว้ยความยาํเกรง (กจิการ 2:43) 

 

ในประเดน็ฤทธิZ อาํนาจยิ3งใหญ่ที3พระวญิญาณบริสุทธิZ ประทานแก่เปโตรและอคัรทูตอื3น ๆ 

เพื3อเป็นพยานในการประกาศข่าวประเสริฐนัCน จึงไม่น่าแปลกใจที3พระเจา้ไดอ้วยพระพรคาํพยานของบรรดาอคัรทูต  

จงฟังวา่ลูกาบรรยายคาํพยานของพวกเขาอยา่งไรในกิจการ 2:41, 47: 

 

บรรดาผูที้3ยอมรับถอ้ยคาํของเปโตรไดรั้บบพัติศมาและในวนันัCนมีคนราวสามพนัคนเขา้ร่วมเป็นสาวก… 

พวกเขาพากนัสรรเสริญพระเจา้ และเป็นที3ชื3นชมของคนทัCงปวง 

ในแต่ละวนัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงใหค้นทัCงหลายที3กาํลงัจะไดรั้บ 

ความรอดมาเขา้กบัพวกเขา (กจิการ 2:41, 47) 

 

คน 3,000 คนกลบัใจมาเชื3อในวนัเพน็เทคอสต!์  และการเติบโตภายนอกเชิงปริมาณนีC เกิดขึCนโดยผา่นฤทธิZ อาํนาจของพระวญิญาณ  

แต่คริสตจกัรไม่ไดเ้ติบโตแต่เพียงภายนอกเท่านัCน  การเติบโตภายในกเ็กิดขึCนเป็นผลมาจากฤทธิZ อาํนาจของพระวญิญาณเช่นกนั  

จงฟังถอ้ยคาํของลูกาในกิจการ 2:42-47: 

 

เขาทัCงหลายอุทิศตนในคาํสอนของเหล่าอคัรทูตและในการร่วมสามคัคีธรรม ในการหกัขนมปัง 

และในการอธิษฐาน...พวกเขาขายทรัพยสิ์3งของและนาํมาแบ่งปันใหแ้ต่ละคนตามความตอ้งการ ทุกๆ 

วนัพวกเขามาประชุมกนัที3ลานพระวหิาร หกัขนมปังตามบา้นของตน และรับประทานร่วมกนัดว้ยความยนิดีและจริงใจ  

พวกเขาพากนัสรรเสริญพระเจา้และเป็นที3ชื3นชมของคนทัCงปวง (กจิการ 2:42-47) 

 

คริสตจกัรเติบโตจากภายในเมื3อคริสเตียนยคุแรกดาํเนินชีวติตามคาํสอนของอคัรทูต โดยอุทิศชีวติตนเองเพื3อรับใชพ้ระเจา้ 

และรับใชผู้เ้ชื3อคนอื3น ๆ  ผลของการเทพระวญิญาณลงมาในวนัเพน็เทคอสตน่์าอศัจรรยย์ิ3งนกัในช่วงยคุแรกของคริสตจกัร 

 

เราไดเ้ห็นคาํอภิปรายของลูกาเรื3องพระวญิญาณบริสุทธิZ ทัCงก่อนและในวนัเพน็เทคอสตแ์ลว้  

เรากพ็ร้อมที3จะศึกษาวธีิการทาํงานของพระวญิญาณบริสุทธิZ หลงัวนัเพน็เทคอสต ์

ในการที3พระองคป์ระทานฤทธิZ อาํนาจสาํหรับพนัธกิจข่าวประเสริฐต่อไป 

 

หลงัวนัเพน็เทคอสต์ 

 

ในหนงัสือกิจการ ลูกาไดย้อ้นกลบัไปกล่าวถึงพนัธกิจอนัอศัจรรยข์องพระวญิญาณบริสุทธิZ หลงัวนัเพน็เทคอสตห์ลายครัC ง  

เพื3อเป็นตวัอยา่ง เราจะเนน้ที3ลกัษณะดงักล่าวสามขอ้ความดว้ยกนั คือ   ขอ้ความแรกที3เราจะดูนัCน 

เกี3ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ที3เกิดขึCนในเมืองหนึ3งที3ไม่มีชื3อในแควน้สะมาเรีย  จากนัCน เราจะเนน้ที3เหตุการณ์ในซีซารียา  และสุดทา้ย 

เราจะพิจารณาการสาํแดงของพระวญิญาณในเมืองเอเฟซสั  ใหเ้ราเริ3มตน้ที3พนัธกิจของพระวญิญาณในสะมาเรีย 

ซึ3 งอยูท่างเหนือของเยรูซาเลม็ 

 

สะมาเรีย 

 

ในกิจการ 8:14-17 ลูการายงานเรื3องที3พระวญิญาณเสดจ็ลงมาบนผูเ้ชื3อดว้ยรูปแบบพิเศษ อีกครัC งหนึ3ง  จงฟังถอ้ยคาํของลูกา: 
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เมื3ออคัรทูตในกรุงเยรูซาเลม็ 

ไดข่้าววา่ชาวสะมาเรียรับพระวจนะของพระเจา้แลว้กส่็งเปโตรกบัยอห์นมาหาพวกเขา เมื3อทัCงสองมาถึงกอ็ธิษฐานเผื1อพวกเขาให ้

ไดรั้บพระวญิญาณบริสุทธิZ  เพราะยงัไม่มีใครในพวกเขาไดรั้บพระวญิญาณบริสุทธิZ  

เพียงแต่ไดรั้บบพัติศมาเขา้ในพระนามขององคพ์ระเยซูเจา้ จากนัCนเปโตรกบัยอห์นวางมือบนพวกเขาและพวกเขากไ็ดรั้บพระวิ

ญญาณบริสุทธิZ  (กจิการ 8:14-17) 

 

โดยทั3วไปในกิจการ (เช่นเดียวกบัในปัจจุบนั) พระวญิญาณถูกเทลงมาบนมนุษยเ์มื3อพวกเขาเขา้มาเชื3อ ไม่ใช่ระยะต่อไปหลงัจากนัCน  

เมื3อมองในมุมนีC  เหตุการณ์ที3เกิดขึCนในตอนนีCกค็ลา้ยคลึงกบัวนัเพน็เทคอสต ์กล่าวคือ ผูเ้ชื3อไดรั้บพระวญิญาณหลงักลบัใจใหม่ 

เป็นช่วงเวลาพิเศษ เป็นการสาํแดงอยา่งอศัจรรยข์องการเทพระวญิญาณลงมา  

เหตุใดพระวญิญาณจึงเสดจ็ลงมาบนชาวสะมาเรียในรูปแบบนีC? 

 

คาํอธิบายที3ดีที3สุดสาํหรับการเทพระวญิญาณลงมาในลกัษณะพิเศษนีCกคื็อ 

เพื3อเป็นหมายสาํคญัวา่นี3เป็นครัC งแรกที3ชาวสะมาเรียจาํนวนมากกลบัใจมาเป็นคริสเตียน  สิ3งที3คุณจะนึกขึCนไดก้คื็อ 

พระเยซูมอบหมายอคัรทูตใหข้ยายแผน่ดินของพระเจา้จากเยรูซาเลม็ไปยงัยเูดีย ไปยงัสะมาเรีย และไปยงัสุดปลายแผน่ดินโลก  

เยรูซาเลม็ในแควน้ยเูดีย คือจุดเริ3มตน้ในวนัเพน็เทคอสต ์แต่ชาวสะมาเรียนัCนมีมรดกอนัผสมผสาน โดยเป็นทัCงชาวยวิ และชาวต่างชาติ 

และพวกเขาไม่ไดน้มสัการพระเจา้ตามกฎเกณฑข์องพนัธสญัญาเดิม  ฉะนัCน เมื3อข่าวประเสริฐมาถึงสะมาเรีย 

จึงเท่ากบัวา่เป็นตวัแทนของขัCนตอนใหม่ อนัเป็นกา้วสาํคญัในการสาํเร็จเป็นจริงของภารกิจที3พระเยซูมอบหมายแก่สาวกของพระองค ์ 

ซึ3 งเป็นการขยายตวัครัC งสาํคญัครัC งแรกของข่าวประเสริฐขา้มพรมแดนชาติพนัธ์ุ  

พระวญิญาณบริสุทธิZ ประทานฤทธิZ อาํนาจแก่ผูเ้ชื3อเหล่านีC ที3จะพดูในภาษาต่าง ๆ เพื3อเป็นพยานใหแ้ก่อคัรทูต และคนอื3น ๆ 

ทัCงปวงในคริสตจกัรวา่ ชาวสะมาเรียทัCงสิCนสามารถถูกรวมเขา้เป็นส่วนหนึ3งของคริสตจกัรไดเ้ช่นกนัดว้ย 

 

เมื3อเขา้ใจถึงงานของพระวญิญาณในสะมาเรียแลว้ เรากค็วรหนัไปศึกษาเมืองซีซารียา 

อนัเป็นที3ที3พระวญิญาณบริสุทธิZ เสดจ็ลงมาในคริสตจกัรอีกครัC งหนึ3ง ในลกัษณะที3ทาํใหเ้รานึกถึงสิ3งที3เกิดขึCนในวนัเพน็เทคอสต ์

 

ซีซารียา 

 

ดว้ยความคลา้ยคลึงกบัเหตุการณ์ที3เกิดขึCนในเมืองที3ไม่ไดเ้อ่ยชื3อในสะมาเรีย 

สถานการณ์ในซีซารียาเป็นเครื3องหมายที3ข่าวประเสริฐกา้วขา้มอีกหนึ3งพรมแดนชาติพนัธ์ุเป็นครัC งแรก  ในกรณีนีC  

ชาวต่างชาติไดก้ลบัใจมาเชื3อพระคริสตจ์าํนวนมากเป็นครัC งแรก โดยเฉพาะอยา่งยิ3ง โครเนลิอสั นายร้อยจากกองทหารโรมนั 

รวมทัCงครอบครัวของเขาดว้ย 

 

กิจการ 10:44-47 บนัทึกสิ3งที3เกิดขึCน เมื3อเปโตรประกาศข่าวประเสริฐแก่ครอบครัวของโครเนลิอสั: 

 

ขณะเปโตรยงักล่าวถอ้ยคาํเหล่านีCอยู ่

พระวญิญาณบริสุทธิZ กเ็สดจ็ลงมาเหนือคนทัCงปวงที3ไดย้นิเรื3องราวนีC  เหล่าผูเ้ชื3อที3เขา้สุหนตัแลว้ซึ3งมากบัเปโตรพากนัประหลาด

ใจที3พระเจา้ทรงเทพระวญิญาณบริสุทธิZ ลงมาเป็นของประทานแก่คน 
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ต่างชาติดว้ย เพราะพวกเขาไดย้นิคนเหล่านัCนพดูภาษาแปลกๆ  

และสรรเสริญพระเจา้ 

แลว้เปโตรกล่าววา่ “...พวกเขาไดรั้บพระวญิญาณบริสุทธิZ เช่นเดียวกบัเราแลว้”  

(กจิการ 10:44-47) 

 

นี3เป็นอีกครัC งหนึ3งที3เราประจกัษถึ์งความคู่ขนานที3น่าอศัจรรยไ์ปกบัวนัเพน็เทคอสต ์นั3นคือ ผูที้3เชื3อในข่าวประเสริฐเริ3มพดูภาษาต่าง 

ๆ  เปโตรถึงกบัออกความเห็นวา่ ผูเ้ชื3อในซีซารียาไดรั้บพระวญิญาณบริสุทธิZ เหมือนกบัที3เราไดรั้บ ซึ3 งเปโตรน่าจะหมายถึง 

การเทพระวญิญาณลงมาในวนัเพน็เทคอสตน์ั3นเอง 

 

ในพนัธสญัญาเดิม ชาวต่างชาติอยูน่อกพนัธสญัญาพิเศษของพระเจา้กบัอิสราเอล 

และชาวยวิที3เคร่งครัดกจ็ะแยกตวัออกจากชาวต่างชาติที3ยงัไม่ไดก้ลบัใจเสมอ ดงันัCน จึงเป็นเรื3องน่าแปลกใจสาํหรับคริสตจกัรยคุแรก 

เมื3อคนต่างชาติกลบัใจมาหาพระคริสตโ์ดยที3ยงัไม่ไดก้ลบัใจมาเชื3อในศาสนายดูาห์อยา่งสมบูรณ์ก่อน 

 

เมื3อเป็นเช่นนัCน พระวญิญาณบริสุทธิZ กถู็กเทลงมาบนโครเนลิอสัและครอบครัวของเขาในลกัษณะที3น่าทึ3ง เพื3อแสดงใหเ้ห็นวา่ 

ในที3สุดประตูไดถู้กเปิดออกแลว้สาํหรับชนชาวต่างชาติ  ใหเ้ราฟังขอ้ความจากกิจการ 11:4, 15, 18 

อนัเป็นตอนที3ลูกาบนัทึกปฏิกิริยาของคริสตจกัรต่อคนต่างชาติที3กลบัใจ: 

 

เปโตรจึงชีCแจงทุกสิ3งที3เกิดขึCนใหฟั้งตามลาํดบัวา่… 

“พอขา้พเจา้เริ3มพดู พระวญิญาณบริสุทธิZ กเ็สดจ็ลงมาเหนือพวกเขาเหมือนที3ไดเ้สดจ็มาเหนือเราทัCงหลายในตอนแรก 

เมื3อพวกเขาไดย้นิเช่นนีCกไ็ม่มีขอ้คดัคา้นใดอีก และพากนัสรรเสริญพระเจา้วา่ “ถา้อยา่งนัCน 

แมค้นต่างชาติพระเจา้กท็รงโปรดใหก้ลบัใจใหม่เขา้สู่ชีวติดว้ย”  

(กจิการ 11:4, 15, 18) 

 

โดยการเสดจ็ลงมาบนคนต่างชาติในแบบที3คลา้ยวนัเพน็เทคอสต ์

พระวญิญาณบริสุทธิZ ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่พวกเขาไดก้ลบัใจใหม่อยา่งแทจ้ริง 

และแผนการที3จะสร้างแผน่ดินของพระองคโ์ดยผา่นชาวต่างชาติไดเ้ริ3มขึCนแลว้ 

 

เมื3อไดดู้ที3พนัธกิจของพระวญิญาณในสะมาเรีย และซีซารียาแลว้ เรากพ็ร้อมที3จะศึกษาวา่อะไรเกิดขึCนที3เมืองเอเฟซสั 

 

เอเฟซัส 

 

เหตุการณ์นีCบนัทึกไวใ้นกิจการ 19:1-6 โดยเราไดอ่้านเรื3องราวดงัต่อไปนีCวา่: 

 

เปาโล...มาที3เมืองเอเฟซสั เขาพบสาวกบางคนที3นั3น และถามวา่ “เมื3อท่านเชื3อ ท่านไดรั้บพระวญิญาณบริสุทธิZ หรือไม่?” 

