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คานา
ความจริ งคริ สตจักรทัว่ ๆ ไปโดยมากเชื่อว่า พระเจ้าเที่ยงแท้มีองค์เดียวเท่านั้น แต่ทรงมีสภาพ
บริ สุทธิ์ เป็ นตรี เอกานุภาพ นัน่ คือทรงสภาพรวมเป็ นสามพระภาค คือพระบิดา พระบุตร และพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ รวมทั้งหมดนี้เป็ นพระเจ้าความจริ งข้อนี้มีสอนไว้ในพระวจนะของพระเจ้าอย่างแจ่ม
แจ้งและเราสามารถรวบรวมเป็ นหลักข้อเชื่ อได้ดงั นี้ “พระเจ้าเที่ยงแท้มีแต่พระองค์เดียว และทรงมี
สภาพเป็ นสามพระภาค กล่าวคือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ”
อย่างไรก็ตาม มีบางคนมีความเห็นแตกต่างไปจากหลักข้อเชื่อดังกล่าวนี้ คือมีความเห็นแตกต่าง
ไปจากตรี เอกานุภาพของพระเจ้า คณะนี้ต้ งั ชื่ อว่า “พระเยซูเท่านั้น” หลักข้อเชื่อของเขาขัดแย้งกับหลัก
ตรี เอกานุภาพของพระเจ้า คณะนี้ไม่ยอมแยกสภาพของพระเจ้า ไม่ยอมเชื่ อว่าพระเจ้าทรงมีสภาพเป็ น
สามพระภาค และคณะนี้พยายามอย่างร้อนร้น เพื่อจะเปลี่ยนใจคนที่เชื่อพระเยซูคริ สต์อยูแ่ ล้วให้หนั มา
เชื่อตามแบบของเขา
การพยายามของคณะนี้เป็ นการก่อกวนคริ สเตียนให้เกิดความโกลาหลวุน่ วาย แทนที่จะรวมคน
ให้ร่วมใจกันเชื่อพระเจ้าเป็ นเอกฉันท์ เขาทาให้ยงุ่ มากกว่าทาให้คนเห็นคล้อยตาม เขาทาให้คนเกิดความ
สับสนวุน่ วายมากกว่าทาให้คนกลับใจเชื่อพระเจ้า และก่อกวนให้เกิดความราคาญใจแก่คนที่เป็ นคริ ส
เตียนอยูแ่ ล้ว เนื่องจากถูกรบเร้าให้เชื่ อหลักศรัทธาตามข้อเสนอใหม่น้ ี เหตุน้ ีเองเมื่อคาสอนนี้เข้าไปที่
ไหนก็ทาให้บรรดาคริ สเตียนเกิดการระส่ าระสาย และทาลายสิ่ งประเสริ ฐซึ่ งคริ สเตียนมีอยูแ่ ล้วให้หมด
สิ้ นไป และมีบ่อยครั้งทาให้คนที่กาลังพยายามเสาะหาความจริ งอยูเ่ ลิกสนใจในเรื่ องพระเจ้า เขาอ้างว่า
คริ สเตียนทัว่ ไปมีเรื่ องถกเถียงกัน
ยิง่ กว่านั้นบางคนในคณะ “พระเยซูเท่านั้น” สอนว่า ถ้าใครไม่เชื่ออย่างคณะของเขาแล้ว พระ
เจ้าจะไม่รับไปอยูส่ วรรค์ และยิง่ กว่านั้นยังสอนว่า คนที่รับบัพติศมาด้วยน้ า “ในนามแห่งพระบิดา และ
พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” นั้นทาผิด เขาอ้างว่าจะต้องรับบัพติศมาด้วยน้ า “ในพระนามของ
พระเยซูคริ สต์เจ้าเท่านั้น” ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะเขาไม่เชื่อในตรี เอกานุภาพของพระเจ้า เขาบอกว่า “พระเยซู
เป็ นพระบิดา พระเยซูเป็ นพระบุตร พระเยซูเป็ นพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” เขาไม่ยอมเชื่ อว่าพระเจ้าทรงมี
สภาพเป็ นตรี เอกานุภาพ ซึ่ งรวมเป็ นพระเจ้า คาสอนของเขาจึงขัดแย้งกับคาสั่งของพระเยซูในพระ
ธรรมมัทธิว 28.19
หนังสื อเล็ก ๆ เล่มนี้พิมพ์ข้ ึนก็เพื่อ
1. ช่วยแก้ปัญหาแก่คนที่ขอ้ งใจในคาสอนของคณะนี้
2. เพื่อช่วยคนที่กาลังเสาะหาความจริ ง ให้พบความจริ ง ตามหลักพระคริ สตธรรมคัมภีร์
เราไม่พยายามเปลี่ยนความเชื่ อของคนที่เป็ นคริ สเตียนแล้วให้เชื่ออย่างเรา เพราะเรา
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เชื่อว่าคริ สเตียนในคริ สตจักรอื่นก็รักพระเจ้า และปรนนิบตั ิพระเจ้าเท่า ๆ กับเรา และ
เราก็ยงั เป็ นมิตรกันได้
หนังสื อนี้พิมพ์ข้ ึนก็เพื่อผูท้ ี่อยากจะเชื่อตามหลักพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เราไม่อยากเห็นใครเชื่ อ
ตามคาสอนที่มนุษย์ประดิษฐ์ข้ ึนเอง ซึ่ งก่อให้เกิดความหลงผิดและก่อให้เกิดความไม่สบายใจ หวังว่าผูม้ ี
น้ าใจกว้าง ผูม้ ีน้ าใจสุ จริ ต และอ่อนน้อมยอมฟังพระดารัสของพระเจ้า จะศึกษาข้อพระคริ สตธรรม
คัมภีร์เกี่ยวกับเรื่ องนี้ดงั ต่อไปนี้ โปรดอ่านหนังสื อนี้พร้อมกับเปิ ดพระคริ สตธรรมคัมภีร์ดว้ ย
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หลักความจริง 40 ข้ อ
ทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ว่า
พระเจ้ าทรงเป็ นตรีเอกานุภาพ
1.ยอห์ น 14:28 “ พระบิดาเป็ นใหญ่ กว่ าเรา”
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อหนึ่ง
ยอห์ น 14: 28 “เพราะว่ าพระบิดาเป็ นใหญ่ กว่ าเรา”
ใครล่ะที่ใหญ่กว่าตนเอง? ถ้าตัวเองนั้นเป็ นคน ๆ เดียวกับคนที่เป็ นใหญ่ การที่พระเยซูตรัสว่า
“พระบิดาเป็ นใหญ่ กว่ าเรา” นัน่ แสดงว่ามี “สองพระภาค” บางคนอ้างฟี ลิปปี 2:6 “พระองค์ นั้น (พระ
เยซู) ทรงสภาพของพระเจ้ า แต่ มิได้ ทรงถือว่ าเท่ าเทียมกับพระเจ้ านั้นเป็ นการที่ต้องสงวนไว้ ” พระคัมภีร์
สองข้อนี้ขดั แย้งกับ ยอห์น 14:28 หามิได้ ให้เราพิจารณาข้อพระธรรมทั้งสองข้อนี้ให้ถี่ถว้ น
ขณะที่พระเยซูคริ สต์ยงั ประทับอยูก่ บั พระเจ้าบนสวรรค์ พระองค์ทรงมีสภาพเป็ นพระเจ้า พระ
เยซูมิได้ทรงถือว่านัน่ เป็ นการอาจเอื้อมทัดเทียมพระเจ้า เพราะว่าพระเยซูขณะประทับอยูใ่ นสวรรค์ พระ
เยซูทรงเป็ นพระเจ้า ไม่มีความเป็ นมนุษย์เจือปนเลย แต่เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จมาจากสวรรค์อุบตั ิมีพระ
กายเป็ นมนุษย์ “รั บสภาพอย่ างทาส อุบัติมีรูปกายเหมือนมนุษย์ ” (ฟี ลิปปี 2:7) ขณะที่พระเยซูคริ สต์ทรง
เป็ นมนุษย์อยูใ่ นโลกนี้ พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นทั้งมนุษย์และเป็ นพระเจ้าพร้อม ๆ กันทั้งสองสภาพ ความ
เป็ นมนุษย์ของพระเยซูทาให้พระองค์ทรงรู้จกั หิ วอาหาร กระหายน้ า อ่อนเพลีย เหนื่ อย มีภาระหนักใจ
ต้องโศกเศร้า และต้องอยูใ่ ต้กฏธรรมชาติของพระเจ้าในฐานะที่ทรงเป็ นมนุษย์ เมื่อพระเยซูทรงมีสภาพ
เป็ นมนุษย์เช่นนี้ จึงตรัสว่า “พระบิดาทรงเป็ นใหญ่ กว่ าเรา” ถ้าพระเยซูกบั พระเจ้าทรงมีสภาพเป็ นพระ
ภาคเดียวกัน เหตุใดพระเยซูจึงตรัสว่า “พระบิดาทรงเป็ นใหญ่ กว่ าเรา” ได้หรื อ?
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2. ปฐมกาล 1:26 “ให้ เราสร้ างมนุษย์ ”
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อสอง
ปฐมกาล 1: 26 “พระเจ้าทรงดาริ วา่ จงให้เราสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของเรา”
“เรา” ในที่น้ ีเป็ นพหูพจน์ ไม่ใช่เอกพจน์ ถ้าอย่างนั้นใครเล่าที่ทรงช่วยพระเจ้าเนรมิตสร้าง
มนุษย์ข้ ึน ไม่มีใครเนรมิตสร้างมนุษย์ข้ ึนเป็ นคนแรกนอกจากพระเจ้า ไม่มีเทวทูตหรื อทูตสวรรค์องค์ใด
สามารถเนรมิตสร้างนอกจากพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระเจ้าทรงสงวนสิ ทธิ์ การ
เนรมิตสร้างนี้ไว้เฉพาะพระองค์เท่านั้น เวลาที่พระบิดาทรงเนรมิตสร้างมนุษย์และจักรวาลนั้น พระบุตร
และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ประทับอยูด่ ว้ ย
ในปฐมกาล 1: 2 บอกว่า “พระวิญญาณของพระเจ้ าได้ ปกคลุมอยู่เหนือนา้ นั้น”
ยอห์น 1: 1 “เมื่อเดิมนั้นพระวาทะเป็ นอยู่แล้ ว และพระวาทะนั้นได้ อยู่กับพะรเจ้ า และพระวา
ทะนั้นเป็ นพระเจ้ า” ใครเล่าที่เป็ นพระวาทะ? พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระวาทะ เพราะในยอห์น 1: 14
บอกว่า “พระวาทะนั้นได้ บังเกิดเป็ นเนือ้ หนังและได้ อาศัยอยู่กับเรา และเราได้ เห็นสง่ าราศีของพระองค์
เหมือนสง่ าราศีซึ่งพระบุตรองค์ เดียวได้ จากพระบิดา บริ บูรณ์ ไปด้ วยคุณและความจริ ง ”
พระวาทะนั้นเรี ยกว่า “พระบุตรองค์ เดียวของพระบิดา”
นอกจากนั้นยังพิสูจน์ต่อไปอีกใน วิวรณ์ 19:13 ว่า “ท่ านทรงเสื ้อที่ จ่ ุมพระโลหิ ต และพระนาม
ของท่ านเรี ยกว่ าพระวาทะของพระเจ้ า”
และปฐมกาล 3:22,11:7 ก็บอกชัดเจน คาว่า “พวกเรา” หมายความว่ามีมากกว่าหนึ่ง ซึ่ งแสดงว่า
พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ร่วมกันเนรมิตสร้างมนุษย์

