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พระเจ้าท่ีแท้จริงมีเพียงองค์เดียว 
จงเคารพสักการะพระองค์เท่าน้ันและ 
จงปฏิบัตติามค าบัญชาของพระองค์ 

 

 

เพยีงถ้อยค ำหน่ึงเดียว !   

 

   
 
 

อุทศิแด่   
ผู้แสวงหาสัจธรรมด้วยความจริงใจ ความซ่ือสัตย์ และหัวใจที่เปิดกว้าง 

 
 
 
ค ำถำมก่อนกำรอ่ำน 

 อะไรคือ “เพียงถ้อยค ำหน่ึงเดียว”?  

 คัมภีร์ไบเบิล้กล่ำวถงึถ้อยค ำนีอ้ย่ำงไรบ้ำง?  

 คัมภีร์อัลกุรอำนกล่ำวถึงถ้อยค ำนีอ้ย่ำงไรบ้ำง?  

 คุณมีควำมเหน็อย่ำงไรในถ้อยค ำนี?้  
 
 

เข้ำสู่ประเดน็ 
หลังจากการสร้างอดัม เพียงถ้อยค าหน่ึงเดียว อันเดิม ท่ีถูกส่งลงมายังหมู่มนุษย์ ตลอด

ประวตัศิาสตร์แหง่มวลมนษุยชาติ 
ดงันัน้  เพ่ือท่ีจะย า้เตือนมนษุย์ถึงถ้อยค านี ้และชกัน าพวกเขากลบัสูห่นทางท่ีถกูต้อง บรรดาศาสน

ทตูและเหลา่ผู้น าสาส์น  ตัง้แตอ่ดมั  โนอา  อบัราฮมั  โมเสส  เยซู  และมฮุมัหมดั จงึถกูสง่ลงมาโดย พระเจ้า
ท่ีแท้จริงองค์เดียว เพ่ือท่ีจะแบกรับถ้อยค านี ้ 
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---------------- อดัม              พระเจ้าองค์เดียว 

 
---------------- โนอำ                   พระเจ้าองค์เดียว 

 
--------------- อับรำฮัม                พระเจ้าองค์เดียว 

 
---------------- โมเสส                  พระเจ้าองค์เดียว 

 
---------------- เยซู                     พระเจ้าองค์เดียว 

 
---------------- มุฮัมหมัด              พระเจ้าองค์เดียว 

พระเจ้าได้สง่ศาสนทตูท่ีส าคญัลงมา เช่นเดียวกบับรรดาศาสนทตูและเหล่าผู้น าสาส์นเพ่ือท่ีจะท าให้
งาน และภารกิจตา่ง ๆ บรรลผุล สว่นหนึง่ของภารกิจเหลา่นัน้คือ    

❖ เพ่ือน้อมรับทางน าจากพระเจ้าและเผยแผสู่ผู่้คน 
❖ เพ่ือน้อมน าสาส์นท่ีวา่ “พระเจ้ามีหนึง่เดียว”  
❖ เพ่ือเป็นแบบอยา่งให้แก่หมูช่นของพวกเขา 
❖ เพ่ือแนะน าหมูช่นของพวกเขา ให้ย าเกรงพระเจ้า และปฏิบตัติามค าบญัชาของพระองค์  
❖ เพ่ือสัง่สอนผู้ตดิตามพวกเขา ถึงความส าคญัของศาสนา หลกัการทางศีลธรรม และเร่ืองราวทาง

โลก 
❖ เพ่ือชีท้างให้แก่ผู้หนัเห  ( จากแนวทางท่ีถกูต้อง )ไมเ่ช่ือฟังพระเจ้า หรือสกัการะพระเจ้าอ่ืนๆ หรือ 

บรรดาเจว็ดตา่ง ๆ  
❖ เพ่ือบอกผู้คนเก่ียวกบัจดุหมายปลายทางสดุท้าย      ( วนัสดุท้าย )ซึง่จะน าสูส่วรรค์หรือนรก 
 
พระองค์คือ พระเจ้าองค์เดียวกัน ผู้สร้างและส่งศาสนทตูเหล่านัน้และบรรดาผู้น าสาส์น พระองค์

