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Independent  Fundamental  Baptist

คคานคา

“โอ คนออิสราเอล จงฟฟังเถอิด พระเยโฮวาหห พระเจจ้าของเราทฟัทงหลาย เปป็น พระเจจ้าเดดียว”

นดีนี่คคือ ความเชคืนี่อของชาวยอิว และในพระคฟัมภดีรห ถถึง พระเจจ้าสสูงสสุดพระองคหเดดียว  กลสุลม ยอิว ออิสลาม
พยานพระยะโฮวาหห มอรหมอน ตลางไดจ้กลลาวอจ้างพระคฟัมภดีรห พบญ 6:4 เพคืนี่อยคืนยฟันวลา หลฟักขจ้อเชคืนี่อตรดีเอกานสุ
ภาพ อฟันเปป็นรากฐานทดีนี่สสาคฟัญทดีนี่สสุด สงลางามทดีนี่สสุด ยอินี่งใหญลลสทาลถึกทดีนี่สสุด พระเจจ้าองคหเดดียว แตลทรงแสดง 3
ลฟักษณะ  3 พระภาค แตลเปป็นเอกภาพนฟัทน ไมลเปป็นความจรอิง ไมลมดีในพระคฟัมภดีรห ครอิสเตดียนนมฟัสการพระเจจ้า 3
องคห เปป็นความจรอิงหรคือ ? เราใหจ้พระคฟัมภดีรหเปป็นผสูจ้ตฟัดสอิน พระคฟัมภดีรหไมลไดจ้พสูดถถึงตรดีเอกานสุภาพโดยตรง  แตลไดจ้
กลลาวเปป็นนฟัย รายงานเลลมนดีท เปป็นการตอบคสาถาม ถถึงความเชคืนี่อในพระคฟัมภดีรห ถถึง ตรดีเอกานสุภาพ อฟันเปป็นความ
เชคืนี่อทดีนี่สสาคฟัญ

อาจารยหสดสุดดี  รฟัศมดีพระสอิรอิ
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พระเจน้าพระบบิดา
ในทลามกลางบรรดาผสูจ้ยอมรฟับสอิทธอิอสานาจของพระคฟัมภดีรหนฟัท น มดีนจ้อยนอิดทดีนี่สงสฟัยในความเปป็น

พระเจจ้าของพระบอิดา

คนณลสักษณะของพระเจน้า ทรีรื่สคาคสัญ

· พระองครดคารงสภาพนบิรสันดรร

พระวจนะหลสัก : (สดด. 90:2)

ความหมาย               : พระองคหทรงสภาพอยสูลตฟัทงแตลวานนดีท  วฟันนฟัทนและสคืบๆเปป็นนอิตยห พระองคหไมลมดีทดีนี่เรอินี่ม
และอวสาน

คคาอธบิบาย          : พระเจจ้าไมลทรงมดีผสูจ้ใดสรจ้าง ทรงสรจ้างทสุกสอินี่ง (1ทธ 6:16 , อสย 41:4 , ฮบ 11:3)

 พระเจจ้าทรงดสารงสภาพอยสูลโดยพระองคหเอง (อพย 3:14)

 พระเจจ้าไมลทรงถสูกกสาจฟัดดจ้วยเวลา (สดด 90:1-4)

· ความบรบิสนทธบิธ

พระวจนะหลสัก   : (1ซมอ 2:2 , สดด. 99:9 , วว 4:8 , ลนต 19:2 , อสย 6:1-8)

ความหมาย        : พระเจจ้าทรงดดีเลอิศในดจ้านศดีลธรรม ความบรอิสสุทธอิธ กระทสาใหจ้พระองคหแตกตลางจากสอินี่ง
อคืนี่นๆ

คคาอธบิบาย            : พระเจจ้าไมลทอดพระเนตรความบาปและประนดีประนอมไดจ้ (อมส 5:21-23 , 

สดด 5:4)

   สอินี่งใดทดีนี่เกดีนี่ยวขจ้องกฟับพระเจจ้าตจ้องบรอิสสุทธอิธ  (1ปต 1:15-16 , 2คร 7:1)



· ความสสัพพสัญญญ

พระวจนะหลสัก   : (อสย 46:10 , โยบ 37:16 , อสค 11:5 , ยน 21:17 , สดด 139:13-16 , 1ยน 3:20 , 
สดด 147:5 , มธ 6:8 , 2ทธ 2:19)

· ฤทธานนภาพสญงสนด

พระวจนะหลสัก : (ยรม32:17 , สดด 77:14 , สดด 145:6 , ลก 18:26-27 , วว4 ;11 , ปฐก 1:3)

· สถบิตอยญส่ทนกแหส่ง

พระวจนะหลสัก   : (สดด 139:7-12 , ยรม 23:23-24 , สภษ 15:3)

ในหลายๆ ทางนฟัทน  พระเจจ้าไดจ้สสาแดงพระองคหในฐานะพระเจจ้า  สลวนบสุคลแงสรรพสอินี่ งทฟัทงหลาย
พระคฟัมภดีรหมากมายหลายตอน แสดงพระองคหในฐานะพระบอิดาแหลงชนชาตอิออิสราเอล (ฉธบ 32:6 ,อสย 1:2 ,
ฮชย 11:1 , มลค  2:10) พระเยซสุเรดียกพระเจจ้าวลาพระบอิดา (ยน 5:17-18) สอนใหจ้เราเรดียก (มธ6:9) สอินี่งสสาคฟัญ
ในการทดีนี่พระบอิดาทรงสสาแดงถถึงพระองคหเองใหจ้ก ฟับเรา คคือ พระองคหทรงใหจ้ความสฟัมพฟันธหระหวลางเรากฟับ
พระองคห ขถึทนอยสูลกฟับความสฟัมพฟันธหระหวลางเรากฟับพระบสุตรของพระองคห

ความสสัมพสันธรระหวส่างพระบบิดากสับผญน้เชรรื่อ

ลสูกาบททดีนี่ 15 เปป็นความสฟัมพฟันธหระหวลางพระบอิดากฟับผสูจ้เชคืนี่อ ความรฟักทดีนี่พระเจจ้ามดีตลอเราไมลไดจ้ยอินี่งหยลอน
ไปกวลา ความรฟักของพลอทดีนี่มดีตลอลสูก พระบอิดาทรงรฟักบสุตรของพระองคห (ลก 15:20) , ทรงอวยพรบสุตรของ
พระองคห ลก (15:22) , ประทานสอิทธอิอสานาจใหจ้ (15:22) ในพระธรรมยอหหนพระเยซสูเรดียกพระบอิดา 156 ครฟัท ง
ดจ้วยกฟัน



พระเจน้าพระบนตร

คคาถาม  1. คนทฟัทงหลายวลาเราเปป็นใคร

            2. ทลานทฟัทงหลายคอิดวลาเราคคือใคร

ปสัญหา ปฟัญหาหลฟักศาสนศาตรห ทดีนี่สสาคฟัญและเปป็นขจ้อขฟัดแยจ้งอยลางมาก คคือวลา พระเยซสูคคือใคร กลสุลมพยาน
พระเยโฮวาหห เชคืนี่อวลา พระองคหเปป็นบสุตรของพระเจจ้า เปป็นทสูตสวรรคหมอิคาเอล ผสูจ้นสาศาสนายอิว และออิสลาม เชคืนี่อ
วลา พระเยซสูเปป็นเพดียง ผสูจ้เผยพระวจนะของพระเจจ้า แตลในพระวจนะของพระเจจ้า ตรฟัสวลา พระองคห คคือ พระเจจ้า

1. ความเปป็นพระเจน้าของพระเยซญ

      พระองคหทรงมดีพระลฟักษณะ ของพระเจจ้าเทดีนี่ยงแทจ้องคหเดดียว

1.1 พระองครทรงดคารงอยญส่เปป็นนบิตยร  (Pre-existence)  พระองคหเปป็นอยสูลกลอนการเปป็นมนสุษยห พระองคห
เปป็นอยสูลกลอนยอหหน (ยน 1:15) อฟับราฮาม (ยน 8:58) และกลอนมดีโลก (ยน 1:1-3) พระองคหดสารงอยสูลนอิรฟันดรห
(มคา 5:2) และสคืบไปเปป็นนอิตยห (อสย9:6-7 , ฮบ 1:11-12 , วว1:4-8)

1.2 พระองครทรงฤทธานนภาพสญงสนด (Omnipotence) พระองคหทรงฤทธอิธ สสูงสสุด (อสย 9:6 , วว 1:8)
ทรงหจ้ามพายสุ (ลก 8:22-25) เหนคือความตาย (มธ 9:11-25 , ลสูกา 7:12-16 , ยน 11:38-44) ฤทธอิธ อสานาจเหนคือผดี
มาร (มก 5:11-15) ทรงรฟักษาโลกไวจ้ (ฮบ 1:3) ฤทธานสุภาพสมบสูรณห (มธ 28:18) ทรงกระทสาเชลนเดดียวกฟับ
พระบอิดา (ยน 5:19)

