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หลักข้อเชือ่ ของอัครธรรมทูต
บทที่ 2
พระเจ้าพระบิดา

บทนา
หลายศาสนาเคารพสิง่ ทีเ่ ขาเรียกว่า “พระเจ้า”
และนี่คือเหตุผลทีม
่ าของคาถามน่ าสนใจว่า
เขานมัสการพระเจ้าองค์เดียวกันทีเ่ พียงแต่มีพระนามแตกต่างกันใช่หรือไม่?
หรือเขานมัสการพระเจ้าคนละองค์? พระคัมภีร์อธิบายว่าแม้ศาสนาต่าง ๆ ใช้คาว่า
“พระเจ้า” เหมือนกัน แต่ความหมายนัน
้ แตกต่างกัน โดยสิน
้ เชิง
พระคัมภีร์ยืนยันว่ามีพระเจ้าเทีย่ งแท้แต่พระองค์เดียวเท่านั้น
ก็คือพระเจ้าทีค
่ ริสตชนนมัสการ และนั่นหมายความว่า พระเจ้าในศาสนาอืน
่ ๆ
ล้วนเป็ นพระเจ้าแอบอ้าง เป็ นรูปเคารพ หรือเป็ นพระเจ้าเทียม
นี่คือเหตุผลทีศ
่ าสนาคริสต์ให้ความสาคัญกับการรูจ้ กั พระเจ้าในพระคัมภีร์เป็ นอย่างมา
ก พระองค์เป็ นพระเจ้าเทีย่ งแท้เพียงผูเ้ ดียวทีม
่ ีอานาจในการสร้าง ทาลาย
และช่วยให้รอด
นี่เป็ นบทเรียนที่ 2 ในชุด หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
และเราตัง้ ชื่อบทเรียนนี้ว่า “พระเจ้าพระบิดา” ในบทเรียนนี้
เราจะให้ความสาคัญกับประโยคแรกใน หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต นั่นคือ
ประโยคทีย่ ืนยันความเชื่อของเราในพระเจ้าพระบิดา
ซึ่งเป็ นพระภาคแรกขององค์ตรีเอกานุภาพ
เราได้เรียนรูจ้ ากบทเรียนก่อนหน้านี้แล้วว่า หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
ปรากฏอยูใ่ นหลายรูปแบบในช่วงศตวรรษต้น ๆ ของคริสตจักร
ก่อนทีจ่ ะได้รบ
ั การสังคายนาให้เป็ นมาตรฐาน ในราว คศ 700 เป็ นภาษาลาติน
ซึ่งคาแปลทีน
่ ิยมใช้ในภาษาไทยปัจจุบน
ั กล่าวดังนี้:
์ ส
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้า พระบิดาผูท
้ รงฤทธิท
ี่ ุด
ผูท
้ รงสร้างฟ้ าสวรรค์และโลก ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์
พระบุตรองค์เดียวของพระบิดา [และพระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา]
ทรงปฏิสนธิโ์ ดยพระวิญญาณบริสุทธิ ์
ทรงกาเนิดจากมารีย์สาวพรหมจารี ทรงทนทุกข์ทรมาน
ในสมัยทีป
่ อนทิอสั ปิ ลาตปกครอง ทรงถูกตรึงทีก
่ างเขน แล้วมรณา
ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์ เสด็จลงสูแ
่ ดนมรณา
้ มาจากความตาย
ในวันทีส
่ ามทรงเป็ นขึน
์ ส
้ สวรรค์ประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้าผูท
พระองค์เสด็จขึน
้ รงฤทธิท
ี่ ุด
จากทีน
่ ่น
ั พระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็ นและคนตาย
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ ์
และเชื่อมั่นในสากลคริสตจักรบริสุทธิ ์
ในการร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมิกชน การอภัยโทษบาป
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การทีก
่ ายคืนชีพ และสมบูรณ์ ชีพนิรน
ั ดร์ อาเมน
เราคงจาได้ว่าบทเรียนของเราแบ่ง หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
เป็ นห้าส่วนใหญ่ ๆ สามส่วนแรกเกีย่ วกับสามพระภาคของพระเจ้า คือพระบิดา
พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ ์
จากนั้นตามด้วยส่วนทีเ่ กีย่ วกับคริสตจักรและส่วนทีเ่ กีย่ วกับความรอด ในบทเรียนที่ 2
นี้ เราจะมุ่งไปทีส
่ ว่ นแรกสุดของห้าส่วนนี้ ซึ่งประกอบด้วยประโยคเดียวเท่านั้น คือ
์ ส
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้า พระบิดาผูท
้ รงฤทธิท
ี่ ุด
ผูท
้ รงสร้างฟ้ าสวรรค์และโลก
มีหลายวิธีทเี่ ราอาจแบ่งหัวข้อทีก
่ ล่าวถึงในประโยคยืนยันความเชื่อนี้
แต่ในบทนี้
เราจะเน้นทีส
่ าระสาคัญสามประการทีเ่ ป็ นหัวใจสาคัญของคริสตศาสนศาสตร์ นั่นคือ
์ ส
ความเชื่อเกีย่ วกับพระเจ้า พระภาคพระบิดาผูท
้ รงฤทธิท
ี่ ุด
และบทบาทของพระองค์ในฐานะผูท
้ รงสร้างสิง่ ทัง้ ปวง
จากสาระสาคัญสามประการนี้ เราจะแบ่งบทเรียนเรือ
่ ง พระเจ้าพระบิดา
ออกเป็ นสามส่วน ส่วนแรกจะกล่าวถึงแนวคิดพื้นฐานเกีย่ วกับพระเจ้า
โดยพิจารณาสิง่ ทีพ
่ ระคัมภีร์กล่าวโดยทั่วไปเกีย่ วกับการทรงสถิตอยู่และธรรมชาติของ
พระองค์ ส่วนทีส
่ องจะเน้นศึกษาข้อความ “พระบิดาผูท
้ รงฤทธิส์ ูงสุด”
โดยให้ความสนใจต่อลักษณะพิเศษบางอย่างของพระภาคแรกใน ตรีเอกานุภาพ
และส่วนทีส
่ ามจะศึกษาบทบาทของพระบิดาในฐานะ พระผูท
้ รงสร้างสิง่ ทัง้ ปวง
เราจะเริม
่ ด้วยแนวคิดเกีย่ วกับพระเจ้าตามคาอธิบายของพระคัมภีร์

พระเจ้า
ความเชื่อของเราในพระเจ้านั้นเป็ นรากฐานความเชื่อทีเ่ รามีตอ
่ สิง่ อืน
่ ทุก
สิง่ ฉะนั้นถ้าเราพิจารณาในแง่โลกทัศน์ พระเจ้าเป็ นศูนย์กลาง
และทุกสิง่ ทีเ่ ป็ นอยู่ก็ดาเนินไปด้วยความสัมพันธ์ทม
ี่ ีตอ
่ พระองค์
ความเข้าใจเช่นนี้ทาให้การคิดโดยมีพระเจ้าเป็ นศูนย์กลางเป็ นแนวควา
มคิดทีแ
่ ตกต่างอย่างสิน
้ เชิงจากวิธีคด
ิ ทั่วไปในวัฒนธรรมของเรา
ซึ่งยึดตนเองหรือตัวฉันเป็ นศูนย์กลาง ก่อนทีจ่ ะคานึงถึงว่าสิง่ อืน
่ ๆ
ทัง้ สิน
้ รวมถึงพระเจ้าด้วย สัมพันธ์กบ
ั ตัวฉันอย่างไร
ข้าพเจ้าคิดและกล้าพูดว่า
แนวคิดเช่นนี้ตรงข้ามอย่างสิน
้ เชิงกับแนวคิดทีพ
่ ระคัมภีร์สอนให้เราพิจ
ารณาสิง่ ต่าง ๆ และตรงข้ามอย่างสิน
้ เชิงกับวิธีทพ
ี่ ระเจ้าพิจารณาสิง่ ต่าง
ๆ ตามทีพ
่ ระคัมภีร์เปิ ดเผย ดังนั้น ในการรับใช้ในปัจจุบน
ั
นับเป็ นสิง่ สาคัญมากทีเ่ ราต้องท้าทายแนวคิดทีว่ ่าตัวฉันเป็ นศูนย์กลาง
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ซึ่งเป็ นธรรมชาติของคนทั่วไป ให้ได้
และแทนทีม
่ ุมมองเช่นนั้นด้วยแนวคิด พระเจ้าเป็ นศูนย์กลาง
และโลกทัศน์ทม
ี่ ีพระเจ้าเป็ นศูนย์กลาง
—ดร. เจ ไอ แพ็คเกอร์
เราจะเริม
่ ด้วยการพิจารณาแนวคิดพื้นฐานเกีย่ วกับพระเจ้าตามทีพ
่ ระคัมภีร์นา
เสนอ โดยให้ความสนใจสองประเด็น ประเด็นแรก
เราจะสารวจแนวคิดทีน
่ กั ศาสนศาสตร์เรียกว่า “ความเป็ นหนึ่งเดียวของพระเจ้า”
ซึ่งหมายถึง พระเจ้าเป็ นพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว อีกประเด็นหนึ่ง เราจะเน้น
“ความไม่ซบ
ั ซ้อนของพระเจ้า”
โดยให้ความสาคัญทีพ
่ ระองค์เป็ นพระเจ้าเทีย่ งแท้พระองค์เดียว
ถึงแม้ประกอบด้วยสามพระภาค เราจะเริม
่ ด้วย “ความเป็ นหนึ่งเดียวของพระเจ้า”
นั่นคือ คาสอนทีว่ ่า
พระเจ้าแห่งพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เป็ นพระเจ้าเทีย่ งแท้แต่องค์เดียว
ความเป็ นหนึ่งเดียวของพระเจ้า
เมือ
่ เราศึกษาความเป็ นหนึง่ เดียวของพระเจ้า เราต้องทาความรูจ้ กั กับแนวคิด
พหุเทวนิยม ซึ่งแพร่หลายในโลกในยุคศตวรรษต้น ๆ ของคริสตจักร นอกจากนี้
เราจะสารวจแนวคิด เอกเทวนิยม ซึ่งยืนยันการมีพระเจ้าองค์เดียว และสาม
เราจะกล่าวถึงคริสต์ศาสนาและแนวคิดเกีย่ วกับพระเจ้าในคริสต์ศาสนา
เราจะเริม
่ ด้วยแนวคิด พหุเทวนิยม
พหุเทวนิยม
พหุเทวนิยม คือความเชื่อว่ามีพระเจ้าหลายองค์ หรือเทพต่าง ๆ
ทีม
่ ีอานาจเหนือธรรมชาติและควบคุมจักรวาลนี้ เทพบางองค์เหล่านี้
คนก็เชื่อว่าอยู่ช่วั นิรน
ั ดร์และไม่ได้ถูกสร้างมา ในขณะทีเ่ ทพอืน
่ ๆ
้ หรือถูกสร้างมาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ในความเชื่อแบบพหุเทวนิยม
คนเชื่อว่าเกิดขึน
เทพเหล่านี้มีความแตกต่างจากกันและต่างก็มีเอกลักษณ์ ในตัวเอง
เช่นเดียวกับทีม
่ นุษย์แต่ละคนมีความเป็ นเอกลักษณ์ แต่ในพหุเทวนิยมนั้น
ไม่มีเทพองค์ใดสามารถอ้างว่าอยู่เหนือธรรมชาติและมีอานาจควบคุมทัง้ จักรวาลได้
พหุเทวนิยมรูปแบบหนึ่งได้แก่ อติเทวนิยม
แนวคิดนี้บูชาเทพองค์หนึ่งเป็ นหลัก แต่ก็ไม่ปฏิเสธการดารงอยู่ของเทพอืน
่ ๆ
ยกตัวอย่าง คนบางกลุ่มในจักรวรรดิโรมันนับถือ ซูส (Zeus) ว่าเป็ นเทพสูงสุด
แต่ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่ามีเทพอืน
่ ๆ อีกด้วย
ในโลกของคริสตจักรยุคแรก คนทีไ่ ม่ใช่คริสเตียนส่วนใหญ่เชื่อในพหุเทวนิยม
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หลายคนเชื่อในพระเจ้าเท็จของชาวกรีกและชาวโรมัน
และหลายคนก็นบ
ั ถือรูปเคารพของชาวตะวันออกกลางโบราณ
นอกจากนัน
้ ยังมีชาวพหุเทวนิยมทีเ่ ชื่อในพลังจักรวาล และบางคนก็บูชาธาตุตา่ ง ๆ
หรือสิง่ อืน
่ ๆ ทีพ
่ ระเจ้าได้สร้างมา ในยุคนั้น แนวคิดอเทวนิยม—
ซึ่งไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า—แทบไม่มีปรากฏให้เห็น
เหตุผลหนึ่งทีค
่ วามเชื่อว่ามีพระเจ้าหลายองค์แพร่หลาย
ก็เพราะแนวคิดพหุเทวนิยมมักจะถูกกาหนดไว้ในกฎหมาย เช่น ในจักรวรรดิโรมัน
รัฐบาลบัญญัตใิ ห้คนบูชาเทพของชาวโรมัน
โดยหวังให้เทพเหล่านี้พึงพอใจและปกป้ องจักรวรรดิของพวกเขา แต่จริง ๆ แล้ว
เหตุผลพื้นฐานของความเชื่อในเทพหลายองค์ก็คือ ธรรมชาติบาปของมนุษย์
พระคัมภีร์ระบุว่ามนุษย์มีแนวโน้มทีจ่ ะหันจากพระเจ้าเทีย่ งแท้ไปหาพร
ะเทียม ประเด็นนี้ตง้ ั อยู่บนสิง่ ทีพ
่ ระคัมภีร์สอนเกีย่ วกับบาป
ซึ่งไม่เกีย่ วกับการทีเ่ ราเป็ นสิง่ ถูกสร้างและมีสมั พันธภาพกับผูส
้ ร้างทีย่ งิ่ ใ
หญ่กว่าเรา
แต่เกีย่ วกับการทีเ่ ราเป็ นคนบาปในความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า
ความบาปทาให้เราตาบอด ไม่เห็นแม้กระทั่งความจริงเกีย่ วกับพระเจ้า
ซึ่งพระองค์ได้เปิ ดเผยผ่านการทรงสร้าง ฉะนั้น โดยลาพังแล้ว
เราจึงกาหนดสิง่ ต่าง ๆ ทีไ่ ม่มีลกั ษณะความเป็ นพระเจ้าให้เป็ นพระเจ้า
หรือมีคุณลักษณะอย่างพระเจ้า อีกนัยหนึ่งคือ
้ มาตามจินตนาการของเรา
เราจะสร้างเทพขึน
เพื่อแทนทีพ
่ ระเจ้าเทีย่ งแท้
—ดร. เดวิด บาวเออร์
ตามทีพ
่ ระคัมภีร์สอน
้ เองโดยปราศจากพระหัตถ์ของพระ
คนเราต่างรูอ
้ ยู่แก่ใจว่าจักรวาลไม่สามารถเกิดขึน
ผูส
้ ร้าง
แต่บาปของเราทาให้เรามีธรรมชาติของการปฏิเสธไม่ยอมรับพระเจ้าเทีย่ งแท้และให้เ
กียรติพระองค์อย่างทีท
่ รงควรได้รบ
ั ตรงกันข้าม เรากลับมองว่าเป็ นผลงานของสิง่ อืน
่
ให้เราฟังดูว่า เปาโล กล่าวไว้อย่างไรใน โรม 1:20-23:
เพราะแม้ว่าพวกเขารูจ้ กั พระเจ้า
พวกเขาก็ไม่ได้ถวายพระเกียรติสริ แ
ิ ด่พระองค์ให้สมกับทีท
่ รงเป็ นพระเ
จ้า ทัง้ ไม่ได้ขอบพระคุณพระองค์ แต่กลับคิดในสิง่ ทีไ่ ร้สาระ
และจิตใจอันโง่เขลาของพวกเขาก็มืดมัวไป
แม้เขาอ้างว่าตนมีปญ
ั ญา เขาก็กลับกลายเป็ นคนโง่
และเอาพระเกียรติสริ ข
ิ องพระเจ้าผูเ้ ป็ นอมตะไปแลกกับรูปเคารพ
่
้
ซึงสร้างขึนตามแบบของมนุษย์ทต
ี่ อ
้ งตาย สัตว์ปีก สัตว์
เลื้อยคลานและสัตว์ตา่ งๆ (โรม 1:20-23)
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เปาโลกล่าวชัดว่า การดารงอยู่ของพระเจ้าแห่งพระคริสตธรรมคัมภีร์น้น
ั
แจ่มแจ้งสาหรับทุกคนทีจ่ ะเห็นและเข้าใจได้ เปาโลถึงกับกล่าวว่า
มนุษย์รจู้ กั พระเจ้าผ่านการเปิ ดเผยของพระองค์ผา่ นสิง่ ทรงสร้างต่าง ๆ
แต่เราจมอยู่ในความบาปจนถึงกับปฏิเสธไม่ยอมให้เกียรติหรือขอบคุณพระองค์
ตรงกันข้าม
เราได้แทนทีพ
่ ระเกียรติของพระองค์ดว้ ยพระเทียมทีเ่ ราประดิษฐ์และบูชาแทนพระเจ้า
พระคัมภีร์กล่าวว่า มนุษย์ทง้ ั สิน
้ ไม่ว่าชาย หญิง และเด็ก
ต่างรูจ้ กั พระเจ้าในส่วนลึกของจิตใจและจิตสานึก แต่ โรม 1 อธิบายว่า
ตัง้ แต่อาดัมและเอวาทาบาป
ส่วนลึกของจิตใจเราก็หน
ั ออกจากการนมัสการพระเจ้าเทีย่ งแท้
ไปสูก
่ ารบูชารูปเคารพหรือสิง่ อืน
่ ทีพ
่ ระเจ้าสร้าง ดังนั้น ในทางปฏิบตั ิ
จิตของมนุษย์ก็คือโรงงาน แหล่งผลิต
หรือรากเหง้าของรูปเคารพทัง้ ปวง
—ดร. ซามูเอล หลิง
เมือ
่ เราเห็นภาพกว้าง ๆ ของพหุเทวนิยมแล้ว
เราก็พร้อมทีจ่ ะศึกษาแนวคิดเอกเทวนิยม ซึ่งเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว
เอกเทวนิยม
ตามทฤษฎีแล้ว
เอกเทวนิยมสามารถหมายถึงศาสนาใดก็ตามทีย่ ืนยันความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว
ตัวอย่างในโลกปัจจุบน
ั ได้แก่ ศาสนายูดาห์ ศาสนาอิสลาม และคริสต์ศาสนา
ซึ่งทัง้ หมดนี้ยืนยันว่ามีพระเจ้าองค์เดียวและเพียงผูเ้ ดียวเท่านั้น
ข้อความหลายตอนในพระคัมภีร์ยืนยันความเป็ นหนึ่งเดียวของพระเจ้า
โดยกล่าวอย่างชัดแจ้งว่า มีพระเจ้าแต่เพียงผูเ้ ดียว ลองดูสกั 2-3 ตัวอย่าง ใน 1
พงศ์กษัตริย์ 8:60 โซโลมอนประกาศว่า:
พระเจ้าและไม่มีพระเจ้าอืน
่ ใดเลย (1 พงศ์กษัตริย์ 8:60)
ใน สดุดี 86:10 ดาวิด ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าว่า:
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าแต่เพียงผูเ้ ดียว (สดุดี 86:10)
ใน 2 พงศ์กษัตริย์ 19:19 เฮเซคียาห์ อธิษฐานว่า:
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พระองค์เพียงผูเ้ ดียวเท่านั้นทรงเป็ นพระเจ้า (2 พงศ์กษัตริย์ 19:19)
ใน โรม 3:30 เปาโลยืนยันว่า:
เนื่องจากมีพระเจ้าเพียงองค์เดียว (โรม 3:30)
และใน ยากอบ 2:19 ยากอบกล่าวว่า:
ท่านเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวก็ดีแล้ว! (ยากอบ 2:19)
มีองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแต่เพียงผูเ้ ดียวเท่านั้น นี่คือความจริงในยุคพันธสัญญาเดิม
นี่คือความจริงในยุคพันธสัญญาใหม่ นี่คือความจริงในศตวรรษแรก ๆ ของคริสตจักร
และนี่ยงั คงเป็ นจริงในยุคปัจจุบน
ั
เราต้องอธิบายตรงนี้ว่า ศาสนาเอกเทวนิยมต่าง ๆ นั้น
ไม่ได้นบ
ั ถือพระเจ้าองค์เดียวกัน อย่างทีก
่ ล่าวมาแล้ว ศาสนายูดาห์ ศาสนาอิสลาม
และคริสต์ศาสนา ต่างนับถือพระเจ้าองค์เดียว ยิง่ กว่านั้น ทัง้ สามระบุตรงกันอีกว่า
พระเจ้าองค์นี้ คือพระเจ้าของอับราฮัม อย่างน้อยก็ในนาม แต่ความหมายต่าง ๆ
ทีส
่ ามศาสนานี้ใช้อธิบาย “พระเจ้าของอับราฮัม” ต่างกันอย่างมาก
ไม่ว่าในด้านบุคลิกภาพ พระราชกิจในฐานะพระเจ้า
และแม้กระทั่งธรรมชาติของพระองค์
เริม
่ จากศาสนายูดาห์ อันมีพน
ื้ ฐานความเชื่อในพันธสัญญาเดิม
ซึ่งคริสเตียนก็เชื่อเช่นกัน
แต่ยูดาห์ปฏิเสธพระเจ้าองค์ตรีเอกานุภาพทีพ
่ ระคัมภีร์เปิ ดเผย จริง ๆ แล้ว
ยูดาห์ปฏิเสธทุกพระภาค โดยปฏิเสธว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าทีบ
่ งั เกิดเป็ นมนุษย์
และปฏิเสธว่าพระวิญญาณบริสุทธิไ์ ม่ใช่พระภาคหนึ่งของพระเจ้า
โดยการปฏิเสธทัง้ พระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ ์
ก็เท่ากับศาสนายูดาห์ปฏิเสธพระบิดาผูส
้ ง่ ทัง้ สองมา ตามทีพ
่ ระเยซูตรัสใน ลูกา
10:16:
ผูท
้ ไี่ ม่ยอมรับเรา ก็ไม่ยอมรับพระองค์ผท
ู้ รงส่งเรามา (ลูกา 10:16)
ศาสนายูดาห์ปฏิเสธพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ ์
จึงเท่ากับปฏิเสธพระบิดาด้วย
ศาสนายูดาห์เชื่อว่าเขานมัสการพระเจ้าทีถ
่ ูกเปิ ดเผยในพันธสัญญาเดิม
โดยมักอ้างถึงพันธสัญญาเดิมฉบับเดียวกันกับทีค
่ ริสเตียนชื่นชมและกล่าวว่า
“เรานมัสการพระเจ้าองค์เดียวกัน” ดังนั้น ถ้ามองอย่างผิวเผิน
ก็มีนยั ยะทีเ่ ข้าใจได้ว่าเรานมัสการพระเจ้าองค์เดียวกัน
แต่ก็มีอีกนัยยะหนึ่งทีบ
่ ่งบอกว่า พระเจ้าของศาสนายูดาห์แตกต่างจากพระเจ้าของเรา
เพราะเขาปฏิเสธการเปิ ดเผยอันสมบูรณ์ ของพระเจ้าผ่านพระเยซูคริสต์
้ ว่า
เมือ
่ เราพิจารณาศาสนาอิสลาม ก็ยงิ่ ชัดเจนขึน
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ความเข้าใจเกีย่ วกับพระเจ้าของเขาค้านกับสิง่ ทีพ
่ ระคัมภีร์สอน
คาถามทีส
่ าคัญก็คือ:
ความเชื่อในศาสนาอิสลามอ้างไว้อย่างไรเกีย่ วกับแนวคิดการมีพระเจ้า
องค์เดียว?
