
หลกัคาํสอนพระตรเีอกานภุาพ

อกีเนชสั ค.ศ. 30-107

เพราะฉะน�ันมพีระเจา้ผู้เดยีวซ�ึงไมม่ตีน้กาํเนดิคอืพระเจา้พระบดิา และมพีระบตุร

องคเ์ดยีว พระเจา้ พระวาทะ และพระบตุรมนษุย แ์ละมพีระองคผ์ู้ปลอบประโลม

ใจองคเ์ดยีว คอื พระวญิญาณแหง่ความจรงิ และมคีาํเทศนาอนัเดยีวกนั มคีวามเช�ือ

เดยีวอนัเดยีวกนั และมปีฏสิมาเดยีวอนั เดยีวกนั (จดหมายของ อกีเนชสั ถงึชาวฟ�ลิ

เดลเฟ�ย บทท�ี4)

หลกัขอ้เช�ือเวสตม์นิสเตอร ค์าํถามท�ี6- พระเจา้ประกอบดว้ยก�ีบคุคลภาพ

คาํตอบ- พระเจา้ประกอบดว้ยก�ีบคุคลภาพตอบ พระเจา้ประกอบดว้ยสาม บคุคล

ภาพ พระบดิา พระบตุร และพระวญิญาณบรสิทุธ�ิท�ังสามน�ีเป�น พระเจา้องค์

เดยีวกนั เสมอกนั ในฤทธานภุาพและสงาูราศี

พระตรเีอกานภุาพ ตคีวามในพระคมัภรี:์

เม�ือพระองคท์รงรบับพัตศิมาแลว้กเ็สดจ็ข�ึนจากน�า และในทนัใดน�ันฟ�ากแ็หวกออก

และพระองคท์รงเหน็พระวญิญาณของพระเจา้เสดจ็ลงมาดจุนกพริาบสถติบน

พระองค -์มทัธวิ 3:16

แตถ่า้เรา [พระเยซ]ู ขบัผอีอกโดยพระวญิญาณของพระเจา้ แผน่ดนิของพระเจา้ก็

มาถงึพวกทา่นแลว้ -มทัธวิ 12:28

เพราะฉะน�ัน ทา่นท�ังหลายจงออกไปและนาํชนทกุชาตมิาเป�นสาวกของเรา จงบพัติ

ศมาพวกเขาในพระนามของพระบดิา พระบตุร และพระวญิญาณบรสิทุธ�ิ

มทัธวิ 28:19

และพระวญิญาณบรสิทุธ�ิทรงรปูสณัฐานเหมอืนนกพริาบเสดจ็ลงมาอยู่กบัพระองค์

[พระเยซ]ู และมพีระสรุเสยีงมาจากฟ�าสวรรคว์า่ “ทา่นเป�นบตุรท�ีรกัของเรา [ของ

พระบดิา] เราชอบใจทา่นมาก” -ลกูา 3:22



แตอ่งคผ์ู้ชว่ยคอืพระวญิญาณบรสิทุธ�ิซ�ึงพระบดิาจะทรงใชม้าในนามของเราน�ัน

[พระเยซ]ู จะทรงสอนพวกทา่นทกุส�ิง และจะทาํใหร้ะลกึถงึทกุส�ิงท�ีเรากลา่วกบัทา่น

แลว้ -ยอหน์ 14:26

แตเ่ม�ือองคผ์ู้ชว่ยเสดจ็มา ซ�ึงเป�นผู้ท�ีเรา [พระเยซ]ู จะใชจ้ากพระบดิามาหาพวกทา่น

คอืพระวญิญาณแหง่ความจรงิซ�ึงมาจากพระบดิาน�ัน พระองคจ์ะทรงเป�นพยานให้

เรา -ยอหน์ 15:26

ขณะพระองคท์รงพาํนกัอยู่กบัพวกอคัรทตู [พระเยซ]ู ทรงกาํชบัพวกเขาวา่ “อยา่

ออกไปจากกรงุเยรซูาเลม็ แตใ่หร้อคอยรบัตามพระสญัญาของพระบดิา” ซ�ึงพวก

ทา่นไดย้นิจากเรา -กจิการ 1:4

เพราะฉะน�ันเม�ือทรงเชดิชพูระองคข์�ึนอยู่ท�ีพระหตัถเ์บ�ืองขวาของพระเจา้แลว้ และ

เม�ือพระองคท์รงรบัพระวญิญาณบรสิทุธ�ิจากพระบดิาตามพระสญัญาแลว้ พระองค์

[พระเยซ]ู ทรงเทลงมาดงัท�ีทา่นท�ังหลายไดย้นิและไดเ้หน็ -กจิการ 2:33

คอืเร�ืองท�ีวา่พระเจา้ทรงเจมิพระเยซชูาวนาซาเรธ็ดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธ�ิและ

