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คาํนาํ
บางครั�งมีคนมาเป็นพยานถึง "พระเจา้" เมื�อเราไดย้ินแลว้เห็น

ว่าเป็นเรื�องที�งมงายเหลวไหลไรส้าระสิ� นดีและไม่ยอมเปิดใจรับฟังเหตุ-
ผลใดๆทั�งสิ� น ซึ�งในอดีตผมเป็นคนเช่นนี�  และบดันี� ผมไดรู้จ้กัพระเจา้ที�
เที�ยงแทแ้ลว้ ผมไดพ้บสิ�งอศัจรรยห์ลายอย่างที�พระเจา้ไดท้รงเปิดเผยไว ้
ในพระคมัภีรอ์ย่างเช่น เรื�องหนทางสู่ความรอดอนัอศัจรรย ์ ความสุขแท้
ที�เราใฝ่หา การพน้จากบ่วงของเวรกรรมและทาสของมาร การพยากรณ์
อนาคตของโลกอนัน่าตื�นเตน้ในพระคมัภีรว์ิวรณแ์ละดาเนียล

ท่านที�รัก วิทยาศาสตร์แทก้ับพระเจา้ไม่ไดข้ัดแยง้กัน วิทยา-
ศาสตรแ์ทไ้ดพิ้สูจน์ว่ามีพระเจา้ และเรื�องของพระเจา้ไม่ไดเ้ป็นการคาด-
คะเนหรือเดาเอาเหมือนอย่างทฤษฎีวิวฒันาการของชารล์ส ์ ดารว์ิน แต่
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จริงหรือ!
ที�วิทยาศาสตรพิ์สูจนว่์ามีพระเจา้

ขณะเมื�อท่านมองดูโลก ดวงดาวและจักรวาล ท่านคงมีคาํถาม
มากมายอยู่ในใจและตอ้งการคาํตอบอย่างชัดเจน ท่านเคยมีคาํถาม
เหล่านี� หรือไม่
1 โลก ดวงดาวและจกัรวาลมาจากไหน
2 เราเกิดมาทาํไม มีชีวิตอยู่เพื�ออะไร ตายแลว้ไปไหน นรก-
สวรรคมี์จริงหรือ
3 โลกนี� เกิดมาจากธรรมชาติอย่างบังเอิญหรือเบื� องหลังมีผู้สรา้ง
ถา้โลกนี� เกิดมาจากธรรมชาติอย่างบังเอิญ ทาํไมจึงมีโลกของวิญญาณ
ไสยศาสตร ์อาํนาจลึกลบัการทรงเจา้เขา้ผี ผีบา้นที�คนส่วนใหญ่ให ้อาหาร
พวกองค์เทพเขา้สิงในร่างมนุษย ์ สิ�งเหล่านี� มาจากไหนและทาํไม
มนุษยจึ์งมีวิญญาณ

ท่านจะพบคาํตอบในหนังสือเล่มนี�  โปรดอย่าวาง
หนังสือเล่มนี�  กรุณาอ่านจนจบ เพราะมันหมายถึงชีวิตใน
อนาคตของท่านเอง และขอทา้พิสูจน์ดว้ยเหตุผลทางวิทยา-
ศาสตรว์่า ระหว่างทุกๆสิ�งเกิดขึ� นจากธรรมชาติอย่างบงัเอิญหรือว่าเบื� อง
หลงัมีผู้สรา้ง เหตุผลใครมีนํ�าหนักมากกว่ากัน ถา้ท่านเป็นคนมุทะลุไร้
เหตุผล โปรดหยุดอยู่แค่นี�  แต่ถา้ท่านเป็นคนที�ชอบหาเหตุผลพิสูจน์
ดว้ยความจริง โปรดติดตามต่อไป

ปัจจุบนัมีผูที้�พยายามอธิบายว่า โลก ดวงดาว และจกัรวาลเกิด
มาจากธรรมชาติอย่างบังเอิญ แต่พระคัมภีร์ของพระเจา้กล่าวว่า โลก
ดวงดาว และจักรวาลเบื� องหลังนั�นมีผู้สรา้ง ซึ� งทฤษฎีแรกที�พยายาม
อธิบายถึงโลก ดวงดาว และจักรวาลเกิดขึ� นมาจากธรรมชาติอย่างบัง-
เอิญ คือทฤษฎีแห่งการดาํรงอยู่

ทฤษฎีแห่งการดาํรงอยู่ (The Steady-State Theory) เป็น
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ทฤษฎีที� ฮอลย์ บอนดิ และโกลด ์ ประกาศใชอ้ธิบายธรรมชาติของเอก-
ภพในปีค.ศ. ^_`^ โดยกล่าวว่า เอกภพ ในอดีต ปัจจุบนั หรืออนาคตก็
เหมือนกันอย่างทุกวนันี� ไม่เปลี�ยนแปลง เอกภพไม่มีจุดเริ�มตน้ไม่มีอว-
สาน โดยจะมีวัตถุที�สรา้งขึ� นมาใหม่ตลอดเวลาในอัตราที�มากเพียงพอ
สาํหรบัทดแทนวตัถุที�เคลื�อนที�หนีไป แต่ในปี ค.ศ. ^_a` ฮอลย์ไดป้ระ-
กาศเลิกลม้ทฤษฎีของเขาเอง แต่มีคนจาํนวนมากยงัเชื�ออยู่

ทฤษฎีที�พยายามอธิบายว่า โลกนี� เกิดมาจากธรรมชาติอีก
ทฤษฎีหนึ�งคือ ทฤษฎีเอกภพที�ระเบิด หรือทฤษฎีบิกแบง  (The Big Bang
Theory)  ในปีค.ศ. ^_de กาโมว ์ นักฟิสิกส์ชาวรัสเซีย-อเมริกา
ไดริ้เริ�มแนวความคิดตามทฤษฎีของเลอแมทร ์ ซึ�งเลอแมทร์เรียกทฤษฎี

ของเขาว่า ทฤษฎีอะตอมแรกเริ�ม โดยคิดว่าเอกภพเริ�มตน้
จากทรงกลมอันหนึ� งที� มีขนาดราวๆดาวอังคาร ซึ�งมีเสน้ผ่า
ศูนยก์ลางราว d พนัไมลที์�ประกอบขึ� นจากอะตอมแลว้เริ�ม

รวมกนัเป็นอะตอมขนาดยกัษ์ โดยแต่ละอะตอมมีขนาด ^ ลูกบาศกนิ์� ว
แลว้วันหนึ� งอะตอมแรกเริ�มขนาดยักษ์ระเบิดออก ทาํใหอ้ะตอมย่อย
เคลื�อนที�ไปทุกทิศทุกทาง แลว้กาโมวอ์ธิบายต่อไปว่า จากการระเบิดนั�น
เองทาํใหแ้ร่ธาตุต่างๆถูกสรา้งขึ� นภายในไม่กี�นาที ซึ�งหลงัจากการระเบิด
ครั� งใหญ่นั� นมีอุณหภูมิสูงมากและความหนาแน่นของจักรวาลจะหลอม
อนุภาคที� เล็กกว่าอะตอมมาเป็นสารเคมีต่างๆ โดยก๊าซไฮโดรเจนกับ
ก๊าซฮีเลียมเกิดขึ� นเป็นอนัดบัแรกในการระเบิด และภายหลงัธาตุต่างๆที�
หนักกว่าจะถูกสรา้งขึ� นภายในดวงดาวต่างๆ และโดยความหนาแน่นสูง
มากนั�นเองภายในอะตอมแรกเริ�มทาํให้จักรวาลขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ขณะที�จักรวาลขยายตัวนั�น ก๊าซไฮโดรเจนกับก๊าซฮีเลียมจะเย็นลงและ
อัดเขา้มาเป็นดวงดาวต่างๆ ต่อมาภายหลังนักวิทยาศาสตร์ไดพิ้สูจน์ถึง
แร่ธาตุที�อยู่ภายในโลกของเรา พบว่ามีก๊าซไฮโดรเจนกบัก๊าซฮีเลียมน้อย
มากซึ�งขดัแยง้กบัทฤษฎีบิกแบง

และกลุ่มที�เชื�อว่าโลกนี� เกิดขึ� นมาจากธรรมชาติและการบงัเอิญ
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คิดว่าจกัรวาลมีอายุราว ^e-gh พนัลา้นปี (billion) ดร. เค็นท ์ โฮวินด์
นักวิทยาศาสตร์คริสเตียนไดอ้ธิบายถึงความจริงใหฟั้งว่า คนที� คิดว่า
จกัรวาลและโลกเกิดขึ� นมา ^e-gh พนัลา้นปีเป็นความจริงหรือ! จากขอ้
พิสูจน์ต่างๆนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แลว้ว่าพื� นที� ผิวของดวงอาทิตย์จะยุบ
ตวัลง ^a เมตรต่อทุกๆชั �วโมง ทาํใหข้นาดของดวงอาทิตยล์ดลงเรื�อยๆ
โดยที� เราได้รับความสว่างและความร้อนนั� นเพราะเกิดจากการระเบิด
ของก๊าซที�ผิวของดวงอาทิตยเ์ป็นเหตุใหผิ้วของดวงอาทิตยยุ์บตัวลง ปัจ-
จุบนัดวงอาทิตยห์่างจากโลกราว _j ลา้นไมล ์ ถา้ยอ้นไปเพียงแค่ gh
พันลา้นปีเท่านั� น ดวงอาทิตย์จะมีขนาดใหญ่ถึงขนาดที� ผิวของดวงอา-
ทิตยใ์กลจ้นสมัผัสกบัผิวโลกของเรา นักวิทยาศาสตรส์รุปเองว่าเป็นไปไม่
ไดที้�โลกกบัดวงอาทิตยจ์ะใกลก้นัขนาดนี�

วงแหวนของดาวเสาร์นั� นปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แลว้ว่า
วงแหวนของดาวเสาร์จะขยายตัวออกตลอดเวลา เมื�อคาํนวณอัตราการ
ขยายตัวของวงแหวนดาวเสาร์ และไดพิ้สูจน์แลว้ว่าวงแหวนนั�นมีอายุ
น้อยกว่า ^h,hhh ปี

ดาวหาง (Comets) นักวิทยาศาสตรพิ์สูจน์แลว้ว่า อายุ
ของดาวหางแต่ละดวงนั� นจะมีอายุไม่เกิน ^`,hhh ปี ถา้เป็น
อย่างนั�นแลว้ ดาวหางต่างๆที�เกิดขึ� นเมื�อครั�งก่อนที�เกิดจากการ
ระเบิดตามทฤษฎีบิกแบงเมื�อ ^e-gh พนัลา้นปีที�ผ่านมานั�น ทาํไมปัจ-
จุบนัยงัมีดาวหางอยู่ ถา้ทฤษฎีบิกแบงเป็นความจริง ปัจจุบนัคงไม่มีดาว
หางใหเ้ห็นอีกแลว้

สนามแม่เหล็กของโลก นักวิทยาศาสตร์พบว่า ความแรงของ
สนามแม่เหล็กไดล้ดน้อยลงเรื�อยๆ ซึ� งถา้วัดอัตราการลดลงของสนาม
แม่เหล็กโลกใหเ้รายอ้นหลงัไปแค่ ^`,hhh ปีเท่านั�น สนามแม่เหล็กโลก
จะมีความแรงมากจนสิ�งมีชีวิตไม่สามารถที�จะอาศยัอยู่ได้

การโคจรรอบโลกของดวงจนัทร ์นักวิทยาศาสตรไ์ดพิ้สูจน์แลว้ ว่า
ระยะห่างของวงโคจรที�ดวงจนัทรเ์คลื�อนที�รอบโลกนั�น          ระยะห่างจะ
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มากขึ� นเรื�อยๆ ซึ�งถา้ยอ้นไปเป็นเวลาพนัลา้นปีเท่านั�น ระยะห่างของวง
โคจรกับโลกของเราจะใกลก้ันถึงขนาดที� ผิวของโลก กับดวงจันทร์สัม-
ผัสกนั ถา้ดวงจนัทรอ์ยู่ใกลก้บัโลกถึงขนาดนั�น จะทาํใหนํ้�าท่วมโลกถึงวนั
ละ g ครั�ง

ฝุ่นที� ผิวดวงจันทร ์ นักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แลว้ว่า มนัจะสูงเพิ�ม
ขึ� น g.` เซนติเมตรต่อ ^h,hhh ปี ซึ�งถา้ดวงจนัทรมี์อายุ gh พนัลา้น
ปีผ่านมาแลว้ ฝุ่นที�ดวงจนัทรจ์ะสูงถึง ^,ahh เมตร แต่ความจริงแลว้
เวลาที�ยานอวกาศจอดบนพื� นผิวดวงจนัทร ์ วดัความสูงของฝุ่นไดแ้ค่ ^.e
เซนติเมตรเท่านั�น แลว้ท่านคิดว่าดวงจันทร์จะอายุเท่าไร? จะมีอายุถึง
^h,hhh ปีไหม?

