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อ. นิรนัดร์ พรเมตตา 

ณชอบธรรมชาตไิหมครบั? คนเกือบทุกคนรกัและคดิวา่ธรรมชาตเิป็นสิง่มหศัจรรย์ทีน่่าประทบัใจ ผมเองก็

ชอบธรรมชาติเหมือนกนั  ธรรมชาตินั้นยอดเยี่ยม สวยงาม น่าสนใจมากทีเดียว ผมมีค าถามอีกข้อ ไม่

ทราบว่าคุณจะช่วยผมตอบได้ไหม คือ บางคนคิดหรือเดาเอาว่าธรรมชาตนิัน้เกดิขึน้มาเองโดยบงัเอญิหรือ

เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ   แต่พวกเขาก็มกัจะยอมรบัว่าตนเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกนัว่าธรรมชาติเกิดขึ้นได้

อยา่งไร  

มีคนอีกฝ่ายหนึ่งทีไ่ม่เห็นด้วยกบัฝ่ายแรก พวกเขาค้านว่า “ไม่มีทางเป็นไปได้หรอกที่ธรรมชาติจะเกดิ

ขึ้นมาได้โดยบงัเอิญ”   พวกเขาชี้ให้เห็นประเด็นหลายประเด็นว่า ธรรมชาติน่าจะถูกออกแบบขึ้นอย่าง

สมเหตุสมผลมากกว่า และกล่าวอีกว่า น่าจะต้องมีผู้ออกแบบ มีผู้สร้าง และมีเจ้าของ เพราะว่าธรรมชาติ 

(สิง่มีชีวิตบนโลก) ท ัง้หมดล้วนวิเศษ ดีเยีย่ม และงดงามเป็นอย่างยิง่   ดงันั้น ธรรมชาตจิึงไม่สามารถ “เกดิ

ขึน้มาเองได”้ ไมมี่ทางเลย 

ท าไมออ๊กซเิจนทีจ่ าเป็นตอ่สิง่มชีีวติไมไ่ดถู้กใชไ้ปจนหมด? 

ตวัอย่างหนึ่ง คือ เรารูว้่าเราต้องใช้ออ๊กซิเจนเพื่อหายใจ   สิง่มีชีวิตทุกชนิดพึ่งพาอ๊อกซิเจน แม้แต่ปลาก็

ด้วย   เราดึงอ๊อกซิเจนมาจากบรรยากาศเมื่อเราหายใจเข้า มนัจะเข้าสู่ปอดของเรา และจะเข้าสู่กระแสเลือด

คุ 
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ของเรา จากนั้นมนัจะถูกส่งไปท ั่วร่างกายของเราโดยผ่านทางเม็ดเลือด 

และฟ้ืนฟูชีวิตของแต่ละเซลล์   มนัหล่อเล้ียงเซลล์ต่างๆ ในร่างกายของ

เรา และขบัของเสียออกไปนอกร่างกายของเราในรูปของคาร์บอนไดอ๊

อกไซด์เมื่อเราหายใจออก   สมมตวิ่ามีคนถูกขงัอยู่ในห้องที่ปิดสนิท ที่

แล้วอ๊อกซิเจนไม่สามารถเข้ามาได้ หลงัจากเวลาผ่านไปไม่นาน คนๆ 

นัน้จะตายเมือ่ออ๊กซเิจนในหอ้งถูกใช้ไปจนหมดย 

ถ้าลองพิจารณาดูว่า โลกของเราในปัจจุบนัมีคนอาศยัอยู่

มากกว่า 6 พนัล้านคน แล้วเพราะอะไรเราถึงไม่ตายเพราะขาด

อ๊อกซิเจน?   อ๊อกซิเจนผลิตขึ้นใหม่ได้จากที่ไหน? และเพราะ

อะไรถึงใช้ไม่หมด?   สิ่งที่น่าสนใจคือ ใบของต้นไม้สีเขียวจะดูด

ซึมคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาและแปลงกลบัไปเป็น

ออ๊กซเิจนอีกครัง้   ช่างน่าอศัจรรย์จรงิๆ    

ต้นไม้มนัรูไ้ด้อย่างไรว่าจะต้องสรา้งอ๊อกซิเจนเพื่อเรา?   มีประธานคณะกรรมการต้นไม้ที่ได้เรียกประชุม

ฉุกเฉิน แลว้ลงมตกินัวา่พวกมนัจะต้องช่วยมนุษย์กบัสตัว์นานาพนัธุ์หรือ?   หรือวา่มีผูอ้อกแบบทีช่าญฉลาด  เป็น

วศิวกรมหศัจรรย์ ทีไ่ดอ้อกแบบและสรา้งตน้ไมม้าเป็นประโยชน์แบบน้ีเอาไวเ้พือ่เรา?  น่าคดิเหมือนกนัใช่ไหม? 

ดอกไมจ้รงิกบัดอกไมเ้ทียม – แยกอยา่งไร? 

เคยพจิารณาดูดอกไมไ้หม? มนัสวยงาม ซบัซอ้น บอบบาง และมีสีสนัสดใสมากแคไ่หน? 

คุณคิดว่าคนเราสามารถสรา้งดอกไม้จริงขึ้นมาได้ไหม? คงไม่ได้ ใช่ไหม?   อย่างไรก็ตาม มนุษย์เรา

สามารถประดิษฐ์ดอกไม้เทียมทีดู่เหมือนดอกไม้จริงเป๊ะ จบัดูแล้วก็คล้ายๆ กนั

กบัดอกไมจ้รงิ แตม่นุษย์ไมส่ามารถสรา้งดอกไมจ้รงิได้   ไมมี่ใครท าได ้

ทีจ่รงิแลว้ หากมีช่อดอกไมเ้ทียมต ัง้ไว้คูก่บัช่อดอกไม้จริง บางคร ัง้คุณจะไม่

สามารถแยกออกได้เลยว่าอนัไหนจริง อนัไหนเทียม ใช่ไหม?   คุณเคยลองจบั

ดอกไมเ้พือ่ดูวา่มนัเป็นของจริงหรือของเทียมไหม?   บางคร ัง้ก็แยกออกไดย้าก 

อยา่งไรก็ตาม ถา้คุณทิง้มนัไวบ้นโตะ๊ในห้องสกัหนึ่งสปัดาห์แล้วกลบัมาดู คุณคดิวา่จะแยกออกไหม?   คง

แยกออกได้แน่นอน เพราะดอกไม้จริงคงตายและเหีย่วเฉาไปแล้ว ในขณะที่ดอกไม้เทียมยงัดูดีเหมือนเดมิ   

ทีจ่รงิแลว้ มนัก็ตายท ัง้คู ่เพราะดอกไมเ้ทียมไมเ่คยมีชีวติเหมือนกบัดอกไมจ้รงิต ัง้แตแ่รกแล้ว 

ดวงตาของคนเรา (อวยัวะมหศัจรรย์ทีเ่ปิดสมัผสัเรากบัสิง่แวดลอ้ม) 

เรารู้ได้อย่างไรว่าดอกไม้สวยงาม? หรือต้นไม้ หรือความงดงามอื่นๆ ของธรรมชาติ

ล้อมรอบตวัเรา?   เรารบัรูไ้ด้เพราะเราเห็นด้วยตาของเรา   คุณเคยคิดไหมว่าดวงตาของเรา

ยอดเยีย่มและมหศัจรรย์มากแคไ่หน หรือลองคดิดูวา่ชีวติของเราจะเป็นอยา่งไรถา้ไมมี่ดวงตา?  
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ดวงตาของเราเป็นเพียงแคก่้อนเลือดและเน้ือกลมๆ เล็กๆ 2 กอ้น เหมือนกบัองุน่เม็ดใหญ่ๆ  2 เม็ด   ถงึ

กระนัน้ตาของเราสามารถช่วยใหเ้รารบัรูส้มัผสักบัสิง่ตา่งๆ รอบตวัของเราได ้  เรามีตาของเรา ไมใ่ช่เพือ่ให้

