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*1
อาหมัดเป็ นพนักงานของบริษท
ั แห่งหนึ ง ดูเหมือนว่าเขามีความสุขกับงานทีทํา
เพียงแต่เขารู ้สึกว่าไม่ใช่เรืองง่ายเลยทีจะปรับตัวให้เข ้ากับหัวหน้าแผนก
ซึงเป็ นคนค่อนข ้างมีทศ
ั นะต่ออาหมัดว่าคงไม่มโี อกาสทีจะก ้าวหน้าในหน้าทีการงานได ้
ยกตัวอย่างเช่น เมือทางแผนกของเขาได ้รับมอบหมายให้รบั ผิดชอบโครงการทียากขึน/
หัวหน้าแผนกของอาหมัดก็มท
ี า่ ทีอยู่เสมอว่า
/
ตนเท่านั/นทีจะได ้รับความไว ้วางใจในการดําเนิ นงานทังหมด
*2
อาหมัดคิดทีจะเปลียนงานหลายครัง/
/ านวยและการทีจะหางานทําทีดีกว่านีก็
/ นับเป็ นเรืองยากเช่นกัน
แต่โอกาสก็ไม่เอืออํ
ในขณะเดียวกันเงินเดือนของเขาก็นับว่าสูงกว่างานส่วนใหญ่ทเปิ
ี ดรับสมัครโดยทัวไป
/
/
ด ้วยเหตุนีจึงทําให้อาหมัดจําต ้องทํางานอยู่ในบริษท
ั แห่งนี ต่อไป
/ ภรรยาแ
โดยคิดว่าเงินเป็ นปัจจัยสําคัญเนืองจากเขาจําเป็ นต ้องหาเงินให้เพียงพอต่อการเลียงดู
ละลูกๆอีกสามคน ซึงอาหมัดมีความรู ้สึกภาคภูมใิ จในตัวลูกๆของเขามาก
โดยเฉพาะอย่างยิงฮัสซันบุตรชายคนโต
ทีกําลังเรียนอยู่ในภาควิชาวิศวกรรมศาสตร ์ทีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ ง
*3
ต่อมาด ้วยสาเหตุบางประการเป็ นผลให้การทํางานของอาหมัดเปลียนไปในทิศทางทีดีขน
ึ/
คือมีชายคนหนึ งชือฮัมดี เข ้ามาทํางานในแผนกของเขา
ฮัมดีซงมี
ึ อายุนอ้ ยกว่าอาหมัดเป็ นคนอารมณ์ดี ร่าเริง และสามารถเข ้ากับผูอื้ นได ้ง่าย
อาหมัดคิดว่าอย่างน้อยเขาก็พบเพือนคนหนึ งในทีทํางาน
/
ทังสองเริ
มรับประทานอาหารกลางวันด ้วยกันและพบปะกันในตอนเย็น
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ฮัมดีแต่งงานแล ้วเช่นกัน
และพระผูเ้ ป็ นเจ ้าก็ทรงอวยพรแก่ฮม
ั ดีด ้วยการมีบต
ุ รชายทีน่ ารักสองคน และหญิงอีกสองคน
*4
อาหมัดและฮัมดีเริมเป็ นเพือนทีดีต่อกัน
และมักจะไปมาหาสู่ทบ้
ี านของกันและกันอยู่เสมอ
/
เขาทังสองชอบนังจิบนํ /าชาคุยกันเป็ นเวลาหลายๆชัวโมงและสามารถคุยกันได ้แทบทุกเรือง
*5
ในระยะแรกนั/นจะคุยกันเกียวกับเรืองงานทีบริษท
ั เป็ นส่วนใหญ่
แต่เมือเวลาผ่านไปเขาก็เริมคุยกันเกียวกับคําถามบางอย่างทีสําคัญต่อชีวต
ิ
/
/
ซึงทังอาหมัดและฮัมดีต่างก็มค
ี วามเคร่งครัดในศาสนาด ้วยกันทังคู่
แต่ก็ไม่เคยทีจะนํ าความเชือมาแลกเปลียนกัน โดยอาหมัดเป็ นมุสลิม
ในขณะทีฮัมดีเพือนรักของเขาเป็ นผูต้ ด
ิ ตาม อัล-มะซีฮฺ**และอ่านพระคัมภีร ์อย่างสมําเสมอ
*6
ช่างน่ าประหลาดใจอะไรเช่นนี /
ทีอาหมัดพบว่ายิงเขาได ้มีโอกาสได ้รู ้จักฮัมดีมากเท่าใดก็ยงมี
ิ ความเคารพศรัทธาในตัวฮัมดีทมี
ี
/
ความเชือและมีความสัมพันธ ์กับพระผูเ้ ป็ นเจ ้ามากยิงขึน โดยอาหมัดตระหนักดีว่า
ฮัมดีเพือนของเขานั/นมีสน
ั ติสข
ุ ทีได ้มีความสัมพันธ ์สนิ ทกับพระผูเ้ ป็ นเจ ้า
/
ซึงเขาไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนีมาก่
อน
/
และสิงนี เองได
้จุดประกายให้เขามีความอยากรู ้เป็ นอย่างยิง
/ อาหมั
/
ทังนี
ดคิดว่าชีวต
ิ ของฮัมดีกบ
ั พระผูเ้ ป็ นเจ ้าจะต ้องมีอะไรบางอย่าง

**หมายเหตุ - คําว่า “อัล-มะซีฮฺ” เป็ นชือเรียกอีกตําแหน่ งหนึงของท่านอีซา
/
/ อการเจิม" คําว่า “อัลคํานีมาจากคํ
าภาษาฮิบรู ซึงมีความหมายว่า "ผูท้ ได
ี ้รับการแต่งตังหรื
มะซีฮฺ” ทีปรากฏในคัมภีร ์เตารอฮฺ คัมภีร ์ซะบูรฺ
และคัมภีร ์ของบรรดาผูเ้ ผยแพร่พระวาจายุคก่อนๆ
/ เป็ นกษัตริย ์จากองค ์พระผูเ้ ป็ นเจ ้าเอง
โดยทัวไปหมายถึงผูท้ ได
ี ้รับการแต่งตังให้
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ทีเกียวข ้องกับ อัล-มะซีฮฺ แน่ นอน อาจจะพูดได ้ว่าอาหมัดก็มค
ี วามเชือใน อัล-มะซีฮฺ
ด ้วยเช่นกัน แมว้ ่าจะเป็ นคนละแนวทางกับฮัมดีกต
็ าม
อาหมัดมีความเชือทุกอย่างทีบันทึกอยูใ่ นคําภีร ์อัล/ ก
กุรอ
ฺ านเกียวกับอีซาบุตรซีตม
ี รั ยัมและมีความเคารพต่อ อัล-มะซีฮ อย่างลําลึ
ี รั ยัมหญิงพรหมจรรย ์ ซึงอัลโดยอาหมัดทราบว่า อัล-มะซีฮฺ ได ้ถือกําเนิ ดจากซีตม
มะซีฮฺได ้แสดงการอัศจรรย ์หลายอย่างตามนํ /าพระทัยขององค ์พระผูเ้ ป็ นเจ ้าและยังทราบอีกว่า
อัล-มะซีฮฺ ได ้รับคําภีร ์อัล-อินญีลจากพระผูเ้ ป็ นเจ ้า
ในขณะเดียวกันอาหมัดก็กลับมาครุน
่ คิดว่า เขาทราบเรืองราวเกียวกับชีวต
ิ ของ อัล-มะซีฮฺ
เพียงเล็กน้อยเท่านั/น
/ จะค ้นหาเรืองราวเพิมเติมเกียวกับนบีท่
และความปรารถนาใคร่รู ้ของอาหมัดก็ได ้ก่อตัวมากขึนที
านนี / ซึงมีชอเรี
ื ยกหลากหลายแมแ้ ต่ในคัมภีร ์อัล-กุรอ
ฺ าน
*7
วันหนึ งอาหมัดรู ้ว่าเขาไม่สามารถเก็บความสงสัยไว ้ได ้อีกต่อไป
เขาจึงตัดสินใจถามฮัมดีเพือนรักของเขาเกียวกับ อัล-มะซีฮ
/ ได
/ ้นํ าไปสู่การสนทนาทีน่ าสนใจมากมาย
ซึงการตัดสินใจในครังนี
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*1
อาหมัด “ฮัมดี กรุณาเล่าเรืองราวของอีซาบุตรซีตม
ี รั ยัมให้ผมทราบหน่ อยได ้มัย/
ผมอยากรู ้เรืองเกียวกับท่านจริงๆ” อาหมัดถามฮัมดีด ้วยนํ /าเสียงตืนเต ้น
*2
/
ฝ่ ายฮัมดีนิงอึงไปชั
วครูห
่ นึ งก่อนทีจะตอบว่า “ถ ้าคุณต ้องการทราบว่าเพราะเหตุใด อัลมะซีฮฺ จึงได ้มายังโลกมนุ ษย ์ คุณจําเป็ นต ้องเข ้าใจความหมายของคําว่า กุรบ
ฺ าน ก่อน”
อาหมัดได ้ฟังเช่นนั/นก็ประหลาดใจยิงนัก จึงถามต่อไปว่า “กุรบ
ฺ านหมายความว่าอย่างไร”
ฮัมดีอธิบายต่อไปว่า “เราจะเห็นความหมายของคําว่ากุรบ
ฺ าน ในเทศกาลอีดล
ิ อัฏฮา
หรือเทศกาลรายอฮัจยี อาหมัดคุณทราบไหมว่า
พระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงตรัสให้นบีอบ
ิ รอฮีมนํ าลูกชายของตนมาเป็ นกุรบ
ฺ าน
/ อบุตรชายของนบีอบ
และอะไรจะเกิดขึนต่
ิ รอฮีม
ถ ้าพระผูเ้ ป็ นเจ ้าไม่ได ้ทรงจัดหากุรบ
ฺ านอย่างอืนมาแทนบุตรชายของนบีอบ
ิ รอฮีม”
อาหมัด “ท่านก็จะต ้องตาย”
*3
ฮัมดี “นันแหละ...คือความหมายของคําว่ากุรบ
ฺ าน
ชีวต
ิ หนึ งสามารถตายแทนอีกชีวต
ิ หนึงได ้
พระผูเ้ ป็ นเจ ้าได ้ทรงส่งแกะตัวผูซึ
้ งเป็ นกุรบ
ฺ านแทนบุตรชายของนบีอบ
ิ ราฮีม
ส่วนผมก็อยู่ในฐานะเดียวกับบุตรชายของนบีอบ
ิ รอฮีม ผมก็อยู่ภายใต ้อํานาจของความตาย"
อาหมัดถามด ้วยความสงสัยว่า "หมายความว่ายังไงนะ”
*4
/ ้บันทึกอยู่ในคัมภีร ์อันญีลว่า
ฮัมดีจงึ ตอบด ้วยนํ /าเสียงจริงจังว่า “ความหมายนีได
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'ผลของความบาปคือความตาย'
ผลของความบาปของผมก็คอื ความตาย ผมเป็ นคนบาป
ใช่...คนอืนอาจจะมองว่าผมเป็ นคนเคร่งศาสนา ผมขอดุอาอ ์ต่อพระผูเ้ ป็ นเจ ้าทุกวัน
ผมศึกษาพระคัมภีร ์ทีพระองค ์ทรงประทาน และผมรับใช ้พระองค ์
แต่ต่อหน้าพระพักตร ์พระองค ์แล ้ว ผมคือคนบาป นอกจากพระผูเ้ ป็ นเจ ้าแล ้ว
คุณคิดว่ามีใครอีกไหมทีเป็ นผูที
้ ดีพร ้อมทุกสิงทุกอย่าง”
อาหมัดเห็นด ้วยและตอบว่า “ไม่...ไม่มใี ครสมบูรณ์แบบนอกจากพระผูเ้ ป็ นเจ ้า”
ฮัมดีจงึ ถามต่อไปว่า “ถ ้าอย่างนั/น ต่อหน้าพระพักตร ์พระผูเ้ ป็ นเจ ้า
/
เราทังหลายเป็
นคนบาปใช่ไหม”
อาหมัดจึงตอบว่า “ใช่...เป็ นอย่างนั/นจริงๆ”
ฮัมดีกล่าวต่อไปว่า

“ผมอยู่ในฐานะเดียวกับบุตรชายของนบีอบิ รอฮีมซึงอยู่ภายใต ้อํานาจของความตาย
แต่กุรบานสําหรับไถ่บาปของผมอยู่ทไหนล่
ี
ะ
/
พระผูเ้ ป็ นเจ ้าไม่ได ้ทรงกุรบ
ฺ านมาเพือไถ่บาปผมหรือ” ถึงตรงนี อาห
มัดไม่ทราบว่าจะตอบอย่างไรดี
*5
ฮัมดี จึงได ้กล่าวต่อไปว่า “นบียะหฺยา ซึงคนเข ้าใจว่าเป็ นนบีคนหนึง
/
ทีมีชวี ต
ิ อยู่ในสมัยของ อัล-มะซีฮฺ ซึงครังแรกที
ท่านได ้เห็น อัล-มะซีฮฺ ท่านกล่าวเกียวกับ อัลมะซีฮฺ ว่า แกะหนุ่ มของพระผูเ้ ป็ นเจ ้า ผูร้ บั บาปของมนุ ษย ์ อัล-มะซีฮฺ มิใช่มช
ี อที
ื เรียกกันว่า
แกะหนุ่ มของมนุ ษย ์ อัล-มะซีฮฺ มาจากพระผูเ้ ป็ นเจ ้า ท่านมาจากแผ่นดินสวรรค ์
พระวิญญาณของพระผูเ้ ป็ นเจ ้าเสด็จมาเหนือซีตม
ี รั ยัมหญิงพรหมจรรย ์
/
จากนั/นซีตม
ี รั ยัมก็ได ้ตังครรภ
์ และให้กาํ เนิ ดบุตรชายตามทีคุณทราบแล ้วนั/น
ท่านมีชอเรี
ื ยกกันว่า อีซาบุตรซีตม
ี รั ยัม ถ ้อยคําของพระองค ์ และ จิตวิญญาณจากพระองค ์
=
อัล-มะซีฮฺ เป็ นผูบ้ ริสุทธิ ท่านมาจากแผ่นดินสวรรค ์ ซึงมีอก
ี ชือหนึงทีเรียกกันว่า
แกะหนุ่ มของพระผูเ้ ป็ นเจ ้า อัล-มะซีฮฺ ได ้พิสจู น์ให้เห็นแล ้วว่า
ท่านคือแกะหนุ่ มของพระผูเ้ ป็ นเจ ้าทีมีชวี ต
ิ
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/ ท่านมีความจําเป็ นต ้องกล่าวว่า
สมบูรณ์แบบต่อพระพักตร ์ของพระองค ์ จึงไม่มส
ี ก
ั ครังที

'เราได ้ทูลขอการยกโทษบาปจากองค ์พระผูเ้ ป็ นเจ ้าผูย้ งใหญ่
ิ
สงู สุด'
เพราะท่านคือ'แกะหนุ่ ม'ทีสมบูรณ์แบบของพระผูเ้ ป็ นเจ ้า แต่เนื องจาก อัล-มะซีฮฺ
มาในโลกมนุ ษย ์ได ้มีชอเรี
ื ยกกันว่า
แกะหนุ่ มของพระผูเ้ ป็ นเจ ้าผูร้ บั ความผิดบาปของมนุ ษย ์ไปเสีย ท่านจึงต ้องถูกนํ ามาเป็ นกุรบ
ฺ าน
/ ดขึนเมื
/ อท่านมอบชีวต
สิงนี เกิ
ิ ของท่านมาตายเพือไถ่บาปแทนเรา
/
/ ่สวรรค ์ และวันหนึ งท่านจะกลับมาในโลกนีอี
/ ก”
ท่านฟื /นขึนมาจากความตายและได
้ขึนสู
*6
ฮัมดีนิงไปชัวขณะหนึ งก่อนทีจะมองดูอาหมัดเพือนรักของเขา และกล่าวว่า

