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คํานํา
บางครั้ งมีคนมาเปนพยานถึง "พระเจา" เมื่อเราไดยินแลวเห็น
วาเปนเรื่ องที่ งมงายเหลวไหลไรสาระสิ้ นดี และไมยอมเปดใจรับฟงเหตุผลใดๆทั้ งสิ้ น ซึ่งในอดีตผมเปนคนเชนนี้ และบัดนี้ผมไดรูจักพระเจาที่
เที่ยงแทแลว ผมไดพบสิ่งอัศจรรยหลายอยางที่ พระเจาไดทรงเปดเผยไว
ในพระคัมภีรอยางเชน เรื่องหนทางสูความรอดอันอัศจรรย ความสุขแท
ที่เราใฝหา การพนจากบวงของเวรกรรมและทาสของมาร การพยากรณ
อนาคตของโลกอันนาตื่นเตนในพระคัมภีรวิวรณและดาเนียล
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จริงหรือ!
ที่วิทยาศาสตรพิสูจนวามีพระเจา
ขณะเมื่ อทานมองดูโลก ดวงดาวและจักรวาล ทานคงมีคําถาม
มากมายอยู ในใจและต องการคําตอบอยางชัดเจน ท านเคยมี คําถาม
เหลานี้หรือไม
1
โลก ดวงดาวและจักรวาลมาจากไหน
2
เราเกิ ดมาทําไม มีชีวิตอยู เพื่ ออะไร ตายแลวไปไหน นรกสวรรคมีจริงหรือ
3
โลกนี้ เกิ ดมาจากธรรมชาติ อย างบั งเอิ ญหรื อเบื้ องหลั งมี ผู สร าง
ถาโลกนี้ เกิ ดมาจากธรรมชาติ อยางบั งเอิ ญ ทําไมจึ งมี โลกของวิญญาณ
ไสยศาสตร อํานาจลึกลับการทรงเจาเขาผี ผี บานที่ คนสวนใหญให
อาหาร พวกองคเทพเขาสิงในรางมนุษย สิ่งเหลานี้มาจากไหนและทําไม
มนุษยจึงมีวิญญาณ
ท านจะพบคําตอบในหนังสือเลมนี้ โปรดอยาวาง
หนังสื อเล มนี้ กรุณาอ านจนจบ เพราะมันหมายถึงชี วิตใน
อนาคตของทานเอง และขอทาพิสูจนดวยเหตุผลทางวิทยาศาสตรวา ระหวางทุกๆสิ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติอยางบังเอิญหรือวาเบื้อง
หลังมีผู สราง เหตุผลใครมีน้ําหนักมากกวากัน ถาทานเปนคนมุทะลุไร
เหตุผล โปรดหยุดอยู แคนี้ แต ถาท านเป นคนที่ ชอบหาเหตุผลพิ สูจน
ดวยความจริง โปรดติดตามตอไป
ปจจุบันมีผูที่พยายามอธิบายวา โลก ดวงดาว และจักรวาลเกิด
มาจากธรรมชาติ อย างบั งเอิญ แตพระคัมภี รของพระเจากลาววา โลก
ดวงดาว และจักรวาลเบื้ องหลังนั้ นมีผู สราง ซึ่ งทฤษฎี แรกที่ พยายาม
อธิบายถึงโลก ดวงดาว และจักรวาลเกิดขึ้ นมาจากธรรมชาติอยางบังเอิญ คือทฤษฎีแหงการดํารงอยู
ทฤษฎีแห งการดํารงอยู (The Steady-State Theory) เปน
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ทฤษฎีที่ ฮอลย บอนดิ และโกลด ประกาศใชอธิบายธรรมชาติของเอกภพในปค.ศ. 1951 โดยกลาววา เอกภพ ในอดีต ปจจุบัน หรืออนาคตก็
เหมือนกันอยางทุ กวันนี้ ไมเปลี่ ยนแปลง เอกภพไมมีจุ ดเริ่ มตนไม มีอวสาน โดยจะมี วั ตถุที่ สร างขึ้ นมาใหมตลอดเวลาในอัตราที่ มากเพี ยงพอ
สําหรับทดแทนวัตถุที่เคลื่อนที่หนีไป แตในป ค.ศ. 1965 ฮอลยไดประกาศเลิกลมทฤษฎีของเขาเอง แตมีคนจํานวนมากยังเชื่ออยู
ทฤษฎี ที่ พยายามอธิ บายวา
โลกนี้ เกิดมาจากธรรมชาติอีก
ทฤษฎีหนึ่งคือ ทฤษฎีเอกภพที่ระเบิด หรือทฤษฎีบิกแบง (The Big Bang
Theory) ในป ค.ศ. 1948 กาโมว นักฟ สิกสชาวรัสเซี ย-อเมริ กา
ไดริเริ่มแนวความคิดตามทฤษฎีของเลอแมทร ซึ่งเลอแมทรเรียกทฤษฎี
ของเขาวา ทฤษฎีอะตอมแรกเริ่ม โดยคิดวาเอกภพเริ่ มตน
จากทรงกลมอันหนึ่ งที่ มีขนาดราวๆดาวอังคาร ซึ่ งมี เสนผา
ศูนยกลางราว 4 พันไมลที่ประกอบขึ้ นจากอะตอมแลวเริ่ ม
รวมกันเปนอะตอมขนาดยักษ โดยแตละอะตอมมีขนาด 1 ลูกบาศกนิ้ว
แลววั นหนึ่ งอะตอมแรกเริ่ มขนาดยั กษระเบิ ดออก ทําใหอะตอมย อย
เคลื่อนที่ไปทุกทิศทุกทาง แลวกาโมวอธิบายตอไปวา จากการระเบิดนั้น
เองทําใหแรธาตุตางๆถูกสรางขึ้นภายในไมกี่นาที ซึ่งหลังจากการระเบิด
ครั้ งใหญ นั้ นมี อุ ณหภู มิ สู งมากและความหนาแน นของจั กรวาลจะหลอม
อนุภาคที่ เล็กกวาอะตอมมาเปนสารเคมี ตางๆ โดยกาซไฮโดรเจนกั บ
กาซฮีเลียมเกิดขึ้นเปนอันดับแรกในการระเบิด และภายหลังธาตุตางๆที่
หนักกวาจะถูกสรางขึ้ นภายในดวงดาวตางๆ และโดยความหนาแน นสูง
มากนั่ นเองภายในอะตอมแรกเริ่ มทําให จั กรวาลขยายตั วอย างรวดเร็ ว
ขณะที่ จักรวาลขยายตัวนั้ น กาซไฮโดรเจนกับก าซฮีเลี ยมจะเย็นลงและ
อัดเขามาเปนดวงดาวตางๆ ตอมาภายหลังนักวิทยาศาสตรไดพิสูจนถึง
แรธาตุที่อยูภายในโลกของเรา พบวามีกาซไฮโดรเจนกับกาซฮีเลียมนอย
มากซึ่งขัดแยงกับทฤษฎีบิกแบง
และกลุ มที่ เชื่ อวาโลกนี้ เกิ ดขึ้ นมาจากธรรมชาติและการบั งเอิ ญ
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คิดวาจักรวาลมีอายุราว 18-20 พันลานป (billion) ดร. เค็นท โฮวินด
นักวิทยาศาสตรคริสเตี ยนไดอธิ บายถึงความจริงใหฟงวา คนที่ คิดว า
จักรวาลและโลกเกิดขึ้นมา 18-20 พันลานปเปนความจริงหรือ! จากขอ
พิ สูจนตางๆนักวิทยาศาสตร พิสูจนแลววาพื้ นที่ ผิวของดวงอาทิตย จะยุบ
ตัวลง 16 เมตรตอทุกๆชั่วโมง ทําใหขนาดของดวงอาทิตยลดลงเรื่อยๆ
โดยที่ เราได รั บความสว างและความร อนนั้ นเพราะเกิ ดจากการระเบิ ด
ของกาซที่ผิวของดวงอาทิตยเปนเหตุใหผิวของดวงอาทิตยยุบตัวลง ปจจุบันดวงอาทิตยหางจากโลกราว 93 ลานไมล ถายอนไปเพียงแค 20
พั นลานปเทานั้ น ดวงอาทิ ตยจะมี ขนาดใหญ ถึงขนาดที่ ผิ วของดวงอาทิตยใกลจนสัมผัสกับผิวโลกของเรา นักวิทยาศาสตรสรุปเองวาเปนไปไม
ไดที่โลกกับดวงอาทิตยจะใกลกันขนาดนี้
วงแหวนของดาวเสาร นั้ นป จจุ บั นนั กวิ ทยาศาสตร พิ สู จน แล วว า
วงแหวนของดาวเสารจะขยายตั วออกตลอดเวลา เมื่ อคํานวณอัตราการ
ขยายตั วของวงแหวนดาวเสาร และไดพิสูจน แล วว าวงแหวนนั้ นมี อายุ
นอยกวา 10,000 ป
ดาวหาง (Comets) นักวิทยาศาสตรพิสูจนแลววา อายุ
ของดาวหางแตละดวงนั้ นจะมีอายุไมเกิน 15,000 ป ถ าเปน
อยางนั้ นแลว ดาวหางตางๆที่ เกิดขึ้นเมื่ อครั้ งกอนที่เกิดจากการ
ระเบิดตามทฤษฎีบิกแบงเมื่อ 18-20 พันลานปที่ผานมานั้น ทําไมปจจุบันยังมีดาวหางอยู ถาทฤษฎีบิกแบงเปนความจริง ปจจุบันคงไมมีดาว
หางใหเห็นอีกแลว
สนามแมเหล็กของโลก นั กวิทยาศาสตรพบว า ความแรงของ
สนามแมเหล็ กไดลดน อยลงเรื่ อยๆ ซึ่ งถาวั ดอัตราการลดลงของสนาม
แมเหล็กโลกใหเรายอนหลังไปแค 15,000 ปเทานั้น สนามแมเหล็กโลก
จะมีความแรงมากจนสิ่งมีชีวิตไมสามารถที่จะอาศัยอยูได
การโคจรรอบโลกของดวงจันทร นักวิทยาศาสตร ไดพิสูจนแลว
วา ระยะหางของวงโคจรที่ ดวงจันทรเคลื่ อนที่ รอบโลกนั้ น ระยะหางจะ
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มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งถายอนไปเปนเวลาพันลานปเทานั้น ระยะหางของวง
โคจรกั บโลกของเราจะใกล กันถึงขนาดที่ ผิวของโลก กับดวงจั นทร สัมผัสกัน ถาดวงจันทรอยูใกลกับโลกถึงขนาดนั้น จะทําใหน้ําทวมโลกถึงวัน
ละ 2 ครั้ง
ฝุ นที่ ผิวดวงจันทร นักวิทยาศาสตรพิสูจนแลววา มันจะสูงเพิ่ ม
ขึ้น 2.5 เซนติเมตรตอ 10,000 ป ซึ่งถาดวงจันทรมีอายุ 20 พันลาน
ปผานมาแลว ฝุนที่ดวงจันทรจะสูงถึง 1,600 เมตร แตความจริงแลว
เวลาที่ยานอวกาศจอดบนพื้นผิวดวงจันทร วัดความสูงของฝุนไดแค 1.8
เซนติเมตรเทานั้ น แลวทานคิดวาดวงจันทรจะอายุเทาไร? จะมีอายุถึง
10,000 ปไหม?