อตัราความเขม้ขน้ของเกลือในมหาสมุทร นักวิทยาศาสตรไ์ดค้น้
พบว่า มหาสมุทรมีอตัราความเขม้ขน้ของเกลือเพิ�มมากขึ� นเรื�อยๆ ปัจจุ-
บนัอตัราความเขม้ขน้ของเกลือในมหาสมุทรเป็น j.a % ถา้เปรียบเทียบ
อัตราความเข ้มข ้นของเกลือในมหาสมุทรที� เพิ� มขึ� นเรื� อยๆให้เราย ้อน
เพียงแค่ `,hhh ปีจนถึงปัจจุบนั  ก็จะไดอ้ตัราความเขม้ขน้ของเกลือ j.a
%

อตัราการเจริญเติบโตประชากรของโลก
            ค.ศ. ^_e` ` พนัลา้นคน

      ค.ศ. ^_pp d พนัลา้นคน
      ค.ศ. ^_ag j พนัลา้นคน
      ค.ศ. ^_jh g พนัลา้นคน
      ค.ศ. ^ehh ^ พนัลา้นคน
      ค.ศ. ^ ghh ลา้นคน

ก่อนค.ศ. gdhh ปีมีนํ�าท่วมโลกครั�งใหญ่ ซึ�งในปีก่อนค.ศ. gdhh
มีคน e คนที�รอดชีวิตจากถูกนํ�าท่วม จากอัตราการเจริญเติบโต
ของประชากรโลกราว g % ต่อปี ถา้ใชเ้วลาแค่ dhhh ปีเท่านั�นก็จะ
สามารถมีประชากรในโลก a พนัลา้นคนแบบสบายๆ ฉะนั�นถา้ประชากร
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โลกมีจาํนวนมากและไม่เคยมีนํ�าท่วมทาํลายสิ� งมีชีวิตบนโลกในปีก่อน
ค.ศ. gdhh โดยเหลือประชากรโลกแค่ e คนนั�น ประชากรของโลกจะมี
มากกว่าทุกวนันี�

ลูกศรแสดงทิศทางการหมุน

ตามหลกัของ Angular Momentum ที�กล่าวถึงการโคจรของดวง-
ดาวต่างๆ ดร. เค็นท ์ โฮวินด ์ อธิบายยกตวัอย่างง่ายๆโดยการใชเ้ครื�อง
เล่นเด็กพวกมา้หมุนตามสนาม เด็กเล่นหรือตามสวนสนุกต่างๆ มีแกน
ตรงกลางและทาํเป็นแขนเหล็กยื�นออกมาแลว้มีที�ยืนหรือนั�งสาํหรบัเด็กๆ
ลักษณะการเล่นก็จะมีคนหรือมอเตอร์ช่วยหมุนให้เคลื�อนที� ไปโดยแบ่ง
อตัราความเร็วแตกต่างกนั d ครั�ง

^.ครั�งแรกถา้มา้หมุนดว้ยอตัราความเร็วประมาณ ^h กิโลเมตร
ต่อชั �วโมง เด็กๆ มีความรูสึ้กสนุกมาก

g.ถา้เพิ�มอตัราความเร็วของมา้หมุนเป็น jh กิโลเมตรต่อชั �วโมง
เด็กๆจะเริ�มรอ้งเพราะหวาดเสียว

j.ถา้เพิ�มอตัราความเร็วของมา้หมุนเป็น `h กิโลเมตรต่อชั �วโมง
เด็กๆจะรูสึ้กกลวัจนตวัสั �น

d.ถา้เพิ�มอตัราความเร็วของมา้หมุนเป็น ^`h กิโลเมตรต่อชั �ว-
โมง เด็กๆจะหลุดออกมาดว้ยแรงเหวี�ยงและตัวของเด็กที�หลุดออกมาก็

เด็กหลุดออกมา
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จะหมุน แต่ทิศทางของตัวเด็กที�หมุนจะเป็นทิศทางเดียวกับแรงที�มา
กระทาํ

เมื�อเพิ�มอัตราความเร็วทาํใหเ้ด็กหลุดออกมาและตัวของเด็กจะ
หมุนไปในทิศทางของแรงเหวี�ยง ซึ� งตามกฎการเคลื�อนที�ของนิวตัน
(Newton's Laws of Motion)

กฎที� ^ วัตถุใดๆจะอยู่ คงที� หรือคงเคลื� อนที� เป็นทางตรงด้วย
ความเร็วเท่าเดิม ถา้ไม่มีแรงกระทาํจากภายนอก

กฎที� g ถา้มีแรงกระทาํต่อวตัถุจากภายนอก วตัถุจะมีความเร็ว
ในทิศทางเดียวกันกบัแรงที�มากระทาํและมีขนาดเป็นปฏิภาคตรงกบัแรง
กระทาํ แต่เป็นปฏิภาคกลบักบัมวลของวตัถุ

ที�ยกมาเป็น g ใน j ขอ้เท่านั�น ตามกฎขอ้ที� g ถา้มีแรงกระทาํ
ต่อวัตถุจากภายนอก วัตถุจะมีความเร็วในทิศทางเดียวกันกับแรงที�มา
กระทาํ และตามหลกั Angular Momentum ทิศทางของวตัถุที�หมุนรอบ
ตัวเองตอ้งเป็นทิศทางเดียวกนักับแรงที�มากระทาํดว้ย ถา้ทฤษฎีบิกแบง
เป็นความจริงแลว้ ดวงดาวทุกดวงจะหมุนรอบตัวเองในทิศทางเดียวกัน

ซึ�งไดย้กตัวอย่างไปแลว้ว่า เด็กที�หลุดจากมา้หมุนโดยการ
เพิ�มอัตราความเร็วเป็น ^`h กิโลเมตรต่อชั �วโมง เด็กจะ

หลุดออกจากมา้หมุนและตัวของเด็กจะหมุนรอบตัวเองในทิศทางตาม
แรงที�มากระทาํดงัในภาพที�ไดแ้สดงไว ้

ปัจจุบนันักดาราศาสตรพ์บว่า
^.ดาวเคราะห ์ _ ดวงหมุนรอบตวัเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

ขณะที�ดวงอาทิตยห์มุนรอบตวัเองในทิศทางตามเข็มนาฬิกา
g.มีดาวเคราะห ์ p ดวงที�โคจรในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา แต่มี

ดาวเคราะห ์g ดวงที�โคจรในทิศทางตามเข็มนาฬิกา
j.มีดวงจนัทร ์ ^^ ดวงที�หมุนรอบตวัเองในทิศทางตามเข็มนา-

ฬิกา แต่มีดวงจนัทร ์d ดวงที�หมุนรอบตวัเองในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
d.มีดวงจนัทร ์d ดวงที�โคจรในทิศทางตามเข็มนาฬิกา   แต่มีดวง
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จนัทร ์^^ ดวงที�โคจรในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
ซึ�งถา้ทฤษฎีเอกภพที�ระเบิดหรือบิกแบงเป็นความจริง ดวงดาว

ทุกดวงในจักรวาลจะเคลื�อนในทิศทางเดียวกัน และหมุนรอบตัวเองใน
ทิศทางเดียวกนัดว้ย

บางคนคิดว่าทฤษฎีวิวัฒนาการเป็นความเชื�อที� ถูกตอ้ง คิดว่า
มนุษย์วิวัฒนาการมาจากสัตว์เซลเดียวโดยใชร้ะยะเวลาหลายพันลา้นปี
จนกระทั �งวิวฒันาการเป็นลิงแอลป์ (ลิงที�ไม่มีหาง) และต่อมาไดว้ิวฒั-
นาการกลายเป็นมนุษย์

ชารล์ส ์ ดารว์ิน สมยัที�เขายงัหนุ่มๆเขาขุดดินที�หลงับา้นและพบ
ฟันซี�หนึ�ง  จากนั�นไดนํ้ามาเขียนจินตนาการโครงกระโหลก ศรีษะของลิง
แลว้ลิงนั�นก็วิวฒันาการมาเป็นมนุษยยุ์คต่างๆ เช่นโครมายองส ์ โฮโมอิ-
เรคตสั ปักกิ�ง โฮโมเซเปียนส ์ ต่อมามีคนเอาฟันซี�นี� ไปพิสูจน์ ปรากฏว่า
เป็นฟันของหมูป่าเท่านั�น สมกบัคาํกล่าวของท่านอริสโตเติล
ว่า "ทฤษฎีวิวฒันาการไม่ใช่แค่เรื�องเหลวไหล แต่กาํเนิดขึ� น
มาจากเรื�องเหลวไหล"

เรามกัจะพบสื�อโฆษณาทางทีวี, หนังสือพิมพ,์ วิทยุ,
ฯลฯ ซึ�งมกัจะมีข่าวว่า ขณะนี� เราไดค้น้พบซากไดโนเสารอ์ายุ ^hh ลา้น
ปี แลว้ท่านเชื�อหรือเปล่าว่า ซากไดโนเสารจ์ะมีอายุถึง ^hh ลา้นปี?