พวกเขาตอบวา่ “ไม่ เราไม่เคยแมแ้ต่ไดย้นิวา่มีพระวญิญาณบริสุทธิZ ” 
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ดงันัCนเปาโลจึงถามวา่ “ถา้เช่นนัCน ท่านไดรั้บบพัติศมาอะไร?” 

พวกเขาตอบวา่ “บพัติศมาของยอห์น” 

เปาโลจึงกล่าววา่ “บพัติศมาของยอห์น คือ บพัติศมาที3แสดงการกลบัใจใหม่ 

ยอห์นไดบ้อกประชาชนใหเ้ชื3อในพระองคผ์ูซึ้3 งมาภายหลงัท่าน คือใหเ้ชื3อในพระเยซู” เมื3อไดฟั้งเช่นนีCพวกเขากรั็บ 

บพัติศมาเขา้ในพระนามขององคพ์ระเยซูเจา้ เมื3อเปาโลวางมือบนพวกเขาพระวญิญาณบริสุทธิZ กเ็สดจ็มายงัคนเหล่านีC  

พวกเขากพ็ดูภาษาแปลก ๆ และพยากรณ์  (กจิการ 19:1-6) 

 

อีกครัC งหนึ3ง เราไดเ้ห็นความคู่ขนานสาํคญัไปกบัวนัเพน็ 

เทคอสต ์ หลงัไดรั้บบพัติศมาในพระนามของพระเยซู พระวญิญาณบริสุทธิZ กเ็สดจ็ลงมาบนคนเหล่านีC  ทาํใหพ้วกเขาพดูภาษาแปลก ๆ 

และเผยพระวจนะ 

 

ในขอ้ความนีC  ลูกาไดบ้รรยายถึง การเทพระวญิญาณบริสุทธิZ ลงมาอยา่งน่าอศัจรรยใ์นเมืองเอเฟซสั ซึ3 งเป็นเมืองสาํคญัของเอเชียกลาง 

ห่างไกลจากยเูดีย และสะมาเรีย  จากที3เราไดเ้ห็น ลูกานัCนไดไ้ล่เรียงการขยายตวัของพนัธกิจของพระวญิญาณจากเยรูซาเลม็ ไปยงัสะมาเรีย 

และไปยงัชาวต่างชาติ  ในเหตุการณ์นีC  ปัจจยัที3แปลกไปกคื็อ ผูที้3ไดรั้บพระวญิญาณเป็นสาวกของยอห์นผูใ้หบ้พัติสมา  อาจสนันิษฐานไดว้า่ 

คนเหล่านีC คือชาวยวิที3กลบัใจใหม่ และไดฟั้งคาํพยานของยอห์นผูใ้หบ้พัติสมา ก่อนที3ยอห์นจะเปิดเผยวา่พระเยซูกคื็อ พระเมสสิยาห์ 

ที3พวกเขาไดร้อคอยกนัมาอยา่งยาวนานนั3นเอง 

 

ลูกาไดเ้นน้ถึงความสาํคญัของเหตุการณ์นีC  เพราะนี3คือ ขอ้สรุปของประเดน็ที3ลูกาไดเ้นน้ย ํCาในตอนตน้ของกิจการ ซึ3 งกคื็อ 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งยอห์นผูใ้หบ้พัติศมา และพระเยซู  คุณคงจาํไดว้า่ ในกิจการ 1:5 

พระเยซูแสดงความแตกต่างระหวา่งพนัธกิจของพระองคก์บัพนัธกิจของยอห์นผูใ้หบ้พัติศมา ดงันีCวา่ 

 

ดว้ยวา่ยอห์นใหบ้พัติศมาดว้ยนํCา แต่อีกไม่กี3วนั พวกท่านจะไดรั้บบพัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธิZ ” (กจิการ 1:5) 

 

การที3พระวญิญาณถูกเทลงมาบนสาวกของยอห์นในเมืองเอเฟซสั บ่งบอกวา่ บดันีC  

งานของพระเยซูในการนาํพระวญิญาณบริสุทธิZ ลงมานัCน ไดก้า้วหนา้ไปอีกระดบัหนึ3งแลว้  

แมก้ระทั3งสาวกของยอห์นกต็อ้งติดตามพระคริสต ์และตอ้งไดรั้บพระวญิญาณของพระองคด์ว้ย 

ไม่มีสิ3งใดจะสอดคลอ้งกบัพระประสงคข์องพระเจา้ไดเ้ลย นอกจากตอ้นรับพระคริสตอ์ยา่งสุดจิต สุดใจ 

และดาํเนินชีวติในอาํนาจของพระวญิญาณบริสุทธิZ เท่านัCน 

 

ลูกากล่าวชดัเจนวา่ เมื3ออคัรทูตขบัเคลื3อนพนัธกิจของคริสตจกัรไปขา้งหนา้ 

งานขยายเขตแดนของพวกเขากไ็ดรั้บการยนืยนัอยา่งต่อเนื3อง ดว้ยการเทพระวญิญาณลงมาอยา่งอศัจรรย ์

ข่าวประเสริฐไดแ้พร่ออกไปโดยปราศจากการขดัขวาง ผา่นฤทธานุภาพของพระวญิญาณ จากเยรูซาเลม็ ถึงแควน้ยเูดีย และสะมาเรีย 

ไปจนถึงสุดปลายแผน่ดินโลก  แมใ้นวนันีC  ฤทธิZ อาํนาจของพระวญิญาณบริสุทธิZ  กคื็อหนทางเดียวที3คริสตจกัรจะไดรั้บการเปลี3ยนแปลงได ้

และสามารถเผยแพร่ข่าวประเสริฐออกไปอยา่งเกิดผลได ้เช่นเดียวกนั เรากต็อ้งพึ3งพาฤทธานุภาพของพระวญิญาณ 

หากเราตอ้งการเป็นพยานที3พอพระทยัพระเจา้ และประกาศข่าวประเสริฐไดอ้ยา่งเกิดผล 
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อคัรทูต 

 

เมื3อไดพิ้จารณาบทบาทของพระวญิญาณบริสุทธิZ แลว้ เรากพ็ร้อมจะศึกษาหวัขอ้ที3สอง คือ อคัรทูต  ก่อนพระเยซูเสดจ็ขึCนสู่สวรรค ์

พระองคไ์ดแ้ต่งตัCงอคัรทูตใหส้านต่อพนัธกิจของพระองค ์ใหข้ยายแผน่ดินของพระองคจ์ากเยรูซาเลม็ไปถึงสุดปลายแผน่ดินโลก 

โดยผา่นข่าวประเสริฐ  ในช่วงตน้ของบทเรียนนีC  เราไดเ้ห็นวา่กิจการ 1:8 

ไดบ้รรยายบทบาทอนัสาํคญัยิ3งของพระวญิญาณบริสุทธิZ ในคริสตจกัรยคุแรก  

ใหเ้ราฟังถอ้ยคาํของพระเยซูที3มีต่ออคัรทูตของพระองคอี์กครัC ง: 

 

แต่ท่านทัCงหลายจะไดรั้บฤทธิZ อาํนาจเมื3อพระวญิญาณบริสุทธิZ  

เสดจ็มาเหนือพวกท่าน และพวกท่านจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเลม็ และทั3วแควน้ยเูดีย 

กบัสะมาเรียจนถึงสุดปลายแผน่ดินโลก” (กจิการ 1:8) 

 

ในบทเรียนของเราจุดนีC  เราตอ้งการเนน้ประเดน็ที3สอง ที3โดดเด่นในขอ้นีC  นั3นคือ บทบาทของอคัรทูต  ตามคาํตรัสของพระเยซู 

พระวญิญาณบริสุทธิZ ถูกประทานมาแก่อคัรทูต เพื3อที3พวกเขาจะไดเ้ป็น พยาน ของพระองคไ์ปทั3วโลก 

 

ในคริสตจกัรยคุแรก คนเหล่านัCนที3เป็นพยานเพื3อข่าวประเสริฐท่ามกลางสถานการณ์อนัเลวร้ายถูกเรียกกนัวา่ “ผูพ้ลีชีพ” หรือ 

“พยาน” ในกรณีที3เลวร้ายสุด ๆ พยานเหล่านีC ถูกทรมาน หรือถึงกบัถูกสงัหาร เพราะไดก้ล่าวคาํพยานเรื3องพระคริสต ์ แทจ้ริงแลว้ 

บนัทึกของคริสตจกัรไดบ้อกเราวา่ อคัรทูตส่วนใหญ่เสียชีวติในลกัษณะดงักล่าวนีC   

ประเดน็หลกัเกี3ยวกบัการเป็นพยานเพื3อพระคริสตท่์ามกลางการต่อตา้น คือ เนืCอหาสาํคญัของลูกาเมื3อท่านเขียนเกี3ยวกบัคริสตจกัรยคุแรก  

และในประเดน็นีC  ไม่มีผูใ้ดเหนือไปกวา่บรรดาอคัรทูตในฐานะพยานผูก้ลา้หาญ และเกิดผลเพื3อพระคริสต ์

 

เราจะเนน้ที3บทบาทของอคัรทูตในฐานะพยานของพระคริสตใ์นสามมิติ  หนึ3ง เราจะสงัเกตวา่คาํพยานของพวกท่านเป็นเอกลกัษณ์  

สอง เราจะเห็นวา่คาํพยานนัCนมีสิทธิอาํนาจ  และสาม เราจะดูที3ธรรมชาติอนัหลากหลายของคาํพยานนัCน นี3คือ 

แนวทางแตกต่างกนัที3อคัรทูตไดใ้ชใ้นการนาํเสนอข่าวประเสริฐ  

เราจะเริ3มตน้ที3คุณสมบติัอนัเป็นเอกลกัษณ์สาํหรับตาํแหน่งความเป็นอคัรทูตของพวกท่าน 

 

ความเป็นเอกลกัษณ์ 

 

อคัรทูตมีความเป็นเอกลกัษณ์ดว้ยอยา่งนอ้ยสองเหตุผล  ประการแรก 

ขอ้กาํหนดสาํหรับตาํแหน่งของพวกท่านทาํใหค้นอื3นไม่สามารถถูกเรียกวา่เป็นอคัรทูตได ้

 

ข้อกาํหนด 
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เราทุกคนทราบวา่ หนึ3งในสาวกชุดแรกของพระเยซู คือ ยดูาส อิสคาริโอท ผูท้รยศ ใหแ้ก่ผูที้3ตรึงพระองค ์ หลงัจากนัCน 

ยดูาสไดฆ่้าตวัตาย ทาํใหเ้หลือสาวกเพียง 11 คน  จากนัCน หลงัจากพระเยซูเสดจ็ขึCนสวรรค ์หนึ3งในหนา้ที3ที3สาํคญัที3สุดของ 11 คนที3เหลือ 

กคื็อ การเลือกอคัรทูตคนที3 12 แทนที3ยดูาส 

 

ในกิจการ 1:21-26 เปโตรอธิบายขอ้กาํหนดสาํหรับอคัรทูตใหม่ดงันีCวา่ 

 

ฉะนัCนจึงจาํเป็นตอ้งเลือกคนหนึ3ง 

ซึ3 งไดอ้ยูก่บัพวกเราตลอดช่วงที3องคพ์ระเยซูเจา้ทรงดาํเนินอยูท่่ามกลางพวกเรา ตัCงแต่บพัติศมาของยอห์น 

จนถึงเวลาที3พระเยซูถูกรับขึCนไปจากเรา เพราะคนนีCจะตอ้งเป็นพยานร่วมกบัเราวา่พระองคไ์ดคื้น 

พระชนมแ์ลว้” 

ดงันัCนพวกเขาจึงเสนอชื3อชายสองคน... จากนัCนพวกเขาอธิษฐานวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ พระองคท์รงทราบจิตใจของทุกคน 

ขอทรงสาํแดงวา่ทรงเลือกคนไหนในสองคนนีC  แลว้พวกเขาจบัฉลากไดม้ทัธีอสั (กจิการ 1:21-26) 

 

ขอ้พระคมัภีร์ตอนนีC มีขอ้กาํหนดสาํหรับตาํแหน่งอคัรทูต 

โดยขอ้กาํหนดทัCงหมดเป็นเอกลกัษณ์ของบรรดาอคัรทูตที3บนัทึกอยูใ่นพระคมัภีร์ คือ หนึ3ง ตอ้งเคยไดรั้บการสอนโดยตรงจากพระเยซู  

สอง ตอ้งไดเ้คยเห็นพระเยซูหลงัพระองคคื์นพระชนม ์ และสาม ตอ้งไดรั้บการแต่งตัCงเขา้สู่ตาํแหน่งโดยตรงจากพระเจา้ อคัรทูตทัCง 11 