อัตราความเขมขนของเกลือในมหาสมุทร นักวิทยาศาสตรไดคน
พบวา มหาสมุทรมีอัตราความเขมขนของเกลือเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ปจจุบันอัตราความเขมขนของเกลือในมหาสมุทรเปน 3.6 % ถาเปรียบเทียบ
อั ตราความเข มข นของเกลื อ ในมหาสมุ ทรที่ เพิ่ มขึ้ นเรื่ อยๆให เราย อ น
เพียงแค 5,000 ปจนถึงปจจุบัน ก็จะไดอัตราความเขมขนของเกลือ 3.6
%
อัตราการเจริญเติบโตประชากรของโลก
ค.ศ. 1985
5 พันลานคน
ค.ศ. 1977
4 พันลานคน
ค.ศ. 1962
3 พันลานคน
ค.ศ. 1930
2 พันลานคน
ค.ศ. 1800
1 พันลานคน
ค.ศ. 1
200 ลานคน
กอนค.ศ. 2400 ปมีน้ําทวมโลกครั้งใหญ ซึ่งในปกอนค.ศ. 2400
มีคน 8 คนที่ รอดชีวิตจากถูกน้ําทวม จากอั ตราการเจริ ญเติ บโต
ของประชากรโลกราว 2 % ตอป ถาใชเวลาแค 4000 ปเทานั้นก็จะ
สามารถมีประชากรในโลก 6 พันลานคนแบบสบายๆ ฉะนั้นถาประชากร
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โลกมี จํานวนมากและไม เคยมี น้ําท วมทําลายสิ่ งมี ชี วิ ตบนโลกในป ก อน
ค.ศ. 2400 โดยเหลือประชากรโลกแค 8 คนนั้น ประชากรของโลกจะมี
มากกวาทุกวันนี้
ลูกศรแสดงทิศทางการหมุน

เด็กหลุดออกมา

ตามหลักของ Angular Momentum ที่กลาวถึงการโคจรของดวงดาวตางๆ ดร. เค็นท โฮวินด อธิบายยกตัวอยางงายๆโดยการใชเครื่อง
เลนเด็กพวกมาหมุนตามสนาม เด็กเลนหรือตามสวนสนุกตางๆ มีแกน
ตรงกลางและทําเปนแขนเหล็กยื่นออกมาแลวมีที่ยืนหรือนั่งสําหรับเด็กๆ
ลั กษณะการเล นก็ จะมี คนหรื อมอเตอร ช วยหมุ นให เคลื่ อนที่ ไปโดยแบ ง
อัตราความเร็วแตกตางกัน 4 ครั้ง
1.ครั้งแรกถามาหมุนดวยอัตราความเร็วประมาณ 10 กิโลเมตร
ตอชั่วโมง เด็กๆ มีความรูสึกสนุกมาก
2.ถาเพิ่มอัตราความเร็วของมาหมุนเปน 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง
เด็กๆจะเริ่มรองเพราะหวาดเสียว
3.ถาเพิ่มอัตราความเร็วของมาหมุนเปน 50 กิโลเมตรตอชั่วโมง
เด็กๆจะรูสึกกลัวจนตัวสั่น
4.ถาเพิ่มอัตราความเร็วของมาหมุนเปน 150 กิโลเมตรตอชั่วโมง เด็กๆจะหลุดออกมาดวยแรงเหวี่ ยงและตัวของเด็ กที่ หลุดออกมาก็
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จะหมุ น
กระทํา

แตทิศทางของตัวเด็ กที่ หมุ นจะเปนทิศทางเดียวกับแรงที่ มา

เมื่ อเพิ่ มอั ตราความเร็ วทําให เด็กหลุ ดออกมาและตัวของเด็ กจะ
หมุนไปในทิศทางของแรงเหวี่ ยง ซึ่ งตามกฎการเคลื่ อนที่ ของนิวตัน
(Newton's Laws of Motion)
กฎที่ 1 วั ตถุ ใ ดๆจะอยู คงที่ หรื อคงเคลื่ อนที่ เป นทางตรงด ว ย
ความเร็วเทาเดิม ถาไมมีแรงกระทําจากภายนอก
กฎที่ 2 ถามีแรงกระทําตอวัตถุจากภายนอก วัตถุจะมีความเร็ว
ในทิศทางเดียวกันกับแรงที่ มากระทําและมีขนาดเปนปฏิภาคตรงกับแรง
กระทํา แตเปนปฏิภาคกลับกับมวลของวัตถุ
ที่ยกมาเปน 2 ใน 3 ขอเทานั้น ตามกฎขอที่ 2 ถามีแรงกระทํา
ต อวั ตถุจากภายนอก วั ตถุจะมีความเร็วในทิศทางเดี ยวกันกับแรงที่ มา
กระทํา และตามหลัก Angular Momentum ทิศทางของวัตถุที่หมุนรอบ
ตัวเองตองเปนทิศทางเดียวกันกับแรงที่มากระทําดวย ถาทฤษฎีบิกแบง
เปนความจริงแลว ดวงดาวทุกดวงจะหมุนรอบตัวเองในทิศทางเดียวกัน
ซึ่ งไดยกตั วอยางไปแล ววา เด็กที่ หลุ ดจากม าหมุนโดยการ
เพิ่ มอัตราความเร็วเป น 150 กิโลเมตรตอชั่ วโมง เด็กจะ
หลุ ดออกจากม าหมุ นและตั วของเด็ กจะหมุ นรอบตั วเองในทิ ศทางตาม
แรงที่มากระทําดังในภาพที่ไดแสดงไว
ปจจุบันนักดาราศาสตรพบวา
1.ดาวเคราะห 9 ดวงหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
ขณะที่ดวงอาทิตยหมุนรอบตัวเองในทิศทางตามเข็มนาฬิกา
2.มีดาวเคราะห 7 ดวงที่โคจรในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา แตมี
ดาวเคราะห 2 ดวงที่โคจรในทิศทางตามเข็มนาฬิกา
3.มีดวงจันทร 11 ดวงที่หมุนรอบตัวเองในทิศทางตามเข็มนาฬิกา แตมีดวงจันทร 4 ดวงที่หมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
4.มีดวงจันทร 4 ดวงที่โคจรในทิศทางตามเข็มนาฬิกา แตมีดวง
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จันทร 11 ดวงที่โคจรในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
ซึ่ งถาทฤษฎีเอกภพที่ ระเบิดหรือบิกแบงเปนความจริง ดวงดาว
ทุกดวงในจักรวาลจะเคลื่ อนในทิ ศทางเดี ยวกัน และหมุ นรอบตัวเองใน
ทิศทางเดียวกันดวย
บางคนคิดว าทฤษฎีวิวัฒนาการเปนความเชื่ อที่ ถู กตอง คิดว า
มนุษย วิ วัฒนาการมาจากสัตวเซลเดียวโดยใชระยะเวลาหลายพั นล านป
จนกระทั่ งวิวัฒนาการเปนลิงแอลป (ลิงที่ไมมีหาง) และตอมาไดวิวัฒนาการกลายเปนมนุษย
ชารลส ดารวิน สมัยที่เขายังหนุมๆเขาขุดดินที่หลังบานและพบ
ฟนซี่หนึ่ง จากนั้นไดนาํ มาเขียนจินตนาการโครงกระโหลก ศรีษะของลิง
แลวลิงนั้นก็วิวัฒนาการมาเปนมนุษยยุคตางๆ เชนโครมายองส โฮโมอิเรคตัส ปกกิ่ง โฮโมเซเปยนส ตอมามีคนเอาฟนซี่นี้ไปพิสูจน ปรากฏวา
เปนฟนของหมูปาเทานั้น สมกับคํากลาวของทานอริสโตเติล
วา "ทฤษฎีวิวัฒนาการไมใชแคเรื่องเหลวไหล แตกาํ เนิดขึ้น
มาจากเรื่องเหลวไหล"
เรามักจะพบสื่อโฆษณาทางทีวี, หนังสือพิมพ, วิทยุ,
ฯลฯ ซึ่งมักจะมีขาววา ขณะนี้เราไดคนพบซากไดโนเสารอายุ 100 ลาน
ป แลวทานเชื่อหรือเปลาวา ซากไดโนเสารจะมีอายุถึง 100 ลานป?
ในปจจุบันบรรดานักวิทยาศาสตรทั้ งหลายจะทดสอบโครงกระดูกดวย Carbon-14 (คารบอน-14) การทดสอบดวยคารบอน-14 นั้น
ใชวาจะมีความแนนอนและแมนยําในการคํานวณอายุของซาก (fossil)
มีคนหนึ่งเขาฝงซากแมวของเขาไว 12 ปแลวขุดโครงกระดูกของ
แมวนั้ นสงไปยังสถาบันทางวิทยาศาสตรเพื่อคํานวณหาอายุของซากแมว
ปรากฏทางสถาบั นตอบกลั บมาว าซากนี้ เป นซากของสั ตว ชนิ ดใหม เพิ่ ง
คนพบอายุราว 70 ลานป
ทานที่รัก แมแตผูที่คิดคนและผูรวมวิจัย Carbon-14 คือ Dr.
