จริงหรือ!
ทีวิทยาศาสตร์พิสูจน์วา่
มีพระเจ้า
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คํานํา
บางครังมีคนมาเป็ นพยานถึ ง "พระเจ้า" เมื อเราได้ยินแล้วเห็ น
ว่าเป็ นเรื องที งมงายเหลวไหลไร้สาระสิ นดี และไม่ยอมเปิ ดใจรับฟั งเหตุ ผลใดๆทังสิ น ซึ งในอดี ตผมเป็ นคนเช่นนี และบัดนี ผมได้รู จ้ กั พระเจ้าที
เที ยงแท้แล้ว ผมได้พบสิ งอัศจรรย์หลายอย่างที พระเจ้าได้ทรงเปิ ดเผยไว้
ในพระคัมภีรอ์ ย่างเช่น เรืองหนทางสู่ความรอดอันอัศจรรย์ ความสุขแท้
ที เราใฝ่ หา การพ้นจากบ่วงของเวรกรรมและทาสของมาร การพยากรณ์
อนาคตของโลกอันน่ าตื นเต้นในพระคัมภีรว์ ิวรณ์และดาเนี ยล
ท่ านที รัก วิ ทยาศาสตร์แท้กับพระเจ้าไม่ได้ขัดแย้งกัน วิ ทยาศาสตร์แท้ได้พิสูจน์ว่ามีพระเจ้า และเรืองของพระเจ้าไม่ได้เป็ นการคาดคะเนหรือเดาเอาเหมือนอย่างทฤษฎีวิวฒ
ั นาการของชาร์ลส์ ดาร์วิน แต่
ประกอบด้วยเหตุ ผลที เราสามารถพิ สู จน์ ได้ ก่ อนที ท่ านจะปฏิ เสธอย่าง
เต็ มที ว่า "ไม่มีพระเจ้า" ขอให้ท่ านโปรดอ่ านและใคร่ ครวญเหตุ ผลใน
หนังสือเล่มนี จริงหรือ! ที วิทยาศาสตร์พิสูจน์ว่ามีพระเจ้า
ขอขอบคุณ Dr. Philip D. Pope ที กรุณาช่วยหาข้อมูลในการ
เขียนหนังสือเล่มนี (The Lectures of Dr. Kent Hovind)
ด้วยรักในพระคริสต์
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จริงหรือ!
ทีวิทยาศาสตร์พิสูจน์ว่ามีพระเจ้า
ขณะเมื อท่ านมองดู โลก ดวงดาวและจักรวาล ท่ านคงมี คาํ ถาม
มากมายอยู่ ในใจและต้องการคําตอบอย่างชัดเจน ท่ านเคยมีคาํ ถาม
เหล่านี หรือไม่
1
โลก ดวงดาวและจักรวาลมาจากไหน
2
เราเกิ ดมาทําไม มี ชี วิ ตอยู่ เพื ออะไร ตายแล้วไปไหน นรกสวรรค์มีจริงหรือ
3
โลกนี เกิ ดมาจากธรรมชาติ อย่ างบังเอิ ญหรื อเบื องหลังมี ผู ้ สร้าง
ถ้าโลกนี เกิ ดมาจากธรรมชาติ อย่างบังเอิ ญ ทําไมจึ งมี โลกของวิ ญญาณ
ไสยศาสตร์ อํานาจลึกลับการทรงเจ้าเข้าผี ผี บา้ นที คนส่วนใหญ่ให้ อาหาร
พวกองค์เทพเข้าสิ งในร่ างมนุ ษย์
สิ งเหล่ านี มาจากไหนและทําไม
มนุ ษย์จึงมีวิญญาณ
ท่ านจะพบคําตอบในหนั งสื อเล่ มนี โปรดอย่าวาง
หนั งสื อเล่ มนี กรุ ณาอ่ านจนจบ เพราะมันหมายถึ งชี วิ ตใน
อนาคตของท่ านเอง และขอท้าพิ สู จน์ ดว้ ยเหตุ ผลทางวิทยาศาสตร์ว่า ระหว่างทุกๆสิงเกิดขึ นจากธรรมชาติอย่างบังเอิญหรือว่าเบื อง
หลังมีผู ้สร้าง เหตุ ผลใครมีนําหนั กมากกว่ากัน ถ้าท่ านเป็ นคนมุ ทะลุไร้
เหตุ ผล โปรดหยุ ดอยู่ แค่ นี แต่ ถ า้ ท่ านเป็ นคนที ชอบหาเหตุ ผลพิ สู จน์
ด้วยความจริง โปรดติดตามต่อไป
ปั จจุบนั มีผูท้ ี พยายามอธิบายว่า โลก ดวงดาว และจักรวาลเกิด
มาจากธรรมชาติ อย่างบังเอิ ญ แต่ พระคัมภี ร์ของพระเจ้ากล่ าวว่า โลก
ดวงดาว และจักรวาลเบื องหลังนั นมี ผู ้สร้าง ซึ งทฤษฎี แรกที พยายาม
อธิ บายถึ งโลก ดวงดาว และจักรวาลเกิ ดขึ นมาจากธรรมชาติ อย่างบังเอิญ คือทฤษฎีแห่งการดํารงอยู่
ทฤษฎี แห่ งการดํารงอยู่ (The Steady-State Theory) เป็ น
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ทฤษฎีที ฮอล์ย บอนดิ และโกลด์ ประกาศใช้อธิบายธรรมชาติของเอกภพในปี ค.ศ. ^_`^ โดยกล่าวว่า เอกภพ ในอดีต ปั จจุบนั หรืออนาคตก็
เหมือนกันอย่างทุ กวันนี ไม่เปลี ยนแปลง เอกภพไม่มีจุดเริ มต้นไม่มีอวสาน โดยจะมี ว ัตถุ ที สร้างขึ นมาใหม่ตลอดเวลาในอัตราที มากเพี ยงพอ
สําหรับทดแทนวัตถุ ทีเคลือนที หนี ไป แต่ในปี ค.ศ. ^_a` ฮอล์ยได้ประกาศเลิกล้มทฤษฎีของเขาเอง แต่มีคนจํานวนมากยังเชืออยู่
ทฤษฎี ที พยายามอธิ บายว่า
โลกนี เกิ ดมาจากธรรมชาติ อีก
ทฤษฎีหนึ งคือ ทฤษฎีเอกภพที ระเบิด หรือทฤษฎีบิกแบง (The Big Bang
Theory) ในปี ค.ศ. ^_de กาโมว์ นั กฟิ สิ กส์ชาวรัสเซี ย-อเมริ กา
ได้ริเริ มแนวความคิ ดตามทฤษฎี ของเลอแมทร์ ซึ งเลอแมทร์เรียกทฤษฎี
ของเขาว่า ทฤษฎีอะตอมแรกเริ ม โดยคิ ดว่าเอกภพเริ มต้น
จากทรงกลมอันหนึ งที มี ขนาดราวๆดาวอังคาร ซึ งมีเส้นผ่ า
ศูนย์กลางราว d พันไมล์ที ประกอบขึ นจากอะตอมแล้วเริ ม
รวมกันเป็ นอะตอมขนาดยักษ์ โดยแต่ละอะตอมมีขนาด ^ ลูกบาศก์นิว
แล้ววันหนึ งอะตอมแรกเริ มขนาดยักษ์ ระเบิ ดออก ทําให้อะตอมย่อย
เคลือนที ไปทุกทิศทุกทาง แล้วกาโมว์อธิบายต่อไปว่า จากการระเบิดนั น
เองทําให้แร่ธาตุต่างๆถูกสร้างขึ นภายในไม่กีนาที ซึ งหลังจากการระเบิด
ครั งใหญ่ นั นมี อุ ณหภู มิ สู งมากและความหนาแน่ นของจักรวาลจะหลอม
อนุ ภาคที เล็ กกว่าอะตอมมาเป็ นสารเคมี ต่างๆ โดยก๊าซไฮโดรเจนกับ
ก๊าซฮีเลียมเกิดขึ นเป็ นอันดับแรกในการระเบิด และภายหลังธาตุ ต่างๆที
หนั กกว่าจะถู กสร้างขึ นภายในดวงดาวต่ างๆ และโดยความหนาแน่ นสูง
มากนั นเองภายในอะตอมแรกเริ มทําให้จั กรวาลขยายตั วอย่ างรวดเร็ ว
ขณะที จักรวาลขยายตัวนั น ก๊าซไฮโดรเจนกับก๊าซฮี เลี ยมจะเย็ นลงและ
อัดเข้ามาเป็ นดวงดาวต่ างๆ ต่ อมาภายหลังนั กวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ ถึง
แร่ธาตุทีอยู่ภายในโลกของเรา พบว่ามีก๊าซไฮโดรเจนกับก๊าซฮีเลียมน้อย
มากซึ งขัดแย้งกับทฤษฎีบิกแบง
และกลุ่มที เชือว่าโลกนี เกิดขึ นมาจากธรรมชาติและการบังเอิญ
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คิดว่าจักรวาลมีอายุราว ^e-gh พันล้านปี (billion) ดร. เค็นท์ โฮวินด์
นั กวิ ทยาศาสตร์คริ สเตี ยนได้อธิ บายถึ งความจริ งให้ฟั งว่า คนที คิ ดว่า
จักรวาลและโลกเกิดขึ นมา ^e-gh พันล้านปี เป็ นความจริงหรือ! จากข้อ
พิ สู จน์ ต่างๆนั กวิ ทยาศาสตร์พิ สู จน์ แล้วว่าพื นที ผิ วของดวงอาทิ ตย์จะยุ บ
ตัวลง ^a เมตรต่อทุกๆชัวโมง ทําให้ขนาดของดวงอาทิตย์ลดลงเรือยๆ
โดยที เราได้รั บความสว่ างและความร้อนนั นเพราะเกิ ดจากการระเบิ ด
ของก๊าซที ผิ วของดวงอาทิ ตย์เป็ นเหตุ ให้ผิวของดวงอาทิ ตย์ยุบตัวลง ปั จจุบนั ดวงอาทิตย์ห่างจากโลกราว _j ล้านไมล์ ถ้าย้อนไปเพียงแค่ gh
พันล้านปี เท่ านั น ดวงอาทิ ตย์จะมี ขนาดใหญ่ ถึ งขนาดที ผิ วของดวงอาทิตย์ใกล้จนสัมผัสกับผิ วโลกของเรา นักวิทยาศาสตร์สรุปเองว่าเป็ นไปไม่
ได้ทีโลกกับดวงอาทิตย์จะใกล้กนั ขนาดนี
วงแหวนของดาวเสาร์นั นปั จจุ บันนั กวิ ทยาศาสตร์พิ สู จน์ แล้วว่ า
วงแหวนของดาวเสาร์จะขยายตัวออกตลอดเวลา เมื อคํานวณอัตราการ
ขยายตัวของวงแหวนดาวเสาร์ และได้พิ สู จน์ แล้วว่าวงแหวนนั นมี อายุ
น้อยกว่า ^h,hhh ปี
ดาวหาง (Comets) นักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่า อายุ
ของดาวหางแต่ ละดวงนั นจะมี อายุ ไม่เกิ น ^`,hhh ปี ถ้าเป็ น
อย่างนั นแล้ว ดาวหางต่ างๆที เกิ ดขึ นเมื อครังก่อนที เกิ ดจากการ
ระเบิดตามทฤษฎีบิกแบงเมือ ^e-gh พันล้านปี ที ผ่านมานัน ทําไมปั จจุบนั ยังมีดาวหางอยู่ ถ้าทฤษฎีบิกแบงเป็ นความจริง ปั จจุบนั คงไม่มีดาว
หางให้เห็นอีกแล้ว
สนามแม่เหล็ กของโลก นั กวิ ทยาศาสตร์พบว่า ความแรงของ
สนามแม่เหล็ กได้ลดน้อยลงเรื อยๆ ซึ งถ้าวัดอัตราการลดลงของสนาม
แม่เหล็กโลกให้เราย้อนหลังไปแค่ ^`,hhh ปี เท่านั น สนามแม่เหล็กโลก
จะมีความแรงมากจนสิงมีชีวิตไม่สามารถที จะอาศัยอยู่ได้
การโคจรรอบโลกของดวงจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้ว ว่า
ระยะห่างของวงโคจรที ดวงจันทร์เคลือนที รอบโลกนั น
ระยะห่างจะ
5

มากขึ นเรื อยๆ ซึ งถ้าย้อนไปเป็ นเวลาพันล้านปี เท่ านั น ระยะห่างของวง
โคจรกับโลกของเราจะใกล้กันถึ งขนาดที ผิ วของโลก กับดวงจันทร์สัมผัสกัน ถ้าดวงจันทร์อยู่ใกล้กบั โลกถึงขนาดนั น จะทําให้นําท่วมโลกถึงวัน
ละ g ครัง
ฝุ่ นที ผิ วดวงจันทร์ นั กวิทยาศาสตร์พิสูจน์ แล้วว่า มันจะสูงเพิ ม
ขึ น g.` เซนติเมตรต่อ ^h,hhh ปี ซึ งถ้าดวงจันทร์มีอายุ gh พันล้าน
ปี ผ่านมาแล้ว ฝุ่ นที ดวงจันทร์จะสูงถึ ง ^,ahh เมตร แต่ความจริงแล้ว
เวลาที ยานอวกาศจอดบนพื นผิ วดวงจันทร์ วัดความสูงของฝุ่ นได้แค่ ^.e
เซนติ เมตรเท่ านั น แล้วท่ านคิดว่าดวงจันทร์จะอายุ เท่าไร? จะมีอายุ ถึง
^h,hhh ปี ไหม?
