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บทที่ 1 ไข่
ท. พระเจ้าทรงสนใจในตัวเราเป็ นส่ วนตัวจริ ง ๆ หรื อ? พระองค์ทรงเป็ นผูใ้ หญ่ยงิ่ พระองค์คง
ไม่สนใจอะไรกับเรื่ องเล็ก ๆ ที่เกี่ยวกับชีวติ ประจาวันของมนุษย์
ว. พระเจ้าทรงสนใจตัวเราแต่ละคน พระเจ้าทรงสนใจมิใช่แต่มนุษย์เท่านั้น พระองค์ทรงสนใจ
กับชีวติ สัตว์ และชีวติ ต้นไม้และพืชต่าง ๆ ด้วย ให้เราตั้งต้นจากการเกิดระยะของการฟั กตัว (เริ่ มเป็ นตัว)
มีระยะเวลาต่างกันมาก เช่น:ไข่ของแมลงบางอย่างที่มีปีกแข็ง มีระยะฟักตัว หนึ่งสัปดาห์หรื อเจ็ดวัน (1X7)
ไข่นก คีรีบูน ฟัก เป็ นตัว ในระยะเวลาสองสัปดาห์ (2X7)
ไข่ไก่ฟักเป็ นตัวในระยะเวลาสามสัปดาห์ (3X7)
ไข่เป็ ดฟักเป็ นตัวในระยะเวลาสี่ สัปดาห์ (4X7)
ไข่นกกระจอกเทศ นกแก้ว จระเข้ ฟักเป็ นตัวในระยะเวลาห้าสัปดาห์ (5X7)
ไข่งูฟักเป็ นตัวในระยะเวลาเจ็ดสัปดาห์ (7X7)
(หมายเหตุ เลขเจ็ดเป็ นเลขครบบริ บูรณ์ในการเนรมิตสร้างของพระเจ้า)
ท. แต่สัตว์ทุกชนิ ดไม่ได้ออกไข่นี่ครับ
ว. สัตว์ทุกชนิดไม่ได้ออกไข่ก็จริ ง แต่ให้เราสังเกตระยะการฟักตัว โดยมีระยะเวลาต่างกันดังนี้
ระยะหนูเล็กเกิดกินเวลาสองสัปดาห์ แมวแปดสัปดาห์ สุ นขั เก้าสัปดาห์ ม้าสามสิ บเก้าสัปดาห์ ช้าง
(หนึ่งปี เก้าเดือน) เก้าสิ บเอ็ดสัปดาห์ มนุษย์สี่สิบสัปดาห์ พระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยูแ่ ละเป็ นผูท้ รงฤทธา
ศักดานุภาพเท่านั้นจึงทรงสามารถวางแผนการเนรมิตได้เช่นนี้
ท. ไข่แต่ละฟองมีไข่แดงและไข่ขาวใช่ไหมครับ?
ว. ถูกแล้ว แต่ไข่ฟองหนึ่งออกมาเป็ นนกสี ฟ้า ไข่อีกฟองหนึ่งออกมาเป็ นนกสี แดง และไข่อื่น ๆ
ก็ออกมาเป็ นนกสี ต่าง ๆ กัน เหตุใดขนสวยงามของนกยูงซึ่ งมีจุดลาตัวเป็ นระยะเรี ยบร้อย ได้เกิดออกมา
จากไข่แดงและไข่ขาว พระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยูเ่ ท่านั้นจึงทรงสามารถกระทาได้เช่นนี้
ท. นกจิกเปลือกไข่ออกมาได้อย่างไร?
ว. ให้เราสังเกตดูไข่ไก่ก็แล้วกัน เปลือกข้างที่แหลมเล็กหนากว่าอีกข้างที่ใหญ่ ข้างใหญ่จะมี
ช่องว่างสาหรับอากาศ (ช่องว่างเก็บอากาศนี้จะเห็นได้ชดั เจนเมื่อเราต้มไข่ให้สุกจนแข็ง และปอก
เปลือกออก) เมื่อลูกเจี๊ยบเริ่ มเป็ นตัวในฟองไข่ ลูกไก่จะต้องหันหัวใจของมันเข้าสู่ ดา้ นใหญ่น้ นั เสมอ ไม่
ว่าแม่ไก่จะพลิกฟองไข่ให้อยูใ่ นท่าไหน ระหว่างสามสัปดาห์ที่กาลังกกฟักไข่ของมันอยูน่ ้ นั ท่าของ
ลูกไก่จะไม่เปลี่ยนแปลงเลย
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ปลายจะงอยปากของลูกไก่ตวั เล็ก ๆ ขณะที่กาลังอยูใ่ นไข่น้ นั ยังอ่อนอยูม่ าก ฉะนั้นจึงไม่
สามารถจิกเปลือกไข่ที่แข็งได้ โดยเหตุน้ ีเองพระเจ้าจึงประทานเครื่ องมือพิเศษนี้ คือกรวยแข็งแหลมลง
บนปลายจะงอยปากของลูกไก่ซ่ ึ งจะใช้ได้เพียงครั้งเดียว เมื่ออากาศที่สารองอยูใ่ นช่องว่างของไข่ถูกใช้
หมดไปแล้ว ลูกไก่ก็จะจิกเปลือกไข่แตกเพื่อรับอากาศมากขึ้น ภายในสองวันเท่านั้น กรวยที่ครอบปาก
ลูกไก่น้ นั จะหลุดออกจากปากของมัน
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บทที่ 2 ไก่
ท. บ่อยครั้งที่ขา้ พเจ้าแปลกใจมากว่า เหตุไรไก่จึงเกาะคอนหรื อเกาะกิ่งไม้แล้วหลับอยู่ แต่ไม่
หล่นลงมา? ถ้าเป็ นข้าพเจ้าก็คงหล่นลงมาแน่ ๆ
ว. แน่นอน ท่านจะหล่นลงมา แต่นี่แสดงให้เห็นฝี พระหัตถ์และพระปั ญญาของพระเจ้า เมื่อไก่
เดินตีนไก่จะแผ่กางออก แต่เมื่อไก่เกาะกิ่งไม้กล้ามเนื้อที่ตีนไก่จะรวบลงมาดึงตีนไก่ให้งอพับติดรอบ ๆ
กิ่งไม้ และมันจะเกาะติดแน่นเหมือนยางรัด
ท. พระคริ สตธรรมคัมภีร์ สอนใจเราอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่ องไก่?
ว. แน่นอน มีอยูห่ ลายเรื่ อง พระเยซูคริ สต์ทรงสอนให้เราเห็นความสัมพันธ์อย่างน่ารักระหว่าง
แม่ไก่และลูกไก่ เพื่อชี้ให้เห็นความรักและความสนใจของพระองค์ต่อเราในพระธรรมลูกา 13:34 พระ
เยซูตรัสว่า “....เราปรารถนาเนือง ๆ จะใคร่ รวบรวมลูกของเจ้าไว้เหมือนแม่ไก่กกลูกอยูใ่ ต้ปีก แต่เจ้าไม่
ยอม” เรารู ้วา่ มีเวลาที่แม่ไก่เรี ยกลูกของมันสี่ ครั้งเท่านั้น
ครั้งแรกเมื่อแม่ไก่พบอาหาร หรื อตัวหนอนตัวด้วงมันจะร้องกุ๊ก ๆ ให้มากินอาหารโดยเร็ ว และ
ลูกไก่จะวิง่ มากินอาหารอร่ อย ดังนั้นพระเยซูตรัสว่า “ผูท้ ี่มาหาเราจะมิได้อดอยาก และผูท้ ี่วางใจในเรา
จะมิได้กระหายอีกเลย” (พระธรรมยอห์น 6:35)
อีกครั้งหนึ่ง เมื่อ แม่ไก่เห็นจุดดาในท้องฟ้ าบินไปรอบ ๆ และใหญ่ข้ ึน แม่ไก่จะร้องอย่างตกใจ
มาก และเรี ยกลูกให้มารวมกันเพื่อให้พน้ จากอันตรายของเหยีย่ ว
อีกครั้งหนึ่ง เมื่อแม่ไก่ได้ยินเสี ยงฟ้ าร้อง และเห็นฟ้ าแลบและรู ้สึกว่าลมหนาวกาลังพัดใบไม้
แม่ไก่จะทาเสี ยงกุ๊ก ๆ บอกอันตรายโดยเร็ ว และเรี ยกลูกของมันให้หลบพายุที่กาลังจะเกิดขึ้น
ในที่สุดเมื่อดวงอาทิตย์ใกล้จะตกดิน แม่ไก่จะค่อย ๆ เรี ยกลูกที่รักของมันให้มานอนพักผ่อน
นัน่ แหละคือเรามาเฝ้ าพระองค์เช่นเดียวกัน เพื่อขอความคุม้ ครอง เพื่อความเล้าโลมใจ เพื่อกาลัง เพื่อการ
ดารงชีพ เราจะพบว่าพระเจ้าทรงเป็ นที่พกั พิงอันสงบสุ ข เป็ นการท้าทายอย่างแท้จริ งสาหรับเราที่จะ
วางใจพระเยซูคริ สตเจ้า เพื่อพระองค์จะทรงป้ องกันเราให้พน้ จากความชัว่ ทั้งหมด
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บทที่ 3 ตัวแก้ ว
ท. ข้าพเจ้าได้เห็นตัวแก้วคืบคลานไปตามรั้ว ตัวแก้วบางชนิดมีขนมาก บางชนิ ดไม่มีขน มีอยู่
หลายชนิด ท่านเคยสังเกตแมลงจาพวกนี้บา้ งไหม?
