
1. อลักรุอานไดพ้ดูถงึพระคมัภรีอ์ยา่งไรไวบ้า้ง?

อลักรุอานไดใ้หเ้กยีรตพิระคมัภรีเ์ป�นอยา่งย�ิง โดยเฉพาะคาํสอนของพระเยซู

ศาสนาตา่งๆกม็หีนงัสอืศกัด�ิสทิธ�ิตา่งๆ แตว่า่ เม�ืออลักรุอานไดพ้ดูถงึ "บรรดา

ผู้รบัคมัภรี"์ อลักรุอานกาํลงัพดูถงึชาวยวิกบัครสิเตยีน เพราะวา่คมัภรีเ์ทา่น�ัน

ไมใ่ชห่นงัสอืของศาสนาอ�ืนๆ ถกูยอมรบัวา่มาจากพระเจา้

[คมัภรีก์รุอาน 32:23] และโดยแนน่อน เราไดใ้หค้มัภรีแ์กม่ซูา ดงัน�ัน เจา้(มฮุมั

มดั) อยา่อยู่ในการสงสยัตอ่การพบมนั และเราไดท้าํใหม้นั (คมัภรีอ์ตัเรารอฮ)ฺ

เป�นแนวทางท�ีถกูตอ้งแกว่งศว์านของอสิรออลี

[คมัภรีก์รุอาน 3:64] จงกลา่วเถดิ (มฮุมัมดั) วา่ โอบ้รรดาผู้ไดร้บัคมัภรี !์ จง

มายงัถอ้ยคาํหน�ึงซ�ึงเทา่เทยีมกนั ระหวา่งเราและพวกทา่น คอืวา่เราจะไม่

เคารพสกัการะนอกจากพระองคเ์ทา่น�ัน และเราจะไมใ่หส้�ิงหน�ึงส�ิงใดเป�นภาคี

กบัพระองค แ์ละพวกเราบางคนกจ็ะไมย่ดึถอือกีบางคนเป�นพระเจา้อ�ืนจากอลั

ลอฮ แ์ลว้หากพวกเขาผนิหลงัให ก้จ็งกลา่วเถดิวา่ พวกทา่นจงเป�นพยานดว้ยวา่

แทจ้รงิพวกเราเป�นผู้นอ้มตาม

[คมัภรีก์รุอาน 40:53] แนน่อนเราไดป้ระทานการช�ีนาํทางแกม่ซูา และเราได้

ใหม้รดกแกว่งศว์ารของอสิรออลี คอืคมัภรี์

[คมัภรีก์รุอาน 3:184] แลว้หากพวกเขาปฏเิสธเจา้ กแ็ทจ้รงิน�ัน บรรดารอ่ซลูก่

อนหนา้เจา้กไ็ดถ้กูปฏเิสธมาแลว้ซ�ึงเขาเหลา่น�ันไดน้าํบรรดาหลกัฐานอนัชดัเจน

บรรดาคมัภรีซ์ะบรู แ์ละคมัภรีท์�ีใหแ้สงสวา่ง มาดว้ย

[คมัภรีก์รุอาน 3:81] และจงราํลกึถงึขณะท�ีอลัลอฮไ์ดท้รงเอาขอ้สญัญาแกน่ะ

บที�ังหลายวา่ ส�ิงท�ีขา้ไดใ้หแ้กพ่วกเจา้น�ันไมว่า่จะเป�นคมัภรีก์ด็ แีละความรู้

เก�ียวกบัขอ้ปฏบิตัใินบญัญตัศิาสนากด็ ภีายหลงัไดม้รีอ่ซลูคนใดมายงัพวกเจา้

ซ�ึงเป�นผู้นยนืยนัในส�ิงท�ีมอียู่กบัพวกเจา้แลว้ แนน่อนพวกเจา้จะตอ้งศรทัธาตอ่

เขา และชว่ยเหลอืเขา พระองคต์รสัวา่ พวกเจา้ยอมรบัและเอาขอ้สญัญาของ



ขา้ดงักลา่วน�ันแลว้ใชไ่หม? พวกเขากลา่ววา่ พวกขา้พระองคย์อมรบัแลว้

พระองคต์รสัวา่ พวกเจา้จงเป�นพยานเถดิ และขา้กอ็ยู่ในหมู่เป�นพยานรว่มกบั

พวกเจา้ดว้ย

แตว่า่ขอ้อลักรุอานท�ีตามมาบอกวา่ พระคมัภรีเ์ป�นท�ีรู้จกัและชดัเจนสาํหรบั

มนษุยท์กุคน อยา่งไรกต็ามส�ิงน�ีไมไ่ดเ้ป�นความขดัแยง้ขออลักรุอานตา่งๆท�ี

ผา่นมา บอกวา่อาการทนี�ีเป�นเพ�ือนนาํอสิราเอลกอ่น และหลงัจากน�ันมนษุย์

ท�ังปวง

[คมัภรีก์รุอาน 3:187] และจงราํลกึถงึขณะท�ีอลัลอฮทฺรงเอาคาํม�ันสญัญาจาก

บรรดาผู้ท�ีไดร้บัคมัภรีว์า่ แนน่อนย�ิงพวกเจา้จะตอ้งแจกแจงคมัภรี น์�ันใหแ้จม่

แจง้แกป่ระชาชนท�ังหลาย และพวกเจา้จะตอ้งไมป่�ดบงัมนั แลว้พวกเขาก็

เหว�ียงมนัไวเ้บ�ืองหลงัพวกเขา และไดแ้ลกเปล�ียนกบัราคาอนัเลก็นอ้ย ชา่ง

เลวรา้ยแท้ๆส�ิงท�ีพวกเขาแลกเปล�ียนมา

ในขณะท�ีขอ้กรุอานอนัน�ีได ว้จิารณ บ์รรดาผู้รบัคาํภรี ข์อ้น�ีไมไ่ดว้จิารณพ์ระ

