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พระกิตติคุณ
บทเรียนที่ 4
พระกิตติคุณโดยลูกา
บทนำ
เมื่อหลายปี ก่อน มีรายงานข่าวว่าคนกลุ่มหนึ่งติดอยู่ในอาคารสานักงานที่กาลังเกิดเพลิงไหม้ จากนัน้ มีชาย
หนุ่มคนหนึ่งบุกเข้าไปในห้อง และทุกคนก็ทาตามคาแนะนาของเขาเพื่อความปลอดภัย เรื่องราวจากผู้รอดชีวติ หลายคน
ที่มาจากหลายส่วนของตึกนัน้ เปิ ดเผยให้เห็นว่าชายคนดังกล่าวเป็ นตารวจดับเพลิงอาสาที่บงั เอิญทางานอยู่ในอาคารหลัง
นัน้ ถึงแม้เขาจะเสียชีวติ ในกองเพลิง แต่เขาก็ได้ช่วยหลายคนให้รอดพ้นจากความตายที่ดูเหมือนไม่มที างเลี่ยง
ยิง่ กว่าผู้เขียนพระกิตติคุณท่านอื่น ลูกาบรรยายถึงพระเยซูในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด ไม่ว่าเราจะตระหนักหรือไม่ก็ตาม มนุษยชาติ
นัน้ ได้หลงหายและสิ้นหวัง ปราศจากความช่วยเหลือหรือความหวังใด ๆ เราไม่มที างหนีพ้นจากการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าได้ แต่พระกิตติ
คุณลูกาเตือนความจาเราว่า ด้วยการสละพระชนม์ชพี ของพระเยซู พระองค์ได้เสด็จมาช่วยเราให้รอด
นี่เป็ นบทเรียนที่ 4 ในชุดบทเรียน พระกิตติคุณ และเราตัง้ ชื่อบทเรียนนี้ว่า “พระกิตติคุณโดยลูกา” ในบทเรียนนี้ เราจะสารวจเพื่อ
การอ่านพระกิตติคุณเล่มที่สามในพันธสัญญาใหม่ด้วยความเข้าใจที่ดยี งิ่ ขึ้น และเพื่อประยุกต์คาสอนในพระกิตติคุณเล่มนี้กบั ชีวติ ของเรา
เราจะศึกษาพระกิตติคุณโดยลูกาในสามขัน้ ตอน ขัน้ ตอนแรก เราจะพิจารณาภูมหิ ลังของพระกิตติคุณลูกา สอง, จะเป็ นการสารวจ
โครงสร้างและเนื้อหาของพระกิตติคุณเล่มนี้ และสาม, จะเป็ นการศึกษาจุดสาคัญหลักบางข้อ เราจะเริม่ ต้นด้วยภูมหิ ลังของพระกิตติคุณลูกา

ภูมห
ิ ล ัง
เราจะสารวจภูมหิ ลังของพระกิตติคุณลูกาโดยพิจารณาตัวผู้เขียน กลุ่มผู้อ่านดัง้ เดิม และสถานการณ์แวดล้อม
ในขณะที่ท่านเขียนพระกิตติคุณนี้ เราจะเริม่ ด้วยการศึกษาตัวผู้เขียน

ผู ้เขียน
ในเบื้องต้นนี้ เราควรกล่าวไว้ก่อนว่าพระกิตติคุณลูกาเป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวางในฐานะเล่มแรกของชุดพระ
วจนะสองเล่ม โดยเล่มที่สองได้แก่ กิจการของอัครทูต ด้วยเหตุนี้ คาถามเกี่ยวกับผู้เขียนพระกิตติคุณลูกาจึงถูกพิจารณา
ร่วมกับคาถามเกี่ยวกับผู้เขียนพระวจนะกิจการ ให้เราลองฟังบทนาของพระกิตติคุณลูกา ในลูกา 1:1-4

หลายคนได้ประมวลเรื่ องราวต่างๆ
ที่ได้สาเร็จท่ามกลางพวกเรา ตามที่สืบทอดมาถึงเราจากบรรดาผูท้ ไี่ ด้เห็นกับตาตั้งแต่ตน้ และเป็ นผู ้
รับใช้แห่งพระวจนะ เนื่องจากข้าพเจ้าเองได้สืบสวนทุกสิ่งอย่างถี่ถว้ นมาตั้งแต่ตน้
จึงเห็นควรที่จะบันทึกสิ่งเหล่านี้ให้เป็ นเรื่ องเป็ นราวเพื่อท่านเธโอฟี ลัสที่เคารพยิ่ง จะได้ทราบแน่ชั
ดว่าเรื่ องต่างๆ ที่เรี ยนรู ้มานั้นจริ งแท้แน่นอน(ลูกา 1:1-4)
และเปรียบเทียบข้อความนี้กบั บทนาที่คล้ายคลึงกันในกิจการ 1:1-2 ซึ่งกล่าวว่า:

เรี ยนท่านเธโอฟี ลัส
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ในหนังสือเล่มก่อนข้าพเจ้าได้เขียนถึงสิ่งทั้งปวงซึ่งพระเยซูได้ทรงเริ่ มกระทาและสั่งสอน จนถึงวั
นที่ทรงถูกรับขึ้นสู่สวรรค์ (กิจการ 1:1-2)
บทนาทัง้ สองนี้บ่งบอกว่าผู้เขียนได้เขียนถึงคนที่ช่อื เธโอฟี ลสั และบทนาของกิจการอ้างอิงถึงหนังสือที่เขียน
ขึ้นก่อนหน้านัน้ สิง่ นี้ทาให้นักวิชาการส่วนใหญ่สรุปว่าหนังสือเล่มที่เขียนขึ้นก่อนหน้านัน้ ก็คอื พระกิตติคุณลูกานัน่ เอง
มีหลักฐานอื่นเช่นกันว่าลูกาเป็ นผู้เขียนพระวจนะทัง้ สองเล่มนี้ รูปแบบภาษากรีกในลูกาคล้ายคลึงกับรูปแบบ
ภาษากรีกในกิจการ แต่แตกต่างอย่างมากจากรูปแบบภาษาในพระกิตติคุณเล่มอื่น นอกจากนี้ ทัง้ สองเล่มเน้นประเด็น
สาคัญที่คล้ายคลึงกัน เช่น การที่พระกิตติคุณมีไว้เพื่อคนทัง้ ปวง งานของพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ฤทธานุภาพที่ไม่มผี ู้ใด
ต่อต้านได้ตามพระประสงค์และพระวจนะของพระเจ้า และการบรรยายบ่อยครัง้ ว่าภารกิจของพระคริสต์คือ “การช่วยให้
รอด” ดังนัน้ ถ้าจะสันนิษฐานว่าผู้เขียนคนเดียวเขียนพระวจนะทัง้ สองเล่ม แล้วเขาคือผู้ใด?
เราจะสารวจมิตดิ ้านผู้เขียนพระกิตติคุณเล่มที่สามในสองขัน้ ตอน ก่อนอื่น เราจะพิจารณามุมมองดัง้ เดิมว่า
พระกิตติคุณเล่มนี้ถูกเขียนโดยชายคนหนึ่งชื่อลูกา ต่อจากนัน้ เราจะสารวจประวัติส่วนตัวของลูกา เราจะเริม่ ด้วย
การศึกษามุมมองดัง้ เดิมที่ว่าลูกาเขียนพระกิตติคุณเล่มนี้

มุมมองดัง้ เดิม
ในทางทฤษฎี พระกิตติคุณโดยลูกาถือเป็ นหนังสือนิรนาม เนื่องจากไม่มกี ารระบุช่อื ผู้เขียน แต่เรื่องนี้ก็ไม่น่า
แปลกใจ ผู้รบั คือธีโอฟิ ลัส ซึ่งรู้อย่างแน่นอนว่าผู้เขียนคือใคร ดังนัน้ จึงไม่มคี วามจาเป็ นที่ผู้เขียนต้องระบุตวั ตนของ
ตนเอง อย่างไรก็ตาม มีแหล่งข้อมูลมากมายเกี่ยวกับตัวตนของผู้เขียน
มีหลักฐานอย่างน้อยสามอย่างที่ยนื ยันมุมมองดัง้ เดิมว่าลูกาได้เขียนพระกิตติคุณเล่มที่สามนี้ ประการแรก
ข้อความจากส่วนอื่น ๆ อีกมากมายในพันธสัญญาใหม่ล้วนบ่งชี้ว่าลูกาคือผู้เขียน
พันธสัญญาใหม่บ่งบอกว่าผู้เขียนพระกิตติคุณเล่มที่สามใช้เวลาอยู่กบั เปาโลในช่วงปี ท้าย ๆ ของพันธกิจของ
ท่าน เช่น ในพระวจนะกิจการ บางครัง้ ผู้เขียนบรรยายเหตุการณ์โดยใช้สรรพนามพหูพจน์บุรุษที่สาม คือ “พวกเขา” และ
ในบางโอกาสก็ใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่ง คือ “พวกเรา” บทบรรยายสุดท้ายที่ใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งได้แก่กจิ การ 27:1 ถึง
28:16 ซึ่งบรรยายการเดินทางของเปาโลไปสู่กรุงโรม
นอกเหนือจากนี้ จดหมายฝากของเปาโลบ่งบอกว่าลูกาเป็ นหนึ่งในผู้ร่วมงานไม่ก่คี นของท่านในช่วงเวลานี้
เช่น ใน 2 ทิโมธี 4:11 เมื่อความตายของเปาโลกาลังใกล้เข้ามา เปาโลกล่าวกับทิโมธีว่า “มีเพียง
ลูกาคนเดียวที่อยู่กบั ข้าพเจ้า” ข้อมูลเช่นนี้มไิ ด้พสิ ูจน์ว่าลูกาเขียนพระกิตติคุณเล่มที่สามและหนังสือกิจการ
แต่ก็มคี วามเป็ นไปได้สูงมาก
ประการที่สอง ต้นฉบับยุคแรกของพระกิตติคุณโดยลูกาก็ช้ไี ปที่ลูกาว่าเป็ นผู้เขียน

การระบุช่วงเวลาที่ต้นฉบับเก่าแก่ถูกเขียนนั้นเป็ นศาสตร์ ที่มีความซับซ้ อนทางเทคนิคสู งจริง ๆ และจริง
ๆ แล้วมีหลักฐานสามชนิดที่นักวิชาการใช้ เพื่อระบุวันเวลาที่ต้นฉบับโบราณถูกเขียนขึ้น ชนิดแรก และ
จริง ๆ แล้วเป็ นชนิดที่สาคัญที่สุด—ข้อนี้บางครั้งทาให้ นักศึกษาแปลกใจ แต่ ก็เป็ นข้อสาคัญที่สุด—ก็คือ
วิชาอักขรวิทยา อักขรวิทยาหมายถึงการศึกษาลายมือหรือการเขียนโบราณ “อักขระ” หมายถึงหนังสื อ
โบราณ และ “วิทยา” ได้แก่การศึกษา นั่นจึงหมายถึงงานเขียนโบราณ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้าน
อักขรวิทยาสามารถระบุเวลาอย่างเจาะจงได้ บางครั้งคลาดเคลื่อนแค่ภายในไม่กี่ทศวรรษ แต่ที่แน่ ๆ คือ
ไม่เกิน 50 ปี หรือประมาณนั้น นับจากเวลาที่เอกสารถูกเขียนขึ้น เหตุผลก็เพียงเพราะว่าลายมือนั้นมี
แนวโน้ มที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา บางครั้งระบบอักษรเองในแง่ของวิธีการเขียน ก็เปลี่ยนแปลง
ไป ลักษณะการเขียนของภาษานั้นเปลี่ยนแปลงแน่ นอน และนี่คือเรื่องของอักขรวิทยา
ประการที่สองได้แก่กระบวนการวิเคราะห์ ทางเคมีบางอย่าง ตัวอย่างก็มีการใช้ คาร์บอน 14 เพื่อระบุวัน
-2For videos, study guides and many other resources, please visit Thirdmill at thirdmill.org.
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เวลา หรือการทดสอบชนิดอื่น ๆ ซึ่งอาจทดสอบหมึก หรือหนังสัตว์ หรือสิ่งใดก็ตามที่เอกสารชิ้นนั้นถูก
บันทึกไว้ เพื่อพยายามระบุอายุของวัสดุที่ใช้ เขียน น
วิธีที่สามที่จะระบุวันเวลาที่ต้นฉบับถูกเขียนได้แก่ การศึกษาจากความเห็นหรือข้อความภายนอกที่ถูก
เขียนไว้จริง ๆ พวกอาลักษณ์ ที่ทาสาเนาต้นฉบับเหล่านั้นแทบจะไม่ลงวันที่ไว้ แต่จริง ๆ แล้ว บางครั้ง
พวกเขาก็จะเขียนหมายเหตุหรือความเห็นอะไรสักอย่าง ซึ่งจะช่ วยให้ เราระบุอย่างเจาะจงได้ว่าเอกสาร
ชิ้นนั้นถูกทาสาเนาขึ้นเมื่อใด
ดังนั้นนี่คือสามวิธีที่แตกต่างกันที่เราใช้ เพื่อระบุวันเวลาที่ต้นฉบับถูกเขียนขึ้น
—ดร. มาร์ ค สเตราสส์
ต้นฉบับเก่าแก่ท่นี ่าเชื่อถือได้ท่สี ุดฉบับหนึ่งของพระกิตติคุณลูกาได้แก่ “ปาปิ รสั หมายเลข 75” ซึ่งมักเรียกกัน
ว่า “พี-75” ต้นฉบับนี้ถูกระบุว่าเขียนในช่วงคริสต์ศักราช 180 และประกอบด้วยเนื้อหาของพระกิตติคุณเล่มที่สามมากกว่า
ต้นฉบับยุคแรกอื่นใด ต้นฉบับนี้มชี ่อื ที่ระบุว่า “โดยลูกา”
ต้นฉบับโบราณอีกหลายฉบับก็ระบุว่าลูกาเป็ นผู้เขียนพระกิตติคุณเล่มนี้เช่นกัน โดยไม่มเี ล่มใดเชื่อมโยงพระ
กิตติคุณเล่มนี้กบั ผู้อ่นื ประการที่สาม งานเขียนต่าง ๆ ของคริสตจักรยุคแรกก็ระบุลูกาว่าเป็ นผู้เขียน
เอกสารสาคัญจากคริสตจักรยุคแรกต่างระบุอย่างสอดคล้องกันว่าลูกาคือผู้เขียนพระกิตติคุณฉบับนี้ ชิ้นส่วนที่
หลงเหลือของเอกสารโบราณที่ค้นพบโดย “มูราโทรี” (Muratorian fragment) ซึ่งถูกระบุว่าเขียนขึ้นระหว่าง ค.ศ. 170
ถึง 180 คือเอกสารเก่าแก่ท่สี ุดที่เรารู้จักที่บนั ทึกรายชื่อพระวจนะในพันธสัญญาใหม่ท่คี ริสตจักรยุคแรกพิจารณาว่าอยู่ใน
สารบบคัมภีร์ เอกสารชิ้นนี้ยนื ยันอย่างชัดเจนถึงลูกาในฐานะผู้เขียนพระกิตติคุณเล่มที่สาม
เอกสารหลักฐานโบราณอีกฉบับหนึ่งถูกเรียกกันทัวไปในชื
่
่อ “อารัมภบทต่อต้านมุมมองของมาร์ซิออนต่อพระ
กิตติคุณลูกา” ซึ่งเขียนขึ้นระหว่าง ค.ศ. 160 ถึง 180 เพื่อหักล้างมุมมองของมาร์ซิออนคนนอกรีต เอกสารฉบับนี้แนะนา
พระกิตติคุณเล่มที่สามดังนี้:

ลูกา ชาวอันทิโอคแห่ งซีเรีย ผู้เป็ นแพทย์โดยอาชีพ เป็ นสาวกของพวกอัครทูต ในวันเวลาต่อมา ท่านติด
สอยห้ อยตามเปาโล ... ลูกา ภายใต้แรงกระตุ้นของพระวิญญาณ ได้เขียนพระกิตติคุณทั้งเล่มของท่านใน
แคว้นอาคายา
ยิง่ กว่านัน้ ผู้นาคริสตจักรยุคแรกหลายท่านซึ่งอยู่ในศตวรรษที่ 2 และ 3 ต่างก็ยอมรับว่าลูกาคือผู้เขียนพระ
กิตติคุณเล่มที่สาม เช่น ความเป็ นผู้เขียนของลูกาถูกยืนยันโดยอิเรเนียส ซึ่งมีชวี ติ อยูช่ ่วง ค.ศ. 130-202; เคลเมนต์แห่งอ
เล็กซานเดรีย ซึ่งมีชวี ติ อยู่ช่วง ค.ศ. 150-215; และเทอร์ทลั เลียน ซึ่งมีชวี ติ อยู่ในช่วง ค.ศ. 155-230

ข้าพเจ้าคิดว่าเราสามารถมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าลูกาเป็ นผู้เขียนพระกิตติคุณเล่มที่สาม เรารู้จากหนังสื อ
กิจการว่าลูกาเป็ นนายแพทย์ และจริง ๆ แล้วเป็ นคนที่เปาโลได้พบในขณะที่ท่านกาลังเดินทางผ่านตอน
เหนือสุดของเอเชียน้ อย ไปยังสถานที่ที่เรียกว่าโตรอัส ท่านได้พบกับลูกา และทั้งสองก็เดินทางไป
ด้วยกันจนถึงเมืองฟิ ลิปปี และมีความน่ าจะเป็ นสู งทีเดียวว่าลูกาก็พักอยู่ในเมืองฟิ ลิปปี ในฐานะ
นายแพทย์ที่นั่น ก่อนที่จะร่ วมทางกับเปาโลอีกครั้ง เพื่อเดินทางจากฟิ ลิปปี ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มใน
ค.ศ. 57 ดังนั้น ภาพของลูกาที่เราเห็นในพันธสัญญาใหม่ก็คือ ท่านเป็ นคนหนึ่งที่รู้จักเปาโลเป็ นอย่างดี
ร่ วมเดินทางกับท่าน และมีเหตุผลสรุปได้ว่าลูกาคนนี้ก็คือคนคนเดียวกันกับที่เขียนพระกิตติคุณลูกา
—ดร. ปี เตอร์ วอล์คเกอร์
-3For videos, study guides and many other resources, please visit Thirdmill at thirdmill.org.
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สมมติว่าคุณกาลังเดาเล่น ๆ ถึงชื่ อของผู้ร่วมเดินทางคนหนึ่งของเปาโล คุณคงจะไม่นึกถึงชื่ อของลูกา
ท่านไม่ได้เป็ นบุคคลโดดเด่นในจดหมายฝากของเปาโล คุณน่ าจะนึกถึงติตัสหรือคนอื่นมากกว่า ดังนั้น
แค่ความจริงที่ว่าท่านไม่ได้เป็ นบุคคลโดดเด่นในจดหมายของเปาโล ก็ชี้ให้ เห็นว่า การที่เราให้ ความ
เชื่ อถือว่าลูกาเป็ นผู้เขียนทั้งพระกิตติคุณลูกาและหนังสื อกิจการน่ าจะถูกต้องแต่ข้าพเจ้าก็คิดเช่ นกันว่ามี
เหตุผลที่ดีที่จะคิดถึงชื่ อของบุคคลต่าง ๆ ที่ถูกให้ น้าหนักว่าเป็ นผู้เขียนพระกิตติคุณ เมื่อย้อนกลับไปใน
ช่ วงเวลาเมื่อพระกิตติคุณเล่มต่าง ๆ เริ่มเผยแพร่ หมุนเวียนเป็ นครั้งแรก ดังนั้น ข้าพเจ้าคิดว่า เมื่อรวม
การให้ น้าหนักไปที่ลูกาเข้ากับความจริงที่ว่าผู้เขียนหนังสื อกิจการน่ าจะเป็ นผู้ร่วมเดินทางของเปาโล ก็มี
ความเป็ นไปได้อย่างสู งว่าผู้เขียนหนังสื อทั้งสองเล่มนี้ก็คือลูกา ผู้ติดตามเปาโลในการเดินทางบางครั้ง
ของท่าน และผู้เป็ นหนึ่งในเพื่อนร่ วมงานของเปาโล
—ดร. ริชาร์ ด บอคแฮม
เราได้ยนื ยันมุมมองดัง้ เดิมแล้วว่าลูกาเขียนพระกิตติคุณเล่มนี้ ต่อไปเราจะศึกษาประวัตสิ ่วนตัวของลูกา

ประวัตส
ิ ว่ นตัว
พันธสัญญาใหม่บอกเราอย่างน้อยสีเ่ รื่องเกี่ยวกับประวัตสิ ่วนตัวของลูกา ประการแรก ท่านมิได้เป็ นอัครทูต จริง ๆ แล้ว ดูเหมือนว่าลู
กาไม่ได้เป็นประจักษ์พยานในเหตุการณ์ใดเลยที่ท่านบันทึกไว้ในพระกิตติคุณของท่าน ลองฟังรายละเอียดจากพระกิตติคุณลูกา 1:1-2:

หลายคนได้ประมวลเรื่ องราวต่างๆ
ที่ได้สาเร็จท่ามกลางพวกเรา ตามที่สืบทอดมาถึงเราจากบรรดาผูท้ ไี่ ด้เห็นกับตาตั้งแต่ตน้ และเป็ นผู ้
รับใช้แห่งพระวจนะ (ลูกา 1:1-2)
ลูกาเป็ นพระกิตติคุณหนึ่งเดียวจากสี่เล่มที่มีบทนาแบบเดียวกับที่นักประวัติศาสตร์ มักเขียนเพื่อแนะนา
งานเขียนทางประวัติศาสตร์ ดังนั้น นี่จึงเป็ นนัยว่า ลูกานั้นตระหนักเป็ นพิเศษที่จะกระทาตามวิธีการ
เขียนเชิงประวัติศาสตร์ ในยุคนั้น และท่านก็กล่าวถึงแหล่งข้อมูลของท่านในบทนาด้วย ท่านไม่ได้อ้างว่า
ตัวท่านเองเป็ นประจักษ์พยาน แต่ท่านอ้างว่าท่านได้รับคาพยานจากประจักษ์พยานและได้บันทึกไว้
ดังนั้น สิ่งที่เรามีก็คือคาอ้างของท่านว่าท่านรายงานคาพยานของประจักษ์พยาน แต่แล้วก็มีช่วงเวลา
หลังจากที่เปาโลไปถึงกรุงเยรูซาเล็ม ในการเดินทางครั้งสุดท้ายของท่านไปสู่ เยรูซาเล็ม และลูกาก็อยู่กับ
ท่านด้วย ในช่ วงนี้ เปาโลอยู่ในคุกเป็ นเวลาประมาณสองปี และดูเหมือนว่าลูกาใช้ ชีวิตอยู่แถว ๆ
เยรูซาเล็มและที่อื่น ๆ ในปาเลสไตน์ ในช่ วงเวลานั้น ฉะนั้น ท่านจึงมีโอกาสอย่างมากแล้วประมาณสองปี
ที่ท่านสามารถทาการสัมภาษณ์ สอบถาม—อันเป็ นสิ่งที่นักประวัติศาสตร์ ที่ดีในสมัยโบราณถูกคาดหวัง
ให้ กระทา—ท่านสามารถสัมภาษณ์ประจักษ์พยานที่เป็ นสมาชิกของคริสตจักรแห่ งเยรูซาเล็ม เช่ น
ยากอบ น้ องชายของพระเยซู ผู้ซึ่งใช้ ชีวิตอยู่ที่นั่นและแน่ นอน สาวกบางคนจาก 12 คนก็น่าจะใช้ ชีวิตอยู่
ในเวลานั้น ไม่ว่าในเยรูซาเล็มหรือพื้นที่อื่นของปาเลสไตน์ ดังนั้น แท้ จริงแล้วลูกาจึงอยู่ในฐานะดีเยี่ยมที่
จะได้สัมภาษณ์ประจักษ์พยาน และแน่ นอน หลังจากนั้นท่านติดตามเปาโลไปยังกรุงโรม ซึ่งอาจมีคนอื่น
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ๆ เช่ นกันที่จะเล่าเรื่องราวของเขาเองถึงสิ่งที่พวกเขาจดจาได้เกี่ยวกับพระเยซู ข้าพเจ้าจึงคิดว่า สิ่งที่เรา
สามารถกล่าวก็คือ ลูกาอยู่ในฐานะที่ดีมากที่จะได้สัมผัสกับประจักษ์พยานเหล่านั้นโดยตรง
—ดร. ริชาร์ ด บอคแฮม
ประการที่สอง ลูกาดูเหมือนว่าจะเป็ นชาวต่างชาติท่กี ลับใจมานับถือศาสนาคริสต์ เมื่อเปาโลเขียนไปถึงชาวโคโลสีจากเรือนจา ท่านส่ง
คาทักทายจากลูกา ซึ่งอยู่กบั เปาโลในเวลานัน้ ลองฟังสิง่ ที่เปาโลเขียนในโคโลสี 4:14:

นายแพทย์ลูกาเพื่อนที่รักของเรากับเดมาสฝากความคิดถึงมายังท่าน(โคโลสี 4:14)
ข้อความนี้มนี ัยสาคัญ เหตุผลก็คอื ก่อนหน้านัน้ ในข้อ 10 และ 11 เปาโลได้กล่าวว่า ชาวยิวที่ร่วมงานกับท่านในเวลานัน้ มีเพียงอาริส
ทารคัส มาระโก และยุสทัส ดังนัน้ จึงมีเหตุผลที่จะสรุปว่าลูกาเป็ นคนต่างชาติ ความจริงข้อนี้ถูกยืนยันโดยข้อความในกิจการ 1:19 ในข้อนี้ลูกา
กล่าวว่า “อาราเมค” ว่าเป็น “ภาษาของพวกเขา” ซึ่งเป็ นภาษาของชาวยิว แต่ไม่ใช่ของท่านลูกาเอง
ประการที่สาม ลูกาน่าจะมีการศึกษาดี พระวจนะหลายเล่มในพันธสัญญาใหม่ถูกเขียนขึ้นในภาษากรีกที่
ค่อนข้างธรรมดา แต่พระกิตติคุณลูกาแสดงถึงการใช้ภาษาที่ซบั ซ้อนและล้าลึกกว่า
ความจริงที่ว่าลูกามีการศึกษาดีก็ถูกสะท้อนออกมาจากการที่เปาโล
กล่าวถึงท่านว่าเป็ น “นายแพทย์” ในโคโลสี 4:14 การแพทย์ในช่วงเวลาของพันธสัญญาใหม่ไม่ได้เป็ นวิชาที่มี
แบบแผนสูงมากเหมือนในปัจจุบนั ก็จริง แต่คนที่จะเป็ นแพทย์ก็จาเป็ นต้องมีทกั ษะ ความเหมาะสม และวุฒกิ ารศึกษาใน
ระดับหนึ่ง
สิง่ ที่สี่ท่เี รารู้เกี่ยวกับประวัตสิ ่วนตัวของลูกาได้แก่การที่ท่านเป็ นผู้ร่วมพันธกิจกับเปาโลในหลายเหตุการณ์ท่ี
รายงานในหนังสือกิจการ
ตามที่เปาโลบรรยายในฟิ เลโมน ข้อ 24 ลูกาเป็ น “เพื่อนร่วมงาน” ของท่าน จากพระวจนะกิจการ 16:6-10 ลู
การ่วมงานกับเปาโลเป็ นครัง้ แรกที่เมืองโตรอัส และร่วมเดินทางไปกับเปาโลเมื่อท่านได้ตอบสนองการทรงเรียกของพระ
เจ้าให้ปฏิบตั พิ นั ธกิจในมาซิโดเนีย นับจากนัน้ ลูกามักรับใช้ร่วมกับเปาโล ยกเว้นช่วงที่ท่านพักอยู่ในเมืองฟิ ลปิ ปี เป็ น
เวลานาน ตามที่บนั ทึกในกิจการ 16:40 ถึง 20:5 ความสัตย์ซื่อของลูกาเห็นได้ชดั เจนเป็ นพิเศษในกิจการ 27:1 อันเป็ น
ช่วงที่ท่านร่วมการเดินทางอันแสนอันตรายกับเปาโลไปยังกรุงโรม