“ผมอยู่ในฐานะเดียวกับบุตรชายของนบีอบิ รอฮีม
ผมอยู่ภายใต ้อํานาจแห่งความตายแต่ได ้มีกุรบ
ฺ านสําหรับไถ่ความบาปของผมแล ้วโดยผ่านทาง
=
อัล-มะซีฮฺ แกะหนุ่ มบริสุทธิของพระผู
เ้ ป็ นเจ ้า
ซึงเมือผ่านทางแกะหนุ่ มของพระผูเ้ ป็ นเจ ้าแล ้วพระผูเ้ ป็ นเจ ้าก็ทรงอภัยโทษบาป
และประทานชีวต
ิ นิ รนั ดร ์ให้กบ
ั มนุ ษย ์ทุกคน ด ้วยเหตุนี / อัล-มะซีฮฺ
/ ณด ้วยอาหมัด”
ได ้รับเอาความบาปของมนุ ษย ์ทุกคนไว ้ รวมทังคุ
อาหมัดนังสงบนิงเป็ นเวลานาน เขาครุน
่ คิด และจากนั/นก็กล่าวว่า “ถ ้า อัล-มะซีฮฺ
รับความผิดตามของมนุ ษย ์ไปจริง ผมก็ไม่ต ้องตาย...ซึงก็เท่ากับว่าผมมีชวี ต
ิ นิ รนั ดร ์แล ้ว”
*7
/ นวันเกิดของคุณ และ อัล-มะซีฮฺ
ฮัมดีกล่าวแก่เพือนรักว่า “อาหมัด...สมมุตวิ ่าวันนี เป็
มาพร ้อมของขวัญ จากนั/น อัล-มะซีฮฺ ก็เคาะทีประตูบา้ นคุณ แล ้วพูดกับคุณว่า
/
/
'อาหมัด...เราอยากให้ของขวัญแก่ท่าน คือยกโทษในความผิดบาปทังหลายทั
งปวงให้
กบ
ั ท่าน
ให้ท่านมีชวี ต
ิ นิ รนั ดร ์โดยเริมมีความสัมพันธ ์ส่วนตัวทีดีกบ
ั พระผูเ้ ป็ นเจ ้าในวันนี /
แต่เงือนไขมีอยู่ว่า ท่านต ้องสารภาพบาปและหันหลังให้กบ
ั ความบาป
ท่านจะได ้รับการยกโทษโดยการพลีชพ
ี ของเราทีให้แก่ท่าน ถ ้า

บทเรียนที 2
ความหมายของกุรบ
ฺ าน
/ นก็จะเป็ นของท่านอย่างแน่ นอน แต่ถ ้าท่านไม่ทําตามเงือนไข
ท่านรับของขวัญนีมั
/ จะไม่เป็ นของท่านเช่นกัน'”
ของขวัญนี ก็
อาหมัดนังใคร่ครวญอยู่ เขารู ้สึกสับสนไปหมดและไม่ทราบว่าจะพูดอย่างไรดี
ฮัมดีจงึ กล่าวว่า “คุณอาจจะคิดว่านี เป็ นการยกตัวอย่างทีเกินความเป็ นจริง
/ ท้ มี
แต่ทุกๆครังผู
ี ความศรัทธาในพระผูเ้ ป็ นเจ ้าได ้อธิบายแนวทางซึงจะนํ าไปสู่การรู ้จักพระผูเ้ ป็ นเ
/
/น
จ ้าโดยผ่านทาง อัล-มะซีฮฺ ก็เปรียบเสมือนอีซาบุตรซีตม
ี รั ยัมซึงเป็ นขึนมาจากความตายนั
กําลังเคาะประตูใจของเราอยู่ ตามทีได ้กล่าวไว ้ในคัมภีร ์อินญีลว่า

'นีแนะ เรายืนเคาะอยู่ทประตู
ี
ถ ้าผูใ้ ดได ้ยินเสียงเราและเปิ ดประตู เราจะเข ้าไปหาผูน้ /ัน
และจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา'”
ฮัมดีกล่าวต่อไปว่า “การเปิ ดประตูของผมเพือต ้อนรับ อัล-มะซีฮฺ และการเชิญ อัล-มะซีฮฺ
เข ้ามาในชีวต
ิ ผมด ้วยดุอาอ ์ เพือให้ผมได ้มีความสัมพันธไมตรีกบ
ั อัล-มะซีฮฺ
เปรียบเสมือนผมได ้รับของขวัญจากพระผูเ้ ป็ นเจ ้า
ซึงเป็ นของขวัญทีพระองค ์ปราถนาจะมอบให้กับทุกคนด ้วย”
อาหมัดซึงนังฟังอยู่กล่าวว่า “เอาล่ะ ฮัมดี ผมอยากให้คุณทราบว่า สิงทีคุณบอกเกียวกับ อัล/ กทีเดียว แต่ผมต ้องการเวลาไตร่ตรองในเรืองนี อี
/ กครัง/
มะซีฮฺ นั/นได ้สัมผัสกับจิตใจผมอย่างลําลึ
และผมก็อยากฟังเรืองราวของ อัล-มะซีฮฺ เพิมเติมในคราวต่อไปเมือเราได ้พบกันอีก”
/
จากนั/นทังสองก็
ลาจากกัน

บทเรียนที 3
พระคําของพระผูเ้ ป็ นเจ ้า
*1
/
เมือทังสองพบกั
นอีก อาหมัดเป็ นผูเ้ ริมการสนทนาก่อนว่า
/
“สิงทีคุณบอกผมครังทีแล ้วเกียวกับอีซาบุตรซีตรมัรยัมนั/น
ทําให้ผมคิดอะไรต่อมิอะไรมากมายทีเดียว
ผมหวังว่าจะไม่เป็ นการรบกวนคุณแต่ผมมีคาํ ถามมากมายทีจะถามคุณเกียวกับ อัล-มะซีฮฺ”

“ได ้สิ ว่ามาเลย” ฮัมดีตอบ ซึงเขาก็พอจะเดาได ้ว่าอาหมัดจะพูดเกียวกับเรืองใด
อาหมัดจึงเริมต ้นกล่าวว่า “คุณทราบไหมว่า พวกเราซึงเป็ นชาวมุสลิมมีความเชือในคัมภีร ์อัต/ มภีร ์อัล-อินญีล และคัมภีร ์อัล-กุรอ
เตารอฮฺ คัมภีร ์ซะบูรฺ รวมทังคั
ฺ านว่ามาจากพระผูเ้ ป็ นเจ ้า
แต่ผมก็ทราบว่าหนังสือทุกเล่มทีอยู่นอกเหนือจากคัมภีร ์อัล-กุรอ
ฺ านนั/น
ได ้ถูกบิดเบือนไปโดยพวกยิว และคริสเตียน
ดังนั/นคุณไม่สามารถทีจะเชือได ้ว่ามีสงใดบ้
ิ
างทีบันทึกอยู่ในนั/น
อาจกล่าวได ้ว่าพระคัมภีร ์ซึงคุณเชืออยู่นั/นถูกบิดเบือนปนเปกันไประหว่างความจริงและความเท็
จ”
*2
ฮัมดีได ้ฟังเช่นนั/นก็ถามว่า
/
“คุณสามารถยกตัวอย่างพยานในประวัตศิ าสตร ์มาสนับสนุ นความคิดเห็นข ้อนีของคุ
ณได ้ไหม

” อาหมัดคิดอยู่ครูห่ นึง แล ้วเขาก็ต ้องพบกับความประหลาดใจว่า
เขาไม่เคยได ้ยินสิงใดๆนอกจากข ้อกล่าวหาทีไร ้มูลความจริง ฮัมดีจงึ กล่าวต่อไปว่า
“คุณบอกผมได ้ไหมว่าข ้อกล่าวหาดังกล่าวนีมี/ ขนเมื
ึ / อใดหรือแมแ้ ต่ความเป็ นไปได ้ทีจะทําให้สําเ
ร็จ”
/ าถามอย่างนี ก็
/ ตกใจเล็กน้อยก่อนทีจะตอบว่า “เอ่อ...ผมไม่สามารถตอบได ้
อาหมัดถูกตังคํ
/ ”
ไม่เคยมีใครบอกผมเกียวกับคําตอบของคําถามง่ายๆเช่นนี เลย

บทเรียนที 3
พระคําของพระผูเ้ ป็ นเจ ้า
ฮัมดีจงึ ถามต่อไปว่า “แล ้วคุณคิดบ้างหรือไม่ว่า คัมภีร ์อัลกุรอ
ฺ านก็อาจจะถูกบิดเบือนด ้วยเช่นกัน”
อาหมัดได ้ยินอย่างนั/นจึงพูดออกมาว่า “โอ ้ เป็ นไปไม่ได ้เลยน่ ะฮัมดี
บรรดาผูท้ มี
ี ความศรัทธาในพระองค ์ก็จะไม่มวี น
ั ปล่อยให้ใครมาบิดเบือนอัล-กุรอ
ฺ านได”้
*3
/ กบิดเบือน
ฮัมดี “ทําไมคุณจึงคิดว่า พระคัมภีร ์ทีผมเชือนี ถู
คุณรู ้ได ้อย่างไรว่าผูเ้ ชือทีแท้จริงจะไม่อนุ ญาตให้ใครมาเปลียนแปลงพระคัมภีร ์
และต่อมาก็นําเสนอคัมภีร ์ทีถูกบิดเบือน
ผมเชือในพระผูเ้ ป็ นเจ ้าผูท้ รงสร ้างฟ้ าสวรรค ์และแผ่นดินโลก พระองค ์ผูเ้ ป็ นเจ ้าแห่งปัญญา
พระองค ์ผูย้ งใหญ่
ิ
และพระผูเ้ ป็ นเจ ้าผูท้ รงประทานพระคํา
หรือพระวาจาของพระองค ์แก่มวลมนุ ษย ์นั/น
=
ยังทรงมีฤทธิเดชในการรั
กษาพระคําของพระองค ์ไว ้ไม่ให้ผูใ้ ดมาบิดเบือนได”้
ในขณะนั/นสายตาของฮัมดี จับจ ้องอยู่ทอาหมั
ี
ดเพือนรักของเขา พร ้อมกับถามว่า “อาหมัด
/ ้วนแล ้วแต่เป็ นนํ /าพระทัยของพระผูเ้ ป็ นเจ ้า”
คุณเชือไหมว่าทุกๆสิงทีเกิดขึนล
อาหมัดตอบว่า “ใช่...ผมเชือ”
ฮัมดีจงึ กล่าวต่อไปว่า “ผมอยากถามคุณอีกว่า...คุณเชือจริงๆหรือว่า
พระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงประทานพระคําของพระองค ์มาสู่โลกนี /
แล ้วจากนั/นก็ทรงปล่อยให้มีผูท้ าํ ให้บด
ิ เบือนได"้
อาหมัดเห็นด ้วยและตอบว่า "ใช่
พระผูเ้ ป็ นเจ ้ามีฤทธิอํ= านาจทีจะทรงรักษาพระคําของพระองค ์ไว ้ไม่ให้ผูใ้ ดบิดเบือนได”้

บทเรียนที 3
พระคําของพระผูเ้ ป็ นเจ ้า
*4
/ นหนังสือทีมหัศจรรย ์
ฮัมดี “อาหมัด คุณทราบไหมว่า พระคัมภีร ์ทีผมเชือนี เป็
/
ได ้ถูกเขียนขึนมาโดยใช
้เวลาถึง 1,400 ปี โดยประมาณ ซึงประกอบไปด ้วย คัมภีร ์เตารอฮฺ
คัมภีร ์ซะบูรฺ คัมภีร ์อินญีล และคัมภีร ์ของบรรดาผูเ้ ผยแผ่พระวาจายุคก่อนๆ
/ งออกเป็ นสองภาค ภาคแรกประกอบไปด ้วยเหตุการณ์ทเกิ
/ อนที อัลพระคัมภีร ์นี แบ่
ี ดขึนก่
/ งแต่
/
มะซีฮฺ จะมากําเนิ ด ส่วนภาคทีสอง ประกอบไปด ้วยเหตุการณ์ทเกิ
ี ดขึนตั
อัล-มะซีฮฺ
/ ้ถูกเขียนขึนสามภาษาด
/
มาบังเกิดบนโลกมนุ ษย ์ ซึงพระคัมภีร ์นีได
้วยกัน”
*5
อาหมัดได ้ยินเช่นนั/นก็ประหลาดใจ แล ้วถามว่า “ภาษาอะไรบ้าง”
ฮัมดี “ภาษาฮีบบรู ภาษาอาราเมค และภาษากรีก
พระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงใช ้มนุ ษย ์ต่างเผ่าพันธุ ์กันเมือพระองค ์ทรงประทานพระคําของพระองค ์
/
บางคนเป็ นกษัตริย ์หรือรัฐบุรุษ ส่วนคนอืนๆก็อาจจะเป็ นคนเลียงแกะหรื
อชาวประมง
พระคัมภีร ์เป็ นสิงอัศจรรย ์ทีมาจากพระผูเ้ ป็ นเจ ้า
/ นระยะเวลาอันยาวนาน
ถึงแมว้ า่ พระคัมภีร ์จะถูกเขียนขึนเป็
/
และมีบุคคลเกียวข ้องมากมายแต่พระคัมภีร ์ก็ยงั มีเนื อหาเป็
นอันหนึงอันเดียวกันอย่างน่ าอัศจรร
/
/
/ ม
ย ์ตลอดทังเล่ม และเรืองหนึ งทีมีการกล่าวผ่านพระคัมภีร ์สอดคล ้องกันตังตลอดทั
งเล่
นันคือเรืองราวของ อัล-มะซีฮฺ”
อาหมัด “จริงหรือทีพระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงตรัสถึง อัล-มะซีฮฺ มาเป็ นเวลา 1,400 ปี แล ้ว”
ฮัมดียมและตอบว่
ิ/
า “อาหมัด พระผูเ้ ป็ นเจ ้าได ้ทรงตรัสถึงเรืองราวเกียวกับ อัล-มะซีฮฺ
/ อดีตมาจนถึงปัจจุบน
ตังแต่
ั นี / เพราะในพระผูเ้ ป็ นเจ ้านั/น ทุกสิงเป็ นไปได ้เสมอ
/ นในคราวหน้า”
แต่เราจะพูดถึงเรืองนีกั
อาหมัดตอบว่า “ได...
้ ผมจะรอวันนั/น”

