พิจารณาธรรมชาติ
เขียนโดย

อ. นิรนั ดร์ พรหมเมตตา
ไหมครับ? คนเกือบทุกคนรักและคิดว่าธรรมชาติเป็ น สิง่
คุณชอบธรรมชาติ
มหัศจรรย์ทน่ี ่าประทับใจ ผมเองก็ชอบธรรมชาติเหมือนกัน ธรรมชาตินนั ้ ยอด
เยีย่ ม สวยงาม น่ าสนใจมาก... ใช่ไหม?
ผมมีคาถามอีกข้อ ไม่ทราบว่าคุณจะช่วยผมตอบได้ไหม คือ บางคนคิด
หรือเดาเอาว่าธรรมชาตินนั ้ เกิดขึน้ มาเองโดยบังเอิญหรือเกิดขึน้ โดยธรรมชาติ
แต่พวกเขาก็มกั จะยอมรับว่าตนเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าธรรมชาติเกิดขึน้ ได้
อย่างไร
มีคนอีกฝา่ ยหนึ่งทีไ่ ม่เห็นด้วยกับฝา่ ยแรก พวกเขาค้านว่า “ไม่มที าง
เป็นไปได้หรอกทีธ่ รรมชาติจะเกิดขึน้ มาได้โดยบังเอิญ” พวกเขาชีใ้ ห้เห็น
ประเด็นหลายประเด็นว่า ธรรมชาติน่าจะถูกออกแบบขึน้ อย่างสมเหตุสมผล
มากกว่า และกล่าวอีกว่า น่าจะต้องมีผอู้ อกแบบ มีผสู้ ร้าง และมีเจ้าของ
เพราะว่าธรรมชาติ (สิง่ มีชวี ติ บนโลก) ทัง้ หมดล้วนวิเศษ ดีเยีย่ ม และงดงาม
เป็นอย่างยิง่ ดังนัน้ ธรรมชาติจงึ ไม่สามารถ “เกิดขึน้ มาเองได้” ไม่มที างเลย

ทาไมอ๊อกซิ เจนที่จาเป็ นต่อสิ่ งมีชีวิตไม่ได้ถกู ใช้ไปจนหมด?
ตัวอย่างหนึ่ง คือ เรารูว้ ่าเราต้องใช้อ๊อกซิเจนเพื่อหายใจ สิง่ มีชวี ติ ทุกชนิด
พึง่ พาอ๊อกซิเจน แม้แต่ปลาก็ดว้ ย เราดึงอ๊อกซิเจนมาจากบรรยากาศเมือ่ เรา
หายใจเข้า มันจะเข้าสู่ปอดของเรา และจะเข้าสู่กระแสเลือดของเรา จากนัน้ มัน
จะถูกส่งไปทัวร่
่ างกายของเราโดยผ่านทางเม็ดเลือด และฟื้นฟูชวี ติ ของแต่ละ
เซลล์ มันหล่อเลีย้ งเซลล์ต่างๆ ในร่างกายของเรา และขับของเสียออกไปนอก
ร่างกายของเราในรูปของคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เมือ่ เราหายใจออก สมมติว่ามีคน
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ถูกขังอยูใ่ นห้องทีป่ ิดสนิท ทีแ่ ล้วอ๊อกซิเจนไม่สามารถเข้ามาได้ หลังจากเวลา
ผ่านไปไม่นาน คนๆ นัน้ จะตายเมือ่ อ๊อกซิเจนในห้องถูกใช้ไปจนหมดย
ถ้าลองพิจารณาดูว่า โลก
ของเราในปจั จุบนั มีคนอาศัยอยู่
มากกว่า 6 พันล้านคน แล้ว
เพราะอะไรเราถึงไม่ตายเพราะ
ขาดอ๊อกซิเจน? อ๊อกซิเจน
ผลิตขึน้ ใหม่ได้จากทีไ่ หน? และ
เพราะอะไรถึงใช้ไม่หมด? สิง่ ทีน่ ่าสนใจคือ ใบของต้นไม้สเี ขียวจะดูดซึม
คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ทถ่ี ูกปล่อยออกมาและแปลงกลับไปเป็นอ๊อกซิเจนอีกครัง้
ช่างน่ าอัศจรรย์จริงๆ
ต้นไม้มนั รูไ้ ด้อย่างไรว่าจะต้องสร้างอ๊อกซิเจนเพื่อเรา? มีประธาน
คณะกรรมการต้นไม้ทไ่ี ด้เรียกประชุมฉุกเฉิน แล้วลงมติกนั ว่าพวกมันจะต้องช่วย
มนุษย์กบั สัตว์นานาพันธุห์ รือ? หรือว่า
มีผู้ออกแบบที่ชาญฉลาด เป็ นวิศวกร
มหัศจรรย์ ทีไ่ ด้ออกแบบและสร้างต้นไม้
มาเป็ นประโยชน์ แบบนี้เอาไว้เพื่อเรา?
น่ าคิดเหมือนกันใช่ไหม?

ดอกไม้จริ งกับดอกไม้เทียม – แยกอย่างไร?
เคยพิจารณาดูดอกไม้ไหม? มันสวยงาม ซับซ้อน บอบบาง และมีสสี นั
สดใสมากแค่ไหน?
คุณคิดว่าคนเราสามารถสร้างดอกไม้จริงขึน้ มาได้ไหม? คงไม่ได้ ใช่ไหม?
อย่างไรก็ตาม มนุษย์เราสามารถประดิษฐ์ดอกไม้เทียมทีด่ ูเหมือนดอกไม้จริงเป๊ะ
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จับดูแล้วก็คล้ายๆ กันกับดอกไม้จริง แต่มนุษย์ไม่สามารถ
สร้างดอกไม้จริงได้ ไม่มใี ครทาได้
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ทีจ่ ริงแล้ว หากมีช่อดอกไม้เทียมตัง้ ไว้ค่กู บั ช่อดอกไม้
จริง บางครัง้ คุณจะไม่สามารถแยกออกได้เลยว่าอันไหนจริง
อันไหนเทียม ใช่ไหม? คุณเคยลองจับดอกไม้เพื่อดูว่ามัน
เป็นของจริงหรือของเทียมไหม? บางครัง้ ก็แยกออกได้ยาก
อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณทิง้ มันไว้บนโต๊ะในห้องสักหนึ่งสัปดาห์แล้วกลับมาดู
คุณคิดว่าจะแยกออกไหม? คงแยกออกได้แน่นอน เพราะดอกไม้จริงคงตาย
และเหีย่ วเฉาไปแล้ว ในขณะทีด่ อกไม้เทียมยังดูดเี หมือนเดิม ทีจ่ ริงแล้ว มันก็
ตายทัง้ คู่ เพราะดอกไม้เทียมไม่เคยมีชวี ติ เหมือนกับดอกไม้จริงตัง้ แต่แรกแล้ว

