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บทนํา 
 
เมื$อหลายปีก่อน มีรายงานข่าววา่คนกลุ่มหนึ$งติดอยูใ่นอาคารสาํนกังานที$กาํลงัเกิดเพลิงไหม ้

จากนัCนมีชายหนุ่มคนหนึ$งบุกเขา้ไปในหอ้ง และทุกคนกท็าํตามคาํแนะนาํของเขาเพื$อความปลอดภยั 

เรื$องราวจากผูร้อดชีวติหลายคนที$มาจากหลายส่วนของตึกนัCนเปิดเผยใหเ้ห็นวา่ชายคนดงักล่าวเป็นตาํรวจดบัเพลิงอ

าสาที$บงัเอิญทาํงานอยูใ่นอาคารหลงันัCน ถึงแมเ้ขาจะเสียชีวติในกองเพลิง 

แต่เขากไ็ดช่้วยหลายคนใหร้อดพน้จากความตายที$ดูเหมือนไม่มีทางเลี$ยง 

 

ยิ$งกวา่ผูเ้ขียนพระกิตติคุณท่านอื$น ลูกาบรรยายถึงพระเยซูในฐานะพระผูช่้วยใหร้อด ไม่วา่เราจะตระหนกัหรือไม่กต็าม 

มนุษยชาตินัCนไดห้ลงหายและสิCนหวงั ปราศจากความช่วยเหลือหรือความหวงัใด ๆ 

เราไม่มีทางหนีพน้จากการพิพากษาลงโทษของพระเจา้ได ้แต่พระกิตติคุณลูกาเตือนความจาํเราวา่ ดว้ยการสละพระชนมชี์พของพระเยซู 

พระองคไ์ดเ้สดจ็มาช่วยเราใหร้อด 

 

นี$เป็นบทเรียนที$ 4 ในชุดบทเรียน พระกิตติคุณ และเราตัCงชื$อบทเรียนนีCวา่ “พระกิตติคุณโดยลูกา” ในบทเรียนนีC  

เราจะสาํรวจเพื$อการอ่านพระกิตติคุณเล่มที$สามในพนัธสญัญาใหม่ดว้ยความเขา้ใจที$ดียิ$งขึCน 

และเพื$อประยกุตค์าํสอนในพระกิตติคุณเล่มนีCกบัชีวติของเรา 

 

เราจะศึกษาพระกิตติคุณโดยลูกาในสามขัCนตอน ขัCนตอนแรก เราจะพิจารณาภูมิหลงัของพระกิตติคุณลูกา สอง, 

จะเป็นการสาํรวจโครงสร้างและเนืCอหาของพระกิตติคุณเล่มนีC  และสาม, จะเป็นการศึกษาจุดสาํคญัหลกับางขอ้ 

เราจะเริ$มตน้ดว้ยภูมิหลงัของพระกิตติคุณลูกา 

 

 
ภมูหิลงั 

 
เราจะสาํรวจภูมิหลงัของพระกิตติคุณลูกาโดยพิจารณาตวัผูเ้ขียน กลุ่มผูอ่้านดัCงเดิม 

และสถานการณ์แวดลอ้มในขณะที$ท่านเขียนพระกิตติคุณนีC  เราจะเริ$มดว้ยการศึกษาตวัผูเ้ขียน 

 

 

ผูเ้ขยีน 
 

ในเบืCองตน้นีC  

เราควรกล่าวไวก่้อนวา่พระกิตติคุณลูกาเป็นที$รู้จกัอยา่งกวา้งขวางในฐานะเล่มแรกของชุดพระวจนะสองเล่ม 

โดยเล่มที$สองไดแ้ก่ กิจการของอคัรทูต ดว้ยเหตุนีC  

คาํถามเกี$ยวกบัผูเ้ขียนพระกิตติคุณลูกาจึงถูกพิจารณาร่วมกบัคาํถามเกี$ยวกบัผูเ้ขียนพระวจนะกิจการ 

ใหเ้ราลองฟังบทนาํของพระกิตติคุณลูกา ในลูกา 1:1-4 
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หลายคนไดป้ระมวลเรื$องราวต่างๆ 

ที$ไดส้าํเร็จท่ามกลางพวกเรา ตามที$สืบทอดมาถึงเราจากบรรดาผูที้$ไดเ้ห็นกบัตาตัCงแต่ตน้และเป็นผู ้

รับใชแ้ห่งพระวจนะ เนื$องจากขา้พเจา้เองไดสื้บสวนทุกสิ$งอยา่งถี$ถว้นมาตัCงแต่ตน้ 

จึงเห็นควรที$จะบนัทึกสิ$งเหล่านีC ใหเ้ป็นเรื$องเป็นราวเพื$อท่านเธโอฟีลสัที$เคารพยิ$ง จะไดท้ราบแน่ชั

ดวา่เรื$องต่างๆ ที$เรียนรู้มานัCนจริงแทแ้น่นอน (ลูกา 1:1-4) 

 

และเปรียบเทียบขอ้ความนีCกบับทนาํที$คลา้ยคลึงกนัในกิจการ 1:1-2 ซึ$ งกล่าววา่: 

 

เรียนท่านเธโอฟีลสั 

ในหนงัสือเล่มก่อนขา้พเจา้ไดเ้ขียนถึงสิ$งทัCงปวงซึ$งพระเยซูไดท้รงเริ$มกระทาํและสั$งสอน จนถึงวั

นที$ทรงถูกรับขึCนสู่สวรรค ์(กจิการ 1:1-2) 

 

บทนาํทัCงสองนีC บ่งบอกวา่ผูเ้ขียนไดเ้ขียนถึงคนที$ชื$อเธโอฟีลสั 

และบทนาํของกิจการอา้งอิงถึงหนงัสือที$เขียนขึCนก่อนหนา้นัCน 

สิ$งนีCทาํใหน้กัวชิาการส่วนใหญ่สรุปวา่หนงัสือเล่มที$เขียนขึCนก่อนหนา้นัCนกคื็อพระกิตติคุณลูกานั$นเอง 

 

มีหลกัฐานอื$นเช่นกนัวา่ลูกาเป็นผูเ้ขียนพระวจนะทัCงสองเล่มนีC  

รูปแบบภาษากรีกในลูกาคลา้ยคลึงกบัรูปแบบภาษากรีกในกิจการ 

แต่แตกต่างอยา่งมากจากรูปแบบภาษาในพระกิตติคุณเล่มอื$น นอกจากนีC  

ทัCงสองเล่มเนน้ประเดน็สาํคญัที$คลา้ยคลึงกนั เช่น การที$พระกิตติคุณมีไวเ้พื$อคนทัCงปวง 

งานของพระวญิญาณบริสุทธิ[  ฤทธานุภาพที$ไม่มีผูใ้ดต่อตา้นไดต้ามพระประสงคแ์ละพระวจนะของพระเจา้ 

และการบรรยายบ่อยครัC งวา่ภารกิจของพระคริสตคื์อ “การช่วยใหร้อด” ดงันัCน 

ถา้จะสนันิษฐานวา่ผูเ้ขียนคนเดียวเขียนพระวจนะทัCงสองเล่ม แลว้เขาคือผูใ้ด? 

 

เราจะสาํรวจมิติดา้นผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มที$สามในสองขัCนตอน ก่อนอื$น 

เราจะพิจารณามุมมองดัCงเดิมวา่พระกิตติคุณเล่มนีC ถูกเขียนโดยชายคนหนึ$งชื$อลูกา ต่อจากนัCน 

เราจะสาํรวจประวติัส่วนตวัของลูกา เราจะเริ$มดว้ยการศึกษามุมมองดัCงเดิมที$วา่ลูกาเขียนพระกิตติคุณเล่มนีC  

 

 

มมุมองดั /งเดมิ 
 

ในทางทฤษฎี พระกิตติคุณโดยลูกาถือเป็นหนงัสือนิรนาม เนื$องจากไม่มีการระบุชื$อผูเ้ขียน 

แต่เรื$องนีCกไ็ม่น่าแปลกใจ ผูรั้บคือธีโอฟิลสั ซึ$ งรู้อยา่งแน่นอนวา่ผูเ้ขียนคือใคร ดงันัCน 

จึงไม่มีความจาํเป็นที$ผูเ้ขียนตอ้งระบุตวัตนของตนเอง อยา่งไรกต็าม 

มีแหล่งขอ้มูลมากมายเกี$ยวกบัตวัตนของผูเ้ขียน 

 

มีหลกัฐานอยา่งนอ้ยสามอยา่งที$ยนืยนัมุมมองดัCงเดิมวา่ลูกาไดเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มที$สามนีC  

ประการแรก ขอ้ความจากส่วนอื$น ๆ อีกมากมายในพนัธสญัญาใหม่ลว้นบ่งชีCวา่ลูกาคือผูเ้ขียน 
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พนัธสญัญาใหม่บ่งบอกวา่ผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มที$สามใชเ้วลาอยูก่บัเปาโลในช่วงปีทา้ย ๆ 

ของพนัธกิจของท่าน เช่น ในพระวจนะกิจการ 

บางครัC งผูเ้ขียนบรรยายเหตุการณ์โดยใชส้รรพนามพหูพจนบุ์รุษที$สาม คือ “พวกเขา” 

และในบางโอกาสกใ็ชส้รรพนามบุรุษที$หนึ$ง คือ “พวกเรา” 

บทบรรยายสุดทา้ยที$ใชส้รรพนามบุรุษที$หนึ$งไดแ้ก่กิจการ 27:1 ถึง 28:16 

ซึ$ งบรรยายการเดินทางของเปาโลไปสู่กรุงโรม 

 

นอกเหนือจากนีC  

จดหมายฝากของเปาโลบ่งบอกวา่ลูกาเป็นหนึ$งในผูร่้วมงานไม่กี$คนของท่านในช่วงเวลานีC  เช่น ใน 2 ทิโมธี 4:11 

เมื$อความตายของเปาโลกาํลงัใกลเ้ขา้มา เปาโลกล่าวกบัทิโมธีวา่ “มีเพียง 

 

ลูกาคนเดียวที$อยูก่บัขา้พเจา้” 

ขอ้มูลเช่นนีC มิไดพิ้สูจนว์า่ลูกาเขียนพระกิตติคุณเล่มที$สามและหนงัสือกิจการ แต่กมี็ความเป็นไปไดสู้งมาก 

 

ประการที$สอง ตน้ฉบบัยคุแรกของพระกิตติคุณโดยลูกากชี็Cไปที$ลูกาวา่เป็นผูเ้ขียน 

 

การระบุช่วงเวลาที8ต้นฉบับเก่าแก่ถูกเขยีนนัAนเป็นศาสตร์ที8มคีวามซับซ้อนทางเทคนิคสูงจริง ๆ และจริง 

ๆ แล้วมหีลกัฐานสามชนิดที8นักวชิาการใช้เพื8อระบุวนัเวลาที8ต้นฉบับโบราณถูกเขยีนขึAน ชนิดแรก 

และจริง ๆ แล้วเป็นชนิดที8สําคญัที8สุด—ข้อนีAบางครัAงทาํให้นักศึกษาแปลกใจ แต่กเ็ป็นข้อสําคญัที8สุด—

กคื็อวชิาอกัขรวทิยา อกัขรวทิยาหมายถงึการศึกษาลายมือหรือการเขยีนโบราณ “อกัขระ” 

หมายถงึหนังสือโบราณ และ “วทิยา” ได้แก่การศึกษา นั8นจงึหมายถงึงานเขยีนโบราณ 

นักวชิาการและผู้เชี8ยวชาญด้านอกัขรวทิยาสามารถระบุเวลาอย่างเจาะจงได้ 

บางครัAงคลาดเคลื8อนแค่ภายในไม่กี8ทศวรรษ แต่ที8แน่ ๆ คือไม่เกนิ 50 ปีหรือประมาณนัAน 

นับจากเวลาที8เอกสารถูกเขยีนขึAน 

เหตุผลกเ็พยีงเพราะว่าลายมือนัAนมแีนวโน้มที8จะเปลี8ยนแปลงไปตามกาลเวลา 

บางครัAงระบบอกัษรเองในแง่ของวธีิการเขยีน กเ็ปลี8ยนแปลงไป 

ลกัษณะการเขยีนของภาษานัAนเปลี8ยนแปลงแน่นอน และนี8คือเรื8องของอกัขรวทิยา 

ประการที8สองได้แก่กระบวนการวเิคราะห์ทางเคมบีางอย่าง ตวัอย่างกม็กีารใช้คาร์บอน 14 

เพื8อระบุวนัเวลา หรือการทดสอบชนิดอื8น ๆ ซึ8งอาจทดสอบหมกึ หรือหนังสัตว์ 

หรือสิ8งใดกต็ามที8เอกสารชิAนนัAนถูกบันทกึไว้ เพื8อพยายามระบุอายุของวสัดุที8ใช้เขยีน น 

วธีิที8สามที8จะระบุวนัเวลาที8ต้นฉบับถูกเขยีนได้แก่การศึกษาจากความเห็นหรือข้อความภายนอกที8ถูกเขี

ยนไว้จริง ๆ พวกอาลกัษณ์ที8ทาํสําเนาต้นฉบับเหล่านัAนแทบจะไม่ลงวนัที8ไว้ แต่จริง ๆ แล้ว 

บางครัAงพวกเขากจ็ะเขยีนหมายเหตุหรือความเห็นอะไรสักอย่าง 

ซึ8งจะช่วยให้เราระบุอย่างเจาะจงได้ว่าเอกสารชิAนนัAนถูกทาํสําเนาขึAนเมื8อใด 

ดงันัAนนี8คือสามวธีิที8แตกต่างกนัที8เราใช้เพื8อระบุวนัเวลาที8ต้นฉบับถูกเขยีนขึAน 

 

—ดร. มาร์ค สเตราสส์ 
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ตน้ฉบบัเก่าแก่ที$น่าเชื$อถือไดที้$สุดฉบบัหนึ$งของพระกิตติคุณลูกาไดแ้ก่ “ปาปิรัสหมายเลข 75” 

ซึ$ งมกัเรียกกนัวา่ “พี-75” ตน้ฉบบันีC ถูกระบุวา่เขียนในช่วงคริสตศ์กัราช 180 

และประกอบดว้ยเนืCอหาของพระกิตติคุณเล่มที$สามมากกวา่ตน้ฉบบัยคุแรกอื$นใด ตน้ฉบบันีC มีชื$อที$ระบุวา่ 

“โดยลูกา” 

 

ตน้ฉบบัโบราณอีกหลายฉบบักร็ะบุวา่ลูกาเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มนีC เช่นกนั 

โดยไม่มีเล่มใดเชื$อมโยงพระกิตติคุณเล่มนีCกบัผูอื้$น ประการที$สาม งานเขียนต่าง ๆ 

ของคริสตจกัรยคุแรกกร็ะบุลูกาวา่เป็นผูเ้ขียน 

 

เอกสารสาํคญัจากคริสตจกัรยคุแรกต่างระบุอยา่งสอดคลอ้งกนัวา่ลูกาคือผูเ้ขียนพระกิตติคุณฉบบันีC  

ชิCนส่วนที$หลงเหลือของเอกสารโบราณที$คน้พบโดย “มูราโทรี” (Muratorian fragment) 

ซึ$ งถูกระบุวา่เขียนขึCนระหวา่ง ค.ศ. 170 ถึง 180 

คือเอกสารเก่าแก่ที$สุดที$เรารู้จกัที$บนัทึกรายชื$อพระวจนะในพนัธสญัญาใหม่ที$คริสตจกัรยคุแรกพิจารณาวา่อยูใ่นสา

รบบคมัภีร์ เอกสารชิCนนีCยนืยนัอยา่งชดัเจนถึงลูกาในฐานะผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มที$สาม 

 

เอกสารหลกัฐานโบราณอีกฉบบัหนึ$งถูกเรียกกนัทั$วไปในชื$อ 

“อารัมภบทต่อตา้นมุมมองของมาร์ซิออนต่อพระกิตติคุณลูกา” ซึ$ งเขียนขึCนระหวา่ง ค.ศ. 160 ถึง 180 

เพื$อหกัลา้งมุมมองของมาร์ซิออนคนนอกรีต เอกสารฉบบันีCแนะนาํพระกิตติคุณเล่มที$สามดงันีC : 

 

ลูกา ชาวอนัทโิอคแห่งซีเรีย ผู้เป็นแพทย์โดยอาชีพ เป็นสาวกของพวกอคัรทูต ในวนัเวลาต่อมา 

ท่านตดิสอยห้อยตามเปาโล ... ลูกา ภายใต้แรงกระตุ้นของพระวญิญาณ 

ได้เขยีนพระกติตคุิณทัAงเล่มของท่านในแคว้นอาคายา 

 

ยิ$งกวา่นัCน ผูน้าํคริสตจกัรยคุแรกหลายท่านซึ$งอยูใ่นศตวรรษที$ 2 และ 3 

ต่างกย็อมรับวา่ลูกาคือผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มที$สาม เช่น ความเป็นผูเ้ขียนของลูกาถูกยนืยนัโดยอิเรเนียส 

ซึ$ งมีชีวติอยูช่่วง ค.ศ. 130-202; เคลเมนตแ์ห่งอเลก็ซานเดรีย ซึ$ งมีชีวติอยูช่่วง ค.ศ. 150-215; และเทอร์ทลัเลียน 

ซึ$ งมีชีวติอยูใ่นช่วง ค.ศ. 155-230 

 

ข้าพเจ้าคดิว่าเราสามารถมั8นใจอย่างเตม็ที8ว่าลูกาเป็นผู้เขยีนพระกติตคุิณเล่มที8สาม 

เรารู้จากหนังสือกจิการว่าลูกาเป็นนายแพทย์ และจริง ๆ 

แล้วเป็นคนที8เปาโลได้พบในขณะที8ท่านกาํลงัเดนิทางผ่านตอนเหนือสุดของเอเชียน้อย 

ไปยงัสถานที8ที8เรียกว่าโตรอสั ท่านได้พบกบัลูกา และทัAงสองกเ็ดนิทางไปด้วยกนัจนถงึเมืองฟิลปิปี 

และมคีวามน่าจะเป็นสูงทเีดยีวว่าลูกากพ็กัอยู่ในเมืองฟิลปิปีในฐานะนายแพทย์ที8นั8น 

ก่อนที8จะร่วมทางกบัเปาโลอกีครัAง เพื8อเดนิทางจากฟิลปิปีขึAนไปยงักรุงเยรูซาเลม็ใน ค.ศ. 57 ดงันัAน 

ภาพของลูกาที8เราเห็นในพนัธสัญญาใหม่กคื็อ ท่านเป็นคนหนึ8งที8รู้จกัเปาโลเป็นอย่างด ี

ร่วมเดนิทางกบัท่าน และมเีหตุผลสรุปได้ว่าลูกาคนนีAกคื็อคนคนเดยีวกนักบัที8เขยีนพระกติตคุิณลูกา 

 

—ดร. ปีเตอร์ วอล์คเกอร์ 
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สมมตว่ิาคุณกาํลงัเดาเล่น ๆ ถงึชื8อของผู้ร่วมเดนิทางคนหนึ8งของเปาโล คุณคงจะไม่นึกถงึชื8อของลูกา 

ท่านไม่ได้เป็นบุคคลโดดเด่นในจดหมายฝากของเปาโล คุณน่าจะนึกถงึตติสัหรือคนอื8นมากกว่า ดงันัAน 

แค่ความจริงที8ว่าท่านไม่ได้เป็นบุคคลโดดเด่นในจดหมายของเปาโล กชี็Aให้เห็นว่า 

การที8เราให้ความเชื8อถือว่าลูกาเป็นผู้เขยีนทัAงพระกติตคุิณลูกาและหนังสือกจิการน่าจะถูกต้องแต่ข้าพเจ้

ากค็ดิเช่นกนัว่ามเีหตุผลที8ดทีี8จะคดิถงึชื8อของบุคคลต่าง ๆ ที8ถูกให้นํAาหนักว่าเป็นผู้เขยีนพระกติตคุิณ 

เมื8อย้อนกลบัไปในช่วงเวลาเมื8อพระกติตคุิณเล่มต่าง ๆ เริ8มเผยแพร่หมุนเวยีนเป็นครัAงแรก ดงันัAน 

ข้าพเจ้าคดิว่า 

เมื8อรวมการให้นํAาหนักไปที8ลูกาเข้ากบัความจริงที8ว่าผู้เขยีนหนังสือกจิการน่าจะเป็นผู้ร่วมเดนิทางของเ

ปาโล กม็คีวามเป็นไปได้อย่างสูงว่าผู้เขยีนหนังสือทัAงสองเล่มนีAกคื็อลูกา 

ผู้ตดิตามเปาโลในการเดนิทางบางครัAงของท่าน และผู้เป็นหนึ8งในเพื8อนร่วมงานของเปาโล 

 

—ดร. ริชาร์ด บอคแฮม 

 

เราไดย้นืยนัมมุมองดั 0งเดมิแลว้วา่ลกูาเขยีนพระกติตคิณุเลม่นี0 ต่อไปเราจะศกึษาประวตัสิว่นตวัของลกูา 

 

 

ประวตัสิว่นตวั 
 

พนัธสญัญาใหม่บอกเราอยา่งนอ้ยสี$เรื$องเกี$ยวกบัประวติัส่วนตวัของลูกา ประการแรก ท่านมิไดเ้ป็นอคัรทูต จริง ๆ แลว้ 

ดูเหมือนวา่ลูกาไม่ไดเ้ป็นประจกัษพ์ยานในเหตุการณ์ใดเลยที$ท่านบนัทึกไวใ้นพระกิตติคุณของท่าน 

ลองฟังรายละเอียดจากพระกิตติคุณลูกา 1:1-2: 

 

หลายคนไดป้ระมวลเรื$องราวต่างๆ 

ที$ไดส้าํเร็จท่ามกลางพวกเรา ตามที$สืบทอดมาถึงเราจากบรรดาผูที้$ไดเ้ห็นกบัตาตัCงแต่ตน้และเป็นผู ้

รับใชแ้ห่งพระวจนะ (ลูกา 1:1-2) 

 

ลูกาเป็นพระกติตคุิณหนึ8งเดยีวจากสี8เล่มที8มบีทนําแบบเดยีวกบัที8นักประวตัศิาสตร์มกัเขยีนเพื8อแนะนํา

งานเขยีนทางประวตัศิาสตร์ ดงันัAน นี8จงึเป็นนัยว่า 

ลูกานัAนตระหนักเป็นพเิศษที8จะกระทาํตามวธีิการเขยีนเชิงประวตัศิาสตร์ในยุคนัAน 

และท่านกก็ล่าวถงึแหล่งข้อมูลของท่านในบทนําด้วย ท่านไม่ได้อ้างว่าตวัท่านเองเป็นประจกัษ์พยาน 

แต่ท่านอ้างว่าท่านได้รับคาํพยานจากประจกัษ์พยานและได้บันทกึไว้ ดงันัAน 

สิ8งที8เรามกีคื็อคาํอ้างของท่านว่าท่านรายงานคาํพยานของประจกัษ์พยาน 

แต่แล้วกม็ช่ีวงเวลาหลงัจากที8เปาโลไปถงึกรุงเยรูซาเลม็ 

ในการเดนิทางครัAงสุดท้ายของท่านไปสู่เยรูซาเลม็ และลูกากอ็ยู่กบัท่านด้วย ในช่วงนีA 

เปาโลอยู่ในคุกเป็นเวลาประมาณสองปี และดูเหมือนว่าลูกาใช้ชีวติอยู่แถว ๆ เยรูซาเลม็และที8อื8น ๆ 

ในปาเลสไตน์ในช่วงเวลานัAน ฉะนัAน ท่านจงึมโีอกาสอย่างมากแล้วประมาณสองปี 

ที8ท่านสามารถทาํการสัมภาษณ์ สอบถาม—

อนัเป็นสิ8งที8นักประวตัศิาสตร์ที8ดใีนสมยัโบราณถูกคาดหวงัให้กระทาํ—
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ท่านสามารถสัมภาษณ์ประจกัษ์พยานที8เป็นสมาชิกของคริสตจกัรแห่งเยรูซาเลม็ เช่น  

ยากอบ น้องชายของพระเยซู ผู้ซึ8งใช้ชีวติอยู่ที8นั8นและแน่นอน สาวกบางคนจาก 12 

คนกน่็าจะใช้ชีวติอยู่ในเวลานัAน ไม่ว่าในเยรูซาเลม็หรือพืAนที8อื8นของปาเลสไตน์ ดงันัAน 

แท้จริงแล้วลูกาจงึอยู่ในฐานะดเียี8ยมที8จะได้สัมภาษณ์ประจกัษ์พยาน และแน่นอน 

หลงัจากนัAนท่านตดิตามเปาโลไปยงักรุงโรม ซึ8งอาจมคีนอื8น ๆ 

เช่นกนัที8จะเล่าเรื8องราวของเขาเองถงึสิ8งที8พวกเขาจดจาํได้เกี8ยวกบัพระเยซู ข้าพเจ้าจงึคดิว่า 

สิ8งที8เราสามารถกล่าวกคื็อ ลูกาอยู่ในฐานะที8ดมีากที8จะได้สัมผสักบัประจกัษ์พยานเหล่านัAนโดยตรง 

 

—ดร. ริชาร์ด บอคแฮม 

 

ประการที$สอง ลูกาดูเหมือนวา่จะเป็นชาวต่างชาติที$กลบัใจมานบัถือศาสนาคริสต ์เมื$อเปาโลเขียนไปถึงชาวโคโลสีจากเรือนจาํ 

ท่านส่งคาํทกัทายจากลูกา ซึ$ งอยูก่บัเปาโลในเวลานัCน ลองฟังสิ$งที$เปาโลเขียนในโคโลสี 4:14: 

 

นายแพทยลู์กาเพื$อนที$รักของเรากบัเดมาสฝากความคิดถึงมายงัท่าน (โคโลสี 4:14) 

 

ขอ้ความนีC มีนยัสาํคญั เหตุผลกคื็อ ก่อนหนา้นัCนในขอ้ 10 และ 11 เปาโลไดก้ล่าววา่ ชาวยวิที$ร่วมงานกบัท่านในเวลานัCน 

มีเพียงอาริสทารคสั มาระโก และยสุทสั ดงันัCน จึงมีเหตุผลที$จะสรุปวา่ลูกาเป็นคนต่างชาติ ความจริงขอ้นีC ถูกยนืยนัโดยขอ้ความในกิจการ 

1:19 ในขอ้นีC ลูกากล่าววา่ “อาราเมค” วา่เป็น “ภาษาของพวกเขา” ซึ$ งเป็นภาษาของชาวยวิ แต่ไม่ใช่ของท่านลูกาเอง 

 

ประการที$สาม ลูกาน่าจะมีการศึกษาดี 

พระวจนะหลายเล่มในพนัธสญัญาใหม่ถูกเขียนขึCนในภาษากรีกที$ค่อนขา้งธรรมดา 

แต่พระกิตติคุณลูกาแสดงถึงการใชภ้าษาที$ซบัซอ้นและลํCาลึกกวา่ 

 

ความจริงที$วา่ลูกามีการศึกษาดีกถู็กสะทอ้นออกมาจากการที$เปาโล 

 

กล่าวถึงท่านวา่เป็น “นายแพทย”์ ในโคโลสี 4:14 

การแพทยใ์นช่วงเวลาของพนัธสญัญาใหม่ไม่ไดเ้ป็นวชิาที$มีแบบแผนสูงมากเหมือนในปัจจุบนักจ็ริง 

แต่คนที$จะเป็นแพทยก์จ็าํเป็นตอ้งมีทกัษะ ความเหมาะสม และวฒิุการศึกษาในระดบัหนึ$ง 

 

สิ$งที$สี$ที$เรารู้เกี$ยวกบัประวติัส่วนตวัของลูกาไดแ้ก่การที$ท่านเป็นผูร่้วมพนัธกิจกบัเปาโลในหลายเหตุกา

รณ์ที$รายงานในหนงัสือกิจการ 

 

ตามที$เปาโลบรรยายในฟิเลโมน ขอ้ 24 ลูกาเป็น “เพื$อนร่วมงาน” ของท่าน จากพระวจนะกิจการ 16:6-

10 ลูการ่วมงานกบัเปาโลเป็นครัC งแรกที$เมืองโตรอสั 

และร่วมเดินทางไปกบัเปาโลเมื$อท่านไดต้อบสนองการทรงเรียกของพระเจา้ใหป้ฏิบติัพนัธกิจในมาซิโดเนีย 

