
 2
พระเจ้าคือใคร
พระเจ้าทรงเป็นผู้เป็น 

ผู้ทรงเป็นอยู่อย่างสมบูรณ์ ไม่มีต้น ไม่มีปลาย
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พระเจ้าทรงเป็นผู้เป็น 

ผู้เป็นอยู่อย่างสมบูรณ์ ไม่มีต้น ไม่มีปลาย    

(เทียบ CCC ข้อ 213)

เมือ่เราคดิถงึข้อเท็จจรงิ ทีว่่าพระเจ้าทรงเป็น

จิตบริสุทธิ์นั้นเราก�าลังคิดถึงอะไรอยู่ บางครั้งเป็นสิ่งยาก

ทีจ่ะเข้าใจว่าพระเจ้าทรงอยูก่บัเราตลอดเวลาและคอยเฝ้า

มองเราได้อย่างไร เพราะเราไม่สามารถมองเห็นหรอืได้ยนิ

หรือสัมผัสพระองค์ได้เลย พระเจ้าทรงเป็นจิตบริสุทธิ์ นั่น

หมายความว่าพระองค์ไม่ทรงมีร่างกายทีส่มัผสัได้หรอืมอง

เห็นได้ พระเจ้าไม่ได้มีจุดก�าเนิด หรืออีกนัยหนึ่งคือ ไม่มี

ใครสร้างพระเจ้ามา พระองค์ไม่ทรงมีจุดเริ่มต้น จึงท�าให้

พระองค์ทรงเป็นอยู่ตลอดไป พระเจ้าทรงอมตะนิรันดร 

แปลว่า พระองค์ทรงเป็นอยู่มาก่อนแล้วและจะทรงเป็น

อยู่ตลอดไป

พระเจ้าคือใคร 2
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พระเจ้าหนึ่งเดียว
หากท่านเคยศึกษาหรืออ่านเกี่ยวกับเทพต�านานโบราณ

ของกรีกและโรมัน ท่านจะพบว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้คน

จะเชื่อในเทพเจ้าหรือเทพธิดาต่างๆ ผู้เป็นเทพเหล่านี้จะ

ถูกสมมติให้มีความคล้ายกับมนุษย์ทั้งในด้านคุณธรรม

ต่างๆ และในความผิดพลาดด้วยเช่นกัน ผู้คนในยุคแรกๆ 

เชื่อว่าสิ่งต่างๆ เช่นต้นไม้หรือสิ่งที่พวกเขาแกะสลักขึ้นมา

นั้นเป็นเทพเจ้า เราเรียกเทพเหล่านี้ว่าพระเท็จเทียม โดย

ทางประชากรของพระยาห์เวห์เราจึงได้รับการถ่ายทอด

ความเชื่อที่ว่ามีพระเจ้าเพียงองค์เดียว พระองค์ทรงเป็น

อยู่สูงสุด ผู้ที่เรานมัสการและรักพระองค์

พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์
เม่ือขยายความค�าว่า พระเจ้า เราจะพบความหมายทีแ่ปล

ว่า “ความดงีาม” ซ่ึงเป็นค�าท่ีถกูต้องเหมาะสมแล้วเพราะ

พระเจ้าทรงเป็นองค์ความดีงาม ในพระองค์ไม่มีความ 

ชั่วร้ายใดๆ อยู่เลย เมื่อเรากล่าวว่าพระเจ้าทรงเป็น ผู้

ศักดิ์สิทธิ์ เราย่อมคิดไปถึงคุณลักษณะที่ดีงามต่างๆ หรือ

ความสมบูรณ์แบบ เช ่น ความใจดี พระเจ ้าทรงมี

คุณลักษณะเหล่านี้อย่างไม่มีขอบเขตจ�ากัด แปลว่า 
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อย่างไม่มีท่ีสิ้นสุดน่ันเอง เช่น พระเจ้าทรงพระทัยดีไม่มี