อัตราความเข้มข้นของเกลือในมหาสมุทร นักวิทยาศาสตร์ได้คน้
พบว่า มหาสมุทรมีอตั ราความเข้มข้นของเกลือเพิมมากขึ นเรือยๆ ปั จจุบันอัตราความเข้มข้นของเกลือในมหาสมุทรเป็ น j.a % ถ้าเปรียบเทียบ
อั ตราความเข้มข้นของเกลื อในมหาสมุ ทรที เพิ มขึ นเรื อยๆให้เราย้อน
เพียงแค่ `,hhh ปี จนถึงปั จจุบนั ก็จะได้อตั ราความเข้มข้นของเกลือ j.a
%
อัตราการเจริญเติบโตประชากรของโลก
ค.ศ. ^_e`
` พันล้านคน
ค.ศ. ^_pp
d พันล้านคน
ค.ศ. ^_ag
j พันล้านคน
ค.ศ. ^_jh
g พันล้านคน
ค.ศ. ^ehh
^ พันล้านคน
ค.ศ. ^
ghh ล้านคน
ก่อนค.ศ. gdhh ปี มีนําท่วมโลกครังใหญ่ ซึ งในปี ก่อนค.ศ. gdhh
มี คน e คนที รอดชี วิ ตจากถู กนําท่ วม จากอัตราการเจริ ญเติ บโต
ของประชากรโลกราว g % ต่อปี ถ้าใช้เวลาแค่ dhhh ปี เท่านั นก็จะ
สามารถมีประชากรในโลก a พันล้านคนแบบสบายๆ ฉะนั นถ้าประชากร
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โลกมี จาํ นวนมากและไม่ เคยมี นํา ท่ วมทําลายสิ งมี ชี วิ ตบนโลกในปี ก่ อน
ค.ศ. gdhh โดยเหลือประชากรโลกแค่ e คนนั น ประชากรของโลกจะมี
มากกว่าทุกวันนี
ลูกศรแสดงทิศทางการหมุน

เด็กหลุดออกมา

ตามหลักของ Angular Momentum ที กล่าวถึงการโคจรของดวงดาวต่างๆ ดร. เค็นท์ โฮวินด์ อธิบายยกตัวอย่างง่ายๆโดยการใช้เครือง
เล่นเด็ กพวกม้าหมุนตามสนาม เด็ กเล่นหรือตามสวนสนุ กต่างๆ มีแกน
ตรงกลางและทําเป็ นแขนเหล็กยืนออกมาแล้วมีที ยืนหรือนั งสําหรับเด็ กๆ
ลักษณะการเล่ นก็ จะมี คนหรื อมอเตอร์ช่ วยหมุ นให้เคลื อนที ไปโดยแบ่ ง
อัตราความเร็วแตกต่างกัน d ครัง
^.ครังแรกถ้าม้าหมุนด้วยอัตราความเร็วประมาณ ^h กิโลเมตร
ต่อชัวโมง เด็กๆ มีความรูส้ ึกสนุ กมาก
g.ถ้าเพิมอัตราความเร็วของม้าหมุนเป็ น jh กิโลเมตรต่อชัวโมง
เด็กๆจะเริมร้องเพราะหวาดเสียว
j.ถ้าเพิมอัตราความเร็วของม้าหมุนเป็ น `h กิโลเมตรต่อชัวโมง
เด็กๆจะรูส้ ึกกลัวจนตัวสัน
d.ถ้าเพิมอัตราความเร็วของม้าหมุนเป็ น ^`h กิโลเมตรต่อชัวโมง เด็ กๆจะหลุ ดออกมาด้วยแรงเหวี ยงและตัวของเด็ กที หลุ ดออกมาก็
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จะหมุ น
กระทํา

แต่ ทิ ศทางของตัวเด็ กที หมุ นจะเป็ นทิ ศทางเดี ยวกับแรงที มา

เมื อเพิ มอัตราความเร็ วทําให้เด็ กหลุ ดออกมาและตัวของเด็ กจะ
หมุ นไปในทิ ศทางของแรงเหวี ยง
ซึ งตามกฎการเคลื อนที ของนิ วตัน
(Newton's Laws of Motion)
กฎที ^ วั ตถุ ใดๆจะอยู่ ค งที หรื อคงเคลื อนที เป็ นทางตรงด้ ว ย
ความเร็วเท่าเดิม ถ้าไม่มีแรงกระทําจากภายนอก
กฎที g ถ้ามีแรงกระทําต่ อวัตถุ จากภายนอก วัตถุ จะมีความเร็ ว
ในทิ ศทางเดี ยวกันกับแรงที มากระทําและมีขนาดเป็ นปฏิ ภาคตรงกับแรง
กระทํา แต่เป็ นปฏิภาคกลับกับมวลของวัตถุ
ที ยกมาเป็ น g ใน j ข้อเท่านั น ตามกฎข้อที g ถ้ามีแรงกระทํา
ต่ อวัตถุ จากภายนอก วัตถุ จะมี ความเร็ วในทิ ศทางเดี ยวกันกับแรงที มา
กระทํา และตามหลัก Angular Momentum ทิศทางของวัตถุ ทีหมุนรอบ
ตัวเองต้องเป็ นทิ ศทางเดี ยวกันกับแรงที มากระทําด้วย ถ้าทฤษฎีบิกแบง
เป็ นความจริ งแล้ว ดวงดาวทุ กดวงจะหมุ นรอบตัวเองในทิ ศทางเดี ยวกัน
ซึ งได้ยกตัวอย่างไปแล้วว่า เด็ กที หลุ ดจากม้าหมุ นโดยการ
เพิ มอัตราความเร็ วเป็ น ^`h กิ โลเมตรต่ อชัวโมง เด็ กจะ
หลุ ดออกจากม้าหมุ นและตั วของเด็ กจะหมุ นรอบตั วเองในทิ ศทางตาม
แรงที มากระทําดังในภาพที ได้แสดงไว้
ปั จจุบนั นักดาราศาสตร์พบว่า
^.ดาวเคราะห์ _ ดวงหมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
ขณะที ดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองในทิศทางตามเข็มนาฬิกา
g.มีดาวเคราะห์ p ดวงที โคจรในทิ ศทางทวนเข็มนาฬิกา แต่มี
ดาวเคราะห์ g ดวงที โคจรในทิศทางตามเข็มนาฬิกา
j.มีดวงจันทร์ ^^ ดวงที หมุนรอบตัวเองในทิศทางตามเข็มนาฬิกา แต่มีดวงจันทร์ d ดวงที หมุนรอบตัวเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
d.มีดวงจันทร์ d ดวงที โคจรในทิศทางตามเข็มนาฬิกา แต่มีดวง
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จันทร์ ^^ ดวงที โคจรในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
ซึ งถ้าทฤษฎี เอกภพที ระเบิ ดหรื อบิ กแบงเป็ นความจริ ง ดวงดาว
ทุ กดวงในจักรวาลจะเคลื อนในทิ ศทางเดี ยวกัน และหมุ นรอบตัวเองใน
ทิศทางเดียวกันด้วย
บางคนคิ ดว่าทฤษฎี วิ ว ัฒนาการเป็ นความเชื อที ถู กต้อง คิ ดว่า
มนุ ษย์วิ ว ัฒนาการมาจากสัตว์เซลเดี ยวโดยใช้ระยะเวลาหลายพันล้านปี
จนกระทังวิวฒ
ั นาการเป็ นลิงแอล์ป (ลิงที ไม่มีหาง) และต่อมาได้วิวฒ
ั นาการกลายเป็ นมนุ ษย์
ชาร์ลส์ ดาร์วิน สมัยที เขายังหนุ่ มๆเขาขุดดินที หลังบ้านและพบ
ฟั นซี หนึ ง จากนั นได้นํามาเขียนจินตนาการโครงกระโหลก ศรีษะของลิง
แล้วลิงนั นก็วิวฒ
ั นาการมาเป็ นมนุ ษย์ยุคต่างๆ เช่นโครมายองส์ โฮโมอิเรคตัส ปั กกิง โฮโมเซเปี ยนส์ ต่อมามีคนเอาฟั นซี นี ไปพิสูจน์ ปรากฏว่า
เป็ นฟั นของหมูป่าเท่านั น สมกับคํากล่าวของท่านอริสโตเติล
ว่า "ทฤษฎีวิวฒ
ั นาการไม่ใช่แค่เรืองเหลวไหล แต่กาํ เนิ ดขึ น
มาจากเรืองเหลวไหล"
เรามักจะพบสือโฆษณาทางทีวี, หนังสือพิมพ์, วิทยุ,
ฯลฯ ซึ งมักจะมีข่าวว่า ขณะนี เราได้คน้ พบซากไดโนเสาร์อายุ ^hh ล้าน
ปี แล้วท่านเชือหรือเปล่าว่า ซากไดโนเสาร์จะมีอายุถึง ^hh ล้านปี ?
ในปั จจุ บันบรรดานั กวิทยาศาสตร์ทังหลายจะทดสอบโครงกระดูกด้วย Carbon-14 (คาร์บอน-^d) การทดสอบด้วยคาร์บอน-^d นั น
ใช่ว่าจะมีความแน่ นอนและแม่นยําในการคํานวณอายุของซาก (fossil)
มีคนหนึ งเขาฝั งซากแมวของเขาไว้ ^g ปี แล้วขุดโครงกระดูกของ
แมวนั นส่งไปยังสถาบันทางวิทยาศาสตร์เพื อคํานวณหาอายุ ของซากแมว
ปรากฏทางสถาบันตอบกลับมาว่ าซากนี เป็ นซากของสัตว์ชนิ ดใหม่ เพิ ง
ค้นพบอายุราว ph ล้านปี
ท่านที รัก แม้แต่ผูท้ ี คิดค้นและผู ร้ ่วมวิจยั Carbon-14 คือ Dr.
