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บทเรียนคำสอนไปรษณีย์ 
บทเรียนที่ 5 

 
 

ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า พระบิดา 
 
30. ทำไมเราจึงเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว 

เราเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียว เพราะตามหลักฐานในพระคัมภีร์ มีพระเจ้าเพียง
พระองค์เดียว และตามกฏของตรรกวิทยา มีพระเจ้าหน่ึงเดียวเท่านั้น (200-202,228) 

หากมีพระเจ้าสององค์ พระเจ้าองค์หนึ่งจะกลายเป็นข้อจำกัดของพระเจ้าอีกองค์
หน่ึง กลายเป็นว่าไม่มีพระเจ้าองค์ใดไร้ขอบเขต และสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ พระเจ้าสององค์
จึงมิใช่พระเจ้า ประสบการณ์พื้นฐานสำคัญของอิสราเอลในเรื่องพระเจ้าคือ “อิสราเอล
เอ๋ย จงฟังเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเราทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียง
พระองค์เดียว” (ฉธบ 6:4) ครั้งแล้วครั้งเล่า ที่บรรดาประกาศกได้ตักเตือนประชาชน ให้
ละทิ้งพระเท็จเทียม และกลับใจมาหาพระเจ้าหนึ่งเดียว “ด้วยว่า เราคือพระเจ้า และไม่
มีพระอื่นใดนอกจากเรา” (อสย 45:22) 
 
31. ทำไมพระเจ้าจึงประทานพระนามของพระองค์ 

พระเจ้าประทานพระนามของพระองค์ เพื่อให้การพูดกับพระองค์เป็นสิ่งที่เป็นไป
ได้ (203-213, 230-231) 

พระเจ้าทรงต้องการให้มนุษย์รู้จักพระองค์ พระองค์ไม่ทรงต้องการเป็นที่ยำเกรง 
ในฐานะ “ผู้ดำรงอยู่เหนือกว่า”   พระองค์ทรงปรารถนาให้พระองค์เป็นที่รู้จัก และได้รับ
เรียกเหมือนบุคคลที่เป็นอยู่จริง ทรงแสดงพระองค์ ในพุ่มไม้ที่ลุกเป็นไฟ พระเจ้าทรง
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เผยแสดงพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์แก่โมเสสว่า→ ยาห์เวห์ (YHWH) (อพย 3:14) 
พระเจ้าทรงให้ประชากรของพระองค์สามารถพูดกับพระองค์ได้ แต่พระองค์ยังทรงดำรง
เป็นพระเจ้าผู้ซ่อนเร้น  ในอิสราเอล เพื่อเป็นการแสดงความเคารพยำเกรงพระเจ้า จึงไม่
เอ่ยพระนามของพระองค์ แต่จะใช้คำว่า Adonai  
 
มองที่ว่าถ้าพระเจ้ามิได้มีอยู่ ก็ไม่มี ความจริง นอกจากมุมมองส่วนตัวของเรา 
โรเบิร์ต สเปียมาน 
(1927 นักปรัชญาชาวเยอรมัน) 
 
หลังจากที่ข้าพเจ้าค้นพบว่ามีพระเจ้าองค์หนึ่ง จึงเป็นไปได้ที่ข้าพเจ้าจะไม่มีชีวิตอยู่เพื่อ
พระองค์แต่เพียงผู้เดียว 
บุญราศี ชาร์ล เดอ ฟูโก  
(1858-1916 ฤาษี คริสตชน อยู่ในทะเลทรายซาฮารา) 
 
คำถามจากนักข่าวผู้หนึ่ง “มีอะไรในพระศาสนจักร ที่ต้องเปลี่ยนแปลง” บุญราศี เทเร
ซา แห่งกัลกัตตา (1910 -1997) “คุณและฉัน” 
 
ความรักแท้เจ็บปวด ก็ต้องเจ็บปวด การรักใครสักคนเป็นความทุกข์ทรมาน มีความทุกข์
ทรมานในการจากไปของเขา ท่านอาจจะอยากตายเพื่อเขา เมื่อผู้คนแต่งงานกัน พวก
เขาจะต้องมอบทุกสิ่งเพื่อความรักซึ่งกันและกัน แม่คนหนึ่งต้องมีความยากลำบาก
มากมายเพื่อให้ชีวิตแก่บุตร คำว่า “รัก” มีการเข้าใจผิด และใช้ผิดอย่างมาก 
บุญราศีเทเรซา แห่งกัลกัตตา(1910-1997) 
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(องค์พระผู้เป็นเจ้า) เป็นคำเรียกแทนพระเจ้า ใน → พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ ใช้คำ
เดียวกันนี้ ในการถวายพระเกียรติแด่พระเยซูเจ้า ในฐานะพระเจ้าแท้ “พระเยซูทรงเป็น
องค์พระผู้เป็นเจ้า” (รม 10:9) 
 
32.  คำกล่าวที่ว่า พระเจ้าคือความจริง หมายความว่าอะไร 

“พระเจ้าทรงเป็นความสว่าง และไม่มีความมืดใด ๆ อยู่ในพระองค์เลย” (1 ยน 
1:5) พระวาจาของพระองค์เป็นความจริง (สภษ 8 :7 ; 2 ซมอ 7:28) และบัญญัติของ
พระองค์เป็นความจริง (สดด 119:142) พระเยซูเจ้าเองทรงรับรองความจริงของพระเจ้า
ด้วยการประกาศต่อหน้าปิลาตว่า “เรามาในโลกนี้ เพื่อเป็นพยานถึงความจริง” (ยน 
18:37) (214-217) 
 
ความจริงของพระเจ้าไม่สามารถ “พิสูจน์ได้” หรือทดสอบหาสาเหตุจากการทดลองได้ 
เนื่องจากวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์พระองค์เหมือนวัตถุสารได้ อย่างไรก็ตาม 
พระองค์ทรงยอมมอบพระองค์เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ความจริงในลักษณะเฉพาะ เรา
ทราบว่าพระเจ้าทรงเป็นความจริง เพราะพระเยซูเจ้าทรงเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง 
พระองค์ทรงเป็น “หนทาง ความจริง และชีวิต” (ยน 14:6 ) ผู้ ใดที่มีความไว้ใจใน
พระองค์ สามารถค้นพบพระองค์และมีประสบการณ์ถึงพระองค์ได้  หากพระเจ้ามิได้
ทรงเป็น “ความจริง” แล้ว ความเชื่อและเหตุผลก็ไม่สามารถไปด้วยกัน แต่ทั้งความเชื่อ
และเหตุผลสามารถไปด้วยกันได้ เพราะพระเจ้าทรงเป็นความจริง และความจริงคือพระ
เจ้า 
 
33. คำกล่าวที่ว่า พระเจ้าทรงเป็นความรัก หมายความว่าอะไร 

หากพระเจ้าทรงเป็นความรัก ก็หมายความว่าไม่มีสิ่งสร้างใดที่จะไม่ถูกโอบอุ้มหุ้ม
ห่อด้วยพระเมตตากรุณาอันไม่สิ้นสุดของพระองค์ พระเจ้ามิได้ทรงประกาศว่า พระองค์
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ทรงเป็นความรักเท่านั้น แต่พระองค์ยังทรงพิสูจน์ให้เห็นด้วย  “ไม่มีใครมีความรัก
ยิ่งใหญ่ กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย” (ยน 15:13) (218-221) 

ไม่มี→ ศาสนาอื่นใด ที่กล่าวเหมือนคริสตศาสนาว่า “พระเจ้าเป็นความรัก” (1 
ยน 4:8,16) ความเชื่อยืนยันคำสัญญานี้อย่างมั่นคง แม้ว่าประสบการณ์ความทุกข์
ทรมาน และความชั่วร้ายในโลก จะทำให้มนุษย์สงสัยว่า พระเจ้าทรงเป็นความรักจริง

หรือ ตั้งแต่ใน→พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม แล้วที่พระเจ้าทรงสื่อสารกับประชากรของ
พระองค์ โดยผ่านทางถ้อยคำของประกาศกอิสยาห์ว่า “เพราะท่านประเสริฐและมี
เกียรติมากสำหรับเรา เราจึงรักท่าน เราสละมนุษย์เพื่อแลกกับท่าน สละชนหลายชาติ
เพื่อแลกกับชีวิตของท่าน อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับท่าน” (อสย   43:4-5 ก) และ
ทรงกล่าวว่า “หญิงคนหนึ่งจะลืมบุตรที่ยังกินนม และจะไม่สงสารบุตรที่เกิดจากครรภ์
ของนางได้หรือ แม้หญิงเหล่านี้จะลืมได้ เราจะไม่มีวันลืมเจ้าเลย ดูซิ เราได้สลักเจ้าไว้ใน
ฝ่ามือของเรา” (อสย 49 :15-16 ก)  คำกล่าวเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าเช่นนี้ มิใช่
เป็นถ้อยคำที่ว่างเปล่า พระเยซูเจ้าทรงพิสูจน์ความรักนี้บนไม้กางเขน ที่ซึ่งพระองค์ทรง
มอบชีวิตของพระองค์เอง เพื่อมิตรสหายของพระองค์ 
 
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้าโปรดนำทุกสิ่งที่ทำให้ข้ าพเจ้าต้อง
ห่างไกลจากพระองค์ 
ออกไปจากข้าพเจ้า ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้า โปรดประทานทุก
สิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าสามารถอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระ
เจ้าของข้าพเจ้า โปรดถอดถอนตัวข้าพเจ้าออกจากข้าพเจ้าเอง และมอบทุกอย่างของ
ข้าพเจ้าให้กับพระองค์ 
 นักบุญ นิโคลัส เดอ ฟลู 
(1417- 1487 ผู้วิเศษและฤาษีชาวสวิส) 
ที่ใดมีความรัก ที่นั่นมีพระตรีเอกภาพ คนรักผู้เป็นที่รัก และแหล่งกำเนิดของความรัก 
นักบุญออกัสติน (354-430) 
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34. เราควรทำอย่างไร เมื่อเราได้เข้ามารู้จักพระเจ้า 
เมื่อเราได้รู้จักพระเจ้าแล้ว เราต้องให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเรา และเมื่อ

เป็นเช่นนี้ ชีวิตใหม่ก็จะเริ่มต้น เราจะรู้ได้ว่าใครแป็นคริสตชนก็ด้วยความจริงที่ว่า พวก
เขารัก แม้แตศ่ัตรูของตน (222-227, 229) 

เหนือสิ่งอื่นใด การรู้จักพระเจ้าหมายถึง การรู้ว่าพระองค์ทรงสร้างฉัน และทรง
เอาพระทัยใส่ฉัน ทรงทอดพระเนตรฉันทุกขณะด้วยความรัก พระองค์ประทานพระพร
และรักษาชีวิตของฉัน พระองค์ทรงโอบอุ้มโลกและบุคคลที่ฉันรักไว้ ในพระหัตถ์ของ
พระองค์ พระองค์ทรงรอคอยฉันด้วยความพากเพียร ทรงปรารถนาจะเติมเต็มฉัน และ
ทำให้ฉันสมบูรณ์แบบ ทรงปรารถนาให้ฉันพำนักอยู่กับพระองค์ตลอดไป การพยักหน้า
ยอมรับสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นการเพียงพอ เพราะคริสตชนต้องนำวิถีชีวิตของพระเยซูเจ้าไป
ปฏิบัติด้วย 
35. เราเชื่อในพระเจ้าพระองค์เดียว หรือพระเจ้าสามพระองค ์

เราเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวในสามพระบุคคล (→พระตรีเอกภาพ) “พระเจ้ามิใช่
ความโดดเดี่ยว แต่คือความเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์” (สมเด็จพระสันตะปาปาเบเน
ดิกต์ที่ 16 วันที่ 22 พฤษภาคม 2005) (232-236, 249-256, 261, 265-266) 

คริสตชนมิได้นมัสการพระเจ้าสามพระองค์ที่แตกต่างกัน แต่เป็นพระเจ้าพระองค์
เดียว มีสามพระบุคคล เป็นหนึ่งเดียวกัน เราทราบว่าพระเจ้าทรงมีสามพระบุคคลใน
พระเจ้าหนึ่งเดียว จากพระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ผู้ทรงเป็นพระบุตร ตรัสถึงพระบิดา
ของพระองค์ในสวรรค์ว่า “เรากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกัน” (ยน 10:30) พระองค์ทรง
อธิษฐานภาวนาถึงพระบิดา และทรงส่งพระจิตเจ้า ผู้ทรงเป็นความรักของบิดาและพระ
บุตร มายังเรา ด้วยเหตุนี้เราจึงได้รับศีลล้างบาป “เดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และ
พระจิต” (มธ 28:19) 
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พระตรีเอกภาพ (TRINITY) 
(มาจากภาษาลาตินว่า trinitas แปลว่า สถานะของการเป็นสามเท่า) พระเจ้าทรงเป็น
หน่ึงเดียวเท่าน้ัน แต่ดำรงอยู่ในสามพระบุคคล ความจริงซ่ึงในภาษาอังกฤษมี 2 คำศัพท์
คือ พระเจ้าหนึ่งเดียวสามพระบุคคล และพระตรีเอกภาพสำหรับความจริงเดียวกัน 
(ประการหนึ่งเน้นเอกภาพของพระเจ้า อีกประการหนึ่ง การแบ่งแยกพระบุคคลใน
พระองค์) เป็นการบ่งชี้ถึงธรรมล้ำลึกอันหย่ังไม่ถึงของพระตรีเอกภาพ 
 
ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นพระวิหารของพระเจ้า และพระจิตของพระเจ้าทรง
พำนักอยู่ในท่าน 
(1คร 3:16) 
 
36. การใช้เหตุผลทางตรรกะสามารถสรุปได้หรือไม่ว่า พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้า
เดียว สามพระบุคคล   

ไม่ได้  ความจริงที่ว่า มีสามพระบุคคล (→พระตรีเอกภาพ) ในพระเจ้าหนึ่งเดียว
นั้น เป็นธรรมล้ำลึก โดยทางพระเยซูคริสตเจ้าเท่านั้นที่เราจะทราบได้ว่า พระเจ้าทรง
เป็นพระตรีเอกภาพ สามพระบุคคล (237) 

มนุษย์ไม่สามารถอนุมานสรุปความจริงเรื่องพระตรีเอกภาพ พระเจ้าทรงเป็นพระ
เจ้าเดียวสามพระบุคคลได้ด้วยวิธีการตามเหตุผลของตนเอง อย่างไรก็ตาม มนุษย์
ยอมรับว่าธรรมล้ำลึกนี้มีเหตุผลถูกต้อง เมื่อพวกเขายอมรับการเผยแสดงของพระเจ้าใน
พระเยซูคริสตเจ้า หากพระเจ้าทรงอยู่พระองค์เดียว และโดดเดี่ยว พระองค์ก็ไม่สามารถ

รักได้ตั้งแต่นิรันดร เมื่อเราได้รับความสว่างจากพระเยซูเจ้า เราพบว่าใน→พระคัมภีร์
พันธสัญญาเดิม (เช่น  ปฐก 1:2, ; 18:2 ; 2 ซมอ 23:2) มีร่องรอยของพระเจ้า สามพระ
บุคคลอยู่แล้วและแม้แต่ในสิ่งสร้างทั้งมวล 
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37. ทำไมพระเจ้า จึงเป็น “พระบิดา” 
เราเคารพนับถือพระเจ้าในฐานะพระบิดา ประการแรกเพราะพระองค์ทรงเป็น

พระผู้สร้าง และทรงเอาใจใส่ดูแลสิ่งสร้างของพระองค์ด้วยความรัก ยิ่งกว่านั้น พระเยซู
เจ้า พระบุตรของพระเจ้าทรงสอนเราให้นับถือพระบิดาของพระองค์เป็นดังพระบิดาของ
เรา และเรียกขานพระเจ้าเป็น “พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย” (238-240) 

หลายศาสนาก่อนคริสตศาสนา มีชื่อเรียกพระเจ้าว่า “พระบิดา” เแม้ก่อนสมัย
พระเยซูเจ้า ชาวอิสราเอลก็กล่าวถึงพระเจ้าในฐานะ “พระบิดาของพวกเขา” (ฉธบ 32 
:6, มลค 2:10) และตระหนักว่าพระองค์แป็น “พระมารดา” ด้วย(อสย 66 :13) ใน
ประสบการณ์ของมนุษย์ บิดาและมารดาเป็นตัวแทนของต้นกำเนิดและอำนาจ ซึ่ง
ปกป้องและสนับสนุนค้ำจุน พระเยซูคริสตเจ้าทรงแสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็น
พระบิดา “ผู้ที่เห็นเรา ก็เห็นพระบิดาด้วย” (ยน 14:9) ในอุปมาเรื่องลูกล้างผลาญ พระ
เยซูเจ้าทรงกล่าวถึงความปรารถนาอย่างลึกซึ้งของมนุษย์ที่จะไปหาพระบิดาผู้เมตตา 
511-527 
 
เชิญเสด็จมาพระจิตเจ้าข้า ขอถวายพระพรพระผู้สร้าง และหัวใจของข้าพเจ้าพักผ่อนใน
พระองค์ โปรดเสด็จมาพร้อมกับพระหรรษทานของพระองค์และความช่วยเหลือจาก
สวรรค์ เพื่อเติมหัวใจที่พระองค์ทรงสร้าง 
บทเพลงเชิญเสด็จมาพระจิตเจ้า 
(นักบุญ ฮาบานุส เมารุส ศตวรรษที่ 9) 
 
“หญิงคนหนึ่งจะลืมบุตรที่ยังกินนม และจะไม่สงสารบุตรที่เกิดจากครรภ์ของนางได้
หรือ” แม้หญิงเหล่านี้จะลืมได้ เราจะไม่มีวันลืมเจ้าเลย 
อสย 49:15 
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ความทรงจำถึงพระบิดาน้ีปล่อยแสงสว่างของเอกลักษณ์ที่ลึกที่สุดของมนุษย์เราออกมา 
เรามาจากไหน เราเป็นใคร และศักดิ์ศรีของเรายิ่งใหญ่เพียงใด แน่นอนว่า เรามาจาก
บิดามารดาของเรา และเราเป็นบุตรของพวกท่าน แต่เรามาจากพระเจ้า 
 
38. พระจิตเจ้าคือใคร 

พระจิตเจ้าคือพระบุคคลที่สามใน→พระตรีเอกภาพ มีความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
เท่าเสมอพระบิดา และพระบุตร 
(243-248,263-264) 

เมื่อเราค้นพบความจริงของพระเจ้าในตัวเรา นั่นหมายถึงพระจิตเจ้าทรงทำงานใน
ตัวเรา พระเจ้าทรงส่ง “พระจิตของพระบุตรลงมาในดวงใจของเรา” (กท 4:6) เพื่อ
พระองค์จะทรงเติมเต็มเราให้สมบูรณ์ ในองค์พระจิตเจ้า    คริสตชนจะพบความปิติยินดี
อย่างลึกซึ้ง ความสงบภายในและอิสรภาพ “ท่านทั้งหลายไม่ได้รับจิตการเป็นทาส ซึ่งมี
แต่ความหวาดกลัวอีก แต่ได้รับจิตการเป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งทำให้เราร้องออกมาว่า “อับ
บา พ่อจ๋า” (รม 8:15) ในพระจิตเจ้า ซึ่งเราได้รับในศีลล้างบาปและศีลกำลังน้ัน ทำให้เรา
สามารถเรียกพระเจ้าว่า “พระบิดา” 113-120,203-207,310-311 
ด้วย พระองค์ทรงสร้างเรามาในภาพลักษณ์ของพระองค์ และเรียกเราว่าเป็นบุตรของ
พระองค์ เพราะเหตุนี้ ต้นกำเนิดของการเป็นมนุษย์ของทุกคน ไม่ใช่บางอย่างที่ไร้
จุดหมาย หรือเปลี่ยนแปลง แต่เป็นแผนการความรักของพระเจ้า  สิ่งนี้พระเยซูคริสตเจ้า
พระบุตรแท้ของพระเจ้า และมนุษย์ที่ 
สมบูรณ์คนหนึ่งทรงเผยแสดงให้กับเรา พระองค์ทรงทราบว่าพระองค์มาจากที่ไหน  
และเราทุกคนมาจากที่ไหน มาจากความรักของพระบิดาของพระองค์และพระบิดาของ
ข้าพเจ้าทั้งหลาย 
สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 
9 กรกฏาคม 2006 
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“ท่านทั้งหลายเรียกเราว่าอาจารย์ และองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ถูกแล้ว เพราะเราเป็นอย่าง
นั้นจริงๆ” 
ยอห์น 13:13 
 
และมีเสียงจากสวรรค์กล่าวว่า “ผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา  
มัทธิว 3:17 
 
39. พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าหรือ พระองค์ทรงอยู่ในพระตรีเอกภาพด้วย
หรือ  

พระเยซูเจ้า ชาวนาซาเร็ธ เป็นพระบุตร พระบุคคลที่สอง ซึ่งเรากล่าวถึง เมื่อเรา
ภาวนาว่า “เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร  และพระจิต” (มธ 28:19) (243-
260) 

หากพระเยซูเจ้ามิได้ทรงเป็นพระเจ้าแท้จริง พระองค์ก็คงเป็นผู้ชอบวางอำนาจ 
เมื่อพระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นนายเหนือวันสับบาโต และให้คนอื่นเรียกพระองค์
ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า” หากพระองค์มิได้ทรงเป็นพระเจ้า พระองค์ก็คงดูหมิ่นพระเจ้า 
เมื่อพระองค์ทรงให้อภัยบาป ในสายตาของคนสมัยนั้น การกระทำเช่นนี้มีโทษถึงตาย 
บรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ได้ค้นพบว่าพระองค์เป็นใคร และถวายเกียรติแด่พระองค์
ว่าทรงเป็นพระเจ้า โดยผ่านทางเครื่องหมายและอัศจรรย์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