ดว้ยฤทธานภุาพอยา่งไร และเร�ืองท�ีวา่พระเยซเูสดจ็ไปทาํคณุประโยชนแ์ละรกัษา

คนท�ังหลายท�ีถกูมารเบยีดเบยีนอยา่งไร เพราะวา่พระเจา้สถติอยู่กบั

พระองค -์กจิการ 10:38

แตฝ่�ายจติวญิญาณแหง่ความบรสิทุธ�ิน�ันทรงปรากฏ ดว้ยฤทธานภุาพวา่เป�นพระ

บตุรของพระเจา้ โดยการเป�นข�ึนมาจากความตาย คอืพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�น

เจา้ของเรา -โรม 1:4

ถา้พระวญิญาณของพระเจา้สถติอยู่ในพวกทา่นแลว้ ทา่นกไ็มอ่ยู่ในเน�ือหนงั แตอ่ยู่

ในพระวญิญาณ ใครไมม่พีระวญิญาณของพระครสิต ค์นน�ันกไ็มเ่ป�นของพระองค -์

โรม 8:9

มบีางคนในพวกทา่นเคยเป�นอยา่งน�ีแตท่า่นท�ังหลายไดร้บัการลา้งชาํระแลว้ ไดร้บั

การชาํระใหบ้รสิทุธ�ิแลว้ และไดร้บัการชาํระใหช้อบธรรมแลว้โดยพระนามของพระ

เยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้และโดยพระวญิญาณแหง่พระเจา้ของเรา -



1 โครนิธ 6์:11

ขอใหพ้ระคณุของพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ ความรกัของพระเจา้ และการมี

สว่นกนัท�ีมาจากพระวญิญาณบรสิทุธ�ิจงดาํรงอยู่กบัทา่นท�ังหลายทกุคนเถดิ -

2 โครนิธ 1์3:13

ท�ังอนันาสมหาปโุรหติและคายาฟาส รวมท�ังยอหน์และอเลก็ซานเดอรก์บัคนอ�ืนๆ ท�ี

เป�นญาตขิองมหาปโุรหติดว้ย -กจิการ 4:6

ขา้พเจา้อธษิฐานวา่ขอพระเจา้ของพระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ของเราคอืพระ

