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พจิารณาธรรมชาต ิ

เขียนโดย 

อ. นิรนัดร์ พรเมตตา 

คุณชอบธรรมชาตไิหมครบั? คนเกือบทุกคนรกัและคดิว่าธรรมชาตเิป็นสิง่มหศัจรรย์ทีน่่าประทบัใจ ผมเองก็ชอบธรรมชาติ

เหมือนกนั  ธรรมชาตินั้นยอดเยี่ยม สวยงาม น่าสนใจมากทีเดียว ผมมีค าถามอีกข้อ ไม่ทราบว่าคุณจะช่วยผมตอบได้ไหม 

คือ บางคนคิดหรือเดาเอาว่าธรรมชาตนิั้นเกดิขึน้มาเองโดยบงัเอิญหรือเกดิขึ้นโดยธรรมชาต ิ  แต่พวกเขาก็มกัจะยอมรบัว่า

ตนเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกนัว่าธรรมชาตเิกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร  

มีคนอีกฝ่ายหน่ึงที่ไม่เห็นด้วยกบัฝ่ายแรก พวกเขาค้านว่า “ไม่มีทางเป็นไปได้หรอกที่ธรรมชาติจะเกิดขึ้นมาไดโ้ดยบงัเอญิ”   

พวกเขาชี้ใหเ้ห็นประเด็นหลายประเด็นว่า ธรรมชาตน่ิาจะถูกออกแบบขึน้อยา่งสมเหตุสมผลมากกว่า และกล่าวอีกว่า น่าจะตอ้ง

มีผูอ้อกแบบ มีผูส้รา้ง และมีเจ้าของ เพราะว่าธรรมชาต ิ(สิง่มีชีวติบนโลก) ท ัง้หมดล้วนวเิศษ ดีเยีย่ม และงดงามเป็นอย่างยิ่ง   

ดงันั้น ธรรมชาตจิงึไม่สามารถ “เกดิขึน้มาเองได”้ ไม่มีทางเลย 

ท าไมออ๊กซเิจนทีจ่ าเป็นต่อสิง่มชีีวติไมไ่ด้ถูกใชไ้ปจนหมด? 

ตวัอย่างหน่ึง คือ เรารู้ว่าเราต้องใช้อ๊อกซิเจนเพื่อหายใจ   สิ่งมีชีวิตทุกชนิดพึ่งพาอ๊อกซิเจน แม้แต่ปลาก็ด้วย   เราดึง

อ๊อกซิเจนมาจากบรรยากาศเมื่อเราหายใจเข้า มนัจะเข้าสู่ปอดของเรา  และจะเข้าสู่

กระแสเลือดของเรา จากนั้นมนัจะถูกส่งไปท ั่วร่างกายของเราโดยผ่านทางเม็ดเลือด 

และฟ้ืนฟูชีวิตของแตล่ะเซลล์   มนัหล่อเลี้ยงเซลล์ตา่งๆ ในร่างกายของเรา และขบัของ

เสียออกไปนอกร่างกายของเราในรูปของคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เมื่อเราหายใจออก   

สมมติว่ามีคนถูกขงัอยู่ในห้องที่ปิดสนิท ที่แล้วอ๊อกซิเจนไม่สามารถเข้ามาได้ หลงัจาก

เวลาผา่นไปไม่นาน คนๆ นั้นจะตายเมือ่ออ๊กซิเจนในหอ้งถูกใช้ไปจนหมดย 

ถ้าลองพิจารณาดูว่า โลกของเราในปัจจุบนัมีคนอาศยัอยู่มากกว่า 7 พนัล้าน

คน แล้วเพราะอะไรเราถงึไม่ตายเพราะขาดอ๊อกซิเจน?   อ๊อกซิเจนผลิตขึน้ใหม่

ไดจ้ากทีไ่หน? และเพราะอะไรถงึใช้ไม่หมด?   สิง่ทีน่่าสนใจคือ ใบไม้ทุกใบของ

ต้นไม้สีเขียวจะมีโรงงานเล็กๆ ในมนั ซ่ึงดูดซึมคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ที่ถูกปล่อย

ออกมาจากปอดและแปลงกลบัมาไปเป็นออ๊กซิเจนอีกคร ัง้   น่าอศัจรรย์จรงิๆ   
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มนัเป็นอย่างนั้นได้อย่างไร?  ต้นไม้มนัรูไ้ด้อย่างไรว่าจะต้องผลิตอ๊อกซิเจนเพื่อเรา?   เป็นไปได้ไหมที่พวกต้นไม้มี

ประธานคณะกรรมการตน้ไม้ทีไ่ดเ้รียกประชุมฉุกเฉิน แล้วลงมตกินัว่าพวกมนัจะตอ้งช่วยมนุษย์กบัสตัว์นานาพนัธุ์ไม่ให้ตาย

เพราะขาดอ๊อกซิเจนหรือ?  ไม่ใช่แน่นอน  หรือว่ามีวิศวกรมหศัจรรย์ที่ชาญฉลาดออกแบบสร้างต้นไม้ขึ้นมาให้เป็น

ประโยชน์แบบน้ีเอาไว้เพือ่เรา?  น่าคดิ เหมือนกนั 

ดอกไมจ้ริงกบัดอกไมเ้ทียม  ดูออกได้อยา่งไร? 

เคยชมดูดอกไม้ไหม? ว่ามนัสวยงาม ซบัซ้อน บอบบาง และมีสีสนัสดใสมากแค่ไหน?  มนุษย์ไม่สามารถสรา้งดอกไม้

จรงิขึน้มาได ้อยา่งไรก็ตาม มนุษย์เรายงัสามารถประดษิฐ์ดอกไม้เทียมทีดู่เหมือนดอกไม้จริงเป๊ะ  

จบัดูแล้วก็คล้ายๆ กนักบัดอกไม้จรงิ   แตไ่ม่มีใครสามารถสรา้งดอกไม้จรงิออกมาไดเ้ลย  

ทีจ่รงิแล้ว หากมีช่อดอกไม้เทียมต ัง้ไว้คูก่บัช่อดอกไม้จรงิ บางคร ัง้คุณจะไม่สามารถแยกออก

ไดเ้ลยว่าอนัไหนจรงิ อนัไหนเทียม   คุณเคยลองจบัดอกไม้เพือ่ดูว่ามนัเป็นของจรงิหรือของเทียม

ไหม?   บางคร ัง้ก็แยกออกไดย้าก 

ยงังยัก็ตาม ถ้าคุณทิ้งมนัไว้บนโต๊ะในห้องสกัหน่ึงสปัดาห์แล้วกลบัมาดู คุณคิดว่าจะแยกออกได้ไหม?   คงแยกออกได้

แน่นอน เพราะดอกไม้จริงคงตายและเหี่ยวเฉาไปแล้ว ในขณะที่ดอกไม้เทียมยงัดูดีเหมือนเดิม   ที่จริงแล้ว มนัก็ตายท ั้งคู่ 

เพราะดอกไม้เทียมไม่เคยมีชีวติเหมือนกบัดอกไม้จรงิต ัง้แตแ่รก 

ดวงตาของคนเรา   อวยัวะมหศัจรรย์ทีเ่ปิดโอกาสใหส้มัผสักบัสิง่แวดล้อม 

เรารูไ้ด้อย่างไรว่าดอกไม้สวยงาม? หรือต้นไม้ หรือความงดงามอื่นๆ ของธรรมชาติล้อมรอบตวัเรา   

เรารบัรูไ้ด ้เพราะเราสามารถเห็นดว้ยตา   คุณเคยคดิไหมว่าดวงตาของเรายอดเยีย่ม และมหศัจรรย์มากแค่

ไหน  ลองคดิดู ชีวติของเราจะเป็นอยา่งไรถ้าเราไม่มีตา?  

