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เพียงถ้ อยคำหนึ่งเดียว !

อุทศิ แด่
ผู้แสวงหาสัจธรรมด้ วยความจริงใจ ความซื่อสัตย์ และหัวใจที่เปิ ดกว้ าง

คำถำมก่ อนกำรอ่ ำน
อะไรคือ “เพียงถ้ อยคำหนึ่งเดียว”?
คัมภีร์ไบเบิล้ กล่ ำวถึงถ้ อยคำนีอ้ ย่ ำงไรบ้ ำง?
คัมภีร์อัลกุรอำนกล่ ำวถึงถ้ อยคำนีอ้ ย่ ำงไรบ้ ำง?
คุณมีควำมเห็นอย่ ำงไรในถ้ อยคำนี ?้

เข้ ำสู่ประเด็น
หลังจากการสร้ างอดัม เพี ย งถ้ อ ยค าหนึ่ งเดี ย ว อั น เดิม ที่ ถู ก ส่ งลงมายั งหมู่ ม นุ ษ ย์ ตลอด
ประวัตศิ าสตร์ แห่งมวลมนุษยชาติ
ดังนัน้ เพื่อที่จะย ้าเตือนมนุษย์ถึงถ้ อยคานี ้ และชักนาพวกเขากลับสูห่ นทางที่ถกู ต้ อง บรรดาศาสน
ทูตและเหล่าผู้นาสาส์น ตังแต่
้ อดัม โนอา อับราฮัม โมเสส เยซู และมุฮมั หมัด จึงถูกส่งลงมาโดย พระเจ้ า
ที่แท้ จริงองค์เดียว เพื่อที่จะแบกรับถ้ อยคานี ้

พระเจ้ าที่แท้ จริงมีเพียงองค์ เดียว
จงเคารพสักการะพระองค์ เท่ านั้นและ
จงปฏิบัตติ ามคาบัญชาของพระองค์
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พระเจ้ ำที่แท้ จริง พระผู้สร้ ำง
ส่ ง

