พระเจ้ า
พระเจ้ าเป็ นผู้ใด?
ท่านผูอ้ ่านที่รัก ท่านรู ้หรื อยังว่า “พระเจ้าเป็ นใคร?” ถ้าท่านรู ้แล้วก็เป็ นการดีอย่างยิง่ แต่วา่ ถ้า
หากยังไม่รู้และสงสัยไม่แน่ใจว่าพระเจ้าคือผูใ้ ดกันแน่ หนังสื อเล่มเล็ก ๆ นี้จะช่วยอธิ บายให้ท่านรู ้วา่
พระเจ้าคือใคร? มีความเป็ นมาอย่างไร?
พระเจ้าเป็ นผูท้ รงสร้างสิ่ งทั้งปวงขึ้น พระองค์เป็ นเจ้าของทุกสิ่ งทุกอย่างในสากลพิภพและทรง
เป็ นผูด้ ูแลรักษาสิ่ งเหล่านี้ไว้ พระเจ้าทรงเป็ น “วิญญาณ” ซึ่ งไม่มีรูปกายเหมือนกับมนุษย์เรา พระองค์
ไม่ตอ้ งเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับมนุษย์ พระองค์ไม่มีเบื้องต้นและเบื้องปลาย (ไม่มีอดีตและไม่มี
อนาคต) พระองค์ทรงเป็ นอยูต่ ลอดกาลและทรงสถิตอยูท่ วั่ ไป
พระเจ้าองค์น้ ีทรงมีฤทธิ์ เดชและเดชานุภาพยิง่ นัก พระลักษณะของพระองค์คือ ทรงบริ สุทธิ์
ที่สุด ดีที่สุดและยุติธรรมที่สุด ในพระองค์กอรปไปด้วยความรักและความเมตตากรุ ณาอย่างหาขอบเขต
ไม่ได้ เราเรี ยกพระนามของพระองค์อีกอย่างหนึ่งว่า “พระเยโฮวาห์ ” ซึ่ งแปลว่า “พระเจ้าผูท้ รงพระชนม์
อยู่ (มีชีวติ อยู)่ ตลอดไปเป็ นนิตย์นิรันดร์ ”
ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้แหละที่เป็ นความหมายอันถูกต้องของคาว่า “พระเจ้ า”

มนุษย์ เป็ นพระเจ้ าได้ ไหม?
หลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่า มนุษย์เป็ นพระเจ้าก็ได้เทวดาเป็ นพระเจ้าก็ได้และรู ปเคารพเป็ นพระ
เจ้าก็ได้ ความจริ งแล้ว มนุ ษย์เป็ นพระเจ้าไม่ได้เพราะมนุษย์ไม่เหมือนพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็ นผูส้ ร้าง
มนุษย์และโลกนี้ มนุษย์ไม่มีฤทธิ์ อานาจที่จะสร้างสิ่ งที่มีชีวติ แม้แต่สักอย่างเดียว แต่พระเจ้าเป็ นผูส้ ร้าง
ชีวติ และพระองค์ทรงพระชนม์อยูต่ ลอดไปโดยไม่มีวนั ตาย ส่ วนมนุษย์จะต้องมีจุดจบของตัวเองเมื่อวัน
ตายมาถึง อีกอย่างหนึ่งที่มนุ ษย์ไม่สามารถที่จะเป็ นพระเจ้าได้กค็ ือ มนุษย์ทุกคนเป็ นคนบาป แต่พระเจ้า
ทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์

เทวดาเป็ นพระเจ้ าได้ ไหม?
พวกเทวดาที่มีชื่อต่าง ๆ ซึ่งพวกเราพูดถึงอยูท่ ุกวันนี้เป็ นสิ่ งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาเหมือนกัน
พระองค์ได้แต่งตั้งให้เทวดาเป็ นผูร้ ับใช้ของพระองค์เช่นเดียวกันกับมนุษย์เราทั้งหลาย
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รูปเคารพก็ไม่ ใช่ เป็ นพระเจ้ า
พระเจ้าองค์ที่เรากาลังพูดถึงอยูน่ ้ ี ไม่ใช่เป็ นรู ปพระที่สร้างขึ้นด้วยมือของมนุษย์ ซึ่งเป็ นเงินหรื อ
ทอง หิ นหรื อไม้ รู ปพระต่างๆ เหล่านี้เป็ นเพียงรู ปปั้ นธรรมดาเท่านั้น จึงเป็ นพระเจ้าไม่ได้ เพราะรู ปปั้ น
ไม่มีชีวติ จิตใจ ไม่มีความรู ้สึก แต่พระเจ้าเป็ นบุคคลที่สามารถตรัสได้เห็นได้ รู้สึกได้ และรักได้