ว. ตัวแก้วที่ท่านเห็นนั้น กาลังคลานไปด้วย ขาสิ บสี่ ขา หรื อมากกว่านั้น บางตัวมีขนเหลือง ๆ
หรื อขาว หรื อน้ าตาลบางทีก็มีหลายสี ปนกัน มันกินใบ้ไม้เขียว ๆ ด้วยปากเล็ก ๆ ของมัน และไม่สนใจ
ดอกไม้ที่สวยหรื อน้ าหวานในดอกไม้น้ นั มันไม่พยายามจะออกแรงบินแต่เต็มใจอยูก่ บั การคลาน มันไม่
แสดงว่าชอบสี ฉูดฉาด แต่มนั ชอบสี เรี ยบ ๆ พอฤดูหนาวใกล้เข้ามา ตัวแก้วพวกนี้ จะทอใยไหมพัน
รอบตัวของมันเองคล้ายกับโลง มันเริ่ มชักใยหุ ม้ ตัวจากตอนท้ายไปข้างหน้า ในที่สุดก็หุม้ ตัวด้วยใยไหม
จนสาเร็ จ และเป็ นการหุ ม้ ชนิดน้ าไม่ซึมเข้าได้เลย แสงแดดทาให้แห้งไม่ได้ และจมน้ าไม่ได้ตลอดฤดู
หนาวตัวแก้วชนิดนี้ก็ขดอยูใ่ นรังไหมของมันเฉย ๆ
พอถึงฤดูใบไม้ผลิ แสงแดดอบอุ่นส่ องรอบ ๆ ก็จะเกิดปฏิกิริยาอย่างน่าอัศจรรย์เป็ นพิเศษ ซึ่ งไม่
มีใครสามารถเข้าใจได้ รังไหมที่ห่อตัวของมันอยูน่ ้ นั มีรูอยูข่ า้ งหนึ่ง แล้วไม่ชา้ มันก็ออกมาจากรู น้ นั สิ่ งที่
ปรากฏตัวไม่เป็ นตัวแก้วที่มีขนสี เหลือง และมีขาหลายขา แต่เป็ นผีเสื้ อที่มีสีสวยสดงดงาม มีปลีกที่
แปลก สี สด มีขาหกขา และมีลิ้นพิเศษเป็ นงวงยาว ซึ่ งมันสามารถดูดน้ าหวานจากดอกไม้ได้ พระผูเ้ ป็ น
เจ้าเท่านั้นที่สามารถทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงนี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ผีเสื้ อออกมาจากรัง
ไหมของมันได้อย่างไร? มีใครทราบบ้าง ขาของมันอีกหลายขาหายไปไหน? และขนหายไปไหนหมด ?
เนื่องจากผีเสื้ อมีเกล็ดเล็ก ๆ ทัว่ ทั้งปี กของมัน เนื้อที่ปีกหนึ่งตารางนิ้ว จะมีเกล็ดประมาณหนึ่งล้านเกล็ด
ดร. ทอลบอท ครับ พระเจ้าผูท้ รงสามารถกระทาการเปลี่ยนแปลงด้วยอิทธิ ฤทธิ์ น้ ีองค์เดียวเท่านั้น ที่ทรง
สามาารถเปลี่ยนชีวติ จากสภาพที่ไม่มีสี สี ตุ่น ๆ มอ ๆ ให้กลายเป็ นสี สวยสดงดงาม แพรวตาได้ถา้ เราจะ
มอบตัวของเราถวายแด่พระเจ้า
ทานองเดียวกันกับตัวไหม คือแทนที่จะปล่อยให้ตวั ไหมอยูใ่ นป่ า มนุษย์ใช้วธิ ี ฟักไข่ของไหม
ให้เป็ นตัว ตัวหนอนไหม แล้วเลี้ยงด้วยใบหม่อนจนหนอนไหมชักใยไหมพันรอบ ๆ ตัวมันเอง แล้ว
มนุษย์ก็เอาตัวไหมที่ยงั ไม่ออกจากรังไปต้มในน้ าเดือด ๆ ตัวหนอนเจ้าของรังนั้นตาย แล้วสาวเอาใย
ไหมที่พนั หุ ม้ ห่อตัวไหมนั้นมาปั่ นเป็ นเส้นไหม และทอเป็ นผ้าไหมที่สวยงาม และเราก็นามาตัดเป็ น
เสื้ อผ้าประดับกาย แต่อย่าลืมว่า ตัวหนอนในใยไหมต้องตายก่อนที่มนุษย์จะได้ใช้ผา้ ไหมนุ่งห่ม ทานอง
เดียวกันพระเยซูคริ สต์พระผูช้ ่วยให้รอดต้องสิ้ นพระชนม์เพื่อเราจะได้ชีวติ นิรันดร์
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บทที่ 4 มด
ว. พระธรรมสุ ภาษิต 6:6 เราอ่านได้ความดังนี้ “คนเกียจคร้านเอ๋ ย ไปหามดโป๊ พิเคราะห์ดูทาง
ของมัน และจงฉลาด” พระเจ้าทรงทราบว่าเราไม่ค่อยเห็นมดตัวผู ้ มดตัวผูอ้ ยูใ่ นดินตลอดเวลา มดตัวเมีย
เท่านั้นที่ข้ ึนมาบนพื้นดิน ออกไปเที่ยวปิ คนิค แล้วนาเอาอาหารที่หาได้ไปให้มดตัวผูท้ ี่อยูใ่ ต้ดิน พระเจ้า
ทรงทราบดีวา่ เราจะเห็นแต่มดตัวเมีย จึงใช้คาว่าตัวเมียในภาษาฮีบรู ความรู ้เรื่ องเพศนี้จะเห็นได้ตลอด
พระคัมภีร์
ท. วันก่อนข้าพเจ้าเจอมดในครัวของข้าพเจ้าหลายร้อยตัว ข้าพเจ้าไม่สังเกตว่าเป็ นมดตัวผูห้ รื อ
ตัวเมีย ข้าพเจ้าไม่อยากให้มดเข้าครัวของข้าพเจ้าเลย แต่ขา้ พเจ้าไม่เคยเห็นมดในโบสถ์ มดมีประโยชน์
อะไรบ้าง?