1.3 สถบิตอยญส่ทนกหนแหส่ง (Omnipresence) พระองคหไมลไดจ้ถสูกจสากฟัดดจ้วยสถานทดีนี่ พระองคหทรงสถอิตอยสู ล
ในสวรรคห และอยสุลในโลกนดีท  (ยน 3:13) “สถอิต” ในบรอิบทกรดีก หมายถถึงปฟัจจสุบฟันกาล และในโลกนดีท ขณะอยสูล
บนสวรรคห (มธ 28:20 , 18:20)



เทวสภาพของพระองคร (Divine nature)

- พระองคหทรงเปป็นพระเจจ้าอยลางสมบสูรณห

- พระเยซสูและพระบอิดาทรงเปป็นอฟันหนถึนี่งอฟันเดดียว  (One essence) ยน 10:30 พระเยซสูเปป็นพระเจจ้า
อยลางสมบสูรณห และทรงรวมเอาสภาพและธรรมชาตอิของพระเจจ้า (ฟป 2:6 , คส 1:15 , คส 2: 9 , ฮบ 1:3 )

- พระเยซสูทรงสสาแดงธรรมชาตอิ และลฟักษณะของพระเจจ้า (ยน 1:14 , 14:9-11 , ฮบ 1:2)

- พระเยซสูทรงกระทสากอิจซถึนี่งพระเจจ้าเทลานฟัทนกระทสาไดจ้ อภฟัยบาป (มธ 9:1-7) เหนคือธรรมชาตอิ (มก
6:47)

คคาพยานทรีรื่วส่าพระเยซญเปป็นพระเจน้า

ถน้อยคคาของพระองครเอง (ใน ยน 8:58) พระเยซสูกลลาววลาไมลเคยถคือกสาเนอิดขถึทน ในขณะทดีนี่พระเจจ้าทรง
เปป็นนอิรฟันดรห พระองคหตรฟัสวลา “เราเปป็น” ซถึนี่งเปป็นคสาเดดียวกฟับทดีนี่พระเจจ้าทรงเปอิดเผยแกลโมเสสทดีนี่พสุลมไมจ้ (อพย
3:14 ,    ยน 10:30) เรากฟับพระบอิดาเปป็นอฟันหนถึนี่งอฟันเดดียวกฟัน

คคาพยานของอสัครทญต (ยน 20:28) โธมฟัสเหป็นพระเยซสูเปป็นขถึทนมาจากความตายอสุทานวลา “องคหพระผสูจ้
เปป็นเจจ้าของขจ้าพระองคห คสานดีท ในภาษากรดีก คคือ (Kurios) มดีความหมายเทลากฟับ อโดนฟัยในภาษาฮดีบรสู หมายถถึง
พระยะโฮวาหห ของยอหหน (ยน 1:1-3) ในบรอิบทภาษากรดีกไดจ้ใหจ้ความชฟัดเจนวลาพระวาทะเปป็นพระเจจ้า  เปาโล
(ทต 2:13) พระเยซสู คคือ พระเจจ้ายอินี่งใหญล เปโตรในโครงสรจ้างภาษากรดีก (2ปต 1:1) พระเยซสูครอิสตหเจจ้า (ใน
หนฟังสคือ ฮดีบรสู 1:8,10) ไดจ้ยกพระคฟัมภดีรหเดอิมทดีนี่ใชจ้ก ฟับพระเจจ้ามาใชจ้กฟับพระเยซสูครอิสตห (สดด 45:6 , 102:25-27)

คคาพยากรณรของผญน้เผยพระวจนะในพระคสัมภรีรรเดบิม  พระคฟัมภดีรหของชาวยอิวกป็ไดจ้กลลาวถถึงความเปป็น
พระเจจ้าของพระองคห (อสย 9:6) “พระเจจ้าผสูจ้ทรงมหอิทธอิฤทธอิธ  พระบอิดานอิรฟันดรห” กป็เพดียงพอวลาพระครอิสตห คคือ
พระเจจ้า 

คสาประกาศของบรรพชนแหลงครอิสตจฟักร ในยสุค 300 ของครอิสตจฟักร ไดจ้มดีคนชคืนี่อ อารดีอสุส เผยแพรล  คสา
สอน ทดีนี่วลา พระเยซสูเปป็นสอินี่งสรจ้างแรกของพระเจจ้า พระองคหไมลใชลพระเจจ้า จถึงไดจ้มรการประชสุมสภานดีเซดียขถึทน



เพคืนี่อหาขจ้อสรสุป ประมวลทางพระคฟัมภดีรห จนไดจ้กลลาววลา “ดฟังนฟัทน พระบอิดาเปป็นพระเจจ้า พระบสุตรเปป็นพระเจจ้า
พระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ เปป็นพระเจจ้า แตลกระนฟัทนกป็ไมลไดจ้เปป็นพระเจจ้าสามองคห ไมลทสาใหจ้เอกลฟักษณหสฟับสน ไมลแบลง
แยก เปป็นอฟันหนถึนี่งอฟันเดดียวกฟัน”

พระนามอสันบส่งชรีนี้วส่าเปป็นพระเจน้า

พระองคหทรงใชจ้นามวลา เราเปป็น (ยน 6:41-42 , 50 , 10:9) เยซสู = พระเจจ้าเปป็นความรอด (มธ 1:21)
ออิมานสูเอล พระเจจ้าสถอิตกฟับเรา (มธ 1:23) องคหพระผสูจ้เปป็นเจจ้า (2ปต 1:11)

พระองครยอมรสับการนมสัสการ

พระคฟัมภดีรคืไดจ้กลลาววลา พระเจจ้าผสูจ้เดดียวทดีนี่สมควรไดจ้รฟับการนมฟัสการ พระองคหยอมรฟับการนมฟัสการของ
หญอิงสมาเรดีย และโธมฟัส พระองคหไมลไดจ้ปฏอิเสธ ถจ้าพระองคหไมลใชลพระเจจ้า และรฟับการนมฟัสการ พระองคหเปป็น
ผสูจ้โกหก และสอนขฟัดแยจ้งกฟับคสาสอน ทสูตสวรรคหจะไมลรฟับการนมฟัสการจากมนสุษยห (วว 22:8-9)

ความเปป็นมนนษยรของพระเยซญ (Incarnation)

พระเยซสูทรงเปป็นพระเจจ้าแทจ้ และมนสุษยหแทจ้เปป็น 2 ธรรมชาตอิในรลางเดดียว

ทสาไมการรฟับสภาพมนสุษยหจถึงเปป็นสอินี่งสสาคฟัญนฟัก มดีเหตสุผล 4 ประการ คคือ

· เพคืนี่อสสาแดงพระเจจ้าตลอมนสุษยห     (ยน 1:18)

· ตรฟัสทางมนสุษยหทางพระบสุตร     (ฮบ 1:1-2)

· เพคืนี่อบรรลสุแผนการไถลมนสุษยห      (ฮบ 2:14 , รม 8:1-4 , กท 4:4-7 , 1ปต 2:24-25)

· เปอิดเผยพระประสงคหใหจ้มนสุษยห  (1คร 11:1)



ความเปป็นมนนษยรแทน้ของพระครบิสตร

· พระองคหมดีเนคืทอและกระดสูก (1ยน 1:1-3 , 4:2-3)

· พระองคหทรงเจรอิญวฟัยขถึทนจากเดป็กทารก (ลก 2:40-52)

· พระองคหทรงกฟันแสง (ยน 11:35)

· พระองคหทรงบรรทม (ลก 8:23)

· พระองคหทรงกลฟัว (มธ 26:36-46)

· พระองคหทรงเหนคืนี่อย (ยน 4:6)

ดฟังนฟัทนจะเหป็นไดจ้วลา ความเปป็นมนสุษยหแทจ้ขององคหพระเยซสูนฟัทนเปป็นความจรอิง เหมคือนกฟับการเปป็น
พระเจจ้า (ฮบ4:14-16 , ฟป 2:5-11) ใหจ้เราไดจ้รสูจ้ความจรอิงของลฟักษณะพระครอิสตห

“ผสูจ้ทรงสภาพพระเจจ้า” ขจ้อ 6 ในภาษากรดีก คคือ Morphe หมายความวลา “ธรรมชาตอิแทจ้” พระองคหเชลน
พระเจจ้า

“ทรงถคือกสาเนอิดเปป็นมนสุษยห” สภาพมนสุษยหของพระองคห

การรวมมาเปป็นหนถึนี่งของสถานภาพ (Hypostatic Union)

“พระเยซสูทรงเปป็นพระเจจ้าแทจ้ และมนสุษยหแทจ้ทดีนี่สมบสูรณห แยกไมลไดจ้”

