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บทเรียนคำสอนไปรษณีย์ 
บทเรียนที่ 4 

 
 

 (พระเจ้า) มีพระประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดพ้น และรู้ความจริงที่สมบูรณ์  
(1ทธ 2:4) 
“เธอไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่า เธอสนใจในพระเจ้ามากเพียงใด พระองค์ทรงสนใจ
ในตัวเธอราวกับว่าไม่มีใครอื่นในโลกนีอ้ีกแล้ว” 
จูเลียน กรีน  
(1900-1998 นักเขียนชาวฝรั่งเศส) 
“เราต้องรู้จักมนุษย์ และลักษณะต่าง ๆ ของมนุษย์ เพื่อที่จะรักเขา  แต่เราต้องรักพระ
เจ้าและสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพระเจ้า  เพื่อที่จะรู้จักพระองค์” 
ไบรเซ ปัสกัล 
(1623-1662 นักคณิตศาสตร์ และนักปรัชญาชาวฝรั่งเศส) 

  พระเจ้าทรงเป็นความรัก  
(1ยน 4:16) 

ตอนที่ 1 
ทำไมเราจึงสามารถมีความเชือ่ 

 
1.  เราอยู่ในโลกนี้ เพื่อจุดประสงค์อะไร 
  เราอยู่ในโลกนี้เ พื่อรู้จัก และรักพระเจ้า เพื่อกระทำสิ่งดีตามน้ำพระทัยของ
พระองค์ และเพื่อสักวันหนึ่งจะได้อยู่ในสวรรค์ (1-3,358) 
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  การเป็นมนุษย์ หมายถึง การมาจากพระเจ้าและกลับไปหาพระเจ้า จุดกำเนิดของ
เราย้อนกลับไปไกลกว่าบิดามารดาของเรา เรามาจากพระเจ้า พระองค์ผู้ทรงดำรงไว้ซึ่ง
ความสุขทั้งในสวรรค์และแผ่นดิน และพระองค์ทรงรอคอยเราในความสุขแท้นิรันดรของ
พระองค์ ในขณะที่เราอาศัยอยู่บนโลกนี้ บางครั้งเรารู้สึกว่าองค์พระผู้สร้างทรงอยู่ใกล้
เรา แต่บ่อยครั้งที่เราไม่รู้สึกอะไรเลย ดังนั้น เพื่อให้เราพบหนทางที่ถูกต้อง พระเจ้าจึง
ทรงส่งพระบุตรของพระองค์ ผู้ทรงช่วยเราให้พ้นจากบาป ทรงปลดปล่อยเราจากความ
ชั่วร้ายทั้งปวง และทรงนำเราสู่ชีวิตแท้จริงโดยไม่ผิดพลาดพระองค์ทรงเป็น “หนทาง 
ความจริง และชีวิต” (ยน14:6) 285 
 
2.  เพราะเหตุใด พระเจ้าจึงทรงสร้างเรามา 
  พระเจ้าทรงสร้างเราด้วยความรักที่อิสระ และไม่เห็นแก่ตัว (1-3) 
  เมื่อคนหนึ่งมีความรัก หัวใจของเขาย่อมเปี่ยมล้น เขาอยากจะแบ่งปันความยินดีนี้
แก่ผู้อื่น ความรักนี้เขาได้รับมาจากองค์พระผู้สร้าง แม้ว่าพระเจ้าทรงเป็นธรรมล้ำลึก 
เราก็ยังสามารถคิดถึงพระองค์ด้วยวิธีการแบบมนุษย์ได้ และกล่าวได้ว่า พระองค์ทรง
สร้างเรามาจาก “ส่วนล้น” ความรักของพระองค์ พระองค์ทรงปรารถนาแบ่งปันความ
ชื่นชมยินดีมิรู้สิ้นของพระองค์แก่เรา ผู้เป็นสิ่งสร้างแห่งความรักของพระองค์ 
 
เครื่องวัดความรักคือ ความรักที่มิอาจวัดได้  
นักบุญฟรังซิส  เดอ ซาล (1567-1622 ท่านเป็นพระสังฆราชที่มีชื่อเสียง เป็นผู้แนะนำ
ฝ่ายจิตที่เฉลียวฉลาด เป็นผู้ก่อตั้งคณะนักบวชคณะหนึ่ง และเป็นนักปราชญ์ของพระ 
ศาสนจักร) 
 
ศาสนา 
โดยทั่วไป เราเข้าใจศาสนาว่า เป็นความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บุคคลผู้นับถือศาสนา
ยอมรับว่ามีบางสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ ในพลังอำนาจที่สร้างโลกและตัวเขาขึ้นมา เขาต้องพึ่งพา
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และมุ่สู่พลังอำนาจนี้ ในการดำเนินชีวิตของเขา เขาปรารถนาทำให้พระเจ้าทรงพอ
พระทัย และถวายเกียรติแด่พระองค์ 
 
อำนาจสูงสุดของมนุษย์คือ เหตุผล 
เป้าหมายสูงสุดของเหตุผลคือ ความรู้เรื่องพระเจ้า  
นักบุญอัลเบิร์ต ผู้ยิ่งใหญ่ (1200-1280 พระสงฆ์คณะโดมินิกัน นักวิทยาศาสตร์และ
นักวิชาการ นักปราชญ์และนักเทวศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่คนหน่ึงของพระศาสนจักร) 
 
มนุษย์แสวงหาพระเจ้า ในความหวังว่าเขาจะพบพระองค์ได้ เพราะพระองค์ทรงอยู่ไม่
ห่างจากเราแต่ละคน  
“เรามีชีวิต เคลื่อนไหว และมีความเป็นอยู่ในพระองค์” (กจ 17:27-28 ก) 
 

บทที่ 1 
มนุษยเ์ปิดรับพระเจ้า 

 
3. ทำไมเราจึงแสวงหาพระเจ้า 

พระเจ้าทรงจัดวางการแสวงหาและการพบพระองค์ไว้ในหัวใจของเรา นักบุญ
ออกัสตินกล่าวว่า “พระองค์ทรงสร้างเรามาเพื่อพระองค์ และหัวใจของเราไม่อาจสงบลง

ได้ หากยังมิได้พักผ่อนในพระองค์” เราเรียก ความปรารถนาพระเจ้าเช่นนี้ว่า → 
ศาสนา (27-30) 

เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะแสวงหาพระเจ้า ความปรารถนาใฝ่ฝันของเขาเพื่อ
ความจริงและความสุขนั้น สุดท้ายแล้วก็คือการแสวงหาผู้ที่จะทรงช่วยเหลือเรา อย่าง
แท้จริง ทำให้เราพึงพอใจ อย่างแท้จริง และทรงใช้เราในงานของพระองค์ อย่างแท้จริง 
บุคคลนั้นจะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเขาได้พบพระเจ้า “ผู้ใดแสวงหา
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ความจริงก็แสวงหาพระเจ้า ไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม” (นักบุญเอดิธ สไตน์) 5,281-
285 
 
4. เราสามารถเข้าใจถึงการประทับอยู่ของพระเจ้า ด้วยเหตุผลของเราไดห้รือไม ่

ได้ เหตุผลของมนุษย์สามารถทำให้เขารู้จักพระเจ้าได้อย่างแน่นอน (31-36, 44-
47) 

โลกไม่อาจมีจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางในตนเองได ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏ
อยู่นั้น มีหลายสิ่งมากมายที่เรามองไม่เห็น ความเป็นระเบียบ ความงดงาม และ
วิวัฒนาการของโลก นำเราพ้นจากตนเองไปสู่พระเจ้า มนุษย์ทุกคนเปิดรับสิ่งที่เป็นความ
จริง ความดี และความงดงาม เขาได้ยินเสียงมโนธรรมในตัวตนเอง ซึ่งผลักดันเขาไปสู่สิ่ง
ที่ดีงาม และเตือนสติเขาให้ต่อต้านสิ่งชั่วร้าย ผู้มีปรีชาญาณที่ติดตามหนทางนี้ ก็จะได้
พบพระเจ้า 
 
ความยิ่งใหญ่ที่ไม่ซ้ำกันของมนุษย์ในที่สุดจะขึ้นอยู่กับความสามารถของเขาที่จะรู้จัก
ความจริง ความเป็นมนุษย์ปรารถนาที่จะรู้จักความจริง แต่ความจริงสามารถบรรลุผลได้
เพียงในเสรีภาพ ในกรณีนี้ความความจริงทุกประการ เห็นได้ชัดเจนจากประวัติศาสตร์
ของวิทยาศาสตร์ แต่เป็นสิ่งสูงส่งในกรณีที่ความจริงเหล่านั้นเกี่ยวกับตัวของมนุษย์เอง 
คนที่เป็นเช่นนี้อยู่ในการเสี่ยง ความจริงต่างๆ ฝ่ายจิต ความจริงเรื่องความดี และความ
เชื่อ เรื่องเป้าหมายที่สำคัญและขอบเขตของชีวิต เรื่องความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า  
ความจริงต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถบรรลุผลได้ ถ้าไม่เห็นถึงความสำคัญอย่างลึกซึ้งของวิธี
ที่เราใช้ชีวิตของเรา 
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 
9  มกราคม 2006 
 
บางสิ่งที่มิอาจเข้าใจได้ มิได้หมายความว่าไม่มีอยู่จริง  
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แบลซ ปัสกัล 
(1588-1651) 
 