เราหาหนทางทีจ่ะไปมาโดยไมช่นหรือสะดุดกบัอะไรเทา่นัน้ แตห่ลกัๆ แลว้คือเพือ่ใหเ้รามอง เห็นและชืน่ชม

ไปกบัภาพอนัสวยงามของธรรมชาตริอบๆ ตวัเรา ไมใ่ช่ความมหศัจรรย์เบ้ืองลา่งเทา่นัน้ แตร่วมถงึความ

มหศัจรรย์ของดวงดาว และกาแล็คซีเ่หนือหวัของเราดว้ยเช่นกนั  

ตาของเรามีกล้ามเนื้อควบคุมที ่ช่วยในการตดิตามวตัถุที ่เคลื ่อนทีอ่ย่าง

รวดเร็วได้โดยที ่เราไม่ต้องคิดก่อนเพื ่อควบคุมมนัด้วยซ ้าไป    ตาของเรา

สามารถปรบัตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมที่สว่างและมืดได้โดยอตัโนมตั ิ  ตาของ

เราสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสี แสงและเงาได้หลายล้านแบบ 

อย่างเช่นดอกไม้สวยงามที่เราชอบชื่นชม   ตาของเรามีเลนส์เหมือนกบัเลนส์

ของกล้องอนัยอดเยีย่ม แต่เลนส์ตาของเราดีกว่าเลนส์ของกล้องหลายๆ เท่า   ตาของเราสามารถปรบัโฟกสั

เองโดยอตัโนมตัิให้เห็นคมชดัเมื่อเราเพ่งมองสิ่งที่อยู่ไกลหรืออยู่ใกล้   เวลาที่แสงเข้าตาเรา มนัจะผ่านไป

ยงัเลนส์โฟกสั และภาพของวตัถุที่เราก าลงัมองจะปรากฏอยู่บนก าแพงด้านหลงัดวงตาของเรา ที่มีชื่อว่า 

จอตา หรือ เรติน่า (Retina)   จากนั้นภาพจะถูกส่งจากจอของดวงตา ไปแสดงเป็นภาพในสมองของเรา 

แล้วสมองของเราจะสามารถบนัทกึภาพเหล่านั้นเป็นความทรงจ าเพื่อระลึกนึกถึงในภายหลงัได้ 

ที่จริงแล้ว นกัวิทยาศาสตร์บอกว่าเซลล์เล็กๆ เซลล์เดียวในจอตาหรือ เรติน่าของดวงตาเรามีพลงั

อ านาจมากยิ่งกว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ท ัง้หมดที่เคยถูกสร้างขึ้นมา และจอตาในดวงตาเรามีเซลล์เล็กๆ 

ที ่ทรงพลงัเหล่าน้ีเป็นล้านๆ เซลล์   ถ้าท ัง้หมดน้ีเป็นความจริง ดวงตาของเราจะเกิดขึ้นมาได้เองหรือ

บงัเอิญเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?   มนัจะต้องถูกออกแบบและสร้างขึน้โดยใครสกัคนหนึ่งทีช่าญฉลาด และมี

ฤทธิอ์ านาจทีไ่ม่จ ากดั เหนือมนุษย์ธรรมดาท ั่วไป  

แขนและมือ – สว่นส าคญัในรา่งกายของคนเรา 

เราจะหยบิดอกไม้ที่สวยงามขึ้นมาได้อย่างไร หากไม่มีมือหรือแขน ที่

จะหยิบขึ้นมา เพื่อชื่นชมความงามของมนัใกล้ๆ และเพื่อดมกลิ่นอนัหอม

หวานของมนั?   เราสามารถจบัก้านดอกไม้ได้แน่นพอที่จะเด็ดดอกไม้

ขึน้มาได ้แต่ก็สามารถสมัผสักลีบดอกไม้ได้อย่างอ่อนโยนจนไม่ท าให้มนับุบสลาย... (ทีจ่ริงเราสามารถขยาย

เกีย่วกบัมือของเรา แขน การสมัผสักลา้มเน้ือ และประสาทสมัผสั แตค่ าอธบิายเทา่น้ีก็คงเพียงพอแลว้) 

จมกูกบัหูของคนเรา (อวยัวะสมัผสัทีม่หศัจรรย์อกี 2 สว่น) 

เรารูไ้ดอ้ยา่งไรวา่ดอกไมมี้กลิน่หอม? จมูกของมนุษย์เราสามารถแยกแยะกลิน่ตา่งๆ ได ้แลว้จะสง่ข้อมูล

กลิน่นัน้ขึน้สูส่มองทีส่ามารถจดจ าไวด้ว้ย   เมือ่เราไดก้ลิน่ เราจะรูท้นัทีวา่มนัมาจากอะไร   
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ส าหรบัหูนั้น เมือ่เราได้ยนิเสียงนกรอ้งหรือเสียงอืน่ๆ ในป่าหรือว่าที่อืน่ๆ เรารู้

ได้อย่างไรว่าเป็นเสียงอะไร?   ไม่ว่าจะเป็นเสียงฝนที่ตกปรอยๆ หรือเสียงลมที่พดั

ผ่านต้นหญ้าและต้นไม้?   เราสมัผสักบัเสียงนั้นด้วยหูของเรา หูของเราสามารถ

แยกแยะเสียงต่างๆ ได ้เช่น เราสามารถแยกเสียงพูดของแต่ละคน เพราะภายในหูเรา

มีส่วนประกอบต่างๆ ที่ละเอียดมาก   สามารถรบัเอากระแสคลืน่ของเสียงในอากาศ

และสง่ขอ้มูลสูส่มอง เราจงึไดย้นิ   น่าวเิศษมากทีเดียว 

ไกก่บัไข ่อะไรเกดิกอ่น? หรือตน้มะพรา้วหรือลูกมะพรา้ว? 

บางคนชอบถามกนัว่า “อะไรเกดิก่อนกนั ระหว่างไก่หรือไข่?”   บางคน

บอกว่าไก่เกดิกอ่น เพราะมนัออกไข่ได้ บางคนก็บอกว่าไข่เกดิขึน้มากอ่น  ไก่กบั

ไข.่.. ไขก่บัไก ่  เราจะหาค าตอบไดไ้หม? 

คงเหมือนกบัต้นมะพร้าวกบัลูกมะพร้าว... อะไรเกิดขึ้นมาก่อน และเพราะ

อะไร? มีค าตอบไหม?  ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ค าถามที่ส าคญักว่านั้นคือ ในตอน

แรกเริม่ ท ัง้คูเ่กดิขึน้มาไดอ้ยา่งไร?  จู่ๆ  มนัเกดิขึน้มาเองไดไ้หม? หรือวา่มีผูท้ีเ่ป็น

วศิวกรยอดเยีย่มออกแบบสรา้งมนัขึน้มาอยา่งมีเหตุมีผล?  

ชีวติเกดิขึน้มาไดอ้ยา่งไร? 

คุณเคยคดิไหมว่าชีวิตเกดิขึน้มาได้อย่างไร? ลูกไก่ฟกัออกมาจากไข่ของแม่ไกแ่ละมีชีวิต   ลูกมะพรา้ว

ตกลงมาจากต้นมะพรา้ว หล่นลงสูด่นิ และงอกขึน้มีชีวติ  ทารกเกดิมาจากทอ้งแมแ่ละมีชีวติ   ปลาผสมพนัธุ์

ออกไขแ่ละไข่มีชีวิตเตบิโตกลายเป็นลูกปลาตวัใหม ่  ดอกไมท้ีส่วยงามงอกและเตบิโตมาจากเม็ดเล็ก  ๆ  และ

ท ัง้หมดน้ีตา่งก็เป็นชีวติหลากหลายรูปแบบและหลากหลายชนิด 

ในปจัจุบนั วทิยาศาสตร์และวทิยาการทีล่ า้สมยัสามารถสรา้งสิง่ยิง่ใหญไ่ด้มากมาย แตว่ทิยาศาสตร์กบั

วทิยาการทีล่ า้สมยัเหลา่น้ีกลบัไม่สามารถสรา้งชีวิตใหมข่ึน้มาได้เลย 

มนุษยชาตแิละการกลบัชาตมิาเกดิใหม ่

คุณเคยสงสยัไหมว่าตวัคุณมาจากไหน หรือมนุษย์เกดิขึน้มาได้อย่างไร?   มาจากพอ่แมก่็ใช่ แตค่ณุเคย

พจิารณาดูไหมวา่ ผูช้ายคนแรกกบัแมญ่งิคนแรกมาจากไหน? หรือมนุษย์คูแ่รกนัน้เกดิขึน้มาได้อยา่งไร?   หรือ

คุณเคยพิจารณาไหมวา่ เวลาทีท่ารกเกดิขึน้มา ชีวิตกบัจติวญิญาณของทารกนั้น

มาจากไหน?  