กลับคืนพระชนมชีพของพระองค์  นี่คือความเชื่อของ→พระศาสนจักร 
 
40. พระเจ้าทรงสามารถกระทำทุกสิ่งได้หรือ พระองค์ทรงสรรพานุภาพหรือ 

“ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะกระทำไม่ได้” (ลก 1:37) พระองค์ผู้ทรงสรรพานุภาพ 
(268-278) 

บุคคลใดก็ตามที่เรียกหาพระเจ้าในยามคับขัน ย่อมเชื่อว่าพระองค์ทรงมีอำนาจ
เหนือทุกอย่าง พระเจ้าทรงสร้างโลกจากความว่างเปล่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของ
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ประวัติศาสตร์ พระองค์ทรงนำทางทุกสิ่ง และทรงกระทำทุกอย่างได้  วิธีการที่พระองค์
ทรงใช้อำนาจทุกอย่างของพระองค์อย่างไรนั้น ยังคงเป็นธรรมล้ำลึก บ่อยครั้งทีเดียวที่
ผู้คนถามว่า  พระเจ้าอยู่ไหนเล่า พระองค์ตรัสแก่เราโดยทางประกาศกอิสยาห์ว่า 
“ความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของท่าน และวิถีทางของท่านก็ไม่ใช่วิถีทางของเรา” 
(อสย 55:8) บ่อยครั้งที่พระเจ้าทรงแสดงพลานุภาพของพระองค์ในสถานการณ์ที่มนุษย์
สิ้นหวัง การไร้ซึ่งอำนาจใด ๆ ในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์นั้น เป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการ

กลับคืนพระชนมชีพ 51, 478, 506-507 
 
“พระบิดาเจ้าข้า พระองค์ทรงทำทุกสิ่งได้” 
การอธิษฐานภาวนาของพระเยซูเจ้าในสวนเกทเสมนี  มาระโก 14:36 
 
“พระองค์ทรงรักทุกสิ่งที่มีอยู่ ไม่ทรงรังเกียจสิ่งใดที่ทรงเนรมิต เพราะถ้าพระองค์ทรง
เกลียดสิ่งใด ก็คงไม่เนรมิตสิ่งนั้น” 
ปรีชาญาณ 11:24 
 
“แต่พระองค์ทรงพระเมตตาต่อทุกคน เพราะพระองค์ทรงกระทำได้ทุกอย่าง” 
ปรีชาญาณ 11:23 
 
“ไม่มีผู้ ใดช่วยให้เรารอดพ้น เพราะใต้ฟ้านี้พระเจ้ามิได้ประทานนามอื่นแก่มนุษย์
นอกจากนามนี้ ที่ช่วยเราให้รอดพ้นได้” 
 
41. วิทยาศาสตร์ทำให้พระผู้สร้างกลายเป็นเรื่องเหลวไหลหรือไม่ 

ไม่ เพราะประโยคที่ว่า “พระเจ้าทรงสร้างโลก” ไม่ใช่การยืนยันทางวิทยาศาสตร์ที่
ดูล้าสมัย แต่เป็นการยืนยันทางเทววิทยา ซึ่งหมายถึงเป็นการยืนยันด้านความหมาย
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ทางเทววิทยา (Theos = พระเจ้า logos= ความหมาย) และต้นกำเนิดของสรรพสิ่ง 
(282-289) 

เรื่องราวการสร้างโลกมิใช่คำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกำเนิดของโลก 
“พระเจ้าทรงสร้างโลก” เป็นคำยืนยันทางเทววิทยา ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างโลก
กับพระเจ้า พระเจ้าทรงประสงค์ให้มีโลก พระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ และกระทำให้โลก
สมบูรณ์ การถูกสร้างขึ้นมา เป็นคุณสมบัติและความจริงพื้นฐานของสรรพสิ่งทั้งหลาย  
 
วิวัฒนาการ (EVOLUTION) 
(ภาษาลาติน evolution  การพัฒนา) การเจริญเติบโตรูปแบบสุดท้ายของสิ่งมีชีวิต
มากกว่าล้านปี ในมุมมองของคริสตชน วิวัฒนาการนี้เป็นการสร้างต่อเนื่องของพระเจ้า 
ซึ่งปรากฏอยู่ในกระบวนการตามธรรมชาติ 
 
ลัทธิการสร้าง (CREATIONISM) 
(ภาษาลาติน creatio การทำ การผลิต) ความคิดที่ว่าพระเจ้าเองทรงสร้างโลกทั้งมวล
เสร็จโดยตรงและทันที ตามตัวอักษรที่หนังสือปฐมกาล ได้เล่าไว้ 
 
พระเยซูเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่ง และทรงเป็นรากฐานของทุกสิ่ง ผู้ที่ไม่รู้จัก
พระองค์ ก็ ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับโลก และตนเอง 
แบลซ ปัสกัล (1588-1651) 
 
42. เมื่อคนหนึ่งยอมรับทฤษฎีเรื่องวิวัฒนาการ เขาจะยังคงเชื่อในพระผู้สร้างได้
หรือ 

ได้  แม้ว่าเป็นชนิดความรู้ที่แตกต่างกัน ความเชื่อก็ยังเปิดโอกาสให้ค้นคว้าและตั้ง
สมมุติฐานทางวิทยาศาสตร์ (282-289) 
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เทววิทยาไม่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติไม่มี
ความสามารถทางเทววิทยา วิทยาศาสตร์ธรรมชาติไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ใน
กระบวนการสร้างสรรพสิ่งน้ันมีจุดประสงค์ ตรงกันข้าม ความเชื่อก็ไม่สามารถบอกได้ว่า
ในวิวัฒนาการของธรรมชาติ กระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นได่อย่างไร  คริสตชนอาจจะ
ยอมรับทฤษฎีการวิวัฒนาการว่าเป็นคำอธิบายที่มีประโยชน์ได้ ในลักษณะที่จะไม่คล้อย
ตามความคิดเห็นนอกรีตเรื่องลัทธิวิวัฒนาการ ซึ่งมองมนุษย์เป็นผลผลิตโดยบังเอิญของ

กระบวนการทางชีวิวิทยา  →ทฤษฎีวิวัฒนาการ เป็นสมมุติฐานการมีอยู่ของบางสิ่งที่
สามารถวิวัฒนาการได้ แต่ทฤษฎีนี้มิได้กล่าวถึงว่า สิ่งนั้นมีที่มาจากไหน  และยิ่งกว่านั้น 
ทฤษฎีนี้ไม่มีคำตอบในลักษณะทางชีววิทยาต่อคำถามเรื่องการดำรงอยู่ แก่นแท้ ศักดิ์ศรี 
หน้าที่ความหมาย รวามทั้ งคำถามที่ ว่า โลกและมนุษย์มาจากไหน เมื่อ “ลัทธิ

วิวัฒนาการ” ก้าวเกินขอบเขตไป จนกลายเป็น →ลัทธิการสร้าง ซึ่งนำข้อมูลจากพระ
คัมภีร์ตามตัวอักษรมาใช้  (เช่น การคำนวณอายุของโลก พวกเขาอ้างถึงการสร้างโลก
เป็นเวลาหกวัน  ในปฐมกาล 1) 
 
“พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่ง และทุกสิ่งถูกสร้าง และดำรงอยู่ตามพระประสงค์ของ
พระองค์” 
วิวรณ์ 4:11 
 
เราไม่ใช่ผลผลิตของวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญและไร้ความหมาย เราแต่ละคนเป็น
ผลจากความคิดของพระเจ้า และเป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระเจ้าทรงรักเราแต่ละ
คน และแต่ละคนมีความสำคัญ 
สมเด็จพระสันตะปาปา  เบเนดิกต์ ที่ 16 
24 เมษายน 2005 
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43. โลกเป็นผลผลิตของความบังเอิญหรือ  
ไม่ ผู้ทรงก่อให้เกิดโลกคือพระเจ้า ไม่ใช่ความบังเอิญ โลกมิได้เป็นผลของพลังที่ 

“ไร้จุดมุ่งหมาย”  ทั้งในกำเนิดของโลก ระเบียบภายในโลก และจุดหมายที่โลกเกิดขึ้น 
(295-301, 317-318, 320) 

คริสตชนเชื่อว่าพวกเขาสามารถอ่านฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าได้ในการสร้างของ
พระองค์ บรรดานักวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวว่าโลกเกิดขึ้นโดยบังเอิญ อันเป็นกระบวนการ
ที่ปราศจากความหมายและจุดมุ่งหมายใด ๆ  ดังนั้น ในปี  ค.ศ 1985  สมเด็จพระ
สันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 จึงทรงชี้ให้เห็นและตรัสตอบว่า “การพูดถึงเรื่องความ
บังเอิญของจักรวาล ซึ่งปรากฎให้เห็นว่ามีการจัดการองค์ประกอบที่ซับซ้อน และมี
จุดหมายที่น่าอัศจรรย์ในชีวิตของจักรวาลนั้น ก็เท่ากับว่าปฏิเสธที่จะค้นหาความหมาย

คำอธิบายเรื่องราวของโลก อย่างที่ปรากฏให้เราเห็น  → 49 
 
“พระเจ้าทรงเห็นว่าทุกสิ่งที่ทรงสร้างน้ันดีมาก” 
ปฐมกาล 1:31 
 
บรรดาต้นไม้และดวงดาวต่าง ๆ จะสอนท่าน 
ในสิ่งซ่ึงท่านไม่เคยได้เรียนรู้จากครูอาจารย์  
นักบุญเบอร์นาร์ด แห่งแคลร์โวซ์ 
(1090-1153 ผู้ร่วมก่อตั้งคณะฤาษี Cistercien) 
 
ใครเล่าจะสามารถฝ่าฝืนกฏอันยิ่งใหญ่ของจักรภพทั้งปวง อันเกิดจากพระปรีชาญาณ
ของพระเจ้า ใครเล่าจะไม่พิศวง เมื่อสังเกตธรรมชาติที่ออกแบบโดยสถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่ 
นิโคลัส  คอปเปอร์นิคัส 
(1473-1543  นักธรรมชาติวิทยา และดาราศาสตร์) 
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44. ใครสร้างโลก 
พระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว ผู้ทรงอยู่เหนือกาลเวลาและสถานที่ ทรงสร้างโลก

จากความว่างเปล่า และทรงเรียกให้ทุกสิ่งอุบัติขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่นั้น ขึ้นอยู่กับ
พระเจ้า และคงเป็นอยู่ต่อไป เพราะพระองค์ทรงพระประสงค์ให้เป็นเช่นนั้น (290-292, 
316) 