3. ลูกา 1:35 การประสู ติ
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อสาม
ลูกา 1:35 “ทูตสวรรค์ จึงตอบนางว่ า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จลงมาบนเธอ และฤทธิ์ เดช
ของผู้สูงสุ ดจะสวมทับเธอ เหตุฉะนั้นองค์ บริ สุทธิ์ ที่จะบังเกิดนั้นจะได้ นามว่ าเป็ นพระบุตรของพระเจ้ า”
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้เสด็จลงมาบนมาเรี ย และฤทธิ์ เดชของผูส้ ู งสุ ดคือพระเจ้าได้สวมทับเธอ และ
พระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูได้มาประสู ติ ตามคาทานายของดาวิด สดุดี 2:7 “ท่ านเป็ นบุตรของเรา
เราได้ ให้ กาเนิดท่ านในวันนีเ้ ป็ นพระบุตร” ทุกคนจะเข้าใจเรื่ องนี้ พระเยซูได้ประสู ติเมื่อพระวิญญาณ
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บริ สุทธิ์ ได้ลงมาบนมาเรี ย และฤทธิ์ เดชของพระเจ้าสวมทับมาเรี ย ข้อนี้พิสูจน์อย่างแน่นอนถึงตรี เอกานุ
ภาพ

4. มัทธิว 3:16,17 บัพติศมา
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อสี่
มัทธิว 3:16,17 และลูกา 3:21,22 พระวิญญาณทรงปรากฏขณะที่พระเยซูเสด็จขึ้นมาจากน้ า พระ
วิญญาณเสด็จลงมาปรากฏภาพเหมือนนกพิราบบนพระเยซู และมีพระสุ รเสี ยงตรัสมาจากท้องฟ้ าว่า
“ท่ านเป็ นบุตรที่ รักของเรา เราชอบใจท่ านมาก” และใครเล่าที่จะบังอาจพูดได้วา่ มีแต่พระภาคเดียว คน
ที่อยูใ่ กล้ชิดและได้เห็นเหตุการณ์เช่นนี้ยอ่ มเป็ นพยานยืนยันความจริ งว่า ได้เห็นพระเยซูกาลังอยูใ่ นน้ า
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จลงมาบนพระเยซู และมีเสี ยงหนึ่งดังออกมาจากฟ้ าตรัสแก่พระเยซูวา่ “ท่ านนี ้
เป็ นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่ านมาก” และพระสุ รเสี ยงเช่นนี้ตอ้ งไม่ใช่เสี ยงของใครอื่นนอกจาก
พระสุ รเสี ยงของพระบิดาเจ้า เพราะพระองค์ตรัสเรี ยกพระเยซูวา่ บุตรที่รักของพระองค์ น่าสมเพชยิง่ นัก
ที่ยงั มีมนุษย์จาพวกที่พยายามเปลี่ยนแปลงข้อความในพระคัมภีร์ให้บิดเบือนเป็ นอย่างอื่นว่า สภาพของ
พระเจ้าไม่มีลกั ษณะเป็ นตรี เอกานุภาพ

5. ลูกา 4:1 การทดลอง
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อห้ า
ลูกา 4:1 ได้จารึ กไว้วา่ “พระเยซู ประกอบด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ กลับไปจากแม่ นา้ ยาระ
เดน และพระวิญญาณได้ นาพระองค์ ไปในป่ า”
ถ้าพระเยซูทรงเป็ นพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เหตุไรพระคัมภีร์ตอนนี้ จึงบอกว่า “พระเยซู ประกอบ
ไปด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” เหตุไรไม่บอกว่าพระเยซูประกอบไปด้วยพระเยซู? และเหตุไรจึงบอกว่า
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนาพระเยซูเข้าไปในป่ า แทนที่จะพูดว่าพระเยซูทรงนาพระเยซูเองเสด็จเข้าไป
ในป่ าตัวเองจะนาตัวเองได้หรื อ? ถ้าใครที่เชื่อว่าพระเยซู พระวิญญาณบริ สุทธิ์ และพระบิดาเป็ นพระ
ภาคเดียวกัน พระคัมภีร์ก็คงเขียน “พระเยซูประกอบไปด้วยพระเยซู และพระเยซูทรงนาพระเยซูเข้าไป
ในป่ า” เมื่อฟัง ๆ ดูก็ปราศจากเหตุผลที่จะเป็ นไปได้ และไร้ความหมาย ฉะนั้นเท่าที่ลูกา 4:1 เขียนไว้น้ นั
ถูกต้องดีแล้ว
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6. มัทธิว 6:9 พระเยซูสอนให้ อธิษฐาน
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อหก
มัทธิว 6: 9 ข้อนี้พระเยซูทรงสอนให้สาวกอธิ ษฐานว่า “โอพระบิดาแห่ งข้ าพเจ้ าทั้งหลายผู้สถิต
ในสวรรค์ ” ในขณะนั้นพระเยซูประทับอยูใ่ นโลกและทรงสั่งสอนมนุษย์ หากมีเพียงพระภาคเดียว พระ
เยซูจะอยูใ่ นสวรรค์และอยูใ่ นโลกในเวลาเดียวกันได้หรื อ? เป็ นไปไม่ได้ที่จะบอกว่า พระเยซูทรงสั่ง
สอนสาวกผิด ๆ พระเยซูจะสอนสาวกได้หรื อว่ามีพระบิดาในสวรรค์ ถ้าหากไม่มีพระบิดา แต่ภาพของ
ท้องเรื่ องนั้นเป็ นจริ งและเป็ นภาพที่ชดั เจนมาก กล่าวคือพระเยซูอยูใ่ นโลก และทรงสอนสาวกให้รู้จกั
อธิษฐานถึงพระบิดาเจ้าในสวรรค์ หากพระเยซูจะสอนให้บรรดาคริ สเตียนอธิ ษฐานว่า “โอพระบิดา
แห่ งข้ าพเจ้ าทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ ” แต่ในเวลาเดียวกันก็ไม่มีใครเลยในสวรรค์จะฟังคาอธิษฐานของ
เรา การสอนเช่นนั้นก็เท่ากับนาคนเข้าป่ าเข้ารกเท่านั้นเอง แต่พระเยซูไม่เคยทรงทาผิด และไม่เคย
แนะนาใครให้หลงทาง พระเยซูทรงสอนให้คนอธิ ษฐานว่า “โอพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ ” พระเยซูทรง
ทราบอย่างแน่นอนว่า มีพระบิดาเจ้ากาลังฟังคาอธิ ษฐานของเราอยูใ่ นสวรรค์ และทรงได้ยนิ และทรง
ตอบคาอธิษฐานของเราเสมอ

7. มัทธิว 12:32 ขัดขวางพระวิญญาณ
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อเจ็ด
มัทธิว 12: 32 พระเยซูตรัสเตือนไว้วา่ “ผู้ใดจะกล่ าวคาขัดขวางบุตรมนุษย์ จะโปรดยกให้ ผ้ นู ั้น
ได้ แต่ ถ้าผู้ใดจะกล่ าวขัดขวางพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทรงโปรดยกให้ ผ้ นู ั้นไม่ ได้ ทั้งในโลกนีแ้ ละโลก
หน้ า”
หากว่าพระเยซูกบั พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นพระภาคเดียวกัน เหตุไรคนที่พดู ขัดขวางพระเยซูจึง
ยกโทษให้ได้ แต่ผทู ้ ี่พดู ขัดขวางพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะยกโทษให้ไม่ได้ ปั ญหานี้คงยากแก่การที่จะตอบ
ว่า พระเยซูคริ สต์เป็ นพระภาคเดียวกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ การพูดดื้อดึงต่อพระเยซูทรงโปรดยกโทษ
ได้ แต่การพูดดื้อดึงต่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงโปรดยกโทษไม่ได้ หากพระเยซูกบั พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ เป็ นพระภาคเดียวกัน ก็จะต้องมีบทลงโทษต่อการทาผิดบาปอย่างเดียวกันเท่านั้นฉะนั้นในที่น้ ี
แสดงว่ามีสองพระภาค
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8. ยอห์ น 8:42 เชื้อสายอับราฮัม
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อแปด
ในยอห์น 8: 42 พระเยซูคริ สต์ตรัสแก่พวกยูดาที่อา้ งตัวว่า เขามีเชื้อสายมาจากอับราฮัม และอ้าง
ว่าพวกเขาเป็ นบุตรของพระเจ้าแต่พวกเดียว พระเยซูยงั ตรัสแก่เขาว่า “ถ้ าพระเจ้ าเป็ นบิดาของท่ าน
ทั้งหลายแล้ ว ท่ านคงจะได้ รักเรา เพราะว่ าเราได้ มาจากพระเจ้ าและมาที่นี่ เรามิได้ มาโดยลาพังเราเอง แต่
พระองค์ นั้นได้ ทรงใช้ เรามา” พระเยซูตรัสถึงสามประการอย่างชัดเจน ในการที่พระองค์เสด็จเข้ามาใน
โลก
ประการแรก “เรามาจากพระเจ้ า” พระเยซูตรัสว่า พระองค์มิได้ประทับอยูต่ ามลาพังในสวรรค์
แต่ประทับอยูก่ บั พระบิดาก่อนลงมาจากสวรรค์เข้ามาอยูใ่ นโลกนี้
ประการที่สอง พระเยซูตรัสว่า “เราไม่ ได้ มาโดยลาพังเราเอง”
ประการที่สาม “แต่ พระองค์ ได้ ทรงใช้ เรามา” พระเยซูทรงยืนยันว่า พระบิดาทรงใช้พระองค์ให้
เข้ามาทางานในโลกนี้ พระเยซูไม่ได้ใช้ตวั ของพระองค์เองเข้ามาในโลก ใครใช้พระเยซูมาไม่ใช่ตวั เอง
ใช้ตวั เอง
พระเจ้าพระบิดาทรงใช้พระเยซูเข้ามาในโลก
แน่นอนเราเข้าใจพระคัมภีร์ขอ้ นี้ได้
ขอบพระคุณพระเจ้า พระเจ้าพระบิดา “ได้ ทรงใช้ พระบุตรของพระองค์ เป็ นผู้ทรงระงับพระพิโรธ
เพราะความบาปของเรา” (1 ยอห์น 4:10)

9. มัทธิว 17:1-5 พระเยซู ทรงจาแลงพระกาย
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อเก้า
มัทธิว 17: 1-5 พระเยซูทรงพาเปโตร ยอห์นและยากอบขึ้นไปบนภูเขา และทรงจาแลงพระกาย
ให้อคั รสาวกทั้งสามคนเห็น แต่เปโตรตื่นเต้นมากกว่าเพื่อน จึงออกปากว่า อยากจะสร้างพลับพลาสาม
หลังให้โมเสส เอลียา และสาหรับพระเยซู คนละหนึ่งหลัง แต่ในทันใดนั้นมีเมฆสุ กใสมาคลุมเขาไว้
แล้วมีพระสุ รเสี ยงออกมาจากเมฆนั้นว่า “ท่ านนีเ้ ป็ นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่ านนีม้ าก จงเชื่ อฟั ง
ท่ านเถิด”
พระเยซูพระบุตรอยูบ่ นภูเขา และมีพระสุ รเสี ยงจากพระบิดาออกมาจากเมฆ พระบิดาทรง
ยืนยันอ้างว่า พระเยซูทรงเป็ นพระบุตรของพระองค์ พระบิดาทรงมีพระประสงค์ให้อคั รสาวกรู ้จกั พระ
บุตรของพระองค์ เพื่อสาวกจะได้รู้จกั ว่าพระเยซูทรงเป็ นตัวแทนของพระบิดาเข้ามาในโลก และ
12

