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อำรัมภบท (1-25) 
 
 หนังสือค ำสอนพระศำสนจักรคำทอลิก (คพค.) เร่ิมต้นด้วย “อำรัมภบท” ซึ่งพูดถึง 6 เร่ือง 
โดย 2 เร่ืองแรกเป็นเร่ืองควำมเป็นมำของกำรสอนค ำสอน 
 1) เริ่มจำก “ชีวิตมนุษย์” ว่ำมำจำกพระเจ้ำ พระเจ้ำทรงเนรมิตสร้ำงมนุษย์ข้ึนมำ “โดย
อิสระจำกพระทัยดีของพระองค์” เพื่อให้มนุษย์มีส่วนร่วมในชีวิตและควำมสุขกับพระเจ้ำ แต่บำป
ท ำให้มนุษย์กระจัดกระจำยกันออกไป พระเจ้ำจึงทรงเรียกมนุษย์ทุกคนให้กลับมำรวมกันเป็นหนึ่ง
เดียวกันใหม่ในครอบครัวของพระองค์ (พระศำสนจักร) และเพื่อให้ท ำให้พระภำรกิจนี้ส ำเร็จ 
พระองค์จึงได้ทรงส่งพระบุตรมำเป็นพระผู้ไถ่กู้และช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจำกบำป พระบุตรเยซูคริสต- 
เจ้ำนี้ยังได้ส่งบรรดำอัครสำวกของพระองค์ออกไปเพื่อให้มนุษย์ทุกคนได้ยินเสียงเรียกนี้ของพระเจ้ำ 
พวกเขำจึงได้ไป “ประกำศข่ำวดี” นี้แก่ชนชำติต่ำงๆ ท่ัวโลก ซึ่งผู้ท่ีได้รับข่ำวดีนี้ โดยอำศัยพลัง
ควำมช่วยเหลือของพระเจ้ำ พวกเขำก็ได้รักษำสมบัติล้ ำค่ำท่ีได้รับมำจำกอัครสำวกไว้ (1-3) 
 2) พูดถึง “กำรถ่ำยทอดควำมเช่ือ” ว่ำ ข่ำวดีแห่งควำมรอดท่ีน ำมำโดยพระบุตรเยซู- 
คริสตเจ้ำและควำมเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้ำว่ำทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้ำนี้ ได้รับกำรสืบทอด
ต่อๆ กันมำจนกลำยเป็นสิ่งท่ีเรียกว่ำ “กำรสอนค ำสอน” (catechesis) ซึ่งพระสันตะปำปำจอห์น 
ปอล ท่ี 2 ก็ได้อธิบำยควำมหมำยเพิ่มเติมว่ำ “โดยท่ัวแล้วอำจกล่ำวได้ว่ำ กำรสอนค ำสอนก็คือกำร
อบรมสั่งสอนในควำมเชื่อท่ีเรำมอบให้แก่เด็กๆ เยำวชน และผู้ใหญ่ โดยจัดกำรสอนควำมรู้
คริสตศำสนำท่ีส่วนใหญ่จัดขึ้นด้วยวิธีกำรต่อเนื่องและมีเหตุผล โดยมุ่งให้ผู้มีควำมเชื่อเข้ำมำด ำเนิน- 
ชีวิตคริสตชนได้โดยสมบูรณ์” (5) ปิตำจำรย์ในอดีตหลำยๆ ท่ำนต่ำงทุ่มเทเวลำและให้ควำมส ำคัญ
กับกำรสอนค ำสอนนี้ เช่น นักบุญซีริลแห่งกรุงเยรูซำเล็ม นักบุญยอห์น ครีโซสตม นักบุญอัมโบรส 
และนักบุญออกัสติน และเป็นพระสังคำยนำแห่งเมืองเตร็นท์ท่ีให้ควำมส ำคัญแก่กำรสอนค ำสอน
โดยได้ก ำหนดให้มีหนังสือค ำสอนขึ้นมำอย่ำงเป็นทำงกำรคร้ังแรก เรียกว่ำ “หนังสือค ำสอนโรมัน” 
(Catechismus Romanus) ซึ่งนับเป็นหนังสือท่ีสรุปค ำสอนของคริสต์ศำสนำได้อย่ำงเด่นชัดท่ีสุด 
และในเวลำต่อมำ สภำพระสังคยนำก็รณรงค์ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรสอนค ำสอนและจัดพิมพ์
หนังสือค ำสอนใช้อย่ำงแพร่หลำย ในปัจจุบัน โดยแรงบันดำลใจจำกสภำพระสังคำยนำวำติกัน  
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อำรัมภบท (1-25) 
 
 หนังสือค ำสอนพระศำสนจักรคำทอลิก (คพค.) เร่ิมต้นด้วย “อำรัมภบท” ซึ่งพูดถึง 6 เร่ือง 
โดย 2 เร่ืองแรกเป็นเร่ืองควำมเป็นมำของกำรสอนค ำสอน 
 1) เริ่มจำก “ชีวิตมนุษย์” ว่ำมำจำกพระเจ้ำ พระเจ้ำทรงเนรมิตสร้ำงมนุษย์ขึ้นมำ “โดย
อิสระจำกพระทัยดีของพระองค์” เพื่อให้มนุษย์มีส่วนร่วมในชีวิตและควำมสุขกับพระเจ้ำ แต่บำป
ท ำให้มนุษย์กระจัดกระจำยกันออกไป พระเจ้ำจึงทรงเรียกมนุษย์ทุกคนให้กลับมำรวมกันเป็นหนึ่ง
เดียวกันใหม่ในครอบครัวของพระองค์ (พระศำสนจักร) และเพื่อให้ท ำให้พระภำรกิจนี้ส ำเร็จ 
พระองค์จึงได้ทรงส่งพระบุตรมำเป็นพระผู้ไถ่กู้และช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจำกบำป พระบุตรเยซูคริสต- 
เจ้ำนี้ยังได้ส่งบรรดำอัครสำวกของพระองค์ออกไปเพื่อให้มนุษย์ทุกคนได้ยินเสียงเรียกนี้ของพระเจ้ำ 
พวกเขำจึงได้ไป “ประกำศข่ำวดี” นี้แก่ชนชำติต่ำงๆ ท่ัวโลก ซึ่งผู้ท่ีได้รับข่ำวดีนี้ โดยอำศัยพลัง
ควำมช่วยเหลือของพระเจ้ำ พวกเขำก็ได้รักษำสมบัติล้ ำค่ำท่ีได้รับมำจำกอัครสำวกไว้ (1-3) 
 2) พูดถึง “กำรถ่ำยทอดควำมเช่ือ” ว่ำ ข่ำวดีแห่งควำมรอดท่ีน ำมำโดยพระบุตรเยซู- 
คริสตเจ้ำและควำมเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้ำว่ำทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้ำนี้ ได้รับกำรสืบทอด
ต่อๆ กันมำจนกลำยเป็นสิ่งท่ีเรียกว่ำ “กำรสอนค ำสอน” (catechesis) ซ่ึงพระสันตะปำปำจอห์น 
ปอล ท่ี 2 ก็ได้อธิบำยควำมหมำยเพิ่มเติมว่ำ “โดยท่ัวแล้วอำจกล่ำวได้ว่ำ กำรสอนค ำสอนก็คือกำร
อบรมสั่งสอนในควำมเชื่อท่ีเรำมอบให้แก่เด็กๆ เยำวชน และผู้ใหญ่ โดยจัดกำรสอนควำมรู้
คริสตศำสนำท่ีส่วนใหญ่จัดขึ้นด้วยวิธีกำรต่อเนื่องและมีเหตุผล โดยมุ่งให้ผู้มีควำมเชื่อเข้ำมำด ำเนิน- 
ชีวิตคริสตชนได้โดยสมบูรณ์” (5) ปิตำจำรย์ในอดีตหลำยๆ ท่ำนต่ำงทุ่มเทเวลำและให้ควำมส ำคัญ
กับกำรสอนค ำสอนนี้ เช่น นักบุญซีริลแห่งกรุงเยรูซำเล็ม นักบุญยอห์น ครีโซสตม นักบุญอัมโบรส 
และนักบุญออกัสติน และเป็นพระสังคำยนำแห่งเมืองเตร็นท์ท่ีให้ควำมส ำคัญแก่กำรสอนค ำสอน
โดยได้ก ำหนดให้มีหนังสือค ำสอนขึ้นมำอย่ำงเป็นทำงกำรคร้ังแรก เรียกว่ำ “หนังสือค ำสอนโรมัน” 
(Catechismus Romanus) ซึ่งนับเป็นหนังสือท่ีสรุปค ำสอนของคริสต์ศำสนำได้อย่ำงเด่นชัดท่ีสุด 
และในเวลำต่อมำ สภำพระสังคยนำก็รณรงค์ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรสอนค ำสอนและจัดพิมพ์
หนังสือค ำสอนใช้อย่ำงแพร่หลำย ในปัจจุบัน โดยแรงบันดำลใจจำกสภำพระสังคำยนำวำติกัน  

ครั้งท่ี 2 ท่ีกระตุ้นและส่งเสริมเร่ืองกำรสอนค ำสอน พระศำสนจักรในเวลำต่อมำจึงได้จัดท ำ  
“หนังสือค ำสอนเล่มใหม่” ท่ีเป็นข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องควำมเชื่อและจริยธรรม และเป็น 
พระสันตะปำปำจอห์น ปอล ที่ 2 ท่ีส่งเสริมและผลักดันให้หนังสือค ำสอนเล่มใหม่จัดท ำได้จนส ำเร็จ
อย่ำงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน (4-10) 
 3) พูดถึง “จุดประสงค์” ของหนังสือค ำสอนเล่มนี้ว่ำ “ต้องกำรเสนอเนื้อหำส ำคัญท่ีเป็น
พื้นฐำนของค ำสอนคำทอลิกเรื่องควำมเชื่อและจริยธรรมอย่ำงเป็นระบบและสมบูรณ์ โดยค ำนึงถึง
ค ำสอนของพระสังคำยนำวำติกัน ครั้งท่ี 2 และธรรมประเพณีท้ังหมดของพระศำสนจักร ” 
แหล่งข้อมูลในกำรเขียนหนังสือค ำสอนเล่มนี้มำจำกพระคัมภีร์ ค ำสอนของบรรดำปิตำจำรย์ 
พิธีกรรม และค ำสั่งสอนทำงกำรของพระศำสนจักร ในบทอำรัมภบทยังพูดถึง “เจตนำ” ของ
หนังสือค ำสอนเล่มนี้ว่ำ เพื่อมอบให้แก่ผู้มีหน้ำท่ีโดยตรงในกำรสอนค ำสอน ซึ่งได้แก่ พระสังฆรำช
เป็นล ำดับแรก ในฐำนะเป็นผู้สั่งสอนควำมเชื่อและผู้อภิบำลของพระศำสนจักร ต่อมำเป็นพระสงฆ์
และครูค ำสอน (11-12) 
 เรื่องที่ 4 พูดถึง “โครงสร้ำง” ของหนังสือเล่มนี้ว่ำ เรียบเรียงขึ้นตำมธรรมเนียมท่ีเคย
ปฏิบัติสืบต่อกันมำ คือ จัดเนื้อหำค ำสอนตำม “ฐำนหลัก 4 ฐำน” ได้แก่ (13-17) 
 ภำคท่ี 1 กำรประกำศยืนยันควำมเชื่อเมื่อรับศีลล้ำงบำป 
 ภำคท่ี 2  ศีลศักดิ์สิทธ์ิแห่งควำมเชื่อ 
 ภำคท่ี 3 กำรด ำเนินชีวิตตำมควำมเชื่อ (พระบัญญัติ) และ 
 ภำคท่ี 4  บทอธิษฐำนภำวนำของผู้มีควำมเชื่อ 
 เรื่องที่ 5 เป็น “ค ำแนะน ำ” ในกำรใช้หนังสือค ำสอนเล่มนี้ว่ำ เนื่องจำกหนังสือค ำสอนนี้
น ำเสนอควำมเชื่อคำทอลิกท้ังหมดอย่ำงเป็นระบบ ดังนั้น จึงต้องอ่ำนท้ังหมดและอย่ำงเป็นเอกภำพ 
และยังให้ค ำแนะน ำในกำรอ่ำนด้วยว่ำ 

- มีกำรใช้อักษรตัวเล็กในข้อควำมบำงตน เพื่อเป็นกำรอธิบำยควำมรู้เพิ่มเติมในเรื่อง ท่ี
เกี่ยวกับประวัติศำสตร์และควำมเชื่อ 

- มีกำรยกข้อควำมอ้ำงอิงโดยใช้อักษรตัวเล็กจำกงำนเขียนของปิตำจำรย์ พิธีกรรม และ 
ค ำสอนทำงกำรของพระศำสนจักร เพ่ือช่วยอธิบำยค ำส่ังสอนให้กว้ำงขึ้น 

- ข้อควำมสั้นๆ เป็นตัวเอนท่ีพบในตอนปลำยของแต่ละเรื่องนั้น เป็นบทสรุปสั้นๆ หรือ
สูตรสั้นๆ ท่ีท ำไว้เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถท่องจ ำได้ (18-22) 

 เรื่องที่ 6 พูดถึงหนังสือค ำสอนเล่มนี้ว่ำ ออกมำเป็นแบบกลำงๆ ส ำหรับใช้ท่ัวไป จึงแนะน ำ
ให้แต่ละแห่งเฉพำะถิ่น “ปรับ” ให้เข้ำกับวัฒนธรรม อำยุ สภำวะทำงสังคมและศำสนำท่ีแตกต่ำง
กันด้วย นี่ถือเป็น “หน้ำที่” ของผู้สั่งสอนควำมเชื่อด้วย (23-24) และสุดท้ำย ในข้อ 25 ได้พูดสรุป
ไว้ด้วย “กฎในกำรท ำงำนอภิบำล” ซึ่งน ำมำจำกหนังสือค ำสอนโรมันท่ีว่ำ “ไม่ว่ำเรำจะตั้งใจเชื่อ 
หวัง หรือท ำอะไร เรำต้องเข้ำให้ถึงควำมรักต่อองค์พระผู้เป็นเจ้ำของเรำเสมอ ... ต้องไม่คิดว่ำทุกสิ่ง
เหล่ำนี้เกิดมำจำกอะไรอื่น หรือมีจุดมุ่งหมำยอะไรอื่น นอกจำกควำมรัก” 
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ภำคที่ 1 
กำรประกำศยืนยันควำมเชื่อ (26-1065) 

 
 ในอำรัมภบท ข้อ 14 ได้อธิบำยว่ำ “ผู้มีควำมเชื่อและรับศีลล้ำงบำปเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้ำ  
ต้องประกำศยืนยันควำมเชื่อของศีลล้ำงบำป (มธ 10:32; รม 10:9) ด้วยเหตุนี้ หนังสือค ำสอน 
ภำคแรกจึงเป็นเรื่องกำรประกำศยืนยันควำมเชื่อ โดยเริ่มต้นด้วยเรื่อง “กำรเปิดเผยของพระเจ้ำ” 
ท่ีประทำนแก่มนุษย์และมนุษย์ก็ตอบสนองด้วยกำรรับไว้ด้วยควำมเชื่อ (ส่วนท่ี 1) จำกนั้นจะเป็น 
“บทข้ำพเจ้ำเชื่อ” ซึ่งเป็นกำรสรุปเนื้อหำหรือเรื่องท่ีเป็นควำมเชื่อท่ีพระเจ้ำประทำนให้มนุษย์ได้รู้
และรับไว้ ซึ่งมีอยู่ 3 เรื่องด้วยกัน คือ ควำมเชื่อในพระเจ้ำหนึ่งเดียว พระบิดำผู้ทรงสรรพำนุภำพ
และพระผู้สร้ำง ควำมเชื่อในพระบุตร เยซูคริสตเจ้ำ องค์พระผู้เป็นเจ้ำและพระผู้ไถ่กู้ของเรำ และ
ควำมเชื่อในพระจิตเจ้ำผู้ประทำนควำมศักดิ์สิทธิ์ในพระศำสนจักร (ส่วนท่ี 2) โครงสร้ำงเนื้อหำเป็น
ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 ข้ำพเจ้ำเช่ือ - ข้ำพเจ้ำท้ังหลำยเชื่อ (26-184) 

 บทท่ี 1. มนุษย์เข้ำใจพระเจ้ำได้  
 บทท่ี 2. พระเจ้ำทรงพบกับมนุษย ์
 บทท่ี 3. มนุษย์ตอบสนองพระเจ้ำ 

ส่วนท่ี 2 กำรยืนยันควำมเชื่อของคริสตชน (185-1065) 
 บทท่ี 1. ข้ำพเจ้ำเช่ือในพระเจ้ำพระบิดำ 
   (ผู้ทรงสรรพำนุภำพ ผู้ทรงเนรมิตสร้ำง ทรงเนรมิตฟ้ำดิน ทูตสวรรค์ 
   มนุษย์ และมนุษย์ตกในบำป) 
 บทท่ี 2. ข้ำพเจ้ำเช่ือในพระเยซูคริสตเจ้ำพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้ำ 
 บทท่ี 3. ข้ำพเจ้ำเช่ือในพระจิตเจ้ำ 

 (พระศำสนจักร บรรดำผู้ศักดิ์สิทธิ์ พระนำงมำรีย์ กำรอภัยบำป  
กำรกลับคืนชีพ ชีวิตนิรันดร อำแมน) 
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ภำคที่ 1 
กำรประกำศยืนยันควำมเชื่อ (26-1065) 

 
 ในอำรัมภบท ข้อ 14 ได้อธิบำยว่ำ “ผู้มีควำมเชื่อและรับศีลล้ำงบำปเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้ำ  
ต้องประกำศยืนยันควำมเชื่อของศีลล้ำงบำป (มธ 10:32; รม 10:9) ด้วยเหตุนี้ หนังสือค ำสอน 
ภำคแรกจึงเป็นเรื่องกำรประกำศยืนยันควำมเชื่อ โดยเริ่มต้นด้วยเรื่อง “กำรเปิดเผยของพระเจ้ำ” 
ท่ีประทำนแก่มนุษย์และมนุษย์ก็ตอบสนองด้วยกำรรับไว้ด้วยควำมเชื่อ (ส่วนท่ี 1) จำกนั้นจะเป็น 
“บทข้ำพเจ้ำเชื่อ” ซึ่งเป็นกำรสรุปเนื้อหำหรือเรื่องท่ีเป็นควำมเชื่อท่ีพระเจ้ำประทำนให้มนุษย์ได้รู้
และรับไว้ ซึ่งมีอยู่ 3 เรื่องด้วยกัน คือ ควำมเชื่อในพระเจ้ำหนึ่งเดียว พระบิดำผู้ทรงสรรพำนุภำพ
และพระผู้สร้ำง ควำมเชื่อในพระบุตร เยซูคริสตเจ้ำ องค์พระผู้เป็นเจ้ำและพระผู้ไถ่กู้ของเรำ และ
ควำมเชื่อในพระจิตเจ้ำผู้ประทำนควำมศักดิ์สิทธิ์ในพระศำสนจักร (ส่วนท่ี 2) โครงสร้ำงเนื้อหำเป็น
ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 ข้ำพเจ้ำเช่ือ - ข้ำพเจ้ำท้ังหลำยเชื่อ (26-184) 

 บทท่ี 1. มนุษย์เข้ำใจพระเจ้ำได้  
 บทท่ี 2. พระเจ้ำทรงพบกับมนุษย ์
 บทท่ี 3. มนุษย์ตอบสนองพระเจ้ำ 

ส่วนท่ี 2 กำรยืนยันควำมเชื่อของคริสตชน (185-1065) 
 บทท่ี 1. ข้ำพเจ้ำเช่ือในพระเจ้ำพระบิดำ 
   (ผู้ทรงสรรพำนุภำพ ผู้ทรงเนรมิตสร้ำง ทรงเนรมิตฟ้ำดิน ทูตสวรรค์ 
   มนุษย์ และมนุษย์ตกในบำป) 
 บทท่ี 2. ข้ำพเจ้ำเช่ือในพระเยซูคริสตเจ้ำพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้ำ 
 บทท่ี 3. ข้ำพเจ้ำเช่ือในพระจิตเจ้ำ 

 (พระศำสนจักร บรรดำผู้ศักดิ์สิทธิ์ พระนำงมำรีย์ กำรอภัยบำป  
กำรกลับคืนชีพ ชีวิตนิรันดร อำแมน) 

 
  

ส่วนที่ 1 
ข้ำพเจ้ำเชื่อ - ข้ำพเจ้ำทั้งหลำยเชื่อ (26-184) 

 คพค. เริ่มต้นด้วยค ำอธิบำย “ควำมหมำยของควำมเชื่อ” ในข้อ 26 ว่ำ หมำยถึง  
“กำรตอบสนองที่มนุษย์มอบให้แก่พระเจ้ำผู้ทรงเปิดเผยพระองค์เองและมอบพระองค์เองให้แก่
มนุษย์” พร้อมกันนั้นยังประทำนควำมสว่ำงช่วยมนุษย์ “แสวงหำ” ควำมหมำยสุดท้ำยของชีวิต
ของตน ดังนั้น เนื้อหำต่อไปนี้จึงเริ่มด้วยกำรพิจำรณำเรื่อง “กำรแสวงหำ” นี้ก่อน (บทท่ี 1) 
จำกนั้นจะพิจำรณำเรื่อง “กำรเปิดเผยของพระเจ้ำ” ซึ่งเป็นวิธีกำรท่ีพระเจ้ำใช้เพื่อเข้ำมำพบ
มนุษย์ (บทท่ี 2) และสุดท้ำยเรำจะพิจำรณำเรื่องกำรตอบสนองของมนุษย์ต่อกำรเปิดเผยของ 
พระเจ้ำด้วยควำมเชื่อ (บทท่ี 3) 
 

บทที่ 1 
มนุษย์ “เข้ำใจ” พระเจ้ำได้ (27-49) 

บทนี้แบ่งเนื้อหำเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้ 

1. ควำมปรำรถนำที่จะพบพระเจ้ำ (27-30) 
 คพค. เริ่มด้วยกำรพูดถึงมนุษย์ว่ำ ได้รับกำรเนรมิตสร้ำงจำกพระเจ้ำและเพื่อพระเจ้ำ  
พระเจ้ำจึงไม่เคยหยุดท่ีจะดึงดูดใจมนุษย์เข้ำหำพระองค์ “ใจของมนุษย์จึงมีควำมปรำรถนำที่จะ
พบพระเจ้ำอยู่ตลอดเวลำ” เพรำะมีเพียงในพระเจ้ำเท่ำนั้นท่ีมนุษย์จะพบควำมจริงและควำมสุขท่ี
มนุษย์แสวงหำอยูไ่ด ้
 ในประวัติศำสตร์ท่ีผ่ำนมำ มนุษย์ก็ได้แสวงหำพระเจ้ำมำตลอด ผ่ำนทำงกำรถวำยสักกำรบูชำ
และกำรอธิษฐำนภำวนำ นี่แสดงให้ เห็นว่ำ ในใจลึกๆ แล้ว มนุษย์ เป็น “ผู้มีศำสนำ”  
(ens religiosum) มีอยู่บ้ำงท่ีในบำงช่วงเวลำของประวัติศำสตร์ ท่ี มนุษย์อำจลืม ไม่สนใจ  
หรือแม้กระท่ังปฏิเสธพระเจ้ำ หลบหนีจำกพระเจ้ำไป แต่พระเจ้ำก็ไม่เคยหยุดยั้งที่จะเรียกมนุษย์
ให้มำแสวงหำพระองค์ เพื่อมนุษย์จะได้มีชีวิตและควำมสุข ดังนี้ “ใจของมนุษย์จึงมีควำม
ปรำรถนำที่จะพบพระเจ้ำอยู่ตลอดเวลำ” 

2. หนทำงทีพ่ระเจ้ำช่วยให้มนุษย์รู้จักพระองค์ (31-35) 
 ด้วยเพรำะมนุษย์ถูกสร้ำงมำตำมภำพลักษณ์ของพระเจ้ำ และได้รับเรียกให้มำรู้จักและรัก 
พระเจ้ำ ดังนั้น เมื่อมนุษย์เริ่มแสวงหำพระเจ้ำ มนุษย์ก็พบ “หนทำง” เป็นหนทำงท่ีพระเจ้ำ
ประทำนให้มนุษย์ หนทำงนี้เรียกว่ำ “เหตุผลพิสูจน์ว่ำมีพระเจ้ำ” ซึ่งประกอบด้วย 
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 (1) โลก เมื่อมนุษย์พิจำรณำ “บ่อเกิด ควำมมีระเบียบ ควำมสวยงำม และจุดหมำย” ของ
โลกและจักรวำล มนุษย์จะต้องพบและยอมรับว่ำต้องมี “ผู้สร้ำง” หรือ “ผู้อยู่เบื้องหลัง” สิ่งต่ำงๆ 
เหล่ำนี้ และนี่น ำมนุษย์ไปพบและรู้จักพระเจ้ำได้ คพค. ยกค ำพูดของนักบุญออกัสตินมำสนับสนุน
ว่ำ “จงถำมควำมงำมของแผ่นดิน จงถำมควำมงำมของทะเล จงถำมควำมงำมของอำกำศท่ีแผ่ไป
ท่ัวทุกแห่ง จงถำมควำมงำมของท้องฟ้ำ ... จงถำมสิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้เถิดว่ำ ... ใครเล่ำได้ สร้ำง 
สิ่งงดงำมท่ีเปลี่ยนแปลงได้เหล่ำนี้ ถ้ำไม่ใช่ “ผู้ทรงควำมงดงำมที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง” 
 (2) มนุษย์ มนุษย์มีควำมโน้มเอียงท่ีจะเปิดออกหำควำมจริง โดยมีเสียง “มโนธรรม” คอย 
“ถำมหำ” อยู่ตลอดเวลำถึงควำมมีอยู่ของพระเจ้ำ  และนี่ เองท ำให้มนุษย์ค้นพบว่ำตนมี 
“วิญญำณ” ท่ีเป็นจิต ไม่ใช่สสำรเหมือนร่ำงกำยท่ีถูกจ ำกัดได้ มนุษย์ยังพบอีกว่ำ “วิญญำณของ
เขำต้องมำจำกพระเจ้ำอย่ำงแน่นอน” 
 ดังนี้ โลกและมนุษย์จึงเป็นพยำนท่ีแสดงให้เห็นว่ำ ไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่ต้องมี “ผู้สร้ำง” และ
มนุษย์ก็เรียกผู้นั้นว่ำ “พระเจ้ำ” 

3. พระเจ้ำตำมที่พระศำสนจักรสั่งสอน (36-38) 
 ด้วยเหตุนี้ พระศำสนจักรจึงสั่งสอนมำตลอดว่ำ “พระเจ้ำทรงเป็นปฐมเหตุและจุดหมำยของ
ทุกสิ่ง” และเรำมนุษย์สำมำรถรู้จักพระองค์ได้โดยอำศัยควำมสว่ำงของ “เหตุผลตำมธรรมชำติ
ของมนุษย์และจำกสิ่งสร้ำงต่ำงๆ” มนุษย์สำมำรถใช้เหตุผลนี้ได้เพรำะมนุษย์ถูกสร้ำงมำตำม 
“ภำพลักษณ์ของพระเจ้ำ” 

4. เรำจะต้องพูดถึงเรื่องพระเจ้ำอย่ำงไร (39-43) 
 แต่กำรใช้เหตุผลตำมธรรมชำติอย่ำงเดียวในกำรรู้จักพระเจ้ำนั้น มีควำมยำกล ำบำกไม่น้อย 
เพรำะควำมจริงเกี่ยวกับพระเจ้ำ “อยู่เหนือสติปัญญำ” ท่ีมนุษย์จะรู้จักได้ท้ังหมด สติปัญญำและ
เหตุผลของมนุษย์มีขอบเขตจ ำกัด จึงจ ำเป็นท่ีมนุษย์จะต้องได้รับควำมช่วยเหลือจำกพระเจ้ำด้วย 
และพระเจ้ำก็ประทำนควำมช่วยเหลือแก่มนุษย์โดยทรง “เปิดเผย” ควำมจริงต่ำงๆ เกี่ยวกับ
พระองค์ให้มนุษย์ เรำเรียกควำมช่วยเหลือนี้ว่ำ “กำรเปิดเผยของพระเจ้ำ” 
 (ข้อ 44-49 เป็นเน้ือหำสรุปเรื่องท่ีพูดมำท้ังหมด) 
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 (1) โลก เมื่อมนุษย์พิจำรณำ “บ่อเกิด ควำมมีระเบียบ ควำมสวยงำม และจุดหมำย” ของ
โลกและจักรวำล มนุษย์จะต้องพบและยอมรับว่ำต้องมี “ผู้สร้ำง” หรือ “ผู้อยู่เบื้องหลัง” สิ่งต่ำงๆ 
เหล่ำนี้ และนี่น ำมนุษย์ไปพบและรู้จักพระเจ้ำได้ คพค. ยกค ำพูดของนักบุญออกัสตินมำสนับสนุน
ว่ำ “จงถำมควำมงำมของแผ่นดิน จงถำมควำมงำมของทะเล จงถำมควำมงำมของอำกำศท่ีแผ่ไป
ท่ัวทุกแห่ง จงถำมควำมงำมของท้องฟ้ำ ... จงถำมสิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้เถิดว่ำ ... ใครเล่ำได้ สร้ำง 
สิ่งงดงำมท่ีเปลี่ยนแปลงได้เหล่ำนี้ ถ้ำไม่ใช่ “ผู้ทรงควำมงดงำมที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง” 
 (2) มนุษย์ มนุษย์มีควำมโน้มเอียงท่ีจะเปิดออกหำควำมจริง โดยมีเสียง “มโนธรรม” คอย 
“ถำมหำ” อยู่ตลอดเวลำถึงควำมมีอยู่ของพระเจ้ำ  และนี่ เองท ำให้มนุษย์ค้นพบว่ำตนมี 
“วิญญำณ” ท่ีเป็นจิต ไม่ใช่สสำรเหมือนร่ำงกำยท่ีถูกจ ำกัดได้ มนุษย์ยังพบอีกว่ำ “วิญญำณของ
เขำต้องมำจำกพระเจ้ำอย่ำงแน่นอน” 
 ดังนี้ โลกและมนุษย์จึงเป็นพยำนท่ีแสดงให้เห็นว่ำ ไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่ต้องมี “ผู้สร้ำง” และ
มนุษย์ก็เรียกผู้นั้นว่ำ “พระเจ้ำ” 

3. พระเจ้ำตำมที่พระศำสนจักรสั่งสอน (36-38) 
 ด้วยเหตุนี้ พระศำสนจักรจึงสั่งสอนมำตลอดว่ำ “พระเจ้ำทรงเป็นปฐมเหตุและจุดหมำยของ
ทุกสิ่ง” และเรำมนุษย์สำมำรถรู้จักพระองค์ได้โดยอำศัยควำมสว่ำงของ “เหตุผลตำมธรรมชำติ
ของมนุษย์และจำกสิ่งสร้ำงต่ำงๆ” มนุษย์สำมำรถใช้เหตุผลนี้ได้เพรำะมนุษย์ถูกสร้ำงมำตำม 
“ภำพลักษณ์ของพระเจ้ำ” 

4. เรำจะต้องพูดถึงเรื่องพระเจ้ำอย่ำงไร (39-43) 
 แต่กำรใช้เหตุผลตำมธรรมชำติอย่ำงเดียวในกำรรู้จักพระเจ้ำนั้น มีควำมยำกล ำบำกไม่น้อย 
เพรำะควำมจริงเกี่ยวกับพระเจ้ำ “อยู่เหนือสติปัญญำ” ท่ีมนุษย์จะรู้จักได้ท้ังหมด สติปัญญำและ
เหตุผลของมนุษย์มีขอบเขตจ ำกัด จึงจ ำเป็นท่ีมนุษย์จะต้องได้รับควำมช่วยเหลือจำกพระเจ้ำด้วย 
และพระเจ้ำก็ประทำนควำมช่วยเหลือแก่มนุษย์โดยทรง “เปิดเผย” ควำมจริงต่ำงๆ เกี่ยวกับ
พระองค์ให้มนุษย์ เรำเรียกควำมช่วยเหลือนี้ว่ำ “กำรเปิดเผยของพระเจ้ำ” 
 (ข้อ 44-49 เป็นเน้ือหำสรุปเรื่องท่ีพูดมำท้ังหมด) 
  

บทที่ 2 
พระเจ้ำทรงพบมนุษย์ (50-133) 

บทนี้แบ่งเนื้อหำเป็น 3 ตอน (เร่ือง) ดังนี้ 
 ตอนที่ 1.  กำรเปิดเผยควำมจริงของพระเจ้ำ 
 ตอนที่ 2.  กำรถ่ำยทอดควำมจริงท่ีพระเจ้ำทรงเปิดเผย 
 ตอนที่ 3.  พระคัมภีร์ 

ตอนที่ 1. กำรเปิดเผยควำมจริงของพระเจ้ำ (มี 3 เรื่อง) 

 (1) พระเจ้ำทรงเปิดเผย “แผนกำรแสดงพระทัยดี” ของพระองค์ (50-53) : คพค.
เริ่มต้นด้วยกำรอ้ำงถึงพระสังฆธรรมนูญ Dei Verbum ข้อ 2 กล่ำวว่ำ “พระเจ้ำทรงพระทัยดีและ
ปรีชำญำณ ทรงมีพระประสงค์ท่ีจะแสดงพระองค์แก่มนุษย์ให้มนุษย์รู้ถึงแผนกำรอันเร้นลับของ
พระองค์ คือ กำรท่ีโดยทำงพระคริสตเจ้ำ องค์พระวจนำตถ์ผู้ทรงรับสภำพมนุษย์ มนุษย์จึงสำมำรถ
เข้ำถึงพระบิดำเจ้ำในองค์พระจิตเจ้ำ และมีส่วนในพระธรรมชำติพระเจ้ำได้” 
 นี่หมำยควำมว่ำ แผนกำรของพระเจ้ำคือ “ทรงประสงค์ให้มนุษย์ที่พระองค์ทรงเนรมิต
สร้ำงมำเข้ำมีส่วนในชีวิตพระเจ้ำของพระองค์ ให้มนุษย์เป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์ในองค์
พระบุตร ให้มนุษย์สำมำรถตอบสนองพระองค์ รู้จักพระองค์และรักพระองค์” และ 
 (2) ขั้นตอนต่ำงๆ ของกำรเปิดเผย (54-64) : พระเจ้ำได้ “ค่อยๆ เปิดเผยแผนกำรนี้
แก่มนุษย์” ตำมล ำดับ และบรรลุถึงจุดยอดในพระบุคคลและพันธกิจของพระวจนำตถ์ผู้ทรงรับ
สภำพมนุษย์ คือ “พระเยซูคริสตเจ้ำ” กล่ำวคือ 
 เริ่มตั้งแต่สมัยอำดัมและเอวำ พระเจ้ำทรงแสดงพระองค์และเชื้อเชิญเขำท้ังสองให้มี
ควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์ โดยประทำนพระหรรษทำนและควำมชอบธรรมรุ่งเรืองให้เขำ แม้
เมื่อพวกเขำ “ตกในบำป” พระองค์กไ็ม่ได้ทอดทิ้งเขำ แต่ยัง “ทรงสัญญำจะกอบกู้มนุษยชำติ” ท่ี
เป็นลูกหลำนของเขำ และโปรดให้เขำ “มีควำมหวัง” ท่ีจะได้รับควำมรอดพ้น 
 ต่อมำในสมัยโนอำห์ พระเจ้ำก็ได้เข้ำมำแทรกในประวัติศำสตร์ของมนุษย์ โดยภำยหลัง 
น้ ำวินำศ พระองค์ได้ “ทรงท ำพันธสัญญำกับโนอำห์” ซึ่งเป็นกำรแสดงถึง “จุดเริ่มต้น” ของ 
“แผนกำรกอบกู้นำนำชำติ” ของพระองค์ 
 เพื่อจะรวบรวมมนุษยชำติให้กลับมำเป็นหนึ่งเดียวกัน พระเจ้ำทรงเลือก “อับรำฮัม” โดย
เรียกเขำให้ “ออกจำกแผ่นดินของท่ำน จำกญำติพี่น้อง และจำกบ้ำนบิดำของท่ำน” (ปฐก 12:1) 
ทรงตั้งพระทัยจะท ำให้เขำเป็น “บิดำของชนชำติจ ำนวนมำก” (ตำมควำมหมำยของชื่อ อับรำฮัม) 
(ปฐก 17:5) และประชำกรที่สืบเชื้อสำยจำกอับรำฮัมนี้จะเป็นผู้รักษำพระสัญญำท่ีพระเจ้ำทรง
กระท ำไว้กับบรรพบุรุษ เป็นประชำกรท่ีได้รับเลือกสรร (เทียบ รม 11:28) 
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 และท่ีสุด หลังจำกสมัยของบรรพบุรุษผ่ำนไปแล้ว พระเจ้ำก็ทรงตั้ง “อิสรำเอลให้เป็น
ประชำกรของพระองค์” โดยทรงช่วยเขำออกมำจำกอียิปต์ให้พ้นจำกกำรเป็นทำส “ทรงท ำ 
พันธสัญญำ” กับเขำท่ีภูเขำซีนำยและ “ประทำนธรรมบัญญัติ” ให้ผ่ำนทำงโมเสส ให้เขำรับรู้ 
รู้จัก และรับใช้พระองค์ผู้ทรงเป็น “พระเจ้ำแท้ทรงชีวิตเพียงพระองค์เดียว” และทรงบอกให้เขำ 
“รอคอยพระผู้ไถ่” ท่ีทรงสัญญำว่ำจะส่งมำด้วย อิสรำเอลจึงเป็นประชำกรขององค์พระผู้เป็นเจ้ำ 
เป็นชนชำติแรกท่ีองค์พระผู้เป็นเจ้ำทรงตรัสด้วย และทรงแจ้งพวกเขำมีควำมหวังท่ีจะได้รับควำม
รอดพ้น 
 (3) พระคริสตเยซูเป็นคนกลำงและควำมสมบูรณ์แห่งกำรเปิดเผยทั้งหมด (65-67): 
คพค. อ้ำงข้อควำมจำกพันธสัญญำใหม่ว่ำ “ในอดีต พระเจ้ำตรัสกับบรรพบุรุษของเรำโดยทำง
ประกำศกหลำยวำระและหลำยวิธีด้วยกัน ครั้นสมัยนี้เป็นวำระสุดท้ำย พระองค์ตรัสกับเรำ 
โดยทำงพระบุตร” (ฮบ 1:1-2) และอธิบำยเพ่ิมเติมว่ำ 
 พระเจ้ำตรัสทุกสิ่งในพระวจนำตถ์แล้ว นี่เป็นกำรยืนยันว่ำ พระคริสตเจ้ำ พระบุตรของ
พระเจ้ำผู้ทรงรับสภำพมนุษย์ ทรงเป็นพระวจนำตถ์ของพระบิดำแต่เพียงหนึ่งเดียว พระบิดำตรัส
ทุกสิ่งในพระวจนำตถ์แล้ว และจะไม่มีพระวำจำอื่นใดอีกแล้ว นี่หมำยควำมว่ำ 

- ไม่มีกำรเปิดเผยอะไรใหม่อีกแล้ว นี่เป็นผลตำมมำจำกประกำรแรก หมำยควำมว่ำ 
“ไม่มีกำรเปิดเผยอะไรใหม่นอกเหนือไปจำกกำรเปิดเผยที่ส ำเร็จสมบูรณ์ในองค์พระ- 
คริสตเจ้ำแล้ว”  

- แต่กระนั้นก็ดี “แม้กำรเปิดเผยแม้จะส ำเร็จแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับกำรอธิบำยอย่ำง
สมบูรณ์” กำรเปิดเผยท่ีเกิดขึ้นในเวลำต่อๆ มำจึงเป็น “กำรเปิดเผยควำมเข้ำใจใน 
สิ่งที่พระคริสตเจ้ำได้เปิดเผยไว้แล้ว” เรำเรียกกำรเปิดเผยนี้ว่ำกำรเปิดเผยแบบ 
“ส่วนตัว” ซึ่งสำมำรถเกิดขึ้นได้หลำยครั้งและตลอดเวลำ 

ตอนที่ 2. กำรถ่ำยทอดควำมจริงที่พระเจ้ำเปิดเผย (มี 3 เรื่อง) 

 คพค.เริ่มต้นตอนนี้ด้วยข้อควำมจำกพันธสัญญำใหม่ว่ำ พระเจ้ำ “มีพระประสงค์ให้ทุกคน
ได้รับควำมรอดพ้นและควำมรู้จริงท่ีสมบูรณ์” (1 ทธ 2:4) ควำมรอดพ้นและควำมรู้จริงนี้คือ  
“พระคริสตเจ้ำ” นั่นเอง ดังนั้น “พระคริสตเจ้ำจึงต้องได้รับกำรประกำศแก่ประชำชนทุกคน 
ทุกชำติ ก็เปิดเผยของพระเจ้ำจะได้ไปได้ทั่วแผ่นดิน” ดังค ำกล่ำวของวำติกันที่ 2 ท่ีว่ำ “ควำมจริง
ท่ีพระเจ้ำทรงเปิดเผยให้รู้เพ่ือควำมรอดของนำนำชำตินั้น จะต้องคงอยู่เสมอไปอย่ำงครบถ้วน และ
จะต้องถ่ำยทอดให้คนรุ่นหลังสืบต่อกันไปทุกอำยุขัย” (DV 7) 
 (1) ธรรมประเพณีสมัยอัครสำวก (74-79) : อ้ำงถึงวำติกันท่ี 2 ท่ีกล่ำวว่ำ “พระ- 
คริสตเจ้ำผู้ทรงท ำให้กำรเผยควำมจริงของพระเจ้ำผู้สูงสุดบริบูรณ์ในพระองค์ ทรงมีพระบัญชำให้
บรรดำอัครสำวกไปประกำศพระวรสำร ... บรรดำอัครสำวกจึงต้องประกำศข่ำวดีนั้น ในฐำนะ
เป็นแหล่งที่มำของควำมจริงทั้งปวงที่น ำควำมรอดพ้นมำให้” (DV 7) ซึ่งตำมพระบัญชำขององค์
พระผู้เป็นเจ้ำนี้ กำรถ่ำยทอดพระวรสำรจึงส ำเร็จไปโดย 2 วิธี ได้แก่ ด้วยวำจำ คือ บรรดำ 
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อัครสำวกประกำศสอนด้วยวำจำ ซึ่งถ่ำยทอดสิ่งท่ีท่ำนได้รับมำจำกพระเยซูเจ้ำ และด้วยกำร
กระท ำ คือ ได้บันทึกสำรเรื่องควำมรอดพ้นนี้ลงไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรอีกด้วยและเพื่อรักษำ
พระวรสำรให้อยู่ครบถ้วน บรรดำอัครสำวกก็ได้แต่งตั้ง “บรรดำพระสังฆรำช” ให้เป็นผู้สืบ
ต ำแหน่งต่อไป (DV 7) กำรสืบทอดกำรกำรสั่งสอนท่ีส่งมอบต่อๆ กันมำจนถึงปัจจุบันและด ำเนินไป
ในพระจิตเจ้ำนี้ เรำเรียกว่ำ “ธรรมประเพณศีักดิ์สิทธิ์” 
 (2) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงธรรมประเพณีกับพระคัมภีร์ (80-83) : อ้ำงถึง DV 9 
วำติกันท่ี 2 กล่ำวว่ำ “ธรรมประเพณีศักดิ์สิทธิ์และพระคัมภีร์มีควำมเกี่ยวข้องและมี
ควำมสัมพันธ์กันอย่ำงใกล้ชิด เพรำะทั้งสองมำจำกพระเจ้ำซึ่งเป็นบ่อเกิดเดียวกัน รวมเป็นหนึ่ง
หนึ่งเดียวกัน และมุ่งไปยังจุดหมำยเดียวกัน” นี่หมำยควำมว่ำพระวำจำของพระเจ้ำได้รับกำร
ถ่ำยทอดต่ำงกัน 2 แบบ แบบแรกเป็นทำง “พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์” คือ พระวำจำของพระเจ้ำ 
ท่ีได้รับกำรบันทึกไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรโดยกำรดลใจของพระจิตเจ้ำ แบบท่ีสองเป็นทำง   
“ธรรมประเพณีศักดิ์สิทธิ์” คือ กำรถ่ำยทอดพระวำจำของพระเจ้ำท่ีพระคริสตเจ้ำและพระจิตเจ้ำ
มอบไว้กับบรรดำอัครสำวกน ำไปถือปฏิบัติ และพวกท่ำนก็ถ่ำยทอดกำรถือปฏิบัตินี้สืบต่อกันมำ 
 (3) กำรอธิบำยควำมหมำยของคลังควำมเชื่อ (84-95) : อธิบำยว่ำ ควำมเชื่อท่ีได้รับ
ถ่ำยทอดต่อๆ กันมำและบรรจุอยู่ในพระคัมภีร์และธรรมประเพณีศักดิ์สิทธิ์ท่ีบรรดำอัครสำวกมอบ
ไว้กับพระศำสนจักรนั้น เรำเรียกว่ำเป็น “คลังควำมเชื่อ” ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระวำจำ ค ำสอน 
กำรมีชีวิตร่วมกันฉันพี่น้อง กำรบิปัง และกำรภำวนำอย่ำงสม่ ำเสมอ และกำรปฏิบัติต่ำงๆ โดยท่ี... 