ว. ผูห้ นึ่งกล่าวว่า “มดเป็ นสัตว์ที่มีธุระยุง่ ที่สุดในโลก แต่ถึงกระนั้น มดตัวเมียยังมีเวลาออกไป
เที่ยวปิ คนิคทุกครั้ง (ปิ คนิค คือการที่ครอบครัวออกไปเที่ยวสนุก และกินอาหารนอกบ้าน) ท่านคงจะ
ทราบแล้วว่ามดหาอาหารได้เร็ วเหลือเกิน มดชอบของหวานทุกชนิด มดขยันหาอาหารของมัน ดูเหมือน
มดไม่รู้จกั เหน็ดเหนื่ อยเลยในการทางาน
มดทางานในเวลากลางวันและอยูใ่ นรังในเวลากลางคืน
เหมือนกับเด็กดีควรประพฤติเช่นนั้น กษัตริ ยซ์ าโลมอนทรงเขียนไว้ในพระธรรมสุ ภาษิตว่า “มดเป็ น
พวกที่ไม่แข็งแรง แต่มนั ยังสะสมอาหารของมันไว้ในฤดูร้อน”
วันหนึ่งข้าพเจ้าทาตามคาแนะนาของกษัตริ ยซ์ าโลมอนไปดูมด “พิเคราะห์ดูทางของมัน และจง
ฉลาด” ข้าพเจ้านอนลงบนหญ้าข้าง ๆ ทางเล็ก ๆ ที่มดเดินเป็ นแถวข้าพเจ้าไม่ตอ้ งคอยนานเลย ไม่ชา้
คุณนายมดก็มาหาอาหาร ข้าพเจ้าเอาเศษขนมปั งเล็ก ๆ วางลงข้างทางเดินของมด ครู่ เดียวแขกของ
ข้าพเจ้าก็มาพบเศษขนมปั งมดตัวนั้นคาบเอาขนมปั งไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเอากลับไปรังได้ ไม่ชา้ มด
อีกตัวหนึ่งมาพบมดตัวนั้น มดตัวแรกวางเศษขนมปั งลงและเอาขาหน้าของมันแตะที่ตวั ของมดตัวที่สอง
บอกข่าวดีวา่ จะพบขนมปั งที่ไหน น่าแปลกใจจริ ง ๆ มดตัวที่สอง ไม่แตะต้องเศษขนมปั งของมดตัวแรก
ที่วางไว้เลย
ทุกครั้งที่มนั พบมด อีกตัวหนึ่งมันได้ทาอาการอย่างเดียวกัน และทุกครั้งมดอีกตัวก็ไม่แตะต้อง
ขนมปั งเลยบทเรี ยนที่น่าศึกษาจริ ง ๆ ไก่ สุ นขั หรื อ หมู จะฉวยอาหารที่วางไว้น้ นั ทันที แล้วจะวิง่ หนีไป
เสี ย มดรู ้จกั เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น มดยอมรับการเป็ นเจ้าของของผูอ้ ื่นมดไม่มีใจแคบ พวกเราที่เป็ นคริ ส
เตียนควรทาตามตัวอย่างนี้ และแสดงความไม่มีใจแคบของพระเยซู
ขณะที่มดกาลังเดินทางกลับรัง และคาบเอาเศษขนมปังอันประเสริ ฐ มันบอกมดตัวอื่นถึงเรื่ องที่
มันพบขนมปั ง ในไม่ชา้ ขนมปั งนั้นก็ได้นามาเก็บไว้อย่างปลอดภัยในรังใต้ดิน เพื่อเก็บไว้กินในฤดู
8

หนาว ทานองเดียวกันที่ข่าวประเสริ ฐของพระเจ้าได้เผยแพร่ ออกไป คนที่ได้รับอาหารแห่งชีวิตและอิ่ม
แล้ว ก็จะออกไปบอกคนอื่น ๆ ที่เขาพบ ถึงทรัพย์สมบัติอนั มหัศจรรย์ที่เขาได้พบแล้ว โดยใช้ลิ้นและ
ปากกา ข่าวประเสริ ฐได้เผยแพร่ ให้โลกรู ้วา่ พระเยซูทรงเป็ นทิพย์อาหารของชีวิต
มดแต่ละตัวมีหูสี่คู่ มีคู่หนึ่งติดอยูท่ ี่ขาหน้าทั้งสองขา หูอีกคู่หนึ่งติดอยูท่ ี่หน้าท้อง อีกคู่หนึ่งติด
อยูท่ ี่กลางลาตัว และอีกคู่หนึ่งติดอยูท่ ี่หวั พระเจ้าทรงประทานให้มดมีความสามารถได้ยนิ เป็ นพิเศษ
เพราะว่าตาของมดเล็กมากและมองไม่ใคร่ เห็น และไม่สามารถหลีกเลี่ยงอันตรายได้รวดเร็ ว พระเจ้าทรง
สนพระทัยท่านเหมือนกัน ไม่วา่ ท่านจะคิดว่าท่านเป็ นคนเล็กน้อยหรื ออ่อนแอสักเพียงไรก็ตาม พระเจ้า
ทรงเอาพระทัยใส่ ต่อชีวิตของท่านทุก ๆ อิริยาบถ และพระองค์ประสงค์ให้ท่านรักและไว้ใจพระองค์ ใน
ประเทศที่มีอากาศหนาว มดเป็ นสัตว์ที่ขยันมาก และว่องไวในฤดูร้อน เพราะว่ามดรู ้วา่ ฤดูหนาวจะมาไม่
ช้า มดไม่กล้าออกจากรังไปตามหิ มะหรื อน้ าแข็ง มดรู ้วา่ อาหารที่แข็งเป็ นน้ าแข็งมันคาบไม่ได้มดเรี ยนรู ้
จักสิ่ งเหล่านี้ได้อย่างไร? นักกฏหมายของโลกนี้ไม่สามารถให้ชีวติ แก่มดที่ตายแล้วให้เป็ นขึ้น หรื อไม่
สามารถสอนมดให้ครองชีพอย่างไร เรามีพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยูใ่ นสวรรค์ พระองค์ผเู ้ ดียวทรง
ประทานชีวติ
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บทที่ 5 ผึง้
ท. ขอบคุณครับที่คุณหมอ ได้อธิ บายให้ผมทราบอย่างละเอียดหลายอย่างถึงเรื่ องมด แต่เรื่ องผึ้ง
เป็ นอย่างไรบ้างครับ?
ว. แทนที่เราจะพูดเกี่ยวกับเลขเจ็ดดังที่อ่านในบทที่หนึ่ง ผึ้งเป็ นแมลงที่ประหลาด เพราะ
เกี่ยวกับเลข “สาม” ผึ้งชนิ ดหนึ่งฟักไข่เป็ นตัวได้ภายในเก้าวัน ผึ้งมีส่วนประกอบในร่ างกายของมันอยู่
สามส่ วน มีขาสามขาติดอยูแ่ ต่ละข้างของลาตัว และขาแต่ละขามีสามส่ วน และยังมีหวั แม่เท้าเล็ก สาม
อัน ติดอยูป่ ลายขาของแต่ละขามันทาให้เกิดห้องเล็ก ๆ ประกอบด้วยขี้ผ้ งึ ซึ่ งมีรูปร่ างหกเหลี่ยม และมัน
ทาขี้ผ้ งึ ในสามห้องเล็กนี้ใต้ลาตัวของมัน
แมลงผึ้งแบ่งเป็ นสามประเภทคือ นางพญาผึ้ง ซึ่ งทาหน้าที่วางไข่ท้ งั หมดในรังนั้น บางทีมนั
วางไข่ได้ถึงชัว่ โมงละหนึ่งร้อยฟอง ผึ้งตัวเมียเป็ นผึ้งงาน ทางานทั้งหมด ส่ วนอีกประเภทหนึ่งเป็ นผึ้งตัว
ผู ้ ซึ่ งมีหน้าที่อย่างเดียวคือทาหน้าที่เป็ นสามีของนางพญาผึ้งเท่านั้น ผึ้งตัวผูส้ บายแต่ตายเร็ ว
ผึ้งงานตัวเมียจะเที่ยวออกหาดอกไม้ ซึ่ งอยูใ่ นละแวกใกล้ ๆ หรื อบางทีผ้ งึ บางตัวต้องเดิน
ทางไกลกว่าหนึ่งกิโลเมตร แต่ไม่หลงทาง เมื่อผึ้งดูดเอาน้ าหวานละอองเกษรก็ติดตัวมา มันบินจากดอก
นี้แล้วไปดอกโน้น ละอองเกษรจึงตกลงในดอกไม้ทาให้เกิดการผสมกันขึ้น หากว่าไม่มีผ้ งึ หรื อแมลง
ชนิดอื่น ก็จะมีดอกไม้และผลไม้แต่นอ้ ย ผึ้งนาเอาน้ าหวานกลับรังแล้วเปลี่ยนให้กลายเป็ นน้ าผึ้งบริ สุทธิ์
ไม่มีใครทราบว่าผึ้งทางานนี้ ได้อย่างไร แต่พระเจ้าเท่านั้นทรงทราบ พระเจ้าทรงเตรี ยมทั้งน้ าผึ้งให้
มนุษย์ได้รับประทานอย่างเอร็ ดอร่ อย และดอกไม้ที่สวยงาม โดยฝี มือของผึ้งตัวเล็ก ๆ
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บทที่ 6 ปลา
ท. ท่านได้สอนเราหลายอย่างถึงเรื่ องแมลง เราจะเรี ยนอะไรได้บา้ งจากปลา?
