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ค าน า 
ความจริงคริสตจกัรทัว่ ๆ ไปโดยมากเช่ือวา่ พระเจา้เท่ียงแทมี้องคเ์ดียวเท่านั้น แต่ทรงมีสภาพ

บริสุทธ์ิเป็นตรีเอกานุภาพ นัน่คือทรงสภาพรวมเป็นสามพระภาค คือพระบิดา พระบุตร และพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ รวมทั้งหมดน้ีเป็นพระเจา้ความจริงขอ้น้ีมีสอนไวใ้นพระวจนะของพระเจา้อยา่งแจ่ม
แจง้และเราสามารถรวบรวมเป็นหลกัขอ้เช่ือไดด้งัน้ี “พระเจา้เท่ียงแทมี้แต่พระองคเ์ดียว และทรงมี
สภาพเป็นสามพระภาค กล่าวคือ พระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” 

อยา่งไรก็ตาม มีบางคนมีความเห็นแตกต่างไปจากหลกัขอ้เช่ือดงักล่าวน้ี คือมีความเห็นแตกต่าง
ไปจากตรีเอกานุภาพของพระเจา้ คณะน้ีตั้งช่ือวา่ “พระเยซูเท่านั้น” หลกัขอ้เช่ือของเขาขดัแยง้กบัหลกั
ตรีเอกานุภาพของพระเจา้ คณะน้ีไม่ยอมแยกสภาพของพระเจา้ ไม่ยอมเช่ือวา่พระเจา้ทรงมีสภาพเป็น
สามพระภาค และคณะน้ีพยายามอยา่งร้อนร้น เพื่อจะเปล่ียนใจคนท่ีเช่ือพระเยซูคริสตอ์ยูแ่ลว้ใหห้นัมา
เช่ือตามแบบของเขา 

การพยายามของคณะน้ีเป็นการก่อกวนคริสเตียนใหเ้กิดความโกลาหลวุน่วาย แทนท่ีจะรวมคน
ใหร่้วมใจกนัเช่ือพระเจา้เป็นเอกฉนัท ์เขาท าใหยุ้ง่มากกวา่ท าใหค้นเห็นคลอ้ยตาม เขาท าใหค้นเกิดความ
สับสนวุน่วายมากกวา่ท าใหค้นกลบัใจเช่ือพระเจา้ และก่อกวนใหเ้กิดความร าคาญใจแก่คนท่ีเป็นคริส
เตียนอยูแ่ลว้ เน่ืองจากถูกรบเร้าใหเ้ช่ือหลกัศรัทธาตามขอ้เสนอใหม่น้ี เหตุน้ีเองเม่ือค าสอนน้ีเขา้ไปท่ี
ไหนก็ท าใหบ้รรดาคริสเตียนเกิดการระส ่าระสาย และท าลายส่ิงประเสริฐซ่ึงคริสเตียนมีอยูแ่ลว้ใหห้มด
ส้ินไป และมีบ่อยคร้ังท าใหค้นท่ีก าลงัพยายามเสาะหาความจริงอยูเ่ลิกสนใจในเร่ืองพระเจา้ เขาอา้งวา่ 
คริสเตียนทัว่ไปมีเร่ืองถกเถียงกนั 

ยิง่กวา่นั้นบางคนในคณะ “พระเยซูเท่านั้น” สอนวา่ ถา้ใครไม่เช่ืออยา่งคณะของเขาแลว้ พระ
เจา้จะไม่รับไปอยูส่วรรค ์ และยิง่กวา่นั้นยงัสอนวา่ คนท่ีรับบพัติศมาดว้ยน ้า “ในนามแห่งพระบิดา และ
พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” นั้นท าผดิ เขาอา้งวา่จะตอ้งรับบพัติศมาดว้ยน ้า “ในพระนามของ
พระเยซูคริสตเ์จา้เท่านั้น” ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะเขาไม่เช่ือในตรีเอกานุภาพของพระเจา้ เขาบอกวา่ “พระเยซู
เป็นพระบิดา พระเยซูเป็นพระบุตร พระเยซูเป็นพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” เขาไม่ยอมเช่ือวา่พระเจา้ทรงมี
สภาพเป็นตรีเอกานุภาพ ซ่ึงรวมเป็นพระเจา้ ค  าสอนของเขาจึงขดัแยง้กบัค าสั่งของพระเยซูในพระ
ธรรมมทัธิว 28.19 

หนงัสือเล็ก ๆ เล่มน้ีพิมพข้ึ์นก็เพื่อ 
1. ช่วยแกปั้ญหาแก่คนท่ีขอ้งใจในค าสอนของคณะน้ี 
2. เพื่อช่วยคนท่ีก าลงัเสาะหาความจริง ใหพ้บความจริง ตามหลกัพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

เราไม่พยายามเปล่ียนความเช่ือของคนท่ีเป็นคริสเตียนแลว้ใหเ้ช่ืออยา่งเรา เพราะเรา
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เช่ือวา่คริสเตียนในคริสตจกัรอ่ืนก็รักพระเจา้ และปรนนิบติัพระเจา้เท่า ๆ กบัเรา และ
เราก็ยงัเป็นมิตรกนัได ้

หนงัสือน้ีพิมพข้ึ์นก็เพื่อผูท่ี้อยากจะเช่ือตามหลกัพระคริสตธรรมคมัภีร์ เราไม่อยากเห็นใครเช่ือ
ตามค าสอนท่ีมนุษยป์ระดิษฐ์ข้ึนเอง ซ่ึงก่อใหเ้กิดความหลงผดิและก่อใหเ้กิดความไม่สบายใจ หวงัวา่ผูมี้
น ้าใจกวา้ง ผูมี้น ้าใจสุจริต และอ่อนนอ้มยอมฟังพระด ารัสของพระเจา้ จะศึกษาขอ้พระคริสตธรรม
คมัภีร์เก่ียวกบัเร่ืองน้ีดงัต่อไปน้ี โปรดอ่านหนงัสือน้ีพร้อมกบัเปิดพระคริสตธรรมคมัภีร์ดว้ย 
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หลกัความจริง 40 ข้อ 

ทีป่ฏิเสธไม่ได้ว่า 

พระเจ้าทรงเป็นตรีเอกานุภาพ 

1.ยอห์น 14:28 “ พระบดิาเป็นใหญ่กว่าเรา” 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อหน่ึง 

ยอห์น 14: 28 “เพราะว่าพระบิดาเป็นใหญ่กว่าเรา” 

ใครล่ะท่ีใหญ่กวา่ตนเอง? ถา้ตวัเองนั้นเป็นคน ๆ เดียวกบัคนท่ีเป็นใหญ่ การท่ีพระเยซูตรัสวา่ 
“พระบิดาเป็นใหญ่กว่าเรา” นัน่แสดงวา่มี “สองพระภาค” บางคนอา้งฟีลิปปี 2:6 “พระองค์นั้น (พระ
เยซู) ทรงสภาพของพระเจ้า แต่มิได้ทรงถือว่าเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นการท่ีต้องสงวนไว้” พระคมัภีร์
สองขอ้น้ีขดัแยง้กบั ยอห์น 14:28 หามิได ้ใหเ้ราพิจารณาขอ้พระธรรมทั้งสองขอ้น้ีใหถ่ี้ถว้น 

ขณะท่ีพระเยซูคริสตย์งัประทบัอยูก่บัพระเจา้บนสวรรค ์ พระองคท์รงมีสภาพเป็นพระเจา้ พระ
เยซูมิไดท้รงถือวา่นัน่เป็นการอาจเอ้ือมทดัเทียมพระเจา้ เพราะวา่พระเยซูขณะประทบัอยูใ่นสวรรค ์พระ
เยซูทรงเป็นพระเจา้ ไม่มีความเป็นมนุษยเ์จือปนเลย แต่เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จมาจากสวรรคอุ์บติัมีพระ
กายเป็นมนุษย ์“รับสภาพอย่างทาส อุบัติมีรูปกายเหมือนมนุษย์” (ฟีลิปปี 2:7) ขณะท่ีพระเยซูคริสตท์รง
เป็นมนุษยอ์ยูใ่นโลกน้ี พระเยซูคริสตท์รงเป็นทั้งมนุษยแ์ละเป็นพระเจา้พร้อม ๆ กนัทั้งสองสภาพ ความ
เป็นมนุษยข์องพระเยซูท าใหพ้ระองคท์รงรู้จกัหิวอาหาร กระหายน ้า อ่อนเพลีย เหน่ือย มีภาระหนกัใจ
ตอ้งโศกเศร้า และตอ้งอยูใ่ตก้ฏธรรมชาติของพระเจา้ในฐานะท่ีทรงเป็นมนุษย ์ เม่ือพระเยซูทรงมีสภาพ
เป็นมนุษยเ์ช่นน้ี จึงตรัสวา่ “พระบิดาทรงเป็นใหญ่กว่าเรา” ถา้พระเยซูกบัพระเจา้ทรงมีสภาพเป็นพระ
ภาคเดียวกนั เหตุใดพระเยซูจึงตรัสวา่ “พระบิดาทรงเป็นใหญ่กว่าเรา” ไดห้รือ? 
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2. ปฐมกาล 1:26 “ให้เราสร้างมนุษย์” 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อสอง 

ปฐมกาล 1: 26 “พระเจา้ทรงด าริวา่ จงใหเ้ราสร้างมนุษยต์ามแบบฉายาของเรา” 
“เรา” ในท่ีน้ีเป็นพหูพจน์ ไม่ใช่เอกพจน์ ถา้อยา่งนั้นใครเล่าท่ีทรงช่วยพระเจา้เนรมิตสร้าง

มนุษยข้ึ์น ไม่มีใครเนรมิตสร้างมนุษยข้ึ์นเป็นคนแรกนอกจากพระเจา้ ไม่มีเทวทูตหรือทูตสวรรคอ์งคใ์ด
สามารถเนรมิตสร้างนอกจากพระบิดา พระบุตรและพระวญิญาณบริสุทธ์ิ พระเจา้ทรงสงวนสิทธ์ิการ
เนรมิตสร้างน้ีไวเ้ฉพาะพระองคเ์ท่านั้น เวลาท่ีพระบิดาทรงเนรมิตสร้างมนุษยแ์ละจกัรวาลนั้น พระบุตร
และพระวญิญาณบริสุทธ์ิประทบัอยูด่ว้ย 

ในปฐมกาล 1: 2 บอกวา่ “พระวิญญาณของพระเจ้าได้ปกคลุมอยู่เหนือน า้นั้น” 
ยอห์น 1: 1 “เม่ือเดิมนั้นพระวาทะเป็นอยู่แล้ว และพระวาทะนั้นได้อยู่กับพะรเจ้า และพระวา

ทะนั้นเป็นพระเจ้า” ใครเล่าท่ีเป็นพระวาทะ? พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระวาทะ เพราะในยอห์น 1: 14 
บอกวา่ “พระวาทะนั้นได้บังเกิดเป็นเนือ้หนังและได้อาศัยอยู่กับเรา และเราได้เห็นสง่าราศีของพระองค์
เหมือนสง่าราศีซ่ึงพระบุตรองค์เดียวได้จากพระบิดา บริบูรณ์ไปด้วยคุณและความจริง” 

พระวาทะนั้นเรียกวา่ “พระบุตรองค์เดียวของพระบิดา” 
นอกจากนั้นยงัพิสูจน์ต่อไปอีกใน ววิรณ์ 19:13 วา่ “ท่านทรงเส้ือท่ีจุ่มพระโลหิต และพระนาม