Wilard F. Libby ก็ยังยอมรับวาการทดสอบดวย Carbon-14 ไมมีความ
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แนนอนและแมนยํา
ตามพระคัมภีรของพระเจา ถาเรานับอายุของโลกนี้ไดราว 6000
ปเท านั้ นเอง ไมได เกิ ดขึ้ นมาเปน 18-20 พั นลานปมาแล ว เริ่ ม
ตนนับอายุอาดัมถึงอับราฮัม 2000 ป อับราฮัมถึงพระเยซูคริสต 2000
ป พระเยซูคริสตถึงปจจุบันราว 2000 ป ซึ่งอายุของโลกและจักรวาลแค
6000 ปเทานั้น
จักรวาลตางๆที่เราเห็นพระคัมภีรไดกลาวถึงในสดุดี 19:1, 4-6
"ฟาสวรรคประกาศพระสิริของพระเจา และภาคพื้ นฟ าสําแดงพระหัตถกิจของพระองค ถึงกระนั้นเสียงฟาก็ออกไปทั่วแผนดินโลก และถอย
คําก็แพรไปถึงสุดปลายพิภพ พระองคทรงตั้ งเต็นทไวใหดวงอาทิตย ณ
ที่นั้น ซึ่งออกมาอยางเจาบาวออกมาจากหองโถงของเขา และวิ่ งไปตาม
วิถีดวยความชื่นบานอยางชายฉกรรจ ดวงอาทิตยขึ้นมาจากสุดปลายฟา
สวรรคขางหนึ่ง และโคจรไปถึงที่สุดปลายอีกขางหนึ่ง" ดวงดาวตางๆได
ประกาศถึงวามีพระเจา ผูอยูเบื้องหลังการทรงสราง
ตอไปนี้เปนบันทึกลับที่หลายทานยังไมรู พระคัมภีรในปฐมกาล
1:1-11 "เมื่ อเดิมพระเจ าทรงเนรมิตสรางฟาและแผนดิน และ
แผนดินนั้นก็วางเปลาอยู ความมืดอยูเหนือน้ํา และพระวิญญาณ
ของพระเจาปกอยู เหนือน้ํานั้ น และพระเจาตรัสวา "จงเกิดความสวาง"
ความสวางก็เกิดขึ้น และพระเจาทรงเห็นวาความสวางนั้นดี พระเจาทรง
แยกความสวางนั้ นออกจากความมื ด และพระเจาทรงเรียกความสว าง
นั้ นว า วั น และพระองค ทรงเรียกความมืดนั้ นวา คืน มีเวลาเย็นและ
เวลาเชาเปนวันแรก และพระเจาตรัสวา "จงมีภาคพื้นอากาศในระหวาง
น้ํา ใหเปนที่ แยกน้ําออกจากกัน" และพระเจาทรงสรางภาคพื้ นอากาศ
นั้ นขึ้ น แลวทรงแยกน้ําที่ อยู ใตภาคพื้ นอากาศออกจากน้ําที่ อยู เหนือ
ภาคพื้นอากาศ ก็เปนดังนั้น และพระเจาจึงทรงเรียกภาคพื้นอากาศนั้น
วา ฟา มีเวลาเย็นและเวลาเชาเปนวันที่สอง และพระเจาตรัสวา "ใหน้ําที่
อยู ใตฟาจงรวมอยูแหงเดียวกัน ใหที่แหงปรากฏขึ้น" ก็เปนดังนั้น และ
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พระเจาทรงเรียกที่ แหงนั้นวา แผนดิน และที่ซึ่งน้ํารวมกันนั้นวา ทะเล
พระเจาทรงเห็นวาดี และพระเจาตรัสวา "แผนดินจงเกิดพืชผักหญาที่ มี
เมล็ด และตนไมที่ ออกผลมีเมล็ดในผลตามชนิดของมันบนแผนดิน" ก็
เปนดังนั้น"
พระเจาตรัสว า พระองคเปนผู สรางโลกและสรรพสิ่ งทั้ งปวงที่ มี
อยู ในนั้ น พระองคเปนเจาแหงฟาสวรรคและแผนดินโลก พระองคทรง
เปนผู ประทานชีวิตลมหายใจ และสิ่ งสารพัดแกคนทั้ งปวงตางหาก ซึ่ ง
ขัดแยงกับความคิดที่ วาโลกนี้ เกิดมาจากธรรมชาติอยางบังเอิญ ความคิ ดที่ ว าโลกนี้ เกิดมาจากธรรมชาติอยางบั งเอิญนั้ นพื้ นฐานความเชื่ อมา
จากทฤษฎีวิวัฒนาการของ ชารลส ดารวิน ชารลส ดารวิน เปนนักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษอยู ระหวางปค.ศ. 1809-1882 เกิดที่ เชรูสบิวรี
ประเทศอังกฤษปค.ศ. 1809 เขาไดเสนอทฤษฎีวิวัฒนาการวาสิ่งมีชีวิต
เกิดขึ้ นมาจากธรรมชาติ อยางบังเอิ ญและคิดวาสิ่ งมีชีวิตเริ่ ม
ตนมีมามากกวา 3.4 พันลานปผานมา แลวในสภาวะแวดล อมที่ เหมาะสมโดยเริ่ มต นจากสิ่ ง ที่ ไ ม มี ชี วิ ต ที่ มี โ มเลกุ ล
สลับซั บซอน แลวรวมกั นเขาเปนกรดอะมิโน จากนั้ นเริ่ ม
เปลี่ ยนแปลงไปตามสิ่ งแวดลอม จากขบวนการนี้ เองทําใหมีโปรตี นเกิด
ขึ้ นและวิ วัฒนาการกลายเปนสั ตวเซลเดียว ในที่ สุดสั ตว เซลเดียวนั้ น
เริ่มวิวัฒนาการจนถึงประมาณ 700 พันลานปผานมาแลวโดยเริ่มตนที่
จะมี สัตวชั้ นต่ํา แลวต อมาอีก 570 พันลานป ผานมาแลววิวัฒนาการ
กลายเปนพวกแมงกะพรุน ตอมาอีก 400 พันลานปผานมาแลววิวัฒนาการกลายเปนพวกแมลงตางๆและมีพืชเกิดขึ้ น ตอมาอีก 360 พัน
ลานปผานมาแลววิ วั ฒนาการกลายเป นพวกปลาที่ สามารถอาศั ยอยู บน
บกได ตอมา อีก 200 พันลานปผานมาแลววิวัฒนาการกลายเปนพวก
ไดโนเสารและชางแมมมอส ตอมาอีก 2 พันลานปผานมาแลวเปนจุด
เริ่มตนการวิวัฒนาการจนกลายมาเปนมนุษย
ทฤษฎีวิวัฒนาการของ ชารลส ดารวิน กลาววา สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้น
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มาจากธรรมชาติอยางบังเอิญ มนุษยและสัตวเริ่มตนจากพวกแบคทีเรีย
หรือสัตวเซลเดียวนั้น แตพระเจาตรัสวา "แผนดินจงเกิดพืชผักหญาที่ มี
เมล็ด และตนไม ที่ ออกผล มีเมล็ดในผลตามชนิ ดของมันบนแผ นดิ น"
หมายความวา ถาทานเอาผักคะนาไปปลูก แนนอนมันจะงอกขึ้นเปนผัก
คะนา มันจะไมงอกขึ้นเปนผักกาดหรือผักชนิดอื่นๆ เพราะพระเจาสราง
ตามชนิดของมัน เราไมเคยเห็นทุเรียนออกลูกเปนขนุน เพราะพระเจา
สรางตามชนิ ดของมัน ตามความจริงที่ เราเห็นอยู ในปจจุบัน เวลาผาน
มาหลายพันป แลว ยั งไมมีพืชชนิดใดๆกําลั งเริ่ มวิวั ฒนาการเปลี่ ยนไป
เปนพืชอีกชนิดหนึ่ง ถาทฤษฎีวิวัฒนาการเปนความจริงแลว เราจะพบวา
มี พืชหลายชนิดกําลังเปลี่ ยนไปเป นอีกชนิ ดหนึ่ ง ทุ กวันนี้ พืช
ชนิดไหนก็ยังเปนชนิดนั้นอยูเหมือนเดิม ใชไหมครับ?
