
	 หนังสือกิจการอัครสาวก	 คุณพ่อวสันต์	พิรุฬห์วงศ์:	สติกมาติน1



	 หนังสือกิจการอัครสาวก	 คุณพ่อวสันต์	พิรุฬห์วงศ์:	สติกมาติน

ค�ำน�ำ
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อบรมฯ	ผ่านทางโปรแกรม	Google	Meet	
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เอกสารประกอบการอบรม

“หนังสือกิจกำรอัครสำวก”
โดย บำทหลวง ผศ.วสันต์ พิรุฬห์วงศ:์ คณะสติกมำติน

1. ผู้เขียน
	 ในตอนแรก	หนงัสือกิจการอัครสาวกและพระวรสารของนักบญุลกูา	น่าจะเป็นสองภาคของหนงัสอืเล่ม

เดียวกัน	โดยใช้ชื่อว่า	“ประวัติศาสตร์การก่อก�าเนิดของคริสต์ศาสนา”	ต่อมาในราวปี	150	คริสตชนต้องการ
รวมพระวรสารทัง้สีไ่ว้เป็นเล่มเดยีวกนั	สองภาคนีจ้งึถกูแยกจากกนั	และเรยีกหนงัสอืภาคทีส่องนีว่้า	“หนงัสือ

กิจการอัครสาวก”

 หลักฐานที่สนับสนุนว่า	พระวรสารของนักบุญลูกาและหนังสือกิจการอัครสาวกเป็นผลงานต่อเนื่องกัน
คือ

1)	 พบว่าในตอนต้นของหนงัสอืกจิการอคัรสาวก	ผูเ้ขียนได้ระบคุวามจริงทีว่่าตวัท่านได้เคยเขียนรายงาน
เกี่ยวกับ	 “เกี่ยวกับทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระท�าและทรงสั่งสอน	 เริ่มตั้งแต่ต้น	 จนกระทั่งถึงวันที่
พระองค์ทรงได้รับการยกขึ้นสวรรค์” (กจ.1:1-2)

2)	 หนังสือกิจการอัครสาวกยังเร่ิมต้นเหมือนพระวรสารของลูกาคือ	 เริ่มด้วยค�าทักทาย	 “เธโอฟิลัส”	
(กจ.1:1; ลก.1:1, 3)

3)	 นกัวชิาการหลายท่านต่างกแ็สดงความเหน็ไปในแนวทางเดยีวกนัว่า	จากการสงัเกตดวูรรณกรรมใน

การเขยีน	การใช้ค�าศพัท์	ไวยากรณ์และลีลาในการเขียน	เป็นไปลักษณะเดยีวกนัตลอดหนังสือกจิการ
อัครสาวกและตลอดพระวรสารของลูกา

	 จึงพอสรุปได้อีกว่า	หนังสือกิจการอัครสาวกเป็นภาคที่สองของพระวรสารของลูกา	และผู้เขียนหนังสือ
กิจการอัครสาวกเป็นคนเดียวกับผู้เขียนพระวรสารของลูกา	และบุคคลเดียวที่นักเขียนของพระศาสนจักรคิด

ว่าเป็นผู้เขียนหนังสือสองเล่มนี้คือ	 นักบุญลูกา	 นักวิจารณ์หลายคนไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนหรือสมัยปัจจุบัน 

ไม่เคยเสนอชื่อบุคคลอื่นเลยนอกจากลูกาคนเดียว	ปิตาจารย์ของพระศาสนจักร	อย่างเช่น	นักบุญอีเรเนอุส	
(c.140-202)	ก็ได้เคยกล่าวยืนยันไว้ว่า	นักบุญลูกาเป็นคนเขียนหนังสือกิจการอัครสาวก

 ความคิดที่ว่าลูกาเป็นคนเขียนหนังสือกิจการอัครสาวก	 ยังได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานในหนังสือ
เอง	 คือ	 จากการพิจารณาเนื้อหาในหนังสือพบว่า	 ผู้เขียนจะต้องเป็นคริสตชนในยุคของบรรดาอัครสาวก	 

ต้องเป็นคนที่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมกรีกอย่างดี	 หรือยิ่งกว่านั้น	 อาจเป็นชาวกรีกผู้มีการศึกษาและคุ้นเคยกับ
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พระคัมภีร์ฉบับ	LXX	และกับลัทธิยิวเป็นอย่างดี	หลักฐานส�าคัญของความคิดนี้มาจากค�าว่า	“เรา”	ที่พบใน

หนังสือกิจการอัครสาวก	 ซึ่งแสดงว่าผู้เขียนต้องร่วมเดินทางไปกับเปาโลด้วย	 ซึ่งธรรมประเพณีโบราณของ
พระศาสนจกัรได้บอกเอาไว้ว่าเพือ่นรวมทางผูน้ีข้องเปาโลคอืลกูานัน่เอง	เมือ่เปาโลถกูจองจ�าทีก่รงุโรม	เปาโล

ก็ได้กล่าวถึงลูกาว่าเป็นเพื่อนสนิทซึ่งไม่ละทิ้งตนเองเลย (2 ทธ.4:14; ฟม.1:24)	เมื่อพิจารณาข้อความตอนที่

ใช้สรรพนามว่า	 “เรา”	 ในหนังสือกิจการฯ	จะเห็นว่าลูกาติดตามเปาโลในการเดินทางครั้งที่สอง	 (กจ.16:10) 
และครั้งที่สาม	(กจ.20:6 เทียบ 2 คร.8:18)	ส่วนเหตุผลที่ชื่อของลูกาไม่ปรากฏในรายชื่อของบุคคลที่ร่วมงาน

กับเปาโล	ตามหลักฐานที่พบใน	กจ.20:4-5	ก็เป็นเพราะลูกาเป็นผู้รวบรวมรายชื่อเหล่านั้น	นั่นเอง

2. นักบุญลูกำ
	 นักวิชาการส่วนใหญ่เช่ือว่าลูกาเป็นแพทย์	 อาจจะเป็นชาวกรีกหรือชาวซีเรีย	 เกิดที่เมืองอันทิโอกและ

อาศัยอยู่ที่เมืองของกรีกชื่ออันทิโอก	 หรือซีเรียในสมัยโบราณ	 ปัจจุบันคือประเทศตุรกี	 ซึ่งมีท่าเรือที่เป็น

ศนูย์กลางการค้าและความเจรญิก้าวหน้า	จากการวเิคราะห์เทววทิยาในพระวรสารของลูกาและหนังสือกจิการ
อัครสาวก	นักวิชาการสันนิษฐานว่า	ลูกาน่าจะเป็นคนต่างศาสนาที่กลับใจใหม่และท่านเขียนพระวรสารก็เพื่อ
ให้คนต่างศาสนาได้อ่านด้วย	 แต่ก็มีเหตุผลด้วยเหมือนกันที่ลูกาอาจเขียนพระวรสารเพื่อกลุ่มคริสตชนที่มีทั้ง

ชาวยิวและชาวต่างชาติที่อยู่ร่วมกัน

	 ลกูาไม่เคยพบกบัพระเยซเูจ้าเป็นการส่วนตัว	ในพระวรสารของท่านเล่าว่า	ท่านรู้จกัพระเยซเูจ้าโดยผ่าน
การพูดคุยกับประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์ในชีวิตของพระเยซูเจ้า	 รวมถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืน
พระชนมชีพของพระองค์ด้วย	หลังจากได้ฟังเรื่องราวต่างๆ	เกี่ยวกับพระเยซูเจ้าแล้ว	ลูกาจึงเกิดมีความเชื่อ
และกลับใจและเขียนพระวรสารซึ่งเป็นเรื่องราวของพระเยซูเจ้าและค�าสอนของพระองค์ไว้	 เพื่อคนอื่นจะได้

มีความเชื่อและรักพระเยซูเจ้าเหมือนท่าน

	 ธรรมประเพณีบางสายเช่ือว่า	 ลูกากลับใจและกลายเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าโดยตรงก่อนที่พระองค์ 

จะเสด็จขึ้นสวรรค์	 แต่บางคนก็เช่ือว่าลูกากลับใจมามีความเชื่อหลังการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระเยซูเจ้า 
ไม่นานนัก

	 ธรรมประเพณีเล่าว่าลูกาเป็นหมอและเป็นศิษย์ของเปาโล	 และได้เดินทางไปแพร่ธรรมกับเปาโล	 
ซึ่งเป็นการเดินทางไกลคร้ังที่สองของเปาโล	 และบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ	 ของเปาโลโดยใช้ค�าว่า	 “เรา”	 

เพื่อแสดงว่าท่านอยู่ร่วมด้วยในเหตุการณ์ต่างๆ	เหล่านั้น	ที่จริง	เปาโลเรียกลูกาว่า	“แพทย์ที่รัก”	(คส.4:14) 

เหตุเพราะลูกาคอยดูแลและเอาใจใส่สุขภาพทางกายของผู้อื่น	ด้วยเหตุนี้	ลูกาจึงเป็นองค์อุปภัมภ์ของหมอใน
ปัจจุบัน	นอกจากนี้	ลูกายังเป็นองค์อุปภัมถ์ของจิตรกรด้วย	เพราะเชื่อกันว่าลูกาเป็นคนวาดรูปของพระนาง

มารย์ีพรหมจารไีว้หลายรปู	แต่รปูวาดทีม่ชีือ่เสยีงและเชือ่ว่าลูกาเป็นคนวาดชือ่รูป	“Salvation	of	the	Roman	
People”	ปัจจุบันรูปนี้ถูกเก็บรักษาอยู่ภายใน	Basilica	of	St.	Mary	Major.
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	 สัญลักษณ์ของลูกาคือวัว	 (ตัวผู้)	 เหตุเพราะในสมัยโบราณวัวเป็นสัตว์ที่มักจะถูกน�ามาถวายเป็นเครื่อง

เผาบูชาอยู่บ่อยๆ	 ดังนี้	 ลูกาจึงต้องการเตือนใจเราให้ระลึกถึงการถวายองค์เป็นเครื่องบูชาของพระเยซูเจ้า
เพื่อช่วยมนุษย์ทุกคนให้รอด	ผ่านทางการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและการกลับคืนพระชนมชีพ

	 ลกูาเป็นผูเ้ขียนพระวรสารนักบญุลูกาและหนงัสอืกจิการอัครสาวก	และโดยผ่านทางหนงัสอืกจิการอัคร

สาวกนี	้ท�าให้เรารู้เร่ือง	การเสดจ็ลงมาของพระจติเจ้า	การปฏบิตัพินัธกจิแพร่ธรรมของบรรดาอคัรสาวก	โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง	 อัครสาวกเปาโล	 และยังท�าให้เรารู้ด้วยว่าพระศาสนจักรได้เริ่มต้นและเจริญก้าวหน้าในโลก

อย่างไร	ลกูาผูน้ียั้งเป็นผู้ท่ีได้อยู่กับเปาโลในช่วงเวลาทีเ่ปาโลตดิคกุและจนถงึการตายของเปาโลด้วย	หลกัฐาน
พบใน	กจ.28:16	และ	2ทธ.4:11	และเชื่อว่าขณะอยู่ที่โรมนี้	ลูกาอาจเป็นคนที่รับผิดชอบในการเขียนจดหมาย

ถึงชาวฮีบรูด้วยก็เป็นได้

	 ธรรมประเพณีเล่าว่า	 ลูกาเสียชีวิตเมื่ออายุได้	 84	 ปี	 หลุมฝังศพของท่านน่าจะอยู่ที่	 Thebes	 และ 
พระธาตุของท่านได้ถูกย้ายไปยังคอนสแตนติโนเปิ้ลในปี	357	และที่สุดถูกย้ายมาอยู่ที่วัดน้อยใน	Basilica	of	

Santa	Giustina	ในเมืองปาดัว	ประเทศอิตาลี	ตั้งแต่ศตวรรษที่	12	

	 เราระลึกถึงนักบุญลูกาในวันที่	18	ตุลาคม

3. ช่วงเวลำในกำรเขียน
	 ไม่มีธรรมประเพณีใดในสมัยแรกบอกชัดว่า	พระวรสารของลูกาและหนังสือกิจการอัครสาวก	เขียนขึ้น
เมื่อไรและเขียนข้ึนท่ีไหน	 (ในประเทศกรีซหลังมรณกรรมของเปาโล	 หรือที่กรุงโรมก่อนการไต่สอนคดีของ
เปาโลจะสิน้สดุลง)	เราจงึจ�าเป็นต้องอาศยัหลกัฐานอืน่	และกพ็บว่าในหนงัสอืกจิการอคัรสาวกเองนัน้	มลีกัษณะ
ส�าคัญ	2	ประการที่ซ่อนอยู่	ซึ่งท�าให้เราพอคาดคะเนช่วงเวลาในการเขียนหนังสือเล่มนี้ได้

	 ประการแรก	 ลูกาอ้างถึงความจริงท่ีว่า	 หนังสือกิจการอัครสาวก	 “เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่อง”	 จาก 

พระวรสารของนกับญุลูกา	และเราพอรู้แล้วว่าพระวรสารของนกับญุลกูาเขยีนขึน้ราวปี	55-60	นีห่มายความ

ว่าหนังสือกิจการอัครสาวกนี้จะต้องเขียนขึ้นหลังจากนี้

	 ประการที่สอง	 ในท้ายของหนังสือกิจการอัครสาวก	 ผู้เขียนอ้างถึงนักบุญเปาโลว่าถูกจองจ�าอยู่ท่ีกรุง

โรมนาน	2	ปี	นี่หมายความว่า	หนังสือกิจการอัครสาวกจะต้องเขียนขึ้นหลังจากที่เปาโลถูกจองจ�าแล้ว	ซึ่งเรา
ก็พอจะรู้อีกเช่นกันว่านักบุญเปาโลเดินทางไปกรุงโรมประมาณปี	 60-61	 และถูกจองจ�าในโรมประมาณปี	 

61-63	ดังนั้น	อย่างเร็วที่สุด	หนังสือกิจการนี้จะต้องเขียนขึ้นประมาณปี	63	(เขียนหลังพระวรสารของนักบุญ

มาระโก)	และจะต้องไม่เขียนขึ้นช้ากว่านี้มากนักด้วย	เพราะผู้เขียนได้พูดถึงผลของคดีของเปาโลด้วย	รวมถึง
เหตุการณ์เพลิงไหม้ในกรุงโรม	และการเบียดเบียนครั้งใหญ่ครั้งแรกของคริสตชนในปี	64
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4. ผู้อ่ำน

 ตอนเริ่มต้นของหนังสือกิจการอัครสาวกมีการระบุชัดเจนว่า	 ผู้อ่านหรือผู้รับสารฉบับนี้ของผู้เขียนคือ	

“เธโอฟิลัส”	ซึ่งเป็นคนคนเดียวกับที่ถูกระบุชื่อเป็นผู้รับในพระวรสารของนักบุญลูกา	(ถูกเรียกว่าเป็นเล่มที่ 1 

ส่วนหนังสือกิจการอัครสาวกถูกเรียกว่าเล็มที่ 2 เนื่องจากผู้เขียนคนเดียวกัน)

	 ชื่อ	“เธโอฟิลัส”	หมายถึง	“คนที่รักพระเจ้า” (one who loves God)	และค่อนข้างแน่นอนว่าหมายถึง

บุคคลนั้นเองโดยเฉพาะ	 ไม่ใช่หมายถึงคนทั่วไปที่รักพระเจ้า	 จากหลักฐานในตอนต้นของพระวรสารของ 
นักบุญลูกา	เราพอสันนิษฐานได้ว่า	เธโอฟิลัสน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ชาวโรมันคนหนึ่ง	หรืออย่างน้อยที่สุด	น่าจะ

เป็นคนที่มีต�าแหน่งสูงพอสมควรและน่าจะร�่ารวยด้วย	 เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเป็นผู้อุปถัมภ์	 (patron)	 ของ 

นักบุญลูกา	โดยรับผิดชอบดูว่างานเขียน	(พระวรสาร)	ของท่านได้คัดลอกส�าเนาและแจกจ่ายเผยแพร่ไปทั่ว
แล้วหรือยัง	การกระท�าเช่นนี้	(มอบให้ผู้จัดพิมพ์รับผิดชอบ)	เป็นสิ่งที่นิยมท�ากันในสมัยนั้น