คมัภรีซ์�ึงพระเจา้ไดป้ระทานใหม้นษุย์

[คมัภรีก์รุอาน 4:47] บรรดาผู้ท�ีไดร้บัคมัภรีท์�ังหลาย ! จงศรทัธาตอ่ส�ิงท�ีเราได้

ใหล้งมา เพ�ือยนืยนัส�ิงท�ีมอียู่กบัพวกเจา้ เถดิ กอ่นจากท�ีเราจะลบใบหนา้ของ

พวกเขา แลว้ใหม้นักลบัไปอยู่ขา้งหลงัของมนั หรอืไมก่จ็ะสาปพวกเขา

เชน่เดยีวกบัท�ีเราไดส้าปบรรดาผู้ท�ีทาํการละเมดิในวนัสบับะโต และคาํส�ังของอั

ลลอฮนฺ�ันยอ่มถกูปฏบิตัติามเสมอ

[คมัภรีก์รุอาน 29:46] และพวกเจา้อยา่โตเ้ถยีงกบัพวกอะฮล์ลุกติาบเวน้แต่

ดว้ยวธิที�ีดกีวา่ นอกจากบรรดาผู้อธรรมในหมู่พวกเขา และพวกเจา้จงกลา่ววา่

เราศรธัาในส�ิงท�ีถกูประทานแกเ่ราและส�ิงท�ีไดถ้กูประทานแกพ่วกเจา้ และพระ

เจา้ของเราและพระเจา้ของพวกเขาเป�นเอกะ และเราเป�นผู้นอบนอ้มตอ่

พระองค์



[คมัภรีก์รุอาน 4:150] แทจ้รงิบรรดาผู้ปฏเิสธการศรทัธาตอ่อลัลอฮ แฺละ

บรรดารอ่ซลูของพระองคแ์ละตอ้งการท�ีจะแยกระหวา่งอลัลอฮ แฺละบรรดารอ่ซู

ลของพระองค แ์ละกลา่ววา่ เราศรทัธาในบางคนและปฏเิสธศรทัธาในบางคน

และพวกเขาตอ้งการท�ีจะยดึเอาในระหวา่งน�ัน ซ�ึงทางใดทางหน�ึงน�ัน

2. การใหเ้กยีรตทิ�ีอลักรุอานมตีอ่ชาวครสิเตยีน

[คมัภรีก์รุอาน 5:82] แนน่อนเจา้จะพบวา่ หมู่ชนท�ีเป�นศตัรอูนัรนุแรงแก่

บรรดาผู้ท�ีศรทัธาน�ันคอืชาวยวิ และบรรดาผู้ท�ีใหม้ภีาคแีกอ่ลัลอฮ แ์ละแนน่อน

เจา้จะพบวา่ บรรดาผู้ท�ีมคีวามรกัใครแ่กบ่รรดาผู้ท�ีศรทัธาใกลก้วา่ พวกเขา

น�ันคอื บรรดาผู้ท�ีกลา่ววา่แทจ้รงิพวกเราเป�นครสิต น์�ันกเ็พราะวา่ ในหมู่พวก

เขาน�ันมบีรรดานกัปราชญ แ์ละบาดหลวงและกเ็พราะวา่พวกเขาไมเ่ยอ่หย�ิง

เชงิอรรถ ไดอ้ธบิายวา่ ขอ้น�ีไมไ่ดพ้ดูถงึทกุคนท�ีเรยีกตวัเองวา่เป�นครสิเตยีน

แตพ่ดูถงึครสิเตยีนท�ีจรงิใจ

[คมัภรีก์รุอาน 2:62] แทจ้รงิบรรดาผู้ศรทัธา และบรรดาผู้ท�ีเป�นยวิ และบรรดา

ผู้ท�ีเป�นครสิเตยีน และอศั-ซอบอินี ผู้ใดกต็ามท�ีศรทัธาตอ่อลัลอฮแฺละวนัปรโลก

และประกอบส�ิงท�ีดแีลว้ พวกเขากจ็ะไดร้บัรางวลัของพวกเขา ณ พระผู้เป�น

เจา้ของพวกเขา และไมม่คีวามหวาดกลวัใด ๆ แกพ่วกเขา และท�ังพวกเขากจ็ะ

ไมเ่สยีใจ

3. ผู้เผยพระวจนะและศาสดาซ�ึงท�ังพระคมัภรีแ์ละคมัภรีก์รุอานไดพ้ดูถงึ

ทกุคนสามารถยอมรบัวา่ พวกเราตอ้งยอมรบัผู้เผยพระวจนะของพระเจา้ทกุ

คนเพราะวา่ จะยอมรบับา้งและปฏเิสธบา้งกไ็มไ่ด ใ้นสว่นถดัไปกจ็ะพดูถงึผู้

เผยพระวจนะและผู้ชอบธรรมท�ีท�ังพระคมัภรีแ์ละคมัภรีก์รุอานไดพ้ดูถงึ

[คมัภรีก์รุอาน 6:84-85] และเราไดใ้หเ้ขา ซ�ึงอสิฮาก และยะอก์บู ท�ังหมดน�ัน

เราไดแ้นะนาํแลว้ และนฮูเรากไ็ดแ้นะนาํแลว้แตก่อ่นโนน้ และจากลกูหลาน

ของเขาน�ัน คอืดาวดู และสลุยัมาน และอยัยบูและยซูฟุและมซูา และฮารนู



และในทาํนองน�ันแหละ เราจะตอบแทนแกผู่้กระทาํดที�ังหลาย และซะกะรยีา

และยะฮย์า และอซีา และอลิยาส ทกุคนน�ันอยู่ในหมู่คนดี