ชาวโลกควรนับถือพระเยซู แม้วา่ มนุษย์บางคนพยายามปิ ดปั งซ่อนเร้นความเป็ นพระบุตร และพระบิดา
ว่าเป็ นสองพระภาค แต่ก็ปิดไม่มิตรตามเรื่ องที่กล่าวมาแล้วนี้เอง

10. มาระโก 13:32 การเสด็จมาครั้งทีส่ อง
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อสิ บ
มาระโก 13: 32 ว่า “แต่ วนั นั้นโมงนั้นไม่ มีผ้ ใู ดรู้ ถึงทูตสวรรค์ หรื อพระบุตรก็ไม่ ร้ ู รู้ แต่ พระบิดา
องค์ เดียว” พระเยซูตรัสแก่สาวกว่า การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์น้ นั มนุษย์และทูตสวรรค์ก็
ไม่สามารถรู ้ล่วงหน้า แม้พระเยซูคริ สต์เองก็ไม่ทรงทราบกาหนดเวลาแน่นอน มีแต่พระบิดาเจ้าองค์
เดียวเท่านั้นที่ทราบ หากพระบิดาและพระบุตรเป็ นพระภาคเดียวกัน ทาไมพระเยซูพระบุตรจึงไม่รู้วา่
พระองค์จะเสด็จกลับมายังโลกนี้อีกเป็ นครั้งที่สองเวลาใด พระบิดาเจ้าองค์เดียวเท่านั้นทรงทราบหาก
ท่านจะพูดว่าพระบิดา และพระบุตรเป็ นพระภาคเดียวกัน ท่านก็จะต้องเผชิ ญกับปั ญหายุง่ ยาก แต่หาก
ท่านจะเชื่อตามแบบอย่างที่พระคัมภีร์สอนไว้วา่ พระเจ้ามีสามพระภาค ท่านก็สามารถอธิ บายได้วา่ พระ
บิดาทรงทราบวันกาหนด แต่พระบุตรไม่ทรงทราบ ทาไมมนุษย์พากันทาให้ขอ้ พระคัมภีร์ยงุ่ ยาก

11. ลูกา 11:13 ของประทาน
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อสิ บเอ็ด
ลูกา 11:13 ในที่น้ ี เราเห็นได้วา่ พระเจ้ามีสามพระภาค พึงสังเกตดูเรื่ องนี้ดว้ ยพินิจพิเคราะห์
“เหตุฉะนั้นถ้ าท่ านเองผู้เป็ นคนบาปยังรู้ จักให้ ของดีแก่ บุตรของตน ยิ่งกว่ านั้นสักเท่ าใด พระบิดาผู้อยู่ใน
สวรรค์ จะประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แก่ คนทั้งปวงที่ ขอจากพระองค์ ” ไม่ใช่นกั ศาสนาก็เห็นว่า ใน
ที่น้ ีมีอยูส่ ามพระภาค คนไม่ตอ้ งมีความรู ้อะไรมากมายก็เข้าใจเรื่ องนี้ได้วา่ พระเยซูตรัสถึงผูห้ นึ่งที่จะ
ประทาน ผูป้ ระทานคือพระบิดา ผูต้ รัสคือพระเยซู ของประทานคือพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เมื่อพระคัมภีร์
สอนอย่างแจ่มแจ้งเช่นนี้แล้ว เราจะเชื่อว่ามีพระเยซูองค์เดียวเท่านั้นหรื อ พระธรรมข้างบนนี้สอนเรื่ อง
ตรี เอกานุภาพอย่างแจ่มแจ้ง
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12. ยอห์ น 8:18 คาพยาน
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อสิ บสอง
ยอห์น 8: 12-18 หลังจากที่พระเยซูประกาศว่า “เราเป็ นความสว่ างของโลก” ในข้อ 12 ชาวฟาริ
สี ก็กล่าวหาพระเยซูวา่ “ท่ านเป็ นพยานถึงตัวเอง คาพยานของท่ านไม่ จริ ง” พระเยซูจึงตรัสตอบว่า “แม้
เราเป็ นพยานถึงตัวเราเอง พยานของเราก็จริ ง”
เนื่องจากคนเหล่านั้น ไม่ยอมรับคาพยานของพระเยซู พระองค์จึงอ้างว่าพระบิดาเป็ นพยานถึง
พระองค์ พระเยซูตรัสว่า “พระบิดาที่ ทรงใช้ เรามาก็เป็ นพยานถึงเราด้ วย” (ข้อ 18) พระเยซูทรงอ้างพระ
บัญญัติของพระเจ้า (ดูขอ้ 17, 18) ว่าได้มีขอ้ เขียนไว้ในพระบัญญัติ 17:6 ว่า “คาพยานของสองคนก็เป็ น
คาจริ ง” ผูห้ นึ่งคือเราที่เป็ นพยานตัวเอง และเรามีพระบิดาเป็ นพยานอีกหนึ่งรวมเป็ นสอง ฉะนั้นคา
พยานอ้างยืนยันของเราจึงเป็ นความจริ ง เพราะมีพยานสองปากแล้ว ใครจะปฏิเสธไม่ได้

13. มัทธิว 20:20-23 ใครนั่งเบือ้ งขวา
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อสิ บสาม
มัทธิว 20: 20-23 พระเยซูตรัสว่า พระองค์จะทรงอนุมตั ิให้ลูกชายสองคนของหญิงคนนั้นนัง่
เบื้องขวาและเบื้องซ้าย ในพระราชอาณาจักรของพระองค์หาได้ไม่ พระเยซูตรัสว่า “ซึ่ งจะนั่งข้ างขวา
และข้ างซ้ ายของเรานั้นไม่ ใช่ พนักงานของเราที่จะจัดให้ แต่ พระบิดาของเราได้ เตรี ยมไว้ สาหรั บผู้ใดก็จะ
ให้ แก่ ผ้ นู ั้น”
หากพระเยซูเป็ นพระบิดา เป็ นพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และเป็ นพระคริ สต์ เหตุไรพระเยซูจะทรง
อนุมตั ิทนั ทีไม่ได้ พระเยซูเองก็ตรัสว่า “ไม่ ใช่ พนักงานของเราที่จะจัดให้ ” สิ ทธิ และอานาจแห่งการเป็ น
ใหญ่อยูท่ ี่พระบิดา ไม่ใช่ที่พระเยซู พระบุตร นี่แสดงว่ามีการสัมพันธ์ระหว่างพระบิดาและพระบุตร
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14. ยอห์ น 14:16 พระผู้ประเล้ าประโลม
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อสิ บสี่
ยอห์น 14: 16 พระเยซูทรงบอกข่าวดีแก่สาวก พระเยซูตรัสว่า “เราจะขอพระบิดา และพระองค์
จะทรงประทานผูช้ ่วยอีกผูห้ นึ่งแก่ท่าน เพื่อจะอยูก่ บั ท่านเป็ นนิจ”
มีสามพระภาคที่พดู เกี่ยวข้องกันในเรื่ องนี้ คือพระเยซู พระบิดา และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระ
เยซูตรัสแก่สาวกว่า พระองค์จะเสด็จไปเฝ้ าพระบิดา แต่ระหว่างพระองค์ไม่อยู่ พระองค์ทรงสัญญาว่าจะ
ประทานผูช้ ่วยเล้าโลมอีกผูห้ นึ่งมาอยูก่ บั สาวก พระผูช้ ่วยองค์น้ ีคือพระวิญญาณบริ สุทธิ์ โปรดสังเกตดู
ว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ไม่ใช่เพียงแต่อิทธิ พลเท่านั้น แต่เป็ นพระภาคหนึ่งในสาม
ขณะนั้นพระเยซูประทับอยูท่ ่ามกลางสาวก และตรัสว่า พระองค์จะอธิ ษฐานถึงพระบิดา และ
พระบิดาจะประทานผูช้ ่วยเล้าโลม คือ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้มาประทับอยูก่ บั สาวกเสมอเป็ นนิ จ
ในยอห์น 15: 26 พระเยซูตรัสถึงพระวิญญาณอีกครั้งหนึ่ง “แต่ เมื่อพระองค์ ผ้ ชู ่ วยที่เราจะใช้ มา
หาท่ านทั้งหลายจากพระบิดา คือพระวิญญาณแห่ งความจริ งที่มาจากพระบิดานั้นมาแล้ ว พระองค์ นั้นจะ
เป็ นพยานถึงเรา” จงสังเกตว่า พระเยซูเป็ นผูส้ ่ งพระวิญญาณ พระองค์ไม่ได้ส่งพระองค์เอง คนที่มีใจ
สุ จริ ตย่อมจะมองเห็นความจริ งนี้ได้ ถ้าจะอธิ บายเป็ นอย่างอื่นก็ปราศจากหลักความจริ ง

15. ยอห์ น 16:16 “เราไปถึงพระบิดา”
หลักความจริงปฏิเสธไม่ ได้ ข้ อสิ บห้ า
ยอห์น 16: 16 พระเยซูตรัสว่า “เพราะเราไปถึงพระบิดา”
พระเยซูตรัสแก่สาวกว่า งานของพระองค์ใกล้จะสาเร็ จแล้ว และพระองค์จะเสด็จกลับไปเฝ้ า
พระบิดา เพราะว่าได้เสด็จมาจากพระบิดา พระเยซูจะเสด็จกลับไปยังพระองค์เองหรื อ? หากพระเยซู
เป็ นแต่พระเจ้าองค์เดียวโดยปราศจากพระบิดา ก็แปลว่าพระเยซูเสด็จกลับไปหาตัวเองของพระองค์เอง
หรื อมิฉะนั้นพระเยซูก็ไม่ตอ้ งไปไหนเลย ซึ่ งก็น่าขบขันมากหากพระเยซูจะตรัสเช่นนั้น
ผูท้ ี่เชื่อพระคัมภีร์ทุกคนก็เชื่อว่า การที่พระเยซูตรัสว่า “เราไปหาพระบิดาของเราในสวรรค์ ”
นั้นเป็ นความจริ ง พระเยซูคริ สต์ตรัสอย่างไรก็หมายความอย่างนั้น มิได้หมายเป็ นอย่างอื่น ในข้อที่วา่
พระบิดาทรงใช้พระองค์มาทางานจของพระบิดา เมื่องานของพระองค์เสร็ จแล้วก็จะกลับไปเฝ้ าพระบิดา
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ของพระองค์ตามเดิม ข้อความนี้ไม่ผดิ พลาดแน่ๆ คือพระบุตร (พระเยซู) ซึ่งพระเจ้า (พระบิดา) ทรงใช้
มาทางานเมื่องานเสร็ จก็กลับไปเฝ้ าพระบิดา