คนมีคุณสมบติัตามขอ้กาํหนดเหล่านีC  เนื3องจากพวกท่านไดรั้บการสอนโดยพระเยซูระหวา่งที3พระองคก์ระทาํพนัธกิจบนโลกนีC  

ไดเ้ห็นพระองคห์ลงัคืนพระชนม ์และไดรั้บการแต่งตัCงโดยองคพ์ระเยซูเอง 

 

มทัธีอสัมีคุณสมบติัดงักล่าว เนื3องจากเขากไ็ดรั้บการสอนโดยพระเยซูในช่วงที3พระองคก์ระทาํพนัธกิจบนโลกนีCดว้ย 

เขาไดเ้ห็นพระผูเ้ป็นเจา้ผูคื้นพระชนม ์และเขาถูกเลือกโดยตรงโดยพระเจา้ดว้ยวธีิการจบัฉลาก 

 

หลงัจากมทัธีอสั มีอีกคนเดียวเท่านัCนในพระคมัภีร์ที3ไดรั้บการแต่งตัCงสู่ตาํแหน่งอคัรทูต นั3นคือ เปาโล  

ท่านถูกเลือกเป็นอคัรทูตหลงัจากพระเยซูเสดจ็ขึCนสวรรคแ์ลว้ ดงันัCน คริสตจกัรในตอนแรกจึงกงัขาเกี3ยวกบัการแต่งตัCงท่าน  

แต่พระคมัภีร์สอนวา่ แทจ้ริงแลว้ เปาโลไดเ้ห็น และเรียนรู้จากพระเยซูหลงัการคืนพระชนม ์และท่านไดรั้บการแต่งตัCงโดยพระเยซูเอง 

 

ตวัอยา่งเช่น เปาโลเป็นพยานวา่ ท่านไดเ้ห็นพระผูเ้ป็นเจา้ ผูคื้นพระชนมบ์นถนนสู่กรุงดามสักสั ตามที3ลูกาบนัทึกไวใ้นกิจการ 9:3-6  

ท่านยงัไดถู้กแต่งตัCงเขา้สู่ตาํแหน่งนีCโดยพระเจา้เอง ตามที3เราอ่านพบในกิจการ 9:15 และ 22:12-16  แทจ้ริงแลว้  

ลูกากล่าวเกี3ยวกบัการแต่งตัCงเปาโลถึงสามครัC ง เพื3อยนืยนัคาํอา้งของท่านวา่ เปาโลคืออคัรทูตอยา่งแทจ้ริง ดงัปรากฎในกิจการ 9, 22 และ 

26 

 

แต่กระนัCน แมแ้ต่เปาโลเองกย็อมรับวา่คุณสมบติัของท่านค่อนขา้งแปลก เนื3องจากท่านยงัไม่ไดเ้ขา้มาเชื3อ 

จนกระทั3งหลงัจากพระเยซูเสดจ็ขึCนสวรรคแ์ลว้  เปาโลกล่าวถึงความเป็นอคัรทูตที3เป็นเอกลกัษณ์ เฉพาะตวัของท่านใน 1 โครินธ์ 15:8-9 

วา่ 

 

และในทา้ยที3สุด พระองคท์รงปรากฏแก่ขา้พเจา้ดว้ย ผูเ้ป็นเหมือนทารกที3คลอดผดิปกติ 

เพราะขา้พเจา้เป็นผูน้อ้ยที3สุดในหมู่อคัรทูต และไม่คู่ควรแมก้ระทั3งจะไดชื้3อวา่อคัรทูต... (1 โครินธ์ 15:8-9) 
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ช่วงการวางรากฐาน 

 

นอกเหนือจากคุณสมบติัตามขอ้กาํหนด อนัเป็นเอกลกัษณ์เหล่านีCแลว้ อคัรทูตยงัมีเอกลกัษณ์ 

จากการที3พวกเขารับใชใ้นช่วงการวางรากฐานของคริสตจกัร  ในช่วงเวลาพิเศษนีC  

พวกเขาถูกแต่งตัCงใหท้าํหนา้ที3สถาปนาคริสตจกัรของพระเยซูคริสต ์ และเนื3องจากพวกเขาปฏิบติัหนา้ที3นีC  

ทาํใหค้ริสตจกัรไดต้ัCงมั3นคงบนรากฐานที3อคัรทูตเหล่านีCไดว้างไวแ้ลว้ หลงัจากนัCน พนัธกิจพิเศษของพวกเขาจึงไม่มีความจาํเป็นอีก  

 

ลูกา ไดร้ะบุการที3อคัรทูตไดรั้บใช ้ในฐานะรากฐานของคริสตจกัรไวห้ลายแนวทางดว้ยกนั ดงัที3เราไดเ้ห็นในบทเรียนก่อนวา่ 

อคัรทูต คือ ประจกัษพ์ยานกลุ่มหลกั ที3นาํข่าวประเสริฐจากเยรูซาเลม็ไปยงัยเูดีย สะมาเรีย และสุดปลายแผน่ดินโลก  

โดยผา่นการประกาศของพวกท่าน เราไดค้ริสเตียนที3กลบัใจใหม่ กลุ่มแรกจากศาสนายดูาห์ 

จากการนมสัการแบบเสื3อมถอยของชาวสะมาเรีย และจากความเชื3อนอกรีตของชาวต่างชาติ  ภายใตก้ารนาํของอคัรทูต คริสตจกัรแรก ๆ 

ในประวติัศาสตร์ถูกสถาปนาขึCน และเป็นแบบอยา่งใหค้ริสตจกัรยคุต่อมาไดก้ระทาํตาม แนวทางนีC  

คือพนัธกิจอนัเป็นเอกลกัษณ์ของบรรดาอคัรทูตในเวลาเฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ 

ดงันัCนพบัรรดาอคัรทูตกระทาํนธกิจอนัเป็นเอกลกัษณ์ในช่วงเวลาดงักล่าวนีCจะไม่เกิดขึCนอีก 

และกจ็ะไม่จาํเป็นตอ้งกระทาํพนัธกิจเช่นเดียวกนันีC อีกต่อไปดว้ย   

 

ในเอเฟซสั 2:19-20 เปาโลไดส้รุปใจความสาํคญัของบทบาทรากฐานอนัเป็นเอกลกัษณ์ของอคัรทูตดงันีC : 

 

ดงันัCนท่านจึงไม่ใช่คนต่างดา้วแปลกถิ3นอีกต่อไป แต่เป็นพลเมืองเดียวกบัประชากรของพระเจา้ 

และเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจา้ ท่านไดรั้บการสร้างขึCน 

บนฐานรากของเหล่าอคัรทูต และผูเ้ผยพระวจนะ โดยมีพระเยซูคริสตเ์องเป็นศิลามุมเอก (เอเฟซัส 2:19-20) 

 

เราจะไม่มีเสาหลกัที3สอง หรือพระเยซูองคที์3สอง  และในทาํนองเดียวกนั เราจะไม่มีรากฐานอีกชุดหนึ3ง อคัรทูตอีกชุดหนึ3ง 

และผูเ้ผยพระวจนะอีกชุดหนึ3ง เพื3อทาํหนา้ที3การเป็นรากฐานของคริสตจกัร 

 

น่าเศร้าที3ในยคุของเรา 

ยงัคงมีคริสตจกัรบางแห่งที3อา้งวา่พวกเขามีอคัรทูตผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจเช่นนัCนปฏิบติัพนัธกิจท่ามกลางพวกเขา  แต่ลูกากล่าวชดัเจนวา่ 

อคัรทูตชุดดัCงเดิมมีคุณสมบติัตรงตามเอกลกัษณ์ ของขอ้กาํหนดตามตาํแหน่งของเขา 

และพวกท่านปฏิบติัพนัธกิจในช่วงการวางรากฐานอนัเป็นเอกลกัษณ์ ซึ3 งจะไม่มีวนัเกิดขึCนซํC าอีก  

เรายงัคงมีคาํพยานของอคัรทูตรวบรวมไวใ้นงานเขียนต่าง ๆ ในพนัธสญัญาใหม่ 

แต่เราไม่ควรคาดหวงัวา่จะมีอคัรทูตในลกัษณะนีCในคริสตจกัรยคุปัจจุบนั 

 

การมสิีทธิอาํนาจ 
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เมื3อเห็นแลว้วา่ บรรดาอคัรทูตไดเ้ห็นพระคริสตใ์นรูปแบบที3เป็นเอกลกัษณ์พิเศษ 

เรากพ็ร้อมจะศึกษาธรรมชาติเรื3องคาํพยานของอคัรทูตกอปรดว้ยสิทธิอาํนาจ  

สิทธิอาํนาจของอคัรทูตเห็นไดใ้นหลายแนวทางตลอดหนงัสือกิจการ แต่เพื3อใหเ้ขา้ใจง่าย ๆ เราจะเนน้เพียงสี3แนวทางเท่านัCน  หนึ3ง 

สิทธิอาํนาจของอคัรทูตเห็นไดจ้ากหนา้ที3ตามตาํแหน่งของพวกท่าน  สอง 

สิทธิอาํนาจนัCนสาํแดงออกในพระพรของพระเจา้ที3มีต่อพนัธกิจของพวกท่าน  สาม 

สิทธิอาํนาจนัCนปรากฎในการที3อคัรทูตมีอาํนาจทาํการอศัจรรย ์ และสี3 สิทธิอาํนาจนัCนปรากฏในการเปิดเผยที3พวกท่านไดรั้บอยา่งต่อเนื3อง 

เราจะเริ3มตน้ที3ประเดน็หนา้ที3ตามตาํแหน่งแสดงถึงสิทธิอาํนาจของพวกท่าน 

 

หน้าทีL 

 

คาํวา่ “อคัรทูต” (แปลจาก “apostolos” ในภาษากรีก) โดยพืCนฐานแลว้หมายถึง “ผูที้3ถูกส่งออกไป”  คาํนีCมกัใชเ้พื3อหมายถึงผูส่้งสาร 

ตวัแทนที3ถูกส่งไปปฏิบติัภารกิจ และทูตที3ไดรั้บอาํนาจใหก้ล่าวขอ้ความในนามของผูที้3ส่งพวกเขาไป  เช่น เมื3อพระเยซูแต่งตัCงผูป้ระกาศ 

(มิชชนันารี) 72 คนใหป้ระกาศเกี3ยวกบัแผน่ดินของพระเจา้ในลูกา 10 คนเหล่านีCกคื็อ ทูตชั3วคราว 

โดยถูกแต่งตัCงใหรั้บบางส่วนของสิทธิอาํนาจของพระคริสตใ์นช่วงเวลาหนึ3ง  ในลูกา 10:16 

พระเยซูมอบหมายผูป้ระกาศเหล่านีCดว้ยถอ้ยคาํดงันีCวา่: 

 

“ผูที้3ฟังพวกท่านกฟั็งเรา ผูที้3ไม่ยอมรับพวกท่าน กไ็ม่ยอมรับเรา ผูที้3ไม่ยอมรับเรา กไ็ม่ยอมรับพระองคผ์ูท้รงส่งเรามา”  

(ลูกา 10:16) 

 

ในที3นีC  เราเห็นวา่ผูป้ระกาศเหล่านีCทาํหนา้ที3เป็นตวัแทนของพระคริสต ์ คนเหล่านัCนที3ยอมรับผูป้ระกาศ 

กถื็อวา่ยอมรับพระคริสตด์ว้ย และคนเหล่านัCนที3ยอมรับพระคริสต ์กถู็กถือวา่ยอมรับพระองคผ์ูส่้งพระคริสตล์งมา นั3นกคื็อ องคพ์ระบิดา 

 

นอกจากนีCแลว้ ขอใหพิ้จารณาขอ้อภิปราย เมื3อผูป้ระกาศเหล่านัCนไดก้ลบัมา ในลูกา 10:17-19: 

 

สาวกทัCง 72 คน กลบัมาดว้ยความยนิดี และทูลวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ โดยพระนามพระองค ์แมแ้ต่ผกีส็ยบต่อพวกขา้พระองค”์ 

พระเยซูตรัสตอบวา่ “เราเห็นซาตานตกจากฟ้าสวรรคเ์หมือนฟ้าแลบ  

เราใหสิ้ทธิอาํนาจแก่พวกท่าน ที3จะเหยยีบงูร้าย และแมงป่อง และที3จะพิชิตฤทธิZ อาํนาจทัCงปวงของศตัรู 

ไม่มีสิ3งใดจะทาํอนัตรายพวกท่านได ้ (ลูกา 10:17-19) 

 

เมื3อพระองคแ์ต่งตัCงพวกเขาใหเ้ป็นผูป้ระกาศ พระเยซูไดม้อบสิทธิอาํนาจบางส่วนของพระองคแ์ก่ทัCง 72 คนนัCนดว้ย  ดงันัCน 

การที3พวกเขาเป็นตวัแทนของพระองคจึ์งไม่ใช่แค่เชิงสญัลกัษณ์  แต่พวกเขา คือตวัแทนที3ไดรั้บมอบสิทธิอาํนาจของพระองค ์ 

พวกเขาไม่ใช่อาจารยที์3ไม่มีวนัผดิพลาด แต่พวกเขามีสิทธิอาํนาจในการขบัผอีอก และประกาศการเสดจ็มาของแผน่ดินพระเจา้ 

 

ในแนวทางคลา้ยคลึงกนันีC  อคัรทูตกเ็ป็นทูตผูมี้สิทธิอาํนาจดว้ย  แต่การเป็นตวัแทนพระคริสตข์องอตัทูต แตกต่างจากสาวกคนอื3น  

ดว้ยสองแนวทางสาํคญัตามหนงัสือกิจการ นั3นคือ หนึ3ง เรื3องราวของลูกาบอกชดัเจนวา่ 

อคัรทูตไม่ไดถู้กแต่งตัCงเพียงเพื3อพนัธกิจประกาศข่าวประเสริฐเท่านัCน แต่ถูกแต่งตัCงใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งของคริสตจกัรตลอดไป  ในกิจการ 
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อคัรทูตไม่ไดถู้กแทนที3โดยบุคคลหรือตาํแหน่งอื3นใดเลย  พวกท่านแบกรับสิทธิอาํนาจที3พระคริสตม์อบหมายแก่พวกท่านตลอดไป 

ไม่ใช่เพียงช่วงเวลาจาํกดัเท่านัCน  สอง อคัรทูตไดรั้บสิทธิอาํนาจใหก้ล่าวทุกเรื3องที3เกี3ยวขอ้งกบัการสถาปนา 

และการปกครองคริสตจกัรของพระคริสต ์ ตามบนัทึกเกี3ยวกบัสภากรุงเยรูซาเลม็ในกิจการ 15 

ถอ้ยคาํของอคัรทูตนัCนจะตอ้งถูกยอมรับโดยคริสตจกัรโดยรวม  คาํวนิิจฉยัใด ๆ 

ของพวกท่านกจ็ะตอ้งถูกยอมรับในฐานะพระประสงคข์องพระเจา้  ใหเ้ราฟังคาํบรรยายของเปโตรเกี3ยวกบัสิทธิอาํนาจของอคัรทูต ใน 2 

เปโตร 3:2: 

 

ขา้พเจา้อยากใหท่้านระลึกถึง... 

 พระบญัชาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และพระผูช่้วย 

ใหร้อดของเรา ที3ประทานผา่นทางเหล่าอคัรทูต (2 เปโตร 3:2) 

 

จากคาํอธิบายของเปโตร ถอ้ยคาํของอคัรทูตจะตอ้งถูกยอมรับเนื3องจากพวกท่านไดรั้บใช ้ในฐานะตวัแทนผูส้ตัยซื์3อ 

ผูท้าํตามพระประสงค ์และคาํสอนของพระเยซู 

 

เมื3อไดอ้ธิบายถึงหนา้ที3ของอคัรทูตแลว้ เรากจ็ะหนัไปศึกษาวธีิที3พระเจา้อวยพระพรพนัธกิจอนัมีลกัษณะเฉพาะ 

และเป็นเอกลกัษณ์ของพวกท่านโดยผา่นข่าวประเสริฐที3เผยแพร่ออกไป 

 

พระพร 

 

ในหนงัสือกิจการ พระเจา้อวยพระพรแก่อคัรทูต โดยใหมี้คนกลบัใจใหม่แทบจะทุกครัC งที3พวกท่านประกาศข่าวประเสริฐ  

ตามที3เราไดเ้ห็นแลว้วา่ คาํเทศนาของเปโตรในวนัเพน็เทคอสตท์าํใหค้ริสตจกัรขยายตวัจากประมาณ 120 คนไปเป็นกวา่ 3,000 คน  

และพระพรในลกัษณะนีCดาํเนินต่อเนื3องตลอดหนงัสือกิจการ 

 

ในฐานะผูเ้ขียน ลูการะมดัระวงัที3จะสอนผูอ่้านของท่านวา่ การเติบโตภายนอกในเชิงตวัเลขของคริสตจกัรนัCน 

เป็นหลกัฐานของการยอมรับ และฤทธานุภาพของพระเจา้  วธีิหนึ3งที3ท่านใชก้คื็อการหยบิยกคาํพดูของกามาลิเอล ฟาริสี ผูเ้ป็นที3นบัถือ  

ในกิจการ 5:38-39 กามาลิเอล กล่าวถึงอคัรทูตต่อหนา้สภาซานเฮดรินวา่: 

 

ขา้พเจา้ขอแนะนาํท่านทัCงหลายวา่ อยา่ไปทาํอะไรคนพวกนีC เลย! ปล่อยเขาไปเถิด! เพราะถา้เป้าหมาย 

หรือกิจการของพวกเขาเกิดจากมนุษยก์จ็ะเลิกลม้ไปเองแต่ถา้มาจากพระเจา้ พวกท่านกไ็ม่อาจหยดุย ัCงคนเหล่านีCได ้

จะกลายเป็นวา่ท่านเองนั3นแหละที3ต่อสูก้บัพระเจา้” (กจิการ 5:38-39) 

 

เมื3อมองจากมุมนีC  พนัธกิจอนัไดรั้บพระพรของอคัรทูตในการประกาศข่าวประเสริฐ ซึ3 งถูกกล่าวถึงตลอดหนงัสือกิจการนัCน 

คือหลกัฐานวา่พระวญิญาณบริสุทธิZ ไดม้อบอาํนาจ และรับรองพนัธกิจของเหล่าอคัรทูต  

 

นอกจากขอ้พิสูจนที์3มาจากหนา้ที3 และพระพรในเชิงตวัเลขจากพระเจา้ที3มีต่อพนัธกิจการประกาศข่าวประเสริฐแลว้ 

อาํนาจของอคัรทูตกส็ามารถเห็นไดจ้ากการอศัจรรยที์3เกิดขึCนระหวา่งพนัธกิจต่าง ๆ ของพวกท่านดว้ย 

 

การอศัจรรย์ 
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ตลอดพระคมัภีร์ทัCงเล่ม ประเดน็หลกัของการอศัจรรย ์กเ็พื3อพิสูจนว์า่ ผูสื้3อสารของพระเจา้กล่าวความจริง 

และไดรั้บมอบอาํนาจจากพระเจา้ ในหนงัสืออพยพ โมเสสกระทาํการอศัจรรยม์ากมายต่อหนา้ฟาโรห์ 

เพื3อพิสูจนว์า่ท่านไดก้ล่าวในนามของพระเจา้เที3ยงแท ้ ใน 1 และ 2 พงศก์ษตัริย ์เอลียาห์ และเอลีชาทาํการอศัจรรย ์

เพื3อยนืยนัวา่คาํพยากรณ์ และคาํสอนของท่านทัCงสองนัCนมาจากพระเจา้  ในพระกิตติคุณต่าง ๆ 

พระเยซูกระทาํการอศัจรรยเ์พื3อพิสูจนว์า่พระองค ์คือ พระคริสต ์ผูรั้บใช ้และผูเ้ผยพระวจนะผูถู้กเจิมของพระเจา้ ซึ3 งถูกส่งมาเพื3อปกครอง 

และช่วยคนของพระองคใ์หร้อด 

 

ทาํนองเดียวกนั การอศัจรรยข์องอคัรทูตในหนงัสือกิจการ พิสูจนว์า่คาํพยานของพวกท่านในเรื3องพระคริสตเ์ป็นความจริง  

บรรดาอคัรทูตรักษาคนป่วยใหห้าย ในกิจการ 5:16 ช่วยคนง่อยใหเ้ดินไดใ้นกิจการ 14:8 ทาํใหค้นตายเป็นขึCนมาในกิจการ 9:40 

และลงโทษคนชั3วร้ายในกิจการ 13:11  พวกเขาหนีออกจากคุกในกิจการ 12:10 รอดชีวติจากเรืออบัปางในกิจการ 27:44 

และจากงูพิษกดัในกิจการ 28:3  แทจ้ริงแลว้ 

ฤทธิZ อาํนาจของพวกท่านใหญ่ยิ3งจนถึงขนาดที3เงาของเปโตรสามารถรักษาใครกต็ามที3ไดส้มัผสัใหห้ายโรคในกิจการ 5:15  และจากกิจการ 

19:11-12 ผา้ที3เปาโลไดส้มัผสัสามารถขบัผอีอกและรักษาโรคได ้ การอศัจรรยที์3ทรงพลงัขนาดนีCมาจากพระเจา้เท่านัCน 

ซึ3 งพิสูจนว์า่อคัรทูตเป็นพยานผูก้อปรดว้ยสิทธิอาํนาจของพระองคจ์ริง ๆ  ดว้ยเหตุนีC  เปาโลจึงนิยามการอศัจรรยข์องท่านเอง ใน 2 โครินธ์ 

12:12 ดงันีCวา่: 

 

สิ3งต่างๆ ที3บ่งบอกถึงความเป็นอคัรทูต เช่น หมายสาํคญั การอศัจรรย ์และปาฏิหาริยต่์าง ๆ 

กท็าํแลว้ท่ามกลางพวกท่านดว้ยความพากเพียรอดทนบากบั3น (2 โครินธ์ 12:12) 

 

การอศัจรรยที์3ไดรั้บอาํนาจจากพระวญิญาณบริสุทธิZ  คือเครื3องหมายของอคัรทูต 

โดยพิสูจนว์า่พวกท่านกาํลงักล่าวคาํพยานเพื3อพระคริสต ์และพนัธกิจของพระองคต์ามความเป็นจริง 

 

เมื3อเราไดศึ้กษาหนา้ที3ของอคัรทูต พระพรของพระเจา้เหนือการประกาศข่าวประเสริฐโดยผา่นอคัรทูต และการอศัจรรยต่์าง ๆ 

ของอคัรทูตแลว้ เรากพ็ร้อมที3จะศึกษาวา่ การเปิดเผยที3พวกท่านไดรั้บกเ็ป็นขอ้พิสูจนถึ์งสิทธิอาํนาจของพวกท่านดว้ย 

 

การเปิดเผย 

 

ลูกาบนัทึกหลายครัC งวา่ พระวญิญาณบริสุทธิZ ทรงชีCทางใหอ้คัรทูต โดยนาํพวกท่านในการอธิบายความจริงของข่าวประเสริฐ 

ทาํการตดัสินใจเพื3อคริสตจกัรในภาพรวม รวมทัCงหล่อหลอมองคป์ระกอบเชิงโครงสร้างต่าง ๆ ทาํใหค้ริสตจกัรเติบโต เตม็ดว้ยวฒิุภาวะ  

เช่น ในกิจการ 10 เปโตรไดรั้บนิมิตจากพระเจา้ ซึ3 งสอนท่านในการนาํชาวต่างชาติเขา้มาสู่คริสตจกัร 

โดยไม่ตอ้งกาํหนดใหพ้วกเขากลบัใจมาเชื3อศาสนายดูาห์ก่อน  และในกิจการ 16 เปาโลไดรั้บนิมิตวา่ 

ท่านควรประกาศพระกิตติคุณในมาซิโดเนีย ซึ3 งทาํใหข่้าวประเสริฐแห่งแผน่ดินของพระเจา้แพร่ขยายออกไปอยา่งมาก 

 

สาํหรับผูอ่้านดัCงเดิมของลูกา และคนอื3น ๆ ที3เหลือในคริสตจกัรยคุแรก หนา้ที3อยา่งเป็นทางการของอคัรทูต พระพรในพนัธกิจ 

การอศัจรรยที์3รับรองความเที3ยงแท ้และการเปิดเผย ลว้นเป็นขอ้พิสูจนอ์นัน่าเชื3อถือของสิทธิอาํนาจของพวกท่านอยา่งไม่มีขอ้สงสยั  

และตามที3ลูกาบนัทึกไวต้ลอดหนงัสือกิจการ คริสตจกัรยคุแรกตอบสนองต่อคาํพยานอนักอปรดว้ยสิทธิอาํนาจ 

และการเป็นผูน้าํของอคัรทูต โดยการยอมรับ ยอมอยูภ่ายใตค้าํสอน และคาํวนิิจฉยัทัCงสิCนของอคัรทูต  ในลกัษณะเดียวกนั 

คริสเตียนยคุปัจจุบนักต็อ้งยอมอยูภ่ายใตทู้ตผูมี้อาํนาจเตม็ของพระคริสตเ์หล่านีC  
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ทัCงโดยผา่นสรุปประเดน็สาํคญัของคาํสอนของพวกท่านในหนงัสือกิจการ 

และผา่นสิ3งที3พวกท่านไดรั้บมอบอาํนาจใหเ้ขียนไวใ้นพนัธสญัญาใหม่ 

 

เมื3อไดท้ราบถึงธรรมชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์ และเตม็ดว้ยสิทธิอาํนาจแห่งคาํพยานของอคัรทูตแลว้ 

เรากพ็ร้อมจะดูวธีิการหลากหลายที3พวกท่าน และผูที้3ติดตามใชเ้พื3อเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐของพระคริสตต่์อโลกนีC  

 

ความหลากหลาย 

 

การศึกษาวธีิการอนัหลากหลายที3อคัรทูต และผูติ้ดตามใชใ้นการเป็นพยานเพื3อพระคริสตต์ลอดหนงัสือกิจการ 

จะแบ่งออกเป็นสองส่วน  หนึ3ง เราจะศึกษากลยทุธ์หลากหลายที3ถูกใชเ้พื3อเป็นพยานเพื3อพระคริสต ์ สอง เราจะกล่าวถึงบริบท 

หรือสถานการณ์อนัหลากหลายเมื3อพวกท่านกล่าวคาํพยานนีC   เราจะเริ3มตน้ที3กลยทุธ์อนัหลากหลายที3พวกท่านใชใ้นหนงัสือกิจการ 

 

กลยุทธ์ 

 

ขณะที3มีวธีิการนบัไม่ถว้นที3อคัรทูต และผูที้3ติดตามพวกท่านไดใ้ชใ้นการนาํเสนอพระคริสตต่์อชาวโลก แต่เป็นการดีกวา่ 

ถา้เราจะเนน้ไปที3หกวธีิการหลกัเท่านัCน หนึ3ง พวกท่านมกัอาศยัประวติัศาสตร์ โดยเฉพาะโดยการกล่าวถึงชีวติ การสิCนพระชนม ์

และการคืนพระชนมข์องพระเยซูคริสต ์ซึ3 งเป็นเหตุการณ์ประวติัศาสตร์ที3ถูกรายงานไปทั3วทัCงจกัรวรรดิโรม  เช่น ในกิจการ 26:26 