มากกวา่น�ีท�ังพระคมัภรีแ์ละคมัภรีก์รุอานไดพ้ดูถงึ อาดมั, โนอาห,์ โลท, พ�ีชาย

พ�ีสาวของโมเสส, พระราชนิแีหง่เชบา, กาเบรยีล มคีาเอลและมคีาเอล, เอลชีาห,์

นางมารยี,์ และอคัรทตูของพระเยซ.ู

4. คมัภรีก์รุอานไมเ่คยบอกวา่พระคมัภรีไ์บเบ�ิลไดถ้กูเปล�ียนแปลง

คมัภรีก์รุอานบอกวา่บรรดาผู้ไดร้บัคมัภรีบ์างคนหนา้ซ�ือใจคด (คมัภรีก์รุอาน

5:61-63) และบดิเบอืนส�ิงท�ีพวกเขาไดย้นิ อยา่งไรกต็าม คมัภรีก์รุอานไมเ่คย

บอกวา่ พระคมัภรีซ์�ึงถกูประทานใหบ้รรดาผู้รบัคมัภรีน์�ัน ไดถ้กูเปล�ียนแปลง

พระเจา้มฤีทธ�ิอาํนาจท�ีจะประธานพระวจนะของพระองค แ์ละกม็ฤีทธ�ิ

อาํนาจท�ีจะปกป�องพระวจนะของพระองคจ์ากการเปล�ียนแปลง

คมัภรีก์รุอาน 2:75 ไดพ้ดูเก�ียวกบับางคน (อาจจะเป�นชาวยวิของเมดนิา?), "

เคยสดบัฟ�งดาํรสัอลัลอฮแ์ลว้พวกเขากบ็ดิเบอืนมนัเสยี หลงัจากท�ีพวกเขา

เขา้ใจแลว้ ท�ัง ๆ ท�ีพวกเขากต็ระหนกัดอียู่" แตไ่มไ่ดบ้อกวา่เขาเปล�ียนพระคมัภรี์

แตแ่คบ่อกวา่ เขาบดิเบอืนส�ิงท�ีเขาเขา้ใจ

ในเวลาเดยีวกนัท�ียซูฟุอาล (ีผู้บรรยายอลักรุอาน) ไดพ้ยายามบอกวา่ พระ

กติตคิณุ 4 เลม่ ของพระคมัภรีป์�จจบุนัน�ีไมใ่ชเ่ป�น อลั-อนิญลี ท�ีอลักรุอานพดู

ถงึ ฟาสลรู เ์ราะหม์าน (ผู้บรรยายอลักรุอาน) ไดพ้ดูในทางตรงกนัขา้ม พระเยซู

ไดร้บัพระกติตคิณุ (คมัภรีก์รุอาน 5:46) และชาวครสิเตยีนเป�นบรรดาผู้รบั

พระกติตคิณุ (คมัภรีก์รุอาน 5:46) สดุทา้ยแลว้ Aisha ขดัแยง้กบั ยซูฟุอาล ใีน

Bukhari เลม่ 4: 605 และ Sahih Muslim เลม่ 1: 301 น. 98 ท�ีเธอบอกวา่

Khadija พาโมฮมัเหมด็ไปหาครสิเตยีนใหม ท่�ีชอบอา่นพระกติตคิณุเป�นภาษา

อาหรบั



5. พระคมัภรีใ์นสมยัพระเยซแูละป�จจบุนั

[คมัภรีก์รุอาน 3:48] และพระองคก์จ็ะทรงสอนเขา ซ�ึงการเขยีน และความรู้

อนัถกูตอ้ง และสอนอตัเตารอต และอลัอนิญลี

[คมัภรีก์รุอาน 5:46] และเราไดใ้หอ้ซีาบตุรของมรัยมัตามหลงัพวกเขามา ใน

ฐานะผู้ยนืยนัส�ิงท�ีอยู่เบ�ืองหนา้เขาคอื อตั-เตารอต และเราไดใ้หอ้ลั-อนิญลีแก่

เขา ซ�ึงในน�ันมคีาํแนะนาํและแสงสวา่ง และเป�นท�ียนืยนัส�ิงท�ีอยู่เบ�ืองหนา้มนั

คอือตั-เตารอต และเป�นคาํแนะนาํ และคาํตกัเตอืนแกผู่้ยาํเกรงท�ังหลาย

ขอ้น�ีของคมัภรีก์รุอานกน็า่สนใจ ถา้พระเจา้ทรงสง่พระเยซมูาเพ�ือยนืยนักฎ

ธรรมะบญัญตั (ิคอื 5 เลม่แรกของพระคมัภรี)์ อยา่งนอ้ยเราสามารถยนืยนัวา่

ในสมยัพระเยซ กูฎธรรมะบญัญตัทิ�ีชาวบา้นสามารถอา่นไดแ้ละพระเยซู

สามารถยนืยนั กเ็ป�นกฎธรรมะบญัญตัเิดยีวกนัท�ีพระเจา้ประธานให้

ตอ่ไป คมัภรีก์รุอาน 5:47 บอกวา่ "และบรรดาผู้ท�ีไดร้บัอลั-อนิญลีกจ็งตดัสนิ

ดว้ยส�ิงท�ีอลัลอฮไ์ดท้รงประทานลงมาในน�ัน" ถา้บรรดาผู้ท�ีไดร้บัอลั-อนิญลี

จะตอ้งตดัสนิดว้ยส�ิงท�ีอลัลอฮไ์ดท้รงประทานลงมา มนัเป�นไปไดอ้ยา่งไรวา่ อลั-

อนิญลีซ�ึงเขาตอ้งใชใ้นการตดัสนิ จะไมเ่ป�น อลั-อนิญลี ซ�ึงพระเจา้บอกใหเ้ขา

ใชใ้นการตดัสนิ?