ข้าพเจ้าเชื่อว่าอิสลามนั้นยืนยันความเป็ นเอกภาพในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งในพระเจ้า
แต่คริสต์ศาสนาระบุคุณสมบัตแ
ิ ละพระลักษณะของพระเจ้าแตกต่างจา
กในศาสนาอิสลาม
เรามีหลักคาสอนเกีย่ วกับการไถ่และการทีก
่ ายคืนชีพ
และนี่เป็ นหลักคาสอนสาคัญทีท
่ าให้พระลักษณะของพระเจ้าของเราโด
ดเด่นอย่างชัดเจนและเป็ นพื้นฐานในชีวต
ิ คน
เรือ
่ งการไถ่และกายคืนชีพไม่มีปรากฏในความเข้าใจของชาวมุสลิมเกีย่
วกับความเป็ นพระเจ้าองค์เดียวของเขา
—ดร. ไรแอด แคสซิส
ความเข้าใจของอิสลามเกีย่ วกับพระเจ้านั้นค้านกับพระคริสตธรรมคัมภี
ร์แน่ นอน โดยเฉพาะประเด็นสาคัญทีอ
่ ส
ิ ลามประกาศว่า พระเจ้าเป็ น
“เอกสภาพ” ทีไ่ ม่สามารถมีสภาวะทีต
่ า่ งกันได้
ถ้าจะอธิบายด้วยภาษาทางวิชาการ
พระเจ้าในมุมมองของอิสลามเป็ นองค์เดียวอย่างสมบูรณ์
ปราศจากพระภาคใด ๆ ทีอ
่ ยู่ร่วมกันภายในพระองค์
ในทางคริสต์ศาสนศาสตร์ เราเชื่อในเอกเทวนิยมอย่างเด็ดเดีย่ ว นั่นคือ
เชื่อในพระเจ้าองค์เดียว หลักข้อเชื่อเก่าแก่ทส
ี่ ุดตามพระคัมภีร์กล่าวว่า
“โอ ชาวอิสราเอล จงฟังพระผูเ้ ป็ นเจ้า พระเจ้าของเจ้า
พระองค์เป็ นพระเจ้าเพียงองค์เดียว”
การประกาศเน้นถึงความเชื่อเอกเทวนิยม
จึงเป็ นส่วนหนึ่งของหลักการศาสนศาสตร์ดง้ ั เดิมของศาสนายูดาห์คริสต์มาตัง้ แต่จุดเริม
่ ต้น ดังนั้น
คริสต์ศาสนาจึงเป็ นความเชื่อเอกเทวนิยม แต่เพื่อน ๆ
ชาวมุสลิมของเราไม่คด
ิ เช่นนั้น เขาจะมองว่าเราเป็ น “ไตรเทวนิยม”
และจริง ๆ แล้ว เขาจะมองว่าเราเชื่อในพระบิดา พระมารดา
และพระบุตร
เนื่องจากโมฮัมหมัดเข้าใจหลักคาสอนของคริสเตียนเกีย่ วกับพระเจ้าผิด
ไป
แต่สงิ่ ทีท
่ าให้หลักความเข้าใจของคริสเตียนเกีย่ วกับพระเจ้าแตกต่างอย่
างสิน
้ เชิงจากความเข้าใจของอิสลาม ก็คือหลักคาสอนเรือ
่ ง
ตรีเอกานุภาพ ซึ่งยืนยันว่าพระเจ้าดารงอยู่เป็ นนิจในสามพระภาค—
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์
พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ—
โดยสามพระภาคนี้ไม่ใช่แค่สามวิธีทต
ี่ า่ งกันเพื่อแสดงถึงพระเจ้าองค์เดี
ยว และไม่ใช่แค่คาอุปมาสามแบบเพื่อกล่าวถึงพระเจ้าองค์เดียว
แต่ทง้ ั สามพระภาคมีสามัคคีธรรมยิง่ ใหญ่อย่างแท้จริงต่อกันและกันในฐ
านะเป็ นพระเจ้าเทีย่ งแท้องค์เดียว
—ดร. เจ ลีกอน ดันแคน ทีส
่ าม
ศาสนายูดาห์ ศาสนาอิสลาม และคริสต์ศาสนา ล้วนเป็ นศาสนาเอกเทวนิยม
ทัง้ สามต่างจากความเชื่อพหุเทวนิยมเพราะปฏิเสธว่าไม่มีพระเจ้าอืน
่
แต่ทง้ ั สามก็แตกต่างจากกันและกันบนพื้นฐานของหลักคาสอนของแต่ละศาสนาเกีย่ วกั
บว่าพระเจ้าเป็ นใคร
เมือ
่ เห็นความแตกต่างระหว่างพหุเทวนิยมและเอกเทวนิยมแล้ว
เราจะอธิบายหลักความเข้าใจเกีย่ วกับพระเจ้าใน หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
ซึ่งคริสต์ศาสนาประกาศยืนยันและสั่งสอนตลอดมา
คริสต์ศาสนา
ข้อความเกีย่ วกับพระเจ้าใน หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ค่อนข้างเรียบง่าย
โดยกล่าวเพียงว่า:
์ ส
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้า พระบิดาผูท
้ รงฤทธิท
ี่ ุด
ผูท
้ รงสร้างฟ้ าสวรรค์และโลก
เราคงสังเกตได้ว่า หลักข้อเชื่อนี้ไม่ได้ระบุชดั เจนว่ามีพระเจ้าเพียงองค์เดียว
ถ้าไม่เข้าใจต้นกาเนิดของหลักข้อเชื่อนี้
เราอาจคิดได้ว่าถ้อยคาเหล่านี้ประกาศความเชื่อในพระเจ้าของยูดาห์
หรือพระเจ้าของอิสลาม หรือเทพใด ๆ ท่ามกลางเทพทัง้ หลาย
แล้วเราจะรูไ้ ด้อย่างไรว่าประโยคนี้กล่าวถึงพระเจ้าองค์ตรีเอกานุภาพของคริสเตียน
ไม่ใช่พระเจ้าในศาสนาเอกเทวนิยมอืน
่ หรือเทพใด ๆ ในความเชื่อหหุเทวนิยม?
ในด้านหนึง่ โดยอาศัยข้อความอืน
่ ๆ เกีย่ วกับพระเจ้าทีก
่ ล่าวไว้ชดั เจนอยู่แล้ว
หลักข้อเชื่อนี้ปฏิเสธความเชื่อเอกเทวนิยมทีต
่ า่ งจากคริสต์ศาสนา จากบทเรียนก่อน
้ ตามโครงสร้างสามพระภาค
เราเห็นว่าหลักข้อเชื่อนี้เรียบเรียงขึน
หลักข้อเชื่อนี้จงึ สะท้อนความเชื่อที่ว่าพระเจ้าพระบิดา
พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียว และพระวิญญาณบริสุทธิ ์
เป็ นสามพระภาคทีต
่ า่ งกันภายในพระเจ้าองค์เดียว
โดยทัง้ สามพระภาคมีพระลักษณะความเป็ นพระเจ้าองค์เดียวร่วมกัน
เราต้องย้าอีกครัง้ ว่า หลักข้อเชื่อนี้มีเจตนาให้เป็ นบทสรุปหลักความเชื่อ
ไม่ใช่ขอ
้ ความทีบ
่ รรยายความเชื่ออย่างละเอียด และเมือ
่ ใช้หลักข้อเชื่อนี้ใน
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ศาสนพิธีในโบสถ์ ทุกคนในโบสถ์ก็รวู้ ่า
การกล่าวถึงทัง้ สามพระภาคของพระเจ้าในลักษณะนี้
ก็เท่ากับเป็ นการประกาศคาสอนเรือ
่ งตรีเอกานุภาพนั่นเอง
ในอีกด้านหนึง่
หลักข้อเชื่อนี้ปฏิเสธพหุเทวนิยมโดยการใช้คานามสามัญเอกพจน์ “พระเจ้า”
ในฐานะพระนามของพระองค์
คาว่า “พระเจ้า” อาจหมายถึงหลายสิง่ หลายศาสนาก็เรียกเทพของตนว่า
“พระเจ้า” และบางครัง้ พระคริสตธรรมคัมภีร์ก็ใช้คาว่า “เจ้า” หรือ “เทพ”
เพื่อหมายถึง ปิ ศาจ รูปเคารพ และบางทีก็รวมถึงมนุษย์ทเี่ ป็ นผูน
้ าบางคนด้วย แต่
“เทพ” ทัง้ หลายนี้ตา่ งมีชื่อของตนเอง เช่น ในศาสนาโบราณของโรมัน มาร์ส
คือเทพแห่งสงคราม เนปจูน คือเทพแห่งท้องทะเล และ จูปิเตอร์
คือผูน
้ าแห่งเทพทัง้ ปวง
พระเจ้าแห่งพระคริสตธรรมคัมภีร์ก็มีพระนามของพระองค์เช่นกัน
พระนามส่วนใหญ่บ่งบอกพระลักษณะของพระองค์ เช่น “เอล ชัดดัย” ซึ่งนิยมแปลว่า
“พระเจ้าผูท
้ รงฤทธิ”์ หมายความว่า “พระเจ้าผูท
้ รงมหิทธิฤทธิ”์ “เอล เอลีโอน”
ซึ่งนิยมแปลว่า “พระเจ้าสูงสุด” หมายความว่า “พระเจ้าผูป
้ กครองเหนือทุกสิง่ ” และ
“อาโดนัย” ซึ่งนิยมแปลว่า “พระผูเ้ ป็ นเจ้า” หมายความว่า “เจ้าเหนือหัว” หรือ
“ผูป
้ กครองสูงสุด”
แต่พระนามทีใ่ กล้เคียงทีส
่ ุดกับสิง่ ทีเ่ ราเข้าใจในฐานะพระนามเฉพาะของพระเ
จ้าคือ “ยาห์เวห์” พระคัมภีร์แปลฉบับแรก ๆ ใช้คาว่า “เยโฮวาห์” หรือ “ยะโฮวาห์”
แต่ฉบับแปลปัจจุบน
ั นิยมใช้คาว่า “พระผูเ้ ป็ นเจ้า”
ซึ่งสือ
่ ความหมายค่อนข้างแตกต่างจากคาว่า “อาโดนัย”
พระเจ้าเปิ ดเผยพระองค์ผา่ นพระนาม “ยาห์เวห์”
ตัง้ แต่ยุคแรกสุดของประวัตศ
ิ าสตร์มนุษยชาติ ยกตัวอย่าง
มนุษย์ใช้พระนามนี้เพื่อกล่าวถึงพระเจ้าอยู่แล้วตัง้ แต่สมัยของ เซ็ธ บุตรของอาดัม
ตามทีบ
่ น
ั ทึกใน ปฐมกาล 4:26 โนอาห์ ก็กล่าวถึงพระเจ้าด้วยพระนาม “ยาห์เวห์”
เช่นกัน ใน ปฐมกาล 9:26 และ อับราฮัม ก็เรียกพระเจ้าด้วยพระนามเดียวกัน ใน
ปฐมกาล 12:8
และ “ยาห์เวห์” ก็เป็ นพระนามทีพ
่ ระเจ้าใช้กล่าวถึงพระองค์เองต่อ โมเสส ใน
อพยพ 3:13-14 ซึง่ กล่าวดังนี้:
โมเสสทูลพระเจ้าว่า “หากข้าพระองค์ไปบอกชนอิสราเอลว่า
‘พระเจ้าของบรรพบุรุษของพวกท่านได้สง่ ข้าพเจ้ามาหาพวกท่าน’
และพวกเขาจะย้อนถามว่า ‘พระเจ้าทรงพระนามว่าอะไร?’
ข้าพระองค์จะตอบเขาว่าอย่างไร?” พระเจ้าตรัสตอบโมเสสว่า
“เราเป็ นผูท
้ เี่ ราเป็ น[a] เจ้าจงบอกชาวอิสราเอลว่า ‘เราผูเ้ ป็ น
ได้สง่ ข้าพเจ้ามาหาพวกท่าน’ ” (อพยพ 3:13-14)
พระนาม “ยาห์เวห์” นั้น สัมพันธ์กบั คาว่า “เอห์เยห์” ในภาษาฮีบรู ซึ่ง ณ ทีน
่ ี้
แปลได้ว่า “เราเป็ น”
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นี่เป็ นพระนามทีส
่ อ
ื่ ความสนิทสนมสูงสุดทีพ
่ ระเจ้าเปิ ดเผยต่อคนของพระองค์
และทีพ
่ ิเศษกว่าพระนามอืน
่ ๆ ของพระองค์ก็คือ
นี่เป็ นพระนามทีบ
่ ่งบอกความแตกต่างระหว่างพระองค์จากพระเจ้าเทียม
อืน
่ ๆ ทัง้ ปวง
จริง ๆ แล้ว ในบรรดาพระนามต่าง ๆ ทีใ่ ช้เรียกพระผูเ้ ป็ นเจ้าในพระคัมภีร์
คาว่า “พระเจ้า” เป็ นคาสามัญทีส
่ ุด ในพันธสัญญาเดิมทีใ่ ช้ในปัจจุบน
ั คาว่า “พระเจ้า”
คือคาแปลของ “เอล” หรือ “เอโลฮิม” ในภาษาฮีบรู ส่วนใน พันธสัญญาใหม่
เป็ นคาแปลของ “เธ-ออส” ในภาษากรีก แต่ในยุคทีพ
่ ระคัมภีร์ถูกบันทึกนั้น ศาสนาอืน
่
ๆ ก็ใช้คาเดียวกันเพื่อกล่าวถึงพระเจ้าของเขาเช่นกัน ถ้าเช่นนัน
้ เหตุใด
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต จึงใช้ชื่อสามัญเพื่อกล่าวถึงพระเจ้า
แทนทีจ่ ะใช้พระนามทีเ่ จาะจงมากกว่า เช่น “ยาห์เวห์”? เหตุผลก็คือ
โดยการใช้คาสามัญ “พระเจ้า” เพื่อหมายถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้า
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต บอกชัดแจ้งว่า
พระเจ้าของคริสต์ศาสนาเป็ นผูเ้ ดียวทีค
่ ค
ู่ วรกับการถูกเรียกว่า “พระเจ้า” ตามที่ 1
พงศ์กษัตริย์ 8:60 กล่าว:
พระยาห์เวห์ทรงเป็ นพระเจ้าและไม่มพ
ี ระเจ้าอืน
่ ใดเลย (1 พงศ์กษัตริย์
8:60)
แน่ นอนว่าศาสนาอืน
่ ก็เชื่อว่าเขานมัสการพระเจ้าจริง ๆ เช่นกัน
้ มา หรือแม้กระทั่งปิ ศาจ—
แต่ในความเป็ นจริงแล้ว เขาบูชาสิง่ ทีถ
่ ูกจินตนาการขึน
นั่นคือ วิญญาณถูกสร้างชัน
้ ต่าทีอ
่ ยู่ใต้การควบคุมของพระเจ้าของคริสเตียน
เปาโลกล่าวเรือ
่ งนี้อย่างชัดเจนใน 1 โครินธ์ 10:20:
ของเซ่นไหว้ของคนนอกศาสนานั้นสังเวยแก่ผีมาร
ไม่ใช่ถวายแด่พระเจ้า (1 โครินธ์ 10:20)
พวกนอกศาสนาไม่เชื่อว่าเขาถวายเครือ
่ งบูชาแก่ปิศาจ
เขาเชื่อว่าเขาถวายแก่เทพต่าง ๆ แต่เขาเข้าใจผิด
ทุกวันนี้ นอกจากคริสต์ศาสนาแล้ว ยังมีศาสนามากมาย ได้แก่ ฮินดู ชินโต
ลัทธินอกรีต วิคคา (ลัทธิผสมผสานประเภทหนึ่ง) อิสลาม ยูดาห์ ศาสนาชนเผ่า
และอีกมากมาย แต่เทพของศาสนาเหล่านี้ไม่ใช่พระเจ้าแท้ บ้างก็บูชาภูตผี
้ มา
บ้างก็บูชาธรรมชาติ และบ้างก็บูชาวัตถุทเี่ ขาจินตนาการขึน
แต่พระคริสตธรรมคัมภีร์ยืนยันว่า พระเจ้าของคริสเตียนเท่านั้น
ทีเ่ ป็ นพระเจ้าผูท
้ รงฤทธิ ์ พระเจ้าของคริสเตียนเท่านั้นทีจ่ ะพิพากษาโลกนี้
และพระเจ้าของ
คริสเตียนเท่านั้น ทีม
่ ีอานาจช่วยเราให้รอดได้
ข้อความยืนยันความเชื่อแรกใน หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
จึงเรียกร้องให้คริสเตียนใหม่หน
ั หลังให้กบ
ั พระเทียมทีเ่ ขาเคยนมัสการ
และยอมรับพระเจ้าแห่งพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็ นพระเจ้าเทีย่ งแท้แต่องค์เดียว
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และการเรียกร้องนี้สะท้อนคาสอนทีส
่ าคัญอย่างยิง่ ยวดในพระคัมภีร์
ซึ่งบัญญัตใิ ห้ทุกคนในทุกยุคยอมรับว่า
พระเจ้าแห่งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่นน
้ ั เป็ นพระเจ้าเทีย่ งแท้แต่องค์เดียว
และพระคัมภีร์ก็เรียกร้องให้มนุษย์นมัสการพระเจ้าองค์นี้องค์เดียว
เมือ
่ ได้ดูที่ความเป็ นหนึ่งเดียวของพระเจ้าแล้ว
เราจะศึกษาความไม่ซบ
ั ซ้อนของพระองค์ นั่นคือ
ความเป็ นเอกภาพในธรรมชาติหรือพระลักษณะของพระองค์
ความไม่ซบ
ั ซ้อน
คงจากันได้ว่า ในบทเรียนก่อนหน้านี้ เมือ
่ เรานิยามหลักคาสอนว่าด้วย
ตรีเอกานุภาพ เรากล่าวว่า: พระเจ้ามีสามพระภาค แต่เป็ นองค์เดียว เรากล่าวด้วยว่า
คาว่า “พระภาค” นั้น หมายถึง บุคคลผูม
้ ีตวั ตนและการรับรูข
้ องตนเอง ส่วนคาว่า
“องค์” หมายถึงธรรมชาติอน
ั เป็ นพืน
้ ฐานของพระเจ้า หรือองค์ประกอบของพระองค์
ทีนี้ เมือ
่ เราพูดถึงความไม่ซบ
ั ซ้อนของพระเจ้า เรากาลังนึกถึง “องค์รวม”
ของพระองค์—นั่นคือ ธรรมชาติพื้นฐาน หรือองค์ประกอบทีร่ วมกันเป็ นพระองค์
ต้องเข้าใจก่อนว่า นักศาสนศาสตร์ใช้คาว่า “ไม่ซบ
ั ซ้อน” และ
“ความไม่ซบ
ั ซ้อน” ในเชิงวิชาการ เราไม่ได้พูดในประเด็นว่าพระเจ้านั้นเข้าใจง่าย
้ มาจากสารต่าง ๆ
แต่เราหมายความว่า ตัวตนของพระองค์ไม่ได้ประกอบขึน
หลายชนิด แต่เป็ นตัวตนทีม
่ ีเอกภาพและมีองค์ประกอบเดียวเท่านั้น
เพื่อให้เห็นภาพความไม่ซบ
ั ซ้อน เราจะเปรียบน้ากับโคลน ในแง่หนึ่ง
เราอาจนึกถึงนา้ ว่าเป็ นสารไม่ซบ
ั ซ้อน ก็คือ เป็ นนา้ อย่างเดียวไม่มีอะไรเจือปน
แต่เมือ
่ เราเอาดินใส่ลงในนา้ บริสุทธิ มันก็กลายเป็ นโคลน
้ จากสารสองอย่างต่างชนิดกัน คือ น้า กับ
โคลนเป็ นสารทีซ
่ บ
ั ซ้อนเพราะประกอบขึน
ดิน “องค์” หรือ “ตัวตน” ของพระเจ้า ก็เหมือนนา้ บริสุทธิ ์ คือประกอบด้วย “สาร”
ชนิดเดียว
เหตุใดเรือ
่ งนี้จงึ สาคัญ?