ของท่านเรียกว่าพระวาทะของพระเจ้า” 
และปฐมกาล 3:22,11:7 ก็บอกชดัเจน ค าวา่ “พวกเรา” หมายความวา่มีมากกวา่หน่ึง ซ่ึงแสดงวา่ 

พระเจา้พระบิดา พระเจา้พระบุตร และพระเจา้พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดร่้วมกนัเนรมิตสร้างมนุษย ์

3. ลูกา 1:35 การประสูติ 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อสาม 

ลูกา 1:35 “ทูตสวรรค์จึงตอบนางว่า พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะเสดจ็ลงมาบนเธอ และฤทธ์ิเดช
ของผู้สูงสุดจะสวมทับเธอ เหตุฉะน้ันองค์บริสุทธ์ิท่ีจะบังเกิดน้ันจะได้นามว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า” 
พระวญิญาณบริสุทธ์ิไดเ้สด็จลงมาบนมาเรีย และฤทธ์ิเดชของผูสู้งสุดคือพระเจา้ไดส้วมทบัเธอ และ
พระบุตรของพระเจา้คือพระเยซูไดม้าประสูติ ตามค าท านายของดาวดิ สดุดี 2:7 “ท่านเป็นบุตรของเรา 
เราได้ให้ก าเนิดท่านในวนันีเ้ป็นพระบุตร” ทุกคนจะเขา้ใจเร่ืองน้ี พระเยซูไดป้ระสูติเม่ือพระวญิญาณ
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บริสุทธ์ิไดล้งมาบนมาเรีย และฤทธ์ิเดชของพระเจา้สวมทบัมาเรีย ขอ้น้ีพิสูจน์อยา่งแน่นอนถึงตรีเอกานุ
ภาพ 

4. มทัธิว 3:16,17 บัพติศมา 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อส่ี 

มทัธิว 3:16,17 และลูกา 3:21,22 พระวญิญาณทรงปรากฏขณะท่ีพระเยซูเสด็จข้ึนมาจากน ้า พระ
วญิญาณเสด็จลงมาปรากฏภาพเหมือนนกพิราบบนพระเยซู และมีพระสุรเสียงตรัสมาจากทอ้งฟ้าวา่ 
“ท่านเป็นบุตรท่ีรักของเรา เราชอบใจท่านมาก” และใครเล่าท่ีจะบงัอาจพดูไดว้า่ มีแต่พระภาคเดียว คน
ท่ีอยูใ่กลชิ้ดและไดเ้ห็นเหตุการณ์เช่นน้ียอ่มเป็นพยานยนืยนัความจริงวา่ ไดเ้ห็นพระเยซูก าลงัอยูใ่นน ้า 
พระวญิญาณบริสุทธ์ิเสด็จลงมาบนพระเยซู และมีเสียงหน่ึงดงัออกมาจากฟ้าตรัสแก่พระเยซูวา่ “ท่านนี้
เป็นบุตรท่ีรักของเรา เราชอบใจท่านมาก” และพระสุรเสียงเช่นน้ีตอ้งไม่ใช่เสียงของใครอ่ืนนอกจาก
พระสุรเสียงของพระบิดาเจา้ เพราะพระองคต์รัสเรียกพระเยซูวา่ บุตรท่ีรักของพระองค ์น่าสมเพชยิง่นกั
ท่ียงัมีมนุษยจ์  าพวกท่ีพยายามเปล่ียนแปลงขอ้ความในพระคมัภีร์ให้บิดเบือนเป็นอยา่งอ่ืนวา่ สภาพของ
พระเจา้ไม่มีลกัษณะเป็นตรีเอกานุภาพ 

5. ลูกา 4:1 การทดลอง 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อห้า 

ลูกา 4:1 ไดจ้ารึกไวว้า่ “พระเยซูประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิได้กลับไปจากแม่น า้ยาระ
เดน และพระวิญญาณได้น าพระองค์ไปในป่า” 

ถา้พระเยซูทรงเป็นพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เหตุไรพระคมัภีร์ตอนน้ีจึงบอกวา่ “พระเยซูประกอบ
ไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ” เหตุไรไม่บอกวา่พระเยซูประกอบไปดว้ยพระเยซู? และเหตุไรจึงบอกวา่ 
พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงน าพระเยซูเขา้ไปในป่า แทนท่ีจะพดูวา่พระเยซูทรงน าพระเยซูเองเสด็จเขา้ไป
ในป่าตวัเองจะน าตวัเองไดห้รือ? ถา้ใครท่ีเช่ือวา่พระเยซู พระวญิญาณบริสุทธ์ิ และพระบิดาเป็นพระ
ภาคเดียวกนั พระคมัภีร์ก็คงเขียน “พระเยซูประกอบไปดว้ยพระเยซู และพระเยซูทรงน าพระเยซูเขา้ไป
ในป่า” เม่ือฟัง ๆ ดูก็ปราศจากเหตุผลท่ีจะเป็นไปได ้และไร้ความหมาย ฉะนั้นเท่าท่ีลูกา 4:1 เขียนไวน้ั้น
ถูกตอ้งดีแลว้ 
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6. มทัธิว 6:9 พระเยซูสอนให้อธิษฐาน 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อหก 

มทัธิว 6: 9 ขอ้น้ีพระเยซูทรงสอนใหส้าวกอธิษฐานวา่ “โอพระบิดาแห่งข้าพเจ้าท้ังหลายผู้สถิต
ในสวรรค์” ในขณะนั้นพระเยซูประทบัอยูใ่นโลกและทรงสั่งสอนมนุษย ์หากมีเพียงพระภาคเดียว พระ
เยซูจะอยูใ่นสวรรคแ์ละอยูใ่นโลกในเวลาเดียวกนัไดห้รือ? เป็นไปไม่ไดท่ี้จะบอกวา่ พระเยซูทรงสั่ง
สอนสาวกผดิ ๆ พระเยซูจะสอนสาวกไดห้รือวา่มีพระบิดาในสวรรค ์ ถา้หากไม่มีพระบิดา แต่ภาพของ
ทอ้งเร่ืองนั้นเป็นจริงและเป็นภาพท่ีชดัเจนมาก กล่าวคือพระเยซูอยูใ่นโลก และทรงสอนสาวกใหรู้้จกั
อธิษฐานถึงพระบิดาเจา้ในสวรรค ์ หากพระเยซูจะสอนใหบ้รรดาคริสเตียนอธิษฐานวา่ “โอพระบิดา
แห่งข้าพเจ้าท้ังหลายผู้สถิตในสวรรค์” แต่ในเวลาเดียวกนัก็ไม่มีใครเลยในสวรรคจ์ะฟังค าอธิษฐานของ
เรา การสอนเช่นนั้นก็เท่ากบัน าคนเขา้ป่าเขา้รกเท่านั้นเอง แต่พระเยซูไม่เคยทรงท าผดิ และไม่เคย
แนะน าใครใหห้ลงทาง พระเยซูทรงสอนใหค้นอธิษฐานวา่ “โอพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์” พระเยซูทรง
ทราบอยา่งแน่นอนวา่ มีพระบิดาเจา้ก าลงัฟังค าอธิษฐานของเราอยูใ่นสวรรค ์ และทรงไดย้นิและทรง
ตอบค าอธิษฐานของเราเสมอ 

7. มทัธิว 12:32 ขดัขวางพระวญิญาณ 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อเจ็ด 

มทัธิว 12: 32 พระเยซูตรัสเตือนไวว้า่ “ผู้ใดจะกล่าวค าขดัขวางบุตรมนุษย์จะโปรดยกให้ผู้นั้น
ได้ แต่ถ้าผู้ใดจะกล่าวขดัขวางพระวิญญาณบริสุทธ์ิ จะทรงโปรดยกให้ผู้นั้นไม่ได้ท้ังในโลกนีแ้ละโลก
หน้า” 

หากวา่พระเยซูกบัพระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นพระภาคเดียวกนั เหตุไรคนท่ีพดูขดัขวางพระเยซูจึง
ยกโทษใหไ้ด ้แต่ผูท่ี้พดูขดัขวางพระวญิญาณบริสุทธ์ิจะยกโทษใหไ้ม่ได ้ปัญหาน้ีคงยากแก่การท่ีจะตอบ
วา่ พระเยซูคริสตเ์ป็นพระภาคเดียวกบัพระวิญญาณบริสุทธ์ิ การพดูด้ือดึงต่อพระเยซูทรงโปรดยกโทษ
ได ้ แต่การพูดด้ือดึงต่อพระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงโปรดยกโทษไม่ได ้ หากพระเยซูกบัพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิเป็นพระภาคเดียวกนั ก็จะตอ้งมีบทลงโทษต่อการท าผดิบาปอยา่งเดียวกนัเท่านั้นฉะนั้นในท่ีน้ี
แสดงวา่มีสองพระภาค 
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8. ยอห์น 8:42 เช้ือสายอบัราฮัม 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อแปด 

ในยอห์น 8: 42 พระเยซูคริสตต์รัสแก่พวกยดูาท่ีอา้งตวัวา่ เขามีเช้ือสายมาจากอบัราฮมั และอา้ง
วา่พวกเขาเป็นบุตรของพระเจา้แต่พวกเดียว พระเยซูยงัตรัสแก่เขาวา่ “ถ้าพระเจ้าเป็นบิดาของท่าน
ท้ังหลายแล้ว ท่านคงจะได้รักเรา เพราะว่าเราได้มาจากพระเจ้าและมาท่ีน่ี เรามิได้มาโดยล าพังเราเอง แต่
พระองค์นั้นได้ทรงใช้เรามา” พระเยซูตรัสถึงสามประการอยา่งชดัเจน ในการท่ีพระองคเ์สด็จเขา้มาใน
โลก 

ประการแรก “เรามาจากพระเจ้า” พระเยซูตรัสวา่ พระองคมิ์ไดป้ระทบัอยูต่ามล าพงัในสวรรค ์
แต่ประทบัอยูก่บัพระบิดาก่อนลงมาจากสวรรคเ์ขา้มาอยูใ่นโลกน้ี 

ประการท่ีสอง พระเยซูตรัสวา่ “เราไม่ได้มาโดยล าพังเราเอง” 
ประการท่ีสาม “แต่พระองค์ได้ทรงใช้เรามา” พระเยซูทรงยนืยนัวา่ พระบิดาทรงใชพ้ระองคใ์ห้

เขา้มาท างานในโลกน้ี พระเยซูไม่ไดใ้ชต้วัของพระองคเ์องเขา้มาในโลก ใครใชพ้ระเยซูมาไม่ใช่ตวัเอง
ใชต้วัเอง พระเจา้พระบิดาทรงใชพ้ระเยซูเขา้มาในโลก แน่นอนเราเขา้ใจพระคมัภีร์ขอ้น้ีได ้
ขอบพระคุณพระเจา้ พระเจา้พระบิดา “ได้ทรงใช้พระบุตรของพระองค์เป็นผู้ทรงระงับพระพิโรธ 
เพราะความบาปของเรา” (1 ยอห์น 4:10) 

9. มทัธิว 17:1-5 พระเยซูทรงจ าแลงพระกาย 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อเก้า 