Wilard F. Libby ก็ยงั ยอมรับว่าการทดสอบด้วย Carbon-14 ไม่มีความ
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แน่ นอนและแม่นยํา
ตามพระคัมภีรข์ องพระเจ้า ถ้าเรานับอายุของโลกนี ได้ราว ahhh
ปี เท่ านั นเอง ไม่ได้เกิ ดขึ นมาเป็ น ^e-gh พันล้านปี มาแล้ว เริ ม
ต้นนับอายุอาดัมถึงอับราฮัม ghhh ปี อับราฮัมถึงพระเยซูคริสต์ ghhh
ปี พระเยซูคริสต์ถึงปั จจุบนั ราว ghhh ปี ซึ งอายุของโลกและจักรวาลแค่
ahhh ปี เท่านั น
จักรวาลต่างๆที เราเห็นพระคัมภีรไ์ ด้กล่าวถึงในสดุดี ^_:^, d-a
"ฟ้ าสวรรค์ประกาศพระสิ ริของพระเจ้า และภาคพื นฟ้ าสําแดงพระหัตถกิจของพระองค์ ถึงกระนันเสียงฟ้ าก็ออกไปทัว) แผ่นดินโลก และถ้อย
คําก็ แพร่ไปถึงสุดปลายพิ ภพ พระองค์ทรงตังเต็นท์ไว้ให้ดวงอาทิ ตย์ ณ
ที) นั น ซึ) งออกมาอย่างเจ้าบ่าวออกมาจากห้องโถงของเขา และวิ) งไปตาม
วิถีดว้ ยความชื) นบานอย่างชายฉกรรจ์ ดวงอาทิ ตย์ข ึนมาจากสุดปลายฟ้ า
สวรรค์ขา้ งหนึ) ง และโคจรไปถึงที) สุดปลายอีกข้างหนึ) ง" ดวงดาวต่างๆได้
ประกาศถึงว่ามีพระเจ้า ผูอ้ ยู่เบื องหลังการทรงสร้าง
ต่อไปนี เป็ นบันทึ กลับที หลายท่านยังไม่รู ้ พระคัมภี รใ์ นปฐมกาล
1:1-11 "เมื) อเดิมพระเจ้าทรงเนรมิ ตสร้างฟ้ าและแผ่นดิน และ
แผ่นดินนั นก็ ว่างเปล่าอยู่ ความมื ดอยู่เหนื อนํา และพระวิญญาณ
ของพระเจ้าปกอยู่ เหนื อนํา นั น และพระเจ้าตรัสว่า "จงเกิ ดความสว่าง"
ความสว่างก็เกิดขึน และพระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนันดี พระเจ้าทรง
แยกความสว่างนั นออกจากความมื ด และพระเจ้าทรงเรียกความสว่าง
นั นว่า วัน และพระองค์ทรงเรียกความมื ดนั นว่า คื น มี เวลาเย็นและ
เวลาเช้าเป็ นวันแรก และพระเจ้าตรัสว่า "จงมีภาคพืนอากาศในระหว่าง
นํา ให้เป็ นที) แยกนํา ออกจากกัน" และพระเจ้าทรงสร้างภาคพื นอากาศ
นั นขึ น แล้วทรงแยกนํา ที) อยู่ ใต้ภาคพื นอากาศออกจากนํา ที) อยู่ เหนื อ
ภาคพื นอากาศ ก็ เป็ นดังนั น และพระเจ้าจึงทรงเรียกภาคพืนอากาศนั น
ว่า ฟ้ า มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็ นวันที) สอง และพระเจ้าตรัสว่า "ให้นาํ ที)
อยู่ใต้ฟ้าจงรวมอยู่แห่งเดียวกัน ให้ที)แห้งปรากฏขึน" ก็ เป็ นดังนั น และ
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พระเจ้าทรงเรียกที) แห้งนั นว่า แผ่นดิน และที) ซึ) งนํา รวมกันนั นว่า ทะเล
พระเจ้าทรงเห็นว่าดี และพระเจ้าตรัสว่า "แผ่นดินจงเกิ ดพืชผักหญ้าที) มี
เมล็ด และต้นไม้ที) ออกผลมี เมล็ดในผลตามชนิ ดของมันบนแผ่นดิน" ก็
เป็ นดังนั น"
พระเจ้าตรัสว่า พระองค์เป็ นผู ้สร้างโลกและสรรพสิ งทั งปวงที มี
อยู่ ในนั น พระองค์เป็ นเจ้าแห่งฟ้ าสวรรค์และแผ่ นดิ นโลก พระองค์ทรง
เป็ นผู ้ประทานชี วิ ตลมหายใจ และสิ งสารพัดแก่ คนทั งปวงต่ างหาก ซึ ง
ขัดแย้งกับความคิ ดที ว่าโลกนี เกิ ดมาจากธรรมชาติ อย่างบังเอิ ญ ความคิ ดที ว่าโลกนี เกิ ดมาจากธรรมชาติ อย่างบังเอิ ญนั นพื นฐานความเชื อมา
จากทฤษฎีวิวฒ
ั นาการของ ชาร์ลส์ ดาร์วิน ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็ นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษอยู่ ระหว่างปี ค.ศ. ^eh_-^eeg เกิ ดที เชรูส์บิ วรี
ประเทศอังกฤษปี ค.ศ. ^eh_ เขาได้เสนอทฤษฎีวิวฒ
ั นาการว่าสิงมีชีวิต
เกิ ดขึ นมาจากธรรมชาติ อย่างบังเอิ ญและคิ ดว่าสิ งมี ชี วิตเริ ม
ต้นมีมามากกว่า j.d พันล้านปี ผ่านมา แล้วในสภาวะแวดล้อมที เหมาะสมโดยเริ มต้นจากสิ งที ไม่ มี ชี วิ ตที มี โมเลกุ ล
สลับซับซ้อน แล้วรวมกันเข้าเป็ นกรดอะมิ โน จากนั นเริ ม
เปลี ยนแปลงไปตามสิ งแวดล้อม จากขบวนการนี เองทําให้มีโปรตี นเกิ ด
ขึ นและวิ ว ัฒนาการกลายเป็ นสัตว์เซลเดี ยว ในที สุ ดสัตว์เซลเดี ยวนั น
เริ มวิวฒ
ั นาการจนถึ งประมาณ phh พันล้านปี ผ่านมาแล้วโดยเริ มต้นที
จะมี สัตว์ชันตํา แล้วต่ อมาอี ก `ph พันล้านปี ผ่ านมาแล้ววิ ว ัฒนาการ
กลายเป็ นพวกแมงกะพรุ น ต่อมาอีก dhh พันล้านปี ผ่ านมาแล้ววิวฒ
ั นาการกลายเป็ นพวกแมลงต่ างๆและมีพืชเกิ ดขึ น ต่ อมาอี ก jah พัน
ล้านปี ผ่ านมาแล้ววิ ว ัฒนาการกลายเป็ นพวกปลาที สามารถอาศัยอยู่ บน
บกได้ ต่อมา อีก ghh พันล้านปี ผ่านมาแล้ววิวฒ
ั นาการกลายเป็ นพวก
ไดโนเสาร์และช้างแมมมอส ต่ อมาอี ก g พันล้านปี ผ่ านมาแล้วเป็ นจุ ด
เริมต้นการวิวฒ
ั นาการจนกลายมาเป็ นมนุ ษย์
ทฤษฎีวิวฒ
ั นาการของ ชาร์ลส์ ดาร์วิน กล่าวว่า สิงมีชีวิตเกิดขึ น
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มาจากธรรมชาติ อย่างบังเอิญ มนุ ษย์และสัตว์เริ มต้นจากพวกแบคที เรีย
หรือสัตว์เซลเดี ยวนั น แต่พระเจ้าตรัสว่า "แผ่นดินจงเกิ ดพืชผักหญ้าที) มี
เมล็ ด และต้นไม้ที) ออกผล มี เมล็ ดในผลตามชนิ ดของมันบนแผ่นดิน"
หมายความว่า ถ้าท่านเอาผักคะน้าไปปลูก แน่ นอนมันจะงอกขึ นเป็ นผัก
คะน้า มันจะไม่งอกขึ นเป็ นผักกาดหรือผักชนิ ดอืนๆ เพราะพระเจ้าสร้าง
ตามชนิ ดของมัน เราไม่เคยเห็ นทุ เรียนออกลูกเป็ นขนุ น เพราะพระเจ้า
สร้างตามชนิ ดของมัน ตามความจริ งที เราเห็ นอยู่ ในปั จจุ บัน เวลาผ่ าน
มาหลายพันปี แล้ว ยังไม่มีพื ชชนิ ดใดๆกําลังเริ มวิ ว ัฒนาการเปลี ยนไป
เป็ นพืชอีกชนิ ดหนึ ง ถ้าทฤษฎีวิวฒ
ั นาการเป็ นความจริงแล้ว เราจะพบว่า
มี พื ชหลายชนิ ดกําลังเปลี ยนไปเป็ นอี กชนิ ดหนึ ง ทุ กวันนี พื ช
ชนิ ดไหนก็ยงั เป็ นชนิ ดนั นอยู่เหมือนเดิม ใช่ไหมครับ?