ข้าพเจ้าคิดว่า ในบรรดาคนทั้งปวงในพันธสัญญาใหม่ ข้าพเจ้าอยากพบกับลูกา มีช่วงหนึ่งในชีวิตที่
ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าอยากเป็ นแพทย์ ดังนั้นสาหรับข้าพเจ้าแล้ว ลูกาเป็ นคนที่น่าทึ่งมาก และเมื่อเรา
มองว่าท่านมีคุณสมบัติที่จะเขียนหนึ่งในพระกิตติคุณ ก็มีหลายสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่าเข้ากันกับมุมมองของ
ข้าพเจ้าในเรื่องนั้นพอดี ประการแรกเป็ นเรื่องของตัวบุคคล ในกิจการ 16 ลูกาเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึง
“พวกเรา” ทันใดนั้นเอง ท่านก็อยู่ในภาพนี้ด้วย ท่านไม่ใช่ คนที่ได้รับรายงานจากคนอื่นมาอีกที แต่ ลูกา
ร่ วมในคณะบุคคลที่จริง ๆ แล้ วเป็ นส่ วนหนึ่งของสิ่งที่กาลังเกิดขึ้น และคนเหล่านั้นก็กาลังมีโอกาสที่จะ
ได้รับประสบการณ์ตรงกับคริสต์ศาสนายุคแรก และข้าพเจ้าคิดว่านั่นเป็ นสิ่งที่น่าตื่นเต้นประการที่สอง
ได้แก่การที่ท่านเป็ นแพทย์ เมื่อนึกถึงการที่ข้าพเจ้าเองฝึ กฝนที่จะเป็ นแพทย์ ข้าพเจ้าก็รู้ว่านี่คือคนที่
ต้องการให้ การวินิจฉัยนั้นออกมาถูกต้อง เขาจะต้องรอบคอบอย่างยิ่งเพื่อให้ ข้อมูลออกมาตรงไปตรงมา
คุณคงเข้าใจนะครับ เขาต้องการให้ รายละเอียดต่าง ๆ นั้นถูกต้องแม่นยา เหตุว่า สิ่งใดก็ตามที่เขาสรุป
จะต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ของคนไข้ สิ่งที่สามที่โดนใจข้าพเจ้าเกี่ยวกับลูกาน่ าจะได้แก่มุมมองของ
ท่านเกี่ยวกับการเดินทางไปในโลกของชาวกรีกและโรม มุมมองของท่านเกี่ยวกับเนื้อหาในพระกิตติคุณ
มิได้ถูกจากัดไว้สาหรับอิสราเอลหรื อปาเลสไตน์ เท่านั้น แต่ เป็ นมุมมองสาหรับสากลโลก เมื่อถึงวันหนึ่ง
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ที่เราคิดถึงพระกิตติคุณคริสเตียนซึ่งถูกเผยแพร่ ไปทั่วโลก เราสามารถอ่านพระกิตติคุณลูกาด้วยความ
เข้าใจอย่างแท้จริงพอสมควร เนื่องจากท่านมีโอกาสในประเทศกรีซและกรุงโรม รวมทั้งในส่ วนอื่น ๆ
ของโลกสมัยกรีกและโรมัน ท่านมีโอกาสที่ได้เห็นว่าข้อความเรื่องพระเยซูจะถูกประยุกต์ใช้ อย่างไรกับ
วัฒนธรรมอันเป็ นเป้าหมายของข้อความนั้น
—ดร. สตีฟ ฮาร์ เปอร์ โด
เมื่อเราได้สารวจเกี่ยวกับผู้เขียนพระกิตติคุณเล่มที่สามแล้ว ต่อไป เราจะศึกษาตัวตนของผู้อ่านดัง้ เดิมของลูกา

ผู ้อ่ำนดัง้ เดิม
เราจะสารวจผู้อ่านตัง้ เดิมของลูกาในสองแนวทาง แนวทางแรก เราจะศึกษาการที่พระวจนะเล่มนี้ถูกอุทศิ
แก่เธโอฟี ลสั อย่างเปิ ดเผย และในแนวทางที่สอง เราจะพิจารณาความเป็ นไปได้ท่วี ่าพระวจนะเล่มนี้ถูกเขียนถึงผู้อ่านในวง
กว้างขึ้นเช่นกัน ก่อนอื่น เราจะเน้นที่เธโอฟี ลสั ในฐานะผู้อ่านคนแรกของลูกา

เธโอฟี ลัส
ในช่ วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา มีการถกเถียงกันอย่างมากว่า เธโอฟี ลัสคือใคร และลูกา 1:1-4 กล่าวถึงอะไร และบุคคลผู้นี้ก็
ถูกกล่าวถึงอีกครั้งหนึ่งในกิจการ 1:1-2 คาว่า “เธโอฟี ลัส” หมายถึง “ผู้ที่รักพระเจ้า” และด้วยเหตุผลนี้เอง หลายคนจึงคิดว่า
บางทีเธโอฟี ลัสอาจไม่ได้มีตัวตนจริง ๆ แต่เป็ นตัวแทนของผู้ที่อ่านพระกิตติคุณของลูกา ซึ่งเป็ นผู้ที่รักพระเจ้าในคริสตจักร
แน่ นอนว่าอีกหนึ่งความเป็ นไปได้ ที่สาคัญก็คือ เธโอฟี ลัสมีตัวตนจริง นักวิชาการส่ วนใหญ่ และข้าพเจ้าเองก็เห็นด้วยกับ
มุมมองที่สองนี้ เนื่องจากลูกาบรรยายถึงเธโอฟี ลัสว่าเป็ น “ที่เคารพยิ่ง” (คากรีกคือ “kratista”) และหลังจากนั้น ลูกาก็ใช้ คา
คานี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อกล่าวถึงเจ้าหน้ าที่ของโรม คือเฟลิกส์ และอากริปปา ดังนั้น สิ่งที่อยู่ในความคิดของลูกาน่ าจะเป็ นสานวน
อย่างเป็ นทางการที่ใช้ เรียกบุคคลผู้มีตาแหน่ งสู ง และอาจเจาะจงถึงบุคคลผู้มีตาแหน่ งสู งในรัฐบาลโรมยิง่ กว่านั้น ลูกา 1:1-4
ดูเหมือนจะเป็ นคาอุทิศ ซึ่งเข้ากันได้พอดีในแง่ของลักษณะคาอุทิศในบทนาของงานเขียน และงานเขียนเชิงประวัติศาสตร์ ก็
มักใช้ ภาษาลักษณะเดียวกันนี้เพื่อเขียนคาอุทิศต่อผู้อุปถัมภ์ นั่นคือ ผู้ที่จ่ายค่าตอบแทนสาหรับการผลิตงานเขียนชิ้นนั้น
ดังนั้น จึงสอดคล้องเข้ากันได้กับสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับข้อความอุทิศ และด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ตามที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้ว เธ
โอฟี ลัสจึงเป็ นบุคคลที่มีตัวตนจริงอย่างค่อนข้างแน่ นอน
—ดร. เดวิด บาวเออร์
คานาของลูกาบอกเป็ นนัยว่าเธโอฟี ลสั คือผู้อุปถัมภ์ของท่าน ผู้ท่มี อบหมายและสนับสนุนด้านการเงินแก่ท่านเพื่อเขียนหนังสือเล่มนี้
ในลูกา 1:3 ลูกาขึ้นต้นงานเขียนของท่านว่า “เธโอฟี ลสั ที่เคารพยิง่ ” (“kratiste Theophile” ในภาษากรีก) คาว่า “kratiste” เป็ นสานวนที่ให้
เกียรติอย่างสูง แท้จริงแล้ว มันเป็ นคาที่ถูกใช้บรรยายถึงคนอีกเพียงสองคนเท่านัน้ ตลอดทัง้ พันธสัญญาใหม่ นัน่ คือ ผู้ว่าการของโรม เฟลิกส์และ
เฟสตัส ถ้าเธโอฟี ลสั ไม่ใช่ขา้ ราชการตาแหน่งสูงของโรม เขาก็น่าจะเป็ นบุคคลหนึ่งที่เป็ นที่นับถือและมีความสาคัญ
แต่ความสัมพันธ์ระหว่างลูกาและเธโอฟิ ลสั ซับซ้อนยิง่ กว่าการอุปถัมภ์เท่านัน้ ในบางแง่มุม เธโอฟิ ลสั เป็ นลูก
ศิษย์ของลูกาด้วย เราอ่านพบข้อความต่อไปนี้ในลูกา 1:3-4:
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เนื่องจากข้าพเจ้าเองได้สืบสวนทุกสิ่งอย่างถี่ถว้ นมาตั้งแต่ตน้
จึงเห็นควรที่จะบันทึกสิ่งเหล่านี้ให้เป็ นเรื่ องเป็ นราวเพื่อท่านเธโอฟี ลัสที่เคารพยิ่ง จะได้ทราบแน่ชั
ดว่าเรื่ องต่างๆ ที่เรี ยนรู ้มานั้นจริ งแท้แน่นอน(ลูกา 1:3-4)
เธโอฟิ ลสั นัน้ รู้เรื่องพระเยซูอยู่แล้ว แต่ลูกาก็เขียนบันทึกเรื่องของพระเยซูฉบับนี้ ซึ่งมีเนื้อหาครบถ้วนกว่าและเรียบเรียงเป็ นระบบ
มากกว่า เพื่อให้เธโอฟิ ลสั มีความมั ่นใจในสิ่งที่ลูกาได้สอนท่านไว้แล้ว
เราได้เห็นแล้วว่าลูกากล่าวถึงเธโอฟี ลสั อย่างเปิ ดเผยในฐานะผู้อ่านคนแรกของท่าน ซึง่ ก็เป็ นการดีท่เี ราจะเรียนรู้ว่าลูกาได้เขียนถึง
ผู้อ่านในวงกว้างขึ้นด้วย

ผู ้อ่ำนวงกว ้ำง
มีเหตุผลหลายข้อที่จะคิดว่านอกเหนือจากเธโอฟิ ลัสแล้ว ลูกาได้เขียนเพื่อผู้อ่านในวงกว้างขึ้นด้วย เหตุผลหนึ่งก็คอื คริสเตียนยุคแรก
มีแนวโน้มที่จะแบ่งปันจดหมายและงานเขียนประเภทอื่นแก่กนั และกัน เพื่อให้เห็นเป็ นตัวอย่าง ลองฟังสิง่ ที่เปาโลเขียนในโคโลสี 4:16:

หลังจากอ่านจดหมายนี้แล้ว ช่วยดูแลให้เขาอ่านจดหมายนี้ในคริ สตจักรที่เมืองเลาดีเซียด้วย
และขณะเดียวกันให้ท่านรับจดหมายจากเมืองเลาดีเซี ยมาอ่านเช่นกัน
(โคโลสี 4:16)
เนื่องจากคริสเตียนยุคแรกมักแบ่งปันงานเขียนของพวกเขาระหว่างกัน จึงดูสมเหตุผลที่จะสันนิษฐานว่าเธโอฟิ ลสั ก็น่าจะกระตือรือร้นที่จะแบ่งปัน
งานเขียนของลูกาเช่นกันด้วย
นอกจากนัน้ การที่พระกิตติคุณเล่มนี้มแี บบแผนเชิงวรรณกรรมชัน้ สูงทาให้ค่อนข้างแน่ชดั ว่าลูกาได้นึกถึงกลุ่มผู้อ่านในวงกว้างกว่าด้วย แบบแผน
ทางภาษาไม่ใช่ลกั ษณะของข้อความส่วนตัวที่ตงั ้ ใจเขียนให้บุคคลผู้เดียวเท่านัน้ การค้นคว้าเชิงประวัตศิ าสตร์อย่างกว้างขวางที่ลูกากล่าวถึงในลู
กา 1:3 ก็บอกเป็ นนัยถึงกลุ่มผู้อ่านในวงกว้าง และนอกจากนัน้ การที่พระกิตติคุณลูกาและหนังสือกิจการมีความยาวมาก ทาให้เข้าใจได้ว่าลูกา
กาลังเขียนงานชิ้นสาคัญเพื่อสื่อถึงผู้อ่านกลุ่มใหญ่กว่า แต่ผู้อ่านกลุ่มใหญ่กว่านี้คอื ใคร?
ดูเหมือนว่าความเป็ นไปได้สูงสุดคือ ลูกาเขียนไปถึงคริสเตียนต่างชาติเป็ นหลัก เช่น ลักษณะภาษากรีกที่ท่านใช้ก็เป็ นลักษณะของคน
ต่างชาติ และการที่ท่านเน้นว่าพระกิตติคุณเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านัน้ ถูกมอบให้แก่สากลโลก ก็ย้าว่าความรอดนัน้ มีไว้สาหรับคนทุกชาติทุก
ภาษา แน่นอน พระกิตติคุณของลูกาน่าจะมีคุณค่าสาหรับคริสเตียนชาวยิวด้วย แต่ลูกามิได้ถูกเขียนเพื่อชาวยิวเป็ นหลักเหมือนพระกิตติคุณ
มัทธิว
โดยทัวไปแล้
่
ว พระเจ้าเจตนาเสมอให้คนของพระองค์ตลอดประวัตศิ าสตร์อ่านและเข้าใจพระคัมภีร์ทงั ้ เล่ม แต่ก็สาคัญที่จะต้องรับรู้ว่า
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิดลใจผู
์
้เขียนคนใดคนหนึ่งให้เขียนหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งขึ้นมา พระองค์ก็ทางานผ่านบุคลิกภาพและความสนใจของ
บุคคลผู้นนั ้ เมื่อพิจารณานัยยะสาคัญนี้ เราก็เห็นว่าลูกาออกแบบพระกิตติคุณของท่านให้ส่อื สารค่อนข้างตรงกับความต้องการของเธโอฟิ ลสั และค
ริสเตียนต่างชาติอ่นื ๆ ในศตวรรษแรก ในทางตรงกันข้าม ผู้อ่านยุคปัจจุบนั ก็ “แอบได้ยนิ ” สิง่ ที่ลูกาเขียนไปถึงคนสมัยนัน้ แต่ถ้าเรานึกถึงลูกา
และผู้อ่านดัง้ เดิมของท่านไว้ในใจเมื่อเราอ่านพระกิตติคุณของท่าน เราก็จะพร้อมยิง่ ขึ้นที่จะเข้าใจสิ่งที่ท่านเขียน และสามารถประยุกต์สิ่งนัน้ เข้า
กับชีวติ ของเราเองได้
เราได้รู้แล้วว่าผู้เขียนและผู้อ่านพระกิตติคุณเล่มนี้คอื ใคร ต่อไป เราก็พร้อมที่จะศึกษาสถานการณ์แวดล้อมของการเขียนพระกิตติคุณ
เล่มนี้

สถำนกำรณ์แวดล ้อม
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เราจะศึกษาสถานการณ์แวดล้อมการเขียนพระกิตติคุณลูกาในสองแนวทาง แนวทางแรก เราจะพิจารณาวันเวลาของการเขียน และ
แนวทางที่สอง เราจะศึกษาวัตถุประสงค์ของลูกาในการเขียน เราจะเริม่ ด้วยวันเวลาที่พระกิตติคุณลูกาถูกเขียนขึ้น

วันเวลำทีเ่ ขียน
อย่างน้อย มี 2 ปัจจัยที่ช้วี ่าเป็ นช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ. 65 และ 67 คือ หนึ่ง การเปรียบเทียบระหว่างพระกิตติคุณของลูกา และพระ
กิตติคุณของมาระโกทาให้นักวิชาการพันธสัญญาใหม่ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าลูกาใช้พระกิตติคุณของมาระโกเป็ นหนึ่งในแหล่งข้อมูลในการ
ค้นคว้าด้วย ในบทเรียนก่อนหน้านี้เกี่ยวกับพระกิตติคุณมาระโก เราสรุปว่าอย่างเร็วที่สุด มาระโกน่าจะเขียนพระกิตติคุณของท่านใน ค.ศ. 64
ถ้าลูกาใช้มาระโกเป็ นแหล่งข้อมูล ฉะนัน้ อย่างเร็วที่สุดที่ท่านจะเขียนพระกิตติคุณของท่านได้ก็ต้องเป็ นช่วงเวลาหลังจากนัน้ ซึ่งน่าจะประมาณ
ค.ศ. 65
สอง หนังสือกิจการชี้ถงึ ช่วงเวลาไม่เกิน ค.ศ. 69 และน่าจะไม่เกิน ค.ศ. 67 ด้วยซ้า กิจการมิได้บนั ทึกเหตุการณ์สาคัญ เช่นการพลีชพี
ของเปาโล ซึ่งเกิดขึ้นประมาณ ค.ศ. 65; การกดขีข่ ่มเหงโดยจักรพรรดิเนโร ซึ่งจบลงใน ค.ศ. 68; หรือการล่มสลายของเยรูซาเล็มใน ค.ศ. 70
การที่
ลูกาไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านี้มนี ัยสาคัญ ซึ่งบ่งบอกว่าลูกาเขียนกิจการก่อนที่เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้น หรืออย่างน้อยก่อนที่
ท่านจะรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้ และตามที่กล่าวไว้ในกิจการ 1:1 พระกิตติคุณลูกาถูกเขียนแล้วเสร็จก่อนที่ท่านจะเขียนหนังสือกิจการเสียอีก
ดังนัน้ จึงมีความน่าจะเป็ นมากที่สุดว่าลูกาเขียนพระกิตติคุณของท่านแล้วเสร็จก่อน ค.ศ. 67 และค่อนข้างแน่นอนว่าท่านเขียนพระกิตติคุณแล้ว
เสร็จก่อน ค.ศ. 69 ก่อนเยรูซาเล็มล่มสลายลง
หลังจากได้พจิ ารณาวันเวลาที่ลูกาเขียนพระกิตติคุณแล้ว ต่อไปเราจะศึกษาวัตถุประสงค์ของท่าน

วัตถุประสงค์
ในลูกา 1:3-4 ลูกาได้ให้เหตุผลต่อไปนี้สาหรับการศึกษาและการเขียนพระกิตติคุณเล่มนี้ :

เนื่องจากข้าพเจ้าเองได้สืบสวนทุกสิ่งอย่างถี่ถว้ นมาตั้งแต่ตน้
จึงเห็นควรที่จะบันทึกสิ่งเหล่านี้ให้เป็ นเรื่ องเป็ นราวเพื่อท่านเธโอฟี ลัส
ที่เคารพยิ่ง จะได้ทราบแน่ชดั ว่าเรื่ องต่าง ๆ ที่เรี ยนรู ้มานั้นจริ งแท้แน่นอน
(ลูกา 1:3-4)
ลูกาเขียนขึ้นเพื่อเธโอฟิ ลสั และเพื่อคริสเตียนชาวต่างชาติอย่างท่าน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อใหม่ของพวกเขาในพระเยซู พระเมสสิ
ยาห์ของชาวยิว
ในช่วงที่ลูกาเขียนพระกิตติคุณนัน้ คริสเตียนชาวต่างชาติ เช่น
เธโอฟิ ลสั เผชิญกับความท้าทายความเชื่ออย่างใหญ่หลวง ความท้าทายเหล่านี้มที ่มี าอย่างน้อยสองประการ ประการแรก การที่เนโร
ข่มเหงคริสเตียนในกรุงโรมทาให้เกิดความหวาดกลัวแพร่สะพัดไปว่าการข่มเหงนัน้ จะกระจายไปทัวจั
่ กรวรรดิ และความหวาดกลัวนี้เป็ นเหตุให้
บางคนสงสัยในคาอ้างของคริสเตียนว่าพระเยซูได้นาแผ่นดินของพระเจ้ามาแล้ ว
ประการที่สอง คริสเตียนในเวลานัน้ กาลังถกเถียงกันเกี่ยวกับสถานภาพของคนต่างชาติท่กี ลับใจ ซึ่งอยู่ในคริสตจักรที่มคี นยิวเป็ นส่วน
ใหญ่ อคติและความแตกแยกนี้ก่อให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับคาอ้างที่ว่าพระเยซูได้ประทานความรอดแก่มนุษยชาติทุกครอบครัว
เพื่อตอบโต้กบั ความท้าทายและความสงสัยเหล่านี้ ลูกาได้เขียนเพื่อให้ความมั ่นใจแก่ผู้เชื่อชาวต่างชาติว่า พวกเขาเลือกได้ถูกต้อง
แล้วในการติดตามพระเยซู พระเยซูได้เริม่ สถาปนาแผ่นดินของพระเจ้าแล้วจริง ๆ และคริสเตียนชาวต่างชาติก็เป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของครอบครัว
ของพระเจ้า หากพวกเขาสัตย์ซื่อต่อพระเยซู พวกเขาก็สามารถมั ่นใจได้ว่าจะได้รบั พระพรทัง้ สิ้นแห่งความรอด
เราได้สารวจภูมหิ ลังของพระกิตติคุณลูกาแล้ว ต่อไป เราจะศึกษาหัวข้อใหญ่ท่สี อง นัน่ คือ โครงสร้างและ
เนื้อหา
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โครงสร ้ำงและเนื้อหำ
ท่านคงจาได้จากบทเรียนก่อน ๆ ในชุดบทเรียนนี้ว่า ในภาพใหญ่แล้ว พระกิตติคุณทัง้ สีเ่ กี่ยวกับเรื่องราวชีวติ ของพระเยซูตามลาดับ
เวลา แต่เมื่อมองในภาพเล็ก พระกิตติคุณแต่ละฉบับบางครัง้ ก็เรียบเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูโดยใช้หลักการแตกต่างกัน เช่น เราได้เห็น
ว่ามัทธิวและมาระโกบางครัง้ เรียบเรียงเนื้อหาตามประเด็นสาคัญบางประเด็น เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ลูกาเรียบเรียงเนื้อหาส่วนใหญ่ในพระกิตติ
คุณของท่านโดยอิงภูมศิ าสตร์
เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาบทเรียนนี้ เราจะแบ่งพระกิตติคุณลูกาออกเป็ นหกส่วน เริม่ ด้วยบทนาใน 1:1-4 และตามด้วยชุด
เรื่องราวหลักอีกห้าชุด:

•

ส่วนหลักส่วนแรกของพระกิตติคุณบรรยายจุดเริม่ ต้นของพระเยซู โดยเน้นที่แคว้นยูเดียและแม่น้าจอร์แดน ส่วนนี้เริม่ จาก 1:5
ถึง 4:13

•
•
•
•

ส่วนหลักส่วนที่สองบรรยายพันธกิจของพระเยซูในแคว้นกาลิลี โดยเริม่ จาก 4:14 ถึง 9:50
ส่วนหลักส่วนที่สามรายงานการเดินทางของพระเยซูไปยังเยรูซาเล็ม ใน 9:51 ถึง 19:27
ส่วนหลักส่วนที่สบี่ รรยายพันธกิจของพระเยซูในกรุงเยรูซาเล็ม และบริเวณรอบ ๆ กรุงเยรูซาเล็มด้วย ใน 19:28 ถึง 21:38
ส่วนหลักส่วนที่ห้าซึ่งเป็ นส่วนสุดท้ายของพระกิตติคุณลูกา
บรรยายการถูกตรึงและการคืนพระชนม์ของพระเยซูนอกกรุง
เยรูซาเล็ม ซึ่งอยู่ใน 22:1 ถึง 24:53

เนื่องจากเราได้ศกึ ษาบทนาของลูกาไปแล้ว เราจะให้ความสนใจไปที่ห้าส่วนหลักของบทบรรยายของท่าน โดยเริม่ ที่จุดเริม่ ต้นของ
พระเยซู ในลูกา 1:5 ถึง 4:13

จุดเริม
่ ต ้นของพระเยซู
รายงานของลูกาเกี่ยวกับจุดเริม่ ต้นของพระเยซูเริม่ ต้นขึ้นก่อนการประสูตขิ องพระเยซูเล็กน้อยและครอบคลุมชีวติ ทัง้ หมดของพระเยซู
ก่อนที่พระองค์กระทาพันธกิจต่อสาธารณชน
ประเด็นสาคัญของลูกาในบทต่าง ๆ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระเยซูเป็ นทัง้ พระบุตรของพระเจ้าและบุตรของดาวิ ด ซึ่งทาให้พระองค์
เป็ นทัง้ พระเจ้าสมบูรณ์และมนุษย์สมบูรณ์ ยิง่ กว่านัน้ ในฐานะบุตรของดาวิด พระเยซูเป็ นทัง้ พระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์ ผู้ท่จี ะนาความรอดมาสู่
โลกนี้โดยการนาแผ่นดินของพระเจ้ามาสถาปนาในโลก
ตลอดบทบรรยายนี้ ลูกากล่าวถึงพระสัญญาของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมอย่างสม่าเสมอ เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระเจ้ากาลังทาให้พระ
สัญญาเหล่านี้สาเร็จเป็ นจริงโดยผ่านทางพระเยซู และดังนัน้ หนทางเดียวที่จะสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าและรับมรดกเป็ นพระพรแห่งแผ่นดินของพระองค์
ก็คอื การต้อนรับพระเยซูในฐานะกษัตริย์และพระผู้ช่วยให้รอด
เราสามารถแบ่งเนื้อหาในบทเหล่านี้ออกเป็ นสีส่ ่วนหลัก: (1) การประกาศถึงการกาเนิดของยอห์นผู้ให้บพั ติศมาและการประสูตขิ อง
พระเยซู; (2) การกาเนิดและการประสูตขิ องทัง้ สองตามคาประกาศ และวัยเด็กของทัง้ สอง; (3) การที่ยอห์นระบุชดั เจนว่าพระเยซูคอื ใคร; และ
(4) และการยืนยันสามครัง้ ว่าพระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้า เราจะเริม่ ศึกษาการประกาศถึงการกาเนิดและการประสูตใิ นลูกา 1:5-56