เปาโลไดก้ล่าวคาํเหล่านีCกบักษตัริยอ์ากริปปาวา่: 

 

กษตัริยท์รงคุน้เคยกบัเรื3องเหล่านีC ดี และขา้พเจา้สามารถทูลไดอ้ยา่งเปิดเผย ขา้พเจา้เชื3อแน่วา่ 

ไม่มีสกัสิ3งที3พน้พระเนตรพระกรรณ เพราะสิ3งเหล่านีCไม่ไดท้าํกนัอยา่งลบั ๆ (กจิการ 26:26) 

 

ประเดน็หลกัของเปาโลในขอ้นีC  กคื็อ ขอ้มูลความจริงพืCนฐานที3ท่าน และคริสตจกัรประกาศนัCน 

เป็นเหตุการณ์อนัเป็นที3รับรู้ในโลกยคุโบราณ  การอาศยัเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์เช่นนีC  เป็นกลยทุธ์ปกติที3อคัรทูตใช ้

เมื3อพวกท่านเป็นพยานกบัผูไ้ม่เชื3อ 

 

สอง บ่อยครัC ง อคัรทูตอาศยัความจริงในพระคมัภีร์เพื3อสนบัสนุนความพยายามในการประกาศข่าวประเสริฐ  

เมื3อเป็นพยานกบัชาวยวิ อคัรทูตมกัอาศยัพนัธสญัญาเดิม  เช่น ในกิจการ 3:22 เปโตรอาศยัถอ้ยคาํของโมเสส เพื3อพิสูจนก์บัชาวยวิวา่ 

พระเยซูกคื็อพระเมสสิยาห์ที3พวกเขารอคอยอยา่งยาวนาน  และในกิจการ 23:6 

เปาโลอาศยัความเชื3อของชาวยวิในเรื3องการเป็นขึCนจากความตาย ซึ3 งสืบเนื3องมาจากพระคมัภีร์ในพนัธสญัญาเดิม 

 

สาม เมื3อเป็นพยานกบัชาวต่างชาติ อคัรทูตอาศยัการเปิดเผยของพระเจา้ในธรรมชาติ 

และอาศยัความเชื3อแทจ้ริงที3อาจพบไดภ้ายในระบบความคิดของคนนอกศาสนา  เช่น ในกิจการ 17:24-27 

เปาโลใชมุ้มมองทั3วไปของคนนอกศาสนาเกี3ยวกบัพระเจา้ 

และประวติัศาสตร์มนุษยเ์ป็นจุดเริ3มตน้ในการนาํเสนอข่าวประเสริฐในกรุงเอเธนส์  ใหเ้ราฟังสิ3งที3ท่านกล่าวที3นั3นวา่: 

 

“พระเจา้องคนี์Cผูท้รงสร้างโลก และสรรพสิ3งในโลก ทรงเป็นเจา้เหนือฟ้าสวรรค ์และแผน่ดินโลก 

พระองคไ์ม่ไดป้ระทบัในวหิารที3สร้างขึCนดว้ยนํCามือมนุษย ์ 
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และไม่ไดพึ้3งการปรนนิบติัจากมือมนุษยเ์สมือนหนึ3งวา่ทรง 

ตอ้งการสิ3งใด เพราะพระองคเ์องคืออผูป้ระทานชีวติ ลมปราณ และสิ3งอื3น ๆ ทัCงปวงแก่มนุษย ์จากมนุษยเ์พียงคนเดียว 

พระองคท์รงสร้างมนุษยทุ์กชาติใหอ้าศยัทั3วพิภพ พระองคท์รงกาํหนดเวลา 

และเขตแดนที3พวกเขาควรจะอยู ่พระเจา้ทรงทาํเช่นนีC เพื3อมนุษยจ์ะไดแ้สวงหาพระองค ์เผื3อวา่พวกเขาจะไขวค่วา้หาพระองค ์

และพบพระองค ์แต่วา่พระองคไ์ม่ไดท้รงอยูไ่กลจากเราแต่ละคนเลย (กจิการ 17:24-27) 

 

มุมมองที3เปาโลนาํเสนอในตอนนีC  เป็นสิ3งยดึถือ ไม่เพียงแต่ของ 

คริสเตียน และชาวยวิเท่านัCน แต่รวมทัCงคนนอกศาสนามากมายดว้ย  แทจ้ริงแลว้ ในการปราศรัยครัC งเดียวกนั ที3เนินเขาอาเรโอ 

ในกรุงเอเธนส์ เปาโลถึงกบัยกวรรณกรรมนอกศาสนาขึCนมากล่าวดว้ย ฟังกิจการ 17:28: 

 

‘เพราะวา่ในพระองคเ์รามีชีวติ เคลื3อนไหว และเป็นอยู’่ เหมือนที3กวบีางคนในพวกท่านเองกล่าววา่ 

‘เราเป็นเชืCอสายของพระองค’์ (กจิการ 17:28) 

 

ในตอนนีC  เปาโลอาศยับทกวขีองกรีก เพื3อสร้างประเดน็ของท่านเกี3ยวกบัคริสตศ์าสนา ในการเป็นพยานเพื3อพระคริสต ์

ในกรุงเอเธนส์ 

 

สี3 อคัรทูตมกัอาศยัประสบการณ์ส่วนตวั เมื3อพวกท่านนาํเสนอพระคริสตต่์อผูอื้3น  ในกิจการ ลูกาบนัทึกไดบ้นัทึกหลายครัC ง 

ที3เปาโลใชว้ธีิการเช่นนีC   เช่น เปาโลอาศยัประสบการณ์การกลบัใจใหม่ อนัน่าอศัจรรยข์องท่านบนถนนสู่ดามสักสั ซึ3 งลูกาบนัทึกในกิจการ 

9  ท่านเล่าประสบการณ์นีC ต่อหนา้ฝงูชนชาวยวิในกรุงเยรูซาเลม็ในกิจการ 22 และไดบ้รรยายใหก้ษตัริยอ์ากริปปาฟังดว้ยในกิจการ 26 

 

หา้ อคัรทูตกระทาํหมายสาํคญั และการอศัจรรยม์ากมายที3พิสูจนค์วามจริงของข่าวประเสริฐตามพวกท่านไดป้ระกาศ  

ตามที3เราไดเ้ห็นในบทเรียนก่อนหนา้นีC  หนงัสือกิจการเตม็ไปดว้ยการอศัจรรยที์3บรรดาอคัรทูตไดก้ระทาํ  

ที3ใดกต็ามที3พระวญิญาณมอบอาํนาจแก่อคัรทูตใหก้ระทาํการอศัจรรย ์พระองคก์ระทาํเช่นนัCน 

กเ็พื3อสนบัสนุนคาํพยานของอคัรทูตเกี3ยวกบัพระเยซูคริสต ์

 

หก อคัรทูตเป็นพยานโดยผา่นความจงรักภกัดีอยา่งหนกัแน่นต่อพระคริสต ์ ตลอดเวลา 

พวกท่านไดใ้ชค้วามสนใจที3พวกเขาไดรั้บเพื3อชีCทางใหค้นไปถึงพระคริสต ์และพวกท่านไม่ยอมละทิCงการทรงเรียกของพระองค ์

แมใ้นยามที3ถูกข่มเหง หรือข่มขู่  เช่น ในกิจการ 14 เมื3อชาวเมืองลิสตรา พยายามนมสัการเปาโล และบารนาบสั 

เปาโลยนืยนัวา่ท่านเป็นเพียงแค่มนุษย ์และท่านไดน้าํประชาชนใหห้นัมาหาพระเจา้  และในกิจการ 4 เมื3อสภาซาน 

เฮดริน ข่มขู่พวกอคัรสาวก และสั3งใหพ้วกเขาหยดุประกาศข่าวประเสริฐ อคัรทูตกไ็ม่ยอมถูกปิดปาก ตามที3เราอ่านพบในกิจการ 5:28-29: 

 

“เราสั3งหา้มเดด็ขาดไม่ใหพ้วกเจา้สอนในนามนีC ...” 

เปโตรกบัอคัรทูตอื3นๆ ตอบวา่ “พวกขา้พเจา้ตอ้งเชื3อฟังพระเจา้ยิ3งกวา่เชื3อฟังมนุษย!์” (กจิการ 5:28-29) 

 

อคัรทูตไดใ้ชก้ลยทุธ์หลากหลายเมื3อท่านเป็นพยานเพื3อข่าวประเสริฐ  และโดยผา่นตวัอยา่ง และคาํสอนเหล่านัCน 

พวกท่านไดฝึ้กใหค้ริสตจกัรยคุแรกกระทาํอยา่งเดียวกนัดว้ย บนัทึก  

ของลูกาในกิจการ ควรหนุนใจใหค้ริสเตียนทุกยคุทุกสมยัแสวงหากลยทุธ์หลากหลายต่าง ๆ ตามที3พระเจา้ตอ้งการใหเ้ราใช ้

เพราะเราเองกรั็บใชพ้ระองค ์ในฐานะพยานของข่าวประเสริฐเช่นกนั 
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ควบคู่ไปกบักลยทุธ์หลากหลายที3อคัรทูตใชเ้ป็นพยานเพื3อพระคริสต ์

เรากค็วรพิจารณาบริบทอนัหลากหลายที3พวกท่านเป็นพยานในพระนามของพระคริสตด์ว้ย 

 

บริบท 

 

เราอาจสรุปใจความสาํคญัของบริบทอนัหลากหลายในช่วงเวลาที3อคัรทูตเป็นพยานเพื3อข่าวประเสริฐในหนงัสือกิจการไดห้ลายแนว

ทาง  แต่เพื3อใหเ้ขา้ใจง่ายขึCน เราจะจาํแนกบริบทเหล่านีC เป็นสี3ประเภทหลกั  หนึ3ง มีการพดูในที3สาธารณะ  ในประเดน็นีC  

เรานึกถึงเหตุการณ์เหล่านัCนที3อคัรทูตปราศรัยกบัคนกลุ่มใหญ่ในสถานที3สาธารณะ ไม่วา่จะเป็นคาํเทศนา คาํแกต่้าง 

หรือวาทกรรมประเภทอื3น ๆ 

 

การนาํเสนอลกัษณะนีC  อคัรทูตระมดัระวงั ที3จะเลือกใชถ้อ้ยคาํใหเ้หมาะสมกบัผูฟั้งของพวกท่าน  

ตามที3เราไดเ้ห็นแลว้ในบทเรียนขา้งตน้ อคัรทูตกล่าวกบัชาวยวิในลกัษณะหนึ3ง และต่อคนต่างชาติในอีกลกัษณะหนึ3ง 

 

บริบทประเภทที3สองของอคัรทูต ไดแ้ก่การสนทนา หรือการโตแ้ยง้  ในบริบทนีC  คนจะถูกเชิญมาใหแ้สดงความเห็นโตแ้ยง้ 

และอคัรทูตกจ็ะถูกคาดหวงัใหป้กป้องข่าวประเสริฐ  เช่น เปาโลไดท้าํการโตแ้ยง้ในหอ้งประชุมทีรันนสั 

อนัเป็นสถานที3หนึ3งในเมืองเอเฟซสั ที3ใชเ้พื3อทดสอบทกัษะวาทศิลป์ และความคิดเห็นใหม่ ๆ ต่อหนา้ประชาชน 

 

สาม อคัรทูต และผูติ้ดตามพวกท่าน มกัเป็นพยานในครอบครัว  ในสมยัโบราณนัCน ครอบครัวโดยธรรมชาติแลว้ 

ประกอบดว้ยคนมากกวา่แค่พอ่แม่และลูก ๆ  ในครอบครัวมกัจะมีญาติพี3นอ้ง เพื3อนฝงู และคนรับใชม้ากมาย  ฉะนัCน 

เมื3อเราอ่านเกี3ยวกบัครอบครัวในกิจการ เราควรมองไปถึงบรรดาญาติพี3นอ้ง เช่น ลูกหลาน ปู่ยา่ตายาย ลุงป้านา้อา เช่นเดียวกบัคนงาน 

และคนรับใช ้และในหลายกรณีอาจรวมไปถึงแมก้ระทั3งทาสดว้ย จาํนวนคนทัCงหมดในหนึ3งครอบครัวอาจมากถึงประมาณ 15 ถึง 20 

โดยเฉลี3ย  เราเห็นตวัอยา่งของอคัรทูตตอนเป็นพยานกบัครอบครัวต่าง ๆ ในหลายที3หลายแห่งในกิจการ เช่นในบทที3 10 

ซึ3 งเปาโลเป็นพยานกบัครอบครัวของโครเนลิอสั และบทที3 16 เปาโลไดเ้ป็นพยานกบัครอบครัวของลิเดีย และนายคุกชาวฟิลิปปี 

 

สี3 หนงัสือกิจการยงัมีตวัอยา่งของการประกาศข่าวประเสริฐเป็นการส่วนตวั อนัเป็นรูปแบบหนึ3งของคาํพยาน  เช่น ในกิจการ 25 

เปาโลพดูกบักษตัริยอ์ากริปปาในฐานะคน ๆ หนึ3ง โดยเรียบเรียงคาํพดูของท่านใหเ้หมาะสมกบัความรู้ 

และประสบการณ์ของอากริปปาโดยเฉพาะ 

 

กล่าวโดยยอ่กคื็อ บรรดาอคัรทูตไม่ไดจ้าํกดัตนเองใหเ้ป็นพยานแค่ในแนวทาง หรือบริบทใดบริบทหนึ3งเท่านัCน  

เมื3อเราสาํรวจหนงัสือกิจการ 

เราพบวา่พวกท่านฉวยความไดเ้ปรียบจากทุกโอกาสเพื3อนาํเสนอข่าวประเสริฐในแนวทางที3เหมาะสมกบัผูรั้บฟังแต่ละกลุ่ม  เมื3อทาํเช่นนัCน 