ขอบเขต อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงมีพระธรรมชาติที่

ลึกลับซับซ้อน ทรงอยู่เหนือสรรพสิ่งที่เราไม่สามารถ

จนิตนาการได้ ค�าพดูทีเ่ราใช้เพือ่อธบิายเกีย่วกบัพระองค์

นัน้เป็นเพยีงแค่เงาของสิง่ท่ีพระองค์ทรงเป็นจรงิๆ เท่านัน้ 

อย่างไรก็ตามเราก็ยังสามารถสัมผัสถึงคุณลักษณะต่างๆ 

ของพระเจ้าได้ ในแบบท่ีว่าไม่ว่าเราท�าส่ิงใดส่ิงนั้นก็

สะท้อนถึงตัวเราท่ีบ่งบอกถึงบางส่ิงเกี่ยวกับตัวเรา ใน

ท�านองเดียวกัน ทุกส่ิงที่พระเจ้าทรงกระท�านั้นแสดงแก่

เราเกีย่วกบัพระองค์เอง ทกุสิง่ในจกัรวาลนีล้้วนพดูกบัเรา

ถึงพระเจ้า 

ความจริงก็คือ...
ค�าว่า OMNI (ภาษาละติน) แปลว่า “ทั้งหมด” 

- ทรงสถติสถาพร (omnipresent) พระเจ้าประทับอยู่

ทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน

- ทรงสรรพานุภาพ (omnipotent) พระเจ้าทรง

พลานุภาพทุกประการ

- ทรงสัพพัญญูญาณ (omniscient) พระเจ้าทรงรอบรู้

ทุกสิ่ง
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การประทับอยู่ของพระเจ้า
เนื่องจากพระเจ้าประทับอยู่ในทุกหนทุกแห่ง จึงท�าให้ทุก

สิง่ทกุอย่างมีความเป็นอยู ่แม้เราจะไปถงึสุดปลายแผ่นดนิ

โลกหรอืไปยงัดาวดวงทีไ่กลทีส่ดุ พระเจ้ากย็งัทรงอยูท่ีน่ัน่ 

พระองค์ทรงอยู ่กับเราในตอนนี้ มิใช่เพียงแค่อยู ่ แต่

พระองค์ประทับอยู่ภายในตัวเรา เพราะพระองค์ทรง

เป็นต้นก�าเนิดแห่งชีวิต  

พระพลานุภาพของพระเจ้า
เราคงเคยไปอยู่แถบมหาสมุทรและมองเห็นคลื่นทะเล

กระทบเข้าหาชายฝั่งและโขดหินมาแล้ว... มหาสมุทรนั้น

มีความกว้างใหญ่และดูทรงพลังเป็นอย่างมาก ภาพนี้

สามารถสื่อสารแก่เราถึงพระพลานุภาพของพระเจ้าได้ 

พระเจ้าทรงปกครองทุกส่ิงและสามารถท�าทุกส่ิงได้ ไม่มี

อะไรที่เป็นไปไม่ได้ส�าหรับพระเจ้า เพราะพระองค์ทรง

ฤทธานุภาพ 
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ลิงค์พระคัมภีร์
พระนามของพระเจ้า
ขณะที่ชาวอิสราเอลเป็นทาสอยู่ในอียิปต์นั้น วันหนึ่งเมื่อ

โมเสสน�าฝูงแพะแกะของพ่อตาของเขาไปยังภูเขาโฮเรบ 

เขาเหน็พุม่ไม้มไีฟลกุอยูแ่ละไม่มอดไหม้ เม่ือโมเสสเข้าไป

ใกล้ๆ พระเจ้าตรัสเรียกเขาและทรงบอกให้เขาถอด

รองเท้าออกเพราะสถานท่ีนั้นศักดิ์สิทธิ์ แล้วพระเจ้าทรง

ให้โมเสสไปบอกกับฟาโรห์กษัตริย์ของอียิปต์ว่า ให้ปล่อย

ประชากรของพระองค์ไปให้เป็นอิสระ ครั้นโมเสสได้ทูล

ถามถึงพระนามของพระเจ้า พระองค์ตรัสตอบว่า  

“เราคือเราเป็น” นี่คือพระนามของพระบุคคลลึกลับน่า

พศิวงของพระเจ้า คอื “พระองค์ทรงเป็นอยู”่ ทรงเป็นต้น

ก�าเนิดของความเป็นอยู่ทั้งหมด อีกท้ังยังหมายความว่า 

“เราอยู่กับท่าน” บ่งบอกถึงความรักซื่อสัตย์ของพระเจ้า

ต่อเรามนุษย์นั่นเอง 

(เทียบ อพย. 3:1-15)

ท่านทราบไหมว่า...
วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองของพระเจ้า มีช่ือว่า เทววิทยา 

เทวะ แปลว่า “พระเจ้า”
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ความรู้เกี่ยวกับพระเจ้า
ทุกๆ วันบรรดานักวิทยาศาสตร์ค้นพบสิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับ

โลกของเรา ตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ. 2009 พวกเขาได้ค้น

พบว่า นกสามารถบินได้เพราะมันมีโครงสร้างกระดูกท่ี

ช่วยรักษาปอดของมันให้ปลอดภัยจากการบาดเจ็บได้ ดัง

นั้น ใครก็ตามที่ได้ออกแบบนกและสิ่งมหัศจรรย์เหลือ 

คณานับในสากลจักรวาลนี้ต้องเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดที่สุด 

แน่นอน ผู้นั้นคือพระเจ้าผู้ทรงรู้จักทุกๆ สิ่ง ไม่มีสิ่งใดเลย

ที่พระเจ้าไม่ทรงล่วงรู้  

เป็นความจริงที่ว่า...
อเทวนิยม (Atheism) ไม่เชื่อในพระเจ้าใดๆ 

อไญญนิยม (Agnosticism) ลัทธิท่ีสอนว่ามี 

บางสิ่งที่ไม่อาจรู้ได้

พระเจ้าแห่งความจริง
เรารู้สึกอย่างไรหากมีบางคนโกหกเรา... เรามักแสวงหา

และอยากรู้ความจริงเสมอ วิทยาศาสตร์ช่วยเราให้ค้นพบ

ความเป็นจริงต่างๆ พระเจ้าตรัสความจริงเสมอและทรง

รกัษาพระสญัญาของพระองค์ เราสามารถไว้ใจว่าพระเจ้า

จะไม่ทรงหลอกลวงเรา ความเชื่อของเราไม่ขัดแย้งกับสิ่ง

ทีว่ทิยาศาสตร์ได้บอกไว้ เพราะความจรงิมเีพยีงหนึง่เดียว

เท่านั้น 
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พระเจ้าแห่งความงดงาม
เมื่อเรามองดูดอกไม้ท่ีสวยงามหรือได้ยินเสียงดนตรีท่ี

ไพเราะ จิตใจของเราย่อมมคีวามชืน่ชมยินด ีความสวยงาม

ของโลกนี้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นเมื่อเทียบกับความ

งดงามของพระเจ้าซึ่งเราจะได้พิศเพ่งในสวรรค์ 

พระเจ้าแห่งความยุติธรรม
ยุติธรรม แปลว่า การให้สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ทุกคน 

พระเจ้าทรงลงโทษสิ่งชั่วร้ายและประทานรางวัลแก่ผู้ที่

กระท�าด ีเราจะได้เหน็สิง่นีใ้นการพพิากษาคร้ังสดุท้ายเมือ่

ถึงเวลาสิ้นโลก

ท่านทราบไหมว่า...
เพือ่ถวายเกยีรตแิด่ความศกัดิสิ์ทธ์ิของพระเจ้า ประชากร

ของพระยาห์เวห์ไม่เคยออกพระนามพระเจ้าหรือเขียน

พระนามของพระองค์เลย

พวกเขาขานพระนามของพระองค์โดยใช้ค�าว่า องค์พระผู้

เป็นเจ้า (Lord)

และเขียนด้วยค�าว่า G-D
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ประเด็นอภิปราย...
หลายสิ่งหลายอย่างในธรรมชาติแสดงถึงพระพลานุภาพ

ของพระเจ้าได้อย่างไร...

สิ่งเหล่านั้นสะท้อนถึงพระทัยอารีของพระเจ้าอย่างไร...

พระเจ้าองค์ความเมตตากรุณา
แม้ว่าพระเจ้าจะทรงความยุติธรรม พระองค์ก็พร้อมที่จะ

ให้อภัยเสมอ อาศัยบารมีแห่งการไถ่กู้พระองค์ประทาน

อภัยแก่มวลมนุษยชาติ ในพระคัมภีร์เราได้เห็นบ่อยๆ ว่า

พระองค์ทรงอภัยแก่ชาวอิสราเอลประชากรของพระองค์

อย่างไร และพระองค์ก็ทรงเต็มพระทัยจะให้อภัยทุกครั้ง

ทีเ่ราวอนขอด้วยเช่นกนั พระเจ้าทรงพระเมตตาสงสารเมือ่

เราส�านึกในความผิดท่ีได้กระท�าไป พระองค์ทรงมอบ

โอกาสที่จะกลับใจให้แก่เราด้วยความรักเสมอ  

พระเจ้าองค์แห่งความรัก
พระเจ้าทรงรักเรายิ่งกว่ามารดาคนหนึ่งจะรักลูกของตน

เสียอีก ความรักของพระองค์นั้นด�ารงเป็นนิจนิรันดร์ ไม่

ว่าเราจะเป็นอย่างไรพระเจ้าก็ทรงรักเราอย่างซ่ือสัตย์

เสมอ นักบุญยอห์นกล่าวว่า “พระเจ้าคือความรัก”
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พระเจ้าไม่ทรงเปลี่ยนแปลง
พระเจ้าไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ดังที่กล่าวมาแล้วว่าพระเจ้า