คือผู้ทรงสร้างมวลหมู่มนุษยชาติ  สิงสาราสตัว์  และวตัถธุาตตุ่าง ๆ ทัง้มวล พระองค์คือ พระเจ้าท่ีแท้จริง
องค์เดียว ผู้สรรค์สร้างทัง้จกัรวาล )รวมทัง้ธรรมชาติ( และสรรพสิ่งท่ีอยู่ในมนั   พระองค์คือผู้สร้างความเป็น  
ความตายและชีวิตหลงัความตาย  

 

พระเจ้ำที่แท้จริง พระผู้สร้ำง 
 

ส่ง 
 

น ำสำส์นจำก 
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ความเป็นหน่ึงเดียว ของพระเจ้าท่ีเท่ียงแท้ หรือพระผู้สร้าง เป็นสิ่งท่ีมีหลกัฐานอนักระจ่างชดั และ
ง่ายดายตอ่การสืบเสาะค้นหาในบรรดาคมัภีร์ศกัดิส์ิทธ์ิทัง้ของชาวยิว คริสเตียน มสุลิมและอ่ืน ๆ  

โดยการศึกษาความคิดเก่ียวกับพระเจ้า ทัง้ในไบเบิล้และในอัลกุรอานอย่างบริสุทธ์ิใจและมี
เป้าประสงค์ ผู้ ค้นหาสจัธรรมอย่างจริงใจควรท่ีจะสามารถมองเห็นได้อย่างชดัเจนถึงคณุลกัษณะหนึ่งเดียว
อนัเป็นกรรมสิทธ์ิของพระเจ้าท่ีแท้จริงเทา่นัน้  

 
บางคณุลกัษณะท่ีแยกแยะพระเจ้าท่ีแท้จริงองค์นี ้ ออกจากสิ่งอ่ืน  ซึง่อ้างความเป็นพระเจ้า ได้แก่  
❖ พระเจ้าท่ีแท้จริงนีท้รงเป็นผู้สร้าง มิใชส่ิ่งถกูสร้าง 
❖ พระเจ้าท่ีแท้จริงนีท้รงเป็นหนึ่งเดียว มิใช่สามหรือมากกว่านัน้ พระองค์ไม่มีแม้หุ้นส่วนหรือสิ่ง

เสมอเหมือนอ่ืนใด 
❖ พระเจ้าท่ีแท้จริงนีไ้ม่สามารถมองเห็นได้ ไม่มีใครมองเห็นพระองค์ในโลกนี ้ พระองค์มิใช่วตัถุ

กายภาพท่ีถกูอปุโลกน์ขึน้หรือทรงอวตารมาอยูใ่นรูปแบบใด ๆ 
❖ พระเจ้าท่ีแท้จริงหนึง่เด่ียวนีท้รงเป็นนิรันดร์ พระองค์ทรงไมต่ายหรือทรงเปล่ียนแปลง 
❖ พระเจ้าท่ีแท้จริงหนึ่งเดียวนี ้มิทรงต้องการพึ่งพิงผู้ ใด เช่น มารดา ภริยา หรือบตุร หรือสิ่งตา่ง ๆ 

เชน่ อาหาร เคร่ืองดื่ม หรือความชว่ยเหลือ แตส่ิ่งอ่ืนๆ นัน้ล้วนต้องการพึง่พิงพระองค์ 
❖ พระเจ้าท่ีแท้จริงหนึ่งเดียวนี ้ทรงมีความเป็นหนึ่งในคุณลักษณะของพระองค์ ไม่มีสิ่งใดเสมอ

เหมือนพระองค์ ไม่สามารถน ารูปร่างและคุณลักษณะทัง้ของมนุษย์และสัตว์  มาเป็น
คณุลกัษณะของพระองค์   

 
เราสามารถท่ีจะน าบรรทัดฐานและคุณลกัษณะ ต่าง ๆ เหล่านี ้   ( เช่นเดียวกับคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ี

เป็นของพระองค์เพียงหนึง่เดียว )ในการท่ีจะตรวจสอบหรือปฏิเสธตอ่สิ่งอ่ืนท่ีถกูกล่าวอ้างวา่เป็นพระเจ้า 
ในตอนนี ้ ผมจะขอกลบัไปสู่การสนทนาถึงถ้อยค าหนึง่เดียวท่ีผมกลา่วถึงข้างต้น และยกโองการจาก

ทัง้ในไบเบิล้และอลักรุอาน เพ่ือยืนยนัถึงความเป็นหนึง่เดียวของพระเจ้า 
แตก่่อนถึงตรงนัน้  ผมอยากจะแบง่ปันกบัคณุถึงความคิดนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 