้ จากหลายสิง่ ?
ทาไมคริสต์ศาสนาเน้นว่าพระเจ้าไม่ซบ
ั ซ้อนและไม่ได้ประกอบขึน
เพื่อตอบคาถามนี้ เราต้องย้อนดูหลักคาสอนเรือ
่ งตรีเอกานุภาพ ซึง่ กล่าวว่า:
พระเจ้ามีสามพระภาค แต่เป็ นองค์เดียว
หัวใจของคาสอนเรือ
่ ง ตรีเอกานุภาพ ก็คือ ความแตกต่างระหว่าง
“พระภาค” กับ “ความเป็ นพระองค์” ในแง่ของ ความเป็ นพระองค์น้น
ั
พระเจ้ามีหนึ่งเดียว ในแง่ของ พระภาค พระเจ้ามีสามพระภาค
เราอาจกล่าวได้ว่า เกีย่ วกับพระเจ้านั้น คาตอบของ “อะไร” คือ หนึ่ง
และคาตอบของ “ใคร” คือ สาม
—ดร. คีธ จอห์นสัน
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พระคัมภีร์ยืนยันหนักแน่ นว่าพระเจ้ามีสามพระภาค—พระบิดา พระบุตร
์ เท่ากับทีย่ ืนยันว่ามีพระเจ้าองค์เดียว
และพระวิญญาณบริสุทธิ—
และนับจากยุคแรกของคริสตจักร นักศาสนศาสตร์ก็ได้พบว่า
วิธีหนึ่งทีด
่ ีทจี่ ะอธิบายว่ามีพระเจ้าเพียงองค์เดียว ก็คือการกล่าวถึงในแง่
“ความเป็ นพระองค์” หรือ “ตัวตน” ดังนั้น เมือ
่ เขากล่าวว่าพระเจ้าเป็ น พระองค์
ทีไ่ ม่ซบ
ั ซ้อนและเป็ นเอกภาพ เขากาลังปฏิเสธแนวคิดทีว่ ่าพระบิดา พระบุตร
และพระวิญญาณบริสุทธิ ์
เป็ นพระเจ้าสามองค์ทแ
ี่ ยกจากกันทีบ
่ งั เอิญเกีย่ วพันกันด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจนกลายเป็ น
ตรีเอกานุภาพ ตรงกันข้าม เขายืนยันเสมอว่า สามพระภาคนี้
ได้ดารงอยู่ร่วมกันในฐานะพระเจ้าองค์เดียวตัง้ แต่แรกแล้ว
โดยการยืนยันเช่นนี้ คริสตจักรประกาศชัดเจนทีส
่ ุดว่า
คริสเตียนไม่ได้เชื่อในพระเจ้าสามองค์ แต่จริง ๆ แล้ว เราเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว—
องค์ผส
ู้ ูงสุดองค์เดียว—ซึ่งดารงอยู่ในสามพระภาค
พวกมุสลิมมักกล่าวว่า มุมมองของคริสเตียนเรือ
่ ง ตรีเอกานุภาพ
คือการประกาศว่ามีพระเจ้าสามองค์ หรือ ไตรเทวนิยม
แต่ไม่เคยมีใครในประวิตศ
ิ าสตร์ของคริสตจักรเคยประกาศเช่นนี้
นี่เป็ นเพราะเราประกาศมั่นคงตลอดมาว่าพระเจ้าของเรามีองค์เดียว
เคียงคูก
่ บ
ั คาประกาศของเราทีว่ ่า พระบิดาเป็ นพระเจ้า
พระบุตรเป็ นพระเจ้า และพระวิญญาณบริสุทธิเ์ ป็ นพระเจ้า
ตัง้ แต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์ พระเจ้าเทีย่ งแท้มีเพียงองค์เดียว
เมือ
่ เป็ นเช่นนั้น
วิธีเดียวทีเ่ ราจะเข้าใจการเปิ ดเผยอันครบถ้วนของพระเจ้าก็คือ
การกล่าวว่า: มีพระเจ้าองค์เดียว ไม่มีพระเจ้าอืน
่ ใด และพระบิดา
พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ดารงอยู่ร่วมกันในองค์พระเจ้านั้น
ภาษาทีค
่ ริสตจักรใช้เสมอมาก็คือ
ทัง้ สามดารงอยู่เป็ นสามพระภาคในพระเจ้าองค์เดียวนั้น
และนี่เป็ นเหตุผลว่า ทาไมเราจึงไม่มีทางประกาศว่ามีพระเจ้าสามองค์
พระเจ้ามีองค์เดียว แต่อยู่ในสามพระภาค
นี่คือสิง่ ทีพ
่ ระคริสตธรรมคัมภีร์สอน และคริสตจักรยืนยัน
และเป็ นสิง่ ทีท
่ าให้เราแตกต่างจากศาสนาเอกเทวนิยมอืน
่ ๆ ทัง้ สิน
้
—ดร. สตีเฟน เวลลัม
ความเชื่อนี้ถูกประกาศอย่างกระจ่างชัดในอีกหลักข้อเชื่อโบราณ คือ
หลักข้อเชื่อไนเซีย ซึ่งกล่าวว่า:
พระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระองค์เดียว
ผูท
้ รงเป็ นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า
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เนื่องจาก หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต เป็ นพื้นฐานมากกว่า
หลักข้อเชื่อไนเซีย จึงไม่ได้เจาะจงรายละเอียดนี้อย่างชัดเจน แม้กระนั้น
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
ก็สอ
ื่ นัยยะนี้โดยยืนยันว่าเราเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น ผูด
้ ารงอยู่ในสามพระภาค
การทีค
่ ริสเตียนเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวผู้ดารงอยู่ในสามพระภาค
มีนยั ยะสาคัญนัอย่างยิง่ สาหรับชีวต
ิ คริสเตียน เช่น
ธรรมเนียมการนมัสการพระเจ้าของคริสเตียนอยู่บนรากฐานตรีเอกานุภาพตลอดมา
เรานมัสการทัง้ สามพระภาคในตรีเอกานุภาพ
เราร้องเพลงสรรเสริญและอธิษฐานอ้อนวอนต่อทัง้ สามพระภาค
การละเลยพระภาคใดในตรีเอกานุภาพ โดยให้ความสาคัญกับพระภาคอืน
่ แทน
ก็เท่ากับการละเลยพระเจ้านั่นเอง เราต้องให้เกียรติ รับใช้ และรักพระบิดา พระบุตร
และพระวิญญาณบริสุทธิ ์ เพราะทัง้ สามเป็ นพระเจ้าองค์เดียว
เมือ
่ ได้พูดถึงแนวคิดพื้นฐานของคริสเตียนเกีย่ วกับพระเจ้าและธรรมชาติของก
์ ส
ารดารงอยู่ของพระองค์แล้ว เราก็พร้อมศึกษาวลีทก
ี่ ล่าวว่า “พระบิดาผูท
้ รงฤทธิท
ี่ ุด”
โดยพิจารณาสิง่ ต่าง ๆ ทีพ
่ ระคัมภีร์สอนเกีย่ วกับ พระเจ้าพระบิดา
พระภาคแรกของตรีเอกานุภาพ

์ ส
พระบิดาผูท
้ รงฤทธิท
ี่ ุด
เราจะอภิปรายความหมายของ “พระบิดาผูท
้ รงฤทธิทส
ี่ ุด” ในสีป
่ ระเด็น หนึ่ง
เราจะดูการทีพ
่ ระคัมภีร์ใช้พระนาม “พระบิดา” เพือ
่ กล่าวถึงพระเจ้า สอง
เราจะพิจารณาพระภาค “พระเจ้าพระบิดา” ในแง่องค์ตรีเอกานุภาพ สาม
เราจะสารวจธรรมชาติของความเป็ นพระบิดา
คือสิง่ ทีพ
่ ระองค์กระทาในบทบาทของบิดา และสี่
เราจะอภิปรายเกีย่ วกับฤทธิอานาจของพระองค์ เราจะเริม
่ จากพระนาม “พระบิดา”
ทีใ่ ช้ในพระคัมภีร์เพื่อกล่าวถึงพระเจ้า
พระนาม “พระบิดา”
พระคัมภีร์ใช้พระนาม “พระบิดา” อย่างน้อยทีส
่ ุดก็ในสามนัยยะ หนึ่ง
พระนามนี้ใช้เพื่อหมายถึงพระเจ้าในฐานะผูส
้ ร้างทุกสิง่
ตัวอย่างหนึ่งของนัยยะนี้ในพันธสัญญาใหม่พบได้ใน 1 โครินธ์ 8:6
ซึ่งเปาโลกล่าวเจาะจงว่า พระบิดาเป็ นทีม
่ าของสิง่ สารพัด ณ จุดนี้
สิง่ สาคัญทีเ่ ราต้องเข้าใจคือ
ไม่ใช่ทุกครัง้ ทีพ
่ ระคัมภีร์อา้ งอิงถึงพระเจ้าในฐานะพระบิดาในนัยยะแร
กนี้ จะเป็ นการกล่าวถึงพระภาคแรกของ ตรีเอกานุภาพ
นัยยะทีส
่ องของการใช้พระนาม “พระบิดา”
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คือเพื่อบ่งบอกสัมพันธภาพทีผ
่ เู้ ชื่อมีกบ
ั พระเจ้า
อันเป็ นผลของการทีพ
่ ระเจ้ายอมรับผูเ้ ชื่อเป็ นลูกของพระองค์
เมือ
่ เปาโลกล่าวใน โรม 8:15 ว่า
เราได้รบ
ั พระวิญญาณผูท
้ าให้เราเป็ นบุตรของพระเจ้า
และโดยพระองค์เราสามารถเรียกพระเจ้าว่า “อับบา พ่อ” ได้
เปาโลกาลังใช้คาว่า “พระบิดา” ในนัยยะทีส
่ องนี้ สุดท้าย คาว่า
“พระบิดา”
ถูกใช้เพื่อหมายถึงความสัมพันธ์พิเศษอันเป็ นเอกลักษณ์ ระหว่างพระเย
ซูคริสต์กบ
ั พระบิดาของพระองค์ เราอาจสรุปการใช้พระนาม
“พระบิดา” ทัง้ สามนัยยะดังนี้ คือ: หนึ่ง ในฐานะพระผูส
้ ร้าง; สอง
ในฐานะพระผูไ้ ถ่; และสาม
เฉพาะในสัมพันธภาพระหว่างพระภาคพระบิดาและพระภาคพระบุตร
—ดร. คีธ จอห์นสัน
แต่ทน
ี่ ่ าเสียใจก็คือ คริสเตียนบางคนเข้าใจผิดว่า ทุกครัง้ ทีพ
่ ระคัมภีร์ใช้คาว่า
“พระบิดา” จะเป็ นการกล่าวถึง
พระภาคแรกในตรีเอกานุภาพเสมอ แต่อย่าลืมว่า
คาสอนเรือ
่ งตรีเอกานุภาพไม่ได้ถก
ู เปิ ดเผยชัดเจนจนกระทั่งพันธสัญญาใหม่ จริงอยู่
มีคาพูดเล็งถึงเรือ
่ งนี้กระจัดกระจายอยู่ในพันธสัญญาเดิม
อันอาจบ่งบอกการทีบ
่ างคนตระหนักใน “พหุภาค” ขององค์พระเจ้า แต่โดยรวมแล้ว
พันธสัญญาเดิมเน้นความเป็ นพระเจ้าองค์เดียวเป็ นพิเศษ
ดังนั้น เมือ
่ พระเจ้าถูกเรียกว่า “พระบิดา” ในพันธสัญญาเดิม
นั่นคือการกล่าวถึง ตรีเอกานุภาพ ทัง้ องค์ ไม่ใช่พระภาคใดโดยเฉพาะ เอาล่ะ
ในบางความหมาย คาว่า “พระบิดา” เน้นพระภาคพระบิดาจริง ๆ
แต่สงิ่ สาคัญทีเ่ ราต้องจาก็คือ
ก่อนทีพ
่ น
ั ธสัญญาใหม่จะเปิ ดเผยสามพระภาคของพระเจ้าอย่างชัดเจนนั้น
ทุกคาทีใ่ ช้กล่าวถึงพระเจ้า รวมถึงคาว่า “พระบิดา”
โดยส่วนใหญ่แล้วหมายความถึงตรีเอกานุภาพทัง้ องค์ คาว่า “พระบิดา”
ในข้อความจาก เฉลยธรรมบัญญัติ 32:6 และ อิสยาห์ 63:16 และ 64:8
ล้วนหมายถึงพระเจ้าในฐานะพระเจ้าองค์เดียว เพือ
่ ช่วยให้เห็นภาพ
ขอให้ดูตวั อย่างการใช้คาว่า “พระบิดา” ในความหมายนี้ ในพันธสัญญาเดิม ใน
มาลาคี 2:10 มาลาคีผเู้ ผยพระวจนะถามว่า:
เราทัง้ หลายมีพระบิดาองค์เดียวกันไม่ใช่หรือ?
พระเจ้าองค์เดียวกันไม่ใช่หรือทีท
่ รงสร้างเรา? (มาลาคี 2:10)
ในข้อนี้ พระเจ้าองค์สมบูรณ์ —ประกอบด้วยพระบิดา พระบุตร
์ ถูกเรียกว่า “พระบิดา”
และพระวิญญาณบริสุทธิ—
เนื่องจากทัง้ สามพระภาคของพระเจ้าองค์สมบูรณ์ มีสว่ นในการสร้างมนุษยชาติ
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พันธสัญญาใหม่อธิบายชัดเจนว่าพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ ์
มีบทบาทต่างกันไป แต่ขอ
้ ความจากพันธสัญญาเดิมนี้
มิได้เน้นความแตกต่างระหว่างสามพระภาคอย่างชัดเจน แต่ใช้พระนาม “พระบิดา”
เพื่อหมายถึงทัง้ สามพระภาคโดยรวมเพราะทัง้ สามล้วนมีบทบาทในการทรงสร้าง
้
ความซับซ้อนอาจเพิ่มขึน
เพราะเมือ
่ ผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่หยิบยกข้อความจากพันธสัญญาเดิม
บางครัง้ เขากล่าวถึง องค์ตรีเอกานุภาพสมบูรณ์ โดยใช้คาว่า “พระบิดา”
ในความหมายทั่วไป เช่น คาว่า “พระบิดา” ใน มัทธิว 5:45 และ 6:6-18 และใน
กิจการ 17:24-29 คาว่า “พระบิดา” น่าจะหมายถึง องค์ตรีเอกานุภาพสมบูรณ์
โดยมีเหตุผลหลายข้อ เช่น เพื่อสื่อว่าพระเจ้าองค์สมบูรณ์ ร่วมกันสร้างโลกนี้
หรือเพื่อเน้นว่าทัง้ สามพระภาคของพระเจ้าเป็ นมาตรฐานจริยธรรมทีเ่ ราต้องยึดถือ
้ จาก ยากอบ 1:17:
ให้เราดูอีกข้อความหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพชัดขึน
ของประทานทุกอย่างทีด
่ ีและล้าเลิศล้วนมาจากเบื้องบน
จากพระบิดาแห่งดวงสว่างทัง้ หลายในฟ้ าสวรรค์ (ยากอบ 1:17)
ก่อนมาถึงข้อนี้ ยากอบกล่าวหนักแน่ นว่า
์ ละชอบธรรม ประเด็นของยากอบก็คือ
พระเจ้านั้นทรงบริสุทธิแ
ทุกสิง่ ทีม
่ าจากพระเจ้าย่อมประเสริฐ และทุกสิง่ ทีป
่ ระเสริฐมาจากพระเจ้า
เนื่องจากสิง่ ประเสริฐทัง้ ปวงมาจากพระเจ้าของเรา โดยมาจากทัง้ สามพระภาค
นักตีความพระคริสตธรรมคัมภีร์จงึ มักมองว่า นี่คือการกล่าวถึง
องค์ตรีเอกานุภาพสมบูรณ์ และเช่นเดียวกับในพันธสัญญาเดิม
การเน้นทีพ
่ ระภาคพระบิดาในข้อนี้ก็มีเหตุผล
แต่สงิ่ สาคัญคือการทีย่ ากอบยืนยันว่าพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิก์ ็ประทานของ
ขวัญประเสริฐแก่เราเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม เราเห็นชัดว่าพระคัมภีร์ใช้คาว่า “พระบิดา”
ในอีกนัยยะหนึ่งด้วย
เพื่อกล่าวถึงพระภาคทีต
่ า่ งจากพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิใ์ นตรีเอกานุภาพ
เราเห็นนัยยะนี้ได้ใน ยอห์น 1:14 และ 18; ยอห์น 5:17-26; กาลาเทีย 4:6; และ 2
เปโตร 1:17 ให้เราดูอีกสักสองตัวอย่างเพื่อเข้าใจความหมายนี้ ใน 2 ยอห์น 9
อัครทูตยอห์นระบุความแตกต่างระหว่างพระบิดาและพระบุตร
เมือ
่ ท่านเขียนข้อความนี้:
ผูใ้ ดวิง่ ล้าหน้าไปและไม่ทาตามคาสั่งสอนของพระคริสต์ตอ
่ ไปก็ไม่มีพร
ะเจ้า ส่วนผูท
้ ท
ี่ าตามคาสั่งสอนต่อไปก็มีทง้ ั พระบิดาและพระบุตร (2
ยอห์น 9)
และใน ยอห์น 14:16-17
พระเยซูกล่าวชัดเจนถึงความแตกต่างระหว่างพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ ์
เมือ
่ พระองค์ให้คามั่นสัญญาแก่อคั รสาวกของพระองค์:
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และเราจะทูลขอต่อพระบิดาและพระองค์จะประทานทีป
่ รึกษาอีกองค์ห
นึ่งให้มาอยู่กบ
ั พวกท่านตลอดนิรน
ั ดร์
คือองค์พระวิญญาณแห่งความจริง (ยอห์น 14:16-17)
เราได้ทราบแล้วว่าพระนาม “พระบิดา”
ถูกใช้ในพระคัมภีร์เพื่อบ่งบอกถึงพระเจ้าสมบูรณ์ และพระภาคทีห
่ นึ่งในตรีเอกานุภาพ
เราก็พร้อมแล้วทีจ่ ะศึกษา พระเจ้าพระบิดา
ในฐานะทีแ
่ ตกต่างจากอีกสองพระภาคในตรีเอกานุภาพ
พระภาค
ความสัมพันธ์ทพ
ี่ ระบิดามีกบ
ั พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิอ์ ธิบายได้หลาย
วิธี แต่ในประวัตศ
ิ าสตร์ของศาสนศาสตร์
มีสองมุมมองทีไ่ ด้รบ
ั ความสนใจมากทีส
่ ุดเกีย่ วกับตรีเอกานุภาพ
กล่าวอย่างเจาะจงก็คือ เรามักพิจารณาจากมุมมอง ตรีเอกานุภาพเชิง “ภววิทยา”
(Ontology) และ ตรีเอกานุภาพเชิง “เคหะวิทยา” (Economy)
ทัง้ สองวิธีกล่าวถึงตรีเอกานุภาพองค์เดียวกัน—คือพระบิดา พระบุตร
์
และพระวิญญาณบริสุทธิ—
แต่เน้นแง่มุมทีต
่ า่ งกันของสัมพันธภาพระหว่างสามพระภาคของพระเจ้าองค์สมบูรณ์
ในด้านหนึง่ เรามักจะกล่าวถึง “ตรีเอกานุภาพเชิงภววิทยา”
เมือ
่ เรามุ่งความสนใจไปทีก
่ ารดารงอยู่ของพระเจ้า คาว่า “ภววิทยา” หมายความว่า
“เกีย่ วข้องกับภาวะการดารงอยู่” ดังนั้น ในเชิงภววิทยา เรากาลังมอง ตรีเอกานุภาพ
ในมุมมองของการดารงอยู่หรือสภาวะ เรากาลังพิจารณาว่า สามพระภาคของ
ตรีเอกานุภาพ บูรณาการเข้าด้วยกันอย่างไร และและมีความเป็ น “องค์เดียว”
ร่วมกันอย่างไร
ในทางภววิทยา ทัง้ สามพระภาคของพระเจ้านั้น ไม่มีขีดจากัด เป็ นนิรน
ั ดร์
และไม่เปลีย่ นแปลง แต่ละพระภาคมีพระลักษณะสาคัญของพระเจ้าร่วมกัน เช่น
ปัญญา ฤทธานุภาพ ความบริสุทธิ ์ ความยุตธิ รรม ความดี และความจริง
อีกด้านหนึ่ง เรามักจะกล่าวถึง “ตรีเอกานุภาพเชิงเคหะวิทยา”
เมือ
่ เราพิจารณาว่าทัง้ สามพระภาคมีปฏิสมั พันธ์ร่วมกันอย่างไร
และมีสมั พันธภาพด้วยกันอย่างไรในฐานะพระภาคทีต
่ า่ งกัน คาว่า “เคหะวิทยา”
หมายถึง “เกีย่ วข้องกับการจัดการภายในบ้าน”
ดังนั้นเมือ
่ เราพูดถึงด้านเคหะวิทยาของตรีเอกานุภาพ เรากาลังอธิบายว่า พระบิดา
พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ ์ มีความสัมพันธ์ตอ
่ กันอย่างไรในฐานะบุคคล—
พระภาค—ทีแ
่ ตกต่างกัน
เมือ
่ มองจากมุม “เคหะวิทยา” แต่ละพระภาคในตรีเอกานุภาพมีหน้าที่
ระดับอานาจ บทบาททีไ่ ด้รบ
ั และพันธกิจทีต
่ อ
้ งกระทา แตกต่างกัน ทัง้ พระบิดา
พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ร่วมกันสนทนา ร่วมกันตกลง ทางานสนับสนุนกัน