บางคนบอกว่ามนุษย์เราเพียงแตก่ลบัชาตมิาเกิดใหม่ในโลกอีกคร ั้ง

หลงัจากที่ตายไป   แต่ถ้ามนุษย์กลบัชาตมิาเกดิใหม่อีกคร ัง้ หรือถูกรีไซเคลิ

ใหมอี่กคร ัง้ แลว้ประชากรของโลกเพิม่จ านวนขึน้เรือ่ยๆ ไดอ้ยา่งไร?  

ยกตวัอย่างเช่น ประชากรของประเทศไทยก าลงัเพิ่มจ านวนมากขึน้เรื่อยๆ   
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เมื่อประมาณ 35-40 ปีที่แล้ว มีผลเมืองไทยอยู่ราวๆ 40 ล้านคน แต่ตอนน้ีมีอยู่มากกว่า 60 ล้านคน เพิ่มขึ้น

กว่า 20 ล้านคนภายในเวลาไม่กี่ปี   แล้ว 20 ล้านคนน้ีมาจากไหน?   คงไม่ใช่กลบัชาติมาเกิดแน่นอน เพราะ

ประชากรเพิม่ขึน้ท ั่วโลก แลว้จ านวนคนทีเ่พิม่ขึน้มากมายมาจากไหน ถา้เราตายและกลบัมาเกดิใหมใ่นโลกน้ี? 

บรรพบรุุษของเรา – มาจากคนหรือลงิ 

บางคนเสนอว่าบรรพบุรุษของเรามาจากลิง   ขออนุญาตถามหน่อย บรรพบุรุษของคุณ

มีลกัษณะและหน้าตาเหมือนลงิไหม?   ไมใ่ช่ของผมละ่ การพูดแบบน้ีมนัดูถูกเรานะน่ี! 

การถา่ยเลือด 

ลองคดิดูวา่ มนุษย์ทุกเชื้อชาตสิามารถบรจิาคและถา่ยเลือดใหก้นัและกนัได ้ แตไ่มมี่

ใครรบัเลือดจากลงิหรือสตัว์ชนิดอืน่ๆ ไดเ้ลย   เพราะอะไร ถา้มนุษย์เรามาจากลงิ?   พอจะรู้

ค าตอบไหม? ก็เพราะวา่มนุษย์เราไมไ่ดม้าจากลิง 

ตน้ก าเนิดของโลกกบัจกัรวาล 

มากยิ่งไปกว่านั้น  คุณเคยคิดไหมว่าโลกกบัจกัรวาลของเราน้ี มนัเกิดขึ้นมาได้อย่างไร? พวก

นกัวิทยาศาสตร์ นกัวิจยั นกัค้นคว้า และนกัดาราศาสตร์ มีทฤษฏีเกีย่วกบัความคดิทีว่่า หลายสิง่หลายอย่าง

ในธรรมชาต ิ“เกดิขึน้มาไดเ้อง” โดยบงัเอญิ โดยตวัของมนัเอง ฯลฯ 

บางคนในพวกน้ีเชื่อทฤษฏีการระเบดิคร ัง้ใหญ ่ทีเ่รียกกนัวา่ “ทฤษฏีบิก๊แบง” (Big Bang) ซึ่งอ้างว่าการ

ระเบิดคร ั้งใหญ่ในอดีตกาลน้ี เป็นเหตุให้โลกกบัจกัรวาลเกดิขึน้มา 

ทฤษฏน้ีีคงเชือ่ไดย้าก  

ถ้าลองคิดดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างม ันละเอียดและสมัพันธ์ก ันอย่างไร ทฤษฏี

ววิฒันาการคงเชือ่ได้ยาก 

ดร. อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Dr. Albert Einstein) นกัคณิตศาสตร์ และนกั

ค้นคว้า ชาวเยอรมนัผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือ  เป็นผู้คิดค้น “ทฤษฎีสมัพทัธภาพ” 

(Einstein's Theory of Relativity) 

ทุกวนัน้ีบรรดาผู้เชี่ยวชาญถือกนัว่า ดร.ไอน์สไตน์ เป็นนกัวิชาการที่ฉลาดที่สุดที่โลกรู้จกั  เป็นสิ่งที่

น่าสนใจทีเ่ขาปฏเิสธสิง่เหลา่น้ี รวมถงึ "ทฤษฏีบิก๊แบง" ดว้ย เพราะเขาคดิวา่มนัเป็นไปไมไ่ด้  

ดร.ไอน์สไตน์ กล่าวว่า "การที่จกัรวาลเกิดขึ้นมาได้โดยอุบตัิเหตุหรือโดยบงัเอิญมนัมีความเป็นไปได้

เท่ากบัทีพ่จนานุกรมฉบบัสมบูรณ์จะสามารถจดัเรียงประกอบกนัเกิดขึ้นมาจากการระเบิดในโรงพิมพ์" ซึ่ง

แน่นอนวา่เป็นไปไมไ่ด ้
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เรือ่งราวของเพือ่น 2 คนทีร่กัธรรมชาต ิ

เคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกบัเพื่อน 2 คนที่ชื่อ นาย “ก” กบั นาย “ข” ไหม?   

นาย “ก” อาศยัอยู่ในเมืองใหญ ่อยู่มาวนัหนึ่ง นาย “ก” ได้เดนิทางไปเยีย่มเพือ่น

สนิทของเขา คือนาย “ข” ซึง่อาศยัอยูใ่นภูเขาทา่มกลางทศันียภาพทีส่วยงาม   ท ัง้

คูเ่ป็นคนทีร่กัธรรมชาติมาก ดงันั้น ในเช้าวนัรุ่งขึน้ นาย “ข” จึงชวนเพื่อนของ

เขา นาย “ก” ไปเดนิผอ่นคลายในเสน้ทางเดนิทีว่นไปรอบๆ ป่าไม ้  เวลาผา่นไป

หลายชั่วโมงขณะทีท่ ัง้คูเ่ดนิคุยกนั ชมตน้ไม ้ดอกไม ้นก สตัว์นานาพนัธุ์... ท ัง้ภาพ เสียง กลิน่ และทศันียภาพ

รอบๆ ตวั   แมแ้ตท่อ้งฟ้าดา้นบนก็สวยงาม มีเมฆสีขาวลอยลอ่งอยูเ่หนือหวั เมือ่มองไปไกลๆ ท ัง้คูก่็ท ัง้สองเดนิ

ผ่านธารน ้าที่เต็มไปด้วยปลา ผ่านทะเลสาบเล็กๆ ที่มีเป็ดป่าว่ายวนอยู่ และน ้าตก   เมื่อเดินต่อไปอีกไม่นาน 

เส้นทางเดนิก็เปิดสู่สนามหญ้าเขียวสดทีโ่ล่งกว้าง   มนัเป็นบริเวณสวยงามอย่างที ่นาย “ก” ไม่เคยเห็นมากอ่น   

ผืนดินนั้นปกคลุมไปด้วยหญ้าสีเขียวสดที่ถูกตดัแต่งเตียนเรียบร้อยดี   ที่ตรงกลางเป็นสวนดอกไม้ที่มีสีสนั