พระคัมภีรในปฐมกาล 1:21, 25 กลาววา "และพระเจา
ทรงสร างปลาวาฬขนาดใหญ และสั ตวที่ มีชี วิตนานาชนิ ดซึ่ ง
แหวกวายอยูในน้ําเปนอันมากตามชนิดของมัน และสัตวที่มีปกตามชนิด
ของมัน และพระเจาทรงเห็นวาดี และพระเจาทรงสรางสัตวปาตามชนิด
ของมัน สัตวใชงานตามชนิดของมัน และสารพัดสัตวตางๆที่เลื้อยคลาน
บนแผนดินตามชนิดของมัน แลวพระเจาทรงเห็นวาดี"
พระเจาพระองคทรงสรางสัตวตามชนิดของมัน เราเห็นพระเจา
ทรงสรางพืชและสัตว พระองคทรงแบงแยกกันอยางชัดเจน พืชสวนพืช
สัตวสวนสัตว ชนิดไหนเปนชนิดนั้น นกไมไดมาจากปลา นกอินทรีไมได
มาจากคางคาว สุนัขไมไดมาจากแมว ความจริงเราพบวา โครโมโซมของ
สัตวแตละชนิดสามารถไขวกันได (crossing over) และออกลูกหลาน
(interbreeding) เชน สุนัขพันธุอัลเซเชียนผสมพันธุกันกับสุนัขพันธุไทย
แลวมันสามารถออกลูกหลานสืบพันธุได
ถ าเอาสั ตวตางชนิดกัน เมื่ อนํามาผสมพั นธุ กัน โครโมโซมไม
สามารถไขวกันได (ปฐมกาล 1:21, 24-25)
ทฤษฎี วิ วั ฒนาการสอนวา สัตวทุกชนิดกําเนิดมาจากตนตออัน
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เดียวกัน ปลากลายเปนสัตวบก สัตวบกกลายเปนนก และสัตวกลายเปน
มนุษย ปจจุบันนี้สัตวแตละชนิด (animal species) ยังไมมีการเปลี่ยน
แปลง
มีคนพยายามสรางสัตวชนิดใหมและใหมันสืบพันธุได ถาคนนั้น
สรางสั ตวชนิดใหมและมันสามารถสืบพันธุ ได แสดงวาพระคัมภี รผิด
แตจนปจจุบันนี้ยังไมมีใครทําได มีคนผสมพันธุสัตว ดังตอไปนี้
พวกเขาเอา เสือ (Tiger) ผสมพันธุกับ สิงโต (Lion) คือ ไลเกอร (เปน
หมัน)
พวกเขาเอา แมว (Cat) ผสมพันธุกับ กระตาย (Rabbit) คือ
แคทบิท (เปนหมัน)
พวกเขาเอา มา (Horse) ผสมพันธุกับ ลา (Donkey) คือ ลอ
(เปนหมัน)
ชาวจีนเอาเป ดไทยผสมพั นธุ กับเปดเทศ คือ เปดโปยช าย (เป นหมัน
ออกลูกหลานไมได)
เพราะพระเจาสรางสัตวตามชนิดของมัน ถาผสมขามพันธุทําให
มันเปนหมัน พระเจาตรัสวา หามเอาสัตวตางชนิดมาผสมพันธุกัน มิฉะนั้นพระเจาจะแชงสาป (ใหเปนหมัน)
เหตุที่มันเปนหมันเพราะวามันไมมี Homologous Chromosome
คือโครโมโซมสืบพันธุนั่นเองจึงทําใหมันเปนหมัน
ในพระคัมภีรปฐมกาล 1:26 กลาววา "แลวพระเจาตรัสวา ให
เราสรางมนุษยตามฉายาตามอยางของเรา ใหครอบครองฝูงปลาในทะเล
ฝูงนกในอากาศ และฝูงสัตวใชงาน ใหปกครองแผนดินทั่วไปและสารพัด
สัตวที่เลื้อยคลานบนแผนดินทั้งสิ้น"
พระเจาเปนผูสรางมนุษยใหเลอเลิศดวยสติปญญา ฉะนั้นมนุษย
จึ งเป นผู ที่ ฉลาดที่ สุดในโลกนี้ และเปนผู ที่ ฉลาดปราดเปรื่ อง ลู กหลาน
ของอาดัมในยุคแรกๆสามารถเลนดนตรี มีฟารมเลี้ยงสัตว และสามารถ
ถลุงแรทองแดงและแรเหล็กได ไมตองใชเวลาเรียนรูหลายพันลานปตาม
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ที่ทฤษฎีวิวัฒนาการไดสอนไว
และประการที่สําคัญ พระองคทรงใหมนุษยเปนผูครอบครองสิ่ ง
ตางๆในโลก พระองคตรัสวา พระองคเปนผู สรางมนุษย ถาทานไตรตรองแลวมองไปที่ ตัวท านวา อวัยวะต างๆมั นจะเกิดมาจากธรรมชาติ
อยางบังเอิญไดหรือ!
ทําไมรางกายมีตอมทอนซิลที่คอไวดักเชื้อโรค มันบังเอิญเกิดขึ้น
เองไดหรือ ?
ทําไมร างกายมี หั ว ใจสู บฉี ด เลื อดโดยที่ หั วใจเต นไม มี วั นหยุ ด
หั วใจต องสู บฉี ดเลื อดตลอดชีวิ ตของคนเราปริ มาณเท ากั บรถไฟบรรทุ ก
น้ํามันยาวถึง 80 กิโลเมตร มันบังเอิญเกิดขึ้นเองไดหรือ ?
ทําไมอาหารที่ เรารั บประทานมีทั้ งอาหารประเภทแป ง ไขมัน
โปรตีน จึงมีน้ํายอยตางชนิดกัน แลวมันบังเอิญเกิดขึ้นเองไดหรือ ?
ถ าท านถ อมใจนึ กถึ งความอั ศจรรย ของอวั ยวะต างๆในร างกาย
ของทาน เชน สมอง ตา แลวทานจะรูวามันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ไดหรื อไม ทําไมมันถึงสมบูรณและดีขนาดนี้ จนกษัตริยดาวิดกลาวใน
สดุดี 139:13-14 วา "เพราะพระองคทรงปนสวนภายในของขาพระองค พระองคทรงทอขาพระองคเขาดวยกันในครรภมารดาของขาพระองค ขาพระองคโมทนาพระคุณพระองค เพราะพระองคทรง
กระทําใหขาพระองคแปลกประหลาดอยางนากลัว พระราชกิจ
ของพระองคอัศจรรย พระองคทรงทราบขาพระองคดี" พวก
เราที่ เปนคริ สเตียน เราเชื่ อว าร างกายของมนุษย อันน าอัศจรรยเกิดขึ้นจากฝพระหัตถของพระเจาพระเยซูคริสต
ขณะนี้ ท านกําลั งเชื่ อว าสิ่ งมี ชี วิ ตเกิ ดขึ้ นมาจากธรรมชาติ อย าง
บังเอิ ญแลวละก็ ผมอยากจะบอกใหทานรู วา ชารลส ดาร วิ น เจาของ
ความคิดทฤษฎีวิวัฒนาการนั้น ในวาระสุดทายกอนสิ้นชีวิต เขาไดกลับ
ใจใหมมาเชื่อในพระเจาและปฏิเสธทฤษฎีวิวัฒนาการของเขา เขาเสียใจ
มากต อทฤษฎี วิ วั ฒนาการของเขาที่ มี คนจํานวนมากเชื่ อและปฏิ เสธไม
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เอาพระเจา โดยถือเอาความคิดของ ชารลส ดารวิน เปนความจริงจน
กลายเปนศาสนาของพวกเขาไปแลว
คําสารภาพของชารลส ดารวิน
ข อความต อไปนี้ อาจจะทําให คนที่ เชื่ อในทฤษฎี วิ วั ฒนาการซึ่ ง
เชื่อวาโลกและจักรวาลเกิดขึ้นมาจากธรรมชาติอยางบังเอิญ หลายคนได
ประหลาดใจที่ ทราบวาในวาระสุดทายของชีวิต ชารลส ดารวิน เขาได
กลับใจเสี ยใหมมาเชื่ อในพระคัมภี ร ซึ่ งกล าวถึงพระเจ าเป นผู สร างโลก
ดวงดาว จักรวาลและเปนผู ใหกําเนิดสิ่ งมีชีวิตตางๆในโลกนี้ ผูที่ จะเริ่ ม
เลาเรื่องราวตอไปนี้คือ คุณหญิงโฮป อาศัยอยูที่เมืองนอรทฟลด ประเทศอังกฤษ คุณหญิงโฮปนั้ นเปนคริสเตี ยนที่ รักพระเจาและดีคนหนึ่ งที
เดียว เธอเคยไปเยี่ยม ชารลส ดารวิน บอยๆกอนที่เขาจะเสียชีวิต
เวลานั้ นเปนเวลาตอนบายฤดูใบไมรวง เปนฤดูที่ มีทิวทัศนสวย
งาม ซึ่งพวกเราที่เปนชาวอังกฤษชอบกันมาก ไดมีคนหนึ่งเดินทางมาหา
ขาพเจา และขอใหขาพเจาไปเยี่ยม ชารลส ดารวิน ขณะเมื่อขาพเจาไป
ถึงบานของเขา เขากําลังนั่ งพิงพนักอยูบนเตียง เอาเทายัน
หมอนไว สายตาของเขาเหมอมองอยางเลื่ อนลอยไปที่ ชาย
ปาและไรขาวโพด ขณะนั้นเปนเวลาที่ ดวงอาทิตยใกลจะตก
ดิน
เมื่ อเขาเหลือบมองเห็ นขาพเจา เขาแสดงอาการดี ใจอย างออก
หนาออกตา เขาไดบอกใหขาพเจามองผ านหนาตางดูดวงอาทิ ตยกําลัง
จะตกดินวามันชางสวยงามจริงๆ
ข าพเจาสั งเกตวาในมือของเขากําลั งเป ดพระคัมภีร ขาพเจ า
ทราบวาในวาระสุดทายชีวิตของ ชารลส ดารวิน เขาขะมักเขมนในการ
ศึกษาพระคัมภีรอยางมาก
ขาพเจาถามวา "ทานกําลังศึกษาเรื่องอะไรอยูละ"
เขาตอบวา "หนังสือฮีบรู ผมเรียกหนังสือนี้ วาเปนหนังสือแหง
ความยิ่ งใหญ" แลวเขาไดอธิบายข อพระคัมภี รในหนังสือฮีบรูให ขาพ15

เจาฟง (หนั งสือฮี บรู 1:1-4 ได กลาวถึงพระเจ าพระเยซูเปนผู สราง
จักรวาลและผดุงโลกไวดวยพระดํารัสอันทรงฤทธิ์ของพระองค)
ขาพเจาพบวามีคนหลายคนกําลังมีความคิดตอตานอยางรุนแรง
ในเรื่องการทรงสรางของพระเจา โดยเฉพาะในบทแรกของหนังสือปฐมกาลที่ กลาวถึงการกําเนิดโลก ดวงดาว จักรวาลและสิ่ งที่ มีชีวิตตางๆใน
โลกนี้
เมื่ อขาพเจามองดูสีหนาของ ชารลส ดารวิน เขากําลังมีความ
ทุกขและวิตกกังวลใจมาก นิ้วมือของเขากระตุกเปนระยะๆ แลวเขาพูดวา
"ตอนนั้ นผมเปนแคคนหนุ มคนหนึ่ งเท านั้ นที่ ตั้ งสมมุติฐานทฤษฎีวิวัฒนาการขึ้นมาโดยที่ยังไมไดหาขอเท็จจริง ผมไดตั้งคําถามตางๆอีกมากมายและเสนอความคิ ดใหมๆ ในสิ่ งที่ ผมสงสั ย ผมได เสนอความคิดว า
โลกนี้ นาจะเกิดขึ้ นมาจากธรรมชาติอยางบังเอิญ และมีการวิวัฒนาการ
จนกลายมาเปนสิ่ งมีชีวิตตางๆ ทําใหมีคนจํานวนมากหลงงมงายเชื่ อวา
ความคิดที่ ผมเสนอไปนั้ นเป นความจริงจนกลายมาเป นศาสนาของพวก
เขา"
เขาหยุ ดนิ่ งชั่ วขณะหนึ่ ง เขาไดพู ดถึงความบริสุทธิ์ ของพระเจ า
และพระคัมภี รวา
เปนหนังสือที่ ยิ่ งใหญโดยไดเป ดเผยความจริ งแก
มนุษยโลก
เขามองดูพระคัมภีรอยางนาทึ่ งในเวลานั้ น พร อมกับเอยถาม
ขาพเจ าวา "ผมมีบานสําหรับฤดูรอนในสวนสามารถนั่ งไดถึง 30 คน
มันอยูทางโนน" แลวเขาก็ชี้มือไปทางหนาตางที่เปดไว "ผม
อยากใหคุณไปเปนพยานที่นั่น ผมทราบวาคุณชอบประกาศ
ขาวประเสริฐของพระเยซูคริสตตามหมู บานตางๆ พรุ งนี้
ตอนบายผมจะเชิญเพื่ อนบาน ผู ที่ เช าบานของผมและคน
ใชมารวมประชุม คุณชวยเปนพยานใหเขาไดไหม"
ขาพเจาถามวา "คุณจะใหพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอะไร"
เขาตอบด วยเสียงหนักแนนชั ดเจนวา "พระเจ าพระเยซูคริ สต
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และความรอดในพระองค" (ความรอดคือการหลุดพนจากบึงไฟนรกอัน
นากลัวที่ไหมอยูเปนนิจ) "นั่นเปนหัวขอที่ดีที่สุดมิใชหรือ แลวผมอยาก
ใหคุณรองเพลงสรรเสริญพระเจาบาง คุณสามารถเลนเครื่องดนตรีดวย
ไดไหม"
ดูหนาตาของเขาสดใสมากขึ้น เขาพูดวา "ถาคุณประชุมกันตอน
บาย 3 โมงหนาต างนี้ จะเปดไว และใหคุณรู ว าผมกําลังร องเพลงและ
สรรเสริญพระเจากับพวกคุณ"
จะมีอะไรที่นาทึ่งใจไปมากกวานี้ เมื่อชารลส ดารวิน ไดมีความ
กระตือรือรนแสวงหาความจริงในพระคัมภีร แลวเขาเองเสียใจเปนอยาง
ยิ่งที่ตัวของเขาเองเปนตนเหตุ ความเชื่อแหงทฤษฎีวิวัฒนาการเปนเหตุ
ใหมนุษยทั้ งหลายไดหลงไปจากพระเจา และความเชื่ อของเขาไดแพร หลายออกไปสอนตามโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนรากฐาน
ความเชื่อในปจจุบันนี้
โดย Oswald J Smith Litt.D. จากเรื่องราวใน Prayer Crusade
ซึ่งตีพิมพโดย The Little Church by the Sea, Inc.