- ผู้มีหน้ำที่รักษำคลังควำมเชื่อ ตีควำมหมำยพระวำจำของพระเจ้ำที่บันทึกไว้ 
และได้รับถ่ำยทอดต่อกันมำนั้น คือ “พระศำสนจักรผู้มีอ ำนำจสอน” 
(Magisterium Ecclesiae) เท่ำนั้น และใช้อ ำนำจนี้ในพระนำมของพระเยซูคริสต- 
เจ้ำ ซึ่งได้แก่ พระสังฆรำชท่ีมีควำมสัมพันธ์กับพระสังฆรำชแห่งกรุงโรม  ผู้สืบ
ต ำแหน่งต่อจำกนักบุญเปโตร 

- ผู้มีอ ำนำจสอนของพระศำสนจักร ยังใช้อ ำนำจท่ีได้รับมำจำกพระคริสตเจ้ำในกำร 
“ประกำศนิยำมข้อควำมเชื่อที่ต้องเชื่อ” ซึ่งเป็นควำมจริงท่ีมำจำกกำรเปิดเผยจำก
พระเจ้ำ และจะต้องยึดถือไว ้โดยไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตลอดไป 

- คริสตชนผู้มีควำมเชื่อทุกคน สำมำรถเข้ำใจและถ่ำยทอดควำมจริงท่ีได้รับกำร
เปิดเผยนี้ได้ เพรำะ “มีพระจิตเจ้ำที่คอยช่วยเหลือ” และโดยอำศัยควำม
ช่วยเหลือของพระจิตเจ้ำ ควำมเข้ำใจในเนื้อหำสำระและถ้อยค ำของคลังควำมเชื่อ
จึง “เติบโตในชีวิตของพระศำสนจักร” ผ่ำนทำงกำรร ำพึงและกำรศึกษำของผู้มี
ควำมเชื่อ 

ตอนที่ 3. พระคัมภีร์ (มี 5 เรื่อง) 

 (1) พระคริสตเจ้ำคือพระวำจำหนึ่งเดียวของพระคัมภีร์ (101-104) : พระเจ้ำทรง
ประสงค์จะเปิดเผยพระองค์เองแก่มนุษย์ จึงทรง “ใช้ภำษำมนุษย์” ในกำรตรัสกับมนุษย์ มำกกว่ำ
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นั้นคือ ยังได้ทรง “ประทำนพระวจนำตถ์” พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ มำรับสภำพมนุษย์
เหมือนเรำ ด้วยเหตุนี้ พระศำสนจักรจึงให้ควำมเคำรพต่อพระคัมภีร์เสมอมำในฐำนะเป็น  
“พระวำจำ/พระวจนำตถ์” ของพระเจ้ำ และพระศำสนจักรก็ได้รับกำรหล่อเลี้ยงและพลังแห่ง 
ควำมเชื่ออยู่ตลอดเวลำอำศัยพระวำจำในพระคัมภีร์นี้ 
 (2) กำรดลใจของพระเจ้ำและควำมจริงในพระคัมภีร์ (105-108) : วำติกันที่ 2 กล่ำว
ว่ำ “ในกำรเขียนหนังสือศักดิ์สิทธิ์เหล่ำนี้ พระเจ้ำทรงเลือกมนุษย์ และทรงใช้เขำให้เขียนโดยใช้
ก ำลังและควำมสำมำรถของตน อย่ำงท่ีว่ำ แม้พระองค์ทรงกระท ำงำนในตัวเขำและทรงใช้เขำให้
เขียนทุกอย่ำง และเฉพำะสิ่งท่ีพระองค์มีพระประสงค์ให้เขำเขียนเท่ำนั้น เขำก็ยังเขียนอย่ำงผู้เขียน
ท่ีแท้จริงด้วย” (DV 11) ด้วยเหตุนี้ ในฐำนะท่ีพระจิตเจ้ำเป็นผู้ดลใจมนุษย์ผู้เขียนหนังสือ
ศักดิ์สิทธิ์ในพระคัมภีร์ คพค.จึงพูดถึงพระศำสนจักรว่ำ จะต้องให้ควำมเคำรพต่อพระคัมภีร์ใน
ฐำนะพระเจ้ำทรงเป็นผู้เขียนพระคัมภีร์เอง 
 (3) พระจิตคือผู้อธิบำยควำมหมำยของพระคัมภีร์ (109-119) : เนื่องจำกพระคัมภีร์
เขียนขึ้นโดยกำรดลใจของพระจิตเจ้ำ จึงต้องอำศัยควำมช่วยเหลือจำกพระจิตเจ้ำองค์เดียวกัน
เท่ำนั้น เรำถึงจะสำมำรถเข้ำใจควำมหมำยของพระคัมภีร์ได้ 
 (4) สำรบบพระคัมภีร์ (120-130) : หมำยถึง รำยชื่อหนังสือพระคัมภีร์ท้ังหมดท่ี
พระศำสนจักรยอมรับว่ำเป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วยพันธสัญญำเดิม 46 เล่ม และ 
พันธสัญญำใหม่ 27 เล่ม 

- พันธสัญญำเดิม เป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์เพรำะได้รับกำรดลใจโดยพระจิตเจ้ำ  
พันธสัญญำเดิมมีเนื้อหำในกำร “เตรียม” กำรเสด็จมำของพระคริสตเจ้ำ พระผู้ไถ่กู้
ของมนุษยโลก 

- พันธสัญญำใหม่ เป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์เพรำะได้รับกำรดลใจจำกพระจิตเจ้ำ
เหมือนกัน มีเนื้อหำในลักษณะเป็น “ควำมสมบูรณ์” ของสิ่งท่ีพันธสัญญำเดิม
กล่ำวถึง นั่นคือ กำรเสด็จมำของพระเยซูคริสตเจ้ำ พระบุตรของพระเจ้ำผู้ทรงรับ
สภำพมนุษย์ 

 แต่ในพันธสัญญำใหม่นั้น พระวรสำรเป็นหัวใจของพันธสัญญำใหม่ เพรำะเป็นพยำน
ส ำคัญยืนยันถึงพระชนมชีพและค ำสั่งสอนของพระเยซูคริสตเจ้ำ พระวจนำตถ์ท่ีมำรับสภำพมนุษย์ 
ด้วยเหตุนี้ พระศำสนจักรจึงน ำพระวรสำรมำอ่ำนในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ (ทุกวัน) 
 (5) พระคัมภีร์ในชีวิตของพระศำสนจักร (131-133) : หลักกำรของพระศำสนจักรคือ 
“พระคัมภีร์ต้องเป็นวิญญำณของเทววิทยำ” คือ ศำสนบริกำรใดไม่ว่ำในพระศำสนจักร ทั้งกำร
ประกำศพระวำจำ กำรเทศน์สอน กำรอภิบำล กำรสอนค ำสอน ฯลฯ ต้องได้รับกำรหล่อเลี้ยง
โดยพระวำจำของพระเจ้ำจำกพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นี้ พระศำสนจักรจึงเตือนคริสตชนเสมอๆ ให้
อ่ำนพระคัมภีร์บ่อยๆ เพื่อจะได้เรียนรู้จักพระเยซูคริสตเจ้ำ เพรำะไม่รู้จักพระคัมภีร์คือกำรไม่รู้จัก
พระคริสตเจ้ำ (น.เยโรม) 
 ข้อ 134-141 เป็นบทสรุปของเร่ืองที่กล่ำวมำ 
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บทที่ 3 
มนุษย์ตอบสนองพระเจ้ำด้วยควำมเชื่อ (142-184) 

 
เนื้อหำบทนี้แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1.  ข้ำพเจ้ำเช่ือ 
      - กำรยอมรับควำมเชื่อ 
      - ควำมเชื่อในพระเจ้ำ 
      - คุณสมบัติของควำมเชื่อ 
 ตอนที่ 2.  ข้ำพเจ้ำท้ังหลำยเชื่อ 

ตอนที่ 1.  ข้ำพเจ้ำเชื่อ (มี 3 เรื่อง) 

 (1) กำรยอมรับควำมเชื่อ (144-149) : คพค.อธิบำยกำรยอมรับควำมเช่ือว่ำ หมำยถึง 
กำรมอบตนเองอย่ำงเสรีให้อยู่ใต้พระวำจำท่ีรับฟัง พระคัมภีร์น ำเสนอบุคคล 2 บุคคลท่ีเป็น
แบบอย่ำงของผู้มีควำมเชื่อ 

- อับรำฮัม-บิดำของทุกคนที่มีควำมเชื่อ จดหมำยถึงชำวฮีบรูกล่ำวยกย่องเป็นพิเศษ
ถึงควำมเชื่อของอับรำฮัมว่ำ เพรำะควำมเชื่อ เมื่อพระเจ้ำทรงเรียกให้ออกเดินทำง
ไปสู่สถำนท่ีท่ีจะได้รับเป็นมรดก อับรำฮัมก็ออกเดินทำงโดยไม่รู้ว่ำจะไปไหน เพรำะ
ควำมเชื่อ อับรำฮัมพร้อมท่ีจะถวำยอิสอัคบุตรชำยคนเดียวเป็นเครื่องบูชำยัญแด่
พระเจ้ำ เพรำะควำมเชื่อ อับรำฮัมจึงเป็น “บิดำของผู้มีควำมเชื่อทุกคน” (รม 4:11, 
18) 

- พระนำงมำรีย์พรหมจำรี นอกจำกพระนำงได้ทรงรับสำรและพระสัญญำท่ี 
ทูตสวรรค์กำเบรียลน ำมำแจ้งให้ทรงทรำบด้วยควำมเชื่อแล้ว และตลอดชีวิตของ
พระนำง จนกระท่ังถึงกำรทดสอบครั้งสุดท้ำย เมื่อพระบุตรของพระนำงต้อง
สิ้นพระชนม์บนไม้กำงเขน ควำมเชื่อของพระนำงก็ไม่เคยสั่นคลอนเลย พระนำง 
ไม่เคยหยุดเชื่อเลยว่ำพระวำจำของพระเจ้ำจะต้องส ำเร็จเป็นจริง ด้วยเหตุนี้  
พระศำสนจักรจึงให้ควำมเคำรพนับถือพระนำงมำรีย์ว่ำ ทรงเป็นผู้ท ำให้ควำมเชื่อ
เป็นจริงอย่ำงสมบูรณ์ 

 (2) ควำมเชื่อในพระเจ้ำ (150-152) : คพค.อธิบำยควำมเชื่อในพระเจ้ำว่ำ หมำยถึง 
มนุษย์เห็นด้วยกับพระเจ้ำและยอมรับควำมจริงท้ังหมดท่ีพระเจ้ำทรงเปิดเผยให้รู้ ควำมเชื่อใน 
พระเจ้ำจึงแตกต่ำงจำกควำมเชื่อในมนุษย์ด้วยกัน เพรำะมนุษย์ไม่อำจเชื่อและไว้ ใจได้ มีแต่ 
ควำมเชื่อในพระเจ้ำเท่ำนั้น ท่ีมนุษย์วำงใจได้ 
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 ส ำหรับคริสตชน ควำมเชื่อในพระเจ้ำแยกไม่ได้กับควำมเชื่อในผู้ที่พระเจ้ำทรงส่งมำ  
นั่นคือ พระเยซูคริสตเจ้ำ พระบุตรองค์เดียวของพระเจ้ำ และองค์พระผู้เป็นเจ้ำของเรำ  และใน
เมื่อพระเยซูคริสตเจ้ำเป็นพระวจนำตถ์ท่ีรับสภำพมนุษย์ เป็นพระเจ้ำ เรำจึงเชื่อในพระองค์ได้ 
 แต่เป็นไปไม่ได้เลยท่ีใครจะเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้ำ หำกเขำไม่ได้รับพระจิตเจ้ำ เพรำะ 
พระจิตเจ้ำเป็นผู้เปิดเผยให้มนุษย์รู้ว่ำพระเยซูเจ้ำเป็นใคร มีเพียงพระเจ้ำเท่ำนั้นทรงรู้จักพระเจ้ำ
อย่ำงสมบูรณ์ เมื่อพระจิตเป็นพระเจ้ำ เรำจึงเชื่อในพระจิตเจ้ำได้ และดังนี้ พระศำสนจักรจึงไม่เคย
หยุดยั้งท่ีจะยืนยันควำมเชื่อของตนในพระเจ้ำหนึ่งเดียว พระบิดำ พระบุตร และพระจิต 
 (3) คุณสมบัติของควำมเชื่อ = มี 7 ประกำร (153-165) 
 - ควำมเชื่อเป็นพระหรรษทำน หลักฐำนอ้ำงอิงมำจำกเปโตร ครั้งเมื่อท่ำน
ประกำศว่ำพระเยซูเจ้ำทรงเป็นพระคริสตเจ้ำ พระบุตรของพระเจ้ำผู้ทรงชีวิต พระเยซูเจ้ำก็ทรง
บอกเขำว่ำควำมรู้นี้ไม่ใช่มำจำกมนุษย์ แต่มำจำกพระบิดำของพระองค์ผู้สถิตในสวรรค์ (มธ 16:17) 
นี่หมำยควำมว่ำ ควำมเชื่อเป็นของประทำนจำกพระเจ้ำ เป็นคุณธรรมเหนือธรรมชำตทิี่พระเจ้ำ
ประทำนให้มนุษย์ 
 - ควำมเชื่อเป็นกำรกระท ำของมนุษย์ คือ เป็นเสรีภำพของมนุษย์จริงๆ ใน
กำรเลือกที่จะเชื่อ ไม่ได้ขัดแย้งกับเสรีภำพและสติปัญญำของมนุษย์ 
 - ควำมเชื่อและสติปัญญำ เพื่อท ำให้ควำมเชื่อของเรำสอดคล้องกับเหตุผล 
พระเจ้ำจึงประทำนข้อพิสูจน์ภำยนอกเกี่ยวกับกำรเปิดเผยของพระองค์ ร่วมกับควำมช่วยเหลือ
ภำยในของพระจิตเจ้ำ เพื่อให้มนุษย์ยอมรับด้วยเหตุผลถึงสิ่งที่เชื่อ ซึ่งได้แก่ กำรอัศจรรย์ต่ำงๆ 
ของพระคริสตเจ้ำและบรรดำผู้ศักดิ์สิทธิ์  
 - เสรีภำพของควำมเชื่อ เมื่อควำมเชื่อเป็นกำรกระท ำของมนุษย์ มนุษย์จึงต้อง
ตอบสนองต่อพระเจ้ำโดยเชื่อจำกใจจริง ไม่ต้องมีผู้ใดถูกบังคับให้ยอมรับควำมเชื่อ แต่เป็นกำร
กระท ำโดยสมัครใจ 
 - ควำมเชื่อเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับควำมรอด เพรำะ “ถ้ำไม่มีควำมเชื่อแล้ว จะ
เป็นท่ีพอพระทัยของพระเจ้ำไม่ได้เลย” (ฮบ 11:6) 
 - ควำมเชื่ออำจสูญเสียไปได้ เนื่องจำกควำมเชื่อเป็นของประทำนท่ีพระเจ้ำ
ประทำนให้เปล่ำๆ เรำจึงอำจสูญเสียของประทำนล้ ำค่ำนี้ได้ จึงจ ำเป็นต้องได้รับกำรหล่อเลี้ยงด้วย
พระวำจำของพระเจ้ำ เรำต้องอธิษฐำนภำวนำต่อองค์พระผู้เป็นเจ้ำ 
 - ควำมเชื่อเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตนิรันดร เพรำะท ำให้เรำแลเห็นพระเจ้ำเป็น
จุดหมำยปลำยทำงของกำรเดินทำงในโลกน้ีของเรำ และในโลกหน้ำ เรำก็จะได้เห็นพระเจ้ำได้แบบ
หน้ำต่อหน้ำ 
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ตอนที่ 2.  ข้ำพเจ้ำท้ังหลำยเชื่อ (166-184) 

 คพค.ข้อ 166 กล่ำวว่ำ ควำมเชื่อเป็นกิจกำรส่วนตัว เป็นกำรท่ีมนุษย์ตอบสนองพระเจ้ำ 
ผู้ทรงเปิดเผยพระองค์เองให้มนุษย์รู้จัก แต่ไม่มีใครมีควำมเชื่อได้เพียงคนเดียว เหมือนไม่มีใครมี
ชีวิตอยู่ได้เพียงคนเดียว ผู้มีควำมเชื่อย่อมรับควำมเชื่อมำจำกผู้อื่นและต้องถ่ำยทอดควำมเชื่อนั้น
ต่อไปยังผู้อื่น มนุษย์จึงไม่อำจมีควำมเชื่อได้นอกจำกได้รับกำรค้ ำจุนจำกควำมเชื่อของผู้อื่น และใน
เวลำเดียวกัน ก็น ำควำมเชื่อของตนไปช่วยพยุงควำมเชื่อของผู้อื่นด้วย 
 ค ำว่ำ “ข้ำพเจ้ำเชื่อ” จึงหมำยถึง “ควำมเชื่อของพระศำสนจักรที่ผู้มีควำมเชื่อแต่ละคน
ประกำศ” ซึ่งก็หมำยถึง “ข้ำพเจ้ำทั้งหลำยเชื่อ” น่ันเอง ดังน้ัน เมื่อกล่ำว “ข้ำพเจ้ำเชื่อ” ก็มี
ควำมหมำยว่ำ ทั้งตัวเรำและพระศำสนจักรด้วยที่ประกำศและยืนยันควำมเชื่อที่มีต่อพระเจ้ำ 
(167) 
 ตลอดเวลำท่ีผ่ำนมำทุกยุคทุกสมัย พระศำสนจักรไม่เคยหยุดยั้งท่ีจะ “ประกำศควำมเชื่อ
หนึ่งเดียวของตน” พระศำสนจักรได้รับควำมเชื่อหนึ่งเดียวนี้มำจำกองค์พระผู้เป็นเจ้ำพระองค์
เดียว และถ่ำยทอดต่อมำผ่ำนทำงศีลล้ำงบำปหนึ่งเดียว ควำมเชื่อนี้จึงฝังรำกอยู่ในมนุษย์ทุกคนว่ำ 
“มีพระเจ้ำและพระบิดำเพียงพระองค์เดียว” (172) 

 

//////////////////////////////////// 
 

ส่วนที่ 2 
กำรยืนยันควำมเชือ่ของครสิตชน (185-1065) 

 คพค.เริ่มต้นส่วนท่ี 2 นี้ด้วยกำรอธิบำยเรื่องสูตรยืนยันควำมเชื่อ (185-197) ว่ำคนท่ีกล่ำว
ว่ำ “ข้ำพเจ้ำเชื่อ” ก็เท่ำกับกล่ำวว่ำ “ข้ำพเจ้ำเห็นด้วยกับข้อควำมที่เรำเชื่อ” ซึ่งนับแต่เริ่มแรก 
พระศำสนจักรในสมัยอัครสำวกได้แสดงควำมเชื่อของตนเป็นสูตรสั้นๆ ต่อมำ พระศำสนจักรก็
ปรำรถนำรวบรวมสำระส ำคัญของควำมเชื่อของตนสรุปไว้อย่ำงเป็นระบบ เรียกว่ำ “กำรยืนยัน
ควำมเชื่อ” (Professiones fidei) หรือ “สูตรยืนยันควำมเชื่อ” (Credo) โดยขึ้นต้นด้วยค ำว่ำ 
“ข้ำพเจ้ำเชื่อ” 
 กำรประกำศยืนยันควำมเชื่อเกิดขึ้นครั้งแรกในศีลล้ำงบำป  โดยจะมีกำรประกำศ  
“สูตรยืนยันควำมเชื่อ” นี้ บทสูตรนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของศีลล้ำงบำป และในบทสูตรนี้ก็มีกำร
ประกำศยืนยันควำมเช่ือใน “พระเจ้ำสำมพระบุคคลของพระตรีเอกภำพ” บทสูตรยืนยันควำม
เชื่อจึงแบ่งเป็นสำมภำค โดยภำคแรกกล่ำวถึงพระบุคคลแรกและงำนเนรมิตสร้ำงอย่ำงน่ำพิศวง 
ของพระเจ้ำ ภำคสองกล่ำวถึงพระธรรมล้ ำลึกของพระบุคคลท่ีสองและงำนกอบกู้มนุษยชำติ  
ส่วนภำคสำมกล่ำวถึงพระบุคคลท่ีสำมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและบ่อเกิดของควำมศักดิ์สิทธิ์ของเรำ 
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 สูตรยืนยันควำมเชื่อนี้มี 2 แบบท่ีมีควำมส ำคัญเป็นพิเศษในชีวิตของพระศำสนจักร  
แบบแรกเรียกว่ำ “สูตรยืนยันควำมเชื่อของอัครสำวก” ซึ่งเป็นข้อสรุปแท้จริงของควำมเชื่อของ
บรรดำอคัรสำวก บทสูตรนี้เก่ำแก่มำกและมีใช้ในพิธีศีลล้ำงของพระศำสนจักรท่ีกรุงโรม แบบท่ีสอง
เรียกว่ำ “สูตรยืนยันควำมเชื่อของสภำสังคำยนำนีเชอำ-คอนสแตนติโนเปิล” มีควำมส ำคัญมำก 
เพรำะออกมำจำกสภำสังคำยนำสองครั้งก่อนหน้ำนี้ คือ ปี 325 และ 381 ทุกวันนี้ บทสูตรนี้ก็ยังคง
มีใช้ในพระศำสนจักรใหญ่ทุกแห่งท้ังในตะวันออกและตะวันตก (ใช้ในมิสซำ) (ดู CCC หน้ำ 52) 

 เนื้อหำต่อจำกนี้ไปจะเป็นเรื่องควำมเชื่อในพระเจ้ำสำมพระบุคคล ตำมบทสูตรยืนยัน  
ควำมเชื่อของอัครสำวก แบ่งออกเป็น 3 บท 
 บทท่ี 1  ข้ำพเจ้ำเช่ือในพระเจ้ำพระบิดำ (198-421) 
 บทท่ี 2  ข้ำพเจ้ำเช่ือในพระเยซูคริสตเจ้ำ พระบุตรหนึ่งเดียวของพระบิดำ (422-682) 
 บทท่ี 3  ข้ำพเจ้ำเช่ือในพระจิตเจ้ำ (682-1065) 

บทข้ำพเจ้ำเชื่อ (สูตรยืนยันควำมเชื่อของอัครสำวก - Credo) 
1. ข้ำพเจ้ำเช่ือในพระเจ้ำ พระบิดำผู้ทรงสรรพำนุภำพ ทรงเนรมิตฟ้ำดิน 
2. ข้ำพเจ้ำเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้ำ พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้ำ องค์พระผู้เป็นเจ้ำของ
 ข้ำพเจ้ำท้ังหลำย 
3. ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้ำ ทรงบังเกิดจำกพระนำงมำรีย์พรหมจำรี 
4. ทรงรับทรมำนสมัยปอนทิอัส ปิลำต ทรงถูกตรึงกำงเขน สิ้นพระชนม์ และทรงถูกฝังไว้ 
5. เสด็จสู่แดนมรณะ วันท่ีสำมทรงกลับคืนพระชนมชีพจำกบรรดำผู้ตำย 
6. เสด็จสู่สวรรค์ ประทับเบื้องขวำพระเจ้ำ พระบิดำผู้ทรงสรรพำนุภำพ 
7. แล้วจะเสด็จมำพิพำกษำผู้เป็นและผู้ตำย 
8. ข้ำพเจ้ำเช่ือในพระจิตเจ้ำ 
9. พระศำสนจักรศักดิ์สิทธ์ิสำกล ควำมสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธ์ิ 
10. กำรอภัยบำป 
11. กำรกลับคืนชีพของร่ำงกำย 
12. และชีวิตนิรันดร อำแมน 
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บทที่ 1 
ข้ำพเจ้ำเชื่อในพระเจ้ำพระบิดำ (198-421) 

 ในบทนี ้คพค.อธิบำยควำมหมำยของบทสวดท่ีว่ำ “ข้ำพเจ้ำเชื่อในพระเจ้ำ พระบิดำผู้ทรง
สรรพำนุภำพ ทรงเนรมิตฟ้ำดิน” โดยแบ่งออกเป็นเรื่องๆ 7 เร่ือง (วรรค) ด้วยกัน ดังนี้ 

วรรค 1. ข้ำพเจ้ำเชื่อในพระเจ้ำ (198-231) 
 ในกำรยืนยันควำมเชื่อ ข้อแรกท่ีพระศำสนจักรยืนยันคือ ควำมเชื่อในพระเจ้ำ พระองค์
ทรงเป็นเบื้องต้นและบั้นปลำย ทรงเป็นจุดเร่ิมต้นและจุดจบของทุกสิ่ง และยังทรงเป็นบุคคลแรกใน
พระตรีเอกภำพด้วย จึงเหมำะสมแล้วท่ีเรำเริ่มประกำศควำมเชื่อในพระเจ้ำก่อน กำรยืนยันควำม
เช่ือในพระเจ้ำเป็นข้อแรกนี้ยังถือเป็นพื้นฐำนท่ีสุดด้วย เพรำะบทสูตรยืนยันควำมเชื่อท้ังบทกล่ำวถึง
พระเจ้ำและพำดพิงถึงพระเจ้ำตลอดเวลำ ข้อควำมทุกข้อของกำรยืนยันควำมเชื่อขึ้นอยู่กับข้อแรก
นี้ ข้อควำมเชื่อข้ออื่นๆ ช่วยให้เรำรู้จักพระเจ้ำดียิ่งขึ้นว่ำ พระองค์ค่อยๆ เปิดเผยพระองค์เองให้
มนุษย์รู้จักอย่ำงไร คพค.แบ่งเรื่องนี้เป็น 4 เร่ือง ดังนี้ 
 (1) ข้ำพเจ้ำเชื่อในพระเจ้ำหนึ่งเดียว (200-202) ในบทสูตรแบบท่ีสองเริ่มต้นด้วยวลี
ว่ำ “ข้ำพเจ้ำเชื่อในพระเจ้ำหน่ึงเดียว” กำรประกำศว่ำมีพระเจ้ำหนึ่งเดียวนี้  มีรำกมำจำกกำร
เปิดเผยของพระเจ้ำในพันธสัญญำเดิมท่ีทรงเปิดเผยว่ำ มีพระเจ้ำเพียงพระองค์เดียวเท่ำน้ัน 
“อิสรำเอลเอ๋ย จงฟังเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้ำพระเจ้ำของท่ำนทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ำแต่เพียง
พระองค์เดียว ท่ำนจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้ำพระเจ้ำของท่ำนสุดจิตใจ สุดวิญญำณ และสุดก ำลัง
ของท่ำน” (ฉธบ 6:4-5) 
 ในพันธสัญญำใหม่ พระเยซูเจ้ำเองก็ทรงยืนยันว่ำพระเจ้ำ “ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ำเพียง
พระองค์เดียว” และเรำต้องรักพระองค์สุดจิตใจ สุดวิญญำณ สุดสติปัญญำและสุดก ำลัง” (เทียบ 
มก 12:29-30) ท่ีสุด เป็นพระสังคำยนำแห่งลำเตรันท่ีประกำศว่ำ “เรำเชื่อม่ันและประกำศชัดเจน
ว่ำ มีพระเจ้ำแท้เพียงหนึ่งเดียว นิรันดร ยิ่งใหญ่ ไม่เปลี่ยนแปลง มนุษย์ไม่อำจเข้ำใจพระองค์ได้
หมด ทรงสรรพำนุภำพ” 
 (2) พระเจ้ำทรงเปิดเผยพระนำมของพระองค์ (203-213) เป็นพระเจ้ำท่ีทรงเปิดเผย
พระองค์เองแก่อิสรำเอลประชำกรของพระองค์ และยังทรงแสดงพระนำมของพระองค์ให้พวกเขำ
รู้จักด้วย โดยทรงเปิดเผยทีละเล็กทีละน้อยด้วยพระนำมต่ำงๆ จนถึงสมัยโมเสส ในกำรเสด็จมำพบ
โมเสสท่ีพุ่มไม้ซึ่งลุกเป็นไฟนั้น พระองค์ได้เปิดเผยว่ำพระองค์ทรงเป็น “พระเจ้ำทรงชีวิต”  
(พระเจ้ำของอับรำฮัม อิสอัคและยำโคบ) และเปิดเผยพระนำมลึกลับในเวลำต่อมำว่ำ เม่ือตรัสแก่
โมเสสว่ำ “เรำเป็นผู้ซึ่งเป็น” หรือ “เรำคือเรำเป็น” ซึ่งหมำยควำมว่ำ พระองค์ทรงเป็นอะไรท่ีอยู่
เหนือทุกสิ่งทุกอย่ำงท่ีเรำอำจเข้ำใจได้ นั่นคือ พระองค์ทรงซ่อนเร้นและลึกลับ แต่ก็ทรงประทับอยู่
กับมนุษย์เสมอ ทรงช่วยเหลือชำวอิสรำเอลเสมอและให้อภัยในทุกครั้งท่ีพวกเขำท ำบำป อิสรำเอล
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จึงรู้จักพระองค์ในฐำนะเป็น “พระเจ้ำผู้ทรงเมตตำและกรุณำ” และมีพระองค์เท่ำนั้นท่ีเป็นอยู่
ตลอดเวลำ 
 (3) พระเจ้ำเป็นควำมจริงและควำมรัก (214 -221) พระเจ้ำยังทรงเปิดเผยแก่
อิสรำเอลประชำกรของพระองค์ว่ำพระองค์ทรงเป็นควำมจริง เพรำะค ำสัญญำของพระองค์เป็นจริง
เสมอ พระเจ้ำไม่เคยหลอกลวง พระเจ้ำจึงทรงเป็นควำมจริงนั้นเอง และท่ีสุด อิสรำเอลก็พบอีกว่ำ 
พระเจ้ำมีเหตุผลประกำรเดียวท่ีทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่พวกเขำ เลือกพวกเขำเป็นประชำกร
ศักดิ์สิทธ์ และช่วยพวกเขำให้รอดพ้น นั่นคือ เพรำะพระองค์ทรงรักพวกเขำ พระเจ้ำทรงรักมนุษย์ 
พระเจ้ำจึงทรงเป็นควำมรัก 
 (4) ควำมหมำยของควำมเชื่อในพระเจ้ำหนึ่งเดียว (222-227) 
 ตอนท้ำยของค ำสอนเรื่องนี้ คพค. ได้อธิบำย “ควำมหมำยของควำมเช่ือในพระเจ้ำ 
หนึ่งเดียว” (222-227) ไว้ 5 ควำมหมำยด้วยกัน 

- หมำยถึง “กำรยอมรับควำมยิ่งใหญ่และพระบรมเดชำนุภำพของพระเจ้ำ” ซึ่งเมื่อ
เป็นเช่นนี้ พระเจ้ำจึงต้องเป็นบุคคลแรกท่ีเรำรับใช้ 

- หมำยถึง “เรำต้องขอบคุณพระเจ้ำตลอดชีวิตของเรำ” เพรำะถ้ำพระเจ้ำเป็นหนึ่ง
เดียว มีเพียงพระองค์เดียว ทุกสิ่งทุกอย่ำงก็ต้องมำจำกพระองค์ เรำจึงต้องตอบแทน
พระองค์ด้วยกำรขอบคุณพระองค์  

- หมำยถึง “กำรยอมรับว่ำทุกคนมีเอกภำพและมีศักดิ์ศรี” เพรำะพระเจ้ำเป็นผู้เนรมิต
สร้ำงมนุษย์ทุกคนขึ้นมำ และสร้ำงขึ้นตำมภำพลักษณ์ของพระองค์ คือ เป็นเหมือน  
พระเจ้ำ 

- หมำยถึง“เรำจึงต้องใช้สิ่งสร้ำงอย่ำงดี” เรำต้องไม่ตกเป็นทำสของสิ่งสร้ำง แต่เรำต้อง
ใช้สิ่งสร้ำงเพื่อช่วยเรำให้เข้ำใกล้พระเจ้ำมำกยิ่งขึ้น เรำต้องแยกตัวเรำออกจำกสิ่งสร้ำง
เพ่ือไม่ให้สิ่งสร้ำงน ำเรำหันเหออกจำกพระเจ้ำ 

- และท่ีสุด กำรเชื่อในพระเจ้ำหนึ่งเดียว ยังหมำยถึง “กำรวำงใจพระเจ้ำในทุกสิ่ง”  
แม้เมื่อประสบอุปสรรคและควำมยำกล ำบำกต่ำงๆ ก็ตำม 

วรรค 2.  พระบิดำ (232-267) (มี 4 เรื่อง) 
 (1) “เดชะพระนำมพระบิดำ และพระบุตร และพระจิต” (232-237) คพค.เร่ิมต้น
อธิบำยวรรคนี้โดยอ้ำงอิงถึงควำมเชื่อเรื่องพระตรีเอกภำพ  ซึ่งเริ่มต้นจำกกำรล้ำงบำปว่ำ 
หลังจำกผู้สมัครับศีลล้ำงบำปตอบรับ “ข้ำพเจ้ำเชื่อ” ในพระเจ้ำพระบิดำ พระบุตร และพระจิต
แล้ว ผู้สมัครก็รับศีลล้ำงบำป “เดชะพระนำมพระบิดำ และพระบุตร และพระจิต” (มธ 28:19) 
(232-237) และนี่คือควำมเชื่อของคริสตชน เป็นควำมเชื่อท่ีตั้งอยู่บนพระตรีเอกภำพ แต่นี่ไม่ได้
หมำยควำมว่ำ คริสตชนล้ำงบำปในพระนำมของพระเจ้ำท้ังสำมพระองค์ เพรำะมีเพียงพระเจ้ำองค์
เดียว แต่เป็นพระตรีเอกภำพ นี่เป็นพระธรรมล้ ำลึกของพระเจ้ำในพระองค์เอง 
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 (2) พระเจ้ำที่ทรงเปิดเผยพระองค์ว่ำทรงเป็นพระตรีเอกภำพ (238-248) ในตอน
แรก ชำวอิสรำเอลขนำนนำมพระเจ้ำว่ำ “พระบิดำ”  ท้ังนี้ มำจำกสำเหตุส ำคัญสองประกำร คือ 
(1) เพรำะพระเจ้ำเป็นต้นก ำเนิด พระองค์จึงทรงอ ำนำจเหนือทุกสิ่ง (2) เพรำะพระเจ้ำทรงเป็น
ควำมดีและทรงรักเอำพระทัยใส่บรรดำบุตรทุกคนของพระองค์ พระองค์มีพระทัยอ่อนโยนเยี่ยง
บิดำต่อพวกเขำ ทรงประทับอยู่ใกล้ชิดกับพวกเขำและทุกสิ่งท่ีพระองค์เนรมิตสร้ำงมำ 
 แต่ต่อมำ เป็นพระเยซูเจ้ำที่ทรงเปิดเผยพระเจ้ำว่ำทรงเป็น “พระบิดำ” ในควำมหมำยที่
ไม่เคยมีใครได้ยินมำก่อน กล่ำวคือ พระเจ้ำไม่ทรงเป็นพระบิดำเพียงในฐำนะพระผู้เนรมิตสร้ำง แต่
ทรงเป็นพระบิดำของพระองค์ตั้งแต่นิรันดร และพระองค์คือพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของ 
พระบิดำแต่นิรันดร พระองค์จึงมีควำมสัมพันธ์กับพระบิดำในฐำนะพระบิดำและพระบุตร ซึ่งเป็น
ควำมสัมพันธ์ท่ีมีมำแต่นิรันดร ดังนี้ จึง “ไม่มีใครรู้จักพระบุตร นอกจำกพระบิดำ และไม่มีใครรู้จัก
พระบิดำ นอกจำกพระบุตรและผู้ท่ีพระบุตรทรงเปิดเผยให้รู้” (มธ 11:27) 
 ดังนี้ บรรดำอัครสำวกจึงประกำศว่ำ พระเยซูเจ้ำทรงเป็น “พระวจนำตถ์” ซึ่งประทับอยู่กับ
พระเจ้ำตั้งแต่แรกเริ่ม และพระวจนำตถ์ทรงเป็นพระเจ้ำ” (ยน 1:1) พระเยซูเจ้ำจึงเป็นภำพลักษณ์
ของพระเจ้ำท่ีมองไม่เห็น พระสังคำยนำต่ำงๆ ในเวลำต่อมำจึงยืนยันว่ำ พระบุตรทรงเป็นพระเจ้ำ
หนึ่งเดียวกับพระบิดำ 
 นอกจำกนี้ ก่อนฉลองปัสกำ พระเยซูเจ้ำทรงแจ้งบรรดำสำวกว่ำพระองค์จะทรง “พระผู้
ช่วยเหลือ” คือ “พระจิตเจ้ำ” มำยังพวกเขำ พระจิตนี้ปฏิบัติภำรกิจตั้งแต่เนรมิตสร้ำงโลกแล้ว 
และยังได้ตรัสกับมนุษย์หลำยต่อหลำยครั้งผ่ำนทำงประกำศก แต่บัดนี้ พระจิตเจ้ำจะเสด็จลงมำ
ประทับอยู่กับสำวกของพระองค์ เพ่ือทรงสอนพวกเขำและน ำพวกเขำไปสู่ควำมจริงท้ังมวล  
(ยน 16:13) ดังนี้ พระจิตเจ้ำจึงได้รับกำรเปิดเผยในฐำนะเป็นอีกผู้หนึ่งท่ีมีควำมสัมพันธ์กับ 
พระเยซูเจ้ำและกับพระบิดำ ควำมเชื่อเรื่องพระจิตเจ้ำนี้ได้สืบทอดต่อมำจำกอัครสำวก และได้รับ
กำรประกำศอย่ำงเป็นทำงกำรในพระสังคำยนำสำกลครั้งท่ีสองท่ีกรุงคอนสแตนติโนเปิลในปี 381 
ว่ำ “ข้ำพเจ้ำท้ังหลำยยังเชื่อในพระจิต องค์พระผู้เป็นเจ้ำและผู้บันดำลชีวิต ทรงเนื่องมำจำก  
พระบิดำ” (DS 150) และประกำศเพิ่มเติมในพระสังคำยนำครั้งต่อๆ มำว่ำ “พระจิตเจ้ำเป็น 
พระบุคคลท่ีสำมในพระตรีเอกภำพ เป็นหนึ่งเดียวและเท่ำกับพระเจ้ำพระบิดำและพระบุตร”  
(DS 527) 
 (3) พระตรีเอกภำพในค ำสอนข้อควำมเชื่อ (249-256) ดังนี้ พระเจ้ำในควำมเชื่อท่ี 
คริสตชนประกำศคือ “พระตรีเอกภำพ” ในตอนเริ่มแรก ควำมเชื่อนี้ได้แสดงออกในสูตรควำมเชื่อ
ของพิธีศีลล้ำงบำป ได้รับกำรประกำศในกำรเทศน์สอนของผู้มีอ ำนำจหน้ำท่ี พบในกำรสอน 
ค ำสอน และพบในกำรอธิษฐำนภำวนำของพระศำสนจักร ข้อควำมเชื่อเรื่องพระตรีเอกภำพมี
ลักษณะดังนี้ 
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- พระตรีเอกภำพเป็นหนึ่งเดียวกัน กล่ำวคือ เรำไม่ได้ประกำศยืนยันควำมเชื่อใน
พระเจ้ำสำมพระองค์ แต่ในพระเจ้ำองค์เดียว (สำรัตถะเดียว-ควำมเป็นอยู่เดียว) แต่
เป็นสำมพระบุคคล (พระบิดำ พระบุตร และพระจิต) ทรงร่วมในพระธรรมชำติ
เดียวกัน  

- พระบุคคลในพระตรีเอกภำพแตกต่ำงกัน  กล่ำวคือ พระบิดำไม่ใช่พระบุตร  
พระบุตรไม่ใช่พระจิต และพระจิตไม่ใช่พระบิดำ  

- พระบุคคลทั้งสำมมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน กล่ำวคือ ทรงเป็นพระบิดำเพรำะให้
ก ำเนิดพระบุตร ทรงเป็นพระบุตรเพรำะบังเกิดจำกพระบิดำ และทรงเป็นพระจิต
เพรำะเนื่องมำจำกพระบิดำและพระบุตร 

 (4) พระรำชกิจของพระเจ้ำและพันธกิจของพระตรีเอกภำพ (257-260) เมื่อเป็น
เช่นนี้ แผนกำรกอบกู้ท้ังหมดจึงเป็นพันธกิจของพระเจ้ำสำมพระบุคคลหรือพระตรีเอกภำพนั่นเอง 
แต่พระเจ้ำแต่ละบุคคลก็ทรงประกอบพระรำชกิจตำมลักษณะเฉพำะของพระองค์ ดังนั้น  
พระศำสนจักรจึงประกำศว่ำ “พระเจ้ำพระองค์เดียวคือพระบิดำ สรรพสิ่งมำจำกพระองค์ องค์- 
พระผู้เป็นเจ้ำหนึ่งเดียวคือพระเยซูคริสต์ สรรพส่ิงเป็นมำโดยทำงพระองค์ และพระจิตเจ้ำหนึ่งเดียว 
สรรพส่ิงอยู่ในพระองค์” (DS 421) ดังนี้ พระบุคคลทั้งสำมของพระเจ้ำไม่แยกกันในควำมเป็นอยู่ 
และไม่ทรงแยกกันในพระพันธกิจที่ทรงกระท ำด้วย แต่ในกำรประกอบพระรำชกิจหนึ่งเดียวกัน
นั้น แต่ละบุคคลก็ทรงแสดงให้เห็นพระบุคลิกเฉพำะของแต่ละบุคคลในพระตรีเอกภำพ โดยเฉพำะ
ในพระรำชกิจท่ีพระบุตรทรงรับสภำพมนุษย์ และพระจิตเจ้ำท่ีประทำนพระพรของพระองค์แก่
มนุษย์ 

วรรค 3. พระผู้ทรงสรรพำนุภำพ (268-278) 
 ท่ีจริงคุณลักษณะต่ำงๆ ของพระเจ้ำพระบิดำนั้นมีอยู่หลำยประกำร แต่บทยืนยันควำมเช่ือ
กล่ำวถึงแต่เพียง “สรรพำนุภำพของพระเจ้ำ” เท่ำนั้น กำรประกำศเรื่องนี้ถือว่ำส ำคัญมำก เพรำะ
เมื่อเรำเชื่อว่ำพระเจ้ำทรงสรรพำนุภำพ ก็แสดงว่ำพระเจ้ำทรงครอบครองทุกสิ่ง เพรำะเป็นพระองค์
ท่ีทรงเนรมิตสร้ำง ทรงปกครองทุกสิ่ง และทรงท ำทุกสิ่งได้ และรวมถึงสิ่งต่ำงๆ ต่อไปนี้ได้ คือ 

- พระเจ้ำทรงท ำทุกสิ่งตำมพระประสงค์ 
- พระเจ้ำทรงเป็นผู้ช่วยประชำกรของพระองค์ให้รอด 
- พระเจ้ำทรงค้ ำจุนสรรพส่ิง 
- พระอำนุภำพแห่งกำรให้อภัย 
- พระเจ้ำทรงเมตตำต่อทุกคน 

 

 



ภาคที่ 1 การประกาศยืนยันความเชื่อ     โดยคุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ CSS. 21

- พระตรีเอกภำพเป็นหนึ่งเดียวกัน กล่ำวคือ เรำไม่ได้ประกำศยืนยันควำมเชื่อใน
พระเจ้ำสำมพระองค์ แต่ในพระเจ้ำองค์เดียว (สำรัตถะเดียว-ควำมเป็นอยู่เดียว) แต่
เป็นสำมพระบุคคล (พระบิดำ พระบุตร และพระจิต) ทรงร่วมในพระธรรมชำติ
เดียวกัน  

- พระบุคคลในพระตรีเอกภำพแตกต่ำงกัน  กล่ำวคือ พระบิดำไม่ใช่พระบุตร  
พระบุตรไม่ใช่พระจิต และพระจิตไม่ใช่พระบิดำ  

- พระบุคคลทั้งสำมมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน กล่ำวคือ ทรงเป็นพระบิดำเพรำะให้
ก ำเนิดพระบุตร ทรงเป็นพระบุตรเพรำะบังเกิดจำกพระบิดำ และทรงเป็นพระจิต
เพรำะเนื่องมำจำกพระบิดำและพระบุตร 

 (4) พระรำชกิจของพระเจ้ำและพันธกิจของพระตรีเอกภำพ (257-260) เมื่อเป็น
เช่นนี้ แผนกำรกอบกู้ท้ังหมดจึงเป็นพันธกิจของพระเจ้ำสำมพระบุคคลหรือพระตรีเอกภำพนั่นเอง 
แต่พระเจ้ำแต่ละบุคคลก็ทรงประกอบพระรำชกิจตำมลักษณะเฉพำะของพระองค์ ดังนั้น  
พระศำสนจักรจึงประกำศว่ำ “พระเจ้ำพระองค์เดียวคือพระบิดำ สรรพสิ่งมำจำกพระองค์ องค์- 
พระผู้เป็นเจ้ำหนึ่งเดียวคือพระเยซูคริสต์ สรรพส่ิงเป็นมำโดยทำงพระองค์ และพระจิตเจ้ำหนึ่งเดียว 
สรรพส่ิงอยู่ในพระองค์” (DS 421) ดังนี้ พระบุคคลทั้งสำมของพระเจ้ำไม่แยกกันในควำมเป็นอยู่ 
และไม่ทรงแยกกันในพระพันธกิจที่ทรงกระท ำด้วย แต่ในกำรประกอบพระรำชกิจหนึ่งเดียวกัน
นั้น แต่ละบุคคลก็ทรงแสดงให้เห็นพระบุคลิกเฉพำะของแต่ละบุคคลในพระตรีเอกภำพ โดยเฉพำะ
ในพระรำชกิจท่ีพระบุตรทรงรับสภำพมนุษย์ และพระจิตเจ้ำท่ีประทำนพระพรของพระองค์แก่
มนุษย์ 

วรรค 3. พระผู้ทรงสรรพำนุภำพ (268-278) 
 ท่ีจริงคุณลักษณะต่ำงๆ ของพระเจ้ำพระบิดำนั้นมีอยู่หลำยประกำร แต่บทยืนยันควำมเชื่อ
กล่ำวถึงแต่เพียง “สรรพำนุภำพของพระเจ้ำ” เท่ำนั้น กำรประกำศเรื่องนี้ถือว่ำส ำคัญมำก เพรำะ
เมื่อเรำเชื่อว่ำพระเจ้ำทรงสรรพำนุภำพ ก็แสดงว่ำพระเจ้ำทรงครอบครองทุกสิ่ง เพรำะเป็นพระองค์
ท่ีทรงเนรมิตสร้ำง ทรงปกครองทุกสิ่ง และทรงท ำทุกสิ่งได้ และรวมถึงสิ่งต่ำงๆ ต่อไปนี้ได้ คือ 

- พระเจ้ำทรงท ำทุกสิ่งตำมพระประสงค์ 
- พระเจ้ำทรงเป็นผู้ช่วยประชำกรของพระองค์ให้รอด 
- พระเจ้ำทรงค้ ำจุนสรรพส่ิง 
- พระอำนุภำพแห่งกำรให้อภัย 
- พระเจ้ำทรงเมตตำต่อทุกคน 

 

 