นำสำส์ นจำก

---------------- อดัม

พระเจ้ าองค์ เดียว

---------------- โนอำ

พระเจ้ าองค์ เดียว

--------------- อับรำฮัม

พระเจ้ าองค์ เดียว

---------------- โมเสส

พระเจ้ าองค์ เดียว

---------------- เยซู

พระเจ้ าองค์ เดียว

---------------- มุฮัมหมัด
พระเจ้ าองค์ เดียว
พระเจ้ าได้ สง่ ศาสนทูตที่สาคัญลงมา เช่นเดียวกับบรรดาศาสนทูตและเหล่าผู้นาสาส์นเพื่อที่จะทาให้
งาน และภารกิจต่าง ๆ บรรลุผล ส่วนหนึง่ ของภารกิจเหล่านันคื
้ อ
❖ เพื่อน้ อมรับทางนาจากพระเจ้ าและเผยแผ่สผู่ ้ คู น
❖ เพื่อน้ อมนาสาส์นที่วา่ “พระเจ้ ามีหนึง่ เดียว”
❖ เพื่อเป็ นแบบอย่างให้ แก่หมูช่ นของพวกเขา
❖ เพื่อแนะนาหมูช่ นของพวกเขา ให้ ยาเกรงพระเจ้ า และปฏิบตั ติ ามคาบัญชาของพระองค์
❖ เพื่อสัง่ สอนผู้ตดิ ตามพวกเขา ถึงความสาคัญของศาสนา หลักการทางศีลธรรม และเรื่ องราวทาง
โลก
❖ เพื่อชี ้ทางให้ แก่ผ้ หู นั เห( จากแนวทางที่ถกู ต้ อง )ไม่เชื่อฟั งพระเจ้ า หรื อสักการะพระเจ้ าอื่นๆ หรื อ
บรรดาเจว็ดต่าง ๆ
❖ เพื่อบอกผู้คนเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางสุดท้ าย( วันสุดท้ าย )ซึง่ จะนาสูส่ วรรค์หรื อนรก
พระองค์คือ พระเจ้ าองค์ เดียวกัน ผู้สร้ างและส่งศาสนทูตเหล่านันและบรรดาผู
้
้ นาสาส์น พระองค์
คือผู้ทรงสร้ างมวลหมู่มนุษยชาติ สิงสาราสัตว์ และวัตถุธาตุต่าง ๆ ทังมวล
้
พระองค์คือ พระเจ้ าที่แท้ จริ ง
องค์ เดียว ผู้สรรค์สร้ างทังจั
้ กรวาล )รวมทังธรรมชาติ
้
( และสรรพสิ่งที่อยู่ในมัน พระองค์คือผู้สร้ างความเป็ น
ความตายและชีวิตหลังความตาย
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ความเป็ นหนึ่งเดียว ของพระเจ้ าที่เที่ยงแท้ หรื อพระผู้สร้ าง เป็ นสิ่งที่มีหลักฐานอันกระจ่างชัด และ
ง่ายดายต่อการสืบเสาะค้ นหาในบรรดาคัมภีร์ศกั ดิส์ ิทธิ์ทงของชาวยิ
ั้
ว คริสเตียน มุสลิมและอื่น ๆ
โดยการศึ ก ษาความคิ ด เกี่ ย วกับ พระเจ้ า ทัง้ ในไบเบิ ล้ และใน อัล กุ ร อานอย่ า งบริ สุ ท ธิ์ ใ จและมี
เป้าประสงค์ ผู้ค้นหาสัจธรรมอย่างจริ งใจควรที่จะสามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจนถึงคุณลักษณะหนึ่งเดียว
อันเป็ นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้ าที่แท้ จริ งเท่านัน้
บางคุณลักษณะที่แยกแยะพระเจ้ าที่แท้ จริงองค์นี ้ ออกจากสิ่งอื่น ซึง่ อ้ างความเป็ นพระเจ้ า ได้ แก่
❖ พระเจ้ าที่แท้ จริงนี ้ทรงเป็ นผู้สร้ าง มิใช่สิ่งถูกสร้ าง
❖ พระเจ้ าที่แท้ จริ งนีท้ รงเป็ นหนึ่งเดียว มิใช่สามหรื อมากกว่านัน้ พระองค์ไม่มีแม้ ห้ นุ ส่วนหรื อสิ่ง
เสมอเหมือนอื่นใด
❖ พระเจ้ าที่แท้ จริ งนี ้ไม่สามารถมองเห็นได้ ไม่มีใครมองเห็นพระองค์ในโลกนี ้ พระองค์มิใช่วตั ถุ
กายภาพที่ถกู อุปโลกน์ขึ ้นหรื อทรงอวตารมาอยูใ่ นรูปแบบใด ๆ
❖ พระเจ้ าที่แท้ จริงหนึง่ เดี่ยวนี ้ทรงเป็ นนิรันดร์ พระองค์ทรงไม่ตายหรื อทรงเปลี่ยนแปลง
❖ พระเจ้ าที่แท้ จริ งหนึ่งเดียวนี ้ มิทรงต้ องการพึ่งพิงผู้ใด เช่น มารดา ภริ ยา หรื อบุตร หรื อสิ่งต่าง ๆ
เช่น อาหาร เครื่ องดื่ม หรื อความช่วยเหลือ แต่สิ่งอื่นๆ นันล้
้ วนต้ องการพึง่ พิงพระองค์
❖ พระเจ้ าที่แท้ จริ งหนึ่งเดียวนี ้ ทรงมีความเป็ นหนึ่งในคุณลักษณะของพระองค์ ไม่มีสิ่งใดเสมอ
เหมื อ นพระองค์ ไม่ ส ามารถน ารู ป ร่ า งและคุ ณ ลั ก ษณะทั ง้ ของมนุ ษ ย์ แ ละสั ต ว์ มาเป็ น
คุณลักษณะของพระองค์
เราสามารถที่จะนาบรรทัดฐานและคุณลักษณะ ต่าง ๆ เหล่านี(้ เช่นเดียวกับคุณลักษณะอื่น ๆ ที่
เป็ นของพระองค์เพียงหนึง่ เดียว )ในการที่จะตรวจสอบหรื อปฏิเสธต่อสิ่งอื่นที่ถกู กล่าวอ้ างว่าเป็ นพระเจ้ า
ในตอนนี ้ ผมจะขอกลับไปสู่การสนทนาถึงถ้ อยคาหนึง่ เดียวที่ผมกล่าวถึงข้ างต้ น และยกโองการจาก
ทังในไบเบิ
้
้ลและอัลกุรอาน เพื่อยืนยันถึงความเป็ นหนึง่ เดียวของพระเจ้ า
แต่ก่อนถึงตรงนัน้ ผมอยากจะแบ่งปั นกับคุณถึงความคิดนี ้

คริ สเตียนบางคนอาจประหลาดใจ “มัน

ชั ด เจนอยู่ แ ล้ วว่ า พระเจ้ ามี เ พี ย ง
หนึ่ ง เราศรั ท ธาในพระเจ้ าองค์
เดียว แล้ วประเด็นคือ?”

เพียงถ้ อยคำหนึ่งเดียว !