ทําไมมนุษยจึงกลัวความบาปและรู จักผิดชอบชั่ วดี ในปฐมกาล
2:7 กลาววา "พระเยโฮวาหเจาทรงปนมนุษยดวยผงคลีดิน ระบายลม
แหงชีวิตเขาทางจมูก มนุษยจึงเกิดเปนจิตวิญญาณมีชีวิตอยู" มนุษยนั้น
แตกต างจากสัตว เพราะมนุ ษยเปนจิตวิญญาณ รู จักผิดชอบ
ชั่ วดี ความจริงแลวถามนุษยไมมีศาสนา มนุษยก็สามารถรู
วาอะไรดีอะไรชั่ว เพราะจิตวิญญาณที่พระเจาประทานใหแตละคนเปนผู
ที่ บงบอกว าอะไรดีอะไรชั่ ว ประวัติศาสตร ของเผาพันธุ มนุษยเริ่ มต นที่
พระเจ าทรงสรางมนุษยคู แรกอาดั มและเอวาใหอยู ในสวนเอเดน ตอมา
อาดั มได กบฏไม เชื่ อฟ งพระเจ าเป นเหตุ ให ความบาปได เข ามาในโลกนี้
ผลของการทําความผิดบาปทําใหอาดัมและเอวาตองตายฝายจิตวิญญาณ
(ตกนรก) และตายฝายเนื้อหนังดวย ความตายไดตอเนื่องมาถึงปจจุบัน
แตพระเจ ามี พระสัญญาจะประทานผู ไถ บาปใหเขาทั้ งสองและพงศพั นธุ
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มนุษยโลก
ลูกหลานของอาดัมและเอวาบรรพบุรุษของเราในระยะแรกๆ เขา
ยังนมัสการออกพระนามของพระเจาที่เที่ยงแท ตอมาภายหลังมนุษยได
ละทิ้ งพระเจ าที่ เที่ ยงแท และทรงรักเขาไปไหวรูปเคารพ พระคั มภีรอิ สยาห 2:8-9 กลาววา "แผนดินของเขาเต็มดวยรูปเคารพ เขากราบไหว
ผลงานแหงมือของเขา ตอสิ่ งซึ่งนิ้ วมือของเขาไดกระทํา มนุษยจึงตกต่ํา
ลงและคนก็ดอยลงอยาอภัยเขาเลย"
บางคนเอาผ าไปพั นจอมปลวกแลวกราบไหว บางคนเอาผ าไป
พันตนไมแลวกราบไหว ไหวรูปปนสัตว และกราบไหวสิ่งที่พระเจาสราง
ไว เชนดวงอาทิตยเปลี่ ยนเปนพระอาทิตย ดวงจันทรเปลี่ ยนเปนพระจันทร พระคัมภีรโรม 1:25 "เพราะวาเขาไดเอาความจริงเรื่องพระเจา
มาแลกกับความเท็จ และไดนมัสการและปรนนิบัติสิ่ งที่ พระองคไดทรง
สรางไว แทนพระองค ผู ทรงสร าง ผู สมจะได รับความสรรเสริ ญเปนนิจ
เอเมน"
จากนั้นมนุษยเริ่มกอตั้งศาสนาขึ้นมา ผมอยากบอกทานวา การ
เปนคริ สเตียนไมไดเป นการเปลี่ ยนศาสนามาเปนศาสนาคริสต คําว า
"คริสเตียน" คือผูที่ติดตามพระเจาสรางโลกที่เที่ยงแท ศาสนาคือมีศาสดาที่เปนมนุษยแลว ตั้งคําสอนขึ้นมาประพฤติปฏิบัติกันมีขอหามตางๆ
เรามั กจะพบคนพูดเสมอว า ศาสนาทุกศาสนาสอนใหเปนคนดี
นั่นเปนคําพูดที่ถูกตองที่สุด แตถามนุษยโลกจะหลุดพนจาก
นรก พระเจาพระเยซูคริสตมีมาตรฐานวา มนุษยตองถือขอ
หามในศาสนานั้ นครบทุกข อ ผิดข อหนึ่ งขอใดไมไดตั้ งแต
เกิดมาจนตาย พระคัมภีรกาลาเทีย 3:10 "เพราะวาคนทั้งหลายซึ่งพึ่ง
การประพฤติตามพระบัญญัติ ก็ถูกแชงสาป เพราะมีคาํ เขียนไววา `ทุก
คนที่ มิไดประพฤติตามทุ กขอความที่ เขียนไวในหนั งสือพระบัญญั ติ ก็ ถูก
แชงสาป'" จากความเปนจริงแลวไมมีผู ใดที่ จะสามารถรักษาขอหามใน
ศาสนานั้ นๆได ครบทุ กข อ และประพฤติไม ไดถึงมาตรฐานของพระเจ า
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พระเจ าพระเยซูคริ สตเสด็ จเข ามาในโลกนี้ เพื่ อจะช วยมนุ ษย โลกใหรอด
จากความผิดบาป ศาสนาตางๆกับพระเจาพระเยซูคริสต แตกต างกัน
อยางชัดเจน ศาสนามีไวเพื่อจะสอนและชี้ความผิดบาปเทานั้น แตพระเจาพระเยซูคริสต เสด็จมาในโลกเพื่ อจะชวยมนุษยใหรอดจากความบาป
แลวสอนใหละทิ้ งความผิ ดบาป นี่ เปน "พระคุณ" ของพระเจ า คําวา
"พระคุณ" คือสิ่งที่เราคนบาปไมสมควรไดรับ แตพระเจาทรงประทานให
เรา คริสเตียนประพฤติ ดีเพราะสํานึกในพระคุณและแสดงความรั กตอ
พระเยซูคริสต ไมเกี่ ยวกับความรอดเลย พระคัมภีร เอเฟซัส 2:8-9
"ดวยวาซึ่ งทานทั้ งหลายรอดนั้ นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่ อ และ
มิใชโดยตัวทานทั้ งหลายเองแตพระเจาทรงประทานให ความรอดนั้นจะ
เนื่องดวยการกระทําก็หามิไดเพื่อมิใหคนหนึ่งคนใดอวดได"
ตามที่ กลาวมาแลวคื อ มนุษย ทั้ งหลายไดละทิ้ งพระเจ าไปไหว
รูปเคารพ และไปตั้ งศาสนาขึ้ นมา มีสิ่ งหนึ่ งที่ มนุ ษยชอบกันมากคื อ
กราบไหวผี ผีในพระคัมภีรเรียกชื่อวา ซาตานหรือพญามาร ซึ่งเปนเจานายของผีทั้งปวง บางคนคิดวาซาตานคงจะนากลัวมาก แตซาตานหรือผี
นั้ นคื ออั ครเทวทูตของพระเจา (หั วหนาของทู ตสวรรค) ที่ พระเจาทรง
สรางมั นขึ้ นมาอยางงดงาม ลําตัวของมันประดับด วยเพชรนิลจินดาที่ มีคามาก มีเครื่ องดนตรีอยู ในตั วและซาตานประกอบไปด วยสติป ญญาที่ เฉลี ยวฉลาด พระคัมภีรเอเสเคี ยล
28:12-15 "บุ ตรแหงมนุษยเอย จงเปลงเสี ยงบทคร่ําครวญ
เพื่ อกษัตริยเมืองไทระ และจงกลาวแกทานวาพระเจาตรัสดังนี้ วา "เจา
เปนตราแหงความสมบูรณแบบ เต็มดวยสติปญญาและมีความงามอยาง
พรอมสรรพ เจ าอยู ในเอเดน พระอุทยานของพระเจา เพชรพลอยทุก
อยางเปนเสื้อของเจา คือทับทิม บุษราคัมน้ําออน เพชร เพทาย โกเมน
และมณีโชติ ไพฑูรย มรกต และเบริลเพชรพลอยเหลานี้ฝงในทองคําและ
ลวดลายแกะสลักก็ เปนทองคํา สิ่ งเหล านั้ นจัดเตรียมไว ในวันที่ สร าง
เจ าขึ้ นมา เราตั้ งเจ าให อยู กับเครู บ ผู พิทักษที่ ไดเจิมตั้ งไว เจ าอยู บน
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ภูเขาบริสุทธิ์แหงพระเจาและเจาเดินอยูทามกลางศิลาเพลิง เจาก็ปราศจากตําหนิในวิธีการทั้ งหลายของเจา ตั้งแตวันที่ เจาไดถูกสรางขึ้ นมาจน
พบความบาปชั่วในตัวเจา" วันหนึ่งซาตานไดกบฏ อยากเปนใหญเหมือน
กับพระเจาและมันไดกบฏตอพระเจา พระคัมภีรอิสยาห 14:12-14 "โอ
ดาวประจํากลางวันเอ ย พอโอรสแหงพระอรุณ เจารวงลงมาจากฟาสวรรค แลวซิ เจ าถูกตัดลงมายังพื้ นดินอยางไรหนอ เจ าผู กระทําให
บรรดาประชาชาติตกต่ํานะ เจารําพึงในใจของเจาวา "ขาจะขึ้นไปยังฟาสวรรคเหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจา ขาจะตั้งพระที่นั่งของขา ณ ที่
สูงนั้น ขาจะนั่งบนขุนเขาชุมนุมสถาน ณ ที่อุดรไกล ขาจะขึ้ นไปเหนือ
ความสูงของเมฆ ขาจะกระทําตัวของขาเหมือนองคผูสูงสุด" ขณะที่มันได
กบฏตอพระเจ า พระเจ าไดพิพากษาใหมันตกนรกทันที และในอนาคต
ซาตานจะถูกทิ้ งลงในนรก จากการกบฏครั้ งนี้ มีทูตสวรรค ไดกบฏติดตามซาตานลงมายังโลกนี้ มีจาํ นวนมากมายถึง 1 ใน 3 สวนของทั้งหมด
พระคัมภีรวิวรณ 12:4 "หางพญานาคตวัดดวงดาวในทองฟาทิ้งลงมาที่
แผนดิ นโลกเสี ยหนึ่ งในสามส วน และพญานาคนั้ นยืนอยู เบื้ องหน าผู หญิงที่กาํ ลังจะคลอดบุตร เพื่อจะกินบุตรเมื่อคลอดออกมาแลว"
