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พิจารณาธรรมชาติ 
เขยีนโดย 

อ. นิรนัดร ์พรหมเมตตา 
 

ณชอบธรรมชาตไิหมครบั? คนเกอืบทุกคนรกัและคดิว่าธรรมชาตเิป็นสิง่
มหศัจรรยท์ีน่่าประทบัใจ ผมเองกช็อบธรรมชาตเิหมอืนกนั  ธรรมชาตนิัน้ยอด

เยีย่ม สวยงาม น่าสนใจมาก... ใช่ไหม? 

ผมมคี าถามอกีขอ้ ไม่ทราบว่าคุณจะช่วยผมตอบไดไ้หม คอื บางคนคดิ
หรอืเดาเอาว่าธรรมชาตนิัน้เกดิขึน้มาเองโดยบงัเอญิหรอืเกดิขึน้โดยธรรมชาติ   
แต่พวกเขากม็กัจะยอมรบัว่าตนเองกไ็มแ่น่ใจเหมอืนกนัว่าธรรมชาตเิกดิขึน้ได้
อยา่งไร  

มคีนอกีฝา่ยหนึ่งทีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัฝา่ยแรก พวกเขาคา้นว่า “ไมม่ทีาง
เป็นไปไดห้รอกทีธ่รรมชาตจิะเกดิขึน้มาไดโ้ดยบงัเอญิ”   พวกเขาชีใ้หเ้หน็
ประเดน็หลายประเดน็ว่า ธรรมชาตน่ิาจะถูกออกแบบขึน้อยา่งสมเหตุสมผล
มากกว่า และกล่าวอกีว่า น่าจะตอ้งมผีูอ้อกแบบ มผีูส้รา้ง และมเีจา้ของ 
เพราะว่าธรรมชาต ิ(สิง่มชีวีติบนโลก) ทัง้หมดลว้นวเิศษ ดเียีย่ม และงดงาม
เป็นอยา่งยิง่   ดงันัน้ ธรรมชาตจิงึไมส่ามารถ “เกดิขึน้มาเองได”้ ไมม่ทีางเลย 

ท าไมออ๊กซิเจนท่ีจ าเป็นต่อส่ิงมีชีวิตไม่ได้ถกูใช้ไปจนหมด? 
ตวัอยา่งหนึ่ง คอื เรารูว้่าเราตอ้งใชอ๊้อกซเิจนเพื่อหายใจ   สิง่มชีวีติทุกชนิด

พึง่พาอ๊อกซเิจน แมแ้ต่ปลากด็ว้ย   เราดงึอ๊อกซเิจนมาจากบรรยากาศเมือ่เรา
หายใจเขา้ มนัจะเขา้สู่ปอดของเรา และจะเขา้สู่กระแสเลอืดของเรา จากนัน้มนั
จะถูกส่งไปทัว่ร่างกายของเราโดยผ่านทางเมด็เลอืด และฟ้ืนฟูชวีติของแต่ละ
เซลล ์  มนัหล่อเลีย้งเซลลต่์างๆ ในร่างกายของเรา และขบัของเสยีออกไปนอก
รา่งกายของเราในรปูของคารบ์อนไดอ๊อกไซดเ์มือ่เราหายใจออก   สมมตวิ่ามคีน

คุ 
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ถูกขงัอยูใ่นหอ้งทีปิ่ดสนิท ทีแ่ลว้อ๊อกซเิจนไมส่ามารถเขา้มาได้ หลงัจากเวลา
ผ่านไปไมน่าน คนๆ นัน้จะตายเมือ่อ๊อกซเิจนในหอ้งถูกใชไ้ปจนหมดย 

ถา้ลองพจิารณาดวู่า โลก
ของเราในปจัจบุนัมคีนอาศยัอยู่
มากกว่า 6 พนัลา้นคน แลว้
เพราะอะไรเราถงึไมต่ายเพราะ
ขาดอ๊อกซเิจน?   อ๊อกซเิจน
ผลติขึน้ใหมไ่ดจ้ากทีไ่หน? และ
เพราะอะไรถงึใชไ้ม่หมด?   สิง่ทีน่่าสนใจคอื ใบของตน้ไมส้เีขยีวจะดดูซมึ
คารบ์อนไดอ๊อกไซดท์ีถู่กปล่อยออกมาและแปลงกลบัไปเป็นอ๊อกซเิจนอกีครัง้   
ช่างน่าอศัจรรยจ์รงิๆ    

ตน้ไมม้นัรูไ้ดอ้ย่างไรว่าจะต้องสรา้งอ๊อกซเิจนเพื่อเรา?   มปีระธาน
คณะกรรมการต้นไมท้ีไ่ดเ้รยีกประชุมฉุกเฉิน แลว้ลงมตกินัว่าพวกมนัจะตอ้งช่วย

มนุษยก์บัสตัวน์านาพนัธุห์รอื?   หรอืว่า
มผีู้ออกแบบที่ชาญฉลาด  เป็นวศิวกร
มหศัจรรย ์ทีไ่ดอ้อกแบบและสรา้งตน้ไม้
มาเป็นประโยชน์แบบนี้เอาไว้เพื่อเรา?  
น่าคดิเหมอืนกนัใช่ไหม? 

ดอกไม้จริงกบัดอกไม้เทียม – แยกอย่างไร? 
เคยพจิารณาดดูอกไมไ้หม? มนัสวยงาม ซบัซอ้น บอบบาง และมสีสีนั

สดใสมากแค่ไหน? 

คุณคดิว่าคนเราสามารถสรา้งดอกไมจ้รงิขึน้มาไดไ้หม? คงไมไ่ด ้ใช่ไหม?   
อยา่งไรกต็าม มนุษยเ์ราสามารถประดษิฐด์อกไมเ้ทยีมทีดู่เหมอืนดอกไมจ้รงิเป๊ะ 
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จบัดูแลว้กค็ลา้ยๆ กนักบัดอกไมจ้รงิ แต่มนุษยไ์มส่ามารถ
สรา้งดอกไมจ้รงิได้   ไมม่ใีครท าได้ 

ทีจ่รงิแลว้ หากมชี่อดอกไมเ้ทยีมตัง้ไวคู้่กบัช่อดอกไม้
จรงิ บางครัง้คุณจะไมส่ามารถแยกออกไดเ้ลยว่าอนัไหนจรงิ 
อนัไหนเทยีม ใช่ไหม?   คุณเคยลองจบัดอกไมเ้พื่อดวู่ามนั
เป็นของจรงิหรอืของเทยีมไหม?   บางครัง้กแ็ยกออกไดย้าก 

อยา่งไรกต็าม ถา้คุณทิง้มนัไวบ้นโต๊ะในหอ้งสกัหนึ่งสปัดาหแ์ลว้กลบัมาด ู
คุณคดิว่าจะแยกออกไหม?   คงแยกออกไดแ้น่นอน เพราะดอกไมจ้รงิคงตาย
และเหีย่วเฉาไปแลว้ ในขณะทีด่อกไมเ้ทยีมยงัดดูเีหมอืนเดมิ   ทีจ่รงิแลว้ มนัก็
ตายทัง้คู่ เพราะดอกไมเ้ทยีมไมเ่คยมชีวีติเหมอืนกบัดอกไมจ้รงิตัง้แต่แรกแลว้ 

ดวงตาของคนเรา (อวยัวะมหศัจรรยท่ี์เปิดสมัผสัเรากบัส่ิงแวดล้อม) 
เรารูไ้ดอ้ยา่งไรว่าดอกไมส้วยงาม? หรอืตน้ไม ้หรอืความงดงามอื่นๆ ของ

ธรรมชาตลิอ้มรอบตวัเรา?   เรารบัรูไ้ดเ้พราะเราเหน็ดว้ยตาของเรา   คุณเคย
คดิไหมว่าดวงตาของเรายอดเยีย่มและมหศัจรรยม์ากแค่ไหน หรอืลองคดิดวู่า
ชวีติของเราจะเป็นอยา่งไรถ้าไม่มดีวงตา?  