นบัจากนัCน ลูกามกัรับใชร่้วมกบัเปาโล ยกเวน้ช่วงที$ท่านพกัอยูใ่นเมืองฟิลิปปีเป็นเวลานาน ตามที$บนัทึกในกิจการ 

16:40 ถึง 20:5 ความสตัยซื์$อของลูกาเห็นไดช้ดัเจนเป็นพิเศษในกิจการ 27:1 

อนัเป็นช่วงที$ท่านร่วมการเดินทางอนัแสนอนัตรายกบัเปาโลไปยงักรุงโรม 
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ข้าพเจ้าคดิว่า ในบรรดาคนทัAงปวงในพนัธสัญญาใหม่ ข้าพเจ้าอยากพบกบัลูกา 

มช่ีวงหนึ8งในชีวติที8ข้าพเจ้าคดิว่าข้าพเจ้าอยากเป็นแพทย์ ดงันัAนสําหรับข้าพเจ้าแล้ว 

ลูกาเป็นคนที8น่าทึ8งมาก และเมื8อเรามองว่าท่านมคุีณสมบัตทิี8จะเขยีนหนึ8งในพระกติตคุิณ 

กม็หีลายสิ8งที8ข้าพเจ้าคดิว่าเข้ากนักบัมุมมองของข้าพเจ้าในเรื8องนัAนพอด ี

ประการแรกเป็นเรื8องของตวับุคคล ในกจิการ 16 ลูกาเริ8มต้นด้วยการกล่าวถงึ “พวกเรา” ทนัใดนัAนเอง 

ท่านกอ็ยู่ในภาพนีAด้วย ท่านไม่ใช่คนที8ได้รับรายงานจากคนอื8นมาอกีท ีแต่ลูการ่วมในคณะบุคคลที8จริง ๆ 

แล้วเป็นส่วนหนึ8งของสิ8งที8กาํลงัเกดิขึAน 

และคนเหล่านัAนกก็าํลงัมโีอกาสที8จะได้รับประสบการณ์ตรงกบัคริสต์ศาสนายุคแรก 

และข้าพเจ้าคดิว่านั8นเป็นสิ8งที8น่าตื8นเต้นประการที8สองได้แก่การที8ท่านเป็นแพทย์ 

เมื8อนึกถงึการที8ข้าพเจ้าเองฝึกฝนที8จะเป็นแพทย์ 

ข้าพเจ้ากรู้็ว่านี8คือคนที8ต้องการให้การวนิิจฉัยนัAนออกมาถูกต้อง 

เขาจะต้องรอบคอบอย่างยิ8งเพื8อให้ข้อมูลออกมาตรงไปตรงมา คุณคงเข้าใจนะครับ 

เขาต้องการให้รายละเอยีดต่าง ๆ นัAนถูกต้องแม่นยาํ เหตุว่า 

สิ8งใดกต็ามที8เขาสรุปจะต้องเป็นไปเพื8อประโยชน์ของคนไข้ 

สิ8งที8สามที8โดนใจข้าพเจ้าเกี8ยวกบัลูกาน่าจะได้แก่มุมมองของท่านเกี8ยวกบัการเดนิทางไปในโลกของชาว

กรีกและโรม 

มุมมองของท่านเกี8ยวกบัเนืAอหาในพระกติตคุิณมไิด้ถูกจาํกดัไว้สําหรับอสิราเอลหรือปาเลสไตน์เท่านัAน 

แต่เป็นมุมมองสําหรับสากลโลก 

เมื8อถงึวนัหนึ8งที8เราคดิถงึพระกติตคุิณคริสเตยีนซึ8งถูกเผยแพร่ไปทั8วโลก 

เราสามารถอ่านพระกติตคุิณลูกาด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงพอสมควร 

เนื8องจากท่านมโีอกาสในประเทศกรีซและกรุงโรม รวมทัAงในส่วนอื8น ๆ ของโลกสมยักรีกและโรมนั 

ท่านมโีอกาสที8ได้เห็นว่าข้อความเรื8องพระเยซูจะถูกประยุกต์ใช้อย่างไรกบัวฒันธรรมอนัเป็นเป้าหมายข

องข้อความนัAน 

 

—ดร. สตฟี ฮาร์เปอร์โด 

 

เมื$อเราไดส้าํรวจเกี$ยวกบัผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มที$สามแลว้ ต่อไป 

เราจะศึกษาตวัตนของผูอ่้านดัCงเดิมของลูกา 

 

 

ผูอ้า่นดั /งเดมิ 
 

เราจะสาํรวจผูอ่้านตัCงเดิมของลูกาในสองแนวทาง แนวทางแรก 

เราจะศึกษาการที$พระวจนะเล่มนีC ถูกอุทิศแก่เธโอฟีลสัอยา่งเปิดเผย และในแนวทางที$สอง 

เราจะพิจารณาความเป็นไปไดที้$วา่พระวจนะเล่มนีC ถูกเขียนถึงผูอ่้านในวงกวา้งขึCนเช่นกนั ก่อนอื$น 

เราจะเนน้ที$เธโอฟีลสัในฐานะผูอ่้านคนแรกของลูกา 
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เธโอฟีลสั 
 

ในช่วงหลายศตวรรษที8ผ่านมา มกีารถกเถยีงกนัอย่างมากว่า เธโอฟีลสัคือใคร และลูกา 1:1-4 กล่าวถงึอะไร 

และบุคคลผู้นีAกถู็กกล่าวถงึอกีครัAงหนึ8งในกจิการ 1:1-2 คาํว่า “เธโอฟีลสั” หมายถงึ “ผู้ที8รักพระเจ้า” และด้วยเหตุผลนีAเอง 

หลายคนจงึคดิว่า บางทเีธโอฟีลสัอาจไม่ได้มตีวัตนจริง ๆ แต่เป็นตวัแทนของผู้ที8อ่านพระกติตคุิณของลูกา 

ซึ8งเป็นผู้ที8รักพระเจ้าในคริสตจกัรแน่นอนว่าอกีหนึ8งความเป็นไปได้ที8สําคญักคื็อ เธโอฟีลสัมตีวัตนจริง นักวชิาการส่วนใหญ่ 

และข้าพเจ้าเองกเ็ห็นด้วยกบัมุมมองที8สองนีA เนื8องจากลูกาบรรยายถงึเธโอฟีลสัว่าเป็น “ที8เคารพยิ8ง” (คาํกรีกคือ “kratista”) 

และหลงัจากนัAน ลูกากใ็ช้คาํคาํนีAอกีครัAงหนึ8งเพื8อกล่าวถงึเจ้าหน้าที8ของโรม คือเฟลกิส์และอากริปปา ดงันัAน 

สิ8งที8อยู่ในความคดิของลูกาน่าจะเป็นสํานวนอย่างเป็นทางการที8ใช้เรียกบุคคลผู้มตีาํแหน่งสูง 

และอาจเจาะจงถงึบุคคลผู้มตีาํแหน่งสูงในรัฐบาลโรมยิ8งกว่านัAน ลูกา 1:1-4 ดูเหมือนจะเป็นคาํอทุศิ 

ซึ8งเข้ากนัได้พอดใีนแง่ของลกัษณะคาํอทุศิในบทนําของงานเขยีน 

และงานเขยีนเชิงประวตัศิาสตร์กม็กัใช้ภาษาลกัษณะเดยีวกนันีAเพื8อเขยีนคาํอทุศิต่อผู้อปุถมัภ์ นั8นคือ 

ผู้ที8จ่ายค่าตอบแทนสําหรับการผลติงานเขยีนชิAนนัAน ดงันัAน จงึสอดคล้องเข้ากนัได้กบัสิ8งที8เรารู้เกี8ยวกบัข้อความอทุศิ 

และด้วยเหตุผลดงักล่าวนีA ตามที8ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้ว เธโอฟีลสัจงึเป็นบุคคลที8มตีวัตนจริงอย่างค่อนข้างแน่นอน 

 

—ดร. เดวดิ บาวเออร์ 

 

คาํนาํของลูกาบอกเป็นนยัวา่เธโอฟีลสัคือผูอุ้ปถมัภข์องท่าน 

ผูที้$มอบหมายและสนบัสนุนดา้นการเงินแก่ท่านเพื$อเขียนหนงัสือเล่มนีC  ในลูกา 1:3 ลูกาขึCนตน้งานเขียนของท่านวา่ “เธโอฟีลสัที$เคารพยิ$ง” 

(“kratiste Theophile” ในภาษากรีก) คาํวา่ “kratiste” เป็นสาํนวนที$ใหเ้กียรติอยา่งสูง แทจ้ริงแลว้ 

มนัเป็นคาํที$ถูกใชบ้รรยายถึงคนอีกเพียงสองคนเท่านัCนตลอดทัCงพนัธสญัญาใหม่ นั$นคือ ผูว้า่การของโรม เฟลิกส์และเฟสตสั 

ถา้เธโอฟีลสัไม่ใช่ขา้ราชการตาํแหน่งสูงของโรม เขากน่็าจะเป็นบุคคลหนึ$งที$เป็นที$นบัถือและมีความสาํคญั 

 

แต่ความสมัพนัธ์ระหวา่งลูกาและเธโอฟิลสัซบัซอ้นยิ$งกวา่การอุปถมัภเ์ท่านัCน ในบางแง่มุม 

เธโอฟิลสัเป็นลูกศิษยข์องลูกาดว้ย เราอ่านพบขอ้ความต่อไปนีCในลูกา 1:3-4: 

 

เนื$องจากขา้พเจา้เองไดสื้บสวนทุกสิ$งอยา่งถี$ถว้นมาตัCงแต่ตน้ 

จึงเห็นควรที$จะบนัทึกสิ$งเหล่านีC ใหเ้ป็นเรื$องเป็นราวเพื$อท่านเธโอฟีลสัที$เคารพยิ$ง จะไดท้ราบแน่ชั

ดวา่เรื$องต่างๆ ที$เรียนรู้มานัCนจริงแทแ้น่นอน (ลูกา 1:3-4) 

 

เธโอฟิลสันัCนรู้เรื$องพระเยซูอยูแ่ลว้ แต่ลูกากเ็ขียนบนัทึกเรื$องของพระเยซูฉบบันีC  

ซึ$ งมีเนืCอหาครบถว้นกวา่และเรียบเรียงเป็นระบบมากกวา่ เพื$อใหเ้ธโอฟิลสัมีความมั$นใจในสิ$งที$ลูกาไดส้อนท่านไวแ้ลว้ 

 

เราไดเ้ห็นแลว้วา่ลูกากล่าวถึงเธโอฟีลสัอยา่งเปิดเผยในฐานะผูอ่้านคนแรกของท่าน 

ซึ$ งกเ็ป็นการดีที$เราจะเรียนรู้วา่ลูกาไดเ้ขียนถึงผูอ่้านในวงกวา้งขึCนดว้ย 

 

 

ผูอ้า่นวงกวา้ง 
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มีเหตุผลหลายขอ้ที$จะคิดวา่นอกเหนือจากเธโอฟิลสัแลว้ ลูกาไดเ้ขียนเพื$อผูอ่้านในวงกวา้งขึCนดว้ย เหตุผลหนึ$งกคื็อ 

คริสเตียนยคุแรกมีแนวโนม้ที$จะแบ่งปันจดหมายและงานเขียนประเภทอื$นแก่กนัและกนั  เพื$อใหเ้ห็นเป็นตวัอยา่ง 

ลองฟังสิ$งที$เปาโลเขียนในโคโลสี 4:16: 

 

หลงัจากอ่านจดหมายนีCแลว้ ช่วยดูแลใหเ้ขาอ่านจดหมายนีC ในคริสตจกัรที$เมืองเลาดีเซียดว้ย 

และขณะเดียวกนัใหท่้านรับจดหมายจากเมืองเลาดีเซียมาอ่านเช่นกนั 

(โคโลสี 4:16) 

 

เนื$องจากคริสเตียนยคุแรกมกัแบ่งปันงานเขียนของพวกเขาระหวา่งกนั 

จึงดูสมเหตุผลที$จะสนันิษฐานวา่เธโอฟิลสักน่็าจะกระตือรือร้นที$จะแบ่งปันงานเขียนของลูกาเช่นกนัดว้ย 

 

นอกจากนัCน 

การที$พระกิตติคุณเล่มนีC มีแบบแผนเชิงวรรณกรรมชัCนสูงทาํใหค่้อนขา้งแน่ชดัวา่ลูกาไดนึ้กถึงกลุ่มผูอ่้านในวงกวา้งกวา่ดว้ย 

แบบแผนทางภาษาไม่ใช่ลกัษณะของขอ้ความส่วนตวัที$ตัCงใจเขียนใหบุ้คคลผูเ้ดียวเท่านัCน 

การคน้ควา้เชิงประวติัศาสตร์อยา่งกวา้งขวางที$ลูกากล่าวถึงในลูกา 1:3 กบ็อกเป็นนยัถึงกลุ่มผูอ่้านในวงกวา้ง และนอกจากนัCน 

การที$พระกิตติคุณลูกาและหนงัสือกิจการมีความยาวมาก ทาํใหเ้ขา้ใจไดว้า่ลูกากาํลงัเขียนงานชิCนสาํคญัเพื$อสื$อถึงผูอ่้านกลุ่มใหญ่กวา่ 

แต่ผูอ่้านกลุ่มใหญ่กวา่นีC คือใคร? 

 

ดูเหมือนวา่ความเป็นไปไดสู้งสุดคือ ลูกาเขียนไปถึงคริสเตียนต่างชาติเป็นหลกั เช่น 

ลกัษณะภาษากรีกที$ท่านใชก้เ็ป็นลกัษณะของคนต่างชาติ 

และการที$ท่านเนน้วา่พระกิตติคุณเรื$องแผน่ดินของพระเจา้นัCนถูกมอบใหแ้ก่สากลโลก กย็ ํCาวา่ความรอดนัCนมีไวส้าํหรับคนทุกชาติทุกภาษา 

แน่นอน พระกิตติคุณของลูกาน่าจะมีคุณค่าสาํหรับคริสเตียนชาวยวิดว้ย แต่ลูกามิไดถู้กเขียนเพื$อชาวยวิเป็นหลกัเหมือนพระกิตติคุณมทัธิว 

 

โดยทั$วไปแลว้ พระเจา้เจตนาเสมอใหค้นของพระองคต์ลอดประวติัศาสตร์อ่านและเขา้ใจพระคมัภีร์ทัCงเล่ม 

แต่กส็าํคญัที$จะตอ้งรับรู้วา่ เมื$อพระวญิญาณบริสุทธิ[ ดลใจผูเ้ขียนคนใดคนหนึ$งใหเ้ขียนหนงัสือเล่มใดเล่มหนึ$งขึCนมา 

พระองคก์ท็าํงานผา่นบุคลิกภาพและความสนใจของบุคคลผูน้ัCน เมื$อพิจารณานยัยะสาํคญันีC  

เรากเ็ห็นวา่ลูกาออกแบบพระกิตติคุณของท่านใหสื้$อสารค่อนขา้งตรงกบัความตอ้งการของเธโอฟิลสัและคริสเตียนต่างชาติอื$น ๆ 

ในศตวรรษแรก ในทางตรงกนัขา้ม ผูอ่้านยคุปัจจุบนัก ็“แอบไดย้นิ” สิ$งที$ลูกาเขียนไปถึงคนสมยันัCน 

แต่ถา้เรานึกถึงลูกาและผูอ่้านดัCงเดิมของท่านไวใ้นใจเมื$อเราอ่านพระกิตติคุณของท่าน เรากจ็ะพร้อมยิ$งขึCนที$จะเขา้ใจสิ$งที$ท่านเขียน 

และสามารถประยกุตสิ์$งนัCนเขา้กบัชีวติของเราเองได ้

 

เราไดรู้้แลว้วา่ผูเ้ขียนและผูอ่้านพระกิตติคุณเล่มนีC คือใคร ต่อไป 

เรากพ็ร้อมที$จะศึกษาสถานการณ์แวดลอ้มของการเขียนพระกิตติคุณเล่มนีC  

 

 

สถานการณแ์วดลอ้ม 
 

เราจะศึกษาสถานการณ์แวดลอ้มการเขียนพระกิตติคุณลูกาในสองแนวทาง แนวทางแรก เราจะพิจารณาวนัเวลาของการเขียน 

และแนวทางที$สอง เราจะศึกษาวตัถุประสงคข์องลูกาในการเขียน เราจะเริ$มดว้ยวนัเวลาที$พระกิตติคุณลูกาถูกเขียนขึCน 



พระกติตคิณุ   บทเรยีน 4: พระกติตคิณุโดยลกูา 
 

-   - 

For videos, study guides and many other resources, please visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

10 

วนัเวลาทีCเขยีน 
 

อยา่งนอ้ย มี 2 ปัจจยัที$ชีCวา่เป็นช่วงเวลาระหวา่ง ค.ศ. 65 และ 67 คือ หนึ$ง การเปรียบเทียบระหวา่งพระกิตติคุณของลูกา 

และพระกิตติคุณของมาระโกทาํใหน้กัวชิาการพนัธสญัญาใหม่ส่วนใหญ่เห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ลูกาใชพ้ระกิตติคุณของมาระโกเป็นหนึ$งในแ

หล่งขอ้มูลในการคน้ควา้ดว้ย ในบทเรียนก่อนหนา้นีC เกี$ยวกบัพระกิตติคุณมาระโก เราสรุปวา่อยา่งเร็วที$สุด 

มาระโกน่าจะเขียนพระกิตติคุณของท่านใน ค.ศ. 64 ถา้ลูกาใชม้าระโกเป็นแหล่งขอ้มูล 

ฉะนัCนอยา่งเร็วที$สุดที$ท่านจะเขียนพระกิตติคุณของท่านไดก้ต็อ้งเป็นช่วงเวลาหลงัจากนัCน ซึ$ งน่าจะประมาณ ค.ศ. 65 

 

สอง หนงัสือกิจการชีC ถึงช่วงเวลาไม่เกิน ค.ศ. 69 และน่าจะไม่เกิน ค.ศ. 67 ดว้ยซํC า กิจการมิไดบ้นัทึกเหตุการณ์สาํคญั 

เช่นการพลีชีพของเปาโล ซึ$ งเกิดขึCนประมาณ ค.ศ. 65; การกดขี$ข่มเหงโดยจกัรพรรดิเนโร ซึ$ งจบลงใน ค.ศ. 68; 

หรือการล่มสลายของเยรูซาเลม็ใน ค.ศ. 70 การที$ลูกาไม่ไดก้ล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านีC มีนยัสาํคญั 

ซึ$ งบ่งบอกวา่ลูกาเขียนกิจการก่อนที$เหตุการณ์เหล่านีCจะเกิดขึCน หรืออยา่งนอ้ยก่อนที$ท่านจะรู้เกี$ยวกบัเหตุการณ์เหล่านีC  

และตามที$กล่าวไวใ้นกิจการ 1:1 พระกิตติคุณลูกาถูกเขียนแลว้เสร็จก่อนที$ท่านจะเขียนหนงัสือกิจการเสียอีก ดงันัCน 

จึงมีความน่าจะเป็นมากที$สุดวา่ลูกาเขียนพระกิตติคุณของท่านแลว้เสร็จก่อน ค.ศ. 67 

และค่อนขา้งแน่นอนวา่ท่านเขียนพระกิตติคุณแลว้เสร็จก่อน ค.ศ. 69 ก่อนเยรูซาเลม็ล่มสลายลง 

 

หลงัจากไดพิ้จารณาวนัเวลาที$ลูกาเขียนพระกิตติคุณแลว้ ต่อไปเราจะศึกษาวตัถุประสงคข์องท่าน 

 

 

วตัถปุระสงค ์
 

ในลูกา 1:3-4 ลูกาไดใ้หเ้หตุผลต่อไปนีCสาํหรับการศึกษาและการเขียนพระกิตติคุณเล่มนีC : 

 

เนื$องจากขา้พเจา้เองไดสื้บสวนทุกสิ$งอยา่งถี$ถว้นมาตัCงแต่ตน้ 

จึงเห็นควรที$จะบนัทึกสิ$งเหล่านีC ใหเ้ป็นเรื$องเป็นราวเพื$อท่านเธโอฟีลสั 

ที$เคารพยิ$ง จะไดท้ราบแน่ชดัวา่เรื$องต่าง ๆ ที$เรียนรู้มานัCนจริงแทแ้น่นอน 

(ลูกา 1:3-4) 

 

ลูกาเขียนขึCนเพื$อเธโอฟิลสั และเพื$อคริสเตียนชาวต่างชาติอยา่งท่าน เพื$อเสริมสร้างความเชื$อใหม่ของพวกเขาในพระเยซู 

พระเมสสิยาห์ของชาวยวิ 

 

ในช่วงที$ลูกาเขียนพระกิตติคุณนัCน คริสเตียนชาวต่างชาติ เช่นเธโอฟิลสั เผชิญกบัความทา้ทายความเชื$ออยา่งใหญ่หลวง 

ความทา้ทายเหล่านีC มีที$มาอยา่งนอ้ยสองประการ ประการแรก 

การที$เนโรข่มเหงคริสเตียนในกรุงโรมทาํใหเ้กิดความหวาดกลวัแพร่สะพดัไปวา่การข่มเหงนัCนจะกระจายไปทั$วจกัรวรรดิ 

และความหวาดกลวันีC เป็นเหตุใหบ้างคนสงสยัในคาํอา้งของคริสเตียนวา่พระเยซูไดน้าํแผน่ดินของพระเจา้มาแลว้ 

 

ประการที$สอง คริสเตียนในเวลานัCนกาํลงัถกเถียงกนัเกี$ยวกบัสถานภาพของคนต่างชาติที$กลบัใจ 

ซึ$ งอยูใ่นคริสตจกัรที$มีคนยวิเป็นส่วนใหญ่อคติและความแตกแยกนีC ก่อใหเ้กิดความสงสยัเกี$ยวกบัคาํอา้งที$วา่พระเยซูไดป้ระทานความรอด

แก่มนุษยชาติทุกครอบครัว 
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เพื$อตอบโตก้บัความทา้ทายและความสงสยัเหล่านีC  ลูกาไดเ้ขียนเพื$อใหค้วามมั$นใจแก่ผูเ้ชื$อชาวต่างชาติวา่ 

พวกเขาเลือกไดถู้กตอ้งแลว้ในการติดตามพระเยซู พระเยซูไดเ้ริ$มสถาปนาแผน่ดินของพระเจา้แลว้จริง ๆ 

และคริสเตียนชาวต่างชาติกเ็ป็นสมาชิกสมบูรณ์ของครอบครัวของพระเจา้ หากพวกเขาสตัยซื์$อต่อพระเยซู 

พวกเขากส็ามารถมั$นใจไดว้า่จะไดรั้บพระพรทัCงสิCนแห่งความรอด 

 

เราไดส้าํรวจภูมิหลงัของพระกิตติคุณลูกาแลว้ ต่อไป เราจะศึกษาหวัขอ้ใหญ่ที$สอง นั$นคือ 

โครงสร้างและเนืCอหา 

 

 

โครงสรา้งและเนื/อหา 
 

ท่านคงจาํไดจ้ากบทเรียนก่อน ๆ ในชุดบทเรียนนีCวา่ ในภาพใหญ่แลว้ 

พระกิตติคุณทัCงสี$เกี$ยวกบัเรื$องราวชีวติของพระเยซูตามลาํดบัเวลา แต่เมื$อมองในภาพเลก็ 

พระกิตติคุณแต่ละฉบบับางครัC งกเ็รียบเรียงเรื$องราวเกี$ยวกบัพระเยซูโดยใชห้ลกัการแตกต่างกนั เช่น 

เราไดเ้ห็นวา่มทัธิวและมาระโกบางครัC งเรียบเรียงเนืCอหาตามประเดน็สาํคญับางประเดน็ เมื$อเปรียบเทียบกนัแลว้ 

ลูกาเรียบเรียงเนืCอหาส่วนใหญ่ในพระกิตติคุณของท่านโดยอิงภูมิศาสตร์ 

 

เพื$อวตัถุประสงคใ์นการศึกษาบทเรียนนีC  เราจะแบ่งพระกิตติคุณลูกาออกเป็นหกส่วน เริ$มดว้ยบทนาํใน 1:1-4 

และตามดว้ยชุดเรื$องราวหลกัอีกหา้ชุด: 

 

• ส่วนหลกัส่วนแรกของพระกิตติคุณบรรยายจุดเริ$มตน้ของพระเยซู  

โดยเนน้ที$แควน้ยเูดียและแม่นํCาจอร์แดน ส่วนนีC เริ$มจาก 1:5 ถึง 4:13 

• ส่วนหลกัส่วนที$สองบรรยายพนัธกิจของพระเยซูในแควน้กาลิลี โดยเริ$มจาก 4:14 ถึง 9:50 

• ส่วนหลกัส่วนที$สามรายงานการเดินทางของพระเยซูไปยงัเยรูซาเลม็ ใน 9:51 ถึง 19:27 

• ส่วนหลกัส่วนที$สี$บรรยายพนัธกิจของพระเยซูในกรุงเยรูซาเลม็ และบริเวณรอบ ๆ กรุงเยรูซาเลม็ดว้ย ใน 19:28 ถึง 21:38 

•  ส่วนหลกัส่วนที$หา้ซึ$ งเป็นส่วนสุดทา้ยของพระกิตติคุณลูกา 

บรรยายการถูกตรึงและการคืนพระชนมข์องพระเยซูนอกกรุงเยรูซาเลม็ ซึ$ งอยูใ่น 22:1 ถึง 24:53 

 
เนื$องจากเราไดศึ้กษาบทนาํของลูกาไปแลว้ เราจะใหค้วามสนใจไปที$หา้ส่วนหลกัของบทบรรยายของท่าน 

โดยเริ$มที$จุดเริ$มตน้ของพระเยซู ในลูกา 1:5 ถึง 4:13 

 

 

จดุเริCมตน้ของพระเยซ ู
 

รายงานของลูกาเกี$ยวกบัจุดเริ$มตน้ของพระเยซูเริ$มตน้ขึCนก่อนการประสูติของพระเยซูเลก็นอ้ยและครอบคลุมชีวติทัCงหมดของ

พระเยซูก่อนที$พระองคก์ระทาํพนัธกิจต่อสาธารณชน 
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ประเดน็สาํคญัของลูกาในบทต่าง ๆ นีC  เพื$อแสดงใหเ้ห็นวา่พระเยซูเป็นทัCงพระบุตรของพระเจา้และบุตรของดาวดิ 

ซึ$ งทาํใหพ้ระองคเ์ป็นทัCงพระเจา้สมบูรณ์และมนุษยส์มบูรณ์ ยิ$งกวา่นัCน ในฐานะบุตรของดาวดิ 

พระเยซูเป็นทัCงพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต ์ผูที้$จะนาํความรอดมาสู่โลกนีCโดยการนาํแผน่ดินของพระเจา้มาสถาปนาในโลก 

 

ตลอดบทบรรยายนีC  ลูกากล่าวถึงพระสญัญาของพระเจา้ในพนัธสญัญาเดิมอยา่งสมํ$าเสมอ 

เพื$อแสดงใหเ้ห็นวา่พระเจา้กาํลงัทาํใหพ้ระสญัญาเหล่านีCสาํเร็จเป็นจริงโดยผา่นทางพระเยซู และดงันัCน 

หนทางเดียวที$จะสตัยซื์$อต่อพระเจา้และรับมรดกเป็นพระพรแห่งแผน่ดินของพระองคก์คื็อการตอ้นรับพระเยซูในฐานะกษตัริยแ์ละพระผูช่้

วยใหร้อด 

 

เราสามารถแบ่งเนืCอหาในบทเหล่านีCออกเป็นสี$ส่วนหลกั: (1) 

การประกาศถึงการกาํเนิดของยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาและการประสูติของพระเยซู; (2) การกาํเนิดและการประสูติของทัCงสองตามคาํประกาศ 

และวยัเดก็ของทัCงสอง; (3) การที$ยอห์นระบุชดัเจนวา่พระเยซูคือใคร; และ (4) และการยนืยนัสามครัC งวา่พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้  

เราจะเริ$มศึกษาการประกาศถึงการกาํเนิดและการประสูติในลูกา 1:5-56 

 

 

การประกาศถงึการกําเนดิและการประสตู ิ
 

การที$ลูกาเริ$มพระกิตติคุณของท่านดว้ยการปรากฏตวัของทูตสวรรคก์าเบรียลนัCนมีนยัสาํคญั 