	 อย่างไรก็ตาม	ดูเหมือน	เธโอฟิลัสเป็นมากกว่าคนจัดพิมพ์หนังสือ	จากหลักฐานใน	ลก.1:4	ซึ่งดูเหมือน
จะเป็นค�าแนะน�าส�าหรับเธโอฟิลัสโดยตรง

5. จุดประสงค์ในกำรเขียนและชื่อหนังสือกิจกำรอัครสำวก
	 ดังที่ได้กล่าวไว้แต่ต้นว่า	 หนังสือกิจการอัครสาวกเป็นภาคที่สองของพระวรสารของนักบุญลูกา	 โดย 
ผู้เขียนต้องการจะน�าเสนอภาพรวมของบุคคลส�าคัญท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของกลุ่มคริสตชนในสมัยแรก	 นั่นคือ	 

เรือ่งราวชีวติและการสิน้พระชนม์ขององค์พระผูไ้ถ่กู	้“เกีย่วกบัทกุสิง่ทีพ่ระเยซเูจ้าทรงกระท�าและทรงสัง่สอน	
เริ่มต้ังแต่ต้น	 จนกระทั่งถึงวันที่พระองค์ทรงได้รับการยกข้ึนสวรรค์” (กจ.1:1-2) และการเริ่มต้นเผยแผ่ 
ความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้าของคริสตชนในสมัยแรก

	 ดังนี้ชื่อ	“กิจการอัครสาวก”	จึงเป็นชื่อที่ไม่ค่อยสะท้อนให้เห็นจุดประสงค์ของพระเจ้าในการดลใจลูกา
ให้เขียนรายงานฉบับนี้”	นัก	ชื่อที่เหมาะสมกว่าน่าจะเป็นชื่อ	“กิจการ (หรืองาน)	ของพระจิตเจ้า”	เหตุเพราะ

เป็นพระจิตเจ้าที่มีบทบาทหลักในกิจการทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้	 การประทับอยู่ของพระจิตตลอดภารกิจใน

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นลักษณะพิเศษของหนังสือเล่มนี้

	 หนังสือเล่มนี้ยังเล่าการท�างานของอัครสาวก	2	คน	คือ	เปโตรและเปาโล	โดยนักบุญเปโตรจะมีบทบาท
หลักใน	12	บทแรก	ส่วนตั้งแต่บทที่	13	เป็นต้นไปจะเป็นบทบาทของนักบุญเปาโล	โดยศูนย์กลางการท�างาน

ของภาคแรกจะอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม	ส่วนศูนย์กลางของภาคที่สองอยู่ที่เมืองอันติโอก	และเป็นเมืองที่มีการจัด
ประชุมใหญ่คริสตชนที่กลับใจเป็นครั้งแรก

	 อย่างไรก็ตาม	ลูกาไม่ได้กล่าวหรืออ้างถึงชื่อของท่านในหนังสือเล่มนี้เลย	แม้ท่านจะร่วมเดินทางไปกับ

เปาโลมากกว่าหนึ่งครั้ง	โดยในการเดินทางครั้งแรกไปเอเชียน้อย (ประมาณปี 46-49)	เปาโลมีเพื่อนร่วมทาง
ช่ือบาร์นาบัส	 (กจ.13:1-15:33)	 ในการเดินทางคร้ังที่สองไปเอเชียน้อยและกรีซ	 (ประมาณปี	 51-54)  
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มเีพ่ือนร่วมทางช่ือสิลาส	(กจ.15:40-18:22)	ซึง่ต่อมามทีโิมธตีามไปสมทบด้วย (กจ.16:1-3)	และทีเ่มอืงโตรอสั	

ลูการ่วมเดินทางไปกับพวกเขาเป็นครั้งแรก	 (กจ.16:8-10 (เรา))	 จากน้ันลูกาก็พักอยู่ท่ีฟิลิปปี	 (กจ.16:40  
(พวกเขา)) เม่ือเปาโลกลับมาที่ฟิลิปปีอีกครั้งหน่ึงในการเดินทางคร้ังท่ีสามของท่าน	 (ประมาณปี 54-58;  

กจ.18:23-21:26)	 ลูกาก็ยังคงพักอยู่ท่ีนั่น	 จากนั้นลูกาก็ร่วมเดินทางไปกับเปาโลอีกครั้งหนึ่งเพ่ือกลับไปยัง 

กรุงเยรูซาเล็ม	ที่สุด	ลูกาก็อยู่ร่วมในเรือเดียวกับเปาโลที่เดินทางจากซีซารียาไปกรุงโรม	(กจ.27:1-28:16)

	 ดังนั้น	เราจึงอาจเรียกชื่อหนังสือและจุดประสงค์ของหนังสือด้วยค�าพูดง่ายๆ	ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่

พบใน	กจ.1:8	ที่ว่า	“แต่พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่าน	และท่านจะรับอานุภาพเพื่อจะเป็นพยานถึงเราใน
กรุงเยรูซาเล็ม	ทั่วแคว้นยูเดีย	แคว้านสะมาเรีย	จนถึงสุดปลายแผ่นดิน”

 ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ	คือ	นักวิชาการบางท่านมีความเห็นเพิ่มเติมอีกว่า	ลูกามีจุดประสงค์ใน

การเขียนหนังสือกิจการฯ	 เพื่อให้ผู้ปกครองในรัฐบาลโรมันเห็นว่าเปาโลไม่ได้เป็นอาชญากรทางการเมือง	 
ซึ่งเจตนาเช่นนี้ของลูกาท�าให้ท่านไม่จ�าเป็นต้องบิดเบือนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเลย	ลูกาต้องการเน้นลักษณะ	

2	ประการของเปาโล	คอื	เปาโลโต้เถยีงกบัชาวยวิในเร่ืองศาสนาเท่าน้ัน	และเปาโลมคีวามจงรักภักดต่ีอรัฐบาล
โรมันอยู่ตลอดเวลา	 แต่กระนั้นก็ดี	 เชื่อว่า	 การให้ข้อมูลของเปาโลเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดีในศาล 
น้ีเป็นเพียงเจตนารองของลูกาเท่านั้น	 แต่เจตนาหลักของท่านในการเขียนหนังสือกิจการคือ	 เพื่อเล่า
ประวัติศาสตร์การก่อก�าเนิดของคริสตศาสนานั่นเอง

6. แหล่งข้อมูลในกำรเขียน
	 เชื่อว่า	 ลูกาใช้เอกสารข้อมูลจากหลายๆ	 แหล่งมาเขียนเล่าเร่ืองเหตุการณ์ต่างๆ	 ในหนังสือกิจการ 
อัครสาวก	และเป็นไปได้ด้วยที่ท่านดัดแปลงข้อมูลตามความคิดของท่านบ้าง	แต่ข้อมูลเหล่านั้นก็ยังคงรักษา

เอกลักษณ์เฉพาะของตนและรูปแบบดังเดิมไว้	 เช่น	 ในบันทึกการเดินทาง	 ภาษาที่ใช้เป็นภาษากรีกที่ดีมาก	 
แต่ในการบรรยายเรื่องราวสมัยแรกของกลุ่มคริสตชนในปาเลสไตน์	เราพบว่าภาษากรีกที่ใช้มีส�านวนเซมิติก 

ปนอยูม่าก	ไม่สละสลวย	ผิดไวยากรณ์	ไม่ชัดเจน	สาเหตอุาจเป็นเพราะลกูาต้องการเขยีนเลยีนแบบพระคมัภร์ี
พันธสัญญาเดิมฉบับ	LXX	แต่บางครั้งลูกาก็แปลข้อมูลมาจากต้นฉบับภาษาอาราเมอิกแบบตามตัวอักษร

	 เราพอจะก�าหนดแหล่งข้อมลูท่ีลูกาใช้ในการเขยีนได้บ้าง	เช่น	นกัวิชาการบางคนคดิว่า	ข้อความทัง้ตอน
ของ	1:12-15:35	น่าจะมาจากแหล่งข้อมูลเอกสารภาษาอาราเมอิกฉบับเดียวกัน	อย่างไรก็ตาม	เราอาจแยก

ธรรมประเพณีที่ลูกาใช้เป็นแหล่งข้อมูลได้	ดังต่อไปนี้

	1.	ธรรมประเพณีเกี่ยวกับคริสตชนกลุ่มแรกที่กรุงเยรูซาเล็ม (พบในบทที่ 1-5)

	2.	บันทึกสั้นๆ	 เก่ียวกับชีวประวัติของบุคคลต่างๆ	 เช่น	 ของเปโตร	 (พบในบทที่ 9:32-11:18; และ 

บทที ่12)	หรอื	ของฟิลปิ	(บทที ่8:4-40) รายละเอยีดเหล่าน้ีอาจจะได้มาโดยตรงจากบคุคลทีเ่กีย่วข้อง	
เช่น	จากฟิลิปผู้ประกาศข่าวดีซึ่งลูกาพบที่เมืองซีซารียา	(21:8)
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	3.	รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อตั้งกลุ่มคริสตชนท่ีอันทิโอกและผู้ก่อตั้งชาวยิวท่ีพูดภาษากรีก	 ข้อมูล 

เหล่านี้ต้องมาจากพระศาสนจักรที่อันทิโอกเองอย่างแน่นอน	(6:1-8:3; 11:19-30; 13:1-3)

	4.	เรื่องราวการกลับใจและการเดินทางแพร่ธรรมของเปาโล	 อาจเป็นเปาโลที่เล่าเรื่องนี้ให้ลูกาฟัง	 

(9:1-30; 13:4-14:28; 15:30)	แม้บางครั้งรายละเอียดจะไม่ตรงกับจดหมายของเปาโล	แต่ส�าหรับ

ลูกาถือว่า	 ความหมายและบทสอนจากเหตุการณ์ในชีวิตของเปาโลส�าคัญกว่าการให้รายละเอียด
อย่างถูกต้อง

	5.	เรื่องการเดินทางครั้งที่สองและสามของเปาโล	ลูกาอาจมีบันทึกส่วนตัว	ดังนี้	เราจึงพบค�าว่า	“เรา”	
ในหนังสือดังกล่าว

	 ลกูาได้เรยีบเรยีงสาระทัง้หมดนีเ้ข้าเป็นหนังสือเล่มเดยีว	โดยจัดล�าดบัเร่ืองให้เป็นไปตามล�าดับเหตกุารณ์

อย่างดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้	และก็เป็นอย่างที่เรามีในปัจจุบันนี้

7. ประเด็นส�ำคัญของหนังสือ
	1.	การประกาศข่าวด ี(Kerygma)	ของบรรดาอัครสาวก	มีสาระส�าคัญอยู่ที่ความเชื่อในพระคริสตเจ้า	

หนังสือกิจการแสดงให้เห็นวิวัฒนาการของค�าสอนเกี่ยวกับพระคริสตเจ้าว่า	ในสมัยแรกๆ	คริสตชน

ประกาศแต่เพียงว่าพระเยซูเจ้าผู้เป็นมนุษย์ทรงชัยชนะและได้รับศักดิ์ศรีเป็น	 “องค์พระผู้เป็นเจ้า”	
เมือ่ได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ	(2:22-36)	แต่ต่อมา	เปาโลประกาศว่าพระเยซเูจ้าทรงเป็น	“พระบตุร
ของพระเจ้า”	ด้วย	(9:20)

	2.	มีการน�าข้อความส�าคัญๆ	 จากพันธสัญญาเดิมมาใช้สอนเกี่ยวกับความเชื่อในพระเยซูเจ้า	 และใช้ 
โต้แย้งกับพวกยิวด้วย	เช่น	ข้อความที่กล่าวว่า	พระเยซูเจ้า	คือ	“ผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์”	 (3:13, 
26; 4:27, 30; 8:32-33) พระเยซูเจ้าทรงเป็น	“โมเสสคนใหม่”	(3:22)	เป็นต้น

	3.	ปัญหาเร่งด่วนส�าหรับพระศาสนจักรในสมัยแรกคือ	 เรื่องการรับคนต่างศาสนาเข้ามาเป็นสมาชิก	 

โดยกลุ่มคริสตชนในกรุงเยรูซาเล็มท่ีมียากอบเป็นผู้ดูแลยังคงปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของชาวยิว
อย่างเคร่งครัด (15:1, 5; 21:20) แต่ชาวยิวที่พูดภาษากรีก	ซึ่งมีสเทเฟนเป็นผู้แทน	ต้องการแยกตัว

ออกจากการร่วมศาสนพิธีในพระวิหาร	 ที่สุด	 ที่ประชุมในกรุงเยรูซาเล็มยอมรับหลักการที่ว่า	 
“ความรอดพ้นมาจากความเช่ือในพระคริสตเจ้าเท่านั้น”	 มติดังกล่าวมีผลท�าให้คนต่างศาสนาที่ 

กลับใจไม่ต้องเข้าสุหนัตและไม่ต้องปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของโมเสส

	4.	หนังสือกิจการอัครสาวก	 ได้ให้รายละเอียดที่ส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินชีวิตของกลุ่มคริสตชนใน 
สมัยแรก	เช่น	วิธีการภาวนาและการแบ่งปันทรัพย์สินแก่กันและกันของคริสตชนในเยรูซาเล็ม	การ

ใช้น�า้ท�าพธิีล้างเพื่อหมายถึงการลา้งดว้ยพระจติเจ้า	พธิีบชูาขอบพระคุณ	การจัดระบบการปกครอง	
การแต่งต้ังผูป้กครองดแูลครสิตชนท่ีพดูภาษากรีก	การแต่งต้ังผูอ้าวโุสดแูลคริสตชนในกรุงเยรูซาเลม็
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	5.		การกล่าวถึงและเน้นการท�างานของพระจิตเจ้า	ทั้งในการให้ค�าแนะน�าพระศาสนจักรอยู่ตลอดเวลา

และในการช่วยการขยายงานของพระศาสนจักร	หนังสือกิจการอัครสาวกนี้จึงได้ชื่อว่า	“พระวรสาร
ของพระจิตเจ้า”

8. ควำมส�ำคัญของหนังสือ

 หนังสือกิจการอัครสาวกเป็นสะพานเชื่อมของพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่	ในฐานะเป็นหนังสือเล่มที่สอง
ของพระวรสารของนักบุญลูกา	 หนังสือกิจการมีเนื้อหาร่วมใน	 “ส่ิงที่พระเยซูเจ้าเริ่มท�าและเริ่มสอน”	 ด้วย	

กล่าวคือ	สิ่งที่พระเยซูเจ้าท�าและสอนตามที่มีเล่าในพระวรสารของลูกานั้น	ได้มีต่อเนื่องมายังหนังสือกิจการ

อัครสาวกด้วย	 ผ่านทางการท�างานและเทศน์สอนของบรรดาอัครสาวกนั่นเอง	 จนสามารถก่อตั้งเป็น 
พระศาสนจักรได้ส�าเร็จ	นอกจากนี้แล้ว	หนังสือเล่มนี้ยังเป็นการเชื่อมการเล่าเรื่องต่างๆ	ของพระวรสารเข้า

กับจดหมายอภบิาลของบรรดาอคัรสาวก	โดยเฉพาะเร่ืองราวเกีย่วกบัชวีติของเปาโลทีเ่ราสามารถพบได้ตัง้แต่
ตอนต้นของจดหมายของท่าน	 ในด้านภูมิศาสตร์เรายังได้เห็นถึงเรื่องราวการประกาศข่าวดีที่แผ่ขยายจาก 

กรุงเยรูซาเล็มซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของพระศาสนจักร	 ขยายไปยังกรุงโรม	 ศูนย์กลางทางการเมืองในสมัยนั้น	 
ในด้านประวัตศิาสตร์	เราได้เหน็เร่ืองราวของการประกาศพระวรสารในช่วงเวลา	30	ปีแรกของพระศาสนจักร	
หนงัสอืเล่มนีจึ้งเป็นสะพานเช่ือมพระศาสนจกัรท่ีได้เริม่ต้นขึน้แล้วกบัยุคสมยัต่อๆ	มา	หนังสอืเล่มนีย้งัให้ข้อมูล
เรื่องหลักการต่างๆ	ที่ควรจะน�ามาใช้ในการปกครองพระศาสนจักรในทุกยุคทุกสมัยด้วย

9. โครงสร้ำงของหนังสือ แบ่งเป็น	2	ภาค

 ภาค 1 : บทที่ 1-12 การท�างานของเปโตรในกรุงเยรูซาเล็ม ยูเดียและสะมาเรีย

 บทที่ 1-7 = การเริ่มต้นพระศาสนจักรที่กรุงเยรูซาเล็ม
  1	 การเสด็จสู่สวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