ว. ครับ แน่ทีเดียว ปลาแบ่งออกเป็ นสองประเภทใหญ่ คือปลาน้ าจืดกับปลาน้ าเค็ม แต่ขา้ พเจ้า
อยากจะถามท่านว่าน้ าในมหาสมุทรนั้นมาจากไหน? เกลือเข้ามาอยูใ่ นมหาสมุทรได้อย่างไร? หนังสื อ
วิทยาศาสตร์ บางเล่มจะสอนว่ามันเกิดขึ้นเอง แต่เรารู ้วา่ พระเจ้าทรงเนรมิตทะเล และทรงทาให้ทะเลเค็ม
เมื่อพระองค์ทรงเนรมิตสร้างโลกครั้งปฐมกาล
ท่านเคยสังเกตมิใช่หรื อว่าปลาทะเลที่ท่านซื้ อจากตลาดนั้น ไม่ได้เค็มเลย ท่านต้องเติมเกลือเมื่อ
ปรุ งอาหาร ทาไมปลาสามารถอยูใ่ นทะเลเค็มได้ตลอดชี วติ แต่เกลือไม่เข้าไปแทรกอยูใ่ นเนื้อปลาเลย นี่
เป็ นข้อพิสูจน์อนั หนึ่งซึ่ งสาแดงฝี พระหัตถ์อนั น่าอัศจรรย์ของพระเจ้า คริ สเตียนพึงระลึกว่า แม้วา่ เราอยู่
ในโลกนี้ แต่โลกไม่ควรอยูใ่ นเรา
ท. เราควรจาข้อนี้ไว้ แต่มีอะไรอีกที่เรื่ องปลาสอนเรา?
ว. มีครับ นี่เป็ นเรื่ องจริ งที่ประหลาดมาก ในมหาสมุทราแอตแลนติคมีปลาชนิดหนึ่งเราเรี ยกว่า
ปลาไหล ซึ่ งในฤดูวางไข่มนั จะว่ายไปจากที่ต่าง ๆ เข้าไปในทะเลคาริ บเบียนใกล้กบั เส้นศูนย์สูตร มี
โพรงลูกที่นนั่ ปลาไหลอยากให้ลูกอ่อนของมันเกิดที่นนั่ หลังจากที่ลูกปลาไหลเกิดเป็ นตัวแล้ว แม่และ
พ่อก็วา่ ยกลับสู่ แหล่งเดิมของมัน ปลาไหลบางตัวจะไปยังแม่น้ าสายต่าง ๆ ในประเทศคานาดา บ้างก็ไป
ตามชายฝั่งทะเลของประเทศฝรั่งเศลหรื อประเทศอังกฤษ หรื อบางทีก็เลยขึ้นไปถึงประเทศนอรเวย์ ลูก
ปลาไหลทั้งหมดจะถูกทิ้งไว้ที่ทะเลคาริ บเบียน ต่อมาอีกไม่กี่สัปดาห์ลูกปลาไหลเหล่านั้นก็ตดั สิ นใจว่า
มันจะต้องเดินทางติดตามไปยังที่ที่พอ่ แม่ของมันไปอยู่ ลูกปลาไหลที่พอ่ แม่อยูป่ ระเทศคานาดาก็วา่ ยไป
ถึงประเทศคานาดา หากพ่อแม่มนั อยูป่ ระเทศฝรั่งเศลมันจะว่ายไปอยูป่ ระเทศฝรั่งเศล ใครเป็ นผูส้ อนลูก
ปลาไหลที่จะไปแห่งใด และมันจะรู ้จกั ทิศทางเมื่ออยูล่ ึกลงไปในทะเลได้อย่างไร? ทั้งหมดนี้เป็ นการ
มหัศจรรย์ไม่มีใครสามารถนอกจากพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยูจ่ ะทรงกระทาอิทธิ ฤทธิ์ มหัศจรรย์เช่นนี้ได้
ข้อนี้เป็ นบทพิสูจน์ได้วา่ พระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยูก่ าลังควบคุมโลกนี้
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บทที่ 7 นก
ท. นัน่ เป็ นการน่าประหลาดที่สุด นกสามารถสอนเราอะไรได้บา้ ง?
ว. มีบทเรี ยนหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น นกล๊าร์ ค เป็ นนกที่ร้องเพลงไพเราะมากเป็ นพิเศษ มีบทกวี
หลายบทที่เขียนไว้เกี่ยวกับเพลงอันไพเราะของมัน แต่ไม่มีใครพูดถึงเรื่ องเกี่ยวกับตีนของนกล๊าร์ คเลย
ตีนของนกล๊าร์ คน่าเกลียดและใหญ่ นิ้วตีนของนกชนิ ดนี้ยาวผิดปกติ และขรุ ขระอย่างน่าเกลียด พระเจ้า
ทรงกระทาผิดหรื อที่ให้นกล๊าร์ คมีเสี ยงไพเราะแต่ให้มีตีนใหญ่น่าเกลียดเช่นนั้น? เปล่าเลย พระเจ้าทรง
กระทาทุกอย่างถูกต้อง นกล๊าร์ คไม่ทารัง แต่มนั วางไข่สองฟองไว้บนดินใกล้ ๆ ชายทุ่ง ถ้าหากมี
อันตรายอันอาจทาลายไข่ของมัน มันจะโฉบเอาไข่สองฟองด้วยตีนใหญ่ ๆ ของมัน แล้วเอาไข่น้ นั ไป
วางไว้ในที่ปลอดภัยจากศัตรู นิ้วตีนยาวเป็ นพิเศษสามารถจับไข่ไว้ได้รอบโดยไม่แตก ตีนที่ขรุ ขระไม่ทา
ให้ไข่ลื่นหลุดออก พระเจ้าทรงสนใจนกล๊าร์ คเล็ก ๆ ฉันใดก็ยงั ทรงสนใจเรามากยิง่ กว่าฉันนั้น ดังนั้นจึง
เป็ นการปลอดภัยสาหรับเราที่จะมอบชีวติ ไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า
ท. แน่นอน เราควรเต็มใจให้พระเจ้าทรงควบคุมชีวิตของเรา แต่ท่านอธิ บายว่านกล๊าร์ คไม่ทารัง
ใครเป็ นผูส้ อนให้นกชนิ ดอื่น ๆ รู ้จกั ทารังของมันเองล่ะครับ?