ดวงตาของคนเรา (อวัยวะมหัศจรรย์ที่เปิ ดสัมผัสเรากับสิ่ งแวดล้อม)
เรารูไ้ ด้อย่างไรว่าดอกไม้สวยงาม? หรือต้นไม้ หรือความงดงามอื่นๆ ของ
ธรรมชาติลอ้ มรอบตัวเรา? เรารับรูไ้ ด้เพราะเราเห็นด้วยตาของเรา คุณเคย
คิดไหมว่าดวงตาของเรายอดเยีย่ มและมหัศจรรย์มากแค่ไหน หรือลองคิดดูว่า
ชีวติ ของเราจะเป็ นอย่างไรถ้าไม่มดี วงตา?
ดวงตาของเราเป็ นเพียงแค่กอ้ นเลือดและเนื้อกลมๆ
เล็กๆ 2 ก้อน เหมือนกับองุ่นเม็ดใหญ่ๆ 2 เม็ด ถึงกระนัน้
ตาของเราสามารถช่วยให้เรารับรูส้ มั ผัสกับสิง่ ต่างๆ รอบตัว
ของเราได้ เรามีตาของเรา ไม่ใช่เพื่อให้เราหาหนทางที่
จะไปมาโดยไม่ชนหรือสะดุดกับอะไรเท่านัน้ แต่หลักๆ แล้วคือเพื่อให้เรามอง
เห็นและชื่นชมไปกับภาพอันสวยงามของธรรมชาติรอบๆ ตัวเรา ไม่ใช่ความ
มหัศจรรย์เบือ้ งล่างเท่านัน้ แต่รวมถึงความมหัศจรรย์ของดวงดาว และกาแล็ค
ซีเ่ หนือหัวของเราด้วยเช่นกัน
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ตาของเรามีกล้ามเนื้อควบคุมที่ช่วยใน
การติดตามวัตถุท่เี คลื่อนทีอ่ ย่างรวดเร็วได้
โดยที่เราไม่ต้องคิดก่อนเพื่อควบคุมมันด้วย
ซ้าไป ตาของเราสามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อ มที่ส ว่ า งและมืด ได้โ ดย
อัตโนมัติ ตาของเราสามารถแยกแยะความ
แตกต่างระหว่างสี แสงและเงาได้หลายล้าน
แบบ อย่างเช่นดอกไม้สวยงามที่เ ราชอบชื่นชม ตาของเรามีเลนส์
เหมือนกับเลนส์ของกล้องอันยอดเยีย่ ม แต่เลนส์ตาของเราดีกว่าเลนส์ของ
กล้องหลายๆ เท่า ตาของเราสามารถปรับโฟกัสเองโดยอัตโนมัตใิ ห้เห็น
คมชัดเมื่อเราเพ่งมองสิง่ ที่อยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ เวลาที่แสงเข้าตาเรา มันจะ
ผ่านไปยังเลนส์โฟกัส และภาพของวัตถุท่เี รากาลังมองจะปรากฏอยู่บน
กาแพงด้านหลังดวงตาของเรา ที่มชี ่อื ว่า จอตา หรือ เรติน่า (Retina)
จากนัน้ ภาพจะถูกส่งจากจอของดวงตา ไปแสดงเป็ นภาพในสมองของเรา
แล้วสมองของเราจะสามารถบันทึกภาพเหล่านัน้ เป็ นความทรงจาเพื่อระลึก
นึกถึงในภายหลังได้
ที่จริงแล้ว นักวิทยาศาสตร์บอกว่าเซลล์เล็กๆ เซลล์เดียวในจอตาหรือ
เรติน่าของดวงตาเรามีพลังอานาจมากยิง่ กว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ทงั ้ หมด
ที่เคยถูกสร้างขึ้นมา และจอตาในดวงตาเรามีเซลล์เล็กๆ ที่ทรงพลังเหล่านี้
เป็ นล้านๆ เซลล์ ถ้าทัง้ หมดนี้เป็ นความจริง ดวงตาของเราจะเกิดขึ้นมา
ได้เองหรือบังเอิญเกิดขึ้นมาได้อย่างไร? มันจะต้องถูกออกแบบและสร้าง
ขึน้ โดยใครสักคนหนึ่งทีช่ าญฉลาด และมีฤทธิ ์อานาจที่ไม่จากัด เหนือมนุ ษย์
ธรรมดาทัวไป
่
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เราจะหยิบดอกไม้ท่สี วยงาม
ขึ้นมาได้อย่างไร หากไม่มมี อื หรือ
แขน ที่จะหยิบขึ้นมา เพื่อชื่นชม
ความงามของมันใกล้ๆ และเพื่อ ดมกลิ่นอันหอมหวานของมัน ? เรา
สามารถจับก้านดอกไม้ได้แน่ นพอที่จะเด็ดดอกไม้ขน้ึ มาได้ แต่กส็ ามารถ
สัมผัสกลีบดอกไม้ได้อย่างอ่อนโยนจนไม่ทาให้มนั บุบสลาย... (ที่จริงเรา
สามารถขยายความออกไปได้ม ากกว่ า นี้ อีก มากมายโดยการอธิบ าย
เกี่ยวกับมือ ของเรา แขน การสัมผัส กล้ามเนื้อ และประสาทสัมผัส แต่
คาอธิบายเท่านี้กค็ งเพียงพอแล้ว)

จมูกกับหูของคนเรา (อวัยวะสัมผัสที่มหัศจรรย์อีก 2 ส่วน)
เรารูไ้ ด้อย่างไรว่าดอกไม้มกี ลิน่ หอม? จมูกของมนุษย์เราสามารถแยกแยะ
กลิน่ ต่างๆ ได้ แล้วจะส่งข้อมูลกลิน่ นัน้ ขึน้ สู่สมองทีส่ ามารถจดจาไว้ดว้ ย เมือ่
เราได้กลิน่ เราจะรูท้ นั ทีว่ามันมาจากอะไร
สาหรับหูนนั ้ เมือ่ เราได้ยนิ เสียงนกร้องหรือเสียงอื่นๆ ในปา่ หรือว่าทีอ่ ่นื ๆ
เรารูไ้ ด้อย่างไรว่าเป็ นเสียงอะไร? ไม่ว่าจะเป็ นเสียงฝนทีต่ กปรอยๆ หรือเสียง
ลมทีพ่ ดั ผ่านต้นหญ้าและต้นไม้? เราสัมผัสกับเสียง
นัน้ ด้วยหูของเรา หูของเราสามารถแยกแยะเสียงต่างๆ
ได้ เช่น เราสามารถแยกเสียงพูดของแต่ละคน เพราะ
ภายในหูเรามีส่วนประกอบต่างๆ ที่ละเอียดมาก
สามารถรับเอากระแสคลื่นของเสียงในอากาศและส่ง
ข้อมูลสู่สมอง เราจึงได้ยนิ น่าวิเศษมากทีเดียว
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ไก่กบั ไข่ อะไรเกิ ดก่อน? หรือต้นมะพร้าวหรือลูกมะพร้าว?
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บางคนชอบถามกันว่า “อะไรเกิดก่อนกัน ระหว่างไก่หรือไข่?” บางคน
บอกว่าไก่เกิดก่อน เพราะมันออกไข่ได้ บางคนก็บอกว่าไข่เกิดขึน้ มาก่อน ไก่
กับไข่... ไข่กบั ไก่ เราจะหาคาตอบได้ไหม?
คงเหมือนกับต้นมะพร้าวกับลูกมะพร้าว... อะไรเกิดขึน้ มาก่อน และเพราะ
อะไร? มีคาตอบไหม? ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม
คาถามที่สาคัญกว่านัน้ คือ ในตอนแรกเริม่
ทัง้ คู่เกิดขึน้ มาได้อย่างไร? จูๆ่ มันเกิดขึน้ มา
เองได้ไหม? หรือว่ามีผทู้ เ่ี ป็นวิศวกรยอดเยีย่ ม
ออกแบบสร้างมันขึน้ มาอย่างมีเหตุมผี ล?

