
 3
พระเจ้าทรงเปิดเผยเรื่องใดให้แก่เรา

พระเจ้าทรงค่อยๆ เปิดเผยธรรมล�้าลึกของพระองค์เองทีละเล็กทีละน้อย 

เพื่อให้เราทราบว่าพระองค์คือใคร 

ผ่านทางการกระท�าและพระวาจาของพระองค์ 
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พระเจ้าทรงค่อยๆ เปิดเผยธรรมล�า้ลกึของพระองค์เอง

ทีละเล็กทีละน้อย เพื่อให้เราทราบว่าพระองค์คือใคร 

ผ่านทางการกระท�าและพระวาจาของพระองค์ 

(เทียบ CCC ข้อ 69)

เด็กๆ มักชอบเล่นเกมซ่อนหากัน 

	 บุรุษศักดิ์สิทธิ์ผู้หนึ่งชื่อ	Meister	Eckhart	ได้กล่าวไว้

ว่า	พระเจ้าทรงเป็นเสมือนบางคนทีแ่อบซ่อนอยู	่แต่พร้อม

จะเปิดทางเพื่อเปิดเผยความลับของพระองค์	 จากที่ผ่าน

มาท่านได้เห็นแล้วว่าเราเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าจากส่ิง

สร้างต่างๆ	ได้อย่างไรบ้าง	พระองค์ทรงสร้างมันขึ้นมาใน

แบบท่ีช่วยให้เรารู้จักพระองค์ได้ง่ายขึ้น	 ทรงเปิดเผย

พระองค์เองและแผนการของพระองค์อย่างเป็นล�าดบั	เรา

เรยีกสิง่นีว่้า	การเปิดเผย	(revelation)	พระเจ้าได้ตรสักับ

เราและทรงกระท�าสัญญาท่ีย่ิงใหญ่กับเราในนามของ 

พันธสัญญา	 (covenants)	 พระองค์ทรงเรียกเราให้เข้าสู่

การปฏิสัมพันธ์รักกับพระองค์อยู่ตลอดเวลา

พระเจ้าทรงเปิดเผย  
เรื่องใดให้แก่เรา 3
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การเปิดเผยในช่วงแรกเริ่ม
	 พระเจ้าทรงมพีระประสงค์จะพ�านกัอยูก่บัมนษุย์ตลอด

ไป	ทรงแสดงพระองค์แก่อาดัม-เอวา	บิดามารดาคู่แรกของ

เรา	และทรงให้พวกเขาได้เข้าร่วมส่วนในชีวิตพระเจ้าของ

พระองค์ด้วย	 หลังจากที่พวกเขาได้ท�าบาปแล้วพระเจ้าก็

มิได้ทรงทอดทิ้งพวกเขาแต่ด้วยพระทัยดีและพระเมตตา

อันหาขอบเขตมิได้ของพระองค์	ทรงปรับเปลี่ยนแผนการ

ของพระองค์	 ทรงสัญญาที่จะช่วยมนุษย์ให้กลับมามีชีวิต

กับพระองค์เสียใหม่	 ต่อมา	 ในช่วงของโนอาห์	 มนุษย์ได้

ท�าบาปมากมาย	ท�าให้พระเจ้าทรงเคืองพระทัย	พระองค์

จงึทรงวางแผนท่ีจะท�าให้โลกนีเ้ริม่ต้นใหม่ท้ังหมด	แต่ทรง

ช่วยโนอาห์และครอบครวัของเขาให้รอดพ้นจากน�า้วนิาศ	

ท่ีสุดพระเจ้าทรงท�าพันธสัญญากับโนอาห์และสรรพส่ิง 

ท้ังปวงว่าจะทรงพระเมตตาและจะไม่ท�าลายโลกด้วย 

น�้าวินาศอีกต่อไป	(เทียบ	ปฐก.	1-9)	

ประชากรผู้ได้รับเลือกสรร
	 ประมาณปี	2000	ก่อนครสิตกาล	พระเจ้าได้ทรงเสวนา

กับบุคคลหนึ่งนามว่า	 อับราม	 พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนชื่อ

