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บทนํา 
 

หลายศาสนาเคารพสิ-งที-เขาเรียกวา่ “พระเจา้” และนี-คือเหตุผลที-มาของคาํถามน่าสนใจวา่ 

เขานมสัการพระเจา้องคเ์ดียวกนัที-เพียงแต่มีพระนามแตกต่างกนัใช่หรือไม่? หรือเขานมสัการพระเจา้คนละองค?์ 

พระคมัภีร์อธิบายวา่แมศ้าสนาต่าง ๆ ใชค้าํวา่ “พระเจา้” เหมือนกนั แต่ความหมายนัMนแตกต่างกนัโดยสิMนเชิง 

พระคมัภีร์ยนืยนัวา่มีพระเจา้เที-ยงแทแ้ต่พระองคเ์ดียวเท่านัMน กคื็อพระเจา้ที-คริสตชนนมสัการ และนั-นหมายความวา่ พระเจา้ในศาสนาอื-น 

ๆ ลว้นเป็นพระเจา้แอบอา้ง เป็นรูปเคารพ หรือเป็นพระเจา้เทียม 

นี-คือเหตุผลที-ศาสนาคริสตใ์หค้วามสาํคญักบัการรู้จกัพระเจา้ในพระคมัภีร์เป็นอยา่งมาก 

พระองคเ์ป็นพระเจา้เที-ยงแทเ้พียงผูเ้ดียวที-มีอาํนาจในการสร้าง ทาํลาย และช่วยใหร้อด 

 

นี-เป็นบทเรียนที- 2 ในชุด หลกัขอ้เชื-อของอคัรธรรมทูต และเราตัMงชื-อบทเรียนนีMวา่ “พระเจา้พระบิดา” ในบทเรียนนีM  

เราจะใหค้วามสาํคญักบัประโยคแรกใน หลกัขอ้เชื-อของอคัรธรรมทูต นั-นคือ ประโยคที-ยนืยนัความเชื-อของเราในพระเจา้พระบิดา 

ซึ- งเป็นพระภาคแรกขององคต์รีเอกานุภาพ 

 

เราไดเ้รียนรู้จากบทเรียนก่อนหนา้นีMแลว้วา่ หลกัขอ้เชื-อของอคัรธรรมทูต ปรากฏอยูใ่นหลายรูปแบบในช่วงศตวรรษตน้ ๆ 

ของคริสตจกัร ก่อนที-จะไดรั้บการสงัคายนาใหเ้ป็นมาตรฐาน ในราว ค.ศ. 700 เป็นภาษาลาติน 

ซึ- งคาํแปลที-นิยมใชใ้นภาษาไทยปัจจุบนักล่าวดงันีM : 

 

ข้าพเจ้าเชื)อวางใจในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงฤทธิ9ที)สุด ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลก 

ข้าพเจ้าเชื)อวางใจในพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดยีวของพระบิดา [และพระผู้เป็นเจ้าของเรา] 

ทรงปฏสินธิ9โดยพระวญิญาณบริสุทธิ9 ทรงกาํเนิดจากมารีย์สาวพรหมจารี ทรงทนทุกข์ทรมาน 

ในสมยัที)ปอนทอิสัปิลาตปกครอง ทรงถูกตรึงที)กางเขน แล้วมรณา ทรงถูกบรรจุไว้ในอโุมงค์ เสดจ็ลงสู่แดนมรณา 

ในวนัที)สามทรงเป็นขึTนมาจากความตาย พระองค์เสดจ็ขึTนสวรรค์ประทบั ณ เบืTองขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ9ที)สุด 

จากที)นั)นพระองค์จะเสดจ็มาพพิากษาคนเป็นและคนตาย ข้าพเจ้าเชื)อวางใจในพระวญิญาณบริสุทธิ9 

และเชื)อมั)นในสากลคริสตจกัรบริสุทธิ9 ในการร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมกิชน การอภยัโทษบาป การที)กายคืนชีพ 

และสมบูรณ์ชีพนิรันดร์ อาเมน 

 
เราคงจาํไดว้า่บทเรียนของเราแบ่ง หลกัขอ้เชื-อของอคัรธรรมทูต เป็นหา้ส่วนใหญ่ ๆ 

สามส่วนแรกเกี-ยวกบัสามพระภาคของพระเจา้ คือพระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธิ\  

จากนัMนตามดว้ยส่วนที-เกี-ยวกบัคริสตจกัรและส่วนที-เกี-ยวกบัความรอด ในบทเรียนที- 2 นีM  เราจะมุ่งไปที-ส่วนแรกสุดของหา้ส่วนนีM  

ซึ- งประกอบดว้ยประโยคเดียวเท่านัMน คือ 

 
ข้าพเจ้าเชื)อวางใจในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงฤทธิ9ที)สุด ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลก 

 
มีหลายวธีิที-เราอาจแบ่งหวัขอ้ที-กล่าวถึงในประโยคยนืยนัความเชื-อนีM  แต่ในบทนีM  
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เราจะเนน้ที-สาระสาํคญัสามประการที-เป็นหวัใจสาํคญัของคริสตศาสนศาสตร์ นั-นคือ ความเชื-อเกี-ยวกบัพระเจา้ 

พระภาคพระบิดาผูท้รงฤทธิ\ ที-สุด และบทบาทของพระองคใ์นฐานะผูท้รงสร้างสิ-งทัMงปวง 

 

จากสาระสาํคญัสามประการนีM  เราจะแบ่งบทเรียนเรื-อง พระเจา้พระบิดา ออกเป็นสามส่วน 

ส่วนแรกจะกล่าวถึงแนวคิดพืMนฐานเกี-ยวกบัพระเจา้ 

โดยพิจารณาสิ-งที-พระคมัภีร์กล่าวโดยทั-วไปเกี-ยวกบัการทรงสถิตอยูแ่ละธรรมชาติของพระองค ์ส่วนที-สองจะเนน้ศึกษาขอ้ความ 

“พระบิดาผูท้รงฤทธิ\ สูงสุด” โดยใหค้วามสนใจต่อลกัษณะพิเศษบางอยา่งของพระภาคแรกใน ตรีเอกานุภาพ 

และส่วนที-สามจะศึกษาบทบาทของพระบิดาในฐานะ พระผูท้รงสร้างสิ-งทัMงปวง 

เราจะเริ-มดว้ยแนวคิดเกี-ยวกบัพระเจา้ตามคาํอธิบายของพระคมัภีร์ 

 

 

พระเจา้ 
 

ความเชื)อของเราในพระเจ้านัTนเป็นรากฐานความเชื)อที)เรามต่ีอสิ)งอื)นทุกสิ)ง ฉะนัTนถ้าเราพจิารณาในแง่โลกทศัน์ 

พระเจ้าเป็นศูนย์กลาง และทุกสิ)งที)เป็นอยู่กด็าํเนินไปด้วยความสัมพนัธ์ที)มต่ีอพระองค์ 

ความเข้าใจเช่นนีTทาํให้การคดิโดยมพีระเจ้าเป็นศูนย์กลางเป็นแนวความคดิที)แตกต่างอย่างสิTนเชิงจากวธีิคดิทั)วไปใ

นวฒันธรรมของเรา ซึ)งยดึตนเองหรือตวัฉันเป็นศูนย์กลาง ก่อนที)จะคาํนึงถงึว่าสิ)งอื)น ๆ ทัTงสิTน รวมถงึพระเจ้าด้วย 

สัมพนัธ์กบัตวัฉันอย่างไร ข้าพเจ้าคดิและกล้าพูดว่า 

แนวคดิเช่นนีTตรงข้ามอย่างสิTนเชิงกบัแนวคดิที)พระคมัภร์ีสอนให้เราพจิารณาสิ)งต่าง ๆ 

และตรงข้ามอย่างสิTนเชิงกบัวธีิที)พระเจ้าพจิารณาสิ)งต่าง ๆ ตามที)พระคมัภร์ีเปิดเผย ดงันัTน ในการรับใช้ในปัจจุบัน 

นับเป็นสิ)งสําคญัมากที)เราต้องท้าทายแนวคดิที)ว่าตวัฉันเป็นศูนย์กลาง ซึ)งเป็นธรรมชาตขิองคนทั)วไป ให้ได้ 

และแทนที)มุมมองเช่นนัTนด้วยแนวคดิ พระเจ้าเป็นศูนย์กลาง และโลกทศัน์ที)มพีระเจ้าเป็นศูนย์กลาง 

—ดร. เจ ไอ แพค็เกอร์ 

 
เราจะเริ-มดว้ยการพิจารณาแนวคิดพืMนฐานเกี-ยวกบัพระเจา้ตามที-พระคมัภีร์นาํเสนอ โดยใหค้วามสนใจสองประเดน็ 

ประเดน็แรก เราจะสาํรวจแนวคิดที-นกัศาสนศาสตร์เรียกวา่ “ความเป็นหนึ-งเดียวของพระเจา้” ซึ- งหมายถึง 

พระเจา้เป็นพระเจา้แต่เพียงพระองคเ์ดียว อีกประเดน็หนึ-ง เราจะเนน้ “ความไม่ซบัซอ้นของพระเจา้” 

โดยใหค้วามสาํคญัที-พระองคเ์ป็นพระเจา้เที-ยงแทพ้ระองคเ์ดียว ถึงแมป้ระกอบดว้ยสามพระภาค เราจะเริ-มดว้ย 

“ความเป็นหนึ-งเดียวของพระเจา้” นั-นคือ คาํสอนที-วา่ พระเจา้แห่งพระคริสตธ์รรมคมัภีร์เป็นพระเจา้เที-ยงแทแ้ต่องคเ์ดียว 

 
 

ความเป็นหน่ึงเดยีวของพระเจา้ 
 

เมื-อเราศึกษาความเป็นหนึ-งเดียวของพระเจา้ เราตอ้งทาํความรู้จกักบัแนวคิด พหุเทวนิยม 

ซึ- งแพร่หลายในโลกในยคุศตวรรษตน้ ๆ ของคริสตจกัร นอกจากนีM  เราจะสาํรวจแนวคิด เอกเทวนิยม ซึ- งยนืยนัการมีพระเจา้องคเ์ดียว 

และสาม เราจะกล่าวถึงคริสตศ์าสนาและแนวคิดเกี-ยวกบัพระเจา้ในคริสตศ์าสนา เราจะเริ-มดว้ยแนวคิด พหุเทวนิยม 

 
 
พหเุทวนิยม 
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พหุเทวนิยม คือความเชื-อวา่มีพระเจา้หลายองค ์หรือเทพต่าง ๆ ที-มีอาํนาจเหนือธรรมชาติและควบคุมจกัรวาลนีM  

เทพบางองคเ์หล่านีM  คนกเ็ชื-อวา่อยูช่ั-วนิรันดร์และไม่ไดถู้กสร้างมา ในขณะที-เทพอื-น ๆ คนเชื-อวา่เกิดขึMนหรือถูกสร้างมาดว้ยวธีิใดวธีิหนึ-ง 

ในความเชื-อแบบพหุเทวนิยม เทพเหล่านีM มีความแตกต่างจากกนัและต่างกมี็เอกลกัษณ์ในตวัเอง 

เช่นเดียวกบัที-มนุษยแ์ต่ละคนมีความเป็นเอกลกัษณ์ แต่ในพหุเทวนิยมนัMน 

ไม่มีเทพองคใ์ดสามารถอา้งวา่อยูเ่หนือธรรมชาติและมีอาํนาจควบคุมทัMงจกัรวาลได ้

 

พหุเทวนิยมรูปแบบหนึ-งไดแ้ก่ อติเทวนิยม แนวคิดนีM บูชาเทพองคห์นึ-งเป็นหลกั แต่กไ็ม่ปฏิเสธการดาํรงอยูข่องเทพอื-น ๆ 

ยกตวัอยา่ง คนบางกลุ่มในจกัรวรรดิโรมนันบัถือ ซูส (Zeus) วา่เป็นเทพสูงสุด แต่ขณะเดียวกนักย็อมรับวา่มีเทพอื-น ๆ อีกดว้ย 

 

ในโลกของคริสตจกัรยคุแรก คนที-ไม่ใช่คริสเตียนส่วนใหญ่เชื-อในพหุเทวนิยม 

หลายคนเชื-อในพระเจา้เทจ็ของชาวกรีกและชาวโรมนั และหลายคนกน็บัถือรูปเคารพของชาวตะวนัออกกลางโบราณ 

นอกจากนัMนยงัมีชาวพหุเทวนิยมที-เชื-อในพลงัจกัรวาล และบางคนกบู็ชาธาตุต่าง ๆ หรือสิ-งอื-น ๆ ที-พระเจา้ไดส้ร้างมา ในยคุนัMน 

แนวคิดอเทวนิยม—ซึ-งไม่เชื-อวา่มีพระเจา้—แทบไม่มีปรากฏใหเ้ห็น 

 

เหตุผลหนึ-งที-ความเชื-อวา่มีพระเจา้หลายองคแ์พร่หลาย กเ็พราะแนวคิดพหุเทวนิยมมกัจะถูกกาํหนดไวใ้นกฎหมาย เช่น 

ในจกัรวรรดิโรมนั รัฐบาลบญัญติัใหค้นบูชาเทพของชาวโรมนั โดยหวงัใหเ้ทพเหล่านีM พึงพอใจและปกป้องจกัรวรรดิของพวกเขา แต่จริง 

ๆ แลว้ เหตุผลพืMนฐานของความเชื-อในเทพหลายองคก์คื็อ ธรรมชาติบาปของมนุษย ์

 

พระคมัภร์ีระบุว่ามนุษย์มแีนวโน้มที)จะหันจากพระเจ้าเที)ยงแท้ไปหาพระเทยีม 

ประเดน็นีTตัTงอยู่บนสิ)งที)พระคมัภร์ีสอนเกี)ยวกบับาป 

ซึ)งไม่เกี)ยวกบัการที)เราเป็นสิ)งถูกสร้างและมสัีมพนัธภาพกบัผู้สร้างที)ยิ)งใหญ่กว่าเรา 

แต่เกี)ยวกบัการที)เราเป็นคนบาปในความสัมพนัธ์ของเรากบัพระเจ้า ความบาปทาํให้เราตาบอด 

ไม่เห็นแม้กระทั)งความจริงเกี)ยวกบัพระเจ้า ซึ)งพระองค์ได้เปิดเผยผ่านการทรงสร้าง ฉะนัTน โดยลาํพงัแล้ว 

เราจงึกาํหนดสิ)งต่าง ๆ ที)ไม่มลีกัษณะความเป็นพระเจ้าให้เป็นพระเจ้า หรือมคุีณลกัษณะอย่างพระเจ้า 

อกีนัยหนึ)งคือ เราจะสร้างเทพขึTนมาตามจนิตนาการของเรา เพื)อแทนที)พระเจ้าเที)ยงแท้ 

—ดร. เดวดิ บาวเออร์ 

 
ตามที-พระคมัภีร์สอน คนเราต่างรู้อยูแ่ก่ใจวา่จกัรวาลไม่สามารถเกิดขึMนเองโดยปราศจากพระหตัถข์องพระผูส้ร้าง 

แต่บาปของเราทาํใหเ้รามีธรรมชาติของการปฏิเสธไม่ยอมรับพระเจา้เที-ยงแทแ้ละใหเ้กียรติพระองคอ์ยา่งที-ทรงควรไดรั้บ ตรงกนัขา้ม 

เรากลบัมองวา่เป็นผลงานของสิ-งอื-น ใหเ้ราฟังดูวา่ เปาโล กล่าวไวอ้ยา่งไรใน โรม 1:20-23: 

 
เพราะแมว้า่พวกเขารู้จกัพระเจา้ พวกเขากไ็ม่ไดถ้วายพระเกียรติสิริแด่พระองคใ์หส้มกบัที-ทรงเป็นพระเจา้ 

ทัMงไม่ไดข้อบพระคุณพระองค ์แต่กลบัคิดในสิ-งที-ไร้สาระ และจิตใจอนัโง่เขลาของพวกเขากมื็ดมวัไป 

แมเ้ขาอา้งวา่ตนมีปัญญา เขากก็ลบักลายเป็นคนโง่และเอาพระเกียรติสิริของพระเจา้ผูเ้ป็นอมตะไปแลกกบัรูปเคารพ 

ซึ- งสร้างขึMนตามแบบของมนุษยที์-ตอ้งตาย สตัวปี์ก สตัว ์เลืMอยคลานและสตัวต่์างๆ (โรม 1:20-23) 

 
เปาโลกล่าวชดัวา่ การดาํรงอยูข่องพระเจา้แห่งพระคริสตธรรมคมัภีร์นัMน แจ่มแจง้สาํหรับทุกคนที-จะเห็นและเขา้ใจได ้

เปาโลถึงกบักล่าววา่ มนุษยรู้์จกัพระเจา้ผา่นการเปิดเผยของพระองคผ์า่นสิ-งทรงสร้างต่าง ๆ 

แต่เราจมอยูใ่นความบาปจนถึงกบัปฏิเสธไม่ยอมใหเ้กียรติหรือขอบคุณพระองค ์ตรงกนัขา้ม 
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เราไดแ้ทนที-พระเกียรติของพระองคด์ว้ยพระเทียมที-เราประดิษฐแ์ละบูชาแทนพระเจา้ 

 
พระคมัภร์ีกล่าวว่า มนุษย์ทัTงสิTน ไม่ว่าชาย หญงิ และเดก็ ต่างรู้จกัพระเจ้าในส่วนลกึของจติใจและจติสํานึก แต่ โรม 

1 อธิบายว่า ตัTงแต่อาดมัและเอวาทาํบาป ส่วนลกึของจติใจเรากหั็นออกจากการนมสัการพระเจ้าเที)ยงแท้ 

ไปสู่การบูชารูปเคารพหรือสิ)งอื)นที)พระเจ้าสร้าง ดงันัTน ในทางปฏบัิต ิจติของมนุษย์กคื็อโรงงาน แหล่งผลติ 

หรือรากเหง้าของรูปเคารพทัTงปวง 

—ดร. ซามูเอล หลงิ 

 
เมื-อเราเห็นภาพกวา้ง ๆ ของพหุเทวนิยมแลว้ เรากพ็ร้อมที-จะศึกษาแนวคิดเอกเทวนิยม ซึ- งเชื-อวา่มีพระเจา้องคเ์ดียว 

 
 
เอกเทวนิยม 
 

ตามทฤษฎีแลว้ เอกเทวนิยมสามารถหมายถึงศาสนาใดกต็ามที-ยนืยนัความเชื-อในพระเจา้องคเ์ดียว 

ตวัอยา่งในโลกปัจจุบนัไดแ้ก่ ศาสนายดูาห์ ศาสนาอิสลาม และคริสตศ์าสนา 

ซึ- งทัMงหมดนีMยนืยนัวา่มีพระเจา้องคเ์ดียวและเพียงผูเ้ดียวเท่านัMน 

 

ขอ้ความหลายตอนในพระคมัภีร์ยนืยนัความเป็นหนึ-งเดียวของพระเจา้ โดยกล่าวอยา่งชดัแจง้วา่ มีพระเจา้แต่เพียงผูเ้ดียว 

ลองดูสกั 2-3 ตวัอยา่ง ใน 1 พงศก์ษตัริย ์8:60 โซโลมอนประกาศวา่: 

 

พระเจา้และไม่มีพระเจา้อื-นใดเลย (1 พงศ์กษตัริย์ 8:60) 

 

ใน สดุดี 86:10 ดาวดิ ร้องเพลงสรรเสริญพระเจา้วา่: 

 

พระองคท์รงเป็นพระเจา้แต่เพียงผูเ้ดียว (สดุด ี86:10) 

 

ใน 2 พงศก์ษตัริย ์19:19 เฮเซคียาห์ อธิษฐานวา่: 

 

พระองคเ์พียงผูเ้ดียวเท่านัMนทรงเป็นพระเจา้ (2 พงศ์กษตัริย์ 19:19) 

 

ใน โรม 3:30 เปาโลยนืยนัวา่: 

 

เนื-องจากมีพระเจา้เพียงองคเ์ดียว (โรม 3:30) 

 

และใน ยากอบ 2:19 ยากอบกล่าววา่: 

 

ท่านเชื-อวา่มีพระเจา้องคเ์ดียวกดี็แลว้! (ยากอบ 2:19) 

 

มีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แต่เพียงผูเ้ดียวเท่านัMน นี-คือความจริงในยคุพนัธสญัญาเดิม นี-คือความจริงในยคุพนัธสญัญาใหม่ 

นี-คือความจริงในศตวรรษแรก ๆ ของคริสตจกัร และนี-ยงัคงเป็นจริงในยคุปัจจุบนั 
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เราตอ้งอธิบายตรงนีMวา่ ศาสนาเอกเทวนิยมต่าง ๆ นัMน ไม่ไดน้บัถือพระเจา้องคเ์ดียวกนั อยา่งที-กล่าวมาแลว้ ศาสนายดูาห์ 

ศาสนาอิสลาม และคริสตศ์าสนา ต่างนบัถือพระเจา้องคเ์ดียว ยิ-งกวา่นัMน ทัMงสามระบุตรงกนัอีกวา่ พระเจา้องคนี์M  คือพระเจา้ของอบัราฮมั 

อยา่งนอ้ยกใ็นนาม แต่ความหมายต่าง ๆ ที-สามศาสนานีM ใชอ้ธิบาย “พระเจา้ของอบัราฮมั” ต่างกนัอยา่งมาก ไม่วา่ในดา้นบุคลิกภาพ 

พระราชกิจในฐานะพระเจา้ และแมก้ระทั-งธรรมชาติของพระองค ์

 

เริ-มจากศาสนายดูาห์ อนัมีพืMนฐานความเชื-อในพนัธสญัญาเดิม ซึ- งคริสเตียนกเ็ชื-อเช่นกนั 

แต่ยดูาห์ปฏิเสธพระเจา้องคต์รีเอกานุภาพที-พระคมัภีร์เปิดเผย จริง ๆ แลว้ ยดูาห์ปฏิเสธทุกพระภาค 

โดยปฏิเสธวา่พระเยซูไม่ใช่พระเจา้ที-บงัเกิดเป็นมนุษย ์และปฏิเสธวา่พระวญิญาณบริสุทธิ\ ไม่ใช่พระภาคหนึ-งของพระเจา้ 

โดยการปฏิเสธทัMงพระเยซูและพระวญิญาณบริสุทธิ\  กเ็ท่ากบัศาสนายดูาห์ปฏิเสธพระบิดาผูส่้งทัMงสองมา ตามที-พระเยซูตรัสใน ลูกา 10:16: 

 

ผูที้-ไม่ยอมรับเรา กไ็ม่ยอมรับพระองคผ์ูท้รงส่งเรามา (ลูกา 10:16) 

 

ศาสนายดูาห์ปฏิเสธพระเยซูและพระวญิญาณบริสุทธิ\  จึงเท่ากบัปฏิเสธพระบิดาดว้ย 

 

ศาสนายดูาห์เชื-อวา่เขานมสัการพระเจา้ที-ถูกเปิดเผยในพนัธสญัญาเดิม 

โดยมกัอา้งถึงพนัธสญัญาเดิมฉบบัเดียวกนักบัที-คริสเตียนชื-นชมและกล่าววา่ “เรานมสัการพระเจา้องคเ์ดียวกนั” ดงันัMน ถา้มองอยา่งผวิเผนิ 

กมี็นยัยะที-เขา้ใจไดว้า่เรานมสัการพระเจา้องคเ์ดียวกนั แต่กมี็อีกนยัยะหนึ-งที-บ่งบอกวา่ 

พระเจา้ของศาสนายดูาห์แตกต่างจากพระเจา้ของเรา เพราะเขาปฏิเสธการเปิดเผยอนัสมบูรณ์ของพระเจา้ผา่นพระเยซูคริสต ์

 
เมื-อเราพิจารณาศาสนาอิสลาม กย็ิ-งชดัเจนขึMนวา่ ความเขา้ใจเกี-ยวกบัพระเจา้ของเขาคา้นกบัสิ-งที-พระคมัภีร์สอน 

 

คาํถามที)สําคญักคื็อ: ความเชื)อในศาสนาอสิลามอ้างไว้อย่างไรเกี)ยวกบัแนวคดิการมพีระเจ้าองค์เดยีว? 