พระครอิสตหทรงสสาแดงพระองคหตามพระสถานภาพแทจ้จรอิงทฟัท งสอง พระองคหมดีสามฟัญสสานถึกของ
พระเจจ้าตฟัทงแตลเดป็ก (ลก 2:46-50)

เนคืนี่องจากพระเจจ้าสอิทนพระชนมหไมลไดจ้ ดฟังนฟัทนสภาพมนสุษยหของพระองคหจถึงสอิทนพระชนมห (1ปต2:24 ,
3:18 , คส 1:12) สภาพมนสุษยหแทจ้ของพระองคหแทจ้ เนคืทอหนฟังเหมคือนเรา แตลทรงรฟับกายทดีนี่มดีสงลาราศดี (รม 8:3-4 ,
2คร 5:21 , 1คร 15:35-54 , วว 5:6 ,รม 6:4)



พสันธกบิจของพระเยซญในปสัจจนบสัน 

· ทรงทสูลขอพระบอิดาแทนผสูจ้เชคืนี่อ  (1ยน 2:1 , รม 8:33-34)

· ทรงปกปจ้องคสุจ้มครองความรอดของผสูจ้ชอบธรรม (ยด 24 , ฮบ 7:25 , ยน 10:27-30 , รม 8:38-39)

พสันธกบิจของพระเยซญตส่อผญน้เชรรื่อ

· สถอิตอยสูลดจ้วยและเสรอิมกสาลฟัง (รม 8:9-12) , (ฟป 4:13)

· กระทสาใหจ้เขาตายตลอบาปและมดีชดีวอิตในพระเจจ้า (รม 6:11-12) , (2คร 5:17)

· ทรงสามฟัคคดีธรรมกฟับเขา (1ยน 1:3)

· เสรอิมกสาลฟังในการตลอสสูจ้การทดลอง (ฮบ 2:17-18) , (ฮบ 4:16)

· ทรงประทานทสุกสอินี่งจากทรฟัพยหอฟันรสุลงเรคือง (ฟป 4:19) , (2ปต 1:2-3)

· ทรงสสาแดงพระชนมหชดีพ ผลานทางพวกเขา เปลดีนี่ยนแปลงพวกเขา 

(2คร 4:5-7) , (กท 2:20) , (คส 3:4) , (รม 8:28-29) , (2คร 3:18) , (ฟป 3:20-21)

พสันธกบิจในอนาคต

· ทรงรฟับครอิสตจฟักร (ยน 14:1-3) , (1ธส 4:13-18)

· ทรงพอิพากษาความบาปในชลวงเวลาแหลงความทสุกขหเขป็ญ (วว 5:1-10)

· ทรงปกครองโลก 1000 ปดี (วว 20:1-6) , (ลก 1:31-33)



พระเยซญทรงเปป็นพระเยโฮวาหร

· พระองคห คคือ ผสูจ้ทดีนี่เสดป็จมา โดยการเตรดียมทางของยอนหห บฟัพตอิสโต

(อสย 40:3 = มธ3:1-3)

· พระองคห คคือ ผสูจ้สรจ้างโลกและสรรพสอินี่ง

(อสย 43:10-13 , นหม 9:6 , ยรม 27 : 5)  =  (คส 1:15-17 , ฮบ 1:2)

· พระองคห คคือ ผสูจ้เลดีทยงแกะอฟันดดี

(อสย 44:6-7 , อพย 3:13-14)  =  (วว 22:13)

· พระองคหเปป็นเปจ้าหมายของความเชคืนี่อ

(ยอล 2:32)  = (รม 10:9,13)

· พระองคหเปป็นผสูจ้ทดีนี่ออิสยาหหเหป็น

(อสย 6:1-4)  =  (ยน 12:41)

· พระองคหทรงเปป็นผสูจ้บรอิสสุทธอิธ

(อสย 8:13)  = (1ปต 3:15)

“คสาวลาทสูตของพระเยโฮวาหห” แสดงถถึง พระเยโฮวาหหเอง ภาษากรดีกเรดีกวลา “Theophanies” การ
ปรากฏดจ้วยรสูปกายทดีนี่มองเหป็นไดจ้ของพระเจจ้า กลอนมาบฟังเกอิดเปป็นมนสุษยห



พระเจน้าพระวบิญญาณบรบิสนทธบิธ

คนหลายคนไมลเชคืนี่อวลาพระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ เปป็นพระเจจ้า   เชลน พยานพระเยโฮวาหห ซถึนี่งเชคืนี่อวลาเปป็นเพดียง
พลฟังงานของพระเจจ้า พวกเอเรดียส ยอมรฟับความเปป็นบสุคคลทดีนี่ออกมาจากพระเจจ้า แตลไมลใชลพระเจจ้า แตลในพระ
คฟัมภดีรหกลลาววลา พระองคหเปป็นพระเจจ้า

สภาพความเปป็นพระเจน้า (Deity)

พระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ นฟัทนทรงมดีลฟักษณะและสถานภาพเสมอกฟับพระบอิดาพระบสุตร ทรงเกดีนี่ยวขจ้องใน
ฐานะบสุคคล 

ขน้อพบิสญจนรวส่าพระวบิญญาณบรบิสนทธบิธเปป็นพระเจน้า

· พระนามของพระองคหยคืนยฟันความเปป็นพระเจจ้า   (มธ 3:16 , ลก 4:18 , 1คร 6:11 , มธ 10:20 ,
กจ 5:-4)

· พระนามของพระองคหอยสูลในระดฟับเดดียวกฟับพระบอิดา พระบสุตร (มธ 28:19)

· พระราชกอิจของพระองคหยคืนยฟันความเปป็นพระเจจ้า  (สดด 135:6)  “พระเจจ้าพอพระทฟัยสอินี่ งใด
พระองคหทรงกระทสาสอินี่ งนฟัทนนจ้าสวรรคห แผลนดอินโลก พระบสุตรตรฟัสวลา “ฤทธานสุภาพทฟัทงสอิทนทรง
มอบแกลเรา” (มธ 28:18)

· พระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ มดีสอิทธอิอสานาจเชลนเดดียวกฟัน (1คร 12:11) สอินี่งสารพฟัดเหลลานดีท  พระวอิญญาณองคห
เดดียวทรงบฟันดาลและประทานตามชอบพระทฟัยพระองคห



พระลสักษณะของพระวบิญญาณบรบิสนทธบิธ

นอิรฟันดรห (ฮบ 9:14)

สถอิตอยสูลทสุกหนแหลง (สดด 139:7-12)

สฟัพพฟัญญสู (1คร 2:10-11)

ความจรอิง (ยน 14:16-17)

ความรฟัก (รม 5:5)

ชดีวอิต (ยน 6:63)

พระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ ทรงเทลาเทดียมกฟับพระบอิดาพระบสุตร เมคืนี่อขณะพระเยซสูรฟับบฟัพตอิศมา ในพระมหา
บฟัญชาของพระเยซสู ในพฟันธกอิจแหลงความรอด (ยน 3:5)

สภาพบนคลของพระวบิญญาณบรบิสนทธบิธ

ในการกลลาววลาทรงเปป็นบสุคคลนฟัทน เราตจ้องระวฟังการใชจ้ถจ้อยคสา เมคืนี่อเราคอิดถถึงมนสุษยห เราใชจ้คสา บสุคคล
เพคืนี่อหมายถถึง ชดีวอิตความเปป็นอยสูลของคนนฟัทนทดีนี่ไมลเหมคือนกฟัน แตลเมคืนี่อเราใชจ้กฟับตรดีเอกานสุภาพ ไมลไดจ้หมายความ
เชลนนฟัทน เราไมลไดจ้หมายความวลามดีบสุคคล 3 คน พระบอิดา พระบสุตร พระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ  เปป็น 3 บสุคคล ทดีนี่แยก
กฟันอยสูลเปป็นเอกเทศ แตลละพระภาคนฟัทนแตกตลาง แตลไมลแตกแยกกฟัน คสาวลาบสุคคล เมคืนี่อใชจ้กฟับพระเจจ้าในตรดีเอกานสุ
ภาพนฟัทน ใชจ้เพคืนี่ออธอิบายความแตกตลางในพระราชกอิจ แตกตลางในความเปป็นหนถึนี่งเดดียว ของตรดีเอกานสุภาพ แตล
เปป็นหนถึนี่งเดดียวกฟันในตรดีเอกกานสุภาพ

(ยน 14:16-17) พระองคหจะประทานผสูจ้ชลวยอดีกผสูจ้ชลวยหนถึนี่งใหจ้แกลทลาน ทรงใชจ้สรรพนามบสุคคล
(ยน 14:26 , 16:13-14) ใชจ้กฟับพระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ  (ยน 14:16,26 , 15:26 , 16:7) และกฟับพระเยซสูองคหพระผสูจ้
ชลวย หรคือ ผสูจ้ปลอบประโลม เมคืนี่อบลงชดีทบสุคคลกลลาวถถึงพระเยซสู บลงชดีทบสุคคลเชลนกฟัน เมคืนี่อกลลาวถถึงพระวอิญญาณ
บรอิสสุทธอิธ  ทรงถสูกกลลาวในลฟักษณะกรอิยาเพศชาย (Masculine) โดยเรดียกวลา “He , เขา หรคือ  พระองคห แมจ้วลา