อาจกล่าวได้ว่า การสร้างโลกเป็น “ผลงานร่วมกัน” ของพระเจ้า พระตรีเอกภาพ 
พระบิดาทรงเป็นพระผู้สร้าง ทรงสรรพานุภาพ พระบุตรทรงเป็นความสำคัญและหัวใจ
ของโลก “ทุกสิ่งถูกเนรมิตขึ้นโดยพระองค์ และเพื่อพระองค์” (คส 1:16) เมื่อเราได้
เรียนรู้จักพระคริสตเจ้าแล้วเท่าน้ัน เราจึงค้นพบได้ว่าเพราะเหตุใดโลกจึงดี และเข้าใจว่า
โลกมีจุดหมายปลายทางคือ  ความจริง ความดีงาม และความงดงามของพระเจ้า พระ
จิตเจ้าทรงรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน พระองค์ทรงเป็นผู้หน่ึงซ่ึง “ให้ชีวิต” (ยน 6:63) 
 
ปฐมกาล (GENESIS) 
(ภาษากรีก แปลว่า ถิ่นที่มาดั้งเดิม  การเริ่มต้น)  
เป็นหนังสือเล่มแรกของพระคัมภีร์  
ซึ่งบรรยายถึงที่มาของสรรพสิ่ง การสร้างโลกและมนุษย์ 
 
45.  กฏธรรมชาต ิและระบบต่า งๆ ตามธรรมชาติมาจากพระเจ้าด้วยหรือ  

ใช่ กฏธรรมชาติและระบบต่าง ๆ ตามธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งในสิ่งสร้างของพระ
เจ้าดว้ย (339, 346, 354) 

มนุษย์มิใช่กระดานชนวนที่ว่างเปล่า มนุษย์ถูกออกแบบโดยระเบียบและระบบ
ต่าง ๆ ตามธรรมชาติ ซึ่งพระผู้สร้างทรงกำหนดไว้แล้วล่วงหน้า คริสตชนมิอาจทำ “ทุก
สิ่งที่ต้องการได้” เพราะการทำตามใจตนเอง โดยไม่คำนึงถึงกฏธรรมชาติ หรือพยายาม
ทำตนฉลาดกว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างตนเองขึ้นมานั้น เท่ากับเป็นการทำลายตนเอง และ
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ทำลายสิ่งแวดล้อม ความต้องการของมนุษย์ที่จะออกแบบชีวิตตนเองตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
นั้น เป็นสิ่งที่เกินกำลังของมนุษย์ 
 
46. ทำไมหนังสือปฐมกาลกล่าวว่าสิ่งต่าง ๆ “ถูกสร้างขึ้นในเวลาหกวัน” 

ภาพสัญลักษณ์การทำงานหกวันต่อสัปดาห์ ซึ่งจบอย่างสง่างามด้วยวันพักผ่อน
หนึ่งวัน (ปฐก 1:1-2:3) เป็นการแสดงออกถึงคุณความดี ความงดงาม และความชาญ
ฉลาดที่มีอยู่ในระเบียบของสิ่งสร้าง (337-342) 

จากสัญลักษณ์ “การทำงานหกวัน” เราสามารถโยงไปถึงหลักการสำคัญดังนี้ (1) 
ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาได้เอง โดยพระผู้สร้างมิได้ทรงกำหนด (2) ทุกสิ่งที่ปรากฏอยู่ เป็นสิ่ง
ดีในตัวเอง (3) บางสิ่งที่ดูเหมือนเปลี่ยนไปในทางเลวก็ยังมีแก่นความดีอยู่ (4) สรรพสิ่ง
ทั้งหลายทั้งปวงกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งหมด ไม่มีสิ่งใดอยู่ได้อย่างอิสระ (5) สิ่งสร้าง
เป็นอยู่ตามกฏธรรมชาติและกลมกลืนกับธรรมชาติ สะท้อนถึงความดีและความงดงาม
อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า (6) มีกฏซับซ้อนมากมายในธรรมชาติ เช่น มนุษย์เหนือกว่าสัตว์ 
สัตว์เหนือกว่าพืช พืชเหนือกว่าสิ่งไม่มีชีวิต (7) สิ่งสร้างกำลังมุ่งไปสู่การฉลองอันยิ่งใหญ่ 

เมื่อพระคริสตเจ้าเสด็จกลับมา และพระเจ้าจะทรงเป็นทุกสิ่งในทุกคน  362 
 
พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า คือ การมีชีวิตของมนุษย์ ยิ่งกว่านั้น ชีวิตของมนุษย์ คือ สิ่งที่
พระเจ้าทรงเล็งเห็นไว้แล้ว 
นักบุญ อีเรเน แห่งลีออง 
(135-202) 
 
การไว้วางใจในพระอารักข คือความมั่นคง  
เป็นความเชื่อว่าพระเจ้าทรงสามารถช่วยเรา  และเป็นเรื่องแน่ชัดว่าพระเจ้าทรง
สามารถช่วยเรา เพราะพระองค์ทรงสรรพานุภาพ และมั่นใจว่าพระองค์จะทรงช่วยเหลือ
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เรา เพราะพระองค์ทรงสัญญาไว้แล้ว ดังที่มีเขียนไว้หลายแห่งในพระคัมภีร์ พระเจ้าทรง
ซื่อสัตย์ต่อคำมั่นสัญญาของพระองค์เสมอ 
บุญราศี เทเรซา แห่งกัลกัตตา 
(1910-1997) 
 
47. ทำไมพระเจ้าทรงพักผ่อนในวันที่เจ็ด 

การพักผ่อนจากการทำงานของพระเจ้า ชี้ให้เห็นถึงความเสร็จสมบูรณ์ของสิ่ง
สร้าง ซึ่งอยู่เหนือความสามารถของมนุษย์ (349) 

แม้มนุษย์เป็นหุ้นส่วนเล็ก ๆ ของพระผู้สร้าง (ปฐก 2:15) แต่มนุษย์ก็ไม่สามารถไถ่
กู้โลกได้ด้วยความพยายามของเขาเอง จุดมุ่งหมายของสิ่งสร้างคือ “สวรรค์ใหม่ และ
แผ่นดินใหม่” (อสย 65:17) โดยทางการไถ่กู้  ซึ่งเราได้รับเป็นของกำนัล ดังนั้น การ
พักผ่อนในวันอาทิตย์ ซ่ึงเป็นการลิ้มรสล่วงหน้าถึงการพักผ่อนในสวรรค์ จึงมีค่ามากกว่า
การทำงาน ซึ่งเตรียมเราเข้าสู่สวรรค์ 
 
48. ทำไมพระเจ้าจึงทรงสร้างโลก 

“โลกถูกสร้างมา เพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า” (สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 1) 
(293-294, 319) 

ไม่มีเหตุผลใดในการสร้างโลกนอกจากความรัก พระสิริรุ่งโรจน์และพระเกียรติ
มงคลของพระเจ้าปรากฏขึ้นในสิ่งสร้าง ดังนั้น การสรรเสริญพระเจ้า มิใช่หมายถึงการ
ปรบมือยกย่องพระผู้สร้าง  ยิ่งกว่านั้น มนุษย์มิใช่ผู้เฝ้าชมการทำงานของสิ่งสร้าง “การ
สรรเสริญพระเจ้า” หมายถึงความรู้สึกกตัญญูรู้คุณที่ตนเองเกิดขึ้นมา พร้อมกับสิ่งสร้าง

ทั้งปวง →  489 
 
“ผมทุกเส้นบนศรีษะของท่าน ถูกนับไว้หมดแล้ว” 
มัทธิว 10:30 
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พระเจ้าทรงบันดาลให้เรารู้พระประสงค์ของพระองค์ 
นักบุญออกัสติน 
(354-430) 
 

พระอารักขญาณของพระเจ้า 
49. พระเจ้าทรงนำทางโลกและชีวิตของฉันหรือ 

ใช่ แต่วิธีของพระองค์นั้นล้ำลึก พระเจ้าทรงนำทางทุกสิ่ง ด้วยวิธีที่พระองค์เท่านั้น
ทรงล่วงรู้ เพื่อนำเราไปสู่ความครบครัน ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม พระองค์จะไม่ทอดทิ้งทุกสิ่ง
ที่พระองค์ทรงสร้างข้ึน(302-305) 

พระเจ้าทรงมีอิทธิผลทั้งต่อหตุการณ์ใหญ่โตในประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ธรมม
ดาในชีวิตส่วนตัวของเรา โดยพระองค์ไม่ทรงลดทอนอิสรภาพของเรา หรือทำให้เราเป็น
เพียงหุ่นเชิดในแผนการนิรันดรของพระองค์ ในพระเจ้า “เรามีชีวิต เคลื่อนไหว และมี
ความเป็นอยู่” (กจ 17:28) พระเจ้าทรงสถิตอยู่ในทุกสิ่งที่เราพบ ในการเปลี่ยนแปลงทุก
อย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา แม้ในเหตุการณ์ที่เจ็บปวด และความบังเอิญที่ดูเหมือนไร้
ความหมาย พระเจ้าทรงปรารถนาขีดเส้นตรงให้เรา แม้บนเส้นทางโค้งในชีวิตของเรา สิ่ง
ที่พระองค์ทรงนำกลับคืนไปจากเรา และสิ่งที่พระองค์ประทานให้เรา ล้วนเป็นสิ่งทำให้
เราเข้มแข็งขึ้นและทรงทดสอบเรา ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการจัดการ และเป็นเครื่องหมาย

แห่งพระประสงค์ของพระองค ์→  43 
 
ข้าแต่พระเจ้า  โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือของพระองค์  เพื่อสร้างสันติ 
ที่ใดมีความเกลียดชัง ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความรัก 
ที่ใดมีความเจ็บแค้น ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำการอภัย 
ที่ใดมีความแตกแยก ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความสามัคคี 
ที่ใดมีความเท็จ ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความจริง 
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ที่ใดมีความสงสัย   ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความเชื่อ 
ที่ใดมีความสิ้นหวัง ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความหวัง 
ที่ใดมีความมืด  ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความสว่าง 
ที่ใดมีความเศร้าโศก ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความยินดี 
ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นผู้บรรเทา 
มากกว่าที่จะรับความบรรเทา 
เห็นใจผู้อื่น มากกว่าจะรับความเห็นใจ  
ให้รักผู้อื่น ก่อนที่จะให้ผู้อื่นรักข้าพเจ้า 
คณะฟรังซิสกัน 
 
สิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ได้คาดการณ์ไว้ กลับอยู่ในแผนการของพระเจ้าแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ 
ในชีวิตของฉัน ทำให้ฉันมีความเชื่อว่า ไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นโดยยบังเอิญ โดยที่พระเจ้าไม่
ทรงทราบล่วงหน้า 
นักบุญเอดิธ สไตน์ (1891-1942) 
 
 50. มนุษย์มีบทบาทอย่างไรในพระอารักขญาณของพระเจ้า  

ความสมบูรณ์ของสิ่งสร้าง โดยผ่านทางพระอารักขญาณของพระเจ้าน้ัน ไม่ใช่สิ่งที่
เกินความสามารถของเรา    พระเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้ร่วมมือในการทำให้สิ่งสร้างเกิด
ความสมบูรณ์ (307-308) 