กำรประกำศถึงกำรกำเนิดและกำรประสูต ิ
การที่ลูกาเริม่ พระกิตติคุณของท่านด้วยการปรากฏตัวของทูตสวรรค์กาเบรียลนัน้ มีนัยสาคัญ หลายร้อยปี ก่อน
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หน้านัน้ ในดาเนียล 9 กาเบรียลได้ประกาศว่า การที่ชาวอิสราเอลต้องระเหเร่ร่อนนอกประเทศของตนนัน้ จะกินเวลาหลาย
ร้อยปี ตราบใดที่พวกเขาอยู่ภายใต้การพิพากษาของพระเจ้า อิสราเอลก็อยู่ในพันธะนัน้ แต่ในพระกิตติคุณของลูกา กาเบ
รียลประกาศว่าช่วงเวลาแห่งการพิพากษานัน้ กาลังจะสิ้นสุดลง
ในลูกา 1:5-25 กาเบรียลพยากรณ์ถงึ การกาเนิดของยอห์นผู้ให้บพั ติศมา กาเบรียลปรากฏต่อปุโรหิตเศคาริ
ยาห์ในยูเดียและบอกท่านว่า เอลิซาเบธภรรยาที่เป็ นหมันของท่านจะให้กาเนิดบุตรชายด้วยการอัศจรรย์ และทัง้ สอง
จะต้องตัง้ ชื่อบุตรชายคนนัน้ ว่ายอห์น ยอห์นจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิตั์ ง้ แต่เกิด และจะรับใช้พระเจ้าด้วยจิต
วิญญาณของผู้เผยพระวจนะเอกเอลียาห์ เพื่อเตรียมหนทางสาหรับความรอดที่มาจากพระเจ้า ตอนแรก เศคาริยาห์สงสัย
ในข้อความของกาเบรียล ท่านจึงถูกทาให้เป็ นใบ้ จนกระทังบุ
่ ตรชายของท่านกาเนิด
ลูกากล่าวถึงประกาศของกาเบรียลเกี่ยวกับการกาเนิดของยอห์นและคาประกาศอันยิง่ ใหญ่กว่าเกี่ยวกับการประสูตขิ องพระเยซูควบคู่
กันในลูกา 1:26-38 กาเบรียลบอกมารีย์ว่าพระเจ้าจะทาให้บุตรชายคนหนึ่งกาเนิดในครรภ์ของเธออย่างมหัศจรรย์ ซึ่งทาให้พระเจ้าเองเป็ นพระ
บิดาของบุตรชายผู้นนั ้ พระบุตรของพระเจ้าจะมีนามว่า “เยซู” ซึ่งหมายถึง “พระผู้ช่วยให้รอด” ยิง่ กว่านัน้ พระองค์จะสืบทอดราชบัลลังก์ของ
บรรพบุรุษของพระองค์ คือดาวิด ซึ่งหมายความว่าพระองค์จะเป็ นพระเมสสิยาห์ บุตรผู้ยงิ่ ใหญ่ของดาวิด ผู้ท่จี ะนาความรอดแห่งอาณาจักรนิ
รันดร์ของพระเจ้าลงมาสู่โลกนี้
เนื่องจากเป็ นลูกพี่ลูกน้องกัน มารีย์จงึ ไปเยี่ยมเอลิซาเบธในแคว้นยูเดีย เพื่อบอกเธอว่าตัวมารีย์เองตัง้ ครรภ์ผู้
เป็ นพระบุตรของพระเจ้า การเยี่ยมเยียนครัง้ นี้บนั ทึกไว้ในลูกา 1:39-56 เมื่อมารีย์ทักทายเอลิซาเบธ ยอห์นก็โลดเต้น
ด้วยความยินดีในครรภ์ของมารดา และทันใดนัน้ เอลิซาเบธก็เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ และเธอจึงเข้าใจความสาคัญของ
ปฏิกริ ยิ าของทารกในครรภ์ของเธอ เอลิซาเบธได้อวยพรให้มารีย์ โดยเรียกทารกในครรภ์ของมารีย์ว่าเป็ นพระผู้เป็ น
เจ้าของเธอ และมารีย์ได้ตอบสนองด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าที่เธอชื่นชอบที่สุด ซึ่งมักถูกเรียกว่า “บทเพลงยก
ย่องสรรเสริญพระเจ้า” (Magnificat) ในลูกา 1:46-55 อันเป็ นการแสดงออกถึงความชื่นชมยินดีใหญ่หลวงของเธอที่
ความรอดได้มาถึงมนุษยชาติผา่ นบุตรชายของเธอ
หลังจากประกาศการกาเนิดและการประสูตแิ ล้ว ลูกาได้เปรียบเทียบการกาเนิดและการประสูติ และวัยเด็ก
ของยอห์นและของพระเยซู ในลูกา 1:57 ถึง 2:52

กำรกำเนิดและกำรประสูต ิ และวัยเด็ก
รายงานของลูกาเกี่ยวกับกาเนิดและวัยเด็กของยอห์นอยู่ในลูกา 1:57-80 ยอห์นเกิดมาเมื่อบิดามารดาของ
ท่านชรามากแล้ว และเมื่อพวกเขานายอห์นมาถวายที่พระวิหารในวันที่แปดเพื่อรับพิธีสุหนัต เสียงของบิดาของท่านก็
กลับคืนมา ในเวลานัน้ เศคาริยาห์ก็เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิและพยากรณ์
์
ว่าบุตรชายของท่านจะเตรียมพระ
มรรคาสาหรับพระเมสสิยาห์ ผู้เป็ นบุตรผู้ยงิ่ ใหญ่ของดาวิด
ให้เราฟังจากลูกา 1:69-76 ว่าเศคาริยาห์บรรยายบทบาทของพระเมสสิยาห์ว่าอย่างไร

พระองค์ทรงชูเขาสัตว์แห่งความรอดสาหรับเราในพงศ์พนั ธุ์ดาวิดผูร้ ับใช้ของพระองค์(ตามที่พระ
องค์ได้ตรัสไว้ผ่านเหล่าผูเ้ ผยพระวจนะผูบ้ ริ สุทธิ์ในโบราณกาล) ...
และเป็ นการราลึกถึงพันธสัญญาอันบริ สุทธิ์ของพระองค์คือคาปฏิญาณที่ทรงให้ไว้แก่อบั ราฮัมบร
รพบุรุษของเรา“ส่วนเจ้า ลูกของพ่อ
เจ้าจะได้ชื่อว่าผูเ้ ผยพระวจนะขององค์ผูส้ ูงสุ ดเพราะเจ้าจะนาหน้าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเพื่อเตรี ยมทาง
สาหรับพระองค์(ลูกา 1:69-76)
ในพันธสัญญาเดิม พระเจ้าได้กระทาพันธสัญญาแห่งความรอดกับอับราฮัมและดาวิด และเศคาริยาห์
พยากรณ์ว่าพระเจ้าใกล้จะกระทาพระสัญญาเหล่านี้ให้สาเร็จเป็ นจริงแล้ว และกล่าวด้วยว่ายอห์นบุตรชายของท่านจะเป็ น
ผู้เผยพระวจนะผู้เตรียมหนทางเพื่อพระองค์
ถัดมาในลูกา 2:1-52 ลูกาได้รายงานการประสูตแิ ละชีวติ วัยเยาว์ของพระเยซู มีหลายสิง่ ที่คู่ขนานกันระหว่าง
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เรื่องราวของพระเยซูกบั บทบรรยายก่อนหน้านัน้ ของท่านเกี่ยวกับการกาเนิดของยอห์น แต่บนั ทึกของลูกาเกี่ยวกับการ
ประสูตแิ ละวัยเด็กของพระเยซูนนั ้ ยาวกว่าและละเอียดกว่ามาก โดยเริม่ ต้นที่การประสูตขิ องพระเยซูในเมืองดาวิด นัน่ คือ
เมืองเบธเลเฮมในแคว้นยูเดีย ซึ่งบันทึกไว้ในลูกา 2:1-20
การประสูตขิ องพระเยซูนนั ้ ต่าต้อยมาก พระองค์ประสูตใิ นคอกวัวและถูกวางไว้ในรางให้อาหารสัตว์ แต่การที่
ทูตสวรรค์ได้ประกาศการประสูตขิ องพระองค์แก่คนเลี้ยงแกะที่อยู่ในละแวกนัน้ หาได้ผดิ ไปจากคาว่ายิง่ ใหญ่แม้แต่น้อย
ให้เราฟังสิง่ ที่ทูตสวรรค์ประกาศแก่คนเลี้ยงแกะในลูกา 2:10-11:

แต่ทูตนั้นกล่าวแก่พวกเขาว่า “อย่ากลัวเลย เรานาข่าวดีมา
เป็ นความเปรมปรี ด์ ใิ หญ่หลวงสาหรับคนทั้งปวง ในวันนี้ที่เมืองของดาวิดองค์พระผูช้ ่วยให้รอดไ
ด้มาบังเกิดเพื่อท่าน พระองค์คือพระคริ สต์ผทู ้ รงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (ลูกา 2:10-11)
ทูตสวรรค์ได้กล่าวถึงข่าวดีหรือ “ข่าวประเสริฐ” ว่ากษัตริย์พระเมสสิยาห์จะช่วยคนของพระเจ้าให้รอดพ้นจาก
การพิพากษาของพระองค์
จากนัน้ ทูตสวรรค์ผู้ประกาศข่าวดีก็ถูกสมทบโดยทูตสวรรค์กลุ่มใหญ่ท่รี ้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าสาหรับการ
ประสูตขิ องพระเยซู ลูกากล่าวชัดเจนว่า ถึงแม้พระเยซูจะประสูตอิ ย่างต่าต้อย แต่บุตรชายของมารีย์นนั ้ จริง ๆ แล้วก็คอื
พระเมสสิยาห์และกษัตริย์ท่พี ระเจ้าทรงเลือกสรรไว้
จากนัน้ ลูกาบรรยายถึงการที่พระเยซูเข้ารับสุหนัตและปรากฏตัวที่พระวิหารในเยรูซาเล็ม ในลูกา 2:21-40 ที่พระวิหาร
พระวิญญาณบริสุทธิเสด็
์ จลงมาบนสิเมโอนและดลใจท่าน รวมทัง้ อันนา วิสุทธิสตรีผู้เผยพระวจนะ ให้ประกาศว่าพระเยซู
คือพระเมสสิยาห์ผู้จะนาความรอดมาสู่โลกมนุษย์ ให้เราฟังคาสรรเสริญพระเจ้าของสิเมโอน ในลูกา 2:30-32:

เพราะตาของข้าพระองค์ได้เห็นความรอดของพระองค์ความรอดซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรี ยมไว้ต่
อหน้าประชากรทั้งปวงเป็ นแสงสว่างเพื่อสาแดงแก่คนต่างชาติและเพื่อเป็ นศักดิ์ศรี แก่อิสราเอลปร
ะชากรของพระองค์”(ลูกา 2:30-32)
สิง่ นี้ทาให้สาเร็จตามพระวจนะอิสยาห์ 49:6 ซึ่งพระเจ้าได้ตรัสดังนี้:

พระองค์ตรัสว่า“เป็ นการเล็กน้อยเกินไปที่จะให้เจ้าเป็ นผูร้ ับใช้ของเราเพื่อฟื้ นฟูชนเผ่าต่างๆ
ของยาโคบให้กลับสู่สภาพเดิมและนาชนอิสราเอลเหล่านั้นซึ่งเราสงวนไว้กลับมาหาเราเราจะให้เจ้
าเป็ นแสงสว่างสาหรับชนต่างชาติดว้ ยเพื่อเจ้าจะนาความรอดของเราไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโล
ก”(อิสยาห์ 49:6)
โดยผ่านทางสิเมโอน พระเจ้าเปิ ดเผยว่า พระเยซูคอื พระเมสสิยาห์ผู้จะนาความรอดและสง่าราศีมาสู่อสิ ราเอล
และยิง่ กว่านัน้ พระองค์จะนาข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าไปถึงคนต่างชาติดว้ ย เพื่อที่พวกเขาอาจได้รบั ความ
รอดเช่นกัน
ท้ายที่สุด ลูกาได้ย้อนกลับมาที่ประเด็นสาคัญเรื่องความเป็ นพระบุตรของพระเยซู โดยเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ
พระเยซูท่พี ระวิหารโดยสังเขป ในลูกา 2:41-52 เมื่ออายุ 12 ปี พระเยซูตดิ ตามบิดามารดาของพระองค์ไปร่วมพิธปี ั สกา
ในเยรูซาเล็ม แต่พระองค์แยกกับบิดามารดาตอนที่กาลังกลับบ้าน บิดามารดาของพระองค์พบพระองค์หลายวันถัดมาใน
โถงพระวิหาร กาลังคุยอยู่กบั พวกพวกอาจารย์ ทุกคนในพระวิหารต่างประหลาดใจกับความรู้และความเข้าใจของพระเยซู
เมื่อมารีย์มายืนต่อหน้าพระเยซู คาตอบของพระองค์เผยให้เห็นว่าพระองค์พเิ ศษเพียงใด ให้เราลองฟังสิง่ ที่พระเยซูกล่าว
แก่มารีย์ ในลูกา 2:49:

พระกุมารตรัสว่า “ตามหาเราทาไม? ไม่รู้หรื อว่าเราต้องอยู่ในพระนิเวศของพระบิดาของเรา?” (ลู
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กา 2:49)
พระวิหารนัน้ เป็ นนิเวศน์พระบิดาของพระองค์ เพราะพระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้า
หลังจากการกาเนิดและการประสูติ รวมทัง้ วัยเด็ก ของทัง้ ยอห์นและพระเยซู ลูกาได้รายงานถึงการที่ยอห์นก
ล่าวอย่างเจาะจงว่าพระเยซูคอื ใคร ในลูกา 3:1-20

กำรทีย
่ อห์นระบุตัวตนของพระเยซู
ในบทบรรยายตอนนี้ ยอห์นตระเตรียมมรรคาสาหรับความรอดจากพระเจ้าด้วยการกล่าวเจาะจงอย่างเป็ น
ทางการว่าพระเยซูคอื พระเมสสิยาห์ พันธกิจการเทศนาของท่านในละแวกแม่น้าจอร์แดน ยอห์นประกาศว่าแผ่นดินของ
พระเจ้ากาลังจะมาถึง เตือนสติผู้คนให้กลับใจจากบาปและให้คนเหล่านัน้ ที่กลับใจรับบัพติศมา แต่เมื่อพระเยซูเสด็จมาหา
ท่านเพื่อรับบัพติศมา ยอห์นระบุชดั เจนว่าพระองค์คือพระเมสสิยาห์ และประกาศตรง ๆ ว่าท่านไม่คู่ควรแม้แต่จะแก้สาย
ฉลองพระบาทของพระเมสสิยาห์ ยอห์นกล่าวว่าพระเยซูจะให้บพั ติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ตามที่มพี ยากรณ์ไว้ใน
ในพันธสัญญาเดิม เช่นอิสยาห์ 44:3 และเอเสเคียล 39:29 และนี่หมายความว่ายุคสุดท้ายของประวัตศิ าสตร์ได้มาถึงแล้ว
อันเป็ นเวลาที่ความรอดจากพระเจ้าจะสาเร็จเป็ นจริงอย่างสมบูรณ์

น่ าสนใจที่จะสังเกตว่า ในพันธสัญญาเดิม อพยพ 19 เมื่อคนอิสราเอลจะได้รับฟังพระดารัสของพระเจ้าหรือพระเจ้ากาลังจะ
เสด็จลงมาบนภูเขาซีนาย พวกเขาถูกบัญชาไว้ล่วงหน้ าให้ ซักเสื้อผ้าและชาระตนเองให้ บริสุทธิ์ ด้วยเหตุนี้จึงปรากฏว่า จริง ๆ
แล้ว การชาระเป็ นสิ่งที่ประชากรต้องทาเมื่อเตรียมตัวรับการเสด็จมาหรือการปรากฏของพระเจ้า และถ้าเราดูที่คาประกาศ
ของยอห์ นผู้ให้ บัพติศมา โดยพื้นฐานแล้ว ท่านกาลังกล่าวว่าพระเจ้ากาลังจะเสด็จมาเพื่อพิพากษา และประชากรจาเป็ นต้อง
เตรียมตัวให้ พร้ อมด้วยการกลับใจใหม่และ แน่ นอน ด้วยการรับบัพติศมา
—ดร. เดวิด เรเดลิงส์
ในหนังสื อพระกิตติคุณ เราได้เห็นยอห์ นให้ คนรับบัพติศมา และเราได้เห็นพระเยซูเสด็จมาเพื่อรับบัพติศมาจากยอห์ น
พระองค์ทาเช่ นนั้นทาไม? ข้าพเจ้าหมายความว่า ยอห์ นกาลังบอกว่า จงกลับใจใหม่และเตรียมตัวให้ พร้ อมสาหรับแผ่นดิน
สวรรค์ พระเยซูจาเป็ นต้องกลับใจใหม่ด้วยหรือ? ชัดเจนว่าพระองค์ไม่จาเป็ น! พระองค์คือพระบุตรของพระเจ้า ผู้ปราศจาก
บาป แล้วพระองค์จะรับบัพติศมาจากยอห์ นเพื่ออะไร? เป็ นสิ่งสาคัญที่เราต้องตระหนักว่า บัพติศมาของยอห์ นนั้นก็เพื่อ
เตรียมพร้ อมสาหรับการมาถึงของแผ่นดินของพระเจ้า เมื่อยอห์ นกาลังเรียกร้ องคนให้ กลับใจใหม่และเชื่ อนั้น ไม่ เหมือนกับ
บัพติศมาของคริสเตียนตรงที่ ท่านกาลังประกาศว่าแผ่นดินของพระเจ้ากาลังจะเสด็จมา กษัตริย์กาลังจะเสด็จมา และ
ประชาชนต้องเตรียมพร้ อมสาหรับสิ่งนี้ พระเยซู เมื่อเสด็จมาเพื่อรับบัพติศมาจากยอห์ น พระองค์เสด็จมาเพื่อเริ่มพันธกิจ
ของพระองค์ ทั้งหมดเกี่ยวกับบัพติศมาเริ่ มต้นที่จุดแรกสุดของพันธกิจของพระเยซูในพระกิตติคุณเล่มต่าง ๆ พระองค์กาลัง
สาแดงแก่เรา—ลองคิดดู เช่ นในกรณีของมัทธิว—เพื่อทาให้ ความชอบธรรมทั้งปวงสาเร็จ ไม่ใช่ เพราะพระองค์จาเป็ นต้อง
กลับใจใหม่ ไม่ใช่ เพราะพระองค์เป็ นคนบาป แต่เป็ นเพราะพระองค์กาลังสาแดงกับคนของพระองค์ พระองค์กาลังเริ่มพันธ
กิจต่อสาธารณชน พระองค์กาลังทาหน้ าที่ตัวแทนของเราในชีวิตของพระองค์ ซึ่งจะจบลงด้วยการที่พระองค์สิ้นพระชนม์
คืนพระชนม์ และเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ ดังนั้น นี่คือเหตุผลที่พระองค์เสด็จมาและรับบัพติศมาจากยอห์ น อันมีนัยสาคัญว่า
พระองค์ได้เริ่มพันธกิจของพระองค์อย่างเป็ นทางการ ได้เริ่มในสิ่งที่พระองค์ต้องกระทา เพื่อประกาศว่า สิ่งที่ยอห์ นได้เฝ้ารอ
คอยนั้นตอนนี้กาลังเกิดขึ้นโดยผ่านทางพระองค์ พระองค์คือผู้น้นั ที่กาลังนาแผ่นดินของพระเจ้ามาสถาปนาไว้ในโลก
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—ดร. สตีเฟน เวลลัม
เราได้พจิ ารณาการที่ยอห์นระบุตวั ตนของพระเยซูแล้ว ต่อไปเราจะศึกษาส่วนที่สี่ อันเป็ นส่วนสุดท้ายของบท
บรรยายชุดนี้ นัน่ คือ การยืนยันว่าพระเยซูคอื พระบุตรของพระเจ้า ในลูกา 3:21 ถึง 4:13

กำรยืนยันสถำนภำพพระบุตรของพระเจ ้ำ
ลูกาบันทึกคายืนยันสามครัง้ ต่างโอกาสกันว่าพระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้า โดยเริม่ ต้นที่คายืนยันของพระ
เจ้าเอง ในลูกา 3:21-22 ให้เราฟังคาบรรยายบัพติศมาที่พระเยซูได้รบั ในลูกา 3:22:

และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ในรู ปลักษณ์เหมือนนกพิราบเสด็จลงมาประทับเหนือพระองค์และมีพร
ะสุรเสียงจากฟ้าสวรรค์ว่า “เจ้าคือลูกของเรา ผูท้ ี่เรารัก เราพอใจเจ้ายิ่งนัก”(ลูกา 3:22)
เมื่อพระเยซูได้รบั บัพติศมา พระเจ้าเองประกาศอย่างเปิ ดเผยว่าพระเยซูคอื พระบุตรของพระองค์ โดยผ่านการที่พระ
วิญญาณปรากฏพระองค์ให้เห็นและพระสุรเสียงของพระองค์จากสวรรค์
จากนัน้ ลูกาก็ได้ให้คายืนยันในรูปแบบของลาดับวงศ์ว่าพระเยซูคอื พระบุตรของพระเจ้า ในลูกา 3:23-38
เช่นเดียวกับมัทธิว ลูกาสืบย้อนลาดับวงศ์ของพระเยซูโดยผ่านเชื้อสายอันชอบธรรมของดาวิดและอับราฮัม แต่ท่ตี ่าง
จากมัทธิวก็คือ ลูกาได้ขยายบันทึกลาดับวงศ์ของท่านเพื่อครอบคลุมเชื้อสายอันชอบธรรมของมนุษยชาติย้อนกลับไปถึง
อาดัม เพื่อให้เราเข้าใจนัยยะสาคัญของลาดับวงศ์นี้ ให้เราฟังช่วงท้ายในลูกา 3:38:

ผูเ้ ป็ นบุตรของเสท ผูเ้ ป็ นบุตรของอาดัมผูเ้ ป็ นบุตรของพระเจ้า(ลูกา 3:38)
ลูกาเรียกอาดัมว่า “บุตรของพระเจ้า”ตาแหน่งเดียวกันกับที่ใช้เรียกพระเยซูตลอดพระธรรมเล่มนี้ ด้วยวิธนี ี้ ลูกาชี้ให้เห็น
ถึงบางสิง่ ที่ส่วนอื่น ๆ ในพันธสัญญาใหม่สอนไว้อย่างชัดเจน ในฐานะพระบุตรของพระเจ้า พระเยซูถูกกาหนดให้กระทา
วัตถุประสงค์ของลูกคนแรกของพระเจ้า คืออาดัม ให้สาเร็จเป็ นจริง หรือตามที่อคั รทูตเปาโลอธิบายไว้ใน 1 โครินธ์ 14:45
พระเยซูก็คอื “อาดัมคนสุดท้าย” อาดัมเป็นกษัตริย์ผู้รบั ใช้พระเจ้าในโลกนี้ ผู้ซึ่งควรปฏิบตั ติ ามพระประสงค์ของพระเจ้า
แต่เขาล้มเหลวอย่างน่าอนาถ แต่พระเยซูเป็ นพระบุตรผู้ยงิ่ ใหญ่ของพระเจ้า ผู้สบื ทอดภารกิจต่อจากจุดที่อาดัมล้มเหลว
และโดยภารกิจนี้ พระองค์ได้ทาให้ความรอดแพร่ไปถึงคนทุกชาติพนั ธุ์บนโลกนี้
คายืนยันสุดท้ายว่าพระเยซูคอื พระบุตรของพระเจ้าก็คอื การที่พระเยซูได้ยนื ยันด้วยพระองค์เองในลูกา 4:113
นี่คอื บันทึกเกี่ยวกับการที่พระเยซูถูกทดลองในถิน่ ทุรกันดาร ตามที่ลูกากล่าวไว้ในลูกา 4:1 พระวิญญาณ
บริสุทธิเต็
์ มล้นพระเยซูและนาพระองค์ออกไปยังถิน่ ทุรกันดาร ณ ที่นนั ้ พระองค์ถูกซาตานทดลอง ปี ศาจร้ายนัน้ ล่อลวงให้
พระเยซูเสกหินให้กลายเป็ นขนมปัง ให้ยอมรับอานาจเหนือประชาชาติจากปี ศาจร้ายนัน้ และให้พระองค์กระโดดลงมา
จากยอดพระวิหาร และสองในสามครัง้ นัน้ ปี ศาจร้ายยั ่วยวนด้วยถ้อยคาเยาะเย้ยว่า “ถ้าท่านเป็ นบุตรของพระเจ้า” แต่พระ
เยซูตอบโต้ด้วยการปฏิเสธการยั ่วยวนทัง้ สามครัง้ ของซาตานอย่างเฉียบขาด และพระองค์ถงึ กับหยิบยกข้อความจาก
พันธสัญญาเดิมที่บรรยายว่าลูกที่สตั ย์ซื่อของพระเจ้าควรกระทาอย่างไร