ทรงความสมบรูณ์ต้ังแต่นรินัดรกาล พระบคุคลทีน่่าพศิวง

ยิ่งนี้คือ “อัลฟา”ต้นก�าเนิดของเรา และพระองค์คือ  

“โอเมกา” เป้าหมายปลายทางของเราด้วยเช่นกัน

จากใจของฉัน
จงเพ ่ งมองยั งพระเจ ้ า  ผู ้ทรงอยู ่ รอบตัว เราและ 

อยู่ในใจของเรา

ให้ใช้เวลาอยู ่เงียบๆสักครู ่หนึ่งและชื่นชมยินดีในการ

ประทับอยู่ของพระเจ้าน้ี แล้วภาวนาว่า “ข้าแต่พระเจ้า 

ลกูนมสัการพระองค์ เชือ่ในพระองค์ หวังในพระองค์ และ

รักพระองค์”
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คาทอลิกคนส�าคัญ
นักบุญโทมัส อไควนัส
(ค.ศ. 1225-1274)

เวลาหนึง่ปี แต่ท่ีสุดโทมสัก็สามารถเข้าในคณะดอมินกัิน

ได้ส�าเรจ็ ท่านได้กลายเป็นนกัคดิและนกัเขียนชาวครสิต์

ที่ฉลาดหลักแหลมเป็นอย่างมาก ท่านเป็นที่รู้จักด้วยผล

งานที่ชื่อว่า “Summa Theologiae” คือชุดหนังสือ 5 

เล่มที่สรุปความรู้ด้านเทววิทยา เมื่อใกล้สิ้นชีวิต นักบุญ

โทมสัได้สรปุว่าทกุสิง่ทีท่่านเขยีนมานัน้เป็นแค่เพยีงเศษ

ฟางเท่านัน้หากเทียบกับความรูท่ี้แท้จริงเก่ียวกับพระเจ้า 

นักบุญโทมัสคือนักปราชญ์ของพระศาสนจักร 

วันฉลองของท่านคือวันที่ 28 มกราคม

นักบุญโทมัสเกิดในครอบครัวท่ี

ม่ังค่ัง เมื่อท่านสมัครเข้าเป็น

นักบวชในคณะดอมินิกันนั้น

ครอบครัวของท่านไม่พึงพอใจ

และคมุขงัท่านไว้ในปราสาทเป็น
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ข้อปฏิบัติ ในพระคัมภีร์ ชาวอิสราเอลเรียกขาน

พระเจ้าด้วยพระนามต่างๆ เช่น โล่ พระผู้ศักดิ์สิทธิ์ ผู้เลี้ยง

แกะ กษัตริย์ เจ้านาย และหลักศิลา ให้ท่านเลือกหนึ่งชื่อ

จากนามเหล่านี ้หรอืก�าหนดชือ่ของพระเจ้าด้วยตัวท่านเอง 

แล้วเขียนบทภาวนาถึงพระองค์ เรียกขานพระองค์ด้วย

นามน้ัน เมือ่ใดทีท่่านสวดภาวนาให้ใช้พระนามนีเ้รียกขาน

พระองค์เสมอ

   บทสรุป

• พระเจ้ามีองค์เดียว ทรงเป็นจิตบริสุทธิ์ที่ไม่ได้ถูกสร้าง  

ขึ้น ผู้ทรงเป็นอมตะนิรันดรและไม่มีวันเปลี่ยนแปลง 

• พระเจ้าทรงทรงสถิตสถาพร ทรงสรรพานุภาพ และ  

ทรงสัพพัญญูญาณ 

• พระเจ้าทรงมีความสมบูรณ์แบบทุกอย่างอย่างไม่มี  

ขอบเขตจ�ากัด ทรงความยุติธรรม เป็นองค์ความจริง   

เมตตากรุณา และน่ารัก   