4

แม้ กระนัน้ ก็ตาม จากการอ่านและศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลอย่างละเอียดเกี่ ยวกับความเป็ นคริ สเตียน
และการสนทนากับ คริ ส ตชนจ านวนมาก ผมจึง มาสู่ความเข้ าใจว่า พวกเขาถื อเอาพระเจ้ าหนึ่ง เดี ย วนี ้
ประกอบด้ วย
1. พระเจ้ า พระบิดา
2. พระเจ้ า พระบุตร
3. พระเจ้ า พระวิญญาณบริสุทธิ์
ดังนัน้ จากพื ้นฐานแห่งสามัญสานึก และเหตุผลอย่างง่าย ผู้แสวงหาสัจธรรมที่จริงใจและซื่อสัตย์ควร
จะหาเหตุผลว่า
❖ คุณหมายความว่ าอย่ างไรที่กล่ าวว่ าพระเจ้ ามีหนึ่งเดียว ขณะที่คุณกล่ าวถึงพระเจ้ าสาม
องค์ ?
❖ พระเจ้ าหนึ่งเดียวอยู่ในสามองค์ หรื อพระเจ้ าสามองค์ ในหนึ่งเดียว (1 ใน 3 หรื อ 3 ใน 1)?
ในการที่จะให้ คาตอบนัน้ ตามหลักการของศาสนาคริสต์ พระเจ้ าสามองค์นี ้มีความแตกต่างกัน ทัง้
ในอัตลักษณ์ รูปลักษณ์ บทบาทและหน้ าที่
1. พระเจ้ า พระบิดา = ผู้ทรงสร้ าง
2. พระเจ้ า พระบุตร = ผู้ทรงช่ วยให้ รอด
3. พระเจ้ า พระวิญญาณ = ผู้ทรงช่ วยเหลือให้ คาปรึกษา
อีกอย่างหนึ่งคือ หากพระเยซู พระเจ้ าผู้ทรงเป็ นบุตร )หรื อบุตรแห่งพระเจ้ า( คือพระเจ้ าที่แท้ จริงหรื อ
เป็ นส่วนหนึ่งของพระเจ้ าหนึ่งเดียว มันไม่เป็ นการขัดแย้ งกันกระนันหรื
้ อ ต่อสิ่งที่ไบเบิ ้ลเองได้ ยืนยันว่าไม่มี
ใครสามารถเห็นพระองค์ หรื อได้ ยินเสียงของพระองค์ คัมภีร์ไบเบิ ้ลได้ บอกกล่าวว่า
❖ “...ท่ า นทั้ ง หลายไม่ เ คยได้ ยิ น พระสุ ร เสี ย งของพระองค์ และไม่ เคยเห็ น รู ป ร่ างของ
พระองค์ ” (ยอห์ น )37 :5
❖ “พระองค์ ผ้ ูเดียวทรงอมตะ และทรงสถิตในความสว่ างที่ซึ่งไม่ มีคนใดจะเข้ าไปถึง ผู้ซึ่ง

มนุษย์ ไม่ เคยเห็น และจะเห็นไม่ ได้ ...” ()16 :6 ทิโมธี 1
❖ “และพระองค์ ตรั สว่ า “เจ้ าจะเห็นหน้ าของเราไม่ ได้ ด้ วยว่ าไม่ มีมนุษย์ คนใดเห็นหน้ าเรา

แล้ วมีชีวิตอยู่ได้ ” (อพยพ 33: 20)
จากบรรดาโองการต่าง ๆ เหล่านี ้ และโองการอื่นในไบเบิ ้ล ผมขอถามอย่างจริงใจและตรงไปตรงมา
ว่า “เราสามารถที่จะประสานหลักการที่ว่าพระเยซูเป็ นพระเจ้ า ทังที
้ ่ไบเบิ ้ลยืนยันอย่างชัดเจนว่า ไม่มีใคร
เคยเห็นพระเจ้ าและเคยได้ ยินเสียงพระองค์?”
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บรรดาชาวยิวในเวลานัน้ หรื อครอบครัวของท่าน หรื อบรรดาสาวกต่าง เห็น พระเยซู และ ได้ ยิน
เสียง ของท่านมิใช่หรื อ? ยังคงมีความลับใดๆ หรื อเป้าหมายซ่ อนเร้ นอันเกี่ยวข้ องกับความเป็ นจริ ง
ของพระเจ้ า?
ในคัมภีร์ไบเบิ ้ล พระเจ้ าที่แท้ จริงได้ ทรงยืนยันอย่างหนักแน่นว่า “เพราะพระเยโฮวาห์ ผู้ทรงสร้ าง
ฟ้าสวรรค์ พระเจ้ าเองทรงปั้ นแผ่ นดินโลกและทามันไว้ พระองค์ ทรงสถาปนามั นไว้ พระองค์ มิได้
ทรงสร้ างมั นไว้ ให้ ย่ ุงเหยิง พระองค์ ทรงปั้ นมั นไว้ ให้ มีค นอาศั ย ตรั สดังนี้ ว่า “เราคือพระเยโฮวาห์
และไม่ มีอื่นใดอีก...เราคือพระเยโฮวาห์ พูดความชอบธรรม เราแจ้ งสิ่งที่ถูกต้ องให้ ทราบ” (อิสยาห์
45: 18-19)