วรรค 4. พระผู้ทรงเนรมิตสร้ำง (279-324) (มี 5 เรื่อง) 
 คพค.อธิบำยเร่ืองนี้โดยอ้ำงหนังสือปฐมกำลว่ำ พระคัมภีร์เริ่มต้นอย่ำงสง่ำด้วยถ้อยค ำว่ำ 
“เมื่อแรกเริ่มนั้น พระเจ้ำทรงเนรมิตสร้ำงฟ้ำและแผ่นดิน” (ปฐก 1:1) บทยืนยันควำมเชื่อจึงน ำ
ถ้อยค ำนี้ประกำศอีกว่ำ พระเจ้ำพระบิดำผู้ทรงสรรพำนุภำพ ทรงเนรมิตฟ้ำดิน ท้ังสิ่งท่ีเห็นได้และ
ไม่ได้ จำกนั้น คพค.ได้อธิบำยเร่ืองกำรสร้ำงต่อไปว่ำ 
 (1) กำรสอนค ำสอนเรื่องกำรเนรมิตสร้ำง (282-289) : ได้ช่วยอธิบำยควำมสงสัย
พื้นฐำนของมนุษย์ได้ดีว่ำ “เรำมำจำกไหน” “ก ำลังจะไปไหน” กำรค้นคว้ำทำงวิชำกำรสำมำรถหำ
ค ำตอบได้ระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ใช่ค ำตอบสุดท้ำย เรื่องกำรสร้ำงในพระคัมภีร์จึงเป็นค ำตอบท่ีดี
เกี่ยวกับเรื่องกำรปรำกฎขึ้นมำครั้งแรกของมนุษย์ แต่นี่ก็ต้องอำศัยควำมเชื่อ “เพรำะควำมเชื่อ เรำ
จึงเข้ำใจว่ำพระวำจำของพระเจ้ำเนรมิตสร้ำงโลก” (ฮบ 11:13) 
 (2) กำรเนรมิตสร้ำงเป็นผลงำนของพระตรีเอกภำพ (290-292) : หลักฐำนชัดเจน
ท่ีสุดพบใน ยน 1:1-3 “เมื่อแรกเริ่มนั้น พระวจนำตถ์ทรงด ำรงอยู่แล้ว .. พระวจนำตถ์เป็นพระเจ้ำ 
... พระเจ้ำทรงสร้ำงทุกสิ่งอำศัยพระวจนำตถ์ ไม่มีสักสิ่งเดียวท่ีพระเจ้ำไม่ทรงสร้ำงโดยทำง  
พระวจนำตถ์” นี่เป็นกำรยืนยันว่ำพระเจ้ำทรงเนรมิตสร้ำงทุกสิ่งอำศัยพระวจนำตถ์นิรันดร คือ 
พระบุตรสุดท่ีรักของพระองค์ ทุกสิ่งถูกเนรมิตสร้ำงขึ้นมำโดยพระองค์และเพื่อพระองค์ และควำม
เชื่อของพระศำสนจักรก็ยืนยันในเวลำต่อมำว่ำ พระรำชกิจกำรเนรมิตสร้ำงเป็นผลงำนของพระจิต
เจ้ำด้วย พระบุตรและพระจิตทรงเป็นเสมือน “พระหัตถ์” ของพระเจ้ำพระบิดำ ในเม่ือท้ังสำม 
เป็นพระเจ้ำหนึ่งเดียว แต่เป็นสำมพระบุคคล กิจกำรเนรมิตสร้ำงจึงเป็นของพระเจ้ำเดียวใน  
สำมพระบุคคล คือ พระตรีเอกภำพ นั่นเอง 
 (3) โลกถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้ำ (293-294) : นี่เป็นควำมจริง
พื้นฐำนของกำรเนรมิตสร้ำงท่ีพระคัมภีร์และธรรมประเพณีของพระศำสนจักรสอนมำตลอด นั่นคือ 
โลกถูกสร้ำงขึ้นเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้ำ นักบุญโบนำเวนตูรำอธิบำยว่ำ พระเจ้ำทรงเนรมิต
สร้ำงทุกสิ่ง ไม่ใช่เพื่อเพิ่มเติมพระสิริรุ่งโรจน์ แต่เพื่อทรงส ำแดงและถ่ำยทอดพระสิริรุ่งโรจน์ ดังนี้ 
โลกจึงถูกสร้ำงขึ้นมำเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้ำ กล่ำวคือ เพื่อส ำแดงและถ่ำยทอดควำมดีของ
พระเจ้ำ 
 (4) แต่กำรสร้ำงนี้ยังคงเป็นธรรมล้ ำลึก (295-301) : กล่ำวคือ โลกนี้ไม่ได้เกิดจำก
ควำมจ ำเป็น เกิดจำกโชคชะตำ หรือเกิดจำกควำมบังเอิญใดๆ แต่เกิดจำกพระประสงค์อิสระของ
พระเจ้ำผู้ประสงค์ให้สิ่งสร้ำงท้ังหลำยมีส่วนร่วมในควำมเป็นอยู่ พระเจ้ำทรงเนรมิตสร้ำงด้วย 
พระปรีชำและควำมรัก พระเจ้ำยังทรงเนรมิตสร้ำงจำกควำมว่ำงเปล่ำ (ex nihilo) คือ พระเจ้ำ
ไม่ต้องกำรส่ิงใดท่ีมีควำมเป็นอยู่ก่อนแล้ว หรือควำมช่วยเหลือใดๆ แต่พระเจ้ำทรงเนรมิตสร้ำงอย่ำง
อิสระจำกควำมว่ำงเปล่ำ พระเจ้ำทรงเนรมิตสร้ำงโลกที่มีระเบียบและดีงำม ทรงอยู่เหนือสิ่งสร้ำง 
ทรงคอยดูแลสิ่งสร้ำง และทรงท ำนุบ ำรุงรักษำสิ่งสร้ำง มิได้ทอดท้ิงสิ่งท่ีทรงเนรมิตสร้ำงไว้ตำม
ล ำพัง แต่ยังทรงปกป้องรักษำอยู่ตลอดเวลำ 
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 (5) พระเจ้ำทรงท ำตำมที่ทรงวำงแผนไว้ และน ำทุกสิ่งไปสู่ควำมสมบูรณ์ (302-324) 
เรำเรียกระบอบกำรท่ีพระเจ้ำทรงน ำสิ่งสร้ำงท้ังมวลให้บรรลุถึงควำมสมบูรณ์นี้ว่ำ “พระญำณ 
เอื้ออำทร” (providence) แต่ในกำรน ำทุกสิ่งไปสู่ควำมสมบูรณ์ตำมแผนกำรของพระเจ้ำนั้น  
พระเจ้ำทรงใช้ “ควำมร่วมมือจำกสิ่งสร้ำง” ท้ังหลำยด้วย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง “มนุษย์” โดย 
พระเจ้ำทรงมอบหมำยให้มนุษย์รับผิดชอบในกำรปกครองโลกและเป็นนำยเหนือโลก (เทียบ  
ปฐก 1:26-28) มนุษย์จึงมีหน้ำท่ีท ำให้สิ่งสร้ำงมีควำมกลมกลืนอย่ำงสมบูรณ์ เพ่ือควำมดีของตนเอง 
ของเพื่อนมนุษย์ และของสิ่งสร้ำงท้ังหลำย 

วรรค 5. ทรงเนรมิตฟ้ำดิน (325-354) (มี 2 เรื่อง) 
 บทข้ำพเจ้ำเชื่อของบรรดำอัครสำวกประกำศว่ำพระเจ้ำ “ทรงเนรมิตฟ้ำดิน” และ 
บทยืนยันควำมเชื่อของสภำพระสังคำยนำนีเชอำ-คอนสแตนติโนเปิล อธิบำยต่อไปว่ำ “ทั้งสิ่งที่เห็น
ได้และเห็นไม่ได้” 
 ค ำว่ำ “ฟ้ำดิน” หมำยถึง ทุกสิ่งท่ีมีควำมเป็นอยู่ซึ่งมีควำมเป็นเอกภำพ “แผ่นดิน” คือ โลก
ของมนุษย์ “ฟ้ำ” หมำยถึง “ท้องฟ้ำ” และยังอำจหมำยถึง “สวรรค์” หรือ “สวรรค์ท่ีประทับของ
พระเจ้ำ ของ “พระบิดำ ผู้สถิตในสวรรค์” (มธ 5:16) ท่ีสุด “สวรรค์” ยังอำจหมำยถึง “สถำนท่ี” 
ของสิ่งสร้ำงท่ีเป็นจิตหรือทูตสวรรค์ ท่ีเฝ้ำล้อมพระเจ้ำอยู่  ส่วน “สิ่งท่ีเห็นได้และเห็นไม่ได้” นั้น  
บทยืนยันควำมเชื่อของสภำสังคำยนำลำเตรันท่ี 4 ยืนยันว่ำ พระเจ้ำ “เมื่อทรงเนรมิตสร้ำงตั้งแต่
แรกจำกควำมว่ำงเปล่ำ ทรงเนรมิตสร้ำงท้ังสิ่งสร้ำงท่ีเป็นจิตและท่ีมีร่ำงกำย นั่นคือ สิ่งท่ีเป็น 
ทูตสวรรค์และสิ่งท่ีอยู่ในโลกนี้ และในท่ีสุด ทรงเนรมิตสร้ำงมนุษย์ซึ่งประกอบด้วยท้ังจิตและ
ร่ำงกำย” ในเรื่องนี้ คพค.ได้อธิบำย 2 เร่ือง 
 (1) เรื่องทูตสวรรค์ (328-336) : กำรมีอยู่ของ “ทูตสวรรค์” เป็นควำมจริงของ
ข้อควำมเช่ือท่ีมีหลักฐำนในพระคัมภีร์และธรรมประเพณี นักบุญออกัสตินกล่ำวว่ำ “ทูตสวรรค์ 
เป็นนำมบอกหน้ำท่ี ไม่ใช่นำมท่ีบอกถึงธรรมชำติ ทูตสวรรค์จึงเป็น “ผู้รับใช้” และ “ผู้ถือสำร” 
ของพระเจ้ำ ทูตสวรรค์ปรำกฏนับตั้งแต่กำรเนรมิตสร้ำงแล้ว และคงอยู่เรื่อยมำในประวัติศำสตร์
ควำมรอดพ้น คอยปฏิบัติรับใช้ตำมแผนกำรของพระเจ้ำ คอยช่วยเหลือบุคคลต่ำงๆ ในพันธสัญญำ
เดิม จนท่ีสุด ทูตสวรรค์กำเบรียลก็เป็นผู้มำแจ้งข่ำวกำรบังเกิดของพระเยซูคริสตเจ้ำ และนับแต่นั้น
เป็นต้นมำ ทูตสวรรค์ก็คอยนมัสกำรรับใช้พระเยซูเจ้ำตลอดเวลำ ... จนถึงกำรประกำศข่ำวกำร
กลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ 
 พระศำสนจักรยังได้รับควำมช่วยเหลือมำกมำยจำกทูตสวรรค์ด้วย โดยเฉพำะในพิธีกรรม 
พระศำสนจักรร่วมกับทูตสวรรค์นมัสกำรถวำยพระเกียรติแด่พระเจ้ำ ชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตำย 
ก็อยู่ในควำมคุ้มครองของทูตสวรรค์ด้วย โดยพระเจ้ำทรงทูตสวรรค์มำช่วยเหลือเรำแต่ละคน นี่คือ
ควำมเชื่อของเรำ 
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 (2) โลกท่ีมองเห็น (337-354) : พระคัมภีร์เล่ำว่ำพระเจ้ำทรงเนรมิตสร้ำงโลกอย่ำง
ยิ่งใหญ่ มีควำมหลำกหลำยและมีระเบียบ โดยพระเจ้ำทรงสร้ำงเป็นเวลำหกวัน และหยุดพักผ่อนใน
วันท่ีเจ็ด เรำสำมำรถเข้ำใจควำมหมำยของกำรเนรมิตสร้ำงของพระเจ้ำได้ว่ำ 

- ไม่มีสิ่งใดมีควำมเป็นอยู่ได้ ถ้ำไม่ได้รับควำมเป็นอยู่มำจำกพระเจ้ำผู้เนรมิตสร้ำง 
- สิ่งสร้ำงแต่ละอย่ำงมีควำมดีและควำมสมบูรณ์เฉพำะของตน 
- พระเจ้ำประสงค์ให้สิ่งสร้ำงท้ังหลำยสัมพันธ์กัน 
- ควำมงำมของสรรพสิ่ง เป็นผลมำจำกควำมแตกต่ำงของสิ่งต่ำงๆ และ

ควำมสัมพันธ์ของแต่ละสิ่งท่ีมีต่อกัน 
- ล ำดับควำมใหญ่น้อยของสิ่งสร้ำงแสดงให้เห็นโดยล ำดับของกำรสร้ำงในหกวัน 
- มนุษย์จึงเป็นยอดของกำรสร้ำง โดยพระเจ้ำทรงแยกกำรเนรมิตสร้ำงมนุษย์

ออกมำจำกส่ิงสร้ำงอื่นๆ อย่ำงชัดเจน 
- วันท่ีเจ็ด (สับบำโต) คือ วันหยุดงำน วันท่ีสิ่งสร้ำงถวำยคำรวกิจและกำร

นมัสกำรแด่พระเจ้ำพระผู้สร้ำง วันสับบำโตจึงเป็นศูนย์กลำงของธรรมบัญญัติ
ของชำวอิสรำเอลเรื่อยมำ กำรปฏิบัติตำมกฎบัญญัตินี้เป็นกำรสอดคล้องกับ
กำรเนรมิตสร้ำงของพระเจ้ำ 

วรรค 6. มนุษย ์(365-384) (มี 4 เรื่อง) 
 คพค. พูดถึงกำรเนรมิตสร้ำงของพระเจ้ำว่ำ มนุษย์มีต ำแหน่งโดดเด่นท่ีสุด โดยให้เหตุผล
และค ำอธิบำย ดังนี้ 
 (1) มนุษย์ถูกสร้ำงตำมภำพลักษณ์ของพระเจ้ำ (356-361): “พระเจ้ำทรงสร้ำงมนุษย์
ตำมภำพลักษณ์ของพระองค์ พระองค์ทรงสร้ำงเขำตำมภำพลักษณ์ของพระเจ้ำ พระองค์ทรงสร้ำง
ให้เห็นชำยและหญิง” (ปฐก 1:27) ด้วยเหตุนี้ ในบรรดำสิ่งสร้ำงท้ังหมด จึงมีแต่มนุษย์เท่ำนั้นท่ีมี
สมรรถภำพจะรู้จักและรักพระเจ้ำผู้เนรมิตสร้ำงตนได้ 
 เมื่อมนุษย์ถูกสร้ำงตำมภำพลักษณ์ของพระเจ้ำ มนุษย์จึงมีศักดิ์ศรีเป็น “บุคคล” ไม่ใช่เป็น 
“อะไรสิ่งหนึ่ง” แต่เป็น “ใครคนหนึ่ง” ท่ีมีสมรรถภำพท่ีจะรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองและมอบ
ตนเองแก่ผู้อื่น รวมท้ังเข้ำมีสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมถึงกับพระเจ้ำด้วย และเนื่องจำกมนุษย์มีต้นก ำเนิด
ร่วมกัน มนุษย์จึงรวมกันเป็น “เอกภำพ” แม้จะกระจัดกระจำยกันอยู่ท่ัวแผ่นดิน แต่ก็สืบเชื้อสำย
มำจำกมนุษย์คนเดียวกัน ดังนั้น มนุษย์จึงต้อง “มีควำมสัมพันธ์กันและต้องรักกัน” โดยยังคงรักษำ
ควำมหลำกหลำยในบุคลิกและวัฒนธรรม มนุษย์ทุกคนจึงเป็นพี่น้องกันจริงๆ 
 (2) พระเจ้ำสร้ำงมนุษย์ให้มีร่ำงกำยและวิญญำณ (362-368): มนุษย์ท่ีถูกสร้ำงมำตำม
ภำพลักษณ์ของพระเจ้ำนั้น มีควำมเป็นอยู่แบบมีร่ำงกำยและวิญญำณในบุคคลเดียวกัน พระคัมภีร์
เล่ำเรื่องนี้ด้วยภำษำสัญลักษณ์ว่ำ “องค์พระผู้เป็นเจ้ำทรงเอำฝุ่นจำกพื้นดินมำปั้นเป็นมนุษย์และ
ทรงเป่ำลมแห่งชีวิตเข้ำในจมูกของเขำ มนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิต” (ปฐก 2:7) ดังนั้น มนุษย์ตำม
ภำพลักษณ์ของพระเจ้ำคือมนุษย์ท่ีมีท้ังวิญญำณและร่ำงกำย 
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 พระศำสนจักรสอนว่ำ วิญญำณเป็นจิต ซึ่งแต่ละดวงได้รับกำรสร้ำงขึ้นโดยตรงจำกพระเจ้ำ 
ไม่ใช่ผลผลิตของบิดำมำรดำ พระศำสนจักรยังสอนอีกว่ำ วิญญำณเป็น “อมตะ” ไม่สูญสลำยไป
เมื่อแยกออกจำกร่ำงกำย และจะกลับมำรวมกับร่ำงกำยอีกในกำรกลับคืนชีพครั้งสุดท้ำย 
 (3) พระเจ้ำสร้ำงมนุษย์ให้เป็นชำยและหญิง (369-373) ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ เท่ำเทียม
กัน แต่แตกต่ำงกัน กำรท่ีมนุษย์เป็นชำยและหญิงนั้นเพรำะพระเจ้ำทรงประสงค์เช่นนั้น ในด้ำน
หนึ่ง เพื่อให้พวกเขำเท่ำเทียมกันในฐำนะเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์เหมือนกัน แต่ในอีกด้ำนหนึ่ง เพื่อให้
พวกเขำมีควำมเป็นอยู่เฉพำะของตนเองในกำรเป็นชำยหรือหญิง ซึ่งแตกต่ำงกัน ควำมเป็นชำยและ
หญิงจึงเป็นพระประสงค์ของพระเจ้ำในกำรสร้ำงมนุษย์ 
 ยังหมำยถึง ถูกสร้ำงมำเพื่อกันและกัน พระเจ้ำตรัสว่ำ “มนุษย์อยู่คนเดียวนั้นไม่ดีเลย เรำ
จะสร้ำงผู้ช่วยท่ีเหมำะสมกับเขำให้” (ปฐก 2:18) แล้วพระเจ้ำก็สร้ำงหญิงจำกกระดูกซี่โครงของ
ชำย เมื่อชำยเห็นหญิงก็ดีใจและพูดว่ำ “นี่คือกระดูกของฉัน และเนื้อจำกเนื้อของฉัน” (ปฐก 2:23) 
นี่หมำยควำมว่ำ ชำยและหญิงถูกสร้ำงมำ “เพื่อกันและกัน” พระเจ้ำทรงสร้ำงเขำให้แตกต่ำงกัน
เพื่อจะได้ “เติมเต็มกันและกัน” และ “ช่วยเหลือกันและกัน” ดังนี้ ในกำรแต่งงำน ท้ังสองจึงถูก
รวมเข้ำเป็นเน้ือเดียวกัน 
 (4) พระเจ้ำทรงก ำหนดให้มนุษย์เป็นมิตรกับพระองค์-ในสวนอุทยำน (374-379) : 
มนุษย์คนแรกไม่เพียงถูกสร้ำงมำให้ดีเท่ำนั้น แต่ยังถูกสร้ำงมำเพื่อให้ “เป็นมิตรกับพระผู้สร้ำง” 
และมีควำมกลมกลืนกับสิ่งสร้ำงอื่นท่ีอยู่กับเขำ เครื่องหมำยของควำมสนิทสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์
กับพระเจ้ำคือ พระท่ีพระองค์ทรงน ำมนุษย์มำอยู่ในสวนอุทยำนของพระองค์ มนุษย์มีชีวิตอยู่ท่ีนั่น
เพื่อ "เพำะปลูกและดูแลสวน" (ปฐก 2:15) กำรท ำงำนจึงไม่เป็นภำระหรือกำรลงโทษ แต่เป็นกำร
ร่วมมือของชำยและหญิงกับพระเจ้ำ ในกำรท ำให้กำรเนรมิตสร้ำงโลกท่ีแลเห็นได้ส ำเร็จสมบูรณ์ไป 
แต่กำรณ์ไม่เป็นเช่นนั้น เพรำะมนุษย์ท ำบำป 

วรรค 7. มนุษย์ตกในบำป (385-421) (มี 4 เรื่อง) 
 คพค.พูดถึงควำมชั่วร้ำยเป็นควำมลึกลับ เรำจะเข้ำใจได้ก็ต่อเมื่อพิจำรณำควบคู่กับเรื่อง
พระเยซูคริสตเจ้ำ ผู้ทรงเป็นผู้เดียวท่ีทรงพิชิตควำมชั่วร้ำยได้ คพค.แยกอธิบำยเป็น 4 เร่ือง 
 (1) บำปมีอยู่จริง (386-390) : บำปมีอยู่เสมอในประวัติศำสตร์มนุษย์ แต่เพื่อจะเข้ำใจว่ำ
บำปคืออะไร จ ำเป็นต้องอำศัย “กำรเปิดเผยของพระเจ้ำ” และจำกกำรท่ีพระเจ้ำทรงเปิดเผย
แผนกำรของพระองค์ให้เรำรู้ว่ำ “มนุษย์ถูกสร้ำงมำให้มีควำมสัมพันธ์กับพระเจ้ำ” เรำจึงเข้ำใจว่ำ
บำปคือ “กำรใช้เสรีภำพอย่ำงไม่ถูกต้อง นั่นคือ มนุษย์ใช้เพื่อปฏิเสธพระเจ้ำและต่อต้ำน 
พระเจ้ำ” พระเจ้ำประทำนเสรีภำพนี้แก่สิ่งสร้ำงท่ีเป็นบุคคลคือมนุษย์ “เพ่ือให้เขำรักพระองค์และ
รักกันได้” แต่มนุษย์ใช้เสรีภำพนี้ไปในทำงท่ีผิด “บำปแรก” จึงเกิดขึ้น ดังนั้น เร่ืองเล่ำกำรท่ีมนุษย์
ตกในบำปในหนังสือปฐมกำล (บทท่ี 3) เป็นกำรเล่ำโดยใช้ภำษำสัญลักษณ์เพ่ือยืนยันว่ำ บิดำมำรดำ
ของเรำได้ท ำควำมผิด “โดยอิสระเสรี” มำตั้งแต่ต้นแล้ว 
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 พระศำสนจักรสอนว่ำ วิญญำณเป็นจิต ซึ่งแต่ละดวงได้รับกำรสร้ำงขึ้นโดยตรงจำกพระเจ้ำ 
ไม่ใช่ผลผลิตของบิดำมำรดำ พระศำสนจักรยังสอนอีกว่ำ วิญญำณเป็น “อมตะ” ไม่สูญสลำยไป
เมื่อแยกออกจำกร่ำงกำย และจะกลับมำรวมกับร่ำงกำยอีกในกำรกลับคืนชีพครั้งสุดท้ำย 
 (3) พระเจ้ำสร้ำงมนุษย์ให้เป็นชำยและหญิง (369-373) ซ่ึงมีควำมหมำยว่ำ เท่ำเทียม
กัน แต่แตกต่ำงกัน กำรท่ีมนุษย์เป็นชำยและหญิงนั้นเพรำะพระเจ้ำทรงประสงค์เช่นนั้น ในด้ำน
หนึ่ง เพื่อให้พวกเขำเท่ำเทียมกันในฐำนะเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์เหมือนกัน แต่ในอีกด้ำนหนึ่ง เพื่อให้
พวกเขำมีควำมเป็นอยู่เฉพำะของตนเองในกำรเป็นชำยหรือหญิง ซึ่งแตกต่ำงกัน ควำมเป็นชำยและ
หญิงจึงเป็นพระประสงค์ของพระเจ้ำในกำรสร้ำงมนุษย์ 
 ยังหมำยถึง ถูกสร้ำงมำเพื่อกันและกัน พระเจ้ำตรัสว่ำ “มนุษย์อยู่คนเดียวนั้นไม่ดีเลย เรำ
จะสร้ำงผู้ช่วยท่ีเหมำะสมกับเขำให้” (ปฐก 2:18) แล้วพระเจ้ำก็สร้ำงหญิงจำกกระดูกซี่โครงของ
ชำย เมื่อชำยเห็นหญิงก็ดีใจและพูดว่ำ “นี่คือกระดูกของฉัน และเนื้อจำกเนื้อของฉัน” (ปฐก 2:23) 
นี่หมำยควำมว่ำ ชำยและหญิงถูกสร้ำงมำ “เพื่อกันและกัน” พระเจ้ำทรงสร้ำงเขำให้แตกต่ำงกัน
เพื่อจะได้ “เติมเต็มกันและกัน” และ “ช่วยเหลือกันและกัน” ดังนี้ ในกำรแต่งงำน ท้ังสองจึงถูก
รวมเข้ำเป็นเน้ือเดียวกัน 
 (4) พระเจ้ำทรงก ำหนดให้มนุษย์เป็นมิตรกับพระองค์-ในสวนอุทยำน (374-379) : 
มนุษย์คนแรกไม่เพียงถูกสร้ำงมำให้ดีเท่ำนั้น แต่ยังถูกสร้ำงมำเพื่อให้ “เป็นมิตรกับพระผู้สร้ำง” 
และมีควำมกลมกลืนกับสิ่งสร้ำงอื่นท่ีอยู่กับเขำ เครื่องหมำยของควำมสนิทสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์
กับพระเจ้ำคือ พระท่ีพระองค์ทรงน ำมนุษย์มำอยู่ในสวนอุทยำนของพระองค์ มนุษย์มีชีวิตอยู่ท่ีนั่น
เพื่อ "เพำะปลูกและดูแลสวน" (ปฐก 2:15) กำรท ำงำนจึงไม่เป็นภำระหรือกำรลงโทษ แต่เป็นกำร
ร่วมมือของชำยและหญิงกับพระเจ้ำ ในกำรท ำให้กำรเนรมิตสร้ำงโลกท่ีแลเห็นได้ส ำเร็จสมบูรณ์ไป 
แต่กำรณ์ไม่เป็นเช่นนั้น เพรำะมนุษย์ท ำบำป 

วรรค 7. มนุษย์ตกในบำป (385-421) (มี 4 เรื่อง) 
 คพค.พูดถึงควำมชั่วร้ำยเป็นควำมลึกลับ เรำจะเข้ำใจได้ก็ต่อเมื่อพิจำรณำควบคู่กับเรื่อง
พระเยซูคริสตเจ้ำ ผู้ทรงเป็นผู้เดียวท่ีทรงพิชิตควำมชั่วร้ำยได้ คพค.แยกอธิบำยเป็น 4 เร่ือง 
 (1) บำปมีอยู่จริง (386-390) : บำปมีอยู่เสมอในประวัติศำสตร์มนุษย์ แต่เพื่อจะเข้ำใจว่ำ
บำปคืออะไร จ ำเป็นต้องอำศัย “กำรเปิดเผยของพระเจ้ำ” และจำกกำรท่ีพระเจ้ำทรงเปิดเผย
แผนกำรของพระองค์ให้เรำรู้ว่ำ “มนุษย์ถูกสร้ำงมำให้มีควำมสัมพันธ์กับพระเจ้ำ” เรำจึงเข้ำใจว่ำ
บำปคือ “กำรใช้เสรีภำพอย่ำงไม่ถูกต้อง นั่นคือ มนุษย์ใช้เพื่อปฏิเสธพระเจ้ำและต่อต้ำน 
พระเจ้ำ” พระเจ้ำประทำนเสรีภำพนี้แก่สิ่งสร้ำงท่ีเป็นบุคคลคือมนุษย์ “เพ่ือให้เขำรักพระองค์และ
รักกันได้” แต่มนุษย์ใช้เสรีภำพนี้ไปในทำงท่ีผิด “บำปแรก” จึงเกิดขึ้น ดังนั้น เร่ืองเล่ำกำรท่ีมนุษย์
ตกในบำปในหนังสือปฐมกำล (บทท่ี 3) เป็นกำรเล่ำโดยใช้ภำษำสัญลักษณ์เพ่ือยืนยันว่ำ บิดำมำรดำ
ของเรำได้ท ำควำมผิด “โดยอิสระเสรี” มำตั้งแต่ต้นแล้ว 

 (2) ทูตสวรรค์ตกในบำป (391-395) : คพค.พูดถึง “เบื้องหลัง” ของกำรท่ีบิดำมำรดำ
เดิมของเรำเลือกท่ีจะไม่เชื่อฟังพระบัญชำของพระเจ้ำนั้น เพรำะมี “เสียงต่อต้ำนพระเจ้ำคอย
ล่อลวงซ่อนอยู่” เสียงนี้คืออดีตทูตสวรรค์ท่ีท ำบำปและได้ชื่อใหม่ว่ำ “ซำตำน” หรือ “ปีศำจ” 
ก่อนนั้นปีศำจเป็นทูตสวรรค์ท่ีดี ปีศำจและจิตชั่วต่ำงๆ นั้น โดยธรรมชำติแล้วพระเจ้ำสร้ำงมำดี แต่
ท่ีชั่วไปเพรำะกำรกระท ำของตนเอง 
 พระคัมภีร์เล่ำเรื่อง “บำปของทูตสวรรค์ว่ำเกิดจำกกำรเลือกอย่ำงอิสระและเสรี” ด้วย
เช่นกัน บำปของทูตสวรรค์เหล่ำนี้รับกำรอภัยไม่ได้ ไม่ใช่เพรำะพระเจ้ำไม่ทรงพระกรุณำ แต่เป็น
เพรำะลักษณะท่ีทูตสวรรค์ตัดสินใจเลือกนั้นไม่อำจเปลี่ยนแปลงได้ หลังตกในบำปแล้ว ทูตสวรรค์
เหล่ำนั้นจึงไม่มีโอกำสกลับใจได้อีก เหมือนกับท่ีเมื่อมนุษย์ตำยแล้ว ก็ไม่อำจกลับใจได้แล้ว 
 (3) บำปก ำเนิด (396-409): เกิดจำก พระเจ้ำทรงทดสอบเสรีภำพของมนุษย์ มนุษย์เป็น
สิ่งสร้ำงท่ีมีจิตวิญญำณ เขำจึงมีอิสรภำพท่ีจะเลือก และเมื่อมนุษย์ถูกปีศำจล่อลวง เขำก็ใช้เสรีภำพ
ของตนเช่ือในค ำล่องลวงนั้น บำปแรกของมนุษย์จึงเกิดขึ้น เขำเลือกไม่เชื่อฟังพระบัญชำของ 
พระเจ้ำอีกต่อไป นี่คือสำระของบำปแรกของมนุษย์ บำปทั้งหลำยที่ตำมมำก็เป็นกำรไม่เชื่อฟัง
พระเจ้ำ 
 ในบำปนี้ มนุษย์ให้ควำมส ำคัญกับตนเองมำกกว่ำพระเจ้ำ เขำเลือกตัวเองและต่อต้ำน
พระเจ้ำ ต่อต้ำนเงื่อนไขของสถำนกำรณ์เป็นสิ่งสร้ำงของตนึคือเป็นสิ่งสร้ำง เขำเชื่อค ำ
หลอกลวงของปีศำจ อยำกเป็นเหมือนพระเจ้ำ พระคัมภีร์แสดงให้ผลของกำรไม่เชื่อฟังครั้งนี้ 
คือ อำดัมและเอวำสูญเสียพระหรรษทำนควำมศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิมทันที กำรอยู่ร่วมกันระหว่ำชำย
กับหญิงเริ่มตึงเครียด ควำมกลมกลืนระหว่ำงมนุษย์กับสิ่งสร้ำงอื่นๆ ก็ถูกท ำลำยลง สิ่งสร้ำงท่ี
มองเห็นกลำยเป็นสิ่งท่ีแตกต่ำงและเป็นศัตรูกับมนุษย์ ท่ีสุด มนุษย์จะกลับเป็นฝุ่นดิน เพรำะเขำถูก
ปั้นมำจำกดิน ควำมตำยจึงเข้ำมำในประวัติศำสตร์ของมนุษย์  หลังจำกบำปแรก บำปอื่นๆ ก็
ตำมมำในโลก กำอินฆ่ำอำแบลน้องชำย เกิดควำมเส่ือมทรำมขยำยไปท่ัวโลก และมีอยู่ท่ัวไปตลอด
ประวัตศำสตร์ของมนุษย ์
 ผลของบำปแรกยังส่งผลต่อมนุษยชำติ มนุษย์ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับบำปของอำดัม
ด้วย เปำโลกล่ำวยืนยันเรื่องนี้ว่ำ “มวลมนุษย์กลำยเป็นคนบำปเพรำะควำมไม่เชื่อฟังของมนุษย์
เพียงคนเดียว” (รม 5:19) และ “บำปเข้ำมำในโลกเพรำะมนุษย์คนเดียว และควำมตำยเข้ำมำ
เพรำะบำปฉันใด ควำมตำยก็แพร่กระจำยไปถึงมนุษย์ทุกคนเพรำะทุกคนท ำบำปฉันนั้น ”  
(รม 5:12) พระศำสนจักรยึดถือและสอนตำมแนวค ำสอนของเปำโลนี้เรื่อยมำ ผลของบำปของ
อำดัมถ่ำยทอดมำถึงมนุษย์ทุกคน เพรำะเม่ืออำดัมและเอวำท ำบำป แม้เป็นบำปส่วนตัว แต่ก็
ถ่ำยทอดต่อมำ นี่คือกำรส่งต่อ “ธรรมชำติมนุษย์ที่ตกในบำป คือ ธรรมชำติที่สูญเสียควำม
ศักดิ์สิทธิ์และควำมชอบธรรมดั้งเดิมไป” บำปนี้เรียกว่ำ “บำปก ำเนิด” ซึ่งไม่ใช่บำปท่ีตนท ำ  
แต่เป็น “สภำพ” ท่ีติดตัวมำ 
 (4) แต่พระเจ้ำไม่ทรงละทิ้งมนุษย์ (410-412) : ทันทีท่ีมนุษย์ตกในบำปแล้ว พระเจ้ำก็
ทรงบอกให้มนุษย์รู้ว่ำพวกเขำจะมีชัยชนะเหนือควำมชั่วร้ำยและบำป หนังสือปฐมกำลเรียกกำร
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บอกนี้ว่ำ “ข่ำวดีประกำรแรก” เพรำะเป็นกำรแจ้งข่ำวครั้งแรกเรื่องผู้ท่ีจะมำกอบกู้ ซึ่งก็คือ  
“พระเมสสิยำห์” ผ่ำนทำงค ำสัญญำเรื่องกำรต่อสู้ระหว่ำง “งู” กับ “หญิง” และชัยชนะในท่ีสุด
ของเชื้อสำยของหญิงผู้นี ้
 ธรรมประเพณีอธิบำยกำรแจ้งข่ำวนี้ว่ำเป็นกำรพูดถึง “อำดัมคนใหม่” คือ “พระเยซู- 
คริสตเจ้ำ” ซึ่ง “เพรำะควำมเชื่อฟัง” จนถึงกับยอมตำยบนไม้กำงเขน จึงได้แก้ไขควำมไม่เชื่อฟัง
ของอำดัมได้อย่ำงเหลือเฟือ ยิ่งกว่ำนั้น ยังเห็นว่ำหญิงท่ีถูกกล่ำวถึงในข่ำวดีแรกนี้ คือ “พระนำง 
มำรีย์” พระมำรดำของพระเยซูคริสตเจ้ำ ผู้เป็น “เอำวำคนใหม่” เพรำะนำงเป็นผู้หญิงคนแรกท่ี
ได้รับผลจำกชัยชนะท่ีพระคริสตเจ้ำทรงมีเหนือบำป โดยพระเจ้ำทรงสงวนพระนำงไว้ให้พ้นจำก
มลทินใดๆ ของบำปก ำเนิด และตลอดพระชนมชีพของพระนำงในโลกนี้ อำศัยพระหรรษทำนพิเศษ
ของพระเจ้ำ พระนำงไม่ได้ทรงท ำบำปชนิดใดเลย 

 

บทที่ 2 
ข้ำพเจ้ำเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้ำ พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้ำ (422-682) 

 “แต่เมื่อถึงเวลำท่ีก ำหนดไว้ พระเจ้ำทรงส่งพระบุตรของพระองค์ให้มำบังเกิดจำกหญิง 
ผู้หนึ่ง เกิดมำอยู่ใต้ธรรมบัญญัติ เพื่อทรงไถ่ผู้ท่ีอยู่ใต้ธรรมบัญญัติ และท ำให้เรำได้เป็นบุตร
บุญธรรม” (กท 4:4-5) 

 เรื่องพระเยซูเจ้ำทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้ำ เป็นผู้ท่ีท ำให้พระสัญญำท่ี 
พระเจ้ำได้ทรงท ำไว้กับอับรำฮัมและบุตรหลำนส ำเร็จไปนั้น คพค.เรียกว่ำเป็น “ข่ำวดี” (422-
425) ท่ีบรรดำอัครสำวกและศิษย์รุ่นแรกๆ ยอมรับด้วยควำมเชื่อ และมีควำมกระตือรือร้นท่ีจะ
ประกำศข่ำวดีและส่งมอบควำมเชื่อนี้ต่อๆ กันมำ เพื่อให้ทุกคนได้เข้ำมำมีควำมเชื่อในพระองค์
เหมือนพวกเขำ (ดู 1 ยน 1:1-4) 

  ดังนี้ “พระเยซูคริสตเจ้ำ” จึงเป็น “หัวใจ” หรือ “สำระส ำคัญ” ของกำรประกำศและ
กำรสอนถ่ำยทอดของเรำ (426-429) พระองค์คือองค์พระวจนำตถ์ พระบุตรเพียงพระองค์เดียวท่ี
ทรงบังเกิดจำกพระบิดำ ทรงรับทรมำนและสิ้นพระชนม์เพ่ือเรำ ยิ่งกว่ำนั้น พระองค์ได้ทรงกลับคืน
พระชนมชีพและด ำรงอยู่ท่ำมกลำงเรำเสมอ “กำรสอนค ำสอน” จึงเป็นกำรประกำศให้ทุกคนรู้ถึง
เรื่องรำวท่ีเป็นแผนกำรแต่นิรันดรของพระเจ้ำนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้มนุษย์ทุกคนเข้ำมำมี
สัมพันธ์กับพระเยซูคริสตเจ้ำ แต่เพ่ือจะประกำศ “ข่ำวดี” และถ่ำยทอด “ควำมเชื่อ” นี้ได้อย่ำง
เกิดผล จ ำเป็นที่ผู้ประกำศต้องรู้จักควำมเชื่อเหล่ำนี้ให้ดีเสียก่อนว่ำ พระเยซูคริสตเจ้ำ ทรงเป็น
พระบุตรของพระเจ้ำ และเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ำอย่ำงไร  และต่อไปนี้คือควำมเชื่อดังกล่ำว  
ซึ่ง คพค.แบ่งเป็น 6 เร่ือง (ตอนที่ 2-7) ดังนี้ 
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ตอนที่ 2. ข้ำพเจ้ำเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้ำ พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้ำ และ 
  องค์พระผู้เป็นเจ้ำของข้ำพเจ้ำทั้งหลำย (430-455) 

 เป็นท่ีชัดเจนว่ำ บุตรชำยของพระนำงมำรีย์ท่ีชื่อ “เยซู” นั้น ได้ท ำให้ผลงำนยิ่งใหญ่ส ำเร็จ
สมบูรณ์ไป นั่นคือ กำรช่วยประชำกรของพระเจ้ำให้รอดพ้นจำกบำป ชื่อ “คริสต์” นั้นเป็นอีกชื่อ
หนึ่งท่ีถูกน ำมำใช้ร่วมกับชื่อเยซู แต่มีอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันท่ีพระเยซูเจ้ำถูกเรียกว่ำ “องค์พระ- 
ผู้เป็นเจ้ำ” ซึ่งเป็นค ำท่ีแสดงถึงธรรมชำติควำมเป็นพระเจ้ำของพระเยซู พระเยซูองค์ยังได้รับกำร
ประกำศว่ำเป็น “บุตรพระเจ้ำ” ด้วย โดยหลังจำกพระเยซูทรงถำมบรรดำศิษย์ของพระองค์ว่ำ 
“ท่ำนคิดว่ำเรำเป็นใคร?” ซีโมน เปโตร ได้ทูลตอบว่ำ “พระองค์คือพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้ำ
ผู้ทรงชีวิต” (มธ.16:15-17) ต่อไปนี้ เป็นกำรอธิบำยค ำเรียก 4 ชื่อด้วยกัน ดังนี้ 
 (1) พระเยซูเจ้ำ (430-435) : ค ำว่ำ “เยซู” ในภำษำฮีบรูแปลว่ำ “พระเจ้ำทรงช่วยให้
รอดพ้น” ชื่อนี้เป็นทูตสวรรค์กำเบรียลท่ีถวำยให้ครั้งเมื่อมำแจ้งสำรเรื่องกำรบังเกิดของพระองค์
แก่พระนำงมำรีย์ ในเวลำเดียวกัน ชื่อนี้ก็แสดงถึงพันธกิจของพระองค์ด้วย คือ “จะทรงช่วย
ประชำกรของพระองค์ให้รอดพ้นจำกบำป” (มธ 1:21) ประวัติศำสตร์แห่งควำมรอดครั้งใหม่ของ
พระเจ้ำ คือ กำรช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น จึงเริ่มต้นในพระเยซูเจ้ำ พระบุตรของพระเจ้ำ ท่ีทรงมำรับ
สภำพเป็นมนุษย ์

  พระนำม “เยซู” จึงเป็นพระนำมเดียวท่ีน ำควำมรอดพ้นมำให้มนุษยชำติ บรรดำศิษย์ของ
พระเยซูเจ้ำก็ท ำอัศจรรย์โดยอำศัยพระนำมนี้เช่นกัน และพระนำมนี้ก็ได้กลำยเป็นศูนย์กลำงของ
ค ำอธิษฐำนภำวนำของคริสตชน ค ำภำวนำทำงพิธีกรรมทุกบทล้วนจึงลงท้ำยด้วยสูตรท่ีว่ำ “ท้ังนี้ 
อำศัยพระบำรมีพระเยซูคริสตเจ้ำ องค์พระผู้เป็นเจ้ำของข้ำพเจ้ำท้ังหลำย” 
 (2) พระคริสตเจ้ำ (436-440) : ค ำว่ำ “พระคริสตเจ้ำ” (Christos) เป็นค ำแปลภำษำ
กรีกของค ำฮีบรู “เมสสิยำห์” (Messiah) ซึ่งแปลว่ำ “ผู้รับเจิม” ในอิสรำเอลถือว่ำผู้ท่ีถวำยตน
ปฏิบัติภำรกิจของพระเจ้ำมักเป็นผู้ท่ีได้รับเจิมจำกพระเจ้ำ เช่น กษัตริย์ สมณะ และประกำศก 
ดังนี้ ชื่อ“พระคริสตเจ้ำ” หรือ “ผู้รับเจิม” จึงเป็นชื่อเฉพำะของพระเยซูเจ้ำ เพรำะพระองค์ได้รับ
เจิมอย่ำงพิเศษจำกพระจิตเจ้ำ และได้ทรงปฏิบัติพันธกิจท่ีได้รับมอบหมำยมำจำกพระเจ้ำจน
ส ำเร็จสมบูรณ ์คือ กำรสถำปนำพระอำณำจักรของพระเจ้ำขึ้นใหม่ในโลก 
 พระเยซูเจ้ำเป็นผู้ได้รับเจิมเป็นพระเมสสิยำห์นับแต่นิรันดรแล้ว ได้รับกำรเปิดเผยอีกครั้ง
หนึ่งในเหตุกำรณ์ครั้งท่ีพระองค์รับพิธีล้ำงจำกนักบุญยอห์น เมื่อ “พระเจ้ำทรงเจิมพระองค์ด้วย
พระอำนุภำพของพระจิตเจ้ำ” (กจ 10:38) เพื่อประกำศให้อิสรำเอลรู้จักพระเยซูเจ้ำในฐำนะ 
พระเมสสิยำห์ท่ีพวกเขำรอคอย ซึ่งชำวยิวจ ำนวนมำกและรวมถึงชำวต่ำงชำติด้วยได้ยอมรับ
พระองค์ในฐำนะเป็นโอรสของกษัติรย์ดำวิดท่ีพระเจ้ำทรงสัญญำไว้กับอิสรำเอล และพระเยซูเจ้ำ
เองก็ทรงรับกำรแสดงควำมเชื่อของอิสรำเอลนี้ผ่ำนทำงกำรประกำศของอัครสำวกเปโตรท่ียอมรับ
ว่ำ “พระองค์คือพระคริสตเจ้ำ(พระเมสสิยำห์)” 
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 (3) พระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้ำ (441-445) : ในพันธสัญญำเดิมบุตรของ
พระเจ้ำเป็น “ต ำแหน่ง” ท่ีให้แก่ประชำกรท่ีพระเจ้ำทรงเลือกสรร คือ ชำวอิสรำเอล แต่ในพันธ- 
สัญญำใหม่ กำรเป็น “พระบุตรพระเจ้ำของพระเยซู” นี้แตกต่ำงจำกกำรเป็นบุตรของพระเจ้ำของ
ชำวอิสรำเอล เพรำะเป็นพระเจ้ำท่ีเปิดเผยเรื่องนี้ เห็นได้ชัดในเหตุกำรณ์ครั้งเมื่อเปโตรสำรภำพว่ำ
พระเยซูเจ้ำทรงเป็น “พระคริสตเจ้ำ พระบุตรของพระเจ้ำผู้ทรงชีวิต” นั้น แล้วพระเยซูเจ้ำก็ทรง
ตรัสตอบเปโตรว่ำ “มิใช่มนุษย์ท่ีเปิดเผยให้ท่ำนรู้ แต่พระบิดำของเรำผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผย” 
(มธ 16:17) นี่หมำยควำมว่ำ พระเยซูเจ้ำทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้ำนับแต่นิรันดรแล้ว ไม่ใช่
ต ำแหน่งที่พระเจ้ำประทำนให้เหมือนชำวอิสรำเอล นี่เป็น “หัวใจ” ของควำมเชื่อท่ีได้รับสืบทอดต่อ
กันมำจำกบรรดำอัครสำวก โดยมีเปโตรเป็นตัวแทนในกำรประกำศควำมเชื่อนี้ 
 นอกจำกนี้ ในพระวรสำรยังมีเล่ำถึงเหตุกำรณ์ส ำคัญสองครั้ง คือ เมื่อพระเยซูเจ้ำทรงรับ 
พิธีล้ำงจำกนักบุญยอห์นท่ีแม่น้ ำจอร์แดน และเมื่อพระองค์ทรงแสดงพระองค์อย่ำงรุ่งโรจน์บนภูเขำ 
พระบิดำได้ทรงเปล่งพระสุรเสียงจำกท้องฟ้ำประกำศว่ำ พระเยซูคริสตเจ้ำทรงเป็น “บุตรสุดท่ีรัก” 
ของพระองค์ และหลังกำรกลับคืนพระชนมชีพแล้ว กำรเป็นพระบุตรของพระเจ้ำปรำกฏให้เห็นอีก
ครั้งในพระวรกำยท่ีรุ่งโรจน์ของพระเยซูเจ้ำ ซึ่งเป็นบรรดำอัครสำวกท่ีได้กล่ำวยอมรับว่ำ “เรำได้
เห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ เป็นพระสิริรุ่งโรจน์ท่ีทรงรับจำกพระบิดำในฐำนะพระบุตรเพียง
พระองค์เดียว เป่ียมด้วยพระหรรษทำนและควำมจริง” (ยน 1:14) 
 (4) องค์พระผู้เป็นเจ้ำ (446-451) : ค ำภำษำฮีบรู YHWH ท่ีพระเจ้ำทรงเปิดเผยแก่โมเสส
ในพันธสัญญำเดิมนั้น เมื่อแปลเป็นภำษำกรีกใช้ค ำว่ำ Kyrios ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ “เจ้ำนำย” หรือ 
“องค์พระผู้เป็นเจ้ำ” ค ำนี้เป็นพระนำมท่ีอิสรำเอลใช้เพื่อเรียกพระนำมพระเจ้ำของตนโดยเฉพำะ 
ในพันธสัญญำใหม่ก็ใช้ค ำนี้เพื่อเรียกพระบิดำและรวมถึงพระเยซูเจ้ำด้วย ดังนี้ จึงเท่ำกับเป็นกำร
ยอมรับว่ำพระเยซูเจ้ำทรงเป็น “องค์พระผู้เป็นเจ้ำ” 
 ในชีวิตของพระเยซูเจ้ำเอง ตลอดช่วงเวลำท่ีพระองค์ทรงเทศนำสั่งสอน พระองค์ได้ทรง
แสดงให้ทุกคนเห็นว่ำพระองค์ “มีอ ำนำจเหมือนพระเจ้ำ” ผู้ทรงมีอ ำนำจเหนือธรรมชำติ เหนือ
โรคภัยไข้เจ็บ เหนือปีศำจ และเหนือแม้กระทั่งควำมตำยและบำป พระวรสำรจึงเล่ำหลำยต่อหลำย
ครั้งว่ำ บรรดำประชำชนท่ีเข้ำมำเฝ้ำพระองค์ต่ำงเรียกพระองค์ว่ำ “องค์พระผู้เป็นเจ้ำ” และขอให้
พระองค์ทรงช่วยเหลือและรักษำโรคให้พวกเขำ (เทียบ มธ 8:2; 14:30; 20:30-31) กำรเรียกเช่นนี้
ยังเป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำ พวกเขำรับรู้และยอมรับว่ำ พระเยซูคริสตเจ้ำคือองค์พระผู้เป็นเจ้ำของ
พวกเขำ พระศำสนจักรยอมรับควำมเชื่อเช่นนี้นับแต่สมัยแรก และก็ได้ประกำศเป็นสูตรยืนยัน
ควำมเชื่อส่งมอบสืบต่อกันมำ 
 จึงนับแต่เริ่มประวัติศำสตร์ของคริสต์ศำสนำแล้วท่ีค ำว่ำ “องค์พระผู้เป็นเจ้ำ” ปรำกฏอยู่
ท่ัวไปในค ำอธิษฐำนภำวนำของคริสตชน เช่น ในค ำลงท้ำยของบทภำวนำท่ีกล่ำวว่ำ “ท้ังนี้ ขอพึ่ง
พระบำรมีพระเยซูคริสตเจ้ำ พระบุตรพระองค์ (พระเจ้ำ) ผู้ทรงจ ำเริญและครองรำชย์ เป็นพระเจ้ำ
หนึ่งเดียวกับพระองค์ (พระบิดำ) และพระจิต ตลอดนิรันดร” 
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ตอนที่ 3. ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้ำ ทรงบังเกิดจำกพระนำงมำรีย์พรหมจำรี 
  (456-570) 