ดวงตาของเราเป็นอวยัวะก้อนเน้ือกลมๆ เล็กๆ 2 ก้อน ไคล้ๆ องุ่นเม็ดใหญ ่2 เม็ด  แต่มีส่วนประกอบพเิศษ ถึงกระนั้น 

ตาของเราสามารถช่วยให้เรารบัรูส้มัผสักบัสิ่งต่างๆ ล้อมรอบตวัเราได้  ไม่ใช่เพือ่ให้หาทางได้โดยไม่ต้องโงมไปชนนั้นชนน้ี 

หรือสะดุดล้มลงเจ็บตวัเท่านั้น แต่หลกัๆ มีเพื่อจะมองเห็น ชื่นชมภาพอนัสวยงามของธรรมชาติล้อมรอบตวัเรา แล้วไม่ใช่สิ่ง

มหศัจรรย์อยู่บนแผ่นดินโลกเท่านั้น แตร่วมถึงสิ่งมหศัจรรย์ในกาแล็คซี่อยู่ถึงท้องฟ้าด้วย เช่นดวงดาวต่าง 

อีกอย่างหน่ึง ตาของเรามีกล้ามเน้ือควบคุมที่ช่วยในการติดตามวตัถุต ั่งๆ ที่เคลื่อนผ่านไปมา

อย่างรวดเร็ว โดยเราไม่ต้องคิดที่จะควบคุมมนัด้วยซ ้าไป   แล้วก็มนัสามารถควบคุมก าลงัแสง

แวดล้อมที่เข้าตา ให้พอดีๆ แม้แต่สว่างหรือมืด ไม่ให้แสงมากหรือน้อยไปได้โดยอตัโนมตั ิ

ตาของเราสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสี แสงและเงาได้หลายล้านสี อย่างเช่น

ดอกไม้สวยงามทีเ่ราชอบชื่นชม   ตาของเรามีเลนส์เหมือนกบัเลนส์ของกล้องอนัยอดเยีย่ม แตเ่ลนส์

ตาของเราดีกว่าเลนส์ของกล้องหลายเทา่   เพราะสามารถปรบัโฟกสัเองโดยอตัโนมตัิ ให้เห็นสิ่งที่เราเพ่งมองคมชดัแม้แตอ่ยู่

ไกลหรืออยูใ่กล้    

คือเวลาที่แสงเข้าตาเรา มนัจะผ่านไปยงัเลนส์โฟกสั และภาพของวตัถุที่เราก าลงัมองจะปรากฏอยู่บนก าแพงด้านหลงั

ดวงตาของเรา ที่มีชื่อว่า จอตา หรือ เรติน่า (Retina)  จากเรติน่านั้นภาพจะถูกและส่งไปค านวณในสมองของเราจึงจะ

แสดงเป็นภาพให้เห็น แล้วสมองของเราจะสามารถบนัทึกภาพเหล่านั้นเป็นความทรงจ าเพื่อระลึกนึกถึงในภายหลงัได้ 

https://dict.longdo.com/search/ล้อมรอบ
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ทีจ่รงิแล้ว นกัวทิยาศาสตร์บอกว่าเซลล์เล็กๆ เซลล์เดียวในจอตาหรือ เรตน่ิาของดวงตาเรามีพลงัอ านาจมากยิ่งกว่าซุปเปอร์

คอมพิวเตอร์ท ัง้หมดที่เคยถูกสรา้งขึ้นมา และจอตาในดวงตาเรามีเซลล์เล็กๆ ที่ทรงพลงัเหล่าน้ีเป็นล้านๆ เซลล์   ถ้าท ัง้หมดน้ี

เป็นความจริง ดวงตาของเราจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?  ด้วยความบงัเอิญหรือ?  เปล่าเลย  มนัจะต้องถูกออกแบบและสรา้งขึ้น

โดยฝีมืออนัประณีตของผูเ่ชี่ยวชาญทางการผลติออกแบบ ซ่ึงมีฤทธิอ์ านาจทีไ่ม่จ ากดั เหนือควาสามารถของมนุษย์ท ั่วไป  

แขนและมอื   สว่นส าคญัในร่างกายของคนเรา 

เราจะหยิบดอกไม้ที่สวยงามขึ้นมาเพื่อชื่นชมความงาม และดมกลิ่นอนัหอมหวานของ

มนัใกล้ๆ ไดอ้ยา่งไรหากไม่มีมือหรือแขน?   ดว้ยมือและแขนนั้นเราสามารถจบัก้านดอกไม้

ได้แน่นพอที่จะเด็ดดอกไม้ขึ้นมาได้  แล้วในอีกแง่หน่ึงเราสามารถสมัผสักลีบดอกไม้ได้

อย่างอ่อนโยนจนไม่ท าให้มนับุบสลาย  เราสามารถขยายเน้ือหาเกี่ยวกบัมือของเรา แขน การสมัผสักล้ามเน้ือ และประสาท

สมัผสั มากยิง่กว่าน้ีอีก แตค่ าอธบิายเทา่น้ีก็คงเพียงพอแล้วทีจ่ะนึกออกไดว้่า มนัเป็นไปไม่ไดน้อกจากว่ามีผู้สรา้ง 

จมกูกบัหขูองคนเรา (อวยัวะสมัผสัทีม่หศัจรรย์อกี 2 สว่น) 

เรารูไ้ดอ้ยา่งไรว่าดอกไม้มีกลิ่นหอม? จมูกของมนุษย์เราสามารถแยกแยะกลิ่นตา่งๆ ได ้แล้วจะสง่ขอ้มูลกลิน่นั้นขึ้นสู่สมองที่

สามารถจดจ าไว้ดว้ย   เมือ่เราไดก้ลิน่ เราจะรูท้นัทีว่ามนัมาจากอะไร   

ส าหรบัหูนั้น เมือ่เราไดย้นิเสียงนกรอ้งหรือเสียงอืน่ๆ ในป่าหรือว่าทีอื่่นๆ เรารูไ้ดอ้ยา่งไรว่าเป็นเสียง

อะไร?   ไม่ว่าจะเป็นเสียงฝนที่ตกปรอยๆ หรือเสียงลมที่พดัผ่านต้นหญ้าและต้นไม้?   เราสมัผสักบั

เสียงนั้นดว้ยหูของเรา หูของเราสามารถแยกแยะเสียงต่างๆ ได้ เช่น เราสามารถแยกเสียงพูดของแตล่ะ

คน เพราะภายในหูเรามีส่วนประกอบต่างๆ ที่ละเอียดมาก   สามารถรบัเอากระแสคลื่นของเสียงใน

อากาศและส่งขอ้มูลสูส่มอง เราจงึไดย้นิ   น่าวเิศษมากทีเดียว 

ไก่กบัไข่ อะไรเกดิก่อน? หรือต้นมะพรา้วหรือลูกมะพรา้ว? 

บางคนชอบถามกนัว่า “อะไรเกิดก่อนกนั ระหว่างไก่หรือไข่?”   บางคนบอกว่าไก่เกิดก่อน 

เพราะมนัออกไข่ได้ บางคนก็บอกว่าไข่เกิดขึ้นมาก่อน  ไก่กบัไข่... ไข่กบัไก่   เราจะหา

ค าตอบได้ไหม? 

คงเหมือนกบัตน้มะพรา้วกบัลูกมะพรา้ว... อะไรเกดิขึน้มาก่อน และเพราะอะไร? มีค าตอบไหม?  

ไม่ว่าจะอยา่งไรก็ตาม ค าถามทีส่ าคญักว่านั้นคือ ในตอนแรกเริ่ม ท ัง้คูเ่กดิขึน้มาไดอ้ย่างไร?  จู่ๆ 

มนัเกดิขึน้มาเองไดไ้หม? หรือว่ามีผูท้ีเ่ป็นวศิวกรยอดเยีย่มออกแบบสรา้งมนัขึน้มาอยา่งมีเหตุมีผล?  

ชีวติเกดิขึน้มาได้อยา่งไร? 

