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พระเจ้ าทรงพระชนม์ อยู่จริง!
อ่ านตรงนีก้ ่ อน
การที่ท่านจะรู ้วา่
“พระเจ้าทรงพระชนม์อยู”่
จริ งหรื อไม่น้ นั ท่านไม่จาต้องเป็ นอาจารย์
มหาวิทยาลัยซึ่ งมีปริ ญญาพ่วงท้ายยาวเหยียดหรอก
ท่านคิดว่า บุคคลที่สามารถเข้าใจว่าพระเจ้ามีจริ งนั้น จะต้องเป็ นบุคคลในระดับอาจารย์
มหาวิทยาลัย ซึ่ งมีปริ ญญาพ่วงท้าย ยาวเหยียดกระนั้นหรื อ? ข้าพเจ้าขอตอบว่าไม่จาเป็ นหรอก
เพราะสรรพสิ่ งทั้งหลายในโลกนี้ ก็ได้สาแดงถึงฝี พระหัตถ์ของพระองค์อย่างแจ่มชัด ตระหนัก
แน่แก่ใจของมนุษย์ทุกคนว่า มีพระผูท้ รงสร้าง เพียงแต่ท่านจะมองดู ผืนแผ่นดินและท้องทะเล ดูหมู่นก
ในอากาศและสิ งสาราสัตว์ตามพื้นดิน ฤดูร้อนและฤดูหนาว กลางวันและกลางคืน สิ่ งเล็กน้อยเพียงธุ ลี
จนถึงสิ่ งใหญ่โตมโหฬาร ต่างประกอบกันขึ้นเป็ นคณะนักร้องของพระเจ้า ประสานเสี ยงกระตุน้ เตือน
ท่านให้ยอมรับถึงพระปั ญญาอันเลิศประเสริ ฐ และฤทธานุภาพของพระเจ้าผูท้ รงสร้าง
จงแหงนดูทอ้ งฟ้ า จงก้มหน้าดูพ้นื ดิน จงมองไปรอบ ๆ หรื อจะมองไปทางไหนก็ตาม ท่านจะ
พบกับพยานหลักฐานอันสมบูรณ์ของพระเจ้า ดูซิ ต้นหญ้าจานวนมากมายเหลือคณานับกาลังชูยอดของ
มัน เพื่อที่จะเป็ นพยานถึงผูไ้ ด้ปลูกมันขึ้นมา เม็ดฝนจานวนล้าน ๆ ที่ตกลงมายังพื้นโลก ก็สาแดงถึง
ความเมตตากรุ ณาอันใหญ่หลวงของพระผูท้ รงบันดาล นกนานาชนิด บินวนเวียนไปมา ปกคลุมอยู่
เหนือฟากฟ้ า ขับกล่อมเสี ยงเพลงอันไพเราะอย่างไม่รู้จกั เหน็ดจักเหนื่ อย ก็เพื่อจะสาแดงถึงฤทธิ์ อานาจ
อันไม่มีขีดจากัดของพระองค์ในการออกแบบสร้างสรรค์
และไม่วา่ ท่านจะใช้กล้องจุลทรรศน์หรื อ
กล้องโทรทรรศน์ เพื่อที่จะสารวจดูสิ่งเหล่านี้ คาตอบที่ได้ก็ยงั คงเหมือนเดิม คือพระเจ้าเป็ นผูท้ รงสร้าง
แต่ยงั มีพยานหลักฐานที่สาคัญอีกชิ้นหนึ่ง ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นสิ่ งมหัศจรรย์สุดยอด ในสรรพสิ่ งที่
ได้ทรงสร้าง พยานหลักฐานชิ้นนั้นคือ ร่ างกายมนุษย์
ร่ างกายของมนุษย์สาแดงถึงหัตถกิจอันประเสริ ฐเลิศของพระเจ้าอย่างเด่นชัดที่สุด
มนุษย์
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทุกชนิดได้อย่างยอดเยีย่ ม มนุษย์มีเรื อนร่ างที่ได้สัดส่ วนที่สุด
มนุษย์มีความสามารถเป็ นเลิศ ทั้งร่ างกายและสติปัญญา นี่ แหละ คือสิ่ งที่เราเรี ยกว่า ร่ างกายมนุษย์
เราจะว่าอย่างไรกัน
เรายังจะต้องการพยานหลักฐานอะไรอีกหรื อ
ร่ างกายมนุษย์ซ่ ึ ง
ประกอบด้วยสิ่ งมหัศจรรย์เหลือที่จะคณานับ ก็น่าจะเพียงพอแล้วไม่ใช่หรื อ
ท่านผูม้ ีปัญญา เมื่อท่านเข้าใจสิ่ งเหล่านี้แล้ว ท่านยังจะไม่ยอมสนใจพระเจ้าอีกหรื อ ในเมื่อทั้ง
ฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลกก็ประกอบไปด้วยพระหัตถกิจของพระองค์ ท่านอาจจะไม่สนใจในเพื่อนฝูง
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ไม่ใยดีในความรู ้ ชังน้ าหน้าตัวท่านเอง ไม่เอาใจใส่ กบั อาหารการกิน แต่ทา่ นจะไม่เอาใจใส่ กบั พระเจ้า
ได้อย่างไร เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็ นความสว่าง... เป็ นชีวิต...เป็ นความรัก...ฯลฯ
หวังว่า หนังสื อเล่มนี้จะช่วยให้ตาของท่านสว่างขึ้น พอที่จะยอมรับความจริ งของพระองค์
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หัวแม่ มอื ของเรา
ข้าพเจ้าจะบอกท่านว่า ทุก ๆ ครั้งที่ทา่ นยกมือของท่านขึ้นดู ท่านควรที่จะโค้งคารวะ และ
ขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับเครื่ องมืออันน่าพิศวง ซึ่ งติดสนิทอยูก่ บั ข้อมือท่าน เพราะว่าท่านจะไม่
สามารถหาเครื่ องมือเครื่ องจักรอันไหนในโลก ที่มีประสิ ทธิ ภาพพอจะนามาเปรี ยบกับหัวแม่มือของ
ท่านได้เลย ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องความชานาญงาน ความคล่องตัว และการใช้ประโยชน์
ขอให้เรามาพิจารณาถึงประสิ ทธิ ภาพของมือ ในการทาสิ่ งต่าง ๆ มือสามารถทาสิ่ งที่เล็กและ
ละเอียดที่สุด จงสังเกตดู ช่างนาฬิกา ช่างเจาะเหล็ก ช่างศิลป์ บุคคลเหล่านี้จะต้องมีความสามารถมากใน
งานที่จะต้องใช้ความพิถีพิถนั เหล่านั้น แต่ถา้ เขาไม่มีมือที่มีประสิ ทธิ ภาพเหมาะสมกับงานชนิดนั้นแล้ว
เขาก็จะไม่มีวนั ทาได้เลย นักดนตรี ก็ดี เสมียนพิมพ์ดีดก็ดี ช่างเครื่ องกลก็ดี จะต้องมีมือที่มีความสามารถ
และชานาญจริ ง ๆ
พูดถึงเรื่ องความแข็งแรง มือก็เป็ นสิ่ งที่แข็งแรงด้วยเหมือนกัน เราจะเห็นว่า ช่างไม้ ชาวนา คน
ขุดคู และช่างก่อตึก เขาเหล่านี้จะต้องใช้มือที่แข็งแรงมากในทางานของเขา ข้าพเจ้าอยากจะถามท่านว่า
ท่านเคยสัมผัสมือกับคนที่มีอาชีพเหล่านี้บา้ งไหม ท่านรู ้ไหมว่า มีบางคนที่มือของเขาแข็งราวกับคีม
เหล็กทีเดียวล่ะ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ จะเป็ นงานหนักหรื องานเบา งานหยาบ หรื องานประณี ต มือก็
พร้อมเสมอที่จะปรับตัวของมันให้เหมาะสมกับงานชนิดนั้น ๆ
ท่านเห็นแล้วหรื อยังว่า มือของเราได้รับการออกแบบมาอย่างน่าอัศจรรย์จริ ง ๆ ทีน้ ีขอให้เรามา
พิจารณากันสักนิดหนึ่งถึงกล้ามเนื้ออันทรงประสิ ทธิ ภาพซึ่ งควบคุมการทางานของมือ กล้ามเนื้อเหล่านี้
ไม่ได้อยูใ่ นบริ เวณฝ่ ามือ หรื ออยูบ่ ริ เวณรอบ ๆ นิ้วมือ เพราะถ้าเช่นนั้นแล้ว หากเราใช้มือบ่อย ๆ
กล้ามเนื้อจะเจริ ญเติบโตและแข็งแรงขึ้นซึ่ งก็จะเป็ นผลให้มือหนามาก และเชื่องช้าไม่ทนั การ แต่ช่างน่า
อัศจรรย์จริ ง ๆ ที่กล้ามเนื้ อของมือกลับไปอยูบ่ ริ เวณปลายแขนโดยมีเส้นเอ็น (Tendon) ที่แข็งแรง
เชื่อมต่อกับมือและนิ้วทั้งห้า ใครล่ะที่เป็ นผูว้ างแผนการอันประเสริ ฐเช่นนี้ ทีน้ ีเรามาพูดกันถึงเรื่ องหัว
แม่มือ ใครล่ะที่เป็ นผูอ้ อกแบบหัวแม่มือ แน่นอนที่สุดถ้ามีผอู ้ อกแบบบุคคลผูน้ ้ นั จะต้องเป็ นนัก
ประดิษฐ์ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด ตลอดทุกยุคทุกสมัยเราจะทาอะไรได้บา้ งถ้าเราไม่มีหวั แม่มือ ข้าพเจ้าขอบอก
ท่านว่า “นิ้วโป้ ง” ของเรานี้แหละที่เป็ นกุญแจสาคัญที่นาไปสู่ ความเจริ ญก้าวหน้า เป็ นบิดาแห่งเครื่ องมือ
เป็ น “ยาดา” แห่งการผลิต ก็หากปราศจากหัวแม่มือแล้ว โลกแห่งเครื่ องจักรกลสมัยใหม่จะไม่มีวนั
เกิดขึ้นได้เลย
มือของท่านสามารถซ่อมแซมตัวของมันได้ดว้ ย เมื่อท่านทามีดบาดมือตัวเอง หรื อตอกตะปู
พลาดไปถูกเอานิ้วมือ หรื อเมื่อท่านเอามือไปจับอะไรก็ตามที่ร้อน จนทาให้มือของท่านไหม้พอง ท่านรู ้
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ไหมว่า มือของท่านจะรี บซ่อมแซมและบาบัดความเสี ยหายที่จะเกิดแก่มนั อย่างทันทีทนั ใด โดยในตอน
แรก บริ เวณที่ได้รับบาดเจ็บจะเกิดอาการปวดแสบปวดร้อน หรื อระบม ทาให้ท่านไม่สามารถใช้มนั ได้
มากนัก ต่อจากนั้นมันจะสร้างเครื่ องป้ องกันขึ้นอย่างเร่ งรี บ เพื่อปกคลุมบริ เวณที่ได้รับบาดเจ็บนั้น ที่เรา
เรี ยกว่า “แผลตกสะเก็ด” (scab) และในบริ เวณใต้แผลตกสะเก็ดนั้น มีคนงานตัวกระจิ๋วที่มองเห็นไม่ได้
ด้วยตา กาลังทางานอยูอ่ ย่างคล่องแคล่ว เพื่อที่จะขนเอาเซลที่ถูกทาลายไปทิ้งเสี ย และลาเลียงเอาเซลล์
ใหม่เข้ามาแทนที่เป็ นระบบการทางานที่น่าทึ่งจริ ง ๆ และในเวลาไม่นานนัก ความเสี ยหายก็ได้รับการ
บาบัด และมือของท่านก็จะหายเป็ นปกติเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
ในชัว่ ชีวติ ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอยากจะเห็นนักประดิษฐ์รถยนต์แบบที่มีกลไก สามารถ
ซ่อมแซมและบาบัดความเสี ยหายได้เช่นเดียวกับมือของมนุษย์ คราวนี้ หนั มาพิจารณาเล็บมือของท่าน
บ้าง ขอให้ท่านตอบปั ญหาที่ขา้ พเจ้าจะถามท่านสักสองสามข้อ ข้อแรก “เล็บมือของท่าน เป็ น
สิ่ งประดิษฐ์ที่ล้ าเลิศใช่ไหม?” ข้อสอง “สมมุติวา่ ท่านสามารถออกแบบส่ วนต่าง ๆ ในร่ างกายของท่าน
ท่านจะออกแบบปลายนิ้วมือของท่านเป็ นรู ปใด? อย่างไร? ท่านเห็นแล้วหรื อยังว่า เล็บมือจะต้องแข็ง
พอสมควร ถึงกระนั้นท่านก็ยงั ไม่สามารถที่จะนาเอากระดูกมาไว้ตอนปลายของนิ้วได้ เพราะกระดูกจะ
ทาให้ผวิ หนังถลอก แต่เล็บที่เป็ นเล็บของท่านเดี๋ยวนี้ เป็ นสิ่ งที่น่าอัศจรรย์จริ ง ๆ เล็บมีคุณสมบัติคือ แข็ง
และสวยงาม นอกจากนี้ยงั มีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่ งคือ เล็บไม่รบกวนความรู ้สึกอันแผ่วเบาของ
การสัมผัส และข้อที่สาม ที่ขา้ พเจ้าจะถามท่านคือ ถ้าท่านไม่มีเล็บมือ ท่านจะเอาอะไรเกา”
มีระบบต่าง ๆ มากมายที่อยูใ่ นมือของเรา ได้แก่ ระบบการทาความร้อนโดยเลือด “อุ่น” ระบบ
การทาความเย็นโดยต่อมเหงื่อ นอกจากนี้ก็ยงั มีระบบประสาทที่ช่วยในการทางานของกล้ามเนื้อ และ
ช่วยให้ระบบต่อมน้ าเหลืองผลิตน้ าเหลืองขึ้นหล่อเลี้ยงข้อต่อ เราจึงไม่ตอ้ งเป็ นห่วงว่ามือของเราจะขาด
แคลนน้ ามัน เพราะเพียงแต่เรากินอาหารให้เพียงพอทุกวัน มือก็จะผลิตน้ ามันออกมาหล่อเลี้ยงตัวของ
มันเอง โดยอัตโนมัติ
ท่านเคยได้สังเกตบ้างหรื อไม่วา่ ผิวหนังที่ฝ่ามือของท่านนั้นมีลกั ษณะที่แตกต่างไปจากผิวหนัง
ตอนหลังมือ ผิวหนังที่ฝ่ามือนั้นไม่ลื่น ทาให้เราสามารถจะจับยึดสิ่ งต่าง ๆ ไว้ได้ ส่ วนขนที่หลังมือมีไว้
เพื่อใช้ประโยชน์เช่นกัน คือเป็ นสัญญาณเตือนภัยให้แก่มือ
แน่นอนทีเดียว ความมหัศจรรย์ในมือของเรา ย่อมจะนาให้เราคิดถึงช่างประดิษฐ์ผเู ้ ยีย่ มยอด คือ
ไม่ได้เกิดขึ้นเองเป็ นแน่แต่มือได้รับการออกแบบมาเป็ นอย่างดี และผูท้ ี่ออกแบบก็คือพระเจ้า พระเจ้าได้
ทรงสร้างมือของเราขึ้นมา ให้ทาหน้าที่ที่สาคัญสุ ดยอดคือ ใช้ในกิจการที่พระองค์พอพระทัย
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ขบวนรถพ่วงในร่ างกายของท่ าน
(ระบบวงจรโลหิ ต)
เป็ นความจริ งทีเดียวที่จะกล่าวว่า การศึกษาเรื่ องราวเกี่ยวกับชีวติ นั้น สิ่ งสาคัญอันหนึ่ งที่จะเว้น
เสี ยมิได้ก็คือ การศึกษาถึงร่ างกายอันน่าพิศวงที่เราอาศัยอยู่ ร่ างกายของมนุษย์น้ นั เป็ นองค์ประกอบของ
สิ่ งมหัศจรรย์จานวนนับล้าน ๆ สิ่ ง ซึ่ งถ้าจะเปรี ยบเทียบกับเครื่ องจักร ก็เป็ นเครื่ องจักรที่ทรง
ประสิ ทธิ ภาพที่สุด และทาหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดด้วย
ในปั จจุบนั นักเรี ยนทุกคนรู ้ดีวา่ ร่ างกายของคนเราดารงอยูไ่ ด้ดว้ ยวงจรของ ๆ เหลวชนิดหนึ่ง
เรี ยกว่า โลหิ ต ซึ่ งมีอยูใ่ นร่ างกายประมาณ 6 คว้อต (Quart) โลหิตมีความสาคัญมากเท่า ๆ กับชีวติ เพราะ