คมัภรีก์รุอาน 5:48 กลา่ววา่, "และเราไดใ้หค้มัภรีล์งมาแกเ่จา้ ดว้ยความจรงิ ใน

ฐานะเป�นท�ียนืยนัคมัภรีท์�ีอยู่เบ�ืองหนา้มนัและเป�นท�ีควบคมุคมัภรี(์เบ�ืองหนา้)

น�ัน ดงัน�ันเจา้จงตดัสนิสนิระหวา่งพวกเขา ดว้ยส�ิงท�ีอลัลอฮท์รงประทานลงมา

เถดิ และจงอยา่ปฏบิตัติามความใครใ่ฝ�ต�าของพวกเขา โดยเขวออกจากความ

จรงิท�ีไดม้ายงัเจา้…"

ดงัน�ันพระเจา้มฤีทธ�ิอาํนาจท�ีจะประทานพระวจนะของพระองค แ์ละพระเจา้

มฤีทธ�ิอาํนาจพ�ีจะปกป�องพระวจนะของพระองคใ์นความปลอดภยั คณุเหน็

ดว้ยไหม?



ในสมยัป�จจบุนั มผีู้ชายชาวอาหรบั บางคนเจอถ�าท�ีคมุราน ขา้งในถ�าเหลา่น�ี

เจอคาํภรีจ์ากสมยัพระเยซ จูากคมัภรีท์�ีไดเ้จอ กม็คีมัภรี อ์สิยาห ซ์�ึงมอีายุ

ประมาณ 100 ป�กอ่นพระเยซ คูมัภรีเ์หลา่น�ีเรยีกวา่ คมัภรีข์องทะเลตาย (มว้น

หนงัสอืเดดซ)ี และมทีกุเลม่ของพระคมัภรีเ์ดมิอยู่ในน�ันยกเวน้เลม่เดยีว

เพราะฉะน�ันพวกเราสามารถอา่นพระคมัภรีข์องสมยัพระเยซไูดเ้ลย

6. พระคมัภรีก์บัคมัภรีก์รุอาน ตา่งกนัอยา่งไรไดบ้า้ง

มคีวามคลา้ยระหวา่งพระคมัภรีก์บัคมัภรีก์รุอานหลายอยา่ง ตอนน�ีเราได้

พสิจูนแ์ลว้วา่คมัภรีก์รุอานไดก้ลา่วถงึพระคมัภรีใ์นแงบ่วกหลายคร�ัง อยา่งไรก็

ตามกม็คีวามตา่งระหวา่งพระคมัภรีแ์ละคมัภรีก์รุอาน คอืวธิไีดร้บัการใหอ้ภยั

บาป เวลาประมาณ 1400 ป�ท�ีพระเจา้ไดฝ้�กชาวยวิในการเขา้ใจความสาํคญั

ของการถวายบชูาเพ�ือไถบ่าป แมแ้ตก่อ่นหนา้ท�ีโมเสส, อบัราฮมั อสิอคัและยา

โคบ ไดถ้วายบชูาใหพ้ระเจา้ ฮบีร 9ู:22 บอกวา่ "แทจ้รงิตามธรรมบญัญตันิ�ัน

ถอืวา่เกอืบทกุส�ิงไดร้บัการชาํระใหบ้รสิทุธ�ิไดด้ว้ยเลอืด และถา้ไมม่โีลหติไหล

ออกแลว้ กจ็ะไมม่กีารยกโทษบาปเลย"

และหลงัจาก 1,400 ป�ของการเตรยีมชนชาตอิสิราเอล ชาวยวิจะรู้สกึอยา่งไร

เวลาไดย้นิยอหน์ผู้ใหบ้พัตศิมาพดูถงึพระเยซวูา่ วนัรุ่งข�ึนยอหน์เหน็พระเยซู

กาํลงัเสดจ็มาหาทา่น ทา่นจงึกลา่ววา่ “จงดพูระเมษโปดก ของพระเจา้ ผู้ทรง

รบับาปของโลกไป" (ยอหน์ 1:29)