  2	 การประทานพระจิตเจ้า

	 	 3-4	 การรักษาคนป่วยและผลที่ตามมา

  5	 อานาเนียและซัฟฟีรา	–	อัครสาวกถูกจับขังคุก
  6	 สังฆานุกร	7	คน

  7	 สเตเฟน	มรณสักขีคนแรก

 บทที่ 8-12 = การแผ่ขยายความเชื่อจากเยรูซาเล็มไปสะมาเรีย
  8	 ฟิลิปในสะมาเรีย
  9	 เปาโลกลับใจ

  10-11	 เปโตรและการกลับใจของคอร์เนลีอุส

  12	 เปโตรถูกขังคุก
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ภาค 2 : บทที่ 13-28 = การท�างานของเปาโลในโลก

 บทที่ 13-20 = การเดินทางแพร่ธรรม 3 ครั้งของเปาโล
  13-15	 	 การเดินทางครั้งแรกไปเอเชียน้อย
  15-18	 	 การเดินทางครั้งที่สองไปเอเชียน้อยและกรีซ
  18-20	 	 การเดินทางครั้งที่สามไปเอเชียน้อย	กรีซ	และปาเลสไตน์

 บทที่ 21-28 = เปาโลถูกจ�าคุก
  21-23	 	 เปาโลถูกจับขังคุกในกรุงเยรูซาเล็ม

  24-26	 	 การถูกจ�าคุกในซีซารียา
  27-28	 	 การเดินทางไปโรมและการจ�าคุกที่นั่น

10. เนื้อหำภำค 1: กำรท�ำงำนของเปโตรในเยรูซำเล็ม แคว้นยูเดีย สะมำเรีย

 บทที่ 1-7 = การเริ่มต้นพระศาสนจักรที่กรุงเยรูซาเล็ม

 บทที่ 1 
 - เริ่มต้นด้วยการบอกว่า	เขียนถึง	เธโอฟิลัส	และยังอ้างถึงงานเขียนเล่มแรกที่เล่าถึงกิจการต่างๆ	ที่

พระเยซูเจ้าทรงทนพระชนม์	 กลับคืนชีพและส่งพวกเขาออกไปประกาศข่าวดี เริ่มต้นจาก 

กรุงเยรูซาเล็ม ... จนสุดปลายแผ่นดินโลก

	1)	เล่าเรื่องพระเยซูเจ้า	=	ก่อนเสด็จขึ้นสวรรค์
-	 ตรัสสัญญาจะส่งพระจติมาเหนอืบรรดาสวก	โดยก�าชบัให้เขารออยูท่ีก่รงุเยรซูาเลม็	จนกว่าจะ

ได้รับพระจิต
-	 พระจิตจะน�าพวกเขาเป็นพยานถึงพระองค์	เริ่มจากเยรูซาเล็ม...จนสุดปลายแผ่นดิน

-	 แล้วพระเยซูเจ้าก็เสด็จสู่สวรรค์ต่อหน้าพวกเขา

2) บรรดาสาวก = ออกจากสวนมะกอกเทศ (ใกล้หมู่บ้านเบธานี-ใกล้กรุงเยรูซาเล็ม-ในแคว้นยูเดีย)
- พวกสาวกกลับไปเยรูซาเล็ม	ขึ้นไปห้องชั้นบน	อธิษฐานภาวนา

- มีพระแม่มารีย์	บรรดาสตรี	พี่น้องพระเยซูเจ้าอยู่ด้วย

3)  เปโตร = เสนอให้เลือกสาวกแทนยูดาสที่ตายไป
-	 จับสลากได้	มัทธีอัส	ตอนนั้น	มีผู้ร่วมชุมนุมกันอยู่	120	คน
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**ข้อสังเกต 1 = ผู้เขียนให้ความส�าคัญกับกรุงเยรูซาเล็มอย่างมาก

-	 เป็นศูนย์กลางของการประกาศข่าวดี

-	 เปรียบเทียบกับพระวรสารของลูกาที่เล่าว่า	พระเยซูเริ่มภารกิจที่กาลิลี-ดินแดนของคน	

ต่างชาติ	แล้วมุ่งหน้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม-มาสิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพ	ผลคือ	น�าความรอด	

มาสู่มนุษย์

-	 เยรูซาเล็มจึงเป็น	“จุดหมาย”	ของภารกิจของพระเยซูเจ้า	แต่ตอนนี้เยรูซาเล็มเปลี่ยนเป็น		

“จุดเริ่มต้น”	ของการประกาศข่าวดีของสาวก	และต่อไปยังต่างชาติ

-	 ในสมัยพระเยซูเจ้า	แคว้นกาลิลีและสะมาเรีย ถูกถือว่า เป็นดินแดนของชนต่างชาต	ิเพราะ

ดินแดนดังกล่าว	 หลังจากปี	 720	 ก่อน	 ค.ศ.	 ถูกชาวอัสซีเรียเข้ามายึดครอง	 พวกเขาได้น�า 

คนต่างชาติในอาณานิคมของอัสซีเรียเข้ามาอยู ่ในแคว้นนี้	 เมื่อคนต่างชาติแต่งงานกับ 
ชาวอสิราเอลทีเ่หลืออยูใ่นแคว้นสะมาเรยีนี	้จงึท�าให้ชาวยวิสมยัหลงักลบัจากเนรเทศทีบ่าบโิลน	
(ปี 539 ก่อน ค.ศ.)	ตั้งข้อรังเกียจและดูถูกเหยียดหยามว่าเป็นพวกละทิ้งพระยาเวห์แล้ว	เพราะ

ท�าผิดต่อบัญญัติของโมเสสที่ห้ามชาวยิวแต่งงานกับคนต่างชาติหรือคนต่างศาสนา	 พวกยิวจึง
เรียกพวกลูกผสมนี้ว่า	“ชาวสะมาเรีย”

**ข้อสังเกต 2 = พระจิตเจ้ามีบทบาทส�าคัญตลอดหนังสือ

-	 มีเอ่ยถึงกว่า	50	ครั้ง	สื่อความหมายว่า	กิจการต่างๆ	ที่บรรดาสาวก	ท�านัน้	มบ่ีอเกดิ	ได้รบัการ

ผลักดันและน�าทางโดยพระจิตเจ้า

-	 จึงเหมาะสมกว่า	หากจะเรียกหนังสือเล่มนี้ว่า	“หนังสือกิจการของพระจิตเจ้า”

 บทที่ 2 = เล่าเหตุการณ์วันเปนเตกอสเต

1) บรรดาสาวกได้รับพระจิต (เปลวไฟเหมือนลิ้น)
-	 ท�าใหส้าวกพูดภาษาของชนทุกชาติทั่วโลกที่มายังกรุงเยรูซาเล็มได้

2) เปโตรน�าอัครสาวก 11 คน กล่าวปราศรัย 2 เรื่อง
	 -	 อ้างค�าท�านายของประกาศกโยเอล	เรื่องการประทานพระจิตเจ้าในวันสุดท้าย

	 -	 ยืนยันว่าเยซูชาวนาซาเร็ธเป็นผู้ที่พระเจ้าส่งมา	บัดนี้ กลับคืนชีพ เสด็จสู่สวรรค์แล้ว

3)  ผู้กลับใจกลุ่มแรก
 -  ค�าปราศรัยของเปโตรเสียดแทงใจทุกคน	และถามเปโตรว่า	พวกเราจะต้องท�าอย่างไร?

 -	 เปโตรบอกใหก้ลับใจและรับศีลล้าง	แล้วจะได้รับการอภัยและได้รับพระพรของพระจิต
 - วันนี้มีคริสตชนเพิ่มอีกประมาณสามพันคน
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4)  ชีวิตของคริสตชนกลุ่มแรก

-	 ประชุมกันสม�่าเสมอ	อ่าน กจ.2:42-46
**ข้อสังเกต 1 = เรื่องบรรดาสาวกได้รับพระจิต (เปลวไฟเหมือนลิ้น)

-	 ท�าให้สาวกพูดภาษาของชนทุกชาติทั่วโลกที่มายังกรุงเยรูซาเล็มได้	(ไม่ได้เมาอย่างที่มีคนว่า)

-	 พระเยซเูจ้าเป็นผูเ้ร่ิมประกาศข่าวด	ีแต่ตอนนีโ้ดยการน�าของพระจติ สาวกได้เปิดศกัราชใหม่
แห่งการประกาศข่าวดี คือ ไปยังคนต่างชาติ

-	 นี่คือการสืบทอดงานของพระเยซู...	ถึงปัจจุบัน

**ข้อสังเกต 2 = ที่มาของวันเปนเตกอสเต (แปลว่า ห้าสิบ)

-	 หลังกินปัสกาในอียิปต์แล้ว	 ชาวยิวอพยพออกมาและเดินทางถึงเชิงเขาซีนาย	 ในวันที่	 50	 
นับจากวันกินปัสกา	โมเสสขึ้นไปบนภูเขาเพื่อรับพระบัญญัติ

-	 ชาวอิสราเอลจึงถือเป็นประเพณีว่า	 50	 วันหลังปัสกา	 จะมีฉลองเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ใน

ประวัติศาสตร์ที่พระเจ้าช่วยพวกเขาให้รอด	คือ
	 	 1)		พระเจ้าทรงท�าพันธสัญญากับพวกเขาที่เชิงเขาซีนาย
	 	 2)		พระเจ้าทรงประทานบัญญัติสิบประการให้ถือปฏิบัติ
	 	 3)		พวกเขาฉลองการเก็บเกี่ยวและถวายพืชผลแรกแด่พระเจ้าเพื่อขอบพระคุณ

-	 ส�าหรับเราคริสตชน	เราฉลองวันเปนเตกอสเต	เพื่อระลึกว่า...

	 	 1)		โดยการส้ินพระชนม์	พระเยซเูจ้าได้ทรงท�าพนัธสญัญาใหม่ระหว่างพระเจ้ากบัมนษุยชาติ
	 	 2)		พระเยซูทรงประทานบัญญัติใหม่แห่งความรักให้ถือปฏิบัติ
	 	 3)		คริสตชนฉลองพืชผลแรกที่พระเยซูเจ้าประทานให้	คือ	พระจิตเจ้า

**ข้อสังเกต 3 = เรื่องที่เปโตรประกาศ

-	 คือ	เรื่องของพระเยซูเจ้าชาวนาซาเร็ธ	เป็นผู้ที่พระเจ้าส่งทรงส่งมา	แต่มนุษย์น�าพระองค์ไปสู่

ความตาย	พระเจ้าจึงบันดาลให้กลับคืนชีพและประทับเบื้องขวาของพระบิดาเจ้าสวรรค์

แล้ว	จึงได้ประทานพระจิตลงมาตามที่ทรงสัญญาไว้

-	 นี่คือการเทศน์และการยันยันความเชื่อในพระเยซูเจ้าครั้งแรกของเปโตรและอัครสาวก
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 บทที่ 3  = เล่าภารกิจของเปโตรและยอห์นในพระวิหาร

1) เปโตรรักษาคนง่อยแต่ก�าเนิดที่ประตูพระวิหาร

-	 ใช้ค�าพดู	“เดชะพระนามของพระเยซเูจ้า ชาวนาซาเรธ็ จงเดินไปเถิด”	แล้วเปโตรจบัมอืขวา
ของเขาช่วยพยุงขึ้น

2) เปโตรปราศรัยกับประชาชน

-	 ไม่ใช่ตัวท่านที่ท�า	แต่เป็นอ�านาจของพระเยซทูี่พวกท่านน�าไปตรึงกางเขน

-	 จงเป็นทุกข์กลับใจและเชื่อในพระองค์เถิด	แล้วจะได้รับการอภัย	ได้รับความรอด

**ข้อสังเกต 1 = คนง่อยถือว่ามีความบกพร่องทางร่างกาย

-	 ถูกจ�ากัดให้อยู่ได้แค่ประตูพระวิหาร	จึงไม่มีโอกาสเข้าไปประกอบศาสนกิจเหมือนชาวยิวทั่วไป

-	 เมื่อเปโตรรักษาให้หายแล้ว	 เขาจึงเข้าพระวิหารไปกับเปโตรและยอห์นเพื่ออธิษฐานภาวนา	 = 

ลิงโลดใจ

-	 การหายโรคเป็น	สัญลักษณ์ของยุคพระเมสสิยาห	์	“คนตาบอดกลับแลเห็น	 คนง่อยกลับ 
เดินได้	คนโรคเรื้อนหายจากโรค”	(ลก.7:22)

-	 จากนี้ไป	เขาจะไม่ถูกแบ่งแยกอีก	แต่ได้รับพรเหมือนชาวยิวทั่วไป

**ข้อสังเกต 2 = บทเทศน์บทที่สองของเปโตร

-	 หลังรักษาคนง่อยแล้ว	 เปโตรกล่าวปราศรัยโดยเริ่มต้นด้วยค�าว่า	 “ชาวอิสราเอลทั้งหลาย”	 

เหมือนกับตอนเทศน์ครั้งแรกวันเปนเตกอสเต

-	 เปโตรต้องการเน้นว่า	อิสราเอลต้องกลับใจและเลิกประพฤติตัวเหมือนอดีต

-	 เปโตรแก้ไขความเข้าใจผิดของพวกเขาว่า	 ท่านรักษาในพระนามของพระเยซูเจ้า	 แล้วก ็

พูดเรื่องพระเยซูว่าเป็นใคร ... เหมือนที่เทศน์ครั้งแรก

-	 ประณามอิสราเอลที่ท�าให้พระเยซูถูกประหาร
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 บทที่ 4  = เปโตรและยอห์นถูกจับ

1) การไต่สวนหน้าสภาซันเฮดริน

-	 ขณะเปโตร-ยอห์นก�าลังปราศรยั	พวกสมณะ	พวกสะดสีู	ทหารของพระวหิารมาพบ	รูส้กึไม่พอใจ	
จึงสั่งให้จับพวกท่านไปขังไว้

-	 น�ามาไต่สวน	แต่ไม่พบความผิด	ไม่รู้จะท�าอย่างไร	จึงสั่งห้ามไม่ให้ประกาศในนามของพระเยซู- 
เจ้าอีก	แล้วปล่อยทั้งสองไป

2)  บรรดาสาวกอธิษฐานภาวนาเมื่อถูกเบียดเบียน

-	 เปโตร-ยอห์น	เล่าเรื่องที่เกิดให้สาวกคนอื่นฟัง

-	 ทุกคนอธิฐานภาวนาเพื่อขอความกล้าหาญในการประกาศพระวาจาต่อไป

-	 ทันใดนั้น	 สถานที่ที่พวกเขาชุมนุมกันก็สั่นสะเทือน	ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม	และ
ออกประกาศพระวาจาอย่างกล้าหาย

3)  กลุ่มคริสตชนสมัยแรก

-	 อ่าน 4:32-35

4) บารนาบัส

-	 ผู้ใจกว้าง	เป็นชนเผ่าเลวีจากเกาะไซปรัส	ได้ขายที่ดินและน�าเงินมาให้บรรดาอัครสาวก

**ข้อสังเกต 1 = บรรดาสมณะ สะดูสี ทหารรักษาพระวิหาร

-	 มีหน้าที่รักษาความเรียบร้อยในพระวิหาร	การประกอบศาสนกิจ	ผลประโยชน์ทุกอย่างด้วย

-	 กลัวพระวหิารจะวุน่วาย	จงึสัง่จบเปโตร-ยอห์น	แล้วน�าไปไต่สวนต่อหน้าสภาซนัเฮริน-	ผูป้กครอง	
ซึ่งประกอบด้วย	 สมณะช้ันสูง	 ผู้อาวุโส	 (หัวหน้าชุมชนที่ได้รับการนับถือ)	 และธรรมจารย์	 
(ผู้มีความรู้ทางกฎหมาย ส่วนใหญ่เป็นพวกฟาริสี)

 บทที่ 5  = อานาเนีย

1)  อานาเนีย-สัปฟีรา

-	 ทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากัน	มีฐานะดี	แต่ได้แสดงความไม่ซื่อตรง	โดยเมื่อขายที่ดินของตนได้

แล้ว	ได้มอบเงินให้อัครสาวกเพียงบางส่วน	แอบเก็บบางส่วนไว้	(ไม่น่าผิด	ก็ที่ดินของเขานี่)

-	 แต่เปโตรต�าหนิอานาเนียว่า	 ท�าไมซาตานเข้าสิงในใจของท่านให้กล่าวมุสาต่อพระจิตและ

แอบเก็บเงินส่วนหนึ่งไว	้เข้าก็ล้มลง	และสิ้นใจตาย

-	 ภรรยาไม่รู้	เมื่อมาถึง	นางก็กล่าวมุสาเช่นกัน	จึงล้มลงสิ้นใจตายด้วย
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- ท�าไมพวกเขาไม่ได้รับโอกาสให้กลับใจ?