คุณเคยคดิไหมว่าชีวติเกดิขึน้มาได้อยา่งไร? ลูกไก่ฟกัออกมาจากไขข่องแม่ไก่และมีชีวติ   ลกูมะพรา้ว

ตกลงมาจากตน้มะพรา้ว หล่นลงสูด่นิ และงอกขึน้มีชีวติ  ทารกเกดิมาจากทอ้งแม่และมีชีวติ   ปลาผสม

พนัธุ์ออกไขแ่ละไขม่ีชีวติเตบิโตกลายเป็นลูกปลาตวัใหม่   ดอกไม้ทีส่วยงามงอกและเตบิโตมาจากเม็ดเล็ก  ๆ  

และท ัง้หมดน้ีตา่งก็เป็นชีวติหลากหลายรูปแบบและหลากหลายชนิด 

ในปจัจุบนั วทิยาศาสตร์และวทิยาการทีล่ ้าสมยัสามารถสรา้งสิ่งยิง่ใหญไ่ด้มากมาย แตว่ทิยาศาสตร์กบั

วทิยาการทีล่ ้าสมยัเหล่าน้ีกลบัไม่สามารถสรา้งชีวติใหม่ขึน้มาไดเ้ลย 
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มนุษยชาตแิละการกลบัชาตมิาเกดิใหม่ 

คุณเคยสงสยัไหมว่าตวัคุณมาจากไหน หรือมนุษย์เกดิขึ้นมาได้อย่างไร?   มาจากพ่อแม่ก็ใช่ แตคุ่ณเคยพจิารณาดูไหมว่า 

ผูช้ายคนแรกกบัแม่ญงิคนแรกมาจากไหน? หรือมนุษย์คู่แรกนั้นเกดิขึน้มาได้อย่างไร?   หรือคุณเคยพิจารณาไหมว่า เวลาทีท่ารก

เกดิขึน้มา ชีวติกบัจติวญิญาณของทารกนั้นมาจากไหน?  

บางคนบอกว่ามนุษย์เราเพียงแตก่ลบัชาตมิาเกิดใหม่ในโลกอีกคร ั้งหลงัจากที่ตายไป   แต่ถ้า

มนุษย์กลบัชาตมิาเกดิใหม่อีกคร ัง้ หรือถกูรีไซเคลิใหม่อีกคร ัง้ แล้วประชากรของโลกเพิม่

จ านวนขึน้เรือ่ยๆ ไดอ้ยา่งไร?  

ยกตวัอย่างเช่น ประชากรของประเทศไทยก าลงัเพิ่มจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ   เมื่อประมาณ 35-

40 ปีที่แล้ว มีผลเมืองไทยอยู่ราวๆ 40 ล้านคน แต่ตอนน้ีมีอยู่มากกว่า 60 ล้านคน เพิ่มขึ้นกว่า 

20 ล้านคนภายในเวลาไม่กีปี่   แล้ว 20 ล้านคนน้ีมาจากไหน?   คงไม่ใช่กลบัชาตมิาเกดิแน่นอน เพราะประชากรเพิม่ขึน้ท ั่วโลก 

แล้วจ านวนคนทีเ่พิม่ขึน้มากมายมาจากไหน ถ้าเราตายและกลบัมาเกดิใหม่ในโลกน้ี? 

บรรพบรุุษของเรา – มาจากคนหรือลงิ 

บางคนเสนอว่าบรรพบุรุษของเรามาจากลิง   ขออนุญาตถามหน่อย บรรพบุรุษของคุณมีลกัษณะและหน้าตา

เหมือนลงิไหม?   ไม่ใช่ของผมล่ะ การพูดแบบน้ีมนัดูถูกเรานะน่ี! 

การถ่ายเลือด 

ลองคดิดูว่า มนุษย์ทุกเชื้อชาติสามารถบริจาคและถ่ายเลือดใหก้นัและกนัได ้ แต่ไม่สามารถรบัเลือดจากลงิหรือสตัว์

ชนิดอื่นๆ ไดเ้ลย  เพราะอะไร ถ้ามนุษย์เรามาจากลงิ?   พอจะรูค้ าตอบไหม? ก็เพราะว่ามนุษย์เราไม่ไดม้าจากลิง 

ต้นก าเนิดของโลกกบัจกัรวาล 

มากยิ่งไปกว่านั้น คุณเคยคิดไหมว่าโลกกบัจกัรวาลของเราน้ี มนัเกิดขึ้นมาได้อย่างไร? พวกนกัวิทยาศาสตร์ นกัวิจยั นกั

ค้นคว้า และนกัดาราศาสตร์ มีทฤษฏีเกี่ยวกบัความคิดที่ว่า หลายสิ่งหลายอย่างในธรรมชาติ “เกิดขึ้นมาได้เอง” โดยบงัเอิญ 

โดยตวัของมนัเอง ฯลฯ 

บางคนในพวกน้ีเชื่อทฤษฏีการระเบดิคร ัง้ใหญ ่ทีเ่รียกกนัว่า “ทฤษฏีบิก๊แบง” (Big Bang) ซึ่งอ้างว่าการระเบิดคร ั้งใหญ่ใน

อดีตกาลน้ี เป็นเหตุให้โลกกบัจกัรวาลเกดิขึน้มา 

ทฤษฏน้ีีคงเชือ่ได้ยาก  

ถ้าลองคดิดูว่าทุกสิง่ทุกอยา่งมนัละเอียดและสมัพนัธ์กนัอยา่งไร ทฤษฏีววิฒันาการคงเชื่อไดย้าก 

ดร. อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Dr. Albert Einstein) นกัคณิตศาสตร์ และนกัค้นคว้า ชาวเยอรมนัผูม้ี

ชื่อเสียงเลือ่งลือ เป็นผูค้ดิคน้ “ทฤษฎีสมัพทัธภาพ” (Einstein's Theory of Relativity) 

ทุกวนัน้ีบรรดาผูเ้ชี่ยวชาญถือกนัว่า ดร.ไอน์สไตน์ เป็นนกัวิชาการทีฉ่ลาดทีสุ่ดทีโ่ลกรูจ้กั เป็นสิ่งที่

น่าสนใจทีเ่ขาปฏเิสธสิง่เหล่าน้ี รวมถงึ "ทฤษฏีบิก๊แบง" ดว้ย เพราะเขาคดิว่ามนัเป็นไปไม่ได ้ 

ดร.ไอน์สไตน์ กล่าวว่า "การที่จกัรวาลเกิดขึ้นมาได้โดยอุบตัิเหตุหรือโดยบงัเอิญมนัมีความเป็นไปได้เท่ากบัที่พจนานุกรม

ฉบบัสมบูรณ์จะสามารถจดัเรียงประกอบกนัเกดิขึน้มาจากการระเบดิในโรงพมิพ์" ซ่ึงแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได ้
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เรื่องราวของเพื่อน 2 คนทีร่กัธรรมชาต ิ

เคยได้ยินเรื ่องเล่าเกี ่ยวกบัเพื่อน 2 คนที่ชื่อ นาย “ก” กบั นาย “ข” ไหม?   นาย “ก” อาศยั

อยู่ในเมืองใหญ่ อยู่มาวนัหนึ่ง นาย “ก” ได้เดินทางไปเยี่ยมเพื่อนสนิทของเขา คือนาย “ข” 

ซึ่งอาศยัอยู่ในภูเขาท่ามกลางทศันียภาพที่สวยงาม   ท ัง้คู ่เป็นคนที่รกัธรรมชาติมาก ดงันั้น 

ในเช้าวนัรุ่งขึ้น นาย “ข” จึงชวนเพื่อนของเขา นาย “ก” ไปเดินผ่อนคลายในเส้นทางเดินที่

วนไปรอบๆ ป่าไม้   เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงขณะที่ท ัง้คู่เดินคุยกนั ชมต้นไม้ ดอกไม้ นก 

สตัว์นานาพนัธุ์... ท ัง้ภาพ เสียง กลิ่น และทศันียภาพรอบๆ ตวั    

แม้แต่ท้องฟ้าด้านบนก็สวยงาม มีเมฆสีขาวลอยล่องอยู่เหนือหวั เมื่อมองไปไกลๆ ท ัง้คู่ก็ท ัง้สองเดินผ่านธารน ้าทีเ่ต็มไปดว้ย

ปลา ผ่านทะเลสาบเล็กๆ ที่มีเป็ดป่าว่ายวนอยู่ และน ้าตก   เมื่อเดินต่อไปอีกไม่นาน เส้นทางเดินก็เปิดสู่สนามหญ้าเขียวสดที่