ของเขาให้เป็น	อบัราฮมั	แปลว่า	“บดิาของชนชาตจิ�านวน

มาก”	พระองค์ได้ทรงกระท�าพันธสัญญากับอับราฮัมด้วย
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พระสญัญาทีจ่ะประทานพรแก่นานาชาตโิดยผ่านทางท่าน	

อับราฮัมและลูกหลานของท่านจึงได้กลายเป็นประชากร

ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรคือ	 ชาวอิสราเอล	 ซึ่งต่อมาได้ถูก

เรียกว่า	ชาวยิว	(เทียบ	ปฐก.	12-25:11)	

	 ขณะที่ชาวอิสราเอลตกเป็นทาสอยู่ในอียิปต์เป็นเวลา

หลายศตวรรษนัน้	พระเจ้าได้เสดจ็มาช่วยพวกเขา	โดยส่ง

โมเสสไปบอกกับฟาโรห์ให้ปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระ	

พระเจ้าทรงส่งภัยพิบัติ	10	ประการเพื่อท�าให้ฟาโรห์ยอม

เปลี่ยนใจและปล่อยชาวอิสราเอลไป	 ดังนั้น	 โมเสสจึงได้

น�าชาวอิสราเอลผ่านที่เปลี่ยวไปยังแผ่นดินที่พระเจ้าทรง

สัญญาจะประทานแก่พวกเขา	 ระหว่างการเดินทางนั้น

พระเจ้าทรงกระท�าพนัธสญัญากับชาวอสิราเอล	ประทาน

บทบัญญตัขิองพระองค์คอื	พระบญัญตั	ิ10		ประการ	และ

พวกเขาก็ได้สัญญาว่าจะปฏิบัติตามพระบัญชาของ

พระเจ้า	การเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ของชาวอิสราเอลในครั้ง

นั้นเรียกว่า	การอพยพ

เป็นความจริงที่ว่า…
อับราฮัมและลูกหลานที่สืบต่อจากท่านน้ันได้รับนามว่า	

ปิตาจารย์	(Patriarchs)	ซึ่งมีความหมายว่า	“บิดา-ผู้น�า”	

นามชื่อนี้รวมถึงบุตรชายของท่านคือ	 อิสอัค	 หลานชาย

ของท ่านคือ	 ยาโคบ	 และบุตรท้ังสิบสองคนของ 

ยาโคบด้วย
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ท่านทราบไหมว่า…
	 ประวัติศาสตร์ชาติยิวได้สะท้อนออกมาผ่านทางเรื่อง

ราวของสตรีผู้ยิ่งใหญ่บางคนด้วย	 เช่น	 ซาราห์	 เดโบราห	์

นางรูธ	ยูดิธ	เอสเธอร์	และพระนางมารีย์	พระมารดาของ

พระเยซูเจ้า			

ประเด็นอภิปราย...
• ท่านรู้จักเรื่องราวอะไรบ้างในพระคัมภีร์

• เรื่องราวเหล่านั้นบอกเล่าอะไรแก่ท่านเกี่ยวกับ									

พระเจ้าบ้าง		

	 เมือ่ชาวอสิราเอลเดินทางไปถงึแผ่นดินของพวกเขาแล้ว	

พระเจ้าได้ตรัสกับพวกเขาผ่านทางบรรดาประกาศก	

พระองค์ทรงอบรมประชากรของพระองค์	 ทรงเรียกให้

พวกเขาซ่ือสัตย์ต่อพระองค์และต่อพระบัญญัติของ

พระองค์ครัง้แล้วครัง้เล่า	ทรงกล่าวล่วงหน้าถึงพนัธสญัญา

ใหม่และการไถ่กู้โลกให้รอดพ้น	 และชาวยิวก็ยังคงรักษา

ความหวังนี้ไว้อยู่เสมอ	(เทียบ	อพย.	1-20:21)	