มนุษย์อาจปฏิเสธพระประสงค์ของพระเจ้าได้ แต่มนุษย์ทำได้ดีกว่านั้น หากยอม
เป็นเครื่องมือแห่งความรักของ   พระเจ้า คุณแม่เทเรซา ตลอดชีวิตของท่าน ท่าน
พยายามคิดในแนวทางนี้คือ “ฉันเป็นเพียงดินสอแท่งเล็ก ๆ ในพระหัตถ์ ของพระเจ้า 
พระองค์อาจตัดหรือเหลาดินสองแท่งนี้ พระองค์อาจเขียนหือวาดสิ่งใดในเวลาที่พระองค์
ต้องการ หากผลงานการเขียนหรือวาดรูปออกมาดี เราไม่ได้ยกย่องดินสอหรือวัสดุที่ใช้  
แต่ยกย่องผู้ที่ใช้มัน” แม้พระเจ้าทรงทำงานกับเราและโดยผ่านทางเรา แต่เราต้องไม่
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หลงผิดคิดว่าผลงานของพระเจ้านั้นเป็นความคิด การวางแผน และการกระทำของเรา 
พระเจ้าไม่จำเป็นต้องอาศัยการงานของเรา แต่พระองค์จะทรงขาดบางสิ่งบางอย่างไป 
หากเราไม่กระทำสิ่งน้ัน 
 
51. หากพระเจ้าทรงทราบทุกสิ่ง และทรงสรรพานุภาพ ทำไมพระองค์จึงไม่ทรง
ป้องกันมิให้ความชั่วร้ายเกิดข้ึน  
“พระเจ้าทรงอนุญาตให้ความชั่วร้ายเกิดขึ้น เพื่อก่อให้เกิดสิ่งที่ดีกว่า” (นักบุญโทมัส 
อไควนัส)  
(309-314,324) 
 
ความชั่วร้ายในโลกเป็นเรื่องเร้นลับที่มืดมนและเจ็บปวด แม้แต่พระเยซูผู้ทรงถูกตรึง
กางเขน ยังตรัสถามพระบิดาของพระองค์ว่า “ข้าแต่พระเจ้า ทำไมพระองค์จึงทรง
ทอดทิ้งข้าพเจ้าเล่า” (มธ 27:46) หลายเรื่องในทำนองนี้ยังคงเป็นเรื่องที่มิอาจเข้าใจได้ 
แต่สิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจได้คือ พระเจ้าทรงเป็นองค์ความดีสมบูรณ์แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
พระองค์ไม่สามารถเป็นบ่อเกิดของความชั่วร้าย พระเจ้าทรงสร้างโลก เพื่อให้เป็นสิ่งดี 
แต่โลกนีย้ังไม่สมบูรณ์  
 
ในเวลาที่เราชื่นชมยินดี พระเจ้าทรงกระซิบค่อย ๆ และในมโนธรรม พระองค์ตรัส ส่วน
ในความทุกข์ของเราพระองค์ทรงตะโกนก้อง ทั้งหมดนี้เป็นดังเครื่องกระจายเสียง ที่
พระองค์ทรงใช้ปลุกโลกที่ไม่ยอมฟังให้ตื่นขึ้น 
Clive Staples LEWIS  
(1898-1963 นักเขียนชาวอังกฤษ  
ผู้แต่งเรื่อง The Chronicles of Narnia)  
ปัญหาเรื่องความเจ็บปวด 
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ก้าวเดินบนแผ่นดิน แตใ่จถวิลสู่สวรรค์ 
นักบุญยอห์น บอสโก 
(1815-1888 นักบุญองค์อุปถัมภ์ของเยาวชน) 
 
โดยผ่านการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและกระบวนการที่เจ็บปวด โลกกำลังถูกหล่อหลอม
และมุ่งสู่ความสมบูรณ์ครบครัน เป็นเรื่องสมควรที่จะแยกแยะให้ชัดเจนถึงสิ่งที่พระศา
สนจักเเรียกว่า ความเจ็บปวดทางกายภาพ เช่น ความพิการทางกรรมพันธุ์ หรือภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ และ ความเจ็บปวดด้านจิตใจ ซึ่งเกิดจากการใช้อิสรภาพอย่างผิด ๆในโลก 
“นรกบนโลกนี้” - การเกณฑ์เด็กเป็นทหาร ระเบิดพลีชีพ ค่ายกักกัน ทั้งหมดนี้ล้วนเป็น
ผลงานของมนุษย์  ดังนั้น จึงไม่ควรถามว่า “จะให้คนเชื่อในความดีของพระเจ้าได้
อย่างไร ในเมื่อยังมีสิ่งชั่วร้ายเกิดขึ้นมากมายในโลก” แต่ควรถามว่า “คนที่มีจิตใจดีและ
มีความเข้าใจ จะสามารถดำเนินชีวิตในโลกนี้ ได้อย่างไร หากไม่มีพระเจ้า” การ
สิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตจ้า แสดงให้เราเห็นว่า ความชั่ว
ร้ายไม่ใช่คำพูดแรกและคำพูดสุดท้าย พระเจ้าทรงบันดาลให้ความดีสูงสุดบังเกิดจาก
ความเลวร้ายที่สุดได้ เราเชื่อว่าในวันพิพากษาครั้งสุดท้าย พระเจ้าจะทรงกระทำให้
ความอยุติธรรมสิ้นสุดลง ในชีวิตโลกหน้า ความชั่วร้ายจะไม่มีที่อยู่อีกต่อไป และความ
ทุกข์ทรมานจะสิ้นสุด 40, 286-287 
 
พระเยซูเข้าเสด็จมา เพื่อบอกเราว่า พระองค์ทรงปรารถนาให้เราทุกคนอยู่ในสวรรค์ 
ส่วนนรก ซึ่งพูดกันถึงน้อยมากในสมัยนี้ ยังคงมีอยู่ตลอดไป สำหรับผู้ที่ปิดหัวใจไม่รับ
ความรักของพระองค์ 
สมเด็จพระสันตะปาปา  เบเนดิกต์ ที่ 16  
8 พฤษภาคม 2007 
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เรารอคอยความปิติยินดีในสวรรค์ ณ ที่ซึ่งพระเจ้าประทับอยู่ เราสามารถอยู่กับพระองค์
ในสวรรค์ได้ ตั้งแต่เวลานี้ และมีความสุขกับพระองค์ได้ตั้แต่บัดนี้ แต่เพื่อที่จะมีความสุข
กับพระองค์ในเวลนี้ได้ ย่อมหมายถึงการให้ความช่วยเหลือดังที่พระองค์ทรงช่วยเหลือ  
เให้ดังที่พระองค์ทรงให้  รับใช้ดังที่พระองค์ทรงรับใช้ ช่วยชีวิตดังที่พระองค์ทรงช่วยชีวิต 
และรักดังที่พระองค์ทรงรัก  การอยู่กับพระองค์ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง เป็นการพบพระองค์
ในบุคคลที่น่ารังเกียจที่สุด  เพราะพระองค์ตรัสว่า “ทุกสิ่งที่ท่านได้ทำแก่พี่น้องที่ต้อยต่ำ
ของเรา  ท่านไดท้ำต่อเราเอง” 
บุญราศี เทเรซา แห่งกัลกัตตา 
(1910-1997) 
 

สวรรค์ และสิ่งสร้างในสวรรค์ 
52. สวรรค์คืออะไร  

สวรรค์คือ สถานที่ของพระเจ้า เป็นสถานที่พำนักของบรรดาทูตสวรรค์และผู้
ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นจุดหมายปลายทางของสิ่งสร้าง  ในถ้อยคำที่ว่า “สวรรค์และแผ่นดิน” 
เราหมายถึงความเป็นจริงของสิ่งสร้างทั้งมวล (325-327) 

สวรรค์มิใช่สถานที่แห่งหนึ่งในจักรวาล แต่เป็นสภาพของชีวิตหน้า สวรรค์ เป็น
สถานที่ซึ่งพระประสงค์ของ     พระเจ้าทรงเป็นไป โดยปราศจากการต่อต้าน สวรรค์
เกิดขึ้น เมื่อชีวิตแสดงออกถึงความเข้มข้นอย่างที่สุด และได้รับพระพร เป็นลักษณะชีวิต
ที่เราไม่สามารถพบได้ในโลกนี้ สักวันหนึ่ง ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า เราจะไปถึง
สวรรค์ ซึ่งสิ่งที่รอคอยเราอยู่คือ “สิ่งที่ตาไม่เคยเห็น และหูไม่เคยได้ยิน และจิตใจของ
มนุษย์คิดไม่ถึง คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับผู้ที่รักพระองค์” (1 คร 2:9) 158,285 
 
ทุกสิ่งที่ไม่จีรังย่ังยืน ย่อมไร้คุณค่าใด ๆ ในนิรันดรภาพ 
C.S LEWIS (1898-1963) 
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“เพราะพระองค์ทรงบัญชาทูตสวรรค์ไว้แล้ว  
ให้พิทักษ์รักษาท่าน ไม่ว่าท่านจะไปทางไหน  
ทูตสวรรค์จะโอบอุ้มท่านไว้ มิให้เท้าของท่านสะดุดก้อนหิน” 
สดุดี  91:11-12 
 
ข้างกายของผู้มีความเชื่อ มีทูตสวรรค์อยู่เคียงข้าง 
เป็นผู้พิทักษ์ และอภิบาล เพื่อนำทางเขาไปสู่ชีวิตนิรันดร 
นักบุญบาซิล องค์ใหญ ่
(330-379 ปิตาจารย์ของพระศาสนจักร) 
 
53. นรกคืออะไร 

ตามความเชื่อของเรา เราเรียก สภาพการถูกตัดขาดจากพระเจ้าตลอดไป  ว่า 
“นรก” ผู้ใดก็ตามที่มองเห็นความรักชัดเจนเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า  แต่ไม่ต้องการ
ความรักนี้ เขาก็ตัดสินใจที่จะมีสภาพนรกนี้อย่างอิสระเอง (1033-1036) 

พระเยซูเจ้าผู้ทรงทราบว่านรกเป็นเช่นไร ได้ตรัสถึงนรกว่า “ความมืดภายนอก” 
(มธ 8:12) ในความรู้สึกนึกคิดของคนทางตะวันตก มักพูดถึงนรกที่หนาวเย็นมากกว่า
ร้อน เป็นสภาพความเข้มงวดร้ายแรง และการถูกแยกอย่างสิ้นหวัง ออกจากทุกสิ่งที่
สามารถนำความช่วยเหลือ การปลดปล่อย ความช่ืนชมยินดี และความบรรเทามาสู่ชีวิต