คริสเตียนบางคนอาจประหลาดใจ  “มัน
ชัดเจนอยู่แล้วว่าพระเจ้ามีเพียง
หน่ึง  เราศรัทธาในพระเจ้าองค์
เดียว แล้วประเดน็คือ?” 
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แม้กระนัน้ก็ตาม จากการอ่านและศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียดเก่ียวกับความเป็นคริสเตียน 
และการสนทนากับคริสตชนจ านวนมาก ผมจึงมาสู่ความเข้าใจว่า  พวกเขาถือเอาพระเจ้าหนึ่งเดียวนี ้
ประกอบด้วย 

1. พระเจ้า พระบิดา  
2. พระเจ้า พระบุตร  
3. พระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
 
ดงันัน้ จากพืน้ฐานแหง่สามญัส านึก และเหตผุลอยา่งง่าย ผู้แสวงหาสจัธรรมท่ีจริงใจและซ่ือสตัย์ควร

จะหาเหตผุลวา่ 
❖ คุณหมายความว่าอย่างไรท่ีกล่าวว่าพระเจ้ามีหน่ึงเดียว ขณะท่ีคุณกล่าวถึงพระเจ้าสาม

องค์?  
❖ พระเจ้าหน่ึงเดียวอยู่ในสามองค์ หรือพระเจ้าสามองค์ในหน่ึงเดียว (1 ใน 3 หรือ 3 ใน 1)? 
 
ในการท่ีจะให้ค าตอบนัน้ ตามหลกัการของศาสนาคริสต์  พระเจ้าสามองค์นีมี้ความแตกตา่งกนั  ทัง้

ในอตัลกัษณ์ รูปลกัษณ์  บทบาทและหน้าท่ี  
1. พระเจ้า พระบดิา = ผู้ทรงสร้าง  
2. พระเจ้า พระบตุร = ผู้ทรงช่วยให้รอด  
3. พระเจ้า พระวิญญาณ = ผู้ทรงช่วยเหลือให้ ค าปรึกษา  

 
อีกอย่างหนึ่งคือ หากพระเยซู พระเจ้าผู้ทรงเป็นบตุร )หรือบตุรแห่งพระเจ้า( คือพระเจ้าท่ีแท้จริงหรือ

เป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าหนึ่งเดียว มนัไม่เป็นการขดัแย้งกันกระนัน้หรือ ต่อสิ่งท่ีไบเบิล้เองได้ยืนยนัว่าไม่มี
ใครสามารถเห็นพระองค์ หรือได้ยินเสียงของพระองค์ คมัภีร์ไบเบิล้ได้บอกกลา่ววา่  

❖ “...ท่านท้ังหลายไม่เคยได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ และไม่เคยเห็นรูปร่างของ
พระองค์” (ยอห์น 5 :37)  

 
❖ “พระองค์ผู้เดียวทรงอมตะ และทรงสถิตในความสว่างท่ีซึ่งไม่มีคนใดจะเข้าไปถึง ผู้ซึ่ง

มนุษย์ไม่เคยเหน็ และจะเหน็ไม่ได้...” ( 1 ทโิมธี 6 :16)   
 

❖ “และพระองค์ตรัสว่า “เจ้าจะเห็นหน้าของเราไม่ได้ ด้วยว่าไม่มีมนุษย์คนใดเห็นหน้าเรา
แล้วมีชีวิตอยู่ได้” (อพยพ 33: 20) 

 
จากบรรดาโองการตา่ง ๆ เหล่านี ้ และโองการอ่ืนในไบเบิล้ ผมขอถามอย่างจริงใจและตรงไปตรงมา

ว่า “เราสามารถท่ีจะประสานหลกัการท่ีว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า    ทัง้ท่ีไบเบิล้ยืนยนัอย่างชดัเจนว่า ไม่มีใคร
เคยเห็นพระเจ้าและเคยได้ยินเสียงพระองค์?”  
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บรรดาชาวยิวในเวลานัน้ หรือครอบครัวของท่าน หรือบรรดาสาวกต่าง เห็น พระเยซู และ ได้ยิน
เสียง ของท่านมิใช่หรือ?  ยังคงมีความลับใดๆ หรือเป้าหมายซ่อนเร้นอันเก่ียวข้องกับความเป็นจริง
ของพระเจ้า?  