ข้าพเจ้าเชื)อว่าอสิลามนัTนยืนยนัความเป็นเอกภาพในลกัษณะใดลกัษณะหนึ)งในพระเจ้า 

แต่คริสต์ศาสนาระบุคุณสมบัตแิละพระลกัษณะของพระเจ้าแตกต่างจากในศาสนาอสิลาม 

เรามหีลกัคาํสอนเกี)ยวกบัการไถ่และการที)กายคืนชีพ 

และนี)เป็นหลกัคาํสอนสําคญัที)ทาํให้พระลกัษณะของพระเจ้าของเราโดดเด่นอย่างชัดเจนและเป็นพืTนฐานในชีวติค

น เรื)องการไถ่และกายคืนชีพไม่มปีรากฏในความเข้าใจของชาวมุสลมิเกี)ยวกบัความเป็นพระเจ้าองค์เดยีวของเขา 

—ดร. ไรแอด แคสซิส 

 
ความเข้าใจของอสิลามเกี)ยวกบัพระเจ้านัTนค้านกบัพระคริสตธรรมคมัภร์ีแน่นอน 

โดยเฉพาะประเดน็สําคญัที)อสิลามประกาศว่า พระเจ้าเป็น “เอกสภาพ” ที)ไม่สามารถมสีภาวะที)ต่างกนัได้ 

ถ้าจะอธิบายด้วยภาษาทางวชิาการ พระเจ้าในมุมมองของอสิลามเป็นองค์เดยีวอย่างสมบูรณ์ ปราศจากพระภาคใด 

ๆ ที)อยู่ร่วมกนัภายในพระองค์ ในทางคริสต์ศาสนศาสตร์ เราเชื)อในเอกเทวนิยมอย่างเดด็เดี)ยว นั)นคือ 

เชื)อในพระเจ้าองค์เดยีว หลกัข้อเชื)อเก่าแก่ที)สุดตามพระคมัภร์ีกล่าวว่า “โอ ชาวอสิราเอล จงฟังพระผู้เป็นเจ้า 

พระเจ้าของเจ้า พระองค์เป็นพระเจ้าเพยีงองค์เดยีว” การประกาศเน้นถงึความเชื)อเอกเทวนิยม 

จงึเป็นส่วนหนึ)งของหลกัการศาสนศาสตร์ดัTงเดมิของศาสนายูดาห์-คริสต์มาตัTงแต่จุดเริ)มต้น ดงันัTน 

คริสต์ศาสนาจงึเป็นความเชื)อเอกเทวนิยม แต่เพื)อน ๆ ชาวมุสลมิของเราไม่คดิเช่นนัTน เขาจะมองว่าเราเป็น 

“ไตรเทวนิยม” และจริง ๆ แล้ว เขาจะมองว่าเราเชื)อในพระบิดา พระมารดา และพระบุตร 

เนื)องจากโมฮัมหมดัเข้าใจหลกัคาํสอนของคริสเตยีนเกี)ยวกบัพระเจ้าผดิไป 
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แต่สิ)งที)ทาํให้หลกัความเข้าใจของคริสเตยีนเกี)ยวกบัพระเจ้าแตกต่างอย่างสิTนเชิงจากความเข้าใจของอสิลาม 

กคื็อหลกัคาํสอนเรื)อง ตรีเอกานุภาพ ซึ)งยืนยนัว่าพระเจ้าดาํรงอยู่เป็นนิจในสามพระภาค—พระบิดา พระบุตร 

และพระวญิญาณบริสุทธิ9—โดยสามพระภาคนีTไม่ใช่แค่สามวธีิที)ต่างกนัเพื)อแสดงถงึพระเจ้าองค์เดยีว 

และไม่ใช่แค่คาํอปุมาสามแบบเพื)อกล่าวถงึพระเจ้าองค์เดยีว 

แต่ทัTงสามพระภาคมสีามคัคธีรรมยิ)งใหญ่อย่างแท้จริงต่อกนัและกนัในฐานะเป็นพระเจ้าเที)ยงแท้องค์เดยีว 

—ดร. เจ ลกีอน ดนัแคน ที)สาม 

 

ศาสนายดูาห์ ศาสนาอิสลาม และคริสตศ์าสนา ลว้นเป็นศาสนาเอกเทวนิยม 

ทัMงสามต่างจากความเชื-อพหุเทวนิยมเพราะปฏิเสธวา่ไม่มีพระเจา้อื-น 

แต่ทัMงสามกแ็ตกต่างจากกนัและกนับนพืMนฐานของหลกัคาํสอนของแต่ละศาสนาเกี-ยวกบัวา่พระเจา้เป็นใคร 

 

เมื-อเห็นความแตกต่างระหวา่งพหุเทวนิยมและเอกเทวนิยมแลว้ เราจะอธิบายหลกัความเขา้ใจเกี-ยวกบัพระเจา้ใน 

หลกัขอ้เชื-อของอคัรธรรมทูต ซึ- งคริสตศ์าสนาประกาศยนืยนัและสั-งสอนตลอดมา 

 

 
ครสิต์ศาสนา 
 

ขอ้ความเกี-ยวกบัพระเจา้ใน หลกัขอ้เชื-อของอคัรธรรมทูต ค่อนขา้งเรียบง่าย โดยกล่าวเพียงวา่: 

 

ข้าพเจ้าเชื)อวางใจในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงฤทธิ9ที)สุด ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลก 

 

เราคงสงัเกตไดว้า่ หลกัขอ้เชื-อนีMไม่ไดร้ะบุชดัเจนวา่มีพระเจา้เพียงองคเ์ดียว ถา้ไม่เขา้ใจตน้กาํเนิดของหลกัขอ้เชื-อนีM  

เราอาจคิดไดว้า่ถอ้ยคาํเหล่านีMประกาศความเชื-อในพระเจา้ของยดูาห์ หรือพระเจา้ของอิสลาม หรือเทพใด ๆ ท่ามกลางเทพทัMงหลาย 

แลว้เราจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ประโยคนีMกล่าวถึงพระเจา้องคต์รีเอกานุภาพของคริสเตียน ไม่ใช่พระเจา้ในศาสนาเอกเทวนิยมอื-นหรือเทพใด ๆ 

ในความเชื-อหหุเทวนิยม? 

 

ในดา้นหนึ-ง โดยอาศยัขอ้ความอื-น ๆ เกี-ยวกบัพระเจา้ที-กล่าวไวช้ดัเจนอยูแ่ลว้ 

หลกัขอ้เชื-อนีMปฏิเสธความเชื-อเอกเทวนิยมที-ต่างจากคริสตศ์าสนา จากบทเรียนก่อน 

เราเห็นวา่หลกัขอ้เชื-อนีM เรียบเรียงขึMนตามโครงสร้างสามพระภาค หลกัขอ้เชื-อนีM จึงสะทอ้นความเชื-อที-วา่พระเจา้พระบิดา 

พระเยซูคริสตพ์ระบุตรองคเ์ดียว และพระวญิญาณบริสุทธิ\  เป็นสามพระภาคที-ต่างกนัภายในพระเจา้องคเ์ดียว 

โดยทัMงสามพระภาคมีพระลกัษณะความเป็นพระเจา้องคเ์ดียวร่วมกนั 

 

เราตอ้งย ํMาอีกครัM งวา่ หลกัขอ้เชื-อนีM มีเจตนาใหเ้ป็นบทสรุปหลกัความเชื-อ ไม่ใช่ขอ้ความที-บรรยายความเชื-ออยา่งละเอียด 

และเมื-อใชห้ลกัขอ้เชื-อนีM ใน 

 

ศาสนพิธีในโบสถ ์ทุกคนในโบสถก์รู้็วา่ การกล่าวถึงทัMงสามพระภาคของพระเจา้ในลกัษณะนีM  

กเ็ท่ากบัเป็นการประกาศคาํสอนเรื-องตรีเอกานุภาพนั-นเอง 

 

ในอีกดา้นหนึ-ง หลกัขอ้เชื-อนีMปฏิเสธพหุเทวนิยมโดยการใชค้าํนามสามญัเอกพจน ์“พระเจา้” ในฐานะพระนามของพระองค ์
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คาํวา่ “พระเจา้” อาจหมายถึงหลายสิ-ง หลายศาสนากเ็รียกเทพของตนวา่ “พระเจา้” และบางครัM ง 

พระคริสตธรรมคมัภีร์กใ็ชค้าํวา่ “เจา้” หรือ “เทพ” เพื-อหมายถึง ปิศาจ รูปเคารพ และบางทีกร็วมถึงมนุษยที์-เป็นผูน้าํบางคนดว้ย แต่ “เทพ” 

ทัMงหลายนีM ต่างมีชื-อของตนเอง เช่น ในศาสนาโบราณของโรมนั มาร์ส คือเทพแห่งสงคราม เนปจูน คือเทพแห่งทอ้งทะเล และ จูปิเตอร์ 

คือผูน้าํแห่งเทพทัMงปวง 

 

พระเจา้แห่งพระคริสตธรรมคมัภีร์กมี็พระนามของพระองคเ์ช่นกนั พระนามส่วนใหญ่บ่งบอกพระลกัษณะของพระองค ์เช่น 

“เอล ชดัดยั” ซึ- งนิยมแปลวา่ “พระเจา้ผูท้รงฤทธิ\ ” หมายความวา่ “พระเจา้ผูท้รงมหิทธิฤทธิ\ ” “เอล เอลีโอน” ซึ- งนิยมแปลวา่ “พระเจา้สูงสุด” 

หมายความวา่ “พระเจา้ผูป้กครองเหนือทุกสิ-ง” และ “อาโดนยั” ซึ- งนิยมแปลวา่ “พระผูเ้ป็นเจา้” หมายความวา่ “เจา้เหนือหวั” หรือ 

“ผูป้กครองสูงสุด” 

 

แต่พระนามที-ใกลเ้คียงที-สุดกบัสิ-งที-เราเขา้ใจในฐานะพระนามเฉพาะของพระเจา้คือ “ยาห์เวห์” พระคมัภีร์แปลฉบบัแรก ๆ 

ใชค้าํวา่ “เยโฮวาห์” หรือ “ยะโฮวาห์” แต่ฉบบัแปลปัจจุบนันิยมใชค้าํวา่ “พระผูเ้ป็นเจา้” ซึ- งสื-อความหมายค่อนขา้งแตกต่างจากคาํวา่ 

“อาโดนยั” 

 

พระเจา้เปิดเผยพระองคผ์า่นพระนาม “ยาห์เวห์” ตัMงแต่ยคุแรกสุดของประวติัศาสตร์มนุษยชาติ ยกตวัอยา่ง 

มนุษยใ์ชพ้ระนามนีM เพื-อกล่าวถึงพระเจา้อยูแ่ลว้ตัMงแต่สมยัของ เซ็ธ บุตรของอาดมั ตามที-บนัทึกใน ปฐมกาล 4:26 โนอาห์ 

กก็ล่าวถึงพระเจา้ดว้ยพระนาม “ยาห์เวห์” เช่นกนั ใน ปฐมกาล 9:26 และ อบัราฮมั กเ็รียกพระเจา้ดว้ยพระนามเดียวกนั ใน ปฐมกาล 12:8 

 

และ “ยาห์เวห์” กเ็ป็นพระนามที-พระเจา้ใชก้ล่าวถึงพระองคเ์องต่อ โมเสส ใน อพยพ 3:13-14 ซึ- งกล่าวดงันีM : 

 

โมเสสทูลพระเจา้วา่ “หากขา้พระองคไ์ปบอกชนอิสราเอลวา่ 

‘พระเจา้ของบรรพบุรุษของพวกท่านไดส่้งขา้พเจา้มาหาพวกท่าน’ และพวกเขาจะยอ้นถามวา่ 

‘พระเจา้ทรงพระนามวา่อะไร?’ ขา้พระองคจ์ะตอบเขาวา่อยา่งไร?” พระเจา้ตรัสตอบโมเสสวา่ 

“เราเป็นผูที้-เราเป็น[a] เจา้จงบอกชาวอิสราเอลวา่ ‘เราผูเ้ป็น ไดส่้งขา้พเจา้มาหาพวกท่าน’” (อพยพ 3:13-14) 

 

พระนาม “ยาห์เวห์” นัMน สมัพนัธ์กบัคาํวา่ “เอห์เยห์” ในภาษาฮีบรู ซึ- ง ณ ที-นีM  แปลไดว้า่ “เราเป็น” 

นี-เป็นพระนามที-สื-อความสนิทสนมสูงสุดที-พระเจา้เปิดเผยต่อคนของพระองค ์และที-พิเศษกวา่พระนามอื-น ๆ ของพระองคก์คื็อ 

นี-เป็นพระนามที-บ่งบอกความแตกต่างระหวา่งพระองคจ์ากพระเจา้เทียมอื-น ๆ ทัMงปวง 

 

จริง ๆ แลว้ ในบรรดาพระนามต่าง ๆ ที-ใชเ้รียกพระผูเ้ป็นเจา้ในพระคมัภีร์ คาํวา่ “พระเจา้” เป็นคาํสามญัที-สุด 

ในพนัธสญัญาเดิมที-ใชใ้นปัจจุบนั คาํวา่ “พระเจา้” คือคาํแปลของ “เอล” หรือ “เอโลฮิม” ในภาษาฮีบรู ส่วนใน พนัธสญัญาใหม่ 

เป็นคาํแปลของ “เธ-ออส” ในภาษากรีก แต่ในยคุที-พระคมัภีร์ถูกบนัทึกนัMน ศาสนาอื-น ๆ กใ็ชค้าํเดียวกนัเพื-อกล่าวถึงพระเจา้ของเขาเช่นกนั 

ถา้เช่นนัMน เหตุใด หลกัขอ้เชื-อของอคัรธรรมทูต จึงใชชื้-อสามญัเพื-อกล่าวถึงพระเจา้ แทนที-จะใชพ้ระนามที-เจาะจงมากกวา่ เช่น “ยาห์เวห์”? 

เหตุผลกคื็อ โดยการใชค้าํสามญั “พระเจา้” เพื-อหมายถึงพระผูเ้ป็นเจา้ หลกัขอ้เชื-อของอคัรธรรมทูต บอกชดัแจง้วา่ 

พระเจา้ของคริสตศ์าสนาเป็นผูเ้ดียวที-คู่ควรกบัการถูกเรียกวา่ “พระเจา้” ตามที- 1 พงศก์ษตัริย ์8:60 กล่าว: 

 
พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจา้และไม่มีพระเจา้อื-นใดเลย (1 พงศ์กษตัริย์ 8:60) 

 
แน่นอนวา่ศาสนาอื-นกเ็ชื-อวา่เขานมสัการพระเจา้จริง ๆ เช่นกนั แต่ในความเป็นจริงแลว้ เขาบูชาสิ-งที-ถูกจินตนาการขึMนมา 
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หรือแมก้ระทั-งปิศาจ—นั-นคือ วญิญาณถูกสร้างชัMนตํ-าที-อยูใ่ตก้ารควบคุมของพระเจา้ของคริสเตียน เปาโลกล่าวเรื-องนีMอยา่งชดัเจนใน 1 

โครินธ์ 10:20: 

 
ของเซ่นไหวข้องคนนอกศาสนานัMนสงัเวยแก่ผมีาร ไม่ใช่ถวายแด่พระเจา้ (1 โครินธ์ 10:20) 

 
พวกนอกศาสนาไม่เชื-อวา่เขาถวายเครื-องบูชาแก่ปิศาจ เขาเชื-อวา่เขาถวายแก่เทพต่าง ๆ แต่เขาเขา้ใจผดิ 

 

ทุกวนันีM  นอกจากคริสตศ์าสนาแลว้ ยงัมีศาสนามากมาย ไดแ้ก่ ฮินดู ชินโต ลทัธินอกรีต วคิคา (ลทัธิผสมผสานประเภทหนึ-ง) 

อิสลาม ยดูาห์ ศาสนาชนเผา่ และอีกมากมาย แต่เทพของศาสนาเหล่านีMไม่ใช่พระเจา้แท ้บา้งกบู็ชาภูตผ ีบา้งกบู็ชาธรรมชาติ 

และบา้งกบู็ชาวตัถุที-เขาจินตนาการขึMนมา แต่พระคริสตธรรมคมัภีร์ยนืยนัวา่ พระเจา้ของคริสเตียนเท่านัMน ที-เป็นพระเจา้ผูท้รงฤทธิ\  

พระเจา้ของคริสเตียนเท่านัMนที-จะพิพากษาโลกนีM  และพระเจา้ของคริสเตียนเท่านัMน ที-มีอาํนาจช่วยเราใหร้อดได ้

 

ขอ้ความยนืยนัความเชื-อแรกใน หลกัขอ้เชื-อของอคัรธรรมทูต 

จึงเรียกร้องใหค้ริสเตียนใหม่หนัหลงัใหก้บัพระเทียมที-เขาเคยนมสัการ 

และยอมรับพระเจา้แห่งพระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นพระเจา้เที-ยงแทแ้ต่องคเ์ดียว 

และการเรียกร้องนีMสะทอ้นคาํสอนที-สาํคญัอยา่งยิ-งยวดในพระคมัภีร์ ซึ- งบญัญติัใหทุ้กคนในทุกยคุยอมรับวา่ 

พระเจา้แห่งพนัธสญัญาเดิมและพนัธสญัญาใหม่นัMนเป็นพระเจา้เที-ยงแทแ้ต่องคเ์ดียว 

และพระคมัภีร์กเ็รียกร้องใหม้นุษยน์มสัการพระเจา้องคนี์Mองคเ์ดียว 

 

เมื-อไดดู้ที-ความเป็นหนึ-งเดียวของพระเจา้แลว้ เราจะศึกษาความไม่ซบัซอ้นของพระองค ์นั-นคือ 

ความเป็นเอกภาพในธรรมชาติหรือพระลกัษณะของพระองค ์

 
 

ความไมซ่บัซอ้น 
 

คงจาํกนัไดว้า่ ในบทเรียนก่อนหนา้นีM  เมื-อเรานิยามหลกัคาํสอนวา่ดว้ย ตรีเอกานุภาพ เรากล่าววา่: พระเจา้มีสามพระภาค 

แต่เป็นองคเ์ดียว เรากล่าวดว้ยวา่ คาํวา่ “พระภาค” นัMน หมายถึง บุคคลผูมี้ตวัตนและการรับรู้ของตนเอง ส่วนคาํวา่ “องค”์ 

หมายถึงธรรมชาติอนัเป็นพืMนฐานของพระเจา้ หรือองคป์ระกอบของพระองค ์ทีนีM  เมื-อเราพดูถึงความไม่ซบัซอ้นของพระเจา้ 

เรากาํลงันึกถึง “องคร์วม” ของพระองค—์นั-นคือ ธรรมชาติพืMนฐาน หรือองคป์ระกอบที-รวมกนัเป็นพระองค ์

 

ตอ้งเขา้ใจก่อนวา่ นกัศาสนศาสตร์ใชค้าํวา่ “ไม่ซบัซอ้น” และ “ความไม่ซบัซอ้น” ในเชิงวชิาการ 

เราไม่ไดพ้ดูในประเดน็วา่พระเจา้นัMนเขา้ใจง่าย แต่เราหมายความวา่ ตวัตนของพระองคไ์ม่ไดป้ระกอบขึMนมาจากสารต่าง ๆ หลายชนิด 