 เร่ืองรำวชีวิตของพระเยซูเจ้ำ เร่ิมจำกเหตุกำรณ์คร้ังท่ีทูตสวรรค์ได้แจ้งสำรแก่พระนำงมำรีย์
พรหมจำรีว่ำ พระเจ้ำทรงเลือกสรรเธอให้เป็นมำรดำของพระบุตรของพระเจ้ำ และเธอผู้ซึ่งยังคง
เป็นพรหมจำรีอยู่นั้นจะปฏิสนธิบุตรชำย โดยปรำศจำกกำรมีควำมสัมพันธ์กับโยเซฟหรือชำยคนใด
เลย แต่จะเป็นไปด้วยฤทธิ์อ ำนำจของพระจิตเจ้ำ ส่วนพระนำงมำรีย์ แม้จะยังรู้สึกสับสนและไม่
เข้ำใจ แต่ก็น้อมรับพระประสงค์ของพระเจ้ำผ่ำนทำงกำรแจ้งสำรของทูตสวรรค์นี้ และโดยทันที 
พระเยซูก็ได้ปฏิสนธิในครรภ์ของพระนำงมำรีย์  (เทียบ ลก 1:28-38) คพค.ได้แบ่งเรื่องนี้เป็น  
3 เร่ือง (วรรค) ดังนี้ 
 วรรค 1. พระบุตรของพระเจ้ำทรงรับสภำพมนุษย์ 
 วรรค 2. ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้ำ ทรงบังเกิดจำกพระนำงมำรีย์พรหมจำรี 
 วรรค 3 พระธรรมล้ ำลึกพระชนมชีพของพระคริสตเจ้ำ 

วรรค 1)  พระบุตรของพระเจ้ำทรงรับสภำพมนุษย์ (456-483) 
 (1) ท ำไมพระบุตรพระเจ้ำ (พระวจนำตถ์) จึงมำรับสภำพมนุษย์  : ค ำตอบของ
เรื่องนี้ พบในสูตรยืนยันควำมเชื่อของสภำพระสังคำยนำนีเชอำ-คอนสแตนติโนเปิลท่ีประกำศว่ำ 
“เพรำะเห็นแก่เรำมนุษย์ เพื่อทรงช่วยเรำให้รอด พระองค์จึงเสด็จจำกสวรรค์ ... ทรงรับสภำพ
มนุษย์จำกพระนำงมำรีย์พรหมจำรีด้วยพระอำนุภำพของพระจิตเจ้ำ และทรงบังเกิดเป็นมนุษย์” 
(DS 150) กำรรับสภำพเป็นมนุษย์ “เพรำะเห็นแก่เรำมนุษย์นี้” สำมำรถอธิบำยได้ว่ำ 

- เพ่ือช่วยเรำให้รอดพ้น โดยท ำให้เรำคืนดีกับพระเจ้ำนั่นเอง 
- เพ่ือเรำจะได้รู้จักควำมรักของพระเจ้ำ 
- เพ่ือทรงเป็นตัวอย่ำงควำมศักดิ์สิทธิ์ให้แก่เรำ 
- เพ่ือท ำให้เรำเข้ำมีส่วนร่วมในพระธรรมชำติของพระเจ้ำ” 

 (2) กำรรับสภำพมนุษย์: ค ำนี้พระศำสนจักรน ำมำจำกนักบุญยอห์น (“พระวจนำตถ ์
ทรงรับสภำพมนุษย์” ยน 1:14) ซึ่งมีควำมหมำยว่ำทรงรับเนื้อหนัง หรือทรงรับร่ำงกำยมนุษย์  
ดังค ำยืนยันของเปำโลท่ีว่ำ “ทรงสละพระองค์จนหมดสิ้น ทรงรับสภำพดุจทำส เป็นมนุษย์ 
ดุจเรำ ทรงแสดงพระองค์ในสภำพมนุษย์ ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับทรงยอมรับแม้ควำมตำย  
เป็นควำมตำยบนไม้กำงเขน” (ฟป 2:5-8) 
 (3) ทรงเป็นพระเจ้ำแท้และมนุษย์แท้ : กำรรับสภำพมนุษย์ไม่ได้หมำยควำมว่ำ  
พระเยซูคริสตเจ้ำมีส่วนหนึ่งเป็นพระเจ้ำ อีกส่วนหนึ่งเป็นมนุษย์ และไม่ใช่เป็นกำรผสมผสำนของ
ส่วนท่ีเป็นพระเจ้ำกับส่วนท่ีเป็นมนุษย์     แต่พระองค์ทรงเป็นมนุษย์อย่ำงแท้จริง โดยยังทรงเป็น
พระเจ้ำอยูอ่ย่ำงแท้จริงด้วย 
 ลัทธิมิจฉำทิฐิในสมัยแรกๆ ส่วนใหญ่ไม่ปฏิเสธควำมเป็นพระเจ้ำ (พระเทวภำพ) ของ
พระเยซูคริสตเจ้ำ แต่ปฏิเสธเรื่องควำมเป็นมนุษย์แท้จริงของพระองค์ เช่น พวกลัทธิไญยนิยม 
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(Docetismus gnosticus) สอนว่ำ สภำพมนุษย์ของพระพระเยซูเจ้ำไม่มีอยู่จริง เป็นแต่เพียง 
“ภำพลวงตำ” แต่ควำมเชื่อของคริสตชนนับแต่สมัยอัครสำวกได้ยืนยันว่ำ พระบุตรของพระเจ้ำ
ทรงรับสภำพมนุษย์จริงๆ สภำพระสังคำยนำสำกลครั้งแรกท่ีเมืองนีเชอำในปี 325 พระศำสนจักร
จึงได้ประกำศบทสูตรยืนยันควำมเชื่อว่ำ “พระบุตรของพระเจ้ำมิได้ถูกสร้ำง แต่ทรงบังเกิดร่วม 
พระธรรมชำติเดียวกับพระบิดำ (กรีก homo-ousios) และได้ประณำมอำรีอุสท่ีสอนว่ำ “พระบุตร
พระเจ้ำเกิดจำกควำมว่ำงเปล่ำ (ex nihilo) และทรงมีพระธรรมชำติและควำมเป็นอยู่แตกต่ำงจำก
พระบิดำ” 
 ต่อมำได้มีค ำสอนผิดๆ ของเนสโตรีอุสและพรรคพวกท่ีอ้ำงว่ำ พระบุคคลมนุษย์ใน  
พระคริสตเจ้ำเข้ำมำรวมกับพระบุคคลพระเจ้ำของพระบุตรของพระเจ้ำ ท ำให้พระองค์มีสองบุคคล 
(two distinct hypostases) ยังมีพวกมิจฉำทิฐิเอกธรรมชำตินิยม (Monophysites) สอนว่ำ 
พระธรรมชำติมนุษย์ของพระคริสตเจ้ำถูกรับเข้ำมำรวมอยู่กับพระบุคคลพระเจ้ำของพระบุตร  
พระเจ้ำแล้ว พระเยซูคริสตเจ้ำจึง “ไม่มีธรรมชำติมนุษย์” อีกต่อไป เป็นต้น 
 ดังนี้ พระศำสนจักรจึงประกำศยืนยันตลอดมำว่ำ พระเยซูคริสตเจ้ำทรงเป็นท้ังพระเจ้ำแท้
และมนุษย์แท้โดยไม่แยกจำกกัน ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้ำอย่ำงแท้จริงซึ่งทรงรับสภำพเป็น
มนุษย์ กลำยเป็นพี่น้องของเรำ ถึงกระนั้น พระองค์ก็ยังไม่เลิกเป็นพระเจ้ำ องค์พระผู้เป็นเจ้ำของ
เรำ 
 (4) พระบุตรของพระเจ้ำทรงเป็นมนุษย์ได้อย่ำงไร : กำรรับสภำพเป็นมนุษย์ของ
พระบุตรของพระเจ้ำเป็นธรรมล้ ำลึก กล่ำวคือ เป็นกำรรับธรรมชำติมนุษย์ เข้ำมำ ไม่ได้กลืน
ธรรมชำติมนุษย์ให้หำยไปแต่อย่ำงใด ด้วยเหตุนี้ พระศำสนจักรจึงประกำศยืนยันมำตลอดทุกยุค
ทุกสมัยว่ำพระคริสตเจ้ำทรงเป็นมนุษย์อย่ำงแท้จริง ทรงมีร่ำงกำยมนุษย์ท่ีพร้อมจะปฏิบัติงำน
อย่ำงเต็มท่ีร่วมกับวิญญำณ สติปัญญำและเจตนำเหมือนกับมนุษย์ทุกคน แต่สภำพมนุษย์ท่ีแท้จริง
ของพระเยซูคริสตเจ้ำนี้เป็นของพระบุคคลเดียว พระเจ้ำเดียวขององค์พระบุตรของพระเจ้ำผู้ทรง
รับสภำพเป็นมนุษย ์ดังนั้น ในฐำนะมนุษย์แท้ พระบุตรของพระเจ้ำจึงทรงมี... 

- มีวิญญำณและควำมรู้แบบมนุษย์ คือ มีวิญญำณมนุษย์ท่ีคิดด้วยเหตุผลได้  
มีควำมรู้แบบมนุษย์ท่ีมีขอบเขต ด้วยเหตุนี้ พระองค์จึงต้องเจริญขึ้นท้ังใน 
พระปรีชำญำณ พระชนมำยุและพระหรรษทำน พระองค์ยังทรงต้องค้นคว้ำหำ
ควำมรู้ต่ำงๆ เช่นเดียวกับมนุษย์ท่ัวไป ต้องเรียนรู้จำกประสบกำรณ์เหมือน
มนุษย์ทุกคน แต่ในเวลำเดียวกัน ในฐำนะพระวจนำตถ์ พระองค์จึงก็ทรงรู้ทุกสิ่ง
เก่ียวกับพระเจ้ำ และทรงทรำบถึงควำมลึกลับภำยในใจมนุษย์ด้วย “พระเยซู- 
เจ้ำทรงทรำบควำมคิดของเขำด้วยพระจิตของพระองค์ จึงตรัสว่ำ ท่ำนท้ังหลำย
คิดเช่นนี้ในใจท ำไม” (มก 2:8) 

- มีเจตนำแบบมนุษย์ คือ ทรงมีสองเจตนำและมีกำรกระท ำตำมธรรมชำติสอง
แบบ คือ กำรกระท ำแบบพระเจ้ำ และกำรกระท ำแบบมนุษย์ กำรกระท ำ 
ท้ังสองแบบนี้ไม่ขัดแย้งกัน แต่ร่วมกันท ำงำน 
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- มีพระกำยแท้จริงแบบมนุษย์ คือ พระกำยของพระคริสตเจ้ำจึงมีขอบเขตจ ำกัด
แบบมนุษย์จริงๆ ด้วยเหตุนี้ เรำจึงสำมำรถวำดภำพพระพักตร์แบบมนุษย์ของ
พระเยซูเจ้ำได้ 

- มีพระหทัยแบบมนุษย์ คือ ในขณะเจริญพระชนมชีพอยู่บนโลกนี้ พระเยซูเจ้ำจึง
ทรงรู้จักและทรงรักทุกคน พระองค์ทรงเป็นทุกข์ในสวนมะกอกเทศ และเมื่อ
ทรงรับทรมำน 

วรรค 2) ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้ำ ทรงบังเกิดจำกพระนำงมำรีย์พรหมจำรี (484-511) 
 (1) ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้ำ : หมำยควำมว่ำ พระจิตเจ้ำทรงถูกส่งลงมำ 
เพื่อบันดำลควำมศักดิ์สิทธิ์แก่พระครรภ์ของพระนำงมำรีย์พรหมจำรี และบันดำลให้พระนำงทรง
ครรภ์ปฏิสนธิพระบุตรของพระบิดำนิรันดร ให้พระบุตรมำรับสภำพเป็นมนุษย์จำกสภำพมนุษย์
ของพระนำงมำรีย์  
 (2) ทรงบังเกิดจำกพระนำงมำรีย์พรหมจำรี 

- พระเจ้ำทรงเลือกสรรพระนำงมำรีย์ไว้ล่วงหน้ำแล้ว : เพรำะพระเจ้ำได้ทรง
จัดเตรียมแผนกำรนี้ไว้แต่นิรันดรแล้ว โดยให้มนุษย์คนหนึ่งมีส่วนร่วมใน
แผนงำนนี้ด้วย โดยได้ทรงเลือกธิดำของอิสรำเอล หญิงสำวชำวยิวคนหนึ่ง
จำกเมืองนำซำเร็ธในแคว้นกำลิลี ให้เป็นพระมำรดำของพระบุตรของ
พระองค์ “เพื่อว่ำ หญิงคนหนึ่งได้น ำเรำมนุษย์ไปสู่ควำมตำยฉันใด หญิงอีก
คนหนึ่งก็จะน ำเรำไปรับชีวิตฉันนั้น” (LG 56; AAS 57) 

- กำรปฏิสนธินิรมล : ในกำรเป็นพระมำรดำของพระผู้ไถ่นั้น พระนำงมำรีย์
ได้รับพระพรจำกพระเจ้ำหลำยประกำรด้วยกัน เพื่อท ำให้พระนำงเป็นผู้ท่ี
เหมำะสมส ำหรับบทบำทยิ่งใหญ่นี้ ดังนี้ เมื่อทูตสวรรค์เสด็จมำแจ้งข่ำวจึง
ทักทำยพระนำงว่ำ “ท่ำนเป็นผู้ ท่ีพระเจ้ำโปรดปรำน” (ภำษำละตินมี
ควำมหมำยว่ำ “เปี่ยมด้วยพระหรรษทำน) จ ำเป็นท่ีพระนำงมำรีย์จะต้อง
ได้รับพระหรรษทำนของพระเจ้ำ เพ่ือพระนำงจะได้สำมำรถตอบรับกำรเรียก
ของพระเจ้ำได้ด้วยควำมเชื่ออย่ำงเสรี พระศำสนจักรก็ม่ันใจเช่นนี้ตลอดมำ
ว่ำ “พระนำงมำรีย์ทรงเปี่ยมด้วยพระหรรษทำน ทรงปลอดจำกมลทิน 
ทุกอย่ำงของบำป เป็นดังสิ่งสร้ำงใหม่ท่ีพระจิตเจ้ำทรงประดิษฐ์ขึ้นมำ ทรง
ปฏิสนธินิรมล”  

- กำรเป็นมำรดำของพระเจ้ำ: พระวรสำรเรียกพระนำงมำรีย์ว่ำ “พระมำรดำ
ของพระเยซูเจ้ำ” (ยน 2:1; 19:25) แม้ก่อนกำรประสูติพระบุตร นำงเอลี- 
ซำเบธก็ได้รับกำรดลใจจำกพระจิตเจ้ำจนประกำศว่ำพระนำงทรงเป็น  
“พระมำรดำขององค์พระผู้เป็นเจ้ำ” (ลก 1:43) แล้ว พระศำสนจักรจึง
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ประกำศว่ำพระนำงมำรีย์ทรงเป็นพระมำรดำของพระเจ้ำ (Theotokos) 
อย่ำงแท้จริง (DS 251) 

- กำรเป็นพรหมจำรีเสมอ : พระเยซูคริสตเจ้ำทรงปฏิสนธิในครรภ์ของ 
พระนำงมำรีย์ด้วยพระอำนุภำพของพระจิตเจ้ำ โดยไม่มีเชื้อพันธุ์ของมนุษย์
เข้ำมำเกี่ยวข้องด้วย พระศำสนจักรยังประกำศในเวลำต่อมำอีกว่ำ กำรเป็น
พรหมจำรีนี้เป็นควำมจริงและคงอยู่เสมอ (DS 291) แม้ในกำรประสูติพระบุตร 
พระเจ้ำผู้ทรงรับสภำพมนุษย์ อันท่ีจริง กำรบังเกิดของพระคริสตเจ้ำ “มิได้
ท ำให้ควำมบริสุทธิ์ผุดผ่องของพระนำงด้วยลง แต่กลับท ำให้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น” 
พระศำสนจักรจึงถือตลอดมำว่ำพระนำงมำรีย์ทรงเป็นพรหมจำรีเสมอ 
(aeiparthenos) (ท้ังก่อน-ระหว่ำง-หลังให้ก ำเนิด) 

วรรค 3) พระธรรมล้ ำลึกพระชนมชีพของพระคริสตเจ้ำ (512-560) 
 บทยืนยันควำมเชื่อไม่ได้กล่ำวอะไรเกี่ยวกับพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้ำ ท้ังกำร
ด ำเนินชีวิตซ่อนเร้นและพระพันธกิจเทศน์สอนประชำชนของพระองค์ แต่เพื่อจะเข้ำใจธรรมล้ ำลึก
ของพระคริสตเจ้ำ คพค.จึงได้นเสนอเรื่องนี้เข้ำมำเพรำะมองเห็นว่ำจ ำเป็นท่ีเรำจะต้องพิจำรณำทุก
สิ่ง “ท่ีพระเยซูเจ้ำทรงกระท ำและสั่งสอน เริ่มตั้งแต่ต้น จนกระท่ังถึงวันท่ีพระองค์ทรงได้รับกำร
ยกขึ้นสวรรค”์ (กจ 1:1-2) 
 (1) พระชนมชีพทั้งหมดของพระคริสตเจ้ำเป็นธรรมล้ ำลึก (514-521) : สิ่งท่ี
บันทึกอยู่ในพระวรสำรนั้นถูกเขียนขึ้นโดยคนรุ่นแรกๆ ท่ีเข้ำมำรับควำมเชื่อ และต้องกำรแบ่งปัน
ควำมเชื่อนี้แก่ผู้อื่นต่อๆ มำ แต่เรื่องรำวหลำยเร่ืองท่ีเรำอยำกรู้เกี่ยวกับพระเยซูเจ้ำไม่มีบันทึกอยู่ใน
พระวรสำร พระวรสำรไม่ค่อยได้เล่ำอะไรนักเกี่ยวกับพระชนมชีพซ่อนเร้นในนำซำเร็ธของพระเยซู- 
เจ้ำ กระนั้นก็ดี ทุกสิ่งทุกอย่ำงในพระชนมชีพของพระเยซูเจ้ำ นับตั้งแต่รำงหญ้ำและผ้ำอ้อม
เมื่อทรงบังเกิด จนถึงน้ ำองุ่นเปรี้ยวเมื่อทรงรับทรมำน และผ้ำห่อศพหลังกำรกลับคืนพระชนม- 
ชีพ ล้วนเป็นเครื่องหมำยถึงพระธรรมล้ ำลึกของพระเยซูเจ้ำทั้งสิ้น กล่ำวคือ 

- พระชนมชีพท้ังหมดของพระคริสตเจ้ำ พระวำจำ พระภำรกิจ กำรอัศจรรย์ 
ควำมเป็นอยู่และวิธีตรัสของพระองค์ ล้วน “เป็นกำรเปิดเผยพระบิดำ” ให้เรำ
มนุษย์ได้รู้จัก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเปิดเผยถึงควำมรักท่ีพระเจ้ำพระบิดำมีต่อ
มนุษย์ทุกคน 

- พระชนมชีพท้ังหมดของพระคริสตเจ้ำ “เป็นธรรมล้ ำลึกแห่งกำรไถ่กู้”  
เริ่มตั้งแต่กำรมำรับสภำพมนุษย์ ... จนถึงกำรสิ้นพระชนม์และกำรกลับคืน 
พระชนมชีพ ท้ังหมดนี้ ก็เพื่อไถ่กู้เรำให้รอดพ้น 

- พระชนมชีพท้ังหมดของพระคริสตเจ้ำ “เป็นธรรมล้ ำลึกแห่งกำรเริ่มต้นใหม่” 
ทุกสิ่งท่ีพระเยซูเจ้ำทรงตรัส กระท ำ และรับทรมำน มีจุดประสงค์เพื่อท ำให้เรำ
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ประกำศว่ำพระนำงมำรีย์ทรงเป็นพระมำรดำของพระเจ้ำ (Theotokos) 
อย่ำงแท้จริง (DS 251) 

- กำรเป็นพรหมจำรีเสมอ : พระเยซูคริสตเจ้ำทรงปฏิสนธิในครรภ์ของ 
พระนำงมำรีย์ด้วยพระอำนุภำพของพระจิตเจ้ำ โดยไม่มีเชื้อพันธุ์ของมนุษย์
เข้ำมำเก่ียวข้องด้วย พระศำสนจักรยังประกำศในเวลำต่อมำอีกว่ำ กำรเป็น
พรหมจำรีนี้เป็นควำมจริงและคงอยู่เสมอ (DS 291) แม้ในกำรประสูติพระบุตร 
พระเจ้ำผู้ทรงรับสภำพมนุษย์ อันท่ีจริง กำรบังเกิดของพระคริสตเจ้ำ “มิได้
ท ำให้ควำมบริสุทธิ์ผุดผ่องของพระนำงด้วยลง แต่กลับท ำให้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น” 
พระศำสนจักรจึงถือตลอดมำว่ำพระนำงมำรีย์ทรงเ ป็นพรหมจำรีเสมอ 
(aeiparthenos) (ท้ังก่อน-ระหว่ำง-หลังให้ก ำเนิด) 

วรรค 3) พระธรรมล้ ำลึกพระชนมชีพของพระคริสตเจ้ำ (512-560) 
 บทยืนยันควำมเชื่อไม่ได้กล่ำวอะไรเกี่ยวกับพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้ำ ท้ังกำร
ด ำเนินชีวิตซ่อนเร้นและพระพันธกิจเทศน์สอนประชำชนของพระองค์ แต่เพื่อจะเข้ำใจธรรมล้ ำลึก
ของพระคริสตเจ้ำ คพค.จึงได้นเสนอเรื่องนี้เข้ำมำเพรำะมองเห็นว่ำจ ำเป็นท่ีเรำจะต้องพิจำรณำทุก
สิ่ง “ท่ีพระเยซูเจ้ำทรงกระท ำและสั่งสอน เริ่มตั้งแต่ต้น จนกระท่ังถึงวันท่ีพระองค์ทรงได้รับกำร
ยกขึ้นสวรรค”์ (กจ 1:1-2) 
 (1) พระชนมชีพทั้งหมดของพระคริสตเจ้ำเป็นธรรมล้ ำลึก (514-521) : สิ่งท่ี
บันทึกอยู่ในพระวรสำรนั้นถูกเขียนขึ้นโดยคนรุ่นแรกๆ ท่ีเข้ำมำรับควำมเชื่อ และต้องกำรแบ่งปัน
ควำมเชื่อนี้แก่ผู้อื่นต่อๆ มำ แต่เรื่องรำวหลำยเร่ืองท่ีเรำอยำกรู้เกี่ยวกับพระเยซูเจ้ำไม่มีบันทึกอยู่ใน
พระวรสำร พระวรสำรไม่ค่อยได้เล่ำอะไรนักเกี่ยวกับพระชนมชีพซ่อนเร้นในนำซำเร็ธของพระเยซู- 
เจ้ำ กระนั้นก็ดี ทุกสิ่งทุกอย่ำงในพระชนมชีพของพระเยซูเจ้ำ นับตั้งแต่รำงหญ้ำและผ้ำอ้อม
เมื่อทรงบังเกิด จนถึงน้ ำองุ่นเปรี้ยวเมื่อทรงรับทรมำน และผ้ำห่อศพหลังกำรกลับคืนพระชนม- 
ชีพ ล้วนเป็นเครื่องหมำยถึงพระธรรมล้ ำลึกของพระเยซูเจ้ำทั้งสิ้น กล่ำวคือ 

- พระชนมชีพท้ังหมดของพระคริสตเจ้ำ พระวำจำ พระภำรกิจ กำรอัศจรรย์ 
ควำมเป็นอยู่และวิธีตรัสของพระองค์ ล้วน “เป็นกำรเปิดเผยพระบิดำ” ให้เรำ
มนุษย์ได้รู้จัก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเปิดเผยถึงควำมรักท่ีพระเจ้ำพระบิดำมีต่อ
มนุษย์ทุกคน 

- พระชนมชีพท้ังหมดของพระคริสตเจ้ำ “เป็นธรรมล้ ำลึกแห่งกำรไถ่กู้”  
เริ่มตั้งแต่กำรมำรับสภำพมนุษย์ ... จนถึงกำรสิ้นพระชนม์และกำรกลับคืน 
พระชนมชีพ ท้ังหมดนี้ ก็เพื่อไถ่กู้เรำให้รอดพ้น 

- พระชนมชีพท้ังหมดของพระคริสตเจ้ำ “เป็นธรรมล้ ำลึกแห่งกำรเริ่มต้นใหม่” 
ทุกสิ่งท่ีพระเยซูเจ้ำทรงตรัส กระท ำ และรับทรมำน มีจุดประสงค์เพื่อท ำให้เรำ

มนุษยชำติท่ีตกในบำปได้กลับสู่สภำพเดิมดังที่ได้รับเรียกตั้งแต่แรกเริ่ม  
คือ กำรท่ีเรำมีภำพลักษณ์และควำมเหมือนกับพระเจ้ำ 

 (2) พระธรรมล้ ำลึกปฐมวัยและพระชนมชีพซ่อนเร้น (522-534) 
- กำรเตรียมกำรของพระเจ้ำ : พระเจ้ำได้ทรงจัดเตรียมกำรไว้แล้วเป็นเวลำหลำย

ศตวรรษท่ีจะส่งพระบุตรของพระองค์มำเกิดเป็นมนุษย์ และทรงส่งยอห์นผู้ท ำ
พิธีล้ำงมำเป็นผู้น ำคนสุดท้ำยขององค์พระผู้เป็นเจ้ำ เพื่อเตรียมทำงให้พระองค์ 
และยอห์นเองก็ได้ร่วมรับกำรเสด็จมำของพระคริสตเจ้ำด้วย 

- พระธรรมล้ ำลึกเร่ืองกำรบังเกิด : พระบุตรพระเจ้ำทรงบังเกิดโดยทรงรับสภำพ
มนุษย์ในคอกสัตว์ต่ ำต้อย จำกครอบครัวยำกจน มีบรรดำคนเลี้ยงแกะธรรมดำๆ 
เป็นพยำนเหตุกำรณ์ถึงพระองค์ 

- พระธรรมล้ ำลึกปฐมวัย : พระเยซูเป็นชำวยิวเหมือนมำรีย์และโยเซฟ ตำม 
ธรรมเนียมปฏิบัติของชำวยิว เด็กชำยชำวยิวจะต้องเข้ำสุหนัต ธรรมประเพณีเล่ำ
ว่ำเมื่ออำยุครบ 8 วันแล้ว พระเยซูก็ทรงเข้ำสุหนัต และในวันเดียวกันนั้นเอง 
พระองค์ก็ได้ชื่อว่ำ “เยซู” อย่ำงเป็นทำงกำร (ลก 2:21) ต่อมำ เมื่อครบ
ก ำหนดเวลำตำมธรรมบัญญัติของโมเสส มำรีย์และโยเซฟก็ได้น ำพระกุมำรเยซู
ไปยังพระวิหำรในกรุงเยรูซำเล็ม เพ่ือถวำยแด่พระเจ้ำ (ลก 2:22) และเพ่ือแสดง
ว่ำ พระองค์ทรงเป็นบุตรคนแรกท่ีเป็นขององค์พระผู้ เป็นเจ้ำโดยแท้จริง  
(มีเร่ืองค ำท ำนำยของผู้เฒ่ำสิเมโอนและประกำศกหญิงอันนำ) 

- พระธรรมล้ ำลึกพระชนมชีพซ่อนเร้น : ตลอดเวลำส่วนใหญ่ พระเยซูเจ้ำทรง
ด ำเนินชีวิตซ่อนเร้นอยู่ท่ำมกลำงญำติพี่น้องในสภำพแวดล้อมเหมือนๆ กับ
มนุษย์ท่ัวไป เป็นท่ีเข้ำใจกันว่ำ พระองค์ทรงด ำเนินชีวิตตำมแบบอย่ำงของ 
โยเซฟ คือ เป็น “ช่ำงไม้” ทรงท ำงำนท่ีต้องออกแรงเหมือนคนท่ัวไป ทรงใช้
ชีวิตเรียบง่ำย ทรงอยู่ใต้ธรรมบัญญัติทำงศำสนำของชำวยิว ทรงด ำเนินชีวิตใน
ชุมชน และเป็นชำวยิวท่ีดี ไม่มีหลักฐำนใดๆ บันทึกว่ำขณะที่พระเยซูใช้ชีวิตอยู่ท่ี
นำซำเร็ธนี้พระองค์ได้แต่งงำน มีบุตร เป็นเจ้ำของทรัพย์สิน หรือท ำอะไรท่ี 
โดดเด่นส ำคัญจนเป็นท่ีกล่ำวขำนแก่คนท่ัวไป มีเหตุกำรณ์เดียวท่ีส ำคัญท่ีเกิดขึ้น
ในระหว่ำงนั้น คือ เหตุกำรณ์ในพระวิหำรท่ีกรุงเยรูซำเล็ม โดยทุกๆ ปี โยเซฟ
และพระนำงมำรีย์พร้อมกับพระเยซูจะเดินทำงขึ้นไปยังกรุงเยรูซำเล็มเพื่อร่วม
เทศกำล “ปัสกำ” (Passover) มีอยู่ปีหนึ่ง หลังจำกโยเซฟและพระนำงมำรีย์
เดินทำงกลับออกจำกกรุงเยรูซำเล็มแล้ว พบว่ำพระเยซูไม่ได้เดินทำงกลับมำด้วย 
และท่ีสุดก็ได้พบว่ำพระเยซู ซึ่งขณะนั้นอำยุเพียง 12 ปีเท่ำนั้น ก ำลังนั่งสนทนำ
อยู่ท่ำมกลำงหมู่อำจำรย์ 
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 (3) พระธรรมล้ ำลึกพระชนมชีพเปิดเผยของพระเยซูเจ้ำ (535-560) 
- กำรรับพิธีล้ำง : เมื่อพระเยซูอำยุได้ประมำณ 30 ปี เหตุกำรณ์แรกท่ีพระเยซู

ทรงกระท ำท่ำมกลำงสำธำรณชนคือ กำรรับพิธีล้ำงด้วยน้ ำท่ีแม่น้ ำจอร์แดนจำก
ท่ำนยอห์น บัปติสต์ 

- กำรถูกทดลอง: ทันทีหลังรับพิธีล้ำง พระจิตเจ้ำก็ทรงน ำพระเยซูเจ้ำไปใน 
ถิ่นทุรกันดำร พระเยซูก็ประทับอยู่ ณ ท่ีนั้นเป็นเวลำถึง 40 วันโดยมิได้เสวยสิ่งใด 

- กำรประกำศเร่ืองพระอำณำจักรพระเจ้ำ : พระเยซูก็เร่ิมภำรกิจท่ีพระองค์ได้รับ
กำรเปิดเผยให้ทรำบ นั่นคือ กำรเป็นนักเทศน์ท่ีเดินทำงไปเทศนำสั่งสอนในท่ี
ต่ำงๆ และเมื่อเริ่มเทศนำสั่งสอน พระเยซูเจ้ำก็ประกำศเรื่อง “พระอำณำจักร
พระเจ้ำ” ในทันที พระองค์ตรัสว่ำ “เวลำท่ีก ำหนดไว้มำถึงแล้ว พระอำณำจักร
ของพระเจ้ำอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจและเช่ือข่ำวดีเถิด” (มก 1:14-15)  

- กำรเปิดเผยพระนำม “พระบิดำ”: ขณะประกอบศำสนบริกำรกับประชำชน 
พระเยซูเจ้ำเปิดเผยพระนำมพระเจ้ำว่ำเป็น “Abba” (พระบิดำ) ด้วยบทภำวนำ
ผ่ำนริมฝีปำกของพระองค์ 

- กิจกำรทรงอ ำนำจของพระเยซูเจ้ำ : พระเยซูเจ้ำน ำเสนอตัวพระองค์เอง 
ต่อประชำชนในฐำนะเป็น “ผู้ได้รับพระพรพิเศษในกำรขับไล่ผีและรักษำโรคได้” 

- กำรอภัยบำป : ส ำหรับชำวยิวรวมถึงพระเยซูเจ้ำด้วย ต่ำงยอมรับว่ำมีเพียง 
พระเจ้ำเท่ำน้ันท่ีอภัยบำปได้ กำรประกำศถึงกำรอภัยบำปของพระเจ้ำต่อคน
บำปของพระเยซูเจ้ำ จึงแสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ภำยในของพระองค์ท่ีมีต่อ
พระเป็นเจ้ำ 

- กำรเลือกอัครสำวกและกำรตั้งพระศำสนจักร : ในกำรเริ่มต้นเทศนำสั่งสอน 
พระเยซูเจ้ำยังได้เรียกและเลือกชำยหนุ่มจ ำนวนสิบสองคนให้เป็นอัครสำวกเพื่อ
ติดตำมและร่วมในพันธกิจของพระองค์ ต่อมำ พระองค์ได้ทรงเลือกเปโตรให้
เป็นหัวหน้ำและมอบกุญแจของพระอำณำจักรสวรรค์ไว้กับเขำ พร้อมกับตรัส
มอบฝูงแกะของพระองค์ไว้ในควำมดูแลของพวกเขำ 

- กำรเทศน์สอนด้วยอุปมำ: พระเยซูทรงเทศน์สอนโดยใช้อุปมำและเร่ืองเล่ำสั้นๆ 
ท่ีมีบทสอนส ำคัญในตอนท้ำย เพื่อเน้นสอนประชำชนว่ำพวกเขำจะต้องด ำเนิน
ชีวิตที่ดีอย่ำงไร ถึงจะท ำให้เป็นเจ้ำทรงพอพระทัย 

- กำรเสด็จไปกรุงเยรูซำเล็ม: “เมื่อเวลำท่ีพระเยซูเจ้ำจะต้องจำกโลกนี้ไปใกล้เข้ำ
มำแล้ว พระองค์ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่จะเสด็จไปกรุงเยรูซำเล็ม” (ลก 9:51) 
กำรตัดสินเช่นนี้  แสดงว่ำ พระเยซูเจ้ำทรงพร้อมจะเสด็จไปเยรูซำเล็มเพื่อ
สิ้นพระชนม์ท่ีนั่น 

- กำรเสด็จเข้ำกรุงเยรูซำเล็มอย่ำงพระเมสสิยำห์ : วันนั้น พูดได้ว่ำเป็นวันแรก
ของสัปดำห์สุดท้ำยของชีวิตของพระเยซู เพรำะในวันอำทิตย์ใบลำนนั้น พระเยซู
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ได้เสด็จเข้ำกรุงเยรูซำเล็มอย่ำงสง่ำโดยมีฝูงชนจ ำนวนมำกถือใบลำนอยู่ในมือ 
โห่ร้องต้อนรับพระองค์ อย่ำงไรก็ตำม รำวกลำงสัปดำห์ ชะตำกรรมของพระเยซู
ก็เปลี่ยนไป อัครสำวกคนหนึ่งของพระองค์ท่ีชื่อยูดำส ได้ร่วมมือกับหัวหน้ำสงฆ์
คนหนึ่งให้มีกำรจับตัวพระเยซูไปเพื่อรับกำรพิจำรณำข้อกล่ำวหำ ฝ่ำยพระเยซู 
ก็ทรงล่วงรู้ถึงกำรทรยศท่ีก ำลังมำถึงของยูดำส พระองค์จึงได้จัดให้มีกำรกิน
เลี้ยงปัสกำครั้งสุดท้ำยพร้อมกับบรรดำอัครสำวกของพระองค์ ธรรมประเพณีได้
เรียกกำรรับประทำนอำหำรมื้อนั้นว่ำ “อำหำรค่ ำมื้อสุดท้ำย” (Last Supper) 
ซึ่งมีขึ้นในตอนเย็นของวันท่ีเรียกกันว่ำ “วันพฤหัสศักดิ์สิทธ์ิ” 

กำรเสด็จเข้ำกรุงเยรูซำเล็มอย่ำงกษัตริย์ของพระเยซูเจ้ำนี้ สื่อควำมหมำย
ว่ำ กำรมำถึงของพระอำณำจักรของพระเจ้ำก ำลังจะเป็นจริงอย่ำงสมบูรณ์แล้ว 
ผ่ำนทำงกำรสิ้นพระชนม์และกำรกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ 

ตอนที่ 4. ทรงรับทรมำนสมัยปอนทิอัส ปีลำต ทรงถูกตรึงกำงเขน สิ้นพระชนม์ และ
 ทรงถูกฝังไว้ (571-630) 

 ธรรมล้ ำลึกปัสกำ ซึ่งประกอบด้วยพระทรมำน กำรสิ้นพระชนม์ และกำรกลับคืนพระชนมชีพ 
ของพระเยซูเจ้ำ เป็นศูนย์กลำงของ “ข่ำวดี” ท่ีบรรดำอัครสำวกและพระศำสนจักรหลังจำกนั้น
ต้องประกำศ และพระศำสนจักรก็ยังคงซื่อสัตย์ต่อกำรอธิบำยควำมหมำยของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
ท้ังหมด เหมือนกับท่ีพระเยซูเจ้ำทรงเคยอธิบำยท้ังก่อนและหลังปัสกำของพระองค์ (571-576) 
 คพค. แบ่งกำรอธิบำยเป็น 3 เร่ือง (วรรค) ดังนี้ 
 1) พระเยซูเจ้ำและชำวอิสรำเอล (574-594) 
 2) พระเยซูเจ้ำทรงถูกตรึงกำงเขนและสิ้นพระชนม์ (595-623) 
 3) พระเยซูคริสตเจ้ำทรงถูกฝังไว้ (624-630) 

วรรค 1) พระเยซูเจ้ำและชำวอิสรำเอล (574-594) 
 นับแต่แรกท่ีพระเยซูเจ้ำเริ่มเทศนำสั่งสอน ชำวฟำริสีและพรรคพวกของกษัตริย์เฮโรด 
รวมท้ังบรรดำสมณะและธรรมจำรย์ไม่พอใจในพระองค์ และประชุมปรึกษำกันหำทำงจะจัดกำร
กับพระองค์ เหตุเพรำะกิจกำรบำงอย่ำงท่ีพระเยซูเจ้ำทรงกระท ำ เช่น กำรขับไล่ปีศำจ กำรอภัย
บำป กำรรักษำคนเจ็บป่วยในวันสับบำโต และกำรคบค้ำสมำคมกับคนเก็บภำษีและคนบำปนั้น 
หลำยคนตั้งข้อสังสัยว่ำพระเยซูเจ้ำทรงถูกปีศำจสิง ทรงถูกกล่ำวหำว่ำหมิ่นประมำทพระเจ้ำ และ
เป็นประกำศกเทียม ท้ังหมดนี้ ล้วนเป็นควำมผิดทำงศำสนำท่ีธรรมบัญญัติก ำหนดไว้ให้ประหำร
ชีวิตด้วยกำรใช้หินทุ่มให้ตำย 
 (1) พระเยซูเจ้ำและธรรมบัญญัติของชำวยิว  : แต่นับแต่เริ่มเทศนำสั่งสอน  
พระเยซูเจ้ำได้ประกำศอย่ำงชัดเจนว่ำ พระองค์ไม่ได้มำเพื่อลบล้ำงธรรมบัญญัติหรือค ำสอนของ
บรรดำประกำศก แต่พระองค์มำเพื่อท ำให้สมบูรณ์ขึ้น พร้อมกันนี้ พระองค์ยังเน้นย้ ำถึงควำมส ำคัญ
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ท่ีทุกคนท่ีต้องยึดถือและปฏิบัติตำมธรรมบัญญัติอย่ำงเคร่งครัดและครบถ้วนทุกข้อ โดยไม่ให้มี
บกพร่องแม่แต่ข้อเล็กน้อยท่ีสุด (ดู มธ 5:17-19) พร้อมกันนี้ พระเยซูเจ้ำยังได้อธิบำยควำมหมำย
ใหม่ของกำรถือปฏิบัติธรรมบัญญัติว่ำ ธรรมบัญญัติไม่ได้เป็นเพียงกฎหมำยท่ีจำรึกไว้บนแผ่นศิลำ 
แต่จำรึกไว้ภำยในจิตใจ ดังนี้ พระองค์จึงทรงปฏิรูปกฎเกณฑ์บำงอย่ำงเพื่อให้สมบูรณ์ขึ้น 
 (2) พระเยซูเจ้ำและพระวิหำร: ท่ีจริง พระเยซูเจ้ำทรงแสดงควำมเคำรพต่อ 
พระวิหำรกรุงเยรูซำเล็มตลอดมำ นับตั้งแต่เมื่อพระองค์ทรงถวำยพระองค์เองในพระวิหำรหลังจำก
ทรงบังเกิดได้สี่สิบวัน เมื่ออำยุสิบสองปี พระองค์ก็ตัดสินใจค้ำงในพระวิหำรเพื่อเตือนบิดำมำรดำ
ของพระองค์ให้ระลึกว่ำ พระองค์จ ำเป็นต้องท ำภำรกิจของพระบิดำท่ีมอบหมำยให้พระองค์มำ 
และตลอดชีวิตซ่อนเร้นของพระองค์ พระองค์ย่อมต้องเดินทำงไปพระวิหำรทุกปี อย่ำงน้อยในช่วง
ฉลองปัสกำ เพ่ือถวำยเคร่ืองบูชำแด่พระเจ้ำตำมธรรมบัญญัติของชำวยิว 
 ส ำหรับพระเยซูเจ้ำ พระวิหำรจึงเป็นสถำนท่ีพิเศษเพื่อพบพระเจ้ำ เป็นท่ีประทับของ
พระบิดำ เป็นบ้ำนแห่งกำรอธิษฐำนภำวนำ ดังนั้น พระองค์จึงรู้สึกขัดเคืองพระทัยเมื่อเห็นคน
ค้ำขำยและท ำธุรกิจต่ำงๆ ท ำให้ลำนหน้ำพระวิหำรเป็นเหมือนตลำด จึงทรงขับไล่พวกเขำให้
ออกไปจำกพระวิหำร พระเยซูเจ้ำจึงไม่เคยเป็นอริกับพระวิหำรเลย พระองค์ทรงสั่งสอนค ำสอน
ของพระองค์ในพระวิหำรสม่ ำเสมอ ทรงจ่ำยภำษีแก่พระวิหำรและสั่งให้บรรดำอัครสำวกของ
พระองค์ปฏิบัติด้วย 
 (3) พระเยซูเจ้ำและควำมเชื่อเรื่องพระผู้ไถ่กู้ของชำวอิสรำเอล : พระเยซูเจ้ำทรง
ท ำให้ชำวฟำริสีไม่พอใจเมื่อทรงเสวยร่วมโต๊ะกับคนเก็บภำษีและคนบำป พระเยซูเจ้ำยังกล่ำว
ต ำหนิพวกเขำ “ท่ีภูมิใจว่ำตนเป็นคนชอบธรรมและดูหมิ่นคนอื่น” (ลก 18:9) โดยทรงตรัสว่ำ “เรำ
ไม่ได้มำเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่มำเพื่อเรียกคนบำปให้กลับใจ” (ลก 5:32) แต่เร่ืองท่ีดูเหมือนท ำ
ให้พวกฟำริสีและพวกสมณะไม่พอใจมำกท่ีสุดคือ กำรท่ีพระเยซูเจ้ำทรงอภัยบำปและรักษำคน
เจ็บป่วยในวันสับบำโต เพรำะมีเพียงพระเจ้ำเท่ำนั้นท่ีอภัยบำปได้ กำรกระท ำของพระเยซูเจ้ำเป็น
กำรแสดงว่ำพระองค์เป็นพระเจ้ำ แต่พวกเขำไม่ได้คิดเช่นนี้ จึงกล่ำวหำว่ำพระองค์ดูหมิ่นพระเจ้ำ 
เป็นมนุษย์ท่ีตั้งตนเสมอเท่ำพระเจ้ำ 
 กำรประกอบพระภำรกิจหลำยอย่ำงของพระเยซูเจ้ำเป็นกำรแสดงว่ำ พระองค์ทรงเป็น
พระเจ้ำ พระเมสสิยำห์ ผู้ทรงช่วยให้รอดพ้น แต่ชำวยิวไม่ยอมรับว่ำพระเจ้ำทรงรับสภำพมนุษย์ใน
พระเยซูเจ้ำ จึงคิดแต่เพียงว่ำพระเยซูเจ้ำอวดอ้ำงตนเป็นพระเจ้ำและดูหมิ่นพระเจ้ำ จึงน ำไปสู่กำร
จับกุมพระเยซูเจ้ำในท่ีสุด 

วรรค 2) พระเยซูเจ้ำทรงถูกตรึงกำงเขนและสิ้นพระชนม์ (595-623) 
 หลังจำกที่พระเยซูเจ้ำทรงรับประทำนอำหำรค่ ำมื้อสุดท้ำยกับบรรดำศิษย์ของพระองค์ 
ในวันท่ีเรียกกันว่ำ “พฤหัสศักดิ์สิทธิ์” แล้ว ในตอนรุ่งสำงของวันต่อมำ คือ วันท่ีคริสตชนเรียกว่ำ 
“ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์” พระเยซูก็ถูกยูดำสทรยศ และทรงถูกน ำตัวไปต่อหน้ำศำลของชำวยิวท่ีเรียกว่ำ 
“สภำซันเฮดริน” เพ่ือพิจำรณำตัดสินลงโทษพระเยซูเจ้ำ คพค.อธิบำยเพิ่มเติมใน 3 เร่ือง ดังนี้ 
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 (1) กำรพิจำรณำคดีพระเยซูเจ้ำ 
- ผู้น ำชำวยิวมีควำมเห็นต่ำงกันในวิธีกำรที่จะใช้กับพระเยซูเจ้ำ: บำงคนกลัวว่ำ

พระเยซูเจ้ำจะเป็นเหตุท ำให้พวกโรมันมำท ำลำยพระวิหำรและชนชำติของพวกเขำ 
(ยน 11:48) มหำสมณะคำยำฟำสประกำศว่ำ “ถ้ำคนคนเดียวจะตำยเพ่ือประชำชน 
จะเป็นประโยชน์มำกกว่ำท่ีชนท้ังชำติจะต้องพินำศไป” (ยน 11:50) ท่ีสุด สภำนี้ได้
ติดสินว่ำพระเยซูเจ้ำทรงกล่ำวผรุสวำทต่อพระเจ้ำซึ่งมีโทษถึงตำย  แต่พวกยิว 
ไม่สำมำรถสั่งลงโทษเองได้ เพรำะยังขึ้นอยู่กับกำรปกครองของจักรวรรดิโรมัน  
พวกเขำจึงต้องอำศัยอ ำนำจของพวกโรมันเพื่อจะลงโทษพระเยซูได้ จึงส่งตัว
พระองค์ไปให้ชำวโรมันโดยตั้งข้อหำว่ำพระองค์ยุยงประชำชนให้เป็นกบฏ 