ในคมัภีร์ไบเบิล้ พระเจ้าท่ีแท้จริงได้ทรงยืนยนัอย่างหนกัแน่นว่า “เพราะพระเยโฮวาห์ ผู้ทรงสร้าง
ฟ้าสวรรค์ พระเจ้าเองทรงป้ันแผ่นดินโลกและท ามันไว้ พระองค์ทรงสถาปนามันไว้ พระองค์มิได้
ทรงสร้างมันไว้ให้ยุ่งเหยิง พระองค์ทรงป้ันมันไว้ให้มีคนอาศัย ตรัสดังน้ีว่า “เราคือพระเยโฮวาห์ 
และไม่มีอ่ืนใดอีก...เราคือพระเยโฮวาห์พูดความชอบธรรม เราแจ้งส่ิงท่ีถูกต้องให้ทราบ” (อิสยาห์ 
45: 18-19)  
 
 
 
 
 
 

ถึงตอนนี ้เรามาร่วมเดินทางค้นหาสจัธรรมเก่ียวกบัพระเจ้าท่ีแท้จริงเพียงหนึ่งเดียวในคมัภีร์ไบเบิล้  
และคมัภีร์อลักรุอานด้วยกนัเถิด 

ณ ปลายทางของการเดินทางครัง้นี  ้หลังจากท่ีท่าน ได้ใช้สติปัญญา พินิจพิจารณา ด้วยความ
ซ่ือสัตย์ ความบริสุทธ์ิใจ และใคร่ครวญในการอ่านหนังสือเล่มนีแ้ล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาโองการ
ตา่งๆ ท่ีจะได้อ้างถึงตอ่ไปนี ้ฉนัใคร่อยากจะรู้วา่ ทา่นมี ความรู้สึก หรือ มุมมอง เปล่ียนไปอยา่งไร 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

เพ่ือให้เกิดความถูกต้องท่ีสุด ฉันได้อ้างถึงบรรดา
โองการต่างๆ โดยปราศจากการแสดงความคิดเห็นใดๆ 
ขอให้ท่านโปรดอ่านโองการเหล่าน้ีอย่างรอบคอบ และ
ใคร่ควรญ โดยปราศจากความอคต ิ

 

ดังนัน้ อะไรคือสัจธรรม? 
กรุณำอ่ำนโองกำรข้ำงต้นอีกครัง้ และพจิำรณำดูเถิด! 
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พระเจ้ำที่แท้จริงเพียงหน่ึงเดียวในคัมภีร์ไบเบิล้  ( พันธสัญญำเดมิ) 
 

“โอ คนอิสราเอล จงฟังเถิด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราท้ังหลายเป็นพระเยโฮวาห์องค์
เดียว”   (เฉลยธรรมบัญญัติ  6 :4)  

 
“เราทุกคนมิได้มีบิดาคนเดียวหรอกหรือ พระเจ้าองค์เดียวได้ทรงสร้างเรามิใช่หรือ....” (มา

ลาคี  2:10)  
 
“พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เจ้าท้ังหลายเป็นพยานของเรา และเป็นผู้รับใช้ของเราซึ่งเราได้

เลือกไว้แล้ว เพ่ือเจ้าจะรู้จักและเช่ือถือเรา และเข้าใจว่าเราเป็นผู้น้ันแหละ ก่อนหน้าเรา ไม่มีพระ
เจ้าใดถูกป้ันขึ้น และภายหลังเราก็จะไม่มี เราคือพระเยโฮวาห์ และนอกจากเราไม่มีพระผู้ช่วยให้
รอด  ( อิสยาห์  43 :10-11)  

 
"พระเยโฮวาห์ พระบรมมหากษัตริย์แห่งอิสราเอล และผู้ไถ่ของเขา พระเยโฮวาห์จอมโยธา 

ตรัสดังน้ีว่า “เราเป็นผู้ต้นและเราเป็นผู้ปลาย นอกจากเราแล้วไม่มีพระเจ้า  ( อิสยาห์44: 6) 
 
“จงแจ้งเร่ืองและน าเข้ามาใกล้ เออ ให้เขาท้ังหลายปรึกษาหารือกัน ใครเล่าส่ิงน้ีให้ฟัง

นมนานแล้ว ใครแจ้งให้ทราบมาตั้งแต่เก่าก่อน ไม่ใช่เราหรือ คือพระเยโฮวาห์ นอกจากเราไม่มี
พระเจ้าอ่ืนเลย พระเจ้าผู้ชอบธรรมและพระผู้ช่วยให้รอด ไม่มีอ่ืนใดนอกเหนือเรา 

