
หนังสือกิจการอัครสาวก
โดย คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ - คณะสติกมาติน



พันธสัญญาเดิม 46 พันธสัญญาใหม่ 27



พันธสัญญาใหม่ 27

1.  พระวรสารของนักบุญมัทธิว
2.  พระวรสารของนักบุญมาระโก
3.  พระวรสารของนักบุญลกูา
4.  พระวรสารของนักบุญยอห์น

5. หนังสือกิจการอัครสาวก

• จดหมายถึงชาวโรม
• จดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1-2
• จดหมายถึงชาวกาลาเทีย
• จดหมายถึงชาวเอเฟซัส
• จดหมายถึวชาวฟิลิปปี
• จดหมายถึงชาวโคโลสี
• จุดหมายถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 1-2
• จดหมายถึงทิโมธี ฉบับที่ 1-2
• จดหมายถึงทิตัส
• จดหมายถึงฟีเลโมน
• จดหมายถึงชาวฮีบรู
• จดหมายของนักบุญยากอบ
• จดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 1-2
• จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 1-3
• จดหมายของนักบุญยูดาห์
• หนังสือวิวรณ์



หนังสือกิจการอัครสาวก

1. ผู้เขียน
2. นักบุญลกูา
3. ช่วงเวลาในการเขียน
4. ผู้อ่าน
5. จุดประสงค์และชื่อกิจการอัครสาวก
6. แหล่งข้อมูล
7. ประเด็นส าคัญ
8. ความส าคัญ
9. เนื้อหา 28 บท 

หัวข้อในการศึกษา



• ตอนแรก

= พระวรสารของลกูา และ กิจการอัครสาวก น่าจะ
เป็นหนังสือเล่มเดียวกันที่แบ่งเป็น 2 ภาค ใช้ชื่อว่า 
“ประวัติศาสตร์การก่อก าเนิดของคริสต์ศาสนา” 

• ปี 150

= คริสตชนต้องการรวมพระวรสารท้ัง 4 ไวเ้ป็นเล่ม
เดียวกัน จึงแยกออกมา และเรียกภาคที่ 2 น้ีว่า 
“หนังสือกิจการอัครสาวก”

หนังสือกิจการอัครสาวก

1. ผู้เขียน



• หลักฐาน = ท่ีสนับสนุนว่าเป็นผลงานต่อเนื่องกัน คือ

1) ในตอนต้นของหนังสือกิจการฯ ผู้เขียนระบุว่า 
ตัวท่านเคยเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งแล้ว 

“ในหนังสือเล่มแรก ข้าพเจ้าได้เล่าถึงทุกส่ิงที่พระ
เยซูเจ้าทรงกระท าและทรงสั่งสอน เริ่มตั้งแตต่้น 
จนกระทั่งถึงวันทีพ่ระองค์ได้รับการยกขึ้นสวรรค์” 
(อ่าน 1:1-2)

2) หนังสือทั้งสองเล่ม เริ่มต้นเหมือนกันคือ เริ่มด้วยค า
ทักทาย “เธโอฟิลัส” (อ่าน กจ.1:1 และ ลก.1:1, 3)



3) ตลอดทั้งสองเล่ม มีรูปแบบวรรณกรรม การใช้
ค าศัพท์ ไวยากรณ์ และลีลาในการเขียน เป็นไป
ลักษณะเดียวกัน

• จึงสรุปได้ว่า 

= หนังสือกิจการอัครสาววก เป็นภาคท่ี 2 หรือ 
เป็นส่วนต่อจาก พระวรสารของนักบุญลกูา



• 1) เชื่อว่าผู้เขียนหนังสือกิจการอัครสาวก ต้องเป็น
คนเดียวกัน กับผู้เขียนพระวรสารของนักบุญลูกา

2) หลักฐานพบในเนื้อหาของหนังสือเอง ผู้เขียนจะต้อง
เป็นคริสตชนทีอ่ยู่ในยุคของบรรดาอัครสาวกอย่าง
แน่นอน ต้องเป็นคนท่ีรู้จักกับวัฒนธรรมกรีก
อย่างดี อาจเป็นชาวกรีกทีม่ีการศกึษา และ มีความรู้
พระคัมภีร์ฉบับกรีก (LXX) และ ลัทธิยิวดดี้วย

แล้วใครล่ะ...เป็นคนเขียน?