ฮบีร 1ู0:4 ไดบ้อกวา่ "เพราะเลอืดววัผู้และเลอืดแพะไมม่ทีางชาํระบาปใหห้มด

ส�ินไปไดเ้ลย" เหมอืนท�ีฮบีรบูทท�ี10 ช�ีใหเ้หน็ การถวายเคร�ืองบชูาซ�าๆ กเ็ป�น

ภาพเงาสะทอ้นถงึการถวายบชูาไถบ่าปท�ีแทจ้รงิของพระเจา้ เหมอืนท�ีอสิยาห์

พระเยซ แูละอคัรทตูของพระเยซ ไูดส้อนไวว้า่คอืพระเยซเูอง

ถา้คณุรู้ลกึๆในใจวา่ จาํเป�นตอ้งรบัการใหอ้ภยับาป อาจจะเป�นเพราะวา่ คณุ

สงัเกตถกูตอ้งวา่การกระทาํท�ีดแีละการอธษิฐานของคณุ จะใชแ้ทนการรบัการ



ใหอ้ภยับาปกไ็มไ่ด พ้ระเจา้เทา่น�ัน จะสามารถใหอ้ภยัคณุได พ้ระเจา้ทรงรกั

และเมตตา แตว่า่พระองคจ์ะใหอ้ภยับาปดว้ยวธิขีองพระองคไ์มใ่ชข่องเรา พระ

เจา้ไดป้ระทานหนทางท�ีจะรบัความเมตตาของพระองคไ์ด้

สว่นแรกกอ่นหนา้น�ีเอาไวช้�ีใหเ้หน็วา่ คนท�ีอา่นคมัภรีอ์ลักรุอานควรจะให้

เกยีรตพิระคมัภรี เ์ราไดพ้ดูส�ันๆถงึส�ิงท�ีอลักรุอานไดพ้ดูเก�ียวกบัคนในพระ

คมัภรีแ์ละส�ิงท�ีอลักรุอานอนัไดพ้ดูเก�ียวกบัความนา่เช�ือถอืของพระวจนะของ

พระเจา้โดยเฉพาะกฎบญัญตัใินสมยัพระเยซู

สว่นถดัไปจะพดูใหล้ะเอยีดข�ึนวา่พระคมัภรีแ์ละคมัภรีก์รุอานไดพ้ดูเก�ียวกบัท�ัง

คนชอบธรรมและคนไมช่อบธรรม และหลกัฐานท�ีเรามเีพ�ือยนืยนัความจรงิวา่

พระวจนะของพระเจา้จะเปล�ียนแปลงกไ็มไ่ด้

[คมัภรีก์รุอาน 6:91] และพวกเขา มไิดใ้หค้วามย�ิงใหญแ่กอ่ลัลอฮต์ามควรแก่

ความย�ิงใหญข่องพระองค จ์งราํลกึขณะท�ีพวกเขากลา่ววา่ อลัลอฮม์ไิดท้รง

ประทานส�ิงใดแกป่ถุชุนคนใด จงกลา่วเถดิ(มฮุมัมดั) วา่ผู้ใดเลา่ท�ีไดท้รง

ประทานลงมา ซ�ึงคมัภรีท์�ีมซูานาํมาเป�นแสงสวา่ง และคาํแนะนาํแกม่นษุย…์"

[คมัภรีก์รุอาน 4:150-151] แทจ้รงิบรรดาผู้ปฏเิสธการศรทัธาตอ่อลัลอฮ แฺละ

บรรดารอ่ซลูของพระองคแ์ละตอ้งการท�ีจะแยกระหวา่งอลัลอฮ แฺละบรรดารอ่ซู

ลของพระองค แ์ละกลา่ววา่ เราศรทัธาในบางคนและปฏเิสธศรทัธาในบางคน

และพวกเขาตอ้งการท�ีจะยดึเอาในระหวา่งน�ัน ซ�ึงทางใดทางหน�ึงน�ัน ชน

เหลา่น�ีแหละคอืผู้ปฏเิสธศรทัธาโดยแทจ้รงิ…"

หลายคนอาจจะไมเ่คยชนิกบัพระวจนะของพระองคท์�ีพระเจา้ไดส้ง่มาทางผู้

เผยพระวจนะ พระคมัภรีซ์�ึงเป�นเลม่ท�ียาวกวา่คมัภรีก์รุอาน กจ็ะมรีายละเอยีด

เก�ียวกบับคุคลเหลา่น�ีมากกวา่คมัภรีก์รุอาน หลงัจากไดด้ขูอ้คมัภรีก์รุอานตา่งๆ

คณุอาจจะอยากจะดขูอ้พระคมัภรีด์ว้ย



7. ผู้ชอบธรรมท�ีอา้งถงึในคมัภรีก์รุอาน

อาดมั การตกลม้ไปไนความบาป 2:33-7;3:33,59;7:19-27;19:58;20:120-1

เรอืโนอาห 3์:33; 4:163; 7:59-64; 10:73; 11:36-48,89; 14:9; 19:58;

21:72;23:27-29;26:116-120;37:75 (950 ป�) 29:14

อบัราฮมั 3:33,67; 15:57; 21:62; 37:83; 38:45; 60:4

เกอืบเอาลกูท�ียงัไมไ่ดต้�ังช�ือไปถวายบชูา 37:99-111

โลท (Lot) 6:86; 21:71,74; 29:28,33;

อสิอคั 6:84;19:49;21:72;29:27;37:112-3; 38:45

ยาโคบ 2:132-3; 3:84; 4:163; 6:84; 12:7-10; เป�นตน้. 12:38,83; 19:49;

21:72; 29:27; 38:45

โยเซฟ 6:84; 12:4-80; 40:34

เบนยามนิ 12:59,69,76-77

โยบ 4:163; 6:84; 21:83-84; 38:41-44

พอ่แมข่องโมเสส 3:35 28:7-10

มเิรยีม, พ�ีสาวของโมเสส 28:11-12

โมเสส 4:153; 7:131-155; 14:5-8; 11:96,97,110; 19:51; 20:9,25,45,61,65;

33:66; 40:53

อาโรน, พ�ีชายของโมเสส 6:84; 7:150-153; 19:53; 20:29-36,45,92-4;

37:114

ภรรยาของโมเสส (ศปิโปราหใ์นพระคมัภรี)์ 28:27-29

ดาวดิ 2:251; 5:78; 21:78-9; 34:10; 38:17-26



ซาโลมอน 2:102; 21:78-9; 27:15-44; 34:12-4; 38:30-40

พระราชนิแีหง่เชบา 27:15-44

กาเบรยีล มคีาเอล 2:98; 66:4

โยนาห 4์:163;6:86;10:98; 37:139-148

เอลยีาห 6์:85; 37:123, 130-132

เอลชีา 6:86; 38:48

ยอหน์ผู้ใหบ้พัตศิมา 6:85; 19:7,12;21:90

เศคารยิาห,์ พอ่ของยอหน์ 3:37,38; 6:85; 19:2,7,11; 21:89

แมข่องยอหน์ 21:90

มารยีห์ญงิพรหมจาร 3ี:47; ~4:156;~5:78; ~5:112; 19:16-33; 21:91; 66:12

พระเยซ 2ู:253; 4:157; 5:46,78,110; 6:85; 23:50; 43:61

พระเยซ พูระวาทะ 3:45; 4:171 Sahih Muslim 1:22

พระเยซเูสดจ็ข�ึนสวรรค 3์:55; 4:158

สาวกของพระเยซ 3ู:52-53; 5:112-113; 61:14

คนเดยีวท�ีไมไ่ดเ้ป�นยวิคอื อาดมั, โนอาห,์ อบัราฮมั, โลท, โยบ, พระราชนิแีหง่เ

ชบาและทตูสวรรค.์ คมัภรีก์รุอาน 32:23 บอกวา่, "[คมัภรีก์รุอาน 32:23] และ

โดยแนน่อน เราไดใ้หค้มัภรีแ์กม่ซูา ดงัน�ัน เจา้(มฮุมัมดั) อยา่อยู่ในการสงสยัตอ่

การพบมนั และเราไดท้าํใหม้นั (คมัภรีอ์ตัเรารอฮ)ฺ เป�นแนวทางท�ีถกูตอ้งแก่

วงศว์านของอสิรออลี"