มทัธิว 17: 1-5 พระเยซูทรงพาเปโตร ยอห์นและยากอบข้ึนไปบนภูเขา และทรงจ าแลงพระกาย
ใหอ้คัรสาวกทั้งสามคนเห็น แต่เปโตรต่ืนเตน้มากกวา่เพื่อน จึงออกปากวา่ อยากจะสร้างพลบัพลาสาม
หลงัใหโ้มเสส เอลียา และส าหรับพระเยซู คนละหน่ึงหลงั แต่ในทนัใดนั้นมีเมฆสุกใสมาคลุมเขาไว ้
แลว้มีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั้นวา่ “ท่านนีเ้ป็นบุตรท่ีรักของเรา เราชอบใจท่านนีม้าก จงเช่ือฟัง
ท่านเถิด” 

พระเยซูพระบุตรอยูบ่นภูเขา และมีพระสุรเสียงจากพระบิดาออกมาจากเมฆ พระบิดาทรง
ยนืยนัอา้งวา่ พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระองค ์ พระบิดาทรงมีพระประสงคใ์ห้อคัรสาวกรู้จกัพระ
บุตรของพระองค ์ เพื่อสาวกจะไดรู้้จกัวา่พระเยซูทรงเป็นตวัแทนของพระบิดาเขา้มาในโลก และ
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ชาวโลกควรนบัถือพระเยซู แมว้า่มนุษยบ์างคนพยายามปิดปังซ่อนเร้นความเป็นพระบุตร และพระบิดา
วา่เป็นสองพระภาค แต่ก็ปิดไม่มิตรตามเร่ืองท่ีกล่าวมาแลว้น้ีเอง 

10. มาระโก 13:32 การเสดจ็มาคร้ังทีส่อง 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อสิบ 

มาระโก 13: 32 วา่ “แต่วนันั้นโมงนั้นไม่มีผู้ใดรู้ ถึงทูตสวรรค์หรือพระบุตรกไ็ม่รู้ รู้แต่พระบิดา
องค์เดียว” พระเยซูตรัสแก่สาวกวา่ การเสด็จกลบัมาคร้ังท่ีสองของพระองคน์ั้น มนุษยแ์ละทูตสวรรคก์็
ไม่สามารถรู้ล่วงหนา้ แมพ้ระเยซูคริสตเ์องก็ไม่ทรงทราบก าหนดเวลาแน่นอน มีแต่พระบิดาเจา้องค ์
เดียวเท่านั้นท่ีทราบ หากพระบิดาและพระบุตรเป็นพระภาคเดียวกนั ท าไมพระเยซูพระบุตรจึงไม่รู้วา่ 
พระองคจ์ะเสด็จกลบัมายงัโลกน้ีอีกเป็นคร้ังท่ีสองเวลาใด พระบิดาเจา้องคเ์ดียวเท่านั้นทรงทราบหาก
ท่านจะพดูวา่พระบิดา และพระบุตรเป็นพระภาคเดียวกนั ท่านก็จะตอ้งเผชิญกบัปัญหายุง่ยาก แต่หาก
ท่านจะเช่ือตามแบบอยา่งท่ีพระคมัภีร์สอนไวว้า่ พระเจา้มีสามพระภาค ท่านก็สามารถอธิบายไดว้า่ พระ
บิดาทรงทราบวนัก าหนด แต่พระบุตรไม่ทรงทราบ ท าไมมนุษยพ์ากนัท าใหข้อ้พระคมัภีร์ยุง่ยาก 

11. ลูกา 11:13 ของประทาน 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อสิบเอด็ 

ลูกา 11:13 ในท่ีน้ีเราเห็นไดว้า่พระเจา้มีสามพระภาค พึงสังเกตดูเร่ืองน้ีดว้ยพินิจพิเคราะห์ 
“เหตุฉะนั้นถ้าท่านเองผู้ เป็นคนบาปยงัรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตน ย่ิงกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาผู้อยู่ใน
สวรรค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิแก่คนท้ังปวงท่ีขอจากพระองค์” ไม่ใช่นกัศาสนาก็เห็นวา่ ใน
ท่ีน้ีมีอยูส่ามพระภาค คนไม่ตอ้งมีความรู้อะไรมากมายก็เขา้ใจเร่ืองน้ีไดว้า่ พระเยซูตรัสถึงผูห้น่ึงท่ีจะ
ประทาน ผูป้ระทานคือพระบิดา ผูต้รัสคือพระเยซู ของประทานคือพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เม่ือพระคมัภีร์
สอนอยา่งแจ่มแจง้เช่นน้ีแลว้ เราจะเช่ือวา่มีพระเยซูองคเ์ดียวเท่านั้นหรือ พระธรรมขา้งบนน้ีสอนเร่ือง
ตรีเอกานุภาพอยา่งแจ่มแจง้ 
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12. ยอห์น 8:18 ค าพยาน 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อสิบสอง 

ยอห์น 8: 12-18 หลงัจากท่ีพระเยซูประกาศวา่ “เราเป็นความสว่างของโลก” ในขอ้ 12 ชาวฟาริ
สีก็กล่าวหาพระเยซูวา่ “ท่านเป็นพยานถึงตัวเอง ค าพยานของท่านไม่จริง” พระเยซูจึงตรัสตอบวา่ “แม้
เราเป็นพยานถึงตัวเราเอง พยานของเรากจ็ริง” 

เน่ืองจากคนเหล่านั้น ไม่ยอมรับค าพยานของพระเยซู พระองคจึ์งอา้งวา่พระบิดาเป็นพยานถึง
พระองค ์พระเยซูตรัสวา่ “พระบิดาท่ีทรงใช้เรามากเ็ป็นพยานถึงเราด้วย” (ขอ้ 18) พระเยซูทรงอา้งพระ
บญัญติัของพระเจา้ (ดูขอ้ 17, 18) วา่ไดมี้ขอ้เขียนไวใ้นพระบญัญติั 17:6 วา่ “ค าพยานของสองคนกเ็ป็น
ค าจริง” ผูห้น่ึงคือเราท่ีเป็นพยานตวัเอง และเรามีพระบิดาเป็นพยานอีกหน่ึงรวมเป็นสอง ฉะนั้นค า
พยานอา้งยนืยนัของเราจึงเป็นความจริง เพราะมีพยานสองปากแลว้ ใครจะปฏิเสธไม่ได ้

13. มทัธิว 20:20-23 ใครน่ังเบือ้งขวา 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อสิบสาม 

มทัธิว 20: 20-23 พระเยซูตรัสวา่ พระองคจ์ะทรงอนุมติัใหลู้กชายสองคนของหญิงคนนั้นนัง่
เบ้ืองขวาและเบ้ืองซา้ย ในพระราชอาณาจกัรของพระองคห์าไดไ้ม่ พระเยซูตรัสวา่ “ซ่ึงจะนั่งข้างขวา
และข้างซ้ายของเรานั้นไม่ใช่พนักงานของเราท่ีจะจัดให้ แต่พระบิดาของเราได้เตรียมไว้ส าหรับผู้ใดกจ็ะ
ให้แก่ผู้นั้น” 

หากพระเยซูเป็นพระบิดา เป็นพระวญิญาณบริสุทธ์ิและเป็นพระคริสต ์ เหตุไรพระเยซูจะทรง
อนุมติัทนัทีไม่ได ้พระเยซูเองก็ตรัสวา่ “ไม่ใช่พนักงานของเราท่ีจะจัดให้” สิทธิและอ านาจแห่งการเป็น
ใหญ่อยูท่ี่พระบิดา ไม่ใช่ท่ีพระเยซู พระบุตร น่ีแสดงวา่มีการสัมพนัธ์ระหวา่งพระบิดาและพระบุตร 
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14. ยอห์น 14:16 พระผู้ประเล้าประโลม 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อสิบส่ี 

ยอห์น 14: 16 พระเยซูทรงบอกข่าวดีแก่สาวก พระเยซูตรัสวา่ “เราจะขอพระบิดา และพระองค์
จะทรงประทานผูช่้วยอีกผูห้น่ึงแก่ท่าน เพื่อจะอยูก่บัท่านเป็นนิจ” 

มีสามพระภาคท่ีพดูเก่ียวขอ้งกนัในเร่ืองน้ี คือพระเยซู พระบิดา และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ พระ
เยซูตรัสแก่สาวกวา่ พระองคจ์ะเสด็จไปเฝ้าพระบิดา แต่ระหวา่งพระองคไ์ม่อยู ่พระองคท์รงสัญญาวา่จะ
ประทานผูช่้วยเลา้โลมอีกผูห้น่ึงมาอยูก่บัสาวก พระผูช่้วยองคน้ี์คือพระวิญญาณบริสุทธ์ิ โปรดสังเกตดู
วา่พระวญิญาณบริสุทธ์ิไม่ใช่เพียงแต่อิทธิพลเท่านั้น แต่เป็นพระภาคหน่ึงในสาม 

ขณะนั้นพระเยซูประทบัอยูท่่ามกลางสาวก และตรัสวา่ พระองคจ์ะอธิษฐานถึงพระบิดา และ
พระบิดาจะประทานผูช่้วยเลา้โลม คือ พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ใหม้าประทบัอยูก่บัสาวกเสมอเป็นนิจ 

ในยอห์น 15: 26 พระเยซูตรัสถึงพระวญิญาณอีกคร้ังหน่ึง “แต่เม่ือพระองค์ผู้ช่วยท่ีเราจะใช้มา
หาท่านท้ังหลายจากพระบิดา คือพระวิญญาณแห่งความจริงท่ีมาจากพระบิดานั้นมาแล้ว พระองค์นั้นจะ
เป็นพยานถึงเรา” จงสังเกตวา่ พระเยซูเป็นผูส่้งพระวิญญาณ พระองคไ์ม่ไดส่้งพระองคเ์อง คนท่ีมีใจ
สุจริตยอ่มจะมองเห็นความจริงน้ีได ้ถา้จะอธิบายเป็นอยา่งอ่ืนก็ปราศจากหลกัความจริง 

15. ยอห์น 16:16 “เราไปถึงพระบดิา” 

หลกัความจริงปฏเิสธไม่ได้ ข้อสิบห้า 

ยอห์น 16: 16 พระเยซูตรัสวา่ “เพราะเราไปถึงพระบิดา” 
พระเยซูตรัสแก่สาวกวา่ งานของพระองคใ์กลจ้ะส าเร็จแลว้ และพระองคจ์ะเสด็จกลบัไปเฝ้า

พระบิดา เพราะวา่ไดเ้สด็จมาจากพระบิดา พระเยซูจะเสด็จกลบัไปยงัพระองคเ์องหรือ? หากพระเยซู
เป็นแต่พระเจา้องคเ์ดียวโดยปราศจากพระบิดา ก็แปลวา่พระเยซูเสด็จกลบัไปหาตวัเองของพระองคเ์อง 
หรือมิฉะนั้นพระเยซูก็ไม่ตอ้งไปไหนเลย ซ่ึงก็น่าขบขนัมากหากพระเยซูจะตรัสเช่นนั้น 

ผูท่ี้เช่ือพระคมัภีร์ทุกคนก็เช่ือวา่ การท่ีพระเยซูตรัสวา่ “เราไปหาพระบิดาของเราในสวรรค์” 
นั้นเป็นความจริง พระเยซูคริสตต์รัสอยา่งไรก็หมายความอยา่งนั้น มิไดห้มายเป็นอยา่งอ่ืน ในขอ้ท่ีวา่
พระบิดาทรงใชพ้ระองคม์าท างานจของพระบิดา เม่ืองานของพระองคเ์สร็จแลว้ก็จะกลบัไปเฝ้าพระบิดา
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ของพระองคต์ามเดิม ขอ้ความน้ีไม่ผดิพลาดแน่ๆ คือพระบุตร (พระเยซู) ซ่ึงพระเจา้ (พระบิดา) ทรงใช้
มาท างานเม่ืองานเสร็จก็กลบัไปเฝ้าพระบิดา 