สวยงาม เต็มด้วยดอกไม้สวยงามนานาพนัธุ์   ท่ามกลางสวนดอกไม้ขนาดใหญ่น้ี มีบ้านขนาดโอ่โถงอยู่หลงั

หนึ่ง สรา้งขึน้ด้วยไม้หลากหลายชนิด มีหน้าต่างกระจกบานใหญ่พรอ้มบานเกร็ดและมีหลงัคาเป็นกระเบ้ืองสี

ทอง   มนัสวยงามและน่าทึง่มากจนหาค าบรรยายความอลงัการของมนัไมไ่ด ้

“โอโ้ห! ใครเป็นเจา้ของบา้นหลงัน้ีละ่?” นาย ก ถามเพือ่นของเขา  

“ไมมี่หรอก” นาย ข ตอบอยา่งไมก่ระพรบิตา “มนัอยูท่ีน่ี่มาต ัง้แตแ่รกแลว้”  

“อะไรนะ? จะเป็นไปได้อย่างไร” นาย ก คา้น   “สถานทีท่ีส่วยงามขนาดน้ี ต้องมี

เจา้ของซ!ิ”  

“ไมมี่หรอก เทา่ทีเ่รารูน้ะ” นาย ข ยืนกราน   

“ถา้อยา่งนัน้ ใครเป็นคนสรา้งและใครเป็นสถาปนิกทีอ่อกแบบละ่?” นาย ก ถาม  

“ไม่มีใครสร้างและไม่มีใครออกแบบ อย่างที่ฉันบอกไปแล้ว มนัอยู่ที่น่ีมา

ต ัง้แตแ่รกแลว้ นานเกนิกวา่ทีใ่ครจะรูไ้ด”้ นาย ข ยืนยนั    

นาย ก เลกิถาม แตม่นัฟงัดูไม่สมเหตุสมผลเลยส าหรบัตวัเขา   “เพือ่นของฉนัต้องเข้าใจผดิแน่ๆ” เขาคดิ

ในใจ “มนัตอ้งมีคนสรา้งแน่นอน คนออกแบบ คนปลูก และเจา้ของดว้ย” 

บา้นสามารถออกแบบและกอ่สรา้งตวัมนัเองไดไ้หม?  

มีอะไรทีส่ามารถประกอบตวัมนัเองขึน้มาได้บา้ง?  จะมีบ้านไหนซึ่งไม่มีสถาปนิก ผู้ออกแบบ ผู้สรา้ง 

หรือเจ้าของ? … บ้านสร้างตวัมนัเองขึ้นมาได้เองหรือ?   มีอะไรบ้างที่ออกแบบและสรา้งตวัมนัขึ้นมาได้

เอง?   นาฬิกาข้อมือสามารถสรา้งตวัมนัเองขึ้นมาได้ไหม? หรือรถยนต?์ คงไมมี่ทาง! เป็นไปไม่ได!้ ผม

ไมเ่คยเห็น แลว้คุณละ่ เคยเห็นไหม?  

บา้นสวยงามทีอ่ยู่ใกลบ้า้นของ นาย “ข” จะเกดิขึน้มาเองไดไ้หม? แล้วบา้นทีคุ่ณอยูอ่าศยัละ่? คงไม่มีทาง
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แน่นอน!   บา้นทกุหลงัจะต้องถูกออกแบบและสรา้งขึน้มาโดยใครบางคน จรงิไหม? 

จะมีบา้นไหนสรา้งไดโ้ดยไมมี่สถาปนิกหรือผู้ออกแบบ โดยไมมี่แบบ ไมมี่คนสรา้ง คนดูแลก ากบั หรือ

เจ้าของ? มีทีไ่หนบ้าง? เทา่ทีผ่มรูก้็ไมมี่เลย 

กฎธรรมชาต ิ– ประเด็นส าคญั 

นอกจากสิง่เหล่าน้ีทีช่วนให้พจิารณาเกีย่วกบัธรรมชาตแิล้วว่า มีผู้ออกแบบ สรา้งธรรมชาตหิรือไม่   เขาก็ยงัอา้ง

ถงึกฎธรรมชาตติ่างๆ ทีอ่ยู่คงทีแ่ละไม่เปลี่ยนแปลงด้วย เป็นเหมือนกฎกตกิาทีอ่ยู่เบ้ืองหลงัและเป็นกฎกตกิาหรือ

หลกัการที่ควบคุมระบบการเคลื่อนไหวและการท างานของวิทยาศาสตร์ทุกๆ แขนง ไม่ว่าจะเป็น ชีววิทยา 

(รวมท ัง้ระบบการท างามของอวยัวะทุกส่วนในร่างกายของคนเรา) วิชาพลงังานด้านต่างๆ วิชาเคมี 

คณิตศาสตร์ ระบบไฟฟ้า อตัราความเร็ว ความสวา่ง ความมืด ความรอ้น ความหนาวเย็น ความหนกัเบา แรง

เหวี่ยง แรงถ่วง แรงผลกัดนั แรงกดดนั แรงดงึดูด แรงโน้มถ่วง (เช่นแรงดงึดูดของโลก) จกัรวาลวิทยา และอุณหพล

ศาสตร์ (กฎแหง่เทอร์โมไดนามกิส์) เป็นตน้   

ยิง่กว่านั้นอีก ในปจัจุบนัน้ีมีพวกนกัวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาของเซลล์ได้คน้พบระบบ “ดีเอ็นเอ” (DNA) ซึ่ง

เป็นสารเคมีพิเศษชนิดหนึ่ง มีลกัษณะเป็นลูกโซ่คู่ขดเกลียว  ไว้อยู่ในเซลล์ทุกๆ เซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุก

ชนิด เช่น มนุษย์ สตัว์ นก ปลา แมลง พืชพรรณตน้ไม ้ฯลฯ  แลว้ใน ดีเอ็นเอ นัน้มีพมิพ์เขียวละเอียดที่

มีข้อมูลบ่งบอกถงึโครงสรา้งของสิง่เหล่านั้น  ลองคดิดูนะครบั ระบบ ดีเอ็นเอ น้ีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎ

ธรรมชาตจิะเกดิขึน้เอาเองไดอ้ย่างไรกนั?   

สรุปแล้ว คนฝ่ายหนึ่งเสนอว่าสิ่งธรรมชาติต่างๆ เหล่าน้ีด ารงอยู่มาตลอดหรือไม่ก็เป็นขึ้นมา

เองโดยบงัเอญิ เขาจงึวา่ไมมี่ใครออกแบบประดษิฐ์ขึน้มาหรอก แตอี่กฝ่ายหนึ่งคา้นวา่เป็นไปไม่ได้ 

ถ้าดูภาพรวมแล้ว ต้นก าเนิดธรรมชาติต้องมาจากผู้เชี่ยวชาญดี เลิศผู้ใดผู้หนึ่งที่มีเหตุผล มี

สติปญัญาและความรอบรูอ้นัแตกฉาน พรอ้มประกอบ ด้วยฤทธานุภาพสูงสุดไม่มีที่เปรียบเทียบ

ได–้ท ัง้ในโลกหรือท ั่วจกัรวาล  

ในทีส่ดุฝ่ายไหนเขา้ใจถูก? 

ดงันั้น เมือ่พิจารณาดูภาพรวมท ัง้หมดแล้ว คุณคดิว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายที่เขา้ใจถูกต้อง? โลกน้ี (คือ 

ธรรมชาต)ิ น่าจะมีเจ้าของ ผู้สรา้ง หรือผู้ออกแบบไหม?   