ดังนัน้ อะไรคือสัจธรรม?
กรุณำอ่ ำนโองกำรข้ ำงต้ นอีกครัง้ และพิจำรณำดูเถิด!

ถึงตอนนี ้ เรามาร่วมเดินทางค้ นหาสัจธรรมเกี่ยวกับพระเจ้ าที่แท้ จริ งเพียงหนึ่งเดียวในคัมภีร์ไบเบิ ้ล
และคัมภีร์อลั กุรอานด้ วยกันเถิด
ณ ปลายทางของการเดินทางครัง้ นี ้ หลังจากที่ ท่าน ได้ ใช้ สติปัญ ญา พินิจ พิ จารณา ด้ วยความ
ซื่อสัตย์ ความบริ สุทธิ์ ใจ และใคร่ ครวญในการอ่านหนังสือเล่มนีแ้ ล้ ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาโองการ
ต่างๆ ที่จะได้ อ้างถึงต่อไปนี ้ ฉันใคร่อยากจะรู้วา่ ท่านมี ความรู้ สึก หรื อ มุมมอง เปลี่ยนไปอย่างไร

เพื่ อ ให้ เกิ ด ความถู ก ต้ อ งที่ สุ ด ฉั น ได้ อ้ า งถึ งบรรดา
โองการต่ างๆ โดยปราศจากการแสดงความคิดเห็นใดๆ
ขอให้ ท่า นโปรดอ่ านโองการเหล่ านี้ อ ย่ างรอบคอบ และ
ใคร่ ควรญ โดยปราศจากความอคติ
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พระเจ้ ำที่แท้ จริงเพียงหนึ่งเดียวในคัมภีร์ไบเบิล้ ( พันธสัญญำเดิม)
“โอ คนอิสราเอล จงฟั งเถิด พระเยโฮวาห์ พระเจ้ าของเราทั้งหลายเป็ นพระเยโฮวาห์ องค์
เดียว” (เฉลยธรรมบัญญัต)ิ 4 :6
“เราทุกคนมิได้ มีบิดาคนเดียวหรอกหรือ พระเจ้ าองค์ เดียวได้ ทรงสร้ างเรามิใช่ หรื อ ....” (มา
ลาคี)2:10
“พระเยโฮวาห์ ต รั สว่ า “เจ้ า ทั้ งหลายเป็ นพยานของเรา และเป็ นผู้ รับ ใช้ ข องเราซึ่ งเราได้
เลือกไว้ แล้ ว เพื่อเจ้ าจะรู้ จักและเชื่อถือเรา และเข้ าใจว่ าเราเป็ นผู้นั้นแหละ ก่ อนหน้ าเรา ไม่ มีพระ
เจ้ าใดถูกปั้ นขึ้น และภายหลังเราก็จะไม่ มี เราคือพระเยโฮวาห์ และนอกจากเราไม่ มีพระผู้ช่วยให้
รอด( อิสยาห์ )11-10 :43
"พระเยโฮวาห์ พระบรมมหากษัตริย์แห่ งอิสราเอล และผู้ไถ่ ของเขา พระเยโฮวาห์ จอมโยธา
ตรั สดังนี้ว่า “เราเป็ นผู้ต้นและเราเป็ นผู้ปลาย นอกจากเราแล้ วไม่ มีพระเจ้ า( อิสยาห์ 44: 6)
“จงแจ้ งเรื่ อ งและนาเข้ า มาใกล้ เออ ให้ เขาทั้ งหลายปรึ ก ษาหารื อ กั น ใครเล่ าสิ่ งนี้ ให้ ฟั ง
นมนานแล้ ว ใครแจ้ งให้ ทราบมาตั้งแต่ เก่ าก่ อน ไม่ ใช่ เราหรื อ คือพระเยโฮวาห์ นอกจากเราไม่ มี
พระเจ้ าอื่นเลย พระเจ้ าผู้ชอบธรรมและพระผู้ช่วยให้ รอด ไม่ มีอื่นใดนอกเหนือเรา
มวลมนุ ษย์ ทั่วแผ่ นดินโลกเอ๋ ย จงหันมาหาเราและรั บการช่ วยให้ รอด เพราะเราเป็ นพระ
เจ้ า และไม่ มีอื่นใดอีก
เราได้ ปฏิญาณโดยตัวเราเอง ถ้ อยคาได้ ออกไปจากปากของเราด้ วยความชอบธรรมซึ่งจะ
ไม่ กลับว่ า ‘หัวเข่ าทุกหัวเข่ าจะต้ องคุกกราบลงต่ อเรา และลิ้นทุกลิ้นจะต้ องปฏิญาณต่ อเรา” (อิส
ยาห์ )23-21 :45