ดวงตาของเราเป็นเพยีงแค่กอ้นเลอืดและเนื้อกลมๆ 
เลก็ๆ 2 กอ้น เหมอืนกบัองุ่นเมด็ใหญ่ๆ 2 เมด็   ถงึกระนัน้
ตาของเราสามารถช่วยใหเ้รารบัรูส้มัผสักบัสิง่ต่างๆ รอบตวั
ของเราได ้  เรามตีาของเรา ไมใ่ช่เพื่อใหเ้ราหาหนทางที่

จะไปมาโดยไมช่นหรอืสะดุดกบัอะไรเท่านัน้ แต่หลกัๆ แลว้คอืเพื่อใหเ้รามอง 
เหน็และชื่นชมไปกบัภาพอนัสวยงามของธรรมชาตริอบๆ ตวัเรา ไมใ่ช่ความ
มหศัจรรยเ์บือ้งล่างเท่านัน้ แต่รวมถงึความมหศัจรรยข์องดวงดาว และกาแลค็
ซีเ่หนือหวัของเราดว้ยเช่นกนั  
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ตาของเรามกีล้ามเนื้อควบคุมที่ช่วยใน
การตดิตามวตัถุที่เคลื่อนทีอ่ย่างรวดเรว็ได้
โดยที่เราไม่ต้องคดิก่อนเพื่อควบคุมมนัด้วย
ซ ้าไป   ตาของเราสามารถปรบัตวัเขา้กบั
สภาพแวดล้อมที่สว่างและมืดได้โดย
อตัโนมตั ิ  ตาของเราสามารถแยกแยะความ
แตกต่างระหว่างส ีแสงและเงาได้หลายล้าน
แบบ อย่างเช่นดอกไม้สวยงามที่เราชอบชื่นชม   ตาของเรามเีลนส์
เหมอืนกบัเลนสข์องกลอ้งอนัยอดเยีย่ม แต่เลนสต์าของเราดกีว่าเลนสข์อง
กลอ้งหลายๆ เท่า   ตาของเราสามารถปรบัโฟกสัเองโดยอตัโนมัตใิห้เหน็
คมชดัเมื่อเราเพ่งมองสิง่ที่อยู่ไกลหรอือยู่ใกล้   เวลาที่แสงเขา้ตาเรา มนัจะ
ผ่านไปยงัเลนส์โฟกสั และภาพของวตัถุที่เราก าลงัมองจะปรากฏอยู่บน
ก าแพงด้านหลงัดวงตาของเรา ที่มชีื่อว่า จอตา หรอื เรติน่า (Retina)   
จากนัน้ภาพจะถูกส่งจากจอของดวงตา ไปแสดงเป็นภาพในสมองของเรา 
แลว้สมองของเราจะสามารถบนัทกึภาพเหล่านัน้เป็นความทรงจ าเพื่อระลกึ
นึกถงึในภายหลงัได้ 

ที่จรงิแล้ว นักวทิยาศาสตรบ์อกว่าเซลล์เล็กๆ เซลล์เดยีวในจอตาหรอื 
เรติน่าของดวงตาเรามพีลงัอ านาจมากยิง่กว่าซุปเปอรค์อมพวิเตอร์ทัง้หมด
ที่เคยถูกสร้างขึ้นมา และจอตาในดวงตาเรามเีซลล์เลก็ๆ ที่ทรงพลงัเหล่านี้
เป็นล้านๆ เซลล์   ถ้าทัง้หมดนี้เป็นความจรงิ ดวงตาของเราจะเกดิขึ้นมา
ได้เองหรอืบงัเอญิเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?   มนัจะต้องถูกออกแบบและสร้าง
ขึน้โดยใครสกัคนหนึ่งทีช่าญฉลาด และมฤีทธิอ์ านาจที่ไม่จ ากดั เหนือมนุษย์
ธรรมดาทัว่ไป  
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แขนและมือ – ส่วนส าคญัในร่างกายของคนเรา 
เราจะหยบิดอกไม้ที่สวยงาม

ขึ้นมาได้อย่างไร หากไม่มมีอืหรอื
แขน ที่จะหยบิขึ้นมา เพื่อชื่นชม
ความงามของมนัใกล้ๆ และเพื่อดมกลิ่นอันหอมหวานของมนั?   เรา
สามารถจบัก้านดอกไมไ้ด้แน่นพอที่จะเดด็ดอกไมข้ึน้มาได้ แต่กส็ามารถ
สมัผสักลบีดอกไมไ้ด้อย่างอ่อนโยนจนไม่ท าให้มนับุบสลาย... (ที่จรงิเรา
สามารถขยายความออกไปได้มากกว่านี้อีกมากมายโดยการอธิบาย
เกี่ยวกบัมอืของเรา แขน การสมัผสั กล้ามเนื้อ และประสาทสมัผสั แต่
ค าอธบิายเท่านี้กค็งเพยีงพอแลว้) 

จมกูกบัหขูองคนเรา (อวยัวะสมัผสัท่ีมหศัจรรยอี์ก 2 ส่วน) 
เรารูไ้ดอ้ยา่งไรว่าดอกไมม้กีลิน่หอม? จมกูของมนุษยเ์ราสามารถแยกแยะ

กลิน่ต่างๆ ได ้แลว้จะส่งขอ้มลูกลิน่นัน้ขึน้สู่สมองทีส่ามารถจดจ าไวด้ว้ย   เมือ่
เราไดก้ลิน่ เราจะรูท้นัทวี่ามนัมาจากอะไร   

ส าหรบัหูนัน้ เมือ่เราไดย้นิเสยีงนกรอ้งหรอืเสยีงอื่นๆ ในปา่หรอืว่าทีอ่ื่นๆ 
เรารูไ้ดอ้ย่างไรว่าเป็นเสยีงอะไร?   ไมว่่าจะเป็นเสยีงฝนทีต่กปรอยๆ หรอืเสยีง

ลมทีพ่ดัผ่านตน้หญ้าและตน้ไม?้   เราสมัผสักบัเสยีง
นัน้ดว้ยหูของเรา หขูองเราสามารถแยกแยะเสยีงต่างๆ 
ได ้เช่น เราสามารถแยกเสยีงพดูของแต่ละคน เพราะ
ภายในหูเรามสี่วนประกอบต่างๆ ที่ละเอียดมาก   
สามารถรบัเอากระแสคลื่นของเสยีงในอากาศและส่ง
ขอ้มลูสู่สมอง เราจงึไดย้นิ   น่าวเิศษมากทเีดยีว
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ไก่กบัไข่ อะไรเกิดก่อน? หรือต้นมะพร้าวหรือลกูมะพร้าว? 
บางคนชอบถามกนัว่า “อะไรเกดิก่อนกนั ระหว่างไก่หรอืไข่?”   บางคน

บอกว่าไก่เกดิก่อน เพราะมนัออกไขไ่ด ้บางคนกบ็อกว่าไขเ่กดิขึน้มาก่อน  ไก่
กบัไข.่.. ไขก่บัไก่   เราจะหาค าตอบไดไ้หม? 

คงเหมอืนกบัต้นมะพรา้วกบัลกูมะพรา้ว... อะไรเกดิขึน้มาก่อน และเพราะ
อะไร? มคี าตอบไหม?  ไมว่่าจะอย่างไรกต็าม 
ค าถามที่ส าคญักว่านัน้คอื ในตอนแรกเริม่ 
ทัง้คู่เกดิขึน้มาไดอ้ย่างไร?  จู่ๆ  มนัเกดิขึน้มา
เองไดไ้หม? หรอืว่ามผีูท้ ีเ่ป็นวศิวกรยอดเยีย่ม
ออกแบบสรา้งมนัขึน้มาอย่างมเีหตุมผีล?  
 

ชีวิตเกิดขึน้มาได้อย่างไร? 

คุณเคยคดิไหมว่าชวีติเกดิขึน้มาไดอ้ย่างไร? ลูกไก่ฟกัออกมาจากไข่ของ
แมไ่ก่และมชีวีติ   ลกูมะพรา้วตกลงมาจากตน้มะพรา้ว หล่นลงสู่ดนิ และงอกขึน้
มชีวีติ  ทารกเกดิมาจากทอ้งแมแ่ละมชีวีติ   ปลาผสมพนัธุอ์อกไขแ่ละไข่มชีวีติ
เตบิโตกลายเป็นลูกปลาตวัใหม่   ดอกไมท้ีส่วยงามงอกและเตบิโตมาจากเมลด็เลก็ๆ   
และทัง้หมดนี้ต่างกเ็ป็นชวีติหลากหลายรปูแบบและหลากหลายชนิด 

ในปจัจบุนั วทิยาศาสตรแ์ละวทิยาการทีล่ ้าสมยัสามารถสรา้งสิง่ยิง่ใหญ่ได้
มากมาย แต่วทิยาศาสตรก์บัวทิยาการทีล่ ้าสมยัเหล่านี้กลบัไมส่ามารถสรา้งชวีติ
ใหมข่ึน้มาไดเ้ลย 

มนุษยชาติและการกลบัชาติมาเกิดใหม่ 
คุณเคยสงสยัไหมว่าตวัคุณมาจากไหน หรอืมนุษยเ์กดิขึน้มาไดอ้ย่างไร?   