ในปัจจุบันบรรดานักวิทยาศาสตร์ทั�งหลายจะทดสอบโครงกระ-
ดูกดว้ย Carbon-14 (คารบ์อน-^d) การทดสอบดว้ยคารบ์อน-^d นั�น
ใช่ว่าจะมีความแน่นอนและแม่นยาํในการคาํนวณอายุของซาก (fossil)

มีคนหนึ�งเขาฝังซากแมวของเขาไว ้ ^g ปีแลว้ขุดโครงกระดูกของ
แมวนั�นส่งไปยงัสถาบันทางวิทยาศาสตร์เพื�อคาํนวณหาอายุของซากแมว
ปรากฏทางสถาบันตอบกลับมาว่าซากนี� เป็นซากของสัตว์ชนิดใหม่เพิ� ง
คน้พบอายุราว ph ลา้นปี

ท่านที�รกั แมแ้ต่ผูที้�คิดคน้และผูร่้วมวิจยั Carbon-14 คือ Dr.
Wilard F. Libby ก็ยงัยอมรบัว่าการทดสอบดว้ย  Carbon-14   ไม่มีความ
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แน่นอนและแม่นยาํ
ตามพระคมัภีรข์องพระเจา้ ถา้เรานับอายุของโลกนี� ไดร้าว ahhh

ปีเท่านั�นเอง ไม่ไดเ้กิดขึ� นมาเป็น ^e-gh พันลา้นปีมาแลว้ เริ�ม
ตน้นับอายุอาดมัถึงอบัราฮมั ghhh ปี อบัราฮมัถึงพระเยซูคริสต ์ghhh
ปี พระเยซูคริสตถึ์งปัจจุบนัราว ghhh ปี ซึ�งอายุของโลกและจกัรวาลแค่
ahhh ปีเท่านั�น

จกัรวาลต่างๆที�เราเห็นพระคมัภีรไ์ดก้ล่าวถึงในสดุดี ^_:^, d-a
"ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจา้ และภาคพื� นฟ้าสาํแดงพระ-
หตัถกิจของพระองค ์ ถึงกระนั�นเสียงฟ้าก็ออกไปทั)วแผ่นดินโลก และถอ้ย
คาํก็แพร่ไปถึงสุดปลายพิภพ พระองค์ทรงตั�งเต็นท์ไวใ้หด้วงอาทิตย ์ ณ
ที) นั�น ซึ) งออกมาอย่างเจา้บ่าวออกมาจากหอ้งโถงของเขา และวิ) งไปตาม
วิถีดว้ยความชื) นบานอย่างชายฉกรรจ ์ ดวงอาทิตยข์ึ�นมาจากสุดปลายฟ้า
สวรรค์ขา้งหนึ) ง และโคจรไปถึงที) สุดปลายอีกขา้งหนึ) ง" ดวงดาวต่างๆได้

ประกาศถึงว่ามีพระเจา้ ผูอ้ยู่เบื� องหลงัการทรงสรา้ง
ต่อไปนี� เป็นบนัทึกลบัที�หลายท่านยงัไม่รู ้ พระคมัภีรใ์นปฐมกาล

1:1-11 "เมื) อเดิมพระเจา้ทรงเนรมิตสรา้งฟ้าและแผ่นดิน และ
แผ่นดินนั�นก็ว่างเปล่าอยู่ ความมืดอยู่เหนือนํ�า และพระวิญญาณ

ของพระเจา้ปกอยู่เหนือนํ�านั�น และพระเจา้ตรสัว่า "จงเกิดความสว่าง"
ความสวา่งก็เกิดขึ�น และพระเจา้ทรงเห็นวา่ความสวา่งนั�นดี พระเจา้ทรง
แยกความสว่างนั�นออกจากความมืด และพระเจา้ทรงเรียกความสว่าง
นั�นว่า วนั และพระองค์ทรงเรียกความมืดนั�นว่า คืน มีเวลาเย็นและ
เวลาเชา้เป็นวนัแรก และพระเจา้ตรสัวา่ "จงมีภาคพื�นอากาศในระหวา่ง
นํ�า ใหเ้ป็นที) แยกนํ�าออกจากกัน" และพระเจา้ทรงสรา้งภาคพื� นอากาศ
นั�นขึ� น แลว้ทรงแยกนํ�าที) อยู่ใตภ้าคพื� นอากาศออกจากนํ�าที) อยู่เหนือ
ภาคพื�นอากาศ ก็เป็นดงันั�น และพระเจา้จึงทรงเรยีกภาคพื�นอากาศนั�น
วา่ ฟ้า มีเวลาเย็นและเวลาเชา้เป็นวนัที) สอง และพระเจา้ตรสัวา่ "ใหน้ํ�าที)
อยู่ใตฟ้้าจงรวมอยู่แห่งเดียวกัน ใหที้) แหง้ปรากฏขึ�น" ก็เป็นดงันั�น และ
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พระเจา้ทรงเรียกที) แหง้นั�นวา่ แผ่นดิน และที) ซึ) งนํ�ารวมกันนั�นวา่ ทะเล
พระเจา้ทรงเห็นวา่ดี และพระเจา้ตรสัวา่ "แผ่นดินจงเกิดพืชผกัหญา้ที) มี
เมล็ด และตน้ไมที้) ออกผลมีเมล็ดในผลตามชนิดของมันบนแผ่นดิน" ก็
เป็นดงันั�น"

พระเจา้ตรัสว่า พระองค์เป็นผู้สรา้งโลกและสรรพสิ�งทั�งปวงที� มี
อยู่ในนั�น พระองค์เป็นเจา้แห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก พระองค์ทรง
เป็นผู้ประทานชีวิตลมหายใจ และสิ�งสารพัดแก่คนทั�งปวงต่างหาก ซึ�ง
ขดัแยง้กับความคิดที�ว่าโลกนี� เกิดมาจากธรรมชาติอย่างบังเอิญ ความ-
คิดที�ว่าโลกนี� เกิดมาจากธรรมชาติอย่างบังเอิญนั�นพื� นฐานความเชื�อมา
จากทฤษฎีวิวฒันาการของ ชารล์ส ์ ดารว์ิน ชารล์ส ์ ดารวิ์น เป็นนักวิท-
ยาศาสตร์ชาวอังกฤษอยู่ระหว่างปีค.ศ. ^eh_-^eeg เกิดที�เชรูส์บิวรี
ประเทศองักฤษปีค.ศ. ^eh_ เขาไดเ้สนอทฤษฎีวิวฒันาการว่าสิ�งมีชีวิต
เกิดขึ� นมาจากธรรมชาติอย่างบังเอิญและคิดว่าสิ�งมีชีวิตเริ�ม
ตน้มีมามากกว่า j.d พนัลา้นปีผ่านมา แลว้ในสภาวะแวด-
ล้อมที� เหมาะสมโดยเริ� มต้นจากสิ� งที� ไม่มีชีวิตที� มีโมเลกุล
สลับซับซอ้น แลว้รวมกันเขา้เป็นกรดอะมิโน จากนั�นเริ�ม
เปลี�ยนแปลงไปตามสิ�งแวดลอ้ม จากขบวนการนี� เองทาํใหมี้โปรตีนเกิด
ขึ� นและวิวัฒนาการกลายเป็นสัตว์เซลเดียว ในที� สุดสัตว์เซลเดียวนั�น
เริ�มวิวฒันาการจนถึงประมาณ phh พนัลา้นปีผ่านมาแลว้โดยเริ�มตน้ที�
จะมีสัตว์ชั�นตํ �า แลว้ต่อมาอีก `ph พันลา้นปีผ่านมาแลว้วิวัฒนาการ
กลายเป็นพวกแมงกะพรุน ต่อมาอีก dhh พนัลา้นปีผ่านมาแลว้วิวฒั-
นาการกลายเป็นพวกแมลงต่างๆและมีพืชเกิดขึ� น ต่อมาอีก jah พัน
ลา้นปีผ่านมาแลว้วิวัฒนาการกลายเป็นพวกปลาที�สามารถอาศัยอยู่บน
บกได ้ ต่อมา อีก ghh พนัลา้นปีผ่านมาแลว้วิวฒันาการกลายเป็นพวก
ไดโนเสาร์และชา้งแมมมอส ต่อมาอีก g พันลา้นปีผ่านมาแลว้เป็นจุด
เริ�มตน้การวิวฒันาการจนกลายมาเป็นมนุษย์

ทฤษฎีวิวฒันาการของ ชารล์ส ์ ดารว์ิน กล่าวว่า สิ�งมีชีวิตเกิดขึ� น
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มาจากธรรมชาติอย่างบังเอิญ มนุษยแ์ละสตัวเ์ริ�มตน้จากพวกแบคทีเรีย
หรือสตัวเ์ซลเดียวนั�น แต่พระเจา้ตรสัว่า "แผ่นดินจงเกิดพืชผกัหญา้ที) มี
เมล็ด และตน้ไมที้) ออกผล มีเมล็ดในผลตามชนิดของมันบนแผ่นดิน"
หมายความว่า ถา้ท่านเอาผักคะน้าไปปลูก แน่นอนมนัจะงอกขึ� นเป็นผัก
คะน้า มนัจะไม่งอกขึ� นเป็นผักกาดหรือผักชนิดอื�นๆ เพราะพระเจา้สรา้ง
ตามชนิดของมนั เราไม่เคยเห็นทุเรียนออกลูกเป็นขนุน เพราะพระเจา้
สรา้งตามชนิดของมนั ตามความจริงที�เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน เวลาผ่าน
มาหลายพันปีแลว้ ยังไม่มีพืชชนิดใดๆกาํลังเริ�มวิวัฒนาการเปลี�ยนไป
เป็นพืชอีกชนิดหนึ�ง ถา้ทฤษฎีวิวฒันาการเป็นความจริงแลว้ เราจะพบว่า

มีพืชหลายชนิดกาํลังเปลี�ยนไปเป็นอีกชนิดหนึ� ง ทุกวันนี� พืช
ชนิดไหนก็ยงัเป็นชนิดนั�นอยู่เหมือนเดิม ใช่ไหมครบั?

พระคมัภีรใ์นปฐมกาล ^:g^, g` กล่าวว่า "และพระเจา้
ทรงสรา้งปลาวาฬขนาดใหญ่ และสัตวที์) มีชีวิตนานาชนิดซึ) ง

แหวกวา่ยอยู่ในนํ�าเป็นอันมากตามชนิดของมนั และสตัวที์) มีปีกตามชนิด
ของมนั และพระเจา้ทรงเห็นวา่ดี และพระเจา้ทรงสรา้งสตัวป่์าตามชนิด
ของมนั สตัวใ์ชง้านตามชนิดของมัน และสารพดัสตัวต์่างๆที) เลื�อยคลาน
บนแผ่นดินตามชนิดของมนั แลว้พระเจา้ทรงเห็นวา่ดี"

พระเจา้พระองค์ทรงสรา้งสัตวต์ามชนิดของมัน เราเห็นพระเจา้
ทรงสรา้งพืชและสตัว ์ พระองคท์รงแบ่งแยกกนัอย่างชดัเจน พืชส่วนพืช
สตัวส์่วนสตัว ์ ชนิดไหนเป็นชนิดนั�น นกไม่ไดม้าจากปลา นกอินทรีไม่ได้
มาจากคา้งคาว สุนัขไม่ไดม้าจากแมว ความจริงเราพบว่า โครโมโซมของ
สัตว์แต่ละชนิดสามารถไขวก้ันได ้ (crossing over) และออกลูกหลาน
(interbreeding) เช่น สุนัขพนัธุ์อลัเซเชียนผสมพนัธุ์กนักบัสุนัขพนัธุ์ไทย
แลว้มนัสามารถออกลูกหลานสืบพนัธุ์ได้

ถา้เอาสัตว์ต่างชนิดกัน เมื�อนํามาผสมพันธุ์กัน โครโมโซมไม่
สามารถไขวก้นัได ้(ปฐมกาล ^:g^, gd-g`)

ทฤษฎีวิวฒันาการสอนว่า สัตวทุ์กชนิดกาํเนิดมาจากตน้ตออัน
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เดียวกนั ปลากลายเป็นสตัวบ์ก สตัวบ์กกลายเป็นนก และสตัวก์ลายเป็น
มนุษย ์ ปัจจุบนันี� สตัวแ์ต่ละชนิด (animal species) ยงัไม่มีการเปลี�ยน
แปลง

มีคนพยายามสรา้งสตัวช์นิดใหม่และใหม้นัสืบพนัธุ์ได ้ ถา้คนนั�น
สรา้งสัตว์ชนิดใหม่และมันสามารถสืบพันธุ์ได ้ แสดงว่าพระคัมภีร์ผิด
แต่จนปัจจุบนันี� ยงัไม่มีใครทาํได ้มีคนผสมพนัธุ์สตัว ์ดงัต่อไปนี�
พวกเขาเอา เสือ (Tiger) ผสมพนัธุ์กบั สิงโต (Lion) คือ ไลเกอร ์ (เป็น
หมนั)
พวกเขาเอา แมว (Cat) ผสมพนัธุ์กบั กระต่าย (Rabbit) คือ
แคทบิท (เป็นหมนั)
พวกเขาเอา มา้ (Horse) ผสมพนัธุ์กบั ลา (Donkey) คือ ล่อ
(เป็นหมนั)
ชาวจีนเอาเป็ดไทยผสมพันธุ์กับเป็ดเทศ คือ เป็ดโป้ยช่าย (เป็นหมัน
ออกลูกหลานไม่ได)้