ของผู้นั้นได ้→161-162 
 
54. ทูตสวรรค์คืออะไร 

ทูตสวรรค์คือจิตบริสุทธิ์ เป็นสิ่งสร้างของพระเจ้า มีสติปัญญาและเจตตำนง พวก
ท่านไม่มีร่างกาย ไม่รู้จักตาย โดยทั่วไปแล้ว ไม่สามารถมองเห็นได้ พวกท่านอยู่เฉพาะ
พระพักตร์พระเจ้าตลอดเวลา เป็นผู้นำพระประสงค์ของพระเจ้ามาสู่มนุษย์ และมอบ
การปกปักรักษาของพระเจ้าแก่มนุษย์ (328-333, 350-351) 
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พระคาร์ดิรัล โจเซฟ รัสซิงเกอร์ เขียนไว้ว่า “ทูตสวรรค์ เป็นผู้ที่แสดงพระประสงค์
ของพระเจ้า มายังความคิดของข้าพเจ้า”  ขณะเดียวกัน บรรดาทูตสวรรค์ก็มุ่งสู่พระ
ผู้สร้างอย่างสมบูรณ์  ชีวิตของบรรดาทูตสวรรค์เต็มไปด้วยไฟแห่งความรัก เพื่อรับใช้
พระเจ้าท้ังวันทั้งคืน และร้องเพลงสรรเสริญอย่างมิรู้จบสิ้น ในพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่า ทูต
สวรรค์ที่กระทำผิดหันเหจากพระเจ้า เรียกว่า ซาตาน หรือปีศาจ 
 
มนุษย์มิใช่ทั้งทูตสวรรค์ หรือสัตว์เดรัจฉาน  
สิ่งที่น่ากลัวคือ ผู้ที่ปรารถนาทำตนเป็นทูตสวรรค์  
เขาจะกลายเป็นสัตว์เดรัจฉาน 
แบลซ ปัสกัล 
(1588-1651) 
 
“เมื่อข้าพเจ้าแหงนมองท้องฟ้า ซึ่งนิ้วพระหัตถ์บรรจงสร้างไว้ มองดูดาวเดือนที่พระองค์
ประดับไว้ อย่างม่ันคง มนุษย์เป็นใคร พระองค์จึงทรงระลึกถึงเขา  
บุตรแห่งมนุษย์เป็นใคร พระองค์จึงทรงเอาพระทัยใส่  
ถูกแล้ว พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้ด้อยกว่าทูตสวรรค์ เพียงน้อยนิด ประทานความ
รุ่งโรจน์และเกียรติยศ 
ให้เป็นเสมือนมงกุฏประดับศรีษะ  
สดุดี 8:3-5 
 
55. เราสามารถสนทนาโต้ตอบกับทูตสวรรค์ได้หรือไม่ 

ได ้เราสามารถร้องขอความช่วยเหลือจากทูตสวรรค์  และขอท่านเสนอวิงวอนพระ
เจ้าเพื่อเรา (334-336, 352) 

ทุกคนมีอารักขเทวดาที่พระเจ้าประทานให้ เป็นสิ่งดีและสมควรที่เราจะสวด
ภาวนาขออารักขเทวดาสำหรับตัวเราเองและสำหรับผู้อื่น ทูตสวรรค์สามารถปรากฏมา
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ให้เห็นได้ในบางครั้ง ในฐานะผู้ส่งสาร หรือผู้ชี้แนวทางให้แก่เรา ความเชื่อของเราไม่มี
อะไรเกี่ยวข้องกับทูตสวรรค์ปลอมในลัทธินิวเอจ-จิตวิญญาณทางเลือก (New Age  
Spirituality) หรือรหัสญาณ ลัทธิเรื่องลึกลับต่าง ๆ (esotericism) 
 

มนุษยเ์ป็นสิ่งสร้าง 
 
56. มนุษย์มีบทบาทพิเศษในการสร้างหรือไม่ 

ใช่ มนุษย์เป็นจุดสูงสุดของการสร้าง  เพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาตาม
ภาพลักษณ์ของพระองค์ (ปฐก 1:27) (343-344, 353) 

การสร้างมนุษย์มีความโดดเด่นอย่างชัดเจนจากสิ่งสร้างอื่น ๆ ที่มีชีวิต มนุษย์เป็น
บุคคล ซึ่งหมายความว่ามีความเข้าใจและเจตจำนงที่จะตัดสินใจเลือกหรือปฏิเสธความ
รัก 
 
57. มนุษย์ควรปฏิบัติต่อสัตว์ และเพื่อนร่วมโลกที่เป็นสิ่งสร้างอื่น ๆ อย่างไร 

มนุษย์ควรให้เกียรติพระผู้สร้างในสิ่งสร้างอื่น ๆ และปฏิบัติต่อสิ่งสร้างเหล่านั้น
อย่างใส่ใจ และรับผิดชอบ เพราะทั้งมนุษย์ สัตว์ และพืช ล้วนมีพระผู้สร้างองค์เดียวกัน 
ผู้ทรงสร้างทุกสิ่งด้วยความรัก ดังนั้น ความรักต่อสัตว์จึงเป็นความรู้สึกของนุษย์อย่าง
แทจ้ริง (344,  354) 
 
สิ่งสร้างทั้งปวงบนแผ่นดิน มีความรู้สึก และต้องการมีความสุขเช่นเดียวกับเรามนุษย์ 
สิ่งสร้างทั้งปวงมีความรัก ความทุกข์ และต้องตายเหมือนเรา ดังนั้น สิ่งสร้างทั้งหลายจึง
เท่าเทียมกับเรา ซึ่งเป็นผลงานของพระผู้สร้าง ผู้ทรงสรรพานุภาพ  
นักบุญฟรังซิส อัสซีซี  (1182-1226) 
 



25 
 

“ความรักมาจากพระเจ้า  และทุกคนที่มีความรักย่อมบังเกิดจากพระเจ้า และรู้จัก
พระองค์” 
1 ยน 4:7 
 
ถ้าท่านสามารถภาวนาได้เพียงคำเดียวว่า ชีวิตของท่านเป็นการ  “ขอบพระคุณพระเจา้”  
แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว 
Meister ECKHEART (1260-1328 คณะโดมินิกัน) 
 
มนุษย์เป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้า และเหมือนพระองค์ นี่แหละคือเหตุผลว่า ทำไมพระ
เจ้าจึงทรงต้องการให้เราถวายเกียรติแด่พระองค์ 
นักบุญฟรังซิส อัสซีซี (1182-1226) 
 
แม้ว่ามนุษย์ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ และบริโภคพืชและสัตว์ แต่พระองค์ไม่ทรง
อนุญาตให้ทรมานสัตว์ หรือกระทำทารุณต่อสัตว์  ซึ่งขัดแย้งกับศักดิ์ศรีของสิ่งสร้าง 
เช่นเดียวกับการใช้ทรัพยากรของโลกด้วยความโลภ อย่างสิ้นคิด 
 
58. ที่กล่าวว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาตาม “ภาพลักษณ์ของพระเจ้า” หมายความ
ว่าอะไร 

มนุษย์ เป็นบุคคลที่มีจิตวิญญาณ  ไม่ เหมือนกับวัตถุ ไร้ ชีวิต พืช และสัตว์  
คุณลักษณะนี้ทำให้มนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า มากกว่าสิ่งสร้างอื่น ๆ ที่มองเห็นได้ 
(355-357, 380) 

มนุษย์ไม่ใช่บางสิ่งบางอย่าง แต่เป็นบุคคล เช่นเดียวกับที่เรากล่าวว่า พระเจ้าทรง
เป็นพระบุคคล มนุษย์สามารถคิดได้ไกลกว่า สามารถประมาณการช่วงชีวิต สามารถ
เข้าใจและรู้จักตนเองในเชิงวิเคราะห์ และพัฒนาปรับปรุงตนเองได้ มนุษย์สามารถมอง
มนุษย์ด้วยกันว่าเป็นบุคคล เข้าใจถึงศักดิ์ศรีของเขาและรักเขา ในบรรดาสิ่งสร้างที่
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มองเห็นได้ มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ “สามารถรู้จักและรักพระผู้สร้างของตน” (GS 12,3) 
จุดมุ่งหมายของมนุษย์คือดำเนินชีวิตอยู่ในมิตรภาพกับพระองค์ (ยน 15:15) 
 
พระเจ้าทรงรักมนุษย์ พระองค์ทรงสร้างจักรวาล เพื่อประโยชน์ของพวกเขา พระองค์
ทรงมอบทุกอย่างบนแผ่นดินให้แก่พวกเขา ทรงประทานให้พวกเขามีความสามารถใน
การพูดและมีความเข้าใจ ทรงอนุญาตให้มนุษย์เท่านั้นที่มุ่งไปสู่สวรรค์ ทรงสร้างเขา
ขึ้นมาให้เหมือนพระองค์ พระองค์ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาให้พวกเขา ทรงสัญญา
จะประทานพระอาณาจักรสวรรค์ให้แก่พวกเขา และจะทรงมอบพระอาณาจักรนี้แก่ผู้ที่
รักพระองค์ 
จดหมายถึง Diognetusในศตวรรษที่ 2 
ในความเป็นจริงน้ัน  พระวจนาตถ์ผู้ทรงรับสภาพมนุษย์เท่าน้ัน ที่ทำให้ ความลึกลับของ
มนุษย์ กลายเป็นความจริงที่ชัดเจน 
(สังคายนาวาติกันที่ 2 GS) 
 
59. พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาทำไม 

พระเจ้าทรงสร้างทุกอย่างเพื่อมนุษย์ อย่างไรก็ตาม มนุษย์เป็น “สิ่งสร้างเพียง
ประการเดียวในโลกที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ เพื่อประโยชน์ของพวกเขาเอง” (GS 
24,3) มนุษย์ถูกสร้างข้ึน เพื่อได้รับการอวยพร เมื่อเขารู้จัก รัก และรับใช้พระเจ้า และมี
ชีวิตอยู่ด้วยความกตัญญูรู้คุณต่อพระผู้สร้างของตน (358) 

ความกตัญญูรู้คุณ เป็นความรักที่เกิดจากความรู้  ความเข้าใจ ผู้กตัญญูรู้คุณจะ
กลับมาหาผู้ที่ให้สิ่งดี และมีสัมพันธภาพใหม่และลึกซึ้งกับผู้ให้ พระเจ้าทรงปรารถนาให้
เรายอมรับความรักของพระองค์ และเจริญชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระองค์ ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์ทีค่งอยู่ตลอดไป 
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60. ทำไมพระเยซูเจ้าจึงทรงเป็นแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก 
พระเยซูเจ้าทรงพิเศษ ไม่มีใครเหมือน และไม่เหมือนใคร เพราะพระองค์ไม่เพียง

แสดงถึงธรรมชาติอันแท้จริงของพระเจ้าเท่าน้ัน แต่ยังทรงเป็นอุดมคติแท้จริงของมนุษย์ 
(358-359, 381) 

พระเยซูเจ้าทรงเป็นมากกว่าบุคคลในอุดมคติ เพราะแม้แต่บุคคลในอุดมคติก็เป็น
คนบาป ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงไม่มีบุคคลใดสามารถเป็นมาตรวัดมนุษยชาติได้  
อย่างไรก็ตาม พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ปราศจากบาป เราไม่อาจทราบได้ว่าการเป็นมนุษย์
หมายถึงอะไร และสิ่งใดที่ทำให้มนุษย์เป็นผู้น่ารักเสมอ ในความหมายจริงแท้ของคำ  
ยกเว้นพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรง “ผ่านการทดลองทุกอย่างเหมือนกับเรา ยกเว้นบาป” 
(ฮบ 4:15) พระเยซูเจ้า พระบุตรของพระเจ้า ทรงเป็นมนุษย์แท้จริง ในพระองค์ เรา
สามารถทราบพระประสงค์ของพระเจ้าท่ีทรงมีต่อมนุษย์ 
 