บรรดาอคัรทูตกไ็ดม้อบตวัอยา่งแก่เรา เพื3อสอนเราใหเ้นน้องคป์ระกอบเหล่านัCนของข่าวประเสริฐ 

ที3จะกอ้งกงัวานอยา่งเขม้แขง็ที3สุดต่อผูรั้บสารของเรา อีกทัCงสอนเราใหค้น้พบแนวทางเฉพาะ 

เจาะจงในการถ่ายทอดข่าวประเสริฐไปสู่ชีวติของผูไ้ม่เชื3อแต่ละคนไดอ้ยา่งเหมาะสมดว้ย 
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คริสตจกัร 
 

หลงัจากไดศึ้กษาประเดน็สาํคญัเกี3ยวกบัพระวญิญาณบริสุทธิZ  และอคัรทูตแลว้ 

เรากจ็ะหนัไปศึกษาประเดน็สาํคญัหลกัที3สามในกิจการ นั3นคือ คริสตจกัรที3อคัรทูตไดส้ถาปนาขึCน 

 

เราจะสาํรวจประเดน็เรื3องคริสตจกัรในสองแนวทาง  ก่อนอื3น เราจะดูความจาํเป็นที3ตอ้งมีคริสตจกัร  และสอง 

เราจะดูที3การเตรียมตวัที3คริสตจกัรไดรั้บจากอคัรทูตเพื3อสานต่อพนัธกิจของพวกท่าน  ใหเ้ราเริ3มตน้ที3ความจาํเป็นที3ตอ้งมีคริสตจกัร 

 

ความจําเป็น 

 

พระเยซูมอบหมายใหอ้คัรทูตสร้างคริสตจกัร  เพราะเหตุใด?  อคัรทูตรู้ดีวา่คนจาํนวนเพียงหยบิมือเดียว 

ไม่สามารถนาํขอ้ความของพระคริสตไ์ปสู่ทัCงโลกไดด้ว้ยตวัเอง  พวกท่านจาํเป็นตอ้งมีพยานเป็นกองทพัใหญ่ 

เพื3อประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผน่ดินพระเจา้ออกไปทุกแห่งหน 

 

เราจะดูสองปัจจยัที3ทาํใหค้ริสตจกัรมีความจาํเป็นต่อการบรรลุพนัธกิจของอคัรทูต  หนึ3ง 

เราจะพิจารณาถึงขอ้จาํกดัดา้นกายภาพของอคัรทูต นั3นคือ การที3พวกท่าน ในทางกายภาพแลว้ 

ไม่สามารถปฏิบติัพนัธกิจที3ไดรั้บมอบหมายใหลุ้ล่วงได ้ สอง เราจะดูที3ขอ้จาํกดัดา้นเวลาของพวกท่าน นั3นคือ 

การมีอายขุยัตามปกติของมนุษย ์และไม่สามารถเป็นพยานกบัคนรุ่นหลงัในอนาคตได ้ ก่อนอื3น 

เรามาเริ3มตน้ที3ขอ้จาํกดัดา้นกายภาพของอคัรทูต 

 

ข้อจํากดัด้านกายภาพ 

 

ตามที3เราไดเ้ห็นแลว้ งานของอคัรทูต กคื็อการเป็นพยานเพื3อพระคริสตโ์ดยการประกาศข่าวประเสริฐ  แต่ดว้ยตวัของพวกท่านเอง 

พวกท่านไม่สามารถเป็น “จดหมายที3มีชีวติ” ใหก้บัทัCงโลกได ้ เพื3อแกปั้ญหานีC  

อคัรทูตไดม้อบหมายความรับผดิชอบส่วนใหญ่ในการเป็นพยานเที3ยงแทใ้หแ้ก่คริสตจกัร  

เมื3อคนจาํนวนมากขึCนเขา้มาในคริสตจกัรโดยผา่นการประกาศข่าวประเสริฐของอคัรทูต ผูเ้ชื3อเหล่านีCกก็ลายเป็น “จดหมายที3มีชีวติ” 

ในตวัของพวกเขาเองดว้ย  พวกเขาดาํเนินชีวติตามข่าวประเสริฐ จึงสามารถเป็นพยานเรื3องพระเยซูกบัครอบครัว 

และเพื3อนบา้นของพวกเขาได ้และมีบางคนถึงกบักลายเป็นผูป้ระกาศ และผูเ้ผยแพร่ข่าวประเสริฐ ในแนวทางนีC  อคัรทูตไดส้ร้าง 

“ตน้แบบการเพิ3มจาํนวนตนเอง” เพื3อการประกาศข่าวประเสริฐเที3ยงแท ้ในทุกชั3วอายคุน โดยมีคริสตจกัรปฏิบติัหนา้ที3เป็นส่วนใหญ่  

แน่นอนวา่คริสตจกัรไม่สามารถประกาศดว้ยสิทธิอาํนาจ และการยนืยนัดว้ยการอศัจรรยเ์หมือนกบัที3ไดเ้กิดขึCนกบัการประกาศของอคัรทูต  

แต่แมก้ระนัCน พระวญิญาณบริสุทธิZ กย็งัคงยนิดีที3จะทาํงานผา่นคาํพยานเที3ยงแทข้องคริสตจกัร โดยผา่นชีวติ และถอ้ยคาํของผูเ้ชื3อ 

และยนิดีที3จะทาํใหมี้คนใหม่ ๆ มากมายกลบัใจมาเชื3อโดยผา่นวธีิการนีC  

 

เพื3อเป็นตวัอยา่ง ใหเ้ราฟังกิจการ 11:19-21 เกี3ยวกบัผูเ้ชื3อที3ตอ้งกระจดักระจายไปเพราะการถูกข่มเหง: 

 

ฝ่ายบรรดาผูที้3กระจดักระจายไป เนื3องจากการข่มเหงอนัเกี3ยวโยงกบัสเทเฟน กเ็ดินทางไปไกลถึงเมืองฟีนิเซีย เกาะไซปรัส 

และเมืองอนัทิโอก และเล่าเรื3องราวนัCนแก่พวกยวิเท่านัCน แต่กมี็บางคนในพวกเขา...ไดไ้ปที3เมืองอนัทิโอก 
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และเล่าข่าวประเสริฐเรื3ององคพ์ระเยซูเจา้แก่ชาวกรีกดว้ย พระหตัถข์องพระเจา้อยูก่บัเขาเหล่านัCน ผูค้นมากมายเชื3อ 

และกลบัใจมาหาองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (กจิการ 11:19-21) 

 

เมื3อเขา้ใจถึงขอ้จาํกดัดา้นกายภาพของอคัรทูตแลว้ เรากจ็ะหนัไปดูขอ้จาํกดัดา้นเวลา 

อนัเป็นเหตุมาจากการที3พวกท่านไม่ไดเ้ป็นอมตะนั3นเอง 

 

ข้อจํากดัด้านเวลา 

 

บรรดาอคัรทูตลว้นมั3นใจวา่พระเยซูจะเสดจ็กลบัมาอีกในไม่ชา้ แต่พวกเขาไม่รู้วา่เมื3อใด  เมื3อกษตัริยเ์ฮโรดสงัหารอคัรทูต 

ยากอบในกิจการ 12 กช็ดัเจนแลว้วา่ อยา่งนอ้ยอคัรทูตบางคนจะมีชีวติอยูไ่ม่ถึงเวลาที3พระเยซูจะเสดจ็กลบัมา  

พวกอคัรทูตจึงฝึกคริสตจกัรไม่ใหเ้พียงแค่ประกาศข่าวประเสริฐภายใตก้ารกาํกบัดูแลของอคัรทูตเท่านัCน 

แต่ตอ้งดาํเนินการสร้างคริสตจกัรต่อไปอีกดว้ย หลงัจากพวกอคัรทูตเสียชีวติ  ใหเ้ราฟังถอ้ยคาํของเปาโลที3มีต่อผูอ้าวโุสในเมืองเอเฟซสั 

ในกิจการ 20:25-28 เป็นตวัอยา่ง: 

 

“บดันีCขา้พเจา้ทราบวา่ ไม่มีสกัคนในพวกท่านซึ3งขา้พเจา้ไดเ้ที3ยวป่าวประกาศอาณาจกัรของพระเจา้ใหฟั้งนัCน 

จะไดเ้ห็นหนา้ขา้พเจา้อีก... ท่านทัCงหลาย จงเฝ้าระวงัตวัของท่านเอง และฝงูแกะทัCงสิCน 

ที3พระวญิญาณบริสุทธิZ ทรงตัCงใหท่้านเป็นผูป้กครองดูแล  

จงเป็นคนเลีCยงแกะสาํหรับคริสตจกัรของพระเจา้ซึ3 งทรงซืCอ 

มาดว้ยพระโลหิตของพระองคเ์อง (กจิการ 20:25-28) 

 

เปาโลตอ้งการความมั3นใจวา่ คริสตจกัรจะพึ3งพาพระคริสตต่์อไปในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐดว้ยแนวทางที3ถูกตอ้ง 

และนาํผูเ้ชื3อใหมี้วฒิุภาวะฝ่ายจิตวญิญาณ  ท่านจึงสร้างความมั3นใจวา่ 

ผูน้าํคริสตจกัรไดรั้บการเตรียมความพร้อมใหป้ฏิบติัพนัธกิจต่อไปหลงัจากท่านเสียชีวติแลว้ เนื3องจากขอ้จาํกดัดา้นกายภาพ 

และขอ้จาํกดัดา้นเวลาของอคัรทูต คริสตจกัรจึงเป็นศูนยก์ลางสาํหรับกลยทุธ์ทัCงระยะสัCน 

และระยะยาวของอคัรทูตในการขบัเคลื3อนแผน่ดินของพระเจา้ไปขา้งหนา้ 

 

เราไดก้ล่าวถึงความจาํเป็นที3คริสตจกัรตอ้งมีพยานที3เที3ยงแทแ้ลว้  ต่อไป 

เราควรหนัไปดูที3การเตรียมความพร้อมของคริสตจกัรโดยอคัรทูต 

 

การเตรียมพร้อม 

 

อคัรทูตไดเ้ตรียมความพร้อมใหค้ริสตจกัร ในการสานต่อพนัธกิจเผยแพร่แผน่ดินของพระเจา้ในหลายวธีิ  แต่เพื3อประหยดัเวลา 

เราจะจาํกดัการพิจารณาในสามประเดน็  หนึ3ง เราจะศึกษาการที3อคัรทูตไดส้ั3งสอนคริสตจกัรใหส้ตัยซื์3อต่อคาํสอนของอคัรทูตอยูเ่สมอ 

ซึ3 งประกอบดว้ยคาํพยานอนัสตัยซื์3อของพวกท่านเพื3อพระเยซู  สอง 

เราจะสาํรวจการจดัเตรียมของอคัรทูตสาํหรับการแต่งตัCงเจา้หนา้ที3ของคริสตจกัร เช่น ผูป้กครอง และมคันายก  และสาม 

เราจะดูวา่อคัรทูตไดเ้ตรียมคริสตจกัรใหพ้ร้อมอยา่งไร ที3จะสามารถอดทนต่อความยากลาํบากที3จะมาถึงอยา่งไม่มีทางเลี3ยง  

เราจะเริ3มตน้ดว้ยคาํสอนที3อคัรทูตไดส่้งต่อไปยงัคริสตจกัร 
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คาํสอน 

 

ในเอเฟซสั 2 อคัรทูตเปาโลอธิบายวา่ คริสตจกัรเป็นสิ3งที3ถูกสร้างขึCน โดยสร้างขึCนบนพระคริสต ์ผูท้รงเป็นศิลามุมเอก 

และบนอคัรทูต และผูเ้ผยพระวจนะ ผูเ้ป็นรากฐาน  ฟังคาํพดูของท่านในเอเฟซสั 2:19-20: 

 

ดงันัCนท่านจึง...เป็นพลเมืองเดียวกบัประชากรของพระเจา้ และเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจา้ ท่านไดรั้บการสร้างขึCน 

บนฐานรากของเหล่าอคัรทูต และผูเ้ผยพระวจนะ โดยมีพระเยซูคริสตเ์องเป็นศิลามุมเอก (เอเฟซัส 2:19-20) 

 

ขอใหส้งัเกตวา่ ในที3นีC  เปาโลไม่ไดคิ้ดเพียงวา่อคัรทูตเป็นผูน้าํชุดแรกเริ3มของคริสตจกัรเท่านัCน 

แต่คาํสอนของพวกท่านยงัเป็นรากฐานของคริสตจกัรดว้ย ซึ3 งเป็นพืCนฐานสาํหรับความเชื3อของคริสตจกัร  ในเอเฟซสั 3:4-6 

เปาโลอธิบายถึงรากฐานคาํสอนของท่านดงันีC : 

 

เมื3อท่านอ่านแลว้จะสามารถเขา้ใจถึงความรู้แจง้ของขา้พเจา้ 

ในขอ้ลํCาลึกของพระคริสต ์ซึ3 งในยคุก่อน ๆ 

ไม่ไดท้รงเปิดเผยแก่มนุษยเ์หมือนที3บดันีCทรงสาํแดงโดยพระวญิญาณแก่เหล่าอคัรทูต... 