- ชำวยิวโดยรวมไม่มีควำมผิด: เรำไม่อำจกล่ำวโทษว่ำ ชำวยิวท่ีกรุงเยรูซำเล็ม 
ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อกำรตรึงกำงเขนของพระเยซูเจ้ำ แม้ประชำชนจ ำนวนมำก
ถูกเสี้ยมสอนยุยงให้มำร้องตะโกนกล่ำวโทษพระเยซูเจ้ำ แต่จริงๆ พวกเขำไม่รู้ว่ำ
อะไรเกิดขึ้น  

- คนบำปทุกคนเป็นผู้ท ำให้พระเยซูเจ้ำถูกตรึงกำงเขน : พระศำสนจักรถือว่ำ 
บรรดำคนบำปเป็นผู้ก่อให้เกิดและส่งเสริมควำมทุกข์ทรมำนทุกอย่ำงท่ีพระเยซู - 
คริสตเจ้ำทรงรับ ดังนี้ คริสตชนทุกคนจึงต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อกำรตรึงกำงเขน
ของพระเยซูเจ้ำ เป็นเพรำะบำปของเรำท่ีเป็นเหตุให้พระคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้ำ 
ต้องรับทรมำน 

 (2) กำรสิ้นพระชนม์เป็นแผนกำรแห่งกำรช่วยให้รอดพ้น 
- พระเยซูเจ้ำท ำตำมพระประสงค์ที่ก ำหนดไว้แล้ว: ไม่ได้เป็นเหตุบังเอิญ แต่เป็น

แผนกำรของพระเจ้ำท่ีก ำหนดล่วงหน้ำไว้แล้ว (predestination) เป็นพระเป็นเจ้ำ
ทรงอยู่เบื้องหลังของทุกสิ่ง “พระเยซูเจ้ำทรงถูกมอบในเงื้อมมือของท่ำนตำมท่ี 
พระเจ้ำมีพระประสงค์” (กจ 2:23) 

- พระเยซู เ จ้ำสิ้นพระชนม์ เพื่อบำปของเรำ : นักบุญเปำโลจึงประกำศว่ำ  
“พระคริสตเจ้ำได้สิ้นพระชนม์เพรำะบำปของเรำ ตำมท่ีมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์”  
(1 คร 15:3) 

- พระเจ้ำเป็นผู้ริเร่ิมแผนกำรแห่งควำมรักนี้ 
 (3)  พระเยซูเจ้ำทรงยอมตำยเพ่ือบำปของเรำ 

- พระชนมชีพทั้งหมดของพระเยซูเจ้ำเป็นของถวำยแด่พระบิดำ : พระบุตรของ
พระเจ้ำซึ่งเสด็จลงมำจำกสวรรค์ มิใช่เพื่อปฏิบัติตำมใจของตนเองเลย แต่เพื่อ
ปฏิบัติตำมพระประสงค์ของผู้ท่ีส่งพระองค์มำ ดังนี้ นับแต่แรกท่ีทรงรับสภำพ
มนุษย์ พระเยซูเจ้ำก็ทรงรับเอำแผนกำรไถ่กู้ของพระเจ้ำมำเป็นพันธกิจของ
พระองค์ ดังท่ีพระองค์ตรัสว่ำ “อำหำรของเรำคือกำรท ำตำมพระประสงค์ของ 
ผู้ทรงส่งเรำมำ และกำรประกอบภำรกิจของพระองค์ให้ส ำเร็จลุล่วงไป” (1 ยน 2:2) 
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- พระเยซูเจ้ำทรงเป็นลูกแกะท่ีลบล้ำงบำปของโลก : เป็นนักบุญยอห์นผู้ประกอบ
พิธีล้ำงท่ีได้แจ้งให้ทุกคนรู้ว่ำ พระเยซูเจ้ำคือ “ลูกแกะของพระเจ้ำ ซึ่งลบล้ำงบำป
ของโลก” (เทียบ ยน 1:29, 36) ลักษณะกำรตีควำมเช่นนี้มีพื้นฐำนมำจำกพันธ- 
สัญญำเดิม (ในบทเพลงผู้รับใช้ของประกำศกอิสยำห์ท่ีสอง) ท่ีพูดชัดพอสมควรถึง
กำรทรมำนว่ำเป็นแหล่งของกำรช่วยบ ำบัดรักษำผู้อื่น ชดเชยบำปให้ผู้อื่น คริสตชน
จึงน ำมำใช้เพื่ออธิบำยถึงกำรตำยของพระเยซูเจ้ำด้วย 

- กำรสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้ำเป็นกำรถวำยบูชำหนึ่งเดียวที่สมบูรณ์  : 
กล่ำวคือ ท ำให้มนุษย์กลับมีควำมพันธ์ท่ีดีใหม่กับพระเจ้ำอีกครั้งหนึ่ง กำรถวำยบูชำ
ของพระเยซูเจ้ำจึงหนึ่งเดียวท่ีไม่มีใครอีกแล้ว 

- กำรมีส่วนร่วมของเรำในกำรถวำยบูชำของพระเยซูเจ้ำ: ไม้กำงเขนเป็นกำรถวำย
บูชำเพียงหนึ่งเดียวของพระเยซูเจ้ำก็จริง แต่พระองค์ก็ประทำนโอกำสให้เรำมนุษย์
ทุกคนเข้ำมีส่วนร่วมในพระธรรมล้ ำลึกปัสกำด้วย โดยกำรแบกกำงเขนของตนและ
ติดตำมพระองค์ไป 

วรรค 3) พระเยซูคริสตเจ้ำทรงถูกฝังไว้ (624-630) 
 พระเจ้ำไม่เพียงจัดแผนกำรแห่งควำมรอดโดยให้พระบุตรของพระองค์ “สิ้นพระชนม์” 
เท่ำนั้น แต่ยังให้พระองค์ “ลิ้มรสควำมตำย” ด้วย หมำยควำมว่ำ ในกำรส้ินพระชนม์ พระวิญญำณ
ของพระเยซูเจ้ำได้แยกออกจำกร่ำงกำยเหมือนมนุษย์คนอื่นๆ ท่ีตำย พระบุตรของพระเจ้ำได้มำรับ
สภำพมนุษย์จริงๆ บัดนี้ พระองค์ก็ได้สิ้นพระชนม์จริงๆ และถูกน ำไปฝังไว้ในพระคูหำจริงๆ 
 เมื่อควำมตำยแยกวิญญำณออกจำกร่ำงกำยแล้ว พระเจ้ำก็ทรงบันดำลให้วิญญำณและ
ร่ำงกำยกลับมำรวมกันใหม่ในพระบุคคลเดิมและพระบุคคลเดียวของพระวจนำตถ์ท่ีมีมำตั้งแต่ต้น 
เรำเรียกว่ำ กำรกลับคืนพระชนมชีพ 

ตอนที่ 5. เสด็จสู่แดนมรณะ วันที่สำมทรงกลับคืนชีพจำกบรรดำผู้ตำย (631-658) 

วรรค 1. พระคริสตเจ้ำเสด็จสู่แดนมรณะ (632-637) 
 พระคัมภีร์ยืนยันเรื่องนี้หลำยครั้งด้วยค ำพูดว่ำ พระเยซูเจ้ำ “ทรงกลับคืนพระชนมชีพ
จำกบรรดำผู้ตำย” (1 คร 15:20) ซึ่งเป็นกำรอนุมำนว่ำ ก่อนจะทรงกลับคืนชีพ พระองค์ทรงพ ำนัก
อยู่ในแดนผู้ตำย 
 บรรดำอัครสำวกเทศน์สอนว่ำ เม่ือพระเยซูเจ้ำสิ้นพระชนม์เหมือนมนุษย์ทุกคนแล้ว  
ได้เสด็จด้วยพระวิญญำณลงไปยังท่ีพ ำนักของบรรดำผู้ตำย แต่เสด็จลงไปท่ีนั่นดัง  “ผู้กอบกู้ 
ประกำศข่ำวดีแก่บรรดำจิตวิญญำณที่ถูกกักขังอยู่ที่นั่น ซึ่งผู้ที่อยู่ที่นั่นไม่อำจเห็นพระเจ้ำได้” 
ผู้ตำยทุกคน ท้ังคนดีและคนชั่ว ซึ่งอยู่ท่ีนั่นในสภำพรอคอยรอคอยพระผู้ไถ่ พระคริสตเจ้ำจึงเสด็จ
ลงไปเพื่อช่วยวิญญำณของผู้ท่ีเลื่อมใสศรัทธำท่ีรอคอยอยู่ แต่มิได้ช่วยวิญญำณของผู้ท่ีถูกพิพำกษำ
ลงโทษแล้ว และมิใช่เพื่อท ำลำยนรกของคนบำปท่ีถูกพิพำกษำลงโทษแล้ว แต่เพื่อช่วยบรรดำ 
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ผู้ชอบธรรมซึ่งสิ้นชีวิตไปก่อนหน้ำพระองค์ พระองค์ทรงเปิดประตูสวรรค์แก่บรรดำผู้ที่ชอบธรรม
ที่ได้สิ้นชีวิตล่วงหน้ำไปก่อนพระองค์ 

วรรค 2. วันที่สำมทรงกลับคืนพระชนมชีพจำกบรรดำผู้ตำย (638-658) มี 3 เร่ือง 
 (1) เป็นเหตุกำรณ์ตำมประวัติศำสตร์และเหนือธรรมชำติ  (639-647): กำร
กลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้ำเป็นธรรมล้ ำลึกและเป็นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งสำมำรถ
แสดงให้เห็นได้ทำงประวัติศำสตร์ตำมท่ีพันธสัญญำใหม่เป็นพยำนไว้ นับตั้งแต่รำวปี 56 แล้วท่ี
นักบุญเปำโลได้เขียนข้อควำมนี้ถึงชำวโครินธ์ว่ำ “ข้ำพเจ้ำมอบธรรมประเพณีส ำคัญท่ีสุดใหก้ับท่ำน 
เป็นธรรมประเพณีท่ีข้ำพเจ้ำได้รับมำอีกทอดหนึ่ง คือ พระคริสตเจ้ำได้สิ้นพระชนม์เพรำะบำปของ
เรำตำมท่ีมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ และทรงถูกฝังไว้ พระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันท่ีสำม
ตำมควำมในพระคัมภีร์ และทรงแสดงพระองค์แก่เคฟำส แล้วจึงทรงแสดงพระองค์แก่อัครสำวก
สิบสองคน” (1 คร 15:3-5) เหตุผลสนับสนุน เช่น 

- พระคูหำว่ำงเปล่ำ: ในบรรดำเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นในวันปัสกำ เรื่องแรกท่ีเรำพบคือ
พระคูหำว่ำงเปล่ำ เร่ืองนี้ในตัวเองไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์อะไรโดยตรง กำรท่ีพระศพ
ของพระเยซูเจ้ำไม่ได้อยู่ในพระคูหำอำจได้รับค ำอธิบำยได้หลำยอย่ำง แต่กระนั้นก็
ดี พระคูหำว่ำงเปล่ำก็เป็นเครื่องหมำยส ำคัญส ำหรับทุกคน เป็นก้ำวแรกของกำร
ยอมรับควำมจริงเรื่องกำรกลับคืนพระชนมชีพ และไม่น่ำจะเป็นกำรกระท ำของ
มนุษย์ได้ 

- พระคริสตเจ้ำผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพทรงแสดงองค์ : มำรีย์ชำวมักดำลำและ
บรรดำสตรีผู้ศักดิ์สิทธ์ิ เป็นพวกแรกท่ีพบพระเยซูเจ้ำผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว 
และเป็นพวกแรกท่ีบอกข่ำวกำรกลับคืนชีพนี้แก่บรรดำอัครสำวก หลังจำกนั้น  
พระเยซูเจ้ำก็ได้แสดงองค์แก่เปโตร จำกนั้น ก็แสดงองค์แก่อัครสำวกสิบสองคน 
และพวกเขำทุกคนต่ำงก็ประกำศยืนยันว่ำ “องค์พระผู้เป็นเจ้ำทรงกลับคืนพระ- 
ชนมชีพแล้วจริงๆ และทรงส ำแดงพระองค์แก่ซีโมน” (ลก 24:34) 

   กระนั้นก็ดี กำรกล่ำวว่ำ กำรกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้ำ เป็น 
“ผล” ท่ีเกิดจำกควำมเชื่อ (หรือควำมงมงำย) ของบรรดำอัครสำวกจึงไม่
สมเหตุสมผล ตรงกันข้ำม ควำมเชื่อของพวกเขำเรื่องกำรกลับคืนชีพนี้ เกิดขึ้นจำก
ประสบกำรณ์โดยตรงของพวกเขำกับพระเยซูเจ้ำผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ คือ 
เขำได้พบพระเยซูคริสตเจ้ำจริงๆ และโดยได้รับควำมช่วยเหลือจำกพระหรรษทำน
ของพระเจ้ำ 

- สภำพควำมเป็นมนุษย์ของพระคริสตเจ้ำผู้ทรงกลับคืนชีพแล้ว : พระองค์ทรง
ติดต่อสัมพันธ์โดยตรงกับบรรดำศิษย์ของพระองค์ ท้ังผ่ำนทำงกำรสัมผัสและกำร
เสวยพระกระยำหำร พระองค์ทรงกระท ำเช่นนี้เพื่อให้พวกเขำรู้ว่ำพระองค์ไม่ทรง
เป็นเพียงจิต (หรือผี) และท ำให้พวกเขำเห็นว่ำ พระกำยท่ีกลับคืนชีพของพระองค์ท่ี
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เขำพบเห็นนี้ “เป็นพระกำยเดียวกัน” กับพระกำยท่ีเคยรับทรมำนและถูกตรึงบน
กำงเขน เพรำะยังมีร่องรอยของพระทรมำนและบำดแผลปรำกฏอยู่ 

   กระนั้นก็ดี พระวรกำยแท้จริงนี้ก็ “มีคุณสมบัติใหม่” ของพระวรกำยท่ี
รุ่งโรจน์พร้อมกันด้วย กล่ำวคือ พระวรกำยนี้ไม่ถูกจ ำกัดอยู่ในเวลำและสถำนท่ีอีก
ต่อไป แต่สำมำรถไปอยู่ท่ีใดและเมื่อใดก็ได้ตำมพระประสงค์ 

 (2) กำรกลับคืนพระชนมชีพเป็นผลงำนของพระตรีเอกภำพ (648-650) : พระเจ้ำ
ท้ังสำมพระบุคคลในพระตรีเอกภำพทรงท ำงำนร่วมกันกล่ำวคือ เป็นพระอำนุภำพของพระบิดำท่ี
ทรง “บันดำลให้ (พระคริสตเจ้ำ พระบุตรของพระองค์) กลับคืนพระชนมชีพ” (กจ 2:24) ซึ่งกำร
ท ำเช่นนี้ ท ำให้พระวรกำยของพระคริสตเจ้ำได้เข้ำมำอยู่ในพระตรีเอกภำพอย่ำงสมบูรณ์ และ  
พระจิตเจ้ำผู้บันดำลควำมศักดิ์สิทธิ์ได้ทรงสถำปนำพระเยซูเจ้ำขึ้นเป็น “พระบุตรผู้ทรงอ ำนำจของ
พระเจ้ำโดยกำรกลับคืนพระชนมชีพจำกบรรดำผู้ตำย” (รม 1:4) นักบุญเปำโลเน้นว่ำ พระเจ้ำทรง
ส ำแดงพระอำนุภำพ อำศัยกำรกระท ำของพระจิตเจ้ำ ทรงบันดำลให้สภำพมนุษย์ท่ีตำยแล้วของ
พระเยซูเจ้ำกลับมีชีวิต และเรียกพระองค์มำรับสภำนภำพรุ่งโรจน์เป็น “องค์พระผู้เป็นเจ้ำ” 
 (3) ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรกลับคืนพระชนมชีพ (651-658)  

- เป็นกำรยืนยันรับรองทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระท ำและสั่งสอน ดังค ำพูดของ
เปำโลท่ีว่ำ “ถ้ำพระคริสตเจ้ำมิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ กำรเทศน์สอนของ
เรำก็ ไร้ประโยชน์  และควำมเชื่อของท่ำนก็ไร้ประโยชน์ เช่นเดียวกัน ”  
(1 คร 15:14) 

- เป็นกำรท ำให้พระสัญญำของพันธสัญญำเดิมส ำเร็จเป็นจริง และรวมถึง 
ค ำพยำกรณ์ต่ำงๆ ถึงพระองค์ด้วย 

- เป็นกำรยืนยันว่ำพระองค์ทรงเป็นพระเจ้ำ ดังท่ีพระองค์เคยตรัสไว้ “เมื่อใดท่ี
ท่ำนยกบุตรแห่งมนุษย์ขึ้น เมื่อนั้นท่ำนจะรู้ว่ำ “เรำเป็น”” (ยน 8:28) 

- เป็นต้นเหตุและบ่อเกิดของกำรกลับคืนชีพของเรำด้วย ดังค ำกล่ำวของเปำโล
ท่ีว่ำ “พระคริสตเจ้ำทรงกลับคืนพระชนมชีพจำกบรรดำผู้ตำย เป็นผลแรกของ
บรรดำผู้ล่วงหลับไปแล้ว ... มนุษย์ทุกคนตำยเพรำะอำดัมฉันใด มนุษย์ทุกคนก็
จะกลับมีชีวิตเพรำะพระคริสตเจ้ำฉันนั้น” (1 คร 15:20-22) 

- ยังเป็นกำร “เปิดทำง” ให้เรำเข้ำไปรับชีวิตใหม่ด้วย ชีวิตใหม่นี้คือกำรบันดำล
ควำมชอบธรรมให้แก่เรำ ส่งผลท ำให้เรำกลับเป็นท่ีโปรดปรำนของพระเจ้ำ เป็น
บุตรบุญธรรมของพระเจ้ำ 

ตอนที่ 6. เสด็จสู่สวรรค์ ประทับเบื้องขวำพระเจ้ำ พระบิดำผู้ทรงสรรพำนุภำพ  
 (659-667) มี 2 เรื่อง 
 (1) กำรเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสตเจ้ำ สัมพันธ์กับกำรเสด็จมำรับสภำพมนุษย์
ของพระองค์ คือ ในกำรรับสภำพมนุษย์ พระคริสตเจ้ำทรงเสด็จ “จำกสวรรค์” มำบังเกิดเป็น
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มนุษย์ ซึ่งผู้ท่ีมำจำกพระเจ้ำเท่ำนั้นท่ีจะสำมำรถกลับไปเฝ้ำพระเจ้ำได้ คือ พระเยซูคริสตเจ้ำ 
นั่นเอง “ไม่มีใครเคยขึ้นไปบนสวรรค์ นอกจำกผู้ท่ีลงมำจำกสวรรค์ คือ บุตรแห่งมนุษย์เท่ำนั้น” 
(ยน 3:13) และตอนนี้ แต่หลังจำกท่ีได้กลับคืนพระชนมชีพแล้ว พระองค์ก็ได้เสด็จ “สู่สวรรค์”  
อีกครั้งหนึ่ง และทรงเพื่อประทับเบื้องขวำพระบิดำ 
 (2) กำรประทับเบื้องขวำพระบิดำ หมำยถึง พระเกียรติและพระสิริรุ่งโรจน์แบบท่ี
พระบุตรทรงมีในฐำนะพระบุตรพระเจ้ำ ร่วมพระธรรมชำติเดียวกับพระบิดำนับแต่นิรันดร 

ตอนที่ 7. แล้วจะเสด็จมำพิพำกษำผู้เป็นและผู้ตำย (668-682) มี 2 เรื่อง 

 (1) กำรเสด็จกลับมำอย่ำงรุ่ ง โรจน์  : เมื่ อ เสด็จสู่ สวรรค์และประทับเบื้องขวำ 
พระบิดำแล้ว พระเยซูคริสตเจ้ำผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ำ จึงทรงอ ำนำจทุกอย่ำงท้ังในสวรรค์
และบนแผ่นดิน แต่กำรจะเสด็จกลับมำรุ่งโรจน์ของพระคริสตเจ้ำนั้น ไม่ใช่ธุระของเรำท่ีจะรู้ 
วันเวลำท่ีพระบิดำทรงก ำหนดไว้ (กจ 1:7) เหตุกำรณ์ในวำระสุดท้ำยนี้จึงอำจจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับกำรท่ีพระองค์จะได้รับกำรยอมรับจำก “อิสรำเอลท้ังหมด” (รม 11:26) ซึ่งส่วนหนึ่งของ
เขำยังมีจิตใจแข็งกระด้ำง “ไม่มีควำมเชื่อ” (รม 11:20) กำรท่ีชำวยิวทุกคนเข้ำมำรับควำมรอดพ้น
จำกพระเมสสิยำห์หลังจำกท่ีชนต่ำงชำติเข้ำมำมีควำมเช่ือครบจ ำนวนเสียก่อนนั้น จะเป็นโอกำสให้
ประชำกรของพระเจ้ำบรรลุถึงควำมสมบูรณ์ของพระคริสตเจ้ำ แล้วนั้น “พระเจ้ำจะทรงเป็นทุกสิ่ง
ในทุกคน” (1 คร 15:28) 
 แต่ก่อนท่ีพระคริสตเจ้ำจะเสด็จกลับมำ พระศำสนจักรจะต้องผ่ำนกำรทดสอบสุดท้ำยท่ีจะ
ท ำให้ควำมเชื่อของหลำยคนต้องสั่นคลอน กำรเบียดเบียนซึ่งอยู่เคียงข้ำงพระศำสนจักรในโลกนี้
ตลอดมำ จะเปิดเผยให้เห็น “ธรรมล้ ำลึกแห่งควำมชั่วร้ำย” ในรูปของกำรหลอกลวงทำงศำสนำ  
ท่ีร้ำยแรงท่ีสุดคือผู้ท่ีเป็นปฏิปักษ์กับพระคริสตเจ้ำ (Antichrist) 
 (2) กำรพิพำกษำผู้เป็นและผู้ตำย : ในกำรเทศน์สอนประชำชน พระเยซูเจ้ำทรงประกำศ
ถึงกำรพิพำกษำในวำระสุดท้ำย คือ ในวันพิพำกษำเมื่อสิ้นโลก พระคริสตเจ้ำจะเสด็จมำใน 
พระสิริรุ่งโรจน์ เพื่อแสดงถึงชัยชนะเด็ดขำดของควำมดีเหนือควำมชั่ว พระองค์จะทรงเปิดเผย
ควำมคิดลึกลับในจิตใจ และจะทรงตอบแทนแก่ทุกคนตำมกำรกระท ำของเขำ -/- 
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บทที่ 3 
ข้ำพเจ้ำเชื่อในพระจิตเจ้ำ (683-747) 

 
 คพค. เริ่มต้นด้วยค ำพูดว่ำ “ผู้ใดจะมีควำมสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้ำได้ จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่
เขำจะต้องสัมผัสกับพระจิตเจ้ำ พระองค์ทรงน ำหน้ำเรำและทรงปลุกควำมเชื่อในตัวเรำ” (683) 
และยังพูดต่อไปว่ำ พระจิตเจ้ำนี้ยังเป็นผู้ประทำนชีวิตใหม่ซึ่งก็คือกำรรู้จักพระบิดำแต่พระองค์เดียว
และผู้ท่ีพระบิดำทรงส่งมำ คือ พระเยซูคริสตเจ้ำ (684) และพระจิตเจ้ำนี้ก็ทรงเป็นพระบุคคล
สุดท้ำยของพระตรีเอกภำพท่ีพระเจ้ำทรงเปิดเผยให้มนุษย์รู้ 
 ดังนั้น กำรเชื่อในพระจิตเจ้ำจึงเป็นกำรประกำศว่ำ พระจิตเจ้ำเป็นพระบุคคลหนึ่งใน 
พระตรีเอกภำพ ร่วมพระธรรมชำติเดียวกับพระบิดำและพระบุตร ทรงได้รับกำรถวำยสักกำระและ
พระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระบิดำและพระบุตร  (685) และพระจิตเจ้ำนี้ ทรงร่วมงำนกับพระบิดำ
และพระบุตรตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดจบของแผนกำรณ์ท่ีจะช่วยมนุษยชำติให้รอดพ้น (686) 
 
ตอนที่ 8. ข้ำพเจ้ำเชื่อในพระจิตเจ้ำ (683-747) 

 ใน คพค.มีกำรพูดพระจิตเจ้ำอยู่สองตอน ตอนแรกพบในข้อ 249-256 ท่ีพูดถึง “ธรรมล้ ำลึก”  
ในกำรเป็นพระเจ้ำของพระจิตเจ้ำซึ่งเป็นเทววิทยำเรื่องพระตรีเอกภำพ ส่วนตอนท่ีสองพบ 
ในข้อ 683-747 ท่ีเรำก ำลังจะศึกษำกันนี้ ซึ่งเป็นกำรพูดถึง “บทบำท-กำรด ำเนินงำน” ของ 
พระจิตเจ้ำในแผนกำรของพระเจ้ำเกี่ยวกับควำมรอดพ้น 
 คพค.เริ่มต้นด้วยกำรอ้ำงถึง 1 คร.2:11 ว่ำ “ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ถึงควำมคิดของพระเจ้ำ นอกจำก
พระจิตของพระเจ้ำ” และบัดนี้ พระจิตเจ้ำผู้ทรงเปิดเผยพระเจ้ำ ได้ทรงเปิดให้เรำรู้จักพระคริสตเจ้ำ  
พระวจนำตถ์ทรงชีวิตของพระองค์แล้ว แต่พระจิตเจ้ำกลับมิได้ทรงเปิดเผยพระองค์เอง  ไม่เคย 
ตรัสถึงพระองค์เองเลย (687) เรำจะรู้จักพระจิตเจ้ำได้อย่ำไร? ค ำตอบท่ีพบใน คพค. คือ เรำรู้จัก
พระจิตเจ้ำได้ผ่ำนทำง “พระศำสนจักร” เพรำะพระศำสนจักรเป็นชุมชนแห่งควำมเชื่อท่ีสืบทอดมำ
จำกบรรดำอัครสำวก พระศำสนจักรจึงเป็นสถำนท่ีท่ีเรำรู้จักพระจิตเจ้ำได้ผ่ำนทำง (688) 
 - พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นพระจิตที่ดลใจให้เขียนขึ้น 
 - ธรรมประเพณี โดยมีบรรดำปิตำจำรย์ของพระศำสนจักรเป็นสักขีพยำน 
 - ค ำสอนทำงกำรของพระศำสนจักร ท่ีมีพระจิตทรงประทับอยู่และคอยช่วยเหลือ 
 - พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ท่ีมีพระจิตทรงน ำเรำให้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ 
 - กำรภำวนำท่ีมีองค์พระจิตทรงวิงวอนขอเพื่อเรำ 
 - พระพรพิเศษและศำสนบริกำรต่ำงๆ (กำรปกมือรักษำโรค) 
 - หมำยส ำคัญแห่งชีวิตกำรแพร่ธรรมและกำรเป็นธรรมทูต (พระจิตน ำ/ดลใจ) 
 - กำรเป็นประจักษ์พยำนของบรรดำนักบุญ 
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 เนื้อหำต่อจำกนี้ไป คพค. ได้แบ่งหัวข้อพิจำรณำ “พระจิตเจ้ำในแผนกำรของพระเจ้ำ
เกี่ยวกับควำมรอดพ้น” เป็น 5 เร่ืองด้วยกัน ดังนี้ 

- พันธกิจต่อเนื่องของพระบุตรและพระจิต 
- พระนำม บทบำท และสัญลักษณ์ของพระจิต 
- พระจิตและพระวจนำตถ์ของพระเจ้ำในเวลำแห่งสัญญำ 
- พระจิตของพระคริสตเจ้ำในเวลำท่ีทรงก ำหนดไว้ 
- พระจิตและพระศำสนจักรในยุคสุดท้ำย 

 
1) เร่ืองพันธกิจต่อเนื่องของพระบุตรและพระจิต (689-690) 
 คพค.พูดถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพระจิตกับพระคริสตเจ้ำในลักษณะของ “กำรมีพันธกิจ
ร่วมกันในงำนไถ่กู้มนุษยชำติ” กล่ำวคือ เมื่อพระบิดำทรงส่งพระบุตรลงมำบังเกิดเป็นมนุษย์ 
พระองค์ก็ทรงส่ง “ลมปรำณ” (พระจิต) ของพระองค์ลงมำด้วยเสมอ ดังนั้น แม้พระบุตรกับพระจิต
จะต่ำงพระบุคคลกัน แต่ก็มีพันธกิจร่วมกันในงำนแห่งกำรไถ่กู้โลก (689) 
 พระเยซูเองก็ทรงเป็นพระคริสตเจ้ำ ผู้ได้รับกำรเจิม ซึ่งกำรเจิมนี้คือกำรเจิมด้วยพระจิตของ
พระเจ้ำ พระคริสต์กับพระจิตจึงอยู่ร่วมกันในพันธกิจท่ีได้รับมอบหมำยจำกพระบิดำ (690) 

2) พระนำม บทบำท และสัญลักษณ์ของพระจิต (691-701) 
 เรื่องพระนำม หรือชื่อท่ีใช้เรียกพระจิตนี้ คพค.อธิบำยไว้ว่ำ “พระจิต” หรือ “พระจิต
ศักดิ์สิทธิ์” คือ “พระนำมเฉพำะ” ขององค์พระผู้ซึ่งเรำสักกำระบูชำและถวำยพระสิริโรจนำ
ร่วมกับพระบิดำและพระบุตร พระศำสนจักรได้รับพระจิตมำจำกองค์พระผู้เป็นเจ้ำในวันเปนเต
กอสเต และประกำศยืนยันในกำรประกอบพิธีศีลล้ำงบำปให้แก่ลูกคนใหม่ๆ ของพระศำสนจักร 
และยังได้อธิบำยค ำว่ำ “พระจิต” ว่ำเป็นค ำท่ีแปลมำจำกค ำภำษำฮีบรู Ruah ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ 
“ลมหำยใจ” 
 นอกจำกนี้ ยังมีพระนำมอื่นท่ีใช้เพื่อหมำยถึงพระจิตเจ้ำด้วย เช่น เม่ือพระเยซูเจ้ำทรงตรัส
สัญญำถึงกำรเสด็จมำของพระจิตเจ้ำ พระองค์ทรงเรียกพระจิตเจ้ำว่ำ “Parakletos” ซึ่งแปลตำม
ตำมรำกศัพท์ได้ว่ำ “ผู้ถูกเรียกให้มำช่วย” แต่ค ำนี้มักจะถูกแปลว่ำ “ผู้บรรเทำ” หรือ “ทนำย 
แก้ต่ำง” เรำยังพบพระนำมอ่ืนๆ ของพระจิตเจ้ำในจดหมำยของนักบุญเปำโลอีกด้วย เช่น “จิตแห่ง
กำรเป็นบุตรบุญธรรม” “พระจิตของพระคริสตเจ้ำ” “พระจิตของพระเจ้ำ” เป็นต้น 
 ส่วนสัญลักษณ์ของพระจิตเจ้ำนั้น (694-701) ในพระคัมภีร์ท้ังพระพันธสัญญำเดิมและ 
พันธสัญญำใหม่ เมื่อกล่ำวถึงพระจิต ก็มีกำรใช้สัญลักษณ์หลำยอย่ำงท่ีแตกต่ำงกัน ท่ีส ำคัญๆ ท่ี 
คพค. กล่ำวถึงมี 8 สัญลักษณ์ ดังนี้ 
 (1) น้ ำ : ภำพลักษณ์ของน้ ำท่ีถูกน ำมำใช้เพื่อหมำยถึง “กำรเจริญเติบโต” ของพืชพันธุ์
และชีวิตนั้นมีใช้ตั้งแต่เหตุกำรณ์ในพันธสัญญำเดิม เช่น ใน อสค 47 ท่ำนประกำศกได้พูดถึงพุน้ ำท่ี
ไหลจำกพระวิหำรสู่ทิศตะวันออกซึ่งเป็นทะเลทรำย และจำกทะเลทรำยนี้ น้ ำได้ท ำให้เกิดสิ่งมีชีวิต
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ขึ้น แต่ควำมหมำยท่ีเรำได้มำกไปกว่ำนี้ก็คือ น้ ำยังเป็นสัญลักษณ์หมำยถึง “กำรท ำงำนของ 
พระจิต” เช่น ในศีลล้ำงบำป (ค ำสอน 694) หลังกำรภำวนำอัญเชิญพระจิตแล้ว น้ ำก็ได้กลำยเป็น
เครื่องหมำยแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งส่งผลให้มีกำร “เกิดใหม่” กำรปฏิสนธิในครรภ์ครั้งแรกของเรำ
ด ำเนินไปในน้ ำฉันใด น้ ำในศีลล้ำงบำปก็มีควำมหมำยอย่ำงแท้จริงว่ำ กำรเกิดสู่ชีวิตพระของเรำนั้น
ก็ได้รับกำรประทำนมำในพระจิตฉันนั้น 
 (2) กำรเจิม : ในพระคัมภีร์พันธสัญญำเดิม กำรเจิมด้วยน้ ำมันเป็นกำรอภิเษกกษัตริย์ของ
อิสรำเอล แต่กำรเจิมด้วยน้ ำมันนี้ยังเป็นสัญลักษณ์หมำยถึงพระจิตด้วย (1 ยน 2:20, 27; 2 คร 1:21)  
ถึงขนำดท่ีกลำยเป็นค ำท่ีมีควำมหมำยคล้ำยคลึงกัน โดยในจำรีตพิธีเข้ำเป็นคริสตชน กำรเจิมด้วย
น้ ำมันเป็นเครื่องหมำยแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์ คือ “ศีลก ำลัง” พระศำสนจักรตะวันออกใช้ค ำเรียกศีลนี้
ค่อนข้ำงชัดเจนและถูกต้องว่ำ “ศีลเจิมด้วยน้ ำมันคริสมำ” แต่เพื่อจะเข้ำใจถึงมวลพลังท่ีมีอยู่ 
จ ำเป็นท่ีจะต้องย้อนมำท่ีกำรเจิมครั้งแรกท่ีส ำเร็จไปโดยพระจิต คือ “กำรเจิมพระเยซู” 
 ค ำว่ำ “คริสต์” (ภำษำฮีบรู = เมสสิยำห์) หมำยถึง “ผู้ได้รับเจิม” จำกพระจิตของพระเจ้ำ 
ในพันธสัญญำเดิมก็มีผู้ได้รับเจิมจำกองค์พระเป็นเจ้ำอยู่หลำยท่ำน  ท่ีโดดเด่นคือ กษัตริย์ดำวิด 
(เทียบ อพย 30:22-32; 1 ซมอ 16:13) แต่พระเยซูเจ้ำเป็นผู้ท่ีได้รับกำรเจิมจำกพระเจ้ำในลักษณะ
หนึ่งเดียวไม่มีผู้ใดมำเทียบเทียม เพรำะผ่ำนทำงกำรเจิมนั้น พระเยซูเจ้ำได้รับกำรสถำปนำเป็น 
“พระคริสต์โดยพระจิต” (เทียบ ลก 4:18-19; อสย 61:1) และเป็นพระจิตนี้เองท่ีทรงท ำให้ 
พระเยซูเจ้ำเป่ียมล้นไปด้วยพระจิต พระอำนุภำพของพระจิตได้ส ำแดงออกมำจำกองค์พระคริสต์ใน
กิจกำรของกำรรักษำผู้ป่วยไข้ให้หำย และรวมถึงทุกกิจกำรแห่งกำรช่วยให้รอดท้ังหมดของพระองค์
นั้นก็เป็นไปด้วยอ ำนำจแห่งพระจิต สุดท้ำย เป็นพระจิตนั้นเองท่ีทรงบันดำลให้องค์พระเยซูคริสตเจ้ำ 
กลับคืนพระชนมชีพจำกบรรดำผู้ตำย (เทียบ รม 1:4; 8:11) 
 ดังนั้น เมื่อพระเยซูเจ้ำได้รับกำรสถำปนำขึ้นเป็นพระคริสต์ท่ีเปี่ยมด้วยพระจิตแล้ว พระเยซู- 
คริสตเจ้ำก็ได้กระจำยพระจิตของพระองค์ออกไปยังมนุษย์ทุกคน ถึงขนำดท่ีว่ำ บรรดำผู้ศักดิ์สิทธิ์
ท้ังหลำยท่ีร่วมเป็นหนึ่งกับสภำวะมนุษย์ของพระองค์ ก็ประกอบกันขึ้นเป็น “องค์พระคริสต์อย่ำง
สมบูรณ์” 
 (3) เพลิงหรือไฟ: โดยท่ัวไป ไฟเป็นสัญลักษณ์ของกำรเผำผลำญ กำรท ำลำย กำรแยกทอง
ออกจำกโลหะ และกำรช ำระให้บริสุทธิ์ แต่ไฟก็เข้ำมำมีบทบำททำงศำสนำในพระคัมภีร์พันธสัญญำ
เดิมด้วย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เม่ือพระเป็นเจ้ำทรงส ำแดงพระองค์ในกำรท ำพันธสัญญำกับอับรำฮัม  
(ปฐก 15:17) ในพุ่มไม้ท่ีไม่ได้ถูกไฟไหม้ต่อหน้ำโมเสส (อพย 3:2) ในกำรประทำนพระบัญญัติ 10 
ประกำรบนภูเขำซีนัย (ฉธบ 4:33) 
 ในขณะท่ีน้ ำหมำยถึงกำรเกิดและควำมอุดมสมบูรณ์แห่งชีวิตท่ีได้รับมำในพระจิต  ไฟก็เป็น
สัญลักษณ์แห่งพลัง “กำรเปลี่ยนแปลง” ท่ีมีอยู่ในกิจกำรของพระจิตด้วย โดยเฉพระอย่ำงยิ่ง  
ในวันท่ีพระจิตเสด็จลงมำ ไฟได้แตกออกเป็นลิ้นไฟเหนือบรรดำศิษย์ และท ำให้บรรดำศิษย์ 
เต็มเปี่ยมด้วยพระองค์ (กจ 2:3-4)  
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 (4) เมฆและแสงสว่ำง: เมฆและแสงสว่ำงเป็นสัญลักษณ์ 2 แบบท่ีแยกกันไม่ได้ เพรำะใน
กำรแสดงองค์ของพระจิต นับแต่สมัยพันธสัญญำเดิมแล้ว เมฆซึ่งบำงครั้งก็มืดมน บำงครั้งก็มี 
แสงสว่ำง จะเปิดเผยพระเจ้ำผู้ทรงชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอด โดยก ำบังลักษณะเหนือธรรมชำติแห่ง
พระสิริโรจนำของพระองค์ไว้ เช่น ในเหตุกำรณ์ของโมเสสบนภูเขำซีนำย  (อพย 24:15-18)  
ณ กระโจมนัดพบ (อพย 33:9-10) และระหว่ำงกำรเดินทำงของชำวอิสรำเอลในทะเลทรำย  
(อพย 40:36-38) 
 ในพันธสัญญำใหม่ พระคริสตเจ้ำทรงกระท ำให้ควำมหมำยของสัญลักษณ์นี้ส ำเร็จไปใน 
พระจิต เหตุกำรณ์บนภูเขำท่ีมีกำรส ำแดงองค์อย่ำงรุ่งโรจน์ เป็นพระจิตท่ีเสด็จมำในก้อนเมฆท่ี 
ปกคลุมพระเยซู เปโตร ยำกอบและยอห์นไว้ “ใต้ร่มเงำของพระองค์” และมีพระสุรเสียงออกมำ
จำกก้อนเมฆนั้นว่ำ “ผู้นี้คือบุตรของเรำ เป็นผู้ท่ีเรำเลือกสรร จงเชื่อฟังท่ำนเถิด” (ลก 9:34-35) 
ภำพลักษณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งก่อนหน้ำนี้ ท่ีพระจิตเสด็จมำเหนือพระนำงพรหมจำรีมำรีย์ 
และทรงรับพระนำงไว้ “ใต้ร่มเงำ” ของพระองค์ เพ่ือให้นำงตั้งครรภ์และให้ก ำเนิดแก่พระบุตรเยซู 
(ลก 1:35) และในท่ีสุดท้ำย เมฆก้อนเดียวกันนี้นี่เองท่ี “ปกคลุมพระเยซูเจ้ำไห้พ้นไปจำกสำยตำ” 
ของบรรดำสำนุศิษย์ในวันท่ีพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ (กจ 1:9) และจะเปิดเผยพระองค์ผู้เป็นบุตร
แห่งมนุษย์ในพระสิริรุ่งโรจน์ในวันท่ีพระองค์จะเสด็จกลับมำ (ข้อ 697) ดังนี้ เมฆ จึงเป็นสัญลักษณ์
ของกำรส ำแดงองค์ของพระจิต 
 (5) ตรำประทับ: ตรำประทับเป็นสัญลักษณ์ท่ีใกล้เคียงกับกำรเจิม ในพันธสัญญำใหม่มีพูด
ถึงพระคริสตเจ้ำว่ำ “พระเจ้ำได้ทรงประทับตรำมอบอ ำนำจให้” (ยน 6:27) และในพระคริสต์นี้
เองท่ีพระบิดำได้ทรงประทับตรำเรำด้วย (2 คร 1:22; อฟ 1:13; 4:30) เพรำะตรำประทับเป็นกำร
บ่งบอกถึง “ผลกระทบท่ีลบออกไม่ได้” นั่นคือ “กำรเจิมของพระจิต” ในศีลล้ำงบำป ศีลก ำลัง 
และศีลบวช ท้ังยังกระท ำซ้ ำไม่ได้ด้วย 
 (6) มือ/ปกมือ: พันธสัญญำใหม่มีกล่ำวถึงกำรปกมืออยู่หลำยต่อหลำยครั้ง และโดยผ่ำน
ทำงกำรปกมือนั้นเองท่ีพระเยซูเจ้ำทรงรักษำผู้ป่วยให้หำยและประทำนพรแก่เด็กเล็กๆ  (มก 6:5; 
8:23; 10:16) และในนำมขององค์พระเยซูคริสตเจ้ำ บรรดำอัครสำวกก็ได้กระท ำเช่นเดียวกัน  
(มก 16:18; กจ 5:12; 14:3) ท่ีดียิ่งกว่ำนั้นก็คือ โดยผ่ำนทำงกำรปกมือของบรรดำสำวกนี้เองท่ี 
ท ำให้คนท้ังหลำยได้รับพระจิต (กจ 8:17-19)  
 จดหมำยถึงชำวฮีบรูจึงจัดวำง “กำรปกมือ” ไว้เป็นหนึ่งในจ ำนวน “หลักพื้นฐำน” ใน 
ค ำสั่งสอน (ฮบ 6:2) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกำรกระจำย/มอบพระจิตอันทรงอำนุภำพ  และ 
พระศำสนจักรก็ได้รักษำสัญลักษณ์นี้ไว้ในกำรภำวนำอัญเชิญพระจิต ในเวลำโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ด้วย 
 (7) นิ้ว : กำรกล่ำวถึงนิ้วหรือนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้ำนี้  ในพระคัมภีร์มีกล่ำวถึงบ้ำง 
ตัวอย่ำงเช่น ในหนังสืออพยพท่ีกล่ำวถึงพระบัญญัติของพระเป็นเจ้ำว่ำ ได้ถูกจำรึกไว้บนศิลำ  
“ด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้ำ” (อพย 31:18) ส่วนในพันธสัญญำใหม่ “ด้วยนิ้วพระหัตถ์ของ 
พระเจ้ำนี้เองท่ีพระเยซูเจ้ำทรงขับไล่ปีศำจ” (ลก 11:20) 
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 ควำมหมำยของนิ้วพระหัตถ์นี้ยังหมำยถึงพระจิตด้วย เช่น พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ท่ีได้มอบหมำย
ให้อยู่ในควำมดูแลของบรรดำอัครสำวกนั้น ก็ “เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้ำผู้ทรงชีวิต มิใช่ 
บนแผ่นศิลำ แต่บนแผ่นเนื้อ คือหัวใจมนุษย์” (2 คร 3:3) กำรท่ีพระศำสนจักรขับร้องว่ำ  
“พระ (จิต) ประดุจดัชนีพระหัตถ์ขวำของพระองค์ทรงนำมพระบิดำ” (บทเพลงอัญเชิญพระจิต) ก็
มีควำมหมำยว่ำ พระจิตเป็นนิ้วพระหัตถ์เบ้ืองขวำของพระบิดำเจ้ำ ท่ีมีบทบำทเป็นผู้น ำและชี้ทำง 
 (8) นกพิรำบ: ในบรรดำภำพลักษณ์ท้ังหมดท่ีหมำยถึงพระจิตนั้น ว่ำกันว่ำ นกพิรำบเป็น
สัญลักษณ์ท่ี “ค่อนข้ำงเด่นชัดที่สุด” เรำมักเห็นรูปนกพิรำบในภำพพระเยซูเจ้ำรับพิธีล้ำงท่ีแม่น้ ำ
จอร์แดน หรือภำพวำดแม่พระรับสำรจำกทูตสวรรค์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกำรเสด็จมำของพระจิตใน
รูปนกพิรำบ 
 สัญลักษณ์นกพิรำบนี้ ยังท ำให้เรำย้อนกลับไปคิดถึงเหตุกำรณ์ในพระคัมภีร์พันธสัญญำเดิม 
“เรื่องน้ ำวินำศ” ในสมัยของโนอำห์ ในตอนปลำยของน้ ำวินำศ นกพิรำบท่ีโนอำห์ปล่อยไปได้
กลับมำพร้อมด้วยกิ่งมะกอกสดคำบอยู่ในปำก ซึ่งเป็นสัญญำณว่ำพระพิโรธของพระเป็นเจ้ำได้
สิ้นสุดลงแล้ว แผ่นดินอยู่ในสภำพท่ีพักอำศัยได้แล้ว พระเป็นเจ้ำได้ทรงกระท ำพันธสัญญำใหม่กับ
มนุษย์ (ปฐก 8:8-12) 
 ในพันธสัญญำใหม่ เมื่อพระคริสตเจ้ำเสด็จขึ้นมำจำกแม่น้ ำจอร์แดนหลังจำกท่ีได้รับ  
“พิธีล้ำง” จำกท่ำนยอห์น พระจิตภำยใต้รูปนกพิรำบได้เสด็จมำเหนือพระองค์และประทับอยู่ใน
พระองค์ (เทียบ มธ 3:16) นี่มีควำมหมำยว่ำ พระจิตจะเสด็จลงมำและประทับอยู่ในหัวใจท่ีได้รับ
กำรช ำระให้บริสุทธิ์แล้วของผู้ท่ีได้รับศีลล้ำงบำป (ข้อ 701) พระจิตคือองค์แห่งสันติภำพ เป็น
สันติภำพท่ีเกิดจำกกำรคืนดีกับพระเป็นเจ้ำของเรำผ่ำนทำงศีลล้ำงบำป (มธ 3:16)  
 ในบำงวัด แผ่นศีลมหำสนิทจะเก็บส ำรองไว้ในภำชนะท ำด้วยโลหะเป็นรูปนกพิรำบแขวนไว้
เหนือพระแท่น สัญลักษณ์นกพิรำบท่ีบ่งบอกถึงพระจิตนี้ เป็นประเพณีนิยมทีใช้กันอยู่ในศิลปะกำร
สร้ำงรูปปั้นของคริสต์ศำสนำ 