ก)	อาจเพราะในที่นี้	ผู้เขียนต้องการเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ต่อพระจิตเจ้า	แต่เมื่อใครถูกซาตาน
ครอบครอง	ก็เลยต้องถูกท�าลายไปพร้อมกับซาตาน

ข)	สื่อความหมายว่า	ในพระศาสนจักร	ซาตานไม่มีวันเอาชนะอ�านาจของพระจิตเจ้าได้	ส่วนคน

ที่ไม่เปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า	ก็จะถูกขจัดออกจากหมู่คณะ

2)  บรรดาสาวกท�าอัศจรรย์หลายประการ

-	 อัศจรรย์ต่างๆ	เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ว่า	ยุคพระเมสสิยาห์มาถึงแล้ว

-	 พวกสาวกได้รับมอบหมายหน้าที่ในการท�าภารกิจสืบเนื่องต่อจากอาจารย์	คือ	รวบรวม		

ประชากรเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อ

-	 ผู้มีความเชื่อในพระเยซูเจ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

3)  พวกสาวกถูกจับอีก

-	 พวกสมณะและชาวสะดูสีอิจฉาที่พวกสาวกท�าอัศจรรย์ได้	จึงสั่งจับ

-	 ตกกลางคืน	 ทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาน�าพวกเขาออกจากคุก	 แล้วสั่งให้ไปประกาศพระวาจา 
หน้าพระวิหาร	พวกเขาก็ไปแต่เช้าตรู่

-	 พวกสมณะสั่งให้ไปจับตัวมาอีก	แล้วน�ามาไต่สวนหน้าสภาซันเฮดริน

-	 สาวกยืนยันเรื่องการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า พวกสะดูสีโกรธมาก อยากฆ่าพวกเขา

4)  อาจารย์กฎหมายชาวฟาริสีชื่อ กามาลิเอล

-	 เสนอที่ประชุมให้ปล่อย	เพราะถ้าเป็นกิจการของมนุษย์ เดี๋ยวก็สลายไปเอง แต่ถ้าเป็นของ
พระเจ้า ไม่มีใครท�าลายได้ ใครขัดขวาง เท่ากับสู้กับพระเจ้า

-	 ทุกคนเห็นด้วย	สั่งให้เฆี่ยน	ห้ามประกาศเรื่องพระเยซูเจ้าอีก	แล้วปล่อยตัวไป

-	 แต่พวกเขาก็ประกาศต่อไปทุกวันว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า เราต้องเชื่อฟังพระองค์   
ไม่ใช่เชื่อฟังมนุษย์

-	 กามาลิเอลเป็นอาจารย์ของเปาโล
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 บทที่ 6  = ตั้งสังฆานุกรสเตเฟน

1)  บรรดาสาวกเลือกตั้งสังฆานุกร

-	 บรรดาศษิย์เพิม่มากขึน้	พวกพูดภาษากรีกไม่พอใจพวกพดูภาษาฮีบรู	เพราะพวกแม่ม่ายของพวก
ตนไม่ได้รับแจกทานประจ�าวัน

-	 พวกสาวกจึงเรียกมา	ประกาศว่า	ศิษย์ไม่ควรละทิ้งงานประกาศพระวาจาไปแจกทาน

-	 จึงเลือก	“บุรุษเจ็ดคน”	(สเตเฟน)	มาแจกทาน

-	 พระวาจาพระเจ้าแพร่หลายมาก ศิษย์มีจ�านวนมากขึ้นในกรุงเยรูซาเล็ม

2)  สเตเฟนถูกจับกุม

-	 สเตเฟนท�าอัศจรรย์มากมาย

-	 ชาวยิวไม่ชอบ	มาโต้เถียง	แต่สู้ไม่ได้	เพราะสเตเฟนเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า

-	 จึงสร้างพยานเท็จ	 กล่าวหาว่าสเตเฟนดูหมิ่นโมเสสและพระเจ้า	 ดูหมิ่นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และ 

ธรรมบัญญัติ	และอ้างถึงเยซูชาวนาซาเร็ธ

-	 สเตเฟนจึงถูกจับกุม	น�าไปไต่สวนหน้าสภาฯ

 บทที่ 7  = สเตเฟนตายเป็นมรณสักขี

1) สเตเฟนปราศรัยต่อหน้าสภาซันเฮดริน

-	 สเตเฟนเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า	ใบหน้าสว่างรุ่งเรืองเหมือนใบหน้าของทูตสวรรค์

-	 เริ่มเล่าประวัติศาสตร์แห่งความรอด เริ่มจากพระเจ้าเรียกอับราฮัม อิสอัค ยาโคบ โยเซฟ 
โมเสส แต่พวกยวิไม่ฟังเสยีงของพวกเขาและประกาศก ฆ่าพวกเขา รวมถึงฆ่าพระเยซเูจ้า

ด้วย

-	 ประกาศด้วยว่า	การกระท�าทั้งหมดของพวกยิวนี้เป็นการต่อต้านพระจิตเจ้า

2) สเตเฟนถูกหินทุ่มจนตาย

-	 พวกยิวได้ฟังแล้ว	โกรธจัด	ลากสเตเฟนไป	แล้วเอาหินทุ่มจนตาย

-	 ก่อนตาย สเตเฟนภาวนาเพื่อพวกเขาว่า “โปรดอย่าทรงลงโทษพวกเขาเพราะบาปนี้เลย” 

ซึง่เป็นค�าภาวนาเดียวกบัทีพ่ระเยซเูจ้าภาวนาบนกางเขน “โปรดอภยัความผิดแก่เขาเถดิ” 
(ค�าภาวนานี้มีเฉพาะในพระวรสารของลูกาเท่านั้น)

	 -	 พวกเขาน�าเสื้อคลุมมาวางไว้ที่เท้าของเซาโล	(ถูกเอ่ยชื่อถึงเป็นครั้งแรกในพระคัมภีร์)
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**ข้อสังเกต 1 = ท�าไมพวกยิวจึงโกรธจัด และฆ่าสเตเฟน?

-	 เพราะสเตเฟนใช้ถ้อยค�ารุนแรงประณามสมณะและชาวยิวว่า ได้กระท�าผิดเหมือน
บรรพบุรุษที่ได้ฆ่าประกาศก โดยพวกเขาได้ฆ่าพระเยซูเจ้า

-	 ค�าประณามนี้แทรกอยู่ในค�าปราศรัยเรื่อง	ประวัติศาสตรแห่งความรอด

บทที่ 8-12 = การแผ่ขยายความเชื่อจากเยรูซาเล็มไปแคว้นยูเดียและสะมาเรีย

บทที่ 8 = เกิดการเบียนเบียนครั้งใหญ่ในเยรูซาเล็ม ทุกคนหนีกระจัดกระจายไปยังที่ต่างๆ  
เหตุจาก... เซาโลเห็นดีด้วยกับการตายของสเตเฟน จากนั้น เซาโลก็เริ่มเบียดเบียน

อย่างหนัก บรรดาสาวกจึงหนี

1) ฟิลิปไปแคว้นสะมาเรีย

-	 ฟิลิปท�าอัศจรรย์รักษาโรค-ไล่ปีศาจ	ประชาชนชื่นชมเขาและสนใจฟังพระวาจาอย่างมาก

2) ซีโมนผู้วิเศษ

-	 ซีโมนผู้นี้อาศัยอยู่ในเมืองนี้	เป็นคนมีเวทมนตร์	ประชาชนจึงเลื่อมใสในเขามานาน	แต่เขาก็มา
ขอล้างบาปจากฟิลิป

-	 เปโตรและยอห์นได้ยินข่าวเก่ียวกบัเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ในสะมาเรยี	จงึเดนิทางมา	เห็นว่าพวกเขา
ได้รับพิธีล้างแล้ว แต่ยังไม่มีใครได้รับพระจิต จึงภาวนาและปกมือประทานพระจิตแก่ 
พวกเขา

-	 ซีโมนเห็นว่าสองคนนี้ปกมือให้ใครก็ได้รับพระจิตจึงเอาเงินมาขอซื้ออ�านาจนี้จากพวกเขา

-	 เปโตรปฏิเสธ	และได้อบรมสั่งสอนเขา	เขาจึงกลับใจ

3) ฟิลิปล้างบาปให้ขันทีชาวเอทิโอเปีย

-	 ทูตสวรรค์พาฟิลิปไปพบกับขันทีชาวเอทิโอเปีย	เขาเป็นข้าราชการดูแลทรัพย์สินของพระราชินี	

และก�าลังเดินทางมานมัสการพระเจ้าที่เยรูซาเล็ม

-	 ฟิลปิพบเขาก�าลังอ่านหนงัสือประกาศกอสิยาห์อยูใ่นรถม้า	พบตอนทีว่่า	“เขาถกูน�าไปฆ่าเหมอืน

ลูกแกะตัวหนึ่ง...”	ฟิลิปจึงอธิบายและประกาศเรื่องพระเยซูให้เขาฟัง

-	 ระหว่างทางเจอแหล่งน�้า	เขาจึงขอรับพิธีล้าง

-	 แล้วพระจิตเจ้าก็น�าฟิลิปไปประกาศพระวาจายังที่อื่นต่อไป	...	จนถึงเมืองซีซารียา
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**ข้อสังเกต 1

-		 ธรรมทตูชดุแรกทีไ่ปประกาศข่าวดนีอกกรงุเยรซูาเลม็ ไม่ใช่เป็นการส่งออกไปแบบมแีบบแผน
ตามที่ได้เตรียมไว้แล้ว แต่เป็นเพราะเกิดจากการเบียดเบียน ... เรื่องนี้เป็นข้อคิดน่าสนใจ

 บทที่ 9 = เซาโลกลับใจ

1)  เซาโลกลับใจ

-	 เซาโลไปขอหนังสือมอบอ�านาจจากสมณะเพื่อจะได้ไปจับกุมคริสตชนที่ดามัสกัส

-	 ระหว่างทางได้พบพระคริสตเจ้าผู้กลับคืนชีพ	(อ่าน 9:3-19)

2)  เซาโลเริ่มเทศน์สอนที่ดามัสกัส

-	 ยืนยันว่าพระเยซูคือพระบุตรพระเจ้า เป็นพระคริสตเจ้า ประชาชนรู้สึกประหลาดใจใน 

ตัวของเซาโลที่เปลี่ยนไป

-	 ชาวยิววางแผนจะฆ่าเซาโล	แต่ท่านหนีไปได้

3)  เซาโลกลับไปกรุงเยรูซาเล็ม

-	 พวกศิษย์กลัวเซาโล ไม่ยอมให้เข้าร่วมงาน

-	 บาร์นาบัสจึงพาไปพบบรรดาสาวก	และเล่าเหตุการณ์ที่เกิดกับเซาโลให้ทุกคนฟัง	ทุกคนจึงเริ่ม
ยอมรับเซาโล

-	 เซาโลเทศน์สอนในเยรูซาเลม็ โดยเฉพาะกับชาวยวิทีพ่ดูภาษากรีก	แต่ชาวยวิพยายามจะฆ่า

-	 พวกศิษย์จึงส่งเซาโลไปเมืองซีซารียา	–	ทาร์ซัส

-	 เซาโลใช้เวลาอยู่ที่นั่น 10 ปี ในการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อจะเริ่มงานแพร่ธรรมแก ่
คนต่างชาติต่อไป

4) เปโตรรักษาชายคนเป็นอัมพาต

-	 เปโตรมาเยี่ยมคริสตชนที่เมืองลิดดา	พบชายคนนี้ป่วยเป็นอัมพาต	จึงรักษาเขาให้หายและบอก

ว่าพระเยซูคริสตเจ้าเป็นผู้รักษาเขาให้หาย	

-	 ชาวเมืองลิดดามีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า

5)  เปโตรท�าให้หญิงคนหนึ่งกลับมีชีวิตที่เมืองยัฟฟา

-	 นางชื่อทาบีธา	เป็นคนดี	ให้ทานมาก	ป่วยและตาย

-	 บรรดาศิษย์ส่งคนไปเชิญเปโตรที่เมืองลิดดาซึ่งอยู่ใกล้ๆ	ให้มา	เปโตรก็มา	และท�าให้นางมีชีวิต

-	 หลายคนมีความเชื่อในพระเยซูเจ้า
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 บทที่ 10 = ภารกิจของเปโตร

1)	 เปโตรไปพบนายร้อยชาวโรมันที่เมืองซีซารียา

-	 นายร้อยชื่อโคเนลีอัส	เป็นคนดี	ย�าเกรงพระเจ้า	ชอบให้ทานคนยากจน

-	 ทูตสวรรค์ประจักษ์มาบอกให้เขาไปเชิญเปโตรที่เมืองยัฟฟามา	เขาก็ท�าตาม

-	 เปโตรเห็นนิมิต	พระจิตเจ้าบอกไปกับพวกเขา

-	 โคเนลีอัสต้อนรับเปโตร	และเล่าเรื่องนิมิตที่ทูตสวรรค์บอกให้เชิญท่านมาประกาศเรื่องพระเยซู

2)  เปโตรปราศรัยที่บ้านของโคเนลีอัส

-	 เล่าเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้กับพระเยซเูจ้า	และพระเจ้าบนัดาลให้พระองค์กลบัคนืชพี พระองค์คอื
ผู้ที่ประกาศกกล่าวท�านายไว้

-	 นี่เป็นการเทศน์-ยืนยันความเชื่อในพระเยซูเจ้าครั้งที่ 3 ของเปโตร

3)  คนต่างศาสนากลุ่มแรกกลับใจ

-	 ขณะเปโตรก�าลังพูด	พระจิตเสด็จลงมาเหนือทุกคน

-	 ชาวยิวแปลกใจว่าท�าไมคนต่างศาสนาได้รับพระจิตเจ้าได้

-	 เปโตรให้ทุกคนรับพิธีล้าง

 บทที่ 11 = ก่อตั้งพระศาสนจักรที่อันทิโอก-ได้ชื่อ “คริสตชน” เป็นครั้งแรก 

1)  เปโตรกลับมาที่เยรูซาเล็ม

-	 ผูค้วามเชือ่ได้ยนิเรือ่งคนต่างศาสนาได้รบัพระวาจา จงึต�าหนเิปโตรทีไ่ปสมาคมกับพวกเขา

-	 เปโตรเล่าให้ฟังว่า	 ท่านเห็นมิต	 แล้วพระจิตเจ้าบอกให้ท่านไป	 ขณะก�าลังประกาศพระวาจา	

พระจิตก็ลงมาเหนือพวกเขา จึงให้พวกเขารับพิธีล้าง

-	 ทุกคนได้ฟัง ยอมรับว่า พระเจ้าประสงค์ให้คนต่างศาสนากลับใจมารับชีวิตด้วย

2)  การก่อตั้งพระศาสนจักรที่เมืองอันทิโอก

-	 ศษิย์ทีห่นจีากการเบยีดเบยีนสมยัสเตเฟน	ประกาศข่าวดีเร่ืองพระเยซแูก่ชาวยวิ-กรีก	คนกลับใจ 

จ�านวนมาก

-	 ศิษย์ที่เยรูซาเล็มรู้ข่าว	ส่งบารนาบัสมา	เขาเป็นคนดี	เปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า	คนจึงกลับใจมาก

-	 บารนาบสัไปตามเซาโลทีท่าร์ซสั พามาอันทิโอก อยู่ด้วยกัน 1 ปี ร่วมกันก่อตัง้พระศาสนจกัร

ที่นี่ บรรดาศิษย์ได้ชื่อว่า “คริสตชน” ครั้งแรก

20



	 หนังสือกิจการอัครสาวก	 คุณพ่อวสันต์	พิรุฬห์วงศ์:	สติกมาติน

3)  ส่งบารนาบัส-เปาโลเป็นตัวแทนไปเยรูซาเล็ม

-	 คริสตชนท่ีอันทิโอกรวบรวมเงินบริจาค	 ฝากบารนาบัสและเปาโลไปช่วยเหลือคริสตชนที่
เยรูซาเล็ม	เนื่องจากจะเกิดกันดารแห้งแล้ง	และแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกัน

 บทที่ 12 = ภารกิจของเปโตร

1)  เปโตรถูกจองจ�าและปล่อยตัว

-	 กษัตริย์เฮโรดเร่ิมเบียดเบียนคริสตชน ส่ังตัดศีรษะยากอบ พี่ชายของยอห์น	 เมื่อเห็นว่า 
ชาวยิวพอใจ	จึงสั่งจับเปโตรและจองจ�าไว้

-	 พระศาสนจักรรู้ข่าว	ภาวนาให้ตลอดเวลา

-	 ทูตสวรรค์พาเปโตรออกจากคุก (อ่าน 6-8)

-	 เปโตรไปที่บ้านของมารีย์	 มารดาของยอห์น	 (มาระโก)	 (ใช้เป็นสถานที่ส�าหรับอธิษฐานภาวนา
บ่อยๆ)	เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟัง

2)  เฮโรด อากริปปา สิ้นพระชนม์

-	 เป็นผู้ท่ีผรุสวาทต่อพระเจ้า	 ยกย่องตนเองข้ึนเป็นเทพเจ้า	 ทูตสวรรค์ท�าให้ล้มลงและมีหนอน 

มากัดกินจนตาย

3)  บารนาบัส-เซาโล กลับไปอันทิโอก

-	 พายอห์น	ที่รู้จักกันในชื่อ	มาระโก	ไปด้วย

11. เนื้อหำภำค 2: กำรท�ำงำนแพร่ธรรมของเปำโลไปยังที่ต่ำงๆ ในโลก 
 - บทที่ 13-20 การเดินทางแพร่ธรรม 3 ครั้งของเปาโล
 -  บทที่ 21-28 เปาโลถูกจับ + จ�าคุก + ส่งตัวไปโรม

บทที่ 13-20 การเดินทางแพร่ธรรม 3 ครั้งของเปาโล

 บทที่ 13 = การส่งบารนาบัสและเซาโลเป็นธรรมทูต การเดินทางครั้งที่ 1

1)  เริ่มต้นจากพระศาสนจักรอันทิโอกปกมือส่งธรรมทูต

-	 พระจิตเจ้าสั่งพระศาสนจักรท่ีอันทิโอก	 ให้ส่งบารนาบัสและเซาโลไปท�าภารท่ีเขาถูกเรียกมา	 
ทั้งสองจึงออกเดินทางไปประกาศข่าวดี ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากพระจิตเจ้า

-	 ประกาศที่เกาะไซปรัส	มียอห์น (มาระโก) เป็นผู้ช่วย
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2)  เซาโลเผชิญหน้ากับผู้วิเศษ

-	 ที่เมืองปาโฟส	 เซาโลเผชิญหน้ากับบารเยซู	 หรือเอลีมัส	 แปลว่า	 ผู้วิเศษ	 คอยขัดขวางการ 
กลับใจเปาโล (ชื่อใหม่)	จึงท�าให้เขาตาบอด

-	 นี่เป็นการแสดงอ�านาจของเปาโลว่า	 เหมือนกับอ�านาจของเปโตรเมื่อครั้งเผชิญหน้ากับผู้วิเศษ	

เพื่อยืนยันว่าเปาโลและเปโตรมีอ�านาจเท่ากันในฐานะได้รับมอบอ�านาจจากพระเยซูเจ้า = 
เปโตร-สาวกของชาวยิว / เปาโล-สาวกของคนต่างชาติ

3)		เปาโลเทศน์สอนชาวยิวในเมืองต่างๆ

-	 เปาโลเดินทางถึงแคว้านปัมฟีเลีย ยอห์น(มาระโก) แยกตัวเดินทางกลับเยรูซาเล็ม

- เปาโลเทศน์สอนตามศาลาธรรมของเมืองต่างๆ เล่าประวัติศาตร์แห่งความรอด เริ่มจาก

อียิปต์จนถึงการที่พระเจ้าทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ

-	 ชาวยิวเห็นคนมาฟังมาก	จึงอิจฉาและต�าหนิเปาโล

-	 เปาโลตอบว่า เราประกาศข่าวดีให้พวกท่านชาวยิวฟังก่อน แต่ท่านปฏิเสธ เราจึงประกาศ

ให้คนต่างชาติฟัง

- ชาวเมืองกลับใจมาก	แต่ยิวเริ่มเบียดเบียน เปาโลสลัดฝุ่นเท้า	ไปประกาศที่เมืองอื่น

**ข้อสังเกต 1

	-	 ยอห์น (มาระโก) ได้แยกตัวกลับกรุงเยรูซาเล็ม

	-	 เปาโลเริ่มมีบทบาทแทนบารนาบัส

	-	 เปาโลประกาศข่าวดีในวันสับบาโต	ในศาลาธรรมธรรมต่างๆ

	-	 เปาโลเล่าเหตุการณ์ในพันธสัญญาเดิม แล้วโยงมาที่พระเยซู เพื่อสรุปว่า
- พระเยซูนี่แหละคือผู้ที่ประกาศกท�านายถึง
- พระเยซูนี่แหละ ผู้น�าความรอดมาสู่มนุษย์

-	 เหตุผลที่ท�าให้ท่านเชื่อเช่นนี้คือ พระเจ้าบันดาลให้พระเยซูกลับคืนชีพ (เปาโลเน้นเร่ืองนี้

ถึง 3 ครั้ง)

- และตวัท่านคอืผูส้านต่อการประกาศข่าวดแีห่งความรอดต่อจากพระเยซ ูให้เหน็ “แสงสว่าง”  
ส่องนานาชาติ เพื่อน�าความรอดไปสู่ “สุดปลายแผ่นดินโลก”

- การสะบัดฝุ่น	 หมายถึง	การหันจากชาวยิวไปหาคนต่างชาติ จึงท�าให้เปาโลเป็นอัครสาวก
ของคนต่างชาติ
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 บทที่ 14 = ภารกิจของเปาโลและบารนาบัส

1)  การประกาศข่าวดีที่เมืองอิโคนิยุม

-	 ทั้งสองประกาศข่าวดีในศาลาธรรม	ชาวยิวและชาวกรีกกลับใจจ�านวนมา

-	 ชาวเมืองจึงแบ่งเป็นสองกลุ่ม	พวกยิวที่ไม่ชอบต่างคอยยุยงและหารทางปองร้าย

-	 ทั้งสองจึงหนีไปประกาศที่เมืองอื่น

2)  เปาโล-บารนาบัส รักษาคนง่อยที่เมืองลิสตา

	 -	 ถึงเมืองลิสตา	เปาโลรักษาคนง่อย	เพราะเขามีความเชื่อ

	 -	 ชาวเมืองพากันกราบไหว้เปาโล-บารนาบัส	ยกย่องให้เป็นเทพเจ้า

	 -	 ทั้งสองปฏิเสธ

3)  เปาโลถูกหินทุ่มเกือบตาย

-	 เป็นฝีมือของชาวยิวกลุ่มหนึ่งที่อิจฉา

-	 ศิษย์พาเปาโลหนีไปประกาศข่าวดีที่เมืองเดอร์บี	ได้ศิษย์ที่นั่นจ�านวนมาก	

-	 ทั้งสองเดินทางย้อนกลับมาที่เดิมอีกครั้งหนึ่ง	แล้วก็เดินทางกลับอันทิโอก	แคว้นซีเรีย	จบการ
เดินทางครั้งที่ 1

-	 ระหว่างทาง	แต่งตั้งผู้อาวุโสดูแลบรรดาศิษย์แทน

 บทที่ 15 = ความขัดแย้งในพระศาสนจักรต่างๆ

1)		เกิดความขัดแย้งที่อันทิโอก

-	 คริสตชนชาวยิวบางคนมาจากยูเดีย บอกว่า คริสตชนที่นี่ ถ้าไม่เข้าสุหนัตตามบัญญัติของ

โมเสส ก็รอดไม่ได้

-	 เปาโล-บารนาบัส คัดค้าน ไม่เห็นด้วย

-	 พระศาสนจักรที่อันทิโอก	จึงได้มอบหมายให้ทั้งสองไปปรึกษากับบรรดาอัครสาวกที่เยรูซาเล็ม

2)  เกิดความขัดแย้งที่เยรูซาเล็ม

-	 ศิษย์ชาวฟาริสียืนยันเช่นกันว่า คนต่างศาสนาที่กลับใจต้องเข้าสุหนัตด้วย

-	 เปโตรปราศรัยว่า พระเจ้าประสงค์ให้คนต่างศาสนาได้พระจิต และได้รับความรอดด้วย 

เช่นกัน (อ่าน 15:7-12)

-	 ยากอบปราศรัยยืนยันว่า	พวกเขาไม่ต้องเข้าสุหนัต	แค่ปฏิบัติตามกฎบางข้อของโมเสสก็พอ

-	 ที่ประชุมสรุป	ให้เขียนจดหมายแจ้งเรื่องนี้แก่พระศาสนจักรที่อันทิโอก

23



	 หนังสือกิจการอัครสาวก	 คุณพ่อวสันต์	พิรุฬห์วงศ์:	สติกมาติน

3)  จดหมายจากบรรดาอัครสาวกถึงคริสตชนที่เคยเป็นคนต่างศาสนา ให้ถือกฎดังนี้

-	 ห้ามกินเนื้อสัตว์ที่ถวายแก่รูปเคารพแล้ว	(เพราะร่วมถวายนมัสการพระเท็จเทียมแล้ว)

-	 ห้ามกินเลือด	(เพราะเป็นสัญลักษณ์ของชีวิต	พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นเจ้าของ)

-	 ห้ามกินเนื้อสัตว์ที่ถูกรัดตาย	(เพราะมีเลือดคั่งอยู่ข้างใน)

-	 ห้ามการแต่งงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	(เพราะเป็นมลทินและบาป)

4)		เปาโลเดินทางธรรมทูต	ครั้งที่	2	(เยี่ยมศิษย์)

-	 เกิดความขัดแย้งกันระหว่างเปาโลกับบารนาบัส	 คือ	บารนาบัสต้องการให้ยอห์น	 (มาระโก)	
เดินทางไปด้วย	เปาโลไม่เหน็ด้วย	เพราะครัง้ก่อนมาระโกถอนตัวไปแล้ว	จงึขัดแย้งกนั	และทีส่ดุ

จึงต้องแยกทางกัน

-	 บารนาบัสไปกับมาระโก

-	 เปาโลเลือกสิลาสไป (เป็นคนถือจดหมายจากบรรดาอัครสาวกไปอันทิโอพร้อมกับเปาโล- 
บารนาบัส)

**ข้อสังเกต 1

	-	 เปาโลยอมเสียบารนาบัส เพื่อนที่ดีที่สุด เพื่อเห็นแก่การประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสตเจ้า

	-	 ชีวิตของเปาโลเป็นชีวิตที่ขัดแย้งกับคนอื่นตลอดเวลา	 รวมถึงเปโตร	 มาระโก	 ชาวโครินธ์	 
ชาวกาลาเทีย

	-	 เปาโลมองว่า	นี่เป็นการช�าระตัว ความอ่อนแอของท่าน

 บทที่ 16 = การเดินทางธรรมทูต ครั้งที่ 2 ไปประกาศข่าวดีที่เมืองฟิลิปป ี เมืองเอกของ 

  แคว้นมาสิโดเนีย

1)		รับทิโมธีเป็นผู้ร่วมงาน

-	 เมื่อเดินทางถึงเมืองเดอร์บีและลิสตา ที่นี่ เปาโลรับทิโมธี (แม่เป็นยิว-พ่อเป็นกรีก) ให้ร่วม

เดินทางไปแพร่ธรรมด้วย	 โดยให้ทิโมธีเข้าสุหนัตก่อน	 เพื่อเขาจะได้เป็นที่ยอมรับของพวกยิว

เวลาไปประกาศข่าวดี

-	 เดนิทางถึงเมอืงฟิลิปปี	เมอืงเอกของแคว้นมาซโิดเนยี	ได้พบนางลเิดยี ผู้มใีจศรทัธาอย่างมาก 

ที่สุดก็ได้ล้างบาปทั้งครอบครัว	เปาโลไปพักที่บ้านอยู่หลายวัน
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2)  เปาโล-สิลาส ถูกจับและจองจ�า

-	 เนื่องจากได้ขบัไลจ่ติออกจากหญงิคนทรง	เจ้านายของหญงิจึงขาดรายได้	จงึปรกัปร�าทัง้สองวา่
สร้างความวุ่นวาย

-	 ทั้งสองจึงถูกจับ	เฆี่ยน	ขังคุก	ใส่โซ่ตรวน

3)		พระเจ้าช่วยทั้งสองให้พ้นคุก

-	 ตกกลางคืน เกิดแผ่นดินไหว โซ่ตรวนขาด ประตูคุกเปิด (อ่าน 16:25-40)

-	 ผู้คุมรับความเชื่อและได้ล้างบาปทั้งครอบครัว

-	 รุ่งเช้า	ผู้พิพากษาสั่งให้ปล่อยทั้งสองคน

-	 เปาโลบอกว่าตัวเองและสลิาสเป็นพลเมอืงโรมัน ผู้พิพากษากลัว รบีมาขอโทษ และพาออก

จากคุก เพราะตอนนั้น ฟิลิปปีเป็นเมืองขึ้นของโรม

**ข้อสังเกต 1

	-	 เปาโลฉลาด ให้ทิโมธีเข้าสุหนัต เพราะมารดาเป็นยิว พ่อเป็นกรีก เวลาไปประกาศข่าวดี  

พวกยิวจะได้ยอมรับ

	-	 แม้ขณะอยู่ในคุก	เปาโลยังประกาศข่าวดีแก่ผู้คุมและล้างบาปทั้งครอบครัว

	-	 เปาโลอ้างสิทธิเป็นพลเมืองโรมันในยามท่ีการประกาศข่าวดีถูกคุกคาม	 เปาโลจะอ้างสิทธินี้อีกใน
เยรูซาเล็ม	จึงถูกส่งตัวไปโรม

 บทที่ 17 = เมืองเธสะโลนิกาและกรุงเอเธนส์

1)  ความขัดแย้งในเมืองเธสะโลนิกา

-	 ชาวยิว-ชาวกรีกได้กลับใจกันเป็นจ�านวนมาก	 พวกยิวกลุ่มหนึ่งอิจฉา	 จึงจ้างคนมาสร้างความ

วุ่นวาย

-	 เปาโลจึงหนีไปประกาศข่าวดีที่เมืองเบโรอา	พวกนั้นก็ตามไปอีก

-	 เปาโลจึงหนีไปที่กรุงเอเธนส์

2)  กรุงเอเธนส์ ศูนย์กลางความรู้และศิลปะของกรีก

-	 เปาโลพบว่าในเมืองนี้มีรูปเคารพอยู่เต็มไปหมด จึงรู้สึกไม่พอใจ 

-	 จึงไปตามศาลาธรรมเพื่ออธิบายและโต้เถียงกับทั้งชาวยิว-ชาวกรีก	และนักปรัชญาต่างๆ

-	 ชาวเอเธนส์ว่าเปาโลเล่าเรื่องแปลกๆ ให้ฟัง	 คือ	 เปาโลเล่าเรื่องพระเยซูเจ้า	 พระของ 
คนต่างชาติ	ซึ่งพวกเขาไม่รู้จัก
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3)  เปาโลพูดหน้าที่ประชุมอภิรัฐสภา

-	 เปาโลกล่าวว่า	 ท่านเห็นมีเขียนว่าพระแท่นบูชาของเทพเจ้าที่ไม่มีใครรู้จัก	 แท้จริงแล้ว	 
นั่นคือพระเจ้าของเรานั่นเอง

-	 แล้วเปาโลก็พูดเรื่องพระเยซูที่พระเจ้าบันดาลให้กลับคืนชีพ

- ชาวเอเธนส์ฟังเรื่องการกลับคืนชีพจากความตาย	ก็หัวเราะเยาะ

**ข้อสังเกต 1

	-	 ลัทธิเอปิคูเรียนของกรีก สอนว่าพระเจ้าไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ มนุษย์ควรแสวงหาความสุขให้
มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้