ถ้าปราศจากโลหิ ต ชีวติ จะอยูไ่ ด้อย่างไร โลหิ ตมีหน้าที่ถึงพันประการ แต่หน้าที่ส่วนใหญ่ของมันยังไม่มี
ใครสามารถเข้าใจได้
เราพอจะเปรี ยบเทียบเรื่ องการไหลเวียนของโลหิ ตในร่ างกายได้กบั ขบวนรถไฟที่ยาวมากจนไม่
มีที่สิ้นสุ ด รถไฟขบวนนี้ประกอบด้วยรถตู ้ (คือเม็ดโลหิ ตแดง) ถึง 25 ล้านล้านตู ้ (เม็ด) ใช่ นี่ เป็ นตัว
เลขที่ถูกต้อง วิง่ ในลักษณะวนเวียนบนทางรถไฟ (คือระบบวงจรโลหิต) อันประกอบด้วยทางแยก ทาง
ย่อยมากมายนับรวมกันเป็ นระยะทางถึงหนึ่งหมื่นไมล์ (บางคนก็วา่ 5 หมื่นไมล์) โอ แทบไม่น่าเชื่อที่
ระบบวงจรโลหิ ตของเราใหญ่โตกว่า บริ ษทั รถไฟที่ใหญ่โตที่สุดของโลก 3 บริ ษทั รวมกันเสี ยอีก
ทีน้ ีเรามาเริ่ มเรื่ องของเม็ดโลหิ ตแดง ซึ่ งเคลื่อนเข้าไปอยูใ่ นโรงสู บ ที่เราเรี ยกว่า หัวใจ และ
โลหิ ตแดงอีกนัน่ แหละ ที่เข้าไปอยูใ่ นลาไส้เพื่อรับเอาอาหารที่ยอ่ ยแล้ว นาไปเลี้ยงส่ วนต่าง ๆ ของ
ร่ างกาย และเมื่อมันทาหน้าที่ของมันเสร็ จเรี ยบร้อย ก็จะเคลื่อนขบวนเข้าโรงสู บคือ หัวใจ คราวนี้ หวั ใจ
ก็ฉีดอย่างแรง ดันเอาขบวนรถไฟ (โลหิ ตดา) ออกมา และส่ งต่อไปยังปอด เพื่อจะไปรับเอาออกซิ เจน
ซึ่งจะทาให้โลหิตที่เสี ยกลับใช้การได้อีก และที่ปอดนั้นก็มีเนื้อที่กว้างขวางมากคือประมาณ 370 ตาราง
หลา มีรางรถไฟสายสั้น ๆ อยูเ่ ต็มไปหมด พอที่จะให้ขบวนรถตูแ้ ล่นเข้าไปบรรทุกเอาออกซิ เจนออกมา
ได้อย่างสบาย
จากปอดก็กลับไปสู่ หวั ใจอีกครั้งหนึ่ง และด้วยแรงผลักดันที่รุนแรงกว่าเดิม ขบวนรถไฟ
(โลหิ ตแดง) ก็จะพุง่ ออกไปทุกทิศทางทั้งทางเหนือและทางใต้ ทางเหนื อวิง่ ไปสุ ดเอาที่สมอง ส่ วนทาง
ใต้ก็ไปสุ ดเอาที่หวั แม่เท้า ในตอนแรกรถไฟขบวนนี้จะต้องผ่านอุโมงค์ใหญ่ และต่อไปก็เป็ นอุโมงค์เล็ก
ลงไปตามลาดับ ในที่สุดก็มาถึงอุโมงค์ที่เล็กมากจนรถตู ้ (เม็ดโลหิ ตแดง) จะต้องค่อย ๆ เรี ยงเดี่ยวเข้าไป
ทีละตู ้ ๆ และอัตราความเร็ วของรถไฟซึ่ งแต่แรก คือในตอนออกจากอุโมงค์ใหญ่ที่หวั ใจประมาณ 12
นิ้ว ต่อวินาที กลับลดลงเหลือประมาณ 1 นิ้ว ต่อนาที คือคลานอยูใ่ นอุโมงค์ที่เล็กยิง่ กว่าเส้นผม
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แต่นี่เป็ นสิ่ งที่ดี และเป็ นส่ วนหนึ่งในแผนการของพระเจ้าด้วย เพราะว่าการที่รถไฟเคลื่อน
ขบวนช้า ๆ ผ่านอุโมงค์เล็ก ๆ ดังกล่าว เซลล์ของร่ างกายที่กาลังต้องการอาหาร ซึ่ งอยูต่ ามทางรถไฟนั้น
ก็ยดื ตัวออกมารับเอาอาหารและออกซิ เจน
และเมื่อมันหดตัวกลับ
มันจะทิ้งของเสี ยและ
คาร์บอนไดออกไซด์ไว้ที่รถตูส้ ี แดง (คือโลหิ ตแดง) ที่วา่ งเปล่า
ในไม่ชา้ อุโมงค์ก็จะเริ่ มใหญ่ข้ ึน และเมื่อมาถึงไต (Kidney) ก็พบกับเส้นทางที่สับสนวุน่ วายไป
หมด ขบวนรถไฟจึงเริ่ มทิ้งของเสี ยที่รับมาจากเซลล์ต่าง ๆ ที่นี่ จากนั้นก็จะกลับไปยังหัวใจและปอดอีก
ครั้ง เพื่อไปถ่ายคาร์ บอนไดอ๊อกไซด์ที่เหลือออกทิ้งเสี ย และแล้วการเดินทางอย่างมีความสุ ขก็จะเริ่ มขึ้น
อีกครั้งหนึ่ง
ถ้าจะมองในด้านอื่น ๆ ของระบบรถจักรระบบนี้แล้วจะเห็นว่า นอกจากรถตูส้ ี แดงนับล้านตู ้
เหล่านั้นแล้ว ยังมีเม็ดโลหิ ตที่ทาหน้าที่เป็ นตารวจอีกประมาณ 40 ล้านล้านเม็ด ขับขี่อยูบ่ นพาหนะเรี ยง
กันเป็ นแนวยาว ซึ่งคอยเฝ้ าพิทกั ษ์รักษาร่ างกายอยูใ่ นเครื่ องแบบขาว เราจะเรี ยกเขาว่า “เม็ดโลหิ ตขาวผู้
คุม้ กัน” (Leucocytes guards) เพราะมีความสาคัญจริ ง ๆ
เมื่อส่ วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกายเกิดความเดือดร้อนขึ้น ผูก้ ล้าหาญเหล่านี้จะรุ ดไปยังบริ เวณที่
เกิดเหตุทนั ที โดยไม่คิดถึงชี วติ ของตัวเอง พวกเขาจะเข้าไปโอบล้อมศัตรู ไว้ และจะพิฆาตศัตรู ทนั ที ถ้า
ท่านต้องการให้พวกเขาทาเช่นนั้น เท่านี้ เองภัยอันตรายก็หมดไปโดยสิ้ นเชิง และถ้าหากมีอนั ตราย
ร้ายแรงเกิดขึ้นกับร่ างกายตารวจ “เครื่ องแบบขาว” เหล่านี้ จะใช้วธิ ี การลึกลับของเขา ทวีกาลังให้มากขึ้น
จนเป็ นจานวนมหาศาล สิ่ งต่าง ๆ ที่ท่านเห็นอยูน่ ้ ี เป็ นเพียงสิ่ งเดียวเท่านั้นในบรรดาความมหัศจรรย์ของ
พระเจ้า
แน่นอนทีเดียว จุดศูนย์กลางของระบบรถจักรทั้งหมด ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญที่สุดของร่ างกาย คือ
หัวใจ “โอ คนงานของฉัน ทาไมเธอจึงเก่งอย่างนั้น เธอทางานตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ฤดูร้อน
และฤดูหนาว คนงานผูซ้ ื่ อสัตย์ของฉัน เธอยังคงทางานให้กบั ฉันไม่มีวนั หยุดวันหย่อน ในหนึ่งนาทีเธอ
เต้น 70 ครั้งด้วยจังหวะที่สวยงามและสม่าเสมอ ในปี หนึ่ง ๆ เธอเต้นถึง 40 ล้านครั้ง และถ้าหากฉันเอา
ใจใส่ และพยายามรักษาให้เธอให้สบายอยูเ่ สมอ อัตราความเร็ วที่เธอเต้นจะลดลงเพียง 3 ครั้ง ในทุก
ระยะ 10 ปี หรื อกว่านั้น”
หัวใจเป็ นเครื่ องสู บแบบง่าย ๆ แต่มีประสิ ทธิ ภาพที่สุดในโลกสามารถสู บฉีดโลหิต ซึ่งถ้าคิด
กันจริ ง ๆ แล้ว ในวันหนึ่ง ๆ หัวใจจะทาหน้าที่สูบฉี ดโลหิ ตหนักถึง 7 ตันทีเดียว มันไม่รู้จกั เหน็ดจัก
เหนื่ อย มันไม่เคยหยุดทางานเพื่อที่จะพักผ่อน มันจะทางานอย่างซื่ อสัตย์เช่นนี้เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 70 ปี
และยังมีเรื่ องราวมากกว่านี้อีก สาหรับระบบรถจักรระบบนี้ คือนอกจากจะเป็ น “รถไฟเลือด”
แล้ว ยังเป็ น “รถไฟไปรษณี ย”์ อีกด้วย ทุก ๆ วันรถไฟขบวนนี้จะลาเลียงข่าวสาร และคาสั่งต่าง ๆ ไปยัง
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อวัยวะทุกส่ วนของร่ างกาย ไม่เพียงเท่านี้ยงั บรรทุกสิ่ งอื่น ๆ ไปด้วย เช่น ฮอร์ โมน สารเคมีในร่ างกาย
โปรตีน ท่านเห็นแล้วหรื อยังว่า มันทาหน้าที่ต่าง ๆ มากมาย เป็ นทั้งทหารบก ทหารเรื อและเจ้าหน้าที่
สภากาชาด
เอาละ ทีน้ ีขา้ พเจ้าอยากจะขอร้องท่านให้มีความจริ งใจกับข้าพเจ้าบ้าง ถ้าหากข้าพเจ้าจะถาม
ท่านว่า ใครล่ะที่เป็ นผูจ้ ดั การระบบอันมหัศจรรย์ระบบนี้ข้ ึนมา? คาตอบเดียวที่ท่านจะให้ขา้ พเจ้าได้ก็คือ
พระเจ้า พระองค์เป็ นผูท้ รงจัดระบบการทางานอันน่าอัศจรรย์ระบบนี้
พระองค์ทรงไว้ซ่ ึ งสติปัญญาทั้งมวล ทรงไว้ซ่ ึ งอานาจทั้งหมดและความรักทั้งสิ้ นรวมอยูใ่ น
พระองค์ เหล่านี้คือพระลักษณะของพระเจ้าตามที่พระคัมภีร์ของพระองค์ได้กล่าวไว้ พระองค์เป็ นพระ
เจ้าผูค้ วรแก่การยกย่องสรรเสริ ญ ข้าพเจ้าอยากจะทราบว่า ท่านเคยสานึกถึงพระคุณของพระองค์ และ
ถวายเกียรติยศแด่พระองค์บา้ งหรื อไม่?
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เรามีตา 2 ดวง
เมื่อพูดถึงกล้องถ่ายรู ปที่มีความเที่ยงตรง ข้าพเจ้าใคร่ จะเรี ยนให้ท่านทราบว่า ท่านก็มีกล้อง
ถ่ายรู ปที่วเิ ศษสุ ดกับตัวท่านแล้ว “ดวงตา” ยังไงล่ะ ตามีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถจับภาพได้ท้ งั
ส่ วนกว้าง ส่ วนยาว และส่ วนลึก เรามีตา 2 ดวงจึงทาให้เราสามารถที่จะบอกได้วา่ สิ่ งนั้นสิ่ งนี้อยูใ่ กล้
หรื อไกลเพียงใดสามารถบอกได้วา่ วัตถุน้ นั ๆ กาลังเคลื่อนที่เข้ามาหรื อเคลื่อนที่ออกไป แน่นอนที่สุด
ความยุง่ ยากจะเกิดแก่เรามากมาย หากเราไม่มีความสามารถเช่นนี้ เราอาจจะกระแทกเข้ากับประตูหรื อ
เดินตกบันไดหรื อเดินชนโน่นชนนี่ และแม้แต่จะป้ อนอาหารเข้าปากตัวเอง ก็จะทาได้ไม่ง่ายนัก
ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงโปรดประทานตา 2 ดวงให้แก่เรา
ท่านเคยพิจารณา ถึงความสามารถอันน่าอัศจรรย์ใจ ในการป้ องกันตัวเองของตาหรื อไม่ ท่าน
เห็นไหมว่า ตาแหน่งของตาอยูบ่ ริ เวณตอนหน้าของศีรษะ ซึ่ งเป็ นบริ เวณที่อาจได้รับอันตรายได้ง่ายแต่
ตาก็ยงั คงรักษาความปลอดภัยไว้ได้เป็ นอย่างดี
ทาไมตาจึงไม่ได้รับอันตราย? ก็เพราะว่า มันมีลกั ษณะเว้า มีกระบอกตาซึ่ งประกอบด้วยกระดูก
เล็ก ๆ 7 ชิ้น วางประสานกันอย่างเหมาะเจาะ ทาหน้าที่ป้องกันดวงตา ได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้บริ เวณ
เหนื อตาขึ้นไป ก็มีขนตาและคิ้วคอยดักจับฝุ่ นละอองและป้ องกันเหงื่อที่จะไหลลงมาสู่ ตา อาจจะมีบาง
ท่านที่คิดว่า ขนตาและคิว้ เป็ นเพียงสิ่ งที่ไว้เพื่อความสวยงามเท่านั้น ข้าพเจ้าขอบอกว่า “ไม่ใช่อย่างนั้น”
ทั้งคิ้วและขนตามีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ แต่ถา้ หากท่านจะพูดว่า “มีไว้เพื่อความสวยงามด้วย” ละก็ ข้าพเจ้า
ก็จะไม่เถียงเลย
ในดวงตาแต่ละดวง มีเครื่ องป้ องกันลมที่สะอาด มีประสิ ทธิ ภาพและน่ามหัศจรรย์มาก ทุกครั้ง
ที่ท่านกะพริ บตา แน่นอนเปลือกตาจะปิ ดลง แต่ไม่เพียงเท่านั้น ภายในดวงตาของท่านยังมีน้ าไหล
ออกมาหล่อเลี้ยง เป็ นน้ ายาฆ่าเชื้อโรคชนิดที่ปรุ งไว้เป็ นพิเศษ เพื่อที่จะชาระล้าง “หน้าต่างแห่งจิตใจ”
ของท่าน และแล้วน้ าตาที่ฝุ่นละอองปนอยูน่ ้ นั ก็จะไหลออกจากดวงตา ผ่านทางท่อพิเศษลงมายังจมูก
ซึ่ งจมูกก็จะทาหน้าที่รวบรวมอีกทีหนึ่ง และในไม่ชา้ ฝุ่ นละอองเหล่านั้นก็จะถูก “สั่ง” หรื อ “แคะ” ออก
เหล่านี้เป็ นสิ่ งที่น่าสนใจจริ ง ๆ แต่เราจะต้องอัศจรรย์ใจเป็ นที่สุด เมื่อได้พิจารณาถึง
ส่ วนประกอบทั้งหมดของมัน เรื่ องของดวงตายังคงเป็ นเรื่ องลึกลับอยู่ เพราะแม้แต่ในยุคปั จจุบนั ซึ่ งนับ
ได้วา่ เป็ นยุคที่มีความก้าวหน้าในด้านการสารวจและศึกษาค้นคว้า ก็ยงั ไม่สามารถเข้าใจเรื่ องราวของตา
ได้ท้ งั หมด และที่รู้แล้วก็ยงั ไม่กระจ่างนัก ตัวอย่างเช่น ดวงตาประกอบด้วยเลนส์ที่มีประสิ ทธิ ภาพที่สุด
สามารถปรับตัวเองได้เป็ นเลิศ มันสามารถปรับเลนส์ให้เหมาะสมที่จะมองดูวตั ถุในระยะใกล้ ระยะไกล
ได้อย่างรวดเร็ วเกินกว่าที่เราจะประมาณออกมาเป็ นตัวเลขได้ ท่านสามารถมองดูเครื่ องบินซึ่ งบินอยูใ่ น
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ระยะห่าง 1 ไมล์ เพราะในขณะที่ท่านจ้องดูเครื่ องบินลานั้น ตาของท่านจะปรับเลนส์ให้เหมาะสมที่จะดู
ได้ทนั ที และเมื่อท่านหันกลับมาอ่านหนังสื อพิมพ์ ซึ่ งวางอยูห่ ่างท่านเพียง 2 ฟุต ดวงตาของท่านก็จะรี บ
ปรับตัวให้เข้ากับระยะ 2 ฟุตนั้นทันทีเช่นกัน
“ลูกตาดา” ของท่าน ก็มีความสามารถเป็ นพิเศษเช่นกันมันทาหน้าที่เป็ นผูค้ วบคุมและป้ องกัน
ไม่ให้แสงสว่างเข้าตามากเกินไปคือถ้ามีแสงสว่างจ้าเข้าตา มันจะหรี่ ม่านตาลงอย่างรวดเร็ วเพื่อป้ องกันมิ
ให้กลไกอันบอบบางซึ่ งอยูข่ า้ งหลังมันเกิดอันตราย แต่ถา้ หากมีแสงสลัว ๆ มันจะขยายม่านตาให้กว้าง
ขึ้น ข้าพเจ้าประหลาดใจจริ ง ๆ ว่า ใครหนอที่เป็ นผูจ้ ดั การวางสิ่ งเหล่านี้ไว้อย่างเหมาะสม? เรารู ้...
แน่นอน...