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และมีปฏิสมั พันธ์ในด้านอืน
่ ๆ ตลอดเวลา
ไม่ว่าในมุม “ภววิทยา” หรือ “เคหะวิทยา” ก็ตาม
พระบิดาถูกยกให้เป็ นพระภาคทีห
่ นึ่ง โดยเหตุผลในมุม “ตรีเอกานุภาพเชิงภววิทยา”
ก็คือ พระบุตรนั้นกาเนิดจากพระบิดา
และพระวิญญาณบริสุทธิก์ ็ดารงสืบเนื่องมาจากพระบิดา
ลองฟังข้อความใน 1 ยอห์น 4:9 เกีย่ วกับความเป็ นมาของพระบุตร:
นี่คือวิธีทพ
ี่ ระเจ้าทรงสาแดงความรักของพระองค์ทา่ มกลางเราทัง้ หลาย
คือพระองค์ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราจ
ะได้มีชีวิตโดยทางพระบุตรนั้น (1 ยอห์น 4:9)
วลีทวี่ ่า “องค์เดียว” มาจากคาภาษากรีก “โมโนเจเนส” (monogenes)
่
ซึงมักแปลว่า “ผูเ้ ดียวทีใ่ ห้กาเนิด”
น่ าเสียดายทีบ
่ างคนในคริสตจักรยุคแรกเข้าใจความหมายผิดไป
้ จึงไม่มีสถานะของพระเจ้าอย่างเต็มที่ แม้ในปัจจุบ ัน
โดยคิดว่าพระบุตรถูกสร้างขึน
บางลัทธิก็ปฏิเสธความเป็ นพระเจ้าของพระบุตรเพียงเพราะพระบุตรถูกเรียกว่า
“กาเนิดจาก”
เพื่อตอบโต้คาสอนผิดนี้ คริสเตียนจึงยืนยันอย่างเข้มแข็งเสมอมาว่า
พระบุตรนั้น กาเนิดจากหรือเป็ นมาจากพระบิดาเป็ นนิจ คากล่าวนี้เน้นว่า
ไม่มีเวลาใดเลยทีพ
่ ระบุตรไม่ดารงอยู่
์ ารงสืบเนื่องมาจาก
ลองฟังว่าพระเยซูกล่าวอย่างไรเกีย่ วกับการทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิด
พระบิดา ใน ยอห์น 15:26:
“เราจะส่งองค์ทป
ี่ รึกษาจากพระบิดามาหาพวกท่าน
คือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งออกมาจากพระบิดา
เมือ
่ พระองค์มาแล้ว พระองค์จะทรงเป็ นพยานให้เรา (ยอห์น 15:26)
วลี “ซึ่งมาจาก” มาจากคาภาษากรีก “เอคพอเรอูโอมัย” (ekporeuomai)
ซึ่งมักแปลว่า “ดารงสืบเนื่องมาจาก” ตัง้ แต่สมัยดัง้ เดิม
พระคัมภีร์ขอ
้ นี้ถูกเข้าใจว่ากล่าวถึงทีม
่ าของการดารงอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ ์
เป็ นทีน
่ ่ าเสียดายทีข
่ อ
้ ความลักษณะนี้ทาให้บางคนสรุปผิด ๆ
์
ว่าพระวิญญาณบริสุทธิไม่ได้ดารงอยู่นิรน
ั ดร์หรือไม่ได้มีพระลักษณะของพระเจ้าอย่า
งสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้
คริสตศาสนศาสตร์ตามแบบฉบับดัง้ เดิมจึงเคร่งครัดในการยืนยันว่า
พระวิญญาณบริสุทธิเ์ ป็ นสมาชิกสมบูรณ์ ของตรีเอกานุภาพ
รวมทัง้ มีพระลักษณะของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์
แม้ว่าความเป็ นพระภาคนั้นดารงสืบเนื่องมาจากพระบิดาเป็ นนิจก็ตาม
นอกจากเป็ นพระภาคแรกในตรีเอกานุภาพเชิงภววิทยา
พระบิดาก็ถก
ู กล่าวถึงเป็ นพระภาคแรกในตรีเอกานุภาพเชิงเคหะวิทยาด้วย
ในมุมมองนี้ พระบิดาเป็ นพระภาคทีห
่ นึ่งเพราะพระองค์มีอานาจเหนืออีกสองพระภาค
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คล้าย ๆ กับการทีค
่ นทีเ่ ป็ นพ่อมีอานาจเหนือครัวเรือนของตน
เราสามารถเห็นพระบิดามีพระราชอานาจเหนือพระบุตรในหลายกรณี เช่น
ยอห์น 6:40 สอนว่าพระบุตรปฏิบตั ต
ิ ามพระประสงค์ของพระบิดา เอเฟซัส 1:20-22
บอกว่าพระบุตรได้รบ
ั อานาจและราชอาณาจักรจากพระบิดา
พระคัมภีร์กล่าวย้าหลายครัง้ ว่าความเป็ นกษัตริย์ของพระบุตรนั้นเป็ นรองความเป็ นก
ษัตริย์ของพระบิดา ความหมายนี้ปรากฏบ่อยครัง้ ในข้อความต่าง ๆ ทีก
่ ล่าวว่า
พระเยซูประทับเบื้องขวาของพระเจ้า หรือเบื้องขวาของบัลลังก์ของพระเจ้า เช่น สดุดี
110:1 และ ฮีบรู 1:3 เบื้องขวาของพระเจ้าเป็ นตาแหน่ งแห่งเกียรติยศและอานาจ
แต่มน
ั ก็ไม่ใช่บลั ลังก์ และในทีส
่ ุด
พระบุตรก็จะส่งมอบอาณาจักรของพระองค์คืนให้แก่พระบิดา
ดังคากล่าวของเปาโลใน 1 โครินธ์ 15:24 สรุปก็คือ
ในมุมตรีเอกานุภาพเชิงเคหะวิทยา พระบิดามีอานาจเหนือพระบุตร
ประเด็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างพระบิดากับพระบุตร
และด้านการใช้อานาจทัง้ หมด เป็ นเรือ
่ งซับซ้อน แต่แท้จริงแล้วก็
เกีย่ วข้องกับการทีพ
่ ระบิดาและพระบุตรมีบทบาททีต
่ า่ งกันในตรีเอกานุ
ภาพ
และการทีพ
่ ระบุตรสมัครใจยอมให้บทบาทของพระองค์เองเป็ นรองพระ
บิดา พระบุตรเสด็จมาในโลกเพื่อยอมทาตามพระประสงค์ของพระบิดา
และพระบิดาก็ทรงใช้อานาจทัง้ สิน
้ แต่ในเวลาเดียวกัน
เราเห็นสัมพันธภาพแห่งความรัก โดยพระบิดาทรงรักพระบุตร
และพระบุตรทรงรักพระบิดา และภายในตรีเอกานุภาพนั้น
ทัง้ สองพยายามให้เกียรติและทาให้อีกฝ่ ายพอพระทัย ฉะนั้น
เราอาจต้องค่อนข้างละเอียดสักหน่ อย
เพื่อจะเข้าใจบทบาททีแ
่ ตกต่างระหว่างพระบิดาและพระบุตร
รวมทัง้ สัมพันธภาพแห่งความรักทีท
่ ง้ ั สองพระองค์มีตอ
่ กัน
—ดร. ไซมอน ไวเบิร์ต
ในทานองเดียวกัน พระบิดาก็มีอานาจเหนือพระวิญญาณบริสุทธิ ์
ตัวอย่างทีเ่ ราพบบ่อยคือ ข้อความทีบ
่ อกว่าพระบิดาส่งพระวิญญาณบริสุทธิล์ งมา เช่น
ลูกา 11:13 และ เอเฟซัส 1:17 และเรายังเรียนรูจ้ ากกิจการ 10:38
ว่าพระบิดาเป็ นผูท
้ ม
ี่ อบอานาจแก่พระบุตรโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ ์
ในพระคัมภีร์ตลอดทัง้ เล่ม
เราอ่านพบเสมอว่าพระวิญญาณบริสุทธิเ์ ป็ นตัวแทนของพระบิดาในโลกนี้
โดยได้รบ
ั โอวาทให้ทาให้พระประสงค์ของพระบิดาสาเร็จ
ในมุมตรีเอกานุภาพเชิงเคหะวิทยา พระบิดามีอานาจเหนือพระวิญญาณบริสุทธิ ์
เช่นเดียวกับทีพ
่ ระองค์มีอานาจเหนือพระบุตร
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พระราชอานาจของพระบิดาเป็ นพระราชอานาจแห่งความรักเสมอ
โดยพระราชอานาจนั้น พระบิดารักพระบุตร
และปรารถนาให้พระบุตรได้รบ
ั พระสิริ
เช่นเดียวกับทีพ
่ ระบุตรก็ปรารถนาให้พระบิดาได้รบ
ั พระสิรเิ ช่นกัน
และสุดท้าย ถ้าทัง้ สามพระภาค—พระบิดา พระบุตร
์ มีหวั ใจแห่งความรักร่วมกัน
และพระวิญญาณบริสุทธิ—
ความคิดทีว่ ่าพระประสงค์ของทัง้ สามจะค้านกันเองนั้นก็เป็ นเรือ
่ งน่ าขบ
ขัน เหตุผลก็คือ
์ ีความปรารถนาเป็ นนิจทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ถ้าพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิม
ตามพระประสงค์ของพระบิดา
และถ้าพระบิดามีความปรารถนาเป็ นนิจทีจ่ ะให้พระบุตรและพระวิญญา
ณบริสุทธิไ์ ด้รบ
ั เกียรติและพระสิริ
หัวใจสาคัญของชีวิตของพระเจ้าก็มีพระประสงค์อน
ั เป็ นเอกฉันท์
และมีความรักอันเป็ นเอกฉันท์
เพราะในความสัมพันธ์ของตรีเอกานุภาพนี้
มีความเป็ นเอกฉันท์ในการดารงอยู่ของทัง้ สามพระภาค
—ดร. สตีฟ เบลคมอร์
เมือ
่ เราเข้าใจว่าพระคัมภีร์ใช้คาว่า “พระบิดา” อย่างไร
และเข้าใจลักษณะของพระเจ้าพระบิดา
เราก็พร้อมทีจ่ ะศึกษาธรรมชาติของความเป็ นพระบิดา
อันอยู่เหนือสิง่ ทรงสร้างและมวลมนุษยชาติ
ความเป็ นพระบิดา
ก่อนทีเ่ ราจะศึกษาความเป็ นพระบิดาของพระเจ้าอย่างละเอียด
เราควรจะหยุดสักนิดเพื่อทาความเข้าใจก่อนว่า
ข้อความส่วนใหญ่ในพระคัมภีร์ซึ่งกล่าวถึงความเป็ นพระบิดาของพระเจ้า
มาจากพันธสัญญาเดิม ก่อนเวลาทีพ
่ ระเจ้าเปิ ดเผยลักษณะตรีเอกานุภาพอย่างชัดเจน
สิง่ สาคัญทีส
่ ุดทีต
่ ้องเข้าใจก็คือ ในข้อความเหล่านี้ คาว่า “พระบิดา” หมายถึง
ตรีเอกานุภาพสมบูรณ์ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะพระภาคพระบิดา
แม้กระนั้น
พันธสัญญาใหม่กม
็ กั โยงความเป็ นพระบิดาของพระเจ้ากับพระภาคพระเจ้าเป็ นสาคัญ
ดังนั้น การทีข
่ อ
้ ความส่วนใหญ่ในพันธสัญญาเดิมเน้นทีพ
่ ระภาคพระบิดา
ก็มีเหตุผลอันชอบธรรม
ความเป็ นพระบิดาของพระเจ้ามีหลายประเด็นทีเ่ ราสามารถกล่าวถึงได้
แต่เราจะเน้นทีส
่ ามแนวคิดทีโ่ ดดเด่นมากในพระคัมภีร์คือ หนึ่ง
บทบาทของพระบิดาในฐานะผูส
้ ร้าง; สอง
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ความเป็ นพระบิดาในแง่ของตาแหน่งกษัตริย์เหนือสิง่ ทรงสร้างและประชากรของพระ
องค์; และสาม แนวคิดทีว่ ่าพระบิดาเป็ นหัวหน้าครอบครัวของประชากรของพระองค์
เราจะเริม
่ ด้วยการศึกษาความเป็ นพระบิดาในฐานะพระผูส
้ ร้าง
พระผูส
้ ร้าง
ในความหมายกว้าง ๆ
บางครัง้ พระคัมภีร์กล่าวถึงพระเจ้าในฐานะเป็ นพระบิดาของทุกสิง่ ทีพ
่ ระองค์ทรงสร้าง
เราพบข้อความเหล่านี้ใน เฉลยธรรมบัญญัติ 32:6; อิสยาห์ 43:6-7 และ 64:8;
มาลาคี 2:10; และ ลูกา 3:38
ให้เราศึกษาตัวอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็ นคากล่าวของเปาโลต่อชาวเอเธนส์ ในกิจการ
17:26-28:
จากมนุษย์เพียงคนเดียวพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติให้อาศัยทั่วพิภ
พ พระองค์ทรงกาหนดเวลาและเขตแดนทีพ
่ วกเขาควรจะอยู่ …
เหมือนทีก
่ วีบางคนในพวกท่านเองกล่าวว่า
‘เราเป็ นเชื้อสายของพระองค์’ (กิจการของอัครทูต 17:26-28)
ในข้อความนี้ เปาโลหยิบยกคาพูดมาจากกวีทไี่ ม่เชื่อพระเจ้า คือ เคลอันเธส
และ อาราทัส ซึ่งทัง้ สองกล่าวว่า ซูส
เป็ นบิดาแห่งคนทัง้ ปวงเพราะได้สร้างคนเหล่านี้มา แน่ นอน
เปาโลยืนยันว่าพระเจ้าแห่งพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ต่างหากทีเ่ ป็ นพระผูส
้ ร้างตัวจริง
ไม่ใช่ซูส แต่เปาโลก็ยืนยันหลักคิดทีว่ ่า
้ มาก็เท่ากับเป็ นบิดาของสิง่ นั้น
การทีส
่ ร้างบางสิง่ ขึน
้ ในภาษามนุษย์
พระคัมภีร์น้น
ั ถูกเขียนขึน
ความสัมพันธ์ของมนุษย์เรากับพระเจ้าพระผูส
้ ร้างมักจะถูกแสดงออกมา
ในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก ในบริบทนี้
ความเป็ นพระบิดาของพระเจ้าสือ
่ ความหมายถึงต้นกาเนิดของเราและพ
ระราชอานาจของพระองค์
—ดร. พอล ชาง (แปลจากต้นฉบับภาษาอืน
่ )
พ่อทีเ่ ป็ นมนุษย์อดทนต่อลูก ๆ ฉันใด
ความพระบิดาของพระเจ้าเหนือสิง่ ทีท
่ รงสร้าง
ก็เป็ นแรงบันดาลใจให้พระองค์แสดงความอดทนอย่างสูงต่อมวลมนุษย์ทลี่ ้มลงในควา
มบาปฉันนั้น โดยเฉพาะต่อธรรมชาติบาปของมนุษย์
นี่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะละเว้นการพิพากษาสิง่ ทีพ
่ ระองค์ทรงสร้าง
แต่อธิบายว่าเหตุใดพระองค์จงึ ทรงกริว้ ช้าและแสดงความเมตตาอย่างรวดเร็ว
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ดังทีเ่ ราพบใน สดุดี 145:8-9
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเปี่ ยมด้วยพระคุณและความเอ็นดูสงสาร
ทรงกริว้ ช้า และเปี่ ยมด้วยความรักมั่นคง
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงดีตอ
่ ทุกคน
้ (สดุดี 145:8-9)
พระองค์ทรงรักเอ็นดูสรรพสิง่ ทีท
่ รงสร้างขึน
เมือ
่ ได้ดูบทบาทของพระเจ้าในฐานะพระผูส
้ ร้างแล้วเราก็พร้อมทีจ่ ะศึกษาความ
เป็ นพระบิดาในฐานะกษัตริย์
กษัตริย์
ในสังคมตะวันออกกลางโบราณ
เป็ นเรือ
่ งปกติทป
ี่ ระชาชนจะกล่าวถึงกษัตริย์ของพวกเขาโดยเรียกว่าพ่อ
และทีก
่ ษัตริย์จะกล่าวถึงประชาชนในฐานะลูก
การใช้ภาษาลักษณะนี้ก็มกั สะท้อนออกมาในพระคัมภีร์เช่นกัน เช่น
ชาวอิสราเอลกล่าวถึงดาวิดในฐานะพ่อ เพราะดาวิดเป็ นกษัตริย์ของพวกเขา
แน่ นอนว่าคนอิสราเอลบางคนก็สืบเชื้อสายโดยตรงจากดาวิด
ดาวิดจึงเป็ นบรรพบุรุษของพวกเขาตามคาอธิบายตรงตัวอักษร
แต่เมือ
่ ทัง้ ชนชาติกล่าวถึงดาวิดว่าเป็ นพ่อ ความหมายก็คือ ดาวิดเป็ นกษัตริย์ ใน
มาระโก 11:10 ฝูงชนโห่รอ
้ งในลักษณะเดียวกัน:
“ขอให้อาณาจักรของดาวิดบรรพบุรุษของเราทีจ่ ะมานี้ จงเจริญ!”
(มาระโก 11:10)
ในข้อความนี้
ความเป็ นพ่อของดาวิดเหนือชนอิสราเอลถูกโยงเข้ากับความเป็ นกษัตริย์อย่างชัดเจน
ในลักษณะเดียวกัน ใน กิจการ 4:25-26
คริสตจักรสรรเสริญพระเจ้าด้วยถ้อยคาเหล่านี้ :
์ า่ นปากผูร้ บั ใช้ของพระองค์
พระองค์ตรัสโดยพระวิญญาณบริสุทธิผ
คือดาวิดบรรพบุรุษของเราว่า
“เหตุใดประชาชาติทง้ ั หลายจึงลุกฮือ ชนชาติตา่ งๆ
จะวางแผนให้ป่วยการไปทาไม? เหล่ากษัตริย์ของโลกตัง้ ตนขัดขืน
บรรดาผูป
้ กครองรวมตัวกันเพื่อวางแผนต่อต้านองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
และต่อต้านผูห
้ นึ่งซึ่งพระองค์ทรงเจิมตัง้ ไว้” (กิจการของอัครทูต 4:
25-26)
ครัง้ นี้ก็เช่นกัน ดาวิดถูกเรียกว่าเป็ นบิดาของชาวอิสราเอล
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เพราะท่านเป็ นผูท
้ พ
ี่ ระเจ้าทรงเจิม
เป็ นกษัตริย์ทป
ี่ ระทับบนบัลลังก์ทพ
ี่ ระเจ้าแต่งตัง้ และนาอิสราเอลต่อสูก
้ บ
ั ชาติทเี่ ป็ นศัตรู
แต่ทาไมคนโบราณจึงเรียกพระราชาว่าเป็ นพ่อ?
กษัตริย์ในโลกโบราณเรียกตนเองว่าเป็ น “พ่อ”
เพราะต้องการแสดงลักษณะของตนให้เหมือนบิดา นั่นคือ
ใส่ใจประชาชน ดูแลความจาเป็ นของเขา ปกป้ องเขา
และอะไรทานองนั้น เอาล่ะ ในความเป็ นจริง
สิง่ เหล่านั้นส่วนใหญ่ม ักเป็ นเพียงการโฆษณาชวนเชื่อ
เนื่องจากกษัตริย์สว่ นใหญ่ในโลกโบราณปรนนิบตั ต
ิ นเองมากกว่าปรน
นิบตั ป
ิ ระชากรของตน แต่ในเวลาเดียวกัน
เมือ
่ พระเจ้าเปิ ดเผยพระองค์ตอ
่ อิสราเอล
พระองค์เลือกใช้วธิ ีคด
ิ ทีค
่ นทั่วไปใช้เกีย่ วกับกษัตริย์ในฐานะพ่อ
และในกรณีของพระเจ้าผูเ้ ป็ นพระบิดาของเรา—พระบิดาอย่างกษัตริย์
และพระบิดาอย่างจักรพรรดิ—นี่ไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อ
แต่เป็ นความจริง พระเจ้าดูแลเอาใจใส่เรา ประทานสิง่ ทีจ่ าเป็ นแก่เรา
และปกป้ องเราเช่นเดียวกับทีบ
่ ด
ิ าพึงกระทา ดังนั้น
พระเจ้าจึงเป็ นพระบิดาแห่งราชอาณาจักรทัง้ ปวงของพระองค์
—ดร. ริชาร์ด พแรตต์ จูเนียร์
และคนทีเ่ ป็ นกษัตริย์ถูกเรียกว่าบิดาแห่งชาติของตนฉันใด
พระเจ้าก็ถก
ู เรียกว่า “พระบิดา” ฉันนั้น
เพราะพระองค์เป็ นมหากษัตริย์ผป
ู้ กครองเหนือกษัตริย์ทง้ ั ปวงในโลก
และเพราะพระองค์ปกครองโดยตรงเหนือชนชาติอิสราเอลทีพ
่ ระองค์ทรงเลือก
ลองพิจารณาถ้อยคาของอิสยาห์เกีย่ วกับความเป็ นบิดาของพระเจ้า ใน อิสยาห์
63:15-16
ขอโปรดทอดพระเนตรจากสวรรค์
์ ละทรงเกียรติสริ ิ
และทรงมองดูจากทีป
่ ระทับอันสูงส่งบริสุทธิแ
ความกระตือรือร้นและฤทธานุภาพของพระองค์อยู่ทไี่ หน?