ทุกสิง่ทุกอย่างมนัเกดิขึน้มาได้เองอย่างทีบ่างคนชอบพูดหรือเปล่า? หรือว่าจะเป็นอย่างทีบ่างคนพูดว่า

มีผู ้สรา้ง? ผู ้ออกแบบทีย่ิง่ใหญ่? เจ้าของ?  คุณเคยคิดถึงความเป็นไปได้ไหมว่า โลกที่เราอาศยัอยู่น้ี  

เช่นเดียวกบัจกัรวาลและธรรมชาติ จะไม่มีทางเกิดขึ้นมาได้โดยตวัของมนัเอง หรือโดยบงัเอิญ แต่เป็น

ผลงานของพระผู้สรา้ง ผู้ออกแบบทีย่ิง่ใหญ่และทรงฤทธิ ์ซึ่งวางแผนและสรา้งทุกสิ่งทุกอย่าง รวมถงึมนุษย์

อยา่งเราดว้ย?   คุณเคยคดิเรือ่งน้ีไหม?   มนัฟงัดูน่าเป็นไปได ้เมือ่คุณหยุดคดิไตรต่รองเรือ่งน้ีอยา่งจรงิจงั 

ในเมือ่ความจรงิคือ สิง่มหศัจรรย์เหลา่น้ีล้วนมีวตัถุประสงค์ มีเหตุผล และถูกออกแบบขึน้มา จงึดู

เหมือนวา่จะมีผู้สรา้ง... ผูอ้อกแบบ ผูส้ถาปนา และเจา้ของ   ถา้เป็นเช่นนัน้ คุณคดิวา่ผูน้ี้จะเป็นอยา่งไร? 
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เรือ่งน้ีละ่ ทีผ่มวา่น่าพิจารณาจรงิๆ วา่พระผู้สรา้งเป็นใคร มีพระลกัษณะอยา่งไร ตอนน้ีพระองค์อยูท่ี่

ไหน ความสมัพนัธ์ของเรากบัพระองค์เป็นอยา่งไร และเราสามารถจะรูจ้กักบัพระองค์ไดห้รือไม่?  

หนงัสอืเกา่แกข่องพระผูส้รา้ง  

คุณรูไ้หมวา่ พวกทีส่นบัสนุนวา่โลกน้ีมีพระผูส้รา้งยงักล่าวดว้ยมีหนงัสือเกา่แกเ่ลม่หนึ่งทีช้ี่แจงใหเ้รา

ทราบเกีย่วกบัพระองค์ วา่พระองค์เป็นผูใ้ด มาจากไหน พระลกัษณะของพระองค์เป็นเช่นไร ทุกสิง่ที่

พระองค์สรา้ง พระองค์อยูท่ีไ่หน พระนาม ต าแหน่งและอ านาจของพระองค์มีสูงแคไ่หน  

หนงัสือเกา่แกเ่ลม่น้ีก็ยงัชี้แจงวา่ พระองค์ไดเ้นรมติสรา้งโดยอ านาจค าส ั่งอนัเด็ดขาดจากพระโอษฐ์ของ

พระองค ์  และกลา่ววา่ แม้คนเราจะไม่สามารถมองเห็นพระผู้สรา้งได ้แตเ่พียงเราแลดูธรรมชาตริอบด้านก็จะ

ไดเ้ห็นฝีพระหตัถ์อนัทรงฤทธิข์องพระองค์อยา่งชดัเจน เป็นหลกัฐานยืนยนัวา่พระองค์มีจรงิ และทรงพระชนม์

อยูต่ลอดนิรนัดร์กาล และพระองค์ทรงรกัษาใหทุ้กอยา่งคงไวด้ว้ยโดยค าส ั่งและกฎธรรมชาตขิองพระองค์ 

หนงัสือเล่มน้ีอธบิายวา่ทุกวนัน้ีพระผู้สรา้งยงัมองดูพวกเรา อธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างเรากบัพระองค์ใน

ขณะน้ีวา่เป็นอยา่งไรบา้ง และบอกเราแมก้ระท ั่งวา่ เราสามารถจะมีความสมัพนัธ์สนิทกนักบัพระองค์เป็น

สว่นตวัไดอ้ยา่งไร  หนงัสือเลม่น้ีบอกเราให้รูถ้งึความสรา้งสรรค์ของพระองค์ในการทรงสรา้ง และเกีย่วกบั

บรรพบุรุษของเราและความสมัพนัธ์ของพวกเขาต่อพระผูส้รา้งของเรา   หนงัสือเล่มน้ีบอกเราวา่พระนามของ

พระองค์ในภาษาโบราณมีความหมายว่า ผูท้รงพระชนม์ หรือ ผูท้รงสถติอยูเ่สมอมา หรือ ผูท้รงสถติอยู่ 

หนงัสือเล่มน้ียงับอกเราว่าพระนามของพระผู้สรา้งเป็นพระนามศกัดิส์ทิธิ ์สูงสง่และยิง่ใหญ่จนมนุษย์ใน

สมยัอดีตไมก่ล้าจะเอย่ถงึเพราะเกรงกลวัและเคารพ 

หนงัสือเล่มน้ีบอกเราว่าพระผู้สรา้งทรงอยู่เหนือสิง่ท ัง้ปวง และมีต าแหน่งมากมาย เช่น ผู้ยิง่ใหญ่สูงสุด 

จอมราชาเหนือกษตัริย์ท ัง้หลาย จอมเจ้านายเหนือเจ้านายท ัง้หลาย พระผู้ทรงด ารงอยู่ตลอดชั่วนิจนิรนัดร์

กาล  พระผู้ทรงพระชนม์ ผูท้รงชอบธรรมและบริสุทธิ ์ฯลฯ 

พระลกัษณะของพระผูส้รา้ง 

หนงัสือเกา่แกข่องพระผู้สรา้งบอกเราวา่พระผูส้รา้งทรงเป็นอยูก่อ่นสิง่ท ัง้ปวง ทรงอยู่เหนือสิง่ท ัง้ปวง และ

บอกวา่พระองค์ไม่มีจุดเริม่ตน้และทีส่ิน้สุด   หนงัสือเล่มน้ีบอกเราวา่พระองค์ทรงเป็นตน้ก าเนิดของชีวติท ัง้

ปวง ทรงเต็มไปด้วยสจัจะท ัง้หมด ปญัญาท ัง้หมด และความรอบรูท้ ัง้หมด 

หนงัสือเลม่น้ีบอกเราวา่พระองค์ทรงเป็นอยูม่านิจนิรนัดร์ ตลอดทุกยุคทุกสมยั และจะเป็นอยูต่ลอดนิจนิ

รนัดร์เบ้ืองหน้า   ไมมี่ผู้ใดจะยิง่ใหญก่วา่พระองค์ และไมมี่ผูใ้ดสรา้งพระผูส้รา้ง เพราะพระองค์ทรงเป็นอยู่

กอ่นทีจ่ะสรา้งโลกและทุกสิง่ทุกอยา่งในโลก 

ฝีพระหตัถ์ของพระผูส้รา้ง 

พระองค์ทรงสรา้งธาตุทุกชนิด ธรรมชาต ิดวงดาวในฟ้าสวรรค์เบ้ืองบน ปลาในน ้า พืชทุกชนิด ผลไม้

ทุกชนิด และดอกไม้ทุกชนิด   พระองค์ทรงสรา้งอาหารทีเ่รารบัประทานทุกวนั เพื่อเล้ียงชีวิตของเราและ

เพื่อให้เราส าราญใจ 
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พระองค์ทรงสรา้งมหาสมุทร ล าธาร ผืนดิน ภูเขา ต้นไม้ในป่า สตัว์ป่าและสตัว์เล้ียง นก และสตัว์ชนิด

อืน่ๆ ทุกชนิด   พระองค์ทรงสรา้งท ัง้สิง่ทีเ่รามองเห็นและมองไม่เห็น   นอกจากนั้นพระองค์ยงัเป็นผู้ก าหนด

กฎเกณฑ์ธรรมชาตทิุกขอ้อีกดว้ย 

วตัถุประสงค์ และการออกแบบของพระผูส้รา้ง 

พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความดี ความสวยงาม ตามวตัถุประสงค์และเหตุผล   ทุกสิ่งที่

พระองค์ทรงสรา้งสามารถแพร่ขยายพนัธุ์ของมนัเองได้   ทุกอย่างแสดงให้เราเห็นถงึพระองค์ และทุกสิง่ทุก