พระเจ้ ามาจากไหน?
ขอกล่าวย้าในที่น้ ีอีกครั้งหนึ่งว่า พระเจ้าทรงมีพระชนม์ (ชีวติ ) อยูต่ ลอดไปเป็ นนิ ตย์ สาหรับ
พระองค์ไม่มีตน้ ไม่มีปลาย ไม่มีวนั เกิดและไม่มีวนั ตาย พระเจ้าไม่ได้มาจากไหน เพราะพระองค์ทรง
เป็ นอยูอ่ ย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว เมื่อเดิมพระเจ้าทรงเป็ นอยู่ และพระองค์จะอยูต่ ลอดไปในอนาคต
อีกด้วย

พระเจ้ าทรงสถิตอยู่ทไี่ หน?
พระเจ้าทรงสถิตอยูท่ วั่ ไป พระองค์ไม่เหมือนกับมนุษย์เพราะมนุษย์เราจะอยูใ่ นที่หลายแห่งใน
เวลาเดียวกันไม่ได้ แต่พระเจ้าทรงเป็ นวิญญาณจึงสถิตอยูใ่ นที่ทุกหนทุกแห่งในเวลาเดียวกันได้ กษัตริ ย ์
ดาวิดเคยกล่าวว่า “จะหนีไปไหนให้พน้ จากพระพักตร์ของพระเจ้าได้?” ถึงแม้วา่ ท่านจะไปอยูท่ ี่ไหน
พระเจ้าก็ทรงรู ้และทรงเห็น ถ้าท่านจะขึ้นไปอยูถ่ ึงเมืองสวรรค์ พระเจ้าก็ทรงสถิตอยูท่ ี่นนั่ ถ้าท่านจะไป
ซ่อนตัวอยูใ่ นเมืองผี พระเจ้าก็ยงั ทรงสถิตอยูท่ ี่นนั่ ถ้าท่านจะหนีไปอยูจ่ นถึงขอบฟ้ ามหาสมุทร ที่นนั่
พระหัตถ์ของพระเจ้าก็เอื้อมไปถึงตัวท่านอยู่ ถ้าท่านคิดว่า ความมืดจะปกคลุมตัวท่านไว้ ก็ให้รู้เถิดว่า
ความมืดและกลางคืนจะกลายเป็ นแสงสว่างส่ องล้อมรอบตัวท่าน สาหรับพระเจ้านั้น กลางคืนกับ
กลางวันก็เป็ นอย่างเดียวกัน

พระเจ้ าทรงรู้จักทุกสิ่ งทุกอย่ าง
ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่พระเจ้าไม่รู้จกั พระองค์ทรงรู ้จกั และเข้าใจทุกสิ่ งทุกอย่างดี พระองค์รู้เรื่ อง
ที่เป็ นมาในอดีตและสิ่ งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนั้น พระเจ้ายังทรงรู ้จกั ความคิดและความ
ต้องการในใจของมนุษย์ทุกคนอีกด้วย
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พระเจ้ าทรงเป็ นผู้กระทาได้ ทุกสิ่ ง
พระเจ้าทรงเป็ นผูส้ ร้างฟ้ า แผ่นดินโลกและสรรพสิ่ งทั้งปวง พระองค์สามารถกระทาตามน้ า
พระทัยของพระองค์เองได้ พระองค์จะรักหรื อเกลียดสิ่ งใด พระองค์ก็กระทาได้ทนั ทีโดยที่ไม่มีใคร
สามารถที่จะบังคับพระองค์ได้