 -	 ส่วนลัทธิสโตอิกของกรีก มุ่งแสวงหาความจริง ซึ่งก็คือ คุณธรรม

 -	 พอเปาโลเริ่มพูดเรื่องการกลับคืนชีพ	พวกกรีกจึงหัวเราะและไม่สนใจ

 บทที่ 18 = การตั้งพระศาสนจักรที่เมืองโครินธ์

1)  ที่โครินธ์

-	 จากเอเธนส์ เปาโลเดินทางมาถึงโครินธ์ พบชาวยิวชื่ออาควิลลา ภรรยาเขาชื่อปริสซิลลา
เพิ่งมาจากอิตาลี	 เนื่องจากจักรพรรดิคลาวดิอัสให้ชาวยิวทุกคนออกจากโรม	 เปาโลจึงพักอยู่

ด้วยและร่วมกันท�างาน	เพราะมีอาชีพท�ากระโจมเหมือนกัน

-	 เปาโลประกาศพระวาจาในศาลาธรรมทุกวันสับบาโต อยู่ที่นี่ปีครึ่ง มีชาวยิว-กรีกกลับใจ
จ�านวนหนึ่ง	และก็มีกลุ่มที่คอยต่อต้านด้วยเช่นกัน

-	 องค์พระผู้เป็นเจ้ามาหาเปาโลในนิมิต	ตรัสว่า	“จงพูดต่อไป ไม่ต้องกลัว เราจะอยู่กับท่าน”

2)  เปาโลถูกจับขึ้นศาล

-	 พวกยิวจับเปาโลขึ้นศาล	กล่าวหาว่าชักชวนให้นมัสการพระเจ้าอย่างผิดกฎหมาย

-	 กัลลิโอที่เป็นผู้ว่าไม่สนใจเรื่องศาสนา	จึงกล่าวว่า	ไม่ใช่เรื่องอาชญากรรม	ฉ้อโกง	แต่เป็นเรื่อง
ค�าสอน	ความเชื่อ	เขาไม่ยุ่งเกี่ยวด้วย	ให้พวกยิวไปจัดการกันเอง

- เปาโล	อาควิลลา	ปริสซิลลา	เดินทางมาถึงเอเฟซัส	จากนั้นก็แยกทางกัน	เปาโลได้เดินทางกลับ
ไปอันทิโอก

3)  ที่เอเฟซัส

-	 อปอลโลมาจาอเลก็ซานเดรยี ประกาศเรือ่งพระเยซเูจ้า เขารูเ้รือ่งดมีาก แต่เขารูจ้กัแต่พธิี
ล้างของยอห์น 

- อาควิลลากับปริสซิลลาจึงเชิญเขามาบ้าน	อธิบายความเข้าใจที่ถูกต้องให้
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**ข้อสังเกต 1

	-	 เปาโลเดนิทางจากเอเธนส์มาถงึเมอืงโครนิธ์ด้วยความทกุข์ มีความกลัวและหวาดหวัน่มาก อาจ
เป็นเพราะปัญหาทีเ่มืองฟิลปิปี การถูกต่อต้านทีเ่ธสะโลนกิา และความล้มเหลวในการประกาศ

พระวาจาที่เอเธนส์

	-	 ที่โครินธ์นี่เอง เปาโลเขียนจดหมายถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 1. (อาจ 2 ธส.ด้วย) อธิบายค�า
สอนเรื่องการกลับคืนชีพของผู้ล่วงลับ และการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์

 บทที่ 19 = การเดินทาง ครั้งที่ 3 เริ่มจากอันทิโอก เดินทางมาถึงเอเฟซัส

1)  ที่เอเฟซัส

- เปาโลพบศิษย์ของยอห์น	เขาได้รับพิธีล้างของยอห์นแล้ว	แต่ยังไม่ได้รับพระจิต	เปาโลจึงโปรด
ศีลล้างในนามของพระเยซู	แล้วปกมือประทานพระจิตเจ้าให้แก่เขา

-	 เปาโลเทศน์สอนทุกวันสับบาโต ตั้งพระศาสนจักรที่เมืองเอเฟซัส และพ�านักอยู่ที่นี่ 2-3 ปี

2)  เปาโลเขียนจมถึงชาวโครินธ์

-	 ที่เอเฟซัสนี้ เชื่อว่าเปาโลเขียนจดหมาย 2 ฉบับถึงชาวโครินธ์

-	 เปาโลเตือนคริสตชนที่โครินธ์ไม่ให้คบค้ากับพวกที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม ผิดประเวณี 

ขโมย กราบไว้รูปเคารพ และดูเหมือนสถานการณ์ยิ่งทียิ่งเลวร้ายมาก

-	 คริสตชนเองยังทะเลาะเบาะแว้ง แบ่งพรรคพวกของเปาโล อปอลโล

- เปาโลส่งทิโมธีไปโครินธ์ในฐานะตัวแทน

-	 แต่เมื่อทิโมธีไปถึงก็ไม่สามารถท�าอะไรได้	ยังมีธรรมทูตชาวยิวกล่าวร้ายเปาโลต่างๆ	นาๆ	ทิโมธี
จึงกลับไปรายงานเปาโล

- เปาโลจึงเดินทางไปด้วยตัวเอง	แต่แก้ปัญหาอะไรไม่ได้	จึงกลับ

-	 พระศาสนจักรที่เอเฟซัสเจริญก้าวหน้า

- กลุ่มช่างเงินในเอเฟซัสไม่พอใจเปาโลที่เทศน์สอนต่อต้านรูปเคารพ	ท�าลายอาชีพเขา	จึงก่อการ
จลาจล
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 บทที่ 20 = ออกเดินทางต่อไป และ จบการเดินทางด้วยการกลับมาที่เยรูซาเล็ม

1)  มาถึงกรีซ

+	 ทิตัสกลับจากโครินธ์	ชาวโครินธ์ส�านึกผิด	กลับใจ	อยากพบเปาโล	ท่านจึงเขียนจม.ไปแทน

+	 เปาโลพักอยู่	3	เดือน	เขียน	จม.ถึงชาวโรม

2) ถึงเมืองโตรอัส

+	 เปาโลปลุกคนตายให้คืนชีพ	(อ่าน	20:7-12)

+	 เตรียมตัวเดินทางกลับเยรูซาเล็ม	ไม่แวะเอเฟซัส	แต่แวะที่มีเลตัสแทน

+	 เรียกผู้อาวุโสจากเอเฟซัสมาพบ	กล่าวฝากฝังพระ	ศาสนจักรและกล่าวอ�าลา

บทที่ 21-28 เปาโลถูกจับ + จ�าคุก + ส่งตัวไปโรม

บทที่ 21

1) เปาโลเดินทางมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม (17“เมื่อเรามาถึงกรุงเยรูซาเล็ม”)

-	 พี่น้องคริสตชนต้อนรับเปาโลอย่างยินดี

-	 เปาโลไปบ้านของยากอบ	ผูอ้าวโุสทกุคนมาทีน่ั่นเพือ่พบเปาโล	และท่านกเ็ล่าเร่ืองราวทกุอย่างทีท่่าน

ท�าและเกิดขึ้นในการประกาศข่าวดีแก่คนต่างศาสนา	ทุกคนถวายเกียรติแด่พระเจ้า

-	 แต่ผูอ้าวโุสบอกว่า	ได้ยนิข่าวว่าเปาโลสอนชาวยวิทีอ่าศยัอยูใ่นหมูค่นต่างศาสนาให้ละทิง้ธรรมบญัญตัิ

ของโมเสส	ไม่ต้องให้ลูกเข้าพิธีสุหนัตและไม่ต้องปฏิบัติตามธรรมประเพณี	ซึ่งถ้าพวกยิวรู้เรื่องนี้จะ

เป็นผลร้ายแน่	จึงแนะน�า	2	อย่างคือ	(1)	ให้เปาโลไปท�าพิธีช�าระตนและโกนผม	เมื่อชาวยิวเห็นจะ

ได้เห็นว่าข่าวที่ได้ยินมานั้นไม่จริง	 (2)	 จะส่งจดหมายไปยังคนต่างศาสนาที่มีความเชื่อแล้ว	 แจ้งค�า

ตัดสินของที่ประชุมนี้ว่าพวกเขาจะต้องปฏิบัติตาม...

1)	 งดเว้นกินเนื้อสัตว์ที่ถวายแก่รูปเคารพแล้ว

2)	 งดเว้นการกินเลือด

3)	 งดเว้นการกินเนื้อสัตว์ที่ถูกรัดคอ

4)	 งดเว้นการแต่งงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

2) เปาโลถูกชาวยิวจับกุมขณะอยู่ในพระวิหาร

-	 เปาโลท�าตามค�าแนะน�า	แต่เมือ่เปาโลเข้าไปในพระวหิาร	ชาวยวิบางคนเห็นเปาโลจึงตะโกนปรกัปร�า

เปาโลเหมือนอย่างที่ผู้อาวุโสบอกก่อนหน้านี้	และยุยงให้ชาวยิวมาช่วยกันจับเปาโลและจะรุมกันฆ่า

เปาโล
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-	 มีคนไปแจ้งผู้บัญชาการกองพันของโรมัน	จึงมาน�าตัวเปาโลไปขังคุกและถูกมัดด้วยโซ่ตรวน

-	 เปาโลประกาศว่าท่านเป็นชาวยิวจากเมืองทาร์ซัส	 ไม่ใช่ชาวกรีก	 และขออนุญาตผู้บัญชาการขอ

อธิบายเรื่องนี้แก่ประชาชน	ผู้บัญชาการอนุญาต

บทที่ 22

1) เปาโลเริ่มกล่าวอธิบายเรื่องราวแก่ประชาชนชาวยิว

-	 เมื่อชาวยิวได้ยินเปาโลพูดเป็นภาษาฮีบรู	ก็ประหลาดใจ	พากันเงียบ

-	 เปาโลว่าตัวเองเป็นชาวยิว	 จากเมืองทาร์ซัส	 รับใช้พระเจ้าและปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของ

บรรพบุรุษอย่างเคร่งครัด	 แล้วก็เล่าเรื่องที่พระเยซูเจ้าประจักษ์มาหาท่านระหว่างเดินทางไป

ดามัสกัสและเรียกให้ท่านกลับใจ	และส่งท่านไปประกาศข่าวดีแก่คนต่างศาสนา

-	 ประชาชนฟังแล้วไม่พอใจ	ร้องตะโกนให้ฆ่าเปาโล

2) เปาโลอ้างสิทธิว่ามีสัญชาติโรมัน

-	 ผู้บัญชาการน�าเปาโลกลับไปในคุก	สั่งให้โบยตี	และสอบสวนว่าท�าไมประชาชนชาวยิวจึง	อยากจะ

ฆ่าเปาโล

-	 เปาโลอ้างสิทธิถือสัญชาติโรมันโดยก�าเนิด	ซึ่งตามกฎหมายห้ามโบยตี	ทหารจึงไม่กล้าโบยตี

-	 ผู้บัญชาการอยากรู้ว่าท�าไมชาวยิวจึงต้องการฆ่าเปาโล	วันรุ่งขึ้น	จึงน�าตัวเปาโลไปต่อหน้า	

สภาซันเฮดริน

บทที่ 23

1) เปาโลอยู่ต่อหน้าสภาซันเฮดริน

-	 เปาโลรู้ว่าส่วนหนึ่งของที่ประชุมเป็นชาวสะดูสี	และอีกส่วนเป็นชาวฟาริสี	จึงตะโกนขึ้นบอกว่าท่าน

เป็นชาวฟารสิ	ีเป็นบตุรของชาวฟาริส	ีทีท่่านถกูสอบสวนเพราะเร่ืองความหวงัในการกลับคนืชพีของ

ผู้ตาย

-	 เมื่อเปาโลพูดจบ	ก็เกิดการทะเลาะกันวุ่นวายระหว่างชาวฟาริสีกับชาวสะดูสี

-	 สาเหตุเพราะ	ชาวสะดูสียืนยันว่าไม่มีการกลับคืนชีพ	ไม่มีทูตสวรรค์	ไม่มีจิต	แต่ชาวฟาริสีเชื่อว่ามี

-	 ผู้บัญชาการกลัวเปาโลจะถูกรุมประชาทัณฑ์	จึงให้ทหารน�าตัวกลับไปยังค่ายทหาร

2) นิมิตเห็นพระเยซูเจ้า

-	 คนืต่อมา	พระเยซเูจ้าประจักษ์มาหาเปาโล	บอกว่า	เปาโลเป็นพยานท่ีกรงุเยรูซาเลม็อย่างไร	จะต้อง

เป็นพยานที่กรุงโรมอย่างนั้นด้วย
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3) ชาวยิวคบคิดกันจะลอบฆ่าเปาโล

-	 ชาวยิวบางคนสมคบคิดกันและสาบานว่าจะไม่กินไม่ด่ืม	 จนกว่าจะฆ่าเปาโลได้	 แล้วไปพาบรรดา
สมณะให้ไปขอน�าตัวเปาโลมาสอบสวนใหม่	โดยอ้างว่าต้องการข้อมูลมากขึ้น	แต่ได้วางแผนการจะ

ลอบฆ่าเปาโลระหว่างเดินทาง

-	 แต่บุตรชายของน้องสาวเปาโลรู้แผนการ	จึงไปบอกเปาโล	เปาโลส่งให้ไปบอกผู้บัญชาการให้รู้เรื่อง

4) เปาโลถูกย้ายตัวไปเมืองซีซารียา

-	 ต่อมา	ผู้บัญชาการสั่งให้กองทหารน�าตัวเปาโลย้ายไปจองจ�าที่เมืองซีซารียา

-	 ผู้บัญชาการส่งจดหมายให้ทหารน�าไปด้วย	 เพื่อแจ้งเรื่องราวแก่เฟลิกซ์	 ซ่ึงมีต�าแหน่งเป็นผู้ว่า

ราชการแคว้นยูเดียในขณะนั้น

-	 ในจดหมายเล่าเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนกับเปาโลว่าถกูกล่าวหาว่าท�าผดิเรือ่งธรรมบญัญตัขิองชาวยวิ	แต่
ไม่มีข้อกล่าวหาใดที่สมควรต้องรับโทษถึงตาย	และบอกว่าเปาโลมีสัญชาติโรมัน

-	 เมื่อผู้ว่าราชาการอ่านจดหมายแล้ว	 บอกกับเปาโลว่าจะพิจารณาคดีให้	 แต่ให้รอชาวยิวที่จะตาม

มาฟ้องร้องคดีก่อน	 แล้วสั่งให้จองจ�าเปาโลไว้ในวังของกษัตริเฮโรด	 (ภายหลัง-ราชวังนี้ได้กลาย
เป็นจวนผู้ว่าราชการชาวโรมัน)

บทที่ 24

1) การพิจารณาคดีของเปาโลต่อหน้าผู้ว่าราชการเฟลิกซ์

-	 ห้าวันต่อมา	มหาสมณะอานาเนีย	พร้อมผู้อาวุโสบางคนและทนายความลงมายังเมืองซีซารียาเพื่อ
ตั้งข้อกล่าวหาเปาโล

-	 ทนายความกล่าวช่ืนชมผลงานของผู้ว่าราชาการเฟลิกซ์	แล้วกเ็ล่าว่า	เปาโลเป็นคนอันตราย	ก่อการ
จลาจลในกลุ่มชาวยิวท่ัวโลก	หวัหน้าคนหนึง่ของลทัธนิาซารนี	(บรรดาศตัรขูองครสิตชนาคดิว่าพวก

ครสิตชนเป็นเพยีงแค่ลัทธหิน่ึงทางศาสนาเท่าน้ัน)	ท�าให้พระวหิารเป็นมลทนิ	ชาวยวิทัง้หมดเห็นด้วย

กับข้อกล่าวหาของเขา

2) เปาโลแก้ข้อกล่าวหา

-	 ผู้ว่าราชการให้เปาโลพูดแก้ข้อกล่าวหา	 เปาโลกล่าวว่าท่านเพิ่งไปถึงกรุงเยรูซาเล็มเพื่อนมัสการ
พระเจ้าได้เพียง	12	วัน	ไม่ได้โต้เถียงกับใครในพระวิหาร	ไม่ได้ยุยงใครให้ก่อความวุ่นวายทั้งในศาลา

ธรรม	ในเมือง	และในพระวิหาร	ไม่ได้ท�าผิดอะไรเลย	ท่านมีความเชื่อพระเจ้าเหมือนพวกเขา	และ