มีหลายเหตุผลที่พระเยซูหยิบยกข้อความจากพระคัมภีร์เมื่อพระองค์เผชิญกับซาตานในถิ่นทุรกันดาร ก่อนอื่นเลย ส่ วนหนึ่ง
ที่ผู้เขียนพระกิตติคุณล้วนกระทาก็คือการบรรยายให้ เห็นภาพ หรือการนาเสนอภาพของพระเยซูในฐานะพระบุตรที่แท้จริง
ของพระเจ้า ดังนั้นเอง เหตุผลหนึ่งที่เราเห็นพระองค์หยิบยกข้อความจากพระวจนะของพระเจ้าก็เนื่องจากความสัมพันธ์ เชิง
พันธสัญญาของพระองค์กับพระเจ้า พระองค์เข้าไปในพระคัมภีร์และหยิบยกจากข้อความที่แสดงสัมพันธภาพเชิงพันธ
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สัญญา เพื่อให้ สิ่งต่าง ๆ ดาเนินไปอย่างถูกต้อง เพื่อคงไว้ซึ่งมุมมองที่เหมาะสมเกี่ยวกับพระราชอานาจของพระองค์ใน
ความสัมพันธ์ กับพระเจ้าพระบิดา และกับอานาจอันจากัดของซาตานเช่ นกัน และด้วยเหตุนี้พระองค์ตรัสว่า มนุษย์จะ
ดารงชีวิตด้วยอาหารอย่างเดียวก็หามิได้ แต่ด้วยพระวจนะทุกคาที่ออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระเจ้า ก็เพื่อเตือนพระองค์เอง
เกี่ยวกับลาดับความสาคัญของสั มพันธภาพเชิงพันธสัญญานั้น และการกระทาเช่ นนี้ก็ช่วยพระองค์ให้ ต่อต้านการล่ อลวงจาก
ซาตานแต่เราได้เห็นพระองค์หยิบยกมาจากบางส่ วนของพระคัมภีร์โดยเฉพาะ นัน่ คือ จากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 6 ถึง 8
เนื่องจากในพระวจนะตอนนั้นเราทราบว่าโมเสสกาลังกล่าวถึงประสบการณ์ของคนของพระเจ้าในถิ่นทุรกันดาร และอธิบาย
ว่าประสบการณ์ในถิ่นทุรกันดารในช่ วงที่ชุมชนของพระเจ้าอพยพนั้นทดสอบสิ่งที่อยู่ในจิตใจของพวกเขาอย่างไร และ
ตอนนี้ เราก็ได้เห็นบางสิ่งที่คล้ายคลึงกันมากกาลังเกิดขึ้น นั่นคือ การทดสอบความเป็ นพระบุตรของพระเยซูที่มากับการ
ล่อลวงที่พระองค์เผชิญ ในขณะที่คนอิสราเอลล้มเหลวและสอบไม่ผ่าน แต่พระเยซูสอบผ่าน เราจึงได้เห็นการเปรียบเทียบ
โดยการอิงพันธสัญญาเดิมในลักษณะนี้ ทั้งผู้เขียนพระกิตติคุณ และโดยพระเยซูเช่ นกันในบทบรรยายเรื่องการทดลองนี้
—ดร. เกร็ก เพร์ รี
เนื่องจากลูกาเสนอลาดับวงศ์ของพระเยซูอนั ไปจบลงที่อาดัมในฐานะบุตรของพระเจ้า บทบรรยายของลูกา
เกี่ยวกับการที่พระเยซูถูกทดลองจึงควรศึกษาโดยเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างจากเรื่องราวของการที่อาดัมถูก
ทดลอง ในปฐมกาลบทที่ 3 ในเหตุการณ์นนั ้ ซาตานล่อลวงอาดัมในสวนเอเดน และเมื่ออดัมทาผิด พระเจ้าได้สาปแช่งสิง่
ทรงสร้างทัง้ ปวงและขับไล่มนุษยชาติให้ไปอยู่ในถิน่ ทุรกันดาร ตรงกันข้าม พระเยซูต่อต้านการล่อลวงในถิน่ ทุรกันดาร
และสิง่ นี้ยนื ยันว่าพระองค์เป็ นพระบุตรผู้สตั ย์ซื่อของพระเจ้าจริง ๆ ผู้ท่จี ะนาคนที่สตั ย์ซื่อของพระเจ้ากลับไปสู่แผ่นดิน
สวรรค์
หลังจากจุดเริม่ ต้นของพระเยซูในแคว้นยูเดียและละแวกแม่น้าจอร์แดน ส่วนสาคัญถัดมาของพระกิตติคุณลู
การายงานพันธกิจของพระเยซูในแคว้นกาลิลี ส่วนนี้เริม่ จาก 4:14 ถึง 9:50

พันธกิจของพระเยซูในแคว ้นกำลิล ี
ในส่วนนี้ ลูการายงานตัวอย่างมากมายที่ทาให้เห็นถึงฤทธานุภาพอันมหัศจรรย์และการประกาศข่าวประเสริฐ
ของพระเยซู เพื่อพิสูจน์ว่าพระเยซูคอื พระผู้ช่วยให้รอดที่ได้รบั การเจิมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ตามที่สญ
ั ญาไว้ในพันธ
สัญญาเดิม
บทบรรยายของลูกาเกี่ยวกับพันธกิจของพระเยซูในแคว้นกาลิลแี บ่งได้เป็ นห้าส่วน: (1) คาเทศนาของพระ
เยซูท่นี าซาเรธ; (2) การเทศนาสั ่งสอนและการอัศจรรย์ของพระองค์; (3) ความแตกต่างระหว่างบทบาทของพระเยซูและ
ของยอห์นผู้ให้บพั ติศมา; (4) การเทศนาสั ่งสอนและการอัศจรรย์เพิม่ เติมโดยพระเยซู; และ (5) การที่พระเยซูเตรียม
ความพร้อมให้สาวก 12 คนในการปฏิบตั พิ นั ธกิจต่อไป เราจะศึกษาแต่ละส่วนโดยเริม่ ต้นที่คาเทศนาของพระเยซูท่นี าซา
เร็ธ ในลูกา 4:14-30

คำเทศนำทีน
่ ำซำเร็ธ
พระกิตติคุณสัมพันธ์ (Synoptic Gospels) ทัง้ สามเล่มเน้นที่ฤทธานุภาพอันมหัศจรรย์และการประกาศข่าว
ประเสริฐของพระเยซูในช่วงที่พระองค์ปฏิบตั พิ นั ธกิจที่กาลิลี แต่การนาเสนอของลูกาแตกต่างจากคนอื่น เนื่องจากท่าน
นาเสนอช่วงนี้ของพันธกิจของพระเยซูโดยเริม่ ที่คาเทศนาบทแรกขององค์พระผู้เป็ นเจ้าในบ้านเกิดของพระองค์ คือนา
ซาเรธ ลูการายงานว่า พระเยซูอยู่ท่ธี รรมศาลาในวันสะบาโต และพระองค์ก็ได้รบั ม้วนหนังสือพระธรรมอิสยาห์ พระองค์
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จึงอ่านจากอิสยาห์ 61:1-2 และจากนัน้ พระองค์ได้ประกาศสิ่งที่น่าประหลาดใจ ให้เราฟังว่าพระเยซูอ่านและกล่าวว่า
อย่างไร ในลูกา 4:18-21:

“พระวิญญาณขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ให้ปร
ะกาศข่าวดีแก่ผูย้ ากไร้พระองค์ทรงใช้ขา้ พเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่ผูถ้ ูกจองจาและให้คนตาบอด
มองเห็นให้ปลดปล่อยผูท้ ี่ถูกกดขี่ให้ประกาศปี แห่งความโปรดปรานขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า”...
“ในวันนี้พระคัมภีร์ตอนนี้เป็ นจริ งแล้วตามที่ท่านได้ฟัง”(ลูกา 4:18-21)
เมื่อพระองค์กล่าวว่า “พระคัมภีร์ตอนนี้ที่พวกท่านได้ยินกับหูก็สาเร็จแล้วในวันนี้ ” พระองค์กาลังบอก
ว่า บางสิ่งที่พันธสัญญาเดิมได้มอบให้ ไว้และคาดหมายนั้น บัดนี้กาลังถูกทาให้ เป็ นจริงแล้ว นี่คือแนวคิด
ทั้งหมดเกี่ยวกับ “ปี แห่ งอิสรภาพ” (Jubilee) ที่ว่าในปี ที่ 49 หรือปี ที่ 50 ขึ้นอยู่กับว่ าคุณคานวณอย่างไร
ชาวอิสราเอลในพันธสัญญาเดิมจะต้องยกหนี้ของคนที่รับใช้ ในครัวเรื อนและยอมให้ เขากลับไปยัง
แผ่นดินแห่ งบรรพบุรุษของเขา แผ่นดินที่เขาได้รับจัดสรรตามเผ่าต่าง ๆ แผ่นดินที่ครอบครัวของเขา
ได้รับย้อนกลับไปถึงช่ วงเวลาของโมเสสและโยชูวาถ้าเรามองอพยพว่าเป็ นเหตุการณ์ใหญ่และสาคัญใน
พันธสัญญาเดิมเพื่อการทรงไถ่ เราก็จาเป็ นต้องเข้าใจว่าปี แห่ งอิสรภาพก็คือการจัดเตรียมอันสาคัญของ
พระเจ้าเพื่อการกอบกู้ เหตุผลก็คือ ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกที่ล้มลงนี้ การทรงไถ่เท่านั้นที่จะช่ วย
ให้ เรารอด แต่การกอบกู้เป็ นส่ วนหนึ่งของการทรงไถ่ของพระเจ้า ดังนั้น พระเยซูจึงเริ่มแสดงสัญญาณ
ของ “ปี แห่ งอิสรภาพ” นี้ พระองค์ปลดปล่อยมนุษย์จากการกดขี่ข่มเหงของปี ศาจร้ าย จากการถูกสังคม
ตราหน้ า หรือจากการถูกแบ่งชนชั้นทางสังคม และพระองค์กาลังกอบกู้พวกเขาให้ คืนดีกับพระเจ้าพระ
ผู้สร้ างและพระบิดาของพวกเขา
—ศาสนาจารย์ ไมเคิล กโลโด
อิสยาห์ได้พยากรณ์ไว้ว่า การมาถึงของแผ่นดินของพระเจ้าจะส่งผลให้คนที่สตั ย์ซื่อทัง้ ปวงของพระเจ้าได้รบั ความรอด
และพระเยซูประกาศว่าวันนัน้ ได้มาถึงแล้ว ข้อพระวจนะที่หยิบยกมานี้แสดงถึงต้นแบบพื้นฐานของลูกาสาหรับทาความ
เข้าใจพันธกิจทัง้ สิ้นของพระเยซู นัน่ คือ พระเยซูคอื พระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดที่ถูกพยากรณ์ไว้ใน
พันธสัญญาเดิม ผู้ซึ่งจะสาแดงแผ่นดินของพระเจ้าบนโลกนี้ด้วยการนาความรอดมาสู่คนของพระองค์
หลังจากได้นาเสนอคาเทศนาของพระเยซูท่นี าซาเรธแล้ว ลูกาก็รายงานตัวอย่างมากมายเพื่อให้เห็นถึงคา
สอนและการอัศจรรย์อนั ทรงฤทธานุภาพของพระเยซู ในลูกา 4:31 ถึง 7:17

คำสอนและกำรอัศจรรย์
ในส่วนนี้ ลูกาแสดงให้เห็นว่าพระเยซูคอื พระเมสสิยาห์อย่างแท้จริง เนื่องจากพระองค์ทาให้คาพยากรณ์ในอิสยาห์ 61:1-2 สาเร็จเป็ น
จริง พระเยซูช่วยให้คนได้รบั อิสรภาพจากวิญญาณชั ่ว ในลูกา 4:31-36 พระองค์ทรงรักษาคนอีกมากมาย ใน 4:38-42 และพระองค์ทรงเรียก
สาวกคือเปโตร ยากอบ และยอห์น ในลูกา 5:1-11
และเราเห็นรูปแบบคล้ายคลึงกันในข้อพระคัมภีร์ท่ตี ามมา ซึ่งกล่าวถึงการรักษาคนโรคเรื้อน ใน 5:12-15 และคนง่อย ใน 5:17-26
ตามมาด้วยการที่พระเยซูทรงเรียกสาวกชื่อเลวี หรือมัทธิว ใน 5:27-32
รูปแบบคล้ายคลึงกันนี้ถูกนาเสนอซ้าอีกในพระวจนะข้อถัดมาเช่นกัน แต่แทนที่จะเป็ นการรักษา ลูกาบันทึกคาสอนของพระเยซู ใน
5:33-39 พระเยซูสอนว่าการที่พระองค์สถิตอยู่ด้วยด้านกายภาพควรเป็ นจุดสิ้นสุดของการอดอาหารและเป็ นจุดเริม่ ต้นของการชื่นชมยินดี ใน
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6:1-11 พระเยซูสอนว่าวันสะบาโตมีไว้เพื่อการรักษาโรคและการช่วยชีวติ และใน 6:12-16 พระองค์เลือก 12 คนจากสาวกมากมายของพระองค์
ให้ทาหน้าที่เป็ นอัครทูตพิเศษ ผู้ได้รบั มอบหมายให้สถาปนาบัญญัตใิ หม่สาหรับอิสราเอล
โดยผ่านการอัศจรรย์และคาสอนเหล่านี้ พระเยซูสาแดงให้เห็นว่าพระองค์คอื พระเมสสิยาห์ท่อี สิ ยาห์พยากรณ์ไว้อย่างแท้จริง เนื่องจากพระองค์
นามาซึ่งความโปรดปรานของพระผู้เป็ นเจ้าในรูปแบบของอิสรภาพ การรักษาโรค และการปลดปล่อยจากการถูกกดขีข่ ่มเหง
จากนัน้ ลูกาได้รายงานคาเทศนาที่ค่อนข้างยาวของพระเยซู ในลูกา 6:17-49 คาเทศนาของพระเยซูนี้มกั ถูก
กล่าวถึงในชื่อ “คาเทศนาบนที่ราบ” และมีความคล้ายคลึงกันหลายประการกับ “คาเทศนาบนภูเขา” ของพระองค์
ในมัทธิวบทที่ 5 ถึง 7

หนึ่งในความแตกต่างที่น่าสนใจระหว่างมัทธิวและลูกาก็คือ เรามี “คาเทศนาบนภูเขา” ในมัทธิวบทที่ 57 และเราก็มีสิ่งที่เรารู้จักกันในชื่ อ “คาเทศนาบนพื้นราบ” ในลูกาบทที่ 6 และประเด็นนี้ก็เป็ นจุดที่
อภิปรายและถกเถียงกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด นี่คือคาเทศนาบทเดียวกันหรือคนละบทกันแน่ ? ข้าพเจ้าคิด
ว่ามีสองเรื่องที่ต้องอธิบายก่ อน ประการแรก เรารู้ว่าเรากาลังทางานกับ “สารที่ถูกส่ งต่อมา” จากสิ่งใดก็
ตามที่พระเยซูกล่าวในโอกาสนั้น ข้าพเจ้าหมายความว่า คุณลองอ่านมัทธิวบทที่ 5 ถึง 7 และนึกดูว่า
จะต้องใช้ เวลาแค่ไหน? อาจจะ 40 นาทีเมื่ออ่านออกเสียง แต่พระเยซูกาลังพูดต่อเนื่องกันเป็ นชั่วโมง ๆ
และคาสอนของพระองค์ก็ไม่สามารถบีบอัดได้ขนาดนั้น ดังนั้น เราจึงทางานกับข้อมูลที่ถูก “สกัด”
ออกมา แล้วเรากาลังพูดถึง “ข้อมูลสกัด” ชุดเดียวกันหรือไม่? เอาล่ะ ข้าพเจ้าคิดว่าเราน่ าจะกาลังพูดถึง
ข้อมูลชุดเดียวกันเรื่องที่สองที่ข้าพเจ้าอยากกล่าวถึงก็คือ ถ้าท่านรู้จักภูมิศาสตร์ ของบริเวณนั้น ก็น่าทึ่ง
อย่างยิ่ง มีภูเขาเรียงรายอยู่หลังเมืองคาเปอร์ นาอุม และท่านจึงสามารถมองดูภูเขาเหล่านั้นและกล่าวว่า
“ใช่ เลย พระเยซูนั่งลงและประชาชนก็อยู่บนเนินเขา” แต่ในอีกมุมหนึ่ง ถ้าท่านมองดูพื้นที่นี้ จริง ๆ แล้ว
ก็เป็ นบริเวณหินภูเขาไฟที่ค่อย ๆ ลาดลงมาจากภูเขาที่สูงประมาณ 3,000 ฟุต ไปสู่ ระดับน้าทะเล และ
เมื่อท่านมองดูพื้นที่นี้จากระยะไกล ก็จะเห็นพื้นที่มหาศาลที่ท่านและข้าพเจ้าอาจเรียกว่าที่ราบ เป็ น
พื้นที่ลาดและก็อยู่บนเนินเขา และเชื่ อขนมกินได้เลย ข้าพเจ้ากล้าพูดว่า ในคาเทศนาบนภูเขานั้น พระ
เยซูกาลังนั่งอยู่บนเนินเขา และในคาเทศนาบนพื้นราบนั้น มันก็เป็ นเหตุการณ์เดียวกัน บนพื้นที่เรียบ
และข้าพเจ้าคิดว่ามีประเด็นสุดท้ายตรงนี้ที่น่าทึ่งอย่างยิ่ง ลูกาต้องการให้ เรามีภาพของพระเยซูประทับ
ในใจในฐานะผู้ที่เข้าถึงได้ ดังนั้น ท่านจึงบรรยายว่าพระเยซูอยู่บนที่ราบ—พระองค์อยู่กับเรา
ส่ วนมัทธิวต้องการให้ เราเห็นพระเยซูในฐานะผู้ทรงอานาจ—พระเยซูบนภูเขา เช่ นเดียวกับโมเสสบน
ภูเขาซีนาย และข้าพเจ้าคิดว่าทั้งสองสามารถเป็ นคาตอบสาหรับเรา
—ดร. ปี เตอร์ วอล์คเกอร์
ในคาเทศนาบนพื้นราบพระเยซูเน้นการเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามในลักษณะเดียวกับที่อิสยาห์ได้พยากรณ์ไว้ คนยากจนจะได้รบั พระพร
ผู้หวิ โหยจะได้กนิ อิม่ คนเหล่านัน้ ที่คร่าครวญจะได้หวั เราะ และพระเจ้าจะอวยพระพรคนเหล่านัน้ ที่ปราศจากความช่วยเหลือ แต่ข่าวประเสริฐนัน้ ก็
ไปไกลอีกขัน้ หนึ่ง พระเยซูเรียกคนเหล่านัน้ ที่ได้รบั พระพรให้ตดิ ตามพระองค์ไปและดาเนินชีวติ ด้วยมาตรฐานและค่านิยมแห่งแผ่นดินของพระเจ้า
ซึ่งมักแตกต่างอย่างมากจากมาตรฐานของโลก เช่น พระองค์เรียกร้องให้พวกเขารักคนแปลกหน้าและแม้กระทังศั
่ ตรู ซึ่งตรงกันข้ามกับค่านิยม
ของโลกนี้ท่บี อกให้เราระแวงคนแปลกหน้าและเกลียดชังศัตรู ดังนัน้ ข้อความแห่งแผ่นดินของพระเจ้ามิได้เป็ นเพียงข้อความแห่งพระพรเท่านัน้ แต่
ยังเป็ นความรับผิดชอบด้านจริยธรรมอีกด้วย
หลังจากคาเทศนาบนพื้นราบ ลูกาได้สรุปส่วนนี้ด้วยหลักฐานเพิม่ เติมว่าพระเยซูกาลังทาให้คาพยากรณ์ของอิสยาห์สาเร็จ
เป็ นจริง พระเยซูรกั ษาบ่าวของนายร้อย ในลูกา 7:1-10 และใน 7:11-16 พระองค์ถงึ กับช่วยบุตรชายของหญิงม่ายที่นา
อินให้เป็ นขึ้นมาจากความตาย
บทบรรยายถัดมาของลูกาเกี่ยวกับพันธกิจของพระเยซูในกาลิลไี ด้แก่กลุ่มเรื่องราวที่เกี่ยวข้องแวดล้อมยอห์น
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ผู้ให้บพั ติศมาในลูกา 7:18-50

ยอห์นผู ้ให ้บัพติศมำ
หลังจากยอห์นผู้ให้บพั ติศมาถูกจาคุก ท่านส่งสาวกบางคนของท่านไปถามพระเยซูว่าพระองค์คอื พระเมสสิยาห์จริง ๆ หรือไม่ และ
พระเยซูได้ตอบโดยการเตือนความจาพวกเขาถึงสิง่ ที่พระองค์ได้กระทา การอัศจรรย์และคาเทศนาของพระเยซูล้วนทาให้คาพยากรณ์ของอิสยาห์
ในบทที่ 61:1-2 สาเร็จเป็ นจริง และด้วยเหตุนี้จงึ พิสูจน์ว่าพระเยซูคอื พระเมสสิยาห์จริง ๆ ให้เราฟังสิง่ ที่พระเยซูตรัสกับคนส่งสารของยอห์น ในลู
กา 7:22:

“จงกลับไปรายงานสิ่งที่ทา่ นได้เห็นได้ยินแก่ยอห์น คือคนตาบอดมองเห็นได้ คนง่อยเดินได้
คนโรคเรื้ อนหายจากโรค คนหู หนวกกลับได้ยิน คนตายแล้วเป็ นขึ้นมา
และข่าวประเสริ ฐได้ประกาศแก่คนยากไร้
(ลูกา 7:22)
พระเยซูยนื ยันต่อไปว่ายอห์นคือผู้ท่ยี งิ่ ใหญ่ท่สี ุดในบรรดาผู้เผยพระวจนะ แม้กระทังยอห์
่ นก็ไม่สามารถเทียบได้กบั ผู้ท่ี
เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินของพระเจ้า และลูกาเน้นย้าประเด็นนี้ใน 7:47-50 โดยอธิบายว่าจริง ๆ แล้ว พระเยซูได้ยกโทษ
บาปของหญิงผู้ผดิ ศีลธรรมที่มาล้างพระบาทของพระองค์ ยอห์นได้ให้บพั ติศมาแก่คนที่กลับใจใหม่ เพื่อเป็ นการวิงวอนขอ
การอภัยโทษจากพระเจ้า แต่พระเยซูได้นาแผ่นดินของพระเจ้าเข้ามาสู่ประสบการณ์ปัจจุบนั ของมนุษย์โดยการยกโทษให้
คนบาป การรักษาคนเจ็บป่ วย และการประกาศข่าวประเสริฐแก่ผู้ยากไร้
หลังจากเหตุการณ์อนั แวดล้อมยอห์นผู้ให้บพั ติศมา ลูกาก็ได้รายงานคาสอนและการอัศจรรย์อกี มากมายของ
พระเยซู ในลูกา 8:1-56

คำสอนและกำรอัศจรรย์
ในคาสอนและการอัศจรรย์เพิม่ เติมนี้ พระเยซูเน้นไปที่ข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้า คาอุ ปมาเรื่องคน
หว่านเมล็ดพืชในลูกา 8:1-15 และคาอุปมาเรื่องเชิงตะเกียงบรรยายถึงความสาคัญของการตอบสนองต่อพระวจนะของ
พระเจ้าในเรื่องแผ่นดินของพระองค์ด้วยความศรัทธาและความเชื่อฟัง และพระองค์เน้นย้าประเด็นสาคัญเดียวกันนี้ในลูกา
8:19-21 เมื่อพระองค์ตรัสว่า สมาชิกที่แ ท้จริงของครอบครัวของพระองค์ก็คอื คนเหล่านัน้ ที่ได้ยนิ พระวจนะของพระเจ้า
และกระทาตาม
จากนัน้ ในลูกา 8:22-56 ลูกาได้รายงานการอัศจรรย์มากมายที่ยนื ยันและสาแดงให้เห็นความรอดที่พระเยซู
กาลังนามาสู่มวลมนุษย์: พระเยซูทาให้พายุสงบ ขับวิญญาณชั ่วออก รักษาโรคให้หญิงที่ป่ว ย และทาให้เด็กหญิงคนหนึ่ง
เป็ นขึ้นจากความตาย
ท้ายที่สุด ลูกาได้จบรายงานเกี่ยวกับพันธกิจของพระเยซูในกาลิลีโดยรายงานการที่พระเยซูทรงเตรียมความพร้อมให้อัคร
ทูต 12 คนเพื่อกระทาพันธกิจต่อไป ในลูกา 9:1-50

กำรเตรียมควำมพร ้อมให ้ 12 อัครทูต
แรกสุด ในลูกา 9:1-9 พระเยซูส่งอัครทูต 12 คนไปรักษาโรคและประกาศข่าวประเสริฐ คนเหล่านี้คอื คนกลุ่ม
เดียวกับที่พระองค์ได้แยกไว้ต่างหากในลูกา 6 จากนัน้ พระองค์สาแดงฤทธานุภาพของพระองค์โดยการเลี้ยงคน 5,000
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คนใน 9:10-17 เพื่อสอนให้อคั รทูตของพระองค์วางใจในฤทธานุภาพและการจัดเตรีย มของพระองค์ และการเตรียมความ
พร้อมนี้นาไปสู่บทสรุปในลูกา 9:18-27 เมื่อพวกอัครสาวกยอมรับว่าพระองค์คือพระเมสสิยาห์ หรือพระคริสต์ ผู้ท่คี นรอ
คอยมาอย่างยาวนาน
ลูกาสรุปส่วนนี้ด้วยเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับการที่พระเยซูเตรียมความพร้อมอัครสาวกของพระองค์ต่อไป
เพื่อการทาพันธกิจ โดยเฉพาะพันธกิจที่พวกเขาจะได้รบั มอบหมายหลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระเยซูทรง
จาแลงพระกายต่อหน้าเปโตร ยากอบ และยอห์นในลูกา 9:28-36 ในเหตุการณ์นี้ พระบิดาตรัสจากฟ้ าสวรรค์เพื่อยืนยัน
พันธะที่คนทัง้ สามมีร่วมกับพระเยซู จากนัน้ พระเยซูได้ขบั ผีโสโครกที่ไม่มผี ู้ใดสามารถขับออกได้ ใน 9:37-45 และสอน
เกี่ยวกับความยิง่ ใหญ่ในแผ่นดินของพระเจ้า ใน 9:46-50 ในเหตุการณ์ทงั ้ ปวงนี้ พระเยซูเตรียมความพร้อมให้สาวกของ
พระองค์รบั รู้พระราชอานาจของพระองค์ พึ่งพาฤทธานุภาพของพระองค์ และปฏิบตั พิ นั ธกิจในฐานะผู้รบั ใช้ผู้ถ่อมตนใน
ในพระนามของพระองค์ เพื่อที่พวกเขาจะเป็ นผู้นาที่มปี ระสิทธิภาพของแผ่นดินของพระองค์บนโลกนี้
หลังจากพระเยซูปฏิบตั พิ นั ธกิจในกาลิลี ส่วนสาคัญถัดมาในพระกิตติคุณลูกาได้บรรยายการเดินทางของพระ
เยซูไปยังเยรูซาเล็ม ส่วนนี้เริม่ จากลูกา 9:51 ไปจนถึง 19:27

กำรเดินทำงของพระเยซูไปยังเยรูซำเล็ม
ในส่วนนี้ มีถงึ ห้าครัง้ ที่ลูกากล่าวถึงความตัง้ ใจของพระเยซูท่จี ะเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็ม: 9:51; 13:22;
17:11; 18:31; และ 19:28 เพื่อให้เห็นหนึ่งตัวอย่าง ลองฟังลูกา 18:31-32:

พระเยซูทรงพาสาวกทั้งสิบสองคนเลี่ยงออกมาและตรัสบอกพวกเขาว่า
“พวกเรากาลังขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
และทุกอย่างที่บรรดาผูเ้ ผยพระวจนะเขียนไว้เกี่ยวกับบุตรมนุษย์จะสาเร็จ พระองค์จะถูกมอบให้ค
นต่างชาติ พวกเขาจะเยาะเย้ย ดูหมิ่น ถ่มน้ าลายรด โบยตี และฆ่าพระองค์“(ลูกา 18:31-32)
โดยการใช้ขอ้ ความลักษณะนี้ ลูกาบอกชัดเจนว่าพระเยซูมุ่งมั ่นในแผนการของพระเจ้าที่จะช่วยคนของพระองค์ให้รอด
ถึงแม้จะทาให้พระองค์ต้องสิ้นพระชนม์ท่เี ยรูซาเล็มก็ตาม
เราจะแบ่งบทบรรยายของลูกาเกี่ยวกับการเดินทางของพระเยซูสู่กรุงเยรูซาเล็มเป็ นสีส่ ่วนหลัก ๆ ด้วยกัน: 1)
คาสอนของพระเยซูเกี่ยวกับธรรมชาติของการเป็ นสาวก; 2) รายงานของลูกาเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เพิม่ ขึ้นระหว่างพระ
เยซูและผู้ต่อต้านพระองค์; 3) คาสอนของพระเยซูเกี่ยวกับสิง่ ที่ต้องแลกเพื่อเป็ นสาวกของพระองค์ ; และ 4) การที่พระ
เยซูมุ่งมั ่นในแผนการของพระเจ้าที่จะช่วยคนของพระองค์ให้รอด ให้เราเริม่ ด้วยการศึกษาธรรมชาติของการเป็ นสาวก
ในลูกา 9:51 ถึง 11:13

ธรรมชำติของกำรเป็ นสำวก
ความมุ่งมั ่นของพระเยซูท่จี ะสถาปนาแผ่นดินของพระเจ้าและช่วยคนของพระองค์ให้รอดนาพระองค์ไปสู่ การ
ทรงเลือกและฝึกอัครทูตพิเศษของพระองค์เพื่อการเป็ นผู้นาโดยการรับใช้ ในลูกา 9:51 ถึง 10:24 พระองค์สอนเหล่าสาว
กว่าควรจะประกาศข่าวประเสริฐอย่างไร และเตือนพวกเขาว่าชีวติ ของพวกเขาจะยากลาบาก แต่พระองค์ก็ได้ประทาน
ฤทธิอ์ านาจแก่พวกเขาโดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ ์ หลังจากการเตรียมความพร้อมนี้ พระองค์ได้ส่งสาวกเหล่านี้ออกไป
ประกาศข่าวประเสริฐในเมืองต่าง ๆ ที่พระองค์วางแผนที่จะไปเยือน
หลังจากนัน้ ในลูกา 10:25 ถึง 11:13 พระเยซูได้ประทานโลกทัศน์ท่กี ว้างไกลแก่พวกเขา โดยสอนสามเรื่องที่
สัมพันธ์กบั การเป็ นสาวก นัน่ คือ การรักเพื่อนบ้าน การรักพระเจ้า และการอธิษฐาน
พระเยซูเริม่ สอนเรื่องเหล่านี้ในลูกา 10:27 โดยสรุปคาสอนของพระองค์เกี่ยวกับความรักดังต่อไปนี้:
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“ ‘จงรักองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระเจ้าของท่านอย่างสุดใจ สุดจิต สุ ดกาลัง และสุดความคิดของท่าน’
และ ‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง’”(ลูกา 10:27)
ในข้อนี้ พระเยซูหยิบยกพระวจนะเฉลยธรรมบัญญัติ 6:5 และเลวีนิติ 19:18 เพื่ออธิบายว่าบทบัญญัตทิ งั ้ สิ้น
ในพันธสัญญาเดิมล้วนสอนเราว่าควรจะรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านอย่างไร
สองย่อหน้าที่ตามมาแสดงตัวอย่างของสององค์ประกอบของบัญญัตแิ ห่งความรักนี้ คาอุปมาเรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดีในลูกา 10:29-37
เป็ นตัวอย่างว่าควรรักเพื่อนบ้านอย่างไร นี่คอื เรื่องราวที่รู้จักกันดีเกี่ยวกับชาวสะมาเรียผู้แสดงความรักต่อเพื่อนบ้านที่เป็ นชาวอิสราเอลที่ได้รบั
บาดเจ็บ ถึงแม้จะมีความบาดหมางกันระหว่างคนสองกลุ่มนี้ก็ตาม ถัดจากนัน้ ในลูกา 10:38-42 การที่พระเยซูไปพบกับมารีย์แสดงตัวอย่างว่า
ควรรักพระเจ้าอย่างไร โดยการนัง่ ที่พระบาทของพระเยซูและฟังคาสอนของพระองค์ มารีย์แสดงให้เห็นว่าเราควรรักพระเจ้าโดยการให้พระองค์
สาคัญเป็ นอันดับหนึ่งในชีวติ ของเราและโดยการฟังพระคาของพระองค์อย่างพร้อมที่จะปฏิบตั ติ าม
ท้ายที่สุด คาสอนของพระเยซูเกี่ยวกับการอธิษฐาน ในลูกา 11:1-13 สรุปคาสอนของพระองค์สาหรับอัคร
สาวก โดยสอนให้พวกเขาอธิษฐานจากใจจริงและด้วยความขะมักเขม้น เพื่อทูลขอของประทานและพระพรแห่งแผ่นดิน
ของพระเจ้า

การอธิษฐานเป็ นสิ่งสาคัญยิ่งสาหรับคริสเตียน เป็ นส่ วนสาคัญของชี วิตพระเยซู และเราสามารถเห็น
ความสาคัญของการอธิษฐานโดยผ่านตัวอย่างชีวิตของพระองค์ เราพบว่ายิง่ ภาระงานของพระองค์มาก
ขึ้นเพียงใด พระองค์ก็อธิษฐานมากขึ้นเท่านั้น และพระองค์แสวงหาความเข้มแข็งของพระเจ้าเมื่อ
พระองค์ทรงพักผ่อน พระองค์ตระหนักว่าพระองค์จาเป็ นต้องมีสัมพันธ์ สนิทกับพระบิดาอย่างเสมอ
ต้นเสมอปลาย เพื่อที่พระองค์จะเสริมความเข้มแข็งฝ่ ายจิตวิญญาณของพระองค์ขึ้นใหม่ พระองค์
อธิษฐานทั้งคืนก่อนที่พระองค์จะเลือกสาวก 12 คน โดยรู้ว่าหนึ่งในนั้นจะทรยศพระองค์ จริง ๆ แล้ว
เมื่อพระองค์เลือกสาวกของพระองค์ พระองค์กาลังมองไปเบื้องหน้ าถึงไม้กางเขน และนี่คือเหตุผลส่ วน
หนึ่งที่พระเยซูใช้ เวลาทั้งคืนอธิษฐานก่อนที่จะลงมือปฏิบัติพันธกิจอันสาคัญอย่างยิ่ง ชีวิตแห่ งการ
อธิษฐานของพระเยซูเป็ นตัวอย่างสาหรับเรา หลังจากนั้น เมื่อสาวกของพระองค์กลับมาหาพระองค์
ด้วยความชื่ นชมยินดีเนื่องจากงานอันยิ่งใหญ่ที่พวกเขาได้กระทา พระเยซูก็สรรเสริญพระบิดา กล่าวว่า
“ข้าแต่พระบิดาผู้เป็ นเจ้าแห่ งฟ้าสวรรค์และโลก ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงปิ ดบังสิ่ง
เหล่านี้ไว้จากคนมีปัญญาและคนฉลาด แต่ทรงสาแดงแก่พวกทารก” พระเยซูสรรเสริญพระบิดา ดังนั้น
เราจึงควรสรรเสริญพระบิดาเช่ นกัน ถ้าแม้แต่พระเยซูยงั จาเป็ นต้องอธิษฐานและสรรเสริญพระบิดา เรา
ก็จาเป็ นที่จะทาเช่ นนั้นมากยิ่งกว่าก่อนพระองค์ถูกจับกุม พระองค์ได้อธิษฐานอย่างจริงจังในสวนเกท
เสมนี และในที่สุดพระองค์ตรัสว่า “ข้าแต่พระบิดา ถ้าพระองค์พอพระทัย ขอให้ ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจาก
ข้าพระองค์ แต่อย่างไรก็ดี อย่าให้ เป็ นไปตามใจข้าพระองค์ แต่ให้ เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์ ”
ดังนั้น เราเห็นว่าพระเยซูยอมจานนต่อพระบิดาอย่างสิ้นเชิง พระเยซูอธิษฐานเพราะความสัมพันธ์ ของ
พระองค์กับพระบิดา และพระองค์ประสงค์ที่จะกระทาแผนการแห่ งความรอดเพื่อมวลมนุษยชาติให้
สาเร็จลุล่วง ตัวอย่างของพระองค์สอนเราว่า ในฐานะลูกของพระเจ้า คาอธิษฐานและการยอมจานนของ
เราต่อพระประสงค์ของพระบิดาเป็ นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งยวดต่อชีวิตของเรา
—ดร. ปี เตอร์ โชว (แปลจากต้นฉบับภาษาอื่น)
เอาอย่างนี้ ข้าพเจ้าขอบอกว่าเหตุผลหลักที่การอธิษฐานสาคัญสาหรับคริสเตียนก็คือ ทุกครั้งที่เราอธิษฐาน ก็เป็ นการ
แสดงออกถึงความเชื่ อของเราในพระคริสต์ การที่เราพักสงบในข่าวประเสริฐ เหตุผลเดียวที่เราสามารถอธิษฐานได้ก็เพราะ
พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อความบาปของเรา พระเยซูประทานหนทางให้ เราเข้าถึงพระบัลลังก์ของพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน
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เราสามารถมุ่งไปสู่ พระบัลลังก์แห่ งพระคุณอย่างกล้าหาญโดยมีความมั่นใจ เพราะพระเยซูได้ประทานหนทางแก่เราที่จะไป
ณ ทีน่ ้นั ดังนั้น เหตุผลแรกที่เราอธิษฐานก็เพราะว่า นี่คือการนาข่าวประเสริฐมาสู่การปฏิบัติเหตุผลที่สองที่เราอธิษฐานก็
เพราะว่า เป็ นการแสดงออกอย่างต่อเนื่องถึงการพึ่งพาพระเจ้าในทุก ๆ สิ่ง เราเข้าเฝ้าพระองค์ในฐานะพระบิดาของเรา ผู้ทรง
รักที่จะอวยพระพรลูก ๆ ของพระองค์ และทูลขออาหารประจาวันจากพระองค์ และเป็ นหนทางที่เรานมัสการพระเจ้าด้วย
เราแสดงออกถึงความทรงคุณค่าของพระองค์ เราเทิดทูนพระองค์ เรามีสัมพันธ์ สนิทกับพระองค์ นี่คือความเป็ นจริงที่ดารง
อยู่ นั่นคือ การอธิษฐานอย่างสม่าเสมอที่พระคัมภีร์กล่าวถึง อันเป็ นหนทางที่เราจะดาเนินชีวิตโดยสัมผัสการสถิตอยู่ของ
พระเจ้าในแต่ละวัน โดยสานึกว่าพระองค์เป็ นพระเจ้าและพระองค์มีความสาคัญยิ่งในชีวิตของเรา
—ดร. เค เอริค เธอนเนส
จอห์ น เวสลีย์เรียกการอธิษฐานว่าเป็ นหนทางอันยิ่งใหญ่ที่จะใกล้ ชิดพระเจ้า เป็ นวิธีการสาคัญแห่ งพระคุณ แท้จริงแล้ว เมื่อ
คุณศึกษาประวัติศาสตร์ ของคริสต์ศาสนา การศึกษาพระคัมภีร์และการอธิษฐานเป็ นแนวปฏิบัติฝ่ายวิญญาณที่สาคัญที่สุด
สองประการ ข้าพเจ้าคิดว่าเหตุผลที่ทาให้ การอธิษฐานสาคัญอย่างยิ่งก็คือ การอธิษฐานสร้ างสัมพันธภาพกับพระเจ้าใน
ลักษณะตามคาสอนของคริสต์ศาสนา เมื่อเราอธิษฐาน เรากาลังสนทนากับพระเจ้ าและฟังว่าพระเจ้าต้องการตรัสสิ่งใดกับเรา
จากนั้น เราก็ตอบสนองต่อสิ่งที่เราได้ยิน และนั่นก็คือพื้นฐานสาหรับสัมพันธภาพ คือสิ่งที่พระเจ้าประสงค์เพื่อเราอย่าง
แท้จริง นั่นคือ เพื่อการสร้ างสัมพันธภาพคุณลองศึกษาย้อนกลับไปถึงปฐมกาล เมื่อพระเจ้าดาเนินในสวนจริง ๆ และ
พยายามมองหาอาดัมและเอวา เพื่อจะได้มีสามัคคีธรรมกับทั้งสอง การอธิษฐานได้กลายมาเป็ นวิธีของเราที่จะดาเนินและ
สนทนากับพระเจ้า มีเพลงเก่าแก่เพลงหนึ่งมีเนื้อร้ องท่อนหนึ่งมีใจความว่า “ทรงดาเนิน และตรัส สถิตกับเรา ยืนยันว่าเรา
เป็ นของพระองค์ ” ข้าพเจ้าหมายความว่า คุณเข้าไปสู่ หัวใจของเจตนารมณ์แห่ งคริสต์ศาสนาเมื่อคุณอธิษฐาน เพราะการ
อธิษฐานเป็ นเรื่องของสัมพันธภาพระหว่างเรากับพระเจ้า
—ดร. สตีฟ ฮาร์ เปอร์ โด
หลังจากคาสอนของพระเยซูเกี่ยวกับการเป็ นสาวก ลูกาได้เน้นถึงความขัดแย้งที่เพิม่ ขึน้ ระหว่างพระเยซูและผู้นาชาวยิว ในลูกา
11:14 ถึง 15:32

ความขัดแย้งที่เพิ่ มขึ้น
ในช่วงนี้ของการเดินทาง พระเยซูเจตนาแสดงความเป็ นปฏิปักษ์กบั ผู้นาชาวยิวด้วยเหตุผลอย่างน้อยสามประการ ประการแรก
พระองค์ต้องการตาหนิท่พี วกเขาเป็ นผู้นาที่ไม่ได้เรื่องสาหรับคนของพระเจ้า ประการที่สอง พระองค์ต้องการเรียกประชาชนเข้ามาในแผ่นดินของ
พระองค์ และประการที่สาม พระองค์ต้องการให้พวกเขาตรึงพระองค์ในเยรูซาเล็ม เพื่อพระองค์จะชดใช้ความบาปเพื่อช่วยคนของพระองค์ให้รอด
และได้รบั รางวัลคือการเป็ นกษัตริย์เหนือพวกเขา
ยกตัวอย่าง ในลูกา 11:14-28 ชาวยิวอ้างว่าพระเยซูเป็ น “นายผี” และพระเยซูตอบโต้ในข้อ 29-53 โดยประนามความชั ่วช้าของพวก
เขาและประกาศถึงวิบตั ทิ ่จี ะตกแก่พวกเขา
ในลูกา 12:1-3 พระเยซูเตือนฝูงชนไม่ให้เป็ นคนหน้าไหว้หลังหลอกเหมือนพวกฟาริสี ในข้อ 4-21 พระองค์
โจมตีแนวปฏิบตั ขิ องธรรมศาลา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทางการของชาวยิว ในข้อ 22-32 พระองค์เน้นว่าพระเจ้าจะ
ประทานสิง่ จาเป็ นแก่ทุกคนที่แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า เพื่อที่พวกเขาจะไม่ต้องไขว่คว้าความมั ่งคั ่งฝ่ ายโลกนี้เหมือน
พวกผู้นาชาวยิว และในข้อ 33-59 พระเยซูเตือนว่าผู้ท่ตี ดิ ตามพระองค์จะต้องเผชิญความขัดแย้งกับคนเหล่านัน้ ที่ไม่
ยอมรับแผ่นดินของพระเจ้าอย่างแน่นอน
ในลูกา 13:1-9 พระเยซูแสดงความเป็ นปฏิปักษ์ต่อผู้นาชาวยิวต่อไปโดยการเรียกร้องให้คนอิสราเอลทัง้ ปวง
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สานึกในความผิดบาป จากนัน้ ในข้อ 10-17 พระองค์ยงิ่ เพิม่ ความขัดแย้งโดยการรักษาหญิงพิการในวันสะบาโต ซึ่งทาให้
ผู้ปกครองธรรมศาลาเกรี้ยวกราดอย่างมาก และในข้อ 18-30 พระเยซูสอนว่าแผ่นดินของพระเจ้านัน้ ไม่ได้มไี ว้สาหรับคน
มากมายที่คดิ ว่าตนเองจะได้รบั การยอมรับให้เข้าไป ชัดเจนว่าพระองค์กาลังกล่าวโทษผู้นาชาวยิวกระแสหลักและผู้ท่ี
ติดตามพวกเขา ท้ายที่สุดในข้อ 31-35 ลูการายงานถึงความตึงเครียดที่กาลังทวีข้นึ ระหว่างพระเยซูและกษัตริย์เฮโรดของ
ชาวยิวซึ่งกาลังวางแผนสังหารพระองค์
หลังจากเกริน่ นาใน 15:1-2 ลูกาบรรยายถึงการที่พระเยซูคงความขัดแย้งกับพวกผู้นาชาวยิวต่อไป โดยผ่าน
คาอุปมาเกี่ยวกับสิ่งของที่สูญหาย: แกะที่หลงหาย เหรียญที่สูญหาย และบุตรน้อยที่หลงหาย ในแต่ละเรื่อง พระเยซู
เรียกร้องให้คนของพระองค์ปฏิเสธความหน้าซื่อใจคด อันเป็ นลักษณะเฉพาะของพวกฟาริสแี ละธรรมาจารย์ และให้ช่นื ชม
ยินดีเมื่อพระเจ้าพบลูกของพระองค์ท่ามกลางคนบาปผู้หลงทางในโลกนี้
หลังจากรายงานคาสอนของพระเยซูเกี่ยวกับธรรมชาติของการเป็ นสาวกและความขัด แย้งที่เพิม่ ขึ้นระหว่าง
พระองค์กบั ผู้นาชาวยิว ลูกาได้บรรยายการเดินทางของพระเยซูไปยังกรุงเยรูซาเล็ม โดยเน้นเรื่องสิง่ ที่ต้องสละเพื่อการ
เป็ นสาวก ในลูกา 16:1 ถึง 18:30

สิง่ ทีต
่ ้องสละเพือ
่ กำรเป็ นสำวก
พระเยซูต้องการให้ผู้ท่ตี ดิ ตามพระองค์เข้าใจว่าชีวติ ของพวกเขาในแผ่นดินของพระองค์จะต้องมีแบบแผน
เหมือนชีวติ ของพระองค์ พวกเขาจะถูกกดขีข่ ่มเหงโดยผู้นาของโลก และเผชิญความลาบากเพื่อดารงความสัตย์ซื่อต่อ
พระเจ้าเสมอ จาก 16:1 ถึง 17:10 พระเยซูสอนว่า การเป็ นสาวกนัน้ หมายถึงการมองว่าทุกสิง่ ที่เราเป็ นเจ้าของนัน้ จริง
ๆ แล้วเป็ นของพระเจ้า โดยพระองค์มอบหมายให้เราเป็ นผู้ดูแลและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของพระองค์ทงั ้ สิ้น พระองค์เตือน
ด้วยว่ารางวัลหรือพรฝ่ ายโลกอาจเป็ นหินสะดุด ซึ่งอาจถึงกับทาให้คนร่ารวยไม่สามารถยอมรับและได้รบั ข่าวประเสริฐที่
แท้จริงได้ ท้ายที่สุด พระองค์หนุนใจให้มีความเชื่อและกลับใจใหม่ โดยให้ความมั ่นใจว่า ไม่ว่าเราจะทาดีมากเพียงใด สิง่ ที่
ดีท่สี ุดที่เราทาก็ยงั ไม่สูงกว่าข้อกาหนดของพระเจ้า
ใน 17:11 ถึง 18:8 พระเยซูเน้นการพิพากษาโลกนี้ในบัน้ ปลาย สิง่ ดีต่าง ๆ ที่เราได้รบั ในชีวติ นี้ รวมถึง
สุขภาพ ทรัพย์สนิ และความยุตธิ รรม ควรเป็ นเหตุให้เราเห็นความประเสริฐของพระเจ้า และเราควรอธิษฐานขอให้
พระองค์อวยพระพรเราด้วยสิง่ เหล่านี้ในชีวติ แต่สงิ่ ทัง้ ปวงนี้ก็ถูกกาหนดว่าจะต้องพินาศในการพิพากษาครัง้ สุดท้าย
ความมั ่งคั ่ง สุขภาพ และความยุตธิ รรมที่แท้จริง จะเป็ นรางวัลสาหรับเราในแผ่นดินนิรนั ดร์ของพระเจ้าเท่านัน้ และนัน่ คือ
ที่ท่เี ราควรฝากความหวังไว้
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการเหล่านี้ พระเยซูได้จบเนื้อหาส่วนนี้ในลูกา 18:9-30 โดยโดยเน้นความจาเป็น
ของการถ่อมใจ เพราะคนที่มีใจถ่อมเท่านัน้ จึงจะได้รบั การอภัยและพระพรจากพระเจ้า และได้รบั ชีวติ นิรนั ดร์เป็ นมรดก
ลูกาได้สรุปบันทึกเกี่ยวกับการเดินทางของพระเยซูไปยังกรุงเยรูซาเล็มโดยเน้นที่การที่พระเยซูมุ่งมั ่นใน
แผนการของพระเจ้าที่จะช่วยคนของพระองค์ให้รอดในลูกา 18:31 ถึง 19:27

ควำมมุ่งมั่นของพระเยซู
วิธแี รกที่พระเยซูแสดงถึงความมุ่งมั ่นในแผนการของพระเจ้าก็คือโดยการพยากรณ์ถงึ การสิ้นพระชนม์ของ
พระองค์เองในลูกา 18:31-34 พระเยซูรู้ว่าพระองค์จาเป็ นต้องสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยคนของพระองค์ให้รอด และพระองค์
มุ่งมั ่นที่จะกระทาตามแผนการของพระบิดาจนลุล่วง
หลังจากเหตุการณ์นี้ พระองค์สาแดงความมุ่งมั ่นของพระองค์ต่อแผนการแห่งความรอดของพระเจ้าด้วยการ
อวยพระพรคนเหล่านัน้ ที่พระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยให้รอด เช่นคนตาบอดที่พระองค์รกั ษาในลูกา 18:35-43 และคนเก็บ
ภาษีช่อื ศักเคียสที่พระองค์ทรงเรียกในลูกา 19:1-10 นี่คอื คนที่โดยปกติแล้วถูกสังคมปฏิเสธ แต่ตามพระสัญญาที่กล่าวไว้
ในอิสยาห์ 61:1-2 พวกเขาจะได้รบั มรดกอันยิง่ ใหญ่ในแผ่นดินของพระเจ้า พระเยซูตรัสกับศักเคียสในลูกา 19:9-10 ว่า:
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“วันนี้ความรอดมาถึงบ้านนี้แล้ว
เพราะชายผูน้ ้ ีก็เป็ นบุตรของอับราฮัมด้วย เพราะบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อเสาะหาและช่วยผูท้ ี่หลงหายไ
ปให้รอด”(ลูกา 19:9-10)
สุดท้าย ในลูกา 19:11-27 พระเยซูกล่าวคาอุปมาเกี่ยวกับกษัตริย์ท่ไี ด้มอบทรัพย์ไว้ให้คนรับใช้ดูแลในระหว่างที่กษัตริย์
องค์นนั ้ เสด็จต่างแดน คาอุปมานี้แสดงให้เห็นว่า ถ้าเราต้องการได้รบั มรดกในแผ่นดินของพระเจ้า เราจาเป็ นต้องมุ่งมั ่นต่อ
แผนการของพระเจ้าเหมือนกับพระเยซู
หลังจากบรรยายการเดินทางของพระเยซูสู่กรุงเยรูซาเล็ม ลูกาได้รายงานพันธกิจของพระเยซูในกรุง
เยรูซาเล็ม นี่คอื ส่วนหลักส่วนที่ห้าของพระกิตติคุณลูกา และส่วนนี้เริม่ จาก 19:28 ไปถึง 21:38

พันธกิจของพระเยซูในกรุงเยรูซำเล็มและปริมณฑล
รายงานของลูกาเกี่ยวกับพันธกิจของพระเยซูในเยรูซาเล็มเริม่ ต้นในลูกา 19:28-44 โดยพระเยซูเสด็จเข้าไป
ในกรุงเยรูซาเล็มในขณะที่ฝงู ชนต้อนรับพระองค์ด้วยการโห่ร้องและสรรเสริญ
หลังจากเสด็จเข้าไปในเมือง สิง่ แรกที่พระเยซูกระทาก็คือการชาระพระวิหาร โดยการขับไล่พวกพ่อค้าออกไป
เหตุการณ์นี้ปรากฏอยู่ในลูกา 19:45-46 การชาระพระวิหารนี้เป็ นการกล่าวโทษการปฏิบตั ทิ ่เี ต็มไปด้วยความบาป อันทา
ให้การนมัสการและชีวติ ของชาวยิวต้องมัวหมอง และโดยการกระทาเช่นนี้ พระเยซูได้ลบหลู่ผู้นาชาวยิวอย่างมาก