วอิญญาณเปป็นคสาไมลจสากฟัดเพศ (ยน 14:16) พระเยซสูทรงกลลาวถถึงพระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ  ในฐานะ “ทดีนี่ปรถึกษาอดีก
คนหนถึนี่ง” ซถึนี่งหมายถถึงสถานภาพเสมคือนพระเยซสู

พยานหลสักฐานสภาพบนคคลของพระวบิญญาณบรบิสนทธบิธ

ทรงมดีลฟักษณะของบสุคคลขององคหประกอบบสุคคล คคือ

สตอิปฟัญญา (คร 2:11)

ความคอิด รสูจ้สถึก จอิตใจ (โรม 8:27)

เจตจสานงคห (1คร12:11)

พระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ ตรฟัสถถึงพระองคหในฐานะบสุคคล (กจ 13:2) พระวอิญญาณตรฟัสวลา จงตฟัทงบานาบฟัส
และเซาโลไวจ้สสาหรฟับเราเรดียกใหจ้เขาทสา  (กจ 16:6) พระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ ทรงหจ้ามมอิใหจ้กลลาว พระวจนะใน
แควจ้นเอเชดีย

พระวบิญญาณบรบิสนทธบิธในฐานะบนคคล

ทรงเสดียใจ (อฟ 4:30)

ทรงตรฟัส (ยน 15:26 , วว 14:13)

ทรงอธอิษฐาน (รม 8:26-27)

มอบหมายงาน (กจ 20:28)

ทรงรฟัก (รม 15:30)

ซถึนี่งสอินี่งเหลลานดีทบสุคคลเทลานฟัทนทดีนี่ทสาไดจ้



พสันธกบิจของพระองครยรนยสันความเปป็นพระเจน้า

การทรงสรจ้าง  (ปฐก 1:2) , (โยบ 33:4) , (สดด 104:30)

เปป็นการไมลสมควรเลยทดีนี่จะพสูดถถึงพระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ ในฐานะพลฟังงาน หรคือฤทธอิธ เดชอสานาจ โดย
ละเลยความเปป็นบสุคคลของพระองคห

ความหมายของ พระวบิญญาณบรบิสนทธบิธ

พระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ  ถสูกกลลาวถถึงในคสาวลา (Paraclete) หมายความวลา

ทดีนี่ปรถึกษา (ยน 14:16)

ผสูจ้ปลอบประโลม (ยน 14:16 , 15:26) 

ผสูจ้ชลวย (ยน 16:7)

โดยสามารถแปลไดจ้วลา  “ ผสูจ้ซถึนี่งมาอยสูลเคดียงขจ้างเพคืนี่อชลวยเหลคือและเสรอิมก สาลฟัง ”  พระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ
ถสูกกลลาวถถึงในฐานะ ผสูจ้ชลวยเหลคือของ ออิสราเอล ความรอดโดยพระผสูจ้ไถล แมจ้แตลวลา Paraclete กป็เลป็งถถึงสภาพ
บสุคคลของพระองคห (ลก 2:22-32)

พสันธกบิจของพระวบิญญาณบรบิสนทธบิธ

· พระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ ทรงประทฟับตราคสทาประกฟันความรอด

(2คร 1:21-22 , อฟ 1:13-14 , อฟ 4:30)

· ชสาระลจ้างใหจ้บรอิสสุทธอิธ  คคือ การทสาใหจ้มดีลฟักษณะเหมคือนพระองคห

(รม 15:16 , 2ธก 2:13 , รม 2:29 , 1ปต 1:2)



· ทรงบฟังเกอิดใหมล พระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ  คคือ หนทางของพระเจจ้าในการกระทสาใหจ้บฟังเกอิดใหมล

(ทต 3:5 , 1คร 6:11)

· ทรงเสรอิมกสาลฟังผสูจ้ทดีนี่ทสาพฟันธกอิจ 

(กจ 13:1-5)

· ทรงทสาใหจ้มดีใจกลจ้าหาญในการเปป็นพยาน

(กจ 1:8 , 4:31) 

พระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ  คคือ พระเจจ้า ผสูจ้ซถึนี่งรลวมสลวนอยลางชอบธรรม กฟับ พระบอิดา พระบสุตร ทฟัทงใน
พระนาม และในพระสอิรอิแหลงพระเจจ้าสสูงสสุด



พระเจน้าองครตรรีเอกานนภาพ

หลสักขน้อเชรรื่อนรีเซรีย คคาสารภาพความเชรรื่อของครบิสเตรียน



พระเจน้าสามพระภาคในพระองครเดรียว สคาคสัญเชส่นไร

การดสารงอยสูลของพระเจจ้า ตฟัทงอยสูลบนความชคืนี่นชมยอินดดีในความสฟัมพฟันธหนอิรฟันดรห  ความเปป็น 3 พระภาค
ในหนถึนี่งเดดียว แสดงถถึงความเปป็นจรอิงนอิรฟันดรหในความรฟักของพระเจจ้า และคลาไถลมสูลคลามหาศาล ทดีนี่พระเจจ้าตจ้อง
จลายความเปป็นสามพระภาคในหนถึนี่งเดดียว ทสาใหจ้เราเหป็นความสฟัมพฟันธหของพวกเรามดีความสสาคฟัญตลอพระเจจ้า
ความเปป็นสามในหนถึนี่งเดดียว มดีบรรยากาศของความเปป็นหนถึนี่งเดดียวอยลางลถึกซถึท ง ความรฟัก เชคืนี่อมโยงพระนาม
พระองคหไวจ้เปป็น 3 สลวน พระบอิดา พระบสุตร พระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ  สสาคฟัญเทลากฟันแยกออกจากกฟันหรคือขาด
นามใดไมลไดจ้

การเนน้นหนสักของหลสักคคาสอนทรีรื่เปป็นทรีรื่ยอมรสับทสัรื่วไป (Orthodox emphasis) 4 ขน้อ

· ความเปป็นเอกภาพ (Oneness) ของธรรมชาตอิหรคือคสุณลฟักษณะ

· ความเปป็นสาม (Threeness) ความหลากหลายในสภาวะบสุคคล

· พฟันธกอิจและหนจ้าทดีนี่บทบาท (Functional order) มดีการยอมฟฟังกฟันและใหจ้เกดียรตอิกฟันในตรดีเอกานสุ
ภาพโดยไมลแสดงถถึงความดจ้อยกวลาแตลอยลางใด 

· สภาวะนอิรฟันดรห (Eternality) ของทฟัทงสามสภาวะ

คคาสอนเรรรื่องตรรีเอกานนภาพในพระคสัมภรีรรเดบิม

พฟันธสฟัญญาไดจ้บอกเปป็นนฟัยๆ เดลนชฟัดวลา แมจ้พระเจจ้าทรงเปป็นหนถึนี่งเดดียว แตลพระองคหไมลไดจ้ทรงดสารงอยสูล
อยลางโดดเดดีนี่ยว ผสูจ้เขดียนพฟันธสฟัญญาเดอิม มฟักจะใชจ้รสูปภาษา ความหมายพหสูพจนหในความเปป็นหนถึนี่งเดดียว “ใน
ปฐมการพระเจน้า”  (ปฐก 1:1) คสาภาษาฮดีบรสูนสามาใชจ้และแปลความหมายวลา  พระเจจ้า ถถึง 2,570 ครฟัท ง ในพฟันธ
สฟัญญาเดอิม คคือ เอโลฮบิม (ELOHIM) คสาวลา อบิม (IM) เปป็นคสาเตอิมทจ้ายทดีนี่ใหจ้ความหมายเปป็นพหสูพจนห ซถึนี่งหมาย
ถถึงพระเจจ้าองคหเดดียว ทดีนี่สสาแดงพระองคหในหลายรสูปแบบ ความเปป็นเอกภาพในลฟักษณะเชอิงซจ้อน เชลน คสาวลา ผสูจ้
โดยสาร เปป็นเอกพจนห ทดีนี่แสดงถถึง พหสูพจนห พระเจจ้าเปป็นเอกภาพในรสูป พหสูพจนห ความเปป็นพหสูพจนหสามารถ
เหป็นไดจ้ชฟัดเจน ในการทรงสรจ้าง เมคืนี่อพระเจจ้าตรฟัสวลา “ใหจ้เราสรจ้างมนสุษยหตามฉายาตามอยลางเรา (ปฐก 1:26)”