ชีวิตเกิ ดขึน้ มาได้อย่างไร?
คุณเคยคิดไหมว่าชีวติ เกิดขึน้ มาได้อย่างไร? ลูกไก่ฟกั ออกมาจากไข่ของ
แม่ไก่และมีชวี ติ ลูกมะพร้าวตกลงมาจากต้นมะพร้าว หล่นลงสู่ดนิ และงอกขึน้
มีชวี ติ ทารกเกิดมาจากท้องแม่และมีชวี ติ ปลาผสมพันธุอ์ อกไข่และไข่มชี วี ติ
เติบโตกลายเป็ นลูกปลาตัวใหม่ ดอกไม้ทส่ี วยงามงอกและเติบโตมาจากเมล็ดเล็กๆ
และทัง้ หมดนี้ต่างก็เป็ นชีวติ หลากหลายรูปแบบและหลากหลายชนิด
ในปจั จุบนั วิทยาศาสตร์และวิทยาการทีล่ ้าสมัยสามารถสร้างสิง่ ยิง่ ใหญ่ได้
มากมาย แต่วทิ ยาศาสตร์กบั วิทยาการทีล่ ้าสมัยเหล่านี้กลับไม่สามารถสร้างชีวติ
ใหม่ขน้ึ มาได้เลย

มนุษยชาติ และการกลับชาติ มาเกิ ดใหม่
คุณเคยสงสัยไหมว่าตัวคุณมาจากไหน หรือมนุ ษย์เกิดขึน้ มาได้อย่างไร?
มาจากพ่อแม่กใ็ ช่ แต่คุณเคยพิจารณาดูไหมว่า ผูช้ ายคนแรกกับผูห้ ญิงคนแรกมา
จากไหน? หรือมนุษย์ค่แู รกนัน้ เกิดขึน้ มาได้อย่างไร? หรือคุณเคยพิจารณาไหม
ว่า เวลาทีท่ ารกเกิดขึน้ มา ชีวติ กับจิตวิญญาณของทารกนัน้ มาจากไหน?
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บางคนบอกว่ามนุษย์เราเพียงแต่กลับชาติ
มาเกิดใหม่ในโลกอีกครัง้ หลังจากที่ต ายไป
แต่ถ้ามนุ ษย์กลับชาติมาเกิดใหม่อกี ครัง้ หรือ
ถูกรีไซเคิลใหม่อกี ครัง้ แล้วประชากรของโลก
เพิม่ จานวนขึน้ เรือ่ ยๆ ได้อย่างไร?

ยกตัวอย่างเช่น ประชากรของประเทศไทย
กาลังเพิม่ จานวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ เมือ่ ประมาณ
35-40 ปีทแ่ี ล้ว มีผลเมืองไทยอยูร่ าวๆ 40 ล้านคน แต่ตอนนี้มอี ยู่มากกว่า 60
ล้านคน เพิม่ ขึน้ กว่า 20 ล้านคนภายในเวลาไม่ก่ปี ี แล้ว 20 ล้านคนนี้มาจาก
ไหน? คงไม่ใช่กลับชาติมาเกิดแน่ นอน เพราะประชากรเพิม่ ขึน้ ทัวโลก
่
แล้ว
จานวนคนทีเ่ พิม่ ขึน้ มากมายมาจากไหน ถ้าเราตายและกลับมาเกิดใหม่ในโลกนี้?

บรรพบุรษุ ของเรา – มาจากคนหรือลิ ง
บางคนเสนอว่าบรรพบุรษุ ของเรามาจากลิง ขอ
อนุญาตถามหน่อย บรรพบุรุษของคุณมีลกั ษณะและ
หน้าตาเหมือนลิงไหม? ไม่ใช่ของผมล่ะ การพูดแบบนี้
มันดูถูกเรานะนี่!

การถ่ายเลือด
ลองคิดดูว่า มนุษย์ทุกเชือ้ ชาติสามารถบริจาคและถ่ายเลือดให้กนั และกันได้
แต่ไม่มใี ครรับเลือดจากลิงหรือสัตว์ชนิดอื่นๆ ได้เลย เพราะอะไร ถ้ามนุษย์เรา
มาจากลิง? พอจะรูค้ าตอบไหม? ก็เพราะว่ามนุษย์เราไม่ได้มาจากลิง

ต้นกาเนิ ดของโลกกับจักรวาล
มากยิง่ ไปกว่านัน้ คุณเคยคิดไหมว่าโลกกับจักรวาลของเรานี้ มันเกิดขึน้ มา
ได้อย่างไร?
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พวกนักวิทยาศาสตร์ นักวิจยั นักค้นคว้า และนักดาราศาสตร์ มีทฤษฏี
เกีย่ วกับความคิดทีว่ ่า หลายสิง่ หลายอย่างในธรรมชาติ “เกิดขึน้ มาได้เอง” โดย
บังเอิญ โดยตัวของมันเอง ฯลฯ
บางคนในพวกนี้เชื่อทฤษฏีการระเบิดครัง้ ใหญ่ ทีเ่ รียกกันว่า “ทฤษฏีบกิ๊ แบง”
(Big Bang) ซึ่งอ้างว่าการระเบิดครัง้ ใหญ่ใ นอดีตกาลนี้ เป็ นเหตุใ ห้โลกกับ
จักรวาลเกิดขึน้ มา

ทฤษฏีนี้คงเชื่อได้ยาก
ถ้าลองคิดดูว่าทุกสิง่ ทุกอย่างมันละเอียดและสัมพันธ์กนั อย่างไร ทฤษฏี
วิวฒ
ั นาการคงเชื่อได้ยาก
Dr. Albert Einstein (ดร.อัลเบิรต์ ไอน์สไตน์) นักคณิตศาสตร์ และนัก
ค้นคว้า ชาวเยอรมันผูม้ ชี ่อื เสียงเลื่องลือ เป็นผูค้ ดิ ค้น “ทฤษฎีสมั พัทธภาพ”
(Einstein's Theory of Relativity)
ทุกวันนี้บรรดาผูเ้ ชีย่ วชาญถือกันว่า
ดร.ไอน์สไตน์ เป็ นนักวิชาการทีฉ่ ลาดทีส่ ุด
ทีโ่ ลกรูจ้ กั เป็นสิง่ ทีน่ ่ าสนใจทีเ่ ขาปฏิเสธ
สิง่ เหล่านี้ รวมถึง "ทฤษฏีบกิ๊ แบง" ด้วย
เพราะเขาคิดว่ามันเป็ นไปไม่ได้
ดร.ไอน์สไตน์ กล่าวว่า "การทีจ่ กั รวาล
เกิดขึน้ มาได้โดยอุบตั เิ หตุหรือโดยบังเอิญ
มันมีความเป็ นไปได้เท่ากับทีพ่ จนานุกรม
ฉบับสมบูรณ์จะสามารถจัดเรียงประกอบกันเกิดขึน้ มาจากการระเบิดในโรงพิมพ์"
ซึง่ แน่ นอนว่าเป็ นไปไม่ได้