และผูเ้ผยพระวจนะผูบ้ริสุทธิZ ของพระเจา้ (เอเฟซัส 3:4-6) 

 

นี3คือเหตุผลที3พบในหนงัสือกิจการ ลูการะมดัระวงัอยา่งยิ3งที3จะเนน้ความจริง 

ที3วา่คริสตจกัรนัCนอุทิศตวัเองใหก้บัคาํสอนของอคัรทูต ตามที3ท่านบนัทึกในกิจการ 2:42: 

 

ลูกาตอ้งการใหผู้อ่้านของท่านรู้วา่ เพื3อที3จะสตัยซื์3อต่อพระคริสต ์

และเพื3อใหพ้ระเจา้อวยพระพรความพยายามของเราในการขยายแผน่ดินของพระองค ์

คริสตจกัรจะตอ้งถูกสร้างขึCนไม่ใช่แค่บนพระคริสตผ์ูท้รงเป็นศิลามุมเอกเท่านัCน แต่บนรากฐานของอคัรทูต 

และผูเ้ผยพระวจนะของคริสตจกัรยคุแรกดว้ย  ดว้ยสิทธิอาํนาจและความน่าเชื3อถือ อคัรทูตไดส่้งต่อพนัธกิจ และคาํสอนของพระเยซู  

ดงันัCน คริสเตียนในทุกสมยัจึงตอ้งประกาศ รักษา และดาํเนินชีวติตามคาํสอนของอคัรทูตดว้ย 

 

สิ3งนีC เป็นจริงสาํหรับคริสตจกัรของพระคริสต ์แมก้ระทั3งในปัจจุบนั  

ซึ3 งห็นไดช้ดัเจนที3สุดจากการที3พนัธสญัญาใหม่เองถูกเขียนขึCนโดยอคัรทูตเป็นหลกั  และหนงัสือที3ไม่ไดถู้กเขียนขึCนโดยอคัรทูต 

เช่นหนงัสือกิจการ กย็งัไดรั้บการรับรองโดยอคัรทูต  ในฐานะคริสตจกัรของพระคริสตใ์นปัจจุบนั เราสร้างชีวติของเราบนงานเขียนต่าง ๆ 

ในพนัธสญัญาใหม่ ในฐานะสารที3สื3อประเดน็สาํคญัของคาํสอนของอคัรทูตอยา่งแทจ้ริง 

 

เมื3อไดเ้ห็นวา่บรรดาอคัรทูตไดเ้ตรียมความพร้อมของคริสตจกัรโดยสั3งสอนใหส้ตัยซื์3อต่อคาํสอนของพวกท่านแลว้ 

เรากพ็ร้อมที3จะพิจารณาวา่พวกท่านไดเ้ตรียมคริสตจกัรใหฟู้มฟักเจา้หนา้ที3ขึCนมาอยา่งไร เพื3อใหเ้ป็นผูน้าํ และรับใชค้ริสตจกัร 

เมื3อคริสตจกัรขยายออกไปสู่ดินแดน และคนรุ่นใหม่ ๆ 

 

เจ้าหน้าทีL 
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ตามที3เราไดเ้ห็นแลว้ อคัรทูตเผชิญกบัขอ้จาํกดัดา้นกายภาพ และดา้นเวลา 

ซึ3 งทาํใหพ้วกท่านไม่สามารถกระทาํพนัธกิจใหเ้สร็จสิCนดว้ยตนเองได ้ 

ส่วนหนึ3งของการแกปั้ญหานีCกระทาํโดยการสร้างเจา้หนา้ที3เพิ3มขึCนในคริสตจกัร 

 

โดยจุดนีC  เราตอ้งขอบอกก่อนวา่ มีคริสเตียนมากมายจากหลากหลายประเพณีที3เขา้ใจการปกครอง และตาํแหน่งต่าง ๆ 

ในคริสตจกัรยคุแรกในแนวทางแตกต่างกนั  คริสตจกัรบางกลุ่มยอมรับสามตาํแหน่ง ไดแ้ก่ บิชอป ผูป้กครอง และมคันายก  

กลุ่มอื3นอาจยอมรับเพียงสองตาํแหน่ง คือ ผูป้กครอง และมคันายก  แต่กย็งัมีกลุ่มอื3น ๆ ที3ยอมรับหลากหลายตาํแหน่ง เช่น อคัรทูต 

ผูป้ระกาศ ผูเ้ผยแพร่ข่าวประเสริฐ และอื3น ๆ 

 

คาํถามเกี3ยวกบัรูปแบบการปกครองอนัเหมาะสมของคริสตจกัรอยูน่อกเหนือขอบข่ายของบทเรียนนีC  

แต่เราอยากจะเนน้จุดมุ่งหมายทั3วไปที3อคัรทูตแต่งตัCงเจา้หนา้ที3คริสตจกัรเพิ3มเติมเพื3อใหม้ั3นใจวา่คริสตจกัรจะสามารถกระทาํพนัธกิจของพ

ระเจา้ใหลุ้ล่วงต่อไปได ้

 

แทจ้ริงแลว้ อคัรทูตเริ3มแต่งตัCงเจา้หนา้ที3เพิ3มเติมอยา่งรวดเร็วยิ3ง เนื3องจากพวกท่านยอมรับแทบจะในทนัทีวา่ 

พวกท่านเองไม่สามารถกระทาํแมแ้ต่พนัธกิจที3เกี3ยวขอ้งกบัคริสตจกัรทอ้งถิ3นในเยรูซาเลม็ได ้ เราเห็นสิ3งนีCอยา่งชดัเจนในกิจการ 6 

ซึ3 งอคัรทูตไดก้าํหนดตาํแหน่งมคันายก เพื3อใหม้ั3นใจวา่คริสตจกัรจะสามารถตอบสนองความจาํเป็นต่าง ๆ ของสมาชิกได ้ ในกรณีนัCน 

อคัรทูตไดส้อนคริสตจกัรใหค้ดัเลือกคนที3จะรับผดิชอบการแจกจ่ายอาหารประจาํวนั  

ใหเ้ราฟังเกี3ยวกบัการที3อคัรทูตจดัการเรื3องนีC ในกิจการ 6:3-6: 

 

พี3นอ้งทัCงหลาย “จงเลือกคนเจด็คนในพวกท่าน ซึ3 งเป็นที3ทราบกนัวา่เตม็ดว้ยพระวญิญาณ และสติปัญญา 

เราจะไดม้อบความรับผดิชอบนีCแก่พวกเขา ส่วนเราจะไดเ้อาใจใส่ในการอธิษฐาน และพนัธกิจแห่งพระวจนะ”... 

พวกเขานาํทัCงเจด็คนนีCมาหาอคัรทูต อคัรทูตกอ็ธิษฐาน และวางมือให ้(กจิการ 6:3-6) 

 

พวกอคัรทูตยงัไดแ้ต่งตัCงผูป้กครอง ซึ3 งมกัเรียกวา่ ศิษยาภิบาล เพื3ออภิบาล และนาํชุมชนผูเ้ชื3อต่าง ๆ ในทอ้งถิ3นของคริสตจกัร  เช่น 

ในระหวา่งการเดินทางประกาศข่าวประเสริฐ เปาโลไดน้าํคนกลบัใจใหม่เขา้สู่คริสตจกัรเสมอ 

และแต่งตัCงผูน้าํที3จะรับผดิชอบดูแลคริสตจกัรเมื3อเปาโลจากไป  เราเห็นตวัอยา่งเช่นนีC ในกิจการ 14:23 โดยลูกาไดใ้หค้าํบรรยายดงันีC : 

 

เปาโลกบับารนาบสัแต่งตัCงเหล่าผูป้กครอง ในแต่ละคริสตจกัร และอดอาหารอธิษฐาน 

เพื3อมอบพวกเขาไวก้บัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูซึ้3 งพวกเขาเชื3อวางใจ (กจิการ 14:23) 

 

แทจ้ริงแลว้ พวกอคัรทูตตัCงใจอยา่งมากที3จะเตรียมผูป้กครองสาํหรับคริสตจกัร 

จนถึงขนาดที3พวกท่านใหก้าํลงัใจบรรดาผูป้กครองใหน้าํคริสตจกัรเคียงขา้งพวกท่าน แมใ้นยามที3พวกอคัรทูตยงัอยูด่ว้ยกต็าม  

ตวัอยา่งเด่นชดัที3สุดในเรื3องนีC ในกิจการ กคื็อสภาในกรุงเยรูซาเลม็ ซึ3 งร่วมประชุมกนัเพื3อรับมือกบัคาํถามเกี3ยวกบัคนต่างชาติ 

ซึ3 งคาํถามที3วา่กคื็อ จะผนวกคนต่างชาติเขา้สู่คริสตจกัรอยา่งไร?  ทัCงอคัรทูต และผูป้กครองร่วมกนัเป็นประธานของสภานีC   ในกิจการ 15 

ซึ3 งบนัทึกเหตุการณ์นีCไว ้อคัรทูต และผูป้กครองถูกกล่าวถึงดว้ยกนั ในฐานะผูน้าํคริสตจกัรอยา่งนอ้ยหา้ครัC ง  ใหเ้ราฟังวา่ 

บทนีC เริ3มตน้อยา่งไรในกิจการ 15:1-2: 
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มีบางคนจากแควน้ยเูดียมาที3เมืองอนัทิโอก และสอนพวกพี3นอ้งวา่ “ถา้ท่านไม่เขา้สุหนตัตามธรรมเนียมที3โมเสสสอนไว ้

ท่านกจ็ะไม่ไดรั้บความรอด” คาํสอนนีCทาํใหเ้ปาโล กบับารนาบสั โตแ้ยง้ถกเถียงกบัพวกเขาอยา่งรุนแรง ดงันัCนเปาโล 

และบารนาบสัจึงไดรั้บการแต่งตัCงพร้อมกบัผูเ้ชื3อบางคนใหขึ้Cนไปพบเหล่าอคัรทูต 

และผูป้กครองที3เยรูซาเลม็เกี3ยวกบัปัญหานีC  (กจิการ 15:1-2) 

 

เปาโล และคนอื3น ๆ ถูกส่งไปปรึกษากบัอคัรทูต และผูป้กครอง  เราพบถอ้ยคาํคลา้ยคลึงกนัในขอ้ 4, 6, 22 และ 23 

ของบทเดียวกนันีCดว้ย 

 

ตลอดหนงัสือกิจการ อคัรทูตเรียกร้องใหเ้จา้หนา้ที3ของคริสตจกัรกระทาํพนัธกิจของพระเจา้ 

เพื3อแผน่ดินของพระเมสสิยาห์ใหลุ้ล่วงต่อไป เราเห็นสิ3งนีC  จากการที3เปาโลมอบหมายหนา้ที3แก่ผูป้กครองในเมืองเอเฟซสั ในกิจการ 20  

เราพบหนา้ที3ดงักล่าวในบทบาทอนัโดดเด่นของผูป้กครอง เช่น ยากอบ ซึ3 งน่าจะเป็นผูน้าํคริสตจกัรในกรุงเยรูซาเลม็ ในกิจการ 15 และ 21  

จงฟังวธีิที3เปาโลเขียนเกี3ยวกบัการแต่งตัCงเจา้หนา้ที3 ในทิตสั 1:5: 

 

เหตุที3ขา้พเจา้ละท่านไวที้3เกาะครีต กเ็พื3อใหท่้านสะสางงานที3ยงัคั3งคา้ง และแต่งตัCงคณะผูป้กครองของคริสตจกัรในทุกเมือง 

ตามที3ขา้พเจา้ไดส้ั3งท่านไว ้(ทติสั 1:5) 

 

เปาโลสอนศิษยาภิบาลหนุ่ม ทิตสั ใหส้านต่อสิ3งที3เปาโลเองยงักระทาํไม่เสร็จ  นั3นกห็มายความวา่ 

ผูป้กครองทิตสัตอ้งทาํสิ3งที3อคัรทูตเปาโลเริ3มไวใ้หส้าํเร็จ  ทิตสั 

ตอ้งสานต่อพนัธกิจของอคัรทูตในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐแห่งแผน่ดินของพระเจา้ 

 

เปาโล และอคัรทูตคนอื3น ๆ ไดแ้ต่งตัCงเจา้หนา้ที3เหล่านีC ใหรั้บช่วงต่อจากพวกท่านในการปฏิบติัพนัธกิจ  

พระเจา้ไม่ไดเ้จตนาใหอ้คัรทูตกระทาํทุกสิ3งดว้ยตนเองเลย  พระองคเ์จตนาใหอ้คัรทูตสถาปนาคริสตจกัรของพระองค ์ 

แต่พระองคก์เ็จตนาใหพ้วกท่านฝึกฝนคนอื3น ๆ ที3จะรับหนา้ที3ผูน้าํของคริสตจกัรต่อจากอคัรทูต เช่นกนัดว้ย ซึ3 งกคื็อ 

เจา้หนา้ที3ที3จะสานต่องานต่อไปบนรากฐานของอคัรทูต เพื3อขยายแผน่ดินของพระเจา้ไปสู่พืCนที3 

และเวลาที3พวกอคัรทูตไม่เคยสามารถกา้วเขา้ไปถึงได ้

 

เท่าที3ผา่นมา เราไดเ้ห็นแลว้วา่ อคัรทูตไดส้อนคริสตจกัรเกี3ยวกบัพนัธกิจ และคาํสอนของพระเยซู 

ทัCงไดฟู้มฟักเจา้หนา้ที3เพิ3มเติมเพื3อกระทาํพนัธกิจของพระคริสตใ์หลุ้ล่วง  ณ จุดนีC  

เรากพ็ร้อมที3จะกล่าวถึงแนวทางของอคัรทูตในการเตรียมคริสตจกัรสาํหรับความยากลาํบากที3จะมาถึงอยา่งหลีกเลี3ยงไม่ได ้

เมื3อคริสตจกัรกา้วไปขา้งหนา้ 

 

ความยากลาํบาก 

 

ลูกาบรรยายงานของอคัรทูตวา่เตม็ไปดว้ยความยากลาํบาก อนัตราย และการถูกข่มเหง  พวกท่านถูกจบั และถูกโบยตี 

อคัรทูตยากอบถึงกบัถูกกษตัริยเ์ฮโรดประหาร  และพวกอคัรทูตรู้ดีวา่สิ3งที3เป็นจริงในชีวติของพวกท่านเอง 