มาจากพ่อแมก่ใ็ช่ แต่คุณเคยพจิารณาดไูหมว่า ผูช้ายคนแรกกบัผูห้ญงิคนแรกมา
จากไหน? หรอืมนุษยค์ู่แรกนัน้เกดิขึน้มาไดอ้ย่างไร?   หรอืคุณเคยพจิารณาไหม
ว่า เวลาทีท่ารกเกดิขึน้มา ชวีติกบัจติวญิญาณของทารกนัน้มาจากไหน?  
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บางคนบอกว่ามนุษยเ์ราเพยีงแต่กลบัชาติ
มาเกิดใหม่ในโลกอีกครัง้หลงัจากที่ตายไป   
แต่ถ้ามนุษยก์ลบัชาตมิาเกดิใหม่อกีครัง้ หรอื
ถูกรไีซเคลิใหมอ่กีครัง้ แลว้ประชากรของโลก
เพิม่จ านวนขึน้เรือ่ยๆ ไดอ้ยา่งไร?  

ยกตวัอย่างเช่น ประชากรของประเทศไทย
ก าลงัเพิม่จ านวนมากขึน้เรือ่ยๆ   เมือ่ประมาณ 

35-40 ปีทีแ่ลว้ มผีลเมอืงไทยอยูร่าวๆ 40 ลา้นคน แต่ตอนน้ีมอียู่มากกว่า 60 
ลา้นคน เพิม่ขึน้กว่า 20 ลา้นคนภายในเวลาไมก่ี่ปี   แลว้ 20 ลา้นคนนี้มาจาก
ไหน?   คงไมใ่ช่กลบัชาตมิาเกดิแน่นอน เพราะประชากรเพิม่ขึน้ทัว่โลก แลว้
จ านวนคนทีเ่พิม่ขึน้มากมายมาจากไหน ถา้เราตายและกลบัมาเกดิใหมใ่นโลกนี้? 

บรรพบรุษุของเรา – มาจากคนหรือลิง 

บางคนเสนอว่าบรรพบุรษุของเรามาจากลงิ   ขอ
อนุญาตถามหน่อย บรรพบุรุษของคุณมลีกัษณะและ
หน้าตาเหมอืนลงิไหม?   ไม่ใช่ของผมล่ะ การพดูแบบนี้
มนัดถููกเรานะนี่! 

การถ่ายเลือด 

ลองคดิดวู่า มนุษยท์ุกเชือ้ชาตสิามารถบรจิาคและถ่ายเลอืดใหก้นัและกนัได ้ 
แต่ไมม่ใีครรบัเลอืดจากลงิหรอืสตัวช์นิดอื่นๆ ไดเ้ลย   เพราะอะไร ถ้ามนุษยเ์รา
มาจากลงิ?   พอจะรูค้ าตอบไหม? กเ็พราะว่ามนุษยเ์ราไมไ่ดม้าจากลงิ 

ต้นก าเนิดของโลกกบัจกัรวาล 
มากยิง่ไปกว่านัน้ คุณเคยคดิไหมว่าโลกกบัจกัรวาลของเรานี้ มนัเกดิขึน้มา

ไดอ้ยา่งไร? 
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พวกนักวทิยาศาสตร์ นักวจิยั นักค้นคว้า และนักดาราศาสตร ์มทีฤษฏี
เกีย่วกบัความคดิทีว่่า หลายสิง่หลายอย่างในธรรมชาต ิ“เกดิขึน้มาไดเ้อง” โดย
บงัเอญิ โดยตวัของมนัเอง ฯลฯ 

บางคนในพวกนี้เชื่อทฤษฏกีารระเบดิครัง้ใหญ่ ทีเ่รยีกกนัว่า “ทฤษฏบีิก๊แบง” 
(Big Bang) ซึ่งอ้างว่าการระเบิดครัง้ใหญ่ในอดตีกาลนี้  เป็นเหตุให้โลกกับ
จกัรวาลเกดิขึน้มา 

ทฤษฏีน้ีคงเช่ือได้ยาก  
ถา้ลองคดิดวู่าทุกสิง่ทุกอย่างมนัละเอยีดและสมัพนัธก์นัอยา่งไร ทฤษฏี

ววิฒันาการคงเชื่อไดย้าก 
Dr. Albert Einstein (ดร.อลัเบริต์ ไอน์สไตน์) นกัคณติศาสตร ์และนกั

คน้ควา้ ชาวเยอรมนัผูม้ชีื่อเสยีงเลื่องลอื เป็นผูค้ดิคน้ “ทฤษฎสีมัพทัธภาพ” 
(Einstein's Theory of Relativity) 

ทุกวนัน้ีบรรดาผูเ้ชีย่วชาญถอืกนัว่า 
ดร.ไอน์สไตน์ เป็นนกัวชิาการทีฉ่ลาดทีสุ่ด
ทีโ่ลกรูจ้กั เป็นสิง่ทีน่่าสนใจทีเ่ขาปฏเิสธ
สิง่เหล่านี้ รวมถงึ "ทฤษฏบีิก๊แบง" ดว้ย 
เพราะเขาคดิว่ามนัเป็นไปไม่ได ้ 

ดร.ไอน์สไตน์ กล่าวว่า "การทีจ่กัรวาล
เกดิขึน้มาไดโ้ดยอุบตัเิหตุหรอืโดยบงัเอญิ
มนัมคีวามเป็นไปไดเ้ท่ากบัทีพ่จนานุกรม
ฉบบัสมบรูณ์จะสามารถจดัเรยีงประกอบกนัเกดิขึน้มาจากการระเบดิในโรงพมิพ"์ 
ซึง่แน่นอนว่าเป็นไปไมไ่ด้ 
เร่ืองราวของเพ่ือน 2 คนท่ีรกัธรรมชาติ 

เคยไดย้นิเรือ่งเล่าเกีย่วกบัเพื่อน 2 คนทีช่ื่อ นาย “ก” กบั นาย “ข” ไหม?   
นาย “ก” อาศยัอยูใ่นเมอืงใหญ่ อยูม่าวนัหนึ่ง นาย “ก” ไดเ้ดนิทางไปเยีย่ม
เพื่อนสนิทของเขา คอืนาย “ข” ซึง่อาศยัอยูใ่นภเูขาท่ามกลางทศันียภาพที่
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สวยงาม   ทัง้คู่เป็นคนทีร่กัธรรมชาตมิาก ดงันัน้ ในเชา้วนัรุ่งขึน้ นาย “ข” จงึ
ชวนเพื่อนของเขา นาย “ก” ไปเดนิผ่อนคลายในเสน้ทางเดนิทีว่นไปรอบๆ ปา่ไม ้  
เวลาผ่านไปหลายชัว่โมงขณะที่ทัง้คู่เดนิคุยกนั ชมต้นไม้ ดอกไม้ นก  สตัว์
นานาพนัธุ์... ทัง้ภาพ เสยีง กลิน่ และทศันียภาพรอบๆ ตวั   แมแ้ต่ท้องฟ้า
ด้านบนก็สวยงาม มเีมฆสขีาวลอยล่องอยู่เหนือหวั เมื่อมองไปไกลๆ ทัง้คู่ก็
มองเหน็ทวิเขาอกีมากมาย 

ทัง้สองเดนิผ่านธารน ้าทีเ่ตม็ไปดว้ยปลา ผ่านทะเลสาบเลก็ๆ ทีม่เีป็ดปา่ว่า
ยวนอยู ่และน ้าตก   เมือ่เดนิต่อไปอกีไมน่าน เสน้ทางเดนิกเ็ปิดสู่สนามหญา้