หรื อถ้าเราจะพิจารณากันเพียงเปลือกนอกของมัน เราก็ยงั อดที่จะประหลาดใจไม่ได้ กล้ามเนื้อ
7 มัดอยูใ่ นจุดที่เหมาะสมที่สุด สามารถบังคับดวงตาให้หนั ไปยังทิศทางที่ตอ้ งการได้อย่างรวดเร็ ว และ
โดยอัตโนมัติ กล้ามเนื้ อเหล่านี้มีสมรรถภาพในการทางานเป็ นยอด มันทางานโดยปราศจากเสี ยงและ
ตลอดการทางานทั้งระบบก็มีน้ าซึ่ งจัดเตรี ยมไว้เป็ นพิเศษ คอยหล่อเลี้ยงกลไกต่าง ๆ ให้ดาเนินไปด้วยดี
เรตินา หรื อเยือ่ ภายในดวงตา เป็ นจอภาพที่มีชีวิต อยูท่ างตอนหลังของลูกตา เต็มไปด้วยเส้นใย
และรู ปทรงกรวยที่ไวต่อแสง ซึ่ งความจริ งแล้วก็คือ ปลายประสาทนัน่ เอง กล่าวกันว่าเส้นประสาท
เหล่านี้มีมากกว่า 100 ล้านเส้นในลูกตาแต่ละลูก เส้นประสาทบางชนิดมีหน้าที่รับสี บางชนิดมีไว้
สาหรับดูวตั ถุในระยะไกล ๆ บางชนิดสาหรับดูส่วนสัด และบางชนิดสาหรับดูขนาด
ต่อจากปลายประสาทดังกล่าว เป็ นเส้นประสาทซึ่ งมีจานวนมากมายถึง 338,000 เส้น ทาหน้าที่
เป็ นตัวนา “ความรู้สึกรับแสง” (light impulse) หรื อจะพูดให้ง่ายเข้าก็คือ “ภาพที่ตาเห็น” ส่ งไปยังสมอง
อย่างรวดเร็ ว
ที่จริ งแล้ว เรตินา ก็เป็ นส่ วนหนึ่งของสมอง ถ้าไม่พูดถึงเซลล์เม็ดโลหิตและเซลล์อสุ จิแล้ว
เซลล์เรตินาเป็ นเซลล์ที่เล็กที่สุดในร่ างกาย ถ้าใช้กล้องจุลทรรศน์ที่กาลังขยาย 1 ล้านเท่าส่ องดู จะเห็น
เป็ นภาพคล้าย ๆ กับม้านัง่ ตัวหนึ่ง บนม้านัง่ มีกล่องไม้ขีดขวางอยูใ่ นลักษณะตั้งตรงและมีหวั ไม้ขีดผุด
ขึ้นมาเต็มไปหมด กรรมวิธีการรับภาพของเรตินา มีลกั ษณะคล้าย ๆ กับกรรมวิธีการทาให้เกิดภาพ คือ
ตั้งแผ่นฟิ ล์มและแผ่นเรตินาจะมีจุดของแสงปรากฏเต็มไปหมด เพียงแต่วา่ ในการทาภาพทัว่ ไปเราใช้ 50
จุดต่อหนึ่งเซนติเมตร ส่ วนที่เรตินา จะเกิดจุดของแสงถึง 3,500 จุดต่อหนึ่งเซนติเมตร
ถูกต้องทีเดียว ตาเป็ นสิ่ งมหัศจรรย์ บนตารางหมากรุ กของเรตินานั้น มีถึง 100,000 ตาที่จะให้
หัวหมากรุ กรุ กเดินหน้าหรื อถอยหลัง รู ปทรงกรวย จะต้องมีไว้ใช้สาหรับเวลากลางวันอย่างแน่นอน
ส่ วนเส้นใยนั้นจะต้องมีไว้สาหรับเวลากลางคืน เพราะเมื่อได้พิจารณาจากสัตว์บางชนิ ดเช่นลูกไก่ ซึ่ ง
พระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะให้เป็ นสัตว์ที่หากินในเวลากลางวัน เราพบว่า เรตินาของลูกไก่มีเฉพาะ
11

รู ปทรงกรวย (Cones) เท่านั้น ส่ วนสัตว์จาพวกนกกลางคืนเช่น พวกนกเค้าแมว และค้างคาว เราพบว่า มี
เฉพาะเส้นใยเท่านั้น
ตามปกติ ตาของคนเราจะกระพริ บในทุก ๆ 6 วินาที และจะเป็ นเช่นนี้ไปตลอดชี วติ ซึ่ งถ้าจะ
นับเป็ นจานวนครั้งแล้ว ตลอดชีวติ คนเราจะกระพริ บตาประมาณ 125,000 ครั้ง
“ตา” เป็ นทางที่จะนาเอาความสวยงามต่าง ๆ เข้าสู่ จิตใจ เราสามารถมองดูรัศมีภาพของสรรพ
สิ่ งต่าง ๆ ที่พระองค์ได้ทรงสร้างสรรค์ไว้ นับตั้งแต่อาทิตย์อสั ดง ท้องฟ้ าสี คราม น้ าทะเลสี ฟ้า ความ
ตระหง่านแห่งขุนเขา และความงดงามของน้ าตก เป็ นพระพรของพระเจ้ามากสักเพียงใดที่พระองค์ทรง
โปรดให้เรามองเห็นสิ่ งต่าง ๆ ได้ พระเจ้าทรงปั้ นตาของเราขึ้นมา และไม่มีสักคนเดียวที่ “ตาบอด” จน
ไม่สามารถเข้าใจเรื่ องราวของพระองค์ได้ นอกจากเขาผูน้ ้ นั จะเป็ นคนใจแข็งกระด้าง
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หู
พยานหลักฐานอย่างอื่นที่พิสูจน์ให้เห็นถึงหัตถกิจอันหาที่ติมิได้ของพระเจ้าในร่ างกายมนุษย์ ก็
คือเครื่ องกลไกที่สมบูรณ์และน่าอัศจรรย์มาก ที่เราเรี ยกว่า “หู” หูเป็ นอวัยวะอันหนึ่งของร่ างกายที่
สามารถปรับตัวเอง เพื่อสนองความจาเป็ นที่ร่างกายต้องการได้อย่างดีเยีย่ ม
เราทุกคนรู ้ดีวา่ เรามีชีวติ อยูใ่ นทะเลอากาศ ทางหนึ่งในหลาย ๆ ทางที่เราจะติดต่อกับผูอ้ ื่นได้ก็
คือ การใช้เสี ยง และเสี ยงก็เป็ นการสั่นสะเทือนของโมเลกุลของอากาศ ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายละลอกคลื่น
ในสระที่เกิดจากการโยนลูกหิ นลูกหนึ่งลงไป และเพราะว่าพระเจ้าทรงปั้ นเครื่ องรับอันวิเศษสุ ดอันนี้ไว้
ในร่ างกายของเรา จึงทาให้เราสามารถระวังภัย ที่จะเกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวเราได้
หูส่วนนอกมีรูปร่ างคล้ายเปลือกหอย ทาหน้าที่คอยดักจับคลื่นเสี ยงเพื่อส่ งเข้าช่องรู หูจนกระทัง่
ถึงเยือ่ แก้วหู ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์ที่บอบบางมาก อยูต่ ่อจากช่องรู หูเข้าไปถึงพอสมควร การที่แก้วหูอยูใ่ น
ตาแหน่งดังกล่าว ก็เพื่อตัวเองจะได้ปลอดภัยจากมือและวัสดุอื่นที่อาจชอนไชเข้าไปเจาะถูกมันเข้าได้
พระเจ้าได้ทรงจัดเตรี ยมเครื่ องป้ องกันอย่างอื่นในช่องรู หูไว้อีกด้วย ในช่องรู หูมีขนอ่อนและ
ต่อมขี้หูประมาณ 2,000 ต่อม ต่อมเหล่านี้จะขับน้ าสี เหลืองข้นขึ้นมา เพื่อที่จะดักจับตัวแมลงที่ลุกล้ าเข้า
ไปในช่องรู หู ในลักษณะเช่นเดียวกับกระดาษเหนียวสาหรับจับแมลงวัน
คลื่นเสี ยงที่เดินทางผ่านอากาศและผ่านเข้าไปในช่องรู หู จะไปกระทบกับเยือ่ แก้วหูอย่างแผ่ว
เบาที่เยือ่ แก้วหูดา้ นในมีกระดูกเล็ก ๆ 3 ชนิดจัดวางไว้อย่างเหมาะเจาะที่เราเรี ยกมันว่า กระดูกรู ปฆ้อน
ทัง่ โกลน ทั้ง 3 ชิ้นนี้จดั ว่าเป็ นกระดูกชิ้นที่เล็กที่สุดในร่ างกาย มีขนาดโดยประมาณเท่ากับพิมพ์เล็ก ทา
หน้าที่ช่วยถ่ายทอดและลดความสะเทือนที่ได้รับจากเยือ่ แก้วหูให้นอ้ ยลง
เพื่อส่ งต่อไปยังหูส่วนใน
หรื อค็อคเลีย (Cochlea) และภายในนี้มีน้ าเหลืองบรรจุอยู่ และ ณ ที่น้ ี ความสั่นสะเทือนของอากาศจะ
เปลี่ยนมาเป็ นความสัน่ สะเทือนของน้ าเหลือง (คือความสั่นสะเทือนของคลื่นเสี ยงทาให้น้ าสัน่ สะเทือน)
ซึ่ งจะทาให้ความสั่นสะเทือนของคลื่นเสี ยงลดลงไปอีกถึง 23 เท่า
ถ้าจะพูดกันถึงทักษะเกี่ยวกับเครื่ องกลไกแล้วละก็ ต้องยกนิ้วให้กบั หูส่วนใน หูส่วนในมีรูปร่ าง
คล้าย ๆ กับเปลือกหอยทากที่ขา้ งในกลวงซึ่ งมีเครื่ องฟังเสี ยง ที่มีลกั ษณะสลับซ้ าซ้อนบรรจุอยูใ่ นโพรง
กลวงของมัน
ส่ วนประกอบของหู ก็เหมือนกับส่ วนประกอบของ เปี ยโนใหญ่ ๆ จะแตกต่างกันบ้างก็ตรงที่วา่
ผูป้ ระดิษฐ์เปี ยโนใช้สาย 240 สายในการประดิษฐ์เปี ยโนหลังหนึ่ง แต่ผปู ้ ระดิษฐ์หู ต้องใช้สายถึง 24,000
สายในการประดิษฐ์หูแต่ละข้าง และเนื่องจากส่ วนที่เรี ยกว่าค็อคเลีย ในหูของเรานั้นมีขนาดเล็กมาก คือ
เล็กกว่าขนาดของเปี ยโนที่เล่นอยูต่ ามโบสถ์ฝรั่งถึงประมาณ 1 ล้านเท่า ดังนั้นถ้าท่านจะวาดภาพ
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คียบ์ อร์ ด (Keyboard) ลงในสมองของท่าน ท่านก็จะต้องมองดูเปี ยโน แล้วลดขนาดของมันลงไป 1 ล้าน
เท่า...เล็กจริ ง ๆ...แต่ก็สมบูรณ์แบบจริ ง ๆ ด้วย
คราวนี้หนั กลับมาพูดถึงการได้ยนิ อาการสั่นสะเทือนของเยือ่ แก้วหู จะทาให้กระดูก 3 ชิ้น
สัน่ สะเทือนตาม และการสัน่ สะเทือนของกระดูกทั้ง 3 ชิ้นนี้จะไปทาให้น้ าเหลืองที่หูส่วนใหญ่ใน
กระเพื่อมตามเกิดเป็ นคลื่นไปกระทบ “สายเปี ยโน” หรื อปลายประสาทที่ประกอบไปด้วยเสี ยงเซลล์รับ
เสี ยง (auditory cell) เป็ นจานวนมากประมาณ 100,000 เซล แต่ละเซลมีตาข่ายปลายประสาทล้อมรอบ
อยูป่ ลายประสาทเหล่านี้จะคอยรับความรู ้สึกสั่งไปยังสมอง และที่สมองเองก็มี “สายเปี ยโนประสาท”
(คือเส้นประสาทสาหรับเสี ยง) อยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 20,000 เส้น และการที่เราจะได้ยนิ เสี ยงดังหรื อค่อยสู ง
หรื อต่า ก็ข้ ึนอยูก่ บั ขนาดความยาว ความถี่ ของคลื่นที่เข้าหูเราด้วย
อย่างไรก็ตาม เรื่ องของการได้ยนิ นี้ยงั มีอีกมากมายที่เป็ นเรื่ องลึกลับ และเราเข้าใจไม่ได้ เพราะ
ไม่วา่ จะเป็ นเสี ยงหนังสื อตกลงพื้นห้อง หรื อเสี ยงสั่นกระดิ่ง หรื อเสี ยงปื น ฯลฯ เสี ยงเหล่านี้จะถูกส่ งเข้า
ไปยังสมองส่ วนที่ทาหน้าที่รับเสี ยง แล้วท่านไม่ประหลาดใจหรื อว่าทาไม? สมองส่ วนเดียวกันสามารถ
ที่จะตีความหมายได้วา่ นี้ เป็ นเสี ยงหนังสื อตก เสี ยงกระดิ่ง หรื อ เสี ยงปื น หรื อเสี ยงอะไรต่อมิอะไร
แต่เท่าที่กล่าวมาแล้วนั้น ยังไม่ใช่ส่วนประกอบทั้งหมดของหู ในหูของเรายังมีกลไกแห่ง
ดุลยภาพ (Balancing mechanism) ที่มีสมรรถภาพอันน่าพิศวงอยูอ่ ีก ถ้าจะถามว่าทาไมคนเราจึงสามารถ
ยืนตัวตรงได้และสามารถที่จะเดินได้ตรงทางด้วย? ท่านก็คงจะตอบได้อย่างเดียวว่า “ก็เพราะคนเรามี
ความสมดุลนัน่ เอง” กลไกแห่งดุลยภาพอันนี้ประกอบด้วยหลอดยาวเรี ยว 3 หลอดวางต่อกันเป็ นรู ป
คล้ายครึ่ งวงกลม ทาหน้าที่ส่งแรงกระตุน้ (ในลักษณะที่ออกจะแปลกอยูส่ ักหน่อย) ที่เกี่ยวกับความยาว
ความกว้าง และความสู ง ดูเหมือนว่า น้ าเหลืองในหลอดเหล่านี้จะเคลื่อนไหว ตามการเคลื่อนไหวของ
ศีรษะหรื อร่ างกาย ส่ วนประสาทที่รับแรงกระตุน้ (Nerve impulse) ก็จะมีปฏิกิริยาตามการเคลื่อนไหว
ของน้ าเหลืองในหลอด ดังนั้นเราจึงสามารถทรงตัวอยูไ่ ด้ในท่าต่าง ๆ ตามที่เราต้องการ
หูเป็ นสิ่ งที่มหัศจรรย์จริ ง ๆ หูสามารถแยกเสี ยงได้เป็ นพัน ๆ เสี ยง อย่างไรก็ตาม สิ่ งสาคัญที่สุด
ที่หูควรจะได้ยนิ คือเสี ยงของพระเจ้า “เพราะความเชื่อเกิดจากการที่ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้า”เสี ยง
ทุกชนิดที่ผา่ นเข้าไปในหูของเรา ควรจะได้กระตุน้ เตือนใจเราว่า “พระเจ้าผูท้ รงมหิ ทธิ ฤทธิ์ ผูท้ รงเป็ น
นายช่างผูป้ ระเสริ ฐ ได้ประทานความสามารถอันนี้ไห้แก่เรา”
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เรามีผวิ หนังห่ อหุ้มร่ างกาย
อวัยวะที่น่าพิศวงของร่ างกายมนุษย์อีกอันหนึ่ง ก็คือ ผิวหนังซึ่ งเป็ นอวัยวะชิ้นเดียวที่ครอบคลุม
อวัยวะอันน่าอัศจรรย์ชิ้นอื่น ๆ ทุกชิ้นในร่ างกาย ไม่น่าจะเป็ นไปได้เลยที่สิ่งก่อสร้างจานวนมากมาย
กลับมาตั้งอยูใ่ นพื้นที่แคบ ๆ นับตั้งแต่ข่ายงาน สายโทรเลข สายอากาศสวิตซ์ไฟ ปลอกสาหรับอัด
เครื่ องจักร ขดเลือด และสัญญาณเตือนภัย ถึงแม้จะมีจานวนมากมาย แต่สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทุกชนิด ก็คง
ทาหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์และเที่ยงตรงที่สุดด้วย
ผิวหนังเป็ นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดอันหนึ่งของร่ างกาย แต่กินเนื้ อที่นอ้ ย ผิวหนังมีน้ าหนักเป็ น 2
เท่าของสมองหรื อตับ ถ้าจะเปรี ยบก็เหมือนกับเอาแป้ งทาขนมปั งก้อนหนึ่ง มาตีแผ่ออกไปให้บางที่สุด
เท่าที่จะทาได้ โดยไม่ทาให้แผ่นแป้ งบาง ๆ นั้นขาดออกจากกัน
แม้ผวิ หนังจะบางมากเช่นนี้
ผิวหนังก็ยงั คงเป็ นสิ่ งลึกลับที่เราจะต้องค้นคว้ากันต่อไป
ยกตัวอย่างเช่น ผิวหนัง 1 ตารางนิ้ว ประกอบด้วยต่อมเหงื่อ 600 ต่อม เส้นโลหิ ตซึ่ งมีความยาวมากกว่า
200 นิ้ว เส้นประสาทประมาณ 156 นิ้ว มีอุปกรณ์บอกสัญญาณเกือบ 1,000 ชิ้น นอกจากนี้ก็เป็ นเซลล์
ต่าง ๆ มากกว่า 3 ล้านเซลล์ ทั้งหมดนี้รวมอยูใ่ นเนื้ อที่เพียง 1 ตารางนิ้วของผิวหนัง ถ้าเราจะคานวณดู
เนื้อที่ของผิวหนังทั้งหมดทัว่ ร่ างกายแล้ว จะต้องเอา 1 ตารางนิ้ว เป็ นตัวตั้ง แล้วคูณด้วยจานวน 3,100
แน่นอนที่สุด เรารู ้ดีวา่ ผิวหนังมี 2 ชั้นคือ ชั้นแรกหรื อชั้นนอกสุ ด เราเรี ยกมันว่า “หนังกาพร้า”
เพราะมันไม่มีเส้นโลหิ ตแต่ถึงแม้วา่ มันจะ “กาพร้า” แต่มนั ก็ไม่อดตาย ทั้งนี้ เพราะมันได้รับการบารุ ง
เลี้ยงอย่างดีเลิศ จากส่ วนที่อยูข่ า้ งใต้มนั คือผิวหนังชั้นใน หรื อที่เรี ยกว่าหนังแท้
หน้าที่ของหนังแท้น้ นั มีมากมายหลายประการรวมทั้งผลิตเซลล์ใหม่ข้ ึนมาวันหนึ่ง ๆ หลาย
พันล้านเซลล์ เพื่อมาแทนที่เซลล์ที่ตายแล้ว ซึ่ งได้ถูกขับถ่ายออกจากร่ างกายไป การผลิตเซลล์ใหม่ ๆ
ออกมาตลอดเวลาเช่นนี้ทาให้ผวิ หนังสะอาดอยูเ่ สมอ แม้วา่ มันจะเปื้ อนดินน้ าหมึก น้ าหมาก ยางกล้วย
ยางไม้ หรื ออะไรก็แล้วแต่ มันก็สามารถลอกออกทิ้งได้ ผิวหนังของมนุษย์เปรี ยบเสมือนสมุดฉีกซึ่งมี
กระดาษสารองให้ฉีกอย่างไม่รู้จกั หมด
เราทุกคนทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่า ลายพิมพ์นิ้วมือของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน มันเป็ นสิ่ ง
มหัศจรรย์ท้ งั ในทางธรรมชาติ และทางคณิ ตศาสตร์ เราจะหาใครที่ไหนในโลกนี้ที่มีลายพิมพ์นิ้วมือ
เหมือนกันทั้ง 10 นิ้ว แน่นอนไม่มีเลยแม้แต่สักคนเดียว หรื อแม้แต่จะหาสักสองคนที่มีลายพิมพ์นิ้วมือ
เหมือนกันแต่เพียงนิ้วเดียว ก็จาเป็ นที่จะต้องพลิกประวัติศาสตร์ โลกกลับไปถึงประมาณ 4 พันล้านปี จึง
อาจจะพบได้
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ผมก็เป็ นส่ วนหนึ่งของผิวหนังและของร่ างกายมนุษย์ คน ๆ หนึ่งจะมีผมประมาณ 300,000 เส้น