3) เราพบค าว่า “เรา” ในหนังสือกิจการ ซึ่งค านี้สื่อ
แสดงว่า ผู้เขียนต้องเป็นผู้ที่ร่วมเดินทางไปกับ
เปาโลด้วย

= ธรรมประเพณีโบราณของพระศาสนจักร  
ก็ได้เล่าว่าเพื่อนรวมทางของเปาโลก็คือ ลูกา 
นั่นเอง

= ตอนทีเ่ปาโลถูกจองจ าที่กรุงโรม ท่านได้
พูดถึง ลูกา ว่าเป็นเพื่อนสนิทซึ่งไม่ละทิ้ง
ตนเองเลย (อ่าน 2 ทธ.4:11; ฟม.24)



4) บุคคลเดียวที่นักเขียนของพระศาสนจักรคิดว่า
เป็นผู้เขียนหนังสือกิจการนี้ คือ “นักบุญลกูา”

5) ปิตาจารยข์องพระศาสนจักร เช่น น.อีเรเนอุส
(140-202) ก็ไดย้ืนยันไว้ว่า ลูกาเป็นคนเขียนหนังสือ
กิจการอัครสาวก

6) ตลอดเวลาท่ีผ่านมา ไม่เคยมีใครเสนอชื่อบุคคลอืน่
ว่าเป็นผู้เขียนหนังสือกิจการฯ เลย นอกจาก ลูกา 
เท่านั้น



สรุป

นักบุญลูกา

ผู้เขียน พระวรสาร และ หนังสือกิจการอัครสาวก



2.
- - - - - - - - - - - - -

นักบุญลูกา
เป็นใคร?



เชื่อว่า นักบุญลกูาเป็นแพทย์ชาวกรีก / ซีเรีย



• ลูกา เกิดและอาศัยอยู่ทีเ่มืองอันทโิอกของกรีก หรือซีเรียในสมัย
โบราณ ปัจจุบันคือประเทศตุรกี ซึ่งมีท่าเรือ ที่เป็นศูนย์กลาง
การค้า และความเจริญก้าวหน้า



• จากการวิเคราะหเ์ทววิทยาในพระวรสารของลกูาและ 
หนังสือกิจการอัครสาวก พบว่า ลูกา น่าจะเป็นคนต่าง
ศาสนาที่กลับใจใหม่



• ลูกา ไม่เคยพบและรู้จักพระเยซูเจ้าเป็นการส่วนตัว 

• ในพระวรสารของท่านเล่าว่า ท่านรู้จักพระเยซู ผ่าน
ทางการพูดคุยกับพยานที่เห็นเหตุการณ์ในชีวิต + เห็น
การสิ้นพระชนม์ + การกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า    
ซึ่งเมื่อได้ฟังแล้ว ลูกาเกิดมีความเชื่อ จึงกลับใจ และ
เริ่มเขียนพระวรสาร ซึ่งเป็นเรื่องราวของพระเยซูเจ้า
และค าสอนของพระองค์ไว้ เพื่อคนอื่นจะได้มีความ
เชื่อและรักพระเยซูเจ้าเหมือนท่าน

ลูกา รู้จัก และเคยพบพระเยซูเจ้าหรือไม่?



• มีบางคนเชื่อว่า ลูกา
กลับใจและกลายเป็น
ศิษย์ของพระเยซูเจ้า
โดยตรงก่อนที่พระองค์
จะเสด็จขึ้นสวรรค์

• แต่ส่วนใหญ่เชื่อว่าลูกา
กลับใจมามีความเชื่อ
หลังการเสด็จขึ้นสวรรค์
ของพระเยซูเจ้าไม่นาน
นัก



• ธรรมประเพณี เล่าว่า ลูกา
เป็นศิษย์ของเปาโล + เดินทาง
ไปแพร่ธรรมกับเปาโล (การ
เดินทางครั้งที่สองของเปาโล) 
และ ลูกาเป็นผู้บันทึก
เหตุการณ์ต่างๆ ของเปาโล