“ดสูเถอิดมนสุษยหมาเปป็นเหมคือนผสูจ้หนถึนี่งในพวกเราดจ้วย (ปฐก 3:22)” เราจงลงไป (ปฐก 11:7) ผสูจ้ใดจะไปแทนเรา
(อสย 6:8) นดีนี่ไมลไดจ้หมายความวลามดีพระเจจ้าสององคห แตลวลาพระเจจ้าองคหเดดียวนดีท ทรงกระทสาพระราชกอิจของ
พระองคหมากกวลาจะมดีบสุคคลเดดียวทสา

ในปฟัจจสุบฟัน  พวกออิสราเอลเรดียกคสานดีท วลา “ราชอสานาจของกษฟัตรอิยหในหลายรสูปแบบ”  แทนทดีนี่จะหมาย
ถถึง ตรดีเอกานสุภาพ เชลน พระนางวอิคเตอเรดีย  ทรงตรฟัสเรดียกตฟัวเองวลา “เราไมลไดจ้ลจ้อเลลน” แตลคสาพหสูพจนหทดีนี่อจ้างออิง
ถถึงพระเจจ้าสะทจ้อนภาพมากกวลาอสานาจของกษฟัตรอิยห

เมคืนี่อโมเสสประกาศวลาพระเจจ้าเปป็นพระเจจ้าเดดียว “พระเยโฮวาหรของเราเปป็นพระเจน้าเดรียว”  (พปญ
6:4) ทลานใชจ้คสาเดดียวกฟับเมคืนี่อ อธอิบายถถึงความผสูกพฟันแบบ “เนรนี้อเดรียวกสัน” ระหวลางสามดีและภรรยาของเขา
(ปฐก 2:24) เปป็นทดีนี่แนลนอนวลา คสาวลา เดรียว ในพระบฟัญญฟัตอิ 6:4 เปอิดทางใหจ้เชคืนี่อวลามดีความเปป็น พหสูพจนห ของ
บสุคคลภายในความเปป็นหนถึนี่งเดดียวของพระเจจ้า

ความแตกตลางเฉพาะองคหในตรดีเอกานสุภาพ เปป็นสอินี่งทดีนี่เหป็นชฟัดในพระคฟัมภดีรหดจ้วยก ฟัน เชลน ปฐมกาล
19:24 “แลจ้วพระเจน้าทรงใหจ้ก สามะถฟัน และไฟจากพระเจน้า ตกลงมาจากฟจ้า ลงมาบนเมคืองโสโดมและเมคือง โก
โมราหห” พระคฟัมภดีรหไมลไดจ้กลลาววลา “แลจ้วพระเจจ้าทรงใหจ้ก สามะถฟัน และไฟจากพระองคห” และเรา(พระบอิดา)
จะเทวอิญญาณ(พระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ ) แหลงความเมตตาเอป็นดสู ดฟังนฟัทนเขาทฟัทงหลาย จะมองดสูเรา ผสูจ้ซถึนี่งเขาเองไดจ้
แทง(พระบสุตร) ศคย 12:10  ชารหลส ฮอดจห กลลาววลา

“ เรา…..คจ้นพบตลอดพระคฟัมภดีรหเดอิมกลลาวถถึงการกลลาวพาดพอิงถถึงบสุคคลคนเดดียวก ฟัน แตลมดี
พระลฟักษณะทดีนี่แตกตลางจากพระเยโฮวาหห ทฟัทงชคืนี่อเรดียกและพระราชกอิจของพระองคห แตลวลา
กลลาวถถึงเปป็นการกระทสาของพระเยโฮวาหห  บสุคคลนดีท ถสูกเรดียกวลา ทญตของพระเจน้า ทญตของ
พระ เยโฮวาหร อาโดนาย เอโลฮบิม บสุคคลนดีท อจ้างสอิทธอิอสานาจของพระเจจ้า กระทสาในสอินี่งทดีนี่เปป็น
ราชกอิจของพระเจจ้า และไดจ้รฟับความยสาเกรงเชลนพระเจจ้า (ปฐก 6:7-13 , ผวฉ 6:11-24 , ยชว
5:13-15 , อพย 3:5) นอกจากสอินี่ งเหลลานดีท แลจ้ว เรายฟังมดีหลฟักฐานจากคสาพยานของอฟัครทสูต
ทสูตของพระเจจ้า ซถึนี่งเปป็นการสสาแดงของพระเยโฮวาหหในการนสาชนชาตอิออิสราเอลออกจาก



ถอินี่นทสุรกฟันดาร และผสูจ้สถอิตในพระวอิหารกป็คคือ พระครอิสตห ”

พระเยโฮวาหหไดจ้กลลาวถถึงพระเจจ้าอดีก 2 พระภาคดจ้วย เชลน เมคืนี่อพระองคหตรฟัสวลา

“ จงเขจ้ามาใกลจ้เรา ฟฟังเรคืนี่องนดีท  ตฟัทงแตลเรอินี่มตจ้นเราไมลไดจ้พสูดถถึงสอินี่งลดีทลฟับ

ตฟัทงแตลมฟันเกอิดมา เราไดจ้อยสูลทดีนี่นฟันี่นแลจ้ว และบฟัดนดีทองคหพระผสูจ้เปป็นเจจ้า

พระเจจ้าและพระวอิญญาณของพระองคห ”………อสย 48:16

คคาสอนในพระคสัมภรีรรใหมส่เกรีรื่ยวกสับตรรีเอกกานนภาพ

พระกอิตตอิคสุณลสูกา เปอิดเผยวลา ทฟัทงสามพระภาคของตรดีเอกกานสุภาพลจ้วนเกดีนี่ยวขจ้องในการบฟังเกอิดมาของ
พระครอิสตห เมคืนี่อทสูตสวรรคหปรากฏตลอมารดียห และกลลาววลา

“ พระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ จะเสดป็จลงมาหาเธอ และฤทธอิธ เดชของผสูจ้สสูงสสุดจะปกเธอ 

เหตสุฉะนฟัทนบสุตรทดีนี่เกอิดมา จะเรดียก พระบสุตรของพระเจจ้า 1:35 ”

องคหตรดีเอกานสุภาพ ยฟังปรากฏครบในการรฟับบฟัพตอิสมาของพระครอิสตห พระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ เสดป็จสถอิตอยสูลบน
พระองคหและพระบอิดาตรฟัสวลา “ทลานผสูจ้นดีท เปป็นบสุตรทดีนี่รฟักของเรา เราชอบใจทลานมาก” (มธ 3:17) เราไดจ้เหป็น
พระบอิดา พระบสุตร พระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ พรจ้อมกฟัน นอกจากนดีท องคหตรดีเอกานสุภาพยฟังเกดีนี่ยวขจ้องกฟับการฟคืท น
คคืนชดีพของพระครอิสตหอดีกดจ้วย พระองคหถสูกชสุบขถึท นมาดจ้วยฤทธอิธ อสานาจของพระบอิดา (รม 6:4 , กท 1:1 ,
1ปต1:3)      พระบสุตร(ยน 10:18) และพระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ  (รม 8:11)

ทฟัทงสามพระภาคลจ้วนเกดีนี่ยวขจ้องในการรฟักษาความรอดของเราใหจ้มฟั นี่นคง พระบอิดาทรงตฟัทงเราไวจ้กฟับพระ
ครอิสตห(2คร 1:21-22) พระบสุตรทสาใหจ้เราปราศจากตสาหนอิ (1คร 1:7-8) พระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ ทรงผนถึกตราเรา
(อ ฟ 1:13)

อฟัครทสูตเปาโลกลลาวถถึงตรดีเอกกานสุภาพเสมอในจดหมายฝาก เชลน จดหมายโรม ทลานเขดียนวลา
พระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ ทรงเปป็นทฟัทง “พระวอิญญาณของพระเจจ้า” และ “พระวอิญญาณของพระครอิสตห” (8:9)



พระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ ทรงเกดีนี่ยวขจ้องกฟับพระบอิดาพระบสุตร (2โครอินทรห) “ขอใหจ้พระคสุณของพระเยซสูครอิสตห
ความรฟักแหลงพระเจจ้า และความสนอิทสนมซถึนี่งมาจากพระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ  จงดสารงอยสูลกฟับทลานทฟัทงหลายเถอิด”

หลฟักฐานขององคหตรดีเอกานสุภาพ ทดีนี่พระเยซสูทรงรฟับรองอยลางแจลมชฟัด เมคืนี่อพระองคหวลา “ออกไปสฟันี่งสอน
ชนทสุกชาตอิใหจ้เปป็นสาวก ใหจ้รฟับบฟัพตอิสมในพระนาม พระบบิดา พระบนตร พระวบิญญาณบรบิสนทธบิธ ขจ้อใหจ้สฟังเกต
วลาพระคฟัมภดีรหขจ้อนดีท ไมลไดจ้พสูดวลา “จงใหจ้รฟับบฟัพตอิศมาในพระนามพระบอิดา ในพระนามพระบสุตร และใน
พระนามของพระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ ” ความลสทาลถึกของตรดีเอกานสุภาพ คคือ มรีเพรียงนามเดรียวแตส่มรีสามพระภาค
เนคืนี่องจาก ชรรื่อ เปป็นสอินี่งสสาแดงความเปป็นบสุคคลคนนฟัทน ดฟังนฟัทนในทดีนี่นดีท จถึงเปป็นการกลลาววลา พระเจจ้าเปป็นการกระทสา
ในรสูปแบบตรดีเอกกานสุภาพ