ผมงอกผ่านผิวหนังขึ้นมาอย่างฉลาด รากผมติดอยูก่ บั หนังศีรษะอย่างเหนียวแน่น ดังนั้นแม้จะถูกดึง
หรื อกระชากอย่างแรง เส้นผมก็ไม่ยอมหลุดออกไปง่าย ๆ ผมเพียงเส้นเดียวสามารถยกน้ าหนักได้ถึง 2
½ ออนซ์ และผมทั้งศีรษะสามารถรับน้ าหนักได้ถึง 2 ตันทีเดียว
การงอกของเส้นผม ก็เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจเช่นกัน ในวันหนึ่ง ๆ เส้นผมแต่ละเส้นจะยาวขึ้น
ประมาณ 2 ส่ วนใน 10 ส่ วนของนิ้วฟุต แต่มนั จะเป็ นตัวเลขที่มากมายสักเท่าไร หากข้าพเจ้าจะสมมุติให้
การเจริ ญเติบโตของเส้นผมทุก ๆ เส้น หมดทั้งศีรษะไปเจริ ญเติบโตอยูใ่ นผมเพียงเส้นเดียว การ
เจริ ญเติบโตของเส้นผมนั้นจะเป็ นดังนี้คือ ใน 1 นาทีจะยาวขึ้น 1 นิ้วฟุต และในปี หนึ่งเส้นผมนี้จะยาวถึง
37 ไมล์
ผิวหนังมีหน้าที่สาคัญในการรักษาระดับอุณหภูมิของร่ างกายโดยมีต่อมเหงื่อมากกว่า 2 ล้าน
ต่อมอยูใ่ ต้ผวิ หนัง เมื่ออากาศหนาวต่อมเหงื่อเหล่านี้จะปิ ดปากแน่น และมันจะทาหน้าที่เมื่ออากาศอุ่น
ขึ้นถ้าเราจะนาเอาต่อมเหงื่อทั้งหมดมาเรี ยงกันแล้ว จะได้หลอด ๆ หนึ่งซึ่ งมีความยาวถึง 6ไมล์ และถ้า
เราจะนาเอาเซลล์ซ่ ึ งประกอบกันเป็ นต่อมเหงื่อมาวางต่อ ๆ กันแล้ว ก็จะได้พรมผืนใหญ่ขนาด 54 ตาราง
ฟุต ทีเดียว
การขับเหงื่อนั้น เป็ นสิ่ งที่ร่างกายจะต้องทา สาหรับชาวบ้านทัว่ ไปวันหนึ่ง ๆ ร่ างกายจะขับ
เหงื่อออกมาประมาณ 1 คว้อต แต่สาหรับบุคคลที่ตอ้ งทางานหนัก หรื อต้องเข้าแถวกลางแดด เขา
เหล่านั้นจะต้องสู ญเสี ยเหงื่อมากกว่าปกติหลายเท่า ซึ่ งในวันหนึ่ง ๆ อาจจะเสี ยถึง 20 คว้อตก็เป็ นได้
ผิวหนังเป็ นวัสดุที่ไวต่อความรู ้สึกด้วยเช่นกัน เพราะเมื่ออากาศเย็น ผิวหนังจะบอกให้เรารู ้โดย
การสั่น และเมื่อเราได้รับบาดเจ็บผิวหนังก็จะรี บส่ งข่าวไปยังสมองทันที มันเป็ นสิ่ งประดิษฐ์ที่สมบูรณ์
น่าอัศจรรย์จริ ง ๆ สาหรับร่ างกายมนุษย์ ดูซิ มันชี้ให้เห็นถึงพระปรี ชาสามารถในการสร้างสรรค์ของ
พระเจ้าเพียรไร และมันสอนให้เรารู ้วา่ เราจาเป็ นต้องพึ่งพระองค์มากเพียงไร
และถ้าท่านอยากจะหาพยานหลักฐาน อันปราศจากข้อโต้แย้งของพระเจ้าผูท้ รงสร้างผูย้ งิ่ ใหญ่
แล้วละก็ ท่านไม่จาต้องมองให้ไกลไปกว่าที่ผวิ หนังของท่านนัน่ แหละ
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กระดูก
ถ้าเราจะไม่พดู ถึงการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ในวิชา “กระดูกแห้ง” แล้ว โครงกระดูกของ
มนุษย์เป็ นสิ่ งที่น่าสนใจศึกษามากที่สุดโครงกระดูกของมนุษย์ มีสภาพเหมือนกับการประกอบกันของ
ปล้องขนาดเล็กเป็ นจุลมหาจุลจานวนมหาศาล ซึ่งมีหลอดที่เล็กลงไปอีกซ่อนอยูข่ า้ งใน และในหลอด
เล็ก ๆ นั้นมีโลหิ ตไหลผ่านอยู่ ปล่องนั้นติดกันอยูไ่ ด้โดยอาศัยเยือ่ เหนียวเชื่อมติดต่อกัน และในระหว่าง
ปล่องที่ติดกันนั้นเป็ นที่อยูข่ องเซลล์กระดูก เป็ นความจริ งอย่างยิง่ ที่จะกล่าวว่า กระดูกเป็ นสิ่ งที่
กระวีกระวาดมาก และทางานสาคัญ ๆ มากมายให้กบั ร่ างกายด้วย
การเจริ ญเติบโตของกระดูกเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจเหลือเกิน ท่านลองนึกวาดภาพใบหน้าสถาปนิก
ของท่านดูซิวา่ จะเป็ นรู ปใด ถ้าท่านจะขอร้องให้เขาช่วยขยายบ้านของท่านให้สูงและกว้างขึ้นไปอีก
สามเท่าของที่เป็ นอยูใ่ นขณะนี้ โดยจะต้องไม่ก่อให้เกิดเสี ยงรบกวนแก่คนในครอบครัวของท่าน ไม่วา่
จะเป็ นเวลากลางวันหรื อเวลากลางคืน แน่นอนที่สุด เขาจะต้องโบกไม้โบกมือด้วยความตระหนก แต่ชา้
ก่อนที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วจริ ง ๆ ในกระดูกของท่านในทุก ๆ วันสายวัตถุเล็ก ๆ จะถูกนาออกมาจาก
กาแพงห้องชั้นใน และจะถูกนาออกลาเลียงอย่างรวดเร็ ว ส่ งต่อให้กบั กาแพงชั้นนอก ส่ วนการสร้าง
เพดานกระดูกนั้นก็ใช้วธิ ี แบบเดียวกันนี้ และดังนั้นในระยะ 20 ปี ของการทางาน กระดูกจะใหญ่ข้ ึนสาม
เท่า โดยปราศจากการรบกวนอวัยวะส่ วนอื่นของร่ างกายแม้แต่เล็กน้อย ช่องก่อตึกตัวเล็ก ๆ ผูท้ ี่สามารถ
ทางานได้อย่างเงียบและมีสมรรถภาพที่สุดนี้ เป็ นที่รู้จกั กันในนามของเซลล์กระดูก (Osteoclast) และ
เซลล์ทาลายกระดูก (osteoblast)
กระดูกเป็ นวัตถุที่แข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อ กระดูกทุกชิ้นอยูใ่ นลักษณะวางต่อ ๆ กัน เป็ นแนวยาว
คล้ายกับคอนกรี ตอัดแรงที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรม คุณรู ้ไหม? กระดูกแต่ละชิ้นสามารถรับน้ าหนักได้
มากกว่าความสามารถสู งสุ ดที่หินอัคนีรับน้ าหนักได้ถึง 30 เท่า (หินอัคนีที่ใช้ทาครกหิ น) หรื ออันที่จริ ง
ก็คือว่า กระดูกมนุษย์สามารถที่จะรับน้ าหนักได้เท่ากับพื้นโลหะที่ทาด้วยเหล็กผสมที่แข็งแรงทีเดียว
ความแข็งแรงของกระดูกนั้น
ดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นตามขนาดความกดดันที่กระดูกส่ วนนั้นได้รับ
กระดูกชิ้นที่แข็งแรงที่สุดในร่ างกายคือกระดูกหน้าแข้ง ซึ่ งสามารถรับน้ าหนักได้ถึง 20 คน แม้กระดูก
จะแข็งแรงถึงเพียงนี้ มันก็ยงั คงยืดหยุน่ ได้เป็ นอย่างดี
แน่นอน คุณอาจจะคัดค้าน แต่ถา้ หากคุณจะลองทาดูก็ได้ คือลองเอาศีรษะของคุณสอดเข้าไป
ในเครื่ องบีบโลหะ และให้เครื่ องนั้นบีบศีรษะของคุณ ผลก็คือขนาดความกว้างของศีรษะคุณจะลดลง
10 เปอร์ เซ็นต์ก่อนที่ศีรษะคุณจะระเบิดออก แต่อย่างลองดีกว่า
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ความสาเร็ จอันยิง่ ใหญ่ในการก่อสร้างกระดูกทั้งหมดของร่ างกาย คือกระดูกสันหลัง กระดูกสัน
หลังประกอบด้วยกระดูกหลายชิ้นเกี่ยวเข้าด้วยกันเป็ นแถวอย่างมีระเบียบ
หากท่านเป็ นวิศวกรและ
สมมุติวา่ ท่านไปรับงานก่อสร้างมาชิ้นหนึ่งดังนี้ “จงประดิษฐ์ของสิ่ งหนึ่งให้มีวงแหวน 33 วงให้
สามารถเชื่อมกันได้ 150 แห่ งโดยใช้เอ็น 1 พันเส้นเป็ นตัวเชื่อม จะต้องให้สามารถรับน้ าหนักได้ 500
ปอนด์ และจะต้องให้สามารถยืดหยุน่ ได้ดว้ ย”
แน่นอนที่สุด ท่านจะต้องเสี ยเวลาหลายปี ในการออกแบบก่อนที่จะลงมือก่อสร้างสิ่ งมหัศจรรย์
ชิ้นนี้ และสมมุติวา่ ท่านสร้างเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ถึงวันที่ท่านจะต้องส่ งมอบงาน นายจ้างยังได้สั่งกับ
ท่านอีกว่า “คุณจะต้องทาให้มีพ้นื ที่เพียงพอที่จะให้ระบบเส้นประสาทพิเศษ ซึ่ งประกอบด้วยขดลวด
บาง ๆ เป็ นจานวนหลายล้านเส้น สามารถผ่านระหว่างกระดูกรู ปวงแหวนโดยไม่ได้รับความเสี ยหาย
แม้แต่นอ้ ย จากการเคลื่อนไหวของสิ่ งประดิษฐ์น้ นั และร่ างกาย” ข้าพเจ้าแน่ใจว่าท่านจะต้องสลบไปด้วย
ความมึนงงเต็มที่ แต่ยงั ก่อนสิ่ งต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้เราพบมันแล้วอย่างครบถ้วนในกระดูกสันหลังที่พระ
เจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมา
ข้าพเจ้าเชื่ อแน่วา่ ท่านไม่เคยคิดถึงสิ่ งเหล่านี้มาก่อน แต่ท่านทราบไหมว่ากระดูกสันหลังเป็ น
สิ่ งประดิษฐ์ ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างสวยงาม เพื่อทาหน้าที่เอนกประการ ขอให้พิจารณาดูแล้วท่าน
จะเห็นว่า พระเจ้าทรงนาท่อนกระดูกที่กว้างและหนักมาทาเป็ นฐานบนฐานนั้นมีปล้องกระดูกวางอยู่
สวยงาม ในลักษณะเป็ นวงโค้งแบบลวด
แต่อนั ที่จริ งแล้ว กระดูกส่ วนอื่นของร่ างกายก็ได้รับการออกแบบมาอย่างงดงามเช่นกัน กระดูก
เท้านั้น มีลกั ษณะคล้ายปิ รามิดคือมีฐานกว้าง ยอดแหลม เหนือเท้าขึ้นไปเป็ นกระดูกหน้าแข้ง มีลกั ษณะ
คล้ายเสาหิ นโดเรี ยน (โดเรี ยนเป็ นนครหนึ่งในรัฐกรี กโบราณ) สู งขึ้นไปอีกเป็ นกระดูกต้นขา มีลกั ษณะ
สวยงามและมีน้ าหนักเบาขดเป็ นรู ปก้นหอยคล้ายสถาปัตยกรรมแบบโยนก (เป็ นเมืองหนึ่งของแคว้น
กรี กโบราณ) ไม่เพียงแต่เท่านั้น ถ้าเราพิจารณากระดูกส่ วนอื่น ๆ ของร่ างกาย เช่น กระดูกเชิงกราน
กระดูกก้นกบหรื อจะเป็ นกระดูกชิ้นไหน ๆ ของร่ างกายก็ดี เราจะพบแบบของสถาปั ตยกรรมอัน
มากมายในกระดูกของมนุษย์ซ่ ึงได้เปิ ดเผยให้เห็นถึงผูท้ รงให้กาเนิดแก่มนั
ท่านเห็นแล้วหรื อยังละว่า
พระเจ้าทรงโปรดความสวยงาม เพียงไร
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กล้ ามเนือ้
อวัยวะส่ วนที่จะกล่าวต่อไป
ดูเหมือนว่าจะเป็ นส่ วนที่สร้างความอัศจรรย์ใจให้แก่เรามาก
มากกว่าอวัยวะส่ วนต่าง ๆ ที่เราได้พิจารณากันมาแล้ว ท่านทราบไหมว่า แกงเนื้อที่ท่านรับประทานเมื่อ
ตอนกลางวัน และกระดูกหมูตม้ ที่ท่านรับประทานเมื่อตอนเย็นนั้นที่แท้แล้วก็คือ “กล้ามเนื้อสัตว์”
นัน่ เอง
สัตว์มีกล้ามเนื้อ และคนเราก็มีกล้ามเนื้อด้วยเหมือนกัน กล้ามเนื้อของร่ างกายคนเรามีลกั ษณะ
เป็ นมัด ๆ มีอยูด่ ว้ ยกันประมาณ 639 มัด ประกอบด้วยเส้นเอ็นกล้ามเนื้อประมาณ 1 พันเส้นกล้ามเนื้อมี
รู ปร่ างเหมือนกับเพลารถยนต์ (คือมีรูปกลม ปลาย 2 ข้างแหลม) กล้ามเนื้อสามารถยืดหยุน่ ได้เป็ นอย่างดี
จะเห็นได้จากกล้ามเนื้อบริ เวณต้นแขนที่เราเรี ยกว่า “ลูกหนู” ก็เพราะมันเคลื่อนไหวได้เร็ วราวกับหนูวงิ่
นัน่ เอง กล้ามเนื้อขนาดกลางหนึ่งมัดประกอบด้วยเซลล์กล้ามเนื้อประมาณ 10 ล้านเซลล์ ซึ่งในทุก ๆ
เซลล์สามารถประสานงานกันได้อย่างดีเยีย่ ม
เรื่ องของกล้ามเนื้ อยังไม่หมดเพียงแค่น้ ี เพราะว่าร่ างกายของคนเรามีกล้ามเนื้ ออยูม่ ากมายหลาย
ชนิด เช่น กล้ามเนื้ อเรี ยบเป็ นต้น กล้ามเนื้ อชนิดนี้ทาหน้าที่ห่อหุ ม้ ร่ างกาย และช่วยให้อวัยวะส่ วนอื่น
ของร่ างกาย สามารถยึดอยูใ่ นตาแหน่งที่เหมาะสมของมันได้ นอกจากนี้ยงั ช่วยให้ร่างกายสามารถทรง
ตัวอยูไ่ ด้ในท่าต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นท่าเดิน ท่านัง่ ตัวตรง หรื อท่านอนเหยียดไปกับพื้นหรื อท่าใด ๆ ก็ตาม
กล้ามเนื้อเหล่านี้ เชื่อมต่อกันอย่างสนิทกับระบบประสาทอัตโนมัติ (ระบบประสาทที่ไม่อยูใ่ นบังคับของ
จิตใจ) ดังนั้นมันจึงทาหน้าที่ของมันได้อย่างอิสระ
นอกจากนี้ยงั มีกล้ามเนื้ อชนิดอื่น ๆ อีก ซึ่ งอวัยวะส่ วนอื่น ๆ ของร่ างกาย เช่นกระเพาะอาหาร
หรื อลาไส้ จาต้องพึ่งพาอาศัยการทางานของมัน เช่นกล้ามเนื้อที่หลอดอาหาร จาต้องพึ่งพาอาศัยการ
ทางานของมัน เช่นกล้ามเนื้ อที่หลอดอาหาร แม้ตอนที่ขา้ พเจ้าทราบว่า ก่อนที่ขา้ วจะลงไปสู่ กระเพาะ
นั้น จะต้องผ่านการบีบของหลอดอาหาร ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นท่อยาวจากคอหอยถึงกระเพาะ แต่ก็ไม่เคย
รู ้สึกว่ามันจะเป็ นเช่นนั้นจริ งสักที เพราะเมื่อข้าพเจ้ากลืนข้าวทีไรมันก็ลงท้องไปอย่างสะดวก น่า
อัศจรรย์สาหรับการเอาใจใส่ ของพระเจ้าในสิ่ งเล็กน้อย แม้แต่เพียงการสร้างกล้ามเนื้ อชิ้นหนึ่ง ก็ทรง
โปรดให้สามารถทางานได้โดยไม่รบกวนความสุ ขทางร่ างกายของมนุษย์
ยังไม่หมด เรายังมีกล้ามเนื้อใช้งานอยูอ่ ีกชนิดหนึ่ง กล้ามเนื้อชนิดนี้ จะทางาน เมื่อเรา
เคลื่อนไหวส่ วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกายอย่างรวดเร็ ว เช่นเวลาวิง่ หรื อเวลาเล่นเปี ยโน ท่านเคยเห็นคนที่
กาลังเล่นเปี ยโนในจังหวะเพลงเร็ ว ๆ ไหม ท่านย่อมเข้าใจได้แล้วว่า ที่เขานัง่ ตัวตรงอยูไ่ ด้น้ นั ก็เพราะมี
กล้ามเนื้อเรี ยบคอยบังคับโดยอัตโนมัติ แต่การที่แขนและนิ้วของเขาเคลื่อนไหวไปมาอย่างรวดเร็ วและ
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คล่องแคล่วอยูไ่ ด้น้ นั ก็เพราะเขามีกล้ามเนื้อใช้งานคอยควบคุมอยูแ่ ละท่านลองคิดดูซิวา่ ในการเล่น
เปี ยโนแต่ละเพลงจะต้องใช้โน้ตกี่ตวั อาจจะตั้งแต่ 12-100 ตัวก็เป็ นได้ ดังนั้นกล้ามเนื้อใช้งานจึงต้องมี
ตั้งแต่ 12-100 มัด ซึ่ งสามารถทาหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ วด้วย จึงจะสามารถควบคุมการเล่นเปี ยโนได้
จะขอเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง ขณะนี้ท่านกาลังอยูใ่ นสนามกีฬาแห่งชาติ การแข่งขันวิง่ 100 เมตร
รอบชิงชนะเลิศกาลังจะเริ่ มขึ้น ปั ง! เสี ยงปื นสัญญาณดังขึ้น นักวิง่ จากทุกชาติพงุ่ ตัวออกจากเส้นสตาร์ ท
มุ่งเส้นชัยอย่างรวดเร็ วปานลมกรด กล้ามเนื้อขาทุกส่ วนทุกเซลล์ถูกใช้งานอย่างเต็มที่ในทุก ๆ ก้าวของ
การวิง่ ดูเหมือนกับว่าร่ างกายมนุษย์เป็ นเครื่ องจักรกลที่ประกอบด้วยลูกสู บชนิด 500 ลูกสู บ (ในรถยนต์
คันหนึ่งจะใช้ลูกสู บขนาด 4,6 หรื อ 8 ลูกสู บ) ซึ่งลูกสู บเหล่านั้น กาลังวิง่ วนเวียนสับสนในทุกทิศทุก
ทาง และมีระบบถ่ายกาลัง (Transmission system) ซึ่ งประกอบด้วยสายพานจานวนมากมายหมุนอยูบ่ น
ข้อเหวีย่ ง 100 ข้อ ท่านจะหาเครื่ องจักรกลประเภทนี้ได้ที่ไหน?