5.  ทำไมมนุษย์จึงปฏิเสธว่าพระเจ้ามีอยู่จริง หากพวกเขาสามารถรู้จักพระองค์
ด้วยเหตุผล 

การรู้จักพระเจ้าที่มองไม่เห็น เป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่สำหรับจิตใจมนุษย์ 
หลายคนกลัวจึงถอยห่างออกไป ส่วนเหตุผลอื่นว่าทำไมบางคนจึงไม่ต้องการรู้จักพระ
เจ้า  ทั้งนี้เพราะเมื่อรู้จักแล้ว เขาต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา ใครก็ตามที่กล่าวว่า 
คำถามถามเรื่องพระเจ้านั้นไม่สำคัญ  ก็เพราะว่าคำตอบที่ได้นั้น ไม่ใทำให้ชีวิตของเขา
เป็นเรื่องง่าย (37-38)  357 
 
6. เราสามารถรู้จักพระเจ้า ได้ด้วยความคิดหรือไม่  เป็นไปได้หรือไม่ที่จะพูดถึง
พระองค์อย่างถูกต้อง 

มนุษย์มีขอบเขตจำกัด  ดังนั้น ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซึ่งไม่มีขอบเขตกจำกัด จึง
มิอาจเข้าไปอยู่ในความคิดของมนุษย์ได้ทั้งหมด  แต่กระนั้น เราก็สามารถพูดถึงเรื่องของ
พระเจ้าได้อย่างถูกต้อง (39-43,48) 

เราใช้ภาพลักษณ์ที่ไม่สมบูรณ์ และภาษาที่จำกัดของเราในการพูดเรื่องพระเจ้า 
ดังนั้น ทุกสิ่งที่เราพูดถึงพระเจ้าโดยใช้ภาษาของเรา จึงมิอาจเทียบได้กับความยิ่งใหญ่
ของพระเจ้า ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องมีการชำระและปรับปรุงภาษาของเราที่ใช้พูดถึง
พระเจ้าอยู่เสมอ  
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บทที่ 2 
พระเจ้าทรงเข้าใกล้เรามนุษย ์

 
7. ทำไมพระเจ้าจึงต้องทรงแสดงพระองค์แก่เรา เพื่อให้เรารู้ว่าพระองค์ทรง
เป็นเช่นไร 

มนุษย์สามารถรู้ได้ด้วยเหตุผลว่า มีพระเจ้า แต่ไม่รู้ว่าจริง ๆ แล้วพระเจ้าทรงเป็น
อย่างไร พระเจ้าทรงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้มนุษย์รู้จักพระองค์ พระองค์จึงทรงเผย
แสดงพระองค์เอง (50-53,68-69) 

พระเจ้าไม่จำเป็นต้องเผยแสดงพระองค์แก่เรา แต่พระองค์ก็ทรงกระทำ ด้วย
ความรัก เช่นเดียวกัน ตามความรักประสามนุษย์ เราจะรู้จักบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับ
บุคคลที่เรารักได้ ก็ต่อเมื่อเขาเปิดหัวใจให้เรา ในลักษณะเดียวกัน เราจึงได้รู้ความคิดบาง
ประการในส่วนลึกที่สุดของพระเจ้าได้ ก็ต่อเมื่อพระองค์ผู้ทรงเป็นอยู่นิรันดรและทรงล้ำ
ลึกนั้น จะทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่เราด้วยความรัก นับตั้งแต่การสร้างโลก มาถึง

บรรดาอัยกา และประกาศก  จนถึงสุดท้าย → การทรงเผยแสดงพระองค์ในพระบุตร 
พระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าตรัสแก่มนุษยชาติซ้ำแล้วซ้ำอีก ในองค์พระเยซูเจ้า พระองค์
ทรงเปิดดวงพระทัยของพระองค์แก่เรา และทรงให้เราได้มองเห็นพระธรรมชาติของ
พระองค์ที่ลึกล้ำที่สุด  
 
การเผยแสดง 
การเผยแสดงหมายความว่า พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์ ทรงแสดงพระองค์ และตรัส
แกโ่ลกโดยสมัครพระทัย 
 
เราไม่สามารถพูดเรื่องพระเจ้าได้ แต่วิบัติแก่ผู้ที่นิ่งเงียบในเรื่องของพระองค์ 
นักบุญออกัสติน (354-430 นักปราชญ์ของพระศาสนจักร นักเขียนสำคัญ และนักเทว
วิทยาของพระศาสนจักรในสมัยแรก) 
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 ในยุคสมัยของเรา ที่มีการใช้ถ้อยคำมากมายเหลือเฟือนี้ พันธกิจของนักเทวศาสตร์
คือทำให้ถ้อยคำสำคัญได้รับการฟัง โดยอาศัยถ้อยคำเหล่านี้ จะทำให้พระวาจาเป็นที่รู้จัก 
พระวาจาซ่ึงมาจากพระเจ้า และพระวาจาคือพระเจ้า สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกตท์ี่ 
16 (6 ตุลาคม 2006) 
 
8. พระเจ้าทรงเผยแสดงพระองค์ในพระคัมภีร์พระธรรมเดิมอย่างไร 

ในพระคัมภีร์ภาคพันธสํญญาเดิม พระเจ้าทรงแสดงพระองค์  ในฐานะพระผู้ทรง
สร้างโลกด้วยความรัก และยังคงซื่อสัตย์ต่อมนุษย์ แม้เมื่อมนุษย์ตกอยู่ในบาป ถอยห่าง
จากพระองค์ (54-64, 70-72) 

พระเจ้าทรงทำให้การพบพระองค์เป็นสิ่งที่เป็นได้ในประวัติศาสตร์ พระองค์ทรง
กระทำพันธสัญญากับโนอาห์เพื่อรักษาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายไว้ พระองค์ทรงเรียกอับราฮัม 
ได้รับพระพรเพราะท่าน (ปฐก 12 :3ข) ประชาชนชาวอิสราเอลเกิดจากอับราฮัม และ
กลายเป็นประชากรเพื่อให้ท่านเป็น “บิดาของชนชาติจำนวนมาก” (ปฐก 17:5ข) และ
ทรงอวยพร “บรรดาเผ่าพันธุ์ทั้งสิ้นทั่วแผ่นดิน จะของพระองค์ พระองค์ทรงเผยพระ

นามของพระองค์แก่โมเสส ซึ่งเป็นพระนามเร้นลับว่า →YHWH (ยาห์เวห์) โดยปกติคำ
ว่า ยาห์เวห์ หมายถึง “เราคือเราเป็น” (อพย 3 :14) พระองค์ทรงปลดปล่อยชาว
อิสราเอลจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์ ทรงกระทำพันธสัญญากับพวกเขาบนภูเขา
ซีนาย และทรงประทานพระบัญญัติแก่พวกเขาโดยผ่านทางโมเสส พระเจ้าทรงส่ง
บรรดาประกาศกมาหาประชากรของพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อเรียกพวกเขาให้กลับ
ใจ และฟื้นฟูพันธสัญญาขึ้นใหม่ บรรดาประกาศกประกาศว่าพระเจ้าจะทรงตั้งพันธ
สัญญาขึ้นใหม ่เป็นพันธสัญญานิรันดร อันนำมาซ่ึงการฟื้นฟูอย่างถอนรากถอนโคน และ
การช่วยให้รอดพ้นจากบาปในที่สุด พันธสัญญาน้ีเปิดกว้างสำหรับมนุษย์ทุกคน 
 
ทกุอย่างที่พูดเกี่ยวกับพระเจ้า  
แสดงถึงบางอย่างที่พระเจ้าตรัส  
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นักบุญ เอดิธ สไตน์ (1891-1942 คริสตชนชาวยิว  
นักปรัชญา นักบวชคณะคาร์เมไลท์ เหย่ือค่ายกักกัน) 
 
ในองค์พระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าทรงรับโฉมหน้าของมนุษย์ และทรงกลายเป็นเพื่อน
และพี่น้องกับเรา  
 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16  
6 กันยายน 2006 
 
การบังเกิดเป็นมนุษย์ (INCARNATION) 
(ภาษาลาติน CARO, CARNIS เนื้อ “กลายเป็นเนื้อหนัง”) พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย
ในพระเยซูคริสตเจ้า นี่เป็นรากฐานความเชื่อคริสตชน และความหวังของการไถ่กู้
มนุษยชาติ 
 
“ในอดีต พระเจ้าตรัสแก่บรรพบุรุษของเรา โดยทางประกาศกหลายวาระและหลายวิธี 
ครั้นมาสมัยนี้ เป็นวาระสุดท้าย พระองค์ตรัสแก่เราโดยทางพระบุตร” (ฮบ 1:1-2) 
 
9. พระเจ้าทรงแสดงอะไรแก่เราเกี่ยวกับพระองค์เอง เมื่อทรงส่งพระบุตรของ
พระองค์มาให้เรา  

ในองค์พระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าทรงแสดงความรักเมตตาอย่างสุดซึ้งแก่เรา (65-
66,73) 

โดยทางพระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าผู้ที่เรามองไม่เห็น ได้กลายเป็นพระเจ้าที่เรา
มองเห็นได้ พระองค์ทรงกลายเป็นมนุษย์เหมือนเรา สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า พระเจ้าทรงรัก
เรามากเพียงใด พระองค์ทรงรับแบกภาระทั้งหมดของเราไว้ ทรงดำเนินไปกับเราในทุก
เส้นทาง ทรงอยู่กับเราเมื่อเราถูกทอดทิ้ง ในความทุกข์ทรมาน ในความกลัวตาย 
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พระองค์ทรงอยู่ที่นั่น เมื่อเราไม่สามารถก้าวต่อไปได้อีกแล้ว เพื่อทรงเปิดประตูาเข้าสู่
ชีวิตให้แก่เรา   314 
 
10. ทุกอย่าง มีตรัสไว้ในองค์พระเยซูคริสตเจ้าแล้วใช่หรือไม่  หรือว่ายังมีการ
เผยแสดงต่อจากพระองค์อกี 

พระเจ้าเสด็จมาสู่โลกในองค์พระเยซูคริสตเจ้า พระองค์คือพระวาจาสุดท้ายของ
พระเจ้า โดยการฟังพระองค์ มนุษย์ทั้งมวลในทุกสมัยจึงรู้ว่าพระเจ้าคือใคร  และสิ่งใด
จำเป็นต่อความรอดพ้นของพวกเขา (66-67) 

โดยอาศัยพระวรสารของพระเยซูคริสตเจ้า → การเผยแสดงของพระเจ้านั้นดี
พร้อมและสมบูรณ์  เพื่อให้เราเข้าใจการเผยแสดงนี้  พระจิตเจ้าทรงนำเราให้เข้าสู่ความ
จริงลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ในชีวิตของผู้คนจำนวนมาก ความสว่างของพระเจ้ามีพลังแจ่มชัด 
จนพวกเขา “เห็นท้องฟ้าเปิดออก” (กจ 7:56) ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสถานที่แสวง
บุญสำคัญหลายแห่ง เช่น ที่กัวดาลูป ประเทศเม็กซิโก หรือที่เมืองลูร์ด ประเทศฝรั่งเศส 
การ “เผยแสดงส่วนบุคคล” ของผู้เห็นนิมิตทั้งหลายเหล่านี้ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
พระวรสารของพระเยซูคริสตเจ้าได้ ไม่มีใครบังคับให้เราต้องเชื่อพวกเขา แต่พวกเขาทำ
ให้เราเข้าใจพระวรสารได้ดีขึ้น พระศาสนจักรมีหน้าที่พิสูจน์ความจริงแท้ของเรื่องเหล่าน้ี 

→ พระศาสนจักร 
 
นอกเหนือจากพระเยซูคริสตเจ้า เราไม่รู้จักพระเจ้า ชีวิต ความตาย และตัวเราเองว่า 
เป็นอย่างไร  
แบลซ ปัสกัล 
 
ข้าพเจ้าไม่มีจินตนาการ ข้าพเจ้าไม่สามารถนึกภาพพระเจ้าพระบิดาได้ ทั้งหมดที่
ข้าพเจ้ามองเห็นได้คือพระเยซูเจ้า 
บุญราศี เทเรซา แห่งกัลกัตตา 
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( 1910-1997 ผู้ตั้งคณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม  
ท่านได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ) 
 
ความสุขที่เธอกำลังแสวงหา เป็นความสุขที่เธอมีสิทธิ์จะชื่นชมยินดี ความสุขนี้มีช่ือและมี
โฉมหน้า คือ พระเยซูเจ้า ชาวนาซาเร็ธ 
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16 
18 สิงหาคม 2005 
 
ความต้องการเร่งด่ว ที่ปรากฏในชนรุ่นใหม่ของบรรดาศิษย์ในการยึดมั่นในพระวาจาของ
พระคริสตเจ้า ความสามารถในการตอบสนองต่อความท้าทายในสมัยของเรา และ
เตรียมพร้อมเพื่อที่จะเผยแพร่พระวรสารให้กระจายไปไกลและแพร่หลาย 
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16 
22 กุมภาพันธ์ 2006 
 
11. ทำไมเราจึงต้องส่งต่อความเชื่อ 

เราส่งต่อความเชื่อ เพราะพระเยซูเจ้าตรัสสั่งเราไว้ “จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มา
เป็นศิษย์ของเรา” (มธ 28:19) [91] 

ไม่มีคริสตชนแท้คนใดละทิ้งการส่งต่อความเชื่อ โดยเฉพาะบรรดาผู้มีความชำนาญ
พิเศษ (ครู พระสงฆ์ ธรรมทูต) เราคือพระคริสตเจ้าสำหรับผู้อื่น หมายความว่า คริสตชน
แท้ทุกคนปรารถนาให้พระเจ้าไปหาผู้อื่นด้วย เขากล่าวแก่ตนเองว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงต้องการฉัน ฉันได้รับศีลล้างบาปและศีลกำลัง ฉันมีความรับผิดชอบในการช่วยผู้คน
ที่อยู่รอบข้างฉันให้เรียนรู้เรื่องพระเจ้า และ “รู้ความจริงที่สมบูรณ์” (1 ทธ2 :4 )  

คุณแม่เทเรซาใช้คำเปรียบเทียบที่ดีว่า “เธอเห็นสายไฟตามข้างถนนอยู่บ่อยครั้ง 
แต่หากไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ก็จะไม่มีแสงสว่างเกิดขึ้น ทัง้เธอและฉันเปรียบเสมือน
สายไฟ กระแสไฟฟ้าคือพระเจ้า เรามีความสามารถที่จะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 
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เพื่อก่อให้เกิดแสงสว่างของโลก คือพระเยซูเจ้า หรือหากเราปฏิเสธไม่ยอมถูกใช้ เราก็
ปล่อยให้ความมืดแผ่กระจาย  123 
 
การแพร่ธรรม (MISSION) 
  (ภาษาลาตินว Missio การส่งไป) การแพร่ธรรมเป็นสาระสำคัญของพระศาสนจักร 
และเป็นคำสั่งของพระเยซูเจ้า ให้คริสตชนทุกคนประกาศพระวรสาร ทั้งด้วยคำพูดและ
การกระทำ เพื่อว่ามนุษย์ทุกคนจะได้มีอิสระในการตัดสินใจเลือกพระคริสตเจ้า  
 
อัครสาวก (APOSTLE) 
           (ภาษากรีก apotolos  ผู้ส่งสาร ผู้แทน) เริ่มต้นในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญา
ใหม่ แรกเริ่มใช้เรียกบุรุษ 12 คน ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงเรียกให้มาเป็นผู้ร่วมงานที่ใกล้ชิด
และเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์ นักบุญเปาโลได้รับสิทธิพิเศษ ท่านถือว่าตนเองเป็น
อัครสาวกด้วย เพราะพระคริสตเจ้าทรงเรียก 
 
12. เราสามารถบอกได้อย่างไรว่า อะไรคือความเชื่อแท้  

เราพบความเชื่อแท้ได้ในพระคัมภีร์  และในธรรมประเพณีที่มีชีวิตชีวาของพระศา
สนจักร (76,80-82,85-87,97,100) 

→พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ พัฒนามาจากความเชื่อของพระศาสนจักร 
พระคัมภีร์และธรรมประเพณีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน การถ่ายทอดความเชื่อไม่ได้
กระทำโดยผ่านเอกสารเป็นสำคัญ ในพระศาสนจักยุคแรก มีการกล่าวกันว่า พระคัมภีร์
นั้น “ก่อนที่จะมีการเขียนบนกระดาษหนัง ได้มีการเขียนไว้ในหัวใจของพระศาสนจักร

ก่อนแล้ว” บรรดาศิษย์และ→บรรดาอัครสาวกได้รับประสบการณ์ชีวิตใหม่ โดยการมี
ชีวิตเป็นมิตรกับพระเยซูเจ้า พระศาสนจักรสมัยแรกเชิญชวนประชาชนให้เข้ามาใน
มิตรภาพนี้ ซึ่งยังคงสืบเนื่องต่อมา ในลักษณะที่แตกต่างไปหลังการกลับคืนพระชนมชีพ
ของพระเยซูคริสตเจ้า  คริตชนยุคแรกยึดถืออย่างมั่นคงใน “คำเทศน์สอนและมิตรภาพ
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ของบรรดาอัครสาวก  การบิปัง และการอธิษฐานภาวนา”  ( กจ  2: 42 ) พวกเขา
สามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน แต่ก็เปิดกว้างต่อผู้อื่นด้วย และนี่คือความเชื่อของเราใน
ปัจจุบัน คือคริสตชนเชื้อเชิญผู้อื่นให้มารู้จักมีมิตรภาพกับพระเจ้า  ในพระศาสนจักร
คาทอลิก ความสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันนี้ดำรงอยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลง นับตั้งแต่
สมัยบรรดาอัครสาวก  
 
“ข้าพเจ้าได้รับสิ่งใดมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า  
ข้าพเจ้าก็ได้มอบสิ่งน้ันให้ต่อให้ท่าน”  
(โครินธ์ 11: 23) 
 
 “ธรรมประเพณีศักดิ์สิทธิ์และพระคัมภีร์ จึงมีความเกี่ยวข้องและมีความสำพันธ์กัน
อย่างใกล้ชิด เพราะทั้งสองสิ่งนี้มาจากพระเจ้า ซึ่งเป็นบ่อเกิดอันเดียวกัน รวมเป็นหนึ่ง
เดียวกัน และมุ่งไปยังจุดหมายเดียวกัน”  
( การเผยความจริงของพระเจ้า 9 ) 
 