• หลักฐานคือ เราพบค าว่า 
“พวกเรา” ซึ่งแสดงว่าท่านอยู่
ร่วมด้วยในเหตุการณ์ต่างๆ 
เหล่านั้น (เริ่มจาก กจ.16:10

เป็นต้นไป)



• เปาโลเรียกลูกาวา่ “แพทย์ที่รัก” 
(คส.4:14) เพราะลูกาคอยดูแล
สุขภาพทางกายของผู้อื่น

= ลูกาจึงเป็นองค์อุปภัมภข์อง
แพทยใ์นปัจจุบัน 

= ลูกายังเป็นองค์อุปภัมถข์อง
จิตรกรด้วยเพราะเชื่อกันว่า
ลูกาเป็นคนวาดรูปของ
พระนางมารียไ์วห้ลายรูป







เชื่อกันว่า 4 รูปนี้ นักบุญลูกาเป็นคนวาด



• แต่รูปวาดที่มีชื่อเสียง
และเชื่อว่าลูกาเป็นคน
วาดชื่อรูป 
“Salvation of the 
Roman People”

• ปัจจุบันรูปนี้ถูกเก็บ
รักษาอยูภ่ายใน
Basilica of 
St. Mary Major.







สัญลักษณ์ของน.ลูกาคือ วัว/โค...ท าไม?



• สัญลักษณข์องลูกาคือ วัว (วัว ภาษาพูด / โค 
ภาษาทางการ-เขียน) เหตเุพราะในสมัยโบราณ    
วัวเป็นสัตว์ที่มักจะถูกน ามาถวายเป็นเครื่องเผาบูชา
อยู่บ่อยๆ

• ลูกาจึงเตือนใจเราใหร้ะลึกถึง การถวายองค์เป็น
เครื่องบูชาของพระเยซูเจ้า เพื่อช่วยมนุษย์ทุกคน 
ให้รอด ผ่านทางการสิ้นพระชนม์บนไมก้างเขน  
และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์



• ผ่านทางหนังสือกิจการอัครสาวก ท าให้เรารู้เรื่อง 

= การเสด็จลงมาของพระจิตเจ้า

= การปฏิบัติพันธกิจแพร่ธรรมของบรรดาอัคร
สาวก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัครสาวกเปาโล

= ยังท าให้เรารู้ว่า...

พระศาสนจักรได้

เริ่มต้นและเจริญ

ก้าวหน้าในโลก

อย่างไร



• ลูกาผูน้ี้ ยังเป็นผู้ที่ได้อยู่กับเปาโลในช่วงเวลาที่เปาโล
ติดคุก และ จนถึงการตายของเปาโลด้วย หลักฐานพบ  
2 ทธ.4:11 (อ่าน)



• หลักฐานพบใน กจ.28:16 และ 2ทธ.4:11

• และเชื่อว่าขณะอยู่ที่โรมนี้ ลูกาอาจเป็นคนที่รับผิดชอบ
ในการเขียนจดหมายถึงชาวฮีบรดู้วยก็เป็นได้



• ธรรมประเพณเีล่าว่า ลูกาเสียชีวิตเมื่ออายุได้ 84 ปี 
หลุมฝังศพของท่านน่าจะอยู่ที่ Thebes (กรีซ) และ
พระธาตุของท่านได้ถูกย้ายไปยังคอนสแตนติโนเปิ้ล
ในปี 357 และที่สุดถูกย้ายมาอยู่ที่วัดน้อยใน Basilica 
of Santa Giustina ในเมืองปาดัว ประเทศอิตาลี 
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 12





• เราไม่มีหลักฐานว่า พระวรสารของลูกาและหนังสือ
กิจการเขียนขึ้นเมื่อไรและเขียนขึ้นที่ไหน (ในประเทศ
กรีซหลังมรณกรรมของเปาโล หรือที่กรุงโรมก่อนการ
ไต่สอนคดีของเปาโลจะสิ้นสุดลง)

3. ช่วงเวลาในการเขียน - เมื่อไร?