การเปิดเผยที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
	 การเปิดเผยที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้สิ้นสุดลงในองค์

พระเยซูเจ้า	 ในการรับเอากายเป็นมนุษย์	 (Incarnation)	

เม่ือพระบุตรของพระเจ้าได้เข้ามาในโลกเพือ่มาเป็นมนษุย์

นั้น	 พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองอย่างสมบูรณ์แก่เรา	
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พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระปัจฉมิวาจาของพระเจ้า	พระองค์

ทรงแสดงให้เห็นโดยอาศัยค�าสอนและชีวิตของพระองค์

ว่า	 พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรามีชีวิตมากเพียงไร	 และ 

จะไม่มีการเปิดเผยใดๆ	 อีกต่อไป	 เราที่รวมกันเป็น 

พระศาสนจกัรจะเติบโตในความเข้าใจถึงส่ิงทีพ่ระเจ้าทรง

เปิดเผย					

การเปิดเผยเดียว แต่สองช่องทาง
	 เรารู ้เกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยได้อย่างไร	 

การเปิดเผยที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นมายังเราโดยทาง 

พระเยซเูจ้าบรรดาครสิตชนเข้าใจถงึการเปิดเผยนีโ้ดยผ่าน

สองช่องทางคือ	 ทางพระคัมภีร ์และธรรมประเพณ	ี 

พระเยซูเจ้าได้สั่งให้บรรดาอัครสาวก	 –	 ผู้ติดตามใกล้ชิด

ที่สุด	 –	 ให้ประกาศสอนข่าวดีของพระองค์	 ค�าสอนของ

ท่านเหล่านัน้ส่งต่อการเปิดเผยของพระเจ้านีใ้ห้แก่คนอืน่ๆ	

ต่อไป	เราเองก็ได้รับมาโดยผ่านทางผู้สืบต�าแหน่งต่อจาก

บรรดาอัครสาวกและบิชอป	 ผู้ซึ่งสอนเราในทุกวันนี้	 

ค�าสอนนีเ้รยีกว่า	ธรรมประเพณ	ีและเราสามารถพบได้ใน

ชีวิตและในพิธีกรรมของพระศาสนจักรที่พระเยซูเจ้าได้

ทรงตั้งขึ้น	อันดับต่อมาคือการเปิดเผยที่ได้ถูกบันทึกไว้ใน

พระคัมภีร ์ไบเบิ้ล	 ทั้งธรรมประเพณีและพระคัมภีร์

ประกอบกันเป็นคลังแห่งความเชื่อเดียวกัน	 คลังนี้เอง

เปรียบเสมือนหน้าต่างที่เปิดให้เราสามารถมองเห็น

พระเจ้าได้	
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เราจะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้านั้น

เป็นความจริง	พระเจ้าในองค์พระจิตเจ้าทรงเป็นผู้น�าการ

ด�าเนินงานทั้งส�าหรับธรรมประเพณีและพระคัมภีร	์ 

พระจิตเจ้าผู ้ศักด์ิสิทธิ์ยังทรงน�าในการเทศน์สอนเรื่อง

ความเชื่อในทุกวันนี้ด้วย	(เทียบ	ยน.	15:26)				

เป็นความจริงที่ว่า...
อัครสาวกท้ังสิบสององค์มีชื่อว่า	 เปโตร	 อันดรูว์	 ยากอบ	

(บุตรเศเบดี)	 ยอห์น	 ฟิลิป	 บาร์โธโลมิว	 มัทธิว	 โทมัส	 

ยากอบ	(บุตรอัลเฟอัส)	ธัดเดอัส	ซีโมน	และมัทธีอัส	

คาทอลิกคนส�าคัญ
นักบุญเปโตร (ค.ศ. ?-64)
	 ซีมอน	 ซึ่งเป็นชาวประมง	 ถูกเรียกให้เป็นอัครสาวก