พระคัมภีรใ์ นปฐมกาล ^:g^, g` กล่าวว่า "และพระเจ้า
ทรงสร้างปลาวาฬขนาดใหญ่ และสัตว์ที) มี ชี วิตนานาชนิ ดซึ) ง
แหวกว่ายอยู่ในนํา เป็ นอันมากตามชนิ ดของมัน และสัตว์ที)มีปีกตามชนิ ด
ของมัน และพระเจ้าทรงเห็นว่าดี และพระเจ้าทรงสร้างสัตว์ป่าตามชนิ ด
ของมัน สัตว์ใช้งานตามชนิ ดของมัน และสารพัดสัตว์ต่างๆที) เลือยคลาน
บนแผ่นดินตามชนิ ดของมัน แล้วพระเจ้าทรงเห็นว่าดี"
พระเจ้าพระองค์ทรงสร้างสัตว์ตามชนิ ดของมัน เราเห็ นพระเจ้า
ทรงสร้างพืชและสัตว์ พระองค์ทรงแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน พืชส่วนพืช
สัตว์ส่วนสัตว์ ชนิ ดไหนเป็ นชนิ ดนั น นกไม่ได้มาจากปลา นกอินทรีไม่ได้
มาจากค้างคาว สุนัขไม่ได้มาจากแมว ความจริงเราพบว่า โครโมโซมของ
สัตว์แต่ ละชนิ ดสามารถไขว้กันได้ (crossing over) และออกลูกหลาน
(interbreeding) เช่น สุนัขพันธุ ์อลั เซเชียนผสมพันธุ ์กนั กับสุนัขพันธุ ์ไทย
แล้วมันสามารถออกลูกหลานสืบพันธุ ์ได้
ถ้าเอาสัตว์ต่างชนิ ดกัน เมื อนํามาผสมพันธุ ์ กัน โครโมโซมไม่
สามารถไขว้กนั ได้ (ปฐมกาล ^:g^, gd-g`)
ทฤษฎี วิ วฒ
ั นาการสอนว่า สัตว์ทุ กชนิ ดกําเนิ ดมาจากต้นตออัน
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เดียวกัน ปลากลายเป็ นสัตว์บก สัตว์บกกลายเป็ นนก และสัตว์กลายเป็ น
มนุ ษย์ ปั จจุบนั นี สัตว์แต่ละชนิ ด (animal species) ยังไม่มีการเปลียน
แปลง
มีคนพยายามสร้างสัตว์ชนิ ดใหม่และให้มนั สืบพันธุ ์ได้ ถ้าคนนั น
สร้างสัตว์ชนิ ดใหม่และมันสามารถสื บพันธุ ์ ได้ แสดงว่าพระคัมภี ร์ผิ ด
แต่จนปั จจุบนั นี ยังไม่มีใครทําได้ มีคนผสมพันธุ ์สตั ว์ ดังต่อไปนี
พวกเขาเอา เสือ (Tiger) ผสมพันธุ ์กบั สิงโต (Lion) คือ ไลเกอร์ (เป็ น
หมัน)
พวกเขาเอา แมว (Cat) ผสมพันธุ ์กบั กระต่าย (Rabbit) คือ
แคทบิท (เป็ นหมัน)
พวกเขาเอา ม้า (Horse) ผสมพันธุ ์กบั ลา (Donkey) คือ ล่อ
(เป็ นหมัน)
ชาวจี นเอาเป็ ดไทยผสมพันธุ ์ กับเป็ ดเทศ คื อ เป็ ดโป้ ยช่าย (เป็ นหมัน
ออกลูกหลานไม่ได้)
เพราะพระเจ้าสร้างสัตว์ตามชนิ ดของมัน ถ้าผสมข้ามพันธุ ์ทาํ ให้
มันเป็ นหมัน พระเจ้าตรัสว่า ห้ามเอาสัตว์ต่างชนิ ดมาผสมพันธุ ์กนั มิฉะนั นพระเจ้าจะแช่งสาป (ให้เป็ นหมัน)
เหตุทีมันเป็ นหมันเพราะว่ามันไม่มี Homologous Chromosome
คือโครโมโซมสืบพันธุ ์นันเองจึงทําให้มนั เป็ นหมัน
ในพระคัมภีรป์ ฐมกาล ^:ga กล่าวว่า "แล้วพระเจ้าตรัสว่า ให้
เราสร้างมนุ ษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล
ฝูงนกในอากาศ และฝูงสัตว์ใช้งาน ให้ปกครองแผ่นดินทัว) ไปและสารพัด
สัตว์ที)เลือยคลานบนแผ่นดินทังสิน"
พระเจ้าเป็ นผู ส้ ร้างมนุ ษย์ให้เลอเลิศด้วยสติปัญญา ฉะนั นมนุ ษย์
จึ งเป็ นผู ้ที ฉลาดที สุ ดในโลกนี และเป็ นผู ้ที ฉลาดปราดเปรื อง ลูกหลาน
ของอาดัมในยุคแรกๆสามารถเล่นดนตรี มีฟาร์มเลี ยงสัตว์ และสามารถ
ถลุงแร่ทองแดงและแร่เหล็กได้ ไม่ตอ้ งใช้เวลาเรียนรูห้ ลายพันล้านปี ตาม
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ที ทฤษฎีวิวฒ
ั นาการได้สอนไว้
และประการที สําคัญ พระองค์ทรงให้มนุ ษย์เป็ นผู ้ครอบครองสิ ง
ต่ างๆในโลก พระองค์ตรัสว่า พระองค์เป็ นผู ้สร้างมนุ ษย์ ถ้าท่ านไตร่ตรองแล้วมองไปที ตัวท่ านว่า อวัยวะต่ างๆมันจะเกิ ดมาจากธรรมชาติ
อย่างบังเอิญได้หรือ!
ทําไมร่างกายมีต่อมทอนซิลที คอไว้ดกั เชื อโรค มันบังเอิญเกิดขึ น
เองได้หรือ ?
ทํา ไมร่ างกายมี หั วใจสู บฉี ดเลื อดโดยที หั ว ใจเต้นไม่ มี ว ั นหยุ ด
หัวใจต้องสู บฉี ดเลื อดตลอดชี วิ ตของคนเราปริ มาณเท่ ากับรถไฟบรรทุ ก
นํามันยาวถึง eh กิโลเมตร มันบังเอิญเกิดขึ นเองได้หรือ ?
ทําไมอาหารที เรารับประทานมี ทั งอาหารประเภทแป้ ง ไขมัน
โปรตีน จึงมีนําย่อยต่างชนิ ดกัน แล้วมันบังเอิญเกิดขึ นเองได้หรือ ?
ถ้าท่ านถ่ อมใจนึ กถึ งความอัศจรรย์ของอวัยวะต่ างๆในร่ างกาย
ของท่าน เช่น สมอง ตา แล้วท่านจะรูว้ ่ามันจะเกิดขึ นเองตามธรรมชาติ
ได้หรื อไม่ ทําไมมันถึ งสมบูรณ์และดี ขนาดนี จนกษั ตริ ย ์ดาวิ ดกล่ าวใน
สดุดี ^j_:^j-^d ว่า "เพราะพระองค์ทรงปั นส่วนภายในของข้าพระองค์ พระองค์ทรงทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์โมทนาพระคุณพระองค์ เพราะพระองค์ทรง
กระทําให้ขา้ พระองค์แปลกประหลาดอย่างน่ ากลัว พระราชกิจ
ของพระองค์อัศจรรย์ พระองค์ทรงทราบข้าพระองค์ดี" พวก
เราที เป็ นคริ สเตี ยน เราเชื อว่าร่ างกายของมนุ ษย์อันน่ าอัศจรรย์เกิดขึ นจากฝี พระหัตถ์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์
ขณะนี ท่ านกําลังเชื อว่ าสิ งมี ชี วิ ตเกิ ดขึ นมาจากธรรมชาติ อย่ าง
บังเอิ ญแล้วละก็ ผมอยากจะบอกให้ท่ านรู ้ว่า ชาร์ลส์ ดาร์วิ น เจ้าของ
ความคิดทฤษฎีวิวฒ
ั นาการนั น ในวาระสุดท้ายก่อนสิ นชีวิต เขาได้กลับ
ใจใหม่มาเชื อในพระเจ้าและปฏิเสธทฤษฎีวิวฒ
ั นาการของเขา เขาเสียใจ
มากต่ อทฤษฎี วิ ว ัฒนาการของเขาที มี คนจํานวนมากเชื อและปฏิ เสธไม่
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เอาพระเจ้า โดยถื อเอาความคิดของ ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็ นความจริงจน
กลายเป็ นศาสนาของพวกเขาไปแล้ว
คําสารภาพของชาร์ลส์ ดาร์วิน
ข้อความต่ อไปนี อาจจะทําให้คนที เชื อในทฤษฎี วิ ว ัฒนาการซึ ง
เชื อว่าโลกและจักรวาลเกิดขึ นมาจากธรรมชาติ อย่างบังเอิญ หลายคนได้
ประหลาดใจที ทราบว่าในวาระสุ ดท้ายของชีวิต ชาร์ลส์ ดาร์วิน เขาได้
กลับใจเสี ยใหม่มาเชื อในพระคัมภี ร์ ซึ งกล่ าวถึ งพระเจ้าเป็ นผู ้สร้างโลก
ดวงดาว จักรวาลและเป็ นผู ้ให้กาํ เนิ ดสิ งมีชีวิตต่ างๆในโลกนี ผู ้ที จะเริ ม
เล่าเรืองราวต่อไปนี คือ คุณหญิงโฮป อาศัยอยู่ทีเมืองนอร์ทฟิ ลด์ ประเทศอังกฤษ คุ ณหญิ งโฮปนั นเป็ นคริ สเตี ยนที รักพระเจ้าและดี คนหนึ งที
เดียว เธอเคยไปเยียม ชาร์ลส์ ดาร์วิน บ่อยๆก่อนที เขาจะเสียชีวิต
เวลานั นเป็ นเวลาตอนบ่ ายฤดูใบไม้ร่วง เป็ นฤดูที มีทิวทัศน์ สวย
งาม ซึ งพวกเราที เป็ นชาวอังกฤษชอบกันมาก ได้มีคนหนึ งเดินทางมาหา
ข้าพเจ้า และขอให้ขา้ พเจ้าไปเยียม ชาร์ลส์ ดาร์วิน ขณะเมือข้าพเจ้าไป
ถึ งบ้านของเขา เขากําลังนั งพิ งพนั กอยู่บนเตี ยง เอาเท้ายัน
หมอนไว้ สายตาของเขาเหม่อมองอย่างเลื อนลอยไปที ชาย
ป่ าและไร่ขา้ วโพด ขณะนั นเป็ นเวลาที ดวงอาทิ ตย์ใกล้จะตก
ดิน
เมื อเขาเหลื อบมองเห็ นข้าพเจ้า เขาแสดงอาการดี ใจอย่างออก
หน้าออกตา เขาได้บอกให้ขา้ พเจ้ามองผ่ านหน้าต่ างดู ดวงอาทิ ตย์กาํ ลัง
จะตกดินว่ามันช่างสวยงามจริงๆ
ข้าพเจ้าสังเกตว่าในมื อของเขากําลังเปิ ดพระคัมภี ร์ ข้าพเจ้า
ทราบว่าในวาระสุดท้ายชีวิตของ ชาร์ลส์ ดาร์วิน เขาขะมักเขม้นในการ
ศึกษาพระคัมภีรอ์ ย่างมาก
ข้าพเจ้าถามว่า "ท่านกําลังศึกษาเรืองอะไรอยู่ล่ะ"
เขาตอบว่า "หนั งสื อฮี บรู ผมเรี ยกหนั งสื อนี ว่าเป็ นหนั งสื อแห่ง
ความยิ งใหญ่ " แล้วเขาได้อธิ บายข้อพระคัมภี ร์ในหนั งสื อฮี บรู ให้ขา้ พ15

เจ้าฟั ง (หนั งสื อฮี บรู ^:^-d ได้ กล่าวถึ งพระเจ้าพระเยซูเป็ นผู ้สร้าง
จักรวาลและผดุงโลกไว้ดว้ ยพระดํารัสอันทรงฤทธิของพระองค์)
ข้าพเจ้าพบว่ามีคนหลายคนกําลังมีความคิ ดต่ อต้านอย่างรุนแรง
ในเรื องการทรงสร้างของพระเจ้า โดยเฉพาะในบทแรกของหนั งสือปฐมกาลที กล่าวถึ งการกําเนิ ดโลก ดวงดาว จักรวาลและสิ งที มีชีวิตต่ างๆใน
โลกนี
เมื อข้าพเจ้ามองดูสีหน้าของ ชาร์ลส์ ดาร์วิน เขากําลังมีความ
ทุกข์และวิตกกังวลใจมาก นิ วมือของเขากระตุกเป็ นระยะๆ แล้วเขาพูดว่า
"ตอนนั นผมเป็ นแค่คนหนุ่ มคนหนึ งเท่ านั นที ตั งสมมุ ติฐานทฤษฎี วิ ว ัฒนาการขึ นมาโดยที ยังไม่ได้หาข้อเท็ จจริง ผมได้ตังคําถามต่างๆอีกมากมายและเสนอความคิ ดใหม่ๆ ในสิ งที ผมสงสัย ผมได้เสนอความคิ ดว่า
โลกนี น่ าจะเกิ ดขึ นมาจากธรรมชาติ อย่างบังเอิ ญ และมี การวิ วฒ
ั นาการ
จนกลายมาเป็ นสิ งมีชี วิตต่ างๆ ทําให้มีคนจํานวนมากหลงงมงายเชื อว่า
ความคิ ดที ผมเสนอไปนั นเป็ นความจริ งจนกลายมาเป็ นศาสนาของพวก
เขา"
เขาหยุ ดนิ งชัวขณะหนึ ง เขาได้พูดถึ งความบริ สุ ทธิ ของพระเจ้า
และพระคัมภี ร์ว่า
เป็ นหนั งสื อที ยิ งใหญ่ โดยได้เปิ ดเผยความจริ งแก่
มนุ ษย์โลก
เขามองดู พระคัมภี ร์อย่างน่ าทึ งในเวลานั น พร้อมกับเอ่ยถาม
ข้าพเจ้าว่า "ผมมี บ า้ นสําหรับฤดูรอ้ นในสวนสามารถนั งได้ถึง jh คน
มันอยู่ทางโน้น" แล้วเขาก็ชีมือไปทางหน้าต่างที เปิ ดไว้ "ผม
อยากให้คุณไปเป็ นพยานที นั น ผมทราบว่าคุณชอบประกาศ
ข่าวประเสริ ฐของพระเยซู คริ สต์ตามหมู่ บา้ นต่ างๆ พรุ่ งนี
ตอนบ่ ายผมจะเชิ ญเพื อนบ้าน ผู ้ที เช่ าบ้านของผมและคน
ใช้มาร่วมประชุม คุณช่วยเป็ นพยานให้เขาได้ไหม"
ข้าพเจ้าถามว่า "คุณจะให้พูดถึงเรืองเกียวกับอะไร"
เขาตอบด้วยเสียงหนักแน่ นชัดเจนว่า "พระเจ้าพระเยซูคริสต์
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และความรอดในพระองค์" (ความรอดคื อการหลุดพ้นจากบึ งไฟนรกอัน
น่ ากลัวที ไหม้อยู่เป็ นนิ จ) "นั นเป็ นหัวข้อที ดี ทีสุ ดมิใช่หรือ แล้วผมอยาก
ให้คุณร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้าบ้าง คุ ณสามารถเล่นเครื องดนตรีดว้ ย
ได้ไหม"
ดูหน้าตาของเขาสดใสมากขึ น เขาพูดว่า "ถ้าคุณประชุมกันตอน
บ่ าย j โมงหน้าต่ างนี จะเปิ ดไว้ และให้คุ ณรู ้ว่าผมกําลังร้องเพลงและ
สรรเสริญพระเจ้ากับพวกคุณ"
จะมีอะไรที น่ าทึ งใจไปมากกว่านี เมือชาร์ลส์ ดาร์วิน ได้มีความ
กระตื อรือร้นแสวงหาความจริงในพระคัมภี ร์ แล้วเขาเองเสียใจเป็ นอย่าง
ยิ งที ตัวของเขาเองเป็ นต้นเหตุ ความเชื อแห่งทฤษฎีวิวฒ
ั นาการเป็ นเหตุ
ให้มนุ ษย์ทั งหลายได้หลงไปจากพระเจ้า และความเชื อของเขาได้แพร่ หลายออกไปสอนตามโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ซึ งเป็ นรากฐาน
ความเชือในปั จจุบนั นี
โดย Oswald J Smith Litt.D. จากเรืองราวใน Prayer Crusade
ซึ งตีพิมพ์โดย The Little Church by the Sea, Inc.