แต่เป็นตวัตนที-มีเอกภาพและมีองคป์ระกอบเดียวเท่านัMน 

 
เพื-อใหเ้ห็นภาพความไม่ซบัซอ้น เราจะเปรียบนํMากบัโคลน ในแง่หนึ-ง เราอาจนึกถึงนํMาวา่เป็นสารไม่ซบัซอ้น กคื็อ 

เป็นนํMาอยา่งเดียวไม่มีอะไรเจือปน แต่เมื-อเราเอาดินใส่ลงในนํMาบริสุทธิ มนักก็ลายเป็นโคลน 

โคลนเป็นสารที-ซบัซอ้นเพราะประกอบขึMนจากสารสองอยา่งต่างชนิดกนั คือ นํMา กบั ดิน “องค”์ หรือ “ตวัตน” ของพระเจา้ 

กเ็หมือนนํMาบริสุทธิ\  คือประกอบดว้ย “สาร” ชนิดเดียว 

 
เหตุใดเรื-องนีM จึงสาํคญั? ทาํไมคริสตศ์าสนาเนน้วา่พระเจา้ไม่ซบัซอ้นและไม่ไดป้ระกอบขึMนจากหลายสิ-ง? เพื-อตอบคาํถามนีM  
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เราตอ้งยอ้นดูหลกัคาํสอนเรื-องตรีเอกานุภาพ ซึ- งกล่าววา่: พระเจา้มีสามพระภาค แต่เป็นองคเ์ดียว 

 

หัวใจของคาํสอนเรื)อง ตรีเอกานุภาพ กคื็อ ความแตกต่างระหว่าง “พระภาค” กบั “ความเป็นพระองค์” ในแง่ของ 

ความเป็นพระองค์นัTน พระเจ้ามหีนึ)งเดยีว ในแง่ของ พระภาค พระเจ้ามสีามพระภาค เราอาจกล่าวได้ว่า 

เกี)ยวกบัพระเจ้านัTน คาํตอบของ “อะไร” คือ หนึ)ง และคาํตอบของ “ใคร” คือ สาม 

—ดร. คธี จอห์นสัน 

 

พระคมัภีร์ยนืยนัหนกัแน่นวา่พระเจา้มีสามพระภาค—พระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธิ\—

เท่ากบัที-ยนืยนัวา่มีพระเจา้องคเ์ดียว และนบัจากยคุแรกของคริสตจกัร นกัศาสนศาสตร์กไ็ดพ้บวา่ 

วธีิหนึ-งที-ดีที-จะอธิบายวา่มีพระเจา้เพียงองคเ์ดียว กคื็อการกล่าวถึงในแง่ “ความเป็นพระองค”์ หรือ “ตวัตน” ดงันัMน 

เมื-อเขากล่าววา่พระเจา้เป็น พระองค ์ที-ไม่ซบัซอ้นและเป็นเอกภาพ เขากาํลงัปฏิเสธแนวคิดที-วา่พระบิดา พระบุตร 

และพระวญิญาณบริสุทธิ\  เป็นพระเจา้สามองคที์-แยกจากกนัที-บงัเอิญเกี-ยวพนักนัดว้ยวธีิใดวธีิหนึ-งจนกลายเป็น ตรีเอกานุภาพ ตรงกนัขา้ม 

เขายนืยนัเสมอวา่ สามพระภาคนีM  ไดด้าํรงอยูร่่วมกนัในฐานะพระเจา้องคเ์ดียวตัMงแต่แรกแลว้ 

 

โดยการยนืยนัเช่นนีM  คริสตจกัรประกาศชดัเจนที-สุดวา่ คริสเตียนไม่ไดเ้ชื-อในพระเจา้สามองค ์แต่จริง ๆ แลว้ 

เราเชื-อในพระเจา้องคเ์ดียว—องคผ์ูสู้งสุดองคเ์ดียว—ซึ-งดาํรงอยูใ่นสามพระภาค 

 
พวกมุสลมิมกักล่าวว่า มุมมองของคริสเตยีนเรื)อง ตรีเอกานุภาพ คือการประกาศว่ามพีระเจ้าสามองค์ หรือ 

ไตรเทวนิยม แต่ไม่เคยมใีครในประวติศิาสตร์ของคริสตจกัรเคยประกาศเช่นนีT 

นี)เป็นเพราะเราประกาศมั)นคงตลอดมาว่าพระเจ้าของเรามอีงค์เดยีว เคยีงคู่กบัคาํประกาศของเราที)ว่า 

พระบิดาเป็นพระเจ้า พระบุตรเป็นพระเจ้า และพระวญิญาณบริสุทธิ9เป็นพระเจ้า ตัTงแต่ปฐมกาลจนถงึววิรณ์ 

พระเจ้าเที)ยงแท้มเีพยีงองค์เดยีว เมื)อเป็นเช่นนัTน วธีิเดยีวที)เราจะเข้าใจการเปิดเผยอนัครบถ้วนของพระเจ้ากคื็อ 

การกล่าวว่า: มพีระเจ้าองค์เดยีว ไม่มพีระเจ้าอื)นใด และพระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธิ9 

ดาํรงอยู่ร่วมกนัในองค์พระเจ้านัTน ภาษาที)คริสตจกัรใช้เสมอมากคื็อ 

ทัTงสามดาํรงอยู่เป็นสามพระภาคในพระเจ้าองค์เดยีวนัTน และนี)เป็นเหตุผลว่า 

ทาํไมเราจงึไม่มทีางประกาศว่ามพีระเจ้าสามองค์ พระเจ้ามอีงค์เดยีว แต่อยู่ในสามพระภาค 

นี)คือสิ)งที)พระคริสตธรรมคมัภร์ีสอน และคริสตจกัรยืนยนั 

และเป็นสิ)งที)ทาํให้เราแตกต่างจากศาสนาเอกเทวนิยมอื)น ๆ ทัTงสิTน 

—ดร. สตเีฟน เวลลมั 

 
ความเชื-อนีM ถูกประกาศอยา่งกระจ่างชดัในอีกหลกัขอ้เชื-อโบราณ คือ หลกัขอ้เชื-อไนเซีย ซึ- งกล่าววา่: 

 
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดยีว ผู้ทรงเป็นพระบุตรองค์เดยีวของพระเจ้า 

 
เนื-องจาก หลกัขอ้เชื-อของอคัรธรรมทูต เป็นพืMนฐานมากกวา่ หลกัขอ้เชื-อไนเซีย จึงไม่ไดเ้จาะจงรายละเอียดนีMอยา่งชดัเจน 

แมก้ระนัMน หลกัขอ้เชื-อของอคัรธรรมทูต กสื็-อนยัยะนีMโดยยนืยนัวา่เราเชื-อในพระเจา้องคเ์ดียวเท่านัMน ผูด้าํรงอยูใ่นสามพระภาค 

 

การที-คริสเตียนเชื-อในพระเจา้องคเ์ดียวผูด้าํรงอยูใ่นสามพระภาค มีนยัยะสาํคญันอัยา่งยิ-งสาํหรับชีวติคริสเตียน เช่น 

ธรรมเนียมการนมสัการพระเจา้ของคริสเตียนอยูบ่นรากฐานตรีเอกานุภาพตลอดมา เรานมสัการทัMงสามพระภาคในตรีเอกานุภาพ 
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เราร้องเพลงสรรเสริญและอธิษฐานออ้นวอนต่อทัMงสามพระภาค การละเลยพระภาคใดในตรีเอกานุภาพ 

โดยใหค้วามสาํคญักบัพระภาคอื-นแทน กเ็ท่ากบัการละเลยพระเจา้นั-นเอง เราตอ้งใหเ้กียรติ รับใช ้และรักพระบิดา พระบุตร 

และพระวญิญาณบริสุทธิ\  เพราะทัMงสามเป็นพระเจา้องคเ์ดียว 

 

เมื-อไดพ้ดูถึงแนวคิดพืMนฐานของคริสเตียนเกี-ยวกบัพระเจา้และธรรมชาติของการดาํรงอยูข่องพระองคแ์ลว้ 

เรากพ็ร้อมศึกษาวลีที-กล่าววา่ “พระบิดาผูท้รงฤทธิ\ ที-สุด” โดยพิจารณาสิ-งต่าง ๆ ที-พระคมัภีร์สอนเกี-ยวกบั พระเจา้พระบิดา 

พระภาคแรกของตรีเอกานุภาพ 

 
 

พระบดิาผูท้รงฤทธิท์ีส่ดุ 
 

เราจะอภิปรายความหมายของ “พระบิดาผูท้รงฤทธิที-สุด” ในสี-ประเดน็ หนึ-ง เราจะดูการที-พระคมัภีร์ใชพ้ระนาม “พระบิดา” 

เพื-อกล่าวถึงพระเจา้ สอง เราจะพิจารณาพระภาค “พระเจา้พระบิดา” ในแง่องคต์รีเอกานุภาพ สาม 

เราจะสาํรวจธรรมชาติของความเป็นพระบิดา คือสิ-งที-พระองคก์ระทาํในบทบาทของบิดา และสี- 

เราจะอภิปรายเกี-ยวกบัฤทธิอาํนาจของพระองค ์เราจะเริ-มจากพระนาม “พระบิดา” ที-ใชใ้นพระคมัภีร์เพื-อกล่าวถึงพระเจา้ 

 
 

พระนาม “พระบิดา” 
 

พระคมัภร์ีใช้พระนาม “พระบิดา” อย่างน้อยที)สุดกใ็นสามนัยยะ หนึ)ง 

พระนามนีTใช้เพื)อหมายถงึพระเจ้าในฐานะผู้สร้างทุกสิ)ง ตวัอย่างหนึ)งของนัยยะนีTในพนัธสัญญาใหม่พบได้ใน 1 

โครินธ์ 8:6 ซึ)งเปาโลกล่าวเจาะจงว่า พระบิดาเป็นที)มาของสิ)งสารพดั ณ จุดนีT สิ)งสําคญัที)เราต้องเข้าใจคือ 

ไม่ใช่ทุกครัTงที)พระคมัภร์ีอ้างองิถงึพระเจ้าในฐานะพระบิดาในนัยยะแรกนีT จะเป็นการกล่าวถงึพระภาคแรกของ 

ตรีเอกานุภาพ นัยยะที)สองของการใช้พระนาม “พระบิดา” คือเพื)อบ่งบอกสัมพนัธภาพที)ผู้เชื)อมกีบัพระเจ้า 

อนัเป็นผลของการที)พระเจ้ายอมรับผู้เชื)อเป็นลูกของพระองค์ เมื)อเปาโลกล่าวใน โรม 8:15 ว่า 

เราได้รับพระวญิญาณผู้ทาํให้เราเป็นบุตรของพระเจ้า และโดยพระองค์เราสามารถเรียกพระเจ้าว่า “อบับา พ่อ” ได้ 

เปาโลกาํลงัใช้คาํว่า “พระบิดา” ในนัยยะที)สองนีT สุดท้าย คาํว่า “พระบิดา” 

ถูกใช้เพื)อหมายถงึความสัมพนัธ์พเิศษอนัเป็นเอกลกัษณ์ระหว่างพระเยซูคริสต์กบัพระบิดาของพระองค์ 

เราอาจสรุปการใช้พระนาม “พระบิดา” ทัTงสามนัยยะดงันีT คือ: หนึ)ง ในฐานะพระผู้สร้าง; สอง ในฐานะพระผู้ไถ่; 

และสาม เฉพาะในสัมพนัธภาพระหว่างพระภาคพระบิดาและพระภาคพระบุตร 

—ดร. คธี จอห์นสัน 

 

แต่ที-น่าเสียใจกคื็อ คริสเตียนบางคนเขา้ใจผดิวา่ ทุกครัM งที-พระคมัภีร์ใชค้าํวา่ “พระบิดา” จะเป็นการกล่าวถึง 

 

พระภาคแรกในตรีเอกานุภาพเสมอ แต่อยา่ลืมวา่ คาํสอนเรื-องตรีเอกานุภาพไม่ไดถู้กเปิดเผยชดัเจนจนกระทั-งพนัธสญัญาใหม่ 

จริงอยู ่มีคาํพดูเลง็ถึงเรื-องนีMกระจดักระจายอยูใ่นพนัธสญัญาเดิม อนัอาจบ่งบอกการที-บางคนตระหนกัใน “พหุภาค” ขององคพ์ระเจา้ 

แต่โดยรวมแลว้ พนัธสญัญาเดิมเนน้ความเป็นพระเจา้องคเ์ดียวเป็นพิเศษ 

 

ดงันัMน เมื-อพระเจา้ถูกเรียกวา่ “พระบิดา” ในพนัธสญัญาเดิม นั-นคือการกล่าวถึง ตรีเอกานุภาพ ทัMงองค ์
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ไม่ใช่พระภาคใดโดยเฉพาะ เอาล่ะ ในบางความหมาย คาํวา่ “พระบิดา” เนน้พระภาคพระบิดาจริง ๆ แต่สิ-งสาํคญัที-เราตอ้งจาํกคื็อ 

ก่อนที-พนัธสญัญาใหม่จะเปิดเผยสามพระภาคของพระเจา้อยา่งชดัเจนนัMน ทุกคาํที-ใชก้ล่าวถึงพระเจา้ รวมถึงคาํวา่ “พระบิดา” 

โดยส่วนใหญ่แลว้หมายความถึงตรีเอกานุภาพทัMงองค ์คาํวา่ “พระบิดา” ในขอ้ความจาก เฉลยธรรมบญัญติั 32:6 และ อิสยาห์ 63:16 และ 

64:8 ลว้นหมายถึงพระเจา้ในฐานะพระเจา้องคเ์ดียว เพื-อช่วยใหเ้ห็นภาพ ขอใหดู้ตวัอยา่งการใชค้าํวา่ “พระบิดา” ในความหมายนีM  

ในพนัธสญัญาเดิม ใน มาลาคี 2:10 มาลาคีผูเ้ผยพระวจนะถามวา่: 

 

เราทัMงหลายมีพระบิดาองคเ์ดียวกนัไม่ใช่หรือ? พระเจา้องคเ์ดียวกนัไม่ใช่หรือที-ทรงสร้างเรา? (มาลาค ี2:10) 

 
ในขอ้นีM  พระเจา้องคส์มบูรณ์—ประกอบดว้ยพระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธิ\—ถูกเรียกวา่ “พระบิดา” 

เนื-องจากทัMงสามพระภาคของพระเจา้องคส์มบูรณ์มีส่วนในการสร้างมนุษยชาติ พนัธสญัญาใหม่อธิบายชดัเจนวา่พระบิดา พระบุตร 

และพระวญิญาณบริสุทธิ\  มีบทบาทต่างกนัไป แต่ขอ้ความจากพนัธสญัญาเดิมนีM  มิไดเ้นน้ความแตกต่างระหวา่งสามพระภาคอยา่งชดัเจน 

แต่ใชพ้ระนาม “พระบิดา” เพื-อหมายถึงทัMงสามพระภาคโดยรวมเพราะทัMงสามลว้นมีบทบาทในการทรงสร้าง 

 
ความซบัซอ้นอาจเพิ-มขึMน เพราะเมื-อผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่หยบิยกขอ้ความจากพนัธสญัญาเดิม บางครัM งเขากล่าวถึง 

องคต์รีเอกานุภาพสมบูรณ์ โดยใชค้าํวา่ “พระบิดา” ในความหมายทั-วไป เช่น คาํวา่ “พระบิดา” ใน มทัธิว 5:45 และ 6:6-18 และใน กิจการ 

17:24-29 คาํวา่ “พระบิดา” น่าจะหมายถึง องคต์รีเอกานุภาพสมบูรณ์ โดยมีเหตุผลหลายขอ้ เช่น 

เพื-อสื-อวา่พระเจา้องคส์มบูรณ์ร่วมกนัสร้างโลกนีM  หรือเพื-อเนน้วา่ทัMงสามพระภาคของพระเจา้เป็นมาตรฐานจริยธรรมที-เราตอ้งยดึถือ 

ใหเ้ราดูอีกขอ้ความหนึ-งเพื-อใหเ้ห็นภาพชดัขึMน จาก ยากอบ 1:17: 

 
ของประทานทุกอยา่งที-ดีและลํMาเลิศลว้นมาจากเบืMองบน จากพระบิดาแห่งดวงสวา่งทัMงหลายในฟ้าสวรรค ์(ยากอบ 

1:17) 

 
ก่อนมาถึงขอ้นีM  ยากอบกล่าวหนกัแน่นวา่ พระเจา้นัMนทรงบริสุทธิ\ และชอบธรรม ประเดน็ของยากอบกคื็อ 

ทุกสิ-งที-มาจากพระเจา้ยอ่มประเสริฐ และทุกสิ-งที-ประเสริฐมาจากพระเจา้ เนื-องจากสิ-งประเสริฐทัMงปวงมาจากพระเจา้ของเรา 

โดยมาจากทัMงสามพระภาค นกัตีความพระคริสตธรรมคมัภีร์จึงมกัมองวา่ นี-คือการกล่าวถึง องคต์รีเอกานุภาพสมบูรณ์ 

และเช่นเดียวกบัในพนัธสญัญาเดิม การเนน้ที-พระภาคพระบิดาในขอ้นีMกมี็เหตุผล 

แต่สิ-งสาํคญัคือการที-ยากอบยนืยนัวา่พระบุตรและพระวญิญาณบริสุทธิ\ กป็ระทานของขวญัประเสริฐแก่เราเช่นกนั 

 

อยา่งไรกต็าม เราเห็นชดัวา่พระคมัภีร์ใชค้าํวา่ “พระบิดา” ในอีกนยัยะหนึ-งดว้ย 

เพื-อกล่าวถึงพระภาคที-ต่างจากพระบุตรและพระวญิญาณบริสุทธิ\ ในตรีเอกานุภาพ เราเห็นนยัยะนีMไดใ้น ยอห์น 1:14 และ 18; ยอห์น 5:17-

26; กาลาเทีย 4:6; และ 2 เปโตร 1:17 ใหเ้ราดูอีกสกัสองตวัอยา่งเพื-อเขา้ใจความหมายนีM  ใน 2 ยอห์น 9 

อคัรทูตยอห์นระบุความแตกต่างระหวา่งพระบิดาและพระบุตร เมื-อท่านเขียนขอ้ความนีM : 

 

ผูใ้ดวิ-งล ํMาหนา้ไปและไม่ทาํตามคาํสั-งสอนของพระคริสตต่์อไปกไ็ม่มีพระเจา้ 

ส่วนผูที้-ทาํตามคาํสั-งสอนต่อไปกมี็ทัMงพระบิดาและพระบุตร (2 ยอห์น 9) 

 
และใน ยอห์น 14:16-17 พระเยซูกล่าวชดัเจนถึงความแตกต่างระหวา่งพระบิดาและพระวญิญาณบริสุทธิ\  

เมื-อพระองคใ์หค้าํมั-นสญัญาแก่อคัรสาวกของพระองค:์ 

 
และเราจะทูลขอต่อพระบิดาและพระองคจ์ะประทานที-ปรึกษาอีกองคห์นึ-งใหม้าอยูก่บัพวกท่านตลอดนิรันดร์ 



หลกัขอ้เชือ่ของอคัรธรรมทตู          บทที ่2: พระเจา้พระบดิา 
 

-12- 

For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

คือองคพ์ระวญิญาณแห่งความจริง (ยอห์น 14:16-17) 

 
เราไดท้ราบแลว้วา่พระนาม “พระบิดา” ถูกใชใ้นพระคมัภีร์เพื-อบ่งบอกถึงพระเจา้สมบูรณ์และพระภาคที-หนึ-งในตรีเอกานุภาพ 

เรากพ็ร้อมแลว้ที-จะศึกษา พระเจา้พระบิดา ในฐานะที-แตกต่างจากอีกสองพระภาคในตรีเอกานุภาพ 

 
 

พระภาค 
 

ความสมัพนัธ์ที-พระบิดามีกบัพระบุตรและพระวญิญาณบริสุทธิ\ อธิบายไดห้ลายวธีิ แต่ในประวติัศาสตร์ของศาสนศาสตร์ 

มีสองมุมมองที-ไดรั้บความสนใจมากที-สุดเกี-ยวกบัตรีเอกานุภาพ กล่าวอยา่งเจาะจงกคื็อ เรามกัพิจารณาจากมุมมอง ตรีเอกานุภาพเชิง 

“ภววทิยา” (Ontology) และ ตรีเอกานุภาพเชิง “เคหะวทิยา” (Economy) ทัMงสองวธีิกล่าวถึงตรีเอกานุภาพองคเ์ดียวกนั—คือพระบิดา 

พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธิ\—แต่เนน้แง่มุมที-ต่างกนัของสมัพนัธภาพระหวา่งสามพระภาคของพระเจา้องคส์มบูรณ์ 

 

ในดา้นหนึ-ง เรามกัจะกล่าวถึง “ตรีเอกานุภาพเชิงภววทิยา” เมื-อเรามุ่งความสนใจไปที-การดาํรงอยูข่องพระเจา้ คาํวา่ “ภววทิยา” 

หมายความวา่ “เกี-ยวขอ้งกบัภาวะการดาํรงอยู”่ ดงันัMน ในเชิงภววทิยา เรากาํลงัมอง ตรีเอกานุภาพ ในมุมมองของการดาํรงอยูห่รือสภาวะ 

เรากาํลงัพิจารณาวา่ สามพระภาคของ ตรีเอกานุภาพ บูรณาการเขา้ดว้ยกนัอยา่งไร และและมีความเป็น “องคเ์ดียว” ร่วมกนัอยา่งไร 

 

