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พระเจ้า 

พระเจ้าเป็นผู้ใด? 

ท่านผูอ่้านท่ีรัก ท่านรู้หรือยงัวา่ “พระเจา้เป็นใคร?” ถา้ท่านรู้แลว้ก็เป็นการดีอยา่งยิง่ แต่วา่ถา้
หากยงัไม่รู้และสงสัยไม่แน่ใจวา่พระเจา้คือผูใ้ดกนัแน่ หนงัสือเล่มเล็ก ๆ น้ีจะช่วยอธิบายใหท้่านรู้วา่ 
พระเจา้คือใคร? มีความเป็นมาอยา่งไร? 

พระเจา้เป็นผูท้รงสร้างส่ิงทั้งปวงข้ึน พระองคเ์ป็นเจา้ของทุกส่ิงทุกอยา่งในสากลพิภพและทรง
เป็นผูดู้แลรักษาส่ิงเหล่าน้ีไว ้ พระเจา้ทรงเป็น “วญิญาณ” ซ่ึงไม่มีรูปกายเหมือนกบัมนุษยเ์รา พระองค์
ไมต่อ้งเกิดแก่เจบ็ตายเหมือนกบัมนุษย ์ พระองคไ์ม่มีเบ้ืองตน้และเบ้ืองปลาย (ไม่มีอดีตและไม่มี
อนาคต) พระองคท์รงเป็นอยูต่ลอดกาลและทรงสถิตอยูท่ ัว่ไป 

พระเจา้องคน้ี์ทรงมีฤทธ์ิเดชและเดชานุภาพยิง่นกั พระลกัษณะของพระองคคื์อ ทรงบริสุทธ์ิ
ท่ีสุด ดีท่ีสุดและยติุธรรมท่ีสุด ในพระองคก์อรปไปดว้ยความรักและความเมตตากรุณาอยา่งหาขอบเขต
ไม่ได ้เราเรียกพระนามของพระองคอี์กอยา่งหน่ึงวา่ “พระเยโฮวาห์” ซ่ึงแปลวา่ “พระเจา้ผูท้รงพระชนม์
อยู ่(มีชีวติอยู)่ ตลอดไปเป็นนิตยนิ์รันดร์” 

ท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีแหละท่ีเป็นความหมายอนัถูกตอ้งของค าวา่ “พระเจ้า” 

มนุษย์เป็นพระเจ้าได้ไหม? 

หลายคนยงัเขา้ใจผดิคิดวา่ มนุษยเ์ป็นพระเจา้ก็ไดเ้ทวดาเป็นพระเจา้ก็ไดแ้ละรูปเคารพเป็นพระ
เจา้ก็ได ้ ความจริงแลว้ มนุษยเ์ป็นพระเจา้ไม่ไดเ้พราะมนุษยไ์ม่เหมือนพระเจา้ พระเจา้ทรงเป็นผูส้ร้าง
มนุษยแ์ละโลกน้ี มนุษยไ์ม่มีฤทธ์ิอ านาจท่ีจะสร้างส่ิงท่ีมีชีวติแมแ้ต่สักอยา่งเดียว แต่พระเจา้เป็นผูส้ร้าง
ชีวติและพระองคท์รงพระชนมอ์ยูต่ลอดไปโดยไม่มีวนัตาย ส่วนมนุษยจ์ะตอ้งมีจุดจบของตวัเองเม่ือวนั
ตายมาถึง อีกอยา่งหน่ึงท่ีมนุษยไ์ม่สามารถท่ีจะเป็นพระเจา้ไดก้็คือ มนุษยทุ์กคนเป็นคนบาป แต่พระเจา้
ทรงเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ 

เทวดาเป็นพระเจ้าได้ไหม? 

พวกเทวดาท่ีมีช่ือต่าง ๆ ซ่ึงพวกเราพดูถึงอยูทุ่กวนัน้ีเป็นส่ิงท่ีพระเจา้ทรงสร้างข้ึนมาเหมือนกนั 
พระองคไ์ดแ้ต่งตั้งให้เทวดาเป็นผูรั้บใชข้องพระองคเ์ช่นเดียวกนักบัมนุษยเ์ราทั้งหลาย 
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รูปเคารพกไ็ม่ใช่เป็นพระเจ้า 

พระเจา้องคท่ี์เราก าลงัพดูถึงอยูน้ี่ ไม่ใช่เป็นรูปพระท่ีสร้างข้ึนดว้ยมือของมนุษย ์ซ่ึงเป็นเงินหรือ
ทอง หินหรือไม ้ รูปพระต่างๆ เหล่าน้ีเป็นเพียงรูปป้ันธรรมดาเท่านั้น จึงเป็นพระเจา้ไม่ได ้ เพราะรูปป้ัน
ไม่มีชีวติจิตใจ ไม่มีความรู้สึก แต่พระเจา้เป็นบุคคลท่ีสามารถตรัสไดเ้ห็นได ้รู้สึกได ้และรักได ้

พระเจ้ามาจากไหน? 