8. ผู้ชอบธรรมบางคนท�ีอา้งถงึในพระคมัภรี (์อา่นพระคมัภรีแ์ละดาวนโ์หลด

ไดฟ้รที�ี= bible.com)

อาดมั การตกลม้ไปในความบาป 1:26-31;2:8-5:1; ลกูา 3:38; โรม 5:12-19; 1

โครนิธ 1์5:45-49; ยดูา 14

เรอืโนอาห 1์ เปโตร 3:20-21;ปฐมกาล 5:28-10:1; 9:29 (950 ป�)

อบัราฮมั ปฐมกาล 12-25; กาลาเทยี 3:6-9; โรม 4:1-25; ฮบีร 1ู1:17-19;

ยากอบ 2:21-23

เกอืบเอาลกูท�ียงัไมไ่ดต้�ังช�ือไปถวายบชูา ปฐมกาล 22

โลท ปฐมกาล 11:31; 13-14,19, 2 เปโตร 2:7

อสิอคั ปฐมกาล 21;22;24;26;35:28-9; ฮบีร1ู1:18-20; ยากอบ 2:21-23

ยากอบ ปฐมกาล 25:19-33; ปฐมกาล 35,48-49; ฮบีร 1ู1:20-1

โยเซฟ ปฐมกาล 37, 39-48,50; 1 พงศาวดาร 2:1; ฮบีร 1ู1:22

เบนยามนิ ปฐมกาล 42:36; 43:14; 46:19; 49:27

โยบ, เอเสเคยีล 15:20; ยากอบ 5:11

พอ่แมข่องโมเสส อพยพ 2:1-9; 1 พงศาวดาร 6:3; ฮบีร 1ู1:23

มเิรยีม, พ�ีสาวของโมเสส ปฐมกาล 2:4-8;15:21; กนัดารวถิ 1ี2

โมเสส ปฐมกาล - กนัดารวถิ;ี เฉลยธรรมบญัญตั 3ิ4; ฮบีร 1ู1:23-29; ยดูา 9

อาโรน, พ�ีชายของโมเสส ปฐมกาล 4:14-16,27-31; 17:10; เฉลยธรรมบญัญตัิ

12:1-5; เฉลยธรรมบญัญตั 1ิ7; ปฐมกาล 16-19; 1 พงศาวดาร 6:50

ภรรยาของโมเสสศปิโปราห ป์ฐมกาล 2:17-22; 4:24-26



ดาวดิ 1 ซามเูอล 16-31; 2 ซามเูอล; 1 พงศก์ษตัรยิ 1์1:12,38; สดดุ 5ี1; ลกูา

20:42-44; ฮบีร 1ู1:32

ซาโลมอน 1 พงศก์ษตัรยิ 1์-11; 2 พงศวดาร 1-9; มทัธวิ1:6;6:29

พระราชนิแีหง่เชบา 1 พงศก์ษตัรยิ 1์0:1-13; 2 พงศาวดาร 9:1-12; มทัธวิ

12:42

ทตูสวรรคก์าเบรยีลและมคีาเอล ดาเนยีล 8:16; 10:13,21; 12:1; ลกูา 1:19,26;

ยดูา 9

โยนาห,์ 2 พงศก์ษตัรยิ 1์4:25; มทัธวิ 12:38-41

เอลยีาห 1์ พงศก์ษตัรยิ1์7-22; 2 พงศก์ษตัรยิ 1์-2; 10:17; ยากอบ 5:17

เอลชีา 2 พงศก์ษตัรยิ 2์-9

ยอหน์บพัตสิมา ลกูา 1:11-7; 3:1-20; 7:18-30,33; ยอหน์ 3:22-36

เศคารยิาห,์ พอ่ของยอหน์บพัตสิมา ลกูา 1:5-25, 39, 59, 62-3

เอลซีาเบธ, แมข่องยอหน์บพัตสิมา ลกูา 1:7, 12

มารยีห์ญงิพรหมจาร มีทัธวิ 1:18-25; ลกูา 1:27-38; 2:6-21

พระเยซ มูทัธวิ 25:31-46; ลกูา 10:16; 12:9; ยอหน์ 1:29; 5:16-

พระเยซ,ู พระวจนะของพระเจา้, ยอหน์ 1:1

พระเยซเูสดจ็ข�ึนสวรรค ล์กูา 24:50-53; กจิการ 1:1-11

สาวกของพระเยซ มูทัธวิ. 14:32-33;28:9; ลกูา 5:1-11; 6:12-16; ยอหน์.

21:15-25; เอเฟซสั. 2:20; 2 เปโตร 3:15-16

พระเจา้สญัญากบัชาวยวิเป�นพเิศษ (คมัภรีก์รุอาน 2:40; อพยพ 24:2-8)

อยา่งไรกต็ามการเป�นยวิไมไ่ดร้บัรองวา่จะข�ึนสวรรค พ์ระเยซบูอกพวกฟารสิวีา่



"เราบอกพวกทา่นวา่ ทา่นจะตายในการบาปของตวัเอง เพราะวา่ถา้พวกทา่น

ไมเ่ช�ือวา่เราเป�นผู้น�ัน ทา่นกจ็ะตอ้งตายในการบาปของตวั” (ยอหน์ 8:24) พระ

เจา้ไดป้ระทานความรอดผา่นทางชาวยวิ (ยอหน์ 4:27) พระเจา้ไดไ้วใ้จชาวยวิกั

บพระวจนะของพระองค (์โรม 3:1-2) และในพระเยซคูรสิตก์าลาเทยี 3:28-29

ไดเ้ขยีนไวว้า่ "จะไมเ่ป�นยวิหรอืกรกี จะไมเ่ป�นทาสหรอืไท จะไมเ่ป�นชายหรอื

หญงิ เพราะวา่ทา่นท�ังหลายเป�นอนัหน�ึงอนัเดยีวกนัในพระเยซคูรสิต แ์ละถา้

ทา่นท�ังหลายเป�นของพระครสิตแ์ลว้ ทา่นกเ็ป�นพงศพ์นัธุ์ของอบัราฮมั คอืเป�น

ทายาทตามพระสญัญา"