เพราะพระเจา้สรา้งสตัวต์ามชนิดของมนั ถา้ผสมขา้มพนัธุ์ทาํให้
มนัเป็นหมนั พระเจา้ตรสัว่า หา้มเอาสตัวต่์างชนิดมาผสมพนัธุ์กนั มิ-
ฉะนั�นพระเจา้จะแช่งสาป (ใหเ้ป็นหมนั)

เหตุที�มนัเป็นหมนัเพราะว่ามนัไม่มี Homologous Chromosome
คือโครโมโซมสืบพนัธุ์นั �นเองจึงทาํใหม้นัเป็นหมนั

ในพระคมัภีรป์ฐมกาล ^:ga กล่าวว่า "แลว้พระเจา้ตรสัวา่ ให้
เราสรา้งมนุษยต์ามฉายาตามอยา่งของเรา ใหค้รอบครองฝูงปลาในทะเล
ฝูงนกในอากาศ และฝูงสตัวใ์ชง้าน ใหป้กครองแผ่นดินทั)วไปและสารพดั
สตัวที์) เลื�อยคลานบนแผ่นดินทั�งสิ�น"

พระเจา้เป็นผูส้รา้งมนุษยใ์หเ้ลอเลิศดว้ยสติปัญญา ฉะนั�นมนุษย์
จึงเป็นผู้ที�ฉลาดที� สุดในโลกนี� และเป็นผู้ที�ฉลาดปราดเปรื�อง ลูกหลาน
ของอาดมัในยุคแรกๆสามารถเล่นดนตรี มีฟารม์เลี� ยงสตัว ์ และสามารถ
ถลุงแร่ทองแดงและแร่เหล็กได ้ ไม่ตอ้งใชเ้วลาเรียนรูห้ลายพนัลา้นปีตาม
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ที�ทฤษฎีวิวฒันาการไดส้อนไว ้
และประการที�สาํคญั พระองค์ทรงใหม้นุษยเ์ป็นผู้ครอบครองสิ�ง

ต่างๆในโลก พระองคต์รัสว่า พระองคเ์ป็นผู้สรา้งมนุษย ์ ถา้ท่านไตร่-
ตรองแลว้มองไปที�ตัวท่านว่า อวัยวะต่างๆมันจะเกิดมาจากธรรมชาติ
อย่างบงัเอิญไดห้รือ!

ทาํไมร่างกายมีต่อมทอนซิลที�คอไวด้กัเชื� อโรค มนับงัเอิญเกิดขึ� น
เองไดห้รือ ?

ทาํไมร่างกายมีหัวใจสูบฉีดเลือดโดยที� หัวใจเต้นไม่มีวันหยุด
หัวใจตอ้งสูบฉีดเลือดตลอดชีวิตของคนเราปริมาณเท่ากับรถไฟบรรทุก
นํ�ามนัยาวถึง eh กิโลเมตร มนับงัเอิญเกิดขึ� นเองไดห้รือ ?

ทาํไมอาหารที� เรารับประทานมีทั�งอาหารประเภทแป้ง ไขมัน
โปรตีน จึงมีนํ�าย่อยต่างชนิดกนั แลว้มนับงัเอิญเกิดขึ� นเองไดห้รือ ?

ถ้าท่านถ่อมใจนึกถึงความอัศจรรย์ของอวัยวะต่างๆในร่างกาย
ของท่าน เช่น สมอง ตา แลว้ท่านจะรูว้่ามนัจะเกิดขึ� นเองตามธรรมชาติ
ไดห้รือไม่ ทาํไมมันถึงสมบูรณ์และดีขนาดนี�  จนกษัตริย์ดาวิดกล่าวใน
สดุดี ^j_:^j-^d ว่า "เพราะพระองคท์รงปั�นส่วนภายในของขา้พระ-
องค์ พระองค์ทรงทอขา้พระองค์เขา้ดว้ยกันในครรภ์มารดาของขา้พระ-

องค ์ ขา้พระองค์โมทนาพระคุณพระองค์ เพราะพระองค์ทรง
กระทาํใหข้า้พระองคแ์ปลกประหลาดอยา่งน่ากลวั พระราชกิจ
ของพระองค์อัศจรรย ์ พระองค์ทรงทราบขา้พระองค์ดี" พวก
เราที� เป็นคริสเตียน เราเชื�อว่าร่างกายของมนุษย์อันน่าอัศ-
จรรยเ์กิดขึ� นจากฝีพระหตัถข์องพระเจา้พระเยซูคริสต์

ขณะนี� ท่านกาํลังเชื�อว่าสิ� งมีชีวิตเกิดขึ� นมาจากธรรมชาติอย่าง
บังเอิญแลว้ละก็ผมอยากจะบอกใหท่้านรู ้ว่า ชาร์ลส ์ ดาร์วิน เจา้ของ
ความคิดทฤษฎีวิวฒันาการนั�น ในวาระสุดทา้ยก่อนสิ� นชีวิต เขาไดก้ลบั
ใจใหม่มาเชื�อในพระเจา้และปฏิเสธทฤษฎีวิวฒันาการของเขา เขาเสียใจ
มากต่อทฤษฎีวิวัฒนาการของเขาที� มีคนจาํนวนมากเชื� อและปฏิเสธไม่
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เอาพระเจา้ โดยถือเอาความคิดของ ชารล์ส ์ ดารว์ิน เป็นความจริงจน
กลายเป็นศาสนาของพวกเขาไปแลว้

คาํสารภาพของชารล์ส ์ดารวิ์น
ขอ้ความต่อไปนี� อาจจะทาํให้คนที� เชื� อในทฤษฎีวิวัฒนาการซึ� ง

เชื�อว่าโลกและจกัรวาลเกิดขึ� นมาจากธรรมชาติอย่างบงัเอิญ หลายคนได้
ประหลาดใจที�ทราบว่าในวาระสุดทา้ยของชีวิต ชาร์ลส ์ ดาร์วิน เขาได้
กลับใจเสียใหม่มาเชื�อในพระคัมภีร์ ซึ�งกล่าวถึงพระเจา้เป็นผู้สรา้งโลก
ดวงดาว จักรวาลและเป็นผู้ใหก้าํเนิดสิ�งมีชีวิตต่างๆในโลกนี�  ผู ้ที�จะเริ�ม
เล่าเรื�องราวต่อไปนี� คือ คุณหญิงโฮป อาศยัอยู่ที�เมืองนอรท์ฟิลด ์ ประ-
เทศอังกฤษ คุณหญิงโฮปนั�นเป็นคริสเตียนที�รักพระเจา้และดีคนหนึ� งที
เดียว เธอเคยไปเยี�ยม ชารล์ส ์ดารว์ิน บ่อยๆก่อนที�เขาจะเสียชีวิต

เวลานั�นเป็นเวลาตอนบ่ายฤดูใบไมร่้วง เป็นฤดูที� มีทิวทัศน์สวย
งาม ซึ�งพวกเราที�เป็นชาวองักฤษชอบกนัมาก ไดมี้คนหนึ�งเดินทางมาหา
ขา้พเจา้ และขอใหข้า้พเจา้ไปเยี�ยม ชารล์ส ์ ดารว์ิน ขณะเมื�อขา้พเจา้ไป
ถึงบา้นของเขา เขากาํลงันั�งพิงพนักอยู่บนเตียง เอาเทา้ยนั
หมอนไว ้ สายตาของเขาเหม่อมองอย่างเลื�อนลอยไปที�ชาย
ป่าและไร่ขา้วโพด ขณะนั�นเป็นเวลาที�ดวงอาทิตยใ์กลจ้ะตก
ดิน

เมื�อเขาเหลือบมองเห็นขา้พเจา้ เขาแสดงอาการดีใจอย่างออก
หน้าออกตา เขาไดบ้อกใหข้า้พเจา้มองผ่านหน้าต่างดูดวงอาทิตย์กาํลัง
จะตกดินว่ามนัช่างสวยงามจริงๆ

ขา้พเจา้สังเกตว่าในมือของเขากาํลังเปิดพระคัมภีร์ ขา้พเจา้
ทราบว่าในวาระสุดทา้ยชีวิตของ ชารล์ส ์ ดารว์ิน เขาขะมกัเขมน้ในการ
ศึกษาพระคมัภีรอ์ย่างมาก

ขา้พเจา้ถามว่า "ท่านกาํลงัศึกษาเรื�องอะไรอยู่ล่ะ"
เขาตอบว่า "หนังสือฮีบรู ผมเรียกหนังสือนี� ว่าเป็นหนังสือแห่ง

ความยิ�งใหญ่" แลว้เขาไดอ้ธิบายขอ้พระคัมภีร์ในหนังสือฮีบรูใหข้า้พ-



16

เจา้ฟัง (หนังสือฮีบรู ^:^-d ได ้ กล่าวถึงพระเจา้พระเยซูเป็นผู้สรา้ง
จกัรวาลและผดุงโลกไวด้ว้ยพระดาํรสัอนัทรงฤทธิ�ของพระองค)์

ขา้พเจา้พบว่ามีคนหลายคนกาํลังมีความคิดต่อตา้นอย่างรุนแรง
ในเรื�องการทรงสรา้งของพระเจา้ โดยเฉพาะในบทแรกของหนังสือปฐม-
กาลที�กล่าวถึงการกาํเนิดโลก ดวงดาว จกัรวาลและสิ�งที� มีชีวิตต่างๆใน
โลกนี�

เมื�อขา้พเจา้มองดูสีหน้าของ ชาร์ลส ์ ดาร์วิน เขากาํลังมีความ
ทุกขแ์ละวิตกกงัวลใจมาก นิ� วมือของเขากระตุกเป็นระยะๆ แลว้เขาพูดว่า
"ตอนนั�นผมเป็นแค่คนหนุ่มคนหนึ� งเท่านั�นที�ตั�งสมมุติฐานทฤษฎีวิวัฒ-
นาการขึ� นมาโดยที�ยงัไม่ไดห้าขอ้เท็จจริง ผมไดต้ั�งคาํถามต่างๆอีกมาก-
มายและเสนอความคิดใหม่ๆ ในสิ�งที�ผมสงสัย ผมไดเ้สนอความคิดว่า
โลกนี� น่าจะเกิดขึ� นมาจากธรรมชาติอย่างบังเอิญ และมีการวิวฒันาการ
จนกลายมาเป็นสิ�งมีชีวิตต่างๆ ทาํใหมี้คนจาํนวนมากหลงงมงายเชื�อว่า
ความคิดที�ผมเสนอไปนั�นเป็นความจริงจนกลายมาเป็นศาสนาของพวก
เขา"

เขาหยุดนิ� งชั �วขณะหนึ� ง เขาไดพู้ดถึงความบริสุทธิ� ของพระเจา้
และพระคัมภีร์ว่า เป็นหนังสือที�ยิ�งใหญ่โดยไดเ้ปิดเผยความจริงแก่
มนุษยโ์ลก

เขามองดูพระคัมภีร์อย่างน่าทึ�งในเวลานั�น พรอ้มกับเอ่ยถาม
ขา้พเจา้ว่า "ผมมีบา้นสาํหรับฤดูรอ้นในสวนสามารถนั�งไดถึ้ง jh คน

มนัอยู่ทางโน้น" แลว้เขาก็ชี� มือไปทางหน้าต่างที�เปิดไว ้ "ผม
อยากใหคุ้ณไปเป็นพยานที�นั�น ผมทราบว่าคุณชอบประกาศ
ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ตามหมู่บา้นต่างๆ  พรุ่งนี�
ตอนบ่ายผมจะเชิญเพื�อนบา้น ผู้ที� เช่าบา้นของผมและคน