• แต่ในหนังสือกิจการเอง เราพบลักษณะส าคัญ 2

ประการที่ซ่อนอยู่ ซึ่งท าให้เราพอคาดคะเนช่วงเวลา
ในการเขียนหนังสือเล่มนีไ้ด้

1) ลูกาอ้างถึงความจริงที่ว่า หนังสือกิจการอัคร
สาวก “เป็นเรื่องราวทีต่่อเนื่องจากพระวรสาร
ของนักบุญลูกา” และเราพอรู้แล้ววา่พระวรสาร
ของลูกาเขียนขึ้นราวปี 55-60 นี่หมายความว่า
หนังสือกิจการอัครสาวกนี้จะต้องเขียนขึ้น
หลังจากนี้



ผู้เขียน

ผู้ฟัง

พระวรสาร กิจการ

พระเยซูเจ้า

เล่มแรก

กรุงเยรูซาเล็ม ทั่วโลก

เล่มสอง

พระจิตเจ้า

ความต่อเนื่อง



2) ในท้ายของหนังสือกิจการ ผู้เขียนอ้างถึงเปาโลว่า
ถูกจองจ าที่โรมนาน 2 ปี น่ีหมายความว่า หนังสือ
นี้จะต้องเขียนขึ้นหลังจากทีเ่ปาโลพ้นจากถูกจอง
จ าแล้ว ซึ่งเราก็พอจะรู้อีกเช่นกันว่าเปาโลถูกจอง
จ าประมาณปี 61-63 ดังนั้น อย่างเร็วที่สุด หนังสือ
น้ีจะต้องเขียนขึ้นประมาณปี 63 (เขียนหลังพระวร
สารของมาระโก) และจะต้องเขียนขึ้นก่อน
เหตุการณเ์พลิงไหม้ในกรุงโรมและการเบียดเบียน 
ครั้งใหญ่ครั้งแรกของคริสตชนในปี 64



จักรพรรดิเนโร (c.54-68)-ไฟไหม้นาน 9 วัน-เผากรุงโรม 2 ใน 3



คริสตชนถูกฆ่า+เผาไฟ+สิงโตกิน (เป็นมรณสักขี รวมเปโตร+เปาโล)



• ตอนเริ่มต้นของกิจการฯ ระบุชัดเจนว่า เขียนถึง  
“เธโอฟีลัส” ซึ่งเป็นคนคนเดียวกับที่ถูกระบุชื่อเป็น
ผู้รับในพระวรสารของลูกา

= เขียนถึงคนๆ เดียวกัน

= เขียนโดยคนๆ คนเดียวกัน

4. ผู้อ่าน-เขียนถึงใคร?





• ชื่อ “เธโอฟีลัส” หมายถึง “คนที่รักพระเจ้า” หมายถึง
บุคคลนั้นเองโดยเฉพาะ - - ไม่ใช่คนทั่วไป

• น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ชาวโรมันคนหนึ่ง + น่าจะมีต าแหน่ง
สูงพอสมควร + น่าจะร่ ารวย

• เป็นไปได้ว่า เขาอาจจะเป็นผูอุ้ปถัมภ์ของนักบุญลูกา 
โดยรับผิดชอบดูว่างานเขียน (พระวรสาร) ของท่านได้
คัดลอกส าเนาและแจกจ่ายเผยแพร่ไปทั่วแล้วหรือยัง 

• หรือ อาจมีหน้าท่ีมากกว่าน้ีก็เป็นได้

เธโอฟีลัส เป็นใคร?



• ลูกา ต้องการจะน าเสนอภาพรวมของบุคคลส าคญัที่
เป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มคริสตชนในสมัยแรก คือ...

= เริ่มจากพระวรสารเป็นเล่มแรก มีพระเยซูเป็น
บุคคลส าคัญ จึงมีเรื่องราวเกี่ยวกับทุกสิ่งทีพ่ระองค์
ท าและสั่งสอน เริ่มตั้งแตต่้น สิ้นพระชนม์ คืนชีพ 
จนได้รับการยกขึ้นสวรรค์

= ต่อด้วยเล่มสองนี้ บุคคลส าคัญคือบรรดาศิษย์และ 
คริสตชนสมัยแรก สานต่องาน + ประกาศข่าวดี

5. จุดประสงค์ในการเขียน-เพื่ออะไร?