กล้ามเนื้อทางานได้อย่างไร? ทุกครั้งที่กล้ามเนื้อได้รับการกระตุน้ จากภายนอก ความยาวของ
กล้ามเนื้อจะลดลง 1 ส่ วนใน 16 ส่ วนของความยาวของมัน เส้นเอ็นกล้ามเนื้ อแต่ละเส้นสามารถยก
น้ าหนักได้ประมาณเศษหนึ่งส่ วนล้านออนซ์ และในพื้นที่ 1 ตารางนิ้วของกล้ามเนื้ อนั้น ก็สามารถยก
น้ าหนักได้ ตั้งแต่ 50 ถึง 100 ปอนด์ทีเดียว ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การฝึ กฝน ซึ่ งถ้าคานวณดูแล้วจะเห็นว่า
กล้ามเนื้อแต่ละชิ้นนั้นสามารถยกน้ าหนักได้มากกว่าน้ าหนักของตัวมันเองถึง 50 เท่า
ท่านลองคิดดูซิวา่ ถ้าหากกล้ามเนื้อสามารถเกร็ งตัวได้อย่างเดียว อะไรจะเกิดขึ้น แน่นอน
กล้ามเนื้อในร่ างกายของเราจะต้องมี 2 ชุด คือกล้ามเนื้อที่เกร็ งตัวแล้ว กับกล้ามเนื้อที่ยงั ไม่เกร็ งตัว
ขอบพระคุณพระเจ้า ที่กล้ามเนื้อสามารถเกร็ งและคลายตัวได้ท้ งั 2 อย่าง
กล้ามเนื้อที่เคลื่อนไหวได้เร็ วที่สุดในร่ างกายมนุษย์คือ กล้ามเนื้อที่มีชื่อเรี ยกว่า “กล้ามเนื้อ
ควบคุมการพูด” ในระหว่างการสนทนา กล้ามเนื้อเหล่านี้จะคอยควบคุมอยูเ่ สมอ โดยเคลื่อนไหวตัวของ
มันเองในอัตราความเร็ ว 25 ครั้งต่อวินาที และถ้าหากท่านทราบว่ากล้ามเนื้ อเหล่านี้มีขนาดเล็กนิดเดียว
แล้ว ท่านอาจจะสงสัยว่ามันจะทาหน้าที่ของมันได้อย่างไร ข้าพเจ้าจึงอยากจะเปรี ยบเทียบกับแมลงวัน
แมลงวันมีกล้ามเนื้อเล็กกระจิดริ ด แต่ถึงกระนั้นก็มีพลังมากมาย มันสามารถเคลื่อนไหวปี กของมันขึ้น
ๆ ลงๆ ได้ถึง 330 ครั้งต่อวินาที กล้ามเนื้อควบคุมการพูดของเราก็มีลกั ษณะเช่นเดียวกันนี้
กล้ามเนื้อซึ่ งควบคุมการทางานของตา ก็เป็ นกล้ามเนื้ อที่น่าสนใจอย่างยิง่ มันวางอยูใ่ นลักษณะ
ที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งทาให้ดวงตาสามารกรอกไปได้ถึง 40,000 ตาแหน่ง ยกตัวอย่างเช่นขณะที่ท่านกาลัง
อ่านหนังสื อหน้านี้อยู่ ดวงตาของท่านก็จะกรอกตามตัวหนังสื อไปเรื่ อย ๆ จนสุ ดบรรทัด จากนั้นดวงตา
ของท่านจะลดต่าลงเพื่อเริ่ มดูบรรทัดใหม่ และบรรทัดใหม่เช่นนี้เรื่ อย ๆ ไป โดยท่านไม่จาต้องคิดหรื อ
วิตกกังวลกับการทางานของมันเลยแม้แต่นอ้ ย ทั้งนี้ เพราะกล้ามเนื้อตาทางานภายใต้การควบคุมของ
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ระบบประสาทอิสระ (ไม่ข้ ึนกับอานาจจิตใจ) ในสมอง ท่านเพียงมีหน้าที่อ่าน แล้วก็อ่านต่อไปเรื่ อย ๆ
เท่านั้น
ขอท่านผูอ้ ่านได้โปรดอภัยให้แก่ขา้ พเจ้าด้วย ถ้าข้าพเจ้าจะร้องตะโกนออกมาว่า สิ่ งต่าง ๆ
เหล่านี้มิได้เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญ แต่มนั เป็ นตราประทับของผูท้ รงสร้างผูท้ รงเปี่ ยมไปด้วยพระปรี ชา
ญาณและมหิ ทธิ ฤทธิ์
มันเป็ นเรื่ องที่น่าเศร้าใจอย่างยิง่ ที่คนเป็ นอันมากได้ใช้ตาของเขามองดูหลายสิ่ งหลายอย่าง แต่
กลับไม่สนใจมองดูพระองค์ผทู ้ รงสร้างตัวเขาขึ้นมา แต่อย่างไรก็ดี สักวันหนึ่ง ดวงตาทุกดวงจะได้เห็น
พระองค์ และในวันนั้นอะไรจะเกิดขึ้น?
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ระบบการติดต่ อสื่อสารในร่ างกาย
ถ้าท่านเป็ นผูห้ นึ่ง ที่ทางานอยูใ่ นองค์การโทรศัพท์ หรื อเคยไปชมกิจการของชุมสายโทรศัพท์
ใหญ่ ๆ ในกรุ งเทพฯ ท่านย่อมจะทราบว่าที่นนั่ มีเครื่ องจักร เครื่ องกลมากมาย เรี ยงกันเป็ นแนวยาว
เหยียด เครื่ องจักรเหล่านี้จะส่ งเสี ยงดังติ๊ก ๆ ทุกครั้งที่ผใู ้ ช้โทรศัพท์หมุนหมายเลขที่เขาต้องการจะพูด
และท่านเองก็คงอดที่จะชมความเป็ นคนเจ้าปั ญญาของมนุ ษย์ไม่ได้เป็ นแน่
แต่ถา้ หากท่านจะ
เปรี ยบเทียบกันระหว่างการสับสายโทรศัพท์ กับระบบประสาทของร่ างกาย ท่านจะต้องตระหนักว่า
ความสามารถของมนุษย์ในการติดต่อสื่ อสารนั้น ยังอยูเ่ พียงชั้นอนุบาลเท่านั้น
ระบบประสาทของคนเราทั้งระบบมีขอบเขตของการทางานกว้างอย่างไม่น่าเชื่ อ เราทราบกันดี
ว่า ร่ างกายของคนเรานั้นประกอบด้วยเซลล์ต่าง ๆ จานวนมากมายเหลือคณานับ นอกจากนั้นก็ยงั มีเส้น
เอ็นกล้ามเนื้ อ ซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่ วนที่เคลื่อนไหวได้นบั พัน ๆ ล้านชิ้น มีระบบต่าง ๆ ของร่ างกาย
ได้แก่ระบบหัวใจระบบหายใจ (ปอด) ระบบต่อมน้ าเหลือง ระบบย่อมอาหาร และระบบการทางานของ
เลือดซึ่ งมีกิ่งก้านสาขานับไม่ถว้ น แน่นอน ระบบต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ จะต้องติดต่อซึ่ งกันและกัน และ
ทางานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นสมองจึงต้องสามารถทาหน้าที่ได้อย่างแน่นอนและรวดเร็ ว
ในอันที่จะส่ งข่าวไปอวัยวะส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย
เราย่อมจะเห็นถึงพระสติปัญญาอันล้ าเลิศของพระเจ้า ที่พระองค์ไม่ทรงโปรดให้อวัยวะทุก
ส่ วนของร่ างกาย อยูภ่ ายใต้การบังคับของสมองและระบบประสาท เช่น หัวใจ เป็ นอวัยวะอิสระมีสมอง
และระบบประสาทย่อยเป็ นของตัวมันเอง ที่เป็ นเช่นนี้ก็เพื่อที่ท่านจะได้ไม่ตอ้ งตั้งสมาธิ และตัดสิ นใจทุก
ครั้งที่หวั ใจเต้น ลองคิดดูซิ หากว่าสมองต้องคอยบังคับให้หวั ใจเต้นแล้ว ในวันหนึ่ง ๆ คนเราจะทาอะไร
ไม่ได้เลย นอกจากจะคอยควบคุมให้หวั ใจเต้นอยูเ่ สมอ ๆ อวัยวะอื่น ๆ ที่ไม่อยูภ่ ายใต้การบังคับของ
สมองก็ยงั มีอยูอ่ ีกเช่น ปอด และทางเดินอาหาร สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะเรี ยกกว่า “ชุมสายโทรศัพท์ยอ่ ย”
ก็ได้
ทุกครั้งที่หวั ใจของท่านเต้น จะต้อง “มีข่าว” ส่ งไปยังลิ้นหัวใจให้ทาหน้าที่เปิ ดและปิ ด
ขณะเดียวกันก็จะต้องมี “ข่าว” ส่ งไปยังกล้ามเนื้อให้หดตัวและคลายตัว อวัยวะส่ วนอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน
ก่อนจะลงมือทางานจะต้องได้รับการกระตุน้ อย่างเหมาะสมและถูกจังหวะเสี ยก่อน สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้
ย่อมแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของเส้นประสาทในร่ างกาย
ทุกส่ วนของร่ างกายจาต้องมีเส้นประสาท โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่ผวิ หนังบนทุก ๆ ตารางนิ้วของ
หนัง จะต้องมีเซลล์ประสาทจานวนมากมาย ซึ่งทาหน้าที่รับรู้ความร้อน ความเย็น ความเจ็บปวดและ
ความสุ ขสบาย ท่านย่อมทราบดีแล้วว่า แทบจะไม่มีส่วนไหนของร่ างกาย ที่เมื่อเอาเข็มแทงหรื อเอาไฟจี้
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แล้วไม่รู้สึกเจ็บ ทั้งนี้กเ็ พราะว่าผิวหนังเกือบทัง่ หมดมีเส้นประสาท ท่านลองคิดดูซิวา่ ถ้าหากผิวหนัง
ของเรา ไม่มีเส้นทางการติดต่ออันน่ามหัศจรรย์อนั นี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้น
ในวงการแพทย์ปัจจุบนั ดูเหมือนจะยังไม่ทราบแน่วา่ ความรู ้ทางประสาทนั้นคืออะไร จาก
การศึกษาไม่ปรากฏว่ามีกระแสไฟฟ้ าวิง่ จากสมองผ่านเส้นประสาท ไปยังจุดต่าง ๆ ของร่ างกาย แรง
กระตุน้ มีอตั ราความเร็ วเท่ากับ 150 ไมล์ต่อชัว่ โมง เพื่อที่วา่ เมื่อนิ้วมือของท่านไปจี้ถูกเอาถ่านหุ งข้าวเข้า
โดยบังเอิญ ระบบการติดต่อสื่ อสารของท่านจะสามารถทางานได้อย่างทันท่วงที ปลายประสาทที่นิ้วมือ
ของท่านจะจุดสัญญาณอันตรายขึ้นทันที และส่ งไปยังศูนย์บงั คับการย่อย ต่อจากนั้นศูนย์ ฯ ก็ส่ง
สัญญาณผ่านเส้นประสาทไปยังสมอง สมองก็รีบรับข่าวร้ายนั้นทันที และรี บส่ งโทรเลขด่วนไปยัง
กล้ามเนื้อที่บ่าและที่แขนส่ วนหน้า ให้กระดูกนิ้วออกจากถ่านก้อนนั้น มันทางานได้อย่างคล่องแคล่ว
และรวดเร็ วจริ ง ๆ
แต่หากท่านอยากจะเห็นการทางานที่รวดเร็ วกว่านั้นก็ยงั ได้ ตาของท่านเป็ นกล้องถ่ายรู ปที่บอบ
บางมาก และพระเจ้าได้ทรงพิทกั ษ์รักษาดวงตาด้วยวิธีที่น่าอัศจรรย์ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีวตั ถุอย่างหนึ่งพุง่
เข้าสู่ ตาท่าน ตาของท่านจะหลับทันทีโดยวัตถุน้ นั ยังไม่ทนั กระทบดวงตา ที่เป็ นเช่นนี้ ก็เพราะว่า เมื่อตา
มองเห็นวัตถุน้ นั มันก็จะจุดสัญญาณเตือนภัยขึ้นทันที (ซึ่ งแตกต่างกับส่ วนอื่น) แล้วส่ งไปยังสมองย่อย
อันเล็ก ๆ ที่มุมตา คราวนี้สมองย่อยจะไม่ส่งสัญญาณต่อไปยังสมอง (เหมือนกับแรงกระตุน้ อื่น ๆ เช่นที่
กล่าวมาแล้ว) แต่จะรี บส่ งข่าวด่วนไปยังกล้ามเนื้อตา ให้บงั คับเปลือกตาให้ปิดลงและโยกศีรษะหลบ
ทันที ในตอนที่ท่านกระตุกมือออกจากถ่านนั้น ท่านได้ใช้เวลาทั้งสิ้ น 1/5 ของวินาที แต่การหลับตาของ
ท่านครั้งนี้ เป็ นไปอย่างรวดเร็ วมาก จนเกือบจะกล่าวได้วา่ “หลับทันทีที่เห็นวัตถุน้ นั ” ใครนะ ที่วางแผน
การอันนี้?
การที่เราจะก้าวเท้าแต่ละก้าวนั้น สมองจะต้องผลิตข่าวออกมาอย่างมากมาย เพื่อส่ งไปยังส่ วน
ต่าง ๆ ของร่ างกายที่ทางานเกี่ยวข้อง จะต้องส่ งข่าวไปยังกล้ามเนื้อให้ควบคุมการทางานของเท้าและ
บังคับให้เท้ายกขึ้นจากพื้น
จะต้องส่ งข่าวไปยังหัวแม่เท้าให้แยกออกในลักษณะเหมาะสมที่จะเดิน
นอกจากนี้ก็จะต้องส่ งข่าวไปยังศูนย์กลางการทรงตัวเพื่อบอกให้รู้วา่
มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพื่อว่า
ร่ างกายจะได้เคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง
สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่พระเจ้าทรงเป็ นผูว้ างแผนไว้อย่างดีรอบคอบ ใคร
เล่าที่เป็ นบุคคลผูค้ วรแก่การสรรเสริ ญสาหรับเครื่ องมืออันหาที่เปรี ยบมิได้อนั นี้ แน่นอนพระองค์เป็ นผู ้
ควรแก่การยกย่องสรรเสริ ญ แต่สาหรับคนที่ไม่ยอมรับรู้เรื่ องของพระองค์แล้ว เขาจะประกาศออกมา
อย่างหนักแน่นว่าพระคัมภีร์ของพระเจ้าเป็ นเรื่ องโง่ ๆ
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ปอดสาหรับหายใจ
ปอด เป็ นอวัยวะอีกอันหนึ่ งของร่ างกายของมนุษย์ที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีความสลับซับซ้อน
อย่างน่าอัศจรรย์ อยูต่ อนบนด้านในของทรวงอก เราทราบกันดีวา่ โลหิ ตนาเอาเชื้อเพลิง (ออกซิ เจน)
และอาหารไปเลี้ยงเซลล์จานวนมหาศาลของร่ างกาย และหลังจากที่อาหารและเชื้ อเพลิงเหล่านั้นได้ถูก
ใช้ไปแล้ว โลหิตจะนาเอาของที่เซลล์ของร่ างกายขับออกมา ติดกลับมาด้วย ปั ญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าการ
ทางานของโลหิ ตในลักษณะดังกล่าวจะต้องเป็ นไปอย่างรวดเร็ วพอที่จะไม่ทาให้ “วัฎฎะแห่งชีวติ ” ต้อง
หยุดลงก่อน ดังนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงสร้างปอดขึ้นในร่ างกายมนุษย์ ให้ทาหน้าที่กาจัดคาร์ บอนไดอ๊อก
ไซด์ออกจากเม็ดโลหิ ตแดง และเติมออกซิ เจนใหม่ให้ทนั ที เราทุกคนย่อมต้องสารภาพว่า “รายละเอียด
เกี่ยวกับการทางานอันรวดเร็ วของปอดนั้นเป็ นเรื่ องลึกลับอย่างที่สุด” แต่กระนั้น ปอดก็ยงั ทางานของ
มันอยูเ่ รื่ อย ๆ ทุกวัน
หลอดลม (หรื อ เทรเคีย) เป็ นอวัยวะอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ มีลกั ษณะเป็ นหลอด
ยาวอันประกอบด้วยกิ่งก้านสาขามากมาย ปลายบนของหลอดเปิ ดเข้าไปในปอด กิ่งก้านสาขาเหล่านั้นมี
ขนาดเล็กและบางมาก ประมาณว่า มีอยูไ่ ม่ต่ากว่า 25 ล้านเส้น แต่ละเส้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ½
มิลลิเมตร ซึ่งแตกออกเป็ นแฉก ๆ คล้ายแปรงประมาณ 12 ล้าน หรื อมากกว่านั้น ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่าน
จะเห็นด้วยหรื อไม่ ถ้าหากข้าพเจ้าจะเปรี ยบรู ปร่ างของปอดกับดอกกะหล่า เพราะถ้าเราพิจารณาแล้วจะ
เห็นว่า ดอกกะหล่านั้นประกอบด้วยแกนกลางใหญ่ 1 แกน ซึ่ งแตกกิ่งก้านออกมากมาย และในแต่ละกิ่ง
ก้านก็มีดอกสี เหลืองซึ่ งประกอบด้วยชิ้นส่ วนเล็ก ๆ มากมายจับกันเป็ นก้อน ลักษณะของปอดก็คล้าย ๆ
อย่างนี้แหละ
ชิ้นส่ วนเล็ก ๆ ของดอกกะหล่า หรื อหลอดลมเล็ก ๆ ในปอดนั้น มีขนาดเล็กมาก คือ มีขนาดเล็ก
กว่าขนาดหัวเข็มหมุดมีดว้ ยกันทั้งหมดประมาณ 400 ล้านหลอด อากาศจากภายนอกร่ างกายจะผ่านมา
ตามหลอดลมใหญ่ (เทรเคีย) ไปสู่ หลอดลมเล็ก ๆ ในปอดทางปลาย (ที่มีแฉก) คือปลายของหลอดลม