โองการเหล่ านี้เป็ นเพียงบางส่ วนจากคัมภีร์ไบเบิ้ล (พันธสัญญาเดิม)
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พระเจ้ ำที่แท้ จริงเพียงหนึ่งเดียวในคัมภีร์ไบเบิล้ (พันธสัญญำใหม่ )
“ดูเถิด มีคนหนึ่งมาทูลพระองค์ ว่า “ท่ านอาจารย์ ผ้ ูประเสริฐ ข้ าพเจ้ าจะต้ องทาดีประการใด
จึงจะได้ ชีวิตนิรันดร์ ”
พระองค์ ตรั สตอบเขาว่ า “ท่ านเรี ยกเราว่ าประเสริ ฐทาไมเล่ า ไม่ มีผ้ ู ใดประเสริ ฐนอกจาก
พระองค์ เดียวคือพระเจ้ า แต่ ถ้าท่ านปรารถนาจะเข้ าในชีวิต ก็ให้ ถือรั กษาพระบัญญัติไว้ ” (มัธทิว
19: 16-17)
“และนี่ แหละคื อชี วิตนิ รันดร์ คื อที่เขารู้ จักพระองค์ ผู้ทรงเป็ นพระเจ้ าเที่ยงแท้ องค์ เดียว
และรู้ จักพระเยซูคริสต์ ที่พระองค์ ทรงใช้ มา” (ยอห์ น 17: 3)
“พระเยซู จึ ง ตรั ส ตอบมั น ว่ า “อ้ า ยซาตาน จงไปเสี ย ให้ พ้ น เพราะมี เขี ย นไว้ แ ล้ ว ว่ า ‘จง
นมัสการองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าผู้เป็ นพระเจ้ าของท่ าน และปรนนิบัตพ
ิ ระองค์ แต่ ผ้ ูเดียว” (มัธทิว 4: 10)
“พระเยซูจึงตรั สตอบคนนั้ นว่ า “พระบัญญัติซ่ึงเป็ นเอกเป็ นใหญ่ กว่ าบัญญัติท้ังปวงนั้ นคือ
ว่ า ‘โอ คนอิสราเอล จงฟั งเถิด องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าพระเจ้ าของเราทั้งหลายเป็ นองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
องค์ เดียว”( มาระโก 12: 29)
“ด้ วยเหตุว่า มีพระเจ้ าองค์ เดียวและมีคนกลางแต่ ผ้ ูเดียวระหว่ างพระเจ้ ากับมนุษย์ คือพระ
เยซูคริสต์ ผ้ ูทรงสภาพเป็ นมนุษย์ ”( 1 ทิโมธี 2: 5)