16. มัทธิว 26:39 ให้ เป็ นไปตามพระทัย
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อสิ บหก
มัทธิว 26: 39 คาอธิ ษฐานของพระเยซูในสวนเก็ธเซมาเน ซึ่ งทาให้โลกสั่นสะเทือนว่าดังนี้ “โอ
พระบิดาของข้ าพเจ้ า ถ้ าเป็ นได้ ขอให้ จอกนีเ้ ลื่อนพ้ นไปจากข้ าพเจ้ าเถิด แต่ อย่ างไรก็ดี อย่ าให้ เป็ นไป
ตามใจปรารถนาของข้ าพเจ้ า แต่ ให้ เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์ ” นี่พระเยซูอธิษฐานถึงตัวเองหรื อ?
เปล่าเลย พระเยซูไม่ได้อธิษฐานถึงตัวเอง และพระบุตรของพระเจ้าจะทาเช่นนั้นหรื อ? ไม่มีที่ไหนใน
พระคัมภีร์ที่บอกว่า พระเยซูทรงอธิ ษฐานถึงพระองค์เอง พระเยซูทรงอธิ ษฐานเหมือนกับที่เราอธิ ษฐาน
กล่าวคืออธิ ษฐานถึงพระบิดาเจ้าในสวรรค์ผทู ้ รงรักและเมตตาเรา และพระบิดาเจ้าของเราทรงได้ยนิ และ
ตอบคาอธิษฐานของเราเสมอ พระเยซูกาลังทรงเผชิญกับความทุกข์และความตาย แต่พระเยซูทรงมอบ
ทุก ๆ อย่างไว้ให้เป็ นไปตามพระทัยพระบิดา โดยเหตุน้ ีพระเยซูจึงทรงอธิ ษฐานว่า “อย่ าให้ เป็ นไป
ตามใจปรารถนาของข้ าพเจ้ า แต่ ให้ เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์ ”

17. มัทธิว 26:53 ประทานทูตสวรรค์
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อสิ บเจ็ด
มัทธิว 26:53 พระเยซูตรัสว่า “ท่ านถือว่ าเราจะขอพระบิดาของเรา และในประเดี๋ยวเดียว
พระองค์ จะประทานทูตสวรรค์ แก่ เรากว่ าสิ บสองกองไม่ ได้ หรื อ?”
ถ้าพระเยซูเป็ นทั้งพระบิดาและพระบุตร เหตุไรพระเยซูจึงอธิ ษฐานทูลถึงผูอ้ ื่นให้มาช่วย? พระ
เยซูตรัสว่าพระองค์อาจหาคนมาช่วยเหลือได้หากพระองค์มีพระประสงค์ แต่การช่วยเหลือนั้นจะมาจาก
พระบิดาของพระองค์ กล่าวคือพระบิดาจะประทานทูตสวรรค์มากกว่าสิ บสองกองมาช่วยพระองค์ก็ได้
มีใครหรื อที่จะขอร้องตัวเองให้ส่งผูม้ าช่วยเหลือตัวเอง “ฉันจะอธิ ษฐานถึงตัวฉันเองให้ส่งผูม้ าช่วยตัว
ฉันเอง” ถ้าใครขืนพูดอย่างนั้นก็นบั ว่าเขลาเต็มที
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18. มัทธิว 27:46 คาตรัสสุ ดท้ าย
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อสิ บแปด
มัทธิว 27:46 แสดงให้เราเห็นว่า ขณะที่พระเยซูคริ สต์กาลังถูกตรึ งอยูบ่ นไม้กางเขน พระเยซู
ตรัสว่า “พระเจ้ าข้ า ๆ เหตุไฉนพระองค์ ทรงทอดทิง้ ข้ าพเจ้ าเสี ย” พระเยซูทอดทิ้งตัวของพระองค์เอง
หรื อ เวลานั้นพระเยซูตรัสแก่ตวั เองหรื อ ถ้าพระเยซูเป็ นพระเจ้าแต่พระภาคเดียว พระเยซูคงจะอธิ ษฐาน
ว่า “เหตุไรข้าพเจ้าจึงทอดทิ้งตัวของข้าพเจ้าเช่นนี้ ” นัน่ เป็ นไปไม่ได้ที่จะทอดทิ้งตัวของตัวเอง ถ้าจะพูด
ให้ชดั เจนว่า “ตัวเอง ตัวเองเอ๋ ย เหตุไรข้าจึงทอดทิง้ ตัวเองเช่นนี้ ” ถ้าฟังดูก็เป็ นคาพูดของคนสติเสี ย
มากกว่าคนดีจะพูดเช่นนั้น คนปกติทุกคนต้องยอมรับว่า พระเยซูในขณะนั้นกาลังตรัสอยูก่ บั ใครคน
หนึ่ง พระเยซูจึงทรงร้องเรี ยกทูลขอความช่วยเหลือจากพระบิดา ในฐานะที่กาลังทรงเป็ นมนุษย์ใน
ตาแหน่งพระบุตรของพระเจ้า พระเยซูทรงทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าและพระบิดาของพระองค์
เรารู ้วา่ พระบิดาไม่ได้ทอดทิ้งพระบุตร เพราะลูกา 23:46 พระเยซูตรัสว่า “พระบิดาเจ้ าข้ า
ข้ าพเจ้ าฝากวิญญาณจิ ตของข้ าพเจ้ าไว้ ในพระหั ตถ์ ของพระองค์ ”
พระเยซูถูกตรึ งบนกางเขนจนสิ้ นพระชนม์ก็เพราะทรงกระทาหน้าที่ซ่ ึ งได้รับมอบหมายจาก
พระบิดา ให้มาไถ่บาปของบรรดาประชากรชาวโลกที่กาลังพินาศให้พน้ จากไฟนรก เมื่อพระเยซูจวน
สิ้ นพระชนม์ จึงมอบวิญญาณของพระองค์ไว้กบั พระบิดาเจ้า นี่เราเห็นได้ชดั เจนว่า พระบุตร
ทรงวางใจในพระบิดาอย่างไม่ตอ้ งสงสัย “พระบิดาเจ้ าข้ า ข้ าพเจ้ าฝากวิญญาณของข้ าพเจ้ าไว้ ในพระ
หัตถ์ ของพระองค์ ” ฉะนั้นเราจึงไม่ตอ้ งสงสัยอะไรอีก เพราะว่าเป็ นคาตรัสของพระบุตรทูลขอต่อพระ
บิดา

19. มัทธิว 27:43 พระบุตรของพระเจ้ า
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อสิ บเก้า
พระเยซูทรงถูกเรี ยกว่า พระบุตรของพระเจ้า มหาปุโรหิ ต พวกอาลักษณ์และพวกผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่
ทั้งหลายพูดว่า “เขาได้ ไว้ ใจในพระเจ้ า ถ้ าพระองค์ พอพระทัยก็ให้ ช่วยเขาเดี๋ยวนีเ้ ถิดด้ วยเขาได้ กล่ าวว่ า
เขาเป็ นบุตรของพระเจ้ า” (มัทธิว 27:43)
นายร้อยคนที่เฝ้ าโคนไม้กางเขนของพระเยซู ก็บอกว่า “แท้ จริ งท่ านผู้นีเ้ ป็ นพระราชบุตรของ
พระเจ้ า” (มัทธิว 27:54) ทูตสวรรค์ ในลูกา 1:35 ถวายพระนามของพระเยซูวา่ “พระบุตรของพระเจ้ า”
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พวกผีเรี ยกพระเยซูวา่ “เยซูบุตรพระเจ้ า” (มัทธิว 8:29 และมาระโก 3:11) ยอห์นบัพติศมาถวายพระนาม
แด่พระเยซูวา่ “พระบุตรของพระเจ้ า” และใน (ยอห์น 1:32-34) เปโตร นะธันเอล ขันธีชาวอายธิโอบ
และเปาโลก็เรี ยกพระเยซูวา่ “พระบุตรของพระเจ้ า” (ดูมทั ธิว 16:16, ยอห์น 1:49, กิจการ 8:37, 9:20) ทั้ง
พระเยซูเองก็ทรงชี้ แจงว่า “เราเป็ นพระบุตรของพระเจ้า” (ยอห์น 10:36) คนเหล่านี้ ไม่เรี ยกพระเยซูวา่
เป็ นพระเจ้า (พระบิดา) แต่เรี ยกพระเยซูวา่ เป็ นพระบุตรของพระเจ้า เมื่อมีบุตรก็จาเป็ นต้องมีบิดา บิดาจะ
เป็ นบุตรของตัวเองไม่ได้ พระเยซูไม่ใช่พระบิดาเจ้า แต่พระเยซูทรงเป็ นบุตรของพระเจ้า ถ้ามีพระบุตรก็
ต้องมีพระบิดา เราจะเปลี่ยนความจริ งไม่ได้ เพราะพ่อกับลูกจะเป็ นคน ๆ เดียวกันไม่ได้

20. ยอห์ น 20:17 “เรายังไม่ ได้ ขนึ้ ไปหาพระบิดา”
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อยีส่ ิ บ
ยอห์น 20: 17 “พระเยซู ตรั สแก่ มาเรี ยว่ า อย่ ายึดหน่ วงเราไว้ เพราะเรายังไม่ ได้ ขึน้ ไปหาพระ
บิดาของเรา แต่ จงไปหาพี่น้องของเรา บอกเขาว่ าเราจะขึน้ ไปหาพระบิดาของเรา และพระบิดาของท่ าน
ทั้งหลาย และไปหาพระเจ้ าของเราและพระเจ้ าของท่ านทั้งหลาย”
พระเจ้าทรงเป็ นพระบิดาของพระเยซูคริ สต์ และเป็ นพระบิดาของบรรดาสาวกของพระองค์
ด้วย
2 โคริ นธ์ 11: 13 “พระเจ้ าคือพระบิดาแห่ งพระเยซูคริ สต์ เจ้ าของเรา”
ถ้าพระเจ้ามีพระภาคเดียว พระเยซูก็จะเป็ นพระบิดาของพระองค์เอง และจะเป็ นพระเจ้าของ
พระองค์เอง ข้อนี้จึงเป็ นไปไม่ได้ ใครจะเป็ นพระเจ้าของตัวเองไม่ได้ และข้อความนี้ก็บอกชัด ๆ ว่า
“เราจะขึน้ ไปหาพระบิดาของเรา” พระคัมภีร์ตอนนี้ใคร ๆ อ่านก็เข้าใจได้