อย่างเกิดขึ้นเพื่อความสุขและความชื่นชมของพระองค์ ตามวตัถุประสงค์ของพระองค์ เพื่อสะท้อนให้เห็น

พระสริิ สง่าราศี อ านาจ ความงดงาม และสง่าราศีของพระองค์   สิง่ทีพ่ระองค์ทรงสรา้งไม่มีบาป ไม่มีความ

ชั่ว ไม่มีการเจ็บป่วย ไม่มีการแก่ ไม่มีความตาย ทุกสิ่งที่พระองค์สร้างนั้นสมบูรณ์แบบ   นอกจากนั้น 

พระองค์ยงัไดส้รา้งจติวญิญาณไวใ้นตวัเรา และเมือ่เราตาย จติวญิญาณนัน้จะกลบัสูพ่ระองค์   ในขณะนัน้ไม่

มีศาสนาทีม่นุษย์สรา้งขึน้มาเองเพราะทุกคนนมสัการและสรรเสรญิแตพ่ระผู้สรา้ง 

สรุป คือ ทุกสิง่ทุกอยา่งถูกออกแบบและสรา้งขึน้มาโดยพระองค์ เพือ่น าค าสรรเสรญิมายงัพระองค์ และน า

เกียรตทิีส่มกบัพระนามอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระองค์   พระองค์ผู้เดียวทีมี่สทิธิป์กครองเหนือทุกสิง่ทุกอย่าง และ

ปกครองเหนือสิง่ทีพ่ระองค์ทรงสรา้ง ซึง่รวมถงึมนุษย์ทุกคนดว้ยเช่นกนั 

ทูตสวรรค์ และพระผูส้รา้ง (โลกฝ่ายวญิญาณ) 

พระผู้สรา้งได้เนรมติสรา้งบรรดาทูตสวรรค์ทุกตนด้วยเช่นกนั (เทพกบัเทวดาก็ว่าได้) พระองค์สรา้งให้

พวกมนัมีสถานะเป็นวิญญาณศกัดิส์ทิธิแ์ละบริสุทธิท์ีมี่ประสทิธภิาพตามแบบอย่างพระองค์ (แต่ไม่เทา่เทียม

พระองค์) เพื่อเป็นผู้ปรนนิบตัิรบัใช้พระองค์และเป็นทูตของพระองค์ เพื่อจะปฏิบตัิตามพระ-ประสงค์ของ

พระองค์เพียงผู้เดียว และเพื่อนมสัการและรบัใช้พระองค์ผู้เดียว   พระองค์ทรงสรา้งทูตสวรรค์ในนิจนิรนัดร์

กอ่น กอ่นทีพ่ระองค์จะสรา้งโลกน้ีและทรงสรา้งมนุษย์ซึง่เป็นบรรพบุรุษของเรา 

เน่ืองจากว่าพระผู้สรา้งทรงเป็นพระวิญญาณยิง่ใหญ่สูงสุด ทูตสวรรค์ทีพ่ระองค์สรา้งจึงชาญฉลาดและมีฤทธิ์

อ านาจ แต่เทียบกบัพระผู้สรา้งไม่ได้เลย   ทูตสวรรค์ตนหนึ่งทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ด มีสง่าราศีทีสุ่ด มีชื่อว่า ลูซิเฟอร์ ซึ่งมี

ความหมายว่า ดวงดาวแห่งรุ่งอรุณ (Star of the Morning)  ยงัมีทูตสวรรค์ทีย่ิง่ใหญ่อย่างนั้นอีก 2 ตนมีชื่อว่า 

มคิาเอล และ กาบรเิอล   ท ัง้คูเ่ป็นแมท่พัของบรรดาทูตสวรรค์ของพระผู้สรา้ง  

ในตอนแรก ทุกสิง่ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี แต่เมือ่เวลาผ่านไป เนื่องจากว่า ลูซิเฟอร์เป็นทูตสวรรค์องค์

สูงสุด จึงเริ่มส ั่งสมความอิจฉาริษยาและความเย่อหยิ่งในใจของตน   มนัต้องการจะยิง่ใหญ่กว่าพระผู้สรา้งมนั

และเจา้นายของมนัเอง   ลูซเิฟอร์ตดัสนิใจว่าจะกอ่กบฏ และปลดเจา้ของและผู้สรา้งของตน และยกตนเองเหนือ

บลัลงัก์ของพระผู้สรา้งในฐานะผู้ปกครองเหนือการทรงสรา้งท ัง้หมด   น่ีเป็นความผดิรา้ยแรง เป็นการไม่สตัย์

ซือ่ การกระท าทีช่ ั่วรา้ย และเปิดเผยใหเ้ห็นว่าหวัใจของลูซิเฟอร์เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างไร คือ เต็มไปด้วย

ความอกตญัญู ความทะเยอทะยานสว่นตวั และความเยอ่หยิง่ทีผ่ดิบาป 



อ. นิรนัดร ์พรเมตตา พิจารณาธรรมชาติ หนา้ 10 

อย่างไรก็ตาม พระผู้สรา้ง ผู้ทรงฤทธิอ์ านาจอนนัต์และรูทุ้กสิ่ง รูแ้ผนชั่วของ ลูซิเฟอร์ ทูตสวรรค์ที่

พระองค์ทรงสรา้งแต่ทรงเก็บไว้ในใจ   ความบาปและความชั่วไม่สามารถอยู่ต่อพระพกัตร์ของพระผู้สรา้ง

ไดเ้พราะพระองค์ทรงบรสุิทธิ ์และลอ้มรอบไปดว้ยแสงสวา่งทีไ่ม่มีความมืดมดิเลย 

ดงันั้น แม้ว่าพระองค์จะรกัลูซิเฟอร์ ผู้ซึ่งพระองค์ทรงสรา้งให้บริสุทธิใ์นสภาพด ัง้เดมิของมนั พระองค์

จงึตอ้งขบัไลลู่ซเิฟอร์จากทีป่ระทบัอนัสูงยิง่ของพระองค์ ใหพ้น้จากสวรรค์และจากพระพกัตร์ของพระองค์ 

เกดิสงครามใหญ่ในสวรรค์ 

ก่อนปฐมกาล ลูซิเฟอร์ผู้กบฏไม่สามารถชนะพระผู้สร้างและทูตสวรรค์ของพระองค์ได้ เพราะพระ

ผู้สร้างทรงมีอ านาจสูงกว่ามาก   ไม่มีใครมีอ านาจเทียบเทา่พระองค์ 

ลูซิเฟอร์ในปจัจุบนัถูกเรียกว่าผู้ช ั่วรา้ย หรือ ซาตาน ซึ่งหมายความว่า “ผู้ท าลาย”   นอกจากนั้น มนัยงั

เป็นผู้ล่อลวงและโกหกอีกด้วย   ซาตานและกองทพัมารของมนัฉลาดมาก   มนัลอ่ลวงเราใหเ้ชือ่ค าโกหกของ

มนั และน าเราให้กบฏต่อพระผู้สรา้งโดยการด าเนินตามทางทีผ่ดิ และท าให้เราสงสยัความดีงามและความรกั

ของพระผูส้รา้ง 

พระผู้สร้างได้สร้างไฟในนรกเพื่อเป็นสถานที่ลงโทษซาตานและทูตสวรรค์ช ั่วซึ่งกบฏต่อพระองค์ใน

วาระสุดทา้ย   ทุกคนทีต่ดิตามและเชื่อฟงัซาตานและมารของมนัแทนทีจ่ะเชื่อฟงัพระผู้สรา้งของตนจะต้องมี

จุดจบทีน่ ั่นดว้ยเช่นกนั หากไมห่นักลบัมาหาพระผูส้รา้งของตนและกลบัใจใหม่ 

มนุษยชาตกิบัพระผูส้รา้ง – เกดิอะไรขึน้? 