ถึงจุดนีเ้ ป็ นกำรยืนยันว่ ำพระเจ้ ำนัน้ มีเพียงหนึ่ง
เดียวเท่ ำนัน้ ไม่ ใช่ สองหรือสำมแต่ อย่ ำงใด
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พระเจ้ ำที่แท้ จริงเพียงหนึ่งเดียวในคัมภีร์กุรอำน
“จงกล่ าวเถิด มุฮัมมัด พระองค์ คืออัลลอฮฺผ้ ูทรงเอกะ อัลลอฮฺน้ั นทรงเป็ นที่พ่ึง พระองค์ ไม่
ประสูติ และไม่ ทรงถูกประสูติ และไม่ มีผ้ ูใดเสมอเหมือนพระองค์ ” (112: 1-4)
“แท้ จริงไม่ มีพระเจ้ าอื่นใดนอกจากข้ า ดังนั้นพวกเจ้ าจงเคารพภักดีต่อข้ า” (21: 25)
“แท้ จริ งบรรดาผู้ที่กล่ าวว่ าอัลลอฮ์ เป็ นผู้ที่สามของสามองค์ นั้ นได้ ตกเป็ นผู้ปฏิเสธศรั ทธา
แล้ ว ไม่ มีสิ่งใดที่ควรได้ รับการเคารพสักการะนอกจากผู้ที่ควรเคารพสักการะองค์ เดียวเท่ านั้น และ
หากพวกเขามิหยุดยั้งจากสิ่งที่พวกเขากล่ าวแน่ นอนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธการศรั ทธาในหมู่พวกเขา
นั้นจะต้ องประสบการลงโทษอันเจ็บแสบ5( ”: 73)
“จะมี พระเจ้ าอื่ นใดคู่เคียงกับอัลลอฮ์ อีกหรื อ เปล่ าดอก ! ส่ วนมากของพวกเขาไม่ ร้ ู ” (27:
61)
“จะมี พระเจ้ าอื่ นคู่ เคี ยงกั บอั ลลอฮ์ อีกหรื อ? อั ลลอฮ์ ทรงสู งส่ งเหนื อสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคี ”
(27: 63)
“จะมีพระเจ้ าอื่นคู่เคียงกับอัลลอฮ์ อีกหรื อ? จงกล่ าวเถิด( มุฮัมมัด )“จงนาหลักฐานของพวก
ท่ านมา หากพวกท่ านเป็ นผู้สัตย์ จริง” (27: 64)
สำมำรถสรุ ปได้ ว่ำ หลักฐานที่ได้ แสดงให้ ท่านได้ เห็นทังหมดนี
้
้และยังมีอีกหลายร้ อยข้ อความจาก
ทังในคั
้ มภีร์ไบเบิลและอัลกุรอานนันเป็
้ นหลักฐานที่ยืนยันถึงความเป็ นหนึ่ง และเป็ นข้ อความที่จะยังคงอยู่
นิรันดรเพื่อชี ้ชัดว่า พระเจ้ ำที่แท้ จริงนัน้ มีเพียงพระองค์ เดียว “มวลมนุ ษย์ ท่ัวแผ่ นดินโลกเอ๋ ย จงหัน
มาหาเราและรับการช่ วยให้ รอด เพราะเราเป็ นพระเจ้ าและไม่ มีอื่นใดอีก” (อิสยาห์ )22 :45
ในคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้ ยืนยันไว้ พียงพระเจ้ าผู้เป็ นหนึ่งเดียวเท่านัน้ แต่พระเจ้ าที่แท้ จริ งนัน้ คือผู้ทรง
สร้ าง และผู้ที่จะช่วยเหลือคุ้มครองให้ รอดพ้ น “พระเยโฮวาห์ ตรั สว่ า “เจ้ าทั้งหลายเป็ นพยานของเรา
และเป็ นผู้รับใช้ ของเราซึ่งเราได้ เลือกไว้ แล้ ว เพื่อเจ้ าจะรู้ จักและเชื่อถือเรา และเข้ าใจว่ าเราเป็ นผู้
นั้ นแหละ ก่ อนหน้ าเรา ไม่ มีพระเจ้ าใดถูกปั้ นขึ้น และภายหลังเราก็จะไม่ มี เราคือพระเยโฮวาห์
และนอกจากเราไม่ มีพระผู้ช่วยให้ รอด” (อิสยาห์ 43: 10-11)
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ตามที่ได้ ยืนยันไปแล้ วข้ างต้ น บรรดาพระเจ้ าหรื อเทพเจ้ าอื่นๆ ที่ถูกสมมุติขึ ้นมา เช่น พระเยซู พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์( พระจิต )พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ พระกฤษณะ หรื อกระทัง่ พระพุทธเจ้ านัน้ ไม่ได้
เป็ นพระผู้เป็ นเจ้ าและไม่มีสญ
ั ญาณที่ประจักษ์ถึงการเป็ นพระผู้เป็ นเจ้ าเพียงองค์เดียวที่แท้ จริง
อาจเป็ นเพราะความเชื่อผิดๆ หลังจากชาวยิวได้ หันไปเคารพภักดีต่อพระเจ้ าอื่นๆ จากพระองค์
“เหตุฉะนั้ นพระพิโรธของพระองค์ จึงพลุ่งขึ้นต่ อชนชาติของ พระองค์ ....” (อิสยาห์ 5:25) ในทานอง
นันมู
้ ซา( โมเสส )จึงได้ ทาลายเทพเจว็ดเหล่านันทิ
้ ้ง
ขณะเดียวกัน ชนชาวคริ สต์ที่ยึดพระเจ้ าองค์เดียวในช่วงแรกๆ ยอมทนต่อการถูกทรมานและถูก
ประหาร เนื่ องจากพวกเขาปฏิ เสธไม่ยอมเปลี่ ยนคาสอนของพระเยซูที่เชื่ อในพระเจ้ าองค์เดียวจากการ
บิดเบือนของนักบุญเปาโลถึงหลักตรี เอกานุภาพ
กล่าวโดยสรุ ป บรรดาศาสนทูตทัง้ หมดของพระเจ้ า เช่น นบีอาดัม นบีนูหฺ( โนอาห์ )นบีอิบรอฮีม
(อับราฮัม )นบีมซู า( โมเสส )นบีอีซา( เยซู )และนบีมฮุ มั มัด ล้ วนถูกส่งลงมาจากพระเจ้ าองค์เดียวกัน พระผู้
เป็ นเจ้ าผู้ทรงประทานสาส์นเดียวกันลงมา ซึง่ มีใจความเหมือนกันหมดว่า :