มีความหวังในการกลับคืนชีพ	ท่านจากเยรูซาเล็มไปหลายปี	บัดนี้กลับมาเพื่อน�าเงินบริจาคมามอบ
ให้เพื่อนร่วมชาติและเพื่อถวายเครื่องบูชา	 แต่เมื่อพวกยิวเห็นท่านท�าพิธีช�าระตนและถวายเครื่อง

บูชาเท่านั้น	ก็พยายามจับกุม	เมื่อน�าตัวไปต่อหน้าสภาซันเฮดริน	ท่านก็ยืนยันว่าท่านเชื่อเรื่องการก
ลับคืนชีพของบรรดาผู้ตาย	ก็เท่านั้น
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3) ผู้ว่าราชการเฟลิกซ์จัดการข้อกล่าวหาดังกล่าว

-	 ผู้ว่าราชาการรู้เรื่องวิถีทางของคริสตชนดี	 จึงส่ังให้เล่ือนการพิจารณาคดีออกไป	 บอกว่า	 รอให ้

ผู้บัญชาการกองพันมาถึงก่อน	 ค่อยพิจารณาคดีใหม่	 แล้วสั่งให้คุมตัวเปาโลไว้แบบหลวมๆ	 คือ	 

มีอิสรภาพบ้าง	ให้เพื่อนๆ	เข้าไปดูแลรับใช้เปาโลได้

-	 ระหว่างถูกควบคุมตัว	ผู้ว่าราชการคนนี้เรียกเปาโลมาพูดคุยเรื่องความเชื่อในพระเยซูอยู่หลายครั้ง	

โดยหวังว่าจะได้รับเงินจากเปาโล	(ผู้ว่าเฟลิกซ์มีภรรยาเป็นชาวยิว)

-	 สองปีผ่านไป	 มีผู้ว่าคนใหม่ช่ือเฟสตัสมาแทนที่	 ผู้ว่าเฟลิกซ์ต้องการเอาใจชาวยิว	 จึงให้เปาโล 

ถูกจองจ�าต่อไป

บทที่ 25

1) ผู้ว่าราชการเฟสตัสกับชาวยิว เปาโลอุทธรณ์ต่อพระจักรพรรดิ

-	 หลังจากผู้ว่าเฟสตัสรับต�าแหน่งได้	3	วัน	ก็เดินทางไปกรุงเยรูซาเล็ม

-	 หัวหน้าสมณะและหัวหน้าชาวยิวรู้	 จึงรีบมาพบพื่อกล่าวโทษเปาโลและขอให้ย้ายเปาโลกลับมา 

รับโทษที่กรุงเยรูซาเล็ม	และซุ่มเตรียมแผนการจะฆ่าเปาโล

-	 เมื่อเฟสตัสกลับมาที่ซีซารียาแล้ว	วันต่อมา	ก็ขึ้นบัลลังก์พิจารณาคดีเปาโล	พวกยิวกล่าวหาเปาโล

ในข้อหาอุกฉกรรจ์หลายข้อ	แต่พิสูจน์ข้อกล่าวหาไม่ได้

-	 เปาโลแก้ข้อกล่าวหาว่าท่านไม่ได้ท�าอะไรผิดต่อธรรมบัญญัติของชาวยิว	 ทั้งต่อพระวิหาร	 และต่อ

จักรพรรดิ

-	 เฟสตสัอยากจะเอาใจชาวยวิ	จงึถามเปาโลว่าอยากให้เขาไปพจิารณาคดเีปาโลทีก่รุงเยรูซาเลม็ไหม?	

แต่เปาโลปฏิเสธว่า	ท่านต้องการพิจารณาคดีต่อหน้าศาลของพระจักรพรรดิ	เหมือนที่เป็นอยู่	และ

ท่านไม่ได้ท�าผิดอะไรต่อชาวยิว	ถ้าท�าผดิจรงิ	กย็อมรบัโทษถงึตาย	แต่นีไ่ม่ได้ท�าอะไรผดิ	จงึขออทุรณ์

ต่อพระจักรพรรดิ	(เนื่องจากเฟสตัสยืนยันว่าตนไม่มีอ�านาจพิจารณาคดีนี้	เปาโลจึงจะต้องถูกส่งตัว

ไปพจิารณาต่อหน้าสภาซนัเฮดริน	ดงันี	้เปาโลจงึใช้สทิธใินฐานะพลเมอืงโรมนั	อทุรณ์ให้พระจกัรพรรดิ

แห่งโรมันตัดสิน)

2) กษัตริย์อากริปปามาเยี่ยมผู้ว่าราชการเฟสตัส

-	 สองสามวันต่อม	กษัตริย์อากริปปาเสด็จมาเมืองซีซารียาเพื่อเยี่ยมเยียนเฟสตัส	เฟสตัสจึงเรื่องคดี

ของเปาโลให้ฟัง	 และอธิบายถึงการพิจารณาดคีของโรมันว่า	 ชาวโรมันจะไม่ตัดสินลงโทษผู้ใดก่อน

ทีเ่ขาจะมโีอกาสเผชญิหน้ากบัผูก้ล่าวหาและแก้ข้อกล่าวหานัน้	แต่เมือ่พวกผูน้�าของชาวยวิมากล่าว 

หาเปาโล	กลับไม่ได้ตัง้ข้อกล่าวหาเรือ่งความผดิใดๆ	เลย	เพียงแต่มาถกเถยีงกนัในปัญหาทางศาสนา

ของพวกเขา	 และเรื่องของชายคนหนึ่งที่ตายไปแล้วชื่อ	 เยซู	 แต่เปาโลยืนยันว่ายังมีชีวิตอยู่	 ที่สุด	

เปาโลไม่ยอมไปพจิารณาคดีในเยรซูาเลม็	และร้องอทุธรณ์คดใีห้พระจกัรพรรดติดัสิน	ตอนนีถ้กูจองจ�า

อยู่	เตรียมส่งไปกรุงโรม	(ข้อ	13-21)

31



	 หนังสือกิจการอัครสาวก	 คุณพ่อวสันต์	พิรุฬห์วงศ์:	สติกมาติน

-	 กษัตริย์อากริปปาได้ยินเรื่องราวของเปาโลแล้ว	อยากพบเปาโล	จึงบอกเฟสตัส

3) เปาโลถูกน�าตัวมาต่อหน้ากษัตริย์

-	 วันรุ่งขึ้น	 เปาโลถูกน�าตัวมาต่อหน้ากษัตริย์อากริปปา	 พระมเหสีเบอร์นิสและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

หลายคน

-	 เฟสตัสเล่าเรื่องของเปาโลต่อหน้าทุกคนว่า	 เปาโลถูกชาวยิวกล่าวโทษให้ต้องประหารชีวิต	 แต่ตัว

ท่านไม่พบว่าเปาโลท�าผิดอะไรจนต้องถึงตาย	 เปาโลขออุทธรณ์ต่อจักรพรรดิ	 ท่านจึงเตรียมส่งตัว

เขาไป	 แต่ไม่รู้จะเขียนรายงานข้อมูลคดีหรือข้อกล่าวหาเพื่อส่งตัวไปสอบสวนต่อหน้าจักรพรรดิ

อย่างไรดี	จึงขอให้กษัติรย์ช่วยไต่สวนเพื่อท�าข้อมูลส�าหรับรายงาน

บทที่ 26

1) เปาโลปราศรัยต่อหน้ากษัตริย์อากริปปา

-	 เปาโลได้รับอนุญาตให้แก้ข้อกล่าวหาได้	จึงกล่าวว่า	ชาวยิวทุกคนรู้จักท่านดีนับแต่สมัยเป็นเด็กและ

เห็นท่านในเยรูซาเล็มเรื่อยมา	และรู้ว่าท่านเป็นชาวฟาริสีที่ปฏิบัติตามกฎศาสนาอย่างเคร่งครัด	มี

ความหวังในพระสัญญาว่าจะเป็นจริงเหมือนชาวยิวทุกคน	แต่ชาวยิวก็กล่าวหาท่านเรื่องความหวัง

นี้เอง	เพราะท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงท�าให้เราบรรดาผู้ตายกลับคืนชีพได้	/	ข้าพเจ้าเคยท�าทุกอย่าง

เพื่อขัดขวางนามเยซู	 ชาวนาซาเร็ธ	ทั้งในกรุงเยรูซาเล็ม	 โดยได้รับมอบอ�านาจจากบรรดาหัวหน้า

สมณะนั่นเองให้จับกุมคริสตชนและตัดสินให้ประหารชีวิตพวกเขา	 ท่านเห็นด้วยและได้ท�าทุกอย่าง

ตามนั้น	 แต่วันหนึ่งขณะได้รับมอบภารกิจจากบรรดาหัวหน้าสมณะให้ไปจับกุมคริสตชนที่เมือง

ดามัสกัส	 ระหว่างทางได้พบกับพระเยซูผู้กลับคืนชีพ	 ...	 จึงกลับใจ	 และยังได้รับมอบหมายให้ไป

ประกาศข่าวดีนี้แก่คนต่างชาติด้วย	ท่านจึงไปและประกาศเรื่อยมาว่า	พระเยซูเจ้าคือผู้ที่ประกาศก

และโมเสสเคยกล่าวท�านายไว้	คือ	พระครสิตเจ้าจะต้องรบัทรมานและจะทรงกลบัคนืชพีจากบรรดา

ผู้ตายเป็นคนแรก	และพระองค์จะเป็นแสงสว่างแก่อิสราเอลและคนต่างศาสนา

2) ปฏิกิริยาของผู้ฟัง

-	 ขณะเปาโลก�าลังพูด	 เฟสตัสตะโกนคัดค้านว่าเปาโลเป็นบ้าไปแล้ว	 การเรียนมากท�าให้ท่านเป็นบ้า	

แต่เปาโลก็ตอบโต้ทันทีว่าไม่ได้บ้า	แต่ก�าลังพูดความจริงสมเหตุสมผล

3) ค�าตัดสินจากที่ประชุม

-	 หลังเปาโลพูดจบ	 ทุกคนท่ีอยู่ท่ีนั่นมีความเห็นตรงกันว่า	 “ชายผู้นี้ไม่ได้ท�าผิดอะไรท่ีสมควราจะ 

ถูกประหารหรือถูกจองจ�า”	(ข้อ	31)

-	 กษัตริย์ตรัสกับเฟสตัสว่า	 “ถ้าชายผู้น้ีไม่ได้อุทธรณ์ต่อพระจักรพรรดิ	 เขาน่าจะถูกปล่อยไปก่อน 

หน้านี้แล้ว”
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บทที่ 27

1) เปาโลเดินทางจากซีซารียาไปกรุงโรม

-	 “เม่ือผู้ว่าเฟสตัสตัดสินใจให้เราลงเรือไปยังอิตาลีแล้ว”	 (27:1)	 โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของ 

นายร้อยชื่อยูเลียส	สังกัดกองทัพของพระจักรพรรดิ

2) การเตือนที่ไม่เป็นที่สนใจ / พายุ / นิมิตของเปาโล / การรับประกันความปลอดภัย

-	 เรือผ่านและแวะพักตามสถานท่ีต่างๆ	 มากมาย	 เมือมาถึงสถานที่ที่เรียกว่า	 “ท่างาม”	 ใกลเมือง 

ลาเซีย	เปาโลเตือนว่าการเดินทางต่อไปมีอันตรายมาก	เพราะมีกระแสลมแรง	แต่นายร้อยไม่เชื่อ	 

กลบัไปเชือ่กปัตนัและเจ้าของเรือมากกว่า	อกีอย่างคอื	ตรงกบัฤดหูนาว	ท่าเรอืทีน่ัน่กไ็ม่เหมาะทีจ่ะ

แวะพัก	ผู้โดยสารส่วนใหญ่จึงตัดสินใจเดินทางกันต่อไป

-	 ออกเรือมาได้ไม่นาน	มีลมพายุใหญ่	เรือต้านไม่ไหว	จึงต้องปล่อยเรือไปตามกระแสลม

-	 วันรุ่งขึ้น	ลูกเรือเริ่มทิ้งสินค้าลงทะเล	ท้องฟ้ามืด	ไม่เห็นดวงอาทิตย์และดวงดาวเป็นเวลาหลายวัน	

ทุกคนคิดว่าคงไม่รอด	ไม่ได้กินอาหารมาเป็นเวลานาน

-	 เปาโลถือโอกาสยืนข้ึนกล่าวว่า	 ท่านได้เตือนก่อนออกเดินเรือแล้วว่าอย่าเพิ่งเดินทาง	 แต่บัดนี้	 

ไม่ต้องกลัว	 เพราะไม่มีใครสักคนจะเสียชีวิต	 มีแต่เรือเท่าน้ันที่อับปาง	 เพราะเมื่อคืนท่ีผ่านมา	 

ทตูสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึง่เป็นเจ้านายทีท่่านรบัใช้ปรากฏมาแล้วบอกว่า	พระองค์ต้องการ

ให้ท่านไปปรากฏตัวต่อหน้าจักรพรรดิ	 และพระเจ้าทรงพระกรุณาไว้ชีวิตพวกท่านทุกคน	 ฉะนั้น	 

ท�าใจดีๆ	ไว้	เรือของเราจะต้องไปเกยตื้นที่เกาะใดเกาะหนึ่ง

3) เรืออับปาง

-	 หลังเจอพายุมาได้	14	วัน	เมื่อรู้สึกว่าเรือเข้าใกล้เกาะ	พวกกะลาสีแอบเอาเรือชูชีพลง	เพื่อจะหนี	

แต่พวกทหารตัดเชือกเรือชูชีพไว้ได้ทัน

-	 เปาโลเตือนทุกคนให้กินอาหารเช้า	พูดว่า	เราไม่ได้กินอาหารมา	14	วันแล้ว	ให้กินอาหาร	จะได้มี

ชีวติรอด	ไม่ต้องกลัว	เพราะ	“จะไม่มแีม้ผมเพยีงเส้นเดยีวจากศรีษะของท่านคนใดสญูเสยีไป”	(34)	

แล้วเปาโลก็หยิบขนมปังขึ้นมาต่อหน้าทุกคน	 กล่าวขอบคุณพระเจ้าและเริ่มกิน	 ทุกคนมีก�าลังใจดี

ขึ้นและเริ่มกินอาหาร	พออิ่มแล้ว	ก็ทิ้งข้าวสาลีที่เหลือลงทะเล	เพื่อท�าให้เรือเบา	ทั้งหมดในเรือมี	

276	คน

-	 เมื่อสว่างแล้ว	หัวเรือชนสันทรายและเกยตื้น	 เคลื่อนที่ไม่ได้	 ส่วนท้ายเรือถูกคลื่นซัดอย่างรุนแรง	

จนแตก

-	 พวกทหารจะฆ่านักโทษ	เพราะกลัวว่ายน�้าหลบหนี	แต่นายร้อยต้องการช่วยเปาโล	จึงห้ามไว้	ที่สุด	

ทุกคนขึ้นเกาะได้อย่างปลอดภัย
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บทที่ 28

1) เปาโลที่เกาะมอลต้า

-	 เมื่อพ้นอันตรายแล้ว	จึงรู้ว่าเกาะนี้ชื่อเกาะมอลต้า	ชาวเกาะมีน�้าใจดีแก่ทุกคน

-	 ขณะก�าลังก่อกองไฟเนื่องจากอากาศหนาว	 งูพิษติดมากับกิ่งไม้กัดมือเปาโล	 ชาวเกาะพูดกันว่า	 

“ชายคนนี้เป็นฆาตกรแน่ๆ	 เพราะแม้จะรอดจากทะเล	 แต่ความยุติธรรมของพระเจ้าก็ไม่ปล่อยให้
เขามีชีวิตอยู่ต่อไป”	เปาโลสลัดงูเข้ากองไฟและไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร	ชาวเกาะรอดูเปาโลตาย	แต่

ก็ไม่เห็นเป็นไร	จึงเปลี่ยใจพูดใหม่ว่า	เปาโลเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่ง

-	 หัวหน้าชาวเกาะชื่อปูบลีอัสมีที่ดินแปลงหนึ่งอยู่บริเวณนั้น	จึงอนุญาตให้ไปพักที่นั่นได้	แต่ขณะนั้น	
บดิาของเขาป่วยเป็นไข้และท้องร่วง	เปาโลไปเย่ียม	หลังอธษิฐานภาวนาก็ปกมอืเหนือเขาและรักษา