มวลมนุษย์ท่ัวแผ่นดินโลกเอ๋ย จงหันมาหาเราและรับการช่วยให้รอด เพราะเราเป็นพระ
เจ้า และไม่มีอ่ืนใดอีก 

เราได้ปฏิญาณโดยตัวเราเอง ถ้อยค าได้ออกไปจากปากของเราด้วยความชอบธรรมซึ่งจะ
ไม่กลับว่า ‘หัวเข่าทุกหัวเข่าจะต้องคุกกราบลงต่อเรา และล้ินทุกล้ินจะต้องปฏิญาณต่อเรา” (อิส
ยาห์  45 :21-23)  

 
 

โองการเหล่าน้ีเป็นเพียงบางส่วนจากคัมภีร์ไบเบิ้ล (พันธสัญญาเดมิ) 
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พระเจ้ำที่แท้จริงเพียงหน่ึงเดียวในคัมภีร์ไบเบิล้ (พันธสัญญำใหม่) 
 
“ดูเถดิ มีคนหน่ึงมาทูลพระองค์ว่า “ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้าจะต้องท าดีประการใด

จึงจะได้ชีวิตนิรันดร์” 
พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ท่านเรียกเราว่าประเสริฐท าไมเล่า ไม่มีผู้ใดประเสริฐนอกจาก

พระองค์เดียวคือพระเจ้า แต่ถ้าท่านปรารถนาจะเข้าในชีวิต ก็ให้ถือรักษาพระบัญญัติไว้” (มัธทิว 
19: 16-17) 
 

“และน่ีแหละคือชีวิตนิรันดร์ คือท่ีเขารู้จักพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเท่ียงแท้องค์เดียว 
และรู้จักพระเยซูคริสต์ท่ีพระองค์ทรงใช้มา” (ยอห์น 17: 3) 

 
“พระเยซูจึงตรัสตอบมันว่า “อ้ายซาตาน จงไปเสียให้พ้น เพราะมีเขียนไว้แล้วว่า ‘จง

นมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่าน และปรนนิบัตพิระองค์แต่ผู้เดียว” (มัธทวิ 4: 10) 
 

“พระเยซูจึงตรัสตอบคนน้ันว่า “พระบัญญัติซึ่งเป็นเอกเป็นใหญ่กว่าบัญญัติท้ังปวงน้ันคือ
ว่า ‘โอ คนอิสราเอล จงฟังเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราท้ังหลายเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
องค์เดียว”  ( มาระโก 12: 29) 
 

“ด้วยเหตุว่า มีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือพระ
เยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์”  ( 1 ทโิมธี 2: 5) 

 
 
 
 
 

 
 

  

ถงึจุดนีเ้ป็นกำรยืนยันว่ำพระเจ้ำนัน้มีเพียงหน่ึง
เดียวเท่ำนัน้ไม่ใช่สองหรือสำมแต่อย่ำงใด 
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พระเจ้ำที่แท้จริงเพียงหน่ึงเดียวในคัมภีร์กุรอำน 
 
 
“จงกล่าวเถิด มุฮัมมัด พระองค์คืออัลลอฮฺผู้ทรงเอกะ อัลลอฮฺน้ันทรงเป็นท่ีพึ่ง พระองค์ไม่

ประสูต ิและไม่ทรงถูกประสูต ิและไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์”  (112: 1-4) 
 

“แท้จริงไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากข้า ดังน้ันพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่อข้า” (21: 25) 
 

“แท้จริงบรรดาผู้ท่ีกล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ท่ีสามของสามองค์ น้ันได้ตกเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา
แล้ว ไม่มีส่ิงใดท่ีควรได้รับการเคารพสักการะนอกจากผู้ท่ีควรเคารพสักการะองค์เดียวเท่าน้ัน และ
หากพวกเขามิหยุดย้ังจากส่ิงท่ีพวกเขากล่าวแน่นอนบรรดาผู้ท่ีปฏิเสธการศรัทธาในหมู่พวกเขา
น้ันจะต้องประสบการลงโทษอันเจ็บแสบ ” (5 : 73) 
 

“จะมีพระเจ้าอ่ืนใดคู่เคียงกับอัลลอฮ์อีกหรือ เปล่าดอก   ! ส่วนมากของพวกเขาไม่รู้” (27: 
61) 
 