บดิาผู้ทรงพระสริทิรงใหท้า่นท�ังหลายมจีติใจ ท�ีประกอบดว้ยป�ญญาและการสาํแดง

เพ�ือทา่นจะรู้จกัพระองค -์เอเฟซสั 1:17

เพราะวา่โดยทางพระครสิตเ์ราท�ังสองฝ�ายมโีอกาสเขา้เฝ�าพระบดิาโดยพระ

วญิญาณองคเ์ดยีวกนั -เอเฟซสั 2:18

และในพระองคน์�ัน [พระเยซ]ู พวกทา่นกก็าํลงัถกูกอ่รา่งสรา้งข�ึนดว้ยกนัใหเ้ป�นท�ี

สถติของพระเจา้โดยพระวญิญาณ -เอเฟซสั 2:22

พระวญิญาณองคน์�ีแหละท�ีพระเจา้ประทานใหแ้กเ่ราอยา่งบรบิรูณผ์า่นทางพระเยซู

ครสิตพ์ระผู้ชว่ยใหร้อดของเรา -ทติสั 3:6

มากย�ิงกวา่น�ันสกัเทา่ใด พระโลหติของพระครสิต ผ์ู้ทรงถวายพระองคเ์องท�ี

ปราศจากตาํหนแิดพ่ระเจา้โดยพระวญิญาณนรินัดร ก์จ็ะทรงชาํระมโนธรรมของ

เราจากการประพฤตทิ�ีเปลา่ประโยชน เ์พ�ือเราจะปรนนบิตัพิระเจา้

ผู้ทรงพระชนมอ์ยู่-ฮบีร 9ู:14

ตามท�ีพระเจา้พระบดิาไดท้รงกาํหนดไวล้ว่งหนา้ และพระวญิญาณทรงทาํใหบ้รสิทุธ�ิ

เพ�ือจะเช�ือฟ�งพระเยซคูรสิต แ์ละไดร้บัการประพรมดว้ยพระโลหติของพระองค ข์อ

พระคณุและสนัตสิขุจงเพ�ิมพนูแกท่า่นท�ังหลายย�ิงข�ึนเถดิ

1 เปโตร 1:2

ความเป�นพระเจา้ของพระครสิต:์



เพราะวา่ความเป�นพระเจา้ท�ีครบบรบิรูณท์�ังส�ินดาํรงอยู่ในพระกายของ

พระองค -์โคโลส 2ี:9

*แลว้พระเจา้ตรสัวา่ “ใหเ้รา (ในภาษาฮบิรคูอืมากกวา่ 1) สรา้งมนษุยต์ามฉายาของ

เรา ตามอยา่งของเรา ใหค้รอบครองฝงูปลาในทะเล ฝงูนกในทอ้งฟ�าและฝงูสตัวใ์ช้

งาน ใหป้กครองแผน่ดนิโลกท�ังหมด และสตัวเ์ล�ือยคลานทกุชนดิบนแผน่ดนิท�ังหมด”