บทเรียนที 4
กุรบ
ฺ านของพระผูเ้ ป็ นเจ ้า
*1
อาหมัดถามฮัมดีวา่ “ผมอยากทราบจริง ๆ ว่าเพราะเหตุใดเรืองราวของ อัล-มะซีฮฺ
/ ม”
จึงสืบทอดผ่านพระคัมภีร ์ทีคุณเชือนั/นสอดคล ้องกันตลอดทังเล่
ฮัมดี “คุณจําได ้มัย/ ช่วงทีเราคุยกันในประเด็นทีว่า อัล-มะซีฮฺ
/
ผูม้ ช
ี อเรี
ื ยกกันว่าแกะหนุ่ มของพระผูเ้ ป็ นเจ ้า ซึงได ้แบกรับเอาความผิดบาปของเราทังหลายไว
”้
อาหมัด “จําได ้ซิ ผมจะลืมได ้อย่างไร”
ฮัมดี
/ เริมแรกจนถึงสมัยของอีซาบุต
“พระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงสอนมวลมนุ ษย ์ตลอดมาเกียวกับกุรบ
ฺ านตังแต่
รซีตม
ี รั ยัม”
อาหมัด “ยังไงล่ะ”
ฮัมดี “มีคนสักกีคนบนแผ่นดินโลกทีเกิดในยุคสมัยของ กอบิล และ ฮาบิล”
อาหมัดนิงไปสักครูห
่ นึงก่อนทีจะตอบว่า “สีคน คือนบีอาดัม, ชีตเี ฮาวาอ ์ กอบิลและฮาบิล”
*2
ฮัมดี “แค่สคนเท่
ี
านั/นหรือ
/ ้อย่างไรล่ะ
และเขารู ้ว่าการนมัสการพระผูเ้ ป็ นเจ ้าด ้วยกุรบ
ฺ านมีความสําคัญแค่ไหนเขารู ้เรืองนี ได
” ฮัมดีกล่าวต่อไปว่า “ก็เพราะว่าพระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงเป็ นผูบ้ ริสท
ุ ธิ = แต่มนุ ษย ์เป็ นคนบาป
ซึงต ้องมีการไถ่บาปทีเขาได ้กระทําไป นบีนูหน
ฺ มัสการพระผูเ้ ป็ นเจ ้าด ้วยกุรบ
ฺ าน
นบีอบ
ิ รอฮีมนมัสการพระผูเ้ ป็ นเจ ้าด ้วยกุรบ
ฺ าน นบีมซ
ู า
/ั
นบีดาวูดและบรรดานบีทงหลายก็
ได ้นมัสการพระผูเ้ ป็ นเจ ้าด ้วยกุรบ
ฺ าน
/ั
ผมก็นมัสการพระผูเ้ ป็ นเจ ้าเช่นเดียวกับบรรดานบีทงหลาย
”

บทเรียนที 4
กุรบ
ฺ านของพระผูเ้ ป็ นเจ ้า
อาหมัดได ้ฟังดังนั/นก็ยมและกล่
ิ/
าวว่า “คุณล ้อผมเล่นหรือเปล่าฮัมดี
นี คุณหมายความว่าคุณต ้องไปตลาด
/
และซือแกะหนุ
่ มสักตัวเพือนํ ามาเป็ นกุรบ
ฺ านมอบแด่พระผูเ้ ป็ นเจ ้าหรือ”
*3
ฮัมดี “ผมนมัสการพระผูเ้ ป็ นเจ ้าโดยผ่านทาง อัล-มะซีฮฺ แกะหนุ่ มของพระผูเ้ ป็ นเจ ้า
ผูซ
้ งแบกรั
ึ
บความผิดบาปของผมไว ้เมือท่านพลีชพ
ี เป็ นกุรบ
ฺ าน
/ ้กล่าวไว ้ในข ้อพระคัมภีร ์ว่าดังนี / มีพระเจ ้าองค ์เดียว
ซึงสิงเหล่านี ได
และมีคนกลางแต่เพียงผูเ้ ดียว ระหว่างพระผูเ้ ป็ นเจ ้ากับมนุ ษย ์ คืออีซา อัล-มะซีฮฺ
ผูไ้ ด ้พลีชวี ต
ิ เพือให้มนุ ษยชาติทงปวงเป็
ั/
นอิสระ อัล-มะซีฮฺ
/
ยอมพลีชวี ต
ิ เพือไถ่บาปให้แก่เราทังปวง
และแก่คุณด ้วยอาหมัด
/ เรืองราวทีปรากฏในพระคัมภีร ์จนถึงปัจจุบน
ตังแต่
ั นี /
มนุ ษย ์ได ้นมัสการพระผูเ้ ป็ นเจ ้าผูท้ รงพระชนม ์อยู่ด ้วยกุรบาน”
อาหมัด “ผมคิดว่าผมเริมเข ้าใจแล ้วล่ะว่า
/
คุณหมายถึงอะไรแต่คุณคงจะต ้องอธิบายเพิมเติมเพือทีผมจะเข ้าใจทังหมดได
้ดียงขึ
ิ น/ ”
จากนั/นต่อมาฮัมดีจงึ กล่าวว่า “พระผูเ้ ป็ นเจ ้าได ้ทรงเปิ ดเผยความหมาย
/ อดีตกาล
และวัตถุประสงค ์ของกุรบ
ฺ านไว ้ตังแต่
โดยเฉพาะอย่างยิงได ้ทรงตรัสผ่านทางนบีมูซาในคัมภีร ์เตารอฮฺ
และการสอนกฎเกณฑ ์เกียวกับความหมายของกุรบ
ฺ านว่าเป็ นการไถ่บาปนั/น
ได ้มีการเขียนไว ้อย่างชัดเจนในคัมภีร ์อินญีลดังนี /
=
‘ความจริงนั/นตามพระบัญญัตถิ อื ว่าเกือบทุกสิงจะบริสุทธิเพราะโลหิ
ตและถ ้าไม่มโี ลหิตไหลออก
แล ้วก็จะไม่มก
ี ารให้อภัยบาปเลย’”
/
อาหมัด “แล ้วคําสอนทังหมดเกี
ยวกับกุรบ
ฺ านเกียวข ้องอะไรกับอีซาบุตรซีตม
ี รั ยัม”
*4
ฮัมดี “เอาล่ะ ... . ในขณะทีมีการสอนเกียวกับความหมายของกุรบ
ฺ าน
แต่ก็มค
ี าํ กล่าวผูเ้ ผยแผ่พระวาจาของพระผูเ้ ป็ นเจ ้าอย่างมากมายเกียวกับ อัล-มะซีฮฺ
ซึงมีคําทีได ้กล่าวไว ้ว่าเมือ อัล-มะซีฮฺ มายังโลกมนุ ษย ์ท่านจะถูกใช ้เป็ นกุรบ
ฺ าน

บทเรียนที 4
กุรบ
ฺ านของพระผูเ้ ป็ นเจ ้า
/
เพือไถ่บาปให้แก่เราทังหลาย
”
/
/ อาหมัดเห็น และกล่าวว่า
จากนั/นฮัมดีก็หยิบพระคัมภีร ์ขึนมาและเปิ
ดออกพร ้อมกับได ้ชีให้

“คุณดูซอิ าหมัดว่ามีสงใดบ้
ิ
างทีได ้กล่าวถึงกุรบ
ฺ านของ อัล-มะซีฮฺ
โดยผ่านคํากล่าวของยะอฺชะยาผูเ้ ผยแผ่พระวาจาของพระผูเ้ ป็ นเจ ้า ซึงได ้เขียนไว ้ประมาณ

700 ปี กอ่ นที อัล-มะซีฮฺ จะมาว่า
/
‘แน่ ทเดี
ี ยวท่านได ้แบกความเจ็บไข ้ของเราทังหลาย
และหอบความเจ็บปวดของเราไป
/
กระนั/นเราทังหลายก็
ยงั ถือว่าท่านถูกตี คือพระเจ ้าทรงโบยตีและข่มใจ
/
/
แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทังหลาย
ท่านฟกชําเพราะความบาปผิ
ดของเรา
/
/ /นก็ให้เราหายดี
การตีสอนอันทําให้เราทังหลายสมบู
รณ์นั/นตกแก่ท่าน ทีท่านต ้องฟกชํานั
เราทุกคนได ้เจินไปเหมือนแกะ
เราทุกคนต่างได ้หันไปตามทางของตนเองและพระเจ ้าทรงวางลงบนท่าน
ซึงความบาปผิดของเราทุกคน ท่านถูกบีบบังคับและท่านถูกข่มใจ
ถึงกระนั/นท่านก็ไม่ปริปาก……….เหมือนแกะทีเป็ นใบ้อยู่หน้าผูต้ ด
ั ขนของมันฉันใด
ท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยฉันนั/น’”
/ ้อมกับกล่าวด ้
อาหมัดรู ้สึกว่าเขาสามารถสัมผัสคํากล่าวของผูเ้ ผยแผ่ยะอฺชะยาได ้อย่างลึกซึงพร
วยนํ /าเสียงตืนเต ้นว่า “คุณกําลังจะบอกว่า
/ นเวลาหลายร ้อยปี กอ
/
นี เป็ นข ้อความทีเขียนขึนเป็
่ นทีอีซาบุตรซีตม
ี รั ยัมจะมาเกิดงันหรื
อ”
*5
ฮัมดี “ใช่ ตามคํากล่าวผูเ้ ผยแผ่พระวาจาของพระผูเ้ ป็ นเจ ้าว่า อัล-มะซีฮฺ
มาจากครอบครัวของนบีดาวูด ซึงนบีดาวูดมีชวี ต
ิ ประมาณหนึงพันปี กอ
่ น อัล-มะซีฮฺ
/ ้กล่าวอย่างถูกต ้องแม่นยําเกียวกับการถูกตรึงทีไมก้ างเขนของ อัล-มะซีฮฺ
จะมาบังเกิด และทังได
/
เชือสายของท่
าน การถูกตรึงทีไมก้ างเขนนั/นเป็ นการลงโทษอีกวิธห
ี นึง
ซึงจะดําเนินไปอย่างเชืองช ้าและเจ็บปวดอย่างมาก

บทเรียนที 4
กุรบ
ฺ านของพระผูเ้ ป็ นเจ ้า
หลังจากนั/นกระดูกของคนทีถูกตรึงก็จะแยกออกจากกัน
และเขาก็จะกระหายนํ /าอย่างแสนสาหัส นบีดาวูดได ้กล่าวไว ้ว่า
/ นของข
/
‘ข ้าพระองค ์ถูกเทออกเหมือนอย่างนํ า/ กระดูกทังสิ
้าพระองค ์หลุดลุ่ยไป
/
จิตใจก็เหมือนขีผึ/ งละลายภายในอกของข
้าพระองค ์
กําลังของข ้าพระองค ์เดือดแห้งไปเหมือนเศษหมอ้ ดิน
/
และลินของข
้าพระองค ์ก็เกาะติดทีขากรรไกร พระองค ์ทรงวางข ้าพระองค ์ไว ้ในผงคลีมจั จุราช
พระเจ ้าข ้า บรรดาสุนัขล ้อมรอบข ้าพระองค ์ไว ้ คนทําชัวหมู่หนึ งล ้อมรอบข ้าพระองค ์
เขาแทงมือแทงเท้าข ้าพระองค ์ ข ้าพระองค ์นับกระดูกของข ้าพระองค ์ได ้เป็ นชิน/ ๆ
/
/ าของข ้าพระองค ์เขาแบ่งปันกัน
เขาจ ้องมองและยิมเยาะข
้าพระองค ์ เสือผ้
/
ส่วนเสือของข
้าพระองค ์นั/นเขาจับฉลากกัน’
/ นบี
/ ดาวูดได ้เขียนเหตุการณ์ดงั กล่าวไว ้
ทังนี
แมว้ ่าวิธก
ี ารตรึงทีไมก้ างเขนยังไม่มใี ช ้เพือสนองพระมหาบัญชาในยุคสมัยของท่านก็ตาม
ซึงต่อมาอีกเป็ นเวลานานวิธก
ี ารตรึงทีไมก้ างเขนก็ได ้ถูกนํ ามาใช ้ในสมัยโรมันซึงเป็ นยุคของ
อัล-มะซีฮฺ”
/
/
อาหมัด “คุณกําลังจะบอกว่า คํากล่าวของผูเ้ ผยแผ่พระวาจาทังหมดนี
ซึงพระผูเ้ ป็ นเจ ้าได ้ตรัสให้รู ้ล่วงหน้า ก็สําเร็จได ้โดยอีซาบุตรชีตม
ี รั ยัมหรือ”
/ คํากล่าวอืนๆของบรรดาผูเ้ ผยแผ่พระวาจา
ฮัมดีตอบว่า “ใช่แล ้ว และไม่ใช่เพียงเท่านี แต่
/ า
ก็สําเร็จได ้โดย อัล-มะซีฮฺ ด ้วยเช่นกัน นอกจากนี / อัล-มะซีฮฺ ก็ได ้ยืนยันหลายครังว่
/
ท่านได ้มอบชีวต
ิ เพือไถ่บาปให้แก่มนุ ษย ์ทังปวง
โดยท่านได ้ตรัสถึงท่านเองดังนี /

‘เพราะแมแ้ ต่บุตรมนุ ษย ์เองก็ไม่ได ้มาเพือให้คนอืนปรนนิบตั แิ ต่มาเพือรับใช ้มนุ ษย ์และยอมสละ
/
ชีวต
ิ เพือไถ่ชวี ต
ิ คนทังปวง
’”

บทเรียนที 4
กุรบ
ฺ านของพระผูเ้ ป็ นเจ ้า
ฮัมดีกล่าวต่อไปว่า “อาหมัด คุณเข ้าใจไหมว่า
/ ม
คําสอนของพระผูเ้ ป็ นเจ ้าเกียวกับกุรบ
ฺ านเพือไถ่ความบาปของมนุ ษย ์มีอยู่ในพระคัมภีร ์ทังเล่
และสามารถทําสําเร็จโดยผ่านทาง อัล-มะซีฮฺ อย่างไรบ้าง”
/
อาหมัด “ฮัมดี... ผมไม่เคยได ้ยินได ้ฟังเรืองนีมาก่
อนเลย เป็ นเรืองทีน่ าสนใจมาก
/ กหน่ อย แต่ไม่ต ้องกังวลน่ ะ ผมจะกลับมาถามคุณใหม่”
ผมต ้องการเวลาคิดให้มากกว่านี สั
/ ดตัวไปด ้วยซิ คุณเริมอ่านในภาคทีสอง
ฮัมดี “กรุณารับพระคัมภีร ์นี ติ
/ าสอนของท่าน
ซึงคุณสามารถทีจะทราบเรืองราวชีวต
ิ ของ อัล-มะซีฮฺ รวมทังคํ
และสิงอัศจรรย ์ทีท่านได ้กระทํา”
/
อาหมัด “ขอบคุณมาก ผมยังไม่เคยอ่านพระคัมภีร ์เล่มนี เลย
ผมจะอ่านเรืองราวเกียวกับคําสอนและสิงอัศจรรย ์ต่างๆทีอีซาบุตรซีตม
ี รั ยัมกระทําไว....
้
ผมไปก่อนนะ”