“จะมีพระเจ้าอ่ืนคู่เคียงกับอัลลอฮ์อีกหรือ? อัลลอฮ์ทรงสูงส่งเหนือส่ิงท่ีพวกเขาตั้งภาคี” 
(27: 63) 
 

“จะมีพระเจ้าอ่ืนคู่เคียงกับอัลลอฮ์อีกหรือ? จงกล่าวเถดิ  ( มุฮัมมัด )“จงน าหลักฐานของพวก
ท่านมา หากพวกท่านเป็นผู้สัตย์จริง” (27: 64)  
 

สำมำรถสรุปได้ว่ำ หลกัฐานท่ีได้แสดงให้ท่านได้เห็นทัง้หมดนีแ้ละยงัมีอีกหลายร้อยข้อความจาก
ทัง้ในคมัภีร์ไบเบิลและอลักรุอานนัน้เป็นหลกัฐานท่ียืนยนัถึงความเป็นหนึ่ง  และเป็นข้อความท่ีจะยงัคงอยู่
นิรันดรเพ่ือชีช้ดัว่า พระเจ้ำที่แท้จริงนัน้มีเพียงพระองค์เดียว “มวลมนุษย์ท่ัวแผ่นดินโลกเอ๋ย จงหัน
มาหาเราและรับการช่วยให้รอด เพราะเราเป็นพระเจ้าและไม่มีอ่ืนใดอีก” (อิสยาห์  45 :22)  
 

ในคมัภีร์ไบเบิลไม่ได้ยืนยนัไว้พียงพระเจ้าผู้ เป็นหนึ่งเดียวเท่านัน้  แต่พระเจ้าท่ีแท้จริงนัน้ คือผู้ทรง
สร้าง และผู้ ท่ีจะช่วยเหลือคุ้มครองให้รอดพ้น “พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เจ้าท้ังหลายเป็นพยานของเรา 
และเป็นผู้รับใช้ของเราซึ่งเราได้เลือกไว้แล้ว เพ่ือเจ้าจะรู้จักและเช่ือถือเรา และเข้าใจว่าเราเป็นผู้
น้ันแหละ ก่อนหน้าเรา ไม่มีพระเจ้าใดถูกป้ันขึ้น และภายหลังเราก็จะไม่มี เราคือพระเยโฮวาห์ 
และนอกจากเราไม่มีพระผู้ช่วยให้รอด” (อิสยาห์ 43: 10-11) 
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ตามท่ีได้ยืนยนัไปแล้วข้างต้น บรรดาพระเจ้าหรือเทพเจ้าอ่ืนๆ ท่ีถูกสมมตุิขึน้มา เช่น พระเยซู พระ
วิญญาณบริสุทธ์ิ  ( พระจิต )พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ พระกฤษณะ หรือกระทัง่พระพุทธเจ้านัน้ ไม่ได้
เป็นพระผู้ เป็นเจ้าและไมมี่สญัญาณท่ีประจกัษ์ถึงการเป็นพระผู้ เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวท่ีแท้จริง  

อาจเป็นเพราะความเช่ือผิดๆ หลังจากชาวยิวได้หันไปเคารพภักดีต่อพระเจ้าอ่ืนๆ จากพระองค์ 
“เหตุฉะน้ันพระพิโรธของพระองค์จึงพลุ่งขึ้นต่อชนชาติของ พระองค์....” (อิสยาห์ 5:25) ในท านอง
นัน้มซูา  ( โมเสส )จงึได้ท าลายเทพเจว็ดเหลา่นัน้ทิง้  

ขณะเดียวกัน ชนชาวคริสต์ท่ียึดพระเจ้าองค์เดียวในช่วงแรกๆ ยอมทนต่อการถูกทรมานและถูก
ประหาร เน่ืองจากพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมเปล่ียนค าสอนของพระเยซูท่ีเช่ือในพระเจ้าองค์เดียวจากการ
บดิเบือนของนกับญุเปาโลถึงหลกัตรีเอกานภุาพ 

กล่าวโดยสรุป บรรดาศาสนทูตทัง้หมดของพระเจ้า เช่น นบีอาดมั นบีนูหฺ  ( โนอาห์ )นบีอิบรอฮีม 
(อบัราฮมั )นบีมซูา  ( โมเสส )นบีอีซา  ( เยซู )และนบีมฮุมัมดั ล้วนถกูส่งลงมาจากพระเจ้าองค์เดียวกนั พระผู้
เป็นเจ้าผู้ทรงประทานสาส์นเดียวกนัลงมา ซึง่มีใจความเหมือนกนัหมดวา่ : 