ทําไมมนุ ษย์จึ งกลัวความบาปและรู ้จักผิ ดชอบชัวดี ในปฐมกาล
g:p กล่าวว่า "พระเยโฮวาห์เจ้าทรงปั นมนุ ษย์ดว้ ยผงคลีดิน ระบายลม
แห่งชีวติ เข้าทางจมูก มนุ ษย์จึงเกิดเป็ นจิตวิญญาณมีชีวติ อยู่" มนุ ษย์นั น
แตกต่ างจากสัตว์เพราะมนุ ษย์เป็ นจิ ตวิ ญญาณ รู ้จักผิ ดชอบ
ชัวดี ความจริ งแล้วถ้ามนุ ษย์ไม่มีศาสนา มนุ ษย์ก็สามารถรู ้
ว่าอะไรดี อะไรชัว เพราะจิตวิญญาณที พระเจ้าประทานให้แต่ละคนเป็ นผู ้
ที บ่ งบอกว่าอะไรดี อะไรชัว ประวัติศาสตร์ของเผ่ าพันธุ ์มนุ ษย์เริ มต้นที
พระเจ้าทรงสร้างมนุ ษย์คู่ แรกอาดัมและเอวาให้อยู่ ในสวนเอเดน ต่ อมา
อาดัมได้กบฏไม่ เชื อฟั งพระเจ้าเป็ นเหตุ ให้ความบาปได้เข้ามาในโลกนี
ผลของการทําความผิ ดบาปทําให้อาดัมและเอวาต้องตายฝ่ ายจิตวิญญาณ
(ตกนรก) และตายฝ่ ายเนื อหนังด้วย ความตายได้ต่อเนื องมาถึงปั จจุบนั
แต่ พระเจ้ามี พระสัญญาจะประทานผู ้ไถ่ บาปให้เขาทั งสองและพงศ์พันธุ ์
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มนุ ษย์โลก
ลูกหลานของอาดัมและเอวาบรรพบุรุษของเราในระยะแรกๆ เขา
ยังนมัสการออกพระนามของพระเจ้าที เที ยงแท้ ต่ อมาภายหลังมนุ ษย์ได้
ละทิ งพระเจ้าที เที ยงแท้และทรงรักเขาไปไหว้รูปเคารพ พระคัมภี ร์อิสยาห์ g:e-_ กล่าวว่า "แผ่นดินของเขาเต็มด้วยรูปเคารพ เขากราบไหว้
ผลงานแห่งมื อของเขา ต่อสิ) งซึ) งนิ วมือของเขาได้กระทํา มนุ ษย์จึงตกตํา)
ลงและคนก็ดอ้ ยลงอย่าอภัยเขาเลย"
บางคนเอาผ้าไปพันจอมปลวกแล้วกราบไหว้ บางคนเอาผ้าไป
พันต้นไม้แล้วกราบไหว้ ไหว้รูปปั นสัตว์ และกราบไหว้สิงที พระเจ้าสร้าง
ไว้ เช่นดวงอาทิ ตย์เปลี ยนเป็ นพระอาทิ ตย์ ดวงจันทร์เปลี ยนเป็ นพระจันทร์ พระคัมภีรโ์ รม ^:g` "เพราะว่าเขาได้เอาความจริงเรื) องพระเจ้า
มาแลกกับความเท็ จ และได้นมัสการและปรนนิ บัติสิ) งที) พระองค์ได้ทรง
สร้างไว้แทนพระองค์ผู ท้ รงสร้าง ผู ส้ มจะได้รบั ความสรรเสริญเป็ นนิ จ
เอเมน"
จากนั นมนุ ษย์เริมก่อตังศาสนาขึ นมา ผมอยากบอกท่านว่า การ
เป็ นคริ สเตี ยนไม่ได้เป็ นการเปลี ยนศาสนามาเป็ นศาสนาคริ สต์ คําว่า
"คริสเตียน" คือผูท้ ี ติดตามพระเจ้าสร้างโลกที เที ยงแท้ ศาสนาคือมีศาสดาที เป็ นมนุ ษย์แล้ว ตังคําสอนขึ นมาประพฤติปฏิบตั ิกนั มีขอ้ ห้ามต่างๆ
เรามักจะพบคนพูดเสมอว่า ศาสนาทุ กศาสนาสอนให้เป็ นคนดี
นั นเป็ นคําพูดที ถูกต้องที สุ ด แต่ถา้ มนุ ษย์โลกจะหลุดพ้นจาก
นรก พระเจ้าพระเยซูคริสต์มีมาตรฐานว่า มนุ ษย์ตอ้ งถือข้อ
ห้ามในศาสนานั นครบทุ กข้อ ผิ ดข้อหนึ งข้อใดไม่ได้ตั งแต่
เกิดมาจนตาย พระคัมภี รก์ าลาเที ย j:^h "เพราะว่าคนทังหลายซึ) งพึ) ง
การประพฤติตามพระบัญญัติ ก็ ถูกแช่งสาป เพราะมีคาํ เขียนไว้วา่ `ทุก
คนที) มิ ได้ประพฤติ ตามทุกข้อความที) เขียนไว้ในหนั งสื อพระบัญญัติก็ ถูก
แช่ งสาป'" จากความเป็ นจริ งแล้วไม่มีผู ้ใดที จะสามารถรักษาข้อห้ามใน
ศาสนานั นๆได้ครบทุ กข้อ และประพฤติ ไม่ได้ถึ งมาตรฐานของพระเจ้า
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พระเจ้าพระเยซู คริ สต์เสด็ จเข้ามาในโลกนี เพื อจะช่ วยมนุ ษย์โลกให้รอด
จากความผิ ดบาป ศาสนาต่ างๆกับพระเจ้าพระเยซู คริ สต์แตกต่างกัน
อย่างชัดเจน ศาสนามีไว้เพือจะสอนและชี ความผิ ดบาปเท่านั น แต่พระเจ้าพระเยซูคริ สต์เสด็ จมาในโลกเพื อจะช่วยมนุ ษย์ให้รอดจากความบาป
แล้วสอนให้ละทิ งความผิ ดบาป นี เป็ น "พระคุ ณ" ของพระเจ้า คําว่า
"พระคุณ" คือสิงที เราคนบาปไม่สมควรได้รบั แต่พระเจ้าทรงประทานให้
เรา คริ สเตี ยนประพฤติ ดีเพราะสํานึ กในพระคุ ณและแสดงความรักต่ อ
พระเยซูคริ สต์ ไม่เกี ยวกับความรอดเลย พระคัมภี ร์ เอเฟซัส g:e-_
"ด้วยว่าซึ) งท่ านทั งหลายรอดนั นก็ รอดโดยพระคุณเพราะความเชื) อ และ
มิใช่โดยตัวท่านทังหลายเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ ความรอดนั นจะ
เนื) องด้วยการกระทําก็หามิได้เพื) อมิให้คนหนึ) งคนใดอวดได้"
ตามที กล่ าวมาแล้วคื อ มนุ ษย์ทั งหลายได้ละทิ งพระเจ้าไปไหว้
รู ปเคารพ และไปตั งศาสนาขึ นมา มี สิ งหนึ งที มนุ ษย์ชอบกันมากคื อ
กราบไหว้ผี ผี ในพระคัมภีรเ์ รียกชือว่า ซาตานหรือพญามาร ซึ งเป็ นเจ้านายของผี ทังปวง บางคนคิดว่าซาตานคงจะน่ ากลัวมาก แต่ซาตานหรือผี
นั นคื ออัครเทวทู ตของพระเจ้า (หัวหน้าของทู ตสวรรค์) ที พระเจ้าทรง
สร้างมันขึ นมาอย่างงดงาม ลําตัวของมันประดับด้วยเพชรนิ ลจิ นดาที มี ค่ ามาก มี เครื องดนตรี อยู่ ในตัวและซาตานประกอบไปด้วยสติ ปั ญญาที เฉลี ยวฉลาด พระคัมภี ร์เอเสเคี ยล
28:12-15 "บุ ตรแห่ งมนุ ษย์เอ๋ ย จงเปล่งเสี ยงบทครํา) ครวญ
เพื) อกษัตริยเ์ มื องไทระ และจงกล่าวแก่ท่านว่าพระเจ้าตรัสดังนี ว่า "เจ้า
เป็ นตราแห่งความสมบู รณ์แบบ เต็มด้วยสติปัญญาและมีความงามอย่าง
พร้อมสรรพ เจ้าอยู่ ในเอเดน พระอุทยานของพระเจ้า เพชรพลอยทุก
อย่างเป็ นเสือของเจ้า คือทับทิม บุษราคัมนํา อ่อน เพชร เพทาย โกเมน
และมณีโชติ ไพฑูรย์ มรกต และเบริลเพชรพลอยเหล่านี ฝังในทองคําและ
ลวดลายแกะสลักก็ เป็ นทองคํา สิ) งเหล่านั นจัดเตรียมไว้ในวันที) สร้าง
เจ้าขึ นมา เราตังเจ้าให้อยู่ กับเครู บ ผู พ้ ิ ทักษ์ ที) ได้เจิ มตังไว้ เจ้าอยู่ บน
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ภูเขาบริสุทธิCแห่งพระเจ้าและเจ้าเดินอยู่ท่ามกลางศิ ลาเพลิง เจ้าก็ปราศจากตําหนิ ในวิธีการทังหลายของเจ้า ตังแต่วนั ที) เจ้าได้ถูกสร้างขึนมาจน
พบความบาปชัว) ในตัวเจ้า" วันหนึ งซาตานได้กบฏ อยากเป็ นใหญ่เหมือน
กับพระเจ้าและมันได้กบฏต่อพระเจ้า พระคัมภีรอ์ ิสยาห์ ^d:^g-^d "โอ
ดาวประจํากลางวันเอ๋ ย พ่ อโอรสแห่ งพระอรุณ เจ้าร่วงลงมาจากฟ้ าสวรรค์แล้วซิ เจ้าถูกตัดลงมายังพื นดินอย่างไรหนอ เจ้าผู ้กระทําให้
บรรดาประชาชาติตกตํา) น่ ะ เจ้ารําพึงในใจของเจ้าว่า "ข้าจะขึนไปยังฟ้ าสวรรค์เหนื อดวงดาวทังหลายของพระเจ้า ข้าจะตัง พระที) นั)งของข้า ณ ที)
สู งนั น ข้าจะนั) งบนขุนเขาชุมนุ มสถาน ณ ที) อุดรไกล ข้าจะขึนไปเหนื อ
ความสูงของเมฆ ข้าจะกระทําตัวของข้าเหมือนองค์ผูส้ ูงสุด" ขณะที มันได้
กบฏต่ อพระเจ้า พระเจ้าได้พิ พากษาให้มันตกนรกทันที และในอนาคต
ซาตานจะถู กทิ งลงในนรก จากการกบฏครังนี มี ทู ตสวรรค์ได้กบฏติ ดตามซาตานลงมายังโลกนี มีจาํ นวนมากมายถึง ^ ใน j ส่วนของทังหมด
พระคัมภีรว์ ิวรณ์ ^g:d "หางพญานาคตวัดดวงดาวในท้องฟ้ าทิ งลงมาที)
แผ่นดินโลกเสี ยหนึ) งในสามส่ วน และพญานาคนั นยืนอยู่ เบื องหน้าผู -้
หญิงที) กําลังจะคลอดบุตร เพื) อจะกินบุตรเมื) อคลอดออกมาแล้ว"
พระคัมภีรว์ ิวรณ์ gh:^h ได้กล่าวถึงซาตานหรือผี จะถูกทิ งลงใน