“พระองค์ทรงเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่เรามองไม่เห็น ทรงเป็นบุตรคนแรกใน
บรรดาสิ่งสร้างทั้งปวง ทุกสิ่งถูกเนรมิตขึ้นโดยพระองค์ และเพื่อพระองค์” 
คส 1:15, 16 ข 
 
“นี่คือมนุษย์” (ยน 19:5 นี่คือคนคนนั้น) นี่คือถ้อยคำที่ปิลาต มอบพระเยซูเจ้าให้
ประชาชนนำพระองค์ไปโบยตีและสวมมงกุฎหนาม 
 
พระองค์ทรงเป็นในสิ่งที่เราเป็น เพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงกระทำให้เราเป็น ในสิ่งที่
พระองค์ทรงเป็น 
นักบุญอาทานาซีอุส องค์ใหญ่ 
(295-373 ปิตาจารย์ของพระศาสนจักร) 
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61. ความเท่าเทียมกันของมนุษย์ประกอบด้วยสิ่งใด 
มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน  เพราะทุกคนมีต้นกำเนิดเดียวกัน คือถูกสร้าง

ด้วยความรักของพระเจ้า มนุษย์ทุกคนมีพระผู้ไถ่กู้องค์เดียวกันคือ พระเยซูคริสตเจ้า 
มนุษย์ทุกคนถูกกำหนดมาให้แสวงหาความสุข และพระพรนิรันดรในพระเจ้า  (360-
361) 

ดังนั้น มนุษย์ทุกคนจึงเป็นพี่น้องกัน คริสตชนควรฝึกความเป็นเอกภาพมิใช่เฉพาะ
กับคริสตชนอื่นเท่าน้ัน แต่กับทุกคน และควรต่อต้านการเหยียดผิว เหยียดเพศ และการ
แบ่งฐานะทางเศรษฐกิจในครอบครัวมนุษยชาติ 
 
62. วิญญาณคืออะไร 

วิญญาณ คือสิ่งที่ทำให้บุคคลแต่ละคนมีความเป็นมนุษย์ คือมีหลักการชีวิตจิต
วิญญาณ มีชีวิตภายใน วิญญาณทำให้ร่างกายมีความเป็นอยู่แบบที่เรียกว่ามี
ความเป็นมนุษย์ และเพราะร่างกายมีวิญญาณนี้เอง มนุษย์จึงเป็นสิ่งสร้างที่
สามารถกล่าวว่า “ฉัน” ได้ และยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ได้ในฐานะบุคคล
ที่มิอาจทดแทนได้  (362-365, 382) 
มนุษย์เป็นสิ่งสร้างที่มีทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ จิตใจของมนุษย์มิได้เป็นเพียง

กลไกหนึ่งของร่างกาย และไม่อาจอธิบายได้ว่าเป็นเพียงองค์ประกอบของร่างกายมนุษย์
เท่าน้ัน สติปัญญาของเราบอกเราว่า เรามีส่วนของจิตใจที่เป็นหนึ่งเดียวกับร่างกาย โดย
ที่มิได้เหมือนร่างกาย ซึ่งเราเรียกว่า “วิญญาณ” แม้การมีอยู่ของวิญญาณไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ แต่เราก็มิอาจเข้าใจได้ว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณ
และสติปัญญา หากปราศจากการยอมรับส่วนสำคัญทางจิตวิญญาณ ซึ่งอยู่เหนือสสาร
วัตถุทั้งหลาย 
 
มนุษย์จะเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง เมื่อร่างกายและวิญญาณรวมกันเข้าเป็นหนึ่งเดียว.. 
หากมนุษย์ปรารถจาที่จะมีเพียงแต่วิญญาณ และปฏิเสธร่างกายเนื้องหนัง ว่าเป็นเพียง
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ผลพวงมาจากสัตว์ ซึ่งเมื่อเป็นเช่นั้น จิตใจและร่างกายของมนุษย์ก็สูญเสียศักดิ์ศรีของ
ตน และในทางตรงข้าม หากมนุษย์ปฎิเสธวิญญาณ และคิดว่าร่งกายเท่าน้ันที่เป็นความ
จริง เขาก็สูญเสียความย่ิงใหญ่ของความเป็นมนุษย์ด้วยเช่นกัน 
พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16  
พระเจ้าคือความรัก  Desu Caritas Est  
 
63. มนุษย์ได้รับวิญญาณมาจากไหน 

พระเจ้าทรงสร้างวิญญาณของมนุษย์โดยตรง  มิใช่เป็น “ผลผลิต” จากพ่อแม่ผู้ให้
กำเนิด (366-368, 382) 

วิญญาณของมนษุย์มิใช่ผลผลิตจากการวิวัฒนาการทางธรรมชาติ หรือเป็นผลของ
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพ่อแม่ เมื่อเกิดมาในโลกมนุษย์ทุกคนมีความพิเศษหนึ่ง
เดียวและมีชีวิตฝ่ายจิต พระศาสนจักรกล่าวถึงความเร้นลับนี้โดยอธิบายว่า พระเจ้าทรง
ประทานวิญญาณที่ไม่รู้จักตายให้แก่มนุษย์ แม้บุคคลผู้นั้นจะสูญเสียร่างกายเพราะ
ความตาย เขาก็จะพบวิญญาณนั้นอีกเมื่อกลับคืนชีพ การกล่าวว่า “ฉันมีวิญญาณ” 
หมายความว่า พระเจ้าทรงสร้างฉัน มิใช่เป็นเพียงแค่สิ่งสร้างเท่านั้น แต่เป็นบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์กับพระองค์ตลอดกาล 
 
มนุษย์มีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตทั้งปวง เนื่องจากมีแหล่งกำเนิดทางโลกเหมือนกัน แต่
มนุษย์เป็นมนุษย์ได้เพราะมีวิญญาณที่พระเจ้าทรงประทานให้ “ทางลมหายใจ”   
วิญญาณที่ทรงประทานให้มนุษย์นี้ จึงเป็นศักดิ์ศรีหนึ่งเดียว และความรับผิดชอบของ
มนุษย์ที่ทดแทนไมได้ 
Christophe Cardinal SCHöNBORN 
 (1945 พระอัครสังฆราชแห่งเวียนนา) 
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“พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์ พระองค์ทรงสร้างเขา  ตาม
ภาพลักษณ์ของพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง” 
ปฐมกาล 1:27 
 
“มนุษย์อยู่เพียงคนเดียวนั้น ไม่ดีเลย เราจะสร้างผู้ช่วยที่เหมาะกับเขาให้” 
ปฐมกาล 2 :18 
 
64. ทำไมพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เป็นชายและหญิง 

พระเจ้าผู้ทรงเป็นความรัก และแบบอย่างอุดมคติของความเป็นหนึ่งเดียว 
พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิง เพื่อให้ทั้งสองเป็นภาพลักษณ์พระ
ธรรมชาติของพระองค์ (369-373,383) 

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ ให้เป็นชายและหญิง มีความปรารถนาที่จะเติมเต็มแก่กัน
และกันให้สมบูรณ์ ด้วยการพบปะเพศตรงข้าม ชายและหญิงมีศักดิ์ศรีเดียวกันอย่าง
แท้จริง แต่ลักษณะพัฒนาการความเป็นชาย และหญิงนั้น แสดงถึงมิติที่แตกต่างกันใน
ความสมบูรณ์ของพระเจ้า พระเจ้ามิใช่ชายหรือหญิง ทรงแสดงพระองค์เป็นทั้งบิดา (ลก 
6:36) และมารดา (อสย 66:13) ในความรักของชายหญิงโดยเฉพาะในการแต่งงาน ซึ่ง
ชายและหญิงกลายเป็น “เนื้อเดียวกัน” (ปฐก 2:24) เขาได้รับอภิสิทธิ์ที่จะสัมผัสถึง
ความสุขของการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ซึ่งมนุษย์ทุกคนพบความสมบูรณ์สูงสุดของ
เขาในพระองค์ ความรักของพระเจ้านั้นซื่อสัตย์ เช่นเดียวกัน ความรักของมนุษย์จึง
แสวงหาที่จะซื่อสัตย์ และความรักนี้สร้างสรรค์ เพราะจากการแต่งงานนี้เองที่ชีวิตใหม่
ได้บังเกิดขึ้น 260,  400-401, 416-417 
 
ยิ่งไปกว่านั้น เราอ่านพบว่ามนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ “คนเดียว” (เทียบ ปฐก 2:18) 
เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ใน “เอกภาพของทั้งสองคน” และดังนั้น ในความสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่นด้วย เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นของความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ชายกับหญิง และ
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หญิงกับชาย การเป็นบุคคลในภาพลักษณ์และความเหมือนของพระเจ้าจึงเกี่ยวข้องกับ
การเป็นอยู่ในความสัมพันธ์ ในความเกี่ยวข้องกับผู้อื่น นอกจาก “ฉัน” นี่เป็นการโหมโรง
เพื่ออธิบายถึงการเผยแสดงพระองค์เองของพระเจ้าสามพระบุคคล :การดำรงอยู่ใน
ความสามัคคีในความเป็นหน่ึงเดียวของพระบิดา พระบุตรและพระจิต 
สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2  
(1920-2005 พระสันตะปาปาองค์แรกจากตะวันออก  
ทรงก่อตั้งวันเยาวชนโลก) 
 
65. ผู้ที่รู้สึกว่าตนเองเป็นคนรักร่วมเพศจะเป็นอย่างไร 

พระศาสนจักรเชื่อว่า ในแบบแผนของการสร้างน้ัน ชายและหญิงถูกสร้างขึ้นมาให้
จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อความสมบูรณ์ และเพื่อให้กำเนิดบุตร ด้วยเหตุ
นี้ พระศาสนจักรจึงมิอาจยอมรับการประพฤติปฏิบัติของคนรักร่วมเพศ อย่างไรก็ตาม 
คริสตชนต้องเคารพและรักทุกคน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีรสนิยมทางเพศเป็นเช่นไร เพราะ
พระเจ้าทรงรัก และให้เกียรติมนุษย์ทุกคน (2358-2359) 

ไม่มีมนุษย์คนใดในโลกที่มิได้เกิดจากความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของบิดาและ
มารดา ดังนั้น จึงเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดสำหรับคนรักร่วมเพศจำนวนมาก ที่ไม่มี
ความรู้สึกรักใคร่ชอบพอเพศตรงข้าม และมิอาจบั งเกิดผลทางกายภาพของ
ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวระหว่างชายและหญิงตามธรรมชาติมนุษย์ และตามแบบ
แผนการสร้างของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งที่พระเจ้าทรงนำบรรดาวิญญาณมาสู่
พระองค์โดยหนทางที่ไม่ธรรมดา ทั้งความขาดแคลน การสูญเสีย หรือบาดแผล หากเรา
ยอมรับและยืนหยัดมั่นคง สิ่งเหล่าน้ีก็จะกลายเป็นกระดานสปริง โยนตัวเราขึ้นไปสู่พระ
หัตถ์ของพระเจ้าได้ พระเจ้าทรงนำความดีออกจากทุกสิ่ง ความยิ่งใหญ่ของพระองค์
ปรากฏอยู่ในการไถ่กู้โลกมากกว่าในการสร้างโลกเสียอีก  415 
 