ความกรุณาปรานีและความเมตตาสงสารของพระองค์ถูกยับยัง้ ไปจากข้
าพระองค์ทง้ ั หลายแล้ว แต่พระองค์ทรงเป็ นพระบิดาของข้าพระองค์ทง้ ั
หลาย…
ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระองค์ทรงเป็ นพระบิดาของข้าพระองค์ทง้ ั หล
าย ทรงพระนามว่า ‘พระผูไ้ ถ่ตง้ ั แต่กาลก่อนของข้าพระองค์ทง้ ั หลาย’
(อิสยาห์ 63:15-16)
ในทีน
่ ี้ พระเจ้าถูกเรียกว่าพระบิดา เพราะพระองค์ประทับบนบัลลังก์ในสวรรค์
ปกครองเหนือสรรพสิง่ โดยทั่วไป และปกครองเหนืออิสราเอลและยูดาห์โดยเฉพาะ
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คาวิงวอนนี้เจาะจงขอให้มหากษัตริย์เบื้องบนนากองทัพของพระองค์เข้าสูส
่ มรภูมิ
เพื่อปลดปล่อยประชากรของพระองค์โดยการปราบศัตรูของพวกเขา
การทีเ่ รารูว้ ่าพระมหาราชาเบื้องบนของเราใส่ใจเราเหมือนพ่อเอาใจใส่ลูก
น่ าจะทาให้เรามั่นใจและสบายใจ ด้วยตัวเราเองแล้ว
เราไม่สามารถยืนหยัดต่อสูค
้ วามชั่วร้ายต่าง ๆ ในโลกได้
แต่พระมหาราชาเบื้องบนของเราทรงรักเราเหมือนพ่อ และพร้อมช่วยเราเสมอ
ทีจ่ ริง
นี่เป็ นคาสอนหนึ่งทีพ
่ ระเยซูมอบให้เราเมือ
่ พระองค์ส่งั เหล่าสาวกให้อธิษฐานต่อ
“พระบิดาผูส
้ ถิตในสวรรค์” คาวิงวอนในคาอธิษฐานทีพ
่ ระเยซูสอนนี้
ยอมรับพระเจ้าในฐานะ พระบิดาในสวรรค์ ของเรา และตลอดพระคัมภีร์ทง้ ั เล่ม
ภาพของสวรรค์ก็เหมือนเดิมเสมอ คือเป็ นราชบัลลังก์ของพระเจ้า
ทีซ
่ ่งึ พระองค์ประทับและปกครองในฐานะกษัตริย์ ฉะนั้น
เมือ
่ พระเยซูบอกสาวกให้อธิษฐานว่า “พระบิดาผูส
้ ถิตในสวรรค์”
พระองค์หมายความว่า เขาต้องทูลต่อพระเจ้าผูเ้ ป็ นกษัตริย์-พระบิดา
มหาราชาสูงสุดผูป
้ ระทับบนบัลลังก์ในสวรรค์ ความมั่นใจของเราว่า
พระเจ้าจะประทานอาหารประจาวันแก่เรา อภัยบาปของเรา
ปกป้ องเราจากการทดลอง และปลดปล่อยเราจากสิง่ ชั่วร้าย
ก็อยู่บนพื้นฐานของความจริงทีว่ ่า พระเจ้า ซึ่งเป็ นพระราชาผูท
้ รงรักเรา
มีทง้ ั ฤทธิอ์ านาจและพระประสงค์ทจี่ ะกระทาเช่นนั้น
เมือ
่ เราเข้าใจพระเจ้าในฐานะพระผูส
้ ร้างและมหากษัตริย์แล้ว
เราก็พร้อมทีจ่ ะพิจารณาบทบาทของพระเจ้าพระบิดาในฐานะหัวหน้าครอบครัว
หัวหน้าครอบครัว
สิง่ หนึ่งทีน
่ ่ าสนใจสาหรับข้าพเจ้าก็คือ
ศาสนศาสตร์มีนยั ยะด้านการอภิบาลเสมอ
สิง่ ทีเ่ ราเชื่อมักส่งผลหรือกาหนดว่าเราจะเป็ นคนอย่างไร
และนี่คือความจริงเมือ
่ เรากล่าวถึงพระเจ้าพระบิดา
และข้าพเจ้าเชื่อว่าเรือ
่ งนี้เป็ นความจริงทัง้ แง่บวกและแง่ลบ—
ทัง้ กับคนทีม
่ ีพ่อทีด
่ ีและคนทีม
่ ีพ่อทีไ่ ม่ดี ข้าพเจ้าโชคดีทม
ี่ ีพ่อทีด
่ ี
ดังนั้นจึงไม่เป็ นการยากสาหรับข้าพเจ้าทีจ่ ะมองดูพระเจ้าในฐานะพระบิ
ดาในสวรรค์
ทุกสิง่ ทีค
่ ุณพ่อของข้าพเจ้ากล่าวแก่ขา้ พเจ้าและกระทาเพื่อข้าพเจ้า
รวมทัง้ ความสัมพันธ์ทเี่ รามีตอ
่ กัน สิง่ เหล่านี้มีความสาคัญอย่างมาก
และทาให้ความหมายของพระเจ้าพระบิดามีนยั ยะด้านบวกอย่างมากสา
หรับข้าพเจ้า แต่ในหลายปี ทีผ
่ า่ นมา
ข้าพเจ้าได้พบและทางานกับหลายคนทีส
่ าหรับเขาแล้ว
ภาษาเกีย่ วกับความเป็ นบิดามีความหมายด้านลบ เชิงท้าทาย
และยากต่อความเข้าใจเป็ นอย่างยิง่ แต่ขา้ พเจ้าจาได้ว่า
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วันหนึ่งข้าพเจ้ากาลังทางานกับนักเรียนคนหนึ่ง
ทีอ
่ ธิบายกับข้าพเจ้าโดยใช้กรอบความคิดทีว่ ่า
“พระเจ้าได้กลายเป็ นบิดาทีด
่ ฉ
ิ น
ั ไม่เคยมี”
ข้าพเจ้าจึงคิดว่าเมือ
่ เราสารวจความเป็ นบิดาของพระเจ้า
แม้จะด้วยประสบการณ์ แง่ลบในอดีตก็ตาม
เราก็เริม
่ เรียนรูว้ า่ พระทัยของพระเจ้าเป็ นพระทัยที่ยอมสละให้กบ
ั เรา
ไม่ว่าในชีวต
ิ จริงเราจะเคยได้รบ
ั ประสบการณ์ แห่งการเสียสละเช่นนั้นจ
ากบิดาผูเ้ ป็ นมนุษย์ของเราหรือไม่ก็ตาม
—ดร. สตีฟ ฮาร์เปอร์
ทุกคนคุน
้ เคยกับความหมายของหัวหน้าครอบครัว โดยทั่วไป ก็เป็ นพ่อแม่
ปู่ ย่าตายาย หรือญาติคนอืน
่ ทีเ่ ป็ นผูน
้ าและตัดสินใจเพื่อครอบครัวหรือครัวเรือน
พระคัมภีร์มกั บรรยายความสัมพันธ์ของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์ในลักษณะเ
ดียวกัน
ในพันธสัญญาเดิม
มีบางครัง้ ทีเ่ ราเห็นพระเจ้าในฐานะหัวหน้าครอบครัวของมนุษยชาติ เช่น ในปฐมกาล
5:1-3
โมเสสบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับอาดัมในลักษณะเดียวกันกับความสัม
พันธ์ระหว่างอาดัมกับเซธ บุตรชายของเขา
อย่างไรก็ตาม ในพันธสัญญาเดิมนั้น
พระเจ้ามักถูกกล่าวถึงในฐานะหัวหน้าวงศ์วานของชนชาติอส
ิ ราเอล
เราเห็นตัวอย่างทีพ
่ ระเจ้าทรงดูแลประชากรของพระองค์ในพระคัมภีร์ เช่น
เฉลยธรรมบัญญัติ 1:31; สดุดี 103:13; และ สุภาษิต 3:12
ลองดูตวั อย่างจากโฮเซยา 11:1:
เมือ
่ อิสราเอลยังเด็กอยู่ เรารักเขา เราเรียกบุตรของเราออกจากอียป
ิ ต์
(โฮเชยา 11:1)
ในข้อนี้พระผูเ้ ป็ นเจ้าสาแดงพระองค์ในฐานะเป็ นบิดาผูร้ กั ชนชาติอส
ิ ราเอลตัง้
แต่เมือ
่ อิสราเอลยังเด็ก นอกจากนี้ กันดารวิถี 12:7
ก็บรรยายถึงพระเจ้าในฐานะหัวหน้าวงศ์วานของชาวอิสราเอล
โดยพระเจ้ากล่าวถึงโมเสสดังต่อไปนี้ ว่า
โมเสสผูร้ บ
ั ใช้ของเรา;ไม่เป็ นเช่นนั้น
เขาซื่อสัตย์กว่าใครๆ ในครัวเรือน (นิเวศ) ของเรา (กันดารวิถี 12:7)
คาว่า “ครัวเรือน” ในทีน
่ ี้ แปลมาจากคาภาษาฮีบรู “บายิต” (bayit)
นี่เป็ นคาสามัญทีห
่ มายถึงไม่เพียงแค่ตวั บ้าน แต่รวมถึงคนทีอ
่ าศัยอยู่ในบ้านด้วย
ในข้อนี้
โมเสสถูกบรรยายว่าเป็ นบุตรหรือผูร้ บ
ั ใช้ทป
ี่ กครองดูแลทัง้ คนและสมบัตข
ิ องหัวหน้าค
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รัวเรือน อันสือ
่ ถึงนัยยะว่าพระเจ้าเป็ นหัวหน้าของวงศ์วานของชาวอิสราเอล
แน่ นอน
คากล่าวถึงพระเจ้าในฐานะหัวหน้าครอบครัวของประชากรของพระองค์ต่อเนื่องมาจน
ถึงพันธสัญญาใหม่ ในมัทธิว 7:9-11 และ ลูกา 11:11-13
พระเยซูสอนว่าพระบิดาตอบคาอธิษฐานของเราในลักษณะเดียวกันกับทีพ
่ ่อของเราให้
ของจาเป็ นแก่ลูก ๆ ใน ยอห์น 1:12-13 และ 1 ยอห์น 2:29 และ 3:1 เราพบว่า
พระบิดาทรงรักเราเพราะเราได้กาเนิดมาในครอบครัวของพระองค์ และใน ฮีบรู
12:5-10 เราก็พบว่า พระเจ้ากวดขันวินยั เราเพื่อประโยชน์ของเราเอง
ในลักษณะเดียวกับทีค
่ นทีเ่ ป็ นพ่อกวดขันวินยั ลูกของตนเอง และ 1 ทิโมธี 3:15 และ
1 เปโตร 4:17 กล่าวว่า คริสตจักรเป็ นครัวเรือนและครอบครัวของพระเจ้า
ข้าพเจ้าเชื่อว่า
เรือ
่ งความเป็ นบิดาของพระเจ้านัน
้ มีนยั ยะสาคัญเชิงอภิบาลอย่างยิง่
ข้าพเจ้าคิดว่า สิง่ หนึ่งทีเ่ ราสามารถเห็นได้ชดั ด้วยตนเองก็คือ
พระเจ้าเป็ นพระบิดา ข้าพเจ้าหมายความว่า
เป็ นการมองอันยิง่ ใหญ่เพื่อจะเข้าใจว่าพระบิดานัน
้ เป็ นอย่างไร
หรือพระเจ้าในพระคัมภีร์นน
้ ั เป็ นอย่างไร ดังนั้น
เราเห็นตัง้ แต่เริม
่ ต้นว่าครอบครัวต้องเป็ นสิง่ ทีส
่ าคัญอย่างยิง่ สาหรับพระ
เจ้า และข้าพเจ้าเชื่อว่า สิง่ นี้เริม
่ ตัง้ แต่ เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 6
เมือ
่ พระเจ้าตรัสว่า “เจ้าจงฟัง
นี่คือสิง่ ทีเ่ ราจะทาเพื่อให้บญ
ั ญัตแ
ิ ละความรักของพระเจ้าคงอยู่ตลอดไป
นั่นคือ ทุกสิง่ ต้องเริม
่ จากครอบครัว” พ่อแม่ตอ
้ งพูดคุย
ต้องใช้ชีวิตร่วมกับลูก ๆ และแน่นอน ครอบครัวก็จะกระทาสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่
ครอบครัวนั้นสาคัญอย่างยิง่ ต่อพระเจ้า ข้าพเจ้าคิดเช่นกันว่า
เมือ
่ คุณลองมองดู คุณจะเห็นว่าบิดานั้นสาคัญอย่างยิง่ ต่อครอบครัว
นี่คือนัยยะเชิงอภิบาล สิง่ ทีค
่ ุณเห็นทั่วโลกก็คือ ถ้าบิดามีความเข้มแข็ง
วัฒนธรรมนั้นก็เข้มแข็งด้วย แต่ถ้าบิดาในวัฒนธรรมใดอ่อนแอ
พลวัตภายในวัฒนธรรมนั้นก็ออ
่ นแอไปด้วย
และพลวัตเช่นนี้ความเป็ นมารดาก็ไม่สามารถทดแทนได้ แน่ นอนทีส
่ ุด
เราจาเป็ นต้องมีมารดาทีเ่ ข้มแข็ง แต่บด
ิ ามีความสาคัญสูงสุดชัดเจน
และข้าพเจ้าคิดว่าสิง่ หนึ่งทีเ่ ราเห็นในความเป็ นบิดาของพระเจ้าก็คือพล
วัตดังทีก
่ ล่าวมาแล้ว ข้าพเจ้าเห็นว่าถ้าปราศจากความเป็ นบิดา
้ มีการขาดการศึกษา
การใช้อานาจผิด ๆ ก็เพิม
่ ขึน
้ ดังนั้น ภาวะเสือ
และอาชญากรรมก็สูงขึน
่ มทัง้ หลายในวัฒนธรรมนัน
้ ๆ
้ เมือ
ก็เกิดขึน
่ ความเข้าใจเรือ
่ งความเป็ นบิดาอ่อนแอลง
้ เมือ
และสิง่ เดียวกันนี้ก็จะเกิดขึน
่ คุณมีความเข้าใจทีอ
่ อ
่ นแอเกีย่ วกับพระ
เจ้าในฐานะพระบิดา
—ดร. แมทท์ ฟรีดแมน
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เมือ
่ ได้สารวจเรือ
่ งพระนาม พระภาค และความเป็ นบิดา
์ ส
ของพระเจ้าพระบิดาผูท
้ รงฤทธิท
ี่ ุดแล้ว
เราก็พร้อมทีจ่ ะศึกษาฤทธานุภาพไร้ขีดจากัดของพระองค์ในการทาให้พระประสงค์ข
องพระองค์สาเร็จ
ฤทธานุภาพ
ให้เราดูประโยคแรกใน หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต อีกครัง้ หนึ่ง ซึ่งกล่าวว่า:
์ ส
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้า พระบิดาผูท
้ รงฤทธิท
ี่ ุด
ผูท
้ รงสร้างฟ้ าสวรรค์และโลก
์ ส
การที่ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต กล่าวว่า พระเจ้าพระบิดาทรงฤทธิท
ี่ ุด
ความหมายก็คือ พระเจ้ากอปรด้วยฤทธานุภาพไร้ขีดจากัดและไม่มีใครเทียบได้
ในศัพท์ศาสนศาสตร์ดง้ ั เดิม ฤทธานุภาพของพระเจ้าถูกบรรยายว่าหมายถึง
“สรรพฤทธานุภาพ” อันประกอบด้วย “สรรพ” ซึ่งแปลว่า “ทัง้ ปวง” และ “ฤทธานุภาพ”
ซึ่งแปลว่า “พลังอานาจ”
พลังอานาจของพระบิดาไร้ขีดจากัดเพราะพระองค์มีความเข้มแข็งและความส
ามารถทีจ่ ะทาทุกสิง่ ทีพ
่ ระองค์เลือกให้สาเร็จ
พลังอานาจของพระบิดาไม่มีใครเทียบได้เพราะพระองค์เป็ นผูเ้ ดียวทีม
่ ีพลังอานาจเช่น
นี้
เราจะพิจารณาทัง้ สองแง่มม
ุ ของพลังอานาจของพระบิดาคือ ไร้ขีดจากัด และ
ไม่มีใครเทียบได้ เราจะเริม
่ ด้วยความไร้ขีดจากัด
ไร้ขีดจากัด
พระคัมภีร์บรรยายว่าพระบิดามีฤทธานุภาพทีจ่ ะทาสิง่ ใดก็ได้ตามทีพ
่ ระองค์ปร
ะสงค์ โดยอธิบายถึงอานาจไร้ขีดจากัดนี้หลายวิธีดว้ ยกัน
พระคัมภีร์กล่าวว่าพระบิดามีฤทธานุภาพทีจ่ ะสร้างและทาลายจักรวาล
ควบคุมลมฟ้ าอากาศ ปราบศัตรูในการสงคราม ปกครองและควบคุมรัฐบาลของมนุษย์
กระทาการอัศจรรย์ และช่วยคนให้รอด
ลองฟังดูว่าผูเ้ ผยพระวจนะเยเรมีห์กล่าวถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้าว่าอย่างไร ใน เยเรมีห์
10:10-16:
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าเทีย่ งแท้
พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูท
้ รงพระชนม์อยู่
เป็ นองค์กษัตริย์ตลอดนิรน
ั ดร์กาล เมือ
่ พระองค์ทรงพระพิโรธ
โลกก็สะเทือนสะท้าน
ประชาชาติทง้ ั หลายไม่อาจทนต่อพระพิโรธของพระองค์ได้…
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พระเจ้าทรงสร้างโลกโดยฤทธานุภาพ
ทรงสถาปนาพิภพไว้ดว้ ยพระปรีชาญาณ
และทรงคลีฟ
่ ้ าสวรรค์ออกด้วยความเข้าใจ
เมือ
่ พระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียง ห้วงน้าในฟ้ าสวรรค์ก็รอ
้ งคาราม
้ จากสุดปลายแผ่นดินโลก
พระองค์ทรงให้เมฆลอยขึน
ทรงส่งฟ้ าแลบให้มากับสายฝน และทรงนากระแสลมออกมาจากคลัง…
พระองค์ทรงเป็ นพระผูส
้ ร้างสรรพสิง่
์ องพระองค์
รวมทัง้ เผ่าพันธุ์อส
ิ ราเอลทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิข
พระนามของพระองค์คือพระยาห์เวห์ผท
ู้ รงฤทธิ ์ (เยเรมีย์ 10:10-16)
พระเจ้าควบคุมเหนือทุกรายละเอียดของโลกทีพ
่ ระองค์สร้างมา
และมีอานาจทีจ่ ะกระทาทุกอย่างตามทีพ
่ ระองค์ประสงค์ ใน อิสยาห์ 46:10-11
พระผูเ้ ป็ นเจ้าเองสรุปให้เราเข้าใจถึงฤทธานุภาพของพระองค์ว่า
ความมุ่งหมายของเราจะคงอยู่ เราจะทาทุกสิง่ ตามทีเ่ ห็นชอบ…
้ เราวางแผนอะไรไว้
เราพูดอะไรไว้ เราจะทาให้เกิดขึน
เราจะทาตามแผนนั้น (อิสยาห์ 46:10-11)
การทีพ
่ ระเจ้ามีสรรพฤทธานุภาพเป็ นสิง่ เตือนความจาทีด
่ ีสาหรับเราผูเ้ ชื่
อ ว่าแม้เมือ
่ โลกนี้ดูเหมือนวุ่นวายไร้การควบคุม
หรือดูเหมือนตกอยู่ในความยุ่งเหยิง จริง ๆ แล้วก็ไม่เป็ นเช่นนั้น
พระเจ้าไม่มีทางถูกจากัดด้วยแหล่งหรือพลังอืน
่ ใดทีเ่ หนือกว่า
ฤทธานุภาพของพระองค์ ไม่ว่าจะดูเหมือนเป็ นเช่นไรก็ตาม
โลกนี้ไม่ได้วุ่นวายไร้การควบคุม แต่พระเจ้ามีอานาจสูงสุด ดังนั้น
เราจึงสามารถมั่นใจว่า ไม่มีผใู้ ดหรืออานาจใดเอาชนะพระองค์ได้
และนี่ทาให้เราเข้มแข็งทีจ่ ะเดินหน้าไปในความเชือ
่
ในเวลาทีด
่ ูมืดมนเป็ นปริศนาสาหรับวิสยั ทัศน์อน
ั จากัดของเรา
เมือ
่ เราไม่เห็นทุกสิง่ ทีพ
่ ระเจ้าเห็น
ก็เป็ นการดีทเี่ ราจะรูว้ ่าการควบคุมหรืออานาจของพระองค์น้น
ั
ไม่มีใครยึดไปจากพระองค์ได้
้ ในชีวต
สิง่ ใดก็ตามทีเ่ ข้ามาหรือเกิดขึน
ิ ของข้าพเจ้า
้ ภายใต้อานาจของพระหัตถ์อน
ก็เกิดขึน
ั เปี่ ยมด้วยความรักของพระเจ้า
และแม้ในยามทีไ่ ม่สามารถอธิบายสถานการณ์ ได้
แต่ขา้ พเจ้าสามารถมั่นใจได้ว่าข้าพเจ้ารูจ้ กั พระเจ้าผูค