ใหญ่ที่ไม่สามารถแยกออกได้อีกแล้ว และนัน่ คือ จุดเริ่ มต้นของการหายใจ
ปั ญหาก็คือว่า จาเป็ นจะต้องมีข่ายงานของเส้นโลหิ ต ที่มีตาแหน่งอยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียง และ
สามารถที่จะประสาทงานกับหลอดลมเล็ก ๆ ในปอดได้เป็ นอย่างดีดว้ ย แต่ปัญหานั้นก็ได้หมดไปแล้ว
เพราะเราพบว่า สิ่ งต่าง ๆ เหล่านั้นมีอยูค่ รบบริ บูรณ์แล้วในปอด เส้นโลหิ ตใหญ่ซ่ ึ งต่อจากหัวใจมายัง
ปอด และแตกตัวออกเป็ นกิ่งก้านสาขามากมายหลายล้านเส้น ล้อมรอบหลอดลมเล็กไว้ดว้ ยตาข่าย
เส้นโลหิตฝอย ซึ่งมีรูปร่ างคล้ายไส้ตะเกียงเจ้าพายุผนังของเส้นโลหิ ตเหล่านี้บางมาก และที่ตาข่าย
นั้นเองที่โลหิ ตได้เอาคาร์ บอนไดอ๊อกไซด์ออกทิ้งเสี ย และรับเอาออกซิ เจนใหม่นากลับไปยังหัวใจ เพื่อ
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สู บฉี ดไปเลี้ยงส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายอีกครั้งหนึ่ง มันจะทาเช่นนี้ อยูต่ ลอด 24 ชัว่ โมงในอัตราการ
ทางาน 40 ถึง 50 เที่ยวต่อนาที
ในฤดูหนาวบางทีอากาศหนาวจัดจนแทบจะกระดิกตัวไม่ได้ ยิง่ เมื่อมีลมหัดมากระทบผิวก็ยงิ่
ทาให้เย็นยะเยือกไปถึงหัวใจ แล้วท่านไม่เคยคิดหรื อว่า ถ้าปอดสู ดเอาอากาศเย็นจัดเข้าไป มันอาจจะ
แข็งตัวจนหยุดทางานไปก็ได้ แน่นอนพระเจ้าทรงทราบถึงสิ่ งเหล่านี้ พระองค์จึงทรงกาหนดให้จมูก
ลาคอ และหลอดลม ทาหน้าที่เป็ นเครื่ องทาความร้อนด้วย เนื่องจากอวัยวะต่าง ๆ ดังกล่าวมีเลือดอุ่น
บรรจุอยูภ่ ายใน และเลือดตอนนี้เองที่ช่วยปรับปรุ งอุณหภูมิของลมหายใจที่สูดเข้าไปให้อยูใ่ นระดับที่
พอเหมาะ จึงทาให้ปอดไม่ได้รับการกระทบกระเทือนจากอากาศเย็นจัดที่สูดเข้าไป
พื้นผิวของปอดนั้นกว้างขวางมากอย่างแทบไม่น่าเชื่อ ถ้าเราจะนาปอดมาแผ่ออก จะมีพ้นื
ผิวหน้าไม่ต่ากว่า 2,152 ตารางฟุตใหญ่กว่าพื้นบ้านเสี ยอีก อากาศที่เราหายใจนั้น เต็มไปด้วยฝุ่ นละออง
มากมายเหลือคณานับ ซึ่ งอาจจะเข้าไปอยูใ่ นปอดจนเต็มหมดในเวลาไม่นานนัก แต่ความจริ งแล้วก็
ไม่ได้เป็ นเช่นนั้น ทั้งนี้ก็เพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดประทานเครื่ องกรองอากาศ อันมีประสิ ทธิ ภาพ
ยิง่ ใหญ่ให้แก่เรา อะไรรู ้ไหม จมูกของเราไงล่ะ
ตรงบริ เวณรู จมูก มีขนชนิดพิเศษมากมาย ซึ่ งสามารถจับฝุ่ นละอองที่ติดเข้าไปกับลมหายใจได้
อย่างดีเยีย่ ม นอกจากนี้ ตลอดทางที่อากาศผ่าน ก็เต็มไปด้วยขนอ่อนมากมายที่เรี ยกว่าซี เลีย (Cilia) คอย
โบกไปโบกมา ทานองเดียวกับดอกหญ้าที่ถูกลมพัดในอัตรา 12 ครั้งต่อวินาทีตลอดวัน และอัตรา
ดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยจนกว่าจะตาย
ฝุ่ นละอองที่สามารถเล็ดลอดรู จมูกเข้าไปได้ จะถูกขนอ่อนเหล่านั้นช่วยกันผลักต่อ ๆ กันมา จน
กลับมายังบริ เวณรู จมูกหรื อบริ เวณลาคอ ซึ่ งก็จะถูกขับออกมาในที่สุด มีผเู ้ คยคานวณไว้วา่ ในชัว่ ชีวติ
หนึ่งของคนธรรมดาทัว่ ไป จะต้องสู ดเอาฝุ่ นละอองเข้าไปในปอดเป็ นน้ าหนักถึง 45 ปอนด์ แต่ฝนุ่
ละอองจานวนดังกล่าวได้ถูกกาจัดออกไปโดยระบบกรองอากาศอันน่าพิศวง เก่งจริ ง ๆ
การทางานของปอดเป็ นไปโดยอัตโนมัติ
อันเป็ นผลให้ร่างกายได้รับการผักผ่อนอย่างมาก
สมมุติวา่ ท่านจาเป็ นต้องคิดทุกขณะที่ท่านหายใจเข้าและหายใจออก ท่านคงจะต้องทุ่มเทพลังความคิด
เป็ นจานวนมหาศาลสักเท่าไร ที่จะคอยสั่งให้ปอดหายใจเข้าและหายใจออก ตลอดกลางวันและกลางคืน
ในเวลาที่ท่านหลับและตื่นปอดของท่านคงทาหน้าที่ดว้ ยตัวของมันเองอย่างเที่ยงตรง
และมี
ประสิ ทธิภาพ
เราควรที่จะขอบพระคุณพระเจ้าด้วยเช่นกัน ที่พระองค์ทรงวางจมูกของเราให้มีรูอยูข่ า้ งล่าง
สมมุติวา่ รู จมูกเกิดไปอยูข่ า้ งบนทุก ๆ ครั้งที่ฝนตก ท่านอาจจะต้องสาลักน้ าฝน และทุกครั้งที่ท่านจาม
หมวกของท่านอาจจะหลุดไป แต่ไม่เป็ นเช่นนั้น เพราะทุกส่ วนในร่ างกายอันอัศจรรย์ของมนุษย์น้ นั ได้
25

เป็ นที่ประจักษ์แก่เราแล้วว่าได้รับการจัดไว้อย่างมีระเบียบ อันแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระผูท้ รง
สร้างสรรค์อนั ใหญ่ยงิ่
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ท้ องฟ้ า
หากท่านกาลังคิดว่า
ท่านจะต้องใช้เครื่ องมือชนิ ดพิเศษเช่นกล้องจุลทรรศน์หรื อกล้อง
โทรทรรศน์ เพื่อที่จะหาข้อพิสูจน์เรื่ องพระเจ้าอยูล่ ะก็ ข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านหยุดคิดสักครู่ หนึ่งก่อน
เพราะว่าพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์เรื่ องพระเจ้านั้น
มีอยูพ่ ร้อมมูลแล้วไม่วา่ ท่านจะมองไปทางไหน
พยานหลักฐานของพระองค์ก็จะอยูท่ ี่นนั่ ไม่วา่ จะเป็ นรอบตัวท่าน ใต้ดิน หรื อเหนือศีรษะขึ้นไป ท่านไม่
เคยรู ้สึกขอบพระคุณพระเจ้าบ้างหรื อ ที่พระองค์ทรงสร้างท้องฟ้ าให้มีสีคราม สมมุติวา่ ท้องฟ้ าเกิดมีสี
แดงเพลิง ท่านลองคิดดูซิวา่ สภาพจิตของคนเราจะผิดปกติมากแค่ไหน เพียงใด
แต่ก็ไม่ใช่วา่ ท้องฟ้ าจะมีสีครามเช่นนี้ อยูต่ ลอดไป ในยามอาทิตย์อุทยั และในยามอาทิตย์อสั ดง
เราจะเห็นภาพอันวิจิตรตระการตาอันหาที่เปรี ยบมิได้ของท้องฟ้ า ที่ปรากฏให้เราเห็นวันละสองเวลา แต่
เราก็มกั จะพลาดโอกาสทองที่จะชมความงดงามของมัน ดูซิ สิ่ งเหล่านี้ก็ได้แสดงให้เราเห็นถึงความ
งดงามในพระทัยขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า อย่างแจ่มชัดแล้ว
แต่ทอ้ งฟ้ านั้นก็มีประโยชน์ดว้ ย ในบรรยากาศของท้องฟ้ านั้นมีกระแสอากาศเช่นเดียวกับที่
ทะเลมีกระแสคลื่น ลมอ่อน ๆ ที่พดั ผ่านผิวหนังของเรานั้น ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เรารู ้สึกมีชีวติ ชีวาขึ้น
เท่านั้น แต่มนั ยังทาหน้าที่ช่วยรักษาระดับอุณหภูมิในร่ างกายของเราให้เป็ นปกติอยูเ่ สมอ
ลมพายุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นไต้ฝุ่น เฮอร์ ริเคน หรื อทอร์ นาโด ลมเหล่านี้ทาให้
บรรยากาศอันงดงามของท้องฟ้ ากลายเป็ นอากาศที่น่ากลัว แต่ถึงกระนั้นก็ยงั มีความน่ารักอยูใ่ นตัวของ
มัน เพราะมันได้สอนบทเรี ยนที่ไม่มีใครสามารถลบล้างได้วา่ ความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้านั้น ไม่มีผใู ้ ด
สามารถประมาณการณ์ได้ และฤทธานุภาพของพระองค์น้ นั มีมากมายเกินกว่าที่สมองกลจะคานวณได้
เราจาเป็ นจะต้องทราบถึงสิ่ งเหล่านี้ดว้ ย
ทีน้ ีมาพิจารณากันถึงเรื่ อง วัฏจักรของน้ า (พูดง่าย ๆ ก็คือฝนนัน่ เอง) เราก็ทราบกันดีวา่ ผิวโลก
ประกอบด้วยพื้นน้ าสามส่ วนพื้นดิน 1 ส่ วน ซึ่ งนับว่าเหมาะสมเป็ นอย่างยิง่ เพราะว่าน้ าจะต้องระเหย
กลายเป็ นไอไปสู่ บรรยากาศเบื้องบน เป็ นปริ มาณอันมหาศาลเพื่อที่จะไปเสริ มปริ มาณของน้ าฝนซึ่ งต้อง
ตกลงมายังพื้นโลก วินาทีละประมาณ 2 พันล้านตัน ให้คงมีปริ มาณพอที่จะตกได้ต่อไป แทบไม่น่าเชื่ อ
ว่า ท้องฟ้ าสามารถที่จะอุม้ น้ าไว้ได้ในปริ มาณมากกว่าปริ มาณของน้ าทะเลทั้งหมดที่ปกคลุมผิวโลกอยู่
ถึงสองเท่า แม้จะมีปริ มาณมากถึงเพียงนั้น แต่เมื่อตกลงมายังพื้นโลก กลับค่อย ๆ เทลงในลักษณะเป็ น
เม็ดเล็ก และอย่างแผ่วเบา ไม่เป็ นอันตรายแก่สิ่งมีชีวติ ที่อยูบ่ นผิวโลก ช่างน่ามหัศจรรย์จริ งหนอ
ขออภัย ที่ขา้ พเจ้าจะต้องกลับไปพูดเรื่ อง “สี คราม” ของท้องฟ้ าอีกครั้งหนึ่ง พระเจ้าทรงปั้ นเมฆ
สี ขาวอันสวยงามก้อนมหึ มาขึ้นมา ก็เพื่อที่จะเน้นสี ครามของท้องฟ้ าให้เด่นชัดยิง่ ขึ้น ทาให้เห็น
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เหมือนกับว่ามีนาวาเนรมิตในรู ปลักษณะต่าง ๆ กาลังแล่นผ่านท้องฟ้ าไปเรื่ อย ๆ บางทีปรากฏให้เห็น
เป็ นก้อนโต ๆ คล้ายสาลีกอ้ นมหึ มา บ้างก็เป็ นฝอยกระจัดกระจายอยูเ่ ต็มท้องฟ้ า คล้ายลูกไม้ที่สวย
งดงามที่สุด
จึงเป็ นที่เห็นชัดว่า ท้องฟ้ าปกคลุมไปด้วยสรรพสิ่ งที่ลว้ นแต่จะนาความเจริ ญตาเจริ ญใจมาสู่ เรา
ขอบพระคุณพระเจ้าสาหรับท้องฟ้ าสี ครามที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น
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กุหลาบแดง
มันงอกงามขึ้นมาจากดินสี น้ าตาลไหม้ในสวนของท่าน มันคอยเตือนใจท่านทุกวันว่า พระ
เจ้าของมันทรงรักความสวยงามและพระเจ้าทรงรักท่านด้วย ท่านสามารถจะปลูกมันขึ้นมาได้มากตาม
จานวนที่ใจของท่านปรารถนา และถ้าท่านเพียงแต่จะคอยระมัดระวังเอาใจใส่ มนั บ้าง มันก็จะให้ดอดแก่
ท่านอย่างล้นเหลือ น่าประหลาดใจจริ งหนอที่กุหลาบแดงธรรมดา ๆ เพียงดอกเดียว กลับมีสิ่งมหัศจรรย์
ปรากฏอยูม่ ากมายอย่างไม่มีใดเหมือน ให้เราพิจารณาดูพระสติปัญญาอันสลับซับซ้อนของพระเจ้า ซึ่ ง
ได้บนั ทึกลงไว้ในกุกลาบดอกหนึ่งกันเถอะ
ประการแรก ศาสตร์ เกี่ยวกับสี เราจะเห็นว่า กุหลาบเป็ นพันธุ์ไม้ดอกชนิดเดียวที่มีมากมาย
หลายหลากสี นับตั้งแต่ สี แดง สี ชมพู สี เหลือง สี ขาว และสี ผสมทุกชนิด ข้าพเจ้าเชื่อว่า ทุกครั้งที่ท่าน
มองดูดอกกุหลาบ ท่านคงอดที่จะชื่นชมในความสวยงามของมันไม่ได้เป็ นแน่
ประการที่สอง ศาสตร์ เกี่ยวกับน้ าหอม เรามีโรงงานผลิตน้ าหอมขนาดมหึ มา มีนกั เคมีที่ชานาญ
งานจานวนมากมาย พร้อมด้วยหลอดทดลอง และเครื่ องจักรทุกชนิดที่จะใช้ในการผลิตหัวน้ าหอมเพื่อ
จะให้ได้หวั น้ าหอมชนิ ดที่ดีที่สุด ที่จะนามาปรุ งเป็ นน้ าหอม แต่ถา้ เราจะเปรี ยบเทียบกับดอกกุหลาบของ
พระเจ้าแล้ว จะเห็นว่าแตกต่างกันอย่างลิบลับ กุหลาบไม่มีเครื่ องมือเครื่ องจักรที่จะใช้ในการผลิตแต่
ผลผลิตกลับมีคุณภาพดีกว่า กุหลาบมีกลิ่นที่หอมเย็นชื่นใจ ไม่ฉุนเกินไป ไม่ทาให้เกิดอาการระคายเคือง
จมูก และไม่ก่อให้เกิดความราคาญทั้งแก่ผใู ้ ช้และผูใ้ กล้ชิด
ประการที่สาม วิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ กุหลาบมีลาต้นที่แข็งแรงสามารถต้านทานลมได้เป็ น
อย่างดี และใบกุหลาบก็ได้รับการจัดวางไว้อย่างมีระเบียบคือ มีใบหนึ่งอยูด่ า้ นหนึ่ง และอีกใบหนึ่งวาง
อยูต่ รงข้ามอย่างสมดุล
และเมื่อกุหลาบเริ่ มจะแย้มดอกออกมาก็จะมีใบเลี้ยงห่อหุ ม้ ไว้ในลักษณะที่
งดงามยิง่
ประการที่สี่ วิชาการวางรากสิ่ งก่อสร้าง (Anchorage) ดินที่กุหลาบจะขึ้นได้น้ นั จะต้องมีความ
อัดแน่นเพียงพอ กุหลาบจะไชรากแก้วของมันตรงลึกลงไปในดิน ขณะเดียวกันรากฝอยจานวนมากมาย
ก็ชอนไชไปทุกทิศทาง และยึดเกาะดินไว้อย่างแน่นหนาพอที่จะให้ลาต้นสามารถยืนอยูไ่ ด้อย่างสบาย
สิ่ งเหล่านี้เป็ นหลักการของวิศวกรรมแผนใหม่ แต่กุหลาบซึ่ งแม้จะไม่เคยเข้ามหาวิทยาลัยเลย ก็
ยังสามารถทาได้อย่างถูกต้อง
ใบกุหลาบแต่ละใบนั้น มีโรงงานขนาดเล็กซึ่ งมีกิจการสับสนตั้งอยู่ เซลล์เล็ก ๆ ของใบ ซึ่ง
ประกอบด้วยคลอโรฟิ ลล์
ใช้หลักการเดียวกับหลักไฮดรอลิกทางวิทยาศาสตร์
(ไฮดรอลิกคือ
วิทยาศาสตร์ ที่วา่ ด้วยกาลังน้ าและของเหลว)
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และแน่นอนที่สุด นอกเหนื อสิ่ งอื่นใด กุหลาบมีศาสตร์ แห่ งการสื บพันธ์ เพราะว่ากุหลาบไม่ได้
เป็ นพืชที่มีชีวติ อยูแ่ ละตายไปเปล่าเท่านั้น เพราะว่าในขณะที่มนั มีชีวติ อยู่ กิ่งก้านสาขาของมันก็สามารถ
ที่จะแยกออกไปเป็ นกุหลาบต้นอื่นได้มากมาย
ถ้าหากแม้นไม่มีหลักฐานอื่นใดเลยในโลกนี้ ที่จะพิสูจน์ให้เห็นถึงพระเจ้าผูท้ รงเป็ นความรัก
เป็ นชีวติ และเป็ นสติปัญญาทั้งมวลได้แล้ว ดอกกุหลาบแดงก็คงจะเป็ นเครื่ องพิสูจน์ที่เพียงพอแล้วมิใช่
หรื อ
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นก
ปลาเป็ นเครื่ องประดับทะเล สิ งสาราสัตว์เป็ นเครื่ องประดับแผ่นดิน แล้วนกล่ะ ดูซิมนั สามารถ
ปรับตัวเองให้เข้ากับขอบเขตเฉพาะของมัน คืออากาศ ถ้ามีขอ้ พิสูจน์อื่น ๆ ที่จะชี้ให้เห็นถึงพระลักษณะ
ของพระเจ้าที่ทรงโปรดสวยงามและความหลากหลาย แน่นอนนกย่อมจะเป็ นข้อพิสูจน์อนั นั้น เรา
สามารถจะพรรณนาเรื่ องของนกได้ในทุกแง่ทุกมุม นับตั้งแต่นกที่มีขนาดเล็กเท่าหัวแม่มือ มีสิ่งสวยงาม