ว. นัน่ เป็ นคาถามที่ดี ลูกนกเล็ก ๆ ยังไม่เกิดขณะที่แม่นกได้ทารังซึ่ งมันจะใช้ฟักไข่ ข้าพเจ้าไม่
เคยเห็นแม่นกสอนลูกนกให้รู้จกั ทารัง และข้าพเจ้าไม่เคยเห็นอาจารย์ของวิทยาลัยแห่งใดที่สอนให้นก
รู ้จกั ทารัง ข้าพเจ้ารู ้จกั ชายคนหนึ่งได้เลี้ยงลูกนกกระจอกตัวเมียไว้สองตัว และขังกรงไว้ในบ้านอย่าง
ระมัดระวังเพื่อป้ องกันมิให้นกอื่นมาใกล้ มันไม่เคยเห็นรังนกเลย และไม่เคยเห็นไข่ครั้นแล้วลูกนกทั้ง
สองนี้ ถูกย้ายไปขังไว้ในกรงใหญ่ประมาณสิ บสองฟุตสี่ เหลี่ยมจตุรัส และในกรงใบนั้นมีใบไม้ หญ้า
พุม่ ไม้ และมีไม้กระดานหลายแผ่นคล้าย ๆ กับชานบ้าน นกแต่ละตัวนั้นต่างทารังสวยบนไม้กระดาน
นั้น ต่างก็วางไข่ในรัง และกกไข่เพื่อฟักไข่ ใครสอนมันหรื อ? พระเจ้าทรงประทานสัญชาตญาณให้แก่
นกทั้งสองนี้
วันหนึ่ง ข้าพเจ้าเฝ้ าดูนกกระจอกตัวหนึ่งกาลังทารังของมัน วันนั้นลมพัดจัดมาก นกจะโผลงไป
คาบหญ้าหรื อเชือกเส้นหนึ่งทันทีที่ลมจะพัดมันไปเสี ย นกเล็ก ๆ ไม่ยอมแพ้ และข้าพเจ้าเห็นมันทาสิ่ งที่
ผิดธรรมดา นกได้เอาหญ้าขึ้นไปที่จะทารัง นกจะใช้ตีนเหยียบบนเส้นหญ้าขณะที่ลมพัด พอลมหยุดพัด
มันก็โผลงไปคาบหญ้าเส้นอื่นมาอีก และพอลมพัดจัดนกจะเหยียบเส้นหญ้าไว้อีกจนลมหยุดพัดจึงลงมือ
ทารังต่อไป นี่แหละการทารังของมันก็สาเร็ จ ปั ญญาของมนุษย์ไม่ได้ทารังให้นกเลย อ่านโยบ 39: 26,
27
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บทที่ 8 ช้ าง
ท. ข้าพเจ้าคิดว่า เราควรจะเรี ยนจากสัตว์ใหญ่ที่มีสี่ขา
ว. แน่นอนครับ พระคัมภีร์อธิ บายถึงสัตว์ธรรดาหลายชนิ ดที่เรารู ้จกั เมื่อเราคิดถึงม้า เราก็คิดว่า
มันเป็ นสัตว์ที่วงิ่ เร็ วมาก เมื่อเราคิดถึงวัว เราก็คิดถึงน้ านม และเนื้อของมันเราคิดถึงหมูวา่ เป็ นสัตว์
สกปรกและจะกละ สิ งโตเป็ นสัตว์ที่กล่าวบ่อย ๆ ในพระคัมภีร์ มนุษย์มกั จะกลัวสิ งโตเสมอ เพราะว่า
สิ งโตเป็ นสัตว์ป่าที่มีอานาจมากที่สุด และมันฆ่าทั้งสัตว์และคน
ลูกแกะ แกะ แพะ เป็ นสัตว์ที่กล่าวถึงมากกว่าสัตว์อื่น ๆ ในพระคัมภีร์ พวกยิวเลี้ยงแกะแพะไว้
เป็ นจานวนพัน ๆ ตัว เขาเลี้ยงมันไว้มิใช่เพียงแต่จะกินเนื้ อ และใช้ขนของมันเท่านั้น แต่เพื่อใช้บูชายัญ
ถวายพระเจ้า มนุษย์แสดงความรักต่อพระเจ้าโดยฆ่าลูกแกะ และเผาบูชาบนแท่น มนุษย์รู้วา่ ตนเองเป็ น
คนผิดบาป การเผาลูกแกะเป็ นเครื่ องบูชานั้นเป็ นเครื่ องหมายว่า เขาอยากสะอาดปราศจากความผิดบาป
ดังนั้นเมื่อพระเยซูทรงเริ่ มเทศนา ยอห์นบัพติศโตเรี ยกพระองค์วา่ ลูกแกะของพระเจ้า (พระเมษโปดก)
เพราะพระองค์สิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อรับเอาความผิดบาปของทุกคนที่เชื่อพระองค์
สุ นขั ก็ได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์บ่อย ๆ แต่ไม่ได้กล่าวว่ามันเป็ นเพื่อนที่ดีของมนุษย์ ผูเ้ ขียนพระ
คัมภีร์ได้พิจารณาเห็นว่า สุ นขั เป็ นสัตว์ดุร้าย “ข้าพเจ้าเป็ นสุ นขั หรื อ?” เป็ นสานวนที่ใช้พดู กันบ่อย ๆ ใน
ทุกวันนี้ “หมายความว่า ท่านคิดว่าข้าพเจ้าเป็ นคนไม่ดีหรื อ?”
แมวไม่ได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์เลย หรื อช้างก็เหมือนกัน ช้างมีร่างกายใหญ่ที่สุดและมีน้ าหนัก
มากที่สุดสาหรับบรรดาสัตว์ท้ งั หลายในโลก สัตว์อื่นจะลุกขึ้นจากพื้นดินเพียงสองขา ขาหลังของวัวงอ
ไปข้างหลังเพื่อช่วยยกตัวของมันขึ้นก่อนด้วยขาหลัง แล้วจึงยืนขึ้นด้วยขาหน้า ขาหลังของม้าก็งอไปข้าง
หลังเหมือนกัน แต่มนั ลุกขึ้นอย่างตรงกันข้ามกับวัว มันลุกขึ้นด้วยขาหน้าก่อน แล้วจึงดันตัวมันขึ้นด้วย
ขาหลัง
แต่ขาหลังของช้าง แตกต่างไปจากสัตว์อื่น ๆ เพราะขาหลังของมันงอออกไปข้างหน้าอย่าง
เดียวกับขาหน้า ช้างไม่สามารถยกตัวของมันซึ่ งมีน้ าหนักมากด้วยขาเพียงสองขาเท่านั้น มันต้องใช้ขาทั้ง
สี่ เพื่อลุกขึ้นยืน ทาไมสัตว์แต่ละชนิดจึงแตกต่างกัน ใครทาให้มนั เป็ นเช่นนั้น พระเจ้าเป็ นผูท้ รงกระทา
ให้สัตว์แต่ละชนิดเป็ นอย่างนั้น เราไม่มีน้ าหนักมากเท่ากับช้าง แต่เราแต่ละคนต่างก็มีภาระ เราไม่
จาเป็ นต้องแบกภาระของเราแต่คนเดียวเพราะพระเยซูตรัสว่า “บรรดาผูล้ าบากเหน็ดเหนื่อยจงมาหาเรา
และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็ นสุ ข” (มัทธิว 11:28)
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บทที่ 9 ถั่ว
ท. ขอบคุณครับ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าเราคงได้รับบทเรี ยนหลาย ๆ อย่างจากสัตว์ทุกชนิด แต่พืชจะ
สอนอะไรเราได้บา้ ง?