เราจาเป็ นต้องมีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับพันธสัญญาเดิมเพื่อเข้าใจเหตุการณ์ที่พระเยซูทรง
ชาระพระวิหาร เช่ นเดียวกับที่เราต้องเข้าใจคาสอนมากมายในพันธสัญญาใหม่ หนังสื อ 1 พงศ์ กษัตริย์
บทที่ 8 บันทึกการมอบถวายพระวิหาร การก่อสร้ างพระวิหารนั้นกินเวลาหลายปี เมื่อการก่อสร้ างแล้ว
เสร็จ กษัตริย์โซโลมอนและชาวอิสราเอลได้ชุมนุมกันเพื่อมอบถวายพระวิหาร กษัตริย์โซโลมอน
อธิษฐานต่อพระเจ้าว่า “ขอพระองค์ทรงสดับคาวิงวอนของผู้รับใช้ ของพระองค์ และของอิสราเอล
ประชากรของพระองค์ เมื่อเขาทั้งหลายอธิษฐานต่อสถานที่นี้ ขอพระองค์เองทรงสดับจากสถานที่
ประทับของพระองค์ คือจากฟ้าสวรรค์ และเมื่อทรงสดับแล้ว ก็ขอทรงอภัย”นอกจากนั้น กษัตริย์
โซโลมอนอธิษฐานด้วยว่า เมื่อชาวต่างชาติผ้ไู ด้ยินพระนามอันยิง่ ใหญ่ของของพระเจ้า มาจากแดนไกล
เพื่ออธิษฐานต่อพระวิหารนี้ พระเจ้าก็จะทรงสดับคาอธิษฐานของเขา เพื่อชนทุกชาติแห่ งแผ่นดินโลก
จะรู้จักพระนามของพระองค์และยาเกรงพระองค์ และรู้ว่าพระวิหารนี้ถูกสร้ างไว้เพื่อพระนามของ
พระองค์ดังนั้น ในช่ วงเวลาของพระเยซู เมื่อผู้มีอานาจทางศาสนาทาให้ พระวิหารกลายเป็ นถ้าโจร มัน
จึงทาให้ พระนามของพระเจ้าเสื่ อมเสีย เพราะพระวิหารนั้นสัมพันธ์ กับพระนามของพระเจ้า ยิ่งกว่านั้น
การที่พระเยซูชาระพระวิหารมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ด้วย พระวิหารนั้นเล็งถึงองค์ พระเยซูเอง
เนื่องจากพระองค์คือพระวิหารที่แท้จริงและเป็ นหลังสุดท้าย พระเยซูคือพระวิหารปรากฏเป็ นจริง
สาหรับคนทุกเชื้อชาติที่จะเข้ามาอธิษฐาน เนื่องจากเราอธิษฐานต่อพระบิดาในพระนามของพระเยซู
ดังนั้น ถ้าเราเข้าใจพระวิหารจากพันธสัญญาเดิม เราก็สามารถเห็นนัยสาคัญของการที่พระเยซูชาระ
พระวิหาร รวมทั้งความสัมพันธ์ ของเหตุการณ์นี้กับการเสด็จมาของแผ่นดินของพระเจ้า
—ดร. ปี เตอร์ โชว (แปลจากต้นฉบับภาษาอื่น)
สิ่งที่ดูเหมือนจะทาให้ พระเยซูไม่พอใจที่สุดก็คือเรื่องบริเวณของพระวิหารที่เรียกว่าโถงสาหรับคน
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ต่างชาติ อันเป็ นที่ที่พวกเขาสามารถเข้ามาเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้สร้ างจักรวาล ชนชาติใด ๆ ก็เข้ามาได้ คน
ต่างชาติไม่สามารถเข้าไปในวิสุทธิสถานชั้นในของพระวิหาร ซึ่งมีไว้เพื่อชาวยิวเท่ านั้น แต่โถงด้านนอก
มีไว้สาหรับคนชาติต่าง ๆ หรือคนต่างชาติ พวกเขาสามารถมาและอธิษฐานที่นั่น และสิ่งที่เราเห็นก็คือ
ไม่มีพื้นที่สาหรับอธิษฐานอีกแล้ ว ไม่มีพื้นที่สาหรับคนต่างชาติในแง่ที่เขาจะใช้ ประโยชน์ ตาม
วัตถุประสงค์ที่แท้ จริงของสถานที่น้นั ดังนั้น สิ่งที่เราเห็นก็คือพระเยซูกาลังรื้อฟื้ นพระวิหาร แล้วรื้อฟื้ น
การใช้ ประโยชน์ ของบริเวณนั้น โดยการทาให้ บริเวณนั้นโล่งสะอาดสาหรับคนชาติอื่น ๆ ที่จะเข้ามาและ
อธิษฐานได้
—ดร. เกร็ก เพร์ รี
ตามที่เราอ่านพบในลูกา 19:47 ถึง 21:38 พระเยซูใช้เวลาหลายวันถัดมาสั ่งสอนในโถงพระวิหาร เพื่ออธิบาย
เกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้า ในช่วงนี้ ความขัดแย้งของพระองค์กบั ผู้นาชาวยิวทวีความรุนแรงขึ้น โดยที่พระองค์ยงั คง
กล่าวโทษสิง่ ที่พวกเขาปฏิบตั ิ และพวกเขาก็ยงั คงท้าทายพระราชอานาจของพระองค์ต่อไป ให้เราฟังเกี่ยวกับสิง่ ที่พวก
ธรรมาจารย์และมหาปุโรหิตกระทาในลูกา 20:20:

พวกเขาจับตาดูพระองค์อย่างใกล้ชิดโดยส่งคนสอดแนมซึ่งแสร้งทาเป็ นคนซื่อตรงมา
หวังจะจับผิดถ้อยคาของพระเยซู จะได้มอบพระองค์ไว้ในอานาจและการพิพากษาของผูว้ ่าการ (ลู
กา 20:20)
แต่พระเยซูไม่ยอมหยุดเทศนาเกี่ยวกับความจริงเพียงเพราะว่าคนชั ่วร้ายพยายามวางกับดักพระองค์ ตรงกัน
ข้าม พระองค์ตาหนิพวกเขาอย่างเปิ ดเผย เหมือนกับที่พระองค์ตรัสแก่ฝงู ชนในลูกา 20:46-47:

“จงระวังพวกธรรมาจารย์ พวกเขาชอบใส่เสื้อชุดยาวเดินไปมา
ชอบให้ผคู ้ นมาคานับทักทายในย่านตลาด
ชอบนัง่ ในที่ที่สาคัญที่สุดในธรรมศาลาและที่อนั ทรงเกียรติในงานเลี้ยง เขาริ บบ้านของหญิงม่าย
และแสร้งอธิษฐานยืดยาวให้คนเห็น คนเช่นนี้จะถูกลงโทษอย่างหนักที่สุด” (ลูกา 20:46-47)
เมื่อพระองค์เสด็จใกล้กรุงเยรูซาเล็ม การที่ชาวอิสราเอลปฏิเสธไม่ยอมรับพระองค์ในฐานะพระเมสสิยาห์ผู้ช่วยให้รอด ทาให้พระองค์
ทรงพยากรณ์ถงึ การที่เมืองนัน้ จะถูกทาลาย กระนัน้ แม้แต่หายนะครัง้ นี้ก็ยงั จะเป็ นเพียงการชิมลางของการพิพากษาครัง้ ใหญ่เท่านัน้ ในวัน
สุดท้าย เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาด้วยสง่าราศี ทุกคนจะต้องแสดงบัญชีชวี ติ ของตนเองต่อหน้าพระองค์ และด้วยเหตุนี้เอง พระองค์จึงเรียกสาวก
ของพระองค์ในทุกยุคทุกสมัยให้เชื่อฟังพระองค์อย่างแข็งขัน และให้ตงั ้ ตารอการเสด็จกลับมาของพระองค์อย่างระมัดระวัง
หลังจากรายงานเกี่ยวกับพันธกิจของพระเยซูในกรุงเยรูซาเล็ม เราก็มาถึงส่วนสาคัญส่วนสุดท้ายของพระกิตติคุณลูกา นัน่ คือ บท
บรรยายการที่พระเยซูถูกตรึงและคืนพระชนม์นอกกรุงเยรูซาเล็ม ในลูกา 22:1 ถึง 24:53

กำรทีพ
่ ระเยซูถูกตรึงและคืนพระชนม์
ในพระกิตติคุณส่วนนี้ ลูกาอธิบายว่าพระเยซูได้กระทาให้ความรอดสาเร็จเป็ นจริงสาหรับคนของพระองค์อย่างไร พระองค์ทาให้
แผนการของพระบิดาในสวรรค์สาเร็จด้วยการสละพระองค์เองเป็ นเครื่องบูชาไถ่บาป และพระองค์ได้รบั รางวัลตอบแทนเป็ นบัลลังก์ของกษัตริย์ดา
วิด บรรพบุรุษของพระองค์ บัดนี้ พระองค์จงึ ปกครองในฐานะกษัตริย์เหนือประชากรของพระองค์
รายงานของลูกาเกี่ยวกับการถูกตรึงและการคืนพระชนม์ของพระเยซูสามารถแบ่งได้เป็ นสองส่วน: (1) การจับกุม การไต่สวน และการ
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สิ้นพระชนม์ของพระเยซู; และ (2) การคืนพระชนม์และการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระองค์ เราจะเริม่ ด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการจับกุม การไต่สวน
และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู ในลูกา 22:1 ถึง 23:56

้ พระชนม์
กำรจับกุม กำรไต่สวน และกำรสิน
บันทึกเกี่ยวกับการจับกุม การไต่สวน และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเริม่ ต้นที่ลูกา 22:1-6 ด้วยอุบายที่จะทรยศพระเยซู จากนัน้
ระหว่างอาหารเย็นมื้อสุดท้าย ซึ่งบันทึกในข้อ 7-38 พระเยซูพยากรณ์ถงึ การที่ยูดาสจะทรยศพระองค์ รวมทัง้ การที่เปโตรจะปฏิเสธว่าไม่ได้
ติดตามพระเยซู แต่ในช่วงกลางของคาพยากรณ์อนั มืดมนนี้ พระองค์ให้ความมั ่นใจว่าสาวกของพระองค์จะมีท่อี ยู่ในแผ่นดินของพระองค์ และ
พระองค์จะมีอานาจควบคุมเหนือเหตุการณ์ทงั ้ ปวงนี้
หลังอาหารค่ามื้อสุดท้าย เราพบว่าพระเยซูใช้เวลาอธิษฐานบนภูเขามะกอกเทศ ในลูกา 22:39-46 พระองค์
เป็ นทุกข์แสนสาหัสในช่วงที่พระองค์อธิษฐาน ตามที่เราเห็นได้จากการที่พระเสโทของพระองค์หยดลงมาเหมือนโลหิต
และการที่พระองค์ทูลถามพระบิดาว่า จะเป็ นไปได้ไหมที่พระบิดาจะอนุญาตให้พระองค์หลีกเลี่ยงการถูกตรึงนี้ แต่ตลอด
ช่วงเวลาแห่งความโทมนัสนี้ พระองค์ไม่เคยหวั ่นไหวในความไว้วางใจที่พระองค์มีอย่างมั ่นคงในพระบิดาแห่งฟ้ าสวรรค์
หรือในความมุ่งมั ่นของพระองค์ท่จี ะกระทาตามแผนการของพระบิดา
การจับกุมพระเยซูในลูกา 22:47-53 เป็ นจุดเริม่ ต้นของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่นาไปสู่การที่เปโตรปฏิเสธพระองค์
ในข้อ 54-62 รวมทัง้ การที่พระเยซูถูกไต่สวนต่อหน้าผู้นาชาวยิว ต่อหน้าปี ลาต และต่อหน้าเฮโรด ใน 22:63 ถึง 23:25
ทัง้ เฮโรดและปี ลาตนัน้ พบว่าพระเยซูไม่มคี วามผิดในอาชญากรรมใด ๆ ต่ออาณาจักรโรม ที่ทาให้พระองค์สมควรได้รบั
โทษประหาร อย่างไรก็ตาม ปี ลาตยอมโอนอ่อนต่อความกดดันจากผู้นาชาวยิวและฝูงชน และสั ่งลงโทษพระเยซูผู้บริสุทธิ ์
ด้วยการตรึงบนกางเขน

บางครั้งคนเราก็รู้สึกสนเท่ห์เมื่อเราอ่านพระกิตติคุณเกี่ยวกับการตอบสนองของฝูงชนต่อพระเยซูเมื่อ
พระองค์ถูกไต่สวนและเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ เมื่อพระองค์อยู่ต่อหน้ าฝูงชน และพร้ อมกับปี ลาต ฝูง
ชนก็เรียกร้ องให้ ประหารพระองค์และปล่อยตัวบารับบัส คาตอบหนึ่งก็คือ เราต้องระลึกเสมอเกี่ยวกับ
ความบาปอันหนักหนาของมนุษย์ นั่นคือ มนุษย์เรานั้นบาปหนาและมีแนวโน้ มที่จะไม่ยุติธรรม และเรา
ก็มักจะถูกความรู้สึกของคนหมู่มากชั กจูงไปและทาสิ่งที่ผิด เพียงเพราะว่า ณ เวลานั้นดูเหมือนว่าสิ่งนั้น
เป็ นสิ่งที่จะทาให้ เราสบายใจที่สุดหรือเป็ นที่นิยมที่สุด เรามักจะลืมตัวไปและกระทาสิ่งที่ผิด และข้าพเจ้า
คิดว่า บางทีก็มีองค์ประกอบนี้ด้วยในการไต่สวนพระเยซูข้าพเจ้าคิดว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรให้ ความ
สนใจก็คือ ฝูงชนที่อยู่ที่นั่นน่ าจะเป็ นฝูงชนที่เห็นด้วยกับพวกฟาริสีจริง ๆ ฝูงชนที่ปักหลักต่อต้านพระ
เยซู ส่ วนพวกมหาปุโรหิต ซึ่งเกรงกลัวพระเยซู ก็กลัวว่าโรมจะยึดอานาจของพวกเขา พวกเขากลัวว่า
อาจเผชิญปัญหาทางการเมืองกับพวกโรมันถ้าไม่ทาอะไรสักอย่างกับพระเยซู ดังนั้น ในด้านหนึ่ง เราจึง
เห็นการกระทาอันขี้ขลาดของพวกเขา และอีกด้านหนึ่ง เราเห็นการกระทาของพวกฟาริสีอันเกิดจาก
การเข้าใจผิด พวกเขาก็ไม่ใช่ คนขี้กลัว แต่แค่เข้าใจผิดในด้านศาสนศาสตร์ ให้ ต่อต้านพระเยซูและ
ต้องการกาจัดพระองค์ด้วยเหตุผลนั้น ดังนั้น ฝูงชนที่รวมตัวกันไม่ได้หมายถึงคนทั้งหมด แต่เป็ นคน
กลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะที่น่าจะเห็นด้วยกับคนเหล่านั้นที่ต่อต้านพระเยซู สาคัญมากที่เราจะต้องระลึกเสมอ
ว่าคริสเตียนยุคแรกทั้งหมดในยุคแรกสุดของคริสตจักร แท้จริงแล้ วเป็ นชาวยิว และอัครทูตก็เป็ นชาวยิว
พระเยซูเองก็เป็ นชาวยิว และมีชาวยิวจานวนมากที่มีแนวโน้ มทางบวกต่อพระเยซู และคนเหล่านั้นที่
ตะโกนให้ ตรึงพระองค์บนกางเขนก็น่าจะเป็ นแค่ คนกลุ่มย่ อยเล็ก ๆ ท่ามกลางคนเหล่านั้นที่พระเยซูได้มี
ปฏิสัมพันธ์ ด้วยในช่ วงที่พระองค์ปฏิบัติพันธกิจ
—ดร. แฟรงค์ ธีลแมน
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เป็ นที่น่าสนใจว่า บทบรรยายของลูกาเกี่ยวกับการจับกุมและการไต่สวนพระเยซูมไิ ด้เน้นที่การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่ใี กล้เข้ามา
แต่เน้นที่ตวั ตนของพระองค์ในฐานะพระคริสต์ ให้เราฟังการโต้ตอบกันระหว่างพระเยซูและผู้นาชาวยิวในลูกา 22:67-70:

“ถ้าท่านคือพระคริ สต์ ก็จงบอกเรามา”พระเยซูตรัสตอบว่า “ถ้าเราบอกท่าน ท่านก็จะไม่เชื่อเรา...
แต่นับจากนี้ไปบุตรมนุษย์จะนั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าผูท้ รงฤทธิ์” แล้วทั้งสภาก็ถามว่า
“ถ้าเช่นนั้น ท่านคือบุตรของพระเจ้าหรื อ?”พระองค์ตรัสว่า “ท่านพูดถูกแล้วว่าเราเป็ น”(ลูกา
22:67-70)
ในข้อความนี้ พระเยซูระบุว่าพระองค์เป็ นพระคริสต์ บุตรมนุษย์ และพระบุตรของพระเจ้า ทัง้ สามคานี้อ้างอิงถึงความจริงที่ว่าพระองค์
เป็ นพระเมสสิยาห์ท่ถี ูกพยากรณ์ถงึ ในพันธสัญญาเดิม
หลังจากบรรยายการไต่สวนพระเยซู ลูกาได้บรรยายการที่พระเยซูถูกตรึงในบทที่ 23:26-49 ในข้อ 43 และ 46 มีถงึ สองครัง้ ที่ลูกา
หยิบยกถ้อยคาที่พระเยซูตรัสบนกางเขน ซึ่งไม่มผี ู้เขียนพระกิตติคุณคนใดบันทึกไว้ให้เรา ถ้อยคาทัง้ สองนี้เน้นสองประเด็นที่ลูกาย้ามาตลอดใน
พระกิตติคุณของท่าน ประเด็นแรกได้แก่การที่พระเยซูทรงเปี่ ยมด้วยพระเมตตาสาหรับผู้ท่ปี ราศจากความช่วยเหลือ และประเด็นที่สองคือพระ
เยซูวางใจในพระบิดาของพระองค์ ซึ่งควบคุมเหนือเหตุการณ์เหล่านี้ทงั ้ สิ้น ในลูกา 23:43 พระเยซูตอบสนองด้วยพระเมตตาต่อโจรที่ถูกตรึงบน
กางเขนเคียงข้างพระองค์ โดยปลอบใจเขาด้วยถ้อยคาดังนี้:

“เราบอกความจริ งแก่ท่านว่า วันนี้ท่านจะอยู่กบั เราในเมืองบรมสุขเกษม”
(ลูกา 23:43)
และในข้อ 46 พระเยซูทรงร้องทูลด้วยความไว้วางใจในพระบิดาว่า:

“พระบิดา ข้าพระองค์ขอมอบจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์
ของพระองค์”(ลูกา 23:46)
ลูกากล่าวชัดเจนว่า ในช่วงเวลาสุดท้ายขององค์พระผู้เป็ นเจ้าของเราก่อนพระองค์ส้นิ พระชนม์ พระองค์ทรงเปี่ ยมด้วยพระเมตตาต่อ
ผู้อ่นื และความไว้วางใจในพระบิดาของพระองค์ จากนัน้ ในลูกา 23:50-56 ท่านได้บรรยายเรื่องการฝังพระศพของพระเยซูในอุโมงค์ท่ขี ุดจากหิน
และพระศพของพระองค์ก็มไิ ด้ถูกเตรียมอย่างเหมาะสมสาหรับการฝัง เนื่องจากวันสะบาโตกาลังจะเริม่ ขึ้น
ไม่ยากเลยที่จะเข้าใจว่าผู้อ่านพระกิตติคุณลูกา ซึ่งกาลังเผชิญการกดขีข่ ่มเหง จะสามารถเข้าใจถึงความทรมานของพระเยซูได้ ไม่ว่า
พวกเขาเผชิญการข่มเหงอย่างไร พระเยซูได้ทนทุกข์ทรมานยิง่ กว่า นอกจากนัน้ พระองค์ยอมทนทุกข์ก็เพื่อพวกเขาเอง ถ้าพระผู้เป็ นเจ้าของ
พวกเขาเต็มใจที่จะทนทุกข์และแม้กระทังสิ
่ ้นพระชนม์เพื่อเห็นแก่พวกเขา แน่นอนพวกเขาก็ควรจะเต็มใจที่จะทนทุกข์และสละชีวติ เพื่อพระองค์
แต่ไม่ใช่เรื่องการชดใช้หนี้เท่านัน้ พระเยซูได้รบั รางวัลสาหรับความเชื่อฟังและการทนทุกข์ของพระองค์ฉันใด ผู้ท่ตี ดิ ตามพระองค์ด้วยความเชื่อ
ฟังก็จะได้รบั รางวัลสาหรับการทนทุกข์ฉันนัน้
ท้ายที่สุด หลังจากบรรยายเหตุการณ์ท่พี ระเยซูถูกจับ ถูกไต่สวน และสิ้นพระชนม์แล้ว ลูกาได้สรุปพระกิตติคุณของท่านด้วยรายงาน
เหตุการณ์ท่พี ระเยซูคนื พระชนม์และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ในลูกา 24:1-53
ในบทที่ 24:1-12 ลูการายงานถึงการพบอุโมงค์ฝังศพของพระเยซูว่างเปล่า การที่ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าว และความฉงนปนสงสัยของ
สาวกของพระองค์ พระเยซูได้เป็ นขึน้ จากความตายแล้ว ตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้ล่วงหน้า พระองค์ได้พชิ ติ ความตายเพื่อพระองค์เองและเพื่อทุก
คนที่ไว้วางใจในพระองค์
ลูกา 24:13-35 นาเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากนัน้ ในวันเดียวกัน เมื่อพระเยซูร่วมเดินทางกับสาวกสองคนบนเส้นทางสู่เมืองเอมมา
อุส พระองค์สอนพวกเขาให้อ่านพันธสัญญาเดิมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจและการคืนพระชนม์ของพระองค์ ทุกสิง่ ที่พระคัมภีร์ได้บนั ทึกไว้
ล้วนเล็งถึงพระเยซูและภารกิจช่วยให้รอดของพระองค์
จากนัน้ ในลูกา 24:36-49 พระเยซูปรากฏต่อสาวกของพระองค์และหนุนใจพวกเขาให้เป็ นพยานถึงเหตุการณ์
เหล่านี้ พระองค์บอกพวกเขาให้สบื สานภารกิจของพระองค์ด้วยการประกาศข่าวประเสริฐแห่งการสานึกผิดและการอภัย
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โทษบาปต่อชนชาติทงั ้ ปวง จากนัน้ ลูกาก็ได้นาเสนออารัมภบทสาหรับหนังสือเล่มที่สองของท่าน คือกิจการของอัครทูต
โดยรายงานคาสัญญาของพระเยซูท่จี ะส่งพระวิญญาณบริสุทธิลงมาเพื
์
่อเสริมกาลังพวกเขาในการรับใช้
ลูกาสรุปพระกิตติคุณของท่านในบทที่ 24:50-53 ด้วยการที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ทงั ้ พระวรกาย พวก
สาวกตอบสนองต่อการอัศจรรย์นี้ด้วยการนมัสการ ชื่นชมยินดี และสรรเสริญพระเจ้า ข่าวประเสริฐแห่งความชื่นชมยินดี
ใหญ่ยงิ่ ที่ทูตสวรรค์ได้ประกาศในลูกา 2:10 ในที่สุดก็ได้มาถึงคนของพระเจ้า พระเยซู องค์พระผู้เป็ นเจ้าผู้คนื พระชนม์
และเต็มด้วยชัยชนะ ก็คอื พระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา
ลูกาเขียนเพื่อให้ความมั ่นใจผู้เชื่อชาวต่างชาติว่าพวกเขาได้เลือกถูกต้องแล้วที่จะติดตามพระเยซู โดยผ่าน
โครงสร้างและเนื้อหาของพระกิตติคุณของท่าน ลูกาได้แสดงให้เห็นว่า ทุกแง่มุมชีวติ ของพระเยซูเป็ นส่วนหนึ่งของ
แผนการของพระเจ้าที่จะสถาปนาแผ่นดินของพระองค์ พระองค์เป็ นพระบุตรของพระเจ้าและเป็ นบุตรดาวิด ผู้เสด็จมา
เพื่อทาให้คาพยากรณ์ของอิสยาห์เรื่องการช่วยให้รอดสาเร็จเป็ นจริง พระเยซูเป็ นพลังแห่งพระคุณและพระเมตตาซึ่งไม่มี
ผู้ใดหยุดยัง้ ได้ และพระองค์จะนาชนชาติทงั ้ ปวงมาอยู่ใต้การปกครองของพระองค์ พระองค์ได้เริม่ สถาปนาแผ่นดินของ
พระเจ้าจริง ๆ พระองค์ได้มอบความรอดแก่ทุกครัวเรือนของมนุษยชาติจริง ๆ และพระองค์จะช่วยทุกคนที่สตั ย์ซื่อต่อ
พระองค์ให้รอดจริง ๆ
เราได้พจิ ารณาภูมหิ ลัง โครงสร้าง และเนื้อหาของพระกิตติคุณลูกาแล้ว ต่อไปเราก็พร้อมที่จะศึกษาหัวข้อ
หลักหัวข้อสุดท้าย ในบทเรียนส่วนนี้ เราจะสารวจประเด็นสาคัญที่ลูกาได้เน้นยา้

ประเด็นสำคัญ
ในภาพรวมแล้ว เรากล่าวได้ว่าพระกิตติคุณสัมพันธ์ทงั ้ สามเล่ม ได้แก่มทั ธิว มาระโก และลูกา มีประเด็น
หลักเดียวกัน นัน่ คือ พระเยซูคอื พระคริสต์ผู้นามาซึ่งแผ่นดินของพระเจ้า แต่พระกิตติคุณแต่ละเล่มนาเสนอประเด็นหลัก
นี้ด้วยวิธแี ตกต่างกัน ฉะนัน้ เมื่อเราสารวจแนวคิดนี้ในพระกิตติคุณลูกา เราจะเน้นไปที่การบรรยายของลูกาเกี่ยวกับ
แผ่นดินของพระเจ้าในฐานะเป็นความรอด
ลูกาใช้คาว่า “ช่วยให้รอด” “การช่วยให้รอด” “ความรอด” และ “พระผู้ช่วยให้รอด” อย่างน้อย 25 ครัง้ ซึ่ง
มากกว่าที่ผู้เขียนพระกิตติคุณคนอื่นได้ใช้ ท่านเน้นย้าถึงสภาพอันสิ้นหวังของเราเมื่อปราศจากพระคริสต์ และความ
จาเป็ นที่เราต้องได้รบั การช่วยให้รอด และท่านสอนว่าแผ่นดินของพระเจ้าก็คอื ความรอดอันยิง่ ใหญ่ท่สี ุดของเรา
คาว่า “ความรอด” นัน้ หยั ่งรากลึกในความหวังในพระเมสสิยาห์ตามที่กล่าวถึงในพันธสัญญาเดิม เราสามารถ
นิยาม “ความรอด” ว่าเป็ นการได้รบั การปลดปล่อยจากอานาจเบ็ดเสร็จของความชั ่วร้าย และจากการพิพากษาของพระ
เจ้าต่อความบาป ตลอดทัง้ พันธสัญญาเดิม โดยเฉพาะในหนังสือคาพยากรณ์ พระเจ้าสอนคนของพระองค์ว่า พระเมสสิ
ยาห์ในที่สุดแล้วจะนามาซึ่งความรอดจากจากผลของความบาปและแม้แต่จากการคงอยู่ของความบาป
เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นสาคัญของลูกาเกี่ยวกับความรอด เราจะแบ่งการอภิปรายประเด็นหลักของพระ
กิตติคุณลูกาเป็ นสามส่วน อันเชื่อมโยงกับแง่มุมที่แตกต่างกันของพันธกิจช่วยให้รอดของพระคริสต์ ประการแรก เราจะ
พิจารณาคาบรรยายของลูกาเกี่ยวกับความรอดอันเป็ นเรื่องส่วนบุคคล ประการที่สอง เราจะพิจารณาการที่ลูกานาเสนอ
พระเจ้าในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดของเรา และประการที่สาม เราจะสารวจคนประเภทต่าง ๆ ที่ได้รบั ความรอด เราจะเริม่
ด้วยคาบรรยายของลูกาเกี่ยวกับความรอด