โล่งกว้าง   มนัเป็นบริเวณสวยงามอยา่งที ่นาย “ก” ไม่เคยเห็นมาก่อน   ผืนดินนั้นปกคลุมไปดว้ยหญ้าสีเขียวสดทีถู่กตดัแตง่

เตียนเรียบรอ้ยดี   ที่ตรงกลางเป็นสวนดอกไม้ที่มีสีสนัสวยงาม เต็มด้วยดอกไม้สวยงามนานาพนัธุ์   ท่ามกลางสวนดอกไม้

ขนาดใหญน้ี่ มีบ้านขนาดโอ่โถงอยู่หลงัหน่ึง สรา้งขึน้ดว้ยไม้หลากหลายชนิด มีหน้าตา่งกระจกบานใหญพ่รอ้มบานเกร็ดและ

มีหลงัคาเป็นกระเบ้ืองสีทอง   มนัสวยงามและน่าทึง่มากจนหาค าบรรยายความอลงัการของมนัไม่ได ้

“โอโ้ห! ใครเป็นเจ้าของบ้านหลงัน้ีล่ะ?” นาย ก ถามเพือ่นของเขา  

“ไม่มีหรอก” นาย ข ตอบอยา่งไม่กระพริบตา “มนัอยูท่ีน่ี่มาต ัง้แตแ่รกแล้ว”  

“อะไรนะ? จะเป็นไปไดอ้ยา่งไร” นาย ก คา้น   “สถานทีท่ีส่วยงามขนาดน้ี ตอ้งมีเจ้าของซิ!”  

“ไม่มีหรอก เทา่ทีเ่รารูน้ะ” นาย ข ยืนกราน   

“ถ้าอยา่งนั้น ใครเป็นคนสรา้งและใครเป็นสถาปนิกทีอ่อกแบบล่ะ?” นาย ก ถาม  

“ไม่มีใครสรา้งและไม่มีใครออกแบบ อยา่งทีฉ่นับอกไปแล้ว มนัอยูท่ีน่ี่มาต ัง้แตแ่รกแล้ว นาน

เกนิกว่าทีใ่ครจะรูไ้ด”้ นาย ข ยืนยนั    

นาย ก เลิกถาม แต่มนัฟังดูไม่สมเหตุสมผลเลยส าหรบัตวัเขา   “เพื่อนของฉนัต้องเข้าใจผิด

แน่ๆ” เขาคดิในใจ “มนัตอ้งมีคนสรา้งแน่นอน คนออกแบบ คนปลูก และเจ้าของดว้ย” 

มีไหม บา้นที่สามารถออกแบบสรา้งตวัมนัเองขึน้มาได้?  

มีอะไรที่สามารถประกอบตวัมนัเองขึ้นมาได้บ้าง?  จะมีบ้านไหนซ่ึงไม่มีสถาปนิก ผู้ออกแบบ ผู้สร้าง หรือเจ้าของ?  

บ้านที่สร้างตวัมนัเองขึ้นมามีที่ไหน?  มีอะไรบ้างที่สามารถออกแบบและสร้างตวัมนัเองขึ้นมาได้ผมก็ไม่เคยเห็น?  

นาฬิกาข้อมือสามารถสรา้งตวัมนัเองขึ้นมาได้ไหม? หรือรถยนต์? คงไม่มีทาง! เป็นไปไม่ได้! ผมไม่เคยเห็น แล้วคุณ

ล่ะ เคยเห็นไหม?  

บ้านสวยงามทีอ่ยู่ใกล้บ้านของ นาย “ข” จะเกดิขึน้มาเองไดไ้หม? แล้วบ้านทีคุ่ณอยูอ่าศยัล่ะ? คงไม่มีทางแน่นอน!   บ้านทุก

หลงัจะตอ้งถูกออกแบบและสรา้งขึน้มาโดยใครบางคน จรงิไหม? 

จะมีบ้านไหนสรา้งไดโ้ดยไม่มีสถาปนิกหรือผูอ้อกแบบ โดยไม่มีแบบ ไม่มีคนสรา้ง คนดูแลก ากบั หรือเจ้าของ? มีทีไ่หน

บ้าง? เท่าทีผ่มรูก้็ไม่มีเลย 
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กฎธรรมชาต ิ– ประเด็นส าคญั 

6นอกจากสิง่เหล่าน้ีทีช่วนให้พจิารณาเกี่ยวกบัธรรมชาติแล้วว่า มีผูอ้อกแบบ สรา้งธรรมชาติหรือไม่   เขาก็ยงัอา้งถงึกฎธรรมชาตติ่างๆ 

ทีอ่ยูค่งทีแ่ละไม่เปลีย่นแปลงดว้ย เป็นเหมือนกฎกตกิาที่อยู่เบื้องหลงัและเป็นกฎกตกิาหรือหลกัการทีค่วบคุมระบบการเคลื่อนไหว

และการท างานของวิทยาศาสตร์ทุกๆ แขนง ไม่ว่าจะเป็น ชีววิทยา (รวมท ัง้ระบบการท างามของอวยัวะทุกส่วนในร่างกาย

ของคนเรา) วิชาพลงังานด้านต่างๆ วิชาเคมี คณิตศาสตร์ ระบบไฟฟ้า อตัราความเร็ว ความสว่าง ความมืด ความรอ้น 

ความหนาวเย็น ความหนกัเบา แรงเหวี่ยง แรงถ่วง แรงผลกัดนั แรงกดดนั แรงดึงดูด แรงโน้มถ่วง (เช่นแรงดึงดูดของโลก) จกัรวาล

วทิยา และอุณหพลศาสตร์ (กฎแหง่เทอร์โมไดนามกิส์) เป็นตน้   

ยิง่กว่านั้นอีก ในปจัจุบนัน้ีมีพวกนกัวทิยาศาสตร์ด้านชีววิทยาของเซลล์ไดค้้นพบระบบ “ดีเอ็นเอ” (DNA) ซ่ึงเป็นสารเคมี

พิเศษชนิดหน่ึง มีลกัษณะเป็นลูกโซ่คู่ขดเกลียว  ไว้อยู่ในเซลล์ทุกๆ เซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เช่น มนุษย์ สตัว์ นก ปลา 

แมลง พืชพรรณตน้ไม้ ฯลฯ  แล้วใน ดีเอ็นเอ นั้นมีพมิพ์เขียวละเอียดทีม่ีข้อมูลบ่งบอกถึงโครงสรา้งของสิ่งเหล่านั้น  ลอง

คดิดูนะครบั ระบบ ดีเอ็นเอ น้ีซ่ึงเป็นสว่นหน่ึงของกฎธรรมชาติจะเกดิขึน้เอาเองได้อย่างไรกนั?   

สรุปแล้ว คนฝ่ายหน่ึงเสนอว่าสิ่งธรรมชาตติา่งๆ เหล่าน้ีด ารงอยูม่าตลอดหรือไม่ก็เป็นขึ้นมาเองโดยบงัเอญิ เขาจึง

ว่าไม่มีใครออกแบบประดิษฐ์ขึ้นมาหรอก แต่อีกฝ่ายหน่ึงค้านว่าเป็นไปไม่ได้ ถ้าดูภาพรวมแล้ว ต้นก าเนิด

ธรรมชาตติอ้งมาจากผูเ้ชี่ยวชาญดีเลศิผูใ้ดผูห้น่ึงทีมี่เหตุผล มีสตปิญัญาและความรอบรูอ้นัแตกฉาน พรอ้มประกอบ 

ดว้ยฤทธานุภาพสูงสุดไม่มีทีเ่ปรียบเทียบได–้ท ัง้ในโลกหรือท ั่วจกัรวาล  

ในทีส่ดุฝ่ายไหนเข้าใจถูก? 

ดงันั้น เมื่อพจิารณาดูภาพรวมท ัง้หมดแล้ว คุณคดิว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายที่เขา้ใจถูกตอ้ง? โลกน้ี (คือ ธรรมชาต)ิ น่าจะมีเจ้าของ 

ผูส้รา้ง หรือผูอ้อกแบบไหม?   