้ า้ จุนข้าพเจ้าและ
ดาเนินไปพร้อมกับข้าพเจ้า
—ดร. โรเบิร์ต จี ลิสเตอร์
พระคัมภีร์ทง้ ั เล่ม รวมแล้วชี้ไปทีก
่ ารทีพ
่ ระเจ้าทรงไถ่ประชากรของพระองค์
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อันเป็ นวิธีทส
ี่ มบูรณ์ แบบในการแสดงฤทธานุภาพของพระองค์ ในพันธสัญญาเดิม
เรามักอ่านพบว่า
พระเจ้าสาแดงฤทธานุภาพของพระองค์เมือ
่ ประชากรอิสราเอลกาลังอพยพ
พระองค์ลงโทษชาวอียป
ิ ต์ด้วยภัยพิบตั ิ ปลดปล่อยชาวอิสราเอลจากการเป็ นทาส
ประทานอาหารจากสวรรค์ให้เขาดารงชีวต
ิ เป็ นเวลา 40 ปี ในถิน
่ ทุรกันดาร
และช่วยให้เขายึดครองแผ่นดินแห่งพระสัญญา
ในความคิดของคนอิสราเอลสมัยโบราณ การอพยพนั้นเป็ นตัวอย่างทีด
่ ีทส
ี่ ุดทีเ่ ขารูจ้ กั
ทีแ
่ สดงถึงฤทธานุภาพแห่งการทรงไถ่ของพระเจ้า
การอ้างอิงถึงฤทธานุภาพของพระเจ้าในช่วงการอพยพ
พบได้ตลอดในหนังสือธรรมบัญญัติ เช่น อพยพ 14:31 กันดารวิถี 14:13 และ
เฉลยธรรมบัญญัติ 9:26-29 ใจความสาคัญนี้ยงั พบได้ในส่วนอืน
่ ของพันธสัญญาเดิม
ทัง้ ในหนังสือบันทึกประวัตศ
ิ าสตร์ เช่น 2 พงศ์กษัตริย์ 17:36;
หนังสือทีเ่ ป็ นบทเพลงหรือบทกวี เช่น สดุดี 66:3-6; และหนังสือทีเ่ ป็ นคาพยากรณ์
เช่น อิสยาห์ 63:12
เราไม่ได้กล่าวว่าชาวอิสราเอลสมัยโบราณเพิกเฉยต่อความยิง่ ใหญ่เกินพรรณ
นาของการทรงไถ่ดา้ นจิตวิญญาณ
ทีพ
่ วกเขาได้รบ
ั โดยพระคุณเพราะความเชื่อในพระผูเ้ ป็ นเจ้า
มันเป็ นการสมเหตุผลอย่างสมบูรณ์ ทเี่ ขาจะกล่าวทานองว่า
“เราเชื่อในฤทธานุภาพของพระเจ้าด้วยความศรัทธา”
แต่ผเู้ ขียนหนังสือในพันธสัญญาเดิมหลายคนมองว่าจะเป็ นการยิง่ ใหญ่กว่าหากจะกล่า
วว่า
“พระเจ้าพิสูจน์ให้เห็นฤทธานุภาพของพระองค์โดยการปลดปล่อยชนชาติของเราจาก
การเป็ นทาสด้วยพระหัตถ์ของพระองค์แต่เพียงผูเ้ ดียว” เหตุผลนี้ไม่น่าแปลกใจ
ฤทธานุภาพทีพ
่ ระเจ้าสาแดงในช่วงการอพยพนั้นไม่มีใครโต้แย้งได้
และแม้แต่ชาวอียป
ิ ต์ทไี่ ม่เชื่อก็ตอ
้ งยอมรับ
เราเข้าใจอานาจไร้ขีดจากัดของพระเจ้าแล้ว
แต่เราต้องหยุดเพื่อทาความเข้าใจว่า มีบางสิง่ ทีพ
่ ระเจ้าไม่สามารถทาและจะไม่ทา
ถึงแม้พระองค์มีอานาจไร้ขีดจากัดก็ตาม กล่าวอย่างเจาะจงก็คือ
ธรรมชาติของพระบิดากาหนดทุกสิง่ ทีพ
่ ระองค์กระทา ดังนั้น
พระองค์จะไม่มีวน
ั กระทาสิง่ ใดทีข
่ ดั กับธรรมชาติของพระองค์
คาว่าธรรมชาติเป็ นคากว้าง ๆ
ทีร่ วมถึงลักษณะทีเ่ ป็ นแก่นสารและลักษณะส่วนบุคคล
เราอาจนิยามคานี้ว่าเป็ นบุคลิกภาพพื้นฐานของคน ๆ หนึ่ง
หรือลักษณะทีเ่ ป็ นศูนย์กลางของตัวตน ในกรณีของพระบิดา
ธรรมชาติของพระองค์ไม่ได้รวมแค่ตวั ตนและบุคลิกภาพเท่านั้น
แต่รวมถึงสัมพันธภาพทีพ
่ ระองค์มีกบ
ั อีกสองพระภาคในตรีเอกานุภาพ
และธรรมชาติของพระบิดาไม่มีวน
ั แปรผันและเปลีย่ นแปลงอย่างแน่ นอน ดังนั้น
ด้วยธรรมชาตินี้ พระองค์จงึ ใช้อานาจของพระองค์ในทิศทางเดียวกันเสมอ ยากอบ
1:17 กล่าวถึงลักษณะอันไม่เปลีย่ นแปลงของธรรมชาติของพระเจ้าดังนี้ ว่า
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“พระบิดาแห่งดวงสว่างทัง้ หลายในฟ้ าสวรรค์
ผูไ้ ม่ได้ทรงผันแปรเหมือนเงาทีแ
่ ปรเปลีย่ น” (ยากอบ 1:17)
ธรรมชาติของพระบิดาไม่ได้จากัดความสามารถของพระองค์ในการกระทาสิง่
ทีส
่ อดคล้องกับธรรมชาติน้น
ั
แต่เป็ นหลักประกันว่าพระองค์จะใช้อานาจสูงสุดของพระองค์อย่างสอดคล้องกับพระลั
กษณะของพระองค์เท่านั้น เช่น พระองค์จะเป็ นนิรน
ั ดร์ตลอดไป
พระองค์จะไม่มีวน
ั เพิกถอนอานาจของพระองค์เหนือพระบุตรและพระวิญญาณบริสุท
์
ธิ พระองค์จะไม่มีวน
ั ทาบาป และพระองค์จะรักษาพระสัญญาของพระองค์ตลอดไป
สิง่ ทีน
่ ่ าสนใจสาหรับข้าพเจ้าก็คือ
่
หนึงในหลายปัจจัยทีท
่ าให้เกิดวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็คือการยอมรับว่า
พระเจ้ากระทาการวันนี้เหมือนกับทีพ
่ ระองค์กระทาเมือ
่ วานนี้
ความเข้าใจนี้ตรงข้ามกับความเชื่อผีสางทีแ
่ พร่หลายในโลก
ความเชื่อแบบนี้มองว่ามีเทพมากมายและเทพเหล่านี้สถิตในสารหรือธา
ตุตา่ ง ๆ ในโลกนี้ และเชื่อว่าพระเจ้านั้นไม่มีความแน่ นอนเอาเลย
และถ้าพระเจ้าไม่มีความแน่นอน คุณก็ไม่สามารถศึกษาโลกนี้ได้
เพราะคุณไม่มีทางรูว้ ่าโลกในวันนี้จะเหมือนหรือต่างจากโลกในวันพรุ่ง
นี้อย่างไร แต่ถ้าพระเจ้าไม่มีวน
ั เปลีย่ นแปลง
คุณก็สามารถออกไปศึกษาโลกนี้
และเข้าใจว่าพระเจ้าสร้างมันมาอย่างไรและสิง่ ต่าง ๆ
ทาหน้าทีข
่ องมันอย่างไร ด้วยเหตุนี้
ความเชื่อว่าพระเจ้าไม่มีวน
ั เปลีย่ นแปลงจึงทาให้วท
ิ ยาศาสตร์สมัยใหม่
้ ได้
พัฒนาขึน
ในทานองเดียวกับทีค
่ วามเชื่อนี้นาไปสูว่ ท
ิ ยาศาสตร์สมัยใหม่
มันก็ช่วยให้คริสเตียนทีก
่ าลังเผชิญสถานการณ์ ทไี่ ม่แน่ นอน
เกิดความมั่นใจ ความสบายใจ และสันติสุข
เพราะเราไม่ตอ
้ งรับมือกับทุกสิง่ ด้วยตนเอง
้ อย่างเดียวทีเ่ ราต้องรูก
เราไม่จาเป็ นต้องรูว้ ่าอะไรกาลังจะเกิดขึน
้ ็คือ
พระเจ้าของเราเพียงพอเสมอสาหรับความท้าทายใด ๆ
และทุกสิง่ ทัง้ สิน
้ ทีเ่ ราเผชิญ
และเราคาดการณ์ ได้เสมอว่าพระองค์จะจัดการกับสถานการณ์ น้น
ั เหมือ
นกับทีพ
่ ระองค์สญ
ั ญากับดาวิด กับอับราฮัม กับอาดัม กับพระเยซู
และกับเปาโล—ว่าพระองค์เป็ นทีพ
่ ึ่ง สัตย์ซื่อ ไม่โลเล
ไม่เปลีย่ นไปกับกาลเวลา
และกอปรด้วยฤทธานุภาพทัง้ มวลทีจ่ ะรับมือกับทุกสถานการณ์ ทเี่ ราเผชิ
ญ
—ดร. เจ ลิกอน ดันแคน ทีส
่ าม
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หลังจากศึกษาธรรมชาติแห่งฤทธานุภาพไร้ขีดจากัดของพระบิดาแล้ว
เราจะมุ่งไปพิจารณาพระลักษณะอันไม่มีใครเทียบได้ ซึ่งหมายความว่า
พระเจ้าเป็ นผูท
้ รงสรรพฤทธานุภาพแต่เพียงผูเ้ ดียว
ไม่มีใครเทียบได้
ลองฟังดูว่า อิสยาห์ 14:24-27
บรรยายอานาจอันไม่มีใครเทียบได้ของพระเจ้าว่าอย่างไร:
์ รงปฏิญาณไว้ว่า “เราวางแผนไว้อย่างไร
พระยาห์เวห์ผท
ู้ รงฤทธิท
มันจะเป็ นอย่างนั้นแน่ นอน และเราประสงค์อย่างไร
้ ตามนั้น เราจะขยี้ทพ
มันจะเกิดขึน
ั อัสซีเรียในดินแดนของเรา
เราจะเหยียบเขาลงทีภ
่ ูเขาของเรา เราจะกาจัดแอกจากประชากรของเรา
และขจัดภาระจากบ่าของพวกเขา”
นี่เป็ นแผนการทีก
่ าหนดไว้สาหรับโลกทัง้ โลก
้ เหนือประชาชาติทง้ ั ปวง
นี่คือพระหัตถ์ซึ่งเงื้อขึน
เพราะพระยาห์เวห์ผท
ู้ รงฤทธิไ์ ด้ทรงกาหนดไว้ ใครเล่าจะพลิกผันได้?
พระองค์ทรงยืน
่ พระหัตถ์ออกมา
ใครเล่าจะทาให้พระองค์ทรงหดพระหัตถ์กลับไป? (อิสยาห์ 14:24-27)
สังเกตให้ดีว่าในข้อความนี้
คาบรรยายฤทธานุภาพไร้ขีดจากัดของพระเจ้านั้นตามมาด้วยคาประกาศว่าพระองค์เ
ท่านั้นเป็ นผูท
้ รงสรรพฤทธานุภาพ
ไม่มีผใู้ ดขัดขวางหรือบิดพระหัตถ์ของพระองค์กลับไปได้
การทีพ
่ ระบิดามีฤทธานุภาพอันไม่มีใครเทียบได้
เป็ นผลตามธรรมชาติของการทีม
่ ีพระเจ้าเทีย่ งแท้เพียงองค์เดียว
ถ้าบังเอิญมีเทพอีกองค์หนึ่งทีม
่ ีอานาจไร้ขีดจากัด
สถานะของพระเจ้าในฐานะพระเจ้าองค์เดียวก็จะถูกท้าทาย
ทัง้ นี้เพราะเทพใดทีม
่ ีอานาจไร้ขีดจากัด ก็ตอ
้ งเป็ นผูส
้ ูงสุด
หรือสามารถทาให้ตนเองสูงสุด โดยใช้ฤทธานุภาพของตน
นี่คือสาระสาคัญทีพ
่ ระเจ้าตรัสแก่โยบในโยบ 38 โดยพระเจ้าตรัสว่า
โยบจะอ้างความชอบธรรมของตนเองได้ก็ตอ
่ เมือ
่ เขาสามารถกระทากิจอันเกรียงไกรเ
หมือนทีพ
่ ระเจ้าได้ทามาแล้ว เช่นการสร้าง การวางระเบียบ
และการควบคุมจักรวาลอย่างเป็ นระบบ
แต่ในความเป็ นจริงก็คือพระเจ้าเป็ นผูเ้ ดียวเท่านั้นทีท
่ รงฤทธิส์ ูงสุด ดังนั้น
พระองค์เป็ นผูเ้ ดียวทีม
่ ีอานาจไร้ขีดจากัด
ทีน
่ ่ าเศร้าก็คือ ในยุคของเรา
คริสเตียนเจตนาดีหลายคนกลับปฏิเสธไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีอานาจสูงสุด
คนเหล่านี้เข้าใจผิด คิดว่าพระคัมภีร์สอนว่าพระเจ้ากาลังทาสิง่ “เท่าทีจ่ ะทาได้”
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กับสิง่ ทีท
่ รงสร้าง
แต่สรรพฤทธานุภาพของพระเจ้าเป็ นเป็ นคาสอนจากพระคัมภีร์ทเี่ ป็ นประโยชน์ในทา
งปฏิบตั อ
ิ ย่างล้าเลิศ เมือ
่ เผชิญความลาบาก
คนของพระเจ้าร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์
เพราะรูว้ ่าพระเจ้าสามารถช่วยได้ เมือ
่ ความชั่วร้ายดูเหมือนจะครอบครองโลกนี้
เรามั่นใจได้ว่าพระเจ้ามีอานาจเหนือความชั่วร้ายทัง้ ปวง
หากปราศจากความเชื่อในสรรพฤทธานุภาพของพระเจ้า
เราก็ขาดรากฐานแห่งความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะเอาชนะศัตรูได้
และขาดความมั่นใจว่าลูกของพระเจ้าจะได้รบ
ั พระพรนิรน
ั ดร์ตามทีพ
่ ระองค์สญ
ั ญา
นับเป็ นสิง่ อัศจรรย์ทห
ี่ ลักศาสนศาสตร์อน
ั เข้มข้นและล้าลึก
์ ส
สามารถสรุปอยู่ในวลีเดียว คือ “พระบิดาผูท
้ รงฤทธิท
ี่ ุด”
เราปรนนิบตั พ
ิ ระเจ้าผูม
้ ีสมั พันธภาพส่วนบุคคลกับเรา ผูท
้ รงความเป็ นบิดา
และผูท
้ รงฤทธานุภาพ และพระองค์รกั และใส่ใจเราในวิธีทเี่ หนือความคาดหมาย
เราสามารถมั่นใจอย่างเต็มทีว่ ่าการปกป้ องของพระองค์ไม่มีวน
ั ล้มเหลว
เพราะเรารูว้ ่าพระองค์ไม่มีวน
ั ล้มเหลว พระองค์จะเป็ นพระผูส
้ ร้าง มหากษัตริย์
และหัวหน้าครอบครัวของเราตลอดไป
ฤทธานุภาพของพระองค์จะไร้ขีดจากัดและไม่มีใครเทียบได้ตลอดไป
พระองค์พร้อมเสมอทีจ่ ะพิทกั ษ์ เรา และความรอดทีพ
่ ระองค์ประทานมาก็เป็ นนิรน
ั ดร์
เช่นเดียวกับทีพ
่ ระองค์เป็ นนิรน
ั ดร์
ทีผ
่ า่ นมาในบทเรียนนี้
เราได้สารวจธรรมชาติของพระเจ้าองค์ตรีเอกานุภาพของเรา
์ ส
รวมทัง้ พระลักษณะของพระภาคผูส
้ ูงสุดทีเ่ ราเรียกว่า “พระบิดาผูท
้ รงฤทธิท
ี่ ุด”
ในเวลานี้ เราพร้อมทีจ่ ะศึกษาหัวข้อทีส
่ าม คือ บทบาทของพระบิดาในฐานะ
“ผูท
้ รงสร้างฟ้ าสวรรค์และโลก”

ผูท
้ รงสร้าง
เพื่อศึกษาเกีย่ วกับพระบิดาในฐานะ “ผูท
้ รงสร้างฟ้ าสวรรค์และโลก”
เราจะพิจารณาการทรงสร้างของพระองค์สามด้าน หนึ่ง
ผลงานแห่งการทรงสร้างของพระบิดา สอง ความลา้ เลิศของสิง่ ทีท
่ รงสร้าง และสาม
อานาจของพระบิดาเหนือสิง่ ทีท
่ รงสร้าง
เราจะเริม
่ จากผลงานแห่งการทรงสร้างของพระบิดา
ผลงานแห่งการทรงสร้าง
การทรงสร้างเป็ นผลงานหนึง่ ที่ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
เจาะจงว่าเป็ นผลงานของพระบิดา เราคงจาประโยคแรกในหลักข้อเชื่อนี้ได้
์ ส
ข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้า พระบิดาผูท
้ รงฤทธิท
ี่ ุด
ผูท
้ รงสร้างฟ้ าสวรรค์และโลก
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ในบรรดากิจการต่าง ๆ ทีพ
่ ระบิดาได้กระทานัน
้ มีบ ันทึกในพระคัมภีร์
และคริสต์ศาสนาตัง้ แต่ยุคประวัตศ
ิ าสตร์เน้นว่าคริสเตียนทุกคนต้องยืนยันความเชื่อนี้
คริสเตียนส่วนใหญ่คน
ุ้ เคยกับแนวคิดทีว่ ่าพระเจ้าทรงสร้างและรักษาจักรวาลไ
ว้ ส่วนมากเป็ นเพราะพระคัมภีร์กล่าวถึงเรือ
่ งนี้บ่อยครัง้ จริง ๆ แล้ว
ถ้าเราเปิ ดพระคัมภีร์และเริม
่ อ่านหน้าแรก สิง่ แรกทีพ
่ ระคัมภีร์บอกเราก็คือ
พระเจ้าเป็ นผูท
้ รงสร้างฟ้ าสวรรค์และโลก อย่างที่เราเห็นใน ปฐมกาล 1:1 ว่า
“ในปฐมกาล พระเจ้าทรงสร้างทุกสิง่ ในฟ้ าสวรรค์และโลก” (ปฐมกาล
1:1)
หลังจากบทนาข้อนี้ ส่วนทีเ่ หลือของ ปฐมกาล 1
อธิบายว่าพระเจ้าทรงสร้างและจัดระเบียบจักรวาลภายในเวลาหกวัน
เราต้องเข้าใจว่า ตลอดประวัติศาสตร์ของคริสตจักร
มีทฤษฎีแตกต่างกันมากมายเกีย่ วกับการตีความเรือ่ งราวการทรงสร้างใน ปฐมกาล 1
นักศาสนศาสตร์เกือบทัง้ หมดได้เห็นพ้องต้องกันว่า
้ มาจากทีไ่ ม่มีอะไรเลย นั่นหมายความว่า
พระเจ้าทรงสร้างจักรวาลขึน
ก่อนทีพ
่ ระเจ้าสร้างฟ้ าสวรรค์และโลก ไม่มีสิ่งใดอยู่เลย ยกเว้นพระเจ้าเท่านั้น
ไม่มีสงิ่ ใดดารงอยู่ก่อนเพื่อให้พระเจ้า “ใช้” เพื่อสร้างจักรวาล
นักศาสนศาสตร์หลายคนให้ความเห็นว่า พระเจ้าทรงสร้างเวลาและอวกาศด้วย
กระนั้น
นักศาสนศาสตร์ก็มกั เห็นต่างกันเรือ
่ งวิธีการทีพ
่ ระบิดาทรงสร้างจักรวาล
โดยเฉพาะเกีย่ วกับลักษณะของ “หกวันแห่งการทรงสร้าง”
บิดาแห่งคริสตจักรหลายคน เช่น เคลเมนต์ โอริเจน และออกัสติน
้ ในชั่วขณะเดียว
เชื่อว่าวันทัง้ หกเป็ นภาพพจน์แสดงถึงการทรงสร้างทีน
่ ่ าจะเกิดขึน
คนอืน
่ ๆ เช่น อิเรนายอัส และ เทอร์ทุลเลียน มองหกวันนี้ว่าเท่ากับวันทีม
่ ี 24
ชั่วโมงตามปกติ หลังจากนัน
้ เมือ
่ วิทยาศาสตร์เริม
่ บ่งบอกว่าจักรวาลนั้นมีอายุนานมาก
นักศาสนศาสตร์หลายคนก็เริม
่ อ่านเรือ
่ งการทรงสร้างจากมุมมองใหม่ บ้างก็เสนอว่า
หกวันนั้นคือวันทีม
่ ี 24 ชั่วโมง แต่ระหว่างวันต่าง ๆ ทีพ
่ ระเจ้าทรงสร้างนัน
้
มีช่วงเวลาแสนยาวนานคั่นอยู่ ส่วนคนอืน
่ ๆ
ตีความหกวันนี้ว่าเป็ นคาอุปมาอันหมายถึงยุคหรือสมัย
แน่ นอนว่าประเด็นเรือ
่ งวันในการทรงสร้างใน ปฐมกาล 1
เป็ นประเด็นร้อนอันเป็ นทีม
่ าของข้อถกเถียงมากมาย ข้าพเจ้าคิดว่า
ประเด็นหนึ่งก็คือ ปฐมกาล เป็ นงานเขียนประเภทใด?