ปฐมกาล 1:26

เพราะฉะน�ัน องคเ์จา้นายจะประทานหมายสาํคญัดว้ยพระองคเ์อง น�ีแนะ่ หญงิสาว

คนหน�ึงจะต�ังครรภ แ์ละคลอดบตุรชายคนหน�ึง และคนจะเรยีกนามของเขาวา่ อมิ

มานเูอล לֵאּונָּמִע หมายความวา่พระเจา้ทรงสถติอยู่กบัเรา -อสิยาห 7์:14

ดว้ยมเีดก็คนหน�ึงเกดิมาเพ�ือเรา มบีตุรชายคนหน�ึงประทานมาใหเ้รา และการ

ปกครองจะอยู่บนบา่ของทา่น และเขาจะขนานนามของทา่นวา่ “ท�ีปรกึษามหศัจรรย์

พระเจา้ผู้ทรงมหทิธฤิทธ�ิพระบดิานรินัดร แ์ละองคส์นัตริาช” -อสิยาห 9์:6

“ท�ีสดุปลายแผน่ดนิโลกทกุแหง่ จงหนัมาหาเรา และรบัความรอด เพราะเราเป�น

พระเจา้ และไมม่ผีู้อ�ืน เราปฏญิาณโดยตวัเราเอง จากปากชอบธรรมของเรา ถอ้ยคาํ

ไดอ้อกไป และจะไมห่วนกลบัมา วา่ ‘ทกุเขา่จะกราบลงตอ่เรา และทกุล�ินจะ

ปฏญิาณตอ่เรา’ -อสิยาห 4์5:22-23

“ทาํไมคนน�ีพดูอยา่งน�ีหม�ินประมาทพระเจา้น�ีใครจะอภยับาปไดน้อกจากพระเจา้

องคเ์ดยีว” -มาระโก 2:7

ในปฐมกาลพระวาทะทรงดาํรงอยู่และพระวาทะทรงอยู่กบัพระเจา้ และพระวาทะ

ทรงเป�นพระเจา้ ในปฐมกาลพระองคท์รงอยู่กบัพระเจา้ พระเจา้ทรงสรา้งสรรพส�ิง

ข�ึนมาโดยพระวาทะ ในบรรดาส�ิงท�ีเป�นอยู่น�ัน ไมม่สีกัส�ิงเดยีวท�ีเป�นอยู่นอกเหนอื

พระวาทะ -ยอหน์ 1:1-3

พระวาทะทรงเกดิเป�นมนษุยแ์ละทรงอยู่ทา่มกลางเรา เราเหน็พระสริขิองพระองค์

คอื พระสริทิ�ีสมกบัพระบตุรองคเ์ดยีวของพระบดิา บรบิรูณด์ว้ยพระคณุและความ

จรงิ -ยอหน์ 1:14



ไมม่ใีครเคยข�ึนไปสวรรคน์อกจากผู้ท�ีลงมาจากสวรรค ค์อืบตุรมนษุย -์ยอหน์ 3:13

พระเยซตูรสักบัพวกเขาวา่ “เราบอกความจรงิกบัทา่นวา่ กอ่นอบัราฮมัเกดิ เรา

เป�นอยู่แลว้” -ยอหน์ 8:58

เขาจงึทลูวา่ “องคพ์ระผู้เป�นเจา้ ขา้พระองคว์างใจ” แลว้เขากก็ราบไหวพ้ระองค์

ยอหน์ 9:38

เรากบัพระบดิาเป�นอนัหน�ึงอนัเดยีวกนั” พวกยวิจงึหยบิกอ้นหนิข�ึนมาอกีจะขวา้ง

พระองคใ์หต้าย พระเยซจูงึตรสักบัพวกเขาวา่ “เราแสดงใหท้า่นเหน็การดหีลาย

อยา่งของพระบดิา พวกทา่นหยบิกอ้นหนิจะขวา้งเราใหต้ายเพราะการดขีอ้ไหน?”

พวกยวิทลูตอบพระองคว์า่ “เราจะขวา้งทา่นไมใ่ชเ่พราะการดใีดๆ แตเ่พราะการ

พดูหม�ินประมาทพระเจา้ เพราะทา่นเป�นเพยีงมนษุยแ์ตต่�ังตวัเป�นพระเจา้”