ในทางภววทิยา ทัMงสามพระภาคของพระเจา้นัMน ไม่มีขีดจาํกดั เป็นนิรันดร์ และไม่เปลี-ยนแปลง 

แต่ละพระภาคมีพระลกัษณะสาํคญัของพระเจา้ร่วมกนั เช่น ปัญญา ฤทธานุภาพ ความบริสุทธิ\  ความยติุธรรม ความดี และความจริง 

 

อีกดา้นหนึ-ง เรามกัจะกล่าวถึง “ตรีเอกานุภาพเชิงเคหะวทิยา” เมื-อเราพิจารณาวา่ทัMงสามพระภาคมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนัอยา่งไร 

และมีสมัพนัธภาพดว้ยกนัอยา่งไรในฐานะพระภาคที-ต่างกนั คาํวา่ “เคหะวทิยา” หมายถึง “เกี-ยวขอ้งกบัการจดัการภายในบา้น” 

ดงันัMนเมื-อเราพดูถึงดา้นเคหะวทิยาของตรีเอกานุภาพ เรากาํลงัอธิบายวา่ พระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธิ\  

มีความสมัพนัธ์ต่อกนัอยา่งไรในฐานะบุคคล—พระภาค—ที-แตกต่างกนั 

 

เมื-อมองจากมุม “เคหะวทิยา” แต่ละพระภาคในตรีเอกานุภาพมีหนา้ที- ระดบัอาํนาจ บทบาทที-ไดรั้บ และพนัธกิจที-ตอ้งกระทาํ 

แตกต่างกนั ทัMงพระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธิ\  ร่วมกนัสนทนา ร่วมกนัตกลง ทาํงานสนบัสนุนกนั 

และมีปฏิสมัพนัธ์ในดา้นอื-น ๆ ตลอดเวลา 

 

ไม่วา่ในมุม “ภววทิยา” หรือ “เคหะวทิยา” กต็าม พระบิดาถูกยกใหเ้ป็นพระภาคที-หนึ-ง โดยเหตุผลในมุม 

“ตรีเอกานุภาพเชิงภววทิยา” กคื็อ พระบุตรนัMนกาํเนิดจากพระบิดา และพระวญิญาณบริสุทธิ\ กด็าํรงสืบเนื-องมาจากพระบิดา 

 

ลองฟังขอ้ความใน 1 ยอห์น 4:9 เกี-ยวกบัความเป็นมาของพระบุตร: 

 

นี-คือวธีิที-พระเจา้ทรงสาํแดงความรักของพระองคท่์ามกลางเราทัMงหลาย 

คือพระองคท์รงส่งพระบุตรองคเ์ดียวของพระองคเ์ขา้มาในโลกเพื-อเราจะไดมี้ชีวติโดยทางพระบุตรนัMน (1 ยอห์น 

4:9) 

 
วลีที-วา่ “องคเ์ดียว” มาจากคาํภาษากรีก “โมโนเจเนส” (monogenes) ซึ- งมกัแปลวา่ “ผูเ้ดียวที-ใหก้าํเนิด” 

น่าเสียดายที-บางคนในคริสตจกัรยคุแรกเขา้ใจความหมายผดิไป โดยคิดวา่พระบุตรถูกสร้างขึMน จึงไม่มีสถานะของพระเจา้อยา่งเตม็ที- 
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แมใ้นปัจจุบนั บางลทัธิกป็ฏิเสธความเป็นพระเจา้ของพระบุตรเพียงเพราะพระบุตรถูกเรียกวา่ “กาํเนิดจาก” 

 

เพื-อตอบโตค้าํสอนผดินีM  คริสเตียนจึงยนืยนัอยา่งเขม้แขง็เสมอมาวา่ พระบุตรนัMน กาํเนิดจากหรือเป็นมาจากพระบิดาเป็นนิจ 

คาํกล่าวนีM เนน้วา่ ไม่มีเวลาใดเลยที-พระบุตรไม่ดาํรงอยู ่

ลองฟังวา่พระเยซูกล่าวอยา่งไรเกี-ยวกบัการที-พระวญิญาณบริสุทธิ\ ดาํรงสืบเนื-องมาจากพระบิดา ใน ยอห์น 15:26: 

 

“เราจะส่งองคที์-ปรึกษาจากพระบิดามาหาพวกท่าน คือพระวญิญาณแห่งความจริงซึ-งออกมาจากพระบิดา 

เมื-อพระองคม์าแลว้ พระองคจ์ะทรงเป็นพยานใหเ้รา (ยอห์น 15:26) 

 

วลี “ซึ-งมาจาก” มาจากคาํภาษากรีก “เอคพอเรอูโอมยั” (ekporeuomai) ซึ- งมกัแปลวา่ “ดาํรงสืบเนื-องมาจาก” ตัMงแต่สมยัดัMงเดิม 

พระคมัภีร์ขอ้นีM ถูกเขา้ใจวา่กล่าวถึงที-มาของการดาํรงอยูข่องพระวญิญาณบริสุทธิ\  

 

เป็นที-น่าเสียดายที-ขอ้ความลกัษณะนีMทาํใหบ้างคนสรุปผดิ ๆ 

วา่พระวญิญาณบริสุทธิ\ ไม่ไดด้าํรงอยูนิ่รันดร์หรือไม่ไดมี้พระลกัษณะของพระเจา้อยา่งสมบูรณ์ ดว้ยเหตุนีM  

คริสตศาสนศาสตร์ตามแบบฉบบัดัMงเดิมจึงเคร่งครัดในการยนืยนัวา่ พระวญิญาณบริสุทธิ\ เป็นสมาชิกสมบูรณ์ของตรีเอกานุภาพ 

รวมทัMงมีพระลกัษณะของพระเจา้อยา่งสมบูรณ์ แมว้า่ความเป็นพระภาคนัMนดาํรงสืบเนื-องมาจากพระบิดาเป็นนิจกต็าม 

 

นอกจากเป็นพระภาคแรกในตรีเอกานุภาพเชิงภววทิยา 

พระบิดากถู็กกล่าวถึงเป็นพระภาคแรกในตรีเอกานุภาพเชิงเคหะวทิยาดว้ย ในมุมมองนีM  

พระบิดาเป็นพระภาคที-หนึ-งเพราะพระองคมี์อาํนาจเหนืออีกสองพระภาค คลา้ย ๆ กบัการที-คนที-เป็นพอ่มีอาํนาจเหนือครัวเรือนของตน 

 

เราสามารถเห็นพระบิดามีพระราชอาํนาจเหนือพระบุตรในหลายกรณี เช่น ยอห์น 6:40 

สอนวา่พระบุตรปฏิบติัตามพระประสงคข์องพระบิดา เอเฟซสั 1:20-22 บอกวา่พระบุตรไดรั้บอาํนาจและราชอาณาจกัรจากพระบิดา 

พระคมัภีร์กล่าวย ํMาหลายครัM งวา่ความเป็นกษตัริยข์องพระบุตรนัMนเป็นรองความเป็นกษตัริยข์องพระบิดา 

ความหมายนีMปรากฏบ่อยครัM งในขอ้ความต่าง ๆ ที-กล่าววา่ พระเยซูประทบัเบืMองขวาของพระเจา้ หรือเบืMองขวาของบลัลงักข์องพระเจา้ เช่น 

สดุดี 110:1 และ ฮีบรู 1:3 เบืMองขวาของพระเจา้เป็นตาํแหน่งแห่งเกียรติยศและอาํนาจ แต่มนักไ็ม่ใช่บลัลงัก ์และในที-สุด 

พระบุตรกจ็ะส่งมอบอาณาจกัรของพระองคคื์นใหแ้ก่พระบิดา ดงัคาํกล่าวของเปาโลใน 1 โครินธ์ 15:24 สรุปกคื็อ 

ในมุมตรีเอกานุภาพเชิงเคหะวทิยา พระบิดามีอาํนาจเหนือพระบุตร 

 
ประเดน็ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างพระบิดากบัพระบุตร และด้านการใช้อาํนาจทัTงหมด เป็นเรื)องซับซ้อน 

แต่แท้จริงแล้วกเ็กี)ยวข้องกบัการที)พระบิดาและพระบุตรมบีทบาทที)ต่างกนัในตรีเอกานุภาพ 

และการที)พระบุตรสมคัรใจยอมให้บทบาทของพระองค์เองเป็นรองพระบิดา 

พระบุตรเสดจ็มาในโลกเพื)อยอมทาํตามพระประสงค์ของพระบิดา และพระบิดากท็รงใช้อาํนาจทัTงสิTน 

แต่ในเวลาเดยีวกนั เราเห็นสัมพนัธภาพแห่งความรัก โดยพระบิดาทรงรักพระบุตร และพระบุตรทรงรักพระบิดา 

และภายในตรีเอกานุภาพนัTน ทัTงสองพยายามให้เกยีรตแิละทาํให้อกีฝ่ายพอพระทยั ฉะนัTน 

เราอาจต้องค่อนข้างละเอยีดสักหน่อย เพื)อจะเข้าใจบทบาทที)แตกต่างระหว่างพระบิดาและพระบุตร 

รวมทัTงสัมพนัธภาพแห่งความรักที)ทัTงสองพระองค์มต่ีอกนั 

—ดร. ไซมอน ไวเบิร์ต 
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ในทาํนองเดียวกนั พระบิดากมี็อาํนาจเหนือพระวญิญาณบริสุทธิ\  ตวัอยา่งที-เราพบบ่อยคือ 

ขอ้ความที-บอกวา่พระบิดาส่งพระวญิญาณบริสุทธิ\ ลงมา เช่น ลูกา 11:13 และ เอเฟซสั 1:17 และเรายงัเรียนรู้จากกิจการ 10:38 

วา่พระบิดาเป็นผูที้-มอบอาํนาจแก่พระบุตรโดยทางพระวญิญาณบริสุทธิ\  ในพระคมัภีร์ตลอดทัMงเล่ม 

เราอ่านพบเสมอวา่พระวญิญาณบริสุทธิ\ เป็นตวัแทนของพระบิดาในโลกนีM  โดยไดรั้บโอวาทใหท้าํใหพ้ระประสงคข์องพระบิดาสาํเร็จ 

ในมุมตรีเอกานุภาพเชิงเคหะวทิยา พระบิดามีอาํนาจเหนือพระวญิญาณบริสุทธิ\  เช่นเดียวกบัที-พระองคมี์อาํนาจเหนือพระบุตร 

 
พระราชอาํนาจของพระบิดาเป็นพระราชอาํนาจแห่งความรักเสมอ โดยพระราชอาํนาจนัTน พระบิดารักพระบุตร 

และปรารถนาให้พระบุตรได้รับพระสิริ เช่นเดยีวกบัที)พระบุตรกป็รารถนาให้พระบิดาได้รับพระสิริเช่นกนั 

และสุดท้าย ถ้าทัTงสามพระภาค—พระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธิ9—มหัีวใจแห่งความรักร่วมกนั 

ความคดิที)ว่าพระประสงค์ของทัTงสามจะค้านกนัเองนัTนกเ็ป็นเรื)องน่าขบขนั เหตุผลกคื็อ 

ถ้าพระบุตรและพระวญิญาณบริสุทธิ9มคีวามปรารถนาเป็นนิจที)จะปฏบัิตติามพระประสงค์ของพระบิดา 

และถ้าพระบิดามคีวามปรารถนาเป็นนิจที)จะให้พระบุตรและพระวญิญาณบริสุทธิ9ได้รับเกยีรตแิละพระสิริ 

หัวใจสําคญัของชีวติของพระเจ้ากม็พีระประสงค์อนัเป็นเอกฉันท์ และมคีวามรักอนัเป็นเอกฉันท์ 

เพราะในความสัมพนัธ์ของตรีเอกานุภาพนีT มคีวามเป็นเอกฉันท์ในการดาํรงอยู่ของทัTงสามพระภาค 

—ดร. สตฟี เบลคมอร์ 

 

เมื-อเราเขา้ใจวา่พระคมัภีร์ใชค้าํวา่ “พระบิดา” อยา่งไร และเขา้ใจลกัษณะของพระเจา้พระบิดา 

เรากพ็ร้อมที-จะศึกษาธรรมชาติของความเป็นพระบิดา อนัอยูเ่หนือสิ-งทรงสร้างและมวลมนุษยชาติ 

 
 

ความเป็นพระบดิา 
 

ก่อนที-เราจะศึกษาความเป็นพระบิดาของพระเจา้อยา่งละเอียด เราควรจะหยดุสกันิดเพื-อทาํความเขา้ใจก่อนวา่ 

ขอ้ความส่วนใหญ่ในพระคมัภีร์ซึ- งกล่าวถึงความเป็นพระบิดาของพระเจา้ มาจากพนัธสญัญาเดิม 

ก่อนเวลาที-พระเจา้เปิดเผยลกัษณะตรีเอกานุภาพอยา่งชดัเจน สิ-งสาํคญัที-สุดที-ตอ้งเขา้ใจกคื็อ ในขอ้ความเหล่านีM  คาํวา่ “พระบิดา” หมายถึง 

ตรีเอกานุภาพสมบูรณ์ ไม่ไดห้มายถึงเฉพาะพระภาคพระบิดา 

 

แมก้ระนัMน พนัธสญัญาใหม่กม็กัโยงความเป็นพระบิดาของพระเจา้กบัพระภาคพระเจา้เป็นสาํคญั ดงันัMน 

การที-ขอ้ความส่วนใหญ่ในพนัธสญัญาเดิมเนน้ที-พระภาคพระบิดา กมี็เหตุผลอนัชอบธรรม 

 

ความเป็นพระบิดาของพระเจา้มีหลายประเดน็ที-เราสามารถกล่าวถึงได ้

แต่เราจะเนน้ที-สามแนวคิดที-โดดเด่นมากในพระคมัภีร์คือ หนึ-ง บทบาทของพระบิดาในฐานะผูส้ร้าง; สอง 

ความเป็นพระบิดาในแง่ของตาํแหน่งกษตัริยเ์หนือสิ-งทรงสร้างและประชากรของพระองค;์ และสาม 

แนวคิดที-วา่พระบิดาเป็นหวัหนา้ครอบครัวของประชากรของพระองค ์เราจะเริ-มดว้ยการศึกษาความเป็นพระบิดาในฐานะพระผูส้ร้าง 

 
 
พระผูส้รา้ง 
 

ในความหมายกวา้ง ๆ บางครัM งพระคมัภีร์กล่าวถึงพระเจา้ในฐานะเป็นพระบิดาของทุกสิ-งที-พระองคท์รงสร้าง 

เราพบขอ้ความเหล่านีM ใน เฉลยธรรมบญัญติั 32:6; อิสยาห์ 43:6-7 และ 64:8; มาลาคี 2:10; และ ลูกา 3:38 
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ใหเ้ราศึกษาตวัอยา่งหนึ-ง ซึ- งเป็นคาํกล่าวของเปาโลต่อชาวเอเธนส์ ในกิจการ 17:26-28: 

 

จากมนุษยเ์พียงคนเดียวพระองคท์รงสร้างมนุษยทุ์กชาติใหอ้าศยัทั-วพิภพ 

พระองคท์รงกาํหนดเวลาและเขตแดนที-พวกเขาควรจะอยู ่… เหมือนที-กวบีางคนในพวกท่านเองกล่าววา่ 

‘เราเป็นเชืMอสายของพระองค’์ (กจิการของอคัรทูต 17:26-28) 

 

ในขอ้ความนีM  เปาโลหยบิยกคาํพดูมาจากกวทีี-ไม่เชื-อพระเจา้ คือ เคลอนัเธส และ อาราทสั ซึ- งทัMงสองกล่าววา่ ซูส 

เป็นบิดาแห่งคนทัMงปวงเพราะไดส้ร้างคนเหล่านีMมา แน่นอน 

เปาโลยนืยนัวา่พระเจา้แห่งพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ต่างหากที-เป็นพระผูส้ร้างตวัจริง ไม่ใช่ซูส แต่เปาโลกย็นืยนัหลกัคิดที-วา่ 

การที-สร้างบางสิ-งขึMนมากเ็ท่ากบัเป็นบิดาของสิ-งนัMน 

 

พระคมัภร์ีนัTนถูกเขยีนขึTนในภาษามนุษย์ 

ความสัมพนัธ์ของมนุษย์เรากบัพระเจ้าพระผู้สร้างมกัจะถูกแสดงออกมาในแง่ความสัมพนัธ์ระหว่างพ่อกบัลูก 

ในบริบทนีT ความเป็นพระบิดาของพระเจ้าสื)อความหมายถงึต้นกาํเนิดของเราและพระราชอาํนาจของพระองค์ 

—ดร. พอล ชาง (แปลจากต้นฉบับภาษาอื)น) 

 
พอ่ที-เป็นมนุษยอ์ดทนต่อลูก ๆ ฉนัใด ความพระบิดาของพระเจา้เหนือสิ-งที-ทรงสร้าง 

กเ็ป็นแรงบนัดาลใจใหพ้ระองคแ์สดงความอดทนอยา่งสูงต่อมวลมนุษยที์-ลม้ลงในความบาปฉนันัMน 

โดยเฉพาะต่อธรรมชาติบาปของมนุษย ์นี-ไม่ไดห้มายความวา่พระเจา้จะละเวน้การพิพากษาสิ-งที-พระองคท์รงสร้าง 

แต่อธิบายวา่เหตุใดพระองคจึ์งทรงกริMวชา้และแสดงความเมตตาอยา่งรวดเร็ว ดงัที-เราพบใน สดุดี 145:8-9 

 
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเปี- ยมดว้ยพระคุณและความเอน็ดูสงสาร ทรงกริMวชา้ และเปี- ยมดว้ยความรักมั-นคง 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงดีต่อทุกคน พระองคท์รงรักเอน็ดูสรรพสิ-งที-ทรงสร้างขึMน (สดุด ี145:8-9) 

 
เมื-อไดดู้บทบาทของพระเจา้ในฐานะพระผูส้ร้างแลว้เรากพ็ร้อมที-จะศึกษาความเป็นพระบิดาในฐานะกษตัริย ์

 
 
กษตัรยิ์ 
 

ในสงัคมตะวนัออกกลางโบราณ เป็นเรื-องปกติที-ประชาชนจะกล่าวถึงกษตัริยข์องพวกเขาโดยเรียกวา่พอ่ 

และที-กษตัริยจ์ะกล่าวถึงประชาชนในฐานะลูก การใชภ้าษาลกัษณะนีMกม็กัสะทอ้นออกมาในพระคมัภีร์เช่นกนั เช่น 

ชาวอิสราเอลกล่าวถึงดาวดิในฐานะพอ่ เพราะดาวดิเป็นกษตัริยข์องพวกเขา แน่นอนวา่คนอิสราเอลบางคนกสื็บเชืMอสายโดยตรงจากดาวดิ 

ดาวดิจึงเป็นบรรพบุรุษของพวกเขาตามคาํอธิบายตรงตวัอกัษร แต่เมื-อทัMงชนชาติกล่าวถึงดาวดิวา่เป็นพอ่ ความหมายกคื็อ ดาวดิเป็นกษตัริย ์

ใน มาระโก 11:10 ฝงูชนโห่ร้องในลกัษณะเดียวกนั: 

 
“ขอใหอ้าณาจกัรของดาวดิบรรพบุรุษของเราที-จะมานีM  จงเจริญ!” (มาระโก 11:10) 

 
ในขอ้ความนีM  ความเป็นพอ่ของดาวดิเหนือชนอิสราเอลถูกโยงเขา้กบัความเป็นกษตัริยอ์ยา่งชดัเจน ในลกัษณะเดียวกนั ใน 

กิจการ 4:25-26 คริสตจกัรสรรเสริญพระเจา้ดว้ยถอ้ยคาํเหล่านีM : 

 
พระองคต์รัสโดยพระวญิญาณบริสุทธิ\ ผา่นปากผูรั้บใชข้องพระองค ์คือดาวดิบรรพบุรุษของเราวา่ 
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“เหตุใดประชาชาติทัMงหลายจึงลุกฮือ ชนชาติต่างๆ จะวางแผนใหป่้วยการไปทาํไม? 

เหล่ากษตัริยข์องโลกตัMงตนขดัขืน บรรดาผูป้กครองรวมตวักนัเพื-อวางแผนต่อตา้นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

และต่อตา้นผูห้นึ-งซึ- งพระองคท์รงเจิมตัMงไว”้ (กจิการของอคัรทูต 4:25-26) 

 
ครัM งนีMกเ็ช่นกนั ดาวดิถูกเรียกวา่เป็นบิดาของชาวอิสราเอล เพราะท่านเป็นผูที้-พระเจา้ทรงเจิม 

เป็นกษตัริยที์-ประทบับนบลัลงักที์-พระเจา้แต่งตัMงและนาํอิสราเอลต่อสูก้บัชาติที-เป็นศตัรู แต่ทาํไมคนโบราณจึงเรียกพระราชาวา่เป็นพอ่? 