16. มทัธิว 26:39 ให้เป็นไปตามพระทยั 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อสิบหก 

มทัธิว 26: 39 ค าอธิษฐานของพระเยซูในสวนเก็ธเซมาเน ซ่ึงท าใหโ้ลกสั่นสะเทือนวา่ดงัน้ี “โอ
พระบิดาของข้าพเจ้า ถ้าเป็นได้ขอให้จอกนีเ้ล่ือนพ้นไปจากข้าพเจ้าเถิด แต่อย่างไรกดี็ อย่าให้เป็นไป
ตามใจปรารถนาของข้าพเจ้า แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์” น่ีพระเยซูอธิษฐานถึงตวัเองหรือ? 
เปล่าเลย พระเยซูไม่ไดอ้ธิษฐานถึงตวัเอง และพระบุตรของพระเจา้จะท าเช่นนั้นหรือ? ไม่มีท่ีไหนใน
พระคมัภีร์ท่ีบอกวา่ พระเยซูทรงอธิษฐานถึงพระองคเ์อง พระเยซูทรงอธิษฐานเหมือนกบัท่ีเราอธิษฐาน 
กล่าวคืออธิษฐานถึงพระบิดาเจา้ในสวรรคผ์ูท้รงรักและเมตตาเรา และพระบิดาเจา้ของเราทรงไดย้นิและ
ตอบค าอธิษฐานของเราเสมอ พระเยซูก าลงัทรงเผชิญกบัความทุกขแ์ละความตาย แต่พระเยซูทรงมอบ
ทุก ๆ อยา่งไวใ้หเ้ป็นไปตามพระทยัพระบิดา โดยเหตุน้ีพระเยซูจึงทรงอธิษฐานวา่ “อย่าให้เป็นไป
ตามใจปรารถนาของข้าพเจ้า แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์” 

17. มทัธิว 26:53 ประทานทูตสวรรค์ 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อสิบเจ็ด 

มทัธิว 26:53 พระเยซูตรัสวา่ “ท่านถือว่าเราจะขอพระบิดาของเรา และในประเด๋ียวเดียว
พระองค์จะประทานทูตสวรรค์แก่เรากว่าสิบสองกองไม่ได้หรือ?” 

ถา้พระเยซูเป็นทั้งพระบิดาและพระบุตร เหตุไรพระเยซูจึงอธิษฐานทูลถึงผูอ่ื้นใหม้าช่วย? พระ
เยซูตรัสวา่พระองคอ์าจหาคนมาช่วยเหลือไดห้ากพระองคมี์พระประสงค ์ แต่การช่วยเหลือนั้นจะมาจาก
พระบิดาของพระองค ์ กล่าวคือพระบิดาจะประทานทูตสวรรคม์ากกวา่สิบสองกองมาช่วยพระองคก์็ได ้
มีใครหรือท่ีจะขอร้องตวัเองใหส่้งผูม้าช่วยเหลือตวัเอง “ฉนัจะอธิษฐานถึงตวัฉนัเองใหส่้งผูม้าช่วยตวั
ฉนัเอง” ถา้ใครขืนพดูอยา่งนั้นก็นบัวา่เขลาเตม็ที 
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18. มทัธิว 27:46 ค าตรัสสุดท้าย 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อสิบแปด 

มทัธิว 27:46 แสดงใหเ้ราเห็นวา่ ขณะท่ีพระเยซูคริสตก์ าลงัถูกตรึงอยูบ่นไมก้างเขน พระเยซู
ตรัสวา่ “พระเจ้าข้า ๆ เหตุไฉนพระองค์ทรงทอดทิง้ข้าพเจ้าเสีย” พระเยซูทอดทิ้งตวัของพระองคเ์อง
หรือ เวลานั้นพระเยซูตรัสแก่ตวัเองหรือ ถา้พระเยซูเป็นพระเจา้แต่พระภาคเดียว พระเยซูคงจะอธิษฐาน
วา่ “เหตุไรขา้พเจา้จึงทอดทิ้งตวัของขา้พเจา้เช่นน้ี” นัน่เป็นไปไม่ไดท่ี้จะทอดทิ้งตวัของตวัเอง ถา้จะพดู
ใหช้ดัเจนวา่ “ตวัเอง ตวัเองเอ๋ย เหตุไรขา้จึงทอดทิ้งตวัเองเช่นน้ี” ถา้ฟังดูก็เป็นค าพดูของคนสติเสีย
มากกวา่คนดีจะพดูเช่นนั้น คนปกติทุกคนตอ้งยอมรับวา่ พระเยซูในขณะนั้นก าลงัตรัสอยูก่บัใครคน
หน่ึง พระเยซูจึงทรงร้องเรียกทูลขอความช่วยเหลือจากพระบิดา ในฐานะท่ีก าลงัทรงเป็นมนุษยใ์น
ต าแหน่งพระบุตรของพระเจา้ พระเยซูทรงทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจา้และพระบิดาของพระองค ์

เรารู้วา่พระบิดาไม่ไดท้อดทิ้งพระบุตร เพราะลูกา 23:46 พระเยซูตรัสวา่ “พระบิดาเจ้าข้า 
ข้าพเจ้าฝากวิญญาณจิตของข้าพเจ้าไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์” 

พระเยซูถูกตรึงบนกางเขนจนส้ินพระชนมก์็เพราะทรงกระท าหนา้ท่ีซ่ึงไดรั้บมอบหมายจาก
พระบิดา ใหม้าไถ่บาปของบรรดาประชากรชาวโลกท่ีก าลงัพินาศใหพ้น้จากไฟนรก เม่ือพระเยซูจวน 

ส้ินพระชนม ์ จึงมอบวิญญาณของพระองคไ์วก้บัพระบิดาเจา้ น่ีเราเห็นไดช้ดัเจนวา่ พระบุตร
ทรงวางใจในพระบิดาอยา่งไม่ตอ้งสงสัย “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าฝากวิญญาณของข้าพเจ้าไว้ในพระ
หัตถ์ของพระองค์” ฉะนั้นเราจึงไม่ตอ้งสงสัยอะไรอีก เพราะวา่เป็นค าตรัสของพระบุตรทูลขอต่อพระ
บิดา 

19. มทัธิว 27:43 พระบุตรของพระเจ้า 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อสิบเก้า 

พระเยซูทรงถูกเรียกวา่ พระบุตรของพระเจา้ มหาปุโรหิต พวกอาลกัษณ์และพวกผูเ้ฒ่าผูแ้ก่
ทั้งหลายพดูวา่ “เขาได้ไว้ใจในพระเจ้า ถ้าพระองค์พอพระทัยกใ็ห้ช่วยเขาเด๋ียวนีเ้ถิดด้วยเขาได้กล่าวว่า
เขาเป็นบุตรของพระเจ้า” (มทัธิว 27:43) 

นายร้อยคนท่ีเฝ้าโคนไมก้างเขนของพระเยซู ก็บอกวา่ “แท้จริงท่านผู้นีเ้ป็นพระราชบุตรของ
พระเจ้า” (มทัธิว 27:54) ทูตสวรรค ์ในลูกา 1:35 ถวายพระนามของพระเยซูวา่ “พระบุตรของพระเจ้า” 



 18 

พวกผเีรียกพระเยซูวา่ “เยซูบุตรพระเจ้า” (มทัธิว 8:29 และมาระโก 3:11) ยอห์นบพัติศมาถวายพระนาม
แด่พระเยซูวา่ “พระบุตรของพระเจ้า” และใน (ยอห์น 1:32-34) เปโตร นะธนัเอล ขนัธีชาวอายธิโอบ 
และเปาโลก็เรียกพระเยซูวา่ “พระบุตรของพระเจ้า” (ดูมทัธิว 16:16, ยอห์น 1:49, กิจการ 8:37, 9:20) ทั้ง
พระเยซูเองก็ทรงช้ีแจงวา่ “เราเป็นพระบุตรของพระเจา้” (ยอห์น 10:36) คนเหล่าน้ีไม่เรียกพระเยซูวา่
เป็นพระเจา้ (พระบิดา) แต่เรียกพระเยซูวา่เป็นพระบุตรของพระเจา้ เม่ือมีบุตรก็จ  าเป็นตอ้งมีบิดา บิดาจะ
เป็นบุตรของตวัเองไม่ได ้พระเยซูไม่ใช่พระบิดาเจา้ แต่พระเยซูทรงเป็นบุตรของพระเจา้ ถา้มีพระบุตรก็
ตอ้งมีพระบิดา เราจะเปล่ียนความจริงไม่ได ้เพราะพอ่กบัลูกจะเป็นคน ๆ เดียวกนัไม่ได ้

20. ยอห์น 20:17 “เรายงัไม่ได้ขึน้ไปหาพระบดิา” 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อยีสิ่บ 

ยอห์น 20: 17 “พระเยซูตรัสแก่มาเรียว่า อย่ายึดหน่วงเราไว้ เพราะเรายงัไม่ได้ขึน้ไปหาพระ
บิดาของเรา แต่จงไปหาพ่ีน้องของเรา บอกเขาว่าเราจะขึน้ไปหาพระบิดาของเรา และพระบิดาของท่าน
ท้ังหลาย และไปหาพระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่านท้ังหลาย” 

พระเจา้ทรงเป็นพระบิดาของพระเยซูคริสต ์ และเป็นพระบิดาของบรรดาสาวกของพระองค์
ดว้ย 

2 โครินธ์ 11: 13      “พระเจ้าคือพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา” 
ถา้พระเจา้มีพระภาคเดียว พระเยซูก็จะเป็นพระบิดาของพระองคเ์อง และจะเป็นพระเจา้ของ

พระองคเ์อง ขอ้น้ีจึงเป็นไปไม่ได ้ ใครจะเป็นพระเจา้ของตวัเองไม่ได ้ และขอ้ความน้ีก็บอกชดั ๆ วา่ 
“เราจะขึน้ไปหาพระบิดาของเรา” พระคมัภีร์ตอนน้ีใคร ๆ อ่านก็เขา้ใจได ้

21. มทัธิว 28:19 แบบพธีิบพัติศมา 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อยีสิ่บเอด็ 

มทัธิว 28:19 พระเยซูทรงสั่งสาวกใหค้นรับบพัติศมา “ในนามแห่งพระบิดา และพระบุตร และ
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ” พระคมัภีร์ขอ้น้ีบอกให้เห็นชดัวา่มีตรีเอกานุภาพ บางคนอา้งวา่พระนามพระบิดา 