เรื่องราวของเพื่อน 2 คนที่รกั ธรรมชาติ
เคยได้ยนิ เรือ่ งเล่าเกีย่ วกับเพื่อน 2 คนทีช่ ่อื นาย “ก” กับ นาย “ข” ไหม?
นาย “ก” อาศัยอยูใ่ นเมืองใหญ่ อยูม่ าวันหนึ่ง นาย “ก” ได้เดินทางไปเยีย่ ม
เพื่อนสนิทของเขา คือนาย “ข” ซึง่ อาศัยอยูใ่ นภูเขาท่ามกลางทัศนียภาพที่
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สวยงาม ทัง้ คู่เป็ นคนทีร่ กั ธรรมชาติมาก ดังนัน้ ในเช้าวันรุ่งขึน้ นาย “ข” จึง
ชวนเพื่อนของเขา นาย “ก” ไปเดินผ่อนคลายในเส้นทางเดินทีว่ นไปรอบๆ ปา่ ไม้
เวลาผ่านไปหลายชัวโมงขณะที
่
่ทงั ้ คู่เดินคุยกัน ชมต้นไม้ ดอกไม้ นก สัตว์
นานาพันธุ์... ทัง้ ภาพ เสียง กลิน่ และทัศนียภาพรอบๆ ตัว แม้แต่ท้องฟ้า
ด้านบนก็สวยงาม มีเมฆสีขาวลอยล่องอยู่เ หนือหัว เมื่อมองไปไกลๆ ทัง้ คู่ก็
มองเห็นทิวเขาอีกมากมาย
ทัง้ สองเดินผ่านธารน้าทีเ่ ต็มไปด้วยปลา ผ่านทะเลสาบเล็กๆ ทีม่ เี ป็ ดปา่ ว่า
ยวนอยู่ และน้ าตก เมือ่ เดินต่อไปอีกไม่นาน เส้นทางเดินก็เปิดสู่สนามหญ้า
เขียวสดที่โล่งกว้าง มันเป็ น
บริเวณสวยงามอย่างที่ นาย “ก”
ไม่เคยเห็นมาก่อน ผืนดินนัน้
ปกคลุ มไปด้ว ยหญ้าสีเขียวสด
ที่ถูกตัดแต่งเตียนเรียบร้อ ยดี
ที่ตรงกลางเป็ นสวนดอกไม้ท่มี ี
สีสนั สวยงาม เต็มด้วยดอกไม้
สวยงามนานาพันธุ์ ท่ามกลาง
สวนดอกไม้ขนาดใหญ่น้ี มีบา้ น
ขนาดโอ่โถงอยูห่ ลังหนึ่ง สร้างขึน้ ด้วยไม้หลากหลายชนิด มีหน้าต่างกระจกบาน
ใหญ่พร้อมบานเกร็ดและมีหลังคาเป็ นกระเบือ้ งสีทอง มันสวยงามและน่ าทึง่ มาก
จนหาคาบรรยายความอลังการของมันไม่ได้
โอ้โห! ใครเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ล่ะ?” นาย “ก” ถามเพื่อนของเขา “ไม่ม ี
หรอก” นาย “ข” ตอบอย่างไม่กระพริบตา “มันอยู่ทน่ี ่ีมาตัง้ แต่แรกแล้ว” “อะไร
นะ? จะเป็ นไปได้อย่างไร” นาย “ก” ค้าน “สถานทีท่ ส่ี วยงามขนาดนี้ตอ้ งมี
เจ้าของซิ!” “ไม่มหี รอก เท่าทีเ่ รารูน้ ะ” นาย “ข” ยืนกราน “ถ้าอย่างนัน้ ใคร
เป็นคนสร้างและใครเป็นสถาปนิกทีอ่ อกแบบล่ะ?” นาย “ก” ถาม “ไม่มใี คร
สร้างและไม่มใี ครออกแบบ อย่างทีฉ่ นั บอกไปแล้ว มันอยูท่ น่ี ่ีมาตัง้ แต่แรกแล้ว
นานเกินกว่าทีใ่ ครจะรูไ้ ด้” นาย “ข” ยืนยัน นาย “ก” เลิกถาม แต่มนั ฟงั ดูไม่
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สมเหตุสมผลเลยสาหรับตัวเขา “เพื่อนของฉันต้องเข้าใจผิดแน่ๆ” เขาคิดในใจ
“มันต้องมีคนสร้างแน่ นอน คนออกแบบ คนปลูก และเจ้าของด้วย”
บ้านสามารถออกแบบและก่อสร้างตัวมันเองได้ไหม? มีอะไรที่สามารถ
ประกอบตัวมันเองขึน้ มาได้บา้ ง?
จะมีบ้านไหนซึง่ ไม่มสี ถาปนิก ผูอ้ อกแบบ ผูส้ ร้าง หรือเจ้าของ? … บ้าน
สร้างตัวมันเองขึ้นมาได้เองหรือ ? มีอะไรบ้างที่ออกแบบและสร้างตัวมัน
ขึ้นมาได้เอง? นาฬิกาข้อมือสามารถสร้างตัวมันเองขึ้นมาได้ไหม? หรือ
รถยนต์? คงไม่มที าง! เป็ นไปไม่ได้! ผมไม่เคยเห็น แล้วคุณล่ะ เคยเห็นไหม?
บ้านสวยงามทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ นของ นาย “ข” จะเกิดขึน้ มาเองได้ไหม? แล้วบ้าน
ทีค่ ุณอยูอ่ าศัยล่ะ? คงไม่มที างแน่ นอน! บ้านทุกหลังจะต้องถูกออกแบบและ
สร้างขึน้ มาโดยใครบางคน จริงไหม?
จะมีบา้ นไหนสร้างได้โดยไม่ม ี
สถาปนิกหรือผูอ้ อกแบบ โดยไม่ม ี
แบบ ไม่มคี นสร้าง คนดูแลกากับ
หรือเจ้าของ? มีทไ่ี หนบ้าง? เท่าที่
ผมรูก้ ไ็ ม่มเี ลย

กฎธรรมชาติ – ประเด็นสาคัญ
นอกจากสิง่ เหล่านี้ทช่ี วนให้พจิ ารณาเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วว่า มีผอู้ อกแบบ สร้าง
ธรรมชาติหรือไม่ เขาก็ยงั อ้างถึงกฎธรรมชาติต่างๆ ทีอ่ ยูค่ งทีแ่ ละไม่เปลีย่ นแปลง
ด้วย เป็ นเหมือนกฎกติกาทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังและเป็ นกฎกติกาหรือหลักการทีค่ วบคุม
ระบบการเคลื่อนไหวและการทางานของวิทยาศาสตร์ทุกๆ แขนง ไม่ว่าจะเป็ น
ชีววิทยา (รวมทัง้ ระบบการทางามของอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของคนเรา)
วิชาพลังงานด้านต่ างๆ วิชาเคมี คณิตศาสตร์ ระบบไฟฟ้ า อัตราความเร็ว
ความสว่าง ความมืด ความร้อน ความหนาวเย็น ความหนักเบา แรงเหวีย่ ง แรงถ่วง
แรงผลักดัน แรงกดดัน แรงดึงดูด แรงโน้มถ่วง (เช่นแรงดึงดูดของโลก) จักรวาลวิทยา
และอุณหพลศาสตร์ (กฎแห่งเทอร์โมไดนามิกส์) เป็ นต้น
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ยิง่ กว่านัน้ อีก ในปจั จุบนั นี้มพี วกนักวิทยาศาสตร์ดา้ นชีววิทยาของเซลล์
ได้คน้ พบระบบ “ดีเอ็นเอ” (DNA) ซึง่ เป็ นสารเคมีพเิ ศษชนิดหนึ่ง มีลกั ษณะเป็น
ลูกโซ่ค่ขู ดเกลียว ไว้อยูใ่ นเซลล์ทุกๆ เซลล์ของสิง่ มีชวี ติ ทุกชนิด เช่น มนุษย์
สัตว์ นก ปลา แมลง พืชพรรณต้นไม้ ฯลฯ แล้วใน ดีเอ็นเอ นัน้ มีพมิ พ์เขียว
ละเอียดทีม่ ขี อ้ มูลบ่งบอกถึงโครงสร้างของสิง่ เหล่านัน้ ลองคิดดูนะครับ ระบบ
ดีเอ็นเอ นี้ซง่ึ เป็นส่วนหนึ่งของกฎธรรมชาติจะเกิดขึน้ เองได้อย่างไรกัน?
บางคนเสนอว่า กฎธรรมชาติต่ างๆ เหล่ า นี่ดารงอยู่ม าตลอด ไม่มใี คร
ออกแบบประดิษฐ์ขน้ึ มาหรอก มีแต่คน้ หาพบเอา หากเช่นนัน้ แล้วมันมาจาก
ไหน? ต้องมาจากผูเ้ ชีย่ วชาญผูใ้ ดผูห้ นึ่งทีม่ เี หตุผล มีสติปญั ญาและความรอบรู้
อันแตกฉาน พร้อมประกาบฤทธานุภาพสูงสุดไม่มที เ่ี ปรียบเทียบได้–ทัง้ ในโลก
หรือทัวจั
่ กรวาล