• ที่จริง ชื่อกิจการอัครสาวก เป็นชื่อที่ไม่ค่อยสะท้อน
ให้เห็นจุดประสงค์ของพระเจ้าในการดลใจลกูาให้
เขียนรายงานฉบับน้ีนัก

• ชื่อที่เหมาะสมกว่าน่าจะเป็นชื่อ “กิจการ (หรืองาน) 
ของพระจิตเจ้า” ... ท าไม?

= เพราะเป็นพระจิตเจ้าที่มีบทบาทหลักในกิจการ
ทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ คือ ทรงประทับอยู่
ตลอดภารกิจในหนังสือเล่มน้ี

ท าไมจึงชื่อกิจการอัครสาวก?



กิจการอัครสาวก คือ กิจการของพระจิตเจ้า





• แต่ให้ชื่อกิจการอัครสาวกเพราะ เล่าการท างานของ
อัครสาวก 2 คนเป็นหลัก คือ เปโตร + เปาโล
= เปโตรจะมีบทบาทหลักในบทที่ 1-12

= เปาโลจะมีบทบาทหลักในบทท่ี 13-28



• ศูนย์กลางการท างานของภาคแรกอยูท่ี่กรุงเยรูซาเล็ม + 
ภาคที่สองอยู่ที่เมืองอันติโอก + มกีารจัดประชุมใหญ่ 
คริสตชนที่กลับใจเป็นครั้งแรก

เปโตร

เปาโล



• ข้อสังเกต ลูกาไม่ได้อ้างถึงชื่อของท่านในหนังสือเลย 
แม้ท่านจะร่วมเดินทางไปกับเปาโลมากกว่าหนึ่งครั้ง 

• การเดินทางของเปาโล มี 3(4) ครั้ง
1) เปาโลเดินทางไปเอเชียน้อย (46-49) + มีเพื่อร่วม

ทางชื่อ บาร์นาบัส 
2) เปาโลไปเอเชียน้อยและกรีซ (51-54) + มีเพื่อน

ร่วมทางชื่อสิลาส + ต่อมา ทิโมธีตามไปสมทบ + 
เมื่อถึงเมืองโตรอัส ลูการ่วมเดินทางไปกับพวกเขา
เป็นครั้งแรก (กจ.16:10-พวกเรา) จากนั้น ลูกาก็พัก
อยูท่ี่ฟิลิปปี ส่วนเปาโลก็เดินทางต่อไป



3) เปาโลกลับไปที่ฟลิิปปี (54-58) ลูกาก็ยังคงพักอยู่ท่ี
น่ัน แล้วลูกาก็กลับกรุงเยรูซาเล็มกบัเปาโล

4) ลูกาอยู่ร่วมในเรือเดียวกับเปาโลที่เดินทางจาก     
ซีซารียาไปกรุงโรม (ในฐานะนักโทษ (58-63))





• นักวิชาการบางท่านมีความเห็นเพิ่มเติมว่า  ลูกา
น่าจะมจีุดประสงค์ในการเขียนหนังสือกิจการฯ 
เพื่อให้ผู้ปกครองในรัฐบาลโรมันเห็นว่าเปาโลไม่ได้
เป็นอาชญากรทางการเมือง ลูกาจึงเน้นลักษณะ 2
ประการของเปาโลในหนังสือกิจการนี้ คือ...

= เปาโลโต้เถียงกับชาวยิวในเรื่องศาสนาเท่านั้น

= เปาโลมคีวามจงรักภักดีต่อรัฐบาลโรมันอยู่
ตลอดเวลา



• แต่กระนั้นก็ดี เชื่อว่า การให้ข้อมูลของเปาโลเพื่อ
ประโยชน์ในการพิจารณาคดีในศาลน้ี เป็นเพียง
เจตนารองของลูกาเท่านั้น

• แตเ่จตนาหลักของลูกา ในการเขียนหนังสือกิจการ 
คือ...