นั้นคือพระเยซู  พระนามพระบุตรก็คือพระเยซูและพระนามพระวญิญาณบริสุทธ์ิก็คือพระเยซู
เหมือนกนั เราเห็นดว้ยพระนามพระบุตร คือ พระเยซู (มทัธิว 1:21) แต่ไม่ปรากฏในพระคมัภีร์ตอนใด
เลยท่ีบอกวา่ พระบิดาและพระวญิญาณบริสุทธ์ินั้นคือพระเยซู พระนามทั้งสามคือพระบิดา พระบุตร
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และพระวญิญาณบริสุทธ์ิแสดงวา่เป็นสามพระภาค และในทางตรงกนัขา้ม ในอาโมส 4:13 บอกใหเ้รา
เห็นชดัวา่ พระนามของพระเจา้เป็นใคร คือดงัน้ี “พระนามพระเจ้าแห่งพลโยธาเป็นพระนามของ
พระองค์” และในอิสยาห์ 47:4 และ 48:2 ก็บอกไวอ้ยา่งชดัเจนวา่ “พระผู้ไถ่ของเรา ทรงพระนามว่าพระ
เยโฮวาห์ จอมพลโยธา และในอพยพ 6:3 และสดุดี 83:18 พระเจา้ทรงประกาศวา่ พระนามของพระองค์
คือ “พระเยโฮวาห์” และพระนามน้ีไม่ปรากฏวา่ไดเ้คยเปล่ียนแปลงมาเป็นพระนามของพระเยซู และ
พระวญิญาณบริสุทธ์ิก็เป็นพระภาค และมีพระนามโดยเฉพาะวา่พระวญิญาณบริสุทธ์ิ (ดูยอห์น 14:26) 
สามพระภาคน้ีคือ พระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธ์ิประกอบข้ึนเป็นองคต์รีเอกานุภาพ และ
พระเยซูไดต้รัสอยา่งชดัเจนวา่ ทั้งสามพระภาค มีส่วนในพิธีบพัติศมา (อ่านมทัธิว 28:19 อีกที)” 

แต่น่าเสียดายท่ีมีผูส้อนศาสนาบางคนไดบิ้ดเบือนพระคมัภีร์ตอนน้ี เสียจนมีความหมายเป็น
อยา่งอ่ืน กล่าวคือ พยายามท่ีจะท าใหพ้ระนามของพระบิดา และของพระวิญญาณบริสุทธ์ิใหเ้ป็นพระ
เยซู ทั้งน้ีเพื่อจะท าใหค้นเช่ืออยา่งเดียวกนักบัท่ีเขาเช่ือ แมว้า่ค  าสอนนั้น ๆ จะไม่ตรงตามพระคมัภีร์ และ
เป็นความเช่ือท่ีผดิ แต่ศิษยาภิบาล ผูท้  าพิธีบพัติศมา ตอ้งออกพระนามพระบิดา พระบุตร และพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงปรากฏในมทัธิว 28:19 การท าพิธีบพัติศมา โดยออกพระนามพระเยซูเท่านั้น เป็น
การปฏิเสธพระบิดา และพระวญิญาณบริสุทธ์ิโดยเหตุน้ีเองคนเหล่าน้ีจึงพยายามนกัหนาท่ีจะใหค้นท่ี
เป็นคริสเตียนแลว้มาท าพิธีบพัติศมาใหม่ โดยออกพระนามพระเยซูเท่านั้น เม่ือท าเช่นน้ีก็เป็นการจงใจ
ปฏิเสธเร่ืองตรีเอกานุภาพค าสอนเช่นน้ีเป็นการขดัแยง้กบัค าสอนในพระคมัภีร์ ซ่ึงคริสเตียนท่ีแทจ้ริงไม่
ควรเก่ียวขอ้งหรือสนใจดว้ยเลย ไม่วา่ในกรณีใด ๆ โปรดระวงั อยา่เป็นอยา่งท่ีอคัรสาวกยอห์นไดเ้ขียน
เตือนไวใ้น 1 ยอห์น 2:22 วา่ “ใครเล่าเป็นผู้ ท่ีพูดมสุา เว้นไว้ผู้ ท่ีปฏิเสธไม่รับว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ ผู้
ท่ีปฏิเสธ พระบิดาท้ังพระบุตรผู้นั้นแหละ เป็นผู้ทรยศต่อพระคริสต์” 

22. มาระโก 16:19 ประทบัเบือ้งขวา 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อยีสิ่บสอง 

มาระโก 16:19 เป็นเร่ืองหลงัจากท่ีพระเยซูฟ้ืนคืนพระชนม ์ และพระเยซูก าลงัถูกรับข้ึนไปบน
เมฆสู่สวรรค ์ “ประทับอยู่เบือ้งขวาของพระหัตถ์ของพระเจ้า” ขณะท่ีพระเยซูประทบัอยูใ่นโลก พระ
เยซูตรัสบ่อย ๆ ถึงเร่ืองพระบิดาผูป้ระทบัอยูใ่นสวรรค ์ และหลงัจากท่ีพระเยซูทรงฟ้ืนจากตาย พระเยซู
เสด็จกลบัไปสวรรคแ์ละประทบัอยูใ่กลชิ้ดกบัพระบิดา หากพระเยซูกบัพระบิดาเป็นพระภาคเดียวกนั 
เหตุไรพระคมัภีร์จึงสอนวา่พระเยซู เสด็จไปประทบัอยูเ่บ้ืองขวาพระหตัถข์องพระบิดาเจา้มีใครบา้งท่ีจะ
พดูไดว้า่ เขานัง่อยูเ่บ้ืองขวาของตนเอง นัน่สุดวสิัยท่ีจะพดูเช่นนั้น ผูน้ั้นจะตอ้งนัง่อยูเ่บ้ืองขวาของบุคคล



 20 

อีกผูห้น่ึงซ่ึงไม่ใช่ตวัเอง อยา่งนอ้ยมีถึงหา้คร้ังท่ีพระคมัภีร์บอกวา่พระเยซูประทบัอยูเ่บ้ืองขวาพระหตัถ์
พระบิดาเช่น เอเฟซสั 1:20, โคโลีสี 3:1, ฮีบรู 1:3, 10:12, 12:2 

และในววิรณ์ 3: 21 วา่ดงัน้ี “ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะให้ผู้นั้นนั่งลงกับเราท่ีพระท่ีนั่งของเรา เหมือน
เรามีชัยชนะแล้วและนั่งลงกับพระบิดาของเราท่ีพระท่ีนั่งของพระองค์” 

ถา้หากวา่มีพระภาคเดียว พระเยซูก็ตอ้งประทบัอยูอ่งคเ์ดียวตามล าพงัในสวรรค ์พระคมัภีร์บอก
วา่ พระเยซูคริสตป์ระทบัอยูเ่บ้ืองขวาพระหตัถข์องพระเจา้พระบิดา เม่ือคริสเตียนไปอยูส่วรรคก์็จะไป
เฝ้าพระเยซูคริสตใ์กล ้ๆ พระท่ีนัง่ของพระองคด์งัท่ีพระเยซูไดท้รงสัญญาไว ้

กิจการ 7: 55, 56 “ฝ่ายสะเตฟาโนประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ได้เขม้นดูสวรรค์เห็นรัศมี
ของพระเจ้า และพระเยซูทรงยืนอยู่ เบือ้งขวาพระหัตถ์ของพระองค์ แล้วท่านได้กล่าวว่าน่ีแน่ะ ข้าพเจ้า
เห็นท้องฟ้าแหวกเป็นช่อง และบุตรมนุษย์ยืนอยู่เบือ้งขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า” จากภาพน้ีเราเห็นได้
ชดัเจนวา่ มีสามพระภาคเขา้มาปรากฏ ในขณะนั้นสะเตฟาโนก าลงัอยูใ่นโลกพร้อมกบัคนท่ีปฏิเสธพระ
เยซู แต่เพราะสะเตฟาโนประกอบดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ จึงมองเห็นพระเยซูก าลงัยนือยูก่บัพระบิดา 

23. กจิการ 1:6-8 พระราชอาณาจกัร 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อยีสิ่บสาม 

กิจการ 1:6,8 บรรดาสาวกของพระเยซูไดทู้ลถามเร่ืองพระราชอาณาจกัรใหม่ของพระองคท่ี์จะ
กูเ้อกราชส าหรับชาติอิสราเอลวา่ เม่ือไรจะเร่ิมตน้? พระเยซูจึงตรัสตอบวา่ “มิใช่ธุระของท่านท้ังหลายท่ี
จะรู้เวลา และกาลก าหนดซ่ึงพระบิดาได้ทรงด าริไว้ โดยอ านาจของพระองค์ แต่ท่านท้ังหลายจะได้รับ
พระราชทานฤทธ์ิเดช เม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะเสดจ็มาเหนือท่าน” 

พระเยซูตรัสวา่ สิทธิอ านาจไม่ไดอ้ยูท่ี่พระองค ์ แต่อยูท่ี่พระบิดา เม่ือสาวกรับพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิ เขาจะไดรั้บฤทธ์ิเดชจากพระบิดา 

24. กจิการ 2:32,33 ค าเทศนาของเปโตร 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อยีสิ่บส่ี 

กิจการ 2: 32, 33 เปโตรไดก้ล่าวค าเทศนาในวนัเพน็เทคศเตวา่ “พระเยซูนี ้ พระเจ้าได้ทรง
บันดาลให้คืนพระชนม์แล้ว ข้าพเจ้าท้ังหลายเป็นพยานด้วยเหตุการณ์นี ้ เหตุฉะนั้นเม่ือพระหัตถ์เบือ้ง
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ขวาของพระเจ้าได้ทรงต้ังพระองค์ (พระเยซู) ขึน้ และคร้ันพระองค์ได้ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิจาก
พระบิดาตามค าทรงสัญญา พระองค์ได้ทรงฤทธ์ิเดชนีล้งมาตามซ่ึงท่านท้ังหลายได้ยินและได้เห็นแล้ว” 

เปโตรไดบ้อกแก่ประชาชนในวนันั้นวา่ พวกเขาไดย้อมใหมื้อคนชัว่ร้ายจบัพระเยซูตรึงไวท่ี้ไม้
กางเขน และพระเจา้ไดท้รงบนัดาลใหพ้ระเยซูทรงเป็นข้ึนมาจากตาย (อ่านขอ้ 23,24) และเปโตรยงั
ประกาศต่อไปอีกวา่ อคัรสาวกเป็นพยานวา่ พระเยซูยงัทรงพระชนมอ์ยู ่ และประทบัอยูเ่บ้ืองขวาพระ
หตัถพ์ระบิดาและพระเจา้ทรงยกยอ่งพระเยซู ท่านยนืยนัวา่พระเยซูไดท้รงรับ พระวิญญาณบริสุทธ์ิจาก
พระบิดาตามท่ีพระบิดาทรงสัญญา และพระวิญญาณบริสุทธ์ิน้ี ไดเ้สด็จมากระท าการอิทธิฤทธ์ิใหญ่
หลวงในวนัเพน็เทคศเต 

เม่ือใคร ๆ ไดอ่้านพระคมัภีร์ตอนน้ีก็ตอ้งรู้แน่วา่ มีสามพระภาคในเร่ืองน้ี กล่าวคือมีพระเจา้ 
พระเยซู และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ แต่ละภาคทรงมีพระนามแยกจากกนัไม่ปะปนกนัเลย คิดวา่เร่ืองน้ีทุก
คนจะเขา้ใจไดแ้จ่มแจง้ 

25. กจิการ 2:38,39 ชนชาติยวิรับบพัตศิมา 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อยีสิ่บห้า 