พร้อมกับน้องชายคือ	 อันดรูว์	 พระเยซูเจ้าได้ทรงเปลี่ยน

ชื่อของซีมอนเป็น	 เคฟาส	 หรือ	 “ศิลา”	 ส่วนช่ือ	 เปโตร	 

มาจากภาษากรีกที่หมายความว่า	ศิลา	ด้วยเช่นกัน

	 ครั้งหนึ่ง	 เมื่อพระเยซูเจ้าถามว่า	 “ท่านคิดว่าเราเป็น

ใคร”	 เปโตรตอบว่า	 “ท่านเป็นพระคริสต์	 บุตรพระเจ้า

ผู้ทรงชีวิต”	 พระเยซูเจ้าตรัสอีกว่า	 พระองค์จะทรงสร้าง

พระศาสนจักรของพระองค์บนศิลานี้	 และจะมอบกุญแจ

ของพระอาณาจักรให้กับเปโตร	นี่หมายความว่าเปโตรจะ
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ได้เป็นผู้น�าของพระศาสนจักร	 เปโตรได้เทศน์สอนและ

รกัษาผูค้นทีเ่จบ็ป่วย	และได้ถกูจองจ�าเพือ่พระศาสนจักร	

ท่านได ้ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยการตรึงกางเขน	 

ด้วยความรู ้สึกไม่เหมาะสมที่จะตายแบบพระเยซูเจ้า	 

เปโตรได้ขอให้ตรึงกางเขนท่านโดยให้เอาศีรษะลง	 

มหาวิหารอันมโหฬารของนักบุญเปโตรที่โรมได้ถูกสร้าง

ขึ้นเหนือที่ซึ่งได้ฝังร่างของท่านไว้	

วันฉลองของนักบุญเปโตรคือวันที่	29	มิถุนายน

พระศาสนจักรผู้เป็นอาจารย์
	 พระเยซูเจ้าทรงมอบอ�านาจการเป็นผู้น�าในการสอน

และตีความพระวาจาของพระเจ้าให้แก่พระศาสนจกัร	เรา

เรียกอ�านาจนีว่้า	พระอาจารยิานภุาพ	(magisterium)		ใน

บางเวลาพระศาสนจักรได้ประกาศยืนยันถาวรเกี่ยวกับ

เรื่องความเช่ือ	 เราเรียกค�าแถลงอย่างเป็นทางการนี้ว่า	

ข้อความเชือ่	ซึง่เป็นสิง่ทีค่าทอลกิทกุคนเชือ่ถอื	โดยทัว่ไป

แล้วเราเรียกค�าสอนคาทอลิกว่า	หลักค�าสอน	

	 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเป็นผู้สืบต�าแหน่งต่อจาก

นักบุญเปโตร	 อัครสาวกผู้ซ่ึงพระเยซูเจ้าได้ทรงแต่งตั้งให้

เป็นผู้น�าของพระศาสนจักร	 สมเด็จพระสันตะปาปาคือ

บิชอปแห่งกรุงโรมและเป็น	 “ศีรษะที่มองเห็นได้”	 ของ

พระศาสนจักร	พระองค์ท่านและบิชอปอื่นๆ	สั่งสอนโดย

ทางการเทศน์	 จดหมายต่างๆ	 และการพบปะกับบรรดา 

คริสตชน	 การพบปะของบรรดาบิชอปทั่วโลกนั้นเรา 

เรียกว่า	การประชุมสังคายนาสากล  
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เป็นความจริงที่ว่า...
นามอื่นของสมเด็จพระสันตะปาปาคือ	 บิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์	

ตัวแทนของพระคริสตเจ้า	และบิชอปสูงสุด	(Pontiff	:	ค�า

ว่า	 “Pons”	 ในภาษาละตินแปลว่า	 สะพาน	สมเด็จพระ

สันตะปาปาทรงเป็นดั่งสะพาน	 หรือจุดเชื่อมโยงระหว่าง

พระเจ้าในสวรรค์และประชากรบนแผ่นดินนี้)	

ลิงค์พระคัมภีร์
การพลีบูชาของอิสอัค
	 ถงึแม้ว่าอบัราฮมัและซาราห์ภรรยาของเขาจะชราแล้ว	