ใชม้าร่วมประชุม คุณช่วยเป็นพยานใหเ้ขาไดไ้หม"
ขา้พเจา้ถามว่า "คุณจะใหพู้ดถึงเรื�องเกี�ยวกบัอะไร"
เขาตอบดว้ยเสียงหนักแน่นชดัเจนว่า "พระเจา้พระเยซูคริสต์



17

และความรอดในพระองค"์ (ความรอดคือการหลุดพน้จากบึงไฟนรกอัน
น่ากลวัที�ไหมอ้ยู่เป็นนิจ) "นั�นเป็นหวัขอ้ที�ดีที�สุดมิใช่หรือ แลว้ผมอยาก
ใหคุ้ณรอ้งเพลงสรรเสริญพระเจา้บา้ง คุณสามารถเล่นเครื�องดนตรีดว้ย
ไดไ้หม"

ดูหน้าตาของเขาสดใสมากขึ� น เขาพูดว่า "ถา้คุณประชุมกนัตอน
บ่าย j โมงหน้าต่างนี� จะเปิดไว ้ และใหคุ้ณรู ้ว่าผมกาํลังรอ้งเพลงและ
สรรเสริญพระเจา้กบัพวกคุณ"

จะมีอะไรที�น่าทึ�งใจไปมากกว่านี�  เมื�อชารล์ส ์ ดารว์ิน ไดมี้ความ
กระตือรือรน้แสวงหาความจริงในพระคมัภีร ์ แลว้เขาเองเสียใจเป็นอย่าง
ยิ�งที�ตัวของเขาเองเป็นตน้เหตุ ความเชื�อแห่งทฤษฎีวิวฒันาการเป็นเหตุ
ใหม้นุษย์ทั�งหลายไดห้ลงไปจากพระเจา้ และความเชื�อของเขาไดแ้พร่-
หลายออกไปสอนตามโรงเรียน วิทยาลยั มหาวิทยาลยั ซึ�งเป็นรากฐาน
ความเชื�อในปัจจุบนันี�

โดย Oswald J Smith Litt.D. จากเรื�องราวใน Prayer Crusade
ซึ�งตีพิมพโ์ดย The Little Church by the Sea, Inc.

ทาํไมมนุษยจึ์งกลัวความบาปและรู ้จักผิดชอบชั �วดี ในปฐมกาล
g:p กล่าวว่า "พระเยโฮวาหเ์จา้ทรงปั�นมนุษยด์ว้ยผงคลีดิน ระบายลม
แห่งชีวติเขา้ทางจมูก มนุษยจ์ึงเกิดเป็นจิตวิญญาณมีชีวติอยู่" มนุษยนั์�น
แตกต่างจากสัตว์เพราะมนุษย์เป็นจิตวิญญาณ รู ้จักผิดชอบ
ชั �วดี ความจริงแลว้ถา้มนุษยไ์ม่มีศาสนา มนุษยก็์สามารถรู ้
ว่าอะไรดีอะไรชั �ว เพราะจิตวิญญาณที�พระเจา้ประทานใหแ้ต่ละคนเป็นผู้
ที�บ่งบอกว่าอะไรดีอะไรชั �ว ประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ�มตน้ที�
พระเจา้ทรงสรา้งมนุษยค์ู่แรกอาดัมและเอวาใหอ้ยู่ในสวนเอเดน ต่อมา
อาดัมได้กบฏไม่เชื�อฟังพระเจา้เป็นเหตุให้ความบาปได้เขา้มาในโลกนี�
ผลของการทาํความผิดบาปทาํใหอ้าดัมและเอวาตอ้งตายฝ่ายจิตวิญญาณ
(ตกนรก) และตายฝ่ายเนื� อหนังดว้ย ความตายไดต่้อเนื�องมาถึงปัจจุบนั
แต่พระเจา้มีพระสัญญาจะประทานผู้ไถ่บาปใหเ้ขาทั�งสองและพงศ์พันธุ์
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มนุษยโ์ลก
ลูกหลานของอาดมัและเอวาบรรพบุรุษของเราในระยะแรกๆ เขา

ยงันมสัการออกพระนามของพระเจา้ที�เที�ยงแท ้ ต่อมาภายหลงัมนุษยไ์ด้
ละทิ� งพระเจา้ที� เที�ยงแทแ้ละทรงรักเขาไปไหวรู้ปเคารพ พระคัมภีร์อิส-
ยาห ์ g:e-_ กล่าวว่า "แผ่นดินของเขาเต็มดว้ยรูปเคารพ เขากราบไหว ้
ผลงานแห่งมือของเขา ต่อสิ) งซึ) งนิ� วมือของเขาไดก้ระทาํ มนุษยจ์ึงตกตํ)า
ลงและคนก็ดอ้ยลงอยา่อภยัเขาเลย"

บางคนเอาผ้าไปพันจอมปลวกแลว้กราบไหว ้ บางคนเอาผ้าไป
พนัตน้ไมแ้ลว้กราบไหว ้ ไหวรู้ปปั� นสตัว ์ และกราบไหวสิ้�งที�พระเจา้สรา้ง
ไว ้ เช่นดวงอาทิตยเ์ปลี�ยนเป็นพระอาทิตย ์ ดวงจันทร์เปลี�ยนเป็นพระ-
จนัทร ์ พระคมัภีรโ์รม ^:g` "เพราะวา่เขาไดเ้อาความจริงเรื) องพระเจา้
มาแลกกับความเท็จ และไดน้มัสการและปรนนิบัติสิ) งที) พระองค์ไดท้รง
สรา้งไวแ้ทนพระองค์ผูท้รงสรา้ง ผูส้มจะไดร้บัความสรรเสริญเป็นนิจ
เอเมน"

จากนั�นมนุษยเ์ริ�มก่อตั�งศาสนาขึ� นมา ผมอยากบอกท่านว่า การ
เป็นคริสเตียนไม่ไดเ้ป็นการเปลี�ยนศาสนามาเป็นศาสนาคริสต์ คาํว่า
"คริสเตียน" คือผูที้�ติดตามพระเจา้สรา้งโลกที�เที�ยงแท ้ ศาสนาคือมีศาส-
ดาที�เป็นมนุษยแ์ลว้ ตั�งคาํสอนขึ� นมาประพฤติปฏิบติักนัมีขอ้หา้มต่างๆ

เรามกัจะพบคนพูดเสมอว่า ศาสนาทุกศาสนาสอนใหเ้ป็นคนดี
นั�นเป็นคาํพูดที�ถูกตอ้งที�สุด แต่ถา้มนุษยโ์ลกจะหลุดพน้จาก
นรก พระเจา้พระเยซูคริสตมี์มาตรฐานว่า มนุษยต์อ้งถือขอ้
หา้มในศาสนานั�นครบทุกขอ้ ผิดขอ้หนึ� งขอ้ใดไม่ไดต้ั� งแต่

เกิดมาจนตาย พระคมัภีรก์าลาเทีย j:^h "เพราะวา่คนทั�งหลายซึ) งพึ) ง
การประพฤติตามพระบญัญติั ก็ถูกแช่งสาป เพราะมีคาํเขยีนไวว้า่ `ทุก
คนที) มิไดป้ระพฤติตามทุกขอ้ความที) เขียนไวใ้นหนังสือพระบัญญัติก็ถูก
แช่งสาป'" จากความเป็นจริงแลว้ไม่มีผู ้ใดที�จะสามารถรักษาขอ้หา้มใน
ศาสนานั�นๆไดค้รบทุกขอ้ และประพฤติไม่ไดถึ้งมาตรฐานของพระเจา้
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พระเจา้พระเยซูคริสต์เสด็จเขา้มาในโลกนี� เพื�อจะช่วยมนุษย์โลกใหร้อด
จากความผิดบาป ศาสนาต่างๆกับพระเจา้พระเยซูคริสต์แตกต่างกัน
อย่างชดัเจน ศาสนามีไวเ้พื�อจะสอนและชี� ความผิดบาปเท่านั�น แต่พระ-
เจา้พระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกเพื�อจะช่วยมนุษย์ใหร้อดจากความบาป
แลว้สอนใหล้ะทิ� งความผิดบาป นี� เป็น "พระคุณ" ของพระเจา้ คาํว่า
"พระคุณ" คือสิ�งที�เราคนบาปไม่สมควรไดร้บั แต่พระเจา้ทรงประทานให้
เรา คริสเตียนประพฤติดีเพราะสาํนึกในพระคุณและแสดงความรักต่อ
พระเยซูคริสต์ ไม่เกี�ยวกับความรอดเลย พระคัมภีร ์ เอเฟซัส g:e-_
"ดว้ยว่าซึ) งท่านทั�งหลายรอดนั�นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื) อ และ
มิใช่โดยตวัท่านทั�งหลายเองแต่พระเจา้ทรงประทานให ้ ความรอดนั�นจะ
เนื) องดว้ยการกระทาํก็หามิไดเ้พื) อมิใหค้นหนึ) งคนใดอวดได"้

ตามที�กล่าวมาแลว้คือ มนุษย์ทั�งหลายไดล้ะทิ� งพระเจา้ไปไหว้
รูปเคารพ และไปตั�งศาสนาขึ� นมา มีสิ�งหนึ� งที�มนุษย์ชอบกันมากคือ
กราบไหวผี้ ผีในพระคมัภีรเ์รียกชื�อว่า ซาตานหรือพญามาร ซึ�งเป็นเจา้-
นายของผีทั�งปวง บางคนคิดว่าซาตานคงจะน่ากลวัมาก แต่ซาตานหรือผี
นั� นคืออัครเทวทูตของพระเจา้ (หัวหน้าของทูตสวรรค์) ที�พระเจา้ทรง
สรา้งมันขึ� นมาอย่างงดงาม ลาํตัวของมันประดับดว้ยเพชร-
นิลจินดาที� มีค่ามาก มีเครื�องดนตรีอยู่ในตัวและซาตานประ-
กอบไปดว้ยสติปัญญาที� เฉลียวฉลาด พระคัมภีร์เอเสเคียล
28:12-15 "บุตรแห่งมนุษยเ์อ๋ย จงเปล่งเสียงบทคร ํ)าครวญ
เพื) อกษัตริยเ์มืองไทระ และจงกล่าวแก่ท่านว่าพระเจา้ตรสัดงันี� ว่า "เจา้
เป็นตราแห่งความสมบูรณแ์บบ เต็มดว้ยสติปัญญาและมีความงามอย่าง
พรอ้มสรรพ เจา้อยู่ในเอเดน พระอุทยานของพระเจา้ เพชรพลอยทุก
อยา่งเป็นเสื�อของเจา้ คือทับทิม บุษราคัมนํ�าอ่อน เพชร เพทาย โกเมน
และมณีโชติ ไพฑรูย ์ มรกต และเบรลิเพชรพลอยเหล่านี� ฝังในทองคาํและ
ลวดลายแกะสลักก็เป็นทองคาํ สิ) งเหล่านั�นจัดเตรียมไวใ้นวนัที) สรา้ง
เจา้ขึ�นมา เราตั�งเจา้ใหอ้ยู่กับเครูบ ผูพิ้ทักษ์ที) ไดเ้จิมตั�งไว ้ เจา้อยู่บน
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ภูเขาบรสิุทธิC แห่งพระเจา้และเจา้เดินอยู่ท่ามกลางศิลาเพลิง เจา้ก็ปราศ-
จากตาํหนิในวิธีการทั�งหลายของเจา้ ตั�งแต่วนัที) เจา้ไดถู้กสรา้งขึ�นมาจน
พบความบาปชั)วในตวัเจา้" วนัหนึ�งซาตานไดก้บฏ อยากเป็นใหญ่เหมือน
กบัพระเจา้และมนัไดก้บฏต่อพระเจา้ พระคมัภีรอิ์สยาห ์^d:^g-^d "โอ
ดาวประจาํกลางวนัเอ๋ย พ่อโอรสแห่งพระอรุณ เจา้ร่วงลงมาจากฟ้า-
สวรรค์แลว้ซิ เจา้ถูกตัดลงมายังพื� นดินอย่างไรหนอ  เจา้ผู ้กระทาํให้
บรรดาประชาชาติตกตํ)าน่ะ เจา้ราํพึงในใจของเจา้วา่ "ขา้จะขึ�นไปยงัฟ้า-
สวรรคเ์หนือดวงดาวทั�งหลายของพระเจา้ ขา้จะตั�งพระที) นั)งของขา้ ณ ที)
สูงนั�น ขา้จะนั)งบนขนุเขาชุมนุมสถาน ณ ที) อุดรไกล ขา้จะขึ�นไปเหนือ
ความสูงของเมฆ ขา้จะกระทาํตวัของขา้เหมือนองคผ์ูสู้งสุด" ขณะที�มนัได้
กบฏต่อพระเจา้ พระเจา้ไดพิ้พากษาใหม้ันตกนรกทันทีและในอนาคต
ซาตานจะถูกทิ� งลงในนรก จากการกบฏครั�งนี� มีทูตสวรรค์ไดก้บฏติด-
ตามซาตานลงมายงัโลกนี�  มีจาํนวนมากมายถึง ^ ใน j ส่วนของทั�งหมด
พระคมัภีรว์ิวรณ์ ^g:d "หางพญานาคตวดัดวงดาวในทอ้งฟ้าทิ� งลงมาที)
แผ่นดินโลกเสียหนึ) งในสามส่วน และพญานาคนั�นยืนอยู่เบื� องหน้าผู-้
หญิงที) กาํลงัจะคลอดบุตร เพื) อจะกินบุตรเมื) อคลอดออกมาแลว้"