หลายร้อยปีก่อนหนา้นัCน ในดาเนียล 9 กาเบรียลไดป้ระกาศวา่ 

การที$ชาวอิสราเอลตอ้งระเหเร่ร่อนนอกประเทศของตนนัCนจะกินเวลาหลายร้อยปี 

ตราบใดที$พวกเขาอยูภ่ายใตก้ารพิพากษาของพระเจา้ อิสราเอลกอ็ยูใ่นพนัธะนัCน แต่ในพระกิตติคุณของลูกา 

กาเบรียลประกาศวา่ช่วงเวลาแห่งการพิพากษานัCนกาํลงัจะสิCนสุดลง 

 

 ในลูกา 1:5-25 กาเบรียลพยากรณ์ถึงการกาํเนิดของยอห์นผูใ้หบ้พัติศมา 

กาเบรียลปรากฏต่อปุโรหิตเศคาริยาห์ในยเูดียและบอกท่านวา่ 

เอลิซาเบธภรรยาที$เป็นหมนัของท่านจะใหก้าํเนิดบุตรชายดว้ยการอศัจรรย ์

และทัCงสองจะตอ้งตัCงชื$อบุตรชายคนนัCนวา่ยอห์น ยอห์นจะเตม็ลน้ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธิ[ ตัCงแต่เกิด 

และจะรับใชพ้ระเจา้ดว้ยจิตวญิญาณของผูเ้ผยพระวจนะเอกเอลียาห์ 

เพื$อเตรียมหนทางสาํหรับความรอดที$มาจากพระเจา้ ตอนแรก เศคาริยาห์สงสยัในขอ้ความของกาเบรียล 

ท่านจึงถูกทาํใหเ้ป็นใบ ้จนกระทั$งบุตรชายของท่านกาํเนิด 

 

ลูกากล่าวถึงประกาศของกาเบรียลเกี$ยวกบัการกาํเนิดของยอห์นและคาํประกาศอนัยิ$งใหญ่กวา่เกี$ยวกบัการประสูติของพระเยซู

ควบคู่กนัในลูกา 1:26-38 กาเบรียลบอกมารียว์า่พระเจา้จะทาํใหบุ้ตรชายคนหนึ$งกาํเนิดในครรภข์องเธออยา่งมหศัจรรย ์

ซึ$ งทาํใหพ้ระเจา้เองเป็นพระบิดาของบุตรชายผูน้ัCน พระบุตรของพระเจา้จะมีนามวา่ “เยซู” ซึ$ งหมายถึง “พระผูช่้วยใหร้อด” ยิ$งกวา่นัCน 

พระองคจ์ะสืบทอดราชบลัลงักข์องบรรพบุรุษของพระองค ์คือดาวดิ ซึ$ งหมายความวา่พระองคจ์ะเป็นพระเมสสิยาห์ 

บุตรผูย้ิ$งใหญ่ของดาวดิ ผูที้$จะนาํความรอดแห่งอาณาจกัรนิรันดร์ของพระเจา้ลงมาสู่โลกนีC  

 

เนื$องจากเป็นลูกพี$ลูกนอ้งกนั มารียจึ์งไปเยี$ยมเอลิซาเบธในแควน้ยเูดีย 

เพื$อบอกเธอวา่ตวัมารียเ์องตัCงครรภผ์ูเ้ป็นพระบุตรของพระเจา้ การเยี$ยมเยยีนครัC งนีCบนัทึกไวใ้นลูกา 1:39-56 
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เมื$อมารียท์กัทายเอลิซาเบธ ยอห์นกโ็ลดเตน้ดว้ยความยนิดีในครรภข์องมารดา และทนัใดนัCน 

เอลิซาเบธกเ็ตม็ลน้ดว้ยพระวญิญาณ และเธอจึงเขา้ใจความสาํคญัของปฏิกิริยาของทารกในครรภข์องเธอ 

เอลิซาเบธไดอ้วยพรใหม้ารีย ์โดยเรียกทารกในครรภข์องมารียว์า่เป็นพระผูเ้ป็นเจา้ของเธอ 

และมารียไ์ดต้อบสนองดว้ยการร้องเพลงสรรเสริญพระเจา้ที$เธอชื$นชอบที$สุด ซึ$ งมกัถูกเรียกวา่ 

“บทเพลงยกยอ่งสรรเสริญพระเจา้” (Magnificat) ในลูกา 1:46-55 

อนัเป็นการแสดงออกถึงความชื$นชมยนิดีใหญ่หลวงของเธอที$ความรอดไดม้าถึงมนุษยชาติผา่นบุตรชายของเธอ 

 

หลงัจากประกาศการกาํเนิดและการประสูติแลว้ ลูกาไดเ้ปรียบเทียบการกาํเนิดและการประสูติ 

และวยัเดก็ ของยอห์นและของพระเยซู ในลูกา 1:57 ถึง 2:52 

 

 

การกําเนดิและการประสตู ิและวยัเด็ก 
 

รายงานของลูกาเกี$ยวกบักาํเนิดและวยัเดก็ของยอห์นอยูใ่นลูกา 1:57-80 

ยอห์นเกิดมาเมื$อบิดามารดาของท่านชรามากแลว้ 

และเมื$อพวกเขานาํยอห์นมาถวายที$พระวหิารในวนัที$แปดเพื$อรับพิธีสุหนตั เสียงของบิดาของท่านกก็ลบัคืนมา 

ในเวลานัCน 

เศคาริยาห์กเ็ตม็ลน้ดว้ยพระวญิญาณบริสุทธิ[ และพยากรณ์วา่บุตรชายของท่านจะเตรียมพระมรรคาสาํหรับพระเมส

สิยาห์ ผูเ้ป็นบุตรผูย้ิ$งใหญ่ของดาวดิ 

 

ใหเ้ราฟังจากลูกา 1:69-76 วา่เศคาริยาห์บรรยายบทบาทของพระเมสสิยาห์วา่อยา่งไร 

 

พระองคท์รงชูเขาสตัวแ์ห่งความรอดสาํหรับเราในพงศพ์นัธ์ุดาวดิผูรั้บใชข้องพระองค(์ตามที$พระ

องคไ์ดต้รัสไวผ้า่นเหล่าผูเ้ผยพระวจนะผูบ้ริสุทธิ[ ในโบราณกาล) ... 

และเป็นการรําลึกถึงพนัธสญัญาอนับริสุทธิ[ ของพระองคคื์อคาํปฏิญาณที$ทรงใหไ้วแ้ก่อบัราฮมับร

รพบุรุษของเรา “ส่วนเจา้ ลูกของพอ่ 

เจา้จะไดชื้$อวา่ผูเ้ผยพระวจนะขององคผ์ูสู้งสุดเพราะเจา้จะนาํหนา้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เพื$อเตรียมทาง

สาํหรับพระองค ์(ลูกา 1:69-76) 

 

ในพนัธสญัญาเดิม พระเจา้ไดก้ระทาํพนัธสญัญาแห่งความรอดกบัอบัราฮมัและดาวดิ 

และเศคาริยาห์พยากรณ์วา่พระเจา้ใกลจ้ะกระทาํพระสญัญาเหล่านีC ใหส้าํเร็จเป็นจริงแลว้ 

และกล่าวดว้ยวา่ยอห์นบุตรชายของท่านจะเป็นผูเ้ผยพระวจนะผูเ้ตรียมหนทางเพื$อพระองค ์

 

ถดัมาในลูกา 2:1-52 ลูกาไดร้ายงานการประสูติและชีวติวยัเยาวข์องพระเยซู 

มีหลายสิ$งที$คู่ขนานกนัระหวา่งเรื$องราวของพระเยซูกบับทบรรยายก่อนหนา้นัCนของท่านเกี$ยวกบัการกาํเนิดของยอ

ห์น แต่บนัทึกของลูกาเกี$ยวกบัการประสูติและวยัเดก็ของพระเยซูนัCนยาวกวา่และละเอียดกวา่มาก 

โดยเริ$มตน้ที$การประสูติของพระเยซูในเมืองดาวดิ นั$นคือ เมืองเบธเลเฮมในแควน้ยเูดีย ซึ$ งบนัทึกไวใ้นลูกา 2:1-20 

 

การประสูติของพระเยซูนัCนตํ$าตอ้ยมาก พระองคป์ระสูติในคอกววัและถูกวางไวใ้นรางใหอ้าหารสตัว ์
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แต่การที$ทูตสวรรคไ์ดป้ระกาศการประสูติของพระองคแ์ก่คนเลีCยงแกะที$อยูใ่นละแวกนัCน 

หาไดผ้ดิไปจากคาํวา่ยิ$งใหญ่แมแ้ต่นอ้ย ใหเ้ราฟังสิ$งที$ทูตสวรรคป์ระกาศแก่คนเลีCยงแกะในลูกา 2:10-11: 

 

แต่ทูตนัCนกล่าวแก่พวกเขาวา่ “อยา่กลวัเลย เรานาํข่าวดีมา 

เป็นความเปรมปรีดิ[ ใหญ่หลวงสาํหรับคนทัCงปวง ในวนันีC ที$เมืองของดาวดิองคพ์ระผูช่้วยใหร้อดไ

ดม้าบงัเกิดเพื$อท่าน พระองคคื์อพระคริสตผ์ูท้รงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (ลูกา 2:10-11) 

 

ทูตสวรรคไ์ดก้ล่าวถึงข่าวดีหรือ “ข่าวประเสริฐ” 

วา่กษตัริยพ์ระเมสสิยาห์จะช่วยคนของพระเจา้ใหร้อดพน้จากการพิพากษาของพระองค ์

 

จากนัCน 

ทูตสวรรคผ์ูป้ระกาศข่าวดีกถู็กสมทบโดยทูตสวรรคก์ลุ่มใหญ่ที$ร้องเพลงสรรเสริญพระเจา้สาํหรับการประสูติของ

พระเยซู ลูกากล่าวชดัเจนวา่ ถึงแมพ้ระเยซูจะประสูติอยา่งตํ$าตอ้ย แต่บุตรชายของมารียน์ัCน จริง ๆ 

แลว้กคื็อพระเมสสิยาห์และกษตัริยที์$พระเจา้ทรงเลือกสรรไว ้

 

จากนัCน ลูกาบรรยายถึงการที$พระเยซูเขา้รับสุหนตัและปรากฏตวัที$พระวหิารในเยรูซาเลม็ ในลูกา 2:21-

40 ที$พระวหิาร พระวญิญาณบริสุทธิ[ เสดจ็ลงมาบนสิเมโอนและดลใจท่าน รวมทัCงอนันา วสุิทธิสตรีผูเ้ผยพระวจนะ 

ใหป้ระกาศวา่พระเยซูคือพระเมสสิยาห์ผูจ้ะนาํความรอดมาสู่โลกมนุษย ์ใหเ้ราฟังคาํสรรเสริญพระเจา้ของสิเมโอน 

ในลูกา 2:30-32: 

 

เพราะตาของขา้พระองคไ์ดเ้ห็นความรอดของพระองคค์วามรอดซึ$งพระองคไ์ดท้รงจดัเตรียมไวต่้

อหนา้ประชากรทัCงปวงเป็นแสงสวา่งเพื$อสาํแดงแก่คนต่างชาติและเพื$อเป็นศกัดิ[ ศรีแก่อิสราเอลปร

ะชากรของพระองค”์ (ลูกา 2:30-32) 

 

สิ$งนีCทาํใหส้าํเร็จตามพระวจนะอิสยาห์ 49:6 ซึ$ งพระเจา้ไดต้รัสดงันีC : 

 

พระองคต์รัสวา่ “เป็นการเลก็นอ้ยเกินไปที$จะใหเ้จา้เป็นผูรั้บใชข้องเราเพื$อฟืC นฟูชนเผา่ต่างๆ 

ของยาโคบใหก้ลบัสู่สภาพเดิมและนาํชนอิสราเอลเหล่านัCนซึ$งเราสงวนไวก้ลบัมาหาเราเราจะใหเ้จ้

าเป็นแสงสวา่งสาํหรับชนต่างชาติดว้ยเพื$อเจา้จะนาํความรอดของเราไปจนถึงสุดปลายแผน่ดินโล

ก” (อสิยาห์ 49:6) 

 

โดยผา่นทางสิเมโอน พระเจา้เปิดเผยวา่ 

พระเยซูคือพระเมสสิยาห์ผูจ้ะนาํความรอดและสง่าราศีมาสู่อิสราเอล และยิ$งกวา่นัCน 

พระองคจ์ะนาํข่าวประเสริฐแห่งแผน่ดินของพระเจา้ไปถึงคนต่างชาติดว้ย เพื$อที$พวกเขาอาจไดรั้บความรอดเช่นกนั 

 

ทา้ยที$สุด ลูกาไดย้อ้นกลบัมาที$ประเดน็สาํคญัเรื$องความเป็นพระบุตรของพระเยซู 

โดยเสนอเรื$องราวเกี$ยวกบัพระเยซูที$พระวหิารโดยสงัเขป ในลูกา 2:41-52 เมื$ออาย ุ12 ปี 

พระเยซูติดตามบิดามารดาของพระองคไ์ปร่วมพิธีปัสกาในเยรูซาเลม็ 

แต่พระองคแ์ยกกบับิดามารดาตอนที$กาํลงักลบับา้น 
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บิดามารดาของพระองคพ์บพระองคห์ลายวนัถดัมาในโถงพระวหิาร กาํลงัคุยอยูก่บัพวกพวกอาจารย ์

ทุกคนในพระวหิารต่างประหลาดใจกบัความรู้และความเขา้ใจของพระเยซู เมื$อมารียม์ายนืต่อหนา้พระเยซู 

คาํตอบของพระองคเ์ผยใหเ้ห็นวา่พระองคพิ์เศษเพียงใด ใหเ้ราลองฟังสิ$งที$พระเยซูกล่าวแก่มารีย ์ในลูกา 2:49: 

 

พระกมุารตรัสวา่ “ตามหาเราทาํไม? 

ไม่รู้หรือวา่เราตอ้งอยูใ่นพระนิเวศของพระบิดาของเรา?” (ลูกา 2:49) 

 

พระวหิารนัCนเป็นนิเวศนพ์ระบิดาของพระองค ์เพราะพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้ 

 

หลงัจากการกาํเนิดและการประสูติ รวมทัCงวยัเดก็ ของทัCงยอห์นและพระเยซู 

ลูกาไดร้ายงานถึงการที$ยอห์นกล่าวอยา่งเจาะจงวา่พระเยซูคือใคร ในลูกา 3:1-20 

 

 

การทีCยอหน์ระบตุวัตนของพระเยซ ู
 

ในบทบรรยายตอนนีC  

ยอห์นตระเตรียมมรรคาสาํหรับความรอดจากพระเจา้ดว้ยการกล่าวเจาะจงอยา่งเป็นทางการวา่พระเยซูคือพระเมสสิ

ยาห์ พนัธกิจการเทศนาของท่านในละแวกแม่นํCาจอร์แดน ยอห์นประกาศวา่แผน่ดินของพระเจา้กาํลงัจะมาถึง 

เตือนสติผูค้นใหก้ลบัใจจากบาปและใหค้นเหล่านัCนที$กลบัใจรับบพัติศมา 

แต่เมื$อพระเยซูเสดจ็มาหาท่านเพื$อรับบพัติศมา ยอห์นระบุชดัเจนวา่พระองคคื์อพระเมสสิยาห์ และประกาศตรง ๆ 

วา่ท่านไม่คู่ควรแมแ้ต่จะแกส้ายฉลองพระบาทของพระเมสสิยาห์ 

ยอห์นกล่าววา่พระเยซูจะใหบ้พัติศมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธิ[  ตามที$มีพยากรณ์ไวใ้นในพนัธสญัญาเดิม 

เช่นอิสยาห์ 44:3 และเอเสเคียล 39:29 และนี$หมายความวา่ยคุสุดทา้ยของประวติัศาสตร์ไดม้าถึงแลว้ 

อนัเป็นเวลาที$ความรอดจากพระเจา้จะสาํเร็จเป็นจริงอยา่งสมบูรณ์ 

 

น่าสนใจที8จะสังเกตว่า ในพนัธสัญญาเดมิ อพยพ 19 

เมื8อคนอสิราเอลจะได้รับฟังพระดาํรัสของพระเจ้าหรือพระเจ้ากาํลงัจะเสดจ็ลงมาบนภูเขาซีนาย 

พวกเขาถูกบัญชาไว้ล่วงหน้าให้ซักเสืAอผ้าและชําระตนเองให้บริสุทธิc ด้วยเหตุนีAจงึปรากฏว่า จริง ๆ แล้ว 

การชําระเป็นสิ8งที8ประชากรต้องทาํเมื8อเตรียมตวัรับการเสดจ็มาหรือการปรากฏของพระเจ้า 

และถ้าเราดูที8คาํประกาศของยอห์นผู้ให้บัพตศิมา โดยพืAนฐานแล้ว ท่านกาํลงักล่าวว่าพระเจ้ากาํลงัจะเสดจ็มาเพื8อพพิากษา 

และประชากรจาํเป็นต้องเตรียมตวัให้พร้อมด้วยการกลบัใจใหม่และ แน่นอน ด้วยการรับบัพตศิมา 

 

—ดร. เดวดิ เรเดลงิส์ 

 

ในหนังสือพระกติตคุิณ เราได้เห็นยอห์นให้คนรับบัพตศิมา และเราได้เห็นพระเยซูเสดจ็มาเพื8อรับบัพตศิมาจากยอห์น 

พระองค์ทาํเช่นนัAนทาํไม? ข้าพเจ้าหมายความว่า ยอห์นกาํลงับอกว่า 

จงกลบัใจใหม่และเตรียมตวัให้พร้อมสําหรับแผ่นดนิสวรรค์ พระเยซูจาํเป็นต้องกลบัใจใหม่ด้วยหรือ? 

ชัดเจนว่าพระองค์ไม่จาํเป็น! พระองค์คือพระบุตรของพระเจ้า ผู้ปราศจากบาป 
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แล้วพระองค์จะรับบัพตศิมาจากยอห์นเพื8ออะไร? เป็นสิ8งสําคญัที8เราต้องตระหนักว่า 

บัพตศิมาของยอห์นนัAนกเ็พื8อเตรียมพร้อมสําหรับการมาถงึของแผ่นดนิของพระเจ้า 

เมื8อยอห์นกาํลงัเรียกร้องคนให้กลบัใจใหม่และเชื8อนัAน ไม่เหมือนกบับัพตศิมาของคริสเตยีนตรงที8 

ท่านกาํลงัประกาศว่าแผ่นดนิของพระเจ้ากาํลงัจะเสดจ็มา กษตัริย์กาํลงัจะเสดจ็มา 

และประชาชนต้องเตรียมพร้อมสําหรับสิ8งนีA พระเยซู เมื8อเสดจ็มาเพื8อรับบัพตศิมาจากยอห์น 

พระองค์เสดจ็มาเพื8อเริ8มพนัธกจิของพระองค์ 

ทัAงหมดเกี8ยวกบับัพตศิมาเริ8มต้นที8จุดแรกสุดของพนัธกจิของพระเยซูในพระกติตคุิณเล่มต่าง ๆ 

พระองค์กาํลงัสําแดงแก่เรา—ลองคดิดู เช่นในกรณขีองมทัธิว—เพื8อทาํให้ความชอบธรรมทัAงปวงสําเร็จ 

ไม่ใช่เพราะพระองค์จาํเป็นต้องกลบัใจใหม่ ไม่ใช่เพราะพระองค์เป็นคนบาป 

แต่เป็นเพราะพระองค์กาํลงัสําแดงกบัคนของพระองค์ พระองค์กาํลงัเริ8มพนัธกจิต่อสาธารณชน 

พระองค์กาํลงัทาํหน้าที8ตวัแทนของเราในชีวติของพระองค์ ซึ8งจะจบลงด้วยการที8พระองค์สิAนพระชนม์ คืนพระชนม์ 

และเสดจ็ขึAนสู่สวรรค์ ดงันัAน นี8คือเหตุผลที8พระองค์เสดจ็มาและรับบัพตศิมาจากยอห์น 

อนัมนัียสําคญัว่าพระองค์ได้เริ8มพนัธกจิของพระองค์อย่างเป็นทางการ ได้เริ8มในสิ8งที8พระองค์ต้องกระทาํ เพื8อประกาศว่า 

สิ8งที8ยอห์นได้เฝ้ารอคอยนัAนตอนนีAกาํลงัเกดิขึAนโดยผ่านทางพระองค์ 

พระองค์คือผู้นัAนที8กาํลงันําแผ่นดนิของพระเจ้ามาสถาปนาไว้ในโลก 

 

—ดร. สตเีฟน เวลลมั 

 

เราไดพิ้จารณาการที$ยอห์นระบุตวัตนของพระเยซูแลว้ ต่อไปเราจะศึกษาส่วนที$สี$ 

อนัเป็นส่วนสุดทา้ยของบทบรรยายชุดนีC  นั$นคือ การยนืยนัวา่พระเยซูคือพระบุตรของพระเจา้ ในลูกา 3:21 ถึง 4:13 

 

 

การยนืยนัสถานภาพพระบตุรของพระเจา้ 
 

ลูกาบนัทึกคาํยนืยนัสามครัC งต่างโอกาสกนัวา่พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้ 

โดยเริ$มตน้ที$คาํยนืยนัของพระเจา้เอง ในลูกา 3:21-22 ใหเ้ราฟังคาํบรรยายบพัติศมาที$พระเยซูไดรั้บ ในลูกา 3:22: 

 

และพระวญิญาณบริสุทธิ[ ในรูปลกัษณ์เหมือนนกพิราบเสดจ็ลงมาประทบัเหนือพระองคแ์ละมีพร

ะสุรเสียงจากฟ้าสวรรคว์า่ “เจา้คือลูกของเรา ผูที้$เรารัก เราพอใจเจา้ยิ$งนกั” (ลูกา 3:22) 

 

เมื$อพระเยซูไดรั้บบพัติศมา พระเจา้เองประกาศอยา่งเปิดเผยวา่พระเยซูคือพระบุตรของพระองค ์

โดยผา่นการที$พระวญิญาณปรากฏพระองคใ์หเ้ห็นและพระสุรเสียงของพระองคจ์ากสวรรค ์

 

จากนัCน ลูกากไ็ดใ้หค้าํยนืยนัในรูปแบบของลาํดบัวงศว์า่พระเยซูคือพระบุตรของพระเจา้ ในลูกา 3:23-

38 

 

เช่นเดียวกบัมทัธิว 

ลูกาสืบยอ้นลาํดบัวงศข์องพระเยซูโดยผา่นเชืCอสายอนัชอบธรรมของดาวดิและอบัราฮมั แต่ที$ต่างจากมทัธิวกคื็อ 
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ลูกาไดข้ยายบนัทึกลาํดบัวงศข์องท่านเพื$อครอบคลุมเชืCอสายอนัชอบธรรมของมนุษยชาติยอ้นกลบัไปถึงอาดมั 

เพื$อใหเ้ราเขา้ใจนยัยะสาํคญัของลาํดบัวงศนี์C  ใหเ้ราฟังช่วงทา้ยในลูกา 3:38: 

 

ผูเ้ป็นบุตรของเสท ผูเ้ป็นบุตรของอาดมัผูเ้ป็นบุตรของพระเจา้ (ลูกา 3:38) 

 

ลูกาเรียกอาดมัวา่ “บุตรของพระเจา้”ตาํแหน่งเดียวกนักบัที$ใชเ้รียกพระเยซูตลอดพระธรรมเล่มนีC  

ดว้ยวธีินีC  ลูกาชีCใหเ้ห็นถึงบางสิ$งที$ส่วนอื$น ๆ ในพนัธสญัญาใหม่สอนไวอ้ยา่งชดัเจน ในฐานะพระบุตรของพระเจา้ 

พระเยซูถูกกาํหนดใหก้ระทาํวตัถุประสงคข์องลูกคนแรกของพระเจา้ คืออาดมั ใหส้าํเร็จเป็นจริง 

หรือตามที$อคัรทูตเปาโลอธิบายไวใ้น 1 โครินธ์ 14:45 พระเยซูกคื็อ “อาดมัคนสุดทา้ย” 

อาดมัเป็นกษตัริยผ์ูรั้บใชพ้ระเจา้ในโลกนีC  ผูซึ้$ งควรปฏิบติัตามพระประสงคข์องพระเจา้ 

แต่เขาลม้เหลวอยา่งน่าอนาถ แต่พระเยซูเป็นพระบุตรผูย้ิ$งใหญ่ของพระเจา้ 

ผูสื้บทอดภารกิจต่อจากจุดที$อาดมัลม้เหลว และโดยภารกิจนีC  

พระองคไ์ดท้าํใหค้วามรอดแพร่ไปถึงคนทุกชาติพนัธ์ุบนโลกนีC  

 

 คาํยนืยนัสุดทา้ยวา่พระเยซูคือพระบุตรของพระเจา้กคื็อการที$พระเยซูไดย้นืยนัดว้ยพระองคเ์องในลูกา 

4:1-13 

 

 นี$คือบนัทึกเกี$ยวกบัการที$พระเยซูถูกทดลองในถิ$นทุรกนัดาร ตามที$ลูกากล่าวไวใ้นลูกา 4:1 

พระวญิญาณบริสุทธิ[ เตม็ลน้พระเยซูและนาํพระองคอ์อกไปยงัถิ$นทุรกนัดาร ณ ที$นัCนพระองคถู์กซาตานทดลอง 

ปีศาจร้ายนัCนล่อลวงใหพ้ระเยซูเสกหินใหก้ลายเป็นขนมปัง ใหย้อมรับอาํนาจเหนือประชาชาติจากปีศาจร้ายนัCน 

และใหพ้ระองคก์ระโดดลงมาจากยอดพระวหิาร และสองในสามครัC งนัCน ปีศาจร้ายย ั$วยวนดว้ยถอ้ยคาํเยาะเยย้วา่ 

“ถา้ท่านเป็นบุตรของพระเจา้” แต่พระเยซูตอบโตด้ว้ยการปฏิเสธการย ั$วยวนทัCงสามครัC งของซาตานอยา่งเฉียบขาด 

และพระองคถึ์งกบัหยบิยกขอ้ความจากพนัธสญัญาเดิมที$บรรยายวา่ลูกที$สตัยซื์$อของพระเจา้ควรกระทาํอยา่งไร 

 

มหีลายเหตุผลที8พระเยซูหยบิยกข้อความจากพระคมัภร์ีเมื8อพระองค์เผชิญกบัซาตานในถิ8นทุรกนัดาร ก่อนอื8นเลย 

ส่วนหนึ8งที8ผู้เขยีนพระกติตคุิณล้วนกระทาํกคื็อการบรรยายให้เห็นภาพ 

หรือการนําเสนอภาพของพระเยซูในฐานะพระบุตรที8แท้จริงของพระเจ้า ดงันัAนเอง 

เหตุผลหนึ8งที8เราเห็นพระองค์หยบิยกข้อความจากพระวจนะของพระเจ้ากเ็นื8องจากความสัมพนัธ์เชิงพนัธสัญญาของพระอ

งค์กบัพระเจ้า พระองค์เข้าไปในพระคมัภร์ีและหยบิยกจากข้อความที8แสดงสัมพนัธภาพเชิงพนัธสัญญา เพื8อให้สิ8งต่าง ๆ 

ดาํเนินไปอย่างถูกต้อง 

เพื8อคงไว้ซึ8งมุมมองที8เหมาะสมเกี8ยวกบัพระราชอาํนาจของพระองค์ในความสัมพนัธ์กบัพระเจ้าพระบิดา 

และกบัอาํนาจอนัจาํกดัของซาตานเช่นกนั และด้วยเหตุนีAพระองค์ตรัสว่า มนุษย์จะดาํรงชีวติด้วยอาหารอย่างเดยีวกห็ามไิด้ 

แต่ด้วยพระวจนะทุกคาํที8ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า 

กเ็พื8อเตือนพระองค์เองเกี8ยวกบัลาํดบัความสําคญัของสัมพนัธภาพเชิงพนัธสัญญานัAน 

และการกระทาํเช่นนีAกช่็วยพระองค์ให้ต่อต้านการล่อลวงจากซาตานแต่เราได้เห็นพระองค์หยบิยกมาจากบางส่วนของพระคั