พระเจ้าก็ได้ทรงสัญญาจะประทานลูกหลานมากมายแก่

ท่าน	 ในท่ีสุดท่านได้มีบุตรชายคือ	 อิสอัค	 ทว่าวันหนึ่ง

พระเจ้าได้ทรงทดลองความเชื่อของท่าน	 ในสมัยนั้นผู้คน

ต่างถวายเครื่องบูชาเพื่อถวายเกียรติแด่พระของตนด้วย

ผลผลิตจากแผ่นดินหรือจากสัตว์เลี้ยง	 พระเจ้าตรัสแก ่

อับราฮัมให้น�าอิสอัคไปยังภูเขาแห่งหนึ่งเพ่ือถวายเป็น

เครื่องบูชา	 อับราฮัมไม่เข้าใจเลยว่าท�าไมพระเจ้าทรง

บญัชาให้ท�าเช่นนี	้แต่ท่านมีความเช่ือจึงได้นอบน้อมปฏิบตัิ

ตาม	หลงัจากทีอ่บัราฮมัได้สร้างแท่นบชูาและน�าอิสอคัขึน้

ไปบนแท่นนั้นแล้ว	 ท่านก็ชักมีดออกมา	 ในทันใดนั้น	 

ทูตสวรรค์องค์หนึ่งได้สั่งให้ท่านหยุด	และอับราฮัมแลเห็น

แกะตัวหนึ่งจึงได้น�ามาถวายบูชาแทน	 เรื่องราวนี้สอนว่า	

พระเจ้าทรงให้ความส�าคัญแก่การนอบน้อมเชื่อฟัง	 มิได้

ทรงต้องการการพลีบูชาจากมนุษย์						
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ท่านทราบไหมว่า…
สังคายนาครั้งสุดท้ายของพระศาสนจักรคือ	 สังคายนา

วาติกันที่	2	(ค.ศ.	1962-1965)	สังคายนานี้ได้ออกเอกสาร

เกี่ยวกับความเชื่อคาทอลิกจ�านวน	16	ฉบับ				

จากใจของฉัน
จงขอพระเจ้าให้เปิดตาของท่านเพ่ือมองเห็นความจริงของ

พระองค์	ให้เปิดหขูองท่านเพ่ือได้ยนิพระวาจาของพระองค์	

และเปิดใจของท่านให้ตอบรับพระองค์ด้วยความรัก			

ข้อปฏิบตัิ หาก้อนหินเรียบๆ	ก้อนหนึ่ง	ใช้ปากกาเขียน

บนก ้อนหินนั้นว ่า	 “พระเจ ้าทรงรักฉัน”	 แล ้ววาง 

ก้อนหนิน้ันไว้ในท่ีซ่ึงสามารถเตอืนใจท่านว่า	พระเจ้าทรงรกั

ท่านมากเพียงใด
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   บทสรุป

• พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองและแผนการของ

พระองค์	และทรงกระท�าพันธสัญญากับเรา

• หลังจากที่มนุษย์ท�าบาปแล้ว	 พระเจ้าทรงสัญญาจะ

ประทานความรอดพ้นแก่มวลมนุษย์

• พระเจ้าตรัสแก่อับราฮัมว่า	 นานาชาติจะได้รับพรโดย

ทางลูกหลานของท่าน

• พระเจ้าได้ทรงน�าชาวอิสราเอลให้พ้นจากการเป็นทาส

ของอียิปต์	ไปยังแผ่นดินแห่งพระสัญญา	พระองค์ทรง

กระท�าพันธสัญญากับพวกเขา	 และประทานพระ

บัญญัติแก่พวกเขา

• พระเยซูคริสตเจ้าคือการเปิดเผยท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดของ

พระเจ้า

• เรารูจ้กัการเปิดเผยของพระเจ้าผ่านทางคลังแห่งความ

เชือ่ของพระศาสนจกัรคอืพระคมัภร์ีและธรรมประเพณี