ยอหน์ 10:30-33

แตถ่า้เราปฏบิตัพิระราชกจิน�ัน แมว้า่ทา่นไมว่างใจในเรา กจ็งวางใจในพระราชกจิ

เหลา่น�ันเถดิ เพ�ือทา่นจะไดรู้้และเขา้ใจวา่พระบดิาทรงอยู่ในเราและเราอยู่ในพระ

บดิา” -ยอหน์ 10:38

บดัน�ีขา้แตพ่ระบดิา ขอโปรดใหข้า้พระองคไ์ดร้บัเกยีรตติอ่พระพกัตรข์องพระองค์

คอืเกยีรตทิ�ีขา้พระองคม์รีว่มกบัพระองคก์อ่นท�ีโลกน�ีมมีา ยอหน์ 17:5

โธมสัทลูพระองคว์า่ “องคพ์ระผู้เป�นเจา้ของขา้พระองค พ์ระเจา้ของขา้พระองค”์

ยอหน์ 20:28

ถา้พระวญิญาณของพระเจา้สถติอยู่ในพวกทา่นแลว้ ทา่นกไ็มอ่ยู่ในเน�ือหนงั แตอ่ยู่

ในพระวญิญาณ ใครไมม่พีระวญิญาณของพระครสิต ค์นน�ันกไ็มเ่ป�นของพระองค -์

โรม 8:9

ท�ังอคัรป�ตากเ็ป�นของพวกเขาดว้ย และพระครสิตก์ม็าจากเขาทางเน�ือหนงั คอื

พระองคผ์ู้ทรงรบัการสรรเสรญิวา่เป�นพระเจา้เหนอืสารพดัเป�นนติย์-โรม 9:5

แตต่วัทา่นเลา่ ทาํไมจงึกลา่วโทษพ�ีนอ้งของทา่น? หรอืทา่นผู้เป�นอกีฝ�ายหน�ึง ทาํไม



ทา่นจงึดหูม�ินพ�ีนอ้งของทา่น? เพราะวา่เราทกุคนตอ้งยนือยู่หนา้บลัลงักพ์พิากษา

ของพระเจา้ เพราะมคีาํเขยีนไวใ้นพระคมัภรีว์า่ “องคพ์ระผู้เป�นเจา้ ตรสัวา่ ‘เรา

มชีวีติอยู่ตราบใด ทกุคนจะคกุเขา่กราบเรา และทกุล�ินจะสรรเสรญิ พระเจา้’ ” -

โรม 14:10-11

ไมม่อีาํนาจครอบครองใดๆ ในยคุน�ีรู้จกัพระป�ญญาน�ีเพราะวา่ถา้รู้จกัแลว้ จะไมเ่อา

องคพ์ระผู้เป�นเจา้แหง่พระสริติรงึกางเขน -1 โครนิธ 2์:8

ผู้ทรงสภาพเป�นพระเจา้ ไมท่รงถอืวา่ความทดัเทยีมกบัพระเจา้เป�นส�ิงท�ีจะตอ้งยดึไว้

แตท่รงสละพระองคเ์องและทรงรบัสภาพทาส ทรงถอืกาํเนดิเป�นมนษุย แ์ละทรง

ปรากฏอยู่ในสภาพมนษุย พ์ระองคท์รงถอ่มตวัลง ทรงยอมเช�ือฟ�งจนถงึความมรณา

กระท�ังมรณาบนกางเขน เพราะฉะน�ันพระเจา้จงึทรงยกพระองคข์�ึนสงูสดุ และ

ประทานพระนามเหนอืนามท�ังหมดแกพ่ระองค เ์พ�ือท�ีวา่เพราะพระนามของพระ

เยซนู�ัน ทกุชวีติ ในสวรรค บ์นแผน่ดนิโลก และใตพ้�ืนแผน่ดนิโลก จะคกุเขา่ลงกราบ

พระองค -์ฟ�ลปิป�2:6-10

พระครสิต ท์รงเป�นพระฉายาของพระเจา้ผู้ไมท่รงปรากฏแกต่า ทรงเป�นบตุรหวัป�

เหนอืทกุส�ิงท�ีทรงสรา้ง เพราะวา่โดยพระองคท์กุส�ิงไดร้บัการทรงสรา้งข�ึน ท�ังส�ิงท�ี