คำบรรยำยเกีย
่ วกับควำมรอด
ตลอดพระกิตติคุณของท่าน ลูกาแสดงให้เห็นว่าความรอดอันเป็ นเรื่องส่วนบุคคลนัน้ โดยพื้นฐานแล้วก็คอื การ
คืนสภาพของมนุษย์ โดยเปลี่ยนตัวตนและสถานะของพวกเขาต่อหน้าพระเจ้า และเปลี่ยนแปลงชะตาของเขา เพื่อให้เขา
ได้รบั พระพรแทนคาสาปแช่ง
เราทุกคนเกิดมาเป็ นคนบาป และด้วยเหตุนี้ เราจึงถูกพระเจ้ากล่าวโทษและเราจึงมุ่งหน้าไปสู่ความพินาศชั ่ว
นิรนั ดร์ แต่ข่าวประเสริฐนัน้ นาการอภัยโทษบาปมาสู่เรา เพื่อที่พระเจ้าจะไม่มเี หตุผลใดอีกต่อไปที่จะกล่าวโทษเรา
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ตามที่ลูกากล่าวบ่อยครัง้ ความรอดนัน้ นามาซึ่งสันติภาพระหว่างเรากับพระเจ้า และด้วยสถานภาพใหม่ท่เี ป็ นที่โปรด
ปราน เราจึงได้รบั พระพรเป็ นนิจในแผ่นดินของพระเจ้า ซึ่งเราจะได้รบั เป็ นมรดกเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาและทาให้
แผ่นดินโลกนี้สมบูรณ์ ในแผ่นดินโลกใหม่นนั ้ จะไม่มกี ารเจ็บป่ วย หรือความตาย หรือความพิการ หรือความเจ็บปวดอีก
ต่อไป และไม่ว่าชีวติ ของเราจะเป็ นอย่างไรก็ตามในปัจจุบนั เราก็จะมั ่งคั ่งและมีสทิ ธิพเิ ศษในโลกใหม่ท่จี ะมาถึง

ผู้ที่อ่านพระกิตติคุณของลูกามักสังเกตได้ว่า พระเยซูใส่ ใจเป็ นพิเศษกับกลุ่มบุคคลที่ไร้ อิทธิพล เช่ นสตรี
คนต่างชาติ เด็ก อะไรทานองนั้น ที่อยู่ในบริบททางสังคมของชีวิตและพันธกิจของพระเยซู ข้าพเจ้าคิด
ว่ามีเหตุผลลึกซึ้งทางศาสนศาสตร์ สาหรับเรื่องนี้ และเป็ นผลมาจากการที่ลูกาเข้าใจการปกครองของ
พระเจ้าในยุคสุดท้ายในแง่ของการช่ วยคนที่ปราศจากกาลังให้ สามารถมีข้อได้เปรียบ ขนานไปกับการทา
ให้ คนที่มีกาลังลดความได้เปรียบลง จริง ๆ แล้วนี่คือการสลับบทบาทกัน แน่ นอนว่ าการสลับบทบาทนี้
มิได้เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะในพระกิตติคุณ หรือในพันธสัญญาใหม่ หรือในหลักการของความเป็ นจริงที่
เกี่ยวกับการที่ “แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ ว” ในยุคสุดท้ายหรือวันสิ้นโลก คุณจะเห็นหลักการนี้ผ่านการ
เปิ ดเผยในพระคัมภีร์ แน่ นอนเราเห็นได้จากหนังสื อปฐมกาล ซึ่งหลายต่อหลายครั้ งเราได้เรียนรู้
ยกตัวอย่างเช่ น บุตรชายคนที่สองมักถูกเลือกก่อนบุตรชายหัวปี นี่คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความ
คาดหมาย นี่เป็ นเพียงหนึ่งตัวอย่างของสิ่งที่ตรงข้ามกับความคาดหมายที่คุณพบได้ในพันธสัญญาเดิม
ซึ่งจากมุมมองของลูกา ข้าพเจ้าคิดว่า ประเด็นนี้ได้มาถึงจุดที่สาเร็จบริบูรณ์ ถึงจุดสู งสุด ถึงจุดที่สาเร็จ
เป็ นจริง นั่นคือ สิ่งที่ค้านความคาดหมาย ซึ่งโด่งดังและยิ่งใหญ่ และพบได้ในพันธสัญญาใหม่
โดยเฉพาะการสลับบทบาทระหว่างคนมีกาลังและคนปราศจากกาลัง ดังที่ข้าพเจ้ากล่าวไปแล้ ว
—ดร. เดวิด บาวเออร์
คุณคงจะจาได้ว่า ในลูกา 7 ยอห์นผู้ให้บพั ติศมาได้ส่งคนเดินสารไปถามพระเยซูว่าพระองค์คอื พระเมสสิยาห์
จริง ๆ หรือไม่ และพระเยซูได้ตอบโดยการกล่าวข้อความจากอิสยาห์ 61:1-2 ซึ่งเป็ นข้อความตอนเดียวกับที่พระองค์เคย
อ่านในธรรมศาลาเมื่อพระองค์เริม่ กระทาพันธกิจ ให้เราฟังคาตอบของพระเยซูอกี ครัง้ หนึ่ง ในลูกา 7:22:

“คนตาบอดมองเห็นได้ คนง่อยเดินได้ คนโรคเรื้ อนหายจากโรค คนหูหนวกกลับได้ยิน
คนตายแล้วเป็ นขึ้นมา และข่าวประเสริ ฐได้ประกาศแก่คนยากไร้” (ลูกา 7:22)
ทุกสิง่ ที่พระเยซูกล่าวถึงในข้อความนี้เป็ นรูปแบบหนึ่งของความรอด นัน่ คือ การเปลี่ยนจากสภาพเลวร้าย
กลับไปสู่สภาพประเสริฐ
ในแผ่นดินโลกใหม่ สภาพเลวร้ายเหล่านี้จะถูกกาจัดอย่างสิ้นเชิง แม้ในปัจจุบนั ความรอดก็ช่วยให้เราลิ้มรส
ของพระพรนิรนั ดร์เหล่านัน้ ได้ แต่การเปลี่ยนสลับอันมาจากความรอดนัน้ มิได้จากัดอยูเ่ ฉพาะสถานการณ์ภายนอกของ
เราเท่านัน้ แต่เปลี่ยนแปลงเราจากภายในด้วย ตามที่พระเยซูตรัสไว้ในลูกา 6:27-36:

“จงรักศัตรู ของท่าน จงทาดีแก่ผูท้ ี่เกลียดชังท่าน จงอวยพรคนที่แช่งด่าท่าน
จงอธิษฐานเผื่อผูท้ ี่ทาร้ายท่าน... แต่จงรักศัตรู ของท่าน จงทาดีต่อเขา
และให้เขายืมโดยไม่หวังจะได้อะไรคืนมา
แล้วท่านจะได้รับบาเหน็จใหญ่หลวงและจะได้เป็ นบุตรขององค์ผูส้ ูงสุดเพราะพระองค์ทรงกรุ ณา
ต่อคนอกตัญญูและคนชัว่ จงเมตตากรุ ณาเช่นเดียวกับที่พระบิดาของท่านทรงเมตตากรุ ณา(ลูกา
6:27-36)
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พระพรแห่งแผ่นดินของพระเจ้ามิได้เปลี่ยนแปลงเพียงสถานการณ์ภายนอกให้กลายเป็ นดีเท่านัน้ แต่เปลี่ยนบุคลิกภาพ
และมุมมองของคนที่ได้รบั การช่วยให้รอดให้ดขี ้นึ ด้วยเช่นกัน เช่นเดียวกับการคืนสภาพภายนอก บางส่วนของการคืน
สภาพภายในเหล่านี้ถูกแสดงออกมาในชีวติ ในโลกปัจจุบนั และจะถูกแสดงออกอย่างเต็มบริบูรณ์ในโลกหน้า ณ บัดนี้ เรา
เริม่ คิดและกระทาอย่างแตกต่าง เนื่องจากเรามีพระวิญญาณบริสุทธิสถิ
์ ตภายในเรา และเรามองโลกผ่านดวงตาคู่ใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะดาเนินต่อไปในสวรรค์ ณ ที่นนั ้ เราจะเป็ นอิสระอย่างสมบูรณ์จากการผูกมัด ความเสื่อม และ
ผลลัพธ์ของความบาป และการเปลี่ยนแปลงเหล่านัน้ จะครบบริบูรณ์เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาและประทานกายใหม่แก่เรา
ในแผ่นดินโลกใหม่
พระพรแห่งความรอดเหล่านี้อธิบายให้เห็นว่า เหตุใดพระกิตติคุณลูกาจึงบันทึกครัง้ แล้วครัง้ เล่าว่า การ
ตอบสนองอันเหมาะสมต่อความรอดคือการชื่นชมยินดี ทางหนึ่งที่เราเห็นความจริงข้อนี้ได้คอื โดยผ่านบทเพลงมากมาย
ที่ลูกาบันทึกไว้ เช่นเพลงของเศคาริยาห์ในลูกา 1:68-79 เพลงของมารีย์ในลูกา 1:46-55 และเพลงของสิเมโอนในลูกา
2:29-3 ความชื่นชมยินดีในความรอดยังถูกกล่าวถึงในคาประกาศของทูตสวรรค์ เช่นข้อความที่ถูกประกาศแก่เศคาริยาห์
ในลูกา 1:14 และข่าวประเสริฐแห่งความชื่นชมยินดียงิ่ ที่ถูกประกาศแก่คนเลี้ยงแกะในลูกา 2:10-11 และความชื่นชม
ยินดีก็เป็ นสาระสาคัญเสมอในคาอุปมาของพระเยซูเกี่ยวกับแกะที่หลงหาย เหรียญที่สูญหาย และบุตรน้อยที่หลงหายในลู
กา 15 พระเยซูสรุปความเกี่ยวกับการตอบสนองด้วยความชื่นชมยินดีในลักษณะนี้ในลูกา 6:21-23:

ความสุขมีแก่ท่านผูร้ ่ าไห้อยู่ในขณะนี้เพราะท่านจะได้หัวเราะ(ลูกา 6:21-23)
พระเจ้าประสงค์ให้ความรอดมอบความชื่นชมยินดีแก่เรา พระองค์ต้องการให้เราชื่นชมยินดีเพราะความบาป
ของเราถูกชาระแล้ว เพราะเรามีสมั พันธภาพแห่งสันติกบั พระองค์ และเพราะเรากาลังจะได้รบั พระพรแห่งแผ่นดินของ
พระองค์เป็ นมรดก ประเด็นหลักนี้สาคัญต่อลูกาอย่างมากจนท่านใช้สรุปพระกิตติคุณของท่าน ลองฟังลูกา 24:52-53 อัน
เป็ นตอนที่ท่านรายงานสิง่ ที่สาวกกระทาหลังจากพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์:

เขาทั้งหลาย...
กลับมาที่กรุ งเยรู ซาเล็มด้วยความชื่นชมยินดีอย่างใหญ่หลวง และพวกเขาอยู่ที่พระวิหารเป็ นประ
จา พากันสรรเสริ ญพระเจ้า(ลูกา 24:52-53)
เมื่อเราเห็นว่าพระเจ้าเป็ นผู้ใด เมื่อเราได้ลมิ้ รสและเห็นว่าพระองค์ทรงประเสริฐ สิ่งนี้น่าจะนาไปสู่ ความ
ยินดี ถ้าข้าพเจ้านาดอกไม้มาให้ ภรรยาและกล่าวกับเธอว่า “นี่ไงดอกไม้ ที่รัก เพราะผมควรจะเอาดอกไม้
มาให้ คุณ” นั่นคงไม่ใช่ สิ่งที่เธอคาดไว้ แต่จาเป็ นต้องกระทาด้วยความยินดีปรีดาเพราะข้าพเจ้าเทิดทูน
เธอต่างหาก เช่ นนั้นเอง ความยินดีในพระเจ้ากลายมาเป็ นการแสดงออกพื้นฐานของการรู้จักพระเจ้า
ตามที่พระองค์เป็ นจริง ๆ ดังนั้น ความเปรมปรีดิ์ ความยินดีในพระเจ้า สัมผัสแห่ งความพึงพอใจใน
พระองค์ จึงอยู่ในแก่นแท้ของชีวิตคริสเตียน
—ดร. เค เอริค เธอนเนส
เมื่อเราเข้าใจคาบรรยายเรื่ องความรอดแล้ว เราจะศึกษาประเด็นสาคัญที่สอง นั่นคือ การที่ลูกาเน้นที่พระเจ้าในฐานะพระผูช้ ่วย
ให้รอดของเรา

พระเจ ้ำในฐำนะพระผู ้ช่วยให ้รอด
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เราจะพิจารณาพระเจ้าในฐานะพระผูช้ ่วยให้รอดในสามขั้นตอน นั่นคือ ความรอดเป็ นมา (1) โดยฤทธานุภาพของพระเจ้า (2)
ตามแผนการของพระเจ้า และ (3) โดยผ่านพระบุตรของพระเจ้า เราจะเริ่ มด้วยการที่ความรอดเป็ นมาโดยฤทธานุภาพของพระเจ้า

ฤทธำนุภำพของพระเจ ้ำ
บ่อยครั้งที่พระกิตติคุณโดยลูกาสะท้อนแนวคิดจากพันธสัญญาเดิมว่าพระเจ้าคือพระผูช้ ่วยให้รอดสาหรับคนของพระองค์
ตัวอย่างหนึ่งก็คือ ประเด็นนี้เป็ นใจความหลักของบทต้น ๆ ของพระกิตติคุณลูกา ซึ่งเป็ นบทนาสู่เจตนารมณ์ของพระกิตติคุณทั้งเล่ม มารี ย์
ยินดีปรี ดาเพราะพระเจ้าเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเธอ ในลูกา 1:47 เศคาริ ยาห์ร้องเพลงเกี่ยวกับความรอดที่พระเจ้านามาสู่ท่าน ในลูกา
1:68-79 ให้เราฟังคาพูดของสิเมโอนเมื่อท่านอุม้ พระกุมารเยซู ในลูกา 2:29-30:
“ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าองค์เจ้าชีวิต
ดังที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้บดั นี้พระองค์ทรงให้ผรู ้ ับใช้ของพระองค์ไปอย่างเป็ นสุขเพราะตาข
องข้าพระองค์ได้เห็นความรอดของพระองค์”(ลูกา 2:29-30)
สิเมโอนเรี ยกพระเจ้าว่า “พระผูเ้ ป็ นเจ้าองค์เจ้าชีวิต” หรื อ “เดสโพทา” (“despota”) ในภาษากรี ก อันเป็ นการประกาศว่าฤทธานุ
ภาพและอานาจเหนือสิ่งทรงสร้างทั้งปวงเป็ นของพระเจ้า และด้วยคาว่า “ความรอดของท่าน” สิเมโอนบ่งบอกว่าพระเจ้ากาลังใช้ฤทธานุ
ภาพของพระองค์เพื่อนาความรอดมา
และประเด็นหลักเดียวกันนี้ได้ต่อเนื่องไปตลอดส่วนที่เหลือของพระกิตติคุณลูกา เช่น ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาประกาศถึงความ
รอดที่มาจากพระเจ้าในบริ บทของการที่พระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงแผ่นดินโลกใหม่ด้วยฤทธานุภาพ ในลูกา 3:6 และในลูกา 18:26-27 พระเยซู
สอนว่าความรอดนั้นเป็ นไปไม่ได้สาหรับมนุษย์ แต่ทุกสิ่งเป็ นไปได้สาหรับพระเจ้า
ลูกาต้องการให้ผอู ้ ่านของท่านเข้าใจว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่เหนือทุกสิ่ง ดังนั้นมนุษย์จึงไม่สามารถได้รับความรอดได้ดว้ ย
กาลัง สติปัญญา ความมุ่งมัน่ หรื อทรัพย์สินของตนเอง ความรอดนั้นเป็ นของพระเจ้า เป็ นพระราชกิจของพระองค์และกระทาให้สาเร็จได้
ด้วยฤทธานุภาพของพระองค์ พระเจ้าเท่านั้นมีอานาจที่จะปลดปล่อยมนุษย์จากการพิพากษาของพระองค์ พระเจ้าเท่านั้นมีฤทธานุภาพที่จะ
เปลี่ยนแปลงมนุษย์จากภายใน พระเจ้าเท่านั้นมีพลังอานาจที่จาเป็ นในการนาแผ่นดินของพระองค์มาสถาปนาบนโลก และพระเจ้าเท่านั้น
สามารถประทานพระพรแห่งแผ่นดินของพระองค์ให้เป็ นรางวัลแก่คนของพระองค์
นอกจากเน้นย้าว่าความรอดเป็ นผลมาจากฤทธานุภาพของพระเจ้าลูกายังสอนว่าความรอดเป็ นส่วนหนึ่งของแผนการของพระ
เจ้าด้วย

แผนกำรของพระเจ ้ำ
ตัวอย่างเช่น เมื่อพระเยซูเริ่ มปฏิบตั ิพนั ธกิจต่อสาธารณชนในลูกา 4 พระองค์ทรงอ่านจากหนังสืออิสยาห์ 61:1-2 และพระองค์
ทาให้ฝูงชนประหลาดใจโดยอ้างว่าพระองค์กาลังทาให้คาพยากรณ์สาเร็จเป็ นจริ ง ณ เวลานั้นและ ณ ที่น้ นั และตลอดส่วนที่เหลือของพระ
กิตติคุณของท่าน ลูกาเผยต่อไปว่าความรอดคือแผนการของพระเจ้า โดยแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ในชีวิตของพระเยซูทาให้
พระสัญญาของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมสาเร็จเป็ นจริ ง ให้เราฟังถ้อยคาของพระเยซู เมื่อพันธกิจต่อสาธารณชนของพระองค์ใกล้สิ้นสุด
ในลูกา 24:44:
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พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “นี่คือสิ่งที่เราบอกไว้เมื่อยังอยู่กบั ท่านทั้งหลาย
คือทุกสิ่งต้องสาเร็จตามที่เขียนไว้เกี่ยวกับเราในหนังสือบัญญัติของโมเสส หนังสื อผูเ้ ผยพระวจนะ
และในหนังสือสดุดี”(ลูกา 24:44)
พันธสัญญาเดิมทั้งเล่มพูดถึงความรอดที่พระเจ้าจะกระทาให้สาเร็จโดยผ่านพระเยซู ความรอดนั้นเป็ นแผนการของพระเจ้า
เสมอมา เพื่อช่วยคนของพระองค์ให้รอดด้วยวิธีน้ ี
อีกวิธีหนึ่งที่ลูกาใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าความรอดทาให้แผนการของพระเจ้าสาเร็จคือการชี้ให้เห็นเสมอว่าสิ่งต่าง ๆ ที่พระเยซู
กระทาเป็ นสิ่งจาเป็ น เนื่องจากพระเจ้าได้บญ
ั ญัติว่าจาเป็ นหรื อแม้กระทัง่ กาหนดให้เกิดขึ้น เพื่อเป็ นตัวอย่าง ให้เราฟังว่าพระเยซูบรรยายถึง
การทนทุกข์และการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ว่าอย่างไร ในลูกา 9:22:
“บุตรมนุษย์ตอ้ งทนทุกข์หลายประการ
ถูกบรรดาผูอ้ าวุโสและพวกหัวหน้าปุโรหิตกับธรรมาจารย์ปฏิเสธ พระองค์จะต้องถูกประหาร
และในวันที่สามจะทรงมีชีวิตกลับเป็ นขึ้นมาใหม่”(ลูกา 9:22)
ให้เราสังเกตว่า เมื่อพระเยซูอธิบายถึงสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้น พระองค์ใช้คาว่า “ต้อง” ซึ่งใช้แปลคาว่า “dei” ในภาษากรี ก อันมี
ความหมายว่า “จาเป็ น” เหตุใดจึงจาเป็ น? เพราะพระเจ้าบัญญัติว่าสิ่งนี้ตอ้ งเกิดขึ้น ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซูเป็ นส่วนหนึ่ งของแผนการ
ดั้งเดิมของพระเจ้าเพื่อช่วยคนของพระองค์ให้รอด
ประเด็นที่สามที่เราจะกล่าวถึงซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าคือพระผูช้ ่วยให้รอดของเราก็คือ ความรอดนั้นมาถึงมนุษย์ผ่านทาง
พระเยซูคริ สต์ พระบุตรของพระเจ้า

พระบุตรของพระเจ ้ำ
พระกิตติคุณของลูกายืนยันครั้งแล้วครั้งเล่าว่าพระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้า บางครั้ง สถานภาพพระบุตรก็ระบุตวั ตนของ
พระองค์ในฐานะพระเจ้าผูบ้ งั เกิดเป็ นมนุษย์ ตามที่ทูตสวรรค์ประกาศการบังเกิดของพระองค์ในลูกา 1:32-35 ในโอกาสอื่น ๆ สถานภาพนี้
เน้นพระราชอานาจของพระองค์ ซึ่งเราเห็นได้เมื่อพระองค์รับบัพติศมาในลูกา 3:22 ในข้อนี้ พระเจ้าตรัสจากสวรรค์เพื่อรับรองพระเยซู อีก
เหตุการณ์หนึ่งได้แก่การจาแลงพระกายในลูกา 9:35 เมื่อพระเจ้าบัญชาให้มนุษย์ฟังพระบุตรของพระองค์ และมีอีกหลายโอกาสที่พระกิตติ
คุณลูกากล่าวถึงบทบาทของพระองค์ในฐานะกษัตริ ย์พระเมสสิยาห์ ผูร้ ับมอบแผ่นดินของพระเจ้า เช่นระหว่างอาหารเย็นมื้อสุ ดท้ายในลูกา
22:29
แต่การกล่าวถึงพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจ้าในเหตุการณ์เหล่านี้มีอย่างน้อยหนึ่งประการที่เหมือนกัน นั่นคือ ทั้งหมด
บ่งบอกว่าพระเยซูคือพระองค์ผนู ้ ้ นั และโดยผ่านทางพระองค์ พระเจ้ากระทาให้ความรอดสาเร็จ พระเยซูคือพระบุตรของพระเจ้าที่ถูกส่ง
ลงมาในโลกนี้เพื่อช่วยคนของพระองค์ให้รอดพ้นจากการถูกปรับโทษ โดยการสิ้ นพระชนม์แทนพวกเขาและโดยการนาแผ่นดินของพระ
เจ้ามาสู่โลกนี้
บางครั้งคริ สเตียนก็เข้าใจผิดคิดว่าพระบิดาเป็ นพระเจ้าที่ทรงพิโรธและเกลียดชังเรา และพระเยซูก็คือพระบุตรผูก้ บฏของ
พระองค์ที่เสด็จมาเพื่อยืนหยัดเพื่อเรา แต่ไม่มีสิ่งใดที่อยู่นอกเหนือความจริ งไปได้ พระเยซูเสด็จมาช่วยเราให้รอดเพราะพระบิดาทรงส่ง
พระองค์มา ใช่ พระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเราจริ ง ๆ และพระองค์ได้ช่วยเราให้รอดจริ ง ๆ จากการพิพากษาของพระบิดา แต่สาคัญ
อย่างยิง่ ที่จะเข้าใจว่าความรอดที่พระองค์นามานั้นเริ่ มต้นที่พระบิดา ในฐานะพระบุตรของพระเจ้า พระเยซูเพียงแค่กระทาตามพระบัญชา
ของพระบิดา พระองค์ใช้ฤทธานุภาพของพระเจ้าเพื่อทาให้แผนการของพระเจ้าสาเร็จ และด้วยวิธีน้ ีเอง พันธกิจช่วยให้รอดของพระเยซูคือ
ข้อพิสูจน์ว่าพระเจ้าพระบิดาก็คือพระผูช้ ่วยให้รอดสูงสุดของเรานั่นเอง
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เราได้ศึกษาเกี่ยวกับคาบรรยายของลูกาเรื่ องความรอดและพระเจ้าในฐานะพระผูช้ ่วยให้รอดของเราแล้ว
ต่อไปเราจะศึกษาประเด็นสาคัญที่สามในพระกิตติคุณของลูกา นั่นคือ ความหลากหลายของผูค้ นที่ได้รับความรอด