ขอกล่าวย  ้าในท่ีน้ีอีกคร้ังหน่ึงวา่ พระเจา้ทรงมีพระชนม ์ (ชีวติ) อยูต่ลอดไปเป็นนิตย ์ ส าหรับ
พระองคไ์ม่มีตน้ ไม่มีปลาย ไม่มีวนัเกิดและไม่มีวนัตาย พระเจา้ไม่ไดม้าจากไหน เพราะพระองคท์รง
เป็นอยูอ่ยา่งน้ีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแลว้ เม่ือเดิมพระเจา้ทรงเป็นอยู ่ และพระองคจ์ะอยูต่ลอดไปในอนาคต
อีกดว้ย 

พระเจ้าทรงสถติอยู่ทีไ่หน? 

พระเจา้ทรงสถิตอยูท่ ัว่ไป พระองคไ์ม่เหมือนกบัมนุษยเ์พราะมนุษยเ์ราจะอยูใ่นท่ีหลายแห่งใน
เวลาเดียวกนัไม่ได ้ แต่พระเจา้ทรงเป็นวญิญาณจึงสถิตอยูใ่นท่ีทุกหนทุกแห่งในเวลาเดียวกนัได ้ กษตัริย์
ดาวดิเคยกล่าววา่ “จะหนีไปไหนใหพ้น้จากพระพกัตร์ของพระเจา้ได?้” ถึงแมว้า่ท่านจะไปอยูท่ี่ไหน
พระเจา้ก็ทรงรู้และทรงเห็น ถา้ท่านจะข้ึนไปอยูถึ่งเมืองสวรรค ์พระเจา้ก็ทรงสถิตอยูท่ี่นัน่ ถา้ท่านจะไป
ซ่อนตวัอยูใ่นเมืองผ ี พระเจา้ก็ยงัทรงสถิตอยูท่ี่นัน่ ถา้ท่านจะหนีไปอยูจ่นถึงขอบฟ้ามหาสมุทร ท่ีนัน่
พระหตัถข์องพระเจา้ก็เอ้ือมไปถึงตวัท่านอยู ่ ถา้ท่านคิดวา่ ความมืดจะปกคลุมตวัท่านไว ้ ก็ใหรู้้เถิดวา่ 
ความมืดและกลางคืนจะกลายเป็นแสงสวา่งส่องลอ้มรอบตวัท่าน ส าหรับพระเจา้นั้น กลางคืนกบั
กลางวนัก็เป็นอยา่งเดียวกนั 

พระเจ้าทรงรู้จักทุกส่ิงทุกอย่าง 

ไม่มีส่ิงใดในโลกน้ีท่ีพระเจา้ไม่รู้จกั พระองคท์รงรู้จกัและเขา้ใจทุกส่ิงทุกอยา่งดี พระองครู้์เร่ือง
ท่ีเป็นมาในอดีตและส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต นอกจากนั้น พระเจา้ยงัทรงรู้จกัความคิดและความ
ตอ้งการในใจของมนุษยทุ์กคนอีกดว้ย 
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พระเจ้าทรงเป็นผู้กระท าได้ทุกส่ิง 

พระเจา้ทรงเป็นผูส้ร้างฟ้า แผน่ดินโลกและสรรพส่ิงทั้งปวง พระองคส์ามารถกระท าตามน ้า
พระทยัของพระองคเ์องได ้ พระองคจ์ะรักหรือเกลียดส่ิงใด พระองคก์็กระท าไดท้นัทีโดยท่ีไม่มีใคร
สามารถท่ีจะบงัคบัพระองคไ์ด ้

พระเจ้าเป็นผู้บริสุทธ์ิและไม่มวีนัเปลีย่นแปลง 

มนุษยเ์ราไม่เหมือนกบัพระเจา้ บางคร้ังมนุษยมี์ความคิดดี แต่บางคร้ังก็มีความคิดท่ีชัว่ร้าย แต่
พระเจา้หาไดเ้ป็นดัง่เช่นนั้นไม่ พระองคเ์ป็นผูบ้ริสุทธ์ิอยูเ่สมอ พระองคไ์ม่สามารถท่ีจะท าบาปดงัเช่น
มนุษยไ์ด ้ แต่พระองคห์าไดเ้กลียดมนุษยเ์ราไม่ พระองคท์รงรักมนุษยทุ์กคน ถา้คนหน่ึงคนใดสารภาพ
ความบาปต่อพระองค ์ พระองคท์รงสัตยซ่ื์อ และเท่ียงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปและช าระใหพ้น้จาก
การอธรรมทั้งส้ิน 

ในโลกนีม้พีระเจ้ากีอ่งค์? 