กจ็ะเป็นจริงกบัชีวติของคริสเตียนคนอื3น ๆ เช่นกนัดว้ย 
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ในเหตุการณ์หนึ3งที3มีลกัษณะเด่นเป็นพิเศษ เปาโล ถูกผูไ้ม่เชื3อที3โมโหโกรธาในเมืองลิสตราเอาหินขวา้ง และทิCงท่านไวใ้หต้าย  

แต่ในวนัต่อมา ท่านหนีไปยงัเมืองเดอร์บี ที3อยูใ่กลเ้คียง  แต่ไม่นานหลงัจากนัCน ท่านกย็อ้นกลบัมาที3ลิสตรา และเมืองอื3น ๆ อีก 

เพื3อหนุนใจผูเ้ชื3อ  ถอ้ยคาํที3ลูกาบนัทึกไวต่้อไปนีC ในกิจการ 14:21-22 มาจากบริบทที3เปาโลถูกหมายปองชีวตินั3นเอง: 

 

พวกเขา (เปาโล และ บานาบัส) กลบัไปยงัเมืองลิสตรา เมืองอิโคนียมู และเมืองอนัทิโอก เพื3อช่วยใหพ้วกสาวกเขม้แขง็ขึCน 

และใหก้าํลงัใจพวกเขาใหส้ตัยซื์3อมั3นคงในความเชื3อ พวกเขากล่าววา่ “เราตอ้งเผชิญความยากลาํบากมากมาย 

เพื3อเขา้อาณาจกัรของพระเจา้” (กจิการ 14:21-22) 

 

พวกอคัรทูตตอ้งการใหค้ริสตจกัรเขา้ใจวา่พวกท่านจะตอ้งเผชิญความยากลาํบาก และการถูกข่มเหง 

โดยอคัรทูตบางคนจะถึงกบัถูกสงัหารเพราะเหตุความเชื3อของท่าน  แต่เป้าหมายของแผน่ดินพระเจา้กคุ็ม้ค่ากบัการเสียสละนัCน  ดว้ยเหตุนีC  

คริสตจกัรจึงจาํเป็นตอ้งซื3อสตัยต่์อพระคริสตอ์ยา่งมั3นคง 

 

วธีิที3พวกอคัรทูตเตรียมความพร้อมใหค้ริสตจกัร สามารถเผชิญความลาํบากนัCน กเ็ห็นไดเ้ช่นกนั 

จากคาํปราศรัยที3โด่งดงัของเปาโลต่อผูป้กครองคริสตจกัรในเมืองเอเฟซสั  ในกิจการ 20 เปาโลบอกพวกเขาวา่ 

ท่านเองอาจไม่ไดม้าพบพวกเขาอีก  ท่านบอกวา่ ท่านกาํลงัเดินทางไปเยรูซาเลม็ และที3นั3น ท่านคาดวา่จะถูกจบั และอาจถูกสงัหาร  

ในบริบทของมุมมองอนัหม่นหมองตอนนีCของชีวติท่าน เปาโลไดเ้ตือนสติ 

และสั3งสอนพวกเขาใหเ้ตรียมคริสตจกัรเอเฟซสัใหพ้ร้อมสาํหรับความยากลาํบากที3พวกเขาเองตอ้งเผชิญ  ในกิจการ 20:28-31 

ท่านกล่าวขอ้ความนีCกบัผูป้กครองที3เอเฟซสั: 

 

ท่านทัCงหลาย จงเฝ้าระวงัตวัของท่านเอง และฝงูแกะทัCงสิCน ที3พระวญิญาณบริสุทธิZ ทรงตัCงใหท่้านเป็นผูป้กครองดูแล  

จงเป็นคนเลีCยงแกะสาํหรับคริสตจกัรของพระเจา้ ซึ3 งทรงซืCอมา 

ดว้ยพระโลหิตของพระองคเ์อง ขา้พเจา้ทราบวา่ เมื3อขา้พเจา้จากไป สุนขัป่าร้ายกาจจะเขา้มาในหมู่พวกท่าน 

และจะไม่ปล่อยฝงูแกะทัCงสิCนไวเ้ลย แมใ้นหมู่ท่านเองกจ็ะมีคนลุกขึCนมาบิดเบือนความจริง 

เพื3อจะดึงเหล่าสาวกไปติดตามพวกเขา ฉะนัCนจงเฝ้าระวงัใหดี้!... (กจิการ 20:28-31) 

 

อคัรทูตหลายคนเขียนจดหมายในทาํนองเดียวกนัไปถึงคริสตจกัรต่าง ๆ  เปโตร ยอห์น และเปาโล 

ต่างสั3งสอนคริสตจกัรใหเ้ฝ้าระวงัศตัรูของความเชื3อ ใหพึ้3งพาพระคมัภีร์ และคาํสอนในพระคมัภีร์ และใหส้ตัยซื์3อในพระคริสตเ์สมอ 

 

สิ3งทัCงสิCนเหล่านีC  เจตนาของอคัรทูต ไม่ใช่เพื3อทาํใหค้ริสตจกัรเสียกาํลงัใจ 

แต่เพื3อเตรียมคริสตจกัรใหว้างใจในพระคริสตเ์สมอแมเ้มื3อเผชิญความยากลาํบาก ใหพึ้3งพาของประทาน 

และพระคุณของพระวญิญาณบริสุทธิZ  และใหมุ่้งมั3นปฏิบติัพนัธกิจของพระเจา้ต่อไป 

 

โดยการวางรากฐานคริสตจกัรบนคาํพยาน และคาํสอนของอคัรทูต โดยการแต่งตัCงเจา้หนา้ที3ในคริสตจกัร 

โดยการเตรียมคริสตจกัรใหเ้ผชิญความยากลาํบาก และโดยวธีิการอื3น ๆ มากมาย อคัรทูตจึงมั3นใจวา่คริสตจกัรทุกหนแห่ง 

และทุกยคุสมยัจะสามารถสืบสานพนัธกิจการแผน่ขยายแผน่ดินของพระเจา้ต่อไปได ้
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สรุป 

 

ในบทเรียนนีC  เราไดส้าํรวจสามประเดน็สาํคญัที3ถูกถกัทอขึCนผา่นหนงัสือกิจการทัCงเล่ม  เราไดดู้ที3กิจการ 

และการมอบของประทานของพระวญิญาณบริสุทธิZ   

เราไดอ้ภิปรายความสาํคญัของอคัรทูตในฐานะพยานผูมี้สิทธิอาํนาจอนัเป็นเอกลกัษณ์ของพระคริสต ์ 

และเรากไ็ดเ้ห็นวา่พวกอคัรทูตปฏิบติัพนัธกิจที3ไดรั้บมอบหมายจนสาํเร็จอยา่งไรโดยผา่นการสถาปนาคริสตจกัร 

 

หนงัสือกิจการเป็นผลงานชิCนโดดเด่นในดา้นประวติัศาสตร์ และศาสนศาสตร์  เมื3อลูกาเขียนไปถึง ธีโอฟิลสั และคริสตจกัรยคุแรก 

ท่านเนน้ที3ความสาํคญัอนัสูงยิ3งของการเผยแพร่ข่าวประเสริฐแห่งแผน่ดินพระเจา้ โดยผา่นคาํพยานของพวกท่านไปสู่ชนชาติต่าง ๆ 

บนโลกนีC  ดว้ยฤทธานุภาพของพระวญิญาณบริสุทธิZ   เมื3อเราประยกุตบ์ทเรียนเดียวกนันีC  เขา้กบัชีวติของเราในปัจจุบนั 

เราเองกค็วรอุทิศตวัเองใหแ้ก่แผน่ดินของพระเจา้ ดว้ยความคาดหวงัถึงวนัที3พระคริสตจ์ะเสดจ็มา 

เพื3อทาํใหอ้าณาจกัรนิรันดร์ของพระองคส์าํเร็จบริบูรณ์ 
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วทิยากร 
 

ดร. ฮานส์ เอฟ ไบเออร์ (ผู้ดาํเนินรายการ) เป็นศาสตราจารยด์า้นพนัธสญัญาใหม่ และประธานภาควชิาพนัธสญัญาใหม่ ที3 

วทิยาลยัพระคริสตธรรมคฟัเวอแนนท ์ในเมืองเซนตห์ลุยส์ รัฐมิสซูรี  ดร. ไบเออร์ไดรั้บปริญญาศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต 

และศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต จากวทิยาลยัพระคริสตธรรมแอชแลนด ์และไดรั้บปริญญาดุษฎีบณัฑิต จากมหาวทิยาลยั 

อเบอร์ดีน ในสกอตแลนด ์ ดร. ไบเออร์ ซึ3 งกาํเนิด และเติบโตในเยอรมนี เป็นอาจารยส์อน ณ วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเยอรมนี 

ที3เมืองเกียสเซน  ที3นั3น ท่านไดก่้อตัCงคริสตจกัรแห่งหนึ3งขึCน และเป็นศิษยาภิบาลร่วม  ท่านบรรยาย 

และเทศนาอยา่งสมํ3าเสมอทั3วประเทศสหรัฐ และในยโุรป และไดตี้พิมพเ์อกสาร ความเรียง พจนานุกรม บทความ 

และอรรถาธิบายจาํนวนมาก ทัCงในภาษาองักฤษ และภาษาเยอรมนั โดยเฉพาะเกี3ยวกบัพระกิตติคุณและหนงัสือกิจการ  นอกจากนัCน 

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

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

อคัรทูต—ตาํแหน่งพิเศษในพนัธสญัญาใหม่ สาํหรับผูที้3ไดรั้บการสอนโดยพระเยซู ไดเ้ห็นพระองคห์ลงัการคืนพระชนม ์

และไดรั้บการเลือกโดยพระองคเ์องสาํหรับตาํแหน่งนีC  คาํนีC  มาจากคาํภาษากรีกที3หมายความวา่ “ผูที้3ถูกส่งออกไป” 

 

“อาโพสโทโลส” (“apostolos”)—คาํภาษากรีก (คาํถอดเสียง) สาํหรับ “ผูที้3ถูกส่งออกไป” 

 

กามาลเิอล—รับบี และฟาริสี ชาวยวิ ผูเ้ป็นที3นบัถือ ซึ3 งกล่าวปกป้องอคัรทูตต่อหนา้สภาซานเฮดริน 

และช่วงหนึ3งเคยเป็นครูของอคัรทูตเปาโลดว้ย 

 

ยากอบ (อคัรทูต)—บุตรเศเบดี นอ้งชายของยอห์น พลีชีพเพื3อความเชื3อภายใตเ้ฮโรด อากริปปา 

 

ยากอบ (น้องชายของพระเยซู)—นอ้งชายต่างบิดาของพระเยซู [เนื3องจากพระเยซูปฏิสนธิโดยพระวญิญาณบริสุทธิZ—ผูแ้ปล] 

ผูน้าํคริสตจกัรในกรุงเยรูซาเลม็ และผูเ้ขียนพระคมัภีร์ยากอบในพนัธสญัญาใหม่ 

 

เยเรมย์ี—ผูเ้ผยพระวจนะในพนัธสญัญาเดิม มีชีวติอยูใ่นช่วง 626-586 ปีก่อนคริสตกาล เรียกกนัวา่ “ผูเ้ผยพระวจนะผูค้รํ3 าครวญ” เช่นกนั 

เป็นผูพ้ยากรณ์อนาคตของยดูาห์ และพนัธสญัญาใหม่ที3จะมาถึง 

 

โยเอล—ผูเ้ผยพระวจนะในพนัธสญัญาเดิม ผูป้ฏิบติัพนัธกิจในช่วงการกวาดตอ้นไปยงับาบิโลน 

ผูใ้หค้วามหวงัวา่จะเกิดการฟืC นฟูหลงัการถูกเนรเทศ และไดก้ล่าวถึงการเทลงมาของพระวญิญาณบริสุทธิZ ในอนาคต โดยเปโตร 

อา้งอิงคาํพยากรณ์นีC ในวนัเพน็เทคอสต ์ดงัปรากฎในกิจการ 2 

 

มทัธีอสั—อคัรทูตที3ไดรั้บเลือกโดยอคัรทูต 11 คนที3เหลือ ใหแ้ทนที3ยดูาส อิสคาริโอท ในกิจการ 1 

 

เพน็เทคอสต์—เทศกาลของชาวยวิ มกัถูกเรียกวา่ “เทศกาลสปัดาห์” ซึ3 งฉลองในช่วงตน้ของการเกบ็เกี3ยว 

และถูกเฉลิมฉลองโดยคริสเตียนเมื3อพระวญิญาณบริสุทธิZ ถูกเทลงมาบนคริสตจกัรยคุแรก 

 

เปโตร—หนึ3งในอคัรทูต 12 คนของพระเยซู รู้จกักนัในนาม “ซีโมน” เช่นกนั เป็นผูน้าํในคริสตจกัรยคุแรก 

ไดก้ล่าวคาํเทศนาในวนัเพน็เทคอสต ์ในกิจการ 2 ตามมุมมองของนกัประวติัศาสตร์คริสตจกัร มาระโก ไดอ้าศยัคาํบอกเล่าของเปโตร 

เกี3ยวกบัชีวติของพระเยซู ในการเขียนพระกิตติคุณของท่าน 

 

“รูอคั เอโลฮิม” (“ruach elohim”)—คาํภาษาฮีบรู (คาํถอดเสียง) “พระวญิญาณของพระเจา้” 

 

ทรัีนนัส—ชื3อบุคคล ที3เป็นเจา้ของหอประชุมแห่งหนึ3งในเมืองเอเฟซสั อนัเป็นที3ที3ความคิดใหม่ ๆ ถูกทดสอบ 

และเป็นที3ที3เปาโลเทศนาประกาศข่าวประเสริฐ 

 