พระผูส้รา้งทรงสรา้งโลกและทุกสิง่ทุกอย่างในโลก รวมถงึบรรพบุรุษของพวกเราด้วย   พระองค์ทรงสรา้ง

สวนแห่งหนึ่งที่สวยงามพร้อมต้นไม้ที่มีผลไม้นานาชนิด   พระองค์เชิญชวนบรรพบุรุษต้นก าเนิดของเรา 

(อาดมักบัเอวา) ใหอ้าศยัอยูท่ีน่ ั่น โดยมีอสิระทีจ่ะอาศยัและกนิและดูแลสวนแหง่น้ี   พระองค์ทรงเตือนพวกเขา

เกี่ยวกบัต้นไม้ต้นหนึ่ง ที่พระองค์ส ั่งห้ามไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยว   ทุกสิ่งทุกอย่างในสวนนั้นดี บริสุทธิ ์และไม่มี

สิง่เจือปน 

ไมมี่ความบาป ไมมี่ความชั่ว ไมมี่ความเจ็บปวด ไมมี่ความเจ็บป่วย ไมมี่การทนทุกข์ และไมมี่ความตาย   มี

แต่สนัตสุิข ความสุข และการอยู่ดีกนิดี   ในเวลานั้นไม่มีศาสนาใดๆ มีแต่พระผู้สรา้งเทา่นั้น   ในเวลาแรกเริม่

นั้น บรรพบุรุษต้นก าเนิดของเราสมบูรณ์แบบไร้ที ่ติ พวกเขารูจ้กัพระผู้สรา้งเป็นการส่วนตวั  พวกเขา

นมสัการและใช้เวลารว่มกบัพระองค์ทุกวนัในสวนแหง่นัน้ 

ในเวลาเดียวกนั ซาตาน ทูตสวรรค์ช ั่วทีไ่ดก้บฏ ก็จบัตาดูอยูด่ว้ยเช่นกนั   มนัเกลียดพระผู้สรา้งและต้องการจะ

ท ารา้ยพระองค ์แตเ่น่ืองจากวา่มนัไม่สามารถท าได ้เพราะพระผู้สรา้งทรงมีอ านาจนิรนัดร์ มนัจงึตดัสนิใจที่จะท า

ให้พระผู้สรา้งต้องเสียพระทยั   มนัท าเช่นนั้นโดยการโกหกบรรพบุรุษของเรา   ซาตานล่อลวงพวกเขาให้สงสยั

ความดีงามของพระผู้สรา้ง และใหไ้มเ่ชือ่ฟงัพระองค์ 

เมือ่บรรพบุรุษต้นก าเนิดของเราเชื่อค าโกหกของซาตาน แทนทีจ่ะสตัย์ซื่อต่อพระผู้สรา้งของตน ตาของ
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พวกเขาจึงสว่างขึน้และจึงรูว้่าตนเองไม่ได้บริสุทธิแ์ละไรส้ิง่เจือปนอีกต่อไป   ความบาปจากการไม่เชื่อฟงัและ

ไม่ส านึกในพระคุณของพระผู้สร้างไม่เพียงแต่ท าให้พระองค์ผิดหวงัเท่านั้น แต่ยงัท าลายความสมัพนัธ์กบั

พระองค์และกอ่ใหเ้กดิก าแพงใหญก่ ัน้ระหวา่งพวกเขา (หรือ พวกเรา) กบัพระผูส้รา้งดว้ย 

เน่ืองจากความบาปในการไม่เชื่อฟงัของบรรพบุรุษต้นก าเนิดของเรา พวกเขาจึงต้องแยกออกจากพระ

ผู้สรา้งของพวกเขา   พวกเขาถูกตดัออกจากชีวิตและพระพรของพระผู้สรา้ง ท าให้ต้องตายท ัง้ฝ่ายวิญญาณ

และร่างกาย   พวกเขาถูกห้ามไม่ให้กลบัสู่สวนนั้นและไม่ให้พบพระพกัตร์ของพระผู้สร้างอีกต่อไป    การ

กระท าของพวกเขาท าให้เกดิค าสาปของบาป การทนทุกข์ ความเจ็บปวด และความตาย และความเจ็บป่วย

ทุกชนิด และความชั่วรา้ยให้เข้าสู่โลก และเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ จนถงึทุกวนัน้ี 

มนุษยชาตมิสีองทางทีจ่ะเลือก  

ข่าวรา้ยคือ เรา ก็เหมือนกบับรรพบุรุษต้นก าเนิดของเรา คือ ได้จงใจเมนิ

เฉยต่อความดีงามของพระผู้สรา้งของเรา   เราแต่ละคนได้เลือกที่จะติดตาม

ซาตาน เลือกทีจ่ะนมสัการทุกสิง่ทุกอย่างยกเว้นพระผู้สรา้งเรา   ดงันั้น เราจึง

ถูกสาปแช่ง สมควรทีจ่ะถูกพพิากษาและลงโทษ และรบัโทษลงบงึไฟนรก 

คนทุกหนทุกแห่ง หลงอยู่ในบาปและถูกแยกออกจากพระผู้สร้าง   ไม่มี

ทางใดเลยที่จะกลบัไปยงัพระองค์ได้ด้วยการท าดีของเราเองหรือความ

พยายามของเรา   ไม่มีหวงัใดเลย   ไม่มีศาสนาใดจะช่วยได้ แม้แต่ศาสนา

(หรือ ความเชื ่อ) ของคุณด้วย   คนเราไม่สามารถช าระค่าจ้างของความ

บาปของเราและยงัมีชีวติตอ่ไปได ้

พระผู้สรา้งทรงชอบธรรม บริสุทธิ ์และดี ส่วนเราก็กลายเป็นคนบาป   คนบาปไม่สามารถจะอยู่ต่อพระ

พกัตร์พระผู้สรา้งและมีชีวิตอยู่ได้  ทุกคนที่เลือกจะเผชิญหน้ากบัพระผู้สรา้งด้วยก าลงัของตนเองจะต้องทน

ทุกข์ในไฟนรกรว่มกบัซาตานและมารของมนั 

ขา่วดีคือ พระผูส้รา้งนัน้เป่ียมไปด้วยพระกรุณา เมตตา และทรงพระคุณต่อมนุษย์ทุกคน รวมถงึคุณและ

ผมดว้ย   ดงันัน้ พระองค์จงึไดเ้ตรียมหนทางหนึ่งไวใ้หเ้ราเพือ่จะกลบัสูค่วามสมัพนัธ์ทีถู่กตอ้งกบัพระองค์ 

ด้วยความเมตตาและพระคุณของพระองค์ พระองค์จึงได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกน้ี

เพือ่เป็นเครื่องบูชาทีบ่รสุิทธิ ์เพือ่ช าระคา่จา้งความบาปของมนุษยชาต ิรวมถงึของคุณและของผมด้วย   คา่จ้าง

ทีพ่ระองค์ทรงช าระ คือ การช าระด้วยเลือดของพระองค์เอง พระองค์สละชีวิตพระองค์เพื่อทีคุ่ณและผมจะได้รอด

และมีชีวิต   จากนั้น เพื่อจะแสดงอ านาจของพระองค์ พระองค์จึงได้ฟ้ืนคืนพระชนม์ มีชยัชนะเหนือความบาป

และความตาย และเหนือศตัรู คือ ซาตาน 

ในเวลาน้ี พระผู้สรา้งได้ให้โอกาสแก่ทุกคนทุกแห่งให้กลบัใจก่อนวนันั้น ที่พระองค์ทรงเลือกไว้เพื่อจะ

พิพากษาและประกาศโทษมนุษย์ทุกคนทีไ่ม่กลบัใจจากพฤตกิรรมและการกระท าทีเ่ป็นบาป   ทุกคนทีป่ฏเิสธ

ทีจ่ะกลบัใจจะตอ้งใช้เวลาช ั่วนิรนัดร์ในนรกและในบึงไฟนรกกบัเจ้านายของตน คือ ซาตาน   ใช้เวลาช ั่วนิ
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รนัดร์ในสถานที่ซึ่งทรมานและไม่มีทางหนีหรือกลบัใจได้อีกเลย เพราะพวกเขาได้หนัหลงัให้พระผู้สรา้ง

และตดิตามซาตาน 

พระผู้สรา้งต้องการให้ทุกคนทุกแห่งกลบัใจใหม่ เชื่อในพระองค์ และเกิดใหม่ในครอบครวัของพระองค์ 

เป็นลูกของพระองค ์และไมใ่ช่ลูกของซาตานอีกต่อไป ไมใ่ช่ลูกของผู้ช ั่วรา้ยซึ่งได้จบัยดึคุณและบรรพบุรุษของ

คุณอยูใ่ตอุ้ง้มือ (หรือ อ านาจ) ของมนัมาแสนนาน  

พระผูส้รา้งเป็นผูใ้ด (สามารถรูจ้กัและสมัผสักบัพระผูส้รา้งไดไ้หม?)  