ทุกสิ่งทุกอย่างมนัเกิดขึ้นมาได้เองอย่างที่บางคนชอบพูดหรือเปล่า? หรือว่าจะเป็นอย่างที่บางคน

พูดว่ามีผูส้รา้ง? ผู้ออกแบบทีย่ิง่ใหญ่? เจ้าของ?  คุณเคยคิดถึงความเป็นไปไดไ้หมว่า โลกที่เรา

อาศยัอยูน้ี่ เช่นเดียวกบัจกัรวาลและธรรมชาต ิจะไม่มีทางเกดิขึน้มาไดโ้ดยตวัของมนัเอง หรือโดย

บงัเอญิ แตเ่ป็นผลงานของพระผูส้รา้ง ผูอ้อกแบบทีย่ิง่ใหญแ่ละทรงฤทธิ ์ซ่ึงวางแผนและสรา้งทุกสิ่ง

ทุกอย่าง รวมถึงมนุษย์อย่างเราด้วย?   คุณเคยคิดเรื่องน้ีไหม?   มนัฟังดูน่าเป็นไปได้ เมื่อคุณ

หยุดคดิไตร่ตรองเรือ่งน้ีอยา่งจรงิจงั 

ในเมือ่ความจรงิคือ สิง่มหศัจรรย์เหล่าน้ีล้วนมีวตัถุประสงค์ มีเหตุผล และถูกออกแบบขึน้มา จงึดู

เหมือนว่าจะมีผูส้รา้ง... ผูอ้อกแบบ ผูส้ถาปนา และเจ้าของ   ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณคดิว่าผูน้ี้จะเป็นอยา่งไร? 

เรือ่งน้ีล่ะ ทีผ่มว่าน่าพจิารณาจริงๆ ว่าพระผูส้รา้งเป็นใคร มีพระลกัษณะอยา่งไร ตอนน้ีพระองค์อยูท่ีไ่หน ความสมัพนัธ์ของ

เรากบัพระองค์เป็นอยา่งไร และเราสามารถจะรูจ้กักบัพระองค์ไดห้รือไม่?  

หนงัสอืเก่าแก่ของพระผู้สรา้ง  
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คุณรูไ้หมว่า ฝ่ายทีส่นบัสนุนว่าโลกน้ีต้องมีพระผูส้รา้งยงักล่าวถงึหนงัสือม้วนอนัเก่าแก่ของสมยัโบราณ

ทีช่ี้แจงให้เราทราบเกีย่วกบัพระองค์ ว่าพระองค์เป็นผู้ใด มาจากไหน พระลกัษณะของพระองค์เป็นเช่น

ไร ทุกสิ่งทีพ่ระองค์สรา้ง พระองค์อยูท่ีไ่หน พระนาม ต าแหน่งและอ านาจของพระองค์มีสูงแค่ไหน  

หนงัสือเก่าแก่ม้อนน้ีก็ยงัชี้แจงว่า พระองค์ได้เนรมติสรา้งโดยอ านาจค าส ั่งอนัเด็ดขาดจากพระโอษฐ์

ของพระองค์  และกล่าวว่า แม้คนเราจะไม่สามารถมองเห็นพระผูส้รา้งได้ แต่เพียงเราแลดูธรรมชาติ

รอบดา้นก็จะได้เห็นฝีพระหตัถ์อนัทรงฤทธิข์องพระองค์อย่างชดัเจน เป็นหลกัฐานยืนยนัว่าพระองค์มีจริง 

และทรงพระชนม์อยูต่ลอดนิรนัดร์กาล และพระองค์ทรงรกัษาใหทุ้กอย่างคงไว้ดว้ยโดยค าส ั่งและกฎธรรมชาตขิองพระองค์ 

หนงัสือม้วนน้ีอธบิายว่าทุกวนัน้ีพระผูส้รา้งยงัมองดูพวกเรา อธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างเรากบัพระองค์ในขณะน้ีว่าเป็น

อย่างไรบ้าง และบอกเราแม้กระท ั่งว่า เราสามารถจะมีความสมัพนัธ์สนิทกนักบัพระองค์เป็นส่วนตวัไดอ้ย่างไร  หนงัสือม้วนน้ี

บอกเราใหรู้ถ้งึความสรา้งสรรค์ของพระองค์ในการทรงสรา้ง และเกี่ยวกบับรรพบุรุษของเราและความสมัพนัธ์ของพวกเขาต่อ

พระผูส้รา้งของเรา   หนงัสือน้ีบอกเราว่าพระนามของพระองค์ในภาษาโบราณมีความหมายว่า ผูท้รงพระชนม์ หรือ ผูท้รงสถติ

อยู่เสมอมา หรือ ผูท้รงสถติอยู่ 

หนงัสือน้ียงับอกเราว่าพระนามของพระผู้สรา้งเป็นพระนามศกัดิส์ทิธิ ์สูงสง่และยิ่งใหญจ่นมนุษย์ในสมยัอดีตไม่กล้าจะเอย่ถึง

เพราะเกรงกลวัและเคารพ 

แล้วหนงัสือน้ีบอกเราว่าพระผู้สรา้งทรงอยูเ่หนือสรรพสิ่งท ัง้ปวง และมีต าแหน่งมากมาย เช่น ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด จอมราชา

เหนือกษตัริย์ท ัง้หลาย จอมเจ้านายเหนือเจ้านายท ัง้หลาย พระผูท้รงด ารงอยูต่ลอดชั่วนิจนิรนัดร์กาล  พระผูท้รงพระชนม์ ผู้

ทรงชอบธรรมและบริสุทธิ ์ฯลฯ 

พระลกัษณะของพระผู้สรา้ง 

หนงัสือเก่าแก่ของพระผูส้รา้งบอกเราว่าพระผู้สรา้งทรงเป็นอยูก่่อนสิ่งท ัง้ปวง ทรงอยู่เหนือสิ่งท ัง้ปวง และบอกว่าพระองค์ไม่มี

จุดเริม่ตน้และทีส่ิน้สุด   หนงัสือเล่มน้ีบอกเราว่าพระองค์ทรงเป็นตน้ก าเนิดของชีวติท ัง้ปวง ทรงเต็มไปดว้ยสจัจะท ัง้หมด 

ปญัญาท ัง้หมด และความรอบรูท้ ัง้หมด 

หนงัสือเล่มน้ีบอกเราว่าพระองค์ทรงเป็นอยูม่านิจนิรนัดร์ ตลอดทุกยุคทุกสมยั และจะเป็นอยูต่ลอดนิจนิรนัดร์เบื้องหน้า   ไม่มี

ผูใ้ดจะยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ และไม่มีผู้ใดสรา้งพระผู้สรา้ง เพราะพระองค์ทรงเป็นอยูก่่อนทีจ่ะสรา้งโลกและทุกสิง่ทุกอยา่งใน

โลก 

ฝีพระหตัถ์ของพระผู้สรา้ง 

พระองค์ทรงสรา้งธาตุทุกชนิด ธรรมชาติ ดวงดาวในฟ้าสวรรค์เบื้องบน ปลาในน ้า พืชทุกชนิด ผลไม้ทุกชนิด  และดอกไม้

ทุกชนิด   พระองค์ทรงสรา้งอาหารที่เรารบัประทานทุกวนั เพื่อเลี้ยงชีวิตของเราและเพื่อให้เราส าราญใจ  

พระองค์ทรงสรา้งมหาสมุทร ล าธาร ผืนดนิ ภูเขา ตน้ไม้ในป่า สตัว์ป่าและสตัว์เล้ียง นก และสตัว์ชนิดอืน่ๆ ทุกชนิด   พระองค์

ทรงสรา้งท ัง้สิง่ทีเ่รามองเห็นและมองไม่เห็น   นอกจากนั้นพระองค์ยงัเป็นผูก้ าหนดกฎเกณฑ์ธรรมชาตทิุกขอ้อีกดว้ย 

วตัถุประสงค์ และการออกแบบของพระผู้สรา้ง 

พระองค์ทรงสรา้งทุกสิ่งทุกอยา่งด้วยความดี ความสวยงาม ตามวตัถุประสงค์และเหตุผล   ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสรา้งสามารถ

แพร่ขยายพนัธุ์ของมนัเองได้   ทุกอย่างแสดงให้เราเห็นถึงพระองค์ และทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อความสุขและความชื่นชม