“พระเจ้ าทีแ่ ท้ จริง มีเพียงองค์ เดียวเท่ านั้น
ท่ านทัง้ หลายจงเคารพภักดีพระองค์ ผ้ ูเดียวเถิด”
ในเมื่อบรรดาศาสนทูตเหล่านันได้
้ เผยแผ่สาส์นเดียวกัน ศำสนำของพวกเขำก็ย่อมเป็ นศำสนำ
เดียวกัน แล้ วศาสนาของเหล่าศาสนทูตทังหมดนั
้
นคื
้ อศาสนาอะไร?
กำรเชื่ อฟั งต่อเจตจ านงของพระผู้เป็ นเจ้ าคือแกนหลักของสาส์ นที่ ประทานลงมาผ่านศาสทูต
เหล่านัน้ คาว่า “ยอมจำนน” แปลว่า “อิสลำม” ในภาษาอาหรับ
คัมภี ร์อลั กุรอานได้ ยืนยันว่า “อิสลำม” คื อศำสนำของเหล่ ำศำสนทูตทัง้ หมด ข้ อเท็จจริ งจาก
คัมภีร์อลั กุรอานนี ้สามารถกลับไปพิสจู น์ได้ ในคัมภีร์ไบเบิลเช่นเดียวกัน ( ซึ่งจะเป็ นหัวข้ อที่เราจะมาอภิปราย
กันในหนังสือเล่มถัดไป ด้ วยความประสงค์ของอัลลอฮฺ)
ท้ ายที่สุด การที่เราจะบรรลุการไถ่บาปจากพระองค์ เราต้ องน้ อมรับและศรัทธาต่อสาส์นนัน้ ด้ วย
ความบริ สุทธิ์ ใจ อย่างไรก็ตามสิ่งเหลานีอ้ าจไม่เพียงพอ เรายังต้ องศรัทธาต่อเหล่าศาสนทูตทัง้ หมดของ
พระองค์อีกด้ วยเช่นกัน รวมทัง้ ท่ ำนศำสนทูตมูฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และเจริ ญรอยตาม
ทางนาและคาสอนที่ถกู ต้ องของท่านอีกด้ วย และนี่คือประตูชัยสู่ควำมสุขและชีวิตอันนิรันดรทีแท้ จริ ง
เพราะฉะนัน้ หากคุณคือผู้แสวงหาสัจธรรมด้ วยความ บริ สทุ ธ์ใจและผู้รักการไถ่บาปจากพระเจ้ าที่
แท้ จริง คุณอาจจะต้ องพิจารณาและตัดสินใจได้ แล้ ว“ ตอนนี้ ”ก่ อนที่มันจะสายเกินไป ก่ อนที่ความตาย
ได้ มาเยือนคุณ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในไม่ ช้านี้ โดยไม่ มีใครสามารถรู้ ล่วงหน้ าได้
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สิ่งที่ต้องมำใตร่ ตรองท้ ำยนี ้
ส ำหรั บ คนที่ มี ค วำมจริ ง ใจ บริ สุ ท ธิ์ ใ จ จริ ง จั ง ยึ ด
ควำมถูกต้ อง และใจที่เปิ ดกว้ ำงในกำรแสวงหำสัจธรรม และ
หลั งจำกที่ ได้ ไตร่ ตรองอย่ ำ งลึก ซึ ง้ เกี่ ยวกั บ สำส์ นหนึ่ งเดีย ว
สำส์ นนี ้ คุณอำจตัง้ คำถำมว่ ำ
แล้ วอะไรคือสัจธรรมที่แท้ จริง? ฉันควรทาอย่ างไร?
คุณสำมำรถ ศรัทธาอย่างบริ สุทธิ์ใจในพระเจ้ าที่แท้ จริ ง( พระองค์อลั ลอฮฺ )ศรัทธาในศาสนทูตคน
สุดท้ ายที่พระองค์สง่ ลงมา แล้ วกล่าวดังประโยคต่อไปนี ้
ฉันขอปฏิญำณตนว่ ำ ไม่ มีพระเจ้ ำอื่นใดที่ควรค่ ำแก่
กำรเคำรพภักดีอย่ ำงแท้ จริงเว้ นแต่ อัลลอฮฺ
และฉั น ขอปฏิ ญ ำณว่ ำ มุ ฮั ม มั ด นั ้น เป็ นศำสนทู ต
ของอัลลอฮฺ
คากล่าวปฏิ ญ าณนี เ้ ป็ นก้ าวแรกส าหรับ เส้ นทางสู่ชี วิต อันนิรันดรและกุญ แจสู่ประตูสวรรค์ของ
พระองค์
หากคุณเลือกเส้ นทางนี ้ คุณสามารถติดต่อกับเพื่อนที่เป็ นมุสลิมของคุณ ศูนย์กลางอิสลามที่ใกล้ ตวั
ที่สดุ หรื อแม้ กระทัง่ ตัวผู้เขียนเอง( เรายินดีเป็ นอย่างยิ่งในการช่วยเหลือ)