ในที่สดุ ฝ่ ายไหนเข้าใจถูก?
ดังนัน้ เมือ่ พิจารณาดูทงั ้ หมดแล้ว คุณคิดว่าฝา่ ยไหนเป็ นฝา่ ยทีเ่ ข้าใจ
ถูกต้อง? โลกนี้ (คือ ธรรมชาติ) น่าจะมีเจ้าของ ผูส้ ร้าง หรือผูอ้ อกแบบไหม?
ทุกสิง่ ทุกอย่างมันเกิดขึน้ มาได้เองอย่างทีบ่ างคนชอบพูดหรือเปล่า ? หรือ
ว่าจะเป็นอย่างทีบ่ างคนพูดว่ามีผสู้ ร้าง? ผูอ้ อกแบบทีย่ งิ่ ใหญ่? เจ้าของ? คุณ
เคยคิดถึงความเป็ นไปได้ไหมว่า โลกทีเ่ ราอาศัยอยู่น้ี เช่นเดียวกับจักรวาลและ
ธรรมชาติ จะไม่มที างเกิดขึน้ มาได้โดยตัวของมันเอง หรือโดยบังเอิญ แต่เป็น
ผลงานของพระผูส้ ร้าง ผูอ้ อกแบบทีย่ งิ่ ใหญ่และทรงฤทธิ ์ ซึง่ วางแผนและสร้าง
ทุกสิง่ ทุกอย่าง รวมถึงมนุษย์อย่างเราด้วย? คุณเคยคิดเรือ่ งนี้ไหม? มันฟงั
ดูน่าเป็ นไปได้ เมือ่ คุณหยุดคิดไตร่ตรองเรือ่ งนี้อย่างจริงจัง
ในเมือ่ ความจริงคือ สิง่ มหัศจรรย์เหล่านี้ลว้ นมีวตั ถุประสงค์ มีเหตุผล และ
ถูกออกแบบขึน้ มา จึงดูเหมือนว่าจะมีผสู้ ร้าง... ผูอ้ อกแบบ ผูส้ ถาปนา และ
เจ้าของ ถ้าเป็ นเช่นนัน้ คุณคิดว่าผูน้ ้จี ะเป็ นอย่างไร?
เรือ่ งนี้ล่ะ ทีผ่ มว่าน่ าพิจารณาจริงๆ ว่าพระผูส้ ร้างเป็นใคร มีพระลักษณะ
อย่างไร ตอนนี้พระองค์อยูท่ ไ่ี หน ความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์เป็ นอย่างไร
และเราจะรูจ้ กั พระองค์ได้หรือไม่?
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คุณรูไ้ หมว่า พวกทีส่ นับสนุ นว่าโลกนี้มพี ระผูส้ ร้างยังกล่าวด้วยมีหนังสือ
เก่าแก่เล่มหนึ่งทีช่ แ้ี จงให้เราทราบเกีย่ วกับพระองค์ ว่าพระองค์เป็นผูใ้ ด มา
จากไหน พระลักษณะของพระองค์เป็นเช่นไร ทุกสิง่ ทีพ่ ระองค์สร้าง พระองค์
อยูท่ ไ่ี หน พระนาม ตาแหน่งและอานาจของพระองค์มสี งู แค่ไหน
หนังสือเก่าแก่เล่มนี้กย็ งั ชีแ้ จงว่า พระองค์ได้เนรมิตสร้างโดยอานาจคาสัง่
อันเด็ดขาดจากพระโอษฐ์ของพระองค์ และกล่าวว่า แม้คนเราจะไม่สามารถ
มองเห็นพระผูส้ ร้างได้ แต่เพียงเราแลดูธรรมชาติรอบด้านก็จะได้เห็นฝีพระหัตถ์
อันทรงฤทธิ ์ของพระองค์อย่างชัดเจน เป็ นหลักฐานยืนยันว่าพระองค์มจี ริง และ
ทรงพระชนม์อยูต่ ลอดนิรนั ดร์กาล และพระองค์ทรงรักษาให้ทุกอย่างคงไว้ดว้ ย
โดยคาสังและกฎธรรมชาติ
่
ของพระองค์
หนังสือเล่มนี้อธิบายว่าทุกวันนี้พระผู้สร้างยังมองดูพวกเรา อธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์ในขณะนี้ว่าเป็ นอย่างไรบ้าง และบอก
เราแม้กระทังว่
่ า เราสามารถจะมีความสัมพันธ์สนิทกันกับพระองค์เป็ น
ส่วนตัวได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้บอกเราให้รถู้ งึ ความสร้างสรรค์ของพระองค์
ในการทรงสร้าง และเกี่ยวกับบรรพบุรุษของเราและความสัมพันธ์ของพวก
เขาต่อพระผู้สร้างของเรา หนังสือเล่มนี้บอกเราว่าพระนามของพระองค์ใน
ภาษาโบราณมีความหมายว่า ผู้ทรงพระชนม์ หรือ ผู้ทรงสถิตอยู่เสมอมา
หรือ ผู้ทรงสถิตอยู่
หนังสือเล่มนี้ยงั บอกเราว่าพระนามของพระผู้สร้างเป็ นพระนามศักดิ ์สิทธิ ์
สูงส่งและยิง่ ใหญ่จนมนุ ษย์ในสมัยอดีตไม่กล้าจะเอ่ยถึงเพราะเกรงกลัวและเคารพ
หนังสือเล่มนี้บอกเราว่าพระผูส้ ร้างทรงอยูเ่ หนือสิง่ ทัง้ ปวง และมีตาแหน่ง
มากมาย เช่น ผูย้ งิ่ ใหญ่สงู สุด กษัตริยเ์ หนือกษัตริย์ จอมเจ้านายเหนือเจ้านาย
พระผูท้ รงเป็ นอยูอ่ ยูต่ งั ้ แต่ดกึ ดาบรรพ์ พระผูท้ รงพระชนม์ ผูท้ รงชอบธรรมและ
บริสุทธิ ์ ฯลฯ
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หนังสือเก่าแก่ของพระผูส้ ร้างบอกเราว่าพระผูส้ ร้างทรงเป็นอยูก่ ่อนสิง่ ทัง้
ปวง ทรงอยูเ่ หนือสิง่ ทัง้ ปวง และบอกว่าพระองค์ไม่มจี ดุ เริม่ ต้นและทีส่ น้ิ สุด
หนังสือเล่มนี้บอกเราว่าพระองค์ทรงเป็นต้นกาเนิดของชีวติ ทัง้ ปวง ทรงเต็มไป
ด้วยสัจจะทัง้ หมด ปญั ญาทัง้ หมด และความรอบรูท้ งั ้ หมด
หนังสือเล่มนี้บอกเราว่าพระองค์ทรงเป็นอยู่มานิจนิรนั ดร์ ตลอดทุกยุคทุก
สมัย และจะเป็ นอยูต่ ลอดนิจนิรนั ดร์เบือ้ งหน้า ไม่มผี ใู้ ดจะยิง่ ใหญ่กว่า
พระองค์ และไม่มผี ใู้ ดสร้างพระผูส้ ร้าง เพราะพระองค์ทรงเป็นอยูก่ ่อนทีจ่ ะสร้าง
โลกและทุกสิง่ ทุกอย่างในโลก

ฝี พระหัตถ์ของพระผูส้ ร้าง
พระองค์ทรงสร้างธาตุทุกชนิด ธรรมชาติ ดวงดาวในฟ้าสวรรค์เบือ้ งบน
ปลาในน้า พืชทุกชนิด ผลไม้ทุกชนิด และดอกไม้ทุกชนิด พระองค์ทรงสร้าง
อาหารทีเ่ รารับประทานทุกวัน เพื่อเลีย้ งชีวติ ของเราและเพื่อให้เราสาราญใจ
พระองค์ทรงสร้างมหาสมุทร ลาธาร ผืนดิน ภูเขา ต้นไม้ในปา่ สัตว์ปา่ และ
สัตว์เลีย้ ง นก และสัตว์ชนิดอื่นๆ ทุกชนิด พระองค์ทรงสร้างทัง้ สิง่ ทีเ่ รา
มองเห็นและมองไม่เห็น นอกจากนัน้ พระองค์ยงั เป็ นผูก้ าหนดกฎเกณฑ์
ธรรมชาติทุกข้ออีกด้วย