พระคัมภีรวิวรณ 20:10 ไดกลาวถึงซาตานหรือผีจะถูกทิ้งลงใน
นรกที่ทนทุกขทรมานในอนาคต วิวรณ 20:10 "สวนพญามาร
ที่ ล อ ลวงเขาเหล านั้ นก็ ถู กโยนลงไปในบึ ง ไฟและกํามะถั นที่
สัตวรายและผูพยากรณเท็จอยูนั้น และมันตองทนทุกขทรมาน
ทั้งกลางวันและกลางคืน ตลอดไปเปนนิจ"
ทุ กวั นนี้ ซาตานและสมุนของมันอยู ในสภาพจนตรอก มันจึง
พยายามที่ จะดิ้ นรนสุดขี ดเพื่ อใหมันตกนรกชาที่ สุด โดยการลอลวงให
มนุษยหลงไปจากทางของพระเจาและไมใหมาถึงความรอด (การหลุดพนจากนรก) มนุษยทั้งหลายก็หลงติดกับดักของมันไป เชื่อฟงมาร (ผี)
มากกวาฟงพระเจาพระเยซูคริสต ในพระคัมภีรยอหน 8:43-45 พระเยซูตรัสวา "เหตุไฉนทานจึงไมเขาใจถอยคําที่เราพูด นั่นเปนเพราะทาน
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ทนฟงคําของเราไมได ทานทั้งหลายมาจากพอของทานคือพญามาร และ
ทานใครจะทําตามความปรารถนาของพอทาน มันเปนผูฆาคนตั้งแตเดิม
มา และมิไดตั้งอยูในความจริง เพราะความจริงมิไดอยูในมัน เมื่อมันพูด
มุสามั นก็พู ดตามสันดานของมันเอง เพราะมั นเป นผู มุสา และเปนพอ
ของการมุสา แตทานทั้ งหลายมิ ไดเชื่ อเรา เพราะเราพู ดความจริง"
เพราะเมื่ อมีคนที่ รับเชื่ อครบจํานวนแลว พระเยซูคริสตจะเสด็จกลับมา
ทําใหเวลาของมันสั้นลง ในพระคัมภีร โรม 11:25 "เหตุฉะนั้นพี่นองทั้ง
หลาย ขาพเจาไมอยากใหทานทั้งหลายเขลาในขอความลึกลับนี้ เกลือก
วาทานจะอวดรู คือเรื่ องที่บางคนในพวกอิสราเอลไดมีใจแข็งกระดางไป
จนถึงพวกตางชาติไดเขามาครบจํานวน" สิ่ งหนึ่ งที่ ซาตานรู วา พระเจา
ทรงรักมนุษยมากที่สุด และซาตานจะทําใหพระเจาเจ็บปวดมากที่สุดคือ
ลอลวงใหมนุษยทิ้งพระเจา ในที่สุดก็จะตกนรกกับมัน! ซึ่งพระเจาไดลง
ทุนอยางมหาศาล ที่ พระองคได ไถมนุษยไมใชเงินทอง แต
ยอมเอาชีวิตมาแลกกับชีวิต แลกดวยเลือด! ไถเราดวยเลือด
พระคัมภีร 1 เปโตร 1:19 "แตทรงไถดวยพระโลหิตอันมี
ราคามากของพระคริสต ดังเลือดลูกแกะที่ ปราศจากตําหนิ
หรือจุดดางพรอย"
ทุ กวั นนี้ ซาตานยังทํางานของมันอยู 2 เธสะโลนิกา 2:9-10
กลาววา "คื อผู นั้ นที่ มาโดยการดลบั นดาลของซาตาน พรอมกับการ
อิทธิฤทธิ์ตาง ๆ และหมายสําคัญ และการอัศจรรยแหงความเท็จ และ
อุบายอธรรมตางๆ สําหรับคนเหลานั้นที่พินาศอยู เพราะเขาทั้งหลายไม
ไดรับความรักแหงความจริงไวเพื่อจะรอดได" ซาตานสําแดงฤทธิ์อํานาจ
เพื่ อลอลวงมนุษยผานการทรงเจาเขาผี โดยสําแดงการอัศจรรย ตางๆ
เชน เดินลุยไฟ แทงปากแทงลิ้น เขาสิงตามรูปเคารพและตนไม โดยใหมี
ฤทธิ์ รักษาโรค เกิ ดการอั ศจรรยตางๆ เมื่ อมีคนไปบนบานแลวมันดล
บันดาลใหเปนจริง
ทุกวั นนี้ ซาตานปรั บกลยุทธใหมใชดนตรี เพลงที่ เราร อนและ
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สถานเริงรมยตางๆลอลวงมนุษย ทําใหมนุษยหลงติดกับดักของมันและ
ไมยอมแสวงหาพระเจา พวกเขารักการสนุกสนานมากกวาที่ จะรักพระเจา
พระคัมภีร 1 ยอหน 5:19 กลาววา "เราทั้งหลายรูวาเราเปน
ของพระเจา และชาวโลกทั้งสิ้นอยูใตอานุภาพของมารราย"
มนุษยไดตกอยู ใตอํานาจของผีหรือซาตาน แตผู ที่ กลั บใจเสี ย
ใหมมาหาพระเจ า เขาจะหลุดพ นจากอํานาจของผี พระคั มภี รกิจการ
26:18 กลาววา "เพื่อจะใหเจาเปดตาของเขา เพื่อเขาจะกลับจากความ
มืดมาถึงความสวาง และจากอํานาจของซาตานมาถึงพระเจา เพื่อเขาจะ
ไดรับการยกโทษความผิดบาปของเขา และใหไดรับมรดกดวยกันกับคน
ทั้งหลายซึ่งถูกแยกตั้งไวแลวโดยความเชื่อในเรา"
คริ สเตี ยนได หลุ ดพ นจากภายใต กฎเกณฑ ของซาตานที่ ต องถื อ
วันตางๆ เชนวันมงคลและวันอัปมงคล ทุกวันที่ พระเจาทรงสรางดีทั้งหมด เวลาเขามาอาศัยอยู ในบานหลั งใหมก็ไมตอง เซนไหวผีอีกตอไป
ผี และไสยศาสตร ทุ กอย างไม สามารถมี อํานาจเหนื อคริ สเตี ยนอี กต อไป
และคริสเตียนมี ชัยชนะเหนือผี ผีไมสามารถเขาสิงคริ สเตียนแทได ใน
พระคัมภีร 1 ยอหน 4:4 กลาววา "ลูกเล็กๆ ทั้งหลายเอย
ทานเปนฝายพระเจาและ ไดชนะเขาเหลานั้ น เพราะว า
พระองค ผู ทรงอยู ในทานทั้ งหลายเปนใหญกวาผู นั้ นที่ อยู ใน
โลก" และคริสเตี ยนแทสามารถขั บไลผี โดยพระนามของ
พระเยซูคริสตได
ซาตานมันมี อํานาจเหนือความตาย
กลาวคือถาพระเจ าให
มนุษยคนบาปทุกคนไปสวรรค ซาตานจะฟองกลาวโทษวาพระเจ าไมมี
ความยุติธรรม เพราะวามนุษยทาํ บาป และซาตานก็ทาํ บาป ฉะนั้นทั้งสองฝายจะตองถูกลงโทษในอนาคต แตพระเจาทรงรักมนุษยโลก พระองคได เสด็ จเข ามาในโลกนี้ บังเกิ ดเปนมนุษย แลวพระองค ไดทรงสิ้ น
พระชนมบนไมกางเขน พระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต ที่ ไหลออกบนไม 22

กางเขนเปนคาไถความผิดบาปของคนทั้งหลาย เพียงแตใหทานทั้งหลาย
กลับใจเสียใหมมาหาพระเจา พระคัมภีร กิจการ 3:19 กลาววา "เหตุฉะนั้ นทานทั้ งหลายจงหั นกลับและตั้ งใจใหม เพื่ อจะทรงลบลางความ
ผิดบาปของทานเสีย เพื่อเวลาชื่นใจยินดีจะไดมาจากพระพักตรขององค
พระผู เปนเจา" และรับการอภัยโทษจากพระเจา ทานผู อานที่ รัก ทาน
อยาคิดวาเรื่องกางเขนของพระเยซูคริสตเปนเรื่องนาหัวเราะ พระคัมภีร
กลาววา "คนทั้ งหลายที่ กําลังจะพินาศก็เห็นว าเรื่ องกางเขนเป นเรื่ องโง
แตพวกเราที่ รอดเห็นว าเปนฤทธานุ ภาพของพระเจา เพราะตามที่ ทรง
กําหนดไว ตามพระสติ ปญญาของพระเจ า โลกไมรู จักพระเจาได โดย
ปญญาของตน พระเจาจึงทรงโปรดชวยคนที่ เชื่ อใหรอดโดยคําเทศนา
เรื่องโง ๆ" (1 โครินธ 1:18, 21)
พระเจาพระเยซูไมตองการไมใหคนหนึ่ งคนใดพินาศ พระเยซู
คริสตพระองคเปนพระเจาที่ รับสภาพมนุษยเต็มบริบูรณ พระเยซูคริสต
ไดเสด็จเขามาในโลกนี้ เพื่ อชวยมนุษยใหรอดจากนรก ขณะเมื่ อเราทั้ งหลายยังอยูในหวงแหงความผิดบาป ไมมีหนทางอื่นที่จะรอดได พระเจา
พระเยซูคริสตไดอภัยโทษบาปใหเราแลวดวยพระโลหิตของพระองคที่ ได
ไหลออกบนไมกางเขนนั้นเปนคาไถของความบาป
พระคัมภีรโรม 3:23 "เหตุวาทุกคนทําบาป และเสื่อม
จากสงาราศีของพระเจา" เราทุกคนเปนคนบาป ทุกคนทําบาป
ตองตกนรก พระคัมภีรโรม 6:23 "เพราะวาคาจางของความบาปคือความตาย (นรก)"
บางคนอาจจะคิ ดวาทําไมพวกคริสเตียนจึงเปนพวกที่ ชอบประกาศขณะที่ ศาสนาตางๆก็ไมคอยประกาศ หรือวาพวกนี้ มีเปาหมายเพื่ อ
ใหทานมาเปลี่ยนศาสนาหรือ!