“เราเชื่อว่ าคุณทาได้ ”
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คำนิยำมคำสำคัญในศำสนำอิสลำม
▪ อั ล ลอฮฺ ( Allah) คื อ พระนามของพระเจ้ า ที่ แ ท้ จ ริ ง พระผู้ท รงสร้ าง พระเจ้ าที่ แ ท้ จ ริ ง ของมวล
มนุษยชาติ( ยิว คริสเตียน มุสลิม ฮินดู และอื่นๆ)
▪ มุฮัมมัด( Muhammad) ศาสนทูตท่านสุดท้ ายของพระเจ้ าที่แท้ จริง
▪ อิ ส ลาม (Islam) การยอมจ านวนต่อ ผู้ท รงสร้ าง พระเจ้ าที่ แ ท้ จ ริ ง ( อัล ลอฮฺ )บุค คลจะบรรลุถึ ง
ความสุขและสันติสขุ ภายในจิตใจด้ วยการยอมจานนและเชื่อฟั งพระเจ้ าที่แท้ จริงเท่านัน้
▪ มุสลิม (Muslim) บุคคลที่ยอมจานนต่อพระเจ้ าที่แท้ จริง“ อัลลอฮฺ( ผู้ทรงสร้ าง”)
▪ อัลกุรอาน( Qur’an) คาดารัสของอัลลอฮฺที่ทรงประทานผ่านท่านศาสนทูตมุฮมั มัด
ผลงานและงานเขียนของผู้เขียน
.1การค้ นหาความจริงอย่ างเป็ นขั้นเป็ นตอน (Step by Step)
1. เขาคื อใคร
.2ธรรมชาติ คืออะไร
.3เพียงข้อความเดียว
.4อะไรคื อความจริ ง
.5สิ่ งใดคื อข้อผิ ดพลาด
.6ความสวยงามของอิ สลาม
.7ABC ของอิ สลาม
.8สิ่ งต่อไปคืออะไร
.2งานเขียนที่กาลังดาเนินการ
1. กุญแจสู่ทีส่ ดุ ของความสาเร็ จและความสุข
.2จดหมายถึง“ เจเน็ต”
.3ทาไมถึงต้องเป็ น“ เรา”
.3ผลงานอื่นๆ
1. รายการทีวีประจาสัปดาห์
.2รายการทีวีแบบเป็ นตอนแบบวี ดีโอและไฟล์เสียง
.3บรรยายอิ สลามสาธารณะ
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สาหรั บท่ านที่สนใจข้ อมูลเพิ่มเติม คาถาม และคาแนะนาต่ างๆ
ท่ านสามารถติดต่ อผู้เขียนได้ โดยตรง
Dr. Naji Arfaj

เว็บไซต์ แนะนาสาหรั บผู้สนใจอิสลาม (ภาษาต่ างประเทศ)
www.sultan.org www.al-sunnah.com www.islamway.com
(ภาษาไทย)
www.islamhouse.com www.islammore.com www.islaminthailand.org
www.knowislamthailand.org

ต้ องการหาเพื่อนเพื่อเรี ยนรู้ และศึกษาอิสลามในประเทศไทย
ติ ดต่อ แผนงานเผยแพร่อิสลาม เครื อข่ายนักศึกษาอัสลามกรุงเทพฯ
โทร 8303752-088 ,2989834-089 ,6557790-086
Email: arawna@hotmail.com, assalihee@gmail.com, arif.ibnu.abdullah@gmail.com
Facebook: BangkokAssalamStudent
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