นรกที ทนทุกข์ทรมานในอนาคต วิวรณ์ gh:^h "ส่วนพญามาร
ที) ล่ อลวงเขาเหล่ านั นก็ ถู ก โยนลงไปในบึ งไฟและกํา มะถั น ที)
สัตว์รา้ ยและผูพ้ ยากรณ์เท็ จอยู่นั น และมันต้องทนทุกข์ทรมาน
ทังกลางวันและกลางคืน ตลอดไปเป็ นนิ จ"
ทุ กวันนี ซาตานและสมุ นของมันอยู่ ในสภาพจนตรอก มันจึ ง
พยายามที จะดิ นรนสุ ดขี ดเพื อให้มันตกนรกช้าที สุ ด โดยการล่ อลวงให้
มนุ ษย์หลงไปจากทางของพระเจ้าและไม่ให้มาถึ งความรอด (การหลุ ดพ้นจากนรก) มนุ ษย์ทังหลายก็หลงติดกับดักของมันไป เชือฟั งมาร (ผี )
มากกว่าฟั งพระเจ้าพระเยซูคริสต์ ในพระคัมภีรย์ อห์น e:dj-d` พระเยซูตรัสว่า "เหตุไฉนท่านจึงไม่เข้าใจถ้อยคําที) เราพูด นั)นเป็ นเพราะท่าน
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ทนฟั งคําของเราไม่ได้ ท่านทังหลายมาจากพ่อของท่านคือพญามาร และ
ท่านใคร่จะทําตามความปรารถนาของพ่อท่าน มันเป็ นผูฆ้ า่ คนตัง แต่เดิม
มา และมิได้ตงั อยู่ในความจริง เพราะความจริงมิได้อยู่ในมัน เมื) อมันพูด
มุสามันก็ พู ดตามสันดานของมันเอง เพราะมันเป็ นผู ม้ ุสา และเป็ นพ่ อ
ของการมุสา แต่ท่ านทั งหลายมิ ได้เชื) อเรา เพราะเราพู ดความจริง"
เพราะเมื อมี คนที รับเชื อครบจํานวนแล้ว พระเยซู คริ สต์จะเสด็ จกลับมา
ทําให้เวลาของมันสันลง ในพระคัมภีร์ โรม ^^:g` "เหตุฉะนั นพี) น้องทัง
หลาย ข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านทังหลายเขลาในข้อความลึกลับนี เกลือก
ว่าท่ านจะอวดรู ้ คื อเรื) องที) บางคนในพวกอิ สราเอลได้มีใจแข็งกระด้างไป
จนถึงพวกต่างชาติได้เข้ามาครบจํานวน" สิ งหนึ งที ซาตานรู ว้ ่า พระเจ้า
ทรงรักมนุ ษย์มากที สุ ด และซาตานจะทําให้พระเจ้าเจ็บปวดมากที สุ ดคือ
ล่อลวงให้มนุ ษย์ทิงพระเจ้า ในที สุ ดก็จะตกนรกกับมัน! ซึ งพระเจ้าได้ลง
ทุ นอย่างมหาศาล ที พระองค์ได้ไถ่ มนุ ษย์ไม่ใช่ เงิ นทอง แต่
ยอมเอาชีวิตมาแลกกับชีวิต แลกด้วยเลือด! ไถ่เราด้วยเลือด
พระคัมภีร์ ^ เปโตร ^:^_ "แต่ทรงไถ่ดว้ ยพระโลหิตอันมี
ราคามากของพระคริสต์ ดังเลื อดลู กแกะที) ปราศจากตําหนิ
หรือจุดด่างพร้อย"
ทุ กวันนี ซาตานยังทํางานของมันอยู่ g เธสะโลนิ กา g:_-^h
กล่ าวว่า "คื อผู น้ ั นที) มาโดยการดลบันดาลของซาตาน พร้อมกับการ
อิทธิฤทธิCต่าง ๆ และหมายสําคัญ และการอัศจรรย์แห่งความเท็จ และ
อุบายอธรรมต่างๆ สําหรับคนเหล่านันที) พินาศอยู่ เพราะเขาทังหลายไม่
ได้รบั ความรักแห่งความจริงไว้เพื) อจะรอดได้" ซาตานสําแดงฤทธิ อาํ นาจ
เพือล่อลวงมนุ ษย์ผ่านการทรงเจ้าเข้าผี โดยสําแดงการอัศจรรย์ต่างๆ เช่น
เดิ นลุ ยไฟ แทงปากแทงลิ น เข้าสิ งตามรู ปเคารพและต้นไม้ โดยให้มี
ฤทธิ รักษาโรค เกิ ดการอัศจรรย์ต่างๆ เมื อมี คนไปบนบานแล้วมันดล
บันดาลให้เป็ นจริง
ทุ กวันนี ซาตานปรับกลยุ ทธใหม่ใช้ดนตรี เพลงที เร่ าร้อนและ
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สถานเริงรมย์ต่างๆล่อลวงมนุ ษย์ ทําให้มนุ ษย์หลงติ ดกับดักของมันและ
ไม่ยอมแสวงหาพระเจ้า พวกเขารักการสนุ กสนานมากกว่าที จะรักพระเจ้า
พระคัมภีร์ ^ ยอห์น `:^_ กล่าวว่า "เราทังหลายรูว้ า่ เราเป็ น
ของพระเจ้า และชาวโลกทังสินอยู่ใต้อานุ ภาพของมารร้าย"
มนุ ษย์ได้ตกอยู่ ใต้อาํ นาจของผี หรื อซาตาน แต่ ผู ้ที กลับใจเสี ย
ใหม่มาหาพระเจ้า เขาจะหลุ ดพ้นจากอํานาจของผี พระคัมภี ร์กิ จการ
ga:^e กล่าวว่า "เพื) อจะให้เจ้าเปิ ดตาของเขา เพื) อเขาจะกลับจากความ
มืดมาถึงความสว่าง และจากอํานาจของซาตานมาถึงพระเจ้า เพื) อเขาจะ
ได้รบั การยกโทษความผิดบาปของเขา และให้ได้รบั มรดกด้วยกันกับคน
ทังหลายซึ) งถูกแยกตัง ไว้แล้วโดยความเชื) อในเรา"
คริ สเตี ยนได้หลุ ดพ้นจากภายใต้กฎเกณฑ์ของซาตานที ต้องถื อ
วันต่ างๆ เช่นวันมงคลและวันอัปมงคล ทุ กวันที พระเจ้าทรงสร้างดี ทังหมด เวลาเข้ามาอาศัยอยู่ ในบ้านหลังใหม่ก็ไม่ตอ้ ง เซ่ นไหว้ผีอีกต่ อไป
ผี และไสยศาสตร์ทุ กอย่ างไม่ สามารถมี อาํ นาจเหนื อคริ สเตี ยนอี กต่ อไป
และคริ สเตี ยนมี ชัยชนะเหนื อผี ผี ไม่สามารถเข้าสิ งคริ สเตี ยนแท้ได้ ใน
พระคัมภีร์ ^ ยอห์น d:d กล่าวว่า "ลูกเล็กๆ ทังหลายเอ๋ย
ท่ านเป็ นฝ่ ายพระเจ้าและ ได้ชนะเขาเหล่านั น เพราะว่า
พระองค์ผู ท้ รงอยู่ ในท่ านทั งหลายเป็ นใหญ่กว่าผู น้ ั นที) อยู่ ใน
โลก" และคริ สเตี ยนแท้สามารถขับไล่ ผี โดยพระนามของ
พระเยซูคริสต์ได้
ซาตานมันมี อาํ นาจเหนื อความตาย
กล่ าวคื อถ้าพระเจ้าให้
มนุ ษย์คนบาปทุ กคนไปสวรรค์ ซาตานจะฟ้ องกล่ าวโทษว่าพระเจ้าไม่มี
ความยุติธรรม เพราะว่ามนุ ษย์ทาํ บาป และซาตานก็ทาํ บาป ฉะนั นทังสองฝ่ ายจะต้องถูกลงโทษในอนาคต แต่พระเจ้าทรงรักมนุ ษย์โลก พระองค์ได้เสด็ จเข้ามาในโลกนี บังเกิ ดเป็ นมนุ ษย์ แล้วพระองค์ได้ทรงสิ น
พระชนม์บนไม้กางเขน พระโลหิ ตของพระเยซู คริ สต์ที ไหลออกบนไม้22

กางเขนเป็ นค่าไถ่ความผิ ดบาปของคนทังหลาย เพียงแต่ให้ท่านทังหลาย
กลับใจเสียใหม่มาหาพระเจ้า พระคัมภีร์ กิจการ j:^_ กล่าวว่า "เหตุฉะนั นท่ านทั งหลายจงหันกลับและตังใจใหม่ เพื) อจะทรงลบล้างความ
ผิดบาปของท่ านเสี ย เพื) อเวลาชื) นใจยินดีจะได้มาจากพระพักตร์ขององค์
พระผู เ้ ป็ นเจ้า" และรับการอภัยโทษจากพระเจ้า ท่ านผู ้อ่านที รัก ท่ าน
อย่าคิดว่าเรื องกางเขนของพระเยซูคริสต์เป็ นเรื องน่ าหัวเราะ พระคัมภี ร์
กล่ าวว่า "คนทั งหลายที) กําลังจะพิ นาศก็ เห็ นว่าเรื) องกางเขนเป็ นเรื) องโง่
แต่พวกเราที) รอดเห็ นว่าเป็ นฤทธานุ ภาพของพระเจ้า เพราะตามที) ทรง
กําหนดไว้ตามพระสติ ปั ญญาของพระเจ้า โลกไม่ รู จ้ ักพระเจ้าได้โดย
ปั ญญาของตน พระเจ้าจึ งทรงโปรดช่ วยคนที) เชื) อให้รอดโดยคําเทศนา
เรื) องโง่ ๆ" (^ โครินธ์ ^:^e, g^)
พระเจ้าพระเยซู ไม่ตอ้ งการไม่ให้คนหนึ งคนใดพิ นาศ พระเยซู
คริ สต์พระองค์เป็ นพระเจ้าที รับสภาพมนุ ษย์เต็ มบริบูรณ์ พระเยซูคริสต์
ได้เสด็ จเข้ามาในโลกนี เพื อช่ วยมนุ ษย์ให้รอดจากนรก ขณะเมื อเราทั งหลายยังอยู่ในห้วงแห่งความผิ ดบาป ไม่มีหนทางอืนที จะรอดได้ พระเจ้า
พระเยซูคริ สต์ได้อภัยโทษบาปให้เราแล้วด้วยพระโลหิ ตของพระองค์ที ได้
ไหลออกบนไม้กางเขนนั นเป็ นค่าไถ่ของความบาป
พระคัมภีรโ์ รม j:gj "เหตุวา่ ทุกคนทําบาป และเสื) อม
จากสง่าราศี ของพระเจ้า" เราทุกคนเป็ นคนบาป ทุกคนทําบาป
ต้องตกนรก พระคัมภีรโ์ รม a:gj "เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย (นรก)"
บางคนอาจจะคิ ดว่าทําไมพวกคริ สเตี ยนจึ งเป็ นพวกที ชอบประกาศขณะที ศาสนาต่างๆก็ ไม่ค่อยประกาศ หรื อว่าพวกนี มีเป้ าหมายเพื อ
ให้ท่านมาเปลียนศาสนาหรือ!