9. คนไมช่อบธรรมบางคนในคมัภรีก์รุอาน

บตุรของอาดมัฆา่นอ้งชายตนเอง 5:27-31

ผู้ท�ีจมน�าทว่มในชว่งของโนอาห 2์3:27; 29:14

เพ�ือนบา้นของโลทท�ีลว่งละเมดิและภรรยา 29:28, 33

ฟาโรหใ์จรา้ยกบัประชากรของพระเจา้ 2:49-50; 7:103-137; 20:56.60,78-79;

28:4,8-9; 29:39; 44:17-33

นกัมายากลของฟาโรห 1์0:79-81; 20:62-70

ผู้ท�ีโมเสสฆา่ท�ีไมไ่ดเ้ป�นยวิ 28:15

Aziz (โปทฟิาร?์) 12:30, 51

ภรรยาของโปทฟิาร 1์2:23-26, 51

Qarun (โคราร)์ 28:76,79; 29:39; 40:24

ผู้ถอืถว้ยฝหพ้ระราชาท�ีตดิคกุกบัโยเซฟ 12:39-41

Madyan (พวกมเีดยีน) 7:85-93; 11:84-95; 22:44; 26:176-190; 28:22;

29:36-37; 38:13



โกลอิทัซ�ึงโดนดาวดิฆา่ 2:249-251

100,000 คนท�ีโยนาไดเ้ทศนาใหฟ้�งหลงัจากท�ีโดนปลาใหญก่ลนืเขา้ไป

37:142-147

โกกและมาโกก 18:94-95; 21:96-7

10. คนไมช่อบธรรมบางคนในพระคมัภรี์

คาอนิฆา่อาเบลนอ้งชายของตนเอง- ปฐมกาล 4

ผู้ท�ีจมน�าทว่มในชว่งของโนอาห-์ ปฐมกาล 6-7; มทัธวิ 24:37

เพ�ือนบา้นของโลทท�ีลว่งละเมดิและภรรยา- ปฐมกาล 18-19

ฟาโรหใ์จรา้ยกบัประชากรของพระเจา้- อพยพ 1,5-14; โรม 9:16-17

นกัมายากลของฟาโรห-์ อพยพ 7:11-12; 8:7,19; 9:11

ผู้ท�ีโมเสสฆา่ท�ีไมไ่ดเ้ป�นยวิ- อพยพ 2:11-5; กจิการ 7:23-8

โปทฟิาร-์ ปฐมกาล 39:1-6, 19-20

ภรรยาของโปทฟิาร-์ ปฐมกาล 39:6-20

โคราร-์ กนัดารวถิ 1ี6:31-35

ผู้ถอืถว้ยฝหพ้ระราชาท�ีตดิคกุกบัโยเซฟ- ปฐมกาล 41:9-13

พวกมเีดยีน- ปฐมกาล 25:1-4; อพยพ 2:15-21; ผู้วนิจิฉยั 6-7;

1 พงศาวดาร 1:32

โกลอิทัซ�ึงโดนดาวดิฆา่- 1 ซามเูอล 17

100,000 คนท�ีโยนาไดเ้ทศนาใหฟ้�งหลงัจากท�ีโดนปลาใหญก่ลนืเขา้ไป- โยนาห,์

มทัธวิ 12:41



โกกและมาโกก- ปฐมกาล 10:2; 1 พงศาวดาร 1:5; เอเสเคยีล 38; ววิรณ 2์0:8-9

11. พระคมัภรีพ์นัธสญัญาใหมห่ลายๆสว่นฉบบัแรกๆ

พระคมัภรีม์าจากพระเจา้แตถ่กูเขยีนโดยมนษุย ท์�ังชาวยวิกบัชาวยวิท�ีเป�นครสิ

เตยีน และไดใ้ชเ้วลาในการเขยีนต�ังแต 1่400 B.C. ถงึประมาณ 90 A.D. ทกุคน

เหน็ดว้ยวา่พระคมัภรีถ์กูเขยีนกอ่นคมัภรีก์รุอานอยู่แลว้ แตว่า่หลายคนอาจจะ

ไมท่ราบวา่ ยงัมี

หลายๆสว่นฉบบัแรกๆของพระคมัภรี ใ์นพพิธิภณัฑต์า่งๆในป�จจบุนัน�ี

เลม่หนงัสอืมว้น John Rylands ซ�ึงเป�นสว่นหน�ึงของเลม่ ยอหน์ ถกูเขยีน

ระหวา่งป�117-138 A.D.., และสว่นหน�ึงของลกูา (p6) ถกูเขยีนระหวา่งป�100

a.d. หนงัสอืมว้น Bodmer II papyrii ซ�ึงม ยีอหน์ เขยีนระหวา่งป�125-175 A.D.