ว. มากทีเดียวครับ ท่านทราบไหมครับว่าถัว่ ถนัดซ้าย? ต้นถัว่ จะเลื้อยพันหลักจากซ้ายไปขวา
เสมอ แต่ตน้ ดอกผักบุง้ จะเลื้อยพันหลักจากขวามาซ้าย ไม่มีใครทราบว่าเหตุไรต้นถัว่ จึงเลื้อยพันหลัก
เช่นนั้น ถ้าหากใครจะคลายเถาต้นถัว่ ออก แล้วพันจากทางขวาไปซ้ายและทิ้งไว้สักสามวัน เถานั้นจะ
แห้งตาย เพราะมันไม่ได้ทาอย่างที่มนั อยากจะทา
มีสุภาพสตรี คนหนึ่งบอกข้าพเจ้าถึงเรื่ องประหลาดนี้วา่ “ปี กลายนี้ดิฉนั ปลูกถัว่ สิ บไร่ เพื่อเอาไว้
ขาย เมื่อดิฉนั ซื้ อพันธุ์เมล็ดถัว่ มา ดิฉนั คิดว่าดิฉนั ได้ซ้ื อถัว่ พันธุ์เถาสั้น ดังนั้นดิฉนั จึงบอกให้คนสวนทา
หลักถัว่ สั้น ๆ พอต้นถัว่ งอกขึ้นมา มันเลื้อยจนสุ ดหลักแล้ว มันยังเลื้อยต่อไปอีก ดิฉนั จึงทราบภายหลัง
ว่าถัว่ ชนิดนั้นเป็ นถัว่ พันธุ์ชนิ ดเถายาว ดังนั้นดิฉนั จังสั่งให้คนสวนดึงหลักสั้น ๆ ออกให้หมด แล้ว
ปั กหลักสู งสิ บฟุตแทน แล้วเอาเถาถัว่ พันกับหลักที่ปักใหม่ พอวันที่สามต้นถัว่ ของดิฉนั ก็ตายหมด ดิฉนั
จึงเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญทางดิน และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่ไม่มีใครรู ้วา่ เหตุใดต้นถัว่ จึง
ตาย เดี๋ยวนี้ดิฉนั ทราบว่าคนสวนของดิฉนั พันเถาถัว่ จากขวามาซ้าย แทนที่จะพันซ้ายมาขวาตาม
ธรรมชาติของถัว่ ” คนไม่เชื่อพระเจ้าหรื อนักวิวฒั นาการไม่สามารถอธิ บายธรรมชาติพิเศษของต้นไม้
จาพวกนี้ได้
เหตุไรไม้เถาจึงเลื้อย อะไรทาให้รากของต้นไม้สามารถชอนลงไปหาน้ า และสามารถดูดน้ าจาก
รากขึ้นสู่ ยอด และส่ งน้ าไปทัว่ ทุกใบ ฤทธิ์ อานาจของพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยูเ่ ท่านั้นที่ทรงสามารถทา
ได้เช่นนี้
ท่านทราบไหมว่าเมล็ดข้าวโพดในฝักหนึ่ง ๆ มีกี่แถวในฝักเล็ก ๆ อาจมีแปดแถว ถ้าฝักใหญ่จะ
มีสิบสองหรื อสิ บสี่ แถว แต่ไม่เคยมีเก้าหรื อสิ บเอ็ดเลย แตงโมที่มีลายจะมีลายเป็ นจานวนคู่ ไม่ใช่จานวน
คี่ พระเจ้าทรงกระทาอะไร ๆ อย่างระมัดระวังและถูกต้องครบถ้วนเสมอ
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บทที่ 10 หญ้ าไร้ ประโยชน์
ท. หญ้าไร้ประโยชน์สอนอะไรเราบ้าง?
ว. ท่านเคยสังเกตไหมว่าหญ้าไร้ประโยชน์น้ นั ไม่ตอ้ งมีใครปลูกมันเลย? ต้นเสี้ ยนหนามไม่มี
ใครรักษาหรื อรดน้ ามันขยายพันธุ์ได้เอง แต่พืชผักที่เป็ นอาหารของมนุษย์ไม่เป็ นเช่นนั้น เช่น มัน
ข้าวโพด ถัว่ ฯลฯ มนุษย์เราจะต้องปลูกต้องเลี้ยงรักษาเอาใจใส่ อย่างดี และต้องระมัดระวังอยูเ่ สมอจึงจะ
เกิดผลดี
ความเลวทุก ๆ ชนิ ดระบาดออกไปได้ดว้ ยตัวของมันเอง ส่ วนคุณธรรมความดีตอ้ งเลี้ยงรักษา
ความบาปทุกอย่างเกิดขึ้นในใจของมนุษย์ แต่ความบริ สุทธิ์ ทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้เพราะคาอธิ ษฐานอยู่
เสมอ ๆ
เมื่อเราพิจารณาดูสัตว์ท้ งั หลาย เราก็เห็นว่ามันเป็ นเช่นเดียวกับหญ้าไร้ประโยชน์ สัตว์เลี้ยงใน
บ้านไม่สามารถป้ องกันตัวเองได้ แต่สัตว์ป่ารู ้จกั ป้ องกันตัวของมันเอง มนุษย์ตอ้ งใช้ แกะ ไก่ วัว ม้า หมู
ดังนั้นสัตว์พวกนี้จึงไม่จาเป็ นป้ องกันตัวเอง แต่อย่างไรก็ตามไม่มีใครต้องการงูหรื อเสื อ ฉะนั้นสัตว์พวก
นี้จึงต้องเลี้ยงรักษาตัวมันเอง ดังนั้นคริ สเตียนที่อยากจะดาเนินชีวิตอยูใ่ นความบริ สุทธิ์ ของพระเจ้าจะ
กระทาอย่างมนุษย์จาพวกที่ไม่เชื่อพระเจ้าหาได้ไม่ มนุษย์ในโลกทัว่ ๆ ไปจะพูดมุสา โกงกัน ขโมยกัน
ฆ่ากัน ล่อลวงกันทุกวิถีทางเพื่อตนเองจะได้ประโยชน์ แต่คริ สเตียนต้องอาศัย พระมหากรุ ณาธิ คุณที่น่า
ประหลาดของพระบิดาคุม้ ครองตลอดชีวติ คริ สเตียนเปรี ยบเหมือนแกะไม่ใช่เหมือนเสื อ อย่าให้ชีวติ
ของท่านเป็ นประดุจหญ้าไร้ประโยชน์ อ่านพระธรรมมัทธิ ว 13:24-30
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บทที่ 11 เสื้อผ้ า
ท. เหตุไรสัตว์จึงไม่สวมเสื้ อผ้า
ว. มนุษย์เป็ นสัตว์ที่มีชีวิต ประเภทเดียวที่เข้ามาในโลกโดยปราศจากเสื้ อผ้า แต่สัตว์ที่มีชีวติ อื่น
ๆ มีขนของมันเองเต่าและหอยทากก็มีกระดองหรื อเปลือก ปลามีเกล็ดแกะมีขนแกะ นกนานาชนิดมีขน
จระเข้ ช้างมีหนังหนาแต่มนุ ษย์เกิดมามีร่างกายเปลือยเปล่า แล้วพ่อแม่ตอ้ งหาเสื้ อผ้าให้ลูก มนุษย์จะต้อง
สวมเสื้ อผ้าที่ได้มาจากของอื่น แกะ หนอนไหม ต้นฝ้ ายเป็ นวัตถุที่ใช้ทาเป็ นเสื้ อผ้าให้มนุษย์ วัวให้หนัง
สาหรับทารองเท้าของมนุษย์
ทั้งนี้ก็มีเหตุผล เพราะว่าสัตว์เดรัจฉานปฏิบตั ิพระเจ้าไม่ได้ สัตว์มีชีวติ อยูเ่ พื่อตัวของมันใน
หน้าที่ของมันพระเจ้าทรงเนรมิตมนุษย์ เพื่อให้ปฏิบตั ินมัสการ พระองค์เหตุฉะนั้นมนุษย์จึงจาเป็ นต้อง
สวมเสื้ อผ้าเพื่อให้เหมาะสมกับส่ วนต่าง ๆ ของโลก ที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้มนุษย์อาศัยอยู่
มนุษย์ตอ้ งใช้เสื้ อผ้าหนาเมื่ออยูใ่ นประเทศหนาว และใช้เสื้ อผ้าบาง ๆ สาหรับประเทศร้อน
พระเจ้าทรงเนรมิตทุกสิ่ งรวมทั้งต้นไม้และสัตว์ ให้มีเปลือกหรื อหนังที่จะกันไม่ให้น้ าเข้าไปได้
ข้าวโพดมีเปลือกป้ องกันไม่ให้น้ าฝนซึ มเข้าภายในได้ โดยมากผลไม้ในประเทศไทยมีเปลือกหนา สัตว์
ต่าง ๆ มีหนังสาหรับป้ องกันน้ าได้ ถ้าหากว่าชาวนาจะต้องจูงวัว ควาย ม้า และไก่เข้าคอกทุกครั้งที่ฝน
ตก ชาวนาคงลาบากมาก
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บทที่ 12 มะพร้ าว
ท. ข้าพเจ้าคิดว่าผลไม้เปลือกแข็งเป็ นตัวอย่างแห่งการป้ องกันตัวอย่างดี ใช่ไหมครับ?