เขยีวสดที่โล่งกว้าง   มนัเป็น
บรเิวณสวยงามอยา่งที ่นาย “ก” 
ไมเ่คยเหน็มาก่อน   ผนืดนินัน้
ปกคลุมไปด้วยหญ้าสีเขยีวสด
ที่ถูกตัดแต่งเตียนเรยีบร้อยดี   
ที่ตรงกลางเป็นสวนดอกไมท้ี่มี
สสีนัสวยงาม เต็มด้วยดอกไม้
สวยงามนานาพนัธุ ์  ท่ามกลาง
สวนดอกไมข้นาดใหญ่นี้ มบีา้น

ขนาดโอ่โถงอยูห่ลงัหนึ่ง สรา้งขึน้ดว้ยไมห้ลากหลายชนิด มหีน้าต่างกระจกบาน
ใหญ่พรอ้มบานเกรด็และมหีลงัคาเป็นกระเบือ้งสทีอง   มนัสวยงามและน่าทึง่มาก
จนหาค าบรรยายความอลงัการของมนัไมไ่ด้ 

โอโ้ห! ใครเป็นเจา้ของบา้นหลงันี้ล่ะ?” นาย “ก” ถามเพื่อนของเขา “ไมม่ี
หรอก” นาย “ข” ตอบอยา่งไมก่ระพรบิตา “มนัอยู่ทีน่ี่มาตัง้แต่แรกแลว้” “อะไร
นะ? จะเป็นไปไดอ้ย่างไร” นาย “ก” คา้น   “สถานทีท่ีส่วยงามขนาดนี้ตอ้งมี
เจา้ของซ!ิ” “ไม่มหีรอก เท่าทีเ่รารูน้ะ” นาย “ข” ยนืกราน   “ถา้อยา่งนัน้ ใคร
เป็นคนสรา้งและใครเป็นสถาปนิกทีอ่อกแบบล่ะ?” นาย “ก” ถาม   “ไม่มใีคร
สรา้งและไมม่ใีครออกแบบ อยา่งทีฉ่นับอกไปแลว้ มนัอยูท่ีน่ี่มาตัง้แต่แรกแลว้ 
นานเกนิกว่าทีใ่ครจะรูไ้ด้” นาย “ข” ยนืยนั   นาย “ก” เลกิถาม แต่มนัฟงัดไูม่
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สมเหตุสมผลเลยส าหรบัตวัเขา   “เพื่อนของฉนัตอ้งเขา้ใจผดิแน่ๆ” เขาคดิในใจ 
“มนัตอ้งมคีนสรา้งแน่นอน คนออกแบบ คนปลกู และเจา้ของดว้ย” 

บ้านสามารถออกแบบและก่อสร้างตัวมนัเองได้ไหม? มอีะไรที่สามารถ
ประกอบตวัมนัเองขึน้มาไดบ้า้ง? 

จะมบี้านไหนซึง่ไม่มสีถาปนิก ผูอ้อกแบบ ผูส้รา้ง หรอืเจา้ของ? … บา้น
สร้างตวัมนัเองขึ้นมาได้เองหรอื?   มอีะไรบ้างที่ออกแบบและสร้างตวัมนั
ขึ้นมาได้เอง?   นาฬิกาขอ้มอืสามารถสร้างตวัมนัเองขึ้นมาได้ไหม? หรอื
รถยนต์? คงไมม่ทีาง! เป็นไปไมไ่ด!้ ผมไมเ่คยเหน็ แลว้คุณล่ะ เคยเหน็ไหม?  

บา้นสวยงามทีอ่ยูใ่กลบ้า้นของ นาย “ข” จะเกดิขึน้มาเองไดไ้หม? แลว้บา้น
ทีคุ่ณอยูอ่าศยัล่ะ? คงไมม่ทีางแน่นอน!   บา้นทุกหลงัจะตอ้งถูกออกแบบและ
สรา้งขึน้มาโดยใครบางคน จรงิไหม? 

จะมบีา้นไหนสรา้งไดโ้ดยไม่มี
สถาปนิกหรอืผูอ้อกแบบ โดยไม่มี
แบบ ไมม่คีนสรา้ง คนดแูลก ากบั 
หรอืเจา้ของ? มทีีไ่หนบา้ง? เท่าที่
ผมรูก้ไ็ม่มเีลย 
กฎธรรมชาติ – ประเดน็ส าคญั 

นอกจากสิง่เหล่านี้ทีช่วนใหพ้จิารณาเกี่ยวกบัธรรมชาตแิลว้ว่า มผีูอ้อกแบบ สรา้ง
ธรรมชาตหิรอืไม ่  เขากย็งัอา้งถงึกฎธรรมชาตต่ิางๆ ทีอ่ยูค่งทีแ่ละไมเ่ปลีย่นแปลง
ดว้ย เป็นเหมอืนกฎกตกิาทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัและเป็นกฎกตกิาหรอืหลกัการทีค่วบคุม
ระบบการเคลื่อนไหวและการท างานของวทิยาศาสตรท์ุกๆ แขนง ไมว่่าจะเป็น 
ชวีวทิยา (รวมทัง้ระบบการท างามของอวยัวะทุกส่วนในร่างกายของคนเรา) 
วชิาพลงังานด้านต่างๆ วิชาเคมี คณิตศาสตร์ ระบบไฟฟ้า อตัราความเรว็ 
ความสว่าง ความมดื ความรอ้น ความหนาวเยน็ ความหนกัเบา แรงเหวีย่ง แรงถ่วง 
แรงผลกัดนั แรงกดดนั แรงดงึดดู แรงโน้มถ่วง (เช่นแรงดงึดูดของโลก) จกัรวาลวทิยา 
และอุณหพลศาสตร ์(กฎแห่งเทอรโ์มไดนามกิส)์ เป็นต้น   
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ยิง่กว่านัน้อกี ในปจัจบุนัน้ีมพีวกนกัวทิยาศาสตรด์า้นชวีวทิยาของเซลล์
ไดค้น้พบระบบ “ดเีอน็เอ” (DNA) ซึง่เป็นสารเคมพีเิศษชนิดหนึ่ง มลีกัษณะเป็น
ลกูโซคู่่ขดเกลยีว  ไวอ้ยูใ่นเซลลท์ุกๆ เซลลข์องสิง่มชีวีติทกุชนิด เช่น มนุษย ์
สตัว ์นก ปลา แมลง พชืพรรณตน้ไม ้ฯลฯ  แลว้ใน ดเีอน็เอ นัน้มพีมิพเ์ขยีว
ละเอยีดทีม่ขีอ้มลูบ่งบอกถงึโครงสรา้งของสิง่เหล่านัน้  ลองคดิดนูะครบั ระบบ 

ดเีอน็เอ นี้ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของกฎธรรมชาตจิะเกดิขึน้เองไดอ้ยา่งไรกนั?   
บางคนเสนอว่ากฎธรรมชาติต่างๆ  เหล่านี่ด ารงอยู่มาตลอด ไม่มใีคร

ออกแบบประดษิฐข์ึน้มาหรอก มแีต่คน้หาพบเอา   หากเช่นนัน้แลว้มนัมาจาก
ไหน? ตอ้งมาจากผูเ้ชีย่วชาญผูใ้ดผูห้นึ่งทีม่เีหตุผล มสีตปิญัญาและความรอบรู้
อนัแตกฉาน พรอ้มประกาบฤทธานุภาพสงูสุดไมม่ทีีเ่ปรยีบเทยีบได้–ทัง้ในโลก
หรอืทัว่จกัรวาล  
ในท่ีสดุฝ่ายไหนเข้าใจถกู? 

ดงันัน้ เมือ่พจิารณาดูทัง้หมดแลว้ คุณคดิว่าฝา่ยไหนเป็นฝา่ยทีเ่ขา้ใจ
ถูกตอ้ง? โลกนี้ (คอื ธรรมชาต)ิ น่าจะมเีจา้ของ ผูส้รา้ง หรอืผูอ้อกแบบไหม?   