มภร์ีโดยเฉพาะ นั8นคือ จากเฉลยธรรมบัญญตับิทที8 6 ถงึ 8 

เนื8องจากในพระวจนะตอนนัAนเราทราบว่าโมเสสกาํลงักล่าวถงึประสบการณ์ของคนของพระเจ้าในถิ8นทุรกนัดาร 

และอธิบายว่าประสบการณ์ในถิ8นทุรกนัดารในช่วงที8ชุมชนของพระเจ้าอพยพนัAนทดสอบสิ8งที8อยู่ในจติใจของพวกเขาอย่างไ

ร และตอนนีA เรากไ็ด้เห็นบางสิ8งที8คล้ายคลงึกนัมากกาํลงัเกดิขึAน นั8นคือ 
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การทดสอบความเป็นพระบุตรของพระเยซูที8มากบัการล่อลวงที8พระองค์เผชิญ 

ในขณะที8คนอสิราเอลล้มเหลวและสอบไม่ผ่าน แต่พระเยซูสอบผ่าน 

เราจงึได้เห็นการเปรียบเทยีบโดยการองิพนัธสัญญาเดมิในลกัษณะนีA ทัAงผู้เขยีนพระกติตคุิณ 

และโดยพระเยซูเช่นกนัในบทบรรยายเรื8องการทดลองนีA 

 

—ดร. เกร็ก เพร์รี 

 

เนื$องจากลูกาเสนอลาํดบัวงศข์องพระเยซูอนัไปจบลงที$อาดมัในฐานะบุตรของพระเจา้ 

บทบรรยายของลูกาเกี$ยวกบัการที$พระเยซูถูกทดลองจึงควรศึกษาโดยเปรียบเทียบใหเ้ห็นความแตกต่างจากเรื$องราว

ของการที$อาดมัถูกทดลอง ในปฐมกาลบทที$ 3 ในเหตุการณ์นัCน ซาตานล่อลวงอาดมัในสวนเอเดน 

และเมื$ออดมัทาํผดิ พระเจา้ไดส้าปแช่งสิ$งทรงสร้างทัCงปวงและขบัไล่มนุษยชาติใหไ้ปอยูใ่นถิ$นทุรกนัดาร 

ตรงกนัขา้ม พระเยซูต่อตา้นการล่อลวงในถิ$นทุรกนัดาร 

และสิ$งนีC ยนืยนัวา่พระองคเ์ป็นพระบุตรผูส้ตัยซื์$อของพระเจา้จริง ๆ 

ผูที้$จะนาํคนที$สตัยซื์$อของพระเจา้กลบัไปสู่แผน่ดินสวรรค ์

 

หลงัจากจุดเริ$มตน้ของพระเยซูในแควน้ยเูดียและละแวกแม่นํCาจอร์แดน 

ส่วนสาํคญัถดัมาของพระกิตติคุณลูการายงานพนัธกิจของพระเยซูในแควน้กาลิลี ส่วนนีC เริ$มจาก 4:14 ถึง 9:50 

 

 

พันธกจิของพระเยซใูนแควน้กาลลิ ี
 

ในส่วนนีC  

ลูการายงานตวัอยา่งมากมายที$ทาํใหเ้ห็นถึงฤทธานุภาพอนัมหศัจรรยแ์ละการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซู 

เพื$อพิสูจนว์า่พระเยซูคือพระผูช่้วยใหร้อดที$ไดรั้บการเจิมโดยพระวญิญาณบริสุทธิ[  

ตามที$สญัญาไวใ้นพนัธสญัญาเดิม 

 

บทบรรยายของลูกาเกี$ยวกบัพนัธกิจของพระเยซูในแควน้กาลิลีแบ่งไดเ้ป็นหา้ส่วน: (1) 

คาํเทศนาของพระเยซูที$นาซาเรธ; (2) การเทศนาสั$งสอนและการอศัจรรยข์องพระองค;์ (3) 

ความแตกต่างระหวา่งบทบาทของพระเยซูและของยอห์นผูใ้หบ้พัติศมา; (4) 

การเทศนาสั$งสอนและการอศัจรรยเ์พิ$มเติมโดยพระเยซู; และ (5) การที$พระเยซูเตรียมความพร้อมใหส้าวก 12 

คนในการปฏิบติัพนัธกิจต่อไป เราจะศึกษาแต่ละส่วนโดยเริ$มตน้ที$คาํเทศนาของพระเยซูที$นาซาเร็ธ ในลูกา 4:14-

30 

 

 

คําเทศนาทีCนาซาเร็ธ 
 

พระกิตติคุณสมัพนัธ์ (Synoptic Gospels) 

ทัCงสามเล่มเนน้ที$ฤทธานุภาพอนัมหศัจรรยแ์ละการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูในช่วงที$พระองคป์ฏิบติัพนัธ

กิจที$กาลิลี แต่การนาํเสนอของลูกาแตกต่างจากคนอื$น 
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เนื$องจากท่านนาํเสนอช่วงนีCของพนัธกิจของพระเยซูโดยเริ$มที$คาํเทศนาบทแรกขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในบา้นเกิดขอ

งพระองค ์คือนาซาเรธ ลูการายงานวา่ พระเยซูอยูที่$ธรรมศาลาในวนัสะบาโต 

และพระองคก์ไ็ดรั้บมว้นหนงัสือพระธรรมอิสยาห์ พระองคจึ์งอ่านจากอิสยาห์ 61:1-2 

และจากนัCนพระองคไ์ดป้ระกาศสิ$งที$น่าประหลาดใจ ใหเ้ราฟังวา่พระเยซูอ่านและกล่าววา่อยา่งไร ในลูกา 4:18-21: 

 

“พระวญิญาณขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงอยูเ่หนือขา้พเจา้เพราะพระองคท์รงเจิมตัCงขา้พเจา้ไวใ้หป้ร

ะกาศข่าวดีแก่ผูย้ากไร้พระองคท์รงใชข้า้พเจา้มาประกาศอิสรภาพแก่ผูถู้กจองจาํและใหค้นตาบอด

มองเห็นใหป้ลดปล่อยผูที้$ถูกกดขี$ใหป้ระกาศปีแห่งความโปรดปรานขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” ... 

“ในวนันีCพระคมัภีร์ตอนนีC เป็นจริงแลว้ตามที$ท่านไดฟั้ง” (ลูกา 4:18-21) 

 

เมื8อพระองค์กล่าวว่า “พระคมัภร์ีตอนนีAที8พวกท่านได้ยนิกบัหูกสํ็าเร็จแล้วในวนันีA” 

พระองค์กาํลงับอกว่า บางสิ8งที8พนัธสัญญาเดมิได้มอบให้ไว้และคาดหมายนัAน 

บัดนีAกาํลงัถูกทาํให้เป็นจริงแล้ว นี8คือแนวคดิทัAงหมดเกี8ยวกบั “ปีแห่งอสิรภาพ” (Jubilee) ที8ว่าในปีที8 49 

หรือปีที8 50 ขึAนอยู่กบัว่าคุณคาํนวณอย่างไร 

ชาวอสิราเอลในพนัธสัญญาเดมิจะต้องยกหนีAของคนที8รับใช้ในครัวเรือนและยอมให้เขากลบัไปยงัแผ่นดิ

นแห่งบรรพบุรุษของเขา แผ่นดนิที8เขาได้รับจดัสรรตามเผ่าต่าง ๆ 

แผ่นดนิที8ครอบครัวของเขาได้รับย้อนกลบัไปถงึช่วงเวลาของโมเสสและโยชูวาถ้าเรามองอพยพว่าเป็นเ

หตุการณ์ใหญ่และสําคญัในพนัธสัญญาเดมิเพื8อการทรงไถ่ 

เรากจ็าํเป็นต้องเข้าใจว่าปีแห่งอสิรภาพกคื็อการจดัเตรียมอนัสําคญัของพระเจ้าเพื8อการกอบกู้ 

เหตุผลกคื็อ ตราบใดที8เรายงัมชีีวติอยู่ในโลกที8ล้มลงนีA การทรงไถ่เท่านัAนที8จะช่วยให้เรารอด 

แต่การกอบกู้เป็นส่วนหนึ8งของการทรงไถ่ของพระเจ้า ดงันัAน พระเยซูจงึเริ8มแสดงสัญญาณของ 

“ปีแห่งอสิรภาพ” นีA พระองค์ปลดปล่อยมนุษย์จากการกดขี8ข่มเหงของปีศาจร้าย 

จากการถูกสังคมตราหน้า หรือจากการถูกแบ่งชนชัAนทางสังคม 

และพระองค์กาํลงักอบกู้พวกเขาให้คืนดกีบัพระเจ้าพระผู้สร้างและพระบิดาของพวกเขา 

 

—ศาสนาจารย์ ไมเคลิ กโลโด 

 

อิสยาห์ไดพ้ยากรณ์ไวว้า่ 

การมาถึงของแผน่ดินของพระเจา้จะส่งผลใหค้นที$สตัยซื์$อทัCงปวงของพระเจา้ไดรั้บความรอด 

และพระเยซูประกาศวา่วนันัCนไดม้าถึงแลว้ 

ขอ้พระวจนะที$หยบิยกมานีCแสดงถึงตน้แบบพืCนฐานของลูกาสาํหรับทาํความเขา้ใจพนัธกิจทัCงสิCนของพระเยซู 

นั$นคือ พระเยซูคือพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต ์พระผูช่้วยใหร้อดที$ถูกพยากรณ์ไวใ้นพนัธสญัญาเดิม 

ผูซึ้$ งจะสาํแดงแผน่ดินของพระเจา้บนโลกนีCดว้ยการนาํความรอดมาสู่คนของพระองค ์

 

หลงัจากไดน้าํเสนอคาํเทศนาของพระเยซูที$นาซาเรธแลว้ 

ลูกากร็ายงานตวัอยา่งมากมายเพื$อใหเ้ห็นถึงคาํสอนและการอศัจรรยอ์นัทรงฤทธานุภาพของพระเยซู ในลูกา 4:31 

ถึง 7:17 
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คําสอนและการอศัจรรย ์
 

ในส่วนนีC  ลูกาแสดงใหเ้ห็นวา่พระเยซูคือพระเมสสิยาห์อยา่งแทจ้ริง เนื$องจากพระองคท์าํใหค้าํพยากรณ์ในอิสยาห์ 61:1-2 

สาํเร็จเป็นจริง พระเยซูช่วยใหค้นไดรั้บอิสรภาพจากวญิญาณชั$ว ในลูกา 4:31-36 พระองคท์รงรักษาคนอีกมากมาย ใน 4:38-42 

และพระองคท์รงเรียกสาวกคือเปโตร ยากอบ และยอห์น ในลูกา 5:1-11 

 

และเราเห็นรูปแบบคลา้ยคลึงกนัในขอ้พระคมัภีร์ที$ตามมา ซึ$ งกล่าวถึงการรักษาคนโรคเรืCอน ใน 5:12-15 และคนง่อย ใน 5:17-

26 ตามมาดว้ยการที$พระเยซูทรงเรียกสาวกชื$อเลว ีหรือมทัธิว ใน 5:27-32 

 

รูปแบบคลา้ยคลึงกนันีC ถูกนาํเสนอซํC าอีกในพระวจนะขอ้ถดัมาเช่นกนั แต่แทนที$จะเป็นการรักษา 

ลูกาบนัทึกคาํสอนของพระเยซู ใน 5:33-39  

 

พระเยซูสอนวา่การที$พระองคส์ถิตอยูด่ว้ยดา้นกายภาพควรเป็นจุดสิCนสุดของการอดอาหารและเป็นจุดเริ$มตน้ของการชื$นชมยนิ

ดี ใน 6:1-11 พระเยซูสอนวา่วนัสะบาโตมีไวเ้พื$อการรักษาโรคและการช่วยชีวติ และใน 6:12-16 พระองคเ์ลือก 12 

คนจากสาวกมากมายของพระองคใ์หท้าํหนา้ที$เป็นอคัรทูตพิเศษ ผูไ้ดรั้บมอบหมายใหส้ถาปนาบญัญติัใหม่สาํหรับอิสราเอล 

 

โดยผา่นการอศัจรรยแ์ละคาํสอนเหล่านีC  พระเยซูสาํแดงใหเ้ห็นวา่พระองคคื์อพระเมสสิยาห์ที$อิสยาห์พยากรณ์ไวอ้ยา่งแทจ้ริง 

เนื$องจากพระองคน์าํมาซึ$งความโปรดปรานของพระผูเ้ป็นเจา้ในรูปแบบของอิสรภาพ การรักษาโรค 

และการปลดปล่อยจากการถูกกดขี$ข่มเหง 

 

จากนัCน ลูกาไดร้ายงานคาํเทศนาที$ค่อนขา้งยาวของพระเยซู ในลูกา 6:17-49 

คาํเทศนาของพระเยซูนีCมกัถูกกล่าวถึงในชื$อ “คาํเทศนาบนที$ราบ” และมีความคลา้ยคลึงกนัหลายประการกบั 

“คาํเทศนาบนภูเขา” ของพระองค ์ในมทัธิวบทที$ 5 ถึง 7 

 

หนึ8งในความแตกต่างที8น่าสนใจระหว่างมทัธิวและลูกากคื็อ เราม ี“คาํเทศนาบนภูเขา” ในมทัธิวบทที8 5-

7 และเรากม็สิี8งที8เรารู้จกักนัในชื8อ “คาํเทศนาบนพืAนราบ” ในลูกาบทที8 6 

และประเดน็นีAกเ็ป็นจุดที8อภปิรายและถกเถยีงกนัอย่างไม่มทีี8สิAนสุด 

นี8คือคาํเทศนาบทเดยีวกนัหรือคนละบทกนัแน่? ข้าพเจ้าคดิว่ามสีองเรื8องที8ต้องอธิบายก่อน ประการแรก 

เรารู้ว่าเรากาํลงัทาํงานกบั “สารที8ถูกส่งต่อมา” จากสิ8งใดกต็ามที8พระเยซูกล่าวในโอกาสนัAน 

ข้าพเจ้าหมายความว่า คุณลองอ่านมทัธิวบทที8 5 ถงึ 7 และนึกดูว่าจะต้องใช้เวลาแค่ไหน? อาจจะ 40 

นาทเีมื8ออ่านออกเสียง แต่พระเยซูกาํลงัพูดต่อเนื8องกนัเป็นชั8วโมง ๆ 

และคาํสอนของพระองค์กไ็ม่สามารถบีบอดัได้ขนาดนัAน ดงันัAน เราจงึทาํงานกบัข้อมูลที8ถูก “สกดั” 

ออกมา แล้วเรากาํลงัพูดถงึ “ข้อมูลสกดั” ชุดเดยีวกนัหรือไม่? เอาล่ะ 

ข้าพเจ้าคดิว่าเราน่าจะกาํลงัพูดถงึข้อมูลชุดเดยีวกนัเรื8องที8สองที8ข้าพเจ้าอยากกล่าวถงึกคื็อ 

ถ้าท่านรู้จกัภูมศิาสตร์ของบริเวณนัAน กน่็าทึ8งอย่างยิ8ง มภูีเขาเรียงรายอยู่หลงัเมืองคาเปอร์นาอมุ 

และท่านจงึสามารถมองดูภูเขาเหล่านัAนและกล่าวว่า “ใช่เลย 

พระเยซูนั8งลงและประชาชนกอ็ยู่บนเนินเขา” แต่ในอกีมุมหนึ8ง ถ้าท่านมองดูพืAนที8นีA จริง ๆ 

แล้วกเ็ป็นบริเวณหินภูเขาไฟที8ค่อย ๆ ลาดลงมาจากภูเขาที8สูงประมาณ 3,000 ฟุต ไปสู่ระดบันํAาทะเล 
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และเมื8อท่านมองดูพืAนที8นีAจากระยะไกล กจ็ะเห็นพืAนที8มหาศาลที8ท่านและข้าพเจ้าอาจเรียกว่าที8ราบ 

เป็นพืAนที8ลาดและกอ็ยู่บนเนินเขา และเชื8อขนมกนิได้เลย ข้าพเจ้ากล้าพูดว่า ในคาํเทศนาบนภูเขานัAน 

พระเยซูกาํลงันั8งอยู่บนเนินเขา และในคาํเทศนาบนพืAนราบนัAน มนักเ็ป็นเหตุการณ์เดยีวกนั 

บนพืAนที8เรียบและข้าพเจ้าคดิว่ามปีระเดน็สุดท้ายตรงนีAที8น่าทึ8งอย่างยิ8ง 

ลูกาต้องการให้เรามภีาพของพระเยซูประทบัในใจในฐานะผู้ที8เข้าถงึได้ ดงันัAน 

ท่านจงึบรรยายว่าพระเยซูอยู่บนที8ราบ—พระองค์อยู่กบัเรา 

ส่วนมทัธิวต้องการให้เราเห็นพระเยซูในฐานะผู้ทรงอาํนาจ—พระเยซูบนภูเขา 

เช่นเดยีวกบัโมเสสบนภูเขาซีนาย และข้าพเจ้าคดิว่าทัAงสองสามารถเป็นคาํตอบสําหรับเรา 

 

—ดร. ปีเตอร์ วอล์คเกอร์ 

 

ในคาํเทศนาบนพืCนราบพระเยซูเนน้การเปลี$ยนเป็นตรงกนัขา้มในลกัษณะเดียวกบัที$อิสยาห์ไดพ้ยากรณ์ไว ้

คนยากจนจะไดรั้บพระพร ผูหิ้วโหยจะไดกิ้นอิ$ม คนเหล่านัCนที$ครํ$าครวญจะไดห้วัเราะ 

และพระเจา้จะอวยพระพรคนเหล่านัCนที$ปราศจากความช่วยเหลือ แต่ข่าวประเสริฐนัCนกไ็ปไกลอีกขัCนหนึ$ง 

พระเยซูเรียกคนเหล่านัCนที$ไดรั้บพระพรใหติ้ดตามพระองคไ์ปและดาํเนินชีวติดว้ยมาตรฐานและค่านิยมแห่งแผน่ดินของพระเจา้ 

ซึ$ งมกัแตกต่างอยา่งมากจากมาตรฐานของโลก เช่น พระองคเ์รียกร้องใหพ้วกเขารักคนแปลกหนา้และแมก้ระทั$งศตัรู 

ซึ$ งตรงกนัขา้มกบัค่านิยมของโลกนีC ที$บอกใหเ้ราระแวงคนแปลกหนา้และเกลียดชงัศตัรู 

ดงันัCนขอ้ความแห่งแผน่ดินของพระเจา้มิไดเ้ป็นเพียงขอ้ความแห่งพระพรเท่านัCน แต่ยงัเป็นความรับผดิชอบดา้นจริยธรรมอีกดว้ย 

 

หลงัจากคาํเทศนาบนพืCนราบ 

ลูกาไดส้รุปส่วนนีCดว้ยหลกัฐานเพิ$มเติมวา่พระเยซูกาํลงัทาํใหค้าํพยากรณ์ของอิสยาห์สาํเร็จเป็นจริง 

พระเยซูรักษาบ่าวของนายร้อย ในลูกา 7:1-10 และใน 7:11-16 

พระองคถึ์งกบัช่วยบุตรชายของหญิงม่ายที$นาอินใหเ้ป็นขึCนมาจากความตาย 

 

บทบรรยายถดัมาของลูกาเกี$ยวกบัพนัธกิจของพระเยซูในกาลิลีไดแ้ก่กลุ่มเรื$องราวที$เกี$ยวขอ้งแวดลอ้มย

อห์นผูใ้หบ้พัติศมาในลูกา 7:18-50 

 

 

ยอหน์ผูใ้หบ้พัตศิมา 
 

หลงัจากยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาถูกจาํคุก ท่านส่งสาวกบางคนของท่านไปถามพระเยซูวา่พระองคคื์อพระเมสสิยาห์จริง ๆ หรือไม่ 

และพระเยซูไดต้อบโดยการเตือนความจาํพวกเขาถึงสิ$งที$พระองคไ์ดก้ระทาํ 

การอศัจรรยแ์ละคาํเทศนาของพระเยซูลว้นทาํใหค้าํพยากรณ์ของอิสยาห์ในบทที$ 61:1-2 สาํเร็จเป็นจริง 

และดว้ยเหตุนีC จึงพิสูจนว์า่พระเยซูคือพระเมสสิยาห์จริง ๆ ใหเ้ราฟังสิ$งที$พระเยซูตรัสกบัคนส่งสารของยอห์น ในลูกา 7:22: 

 

“จงกลบัไปรายงานสิ$งที$ท่านไดเ้ห็นไดย้นิแก่ยอห์น คือคนตาบอดมองเห็นได ้คนง่อยเดินได ้

คนโรคเรืCอนหายจากโรค คนหูหนวกกลบัไดย้นิ คนตายแลว้เป็นขึCนมา 
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และข่าวประเสริฐไดป้ระกาศแก่คนยากไร้  

(ลูกา 7:22) 

 

พระเยซูยนืยนัต่อไปวา่ยอห์นคือผูที้$ยิ$งใหญ่ที$สุดในบรรดาผูเ้ผยพระวจนะ 

แมก้ระทั$งยอห์นกไ็ม่สามารถเทียบไดก้บัผูที้$เลก็นอ้ยที$สุดในแผน่ดินของพระเจา้ และลูกาเนน้ย ํCาประเดน็นีC ใน 7:47-

50 โดยอธิบายวา่จริง ๆ แลว้ พระเยซูไดย้กโทษบาปของหญิงผูผ้ดิศีลธรรมที$มาลา้งพระบาทของพระองค ์

ยอห์นไดใ้หบ้พัติศมาแก่คนที$กลบัใจใหม่ เพื$อเป็นการวงิวอนขอการอภยัโทษจากพระเจา้ 

แต่พระเยซูไดน้าํแผน่ดินของพระเจา้เขา้มาสู่ประสบการณ์ปัจจุบนัของมนุษยโ์ดยการยกโทษใหค้นบาป 

การรักษาคนเจบ็ป่วย และการประกาศข่าวประเสริฐแก่ผูย้ากไร้ 

 

หลงัจากเหตุการณ์อนัแวดลอ้มยอห์นผูใ้หบ้พัติศมา 

ลูกากไ็ดร้ายงานคาํสอนและการอศัจรรยอี์กมากมายของพระเยซู ในลูกา 8:1-56 

 

 

คําสอนและการอศัจรรย ์
 

ในคาํสอนและการอศัจรรยเ์พิ$มเติมนีC  พระเยซูเนน้ไปที$ข่าวประเสริฐแห่งแผน่ดินของพระเจา้ 

คาํอุปมาเรื$องคนหวา่นเมลด็พืชในลูกา 8:1-15 

และคาํอุปมาเรื$องเชิงตะเกียงบรรยายถึงความสาํคญัของการตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจา้ในเรื$องแผน่ดินขอ

งพระองคด์ว้ยความศรัทธาและความเชื$อฟัง และพระองคเ์นน้ย ํCาประเดน็สาํคญัเดียวกนันีC ในลูกา 8:19-21 

เมื$อพระองคต์รัสวา่ 

สมาชิกที$แทจ้ริงของครอบครัวของพระองคก์คื็อคนเหล่านัCนที$ไดย้นิพระวจนะของพระเจา้และกระทาํตาม 

 

จากนัCน ในลูกา 8:22-56 

ลูกาไดร้ายงานการอศัจรรยม์ากมายที$ยนืยนัและสาํแดงใหเ้ห็นความรอดที$พระเยซูกาํลงันาํมาสู่มวลมนุษย:์ 

พระเยซูทาํใหพ้ายสุงบ ขบัวญิญาณชั$วออก รักษาโรคใหห้ญิงที$ป่วย 

และทาํใหเ้ดก็หญิงคนหนึ$งเป็นขึCนจากความตาย 

 

ทา้ยที$สุด 

ลูกาไดจ้บรายงานเกี$ยวกบัพนัธกิจของพระเยซูในกาลิลีโดยรายงานการที$พระเยซูทรงเตรียมความพร้อมใหอ้คัรทูต 

12 คนเพื$อกระทาํพนัธกิจต่อไป ในลูกา 9:1-50 

 

 

การเตรยีมความพรอ้มให ้12 อคัรทตู 
 

แรกสุด ในลูกา 9:1-9 พระเยซูส่งอคัรทูต 12 คนไปรักษาโรคและประกาศข่าวประเสริฐ 

คนเหล่านีC คือคนกลุ่มเดียวกบัที$พระองคไ์ดแ้ยกไวต่้างหากในลูกา 6 จากนัCน 

พระองคส์าํแดงฤทธานุภาพของพระองคโ์ดยการเลีCยงคน 5,000 คนใน 9:10-17 

เพื$อสอนใหอ้คัรทูตของพระองคว์างใจในฤทธานุภาพและการจดัเตรียมของพระองค ์
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และการเตรียมความพร้อมนีCนาํไปสู่บทสรุปในลูกา 9:18-27 เมื$อพวกอคัรสาวกยอมรับวา่พระองคคื์อพระเมสสิยาห์ 

หรือพระคริสต ์ผูที้$คนรอคอยมาอยา่งยาวนาน 

 

ลูกาสรุปส่วนนีCดว้ยเรื$องราวมากมายเกี$ยวกบัการที$พระเยซูเตรียมความพร้อมอคัรสาวกของพระองคต่์อ

ไปเพื$อการทาํพนัธกิจ โดยเฉพาะพนัธกิจที$พวกเขาจะไดรั้บมอบหมายหลงัจากที$พระองคเ์สดจ็ขึCนสู่สวรรค ์

พระเยซูทรงจาํแลงพระกายต่อหนา้เปโตร ยากอบ และยอห์นในลูกา 9:28-36 ในเหตุการณ์นีC  

พระบิดาตรัสจากฟ้าสวรรคเ์พื$อยนืยนัพนัธะที$คนทัCงสามมีร่วมกบัพระเยซู 

จากนัCนพระเยซูไดข้บัผโีสโครกที$ไม่มีผูใ้ดสามารถขบัออกได ้ใน 9:37-45 

และสอนเกี$ยวกบัความยิ$งใหญ่ในแผน่ดินของพระเจา้ ใน 9:46-50 ในเหตุการณ์ทัCงปวงนีC  

พระเยซูเตรียมความพร้อมใหส้าวกของพระองครั์บรู้พระราชอาํนาจของพระองค ์พึ$งพาฤทธานุภาพของพระองค ์

และปฏิบติัพนัธกิจในฐานะผูรั้บใชผู้ถ่้อมตนในในพระนามของพระองค ์

เพื$อที$พวกเขาจะเป็นผูน้าํที$มีประสิทธิภาพของแผน่ดินของพระองคบ์นโลกนีC  

 

หลงัจากพระเยซูปฏิบติัพนัธกิจในกาลิลี 

ส่วนสาํคญัถดัมาในพระกิตติคุณลูกาไดบ้รรยายการเดินทางของพระเยซูไปยงัเยรูซาเลม็ ส่วนนีC เริ$มจากลูกา 9:51 

ไปจนถึง 19:27 

 

 

การเดนิทางของพระเยซไูปยงัเยรซูาเล็ม 
 

ในส่วนนีC  มีถึงหา้ครัC งที$ลูกากล่าวถึงความตัCงใจของพระเยซูที$จะเสดจ็ไปยงักรุงเยรูซาเลม็: 9:51; 13:22; 

17:11; 18:31; และ 19:28 เพื$อใหเ้ห็นหนึ$งตวัอยา่ง ลองฟังลูกา 18:31-32: 

 

พระเยซูทรงพาสาวกทัCงสิบสองคนเลี$ยงออกมาและตรัสบอกพวกเขาวา่ 

“พวกเรากาํลงัขึCนไปยงักรุงเยรูซาเลม็ 

และทุกอยา่งที$บรรดาผูเ้ผยพระวจนะเขียนไวเ้กี$ยวกบับุตรมนุษยจ์ะสาํเร็จ พระองคจ์ะถูกมอบใหค้

นต่างชาติ พวกเขาจะเยาะเยย้ ดูหมิ$น ถ่มนํCาลายรด โบยตี และฆ่าพระองค”์ (ลูกา 18:31-32) 

 

โดยการใชข้อ้ความลกัษณะนีC  

ลูกาบอกชดัเจนวา่พระเยซูมุ่งมั$นในแผนการของพระเจา้ที$จะช่วยคนของพระองคใ์หร้อด 

ถึงแมจ้ะทาํใหพ้ระองคต์อ้งสิCนพระชนมที์$เยรูซาเลม็กต็าม 

 