กิจการ 2:38,39 “ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาวา่ จงกลบัใจเสียใหม่และรับบพัติศมาในนามแห่ง
พระเยซูคริสตส้ิ์นทุกคน เพื่อความผดิบาปของท่านจะทรงยกเสีย แลว้ท่านจะไดรั้บพระราชทานพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ” ผูท่ี้ปฏิเสธตรีเอกานุภาพอา้งวา่ คนจะตอ้งรับบพัติศมาในนามของพระเยซูเท่านั้น แต่
เขาลืมวา่ทุกคนท่ีประชุมกนัในวนัเพน็เทคศเตนั้นเป็นชนชาติยวิ ผูซ่ึ้งรู้จกัพระเจา้แลว้ แต่ไม่ยอมเช่ือวา่
พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้ แต่ในวนัเพน็เทคศเตนั้น เม่ือเขาไดย้นิค าเทศนาของเปโตรเขารู้สึก
แปลบปลาบใจ และถามวา่ เราจะท าอยา่งไร เปโตรจึงตอบอยา่งชดัเจนวา่ จงกลบัใจเสียใหม่ และรับบพั
ติศมาในนามแห่งพระเยซูคริสต ์

เปโตรไดพ้ิสูจน์ตรีเอกานุภาพทนัที เพราะท่านไดช้ี้แจงต่อไปวา่ แล้วท่านจะได้รับพระราชทาน
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ ด้วยว่าค าท่ีตรัสสัญญานั้นได้แก่ท่านท้ังหลาย ...คือทุกคนท่ีพระเจ้าของเราจะทรง
เรียกมาเฝ้าพระองค์” เม่ือเขาไดย้นิอยา่งนั้น เขาจึงรับบพัติศมา 

ในกิจการ 19:1-8 เปาโลไดใ้หสิ้บสองคนผูซ่ึ้งรับบพัติศมาของยอห์น รับบพัติศมาในนามของ
พระเยซูเจา้ ในเร่ืองน้ีคนท่ีรับบพัติศมาเป็นชนชาติยวิดว้ย ผูซ่ึ้งประกอบดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิเม่ือรับ
บพัติศมา และเปาโลไดส้ั่งสอนและชกัชวนใหเ้ช่ือในส่ิงซ่ึงวา่ดว้ยแผน่ดินของพระเจา้ 
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เราไม่ทราบวา่ เขาไดใ้ชค้  าอะไรในพิธีบพัติศมา แต่เรารู้แน่วา่ ไม่มีสักขอ้เดียวท่ีเปาโล หรือเป
โตร หรือยอห์น หรือคนอ่ืนท่ีไดเ้ขียนจดหมายฝาก ไดป้ฏิเสธค าตรัสของพระเยซูเราเช่ือวา่ เม่ือเขาท าพิธี
บพัติศมา เขาไดใ้ชต้ามค าสั่งของพระเยซูในมทัธิว 28:19 ท าไมบางคนไดพ้ยายามเปล่ียนค าสั่งสุดทา้ย
ของพระเยซู 

26. กจิการ 5:30-32 พระเจ้าทรงให้พระเยซูเป็นขึน้มา 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อยีสิ่บหก 

กิจการ 5:30,32 “พระเยซูซ่ึงท่านท้ังหลายได้ฆ่าเสียโดยแขวนไว้ท่ีต้นไม้ พระเจ้าแห่งบรรพ
บุรุษของเราได้ทรงบันดาลให้เป็นขึน้มาใหม่ พระเจ้าได้ทรงต้ังพระองค์ไว้ท่ีพระหัตถ์เบือ้งขวาของ
พระองค์ ให้เป็นพระองค์เจ้าและผู้ช่วยให้รอด....เราท้ังหลายจึงเป็นพยานถึงค าเหล่านี ้ และพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิซ่ึงพระเจ้าได้ทรงประทานให้ทุกคนท่ีเช่ือฟังพระองค์” 

ขณะนั้นเปโตรซ่ึงไดอ้อกมาจากคุกไดอ้ยา่งน่าประหลาดและกลบัมาเทศนาสั่งสอนประชาชน
ในโบสถ ์เปโตรไดเ้ทศนาเทิดทูนวา่พระเยซูคริสตเ์ป็นพระเจา้ และเป็นพระผูช่้วยไถ่บาปของปวงมนุษย ์
เปโตรประกาศวา่ พระเจา้พระบิดาของบรรพบุรุษทรงเป็นผูบ้นัดาลใหพ้ระเยซูฟ้ืนคืนพระชนม ์ เรา 
(หมายถึงเปโตรและบรรดาอคัรสาวก) มายืนยนัเป็นพยานดว้ยวา่ การท่ีพระเยซูทรงฟ้ืนคืนพระชนมน์ั้น
เป็นความจริง และเป็นพยานดว้ยวา่ พวกเราไดรั้บพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธ์ิดว้ยถอ้ยค าท่ีเป
โตรพดูน้ีเขา้ใจไดแ้จ่มแจง้ชดัเจน น่ีก็เป็นขอ้พิสูจน์ไดเ้พียงพอส าหรับคนท่ีช่างสงสัย พระเจา้แห่งบรรพ
บุรุษของชนชาติอิสราเอลเป็นผูท้รงบนัดาลใหพ้ระเยซูฟ้ืนจากตาย พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงยนืยนัขอ้น้ี 
เม่ือเราเห็นภาพของพระเจา้ 1 ภาพของพระเยซู 1 และภาพของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 1 ผูท่ี้ใชค้วามคิด
ยอ่มรับวา่ นัน่เป็นสภาพของตรีเอกานุภาพ 

27. กจิการ 10:38 พระเจ้าทรงชโลมพระเยซู 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อยีสิ่บเจ็ด 

กิจการ 10:38 “เร่ืองพระเยซูชาวนาซาเร็ธว่าพระเจ้าได้ทรงชโลมพระองค์โดยพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิและโดยฤทธานุภาพ” หากวา่พระเจา้และพระเยซูเป็นพระภาคเดียวกนั และพระนามพระบิดา
เป็นพระเยซู และพระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นพระเยซูจริงอยา่งวา่แลว้ เราก็จะไดข้อ้พระคมัภีร์ใหม่ดงัน้ี 
“พระเยซูทรงเจิมพระเยซูชาวนาซาเร็ธดว้ยพระเยซูและฤทธานุภาพ” ถา้ใครเช่ืออยา่งน้ีก็โง่เตม็ที เพราะ
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พระเจา้จะตอ้งทรงเจิมใครอีกผูห้น่ึงไม่ใช่ทรงเจิมพระองคเ์อง และพระเจา้ทรงเจิมใคร พระเยซูคริสต์
ชาวนาซาเร็ธ พระเจา้ทรงเจิมดว้ยอะไร ทรงเจิมดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ขอ้น้ีจะผดิพลาดไม่ไดว้า่ พระ
เจา้ทรงเจิมพระเยซูชาวนาซาเร็ธดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

ฉะนั้นไม่มีปัญหาเลย ในเร่ืองสามพระภาคท่ีปรากฏในเร่ืองน้ี นัน่คือพระเจา้ พระเยซูและพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ ถา้เช่ือเช่นน้ีก็ท  าใหพ้ระคมัภีร์ด ารงอยูใ่นฐานะท่ีมัน่คง ถูกตอ้งตลอดเวลา เรา
จ าเป็นตอ้งซ่ือตรงในการใชพ้ระด ารัสแห่งความจริง (2 ทิโมธี 2:15) 

28. โรม 15:30 เปาโลขอร้องให้อธิษฐาน 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อยีสิ่บแปด 

พระเจา้เป็นสามพระภาค ซ่ึงเขียนไวช้ดัเจนใน โรม 15:30 “พี่นอ้งทั้งหลาย โดยเห็นแก่พระเยซู
คริสตพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราและโดยเห็นแก่ความรักของพระวญิญาณ ขา้พเจา้วงิวอนขอท่านใหช่้วย
อธิษฐานพระเจา้โดยใจร้อนรนเพื่อขา้พเจา้” 

พระคมัภีร์ขอ้น้ีเราจะมองขา้มความจริงไปไม่ไดเ้ลยเป็นขอ้ท่ีแบ่งแยก สามพระภาคของพระเจา้
ไวอ้ยา่งไม่ผดิพลาด เปาโลขอร้องคริสเตียนชาวโรมใหท้ า “โดยเห็นแก่พระเยซูคริสต์” และโดยเห็นแก่ 
“ความรักของพระวิญญาณ และขอร้องให้ “อธิษฐานถึงพระเจ้า” เพื่อเปาโล 

พระคมัภีร์ขอ้น้ีเราจะเห็นทั้งสามพระภาค คือ 
1. พระเยซูคริสต ์(พระบุตร) 
2. พระวญิญาณ (พระวญิญาณบริสุทธ์ิ) 
3. พระเจา้ (พระบิดา) 

แต่ในท่ีน้ีไม่หมายความวา่ พระเจา้มีสามองคอ์ยา่งคณะ “พระเยซูเท่านั้น” ปรักปร าเราท่ีเช่ือใน 
“ตรีเอกานุภาพ” เราเช่ือวา่มีพระเจา้แต่พระองคเ์ดียว แต่ด ารงพระองคเ์องอยูเ่ป็นสามพระภาค คือ พระ
บิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 
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29.1 โครินธ์ 8:6 พระเจ้าองค์เดยีว 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อยีสิ่บเก้า 

1 โครินธ์ 8:6 บอกวา่ “แต่ว่าเราท้ังหลายมีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดา และส่ิงสารพัดท้ังปวง
บังเกิดมาแต่พระองค์นั้นและเราอยู่ในพระองค์และเรามีพระเยซูคริสตเจ้าพระองค์เดียว และส่ิงสารพัด
ท้ังปวงกบ็ังเกิดขึน้โดยพระองค์นั้น และเราท้ังหลายกเ็ป็นมาโดยพระองค์” 

ส าหรับบางคนก็ยนืกระต่ายขาเดียววา่ มีพระเจา้เท่ียงแทแ้ต่พระองคเ์ดียว และเราก็เห็นดว้ยหลกั
ความเช่ือขอ้น้ี แต่เราตอ้งอธิบายเร่ืองพระเจา้องคเ์ดียวน้ีในทศันะท่ีตรงกบัหลกัพระคมัภีร์ พระธรรม 1 
โครินธ์ 8:6 บอกเราแจ่มแจง้วา่ “พระเจ้ามีองค์เดียวคือพระบิดา และเรามีพระเยซูคริสตเจ้าพระองค์
เดียว” (ยอห์น 1:1, ฮีบรู 1:5-8) และมีพระนามวา่พระเยซูพระบุตรของพระเจา้ (ดูหลกัความจริงขอ้ 16) 
ดงันั้นพระเยซูจึงมีสภาพเป็นพระเจา้ พระบุตรของพระเจา้ ในพระกิตติคุณยอห์นใชค้  าวา่ “พระบิดา” 
มากกวา่หน่ึงร้อยคร้ัง แต่ไม่มีจนคร้ังเดียวท่ีพดูเล็งถึงพระเยซู พระเยซูไม่เคยตรัสวา่ “เราเป็นพระบิดา” 
แต่เราทั้งหลายมีพระเจา้องคเ์ดียวคือพระบิดาและพระผูช่้วยใหร้อดองคเ์ดียวคือพระเยซูคริสต ์ ผูเ้ป็น
พระบุตรของพระเจา้ 

30. โคโลสี 1:15 แบบพระฉายของพระเจ้า 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อสามสิบ 