บทเรียนที 5
ความบาป
*1
การพูดคุยในวันนี / อาหมัดเป็ นฝ่ ายเริมก่อน โดยกล่าวแก่เพือนรักว่า “ฮัมดี
/ เราได ้พบกันเมือครังก่
/ อน ตลอดเวลาผมก็คด
ตังแต่
ิ ใคร่ครวญเกียวกับ อัล-มะชีฮฺ
/
และประเด็นทีท่านมอบชีวต
ิ เพือไถ่บาปให้แก่มนุ ษย ์ทังปวงอย่
างไร
แต่ก็มส
ี งหนึ
ิ
งทีผมอยากทราบคือ ความบาปมาจากไหน
/
และทําไมมนุ ษย ์ทังปวงมี
ปัญหาเรืองความผิดบาป คุณสามารถอธิบายให้ผมเข ้าใจได ้ไหม”
ฮัมดี “ได ้ซิ แต่เราต ้องความเข ้าใจก่อนว่า ความผิดบาปมาจากไหน ในคัมภีร ์เตารอฮฺ
ทีเราอ่านนั/น ภายหลังจากทีพระผูเ้ ป็ นเจ ้าได ้ทรงสร ้างโลกและมนุ ษย ์ขึน/
พระองค ์ทรงให้มนุ ษย ์อาศัยอยู่ในสวนทีบริบูรณ์และพร ้อมทุกอย่าง
=
ซึงในสวนนั/นมนุ ษย ์เป็ นผูบ้ ริสท
ุ ธิและมี
ชวี ต
ิ ทีมีความสัมพันธ ์ทีดีกบ
ั พระผูเ้ ป็ นเจ ้า
/ งก็ได ้ทําลายชีวต
แต่ก็อย่างทีคุณทราบนันแหละว่า มีบางอย่างเกิดขึนซึ
ิ ของมนุ ษย ์
อาหมัดตอบผมหน่ อยว่าเกิดอะไรขึน/ ”
อาหมัด “มารร ้ายได ้เข ้ามาและทําลายทุกสิง”
*2
ฮัมดี “ถูกต ้อง
พระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงห้ามไม่ให้มนุ ษย ์กินผลไมจ้ ากต ้นไมแ้ ห่งความสํานึ กดีและชัว
โดยได ้ทรงตรัสกับนบีอาดัมว่า
/ ้ากินได ้ทังหมด
/
‘บรรดาผลไมท้ ุกอย่างในสวนนีเจ
เว ้นแต่ต ้นไมแ้ ห่งความสํานึกในความดีและความชัว ผลของต ้นไมน้ /ันอย่ากิน
เพราะในวันใดทีเจ ้าขืนกินเจ ้าจะต ้องตายแน่ ’”
ฮัมดี “แต่มารร ้ายได ้ย่างกรายเข ้ามาในรูปของงู และได ้ล่อลวงนบีอาดัมกับซีดเี ฮาวาอ ์
/
ทังสองต่
างก็ไม่เชือฟังพระผูเ้ ป็ นเจ ้า และกินผลไม ้ต ้องห้ามนั/น ผลที

บทเรียนที 5
ความบาป
/ ทความบาปได
ออกมาก็คอื ความวิบต
ั ท
ิ มี
ี ตอ
่ มนุ ษย ์ ซึงนับตังแต่
ี
้เข ้ามาสูม
่ วลมนุ ษย ์แล ้ว
ทุกคนก็กลายเป็ นคนบาป”
อาหมัดถามด ้วยความสงสัยว่า “มนุ ษย ์ทุกคนกลายเป็ นคนบาปจริงๆหรือ
/ ้ ซึงถ ้าเป็ นความจริง
ผมคิดว่ามันยากทีจะยอมรับในเรืองนี ได
อะไรล่ะทีทําให้มนุ ษย ์ทุกคนกลายเป็ นคนบาป”
*3
ฮัมดี “มนุ ษย ์ทุกคนเริมเป็ นเหมือนกับผลไมท้ เขากิ
ี
น
/ั
เขากลายเป็ นผูท้ มี
ี ทงความดี
และความชัวร่วมกันอยู่ในตนเอง
/
บางครังคนบางคนก็สามารถทีจะทํางานอย่างดีเลิศและโดดเด่นจนเป็ นทีประจักษ ์แก่ผูอ้ น
ื
แต่หลังจากนั/นไม่กนาที
ี
เขาก็อาจกลายเป็ นผูท้ เข
ี ้าไปมีส่วนกับการกระทําทีเลวร ้ายทีสุด
ซึงอาจเป็ นได ้แมแ้ ต่การหลอกลวง และทรยศต่อเพือนบ้านของเขาเอง
/
เพียงเสียวนาที
น/ันคนๆหนึ งสามารถทีจะเป็ นคนทีน่ ารักและเกรงใจผูอ้ นอย่
ื
างทีสุด
แต่ในนาทีต่อมาเขาอาจเต็มไปด ้วยความริษยา เห็นแก่ตวั ลามก หรือกระทําสิงต่างๆ
ทีนํ าไปสู่ความผิดบาป ก็อย่างทีคุณพูดนันล่ะอาหมัดว่ามนุ ษย ์ทุกคนต ้องต่อสู ้กับปัญหานี /
ซึงทุกๆศาสนาก็พยายามทีจะรับมือกับปัญหาเหล่านี /
/
ทุกๆประเทศจึงได ้กําหนดตัวบทกฎหมายขึนมาเพื
อควบคุมความผิดบาปทีเข ้ามาในรูปแบบต่าง
ๆมากมาย แต่สงที
ิ เลวร ้ายทีสุดคือ มนุ ษย ์ไม่ได ้เป็ นคนบาปเพราะเขาทําความบาป
แต่เพราะว่าเขาเป็ นคนบาป
/ ไหม”
คุณคิดว่ามีปัจจัยอยูไ่ ม่มากนักอยู่ในตัวของมนุ ษย ์ทีได ้กระทําความบาปขึนใช่
ฮัมดีเอ่ยถามและให้เวลาอาหมัดในการค ้นหา
*4
อาหมัด “ผมเสียใจทีต ้องกล่าวว่า
คําอธิบายเกียวกับมนุ ษย ์ของคุณนั/นช่างสอดคล ้องกับความเป็ นจริงอย่างยิง
/ั
มนุ ษย ์มีทงความดี
และความชัวปะปนกันไปอย่างน่ าประหลาด
/ ้อย่างไร”
แต่มารร ้ายเข ้ามาเกียวข ้องในเรืองนีได
ฮัมดี “เอาล่ะ มารร ้ายนั/นมีอํานาจครอบงํามนุ ษย ์และสังคมโดยผ่านทางความบาป
ดังนั/นมารร ้ายทีเคยล่อลวงนบีอาดัมและซีดเี ฮาวาอ ์ก็ยงั คงกระทําในสิง

บทเรียนที 5
ความบาป
เดียวกันจนทุกวันนี / มารร ้ายยังคงล่อลวงมนุ ษย ์อยู่ ฉะนั/นเราก็ยงั คงมีชวี ต
ิ อยู่ในความบาป
/
เพราะความบาปนี แหละทําให้เราห่างไกลจากพระผูเ้ ป็ นเจ ้า และทําให้มารร ้ายมีอํานาจเหนือเรา
เพราะความบาปทําให้โลกเราอยู่ในสถานการณ์ทเลวร
ี
้าย อย่างทีเราได ้เห็นกันในทุกวันนี /
/ พระผู
/
ทังนี
เ้ ป็ นเจ ้าทรงสร ้างทุกสิงทุกอย่างทีดี แต่มนุ ษย ์ได ้นํ าความชัวร ้ายเข ้ามาในโลก
/
โดยการทําสงครามการทําลายล ้างกันหรือแมแ้ ต่สมั พันธภาพทีหักสะบันลง
/ น/ ”
และอีกหลายรูปแบบซึงล ้วนแล ้วแต่ทําลายชีวต
ิ มนุ ษย ์ทังสิ
อาหมัดถามต่อไปด ้วยความประหลาดใจว่า
/
/ อ
“คุณกําลังพูดว่าพระผูเ้ ป็ นเจ ้าไม่ได ้ทรงสร ้างเราขึนมาแบบนี
หรื
/
ทีโลกเป็ นเช่นนี เพราะความผิ
ดบาปของนบีอาดัม”
ฮัมดี “ถูกต ้อง ความบาปเข ้ามาสู่มวลมนุ ษย ์โดยผ่านทางนบีอาดัม
ดังทีมีข ้อความปรากฏในคัมภีร ์อินญีลว่า
‘เหตุฉะนั/น เช่นเดียวกับทีบาปได ้เข ้ามาในโลกเพราะคนๆเดียว
และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั/น และความตายก็ได ้แผ่ไปถึงมวลมนุ ษย ์ทุกคน
เพราะมนุ ษย ์ทุกคนทําบาป’”
*5
ฮัมดี ผลของความบาปทีเลวร ้ายทีสุดคือความตาย
ไม่วา่ จะเป็ นความตายทางร่างกายและทางจิตวิญญาณ”
/ างกายและจิตวิญญาณหรือ... ตายทางจิตวิญญาณอย่างไรล่ะ”
อาหมัด “ตายทังร่
ฮัมดี “เอาล่ะ พระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงตรัสกับนบีอาดัมและซีดเี ฮาวาอ ์ว่า
ถ ้าขืนกินผลไมด้ งั กล่าวแล ้วจะต ้องตาย
และเนื องด ้วยพระผูป้ ็ นเจ ้าทรงมีความชอบธรรมและทรงทําตามดังทีพระองค ์ทรงตรัสไว ้เสมอ
ความตายจึงมาสูม
่ นุ ษย ์ซึงมนุ ษย ์ ทุกคนต ้องตาย
แต่มนุ ษย ์ยังต ้องตายทางด ้านจิตวิญญาณด ้วยเมือทําบาป”
อาหมัด “ทําอย่างไรล่ะ”

บทเรียนที 5
ความบาป
*6
ฮัมดี

“ผลของความบาปก็คอื การทีนบีอาดัมกับชีตเี ฮาวาอ ์นั/นต ้องถูกขับไล่ออกไปจากสวน
ซึงในสถานทีนั/นท่านเคยดําเนินชีวต
ิ ทีมีความสัมพันธ ์อย่างบริสุทธิ =
และดีพร ้อมต่อองค ์พระผูเ้ ป็ นเจ ้า นบีอาดัมกับซีดเี ฮาวาอ ์ต ้องอาศัยอยูน
่ อกสวนนั/น
ท่านได ้ตายในทางจิตวิญญาณเมือท่านเริมแยกตัวออกจากพระผูเ้ ป็ นเจ ้าผูท้ รงบริสุทธิยิ= งโดยผ่
านทางความบาปของท่าน ดังนั/นความบาปและความชัวร ้ายจึงได ้แยกมนุ ษย ์ออกจากพระองค ์
/ /
เพราะความบาปทําให้เราไม่ได ้มีความสัมพันธ ์สนิ ทกับพระองค ์แล ้ว ทังนี
=
เนื องจากพระองค ์ทรงเป็ นองค ์บริสุทธิพระองค
์จึงไม่มค
ี วามสัมพันธ ์กับความผิดบาป
และนี แหละเป็ นเหตุผลทีว่า ทําไมเราจึงต ้องการผูช
้ ว่ ยให้รอด
/
เพือทีจะคุ ้มครองเราให้รอดพ้นจากสิงทีจะตามมาอันเนืองมาจากความบาปของเราทังหลาย
อาหมัด...คุณเชือไหมว่า ความผิดบาปของพวกเราได ้ถูกบันทึกไว ้หมด”
อาหมัดมีท่าทีว ้าวุน
่ เล็กน้อยก่อนทีจะกล่าวว่า

“ผมทราบว่ามีมลาอิกะฮฺสองท่านได ้เขียนบันทึกความบาปไว ้ตามการกระทําของทุกคน”
*7
ฮัมดี “พระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงรู ้ทุกอย่างเกียวกับเรา
รู ้ทุกอย่างไม่วา่ จะเป็ นความประพฤติดแี ละความประพฤติชวั คําพูดทุกคํา
/
ทุกความคิดทุกความตังใจพระองค
์ได ้ทรงบันทึกไว ้หมด และคุณรู ้ไหมว่า
ระหว่างความประพฤติดก
ี บ
ั ความประพฤติชวของคุ
ั
ณ อย่างไหนจะมีมากกว่าในวันพิพากษา”
อาหมัดตอบด ้วยเสียงแผ่วเบาว่า “ผมไม่รู...
้ พระผูเ้ ป็ นเจ ้าเท่านั/นทีทรงทราบ”
ฮัมดี “พระผูเ้ ป็ นเจ ้ารักคุณนะอาหมัด อย่าลืมว่า
/
/
แกะหนุ่ มของพระผูเ้ ป็ นเจ ้าคืออีซาบุตรซีตม
ี รั ยัมซึงได ้แบกรับเอาความบาปทังหลายทั
งปวงของ
พวกเราไว ้ แล ้วพระองค ์ทรงอภัยให้เราทุกสิง” อาหมัดนิ งอยู่ชวครู
ั ่ และถามว่า “ถ ้า อัล-มะซีฮฺ
นั/นมีความสําคัญจริง ทําไมนบีอาดัมกับซีตเี ฮาวาอ ์จึงไม่ได ้ฟังเรืองราวของ อัล-มะซีฮฺ ล่ะ”

บทเรียนที 5
ความบาป
/
ฮัมดี คุณจะเชือไหมถ ้าผมจะพูดว่า จริงๆแล ้วทังสองต่
างก็ได ้ยินเรืองราวของ อัล-มะซีอ”ฺ
อาหมัด “ไม่ ผมไม่คด
ิ อย่างนั/น
ผมคิดว่าเป็ นไปไม่ได ้ทีนบีอาดัมและซีตเี ฮาวาอ ์เคยได ้ยินเรืองราวของ อัล-มะซีฮฺ”
ฮัมดี “พระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงรักมนุ ษย ์ และอยากให้มนุ ษย ์มีความสัมพันธ ์ทีดีกบ
ั พระองค ์
/ เริมต ้น
นี จึงเป็ นคําตอบทีว่าทําไมพระองค ์จึงทรงตรัสเกียวกับ อัล-มะซีฮฺ ตังแต่
/ สวนนั/น
เมือสถานการณ์น่าเศร ้าเกิดขึนที
นบีอาดัมและซีตเี ฮาวาอ ์ได ้รับพระสัญญาจากพระผูเ้ ป็ นเจ ้าว่า
วันหนึงจะมีผูม้ าทําลายอํานาจของมารร ้ายทีอยู่เหนื อมนุ ษย ์
ซึงพระองค ์ได ้ทรงตรัสกับมารร ้ายให้นบีอาดัมและซีตเี ฮาวาอ ์ได ้ยินดังนี ว่/ า
/ นศัตรูกน
/
‘เราจะให้เจ ้ากับหญิงนีเป็
ั ทังพงศ
์พันธุ ์ของเจ ้าและพงศ ์พันธุ ์ของเขาด ้วย
พงศ ์พันธุ ์ของหญิงจะทําให้หวั ของเจ ้าแหลก และเจ ้าจะทําให้ส ้นเท้าของเขาฟกชํา/ ’”
/ / เรืองราวเกียวกับชือบุคคลในพระคัมภีร ์
ฮัมดี “ทังนี
ไม่วา่ เป็ นผูใ้ ดผูนั้ /นจะถูกเรียกเป็ นบุตรฝ่ ายบิดาเท่านั/น เช่น บุตรของนบีอบ
ิ รอฮีม
บุตรของนบียะอฺกูบฺและอืนๆ
/ ้กล่าวถึงพงศ ์พันธุ ์ของหญิงไม่ใช่ของชาย
แต่ข ้อพระคัมภีร ์ทีผมอ ้างถึงนีได
โดยมีคนหนึ งทีเกิดมานั/นไม่มพ
ี ่อ แต่ก็เป็ นบุตรของหญิง
/ นผูท้ ําลายอํานาจของมารร ้าย ในขณะทีมารร ้ายเช่นงู น/ัน
ซึงบุตรของหญิงนี เป็
จะพยายามสังหารบุตรของหญิงนั/นด ้วยการทําให้สน
ั เท้าของเขาฟกชํา/ ดังนั/น
/ ออีซาบุตรซีตม
นี จึงเป็ นคําอธิบายว่า เกิดอะไรขึนเมื
ี รั ยัม
/
ได ้มอบชีวต
ิ ของท่านเพือไถ่บาปแก่มนุ ษย ์ทังปวง”
อาหมัด “อัศจรรย ์จริงๆ นี เป็ นสิงทีน่ าอัศจรรย ์ยิงนักทีพระผูเ้ ป็ นเจ ้าได ้ทรงเริมตรัสเรืองของ อัลมะซีฮฺ ต่อมนุ ษย ์คนแรกบนแผ่นดินโลก และยังได ้สะท้อนให้
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/ มคือเรืองของ อัลเห็นอีกว่า เรืองราวทีสําคัญทีสุดทีสอดคล ้องกันผ่านพระคัมภีร ์ตลอดทังเล่
/ อไปนะฮัมดี”
มะซีฮฺ คุณทําให้ผมได ้ข ้อคิดอะไรมากมายก่อนทีเราจะพบกันครังต่