เราจะแบ่งบทบรรยายของลูกาเกี$ยวกบัการเดินทางของพระเยซูสู่กรุงเยรูซาเลม็เป็นสี$ส่วนหลกั ๆ 

ดว้ยกนั: 1) คาํสอนของพระเยซูเกี$ยวกบัธรรมชาติของการเป็นสาวก; 2) 

รายงานของลูกาเกี$ยวกบัความขดัแยง้ที$เพิ$มขึCนระหวา่งพระเยซูและผูต่้อตา้นพระองค;์ 3) 

คาํสอนของพระเยซูเกี$ยวกบัสิ$งที$ตอ้งแลกเพื$อเป็นสาวกของพระองค;์ และ 4) 

การที$พระเยซูมุ่งมั$นในแผนการของพระเจา้ที$จะช่วยคนของพระองคใ์หร้อด 

ใหเ้ราเริ$มดว้ยการศึกษาธรรมชาติของการเป็นสาวก ในลูกา 9:51 ถึง 11:13 
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ธรรมชาตขิองการเป็นสาวก 
 

ความมุ่งมั$นของพระเยซูที$จะสถาปนาแผน่ดินของพระเจา้และช่วยคนของพระองคใ์หร้อดนาํพระองคไ์

ปสู่การทรงเลือกและฝึกอคัรทูตพิเศษของพระองคเ์พื$อการเป็นผูน้าํโดยการรับใช ้ในลูกา 9:51 ถึง 10:24 

พระองคส์อนเหล่าสาวกวา่ควรจะประกาศข่าวประเสริฐอยา่งไร และเตือนพวกเขาวา่ชีวติของพวกเขาจะยากลาํบาก 

แต่พระองคก์ไ็ดป้ระทานฤทธิ[ อาํนาจแก่พวกเขาโดยผา่นพระวญิญาณบริสุทธิ[  หลงัจากการเตรียมความพร้อมนีC  

พระองคไ์ดส่้งสาวกเหล่านีCออกไปประกาศข่าวประเสริฐในเมืองต่าง ๆ ที$พระองคว์างแผนที$จะไปเยอืน 

 

หลงัจากนัCน ในลูกา 10:25 ถึง 11:13 พระเยซูไดป้ระทานโลกทศันที์$กวา้งไกลแก่พวกเขา 

โดยสอนสามเรื$องที$สมัพนัธ์กบัการเป็นสาวก นั$นคือ การรักเพื$อนบา้น การรักพระเจา้ และการอธิษฐาน 

 

พระเยซูเริ$มสอนเรื$องเหล่านีC ในลูกา 10:27 โดยสรุปคาํสอนของพระองคเ์กี$ยวกบัความรักดงัต่อไปนีC : 

 

“‘จงรักองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระเจา้ของท่านอยา่งสุดใจ สุดจิต สุดกาํลงั และสุดความคิดของท่าน’ 

และ ‘จงรักเพื$อนบา้นเหมือนรักตนเอง’” (ลูกา 10:27) 

 

ในขอ้นีC  พระเยซูหยบิยกพระวจนะเฉลยธรรมบญัญติั 6:5 และเลวนิีติ 19:18 

เพื$ออธิบายวา่บทบญัญติัทัCงสิCนในพนัธสญัญาเดิมลว้นสอนเราวา่ควรจะรักพระเจา้และรักเพื$อนบา้นอยา่งไร 

 

สองยอ่หนา้ที$ตามมาแสดงตวัอยา่งของสององคป์ระกอบของบญัญติัแห่งความรักนีC  คาํอุปมาเรื$องชาวสะมาเรียผูใ้จดีในลูกา 

10:29-37 เป็นตวัอยา่งวา่ควรรักเพื$อนบา้นอยา่งไร 

นี$คือเรื$องราวที$รู้จกักนัดีเกี$ยวกบัชาวสะมาเรียผูแ้สดงความรักต่อเพื$อนบา้นที$เป็นชาวอิสราเอลที$ไดรั้บบาดเจบ็ 

ถึงแมจ้ะมีความบาดหมางกนัระหวา่งคนสองกลุ่มนีCกต็าม ถดัจากนัCน ในลูกา 10:38-42 

การที$พระเยซูไปพบกบัมารียแ์สดงตวัอยา่งวา่ควรรักพระเจา้อยา่งไร โดยการนั$งที$พระบาทของพระเยซูและฟังคาํสอนของพระองค ์

มารียแ์สดงใหเ้ห็นวา่เราควรรักพระเจา้โดยการใหพ้ระองคส์าํคญัเป็นอนัดบัหนึ$งในชีวติของเราและโดยการฟังพระคาํของพระองคอ์ยา่งพ

ร้อมที$จะปฏิบติัตาม 

 

ทา้ยที$สุด คาํสอนของพระเยซูเกี$ยวกบัการอธิษฐาน ในลูกา 11:1-13 

สรุปคาํสอนของพระองคส์าํหรับอคัรสาวก โดยสอนใหพ้วกเขาอธิษฐานจากใจจริงและดว้ยความขะมกัเขมน้ 

เพื$อทูลขอของประทานและพระพรแห่งแผน่ดินของพระเจา้ 

 

การอธิษฐานเป็นสิ8งสําคญัยิ8งสําหรับคริสเตยีน เป็นส่วนสําคญัของชีวติพระเยซู 

และเราสามารถเห็นความสําคญัของการอธิษฐานโดยผ่านตวัอย่างชีวติของพระองค์ 

เราพบว่ายิ8งภาระงานของพระองค์มากขึAนเพยีงใด พระองค์กอ็ธิษฐานมากขึAนเท่านัAน 

และพระองค์แสวงหาความเข้มแขง็ของพระเจ้าเมื8อพระองค์ทรงพกัผ่อน 

พระองค์ตระหนักว่าพระองค์จาํเป็นต้องมสัีมพนัธ์สนิทกบัพระบิดาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 

เพื8อที8พระองค์จะเสริมความเข้มแขง็ฝ่ายจติวญิญาณของพระองค์ขึAนใหม่ 

พระองค์อธิษฐานทัAงคืนก่อนที8พระองค์จะเลือกสาวก 12 คน โดยรู้ว่าหนึ8งในนัAนจะทรยศพระองค์ จริง ๆ 

แล้ว เมื8อพระองค์เลือกสาวกของพระองค์ พระองค์กาํลงัมองไปเบืAองหน้าถงึไม้กางเขน 



พระกติตคิณุ   บทเรยีน 4: พระกติตคิณุโดยลกูา 
 

-   - 

For videos, study guides and many other resources, please visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

25 

และนี8คือเหตุผลส่วนหนึ8งที8พระเยซูใช้เวลาทัAงคืนอธิษฐานก่อนที8จะลงมือปฏบัิตพินัธกจิอนัสําคญัอย่าง

ยิ8ง ชีวติแห่งการอธิษฐานของพระเยซูเป็นตวัอย่างสําหรับเรา หลงัจากนัAน 

เมื8อสาวกของพระองค์กลบัมาหาพระองค์ด้วยความชื8นชมยนิดเีนื8องจากงานอนัยิ8งใหญ่ที8พวกเขาได้กระ

ทาํ พระเยซูกส็รรเสริญพระบิดา กล่าวว่า “ข้าแต่พระบิดาผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และโลก 

ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ที8พระองค์ทรงปิดบังสิ8งเหล่านีAไว้จากคนมปัีญญาและคนฉลาด 

แต่ทรงสําแดงแก่พวกทารก” พระเยซูสรรเสริญพระบิดา ดงันัAน เราจงึควรสรรเสริญพระบิดาเช่นกนั 

ถ้าแม้แต่พระเยซูยงัจาํเป็นต้องอธิษฐานและสรรเสริญพระบิดา 

เรากจ็าํเป็นที8จะทาํเช่นนัAนมากยิ8งกว่าก่อนพระองค์ถูกจบักมุ 

พระองค์ได้อธิษฐานอย่างจริงจงัในสวนเกทเสมนี และในที8สุดพระองค์ตรัสว่า “ข้าแต่พระบิดา 

ถ้าพระองค์พอพระทยั ขอให้ถ้วยนีAเลื8อนพ้นไปจากข้าพระองค์ แต่อย่างไรกด็ ี

อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทยัของพระองค์” ดงันัAน 

เราเห็นว่าพระเยซูยอมจาํนนต่อพระบิดาอย่างสิAนเชิง 

พระเยซูอธิษฐานเพราะความสัมพนัธ์ของพระองค์กบัพระบิดา 

และพระองค์ประสงค์ที8จะกระทาํแผนการแห่งความรอดเพื8อมวลมนุษยชาตใิห้สําเร็จลลุ่วง 

ตวัอย่างของพระองค์สอนเราว่า ในฐานะลูกของพระเจ้า 

คาํอธิษฐานและการยอมจาํนนของเราต่อพระประสงค์ของพระบิดาเป็นสิ8งสําคญัอย่างยิ8งยวดต่อชีวติข

องเรา 

 

—ดร. ปีเตอร์ โชว (แปลจากต้นฉบับภาษาอื8น) 

 

เอาอย่างนีA ข้าพเจ้าขอบอกว่าเหตุผลหลกัที8การอธิษฐานสําคญัสําหรับคริสเตยีนกคื็อ ทุกครัAงที8เราอธิษฐาน 

กเ็ป็นการแสดงออกถงึความเชื8อของเราในพระคริสต์ การที8เราพกัสงบในข่าวประเสริฐ 

เหตุผลเดยีวที8เราสามารถอธิษฐานได้กเ็พราะพระเยซูสิAนพระชนม์เพื8อความบาปของเรา 

พระเยซูประทานหนทางให้เราเข้าถงึพระบัลลงัก์ของพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน 

เราสามารถมุ่งไปสู่พระบัลลงัก์แห่งพระคุณอย่างกล้าหาญโดยมคีวามมั8นใจ เพราะพระเยซูได้ประทานหนทางแก่เราที8จะไป 

ณ ที8นัAน ดงันัAน เหตุผลแรกที8เราอธิษฐานกเ็พราะว่า 

นี8คือการนําข่าวประเสริฐมาสู่การปฏบัิตเิหตุผลที8สองที8เราอธิษฐานกเ็พราะว่า 

เป็นการแสดงออกอย่างต่อเนื8องถงึการพึ8งพาพระเจ้าในทุก ๆ สิ8ง เราเข้าเฝ้าพระองค์ในฐานะพระบิดาของเรา 

ผู้ทรงรักที8จะอวยพระพรลูก ๆ ของพระองค์ และทูลขออาหารประจาํวนัจากพระองค์ 

และเป็นหนทางที8เรานมสัการพระเจ้าด้วย เราแสดงออกถงึความทรงคุณค่าของพระองค์ เราเทดิทูนพระองค์ 

เรามสัีมพนัธ์สนิทกบัพระองค์ นี8คือความเป็นจริงที8ดาํรงอยู่ นั8นคือ การอธิษฐานอย่างสมํ8าเสมอที8พระคมัภร์ีกล่าวถงึ 

อนัเป็นหนทางที8เราจะดาํเนินชีวติโดยสัมผสัการสถติอยู่ของพระเจ้าในแต่ละวนั 

โดยสํานึกว่าพระองค์เป็นพระเจ้าและพระองค์มคีวามสําคญัยิ8งในชีวติของเรา 

 

—ดร. เค เอริค เธอนเนส 

 

จอห์น เวสลย์ีเรียกการอธิษฐานว่าเป็นหนทางอนัยิ8งใหญ่ที8จะใกล้ชิดพระเจ้า เป็นวธีิการสําคญัแห่งพระคุณ แท้จริงแล้ว 

เมื8อคุณศึกษาประวตัศิาสตร์ของคริสต์ศาสนา 
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การศึกษาพระคมัภร์ีและการอธิษฐานเป็นแนวปฏบัิตฝ่ิายวญิญาณที8สําคญัที8สุดสองประการ 

ข้าพเจ้าคดิว่าเหตุผลที8ทาํให้การอธิษฐานสําคญัอย่างยิ8งกคื็อ 

การอธิษฐานสร้างสัมพนัธภาพกบัพระเจ้าในลกัษณะตามคาํสอนของคริสต์ศาสนา เมื8อเราอธิษฐาน 

เรากาํลงัสนทนากบัพระเจ้าและฟังว่าพระเจ้าต้องการตรัสสิ8งใดกบัเรา จากนัAน เรากต็อบสนองต่อสิ8งที8เราได้ยนิ 

และนั8นกคื็อพืAนฐานสําหรับสัมพนัธภาพ คือสิ8งที8พระเจ้าประสงค์เพื8อเราอย่างแท้จริง นั8นคือ 

เพื8อการสร้างสัมพนัธภาพคุณลองศึกษาย้อนกลบัไปถงึปฐมกาล เมื8อพระเจ้าดาํเนินในสวนจริง ๆ 

และพยายามมองหาอาดมัและเอวา เพื8อจะได้มสีามคัคธีรรมกบัทัAงสอง 

การอธิษฐานได้กลายมาเป็นวธีิของเราที8จะดาํเนินและสนทนากบัพระเจ้า 

มเีพลงเก่าแก่เพลงหนึ8งมเีนืAอร้องท่อนหนึ8งมใีจความว่า “ทรงดาํเนิน และตรัส สถติกบัเรา ยืนยนัว่าเราเป็นของพระองค์” 

ข้าพเจ้าหมายความว่า คุณเข้าไปสู่หัวใจของเจตนารมณ์แห่งคริสต์ศาสนาเมื8อคุณอธิษฐาน 

เพราะการอธิษฐานเป็นเรื8องของสัมพนัธภาพระหว่างเรากบัพระเจ้า 

 

—ดร. สตฟี ฮาร์เปอร์โด 

 

หลงัจากคาํสอนของพระเยซูเกี$ยวกบัการเป็นสาวก ลูกาไดเ้นน้ถึงความขดัแยง้ที$เพิ$มขึCนระหวา่งพระเยซูและผูน้าํชาวยวิ ในลูกา 

11:14 ถึง 15:32 
 

 

ความขดัแยง้ที/เพ ิ/มข ึ4น 
 

ในช่วงนีCของการเดินทาง พระเยซูเจตนาแสดงความเป็นปฏิปักษก์บัผูน้าํชาวยวิดว้ยเหตุผลอยา่งนอ้ยสามประการ ประการแรก 

พระองคต์อ้งการตาํหนิที$พวกเขาเป็นผูน้าํที$ไม่ไดเ้รื$องสาํหรับคนของพระเจา้ ประการที$สอง 

พระองคต์อ้งการเรียกประชาชนเขา้มาในแผน่ดินของพระองค ์และประการที$สาม พระองคต์อ้งการใหพ้วกเขาตรึงพระองคใ์นเยรูซาเลม็ 

เพื$อพระองคจ์ะชดใชค้วามบาปเพื$อช่วยคนของพระองคใ์หร้อด และไดรั้บรางวลัคือการเป็นกษตัริยเ์หนือพวกเขา 

 

ยกตวัอยา่ง ในลูกา 11:14-28 ชาวยวิอา้งวา่พระเยซูเป็น “นายผ”ี และพระเยซูตอบโตใ้นขอ้ 29-53 

โดยประณามความชั$วชา้ของพวกเขาและประกาศถึงวบิติัที$จะตกแก่พวกเขา 

 

 ในลูกา 12:1-3 พระเยซูเตือนฝงูชนไม่ใหเ้ป็นคนหนา้ไหวห้ลงัหลอกเหมือนพวกฟาริสี ในขอ้ 4-21 

พระองคโ์จมตีแนวปฏิบติัของธรรมศาลา ผูป้กครอง และเจา้หนา้ที$ทางการของชาวยวิ ในขอ้ 22-32 

พระองคเ์นน้วา่พระเจา้จะประทานสิ$งจาํเป็นแก่ทุกคนที$แสวงหาแผน่ดินของพระเจา้ 

เพื$อที$พวกเขาจะไม่ตอ้งไขวค่วา้ความมั$งคั$งฝ่ายโลกนีC เหมือนพวกผูน้าํชาวยวิ และในขอ้ 33-59 

พระเยซูเตือนวา่ผูที้$ติดตามพระองคจ์ะตอ้งเผชิญความขดัแยง้กบัคนเหล่านัCนที$ไม่ยอมรับแผน่ดินของพระเจา้อยา่งแ

น่นอน 

 

ในลูกา 13:1-9 

พระเยซูแสดงความเป็นปฏิปักษต่์อผูน้าํชาวยวิต่อไปโดยการเรียกร้องใหค้นอิสราเอลทัCงปวงสาํนึกในความผดิบาป 

จากนัCนในขอ้ 10-17 พระองคย์ิ$งเพิ$มความขดัแยง้โดยการรักษาหญิงพิการในวนัสะบาโต 

ซึ$ งทาํใหผู้ป้กครองธรรมศาลาเกรีC ยวกราดอยา่งมาก และในขอ้ 18-30 พระเยซูสอนวา่แผน่ดินของพระเจา้นัCน 
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ไม่ไดมี้ไวส้าํหรับคนมากมายที$คิดวา่ตนเองจะไดรั้บการยอมรับใหเ้ขา้ไป 

ชดัเจนวา่พระองคก์าํลงักล่าวโทษผูน้าํชาวยวิกระแสหลกัและผูที้$ติดตามพวกเขา ทา้ยที$สุดในขอ้ 31-35 

ลูการายงานถึงความตึงเครียดที$กาํลงัทวขึีCนระหวา่งพระเยซูและกษตัริยเ์ฮโรดของชาวยวิซึ$งกาํลงัวางแผนสงัหารพร

ะองค ์

 

 หลงัจากเกริ$นนาํใน 15:1-2 ลูกาบรรยายถึงการที$พระเยซูคงความขดัแยง้กบัพวกผูน้าํชาวยวิต่อไป 

โดยผา่นคาํอุปมาเกี$ยวกบัสิ$งของที$สูญหาย: แกะที$หลงหาย เหรียญที$สูญหาย และบุตรนอ้ยที$หลงหาย ในแต่ละเรื$อง 

พระเยซูเรียกร้องใหค้นของพระองคป์ฏิเสธความหนา้ซื$อใจคด 

อนัเป็นลกัษณะเฉพาะของพวกฟาริสีและธรรมาจารย ์

และใหชื้$นชมยนิดีเมื$อพระเจา้พบลูกของพระองคท่์ามกลางคนบาปผูห้ลงทางในโลกนีC  

 

 หลงัจากรายงานคาํสอนของพระเยซูเกี$ยวกบัธรรมชาติของการเป็นสาวกและความขดัแยง้ที$เพิ$มขึCนระห

วา่งพระองคก์บัผูน้าํชาวยวิ ลูกาไดบ้รรยายการเดินทางของพระเยซูไปยงักรุงเยรูซาเลม็ 

โดยเนน้เรื$องสิ$งที$ตอ้งสละเพื$อการเป็นสาวก ในลูกา 16:1 ถึง 18:30 

 

 

สิCงทีCตอ้งสละเพืCอการเป็นสาวก 
 

พระเยซูตอ้งการใหผู้ที้$ติดตามพระองคเ์ขา้ใจวา่ชีวติของพวกเขาในแผน่ดินของพระองคจ์ะตอ้งมีแบบแ

ผนเหมือนชีวติของพระองค ์พวกเขาจะถูกกดขี$ข่มเหงโดยผูน้าํของโลก 

และเผชิญความลาํบากเพื$อดาํรงความสตัยซื์$อต่อพระเจา้เสมอ จาก 16:1 ถึง 17:10 พระเยซูสอนวา่ 

การเป็นสาวกนัCนหมายถึงการมองวา่ทุกสิ$งที$เราเป็นเจา้ของนัCน จริง ๆ แลว้เป็นของพระเจา้ 

โดยพระองคม์อบหมายใหเ้ราเป็นผูดู้แลและใชเ้พื$อวตัถุประสงคข์องพระองคท์ัCงสิCน 

พระองคเ์ตือนดว้ยวา่รางวลัหรือพรฝ่ายโลกอาจเป็นหินสะดุด 

ซึ$ งอาจถึงกบัทาํใหค้นรํ$ารวยไม่สามารถยอมรับและไดรั้บข่าวประเสริฐที$แทจ้ริงได ้ทา้ยที$สุด 

พระองคห์นุนใจใหมี้ความเชื$อและกลบัใจใหม่ โดยใหค้วามมั$นใจวา่ ไม่วา่เราจะทาํดีมากเพียงใด 

สิ$งที$ดีที$สุดที$เราทาํกย็งัไม่สูงกวา่ขอ้กาํหนดของพระเจา้ 

 

ใน 17:11 ถึง 18:8 พระเยซูเนน้การพิพากษาโลกนีC ในบัCนปลาย สิ$งดีต่าง ๆ ที$เราไดรั้บในชีวตินีC  

รวมถึงสุขภาพ ทรัพยสิ์น และความยติุธรรม ควรเป็นเหตุใหเ้ราเห็นความประเสริฐของพระเจา้ 

และเราควรอธิษฐานขอใหพ้ระองคอ์วยพระพรเราดว้ยสิ$งเหล่านีC ในชีวติ 

แต่สิ$งทัCงปวงนีCกถู็กกาํหนดวา่จะตอ้งพินาศในการพิพากษาครัC งสุดทา้ย ความมั$งคั$ง สุขภาพ 

และความยติุธรรมที$แทจ้ริง จะเป็นรางวลัสาํหรับเราในแผน่ดินนิรันดร์ของพระเจา้เท่านัCน 

และนั$นคือที$ที$เราควรฝากความหวงัไว ้

 

เพื$อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการเหล่านีC  พระเยซูไดจ้บเนืCอหาส่วนนีC ในลูกา 18:9-30 

โดยโดยเนน้ความจาํเป็นของการถ่อมใจ เพราะคนที$มีใจถ่อมเท่านัCนจึงจะไดรั้บการอภยัและพระพรจากพระเจา้ 

และไดรั้บชีวตินิรันดร์เป็นมรดก 
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ลูกาไดส้รุปบนัทึกเกี$ยวกบัการเดินทางของพระเยซูไปยงักรุงเยรูซาเลม็โดยเนน้ที$การที$พระเยซูมุ่งมั$นใน

แผนการของพระเจา้ที$จะช่วยคนของพระองคใ์หร้อดในลูกา 18:31 ถึง 19:27 

 

 

ความมุง่มัCนของพระเยซ ู
 

วธีิแรกที$พระเยซูแสดงถึงความมุ่งมั$นในแผนการของพระเจา้กคื็อโดยการพยากรณ์ถึงการสิCนพระชนมข์

องพระองคเ์องในลูกา 18:31-34 พระเยซูรู้วา่พระองคจ์าํเป็นตอ้งสิCนพระชนมเ์พื$อช่วยคนของพระองคใ์หร้อด 

และพระองคมุ่์งมั$นที$จะกระทาํตามแผนการของพระบิดาจนลุล่วง 

 

หลงัจากเหตุการณ์นีC  

พระองคส์าํแดงความมุ่งมั$นของพระองคต่์อแผนการแห่งความรอดของพระเจา้ดว้ยการอวยพระพรคนเหล่านัCนที$พร

ะองคเ์สดจ็มาเพื$อช่วยใหร้อด เช่นคนตาบอดที$พระองครั์กษาในลูกา 18:35-43 

และคนเกบ็ภาษีชื$อศกัเคียสที$พระองคท์รงเรียกในลูกา 19:1-10 นี$คือคนที$โดยปกติแลว้ถูกสงัคมปฏิเสธ 

แต่ตามพระสญัญาที$กล่าวไวใ้นอิสยาห์ 61:1-2 พวกเขาจะไดรั้บมรดกอนัยิ$งใหญ่ในแผน่ดินของพระเจา้ 

พระเยซูตรัสกบัศกัเคียสในลูกา 19:9-10 วา่: 

 

“วนันีCความรอดมาถึงบา้นนีCแลว้ 

เพราะชายผูนี้Cกเ็ป็นบุตรของอบัราฮมัดว้ย เพราะบุตรมนุษยไ์ดม้าเพื$อเสาะหาและช่วยผูที้$หลงหายไ

ปใหร้อด” (ลูกา 19:9-10) 

 

สุดทา้ย ในลูกา 19:11-27 

พระเยซูกล่าวคาํอุปมาเกี$ยวกบักษตัริยที์$ไดม้อบทรัพยไ์วใ้หค้นรับใชดู้แลในระหวา่งที$กษตัริยอ์งคน์ัCนเสดจ็ต่างแดน 

คาํอุปมานีCแสดงใหเ้ห็นวา่ ถา้เราตอ้งการไดรั้บมรดกในแผน่ดินของพระเจา้ 

เราจาํเป็นตอ้งมุ่งมั$นต่อแผนการของพระเจา้เหมือนกบัพระเยซู 

 

หลงัจากบรรยายการเดินทางของพระเยซูสู่กรุงเยรูซาเลม็ 

ลูกาไดร้ายงานพนัธกิจของพระเยซูในกรุงเยรูซาเลม็ นี$คือส่วนหลกัส่วนที$หา้ของพระกิตติคุณลูกา 

และส่วนนีC เริ$มจาก 19:28 ไปถึง 21:38 

 
 
พันธกจิของพระเยซใูนกรงุเยรซูาเล็มและปรมิณฑล 
 

รายงานของลูกาเกี$ยวกบัพนัธกิจของพระเยซูในเยรูซาเลม็เริ$มตน้ในลูกา 19:28-44 

โดยพระเยซูเสดจ็เขา้ไปในกรุงเยรูซาเลม็ในขณะที$ฝงูชนตอ้นรับพระองคด์ว้ยการโห่ร้องและสรรเสริญ 

 

หลงัจากเสดจ็เขา้ไปในเมือง สิ$งแรกที$พระเยซูกระทาํกคื็อการชาํระพระวหิาร 

โดยการขบัไล่พวกพอ่คา้ออกไป เหตุการณ์นีCปรากฏอยูใ่นลูกา 19:45-46 

การชาํระพระวหิารนีC เป็นการกล่าวโทษการปฏิบติัที$เตม็ไปดว้ยความบาป 
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อนัทาํใหก้ารนมสัการและชีวติของชาวยวิตอ้งมวัหมอง และโดยการกระทาํเช่นนีC  

พระเยซูไดล้บหลู่ผูน้าํชาวยวิอยา่งมาก 

 

เราจาํเป็นต้องมภูีมหิลงัทางประวตัศิาสตร์เกี8ยวกบัพนัธสัญญาเดมิเพื8อเข้าใจเหตุการณ์ที8พระเยซูทรงชํา

ระพระวหิาร เช่นเดยีวกบัที8เราต้องเข้าใจคาํสอนมากมายในพนัธสัญญาใหม่ หนังสือ 1 พงศ์กษตัริย์ 

บทที8 8 บันทกึการมอบถวายพระวหิาร การก่อสร้างพระวหิารนัAนกนิเวลาหลายปี 

เมื8อการก่อสร้างแล้วเสร็จ กษตัริย์โซโลมอนและชาวอสิราเอลได้ชุมนุมกนัเพื8อมอบถวายพระวหิาร 

กษตัริย์โซโลมอนอธิษฐานต่อพระเจ้าว่า “ขอพระองค์ทรงสดบัคาํวงิวอนของผู้รับใช้ของพระองค์ 

และของอสิราเอลประชากรของพระองค์ เมื8อเขาทัAงหลายอธิษฐานต่อสถานที8นีA 

ขอพระองค์เองทรงสดบัจากสถานที8ประทบัของพระองค์ คือจากฟ้าสวรรค์ และเมื8อทรงสดบัแล้ว 

กข็อทรงอภยั”นอกจากนัAน กษตัริย์โซโลมอนอธิษฐานด้วยว่า 

เมื8อชาวต่างชาตผู้ิได้ยนิพระนามอนัยิ8งใหญ่ของของพระเจ้า 

มาจากแดนไกลเพื8ออธิษฐานต่อพระวหิารนีA พระเจ้ากจ็ะทรงสดบัคาํอธิษฐานของเขา 

เพื8อชนทุกชาตแิห่งแผ่นดนิโลกจะรู้จกัพระนามของพระองค์และยาํเกรงพระองค์ 

และรู้ว่าพระวหิารนีAถูกสร้างไว้เพื8อพระนามของพระองค์ดงันัAน ในช่วงเวลาของพระเยซู 

เมื8อผู้มอีาํนาจทางศาสนาทาํให้พระวหิารกลายเป็นถํAาโจร มนัจงึทาํให้พระนามของพระเจ้าเสื8อมเสีย 