วัตถุประสงค์ และการออกแบบของพระผูส้ ร้าง
พระองค์ทรงสร้างทุกสิง่ ทุกอย่างด้วยความดี ความสวยงาม ตาม
วัตถุประสงค์และเหตุผล ทุกสิง่ ทีพ่ ระองค์ทรงสร้างสามารถแพร่ขยายพันธุ์
ของมันเองได้ ทุกอย่างแสดงให้เราเห็นถึงพระองค์ และทุกสิง่ ทุกอย่างเกิดขึน้
เพื่อความสุขและความชื่นชมของพระองค์ ตามวัตถุประสงค์ของพระองค์ เพื่อ
สะท้อนให้เห็นพระสิร ิ สง่าราศี อานาจ ความงดงาม และสง่าราศีของพระองค์
สิง่ ทีพ่ ระองค์ทรงสร้างไม่มบี าป ไม่มคี วามชัว่ ไม่มกี ารเจ็บปว่ ย ไม่มกี ารแก่ ไม่
มีความตาย ทุกสิง่ ทีพ่ ระองค์สร้างนัน้ สมบูรณ์แบบ นอกจากนัน้ พระองค์ยงั
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ได้สร้างจิตวิญญาณไว้ในตัวเรา และเมือ่ เราตาย จิตวิญญาณนัน้ จะกลับสู่
พระองค์ ในขณะนัน้ ไม่มศี าสนาทีม่ นุษย์สร้างขึน้ มาเองเพราะทุกคนนมัสการ
และสรรเสริญแต่พระผูส้ ร้าง
สรุป คือ ทุกสิง่ ทุกอย่างถูกออกแบบและสร้างขึน้ มาโดยพระองค์ เพื่อนาคา
สรรเสริญมายังพระองค์ และนาเกียรติทส่ี มกับพระนามอันศักดิ ์สิทธิ ์ของ
พระองค์ พระองค์ผเู้ ดียวทีม่ สี ทิ ธิ ์ปกครองเหนือทุกสิง่ ทุกอย่าง และปกครอง
เหนือสิง่ ทีพ่ ระองค์ทรงสร้าง ซึง่ รวมถึงมนุษย์ทุกคนด้วยเช่นกัน

ทูตสวรรค์ และพระผูส้ ร้าง (โลกฝ่ ายวิ ญญาณ)
พระผูส้ ร้างได้เนรมิตสร้างบรรดาทูตสวรรค์ทุกตนด้วยเช่นกัน (เทพกับ
เทวดาก็ว่าได้) พระองค์สร้างให้พวกมันมีสถานะเป็ นวิญญาณศักดิ ์สิทธิ ์และ
บริสุทธิ ์ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามแบบอย่างพระองค์ (แต่ไม่เท่าเทียมพระองค์) เพื่อ
เป็นผูป้ รนนิบตั ริ บั ใช้พระองค์และเป็นทูตของพระองค์ เพื่อจะปฏิบตั ติ ามพระ
ประสงค์ของพระองค์เพียงผูเ้ ดียว และเพื่อนมัสการและรับใช้พระองค์ผเู้ ดียว
พระองค์ทรงสร้างทูตสวรรค์ในนิจนิรนั ดร์ก่อน ก่อนทีพ่ ระองค์จะสร้างโลกนี้และ
ทรงสร้างมนุษย์ซง่ึ เป็ นบรรพบุรษุ ของเรา
เนื่องจากว่าพระผูส้ ร้างทรงเป็ นพระวิญญาณยิง่ ใหญ่สูงสุด ทูตสวรรค์ท่ี
พระองค์สร้างจึงชาญฉลาดและมีฤทธิ ์อานาจ แต่เทียบกับพระผูส้ ร้างไม่ได้เลย
ทูตสวรรค์ตนหนึ่งทีย่ งิ่ ใหญ่ทส่ี ุด มีสง่าราศีท่ีสุด มีช่อื ว่า ลูซเิ ฟอร์ ซึง่ มี
ความหมายว่า ดวงดาวแห่งรุ่งอรุณ (Star of the Morning) ยังมีทูตสวรรค์ท่ี
ยิง่ ใหญ่อย่างนัน้ อีก 2 ตนมีช่อื ว่า มิคาเอล และ กาบริเอล ทัง้ คู่เป็ นแม่ทพั
ของบรรดาทูตสวรรค์ของพระผูส้ ร้าง
ในตอนแรก ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี แต่เมือ่ เวลาผ่านไป เนื่องจากว่าลู
ซิเฟอร์เป็ นทูตสวรรค์องค์สงู สุด จึงเริม่ สังสมความอิ
่
จฉาริษยาและความเย่อหยิง่
ในใจของตน มันต้องการจะยิง่ ใหญ่กว่าพระผูส้ ร้างมันและเจ้านายของมันเอง
ลูซเิ ฟอร์ตดั สินใจว่าจะก่อกบฏ และปลดเจ้าของและผูส้ ร้างของตน และยกตนเอง
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เหนือบัลลังก์ของพระผูส้ ร้างในฐานะผูป้ กครองเหนือการทรงสร้างทัง้ หมด นี่เป็ น
ความผิดร้ายแรง เป็ นการไม่สตั ย์ซ่อื การกระทาทีช่ วร้
ั ่ าย และเปิดเผยให้เห็นว่า
หัวใจของลูซเิ ฟอร์เปลีย่ นแปลงไปเป็นอย่างไร คือ เต็มไปด้วยความอกตัญญู
ความทะเยอทะยานส่วนตัว และความเย่อหยิง่ ทีผ่ ดิ บาป
อย่างไรก็ตาม พระผูส้ ร้าง ผูท้ รงฤทธิ ์อานาจอนันต์และรูท้ ุกสิง่ รูแ้ ผนชัว่
ของ ลูซเิ ฟอร์ ทูตสวรรค์ทพ่ี ระองค์ทรงสร้างแต่ทรงเก็บไว้ในใจ ความบาป
และความชัวไม่
่ สามารถอยูต่ ่อพระพักตร์ของพระผูส้ ร้างได้เพราะพระองค์ทรง
บริสุทธิ ์ และล้อมรอบไปด้วยแสงสว่างทีไ่ ม่มคี วามมืดมิดเลย
ดังนัน้ แม้ว่าพระองค์จะรักลูซเิ ฟอร์ ผูซ้ ง่ึ พระองค์ทรงสร้างให้บริสุทธิ ์ใน
สภาพดัง้ เดิมของมัน พระองค์จงึ ต้องขับไล่ลซู เิ ฟอร์จากทีป่ ระทับอันสูงยิง่ ของ
พระองค์ ให้พน้ จากสวรรค์และจากพระพักตร์ของพระองค์