ทุกสิง่ทุกอยา่งมนัเกดิขึน้มาไดเ้องอยา่งทีบ่างคนชอบพูดหรอืเปล่า? หรอื
ว่าจะเป็นอย่างทีบ่างคนพูดว่ามผีูส้รา้ง? ผูอ้อกแบบทีย่ ิง่ใหญ่? เจา้ของ?   คุณ
เคยคดิถงึความเป็นไปไดไ้หมว่า โลกทีเ่ราอาศยัอยู่นี้ เช่นเดยีวกบัจกัรวาลและ
ธรรมชาต ิจะไม่มทีางเกดิขึน้มาไดโ้ดยตวัของมนัเอง หรอืโดยบงัเอญิ แต่เป็น
ผลงานของพระผูส้รา้ง ผูอ้อกแบบทีย่ ิง่ใหญ่และทรงฤทธิ ์ซึง่วางแผนและสรา้ง
ทุกสิง่ทุกอยา่ง รวมถงึมนุษยอ์ยา่งเราดว้ย?   คุณเคยคดิเรือ่งนี้ไหม?   มนัฟงั
ดนู่าเป็นไปได ้เมือ่คุณหยดุคดิไตรต่รองเรือ่งนี้อยา่งจรงิจงั 

ในเมือ่ความจรงิคอื สิง่มหศัจรรยเ์หล่านี้ลว้นมวีตัถุประสงค ์มเีหตุผล และ
ถูกออกแบบขึน้มา จงึดเูหมอืนว่าจะมผีูส้รา้ง... ผูอ้อกแบบ ผูส้ถาปนา และ
เจา้ของ   ถา้เป็นเช่นนัน้ คุณคดิว่าผูน้ี้จะเป็นอยา่งไร? 

เรือ่งนี้ล่ะ ทีผ่มว่าน่าพจิารณาจรงิๆ ว่าพระผูส้รา้งเป็นใคร มพีระลกัษณะ
อยา่งไร ตอนน้ีพระองคอ์ยูท่ีไ่หน ความสมัพนัธข์องเรากบัพระองคเ์ป็นอยา่งไร 
และเราจะรูจ้กัพระองคไ์ดห้รอืไม่?  
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หนังสือเก่าแก่ของพระผูส้ร้าง  
คุณรูไ้หมว่า พวกทีส่นบัสนุนว่าโลกนี้มพีระผูส้รา้งยงักล่าวดว้ยมหีนงัสอื

เก่าแก่เล่มหนึ่งทีช่ีแ้จงใหเ้ราทราบเกีย่วกบัพระองค์ ว่าพระองคเ์ป็นผูใ้ด มา
จากไหน พระลกัษณะของพระองคเ์ป็นเช่นไร ทุกสิง่ทีพ่ระองคส์รา้ง พระองค์
อยูท่ีไ่หน พระนาม ต าแหน่งและอ านาจของพระองคม์สีงูแค่ไหน  

หนงัสอืเก่าแก่เล่มนี้กย็งัชีแ้จงว่า พระองคไ์ดเ้นรมติสรา้งโดยอ านาจค าสัง่
อนัเดด็ขาดจากพระโอษฐข์องพระองค์   และกล่าวว่า แมค้นเราจะไมส่ามารถ
มองเหน็พระผูส้รา้งได ้แต่เพยีงเราแลดธูรรมชาตริอบดา้นกจ็ะไดเ้หน็ฝีพระหตัถ์
อนัทรงฤทธิข์องพระองคอ์ย่างชดัเจน เป็นหลกัฐานยนืยนัว่าพระองคม์จีรงิ และ
ทรงพระชนมอ์ยูต่ลอดนิรนัดรก์าล และพระองคท์รงรกัษาใหทุ้กอย่างคงไวด้ว้ย
โดยค าสัง่และกฎธรรมชาตขิองพระองค ์

หนังสอืเล่มนี้อธบิายว่าทุกวนันี้พระผู้สรา้งยงัมองดูพวกเรา อธบิาย
ความสมัพนัธ์ระหว่างเรากบัพระองค์ในขณะนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง  และบอก
เราแมก้ระทัง่ว่า เราสามารถจะมคีวามสมัพนัธส์นิทกนักบัพระองค์เป็น
ส่วนตวัได้อย่างไร  หนังสอืเล่มนี้บอกเราให้รูถ้งึความสรา้งสรรค์ของพระองค์
ในการทรงสรา้ง และเกี่ยวกบับรรพบุรุษของเราและความสมัพนัธ์ของพวก
เขาต่อพระผู้สรา้งของเรา   หนังสอืเล่มนี้บอกเราว่าพระนามของพระองค์ใน
ภาษาโบราณมคีวามหมายว่า ผู้ทรงพระชนม์ หรอื ผู้ทรงสถติอยู่เสมอมา 
หรอื ผู้ทรงสถติอยู่ 

หนังสอืเล่มน้ียงับอกเราว่าพระนามของพระผู้สรา้งเป็นพระนามศกัดิส์ทิธิ ์
สงูส่งและยิง่ใหญ่จนมนุษยใ์นสมยัอดตีไมก่ลา้จะเอ่ยถงึเพราะเกรงกลวัและเคารพ 

หนงัสอืเล่มนี้บอกเราว่าพระผูส้รา้งทรงอยูเ่หนือสิง่ทัง้ปวง และมตี าแหน่ง
มากมาย เช่น ผูย้ ิง่ใหญ่สงูสุด กษตัรยิเ์หนือกษตัรยิ์ จอมเจา้นายเหนือเจา้นาย 
พระผูท้รงเป็นอยูอ่ยูต่ ัง้แต่ดกึด าบรรพ ์พระผูท้รงพระชนม์ ผูท้รงชอบธรรมและ
บรสิุทธิ ์ฯลฯ 
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พระลกัษณะของพระผูส้ร้าง 
หนงัสอืเก่าแก่ของพระผูส้รา้งบอกเราว่าพระผูส้รา้งทรงเป็นอยูก่่อนสิง่ทัง้

ปวง ทรงอยูเ่หนือสิง่ทัง้ปวง และบอกว่าพระองคไ์ม่มจีดุเริม่ตน้และทีส่ ิน้สุด   
หนงัสอืเล่มนี้บอกเราว่าพระองคท์รงเป็นต้นก าเนิดของชวีติทัง้ปวง ทรงเตม็ไป
ดว้ยสจัจะทัง้หมด ปญัญาทัง้หมด และความรอบรูท้ ัง้หมด 

หนงัสอืเล่มนี้บอกเราว่าพระองคท์รงเป็นอยู่มานิจนิรนัดร ์ตลอดทุกยคุทุก
สมยั และจะเป็นอยูต่ลอดนิจนิรนัดรเ์บือ้งหน้า   ไมม่ผีูใ้ดจะยิง่ใหญ่กว่า
พระองค ์และไมม่ผีูใ้ดสรา้งพระผูส้รา้ง เพราะพระองคท์รงเป็นอยูก่่อนทีจ่ะสรา้ง
โลกและทุกสิง่ทุกอยา่งในโลก 

ฝีพระหตัถข์องพระผูส้ร้าง 
พระองคท์รงสรา้งธาตุทุกชนิด ธรรมชาต ิดวงดาวในฟ้าสวรรคเ์บือ้งบน 

ปลาในน ้า พชืทุกชนิด ผลไมทุ้กชนิด และดอกไมทุ้กชนิด   พระองคท์รงสรา้ง
อาหารทีเ่รารบัประทานทุกวนั เพื่อเลีย้งชวีติของเราและเพื่อใหเ้ราส าราญใจ 

พระองคท์รงสรา้งมหาสมุทร ล าธาร ผนืดนิ ภเูขา ตน้ไมใ้นปา่ สตัวป์า่และ
สตัวเ์ลีย้ง นก และสตัวช์นิดอื่นๆ ทุกชนิด   พระองคท์รงสรา้งทัง้สิง่ทีเ่รา
มองเหน็และมองไมเ่หน็   นอกจากนัน้พระองคย์งัเป็นผูก้ าหนดกฎเกณฑ์
ธรรมชาตทิุกขอ้อกีดว้ย 
วตัถปุระสงค ์และการออกแบบของพระผูส้ร้าง 