ของพระองค์ ตามวตัถุประสงค์ของพระองค์ เพือ่สะทอ้นใหเ้ห็นพระสริ ิสง่าราศี อ านาจ ความงดงาม และสง่าราศีของพระองค์   



อ. นิรนัดร ์พรเมตตา พิจารณาธรรมชาติ หนา้ 8 

สิง่ทีพ่ระองค์ทรงสรา้งไม่มีบาป ไม่มีความชั่ว ไม่มีการเจ็บป่วย ไม่มีการแก่ ไม่มีความตาย ทุกสิง่ทีพ่ระองค์สรา้งนั้นสมบูรณ์

แบบ   นอกจากนั้น พระองค์ยงัไดส้รา้งจติวญิญาณไว้ในตวัเรา และเมือ่เราตาย จติวญิญาณนั้นจะกลบัสูพ่ระองค์   ในขณะนั้น

ไม่มีศาสนาทีม่นุษย์สรา้งขึน้มาเองเพราะทุกคนนมสัการและสรรเสรญิแตพ่ระผูส้รา้ง 

สรุป คือ ทุกสิ่งทุกอย่างถูกออกแบบและสรา้งขึ้นมาโดยพระองค์ เพื่อน าค าสรรเสริญมายงัพระองค์ และน าเกียรติที่สมกบัพระ

นามอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระองค์   พระองค์ผูเ้ดียวทีมี่สทิธิป์กครองเหนือทุกสิ่งทุกอยา่ง และปกครองเหนือสิง่ที่พระองค์ทรงสร้าง 

ซ่ึงรวมถงึมนุษย์ทุกคนดว้ยเช่นกนั 

ทูตสวรรค์ และพระผู้สรา้ง (โลกฝ่ายวิญญาณ) 

พระผู้สรา้งได้เนรมิตสรา้งบรรดาทูตสวรรค์ทุกตนด้วยเช่นกนั (เทพกบั

เทวดาก็ว่าได้) พระองค์สรา้งให้พวกมนัมีสถานะเป็นวิญญาณศกัดิส์ิทธิแ์ละ

บริสุทธิท์ี่มีประสิทธิภาพตามแบบอย่างพระองค์ (แต่ไม่เท่าเทียมพระองค์) 

เพือ่เป็นผูป้รนนิบตัริบัใช้พระองค์และเป็นทูตของพระองค์ เพือ่จะปฏบิตัติาม

พระ-ประสงค์ของพระองค์เพียงผู้เดียว และเพือ่นมสัการและรบัใช้พระองค์ผู้

เดียว   พระองค์ทรงสร้างทูตสวรรค์ในนิจนิรนัดร์ก่อน ก่อนที่พระองค์จะ

สรา้งโลกน้ีและทรงสรา้งมนุษย์ซ่ึงเป็นบรรพบุรุษของเรา 

เน่ืองจากว่าพระผู้สรา้งทรงเป็นพระวิญญาณยิ่งใหญ่สูงสุด ทูตสวรรค์ที่พระองค์สรา้งจึงชาญฉลาดและมีฤทธิอ์ านาจ แต่

เทียบกบัพระผู้สรา้งไม่ได้เลย   ทูตสวรรค์ตนหน่ึงทีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ด มีสง่าราศีทีสุ่ด มีชื่อว่า ลูซิเฟอร์ ซ่ึงมีความหมายว่า ดวงดาว

แห่งรุ่งอรุณ (Star of the Morning)  ยงัมีทูตสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่อย่างนั้นอีก 2 ตนมีชื่อว่า มิคาเอล และ กาบริเอล   ท ัง้คู่เป็น

แม่ทพัของบรรดาทูตสวรรค์ของพระผูส้รา้ง  

ในตอนแรก ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปดว้ยดี แต่เมื่อเวลาผ่านไป เน่ืองจากว่า ลูซิเฟอร์เป็นทูตสวรรค์องค์สูงสุด จึงเริ่มส ั่งสม

ความอจิฉารษิยาและความเย่อหยิ่งในใจของตน   มนัตอ้งการจะยิ่งใหญก่ว่าพระผู้สรา้งมนัและเจ้านายของมนัเอง   ลูซิเฟอร์

ตดัสนิใจว่าจะก่อกบฏ และปลดเจ้าของและผูส้รา้งของตน และยกตนเองเหนือบลัลงัก์ของพระผู้สรา้งในฐานะผู้ปกครองเหนือ

การทรงสรา้งท ัง้หมด   น่ีเป็นความผดิรา้ยแรง เป็นการไม่สตัย์ซื่อ การกระท าทีช่ ั่วรา้ย และ

เปิดเผยให้เห็นว่าหวัใจของลูซิเฟอร์เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างไร คือ เต็มไปด้วยความ

อกตญัญู ความทะเยอทะยานสว่นตวั และความเยอ่หยิง่ทีผ่ดิบาป 

อย่างไรก็ตาม พระผู้สรา้ง ผู้ทรงฤทธิอ์ านาจอนนัต์และรูทุ้กสิ่ง รูแ้ผนชั่วของ ลูซิเฟอร์ 

ทูตสวรรค์ที่พระองค์ทรงสรา้งแต่ทรงเก็บไว้ในใจ   ความบาปและความชั่วไม่สามารถอยู่

ตอ่พระพกัตร์ของพระผูส้รา้งได้เพราะพระองค์ทรงบริสุทธิ ์และล้อมรอบไปดว้ยแสงสว่างที่

ไม่มีความมืดมดิเลย 

ดงันั้น แม้ว่าพระองค์จะรกัลูซิเฟอร์ ผู้ซ่ึงพระองค์ทรงสรา้งให้บริสุทธิใ์นสภาพด ั้งเดิมของมนั พระองค์จึงต้องขบัไล่ลูซิ

เฟอร์จากทีป่ระทบัอนัสูงยิง่ของพระองค์ ใหพ้้นจากสวรรค์และจากพระพกัตร์ของพระองค์ 
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เกดิสงครามใหญใ่นสวรรค ์

ก่อนปฐมกาล ลูซิเฟอร์ผูก้บฏไม่สามารถชนะพระผู้สรา้งและทูตสวรรค์ของพระองค์ได้ เพราะพระผู้สรา้งทรงมีอ านาจสูง

กว่ามาก   ไม่มีใครมีอ านาจเทียบเทา่พระองค์ 

ลูซิเฟอร์ในปัจจุบนัถูกเรียกว่าผู้ช ั่วรา้ย หรือ ซาตาน ซ่ึงหมายความว่า “ผู้ท าลาย”   นอกจากนั้น มนัยงัเป็นผู้ล่อลวงและ

โกหกอีกด้วย   ซาตานและกองทพัมารของมนัฉลาดมาก   มนัล่อลวงเราให้เชื่อค าโกหกของมนั และน าเราให้กบฏต่อพระ

ผูส้รา้งโดยการด าเนินตามทางทีผ่ดิ และท าใหเ้ราสงสยัความดีงามและความรกัของพระผูส้รา้ง 

พระผูส้รา้งไดส้รา้งไฟในนรกเพื่อเป็นสถานทีล่งโทษซาตานและทูตสวรรค์ช ั่วซ่ึงกบฏต่อพระองค์ในวาระสุดทา้ย   ทุกคน

ที่ติดตามและเชื่อฟังซาตานและมารของมนัแทนที่จะเชื่อฟังพระผู้สรา้งของตนจะต้องมีจุดจบที่นั่นด้วยเช่นกนั  หากไม่หนั

กลบัมาหาพระผูส้รา้งของตนและกลบัใจใหม่ 

มนุษยชาตกิบัพระผู้สรา้ง – เกดิอะไรขึน้? 