และร้องเสี ยงไพเราะ คือนกฮัมมิ่ง ไปจนถึงนกที่ใหญ่ที่สุด ซึ่ งบางทีดูเหมือนว่ามันเป็ นเครื่ องบินที่กาลัง
บินอยูท่ ีเดียว ในเรื่ องของความสวยงามเกี่ยวกับสี ของปี ก ปี กนกมีสีต่าง ๆ ทุกสี ทั้งที่เป็ นแม่สีและสี
ผสมเรี ยงกันตามลาดับของสี จะเป็ นไปได้อย่างไรที่เมื่อท่านมองดูนกและฟังเสี ยงร้องของมันแล้ว แต่
กลับไม่เข้าใจถึงความสามารถที่เชื่อถือได้ของพระเจ้าในการสร้างสรรพสิ่ ง
จงมองดูที่ขนของนก ขนนกมีสามชนิด ชนิดแรก เป็ นขนที่มีลกั ษณะเหมือนผ้าขนสัตว์อยูด่ า้ น
ใน ซึ่ งช่วยให้นกได้รับความอบอุ่นและผาสุ ก ชนิดที่สอง คือขนที่มีลกั ษณะเป็ นโครงใช้เป็ นเครื่ อง
ป้ องกันตัว และทาให้นกมีรูปร่ างเพรี ยวลม ชนิดที่สาม เป็ นขนที่ใช้บินอยูท่ ี่ปีก ซึ่ งผูส้ ร้างได้บรรจงสร้าง
อย่างประณี ต จนกลายเป็ นวัตถุที่มีความเบาที่แข็งแรงที่สุด
พระเจ้าได้ทรงสร้างให้ลาตัวของนกมีลกั ษณะเบา โดยพระองค์ไม่ทรงโปรดให้มีไขมันบริ เวณ
ลาตัวของมัน เพื่อมันจะสามารถบินไปได้ไกล ๆ กระดูกของนกสร้างขึ้นด้วยวัสดุกลวงที่มีความ
แข็งแรง นกมีช่องลม (Chamber) อย่างน้อยที่สุด 9 ช่องลมที่มีมากเช่นนี้ ก็เพราะมันจะต้องรี บขับเอา
อากาศร้อนและเบาออกจากปอดของมัน เพื่อมันจะได้บินไปอย่างสบาย แน่นอนสิ่ งนี้คือความมหัศจรรย์
ของพระเจ้าบนท้องฟ้ า
การกระพือปี กของนก ก็มีอตั ราที่แตกต่างกัน นกบางชนิดสามารถกระพือปี กขึ้นลงได้เร็ วมาก
เช่น นกฮัมมิ่ง สามารถกระพือปี กได้นาทีละหลาย ๆ พันครั้ง ส่ วนนกอินทรี น้ นั กระพือปี กได้ชา้ ที่สุด
แต่ก็กระพือได้ยาวและแรง
ขา ก็น่าสนใจด้วยเช่นกัน นกมีขาที่มีลกั ษณะแบบขอเกี่ยวซึ่ งสามารถกาได้แน่นอย่างไม่มีใด
เหมือน พระเจ้าทรงสร้างตาไว้เพื่อให้นกสามารถมองได้ไกล แม้นกกาลังบินอยูก่ ลางอากาศ ก็สามารถ
มองเห็นอาหารชิ้นเล็ก ๆ ซึ่ งอยูบ่ นพื้นดินได้
สิ่ งทั้งหมดนี้หมายความว่ากระไร เป็ นไปได้ไหมที่จะกล่าวว่าพระบิดาแห่งฟ้ าสวรรค์ผมู ้ ีพระ
ปรี ชาญาณอันเลิศ ผูท้ รงมีน้ าพระทัยอันเปี่ ยมด้วยความรัก ความเมตตา และผูท้ รงฤทธานุภาพทั้งสิ้ น ได้
ทรงสร้างสัตว์โลก ซึ่งสามารถปรับตัวเองให้เหมาะสมที่จะอยูบ่ นฟ้ าได้อย่างมหัศจรรย์เหล่านี้ข้ ึนมา
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ผึง้
เป็ นเวลานานหลายปี ที่มนุษย์ได้เฝ้ าจับตาดูน้ าผึ้งจากรวงผึ้งซึ่ งเป็ นน้ าตาลธรรมชาติอนั บริ สุทธิ์
ด้วยความฉงนสนเท่ห์และครั่นคร้าม ไฉนหนอ เจ้าแมลงตัวเล็กกระจิดริ ดเท่านั้น จึงมีความฉลาดล้ า
สามารถดาเนินกรรมวิธีทางหัตถกรรมที่สลับซับซ้อนที่สุดเท่าที่รู้จกั กันในยุคปั จจุบนั ได้
ผึ้ง ดูดเอาน้ าหวานจากเกสรดอกไม้ ซึ่งพระเจ้าทรงปลูกไว้มากมายบนโลกนี้ แล้วนามา
เปลี่ยนเป็ นน้ าผึ้งอันหวานฉ่ า โดยกรรมวิธีที่ไม่สามารถเข้าใจได้ เพื่อความชื่ นใจของมนุษย์ทุกชาติทุก
ภาษาทุกเผ่าพันธุ์ คุณรู ้ไหม ผึ้งเป็ นแมลงชนิ ดเดียวเท่านั้นในจานวนแมลงทั้งสิ้ นกว่า 6 แสนชนิ ด ที่
สามารถนามาเลี้ยงให้เชื่องได้
ผึ้ง เป็ นคนงานที่สามารถทางานได้อย่างน่าพิศวงที่สุด ในการทาน้ าผึ้งหนักเพียง 1 ปอนด์
(ประมาณครึ่ งกิโลกรัม) ผึ้งจะต้องลงแรงอย่างมหาศาล ผึ้งจะต้องบินจากรังไปยังดอกไม้ และจาก
ดอกไม้กลับเข้าสู่ รัง เช่นนี้เรื่ อย ๆ ไปถึง 50 เที่ยว และถึงแม้วา่ บริ เวณนั้นจะมีดอกไม้อยูเ่ ต็มไปหมดก็
ตาม ผึ้งก็จะต้องบินไปบินมาเป็ นระยะทางไม่นอ้ ยกว่า 50,000 ไมล์ หรื อเท่ากับระยะทางรอบโลก 2
รอบ เพื่อที่จะได้น้ าผึ้งหนักเพียงปอนด์เดียว แต่ผ้ งึ ก็ไม่ได้ใส่ ใจในเรื่ องนั้นเลย
ปี กผึ้งมีสมรรถภาพเป็ นเลิศ และได้รับการออกแบบมาอย่างสวยงามเช่นเดียวกับสรรพสิ่ งอื่น ๆ
ที่พระเจ้าทรงสร้าง ผึ้งมีปีก 2 ชั้น ปี กชั้นบนซึ่ งใหญ่กว่าชั้นล่าง มีสันอยูบ่ ริ เวณด้านหลังของปี กดังนั้น
เมื่อเวลาบิน ผึ้งจะเกี่ยวเอาปี กชั้นล่างขึ้นมาประกบติดกัน ทาให้มนั บินได้เร็ วและไกลมากขึ้น
ผึ้ง ไม่ได้ให้ประโยชน์แต่เฉพาะน้ าผึ้งเท่านั้น แต่มนั ยังให้ข้ ีผ้ งึ แก่เราด้วย ผึ้งนาเอาขี้ผ้ งึ จากเรณู
ของดอกไม้มาทารัง รังผึ้งเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่น่าอัศจรรย์ที่สุด มีลกั ษณะเป็ นห้องรู ปหกเหลี่ยมเล็ก ๆ วาง
เรี ยงต่อกันเป็ นชั้น ๆ มากมาย ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงฝี มืออันเลิศในทางวิศวกรรมของมัน
มันทาได้อย่างไร ไม่มีใครทราบ มันไม่มีนายช่างใหญ่ฝ่ายวิศวกรรมที่จะคอยบงการ แต่ผ้ งึ งาน
ทุกตัวได้ร่วมกันทางานชิ้นนี้ และในไม่ชา้ รังผึ้งก็ได้รับการตกแต่งด้วยห้องเล็ก ๆ รู ปหกเหลี่ยมจานวน
มากมาย ท่านทราบหรื อไม่วา่ ในแต่ละวันจะมีตวั อ่อนของผึ้งเกิดประมาณ 1,000 ตัวในรังผึ้งรังหนึ่ ง
เพื่อมาทางานแทนตัวที่ตายไป เพราะว่าผึ้งตัวหนึ่งจะมีชีวติ อยูป่ ระมาณ 35 วันเท่านั้น
ผึ้งไปเอาความรู ้ความสามารถนี้มาจากไหน คาตอบก็คือพระเจ้าแห่งความรักและปั ญญา เป็ นผู ้
ประทานความรู ้พิเศษอันเป็ นประโยชน์อย่างมากอันนี้ ให้แก่แมลงตัวเล็กกระจิดริ ดชนิ ดนี้ ขอพระองค์
ทรงโปรดยกโทษให้แก่ขา้ พระเจ้าด้วย ที่ขา้ พระองค์จะมองรวงผึ้งของพระองค์ และไม่ยอมถวาย
เกียรติยศแด่พระองค์ ผูซ้ ่ ึ งทรงสร้างมันขึ้นมา ผึ้งเอ๋ ย เจ้าช่างฉลาดจริ งหนอ
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สายฝน
ท่านคงจะยอมรับว่า การที่จะรดน้ าให้แก่โลกอย่างสม่าเสมอตลอดเวลานั้น เป็ นสิ่ งที่ทาได้ยาก
มาก น้ าเป็ นจานวนมากมายหลายล้าน ๆ ตันจะต้องถูกยกขึ้นจากทะเลและมหาสมุทรไปแขวนอยูใ่ น
บรรยากาศ แล้วพัดให้กระจายออกไปคลุมอยูเ่ หนือดินแดนอันแห้งแล้งจากนั้นก็โปรยลงมาเป็ นฝนใน
รู ปลักษณะอันเหมาะสม โดยไม่ทาให้เกิดอันตรายแก่ดินและพืชผักผลไม้ กระบวนการประดิษฐ์น้ าฝน
ของพระเจ้าจึงเป็ นการประดิษฐ์ที่วเิ ศษที่สุดในบรรดาการประดิษฐ์ท้ งั หลาย
ในลักษณะบางประการ เมื่อถึงเวลาที่ฝนจะตก จะมีกระแสไฟฟ้ าเกิดขึ้น กระแสไฟฟ้ านั้นจะวิง่
ผ่านบรรยากาศ กระตุน้ ให้ความชื้นรวมตัวกันเป็ นหยดน้ าเล็ก ๆ สาดสายอย่างแผ่วเบาลงมายังพื้นดินอัน
แห้งแล้ง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่สิ่งใด ๆ บนพื้นโลก สิ่ งเหล่านี้ดูเหมือนเป็ นธรรมชาติ ซึ่ งเกิด
ขึ้นอยูบ่ ่อยจนเราลืมคิดถึงสัญลักษณ์อนั ยิง่ ใหญ่ของมัน
แต่ก็อย่าเพิ่งคิดว่า จะไม่มีความสาเร็ จอันน่ามหัศจรรย์ใด ๆ อีกแล้วนอกจากสิ่ งที่เป็ นธรรมดา ๆ
อย่างฝน มันมีสิ่งอื่นอีกที่ได้สาแดงถึงพระหัตถ์อนั ยิง่ ใหญ่ของพระผูท้ รงฤทธานุภาพ ภูเขาก็สาแดง
บทบาทสาคัญในเรื่ องเหล่านี้ ดว้ ย ภูเขาแต่ละลูกในเขตหนาวมักจะสู งเสี ยดฟ้ า และจะมีหิมะปกคลุมอยู่
เต็มไปหมดในฤดูหนาวและเมื่ออากาศเริ่ มอุ่นขึ้น หิ มะเหล่านี้จะค่อย ๆ ละลายกลายเป็ นธารน้ าเย็นไหล
ลงสู่ ทอ้ งไร่ ท้องนา ที่อยูต่ ามบริ เวณหุ บเขาเบื้องล่างทาให้ชาวไร่ ชาวนาบริ เวณหุ บเขา มีน้ าเพียงพอที่จะ
ใช้ในการเพาะปลูกตลอดฤดูร้อน หากปราศจากหิ มะและน้ าแข็งบนภูเขาแล้ว จะไม่มีสิ่งมีชีวติ อยูใ่ น
บริ เวณหุ บเขาเบื้องล่างเป็ นแน่
ฝนก็อานวยประโยชน์แก่มนุ ษยชาติเป็ นอันมากเช่นกัน ฝนได้ชาระล้างทุกสิ่ งในโลกแลดูสดใส
และสะอาดสะอ้าน หากท่านมีโอกาสออกไปเดินเล่นนอกบ้าน ภายหลังที่ฝนตกใหม่ ๆ ท่านจะพบว่า
บรรดาต้นไม้ใบหญ้าและดอกไม้นานาชนิด ต่างก็ส่งประกายแวววาว แลดูสดชื่น และมีชีวติ ชีวายิง่ ขึ้น
นอกจากนี้ ฝนยังช่วยชาระล้างบรรยากาศของโลกให้สะอาด มันจะทาให้ฝนละอองและสิ
ุ่
่ งสกปรกซึ่ ง
ติดอยูใ่ นบรรยากาศของโลกรวมตัวกัน และตกลงมายังพื้นโลก ผูร้ ู ้หลายท่านได้บอกให้เราทราบอย่าง
ชัดแจ้งว่า บทบาทที่สาคัญของฝนยังมีมากกว่านั้นอีก มันช่วยชาระล้างเอาแร่ ธาตุจากอากาศเข้าไป
รวมอยูใ่ นดิน ทาให้ปริ มาณแร่ ธาตุในดินเพิ่มมากขึ้นและนอกจากนี้ หิ มะที่ตกในฤดูหนาวก็อุดมไปด้วย
ธาตุไนโตรเจนที่จาเป็ นแก่การดารงชีวติ
สายฝน เป็ นโครงสร้างที่สลับซับซ้อน ซึ่ งได้รวมเอากฎและหลักต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นโลกเข้าไว้
ด้วยกัน มันได้สอนเราอย่างไม่ผดิ พลาด ครั้งแล้วครั้งเล่า ถึงฝี พระหัตถ์อนั ล้ าเลิศของพระเจ้าของเรา ใน
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การจัดหาและจัดเตรี ยมสิ่ งของที่จาเป็ นสาหรับเรา ด้วยน้ าพระทัยอันประกอบด้วยความเมตตากรุ ณา
ท่านสามารถเห็นพระองค์ได้ แม้กระทัง่ ในเวลาที่ฝนตก ใช่ไหม?
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วัวเป็ นสั ตว์ ทนี่ ่ ารักมาก
พระเจ้าทรงสร้างวัวขึ้นมาให้เป็ นสัตว์ที่วา่ นอนสอนง่าย
และเราสมควรที่จะขอบพระคุณ
พระองค์เป็ นอันมากสาหรับสิ่ งนี้ ท่านเคยคิดบ้างไหมว่า จะเป็ นการยากสักเพียงไรในการที่เราจะได้นม
เนย และเนื้อ ถ้าหากวัวเป็ นสัตว์ที่ด้ือดึง โกรธง่าย และไม่อดทน แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรง
โปรดประทานนิสัยที่วา่ นอนสอนง่ายให้แก่มนั ดังนั้นเมื่อท่านรี ดนม มันจะยืนให้ท่านรี ดด้วยความ
อดทนและเคี้ยวเอื้องอย่างใจเย็น เหม่อมองดูทุ่งนาและท้องฟ้ าสี ครามอย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัว
วัวเป็ นสัตว์ที่มีโคร่ งร่ างแบบธรรมดา ๆ แต่ถึงกระนั้นมีกลไกอันสลับซับซ้อนและมหัศจรรย์
มากมายอยูใ่ นตัวของมัน จะเห็นว่า เราได้รับประโยชน์มากมายจากสัตว์โลกที่วา่ นอนสอนง่ายชนิดนี้ไม่
เพียงแต่นม เนยเหลว และเนยแข็งเท่านั้น แต่ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากพลาสติกเกือบทุกชนิดก็ทาจากสาร
เคซิ น ที่มีอยูใ่ นน้ านมวัวทุกชนิด และแน่นอนที่สุด รวมทั้งหนังสัตว์ (วัว) ด้วย
วัวมีระบบการย่อยอาหารที่น่าสนใจยิง่ สัตว์โลกทัว่ ไปมีกระเพาะอาหารเพียงกระเพาะเดียว แต่
วัวมีถึง 4 กระเพาะ และแต่ละกระเพาะก็มีหน้าที่ต่าง ๆ กัน ตัวอย่างเช่น เมื่อวัวเคี้ยวฟางครั้งแรก มันจะ
กลืนลงไปในกระเพาะอันที่หนึ่ง และเมื่อไรก็ตามที่มนั กินของเหลว ซึ่งอาจจะเป็ นน้ าหรื ออะไรก็ตาม
ของเหลวนั้นจะตรงลงไปยังกระเพาะอันที่สองทันที
จากนั้นสิ่ งที่บรรจุอยูใ่ นกระเพาะอันที่หนึ่งจะ
รวมกันเป็ นก้อนกลม กลิ้งลงไปในกระเพาะอันที่สองคลุกเคล้ากับน้ าจนเปี ยกโชก และอาหารที่เปี ยก
โชกนั้นก็จะอยูก่ ระเพาะอันที่สองต่อไป จนกระทัง่ วัวได้โอกาสที่จะพักผ่อน มันจะสารองเอาอาหารนั้น
ออกมา และเคี้ยวให้แหลกต่อไปอีก
เราได้เฝ้ าดูมนั และบางทีก็รู้สึกอิจฉาความชาญฉลาดในการจัดการกับอาหารของมัน แต่เดี๋ยว
ก่อน เมื่ออาหารที่เคี้ยวเป็ นครั้งที่สองถูกกลืนลงไปในกระเพาะอันที่สาม ที่นนั่ อาหารจะถูกย่อยอีกครั้ง
หนึ่งพอสมควร จากนั้นอาหารที่ยอ่ ยแล้ว ก็จะถูกส่ งผ่านไปยังกระเพาะอันที่สี่ต่อไป กรรมวิธีต่าง ๆ
เหล่านี้ไม่ปรากฏว่ามีการผิดพลาดเกิดขึ้น กระเพาะอาหารทุกอันทางานอย่างมีระเบียบไม่สับสนกัน ใน
กรณี ของลูกวัวซึ่ งยังไม่ได้เรี ยนรู ้ถึงวิธีการกินหญ้า กินฟาง แต่มนั ก็คงมี 4 กระเพาะเหมือนแม่ววั นมซึ่ ง
ลูกวัวดูดมาจากแม่ของมันจะผ่านกระเพาะอันที่หนึ่ง สอง สาม ไปสู่ กระเพาะอันที่สี่ทนั ที โดยไม่ตอ้ ง
ผ่านกรรมวิธีดงั กล่าวข้างต้น ช่างเป็ นระบบที่น่าทึ่งอะไรเช่นนี้
บางครั้งข้าพเจ้าก็คิดว่า ในโลกนี้ไม่มีหลักฐานใดที่จะพิสูจน์ให้เห็น ถึงความเอาใจใส่ ของ
พระองค์ที่ทรงมีต่อมนุษย์ ได้ดีเท่ากับสัตว์โลกที่วา่ นอนสอนง่าย มีประโยชน์มากมาย และอดทน ซึ่ งเรา
เรี ยกว่า “วัว”
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พระเจ้ าทรงสร้ างต้ นไม้
คิดดูซิวา่ โลกของเราจะเป็ นโลกที่น่าเศร้าสลดเพียงใด หากไม่มีสิ่งทรงสร้างอันสง่าผ่าเผย และ
ประกอบด้วยคุณประโยชน์ของพระเจ้าซึ่ งเราเรี ยกว่า “ต้นไม้” เราคุน้ เคยกับมันและมันก็มีมากมาย
เหลือเกิน จนทาให้เราลืมนึ กถึงผูท้ รงอานาจที่สร้างมันขึ้นมา มันมีท้ งั ต้นสู งใหญ่และที่เป็ นพุม่ พฤกษ์
มันขึ้นง่ายและอานวยประโยชน์อเนกประการแก่มนุษยชาติท้ งั มวล