บทเรียนที 6
บุตรของนบีอบ
ิ รอฮีม
*1
ฮัมดี “ผมรู ้สึกอยากรู ้จริงๆนะอาหมัด
ผมอยากทราบว่าคุณคิดอย่างไรเกียวกับเรืองคัมภีร ์อินญีล”
อาหมัดตอบด ้วยความจริงใจว่า “อืม...เป็ นหนังสือทีอัศจรรย ์จริงๆนะ
/
ผมไม่เคยอ่านเรืองราวอย่างนีมาก่
อน เรืองราวเกียวกับการอัศจรรย ์ของ อัล-มะซีฮฺ
เป็ นเรืองทีน่ าอ่านจริงๆ และคําสอนของท่านบนภูเขาก็เป็ นเรืองไม่ธรรมดา
/ ก อัล-มะชีฮฺ พลิกแนวความคิดต่างๆทังหมด
/
ซึงสิงทีท่านตรัสนั/นชัดเจนและลําลึ
เมือท่านตรัสให้เรารักศัตรูของเราและดุอาอ ์เผือคนทีข่มเหงเรา
คําสอนของท่านเกียวกับการดุอาอ ์ขอพรแตกต่างกันกับทีผมเคยรู ้มา
/ ้างความประทับใจอย่างลึกซึงให้
/ กบ
ผมต ้องยอมรับว่าหนังสือเล่มนีสร
ั ผมมาก
แต่ก็ดูเหมือนว่าจะทําให้ผมมีคาํ ถามใหม่ ๆ ตามมาด ้วยเช่นกัน”
/
ฮัมดียมและกล่
ิ/
าวว่า “อืม..น่ าสนใจดีนี งันเรามาเริ
มคําถามแรกของคุณกันเลยดีไหม”
*2
อาหมัด “ได ้เลย

...ทําไมคัมภีร ์อินญีลจึงเริมต ้นจากพงศ ์พันธุ ์ของนบีอบิ รอฮีมไปยังถึงนบีดาวูด และจนถึง อัลมะซีฮฺ”
ฮัมดีหยุดคิดเล็กน้อยก่อนทีจะถามกลับว่า
/ เราได
/
“คุณจําได ้ไหมว่าก่อนครังนี
้พูดกันว่าพระคัมภีร ์ได ้บันทึกเรืองราวทุกอย่างทีเป็ นหนึ งเดียว
/ ม”
กันและสอดคล ้องกันตลอดทังเล่
อาหมัด “ใช่ ผมจําได”้
/
ฮัมดี “คุณจําได ้ไหมว่าเรืองราวทีเป็ นหนึ งเดียวกันนี ในพระคั
มภีร ์ได ้กล่าวถึงอะไร”
อาหมัด “อัล-มะซีฮฺ”

บทเรียนที 6
บุตรของนบีอบ
ิ รอฮีม
*3
/
ฮัมดี “คําตอบของสิงทีคุณถามมานั/นเกียวข ้องกับสิงนี แหละ
ตามคํากล่าวของบรรดาผูเ้ ผยแผ่พระวาจาของพระผูเ้ ป็ นเจ ้า อัล-มะชีฮฺ
/
นั/นต ้องเป็ นเชือสายของนบี
ดาวูดและนบีอบ
ิ รอฮีม”
อาหมัดครุน
่ คิดในสิงทีฮัมดีบอกกับเขาและกล่าวว่า “สิงทีคุณกล่าวมานั/นเป็ นเรืองทีน่ าสนใจ
แต่คุณช่วยอธิบายให้ผมทราบเพิมเติมเกียวกับคํากล่าวต่างๆของบรรดาผูเ้ ผยแผ่พระวาจาได ้ไ
หม”
ฮัมดีนิงคิดอยู่สก
ั ครูจ่ งึ เริมอธิบายว่า “วันหนึ งเมือประมาณ 4
พันปี ทแล
ี ้วพระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงตรัสกับนบีอบ
ิ รอฮีม ซึงเป็ นทีรู ้จักกันดีว่าเป็ นผูท้ สนิ
ี ทของพระองค ์
เมือนบีอบ
ิ รอฮีมยังคงมีชอว่
ื าอับรามนั/น
พระผูเ้ ป็ นเจ ้าได ้ทรงสัญญาต่อท่านซึงต่อมาได ้กลายเป็ นสิงทียิงใหญ่ทสุ
ี ดสําหรับมวลมนุ ษย ์
ดังทีเราได ้อ่านในคัมภีร ์เตารอฮฺว่า

‘พระเจ ้าตรัสกับอับราม (อิบรอฮีม) ว่า เจ ้าจงออกจากเมือง จากญาติพน้
ี อง
จากบ้านบิดาของเจ ้าไปยังดินแดนทีเราจะบอกให้เจ ้ารู ้ เราจะให้เจ ้าเป็ นชนชาติใหญ่
เราจะอวยพรแก่เจ ้า จะให้เจ ้ามีชอเสี
ื ยงใหญ่โตเลืองลือไป แล ้วเจ ้าจะช่วยให้ผูอ้ นได
ื
้รับพร
เราจะอํานวยพรแก่คนทีอวยพรเจ ้า เราจะสาปคนทีแช่งเจ ้า
บรรดาเผ่าพันธุ ์ทัวโลกจะได ้พรเพราะเจ ้า’”
ฮัมดี “พระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงเรียกชายคนหนึ งซึงไม่มบ
ี ุตร แม ้ว่าได ้แต่งงานมาเป็ นเวลาหลายปี แล ้ว
พระองค ์ทรงสัญญาจะประทานดินแดนแห่งหนึงให้กบ
ั ท่านและพระองค ์จะทรงทําให้ท่านเป็ นชน
ชาติใหญ่ จะทรงให้ท่านมีชอเสี
ื ยงใหญ่โตและเลืองลือไป
/
ซึงสิงเหล่านี พระองค ์ได ้ทรงกระทําให้สําเร็จดังทีพระองค ์ทรงตรัสไว ้แต่สงที
ิ น่ าสนใจทีสุดของพร
/
/ อ พระผูเ้ ป็ นเจ ้าตรัสว่า
ะสัญญาทังหมดนี
คื
/
/ ้เกียวข ้องกับ
มนุ ษย ์ทุกคนในโลกนี จะได
้รับพระพรเพราะนบีอบ
ิ รอฮีม ซึงพระสัญญานี ได

บทเรียนที 6
บุตรของนบีอบ
ิ รอฮีม
พระสัญญาเรือง อัล-มะซีฮฺ ดังนั/นอัล/
มะชีฮฺจงึ ต ้องเป็ นเชือสายของนบี
อบ
ิ รอฮีมและพระผูเ้ ป็ นเจ ้าจะทรงอวยพระพรแก่โลกโดยผ่านทา
ง อัล-มะซีฮฺ”
/ ถามด ้วยความประหลาดใจว่า
อาหมัดได ้ฟังดังนี ก็
“แต่คุณทราบได ้อย่างไรล่ะว่าสัญญานั/นเกียวข ้องกับ อัล-มะซีฮฺ ไม่เกียวกับผูอื้ น”
/ อยๆเริมชัดเจนขึนเหมื
/
ฮัมดี “เราสามารถกล่าวได ้ว่า สิงนี ค่
อนทีเราได ้อ่านในคัมภีร ์เตารอฮฺ
ในช่วงทีนบีอบ
ิ รอฮีมมีบุตรชายสองคน คนหนึ งเกิดจากนางซาราห ์ ชือว่าอิสหาก
และอีกคนหนึงเกิดจากนางฮาจาร ์ ชือว่าอิสมาอีล
พระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงประทานความชัดเจนแก่นบีอบ
ิ รอฮีม ก่อนทีนบีอส
ิ หากจะเกิด
เพือทีจะให้พระสัญญาทีกล่าวถึง อัล-มะซีฮฺ ได ้โดยผ่านทางนบีอส
ิ หาก เมือพระองค ์ทรงตรัสว่า
/ อเขาว่าอิสอัค
‘....ซาราห ์ภรรยาของเจ ้าจะคลอดบุตรชายคนหนึงให้เจ ้า และเจ ้าจงตังชื

(อิสหาก)
/ นธสัญญาของเราไว ้กับเขาเป็ นพันธสัญญานิ รนั ดร ์แก่เชือสายของเขาซึ
/
เราจะตังพั
งตามเขามา
/
ฝ่ ายอิชมาเอล (อิสมาอีล) นันเราฟังเจ ้าแล ้ว เราจะอํานวยพรแก่เขา
และกระทําให้เขามีพงศ ์พันธุ ์มากอย่างยิง
เขาจะเป็ นบิดาของเจ ้านายสิบสององค ์และเราจะกระทําให้เขาเป็ นชนชาติใหญ่ชาติหนึ ง
/ ้กับอิสอัค (อิสหาก’)”
ฝ่ ายพันธสัญญาของเรา เราจะตังไว
*5
อาหมัด

“ใช่…นบีอสิ มาอีลซึงพระผูเ้ ป็ นเจ ้าได ้ทรงอวยพระพรแก่ท่านนั/นต่อมาท่านได ้เป็ นบิดาของชนช
/ั
าติอาหรับ แต่พวกเราชาวมุสลิมรู ้ว่า พระผูเ้ ป็ นเจ ้าได ้ส่งบรรดานบีทงหลาย
โดยผ่านทางพงศ ์พันธุ ์ของนบีอส
ิ หาก”
ฮัมดีกล่าวเสริมว่า “นบีอส
ิ หากมีบุตรสองคนชือว่าเอซาวและยะอฺกูบ
/ เห็นว่าพระสัญญาเกียวกับ อัล-มะซีฮฺ
พระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงชีให้
จะมาจากนบียะอฺกูบเมือพระองค ์ได ้ทรงเปิ ดเผยพระองค ์เองต่อนบียะอฺกูบในฝันว่า

บทเรียนที 6
บุตรของนบีอบ
ิ รอฮีม

‘เราเป็ นพระเจ ้า เป็ นพระเจ ้าของอับราฮัม (อิบรอฮีม) และอิสอัค (อิสหาก)
/ เจ ้ากับเชือสายของเจ
/
เราจะยกดินแดนทีเจ ้านอนอยูน
่ ีให้
้า
/
/ั
เชือสายของเจ ้าจะมีมากมายดุจผงธุลเี ขตแดนของเขาจะแผ่ออกไปทัวทุกทิศชาติทงหลายในโ
/
ลกจะขอให้เราอวยพรเขาดังทีเราอวยพรเจ ้าและเชือสายของเจ
้า”’
*6
อาหมัด “นี เป็ นสิงทีน่ าอัศจรรย ์ใจทีว่า เมือพระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงตรัสกับนบียะอฺกูบนั/น
/ ตอนต ้นต่อนบีอบ
พระองค ์ทรงพระสัญญาหลายอย่างทีได ้ทรงตรัสไว ้ตังแต่
ิ รอฮีม”
ฮัมดี “นันเป็ นเพราะว่า เป็ นพระสัญญาเดียวกันกับทีวันเวลาได ้ผ่านเลยไป
จากพงศ ์พันธุ ์หนึ งสู่พงศ ์พันธุ ์ต่อไป แต่กอ
็ ย่างทีคุณทราบนะอาหมัดว่า
มวลมนุ ษย ์ทุกคนบนโลกได ้รับพระพรจากพระผูเ้ ป็ นเจ ้าเพราะบุตรของนบียะอฺกูบ”
/
อาหมัดยิมและตอบว่
า “ใช่..
/ มคือเรืองข
และผมก็เริมสงสัยว่าเรืองราวทีสําคัญทีสุดทีสอดคล ้องกันผ่านพระคัมภีร ์ตลอดทังเล่
อง อัล-มะซีฮฺ”
ฮัมดี “ถูกต ้อง ลูกหลานของนบียะอฺกูบ ซึงมีอก
ี ชือหนึงทีเรียกว่าชาวยิวนั/น
ได ้แผ่กระจายออกไปหลายครอบครัว คําถามก็คอ
ื ว่า
พระผูเ้ ป็ นเจ ้าได ้ทรงเปิ ดเผยถึงครอบครัวที อัล-มะซีฮฺ จะมาหรือไม่
พระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงเลือกนบีดาวูด และทรงให้พน
ั ธสัญญากับท่าน ส่วนในคํากล่าวต่าง ๆ
ของบรรดาผูเ้ ผยแผ่พระวาจานั/น พระผูเ้ ป็ นเจ ้าได ้ตรัสให้รู ้ล่วงหน้าว่า อัล-มะซีฮฺ
จะมาจากครอบครัวของนบีดาวูด สําหรับยะอฺชะยาผูเ้ ผยแผ่พระวาจาของพระผูเ้ ป็ นเจ ้า
ซึงมีชวี ต
ิ อยูก
่ ว่าสองร ้อยปี หลังนบีดาวูด ได ้กล่าวถึงครอบครัวของเจสซีบด
ิ าของนบีดาวูดว่า
/
เหมือนกับตอไม ้ มีผูห้ นึ งสืบทอดมาจากครอบครัวนี
ซึงพระวิญญาณของพระผูเ้ ป็ นเจ ้าสถิตอยู่ด ้วยกับท่านนั/น และท่านจะนํ าการพิพากษามาสู่โลก
ท่านจะสร ้าง

บทเรียนที 6
บุตรของนบีอบ
ิ รอฮีม
อาณาจักรอย่างบริบูรณ์พร ้อม และทุกคนทีอยู่ในอาณาจักรนั/นก็จะรู ้จักพระผูเ้ ป็ นเจ ้าได ้
ดังทีมีเขียนไว ้ในพระคัมภีร ์ว่า ‘จะมีหน่ อแตกออกมาจากตอแห่งเจสซี
/
จะมีกงงอกออกมาจากรากทั
ิ
งหลายของเขาและพระวิ
ญญาณของพระเจ ้าจะอยู่บนท่านนั/น...ท่า
นจะพิพากษาคนจนด ้วยความชอบธรรมและตัดสินเพือผูมี้ ใจถ่อมแห่งแผ่นดินโลกด ้วยความเที
/ นเป็
/ นเครืองหมายแก่ชนชาติทงหลาย
ยงธรรม…ในวันนั/น รากแห่งเจสซี ซึงตังขึ
ั/
จะเป็ นทีแสวงหาของบรรดาประชาชาติ และทีพํานักของท่านจะรุง่ โรจน์’”
/ / ผมมีความเข ้าใจว่า พระผูเ้ ป็ นเจ ้าได ้เปิ ดเผยว่า อัล-มะซีฮฺ
อาหมัด “ตามทีคุณอธิบายในครังนี
/
จะเป็ นเชือสายของนบี
อบ
ิ รอฮีม นบีอส
ิ หาก นบียะอฺกูบ และนบีดาวูดใช่หรือไม่”
ฮัมดียมก่
ิ / อนทีจะตอบว่า “แน่ นอน และเมือเราอ่านคัมภีร ์อินญีล เราก็จะเห็นว่า อัล-มะซีฮฺ
ได ้กําเนิ ดมาดังทีพระผูเ้ ป็ นเจ ้าได ้ตรัสให้รู ้ล่วงหน้าผ่านคํากล่าวของบรรดาผูเ้ ผยแผ่พระวาจา
นี แหละเป็ นคําตอบทีว่าทําไมคัมภีร ์อินญัลจึงเริมต ้นจากพงศ ์พันธุ ์ซึงพิสูจน์ให้เห็นว่า อัล-มะชีฮฺ
/
เป็ นเชือสายของนบี
อบ
ิ รอฮีมและนบีดาวูด”
/ งว่า
อาหมัด “นี ก็พส
ิ จู น์ให้เห็นอีกครังหนึ
/ มคือเรืองของอีซาบุตรซีตม
เรืองราวสําคัญทีสุดทีสอดคล ้องกันในพระคัมภีร ์ตลอดทังเล่
ี รั ยัม
/ กทีจะคุยกับคุณ
แต่ฮม
ั ดี ผม….แน่ ใจว่าคุณต ้องรู ้ว่า ผมมีคําถามทียากกว่านี อี
/ าก็แล ้วกันนะ”
แต่ผมจะเก็บไว ้ถามคุณครังหน้