พระผูส้รา้งทรงสรา้งโลกและทุกสิ่งทุกอยา่งในโลก รวมถงึบรรพบุรุษของพวกเราดว้ย   พระองค์ทรงสรา้งสวนแห่งหน่ึงที่

สวยงามพรอ้มต้นไม้ที่มีผลไม้นานาชนิด   พระองค์เชิญชวนบรรพบุรุษต้นก าเนิดของเรา (อาดมักบัเอวา) ให้อาศยัอยู่ที่นั่น 

โดยมีอสิระทีจ่ะอาศยัและกนิและดูแลสวนแหง่น้ี   พระองค์ทรงเตือนพวกเขาเกีย่วกบัตน้ไม้ตน้หน่ึง ทีพ่ระองค์

ส ั่งหา้มไม่ใหไ้ปยุง่เกีย่ว   ทุกสิง่ทุกอยา่งในสวนนั้นดี บรสุิทธิ ์และไม่มีสิง่เจือปน 

ไม่มีความบาป ไม่มีความชั่ว ไม่มีความเจ็บปวด ไม่มีความเจ็บป่วย ไม่มีการทนทุกข์ และไม่มีความ

ตาย   มีแต่สนัติสุข ความสุข และการอยู่ดีกนิดี   ในเวลานั้นไม่มีศาสนาใดๆ มีแต่พระผู้สรา้งเทา่นั้น   ใน

เวลาแรกเริม่นั้น บรรพบุรุษตน้ก าเนิดของเราสมบูรณ์แบบไรท้ีต่ ิพวกเขารูจ้กัพระผูส้รา้งเป็นการสว่นตวั พวก

เขานมสัการและใช้เวลาร่วมกบัพระองค์ทุกวนัในสวนแหง่นั้น 

ในเวลาเดียวกนั ซาตาน ทูตสวรรค์ช ั่วที่ได้กบฏ ก็จบัตาดูอยู่ด้วยเช่นกนั   มนัเกลียดพระผู้สรา้งและต้องการจะท าร้าย

พระองค์ แตเ่น่ืองจากว่ามนัไม่สามารถท าได ้ เพราะพระผูส้รา้งทรงมีอ านาจนิรนัดร์ มนัจงึตดัสนิใจทีจ่ะท าใหพ้ระผู้สรา้งต้อง

เสียพระทยั   มนัท าเช่นนั้นโดยการโกหกบรรพบุรุษของเรา   ซาตานล่อลวงพวกเขาให้สงสยัความดีงามของพระผู้สรา้ง และ

ใหไ้ม่เชื่อฟงัพระองค์ 

เมื่อบรรพบุรุษตน้ก าเนิดของเราเชื่อค าโกหกของซาตาน แทนที่จะสตัย์ซื่อต่อพระผูส้รา้งของตน ตาของพวกเขาจึงสว่าง

ขึ้นและจึงรูว่้าตนเองไม่ได้บริสุทธิแ์ละไรส้ิ่งเจือปนอีกตอ่ไป   ความบาปจากการไม่เชื่อฟังและไม่ส านึกในพระคุณของพระ

ผู้สรา้งไม่เพียงแต่ท าให้พระองค์ผดิหวงัเท่านั้น แต่ยงัท าลายความสมัพนัธ์กบัพระองค์และก่อให้เกดิก าแพงใหญ่ก ัน้ระหว่าง

พวกเขา (หรือ พวกเรา) กบัพระผูส้รา้งดว้ย 

ข่าวรา้ย 

เน่ืองจากบาปที่เกิดจากการไม่เชื่อฟังของพ่อแม่เดิมคู่แรกนั้น เขาจึงถูกการตดัสินให้ออกจากพระผู้สรา้งไป  แล้วออกจาก

พระพรและชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขกบัพระผูส้รา้งของเขานั้น เขาจึงถูกห้ามไว้ไม่ให้กลบัอยู่ในสวน

นั้นและไม่มีความสมัพนัธ์กบัพระผู้สรา้งต่อไปอีก แล้วบาปของเขานั้นจึงแพร่มาสู่บรรพบุรุษ

ของพรอ้มคนเราด้วย  การสาปเพราะบาปเกิดความตายฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณด้วย ซ่ึง

เรียกกนัว่าการเกดิแกเจ็บตาย และความชั่วรา้ยเขา้มาสูโ่ลก และเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ทีเ่ห็นกนัทุกวนัน้ี 
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มนุษยชาตมิีสองทางทีจ่ะเลือก 

ขา่วรา้ยคือ เรา ก็เหมือนกบับรรพบุรุษต้นก าเนิดของเรา คือ ไดจ้งใจเมนิเฉยตอ่ความดีงาม

ของพระผู้สรา้งของเรา   เราแต่ละคนได้เลือกที่จะติดตามซาตาน เลือกที่จะนมสัการทุกสิ่งทุก

อย่างยกเว้นพระผู้สรา้งเรา   ดงันั้น เราจึงถูกสาปแช่ง สมควรที่จะถูกพิพากษาและลงโทษ และ

รบัโทษลงบงึไฟนรก 

คนทุกหนทุกแหง่ หลงอยูใ่นบาปและถูกแยกออกจากพระผูส้รา้ง   ไม่มีทางใดเลยทีจ่ะกลบัไป

ยงัพระองค์ไดด้ว้ยการท าดีของเราเองหรือความพยายามของเรา   ไม่มีหวงัใดเลย   ไม่มีศาสนา

ใดจะช่วยได ้แม้แต่ศาสนา(หรือ ความเชื่อ) ของคุณด้วย   คนเราไม่สามารถช าระค่าจ้างของ

ความบาปของเราและยงัมีชีวติตอ่ไปได ้

พระผูส้รา้งทรงชอบธรรม บรสุิทธิ ์และดี สว่นเราก็กลายเป็นคนบาปเพราะการไม่ชื่อฟงั   คนบาปไม่สามารถจะอยูต่่อพระ

พกัตร์พระผู้สร้างและมีชีวิตอยู่ได้  ทุกคนที่เลือกจะเผชิญหน้ากบัพระผู้สร้างด้วยก าลงัของตนเองจะต้องทนทุกข์ในไฟนรก

ร่วมกบัเจ้ามารซาตานและพวกวญิญาณชั่วทีเ่ป็นลูกน้องของมนั 

แต่มขี่าวดีด้วย 
ข่าวดีนั้นคือ พระผู้สร้างนั้นเป่ียมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ  ดวามเมตตา  และดวามรกัต่อมนุษย์ทุกคน 

รวมถึงคุณและผมด้วย  ดงันั้น พระองค์จึงเตรียมทางหน่ึงไว้ให้เราคืนดีกนักลบัสู่ความสมัพนัธ์ทีถู่กตอ้งกบั

พระองค์ได้ ด้วยความเมตตาและพระคุณของพระองค์ พระองค์จึงได้ใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เขา้

มาในโลกน้ีเพือ่เป็นเครือ่งบูชาทีบ่ริสุทธิ ์เพือ่ช าระคา่จ้างความบาปของมนุษยชาต ิรวมถงึของคุณและของผมดว้ย   คา่จ้างทีพ่ระองค์

ทรงช าระ คือ การช าระด้วยเลือดของพระองค์เอง พระองค์สละชีวิตพระองค์เพื่อทีคุ่ณและผมจะไดร้อดและมีชีวติ   จากนั้น เพื่อจะ

แสดงอ านาจของพระองค์ พระองค์จงึไดฟ้ื้นคืนพระชนม์ มีชยัชนะเหนือความบาปและความตาย และเหนือศตัรู คือ ซาตาน 

ในเวลาน้ี พระผูส้รา้งไดใ้หโ้อกาสแก่ทุกคนทุกแห่งใหก้ลบัใจก่อนจะถึงวนันั้น ทีพ่ระองค์ทรงเลือกไว้เพื่อจะพพิากษาและ

ประกาศโทษมนุษย์ทุกคนทีไ่ม่กลบัใจจากพฤตกิรรมและการกระท าที่เป็นบาป   ทุกคนทีป่ฏเิสธที่จะกลบัใจจะต้องใช้เวลาชั่วนิ

รนัดร์ในนรกและในบึงไฟนรกกบัเจ้านายของตน คือ ซาตาน   ใช้เวลาชั่วนิรนัดร์ในสถานที่ซึ่งทรมานและไม่มีทางหนี

หรือกลบัใจได้อีกเลย เพราะพวกเขาไดห้นัหลงัใหพ้ระผูส้รา้งและตดิตามซาตาน 

พระผูส้รา้งตอ้งการใหทุ้กคนทุกแห่งกลบัใจใหม่ รบัเชื่อในพระองค์ ถงึจะเกดิใหม่ในครอบครวั เป็นลูกของพระองค์ จงึไม่ใช่ลูก

ของซาตานอีกตอ่ไป ไม่ใช่ลูกของผูช้ ั่วรา้ยซ่ึงไดจ้บัยดึคุณและบรรพบุรุษของคุณอยูใ่ตอุ้ง้มือ (หรือ อ านาจ) ของมนัมาแสนนาน  

พระผู้สรา้งเป็นผู้ใด (สามารถรูจ้กัและสมัผสักบัพระผู้สรา้งได้ไหม?)  