อำนาจสอนของพระศาสนจักร  
(MAGISTERIUM) 
(ภาษาลาติน Magistcr ครู)ใช้เรียกอำนาจตำแหน่งของพระ ศาสนจักรคาทอลิกในการ
เสนอความเชื่อตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย ในการแปลความหมายด้วยความช่วยเหลือ
ของพระจิตเจ้าและปกป้องความเชื่อจากการถูกปลอมแปลง 
 
13. พระศาสนจักรหลงผิดในเรื่องความเชื่อไดห้รือไม่ 

ในเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ พระศาสนจักร ในฐานะเป็นชุมชุนของผู้ที่เชื่อ ย่อมไม่
หลงผิด เพราะพระเยซูเจ้าทรงสัญญากับบรรดาอัครสาวกว่า พระองค์จะทรงส่งพระจิต
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แห่งความจริงลงมา  และจะทรงรักษาเขาไว้ในความจริง   ( ยน14: 17) ( 80-82, 85-
87,92,100) 

เช่นเดียวกับที่บรรดาอัครสาวกมีความเชื่อในพระเยซูเจ้าอย่างสิ้นสุดใจ  คริสตชนก็
สามารถวางใจในพระศาสนจักรได้อย่างเต็มที่ เมื่อเขาแสวงหนทางชีวิต นับตั้งแต่ที่พระ
เยซูคริสตเจ้าทรงมอบหมายให้บรรดาอัครสาวกออกไปสั่งสอน พระศาสนจักรจก็มี

อำนาจในการสั่งสอน (→อำนาจการสอนของพระศาสนจักร) และจะเงียบอยู่ไม่ได้ แม้
สมาชิกของพระศาสนจักรอาจจะหลงผิดได้ หรือแม้แต่กระทำผิดพลาดร้ายแรง แต่
พระศาสนจักรในภาพรวมย่อมไม่ออกนอกทางแห่งความจริงของพระเจ้า  ในทุกยุคสมัย 
พระศาสนจักรยึดถือความจริงทรงชีวิต ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าพระศาสนจักรเองตลอดมา เรา
กล่าวถึง depositum fidei หลักความเชื่อ ซึ่งจะต้องธำรงรักษาไว้ หากความจริงดังกล่าว
ถูกโต้แย้ง หรือถูกบิดเบือนอย่างเปิดเผย พระศาสนจักรได้รับเรียกอีกครั้งให้ยืนยัน
ชัดเจน “ในสิ่งที่ทุกคนเชื่อตลอดมาในทุกหนแห่ง”  (นักบุญวินเซนต์ แห่งเลรินด์ ค. ศ 
450) 
 
14 . พระคัมภีร์เป็นเรื่องจริงหรือ 

หนังสือต่าง ๆ ในพระคัมภีร์สอนความจริงอย่างหนักแน่น ซื่อสัตย์  และถูกต้องไม่
ผิดหลง...เพราะเขียนขึ้นภายใต้การดลใจของพระจิตเจ้า และมีพระเจ้าทรงเป็นผู้นิพนธ์ 
( การเผยความจริงของพระเจ้า ข้อ 11) (103-107) 

  → พระคัมภีร์ มิได้ตกลงมาจากสวรรค์แบบสำเร็จรูป และพระเจ้าก็มิได้ตรัสให้
มนุษย์เขียนตามคำบอกของพระองค์ เหมือนหุ่นยนต์  อย่างไรก็ตาม  “พระเจ้าทรงเลือก
มนุษย์บางคน และทรงใช้เขาให้เขียนโดยใช้กำลัง 

ความสามรถของตนอย่างเต็มที่  จนกระทั่งแม้พระองค์ทรงทำงานในตัวเขา และ
ทรงใช้เขาให้เขียนทุกอย่าง ตามพระประสงค์ของพระองค์เท่านั้น เขาก็ยังเขียนอย่างผู้
นิพนธ์ที่แท้จริงด้วย (การเผยความจริงของพระเจ้า 11)  เกณฑ์การยอมรับว่าหนังสือเล่ม
ใดเป็นพระคัมภีร์หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการยอมรับของพระศาสนจักรทั้งมวลเท่านั้น และจะ
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ต้องการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์ในชุมชนคริสตชน “พระเจ้าเองตรัสกับเราโดยทาง
ข้อความนี้ ซึ่งได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้า”  ในบรรดางานเขียนจำนวนมากของคริสต
ชนยุคแรกของพระศาสนจักร เล่มที่ได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้าอย่างแท้จริงนั้น ถูก

กำหนดตั้งแต่ศตวรษที่สี่ว่าอยู่ใน → สารบบของพระคัมภีร์ 
 
การดลใจ (INSPIRATION) 
(ภาษาลาติน inspiration ดลใจ) อิทธิพลของพระเจ้าเหนือมนุษย์ผู้เขียนพระคัมภีร์ 
ดังน้ัน จึงไดถ้ือว่าพระเจ้าทรงผู้นิพนธ์พระคัมภีร์ 
 
สารบบพระคัมภีร์ (CANON) 
(ภาษากรีก kano ไม้วัด กติกาแบบแผน) การรวบรวมพระคัมภีร์ที่เชื่อถือได้  ทั้งพระ
คัมภีร์พันธสญัญาเดิม และพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม ่
 
พระคัมภีร์ (BIBLE) 
(ภาษาลาติน biblia ม้วนกระดาษ หนังสือ) ชาวยิวและ คริสตชนเรียกการรวบรวมพระ
คัมภีร์ ซึ่งใช้ระยะเวลามากกว่าหนึ่งพันปี พระคัมภีร์เป็นแบบแผนความเชื่อของพวกเขา 
พระคัมภีร์ของคริสตชนมีจำนวนมากกว่าพระคัมภีร์ของชาวยิว เพราะประกอบด้วย
พระวรสาร 4 ฉบับจดหมายจากนักบุญเปาโล และงานเขียนของผู้นิพนธ์     อื่น ๆ ใน
พระศาสนจักรสมัยแรกเริ่ม 
 
15. พระคัมภีร์เป็น “ความจริง” ไดอ้ย่างไร หากเรื่องราวที่อยู่ในพระคัมภีร์ไม่ใช่
สิ่งทีถู่กต้องทุกอย่าง 

→ พระคัมภีร์มิได้หมายถึงการถ่ายทอดข้อมูลทางประวัติศาสตร์อย่างละเอียด 
หรือการค้นพบทางวิทยาศาสตร์มาสู่เรา บรรดาผู้ประพันธ์ซึ่งมีชีวิตอยู่ในยุคสมัยของเขา  
ได้แบ่งปันความคิดทางวัฒนธรรมของโลกรอบตัว  และบ่อยครั้งพวกเขาก็กระทำผิดใน
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เรื่องเดิม ๆ อย่างไรก็ตาม ทุกสิ่งที่มนุษย์จะต้องรู้เกี่ยวกับพระเจ้า และหนทางแห่งการ
ช่วยให้รอดพ้นนั้น มีอยู่ในพระคัมภีร์อย่างไม่ผิดพลาดแน่นอน( 106-107,109 ) 
 
16. วิธีการอ่านพระคัมภีร์ทีถู่กต้องคืออะไร 

การอ่านพระคัมภีร์ที่ถูกต้อง คือการอ่านแบบสวดภาวนา ซึ่งก็คือ การอ่านด้วย
ความช่วยเหลือจากพระจิตเจ้า ผู้ทรงบันดาลให้พระคัมภีร์บังเกิดขึ้น พระคัมภีร์คือพระ
วาจาของพระเจ้า และบรรจุสิ่งสำคัญที่พระเจ้าทรงต้องการสื่อสารถึงเรา ( 109-
119,137) 

→ พระคัมภีร์ เปรียบเหมือนจดหมายฉบับยาวที่พระเจ้าทรงเขียนถึงเราแต่ละ
คน ด้วยเหตุนี้ เราจึงควรยอมรับพระคัมภีร์ด้วยความรักและเคารพอย่างยิ่ง เป็นเรื่อง
สำคัญก่อนอื่นใดที่จะอ่านจดหมายของพระเจ้านี้อย่างจริงจัง  
      หมายความว่า ไม่ใช่อ่านแบบเจาะรายละเอียด  แต่ละเลยข้อความอื่น ๆ โดยรวม  
จำเป็นที่เราจะต้องตีความสารที่อ่านทั้งหมดจากหัวใจสำคัญและธรรมล้ำลึกของพระ
คัมภีร์ ซึ่งก็คือ องค์พระเยซูคริสตเจ้า ผู้ที่พระคัมภีร์ทั้งหมดกล่าวถึง รวมทั้งในพระคัมภีร์
พันธสัญญาเดิมดัวย ดังนั้น เราจึงควรอ่านพระคัมภีร์ด้วยความเชื่ออันมีชีวิตชีวาของ
พระศาสนจักร  ซึ่งเป็นความเชื่อได้ก่อให้เกิดพระคัมภีร์ขึ้นมา  491 
 
พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม (OLD TESTAMENT) 