 
 
 
  

 
ในเม่ือบรรดาศาสนทูตเหล่านัน้ได้เผยแผ่สาส์นเดียวกนั ศำสนำของพวกเขำก็ย่อมเป็นศำสนำ

เดียวกัน แล้วศาสนาของเหลา่ศาสนทตูทัง้หมดนัน้คือศาสนาอะไร? 
กำรเช่ือฟังต่อเจตจ านงของพระผู้ เป็นเจ้าคือแกนหลักของสาส์นท่ีประทานลงมาผ่านศาสทูต

เหลา่นัน้ ค าวา่ “ยอมจ ำนน” แปลวา่ “อิสลำม” ในภาษาอาหรับ 
คมัภีร์อลักุรอานได้ยืนยันว่า “อิสลำม” คือศำสนำของเหล่ำศำสนทูตทัง้หมด ข้อเท็จจริงจาก

คมัภีร์อลักรุอานนีส้ามารถกลบัไปพิสจูน์ได้ในคมัภีร์ไบเบิลเชน่เดียวกนั  ( ซึ่งจะเป็นหวัข้อท่ีเราจะมาอภิปราย
กนัในหนงัสือเลม่ถดัไป ด้วยความประสงค์ของอลัลอฮฺ) 

ท้ายท่ีสุด การท่ีเราจะบรรลุการไถ่บาปจากพระองค์ เราต้องน้อมรับและศรัทธาต่อสาส์นนัน้ด้วย
ความบริสุทธ์ิใจ อย่างไรก็ตามสิ่งเหลานีอ้าจไม่เพียงพอ เรายังต้องศรัทธาต่อเหล่าศาสนทูตทัง้หมดของ
พระองค์อีกด้วยเช่นกนั รวมทัง้ท่ำนศำสนทูตมูฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และเจริญรอยตาม
ทางน าและค าสอนท่ีถกูต้องของทา่นอีกด้วย และน่ีคือประตูชัยสู่ควำมสุขและชีวิตอันนิรันดรทีแท้จริง 

เพราะฉะนัน้ หากคณุคือผู้แสวงหาสจัธรรมด้วยความ บริสทุธ์ใจและผู้ รักการไถ่บาปจากพระเจ้าท่ี
แท้จริง คณุอาจจะต้องพิจารณาและตดัสินใจได้แล้ว  “ ตอนน้ี ”ก่อนท่ีมันจะสายเกินไป ก่อนท่ีความตาย
ได้มาเยือนคุณ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในไม่ช้าน้ี โดยไม่มีใครสามารถรู้ล่วงหน้าได้ 

 
 

“พระเจ้าทีแ่ท้จริง มีเพียงองค์เดียวเท่าน้ัน 

ท่านทัง้หลายจงเคารพภักดีพระองค์ผู้เดียวเถดิ” 
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สิ่งท่ีต้องมำใตร่ตรองท้ำยนี ้
 
 
 
 
 

 
แล้วอะไรคือสัจธรรมท่ีแท้จริง?   ฉันควรท าอย่างไร? 

 
คุณสำมำรถ ศรัทธาอย่างบริสุทธ์ิใจในพระเจ้าท่ีแท้จริง  ( พระองค์อลัลอฮฺ )ศรัทธาในศาสนทตูคน

สดุท้ายท่ีพระองค์สง่ลงมา แล้วกลา่วดงัประโยคตอ่ไปนี ้
 
 

 
 

 
 
ค ากล่าวปฏิญาณนีเ้ป็นก้าวแรกส าหรับเส้นทางสู่ชีวิตอันนิรันดรและกุญแจสู่ประตูสวรรค์ของ

พระองค ์
หากคณุเลือกเส้นทางนี ้คณุสามารถติดตอ่กบัเพ่ือนท่ีเป็นมสุลิมของคณุ ศนูย์กลางอิสลามท่ีใกล้ตวั

ท่ีสดุ หรือแม้กระทัง่ตวัผู้ เขียนเอง  ( เรายินดีเป็นอยา่งยิ่งในการชว่ยเหลือ)                
 

“เราเช่ือว่าคุณท าได้” 
 

  