21. มัทธิว 28:19 แบบพิธีบพั ติศมา
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อยีส่ ิ บเอ็ด
มัทธิว 28:19 พระเยซูทรงสั่งสาวกให้คนรับบัพติศมา “ในนามแห่ งพระบิดา และพระบุตร และ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” พระคัมภีร์ขอ้ นี้บอกให้เห็นชัดว่ามีตรี เอกานุภาพ บางคนอ้างว่าพระนามพระบิดา
นั้นคือพระเยซู พระนามพระบุตรก็คือพระเยซูและพระนามพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็คือพระเยซู
เหมือนกัน เราเห็นด้วยพระนามพระบุตร คือ พระเยซู (มัทธิ ว 1:21) แต่ไม่ปรากฏในพระคัมภีร์ตอนใด
เลยที่บอกว่า พระบิดาและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ น้ นั คือพระเยซู พระนามทั้งสามคือพระบิดา พระบุตร
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และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แสดงว่าเป็ นสามพระภาค และในทางตรงกันข้าม ในอาโมส 4:13 บอกให้เรา
เห็นชัดว่า พระนามของพระเจ้าเป็ นใคร คือดังนี้ “พระนามพระเจ้ าแห่ งพลโยธาเป็ นพระนามของ
พระองค์ ” และในอิสยาห์ 47:4 และ 48:2 ก็บอกไว้อย่างชัดเจนว่า “พระผู้ไถ่ ของเรา ทรงพระนามว่ าพระ
เยโฮวาห์ จอมพลโยธา และในอพยพ 6:3 และสดุดี 83:18 พระเจ้าทรงประกาศว่า พระนามของพระองค์
คือ “พระเยโฮวาห์ ” และพระนามนี้ไม่ปรากฏว่าได้เคยเปลี่ยนแปลงมาเป็ นพระนามของพระเยซู และ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็เป็ นพระภาค และมีพระนามโดยเฉพาะว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (ดูยอห์น 14:26)
สามพระภาคนี้คือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ประกอบขึ้นเป็ นองค์ตรี เอกานุภาพ และ
พระเยซูได้ตรัสอย่างชัดเจนว่า ทั้งสามพระภาค มีส่วนในพิธีบพั ติศมา (อ่านมัทธิ ว 28:19 อีกที)”
แต่น่าเสี ยดายที่มีผสู ้ อนศาสนาบางคนได้บิดเบือนพระคัมภีร์ตอนนี้ เสี ยจนมีความหมายเป็ น
อย่างอื่น กล่าวคือ พยายามที่จะทาให้พระนามของพระบิดา และของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้เป็ นพระ
เยซู ทั้งนี้เพื่อจะทาให้คนเชื่ ออย่างเดียวกันกับที่เขาเชื่อ แม้วา่ คาสอนนั้น ๆ จะไม่ตรงตามพระคัมภีร์ และ
เป็ นความเชื่อที่ผดิ แต่ศิษยาภิบาล ผูท้ าพิธีบพั ติศมา ต้องออกพระนามพระบิดา พระบุตร และพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ซึ่ งปรากฏในมัทธิว 28:19 การทาพิธีบพั ติศมา โดยออกพระนามพระเยซูเท่านั้น เป็ น
การปฏิเสธพระบิดา และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยเหตุน้ ีเองคนเหล่านี้ จึงพยายามนักหนาที่จะให้คนที่
เป็ นคริ สเตียนแล้วมาทาพิธีบพั ติศมาใหม่ โดยออกพระนามพระเยซูเท่านั้น เมื่อทาเช่นนี้ก็เป็ นการจงใจ
ปฏิเสธเรื่ องตรี เอกานุภาพคาสอนเช่นนี้เป็ นการขัดแย้งกับคาสอนในพระคัมภีร์ ซึ่งคริ สเตียนที่แท้จริ งไม่
ควรเกี่ยวข้องหรื อสนใจด้วยเลย ไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ โปรดระวัง อย่าเป็ นอย่างที่อคั รสาวกยอห์นได้เขียน
เตือนไว้ใน 1 ยอห์น 2:22 ว่า “ใครเล่ าเป็ นผู้ที่พูดมุสา เว้ นไว้ ผ้ ทู ี่ปฏิ เสธไม่ รับว่ าพระเยซูเป็ นพระคริ สต์ ผู้
ที่ปฏิ เสธ พระบิดาทั้งพระบุตรผู้นั้นแหละ เป็ นผู้ทรยศต่ อพระคริ สต์ ”

22. มาระโก 16:19 ประทับเบือ้ งขวา
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อยีส่ ิ บสอง
มาระโก 16:19 เป็ นเรื่ องหลังจากที่พระเยซูฟ้ื นคืนพระชนม์ และพระเยซูกาลังถูกรับขึ้นไปบน
เมฆสู่ สวรรค์ “ประทับอยู่เบือ้ งขวาของพระหัตถ์ ของพระเจ้ า” ขณะที่พระเยซูประทับอยูใ่ นโลก พระ
เยซูตรัสบ่อย ๆ ถึงเรื่ องพระบิดาผูป้ ระทับอยูใ่ นสวรรค์ และหลังจากที่พระเยซูทรงฟื้ นจากตาย พระเยซู
เสด็จกลับไปสวรรค์และประทับอยูใ่ กล้ชิดกับพระบิดา หากพระเยซูกบั พระบิดาเป็ นพระภาคเดียวกัน
เหตุไรพระคัมภีร์จึงสอนว่าพระเยซู เสด็จไปประทับอยูเ่ บื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาเจ้ามีใครบ้างที่จะ
พูดได้วา่ เขานัง่ อยูเ่ บื้องขวาของตนเอง นัน่ สุ ดวิสัยที่จะพูดเช่นนั้น ผูน้ ้ นั จะต้องนัง่ อยูเ่ บื้องขวาของบุคคล
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อีกผูห้ นึ่งซึ่ งไม่ใช่ตวั เอง อย่างน้อยมีถึงห้าครั้งที่พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูประทับอยูเ่ บื้องขวาพระหัตถ์
พระบิดาเช่น เอเฟซัส 1:20, โคโลีสี 3:1, ฮีบรู 1:3, 10:12, 12:2
และในวิวรณ์ 3: 21 ว่าดังนี้ “ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะให้ ผ้ นู ั้นนั่งลงกับเราที่พระที่นั่งของเรา เหมือน
เรามีชัยชนะแล้ วและนั่งลงกับพระบิดาของเราที่ พระที่ นั่งของพระองค์ ”
ถ้าหากว่ามีพระภาคเดียว พระเยซูก็ตอ้ งประทับอยูอ่ งค์เดียวตามลาพังในสวรรค์ พระคัมภีร์บอก
ว่า พระเยซูคริ สต์ประทับอยูเ่ บื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพระบิดา เมื่อคริ สเตียนไปอยูส่ วรรค์ก็จะไป
เฝ้ าพระเยซูคริ สต์ใกล้ ๆ พระที่นงั่ ของพระองค์ดงั ที่พระเยซูได้ทรงสัญญาไว้
กิจการ 7: 55, 56 “ฝ่ ายสะเตฟาโนประกอบด้ วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ เขม้ นดูสวรรค์ เห็นรั ศมี
ของพระเจ้ า และพระเยซูทรงยืนอยู่เบือ้ งขวาพระหัตถ์ ของพระองค์ แล้ วท่ านได้ กล่ าวว่ านี่แน่ ะ ข้ าพเจ้ า
เห็นท้ องฟ้ าแหวกเป็ นช่ อง และบุตรมนุษย์ ยืนอยู่เบือ้ งขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้ า” จากภาพนี้เราเห็นได้
ชัดเจนว่า มีสามพระภาคเข้ามาปรากฏ ในขณะนั้นสะเตฟาโนกาลังอยูใ่ นโลกพร้อมกับคนที่ปฏิเสธพระ
เยซู แต่เพราะสะเตฟาโนประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จึงมองเห็นพระเยซูกาลังยืนอยูก่ บั พระบิดา

23. กิจการ 1:6-8 พระราชอาณาจักร
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อยีส่ ิ บสาม
กิจการ 1:6,8 บรรดาสาวกของพระเยซูได้ทูลถามเรื่ องพระราชอาณาจักรใหม่ของพระองค์ที่จะ
กูเ้ อกราชสาหรับชาติอิสราเอลว่า เมื่อไรจะเริ่ มต้น? พระเยซูจึงตรัสตอบว่า “มิใช่ ธุระของท่ านทั้งหลายที่
จะรู้ เวลา และกาลกาหนดซึ่ งพระบิดาได้ ทรงดาริ ไว้ โดยอานาจของพระองค์ แต่ ท่านทั้งหลายจะได้ รับ
พระราชทานฤทธิ์ เดช เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมาเหนือท่ าน”
พระเยซูตรัสว่า สิ ทธิ อานาจไม่ได้อยูท่ ี่พระองค์ แต่อยูท่ ี่พระบิดา เมื่อสาวกรับพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ เขาจะได้รับฤทธิ์ เดชจากพระบิดา

24. กิจการ 2:32,33 คาเทศนาของเปโตร
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อยีส่ ิ บสี่
กิจการ 2: 32, 33 เปโตรได้กล่าวคาเทศนาในวันเพ็นเทคศเตว่า “พระเยซูนี้ พระเจ้ าได้ ทรง
บันดาลให้ คืนพระชนม์ แล้ ว ข้ าพเจ้ าทั้งหลายเป็ นพยานด้ วยเหตุการณ์ นี้ เหตุฉะนั้นเมื่อพระหั ตถ์ เบือ้ ง
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ขวาของพระเจ้ าได้ ทรงตั้งพระองค์ (พระเยซู ) ขึน้ และครั้ นพระองค์ ได้ ทรงรั บพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จาก
พระบิดาตามคาทรงสั ญญา พระองค์ ได้ ทรงฤทธิ์ เดชนีล้ งมาตามซึ่ งท่ านทั้งหลายได้ ยินและได้ เห็นแล้ ว”
เปโตรได้บอกแก่ประชาชนในวันนั้นว่า พวกเขาได้ยอมให้มือคนชัว่ ร้ายจับพระเยซูตรึ งไว้ที่ไม้
กางเขน และพระเจ้าได้ทรงบันดาลให้พระเยซู ทรงเป็ นขึ้นมาจากตาย (อ่านข้อ 23,24) และเปโตรยัง
ประกาศต่อไปอีกว่า อัครสาวกเป็ นพยานว่า พระเยซูยงั ทรงพระชนม์อยู่ และประทับอยูเ่ บื้องขวาพระ
หัตถ์พระบิดาและพระเจ้าทรงยกย่องพระเยซู ท่านยืนยันว่าพระเยซูได้ทรงรับ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จาก
พระบิดาตามที่พระบิดาทรงสัญญา และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ น้ ี ได้เสด็จมากระทาการอิทธิ ฤทธิ์ ใหญ่
หลวงในวันเพ็นเทคศเต
เมื่อใคร ๆ ได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ก็ตอ้ งรู ้แน่วา่ มีสามพระภาคในเรื่ องนี้ กล่าวคือมีพระเจ้า
พระเยซู และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แต่ละภาคทรงมีพระนามแยกจากกันไม่ปะปนกันเลย คิดว่าเรื่ องนี้ทุก
คนจะเข้าใจได้แจ่มแจ้ง