3) พระจิตและพระวจนำตถ์ของพระเจ้ำในเวลำแห่งสัญญำ (702-716) 
 ในประวัติศำสตร์ชำติอิสรำเอล ประชำชนชำวอิสรำเอลได้มีประสบกำรณ์เกี่ยวกับพระจิต
หลำยต่อหลำยคร้ัง ไม่ว่ำจะในรูปของน้ ำหรือไฟ แต่ท่ีส ำคัญคือชำวอิสรำไม่ใช่มีประสบกำรณ์รับรู้
ว่ำมีพระจิตเท่ำนั้น แต่พระจิตยังเข้ำมำมีบทบำทในหมู่ชนของพวกตนด้วย นี่เป็นบทบำทของ 
พระจิตเจ้ำท่ีทรงท ำงำนท่ำมกลำงชำวอิสรำเอล ซ่ึงเป็นไปตำม “แผนกำรแห่งควำมรอดของ 
พระเจ้ำ” ท่ีประทำนให้กับชำวอิสรำเอล ซึ่งถ้ำจะสรุปบทบำทดังกล่ำวของพระจิต  (พระจิต 
ท ำอะไรบ้ำง)  คพค. น ำเสนอไว้ 5 ประกำร ดังนี้ 
 (1) ในกำรเนรมิตสร้ำง: พระวำจำของพระเจ้ำและพระปรำณของพระองค์ (พระจิต) เป็น
ควำมเป็นอยู่และชีวิตของสิ่งสร้ำงท้ังหลำยตั้งแต่แรกเริ่ม พูดอีกอย่ำงก็คือ พระจิตเจ้ำมีบทบำท
ร่วมกับพระเจ้ำและพระวจนำตถ์ของพระองค์ในกำรสร้ำงสิ่งต่ำงๆ ในโลก น.อีเรเนอุสกล่ำวว่ำ 
“พระองค์ทรงป้ันมนุษย์ด้วยพระหัตถ์ (ขวำและซ้ำย) ของพระองค์” 
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 ควำมหมำยของนิ้วพระหัตถ์นี้ยังหมำยถึงพระจิตด้วย เช่น พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ท่ีได้มอบหมำย
ให้อยู่ในควำมดูแลของบรรดำอัครสำวกนั้น ก็ “เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้ำผู้ทรงชีวิต มิใช่ 
บนแผ่นศิลำ แต่บนแผ่นเนื้อ คือหัวใจมนุษย์” (2 คร 3:3) กำรท่ีพระศำสนจักรขับร้องว่ำ  
“พระ (จิต) ประดุจดัชนีพระหัตถ์ขวำของพระองค์ทรงนำมพระบิดำ” (บทเพลงอัญเชิญพระจิต) ก็
มีควำมหมำยว่ำ พระจิตเป็นนิ้วพระหัตถ์เบ้ืองขวำของพระบิดำเจ้ำ ท่ีมีบทบำทเป็นผู้น ำและชี้ทำง 
 (8) นกพิรำบ: ในบรรดำภำพลักษณ์ท้ังหมดท่ีหมำยถึงพระจิตนั้น ว่ำกันว่ำ นกพิรำบเป็น
สัญลักษณ์ท่ี “ค่อนข้ำงเด่นชัดที่สุด” เรำมักเห็นรูปนกพิรำบในภำพพระเยซูเจ้ำรับพิธีล้ำงท่ีแม่น้ ำ
จอร์แดน หรือภำพวำดแม่พระรับสำรจำกทูตสวรรค์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกำรเสด็จมำของพระจิตใน
รูปนกพิรำบ 
 สัญลักษณ์นกพิรำบนี้ ยังท ำให้เรำย้อนกลับไปคิดถึงเหตุกำรณ์ในพระคัมภีร์พันธสัญญำเดิม 
“เรื่องน้ ำวินำศ” ในสมัยของโนอำห์ ในตอนปลำยของน้ ำวินำศ นกพิรำบท่ีโนอำห์ปล่อยไปได้
กลับมำพร้อมด้วยกิ่งมะกอกสดคำบอยู่ในปำก ซึ่งเป็นสัญญำณว่ำพระพิโรธของพระเป็นเจ้ำได้
ส้ินสุดลงแล้ว แผ่นดินอยู่ในสภำพท่ีพักอำศัยได้แล้ว พระเป็นเจ้ำได้ทรงกระท ำพันธสัญญำใหม่กับ
มนุษย์ (ปฐก 8:8-12) 
 ในพันธสัญญำใหม่ เมื่อพระคริสตเจ้ำเสด็จขึ้นมำจำกแม่น้ ำจอร์แดนหลังจำกท่ีได้รับ  
“พิธีล้ำง” จำกท่ำนยอห์น พระจิตภำยใต้รูปนกพิรำบได้เสด็จมำเหนือพระองค์และประทับอยู่ใน
พระองค์ (เทียบ มธ 3:16) นี่มีควำมหมำยว่ำ พระจิตจะเสด็จลงมำและประทับอยู่ในหัวใจท่ีได้รับ
กำรช ำระให้บริสุทธิ์แล้วของผู้ท่ีได้รับศีลล้ำงบำป (ข้อ 701) พระจิตคือองค์แห่งสันติภำพ เป็น
สันติภำพท่ีเกิดจำกกำรคืนดีกับพระเป็นเจ้ำของเรำผ่ำนทำงศีลล้ำงบำป (มธ 3:16)  
 ในบำงวัด แผ่นศีลมหำสนิทจะเก็บส ำรองไว้ในภำชนะท ำด้วยโลหะเป็นรูปนกพิรำบแขวนไว้
เหนือพระแท่น สัญลักษณ์นกพิรำบท่ีบ่งบอกถึงพระจิตนี้ เป็นประเพณีนิยมทีใช้กันอยู่ในศิลปะกำร
สร้ำงรูปปั้นของคริสต์ศำสนำ 

3) พระจิตและพระวจนำตถ์ของพระเจ้ำในเวลำแห่งสัญญำ (702-716) 
 ในประวัติศำสตร์ชำติอิสรำเอล ประชำชนชำวอิสรำเอลได้มีประสบกำรณ์เกี่ยวกับพระจิต
หลำยต่อหลำยคร้ัง ไม่ว่ำจะในรูปของน้ ำหรือไฟ แต่ท่ีส ำคัญคือชำวอิสรำไม่ใช่มีประสบกำรณ์รับรู้
ว่ำมีพระจิตเท่ำนั้น แต่พระจิตยังเข้ำมำมีบทบำทในหมู่ชนของพวกตนด้วย นี่เป็นบทบำทของ 
พระจิตเจ้ำท่ีทรงท ำงำนท่ำมกลำงชำวอิสรำเอล ซ่ึงเป็นไปตำม “แผนกำรแห่งควำมรอดของ 
พระเจ้ำ” ท่ีประทำนให้กับชำวอิสรำเอล ซึ่งถ้ำจะสรุปบทบำทดังกล่ำวของพระจิต  (พระจิต 
ท ำอะไรบ้ำง)  คพค. น ำเสนอไว้ 5 ประกำร ดังนี้ 
 (1) ในกำรเนรมิตสร้ำง: พระวำจำของพระเจ้ำและพระปรำณของพระองค์ (พระจิต) เป็น
ควำมเป็นอยู่และชีวิตของสิ่งสร้ำงท้ังหลำยตั้งแต่แรกเริ่ม พูดอีกอย่ำงก็คือ พระจิตเจ้ำมีบทบำท
ร่วมกับพระเจ้ำและพระวจนำตถ์ของพระองค์ในกำรสร้ำงสิ่งต่ำงๆ ในโลก น.อีเรเนอุสกล่ำวว่ำ 
“พระองค์ทรงป้ันมนุษย์ด้วยพระหัตถ์ (ขวำและซ้ำย) ของพระองค์” 

 (2) พระจิตแห่งพระสัญญำ: แม้มนุษย์ถูกสร้ำงขึ้นตำมภำพลักษณ์ของพระเจ้ำ แต่บำปท ำ
ใหม้นุษย์เสียไป แต่พระเจ้ำก็มิได้ทอดทิ้ง ทรงสัญญำท่ีจะน ำมนุษย์กลับเป็นเหมือนเดิม โดยนอกจะ
ทรงสัญญำจะประทำนพระคริสตเจ้ำ พระบุตรของพระองค์ ให้มำไถ่กู้พวกเขำแล้ว พระเจ้ำยังทรง
สัญญำจะประทำนพระจิตเจ้ำเพื่อน ำพวกเขำ ซึ่งเป็นลูกหลำนของอับรำฮัมท่ีกระจัดกระจำยอยู่ ให้
กลับมำรวมกันอีกครั้งหนึ่ง 
 (3) ในกำรส ำแดงองค์และในกำรประทำนพระบัญญัติ : ธรรมประเพณีของคริสตชน
ยอมรับเสมอมำว่ำ ในกำรส ำแดงองค์ของพระเจ้ำนั้น พระองค์ทรงแสดงองค์ผ่ำนทำงพระจิตเจ้ำ
เสมอ โดยมีเมฆเปิดออกและปิดบังในเวลำเดียวกัน เมฆและแสงสว่ำงจึงก ำบังลักษณะเหนือ
ธรรมชำติแห่งพระสิริโรจนำของพระองค์ไว้ เช่น ในเหตุกำรณ์กำรประทำนพระบัญญัติแก่โมเสสบน
ภูเขำซีนำย 
 (4) ในช่วงเวลำที่อิสรำเอลมีกษัตริย์ปกครองและช่วงเวลำถูกกวำดต้อนไปเป็นเชลย : 
พระอำณำจักรตำมพระสัญญำท่ีพระเจ้ำทรงกระท ำกับกษัตริย์ดำวิดนั้น เป็นผลงำนของพระจิตเจ้ำ 
คือ เป็นอำณำจักรของคนท่ีมีจิตใจยำกจน แต่สิ่งท่ีเกิดขึ้นในอิสรำเอลไม่เป็นเช่นนั้น พระเจ้ำจึง
ลงโทษให้ล่มสลำย กำรถูกกวำดต้อนไปเป็นเชลยจึงเป็นกำรช ำระจิตใจใหม่ให้บริสุทธิ์ด้วยพระจิต
เจ้ำ จนเมื่อพวกเขำส ำนึกผิดและกลับใจใหม่แล้ว พระเจ้ำจึงได้น ำพวกเขำกลับมำ 
 (5) กำรรอคอยพระเมสสิยำห์และจิตของพระองค์ : บรรดำประกำศกได้เทศน์เตือนใจ
ชำวอิสรำเอลให้รอคอยกำรเสด็จมำของพระเมสสิยำห์ เพรำะนั่นหมำยถึงควำมรอดพ้นของ
อิสรำเอลมำถึงแล้วด้วย ภำพลักษณ์ของพระเมสสิยำห์เริ่มเห็นชัดเจนขึ้นผ่ำนทำงค ำของประกำศก
อิสยำห์ 11:1-2 “หน่อหนึ่งจะแตกออกมำจำตอของเจสซี กิ่งหนึ่งจะงอกขึ้นจำกรำกของเขำ  
พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้ำจะพ ำนักอยู่เหนือเขำ คือจิตแห่งปรีชำญำณและควำมเข้ำใจ... จิตแห่ง
ควำมรู้และควำมย ำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้ำ” และยิ่งชัดเจนมำกขึ้นผ่ำนทำงกำรเปิดเผยเรื่อง  
“บทเพลงของผู้รับใช้” ในอิสยำห์ว่ำ พระเมสสิยำห์ท่ีจะเสด็จมำนี้จะต้องรับทุกข์ทรมำน แต่พร้อม
กับพระจิตของพระองค์ มนุษย์จ ำนวนมำกจะได้รับควำมรอดพ้น 
 และเมื่อพระเยซูเจ้ำเสด็จมำ ก่อนท่ีพระองค์จะเริ่มออกเทศนำประกำศข่ำวดีแห่งควำมรอด 
พระองค์ก็ทรงยืนยันถึงเรื่องนี้เมื่ออ่ำนข้อควำมของอิสยำห์ท่ีว่ำ “พระจิตของพระเจ้ำทรงอยู่เหนือ
ข้ำพเจ้ำ เพรำะพระองค์ทรงเจิมข้ำพเจ้ำไว้ ให้ประกำศข่ำวดีแก่คนยำกจน...” 
4) พระจิตของพระคริสตเจ้ำในเวลำที่ทรงก ำหนดไว้ (717-730) 
 คพค.พูดถึงบุคคล 2 คนท่ี “เปี่ยมด้วยพระจิต” และมีบทบำทเด่น “น ำหน้ำ” กำรเสด็จมำ
ของพระคริสตเจ้ำและเป็นผู้ “เตรียมทำง” กำรเสด็จมำของพระคริสตเจ้ำ 
 คนแรกคือ นักบุญยอห์น บัปติสต์ ซึ่งเป็นผู้ท่ี “เป่ียมด้วยพระจิต ต้ังแต่ในครรภ์มำรดำ” 
ไฟของพระจิตประทับอยู่ในตัวเขำและท ำให้เขำ “วิ่งไปข้ำงหน้ำ” ในฐำนะผู้เบิกทำงของพระ- 
คริสตเจ้ำ ด้วยเหตุที่พระจิตท ำงำนในตัวของท่ำนยอห์น ยอห์นจึงเป็นยิ่งกว่ำประกำศก เพรำะในตัว
ท่ำนยอห์น พระจิตทรงบรรลุควำมส ำเร็จในกำรตรัสโดยทำงบรรดำประกำศกทั้งหลำยก่อนหน้ำนั้น 
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ยอห์นจึงเป็นคนสุดท้ำยแห่งวงจรประกำศกซึ่งเริ่มโดยเอลียำห์ และกำรโปรดศีลล้ำงด้วยน้ ำของ
ท่ำนยอห์นก็เป็นกำรเปิดทำงสู่กำรเกิดใหม่ในพระจิตด้วย 
 คนที่สองคือ พระนำงมำรีย์พรหมจำรี พระนำงทรงเป็นผลงำนชิ้นเอกแห่งพันธกิจของ 
พระบุตรและพระจิต พระนำงได้ทรงถูกจัดเตรียมไว้เพื่อให้พระบุตรและพระจิตสำมำรถประทับอยู่
ท่ำมกลำงมนุษย์ท้ังปวงได้ ในพระนำง “สิ่งมหัศจรรย์ของพระเจ้ำ” ก็ได้ส ำแดงให้เป็นท่ีประจักษ์ 
เป็นสิ่งมหัศจรรย์ท่ีพระจิตทรงกระท ำให้ส ำเร็จไปในพระคริสตเจ้ำและในพระศำสนจักร 
 ในค ำสอนข้อ 722 พูดถึงพระนำงมำรีย์ว่ำ พระจิตได้ทรง “เตรียม” พระนำงไว้ด้วย 
พระหรรษทำนของพระองค์ ส่งผลให้พระนำงเป็นผู้ “เปี่ยมด้วยพระหรรษทำน” และปฏิสนธิโดย 
“ปรำศจำกบำป” และโดยพระนำงนี้เองท่ีองค์พระจิตได้ทรงท ำให้แผนกำรอันเอื้ออำรีของ  
พระบิดำส ำเร็จเป็นจริง กล่ำวคือ ในพระนำง พระจิตได้ทรงส ำแดงพระบุตรของพระบิดำให้กลำย
มำเป็นบุตรแห่งพระนำง เป็นมนุษย์เหมือนกับเรำ 
 และเมื่อเวลำที่ก ำหนดไว้มำถึง พระบุตรของพระเจ้ำก็ทรงปฏิสนธิในครรภ์ของพระนำง 
มำรีย์ด้วยพระอำนุภำพของพระจิตเจ้ำ พระเยซูเจ้ำจึงทรงเป็น “พระคริสตเจ้ำ” หรือ “พระเมส- 
สิยำห์” (ซึ่งแปลว่ำ “ผู้รับเจิม”) และหลังจำกนั้นเป็นต้นมำ พระเยซูเจ้ำและพระจิตเจ้ำก็ทรง
ด ำเนินงำนร่วมกันตลอดเวลำ พร้อมกันนี้ พระเยซูเจ้ำยังได้สัญญำว่ำจะประทำนพระจิตเจ้ำให้แก่
ทุกคนหลังจำกที่พระองค์เสด็จจำกโลกนี้ไปแล้ว คือ “พระผู้ช่วยเหลือ” ซึ่งจะอยู่กับเรำตลอดไป จะ
ทรงสอนเรำทุกสิ่ง ช่วยให้เรำระลึกถึงทุกสิ่งท่ีพระเยซูเจ้ำได้ตรัสไว้และจะทรงเป็นพยำนถึงพระองค์ 
พระจิตจะน ำเรำไปพบควำมจริงทุกข้อและจะทรงบันดำลให้พระคริสตเจ้ำทรงรับพระสิริรุ่งโรจน์  
5) พระจิตและพระศำสนจักรในยุคสุดท้ำย (731-741) 
 ในวันเปนเตกอสเต: พระสัญญำของพระเยซูเจ้ำก็เป็นจริง ปัสกำของพระคริสตเจ้ำได้ส ำเร็จ
บริบูรณ์เมื่อพระบิดำทรงหลั่งพระจิตเจ้ำลงมำ วันนี้ พระตรีเอกภำพได้รับกำรเปิดเผยโดยสมบูรณ์ 
พระอำณำจักรท่ีพระคริสตเจ้ำได้ทรงประกำศไว้นั้นได้เปิดรับทุกคนท่ีควำมเชื่อในพระองค์ และ 
พระจิตเจ้ำท่ีเสด็จมำอย่ำงไม่เคยหยุดก็ทรงน ำโลกไปสู่ “ยุคสุท้ำย” ซึ่งเป็นยุคของพระศำสนจักร 
เป็นพระอำณำจักรท่ีมำถึงพวกเรำแล้ว แม้จะยังไม่สมบูรณ์ก็ตำม 
 พระจิตเจ้ำ-ของประทำน: พระเจ้ำทรงเป็นควำมรัก และเพรำะควำมรักนี้ พระเจ้ำจึง
ประทำนพระจิตของพระองค์แก่เรำมนุษย์ เพื่อพระจิตเจ้ำจะได้ท ำให้เรำด ำเนินชีวิตใกล้ชิดสนิท
สนมกับพระเจ้ำได้มำกยิ่งขึ้น 
 พระจิตเจ้ำและศำสนจักร: หลังวันเปนเตกอสเต พระจิตเจ้ำยังทรงประทับอยู่ในพระศำสน- 
จักรเสมอมำ ทรงเตรียมมนุษย์ ประทำนพระหรรษทำนของพระองค์เพ่ือเขำเข้ำมำหำพระคริสตเจ้ำ 
ทรงส ำแดงให้เขำได้พบองค์พระเยซูเจ้ำ ทรงช่วยเขำให้ระลึกถึงพระวำจำของพระคริสตเจ้ำ และ
เปิดใจเขำให้เข้ำใจกำรสิ้นพระชนม์และกำรกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ พระรำชกิจน่ำพิศวง
ต่ำงๆ เหล่ำนี้ แสดงตนแก่ผู้มีควำมเช่ือในศีลศักดิ์สิทธิ์ต่ำงๆ ของพระศำสนจักร (เร่ืองนี้อยู่ใน คพค. 
ภำคสำม) พันธกิจของพระศำสนจักรจึงไม่ใช่เป็นกำรเพิ่มพันธกิจของพระคริสตเจ้ำและของพระจิต
เจ้ำ แต่เป็น “เคร่ืองหมำยและเคร่ืองมือ” ของพันธกิจนี้ 

ตอนท่ี 9.  พระศำสนจักรศักดิ์สิทธิ์สำกล (748-975) 
 ข้อควำมเชื่อเรื่องพระศำสนจักรขึ้นอยู่กับข้อควำมเชื่อเรื่องพระจิต เพรำะพระจิตคือต้นธำร
และผู้ประทำนควำมศักดิ์สิทธิ์ท้ังปวง พระจิตจึงเป็นผู้สนับสนุนและเป็นผู้ค้ ำจุนพระศำสนจักร
ตลอดมำ จนบรรดำปิตำจำรย์ต่ำงๆ ของพระศำสนจักรกล้ำท่ีจะกล่ำวยืนยันว่ำ พระศำสนจักรคือ
แหล่งที่พระจิตผลิดอกบำนสะพรั่ง (น.ฮิบโปลิตัส, 749) 
 ดังนั้น ข้อควำมเชื่อท่ีว่ำพระศำสนจักรศักดิ์สิทธิ์ สำกล เป็นหนึ่งเดียวและสืบจำกอัครสำวก 
จึงเป็นสิ่งท่ีแยกไม่ได้จำกควำมเชื่อในพระเจ้ำ พระบิดำ และพระบุตร และพระจิต เพรำะท้ังสอง
กลุ่มข้อควำมเชื่อมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงแนบแน่นจนไม่สำมำรถแยกออกจำกกันอย่ำงเด็ดขำดได้  
(750) เนื้อหำเร่ืองพระศำสนจักรนี้ คพค. แบ่งออกเป็น 6 เร่ือง (วรรค) ดังนี้ 

1. พระศำสนจักรในแผนกำรของพระเจ้ำ 
2. พระศำสนจักร-ประชำกรของพระเจ้ำ-พระวรกำยของพระคริสตเจ้ำ-พระวิหำรของ 

พระจิตเจ้ำ 
3. พระศำสนจักรเป็นหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สำกล และสืบเนื่องจำกอัครสำวก 
4. ผู้มีควำมเชื่อในพระคริสตเจ้ำ พระฐำนำนุกรม ฆรำวำส ชีวิตถวำยตนแด่พระเจ้ำ 
5. ควำมสัมพันธ์ของบรรดำผู้ศักดิ์สิทธ์ิ 
6. พระนำงมำรีย์-พระมำรดำของพระคริสตเจ้ำ-พระมำรดำของพระศำสนจักร 

วรรค 1. พระศำสนจักรในแผนกำรของพระเจ้ำ (751-780) อธิบำยเป็น 3 เรื่อง 

1) ชื่อและภำพของพระศำสนจักร (751-757) 
ค ำว่ำ “พระศำสนจักร” (ecclesia) หมำยถึง “กำรเรียกประชุม” หรือ “กำรชุมนุมกันของ

ประชำกร” ซึ่งโดยท่ัวไปกำรชุมนุมกันจะมีลักษณะเป็นเรื่องทำง “ศำสนำ” ซึ่งพบบ่อยใน 
พระคัมภีร์พันธสัญญำเดิมท่ีพูดถึงกำรชุมนุมกันของประชำกรท่ีได้รับเลือกสรรต่อพระพักตร์พระเจ้ำ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรชุมนุมกันท่ีภูเขำซีนำยท่ีชำวอิสรำเอลได้รับพระบัญญัติจำกพระเป็นเจ้ำ 
และยังได้รับกำรสถำปนำให้เป็นประชำกรศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ด้วย (เทียบ อพย 19) ในภำษำของ
คริสต์ศำสนำ ค ำว่ำ “พระศำสนจักร” ยังมีควำมหมำยอีก 3 ประกำรซึ่งแยกจำกกันไม่ได้ คือ 

- กำรชุมนุมกันเพื่อประกอบพิธีกรรม 
- กำรชุมนุมกันของคนท่ีมีควำมเชื่อเดียวกัน 
- กำรชุมนุมกันของคนในท้องถิ่นเดียวกัน-ท่ัวโลก 
ดังนี้ ควำมหมำยท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ของพระศำสนจักรจึงมีว่ำ เป็นประชำกรที่มีควำมเชื่อ

เดียวกันทั่วโลก ที่พระเจ้ำทรงรวบรวมเข้ำด้วยกัน เพื่อประกอบพิธีกรรมร่วมกัน 
ส่วน “ภำพหรือสัญลักษณ์ของพระศำสนจักร” นั้น ในพระคัมภีร์ เรำพบภำพลักษณ์ต่ำงๆ 

จ ำนวนมำกของพระศำสนจักร เช่น ในพันธสัญญำเดิม เรำพบภำพของกำรเป็น “ประชำกรของ
พระเจ้ำ” อยู่บ่อยมำก พอมำถึงพันธสัญญำใหม่ ภำพลักษณ์เดิมก็ยังคงอยู่ แต่ได้เพิ่มภำพลักษณ์
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ยอห์นจึงเป็นคนสุดท้ำยแห่งวงจรประกำศกซึ่งเริ่มโดยเอลียำห์ และกำรโปรดศีลล้ำงด้วยน้ ำของ
ท่ำนยอห์นก็เป็นกำรเปิดทำงสู่กำรเกิดใหม่ในพระจิตด้วย 
 คนที่สองคือ พระนำงมำรีย์พรหมจำรี พระนำงทรงเป็นผลงำนชิ้นเอกแห่งพันธกิจของ 
พระบุตรและพระจิต พระนำงได้ทรงถูกจัดเตรียมไว้เพื่อให้พระบุตรและพระจิตสำมำรถประทับอยู่
ท่ำมกลำงมนุษย์ท้ังปวงได้ ในพระนำง “สิ่งมหัศจรรย์ของพระเจ้ำ” ก็ได้ส ำแดงให้เป็นท่ีประจักษ์ 
เป็นสิ่งมหัศจรรย์ท่ีพระจิตทรงกระท ำให้ส ำเร็จไปในพระคริสตเจ้ำและในพระศำสนจักร 
 ในค ำสอนข้อ 722 พูดถึงพระนำงมำรีย์ว่ำ พระจิตได้ทรง “เตรียม” พระนำงไว้ด้วย 
พระหรรษทำนของพระองค์ ส่งผลให้พระนำงเป็นผู้ “เปี่ยมด้วยพระหรรษทำน” และปฏิสนธิโดย 
“ปรำศจำกบำป” และโดยพระนำงนี้เองท่ีองค์พระจิตได้ทรงท ำให้แผนกำรอันเอื้ออำรีของ  
พระบิดำส ำเร็จเป็นจริง กล่ำวคือ ในพระนำง พระจิตได้ทรงส ำแดงพระบุตรของพระบิดำให้กลำย
มำเป็นบุตรแห่งพระนำง เป็นมนุษย์เหมือนกับเรำ 
 และเมื่อเวลำที่ก ำหนดไว้มำถึง พระบุตรของพระเจ้ำก็ทรงปฏิสนธิในครรภ์ของพระนำง 
มำรีย์ด้วยพระอำนุภำพของพระจิตเจ้ำ พระเยซูเจ้ำจึงทรงเป็น “พระคริสตเจ้ำ” หรือ “พระเมส- 
สิยำห์” (ซึ่งแปลว่ำ “ผู้รับเจิม”) และหลังจำกนั้นเป็นต้นมำ พระเยซูเจ้ำและพระจิตเจ้ำก็ทรง
ด ำเนินงำนร่วมกันตลอดเวลำ พร้อมกันนี้ พระเยซูเจ้ำยังได้สัญญำว่ำจะประทำนพระจิตเจ้ำให้แก่
ทุกคนหลังจำกที่พระองค์เสด็จจำกโลกนี้ไปแล้ว คือ “พระผู้ช่วยเหลือ” ซึ่งจะอยู่กับเรำตลอดไป จะ
ทรงสอนเรำทุกสิ่ง ช่วยให้เรำระลึกถึงทุกสิ่งท่ีพระเยซูเจ้ำได้ตรัสไว้และจะทรงเป็นพยำนถึงพระองค์ 
พระจิตจะน ำเรำไปพบควำมจริงทุกข้อและจะทรงบันดำลให้พระคริสตเจ้ำทรงรับพระสิริรุ่งโรจน์  
5) พระจิตและพระศำสนจักรในยุคสุดท้ำย (731-741) 
 ในวันเปนเตกอสเต: พระสัญญำของพระเยซูเจ้ำก็เป็นจริง ปัสกำของพระคริสตเจ้ำได้ส ำเร็จ
บริบูรณ์เมื่อพระบิดำทรงหลั่งพระจิตเจ้ำลงมำ วันนี้ พระตรีเอกภำพได้รับกำรเปิดเผยโดยสมบูรณ์ 
พระอำณำจักรท่ีพระคริสตเจ้ำได้ทรงประกำศไว้นั้นได้เปิดรับทุกคนท่ีควำมเชื่อในพระองค์ และ 
พระจิตเจ้ำท่ีเสด็จมำอย่ำงไม่เคยหยุดก็ทรงน ำโลกไปสู่ “ยุคสุท้ำย” ซึ่งเป็นยุคของพระศำสนจักร 
เป็นพระอำณำจักรท่ีมำถึงพวกเรำแล้ว แม้จะยังไม่สมบูรณ์ก็ตำม 
 พระจิตเจ้ำ-ของประทำน: พระเจ้ำทรงเป็นควำมรัก และเพรำะควำมรักนี้ พระเจ้ำจึง
ประทำนพระจิตของพระองค์แก่เรำมนุษย์ เพื่อพระจิตเจ้ำจะได้ท ำให้เรำด ำเนินชีวิตใกล้ชิดสนิท
สนมกับพระเจ้ำได้มำกยิ่งขึ้น 
 พระจิตเจ้ำและศำสนจักร: หลังวันเปนเตกอสเต พระจิตเจ้ำยังทรงประทับอยู่ในพระศำสน- 
จักรเสมอมำ ทรงเตรียมมนุษย์ ประทำนพระหรรษทำนของพระองค์เพ่ือเขำเข้ำมำหำพระคริสตเจ้ำ 
ทรงส ำแดงให้เขำได้พบองค์พระเยซูเจ้ำ ทรงช่วยเขำให้ระลึกถึงพระวำจำของพระคริสตเจ้ำ และ
เปิดใจเขำให้เข้ำใจกำรสิ้นพระชนม์และกำรกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ พระรำชกิจน่ำพิศวง
ต่ำงๆ เหล่ำนี้ แสดงตนแก่ผู้มีควำมเช่ือในศีลศักดิ์สิทธิ์ต่ำงๆ ของพระศำสนจักร (เร่ืองนี้อยู่ใน คพค. 
ภำคสำม) พันธกิจของพระศำสนจักรจึงไม่ใช่เป็นกำรเพิ่มพันธกิจของพระคริสตเจ้ำและของพระจิต
เจ้ำ แต่เป็น “เคร่ืองหมำยและเคร่ืองมือ” ของพันธกิจนี้ 

ตอนท่ี 9.  พระศำสนจักรศักดิ์สิทธิ์สำกล (748-975) 
 ข้อควำมเชื่อเรื่องพระศำสนจักรขึ้นอยู่กับข้อควำมเชื่อเรื่องพระจิต เพรำะพระจิตคือต้นธำร
และผู้ประทำนควำมศักดิ์สิทธิ์ท้ังปวง พระจิตจึงเป็นผู้สนับสนุนและเป็นผู้ค้ ำจุนพระศำสนจักร
ตลอดมำ จนบรรดำปิตำจำรย์ต่ำงๆ ของพระศำสนจักรกล้ำท่ีจะกล่ำวยืนยันว่ำ พระศำสนจักรคือ
แหล่งที่พระจิตผลิดอกบำนสะพรั่ง (น.ฮิบโปลิตัส, 749) 
 ดังนั้น ข้อควำมเชื่อท่ีว่ำพระศำสนจักรศักดิ์สิทธิ์ สำกล เป็นหนึ่งเดียวและสืบจำกอัครสำวก 
จึงเป็นสิ่งท่ีแยกไม่ได้จำกควำมเชื่อในพระเจ้ำ พระบิดำ และพระบุตร และพระจิต เพรำะท้ังสอง
กลุ่มข้อควำมเชื่อมีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงแนบแน่นจนไม่สำมำรถแยกออกจำกกันอย่ำงเด็ดขำดได้  
(750) เนื้อหำเร่ืองพระศำสนจักรนี้ คพค. แบ่งออกเป็น 6 เร่ือง (วรรค) ดังนี้ 

1. พระศำสนจักรในแผนกำรของพระเจ้ำ 
2. พระศำสนจักร-ประชำกรของพระเจ้ำ-พระวรกำยของพระคริสตเจ้ำ-พระวิหำรของ 

พระจิตเจ้ำ 
3. พระศำสนจักรเป็นหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สำกล และสืบเนื่องจำกอัครสำวก 
4. ผู้มีควำมเชื่อในพระคริสตเจ้ำ พระฐำนำนุกรม ฆรำวำส ชีวิตถวำยตนแด่พระเจ้ำ 
5. ควำมสัมพันธ์ของบรรดำผู้ศักดิ์สิทธ์ิ 
6. พระนำงมำรีย์-พระมำรดำของพระคริสตเจ้ำ-พระมำรดำของพระศำสนจักร 

วรรค 1. พระศำสนจักรในแผนกำรของพระเจ้ำ (751-780) อธิบำยเป็น 3 เรื่อง 

1) ชื่อและภำพของพระศำสนจักร (751-757) 
ค ำว่ำ “พระศำสนจักร” (ecclesia) หมำยถึง “กำรเรียกประชุม” หรือ “กำรชุมนุมกันของ

ประชำกร” ซึ่งโดยท่ัวไปกำรชุมนุมกันจะมีลักษณะเป็นเรื่องทำง “ศำสนำ” ซึ่งพบบ่อยใน 
พระคัมภีร์พันธสัญญำเดิมท่ีพูดถึงกำรชุมนุมกันของประชำกรท่ีได้รับเลือกสรรต่อพระพักตร์พระเจ้ำ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรชุมนุมกันท่ีภูเขำซีนำยท่ีชำวอิสรำเอลได้รับพระบัญญัติจำกพระเป็นเจ้ำ 
และยังได้รับกำรสถำปนำให้เป็นประชำกรศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ด้วย (เทียบ อพย 19) ในภำษำของ
คริสต์ศำสนำ ค ำว่ำ “พระศำสนจักร” ยังมีควำมหมำยอีก 3 ประกำรซึ่งแยกจำกกันไม่ได้ คือ 

- กำรชุมนุมกันเพื่อประกอบพิธีกรรม 
- กำรชุมนุมกันของคนท่ีมีควำมเชื่อเดียวกัน 
- กำรชุมนุมกันของคนในท้องถิ่นเดียวกัน-ท่ัวโลก 
ดังนี้ ควำมหมำยท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ของพระศำสนจักรจึงมีว่ำ เป็นประชำกรที่มีควำมเชื่อ

เดียวกันทั่วโลก ที่พระเจ้ำทรงรวบรวมเข้ำด้วยกัน เพื่อประกอบพิธีกรรมร่วมกัน 
ส่วน “ภำพหรือสัญลักษณ์ของพระศำสนจักร” นั้น ในพระคัมภีร์ เรำพบภำพลักษณ์ต่ำงๆ 

จ ำนวนมำกของพระศำสนจักร เช่น ในพันธสัญญำเดิม เรำพบภำพของกำรเป็น “ประชำกรของ
พระเจ้ำ” อยู่บ่อยมำก พอมำถึงพันธสัญญำใหม่ ภำพลักษณ์เดิมก็ยังคงอยู่ แต่ได้เพิ่มภำพลักษณ์
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ของพระคริสตเจ้ำเข้ำมำในฐำนะเป็น “ศีรษะ” ของมวลประชำกรดังกล่ำว ซึ่งต่อมำ ประชำกรของ
พระเจ้ำนี้ก็ได้พัฒนำมำเป็นภำพลักษณ์ใหม่ของกำรเป็น “พระกำยของพระคริสตเจ้ำ” (อฟ 1:22; 
คส 1:18) นอกจำกนี้ ในพันธสัญญำใหม่ยังน ำเสนอภำพลักษณ์อื่นๆ ของพระศำสนจักรอีกจ ำนวน
มำก โดยน ำเสนอเทียบเคียงกับภำพลักษณ์ของพระเยซูเจ้ำ เช่น (753-757) 

- พระศำสนจักรเป็น “คอกแกะ” ท่ีมีพระเยซูเจ้ำเป็นทำงเข้ำเดียว หรือ พระศำสนจักร
เป็น “ฝูงแกะ” ท่ีมีพระเยซูเจ้ำเป็นนำยชุมพำ 

- พระศำสนจักรเป็น “ทุ่งนำ-ไร่องุ่น” ท่ีมีพระเยซูเจ้ำเป็นเจ้ำของ 
- พระศำสนจักรเป็น “สิ่งก่อสร้ำง” ท่ีมีพระเยซูเจ้ำเป็นศิลำหัวมุม ซึ่งก่อให้เกิดเป็น

สิ่งก่อสร้ำงใหม่ท่ีมีควำมมั่นคง และได้รับกำรขนำนนำมต่ำงๆ ออกไปอีก เช่น เคหำของ
พระเจ้ำ ท่ีประทับของพระจิต พระวิหำรศักดิ์สิทธิ์ เยรูซำเล็มใหม่ นครศักดิ์สิทธ์ิ ฯลฯ 

- พระศำสนจักรเป็น “เจ้ำสำว” ท่ีมีพระเยซูเจ้ำเป็นเจ้ำบ่ำว 

2)  บ่อเกิด รำกฐำน และพันธกิจของพระศำสนจักร (758-769) 
พระศำสนจักรมีต้นก ำเนิดจำก “พระด ำริในพระทัยของพระบิดำ” นั่นคือ พระเจ้ำพระบิดำ

นิรันดร ทรงทรงสร้ำงสำกลโลกด้วยพระด ำริทรงปรีชำและด้วยควำมดีท่ีอิสระและลึกลับของ 
พระเจ้ำ พระองค์ทรงสร้ำงมนุษย์และก ำหนดว่ำจะทรงเรียกผู้มีควำมเช่ือในพระคริสตเจ้ำทุกคนเข้ำ
มำอยู่ใน “ครอบครัวของพระเจ้ำ-ประชำกรของพระองค์” คือ พระศำสนจักรท่ีพระองค์จะทรง
สถำปนำขึ้น 

นี่หมำยควำมว่ำ “กำรก่อตั้งพระศำสนจักรเป็นแผนกำรที่ก ำหนดไว้แล้วตั้งแต่สร้ำงโลก” 
พูดอีกอย่ำงก็คือ โลกถูกสร้ำงขึ้นด้วยเจตนำที่จะให้มีพระศำสนจักรอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้ บรรดำ 
คริสตชนในสมัยแรกๆ จึงต่ำงก็มีควำมเชื่อเช่นนี้ว่ำ พระเจ้ำทรงสร้ำงโลก เพื่อให้โลกได้เข้ำเป็น 
หนึ่งเดียวกับชีวิตของพระองค์ นั่นคือ มนุษย์ท้ังโลกต่ำงถูกเรียกให้มำ “ชุมนุมกัน” และกำรเรียก
ให้มำชุมนุมนี้ก็คือเพื่อ “ก่อตั้ง” พระศำสนจักรนั่นเอง 

แผนกำรนิรันดรของพระเจ้ำนี้ ได้มี “กำรเตรียมกำรและด ำเนินกำรตั้งแต่ในพันธสัญญำ- 
เดิม” เริ่มจำกกำรเรียกอับรำฮัม ซึ่งพระเจ้ำประทำนสัญญำว่ำจะให้ท่ำนเป็นบิดำของประชำกรท่ี
ยิ่งใหญ่ จำกนั้นก็ได้ทรงเลือกสรรอิสรำเอลออกจำกชนชำติท้ังหลำย (จำกแดนทำสในอียิปต์)  
และตั้งให้เป็นประชำกรของพระองค์ แต่ไม่นำนต่อมำ อิสรำเอลได้ทรยศต่อพระเจ้ำและได้ท ำลำย
พันธสัญญำท่ีได้ท ำไว้กับพระเจ้ำ บรรดำประกำศกจึงถูกเรียกมำเพื่อให้มำประกำศถึงพันธสัญญำ
ใหม่อันนิรันดร 

และเมื่อเวลำที่ก ำหนดไว้มำถึง “พระบิดำก็ได้ทรงส่งพระบุตรเยซูคริสตเจ้ำลงมำท่ำมกลำง
มนุษย์ เพื่อวำงรำกฐำนกำรเร่ิมต้นของพระศำสนจักรของพระองค์ใหม่” โดยพระบุตรเยซูเจ้ำได้
ออกเทศนำสั่งสอนข่ำวดีเร่ืองกำรมำถึงของพระอำณำจักรสวรรค์ ซึ่งเป็นอำณำจักรตำมท่ีได้ทรง
สัญญำไว้ก่อนหน้ำนี้แล้ว และได้ทรงจัดวำงโครงสร้ำงให้กับชุมชนกลุ่มใหม่ของพระองค์ เร่ิมต้นจำก
กำรเลือกสำนุศิษย์ 12 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของชน 12 เผ่ำของอิสรำเอล 
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ท่ีสุด เมื่อได้ทรงปฏิบัติภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำยมำจำกพระบิดำส ำเร็จแล้ว ในวันที่พระจิต
เสด็จลงมำ (เปนเตกอสเต) พระจิตก็ทรงถูกส่งลงมำเพื่อสร้ำงควำมศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดขึ้นกับ
พระศำสนจักรของพระองค์ และหลังจำกนั้นเป็นต้นมำ พระศำสนจักรนี้ก็ได้แสดงตนต่อหน้ำคน
ทั่วโลก และเริ่มปฏิบัติภำรกิจสืบต่อจำกองค์พระเยซูคริสตเจ้ำ คือ ภำรกิจแห่งกำรประกำศข่ำวดี
เร่ืองพระเยซูเจ้ำและข่ำวประเสริฐของพระองค์ 

แต่พันธกิจของพระศำสนจักรนั้นจะ “บรรลุควำมสมบูรณ์ในพระสิริรุ่งโรจน์แห่งสวรรค์
เท่ำนั้น” เมื่อพระคริสตเจ้ำจะเสด็จมำอย่ำงรุ่งโรจน์ 

3) ธรรมล้ ำลึกของพระศำสนจักร (770-776) 
พระศำสนจักรมองเห็นได้ด้วยตำและเป็นเรื่องของจิตวิญญำณ : ในฐำนะท่ีพระศำสนจักร

เป็นชุมชนของผู้มีควำมเชื่อ พระศำสนจักรจึงมีอยู่ในประวัติศำสตร์และมีประวัติศำสตร์ แต่ใน
เวลำเดียวกัน พระศำสนจักรก็อยู่เหนือประวัติศำสตร์ท่ัวไปด้วย เพรำะชุมชนของพระศำสนจักรมี
พระเยซูเจ้ำเป็นศีรษะและมองเห็นไม่ได้ ต้องมองด้วยสำยตำแห่งควำมเชื่อ พระศำสนจักรจึงมี
สถำนะท้ังมองเห็นได้ด้วยตำและเป็นเรื่องของจิตวิญญำณในเวลำเดียวกัน และด้วยเหตุท่ีเป็น
พระคริสตเจ้ำท่ีทรงจัดตั้งพระศำสนจักร และทรงค้ ำจุนพระศำสนจักรอยู่ตลอดเวลำ เพื่อให้พระ - 
ศำสนจักรเป็นชุมชมแห่งควำมเชื่อ ควำมไว้วำงใจและควำมรัก ดังนั้น พระศำสนจักรจึงมีฐำนะเป็น 

- เป็นสังคมท่ีประกอบด้วยสมำชิกตำมล ำดับฐำนันดร และเป็นพระกำยของพระคริสต์ และ 
- เป็นชุมชนท่ีมองเห็นได้ด้วยตำ และเป็นชุมชนฝ่ำยจิต 
- เป็นชุมชุมท่ีเต็มไปด้วยพระคุณจำกเบ้ืองบน 
พระศำสนจักรเป็นธรรมล้ ำลึกแห่งควำมสนิทเป็นหนึ่งเดียวระหว่ำงมนุษย์กับพระเจ้ำ  : 

ด้วยเหตุท่ีพระศำสนจักรประกอบด้วยปัจจัยเชิงมนุษย์และเชิงพระเจ้ำ ท่ีรวมเข้ำด้วยกันอย่ำง
ซับซ้อน ด้วยเหตุนี้ พระศำสนจักรจึงเป็นธรรมล้ ำลึกแห่งควำมสนิทเป็นหนึ่งเดียวระหว่ำงมนุษย์
กับพระเจ้ำ นักบุญเปำโลเรียกกำรเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่ำงพระคริสตเจ้ำกับพระศำสนจักรว่ำเป็น
แบบ “คูส่มรส” และเป็น “ธรรมล้ ำลึกอันยิ่งใหญ่” (อฟ 5:32) 

นอกจำกนี้ พระศำสนจักรยังเป็นเครื่องหมำยและเครื่องมือของควำมรอด : พระคริสตเจ้ำ
คือควำมรอดแท้จริงของมนุษย์ (ภำษำลำตินใช้ค ำว่ำ mysterium และ sacramentum) พระองค์
ทรงบันดำลควำมรอดนี้แก่ผู้มีควำมเชื่อผ่ำนทำงศีลศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพระศำสนจักร ศีลศักดิ์สิทธิ์  
7 ประกำรของพระศำสนจักรจึงเป็นเครื่องหมำยและเครื่องมือที่พระจิตทรงใช้  เพื่อหลั่ง 
พระหรรษทำนแห่งควำมรอดแก่ผู้มีควำมเชื่อ และในเมื่อศีลศักดิ์สิทธิ์ท้ังหมดได้รับกำรบริกำรใน
พระศำสนจักร พระศำสนจักรจึงเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ด้วย กล่ำวคือ เป็นท้ังเครื่องหมำยและเครื่องมือ
ของควำมรอด ดังนั้น เรำจึงสรุปธรรมล้ ำลึกของพระศำสนจักรได้ดังนี้ 

- มองเห็นได้ด้วยตำและเป็นเร่ืองของจิตวิญญำณ 
- เป็นธรรมล้ ำลึกแห่งควำมสนิทเป็นหนึ่งเดียวระหว่ำงมนุษย์กับพระเจ้ำ 
- เป็นศีลศักดิ์สิทธ์ิหรือเครื่องหมำยแห่งควำมรอด 
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วรรค 2. พระศำสนจักร: ประชำกรของพระเจ้ำ-พระวรกำยของพระคริสตเจ้ำ- 
พระวิหำรของพระจิตเจ้ำ (781-810) มี 3 เรื่อง 

1)  พระศำสนจักรในฐำนะเป็นประชำกรของพระเจ้ำ (781-786) หมำยถึง 2 ประกำรคือ 
 มีลักษณะเฉพำะของประชำกรของพระเจ้ำ : นับตั้งแต่กำรสร้ำงมนุษย์ พระเป็นเจ้ำทรงมี
พระประสงค์ให้มนุษย์เป็นประชำกรที่รู้จักและรับใช้พระองค์ เพื่อจะท ำให้แผนกำรนี้ส ำเร็จไปได้ 
พระองค์จึงได้ทรงเรียกประชำชนชำวอิสรำเอลออกมำจำกบรรดำชนชำติท้ังหลำย ให้มำเป็น
ประชำกรของพระองค์ พระองค์ทรงท ำพันธสัญญำกับพวกเขำ ส่ังสอนพวกเขำมำตลอดทุกยุค 
ทุกสมัย ผ่ำนทำงบรรดำประกำศกต่ำงๆ ประชำกรของพระเจ้ำนี้จึงลักษณะเด่นและแตกต่ำงจำก
ชนชำติอื่นๆ กล่ำวคือ 

- เป็นประชำกรท่ีพระเจ้ำทรงเลือกสรรมำด้วยพระองค์เองโดยอิสระ 
- กำรเข้ำมำเป็นประชำกรของพระเจ้ำนั้น ไม่ใช่เกิดจำกเบื้องล่ำง (กำยภำพ) แต่เกิดจำก

เบ้ืองบน กล่ำวคือ เกิดจำกน้ ำและพระจิต นั่นคือ โดยอำศัยควำมเชื่อในพระคริสตเจ้ำ
และศีลล้ำงบำป 