คคาสอนถนงสภาพของตรรีเอกานนภาพในพระคสัมภรีรรเดบิม

ความเปป็นตรรี (Threeness)

ปฐก 1:26           อสย 48:16 อสย 63:7-10

ความเปป็นเอกหรรอหนนรื่ง (Oneness)

พบญ 6:4 อสย 6:3-8

บทบาทของพระบนตร (Functional role of Son)

สดด 2:2 , 6-7 1คร 10:1-4

บทบาทของพระวบิญญาณบรบิสนทธบิธ (Functional role of Holy Spirit)

ปฐก 1:2 1ซมอ 16:13-14 ฮบ 3:7-8



คคาสอนเกรีรื่ยวขน้องในพระคสัมภรีรรใหมส่

ความเปป็นเอก (หนนรื่ง)

ยน 10:29-30,14:9 1คร 8:4-6 อฟ 4:5-6

ความเปป็นนบิรสันดรร

ฮบ 13:20  (พระบอิดา) ยน 1:1,14  (พระบสุตร) ฮบ 9:14    (พระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ )

ความเปป็นตรรี

มธ 28:19 2คร 13:14 รม 8:26-27,34

ภาพลสักษณรเปรรียบเทรียบตรรีเอกานนภาพ

มดีการอธอิบายถถึงการเปรดียบเทดียบ เชลน

· ในจฟักวาล มดี อวกาศ เวลา วฟัตถสุ

· ในวฟัตถสุ มดี พลฟังงาน การเคลคืนี่อนทดีนี่ ปรากฏการณห

· ในเวลา มดี อดดีต ปฟัจจสุบฟัน อนาคต

· ดวงอาทอิตยห มดี ความรจ้อน แสงสวลาง รฟังสดี

แตลกป็ยฟังไมลมดีตฟัวอยลางใดอธอิบายไดจ้อยลางชฟัดแจจ้ง สามในความเปป็นหนถึนี่ง พระเจจ้า 3 พระภาค เปป็นสอินี่ง
สลฟับซฟับซจ้อน ความยอินี่งใหญลของพระองคหไมลมดีทดีนี่สอิทนสสุด



ความสสัมพสันธรในตรรีเอกานนภาพ

สฟัมพฟันธหในการทรงสรจ้าง เพราะ “โดยพระองคห” (พระบสุตร) ทดีนี่พระเจจ้าไดจ้ทรงสรจ้างขถึทน (คส 1:16)
พระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ มดีสลวนรลวม (ปฐก 1:12)

ในการไถล “พระเจจ้า” (พระบอิดา) ทรงรฟักโลก จนไดจ้ทรงประทานพระบสุตรองคหเดดียวของพระองคห
หลฟังจากนฟัทนเปป็นขถึทนสสูลสวรรคหทฟัทงพระองคหพระบอิดาไดจ้สลงพระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ มา (ยน 14:16)

ความรอดของมนสุษยห (กจ 2:22-25 , อฟ 1:1-8 , ยน 6:38-40 , วว 13:8)

พระบอิดาทดีนี่รฟักเรา  (ยน 3:16 , 1ยน 4:10) พระบสุตรยอมสอิท นพระชนมหเพคืนี่อเรา  (1ปต 2:24-25 ,
ยน 10:17-18)

พระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ เปป็นผสูจ้ปลอมโยนเรา (ยน 14:16 , รม 8:26)  และเพคืนี่อจะยคืนยฟันความสสาคฟัญของตดี
เอกกานสุภาพ ใหจ้เรามาดสูแลผลกระทบซถึนี่งจะเกอิดขถึทนกฟับขจ้อพระคฟัมภดีรห

“เพราะวลาพระเจจ้าทรงรฟักโลกจนไดจ้ทรงประทานพระบสุตรองคหเดดียวของพระองคห บฟังเกอิดมา 
เพคืนี่อผสูจ้เชคืนี่อในพระบสุตรนฟัทนจะไมลพอินาศแตลมดีชดีวอิตนอิรฟันดรห”

ถจ้าไมลเชคืนี่อเรคืนี่องตรดีเอกานสุภาพ กป็อาจคอิดวลา พระเจจ้าทรงสอินี่งสอินี่งสรจ้าง แรกมาตาย เพคืนี่อเราไดจ้รฟับความรอด
แตลแลจ้วการทดีนี่จะไดจ้สลงสอินี่งสรจ้างมาชลวยสอินี่งสรจ้างอคืนี่นๆนฟัทน จะเปป็นเรคืนี่องใหญลอะไรนฟักหนา จะเปป็นการสสาแดงรฟัก
ทดีนี่ยอินี่งใหญลอยลางไร แตลหากถจ้าเราเชคืนี่อตรดีเอกานสุภาพ พระคฟัมภดีรหขจ้อนดีท แทบจะฉวยลมหายใจของเรา เพราะคคือ
พระเจจ้ารฟักเราอยลางเหลคือลจ้น ทดีนี่พระองคหเองในบสุคคลพระเยซสูครอิสตห เสดป็จมารลวมในความเจป็บปวดของเรา
และตระเตรดียมความรอดดจ้วยคลาไถลมหาศาล เรามดีพระเจจ้า 3 พระภาคในพระองคหเดดียว ผสูจ้ไดจ้ทรงรลวมในความ
เจป็บปวดทดีนี่พระองคหทรงสรจ้าง พระเจจ้าเดดียวใน 3 พระภาค พระองคหเปป็นพระเจจ้าทดีนี่ครอิสเตดียนนมฟัสการ และ
ปฏอิบฟัตอิใน    พระเจจ้าองคหนดีท  เรามดีพระบอิดาแหลงฟจ้าสวรรคห ผสูจ้ทรงรฟักเราดจ้วยความรฟักฉฟันบอิดา ซถึนี่งทรงจลายคลาไถล
อฟันใหญลหลวง ในพระเจจ้าองคหนดีท  เรามดีพระเยซสูครอิสตห ผสูจ้ทรงเสดป็จมาเปป็นหนถึนี่งในทลามกลางเรา เพคืนี่อรฟับการ
ลงโทษบาปทดีนี่เราสมควรไดจ้รฟับ พระองคหผสูจ้ทรงเขจ้าใจความเจป็บปวดของเรา และไมลละอายทดีนี่จะเรดียกเราเปป็นพดีนี่



นจ้องมอิตรสหาย    แมจ้เรายฟังอลอนแอเตป็มดจ้วยความบกพรลอง ในพระเจจ้าองคหนดีท  เรามดีพระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ
พระองคห คคือผสูจ้เลจ้าโลมจากเบคืทองบน ผสูจ้สถอิตอยสูลภายในเราเพคืนี่อเสรอิมก สาลฟังและชฟัยชนะเหนคือความบาปแกลเรา
พระเจจ้าเดดียวในสาม     พระภาค ทรงฟฟังเราเมคืนี่อเราอธอิษฐาน ชลางเปป็นความอสุลนในทดีนี่เราจะเชคืนี่อในพระเจจ้าเดดียว
ในสามพระภาคในพระคฟัมภดีรห

ใครจะสามารถเขจ้าใจองคหตรดีเอกานสุภาพไดจ้  พระเจจ้าทรงมดีสามพระภาคในหนถึนี่งเดดียว  และเปป็นพระเจจ้า
เดดียวทดีนี่มดีสามพระภาค ชลางเปป็นความลดีทลฟับนอิรฟันดรหจรอิงๆ เจ.ไอ.แพป็คเกอรห เขดียนวลา

“ ณ จสุดนดีท เราตจ้องเผชอิญกฟับความจรอิงทดีนี่เขจ้าใจไดจ้ยาก ปวดหฟัวมากทดีนี่สสุด คคือ ความจรอิงเกดีนี่ยวกฟับ
องคหตดีเอกานสุภาพ เราจะอธอิบายอยลาไร องคหตรดีเอกานสุภาพลจ้วนเปป็นความลสทาลถึกในตฟัวของมฟัน
เอง และเปป็นความจรอิงทดีนี่โปรลงใสทดีนี่ทะลสุผลานความเขจ้าใจของเราไดจ้  เปป็นไปไดจ้อยลางไรทดีนี่
พระเจจ้านอิรฟันดรหองคหเดดียวเปป็นพระเจจ้าเปป็นทฟัท งเอกพจนหและพหสูพจนห พระบอิดา พระบสุตร
พระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ  มดีพระลฟักษณะเฉพาะพระองคห แตลมดีพระเจจ้าเดดียวกฟัน เปป็นสอินี่งทดีนี่เกอินความ
เขจ้าใจเรา ความจรอิงของพระเจจ้ากป็คคือ พระเจจ้าของเรายอินี่งใหญลเกอินความคอิดความเขจ้าใจ
อฟันจสากฟัดของสอินี่งทดีนี่พระองคหทรงสรจ้าง ”