 
กษตัริย์ในโลกโบราณเรียกตนเองว่าเป็น “พ่อ” เพราะต้องการแสดงลกัษณะของตนให้เหมือนบิดา นั)นคือ 

ใส่ใจประชาชน ดูแลความจาํเป็นของเขา ปกป้องเขา และอะไรทาํนองนัTน เอาล่ะ ในความเป็นจริง 

สิ)งเหล่านัTนส่วนใหญ่มกัเป็นเพยีงการโฆษณาชวนเชื)อ 

เนื)องจากกษตัริย์ส่วนใหญ่ในโลกโบราณปรนนิบัตตินเองมากกว่าปรนนิบัตปิระชากรของตน แต่ในเวลาเดยีวกนั 

เมื)อพระเจ้าเปิดเผยพระองค์ต่ออสิราเอล พระองค์เลือกใช้วธีิคดิที)คนทั)วไปใช้เกี)ยวกบักษตัริย์ในฐานะพ่อ 

และในกรณขีองพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเรา—พระบิดาอย่างกษตัริย์ และพระบิดาอย่างจกัรพรรด—ิ

นี)ไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื)อ แต่เป็นความจริง พระเจ้าดูแลเอาใจใส่เรา ประทานสิ)งที)จาํเป็นแก่เรา 

และปกป้องเราเช่นเดยีวกบัที)บิดาพงึกระทาํ ดงันัTน พระเจ้าจงึเป็นพระบิดาแห่งราชอาณาจกัรทัTงปวงของพระองค์ 

—ดร. ริชาร์ด พแรตต์ จูเนียร์ 

 

และคนที-เป็นกษตัริยถู์กเรียกวา่บิดาแห่งชาติของตนฉนัใด พระเจา้กถู็กเรียกวา่ “พระบิดา” ฉนันัMน 

เพราะพระองคเ์ป็นมหากษตัริยผ์ูป้กครองเหนือกษตัริยท์ัMงปวงในโลก 

และเพราะพระองคป์กครองโดยตรงเหนือชนชาติอิสราเอลที-พระองคท์รงเลือก 

 

ลองพิจารณาถอ้ยคาํของอิสยาห์เกี-ยวกบัความเป็นบิดาของพระเจา้ ใน อิสยาห์ 63:15-16 

 

ขอโปรดทอดพระเนตรจากสวรรค ์และทรงมองดูจากที-ประทบัอนัสูงส่งบริสุทธิ\ และทรงเกียรติสิริ 

ความกระตือรือร้นและฤทธานุภาพของพระองคอ์ยูที่-ไหน? 

ความกรุณาปรานีและความเมตตาสงสารของพระองคถู์กยบัย ัMงไปจากขา้พระองคท์ัMงหลายแลว้ 

แต่พระองคท์รงเป็นพระบิดาของขา้พระองคท์ัMงหลาย … 

ขา้แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้พระองคท์รงเป็นพระบิดาของขา้พระองคท์ัMงหลาย ทรงพระนามวา่ 

‘พระผูไ้ถ่ตัMงแต่กาลก่อนของขา้พระองคท์ัMงหลาย’ (อสิยาห์ 63:15-16) 

 

ในที-นีM  พระเจา้ถูกเรียกวา่พระบิดา เพราะพระองคป์ระทบับนบลัลงักใ์นสวรรค ์ปกครองเหนือสรรพสิ-งโดยทั-วไป 

และปกครองเหนืออิสราเอลและยดูาห์โดยเฉพาะ คาํวงิวอนนีM เจาะจงขอใหม้หากษตัริยเ์บืMองบนนาํกองทพัของพระองคเ์ขา้สู่สมรภูมิ 

เพื-อปลดปล่อยประชากรของพระองคโ์ดยการปราบศตัรูของพวกเขา 

 

การที-เรารู้วา่พระมหาราชาเบืMองบนของเราใส่ใจเราเหมือนพอ่เอาใจใส่ลูก น่าจะทาํใหเ้รามั-นใจและสบายใจ ดว้ยตวัเราเองแลว้ 

เราไม่สามารถยนืหยดัต่อสูค้วามชั-วร้ายต่าง ๆ ในโลกได ้แต่พระมหาราชาเบืMองบนของเราทรงรักเราเหมือนพอ่ และพร้อมช่วยเราเสมอ 

 

ที-จริง นี-เป็นคาํสอนหนึ-งที-พระเยซูมอบใหเ้ราเมื-อพระองคส์ั-งเหล่าสาวกใหอ้ธิษฐานต่อ “พระบิดาผูส้ถิตในสวรรค”์ 

คาํวงิวอนในคาํอธิษฐานที-พระเยซูสอนนีM  ยอมรับพระเจา้ในฐานะ พระบิดาในสวรรค ์ของเรา และตลอดพระคมัภีร์ทัMงเล่ม 
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ภาพของสวรรคก์เ็หมือนเดิมเสมอ คือเป็นราชบลัลงักข์องพระเจา้ ที-ซึ- งพระองคป์ระทบัและปกครองในฐานะกษตัริย ์ฉะนัMน 

เมื-อพระเยซูบอกสาวกใหอ้ธิษฐานวา่ “พระบิดาผูส้ถิตในสวรรค”์ พระองคห์มายความวา่ เขาตอ้งทูลต่อพระเจา้ผูเ้ป็นกษตัริย-์พระบิดา 

มหาราชาสูงสุดผูป้ระทบับนบลัลงักใ์นสวรรค ์ความมั-นใจของเราวา่ พระเจา้จะประทานอาหารประจาํวนัแก่เรา อภยับาปของเรา 

ปกป้องเราจากการทดลอง และปลดปล่อยเราจากสิ-งชั-วร้าย กอ็ยูบ่นพืMนฐานของความจริงที-วา่ พระเจา้ ซึ- งเป็นพระราชาผูท้รงรักเรา 

มีทัMงฤทธิ\ อาํนาจและพระประสงคที์-จะกระทาํเช่นนัMน 

 

เมื-อเราเขา้ใจพระเจา้ในฐานะพระผูส้ร้างและมหากษตัริยแ์ลว้ 

เรากพ็ร้อมที-จะพิจารณาบทบาทของพระเจา้พระบิดาในฐานะหวัหนา้ครอบครัว 

 

 
หวัหน้าครอบครวั 
 

สิ)งหนึ)งที)น่าสนใจสําหรับข้าพเจ้ากคื็อ ศาสนศาสตร์มนัียยะด้านการอภบิาลเสมอ 

สิ)งที)เราเชื)อมกัส่งผลหรือกาํหนดว่าเราจะเป็นคนอย่างไร และนี)คือความจริงเมื)อเรากล่าวถงึพระเจ้าพระบิดา 

และข้าพเจ้าเชื)อว่าเรื)องนีTเป็นความจริงทัTงแง่บวกและแง่ลบ—ทัTงกบัคนที)มพ่ีอที)ดแีละคนที)มพ่ีอที)ไม่ด ี

ข้าพเจ้าโชคดทีี)มพ่ีอที)ด ีดงันัTนจงึไม่เป็นการยากสําหรับข้าพเจ้าที)จะมองดูพระเจ้าในฐานะพระบิดาในสวรรค์ 

ทุกสิ)งที)คุณพ่อของข้าพเจ้ากล่าวแก่ข้าพเจ้าและกระทาํเพื)อข้าพเจ้า รวมทัTงความสัมพนัธ์ที)เรามต่ีอกนั 

สิ)งเหล่านีTมคีวามสําคญัอย่างมาก 

และทาํให้ความหมายของพระเจ้าพระบิดามนัียยะด้านบวกอย่างมากสําหรับข้าพเจ้า แต่ในหลายปีที)ผ่านมา 

ข้าพเจ้าได้พบและทาํงานกบัหลายคนที)สําหรับเขาแล้ว ภาษาเกี)ยวกบัความเป็นบิดามคีวามหมายด้านลบ เชิงท้าทาย 

และยากต่อความเข้าใจเป็นอย่างยิ)ง แต่ข้าพเจ้าจาํได้ว่า วนัหนึ)งข้าพเจ้ากาํลงัทาํงานกบันักเรียนคนหนึ)ง 

ที)อธิบายกบัข้าพเจ้าโดยใช้กรอบความคดิที)ว่า “พระเจ้าได้กลายเป็นบิดาที)ดฉัินไม่เคยม”ี 

ข้าพเจ้าจงึคดิว่าเมื)อเราสํารวจความเป็นบิดาของพระเจ้า แม้จะด้วยประสบการณ์แง่ลบในอดตีกต็าม 

เรากเ็ริ)มเรียนรู้ว่าพระทยัของพระเจ้าเป็นพระทยัที)ยอมสละให้กบัเรา 

ไม่ว่าในชีวติจริงเราจะเคยได้รับประสบการณ์แห่งการเสียสละเช่นนัTนจากบิดาผู้เป็นมนุษย์ของเราหรือไม่กต็าม 

—ดร. สตฟี ฮาร์เปอร์ 

 
ทุกคนคุน้เคยกบัความหมายของหวัหนา้ครอบครัว โดยทั-วไป กเ็ป็นพอ่แม่ ปู่ยา่ตายาย 

หรือญาติคนอื-นที-เป็นผูน้าํและตดัสินใจเพื-อครอบครัวหรือครัวเรือน 

พระคมัภีร์มกับรรยายความสมัพนัธ์ของพระเจา้ต่อประชากรของพระองคใ์นลกัษณะเดียวกนั 

 

ในพนัธสญัญาเดิม มีบางครัM งที-เราเห็นพระเจา้ในฐานะหวัหนา้ครอบครัวของมนุษยชาติ เช่น ในปฐมกาล 5:1-3 

โมเสสบรรยายความสมัพนัธ์ระหวา่งพระเจา้กบัอาดมัในลกัษณะเดียวกนักบัความสมัพนัธ์ระหวา่งอาดมักบัเซธ บุตรชายของเขา 

 

อยา่งไรกต็าม ในพนัธสญัญาเดิมนัMน พระเจา้มกัถูกกล่าวถึงในฐานะหวัหนา้วงศว์านของชนชาติอิสราเอล 

เราเห็นตวัอยา่งที-พระเจา้ทรงดูแลประชากรของพระองคใ์นพระคมัภีร์ เช่น เฉลยธรรมบญัญติั 1:31; สดุดี 103:13; และ สุภาษิต 3:12 

ลองดูตวัอยา่งจากโฮเซยา 11:1: 

 

เมื-ออิสราเอลยงัเดก็อยู ่เรารักเขา เราเรียกบุตรของเราออกจากอียปิต ์(โฮเชยา 11:1) 
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ในขอ้นีMพระผูเ้ป็นเจา้สาํแดงพระองคใ์นฐานะเป็นบิดาผูรั้กชนชาติอิสราเอลตัMงแต่เมื-ออิสราเอลยงัเดก็ นอกจากนีM  กนัดารวถีิ 

12:7 กบ็รรยายถึงพระเจา้ในฐานะหวัหนา้วงศว์านของชาวอิสราเอล โดยพระเจา้กล่าวถึงโมเสสดงัต่อไปนีMวา่ 

 
โมเสสผูรั้บใชข้องเรากไ็ม่เป็นเช่นนัMน เขาสตัยซื์-อในครัวเรือน (นิเวศ) ทัMงหมดของเรา (กนัดารวถิ ี12:7) 

 
คาํวา่ “ครัวเรือน” ในที-นีM  แปลมาจากคาํภาษาฮีบรู “บายติ” (bayit) นี-เป็นคาํสามญัที-หมายถึงไม่เพียงแค่ตวับา้น 

แต่รวมถึงคนที-อาศยัอยูใ่นบา้นดว้ย ในขอ้นีM  

โมเสสถูกบรรยายวา่เป็นบุตรหรือผูรั้บใชที้-ปกครองดูแลทัMงคนและสมบติัของหวัหนา้ครัวเรือน 

อนัสื-อถึงนยัยะวา่พระเจา้เป็นหวัหนา้ของวงศว์านของชาวอิสราเอล 

 

แน่นอน คาํกล่าวถึงพระเจา้ในฐานะหวัหนา้ครอบครัวของประชากรของพระองคต่์อเนื-องมาจนถึงพนัธสญัญาใหม่ ในมทัธิว 

7:9-11 และ ลูกา 11:11-13 พระเยซูสอนวา่พระบิดาตอบคาํอธิษฐานของเราในลกัษณะเดียวกนักบัที-พอ่ของเราใหข้องจาํเป็นแก่ลูก ๆ ใน 

ยอห์น 1:12-13 และ 1 ยอห์น 2:29 และ 3:1 เราพบวา่ พระบิดาทรงรักเราเพราะเราไดก้าํเนิดมาในครอบครัวของพระองค ์และใน ฮีบรู 

12:5-10 เรากพ็บวา่ พระเจา้กวดขนัวนิยัเราเพื-อประโยชนข์องเราเอง ในลกัษณะเดียวกบัที-คนที-เป็นพอ่กวดขนัวนิยัลูกของตนเอง และ 1 

ทิโมธี 3:15 และ 1 เปโตร 4:17 กล่าววา่ คริสตจกัรเป็นครัวเรือนและครอบครัวของพระเจา้ 

 
ข้าพเจ้าเชื)อว่า เรื)องความเป็นบิดาของพระเจ้านัTนมนัียยะสําคญัเชิงอภบิาลอย่างยิ)ง ข้าพเจ้าคดิว่า 

สิ)งหนึ)งที)เราสามารถเห็นได้ชัดด้วยตนเองกคื็อ พระเจ้าเป็นพระบิดา ข้าพเจ้าหมายความว่า 

เป็นการมองอนัยิ)งใหญ่เพื)อจะเข้าใจว่าพระบิดานัTนเป็นอย่างไร หรือพระเจ้าในพระคมัภร์ีนัTนเป็นอย่างไร ดงันัTน 

เราเห็นตัTงแต่เริ)มต้นว่าครอบครัวต้องเป็นสิ)งที)สําคญัอย่างยิ)งสําหรับพระเจ้า และข้าพเจ้าเชื)อว่า สิ)งนีTเริ)มตัTงแต่ 

เฉลยธรรมบัญญตั ิบทที) 6 เมื)อพระเจ้าตรัสว่า “เจ้าจงฟัง 

นี)คือสิ)งที)เราจะทาํเพื)อให้บัญญตัแิละความรักของพระเจ้าคงอยู่ตลอดไป นั)นคือ ทุกสิ)งต้องเริ)มจากครอบครัว” 

พ่อแม่ต้องพูดคุย ต้องใช้ชีวติร่วมกบัลูก ๆ และแน่นอน ครอบครัวกจ็ะกระทาํสิ)งที)ยิ)งใหญ่ 

ครอบครัวนัTนสําคญัอย่างยิ)งต่อพระเจ้า ข้าพเจ้าคดิเช่นกนัว่า เมื)อคุณลองมองดู 

คุณจะเห็นว่าบิดานัTนสําคญัอย่างยิ)งต่อครอบครัว นี)คือนัยยะเชิงอภบิาล สิ)งที)คุณเห็นทั)วโลกกคื็อ 

ถ้าบิดามคีวามเข้มแขง็ วฒันธรรมนัTนกเ็ข้มแขง็ด้วย แต่ถ้าบิดาในวฒันธรรมใดอ่อนแอ 

พลวตัภายในวฒันธรรมนัTนกอ่็อนแอไปด้วย และพลวตัเช่นนีTความเป็นมารดากไ็ม่สามารถทดแทนได้ แน่นอนที)สุด 

เราจาํเป็นต้องมมีารดาที)เข้มแขง็ แต่บิดามคีวามสําคญัสูงสุดชัดเจน 

และข้าพเจ้าคดิว่าสิ)งหนึ)งที)เราเห็นในความเป็นบิดาของพระเจ้ากคื็อพลวตัดงัที)กล่าวมาแล้ว 

ข้าพเจ้าเห็นว่าถ้าปราศจากความเป็นบิดา การใช้อาํนาจผดิ ๆ กเ็พิ)มขึTน มกีารขาดการศึกษา 

และอาชญากรรมกสู็งขึTน ดงันัTน ภาวะเสื)อมทัTงหลายในวฒันธรรมนัTน ๆ 

กเ็กดิขึTนเมื)อความเข้าใจเรื)องความเป็นบิดาอ่อนแอลง 

และสิ)งเดยีวกนันีTกจ็ะเกดิขึTนเมื)อคุณมคีวามเข้าใจที)อ่อนแอเกี)ยวกบัพระเจ้าในฐานะพระบิดา 

—ดร. แมทท์ ฟรีดแมน 

 

เมื-อไดส้าํรวจเรื-องพระนาม พระภาค และความเป็นบิดา ของพระเจา้พระบิดาผูท้รงฤทธิ\ ที-สุดแลว้ 

เรากพ็ร้อมที-จะศึกษาฤทธานุภาพไร้ขีดจาํกดัของพระองคใ์นการทาํใหพ้ระประสงคข์องพระองคส์าํเร็จ 
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ฤทธานุภาพ 
 

ใหเ้ราดูประโยคแรกใน หลกัขอ้เชื-อของอคัรธรรมทูต อีกครัM งหนึ-ง ซึ- งกล่าววา่: 

 
ข้าพเจ้าเชื)อวางใจในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงฤทธิ9ที)สุด ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลก 

 
การที- หลกัขอ้เชื-อของอคัรธรรมทูต กล่าววา่ พระเจา้พระบิดาทรงฤทธิ\ ที-สุด ความหมายกคื็อ 

พระเจา้กอปรดว้ยฤทธานุภาพไร้ขีดจาํกดัและไม่มีใครเทียบได ้ในศพัทศ์าสนศาสตร์ดัMงเดิม ฤทธานุภาพของพระเจา้ถูกบรรยายวา่หมายถึง 

“สรรพฤทธานุภาพ” อนัประกอบดว้ย “สรรพ” ซึ- งแปลวา่ “ทัMงปวง” และ “ฤทธานุภาพ” ซึ- งแปลวา่ “พลงัอาํนาจ” 

 

พลงัอาํนาจของพระบิดาไร้ขีดจาํกดัเพราะพระองคมี์ความเขม้แขง็และความสามารถที-จะทาํทุกสิ-งที-พระองคเ์ลือกใหส้าํเร็จ 

พลงัอาํนาจของพระบิดาไม่มีใครเทียบไดเ้พราะพระองคเ์ป็นผูเ้ดียวที-มีพลงัอาํนาจเช่นนีM  

 

เราจะพิจารณาทัMงสองแง่มุมของพลงัอาํนาจของพระบิดาคือ ไร้ขีดจาํกดั และ ไม่มีใครเทียบได ้เราจะเริ-มดว้ยความไร้ขีดจาํกดั 

 
 
ไรข้ดีจาํกดั 
 

พระคมัภีร์บรรยายวา่พระบิดามีฤทธานุภาพที-จะทาํสิ-งใดกไ็ดต้ามที-พระองคป์ระสงค ์

โดยอธิบายถึงอาํนาจไร้ขีดจาํกดันีMหลายวธีิดว้ยกนั พระคมัภีร์กล่าววา่พระบิดามีฤทธานุภาพที-จะสร้างและทาํลายจกัรวาล 

ควบคุมลมฟ้าอากาศ ปราบศตัรูในการสงคราม ปกครองและควบคุมรัฐบาลของมนุษย ์กระทาํการอศัจรรย ์และช่วยคนใหร้อด 

ลองฟังดูวา่ผูเ้ผยพระวจนะเยเรมีห์กล่าวถึงพระผูเ้ป็นเจา้วา่อยา่งไร ใน เยเรมีห์ 10:10-16: 

 
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นพระเจา้เที-ยงแท ้พระองคท์รงเป็นพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่

เป็นองคก์ษตัริยต์ลอดนิรันดร์กาล เมื-อพระองคท์รงพระพิโรธ โลกกส็ะเทือนสะทา้น 

ประชาชาติทัMงหลายไม่อาจทนต่อพระพิโรธของพระองคไ์ด…้ พระเจา้ทรงสร้างโลกโดยฤทธานุภาพ 

ทรงสถาปนาพิภพไวด้ว้ยพระปรีชาญาณ และทรงคลี-ฟ้าสวรรคอ์อกดว้ยความเขา้ใจ 

เมื-อพระองคท์รงเปล่งพระสุรเสียง หว้งนํMาในฟ้าสวรรคก์ร้็องคาํราม 

พระองคท์รงใหเ้มฆลอยขึMนจากสุดปลายแผน่ดินโลก ทรงส่งฟ้าแลบใหม้ากบัสายฝน 

และทรงนาํกระแสลมออกมาจากคลงั… พระองคท์รงเป็นพระผูส้ร้างสรรพสิ-ง 

รวมทัMงเผา่พนัธ์ุอิสราเอลที-เป็นกรรมสิทธิ\ ของพระองค ์พระนามของพระองคคื์อพระยาห์เวห์ผูท้รงฤทธิ\  (เยเรมย์ี 

10:10-16) 

 
พระเจา้ควบคุมเหนือทุกรายละเอียดของโลกที-พระองคส์ร้างมา และมีอาํนาจที-จะกระทาํทุกอยา่งตามที-พระองคป์ระสงค ์ใน 

อิสยาห์ 46:10-11 พระผูเ้ป็นเจา้เองสรุปใหเ้ราเขา้ใจถึงฤทธานุภาพของพระองคว์า่  

 
ความมุ่งหมายของเราจะคงอยู ่เราจะทาํทุกสิ-งตามที-เห็นชอบ … เราพดูอะไรไว ้เราจะทาํใหเ้กิดขึMน 

เราวางแผนอะไรไว ้เราจะทาํตามแผนนัMน (อสิยาห์ 46:10-11) 

 
 

การที)พระเจ้ามสีรรพฤทธานุภาพเป็นสิ)งเตือนความจาํที)ดสํีาหรับเราผู้เชื)อ 



หลกัขอ้เชือ่ของอคัรธรรมทตู          บทที ่2: พระเจา้พระบดิา 
 

-20- 

For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

ว่าแม้เมื)อโลกนีTดูเหมือนวุ่นวายไร้การควบคุม หรือดูเหมือนตกอยู่ในความยุ่งเหยงิ จริง ๆ แล้วกไ็ม่เป็นเช่นนัTน 

พระเจ้าไม่มทีางถูกจาํกดัด้วยแหล่งหรือพลงัอื)นใดที)เหนือกว่า ฤทธานุภาพของพระองค์ 

ไม่ว่าจะดูเหมือนเป็นเช่นไรกต็าม โลกนีTไม่ได้วุ่นวายไร้การควบคุม แต่พระเจ้ามอีาํนาจสูงสุด ดงันัTน 