ว. แน่นอนเทียวครับ มีบทเรี ยนหลายอย่างที่เราจะเรี ยนได้จากผลไม้เปลือกแข็ง เช่นถัว่ ลิสง
เจริ ญเติบโตงอกงาม ภายใต้ดินมืด เราเป็ นคนอย่างไร เราทาอย่างไร เมื่อเราอยูแ่ ต่ผเู ้ ดียว จะพิสูจน์วา่ เรา
จะทาอย่างไรเมื่ออยูต่ ่อหน้ามนุษย์ท้ งั หลาย ถัว่ ลิสงมีรูปคด ๆ งอ ๆ เสมอ แต่ปกติมนุษย์ก็เป็ นเหมือนถัว่
ลิสง กล่าวคือมีใจคด ๆ งอ ๆ เหมือนกัน มนุษย์ทุกคนมีบาปในชีวติ ของตนพระเจ้าเท่านั้นที่จะทาให้เขา
เป็ นคนซื่อตรงได้
ผลไม้เปลือกแข็งบางชนิดมีลาต้นสู งมาก
ดังนั้นคริ สเตียนควรเป็ นผูท้ ี่อยูส่ ู งกับพระคริ สต์
มะพร้าวเป็ นผลไม้เปลือกแข็งที่น่าประหลาดมากชนิดหนึ่ง มะพร้าวขึ้นเป็ นต้นสู งมาก คนที่ปีนเก่ง
เท่านั้นจึงจะตัดเอาลูกของมันลงมาได้ มะพร้าวมีเปลือกแข็ง หนาประมาณหนึ่งนิ้ว แล้วมีกะลาแข็งมาก
ข้างในเป็ นเนื้อและมีน้ าที่หวานอร่ อย มะพร้าวแต่ละทะลายมีน้ าหนักหลายกิโลกรัม แต่ถึงกระนั้นยัง
สามารถแขวนอยูไ่ ด้ดว้ ยก้านเล็ก ๆ แม้พายุกไ็ ม่สามารถทาให้มะพร้าวหล่นลงมาเองได้ง่าย ๆ หรื อถ้า
หล่นลงมาลูกของมันก็มกั ไม่แตกง่าย ๆ ดังนั้นคริ สเตียนต้องทนทานต่อพายุของชีวิต แต่จะยังติดอยูก่ บั
ต้นไม้แห่งชีวิตคือพระเยซูคริ สต์ เราเรี ยกมะพร้าวว่าตูเ้ ย็นของพระเจ้า เพราะว่าเมื่อเราผ่ามะพร้าวออกน้ า
มะพร้าวจะเย็นกว่าอากาศภายนอก และน้ ามะพร้าวหวานและชื่นใจ คริ สเตียนทุก ๆ คนควรมีจิตใจอ่าน
หวาน ผลไม้เปลือกแข็งแทบทุกชนิดมักกินมันและอร่ อยมาก และมีราคาดีในตลาดเสมอ คริ สเตียนก็
เหมือนกันมีค่ามาก ท่านมีค่ามากเท่าไร?
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บทที่ 13 ใบไม้
ท. ข้าพเจ้ารู้สึกแปลกใจมากที่เห็นต้นไม้งอกและผลิใบออกมา ท่านทราบเรื่ องราวของใบไม้
อย่างไร ท่านได้รับบทเรี ยนอย่างไรบ้างจากใบไม้?
ว. พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงสามารถสร้างใบไม้ได้ ใบไม้แต่ละใบมีชีวติ ใบไม้ทุก ๆ ใบเกิดมาเพื่อ
ตาย หากว่าต้นไม้ไม่มีใบเลยมันจะไม่ออกผล เราไม่สามารถอธิ บายความลึกลับของใบไม้ได้ แต่อย่างไร
ก็ตามเมื่อใบไม้ได้รับแสงแดด อากาศและน้ าจากราก ใบไม้จะทาสิ่ งเหล่านั้นเป็ นอาหาร ซึ่ งจะส่ งเข้าไป
ในผลไม้ที่เราชอบรับประทานใบไม้ของต้นไม้บางชนิด ช่วยปรุ งแกงให้มีรสอร่ อยขึ้นแท้จริ งเรากิน
ใบไม้ของผักธรรมดา เช่นผักดาดและกะหล่าปลี และต้นหอม
ท. มีใบไม้สักกี่ใบในหนึ่งต้น?
ว. ข้าพเจ้าไม่เคยนับ ใบไม้มีเป็ นพัน ๆ หมื่น ๆ ใบ ขึ้นอยูก่ บั ขนาดแห่งลาต้นของมัน และโปรด
จาไว้ดว้ ยว่าใบไม้ทุก ๆ ใบไม่เหมือนกันเลยจนใบเดียว ถูกแล้ว ท่านพูดว่าใบมะม่วงก็ไม่เหมือนใบส้ม
ยิง่ กว่านั้นไม่มีใบมะม่วงสองใบที่เหมือนกัน นี่เป็ นเรื่ องจริ งสาหรับต้นไม้ทุกชนิด ท่านลองไปสารวจดู
ด้วยตนเองเถิด น่าประหลาดใจมิใช่หรื อ? และทานองเดียวกันมนุษย์สองคนรู ปร่ างหน้าตาก็ไม่
เหมือนกันเลย พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงสามารถกระทาการอัศจรรย์เช่นนี้ได้ แต่ถึงกระนั้นพระเจ้าทรง
เนรมิตเราทุก ๆ คนให้มีลกั ษณะตามพระฉายาของพระองค์
ใบไม้มีอายุอยูไ่ ด้ไม่นานนัก ใบไม้อยูไ่ ด้ไม่กี่สัปดาห์หรื อกี่เดือนแล้วมันก็หล่นและแห้งตาย ใน
พระธรรมอิสยาห์ 64:6 เราอ่านดังนี้วา่ “พวกข้าพเจ้าทั้งหมดก็เหี่ ยวแห้งไปเหมือนกับใบไม้” เราอยูใ่ น
โลกนี้ประเดี๋ยวเดียวไม่กี่ปี หรื ออาจอายุยนื ถึงเจ็ดสิ บหรื อแปดสิ บปี หรื อมากกว่านั้น แต่มนุษย์เราไม่ใช่
ตายเหมือนใบไม้หรื อตายอย่างสัตว์เดรัจฉาน ซึ่ งเป็ นการตายโดยไม่มีความหวังใด ๆ ทั้งสิ้ น พระเยซู
ตรัสว่า “ผูใ้ ดเชื่อวางใจในเรา เขาจะไม่ตายเลย แต่จะมีชีวิตนิรันดร์ ” ท่านมีชีวติ นิรันดร์ แล้วหรื อ?
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บทที่ 14 ร่ างกายของเรา
ท. ท่านเคยบอกแล้วว่ามนุ ษย์เราต่างกับสัตว์และต้นไม้ ขอช่วยกรุ ณาชี้แจงให้เราทราบว่า
ร่ างกายของเรานี้มีบทเรี ยนสอนใจอย่างไรบ้าง?
ว. เราควรจะขอบพระคุณพระเจ้าหลายประการ พระเจ้าทรงเนรมิตอวัยวะทุกส่ วนในร่ างกาย
ของเรานี้ลว้ นแต่ถูกต้องทั้งสิ้ น
เราควรขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับฟันที่เข้าคู่กนั ได้ ท่านไม่ได้ทาอะไรเลยแก่ฟัน และคุณแม่
ของท่านก็ไม่ได้ทาอะไรให้แก่ฟันของท่าน พระเจ้าเป็ นผูป้ ระทานฟันเหล่านี้ให้แก่เรา
ท่านเคยนึกขอบพระคุณพระเจ้าบ้างไหมที่พระเจ้าทรงเนรมิตจมูก บนใบหน้าให้จมูกของท่าน
หันลงข้างล่าง? ถ้าบังเอิญจมูกของท่านหันกลับขึ้นข้างบน ทุกครั้งที่ฝนตก ท่านคงจะสาลักน้ าตาย
เพราะน้ าฝนไหลเข้าเต็มจมูกและทุกครั้งที่ท่านจาม ก็คงจะพัดเอาหมวกของท่านปลิวไป
พระเจ้าทรงให้ตาของเราตั้งอยูใ่ นโพรงลึกมีกระดูกแข็งไว้ป้องกัน และมีคิ้วเพื่อคอยดักจับฝุ่ น
แต่ถึงกระนั้นมีกี่คนในพวกเราที่นึกขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงป้ องกันรักษาตาของเราให้ปลอดภัย
เช่นนี้? นอกจากนั้นพระองค์ยงั ซ่อนหัวใจ ซึ่ งเป็ นอวัยวะสาคัญที่สุดของร่ างกายไว้ภายในกระดูกซี่โครง
ซึ่งเป็ นเหมือนลูกกรงเหล็ก และมีแขนเพื่อป้ องกันอีกชั้นหนึ่ง แต่โดยมากเราก็มกั รู ้สึกเฉย ๆ และลืม
ขอบพระคุณพระเจ้า
ท. อะไรที่ทาให้หวั ใจเต้น?