25. กิจการ 2:38,39 ชนชาติยวิ รับบัพติศมา
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อยีส่ ิ บห้ า
กิจการ 2:38,39 “ฝ่ ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า จงกลับใจเสี ยใหม่และรับบัพติศมาในนามแห่ง
พระเยซูคริ สต์สิ้นทุกคน เพื่อความผิดบาปของท่านจะทรงยกเสี ย แล้วท่านจะได้รับพระราชทานพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ” ผูท้ ี่ปฏิเสธตรี เอกานุภาพอ้างว่า คนจะต้องรับบัพติศมาในนามของพระเยซูเท่านั้น แต่
เขาลืมว่าทุกคนที่ประชุมกันในวันเพ็นเทคศเตนั้นเป็ นชนชาติยวิ ผูซ้ ่ ึ งรู ้จกั พระเจ้าแล้ว แต่ไม่ยอมเชื่ อว่า
พระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้า แต่ในวันเพ็นเทคศเตนั้น เมื่อเขาได้ยนิ คาเทศนาของเปโตรเขารู ้สึก
แปลบปลาบใจ และถามว่า เราจะทาอย่างไร เปโตรจึงตอบอย่างชัดเจนว่า จงกลับใจเสี ยใหม่ และรับบัพ
ติศมาในนามแห่งพระเยซูคริ สต์
เปโตรได้พิสูจน์ตรี เอกานุภาพทันที เพราะท่านได้ช้ ี แจงต่อไปว่า แล้ วท่ านจะได้ รับพระราชทาน
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ด้ วยว่ าคาที่ตรั สสัญญานั้นได้ แก่ ท่านทั้งหลาย ...คือทุกคนที่ พระเจ้ าของเราจะทรง
เรี ยกมาเฝ้ าพระองค์ ” เมื่อเขาได้ยนิ อย่างนั้น เขาจึงรับบัพติศมา
ในกิจการ 19:1-8 เปาโลได้ให้สิบสองคนผูซ้ ่ ึงรับบัพติศมาของยอห์น รับบัพติศมาในนามของ
พระเยซูเจ้า ในเรื่ องนี้ คนที่รับบัพติศมาเป็ นชนชาติยวิ ด้วย ผูซ้ ่ ึ งประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เมื่อรับ
บัพติศมา และเปาโลได้สงั่ สอนและชักชวนให้เชื่ อในสิ่ งซึ่ งว่าด้วยแผ่นดินของพระเจ้า
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เราไม่ทราบว่า เขาได้ใช้คาอะไรในพิธีบพั ติศมา แต่เรารู ้แน่วา่ ไม่มีสักข้อเดียวที่เปาโล หรื อเป
โตร หรื อยอห์น หรื อคนอื่นที่ได้เขียนจดหมายฝาก ได้ปฏิเสธคาตรัสของพระเยซูเราเชื่อว่า เมื่อเขาทาพิธี
บัพติศมา เขาได้ใช้ตามคาสั่งของพระเยซูในมัทธิว 28:19 ทาไมบางคนได้พยายามเปลี่ยนคาสั่งสุ ดท้าย
ของพระเยซู

26. กิจการ 5:30-32 พระเจ้ าทรงให้ พระเยซูเป็ นขึน้ มา
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อยีส่ ิ บหก
กิจการ 5:30,32 “พระเยซูซึ่งท่ านทั้งหลายได้ ฆ่าเสี ยโดยแขวนไว้ ที่ต้นไม้ พระเจ้ าแห่ งบรรพ
บุรุษของเราได้ ทรงบันดาลให้ เป็ นขึน้ มาใหม่
พระเจ้ าได้ ทรงตั้งพระองค์ ไว้ ที่พระหัตถ์ เบือ้ งขวาของ
พระองค์ ให้ เป็ นพระองค์ เจ้ าและผู้ช่วยให้ รอด....เราทั้งหลายจึงเป็ นพยานถึงคาเหล่ านี ้ และพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ซึ่งพระเจ้ าได้ ทรงประทานให้ ทุกคนที่ เชื่ อฟั งพระองค์ ”
ขณะนั้นเปโตรซึ่ งได้ออกมาจากคุกได้อย่างน่าประหลาดและกลับมาเทศนาสั่งสอนประชาชน
ในโบสถ์ เปโตรได้เทศนาเทิดทูนว่าพระเยซูคริ สต์เป็ นพระเจ้า และเป็ นพระผูช้ ่วยไถ่บาปของปวงมนุษย์
เปโตรประกาศว่า พระเจ้าพระบิดาของบรรพบุรุษทรงเป็ นผูบ้ นั ดาลให้พระเยซูฟ้ื นคืนพระชนม์ เรา
(หมายถึงเปโตรและบรรดาอัครสาวก) มายืนยันเป็ นพยานด้วยว่า การที่พระเยซูทรงฟื้ นคืนพระชนม์น้ นั
เป็ นความจริ ง และเป็ นพยานด้วยว่า พวกเราได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ดว้ ยถ้อยคาที่เป
โตรพูดนี้เข้าใจได้แจ่มแจ้งชัดเจน นี่ก็เป็ นข้อพิสูจน์ได้เพียงพอสาหรับคนที่ช่างสงสัย พระเจ้าแห่งบรรพ
บุรุษของชนชาติอิสราเอลเป็ นผูท้ รงบันดาลให้พระเยซูฟ้ื นจากตาย พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงยืนยันข้อนี้
เมื่อเราเห็นภาพของพระเจ้า 1 ภาพของพระเยซู 1 และภาพของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ 1 ผูท้ ี่ใช้ความคิด
ย่อมรับว่า นัน่ เป็ นสภาพของตรี เอกานุภาพ

27. กิจการ 10:38 พระเจ้ าทรงชโลมพระเยซู
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อยีส่ ิ บเจ็ด
กิจการ 10:38 “เรื่ องพระเยซูชาวนาซาเร็ ธว่ าพระเจ้ าได้ ทรงชโลมพระองค์ โดยพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ และโดยฤทธานุภาพ” หากว่าพระเจ้าและพระเยซูเป็ นพระภาคเดียวกัน และพระนามพระบิดา
เป็ นพระเยซู และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นพระเยซูจริ งอย่างว่าแล้ว เราก็จะได้ขอ้ พระคัมภีร์ใหม่ดงั นี้
“พระเยซูทรงเจิมพระเยซูชาวนาซาเร็ ธด้วยพระเยซูและฤทธานุภาพ” ถ้าใครเชื่ออย่างนี้ ก็โง่เต็มที เพราะ
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พระเจ้าจะต้องทรงเจิมใครอีกผูห้ นึ่งไม่ใช่ทรงเจิมพระองค์เอง และพระเจ้าทรงเจิมใคร พระเยซูคริ สต์
ชาวนาซาเร็ ธ พระเจ้าทรงเจิมด้วยอะไร ทรงเจิมด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ข้อนี้ จะผิดพลาดไม่ได้วา่ พระ
เจ้าทรงเจิมพระเยซูชาวนาซาเร็ ธด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ฉะนั้นไม่มีปัญหาเลย ในเรื่ องสามพระภาคที่ปรากฏในเรื่ องนี้ นัน่ คือพระเจ้า พระเยซูและพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ถ้าเชื่อเช่นนี้ก็ทาให้พระคัมภีร์ดารงอยูใ่ นฐานะที่มนั่ คง ถูกต้องตลอดเวลา เรา
จาเป็ นต้องซื่ อตรงในการใช้พระดารัสแห่งความจริ ง (2 ทิโมธี 2:15)

28. โรม 15:30 เปาโลขอร้ องให้ อธิษฐาน
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อยีส่ ิ บแปด
พระเจ้าเป็ นสามพระภาค ซึ่งเขียนไว้ชดั เจนใน โรม 15:30 “พี่นอ้ งทั้งหลาย โดยเห็นแก่พระเยซู
คริ สต์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราและโดยเห็นแก่ความรักของพระวิญญาณ
ข้าพเจ้าวิงวอนขอท่านให้ช่วย
อธิษฐานพระเจ้าโดยใจร้อนรนเพื่อข้าพเจ้า”
พระคัมภีร์ขอ้ นี้เราจะมองข้ามความจริ งไปไม่ได้เลยเป็ นข้อที่แบ่งแยก สามพระภาคของพระเจ้า
ไว้อย่างไม่ผดิ พลาด เปาโลขอร้องคริ สเตียนชาวโรมให้ทา “โดยเห็นแก่ พระเยซูคริ สต์ ” และโดยเห็นแก่
“ความรั กของพระวิญญาณ และขอร้ องให้ “อธิ ษฐานถึงพระเจ้ า” เพื่อเปาโล
พระคัมภีร์ขอ้ นี้เราจะเห็นทั้งสามพระภาค คือ
1. พระเยซูคริ สต์ (พระบุตร)
2. พระวิญญาณ (พระวิญญาณบริ สุทธิ์ )
3. พระเจ้า (พระบิดา)
แต่ในที่น้ ีไม่หมายความว่า พระเจ้ามีสามองค์อย่างคณะ “พระเยซูเท่ านั้น” ปรักปราเราที่เชื่อใน
“ตรี เอกานุภาพ” เราเชื่ อว่ามีพระเจ้าแต่พระองค์เดียว แต่ดารงพระองค์เองอยูเ่ ป็ นสามพระภาค คือ พระ
บิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์
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29.1 โครินธ์ 8:6 พระเจ้ าองค์เดียว
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อยีส่ ิ บเก้า
1 โคริ นธ์ 8:6 บอกว่า “แต่ ว่าเราทั้งหลายมีพระเจ้ าองค์ เดียวคือพระบิดา และสิ่ งสารพัดทั้งปวง
บังเกิดมาแต่ พระองค์ นั้นและเราอยู่ในพระองค์ และเรามีพระเยซูคริ สตเจ้ าพระองค์ เดียว และสิ่ งสารพัด
ทั้งปวงก็บังเกิดขึน้ โดยพระองค์ นั้น และเราทั้งหลายก็เป็ นมาโดยพระองค์ ”
สาหรับบางคนก็ยนื กระต่ายขาเดียวว่า มีพระเจ้าเที่ยงแท้แต่พระองค์เดียว และเราก็เห็นด้วยหลัก
ความเชื่อข้อนี้ แต่เราต้องอธิ บายเรื่ องพระเจ้าองค์เดียวนี้ในทัศนะที่ตรงกับหลักพระคัมภีร์ พระธรรม 1
โคริ นธ์ 8:6 บอกเราแจ่มแจ้งว่า “พระเจ้ ามีองค์ เดียวคื อพระบิดา และเรามีพระเยซู คริ สตเจ้ าพระองค์
เดียว” (ยอห์น 1:1, ฮีบรู 1:5-8) และมีพระนามว่าพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า (ดูหลักความจริ งข้อ 16)
ดังนั้นพระเยซูจึงมีสภาพเป็ นพระเจ้า พระบุตรของพระเจ้า ในพระกิตติคุณยอห์นใช้คาว่า “พระบิดา”
มากกว่าหนึ่งร้อยครั้ง แต่ไม่มีจนครั้งเดียวที่พดู เล็งถึงพระเยซู พระเยซูไม่เคยตรัสว่า “เราเป็ นพระบิดา”
แต่เราทั้งหลายมีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดาและพระผูช้ ่วยให้รอดองค์เดียวคือพระเยซูคริ สต์ ผูเ้ ป็ น
พระบุตรของพระเจ้า