ถ าท านคิ ดอยางนี้ ทานคิดผิดเสี ยแลวละ ทานผู อานที่ รัก มี
คริสเตียนมากมายเมื่อเขาไดพบพระเยซูคริสตแลว เขามีความปรารถนา
อยากจะใหคนอื่ นรู จักพระเจ าเที่ ยงแทองคเดี ยวคื อพระเยซู คริ สต จึ ง
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ทุ มเทชีวิตและใชทรัพย สวนตัวในการประกาศข าวประเสริฐ พวกเขา
เหลานี้มีทุกสาขาอาชีพ เชน แพทย, วิศวกร, ตํารวจ, ทหาร, เจาของ
บริษัท, คนทํางานบาน, ฯลฯ
เพี ยงเพราะว าให เขาเหล านั้ นหั นกลั บมาหาพระเยซู คริ สต เพื่ อ
พ นจากการพิพากษาให ตกอยู ในบึงไฟนรกเป นนิจนั่ นเอง นรกนั้ นเปน
ที่ทนทุกขทรมานทามกลางเปลวไฟ ที่นั่นเปนที่มืด รองไห ขบเขี้ยวเคี้ยว
ฟน และไมมีน้ําใหดื่ม พระเยซูคริสตพระองคไดกลาวถึงสภาพของคนที่
อยู ในนรกอั นทนทุ กข เวทนาว า มีเศรษฐีคนหนึ่ งเมื่ อครั้ งที่ อยู ในโลกนี้
ร่ํารวยมหาศาล นุ งผาสี มวงและผาปานเนื้ อดี แต ไม เคยที่ จะแสวงหา
พระเจ า เวลามีคนมาประกาศข าวประเสริฐก็เฉยๆและถือวาเรื่ องของ
พระเยซูคริสตเปนเรื่องที่นาตลก ขบขัน ไรสาระและงมงาย ในอดีตเมื่อ
อยู ในโลกนี้เขาไมยอมรับพระเยซูคริสต เมื่อตายแลวตองไปอยูในที่ทรมานเปนนิจคือบึงไฟนรก พระคัมภีรลูกา 16:23-25 กลาววา "แลวเมื่อ
อยู ในนรกเปนทุ กข ทรมานยิ่ งนัก เศรษฐี นั้ นจึ งแหงนดูเห็ นอับราฮั มอยู
แตไกล และลาซารัสอยูที่อกของทาน เศรษฐีจึงรองวา `อับราฮัมบิดาเจาขา ขอเอ็นดูขาพเจาเถิด ขอใชลาซารัสมาเพื่อ
จะเอาปลายนิ้ วจุ มน้ํามาแตะลิ้ นของขาพเจาให เย็ น ด วยว า
ขาพเจาตรําทุกขทรมานอยูในเปลวไฟนี้' แตอับราฮัมตอบวา
`ลูกเอย เจาจงระลึ กวาเมื่ อเจายังมีชีวิตอยู เจาได ของดีสําหรับตัวและ
ลาซารัสไดของเลว แตเดี๋ยวนี้เขาไดรับความเลาโลม แตเจาไดรับความทุกขทรมาน" เมื่ออยูในนรกที่ทนทุกขทรมาน ความปรารถนาของเศรษฐี
คนนี้ คืออยากใหคนอื่ นๆรู จักกับพระเยซู คริสต อยากให คนไปบอกกั บ
คนอื่นๆ พระคัมภีรลูกา 16:27-31 กลาว วา "เศรษฐีนั้นจึงวา `บิดา
เจาขา ถาอยางนั้นขอทานใชลาซารัสไปยังบานบิดาของขาพเจา เพราะ
วาขาพเจามีพี่นองหาคน ใหลาซารัสเปนพยานแกเขา เพื่อมิใหเขามาถึง
ที่ทรมานนี้' แตอับราฮัมตอบเขาวา `เขามีโมเสสและพวกศาสดาพยากรณนั้นแลวใหเขาฟงคนเหลานั้นเถิด' เศรษฐีนั้นจึงวา `มิได อับราฮัม
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บิดาเจาขา แตถาคนหนึ่ งจากหมู คนตายไปหาเขา เขาคงจะกลับใจเสีย
ใหม' อับราฮัมจึงตอบเขาวา `ถาเขาไมฟงโมเสสและพวกศาสดาพยากรณ แมคนหนึ่งจะเปนขึ้นมาจากความตาย เขาก็จะยังไมเชื่อ'"
ทานอาจจะมีคําถามวา ทําไมคนที่ ไมยอมรับเอาพระเยซู คริ สต
จึงมีความผิดบาปถึงขั้นตกนรก มันไรซึ่งความยุติธรรมเกินไปมั้ง
ขอใหฟงคําอธิบายกอนนะครับ อยาเพิ่งดวนสรุปรวดเร็วจนเกิน
ไป
สมมุติวาทานผูอานไดสรางบานสวยงามหลังหนึ่งไวเพียบพรอมไ
ปด วยเครื่ องใชและเครื่ องอํานวยความสะดวกสบาย เวลานั้ นมี ชายคน
หนึ่ งไดถือสิทธิ์ เขามาในบานของทานแลวพู ดวา "บานนี้ มันบังเอิญเกิด
ขึ้นมาตามธรรมชาติ" และเขาไปในบานหลังนี้ แลวพูดวา "มันบังเอิญมี
ไฟฟา, ตูเย็น, พัดลม, ฯลฯ
จากนั้ นก็ อาศั ยอยู บ านหลั งนี้ เป นระยะเวลานาน
พอสมควร พยายามทําความดี โดยเก็บกวาดรักษาความ
สะอาดให
แต สิ่ ง เดี ยวที่ เขาได กระทําคื อ ปฏิ เสธไม ยอมรั บ
ทานเปนเจาของบาน
ในฐานะที่ ทานเปนเจ าของบาน ทานยอมโกรธมากกั บพฤติ กรรมของคนนี้ ที่มาบุกรุกบานของทาน แถมปฏิเสธไมรู จักทาน ฉะนั้ น
แม เขาทําความดีโดยทําความสะอาดบานใหแกทาน ท านก็ ไมสามารถ
อภัยใหเขาได เชนเดียวกันพระเจาพระเยซูคริสตพระองค ผูทรงสรางโลก
นี้ พระองคทรงเปนเจาของโลก เมื่อมนุษยเขามาในโลกนี้ มนุษยไดปฏิเสธไมรูจักพระองค ความบาปที่ทาํ ใหมนุษยตองตกนรกคือ การปฏิเสธ
ไมรูจักพระเจา
ฉะนั้นพระเยซูคริสตทรงออนวอนทานผานทางคริสเตียนใหทาน
กลับมาคืนดีกันกับพระองค พระคัมภีร 2 โครินธ 5:18-21 กลาววา
"ทั้ งสิ้ นนี้ เกิดมาจากพระเจา ผู ทรงใหเราคืนดีกันกับพระองค ทางพระ25

เยซูคริสต และทรงโปรดประทานใหเรารั บใชในเรื่ องการคืนดี กัน คือ
พระเจาผูสถิตในองคพระคริสตทรงใหโลกนี้คืนดีกันกับพระองคเอง มิได
ทรงถือโทษในการผิดของเขา และทรงมอบพระวจนะแหงการคืนดีกันนั้น
ไวกับเรา ฉะนั้ นเราจึงเปนราชทูตของพระคริสต โดยที่พระเจาทรงขอรองทานทั้งหลายทางเรา เราผู แทนของพระคริสตจึงขอรองทานใหคืนดี
กันกั บพระเจา เพราะวาพระเจาได ทรงกระทําพระองค ผู ทรงไมมีบาป
ใหเป นความบาปเพราะเห็นแกเรา เพื่ อเราจะไดเปนคนชอบธรรมของ
พระเจาทางพระองค"
แตความรักของพระเจาที่มีตอทานนั้นมีมากมาย ทุกวันนี้ พระเยซู คริ สต ทรงปรารถนาให ท านหั นกลั บมาหาพระองค ยอมรั บการช วย
เหลือจากพระองค พระคัมภีรโรม 5:8 กลาววา "แตพระเจาทรงสําแดง
ความรักของพระองคแกเราทั้ งหลาย คือขณะที่เรายังเปนคนบาปอยู นั้น
พระคริสตไดทรงสิ้นพระชนมเพื่อเรา"
การที่พระคริสตทรงสิ้นพระชนมบนไมกางเขนและพระโลหิตของ
พระคริ สต ไดไหลออกไถ บาปเรา "ตามพระบัญญัติถือว า
เกือบทุกสิ่ งจะถูกชําระดวยโลหิต และถาไมมีโลหิตไหลออก
แลว ก็จะไมมีการอภัยบาปเลย" (ฮีบรู 9:22) "ในพระเยซู
นั้ น เราได รับการไถบาปโดยพระโลหิตของพระองค คือได
รับการอภัยโทษบาปของเรา โดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค" (เอเฟซัส 1:7) "พระองคทรงเปนผูลบลางพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลาย
เพราะบาปของเรา และไมใชแตบาปของเราพวกเดียว แตของมนุษยทั้งปวงในโลกดวย" (1 ยอหน 2:2)
เชนเดียวกันนักโทษที่ ตองโทษประหารชีวิตนั้ น ทางเดียวที่ เขา
จะรอดชีวิ ตได ตองไดรับพระมหากรุณาธิคุณที่ ทรงโปรดพระราชทานอภัยโทษแกเขาเทานั้น
พระเยซูคริ สต พระองค เปนเจาของโลกและจักรวาล พระองคมี
สิทธิอํานาจที่จะอภัยโทษแกคนบาปทั้งปวงที่กลับมาหาพระองค "ถาเรา
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ทั้งหลายจะวาเราไมมีบาป เราก็ลวงตนเอง และความจริงไมไดอยูในเรา