เพื่อเล่าประวัติศาสตรก์ารก่อก าเนิดของ
คริสต์ศาสนานั่นเอง



• เชื่อว่า ลูกาใช้เอกสารข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง และ คง
ได้ดัดแปลงข้อมูลบ้าง ตามความคิดของท่าน

• แต่เราก็ยังคงพบ เอกลักษณ์เฉพาะและรูปแบบดังเดิม
ของเอกสารดังกล่าวได้ เช่น

• ในบันทึกการเดินทางไปแพร่ธรรมยังสถานที่ต่างๆ  
ภาษาท่ีลูกาใช้ในการเล่า เป็นภาษากรีกที่ดีมาก

• แต่ในการเล่าเรื่องราวของกลุ่มคริสตชนสมัยแรกใน
ปาเลสไตน์ เราพบว่าเป็นภาษากรีกที่ไม่สละสลวย 
ผิดไวยากรณ์ ไม่ชัดเจน มีส านวนเซมิติก

6. แหล่งข้อมูลในการเขียน



• แหล่งข้อมูลที่ลกูาใช้การเขียน น่าจะมาจาก...
1) ธรรมประเพณีที่เล่า/บันทึกเรื่องคริสตชนกลุ่มแรกท่ี

กรุงเยรูซาเล็ม (ลูกาน ามาใส่ไว้ในบทที่ 1-5)

2) บันทึกชีวประวัติของเปโตร (พบในบทที่ 9:32-

11:18; 12) และของฟิลิป (บทที่ 8:4-40) 

3) บันทึกของพระศาสนจักรทีอ่ันทโิอก เรื่องการก่อตั้ง
กลุ่มคริสตชนที่อันทโิอก (ชาวยิวที่พูดภาษากรีก) 
(พบใน บทที่ 6:1-8:3; 11:19-30; 13:1-3)



4) เรื่องราวการกลับใจและการเดินทางแพร่ธรรมของ
เปาโล (พบใน 9:1-30; 13:4-14:28; 15:30) = อาจ
เป็นเปาโลท่ีเล่าให้ลูกาฟัง

5) เรื่องการเดินทางครั้งที่สองและสามของเปาโล
= เราพบค าว่า “เรา” ในการเล่า แสดงว่า  ลูกา
อาจมบีันทึกส่วนตัว

• สรุป = ลูกาใช้ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้มาเรียบเรียงเป็น
หนังสือ + และจัดล าดับเรื่องให้เป็นไปตามล าดับ
เหตุการณ์ อย่างดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ และก็เป็นอย่างที่
เรามีในปัจจุบันน้ี = หนังสือกิจการอัครสาวก



1) การประกาศข่าวดี (Kerygma) ของสาวกเกิดจาก
ความเชื่อในพระคริสตเจ้า = เพราะเชื่อ..จึงประกาศ

• หนังสือกิจการฯ ยังแสดงให้เห็นวิวัฒนาการของความ
เชื่อ+ค าสอนเกี่ยวกับพระคริสตเจ้า คือ
= ตอนแรก คริสตชนประกาศแต่เพียงว่าพระเยซูผู้เป็น

มนุษย์ได้ชนะและได้รับศักดิ์ศรเีป็น “องค์พระผู้
เป็นเจ้า” เมื่อได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ (2:22-36) 

= แตต่่อมา เปาโลประกาศว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็น 
“พระบุตรของพระเจ้า” ด้วย (9:20)

7. เรื่องส าคัญมี 5 ประเรื่อง



2) มกีารน าข้อความส าคัญๆ จากพันธสัญญาเดิม
มาใช้มาปรับเข้ากับความเชื่อในพระเยซูเจ้า 
และน าไปสอน + โต้แย้งกับพวกยิวด้วย

• ตัวอย่างเช่น

= เปโตรประกาศว่า พระเยซูเจ้า คือ “ผู้รับใชข้อง
พระยาห์เวห์” (อ่าน 3:12-13, 25-26) 

= เปาโลก็เทศน์สอนชาวยิวว่า พระเยซูเจ้า คือ 
“โมเสสคนใหม”่ (อ่าน 13:38-39)