เราจงึสามารถมั)นใจว่า ไม่มผู้ีใดหรืออาํนาจใดเอาชนะพระองค์ได้ 

และนี)ทาํให้เราเข้มแขง็ที)จะเดนิหน้าไปในความเชื)อ ในเวลาที)ดูมืดมนเป็นปริศนาสําหรับวสัิยทศัน์อนัจาํกดัของเรา 

เมื)อเราไม่เห็นทุกสิ)งที)พระเจ้าเห็น กเ็ป็นการดทีี)เราจะรู้ว่าการควบคุมหรืออาํนาจของพระองค์นัTน 

ไม่มใีครยดึไปจากพระองค์ได้ สิ)งใดกต็ามที)เข้ามาหรือเกดิขึTนในชีวติของข้าพเจ้า 

กเ็กดิขึTนภายใต้อาํนาจของพระหัตถ์อนัเปี) ยมด้วยความรักของพระเจ้า 

และแม้ในยามที)ไม่สามารถอธิบายสถานการณ์ได้ 

แต่ข้าพเจ้าสามารถมั)นใจได้ว่าข้าพเจ้ารู้จกัพระเจ้าผู้คํTาจุนข้าพเจ้าและดาํเนินไปพร้อมกบัข้าพเจ้า 

—ดร. โรเบิร์ต จ ีลสิเตอร์ 

 
พระคมัภีร์ทัMงเล่ม รวมแลว้ชีMไปที-การที-พระเจา้ทรงไถ่ประชากรของพระองค ์

อนัเป็นวธีิที-สมบูรณ์แบบในการแสดงฤทธานุภาพของพระองค ์ในพนัธสญัญาเดิม เรามกัอ่านพบวา่ 

พระเจา้สาํแดงฤทธานุภาพของพระองคเ์มื-อประชากรอิสราเอลกาํลงัอพยพ พระองคล์งโทษชาวอียปิตด์ว้ยภยัพิบติั 

ปลดปล่อยชาวอิสราเอลจากการเป็นทาส ประทานอาหารจากสวรรคใ์หเ้ขาดาํรงชีวติเป็นเวลา 40 ปีในถิ-นทุรกนัดาร 

และช่วยใหเ้ขายดึครองแผน่ดินแห่งพระสญัญา ในความคิดของคนอิสราเอลสมยัโบราณ การอพยพนัMนเป็นตวัอยา่งที-ดีที-สุดที-เขารู้จกั 

ที-แสดงถึงฤทธานุภาพแห่งการทรงไถ่ของพระเจา้ 

 

การอา้งอิงถึงฤทธานุภาพของพระเจา้ในช่วงการอพยพ พบไดต้ลอดในหนงัสือธรรมบญัญติั เช่น อพยพ 14:31 กนัดารวถีิ 14:13 

และ เฉลยธรรมบญัญติั 9:26-29 ใจความสาํคญันีMยงัพบไดใ้นส่วนอื-นของพนัธสญัญาเดิม ทัMงในหนงัสือบนัทึกประวติัศาสตร์ เช่น 2 

พงศก์ษตัริย ์17:36; หนงัสือที-เป็นบทเพลงหรือบทกว ีเช่น สดุดี 66:3-6; และหนงัสือที-เป็นคาํพยากรณ์ เช่น อิสยาห์ 63:12 

 

เราไม่ไดก้ล่าววา่ชาวอิสราเอลสมยัโบราณเพิกเฉยต่อความยิ-งใหญ่เกินพรรณนาของการทรงไถ่ดา้นจิตวญิญาณ 

ที-พวกเขาไดรั้บโดยพระคุณเพราะความเชื-อในพระผูเ้ป็นเจา้ มนัเป็นการสมเหตุผลอยา่งสมบูรณ์ที-เขาจะกล่าวทาํนองวา่ 

“เราเชื-อในฤทธานุภาพของพระเจา้ดว้ยความศรัทธา” 

แต่ผูเ้ขียนหนงัสือในพนัธสญัญาเดิมหลายคนมองวา่จะเป็นการยิ-งใหญ่กวา่หากจะกล่าววา่ 

“พระเจา้พิสูจนใ์หเ้ห็นฤทธานุภาพของพระองคโ์ดยการปลดปล่อยชนชาติของเราจากการเป็นทาสดว้ยพระหตัถข์องพระองคแ์ต่เพียงผูเ้ดีย

ว” เหตุผลนีMไม่น่าแปลกใจ ฤทธานุภาพที-พระเจา้สาํแดงในช่วงการอพยพนัMนไม่มีใครโตแ้ยง้ได ้และแมแ้ต่ชาวอียปิตที์-ไม่เชื-อกต็อ้งยอมรับ 

 

เราเขา้ใจอาํนาจไร้ขีดจาํกดัของพระเจา้แลว้ แต่เราตอ้งหยดุเพื-อทาํความเขา้ใจวา่ มีบางสิ-งที-พระเจา้ไม่สามารถทาํและจะไม่ทาํ 

ถึงแมพ้ระองคมี์อาํนาจไร้ขีดจาํกดักต็าม กล่าวอยา่งเจาะจงกคื็อ ธรรมชาติของพระบิดากาํหนดทุกสิ-งที-พระองคก์ระทาํ ดงันัMน 

พระองคจ์ะไม่มีวนักระทาํสิ-งใดที-ขดักบัธรรมชาติของพระองค ์

 

คาํวา่ธรรมชาติเป็นคาํกวา้ง ๆ ที-รวมถึงลกัษณะที-เป็นแก่นสารและลกัษณะส่วนบุคคล 

เราอาจนิยามคาํนีMวา่เป็นบุคลิกภาพพืMนฐานของคน ๆ หนึ-ง หรือลกัษณะที-เป็นศูนยก์ลางของตวัตน ในกรณีของพระบิดา 

ธรรมชาติของพระองคไ์ม่ไดร้วมแค่ตวัตนและบุคลิกภาพเท่านัMน แต่รวมถึงสมัพนัธภาพที-พระองคมี์กบัอีกสองพระภาคในตรีเอกานุภาพ 

และธรรมชาติของพระบิดาไม่มีวนัแปรผนัและเปลี-ยนแปลงอยา่งแน่นอน ดงันัMน ดว้ยธรรมชาตินีM  

พระองคจึ์งใชอ้าํนาจของพระองคใ์นทิศทางเดียวกนัเสมอ ยากอบ 1:17 
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กล่าวถึงลกัษณะอนัไม่เปลี-ยนแปลงของธรรมชาติของพระเจา้ดงันีMวา่ 

 

“พระบิดาแห่งดวงสวา่งทัMงหลายในฟ้าสวรรค ์ผูไ้ม่ไดท้รงผนัแปรเหมือนเงาที-แปรเปลี-ยน” (ยากอบ 1:17) 

 
ธรรมชาติของพระบิดาไม่ไดจ้าํกดัความสามารถของพระองคใ์นการกระทาํสิ-งที-สอดคลอ้งกบัธรรมชาตินัMน 

แต่เป็นหลกัประกนัวา่พระองคจ์ะใชอ้าํนาจสูงสุดของพระองคอ์ยา่งสอดคลอ้งกบัพระลกัษณะของพระองคเ์ท่านัMน เช่น 

พระองคจ์ะเป็นนิรันดร์ตลอดไป พระองคจ์ะไม่มีวนัเพิกถอนอาํนาจของพระองคเ์หนือพระบุตรและพระวญิญาณบริสุทธิ\  

พระองคจ์ะไม่มีวนัทาํบาป และพระองคจ์ะรักษาพระสญัญาของพระองคต์ลอดไป 

 
สิ)งที)น่าสนใจสําหรับข้าพเจ้ากคื็อ 

หนึ)งในหลายปัจจยัที)ทาํให้เกดิวทิยาศาสตร์สมยัใหม่กคื็อการยอมรับว่าพระเจ้ากระทาํการวนันีTเหมือนกบัที)พระองค์

กระทาํเมื)อวานนีT ความเข้าใจนีTตรงข้ามกบัความเชื)อผสีางที)แพร่หลายในโลก 

ความเชื)อแบบนีTมองว่ามเีทพมากมายและเทพเหล่านีTสถติในสารหรือธาตุต่าง ๆ ในโลกนีT 

และเชื)อว่าพระเจ้านัTนไม่มคีวามแน่นอนเอาเลย และถ้าพระเจ้าไม่มคีวามแน่นอน คุณกไ็ม่สามารถศึกษาโลกนีTได้ 

เพราะคุณไม่มทีางรู้ว่าโลกในวนันีTจะเหมือนหรือต่างจากโลกในวนัพรุ่งนีTอย่างไร แต่ถ้าพระเจ้าไม่มวีนัเปลี)ยนแปลง 

คุณกส็ามารถออกไปศึกษาโลกนีT และเข้าใจว่าพระเจ้าสร้างมนัมาอย่างไรและสิ)งต่าง ๆ ทาํหน้าที)ของมนัอย่างไร 

ด้วยเหตุนีT ความเชื)อว่าพระเจ้าไม่มวีนัเปลี)ยนแปลงจงึทาํให้วทิยาศาสตร์สมยัใหม่พฒันาขึTนได้ 

ในทาํนองเดยีวกบัที)ความเชื)อนีTนําไปสู่วทิยาศาสตร์สมยัใหม่ 

มนักช่็วยให้คริสเตยีนที)กาํลงัเผชิญสถานการณ์ที)ไม่แน่นอน เกดิความมั)นใจ ความสบายใจ และสันตสุิข 

เพราะเราไม่ต้องรับมือกบัทุกสิ)งด้วยตนเอง เราไม่จาํเป็นต้องรู้ว่าอะไรกาํลงัจะเกดิขึTน อย่างเดยีวที)เราต้องรู้กคื็อ 

พระเจ้าของเราเพยีงพอเสมอสําหรับความท้าทายใด ๆ และทุกสิ)งทัTงสิTนที)เราเผชิญ 

และเราคาดการณ์ได้เสมอว่าพระองค์จะจดัการกบัสถานการณ์นัTนเหมือนกบัที)พระองค์สัญญากบัดาวดิ กบัอบัราฮัม 

กบัอาดมั กบัพระเยซู และกบัเปาโล—ว่าพระองค์เป็นที)พึ)ง สัตย์ซื)อ ไม่โลเล ไม่เปลี)ยนไปกบักาลเวลา 

และกอปรด้วยฤทธานุภาพทัTงมวลที)จะรับมือกบัทุกสถานการณ์ที)เราเผชิญ 

—ดร. เจ ลกิอน ดนัแคน ที)สาม 

 
หลงัจากศึกษาธรรมชาติแห่งฤทธานุภาพไร้ขีดจาํกดัของพระบิดาแลว้ เราจะมุ่งไปพิจารณาพระลกัษณะอนัไม่มีใครเทียบได ้

ซึ- งหมายความวา่ พระเจา้เป็นผูท้รงสรรพฤทธานุภาพแต่เพียงผูเ้ดียว 

 
 
ไมม่ใีครเทยีบได ้
 

ลองฟังดูวา่ อิสยาห์ 14:24-27 บรรยายอาํนาจอนัไม่มีใครเทียบไดข้องพระเจา้วา่อยา่งไร: 

 
พระยาห์เวห์ผูท้รงฤทธิ\ ทรงปฏิญาณไวว้า่ “เราวางแผนไวอ้ยา่งไร มนัจะเป็นอยา่งนัMนแน่นอน 

และเราประสงคอ์ยา่งไร มนัจะเกิดขึMนตามนัMน เราจะขยีMทพัอสัซีเรียในดินแดนของเรา 

เราจะเหยยีบเขาลงที-ภูเขาของเรา เราจะกาํจดัแอกจากประชากรของเรา และขจดัภาระจากบ่าของพวกเขา” 

นี-เป็นแผนการที-กาํหนดไวส้าํหรับโลกทัMงโลก นี-คือพระหตัถซึ์-งเงืMอขึMนเหนือประชาชาติทัMงปวง 

เพราะพระยาห์เวห์ผูท้รงฤทธิ\ ไดท้รงกาํหนดไว ้ใครเล่าจะพลิกผนัได?้ พระองคท์รงยื-นพระหตัถอ์อกมา 

ใครเล่าจะทาํใหพ้ระองคท์รงหดพระหตัถก์ลบัไป? (อสิยาห์ 14:24-27) 
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สงัเกตใหดี้วา่ในขอ้ความนีM  

คาํบรรยายฤทธานุภาพไร้ขีดจาํกดัของพระเจา้นัMนตามมาดว้ยคาํประกาศวา่พระองคเ์ท่านัMนเป็นผูท้รงสรรพฤทธานุภาพ 

ไม่มีผูใ้ดขดัขวางหรือบิดพระหตัถข์องพระองคก์ลบัไปได ้

 

การที-พระบิดามีฤทธานุภาพอนัไม่มีใครเทียบได ้เป็นผลตามธรรมชาติของการที-มีพระเจา้เที-ยงแทเ้พียงองคเ์ดียว 

ถา้บงัเอิญมีเทพอีกองคห์นึ-งที-มีอาํนาจไร้ขีดจาํกดั สถานะของพระเจา้ในฐานะพระเจา้องคเ์ดียวกจ็ะถูกทา้ทาย 

ทัMงนีM เพราะเทพใดที-มีอาํนาจไร้ขีดจาํกดั กต็อ้งเป็นผูสู้งสุด หรือสามารถทาํใหต้นเองสูงสุด โดยใชฤ้ทธานุภาพของตน 

 

นี-คือสาระสาํคญัที-พระเจา้ตรัสแก่โยบในโยบ 38 โดยพระเจา้ตรัสวา่ 

โยบจะอา้งความชอบธรรมของตนเองไดก้ต่็อเมื-อเขาสามารถกระทาํกิจอนัเกรียงไกรเหมือนที-พระเจา้ไดท้าํมาแลว้ เช่นการสร้าง 

การวางระเบียบ และการควบคุมจกัรวาลอยา่งเป็นระบบ 

 

แต่ในความเป็นจริงกคื็อพระเจา้เป็นผูเ้ดียวเท่านัMนที-ทรงฤทธิ\ สูงสุด ดงันัMน พระองคเ์ป็นผูเ้ดียวที-มีอาํนาจไร้ขีดจาํกดั 

 

ที-น่าเศร้ากคื็อ ในยคุของเรา คริสเตียนเจตนาดีหลายคนกลบัปฏิเสธไม่เชื-อวา่พระเจา้มีอาํนาจสูงสุด คนเหล่านีM เขา้ใจผดิ 

คิดวา่พระคมัภีร์สอนวา่พระเจา้กาํลงัทาํสิ-ง “เท่าที-จะทาํได”้ กบัสิ-งที-ทรงสร้าง 

แต่สรรพฤทธานุภาพของพระเจา้เป็นเป็นคาํสอนจากพระคมัภีร์ที-เป็นประโยชนใ์นทางปฏิบติัอยา่งลํMาเลิศ เมื-อเผชิญความลาํบาก 

คนของพระเจา้ร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค ์เพราะรู้วา่พระเจา้สามารถช่วยได ้เมื-อความชั-วร้ายดูเหมือนจะครอบครองโลกนีM  

เรามั-นใจไดว้า่พระเจา้มีอาํนาจเหนือความชั-วร้ายทัMงปวง หากปราศจากความเชื-อในสรรพฤทธานุภาพของพระเจา้ 

เรากข็าดรากฐานแห่งความเชื-อมั-นวา่พระเจา้จะเอาชนะศตัรูได ้

และขาดความมั-นใจวา่ลูกของพระเจา้จะไดรั้บพระพรนิรันดร์ตามที-พระองคส์ญัญา 

 

นบัเป็นสิ-งอศัจรรยที์-หลกัศาสนศาสตร์อนัเขม้ขน้และลํMาลึก สามารถสรุปอยูใ่นวลีเดียว คือ “พระบิดาผูท้รงฤทธิ\ ที-สุด” 

เราปรนนิบติัพระเจา้ผูมี้สมัพนัธภาพส่วนบุคคลกบัเรา ผูท้รงความเป็นบิดา และผูท้รงฤทธานุภาพ 

และพระองครั์กและใส่ใจเราในวธีิที-เหนือความคาดหมาย เราสามารถมั-นใจอยา่งเตม็ที-วา่การปกป้องของพระองคไ์ม่มีวนัลม้เหลว 

เพราะเรารู้วา่พระองคไ์ม่มีวนัลม้เหลว พระองคจ์ะเป็นพระผูส้ร้าง มหากษตัริย ์และหวัหนา้ครอบครัวของเราตลอดไป 

ฤทธานุภาพของพระองคจ์ะไร้ขีดจาํกดัและไม่มีใครเทียบไดต้ลอดไป พระองคพ์ร้อมเสมอที-จะพิทกัษเ์รา 

และความรอดที-พระองคป์ระทานมากเ็ป็นนิรันดร์ เช่นเดียวกบัที-พระองคเ์ป็นนิรันดร์ 

 

ที-ผา่นมาในบทเรียนนีM  เราไดส้าํรวจธรรมชาติของพระเจา้องคต์รีเอกานุภาพของเรา 

รวมทัMงพระลกัษณะของพระภาคผูสู้งสุดที-เราเรียกวา่ “พระบิดาผูท้รงฤทธิ\ ที-สุด” ในเวลานีM  เราพร้อมที-จะศึกษาหวัขอ้ที-สาม คือ 

บทบาทของพระบิดาในฐานะ “ผูท้รงสร้างฟ้าสวรรคแ์ละโลก” 

 

 
ผูท้รงสรา้ง 

 
เพื-อศึกษาเกี-ยวกบัพระบิดาในฐานะ “ผูท้รงสร้างฟ้าสวรรคแ์ละโลก” เราจะพิจารณาการทรงสร้างของพระองคส์ามดา้น หนึ-ง 

ผลงานแห่งการทรงสร้างของพระบิดา สอง ความลํMาเลิศของสิ-งที-ทรงสร้าง และสาม อาํนาจของพระบิดาเหนือสิ-งที-ทรงสร้าง 

เราจะเริ-มจากผลงานแห่งการทรงสร้างของพระบิดา 
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ผลงานแหง่การทรงสรา้ง 
 

การทรงสร้างเป็นผลงานหนึ-งที- หลกัขอ้เชื-อของอคัรธรรมทูต เจาะจงวา่เป็นผลงานของพระบิดา 

เราคงจาํประโยคแรกในหลกัขอ้เชื-อนีMได ้

 

ขา้พเจา้เชื-อวางใจในพระเจา้ พระบิดาผูท้รงฤทธิ\ ที-สุด ผูท้รงสร้างฟ้าสวรรคแ์ละโลก 

 

ในบรรดากิจการต่าง ๆ ที-พระบิดาไดก้ระทาํนัMนมีบนัทึกในพระคมัภีร์ 

และคริสตศ์าสนาตัMงแต่ยคุประวติัศาสตร์เนน้วา่คริสเตียนทุกคนตอ้งยนืยนัความเชื-อนีM  

 

คริสเตียนส่วนใหญ่คุน้เคยกบัแนวคิดที-วา่พระเจา้ทรงสร้างและรักษาจกัรวาลไว ้

ส่วนมากเป็นเพราะพระคมัภีร์กล่าวถึงเรื-องนีM บ่อยครัM ง จริง ๆ แลว้ ถา้เราเปิดพระคมัภีร์และเริ-มอ่านหนา้แรก 

สิ-งแรกที-พระคมัภีร์บอกเรากคื็อ พระเจา้เป็นผูท้รงสร้างฟ้าสวรรคแ์ละโลก อยา่งที-เราเห็นใน ปฐมกาล 1:1 วา่ 

 

“ในปฐมกาล พระเจา้ทรงสร้างทุกสิ-งในฟ้าสวรรคแ์ละโลก” (ปฐมกาล 1:1) 

 
หลงัจากบทนาํขอ้นีM  ส่วนที-เหลือของ ปฐมกาล 1 อธิบายวา่พระเจา้ทรงสร้างและจดัระเบียบจกัรวาลภายในเวลาหกวนั 

 

เราตอ้งเขา้ใจวา่ ตลอดประวติัศาสตร์ของคริสตจกัร มีทฤษฎีแตกต่างกนัมากมายเกี-ยวกบัการตีความเรื-องราวการทรงสร้างใน 

ปฐมกาล 1 นกัศาสนศาสตร์เกือบทัMงหมดไดเ้ห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ พระเจา้ทรงสร้างจกัรวาลขึMนมาจากที-ไม่มีอะไรเลย นั-นหมายความวา่ 

ก่อนที-พระเจา้สร้างฟ้าสวรรคแ์ละโลก ไม่มีสิ-งใดอยูเ่ลย ยกเวน้พระเจา้เท่านัMน ไม่มีสิ-งใดดาํรงอยูก่่อนเพื-อใหพ้ระเจา้ “ใช”้ 

เพื-อสร้างจกัรวาล นกัศาสนศาสตร์หลายคนใหค้วามเห็นวา่ พระเจา้ทรงสร้างเวลาและอวกาศดว้ย 

 

กระนัMน นกัศาสนศาสตร์กม็กัเห็นต่างกนัเรื-องวธีิการที-พระบิดาทรงสร้างจกัรวาล โดยเฉพาะเกี-ยวกบัลกัษณะของ 

“หกวนัแห่งการทรงสร้าง” บิดาแห่งคริสตจกัรหลายคน เช่น เคลเมนต ์โอริเจน และออกสัติน 

เชื-อวา่วนัทัMงหกเป็นภาพพจนแ์สดงถึงการทรงสร้างที-น่าจะเกิดขึMนในชั-วขณะเดียว คนอื-น ๆ เช่น อิเรนายอสั และ เทอร์ทุลเลียน 