ว. นัน่ เป็ นปั ญหาที่ยงุ่ ยากแก่นายแพทย์ต้ งั แต่เริ่ มแรก มีวาระหนึ่งในชีวิตของทารกที่ยงั ไม่คลอด
จากครรภ์มารดาหัวใจของเด็กยังไม่เต้น หัวใจเพิ่งจะก่อเป็ นรู ปร่ างขึ้นเท่านั้น ครั้นแล้ววันหนึ่ง หัวใจนั้น
แม้วา่ ยังเล็กอยูก่ ็เริ่ มเต้นเป็ นครั้งแรก เหตุไรหัวใจจึงทางานเช่นนั้น? แม่หรื อพ่อของทารกนั้นไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับหัวใจเลย แน่นอน เด็กมิได้เจตนาที่จะบังคับหัวใจให้เต้น พระเจ้าเป็ นผูใ้ ห้หวั ใจเริ่ มเต้น
และเป็ นพระเจ้าเท่านั้นที่จะให้หวั ใจหยุดเต้น พระเจ้าผูส้ ร้างหัวใจ และเป็ นผูท้ รงให้หวั ใจเริ่ มเต้น และ
เป็ นผูใ้ ห้หวั ใจหยุดเต้น พระองค์ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เรามอบดวงใจของเรานี้ถวายแด่พระองค์เจ้า
ข้อพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งคือ พระเจ้าทรงมีพระมหากรุ ณาธิ คุณที่ทรงให้มีระบบการหล่อลื่นใน
ร่ างกายของเรา ร่ างกายของเรานี้มีขอ้ ต่อหลายแห่ง เช่นข้อศอก หัวเข่า ข้อมือ ลาคอ สมมุติวา่ พวกเรา
จะต้องหิ้ วกระป๋ องน้ ามันมาใส่ ที่ขอ้ ต่อ เราจะต้องมีงานเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย เราอาจลืมบางข้อ แล้วมัน
จะออกเสี ยงดังและแข็งทื่อ จะมีใครนอกจากพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยูซ่ ่ ึ งทรงสามารถจัดการให้ขอ้ ต่อ
ของเราทุกข้อมีน้ ามันหล่อลื่นอยูต่ ามปกติ
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แล้วนอกจากนั้นระบบการสู บฉี ดโลหิ ตพิสูจน์วา่ พระเจ้าทรงมีแผนการสาหรับร่ างกายของเรา
โลหิ ตไหลผ่านปอดเพื่อรับอากาศอ๊อกซิ เจน โลหิ ตจะต้องไหลผ่านกะเพาะเพื่อรับอาหาร โลหิ ตต้อง
ไหลผ่านตับและไต เพื่อชาระให้บริ สุทธิ์ มีเส้นโลหิ ตยาวประมาณ 20 กิโลเมตรไปทัว่ ร่ างกาย ดังนั้น
พระเจ้าได้เนรมิตเครื่ องสู บที่มหัศจรรย์ ที่จะสู บฉี ดโลหิ ตไปทัว่ ร่ างกาย ไม่ตอ้ งมีคนเฝ้ าหัวใจ แต่หวั ใจ
ทางานตลอด 24 ชัว่ โมง
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บทที่ 15 บทสรุป
ท. ต้นไม้และสัตว์เจริ ญโตใหญ่ข้ ึนดีข้ ึนและเป็ นประโยชน์มากขึ้นหรื อ?
ว. เปล่าหรอก ทุก ๆ สิ่ งในโลกกาลังมีสภาพที่เสื่ อมลงทุกทีไปตามอายุของมัน ตอนแรก ๆ
ต้นไม้จะให้ผลใหญ่หวานอร่ อย แต่เมื่อต้นไม้น้ นั ผลิตผลฤดูแล้วฤดูเล่าผลก็เล็กลง และรสก็ไม่ค่อย
หวาน ตัวอย่างเช่นมะเขือเทศที่เคยออกผลโต น้ ามาก อร่ อยน่ารับประทาน จะกลายเป็ นมะเขือเทศชนิด
ที่ไม่มีรสดี ถ้าหากว่าชาวสวนจะไม่ระมัดระวังให้จงดี สัตว์เลี้ยงของเราจะไม่เจริ ญเติบโตใหญ่และ
สวยงาม หากว่าเราให้อาหารและพิทกั ษ์รักษามันไม่ดี ทารกที่เกิดจากพ่อแม่ซ่ ึ งเป็ นปราชญ์จาก
มหาวิทยาลัย จะกลายเป็ นคนโง่เง่าเต่าตุ่นหรื ออาจกลายเป็ นมนุษย์ดุร้าย เว้นแต่บิดามารดาจะได้อบรม
สั่งสอนและให้ความอารักขาอย่างดีเลิศ ไม่มีอะไรเลยที่ปล่อยไว้ตามธรรมชาติจะดีข้ ึนเองได้ในชีวติ นี้
แต่ตรงกันข้ามกลับเลวลง
ท. เมื่อเป็ นเช่นนี้หลักวิวฒั นาการจริ งหรื อ?
ว. ไม่ใช่เด็ดขาด ทฤษฎีของวิวฒั นาการสอนว่า ชีวติ มาจากสัตว์แซลล์ ๆ เดียว ที่มีชีวติ แหวก
ว่ายอยูใ่ นทะเล และหลังจากเวลาผ่านมาหลายล้านปี เซลล์ตวั นี้ก็ข้ ึนมาอยูบ่ นบก เลยกลายเป็ นสัตว์บก
เมื่อเป็ นสัตว์บกอยูน่ านเข้าก็กลายเป็ นสัตว์ใหญ่ข้ ึน จนในที่สุดกลายเป็ นลิงแล้วลิงก็กลายเป็ นมนุษย์
เป็ นแต่เพียงทฤษฎี คาว่าทฤษฎีหมายความว่า ความเห็นซึ่ งพิสูจน์ไม่ได้วา่ เป็ นจริ ง บางคนก็พดู ถึง
วิวฒั นาการประหนึ่งว่าเป็ นเรื่ องจริ ง ตาราในโรงเรี ยนบางเล่มอาจบอกว่าเป็ นความจริ ง แต่การเขียนนั้น
ไม่พิสูจน์วา่ เป็ นความจริ ง สัตว์ชนิดเดียวกันที่เราเห็นทุกวันนี้ ก็มีผคู ้ น้ พบซากสัตว์น้ นั จมหิ นอยูเ่ ป็ น
เวลานาน - นานมาแล้ว
พระคริ สตธรรมคัมภีร์สอนเราว่า เมื่อปฐมเดิมนั้นพระเจ้าทรงเนรมิตสัตว์ป่าบนแผ่นดิน ตาม
ชนิดของมันและวัว ควายตามชนิดพืชพันธุ์ของมัน และสรรพสัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดินตามพืชพันธุ์
ของมัน และพระเจ้าทรงเนรมิต “สร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์”
พระเจ้าทรงกระทาสิ่ งที่น่าประหลาดมหัศจรรย์หลายสิ่ งหลายประการ ดังที่เราได้อ่านมาแล้วใน
หนังสื อเล่มนี้ก็ดี และที่อื่น ๆ อีกหลายพันเรื่ องก็ดี ซึ่ งเราไม่มีที่พอจะกล่าวในเล่มนี้ เหตุไรพระเจ้าทรง
เนรมิตสร้างสิ่ งเหล่านี้ข้ ึนมา? ทั้งนี้ก็เพื่อเราจะได้ถวายพระเกียรติและปฏิบตั ิพระองค์ ท่านเต็มใจจะ
ถวายพระเกียรติและปฏิบตั ิพระองค์ดว้ ยหรื อ?
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