30. โคโลสี 1:15 แบบพระฉายของพระเจ้ า
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อสามสิ บ
โคโลสี 1:15 “พระองค์ เป็ นแบบพระฉายของพระเจ้ า ผู้ซึ่งไม่ ประจักษ์ แก่ ตานั้น” พระเจ้าพระ
บิดา กับพระเจ้าพระบุตรทรงมีสภาพไม่เหมือนกัน พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระฉายาของพระบิดาเจ้า มี
หลายนคนรู้สึกยุง่ เมื่อพระเยซูตรัสในยอห์น 14:9 ว่า “ผู้ที่ได้ เห็นเราก็ได้ เห็นพระบิดา” พระเยซูทรง
หมายถึงว่าพระองค์เองทรงเป็ นพระฉายาของพระเจ้า คนที่รู้จกั พระเยซูคริ สต์จริ ง ๆ ก็จะเห็นแสง
สะท้อน เป็ นพระฉายาของพระบิดา ฮีบรู 1:3 บอกว่า “พระบุตรนั้นเป็ นแสงแห่ งสง่ าราศีของพระองค์
(พระบิดา) และเป็ นแบบพระฉายของพระองค์ นั้นเองทีเดียว” แปลว่าพระฉายาของพระเจ้าปรากฏใน
องค์พระเยซูคริ สต์ นัน่ คือพระเยซูมีพระลักษณะเหมือนกับพระบิดาของพระองค์ ในยอห์น 1:18 พระ
เยซูตรัสอย่างชัดเจนว่า “ไม่ มีใครได้ เห็นพระเจ้ าเลย พระบุตรองค์ เดี ยว ของพระเจ้ าผู้ทรงสถิตอยู่ใน
ทรวงของพระบิดาท่ านองค์ นั้นได้ สาแดงพระองค์ แล้ ว” หมายความว่ามีอยูท่ างเดียวเท่านั้นที่จะเห็นพระ
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เจ้า คือมองผ่านทางองค์พระเยซูคริ สต์ เพราะว่าพระเยซูคริ สต์เป็ นพระฉายาของพระเจ้า ใครที่แสวงหา
ความจริ งจากพระเจ้าย่อมพบความจริ งจากพระเยซู

31.1 ทิโมธี 2:5 คนกลาง
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อสามสิ บเอ็ด
1 ทิโมธี 2:5 “เพราะว่ ามีพระเจ้ าองค์ เดียว และมีคนกลางแต่ ผ้ เู ดียวระหว่ างพระเจ้ ากับมนุษย์ คือ
พระเยซูคริ สต์ ผ้ ทู รงสภาพเป็ นมนุษย์ ” นัน่ หมายความว่า พระเจ้าผูท้ รงปกครองทุก ๆ สิ่ งทัว่ จักรวาลมี
แต่พระองค์เดียว และคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ก็มีแต่ผเู ้ ดียวคือ พระเยซูผปู ้ ระทับอยูเ่ บื้องขวา
พระหัตถ์ของพระเจ้า ซึ่งทูลอธิษฐานแทนเรา ครั้งหนึ่งพระเยซูประทับอยูใ่ นโลกทรงสอนประชาชนให้
รู ้จกั พระเจ้า แต่เดี๋ยวนี้พระเยซูประทับอยูใ่ นสวรรค์โดยทรงเป็ นคนกลาง เพื่อบรรดาคริ สเตียนทัว่ โลก
ภาพนี้เป็ นภาพที่สวยงาม ผูท้ ี่มองไม่เห็นภาพนี้เป็ นผูข้ าดประสบการณ์อนั แท้จริ งกับพระเจ้า พระเยซูจะ
ทาหน้าที่เป็ น คนกลางระหว่างพระองค์เองกับมนุษย์น้ นั ย่อมเป็ นไปไม่ได้ ฉะนั้นพระเยซูตอ้ งเป็ นคน
กลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์

32. ฮีบรู 1:5,8 พระบิดาและพระบุตร
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อสามสิ บสอง
ฮีบรู 1: 5, 8 ในข้อ 5 พระเจ้าทรงเรี ยกพระเยซูคริ สต์วา่ เป็ นพระบุตร พระเจ้าทรงเป็ นพระบิดา
ของพระเยซูและในข้อ 8 “แต่ ส่วนพระบุตรนั้นพระองค์ ตรั สว่ า พระเจ้ าข้ าพระที่นั่งของพระองค์ อยู่ชั่ว
กัปป์ ชั่วกัลป์ ”
พระเจ้าพระบิดาทรงเรี ยกพระคริ สต์วา่ พระบุตร และทรงเรี ยกพระบุตรว่าเป็ นพระเจ้า และพระ
บุตรทรงเรี ยกพระเจ้าว่าพระบิดา โดยเหตุน้ ี แหละเราจึงเชื่ อเรื่ องตรี เอกานุภาพ พระเยซูทรงเป็ นพระบุตร
แต่กระนั้นพระบุตรก็ยงั เป็ นพระเจ้า
บางคนสะดุดเรื่ อง ยอห์น 1: 1, 2 “เมื่อเดิมนั้นพระวาทะเป็ นอยู่แล้ ว และพระวาทะนั้นได้ อยู่กับ
พระเจ้ า และพระวาทะนั้นเป็ นพระเจ้ า”
เรายอมรับแล้วว่า พระเยซูทรงเป็ นพระเจ้า แต่ไม่ใช่พระเจ้าในตาแหน่งพระบิดา แต่พระเยซู
ทรงเป็ นพระเจ้าในตาแหน่งพระบุตร ในปฐมกาลสมัยดั้งเดิมพระเยซูทรงเป็ นพระวาทะอยูต่ ลอดกาลนิ
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รันดร์ แต่ยอห์น 1: 14 บอกว่า “พระวาทะนั้นได้ บังเกิดเป็ นเนือ้ หนัง และได้ อาศัยอยู่กับเรา” ถ้าเราสุ จริ ต
ต่อตัวเองเราจะเห็นพระบิดาและพระบุตรในที่น้ ีได้อย่างชัดเจน

33. ฮีบรู 9:14 พระโลหิตของพระเยซูคริสต์
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อสามสิ บสาม
ฮีบรู 9: 14 “พระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์ ผูป้ ระกอบด้วยพระวิญญาณนิรันดร์ได้ทรงถวาย
พระองค์เองแก่พระเจ้าเป็ นเครื่ องบูชาอันปราศจากตาหนิ...เพื่อจะได้ปฏิบตั ิพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู”่
ผูเ้ ขียนหนังสื อฮีบรู ได้บอกเราถึงสามสิ่ งในข้อนี้คือ
1. พระโลหิตของพระคริ สต์ ซึ่ งชาระมโนธรรมของเราให้ผอ่ งใส
2. พระคริ สต์ทรงถวายพระกายของพระองค์เองต่อพระวิญญาณนิรันดร์ พระวิญญาณ
นิรันดร์ น้ ีคือพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งดารงอยูเ่ ป็ นนิ ตย์ พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าเที่ยง
แท้
3. พระเยซูทรงถวายพระองค์เอง เป็ นเครื่ องบูชาอันปราศจากตาหนิแก่พระเจ้า
สามพระภาคนี้เราเห็นได้ชดั เจนจากพระคัมภีร์ขอ้ นี้
และไม่มีหนทางจะอธิบายหรื อเปลี่ยน
ความหมายเป็ นอย่างอื่นได้

34.1 เปโตร 1:2 พระบิดาทรงล่ วงรู้ ก่อน
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อสามสิ บสี่
1 เปโตร 1:2 “พระบิดาเจ้าได้ทรงล่วงรู ้ไว้ก่อน โดยพระวิญญาณได้ทรงชาระให้บงั เกิดความนบ
นอบเชื่อฟัง และให้รับการประพรมด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริ สต์”
มีสามสิ่ งและสามพระภาคซึ่ งพูดถึงในพระคัมภีร์ตอนนี้
1. การล่วงรู ้เหตุการณ์ภายหน้าของพระบิดาเจ้า
2. การชาระให้สะอาดบริ สุทธิ์ ของพระวิญญาณ
3. พระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์ ช่างน่าทึ่งและน่าประหลาดที่เราได้เห็นพระบิดา พระบุตร และ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ หากเราเป็ นคนสุ จริ ตต่อตัวเราเอง เราก็คงยอมรับว่าพระบิดา พระบุตร และพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงเป็ นตรี เอกานุภาพ
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35.1 เปโตร 3:18 พระคริสต์ ต้องทนทุกข์ ทรมาน
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อสามสิ บห้ า
1 เปโตร 3:18 “ด้วยว่าพระคริ สต์ก็ตอ้ งทรงทนทุกข์ทรมาน..เพื่อจะได้นาเราทั้งหลายไปถึงพระ
เจ้า พระองค์จึงได้มรณาในเนื้ อหนัง แต่ทรงชี วติ เป็ นขึ้นในวิญญาณ”
จากพระคัมภีร์ขอ้ นี้ เราเห็นถึงสามพระภาค คือ
1. พระคริ สต์ทรงถูกทนทุกข์ทรมาน
2. เพื่อจะนาเราไปถึงพระเจ้า
3. และพระเยซูคริ สต์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ฉะนั้นพระเยซู พระเจ้าพระบิดา และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ประกอบขึ้นเป็ นพระเจ้า และก็ไม่มี
อะไรจะพูดถกเถียงกันอีกต่อไป

36.1 ยอห์ น 2:22 ผู้ทรยศต่ อพระคริสต์
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อสามสิ บหก
1 ยอห์น 2:22 “ใครเล่ าเป็ นผู้ที่พูดมุสา เว้ นไว้ ผ้ ทู ี่ปฏิ เสธไม่ รับว่ าพระเยซูเป็ นพระคริ สต์ ผู้ที่
ปฏิ เสธพระบิดาทั้งพระบุตร ผู้นั้นแหละเป็ นผู้ทรยศต่ อพระคริ สต์ ”
ในพระคัมภีร์ขอ้ นี้ไม่ได้บอกว่า ผูท้ ี่ปฏิเสธว่าพระบิดาเป็ นพระบุตร หรื อผูท้ ี่ปฏิเสธว่าพระบุตร
เป็ นพระบิดา แต่ผทู ้ ี่ปฏิเสธพระบิดาและพระบุตรเป็ นผูท้ ี่ทรยศต่อพระคริ สต์ พระคัมภีร์ขอ้ นี้แหละ จึง
เป็ นคาฟ้ องร้องแก่คนที่เชื่ อพระเยซูเท่านั้น ไม่มีอะไรอีกที่จะปรักปรารุ นแรงยิง่ กว่านี้ สาหรับผูท้ ี่ปฏิเสธ
ตรี เอกานุภาพของพระเจ้า “คนที่ปฏิ เสธพระบิดาและพระบุตรเป็ นผู้ที่ทรยศต่ อพระคริ สต์ ” และมีพระ
คัมภีร์อีกข้อหนึ่งคือ (2 ยอห์น 9) บอกไว้รุนแรงยิง่ นักว่า “ผู้ใดละเมิดและไม่ ได้ อยู่ในพระโอวาทของ
พระคริ สต์ ผู้นั้นไม่ มีพระเจ้ า ผู้ใดดารงอยู่ในพระโอวาทของพระคริ สต์ ผู้นั้นมีทั้งพระบิดาและทั้งพระ
บุตรด้ วย” ฉะนั้นเราจึงไม่สงสัยว่าเรามีท้ งั พระบิดาและพระบุตร เมื่อมีบุตรต้องแสดงว่ามีบิดา เมื่อมีบิดา
และแสดงว่ามีบุตร ขอบพระคุณพระเจ้าที่มีเราทั้งพระบุตรและพระบิดา
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37. ยูดา 20,21 การอธิษฐานในพระวิญญาณ
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อสามสิ บเจ็ด
ยูดา 20:21 “โดยการก่ อสร้ างตัวของท่ านขึน้ บนความเชื่ ออันบริ สุทธิ์ ยิ่งของท่ าน และโดยการ
อธิ ษฐานในพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จงรั กษาตัวไว้ ในความรั กของพระเจ้ า คอยท่ าพระกรุ ณาแต่ พระเยซู
คริ สต์ เจ้ าของเราจนกว่ าจะได้ ชีวิตนิรันดร์ ”
จากพระคัมภีร์ขอ้ นี้ เราจะเห็นตรี เอกานุภาพได้อย่างชัดเจนคือ
1. โดยการอธิษฐานในพระวิญญาณบริ สุทธิ์
2. รักษาตัวของท่านในความรักของพระเจ้า
3. คอยท่าดูพระมหากรุ ณาธิคุณของพระเยซูคริ สต์เจ้าของเรา
หากว่าสามพระภาคนี้เป็ นเพียงพระภาคเดียว ทาไมไม่พดู ว่า “จงอธิษฐานในพระเยซูคริ สต์
รักษาตัวของท่านไว้ในความรักของพระเยซูคริ สต์ และคอยท่าดูพระมหากรุ ณาธิ คุณของพระเยซูคริ สต์
ถ้าพูดอย่างนั้นความหมายในพระคัมภีร์จะคลุมเคลือเต็มที แต่พระคัมภีร์ขอ้ นี้เห็นได้ชดั เจนว่าพระเจ้ามี
สภาพเป็ นสามพระภาคดังพระธรรมยูดาได้จารึ กไว้ คือพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระบิดาเจ้า และพระเยซู
คริ สตเจ้า ซึ่ งคริ สเตียนที่แท้จริ งกาลังเตรี ยมตัวคอยท่าต้อนรับพระเยซูจะเสด็จกลับมาแน่ ๆ”