บทเรียนที 7
พระผูเ้ ป็ นเจ ้าผูท้ รงเป็ นเอก
*1
/ นสามนิ
/
“คุณเห็นอะไรไหม” อาหมัดกล่าวพร ้อมกับชูนิวขึ
ว/
/ อสามนิ วของคุ
/
ฮัมดียมและรู
ิ/
้ว่าอาหมัดคิดอะไรอยู่จงึ ตอบว่า “ผมเห็นนิวมื
ณ”
อาหมัด “ฮัมดีคุณเชือว่าพระผูเ้ ป็ นเจ ้ามีองค ์เดียว หรือสามองค”์
ฮัมดี “คุณอาจจะยังไม่เข ้าใจอย่างถ่องแท้เกียวกับแนวทางความเชือของผม
แต่คุณต ้องเข ้าใจว่าผมเชือในพระผูเ้ ป็ นเจ ้าผูเ้ ทียงแท้แต่องค ์เดียว
พระองค ์ผูท้ รงสร ้างฟ้ าสวรรค ์และแผ่นดินโลก พระองค ์ทรงกระทําทุกสิงทุกอย่างได ้
พระองค ์ผูท้ รงทราบทุกสิงและทรงสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่ง
/ ่บนรากฐานของพระคัมภีร ์
คุณทราบว่าความศรัทธาของผมตังอยู
/
และพระคัมภีร ์ทีผมศรัทธานีสอนว่
าพระผูเ้ ป็ นเจ ้าผูท้ รงเป็ นเอก
/ มในพระคัมภีร”์
และนี เป็ นความจริงทีได ้มีการเขียนไว ้ในหลายตอนตลอดทังเล่
*2
อาหมัดได ้ยินดังนั/นก็ยงั คงยืนกรานว่า
/
“แต่พระผูเ้ ป็ นเจ ้าไม่สามารถเป็ นได ้ทังหนึ
งและสามในเวลาเดียวกัน”
/ นสามนิ
/
/ กครังพร
/
จากนั/นอาหมัดก็เริมยกนิ วขึ
วอี
้อมกับกล่าวว่า

“หนึงบวกหนึงบวกหนึงต ้องเป็ นสามไม่ใช่เป็ นหนึง”
ฮัมดี “คุณเป็ นอาหมัดกีคนละ...คุณเป็ นหนึ งหรือสอง”
อาหมัด “แน่ นอนต ้องเป็ นหนึ งซิ”
ฮัมดี “พระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงสร ้างคุณด ้วยร่างกายและจิตวิญญาณ นี เป็ นตัวคุณใช่ไหมอาหมัด”
อาหมัด ใช่”
ฮัมดี “แล ้วจิตวิญญาณของคุณล่ะ นันก็เป็ นอาหมัดด ้วยใช่ไหม”
อาหมัด “อืมใช่” (อาหมัดตอบพร ้อมกับไตร่ตรองคําพูดของฮัมดี)

บทเรียนที 7
พระผูเ้ ป็ นเจ ้าผูท้ รงเป็ นเอก
ฮัมดี

“เพราะเหตุใดจึงเป็ นไปไม่ได ้สําหรับพระผูเ้ ป็ นเจ ้าทีจะทรงเป็ นสามในหนึงในเมือพระองค ์ทรงสร ้
างเราเป็ นสองในหนึงได”้ ฮัมดีหยุดชัวขณะหนึ งแล ้วกล่าวต่อไปว่า
เราอาจกล่าวได ้ว่าพระผูเ้ ป็ นเจ ้าผูท้ รงเป็ นหนึ งนั/น แมว้ ่ามนุ ษย ์เราจะเข ้าใจยาก
แต่พระองค ์ได ้ทรงเปิ ดเผยพระองค ์เองในสถานะเป็ นพระบิดา เป็ นพระบุตร
และเป็ นพระวิญญานของพระผูเ้ ป็ นเจ ้า อาหมัด
ลองคิดดูว่า...หนึ งคูณหนึงคูณหนึ งเป็ นเท่าไหร่”
*3
อาหมัดตอบด ้วยเสียงแผ่วเบาว่า “หนึ ง...แต่อซ
ี าบุตรซีตม
ี รั ยัม เป็ นเพียงมนุ ษย ์เท่านั/น
และไม่ใช่เป็ นพระบุตรของพระผูเ้ ป็ นเจ ้า” อาหมัดเหลือบมองฮัมดีพร ้อมกับถามว่า “คุณเชือว่า
อัล-มะซีฮฺ เป็ นพระบุตรของพระผูเ้ ป็ นเจ ้าหรือ”
ฮัมดี “คุณคิดว่าความเชือของผมเกียวกับ พระบุตรของพระผูเ้ ป็ นเจ ้าเป็ นอย่างไรบ้าง”
อาหมัด “ผมไม่แน่ ใจนัก
แต่สมมุตวิ า่ คุณเชือว่าพระผูเ้ ป็ นเจ ้ามีความสัมพันธ ์ทางกายกับชีตม
ี รั ยัมหญิงพรมจรรย ์
/
และทังสองก็
มบ
ี ุตรด ้วยกัน”
ฮัมดีได ้ฟังดังนั/นก็อุทานออกมาว่า “โอ...
้ ขอพระผูเ้ ป็ นเจ ้ายกโทษด ้วยเถิด
นี ไม่ได ้เป็ นสิงทีผมเชืออย่างแน่ นอน และผมมันใจว่า ไม่มผ
ี ูศ้ รัทธาใน อัล-มะซีฮฺ
/
คนใดเชืออย่างนี หรอก
”
อาหมัด “แล ้วคุณเชืออย่างไรล่ะ”
ฮัมดี “ผมเชือว่าพระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงเป็ นอมตะ พระองค ์ทรงอยู่กอ
่ นทีจะสร ้างสิงใด ๆ
เมือคัมภีร ์อินญีลอธิบายเกียวกับ อัล-มะซีฮฺ
แล ้วก็ไม่ได ้เริมต ้นทีการกําเนิ ดในโลกมนุ ษย ์แต่เริมต ้นทีความเป็ นนิ รนั ดร ์
โดยก่อนทีพระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงสร ้างโลกนั/น ข ้อความในคัมภีร ์อินญีลมีความหมายดังนี /
ในปฐมกาลทีเรียกกันว่าพระคําของพระผูเ้ ป็ นเจ ้าดํารงอยู่แล ้ว
พระคํานั/นสถิตอยู่กบ
ั พระผูเ้ ป็ นเจ ้าโดยทีพระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงเป็ นอย่างไร
พระคําของพระผูเ้ ป็ นเจ ้าก็เป็ นอย่างนั/น
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พระผูเ้ ป็ นเจ ้าผูท้ รงเป็ นเอก
/
/
พระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงสร ้างสิงทังปวงขึ
นมา
/ นมาจากพระคํ
/
โดยพระคํานั/นและแหล่งของชีวต
ิ ทังสิ
าของพระผูเ้ ป็ นเจ ้า”

“อาหมัด...พระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงสร ้างโลกโดยผ่านทางพระคําของพระองค ์ใช่ไหม” ฮัมดีถาม
อาหมัด “ใช่ ถูกต ้อง พระองค ์ทรงตรัสแล ้วสิงนั/นก็เกิดขึน/ ”
ฮัมดี “ดังนั/น พระผูเ้ ป็ นเจ ้าจึงทรงสร ้างโลกโดยผ่านทางพระคําของพระองค ์
และพระคําซึงมาจากพระผูเ้ ป็ นเจ ้านั/น เป็ นส่วนหนึ งของพระองค ์
/ นของพระองค
/
และพระคํานั/นเต็มไปด ้วยฤทธานุ ภาพแห่งการสร ้างและคุณลักษณะทังสิ
์
เหตุฉะนั/นพระคําของพระผูเ้ ป็ นเจ ้าจึงมีชวี ต
ิ และทีใดก็ตามทีพระคํามีอยู่
พระผูเ้ ป็ นเจ ้าก็จะทรงสร ้างทุกสิงทีมีชวี ต
ิ ในรูปแบบทีแตกต่างกันผ่านทางพระคํานั/น”
อาหมัด “ใช่...ผมเห็นด ้วยกับประเด็นนี / แต่มอ
ี ะไรทีสามารถแสดงให้เห็นอย่างถ่องแท้ว่า
โดยทีพระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงเป็ นอย่างไร พระคําของพระผูเ้ ป็ นเจ ้าก็เป็ นเช่นนั/น หมายถึงอะไร”
ฮัมดี “ถ ้าผมจะต ้องไปเป็ นพยานในศาล
คุณจะไม่สามารถแยกผมออกจากคําให้การของผมได ้เลย
เพราะคําให้การของผมก็วา่ ความแทนผมและเป็ นส่วนหนึ งของผม
เมือเรานังอยู่ทนี
ี และพูดคุยกันคําพูดของเราก็เป็ นส่วนหนึงของเรา
ดังนั/นคําพูดของเราจึงเป็ นตัวแทนของเรา
เมือพระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงสร ้างจักรวาลพระคําของพระองค ์ก็เป็ นหนึ งอยู่กบ
ั พระองค ์
เราไม่สามารถทีจะแยกพระองค ์ออกจากพระคําของพระองค ์ได ้
พระคําซึงเป็ นความอมตะของพระผูเ้ ป็ นเจ ้านั/นและเป็ นหนึ งอยูก
่ บ
ั พระองค ์ประกอบด ้วยคุณลักษ
/ นของพระองค
/
ณะทังสิ
์ ได ้ถูกเปิ ดเผยแล ้วในอีซาบุตรซีตม
ี รั ยัม
ตามข ้อความในคัมภีร ์อินญีลทีมีความหมายดังนี / ทีเรียกกันว่า
พระคําของพระผูเ้ ป็ นเจ ้าได ้บังเกิดเป็ นมนุ ษย ์ ท่านได ้เปิ ดเผยพระคุณของพระผูเ้ ป็ นเจ ้า
และความจริงเรืองพระผูเ้ ป็ นเจ ้าอย่างบริบูรณ์”
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ฮัมดี “ทุกๆ
/ นของพระองค
/
สิงทีพระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงตรัสเกียวกับพระองค ์เองรวมถึงคุณลักษณะทังสิ
์ได ้ถูกเปิ ดเ
= อมนุ ษย ์เห็นว่า อัล-มะซีฮฺ
ผยแล ้วใน อัล-มะซีฮฺ พระผูเ้ ป็ นเจ ้าผูท้ รงบริสุทธิเมื
= างไร พวกเขาก็เห็นความบริสุทธิของพระผู
=
มีความบริสุทธิอย่
เ้ ป็ นเจ ้าด ้วยเช่นกัน
พระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงเป็ นความรักเมือเขาเห็นว่า อัล-มะซีฮฺ รักเขาอย่างไร
เขาก็เห็นความรักของพระผูเ้ ป็ นเจ ้า พระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงทําทุกสิงทุกอย่างได ้
/ .้
พระองค ์ทรงมีศก
ั ยภาพสูงสุด เมือมนุ ษย ์เห็นว่า อัล-มะซีฮฺ สามารถเดินบนนํ าได
ตรัสกับพายุได ้ ทําให้ลมและคลืนสงบลงได ้ เนรมิตขนมปังได ้ รักษาคนตาบอดได ้
และเรียกคนทีตายแล ้วให้ฟื/นคืนมาได ้
พวกเขาก็เห็นฤทธานุ ภาพและพระสิรข
ิ องพระผูเ้ ป็ นเจ ้าปรากฏอยู่ใน อัล-มะซีฮฺ”
*4
อาหมัด