มองหกวนันีMวา่เท่ากบัวนัที-มี 24 ชั-วโมงตามปกติ หลงัจากนัMน เมื-อวทิยาศาสตร์เริ-มบ่งบอกวา่จกัรวาลนัMนมีอายนุานมาก 

นกัศาสนศาสตร์หลายคนกเ็ริ-มอ่านเรื-องการทรงสร้างจากมุมมองใหม่ บา้งกเ็สนอวา่ หกวนันัMนคือวนัที-มี 24 ชั-วโมง แต่ระหวา่งวนัต่าง ๆ 

ที-พระเจา้ทรงสร้างนัMน มีช่วงเวลาแสนยาวนานคั-นอยู ่ส่วนคนอื-น ๆ ตีความหกวนันีMวา่เป็นคาํอุปมาอนัหมายถึงยคุหรือสมยั 

 
แน่นอนว่าประเดน็เรื)องวนัในการทรงสร้างใน ปฐมกาล 1 เป็นประเดน็ร้อนอนัเป็นที)มาของข้อถกเถยีงมากมาย 

ข้าพเจ้าคดิว่า ประเดน็หนึ)งกคื็อ ปฐมกาล เป็นงานเขยีนประเภทใด? ประเภทที)เขยีนขึTนเพื)อให้ข้อมูลเชิงสัมผสั 

คือข้อมูลที)เกี)ยวข้องกบัประสาทสัมผสั หรือประเภทที)เขยีนขึTนเพื)อสอนความจริงด้านจติวญิญาณ? ณ จุดนีT 

เราไม่ควรด่วนฟันธงว่าเป็นประเภทใด พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกนีT และทัTงสองมุมมองกค็วรเสริมกนัและกนัได้ 

เพยีงแต่ถ้าเราอ่าน ปฐมกาล 1 ในฐานะงานเขยีนทางวทิยาศาสตร์ 

มนักจ็ะนําเราไปสู่การตคีวามที)แตกต่างจากเมื)อเราอ่านพระวจนะบทนีTในฐานะข้อเขยีนที)อภปิรายถงึความหมายแล

ะธรรมชาตขิองการทรงสร้าง 

—ดร. จอห์น ออสวอลท์ 

 
สาํหรับการที-คริสตจกัรยคุแรกใช ้หลกัขอ้เชื-อของอคัรธรรมทูต สิ-งที-ดูเหมือนสาํคญัที-สุดกคื็อ การที-ผูเ้ชื-อยอมรับวา่พระเจา้—
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พระเจา้เท่านัMน—ซึ-งนาํโดยพระภาคพระบิดา ทรงสร้างและยงัคงรักษาจกัรวาลทัMงหมดไว ้รวมถึงอาณาจกัรแห่งวตัถุและวญิญาณ 

พร้อมกบัสสารและสิ-งมีชีวติทัMงมวลในนัMน 

 

นี-เป็นแนวคิดเดียวกนักบัสิ-งที-ชาวเลวเีนน้ย ํMาใน เนหะมีย ์9:6 ลองฟังพระวจนะขอ้นีM  

 

“พระองคผ์ูเ้ดียวทรงเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระองคท์รงสร้างฟ้าสวรรค ์

ทรงสร้างแมก้ระทั-งฟ้าสวรรคสู์งสุดและดวงดาวทัMงปวงในฟากฟ้า 

ทรงสร้างแผน่ดินโลกกบัทอ้งทะเลและสรรพสิ-งในนัMน พระองคป์ระทานชีวติแก่ทุกสิ-ง 

และชาวสวรรคน์มสัการพระองค”์ (เนหะมย์ี 9:6) 

 
ในขอ้นีM  เราทราบวา่พระเจา้เพียงผูเ้ดียวทรงสร้างจกัรวาล และพระเจา้เพียงผูเ้ดียวยงัคงมอบชีวติแก่ทุกสิ-งที-ดาํรงอยู ่

และรักษาจกัรวาลที-พระองคไ์ดส้ร้างมา 

 

ตอนนีM  สิ-งสาํคญัอยา่งหนึ-งที-ตอ้งอธิบายกคื็อ ถึงแมพ้ระบิดามีบทบาทผูน้าํในการสร้างและธาํรงไวซึ้-งสวรรคแ์ละโลก 

แต่ภารกิจเหล่านีM เกี-ยวขอ้งกบัองคต์รีเอกานุภาพสมบูรณ์ในหลาย ๆ ดา้น เช่น 

พระบุตรคือวธีิการหรืออุปกรณ์ที-พระบิดาทรงใชเ้พื-อสร้างโลก และพระบิดากย็งัคงใชพ้ระบุตรเพื-อรักษาโลกนีMไว ้

 

ใน 1 โครินธ์ 8:6 เปาโลอธิบายการทรงสร้างดงันีM : 

 
มีพระเจา้องคเ์ดียว คือพระบิดาผูท้รงเป็นที-มาของสิ-งสารพดั เรามีชีวติอยูเ่พื-อพระองค ์

และมีองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้องคเ์ดียวคือพระเยซูคริสต ์สิ-งสารพดัเป็นมาโดยทางพระองค ์

และเรามีชีวติอยูโ่ดยทางพระองค ์(1 โครินธ์ 8:6) 

 

ในขอ้นีM  เปาโลอธิบายวา่พระบิดาเป็นตน้กาํเนิดของการทรงสร้าง การทรงสร้าง “มาจาก” พระองค ์แต่ “มาทาง” พระบุตร 

เรายงัดาํรงชีวติอยูไ่ดเ้พราะพระบิดาธาํรงชีวติเราไวโ้ดยผา่นทางพระบุตรของพระองค ์

 

ความเกี-ยวขอ้งของพระวญิญาณบริสุทธิ\ ถูกกล่าวถึงไม่ชดัแจง้นกัในพระคมัภีร์ แรกเริ-มนัMน 

พนัธสญัญาเดิมสื-อเป็นนยัยะถึงพระวญิญาณบริสุทธิ\ ในขอ้ความที-กล่าวถึง “พระวญิญาณของพระเจา้” ในยคุพนัธสญัญาเดิม 

พระวญิญาณบริสุทธิ\ ยงัไม่ถูกเปิดเผยอยา่งชดัเจนในฐานะอีกพระภาคหนึ-งของพระเจา้ แมก้ระนัMน พนัธสญัญาใหม่กส็อนวา่ 

พระวญิญาณบริสุทธิ\ ทรงกระทาํราชกิจอยูแ่ลว้ในโลกนีM  เพื-อทาํใหพ้ระประสงคข์องพระเจา้สาํเร็จ เราพบความจริงขอ้นีMไดใ้น มาระโก 

12:36 ที-กล่าววา่ พระวญิญาณบริสุทธิ\ ทรงดลใจผูเ้ขียนหนงัสือต่าง ๆ ในพนัธสญัญาเดิม อีกตวัอยา่งคือกิจการ 2:2-17  

 

เปโตรสอนวา่ พระวญิญาณบริสุทธิ\ เป็นแหล่งที-มาของคาํพยากรณ์และของประทานฝ่ายวญิญาน 

ตัMงแต่ยคุพนัธสญัญาเดิมมาแลว้ 

 

เมื-อเราอ่านขอ้ความเกี-ยวกบัพระวญิญาณของพระเจา้ในพนัธสญัญาเดิม จึงมีเหตุผลที-เราจะอนุมานวา่ 

ขอ้ความเหล่านีM เลง็ถึงการที-พระวญิญาณบริสุทธิ\ จะถูกเปิดเผยอยา่งชดัเจนในภายหลงั ในฐานะอีกพระภาคผูสู้งสุด เช่น ปฐมกาล 1:2-3 

กล่าววา่: 
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“ขณะนัMนโลกยงัไม่มีรูปทรงและวา่งเปล่า ความมืดปกคลุมอยูเ่หนือพืMนผวิของหว้งนํMา 

พระวญิญาณของพระเจา้ทรงเคลื-อนไหวอยูเ่หนือนํMานัMน และพระเจา้ตรัสวา่ “จงเกิดความสวา่ง” 

ความสวา่งกเ็กิดขึMน” (ปฐมกาล 1:2-3) 

 
คาํวา่ “พระวญิญาณของพระเจา้” ตามตวัอกัษร หมายถึง พระเจา้ในพระภาคทัMงสาม แต่ในมุมมองของพนัธสญัญาใหม่ 

เราจะเห็นวา่ คาํนีM เนน้ที-กิจการของพระภาคพระวญิญาณบริสุทธิ\  

 

หลงัจากเรียนรู้เกี-ยวกบัพระบิดาในฐานะพระผูส้ร้างผา่นผลงานทรงสร้างแลว้ เราจะศึกษาความลํMาเลิศของการทรงสร้าง 

 
 

ความลํา้เลศิของการทรงสรา้ง 
 

หลายศาสนาและปรัชญาสอนวา่จกัรวาลวตัถุนัMนไม่เกี-ยวขอ้งกบัศีลธรรม นั-นคือ ไม่มีดี ไม่มีชั-ว 

บางความเชื-อสอนวา่โลกนีM มีแต่ความชั-วร้าย เช่น บางปรัชญานอกรีตที-ทา้ทายคริสตจกัรยคุแรกสอนวา่ จกัรวาลวตัถุคือความเสื-อม 

และหากมนุษยต์อ้งการถูกช่วยใหร้อดอยา่งแทจ้ริง เขาตอ้งปลดปล่อยตนเองจากพนัธนาการแห่งร่างกายใหไ้ด ้

แนวคิดดา้นลบเกี-ยวกบัโลกนีM เป็นเหตุผลหนึ-งที- หลกัขอ้เชื-อของอคัรธรรมทูต ย ํMาวา่ พระเจา้ทรงสร้างฟ้าสวรรคแ์ละโลก พระคมัภีร์กล่าววา่ 

จกัรวาลนัMนคือผลงานสร้างลํMาเลิศของพระเจา้และสะทอ้นลกัษณะลํMาเลิศของพระองค ์

 
ปฐมกาล 1 เตือนความจาํของเราวา่สิ-งทรงสร้างนัMน “ดี” เช่น ขอ้ 4, 10, 12, 18, 21, 25 และ 31—ทัMงหมดเจด็ครัM ง 

และในครัM งสุดทา้ย พระคมัภีร์บนัทึกวา่ สิ-งทรงสร้างทัMงสิMนนัMน ไม่ใช่แค่ “ดี” แต่ “ลํMาเลิศ” หรือ “ยอดเยี-ยม” โมเสสเขียนไวใ้น ปฐมกาล 

1:31 วา่: 

 
“พระเจา้ทอดพระเนตรทุกสิ-งที-ทรงสร้างขึMน ทรงเห็นวา่ดียิ-งนกั” (ปฐมกาล 1:31) 

 
แต่น่าเศร้าที-ไม่นานหลงัจากพระเจา้ไดส้ร้างโลก อาดมัและเอวาไดท้าํบาปต่อพระเจา้ดว้ยการกินผลไมแ้ห่งการรู้ดีรู้ชั-ว 

ผลของความบาปนีMกคื็อ พระเจา้ใหสิ้-งทรงสร้างทัMงปวงตกอยูภ่ายใตค้าํสาป ขอ้ความหนึ-งที-บนัทึกเรื-องนีM คือ ปฐมกาล 3:17-19 

ซึ- งเป็นตอนที-พระเจา้กล่าวคาํสาปนีMกบัอาดมัวา่ 

 
“แผน่ดินจึงถูกสาปแช่งเพราะเจา้ เจา้จะหาเลีMยงชีพจากแผน่ดินดว้ยความลาํบากตรากตรํา ตลอดชีวติของเจา้ 

ตน้หนามนอ้ยใหญ่จะงอกขึMนมาบนแผน่ดิน และเจา้จะกินพืชพนัธ์ุจากทอ้งทุ่ง เจา้จะทาํมาหากิน อาบเหงื-อต่างนํMา” 

(ปฐมกาล 3:17-19) 

 
เพราะความบาปของอาดมั พระเจา้สาปแผน่ดิน ทาํใหก้ารเกษตรนัMนยากลาํบาก 

อาดมัและเผา่พนัธ์ุมนุษยจึ์งตอ้งทาํงานหนกัเพื-อหาอาหาร และคาํสาปต่อแผน่ดินนีMไม่ไดจ้าํกดัอยูแ่ค่การเกษตร 

แต่กระทบโลกทัMงโลกในทุกแง่มุม เปาโลกล่าวถึงปัญหานีM ใน โรม 8 เมื-อท่านประกาศวา่การที-พระเยซูทรงไถ่ผูเ้ชื-อนัMน 

ในที-สุดจะนาํไปสู่การคืนสู่สภาพลํMาเลิศของสิ-งทรงสร้าง ลองฟังคาํพดูของเปาโลใน โรม 8:20-22: 

 
“เพราะสรรพสิ-งที-พระเจา้ทรงสร้างไดถู้กทาํใหผ้ดิเพีMยนไร้ค่าไป … 

แต่โดยความตัMงใจของผูที้-บงัคบัใหม้นัตอ้งตกอยูใ่นภาวะดงักล่าว 

ดว้ยมีความหวงัวา่สรรพสิ-งเหล่านัMนจะไดรั้บการปลดปล่อยจากการผกูมดัใหต้อ้งเสื-อมสลาย … 

สรรพสิ-งที-พระเจา้ทรงสร้างกาํลงัครํ-าครวญราวกบัเจบ็ทอ้งจะคลอดบุตรจนถึงปัจจุบนันีM ” (โรม 8:20-22) 



หลกัขอ้เชือ่ของอคัรธรรมทตู          บทที ่2: พระเจา้พระบดิา 
 

-26- 

For videos, lesson guides and other resources, visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

เปาโลสอนวา่คาํสาปต่อแผน่ดินกระทบทุกองคป์ระกอบของสิ-งทรงสร้าง 

 
แต่การตอ้งคาํสาปนัMน ไม่ควรทาํใหเ้ราเขา้ใจผดิวา่ สิ-งทรงสร้างนัMนไม่ดีอีกต่อไป จริงอยู ่

การที-มนุษยต์กสู่ความบาปทาํความเสียหายแก่สิ-งทรงสร้าง แต่โลกนีMกย็งัคงเป็นของพระเจา้ และโดยพืMนฐานแลว้ โลกนีMกย็งัดีอยู ่

เปาโลยนืยนัจุดนีM เมื-อท่านเขียนเกี-ยวกบัความชอบธรรมของการแต่งงาน และเสรีภาพของคริสเตียนในการรับประทานอาหารไดทุ้กชนิด 

ฟังคาํพดูของเปาโลใน 1 ทิโมธี 4:4 

 
“เพราะทุกสิ-งที-พระเจา้ทรงสร้างนัMนดี” (1 ทโิมธี 4:4) 

 
สงัเกตคาํพดูของเปาโลในขอ้นีM  ท่านไม่ไดบ้อกวา่ “ทุกสิ-งที-ถูกสร้างนัMนดี” แต่บอกวา่ “ทุกสิ-งที-พระเจา้ทรงสร้างนัMนดี” 

 
การที)โลกทางกายภาพนัTนด—ีการที)พระเจ้าประกาศว่าด—ีมนัียยะทางปฏบัิตต่ิอเรามากมาย ประการแรก 

เราต้องปกป้องสิ)งแวดล้อม เพราะเราเป็นผู้ดูแลสิ)งทรงสร้าง อกีประการหนึ)ง ถงึที)สุดแล้ว 

พระเจ้าจะพทิกัษ์รักษาสิ)งทรงสร้าง พระองค์จะสร้างใหม่ และสิ)งทรงสร้างจะถูกฟืT นฟู แทนที)จะถูกทาํลาย 

เราจะมชีีวติตลอดไปในสวรรค์และโลกแห่งใหม่ โลกทางกายภาพที)พระเจ้าสร้างนัTนเป็นสิ)งด ี

เนืTอหนังร่างกายของเรา—การดาํรงอยู่ทางกายภาพของเรา—กเ็ป็นสิ)งด ี

—ดร. มาร์ค สเตราสส์ 

 

ฉะนัMน ไม่วา่เรื-องการแต่งงาน หรืออาหาร หรือสิ-งใดกต็ามที-พระเจา้ทรงสร้าง เรามั-นใจไดว้า่ทุกสิ-งลว้นประเสริฐ 

เพราะพระบิดาผูท้รงสร้างสิ-งเหล่านัMนประเสริฐ นี-คือเหตุผลที-เปาโลสามารถกล่าว (ใน โรม 1) วา่ ความลํMาเลิศของพระเจา้นัMน 

ประจกัษแ์ก่มนุษยชาติ ผา่นทุกสิ-งที-พระองคท์รงสร้าง นี-เป็นเหตุผลที- สดุดี 19 สามารถกล่าววา่ฟ้าสวรรคป์ระกาศพระสิริของพระเจา้ 

 

จอห์น เวสลีย ์บรรยายความประเสริฐของการทรงสร้างในผลงานสมยัศตวรรษที- 18 ของเขา 

“สาํรวจพระปัญญาของพระเจา้ผา่นการทรงสร้าง” (ภาคที- 3, บทที- 2) ท่านเขียนไวว้า่: 

 

“จกัรวาลทัTงสิTนกคื็อภาพซึ)งแสดงความสมบูรณ์แบบทุกด้านของพระเจ้า 

จกัรวาลสําแดงไม่เพยีงแค่การดาํรงอยู่ของพระเจ้าเท่านัTน แต่รวมถงึเอกภาพ ฤทธานุภาพ ปัญญา อสิรภาพ 

และความประเสริฐของพระองค์ด้วย” 

 

จกัรวาลไดส้าํแดงความดีเลิศของพระเจา้ได ้กด็ว้ยการสาํแดงความดีเลิศในตวัเอง ดว้ยเหตุวา่จกัรวาลมีความดีเลิศได ้

กเ็พราะพระเจา้ผูดี้เลิศทรงเป็นผูส้ร้างจกัรวาลนั-นเอง  

 
การทรงสร้างของพระเจ้าสะท้อนความลํTาเลศิของพระองค์ และบอกเราว่า ตัTงแต่แรกนัTน 

การทรงสร้างไม่ได้มสิี)งชั)วร้ายในตวัเอง และความเลวทรามกไ็ม่ได้อยู่ภายในสิ)งใดโดยธรรมชาต ิ

การทรงสร้างบอกเราว่า เมื)อพระเจ้าสร้างสรรพสิ)งนัTน พระองค์สร้างมาอย่างดเียี)ยม และเตม็ไปด้วยความงดงาม 

แต่ความงดงามนัTนต้องหม่นหมองไปเพราะการที)มนุษย์ล้มลงในความบาป 

หนามที)ทิ)มแทงและการต้องอาบเหงื)อต่างนํTา ทาํให้สิ)งที)พระเจ้าสร้างบิดเบีTยวไป แต่ในฐานะคริสเตยีน 

เราได้เริ)มกระบวนการ หรือกล่าวให้ถูกต้องกคื็อ พระเจ้าได้เริ)มกระบวนการสร้างเราใหม่จากภายใน 

เราเป็นผู้ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ และเหมือนที)นักประพนัธ์เพลงสรรเสริญพระเจ้าท่านหนึ)งได้กล่าวไว้ 

เราเห็นบางสิ)งที)ดวงตาอนัปราศจากพระคริสต์ไม่เคยได้เห็น เราเริ)มมองการทรงสร้างว่าเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า 
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ดงันัTน เราคริสเตยีนจงึเห็นศิลปะ ความงาม โครงสร้าง ความกลมกลืน และบูรณาการ 

ภายในทุกสิ)งที)ทรงสร้างนั)นเอง และนี)เป็นเหตุผลที)เรามคีวามหวงัในสวรรค์ใหม่และแผ่นดนิโลกใหม่ 

เมื)อสิ)งที)พระเจ้าทรงสร้างจะถูกเปลี)ยนแปลงให้กลายเป็นสิ)งใหม่ทัTงสิTน เมื)อนัTน 

เราจะสามารถชื)นชมยนิดกีบัสิ)งทรงสร้างตามที)พระเจ้าเจตนาให้เราชื)นชมยนิดตีัTงแต่แรก 

—ดร. ดเีรค ดบัเบิลยู เอช โธมสั 

 

เมื-อเราเขา้ใจผลงานทรงสร้างและความลํMาเลิศของการทรงสร้างแลว้ 

เราจะมุ่งความสนใจไปที-อาํนาจของพระบิดาเหนือสิ-งทรงสร้าง ซึ- งพระองคเ์ป็นเจา้ของในฐานะเป็นผูส้ร้าง 

 
 

อาํนาจเหนือสิง่ทรงสรา้ง 
 

มีหลายสิ-งที-เราอาจกล่าวถึงเกี-ยวกบัอาํนาจของพระบิดาในฐานะผูท้รงสร้าง แต่เราจะเนน้ที-ลกัษณะพืMนฐานสามประการ ไดแ้ก่ 

1) อาํนาจอนัสมบูรณ์; 2) อาํนาจเฉพาะพระองค;์ และ 3) อาํนาจอนัครอบคลุมทุกสิ-ง เราจะศึกษาอาํนาจทัMงสามลกัษณะนีMอยา่งใกลชิ้ดยิ-งขึMน 

โดยเริ-มจากอาํนาจอนัสมบูรณ์ของพระบิดาในฐานะผูท้รงสร้าง 

 
 
อาํนาจอนัสมบรูณ์ 
 

อาํนาจของพระบิดานัMนสมบูรณ์ในความหมายที-วา่ พระองคมี์เสรีภาพเตม็ที-ที-จะทาํอะไรกบัสิ-งที-ทรงสร้างกไ็ด ้

พระคมัภีร์มกัเปรียบอาํนาจอนัสมบูรณ์ของพระบิดากบัอาํนาจของช่างปัM นเหนือดินเหนียว ขอ้ความเปรียบเปรยนีMพบไดใ้น อิสยาห์ 29:16; 

อิสยาห์ 45:9; เยเรมีห์ 18:1-10; และ โรม 9:18-24 ลองฟังเปาโลกล่าวถึงอาํนาจของพระเจา้ใน โรม 9:20-21: 

 

“ควรหรือที-สิ-งที-ถูกปัM นจะพดูกบัช่างปัM นวา่ ‘ทาํไมถึงสร้างฉนัอยา่งนีM?’ 