3) ปัญหาส าคัญของพระศาสนจักรสมัยแรก คือ เรื่อง
การรับคนต่างศาสนาเข้ามาเป็นสมาชิก 

• คริสตชนในเยรูซาเล็มที่มยีากอบเป็นผู้ดูแล ยังคงปฏิบัติ
ตามธรรมบัญญัติของชาวยิว-โมเสสอย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะเรื่องการเข้าสุหนัต (อ่าน 15:1, 5; 21:20)

• แต่คริสตชน ชาวยิวที่พูดภาษากรีก ไม่เห็นด้วย

• ที่สุด ที่ประชุมในกรุงเยรูซาเล็มได้ข้อสรุปว่า “ความรอด
พ้นมาจากความเชื่อในพระคริสตเจ้าเท่านั้น”  ดังนี้ คน
ต่างศาสนาที่กลับใจ จึงไม่ต้องเข้าสุหนัตและไม่ต้อง
ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของโมเสส (กฎเรื่องอาหาร)



4) หนังสือกิจการให้รายละเอียด-ภาพเกี่ยวกับ 
“การด าเนินชีวิตของกลุ่มคริสตชนในสมัยแรก” ซึ่ง
ถูกน ามาใช้เป็นต้นแบบของคริสตชนปัจจุบัน เช่น

• วิธีการภาวนาและการแบ่งปันทรัพย์สินแก่กันและกัน
ของคริสตชนในเยรูซาเล็ม

• การใช้น้ าท าพิธีล้างเพื่อหมายถึงการลา้งด้วยพระจิตเจ้า

• พิธีบูชาขอบพระคุณ

• การจัดระบบการปกครอง + การแต่งตั้งผู้ปกครองดูแล 
คริสตชนทั้งทีพู่ดภาษากรีก + คริสตชนในกรุงเยรูซาเล็ม



5) การกล่าวถงึและเน้นการท างานของ “พระจิตเจ้า” 
• พระจิตเจ้ามีบทบาทอย่างมาก เช่น

+ การน าทางไปประกาศขา่วดียังท่ีต่างๆ ขยายข่าวดี

+ การปกป้องคุ้มครองผู้ประกาศข่าวดี

+ การให้ค าแนะน าพระศาสนจักรเวลาเกิดปัญหา

+ ฯลฯ

• ดังนี้ หนังสือกิจการนี้ จึงได้ชื่อว่า ...

“พระวรสารของพระจิตเจ้า”



1) เป็นสะพานเชื่อม...ระหว่าง 
= ส่ิงที่พระเยซูเจ้าท าและสอน ตามที่มีเล่าใน

พระวรสารของลกูา

............ กับ ............

= การท างานและเทศน์สอนของบรรดาอัครสาวก 
ตามที่มีเล่าในหนังสือกิจการอัครสาวก จน
สามารถก่อตั้งเป็นพระศาสนจักรไดส้ าเร็จ และ
คงอยู่ เรื่อยมาถึง.....ปัจจุบัน

8. ความส าคัญของหนังสือ



2) ในด้านภูมิศาสตร์ เรายังได้เห็นถึงเรื่องราวการ
ประกาศข่าวดีท่ีแผ่ขยายจากกรุงเยรูซาเล็ม-
จุดเริ่มต้นของพระศาสนจักร ขยายไปยังกรุงโรม 
ศูนย์กลางการเมืองในสมัยนั้น (ดูแผนที)่

3) ในด้านประวัติศาสตร์ เราได้เห็นเรื่องราวของ
การประกาศพระวรสารในช่วงเวลา 30 ปีแรกของ
พระศาสนจักร (ดูแผนที)่







บท 1-12 การท างานของเปโตร
1-7 = ก่อตั้งทีเ่ยรูซาเล็ม
8-12 = ขยายไปสะมาเรีย

และเมืองต่างๆ

9. โครงสร้างของหนังสือ / 28 บท / 2 ภาค

การประกาศข่าวดีของ

เปโตร





• บทที่ 13-28 = การเดินทางของเปาโลไปยังที่ต่างๆ
= 13-20 การเดินทางแพร่ธรรม 3 ครั้ง
= 21-28 ถูกจับ + จ าคุก + ส่งตัวไปโรม

การประกาศ
ข่าวดีของ

เปาโล