พระคมัภีรว์ิวรณ ์ gh:^h ไดก้ล่าวถึงซาตานหรือผีจะถูกทิ� งลงใน
นรกที�ทนทุกขท์รมานในอนาคต วิวรณ ์ gh:^h "ส่วนพญามาร
ที) ล่อลวงเขาเหล่านั� นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกาํมะถันที)
สัตวร์า้ยและผูพ้ยากรณเ์ท็จอยู่นั�น และมันตอ้งทนทุกขท์รมาน

ทั�งกลางวนัและกลางคืน ตลอดไปเป็นนิจ"
ทุกวันนี� ซาตานและสมุนของมันอยู่ในสภาพจนตรอก มันจึง

พยายามที�จะดิ� นรนสุดขีดเพื�อใหม้ันตกนรกชา้ที� สุด โดยการล่อลวงให้
มนุษยห์ลงไปจากทางของพระเจา้และไม่ใหม้าถึงความรอด (การหลุด-
พน้จากนรก) มนุษยท์ั�งหลายก็หลงติดกบัดกัของมนัไป เชื�อฟังมาร (ผี)
มากกว่าฟังพระเจา้พระเยซูคริสต ์ ในพระคมัภีรย์อหน์ e:dj-d` พระ-
เยซูตรสัว่า "เหตไุฉนท่านจึงไม่เขา้ใจถอ้ยคาํที) เราพูด นั)นเป็นเพราะท่าน
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ทนฟังคาํของเราไม่ได ้ ท่านทั�งหลายมาจากพ่อของท่านคือพญามาร และ
ท่านใครจ่ะทาํตามความปรารถนาของพ่อท่าน มันเป็นผูฆ้า่คนตั�งแต่เดิม
มา และมิไดต้ั�งอยู่ในความจรงิ เพราะความจรงิมิไดอ้ยู่ในมนั เมื) อมนัพูด
มุสามันก็พูดตามสันดานของมันเอง เพราะมันเป็นผูมุ้สา และเป็นพ่อ
ของการมุสา แต่ท่านทั�งหลายมิไดเ้ชื) อเรา เพราะเราพูดความจริง"
เพราะเมื�อมีคนที�รับเชื�อครบจาํนวนแลว้ พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา
ทาํใหเ้วลาของมนัสั�นลง ในพระคมัภีร ์ โรม ^^:g` "เหตฉุะนั�นพี) นอ้งทั�ง
หลาย ขา้พเจา้ไม่อยากใหท่้านทั�งหลายเขลาในขอ้ความลึกลบันี�  เกลือก
ว่าท่านจะอวดรู ้ คือเรื) องที) บางคนในพวกอิสราเอลไดมี้ใจแข็งกระดา้งไป
จนถึงพวกต่างชาติไดเ้ขา้มาครบจาํนวน" สิ�งหนึ� งที�ซาตานรูว้่า พระเจา้
ทรงรกัมนุษยม์ากที�สุด และซาตานจะทาํใหพ้ระเจา้เจ็บปวดมากที�สุดคือ
ล่อลวงใหม้นุษยทิ์� งพระเจา้ ในที�สุดก็จะตกนรกกบัมนั! ซึ�งพระเจา้ไดล้ง
ทุนอย่างมหาศาล ที�พระองค์ไดไ้ถ่มนุษย์ไม่ใช่เงินทอง แต่
ยอมเอาชีวิตมาแลกกบัชีวิต แลกดว้ยเลือด! ไถ่เราดว้ยเลือด
พระคมัภีร ์ ^ เปโตร ^:^_ "แต่ทรงไถ่ดว้ยพระโลหิตอันมี
ราคามากของพระคริสต ์ ดังเลือดลูกแกะที) ปราศจากตาํหนิ
หรอืจดุดา่งพรอ้ย"

ทุกวันนี� ซาตานยังทาํงานของมันอยู่ g เธสะโลนิกา g:_-^h
กล่าวว่า "คือผูนั้�นที) มาโดยการดลบันดาลของซาตาน พรอ้มกับการ
อิทธิฤทธิC ต่าง ๆ และหมายสาํคัญ และการอัศจรรยแ์ห่งความเท็จ และ
อุบายอธรรมต่างๆ สาํหรบัคนเหล่านั�นที) พินาศอยู่ เพราะเขาทั�งหลายไม่
ไดร้บัความรกัแห่งความจริงไวเ้พื) อจะรอดได"้ ซาตานสาํแดงฤทธิ�อาํนาจ
เพื�อล่อลวงมนุษยผ่์านการทรงเจา้เขา้ผี โดยสาํแดงการอศัจรรยต่์างๆ เช่น
เดินลุยไฟ แทงปากแทงลิ� น เขา้สิงตามรูปเคารพและตน้ไม ้ โดยใหมี้
ฤทธิ� รักษาโรค เกิดการอัศจรรย์ต่างๆ เมื�อมีคนไปบนบานแลว้มันดล
บนัดาลใหเ้ป็นจริง

ทุกวันนี� ซาตานปรับกลยุทธใหม่ใชด้นตรี เพลงที� เร่ารอ้นและ
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สถานเริงรมยต่์างๆล่อลวงมนุษย ์ ทาํใหม้นุษยห์ลงติดกับดักของมนัและ
ไม่ยอมแสวงหาพระเจา้ พวกเขารักการสนุกสนานมากกว่าที�จะรักพระ-
เจา้

พระคมัภีร ์ ^ ยอหน์ `:^_ กล่าวว่า "เราทั�งหลายรูว้า่เราเป็น
ของพระเจา้ และชาวโลกทั�งสิ�นอยู่ใตอ้านุภาพของมารรา้ย"

มนุษย์ไดต้กอยู่ใตอ้าํนาจของผีหรือซาตาน แต่ผู้ที�กลับใจเสีย
ใหม่มาหาพระเจา้ เขาจะหลุดพน้จากอาํนาจของผี พระคัมภีร์กิจการ
ga:^e กล่าวว่า "เพื) อจะใหเ้จา้เปิดตาของเขา เพื) อเขาจะกลบัจากความ
มืดมาถึงความสวา่ง และจากอาํนาจของซาตานมาถึงพระเจา้ เพื) อเขาจะ
ไดร้บัการยกโทษความผิดบาปของเขา และใหไ้ดร้บัมรดกดว้ยกันกับคน
ทั�งหลายซึ) งถูกแยกตั�งไวแ้ลว้โดยความเชื) อในเรา"

คริสเตียนได้หลุดพ้นจากภายใต้กฎเกณฑ์ของซาตานที�ต้องถือ
วนัต่างๆ เช่นวนัมงคลและวนัอัปมงคล ทุกวนัที�พระเจา้ทรงสรา้งดีทั�ง-
หมด เวลาเขา้มาอาศัยอยู่ในบา้นหลังใหม่ก็ไม่ตอ้ง เซ่นไหวผี้อีกต่อไป
ผีและไสยศาสตร์ทุกอย่างไม่สามารถมีอาํนาจเหนือคริสเตียนอีกต่อไป
และคริสเตียนมีชัยชนะเหนือผี ผีไม่สามารถเขา้สิงคริสเตียนแทไ้ด ้ ใน

พระคมัภีร ์ ^ ยอหน์ d:d กล่าวว่า "ลูกเล็กๆ ทั�งหลายเอ๋ย
ท่านเป็นฝ่ายพระเจา้และ ไดช้นะเขาเหล่านั�น เพราะว่า
พระองค์ผูท้รงอยู่ในท่านทั�งหลายเป็นใหญ่กว่าผูนั้�นที) อยู่ใน
โลก" และคริสเตียนแทส้ามารถขับไล่ผีโดยพระนามของ

พระเยซูคริสตไ์ด้
ซาตานมันมีอาํนาจเหนือความตาย กล่าวคือถา้พระเจา้ให้

มนุษยค์นบาปทุกคนไปสวรรค ์ ซาตานจะฟ้องกล่าวโทษว่าพระเจา้ไม่มี
ความยุติธรรม เพราะว่ามนุษยท์าํบาป และซาตานก็ทาํบาป ฉะนั�นทั�ง-
สองฝ่ายจะตอ้งถูกลงโทษในอนาคต แต่พระเจา้ทรงรกัมนุษยโ์ลก พระ-
องค์ไดเ้สด็จเขา้มาในโลกนี� บังเกิดเป็นมนุษย ์ แลว้พระองค์ไดท้รงสิ� น
พระชนม์บนไมก้างเขน พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที� ไหลออกบนไม-้
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กางเขนเป็นค่าไถ่ความผิดบาปของคนทั�งหลาย เพียงแต่ใหท่้านทั�งหลาย
กลบัใจเสียใหม่มาหาพระเจา้ พระคมัภีร ์ กิจการ j:^_ กล่าวว่า "เหต-ุ
ฉะนั�นท่านทั�งหลายจงหันกลับและตั�งใจใหม่ เพื) อจะทรงลบลา้งความ
ผิดบาปของท่านเสีย เพื) อเวลาชื) นใจยินดีจะไดม้าจากพระพักตรข์ององค์
พระผูเ้ป็นเจา้" และรับการอภัยโทษจากพระเจา้ ท่านผู้อ่านที�รกั ท่าน
อย่าคิดว่าเรื�องกางเขนของพระเยซูคริสต์เป็นเรื�องน่าหัวเราะ พระคมัภีร์
กล่าวว่า "คนทั�งหลายที) กาํลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื) องกางเขนเป็นเรื) องโง่
แต่พวกเราที) รอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจา้ เพราะตามที) ทรง
กาํหนดไวต้ามพระสติปัญญาของพระเจา้ โลกไม่รูจ้ักพระเจา้ไดโ้ดย
ปัญญาของตน พระเจา้จึงทรงโปรดช่วยคนที) เชื) อใหร้อดโดยคาํเทศนา
เรื) องโง่ ๆ" (^ โครินธ ์^:^e, g^)

พระเจา้พระเยซูไม่ตอ้งการไม่ใหค้นหนึ� งคนใดพินาศ พระเยซู
คริสต์พระองค์เป็นพระเจา้ที�รับสภาพมนุษยเ์ต็มบริบูรณ์ พระเยซูคริสต์
ไดเ้สด็จเขา้มาในโลกนี� เพื�อช่วยมนุษย์ใหร้อดจากนรก ขณะเมื�อเราทั�ง-
หลายยงัอยู่ในหว้งแห่งความผิดบาป ไม่มีหนทางอื�นที�จะรอดได ้ พระเจา้
พระเยซูคริสต์ไดอ้ภัยโทษบาปใหเ้ราแลว้ดว้ยพระโลหิตของพระองค์ที�ได้
ไหลออกบนไมก้างเขนนั�นเป็นค่าไถ่ของความบาป

พระคมัภีรโ์รม j:gj "เหตวุา่ทุกคนทาํบาป และเสื) อม
จากสง่าราศีของพระเจา้" เราทุกคนเป็นคนบาป ทุกคนทาํบาป
ตอ้งตกนรก พระคมัภีรโ์รม a:gj "เพราะวา่ค่าจา้งของความ-
บาปคือความตาย (นรก)"

บางคนอาจจะคิดว่าทาํไมพวกคริสเตียนจึงเป็นพวกที�ชอบประ-
กาศขณะที�ศาสนาต่างๆก็ไม่ค่อยประกาศ หรือว่าพวกนี� มีเป้าหมายเพื�อ
ใหท่้านมาเปลี�ยนศาสนาหรือ!