โปรดเขา้ใจว่าพระผู้สรา้งนั้นเป็นพระเจ้าของท ัง้โลก เป็นผูท้ีส่ามารถกอบกู้ช่วยเราให้รอดพ้นจากมือมารได ้ไม่ใช่พวกเรา

พวกเดียวแตม่นุษย์ทุกชนชาติ (ผมเองได้ศึกษามากพอสมควรมาแล้ว ถึงทราบว่าเรื ่องพระเจ้าน้ีไม่ใช่เรื่องศาสนาของคน

ตา่งชาตหิรอก   ใครๆ ทีเ่ขา้ใจแบบนั้นก็เขา้ใจผดิมากทีเดียว)  

ผู้นั้นที่พระเจ้าพระผู้สรา้งทรงสญัญาว่าจะส่งมากอบกู้เรานั้นเป็นใคร? ชื่อของผู้ที่พระเจ้าสญัญาไว้หมายถึงพระผู้ไถ่ พระ

บุตรองค์เดียว คือ พระเยซูครสิต์เจ้า  เรือ่งพระเยซูไม่ใช่ “ศาสนาของคนตา่งชาต”ิ อยา่งทีคุ่ณและคนอืน่ๆ อาจเคยไดย้นิมา   พระ

เยซูเป็นท ัง้องค์พระผูเ้ป็นเจ้าเทีย่งแทแ้ละพระผู้เนรมติสรา้งสรรพสิง่บนดินบนทอ้งฟ้าและอยู่ใตน้ ้าก็คือธรรมชาตนิั้นเองทีค่นเรา

ชอบชมดู  ดงันั้น พระองค์ผูเ้ดียวจงึมีสทิธอิ านาจทีจ่ะอภยัโทษบาปของคุณได้ผรอ้มกบัคนอืน่ๆคนแม้ว่าบาปหนกัหนาแคไ่หน 
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แล้วในฐานะว่าพระเยซูผู้เป็นพระเจ้าพระผู้สรา้งนั้น  มีพระกรุณาต่อคนที่อยู่ในสภาพบาปซ่ึงไม่สามารถช่วยเหลือตวัเอง

ได้   ในการเสด็จมาเป็นพระผู้ช่วยของเรา พระองค์ไดย้ืมครรภ์ของหญิงสาวพรหมจารีย์คนหน่ึง และเข้าสู่โลกของเราใน

ร่างกายมนุษย์ เพื ่อเป็นเจ้าชีวติและเป็นพระผูช้่วยให้รอดพ้นของเรา   ดงันั้น พระองค์จงึเป็นพระเจ้า 100% และเป็น

มนุษย์ 100% ในเวลาเดียวกนั   เป็นพระเจ้าอยูก่บัเราด าเนินในร่างกายมนุษย์   ทุกคนทีย่อมรบัพระองค์โดยความเชื่อวางใจ

จะไดร้บัการอภยัโทษหมดสิน้ ไดร้บัการอภยั และไดฟ้ื้นกลบัสูค่วามสมัพนัธ์ทีถู่กตอ้งกบัพระเจ้า 

เพื่อพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า พระเยซูได้แสดงอ านาจของพระองค์เหนือธรรมชาติ คือ เหนือคลืน่ทะเลและลม

พายุ และเหนือโรคภยัไขเ้จ็บทุกชนิด และแม้แตค่วามตายกเ็หนือ   ทีจ่รงิแล้ว พระองค์เองไดฟ้ื้นคืนพระชนม์จากอุโมงค์ศพใน

วนัที ่3 หลงัจากทีพ่ระองค์ยอมถูกตรงึใหต้ายทีไ่ม้กางเขนเป็นเครือ่งบูชาไถ่บาปของเรา โดยแสดงชยัชนะและอ านาจเหนือความ

ตาย   เวลาน้ี พระองค์ก าลงัเสนอชีวิตนิรนัดร์ให้แก่เราเพือ่เราจะไม่ตอ้งตาย  

พระเยซูทรงสญัญาว่าจะเสด็จกลบัมาในเร็วๆ น้ี   พระองค์จะรบัทุกคนที่วางใจในพระองค์กลบัไปสวรรค์พรอ้มกบัพระองค์ช ั่ว

นิรนัดร์   ทีน่ ั่นจะไม่มีความบาป ความเศรา้โศก โรคภยั ความเจ็บปวด การทนทุกข์ การแก่ หรือการตายอีกเลย 

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเลือกที่จะปฏิเสธข้อเสนอที่พระเยซูประทานให้คุณตดัสินใจเองอย่างอิสระ  เราขอเตือนว่าคุณจะ

ถูกลงโทษให้ทนทุกข์ในไฟนรกร่วมกบัซาตานและเหล่ามารของมนั 

หรือคุณจะเลือกรบัการอภยัโทษและชีวิตนิรนัดร์ซ่ึงเป็นของขวญัอนัประเมินค่าไม่ได้จากพระผูส้รา้ง ยอมรบัพระเยซู ผู้ทรง

เป็นพระบุตรของพระเจ้าและเป็นพระผูส้รา้งของคุณ และเลือกจะรบัความรอดจากบาปในวนัน้ีและตลอดไปนิจนิรนัดร์ 

คุณจะเลือกฝ่ายไหน?   คุณจะกลบัใจใหม่และรบัความรอดซ่ึงเป็นของขวญัทีใ่ห้คุณฟรีๆ ในวนัน้ี โดยรบัเอาพระกรุณา

และพระคุณของพระเจ้าผา่นทางพระเยซูครสิต์พระบุตรของพระองค์ หรือว่าจะดิน้รนพยายามดว้ยตนเองทีจ่ะดีใหพ้อ และรบั

การพิพากษาของพระเจ้า และรบัโทษบาปของคุณเอง?  จ าไว้ว่า เรื่องน้ีไม่ได้เกี่ยวกบัการเปลี่ยนศาสนา แต่เป็นการฟ้ืนฟู

ความ สมัพนัธ์กบัพระผูส้รา้งของเรา ซ่ึงศาสนาใดๆ ก็ตามไม่สามารถใหคุ้ณได ้

ถ้าคุณยอมรบัพระคุณและการอภยัโทษของพระผู้สร้าง คุณจะรอดพ้นจากการพิพากษาซ่ึงก าลงัจะมาถึง   จะไม่มีการ

กลบัมาเกิดใหม่ให้ตอ้งหนีอีกตอ่ไป   คุณจะได้รบัการอภยัโทษบาปอยา่งสมบูรณ์ส าหรบับาปท ัง้หมดของคุณ และได้รบัสนัติ

สุขกบัพระผูส้รา้งของคุณ 

เมื่อคุณพ้นจากโลกน้ีไป  คุณก็จะไปใช้ชีวิตกบัพระผู้สร้างในเมืองสวรรค์ของพระองค์ทนัที   ที่นั่น พระองค์จะดูแลคุณ

ตลอดไป พรอ้มกบัญาตมิติรของคุณทีไ่ดต้อ้นรบัพระคริสต์เช่นเดียวกบัคุณ   และทีน่ ั่นจะไม่มีความมืดมดิ ความเจ็บปวด ความ

เศรา้โศก ความเจ็บป่วย การทนทุกข์ หรือการตาย หรือ เกดิแก่เจ็บตายอีกต่อไป... จะมีแตค่วามดี ความงาม ความสุข และการ

อยูด่ีกนิดีตลอดนิจนิรนัดร์กบัพระเจ้า  เน่ืองดว้ยพระกรุณาธคิุณของพระองค์ 
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