“แต่ทําไมพระผูเ้ ป็ นเจ ้าผูท้ รงสถิตอยู่ทก
ุ หนทุกแห่งจึงได ้จํากัดพระองค ์เองมาเป็ นมนุ ษย ์
พระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงลืมจักรวาลเมือพระองค ์ทรงอยู่ใน อัล-มะชีฮฺ อย่างนั/นหรือ”
ฮัมดี “อาหมัด สมมุตวิ ่าเราอยูท
่ มหาสมุ
ี
ทรกว ้างใหญ่แห่งหนึ ง
/
/ เต็มแก ้ว
แล ้วเราก็กดแก ้วนํ าใบหนึ
งลงในมหาสมุทรแห่งนั/นเติมนํ าให้
/
ถ ้าเราวิเคราะห ์ดูนํ/าเราก็จะพบว่ามันก็เหมือนกับนํ าในมหาสมุ
ทรอย่างแน่ นอน
เหตุฉะนั/นก็เหมือนกับ อัล-มะซีฮฺ ทีว่า
พระผูเ้ ป็ นเจ ้าผูท้ รงยิงใหญ่และเป็ นอมตะพระองค ์ก็ปรากฏอยู่ทก
ุ หนทุกแห่ง
ในขณะเดียวกันพระองค ์ได ้ทรงเปิ ดเผยพระองค ์เองใน อัล-มะซีฮฺ
ด ้วยคุณลักษณะและฤทธิอํ= านาจเดียวกัน
แต่พระผูเ้ ป็ นเจ ้าไม่ได ้ถูกจํากัดเนืองจากพระองค ์ทรงเปิ ดเผยพระองค ์เองใน อัล-มะซีฮฺ
พระผูเ้ ป็ นเจ ้ายังคงดํารงอยู่เป็ นนิ ตย”์
อาหมัด “แต่พระผูเ้ ป็ นเจ ้าไม่สามารถเปิ ดเผยพระองค ์เองในบุคคลใดบุคคลหนึ ง”
ฮัมดี “เราจะจํากัดพระผูเ้ ป็ นเจ ้าได ้อย่างไรล่ะ
เราจะพูดได ้อย่างไรว่าพระองค ์ผูท้ รงยิงใหญ่ไม่มค
ี วามสามารถทําได ้ทุกสิงแล ้วหรือ”
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พระผูเ้ ป็ นเจ ้าผูท้ รงเป็ นเอก
อาหมัด “ใช่...พระองค ์ทรงทําได ้ทุกสิง แต่ผมไม่เชือว่า
พระผูเ้ ป็ นเจ ้าจะสามารถเปิ ดเผยพระองค ์เองในมนุ ษย ์ได”้
ี ะทีเราเห็นพ้องต ้องกันว่า
ฮัมดี “อืม...ผมว่าก็ดน
/ นการยากทีเราจะเข ้าใจและยอมรับได ้ แต่สําหรับพระผูเ้ ป็ นเจ ้าแล ้ว
เรืองทีเราคุยกันนี เป็
พระองค ์สามารถทําได ้ทุกสิงตามนํ /าพระทัยของพระองค ์
เอาล่ะถ ้ามีใครคนหนึ งบอกคุณว่าพระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงเปิ ดเผยพระองค ์เองในพุม
่ ไมท้ ลุ
ี กเป็ นไฟและ
ตรัสออกมาจากพุ่มไม ้นั/นต่อนบีมูซา ถ ้าคุณไม่ทราบเรืองราวนั/นจริงๆคุณจะพูดว่าอย่างไร”
/ ตวั เองเมือเขาได ้พิจารณาว่า
อาหมัดครุน
่ คิดอยูส
่ ก
ั ครูห
่ นึ งและยิมให้
นี ไม่ใช่สงที
ิ ยากสําหรับพระผูเ้ ป็ นเจ ้า
ในการเปิ ดเผยพระองค ์เองในมนุ ษย ์มากกว่าทีจะเปิ ดเผยในพุม
่ ไม ้
*5
ฮัมดีกล่าวต่อไปว่า “อาหมัด คุณคิดดูดๆี นะ ตามทีคุณเชือแล ้วนั/นว่า
ใครคือผูท้ ได
ี ้รับการเรียกขานว่า ถ ้อยคําของพระองค ์ และจิตวิญญาณจากพระองค ์
ซึงแมแ้ ต่จต
ิ วิญญาณของพระผูเ้ ป็ นเจ ้าก็เป็ นหนึ งด ้วยกันกับพระผูเ้ ป็ นเจ ้า เราทราบดีว่า
พระวิญญาณของพระผูเ้ ป็ นเจ ้าได ้เสด็จมาอยู่เหนือซีตม
ี รั ยัมหญิงพรมจรรย ์และซีตม
ี รั ยัมก็เริมตั/
งครรภ ์ และให้กาํ เนิ ด อัล-มะซีฮฺ ตามความหมายของข ้อความในคัมภีร ์อินญีลดังนี /
เมือมลาอิกะฮฺญบ
ิ รออีลกล่าวแก่ซต
ี ม
ี รั ยัมว่า
พระวิญญาณของพระผูเ้ ป็ นเจ ้าจะเสด็จลงมาบนท่าน และเดชานุ ภาพของพระองค ์จะอยู่กบ
ั ท่าน
=
เหตุฉะนั/นบุตรทีจะเกิดมานั/นเป็ นผูบ้ ริสุทธิจะได
้ชือว่า เป็ นบุตรของพระผูเ้ ป็ นเจ ้า”
/ ้ด ้วยวิถท
ี างนี /
ฮัมดี “คําถามก็คอื ว่า ใครทีสามารถมาบังเกิดในโลกนีได
อาหมัดถ ้าคุณเป็ นแพทย ์ในช่วงเวลาที อัล-มะซีฮฺ มากําเนิ ด
และนี เป็ นหน้าทีของคุณทีจะต ้องเขียนใบเกิดของ อัล-มะซีฮฺ คุณจะเขียนว่าอย่างไร
/ ออะไร”
และจะเขียนว่าเด็กทีเกิดมานี ชื

บทเรียนที 7
พระผูเ้ ป็ นเจ ้าผูท้ รงเป็ นเอก
อาหมัด “ผมคิดว่าผมคงเขียนว่า อีซาบุตรมัรยัม”
ฮัมดี “แล ้วชือของแม่ล่ะ”
์
อาหมัด “อืม...ก็จะเขียนว่า ‘มัรยัมหญิงพรมจรรย”’
ฮัมดียมและกล่
ิ/
าวว่า “แล ้วชือของพ่อล่ะ”
/ นกันว่า “อัล-มะซีฮฺ ไม่มพ
อาหมัดตอบด ้วยรอยยิมเช่
ี ่อ”
ฮัมดี “แน่ นอน...เราสามารถปล่อยประเด็นนั/นไว ้ก่อน เนืองจาก อัล-มะซีฮฺ
ไม่มพ
ี ่อในทางโลกหรืออาจจะถามตัวเราเองก็ได ้ว่า ‘อัล-มะซีฮฺ มาจากไหน
อะไรเป็ นจุดเริมต ้นของผูท้ เรี
ี ยกกันว่า ถ ้อยคําของพระองค ์ และจิตวิญญาณจากพระองค ์
/
และผูท้ ลงมาจากสวรรค
ี
์นันเป็ นใคร’ อัล-มะซีฮฺ เองได ้ตรัสไว ้ดังนี ว่/ า

‘...เพราะอาหารทีพระเจ ้าประทานให้นั/นคือ
/ วต
ท่านผูลงมาจากสวรรค
้
์เพือประทานชีวต
ิ ให้มวลมนุ ษย...
์ เราเป็ นอาหารเลียงชี
ิ
/ ท้ เชื
คนทีมาหาเราจะไม่หวิ อีกเลย ทังผู
ี อถือเราจะไม่กระหายอีกด ้วย’

‘เราเป็ นอาหารทีมีชวี ติ ในตัวเอง ซึงมาจากสวรรค ์ ถ ้าใครกินอาหารนี / เขาจะมีชวี ติ อยู่ตลอดไป
/
/
อาหารทีเราให้ก็เป็ นเนือหนั
งของเราเอง ซึงเราให้เพือมนุ ษย ์ทังปวงจะมี
ชวี ต
ิ อยู่’”
*6
ฮัมดี “อาหมัด อัล-มะซีฮฺ
/
/
ลงมาบังเกิดก็เพือทีจะมอบเลือดเนื อของท่
านเพือเสียสละในการไถ่บาปแก่มวลมนุ ษย ์ทังหลาย
ผูท้ มี
ี สว่ นในอาหารทัวไปก็ได ้รับชีวต
ิ ฝ่ ายกาย
แต่ผูท้ มี
ี สว่ นในอาหารของพระผูเ้ ป็ นเจ ้าผูท้ มาจากสวรรค
ี
์นั/น
ก็ได ้รับชีวต
ิ ฝ่ ายจิตวิญญาณคือชีวต
ิ นิ รนั ดร ์ ผูท้ เชื
ี อและไว ้วางใจใน อัล-มะซีฮฺ และมีส่วนใน
อัล-มะซีฮฺ ก็ได ้รับชีวต
ิ ทีสามารถกล่าวได ้ว่า
ในห้วงลึกของจิตใจเขาจะประสบกับความอิมใจในองค ์พระผูเ้ ป็ นเจ ้า
/
ซึงสิงนี ผมมี
ประสบการณ์ด ้วยตัวของผมเอง อัล-มะซีฮฺ
เปรียบเสมือนของประทานจากพระผูเ้ ป็ นเจ ้าทีมอบให้แก่คุณนะอาหมัด”

บทเรียนที 7
พระผูเ้ ป็ นเจ ้าผูท้ รงเป็ นเอก
อาหมัดตอบด ้วยนํ /าเสียงแผ่วเบาว่า “ผมคิดว่าผมยังไม่พร ้อมในเรืองนั/น
/
ผมมีความคิดหลายอย่างทีรุมเร ้า และวนเวียนอยู่ในหัวผม ในขณะนี ผมตระหนั
กดีว่า
ผมเข ้าใจผิดเกียวกับสิงทีคุณเชือในพระผูเ้ ป็ นเจ ้าอย่างแน่ นอน
ผมกําลังเริมทําความเข ้าใจอย่างช ้าๆในความเชือของคุณเกียวกับพระผูเ้ ป็ นเจ ้าผูท้ รงเทียงแท้เ
พียงองค ์เดียว และเกียวกับพระผูเ้ ป็ นเจ ้าผูท้ รงเปิ ดเผยพระองค ์เองใน อัล-มะซีฮฺ
ฮัมดี..คุณรู ้ไหมว่าผมรัก อัล-มะซีฮฺ สุดจิตสุดใจของผม
แต่ผมยังมีคําถามอีกมากมายทีต ้องการคําตอบ
/ กครังในคราวหน้
/
และเราก็สามารถคุยกันเรืองนี อี
านะ”
/
/
/นเลยล่ะ”
ฮัมดี “ได ้เลย ผมจะตังหน้
าตังตารอเวลานั

บทเรียนที 8
พระผูเ้ ป็ นเจ ้าและมนุ ษย ์
*1
/ั นเกียวกับเรืองทีเราคุยกันครังสุ
/ ดท้าย
อาหมัด “ผมครุน
่ คิดอยู่ทงวั
เริมแรกเลยน่ ะคุณบอกว่า ท่านอีซาบุตรซีตม
ี รั ยัมเป็ นมนุ ษย ์
/
จากนันคุณก็บอกว่าพระผูเ้ ป็ นเจ ้าได ้ทรงเปิ ดเผยพระองค ์เองในท่านอีซา
ผมอยากทราบว่าจริงๆแล ้วท่านอีซาเป็ นใคร และเพราะเหตุใดคุณจึงบอกอีกว่า อัล-มะซีฮฺ
เป็ นบุตรของพระผูเ้ ป็ นเจ ้า ในเมือ อัล-มะซีฮฺ ไม่ได ้เป็ นอะไรมากกว่าเป็ นบุตรซีตม
ี รั ยัมเท่านั/น”
ฮัมดีเริมอธิบาย “อาหมัด
/ นสิงสําคัญทีจะนํ าไปสูก
คําตอบของคําถามนี เป็
่ ารมีชวี ต
ิ นิ ร ันดร ์กับพระผูเ้ ป็ นเจ ้าได ้ ทีนี ขณะนี /
และตลอดไป เป็ นไปไม่ได ้ทีมนุ ษย ์เราจะตีเสมอกับพระผูเ้ ป็ นเจ ้า แต่ในพระคัมภีร ์สอนว่า
พระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงเปิ ดเผยพระองค ์เองในมนุ ษย ์ผูห้ นึ ง
/
ไม่ใช่มนุ ษย ์เปลียนสถานะกลายเป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ ้า ซึงเราทังสองต่
างก็เห็นพ้องต ้องกันว่า อัล/ ตามคํ
/
มะซีฮฺ ได ้มากําเนิ ดเป็ นมนุ ษย ์ ทังนี
ากล่าวของบรรดาผูเ้ ผยแผ่พระวาจาของพระผูเ้ ป็ นเจ ้า
/
ซึงได ้บันทึกไว ้ว่า อัล-มะซีฮฺ เป็ นเชือสายของนบี
อบ
ิ รอฮีมและนบีดาวูด
/ มีขนมานานก่
และเป็ นบุตรของซีตม
ี รั ยัม แต่ในคํากล่าวต่างๆนี ที
ึ/
อนที อัล-มะซีฮ จะมา
ซึงพระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงตรัสให้รู ้ล่วงหน้าว่าพระองค ์จะเสด็จมาในทาง อัล-มะซีฮฺ”
/ั
อาหมัด “คุณหมายความว่าบรรดานบีทงหลายในยุ
คก่อน อัล-มะซีฮฺ
นั/นได ้กล่าวไว ้แล ้วเกียวกับการทีพระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงเปิ ดเผยพระองค ์เองใน อัล-มะซีฮฺ ใช่ไหม”
/ มคือ อัล-มะซีฮฺ
ฮัมดี “สาระสําคัญหลัก ๆ ทีสอดคล ้องกันในพระคัมภีร ์ตลอดทังเล่
ดังนั/นจึงเป็ นสิงทีไม่ทําให้เราประหลาดใจเลยว่า พระผูเ้ ป็ นเจ ้าได ้ทรงเปิ ดเผยความจริงเกียวกับ
อัล-มะซีฮฺ โดยผ่านทางบรรดาผูเ้ ผยแผ่พระวาจาของพระผูเ้ ป็ นเจ ้า”

บทเรียนที 8
พระผูเ้ ป็ นเจ ้าและมนุ ษย ์
อาหมัด “พิสจู น์ให้ผมเห็นซิ ผมสนใจมากเลยล่ะ”
ฮัมดีนิงคิดอยู่เล็กน้อยก่อนทีจะตอบว่า “ในช่วงเจ็ดร ้อยปี กอ
่ นคริสตกาลนั/น
พระผูเ้ ป็ นเจ ้าได ้ทรงเปิ ดเผยต่อผูเ้ ผยแผ่พระวาจาชือมีคาห ์ว่า อัล-มะซีฮฺ
จะมากําเนิ ดในเมืองชือบัยติละฮัม และพระองค ์ยังได ้ทรงเปิ ดเผยว่า
/ ้ดํารงอยูน
ผูท้ มาบั
ี
งเกิดนีได
่ านแล ้วก่อนทีจะมาบังเกิด ตามข ้อพระคัมภีร ์ดังนี / ‘โอ เบธเลเฮม

(บัยติละฮัม) เอฟราธาห ์ แต่เจ ้าผูเ้ ป็ นหน่ วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาห ์
จากเจ ้าจะมีผูห้ นึ งออกมาเพือเรา เป็ นผูท้ จะปกครองในอิ
ี
สราเอล(อิสรออีล)
/ มของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณกาล’
ดังเดิ
และ อัล-มะซีฮฺ ก็ได ้กําเนิดในเมืองบัยติละฮัม ตามความหมายของข ้อความในคัมภีร ์อินญีลดังนี /
/ อซีตม
ยูสุฟและคู่หมันคื
ี รั ยัมได ้ไปจากเมืองนาซาเร็ธแคว ้นกาลิลส
ี ู่เมืองบัยติละฮัม
ในแคว ้นยูเดียอันเป็ นเมืองทีนบีดาวูดกําเนิ ด
/
ทีต ้องไปทีนันก็เพราะยูสุฟเป็ นเชือสายของนบี
ดาวูดเขาไปลงทะเบียนกับซีตม
ี รั ยัม
/
ขณะนั/นซีตม
ี รั ยัมกําลังตังครรภ
์
/
แล ้วในระหว่างทีเขาทังสองอยู่ในเมืองบัยติละฮัมก็ถงึ กําหนดเวลาทีซีตม
ี รั ยัมจะคลอดบุตร
ซีตม
ี รั ยัมก็ได ้คลอดบุตรชายหัวปี ”
*3
ฮัมดี “ตามคํากล่าวของผูเ้ ผยแผ่พระวาจาชือมีคาห ์ทีผมอธิบายเมือสักครูน
่ ีว่/ า
/ ารงอยู่นานแล ้วก่อนทีจะมาบังเกิด คําถามก็คอื ว่าผูน้ ี เป็
/ นใครล่ะ
ผูท้ จะมาบั
ี
งเกิดในโลกนีดํ
ในคัมภีร ์อินญีล อัล-มะซีฮฺ
เองเคยตรัสกับชาวยิวบางคนในกรุงเยรูซาเล็มทียังแคลงใจเกียวกับท่านว่า
นบีอบ
ิ รอฮีมบรรพบุรุษของพวกเขาชืนชมยินดีทได
ี ้เห็นวันของ อัล-มะซีฮฺ แล ้ว
/ า อัล-มะซีฮฺ อายุยงั ไม่ถงึ ห้าสิบปี เห็นนบีอบ
พวกยิวก็แย้งขึนว่
ิ รอฮีมได ้อย่างไร อัล-มะซีฮฺ
จึงตอบพวกเขาว่าท่านดํารงอยูก
่ อ
่ นนบีอบ
ิ รอฮีมเกิด”