พระองคท์รงสรา้งทุกสิง่ทุกอยา่งดว้ยความด ีความสวยงาม ตาม
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล   ทุกสิง่ทีพ่ระองคท์รงสรา้งสามารถแพร่ขยายพนัธุ์
ของมนัเองได ้  ทุกอยา่งแสดงใหเ้ราเหน็ถงึพระองค ์และทุกสิง่ทุกอย่างเกดิขึน้
เพื่อความสุขและความชื่นชมของพระองค ์ตามวตัถุประสงคข์องพระองค ์เพื่อ
สะทอ้นใหเ้หน็พระสริ ิสง่าราศ ีอ านาจ ความงดงาม และสงา่ราศขีองพระองค ์  
สิง่ทีพ่ระองคท์รงสรา้งไม่มบีาป ไมม่คีวามชัว่ ไมม่กีารเจบ็ปว่ย ไม่มกีารแก่ ไม่
มคีวามตาย ทุกสิง่ทีพ่ระองคส์รา้งนัน้สมบรูณ์แบบ   นอกจากนัน้ พระองคย์งั
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ไดส้รา้งจติวญิญาณไวใ้นตวัเรา และเมือ่เราตาย จติวญิญาณนัน้จะกลบัสู่
พระองค ์  ในขณะนัน้ไม่มศีาสนาทีม่นุษยส์รา้งขึน้มาเองเพราะทุกคนนมสัการ
และสรรเสรญิแต่พระผูส้รา้ง 

สรปุ คอื ทุกสิง่ทุกอยา่งถูกออกแบบและสรา้งขึน้มาโดยพระองค์ เพื่อน าค า
สรรเสรญิมายงัพระองค ์และน าเกยีรตทิีส่มกบัพระนามอนัศกัดิส์ทิธิข์อง
พระองค ์  พระองคผ์ูเ้ดยีวทีม่สีทิธิป์กครองเหนือทุกสิง่ทุกอยา่ง และปกครอง
เหนือสิง่ทีพ่ระองคท์รงสรา้ง ซึง่รวมถงึมนุษยท์ุกคนดว้ยเช่นกนั 

ทตูสวรรค ์และพระผูส้ร้าง (โลกฝ่ายวิญญาณ) 
พระผูส้รา้งไดเ้นรมติสรา้งบรรดาทตูสวรรคท์ุกตนดว้ยเช่นกนั (เทพกบั

เทวดากว็่าได)้ พระองคส์รา้งใหพ้วกมนัมสีถานะเป็นวญิญาณศกัดิส์ทิธิแ์ละ
บรสิุทธิท์ีม่ปีระสทิธภิาพตามแบบอย่างพระองค ์(แต่ไมเ่ท่าเทยีมพระองค์) เพื่อ
เป็นผูป้รนนิบตัริบัใชพ้ระองคแ์ละเป็นทตูของพระองค์ เพื่อจะปฏบิตัติามพระ
ประสงคข์องพระองคเ์พยีงผูเ้ดยีว และเพื่อนมสัการและรบัใชพ้ระองคผ์ูเ้ดยีว   
พระองคท์รงสรา้งทตูสวรรคใ์นนิจนิรนัดรก่์อน ก่อนทีพ่ระองคจ์ะสรา้งโลกนี้และ
ทรงสรา้งมนุษยซ์ึง่เป็นบรรพบุรษุของเรา 

เนื่องจากว่าพระผูส้รา้งทรงเป็นพระวญิญาณยิง่ใหญ่สูงสุด ทูตสวรรคท์ี่
พระองคส์รา้งจงึชาญฉลาดและมฤีทธิอ์ านาจ แต่เทยีบกบัพระผูส้รา้งไม่ไดเ้ลย   
ทูตสวรรคต์นหนึ่งทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ด มสีง่าราศทีี่สุด มชีื่อว่า ลูซเิฟอร์ ซึง่มี
ความหมายว่า ดวงดาวแห่งรุ่งอรุณ (Star of the Morning)   ยงัมทีูตสวรรคท์ี่
ยิง่ใหญ่อย่างนัน้อกี 2 ตนมชีื่อว่า มคิาเอล และ กาบรเิอล   ทัง้คู่เป็นแม่ทพั
ของบรรดาทูตสวรรคข์องพระผูส้รา้ง  

ในตอนแรก ทุกสิง่ทุกอย่างเป็นไปดว้ยด ีแต่เมือ่เวลาผ่านไป เนื่องจากว่าลู
ซเิฟอรเ์ป็นทตูสวรรคอ์งคส์งูสุด จงึเริม่สัง่สมความอจิฉารษิยาและความเยอ่หยิง่
ในใจของตน   มนัตอ้งการจะยิง่ใหญ่กว่าพระผูส้รา้งมนัและเจา้นายของมนัเอง    
ลซูเิฟอรต์ดัสนิใจว่าจะก่อกบฏ และปลดเจา้ของและผูส้รา้งของตน และยกตนเอง
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เหนือบลัลงักข์องพระผูส้รา้งในฐานะผูป้กครองเหนือการทรงสรา้งทัง้หมด   นี่เป็น
ความผดิรา้ยแรง เป็นการไม่สตัยซ์ื่อ การกระท าทีช่ ัว่รา้ย และเปิดเผยใหเ้หน็ว่า
หวัใจของลซูเิฟอรเ์ปลีย่นแปลงไปเป็นอย่างไร คอื เตม็ไปดว้ยความอกตญัญ ู
ความทะเยอทะยานส่วนตวั และความเยอ่หยิง่ทีผ่ดิบาป 

อยา่งไรกต็าม พระผูส้รา้ง ผูท้รงฤทธิอ์ านาจอนนัตแ์ละรูทุ้กสิง่ รูแ้ผนชัว่
ของ ลซูเิฟอร ์ทตูสวรรคท์ีพ่ระองคท์รงสรา้งแต่ทรงเกบ็ไวใ้นใจ   ความบาป
และความชัว่ไมส่ามารถอยูต่่อพระพกัตรข์องพระผูส้รา้งไดเ้พราะพระองคท์รง
บรสิุทธิ ์และลอ้มรอบไปดว้ยแสงสว่างทีไ่มม่คีวามมดืมดิเลย 

ดงันัน้ แมว้่าพระองคจ์ะรกัลซูเิฟอร ์ผูซ้ึง่พระองคท์รงสรา้งใหบ้รสิุทธิใ์น
สภาพดัง้เดมิของมนั พระองคจ์งึตอ้งขบัไล่ลซูเิฟอรจ์ากทีป่ระทบัอนัสงูยิง่ของ
พระองค ์ใหพ้น้จากสวรรคแ์ละจากพระพกัตรข์องพระองค์ 

เกิดสงครามใหญ่ในสวรรค ์
ก่อนปฐมกาล ลซูเิฟอรผ์ูก้บฏไมส่ามารถชนะพระผูส้รา้งและทตูสวรรคข์อง

พระองคไ์ด ้เพราะพระผูส้รา้งทรงมอี านาจสงูกว่ามาก   ไมม่ใีครมอี านาจ
เทยีบเท่าพระองค ์

ลซูเิฟอรใ์นปจัจุบนัถูกเรยีกว่าผูช้ ัว่รา้ย หรอื ซาตาน ซึง่หมายความว่า “ผู้
ท าลาย”   นอกจากนัน้ มนัยงัเป็นผูล้่อลวงและโกหกอกีดว้ย   ซาตานและ
กองทพัมารของมนัฉลาดมาก   มนัล่อลวงเราใหเ้ชื่อค าโกหกของมนั และน า
เราใหก้บฏต่อพระผูส้รา้งโดยการด าเนินตามทางทีผ่ดิ และท าใหเ้ราสงสยัความ
ดงีามและความรกัของพระผูส้รา้ง 

พระผูส้รา้งไดส้รา้งไฟในนรกเพื่อเป็นสถานทีล่งโทษซาตานและทตูสวรรค์
ชัว่ซึง่กบฏต่อพระองคใ์นวาระสุดทา้ย   ทุกคนทีต่ดิตามและเชื่อฟงัซาตานและ
มารของมนัแทนทีจ่ะเชื่อฟงัพระผูส้รา้งของตนจะตอ้งมจีุดจบทีน่ัน่ดว้ยเช่นกนั 
หากไมห่นักลบัมาหาพระผูส้รา้งของตนและกลบัใจใหม่ 
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มนุษยชาติกบัพระผูส้ร้าง – เกิดอะไรขึน้? 
พระผูส้รา้งทรงสรา้งโลกและทุกสิง่ทุกอย่างในโลก รวมถงึบรรพบุรษุของ