(ภาษาลาติน Testamentum ข้อสัญญา พินัยกรรม) คือภาคแรกของพระคัมภีร์
ฉบับสมบูรณ์ และเป็นพระคัมภีร์ฉบับของชาวยิว พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมของ
พระศาสนจักรคาทอลิก ประกอบด้วยหนังสือ 46 เล่ม แบ่งเป็นประวัติศาสตร์ ประกาศก 
ปรีชาญาณ และเพลงสดุดี 
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พระคัมภีร์พระธรรมใหม่ (NEW TESTAMENT) 
คือ ภาคที่สองของพระคัมภีร์ฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วยหนังสือที่เป็นของคริสตชน

โดยเฉพาะคือ พระวรสาร กิจการอัครสาวก จดหมายนักบุญเปาโล 14  ฉบับ จดหมาย
ถึงบรรดาคริสตชน 7 ฉบับ และวิวรณ์ 
 
หนังสือต่าง ๆ  ของพระคัมภีร์ (สารบบ) 
พระคัมภีร์ ภาค พันธสัญญาเดิม (46 เล่ม) 
 
หนังสือประวัติศาสตร์  
ปฐมกาล (ปฐก) อพยพ (อพย) เลวีนิติ (ลนต) กันดารวิถี (กดว) เฉลยธรรมบัญญัติ 
(ฉธบ)โยชูวา (ยชว) ผู้วินิจฉัย(วนฉ) นางรูธ (นรธ) ซามูเอล ฉบับที่ 1 (1 ชมอ) ชามูเอล 
ฉบับที่  2( 2 ชมอ) พงศ์กษัตริย์  ฉบับที่  1 (1พกษ) พงศ์กษัตริย์  ฉบับที่  2 (2พกษ) 
พงศาวดาร ฉบับที่ 1(พศด) พงศาวดาร ฉบับที่ 2 (2พศด) เอสรา (อสร) เนหะมีย์ (นหม)
โทบิต (ทบต) ยูดิธ (ยดธ) เอสเธอร์ (อสธ) มัคคาบี ฉบับที่ 1 (1มคบ) มัคคาบี ฉบับที่ 2 (2 
มคบ) 
 
หนังสือปรีชาญาณ  
โยบ (โยบ) เพลงสดุดี (สดด) สุภาษิต (สภษ) ปัญญาจารย์ (ปญจ) เพลงซาโลมอน (พซม) 
ปรีชาญาณ (ปชญ)       บุตรสิรา (บสร)  
 
หนังสือประกาศก 
อิสยาห์ (อสย) เยเรมีย์ (ยรม) เพลงคร่ำควรญ ( พคค) บารุค (บรค) เอเสเดียล (อสค) 
ดาเนียล (ดนล) โฮเชยา(ฮชย) โยแอล (ยอล) อาโมส (อมส) โอบาคีย์ (อบค) โยนาห์ 
(ยนา) มีคาห์(มคา) นาฮูม (นฮม) ฮะบากุก (ฮบก) เศฟันยาห์(ศฟย) ฮักกัย (ฮกก) เศคาริ
ยาห์ (ศคย) มาลาคี (มลค) 
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พระคัมภีร์ ภาคพันธสัญญษใหม่ (27 เล่ม ) 
 
พระวรสาร 
มัทธิว (มธ) มาระโก (มก) ลูกา (ลก) ยอห์น (ยน) 
 
กิจการอัครสาวก (กจ) 
 
จดหมายนักบุญเปาโล 
โรม (รม) โครินธ์ ฉบับที่ 1(1 คร) โครินธ์ ฉบับที่ 2 (2  คร) กาลาเทีย (กท) เอเฟซัส (อฟ) 
ฟิลิปปี (ฟป) โคโลสี (คส) เธสะโลนิกา ฉบับที่ 1(1 ธส) เธสะโลนิกาฉบับที่ 2 (2  ธส) ทิ
โมธ ี ฉบับที่ 1 (ทธ) ทิโมธ ีฉบับที่ 2(2 ทธ) ทิตัส (ทต) ฟีเลโมน (ฟม) ฮีบรู (ฮบ) 
 
จดหมายถึงคริสตชน 
ยากอบ (ยก) เปโตร ฉบับที่ 1(1 ปต) เปโตร ฉบับที่ 2 (2 ปต) ยอห์น ฉบับที่ 1(1 ยน) 
ยอห์น ฉบับที่ 2 (2ยน) ยอห์นฉบับที่ 3 (3 ยน) ยูดา (ยด) วิวรณ์ (วว)  
 
พระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค พระเจ้าของ ยาโคบ ไม่ใชพ่ระเจ้าของนักปรัชญา 
และนักวิชาการ   แต่เป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสตเจ้า เราจะพบและรู้จักพระองค์ได้ ก็
ในแนวทางที่พระวรสารสอนเท่าน้ัน 
นักปรัชญา ชาวฝรั่งเศส แบลซ ปัสกัล 
(1588-1651) หลังจากได้มีประสบการณ์กับพระเจ้า 
 
การไม่รู้จักพระคัมภีร์ คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า  
นักบุญเยโรม (347-419 ปิตาจารย์และนักปราชญ์ของพระศาสนจักร ผู้อธิบายความ 
และแปลพระคัมภีร์) 
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เมื่อเราได้พบพระเจ้าผู้ทรงชีวิตในพระคริสตเจ้ าแล้วเท่านั้น เราจึงจะรู้ว่าชีวิตคืออะไร 
ไม่มีอะไรงดงามไปกว่าความรู้สึกอัศจรรย์ใจในพระวรสาร และในการพบปะกับพระ
คริสตเจ้า 
สมเด็จพระสันตปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 
24 เมษายน 2005 
 
พระคัมภีร์คือ จดหมายรักของพระเจ้าท่ีมอบให้เรา 
SOREN KIERKGGAARD 
 
17. พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม มีความหมายอย่างไรต่อคริสตชน    

ใน→พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม พระเจ้าทรงเผยแสดงพระองค์ ในฐานะพระ
ผู้สร้าง ผู้ปกปักรักษาโลก ผู้นำ และผู้ฝึกสอนมนุษย์ชาติ หนังสือต่าง ๆ ในพันธสัญญา
เดิมเป็นพระวาจาของพระเจ้า และเป็นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ด้วย  ปราศจากพระคัมภีร์
พันธสัญญาเดิม เราไม่สามารถเข้าใจพระเยซูเจ้าได ้(12-123,128-130,140 )  

ใน→พระคัมภีพันธสัญญาเดิม ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของการเรียนรู้เรื่องความ

เชื่อได้เริ่มต้นขึ้น ซึ่งดำเนินมาสู่จุดสุดท้ายใน → พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ และจน
มาถึงจุดหมายปลายทางด้วยการสิ้นสุดของโลก และการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระ
คริสตเจ้า พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมจึงเป็นมากกว่าบทนำของพระคัมภีร์พันธสัญญา
ใหม่ พระบัญญัติ และคำพยากรณ์ต่าง ๆ สำหรับประชาชนในพันธสัญญาเดิม และพระ
สัญญาต่าง ๆ ที่ทรงมีต่อมนุษย์ทุกคนนั้นไม่เคยถูกเพิกถอน ในหนังสือพันธสัญญาเดิม 
เราพบขุมทรัพย์อันล้ำค่าของการอธิษฐานภาวนาและปรีชาญาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เพลงสดุดี ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการอธิษฐานภาวนาประจำวันของพระศาสนจักร 
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18. พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่มีความหมายอย่างไรต่อคริสตชน 

→ การเผยแสดงของพระเจ้าสมบูรณ์ใน →พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ พระวร
สารทั้งสี่ตามคำเล่าของนักบุญมัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น เป็นส่วนสำคัญของพระ
คัมภีร์  และเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่สุดของพระศาสนจักร ในพระ  วรสารทั้งสี่ พระบุตรของ
พระเจ้าทรงแสดงพระองค์อย่างที่ทรงเป็น และเสด็จมาพบกับเรา ในหนังสือกิจการอัคร
สาวก เราเรียนรู้เรื่องการเริ่มต้นของพระศาสนจักร  และการทำงานของพระพระจิตเจ้า 
ในจดหมายต่าง ๆ ที่บรรดาอัครสาวกเขียน แง่มุมต่าง ๆ ของชีวิตมนุษย์ ได้รับการส่อง
สว่างในแสงสว่างของพระคริสตเจ้า  ในหนังสือวิวรณ์ เราทำนายวาระสุดท้ายของ
กาลเวลา (124-127,128-130,140) 

พระเยซูเจ้า คือทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาตรัสแก่เรา พระคัมภีร์พันธสัญญา
เดิมทั้งหมดเป็นการเตรียมรับสภาพมนุษย์ของพระบุตรพระเจ้า พระสัญญาทุกประการ
ของพระเจ้าสำเร็จสมบูรณ์ในพระเยซูเจ้า การเป็นคริสตชนหมายถึงการเป็นหนึ่ง
เดียวกับชีวิตของพระคริสตเจ้าอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะเป็นเช่นนั้นได้ เราต้องอ่านและ
เจริญชีวิตด้วยพระวรสาร มาเดอแลน เดอเบรล กล่าวว่า “โดยทางพระวาจาของพระ
เจ้า พระองค์ตรัสบอกเราว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างไร และมีพระประสงค์อะไร พระองค์
ตรัสเพียงครั้งเดียว และพระองค์ตรัสเฉพาะสำหรับวันแต่ละวัน เมื่อเราถือหนังสือ
พระวรสารไว้ในมือ เราควรตระหนักว่าองค์พระวจนาตถ์  ซึ่งทรงปรารถนากลายเป็น
เลือดเนื้อในตัวเรา ทรงประทับอยู่ในพระวรสารนี้ ทรงปรารถนายึดเราไว้ เพื่อให้เรา
เริ่มต้นชีวิตของพระองค์ใหม่อีกครั้งในสถานที่แห่งใหม่ กาลเวลาใหม่ และในสังคมมนุษย์
ใหม”่ 
 