38.2 ยอห์ น 3 ยอห์ นขอพระพร
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อสามสิ บแปด
2 ยอห์น 3 “ขอให้พระกรุ ณาธิคุณ พระเมตตาคุณและสันติสุขมาจากพระเจ้าผูท้ รงเป็ นพระบิดา
และจากพระเยซูคริ สตเจ้าผูท้ รงเป็ นพระบุตรแห่งพระบิดานั้น สถิตอยูก่ บั พวกเราในความจริ งและใน
ความรัก”
จากข้อพระธรรมข้างบนนี้เราจะเห็นได้วา่ พระเจ้าทรงเป็ นพระบิดา และเห็นว่าพระเยซูทรง
เป็ นพระบุตร พระบิดาทรงเป็ นพระภาคหนึ่ง และพระบุตรของพระบิดาเป็ นอีกพระภาคหนึ่ง และทั้ง
สองพระภาคนี้ ร่วมกันประทานพระพรแห่งพระคุณและสันติสุขให้แก่คนของพระองค์ 2 เปโตร 1:2 ก็
พูดย้ามีขอ้ ความอย่างเดียวกัน
ทั้งสองอัครสาวกก็เน้นเรื่ องคล้ายคลึงกันและไปแนวเดียวกัน
ขอบพระคุณพระเจ้าที่เรามีท้ งั พระบิดาและพระบุตร (2 ยอห์น 9)
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39.2 โครินธ์ 13:14 ขอพระพรปิ ดการนมัสการ
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อสามสิ บเก้า
2 โคริ นธ์ 13:14 “ขอให้ พระคุณของพระเยซูคริ สตเจ้ า ความรั กแห่ งพระเจ้ า และความสนิท
สนมกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ดารงอยู่กับท่ านทั้งหลายเถิด”
ข้อนี้เราเรี ยกว่าการขอพระพรแบบอัครสาวกของพระเยซู ข้อนี้เองก็เป็ นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงคา
สอนเรื่ องตรี เอกานุภาพ ถ้ามีเพียงพระเยซูคริ สต์องค์เดียว เหตุไรเปาโลจึงไม่อธิ ษฐานว่ า “ขอให้ พระคุณ
และความรั กความสนิทสนมของพระเยซูคริ สต์ จงอยู่กับท่ านทุกคน” เหตุไรจะต้องเสี ยเวลาและเสี ยน้ า
หมึกเขียนว่า “ขอให้พระคุณของพระเยซูคริ สต์และความรักของพระเจ้า และความสนิทสนมกับพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ดารงอยูก่ บั ท่านทั้งหลายทุกคน” คาตอบก็ง่ายมาก เพราะเปาโลเชื่ อในตรี เอกานุภาพ ซึ่ ง
เป็ นพระเจ้าแต่องค์เดียวนัน่ เอง เปาโลเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็ นตรี เอกานุภาพ คือพระบิดา พระบุตร และ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ถ้าเปาโลงดเว้นข้อหนึ่งข้อใดก็แปลว่ายังบกพร่ อง และสภาพของพระเจ้าก็ไม่ครบ
สมบูรณ์ ท่านเชื่ อพระคัมภีร์ขอ้ นี้ไหม?

40. วิวรณ์ 5:1-14 พระทีน่ ั่งในสวรรค์
หลักความจริงทีป่ ฏิเสธไม่ ได้ ข้ อสี่ สิบ
วิวรณ์ 5:1-14 แสดงให้เราเห็นภาพอย่างน่าอัศจรรย์ใจของพระบิดา และพระบุตรในสวรรค์
พระเจ้า (พระบิดา) ประทับอยูบ่ นพระที่นงั่ และมีหนังสื อเล่มหนึ่งอยูใ่ นพระหัตถ์และไม่มีใครสามารถ
เปิ ดหนังสื อและตราที่ประทับอยูบ่ นหนังสื อเล่มนั้นได้เลย
ไม่มีใครในโลกหรื อสวรรค์หรื อในนรก
สามารถเปิ ดหรื ออ่านได้เลย แต่มีผปู ้ กครองคนหนึ่งบอกว่า “อย่ าร้ องไห้ เลยนี่แน่ ะ สิ งโตแห่ งตระกูลยะฮู
ดา (คือพระเยซู) ที่เป็ นแต่ มูลรากของดาวิด ท่ านได้ ชัยชนะ จึงแกะตราทั้งเจ็ดดวง และคลี่หนังสื อนัน้
ออกได้ ”
ท่านลองวาดภาพดูซิวา่ พระบิดาเจ้ากับพระเยซูจะเป็ นพระภาคเดียวกันได้หรื อ? ในวิวรณ์ 5:13
จะตอบปั ญหาเรื่ องนี้ได้ตลอดไป “...ข้ าพเจ้ าได้ ยินร้ องว่ า จงถวายคาสดุดีและยศศักดิ์และรั ศมีภาพและ
ฤทธิ์ เดช แด่ พระองค์ ผ้ ปู ระทับบนพระที่นั่งนั้น (พระบิดา) และแด่ พระเมษโปดก (พระเยซูคริ สต์ ) นั้น
สื บ ๆ ไปเป็ นนิตย์ ”
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ข้อสรุ ป หลังจากที่เราได้ศึกษาและพิจารณาดูขอ้ พระธรรมจากหนังสื อเล่มเล็ก ๆ นี้ แล้ว เราคง
ยอมรับและเชื่อจริ ง ๆ โดยปราสจากสงสัยอีกต่อไปว่า มีตรี เอกานุภาพในสภาพของพระเจ้า กล่าวคือมี
พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผูเ้ ขียนหวังและขออธิ ษฐานให้ท่านได้ประสบความจริ งนี้
จงทัว่ หน้ากัน ขอให้ท่านได้รับพระพรจากพระเจ้าในความเข้าใจเรื่ องตรี เอกานุ ภาพในพระเจ้าเที่ยงแท้
แต่องค์เดียว
ขอให้พระคุณของพระเยซูคริ สตเจ้า ความรักแห่งพระเจ้า และความสนิทสนมกับพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ดารงอยูก่ บั ท่านทั้งหลายเถิด อาเมน
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สรุ ปความหมายของตรีเอกานุภาพในเอกานุภาพ
โดย อาจารย์ทอง เรืองชาญ
1. เอกภาพ
ก. หลักของเอกภาพในพระคัมภีร์เก่า และพระคัมภีร์ใหม่ พระเจ้าทรงสาแดงพระองค์เป็ น
พระองค์เดียว ข้อนี้เป็ นหลักในพระคัมภีร์เก่า พระเยโฮวาห์องค์เดียวเป็ นพระเจ้า (อพยพ 8:10,9:14 ,
พระบัญญัติ 4:35-39 , อิสยาห์ 43:11, 45:21) ความจริ งข้อนี้ทาให้เป็ นหลักสาหรับผูกมัดประชากรให้รัก
พระองค์ดว้ ยความรักและความเคารพ อันไม่แบ่งแยก (พระบัญญัติ 6:4,5)
ข. พระเยซูทรงสอนสอดคล้องต่อทัศนะแห่งการมีพระเจ้าองค์เดียวนี้ และทรงรับรองต่อการที่
ประชากรของพระเจ้าจะต้องถวายความรักอันไม่แบ่งแยก (มาระโก 12:29,30)

2. ตรีเอกานุภาพ
ก. พระเจ้าเป็ นพระองค์เดียว แต่มีสัญญาณในพระคัมภีร์เก่าและพระคัมภีร์ใหม่วา่ พระองค์ทรง
เป็ นมากกว่าเอกภาพ ในประสบการณ์ของคริ สเตียน พระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นที่
ประจักษ์วา่ ทรงเป็ นแต่ละพระภาคแต่เราไม่อาจเล็งถึงพระเจ้า โดยไม่คานึงถึงพระบิดา พระบุตรและ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ถ้าเราคิดถึงพระเยซูเท่านั้นก็ไม่ทาให้เรารู ้จกั พระเจ้าได้อย่างครบสมบูรณ์ ถ้าหาก
ไม่ร่วมด้วยพระบิดาและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เพราะถ้าพระบุตรไม่ได้มาเกี่ยวข้องด้วย เราก็ไม่รู้จกั พระ
เจ้าอย่างพระบิดาได้
ข. คาสอนว่าด้วยตรี เอกานุ ภาพ เป็ นผลเนื่องมาจากการรับทราบความเป็ นพระเจ้าของพระ
คริ สต์ การรับทราบว่าพระคริ สต์เป็ นพระเจ้า ไม่ทาให้เกิดความเข้าใจว่า เป็ นพระเจ้าหลายองค์ หรื อไม่
นาให้เลิกทัศนะเอกภาพของพระเจ้า แต่นาให้รับทราบอาการกระทาแห่งชีวิตภายในเอกภาพของพระเจ้า
องค์ประมุข
ค. วิธีตีความหมายแห่งความจริ งของศาสนาคริ สเตียนต้องรับทราบสองสิ่ งคือ เอกภาพของ
ความจริ งของพระเจ้าและตรี เอกานุภาพของพระองค์
การรู ้จกั และเชื่ อพระเจ้าพระบิดาสาหรับท่านนั้นจะทาให้ท่านมีชีวติ อยูอ่ ย่างเกรงกลัวพระเจ้า
การรู ้จกั และเชื่ อว่าพระคริ สต์อยูก่ บั ท่าน จะทาให้ท่านมีชีวิตอย่างคริ สเตียน
การรู ้จกั และเชื่ อว่าพระเจ้าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สถิตอยูใ่ นท่าน ทาให้ท่านมีชีวติ บริ สุทธิ์ ผดุ ผ่อง
เหมือนพระคริ สต์
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นี่เป็ นเรื่ องตรี เอกานุภาพ
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