ส ำหรับคนที่ มีควำมจริงใจ บริสุทธ์ิใจ จริงจัง ยึด
ควำมถูกต้อง และใจที่เปิดกว้ำงในกำรแสวงหำสัจธรรม และ
หลังจำกที่ ได้ไตร่ตรองอย่ำงลึกซึง้เก่ียวกับสำส์นหน่ึงเดียว
สำส์นนี ้คุณอำจตัง้ค ำถำมว่ำ 

 

ฉันขอปฏิญำณตนว่ำ ไม่มีพระเจ้ำอ่ืนใดที่ควรค่ำแก่
กำรเคำรพภักดีอย่ำงแท้จริงเว้นแต่อัลลอฮฺ  

และฉันขอปฏิญำณว่ำมุฮัมมัดนั้นเป็นศำสนทูต
ของอัลลอฮ ฺ
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ค ำนิยำมค ำส ำคัญในศำสนำอิสลำม 
 
▪ อัลลอฮฺ  ( Allah) คือ พระนามของพระเจ้าท่ีแท้จริง พระผู้ ทรงสร้าง พระเจ้าท่ีแท้จริงของมวล
มนษุยชาติ  ( ยิว คริสเตียน มสุลิม ฮินด ูและอ่ืนๆ) 
▪ มุฮัมมัด  ( Muhammad) ศาสนทตูทา่นสดุท้ายของพระเจ้าท่ีแท้จริง 
▪ อิสลาม (Islam) การยอมจ านวนต่อผู้ ทรงสร้าง พระเจ้าท่ีแท้จริง  ( อัลลอฮฺ )บุคคลจะบรรลุถึง
ความสขุและสนัตสิขุภายในจิตใจด้วยการยอมจ านนและเช่ือฟังพระเจ้าท่ีแท้จริงเทา่นัน้  
▪ มุสลิม (Muslim) บคุคลท่ียอมจ านนตอ่พระเจ้าท่ีแท้จริง  “ อลัลอฮฺ  ( ผู้ทรงสร้าง”) 
▪ อัลกุรอาน  ( Qur’an) ค าด ารัสของอลัลอฮฺท่ีทรงประทานผา่นทา่นศาสนทตูมฮุมัมดั 

 
ผลงานและงานเขียนของผู้เขียน 

 
1 . การค้นหาความจริงอย่างเป็นข้ันเป็นตอน (Step by Step) 

 1. เขาคือใคร 
 2 . ธรรมชาติคืออะไร 
 3 . เพียงข้อความเดียว 
 4 . อะไรคือความจริง 
 5 . ส่ิงใดคือข้อผิดพลาด 
 6 . ความสวยงามของอิสลาม 
 7 . ABC ของอิสลาม 
 8 . ส่ิงต่อไปคืออะไร 
 
2 . งานเขียนท่ีก าลังด าเนินการ 

 1. กญุแจสู่ทีส่ดุของความส าเร็จและความสขุ 
 2 . จดหมายถึง  “ เจเน็ต” 
 3 . ท าไมถึงตอ้งเป็น  “ เรา” 
 
3 . ผลงานอ่ืนๆ 

 1. รายการทีวีประจ าสปัดาห์ 
 2 . รายการทีวีแบบเป็นตอนแบบวีดีโอและไฟล์เสียง 
 3 . บรรยายอิสลามสาธารณะ 
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ส าหรับท่านท่ีสนใจข้อมูลเพิ่มเตมิ ค าถาม และค าแนะน าต่างๆ  

ท่านสามารถตดิต่อผู้เขียนได้โดยตรง 
 

Dr. Naji Arfaj  
 
 

เว็บไซต์แนะน าส าหรับผู้สนใจอิสลาม (ภาษาต่างประเทศ) 
www.sultan.org  www.al-sunnah.com  www.islamway.com 

 
(ภาษาไทย) 

 www.islamhouse.com www.islammore.com www.islaminthailand.org 
www.knowislamthailand.org 

 
 

ต้องการหาเพ่ือนเพ่ือเรียนรู้และศึกษาอิสลามในประเทศไทย 
ติดต่อ แผนงานเผยแพร่อิสลาม เครือขา่ยนกัศกึษาอสัลามกรุงเทพฯ 

โทร 086-6557790 ,089-2989834 ,088-8303752  
Email: arawna@hotmail.com, assalihee@gmail.com, arif.ibnu.abdullah@gmail.com 

Facebook: BangkokAssalamStudent 
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