พระเจา้องคท่ี์เท่ียงแทน้ั้น ไม่มีหลายองค ์ มีแต่องคเ์ดียวเท่านั้น มีคนเป็นจ านวนมากท่ีพากนัคิด
วา่ ในโลกน้ีมีพระเจา้หลายองค ์ แต่ในพระคมัภีร์ไดบ้อกไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ “มีพระเจา้องคเ์ดียวเท่านั้น” 
และพระคมัภีร์ยงับอกต่อไปอีกวา่ “พระบิดา พระบุตร พระวญิญาณบริสุทธ์ิ” ทั้งสามพระองคเ์ป็น 
พระเจา้องคเ์ดียว ซ่ึงเราเรียกวา่ “องคต์รีเอกานุภาพ” 

พระเจ้าเป็นผู้ทรงไว้ซ่ึงความยุติธรรม 

ทุกคนท่ียอมเช่ือไวว้างใจและประพฤติปฏิบติัตามค าสั่งสอนของพระองคแ์ลว้ เขาจะไดรั้บ
บ าเหน็จรางวลัตามท่ีทรงสัญญาไว ้ ส่วนคนท่ีไม่ยอมเช่ือฟังแต่ไดก้ระท าความผิดบาปจะตอ้งไดรั้บการ
พิพากษาลงโทษ 

บางคนจะถามวา่ ในเม่ือพระเจา้เป็นความรักแลว้ ท าไมจะตอ้งลงโทษมนุษย ์ เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีก็
เพราะวา่ พระเจา้ทรงสัตยซ่ื์อและเท่ียงธรรมท่ีสุดนัน่เอง จึงท าใหพ้ระองคล์งโทษผูท่ี้กระท าผดิทุกคน 
ถา้พระเจา้ไม่ลงโทษผูก้ระท าผดิแลว้ พระเจา้เป็นพระเจา้ไดอ้ยา่งไรเหมือนกบั ผูพ้ิพากษาในศาล ถา้ไม่
ยอมท่ีจะพิพากษาคนผดิกฎหมายแลว้ จะเป็นผูพ้ิพากษาไดอ้ยา่งไร 
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พระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้า 

พระเจา้ผูย้ิง่ใหญ่องคน้ี์ทรงมีพระคุณและความเมตตากรุณาต่อมนุษยชาติ ถา้ท่านจะถามวา่ 
ท าไมเราจึงพดูเช่นน้ี ขอตอบวา่ เพราะวา่พระเจา้ทรงเห็นวา่มนุษยเ์ราไดก้ระท าความผดิความบาปอยา่ง
มากมาย และไดเ้หินห่างจากทางของพระองค ์ เม่ือเป็นเช่นน้ีพระเจา้จ าเป็นจะตอ้งลงโทษมนุษยต์ามการ
ท่ีไดก้ระท าไว ้ แต่วา่พระองคย์งัทรงมีความเมตตากรุณามนุษยอ์ยูแ่ละพระองคไ์ดเ้ตรียมทางท่ีจะให้
มนุษยร์อดพน้ได ้ โดยท่ีมนุษยไ์ม่ตอ้งตกลงไปอยูใ่นบึงไฟนรกอนัทุกขท์รมานนั้น อนัน้ีแหละเป็น
พระคุณของพระเจา้ 

ความรักของพระเจ้า 

ต่อไปน้ีท่านจะไดท้ราบทางแห่งความรอดพน้จากบาปพระคริสตธรรมคมัภีร์ไดก้ล่าวไวว้า่ 
พระเยซูจะเสด็จมาบงัเกิดเป็นมนุษย ์ เพื่อตายบนไมก้างเขนแทนความบาปของมนุษย ์ ดงันั้นเม่ือ
ก าหนดเวลามาถึง พระเยซูผูซ่ึ้งเป็นพระเจา้ก็ไดเ้สด็จมาบงัเกิดเป็นมนุษยท่ี์หมู่บา้นเบธเลเฮม็ แควน้ยดูา
ในประเทศอิสราเอล ซ่ึงอยูท่างภาคตะวนัออกของทวปีเอเซีย พวกคริสเตียนไดเ้ร่ิมนบัศกัราชตั้งแต่พระ
เยซูประสูติ ในปีน้ีเป็นคริสตศกัราช 1976 นัน่หมายความวา่ พระเยซูไดเ้สด็จมาบงัเกิดเป็นมนุษยไ์ด ้
1976 ปีแลว้ 