ซดี.เอส.ลสูออิส ไดจ้เขดียนวลา

“ หากครอิสตหศาสนาเปป็นสอินี่งทดีนี่เราปฟัท นแตลงขถึทน แนลนอนเรานลาจะเขจ้าใจใหจ้งลายกวลานดีท  แตลนดีนี่ไมลใชล
เราไมลอาจแขลงขฟัน ในแงลความเรดียบงลายกฟับผสูจ้ทดีนี่คอิดคจ้นศาสนาขถึทน เราจะทสาอยลางไร? เรากสาลฟัง
จฟัดการกฟับขจ้อเทป็จจรอิง และแนลนอนใครๆ กป็เรดียบงลายไดจ้ทฟัท งนฟัท น หากเขาไมลมดีขจ้อเทป็จจรอิง
มาใหจ้ตจ้องขบคอิด ”

……พระเจจ้าตรรีเอกานนภาพของเราทรงยยยิ่งใหญญ สงญางาม และลลลาลลึก……



คคาถามจากคนทสัรื่วไปในเรรรื่องตรรีเอกานนภาพ

ถน้าพระเยซญเปป็นพระเจน้า     ทคาไมพระองครถนงพญดวส่า     “  พระบบิดาทรงเปป็นใหญส่กวส่าเรา     (  ยน     14:28) ?

ในความเปป็นมนสุษยหนฟัทน พระองคหไดจ้ปลลอยวางพระสอิรอิในฐานะพระเจจ้าอยลางสมฟัครใจ (ฟป 2:6-8)
พระองคหไดจ้ทสาใหจ้พระองคหเอง “ตสนี่ากวลาทสูตสวรรคห” (ฮบ 2:9) ชฟั นี่วคราว ดฟังนฟัท นในสถานะทดีนี่เปป็นมนสุษยห
พระองคห กป็อาจตรฟัสไดจ้วลาพระบอิดาทรงเปป็นใหญลกวลาเรา พระองคหจะไมลทรงตรฟัสเชลนนฟัทนกลอนทดีนี่จะเสดป็จลงมา
เปป็นมนสุษยห หรคือในทสุกวฟันนดีท  ในสถานะ ซถึนี่งไดจ้รฟับการยกยลองสสูงสสุด

ทคาไมพระคสัมภรีรรกลส่าวถนงพระเยซญวส่าเปป็น     “  บนตรหสัวปรี  ”     ไมส่ไดน้หมายความวส่าพระองครถรอกคาเนบิดหรรอ     ?

คสาวลา บสุตรหฟัวปดี ถสูกใชจ้อยสูลสองดจ้านดจ้วยกฟัน ในพฟันธสฟัญญาใหมล ใน (คส 1:18 , วว 1:5) ใชจ้แสดงถถึงวลา
พระเยซสูเปป็นผสูจ้แรกทดีนี่เปป็นขถึทนจากตาย สลวนใน (รม 8:29 , คส 1:15 , ฮบ 1:6) แสดงถถึงพระเยซสูครอิสตหในฐานะ
พระเจจ้าผสูจ้บฟังเกอิดเปป็นมนสุษยห ทรงอยสูลในฐานะสสูงเดลนกวลาสรรพสอินี่งทฟัทงปวงทดีนี่ทรงสรจ้าง เชลนเดดียวกฟับทดีนี่บสุตรหฟัวปดี
ของครอบครฟัวยอิว อยสูลเหนคือพดีนี่นจ้องรลวมสายเลคือดคนอคืนี่นๆ

ถน้าพระเยซญเปป็นพระเจน้า     ทคาไม     (  ยน     20:17)   พระองครจนงบอกวส่าจะกลสับไปยสังพระเจน้าของพระองคร     ?

พยานพระเยโฮวาหหถามคสาถามนดีท บลอย เขาอจ้างวลาพระเยซสูทรงวางพระองคหเองในความสฟัมพฟันธหก ฟับ
พระบอิดาไวจ้ในระดฟับเดดียวก ฟับนางมารดียห มฟักดาลา หญอิงทดีนี่พระองคหก สาลฟังตรฟัสดจ้วยในขณะนฟัทน แตลหากถจ้าพระ
เยซสูตฟัทงพระทฟัยทดีนี่จะทสาเชลนนดีท จรอิง ทสาไมพระองคหไมลตรฟัสวลา “เราจะขถึทนไปหาพระบอิดาของพวกเรา และพระเจจ้า
ของพวกเรา” ?  พระเยซสูทรงใชจ้ประโยคดฟังกลลาวเพคืนี่อใหจ้เหป็นแนลชฟัดวลา นางมารดียหจะเขจ้าใจวลาความสฟัมพฟันธห
ระหวลางเธอกฟับพระเจจ้าตลางจากความสฟัมพฟันธหของพระองคหก ฟับพระเจจ้า  พระเยซสูทรงเปป็นพระบสุตรพระเจจ้าโดย
ธรรมชาตอิ ในขณะทดีนี่นางมารดียหเปป็นลสูกโดยพระเจจ้ารฟับมาเปป็นบสุตร พระเยซสูตรฟัสถถึงพระเจจ้าในฐานะพระเจจ้า
ของพระองคหโดยความสฟัมพฟันธหอฟันเปป็นนอิรฟันดรห จถึงแสดงภาพวลา ความสฟัมพฟันธหระหวลางพระเยซสูกฟับพระเจจ้า
พระบอิดานฟัทน   เปป็นความสฟัมพฟันธหซถึนี่งไมลมดีใดเหมคือน



ทคาไมพระคสัมภรีรรกลส่าววส่า     พระเยซญเปป็น     “  บนตรองครเดรียว  ”     พระองครถญกสรน้างขนนี้นหรรอ   

พระบสุตรองคหเดดียวในภาษากรดีกวลา “Monogenes” ปรากฏ 5 ครฟัท งในพระคฟัมภดีรห (ยน 1:14,18 , 3:16,18
, 1ยน 4:9) คสาวลา “Monogenes” เปป็นคสาผสมระหวลาง คสาวลา “หนถึนี่งเดดียว” กฟับ “ชนอิดหรคือระดฟับ” นฟันี่นจถึง
หมายความวลา พระเยซสูทรงเปป็น “พระบสุตรหนถึนี่งเดดียว” เปป็นหนถึนี่งเดดียวในระดฟับของพระองคห  บสุตรอคืนี่นๆ
(ฑสูตสวรรคหและมนสุษยห) เปป็นสอินี่งซถึนี่งทรงสรจ้างขถึทน ในขณะทดีนี่พระเยซสูทรงเปป็นอยสูลแลจ้วเสมอไป

ถน้าพระเยซญเปป็นพระเจน้า     ทคาไม     (1  คร     15:24-28)   จนงบอกวส่า     ในวาระสนดทน้าย     พระองครจะทรงมอบแผส่นดบินไวน้
แกส่พระเจน้า  …  พระบนตรจะอยญส่ใตน้พระเจน้า     ? 

ในพระคฟัมภดีรหตอนนดีท  เปาโลไดจ้บอกวลา วาระนฟัทนมาถถึงแลจ้ว ทดีนี่พระครอิสตหจะบรรลสุงานของพระองคหใน
ฐานะพระมาซดีฮาและผสูจ้กลาง ในขณะทดีนี่เมคืนี่อทรงอยสูลบนโลกนดีท  พระองคหทรงทสาใหจ้ธรรมบฟัญญฟัตอิสสาเรป็จเพคืนี่อเรา
ชดใชจ้คลาไถลบาปแทนเรา และไดจ้ทรงทสาลายอสานาจแหลงความตาย ในทสุกวฟันนดีทพระองคหทรงเปป็นศดีรษะของค
รอิสตจฟักร ในอนาคตพระองคหจะรฟับครอิสตจฟักรเขจ้าสสูลสวรรคห (1ธส 4:13-18) จากนฟัทน พระองคหจะเสดป็จมาปก
ครองโลก (อสย 2:1-4 , 11:1-9 , ยรม 23:5-6) หลฟังจากปกครอง 1,000 ปดี พระองคหจะบดขยดีทผสูจ้กบฏคน
สสุดทจ้าย (วว 20:7-10) กวาดลจ้างระบบโลกดจ้วยไฟและนสาใหจ้เกอิดฟจ้าสวรรคหและแผลนดอินโลกใหมล  (2ปต 3:10)
เปาโลประกาศวลาในเวลานดีท  พระเยซสู ผสูจ้กลาง ซถึนี่งทรงเปป็นพระเจจ้า และมนสุษยหจะจากทดีนี่ของพระองคหซถึนี่งอยสู ล
ใจกลางทสุกสอินี่ง ยอมพระองคหเองใหจ้อยสูลใตจ้พระบอิดา และกลฟับเขจ้าสสูลสภาพเดอิม เมคืนี่อครฟัท งเรอินี่มแรกของพระองคห ดฟัง
เชลนกลอนทดีนี่จะเสดป็จมาเปป็นมนสุษยห ความสฟัมพฟันธหขององคหตรดีเอกานสุภาพ

   ในขณะทรีรื่สามพระภาค     ตส่างกป็เปป็นพระเจน้าเทส่าเทรียมองครเดรียวกสัน     จะผบิดไหมถน้าเราจะพญดถนงพระองคร     วส่าเปป็น
พระภาคทรีรื่หนนรื่ง     ทรีรื่สอง     ทรีรื่สาม     ?