เกิ ดสงครามใหญ่ในสวรรค์
ก่อนปฐมกาล ลูซเิ ฟอร์ผกู้ บฏไม่สามารถชนะพระผูส้ ร้างและทูตสวรรค์ของ
พระองค์ได้ เพราะพระผูส้ ร้างทรงมีอานาจสูงกว่ามาก ไม่มใี ครมีอานาจ
เทียบเท่าพระองค์
ลูซเิ ฟอร์ในปจั จุบนั ถูกเรียกว่าผูช้ วร้
ั ่ าย หรือ ซาตาน ซึง่ หมายความว่า “ผู้
ทาลาย” นอกจากนัน้ มันยังเป็นผูล้ ่อลวงและโกหกอีกด้วย ซาตานและ
กองทัพมารของมันฉลาดมาก มันล่อลวงเราให้เชื่อคาโกหกของมัน และนา
เราให้กบฏต่อพระผูส้ ร้างโดยการดาเนินตามทางทีผ่ ดิ และทาให้เราสงสัยความ
ดีงามและความรักของพระผูส้ ร้าง
พระผูส้ ร้างได้สร้างไฟในนรกเพื่อเป็นสถานทีล่ งโทษซาตานและทูตสวรรค์
ชัวซึ
่ ง่ กบฏต่อพระองค์ในวาระสุดท้าย ทุกคนทีต่ ดิ ตามและเชื่อฟงั ซาตานและ
มารของมันแทนทีจ่ ะเชื่อฟงั พระผูส้ ร้างของตนจะต้องมีจุดจบทีน่ นด้
ั ่ วยเช่นกัน
หากไม่หนั กลับมาหาพระผูส้ ร้างของตนและกลับใจใหม่
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พระผูส้ ร้างทรงสร้างโลกและทุกสิง่ ทุกอย่างในโลก รวมถึงบรรพบุรษุ ของ
พวกเราด้วย พระองค์ทรงสร้างสวนแห่งหนึ่งทีส่ วยงามพร้อมต้นไม้ทม่ี ผี ลไม้
นานาชนิด พระองค์เชิญชวนบรรพบุรษุ ต้นกาเนิดของเรา (อาดัมกับเอวา) ให้
อาศัยอยูท่ น่ี นั ่ โดยมีอสิ ระทีจ่ ะอาศัยและกินและดูแลสวนแห่งนี้ พระองค์ทรง
เตือนพวกเขาเกีย่ วกับต้นไม้ตน้ หนึ่ง ทีพ่ ระองค์สงห้
ั ่ ามไม่ให้ไปยุง่ เกีย่ ว ทุกสิง่
ทุกอย่างในสวนนัน้ ดี บริสุทธิ ์ และไม่มสี งิ่ เจือปน
ไม่มคี วามบาป ไม่มคี วามชัว่ ไม่มคี วามเจ็บปวด ไม่มคี วามเจ็บปว่ ย ไม่มกี าร
ทนทุกข์ และไม่มคี วามตาย มีแต่สนั ติสุข ความสุข และการอยู่ดกี นิ ดี ในเวลา
นัน้ ไม่มศี าสนาใดๆ มีแต่พระผูส้ ร้างเท่านัน้ ในเวลาแรกเริม่ นัน้ บรรพบุรษุ ต้น
กาเนิดของเราสมบูรณ์แบบไร้ทต่ี ิ พวกเขารูจ้ กั พระผูส้ ร้างเป็นการส่วนตัว พวก
เขานมัสการและใช้เวลาร่วมกับพระองค์ทุกวันในสวนแห่งนัน้
ในเวลาเดียวกัน ซาตาน ทูตสวรรค์ชวที
ั ่ ไ่ ด้กบฏ ก็จบั ตาดูอยูด่ ว้ ยเช่นกัน มัน
เกลียดพระผูส้ ร้างและต้องการจะทาร้ายพระองค์ แต่เนื่องจากว่ามันไม่สามารถทา
ได้ เพราะพระผูส้ ร้างทรงมีอานาจนิรนั ดร์ มันจึงตัดสินใจทีจ่ ะทาให้พระผูส้ ร้างต้อง
เสียพระทัย มันทาเช่นนัน้ โดยการโกหกบรรพบุรุษของเรา ซาตานล่อลวงพวก
เขาให้สงสัยความดีงามของพระผูส้ ร้าง และให้ไม่เชื่อฟงั พระองค์
เมือ่ บรรพบุรษุ ต้นกาเนิดของเราเชื่อคาโกหกของซาตาน แทนทีจ่ ะสัตย์ซ่อื
ต่อพระผูส้ ร้างของตน ตาของพวกเขาจึงสว่างขึน้ และจึงรูว้ ่าตนเองไม่ได้บริสุทธิ ์
และไร้สงิ่ เจือปนอีกต่อไป ความบาปจากการไม่เชื่อฟงั และไม่สานึกใน
พระคุณของพระผูส้ ร้างไม่เพียงแต่ทาให้พระองค์ผดิ หวังเท่านัน้ แต่ยงั ทาลาย
ความสัมพันธ์กบั พระองค์และก่อให้เกิดกาแพงใหญ่กนั ้ ระหว่างพวกเขา (หรือ
พวกเรา) กับพระผูส้ ร้างด้วย
เนื่องจากความบาปในการไม่เชื่อฟงั ของบรรพบุรษุ ต้นกาเนิดของเรา พวก
เขาจึงต้องแยกออกจากพระผูส้ ร้างของพวกเขา พวกเขาถูกตัดออกจากชีวติ
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และพระพรของพระผูส้ ร้าง ทาให้ตอ้ งตายทัง้ ฝ่ายวิญญาณและร่างกาย พวก
เขาถูกห้ามไม่ให้กลับสู่สวนนัน้ และไม่ให้พบพระพักตร์ของพระผูส้ ร้างอีกต่อไป
การกระทาของพวกเขาทาให้เกิดคาสาปของบาป การทนทุกข์ ความเจ็บปวด
และความตาย และความเจ็บปว่ ยทุกชนิด และความชัวร้
่ ายให้เข้าสู่โลก และ
เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ จนถึงทุกวันนี้

มนุษยชาติ มีสองทางที่จะเลือก
ข่าวร้ายคือ เรา ก็เหมือนกับบรรพบุรษุ ต้นกาเนิดของเรา คือ ได้จงใจเมิน
เฉยต่อความดีงามของพระผูส้ ร้างของเรา เราแต่ละคนได้เลือกทีจ่ ะติดตาม
ซาตาน เลือกทีจ่ ะนมัสการทุกสิง่ ทุกอย่างยกเว้นพระผู้สร้างเรา ดังนัน้ เราจึง
ถูกสาป สาสมกับทีจ่ ะต้องถูกพิพากษา
และลงโทษ และรับโทษลงนรก
คนทุกหนทุกแห่ง หลงอยูใ่ นบาปและ
ถูกแยกออกจากพระผูส้ ร้าง ไม่มที างใด
เลยทีจ่ ะกลับไปยังพระองค์ได้ดว้ ยการทา
ดีของเราเองหรือความพยายามของเรา
ไม่มหี วังใดเลย ไม่มศี าสนาใดจะช่วยได้
แม้แต่ศาสนา(หรือ ความเชื่อ) ของคุณ
ด้วย เราไม่สามารถชาระค่าจ้างของ
ความบาปของเราและยังมีชวี ติ ต่อไปได้
พระผูส้ ร้างทรงชอบธรรม บริสุทธิ ์ และดี ส่วนเราก็กลายเป็นคนบาป คน
บาปไม่สามารถจะอยูต่ ่อพระพักตร์พระผูส้ ร้างและมีชวี ติ อยูไ่ ด้ ทุกคนทีเ่ ลือกจะ
เผชิญหน้ากับพระผูส้ ร้างด้วยกาลังของตนเองจะต้องทนทุกข์ในไฟนรกร่วมกับ
ซาตานและมารของมัน
ข่าวดีคอื พระผูส้ ร้างนัน้ เปี่ยมไปด้วยพระกรุณา เมตตา และทรงพระคุณ
ต่อมนุษย์ทุกคน รวมถึงคุณและผมด้วย ดังนัน้ พระองค์จงึ ได้เตรียมหนทาง
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หนึ่งไว้ให้เราเพื่อจะกลับสู่ความสัมพันธ์ทถ่ี ูกต้องกับพระองค์
ด้วยความเมตตาและพระคุณของพระองค์ พระองค์จงึ ได้ส่งพระบุตรองค์เดียว
ของพระองค์เข้ามาในโลกนี้เพื่อเป็ นเครือ่ งบูชาทีบ่ ริสุทธิ ์ เพื่อชาระค่าจ้างความ
บาปของมนุษยชาติ รวมถึงของคุณและของผมด้วย ค่าจ้างทีพ่ ระองค์ทรงชาระ
คือ การชาระด้วยเลือดของพระองค์เอง พระองค์สละชีวติ พระองค์เพื่อทีค่ ุณและผม
จะได้รอดและมีชวี ติ จากนัน้ เพื่อจะแสดงอานาจของพระองค์ พระองค์จงึ ได้ฟ้ืน
คืนพระชนม์ มีชยั ชนะเหนือความบาปและความตาย และเหนือศัตรู คือ ซาตาน
ในเวลานี้ พระผูส้ ร้างได้ให้โอกาสแก่ทุกคนทุกแห่งให้กลับใจก่อนวันนัน้ ที่
พระองค์ทรงเลือกไว้เพื่อจะพิพากษาและประกาศโทษมนุษย์ทุกคนทีไ่ ม่กลับใจ
จากพฤติกรรมและการกระทาทีเ่ ป็นบาป ทุกคนทีป่ ฏิเสธทีจ่ ะกลับใจจะต้องใช้
เวลาชัวนิ
่ รนั ดร์ในนรกและในบึงไฟนรกกับเจ้านายของตน คือ ซาตาน ใช้
เวลาชัวนิ
่ รนั ดร์ในสถานทีซ่ ง่ึ ทรมานและไม่มที างหนีหรือกลับใจได้อกี เลย
เพราะพวกเขาได้หนั หลังให้พระผูส้ ร้างและติดตามซาตาน
พระผูส้ ร้างต้องการให้ทุกคนทุกแห่งกลับใจใหม่ เชื่อในพระองค์ และเกิด
ใหม่ในครอบครัวของพระองค์ เป็นลูกของพระองค์ และไม่ใช่ลกู ของซาตานอีก
ต่อไป ไม่ใช่ลกู ของผูช้ วร้
ั ่ ายซึง่ ได้จบั ยึดคุณและบรรพบุรุษของคุณอยูใ่ ต้อุ้งมือ
(หรือ อานาจ) ของมันมาแสนนาน