พระคัมภีร์ไม่ใช่เป็นเรื่องของอดีตอดีต พระเจ้ามิได้ตรัสในอดีต แต่ตรัสในปัจจุบัน 
พระองค์ตรัสกับเราในวันนี้ ทรงสอนเรา ทรงแสดงหนทางสู่ชีวิตแก่เรา ทรงประทาน
ความเป็นหนึ่งเดียวให้แก่เรา และด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงทรงเตรียมเราและนำเราสู่สันติ
สุข 
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สมเด็จพระสันตปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 
29 มีนาคม 2006 
 
การอ่านพระคัมภีร์ หมายถึงการหันไปขอคำแนะนำจากพระคริสตเจ้า 
นักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี 
( 1182-1226 ผู้ก่อตั้งคณะนักบวช ผู้เพ่งฌาณ) 
 
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด 
ลูกา 1 : 38 
 
19. พระคัมภีร์มีบทบาทอย่างไรในพระศาสนจักร 

พระศาสนจักรตักตวงชีวิตและพละกำลังจากพระคัมภีร์ ( 103-104,131-133,141) 

นอกเหนือการประทับอยู่ของพระคริสตเจ้าใน→ศีลมหาสนิท แล้ว ไม่มีสิ่งใดที่
พระศาสนจักรถวายเกียรติและให้ความเคารพบูชามากกว่าการประทับอยู่ของพระ
คริสตเจ้าในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีบูชาขอบพระคุณ เราต้อนรับพระวรสารด้วยการ
ยืน เพราะถ้อยคำของมนุษย์ที่เรารับฟังนั้น เป็นพระเจ้าเองที่ตรัสกแก่เรา 128 
 

บทที่สาม 
มนุษย์ตอบรับพระเจ้า 

 
20.    เมื่อพระองค์ตรัสแกเ่รา เราจะตอบรับพระเจ้าได้อย่างไร  

การตอบรับพระเจ้า คือการเชื่อพระองค์ (142-149 ) 
ทุกคนที่ปรารถนาความเชื่อต้องมีหัวใจพร้อมจะรับฟัง (เทียบ 1 พกษ 3:9) พระเจ้า

ทรงแสวงหาที่จะติดต่อกับเราในหลายวิธี ทุกครั้งที่มนุษย์พบปะกัน ทุกครั้งที่มี
ประสบการณ์ตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติ ทุกเหตุการณ์บังเอิญ ความ  ท้าทาย และความ



21 
 

ทุกข์ทรมานทุกประการ ในสิ่งเหล่านี้มีสารซ่อนเร้นจากพระเจ้ามาถึงเรา พระองค์ตรัส
แก่เราชัดเจนมากขึ้น เมื่อพระองค์เสด็จมาหาเราในพระวาจาของพระองค์ หรือในเสียง
มโนธรรมของเรา พระองค์ทรงติดต่อกับเราดุจมิตรสหาย ดังนั้น เราจึงควรตอบรับ
พระองค์ดุจมิตรสหายเช่นกัน โดยเชื่อในพระองค์ ไว้วางใจพระองค์อย่างสมบูรณ์ เรียนรู้
เพื่อเข้าใจพระองค์ให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ และยอมรับน้ำพระทัยของพระองค์โดยไม่มีข้อแม้ 
 
“ถ้าท่านมีความเชื่อสักเท่าเมล็ดมัสตาร์ด แล้วพูดกับภูเขานี้ว่า “จงย้ายจากที่นี่ ไปที่
โน่น” มันก็จะย้ายไป และไม่มีอะไรที่ท่านจะทำไม่ได้” 
มัทธิว 14: 20 
 
ความเชื่อหมายถึงการมอบชีวิตไว้กับความไม่มีขอบเขตของพระเจ้า 
คาร์ล ราห์เนอร์ 
(1904-1984 นักเทววิทยาชาวเยอร์มัน ) 
 
ความเชื่อคือความม่ันใจในสิ่งที่เราหวังไว้ เป็นข้อพิสูจน์ถึงสิ่งที่มองไม่เห็น 
ฮีบรู 11:1 
 
21. ความเชื่อคืออะไร 

ความเชื่อ เป็นความรู้และความไว้วางใจ มีลักษณะเฉพาะ 7 ประการ คือ 

- ความเชื่อเป็นพระพรแท้จริงของพระเจ้า ซ่ึงเราได้รับ เมื่อเราวอนขออย่างร้อนรน 

- ความเชื่อเป็นอานุภาพเหนือธรรมชาติที่จำเป็นอย่างยิ่ง ถ้าเราต้องการบรรลุถึงการ
ช่วยให้รอดพ้น 

- ความเชื่อเรียกร้อง น้ำใจอิสระ และความเข้าใจที่ชัดเจนของบุคคล เมื่อเขายอมรับการ
เชื้อเชิญของพระเจ้า  

- ความเชื่อเป็น ความมั่นใจแน่นอน เพราะพระเยซูเจ้าทรงรับประกัน 
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- ความเชื่อยังไม่สมบูรณ์ หากไม่นำไปปฏิบัติด้วยความรัก 

- ความเชื่อเติบโตขึ้น เมื่อเรารับฟังและเอาใจใส่ต่อพระวาจาของพระเจ้ามากขึ้น และเข้า
สู่การแลกเปลี่ยนสนทนากับพระองค์อย่างมีชีวิตชีวาในการอธิษฐานภาวนา 

- ความเชื่อทำให้เราได้ ลิ้มรสความปิติยินดีล่วงหน้า ในสวรรค์ ตั้งแต่บัดนี้ (153-165, 
179-180,183-184 ) 
 
ความเชื่อแสวงหาความเข้าใจ 
นักบุญอัลแชล์ม แห่งแคนเทอเบอรี  
(1033/34-1109 นักปราชญ์ของพระศาสนจักร นักเทวศาสตร์คนสำคัญในยุคกลาง) 
 
ข้าพเจ้าจะไม่เชื่อ หากไม่เห็นว่ามีเหตุผลสมควรจะเชื่อ 
นักบุญโทมัธ อโควนัส (1225-1274) 
 
ความเชื่อโดยแก่นแท้แล้ว คือการยอมรับความจริง ซึ่งเหตุผลของเราไม่สามารถล่วงรู้ได้ 
ความเชื่อจำเป็นต้องมีการเป็นประจักษ์พยาน 
บุญราศี จอห์น เฮนรี่ นิวแมน 
( 1801-1890 หลังจากกาพกลับใจ ท่านได้เป็นพระคาร์ดินัลในพระศาสนจักรคาทอลิก 
นักปรัชญา และนักเทวศาสตร์ของอังกฤษ)  
 
การเชื่อในพระเจ้า หมายถึงการตระหนักว่าความจริงของโลกนั้นยังไม่ปรากฎทั้งหมด 
การเชื่อในพระเจ้าหมายถึงการตระหนักว่าชีวิตมีความหมาย 
ลุควิค วิทเจนสไตน์ (1889-1951นักปรัชญา ชาวออสเตรีย) 
 

หลายคนกล่าวว่าความเชื่อนั้นไม่เพียงพอสำหรับพวกเขา พวกเขาต้องการรู้ด้วย  
คำว่า “เชื่อ” มีความหมายสองประการที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง หากนักโดดร่มถาม
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เจ้าหน้าที่สนามบินว่า “ร่มชูชีพนี้พับเก็บถูกต้องหรือไม่” และเขาตอบอย่างไม่ใส่ใจว่า 
“อืม ผมเชื่อว่าอย่างนั้น” คำตอบนี้ย่อมไม่เพียงพอสำหรับเขา เขาต้องการรู้แน่ชัด เพื่อ
ความมั่นใจ หากเขาขอให้เพื่อนเก็บร่มชูชีพให้ และเพื่อนของเขาจะตอบกลับมาว่า “ใช่ 
ผมเป็นคนเก็บเเอง” นักโดดร่มก็จะตอบว่า “ผมเชื่อคุณ” ความเชื่อนี้เป็นมากกว่า
ความรู้ คือความเชื่อมั่น ความเชื่อเช่นนี้ทำให้อับราฮัมเดินทางไปยังแผ่นดินแห่งพระ
สัญญาโดยทันที ความเชื่อทำให้บรรดามรณสักขียืนหยัดอย่างมั่นคงจนถึงความตาย 
และทุกวันนี้ ความเชื่อยังค้ำจุนบรรดาคริสตชนที่ถูกเบียดเบียนข่มเหง ความเชื่อนี้มี
อิทธิพลครอบคลุมตัวบุคคลทั้งหมด 
 
 22.    บุคคลจะแสดงออกถึงความเชื่ออย่างไร  

ผู้มีความเชื่อแสวงหาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า และพร้อมที่จะเชื่อทุกสิ่งที่
พระเจ้าทรงแสดงพระองค์เอง  (เปิดเผย) ต่อเขา (150-152)  