บทเรียนที 8
พระผูเ้ ป็ นเจ ้าและมนุ ษย ์
ฮัมดีอธิบายต่อไป เราทราบดีว่านบีอบ
ิ รอฮีมมีชวี ต
ิ อยู่ในช่วงสองพันปี กอ
่ นคริสตกาล”
อาหมัด “อืม...อัล-มะซีฮฺ เองอ ้างว่าท่านดํารงอยูก
่ อ
่ นทีท่านจะมาบังเกิด
/
แต่หลักฐานชินใดในคํ
ากล่าวของผูเ้ ผยแผ่พระวาจาทีบอกว่าพระผูเ้ ป็ นเจ ้าจะทรงเปิ ดเผยพระอง
ค ์เองใน อัล-มะซีฮฺ”
*4
/ ้เขียนไว ้หลายตอนในพระคัมภีร ์
ฮัมดี “สิงนีได
มีผูเ้ ผยแผ่พระวาจาชือยะอฺชะยาได ้พูดถึงผูห้ นึ งทีจะมาจากดินแดนเล็กๆแห่งหนึง
ซึงเป็ นทีทีอีซาบุตรซีตม
ี รั ยัมเจริญวัย
/
และท่านนีจะสร ้างอาณาจักรนิ รนั ดร ์ซึงจะมีสน
ั ติสุขของพระผูเ้ ป็ นเจ ้า
/ านจะเป็ นบุตรของนบีดาวูดและจะครองอาณาจักรดังกล่าวชัวนิ จนิ รนั ดร ์
นอกจากนี ท่
ผูเ้ ผยแผ่พระวาจายะอุชะยาได ้กล่าวถึงลักษณะของ อัล-มะซีฮฺ ในชือทีแตกต่างกันดังนีว่/ า

‘ด ้วยมีเด็กคนหนึงเกิดมาเพือเรา
มีบุตรชายคนหนึ งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่ทบ่
ี าของท่าน
และท่านจะเรียกนามของท่านว่า “ทีปรึกษามหัศจรรย ์ พระเจ ้าผูท้ รงมหิทธิฤทธิ = พระบิดานิ รนั ดร ์
องค ์สันติราช” เพือการปกครองของท่าน จะเพิมพูนยิงขึน/
/ ดเหนื อพระทีนังของดาวิด(ดาวูด)และเหนื อราชอาณาจักรของพระอ
และสันติภาพจะไม่มท
ี สิ
ี นสุ
งค ์ทีจะสถาปนาไว ้ และเชิดชูไว ้ด ้วยความยุตธิ รรมและด ้วยความชอบธรรม
/ บด
/ นต ้นไปจนนิ รนั ดร ์กาล ความกระตือรือร ้นของพระเจ ้าจอมโยธาจะกระทําการนี’”
/
ตังแต่
ั นี เป็
ฮัมดี “เราทราบดีว่า นามต่างๆทีพระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงประทานแก่ผูใ้ ดก็เป็ นลักษณะของผูน้ /น
ั
ดังนั/นผมอยากถามคุณว่า ผูท้ ผู
ี เ้ ผยแผ่พระวาจายะอฺชะยากล่าวถึงนั/นคือใครหรือ
คือผูท้ ได
ี ้ชือว่าเป็ น ทีปรึกษามหัศจรรย ์ พระเจ ้ามหิทธิฤธิ = พระบิดานิ รนั ดร ์ และองค ์สันติราช”
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อาหมัด “เรืองของ อัล-มะซีฮฺ
ทีพวกผูเ้ ผยแผ่พระวาจาของพระผูเ้ ป็ นเจ ้าได ้กล่าวไว ้ก่อนทีท่านจะมาบังเกิดนั/นกําลังทําให้ผมเ
ข ้าใจมากขึน/
/
แต่อาจกล่าวได ้ไหมว่าพระผูเ้ ป็ นเจ ้าจะเสด็จมาในโลกทีพระองค ์ได ้ทรงสร ้างขึนเอง
”
ฮัมดี “นบียะหฺยามีชวี ต
ิ อยู่ในยุคเดียวกับ อัล-มะซีฮฺ
พระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงส่งนบียะหฺยามาเพือเตรียมทางให้กบ
ั อัล-มะซีฮฺ
ดังนั/นมนุ ษย ์จะกลับใจเลิกทําบาปและเริมศรัทธาใน อัล-มะซีฮฺ
เมือมีคนมาถามนบียะหฺยาว่าท่านเป็ นใคร ทําไมพระผูเ้ ป็ นเจ ้าจึงทรงส่งท่านมา
ท่านก็ได ้ตอบตามคํากล่าวของผูเ้ ผยแผ่พระวาจายะอฺชะยาดังนี ว่/ า ‘เสียงหนึ งร ้องว่า
จงเตรียมมรรคาแห่งพระเจ ้าในถินทุรกันดาร
จงทําทางหลวงสําหรับพระเจ ้าของเราให้ตรงไปในทะเลทราย หุบเขาทุกแห่งจะถูกยกขึน/
ภูเขาและเนิ นทุกแห่งจะให้ตาลง
ํ
ทีลุ่มๆดอนๆจะให้เสมอ และทีสูงๆตําๆให้เป็ นทีราบ
/ นจะได
/
และจะเผยพระสิรข
ิ องพระเจ ้าและมนุ ษย ์ทังสิ
้เห็นด ้วยกัน’”
ฮัมดี “คํากล่าวของผูเ้ ผยแผ่พระวาจายะอฺชะยานั/นราวกับว่า
เป็ นการเสด็จมาเยือนของกษัตริย ์ผูย้ งใหญ่
ิ
องค ์หนึ ง
ประชาชนได ้พากันสร ้างทางใหม่ให้ตรงไปกว ้างใหญ่ไพศาลสําหรับกษัตริย ์นั/น
แต่ผมอยากถามคุณว่า ใครคือกษัตริย ์ผูม้ าเยือนนั/นล่ะอาหมัด”
อาหมัด “ตามคํากล่าวของผูเ้ ผยแผ่พระวาจา ผูน้ ั/นก็คอื องค ์พระผูเ้ ป็ นเจ ้า”
ฮัมดี “เราจะเห็นภาพชัดเจนยิงขึน/ เมือเราอ่านต่อไปในตอนเดียวกันทีมีเขียนไว ้

‘โอ ้เยรูซาเล็มเอ๋ย ผูนํ้ าข่าวดี จงเปล่งเสียงของเจ ้าด ้วยเต็มกําลัง จงเปล่งเสียงเถิดอย่ากลัวเลย
จงกล่าวแก่หวั เมืองแห่งยูดาห ์ว่า ดูเถิด นีคือพระเจ ้าของเจ ้า ดูเถิด
พระเจ ้าเสด็จมาด ้วยอานุ ภาพและพระกร
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ของพระองค ์ครอบครองเพือพระองค ์ ดูเถิด รางวัลของพระองค ์ก็อยู่กบ
ั พระองค ์
และค่าตอบแทนของพระองค ์ก็อยู่ต่อพระพักตร ์พระองค ์
/ งแพะแกะของพระองค ์อย่างผูเ้ ลียง
/
พระองค ์จะทรงเลียงฝู
พระองค ์จะทรงรวบรวมลูกแกะไว ้ในพระกรของพระองค ์ พระองค ์จะทรงอุ ้มไว ้ทีพระทรวง
และทรงค่อยๆนํ าบรรดาแกะทีมีลูกอ่อนไป’”
/
าหรับผูท้ ศรั
ี ทธาใน อัล-มะซีฮฺ
ฮัมดี “อัล-มะซีฮฺ ได ้มาเป็ นผูเ้ ลียงแกะสํ
/ ดี
ตามทีได ้กล่าวไว ้ในคัมภีร ์อินญีลว่า ‘เราเป็ นผูเ้ ลียงที
/ ดีน/ันย่อมสละชีวต
ผูเ้ ลียงที
ิ ของตนเพือฝูงแกะ’
/
ผูท้ จะมาเป็
ี
นผูเ้ ลียงแกะตามคํ
ากล่าวของผูเ้ ผยแผ่พระวาจายะอฺชะยานี / เป็ นใครกันล่ะ อาหมัด”
/ ้บ่งชีถึ/ งองค ์พระผูเ้ ป็ นเจ ้า”
อาหมัด “ผมต ้องยอมรับเลยว่า คํากล่าวนี ได
/
(เวลานีอาหมั
ดรู ้สึกว่าคํากล่าวทําให้จต
ิ ใจของเขาหวันไหว)
ฮัมดีกล่าวต่อ “ก็อย่างทีคุณเข ้าใจว่า คํากล่าวของบรรดาผูเ้ ผยแผ่พระวาจาเกียวกับ อัล-มะซีฮฺ
/
/ ซึงได ้ถูกทําให้สําเร็จในอีซาบุตรซีตม
ทังหมดนี
ี รั ยัม”
อาหมัด “ผมรักและเคารพยิงต่ออีซาบุตรซีตม
ี รั ยัม
/
/
/ ้ว่า อัล-มะซีฮฺ เป็ นใคร
แต่ในขณะนี ผมคิ
ดว่าเป็ นครังแรกที
ผมสามารถเข ้าใจอย่างลึกซึงได
และเพราะเหตุใด อัล-มะซีฮฺ จึงมากําเนิ ดในโลกนี /
ผมรู ้สึกเป็ นพระคุณอย่างยิงทีคุณทุ่มเทเวลาและความพยายามอย่างมาก
ในการอธิบายให้ผมทราบ”
ฮัมดีกล่าวอย่างจริงจังว่า “อาหมัด ด ้วยความเชือและความไว ้วางใจใน อัล-มะซีฮฺ
/ นและทรงมอบชี
/
พระผูเ้ ป็ นเจ ้าทรงยกโทษบาปให้เราทังสิ
วต
ิ นิ ร ันดร ์ให้แก่เรา อัล-มะซีฮฺ
/
ซึงพิชต
ิ ความตายและได ้กระทําให้คนทีตายแล ้วกลับเป็ นขึนมาใหม่
ตรัสไว ้ดังนี ว่/ า
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/
‘เราเป็ นผูใ้ ห้เป็ นขึนมาจากตายและให้
ชวี ต
ิ คนทีไว ้วางใจเราจะกลับมีชวี ต
ิ อีก
แมว้ ่าเขาจะตายไปแล ้วก็ตาม ผูที
้ มีชวี ต
ิ และไว ้วางใจเราจะไม่มวี น
ั ตาย’”
*5
ฮัมดี “อาหมัด
คุณต ้องการทีจะรับของขวัญจากพระผูเ้ ป็ นเจ ้าด ้วยความเชือและความไว ้วางใจใน อัล-มะซีฮฺ
ไหม”
อาหมัดตอบด ้วยนํ /าตาคลอว่า “ครับ...ผมรู ้สึกว่า อัล-มะซีฮฺ กําลังยืนเคาะประตูใจผมอยู่
แต่...ผมจะรับของขวัญจากพระผูเ้ ป็ นเจ ้าได ้อย่างไรล่ะ”
ฮัมดี “ไม่ยากเลย คุณดุอาอ ์ต่อพระผูเ้ ป็ นเจ ้าด ้วยคําพูดของตัวคุณเอง
/ นต่
/ อพระองค ์ พระองค ์ทรงรู ้ทุกสิงเกียวกับเรา
สารภาพความผิดบาปทังสิ
ให้คุณได ้รับการอภัยบาปโดยผ่านทางกุรบ
ฺ านของ อัล-มะซีฮฺ
ให้คุณดุอาอ ์ว่าขอพระผูเ้ ป็ นเจ ้าได ้ทรงเสด็จเข ้ามาในชีวต
ิ คุณด ้วยพระวิญญาณของพระองค ์
/
/
และได ้ทรงช่วยคุณในการติดตาม อัล-มะซีฮฺ ให้คุณดุอาอ ์ทังหมดนี
ในนามของ
อัล-มะซีฮฺ เมือ
อัล-มะซีฮฺ พลีชพ
ี บนไมก้ างเขน อัลมะซีฮฺได ้เชือมโยงความสัมพันธ ์ระหว่างคุณกับพระผูเ้ ป็ นเจ ้า เมือคุณรับ อัล-มะซีฮฺ ด ้วยทางนี /
/ บชีวต
สิงอัศจรรย ์ก็จะเกิดขึนกั
ิ ของคุณ ซึงเป็ นดังของขวัญทีพระผูเ้ ป็ นเจ ้าได ้ประทานให้แก่คุณ
/
/
สิงนี จะเกิ
ดขึนโดยความศรั
ทธา และพระคัมภีร ์ก็ได ้กล่าวไว ้ว่า คุณได ้เกิดใหม่แล ้ว
คุณได ้รับชีวต
ิ ใหม่จากพระผูเ้ ป็ นเจ ้า และมีความสัมพันธ ์ใหม่กบั พระผูเ้ ป็ นเจ ้าโดยผ่านทาง อัลมะซีฮฺ
/
ดังนั/นในความสัมพันธ ์ใหม่นีพระผู
เ้ ป็ นเจ ้าจะเป็ นเสมือนพระบิดาของคุณและคุณคือบุตรของพร
ะองค ์ ตามความหมายของข ้อความในคัมภีร ์อินญีลดังนี / บรรดาผูท้ ต
ี ้อนรับ อัล-มะซีฮฺ
= เป็ นบุตรของพระองค”์
ผูท้ เชื
ี อและไว ้วางใจในท่านพระผูเ้ ป็ นเจ ้าก็ทรงประทานสิทธิให้
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*6
/
หลังจากเขาทังสองขอดุ
อาอ ์และขอบพระคุณพระผูเ้ ป็ นเจ ้าแล ้ว
/ า “เอาล่ะ โดยผ่านทาง อัล-มะซีฮฺ
ฮัมดีกล่าวต่อไปด ้วยรอยยิมว่
เราเป็ นพีน้องกันในครอบครัวใหญ่ของพระผูเ้ ป็ นเจ ้าแล ้ว ยินดีต ้อนรับนะ”
อาหมัดกล่าวด ้วยความชืนชมยินดีว่า “ผมจะขอบคุณคุณอย่างไรดีนะ”
/ กๆวัน สร ้างสัมพันธ ์กับผูท้ ติ
ี ดตาม อัลฮัมดี “ขอบพระคุณพระผูเ้ ป็ นเจ ้าซิ และทําอย่างนี ทุ
/ ณสามารถทีจะดุอาอ ์ตามความหมายคําสอนของ อัล-มะซีฮฺ
มะซีฮฺ เหมือนกับคุณ ถึงตอนนีคุ
ในขณะทีท่านได ้สอนพวกสาวกของท่านดังนี /
/
ข ้าแต่พระผูเ้ ป็ นเจ ้า พระบิดาของข ้าพเจ ้าทังหลาย
ขอให้พระนามของพระองค ์จงเป็ นทีเคารพนับถือ
/ ่ทวโลกนี
/ ด
ขอให้อาณาจักรของพระองค ์มาตังอยู
ั
เถิ
/ นไปตามนํ /าพระทัยของพระองค ์เหมือนดังทีเป็ นอยู่ในสวรรค ์
ขอให้ทุกสิงในโลกนี เป็
/
โปรดประทานอาหารทีจําเป็ นแก่ข ้าพเจ ้าทังหลายในวั
นนี /
โปรดยกโทษบาปให้ข ้าพเจ ้าเหมือนทีข ้าพเจ ้ายกโทษให้ผูอ้ น
ื
และโปรดอย่าให้มารมาผจญแต่ขอทรงช่วยให้พน้ ความชัวร ้ายเถิด”