ให้หาย

-	 หลังเหตุการณ์นี้	ชาวเกาะคนอื่นๆ	ที่ป่วยก็มาให้เปาโลรักษา

2) เปาโลถึงกรุงโรม

-	 สามเดือนต่อมา	เริ่มเดินทางต่อ	และมาถึงกรุงโรมในที่สุด

-	 พี่น้องที่กรุงโรมรู้	ออกมาต้อนรับ	เมื่อเห็นเปาโล	พวกเขาก็ขอบคุณพระเจ้าและมีก�าลังใจดีขึ้น

-	 เปาโลได้รับอนุญาตให้อยู่ตามล�าพังโดยมีทหารคนหนึ่งเป็นผู้ควบคุม	(16)

3) เปาโลเรียกผู้น�าชาวยิวมาพบ

-	 สามวันต่อมา	เปาโลเรียกผู้น�าชาวยิวมาพบ	และเล่าเรื่องราวที่ท่านถูกจับและถูกส่งตัวมาที่โรมนี้

-	 ผู้น�าชาวยิวบอกไม่ได้รับข่าวใดๆ	เกี่ยวกับเปาโลเลย	จึงต้องการได้ยินจากเปาโลว่ามีเรื่องอะไรเกิด
ขึ้น	ท�าไม่ถึงมีคนต่อต้านลัทธิของเปาโลอยูทั่วไป	(22)

-	 ชาวยิวจ�านวนมากมาพบเปาโลตั้งแต่เช้าจนค�่า	 เปาโลอธิบายและประกาศเรื่องพระอาณาจักร

พระเจ้าแก่พวกเขา	พยายามท�าให้พวกเขามีความเชื่อในพระเยซู	โดยอ้างธรรมบัญญัติของบรรดา

ประกาศกและโมเสส	บางคนเชื่อ	บางคนไม่ยอมเชื่อ

-	 กับคนที่ไม่เชื่อ	 เปาโลกล่าวว่า	 “พระจิตเจ้าตรัสไว้แก่บรรพบุรุษของท่านอย่างเหมาะสมโดยทาง 
ประกาศกอิสยาห์ว่า “จง ไป หา ประชากร นี้ และ พูด ว่า ท่าน จะ ฟัง แล้ว ฟัง เล่า แต่ จะ ไม่ เข้าใจ ท่าน จะ 

มอง แล้ว มอง เล่า แต่ จะ ไม่ เห็น เพราะ ใจ ของ ประชากร นี้ ดื้อรั้น หู ของ เขา ได้ยิน ยาก และ ตา ของ เขา 
ไม่ ยอม เปิด เพื่อ ตา จะ ไม่ ต้อง เห็น และ หู จะ ไม่ ต้อง ได้ยิน ใจ จะ ไม่ ต้อง เข้าใจ และ จะ ไม่ กลับใจ และ เรา 

จะ ไม่ รักษา เขา” ดังนั้น	ท่าน	ทั้ง	หลาย	จง	รู้	เถิด	ว่า	พระ	เจ้า	ทรง	ส่ง	ความ	รอด	พ้น	นี้	ให้	กับ	คน	ต่าง	ศาสนา	

และ	เขา	จะ	รับฟัง	(26-28)

- บทส่งท้าย:	เปาโลพักอยู่ที่บ้านเช่าในโรมเป็นเวลา	2	ปีเต็ม	และต้อนรับทุกคนที่มาเยี่ยม	ประกาศ

พระอาณาจักรของพระเจ้าและสอนความจริงเรื่องพระเยซูคริสต์	อย่างกล้าหาญ	//
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12. เปำโลเป็นใคร?
1)	 เปาโลเกิดที่เมืองทาร์ซัส	 แคว้นซีลีเซีย	 (ตุรกี)	 ประมาณปี	 ค.ศ.10	 จากครอบครัวชาวยิวเผ่า	 

เบนจามินที่อพยพไปอยู่นอกอิสราเอล	 มีสัญชาติโรมันตั้งแต่เกิด	 ชื่อเดิมภาษาฮีบรูคือ	 เซาโลหรือ 

ซาอูลแห่งทาร์ซัส	 ได้รับการศึกษาพื้นฐานจากวัฒนธรรมกรีก	 อิทธิพลนี้เห็นได้ชัดในวิธีคิดและ 
วิธีการเขียนจดหมายท่านในเวลาต่อมา	 ภาษากรีกจึงเป็นภาษาที่สองของเปาโล	 รองจากจาก 

ภาษายิวซึ่งเป็นภาษาแม่

2)	 เมื่อเป็นหนุ่ม	 เปาโลศึกษาพระคัมภีร์อย่างละเอียดตามแบบของฟาริสีผู ้เช่ียวชาญ	 โดยเน้น 
ธรรมบัญญัติของโมเสสเป็นพื้นฐาน	 เปาโลเล่าเรียนที่กรุงเยรูซาเล็มกับกามาลิเอล	 อาจารย์ที่มี 

ชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้น

3)	 เปาโลเบียดเบียนพระศาสนจักรยุคเริ่มต้น	 รู้เห็นในการตายเป็นมรณสักขีของสเตเฟนเบียดเบียน 

คริสตชนชาวยิวที่พูดภาษากรีก	ซึ่งแยกตัวจากลัทธิยิวที่เน้นพระวิหารกรุงเยรูซาเล็มเป็นศูนย์กลาง

4)	 ประมาณปี	33-34	ขณะเดินทางไปดามัสกัส	พระเยซูเจ้าผู้กลับคืนชีพประจักษ์มาให้เปาโลเห็น	และ

แจ้งว่าพระองค์ทรงเรียกเปาโลให้เป็นอัครสาวกของคนต่างชาติ	เปาโลกลับใจและยอมรับ

5)	 นับแต่นั้น	 เปาโลอุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่องานประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูผู้กลับคืนชีพ	 โดยปฏิบัติ 
พันธกิจแพร่ธรรมระหว่างการเดินทางสามครั้ง	ระหว่างปี	47-49	และ	57-58	ซึ่งเป็นการเดินทาง
ทางบกถึง	 7,800	 ก.ม.	 และทางทะเลถึง	 9,000	 ก.ม.	 ทั้งที่ท่านป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่เร้ือรัง	 
(เทียบ กท. 4:13)	 ท่านและเพื่อนร่วมงาน	 โดยเฉพาะทิโมธี	 ได้ก่อต้ังพระศาสนจักรข้ึนในเมือง 

กาลาเทีย	เอเฟซัส	โคโลสี	เธสะโลนิกา	ฟิลิปปี	และโครินธ์	ท่านมีเป้าหมายจะเทศน์สอนไปทั่วโลก	
ท่านจึงออกเดินทางจากอันทิโอก	(กจ	13:1-3)	ด้วยความหวังว่าจะไปให้ถึงสเปน	ซึ่งเป็นสุดขอบโลก
ที่รู้จักกันในเวลานั้น	(เทียบ	รม	15:28)

6)	 ธรรมประเพณีเล่าว่า	เปาโลถูกจองจ�าในกรุงโรม	และถูกประหารชีวิตเป็นมรณสักขีในปี	67

7) อุปนิสัย	 เป็นคนมุ่งมั่นและอุทิศตนอย่างมากที่จะบรรลุถึงอุดมการณ์	 ไม่ว่าจะยากล�าบากเพียงใด

ก็ตาม

-	 สิ่งเดียวที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับเปาโลคือพระเจ้า	ท่านอยู่ในฐานผู้รับใช้พระเจ้า	ท่านจึงปฏิเสธการ

ประนีประนอมทุกชนิด	เช่น	ในตอนแรก	ท่านเข้าใจว่าคริสตชนเป็นศัตรูของพระเจ้า	ท่านจึงมุ่ง

มั่นที่จะจับและเบียดเบียนคริสตชน

-	 แต่เมื่อได้พบพระเยซูผู้กลับคืนชีพ	 ท่านจึงกลับใจมารับใช้พระคริสตเยซูและมั่นใจว่าพระองค์ 

มอบหมายพันธกิจการประกาศพระวาจาแก่คนต่างชาติแก่ท่าน	 ท่านจึงทุ่มเททุกอย่างเพื่อ 
พระเยซู	 รับใช้พระเยซูอย่างสุดจิตสุดใจและด้วยความเสียสละ	 ไม่ยอมให้สิ่งใดมาขัดขวางงาน

ของพระเยซ	ูจนยอมมอบชวิีตเพือ่พระเยซ	ูเพราะท่านเองยนิยอมทีจ่ะเป็นพระอาจารย์ของท่าน	

คือ	พระเยซู	ที่ยอมมอบชีวิตบนไม้กางเขน
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-	 ท่านต่อสู้เพื่อคริสตชนต่างชาติมากทีเดียว	 หลายครั้งท่ีท่านโกรธคริสตชนชาวยิวที่ยังนิยมลัทธิ

ยิวและต้องการให้ผู้มีความเชื่อในพระเยซูทุกคนปฏิบัติธรรมบัญญัติของโมเสส	บางคนกล่าวว่า	
ผู้คนที่เปาโลประณามอย่างรุนแรงน้ีคือบรรดาอัครสาวกอาวุโสท่ีกรุงเยรูซาเล็ม	 แต่บางคนก็ 

กล่าวว่า	กระนั้นก็ดี	เปาโลก็เคารพในอ�านาจการปกครองของบรรดาอัครสาวกดังกล่าว	เปาโล 

อ้างเพียงแต่ว่า	 ท่านเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้ามากกว่าบรรดาสาวกพวกนั้นเสียอีก	 กระนั้นก็
เพื่อ	 เพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชนในพระศาสนจักรอย่างแท้จริง	 เปาโลจึงได้

รวบรวมเงินจากคริสตชนต่างชาติมาช่วยเหลือคริสตชนที่ยากจนในกรุงเยรูซาเล็มด้วย	 แม้ว่า
เงินบริจาคเหล่านั้นจะไม่ได้รับการตอบรับก็ตาม

-	 เปาโลมีอารมณ์อ่อนไหว	ดูออกจะเป็นคนเจ้าอารมณ์สักหน่อย	 โกรธง่าย	 ใช้ค�าพูดรุนแรงเวลา

โกรธ	เห็นได้ชัดจากจดหมายฉบับต่างๆ	ที่ท่านเขียนถึงกลุ่มคริสตชน	ผู้อ่านจะสังเกตุเห็นได้ชัด
ว่าขณะท่านเขียนก�าลังมีอารมณ์แบบไหน	 ดังนี้	 จดหมายส่วนใหญ่ของเปาโลจึงไม่ได้มุ่งให้เป็น

ต�าราสอน	 แต่เป็นค�าตอบท่ีเปาโลให้กับกลุ่มคริสตชนที่ก�าลังเผชิญกับปัญหาบางอย่างท่ีก�าลัง
เกิดขึ้น

8) เรื่องที่เทศน์สอน:

-	 สาระส�าคัญของเรื่องที่เปาโลเทศน์สอนคือ	ข่าวดีซึ่งบรรดาอัครสาวกประกาศสอน	 (apostolic	
kerygma)	 นั่นคือ	 การประกาศว่าพระเยซูคริสตเจ้าผู้ถูกตรึงกางเขนนั้นได้กลับคืนชีพจาก
บรรดาผู้ตายตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว	้(1คร.2:2;	15:3-4;	กท.3:1)

-	 ความเช่ือทีเ่ปาโลประกาศจงึเป็นความเชือ่เดยีวกบัทีบ่รรดาอัครสาวกประกาศ	แต่ทีต่่างกนักต็รง

ที่ว่า	 เปาโลไม่มีข้อจ�ากัดในการรับคนต่างชาติเข้ามาเป็นคริสตชน	 งานธรรมทูตครั้งแรกของ
เปาโลจึงเริ่มขึ้นที่เมืองอันทิโอก	ซึ่งมีทั้งคริสตชนชาวยิวที่พูดภาษากรีกและคริสตชนต่างชาติ

9) วาระสุดท้ายของชีวิต:

-	 เปาโลมาถึงกรุงโรมในปี	60	ถูกจองจ�าอยู่ที่กรุงโรมเป็นเวลา	2	ปี	(กจ.)	นักบุญอีเรเนอุสได้เขียน
ไว้ในศต.ที่	2	ว่า	 เปโตรและเปาโล	ได้ร่วมกันก่อตั้งพระศาสนจักรในกรุงโรม	และได้เลือกลีนุส

ขึ้นรับต�าแหน่งเป็นผู้สืบทอดอ�านาจพระสังฆราช	เปาโลไม่ได้เป็นพระสังฆราชแห่งกรุงโรม	และ
ไม่ได้น�าคริสต์ศาสนามาสู่กรุงโรม	เหตุเพราะตอนที่เปาโลมาถึงมีกลุ่มคริสตชนอยู่ในโรมอยู่แล้ว	

เรามีหลักฐานเร่ืองนีจ้ากจดหมายทีเ่ปาโลเขยีนถงึชาวโรมก่อนทีตั่วท่านเองจะเดนิทางมาถงึกรงุ

โรมเสียอีก	บทบาทของเปาโลจึงเป็นผู้สนับสนุนชีวิตพระศาสนจักรในกรุงโรม

-	 เชื่อว่าท่านคงเสียชีวิตหลังเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในกรุงโรมในเดือนกรกฎาคม	 ค.ศ.64	

แต่ต้องก่อนปี	68	ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการปกครองของจักรพรรดิเนโร	ตามค�าอ้างของบรรดา
ปิตาจารย์หลายๆ	ท่าน	และหลักฐานจากหนงัสอืพระคมัภีร์นอกสารบบ	เปาโลถกูตดัศรีษะในกรงุ

โรมโดยค�าสั่งของจักรพรรดิเนโรนั่นเอง	เช่น	ยูเซวบีอุสแห่งซีซารียา	ได้เขียนไว้ในศต.ที่	4	ว่า

เปาโลถูกตัดศีรษะในสมัยจักรพรรดิเนโร	เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในราวระหว่างปี	64-67
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-	 ต�านานเล่าว่า	 การตายเป็นมรณสักขีของเปาโลเกิดที่	 Aqaue	 Salviae	 ซึ่งตั้งอยู่บนถนน	

Laurentina	โดยหลังจากเปาโลถูกตัดศีรษะแล้ว	ศีรษะของท่านตกลงพื้นและกระเด็นไป	3	ครั้ง	
ท�าให้เกิดน�้าพุขึ้น	3	จุด	นี่เป็นเหตุท�าให้สถานที่นี้มีชื่อว่า	San	Paulo	alle	Tre	Fontane	ต�านาน

ยังเล่าอีกว่า	 ศพของเปาโลถูกฝังอยู่นอกก�าแพงเมืองของกรุงโรม	 ตามถนน	 Via	 Ostiense	 

ห่างออกไปราว	2	ไมล์	ในที่ดินของหญิงคริสตชนคนหนึ่งชื่อลูชีน่า	และเป็นที่นี่เองที่ในศต.ที่	4	
พระจักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชได้สร้างวัดหลังแรกขึ้น	จากนั้น	ระหว่างศต.ที่	4-5	วัดนี้ก็

ถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นโดยค�าส่ังของพระจักรพรรดิวาเลนติเนี่ยน	 ที่	 1,	 วาเลนติเนียน	 ที่	 2,	 
เธโอโดซีอุส	ที่	1	และ	อาร์คาดีอุส	ปัจจุบันคือ	Basilica	of	Saint	Paul	Outside	the	Walls	

ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี	1800

-	 ในปี	 2002	 นักโบราณคดีได้ขุดค้นพบโรงหินอ่อนโบราณที่มีข้อความและรูปแกะสลักในท่ีที่เชื่อ
ว่าเป็นที่ฝังศพของเปาโลในบริเวณ	Basilica	 of	 Saint	 Paul	Outside	 the	Walls	 ต่อมาใน 

ปี	 2005	 นักโบราณคดีของวาติกันประกาศว่าเป็นหลุมฝังศพของเปาโลจริง	 ในปี	 2009	 
พระสันตะปาปาเบเนดิกซ์	ที่	16	ประกาศผลของการพิสูจน์สิ่งที่เหลืออยู่ในโรงหิน	ยืนยันว่าเป็น

ของเปาโลจริง

-	 พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกฉลองนักบุญเปโตรกับเปาโลพร้อมกัน	 ในวันที่	 29	 มิถุนายน	 
โดยยึดหลักฐานจากธรรมประเพณี	 (โดยยูเซวบีอุส)	 ว่า	 เปโตรและเปาโลตายเป็นมรณสักข ี
ในเวลาเดียวกัน
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