โปรดเข้าใจว่าพระผู้สรา้งนั้นเป็นพระเจ้าของท ัง้โลก เป็นผู้ทีส่ามารถกอบกู้ช่วยเราใหร้อดพ้นจากมือมาร

ได้ ไม่ใช่พวกเราพวกเดียวแต่มนุษย์ทุกชนชาติ (ผมเองได้ศึกษามากพอสมควรมาแล้ว ถึงทราบว่าเรื่อง

พระเจ้าน้ีไม่ใช่เรื่องศาสนาของคนตา่งชาตหิรอก   ใครๆ ทีเ่ขา้ใจแบบนัน้ก็เขา้ใจผดิมากทีเดียว)  

ผู้น ั้นทีพ่ระเจ้าพระผู้สรา้งทรงสญัญาว่าจะส่งมากอบกู้เรานั้นเป็นใคร? ชื่อของผู้ทีพ่ระเจ้าสญัญาไว้หมายถงึ

พระผู้ไถ่ พระบุตรองค์เดียว คือ พระเยซูคริสต์เจ้า  เรื่องพระเยซูไม่ใช่ “ศาสนาของคนต่างชาต”ิ อย่างทีคุ่ณ

และคนอืน่ๆ อาจเคยได้ยินมา   พระเยซูเป็นท ั้งพระเจ้าเที่ยงแท้และพระผู้เนรมิตสร้างนั้นด้วย   ดงันั้น 

พระองค์ผูเ้ดียวจงึมีสทิธอิ านาจทีจ่ะอภยัโทษบาปของคุณได้ 

แล้วในฐานะว่าพระเยซูผู้เป็นพระเจ้าพระผู้สรา้งนั้น  มีพระกรุณาต่อคนที่อยู่ในสภาพบาปซึ่งไม่สามารถ

ช่วยเหลือตวัเองได้   ในการเสด็จมาเ ป็นพระผู ้ช ่วยของเรา  พระองค์ได้ย ืมครรภ์ของหญงิสาว

พรหมจารีย์คนหนึ่ง และเข้าสู่โลกของเราในร่างกายมนุษย์ เพื่อเป็นเจ้าชีวิตและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพ้น

ของเรา   ดงันั้น พระองค์จึงเป็นพระเจ้า 100% และเป็นมนุษย์ 100% ในเวลาเดียวกนั   เป็นพระเจ้าอยู่

กบัเราในร่างกายของมนุษย์   ทุกคนทีย่อมรบัพระองค์โดยความเชื่อวางใจจะได้รบัการอภยัโทษหมดสิน้ ได้รบั

การอภยั และไดฟ้ื้นกลบัสูค่วามสมัพนัธ์ทีถู่กตอ้งกบัพระเจา้ 

เพื่อพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า พระเยซูได้แสดงอ านาจของพระองค์เหนือธรรมชาติ คือ เหนือ

คลืน่ทะเลและลมพายุ และเหนือโรคภยัไขเ้จ็บทุกชนิด และแมแ้ตค่วามตาย   ทีจ่รงิแลว้ พระองค์เองได้ฟ้ืนคืน

พระชนม์จากหลุมศพในวนัที ่3 หลงัจากทีพ่ระองค์ถูกฆ่าเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของเรา โดยแสดงชยัชนะและ

อ านาจเหนือความตาย   เวลาน้ี พระองค์ก าลงัเสนอชีวิตนิรนัดร์ให้แก่เราเพือ่เราจะไมต่อ้งตาย 

พระเยซูทรงสญัญาว่าจะเสด็จกลบัมาในเร็วๆ น้ี   พระองค์จะรบัทุกคนที่วางใจในพระองค์กลบัไปสวรรค์

พรอ้มกบัพระองค์ช ั่วนิรนัดร์   ทีน่ ั่นจะไม่มีความบาป ความเศรา้โศก โรคภยั ความเจ็บปวด การทนทุกข์ การ

แก ่หรือการตายอีกเลย 

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเลือกที่จะปฏิเสธข้อเสนอทีพ่ระเยซูประทานให้คุณตดัสินใจเองอย่างอิสระ เราขอ

เตือนว่าคุณจะถูกลงโทษให้ทนทุกข์ในไฟนรกรว่มกบัซาตานและเหลา่มารของมนั 

หรือคุณจะเลือกรบัการอภยัโทษและชีวตินิรนัดร์ซึง่เป็นของขวญัอนัประเมนิคา่ไม่ได้จากพระผู้สรา้ง ยอมรบั

พระเยซู ผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและเป็นพระผู้สรา้งของคุณ และเลือกจะรบัความรอดจากบาปในวนัน้ี

และตลอดไปนิจนิรนัดร์ 
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คุณจะเลือกฝ่ายไหน?   คุณจะกลบัใจใหมแ่ละรบัความรอดซึง่เป็นของขวญัทีใ่หคุ้ณฟรีๆ ในวนัน้ี โดยรบั

เอาพระกรุณาและพระคุณของพระเจา้ผ่านทางพระเยซูครสิต์พระบุตรของพระองค์ หรือวา่จะดิน้รนพยายาม

ดว้ยตนเองทีจ่ะดีใหพ้อ และรบัการพพิากษาของพระเจ้า และรบัโทษบาปของคุณเอง?  จ าไวว้า่ เรือ่งน้ีไม่ได้

เกี่ยวกบัการเปลี่ยนศาสนา แต่เป็นการฟ้ืนฟูความ สมัพนัธ์กบัพระผู้สรา้งของเรา ซึ่งศาสนาใดๆ ก็ตามไม่

สามารถใหคุ้ณได ้

ถ้าคุณยอมรบัพระคุณและการอภยัโทษของพระผู้สรา้ง คุณจะรอดพ้นจากการพิพากษาซึ่งก าลงัจะมาถงึ   

จะไม่มีการกลบัมาเกิดใหม่ให้ต้องหนีอีกต่อไป   คุณจะได้รบัการอภยัโทษบาปอย่างสมบูรณ์ส าหรบับาป

ท ัง้หมดของคุณ และไดร้บัสนัตสุิขกบัพระผูส้รา้งของคุณ 

เมื่อคุณพ้นจากโลกน้ีไป  คุณก็จะไปใช้ชีวิตกบัพระผู้สร้างในเมืองสวรรค์ของพระองค์ทนัที    ที่น ั่น 

พระองค์จะดูแลคุณตลอดไป พรอ้มกบัญาตมิติรของคุณทีไ่ด้ต้อนรบัพระคริสต์เช่นเดียวกบัคุณ   และทีน่ ั่นจะ

ไม่มีความมืดมดิ ความเจ็บปวด ความเศรา้โศก ความเจ็บป่วย การทนทุกข์ หรือการตาย หรือ เกดิแก่เจ็บตาย

อีกต่อไป... จะมีแต่ความดี ความงาม ความสุข และการอยู่ดีกนิดีตลอดนิจนิรนัดร์กบัพระเจ้า  เน่ืองด้วยพระ

กรุณาธคิุณของพระองค ์
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