ถ้าท่ านคิ ดอย่างนี ท่ านคิ ดผิ ดเสี ยแล้วล่ ะ ท่ านผู ้อ่านที รัก มี
คริสเตี ยนมากมายเมือเขาได้พบพระเยซูคริสต์แล้ว เขามีความปรารถนา
อยากจะให้คนอื นรู ้จักพระเจ้าเที ยงแท้องค์เดี ยวคื อพระเยซู คริ สต์ จึ ง
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ทุ่ มเทชี วิ ตและใช้ทรัพย์ส่ วนตัวในการประกาศข่าวประเสริ ฐ พวกเขา
เหล่านี มีทุกสาขาอาชีพ เช่น แพทย์, วิศวกร, ตํารวจ, ทหาร, เจ้าของ
บริษัท, คนทํางานบ้าน, ฯลฯ
เพี ยงเพราะว่ าให้เขาเหล่ านั นหันกลับมาหาพระเยซู คริ สต์เพื อ
พ้นจากการพิ พากษาให้ตกอยู่ ในบึ งไฟนรกเป็ นนิ จนั นเอง นรกนั นเป็ น
ที ทนทุกข์ทรมานท่ามกลางเปลวไฟ ที นั นเป็ นที มืด ร้องไห้ ขบเขี ยวเคี ยว
ฟั น และไม่มีนําให้ดืม พระเยซูคริสต์พระองค์ได้กล่าวถึงสภาพของคนที
อยู่ ในนรกอันทนทุ กข์เวทนาว่า มี เศรษฐี คนหนึ งเมื อครั งที อยู่ ในโลกนี
รํารวยมหาศาล นุ่ งผ้าสี ม่วงและผ้าป่ านเนื อดี แต่ ไม่เคยที จะแสวงหา
พระเจ้า เวลามี คนมาประกาศข่าวประเสริ ฐก็ เฉยๆและถื อว่าเรื องของ
พระเยซูคริสต์เป็ นเรืองที น่ าตลก ขบขัน ไร้สาระและงมงาย ในอดีตเมือ
อยู่ในโลกนี เขาไม่ยอมรับพระเยซูคริสต์ เมื อตายแล้วต้องไปอยู่ในที ทรมานเป็ นนิ จคือบึงไฟนรก พระคัมภีรล์ ูกา ^a:gj-g` กล่าวว่า "แล้วเมื) อ
อยู่ ในนรกเป็ นทุกข์ทรมานยิ) งนั ก เศรษฐี นั นจึ งแหงนดู เห็ นอับราฮัมอยู่
แต่ไกล และลาซารัสอยู่ที)อกของท่าน เศรษฐี จึงร้องว่า `อับราฮัมบิ ดาเจ้าข้า ขอเอ็ นดูขา้ พเจ้าเถิด ขอใช้ลาซารัสมาเพื) อ
จะเอาปลายนิ วจุ่ มนํา มาแตะลิ นของข้าพเจ้าให้เย็น ด้วยว่า
ข้าพเจ้าตรําทุกข์ทรมานอยู่ในเปลวไฟนี ' แต่อับราฮัมตอบว่า
`ลู กเอ๋ ย เจ้าจงระลึ กว่าเมื) อเจ้ายังมี ชี วิตอยู่ เจ้าได้ของดีสาํ หรับตัวและ
ลาซารัสได้ของเลว แต่เดีH ยวนี เขาได้รบั ความเล้าโลม แต่เจ้าได้รบั ความทุกข์ทรมาน" เมืออยู่ในนรกที ทนทุกข์ทรมาน ความปรารถนาของเศรษฐี
คนนี คื ออยากให้คนอื นๆรู ้จักกับพระเยซู คริ สต์ อยากให้คนไปบอกกับ
คนอืนๆ พระคัมภีรล์ ูกา ^a:gp-j^ กล่าว ว่า "เศรษฐี นันจึงว่า `บิดา
เจ้าข้า ถ้าอย่างนั นขอท่ านใช้ลาซารัสไปยังบ้านบิดาของข้าพเจ้า เพราะ
ว่าข้าพเจ้ามีพี)น้องห้าคน ให้ลาซารัสเป็ นพยานแก่เขา เพื) อมิให้เขามาถึง
ที) ทรมานนี ' แต่อับราฮัมตอบเขาว่า `เขามี โมเสสและพวกศาสดาพยากรณ์นั นแล้วให้เขาฟั งคนเหล่านันเถิด' เศรษฐี นั นจึงว่า `มิได้ อับราฮัม
24

บิ ดาเจ้าข้า แต่ถา้ คนหนึ) งจากหมู่ คนตายไปหาเขา เขาคงจะกลับใจเสี ย
ใหม่ ' อับราฮัมจึงตอบเขาว่า `ถ้าเขาไม่ฟังโมเสสและพวกศาสดาพยากรณ์ แม้คนหนึ) งจะเป็ นขึนมาจากความตาย เขาก็จะยังไม่เชื) อ'"
ท่ านอาจจะมี คาํ ถามว่า ทําไมคนที ไม่ยอมรับเอาพระเยซู คริ สต์
จึงมีความผิ ดบาปถึงขันตกนรก มันไร้ซึงความยุติธรรมเกินไปมัง
ขอให้ฟังคําอธิ บายก่อนนะครับ อย่าเพิ งด่วนสรุ ปรวดเร็วจนเกิน
ไป
สมมุติว่าท่านผูอ้ ่านได้สร้างบ้านสวยงามหลังหนึ งไว้เพียบพร้อมไ
ปด้วยเครื องใช้และเครื องอํานวยความสะดวกสบาย เวลานั นมี ชายคน
หนึ งได้ถือสิ ทธิ เข้ามาในบ้านของท่ านแล้วพูดว่า "บ้านนี มันบังเอิ ญเกิ ด
ขึ นมาตามธรรมชาติ " และเข้าไปในบ้านหลังนี แล้วพูดว่า "มันบังเอิญมี
ไฟฟ้ า, ตูเ้ ย็น, พัดลม, ฯลฯ
จากนั นก็ อาศั ยอยู่ บ ้านหลังนี เป็ นระยะเวลานาน
พอสมควร พยายามทําความดี โดยเก็บกวาดรักษาความ
สะอาดให้
แต่ สิ งเดี ย วที เขาได้ กระทํา คื อปฏิ เสธไม่ ยอมรั บ
ท่านเป็ นเจ้าของบ้าน
ในฐานะที ท่ านเป็ นเจ้าของบ้าน ท่ านย่อมโกรธมากกับพฤติ กรรมของคนนี ที มาบุ กรุ กบ้านของท่ าน แถมปฏิ เสธไม่รู จ้ ักท่าน ฉะนั น
แม้เขาทําความดี โดยทําความสะอาดบ้านให้แก่ ท่ าน ท่ านก็ ไม่สามารถ
อภัยให้เขาได้ เช่นเดียวกันพระเจ้าพระเยซูคริสต์พระองค์ ผูท้ รงสร้างโลก
นี พระองค์ทรงเป็ นเจ้าของโลก เมือมนุ ษย์เข้ามาในโลกนี มนุ ษย์ได้ปฏิเสธไม่รูจ้ กั พระองค์ ความบาปที ทําให้มนุ ษย์ตอ้ งตกนรกคือ การปฏิเสธ
ไม่รูจ้ กั พระเจ้า
ฉะนั นพระเยซูคริ สต์ทรงอ้อนวอนท่ านผ่ านทางคริสเตี ยนให้ท่าน
กลับมาคืนดีกนั กับพระองค์ พระคัมภีร์ g โครินธ์ `:^e-g^ กล่าวว่า
"ทั งสิ นนี เกิ ดมาจากพระเจ้า ผู ้ทรงให้เราคื นดีกันกับพระองค์ทางพระ25

เยซู คริสต์ และทรงโปรดประทานให้เรารับใช้ในเรื) องการคื นดีกัน คื อ
พระเจ้าผูส้ ถิตในองค์พระคริสต์ทรงให้โลกนี คืนดีกันกับพระองค์เอง มิได้
ทรงถือโทษในการผิดของเขา และทรงมอบพระวจนะแห่งการคืนดีกันนั น
ไว้กับเรา ฉะนั นเราจึงเป็ นราชทู ตของพระคริสต์ โดยที) พระเจ้าทรงขอร้องท่ านทังหลายทางเรา เราผู แ้ ทนของพระคริสต์จึงขอร้องท่านให้คืนดี
กันกับพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทําพระองค์ ผู ท้ รงไม่ มีบาป
ให้เป็ นความบาปเพราะเห็ นแก่ เรา เพื) อเราจะได้เป็ นคนชอบธรรมของ
พระเจ้าทางพระองค์"
แต่ความรักของพระเจ้าที มีต่อท่านนั นมีมากมาย ทุ กวันนี พระเยซู คริ สต์ ทรงปรารถนาให้ท่ านหันกลับมาหาพระองค์ยอมรับการช่ วย
เหลือจากพระองค์ พระคัมภีรโ์ รม `:e กล่าวว่า "แต่พระเจ้าทรงสําแดง
ความรักของพระองค์แก่เราทังหลาย คื อขณะที) เรายังเป็ นคนบาปอยู่นั น
พระคริสต์ได้ทรงสินพระชนม์เพื) อเรา"
การที พระคริสต์ทรงสิ นพระชนม์บนไม้กางเขนและพระโลหิตของ
พระคริ สต์ได้ไหลออกไถ่ บาปเรา "ตามพระบัญญัติถื อว่า
เกื อบทุกสิ) งจะถูกชําระด้วยโลหิต และถ้าไม่มีโลหิตไหลออก
แล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย" (ฮีบรู _:gg) "ในพระเยซู
นั น เราได้รบั การไถ่บาปโดยพระโลหิ ตของพระองค์ คื อได้
รับการอภัยโทษบาปของเรา โดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์" (เอเฟซัส ^:p) "พระองค์ทรงเป็ นผู ล้ บล้างพระอาชญาที) ตกกับเราทังหลาย
เพราะบาปของเรา และไม่ใช่แต่บาปของเราพวกเดียว แต่ของมนุ ษย์ทังปวงในโลกด้วย" (^ ยอห์น g:g)
เช่ นเดี ยวกันนั กโทษที ต้องโทษประหารชี วิ ตนั น ทางเดี ยวที เขา
จะรอดชี วิตได้ ต้องได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณที ทรงโปรดพระราชทานอภัยโทษแก่เขาเท่านั น
พระเยซู คริ สต์พระองค์เป็ นเจ้าของโลกและจักรวาล พระองค์มี
สิทธิ อาํ นาจที จะอภัยโทษแก่คนบาปทังปวงที กลับมาหาพระองค์ "ถ้าเรา
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ทังหลายจะว่าเราไม่มีบาป เราก็ลวงตนเอง และความจริงไม่ได้อยู่ในเรา
เลย ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื)อและเที) ยงธรรม ก็จะ
ทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชําระเราให้พ น้ จากการอธรรมทั ง
สิน" (^ ยอห์น ^:e-_) "คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซู ทรงเป็ นองค์พระผู เ้ ป็ นเจ้า และเชื) อในจิ ตใจของท่ านว่า พระเจ้าได้
ทรงชุบพระองค์ให้เป็ นขึนมาจากความตายท่านจะรอด" (โรม ^h:_)