เลย ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงสัตยซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะ
ทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชําระเราใหพนจากการอธรรมทั้ ง
สิ้น" (1 ยอหน 1:8-9) "คือวาถาทานจะรับดวยปากของทานวา พระเยซูทรงเปนองค พระผู เปนเจา และเชื่ อในจิตใจของทานวา พระเจาได
ทรงชุบพระองคใหเปนขึ้นมาจากความตายทานจะรอด" (โรม 10:9)
ถาจะพูดถึงการฟนคืนพระชนมของพระคริสต บางคนอาจจะคิด
วานี่ เปนสิ่งที่ นาหัวเราะและเปนไปไมไดเลยเพราะผิดปกติจากธรรมชาติ
ของมนุษย
เมื่ อครั้ งที่ พระเยซู คริ สตที่ พระองค ทรงอยู ในโลกนี้ พระองค ได
ทรงทําการอั ศจรรย หลายๆครั้ งที่ ช วยคนที่ ตายแล วให
ฟ นมาจากความตาย เชนตัวอยางของลาซารัสในยอหน
11:43-44 กลาววา "เมื่อพระองคตรัสดังนั้ นแลว จึง
เปลงพระสุรเสียงตรัสวา `ลาซารัสเอย จงออกมาเถิด'
ผู ตายนั้ นก็ออกมา มี ผาพั นศพพั นมือและเทา และที่ หน าก็ มีผาพั นอยู
ดวย พระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายวา `จงแกแลวปลอยเขาไปเถิด'"
บุตรแมมายที่เมืองนาอินในลูกา 7:12-15 กลาววา "เมื่อพระองคมาใกลประตูเมืองนั้ น ดูเถิด มีคนหามศพชายหนุ มคนหนึ่ งมาเปน
ลูกคนเดียวของแม และนางก็เปนหญิงมาย ชาวเมืองเปนอันมากมากับ
หญิงนั้น เมื่อองคพระผูเปนเจาไดทรงเห็นมารดานั้น พระองคทรงเมตตากรุณาเขา และตรัสแกเขาวา "อยารองไห" แลวพระองคเสด็จเขาไป
ใกลถูกตองโลง คนหามศพนั้นก็หยุดยืนอยู พระองคจึงตรัสวา "ชายหนุ มเอย เราสั่ งเจาวา ลุ กขึ้ นเถิ ด" คนที่ ตายนั้ นก็ลุ กขึ้ นนั่ งเริ่ มพูด
พระองคจึงทรงมอบชายหนุมใหแกมารดาของเขา"
ก อนที่ พระเยซูคริสต จะถูกตรึ งบนไม กางเขน พระองคไดถูก
โบยตีและพวกทหารก็เอาหนามสานเปนมงกุฎสวมพระเศียรของพระองค
บางคนเยาะเยยและตบพระพักตรของพระเยซูคริสต หลังจากที่ พระเยซู
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คริสตไดสิ้นพระชนมบนไมกางเขนแลว เขาเอาพระศพของพระเยซูคริสต
ไปฝงไวในอุโมงค และตอมาเปนเวลาอีกสามวั นพระองค ได ทรงฟ นมา
จากความตายปรากฏแกเหลาสาวก และอยูกับพวกเขาเปนเวลา 40 วัน
กอนที่พระองคเสด็จขึ้นสูสวรรค พระเยซูคริสตทรงใหโธมัสสาวกคนหนึ่ง
ที่ ชอบสงสัยพิ สูจน ว าพระองคไดฟ นคืนพระชนมแลว "แต ฝายโธมัสที่
เขาเรียกกันวา ดิดุโม ซึ่งเปนสาวกคนหนึ่งในสิบสองคนนั้น ไมไดอยูกับ
พวกเขาเมื่ อพระเยซูเสด็จมา สาวกอื่ น ๆ จึงบอกโธมัสวา "เราไดเห็น
องคพระผูเปนเจาแลว" แตโธมัสตอบเขาเหลานั้นวา "ถาขาไมเห็นรอยตะปูที่พระหัตถของพระองค และไมไดเอานิ้วของขาแยงเขาไปที่รอยตะปู
นั้ น และไมไดเอามือของขาแยงเขาไปที่ สีขางของพระองคแลว ขาจะไม
เชื่อเลย" ครั้นลวงไปแปดวันแลว เหลาสาวกของพระองคอยูดวยกันขาง
ในอีก และโธมัสก็อยูกับพวกเขาดวยประตูปดแลว พระเยซูเสด็จเขามา
และประทับยืนอยู ทามกลางเขาและตรัสวา "สันติสุขจงดํารงอยู กับทาน
ทั้ งหลายเถิ ด" แลวพระองค ตรัสกับโธมัสว า "จงยื่ นนิ้ วมาที่ นี่ และดู มือ
ของเรา จงยื่นมือออกคลําที่สีขางของเรา อยาขาดความเชื่อ
เลย แตจงเชื่อเถิด" โธมัสทูลตอบพระองควา "องคพระผูเปนเจาของขาพระองค และพระเจาของขาพระองค" พระเยซู ตรัสกับเขาวา "โธมัสเอ ย เพราะท านได เห็นเรา
ทานจึ งเชื่ อ ผู ที่ ไมเห็นเราแตเชื่ อก็เปนสุข"" (ยอหน
20:24-29)
แลวขาพเจาจะรอดไดอยางไร?
คําตอบสําหรับคําถามนี้ คือ จงเชื่ อในพระเยซูคริสต องคพระผู เปนเจา
แลวเมื่อไหรขาพเจาควรจะรับเชื่อ?
เดี๋ยวนี้ "พระองคตรัสวาในเวลาอันชอบเราไดฟงเจา ในวันแหง
ความรอดเราไดชวยเจา นี่แนะ บัดนี้ เปนเวลาอันชอบ นี่แนะ บัดนี้เปน
วันแหงความรอด"
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ถ าท านต องการกลับใจเสียใหมมาหาพระเจา ขอใหทานอธิษฐานดังนี้ "ขาแตพระบิดาเจาผูทรงสถิตในสวรรค ขาพระองคเปนคนบาป
ที่ อยู หางไกลจากพระเจา แตเดี๋ ยวนี้ ขาพระองคไดรู จักพระเจาสรางโลก
ที่ เที่ ยงแท แล ว ขาพระองค เชื่ อว าพระเยซู คริสตทรงเปนพระเจาที่ เสด็จ
มารับสภาพมนุษย และพระองคไดทรงสิ้ นพระชนมบนไมกางเขน และ
พระโลหิ ตของพระองค ได ไหลออกชําระความผิดบาปของข าพระองคคน
บาปทั้งหลาย
ข าพระองค เชื่ อวา พระเยซูคริ สตไดฟ นขึ้ นมาจากตายในวั นที่
สามและพระองคทรงพระชนมอยู เปนนิจ ขอพระเยซู คริสต โปรดชําระ
ความบาปใหขาพระองค ขอบคุณพระเจาสําหรับความรอดที่พระองคทรง
ประทานให ในพระนามของพระเยซูคริสต เอเมน"
เรียนทานที่ยังลังเลไมตัดสินใจรับเชื่อ
เราขอวิงวอนทานไดใชเวลาตรึกตรองความจริงของชีวิตนี้ โปรด
หยุดใครครวญดวยเหตุและผลโดยทําใจเปนกลางไมโอนเอียงไปทางฝาย
ไหน ขอโปรดอยาปดประตูใจของทานใหสนิท
พระเยซูคริสตพระองคทรงรักทาน พระองคทรงเคาะที่
ประตู ใจของท าน พระองคพรอมทุกเวลาที่ จะเขาไปหาทาน
เพียงแตทานเปดใจออกตอนรับพระองค
อนึ่งความรอดมีไวสาํ หรับคนเปนเทานั้น คนที่ตายแลวไมมีสิทธิ์
กลับใจในนรก ถาหมดลมหายใจเมื่อไหรก็หมดโอกาสเมื่อนั้น แตเดี๋ยวนี้
โอกาสเปนของทานแล ว เราหวั งว าท านจะเปนเพื่ อนของเราในสวรรค
การมาหาพระเยซูคริสตมีแตไดไมมีเสีย
1.ไดรับความรอด
2.ไดรับสันติสุข
3.ไดพนอํานาจของผีมารซาตาน
4.ไดรับการทรงนําจากพระเจาฯลฯ
ขอพระเจาอวยพร
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ถาทานรับเชื่อหรือสนใจโปรดทําเครื่องหมาย X ลงในชอง [ ]
ตามความตองการ
[]
ข าพเจ าได ต อนรั บพระเยซู คริ สต เป นพระผู ช วยให รอดและเป น
พระเจาในชีวิตขาพเจาแลว
[]
ขาพเจาอยากจะตอนรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด
[]
ขาพเจาอยากเรียนบทเรียนไปรษณียฟรี (ความสวางแหงชีวิต)
[]
ขาพเจาตองการหนังสือเพิ่มเติม (ฟรี)
[]
ขาพเจาตองการใหทานไปเยี่ยมที่บาน
ชื่อ
ที่อยู
กรุณาสง
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