อยู่บนทอ้งฟ�าและบนแผน่ดนิโลก ท�ังส�ิงท�ีมองเหน็และส�ิงท�ีมองไมเ่หน็ ไมว่า่จะเป�น

บลัลงักแ์หง่พวกภตูผ หีรอืพวกภตูผที�ีปกครอง หรอืพวกภตูผที�ีครอบครอง หรอื

พวกภตูผที�ีมอีาํนาจ ทกุส�ิงถกูสรา้งข�ึนโดยพระองคแ์ละเพ�ือพระองค พ์ระองคท์รง

ดาํรงอยู่กอ่นทกุส�ิง และทกุส�ิงถกูยดึเขา้ดว้ยกนัโดยพระองค พ์ระองคท์รงเป�นศรีษะ

ของกายคอืครสิตจกัร พระองคท์รงเป�นปฐม ทรงเป�นผู้แรกท�ีเป�นข�ึนจากตาย เพ�ือ

วา่พระองคจ์ะทรงเป�นเอกในทกุส�ิง -โคโลส 1ี:15-18

เราตอ้งยอมรบัวา่ความล�าลกึแหง่ความเช�ือของเราน�ันย�ิงใหญม่าก คอืวา่ พระองค์

ทรงปรากฏเป�นมนษุย ท์รงไดร้บัการพสิจูนว์า่ชอบธรรมโดยพระวญิญาณ ทรง

ปรากฏตอ่เหลา่ทตูสวรรค ท์รงไดร้บัการประกาศออกไปยงับรรดาประชาชาต ทิรง

ไดร้บัการเช�ือวางใจจากคนมากมายในโลก และทรงถกูรบัข�ึนไปดว้ยพระสริิ

1 ทโิมธ 3ี:16



ในขณะท�ีเรากาํลงัรอคอยความหวงัอนันา่ยนิด แีละการมาปรากฏของพระสริขิอง

พระเจา้ย�ิงใหญค่อื พระเยซคูรสิตพ์ระผู้ชว่ยใหร้อดของเรา -ทติสั 2:13

และอกีคร�ังหน�ึง เม�ือพระองคท์รงนาํพระบตุรหวัป�น�ันเขา้มาในโลก กต็รสัวา่ “ให้

ทตูสวรรคท์�ังหมดของพระเจา้กราบนมสัการพระบตุร” สว่นพวกทตูสวรรคน์�ัน

พระองคต์รสัวา่ “พระองคท์รงสรา้งพวกทตูสวรรคข์องพระองคใ์หเ้ป�นดจุลม และ

ทรงสรา้งบรรดาผู้รบัใชข้องพระองคใ์หเ้ป�นดจุเปลวเพลงิ” แตส่ว่นพระบตุรน�ัน

พระองคต์รสัวา่ “ขา้แตพ่ระเจา้ พระท�ีน�ังของพระองคด์าํรงอยู่เป�นนติย พ์ระคทา

แหง่อาณาจกัรของพระองคก์เ็ป�นพระคทาเท�ียงธรรม -ฮบีร 1ู:6-8

พระเยซคูรสิตท์รงเหมอืนเดมิท�ังวานน�ีและวนัน�ีและตลอดไปเป�นนติย -์ฮบีร 1ู3:8

สเิมโอน เปโตร ผู้รบัใชแ้ละอคัรทตูของพระเยซคูรสิต เ์รยีน บรรดาผู้ท�ีไดร้บัความ

เช�ืออนัล�าคา่เชน่เดยีวกบัเรา โดยความชอบธรรมแหง่พระเจา้ของเราท�ังหลายคอื

พระเยซคูรสิตพ์ระผู้ชว่ยใหร้อดของเรา -2 เปโตร 1:1

คนท�ีมพีระบตุรกม็ชีวีติ คนท�ีไมม่พีระบตุรกไ็มม่ชีวีติ -1 ยอหน์ 5:12

และเรารู้วา่พระบตุรของพระเจา้เสดจ็มาแลว้ และประทานสตปิ�ญญาแกเ่รา เพ�ือให้

เรารู้จกัพระองคผ์ู้ทรงสตัยจ์รงิ และเราอยู่ในพระองคน์�ันโดยอยู่ในพระเยซคูรสิต์

พระบตุรของพระองค พ์ระองคน์�ีแหละเป�นพระเจา้แทแ้ละเป�นชวีตินรินัดร์

1 ยอหน์ 5:20

พระเจา้ผู้ทรงเป�นอยู่ผู้ทรงเคยเป�นอยู่ผู้ท�ีจะเสดจ็มา และผู้ทรงฤทธานภุาพสงูสดุ

ตรสัวา่ “เราเป�นอลัฟา และโอเมกา ” -ววิรณ 1์:8

และส�ิงมชีวีติท�ังส�ีน�ันกร็อ้งวา่ “อาเมน” และบรรดาผู้อาวโุสกท็รดุตวัลงและนมสัการ

ววิรณ 5์:14

มนษุยเ์ป�น 3 ตามพระชายาของพระเจา้ พระเจา้เป�น 3 บคุคลและเป�นพระเจา้ผู้

เดยีว ในแบบท�ีใกลเ้คยีงกนั มนษุยเ์ป�น 3 บคุคลในคนคนเดยีว คอืรา่งกายจติใจและ

จติวญิญาณ



แลว้พระเจา้ตรสัวา่ “ใหเ้รา [หรอืพวกเรา คอืความหมายในภาษาฮบีร คูอืพดูถงึ

พระตรเีอกานภุาพ] สรา้งมนษุยต์ามฉายาของเรา ตามอยา่งของเรา ใหค้รอบครอง

ฝงูปลาในทะเล ฝงูนกในทอ้งฟ�าและฝงูสตัวใ์ชง้าน ใหป้กครองแผน่ดนิโลกท�ังหมด

และสตัวเ์ล�ือยคลานทกุชนดิบนแผน่ดนิท�ังหมด” -ปฐมกาล 1:26

ขอใหพ้ระเจา้แหง่สนัตสิขุทรงชาํระทา่นท�ังหลายใหเ้ป�นคนบรสิทุธ�ิหมดจด และทรง

รกัษาท�ังวญิญาณ จติใจ และรา่งกายของทา่นไวใ้หป้ราศจากการตเิตยีน จนถงึวนัท�ี

พระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ของเราจะเสดจ็มา 1 เธสะโล. 5:23

เพราะวา่พระวจนะของพระเจา้น�ันมชีวีติและทรงพลานภุาพอยู่เสมอ และคมย�ิง

กวา่ดาบสองคมใดๆ แทงทะลกุระท�ังแยกจติและวญิญาณ ท�ังขอ้กระดกูและไขใน

กระดกู และสามารถวนิจิฉยัความคดิและความมุ่งหมายในใจดว้ย

ฮบีร 4ู:12

สรปุ:

ผมเช�ือวา่แนวคดิพระตรเีอกภาพไมไ่ดพ้ดูถงึในพระคมัภรีด์ว้ยตรง เพราะฉะน�ันเรา

ควรจะเนน้ความเป�นหน�ึงของพระเจา้ แตใ่นขณะเดยีวกนัเราควรจะเรว็ในการ

ยนืยนัวา่ พระเจา้ประกอบดว้ยสามบคุคลภาพ พระบดิา พระบตุร และพระ

วญิญาณบรสิทุธ�ิท�ังสามน�ีเป�นพระเจา้องค เ์ดยีวกนั เสมอกนั ในฤทธานภุาพและสงู

าราศี