เม่ือพระเยซูทรงเจริญวยัข้ึนแลว้ พระองคไ์ดก้ระท าความดีหลายอยา่งซ่ึงไม่เคยมีใครกระท ามา
ก่อนเลย เป็นตน้วา่ ทรงรักษาคนตาบอดใหเ้ห็นได ้ทรงรักษาคนหูหนวกคนใบ ้คนง่อยและคนป่วยดว้ย
โรคนานาชนิดใหห้ายเป็นปกติ ยิง่ไปกวา่นั้น พระองคไ์ดท้รงกระท าใหค้นท่ีตายแลว้กลบัฟ้ืนคืนชีวติอีก 
(เร่ืองเหล่าน้ีท่านจะหาอ่านไดจ้ากพระคริสตธรรมคมัภีร์) ส่ิงเหล่าน้ีแสดงถึงพระคุณ ความรักและความ
เมตตากรุณาอนัยิง่ใหญ่ของพระเจา้ 

พระโลหิตอนัประเสริฐของพระเยซู 

พระเยซูไดย้อมตายแทนความผดิบาปของเราทุกคนบนไมก้างเขน เม่ือพระชนมายไุด ้ 33 
พรรษาพวกคนชัว่ไดห้าเหตุฟ้องพระองคโ์ดยป้ันพยานเท็จข้ึนมาใส่ร้าย และพวกเขาไดต้รึงพระองคไ์ว้
บนไมก้างเขน ไดรั้บความทุกขท์รมานยิง่นกั พระโลหิตของพระองคไ์ดห้ลัง่ไหล จนในท่ีสุดพระองคก์็
ทรงส้ินพระชนม ์



 6 

น่ีแหละเราจึงกลา้กล่าววา่ พระเยซูเป็นผูป้ระเสริฐเลิศ ผูซ่ึ้งเตม็ไปดว้ยความรัก และเมตตา
พระองคท์รงสละพระชนมชี์พของพระองค์เอง เพื่อจะช่วยมนุษยใ์หร้อดพน้จากความผดิบาป 

ความตายไม่มอี านาจเหนือพระเยซู 

หลงัจากท่ีพระเยซูไดส้ิ้นพระชนมไ์ปสามวนั พระองคก์็ทรงเป็นข้ึนมาจากความตายอีก เพื่อจะ
ใหม้นุษยพ์ิสูจน์วา่ พระองคเ์ป็นพระเจา้ท่ีเท่ียงแทแ้ต่องคเ์ดียว ขณะน้ีพระองคย์งัทรงพระชนมอ์ยู ่ และ
จะอยูต่ลอดไปเป็นนิตยโ์ดยความตายจะไม่มีอ านาจเหนือพระองคไ์ดเ้ลย 

ในปัจจุบนัน้ี พระเยซูก าลงัไปจดัเตรียมท่ีไวใ้นเมืองสวรรค ์ เพื่อคอยรับทุกคนท่ีเช่ือและวางใจ
ในพระองค ์ เพราะฉะนั้น พวกเราทุกคนสมควรอยา่งยิง่ท่ีจะเปิดใจออกรับเอาพระเยซูไวเ้ป็นพระผูช่้วย
ใหร้อดเสียแต่วนัน้ี เพราะไม่มีพระเจา้อ่ืนใดในโลกน้ีท่ีจะช่วยท่านใหร้อดพน้จากความบาปและไป
สวรรคไ์ด ้นอกจากพระเยซูคริสตอ์งคเ์ดียวเท่านั้น 
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ถา้ท่านสนใจอยากจะรู้เร่ืองต่อไป เชิญเขียนจดหมายติดต่อไปท่ี........ 
 
 

กองบรรณศาสตร์ โอ เอม็ เอฟ 
111/9 ถนนป้ัน สีลม กรุงเทพฯ 5 

 
 

เรายนิดีจะส่งหนงัสือมาใหฟ้รี 
 
 
 
 
 
 

เลขท่ี 229/1 