โคโลสี 1:15 “พระองค์เป็นแบบพระฉายของพระเจ้า ผู้ ซ่ึงไม่ประจักษ์แก่ตาน้ัน” พระเจา้พระ
บิดา กบัพระเจา้พระบุตรทรงมีสภาพไม่เหมือนกนั พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระฉายาของพระบิดาเจา้ มี
หลายนคนรู้สึกยุง่เม่ือพระเยซูตรัสในยอห์น 14:9 วา่ “ผู้ท่ีได้เห็นเรากไ็ด้เห็นพระบิดา” พระเยซูทรง
หมายถึงวา่พระองคเ์องทรงเป็นพระฉายาของพระเจา้ คนท่ีรู้จกัพระเยซูคริสตจ์ริง ๆ ก็จะเห็นแสง
สะทอ้น เป็นพระฉายาของพระบิดา ฮีบรู 1:3 บอกวา่ “พระบุตรนั้นเป็นแสงแห่งสง่าราศีของพระองค์ 
(พระบิดา) และเป็นแบบพระฉายของพระองค์นั้นเองทีเดียว” แปลวา่พระฉายาของพระเจา้ปรากฏใน
องคพ์ระเยซูคริสต ์ นัน่คือพระเยซูมีพระลกัษณะเหมือนกบัพระบิดาของพระองค ์ ในยอห์น 1:18 พระ
เยซูตรัสอยา่งชดัเจนวา่ “ไม่มีใครได้เห็นพระเจ้าเลย พระบุตรองค์เดียว ของพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ใน
ทรวงของพระบิดาท่านองค์นั้นได้ส าแดงพระองค์แล้ว” หมายความวา่มีอยูท่างเดียวเท่านั้นท่ีจะเห็นพระ
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เจา้ คือมองผา่นทางองคพ์ระเยซูคริสต ์ เพราะวา่พระเยซูคริสตเ์ป็นพระฉายาของพระเจา้ ใครท่ีแสวงหา
ความจริงจากพระเจา้ยอ่มพบความจริงจากพระเยซู 

31.1 ทโิมธี 2:5 คนกลาง 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อสามสิบเอด็ 

1 ทิโมธี 2:5 “เพราะว่ามีพระเจ้าองค์เดียว และมีคนกลางแต่ผู้ เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือ
พระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์” นัน่หมายความวา่ พระเจา้ผูท้รงปกครองทุก ๆ ส่ิงทัว่จกัรวาลมี
แต่พระองคเ์ดียว และคนกลางระหวา่งพระเจา้กบัมนุษยก์็มีแต่ผูเ้ดียวคือ พระเยซูผูป้ระทบัอยูเ่บ้ืองขวา
พระหตัถข์องพระเจา้ ซ่ึงทูลอธิษฐานแทนเรา คร้ังหน่ึงพระเยซูประทบัอยูใ่นโลกทรงสอนประชาชนให้
รู้จกัพระเจา้ แต่เด๋ียวน้ีพระเยซูประทบัอยูใ่นสวรรคโ์ดยทรงเป็นคนกลาง เพื่อบรรดาคริสเตียนทัว่โลก 
ภาพน้ีเป็นภาพท่ีสวยงาม ผูท่ี้มองไม่เห็นภาพน้ีเป็นผูข้าดประสบการณ์อนัแทจ้ริงกบัพระเจา้ พระเยซูจะ
ท าหนา้ท่ีเป็น คนกลางระหวา่งพระองคเ์องกบัมนุษยน์ั้นยอ่มเป็นไปไม่ได ้ ฉะนั้นพระเยซูตอ้งเป็นคน
กลางระหวา่งพระเจา้กบัมนุษย ์

32. ฮีบรู 1:5,8 พระบดิาและพระบุตร 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อสามสิบสอง 

ฮีบรู 1: 5, 8 ในขอ้ 5 พระเจา้ทรงเรียกพระเยซูคริสตว์า่เป็นพระบุตร พระเจา้ทรงเป็นพระบิดา
ของพระเยซูและในขอ้ 8 “แต่ส่วนพระบุตรนั้นพระองค์ตรัสว่า พระเจ้าข้าพระท่ีนั่งของพระองค์อยู่ ช่ัว
กัปป์ช่ัวกัลป์” 

พระเจา้พระบิดาทรงเรียกพระคริสตว์า่พระบุตร และทรงเรียกพระบุตรวา่เป็นพระเจา้ และพระ
บุตรทรงเรียกพระเจา้วา่พระบิดา โดยเหตุน้ีแหละเราจึงเช่ือเร่ืองตรีเอกานุภาพ พระเยซูทรงเป็นพระบุตร 
แต่กระนั้นพระบุตรก็ยงัเป็นพระเจา้ 

บางคนสะดุดเร่ือง ยอห์น 1: 1, 2 “เม่ือเดิมนั้นพระวาทะเป็นอยู่แล้ว และพระวาทะนั้นได้อยู่กับ
พระเจ้า และพระวาทะนั้นเป็นพระเจ้า” 

เรายอมรับแลว้วา่ พระเยซูทรงเป็นพระเจา้ แต่ไม่ใช่พระเจา้ในต าแหน่งพระบิดา แต่พระเยซู
ทรงเป็นพระเจา้ในต าแหน่งพระบุตร ในปฐมกาลสมยัดั้งเดิมพระเยซูทรงเป็นพระวาทะอยูต่ลอดกาลนิ
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รันดร์ แต่ยอห์น 1: 14 บอกวา่ “พระวาทะนั้นได้บังเกิดเป็นเนือ้หนัง และได้อาศัยอยู่กับเรา” ถา้เราสุจริต
ต่อตวัเองเราจะเห็นพระบิดาและพระบุตรในท่ีน้ีไดอ้ยา่งชดัเจน 

33. ฮีบรู 9:14 พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อสามสิบสาม 

ฮีบรู 9: 14 “พระโลหิตของพระเยซูคริสต ์ ผูป้ระกอบดว้ยพระวญิญาณนิรันดร์ไดท้รงถวาย
พระองคเ์องแก่พระเจา้เป็นเคร่ืองบูชาอนัปราศจากต าหนิ...เพื่อจะไดป้ฏิบติัพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู”่ 

ผูเ้ขียนหนงัสือฮีบรูไดบ้อกเราถึงสามส่ิงในขอ้น้ีคือ 
1. พระโลหิตของพระคริสต ์ซ่ึงช าระมโนธรรมของเราใหผ้อ่งใส 
2. พระคริสตท์รงถวายพระกายของพระองคเ์องต่อพระวญิญาณนิรันดร์ พระวญิญาณ    

นิรันดร์น้ีคือพระวญิญาณบริสุทธ์ิซ่ึงด ารงอยูเ่ป็นนิตย ์ พระองคท์รงเป็นพระเจา้เท่ียง
แท ้

3. พระเยซูทรงถวายพระองคเ์อง เป็นเคร่ืองบูชาอนัปราศจากต าหนิแก่พระเจา้ 
สามพระภาคน้ีเราเห็นไดช้ดัเจนจากพระคมัภีร์ขอ้น้ี และไม่มีหนทางจะอธิบายหรือเปล่ียน

ความหมายเป็นอยา่งอ่ืนได ้

34.1 เปโตร 1:2 พระบดิาทรงล่วงรู้ก่อน 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อสามสิบส่ี 

1 เปโตร 1:2 “พระบิดาเจา้ไดท้รงล่วงรู้ไวก่้อน โดยพระวิญญาณไดท้รงช าระใหบ้งัเกิดความนบ
นอบเช่ือฟัง และใหรั้บการประพรมดว้ยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์” 

มีสามส่ิงและสามพระภาคซ่ึงพดูถึงในพระคมัภีร์ตอนน้ี 
1. การล่วงรู้เหตุการณ์ภายหนา้ของพระบิดาเจา้ 
2. การช าระใหส้ะอาดบริสุทธ์ิของพระวญิญาณ 
3. พระโลหิตของพระเยซูคริสต ์ช่างน่าท่ึงและน่าประหลาดท่ีเราไดเ้ห็นพระบิดา พระบุตร และ

พระวญิญาณบริสุทธ์ิ หากเราเป็นคนสุจริตต่อตวัเราเอง เราก็คงยอมรับวา่พระบิดา พระบุตร และพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นตรีเอกานุภาพ 
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35.1 เปโตร 3:18 พระคริสต์ต้องทนทุกข์ทรมาน 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อสามสิบห้า 

1 เปโตร 3:18 “ดว้ยวา่พระคริสตก์็ตอ้งทรงทนทุกขท์รมาน..เพื่อจะไดน้ าเราทั้งหลายไปถึงพระ
เจา้ พระองคจึ์งไดม้รณาในเน้ือหนงั แต่ทรงชีวติเป็นข้ึนในวญิญาณ” 

จากพระคมัภีร์ขอ้น้ีเราเห็นถึงสามพระภาค คือ 
1. พระคริสตท์รงถูกทนทุกขท์รมาน 
2. เพื่อจะน าเราไปถึงพระเจา้ 
3. และพระเยซูคริสตท์รงฟ้ืนคืนพระชนมโ์ดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

ฉะนั้นพระเยซู พระเจา้พระบิดา และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ประกอบข้ึนเป็นพระเจา้ และก็ไม่มี
อะไรจะพดูถกเถียงกนัอีกต่อไป 

36.1 ยอห์น 2:22 ผู้ทรยศต่อพระคริสต์ 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อสามสิบหก 

1 ยอห์น 2:22 “ใครเล่าเป็นผู้ ท่ีพูดมสุา เว้นไว้ผู้ ท่ีปฏิเสธไม่รับว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ ผู้ ท่ี
ปฏิเสธพระบิดาท้ังพระบุตร ผู้นั้นแหละเป็นผู้ทรยศต่อพระคริสต์” 

ในพระคมัภีร์ขอ้น้ีไม่ไดบ้อกวา่ ผูท่ี้ปฏิเสธวา่พระบิดาเป็นพระบุตร หรือผูท่ี้ปฏิเสธวา่พระบุตร
เป็นพระบิดา แต่ผูท่ี้ปฏิเสธพระบิดาและพระบุตรเป็นผูท่ี้ทรยศต่อพระคริสต ์ พระคมัภีร์ขอ้น้ีแหละ จึง
เป็นค าฟ้องร้องแก่คนท่ีเช่ือพระเยซูเท่านั้น ไม่มีอะไรอีกท่ีจะปรักปร ารุนแรงยิง่กวา่น้ี ส าหรับผูท่ี้ปฏิเสธ
ตรีเอกานุภาพของพระเจา้ “คนท่ีปฏิเสธพระบิดาและพระบุตรเป็นผู้ ท่ีทรยศต่อพระคริสต์” และมีพระ
คมัภีร์อีกขอ้หน่ึงคือ (2 ยอห์น 9) บอกไวรุ้นแรงยิง่นกัวา่ “ผู้ใดละเมิดและไม่ได้อยู่ในพระโอวาทของ 
พระคริสต์ ผู้นั้นไม่มีพระเจ้า ผู้ใดด ารงอยู่ในพระโอวาทของพระคริสต์ ผู้นั้นมีท้ังพระบิดาและท้ังพระ
บุตรด้วย” ฉะนั้นเราจึงไม่สงสัยวา่เรามีทั้งพระบิดาและพระบุตร เม่ือมีบุตรตอ้งแสดงวา่มีบิดา เม่ือมีบิดา
และแสดงวา่มีบุตร ขอบพระคุณพระเจา้ท่ีมีเราทั้งพระบุตรและพระบิดา  
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37. ยูดา 20,21 การอธิษฐานในพระวญิญาณ 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อสามสิบเจ็ด 