เราสูญเสียสวนสวรรค์ แต่เราได้รับสวรรค์ ดังน้ัน เราจึงได้รับมากกว่าการสูญเสีย 
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นักบุญยอห์น ครีโซสโตม 
(349/350-407 นักปราชญ์ของพระศาสนจักร) 
 
ข้าแต่พระเจ้า การหันเหออกจากพระองค์ คือการหกล้ม การหันมาหาพระองค์คือ การ
ลุกขึ้น  
การดำรงอยู่ในพระองค์คือ การอยู่ในความม่ันคง 
นักบุญออกัสติน 
(354-430) 
 
ความอ่อนแอของมนุษย์มิอาจล้มคว่ำแผนการของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพได้   พระ
เจ้า สถาปนิกผู้ศักิ์สิทธิ์ทรงสามารถทำงานได้ แม้กับอิฐหินที่สั่นคลอน 
พระคาร์ดินัล ไมเคิล วัน ฟูลเลเบอร์ 
(1869-1952 พระอัครสังฆราชแห่งมิวนิคและเฟรซิง) 
 
“ที่ใดบาปทวีขึ้น ที่นั่นพระหรรษทานก็ยิ่งทวีมากกว่า”  
รม 5:20 ข 
 
66. การที่มนุษย์ต้องทนทุกข์ และตาย เป็นส่วนหนึ่งของแผนการของพระเจ้า
หรือ 

พระเจ้าไม่ทรงปรารถนาให้มนุษย์ทนทุกข์และตาย ความคิดแรกของพระเจ้า
สำหรับมนุษย์ คือสวรรค์ ชีวิตนิรันดร และสันติสุขระหว่างพระเจ้า มนุษย์  สิ่งแวดล้อม 
และระหว่างชายและหญิง (374-379,384,400) 

บ่อยครั้ง ที่เรารู้สึกว่าชีวิตน่าจะเป็นเช่นนั้น และเราควรจะเป็นเช่นนี้ แต่ในความ
เป็นจริง เรามิได้ดำเนินชีวิตในสันติกับตัวเอง เราแสดงออกด้วยความหวาดกลัว และ
ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ เราสูญเสียความสอดคล้องกลมกลืนแรกเริ่มที่มนุษย์มีต่อโลก และ



33 
 

ต่อพระเจ้าในขั้นสูงสุด ในพระคัมภีร์ กล่าวถึงประสบการณ์ความขัดแย้งนี้ในเรื่องราว
การตกในบาป เนื่องจากบาปคืบคลานเข้ามา อาดัมและเอวาจึงต้องออกจากสวรรค์ ที่ซึ่ง
พวกเขาอยู่กับ  พระเจ้า และอยู่ด้วยกันด้วยความกลมเกลียว การทำงานด้วยความ
เหน็ดเหนื่อย ความทุกข์ทรมาน และการถูกประจญให้กระทำบาป จึงเป็นเครื่องหมาย
ของการสูญเสียสวรรค์นั่นเอง 
 

มนุษย์ตกในบาป 
67. บาปคืออะไร 

แก่นของบาปคือ การปฏิเสธพระเจ้า และปฏิเสธที่จะยอมรับความรักของพระองค์ 
สิ่งน้ีแสดงออกด้วยการไม่ เคารพต่อพระบัญญัติของพระองค์ ( 385-390) 

บาปเป็นเรื่องที่มากกว่าความประพฤติไม่ถูกต้อง คือไม่ใช่เป็นเพียงความอ่อนแอ
ทางจิต ในความรู้สึกส่วนลึกที่สุด  การปฏิเสธทุกประการ หรือการทำลายบางสิ่ง
บางอย่างที่ดี ก็คือการปฏิเสธความดีในตัวเอง คือการปฏิเสธพระเจ้า ในมิติที่ลึกซึ้งและ
น่ากลัวที่สุดของบาป คือ การแยกออกจากพระเจ้า ดังนั้นจึงเป็นการแยกออกจาก 
 
เมื่อพระหัตถ์ของพระคริสตเจ้าถูกตะปูตรึงไว้บนไม้กางเขนนั้น พระองค์ทรงตอกตรึง
บาปของเราไว้บนไม้กางเขนนั้นด้วย 
นักบุญเบอร์นาร์ด แห่งแคลร์โวซ์ (1090-1153) 
“งูบอกกับหญิงว่า... ท่านกินผลไม้นั้นวันใด ตาของท่านจะเปิดในวันนั้น ท่านจะเป็น
เหมือนพระเจ้า” 
ปฐก  3:4-5 
 
แหล่งกำเนิดของชีวิต ด้วยเหตุนี้ความตายจึงเป็นผลที่ตามมาอีกประการหนึ่งของบาป 
โดยทางพระเยซูเจ้าเท่านั้น เราจึงจะเข้าใจถึงมิติอันสุดซึ้งของบาป พระเยซูเจ้าทรง
ประสบกับการปฏิเสธของพระเจ้า ในความเป็นมนุษย์ของพระองค์ พระองค์ทรงรับ
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อำนาจความตายของบาปไว้ด้วยพระองค์เอง เพื่อที่จะไม่ต้องตกลงมายังเรา ซึ่งเราเรียก
สิ่งน้ีว่า การไถ่กู้  224-237, 315-318, 348-468 
 
68.บาปกำเนิด การตกในบาปของอาดัมและเอวามีผลต่อเราอย่างไร 

บาปในความรู้สึกที่เข้มงวด บ่งบอกถึงความรู้สึกผิดสำหรับผู้ที่กระทำอันเป็นความ
รับผิดชอบส่วนบุคคล ดังนั้นคำว่า “บาปกำเนิด” หมายถึง ไม่ใช่บาปส่วนบุคคล แต่เป็น
ความหายนะ เป็นข้ันที่ตกต่ำของมนุษยชาติซึ่งติดต่อตัวมาตั้งแต่เกิด ตั้งแต่ก่อนที่เขาเอง
จะกระทำบาปด้วยการตัดสินใจอย่างอิสระ (388-389,402-404) 

ในการกล่าวถึงเรื่องบาปกำเนิด สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงกล่าว
ว่า เราต้องเข้าใจว่า “เราทุกคนรับยาพิษหยดหนึ่งไว้ในตัวเรา ยาพิษของวิธีการคิด ที่

แสดงให้เห็นเป็นภาพลักษณ์ ไว้ในหนังสือ→ปฐมกาล... มนุษย์ไม่ไว้วางใจพระเจ้า เมื่อ
ถูกงูล่อลวง เขาปิดบังการถูกสงสัย... ว่าพระเจ้าคือคู่แข่งที่กำจัดเสรีภาพของเรา และ
เราจะเป็นมนุษย์อย่างเต็มที่เมื่อเราไล่พระองค์ออกไปอีกด้านหนึ่ง... มนุษย์ไม่ต้องการ
รับการดำรงอยู่ของเขา และความครบถ้วนของชีวิตของเขาจากพระเจ้า ในการกระทำ
เช่นนี้ เขาไว้ใจในการเสแสร้างมากกว่าในความจริง ดังนั้นชีวีตของเขาจึงจมอยู่ในความ
ว่างเปล่า และในความตาย (สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 8 ธันวาคม 2005) 
 
สิ่งเลวร้ายที่สุดไม่ใช่การก่ออาชญากรรม แต่เป็นการไม่กระทำความดี ซึ่งบุคคลหนึ่งควร
จะกระทำ นั่นก็คือบาปการละเลย ซึ่งเป็นบาปของการไม่รัก และไม่มีผู้ใดกล่าวหาเขาใน
เรื่องน้ีได ้
Léon BLOY 
(1846-1917 นักเขียนชาวฝรั่งเศส) 
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“พระวจนาตถ์ทรงรับธรรมชาติมนุษย์ และเสด็จมาประทับอยู่ในหมู่เรา เราได้เห็นพระ
สิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ เป็นพระสิริรุ่งโรจน์ที่ทรงรับจากพระบิดา ในฐานะพระบุตรเพียง
พระองค์เดียว” 
ยอห์น 1:14 
 
69. บาปกำเนิดบังคับให้เรากระทำบาปหรือ 

ไม่  แม้มนุษย์มีบาดแผลลึกจากบาปกำเนิด และมีความโน้มเอียงในบาป แต่ด้วย
ความช่วยเหลือของพระเจ้า เขาสามารถกระทำความดีได ้(405) 

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม เราไม่ได้ถูกบังคับให้กระทำบาป อย่างไรก็ตาม ในความ
เป็นจริง เราทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพราะเราอ่อนแอ ไม่รู้  และหลงผิดอย่างง่ายดาย 
ยิ่งกว่านั้น การทำบาปภายใต้การถูกบังคับไม่ใช่บาป เพราะบาปเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจอย่างอิสระเสมอ 
 
70. พระเจ้าทรงดึงเราออกจากวังวนของความชั่วร้ายอย่างไร  

พระเจ้ามิได้พอพระทัยเฝ้าดูมนุษย์ค่อย ๆ ทำลายตนเอง และโลกรอบตัวเขา อัน
เนื่องมาจากปฏิกิริยาลูกโซ่ของบาป แต่พระองค์ทรงส่งพระเยซูคริสตเจ้า พระผู้ช่วยให้
รอดพ้น และพระผู้ไถ่กู้มาให้เรา พระองค์ผู้ทรงช่วงชิงเราออกจากอำนาจของบาป 
(410-412, 420-421) 

“ไม่มีใครสามารถช่วยฉันได้” คำกล่าวเช่นน้ีจากประสบการณ์ของมนุษย์ไม่ถูกต้อง
อีกต่อไป ที่ใดก็ตามที่มนุษย์หลงไปเพราะบาปของเขา พระเจ้า พระบิดาทรงส่งพระบุตร
ของพระองค์มาให้ ผลของบาปคือความตาย  (เทียบ รม 3:23) อย่างไรก็ตาม ผลอีก
ประการหนึ่งของบาป คือพระเจ้าเสด็จมาร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเรามนุษย์ พระองค์ทรงส่ง
พระเยซูเจ้ามาเป็นเพื่อน และพระผู้ไถ่กู้เรา ดังนั้น บาปกำเนิดอาจเรียกได้ว่าเป็น felix 
culpa ความผิดที่โชดดี “โอ ความผิดที่มีความสุข ซึ่งทำให้เราได้รับพระผู้ไถ่กู้ที่ยิ่งใหญ่ผู้
หน่ึง” (พิธีกรรมในวันตื่นเฝ้าวันปัสกา)  