พวกเราดว้ย   พระองคท์รงสรา้งสวนแห่งหนึ่งทีส่วยงามพรอ้มต้นไมท้ีม่ผีลไม้
นานาชนิด   พระองคเ์ชญิชวนบรรพบุรษุต้นก าเนิดของเรา (อาดมักบัเอวา) ให้
อาศยัอยูท่ีน่ัน่ โดยมอีสิระทีจ่ะอาศยัและกนิและดูแลสวนแห่งนี้   พระองคท์รง
เตอืนพวกเขาเกีย่วกบัตน้ไมต้น้หนึ่ง ทีพ่ระองคส์ัง่หา้มไม่ใหไ้ปยุง่เกีย่ว   ทุกสิง่
ทุกอยา่งในสวนนัน้ด ีบรสิุทธิ ์และไม่มสีิง่เจอืปน 

ไม่มคีวามบาป ไมม่คีวามชัว่ ไมม่คีวามเจบ็ปวด ไม่มคีวามเจบ็ปว่ย ไมม่กีาร
ทนทุกข ์และไม่มคีวามตาย   มแีต่สนัตสิุข ความสุข และการอยู่ดกีนิด ี  ในเวลา
นัน้ไม่มศีาสนาใดๆ มแีต่พระผูส้รา้งเท่านัน้   ในเวลาแรกเริม่นัน้ บรรพบุรษุต้น
ก าเนิดของเราสมบรูณ์แบบไรท้ีต่ ิพวกเขารูจ้กัพระผูส้รา้งเป็นการส่วนตวั พวก
เขานมสัการและใชเ้วลารว่มกบัพระองคท์ุกวนัในสวนแห่งนัน้ 

ในเวลาเดยีวกนั ซาตาน ทตูสวรรคช์ัว่ทีไ่ดก้บฏ กจ็บัตาดอูยูด่ว้ยเช่นกนั   มนั
เกลยีดพระผูส้รา้งและตอ้งการจะท ารา้ยพระองค์ แต่เนื่องจากว่ามนัไมส่ามารถท า
ได ้เพราะพระผูส้รา้งทรงมอี านาจนิรนัดร ์มนัจงึตดัสนิใจทีจ่ะท าใหพ้ระผูส้รา้งตอ้ง
เสยีพระทยั   มนัท าเช่นนัน้โดยการโกหกบรรพบุรุษของเรา   ซาตานล่อลวงพวก
เขาใหส้งสยัความดงีามของพระผูส้รา้ง และใหไ้มเ่ชื่อฟงัพระองค ์

เมือ่บรรพบุรษุตน้ก าเนิดของเราเชื่อค าโกหกของซาตาน แทนทีจ่ะสตัยซ์ื่อ
ต่อพระผูส้รา้งของตน ตาของพวกเขาจงึสว่างขึน้และจงึรูว้่าตนเองไมไ่ดบ้รสิุทธิ ์
และไรส้ิง่เจอืปนอกีต่อไป   ความบาปจากการไมเ่ชื่อฟงัและไมส่ านึกใน
พระคุณของพระผูส้รา้งไมเ่พยีงแต่ท าใหพ้ระองคผ์ดิหวงัเท่านัน้ แต่ยงัท าลาย
ความสมัพนัธก์บัพระองคแ์ละก่อใหเ้กดิก าแพงใหญ่กัน้ระหว่างพวกเขา (หรอื 
พวกเรา) กบัพระผูส้รา้งดว้ย 

เน่ืองจากความบาปในการไมเ่ชื่อฟงัของบรรพบุรษุตน้ก าเนิดของเรา พวก
เขาจงึตอ้งแยกออกจากพระผูส้รา้งของพวกเขา   พวกเขาถูกตดัออกจากชวีติ
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และพระพรของพระผูส้รา้ง ท าใหต้อ้งตายทัง้ฝ่ายวญิญาณและรา่งกาย   พวก
เขาถูกหา้มไมใ่หก้ลบัสู่สวนนัน้และไมใ่หพ้บพระพกัตรข์องพระผูส้รา้งอกีต่อไป   
การกระท าของพวกเขาท าใหเ้กดิค าสาปของบาป การทนทุกข ์ความเจบ็ปวด 
และความตาย และความเจบ็ปว่ยทุกชนิด และความชัว่รา้ยใหเ้ขา้สู่โลก และ
เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ จนถงึทุกวนันี้ 

มนุษยชาติมีสองทางท่ีจะเลือก  
ขา่วรา้ยคอื เรา กเ็หมอืนกบับรรพบุรษุตน้ก าเนิดของเรา คอื ไดจ้งใจเมนิ

เฉยต่อความดงีามของพระผูส้รา้งของเรา   เราแต่ละคนไดเ้ลอืกทีจ่ะตดิตาม
ซาตาน เลอืกทีจ่ะนมสัการทุกสิง่ทุกอยา่งยกเวน้พระผู้สรา้งเรา   ดงันัน้ เราจงึ

ถูกสาป สาสมกบัทีจ่ะตอ้งถูกพพิากษา
และลงโทษ และรบัโทษลงนรก 

คนทุกหนทุกแห่ง หลงอยูใ่นบาปและ
ถูกแยกออกจากพระผูส้รา้ง   ไมม่ทีางใด
เลยทีจ่ะกลบัไปยงัพระองคไ์ดด้ว้ยการท า
ดขีองเราเองหรอืความพยายามของเรา   
ไมม่หีวงัใดเลย   ไมม่ศีาสนาใดจะช่วยได ้
แมแ้ต่ศาสนา(หรอื ความเชื่อ) ของคุณ
ดว้ย   เราไมส่ามารถช าระค่าจา้งของ
ความบาปของเราและยงัมชีวีติต่อไปได ้

พระผูส้รา้งทรงชอบธรรม บรสิุทธิ ์และด ีส่วนเรากก็ลายเป็นคนบาป   คน
บาปไม่สามารถจะอยูต่่อพระพกัตรพ์ระผูส้รา้งและมชีวีติอยูไ่ด ้ ทุกคนทีเ่ลอืกจะ
เผชญิหน้ากบัพระผูส้รา้งดว้ยก าลงัของตนเองจะตอ้งทนทุกขใ์นไฟนรกรว่มกบั
ซาตานและมารของมนั 

ขา่วดคีอื พระผูส้รา้งนัน้เป่ียมไปดว้ยพระกรณุา เมตตา และทรงพระคุณ
ต่อมนุษยท์ุกคน รวมถงึคุณและผมดว้ย   ดงันัน้ พระองคจ์งึไดเ้ตรยีมหนทาง
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หนึ่งไวใ้หเ้ราเพื่อจะกลบัสู่ความสมัพนัธท์ีถู่กตอ้งกบัพระองค ์
ดว้ยความเมตตาและพระคุณของพระองค ์พระองคจ์งึไดส้่งพระบุตรองคเ์ดยีว

ของพระองคเ์ขา้มาในโลกน้ีเพื่อเป็นเครือ่งบูชาทีบ่รสิุทธิ ์เพื่อช าระค่าจา้งความ
บาปของมนุษยชาต ิรวมถงึของคุณและของผมดว้ย   ค่าจา้งทีพ่ระองคท์รงช าระ 
คอื การช าระดว้ยเลอืดของพระองคเ์อง พระองคส์ละชวีติพระองคเ์พื่อทีคุ่ณและผม
จะไดร้อดและมชีวีติ   จากนัน้ เพื่อจะแสดงอ านาจของพระองค์ พระองคจ์งึไดฟ้ื้น
คนืพระชนม ์มชียัชนะเหนือความบาปและความตาย และเหนือศตัร ูคอื ซาตาน 

ในเวลานี้ พระผูส้รา้งไดใ้หโ้อกาสแก่ทุกคนทุกแห่งใหก้ลบัใจก่อนวนันัน้ ที่
พระองคท์รงเลอืกไวเ้พื่อจะพพิากษาและประกาศโทษมนุษยท์ุกคนทีไ่มก่ลบัใจ
จากพฤตกิรรมและการกระท าทีเ่ป็นบาป   ทุกคนทีป่ฏเิสธทีจ่ะกลบัใจจะตอ้งใช้
เวลาชัว่นิรนัดรใ์นนรกและในบงึไฟนรกกบัเจา้นายของตน คอื ซาตาน   ใช้
เวลาชัว่นิรนัดรใ์นสถานทีซ่ึง่ทรมานและไม่มทีางหนีหรอืกลบัใจไดอ้กีเลย 
เพราะพวกเขาไดห้นัหลงัใหพ้ระผูส้รา้งและตดิตามซาตาน 