ยดูา 20:21 “โดยการก่อสร้างตัวของท่านขึน้บนความเช่ืออันบริสุทธ์ิย่ิงของท่าน และโดยการ
อธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ จงรักษาตัวไว้ในความรักของพระเจ้า คอยท่าพระกรุณาแต่พระเยซู
คริสต์เจ้าของเราจนกว่าจะได้ชีวิตนิรันดร์” 

จากพระคมัภีร์ขอ้น้ีเราจะเห็นตรีเอกานุภาพไดอ้ยา่งชดัเจนคือ 
1. โดยการอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
2. รักษาตวัของท่านในความรักของพระเจา้ 
3. คอยท่าดูพระมหากรุณาธิคุณของพระเยซูคริสตเ์จา้ของเรา 

หากวา่สามพระภาคน้ีเป็นเพียงพระภาคเดียว ท าไมไม่พดูวา่ “จงอธิษฐานในพระเยซูคริสต ์
รักษาตวัของท่านไวใ้นความรักของพระเยซูคริสต ์ และคอยท่าดูพระมหากรุณาธิคุณของพระเยซูคริสต ์
ถา้พดูอยา่งนั้นความหมายในพระคมัภีร์จะคลุมเคลือเตม็ที แต่พระคมัภีร์ขอ้น้ีเห็นไดช้ดัเจนวา่พระเจา้มี
สภาพเป็นสามพระภาคดงัพระธรรมยดูาไดจ้ารึกไว ้คือพระวญิญาณบริสุทธ์ิ พระบิดาเจา้ และพระเยซู 
คริสตเจา้ ซ่ึงคริสเตียนท่ีแทจ้ริงก าลงัเตรียมตวัคอยท่าตอ้นรับพระเยซูจะเสด็จกลบัมาแน่ ๆ” 

38.2 ยอห์น 3 ยอห์นขอพระพร 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อสามสิบแปด 

2 ยอห์น 3 “ขอใหพ้ระกรุณาธิคุณ พระเมตตาคุณและสันติสุขมาจากพระเจา้ผูท้รงเป็นพระบิดา 
และจากพระเยซูคริสตเจา้ผูท้รงเป็นพระบุตรแห่งพระบิดานั้น สถิตอยูก่บัพวกเราในความจริงและใน
ความรัก” 

จากขอ้พระธรรมขา้งบนน้ีเราจะเห็นไดว้า่ พระเจา้ทรงเป็นพระบิดา และเห็นวา่พระเยซูทรง
เป็นพระบุตร พระบิดาทรงเป็นพระภาคหน่ึง และพระบุตรของพระบิดาเป็นอีกพระภาคหน่ึง และทั้ง
สองพระภาคน้ีร่วมกนัประทานพระพรแห่งพระคุณและสันติสุขใหแ้ก่คนของพระองค ์ 2 เปโตร 1:2 ก็
พดูย  ้ามีขอ้ความอยา่งเดียวกนั ทั้งสองอคัรสาวกก็เนน้เร่ืองคลา้ยคลึงกนัและไปแนวเดียวกนั 
ขอบพระคุณพระเจา้ท่ีเรามีทั้งพระบิดาและพระบุตร (2 ยอห์น 9) 
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39.2 โครินธ์ 13:14 ขอพระพรปิดการนมสัการ 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อสามสิบเก้า 

2 โครินธ์ 13:14 “ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสตเจ้า ความรักแห่งพระเจ้า และความสนิท
สนมกับพระวิญญาณบริสุทธ์ิด ารงอยู่กับท่านท้ังหลายเถิด” 

ขอ้น้ีเราเรียกวา่การขอพระพรแบบอคัรสาวกของพระเยซู ขอ้น้ีเองก็เป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงค า
สอนเร่ืองตรีเอกานุภาพ ถา้มีเพียงพระเยซูคริสตอ์งคเ์ดียว เหตุไรเปาโลจึงไม่อธิษฐานว่า “ขอให้พระคุณ
และความรักความสนิทสนมของพระเยซูคริสต์จงอยู่กับท่านทุกคน” เหตุไรจะตอ้งเสียเวลาและเสียน ้า
หมึกเขียนวา่ “ขอใหพ้ระคุณของพระเยซูคริสตแ์ละความรักของพระเจา้ และความสนิทสนมกบัพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิด ารงอยูก่บัท่านทั้งหลายทุกคน” ค  าตอบก็ง่ายมาก เพราะเปาโลเช่ือในตรีเอกานุภาพ ซ่ึง
เป็นพระเจา้แต่องคเ์ดียวนัน่เอง เปาโลเช่ือวา่พระเจา้ทรงเป็นตรีเอกานุภาพ คือพระบิดา พระบุตร และ
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ ถา้เปาโลงดเวน้ขอ้หน่ึงขอ้ใดก็แปลวา่ยงับกพร่อง และสภาพของพระเจา้ก็ไม่ครบ
สมบูรณ์ ท่านเช่ือพระคมัภีร์ขอ้น้ีไหม? 

40. ววิรณ์ 5:1-14 พระทีน่ั่งในสวรรค์ 

หลกัความจริงทีป่ฏเิสธไม่ได้ ข้อส่ีสิบ 

ววิรณ์ 5:1-14 แสดงใหเ้ราเห็นภาพอยา่งน่าอศัจรรยใ์จของพระบิดา และพระบุตรในสวรรค ์
พระเจา้ (พระบิดา) ประทบัอยูบ่นพระท่ีนัง่ และมีหนงัสือเล่มหน่ึงอยูใ่นพระหตัถแ์ละไม่มีใครสามารถ
เปิดหนงัสือและตราท่ีประทบัอยูบ่นหนงัสือเล่มนั้นไดเ้ลย ไม่มีใครในโลกหรือสวรรคห์รือในนรก
สามารถเปิดหรืออ่านไดเ้ลย แต่มีผูป้กครองคนหน่ึงบอกวา่ “อย่าร้องไห้เลยน่ีแน่ะ สิงโตแห่งตระกูลยะฮู
ดา (คือพระเยซู) ท่ีเป็นแต่มูลรากของดาวิด ท่านได้ชัยชนะ จึงแกะตราท้ังเจ็ดดวง และคล่ีหนังสือนัน้
ออกได้” 

ท่านลองวาดภาพดูซิวา่ พระบิดาเจา้กบัพระเยซูจะเป็นพระภาคเดียวกนัไดห้รือ? ในววิรณ์ 5:13 
จะตอบปัญหาเร่ืองน้ีไดต้ลอดไป “...ข้าพเจ้าได้ยินร้องว่า จงถวายค าสดุดีและยศศักด์ิและรัศมีภาพและ
ฤทธ์ิเดช แด่พระองค์ผู้ประทับบนพระท่ีนั่งนั้น (พระบิดา) และแด่พระเมษโปดก (พระเยซูคริสต์) นั้น 
สืบ ๆ ไปเป็นนิตย์” 
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ขอ้สรุป หลงัจากท่ีเราไดศึ้กษาและพิจารณาดูขอ้พระธรรมจากหนงัสือเล่มเล็ก ๆ น้ีแลว้ เราคง
ยอมรับและเช่ือจริง ๆ โดยปราสจากสงสัยอีกต่อไปวา่ มีตรีเอกานุภาพในสภาพของพระเจา้ กล่าวคือมี
พระบิดา พระบุตร และพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ผูเ้ขียนหวงัและขออธิษฐานใหท้่านไดป้ระสบความจริงน้ี
จงทัว่หนา้กนั ขอใหท้่านไดรั้บพระพรจากพระเจา้ในความเขา้ใจเร่ืองตรีเอกานุภาพในพระเจา้เท่ียงแท้
แต่องคเ์ดียว 

ขอใหพ้ระคุณของพระเยซูคริสตเจา้ ความรักแห่งพระเจา้ และความสนิทสนมกบัพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิ ด ารงอยูก่บัท่านทั้งหลายเถิด อาเมน 
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สรุปความหมายของตรีเอกานุภาพในเอกานุภาพ 

โดย อาจารย์ทอง เรืองชาญ 

1. เอกภาพ 

ก. หลกัของเอกภาพในพระคมัภีร์เก่า และพระคมัภีร์ใหม่ พระเจา้ทรงส าแดงพระองคเ์ป็น
พระองคเ์ดียว ขอ้น้ีเป็นหลกัในพระคมัภีร์เก่า พระเยโฮวาห์องคเ์ดียวเป็นพระเจา้ (อพยพ 8:10,9:14 , 
พระบญัญติั 4:35-39 , อิสยาห์ 43:11, 45:21) ความจริงขอ้น้ีท าใหเ้ป็นหลกัส าหรับผกูมดัประชากรให้รัก
พระองคด์ว้ยความรักและความเคารพ อนัไม่แบ่งแยก (พระบญัญติั 6:4,5) 

ข. พระเยซูทรงสอนสอดคลอ้งต่อทศันะแห่งการมีพระเจา้องคเ์ดียวน้ี และทรงรับรองต่อการท่ี
ประชากรของพระเจา้จะตอ้งถวายความรักอนัไม่แบ่งแยก (มาระโก 12:29,30) 

2. ตรีเอกานุภาพ 

ก. พระเจา้เป็นพระองคเ์ดียว แต่มีสัญญาณในพระคมัภีร์เก่าและพระคมัภีร์ใหม่วา่ พระองคท์รง
เป็นมากกวา่เอกภาพ ในประสบการณ์ของคริสเตียน พระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เป็นท่ี
ประจกัษว์า่ทรงเป็นแต่ละพระภาคแต่เราไม่อาจเล็งถึงพระเจา้ โดยไม่ค  านึงถึงพระบิดา พระบุตรและ
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ ถา้เราคิดถึงพระเยซูเท่านั้นก็ไม่ท าใหเ้รารู้จกัพระเจา้ไดอ้ยา่งครบสมบูรณ์ ถา้หาก
ไมร่่วมดว้ยพระบิดาและพระวญิญาณบริสุทธ์ิ เพราะถา้พระบุตรไม่ไดม้าเก่ียวขอ้งดว้ย เราก็ไม่รู้จกัพระ
เจา้อยา่งพระบิดาได ้

ข. ค าสอนวา่ดว้ยตรีเอกานุภาพ เป็นผลเน่ืองมาจากการรับทราบความเป็นพระเจา้ของพระ
คริสต ์ การรับทราบวา่พระคริสตเ์ป็นพระเจา้ ไม่ท าใหเ้กิดความเขา้ใจวา่ เป็นพระเจา้หลายองค ์ หรือไม่
น าใหเ้ลิกทศันะเอกภาพของพระเจา้ แต่น าใหรั้บทราบอาการกระท าแห่งชีวิตภายในเอกภาพของพระเจา้
องคป์ระมุข 

ค. วธีิตีความหมายแห่งความจริงของศาสนาคริสเตียนตอ้งรับทราบสองส่ิงคือ เอกภาพของ
ความจริงของพระเจา้และตรีเอกานุภาพของพระองค์ 

การรู้จกัและเช่ือพระเจา้พระบิดาส าหรับท่านนั้นจะท าให้ท่านมีชีวติอยูอ่ยา่งเกรงกลวัพระเจา้ 
การรู้จกัและเช่ือวา่พระคริสตอ์ยูก่บัท่าน จะท าใหท้่านมีชีวิตอยา่งคริสเตียน 
การรู้จกัและเช่ือวา่พระเจา้พระวญิญาณบริสุทธ์ิสถิตอยูใ่นท่าน ท าใหท้่านมีชีวติบริสุทธ์ิผดุผอ่ง

เหมือนพระคริสต ์
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น่ีเป็นเร่ืองตรีเอกานุภาพ 