ถ้าจะพูดถึงการฟื นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ บางคนอาจจะคิด
ว่านี เป็ นสิ งที น่ าหัวเราะและเป็ นไปไม่ได้เลยเพราะผิ ดปกติ จากธรรมชาติ
ของมนุ ษย์
เมื อครังที พระเยซู คริ สต์ที พระองค์ทรงอยู่ ในโลกนี พระองค์ได้
ทรงทําการอั ศจรรย์หลายๆครั งที ช่ วยคนที ตายแล้วให้
ฟื นมาจากความตาย เช่นตัวอย่างของลาซารัสในยอห์น
^^:dj-dd กล่าวว่า "เมื) อพระองค์ตรัสดังนั นแล้ว จึง
เปล่งพระสุรเสี ยงตรัสว่า `ลาซารัสเอ๋ ย จงออกมาเถิ ด'
ผู ต้ ายนั นก็ ออกมา มี ผ า้ พันศพพันมื อและเท้า และที) หน้าก็ มีผ า้ พันอยู่
ด้วย พระเยซู ตรัสกับเขาทังหลายว่า `จงแก้แล้วปล่อยเขาไปเถิด'"
บุตรแม่ม่ายที เมืองนาอินในลูกา p:^g-^` กล่าวว่า "เมื) อพระองค์มาใกล้ประตูเมื องนั น ดูเถิด มี คนหามศพชายหนุ่ มคนหนึ) งมาเป็ น
ลู กคนเดียวของแม่ และนางก็ เป็ นหญิงม่าย ชาวเมืองเป็ นอันมากมากับ
หญิงนั น เมื) อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ทรงเห็นมารดานัน พระองค์ทรงเมตตากรุณาเขา และตรัสแก่เขาว่า "อย่าร้องไห้" แล้วพระองค์เสด็จเข้าไป
ใกล้ถูกต้องโลง คนหามศพนั นก็ หยุดยืนอยู่ พระองค์จึงตรัสว่า "ชายหนุ่ มเอ๋ ย เราสั)งเจ้าว่า ลุ กขึ นเถิ ด" คนที) ตายนั นก็ ลุกขึ นนั) งเริ) มพู ด
พระองค์จึงทรงมอบชายหนุ่ มให้แก่มารดาของเขา"
ก่ อนที พระเยซู คริ สต์จะถู กตรึ งบนไม้กางเขน พระองค์ได้ถู ก
โบยตี และพวกทหารก็เอาหนามสานเป็ นมงกุ ฎสวมพระเศี ยรของพระองค์
บางคนเยาะเย้ยและตบพระพักตร์ของพระเยซูคริ สต์ หลังจากที พระเยซู
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คริสต์ได้สินพระชนม์บนไม้กางเขนแล้ว เขาเอาพระศพของพระเยซูคริสต์
ไปฝั งไว้ในอุ โมงค์ และต่ อมาเป็ นเวลาอี กสามวันพระองค์ได้ทรงฟื นมา
จากความตายปรากฏแก่เหล่าสาวก และอยู่กบั พวกเขาเป็ นเวลา dh วัน
ก่อนที พระองค์เสด็ จขึ นสู่สวรรค์ พระเยซูคริสต์ทรงให้โธมัสสาวกคนหนึ ง
ที ชอบสงสัยพิ สู จน์ ว่าพระองค์ได้ฟื นคื นพระชนม์แล้ว "แต่ฝ่ ายโธมัสที)
เขาเรียกกันว่า ดิดโุ ม ซึ) งเป็ นสาวกคนหนึ) งในสิบสองคนนัน ไม่ได้อยู่กับ
พวกเขาเมื) อพระเยซู เสด็จมา สาวกอื) น ๆ จึงบอกโธมัสว่า "เราได้เห็น
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้ว" แต่โธมัสตอบเขาเหล่านันว่า "ถ้าข้าไม่เห็นรอยตะปูที)พระหัตถ์ของพระองค์ และไม่ได้เอานิ วของข้าแยงเข้าไปที) รอยตะปู
นั น และไม่ ได้เอามื อของข้าแยงเข้าไปที) สี ขา้ งของพระองค์แล้ว ข้าจะไม่
เชื) อเลย" ครัน ล่วงไปแปดวันแล้ว เหล่าสาวกของพระองค์อยู่ดว้ ยกันข้าง
ในอี ก และโธมัสก็ อยู่กับพวกเขาด้วยประตูปิดแล้ว พระเยซู เสด็จเข้ามา
และประทับยืนอยู่ท่ ามกลางเขาและตรัสว่า "สันติสุขจงดํารงอยู่กับท่ าน
ทั งหลายเถิ ด" แล้วพระองค์ตรัสกับโธมัสว่า "จงยื) นนิ วมาที) นี) และดู มือ
ของเรา จงยื) นมือออกคลําที) สีขา้ งของเรา อย่าขาดความเชื) อ
เลย แต่จงเชื) อเถิด" โธมัสทูลตอบพระองค์วา่ "องค์พระผู-้
เป็ นเจ้าของข้าพระองค์ และพระเจ้าของข้าพระองค์" พระเยซู ตรัสกับเขาว่า "โธมัสเอ๋ ย เพราะท่ านได้เห็ นเรา
ท่ านจึ งเชื) อ ผู ท้ ี) ไม่ เห็ นเราแต่เชื) อก็ เป็ นสุ ข"" (ยอห์น
20:24-29)
แล้วข้าพเจ้าจะรอดได้อย่างไร?
คําตอบสําหรับคําถามนี คื อ จงเชื อในพระเยซูคริ สต์องค์พระผู ้เป็ นเจ้า
แล้วเมื อไหร่ขา้ พเจ้าควรจะรับเชือ?
เดี ยวนี "พระองค์ตรัสว่าในเวลาอันชอบเราได้ฟังเจ้า ในวันแห่ง
ความรอดเราได้ช่วยเจ้า นี) แน่ ะ บัดนี เป็ นเวลาอันชอบ นี) แน่ ะ บัดนี เป็ น
วันแห่งความรอด"
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ถ้าท่ านต้องการกลับใจเสี ยใหม่มาหาพระเจ้า ขอให้ท่ านอธิ ษฐานดังนี "ข้าแต่พระบิดาเจ้าผูท้ รงสถิตในสวรรค์ ข้าพระองค์เป็ นคนบาป
ที อยู่ ห่างไกลจากพระเจ้า แต่ เดี ยวนี ข้าพระองค์ได้รู ้จักพระเจ้าสร้างโลก
ที เที ยงแท้แล้ว ข้าพระองค์เชื อว่าพระเยซู คริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้าที เสด็ จ
มารับสภาพมนุ ษย์ และพระองค์ได้ทรงสิ นพระชนม์บนไม้กางเขน และ
พระโลหิ ตของพระองค์ได้ไหลออกชําระความผิ ดบาปของข้าพระองค์คน
บาปทังหลาย
ข้าพระองค์เชื อว่า พระเยซู คริ สต์ได้ฟื นขึ นมาจากตายในวันที
สามและพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ เป็ นนิ จ ขอพระเยซู คริ สต์โปรดชําระ
ความบาปให้ขา้ พระองค์ ขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรอดที พระองค์ทรง
ประทานให้ ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน"
เรียนท่านทียงั ลังเลไม่ตดั สินใจรับเชือ
เราขอวิงวอนท่านได้ใช้เวลาตรึกตรองความจริงของชีวิตนี โปรด
หยุ ดใคร่ครวญด้วยเหตุ และผลโดยทําใจเป็ นกลางไม่โอนเอี ยงไปทางฝ่ าย
ไหน ขอโปรดอย่าปิ ดประตูใจของท่านให้สนิ ท
พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงรักท่าน พระองค์ทรงเคาะที
ประตู ใจของท่ าน พระองค์พร้อมทุ กเวลาที จะเข้าไปหาท่ าน
เพียงแต่ท่านเปิ ดใจออกต้อนรับพระองค์
อนึ งความรอดมีไว้สาํ หรับคนเป็ นเท่านั น คนที ตายแล้วไม่มีสิทธิ
กลับใจในนรก ถ้าหมดลมหายใจเมือไหร่ก็หมดโอกาสเมือนั น แต่เดี ยวนี
โอกาสเป็ นของท่ านแล้ว เราหวังว่าท่ านจะเป็ นเพื อนของเราในสวรรค์
การมาหาพระเยซูคริสต์มีแต่ได้ไม่มีเสีย
^.ได้รบั ความรอด
g.ได้รบั สันติสุข
j.ได้พน้ อํานาจของผี มารซาตาน
d.ได้รบั การทรงนําจากพระเจ้าฯลฯ
ขอพระเจ้าอวยพร
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ถ้าท่านรับเชื อหรือสนใจโปรดทําเครื องหมาย X ลงในช่อง [ ]
ตามความต้องการ
[]
ข้าพเจ้าได้ต ้อนรับพระเยซู คริ สต์เป็ นพระผู ้ ช่ วยให้รอดและเป็ น
พระเจ้าในชีวิตข้าพเจ้าแล้ว
[]
ข้าพเจ้าอยากจะต้อนรับพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
[]
ข้าพเจ้าอยากเรียนบทเรียนไปรษณียฟ์ รี (ความสว่างแห่งชีวิต)
[]
ข้าพเจ้าต้องการหนังสือเพิมเติม (ฟรี)
[]
ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านไปเยียมที บ้าน
ชือ
ที อยู่
กรุณาส่ง
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1
2
3
4
5

หนังสืออ้างอิง
วิทยาศาสตร์ทัวไป ศ.สมร ผลฟั กงาม หน้า ^
The Lectures of Dr. Kent Hovind หน้า g-a
Funk & Wagnalls New Encyclopedia หน้า p-e
Encyclopedia Britanica หน้า _-^h
John Myers, Voices from the Edge of Eternity หน้า ^^-^g

ความรู เ้ พิมเติม
คริ สตจักร(อนา)แบ๊พติ สเป็ นคริ สตจักรดังเดิ มมาจากสมัยพระเยซูคริสต์และอัครสาวก ใช้พระคัมภีรเ์ ป็ นพื นฐานแห่งความเชื อ แบ๊พติสไม่ได้เป็ นโปรแตสแตนด์ทีแยกมาจากคาทอลิก คาทอลิกเริมก่อตังขึ น
ในปี ค.ศ. j^j โดยกษัตริยค์ อนสแตนติ น ส่วนโปรแตสแตนด์เริ มแยก
จากคาทอลิกเป็ นนิ กายต่างๆในปี ค.ศ. ^`jh เป็ นต้นมา ฉะนั นจะเห็น
ว่าคาทอลิกและโปรแตสแตนด์กาํ เนิ ดขึ นทีหลังแบ๊พติส
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