ผู ้คนทีไ่ ด ้รับควำมรอด
ในช่วงเวลาของพระเยซู คงไม่มีใครแปลกใจเลยถ้าพระองค์จะได้ประทานความรอดแก่คนเหล่านั้นที่ทรงเกียรติหรื อมีอานาจ
ในสังคม คงจะไม่มีใครสงสัยว่าเหตุใดพระองค์ช่วยคนเหล่านั้นที่ปฏิบตั ิตามตัวหนังสือในธรรมบัญญัติอย่างเคร่ งครัด และคงจะไม่มีใคร
ประหลาดใจถ้าพระองค์จะกล่าวโทษคนที่ถูกสังคมชาวยิวรังเกียจอยู่แล้ว ผูค้ นที่ดูเหมือนว่าพระเจ้าละเว้นไม่อวยพร เนื่องจากความ
บกพร่ องบางประการในส่วนของเขา แต่พระเยซูมิได้กระทาสิ่งเหล่านี้เลย และหนึ่ งในประเด็นเน้นหลักของพระกิตติคุณลูกาก็คือ เพื่อให้
ความสนใจกับคนที่พระเยซูได้ช่วยให้รอด รวมทั้งเกียรติยศและสถานภาพอันน่าแปลกใจที่พระองค์ประทานแก่พวกเขา
หนึ่งในความโดดเด่นหลายประการเกี่ยวกับการบรรยายของลูกาก็คือ ท่านให้ ความสนใจกับคนที่
เล็กน้ อยที่สุด คนที่อยู่หลังสุด และคนที่หลงหาย และจริง ๆ แล้ว หนึ่งในประเด็นสาคัญของท่านก็คือ
ประเด็นเรื่องการกลับเป็ นตรงกันข้าม คนที่เล็กน้ อยที่สุด คนที่อยู่หลังสุด และคนที่หลงหาย จะ
กลายเป็ น คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คนที่อยู่หน้ าสุด และคนที่ถูกค้นพบ ในแผ่นดินของพระเจ้า ลูกาให้ ความ
สนใจอย่างแท้จริงกับแง่มุมด้านจริยธรรมของพระกิตติคุณ ท่านสนใจในสิ่งที่โดดเด่นเกี่ยวกับพันธกิจ
ของพระเยซู ซึ่งจะถูกมองว่าน่ ายกย่องหรือมีคุณธรรม และด้วยเหตุนี้ หนึ่งในสิ่งที่เราเห็นได้อย่าง
แน่ นอนทั้งในหนังสื อลูกาและกิจการ ก็คือความห่ วงใยต่อคนยากจน ต่อสตรี ต่อผู้เจ็บป่ วย และต่อ
ผู้สูงอายุไม่มีข้อสงสัยเลยว่าประเด็นนี้ถูกเน้ นย้าในลูกาและกิจการมากกว่าพระกิตติคุณเล่มใด ๆ ข้าพเจ้า
หมายถึงว่า เรื่องเหล่านี้ถูกเน้ นย้ามากจนถึงกับว่า เมื่อเราศึกษาคาสอนของพระเยซูเรื่องผู้เป็ นสุข แทนที่
เราจะเห็นข้อความว่า “คนที่ยากจนด้านจิตวิญญาณ ก็เป็ นสุข” ตามที่เราเห็นในมัทธิว เรากลับเห็นเพียง
“ท่านทั้งหลายที่ยากจน ก็เป็ นสุข” ในพระกิตติคุณลูกา และนี่คือความห่ วงใยอย่างแท้จริงของลูกา ลูกา
ห่ วงใยเรื่องนี้ เนื่องจากท่านเชื่ อว่า พระเยซูมิได้นาการทรงไถ่มาเพียงอย่างเดียว แต่นาความยุติธรรมมา
ด้วย การแก้ไขความผิดพลาดของสังคมและการล้มลงของมนุษยชาติ ถูกกระทาโดยพระเยซู และลูกาก็
ต้องการเน้ นย้าอย่างแท้จริงว่าพระเยซูคือพระผู้ช่วยให้ รอดของโลก ถ้าจะว่าไป พระองค์ก็คือพระผู้ช่วย
ให้ รอดสาหรับทุกคน เปรียบไปแล้ว ก็เหมือน “ซื้อของครบ จบที่เดียว” ในพระเยซู ไม่ว่าคุณจะเป็ น
หนึ่งในคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หรือมีสถานภาพสู งสุด หรือมีการศึกษาดี หรือเป็ นที่รู้จักมากที่สุดในสังคม
หรือเป็ นคนเล็กน้ อยที่สุดท่ามกลางคนเล็กน้ อยที่สุดก็ตาม พระเยซูมาเพื่อทุกคน และแน่ นอน ลูกา
ต้องการเน้ นในประเด็นนั้น
—ดร. เบ็น วิทเธอริงตัน
เพื่อวัตถุประสงค์ของบทเรี ยนนี้ เราจะจากัดขอบเขตการศึกษาไว้ที่คนสี่ประเภททีเ่ ป็ นที่น่าแปลกใจว่าลูกามักจะให้
ความสนใจ โดยเริ่ มต้นที่คนต่างชาติ (คนที่ไม่ใช่ชาวยิว)
พันธสัญญาเดิมกล่าวถึงคนต่างชาติว่า ในบั้นปลายแล้ว พวกเขาจะถูกนาเข้ามาสู่แผ่นดินของพระเจ้าจะ
ได้รับความรอดและพระพร แต่ชาวยิวในอิสราเอลสมัยนั้นมักดูถูกคนต่างชาติว่าเป็ นคนที่ถูกแยกออก โดยไม่มีสิทธิ์
ได้รับพระพรหลัก ๆ ของแผ่นดินของพระเจ้า
กว่าจะถึงเวลาที่ลูกาเขียนพระกิตติคุณของท่าน คริ สตจักรทัว่ โลกก็ประกอบด้วยคนต่างชาติที่กลับใจ
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ใหม่เป็ นส่วนมาก ตลอดประวัติศาสตร์ พระเจ้าได้สาแดงเจตนาของพระองค์อย่างชัดเจนที่จะอวยพระพรแก่คน
ต่างชาติในหลายรู ปแบบที่น่าทึ่ง และตามที่เราได้เห็นก่อนหน้านี้ในบทเรี ยนนี้ หนึ่งในเหตุผลที่ลูกาเขียนพระกิตติ
คุณก็คือ เพื่อให้ความมัน่ ใจแก่ชาวต่างชาติว่าพวกเขาเลือกไม่ผิดที่มาเป็ นคริ สเตียน ดังนั้น ตลอดพระกิตติคุณของ
ท่าน ลูกาจึงให้ความสนใจกับสถานที่ต่าง ๆ ที่ความรอดได้ถูกเผยแพร่ ไปถึงคนต่างชาติ อันทาให้ความหวังและ
อุดมคติของพันธสัญญาเดิมสาเร็จเป็ นจริ ง
ตัวอย่างเช่นในลูกา 2:10-14 ทูตสวรรค์ได้ประกาศว่าความชื่นชมยินดีเรื่ องข่าวประเสริ ฐจะเป็ นของ “คน
ทั้งหลาย” และ “มนุษย์ท้งั หลาย” แทนที่จะกล่าวว่ากษัตริ ยอ์ งค์ใหม่ของอิสราเอลได้ประสูติแล้วเพื่อช่วยชาวยิวให้
รอด แต่ทูตสวรรค์กล่าวถึงในลักษณะที่เป็ นสากลมากกว่า และในลูกา 2:32 สิเมโอนประกาศว่าพระกุมารเยซูจะ
เป็ น “ความสว่างที่ส่องแก่คนต่างชาติ” นอกจากนั้น ในขณะที่พระกิตติคุณทั้งสี่หยิบยกอิสยาห์ 40 เพื่อกล่าวถึง
ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา มีลูกาเพียงคนเดียว ใน 3:6 ที่ขยายความข้อพระคัมภีร์โดยรวมคาว่า “มนุษย์ท้งั หลายจะได้เห็น
ความรอดของพระเจ้า” เข้าไปด้วย
ลูกายังให้ขอ้ สังเกตด้วยว่าชาวสะมาเรี ย ซึ่ งชาวยิวถือว่าเป็ นศัตรู ก็สามารถได้รับความรอดเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น ในลูกา 17:11-19 พระเยซูรักษาคนโรคเรื้ อน 10 คน แต่คนโรคเรื้ อนคนเดียวที่กลับมาขอบพระคุณ
พระองค์เป็ นชาวสะมาเรี ย และลูกาเป็ นเพียงคนเดียวที่บนั ทึกคาอุปมาเรื่ องชาวสะมาเรี ยใจดี ซึ่งพบในบทที่ 10:3037 และชาวสะมาเรี ยผูน้ ้ ีเป็ นตัวอย่างของการรักเพื่อนบ้าน
นอกจากนี้ ลูกายังบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่คนต่างชาติสาแดงออกถึงความเชื่อที่แท้จริ งในพระเยซูใน
ฐานะพระผูช้ ่วยให้รอด เช่น ในลูกา 7:9 พระเยซูกล่าวถึงนายร้อยชาวโรมันว่า:
“เราบอกท่านว่าเราไม่เคยพบความเชื่อที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ แม้แต่ในอิสราเอล” (ลูกา 7:9)
และก่อนหน้านี้ในบทเรี ยนนี้ เราก็ได้เห็นแล้วว่า ลูกาสืบย้อนลาดับวงศ์ของพระเยซูจนกลับไปถึงอาดัม
อันเป็ นการบอกโดยนัยว่าพระเยซูเสด็จมาเพื่อช่วยมนุษย์ท้งั ปวงที่สืบเชื้อสายจากอาดัมให้รอด ซึ่งรวมถึงทั้งชาวยิว
และชาวต่างชาติ
คนกลุ่มที่สองที่ยงั ความประหลาดใจแก่เราเพราะได้รับความรอด ตามที่ปรากฏในพระกิตติคุณลูกา
ได้แก่คนบาป ณ จุดนี้ ในมุมสาคัญประการหนึ้งก็คือ มนุษย์ทุกคนเป็ นคนบาป แต่ในช่วงเวลาของพระเยซู มีบาง
คนที่มีความบาปใหญ่หลวงและเป็ นที่ปรากฏแก่สาธารณชน จนคนเหล่านี้ถูกสังคมคนยิวอัปเปหิ เช่นหญิงผิด
ประเวณีในลูกา 7:36-50 และศักเคียสคนเก็บภาษีในลูกา 19:1-9 คนเก็บภาษีถือว่าเป็ นคนบาป เนื่องจากพวกเขาหา
กินกับการขูดรี ดเพื่อนร่ วมชาติโดยการเก็บภาษีในอัตราสูงลิ่ว ซึ่งไม่ใช่ค่าธรรมเนี ยมที่รัฐบาลเรี ยกเก็บ แต่พระเยซูก็
เสด็จมาช่วยแม้กระทัง่ พวกเขา พระองค์เต็มใจที่จะประทานความรอดแก่ใครก็ตามที่สานึกผิดและมีความเชื่อ
เพื่อศึกษาเป็ นตัวอย่าง ให้เราฟังเรื่ องนี้ จากลูกา 5:29-32:
แล้วเลวีก็จดั งานเลี้ยงใหญ่ถวายพระเยซูที่บา้ นของเขา มีคนเก็บภาษีกลุ่มใหญ่และคนอื่นๆ
มาร่ วมรับประทานอาหารกับพวกเขา ฝ่ ายพวกฟาริ สีกบั ธรรมาจารย์ของพวกเขาบ่นติเตียนกับเหล่
าสาวกของพระองค์ว่า “ทาไมท่านจึงกินและดื่มกับคนเก็บภาษีและ
‘คนบาป’?”พระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า “คนสุขภาพดีไม่ตอ้ งการหมอ
แต่คนป่ วยต้องการ เราไม่ได้มาเพื่อเรี ยกคนชอบธรรม แต่มาเพื่อเรี ยกคนบาปให้กลับใจใหม่”(ลูกา
5:29-32)
คนกลุ่มที่สามที่สร้างความประหลาดใจแก่เราเพราะได้รับความรอด ตามที่บนั ทึกในพระกิตติคุณของลู
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กาได้แก่สตรี ในสังคม
เมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกสมัยโบราณ ในช่วงเวลาที่พระเยซูคริ สต์มีชีวิตอยู่น้ นั สตรี ไม่มีสิทธิมากนัก
ในสังคม และไม่ได้ถูกมองว่ามีคุณค่ามากนักด้วย แต่ลูกาเน้นความสนใจไปที่วิธีที่พระเยซูใช้เพื่อนาความรอดมาถึง
สตรี เหล่านั้น ในลูกา 8:41-53 พระเยซูรักษาลูกสาวของไยรัสและสตรี ที่เป็ นโรคโลหิตตกมา 12 ปี พระองค์ยงั แสดง
ความเมตตาอย่างใหญ่หลวงต่อหญิงหม้าย ผูซ้ ่ ึงขาดที่พ่งึ และสิ้นหวังอย่างแท้จริ งในสังคมปิ ตาธิปไตยโบราณ ลูกา
7:11-17 และ 18:1-8 เผยให้เห็นความห่วงใยและความใส่ใจที่พระเยซูมีต่อคนที่ลาบากยากเข็ญที่สุดเหล่านี้
เทคนิคการสอนที่น่าทึ่งที่สุดอย่างหนึ่งที่ลูกาใช้เพื่อเน้นความรอดที่ประทานแก่สตรี ได้แก่การแสดงให้
เห็นความแตกต่างระหว่างสตรี ที่ถ่อมใจกับผูน้ าศาสนาชายที่จองหอง ตัวอย่างเช่น ในลูกา 13:14-15 พระเยซูเรี ยก
นายธรรมศาลาว่าเป็ นคนหน้าซื่อใจคด ในขณะที่ในข้อถัดมาพระองค์เรี ยกสตรี ผพู ้ ิการว่า “ลูกของอับราฮัม” เราเห็น
การแสดงความแตกต่างในลักษณะนี้อีกในลูกา 7:37:50 โดยในข้อนี้ พระเยซูยอมรับการยกย่องเทิดทูนโดยหญิงผู ้
ผิดศีลธรรม และในขณะเดียวกันพระองค์ก็กล่าวโทษซีโมน ฟาริ สีผโู ้ อหัง
และสุดยอดตัวอย่างที่แสดงความหมายของการรักพระเจ้าได้แก่เรื่ องราวที่ลูกาถ่ายทอดเกี่ยวกับมารี ย์
สหายของพระเยซู ในลูกา 10:27 พระเยซูสอนว่าพระบัญญัติยิ่งใหญ่ที่สุดสองข้อได้แก่การรักพระเจ้าและการรัก
เพื่อนบ้าน จากนั้น ในข้อ 38-42 มารี ยแ์ สดงเป็ นตัวอย่างว่าควรรักพระเจ้าอย่างไร นั่นคือ โดยเฉพาะการฟังคาสอน
ของพระองค์ดว้ ยความเชื่อฟั ง ไม่ใช่เปโตร ไม่ใช่ยอห์น และแน่นอนไม่ใช่ผนู ้ าชาวยิว แต่เป็ นแค่สตรี คนหนึ่ง
เท่านั้นที่เป็ นแบบอย่างของการเชื่อฟังพระเจ้าอย่างเคร่ งครัด
สุดท้าย คนกลุ่มที่สี่ที่ได้รับความรอดอย่างน่าแปลกใจในพระกิตติคุณของลูกาได้แก่คนยากจน ลูกา
เริ่ มต้นพระกิตติคุณของท่านโดยการชี้ให้เห็นว่าครอบครัวของมารี ยแ์ ละโยเซฟนั้นยากจน เรารู ้เรื่ องนี้เนื่องจากในลู
กา 2:24 ของถวายทีท่ ้งั คู่นามาถวายที่พระวิหารนั้น เป็ นของถวายของคนจน ตามที่กาหนดในเลวีนิติ 12:8
ลูกายังแสดงให้เห็นในหลายตอนว่าพระเยซูทรงโปรดปรานคนยากจน เช่นคาอุปมาเรื่ องเศรษฐีโง่ในลู
กา 12:13-21 และเรื่ องราวเกี่ยวกับเศรษฐีและลาซารัสในลูกา 16:19-31 ลองฟังอีกครั้งหนึ่งจากลูกา 4:18 เมื่อพระ
เยซูอ่านพระวจนะอิสยาห์ 61:1:
“พระวิญญาณขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ให้ปร
ะกาศข่าวดีแก่ผูย้ ากไร้”(ลูกา 4:18)
ลูกาเป็ นผูเ้ ขียนพระกิตติคุณเพียงคนเดียวที่รายงานเหตุการณ์น้ ี และท่านผนวกเหตุการณ์น้ ีในฐานะต้นแบบพันธกิจ

ทั้งสิ้นของพระเยซู ประเด็นของท่านก็คือ ส่วนหนึ่งของการนาแผ่นดินของพระเจ้ามาก็คือการประกาศข่าว
ประเสริ ฐเรื่ องความรอดแก่ผยู ้ ากไร้ ลูการะมัดระวังอย่างยิ่งที่จะนาเสนอประเด็นที่ว่าพระเจ้าแห่งสากลจักรวาล
ได้มาบังเกิดเป็ นมนุษย์เพื่อช่วยแม้กระทัง่ คนเหล่านั้นที่สังคมรังเกียจให้รอด คนต่างชาติ คนบาป สตรี และคน
ยากจนนั้นแทบจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงในสังคมชาวยิว และไม่มีใครคาดหวังว่าพวกเขาจะได้รับพระพรอันยิง่ ใหญ่ที่สุด
แห่งแผ่นดินของพระเจ้าเป็ นมรดก แต่พระเยซูปฏิเสธระบบค่านิยมนั้น พระองค์ยอมรับอย่างเต็มที่และประทาน
พระพรอันไม่มีที่สิ้นสุดแก่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์ในฐานะพระผูช้ ่วยให้รอดและพระผูเ้ ป็ นเจ้า
ในบรรดาผู้เขียนพระกิตติคุณ ลูกาเน้ นที่กลุ่มชายขอบในสังคมปาเลสไตน์ ในยุคนั้นโดยเฉพาะ เราได้
เห็นลูกานาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายและเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคู่กันเป็ นประจา เรายังได้เห็นท่านใส่
ใจเป็ นพิเศษกับชาวสะมาเรีย ใส่ ใจเป็ นพิเศษกับคนยากจน และถ้าจะยกตัวอย่าง เราได้เห็นคาอุปมาที่
เป็ นเอกลักษณ์ของพระกิตติคุณลูกา ซึ่งพบในพระกิตติคุณของลูกาเท่านั้น คือคาอุปมาเรื่องลาซารัสและ
เศรษฐี และเราก็ได้เห็นอีกคาอุปมาหนึ่งซึ่งพบได้เฉพาะในลูกาเท่านั้น คือคาอุปมาเรื่องชาวสะมาเรียใจดี
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ดังนั้น เรื่องราวเหล่านี้เกี่ยวกับคาสอนของพระเยซูจึงเข้ากันได้อย่างดีกับคาเทศนาอันเป็ นระบบแบบ
แผนของพระองค์ในเมืองนาซาเร็ธ คาเทศนานั้นกล่าวว่า “เราได้เสด็จมาแล้ว วันนี้พระวจนะสาเร็จแล้ว
พระวิญญาณสวมทับเรา เพื่อให้ เราประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจน และผู้ที่ตกเป็ นเชลย และผู้ที่ถูก
กดขี่ข่มเหง” และพระเยซูบอกสาวกของพระองค์ว่า เมื่อพวกเขาจัดงานเลีย้ ง พวกเขาควรเชิญคนง่อย
และคนยากจนเช่ นกันด้วยเหตุนี้ พระเยซูกาลังแสดงบางสิ่งที่สาคัญอย่างยิง่ นั่นคือ ความสัมพันธ์ ของ
เรากับคนอื่น ซึ่งก็เป็ นพระฉายาของพระเจ้าเหมือนกัน เราจะต้องไม่คิดว่าตัวเราเองดีกว่าที่เราควรคิด
ตามคาสอนของเปาโล แต่เราควรจะเห็นว่าพระเยซูน้นั ด้วยพระคุณของพระองค์ ได้ยื่นพระหัตถ์
ออกไปช่ วยเหลือทุกภาคส่ วนในสังคม พระองค์ทรงเรียกให้ สาวกของพระองค์กระทาเช่ นเดียวกัน และ
เราก็ต้องทาเช่ นนั้นด้วย พระเยซูถูกเยาะเย้ยเพราะให้ เวลากับหญิงโสเภณีและคนบาป และพระองค์
ตอบสนองคาเยาะเย้ยนั้นโดยตรัสว่า “เรามามิใช่ เพื่อคนที่คิดว่าตนเองชอบธรรม แต่เพื่อคนบาป” ดังนั้น
นี่ไม่ใช่ เป็ นเพียงภาพสะท้อนของพันธกิจของพระเยซูเพื่อยื่นพระหัตถ์เข้าช่ วยเหลือทุกภาคส่ วนของ
ประชากรของพระเจ้า ของสังคมของพระองค์ในยุคนั้น แต่มันสื่ อความหมายเกี่ยวกับว่าจริง ๆ แล้วเรา
เป็ นใคร และเกี่ยวกับความจาเป็ นจริง ๆ ของเราด้วย นั่นคือ เราทุกคนจาเป็ นต้องได้รับพระคุณของพระ
เจ้า เราไม่สามารถคู่ควรกับความโปรดปรานของพระเจ้าด้วยการกระทาของเราเองหรือด้วยสถานภาพ
ของเราในสังคม และด้วยเหตุนี้เราทุกคนจึงเท่าเทียมกันหมดต่อหน้ าพระเจ้า และควรจะมีน้าใจเมตตา
ต่อกันและกัน และยื่นมือออกไปช่ วยเหลือกันและกัน เนื่องจากเราทุกคนต่างมีความจาเป็ นคล้ายคลึงกัน
—ดร. เกร็ก เพร์ รี

สรุป
ในบทเรี ยนนี้ เราได้สารวจพระกิตติคุณของลูกา ด้วยการพิจารณาภูมิหลังในด้านผูเ้ ขียนและผูอ้ ่านดั้งเดิม รวมทั้งสถานการณ์
แวดล้อมของการเขียน เราได้ศึกษาโครงสร้างและเนื้อหา รวมทั้งประเด็นเน้นสาคัญซึ่งมีหัวข้อเรื่ องความรอดเป็ นศูนย์กลาง หากเรา
คานึงถึงหลักการเหล่านี้อยู่เสมอเมื่อเราอ่านพระกิตติคุณลูกา เราจะเข้าใจได้ดีข้ นึ ถึงความหมายของท่าน และเราจะพร้อมยิ่งขึ้นที่จะ
ประยุกต์คาสอนนี้เข้ากับชีวิตของเราในคริ สตจักรและในโลกนี้
พระกิตติคุณลูกานาเสนอพระเยซูในฐานะพระบุตรผูท้ รงสง่าราศีของพระเจ้า ผูเ้ สด็จลงมาสู่โลกนี้เพื่อเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดที่
เปี่ ยมด้วยความรักของโลกนี้ พระองค์เผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐแห่งความรอดของพระเจ้าไปสู่ทุกคน โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ฐานะ หรื อ
สถานภาพ ในช่วงเวลาของท่าน พระกิตติคุณลูกาให้ความมัน่ ใจแก่คริ สเตียนชาวต่างชาติว่าพวกเขาเลือกไม่ผิดที่จะติดตามพระเมสสิ ยาห์
ของชาวยิว และนี่ก็เป็ นความจริ งในทุกยุคทุกสมัย ตั้งแต่ศตวรรษแรก คริ สตจักรส่ วนใหญ่ประกอบด้วยคนต่างชาติเสมอ และเราก็เลือกไม่
ผิดเช่นกัน นอกจากนั้น ในฐานะผูท้ ี่ติดตามพระคริ สต์ เรามีความรับผิดชอบที่จะเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐเดียวกันนั้น อันเป็ นเรื่ องการกลับใจ
ใหม่และความเชื่อ ไปสู่ทุกคนในโลกนี้ เพราะเรารู ้ว่าเราได้รับพระวจนสารหนึ่งเดียวนั้นที่สามารถนาความรอดที่แท้จริ งมาสู่เรา
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พระกิตติคุณ
บทเรียนที่ 4
พระกิตติคุณโดยลูกา

ดร. พีท อัลวินสัน (ผู้ดาเนิ นรายการ) เป็ นผูอ้ านวยการบริ หารของ “ฟอร์จ: พันธกิจทัว่ นครสู่ประชาชน โดยคนที่เป็ นภาพสะท้อน”

(FORGE: City Wide Ministry to Men with Man in the Mirror) และท่านยังเป็ นศิษยาภิบาลผูก้ ่อตั้งคริ สตจักรเพรสไบที
เรี ยน วิลโลว์ ครี ก ที่เมือง วินเทอร์ สปริ งส์ รัฐฟลอริ ดา อันเป็ นคริ สตจักรที่ท่านได้รับใช้ในฐานะศิษยาภิบาลอาวุโสมาเป็ นเวลา 26 ปี
แล้ว ดร. อัลวินสันจบการศึกษาศาสนศาสตร์ศึกษามหาบัณฑิตจากวิทยาลัยศาสนศาสตร์ทริ นิตีเพื่อการประกาศ (Trinity
Evangelical Divinity School) และจบการศึกษาพันธกิจศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตจากวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมปฏิรูป (Reformed
Theological Seminary) ท่านเป็ นศาสตราจารย์วุฒิคุณ ณ วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมปฏิรูป หนึ่งในคณะกรรมการของ “เครื อข่าย
สาคัญเพื่อพัฒนาชีวิต” (Key Life Network) และเป็ นผูเ้ ขียนหนังสือชื่อ “Like Father, Like Son: How Knowing God as
Father Changes Men” (“พ่อเป็ นอย่างไรลูกก็เป็ นอย่างนั้น: การรู้จกั พระเจ้าในฐานะพระบิดาเปลี่ยนแปลงมนุษย์ได้อย่างไร?”)

ดร. ริชาร์ ด บอคแฮม เป็ นนักวิชาการด้านพันธสัญญาใหม่และผูเ้ ขียนหนังสือ และเป็ นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ณ มหาวิทยาลัยแห่งเซนต์แอนดรู วส์
ในสกอตแลนด์
ดร. เดวิด บาวเออร์ เป็ นคณบดีคณะการตีความพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์ และดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติยศ “ราล์ฟ วัลโด บีสัน” ด้านการศึกษา
พระคริ สต์ธรรมคัมภีร์เชิงอุปนัย ณ วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแอสบิวรี
ดร. ปี เตอร์ โชว เป็ นอธิการบดีของวิทยาลัยพระคริ สตธรรมเพื่อการประกาศของจีนในไต้หวัน (China Evangelical Seminary in Taiwan)
ศาสนาจารย์ ไมเคิล กโลโด เป็นรองศาสตราจารย์ด้านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศึกษา ณ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมปฏิรูป ในเมืองออร์แลนโด รัฐ
ฟลอริดา
ดร. สตีฟ ฮาร์เปอร์ เป็ นรองอธิการบดีผู้ก่อตัง้ วิทยาเขต ฟลอริดา ดันแนม ของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแอสบิวรี ในเมือง ออร์แลนโด รัฐ
ฟลอริดา
ดร. เกร็ก เพร์รี เป็ นรองประธานด้านโครงการยุทธศาสตร์ ณ องค์กร “ผู้รบั ใช้แห่งสหัสวรรษที่สาม” (อดีตรองศาสตราจารย์ด้านพันธสัญญา
ใหม่และผู้อานวยการโครงการ “การริเริม่ พันธกิจในเขตเมือง” ณ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมคัฟเวอแนนต์)
ดร. เดวิด เรเดลิงส์ เป็ นศาสตราจารย์สาขาพันธสัญญาใหม่ ที่วทิ ยาลัยพระคริสต์ธรรมเบ็ธเอล
ดร. มาร์ค สเตราสส์ เป็ นศาสตราจารย์สาขาพันธสัญญาใหม่ ที่วทิ ยาลัยพระคริสต์ธรรมเบ็ธเอล ซาน ดิเอโก
ดร. แฟรงค์ ธีลแมน เป็ นศาสตราจารย์สายเพรสไบทีเรียนด้านศาสนศาสตร์พนั ธสัญญาใหม่ ณ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมบีสนั
ดร. เค เอริค เธอนเนส เป็ นศาสตราจารย์ด้านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศึกษาและศาสนศาสตร์ ที่วทิ ยาลัยศาสนศาสตร์ทลั บอต มหาวิทยาลัยบิโอ
ลา และเป็ นประธานภาควิชาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศกึ ษาและศาสนศาสตร์
ดร. ปี เตอร์ วอล์คเกอร์ เป็ นศาสตราจารย์ด้านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศึกษา ที่วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมทรินิตเี พื่อการรับใช้พระเจ้า (อดีตเคย
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บทเรียน 4: พระกิตติคุณโดยลูกำ

เป็ นอาจารย์ด้านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศึกษา และรองอาจารย์ใหญ่ร่วม ของวิคลิฟฟ์ ฮอลล์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด)
ดร. สตีเฟน เวลลัม เป็ นศาสตราจารย์ด้านศาสนศาสตร์คริสเตียน ที่วทิ ยาลัยศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบ๊ปติสต์
ดร. เบ็น วิทเธอริงตัน เป็ นศาสตราจารย์ด้านการตีความพันธสัญญาใหม่ ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์แอสบิวรี
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