พระผูส้ ร้างเป็ นผูใ้ ด (สามารถรู้จกั และสัมผัสกับพระผูส้ ร้างได้ไหม?)
โปรดเข้าใจว่าพระผูส้ ร้างนัน้ เป็นพระเจ้าของทัง้ โลก เป็นผูท้ ส่ี ามารถกอบกู้
ช่วยเราให้รอดพ้นจากมือมารได้ ไม่ใช่พวกเราพวกเดียวแต่มนุษย์ทุกชนชาติ
(ผมเองได้ศกึ ษามากพอสมควรมาแล้ว ถึงทราบว่าเรือ่ งพระเจ้านี้ไม่ใช่เรือ่ ง
ศาสนาของคนต่างชาติหรอก ใครๆ ทีเ่ ข้าใจแบบนัน้ ก็เข้าใจผิดมากทีเดียว)
ผูน้ นั ้ ทีพ่ ระเจ้าพระผูส้ ร้างทรงสัญญาว่าจะส่งมากอบกูเ้ รานัน้ เป็ นใคร? ชื่อของ
ผูท้ พ่ี ระเจ้าสัญญาไว้หมายถึงพระผูไ้ ถ่ พระบุตรองค์เดียว คือ พระเยซูคริสต์เจ้า
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เรื่องพระเยซูไม่ใช่ “ศาสนาของคนต่างชาติ” อย่างทีค่ ุณและคนอื่นๆ อาจเคย
ได้ยนิ มา พระเยซูเป็ นทัง้ พระเจ้าเทีย่ งแท้และพระผูเ้ นรมิตสร้างนัน้ ด้วย
ดังนัน้ พระองค์ผเู้ ดียวจึงมีสทิ ธิอานาจทีจ่ ะอภัยโทษบาปของคุณได้
แล้วในฐานะว่าพระเยซูผเู้ ป็ นพระเจ้า มีพระกรุณาต่อคนทีอ่ ยูใ่ นสภาพบาป
ซึง่ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ในการเสด็จมาเป็ นพระผูช้ ่วยของเรา
พระองค์ได้ยมื ครรภ์ของหญิงสาวพรหมจารียค์ นหนึ่ง และเข้าสู่โลกของเราใน
ร่างกายมนุษย์ เพื่อเป็นเจ้าชีวติ และเป็นพระผูช้ ่วยให้รอดพ้นของเรา ดังนัน้
พระองค์จงึ เป็นพระเจ้า 100% และเป็นมนุษย์ 100% ในเวลาเดียวกัน เป็น
พระเจ้าอยูก่ บั เราในร่างกายของมนุษย์ ทุกคนทีย่ อมรับพระองค์โดยความเชื่อ
วางใจจะได้รบั การอภัยโทษหมดสิน้ ได้รบั การอภัย และได้ฟ้ืนกลับสู่
ความสัมพันธ์ทถ่ี ูกต้องกับพระเจ้า
เพื่อพิสจู น์ว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า พระเยซูได้แสดงอานาจของพระองค์
เหนือธรรมชาติ คือ เหนือคลื่นทะเลและลมพายุ และเหนือโรคภัยไข้เจ็บทุก
ชนิด และแม้แต่ความตาย ทีจ่ ริงแล้ว พระองค์เองได้ฟ้ืนคืนพระชนม์จากหลุม
ศพในวันที่ 3 หลังจากทีพ่ ระองค์ถูกฆ่าเป็นเครือ่ งบูชาไถ่บาปของเรา โดย
แสดงชัยชนะและอานาจเหนือความตาย เวลานี้ พระองค์กาลังเสนอชีวติ นิ
รันดร์ให้แก่เราเพื่อเราจะไม่ตอ้ งตาย
พระเยซูทรงสัญญาว่าจะเสด็จกลับมาในเร็วๆ นี้ พระองค์จะรับทุกคนทีว่ างใจ
ในพระองค์กลับไปสวรรค์พร้อมกับพระองค์ชวนิ
ั ่ รนั ดร์ ทีน่ นั ่ จะไม่มคี วามบาป
ความเศร้าโศก โรคภัย ความเจ็บปวด การทนทุกข์ การแก่ หรือการตายอีกเลย
อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเลือกทีจ่ ะปฏิเสธข้อเสนอทีพ่ ระเยซูประทานให้คุณ
ตัดสินใจเองอย่างอิสระ เราขอเตือนว่าคุณจะถูกลงโทษให้ทนทุกข์ในไฟนรก
ร่วมกับซาตานและเหล่ามารของมัน
หรือคุณจะเลือกรับการอภัยโทษและชีวติ นิรนั ดร์ซง่ึ เป็ นของขวัญอันประเมิน
ค่าไม่ได้จากพระผูส้ ร้าง ยอมรับพระเยซู ผูท้ รงเป็ นพระบุตรของพระเจ้าและเป็น
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พระผูส้ ร้างของคุณ และเลือกจะรับความรอดจากบาปในวันนี้และตลอดไปนิจนิ
รันดร์
คุณจะเลือกฝา่ ยไหน? คุณจะกลับใจใหม่และรับความรอดซึง่ เป็น
ของขวัญทีใ่ ห้คุณฟรีๆ ในวันนี้ โดยรับเอาพระกรุณาและพระคุณของพระเจ้า
ผ่านทางพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ หรือว่าจะดิน้ รนพยายามด้วย
ตนเองทีจ่ ะดีให้พอ และรับการพิพากษาของพระเจ้า และรับโทษบาปของคุณ
เอง? จาไว้ว่า เรือ่ งนี้ไม่ได้เกีย่ วกับการเปลีย่ นศาสนา แต่เป็นการฟื้นฟูความ
สัมพันธ์กบั พระผูส้ ร้างของเรา ซึง่ ศาสนาใดๆ ก็ตามไม่สามารถให้คุณได้
ถ้าคุณยอมรับพระคุณและการอภัยโทษของพระผูส้ ร้าง คุณจะรอดพ้นจาก
การพิพากษาซึง่ กาลังจะมาถึง จะไม่มกี ารกลับมาเกิดใหม่ให้ตอ้ งหนีอกี ต่อไป
คุณจะได้รบั การอภัยโทษบาปอย่างสมบูรณ์สาหรับบาปทัง้ หมดของคุณ และ
ได้รบั สันติสุขกับพระผูส้ ร้างของคุณ
เมือ่ คุณพ้นจากโลกนี้ไป คุณก็จะไปใช้ชวี ติ กับพระผูส้ ร้างในเมืองสวรรค์
ของพระองค์ทนั ที ทีน่ นั ่ พระองค์จะดูแลคุณตลอดไป พร้อมกับญาติมติ รของ
คุณทีไ่ ด้ตอ้ นรับพระคริสต์เช่นดียวกับคุณ และทีน่ นจะไม่
ั่
มคี วามมืดมิด ความ
เจ็บปวด ความเศร้าโศก ความเจ็บปว่ ย การทนทุกข์ หรือการตาย หรือ เกิดแก่
เจ็บตายอีกต่อไป... จะมีแต่ความดี ความงาม ความสุข และการอยูด่ กี นิ ดีตลอด
นิจนิรนั ดร์กบั พระเจ้า เนื่องด้วยพระกรุณาธิคุณของพระองค์
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