้ เพื่อให้ขอ
ประเภททีเ่ ขียนขึน
้ มูลเชิงสัมผัส
คือข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับประสาทสัมผัส
้ เพื่อสอนความจริงด้านจิตวิญญาณ? ณ จุดนี้
หรือประเภททีเ่ ขียนขึน
เราไม่ควรด่วนฟันธงว่าเป็ นประเภทใด พระเจ้าเป็ นผูส
้ ร้างโลกนี้
และทัง้ สองมุมมองก็ควรเสริมกันและกันได้ เพียงแต่ถ้าเราอ่าน
ปฐมกาล 1 ในฐานะงานเขียนทางวิทยาศาสตร์
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มันก็จะนาเราไปสูก
่ ารตีความทีแ
่ ตกต่างจากเมือ
่ เราอ่านพระวจนะบทนี้ใ
นฐานะข้อเขียนทีอ
่ ภิปรายถึงความหมายและธรรมชาติของการทรงสร้า
ง
—ดร. จอห์น ออสวอลท์
สาหรับการทีค
่ ริสตจักรยุคแรกใช้ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต
สิง่ ทีด
่ ูเหมือนสาคัญที่สุดก็คือ การทีผ
่ เู้ ชื่อยอมรับว่าพระเจ้า —พระเจ้าเท่านั้น—
ซึ่งนาโดยพระภาคพระบิดา ทรงสร้างและยังคงรักษาจักรวาลทัง้ หมดไว้
รวมถึงอาณาจักรแห่งวัตถุและวิญญาณ พร้อมกับสสารและสิง่ มีชีวิตทัง้ มวลในนั้น
นี่เป็ นแนวคิดเดียวกันกับสิง่ ทีช
่ าวเลวีเน้นยา้ ใน เนหะมีย์ 9:6
ลองฟังพระวจนะข้อนี้
“พระองค์ผเู้ ดียวทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระองค์ทรงสร้างฟ้ าสวรรค์
ทรงสร้างแม้กระทั่งฟ้ าสวรรค์สูงสุดและดวงดาวทัง้ ปวงในฟากฟ้ า
ทรงสร้างแผ่นดินโลกกับท้องทะเลและสรรพสิง่ ในนั้น
พระองค์ประทานชีวต
ิ แก่ทุกสิง่ และชาวสวรรค์นมัสการพระองค์”
(เนหะมีย์ 9:6)
ในข้อนี้ เราทราบว่าพระเจ้าเพียงผูเ้ ดียวทรงสร้างจักรวาล
และพระเจ้าเพียงผูเ้ ดียวยังคงมอบชีวต
ิ แก่ทุกสิง่ ทีด
่ ารงอยู่
และรักษาจักรวาลทีพ
่ ระองค์ได้สร้างมา
ตอนนี้ สิง่ สาคัญอย่างหนึ่งทีต
่ อ
้ งอธิบายก็คือ
ถึงแม้พระบิดามีบทบาทผูน
้ าในการสร้างและธารงไว้ซึ่งสวรรค์และโลก
แต่ภารกิจเหล่านี้เกีย่ วข้องกับองค์ตรีเอกานุภาพสมบูรณ์ ในหลาย ๆ ด้าน เช่น
พระบุตรคือวิธีการหรืออุปกรณ์ ทพ
ี่ ระบิดาทรงใช้เพื่อสร้างโลก
และพระบิดาก็ยงั คงใช้พระบุตรเพื่อรักษาโลกนี้ไว้
ใน 1 โครินธ์ 8:6 เปาโลอธิบายการทรงสร้างดังนี้:
มีพระเจ้าองค์เดียว คือพระบิดาผูท
้ รงเป็ นทีม
่ าของสิง่ สารพัด
เรามีชีวต
ิ อยู่เพื่อพระองค์
และมีองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าองค์เดียวคือพระเยซูคริสต์
สิง่ สารพัดเป็ นมาโดยทางพระองค์ และเรามีชีวต
ิ อยู่โดยทางพระองค์ (1
โครินธ์ 8:6)
ในข้อนี้ เปาโลอธิบายว่าพระบิดาเป็ นต้นกาเนิดของการทรงสร้าง การทรงสร้าง
“มาจาก” พระองค์ แต่ “มาทาง” พระบุตร
เรายังดารงชีวต
ิ อยู่ได้เพราะพระบิดาธารงชีวต
ิ เราไว้โดยผ่านทางพระบุตรของพระอง
ค์
ความเกีย่ วข้องของพระวิญญาณบริสุทธิถ์ ูกกล่าวถึงไม่ชดั แจ้งนักในพระคัมภีร์
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แรกเริม
่ นั้น พันธสัญญาเดิมสือ
่ เป็ นนัยยะถึงพระวิญญาณบริสุทธิใ์ นข้อความทีก
่ ล่าวถึง
“พระวิญญาณของพระเจ้า” ในยุคพันธสัญญาเดิม
พระวิญญาณบริสุทธิย์ งั ไม่ถูกเปิ ดเผยอย่างชัดเจนในฐานะอีกพระภาคหนึ่งของพระเจ้า
แม้กระนั้น พันธสัญญาใหม่ก็สอนว่า
์ รงกระทาราชกิจอยู่แล้วในโลกนี้
พระวิญญาณบริสุทธิท
เพื่อทาให้พระประสงค์ของพระเจ้าสาเร็จ เราพบความจริงข้อนี้ได้ใน มาระโก 12:36
์ รงดลใจผูเ้ ขียนหนังสือต่าง ๆ ในพันธสัญญาเดิม
ทีก
่ ล่าวว่า พระวิญญาณบริสุทธิท
อีกตัวอย่างคือกิจการ 2:2-17
เปโตรสอนว่า
พระวิญญาณบริสุทธิเ์ ป็ นแหล่งทีม
่ าของคาพยากรณ์ และของประทานฝ่ ายวิญญาน
ตัง้ แต่ยุคพันธสัญญาเดิมมาแล้ว
เมือ
่ เราอ่านข้อความเกีย่ วกับพระวิญญาณของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิม
จึงมีเหตุผลทีเ่ ราจะอนุมานว่า
ข้อความเหล่านี้เล็งถึงการทีพ
่ ระวิญญาณบริสุทธิจ์ ะถูกเปิ ดเผยอย่างชัดเจนในภายหลัง
ในฐานะอีกพระภาคผูส
้ ูงสุด เช่น ปฐมกาล 1:2-3 กล่าวว่า:
“ขณะนั้นโลกยังไม่มีรป
ู ทรงและว่างเปล่า
ความมืดปกคลุมอยู่เหนือพื้นผิวของห้วงน้า
พระวิญญาณของพระเจ้าทรงเคลือ
่ นไหวอยู่เหนือน้านั้น
้ ” (ปฐมกาล
และพระเจ้าตรัสว่า “จงเกิดความสว่าง” ความสว่างก็เกิดขึน
1:2-3)
คาว่า “พระวิญญาณของพระเจ้า” ตามตัวอักษร หมายถึง
พระเจ้าในพระภาคทัง้ สาม แต่ในมุมมองของพันธสัญญาใหม่ เราจะเห็นว่า
คานี้เน้นทีก
่ จิ การของพระภาคพระวิญญาณบริสุทธิ ์
หลังจากเรียนรูเ้ กีย่ วกับพระบิดาในฐานะพระผูส
้ ร้างผ่านผลงานทรงสร้างแล้ว
เราจะศึกษาความล้าเลิศของการทรงสร้าง
ความล้าเลิศของการทรงสร้าง
หลายศาสนาและปรัชญาสอนว่าจักรวาลวัตถุน้น
ั ไม่เกีย่ วข้องกับศีลธรรม
นั่นคือ ไม่มีดี ไม่มีช่วั บางความเชื่อสอนว่าโลกนี้มแ
ี ต่ความชั่วร้าย เช่น
บางปรัชญานอกรีตทีท
่ า้ ทายคริสตจักรยุคแรกสอนว่า จักรวาลวัตถุคือความเสือ
่ ม
และหากมนุษย์ตอ
้ งการถูกช่วยให้รอดอย่างแท้จริง
เขาต้องปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการแห่งร่างกายให้ได้
แนวคิดด้านลบเกีย่ วกับโลกนี้เป็ นเหตุผลหนึ่งที่ หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต ย้าว่า
พระเจ้าทรงสร้างฟ้ าสวรรค์และโลก พระคัมภีร์กล่าวว่า
จักรวาลนั้นคือผลงานสร้างล้าเลิศของพระเจ้าและสะท้อนลักษณะล้าเลิศของพระองค์
ปฐมกาล 1 เตือนความจาของเราว่าสิง่ ทรงสร้างนัน
้ “ดี” เช่น ข้อ 4, 10, 12,
18, 21, 25 และ 31--ทัง้ หมดเจ็ดครัง้ และในครัง้ สุดท้าย พระคัมภีร์บน
ั ทึกว่า
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สิง่ ทรงสร้างทัง้ สิน
้ นั้น ไม่ใช่แค่ “ดี” แต่ “ล้าเลิศ” หรือ “ยอดเยีย่ ม” โมเสสเขียนไว้ใน
ปฐมกาล 1:31 ว่า:
้ ทรงเห็นว่าดียงิ่ นัก”
“พระเจ้าทอดพระเนตรทุกสิง่ ทีท
่ รงสร้างขึน
(ปฐมกาล 1:31)
แต่น่าเศร้าทีไ่ ม่นานหลังจากพระเจ้าได้สร้างโลก
อาดัมและเอวาได้ทาบาปต่อพระเจ้าด้วยการกินผลไม้แห่งการรูด
้ ีรช
ู้ ่วั
ผลของความบาปนี้ก็คือ พระเจ้าให้สงิ่ ทรงสร้างทัง้ ปวงตกอยู่ภายใต้คาสาป
ข้อความหนึ่งทีบ
่ น
ั ทึกเรือ
่ งนี้คือ ปฐมกาล 3:17-19
ซึ่งเป็ นตอนทีพ
่ ระเจ้ากล่าวคาสาปนี้กบ
ั อาดัมว่า
“แผ่นดินจึงถูกสาปแช่งเพราะเจ้า
เจ้าจะหาเลี้ยงชีพจากแผ่นดินด้วยความลาบากตรากตรา
้ มาบนแผ่นดิน
ตลอดชีวต
ิ ของเจ้า ต้นหนามน้อยใหญ่จะงอกขึน
และเจ้าจะกินพืชพันธุ์จากท้องทุง่ เจ้าจะทามาหากิน อาบเหงือ
่ ต่างนา้ ”
(ปฐมกาล 3:17-19)
เพราะความบาปของอาดัม พระเจ้าสาปแผ่นดิน
ทาให้การเกษตรนั้นยากลาบาก
อาดัมและเผ่าพันธุ์มนุษย์จงึ ต้องทางานหนักเพื่อหาอาหาร
และคาสาปต่อแผ่นดินนี้ไม่ได้จากัดอยู่แค่การเกษตร
แต่กระทบโลกทัง้ โลกในทุกแง่มุม เปาโลกล่าวถึงปัญหานี้ใน โรม 8
เมือ
่ ท่านประกาศว่าการทีพ
่ ระเยซูทรงไถ่ผเู้ ชื่อนั้น
ในทีส
่ ุดจะนาไปสูก
่ ารคืนสูส
่ ภาพลา้ เลิศของสิง่ ทรงสร้าง ลองฟังคาพูดของเปาโลใน
โรม 8:20-22:
“เพราะสรรพสิง่ ทีพ
่ ระเจ้าทรงสร้างได้ถูกทาให้ผด
ิ เพี้ยนไร้คา่ ไป…
แต่โดยความตัง้ ใจของผูท
้ บ
ี่ งั คับให้มน
ั ต้องตกอยู่ในภาวะดังกล่าว
ด้วยมีความหวังว่าสรรพสิง่ เหล่านั้นจะได้รบ
ั การปลดปล่อยจากการผูกมั
ดให้ตอ
้ งเสือ
่ มสลาย…
สรรพสิง่ ทีพ
่ ระเจ้าทรงสร้างกาลังคร่าครวญราวกับเจ็บท้องจะคลอดบุตร
จนถึงปัจจุบ ันนี้” (โรม 8:20-22)
เปาโลสอนว่าคาสาปต่อแผ่นดินกระทบทุกองค์ประกอบของสิง่ ทรงสร้าง
แต่การต้องคาสาปนั้น ไม่ควรทาให้เราเข้าใจผิดว่า
สิง่ ทรงสร้างนั้นไม่ดีอีกต่อไป จริงอยู่
การทีม
่ นุษย์ตกสูค
่ วามบาปทาความเสียหายแก่สงิ่ ทรงสร้าง
แต่โลกนี้ก็ยงั คงเป็ นของพระเจ้า และโดยพืน
้ ฐานแล้ว โลกนี้ก็ย ังดีอยู่
เปาโลยืนยันจุดนี้เมือ
่ ท่านเขียนเกีย่ วกับความชอบธรรมของการแต่งงาน
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และเสรีภาพของคริสเตียนในการรับประทานอาหารได้ทุกชนิด ฟังคาพูดของเปาโลใน
1 ทิโมธี 4:4
“เพราะทุกสิง่ ทีพ
่ ระเจ้าทรงสร้างนั้นดี” (1 ทิโมธี 4:4)
สังเกตคาพูดของเปาโลในข้อนี้ ท่านไม่ได้บอกว่า “ทุกสิง่ ทีถ
่ ูกสร้างนัน
้ ดี”
แต่บอกว่า “ทุกสิง่ ทีพ
่ ระเจ้าทรงสร้างนั้นดี”
การทีโ่ ลกทางกายภาพนัน
้ ดี—การทีพ
่ ระเจ้าประกาศว่าดี—
มีนยั ยะทางปฏิบตั ต
ิ อ
่ เรามากมาย ประการแรก
เราต้องปกป้ องสิง่ แวดล้อม เพราะเราเป็ นผูด
้ ูแลสิง่ ทรงสร้าง
่
อีกประการหนึง ถึงทีส
่ ุดแล้ว พระเจ้าจะพิทกั ษ์ รกั ษาสิง่ ทรงสร้าง
พระองค์จะสร้างใหม่ และสิง่ ทรงสร้างจะถูกฟื้ นฟู แทนทีจ่ ะถูกทาลาย
เราจะมีชีวต
ิ ตลอดไปในสวรรค์และโลกแห่งใหม่
โลกทางกายภาพทีพ
่ ระเจ้าสร้างนั้นเป็ นสิง่ ดี เนื้อหนังร่างกายของเรา—
การดารงอยู่ทางกายภาพของเรา—ก็เป็ นสิง่ ดี
—ดร. มาร์ค สเตราสส์
ฉะนั้น ไม่ว่าเรือ
่ งการแต่งงาน หรืออาหาร หรือสิง่ ใดก็ตามทีพ
่ ระเจ้าทรงสร้าง
เรามั่นใจได้ว่าทุกสิง่ ล้วนประเสริฐ เพราะพระบิดาผูท
้ รงสร้างสิง่ เหล่านั้นประเสริฐ
นี่คือเหตุผลทีเ่ ปาโลสามารถกล่าว (ใน โรม 1) ว่า ความล้าเลิศของพระเจ้านั้น
ประจักษ์ แก่มนุษยชาติ ผ่านทุกสิง่ ทีพ
่ ระองค์ทรงสร้าง นี่เป็ นเหตุผลที่ สดุดี 19
สามารถกล่าวว่าฟ้ าสวรรค์ประกาศพระสิรข
ิ องพระเจ้า
จอห์น เวสลีย์
บรรยายความประเสริฐของการทรงสร้างในผลงานสมัยศตวรรษที่ 18 ของเขา
“สารวจพระปัญญาของพระเจ้าผ่านการทรงสร้าง” (ภาคที่ 3, บทที่ 2) ท่านเขียนไว้ว่า:
“จักรวาลทัง้ สิน
้ ก็คือภาพซึ่งแสดงความสมบูรณ์ แบบทุกด้านของพระเจ้า
จักรวาลสาแดงไม่เพียงแค่การดารงอยู่ของพระเจ้าเท่านั้น
แต่รวมถึงเอกภาพ ฤทธานุภาพ ปัญญา อิสรภาพ
และความประเสริฐของพระองค์ดว้ ย”
จักรวาลได้สาแดงความดีเลิศของพระเจ้าได้
ก็ดว้ ยการสาแดงความดีเลิศในตัวเอง ด้วยเหตุว่าจักรวาลมีความดีเลิศได้
ก็เพราะพระเจ้าผูด
้ ีเลิศทรงเป็ นผูส
้ ร้างจักรวาลนั่นเอง
การทรงสร้างของพระเจ้าสะท้อนความล้าเลิศของพระองค์
และบอกเราว่า ตัง้ แต่แรกนั้น การทรงสร้างไม่ได้มส
ี งิ่ ชั่วร้ายในตัวเอง
และความเลวทรามก็ไม่ได้อยู่ภายในสิง่ ใดโดยธรรมชาติ
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การทรงสร้างบอกเราว่า เมือ
่ พระเจ้าสร้างสรรพสิง่ นั้น
พระองค์สร้างมาอย่างดีเยีย่ ม และเต็มไปด้วยความงดงาม
แต่ความงดงามนั้นต้องหม่นหมองไปเพราะการทีม
่ นุษย์ล้มลงในความบ
าป หนามทีท
่ ม
ิ่ แทงและการต้องอาบเหงือ
่ ต่างน้า
ทาให้สงิ่ ทีพ
่ ระเจ้าสร้างบิดเบี้ยวไป แต่ในฐานะคริสเตียน
เราได้เริม
่ กระบวนการ หรือกล่าวให้ถูกต้องก็คือ
พระเจ้าได้เริม
่ กระบวนการสร้างเราใหม่จากภายใน
เราเป็ นผูถ
้ ูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์
และเหมือนทีน
่ กั ประพันธ์เพลงสรรเสริญพระเจ้าท่านหนึ่งได้กล่าวไว้
เราเห็นบางสิง่ ทีด
่ วงตาอันปราศจากพระคริสต์ไม่เคยได้เห็น
เราเริม
่ มองการทรงสร้างว่าเป็ นฝี พระหัตถ์ของพระเจ้า ดังนั้น
เราคริสเตียนจึงเห็นศิลปะ ความงาม โครงสร้าง ความกลมกลืน
และบูรณาการ ภายในทุกสิง่ ทีท
่ รงสร้างนั่นเอง
และนี่เป็ นเหตุผลทีเ่ รามีความหวังในสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่
เมือ
่ สิง่ ทีพ
่ ระเจ้าทรงสร้างจะถูกเปลีย่ นแปลงให้กลายเป็ นสิง่ ใหม่ทง้ ั สิน
้
เมือ
่ นั้น
เราจะสามารถชื่นชมยินดีกบั สิง่ ทรงสร้างตามทีพ
่ ระเจ้าเจตนาให้เราชื่น
ชมยินดีตง้ ั แต่แรก
—ดร. ดีเรค ดับเบิลยู เอช โธมัส
เมือ
่ เราเข้าใจผลงานทรงสร้างและความล้าเลิศของการทรงสร้างแล้ว
เราจะมุ่งความสนใจไปทีอ
่ านาจของพระบิดาเหนือสิง่ ทรงสร้าง
ซึ่งพระองค์เป็ นเจ้าของในฐานะเป็ นผูส
้ ร้าง
อานาจเหนือสิง่ ทรงสร้าง
มีหลายสิง่ ทีเ่ ราอาจกล่าวถึงเกีย่ วกับอานาจของพระบิดาในฐานะผูท
้ รงสร้าง
แต่เราจะเน้นทีล่ กั ษณะพื้นฐานสามประการ ได้แก่ 1) อานาจอันสมบูรณ์ ; 2)
อานาจเฉพาะพระองค์; และ 3) อานาจอันครอบคลุมทุกสิง่
้
เราจะศึกษาอานาจทัง้ สามลักษณะนี้อย่างใกล้ชิดยิง่ ขึน
โดยเริม
่ จากอานาจอันสมบูรณ์ ของพระบิดาในฐานะผูท
้ รงสร้าง
อานาจอันสมบูรณ์
อานาจของพระบิดานั้นสมบูรณ์ ในความหมายทีว่ ่า
พระองค์มีเสรีภาพเต็มทีท
่ จี่ ะทาอะไรกับสิง่ ทีท
่ รงสร้างก็ได้
พระคัมภีร์มกั เปรียบอานาจอันสมบูรณ์ ของพระบิดากับอานาจของช่างปั้นเหนือดินเห
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นียว ข้อความเปรียบเปรยนี้พบได้ใน อิสยาห์ 29:16; อิสยาห์ 45:9; เยเรมีห์ 18:110; และ โรม 9:18-24 ลองฟังเปาโลกล่าวถึงอานาจของพระเจ้าใน โรม 9:20-21:
“ควรหรือทีส
่ งิ่ ทีถ
่ ูกปั้นจะพูดกับช่างปั้นว่า ‘ทาไมถึงสร้างฉันอย่างนี้?’