 ไมลเลย คสาดฟังกลลาวไมลไดจ้บลงชดีทถถึงลสาดฟับยศ แตลอจ้างถถึงหนจ้าทดีนี่ของแตลละพระภาค ตลางหาก ตฟัวอยลางเชลน
ในเรคืนี่องความรอด ความรอดกสาเนอิดขถึทนจากความรฟักของพระบอิดา และไดจ้รฟับการจฟัดเตรดียมผลานการเสดป็จมา
ของพระเยซสู ซถึนี่งตลอมาเปป็นความจรอิงในชดีวอิตเราผลานทางพระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ  เรากป็พสูดไดจ้วลาเปป็น พระภาคทดีนี่ 1
, 2 , 3



หลสักขน้อเชรรื่อเรรรื่องตรรีเอกานนภาพมาจากศาสนาพระเจน้าหลายองคร     เชส่น   กรรีก หรรอ โรมสัน หรรอเปลส่า   ?

ศาสนากรดีก โรมฟัน ไมลมดีพระเจจ้าองคหเดดียว ศาสนาฮอินดสู พระเหลลานดีท กป็ถสูกหมวดเขจ้าเปป็นสาม แตลกป็ยฟัง
เปป็นพระสามองคหทดีนี่แยกจากกฟันอยลางสอิทนเชอิง ไมลเคยมดีความเปป็นนถึนี่งเดดียวก ฟันเลย มดีการวอิวาท สสูจ้รบ หมกมสุลน
แกลงแยลงชอิงดดีกฟัน แลจ้วพระเจจ้าสามพระภาคหนถึนี่งเดดียว ทดีนี่มดีความสฟัมพฟันธหเปป็นหนถึนี่งเดดียว เปป็นเอกภาพ มดี
เอกลฟักษณห         แตลไมลไดจ้แยกสภาพบสุคคล 3 ใน 1 จะมดีพคืทนฐานจากการแตกแยกจากศาสนาอคืนี่น



ภาคผนวก

ขน้อตสัดสบินถกเถรียง และคคาสอนทรีรื่ผบิดพลาดในเรรรื่องตรรีเอกานนภาพ

การประชนมสภาครบิสตจสักรตส่างๆ

ทรีรื่ประชนม

ไนเซรีย คศ.325   : โดยจฟักพรรดอิคอนสแตนตอิน เปป็นผสูจ้เรดียกประชสุม โดยมดีผสูจ้ปกครองจาก
     ครอิสตจฟักร ฝฟันี่งตะวฟันออก 200 คน และฝฟันี่งตะวฟันตก 3 คน

เรรรื่องทรีรื่เปป็นปสัญหา                 : ความสฟัมพฟันธหระหวลางพระเยซสูและพระบอิดา คสา ถามอยสูลทดีนี่พระเยซสูเปป็น
พระเจจ้าหรคือ

ความผบิดพลาด                     : พระครอิสตหไมลมดีสภาพนอิรฟันดรห แตลเปป็นสอินี่ งสรจ้างมดีสถานะพระเจจ้า แตลไมลใชล
พระเจจ้า 100% พยายามรฟักษาระบบพระเจจ้าเดดียว

ผญน้นคาสอนผบิด                         : อารอิอสุส ศอิษยาภอิบาลใหญลแหลงอเลป็กซานเดรดีย

ขน้อตสัดสบิน                             : พระครอิสตหดสารงสภาพนอิรฟันดรห ดสารงสภาพพระเจจ้า เสมคือนพระบอิดา แมจ้มดี
ความแตกตลางในสภาวะบสุคคล



ประกาศวส่าพระครบิสตรเปป็นพระเจน้า 100%

ทรีรื่ประชนม

คอนสแตนตบิโนเบบิล คศ.381 :  ความเปป็นพระเจจ้าของพระวอิญญาณบรอิสสุทธห พระครอิสตหไมลใชลมนสุษยหแทจ้

ความผบิดพลาด                     : สอนวลาพระเยซสูมดีรลางกายจอิตใจ เปป็นมนสุษยห แตลวอิญญาณเปป็นพระเจจ้า ไมลใชล  
มนสุษยหแทจ้

ผญน้นคาสอนผบิด          : อะพอลโลนารอิอฟัส ผสูจ้ปกครองแหลง เลาดดีเซดีย

ขน้อตสัดสบิน          : ประกาศสภาพความเปป็นมนสุษยห 100% ของพระครอิสตห

พระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ เปป็นพระเจจ้า 100%

ทรีรื่ประชนม

เอเฟซสัส คศ.431          : พระเยซสูเปป็นทฟัทงพระเจจ้า 100% และมนสุษยห 100% ในบสุคคลเดดียวหรคือไมล

ความผบิดพลาด                      : ปฏอิเสธความเปป็นพระเจจ้าแทจ้  และการรวมสองสภาวะอยลางสมบสูรณห
พระเจจ้ามดีสภาพเนคืท อหนฟังไมลไดจ้  พระเยซสูเปป็นมนสุษยหสมบสูรณหทดีนี่สสา แดง
พระฉายของพระเจจ้า เปป็นรลางทรงของพระเจจ้า

ผญน้นคาสอนผบิด          : เนสเตอรอิอฟัส ศอิษยาภอิบาลจากคอนสแตนดอิโนเบอิล

การตสัดสบิน          : พระครอิสตหเปป็นทฟัทงพระเจจ้า 100% และมนสุษยห 100% ในบสุคคลเดดียว



บรรณานนกรม

· พระบอิดา พระบสุตร พระวอิญญาณบรอิสสุทธอิธ  พระเจจ้าสามพระภาคในหนถึนี่งเดดียว ทดีนี่เราเชคืนี่อ ผสูจ้ไดจ้
ประทาน สตอิปฟัญญา ความเขจ้าใจ และชดีวอิต สอินี่งตลางใหจ้

· อจ.สฟันตอิสสุข เผลาสวรรคห .  ศอิษยาภอิบาลแบบ๊พตอิสตหโคราช (ผสูจ้สนฟับสนสุนประสอิทธอิธ ประสาท
วอิชาความรสูจ้ใหจ้)

· อจ.นฟักรบ ฟจ้าสวรรคหยอินดดี. ศอิษยาภอิบาลแบบ๊พตอิสตหชฟัยนาท (ผสูจ้หนสุนใจเลดีทยงดสูความเชคืนี่อ)

· ดร.เดนนอิส  เจมอค.  “หลลักขจ้อเชชยิ่อในพระคลัมภรีรร์ทลัยิ่วไป”  / แอตแลนตาแบบ๊พตอิสตห เชอิรหต_1990.

· มารหตอิน อารห เดอฮานทดีนี่ 2. “ครยสเตรียนเชชยิ่อในพระเจจ้าสามองคร์หรชอ”  / RBC ประเทศไทย_2001.

· เจออสเวอิรหด แซนเดอรห. “พระวยญญาณบรยสนทธยธิ์และของประทาน” / O.M.F_1994.

· จอหหน แมป็คอารหเธอรห. “พระลลักษณะของพระเจจ้า”  / แบบ๊พตอิสตหใตจ้ ครอิสเตดียนศถึกษา_1997.

· ดร.เดนนอิส เจมอค. “สลารวจประวลัตยศาสตรร์ครยสตจลัก” / แอตแลนตา แบบ๊พตอิสตห เชอิรหด_1990.

· เอลเมอรห ทาวนหส. “พระนามของพระเจจ้า”  / แบบ๊พตอิสตหใตจ้ ครอิสเตดียนศถึกษา_1999.

· เฮนรดี ทาวนหเซลน. “ศาสนศาสตรร์ระบบ”

· เจ ออสเวอิรหด แซเดอรห. “พระผผจ้ประเสรยฐ” / O.M.F_1981.

“ ถน้าคนณหาขน้อมญลจากแหลส่งเดรียว   เราเรรียกวส่า   ขโมยความ

ถน้าคนณหาขน้อมญลจากหลายแหส่ง      เราเรรียก    คงแกส่เรรียน ”