เพราะพระวหิารนัAนสัมพนัธ์กบัพระนามของพระเจ้า ยิ8งกว่านัAน 

การที8พระเยซูชําระพระวหิารมคีวามหมายเชิงสัญลกัษณ์ด้วย พระวหิารนัAนเลง็ถงึองค์พระเยซูเอง 

เนื8องจากพระองค์คือพระวหิารที8แท้จริงและเป็นหลงัสุดท้าย 

พระเยซูคือพระวหิารปรากฏเป็นจริงสําหรับคนทุกเชืAอชาตทิี8จะเข้ามาอธิษฐาน 

เนื8องจากเราอธิษฐานต่อพระบิดาในพระนามของพระเยซู ดงันัAน 

ถ้าเราเข้าใจพระวหิารจากพนัธสัญญาเดมิ เรากส็ามารถเห็นนัยสําคญัของการที8พระเยซูชําระพระวหิาร 

รวมทัAงความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์นีAกบัการเสดจ็มาของแผ่นดนิของพระเจ้า 

 

—ดร. ปีเตอร์ โชว (แปลจากต้นฉบับภาษาอื8น) 

 

สิ8งที8ดูเหมือนจะทาํให้พระเยซูไม่พอใจที8สุดกคื็อเรื8องบริเวณของพระวหิารที8เรียกว่าโถงสําหรับคนต่างช

าต ิอนัเป็นที8ที8พวกเขาสามารถเข้ามาเพื8อเข้าเฝ้าพระผู้สร้างจกัรวาล ชนชาตใิด ๆ กเ็ข้ามาได้ 

คนต่างชาตไิม่สามารถเข้าไปในวสุิทธิสถานชัAนในของพระวหิาร ซึ8งมไีว้เพื8อชาวยวิเท่านัAน 

แต่โถงด้านนอกมไีว้สําหรับคนชาตต่ิาง ๆ หรือคนต่างชาต ิพวกเขาสามารถมาและอธิษฐานที8นั8น 

และสิ8งที8เราเห็นกคื็อ ไม่มพืีAนที8สําหรับอธิษฐานอกีแล้ว 

ไม่มพืีAนที8สําหรับคนต่างชาตใินแง่ที8เขาจะใช้ประโยชน์ตามวตัถุประสงค์ที8แท้จริงของสถานที8นัAน ดงันัAน 

สิ8งที8เราเห็นกคื็อพระเยซูกาํลงัรืAอฟืA นพระวหิาร แล้วรืAอฟืA นการใช้ประโยชน์ของบริเวณนัAน 

โดยการทาํให้บริเวณนัAนโล่งสะอาดสําหรับคนชาตอืิ8น ๆ ที8จะเข้ามาและอธิษฐานได้ 

 

—ดร. เกร็ก เพร์รี 

 

ตามที$เราอ่านพบในลูกา 19:47 ถึง 21:38 พระเยซูใชเ้วลาหลายวนัถดัมาสั$งสอนในโถงพระวหิาร 
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เพื$ออธิบายเกี$ยวกบัแผน่ดินของพระเจา้ ในช่วงนีC  ความขดัแยง้ของพระองคก์บัผูน้าํชาวยวิทวคีวามรุนแรงขึCน 

โดยที$พระองคย์งัคงกล่าวโทษสิ$งที$พวกเขาปฏิบติั และพวกเขากย็งัคงทา้ทายพระราชอาํนาจของพระองคต่์อไป 

ใหเ้ราฟังเกี$ยวกบัสิ$งที$พวก 

 

ธรรมาจารยแ์ละมหาปุโรหิตกระทาํในลูกา 20:20: 

 

พวกเขาจบัตาดูพระองคอ์ยา่งใกลชิ้ดโดยส่งคนสอดแนมซึ$งแสร้งทาํเป็นคนซื$อตรงมา 

หวงัจะจบัผดิถอ้ยคาํของพระเยซู 

จะไดม้อบพระองคไ์วใ้นอาํนาจและการพิพากษาของผูว้า่การ (ลูกา 20:20) 

 

แต่พระเยซูไม่ยอมหยดุเทศนาเกี$ยวกบัความจริงเพียงเพราะวา่คนชั$วร้ายพยายามวางกบัดกัพระองค ์

ตรงกนัขา้ม พระองคต์าํหนิพวกเขาอยา่งเปิดเผย เหมือนกบัที$พระองคต์รัสแก่ฝงูชนในลูกา 20:46-47: 

 

“จงระวงัพวกธรรมาจารย ์พวกเขาชอบใส่เสืCอชุดยาวเดินไปมา 

ชอบใหผู้ค้นมาคาํนบัทกัทายในยา่นตลาด 

ชอบนั$งในที$ที$สาํคญัที$สุดในธรรมศาลาและที$อนัทรงเกียรติในงานเลีCยง เขาริบบา้นของหญิงม่าย 

และแสร้งอธิษฐานยดืยาวใหค้นเห็น คนเช่นนีCจะถูกลงโทษอยา่งหนกัที$สุด” (ลูกา 20:46-47) 

 

เมื$อพระองคเ์สดจ็ใกลก้รุงเยรูซาเลม็ การที$ชาวอิสราเอลปฏิเสธไม่ยอมรับพระองคใ์นฐานะพระเมสสิยาห์ผูช่้วยใหร้อด 

ทาํใหพ้ระองคท์รงพยากรณ์ถึงการที$เมืองนัCนจะถูกทาํลาย กระนัCน 

แมแ้ต่หายนะครัC งนีCกย็งัจะเป็นเพียงการชิมลางของการพิพากษาครัC งใหญ่เท่านัCน ในวนัสุดทา้ย เมื$อพระองคเ์สดจ็กลบัมาดว้ยสง่าราศี 

ทุกคนจะตอ้งแสดงบญัชีชีวติของตนเองต่อหนา้พระองค ์และดว้ยเหตุนีC เอง 

พระองคจึ์งเรียกสาวกของพระองคใ์นทุกยคุทุกสมยัใหเ้ชื$อฟังพระองคอ์ยา่งแขง็ขนั 

และใหต้ัCงตารอการเสดจ็กลบัมาของพระองคอ์ยา่งระมดัระวงั 

 

หลงัจากรายงานเกี$ยวกบัพนัธกิจของพระเยซูในกรุงเยรูซาเลม็ เรากม็าถึงส่วนสาํคญัส่วนสุดทา้ยของพระกิตติคุณลูกา นั$นคือ 

บทบรรยายการที$พระเยซูถูกตรึงและคืนพระชนมน์อกกรุงเยรูซาเลม็ ในลูกา 22:1 ถึง 24:53 

 

 

การทีCพระเยซถูกูตรงึและคนืพระชนม ์
 

ในพระกิตติคุณส่วนนีC  ลูกาอธิบายวา่พระเยซูไดก้ระทาํใหค้วามรอดสาํเร็จเป็นจริงสาํหรับคนของพระองคอ์ยา่งไร 

พระองคท์าํใหแ้ผนการของพระบิดาในสวรรคส์าํเร็จดว้ยการสละพระองคเ์องเป็นเครื$องบูชาไถ่บาป 

และพระองคไ์ดรั้บรางวลัตอบแทนเป็นบลัลงักข์องกษตัริยด์าวดิ บรรพบุรุษของพระองค ์บดันีC  

พระองคจึ์งปกครองในฐานะกษตัริยเ์หนือประชากรของพระองค ์

 

รายงานของลูกาเกี$ยวกบัการถูกตรึงและการคืนพระชนมข์องพระเยซูสามารถแบ่งไดเ้ป็นสองส่วน: (1) การจบักมุ การไต่สวน 

และการสิCนพระชนมข์องพระเยซู; และ (2) การคืนพระชนมแ์ละการเสดจ็ขึCนสวรรคข์องพระองค ์

เราจะเริ$มดว้ยการศึกษาเกี$ยวกบัการจบักมุ การไต่สวน และการสิCนพระชนมข์องพระเยซู ในลูกา 22:1 ถึง 23:56 



พระกติตคิณุ   บทเรยีน 4: พระกติตคิณุโดยลกูา 
 

-   - 

For videos, study guides and many other resources, please visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

31 

การจับกมุ การไตส่วน และการสิ/นพระชนม ์
 

บนัทึกเกี$ยวกบัการจบักมุ การไต่สวน และการสิCนพระชนมข์องพระเยซูเริ$มตน้ที$ลูกา 22:1-6 ดว้ยอุบายที$จะทรยศพระเยซู 

จากนัCน ระหวา่งอาหารเยน็มืCอสุดทา้ย ซึ$ งบนัทึกในขอ้ 7-38 พระเยซูพยากรณ์ถึงการที$ยดูาสจะทรยศพระองค ์

รวมทัCงการที$เปโตรจะปฏิเสธวา่ไม่ไดติ้ดตามพระเยซู แต่ในช่วงกลางของคาํพยากรณ์อนัมืดมนนีC  

พระองคใ์หค้วามมั$นใจวา่สาวกของพระองคจ์ะมีที$อยูใ่นแผน่ดินของพระองค ์และพระองคจ์ะมีอาํนาจควบคุมเหนือเหตุการณ์ทัCงปวงนีC  

 

หลงัอาหารคํ$ามืCอสุดทา้ย เราพบวา่พระเยซูใชเ้วลาอธิษฐานบนภูเขามะกอกเทศ ในลูกา 22:39-46 

พระองคเ์ป็นทุกขแ์สนสาหสัในช่วงที$พระองคอ์ธิษฐาน 

ตามที$เราเห็นไดจ้ากการที$พระเสโทของพระองคห์ยดลงมาเหมือนโลหิต และการที$พระองคทู์ลถามพระบิดาวา่ 

จะเป็นไปไดไ้หมที$พระบิดาจะอนุญาตใหพ้ระองคห์ลีกเลี$ยงการถูกตรึงนีC  แต่ตลอดช่วงเวลาแห่งความโทมนสันีC  

พระองคไ์ม่เคยหวั$นไหวในความไวว้างใจที$พระองคมี์อยา่งมั$นคงในพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค ์

หรือในความมุ่งมั$นของพระองคที์$จะกระทาํตามแผนการของพระบิดา 

 

การจบักมุพระเยซูในลูกา 22:47-53 เป็นจุดเริ$มตน้ของเหตุการณ์ต่าง ๆ 

ที$นาํไปสู่การที$เปโตรปฏิเสธพระองคใ์นขอ้ 54-62 รวมทัCงการที$พระเยซูถูกไต่สวนต่อหนา้ผูน้าํชาวยวิ 

ต่อหนา้ปีลาต และต่อหนา้เฮโรด ใน 22:63 ถึง 23:25 

ทัCงเฮโรดและปีลาตนัCนพบวา่พระเยซูไม่มีความผดิในอาชญากรรมใด ๆ ต่ออาณาจกัรโรม 

ที$ทาํใหพ้ระองคส์มควรไดรั้บโทษประหาร อยา่งไรกต็าม 

ปีลาตยอมโอนอ่อนต่อความกดดนัจากผูน้าํชาวยวิและฝงูชน 

และสั$งลงโทษพระเยซูผูบ้ริสุทธิ[ ดว้ยการตรึงบนกางเขน 

 

บางครัAงคนเรากรู้็สึกสนเท่ห์เมื8อเราอ่านพระกติตคุิณเกี8ยวกบัการตอบสนองของฝูงชนต่อพระเยซูเมื8อพ

ระองค์ถูกไต่สวนและเมื8อพระองค์สิAนพระชนม์ เมื8อพระองค์อยู่ต่อหน้าฝูงชน และพร้อมกบัปีลาต 

ฝูงชนกเ็รียกร้องให้ประหารพระองค์และปล่อยตวับารับบัส คาํตอบหนึ8งกคื็อ 

เราต้องระลกึเสมอเกี8ยวกบัความบาปอนัหนักหนาของมนุษย์ นั8นคือ 

มนุษย์เรานัAนบาปหนาและมแีนวโน้มที8จะไม่ยุตธิรรม 

และเรากม็กัจะถูกความรู้สึกของคนหมู่มากชักจูงไปและทาํสิ8งที8ผดิ เพยีงเพราะว่า ณ 

เวลานัAนดูเหมือนว่าสิ8งนัAนเป็นสิ8งที8จะทาํให้เราสบายใจที8สุดหรือเป็นที8นิยมที8สุด 

เรามกัจะลืมตวัไปและกระทาํสิ8งที8ผดิ และข้าพเจ้าคดิว่า 

บางทกีม็อีงค์ประกอบนีAด้วยในการไต่สวนพระเยซูข้าพเจ้าคดิว่าอกีสิ8งหนึ8งที8เราควรให้ความสนใจกคื็อ 

ฝูงชนที8อยู่ที8นั8นน่าจะเป็นฝูงชนที8เห็นด้วยกบัพวกฟาริสีจริง ๆ ฝูงชนที8ปักหลกัต่อต้านพระเยซู 

ส่วนพวกมหาปุโรหิต ซึ8งเกรงกลวัพระเยซู กก็ลวัว่าโรมจะยดึอาํนาจของพวกเขา 

พวกเขากลวัว่าอาจเผชิญปัญหาทางการเมืองกบัพวกโรมนัถ้าไม่ทาํอะไรสักอย่างกบัพระเยซู ดงันัAน 

ในด้านหนึ8ง เราจงึเห็นการกระทาํอนัขีAขลาดของพวกเขา และอกีด้านหนึ8ง 

เราเห็นการกระทาํของพวกฟาริสีอนัเกดิจากการเข้าใจผดิ พวกเขากไ็ม่ใช่คนขีAกลวั 

แต่แค่เข้าใจผดิในด้านศาสนศาสตร์ให้ต่อต้านพระเยซูและต้องการกาํจดัพระองค์ด้วยเหตุผลนัAน ดงันัAน 

ฝูงชนที8รวมตวักนัไม่ได้หมายถงึคนทัAงหมด 
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แต่เป็นคนกลุ่มหนึ8งโดยเฉพาะที8น่าจะเห็นด้วยกบัคนเหล่านัAนที8ต่อต้านพระเยซู 

สําคญัมากที8เราจะต้องระลกึเสมอว่าคริสเตยีนยุคแรกทัAงหมดในยุคแรกสุดของคริสตจกัร 

แท้จริงแล้วเป็นชาวยวิ และอคัรทูตกเ็ป็นชาวยวิ พระเยซูเองกเ็ป็นชาวยวิ 

และมชีาวยวิจาํนวนมากที8มแีนวโน้มทางบวกต่อพระเยซู 

และคนเหล่านัAนที8ตะโกนให้ตรึงพระองค์บนกางเขนกน่็าจะเป็นแค่คนกลุ่มย่อยเลก็ ๆ 

ท่ามกลางคนเหล่านัAนที8พระเยซูได้มปีฏสัิมพนัธ์ด้วยในช่วงที8พระองค์ปฏบัิตพินัธกจิ 

 

—ดร. แฟรงค์ ธีลแมน 

 

เป็นที$น่าสนใจวา่ 

บทบรรยายของลูกาเกี$ยวกบัการจบักมุและการไต่สวนพระเยซูมิไดเ้นน้ที$การสิCนพระชนมข์องพระองคที์$ใกลเ้ขา้มา 

แต่เนน้ที$ตวัตนของพระองคใ์นฐานะพระคริสต ์ใหเ้ราฟังการโตต้อบกนัระหวา่งพระเยซูและผูน้าํชาวยวิในลูกา 22:67-70: 

 

“ถา้ท่านคือพระคริสต ์กจ็งบอกเรามา” พระเยซูตรัสตอบวา่ “ถา้เราบอกท่าน 

ท่านกจ็ะไม่เชื$อเรา...แต่นบัจากนีCไปบุตรมนุษยจ์ะนั$งอยูเ่บืCองขวาพระหตัถข์องพระเจา้ผูท้รงฤทธิ[ ” 

แลว้ทัCงสภากถ็ามวา่ “ถา้เช่นนัCน ท่านคือบุตรของพระเจา้หรือ?” พระองคต์รัสวา่ 

“ท่านพดูถูกแลว้วา่เราเป็น” (ลูกา 22:67-70) 

 

ในขอ้ความนีC  พระเยซูระบุวา่พระองคเ์ป็นพระคริสต ์บุตรมนุษย ์และพระบุตรของพระเจา้ 

ทัCงสามคาํนีCอา้งอิงถึงความจริงที$วา่พระองคเ์ป็นพระเมสสิยาห์ที$ถูกพยากรณ์ถึงในพนัธสญัญาเดิม 

 

หลงัจากบรรยายการไต่สวนพระเยซู ลูกาไดบ้รรยายการที$พระเยซูถูกตรึงในบทที$ 23:26-49 ในขอ้ 43 และ 46 

มีถึงสองครัC งที$ลูกาหยบิยกถอ้ยคาํที$พระเยซูตรัสบนกางเขน ซึ$ งไม่มีผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนใดบนัทึกไวใ้หเ้รา 

ถอ้ยคาํทัCงสองนีC เนน้สองประเดน็ที$ลูกาย ํCามาตลอดในพระกิตติคุณของท่าน 

ประเดน็แรกไดแ้ก่การที$พระเยซูทรงเปี$ ยมดว้ยพระเมตตาสาํหรับผูที้$ปราศจากความช่วยเหลือ 

และประเดน็ที$สองคือพระเยซูวางใจในพระบิดาของพระองค ์ซึ$ งควบคุมเหนือเหตุการณ์เหล่านีCทัCงสิCน ในลูกา 23:43 

พระเยซูตอบสนองดว้ยพระเมตตาต่อโจรที$ถูกตรึงบนกางเขนเคียงขา้งพระองค ์โดยปลอบใจเขาดว้ยถอ้ยคาํดงันีC : 

 

“เราบอกความจริงแก่ท่านวา่ วนันีC ท่านจะอยูก่บัเราในเมืองบรมสุขเกษม” 

(ลูกา 23:43) 

 

และในขอ้ 46 พระเยซูทรงร้องทูลดว้ยความไวว้างใจในพระบิดาวา่: 

 

“พระบิดา ขา้พระองคข์อมอบจิตวญิญาณของขา้พระองคไ์วใ้นพระหตัถ ์

ของพระองค”์ (ลูกา 23:46) 

 

ลูกากล่าวชดัเจนวา่ ในช่วงเวลาสุดทา้ยขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราก่อนพระองคสิ์Cนพระชนม ์

พระองคท์รงเปี$ ยมดว้ยพระเมตตาต่อผูอื้$นและความไวว้างใจในพระบิดาของพระองค ์จากนัCน ในลูกา 23:50-56 

ท่านไดบ้รรยายเรื$องการฝังพระศพของพระเยซูในอุโมงคที์$ขดุจากหิน 
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และพระศพของพระองคก์มิ็ไดถู้กเตรียมอยา่งเหมาะสมสาํหรับการฝัง เนื$องจากวนัสะบาโตกาํลงัจะเริ$มขึCน 

 

ไม่ยากเลยที$จะเขา้ใจวา่ผูอ่้านพระกิตติคุณลูกา ซึ$ งกาํลงัเผชิญการกดขี$ข่มเหง จะสามารถเขา้ใจถึงความทรมานของพระเยซูได ้

ไม่วา่พวกเขาเผชิญการข่มเหงอยา่งไร พระเยซูไดท้นทุกขท์รมานยิ$งกวา่ นอกจากนัCน พระองคย์อมทนทุกขก์เ็พื$อพวกเขาเอง 

ถา้พระผูเ้ป็นเจา้ของพวกเขาเตม็ใจที$จะทนทุกขแ์ละแมก้ระทั$งสิCนพระชนมเ์พื$อเห็นแก่พวกเขา 

แน่นอนพวกเขากค็วรจะเตม็ใจที$จะทนทุกขแ์ละสละชีวติเพื$อพระองค ์แต่ไม่ใช่เรื$องการชดใชห้นีC เท่านัCน 

พระเยซูไดรั้บรางวลัสาํหรับความเชื$อฟังและการทนทุกขข์องพระองคฉ์นัใด 

ผูที้$ติดตามพระองคด์ว้ยความเชื$อฟังกจ็ะไดรั้บรางวลัสาํหรับการทนทุกขฉ์นันัCน 

 

ทา้ยที$สุด หลงัจากบรรยายเหตุการณ์ที$พระเยซูถูกจบั ถูกไต่สวน และสิCนพระชนมแ์ลว้ 

ลูกาไดส้รุปพระกิตติคุณของท่านดว้ยรายงานเหตุการณ์ที$พระเยซูคืนพระชนมแ์ละเสดจ็ขึCนสู่สวรรค ์ในลูกา 24:1-53 

 

การคนืพระชนมแ์ละเสด็จขึ/นสูส่วรรค ์
 

ในบทที$ 24:1-12 ลูการายงานถึงการพบอุโมงคฝั์งศพของพระเยซูวา่งเปล่า การที$ทูตสวรรคม์าแจง้ข่าว 

และความฉงนปนสงสยัของสาวกของพระองค ์พระเยซูไดเ้ป็นขึCนจากความตายแลว้ ตามที$พระองคไ์ดต้รัสไวล่้วงหนา้ 

พระองคไ์ดพิ้ชิตความตายเพื$อพระองคเ์องและเพื$อทุกคนที$ไวว้างใจในพระองค ์

 

ลูกา 24:13-35 นาํเสนอเรื$องราวที$เกิดขึCนหลงัจากนัCนในวนัเดียวกนั 

เมื$อพระเยซูร่วมเดินทางกบัสาวกสองคนบนเสน้ทางสู่เมืองเอมมาอุส 

พระองคส์อนพวกเขาใหอ่้านพนัธสญัญาเดิมในประเดน็ที$เกี$ยวขอ้งกบัพนัธกิจและการคืนพระชนมข์องพระองค ์

ทุกสิ$งที$พระคมัภีร์ไดบ้นัทึกไวล้ว้นเลง็ถึงพระเยซูและภารกิจช่วยใหร้อดของพระองค ์

 

จากนัCนในลูกา 24:36-49 

พระเยซูปรากฏต่อสาวกของพระองคแ์ละหนุนใจพวกเขาใหเ้ป็นพยานถึงเหตุการณ์เหล่านีC  

พระองคบ์อกพวกเขาใหสื้บสานภารกิจของพระองคด์ว้ยการประกาศข่าวประเสริฐแห่งการสาํนึกผดิและการอภยัโ

ทษบาปต่อชนชาติทัCงปวง จากนัCนลูกากไ็ดน้าํเสนออารัมภบทสาํหรับหนงัสือเล่มที$สองของท่าน 

คือกิจการของอคัรทูต 

โดยรายงานคาํสญัญาของพระเยซูที$จะส่งพระวญิญาณบริสุทธิ[ ลงมาเพื$อเสริมกาํลงัพวกเขาในการรับใช ้

 

 ลูกาสรุปพระกิตติคุณของท่านในบทที$ 24:50-53 ดว้ยการที$พระเยซูเสดจ็ขึCนสู่สวรรคท์ัCงพระวรกาย 

พวกสาวกตอบสนองต่อการอศัจรรยนี์Cดว้ยการนมสัการ ชื$นชมยนิดี และสรรเสริญพระเจา้ 

ข่าวประเสริฐแห่งความชื$นชมยนิดีใหญ่ยิ$งที$ทูตสวรรคไ์ดป้ระกาศในลูกา 2:10 ในที$สุดกไ็ดม้าถึงคนของพระเจา้ 

พระเยซู องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูคื้นพระชนมแ์ละเตม็ดว้ยชยัชนะ กคื็อพระผูช่้วยใหร้อดของพวกเขา 

 

ลูกาเขียนเพื$อใหค้วามมั$นใจผูเ้ชื$อชาวต่างชาติวา่พวกเขาไดเ้ลือกถูกตอ้งแลว้ที$จะติดตามพระเยซู 

โดยผา่นโครงสร้างและเนืCอหาของพระกิตติคุณของท่าน ลูกาไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ 

ทุกแง่มุมชีวติของพระเยซูเป็นส่วนหนึ$งของแผนการของพระเจา้ที$จะสถาปนาแผน่ดินของพระองค ์

พระองคเ์ป็นพระบุตรของพระเจา้และเป็นบุตรดาวดิ 
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ผูเ้สดจ็มาเพื$อทาํใหค้าํพยากรณ์ของอิสยาห์เรื$องการช่วยใหร้อดสาํเร็จเป็นจริง 

พระเยซูเป็นพลงัแห่งพระคุณและพระเมตตาซึ$งไม่มีผูใ้ดหยดุย ัCงได ้

และพระองคจ์ะนาํชนชาติทัCงปวงมาอยูใ่ตก้ารปกครองของพระองค ์

พระองคไ์ดเ้ริ$มสถาปนาแผน่ดินของพระเจา้จริง ๆ พระองคไ์ดม้อบความรอดแก่ทุกครัวเรือนของมนุษยชาติจริง ๆ 

และพระองคจ์ะช่วยทุกคนที$สตัยซื์$อต่อพระองคใ์หร้อดจริง ๆ 

 

 เราไดพิ้จารณาภูมิหลงั โครงสร้าง และเนืCอหาของพระกิตติคุณลูกาแลว้ 

ต่อไปเรากพ็ร้อมที$จะศึกษาหวัขอ้หลกัหวัขอ้สุดทา้ย ในบทเรียนส่วนนีC  เราจะสาํรวจประเดน็สาํคญัที$ลูกาไดเ้นน้ย ํCา 

 

 

ประเด็นสําคญั 
 

ในภาพรวมแลว้ เรากล่าวไดว้า่พระกิตติคุณสมัพนัธ์ทัCงสามเล่ม ไดแ้ก่มทัธิว มาระโก และลูกา 

มีประเดน็หลกัเดียวกนั นั$นคือ พระเยซูคือพระคริสตผ์ูน้าํมาซึ$งแผน่ดินของพระเจา้ 

แต่พระกิตติคุณแต่ละเล่มนาํเสนอประเดน็หลกันีCดว้ยวธีิแตกต่างกนั ฉะนัCน 

เมื$อเราสาํรวจแนวคิดนีC ในพระกิตติคุณลูกา 

เราจะเนน้ไปที$การบรรยายของลูกาเกี$ยวกบัแผน่ดินของพระเจา้ในฐานะเป็นความรอด 

 

 ลูกาใชค้าํวา่ “ช่วยใหร้อด” “การช่วยใหร้อด” “ความรอด” และ “พระผูช่้วยใหร้อด” อยา่งนอ้ย 25 ครัC ง 

ซึ$ งมากกวา่ที$ผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอื$นไดใ้ช ้ท่านเนน้ย ํCาถึงสภาพอนัสิCนหวงัของเราเมื$อปราศจากพระคริสต ์

และความจาํเป็นที$เราตอ้งไดรั้บการช่วยใหร้อด 

และท่านสอนวา่แผน่ดินของพระเจา้กคื็อความรอดอนัยิ$งใหญ่ที$สุดของเรา 

 

 คาํวา่ “ความรอด” นัCนหยั$งรากลึกในความหวงัในพระเมสสิยาห์ตามที$กล่าวถึงในพนัธสญัญาเดิม 

เราสามารถนิยาม “ความรอด” วา่เป็นการไดรั้บการปลดปล่อยจากอาํนาจเบด็เสร็จของความชั$วร้าย 

และจากการพิพากษาของพระเจา้ต่อความบาป ตลอดทัCงพนัธสญัญาเดิม โดยเฉพาะในหนงัสือคาํพยากรณ์ 

พระเจา้สอนคนของพระองคว์า่ 

พระเมสสิยาห์ในที$สุดแลว้จะนาํมาซึ$งความรอดจากจากผลของความบาปและแมแ้ต่จากการคงอยูข่องความบาป 

 

เพื$อใหส้อดคลอ้งกบัประเดน็สาํคญัของลูกาเกี$ยวกบัความรอด 

เราจะแบ่งการอภิปรายประเดน็หลกัของพระกิตติคุณลูกาเป็นสามส่วน 

อนัเชื$อมโยงกบัแง่มุมที$แตกต่างกนัของพนัธกิจช่วยใหร้อดของพระคริสต ์ประการแรก 

เราจะพิจารณาคาํบรรยายของลูกาเกี$ยวกบัความรอดอนัเป็นเรื$องส่วนบุคคล ประการที$สอง 

เราจะพิจารณาการที$ลูกานาํเสนอพระเจา้ในฐานะพระผูช่้วยใหร้อดของเรา และประการที$สาม 

เราจะสาํรวจคนประเภทต่าง ๆ ที$ไดรั้บความรอด เราจะเริ$มดว้ยคาํบรรยายของลูกาเกี$ยวกบัความรอด 