ช่างปั้นไม่มีสท
ิ ธิเ์ อาดินก้อนเดียวกันมาปัน
้ เป็ นภาชนะสวยงามและปั้นเ
ป็ นภาชนะใช้สอยทั่วไปหรือ?” (โรม 9:20-21)
แน่ นอนว่า คาถามชวนคิดของเปาโลนั้น มีคาตอบชัดเจน
เนื่องจากพระเจ้าเป็ นผูส
้ ร้างทุกสิง่
พระองค์มีสท
ิ ธิและเสรีภาพทีจ่ ะทาอะไรก็ได้กบ
ั สิง่ ทีพ
่ ระองค์สร้าง
ข้าพเจ้าคิดว่า
เมือ
่ บางคนได้ยน
ิ ว่าพระคัมภีร์สอนว่าพระเจ้ามีอานาจสูงสุดเหนือทุกสิง่
้ ในโลกนี้ เขาอาจรูส
ทีเ่ กิดขึน
้ ก
ึ ถูกคุกคามหรือไม่พอใจ
แต่สาหรับคริสเตียน เมือ
่ เรานึกถึงว่าพระเจ้าคือใคร
เราควรรูส
้ ก
ึ ขอบพระคุณอย่างยิง่
เพราะมันหมายความว่าชีวต
ิ ของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระบิดาผูท
้ รงส
รรพปัญญา ทรงฤทธานุภาพ
และทรงรักเราถึงขนาดประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้ไถ่เร
าบนกางเขน และนี่เป็ นความอุน
่ ใจอย่างเหลือเชื่อ
โดยเฉพาะในยามเจ็บปวด
้ กับชีวต
หรือในยามทีเ่ ราสงสัยว่าอะไรกาลังเกิดขึน
ิ ของเรา
—ดร. เดนนิส จอห์นสัน
้
แม้เราจะไม่เข้าใจทุกสิง่ ทีก
่ าลังเกิดขึน
แต่ถ้าเราเป็ นคนของพระเยซูคริสต์
พระเจ้าเป็ นพระบิดาของเราและทรงรักเรา
พระองค์ปกป้ องคุณและจับตาดูคุณอยู่
ไม่ว่าคุณกาลังผ่านเหตุการณ์ อะไรอยู่ก็ตาม
บางสิง่ ทีเ่ ราเผชิญในชีวต
ิ ก็เจ็บปวดอย่างไม่น่าเชื่อ
แต่ไม่ว่าเราจะเผชิญสิง่ ใด พระเจ้าควบคุมอยู่ —
คุณจะยอมรับความจริงนี้ ณ จุดนี้ในชีวต
ิ ได้ไหม?—
้ กับคุณเพื่อประโยชน์ของ
พระองค์กาหนดให้เหตุการณ์ เจ็บปวดเกิดขึน
์
คุณเอง เพื่อคุณจะได้ถูกชาระให้บริสุทธิ
พระเจ้าเปลีย่ นศัตรูในชีวต
ิ เราให้เป็ นเพื่อน
เพื่อเราจะได้รบ
ั ยิง่ กว่าชัยชนะโดยพระองค์ผท
ู้ รงรักเรา
เราไม่เพียงแค่ชนะ แต่ได้รบ
ั ยิง่ กว่าชัยชนะโดยพระองค์ผท
ู้ รงรักเรา
นี่หมายถึงพระเจ้าใช้บททดสอบและความยากลาบากเพื่อชาระเราให้บริ
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้ ฮีบรู 12 บอกว่า
สุทธิ ์ เพื่อให้เราเหมือนพระคริสต์ยงิ่ ขึน
พระองค์ฝึกวินยั เราเหมือนพ่อทีเ่ มตตา ปรีชา และประเสริฐ
้ ณ จุดนี้แน่ นอน
ข้าพเจ้าคิดว่าการต่อสูเ้ พื่อรักษาความเชื่อมักเกิดขึน
เราต้องบอกตัวเองเสมอว่า พระเจ้า
พระองค์ใส่ใจเราแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจก็ตาม
พระองค์นาสิง่ นี้เข้ามาในชีวต
ิ เพื่อให้เกิดสิง่ ดี เพื่อให้เราบริสุทธิ ์
เพื่อให้เราได้รบ
ั การชาระ
—ดร. ทอม ชไรเนอร์
อานาจเฉพาะพระองค์
นอกจากอานาจอันสมบูรณ์ แล้ว
พระบิดายังมีอานาจเฉพาะพระองค์เหนือทุกสิง่ ทีพ
่ ระองค์ทรงสร้าง
อานาจของพระบิดาเป็ น “อานาจเฉพาะพระองค์” ในความหมายว่า
ไม่มีสงิ่ ทรงสร้างใด ๆ มีอานาจอันสมบูรณ์ อานาจอันสมบูรณ์ เป็ นของผูส
้ ร้างเท่านั้น
และพระเจ้าเป็ นผูส
้ ร้างแต่ผเู้ ดียว ยิง่ กว่านั้น
เมือ
่ เราพิจารณาตรีเอกานุภาพในแง่เคหะวิทยา
พระบิดาก็มีอานาจเหนืออีกสองพระภาค พระเยซูตรัสใน ยอห์น 5:26-27 ว่า:
“เพราะพระบิดาทรงมีชีวต
ิ ในพระองค์เองฉันใด
พระองค์ก็ทรงให้พระบุตรมีชีวต
ิ ในพระองค์เองฉันนั้น และพระองค์ทร
งให้พระบุตรมีสท
ิ ธิอานาจทีจ่ ะพิพากษาเพราะว่าพระองค์คือบุตรมนุษ”
(ยอห์น 5:26-27)
พระเยซูสอนว่าอานาจของพระองค์ในการพิพากษาโลกนั้น
พระองค์ได้รบ
ั มอบมาจากพระบิดา อานาจนี้ ทีส
่ ุดแล้ว อยู่กบ
ั พระบิดา โดยเป็ น
“เอกสิทธิ”์ เฉพาะพระองค์
แต่พระบิดาแต่งตัง้ พระบุตรให้พิพากษาในพระนามของพระองค์
เราเห็นใจความคล้าย ๆ กันใน 1 โครินธ์ 15:24
ซึ่งกล่าวว่าราชานุภาพของพระเยซูเหนือจักรวาล ก็ยงั ต่ากว่าราชานุภาพของพระบิดา
และกับพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ก็เป็ นไปในทานองเดียวกัน ข้อความใน ยอห์น
16:13; โรม 8:11; และ 1 เปโตร 1:2
์ าตามพระประสงค์ของพระบิดา
เป็ นตัวอย่างคาสอนทีว่ ่าพระวิญญาณบริสุทธิท
อานาจของพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิถ์ ูกมอบหมายจากพระบิดาฉันใด
อานาจของสิง่ ทีถ
่ ูกสร้าง ก็ถก
ู มอบหมายมาฉันนั้น ทูตสวรรค์ ผูป
้ กครองของโลกนี้
และแม้แต่มนุษย์ท่วั ไป ต่างก็ได้รบ
ั อานาจตามสัดส่วนของตน
แต่อานาจทัง้ สิน
้ ถูกมอบหมายโดยพระเจ้า และด้วยเหตุนี้
อานาจของพระบิดาจึงยิง่ ใหญ่กว่าอานาจของสิง่ ทีพ
่ ระองค์สร้างเสมอ
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อานาจอันครอบคลุมทุกสิง่
นอกจากอานาจสมบูรณ์ และเฉพาะพระองค์
พระบิดายังมีอานาจอันครอบคลุมทุกสิง่ เหนือทัง้ จักรวาลด้วย เมือ
่ กล่าวว่า
อานาจของพระเจ้าครอบคลุมทุกสิง่ เราหมายความว่า
อานาจนั้นขยายขอบเขตไปเหนือทุกสิง่ และเหนือทุกรายละเอียดของทุกสิง่
ทีพ
่ ระองค์ทรงสร้าง และความจริงข้อนี้มีนยั ยะสาคัญสองประการคือ หนึ่ง
มนุษย์ทุกคนอยู่ภายใต้อานาจของพระเจ้า ไม่มีบุคคลใดหรือสิง่ ใดทีถ
่ ูกสร้างมา
ปลอดจากพันธะทีต
่ อ
้ งเชื่อฟังพระเจ้า
ทูตสวรรค์และมนุษย์ทง้ ั หลายทีส
่ ตั ย์ซื่อต่อพระบิดา
ก็ยอมรับและยอมจานนต่อพระองค์อย่างเต็มใจ
แต่เหล่าวิญญาณชั่วและคนทีไ่ ม่สตั ย์ซื่อ
ก็กบฏต่อพระองค์และปฏิเสธไม่ยอมทาตามพระบัญชาของพระองค์ แม้กระนั้น
การพิพากษาด้านคุณธรรมโดยพระบิดา ก็จะใช้กบั ทุกคน
ไม่ว่าเราจะอยู่หรืออาศัยทีใ่ ด และไม่ว่าวัฒนธรรมหรือศาสนาของเราจะเป็ นอย่างไร
เราทุกคนต้องรับผิดชอบทุกสิง่ ต่อพระเจ้า
สอง ทุกสิง่ อยู่ภายใต้อานาจของพระเจ้า
อานาจของพระองค์ครอบคลุมเหนือทุกรายละเอียดของสิง่ ทีท
่ รงสร้าง
เนื่องจากพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิง่ ทัง้ ปวง ไม่มีแง่มุมใดของการทรงสร้าง “เป็ นกลาง”
ในด้านคุณธรรม พระองค์สร้างทุกสิง่ โดยมีจุดประสงค์ และพระองค์ใส่ “คุณลักษณะ”
ในทุกสิง่ นี่หมายความว่า ไม่ว่าสิง่ นั้นจะเป็ นอะไร
ไม่ว่าเราจะมองการทรงสร้างในแง่มม
ุ ใด ก็ไม่มี “ความเป็ นกลางในด้านคุณธรรม”
ถ้าแต่ละสิง่ ทีถ
่ ูกสร้างมา ทาหน้าทีต
่ ามทีพ
่ ระเจ้ากาหนด ก็เป็ นสิง่ ดี
แต่ถ้าต่อต้านพระองค์ ก็กลับเป็ นสิง่ ชั่วร้าย
คริสเตียนสมัยใหม่มากมายมีแนวโน้มทีจ่ ะแยกสิง่ ต่าง ๆ ออกเป็ นสองฝ่ ายคือ
ฝ่ ายศาสนา และฝ่ ายโลก พวกเราส่วนใหญ่เข้าใจว่า ประเด็นทาง “ศาสนา” เช่น
คริสตจักร การนมัสการ การประกาศ และการศึกษาพระคัมภีร์
อยู่ภายใต้อานาจของพระเจ้า
เราพยายามยอมรับพระบัญชาของพระเจ้าในครอบครัวและในทางเลือกด้านจริยธรรม
โดยถือว่าอยู่ในขอบเขตของศาสนาเช่นกัน แต่คริสเตียนไม่น้อยมีแนวโน้มทีจ่ ะคิดว่า
พระบัญชาของพระเจ้าไม่ควบคุมกิจการทีเ่ รียกว่าเป็ น “ฝ่ ายโลก” เช่น การเมือง
การศึกษา และอาชีพ แต่แนวคิดปัจจุบน
ั ทีแ
่ ยก “ฝ่ ายศาสนา” และ “ฝ่ ายโลก”
ออกจากกันนั้น ไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์ ข้อความต่าง ๆ เช่น สุภาษิต 3:6;
ปัญญาจารย์ 12:14; และ 2 ทิโมธี 3:16-17
บอกชัดว่าพระเจ้าได้พูดถึงทุกด้านของชีวต
ิ มนุษย์
และอานาจของพระองค์ขยายขอบเขตครอบคลุมเหนือทุกสิง่ ทีเ่ ราทา
ในโลกนี้ อานาจมักถูกมองในทางลบ
แต่อานาจของพระเจ้าเป็ นสิง่ ยิง่ ใหญ่ทค
ี่ ริสเตียนเชื่อ
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เพราะพระเจ้ายังคงรักโลกนี้ พระองค์ยงั ควบคุมอยู่
และรูผ
้ ลบัน
้ ปลายตัง้ แต่จุดเริม
่ ต้น พระเจ้าจะเป็ นผูพ
้ ิพากษาคนทัง้ ปวง
และสิง่ นี้น่าจะทาให้เราสบายใจ เพราะเราสามารถมั่นใจว่า
มีผห
ู้ นึ่งทีร่ วู้ ่าพระองค์กาลังทาอะไรอยู่
นี่ทาให้เรามีความไว้วางใจและความมั่นใจเกีย่ วกับอนาคตได้
—ดร. ไซมอน ไวเบิร์ต

สรุป
ในบทเรียนเรือ
่ ง “พระเจ้าพระบิดา” นี้ เราได้ศก
ึ ษาประโยคแรกใน
หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต อย่างใกล้ชิด เราได้อภิปรายความหมายของพระเจ้า
ซึ่งแฝงอยู่ในประโยคนี้
์ ส
เราได้กล่าวถึงพระบิดาผูท
้ รงฤทธิท
ี่ ุดในฐานะพระภาคแรกของพระเจ้าองค์ตรีเอกานุ
ภาพ และเราได้สารวจบทบาทของพระบิดาในฐานะผูส
้ ร้างสวรรค์และโลก
การเข้าใจพระภาคพระเจ้าพระบิดาเป็ นรากฐานของคริสตศาสนศาสตร์ทง้ ั หมด
ถ้าเราไม่รจู้ กั และนมัสการพระเจ้าองค์ตรีเอกานุภาพแห่งพระคริสตธรรมคัมภีร์
ก็เท่ากับเรากาลังนมัสการพระเจ้าเทียมเท็จ
และการยอมรับและถวายเกียรติแด่พระองค์ผท
ู้ พ
ี่ ระคริสตธรรมคัมภีร์เรียกว่า
“พระบิดา” ก็เป็ นส่วนสาคัญอย่างยิง่ ของการนมัสการทีแ
่ ท้จริง
พระบิดาคือผูท
้ พ
ี่ ระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิเ์ ชื่อฟังและให้เกียรติ
เพื่อให้พระสิรข
ิ องพระองค์สูงส่ง
้ ด้วยเหตุนี้ พระบิดาจึงเป็ นศูนย์กลางของการทีเ่ ราเชื่อฟัง ถวายเกียรติ
ยิง่ ๆ ขึน
และยกชูพระสิริ เช่นเดียวกัน
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บิชอป แวน บี เกย์ตน
ั (ผูด
้ าเนินรายการ)
เป็ นอาจารย์และวิทยากรสอนพระคัมภีร์ผม
ู้ ีชื่อเสียงทีว่ ท
ิ ยาลัยพระคริสต์ธรรมและมหา
วิทยาลัยทีโ่ ด่งดังหลายแห่งทั่วโลก ท่านเคยทาหน้าทีเ่ ป็ นอนุศาสกให้กบั
สานักงานทัณฑสถานกลางของสหรัฐฯเป็ นเวลา 4 ปี
และเคยอยู่ในคณะกรรมการบริหารของสถาบันศาสนาและนโยบายสาธารณะ ณ
กรุงวอชิงตัน ดี ซี ดร เกย์ตน
ั จบการศึกษาศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจาก
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมนานาชาติ (International Seminary)
ศาสนศึกษามหาบัณฑิตจาก วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมโลโกส (Logos Bible
College) ดุษฎีบณ
ั ฑิตด้านปรัชญาพระคริสต์ธรรมจาก มหาวิทยาลัยผูน
้ าคริสเตียน
(Christian Leadership University)
ศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตจากวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมเฟธ (Faith Theological
Seminary) และดุษฎีบณ
ั ฑิตด้านการรับใช้จาก วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมปฏิรูป
(Reformed Theological Seminary)
ท่านได้รบ
ั การเจิมตัง้ ให้เป็ นบิชอปในพิธีสืบทอดธรรมทูต (Apostolic Succession)
และปัจจุบน
ั ดารงตาแหน่ งอัครมุขนายกแห่ง สมาคมคริสตจักรสากล (International
Community of Christian Churches)
ซึ่งเป็ นองค์กรทีม
่ ุ่งมั่นในการสร้างเอกภาพให้แก่พระกายของพระคริสต์

ดร. เดวิด บาวเออร์ เป็ นคณบดีคณะการตีความพระคริสต์ธรรมคัมภีร์
และดารงตาแหน่ งศาสตราจารย์เกียรติยศ “ราล์ฟ วัลโด บีสน
ั ”
ด้านการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เชิงอุปนัย ทีว่ ท
ิ ยาลัยพระคริสต์ธรรมแอสบิวรี
ดร. สตีฟ เบลคมอร์ เป็ นผูช
้ ่วยศาสตราจารย์สาขาปรัชญา
ทีว่ ท
ิ ยาลัยพระคริสต์ธรรมเวสลีย์
ดร. พอล ชาง เป็ นศิษยาภิบาลอาวุโสของคริสตจักรจีน มอนเมาธ์ เมืองมิดเดิลทาวน์
รัฐนิวเจอร์ซีย์
ดร. เจ ลิกอน ดันแคน ทีส
่ าม เป็ นอธิการบดีของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมปฏิรูป
(Reformed Theological Seminary)
ดร. แมทท์ ฟรีดแมน เป็ นศาสตราจารย์สาขาการประกาศและการสร้างสาวก
ทีว่ ท
ิ ยาลัยพระคริสต์ธรรมเวสลีย์
ดร. สตีฟ ฮาร์เปอร์ เป็ นรองอธิการบดีผก
ู้ ่อตัง้ วิทยาเขต ฟลอริดา ดันแนม
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ของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแอสบิวรี ในเมือง ออร์แลนโด รัฐฟลอริดา
ดร. เดนนิส จอห์นสัน เป็ นคณบดีฝ่ายวิชาการ
และศาสตราจารย์สาขาศาสนศาสตร์เชิงปฏิบตั ิ
ทีว่ ท
ิ ยาลัยพระคริสต์ธรรมเวสท์มน
ิ สเตอร์ แคลิฟอร์เนีย
ดร. คีธ จอห์นสัน ทาหน้าทีผ
่ อ
ู้ านวยการด้านศาสนศาสตร์ศก
ึ ษา
ให้กบ
ั พันธกิจการประกาศในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ขององค์กร แคมพัส
ครูเสด ฟอร์ ไครสต์ (Campus Crusade for Christ)
และเป็ นศาสตราจารย์รบ
ั เชิญสาขาศาสนศาสตร์เชิงระบบ
ทีว่ ท
ิ ยาลัยพระคริสต์ธรรมปฏิรูป
ดร. ไรแอด แคสซิส
เป็ นผูอ
้ านวยการนานาชาติของสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาศาสนศาสตร์เพื่อกา
รประกาศ
ดร. ซามูเอล หลิง เป็ นผูร้ ่วมก่อตัง้ ไชนา ฮอไรซัน (China Horizon)
องค์กรสอนพระคัมภีร์แก่คริสเตียนจีนโพ้นทะเล
ดร. โรเบิร์ต จี ลิสเตอร์
เป็ นรองศาสตราจารย์ดา้ นพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศึกษาและศาสนศาสตร์
ทีว่ ท
ิ ยาลัยศาสนศาสตร์ทลั บอต
ดร. จอห์น ออสวอลท์ เป็ นอาจารย์รบ
ั เชิญผูท
้ รงคุณวุฒด
ิ า้ นพันธสัญญาเดิม
ทีว่ ท
ิ ยาลัยพระคริสต์ธรรมแอสบิวรี
ดร. เจ ไอ แพ็คเกอร์
เป็ นศาสตราจารย์ดา้ นศาสนศาสตร์เชิงระบบและเชิงประวัตศ
ิ าสตร์ ทีว่ ท
ิ ยาลัยรีเจนท์
ในเมืองแวนคูเวอร์ รัฐบริตช
ิ โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา
ท่านเทศนาและบรรยายอย่างกว้างขวางในบริเตนใหญ่และอเมริกา
ดร. ริชาร์ด พแรตต์ จูเนียร์ เป็ นประธานของ องค์กร ผูร้ บ
ั ใช้แห่งสหัสวรรษทีส
่ าม
(Third Millennium Ministries) และศาสตราจารย์วุฒค
ิ ุณด้านพันธสัญญาเดิม
ทีว่ ท
ิ ยาลัยพระคริสต์ธรรมปฏิรูป วิทยาเขตออร์แลนโด
ดร. ทอม ชไรเนอร์ เป็ นศาสตราจารย์เกียรติยศ “เจมส์ บิวเคแนน แฮรริสน
ั ”
ด้านการตีความพันธสัญญาใหม่
และเป็ นรองคณบดีดา้ นพระคริสตธรรมคัมภีร์และการตีความ
ทีว่ ท
ิ ยาลัยศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบ๊บติสต์
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หลักข้อเชือ
่ ของอัครธรรมทูต
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ดร. มาร์ค สเตราสส์ เป็ นศาสตราจารย์สาขาพันธสัญญาใหม่
ทีว่ ท
ิ ยาลัยพระคริสต์ธรรมเบ็ธเอล ซาน ดิเอโก
ดร. ดีเรค ดับเบิลยู เอช โธมัส
เป็ นศาสตราจารย์สาขาศาสนศาสตร์เชิงระบบและเชิงประวัตศ
ิ าสตร์
ทีว่ ท
ิ ยาลัยพระคริสต์ธรรมปฏิรูป ในแอตแลนตา
ดร. ไซมอน ไวเบิร์ต เป็ นอดีตสาธุคุณทีค
่ ริสตจักรเซนต์ลุค วิมเบิลดัน พาร์ค
สหราชอาณาจักร และปัจจุบน
ั เป็ นรองอาจารย์ใหญ่ของวิคลิฟฟ์ ฮอลล์ อ๊อกซฟอร์ด
และผูอ
้ านวยการของสานักวิชาการเทศนา
ดร. สตีเฟน เวลลัม เป็ นศาสตราจารย์ดา้ นศาสนศาสตร์คริสเตียน
ทีว่ ท
ิ ยาลัยศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบ๊ปติสต์
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