หนงัสอืมว้น chester beatty papyrii (p45) ทกุเขยีนระหวา่งป�100- กบั 150

A.D มพีนัธสญัญาใหมเ่กอืบท�ังเลม่. หลงัจากน�ีมมีากกวา่ 10,000 เลม่เป�น

ภาษากรกีซ�ึงมปีระโยชนใ์นการเปรยีบเทยีบเพ�ือหาความแตกตา่งตา่งๆถา้มี

และมากกวา่น�ีม 1ี4,000 เลม่ท�ีเป�นภาษาซเีรยี เอธโิอเป�ย ละตนิ และภาษาอ�ืน ๆ

มากกวา่น�ันเรามพียานนกัเขยีนสมยัยคุแรก ไดอ้า้งถงึขอ้พระคมัภรีจ์ากพนัธ

สญัญาใหมห่ลายๆขอ้ ถา้สนใจหาขอ้มลูเพ�ิมเตมิเก�ียวกบัเร�ืองน�ีอา่น The New

Testament Documents: Are They Reliable? by F.F. Bruce.

12. คาํสอนอสิลามกบัพระคมัภรีต์า่งกนัอยา่งไรบา้ง

หลายคนเหน็ความคลา้ยของคมัภรีก์รุอานและพระคมัภรีแ์ลว้เขา้ใจผดิวา่ไมม่ี

ขอ้ขดัแยง้ระหวา่งท�ัง 2 เลม่. ถา้ส�ิงท�ีเขยีนในคมัภรีก์รุอานเป�นความจรงิ ส�ิงท�ี

เขยีนในพระคมัภรีก์ต็อ้งผดิ หรอื ถา้ส�ิงท�ีเขยีนในพระคมัภรีเ์ป�นความจรงิ ส�ิงท�ี

เขยีนในคมัภรีก์รุอานกต็อ้งผดิ



พระเยซเูป�นใคร คมัภรีไ์บเบลิกบัคมัภรีก์รุอานเหน็ดว้ยเก�ียวกบัขอ้เทจ็จรงิ

เหลา่น�ี

· พระเยซเูป�นมนษุย 1์00%

· เกดิจากมารยีห์ญงิพรหมจารโีดยไมม่เีพศสมัพนัธ์

· พระเยซเูป�นชาวยวิแตค่าํสอนมไีวเ้พ�ือสาํหรบัมนษุยท์กุคน

· ผู้เผยพระวจนะไดก้ลา่ววา่พระผู้ชว่ยใหร้อดจะมาและพระเยซคูอืผู้น�ัน

· พระเยซใูชช้วีติท�ีสมบรูณแ์บบปราศจากความบาป

· พระเยซไูดท้าํการอศัจรรยม์ากมาย

· พระเยซเูป�นแบบอดมั (คมัภรีก์รุอาน 3:59)

· เป�นผู้ชอบธรรมยกเวน้ยดูาส (คมัภรีก์รุอาน 3:52-53; 61:14)

· พระเยซเูสดจ็ข�ึนสวรรค (์คมัภรีก์รุอาน 3:55; 4:158)

13. แตพ่ระคมัภรีเ์ทา่น�ันท�ียนืยนัขอ้เทจ็จรงิเหลา่น�ี:

· พระเยซเูป�นพระบตุรของพระเจา้ (แตไ่มไ่ดเ้กดิจากเพศสมัพนัธ)์

· พระเยซเูป�นพระเจา้ 100% (เป�พระกายพระเจา้ ไมใ่ชเ่ทพเจา้อกีผู้หน�ึง)

· พระเยซเูป�นเคร�ืองบชูาไถบ่าปเพ�ือพวกเราท�ีเช�ือ

· พระเยซทูกุขท์รมานและตายบนไมก้างเขนเพ�ือพวกเราท�ีเช�ือ

· พระเยซฟู��นข�ึนจากความตาย

เป�นเร�ืองปกตทิ�ีคนอสิลามจะเขา้ใจความหมายผดิ ความเป�นพระบตุรพระ

เจา้ของพระเยซคูรสิต ภ์าพน�ีอาจจะชว่ยใหเ้ขา้ใจได ม้สุลมิชอีะห จ์ะพดูวา่ '

อาลเีป�นน�ิวของอลัเลาะห'์ แตใ่นขณะเดยีวกนัคนอสิลามกไ็มไ่ดเ้ช�ือวา่พระเจา้

มนี�ิว สาํนวนน�ีกเ็ป�นแคส่าํนวน



อาจจะยกตวัอยา่งอ�ืนสรา้งภาพอ�ืน แตค่นอสิลามตอบดว้ยการอา้งถงึ คมัภรีก์ุ

รอาน 2:26 "แทจ้รงิอลัลอฮไฺมท่รงละอาย ในการท�ีพระองคจ์ะทรงยกอทุาหรณ์

ใด ๆ ข�ึนเปรยีบเทยีบไมว่า่จะเป�นร�ินสกัตวัหน�ึงแลว้กส็�ิงท�ีย�ิงไปกวา่น�ันกต็าม

สว่นบรรดาผู้ท�ีศรทัธาน�ันพวกเขายอ่มรู้วา่แทจ้รงิมนั คอื ความจรงิท�ีมาจาก

พระเจา้ของพวกเขา และสว่นบรรดาผู้ท�ีปฏเิสธการศรทัธาน�ันพวกเขาจะพดูวา่

อลัลอฮทฺรงประสงคส์�ิงใดในการยกอทุาหรณด์ว้ยส�ิงน�ี?"

ในขณะเดยีวกนั ชาวครสิเตยีนกจ็ะใชค้าํวา่ 'พระบตุรของพระเจา้' ในแบบท�ี

ตา่งกบัความหมายเวลาใชก้บัมนษุย ม์สุลมิบางคนอาจจะประหลาดใจท�ีจะรู้วา่

ครสิเตยีนเหน็ดว้ยกบัขอ้เทจ็จรงิท�ีวา่พระเจา้ไมไ่ดม้เีพศสมัพนักบันางมารยี์

แตก่ารบอกวา่พระเยซคูอืพระบตุรองคเ์ดยีวของพระเจา้เป�นสาํนวนท�ีมี

ความหมายอยา่งย�ิง

บทความน�ีแปลจาก: Christian Debater™ P.O. Box 144441 Austin, TX

78714