 

 

คําบรรยายเกีCยวกบัความรอด 
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ตลอดพระกิตติคุณของท่าน ลูกาแสดงใหเ้ห็นวา่ความรอดอนัเป็นเรื$องส่วนบุคคลนัCน 

โดยพืCนฐานแลว้กคื็อการคืนสภาพของมนุษย ์โดยเปลี$ยนตวัตนและสถานะของพวกเขาต่อหนา้พระเจา้ 

และเปลี$ยนแปลงชะตาของเขา เพื$อใหเ้ขาไดรั้บพระพรแทนคาํสาปแช่ง 

 

เราทุกคนเกิดมาเป็นคนบาป และดว้ยเหตุนีC  

เราจึงถูกพระเจา้กล่าวโทษและเราจึงมุ่งหนา้ไปสู่ความพินาศชั$วนิรันดร์ 

แต่ข่าวประเสริฐนัCนนาํการอภยัโทษบาปมาสู่เรา เพื$อที$พระเจา้จะไม่มีเหตุผลใดอีกต่อไปที$จะกล่าวโทษเรา 

ตามที$ลูกากล่าวบ่อยครัC ง ความรอดนัCนนาํมาซึ$งสนัติภาพระหวา่งเรากบัพระเจา้ 

และดว้ยสถานภาพใหม่ที$เป็นที$โปรดปราน เราจึงไดรั้บพระพรเป็นนิจในแผน่ดินของพระเจา้ 

ซึ$ งเราจะไดรั้บเป็นมรดกเมื$อพระเยซูเสดจ็กลบัมาและทาํใหแ้ผน่ดินโลกนีCสมบูรณ์ ในแผน่ดินโลกใหม่นัCน 

จะไม่มีการเจบ็ป่วย หรือความตาย หรือความพิการ หรือความเจบ็ปวดอีกต่อไป 

และไม่วา่ชีวติของเราจะเป็นอยา่งไรกต็ามในปัจจุบนั เรากจ็ะมั$งคั$งและมีสิทธิพิเศษในโลกใหม่ที$จะมาถึง 

 

ผู้ที8อ่านพระกติตคุิณของลูกามกัสังเกตได้ว่า พระเยซูใส่ใจเป็นพเิศษกบักลุ่มบุคคลที8ไร้อทิธิพล เช่นสตรี 

คนต่างชาต ิเดก็ อะไรทาํนองนัAน ที8อยู่ในบริบททางสังคมของชีวติและพนัธกจิของพระเยซู 

ข้าพเจ้าคดิว่ามเีหตุผลลกึซึAงทางศาสนศาสตร์สําหรับเรื8องนีA 

และเป็นผลมาจากการที8ลูกาเข้าใจการปกครองของพระเจ้าในยุคสุดท้ายในแง่ของการช่วยคนที8ปราศจา

กกาํลงัให้สามารถมข้ีอได้เปรียบ ขนานไปกบัการทาํให้คนที8มกีาํลงัลดความได้เปรียบลง จริง ๆ 

แล้วนี8คือการสลบับทบาทกนั แน่นอนว่าการสลบับทบาทนีAมไิด้เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะในพระกติตคุิณ 

หรือในพนัธสัญญาใหม่ หรือในหลกัการของความเป็นจริงที8เกี8ยวกบัการที8 “แผ่นดนิสวรรค์มาใกล้แล้ว” 

ในยุคสุดท้ายหรือวนัสิAนโลก คุณจะเห็นหลกัการนีAผ่านการเปิดเผยในพระคมัภร์ี 

แน่นอนเราเห็นได้จากหนังสือปฐมกาล ซึ8งหลายต่อหลายครัAงเราได้เรียนรู้ ยกตวัอย่างเช่น 

บุตรชายคนที8สองมกัถูกเลือกก่อนบุตรชายหัวปี นี8คือสิ8งที8ตรงกนัข้ามกบัความคาดหมาย 

นี8เป็นเพยีงหนึ8งตวัอย่างของสิ8งที8ตรงข้ามกบัความคาดหมายที8คุณพบได้ในพนัธสัญญาเดมิ 

ซึ8งจากมุมมองของลูกา ข้าพเจ้าคดิว่า ประเดน็นีAได้มาถงึจุดที8สําเร็จบริบูรณ์ ถงึจุดสูงสุด 

ถงึจุดที8สําเร็จเป็นจริง นั8นคือ สิ8งที8ค้านความคาดหมาย ซึ8งโด่งดงัและยิ8งใหญ่ 

และพบได้ในพนัธสัญญาใหม่ โดยเฉพาะการสลบับทบาทระหว่างคนมกีาํลงัและคนปราศจากกาํลงั 

ดงัที8ข้าพเจ้ากล่าวไปแล้ว 

 

—ดร. เดวดิ บาวเออร์ 

 

คุณคงจะจาํไดว้า่ ในลูกา 7 

ยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาไดส่้งคนเดินสารไปถามพระเยซูวา่พระองคคื์อพระเมสสิยาห์จริง ๆ หรือไม่ 

และพระเยซูไดต้อบโดยการกล่าวขอ้ความจากอิสยาห์ 61:1-2 

ซึ$ งเป็นขอ้ความตอนเดียวกบัที$พระองคเ์คยอ่านในธรรมศาลาเมื$อพระองคเ์ริ$มกระทาํพนัธกิจ 

ใหเ้ราฟังคาํตอบของพระเยซูอีกครัC งหนึ$ง ในลูกา 7:22: 

 

“คนตาบอดมองเห็นได ้คนง่อยเดินได ้คนโรคเรืCอนหายจากโรค คนหูหนวกกลบัไดย้นิ 
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คนตายแลว้เป็นขึCนมา และข่าวประเสริฐไดป้ระกาศแก่คนยากไร้” (ลูกา 7:22) 

 

ทุกสิ$งที$พระเยซูกล่าวถึงในขอ้ความนีC เป็นรูปแบบหนึ$งของความรอด นั$นคือ 

การเปลี$ยนจากสภาพเลวร้ายกลบัไปสู่สภาพประเสริฐ 

 

ในแผน่ดินโลกใหม่ สภาพเลวร้ายเหล่านีCจะถูกกาํจดัอยา่งสิCนเชิง แมใ้นปัจจุบนั 

ความรอดกช่็วยใหเ้ราลิCมรสของพระพรนิรันดร์เหล่านัCนได ้

แต่การเปลี$ยนสลบัอนัมาจากความรอดนัCนมิไดจ้าํกดัอยูเ่ฉพาะสถานการณ์ภายนอกของเราเท่านัCน 

แต่เปลี$ยนแปลงเราจากภายในดว้ย ตามที$พระเยซูตรัสไวใ้นลูกา 6:27-36: 

 

“จงรักศตัรูของท่าน จงทาํดีแก่ผูที้$เกลียดชงัท่าน จงอวยพรคนที$แช่งด่าท่าน 

จงอธิษฐานเผื$อผูที้$ทาํร้ายท่าน... แต่จงรักศตัรูของท่าน จงทาํดีต่อเขา 

และใหเ้ขายมืโดยไม่หวงัจะไดอ้ะไรคืนมา 

แลว้ท่านจะไดรั้บบาํเหน็จใหญ่หลวงและจะไดเ้ป็นบุตรขององคผ์ูสู้งสุดเพราะพระองคท์รงกรุณา

ต่อคนอกตญัnูและคนชั$ว จงเมตตากรุณาเช่นเดียวกบัที$พระบิดาของท่านทรงเมตตากรุณา (ลูกา 

6:27-36) 

 

พระพรแห่งแผน่ดินของพระเจา้มิไดเ้ปลี$ยนแปลงเพียงสถานการณ์ภายนอกใหก้ลายเป็นดีเท่านัCน 

แต่เปลี$ยนบุคลิกภาพและมุมมองของคนที$ไดรั้บการช่วยใหร้อดใหดี้ขึCนดว้ยเช่นกนั 

เช่นเดียวกบัการคืนสภาพภายนอก บางส่วนของการคืนสภาพภายในเหล่านีC ถูกแสดงออกมาในชีวติในโลกปัจจุบนั 

และจะถูกแสดงออกอยา่งเตม็บริบูรณ์ในโลกหนา้ ณ บดันีC  เราเริ$มคิดและกระทาํอยา่งแตกต่าง 

เนื$องจากเรามีพระวญิญาณบริสุทธิ[ สถิตภายในเรา และเรามองโลกผา่นดวงตาคู่ใหม่ 

การเปลี$ยนแปลงเหล่านีCจะดาํเนินต่อไปในสวรรค ์ณ ที$นัCน เราจะเป็นอิสระอยา่งสมบูรณ์จากการผกูมดั ความเสื$อม 

และผลลพัธ์ของความบาป 

และการเปลี$ยนแปลงเหล่านัCนจะครบบริบูรณ์เมื$อพระเยซูเสดจ็กลบัมาและประทานกายใหม่แก่เราในแผน่ดินโลกใ

หม่ 

 

พระพรแห่งความรอดเหล่านีCอธิบายใหเ้ห็นวา่ เหตุใดพระกิตติคุณลูกาจึงบนัทึกครัC งแลว้ครัC งเล่าวา่ 

การตอบสนองอนัเหมาะสมต่อความรอดคือการชื$นชมยนิดี ทางหนึ$งที$เราเห็นความจริงขอ้นีCไดคื้อ 

โดยผา่นบทเพลงมากมายที$ลูกาบนัทึกไว ้เช่นเพลงของเศคาริยาห์ในลูกา 1:68-79 เพลงของมารียใ์นลูกา 1:46-55 

และเพลงของสิเมโอนในลูกา 2:29-3 ความชื$นชมยนิดีในความรอดยงัถูกกล่าวถึงในคาํประกาศของทูตสวรรค ์

เช่นขอ้ความที$ถูกประกาศแก่เศคาริยาห์ในลูกา 1:14 

และข่าวประเสริฐแห่งความชื$นชมยนิดียิ$งที$ถูกประกาศแก่คนเลีCยงแกะในลูกา 2:10-11 

และความชื$นชมยนิดีกเ็ป็นสาระสาํคญัเสมอในคาํอุปมาของพระเยซูเกี$ยวกบัแกะที$หลงหาย เหรียญที$สูญหาย 

และบุตรนอ้ยที$หลงหายในลูกา 15 

พระเยซูสรุปความเกี$ยวกบัการตอบสนองดว้ยความชื$นชมยนิดีในลกัษณะนีCในลูกา 6:21-23: 

 

ความสุขมีแก่ท่านผูรํ้$ าไหอ้ยูใ่นขณะนีC เพราะท่านจะไดห้วัเราะ (ลูกา 6:21-23) 
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พระเจา้ประสงคใ์หค้วามรอดมอบความชื$นชมยนิดีแก่เรา 

พระองคต์อ้งการใหเ้ราชื$นชมยนิดีเพราะความบาปของเราถูกชาํระแลว้ 

เพราะเรามีสมัพนัธภาพแห่งสนัติกบัพระองค ์

และเพราะเรากาํลงัจะไดรั้บพระพรแห่งแผน่ดินของพระองคเ์ป็นมรดก 

ประเดน็หลกันีCสาํคญัต่อลูกาอยา่งมากจนท่านใชส้รุปพระกิตติคุณของท่าน ลองฟังลูกา 24:52-53 

อนัเป็นตอนที$ท่านรายงานสิ$งที$สาวกกระทาํหลงัจากพระเยซูเสดจ็ขึCนสู่สวรรค:์ 

 

เขาทัCงหลาย...กลบัมาที$กรุงเยรูซาเลม็ดว้ยความชื$นชมยนิดีอยา่งใหญ่หลวง และพวกเขาอยูที่$พระวิ

หารเป็นประจาํ พากนัสรรเสริญพระเจา้ (ลูกา 24:52-53) 

 

เมื8อเราเห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้ใด เมื8อเราได้ลิAมรสและเห็นว่าพระองค์ทรงประเสริฐ 

สิ8งนีAน่าจะนําไปสู่ความยนิด ีถ้าข้าพเจ้านําดอกไม้มาให้ภรรยาและกล่าวกบัเธอว่า “นี8ไงดอกไม้ ที8รัก 

เพราะผมควรจะเอาดอกไม้มาให้คุณ” นั8นคงไม่ใช่สิ8งที8เธอคาดไว้ 

แต่จาํเป็นต้องกระทาํด้วยความยนิดปีรีดาเพราะข้าพเจ้าเทดิทูนเธอต่างหาก เช่นนัAนเอง 

ความยนิดใีนพระเจ้ากลายมาเป็นการแสดงออกพืAนฐานของการรู้จกัพระเจ้าตามที8พระองค์เป็นจริง ๆ 

ดงันัAน ความเปรมปรีดิc ความยนิดใีนพระเจ้า สัมผสัแห่งความพงึพอใจในพระองค์ 

จงึอยู่ในแก่นแท้ของชีวติคริสเตยีน 

 

—ดร. เค เอริค เธอนเนส 

 

เมื$อเราเขา้ใจคาํบรรยายเรื$องความรอดแลว้ เราจะศึกษาประเดน็สาํคญัที$สอง นั$นคือ 

การที$ลูกาเนน้ที$พระเจา้ในฐานะพระผูช่้วยใหร้อดของเรา 

 

 

พระเจา้ในฐานะพระผูช้ว่ยใหร้อด 
 

เราจะพิจารณาพระเจา้ในฐานะพระผูช่้วยใหร้อดในสามขัCนตอน นั$นคือ ความรอดเป็นมา (1) โดยฤทธานุภาพของพระเจา้ (2) 

ตามแผนการของพระเจา้ และ (3) โดยผา่นพระบุตรของพระเจา้ เราจะเริ$มดว้ยการที$ความรอดเป็นมาโดยฤทธานุภาพของพระเจา้ 

 

 

ฤทธานุภาพของพระเจา้ 
 

บ่อยครัC งที$พระกิตติคุณโดยลูกาสะทอ้นแนวคิดจากพนัธสญัญาเดิมวา่พระเจา้คือพระผูช่้วยใหร้อดสาํหรับคนของพระองค ์

ตวัอยา่งหนึ$งกคื็อ ประเดน็นีC เป็นใจความหลกัของบทตน้ ๆ ของพระกิตติคุณลูกา ซึ$ งเป็นบทนาํสู่เจตนารมณ์ของพระกิตติคุณทัCงเล่ม 

มารียย์นิดีปรีดาเพราะพระเจา้เป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเธอ ในลูกา 1:47 เศคาริยาห์ร้องเพลงเกี$ยวกบัความรอดที$พระเจา้นาํมาสู่ท่าน 

ในลูกา 1:68-79 ใหเ้ราฟังคาํพดูของสิเมโอนเมื$อท่านอุม้พระกมุารเยซู ในลูกา 2:29-30: 

 

“ขา้แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้องคเ์จา้ชีวติ 

ดงัที$พระองคไ์ดท้รงสญัญาไวบ้ดันีCพระองคท์รงใหผู้รั้บใชข้องพระองคไ์ปอยา่งเป็นสุขเพราะตาข
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องขา้พระองคไ์ดเ้ห็นความรอดของพระองค”์ (ลูกา 2:29-30) 

 

สิเมโอนเรียกพระเจา้วา่ “พระผูเ้ป็นเจา้องคเ์จา้ชีวติ” หรือ “เดสโพทา” (“despota”) ในภาษากรีก 

อนัเป็นการประกาศวา่ฤทธานุภาพและอาํนาจเหนือสิ$งทรงสร้างทัCงปวงเป็นของพระเจา้ และดว้ยคาํวา่ “ความรอดของท่าน” 

สิเมโอนบ่งบอกวา่พระเจา้กาํลงัใชฤ้ทธานุภาพของพระองคเ์พื$อนาํความรอดมา 

 

และประเดน็หลกัเดียวกนันีCไดต่้อเนื$องไปตลอดส่วนที$เหลือของพระกิตติคุณลูกา เช่น 

ยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาประกาศถึงความรอดที$มาจากพระเจา้ในบริบทของการที$พระเจา้จะเปลี$ยนแปลงแผน่ดินโลกใหม่ดว้ยฤทธานุภาพ 

ในลูกา 3:6 และในลูกา 18:26-27 พระเยซูสอนวา่ความรอดนัCนเป็นไปไม่ไดส้าํหรับมนุษย ์แต่ทุกสิ$งเป็นไปไดส้าํหรับพระเจา้ 

 

ลูกาตอ้งการใหผู้อ่้านของท่านเขา้ใจวา่พระเจา้ทรงควบคุมอยูเ่หนือทุกสิ$ง 

ดงันัCนมนุษยจึ์งไม่สามารถไดรั้บความรอดไดด้ว้ยกาํลงั สติปัญญา ความมุ่งมั$น หรือทรัพยสิ์นของตนเอง ความรอดนัCนเป็นของพระเจา้ 

เป็นพระราชกิจของพระองคแ์ละกระทาํใหส้าํเร็จไดด้ว้ยฤทธานุภาพของพระองค ์

พระเจา้เท่านัCนมีอาํนาจที$จะปลดปล่อยมนุษยจ์ากการพิพากษาของพระองค ์พระเจา้เท่านัCนมีฤทธานุภาพที$จะเปลี$ยนแปลงมนุษยจ์ากภายใน 

พระเจา้เท่านัCนมีพลงัอาํนาจที$จาํเป็นในการนาํแผน่ดินของพระองคม์าสถาปนาบนโลก 

และพระเจา้เท่านัCนสามารถประทานพระพรแห่งแผน่ดินของพระองคใ์หเ้ป็นรางวลัแก่คนของพระองค ์

 

นอกจากเนน้ย ํCาวา่ความรอดเป็นผลมาจากฤทธานุภาพของพระเจา้ลูกายงัสอนวา่ความรอดเป็นส่วนหนึ$งของแผนการของพระเ

จา้ดว้ย 

 

 

แผนการของพระเจา้ 
 

ตวัอยา่งเช่น เมื$อพระเยซูเริ$มปฏิบติัพนัธกิจต่อสาธารณชนในลูกา 4 พระองคท์รงอ่านจากหนงัสืออิสยาห์ 61:1-2 

และพระองคท์าํใหฝ้งูชนประหลาดใจโดยอา้งวา่พระองคก์าํลงัทาํใหค้าํพยากรณ์สาํเร็จเป็นจริง ณ เวลานัCนและ ณ ที$นัCน 

และตลอดส่วนที$เหลือของพระกิตติคุณของท่าน ลูกาเผยต่อไปวา่ความรอดคือแผนการของพระเจา้ 

โดยแสดงใหเ้ห็นวา่เหตุการณ์สาํคญัต่าง ๆ ในชีวติของพระเยซูทาํใหพ้ระสญัญาของพระเจา้ในพนัธสญัญาเดิมสาํเร็จเป็นจริง 

ใหเ้ราฟังถอ้ยคาํของพระเยซู เมื$อพนัธกิจต่อสาธารณชนของพระองคใ์กลสิ้Cนสุด ในลูกา 24:44: 

 

พระองคต์รัสกบัพวกเขาวา่ “นี$คือสิ$งที$เราบอกไวเ้มื$อยงัอยูก่บัท่านทัCงหลาย 

คือทุกสิ$งตอ้งสาํเร็จตามที$เขียนไวเ้กี$ยวกบัเราในหนงัสือบญัญติัของโมเสส หนงัสือผูเ้ผยพระวจนะ 

และในหนงัสือสดุดี” (ลูกา 24:44) 

 

พนัธสญัญาเดิมทัCงเล่มพดูถึงความรอดที$พระเจา้จะกระทาํใหส้าํเร็จโดยผา่นพระเยซู 

ความรอดนัCนเป็นแผนการของพระเจา้เสมอมา เพื$อช่วยคนของพระองคใ์หร้อดดว้ยวธีินีC  

 

อีกวธีิหนึ$งที$ลูกาใชเ้พื$อแสดงใหเ้ห็นวา่ความรอดทาํใหแ้ผนการของพระเจา้สาํเร็จคือการชีCใหเ้ห็นเสมอวา่สิ$งต่าง ๆ 

ที$พระเยซูกระทาํเป็นสิ$งจาํเป็น เนื$องจากพระเจา้ไดบ้ญัญติัวา่จาํเป็นหรือแมก้ระทั$งกาํหนดใหเ้กิดขึCน เพื$อเป็นตวัอยา่ง 

ใหเ้ราฟังวา่พระเยซูบรรยายถึงการทนทุกขแ์ละการสิCนพระชนมข์องพระองคว์า่อยา่งไร ในลูกา 9:22: 
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“บุตรมนุษยต์อ้งทนทุกขห์ลายประการ 

ถูกบรรดาผูอ้าวโุสและพวกหวัหนา้ปุโรหิตกบัธรรมาจารยป์ฏิเสธ พระองคจ์ะตอ้งถูกประหาร 

และในวนัที$สามจะทรงมีชีวติกลบัเป็นขึCนมาใหม่” (ลูกา 9:22) 

 

ใหเ้ราสงัเกตวา่ เมื$อพระเยซูอธิบายถึงสิ$งที$กาํลงัจะเกิดขึCน พระองคใ์ชค้าํวา่ “ตอ้ง” ซึ$ งใชแ้ปลคาํวา่ “dei” ในภาษากรีก 

อนัมีความหมายวา่ “จาํเป็น” เหตุใดจึงจาํเป็น? เพราะพระเจา้บญัญติัวา่สิ$งนีCตอ้งเกิดขึCน 

ทุกสิ$งที$เกิดขึCนกบัพระเยซูเป็นส่วนหนึ$งของแผนการดัCงเดิมของพระเจา้เพื$อช่วยคนของพระองคใ์หร้อด 

 

ประเดน็ที$สามที$เราจะกล่าวถึงซึ$งแสดงใหเ้ห็นวา่พระเจา้คือพระผูช่้วยใหร้อดของเรากคื็อ 

ความรอดนัCนมาถึงมนุษยผ์า่นทางพระเยซูคริสต ์พระบุตรของพระเจา้ 

 

 

พระบตุรของพระเจา้ 
 

พระกิตติคุณของลูกายนืยนัครัC งแลว้ครัC งเล่าวา่พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้ บางครัC ง 

สถานภาพพระบุตรกร็ะบุตวัตนของพระองคใ์นฐานะพระเจา้ผูบ้งัเกิดเป็นมนุษย ์ตามที$ทูตสวรรคป์ระกาศการบงัเกิดของพระองคใ์นลูกา 

1:32-35 ในโอกาสอื$น ๆ สถานภาพนีC เนน้พระราชอาํนาจของพระองค ์ซึ$ งเราเห็นไดเ้มื$อพระองครั์บบพัติศมาในลูกา 3:22 ในขอ้นีC  

พระเจา้ตรัสจากสวรรคเ์พื$อรับรองพระเยซู อีกเหตุการณ์หนึ$งไดแ้ก่การจาํแลงพระกายในลูกา 9:35 

เมื$อพระเจา้บญัชาใหม้นุษยฟั์งพระบุตรของพระองค ์

และมีอีกหลายโอกาสที$พระกิตติคุณลูกากล่าวถึงบทบาทของพระองคใ์นฐานะกษตัริยพ์ระเมสสิยาห์ ผูรั้บมอบแผน่ดินของพระเจา้ 

เช่นระหวา่งอาหารเยน็มืCอสุดทา้ยในลูกา 22:29 

 

แต่การกล่าวถึงพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจา้ในเหตุการณ์เหล่านีC มีอยา่งนอ้ยหนึ$งประการที$เหมือนกนั นั$นคือ 

ทัCงหมดบ่งบอกวา่พระเยซูคือพระองคผ์ูน้ัCน และโดยผา่นทางพระองค ์พระเจา้กระทาํใหค้วามรอดสาํเร็จ 

พระเยซูคือพระบุตรของพระเจา้ที$ถูกส่งลงมาในโลกนีC เพื$อช่วยคนของพระองคใ์หร้อดพน้จากการถูกปรับโทษ 

โดยการสิCนพระชนมแ์ทนพวกเขาและโดยการนาํแผน่ดินของพระเจา้มาสู่โลกนีC  

 

บางครัC งคริสเตียนกเ็ขา้ใจผดิคิดวา่พระบิดาเป็นพระเจา้ที$ทรงพิโรธและเกลียดชงัเรา 

และพระเยซูกคื็อพระบุตรผูก้บฏของพระองคที์$เสดจ็มาเพื$อยนืหยดัเพื$อเรา แต่ไม่มีสิ$งใดที$อยูน่อกเหนือความจริงไปได ้

พระเยซูเสดจ็มาช่วยเราใหร้อดเพราะพระบิดาทรงส่งพระองคม์า ใช่ พระเยซูเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของเราจริง ๆ 

และพระองคไ์ดช่้วยเราใหร้อดจริง ๆ จากการพิพากษาของพระบิดา 

แต่สาํคญัอยา่งยิ$งที$จะเขา้ใจวา่ความรอดที$พระองคน์าํมานัCนเริ$มตน้ที$พระบิดา ในฐานะพระบุตรของพระเจา้ 

พระเยซูเพียงแค่กระทาํตามพระบญัชาของพระบิดา พระองคใ์ชฤ้ทธานุภาพของพระเจา้เพื$อทาํใหแ้ผนการของพระเจา้สาํเร็จ 

และดว้ยวธีินีC เอง พนัธกิจช่วยใหร้อดของพระเยซูคือขอ้พิสูจนว์า่พระเจา้พระบิดากคื็อพระผูช่้วยใหร้อดสูงสุดของเรานั$นเอง 

 

เราไดศึ้กษาเกี$ยวกบัคาํบรรยายของลูกาเรื$องความรอดและพระเจา้ในฐานะพระผูช่้วยใหร้อดของเราแลว้ 

ต่อไปเราจะศึกษาประเดน็สาํคญัที$สามในพระกิตติคุณของลูกา นั$นคือ ความหลากหลายของผูค้นที$ไดรั้บความรอด 
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ผูค้นทีCไดรั้บความรอด 
 

ในช่วงเวลาของพระเยซู 

คงไม่มีใครแปลกใจเลยถา้พระองคจ์ะไดป้ระทานความรอดแก่คนเหล่านัCนที$ทรงเกียรติหรือมีอาํนาจในสงัคม 

คงจะไม่มีใครสงสยัวา่เหตุใดพระองคช่์วยคนเหล่านัCนที$ปฏิบติัตามตวัหนงัสือในธรรมบญัญติัอยา่งเคร่งครัด 

และคงจะไม่มีใครประหลาดใจถา้พระองคจ์ะกล่าวโทษคนที$ถูกสงัคมชาวยวิรังเกียจอยูแ่ลว้ ผูค้นที$ดูเหมือนวา่พระเจา้ละเวน้ไม่อวยพร 

เนื$องจากความบกพร่องบางประการในส่วนของเขา แต่พระเยซูมิไดก้ระทาํสิ$งเหล่านีC เลย 

และหนึ$งในประเดน็เนน้หลกัของพระกิตติคุณลูกากคื็อ เพื$อใหค้วามสนใจกบัคนที$พระเยซูไดช่้วยใหร้อด 

รวมทัCงเกียรติยศและสถานภาพอนัน่าแปลกใจที$พระองคป์ระทานแก่พวกเขา 

 

หนึ8งในความโดดเด่นหลายประการเกี8ยวกบัการบรรยายของลูกากคื็อ 

ท่านให้ความสนใจกบัคนที8เลก็น้อยที8สุด คนที8อยู่หลงัสุด และคนที8หลงหาย และจริง ๆ แล้ว 

หนึ8งในประเดน็สําคญัของท่านกคื็อประเดน็เรื8องการกลบัเป็นตรงกนัข้าม คนที8เลก็น้อยที8สุด 

คนที8อยู่หลงัสุด และคนที8หลงหาย จะกลายเป็น คนที8ยิ8งใหญ่ที8สุด คนที8อยู่หน้าสุด และคนที8ถูกค้นพบ 

ในแผ่นดนิของพระเจ้า ลูกาให้ความสนใจอย่างแท้จริงกบัแง่มุมด้านจริยธรรมของพระกติตคุิณ 

ท่านสนใจในสิ8งที8โดดเด่นเกี8ยวกบัพนัธกจิของพระเยซู ซึ8งจะถูกมองว่าน่ายกย่องหรือมคุีณธรรม 