- ประชำกรนี้มีพระคริสตเจ้ำเป็นหัวหน้ำหรือศีรษะ 
- ประชำกรนี้มีศักดิ์ศรีเป็นบุตรพระเจ้ำ เพรำะมีพระจิตเจ้ำประทับอยู่ 
- ธรรมบัญญัติของประชำกรนี้คือ บัญญัติแห่งควำมรัก ซึ่งเป็นบัญญัติใหม่ของพระจิต 
- พันธกิจของประชำกรนี้คือ กำรเป็นเกลือของแผ่นดินและแสงสว่ำงส่องโลก เป็นพยำนถึง

เอกภำพ ควำมหวัง และควำมรอด 
- จุดหมำยของประชำกรนี้คือ เพื่อเสริมสร้ำงพระอำณำจักรพระเจ้ำ ซึ่งเริ่มแล้วบนแผ่นดินนี้  

และจะต้องขยำยออกไป จนบรรลุควำมสมบูรณ์ในวำระสุดท้ำย 
เป็นประชำกรสมณรำชตระกูลและประกำศก : และเมื่อเวลำท่ีก ำหนดไว้มำถึง พระบิดำเจ้ำ

แห่งสวรรค์ก็ได้ทรงส่งพระเยซูคริสตเจ้ำมำยังโลกมนุษย์ แผนกำรแห่งกำรท ำให้มนุษย์เป็น
ประชำกรของพระเจ้ำก็ได้ส ำเร็จสมบูรณ์ไปในพระเยซูคริสตเจ้ำนี้เอง โดยพระบิดำได้ทรงเจิม 
พระคริสตเจ้ำ พระบุตรของพระองค์ ด้วยพระจิตศักดิ์สิทธิ์ และได้ทรงสถำปนำพระองค์ขึ้นเป็น 
“สงฆ์ ประกำศก และกษัตริย์” ดังนี้ ประชำกรของพระเจ้ำผู้มีควำมเชื่อในพระคริสตเจ้ำ จึงเป็น 
“ผู้ที่มีส่วนร่วม” ในควำมเป็นสงฆ์ ประกำศกและกษัตริย์ ของพระคริสตเจ้ำนี้ด้วย กล่ำวคือ 

- โดยอำศัยควำมเชื่อและศีลล้ำงบำป (เกิดใหม่ด้วยน้ ำและพระจิต) ประชำกรของพระเจ้ำ
ได้เข้ำมีส่วนร่วมในกระแสเรียกหนึ่งเดียวของประชำกรนั้น นั่นคือ กระแสเรียกแห่งกำร
เป็น “สงฆ์” ของพระคริสตเจ้ำ ซึ่งมีหน้ำท่ีในกำรบันดำลควำมศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดขึ้น 

- ประชำกรของพระเจ้ำยังมีส่วนร่วมในหน้ำท่ีกำรเป็น “ประกำศก” ของพระคริสตเจ้ำด้วย 
คือ มีหน้ำท่ีในกำรประกำศข่ำวดีเรื่องพระคริสตเจ้ำแก่คนท่ัวไป 
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วรรค 2. พระศำสนจักร: ประชำกรของพระเจ้ำ-พระวรกำยของพระคริสตเจ้ำ- 
พระวิหำรของพระจิตเจ้ำ (781-810) มี 3 เรื่อง 

1)  พระศำสนจักรในฐำนะเป็นประชำกรของพระเจ้ำ (781-786) หมำยถึง 2 ประกำรคือ 
 มีลักษณะเฉพำะของประชำกรของพระเจ้ำ : นับตั้งแต่กำรสร้ำงมนุษย์ พระเป็นเจ้ำทรงมี
พระประสงค์ให้มนุษย์เป็นประชำกรที่รู้จักและรับใช้พระองค์ เพื่อจะท ำให้แผนกำรนี้ส ำเร็จไปได้ 
พระองค์จึงได้ทรงเรียกประชำชนชำวอิสรำเอลออกมำจำกบรรดำชนชำติท้ังหลำย ให้มำเป็น
ประชำกรของพระองค์ พระองค์ทรงท ำพันธสัญญำกับพวกเขำ ส่ังสอนพวกเขำมำตลอดทุกยุค 
ทุกสมัย ผ่ำนทำงบรรดำประกำศกต่ำงๆ ประชำกรของพระเจ้ำนี้จึงลักษณะเด่นและแตกต่ำงจำก
ชนชำติอื่นๆ กล่ำวคือ 

- เป็นประชำกรท่ีพระเจ้ำทรงเลือกสรรมำด้วยพระองค์เองโดยอิสระ 
- กำรเข้ำมำเป็นประชำกรของพระเจ้ำนั้น ไม่ใช่เกิดจำกเบื้องล่ำง (กำยภำพ) แต่เกิดจำก

เบื้องบน กล่ำวคือ เกิดจำกน้ ำและพระจิต นั่นคือ โดยอำศัยควำมเชื่อในพระคริสตเจ้ำ
และศีลล้ำงบำป 

- ประชำกรนี้มีพระคริสตเจ้ำเป็นหัวหน้ำหรือศีรษะ 
- ประชำกรนี้มีศักดิ์ศรีเป็นบุตรพระเจ้ำ เพรำะมีพระจิตเจ้ำประทับอยู่ 
- ธรรมบัญญัติของประชำกรนี้คือ บัญญัติแห่งควำมรัก ซึ่งเป็นบัญญัติใหม่ของพระจิต 
- พันธกิจของประชำกรนี้คือ กำรเป็นเกลือของแผ่นดินและแสงสว่ำงส่องโลก เป็นพยำนถึง

เอกภำพ ควำมหวัง และควำมรอด 
- จุดหมำยของประชำกรนี้คือ เพื่อเสริมสร้ำงพระอำณำจักรพระเจ้ำ ซึ่งเริ่มแล้วบนแผ่นดินนี้  

และจะต้องขยำยออกไป จนบรรลุควำมสมบูรณ์ในวำระสุดท้ำย 
เป็นประชำกรสมณรำชตระกูลและประกำศก : และเมื่อเวลำท่ีก ำหนดไว้มำถึง พระบิดำเจ้ำ

แห่งสวรรค์ก็ได้ทรงส่งพระเยซูคริสตเจ้ำมำยังโลกมนุษย์ แผนกำรแห่งกำรท ำให้มนุษย์เป็น
ประชำกรของพระเจ้ำก็ได้ส ำเร็จสมบูรณ์ไปในพระเยซูคริสตเจ้ำนี้เอง โดยพระบิดำได้ทรงเจิม 
พระคริสตเจ้ำ พระบุตรของพระองค์ ด้วยพระจิตศักดิ์สิทธิ์ และได้ทรงสถำปนำพระองค์ขึ้นเป็น 
“สงฆ์ ประกำศก และกษัตริย์” ดังนี้ ประชำกรของพระเจ้ำผู้มีควำมเชื่อในพระคริสตเจ้ำ จึงเป็น 
“ผู้ที่มีส่วนร่วม” ในควำมเป็นสงฆ์ ประกำศกและกษัตริย์ ของพระคริสตเจ้ำนี้ด้วย กล่ำวคือ 

- โดยอำศัยควำมเชื่อและศีลล้ำงบำป (เกิดใหม่ด้วยน้ ำและพระจิต) ประชำกรของพระเจ้ำ
ได้เข้ำมีส่วนร่วมในกระแสเรียกหนึ่งเดียวของประชำกรนั้น นั่นคือ กระแสเรียกแห่งกำร
เป็น “สงฆ์” ของพระคริสตเจ้ำ ซึ่งมีหน้ำท่ีในกำรบันดำลควำมศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดขึ้น 

- ประชำกรของพระเจ้ำยังมีส่วนร่วมในหน้ำท่ีกำรเป็น “ประกำศก” ของพระคริสตเจ้ำด้วย 
คือ มีหน้ำท่ีในกำรประกำศข่ำวดีเรื่องพระคริสตเจ้ำแก่คนท่ัวไป 

- ประชำกรของพระเจ้ำยังมีส่วนร่วมในหน้ำท่ีกำรเป็น “กษัตริย์” ของพระคริสตเจ้ำด้วย 
คือ มีหน้ำท่ีในกำรดึงดูดใจมนุษย์ทุกคนให้เข้ำมำอยู่ภำยใต้กำรปกครองพระคริสตเจ้ำ 
กษัตริย์องค์เดียวของจักรวำล 

2) พระศำสนจักรในฐำนะเป็นพระกำยของพระคริสตเจ้ำ (787-796) หมำยถึง 
 กำรเป็นพระกำยของพระคริสตเจ้ำของพระศำสนจักรนั้น คพค.อธิบำยโดยใช้ภำษำ 
เชิงสัญลักษณ์หลำยประกำรเพื่อแสดงให้เห็นถึง “ควำมเป็นหนึ่งเดียวกัน” ระหว่ำงพระศำสนจักร
กับพระคริสตเจ้ำ ดังนี้ 
 พระศำสนจักรร่วมชีวิตกับพระเยซูเจ้ำ  : เพรำะนับแต่แรกเริ่ม พระเยซูเจ้ำได้ทรงโปรดให้
บรรดำสำนุศิษย์ของพระองค์เข้ำมีส่วนร่วมในชีวิตของพระองค์ พระองค์ได้ทรงเปิดเผยธรรม 
ล้ ำลึกแห่งพระอำณำจักรสวรรค์ให้กับพวกเขำ ทรงโปรดให้พวกเขำได้มีส่วนร่วมในพันธกิจของ
พระองค์ ในควำมชื่นชมยินดีและในกำรสิ้นพระชนม์ของพระองค์ “เรำเป็นเถำองุ่น ท่ำนท้ังหลำย
เป็นกิ่งก้ำน” (ยน.15:4-5) ดังนี้ บรรดำศิษย์จึงเป็นผู้ท่ีร่วมสนิทเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้ำ  
 พระศำสนจักรเป็นพระกำยหนึ่งเดียว : ประชำกรผู้มีควำมเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้ำได ้
ตอบรับกำรเรียกโดยเข้ำมำอยู่รวมกันในพระศำสนจักร พระศำสนจักจึงมีฐำนะเป็นเหมือนพระกำย
ของพระคริสตเจ้ำ กล่ำวคือ เป็นท่ีท่ีพระองค์ทรงประทับอยู่ด้วยและมีควำมสนิทเป็นหนึ่งเดียวกับ
บรรดำผู้มีควำมเชื่อ 
 พระคริสตเจ้ำทรงเป็นศีรษะของพระกำยนี้ : มนุษย์จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อประกอบด้วย
ส่วนประกอบท่ีสมบูรณ์และเป็นเอกภำพ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพระคริสตเจ้ำกับพระศำสนจักรก็
เป็นไปในลักษณะเดียวกันนี้ คือ มีควำมเป็นเอกภำพและหนึ่งเดียวกัน เหมือนร่ำงกำยกับศีรษะ 
ท่ีผนึกรวมกันเป็นมนุษย์ท่ีครบสมบูรณ์ พระคริสตเจ้ำกับพระศำสนจักรจึงมีลักษณะเป็นพระคริสต์
ครบบริบูรณ ์(Christus totus) ด้วย กล่ำวคือ พระศำสนจักรเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้ำ 
 พระศำสนจักรเป็นเจ้ำสำวของพระคริสตเจ้ำ : กล่ำวคือ ควำมเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่ำง
พระคริสตเจ้ำกับพระศำสนจักรนั้นยังมีนัยแสดงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงสองฝ่ำยด้วย พระคัมภีร์
ใช้ภำพลักษณ์ของเจ้ำบ่ำวและเจ้ำสำวเป็นตัวบ่งบอกควำมสัมพันธ์และควำมแตกต่ำงดังกล่ำว 
ภำพลักษณ์ดังกล่ำวนี้ได้รับกำรเตรียมไว้ล่วงหน้ำแล้วโดยผ่ำนทำงบรรดำประกำศก และได้รับกำร
ป่ำวประกำศโดยท่ำนนักบุญยอห์น บัปติสต์ (ยน 3:29) องค์พระเยซูเจ้ำเองก็ทรงตรัสว่ำพระองค์
เป็น “เจ้ำบ่ำว” (มก.2:19) นักบุญเปำโลอัครสำวกก็ได้น ำเสนอภำพลักษณ์ของพระศำสนจักรว่ำ
เป็น “เจ้ำสำว” หรือ “คู่หมั้น” ของพระคริสตเจ้ำ (1 คร 6:15-17) ซึ่งท้ังหมดนี้ ก็เพื่อต้องกำร 
สื่อถึงควำมเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่ำงพระคริสตเจ้ำกับพระศำสนจักร 
3) พระศำสนจักรในฐำนะเป็นพระวิหำรของพระจิต (797-801) 
 พระจิตคือบ่อเกิดแห่งกิจกำรส ำคัญท้ังหมด กล่ำวคือ ทรงเป็นบ่อเกิดของกิจกำรแห่งกำรช่วย
ให้รอดอย่ำงแท้จริง เพรำะพระจิตเจ้ำประทับอยู่ในพระศำสนจักร พระจิตเป็นเหมือน “วิญญำณ” 
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ของพระศำสนจักรท่ีเป็นพระวรกำย นี่เองท่ีท ำให้พระจิตเจ้ำเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต เอกภำพในควำม
หลำกหลำย และเป็นบ่อเกิดแห่งควำมมั่งคั่งใน “พระพรพิเศษ” มำกมำย 

วรรค 3. พระศำสนจักรเป็นหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สำกล และสืบเนื่องจำกอัครสำวก 
(811-870) อธิบำยควำมหมำยของ 4 เรื่อง 

 ในบท “สัญลักษณ์แห่งอัครสำวก” พูดถึงพระศำสนจักรของพระคริสตเจ้ำว่ำ ประกอบด้วย
คุณลักษณะ 4 ประกำร คือ เป็น “หนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธิ์ สำกล และสืบจำกอัครสำวก” คุณลักษณะ
ดังกล่ำวของพระศำสนจักรนี้มีควำมเกี่ยวพันระหว่ำงกันอย่ำงแบ่งแยกมิได้ และยังชี้ให้เห็นถึง 
“สำระส ำคัญและพันธกิจของพระศำสนจักร” ด้วย ซึ่งคุณลักษณะของพระศำสนจักรเหล่ำนี้ไม่ใช่
มำจำกพระศำสนจักรเอง แต่เป็นพระคริสตเจ้ำท่ีประทำนให้แก่พระศำสนจักร และทรงเรียกร้อง
พระศำสนจักรให้ปฏิบัติคุณลักษณะดังกล่ำวในแต่ละประกำรให้ส ำเร็จเป็นจริง ซึ่งพระศำสนจักร
เองก็ได้พยำยำมปฏิบัติตนตำมคุณลักษณะดังกล่ำวในตลอดระยะเวลำแห่งประวัติศำสตร์ 

1) พระศำสนจักรเป็นหนึ่งเดียว (813-822) 
พระธรรมล้ ำลึกเรื่องเอกภำพของพระศำสนนจักร : ควำมเป็นหนึ่งเดียวของพระศำสนจักร 

มีที่มำจำกต้นก ำเนิดของพระศำสนจักรเอง กล่ำวคือ 
- มำจำกแบบฉบับสู งสุดของพระศำสนจักรหรือผู้ ก่อตั้ งของพระศำสนจักร  คือ  

พระตรีเอกภำพ 
- พระศำสนจักรเป็นหนึ่งเพรำะในพระศำสนจักรมีวิญญำณเดียว คือ “พระจิต” ผู้ประทับ

อยู่ในตัวผู้มีควำมเชื่อ และท ำให้มนุษย์ท้ังหลำยมีควำมสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันใน
พระคริสตเจ้ำ 

กระนั้นก็ดี  ในควำมเป็นหนึ่งเดียวกันนี้  พระศำสนจักรก็ได้แสดงตนในลักษณะท่ีมี   
“ควำมหลำกหลำย” ด้วย ท้ังนี้ เพรำะพระคุณท่ีพระเจ้ำประทำนให้แก่พระศำสนจักรนั้นมีอยู่
มำกมำยและแตกต่ำงกัน ดังนั้น ในเอกภำพของพระศำสนจักรจึงมีควำมหลำกหลำยและแตกต่ำง 
ท้ังในเรื่องพระคุณ ภำระหน้ำท่ี สภำพฐำนะ และวิธีด ำเนินชีวิต แต่ควำมหลำกหลำยแตกต่ำงนี้ 
ก็มิได้ท ำให้พระศำสนจักรแบ่งแยกแต่อย่ำงใด เพรำะพระศำสนจักรมี “ควำมรัก” เป็นตัวประสำน
และผูกทุกสิ่งท่ีแตกต่ำงกันเข้ำไว้ด้วยกัน (คส 3:14) นอกจำกนี้ พระศำสนจักรยังมีองค์ประกอบอื่น
ท่ีช่วยรักษำเอกภำพของพระศำสนจักรไว้ นั่นคือ 

- กำรประกำศยืนยันควำมเชื่อหนึ่งเดียวกัน ซึ่งได้รับมำจำกอัครสำวก 
- กำรเฉลิมฉลองพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธ์ิเดียวกัน 
- กำรสืบต่ออ ำนำจและกำรปกครองมำจำกอัครสำวก ผ่ำนทำงศีลบวช อันธ ำรงไว้ซึ่งควำม

ปรองดองฉันพี่น้องในครอบครัวเดียวกันของพระเจ้ำ 
บำดแผลของกำรแตกแยก : แต่เรำก็ต้องยอมรับว่ำในพระศำสนจักรหนึ่งเดียวนี้ก็มี 

“บำดแผล” เกิดขึ้นในชีวิตของพระศำสนจักรด้วย กล่ำวคือ มีกำรแตกแยกทำงควำมคิดจนน ำไปสู่
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กำรแยกตัวออกไปของชุมชนจ ำนวนมำก แต่พระศำสนจักรก็มองว่ำควำมร้ำวฉำนซึ่งเป็นตัวท ำลำย
เอกภำพของพระศำสนจักรนี้เป็นผลมำจำก “บำปของมนุษย์” นั่นเอง ไม่ได้มำจำกกำรกระท ำของ
พระเจ้ำแต่อย่ำงใด เพรำะ “ที่ใดมีกำรท ำบำป ที่นั่นย่อมมีสภำพหลำยแบบหลำยอย่ำง ที่นั่นย่อม
มีกำรแยกตัวออกไป” (Origen) 

หนทำงไปสู่เอกภำพ : กระนั้นก็ดี “เอกภำพ” เป็นสิ่งท่ีพระคริสตเจ้ำทรงประทำนแก่ 
พระศำสนจักรของพระองค์มำตั้งแต่ต้น ยังทรงประทำนให้พระศำสนจักรเสมอ และจะทรง
ประทำนให้ตลอดไป พระเยซูเจ้ำเองขณะท่ีทรงรับทรมำน พระองค์ก็ได้ทรงอธิษฐำนภำวนำ 
และมิได้ทรงหยุดท่ีจะภำวนำวิงวอนขอต่อพระบิดำเพื่อให้เกิดเอกภำพในหมู่ผู้ติดตำมพระองค์ 
“ขอให้ เขำทั้ งหลำยเป็นหนึ่ ง เดียวกัน” (ยน  17:21)  พระศำสจักรจึงมีหน้ำ ท่ี ท่ีจะต้อง  
“เพียรภำวนำ” และ “ท ำงำน” อย่ำงจริงจัง เพ่ือธ ำรงรักษำเอกภำพและเสริมสร้ำงเอกภำพให้
เติบโตจนสมบรูณ์ในท่ีสุด ตัวอย่ำงกำรกระท ำเพ่ือเสริมสร้ำงเอกภำพให้แก่พระศำสนจักร เช่น 

- มีกำรฟื้นฟูพระศำสนจักรอยู่ตลอดเวลำ ให้ซื่อสัตย์ต่อกระแสเรียกของตน 
- มีกำรกลับใจอย่ำงต่อเนื่อง ให้แต่ละคนในพระศำสนจักรซื่อสัตย์ต่อพระคุณท่ีได้รับ 
- มีกำรอธิษฐำนภำวนำร่วมกัน 
- รู้จักให้อภัยกันและกันฉันพี่น้อง 
- มีกำรอบรมเร่ืองกำรฟื้นฟูเอกภำพของพระศำสนจักรต่ำงนิกำย 
- มีกำรเสวนำระหว่ำงคริสตจักรต่ำงนิกำย 
- ร่วมมือกันท ำงำนระหว่ำงคริสตจักรต่ำงนิกำย 

2) พระศำสนจักรศักดิ์สิทธิ์ (823-829) 
 เนื่องด้วยพระเยซูคริสตเจ้ำได้รับกำรประกำศเสมอว่ำทรงเป็นผู้ “ศักดิ์สิทธิ์” และเมื่อ
พระองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์รับพระศำสนจักรเข้ำมำเป็น “เจ้ำสำว” ของพระองค์ และยังได้ทรงมอบ
พระองค์เองให้แก่พระศำสนจักร ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระศำสนจักร พระองค์โปรดประทำน
พระคุณแห่งพระจิตมำกมำยแก่พระศำสนจักรเพื่อท ำให้พระศำสนจักร “ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับที่
พระองค์ทรงศักดิ์สิทธิ์” 

ดังนี้ โดยกำรเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้ำ พระศำสนจักรก็ได้รับศักดิ์สิทธิภำพจำก 
พระคริสตเจ้ำและกลำยเป็นพระศำสนจักรศักดิ์สิทธิ์ ขณะเดียวกัน พระศำสนจักรก็เป็นผู้ประทำน
ควำมศักดิ์สิทธิ์นี้ให้แก่มนุษย์ทุกคนสืบต่อไปด้วย และนี่คือจุดมุ่งหมำยของกิจกำรทุกอย่ำงของ
พระศำสนจักร กล่ำวคือ “สร้ำงควำมศักดิ์สิทธิ์ให้แก่มนุษย์” เพ่ือถวำยพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้ำ 

แต่อย่ำงไรก็ตำม หำกมองในตัวสมำชิกของพระศำสนจักรเอง ควำมศักดิ์สิทธิ์สมบูรณ์ยังเป็น
สิ่งท่ีจะต้องแสวงหำกันอยู่ต่อไป เพรำะมนุษย์ทุกคนยังเป็นคนบำป ในตัวคนทุกคนข้ำวละมำนแห่ง
บำปยังคงมีปะปนอยู่กับเมล็ดข้ำวที่ดีของพระวรสำร ดังนั้น พระศำสนจักรจึงเป็นท่ีรวมของคนบำป
ท้ังหลำย ซึ่งจะต้องพยำยำมปรับปรุงตนให้เดินไปบนเส้นทำงสู่ควำมศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอ บรรดำ
นักบุญคือตัวอย่ำงของผู้บ ำเพ็ญตนและพยำยำมเดินบนเส้นทำงดังกล่ำว 
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3)  พระศำสนจักรเป็นคำทอลิกหรือสำกล (830-856) 
 ค ำว่ำ “คำทอลิก” : แปลว่ำ “สำกล” หรือ “ส่วนรวมทั้งหมด” พระศำสนจักรเป็นคำทอลิก
ด้วยเหตุผล 2 ประกำร 

- ประกำรแรก เพรำะมีพระคริสตเจ้ำประทับอยู่ นักบุญอิกญำซีโอแห่งอันติโอกกล่ำวว่ำ 
“ที่ใดซึ่งพระเยซูคริสตเจ้ำประทับอยู่ ที่นั้นคือพระศำสนจักรคำทอลิก” พระศำสนจักร 
จึงเป็นพระกำยท่ีเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้ำผู้เป็นศีรษะ กำรเป็นคำทอลิกของ
พระศำสนจักรนี้เริ่มตั้งแต่วันเริ่มต้นของพระศำสนจักร คือ วันท่ีพระจิตเสด็จลงมำ  
(เปนเตกอสเต) และจะเป็นดังนี้เสมอไป 

- ประกำรที่สอง เพรำะพระคริสตเจ้ำทรงส่งพระศำสนจักรให้ออกไปแพร่ธรรมแก่
มนุษยชำติทั่วสำกลโลก (เทียบ มธ 28:19) ประชำกรของพระเจ้ำจึงมีเพียงหนึ่งเดียว
และขยำยตัวไปท่ัวโลกและชั่วกัปชั่วกัลป์ นี่เป็นแผนกำรของพระบิดำท่ีมีตั้งแต่สร้ำงโลก
แล้ว 

พระศำสนจักรท้องถิ่นแต่ละแห่งก็เป็นคำทอลิก : แม้พระศำสนจักรท้องถิ่นท่ีอยู่กระจัด
กระจำยอยู่ท่ัวทุกมุมโลก (สังฆมณฑลต่ำงๆ) ก็มีควำมเป็น “คำทอลิก” เหมือนกันหมด เพรำะโดย
อำศัยกำรร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในควำมเชื่อ มีศีลศักดิ์สิทธิ์เดียวกันและร่วมในบูชำเดียวกับ 
ผู้อภิบำลของตน คริสตชนทุกคนก็ได้รับชื่อว่ำเป็นพระศำสนจักรในพันธสัญญำใหม่ด้วยเหมือนกัน 
ดังนี้ โดยผ่ำนทำงควำมเชื่อและศีลล้ำงบำป ทุกคนท่ีเข้ำเป็นสมำชิกของพระศำสนจักรเฉพำะ  
แห่งใดแห่งหนึ่ง ก็ได้ชื่อว่ำเป็นสมำชิกของพระศำสนจักรคำทอลิกหรือสำกลด้วย 

พระศำสนจักรและผูท้ี่ไม่ใช่คริสตชน : ส่วนผู้ท่ีไม่ได้รับกำรประกำศพระวรสำร ไม่ว่ำจะด้วย
เหตุผลใดก็แล้วแต่ ก็ถือว่ำพวกเขำเหล่ำนั้นได้รับกำรก ำหนดให้เข้ำมำเป็นประชำกรของพระเจ้ำ
ด้วยเช่นกัน เพียงแต่อยู่ในสถำนะและรูปแบบที่ต่ำงกันออกไป เช่น 

- กับชำวยิว พระศำสนจักรคำทอลิกมองตนเองว่ำ มีสำยสัมพันธ์อย่ำงลึกซึ้งกับพี่น้อง
ชำวยิว ซึ่งเป็นชนชำติแรกท่ีพระเจ้ำทรงตรัสแก่เขำ ซึ่งแม้ปัจจุบันนี้จะมีควำมเชื่อและ
รูปแบบปฏิบัติท่ีแตกต่ำงกันออกไป แต่ก็มีจุดมุ่งหมำยเดียวกัน คือ รอคอยกำรเสด็จมำ
ของพระเมสสิยำห์ แม้รูปแบบกำรรอคอยจะต่ำงกันก็ตำม (คำทอลิกรอคอยกำรเสด็จ
กลับมำของพระคริสตเจ้ำ พระบุตรพระเจ้ำ และเป็นพระเจ้ำ แต่ชำวยิวรอคอยพระแมส - 
ซิยำห์ท่ียังไม่ชัดเจนว่ำเป็นใคร) 

- กับชำวมุสลิม พระศำสนจักรมองพี่น้องชำวมุสลิมว่ำ อย่ำงน้อยก็มีควำมเชื่อในพระเจ้ำ
เดียวกัน เป็นพระเจ้ำท่ีเป่ียมด้วยควำมเมตตำ และจะเสด็จมำพิพำกษำมนุษย์ใน 
วันสุดท้ำยเหมือนกัน 

- กับคนที่ไม่ใช่คริสต์ พระศำสนจักรมองว่ำประชำกรท้ังหลำยมีต้นก ำเนิดเดียวกัน และ
เดินสู่จุดหมำยเดียวกัน คือ พระเจ้ำ มนุษย์ทุกคนจึงเป็นพี่น้องกัน 

พระศำสนจักรและควำมรอด : ในอดีตเคยถือกันว่ำ “นอกพระศำสนจักรไม่มีควำมรอด” 
กล่ำวคือ ใครจะรอดได้ก็จะต้องเข้ำมำเป็นสมำชิกของพระศำสนจักร คือกลับใจมำรับควำมเชื่อและ
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3)  พระศำสนจักรเป็นคำทอลิกหรือสำกล (830-856) 
 ค ำว่ำ “คำทอลิก” : แปลว่ำ “สำกล” หรือ “ส่วนรวมทั้งหมด” พระศำสนจักรเป็นคำทอลิก
ด้วยเหตุผล 2 ประกำร 

- ประกำรแรก เพรำะมีพระคริสตเจ้ำประทับอยู่ นักบุญอิกญำซีโอแห่งอันติโอกกล่ำวว่ำ 
“ที่ใดซึ่งพระเยซูคริสตเจ้ำประทับอยู่ ที่นั้นคือพระศำสนจักรคำทอลิก” พระศำสนจักร 
จึงเป็นพระกำยท่ีเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้ำผู้เป็นศีรษะ กำรเป็นคำทอลิกของ
พระศำสนจักรนี้เริ่มตั้งแต่วันเริ่มต้นของพระศำสนจักร คือ วันท่ีพระจิตเสด็จลงมำ  
(เปนเตกอสเต) และจะเป็นดังนี้เสมอไป 

- ประกำรท่ีสอง เพรำะพระคริสตเจ้ำทรงส่งพระศำสนจักรให้ออกไปแพร่ธรรมแก่
มนุษยชำติทั่วสำกลโลก (เทียบ มธ 28:19) ประชำกรของพระเจ้ำจึงมีเพียงหนึ่งเดียว
และขยำยตัวไปท่ัวโลกและชั่วกัปชั่วกัลป์ นี่เป็นแผนกำรของพระบิดำท่ีมีตั้งแต่สร้ำงโลก
แล้ว 

พระศำสนจักรท้องถิ่นแต่ละแห่งก็เป็นคำทอลิก : แม้พระศำสนจักรท้องถิ่นท่ีอยู่กระจัด
กระจำยอยู่ท่ัวทุกมุมโลก (สังฆมณฑลต่ำงๆ) ก็มีควำมเป็น “คำทอลิก” เหมือนกันหมด เพรำะโดย
อำศัยกำรร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในควำมเชื่อ มีศีลศักดิ์สิทธิ์เดียวกันและร่วมในบูชำเดียวกับ 
ผู้อภิบำลของตน คริสตชนทุกคนก็ได้รับชื่อว่ำเป็นพระศำสนจักรในพันธสัญญำใหม่ด้วยเหมือนกัน 
ดังนี้ โดยผ่ำนทำงควำมเชื่อและศีลล้ำงบำป ทุกคนท่ีเข้ำเป็นสมำชิกของพระศำสนจักรเฉพำะ  
แห่งใดแห่งหนึ่ง ก็ได้ชื่อว่ำเป็นสมำชิกของพระศำสนจักรคำทอลิกหรือสำกลด้วย 

พระศำสนจักรและผูท้ี่ไม่ใช่คริสตชน : ส่วนผู้ท่ีไม่ได้รับกำรประกำศพระวรสำร ไม่ว่ำจะด้วย
เหตุผลใดก็แล้วแต่ ก็ถือว่ำพวกเขำเหล่ำนั้นได้รับกำรก ำหนดให้เข้ำมำเป็นประชำกรของพระเจ้ำ
ด้วยเช่นกัน เพียงแต่อยู่ในสถำนะและรูปแบบที่ต่ำงกันออกไป เช่น 

- กับชำวยิว พระศำสนจักรคำทอลิกมองตนเองว่ำ มีสำยสัมพันธ์อย่ำงลึกซึ้งกับพี่น้อง
ชำวยิว ซึ่งเป็นชนชำติแรกท่ีพระเจ้ำทรงตรัสแก่เขำ ซึ่งแม้ปัจจุบันนี้จะมีควำมเชื่อและ
รูปแบบปฏิบัติท่ีแตกต่ำงกันออกไป แต่ก็มีจุดมุ่งหมำยเดียวกัน คือ รอคอยกำรเสด็จมำ
ของพระเมสสิยำห์ แม้รูปแบบกำรรอคอยจะต่ำงกันก็ตำม (คำทอลิกรอคอยกำรเสด็จ
กลับมำของพระคริสตเจ้ำ พระบุตรพระเจ้ำ และเป็นพระเจ้ำ แต่ชำวยิวรอคอยพระแมส - 
ซิยำห์ท่ียังไม่ชัดเจนว่ำเป็นใคร) 

- กับชำวมุสลิม พระศำสนจักรมองพี่น้องชำวมุสลิมว่ำ อย่ำงน้อยก็มีควำมเชื่อในพระเจ้ำ
เดียวกัน เป็นพระเจ้ำท่ีเปี่ยมด้วยควำมเมตตำ และจะเสด็จมำพิพำกษำมนุษย์ใน 
วันสุดท้ำยเหมือนกัน 

- กับคนที่ไม่ใช่คริสต์ พระศำสนจักรมองว่ำประชำกรท้ังหลำยมีต้นก ำเนิดเดียวกัน และ
เดินสู่จุดหมำยเดียวกัน คือ พระเจ้ำ มนุษย์ทุกคนจึงเป็นพี่น้องกัน 

พระศำสนจักรและควำมรอด : ในอดีตเคยถือกันว่ำ “นอกพระศำสนจักรไม่มีควำมรอด” 
กล่ำวคือ ใครจะรอดได้ก็จะต้องเข้ำมำเป็นสมำชิกของพระศำสนจักร คือกลับใจมำรับควำมเชื่อและ

รับศีลล้ำงบำป นี่เป็นกำรตีควำมท่ีสุดโต่งในยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง ท้ังนี้เพรำะในยุคสมัยนั้นต้องกำรเน้น
ถึงหลักกำรท่ีว่ำ “ศีลล้ำงบำปเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับควำมรอด” แต่ปัจจุบันนี้ พระศำสนจักร
อธิบำยควำมหมำยใหม่ของค ำสอนดังกล่ำวว่ำ ไม่ใช่ควำมผิดของพวกเขำเลยที่ไม่มีโอกำสได้รับรู้
และได้รับฟังข่ำวประเสริฐเรื่องพระคริสตเจ้ำ ดังนี้ หำกเขำเหล่ำนั้นด ำเนินชีวิตตำมมโนธรรมท่ี
ถูกต้องของเขำ ก็สำมำรถไปถึงควำมรอดได้เช่นเดียวกัน 

งำนธรรมทูต-ควำมจ ำเป็น : ด้วยเหตุตำมท่ีกล่ำวข้ำงต้น “งำนธรรมทูต” จึงเป็นงำนท่ี
พระศำสนจักรคำทอลิกถูกเรียกร้องจำกพระคริสตเจ้ำ ด้วยเพรำะพระคริสตเจ้ำเองก็ทรงถูกส่ง
มำยังโลกโดยพระบิดำ เพื่อประกำศข่ำวดีเรื่องอำณำจักรสวรรค์และควำมรอดพ้นแก่มนุษย์  
พระคริสตเจ้ำเองขณะทรงพระชนม์ชีพอยู่ ก็ทรงส่งบรรดำศิษย์ของพระองค์ไปยังทุกแห่งท่ัวโลก 
และก ำชับพวกเขำให้ประกำศข่ำวดีแห่งควำมรอดพ้นและโปรดศีลล้ำงบำป (เทียบ มธ 28 :19-20) 
พระศำสนจักรจึงต้องปฏิบัติหน้ำท่ีนี้สืบต่อไป จนกว่ำพระอำณำจักรของพระเจ้ำจะแผ่ขยำยไป  
ท่ัวทุกมุมโลก นี่คือข้อเรียกร้องส ำหรับพระศำสนจักร และพระศำสนจักรก็ก ำลังท ำหน้ำท่ีนี้ด้วย
ควำมมุมำนะผ่ำนทำงงำนธรรมทูต 

4)  พระศำสนจักรสืบจำกอัครสำวก (857-865) 
 เพรำะพระศำสนจักรได้รับกำรก่อตั้งขึ้นมำโดยมีบรรดำอัครสำวกเป็นรำกฐำน พระศำสน- 
จักรจึงเป็นพระศำสนจักรท่ีสืบมำจำกอัครสำวก และจำกกำรสืบจำกอัครสำวกนี้  พระศำสนจักรจึง
มีหน้ำท่ีรักษำและถ่ำยทอดท้ังค ำสั่งสอน สิ่งท่ีได้รับกำรฝำกฝังมำ และถ้อยค ำท้ังหมดท่ีได้ยินได้ฟัง
มำจำกอัครสำวกผู้เป็นรำกฐำน 
 พันธกิจของอัครสำวก : เพรำะพระเยซูคริสตเจ้ำคือผู้ท่ีพระบิดำเจ้ำทรงส่งมำ พระองค์ทรง
เลือกสำวก 12 คนให้เข้ำมำอยู่กับพระองค์ และส่งพวกเขำออกไปเหมือนกับท่ีพระองค์ทรงถูกส่ง
มำจำกพระบิดำ ให้ไปประกำศข่ำวดีแห่งพระวรสำร (เทียบ มก 3:13-14) ซึ่งนับแต่นั้นมำ  
พวกสำวกก็ได้กลำยเป็น “ผู้ที่พระองค์ส่งไป” (เป็นควำมหมำยของค ำภำษำกรีก apostoloi) ดังนี้ 
พันธกิจของพวกเขำ คือ ถูกส่งออกไปเพื่อเทศนำสั่งสอนและประกำศข่ำวดี นี่จึงเป็นพันธกิจของ
บรรดำอัครสำวกท่ีได้รับมอบมำจำกพระคริสตเจ้ำ 
 พระสังฆรำชคือผู้สืบต่องำนจำกอัครสำวก  : แต่เพื่อว่ำพันธกิจท่ีพวกอัครสำวกได้รับ
มอบหมำยมำจำกพระคริสตเจ้ำจะสำมำรถด ำเนินต่อไปได้แม้พวกเขำจะสิ้นชีวิตไปแล้ว บรรดำ 
อัครสำวกจึงมอบหมำยให้ผู้ร่วมงำนใกล้ชิดของพวกเขำรับพันธกิจมำปฏิบัติสืบต่อแทน ซึ่งก็คือ
บรรดำพระสังฆรำชนั่นเอง 
 งำนธรรมทูตเยี่ยงบรรดำอัครสำวก : ด้วยเหตุนี้ ในเมื่อพระศำสนจักรท้ังมวลสืบทอดมำจำก
อัครสำวกผู้ซึ่ง “ถูกส่งไป” ประกำศข่ำวดีเรื่องพระคริสตเจ้ำ พระศำสนจักรภำยใต้กำรน ำของ
พระสังฆรำชจึงต้องเป็นพระศำสนจักรท่ี “ถูกส่งไป” ด้วยเช่นกัน เพื่อไปประกำศข่ำวดี คริสตชน
ทุกคนในพระศำสนจักรจึงมีหน้ำที่เป็น “ธรรมทูต” ด้วย ในรูปแบบที่แตกต่ำงกันไปตำมกระแส- 
เรียกของแต่ละคน 



ภาคที่ 1 การประกาศยืนยันความเชื่อ     โดยคุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ CSS. 58

วรรค 4. ผู้มีควำมเชื่อในพระคริสตเจ้ำ : พระฐำนำนุกรม-ฆรำวำส-ชีวิตถวำยตนแด่
พระเจ้ำ (871-945) พิจำรณำ 3 เรื่องนี้ 

 ในตอนท้ำยของบทก่อนหน้ำน้ี เรำกล่ำวว่ำ คริสตชนทุกคนในพระศำสนจักรมีหน้ำที่เป็น 
“ธรรมทูต” ในรูปแบบที่แตกต่ำงกันไปตำมกระแสเรียกของแต่ละคน  เนื้อหำในบทนี้จะเป็น
รำยละเอียดเกี่ยวกับคริสตชนหรือผู้มีควำมเชื่อในพระคริสตเจ้ำว่ำคือใคร และประกอบด้วยใครบ้ำง 

ผูม้ีควำมเชื่อในพระคริสตเจ้ำคือประชำกรของพระเจ้ำ ผู้ซึ่งได้รับศีลล้ำงบำปแล้วและเข้ำร่วม
อยู่ในพระกำยของพระคริสตเจ้ำ คือ พระศำสนจักร ด้วยเหตุนี้ พวกเขำจึงเข้ำมีส่วนร่วมในหน้ำท่ี
สงฆ์ ประกำศก และกษัตริย์ของพระคริสตเจ้ำด้วย แต่ในหมู่ประชำกรผู้ซื่อสัตย์ต่อพระคริสตเจ้ำนี้ 
แม้พวกเขำจะมีควำมเสมอภำพกัน ทุกคนร่วมใจกันท ำงำนเพื่อเชิดชูพระกำยพระคริสตเจ้ำให้สูงขึ้น 
แต่ก็มีควำมแตกต่ำงกันตำมสภำพฐำนะของแต่ละคน กล่ำวคือ ในพระศำสนจักรนั้นมีควำม
หลำกหลำยในศำสนบริกำร แต่ก็ยังมีเอกภำพในพันธกิจท่ีได้รับมอบหมำยมำจำกพระคริสตเจ้ำ 
แบ่งพิจำรณำเป็น 3 เร่ือง ดังนี้ 
 - กำรสถำปนำพระฐำนำนุกรมในพระศำสนจักร 
 - ฆรำวำส 
 - ชีวิตที่ถวำยถวำยตนแด่พระเจ้ำ 

1) กำรสถำปนำพระฐำนำนุกรมของพระศำสนจักร (874-896) 
 ท ำไมต้องมีศำสนบริกำรของพระศำสนจักร : ในกำรจัดต้ังพระศำสนจักร พระคริสตเจ้ำได้
ทรงมอบอ ำนำจหน้ำที่และพันธกิจให้พระศำสนจักร รวมถึงทรงแนะน ำทิศทำงและจุดหมำย
สุดท้ำยให้กับพระศำสนจักรด้วย แต่ในกำรปฏิบัติพันธกิจของพระศำสนจักรนั้น จ ำเป็นต้องมีผู้ท ำ
หน้ำที่นี้โดยตรง คือ เป็นผู้ได้รับมอบหมำยอ ำนำจหน้ำท่ีและพันธกิจจำกพระคริสตเจ้ำก่อน 
จำกนั้นถึงจะสำมำรถมอบหมำยอ ำนำจหน้ำท่ีและพันธกิจสืบต่อไปได้ “พระสงฆ์” (หมำยถึง 
สงฆ์ศำสนบริกร) จึงเป็นบุคคลดังกล่ำวท่ีรับมอบหมำยอ ำนำจหน้ำท่ีและพันธกิจมำจำกพระคริสต - 
เจ้ำโดยตรง 
 คณะพระสังฆรำชและพระสันตะปำปำที่ทรงเป็นประมุข : นับแต่ทรงเริ่มปฏิบัติพันธกิจบน
แผ่นดินนี้แล้วท่ีพระคริสตเจ้ำทรงแต่งตั้งอัครสำวก 12 คนให้มำอยู่กับพระองค์ และร่วมงำนกับ
พระองค์ โดยทรงตั้งเปโตรเป็นหัวหน้ำและให้สำวกคนอื่นๆ ร่วมกันท ำงำนเป็นหมู่คณะ ดังนี้ 
บรรดำพระสังฆรำชในพระศำสนจักร ในฐำนะเป็นผู้สืบทอดอ ำนำจหน้ำท่ีมำจำกอัครสำวก จึงมี
ธรรมชำติของกำรเป็นหมู่คณะด้วย โดยมีหัวหน้ำพระสังฆรำชคือพระสันตะปำปำ ผู้สืบทอด
ต ำแหน่งมำจำกเปโตร เป็นหัวหน้ำคณะ 
 พระสันตะปำปำ จึงเป็นทำยำทสืบทอดต ำแหน่งต่อจำกนักบุญเปโตร พระสันตะปำปำเป็น
บ่อเกิดและรำกฐำนแห่งเอกภำพ ซึ่งเชื่อมโยงบรรดำพระสังฆรำชและประชำสัตบุรุษท้ังหมดท่ัวโลก
เข้ำมำเป็นหน่ึงด้วยกัน พระสันตะปำปำจึงมีอ ำนำจเต็มเหนือพระศำสนจักร เป็นอ ำนำจสูงสุดและ
ครอบคลุมไปทั่วโลก 
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คณะพระสังฆรำช จะมีอ ำนำจก็ต่อเมื่อรวมเป็นหนึ่งกับประมุขสูงสุดของพระศำสนจักร คือ
พระสันตะปำปำ ซึ่งเมื่อใดท่ีรวมเข้ำด้วยกัน ก็เท่ำกับเป็นองค์กรท่ีทรงอ ำนำจสูงสุดในพระศำสน - 
จักร มีอ ำนำจเหนือทุกองค์กรในพระศำสนจักรและครอบคลุมท่ัวพระศำสนจักร ตัวอย่ำงกำรใช้
อ ำนำจนี้คือ ผ่ำนทำงกำรประชุมพระสังคำยนำ 

ส่วนอ ำนำจหน้ำท่ีและพันธกิจของศำสนบริกร แบ่งออกเป็น 3 หน้ำท่ีหลักๆ คือ 
หน้ำที่สั่งสอน : ภำระหน้ำท่ีแรกของพระสังฆรำชและพระสงฆ์คือ กำรประกำศพระวรสำร

ของพระคริสตเจ้ำแก่มนุษย์ทุกคน ศำสนบริกรสงฆ์จึงเป็นผู้ป่ำวประกำศควำมเชื่อและน ำมนุษย์  
ทุกคนมำสู่ควำมเชื่อในพระคริสตเจ้ำ หน้ำท่ีประกำรต่อมำคือหน้ำท่ีในกำรสั่งสอนประชำกรขอให้
พระเจ้ำให้ม่ันคงในควำมเชื่อ ปกป้อง และรักษำค ำสอนของพระคริสตเจ้ำไว้ไม่ให้ผิดหลง รวมถึง
ปกป้องและรักษำธรรมประเพณีศักดิ์สิทธิ์ของพระศำสนจักรด้วย 

หน้ำที่บันดำลควำมศักดิ์สิทธิ์ : พระสังฆรำชยังมีหน้ำท่ีในกำรแจกจ่ำยพระหรรษทำน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง “ศีลมหำสนิท” แก่เหล่ำประชำสัตบุรุษของพระเจ้ำ เพื่อให้พวกเขำเป็น
ประชำกรศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้ำ พระสังฆรำชจะสำมำรถบันดำลควำมศักดิ์สิทธิ์ให้แก่พระศำสนจักร
ผ่ำนทำงประชำสัตบุรุษได้ก็โดยอำศัยกำรอธิษฐำนภำวนำ กำรท ำงำนศำสนบริกำรศีลศักดิ์สิทธ์ิ และ
ในกำรด ำเนินชีวิตเป็นพยำนด้วยตัวเอง 

หน้ำที่ปกครอง : ในฐำนะเป็นตัวแทนและผู้ช่วยของพระคริสตเจ้ำ พระสังฆรำชมีอ ำนำจและ
หน้ำท่ีในกำรปกครองและดูแลพระศำสนจักรของตนคือสังฆมณฑล โดยคอยให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ 
ให้ก ำลังใจ น ำทำง และเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 