ช่างปัM นไม่มีสิทธิ\ เอาดินกอ้นเดียวกนัมาปัM นเป็นภาชนะสวยงามและปัM นเป็นภาชนะใชส้อยทั-วไปหรือ?” (โรม 9:20-

21) 

 

แน่นอนวา่ คาํถามชวนคิดของเปาโลนัMน มีคาํตอบชดัเจน เนื-องจากพระเจา้เป็นผูส้ร้างทุกสิ-ง 

พระองคมี์สิทธิและเสรีภาพที-จะทาํอะไรกไ็ดก้บัสิ-งที-พระองคส์ร้าง 

 

ข้าพเจ้าคดิว่า เมื)อบางคนได้ยนิว่าพระคมัภร์ีสอนว่าพระเจ้ามอีาํนาจสูงสุดเหนือทุกสิ)งที)เกดิขึTนในโลกนีT 

เขาอาจรู้สึกถูกคุกคามหรือไม่พอใจ แต่สําหรับคริสเตยีน เมื)อเรานึกถงึว่าพระเจ้าคือใคร 

เราควรรู้สึกขอบพระคุณอย่างยิ)ง 

เพราะมนัหมายความว่าชีวติของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระบิดาผู้ทรงสรรพปัญญา ทรงฤทธานุภาพ 

และทรงรักเราถงึขนาดประทานพระบุตรองค์เดยีวของพระองค์ให้ไถ่เราบนกางเขน 

และนี)เป็นความอุ่นใจอย่างเหลือเชื)อ โดยเฉพาะในยามเจบ็ปวด 

หรือในยามที)เราสงสัยว่าอะไรกาํลงัเกดิขึTนกบัชีวติของเรา 

—ดร. เดนนิส จอห์นสัน 
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แม้เราจะไม่เข้าใจทุกสิ)งที)กาํลงัเกดิขึTน แต่ถ้าเราเป็นคนของพระเยซูคริสต์ 

พระเจ้าเป็นพระบิดาของเราและทรงรักเรา พระองค์ปกป้องคุณและจบัตาดูคุณอยู่ 

ไม่ว่าคุณกาํลงัผ่านเหตุการณ์อะไรอยู่กต็าม บางสิ)งที)เราเผชิญในชีวติกเ็จบ็ปวดอย่างไม่น่าเชื)อ 

แต่ไม่ว่าเราจะเผชิญสิ)งใด พระเจ้าควบคุมอยู่ —คุณจะยอมรับความจริงนีT ณ จุดนีTในชีวติได้ไหม?—

พระองค์กาํหนดให้เหตุการณ์เจบ็ปวดเกดิขึTนกบัคุณเพื)อประโยชน์ของคุณเอง เพื)อคุณจะได้ถูกชําระให้บริสุทธิ9 

พระเจ้าเปลี)ยนศัตรูในชีวติเราให้เป็นเพื)อน เพื)อเราจะได้รับยิ)งกว่าชัยชนะโดยพระองค์ผู้ทรงรักเรา 

เราไม่เพยีงแค่ชนะ แต่ได้รับยิ)งกว่าชัยชนะโดยพระองค์ผู้ทรงรักเรา 

นี)หมายถงึพระเจ้าใช้บททดสอบและความยากลาํบากเพื)อชําระเราให้บริสุทธิ9 เพื)อให้เราเหมือนพระคริสต์ยิ)งขึTน 

ฮีบรู 12 บอกว่า พระองค์ฝึกวนัิยเราเหมือนพ่อที)เมตตา ปรีชา และประเสริฐ 

ข้าพเจ้าคดิว่าการต่อสู้เพื)อรักษาความเชื)อมกัเกดิขึTน ณ จุดนีTแน่นอน เราต้องบอกตวัเองเสมอว่า พระเจ้า 

พระองค์ใส่ใจเราแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจกต็าม พระองค์นําสิ)งนีTเข้ามาในชีวติเพื)อให้เกดิสิ)งด ีเพื)อให้เราบริสุทธิ9 

เพื)อให้เราได้รับการชําระ 

—ดร. ทอม ชไรเนอร์ 

 

 
อาํนาจเฉพาะพระองค ์
 

นอกจากอาํนาจอนัสมบูรณ์แลว้ พระบิดายงัมีอาํนาจเฉพาะพระองคเ์หนือทุกสิ-งที-พระองคท์รงสร้าง อาํนาจของพระบิดาเป็น 

“อาํนาจเฉพาะพระองค”์ ในความหมายวา่ ไม่มีสิ-งทรงสร้างใด ๆ มีอาํนาจอนัสมบูรณ์ อาํนาจอนัสมบูรณ์เป็นของผูส้ร้างเท่านัMน 

และพระเจา้เป็นผูส้ร้างแต่ผูเ้ดียว ยิ-งกวา่นัMน เมื-อเราพิจารณาตรีเอกานุภาพในแง่เคหะวทิยา พระบิดากมี็อาํนาจเหนืออีกสองพระภาค 

พระเยซูตรัสใน ยอห์น 5:26-27 วา่: 

 

“เพราะพระบิดาทรงมีชีวติในพระองคเ์องฉนัใด พระองคก์ท็รงใหพ้ระบุตรมีชีวติในพระองคเ์องฉนันัMน 

และพระองคท์รงใหพ้ระบุตรมีสิทธิอาํนาจที-จะพิพากษาเพราะวา่พระองคคื์อบุตรมนุษ” (ยอห์น 5:26-27) 

 

พระเยซูสอนวา่อาํนาจของพระองคใ์นการพิพากษาโลกนัMน พระองคไ์ดรั้บมอบมาจากพระบิดา อาํนาจนีM  ที-สุดแลว้ 

อยูก่บัพระบิดา โดยเป็น “เอกสิทธิ\ ” เฉพาะพระองค ์แต่พระบิดาแต่งตัMงพระบุตรใหพิ้พากษาในพระนามของพระองค ์เราเห็นใจความคลา้ย 

ๆ กนัใน 1 โครินธ์ 15:24 ซึ- งกล่าววา่ราชานุภาพของพระเยซูเหนือจกัรวาล กย็งัตํ-ากวา่ราชานุภาพของพระบิดา 

 
และกบัพระวญิญาณบริสุทธิ\  กเ็ป็นไปในทาํนองเดียวกนั ขอ้ความใน ยอห์น 16:13; โรม 8:11; และ 1 เปโตร 1:2 

เป็นตวัอยา่งคาํสอนที-วา่พระวญิญาณบริสุทธิ\ ทาํตามพระประสงคข์องพระบิดา 

 

อาํนาจของพระบุตรและพระวญิญาณบริสุทธิ\ ถูกมอบหมายจากพระบิดาฉนัใด อาํนาจของสิ-งที-ถูกสร้าง 

กถู็กมอบหมายมาฉนันัMน ทูตสวรรค ์ผูป้กครองของโลกนีM  และแมแ้ต่มนุษยท์ั-วไป ต่างกไ็ดรั้บอาํนาจตามสดัส่วนของตน 

แต่อาํนาจทัMงสิMนถูกมอบหมายโดยพระเจา้ และดว้ยเหตุนีM  อาํนาจของพระบิดาจึงยิ-งใหญ่กวา่อาํนาจของสิ-งที-พระองคส์ร้างเสมอ 

 
 
อาํนาจอนัครอบคลุมทกุสิง่ 
 

นอกจากอาํนาจสมบูรณ์และเฉพาะพระองค ์พระบิดายงัมีอาํนาจอนัครอบคลุมทุกสิ-งเหนือทัMงจกัรวาลดว้ย เมื-อกล่าววา่ 
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อาํนาจของพระเจา้ครอบคลุมทุกสิ-ง เราหมายความวา่ อาํนาจนัMนขยายขอบเขตไปเหนือทุกสิ-ง และเหนือทุกรายละเอียดของทุกสิ-ง 

ที-พระองคท์รงสร้าง และความจริงขอ้นีM มีนยัยะสาํคญัสองประการคือ หนึ-ง มนุษยทุ์กคนอยูภ่ายใตอ้าํนาจของพระเจา้ 

ไม่มีบุคคลใดหรือสิ-งใดที-ถูกสร้างมา ปลอดจากพนัธะที-ตอ้งเชื-อฟังพระเจา้ 

 

ทูตสวรรคแ์ละมนุษยท์ัMงหลายที-สตัยซื์-อต่อพระบิดา กย็อมรับและยอมจาํนนต่อพระองคอ์ยา่งเตม็ใจ 

แต่เหล่าวญิญาณชั-วและคนที-ไม่สตัยซื์-อ กก็บฏต่อพระองคแ์ละปฏิเสธไม่ยอมทาํตามพระบญัชาของพระองค ์แมก้ระนัMน 

การพิพากษาดา้นคุณธรรมโดยพระบิดา กจ็ะใชก้บัทุกคน ไม่วา่เราจะอยูห่รืออาศยัที-ใด 

และไม่วา่วฒันธรรมหรือศาสนาของเราจะเป็นอยา่งไร เราทุกคนตอ้งรับผดิชอบทุกสิ-งต่อพระเจา้ 

 

สอง ทุกสิ-งอยูภ่ายใตอ้าํนาจของพระเจา้ อาํนาจของพระองคค์รอบคลุมเหนือทุกรายละเอียดของสิ-งที-ทรงสร้าง 

เนื-องจากพระเจา้ทรงสร้างสรรพสิ-งทัMงปวง ไม่มีแง่มุมใดของการทรงสร้าง “เป็นกลาง” ในดา้นคุณธรรม 

พระองคส์ร้างทุกสิ-งโดยมีจุดประสงค ์และพระองคใ์ส่ “คุณลกัษณะ” ในทุกสิ-ง นี-หมายความวา่ ไม่วา่สิ-งนัMนจะเป็นอะไร 

ไม่วา่เราจะมองการทรงสร้างในแง่มุมใด กไ็ม่มี “ความเป็นกลางในดา้นคุณธรรม” ถา้แต่ละสิ-งที-ถูกสร้างมา ทาํหนา้ที-ตามที-พระเจา้กาํหนด 

กเ็ป็นสิ-งดี แต่ถา้ต่อตา้นพระองค ์กก็ลบัเป็นสิ-งชั-วร้าย 

 

คริสเตียนสมยัใหม่มากมายมีแนวโนม้ที-จะแยกสิ-งต่าง ๆ ออกเป็นสองฝ่ายคือ ฝ่ายศาสนา และฝ่ายโลก 

พวกเราส่วนใหญ่เขา้ใจวา่ ประเดน็ทาง “ศาสนา” เช่น คริสตจกัร การนมสัการ การประกาศ และการศึกษาพระคมัภีร์ 

อยูภ่ายใตอ้าํนาจของพระเจา้ เราพยายามยอมรับพระบญัชาของพระเจา้ในครอบครัวและในทางเลือกดา้นจริยธรรม 

โดยถือวา่อยูใ่นขอบเขตของศาสนาเช่นกนั แต่คริสเตียนไม่นอ้ยมีแนวโนม้ที-จะคิดวา่ 

พระบญัชาของพระเจา้ไม่ควบคุมกิจการที-เรียกวา่เป็น “ฝ่ายโลก” เช่น การเมือง การศึกษา และอาชีพ แต่แนวคิดปัจจุบนัที-แยก 

“ฝ่ายศาสนา” และ “ฝ่ายโลก” ออกจากกนันัMน ไม่สอดคลอ้งกบัพระคมัภีร์ ขอ้ความต่าง ๆ เช่น สุภาษิต 3:6; ปัญญาจารย ์12:14; และ 2 

ทิโมธี 3:16-17 บอกชดัวา่พระเจา้ไดพ้ดูถึงทุกดา้นของชีวติมนุษย ์และอาํนาจของพระองคข์ยายขอบเขตครอบคลุมเหนือทุกสิ-งที-เราทาํ 

 

ในโลกนีT อาํนาจมกัถูกมองในทางลบ แต่อาํนาจของพระเจ้าเป็นสิ)งยิ)งใหญ่ที)คริสเตยีนเชื)อ 

เพราะพระเจ้ายงัคงรักโลกนีT พระองค์ยงัควบคุมอยู่ และรู้ผลบัTนปลายตัTงแต่จุดเริ)มต้น 

พระเจ้าจะเป็นผู้พพิากษาคนทัTงปวง และสิ)งนีTน่าจะทาํให้เราสบายใจ เพราะเราสามารถมั)นใจว่า 

มผู้ีหนึ)งที)รู้ว่าพระองค์กาํลงัทาํอะไรอยู่ นี)ทาํให้เรามคีวามไว้วางใจและความมั)นใจเกี)ยวกบัอนาคตได้ 

—ดร. ไซมอน ไวเบิร์ต 

 

 

สรุป  
 

ในบทเรียนเรื-อง “พระเจา้พระบิดา” นีM  เราไดศึ้กษาประโยคแรกใน หลกัขอ้เชื-อของอคัรธรรมทูต อยา่งใกลชิ้ด 

เราไดอ้ภิปรายความหมายของพระเจา้ ซึ- งแฝงอยูใ่นประโยคนีM  

เราไดก้ล่าวถึงพระบิดาผูท้รงฤทธิ\ ที-สุดในฐานะพระภาคแรกของพระเจา้องคต์รีเอกานุภาพ 

และเราไดส้าํรวจบทบาทของพระบิดาในฐานะผูส้ร้างสวรรคแ์ละโลก 

 

การเขา้ใจพระภาคพระเจา้พระบิดาเป็นรากฐานของคริสตศาสนศาสตร์ทัMงหมด 

ถา้เราไม่รู้จกัและนมสัการพระเจา้องคต์รีเอกานุภาพแห่งพระคริสตธรรมคมัภีร์ กเ็ท่ากบัเรากาํลงันมสัการพระเจา้เทียมเทจ็ 
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และการยอมรับและถวายเกียรติแด่พระองคผ์ูที้-พระคริสตธรรมคมัภีร์เรียกวา่ “พระบิดา” 

กเ็ป็นส่วนสาํคญัอยา่งยิ-งของการนมสัการที-แทจ้ริง พระบิดาคือผูที้-พระบุตรและพระวญิญาณบริสุทธิ\ เชื-อฟังและใหเ้กียรติ 

เพื-อใหพ้ระสิริของพระองคสู์งส่ง 

 

ยิ-ง ๆ ขึMน ดว้ยเหตุนีM  พระบิดาจึงเป็นศูนยก์ลางของการที-เราเชื-อฟัง ถวายเกียรติ และยกชูพระสิริ เช่นเดียวกนั 
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วทิยากร 
 
บิชอป แวน บี เกย์ตนั (ผูด้าํเนินรายการ) 

เป็นอาจารยแ์ละวทิยากรสอนพระคมัภีร์ผูมี้ชื-อเสียงที-วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมและมหาวทิยาลยัที-โด่งดงัหลายแห่งทั-วโลก 

ท่านเคยทาํหนา้ที-เป็นอนุศาสกใหก้บั สาํนกังานทณัฑสถานกลางของสหรัฐฯเป็นเวลา 4 ปี 

และเคยอยูใ่นคณะกรรมการบริหารของสถาบนัศาสนาและนโยบายสาธารณะ ณ กรุงวอชิงตนั ดี ซี ดร เกยต์นั 

จบการศึกษาศาสนศาสตร์มหาบณัฑิตจาก วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมนานาชาติ (International Seminary) ศาสนศึกษามหาบณัฑิตจาก 

วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมโลโกส (Logos Bible College) ดุษฎีบณัฑิตดา้นปรัชญาพระคริสตธ์รรมจาก มหาวทิยาลยัผูน้าํคริสเตียน 

(Christian Leadership University) ศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิตจากวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเฟธ (Faith Theological Seminary) 

และดุษฎีบณัฑิตดา้นการรับใชจ้าก วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป (Reformed Theological Seminary) 

ท่านไดรั้บการเจิมตัMงใหเ้ป็นบิชอปในพิธีสืบทอดธรรมทูต (Apostolic Succession) และปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งอคัรมุขนายกแห่ง 

สมาคมคริสตจกัรสากล (International Community of Christian Churches) 

ซึ- งเป็นองคก์รที-มุ่งมั-นในการสร้างเอกภาพใหแ้ก่พระกายของพระคริสต ์

 

 

ดร. เดวดิ บาวเออร์ เป็นคณบดีคณะการตีความพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ และดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารยเ์กียรติยศ “ราลฟ์ วลัโด บีสนั” 

ดา้นการศึกษาพระคริสตธ์รรมคมัภีร์เชิงอุปนยั ที-วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแอสบิวรี 

 

ดร. สตฟี เบลคมอร์ เป็นผูช่้วยศาสตราจารยส์าขาปรัชญา ที-วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเวสลีย ์

 

ดร. พอล ชาง เป็นศิษยาภิบาลอาวโุสของคริสตจกัรจีน มอนเมาธ์ เมืองมิดเดิลทาวน ์รัฐนิวเจอร์ซีย ์

 

ดร. เจ ลกิอน ดนัแคน ที)สาม เป็นอธิการบดีของวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป (Reformed Theological Seminary) 

 

ดร. แมทท์ ฟรีดแมน เป็นศาสตราจารยส์าขาการประกาศและการสร้างสาวก ที-วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเวสลีย ์

 

ดร. สตฟี ฮาร์เปอร์ เป็นรองอธิการบดีผูก่้อตัMงวทิยาเขต ฟลอริดา ดนัแนม ของวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแอสบิวรี ในเมือง ออร์แลนโด 

รัฐฟลอริดา 

 

ดร. เดนนิส จอห์นสัน เป็นคณบดีฝ่ายวชิาการ และศาสตราจารยส์าขาศาสนศาสตร์เชิงปฏิบติั ที-วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเวสทมิ์นสเตอร์ 

แคลิฟอร์เนีย 

 

ดร. คธี จอห์นสัน ทาํหนา้ที-ผูอ้าํนวยการดา้นศาสนศาสตร์ศึกษา ใหก้บัพนัธกิจการประกาศในมหาวทิยาลยัในสหรัฐอเมริกา ขององคก์ร 

แคมพสั ครูเสด ฟอร์ ไครสต ์(Campus Crusade for Christ) และเป็นศาสตราจารยรั์บเชิญสาขาศาสนศาสตร์เชิงระบบ 

ที-วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป 

 

ดร. ไรแอด แคสซิส เป็นผูอ้าํนวยการนานาชาติของสภาระหวา่งประเทศเพื-อการศึกษาศาสนศาสตร์เพื-อการประกาศ 
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ดร. ซามูเอล หลงิ เป็นผูร่้วมก่อตัMง ไชนา ฮอไรซนั (China Horizon) องคก์รสอนพระคมัภีร์แก่คริสเตียนจีนโพน้ทะเล 

 

ดร. โรเบิร์ต จ ีลสิเตอร์ เป็นรองศาสตราจารยด์า้นพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษาและศาสนศาสตร์ ที-วทิยาลยัศาสนศาสตร์ทลับอต 

 

ดร. จอห์น ออสวอลท์ เป็นอาจารยรั์บเชิญผูท้รงคุณวฒิุดา้นพนัธสญัญาเดิม ที-วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแอสบิวรี 

 

ดร. เจ ไอ แพค็เกอร์ เป็นศาสตราจารยด์า้นศาสนศาสตร์เชิงระบบและเชิงประวติัศาสตร์ ที-วทิยาลยัรีเจนท ์ในเมืองแวนคูเวอร์ 

รัฐบริติชโคลมัเบีย ประเทศแคนาดา ท่านเทศนาและบรรยายอยา่งกวา้งขวางในบริเตนใหญ่และอเมริกา 

 

ดร. ริชาร์ด พแรตต์ จูเนียร์ เป็นประธานของ องคก์ร ผูรั้บใชแ้ห่งสหสัวรรษที-สาม (Third Millennium Ministries) 

และศาสตราจารยว์ฒิุคุณดา้นพนัธสญัญาเดิม ที-วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป วทิยาเขตออร์แลนโด 

 

ดร. ทอม ชไรเนอร์ เป็นศาสตราจารยเ์กียรติยศ “เจมส์ บิวเคแนน แฮรริสนั” ดา้นการตีความพนัธสญัญาใหม่ 

และเป็นรองคณบดีดา้นพระคริสตธรรมคมัภีร์และการตีความ ที-วทิยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบบ๊ติสต ์

 

ดร. มาร์ค สเตราสส์ เป็นศาสตราจารยส์าขาพนัธสญัญาใหม่ ที-วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเบธ็เอล ซาน ดิเอโก 

 

ดร. ดเีรค ดบัเบิลยู เอช โธมสั เป็นศาสตราจารยส์าขาศาสนศาสตร์เชิงระบบและเชิงประวติัศาสตร์ ที-วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป 

ในแอตแลนตา 

 

ดร. ไซมอน ไวเบิร์ต เป็นอดีตสาธุคุณที-คริสตจกัรเซนตลุ์ค วมิเบิลดนั พาร์ค สหราชอาณาจกัร 

และปัจจุบนัเป็นรองอาจารยใ์หญ่ของวคิลิฟฟ์ ฮอลล ์ออ๊กซฟอร์ด และผูอ้าํนวยการของสาํนกัวชิาการเทศนา 

 

ดร. สตเีฟน เวลลมั เป็นศาสตราจารยด์า้นศาสนศาสตร์คริสเตียน ที-วทิยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบป๊ติสต ์