ถา้ท่านคิดอย่างนี�  ท่านคิดผิดเสียแลว้ล่ะ ท่านผู้อ่านที�รัก มี
คริสเตียนมากมายเมื�อเขาไดพ้บพระเยซูคริสตแ์ลว้ เขามีความปรารถนา
อยากจะใหค้นอื�นรู ้จักพระเจา้เที�ยงแทอ้งค์เดียวคือพระเยซูคริสต์ จึง
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ทุ่มเทชีวิตและใชท้รัพย์ส่วนตัวในการประกาศข่าวประเสริฐ พวกเขา
เหล่านี� มีทุกสาขาอาชีพ เช่น แพทย,์ วิศวกร, ตาํรวจ, ทหาร, เจา้ของ
บริษัท, คนทาํงานบา้น, ฯลฯ

เพียงเพราะว่าให้เขาเหล่านั� นหันกลับมาหาพระเยซูคริสต์เพื� อ
พน้จากการพิพากษาใหต้กอยู่ในบึงไฟนรกเป็นนิจนั�นเอง นรกนั�นเป็น
ที�ทนทุกขท์รมานท่ามกลางเปลวไฟ ที�นั �นเป็นที�มืด รอ้งไห ้ ขบเขี� ยวเคี� ยว
ฟัน และไม่มีนํ�าใหดื้�ม พระเยซูคริสต์พระองคไ์ดก้ล่าวถึงสภาพของคนที�
อยู่ในนรกอันทนทุกข์เวทนาว่า มีเศรษฐีคนหนึ� งเมื�อครั�งที�อยู่ในโลกนี�
รํ �ารวยมหาศาล นุ่งผ้าสีม่วงและผ้าป่านเนื� อดี แต่ไม่เคยที�จะแสวงหา
พระเจา้  เวลามีคนมาประกาศข่าวประเสริฐก็เฉยๆและถือว่าเรื�องของ
พระเยซูคริสตเ์ป็นเรื�องที�น่าตลก ขบขนั ไรส้าระและงมงาย ในอดีตเมื�อ
อยู่ในโลกนี� เขาไม่ยอมรบัพระเยซูคริสต ์ เมื�อตายแลว้ตอ้งไปอยู่ในที�ทร-
มานเป็นนิจคือบึงไฟนรก พระคมัภีรล์ูกา ^a:gj-g` กล่าวว่า "แลว้เมื) อ
อยู่ในนรกเป็นทุกขท์รมานยิ) งนัก เศรษฐีนั�นจึงแหงนดูเห็นอับราฮัมอยู่

แต่ไกล และลาซารสัอยู่ที) อกของท่าน เศรษฐีจึงรอ้งวา่ `อับ-
ราฮัมบิดาเจา้ขา้ ขอเอ็นดูขา้พเจา้เถิด ขอใชล้าซารสัมาเพื) อ
จะเอาปลายนิ� วจุ่มนํ�ามาแตะลิ�นของขา้พเจา้ใหเ้ย็น ดว้ยว่า
ขา้พเจา้ตราํทุกขท์รมานอยู่ในเปลวไฟนี� ' แต่อับราฮัมตอบวา่

`ลูกเอ๋ย เจา้จงระลึกว่าเมื) อเจา้ยังมีชีวิตอยู่ เจา้ไดข้องดีสาํหรบัตัวและ
ลาซารสัไดข้องเลว แต่เดีH ยวนี� เขาไดร้บัความเลา้โลม แต่เจา้ไดร้บัความ-
ทุกขท์รมาน" เมื�ออยู่ในนรกที�ทนทุกขท์รมาน ความปรารถนาของเศรษฐี
คนนี� คืออยากใหค้นอื�นๆรู ้จักกับพระเยซูคริสต์ อยากใหค้นไปบอกกับ
คนอื�นๆ พระคมัภีรล์ูกา ^a:gp-j^ กล่าว ว่า "เศรษฐีนั�นจึงวา่ `บิดา
เจา้ขา้ ถา้อย่างนั�นขอท่านใชล้าซารสัไปยงับา้นบิดาของขา้พเจา้ เพราะ
วา่ขา้พเจา้มีพี) นอ้งหา้คน ใหล้าซารสัเป็นพยานแก่เขา เพื) อมิใหเ้ขามาถึง
ที) ทรมานนี� ' แต่อับราฮัมตอบเขาว่า `เขามีโมเสสและพวกศาสดาพยา-
กรณนั์�นแลว้ใหเ้ขาฟังคนเหล่านั�นเถิด' เศรษฐีนั�นจึงวา่ `มิได ้ อับราฮัม
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บิดาเจา้ขา้ แต่ถา้คนหนึ) งจากหมู่คนตายไปหาเขา เขาคงจะกลับใจเสีย
ใหม่' อับราฮัมจึงตอบเขาว่า `ถา้เขาไม่ฟังโมเสสและพวกศาสดาพยา-
กรณ ์แมค้นหนึ) งจะเป็นขึ�นมาจากความตาย เขาก็จะยงัไม่เชื) อ'"

ท่านอาจจะมีคาํถามว่า ทาํไมคนที�ไม่ยอมรับเอาพระเยซูคริสต์
จึงมีความผิดบาปถึงขั�นตกนรก มนัไรซึ้�งความยุติธรรมเกินไปมั�ง

ขอใหฟั้งคาํอธิบายก่อนนะครับ อย่าเพิ�งด่วนสรุปรวดเร็วจนเกิน
ไป

สมมุติว่าท่านผูอ่้านไดส้รา้งบา้นสวยงามหลงัหนึ�งไวเ้พียบพรอ้มไ
ปดว้ยเครื�องใชแ้ละเครื�องอาํนวยความสะดวกสบาย เวลานั�นมีชายคน
หนึ� งไดถื้อสิทธิ� เขา้มาในบา้นของท่านแลว้พูดว่า "บา้นนี� มันบังเอิญเกิด
ขึ� นมาตามธรรมชาติ" และเขา้ไปในบา้นหลังนี� แลว้พูดว่า "มนับังเอิญมี
ไฟฟ้า, ตูเ้ย็น, พดัลม, ฯลฯ

จากนั� นก็อาศัยอยู่บ ้านหลังนี� เป็นระยะเวลานาน
พอสมควร พยายามทาํความดี โดยเก็บกวาดรกัษาความ
สะอาดให้

แต่สิ� งเดียวที� เขาได้กระทาํคือปฏิเสธไม่ยอมรับ
ท่านเป็นเจา้ของบา้น

ในฐานะที� ท่านเป็นเจา้ของบา้น ท่านย่อมโกรธมากกับพฤติ-
กรรมของคนนี� ที�มาบุกรุกบา้นของท่าน แถมปฏิเสธไม่รูจ้ักท่าน ฉะนั�น
แมเ้ขาทาํความดีโดยทาํความสะอาดบา้นใหแ้ก่ท่าน ท่านก็ไม่สามารถ
อภยัใหเ้ขาได ้ เช่นเดียวกนัพระเจา้พระเยซูคริสตพ์ระองค ์ ผูท้รงสรา้งโลก
นี�  พระองคท์รงเป็นเจา้ของโลก เมื�อมนุษยเ์ขา้มาในโลกนี�  มนุษยไ์ดป้ฏิ-
เสธไม่รูจ้กัพระองค ์ ความบาปที�ทาํใหม้นุษยต์อ้งตกนรกคือ การปฏิเสธ
ไม่รูจ้กัพระเจา้

ฉะนั�นพระเยซูคริสต์ทรงออ้นวอนท่านผ่านทางคริสเตียนใหท่้าน
กลบัมาคืนดีกนักบัพระองค ์ พระคมัภีร ์ g โครินธ ์ `:^e-g^ กล่าวว่า
"ทั�งสิ� นนี� เกิดมาจากพระเจา้ ผู ้ทรงใหเ้ราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระ-
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เยซูคริสต ์ และทรงโปรดประทานใหเ้รารบัใชใ้นเรื) องการคืนดีกัน คือ
พระเจา้ผูส้ถิตในองค์พระครสิตท์รงใหโ้ลกนี� คืนดีกันกับพระองคเ์อง มิได ้
ทรงถือโทษในการผิดของเขา และทรงมอบพระวจนะแห่งการคืนดีกันนั�น
ไวก้ับเรา ฉะนั�นเราจึงเป็นราชทูตของพระคริสต ์ โดยที) พระเจา้ทรงขอ-
รอ้งท่านทั�งหลายทางเรา เราผูแ้ทนของพระคริสตจ์ึงขอรอ้งท่านใหคื้นดี
กันกับพระเจา้ เพราะว่าพระเจา้ไดท้รงกระทาํพระองค์ ผูท้รงไม่มีบาป
ใหเ้ป็นความบาปเพราะเห็นแก่เรา เพื) อเราจะไดเ้ป็นคนชอบธรรมของ
พระเจา้ทางพระองค"์

แต่ความรกัของพระเจา้ที� มีต่อท่านนั�นมีมากมาย ทุกวนันี� พระ-
เยซูคริสต์ทรงปรารถนาให้ท่านหันกลับมาหาพระองค์ยอมรับการช่วย
เหลือจากพระองค ์ พระคมัภีรโ์รม `:e กล่าวว่า "แต่พระเจา้ทรงสาํแดง
ความรกัของพระองค์แก่เราทั�งหลาย คือขณะที) เรายงัเป็นคนบาปอยู่นั�น
พระครสิตไ์ดท้รงสิ�นพระชนมเ์พื) อเรา"

การที�พระคริสต์ทรงสิ� นพระชนมบ์นไมก้างเขนและพระโลหิตของ
พระคริสต์ไดไ้หลออกไถ่บาปเรา "ตามพระบัญญัติถือว่า
เกือบทุกสิ) งจะถูกชาํระดว้ยโลหิต และถา้ไม่มีโลหิตไหลออก
แลว้ ก็จะไม่มีการอภยับาปเลย" (ฮีบรู _:gg) "ในพระเยซู
นั�น เราไดร้บัการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ คือได ้

รบัการอภัยโทษบาปของเรา โดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์" (เอ-
เฟซัส ^:p) "พระองค์ทรงเป็นผูล้บลา้งพระอาชญาที) ตกกับเราทั�งหลาย
เพราะบาปของเรา และไม่ใช่แต่บาปของเราพวกเดียว แต่ของมนุษยท์ั�ง-
ปวงในโลกดว้ย" (^ ยอหน์ g:g)

เช่นเดียวกันนักโทษที�ตอ้งโทษประหารชีวิตนั� น ทางเดียวที� เขา
จะรอดชีวิตได ้ ตอ้งไดร้ับพระมหากรุณาธิคุณที�ทรงโปรดพระราชทาน-
อภยัโทษแก่เขาเท่านั�น