เมื่อบุคคลเริ่มต้นมีความเชื่อ บ่อยครั้งมีความรู้สึกหวั่นไหว หรือความไม่สบายใจ 
รู้สึกว่าโลกที่มองเห็นได้ และสรรพสิ่งต่าง ๆ ไม่ได้เป็นทุกอย่างของชีวิต เขารู้สึกว่าได้
สัมผัสกับความเร้นลับ และตามรอยที่นำเขาไปถึงการประทัยอยู่ของพระเจ้า เขาค่อย ๆ
มีความมั่นใจที่จะพูดถึงพระเจ้า และในที่สุด ตัวเขาเองเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์อย่าง
อิสระ ในพระวรสารนักบุญยอห์นกล่าวว่า “ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้า พระบุตรเพียง
พระองค์เดียวผู้สถิตอยู่ในพระอุระของพระบิดานั้นทรงเปิดเผยให้เรารู้” (ยน 1:18 ) นี่คือ
เหตุผลที่เราต้องมีความเชื่อในพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระเจ้า หากเราต้องการทราบ
ว่าพระเจ้าทรงปรารถนาสื่อสารสิ่งใดกับเรา ดังนั้น ความเชื่อจึงหมายถึงการยอมรับองค์
พระเยซูเจ้า และวางจุดมุ่งหมายตลอดทั้งชีวิตไว้กับพระองค์ 
 
เราเชื่ออะไรนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่ที่สำคัญยิ่งกว่าน้ันอีก คือเราเชื่อใคร 
สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 
28 พฤษภาคม 2006 
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บทข้าพเจ้าเชื่อ (CREED) 
( ภาษาลาติน credo ข้าพเจ้าเชื่อ) คำแรกของบทยืนยันความเชื่อของบรรดาอัครสาวก 
เป็นช่ือของบทยืนยันความเชื่อหลายบทของพระศาสนจักร ซึ่งรวบรวมเนื้อหาหลักความ
เชื่อ เป็นบทสรุปที่เชื่อถือได้ 
 
23.  มีความขัดแย้งกันระหว่างความเชื่อและวิทยาศาสตร์หรือไม ่

ไม่มีความขัดแย้งกันอย่างเด็ดขาดระหว่างความเชื่อและวิทยาศาสตร์ เพราะเป็น
ไม่ได้ที่จะมีความจริงสองชนิด         (159)  

ไม่มีความจริงเรื่องความเชื่อประการใด ที่ จะไปแข่งขันกับความเชื่อทาง
วิทยาศาสตร์  ความจริงมีเพียงประการเดียว ที่เกี่ยวข้องทั้งความเชื่อและการให้เหตุผล
ทางวิทยาศาสตร์ พระเจ้าทรงต้องการทั้งสติปัญญาที่ทำให้เราเข้าใจโครงสร้างเหตุผล
ทางโลก และพระองค์ก็ทรงต้องการความเชื่อด้วย ด้วยเหตุนี้ความเชื่อคริสตชนจึง
ต้องการและสนับสนุนวิทยาศาสตร์ (ธรรมชาติ) ความเชื่อมีไว้เพื่อให้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ซึ่ง
ไม่อาจเข้าใจได้ด้วยเหตุผล แต่เป็นความจริงที่อยู่เหนือและเกินกว่าเหตุผล  ความเชื่อ
เตือนวิทยาศาสตร์ว่าควรรับใช้สิ่งสร้าง มิใช่วางตนขึ้นแทนที่ พระเจ้า วิทยาศาสตร์ต้อง
ให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มิใช่ล่วงละเมิดศักดิ์ศรีนั้น  
  
24. ความเชื่อของฉัน เกี่ยวข้องกับพระศาสนจักรอย่างไร 

ไม่มีใครสามารถมีความเชื่อได้โดยลำพังตนเอง เหมือนที่ไม่มีใครสามารถมีชีวิตอยู่
ได้เพียงลำพังคนเดียว เรารับความเชื่อมาจากพระศาสนจักร และดำเนินชีวิตความเชื่อ 
ในมิตรภาพกับผู้ที่เราแบ่งปันความเชื่อของเราแก่เขา (166-169,181) 

ความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากที่สุดของมนุษย์ แต่กระนั้นความเชื่อก็มิใช่เรื่อง
ส่วนตัวเสียทีเดียว ใครที่ปรารถนาจะเชื่อ ต้องสามารถพูดได้ทั้งคำว่า “ข้าพเจ้า” และ” 
เราทั้งหลาย” เพราะความเชื่อที่เราไม่สามารถแบ่งปัน หรือสื่อสารได้ ย่อมเป็นสิ่งไร้
เหตุผล ผู้มีความเชื่อแต่ละคนให้การยืนยันอย่างอิสระกับคำว่า “เราทั้งหลายเชื่อ” ของ
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พระศาสนจักร เรารับความเชื่อจากพระศาสนจักร และตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา 
พระศาสนจักรเป็นผู้ส่งต่อความเชื่อให้แก่เรา  และเป็นผู้ปกป้องความเชื่อไว้มิให้มีการ
หลงผิด และทำให้แสงสว่างของความเชื่อนี้ยังคงเจิดจ้าต่อไป ดังนั้น ความเชื่อคือ 

การที่ทุกคนมีส่วนในความเชื่ อมั่นร่วมกัน   ความเชื่ อของผู้ อื่นค้ำจุนฉัน 
เช่นเดียวกับที่ความเชื่ออันร้อนรนของฉันทำให้ความเชื่อของผู้อื่นมั่นคงและร้อนรนขึ้น
ด้วย พระศาสนจักรเน้นทั้งคำว่า “ข้าพเจ้า” และ “เราทั้งหลาย” ในเรื่องความเชื่อ โดย
การใช้บทยืนยันความเชื่อทั้งสองแบบในพิธีกรรม คือบทยืนยันความเชื่อของบรรดาอัคร

สาวก → บทข้าพเจ้าเชื่อ ซึ่งเริ่มต้นด้วยคำว่า “ข้าพเจ้าเชื่อ” (Credo) และบทข้าพเจ้า
เชื่อของสังคายนาที่นิเชอา คอนสแตนติโนเปิล ซึ่งในบทเดิมเริ่มต้นด้วยคำว่า “เราเชื่อ” 
(Credimus) 
 
“ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา เราอยู่ที่น่ันในหมู่พวกเขา” 
 มัทธวิ 18 : 20 
 

ตอนที่สอง 
การประกาศยืนยนัความเชือ่ของครสิตชน 

 
25 .  ทำไมความเชื่อ ต้องมคีำจำกัดความ และรูปแบบ 

ความเชื่อไม่ใช่คำที่ว่างเปล่า แต่เป็นความจริง ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา ได้มี

การเขียนบทยืนยันความเชื่อรูปแบบต่าง ๆ  ใน→พระศาสนจักร โดยอาศัยบทยืนยัน
ความเชื่อเหล่านี้ เราจึงได้พิจารณาไตร่ตรอง แสดงความคิดเห็น เรียนรู้ แบ่งปัน เฉลิม
ฉลอง และดำเนินชีวิตความจริงเช่นนี้ได้ ( 170-174 ) 

หากไม่มีบทยืนยันความเชื่อที่กำหนดไว้ เนื้อหาสาระของความเชื่ออาจจะเลือน
หายไป ด้วยเหตุนี้พระศาสนจักรจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับประโยคที่ชัดเจน ถ้อยคำที่
ถูกต้อง ซึ่งกว่าจะสำเร็จได้ ก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้สารของ
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พระคริสตเจ้าถูกเข้าใจผิด หรือถูกบิดเบือน ยิ่งกว่านั้น บทยืนยันความเชื่อนี้ มี
ความสำคัญอย่างยิ่ง เมื่อต้องถ่ายทอดความเชื่อของพระศาสนจักรไปสู่วัฒนธรรมต่าง ๆ 
โดยที่ต้องรักษาสาระสำคัญไว้ เพราะความเชื่อที่มีร่วมกันเป็นพื้นฐานของเอกภาพใน
พระศาสนจักร 
 
พระศาสนจักรดูแลรักษา (ความเชื่อและคำเทศน์สอนของบรรดาอัครสาวก) ด้วยความ
เอาใจใส่ เสมือนดูแลบ้านที่มีอยู่เพียงหลังเดียว และเชื่อด้วยว่าเป็นดังจิตวิญญาณและ
หัวใจดวงเดียวกัน  พระศาสนจักรเทศน์สอน และถ่ายทอดความเชื่อนี้ด้วยเสียงเดียวกัน 
ประหนึ่งว่ามีเพียงปากเดียว 
นักบุญอีเรเน แห่ง ลีออง 
(135-202 ปิตาจารย์ของพระศาสนจักร) 
 
ขอให้ บทข้าพเจ้าเชื่อ เป็นดังกระจกเงา 
จงมองดูตัวเองในน้ัน เพื่อดูว่าท่านเชื่อในสิ่งที่ท่านยืนยันจริง ๆ หรือไม่ และจงชื่นชมยินดี
ในความเชื่อของท่าน   ทุก ๆ วัน 
นักบุญออกัสติน 
( 354-430 ) 
 
26. บทยืนยันความเชื่อคืออะไร 

→ บทยืนยันความเชื่อ คือบทสรุปย่อความเชื่อ ซึ่งเป็นบทที่สัตบุรุษททุกคน
ยืนยันความเชื่อร่วมกัน ( 185-188,192-197) 