พระเจ้ าเป็ นผู้บริสุทธิ์และไม่ มวี นั เปลีย่ นแปลง
มนุษย์เราไม่เหมือนกับพระเจ้า บางครั้งมนุษย์มีความคิดดี แต่บางครั้งก็มีความคิดที่ชวั่ ร้าย แต่
พระเจ้าหาได้เป็ นดัง่ เช่นนั้นไม่ พระองค์เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ อยูเ่ สมอ พระองค์ไม่สามารถที่จะทาบาปดังเช่น
มนุษย์ได้ แต่พระองค์หาได้เกลียดมนุษย์เราไม่ พระองค์ทรงรักมนุษย์ทุกคน ถ้าคนหนึ่งคนใดสารภาพ
ความบาปต่อพระองค์ พระองค์ทรงสัตย์ซื่อ และเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปและชาระให้พน้ จาก
การอธรรมทั้งสิ้ น

ในโลกนีม้ พี ระเจ้ ากีอ่ งค์ ?
พระเจ้าองค์ที่เที่ยงแท้น้ นั ไม่มีหลายองค์ มีแต่องค์เดียวเท่านั้น มีคนเป็ นจานวนมากที่พากันคิด
ว่า ในโลกนี้มีพระเจ้าหลายองค์ แต่ในพระคัมภีร์ได้บอกไว้อย่างชัดเจนว่า “มีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น”
และพระคัมภีร์ยงั บอกต่อไปอีกว่า “พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” ทั้งสามพระองค์เป็ น
พระเจ้าองค์เดียว ซึ่ งเราเรี ยกว่า “องค์ตรี เอกานุภาพ”

พระเจ้ าเป็ นผู้ทรงไว้ ซึ่งความยุติธรรม
ทุกคนที่ยอมเชื่อไว้วางใจและประพฤติปฏิบตั ิตามคาสัง่ สอนของพระองค์แล้ว เขาจะได้รับ
บาเหน็จรางวัลตามที่ทรงสัญญาไว้ ส่ วนคนที่ไม่ยอมเชื่อฟังแต่ได้กระทาความผิดบาปจะต้องได้รับการ
พิพากษาลงโทษ
บางคนจะถามว่า ในเมื่อพระเจ้าเป็ นความรักแล้ว ทาไมจะต้องลงโทษมนุษย์ เหตุที่เป็ นเช่นนี้ก็
เพราะว่า พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมที่สุดนัน่ เอง จึงทาให้พระองค์ลงโทษผูท้ ี่กระทาผิดทุกคน
ถ้าพระเจ้าไม่ลงโทษผูก้ ระทาผิดแล้ว พระเจ้าเป็ นพระเจ้าได้อย่างไรเหมือนกับ ผูพ้ ิพากษาในศาล ถ้าไม่
ยอมที่จะพิพากษาคนผิดกฎหมายแล้ว จะเป็ นผูพ้ ิพากษาได้อย่างไร
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พระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้ า
พระเจ้าผูย้ งิ่ ใหญ่องค์น้ ีทรงมีพระคุณและความเมตตากรุ ณาต่อมนุษยชาติ
ถ้าท่านจะถามว่า
ทาไมเราจึงพูดเช่นนี้ ขอตอบว่า เพราะว่าพระเจ้าทรงเห็นว่ามนุษย์เราได้กระทาความผิดความบาปอย่าง
มากมาย และได้เหิ นห่างจากทางของพระองค์ เมื่อเป็ นเช่นนี้พระเจ้าจาเป็ นจะต้องลงโทษมนุษย์ตามการ
ที่ได้กระทาไว้ แต่วา่ พระองค์ยงั ทรงมีความเมตตากรุ ณามนุษย์อยูแ่ ละพระองค์ได้เตรี ยมทางที่จะให้
มนุษย์รอดพ้นได้ โดยที่มนุษย์ไม่ตอ้ งตกลงไปอยูใ่ นบึงไฟนรกอันทุกข์ทรมานนั้น อันนี้ แหละเป็ น
พระคุณของพระเจ้า