และด้วยเหตุนีA หนึ8งในสิ8งที8เราเห็นได้อย่างแน่นอนทัAงในหนังสือลูกาและกจิการ 

กคื็อความห่วงใยต่อคนยากจน ต่อสตรี ต่อผู้เจบ็ป่วย 

และต่อผู้สูงอายุไม่มข้ีอสงสัยเลยว่าประเดน็นีAถูกเน้นยํAาในลูกาและกจิการมากกว่าพระกติตคุิณเล่มใด ๆ 

ข้าพเจ้าหมายถงึว่า เรื8องเหล่านีAถูกเน้นยํAามากจนถงึกบัว่า 

เมื8อเราศึกษาคาํสอนของพระเยซูเรื8องผู้เป็นสุข แทนที8เราจะเห็นข้อความว่า 

“คนที8ยากจนด้านจติวญิญาณ กเ็ป็นสุข” ตามที8เราเห็นในมทัธิว เรากลบัเห็นเพยีง 

“ท่านทัAงหลายที8ยากจน กเ็ป็นสุข” ในพระกติตคุิณลูกา และนี8คือความห่วงใยอย่างแท้จริงของลูกา 

ลูกาห่วงใยเรื8องนีA เนื8องจากท่านเชื8อว่า พระเยซูมไิด้นําการทรงไถ่มาเพยีงอย่างเดยีว 

แต่นําความยุตธิรรมมาด้วย การแก้ไขความผดิพลาดของสังคมและการล้มลงของมนุษยชาต ิ

ถูกกระทาํโดยพระเยซู และลูกากต้็องการเน้นยํAาอย่างแท้จริงว่าพระเยซูคือพระผู้ช่วยให้รอดของโลก 

ถ้าจะว่าไป พระองค์กคื็อพระผู้ช่วยให้รอดสําหรับทุกคน เปรียบไปแล้ว กเ็หมือน “ซืAอของครบ 

จบที8เดยีว” ในพระเยซู ไม่ว่าคุณจะเป็นหนึ8งในคนที8ยิ8งใหญ่ที8สุด หรือมสีถานภาพสูงสุด 

หรือมกีารศึกษาด ีหรือเป็นที8รู้จกัมากที8สุดในสังคม 

หรือเป็นคนเลก็น้อยที8สุดท่ามกลางคนเลก็น้อยที8สุดกต็าม พระเยซูมาเพื8อทุกคน และแน่นอน 

ลูกาต้องการเน้นในประเดน็นัAน 

 

—ดร. เบ็น วทิเธอริงตนั 

 

เพื$อวตัถุประสงคข์องบทเรียนนีC  

เราจะจาํกดัขอบเขตการศึกษาไวที้$คนสี$ประเภทที$เป็นที$น่าแปลกใจวา่ลูกามกัจะใหค้วามสนใจ 

โดยเริ$มตน้ที$คนต่างชาติ (คนที$ไม่ใช่ชาวยวิ) 

 

พนัธสญัญาเดิมกล่าวถึงคนต่างชาติวา่ ในบัCนปลายแลว้ 
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พวกเขาจะถูกนาํเขา้มาสู่แผน่ดินของพระเจา้จะไดรั้บความรอดและพระพร 

แต่ชาวยวิในอิสราเอลสมยันัCนมกัดูถูกคนต่างชาติวา่เป็นคนที$ถูกแยกออก โดยไม่มีสิทธิ[ ไดรั้บพระพรหลกั ๆ 

ของแผน่ดินของพระเจา้ 

 

กวา่จะถึงเวลาที$ลูกาเขียนพระกิตติคุณของท่าน 

คริสตจกัรทั$วโลกกป็ระกอบดว้ยคนต่างชาติที$กลบัใจใหม่เป็นส่วนมาก ตลอดประวติัศาสตร์ 

พระเจา้ไดส้าํแดงเจตนาของพระองคอ์ยา่งชดัเจนที$จะอวยพระพรแก่คนต่างชาติในหลายรูปแบบที$น่าทึ$ง 

และตามที$เราไดเ้ห็นก่อนหนา้นีC ในบทเรียนนีC  หนึ$งในเหตุผลที$ลูกาเขียนพระกิตติคุณกคื็อ 

เพื$อใหค้วามมั$นใจแก่ชาวต่างชาติวา่พวกเขาเลือกไม่ผดิที$มาเป็นคริสเตียน ดงันัCน ตลอดพระกิตติคุณของท่าน 

ลูกาจึงใหค้วามสนใจกบัสถานที$ต่าง ๆ ที$ความรอดไดถู้กเผยแพร่ไปถึงคนต่างชาติ 

อนัทาํใหค้วามหวงัและอุดมคติของพนัธสญัญาเดิมสาํเร็จเป็นจริง 

 

ตวัอยา่งเช่นในลูกา 2:10-14 ทูตสวรรคไ์ดป้ระกาศวา่ความชื$นชมยนิดีเรื$องข่าวประเสริฐจะเป็นของ 

“คนทัCงหลาย” และ “มนุษยท์ัCงหลาย” 

แทนที$จะกล่าววา่กษตัริยอ์งคใ์หม่ของอิสราเอลไดป้ระสูติแลว้เพื$อช่วยชาวยวิใหร้อด 

แต่ทูตสวรรคก์ล่าวถึงในลกัษณะที$เป็นสากลมากกวา่ และในลูกา 2:32 สิเมโอนประกาศวา่พระกมุารเยซูจะเป็น 

“ความสวา่งที$ส่องแก่คนต่างชาติ” นอกจากนัCน ในขณะที$พระกิตติคุณทัCงสี$หยบิยกอิสยาห์ 40 

เพื$อกล่าวถึงยอห์นผูใ้หบ้พัติศมา มีลูกาเพียงคนเดียว ใน 3:6 ที$ขยายความขอ้พระคมัภีร์โดยรวมคาํวา่ 

“มนุษยท์ัCงหลายจะไดเ้ห็นความรอดของพระเจา้” เขา้ไปดว้ย 

 

ลูกายงัใหข้อ้สงัเกตดว้ยวา่ชาวสะมาเรีย ซึ$ งชาวยวิถือวา่เป็นศตัรู กส็ามารถไดรั้บความรอดเช่นกนั 

ตวัอยา่งเช่น ในลูกา 17:11-19 พระเยซูรักษาคนโรคเรืCอน 10 คน 

แต่คนโรคเรืCอนคนเดียวที$กลบัมาขอบพระคุณพระองคเ์ป็นชาวสะมาเรีย 

และลูกาเป็นเพียงคนเดียวที$บนัทึกคาํอุปมาเรื$องชาวสะมาเรียใจดี ซึ$ งพบในบทที$ 10:30-37 

และชาวสะมาเรียผูนี้C เป็นตวัอยา่งของการรักเพื$อนบา้น 

 

นอกจากนีC  ลูกายงับนัทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ 

ที$คนต่างชาติสาํแดงออกถึงความเชื$อที$แทจ้ริงในพระเยซูในฐานะพระผูช่้วยใหร้อด เช่น ในลูกา 7:9 

พระเยซูกล่าวถึงนายร้อยชาวโรมนัวา่: 

 

“เราบอกท่านวา่เราไม่เคยพบความเชื$อที$ยิ$งใหญ่เช่นนีC  แมแ้ต่ในอิสราเอล” (ลูกา 7:9) 

 

และก่อนหนา้นีC ในบทเรียนนีC  เรากไ็ดเ้ห็นแลว้วา่ ลูกาสืบยอ้นลาํดบัวงศข์องพระเยซูจนกลบัไปถึงอาดมั 

อนัเป็นการบอกโดยนยัวา่พระเยซูเสดจ็มาเพื$อช่วยมนุษยท์ัCงปวงที$สืบเชืCอสายจากอาดมัใหร้อด 

ซึ$ งรวมถึงทัCงชาวยวิและชาวต่างชาติ 

 

คนกลุ่มที$สองที$ยงัความประหลาดใจแก่เราเพราะไดรั้บความรอด ตามที$ปรากฏในพระกิตติคุณลูกา 

ไดแ้ก่คนบาป ณ จุดนีC  ในมุมสาํคญัประการหนึCงกคื็อ มนุษยทุ์กคนเป็นคนบาป แต่ในช่วงเวลาของพระเยซู 

มีบางคนที$มีความบาปใหญ่หลวงและเป็นที$ปรากฏแก่สาธารณชน จนคนเหล่านีC ถูกสงัคมคนยวิอปัเปหิ 
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เช่นหญิงผดิประเวณีในลูกา 7:36-50 และศกัเคียสคนเกบ็ภาษีในลูกา 19:1-9 คนเกบ็ภาษีถือวา่เป็นคนบาป 

เนื$องจากพวกเขาหากินกบัการขดูรีดเพื$อนร่วมชาติโดยการเกบ็ภาษีในอตัราสูงลิ$ว 

ซึ$ งไม่ใช่ค่าธรรมเนียมที$รัฐบาลเรียกเกบ็ แต่พระเยซูกเ็สดจ็มาช่วยแมก้ระทั$งพวกเขา 

พระองคเ์ตม็ใจที$จะประทานความรอดแก่ใครกต็ามที$สาํนึกผดิและมีความเชื$อ 

 

เพื$อศึกษาเป็นตวัอยา่ง ใหเ้ราฟังเรื$องนีC  จากลูกา 5:29-32: 

 

แลว้เลวกีจ็ดังานเลีCยงใหญ่ถวายพระเยซูที$บา้นของเขา มีคนเกบ็ภาษีกลุ่มใหญ่และคนอื$นๆ 

มาร่วมรับประทานอาหารกบัพวกเขา ฝ่ายพวกฟาริสีกบัธรรมาจารยข์องพวกเขาบ่นติเตียนกบัเหล่

าสาวกของพระองคว์า่ “ทาํไมท่านจึงกินและดื$มกบัคนเกบ็ภาษีและ ‘คนบาป’?” 

พระเยซูตรัสตอบพวกเขาวา่ “คนสุขภาพดีไม่ตอ้งการหมอ 

แต่คนป่วยตอ้งการ เราไม่ไดม้าเพื$อเรียกคนชอบธรรม แต่มาเพื$อเรียกคนบาปใหก้ลบัใจใหม่” 

(ลูกา 5:29-32) 

 

คนกลุ่มที$สามที$สร้างความประหลาดใจแก่เราเพราะไดรั้บความรอด 

ตามที$บนัทึกในพระกิตติคุณของลูกาไดแ้ก่สตรี ในสงัคม 

 

เมดิเตอร์เรเนียนตะวนัออกสมยัโบราณ ในช่วงเวลาที$พระเยซูคริสตมี์ชีวติอยูน่ัCน 

สตรีไม่มีสิทธิมากนกัในสงัคม และไม่ไดถู้กมองวา่มีคุณค่ามากนกัดว้ย 

แต่ลูกาเนน้ความสนใจไปที$วธีิที$พระเยซูใชเ้พื$อนาํความรอดมาถึงสตรีเหล่านัCน ในลูกา 8:41-53 

พระเยซูรักษาลูกสาวของไยรัสและสตรีที$เป็นโรคโลหิตตกมา 12 ปี 

พระองคย์งัแสดงความเมตตาอยา่งใหญ่หลวงต่อหญิงหมา้ย 

ผูซึ้$ งขาดที$พึ$งและสิCนหวงัอยา่งแทจ้ริงในสงัคมปิตาธิปไตยโบราณ ลูกา 7:11-17 และ 18:1-8 

เผยใหเ้ห็นความห่วงใยและความใส่ใจที$พระเยซูมีต่อคนที$ลาํบากยากเขญ็ที$สุดเหล่านีC  

 

เทคนิคการสอนที$น่าทึ$งที$สุดอยา่งหนึ$งที$ลูกาใชเ้พื$อเนน้ความรอดที$ประทานแก่สตรีไดแ้ก่การแสดงใหเ้

ห็นความแตกต่างระหวา่งสตรีที$ถ่อมใจกบัผูน้าํศาสนาชายที$จองหอง ตวัอยา่งเช่น ในลูกา 13:14-15 

พระเยซูเรียกนายธรรมศาลาวา่เป็นคนหนา้ซื$อใจคด ในขณะที$ในขอ้ถดัมาพระองคเ์รียกสตรีผูพิ้การวา่ 

“ลูกของอบัราฮมั” เราเห็นการแสดงความแตกต่างในลกัษณะนีC อีกในลูกา 7:37:50 โดยในขอ้นีC  

พระเยซูยอมรับการยกยอ่งเทิดทูนโดยหญิงผูผ้ดิศีลธรรม และในขณะเดียวกนัพระองคก์ก็ล่าวโทษซีโมน 

ฟาริสีผูโ้อหงั 

 

และสุดยอดตวัอยา่งที$แสดงความหมายของการรักพระเจา้ไดแ้ก่เรื$องราวที$ลูกาถ่ายทอดเกี$ยวกบัมารีย ์

สหายของพระเยซู ในลูกา 10:27 

พระเยซูสอนวา่พระบญัญติัยิ$งใหญ่ที$สุดสองขอ้ไดแ้ก่การรักพระเจา้และการรักเพื$อนบา้น จากนัCน ในขอ้ 38-42 

มารียแ์สดงเป็นตวัอยา่งวา่ควรรักพระเจา้อยา่งไร นั$นคือ โดยเฉพาะการฟังคาํสอนของพระองคด์ว้ยความเชื$อฟัง 

ไม่ใช่เปโตร ไม่ใช่ยอห์น และแน่นอนไม่ใช่ผูน้าํชาวยวิ 

แต่เป็นแค่สตรีคนหนึ$งเท่านัCนที$เป็นแบบอยา่งของการเชื$อฟังพระเจา้อยา่งเคร่งครัด 
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สุดทา้ย คนกลุ่มที$สี$ที$ไดรั้บความรอดอยา่งน่าแปลกใจในพระกิตติคุณของลูกาไดแ้ก่คนยากจน 

ลูกาเริ$มตน้พระกิตติคุณของท่านโดยการชีCใหเ้ห็นวา่ครอบครัวของมารียแ์ละโยเซฟนัCนยากจน 

เรารู้เรื$องนีC เนื$องจากในลูกา 2:24 ของถวายที$ทัCงคู่นาํมาถวายที$พระวหิารนัCน เป็นของถวายของคนจน 

ตามที$กาํหนดในเลวนิีติ 12:8 

 

ลกูายงัแสดงใหเ้ห็นในหลายตอนวา่พระเยซูทรงโปรดปรานคนยากจน 

เช่นคาํอุปมาเรื$องเศรษฐีโง่ในลูกา 12:13-21 และเรื$องราวเกี$ยวกบัเศรษฐีและลาซารัสในลูกา 16:19-31 

ลองฟังอีกครัC งหนึ$งจากลูกา 4:18 เมื$อพระเยซูอ่านพระวจนะอิสยาห์ 61:1: 

 

“พระวญิญาณขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงอยูเ่หนือขา้พเจา้เพราะพระองคท์รงเจิมตัCงขา้พเจา้ไวใ้หป้ร

ะกาศข่าวดีแก่ผูย้ากไร้” (ลูกา 4:18) 

 

ลกูาเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณเพียงคนเดียวที$รายงานเหตุการณ์นีC  

และท่านผนวกเหตุการณ์นีC ในฐานะตน้แบบพนัธกิจทัCงสิCนของพระเยซู ประเดน็ของท่านกคื็อ 

ส่วนหนึ$งของการนาํแผน่ดินของพระเจา้มากคื็อการประกาศข่าวประเสริฐเรื$องความรอดแก่ผูย้ากไร้ 

ลูการะมดัระวงัอยา่งยิ$งที$จะนาํเสนอประเดน็ที$วา่พระเจา้แห่งสากลจกัรวาลไดม้าบงัเกิดเป็นมนุษยเ์พื$อช่วยแมก้ระทั$

งคนเหล่านัCนที$สงัคมรังเกียจใหร้อด คนต่างชาติ คนบาป สตรี 

และคนยากจนนัCนแทบจะไม่มีสิทธิ[ มีเสียงในสงัคมชาวยวิ 

และไม่มีใครคาดหวงัวา่พวกเขาจะไดรั้บพระพรอนัยิ$งใหญ่ที$สุดแห่งแผน่ดินของพระเจา้เป็นมรดก 

แต่พระเยซูปฏิเสธระบบค่านิยมนัCน 

พระองคย์อมรับอยา่งเตม็ที$และประทานพระพรอนัไม่มีที$สิCนสุดแก่ทุกคนที$ยอมรับพระองคใ์นฐานะพระผูช่้วยใหร้

อดและพระผูเ้ป็นเจา้ 

 

ในบรรดาผู้เขยีนพระกติตคุิณ ลูกาเน้นที8กลุ่มชายขอบในสังคมปาเลสไตน์ในยุคนัAนโดยเฉพาะ 

เราได้เห็นลูกานําเสนอเรื8องราวเกี8ยวกบัผู้ชายและเรื8องราวเกี8ยวกบัผู้หญงิคู่กนัเป็นประจาํ 

เรายงัได้เห็นท่านใส่ใจเป็นพเิศษกบัชาวสะมาเรีย ใส่ใจเป็นพเิศษกบัคนยากจน และถ้าจะยกตวัอย่าง 

เราได้เห็นคาํอปุมาที8เป็นเอกลกัษณ์ของพระกติตคุิณลูกา ซึ8งพบในพระกติตคุิณของลูกาเท่านัAน 

คือคาํอปุมาเรื8องลาซารัสและเศรษฐี และเรากไ็ด้เห็นอกีคาํอปุมาหนึ8งซึ8งพบได้เฉพาะในลูกาเท่านัAน 

คือคาํอปุมาเรื8องชาวสะมาเรียใจด ีดงันัAน 

เรื8องราวเหล่านีAเกี8ยวกบัคาํสอนของพระเยซูจงึเข้ากนัได้อย่างดกีบัคาํเทศนาอนัเป็นระบบแบบแผนของ

พระองค์ในเมืองนาซาเร็ธ คาํเทศนานัAนกล่าวว่า “เราได้เสดจ็มาแล้ว วนันีAพระวจนะสําเร็จแล้ว 

พระวญิญาณสวมทบัเรา เพื8อให้เราประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจน และผู้ที8ตกเป็นเชลย 

และผู้ที8ถูกกดขี8ข่มเหง” และพระเยซูบอกสาวกของพระองค์ว่า เมื8อพวกเขาจดังานเลีAยง 

พวกเขาควรเชิญคนง่อยและคนยากจนเช่นกนัด้วยเหตุนีA พระเยซูกาํลงัแสดงบางสิ8งที8สําคญัอย่างยิ8ง 

นั8นคือ ความสัมพนัธ์ของเรากบัคนอื8น ซึ8งกเ็ป็นพระฉายาของพระเจ้าเหมือนกนั 

เราจะต้องไม่คดิว่าตวัเราเองดกีว่าที8เราควรคดิ ตามคาํสอนของเปาโล แต่เราควรจะเห็นว่าพระเยซูนัAน 

ด้วยพระคุณของพระองค์ ได้ยื8นพระหัตถ์ออกไปช่วยเหลือทุกภาคส่วนในสังคม 

พระองค์ทรงเรียกให้สาวกของพระองค์กระทาํเช่นเดยีวกนั และเรากต้็องทาํเช่นนัAนด้วย 
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พระเยซูถูกเยาะเย้ยเพราะให้เวลากบัหญงิโสเภณแีละคนบาป 

และพระองค์ตอบสนองคาํเยาะเย้ยนัAนโดยตรัสว่า “เรามามใิช่เพื8อคนที8คดิว่าตนเองชอบธรรม 

แต่เพื8อคนบาป” ดงันัAน 

นี8ไม่ใช่เป็นเพยีงภาพสะท้อนของพนัธกจิของพระเยซูเพื8อยื8นพระหัตถ์เข้าช่วยเหลือทุกภาคส่วนของปร

ะชากรของพระเจ้า ของสังคมของพระองค์ในยุคนัAน แต่มนัสื8อความหมายเกี8ยวกบัว่าจริง ๆ 

แล้วเราเป็นใคร และเกี8ยวกบัความจาํเป็นจริง ๆ ของเราด้วย นั8นคือ 

เราทุกคนจาํเป็นต้องได้รับพระคุณของพระเจ้า 

เราไม่สามารถคู่ควรกบัความโปรดปรานของพระเจ้าด้วยการกระทาํของเราเองหรือด้วยสถานภาพของเ

ราในสังคม และด้วยเหตุนีAเราทุกคนจงึเท่าเทยีมกนัหมดต่อหน้าพระเจ้า 

และควรจะมนํีAาใจเมตตาต่อกนัและกนั และยื8นมือออกไปช่วยเหลือกนัและกนั 

เนื8องจากเราทุกคนต่างมคีวามจาํเป็นคล้ายคลงึกนั 

 

—ดร. เกร็ก เพร์รี 

 

 

สรปุ 
 
ในบทเรียนนีC  เราไดส้าํรวจพระกิตติคุณของลูกา ดว้ยการพิจารณาภูมิหลงัในดา้นผูเ้ขียนและผูอ่้านดัCงเดิม 

รวมทัCงสถานการณ์แวดลอ้มของการเขียน เราไดศึ้กษาโครงสร้างและเนืCอหา 

รวมทัCงประเดน็เนน้สาํคญัซึ$งมีหวัขอ้เรื$องความรอดเป็นศูนยก์ลาง หากเราคาํนึงถึงหลกัการเหล่านีCอยูเ่สมอเมื$อเราอ่านพระกิตติคุณลูกา 

เราจะเขา้ใจไดดี้ขึCนถึงความหมายของท่าน และเราจะพร้อมยิ$งขึCนที$จะประยกุตค์าํสอนนีC เขา้กบัชีวติของเราในคริสตจกัรและในโลกนีC  

 

พระกิตติคุณลูกานาํเสนอพระเยซูในฐานะพระบุตรผูท้รงสง่าราศีของพระเจา้ 

ผูเ้สดจ็ลงมาสู่โลกนีC เพื$อเป็นพระผูช่้วยใหร้อดที$เปี$ ยมดว้ยความรักของโลกนีC  

พระองคเ์ผยแพร่ข่าวประเสริฐแห่งความรอดของพระเจา้ไปสู่ทุกคน โดยไม่เลือกเชืCอชาติ ฐานะ หรือสถานภาพ ในช่วงเวลาของท่าน 

พระกิตติคุณลูกาใหค้วามมั$นใจแก่คริสเตียนชาวต่างชาติวา่พวกเขาเลือกไม่ผดิที$จะติดตามพระเมสสิยาห์ของชาวยวิ 

และนี$กเ็ป็นความจริงในทุกยคุทุกสมยั ตัCงแต่ศตวรรษแรก คริสตจกัรส่วนใหญ่ประกอบดว้ยคนต่างชาติเสมอ และเรากเ็ลือกไม่ผดิเช่นกนั 

นอกจากนัCน ในฐานะผูที้$ติดตามพระคริสต ์เรามีความรับผดิชอบที$จะเผยแพร่ข่าวประเสริฐเดียวกนันัCน 

อนัเป็นเรื$องการกลบัใจใหม่และความเชื$อ ไปสู่ทุกคนในโลกนีC  

เพราะเรารู้วา่เราไดรั้บพระวจนสารหนึ$งเดียวนัCนที$สามารถนาํความรอดที$แทจ้ริงมาสู่เรา 
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ดร. พที อลัวนิสัน (ผู้ดาํเนินรายการ) เป็นผูอ้าํนวยการบริหารของ “ฟอร์จ: พนัธกิจทั$วนครสู่ประชาชน โดยคนที$เป็นภาพสะทอ้น” 

(FORGE: City Wide Ministry to Men with Man in the Mirror) และท่านยงัเป็นศิษยาภิบาลผูก่้อตัCงคริสตจกัรเพรสไบทีเรียน วลิโลว ์ครีก 

ที$เมือง วนิเทอร์ สปริงส์ รัฐฟลอริดา อนัเป็นคริสตจกัรที$ท่านไดรั้บใชใ้นฐานะศิษยาภิบาลอาวโุสมาเป็นเวลา 26 ปีแลว้ ดร. 

อลัวนิสนัจบการศึกษาศาสนศาสตร์ศึกษามหาบณัฑิตจากวทิยาลยัศาสนศาสตร์ทรินิตีเพื$อการประกาศ (Trinity Evangelical Divinity 

School) และจบการศึกษาพนัธกิจศาสตรดุษฎีบณัฑิตจากวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป (Reformed Theological Seminary) 

ท่านเป็นศาสตราจารยว์ฒิุคุณ ณ วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป หนึ$งในคณะกรรมการของ “เครือข่ายสาํคญัเพื$อพฒันาชีวติ” (Key Life 

Network) และเป็นผูเ้ขียนหนงัสือชื$อ “Like Father, Like Son: How Knowing God as Father Changes Men” 

(“พอ่เป็นอยา่งไรลูกกเ็ป็นอยา่งนัCน: การรู้จกัพระเจา้ในฐานะพระบิดาเปลี$ยนแปลงมนุษยไ์ดอ้ยา่งไร?”) 

 
 

ดร. ริชาร์ด บอคแฮม เป็นนกัวชิาการดา้นพนัธสญัญาใหม่และผูเ้ขียนหนงัสือ และเป็นศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ณ 

มหาวทิยาลยัแห่งเซนตแ์อนดรูวส์ในสกอตแลนด ์

 

ดร. เดวดิ บาวเออร์ เป็นคณบดีคณะการตีความพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ และดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารยเ์กียรติยศ “ราลฟ์ วลัโด บีสนั” 

ดา้นการศึกษาพระคริสตธ์รรมคมัภีร์เชิงอุปนยั ณ วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแอสบิวรี 

 

ดร. ปีเตอร์ โชว เป็นอธิการบดีของวทิยาลยัพระคริสตธรรมเพื$อการประกาศของจีนในไตห้วนั (China Evangelical Seminary in Taiwan) 

 

ศาสนาจารย์ ไมเคลิ กโลโด เป็นรองศาสตราจารยด์า้นพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษา ณ วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป ในเมืองออร์แลนโด 

รัฐฟลอริดา 

 

ดร. สตฟี ฮาร์เปอร์ เป็นรองอธิการบดีผูก่้อตัCงวทิยาเขต ฟลอริดา ดนัแนม ของวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแอสบิวรี ในเมือง ออร์แลนโด 

รัฐฟลอริดา 

 

ดร. เกร็ก เพร์รี เป็นรองประธานดา้นโครงการยทุธศาสตร์ ณ องคก์ร “ผูรั้บใชแ้ห่งสหสัวรรษที$สาม” 

(อดีตรองศาสตราจารยด์า้นพนัธสญัญาใหม่และผูอ้าํนวยการโครงการ “การริเริ$มพนัธกิจในเขตเมือง” ณ 

วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมคฟัเวอแนนต)์ 

 

ดร. เดวดิ เรเดลงิส์ เป็นศาสตราจารยส์าขาพนัธสญัญาใหม่ ที$วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเบธ็เอล 

 

ดร. มาร์ค สเตราสส์ เป็นศาสตราจารยส์าขาพนัธสญัญาใหม่ ที$วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเบธ็เอล ซาน ดิเอโก 

 

ดร. แฟรงค์ ธีลแมน เป็นศาสตราจารยส์ายเพรสไบทีเรียนดา้นศาสนศาสตร์พนัธสญัญาใหม่ ณ วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมบีสนั 
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ดร. เค เอริค เธอนเนส เป็นศาสตราจารยด์า้นพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษาและศาสนศาสตร์ ที$วทิยาลยัศาสนศาสตร์ทลับอต 

มหาวทิยาลยับิโอลา และเป็นประธานภาควชิาพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษาและศาสนศาสตร์ 

 

ดร. ปีเตอร์ วอล์คเกอร์ เป็นศาสตราจารยด์า้นพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษา ที$วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมทรินิตีเพื$อการรับใชพ้ระเจา้ 

(อดีตเคยเป็นอาจารยด์า้นพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษา และรองอาจารยใ์หญ่ร่วม ของวคิลิฟฟ์ ฮอลล ์มหาวทิยาลยัออ๊กซฟอร์ด) 

 

ดร. สตเีฟน เวลลมั เป็นศาสตราจารยด์า้นศาสนศาสตร์คริสเตียน ที$วทิยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบป๊ติสต ์

 

ดร. เบ็น วทิเธอริงตนั เป็นศาสตราจารยด์า้นการตีความพนัธสญัญาใหม่ ณ วทิยาลยัศาสนศาสตร์แอสบิวรี 

 