บทสรุปย่อความเชื่อนี้มีปรากฏอยู่แล้วในจดหมายของนักบุญเปาโล บทแสดง
ความเชื่อของบรรดาอัครสาวกสำหรับคริสตชนสมัยแรกนั้นมีคุณค่าพิเศษ เพราะถือว่า

เป็นบทสรุปความเชื่อของ→บรรดาอัครสาวก ส่วน บทยืนยันความเชื่อของนิเชอา 
สมควรได้รับการเคารพ เพราะเป็นผจาการสังคายนาครั้งใหญ่ของพระศาสนจักร เมื่อยัง
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ที่ยังไม่เกิดการแบ่งแยก (นิเชอา 325 คอนสตันติโนเปิล 381) ในปัจจุบัน บทยืนยันความ
เชื่อนีย้ังคงเป็นหลักสำคัญร่วมกันสำหรับคริสตชนตะวันออกและตะวันตก 
 
27. บทยืนยันความเชื่อเกิดข้ึนได้อย่างไร 

→ บทยืนยันความเชื่อ มีที่มาจากพระเยซูเจ้า ผู้ทรงสั่งบรรดาศิษย์ของพระองค์
ให้โปรดศีลล้างบาป ซึ่งพวกเขาต้องให้ผู้ที่จะรับศีลล้างบาปยืนยันความเชื่อที่ชัดเจน

แน่นอน คือ ความเชื่อในพระบิดา พระบุตร และพระจิต (→ พระตรีเอกภาพ) (188-
191) 

หลักพื้นฐานของบทยืนยันข้าพเจ้าเชื่อทุกแบบ ซึ่งภายหลังมีการปรับปรุงนั้น ล้วน
เป็นการยืนยันความเชื่อในพระเยซูเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า และพระองค์ทรงมอบพันธกิจ
แก่ผู้ที่เชื่อ พระองค์ตรัสแก่บรรดาอัครสาวกว่า “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้
มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขา เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระ
จิต” (มธ 28:19) บทยืนยันความความเชื่อของพระศาสนจักร เป็นการพัฒนามาจาก
ความเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวสามพระบุคคล บทยืนยันความเชื่อไม่ว่าจะเป็นแบบใด จะ
เริ่มต้นด้วยการยืนยันความเชื่อในพระบิดา พระผู้ทรงสร้าง และผู้ปกปักรักษาโลก และ
กล่าวถึง พระบุตร ซึ่งโลกและเราแต่ละคนได้รับการไถ่กู้โดยทางพระองค์และจบด้วย
การยืนยันความเชื่อในพระจิตเจ้า ผู้ทรงเป็นการประทับอยู่ของพระเจ้า ในพระศาสน
จักรและในโลก 
 
ไม่มีมนุษย์คนใดมีชีวิตอยู่คนเดียว  
ไม่มีมนุษย์คนใดมีความเชื่อเพียงลำพัง  
พระเจ้าตรัสพระวาจาของพระองค์แก่เรา และ พระองค์ทรงเรียกเรามาร่วมกันสร้าง
ชุมชน ประชากรของพระองค์ และพระศาสนจักรของพระองค์ หลังจากที่พระเยซูเจ้า
เสด็จกลับไปเฝ้าพระบิดาของพระองค์ พระศาสนจักรจึงเป็นเครื่องหมายถึงการประทับ
อยู่ของพระองค์ในโลก 
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นักบุญบลาซิล องค์ใหญ ่
(พระสังฆราชในศตวรรษที่ 5) 
 
28. บทยืนยันความเชื่อของบรรดาอัครสาวก กล่าวไว้อย่างไร 
       ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ 
       ทรงเนรมิตฟ้าดิน 
       ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหน่ึงเดียวของพระเจ้า 
        องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย 
        ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้า 
        ทรงบังเกิดจากพระนางมารีย์พรมจารี 
        ทรงรับทรมานสมยัปอนทิอัส ปิลาต 
        ทรงถูกตรึงการเขน สิ้นพระชนม์ และทรงถูกฝังไว้ 
        เสด็จสู่แดนมรณะ 
       วันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพ จากบรรดาผู้ตาย 
       เสด็จสู่สวรรค์ 
       ประทับเบื้องขวาพระเจ้า พระบิดา ผู้ทรงสรรพานุภาพ 
       แล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย 
       ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้า 
        พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากล 
        ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์ 
        การอภัยบาป    การกลับคืนชีพของร่างกาย 
 และชีวิตนิรันดร อาแมน 
 
จงรักพระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญา และสุดกำลังของท่าน” 
มาระโก 12:19-20 
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ลัทธิพระเจ้าองค์เดียว (MONOTHEISM) 
(ภาษากรีก monos คนเดียว และ theos  พระเจ้า  คือข้อความเชื่อที่ว่ามีพระเจ้าองค์
เดียว) เป็นคำสอนที่ว่า   พระเจ้ามีลักษณะเฉพาะ สมบูรณ์ เป็นส่วนบุคคล และเป็นสิ่ง
สูงสุดของทุกสิ่ง ศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวคือ ศาสนายูดา ศาสนาคริสต์ และ
ศาสนาอิสลาม 
 
ยาเวห์(YHWH/YAHWEH) 
พระนามที่สำคัญที่สุดของพระเจ้าในพระคัมภีร์ พระธรรมเดิม (อพย 3 :14) ซึ่งสามารถ
แปลได้ว่า “เราเป็นผู้ที่เราเป็น”  ทั้งสำหรับชาวยิว และสำหรับคริสตชนก็เช่นกัน เป็น
การเรียกขานพระเจ้าพระองค์เดียวของโลกทั้งมวล พระผู้สร้างของพวกเขา ผู้ปกปัก
รักษา ผู้ร่วมทำสัญญา ผู้กอบกู้จากการเป็นทาสในอียิปต์ ผู้พิพากษา และผู้ไถ่กู้ 
 
29. บทข้าพเจ้าเชื่อจากสังคายนานิเชอา– คอนสแตนติโนเปิลกล่าวไว้อย่างไร 
        ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเป็นเจ้าทรงเป็นหน่ึงเดียว   พระบดิาผู้ทรงสรรพานุภาพ 
        เนรมิตฟ้าดิน ทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้ 
        ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูคริสตเจ้า    ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า   
        ทรงบังเกิดจากพระบิดา ก่อนกัปก่อนกัลป์  เป็นพระเป็นเจ้าจากพระเป็นเจ้า   
  เป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่าง   เป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท้    
  มิได้ถูกสร้าง แต่ทรงบังเกิดร่วมพระธรรมชาติเดียวกับพระบิดา 
        อาศัยพระบุตรนี้ ทุกสิ่งได้เนรมิตขึ้นมา เพราะเห็นแก่เรามนุษย์ เพื่อช่วยให้เรารอด
พ้น 
         พระองค์จึงเสด็จจากสวรรค์       พระองค์ทรงรับเอากายจากพระนางมารีย์ 
พรหมจารี 
         ด้วยพระอนุภาพของพระจิต มาบังเกิดเป็นมนุษย์ 
         สมัยปอนทิอัสปิลาต พระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อเรา 
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         ทรงรับทรมานและถูกฝังไว้ ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่สาม    ตามความใน
พระคัมภีร์ 
 เสด็จขึ้นสวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระบิดา 
 พระองค์จะเสด็จมาอีกด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ เพื่อพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย 
 รัชสมัยของพระองค์จะไม่มีสิ้นสุด  
 ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระจิตทรงเป็นพระเจ้า ผู้บันดาลชีวิต  
 ทรงเนื่องมาจากพระบิดาและพระบุตร ทรงรับสักการะและพระสิริรุ่งโรจน์ 
 ร่วมกับพระบิดาและพระบุตร พระองค์ดำรัสทางประกาศก 
 ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระศาสนจักร เป็นหน่ึงเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สากล และสืบจากอัครสาวก 
 ข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่ามีศีลล้างบาปหนึ่งเดียวเพื่อยกบาป 
 ข้าพเจ้ารอวันที่ผู้ตายจะคืนชีพ และคอยชีวิตในภพหน้า 
 อาแมน 
 
“พระเจ้าของเรา ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว ท่านจะต้องรักองค์
พระผู้เป็นเจ้า  
 
โมเสสทูลพระเจ้าว่า “เมื่อข้าพเจ้าไปหาชาวอิสราเอลแล้วบอกเขาว่า พระเจ้าของบรรพ
บุรุษของท่านทรงส่งข้าพเจ้ามาหาท่าน” ถ้าเขาถามข้าพเจ้าว่า “พระองค์ทรงพระนาม
ว่าอะไรเล่า” ข้าพเจ้าจะตอบเขาอย่างไร พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “เราคือเราป็น” แล้ว
ตรัสต่อไปว่า “ท่านต้องบอกชาวอิสราเอลดังนี้ว่า “เราเป็น” ทรงส่งข้าพเจ้ามาหาท่าน
ทั้งหลาย” พระเจ้าตรัสกับโมเสสอีกว่า ท่านต้งบอกชาวอิสราเอลดังนี้ว่า “พระยาห์เวห์ 
พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่าน พระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของ
ยาโคบ ทรงส่งข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย นามนี้จะเป็นนามของเราตลอดไป ชนรุ่น
ต่อๆไปจะต้งเรียกเราด้วยนามน้ี” (อพย 3:13-15)  