พระผูส้รา้งตอ้งการใหทุ้กคนทุกแห่งกลบัใจใหม่ เชื่อในพระองค ์และเกดิ
ใหมใ่นครอบครวัของพระองค ์เป็นลกูของพระองค ์และไมใ่ช่ลกูของซาตานอกี
ต่อไป ไมใ่ช่ลกูของผูช้ ัว่รา้ยซึง่ไดจ้บัยดึคุณและบรรพบุรุษของคุณอยูใ่ตอุ้้งมอื 
(หรอื อ านาจ) ของมนัมาแสนนาน  

พระผูส้ร้างเป็นผูใ้ด (สามารถรู้จกัและสมัผสักบัพระผูส้ร้างได้ไหม?)  
โปรดเขา้ใจว่าพระผูส้รา้งนัน้เป็นพระเจา้ของทัง้โลก เป็นผูท้ีส่ามารถกอบกู้

ช่วยเราใหร้อดพน้จากมอืมารได้ ไมใ่ช่พวกเราพวกเดยีวแต่มนุษยท์ุกชนชาติ 
(ผมเองไดศ้กึษามากพอสมควรมาแลว้ ถงึทราบว่าเรือ่งพระเจา้นี้ไมใ่ช่เรือ่ง
ศาสนาของคนต่างชาตหิรอก   ใครๆ ทีเ่ขา้ใจแบบนัน้กเ็ขา้ใจผดิมากทเีดยีว)  

ผูน้ัน้ทีพ่ระเจา้พระผูส้รา้งทรงสญัญาว่าจะส่งมากอบกูเ้รานัน้เป็นใคร? ชื่อของ
ผูท้ีพ่ระเจา้สญัญาไวห้มายถงึพระผูไ้ถ่ พระบุตรองคเ์ดยีว คอื พระเยซคูรสิตเ์จา้  
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เรื่องพระเยซูไม่ใช่ “ศาสนาของคนต่างชาติ” อย่างทีคุ่ณและคนอื่นๆ อาจเคย
ไดย้นิมา   พระเยซเูป็นทัง้พระเจา้เทีย่งแทแ้ละพระผูเ้นรมติสรา้งนัน้ดว้ย  
ดงันัน้ พระองคผ์ูเ้ดยีวจงึมสีทิธอิ านาจทีจ่ะอภยัโทษบาปของคุณได้ 

แลว้ในฐานะว่าพระเยซผููเ้ป็นพระเจา้ มพีระกรณุาต่อคนทีอ่ยูใ่นสภาพบาป
ซึง่ไมส่ามารถช่วยเหลอืตวัเองได ้  ในการเสดจ็มาเป็นพระผูช้่วยของเรา 
พระองคไ์ดย้มืครรภข์องหญงิสาวพรหมจารยีค์นหนึ่ง และเขา้สู่โลกของเราใน
รา่งกายมนุษย ์เพื่อเป็นเจา้ชวีติและเป็นพระผูช้่วยใหร้อดพน้ของเรา   ดงันัน้ 
พระองคจ์งึเป็นพระเจา้ 100% และเป็นมนุษย ์100% ในเวลาเดยีวกนั   เป็น
พระเจา้อยูก่บัเราในร่างกายของมนุษย ์  ทุกคนทีย่อมรบัพระองคโ์ดยความเชื่อ
วางใจจะไดร้บัการอภยัโทษหมดสิน้ ไดร้บัการอภยั และไดฟ้ื้นกลบัสู่
ความสมัพนัธท์ีถู่กตอ้งกบัพระเจา้ 

เพื่อพสิจูน์ว่าพระองคท์รงเป็นพระเจา้ พระเยซไูดแ้สดงอ านาจของพระองค์
เหนือธรรมชาต ิคอื เหนือคลื่นทะเลและลมพาย ุและเหนือโรคภยัไขเ้จบ็ทุก
ชนิด และแมแ้ต่ความตาย   ทีจ่รงิแลว้ พระองคเ์องไดฟ้ื้นคนืพระชนมจ์ากหลุม
ศพในวนัที ่3 หลงัจากทีพ่ระองคถ์ูกฆา่เป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปของเรา โดย
แสดงชยัชนะและอ านาจเหนือความตาย   เวลานี้ พระองคก์ าลงัเสนอชวีตินิ
รนัดรใ์หแ้ก่เราเพื่อเราจะไม่ตอ้งตาย 

พระเยซทูรงสญัญาว่าจะเสดจ็กลบัมาในเรว็ๆ นี้   พระองคจ์ะรบัทุกคนทีว่างใจ
ในพระองคก์ลบัไปสวรรคพ์รอ้มกบัพระองคช์ัว่นิรนัดร์   ทีน่ัน่จะไมม่คีวามบาป 
ความเศรา้โศก โรคภยั ความเจบ็ปวด การทนทุกข ์การแก่ หรอืการตายอกีเลย 

อยา่งไรกต็าม ถา้คุณเลอืกทีจ่ะปฏเิสธขอ้เสนอทีพ่ระเยซูประทานใหคุ้ณ
ตดัสนิใจเองอยา่งอสิระ เราขอเตอืนว่าคุณจะถูกลงโทษใหท้นทุกขใ์นไฟนรก
รว่มกบัซาตานและเหล่ามารของมนั 

หรอืคุณจะเลอืกรบัการอภยัโทษและชวีตินิรนัดรซ์ึง่เป็นของขวญัอนัประเมนิ
ค่าไมไ่ดจ้ากพระผูส้รา้ง ยอมรบัพระเยซู ผูท้รงเป็นพระบุตรของพระเจา้และเป็น
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พระผูส้รา้งของคุณ และเลอืกจะรบัความรอดจากบาปในวนัน้ีและตลอดไปนิจนิ
รนัดร ์

คุณจะเลอืกฝา่ยไหน?   คุณจะกลบัใจใหมแ่ละรบัความรอดซึง่เป็น
ของขวญัทีใ่หคุ้ณฟรีๆ  ในวนัน้ี โดยรบัเอาพระกรณุาและพระคุณของพระเจา้
ผ่านทางพระเยซคูรสิตพ์ระบุตรของพระองค์ หรอืว่าจะดิน้รนพยายามดว้ย
ตนเองทีจ่ะดใีหพ้อ และรบัการพพิากษาของพระเจา้ และรบัโทษบาปของคุณ
เอง?  จ าไวว้่า เรือ่งนี้ไมไ่ดเ้กีย่วกบัการเปลีย่นศาสนา แต่เป็นการฟ้ืนฟูความ  

สมัพนัธก์บัพระผูส้รา้งของเรา ซึง่ศาสนาใดๆ กต็ามไมส่ามารถใหคุ้ณได้ 
ถา้คุณยอมรบัพระคุณและการอภยัโทษของพระผูส้รา้ง คุณจะรอดพน้จาก

การพพิากษาซึง่ก าลงัจะมาถงึ   จะไม่มกีารกลบัมาเกดิใหมใ่หต้อ้งหนีอกีต่อไป   
คุณจะไดร้บัการอภยัโทษบาปอยา่งสมบูรณ์ส าหรบับาปทัง้หมดของคุณ และ
ไดร้บัสนัตสิุขกบัพระผูส้รา้งของคุณ 

เมือ่คุณพน้จากโลกนี้ไป  คุณกจ็ะไปใชช้วีติกบัพระผูส้รา้งในเมอืงสวรรค์
ของพระองคท์นัท ี  ทีน่ัน่ พระองคจ์ะดแูลคุณตลอดไป พรอ้มกบัญาตมิติรของ
คุณทีไ่ดต้อ้นรบัพระครสิตเ์ช่นดยีวกบัคุณ   และทีน่ัน่จะไมม่คีวามมดืมดิ ความ
เจบ็ปวด ความเศรา้โศก ความเจบ็ปว่ย การทนทุกข ์หรอืการตาย หรอื เกดิแก่
เจบ็ตายอกีต่อไป... จะมแีต่ความด ีความงาม ความสุข และการอยูด่กีนิดตีลอด
นิจนิรนัดรก์บัพระเจา้  เนื่องดว้ยพระกรณุาธคิุณของพระองค ์
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