พระเยซูคริสต์พระองค์เป็นเจา้ของโลกและจักรวาล พระองค์มี
สิทธิอาํนาจที�จะอภัยโทษแก่คนบาปทั�งปวงที�กลบัมาหาพระองค ์ "ถา้เรา
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ทั�งหลายจะวา่เราไม่มีบาป เราก็ลวงตนเอง และความจรงิไม่ไดอ้ยู่ในเรา
เลย ถา้เราสารภาพบาปของเรา พระองคท์รงสตัยซื์) อและเที) ยงธรรม ก็จะ
ทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชาํระเราใหพ้น้จากการอธรรมทั�ง
สิ�น" (^ ยอหน์ ^:e-_) "คือวา่ถา้ท่านจะรบัดว้ยปากของท่านวา่ พระ-
เยซูทรงเป็นองค์พระผู เ้ป็นเจา้ และเชื) อในจิตใจของท่านว่า พระเจา้ได ้
ทรงชุบพระองคใ์หเ้ป็นขึ�นมาจากความตายท่านจะรอด" (โรม ^h:_)

ถา้จะพูดถึงการฟื� นคืนพระชนมข์องพระคริสต ์ บางคนอาจจะคิด
ว่านี� เป็นสิ�งที�น่าหัวเราะและเป็นไปไม่ไดเ้ลยเพราะผิดปกติจากธรรมชาติ
ของมนุษย์

เมื�อครั�งที�พระเยซูคริสต์ที�พระองค์ทรงอยู่ในโลกนี�  พระองค์ได้
ทรงทาํการอัศจรรย์หลายๆครั� งที� ช่วยคนที� ตายแล้วให้
ฟื� นมาจากความตาย เช่นตัวอย่างของลาซารสัในยอห์น
^^:dj-dd กล่าวว่า "เมื) อพระองค์ตรสัดงันั�นแลว้ จึง
เปล่งพระสุรเสียงตรสัว่า `ลาซารสัเอ๋ย จงออกมาเถิด'
ผูต้ายนั�นก็ออกมา มีผา้พันศพพันมือและเทา้ และที) หน้าก็มีผา้พันอยู่
ดว้ย พระเยซูตรสักับเขาทั�งหลายวา่ `จงแกแ้ลว้ปล่อยเขาไปเถิด'"

บุตรแม่ม่ายที�เมืองนาอินในลูกา p:^g-^` กล่าวว่า "เมื) อพระ-
องค์มาใกลป้ระตูเมืองนั�น ดูเถิด มีคนหามศพชายหนุ่มคนหนึ) งมาเป็น
ลูกคนเดียวของแม่ และนางก็เป็นหญิงม่าย ชาวเมืองเป็นอันมากมากับ
หญิงนั�น เมื) อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงเห็นมารดานั�น พระองคท์รงเมต-
ตากรุณาเขา และตรสัแก่เขาว่า "อย่ารอ้งไห"้ แลว้พระองค์เสด็จเขา้ไป
ใกลถู้กตอ้งโลง คนหามศพนั�นก็หยดุยืนอยู่ พระองค์จึงตรสัว่า "ชาย-
หนุ่มเอ๋ย เราสั)งเจา้ว่า ลุกขึ� นเถิด" คนที) ตายนั�นก็ลุกขึ�นนั)งเริ) มพูด
พระองคจ์ึงทรงมอบชายหนุ่มใหแ้ก่มารดาของเขา"

ก่อนที�พระเยซูคริสต์จะถูกตรึงบนไมก้างเขน พระองค์ไดถู้ก
โบยตีและพวกทหารก็เอาหนามสานเป็นมงกุฎสวมพระเศียรของพระองค์
บางคนเยาะเยย้และตบพระพักตร์ของพระเยซูคริสต์ หลังจากที�พระเยซู
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คริสตไ์ดสิ้� นพระชนมบ์นไมก้างเขนแลว้ เขาเอาพระศพของพระเยซูคริสต์
ไปฝังไวใ้นอุโมงค์ และต่อมาเป็นเวลาอีกสามวันพระองค์ไดท้รงฟื� นมา
จากความตายปรากฏแก่เหล่าสาวก และอยู่กบัพวกเขาเป็นเวลา dh วนั
ก่อนที�พระองคเ์สด็จขึ� นสู่สวรรค ์ พระเยซูคริสตท์รงใหโ้ธมสัสาวกคนหนึ�ง
ที�ชอบสงสัยพิสูจน์ว่าพระองค์ไดฟื้� นคืนพระชนม์แลว้ "แต่ฝ่ายโธมัสที)
เขาเรยีกกันวา่ ดิดโุม ซึ) งเป็นสาวกคนหนึ) งในสิบสองคนนั�น ไม่ไดอ้ยู่กับ
พวกเขาเมื) อพระเยซูเสด็จมา สาวกอื) น ๆ จึงบอกโธมัสวา่ "เราไดเ้ห็น
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แลว้" แต่โธมสัตอบเขาเหล่านั�นวา่ "ถา้ขา้ไม่เห็นรอย-
ตะปูที) พระหัตถข์องพระองค ์ และไม่ไดเ้อานิ� วของขา้แยงเขา้ไปที) รอยตะปู
นั�น และไม่ไดเ้อามือของขา้แยงเขา้ไปที) สีขา้งของพระองค์แลว้ ขา้จะไม่
เชื) อเลย" ครั�นล่วงไปแปดวนัแลว้ เหล่าสาวกของพระองคอ์ยู่ดว้ยกันขา้ง
ในอีก และโธมัสก็อยู่กับพวกเขาดว้ยประตูปิดแลว้ พระเยซูเสด็จเขา้มา
และประทับยืนอยู่ท่ามกลางเขาและตรสัว่า "สันติสุขจงดาํรงอยู่กับท่าน
ทั�งหลายเถิด" แลว้พระองค์ตรสักับโธมัสว่า "จงยื) นนิ� วมาที) นี) และดูมือ

ของเรา จงยื) นมือออกคลาํที) สีขา้งของเรา อยา่ขาดความเชื) อ
เลย แต่จงเชื) อเถิด" โธมสัทูลตอบพระองคว์า่ "องคพ์ระผู-้
เป็นเจา้ของขา้พระองค ์ และพระเจา้ของขา้พระองค"์ พระ-
เยซูตรสักับเขาว่า "โธมัสเอ๋ย เพราะท่านไดเ้ห็นเรา
ท่านจึงเชื) อ ผูที้) ไม่เห็นเราแต่เชื) อก็เป็นสุข"" (ยอห์น

20:24-29)
แลว้ขา้พเจา้จะรอดไดอ้ย่างไร?

คาํตอบสาํหรับคาํถามนี� คือ จงเชื�อในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้-
เป็นเจา้

แลว้เมื�อไหร่ขา้พเจา้ควรจะรบัเชื�อ?
เดี�ยวนี�  "พระองค์ตรสัวา่ในเวลาอันชอบเราไดฟั้งเจา้ ในวนัแห่ง

ความรอดเราไดช้่วยเจา้ นี) แน่ะ บดันี�  เป็นเวลาอันชอบ นี) แน่ะ บดันี� เป็น
วนัแห่งความรอด"
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ถา้ท่านตอ้งการกลับใจเสียใหม่มาหาพระเจา้ ขอใหท่้านอธิษ-
ฐานดงันี�  "ขา้แต่พระบิดาเจา้ผูท้รงสถิตในสวรรค ์ ขา้พระองคเ์ป็นคนบาป
ที�อยู่ห่างไกลจากพระเจา้ แต่เดี�ยวนี� ขา้พระองค์ไดรู้ ้จักพระเจา้สรา้งโลก
ที� เที�ยงแทแ้ลว้ ขา้พระองค์เชื�อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจา้ที� เสด็จ
มารับสภาพมนุษย ์ และพระองค์ไดท้รงสิ� นพระชนมบ์นไมก้างเขน และ
พระโลหิตของพระองค์ได้ไหลออกชาํระความผิดบาปของขา้พระองค์คน
บาปทั�งหลาย

ขา้พระองค์เชื�อว่า พระเยซูคริสต์ไดฟื้� นขึ� นมาจากตายในวันที�
สามและพระองค์ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิจ ขอพระเยซูคริสต์โปรดชาํระ
ความบาปใหข้า้พระองค ์ ขอบคุณพระเจา้สาํหรบัความรอดที�พระองคท์รง
ประทานให ้ในพระนามของพระเยซูคริสต ์เอเมน"

เรียนท่านที�ยงัลงัเลไม่ตดัสินใจรบัเชื�อ
เราขอวิงวอนท่านไดใ้ชเ้วลาตรึกตรองความจริงของชีวิตนี�  โปรด

หยุดใคร่ครวญดว้ยเหตุและผลโดยทาํใจเป็นกลางไม่โอนเอียงไปทางฝ่าย
ไหน ขอโปรดอย่าปิดประตูใจของท่านใหส้นิท

พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงรกัท่าน พระองคท์รงเคาะที�
ประตูใจของท่าน พระองค์พรอ้มทุกเวลาที�จะเขา้ไปหาท่าน
เพียงแต่ท่านเปิดใจออกตอ้นรบัพระองค์

อนึ� งความรอดมีไวส้าํหรบัคนเป็นเท่านั�น คนที�ตายแลว้ไม่มีสิทธิ�
กลบัใจในนรก ถา้หมดลมหายใจเมื�อไหร่ก็หมดโอกาสเมื�อนั�น แต่เดี�ยวนี�
โอกาสเป็นของท่านแลว้ เราหวังว่าท่านจะเป็นเพื�อนของเราในสวรรค์
การมาหาพระเยซูคริสตมี์แต่ไดไ้ม่มีเสีย

^.ไดร้บัความรอด
g.ไดร้บัสนัติสุข
j.ไดพ้น้อาํนาจของผีมารซาตาน
d.ไดร้บัการทรงนําจากพระเจา้ฯลฯ
ขอพระเจา้อวยพร
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ถา้ท่านรบัเชื�อหรือสนใจโปรดทาํเครื�องหมาย X ลงในช่อง [ ]
ตามความตอ้งการ
[ ] ขา้พเจา้ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยใหร้อดและเป็น
พระเจา้ในชีวิตขา้พเจา้แลว้
[ ] ขา้พเจา้อยากจะตอ้นรบัพระเยซูเป็นพระผูช้่วยใหร้อด
[ ] ขา้พเจา้อยากเรียนบทเรียนไปรษณียฟ์รี (ความสว่างแห่งชีวิต)
[ ] ขา้พเจา้ตอ้งการหนังสือเพิ�มเติม (ฟรี)
[ ] ขา้พเจา้ตอ้งการใหท่้านไปเยี�ยมที�บา้น
ชื�อ                                                                                                                                                          
ที�อยู่                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                 
กรุณาส่ง
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ความรูเ้พิ�มเติม
คริสตจักร(อนา)แบ๊พติสเป็นคริสตจักรดั�งเดิมมาจากสมัยพระ-

เยซูคริสต์และอคัรสาวก ใชพ้ระคมัภีรเ์ป็นพื� นฐานแห่งความเชื�อ แบ๊พ-
ติสไม่ไดเ้ป็นโปรแตสแตนด์ที�แยกมาจากคาทอลิก คาทอลิกเริ�มก่อตั�งขึ� น
ในปีค.ศ. j^j โดยกษัตริยค์อนสแตนติน ส่วนโปรแตสแตนด์เริ�มแยก
จากคาทอลิกเป็นนิกายต่างๆในปีค.ศ. ^`jh เป็นตน้มา ฉะนั�นจะเห็น
ว่าคาทอลิกและโปรแตสแตนดก์าํเนิดขึ� นทีหลงัแบ๊พติส