ความรักของพระเจ้ า
ต่อไปนี้ท่านจะได้ทราบทางแห่งความรอดพ้นจากบาปพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้กล่าวไว้วา่
พระเยซูจะเสด็จมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ เพื่อตายบนไม้กางเขนแทนความบาปของมนุ ษย์ ดังนั้นเมื่อ
กาหนดเวลามาถึง พระเยซูผซู ้ ่ ึ งเป็ นพระเจ้าก็ได้เสด็จมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ที่หมู่บา้ นเบธเลเฮ็ม แคว้นยูดา
ในประเทศอิสราเอล ซึ่ งอยูท่ างภาคตะวันออกของทวีปเอเซี ย พวกคริ สเตียนได้เริ่ มนับศักราชตั้งแต่พระ
เยซูประสู ติ ในปี นี้เป็ นคริ สตศักราช 1976 นัน่ หมายความว่า พระเยซูได้เสด็จมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ได้
1976 ปี แล้ว
เมื่อพระเยซูทรงเจริ ญวัยขึ้นแล้ว พระองค์ได้กระทาความดีหลายอย่างซึ่ งไม่เคยมีใครกระทามา
ก่อนเลย เป็ นต้นว่า ทรงรักษาคนตาบอดให้เห็นได้ ทรงรักษาคนหูหนวกคนใบ้ คนง่อยและคนป่ วยด้วย
โรคนานาชนิ ดให้หายเป็ นปกติ ยิง่ ไปกว่านั้น พระองค์ได้ทรงกระทาให้คนที่ตายแล้วกลับฟื้ นคืนชีวติ อีก
(เรื่ องเหล่านี้ท่านจะหาอ่านได้จากพระคริ สตธรรมคัมภีร์) สิ่ งเหล่านี้แสดงถึงพระคุณ ความรักและความ
เมตตากรุ ณาอันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า

พระโลหิตอันประเสริฐของพระเยซู
พระเยซูได้ยอมตายแทนความผิดบาปของเราทุกคนบนไม้กางเขน เมื่อพระชนมายุได้ 33
พรรษาพวกคนชัว่ ได้หาเหตุฟ้องพระองค์โดยปั้ นพยานเท็จขึ้นมาใส่ ร้าย และพวกเขาได้ตรึ งพระองค์ไว้
บนไม้กางเขน ได้รับความทุกข์ทรมานยิง่ นัก พระโลหิ ตของพระองค์ได้หลัง่ ไหล จนในที่สุดพระองค์ก็
ทรงสิ้ นพระชนม์
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นี่แหละเราจึงกล้ากล่าวว่า พระเยซูเป็ นผูป้ ระเสริ ฐเลิศ ผูซ้ ่ ึงเต็มไปด้วยความรัก และเมตตา
พระองค์ทรงสละพระชนม์ชีพของพระองค์เอง เพื่อจะช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากความผิดบาป

ความตายไม่ มอี านาจเหนือพระเยซู
หลังจากที่พระเยซูได้สิ้นพระชนม์ไปสามวัน พระองค์ก็ทรงเป็ นขึ้นมาจากความตายอีก เพื่อจะ
ให้มนุษย์พิสูจน์วา่ พระองค์เป็ นพระเจ้าที่เที่ยงแท้แต่องค์เดียว ขณะนี้พระองค์ยงั ทรงพระชนม์อยู่ และ
จะอยูต่ ลอดไปเป็ นนิ ตย์โดยความตายจะไม่มีอานาจเหนือพระองค์ได้เลย
ในปั จจุบนั นี้ พระเยซูกาลังไปจัดเตรี ยมที่ไว้ในเมืองสวรรค์ เพื่อคอยรับทุกคนที่เชื่ อและวางใจ
ในพระองค์ เพราะฉะนั้น พวกเราทุกคนสมควรอย่างยิง่ ที่จะเปิ ดใจออกรับเอาพระเยซูไว้เป็ นพระผูช้ ่วย
ให้รอดเสี ยแต่วนั นี้
เพราะไม่มีพระเจ้าอื่นใดในโลกนี้ ที่จะช่วยท่านให้รอดพ้นจากความบาปและไป
สวรรค์ได้ นอกจากพระเยซูคริ สต์องค์เดียวเท่านั้น
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