2) ฆรำวำสผู้มีควำมเชื่อในพระคริสตเจ้ำ (897-913) 
 ค ำว่ำ “ฆรำวำส” หมำยถึง กลุ่มคริสตชนท้ังหลำยท่ีมีควำมเชื่อในพระคริสตเจ้ำ เข้ำมำรับ 
ศีลล้ำงบำป เป็นสมำชิกในพระศำสนจักร และรวมเข้ำเป็นหมู่ประชำกรเดียวกันของพระเจ้ำ  
พวกเขำได้รับกำรโปรดให้มีส่วนร่วมในหน้ำท่ีสงฆ์ ประกำศก และกษัตริย์ของพระคริสตเจ้ำด้วย 
และปฏิบัติหน้ำท่ีของตนภำยในพระศำสนจักรและภำยในโลก 
 กระแสเรียกฆรำวำส : ฆรำวำสคือผู้ท่ีแสวงหำพระอำณำจักรพระเจ้ำ โดยยังคงปฏิบัติหน้ำท่ี
ต่ำงๆ ในโลกตำมสถำนะฆรำวำสของตน ฆรำวำสได้รับภำระหน้ำท่ีในกำรเป็นสำวกแพร่ธรรมจำก
พระเจ้ำ ฆรำวำสจึงมีหน้ำท่ีในกำรท ำให้สภำพควำมเป็นจริงของสังคม กำรเมือง และเศรษฐกิจ  
ซึมซำบไปด้วยข้อเรียกร้องตำมหลักค ำสอนของพระคริสตเจ้ำ นี่เป็นกระแสเรียกของฆรำวำสทุกคน 
 ฆรำวำสยังมีส่วนร่วมในหน้ำท่ี 3 ประกำรของพระคริสตเจ้ำด้วย คือ 
 ฆรำวำสมีส่วนร่วมในบทบำทสมณะของพระคริสตเจ้ำ : ด้วยเหตุท่ีฆรำวำสได้รับกำรเจิม
ด้วยพระจิตเพื่อถวำยตัวแด่พระคริสตเจ้ำ กิจกรรมท้ังหมดของฆรำวำส ไม่ว่ำจะเป็นหน้ำท่ีกำรงำน 
ค ำภำวนำ ชีวิตสมรส ชีวิตครอบครัว งำนประจ ำวันท่ีท ำ กำรพักผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ ล้วนเป็น  
“ของถวำย” ท่ีรวมเข้ำกับศีลมหำสนิทในมหำบูชำมิสซำ มอบถวำยเป็นเครื่องบูชำแด่พระบิดำเจ้ำ 
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ฆรำวำสมีส่วนร่วมในบทบำทประกำศกของพระคริสตเจ้ำ : ฆรำวำสมีหน้ำท่ีในกำรเป็น
ประกำศกด้วย โดยกำรประกำศพระวรสำรต่อๆ ไป และประกำศถึงพระคริสต์ด้วยกำรเป็นพยำน
ยืนยันด้วยตัวของฆรำวำสเอง 

ฆรำวำสมีส่วนร่วมในบทบำทกำรปกครองของพระคริสตเจ้ำ : ผู้ใดที่สำมำรถปรำบร่ำงกำย
ของตัวเองได้ และปกครองวิญญำณแห่งตนเองได้ โดยไม่ปล่อยตัวให้จมอยู่ภำยใต้รำคะตัณหำ  
ย่อมเป็นนำยเหนือตัวเอง นั่นคือ เป็นกษัตริย์ปกครองตนเองนั่นเอง 

3) ชีวิตถวำยแด่พระเจ้ำ (914-933) 
 ชีวิตท่ีถวำยแล้ว เป็นกลุ่มบุคคลท่ีปฏิญำณตนว่ำจะถือตำมค ำแนะน ำของพระวรสำร  
แต่ไม่เกี่ยวกับโครงสร้ำงพระฐำนำนุกรมของพระศำสนจักร ซึ่งแบ่งพิจำรณำเป็น 2 เร่ือง ดังนี้ 
 กำรด ำเนินชีวิตตำมค ำแนะน ำของพระวรสำร : ควำมจริงคือว่ำ ค ำแนะน ำของพระวรสำร
นั้น เป็นสิ่งท่ีเสนอไว้ส ำหรับสำนุศิษย์ทุกคนของพระคริสตเจ้ำ ค ำแนะน ำของพระวรสำรจึงเป็น
ควำมสมบูรณ์พร้อมของควำมรักหรือควำมเมตตำท่ีคริสตชนทุกคนถูกเรียกให้มำถือปฏิบัติ แต่ก็มี
บำงคนท่ีได้รับกระแสเรียกพิเศษให้เข้ำสู่ “ชีวิตที่ถวำยแล้ว” คนกลุ่มนี้จะมี “พันธะ” กำรด ำเนินชีวิต 
อย่ำงเคร่งครัดในกำรบ ำเพ็ญควำมบริสุทธิ์ในชีวิตโสด ถือควำมยำกจน และควำมนบนอบเชื่อฟัง 
เรำอำจเรียกคนกลุ่มนี้ว่ำ “นักพรต” ก็ได้  เพรำะพวกเขำจะด ำเนินชีวิตอุ ทิศและทุ่มเท 
ในกำรติดตำมพระคริสตเจ้ำอย่ำงใกล้ชิด ถวำยตัวแด่พระเจ้ำผู้เป็นท่ีรักสูงสุดเหนือสิ่งใด และ  
ด ำเนินชีวิตในควำมบริสุทธิ์ ควำมยำกจน และควำมนบนอบตำมแบบอย่ำงพระคริสตเจ้ำ 
 รูปแบบต่ำงๆ ของกำรด ำเนินชีวิตตำมพระวรสำร : ด้วยเมล็ดพืชเพียงเมล็ดเดียวท่ีพระเจ้ำ
ทรงหว่ำนไว้ ได้งอกงำมและเติบโตเป็นล้ ำต้นใหญ่และแผ่ก่ิงก้ำนสำขำออกไปมำกมำยฉันใด 
ประชำกรของพระเจ้ำก็เจริญเติบโตและแผ่ขยำยไปท่ัว และเกิดกำรพัฒนำรูปแบบในกำรด ำเนินชีวิต 
ท่ีหลำกหลำยและแตกต่ำงกันออกไปฉันนั้น ซึ่งแบ่งออกเป็นรูปแบบต่ำงๆ เช่น  

- ชีวิตสันโดษ เป็นผู้ ท่ี “ไม่ได้ปฏิญำณตนอย่ำงเป็นทำงกำร” ว่ำจะถือค ำแนะน ำ  
3 ประกำรของพระวรสำร แต่ได้ถอนตัวออกจำกโลกอย่ำงจริงจังและสมัครใจไปด ำเนินชีวิต 
ในควำมสงบเงียบอย่ำงสันโดษ อุทิศตนในกำรภำวนำ ท ำกิจใช้โทษบำป และสรรเสริญสดุดีพระเจ้ำ 
เพ่ือควำมรอดของโลก กลุ่มคนประเภทนี้คือพวกพระฤษีต่ำงๆ นั่นเอง 

- หญิงพรหมจำรีหรือหญิงหม้ำยที่ถวำยตน เป็นผู้ท่ีได้รับเรียกจำกพระคริสตเจ้ำให้ 
มำผูกพันกับพระองค์ (เริ่มสมัยอัครสำวก) มอบเสรีภำพทำงใจ ทำงกำย และทำงจิตให้กับ  
พระคริสตเจ้ำท้ังครบ เป็นผู้ที่ถือว่ำได้สมรสอย่ำงล้ ำลึกกับพระคริสตเจ้ำแล้ว  จึงมอบถวำย
ท้ังหมดแด่พระองค์โดยไม่ปันใจไปให้ใครอื่นอีก บุคคลเหล่ำนี้จะอุทิศตนเพื่อกำรสวดภำวนำ 
ทรมำนตัวใช้โทษบำป รับใช้พี่น้องเพ่ือนมนุษย์ และปฏิบัติงำนแพร่ธรรม ท้ังนี้ แล้วแต่พระพรพิเศษ
และสถำนภำพของแต่ละคน 

- ชีวิตนักพรต  เริ่มตั้ งแต่ศตวรรษแรกๆ ด ำเนินชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะนักพรต  
“มีกำรปฏิญำณตัวอย่ำงเป็นทำงกำร” ว่ำจะถือตำมค ำแนะน ำของพระวรสำร ด ำเนินชีวิต
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ฆรำวำสมีส่วนร่วมในบทบำทประกำศกของพระคริสตเจ้ำ : ฆรำวำสมีหน้ำท่ีในกำรเป็น
ประกำศกด้วย โดยกำรประกำศพระวรสำรต่อๆ ไป และประกำศถึงพระคริสต์ด้วยกำรเป็นพยำน
ยืนยันด้วยตัวของฆรำวำสเอง 

ฆรำวำสมีส่วนร่วมในบทบำทกำรปกครองของพระคริสตเจ้ำ : ผู้ใดที่สำมำรถปรำบร่ำงกำย
ของตัวเองได้ และปกครองวิญญำณแห่งตนเองได้ โดยไม่ปล่อยตัวให้จมอยู่ภำยใต้รำคะตัณหำ  
ย่อมเป็นนำยเหนือตัวเอง นั่นคือ เป็นกษัตริย์ปกครองตนเองนั่นเอง 

3) ชีวิตถวำยแด่พระเจ้ำ (914-933) 
 ชีวิตท่ีถวำยแล้ว เป็นกลุ่มบุคคลท่ีปฏิญำณตนว่ำจะถือตำมค ำแนะน ำของพระวรสำร  
แต่ไม่เกี่ยวกับโครงสร้ำงพระฐำนำนุกรมของพระศำสนจักร ซึ่งแบ่งพิจำรณำเป็น 2 เร่ือง ดังนี้ 
 กำรด ำเนินชีวิตตำมค ำแนะน ำของพระวรสำร : ควำมจริงคือว่ำ ค ำแนะน ำของพระวรสำร
นั้น เป็นสิ่งท่ีเสนอไว้ส ำหรับสำนุศิษย์ทุกคนของพระคริสตเจ้ำ ค ำแนะน ำของพระวรสำรจึงเป็น
ควำมสมบูรณ์พร้อมของควำมรักหรือควำมเมตตำท่ีคริสตชนทุกคนถูกเรียกให้มำถือปฏิบัติ แต่ก็มี
บำงคนท่ีได้รับกระแสเรียกพิเศษให้เข้ำสู่ “ชีวิตที่ถวำยแล้ว” คนกลุ่มนี้จะมี “พันธะ” กำรด ำเนินชีวิต 
อย่ำงเคร่งครัดในกำรบ ำเพ็ญควำมบริสุทธิ์ในชีวิตโสด ถือควำมยำกจน และควำมนบนอบเชื่อฟัง 
เรำอำจเรียกคนกลุ่มนี้ว่ำ “นักพรต” ก็ได้  เพรำะพวกเขำจะด ำเนินชีวิตอุ ทิศและทุ่มเท 
ในกำรติดตำมพระคริสตเจ้ำอย่ำงใกล้ชิด ถวำยตัวแด่พระเจ้ำผู้เป็นท่ีรักสูงสุดเหนือสิ่งใด และ  
ด ำเนินชีวิตในควำมบริสุทธิ์ ควำมยำกจน และควำมนบนอบตำมแบบอย่ำงพระคริสตเจ้ำ 
 รูปแบบต่ำงๆ ของกำรด ำเนินชีวิตตำมพระวรสำร : ด้วยเมล็ดพืชเพียงเมล็ดเดียวท่ีพระเจ้ำ
ทรงหว่ำนไว้ ได้งอกงำมและเติบโตเป็นล้ ำต้นใหญ่และแผ่กิ่งก้ำนสำขำออกไปมำกมำยฉันใด 
ประชำกรของพระเจ้ำก็เจริญเติบโตและแผ่ขยำยไปท่ัว และเกิดกำรพัฒนำรูปแบบในกำรด ำเนินชีวิต 
ท่ีหลำกหลำยและแตกต่ำงกันออกไปฉันนั้น ซึ่งแบ่งออกเป็นรูปแบบต่ำงๆ เช่น  

- ชีวิตสันโดษ เป็นผู้ ท่ี “ไม่ได้ปฏิญำณตนอย่ำงเป็นทำงกำร” ว่ำจะถือค ำแนะน ำ  
3 ประกำรของพระวรสำร แต่ได้ถอนตัวออกจำกโลกอย่ำงจริงจังและสมัครใจไปด ำเนินชีวิต 
ในควำมสงบเงียบอย่ำงสันโดษ อุทิศตนในกำรภำวนำ ท ำกิจใช้โทษบำป และสรรเสริญสดุดีพระเจ้ำ 
เพ่ือควำมรอดของโลก กลุ่มคนประเภทนี้คือพวกพระฤษีต่ำงๆ นั่นเอง 

- หญิงพรหมจำรีหรือหญิงหม้ำยที่ถวำยตน เป็นผู้ท่ีได้รับเรียกจำกพระคริสตเจ้ำให้ 
มำผูกพันกับพระองค์ (เร่ิมสมัยอัครสำวก) มอบเสรีภำพทำงใจ ทำงกำย และทำงจิตให้กับ  
พระคริสตเจ้ำท้ังครบ เป็นผู้ที่ถือว่ำได้สมรสอย่ำงล้ ำลึกกับพระคริสตเจ้ำแล้ว  จึงมอบถวำย
ท้ังหมดแด่พระองค์โดยไม่ปันใจไปให้ใครอื่นอีก บุคคลเหล่ำนี้จะอุทิศตนเพื่อกำรสวดภำวนำ 
ทรมำนตัวใช้โทษบำป รับใช้พี่น้องเพ่ือนมนุษย์ และปฏิบัติงำนแพร่ธรรม ท้ังนี้ แล้วแต่พระพรพิเศษ
และสถำนภำพของแต่ละคน 

- ชีวิตนักพรต  เริ่มตั้ งแต่ศตวรรษแรกๆ ด ำเนินชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะนักพรต  
“มีกำรปฏิญำณตัวอย่ำงเป็นทำงกำร” ว่ำจะถือตำมค ำแนะน ำของพระวรสำร ด ำเนินชีวิต

ร่วมกันกับผู้อื่นฉันพี่น้อง และเป็นประจักษ์พยำนถึงชีวิตควำมเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้ำ 
โดยท ำงำนในพระศำสนจักรท้องถิ่นต่ำงๆ กลุ่มพวกนี้อำจเรียกด้วยภำษำท่ีเข้ำใจง่ำยๆ  
พวก “นักบวช” นั่นเอง ซึ่งมีทั้งนักบวชชำยและหญิง 

- สถำบันที่ด ำเนินชีวิตแบบฆรำวำส เป็นสถำบันของผู้ท่ี “ได้ถวำยชีวิตตนแด่พระเจ้ำ
แล้ว” แต่ยังด ำเนินชีวิตอยู่โนโลก แต่มุ่งด ำเนินชีวิตสู่ควำมสมบูรณ์ในด้ำนควำมรักและเมตตำธรรม 
และพยำยำมช่วยเสริมสร้ำงโลกให้ศักดิ์สิทธ์ิ อำศัยกำรสวดภำวนำและมีส่วนร่วมในงำนแพร่ 
พระวรสำรของพระคริสตเจ้ำ เพ่ือให้ข่ำวดีของพระองค์แผ่กระจำยไปทั่วโลก 

- คณะที่ด ำเนินชีวิตธรรมทูต  เป็นกลุ่มคนท่ี “ไม่ได้ปฏิญำณตัวแบบนักพรต” แต ่
ด ำเนินชีวิตร่วมกันแบบพี่น้องเป็นหมู่คณะตำมแบบเฉพำะของกลุ่มตน ทุ่มเทและอุทิศตน 
เพื่องำนแพร่ธรรม ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมำยของกำรก่อตั้งคณะ และมุ่งบ ำเพ็ญควำมสมบูรณ์ในเรื่อง 
ของควำมรักและเมตตำธรรม 

วรรค 5. ควำมสัมพันธ์ของบรรดำผู้ศักดิ์สิทธิ์ (945-962) มี 2 เรื่อง 

 หลังจำกได้ประกำศยืนยันว่ำ “พระศำสนจักรศักดิ์สิทธิ์และสำกล” แล้ว บทยืนยันควำมเชื่อ
ของพระศำสนจักรก็มีกำรกล่ำวยืนยันต่อไปอีกด้วยเรื่อง “ควำมสัมพันธ์ของบรรดำผู้ศักดิ์สิทธิ์” 
ซึ่งข้อควำมนี้ เรียกได้ว่ำเป็นกำรอธิบำยควำมหมำยของประโยคก่อนหน้ำนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น คือ เป็น
กำรอธิบำยควำมหมำยของพระศำสนจักรน่ันเองว่ำ แท้ท่ีจริงแล้ว พระศำสนจักรคือกำรชุมนุมกัน
ของบรรดำผู้ศักดิ์สิทธ์ิท้ังหลำยนั่นเอง 

1) กำรมีพระพรด้ำนจิตใจร่วมกัน (949-953) 
 นับแต่สมัยแรกๆ ท่ีบรรดำคริสตชนประชุมกันอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อฟังค ำสั่งสอนของบรรดำ
อัครสำวก พวกเขำด ำเนินชีวิตร่วมกันฉันพี่น้อง ร่วมพิธีบิขนมปังและอธิษฐำนภำวนำ นี่แสดงให้
เห็นว่ำพวกเขำเหล่ำนั้น 

- มีควำมสัมพันธ์ร่วมกันในควำมเชื่อ 
- มีควำมสัมพันธ์ร่วมกันในศีลศักดิ์สิทธ์ิ 
- มีควำมสัมพันธ์ร่วมกันในพระพรพิเศษ 
- มีควำมสัมพันธ์ร่วมกันในกำรแบ่งปัน เพรำะในพวกเขำเหล่ำนั้น ไม่มีอะไรเลยท่ีเป็นของ

ส่วนตัว แต่ทุกสิ่งเป็นของส่วนรวม พร้อมท่ีจะช่วยเหลือกันและกัน 
- มีควำมสัมพันธ์ร่วมกันในควำมรัก เพรำะในพวกเขำเหล่ำนั้น ไม่มีใครเลยท่ีอยู่เพื่อตนเอง 

และไม่มีใครเลยท่ีตำยเพื่อตนเอง 
2) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพระศำสนจักรในสวรรค์และบนโลก (954-958) 

ในพระศำสนจักรประกอบด้วยผู้มีควำมเชื่อสำมสถำนะ : ท่ีมีควำมสัมพันธ์ดังท่ีกล่ำวมำนี้ 
บำงคนก ำลังเดินทำงอยู่บนโลกนี้ บำงคนจบชีวิตบนโลกนี้แล้วและก ำลังรับกำรช ำระให้บริสุทธิ์อยู่ 
และบำงคนได้รับสิริรุ่งโรจน์แล้ว ผู้มีควำมเชื่อท้ังสำมสถำนะนี้ยังคงมีควำมสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกัน 
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กำรช่วยวอนขอเพื่อเรำของบรรดำผู้ศักดิ์สิทธิ์  : เมื่อเป็นเช่นนี้  ในฐำนะท่ีบรรดำ 
ผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่ีอยู่ในสวรรค์อยู่ใกล้ชิดกับพระคริสตเจ้ำ ท่ำนเหล่ำนั้นจึงไม่เคยหยุดท่ีจะอธิษฐำน
ภำวนำต่อพระบิดำเจ้ำแทนชำวเรำท่ียังด ำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ 

ควำมสัมพันธ์กับบรรดำผู้ล่วงลับ : ดังนี้ เรำท่ียังด ำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้จึงมีควำมสัมพันธ์
กับบรรดำผู้ล่วงลับไปแล้วผ่ำนทำง “กำรอธิษฐำนำวนำ” ผู้มีควำมเชื่อทุกคนจึงอยู่ในครอบครัว
เดียวกันของพระเจ้ำ เพรำะเรำทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้ำ 

วรรค 6. พระนำงมำรีย:์ พระมำรดำของพระคริสตเจ้ำ-พระมำรดำของ 
พระศำสนจักร (963-975) 

 คพค.พูดถึงบทบำทส ำคัญในกำรเป็นมำรดำของพระนำงมำรีย์พรหมจำรีไว้หลำยประกำร
ด้วยกัน เช่น กำรเป็นมำรดำของพระคริสตเจ้ำ (488-507) และกำรเป็นมำรดำของพระศำสนจักร 
(963-975) ด้วยเนื้อหำของเรำก ำลังศึกษำเรื่องพระศำสนจักร เนื้อหำในบทนี้ของเรำจึงจะพิจำรณำ
เฉพำะบทบำทกำรเป็นมำรดำของพระศำสนจักรของพระนำงมำรีย์เท่ำนั้น ซึ่งแบ่งเนื้อหำออกเป็น 
3 เร่ืองด้วยกัน ดังนี้ 

1) พระนำงมำรีย์เป็นมำรดำของพระศำสนจักร (964-970) เหตุเพรำะ... 
 ควำมเป็นหนึ่งเดียวอย่ำงสมบูรณ์กับพระบุตร : สำเหตุท่ีพระนำงมำรีย์ได้รับเกียรติยกย่อง
ให้เป็นมำรดำของพระศำสนจักร เพรำะพระนำงเป็นผู้ท่ีมีส่วนร่วมหรือได้ร่วมมือกับพระคริสตเจ้ำ 
พระบุตรของพระนำง ในกำรให้ก ำเนิดพระศำสนจักร ด้วยเหตุน้ี บทบำทของพระนำงมำรีย์ต่อ
พระศำสนจักร จึงเป็นบทบำทท่ีแยกไม่ได้จำก “ควำมสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวระหว่ำงพระนำง
กับพระคริสตเจ้ำพระบุตรของพระนำง” โดยเฉพำะอย่ำงอย่ำง ควำมร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกับ 
พระคริสตเจ้ำใน “กำรท ำให้แผนกำรแห่งควำมรอดของมนุษย์ส ำเร็จไป” เพรำะเป็นท่ีประจักษ์
ชัดนับตั้งแต่วำระแรกของกำรปฏิสนธิพระคริสต์ในครรภ์ของพระนำงมำรีย์ และเรื่อยไปจนถึง
เหตุกำรณ์ท่ีเนินกำงเขน พระนำงมำรีย์ทรงประทับอยู่กับพระคริสตเจ้ำตลอดเวลำ  และเป็น 
พระคริสตเจ้ำเองที่ได้ตรัสมอบศิษย์ของพระองค์ให้เป็นบุตรของพระนำงด้วย โดยทรงตรัสว่ำ 
“แม่ (หญิงเอ๋ย ) นี่คือลูกของแม่” (ยน 19:26-27)  และนับแต่นั้นเป็นต้นมำ เรำจึงถือว่ำ 
พระศำสนจักรถูกมอบหมำยไว้ในอยู่ในควำมอุปถัมภ์ค้ ำชูของพระนำงมำรีย์ และยกย่อง  
พระนำงเป็นมำรดำของพระศำสนจักรตลอดกำล 
 และ LG 61 ยังได้เพิ่มเติมว่ำ ด้วยเหตุท่ีพระนำงมำรีย์ “ได้ทรงร่วมงำนกับพระผู้ไถ่อย่ำง
พิเศษสุดนี้ ด้วยควำมเชื่อฟัง ควำมเชื่อ ควำมหวัง และควำมรักท่ีลุกโชติช่วง เพื่อน ำวิญญำณ
กลับมำรับชีวิตนิรันดรอีกครั้งหนึ่ง พระนำงจึงทรงเป็นพระมำรดำของเรำในด้ำนพระหรรษทำน” 
อีกด้วย 
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2) ควำมศรัทธำต่อพระนำงมำรีย์ (971) 
 พระศำสนจักรยกย่องและเคำรพให้เกียรติพระนำงมำรีย์พรหมจำรีนับตั้งแต่สมัยแรกๆ และ
เรื่อยมำจนถึงปัจจุบัน ผ่ำนทำงกำรจัดพิธีเฉลิมฉลอง กำรแสดงคำรวะกิจและกิจศรัทธำในรูปแบบ
ต่ำงๆ เช่น กำรสวดภำวนำถวำยเกียรติและกำรสวดสำยประค ำ เป็นต้น แต่เรำต้องพึงระวังด้วยว่ำ 
ควำมศรัทธำต่ำงๆ เหล่ำนี้ เป็นเอกลักษณ์เฉพำะและแตกต่ำงจำกควำมศรัทธำท่ีถวำยแด่ 
พระเป็นเจ้ำ เพรำะมนุษย์มีพระเจ้ำแต่เพียงผู้เดียวส ำหรับกำรถวำยนมัสกำร 

3) พระนำงมำรีย์ รูปภำพอันตกำลวิทยำของพระศำสนจักร (972) 
 ด้วย ณ ขณะนี้ พระนำงมำรีย์ พระมำรดำของพระเยซูคริสตเจ้ำ และพระมำรด ำของ 
พระศำสนจักร ทรงประทับอยู่ในสวรรค์แล้ว พระนำงจึงทรงเป็นภำพลักษณ์ท่ีพระศำสนจักรจะต้อง
มุ่งไปให้ถึงด้วย 
 
ตอนที่ 10.  ข้ำพเจ้ำเชื่อกำรอภัยบำป (976-987) 

 บท “สูตรยืนยันควำมเชื่อของอัครสำวก” ได้เช่ือมเรื่องกำรอภัยบำปเข้ำกับเรื่องพระจิตเจ้ำ 
เพรำะพระคริสตเจ้ำได้ทรงประทำนพระจิตเจ้ำแก่บรรดำอัครสำวก และยังประทำนอ ำนำจในกำร
อภัยบำปแก่พวกเขำด้วย “จงรับพระจิตเจ้ำเถิด ท่ำนท้ังหลำยอภัยบำปของผู้ใด บำปของผู้นั้น 
ก็ได้รับกำรอภัย...” (ยน.20:22-23) 

1) ศีลล้ำงบำปหนึ่งเดียวเพื่ออภัยบำป (977-980) 
 เรำได้รับกำรอภัยบำปโดยศีลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งศีลศักดิ์สิทธิ์ประกำรแรกและส ำคัญส ำหรับ  
กำรได้รับอภัยบำปคือศีลล้ำงบำป “ท่ำนท้ังหลำยจงออกไปท่ัวโลก ประกำศข่ำวดีให้มนุษย์ท้ังมวล  
ผู้ท่ีเช่ือและรับศีลล้ำงบำปก็จะรอดพ้น” (มก.16:15-16)  

2) อ ำนำจกุญแจ (981-983) 
 จำกนั้น พระคริสตเจ้ำได้ทรงสถำปนำศีลอภัยขึ้น เพื่ออภัยบำปผิดต่ำงๆ ของผู้ท่ีได้รับ 
ศีลล้ำงบำปแล้ว แต่ยังคงตกในบำปอีก โดยอำศัยศีลศักดิ์สิทธิ์ประกำรนี้ คือ โดยอำศัยศีลอภัยบำป 
ผู้ท่ีได้รับศีลล้ำงบำปแล้วจะได้กลับคืนดีกับพระเป็นเจ้ำและกับพระศำสนจักรอีกครั้งหนึ่ง  และ
พระศำสนจักรยืนยันอย่ำงหนักแน่นว่ำ พระศำสนจักรมีพันธกิจและมีอ ำนำจในกำรให้อภัยบำป
ได้ เพรำะเป็นพระคริสตเจ้ำเองท่ีได้ทรงมอบอ ำนำจนี้ให้แก่พระศำสนจักร พระวรสำรของยอห์น 
(ยน 20:22-23) เป็นหลักฐำนส ำคัญท่ีพระศำสนจักรใช้เพื่อยืนยันถึง อ ำนำจในกำรอภัยบำปของ
พระศำสนจักร 
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ตอนที่ 11.  ข้ำพเจ้ำเชื่อกำรกลับคืนชีพของร่ำงกำย (988-1019) 

 ค ำว่ำ “กำรกลับคืนชีพของร่ำงกำย” นี้ เป็นค ำท่ีพบใน “สูตรยืนยันควำมเชื่อของ 
อัครสำวก” ค ำว่ำ “ร่ำงกำย” (หรือ เนื้อหนัง) หมำยถึงมนุษย์ในสภำพท่ีอ่อนแอและต้องตำย  
ปิตำจำรย์ของพระศำสนจักรชื่อแตร์ตูเลียนได้พูดถึงเรื่องนี้ว่ำ “เนื้อหนังคือจุดส ำคัญของควำมรอด” 
กล่ำวคือ เป็นควำมเชื่อของคริสตชนท่ีเชื่อว่ำพระเป็นเจ้ำทรงสร้ำงร่ำงกำยมนุษย์ขึ้นมำ และเรำยัง
เชื่อต่อไปอีกว่ำ พระวจนำตถ์ของพระเจ้ำได้ทรงรับธรรมชำติมนุษย์เพื่อไถ่กู้ ร่ำงกำยนี้ คริสตชนเรำ
จึงชื่อในเรื่องกำรกลับคืนชีพของร่ำงกำยด้วยว่ำเป็นควำมส ำเร็จของสิ่งสร้ำง และในเวลำเดียวกัน  
ก็เป็นผลส ำเร็จของกำรไถ่กู้ร่ำงกำยของพระคริสตเจ้ำด้วย 

เรำคริสตชนเชื่อว่ำ ในสภำพร่ำงกำยอันมีขอบเขตจ ำกัดของมนุษย์นั้น เมื่อตำยไปแล้ว ไม่ใช่
เฉพำะวิญญำณท่ีแยกออกจำกร่ำงกำยเท่ำนั้น แต่ร่ำงกำยท่ีตำยไปแล้วนั้น แม้จะมีกำรเสื่อมสลำย
ไปตำมธรรมชำติ แต่สักวันหนึ่ง จะกลับฟื้นขึ้นมำใหม่ด้วย 
1) กำรกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้ำและกำรกลับคืนชีพของเรำ (992-1004) 
 ควำมเชื่อของเรำคริสตชนเชื่อว่ำ พระคริสตเจ้ำได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพและทรงด ำรงอยู่
ตลอดไป ด้วยควำมเชื่อเช่นนี้ เรำจึงเชื่อต่อไปอีกว่ำ พระคริสตเจ้ำผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพนี้จะ
ทรงบันดำลให้ทุกคนกลับคืนชีพในวันสุดท้ำยด้วย โดยทรงปลุกผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนให้กลับฟื้น
คืนชีพและด ำรงอยู่ในลักษณะเดียวกับพระองค์พร้อมด้วยร่ำงกำยท่ีไม่รู้จักเส่ือมสลำยอีกต่อไป 
 ผู้ตำยกลับคืนชีพอย่ำงไร? : หลังควำมตำย วิญญำณจะแยกออกจำกร่ำงกำย ร่ำงกำยจะ
เปื่อยเน่ำไป ส่วนวิญญำณท่ีไม่รู้จักตำยก็จะไปพบกับกำรพิพำกษำของพระเจ้ำ และรอวันท่ีจะเข้ำ
สัมพันธ์กับร่ำงกำยใหม่เมื่อจะกลับฟื้นขึ้นมำอย่ำงรุ่งเรือง ในวันท่ีองค์พระผู้เป็นเจ้ำเสด็จกลับมำ 
อีกครั้ง แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรจะเข้ำใจว่ำกำรกลับคืนชีพจะเกิดขึ้นได้อย่ำงไรนั้น อยู่สูงเกินกว่ำ
จินตนำกำรและสติปัญญำของเรำ 
2)  กำรตำยในพระคริสตเจ้ำ (1005-1014) 
 ควำมตำย : เป็นจุดจบของชีวิตบนโลกนี้ มนุษย์ทุกคนเกิดมำแล้วต้องตำย พระศำสนจักร
สอนว่ำ เดิมที พระเจ้ำก ำหนดไว้ให้มนุษย์ไม่ต้องตำย แต่เพรำะมนุษย์ท ำบำป ควำมตำยจึงเข้ำมำ  
ในโลกเพรำะบำปของมนุษย์ ควำมตำยจึงตรงข้ำมกับแผนกำรสร้ำงของพระเจ้ำ  (1008)  
แต่เมื่อพระเยซูคริสตเจ้ำทรงยอมรับควำมตำยในฐำนะมนุษย์ตำมพระประสงค์ของพระบิดำด้วยใจ
อิสระเสรี ควำมเชื่อฟังของพระเยซูเจ้ำจึงได้ “เปลี่ยนควำมตำยซึ่งเป็นกำรสำปแช่งให้เป็น 
พระพร” 
 ควำมหมำยของกำรตำยของคริสตชน : ด้วยเหตุนี้ โดยอำศัยพระคริสตเจ้ำ ควำมตำยของ
คริสตชนจึงมีควำมหมำยใหม่ คือ เมื่อเรำรับศีลล้ำงบำป เรำได้ตำยพร้อมกับพระคริสตเจ้ำแล้ว 
เมื่อเรำตำยทำงร่ำงกำยอีกครั้งหนึ่งในขณะท่ีปรำศจำกบำปหนัก เรำก็ได้ชื่อว่ำได้ท ำให้ “กำรตำยใน
พระคริสตเจ้ำ” ส ำเร็จเป็นจริง และเรำก็จะได้รับชีวิตนิรันดรพร้อมกับพระคริสตเจ้ำ ดังค ำยืนยัน
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ตอนที่ 11.  ข้ำพเจ้ำเชื่อกำรกลับคืนชีพของร่ำงกำย (988-1019) 

 ค ำว่ำ “กำรกลับคืนชีพของร่ำงกำย” นี้ เป็นค ำท่ีพบใน “สูตรยืนยันควำมเชื่อของ 
อัครสำวก” ค ำว่ำ “ร่ำงกำย” (หรือ เนื้อหนัง) หมำยถึงมนุษย์ในสภำพท่ีอ่อนแอและต้องตำย  
ปิตำจำรย์ของพระศำสนจักรชื่อแตร์ตูเลียนได้พูดถึงเรื่องนี้ว่ำ “เนื้อหนังคือจุดส ำคัญของควำมรอด” 
กล่ำวคือ เป็นควำมเชื่อของคริสตชนท่ีเชื่อว่ำพระเป็นเจ้ำทรงสร้ำงร่ำงกำยมนุษย์ขึ้นมำ และเรำยัง
เชื่อต่อไปอีกว่ำ พระวจนำตถ์ของพระเจ้ำได้ทรงรับธรรมชำติมนุษย์เพื่อไถ่กู้ ร่ำงกำยนี้ คริสตชนเรำ
จึงชื่อในเรื่องกำรกลับคืนชีพของร่ำงกำยด้วยว่ำเป็นควำมส ำเร็จของสิ่งสร้ำง และในเวลำเดียวกัน  
ก็เป็นผลส ำเร็จของกำรไถ่กู้ร่ำงกำยของพระคริสตเจ้ำด้วย 

เรำคริสตชนเชื่อว่ำ ในสภำพร่ำงกำยอันมีขอบเขตจ ำกัดของมนุษย์นั้น เมื่อตำยไปแล้ว ไม่ใช่
เฉพำะวิญญำณท่ีแยกออกจำกร่ำงกำยเท่ำนั้น แต่ร่ำงกำยท่ีตำยไปแล้วนั้น แม้จะมีกำรเสื่อมสลำย
ไปตำมธรรมชำติ แต่สักวันหนึ่ง จะกลับฟื้นขึ้นมำใหม่ด้วย 
1) กำรกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้ำและกำรกลับคืนชีพของเรำ (992-1004) 
 ควำมเชื่อของเรำคริสตชนเชื่อว่ำ พระคริสตเจ้ำได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพและทรงด ำรงอยู่
ตลอดไป ด้วยควำมเชื่อเช่นนี้ เรำจึงเชื่อต่อไปอีกว่ำ พระคริสตเจ้ำผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพนี้จะ
ทรงบันดำลให้ทุกคนกลับคืนชีพในวันสุดท้ำยด้วย โดยทรงปลุกผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนให้กลับฟื้น
คืนชีพและด ำรงอยู่ในลักษณะเดียวกับพระองค์พร้อมด้วยร่ำงกำยท่ีไม่รู้จักเส่ือมสลำยอีกต่อไป 
 ผู้ตำยกลับคืนชีพอย่ำงไร? : หลังควำมตำย วิญญำณจะแยกออกจำกร่ำงกำย ร่ำงกำยจะ
เปื่อยเน่ำไป ส่วนวิญญำณท่ีไม่รู้จักตำยก็จะไปพบกับกำรพิพำกษำของพระเจ้ำ และรอวันท่ีจะเข้ำ
สัมพันธ์กับร่ำงกำยใหม่เมื่อจะกลับฟื้นขึ้นมำอย่ำงรุ่งเรือง ในวันท่ีองค์พระผู้เป็นเจ้ำเสด็จกลับมำ 
อีกครั้ง แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรจะเข้ำใจว่ำกำรกลับคืนชีพจะเกิดขึ้นได้อย่ำงไรนั้น อยู่สูงเกินกว่ำ
จินตนำกำรและสติปัญญำของเรำ 
2)  กำรตำยในพระคริสตเจ้ำ (1005-1014) 
 ควำมตำย : เป็นจุดจบของชีวิตบนโลกนี้ มนุษย์ทุกคนเกิดมำแล้วต้องตำย พระศำสนจักร
สอนว่ำ เดิมที พระเจ้ำก ำหนดไว้ให้มนุษย์ไม่ต้องตำย แต่เพรำะมนุษย์ท ำบำป ควำมตำยจึงเข้ำมำ  
ในโลกเพรำะบำปของมนุษย์ ควำมตำยจึงตรงข้ำมกับแผนกำรสร้ำงของพระเจ้ำ  (1008)  
แต่เมื่อพระเยซูคริสตเจ้ำทรงยอมรับควำมตำยในฐำนะมนุษย์ตำมพระประสงค์ของพระบิดำด้วยใจ
อิสระเสรี ควำมเชื่อฟังของพระเยซูเจ้ำจึงได้ “เปลี่ยนควำมตำยซึ่งเป็นกำรสำปแช่งให้เป็น 
พระพร” 
 ควำมหมำยของกำรตำยของคริสตชน : ด้วยเหตุนี้ โดยอำศัยพระคริสตเจ้ำ ควำมตำยของ
คริสตชนจึงมีควำมหมำยใหม่ คือ เมื่อเรำรับศีลล้ำงบำป เรำได้ตำยพร้อมกับพระคริสตเจ้ำแล้ว 
เมื่อเรำตำยทำงร่ำงกำยอีกครั้งหนึ่งในขณะท่ีปรำศจำกบำปหนัก เรำก็ได้ชื่อว่ำได้ท ำให้ “กำรตำยใน
พระคริสตเจ้ำ” ส ำเร็จเป็นจริง และเรำก็จะได้รับชีวิตนิรันดรพร้อมกับพระคริสตเจ้ำ ดังค ำยืนยัน

ของเปำโลท่ีว่ำ “ต่อไปนี้คือถ้อยค ำท่ีเชื่อถือได้ ถ้ำเรำตำยพร้อมกับพระองค์ เรำจะมีชีวิตอยู่กับ
พระองค์” (2 ทธ.2:11) 

ตอนที่ 12.  ข้ำพเจ้ำเชื่อถึงชีวิตนิรันดร (1020-1065) 
 “ชีวิตนิรันดร” หมำยถึง ชีวิตท่ีเริ่มต้นทันทีหลังควำมตำย เป็นชีวิตท่ีไม่มีวันสิ้นสุด  
หลังควำมตำยแล้ว จะมีกำรพิพำกษำเฉพำะทีละคนโดยพระคริสตเจ้ำ พระผู้พิพำกษำผู้เป็น 
และผู้ตำย และจะได้รับกำรยืนยันในกำรพิพำกษำครั้งสุดท้ำยอีกคร้ังหนึ่ง 
1) กำรพิพำกษำทีละคน (1021-1022) 
 เป็นกำรพิพำกษำวิญญำณของแต่ละคนในทันทีท่ีสิ้นชีวิตลง ซึ่งแต่ละคนจะได้รับค่ำตอบแทน
จำกพระเป็นเจ้ำตำมควำมเช่ือและกิจกำรของเขำท่ีได้กระท ำ กำรได้รับค่ำตอบแทนนี้ประกอบด้วย
กำรเข้ำสู่ควำมบรมสุขในสวรรค์ทันที หรือหลังจำกได้รับกำรช ำระอย่ำงเพียงพอแล้วถึงได้เข้ำ
สวรรค์ หรือจะไปรับกำรลงโทษตลอดนิรันดรในนรกก็ได้ 
2) สวรรค์ (1023-1029) 
 ค ำว่ำ “สวรรค์” หมำยถึง สถำนภำพของควำมสุขสูงสุดและเด็ดขำด ผู้ที่ตำยในพระหรรษ- 
ทำนของพระเป็นเจ้ำและไม่จ ำเป็นท่ีจะต้องช ำระตนในไฟช ำระอีกต่อไป จะได้ไปอยู่รอบๆ  
องค์พระคริสตเจ้ำและพระนำงมำรีย์ พร้อมกับบรรดำทูตสวรรค์และนักบุญท้ังหลำย ดังนั้น  
พวกเขำจึงรวมตัวกันเป็นพระอำณำจักรแห่งสวรรค์ ณ ท่ีซึ่งพวกเขำจะเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้ำ  
“เหมือนพระองค์ทรงอยู่ต่อหน้ำ” (1 คร 13:12) 
 พระเยซูเจ้ำทรง “เปิด” สวรรค์ให้เรำโดยกำรส้ินพระชนม์และกำรกลับคืนพระชนมชีพของ
พระองค์ ผู้ที่ได้เข้ำสวรรค์จึงเป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรไถ่กู้ของพระองค์ กระนั้นก็ดี เรื่องกำรรับ
ควำมสุขกับพระคริสตเจ้ำในสวรรค์ยังเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือควำมเข้ำใจของเรำ พระคัมภีร์บอกเรำ
เพียงในรูปแบบของภำพพจน์ เช่น งำนเล้ียงในงำนมงคลสมรส นครเยรูซำเล็มแห่งสวรรค์ เป็นต้น 
3) แดนช ำระหรือกำรช ำระครั้งสุดท้ำย (1030-1032) 
 “แดนช ำระ” หรือ “ไฟช ำระ” คือ สถำนภำพของผู้ท่ีตำยในมิตรภำพท่ีดีกับพระเป็นเจ้ำ  
แม้เขำจะได้รับหลักประกันส ำหรับชีวิตนิรันดรก็ตำม แต่เขำยังจะต้องไปรับกำรช ำระตนก่อน  
จนเมื่อช ำระตนครบถ้วนแล้ว ถึงได้เข้ำรับควำมบรมสุขในสวรรค์ได้ 
 ด้วยฤทธิ์กุศลของควำมเป็นหนึ่งเดียวของบรรดำผู้ศักดิ์สิทธิ์ เรำคริสตชนบนโลกนี้สำมำรถ
ช่วยเหลือวิญญำณท่ีก ำลังช ำระตนในไฟช ำระได้ด้วย “กำรสวดภำวนำอุทิศให้” โดยเฉพำะ 
อย่ำงยิ่ง ผ่ำนทำงพิธีมิสซำบูชำขอบพระคุณ รวมถึงกำรภำวนำ กำรท ำทำน กำรรับพระคุณกำรุณย์ 
และกำรท ำกิจใช้โทษบำปด้วย 
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4) นรก (1033-1037) 
 “นรก” คือ กำรตัดสินลงโทษตลอดนิรันดรส ำหรับผู้ตำยท่ีได้ท ำบำปหนักด้วยควำม  
“สมัครใจ” โทษส ำคัญของนรกคือเขำจะถูกตัดขำดจำกพระเป็นเจ้ำตลอดนิรันดร ในพระเป็นเจ้ำ
เท่ำนั้นท่ีมนุษย์สำมำรถมีชีวิตและควำมสุขได้ มนุษย์ถูกสร้ำงมำเพื่อให้มีชีวิตและมีควำมสุขนี้  
กำรท ำบำปหนักด้วยควำมสมัครใจจึงเป็นกำรตัดตัวเองออกจำกพระเป็นเจ้ำ ซึ่งเม่ือตำยไปแล้ว  
เขำก็จะสูญเสียควำมสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้ำตลอดไป และต้องชดใช้บำปท่ีเขำได้ท ำไป ดังพระด ำรัส
ของพระเยซูเจ้ำท่ีว่ำ “ท่ำนท้ังหลำยท่ีถูกสำปแช่ง จงไปให้พ้น ลงไปในไฟนรกนิรันดร” (มธ 25:41) 
5) กำรพิพำกษำครั้งสุดท้ำย (1038-1041) 
 กำรพิพำกษำครั้งสุดท้ำย คือ กำรพิพำกษำผู้ตำยให้ได้รับชีวิตท่ีมีสุขหรือตัดสินให้ได้รับโทษ
นรก “ตลอดนิรันดร” ซึ่งพระเยซูคริสตเจ้ำ เมื่อพระองค์จะเสด็จกลับมำในฐำนะผู้พิพำกษำผู้เป็น
และผู้ตำย จะทรงพิพำกษำท้ังผู้ชอบธรรมและคนอธรรมท่ีมำรวมกันเฉพำะพระพักตร์ของพระองค์ 
โดยหลังกำรพิพำกษำครั้งสุดท้ำยแล้ว ร่ำงกำยก็จะกลับคืนชีวิตมำมีส่วนร่วมในผลกรรมท่ีวิญญำณ
ได้รับในกำรพิพำกษำทีละคน  กำรพิพำกษำครั้งสุดท้ำยนี้ จะเกิดขึ้นในวันสุดท้ำยของโลก  
เมื่อพระคริสตเจ้ำจะเสด็จกลับมำอย่ำงรุ่งโรจน์ และมีแต่พระเป็นเจ้ำเพียงผู้เดียวเท่ำนั้นที่ทรำบ 
วันและเวลำ 
6) ควำมหวังถึงฟ้ำใหม่และแผ่นดินใหม่ (1042-1050) 
 เมื่อส้ินพิภพ พระอำณำจักรของพระเจ้ำจะบรรลุถึงควำมสมบูรณ์ หลังกำรพิพำกษำ 
มวลมนุษย์แล้ว บรรดำผู้ชอบธรรมจะรับควำมรุ่งโรจน์ท้ังร่ำงกำยและวิญญำณ จะครองรำชย์  
ตลอดนิรันดรพร้อมกับพระคริสตเจ้ำ และโลกจักรวำลเองก็จะได้รับกำรฟื้นฟูขึ้นใหม่ พระคัมภีร์
เรียกกำรฟื้นฟูอย่ำงลึกลับนี้ว่ำ “ฟ้ำใหม่และแผ่นดินใหม่” (2 ปต.3:13) 
 สุดท้ำย หลังกำรประกำศควำมเชื่อเรื่องชีวิตนิรันดร บทสูตรยืนยันควำมเชื่อของอัครสำวก 
จบลงด้วยค ำว่ำ “อำแมน” ในภำษำฮีบรู ค ำนี้เป็นกำรสรุปหนังสือเล่มสุดท้ำยของพระคัมภีร์  
และยังเกี่ยวพันกับรำกศัพท์ของค ำว่ำ “เชื่อ” ด้วย รำกศัพท์นี้แสดงถึงควำมเชื่อท่ีมั่นคง เชื่อถือได้ 
ไว้ใจได้ ด้วยเหตุนี้ เรำจึงน ำค ำว่ำอำแมนมำใช้เพื่อหมำยถึงควำมซื่อสัตย์ของเรำและควำมไว้วำงใจ
ในพระเป็นเจ้ำของเรำ 
 ในบทสูตรยืนยันควำมเชื่อนี้ ค ำว่ำ “อำแมน” อยู่ในตอนท้ำยสุดของบท จึงหมำยถึงว่ำ  
เป็นกำรกล่ำวซ้ ำและยืนยันถึงสิ่งท้ังหมดท่ีกล่ำวไว้ในบทยืนยันควำมเชื่อ เป็นกำรยอมรับว่ำเชื่อ 
ในถ้อยค ำ ค ำมั่นสัญญำและบัญญัติของพระเจ้ำ และมอบควำมไว้วำงใจโดยสิ้นเชิงไว้กับพระเจ้ำ 
 ดังนี้ ชีวิตคริสตชนจึงเป็นกำรกล่ำว “อำแมน” ต่อค ำ “ข้ำพเจ้ำเชื่อฯ” ในกำรยืนยัน 
ควำมเชื่อของเรำในพระเป็นเจ้ำคร้ังเมื่อเรำรับศีลล้ำงบำปนั่นเอง 
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