ก่อนอื่น ขอให้เข้าใจก่อนว่า คาว่าต้นไม้ก็หมายถึง “เนื้ อไม้” นัน่ เองและเนื้อไม้ก็เป็ นสิ่ งที่มนุษย์
จะขาดเสี ยไม่ได้ดว้ ย ขอให้เราพิจารณาดูสิ่งต่าง ๆ มากมาย ซึ่ งเราทาจากไม้นบั ตั้งแต่เตียงของเด็กจนถึง
โลงศพของคนตาย มันเป็ นหลักสาคัญของบ้าน ของเฟอร์ นิเจอร์ และเครื่ องใช้ในบ้าน จนเกือบจะกล่าว
ได้วา่ สิ่ งประดิษฐ์ทุกชนิดที่มนุษย์คิดขึ้นมาจาเป็ นต้องใช้ไม้ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
เราอาจจะจาแนกไม้ออกได้เป็ น 3 ชนิด คือไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้อปานกลาง และไม่เนื้ออ่อน ส่ วนสี
ของไม้น้ นั อาจจาแนกได้เป็ น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ไม้เนื้ อขาว ไม้เนื้อเหลือง ไม้เนื้อแดง และไม้เนื้อดา
ไม้บางชนิดมีลายเรี ยบ ๆ แต่บางชนิดก็มีลายที่สวยงามและสลับซับซ้อนมาก และถ้าเราจาแนกของ
ต้นไม้ตามตระกูลของมันแล้ว จะได้เลขมากมายจนเหลือที่จะจดจาได้
แต่เราควรจะคิดเช่นกัน ถึงความสามารถในเชิงศิลป์ ของพระเจ้า ในการช่วยให้ตน้ ไม้เจริ ญงอก
งาม เราทราบดีวา่ ใบสี เขียวสดของต้นไม้ในโลกนี้มีมากมายหลายชนิด ซึ่ งมีลกั ษณะแตกต่างกันไปใน
ฤดูหนึ่ง ๆ ของแต่ละปี ต้นไม้จะผลิใบสะพรั่ง และต่อจากนั้นก็จะเริ่ มผลิดอกออกผล จากผลเล็ก ๆ ก็จะ
ค่อยโตขึ้นเรื่ อย ๆ จนมีขนาดน่ารับประทาน อยูใ่ นระบบที่เราสามารถจะเก็บกินได้ไม่ยากนักพระบิดา
แห่งฟ้ าสวรรค์ทรงพระกรุ ณาได้ประทานผลไม้แก่เรา จากแสงแดดและดิน ไม่วา่ จะเป็ นส้ม หรื อทุเรี ยน
หรื อผลไม้ชนิดอื่นใดก็ตาม ย่อมมีประโยชน์สาหรับบารุ งเลี้ยงกายและนาความสดชื่นมาสู่ จิตใจ
ต้นไม้เป็ นสิ่ งที่มีชีวิตชีวา มันช่วยให้อากาศสดชื่นอยูเ่ สมอ ช่วยป้ องกันฝุ่ นและลมแรง มันไม่ใช่
เป็ นวัตถุที่ไม่มีชีวิตจิตใจอย่างโลหะ ดินเหนียว หรื อหิ น แต่มนั จะต้อนรับเราอย่างอบอุ่นและเป็ นกันเอง
ทุกครั้งที่เราไปหามัน เมื่อท่านเอามือโบกเบา ๆ เหนือต้นผักกระเฉด หรื อไม้เลื้อยบางชนิด ท่านจะ
พบว่า ต้นไม้เหล่านั้นได้แสดงความเป็ นมิตรกับท่าน ทาให้ดูเหมือนว่า ต้นไม้เหล่านี้ ได้สร้างมาเพื่อให้
เป็ นเพื่อนแท้ของมนุษย์
นอกจากนี้ ตน้ ไม้ (หรื อไม้) ยังช่วยให้เกิดบรรยากาศแห่งมิตรภาพขึ้น จะเห็นได้จากบรรยากาศ
ในแคมป์ ไฟนั้น จะเป็ นบรรยากาศแห่งมิตรภาพจริ ง ๆ ทุกคนต่างกุลีกุจอหาไม้มาใส่ ไฟ และร่ วมร้อง
เพลงกันอย่างสนุกสนานรอบกองไฟ
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ยังมีสิ่งประดิษฐ์อีกมากมายที่ตอ้ งอาศัยไม้ เพราะพระเจ้าไม่ได้ประทานไม้ให้เราเพียงชนิดเดียว
แต่ได้ประทานหลายชนิดและทุกสิ่ งก็มีคุณค่าในตัวของมันเอง ไม้บางชนิด เช่น ไม้มะกอกเทศ สามารถ
รับรองการสั่นสะเทือนได้มาก เราจึงเลือกเอาไปทาเป็ นไม้ตีเบสบอล และไม่มีไม้ชนิดใดในโลกที่จะ
นาไปใช้ในการประกอบเครื่ องบินได้ดีเท่าไม้สนซิ ตกา (Sitca spruce)
ไม้สน ใช้ทาประโยชน์หลายประการ ท่านเคยเห็นกล่องไม้ที่ใส่ ผลไม้เล็ก ๆ ที่ส่งมาจาก
ต่างประเทศไหม นัน่ แหละทามาจากไม้สน เยือ่ กระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสื อทัว่ ไป ก็ทามาจากไม้สน
เช่นกัน นักไวโอลินที่เล่นเพลงกล่อมโสตประสาทของท่านอยูเ่ ป็ นประจา ก็ใช้อุปกรณ์ที่ทามาจากไม้
สนอีกเหมือนกัน ไม้ที่ใช้ทาดินสอส่ วนมากก็คือ ไม้สนซี ดา้ นอกจากนี้ก็มีไม้สนขาวซึ่ งมีคุณสมบัติ
พิเศษคือ มีผวิ เรี ยบมาก เมื่อเอามาผึ่งแดดจนได้ที่แล้วจะไม่หดหรื องอ
เบื้องหลังของสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ คือฝี พระหัตถ์ของพระเจ้าผูท้ รงเกื้อกูลมนุษย์ ใช่หรื อไม่ มัน
ไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญเป็ นแน่แต่มนั ได้รับการวางแผนมาเป็ นอย่างดี
เมื่อเราเห็นต้นไม้เล็ก ๆ ต้นหนึ่ง ที่เพิ่งงอกขึ้นมา เราก็สามารถบอกได้วา่ จะเจริ ญเติบโตขึ้นได้
เป็ นรู ปใดและออกผลในลักษณะอย่างไร
ต้นไม้ทุกต้นมีความสามารถในการสื บพันธุ์
และ
ความสามารถที่จะบาบัดความเสี ยหายที่เกิดแก่มนั ต้นไม้สามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้ ดังนั้นแม้
มันจะงอกขึ้นในที่แห้งแล้ง มันก็ไม่กลัว มันจะกระจายรากปกคลุมเป็ นบริ เวณกว้าง เพื่อจะได้มีน้ าใช้
มากขึ้น และมันจะค่อย ๆ ชอนไชรากออกไปอีก เพื่อหาแหล่งน้ าเพิ่มเติม มันสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมทุกชนิด และสามารถทนอยูไ่ ด้ในทุกสภาพดินฟ้ าอากาศ ต้นไม้แต่ละต้นมีลกั ษณะเฉพาะ
ของมันเองไม่เหมือนต้นไม้อื่น ๆ ต้นไม้ทุกชนิดทุกต้นในโลกนี้ ไม่มีเลยแม้แต่สักคู่เดียวที่จะมีลกั ษณะ
เหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วแท้จริ งแล้วข้าพเจ้าอยากจะพูดว่า ต้นไม้ได้กระตุน้ เตือนเราทั้งหลายให้รู้วา่
“ความคิดและจิตวิญญาณของเรานั้น ควรจะอ่อนโยนลงบ้าง”
ต้นไม้สามชนิด ยืนยงอยูอ่ ย่างมัน่ คงบนหน้ากระดาษของพระคัมภีร์ ชนิ ดแรกอยูใ่ นสวนเอเดน
ซึ่งได้ให้ความร่ มรื่ นบรรพบุรุษคู่แรกของเรา ชนิดที่สอง คือต้นไม้กางเขน ซึ่งใช้เป็ นหลักประหารชีวิต
พระเยซู และชนิดที่สาม คือต้นไม้แห่งชีวติ ซึ่ งดอกของมันบานอยูต่ ลอดไปเป็ นนิตย์ และผูท้ ี่ได้รับความ
รอดโดยพระเยซูคริ สต์แล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ รับประทานจากต้นไม้ชนิดนี้ได้
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ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์
ดวงไฟอันน่ามหัศจรรย์สีขาวขนาดมหึ มาดวงนั้น ยังคงลอยคว้างอยูก่ ลางอากาศ และมันจะต้อง
สู ญเสี ยพลังงานในตัวของมันไปวันหนึ่ง ๆ หลายพันล้านตัน แต่กระนั้นก็ยงั ไม่มีทีท่าว่า ดวงไฟดวงนี้จะ
ลดขนาดของมันลงไปเลย โลกเรานี้จะเป็ นไฉนหนอ หากตรงใจกลางระบบสุ ริยะของเราปราศจากดวง
อาทิตย์ ทุก ๆ เช้า ดวงอาทิตย์จะโผล่ข้ ึนมาจากขอบฟ้ า และส่ องสว่างแก่มนุษย์ทุกคนทัว่ ใต้ฟ้า จากนั้นก็
ค่อย ๆ หายลับไปจากขอบฟ้ า เป็ นเช่นนี้ อยูท่ ุกวันไม่เปลี่ยนแปลง มันทาหน้าที่อย่างเที่ยงตรงสมกับที่
พระเจ้าได้ทรงมอบหมายให้ ช่างเป็ นปรากฏการณ์อนั น่าพิศวงจริ ง ๆ
เราทั้งหลายทราบดีวา่ โลกของเรานี้อยูห่ ่างจากดวงอาทิตย์เป็ นระยะทาง 93 ล้านไมล์ อันเป็ น
ระยะที่ได้รับการจัดวางไว้อย่างถูกต้องที่สุด เพราะถ้าหากอยูใ่ กล้เข้าไปกว่านี้อีกสัก 5 เปอร์ เซนต์ ความ
ร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะเพิม่ มากขึ้น จนสิ่ งมีชีวติ ทุกชนิดในโลกไม่อาจทนอยูไ่ ด้ หรื อถ้าหากว่าโลกอยู่
ห่างออกมาสัก 5 เปอร์ เซ็นต์ น้ าแข็งบริ เวณขั้วโลกก็จะแผ่ขยายปกคลุมส่ วนต่าง ๆ ทุกส่ วนของโลกจน
เราไม่สามารถจะทนความหนาวเย็นต่อไปได้ และจะต้องตายไปในที่สุด แต่พระเจ้าทรงเล็งเห็นถึงสิ่ ง
เหล่านี้ ดังนั้นดาวพระเคราะห์ของเรา จึงได้รับการจัดวางอยูใ่ นตาแหน่งอันเหมาะสมที่ชีวติ จะสามารถ
ดารงอยูแ่ ละนัน่ แหละ คือที่อาศัยของเรา
พระเจ้าคือ ผูจ้ ดั เตรี ยมอันประเสริ ฐ ตามที่เราทราบนั้นดวงอาทิตย์มิได้มีไว้เพื่อจุดประสงค์อื่น
ใดมากไปกว่า ให้ทาหน้าที่เป็ น “พี่เลี้ยง” ของโลก แต่กระนั้น โลกลูกเล็ก ๆ ของเรานี้ ก็ยงั ได้รับเพียง 1
ส่ วนในสองร้อยล้านส่ วนของพลังงานในดวงอาทิตย์ท้ งั หมด โอ้โฮ ช่างมีพลังงานมหาศาลอะไรเช่นนั้น
ท่านเคยจ้องดูดวงอาทิตย์ไหม?
หากท่านจะแข็งใจจ้องดูดวงอาทิตย์เพียงชัว่ ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น
สายตาของท่านอาจเสี ยไปก็ได้
เอาละ คราวนี้มาพูดถึงดวงจันทร์ กนั บ้าง แต่อย่าเพิง่ คิดนะว่าดวงจันทร์ เกิดขึ้นมาเอง ดวงจันทร์
ก็ได้รับการออกแบบก่อสร้างมาเหมือนกัน
ท่านเห็นไหมว่าผิวของดวงจันทร์ น้ นั ได้ถูกสร้างขึ้นมา
เพื่อให้สะท้อนแสงได้ ทั้งมืดและสว่าง ดวงจันทร์ ค่อย ๆ โผล่ข้ ึนจากขอบฟ้ ายามย่าสนธยาในลักษณะ
เว้าแหว่งเป็ นเสี้ ยวเล็ก ๆ สี เงินจากนั้นก็เริ่ มโตขึ้นเรื่ อย ๆ จนเต็มดวงส่ องแสงเจิดจ้าไปทัว่ แผ่นฟ้ าและ
แผ่นดิน ต่อจากนั้นก็จะกลับค่อย ๆ เว้าแหว่ง ๆ ไปเรื่ อย ๆ จนไม่ปรากฏแสงอยูบ่ นท้องฟ้ า แต่ละคืนก็จะ
มีลกั ษณะแตกต่างกันไปนัน่ น่ะซี ข้าพเจ้าก็วา่ จะต้องมีใครคนหนึ่งที่ได้จดั เรี ยงลาดับให้กบั ดวงจันทร์
ดวงจันทร์ น้ นั นอกจากจะช่วยให้ความรักของหนุ่มสาวดูดดื่มแล้ว ยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีก
พระเจ้าได้ทรงกาหนดให้การขึ้นลงของน้ าในโลกมนุษย์ตอ้ งเกี่ยวข้องกับการโคจรของดวงจันทร์ ดว้ ย
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ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
ที่ปรากฏอยูบ่ นฟากฟ้ าทุกเช้าค่าเป็ นเสมือนหนึ่งการแสดง
นิทรรศการครั้งสาคัญที่พระเจ้าทรงจัดขึ้นเพื่อเรี ยกร้องให้มนุษย์ท้ งั หลาย ได้เอาใจใส่ ต่อฤทธานุภาพอัน
ยิง่ ใหญ่ของพระองค์ จะเป็ นไปได้อย่างไร ที่ปุถุชนคนธรรมดาอย่างเรา ๆ เมื่อมองดูวตั ถุอนั ยิง่ ใหญ่ท้ งั
สองนี้แล้ว จะไม่มีความสานึ กถึงพระสง่าราศีของพระองค์
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ดวงดาวมากมาย
ครั้งหนึ่งพระเจ้าได้ตรัสกับสหายของพระองค์ (อับราฮัมพระธรรมปฐมกาล 15:5) และ
ประทานพระสัญญากับอับราฮัมว่าลูกหลานของท่าน จะมีจานวนมากมายรวมกับดวงดาวในท้องฟ้ า
หรื อเม็ดทรายตามท้องทะเล
พระสัญญาข้อนี้ ถ้าเรามองดูดว้ ยตาเปล่า อาจจะไม่หมายถึงลูกหลานจานวนมากมายมหาศาล
คนโบราณนับดวงดาวบนท้องฟ้ าตามที่ตาของเขาสามารถจะมองเห็นได้ ซึ่ งก็จะได้จานวนประมาณ
1,000 หรื อ 1,200 ดวง หรื อบางทีอาจจะถึง 3,000 ดวงก็ได้ แต่ในปั จจุบนั นี้ เราทราบดีวา่ ไม่เป็ นเช่นนั้น
เพราะจากการส่ องดูทอ้ งฟ้ าด้วยกล้องโทรทรรศน์
พบว่าบนท้องฟ้ าของเราประกอบไปด้วยหมู่ดาว
จานวนมหาศาล
เริ่ มต้นที่ “โลกมนุษย์” โลกของเรามีเส้นรอบวงยาว 25,000 ไมล์ ซึ่ งนับว่าเป็ นระยะทางไกล
ทีเดียว ถ้าหากคุณจาต้องเดินทางรอบโลกด้วยเท้า โลกเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบสุ ริยะซึ่งประกอบด้วย
ดาวนพเคราะห์ท้ งั หมด 9 ดวงด้วยกัน ดวงที่ใหญ่ที่สุดคือดาวพฤหัสหรื อจูปีเตอร์ มีขนาดใหญ่กว่าโลก
ถึง 1,300 เท่า ดวงอาทิตย์ของเราเป็ นดวงฤกษ์ดวงหนึ่งเท่านั้นเอง แต่ที่เรามองเห็นมีแสงสว่างจ้ากว่าดาว
ฤกษ์ดวงอื่น ๆ ก็เพราะว่าเราอยูใ่ กล้ดวงอาทิตย์ และมันมีขนาดใหญ่มาก ขนาดที่เรี ยกว่า หากมันมี
ลักษณะเป็ นโพรงกลวงแล้วละก็ มันสามารถบรรจุลูกโลกของเราได้ถึง 13,000,000 ลูกได้อย่างสบาย ๆ
ที่กล่าวมานี้เป็ นเพียงการเริ่ มต้น ระบบสุ ริยะของเราเป็ นแต่ส่วนหนึ่งของระบบที่ใหญ่โตและ
กว้างขวาง ซึ่ งมีรูปร่ างตามที่เรามองเห็นจากกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ คล้ายวงล้อเกวียน (หรื อเลนส์
นูน) ซึ่ งเราเรี ยกว่า แกแลกซี ทางช้างเผือก ท่านทราบไหมว่าแกแลกซี ของเรานี้มีดวงดาวกี่ดวง เอาละ จะ
บอกให้ แต่ตอ้ งจับเก้าอี้ของคุณเอาไว้ดี ๆ นะ “มีไม่นอ้ ยกว่า แสนล้านดวง” อูฮ้ ู
ขณะที่ความคิดของท่านยังคงงงงวยอยูก่ บั จานวนอันมหาศาล ของดวงดาวในแกแลกซี่ของเรา
นั้น ข้าพเจ้าจะขออนุ ญาตเตือนสติท่านว่ากาแลกซี่ ทางช้างเผือกของเรานั้น เป็ นเพียงแกแลกซี่ หนึ่งใน
จานวนแกแลกซี่มากมายในจักรวาล ซึ่งนักดาราศาสตร์ได้คานวณไว้วา่ นอกจากแกแลกซี่ ของเราแล้วยัง
มีแกแลกซี่ อื่น ๆ ในจักรวาลอีกไม่นอ้ ยกว่า 30 ล้านแกแลกซี่ มีท้ งั ขนาดที่ใหญ่และเล็กกว่าแกแลกซี่ของ
เรา กาแลกซี่ ต่าง ๆ เหล่านี้เราสามารถดูได้ดว้ ยกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ ๆ ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั เช่นกัน
บางทีท่านอาจจะคิดว่า ดาวจานวนมากมายมหาศาลเหล่านี้คงจะมีขนาดเล็ก ข้าพเจ้าอยากจะให้
ท่านสนใจกับดาวดวงหนึ่ง มีชื่อว่า เบเตลกีส (Betelguese) ซึ่ งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 215,000 ไมล์
และสมมุติวา่ มันมีโพรงกลวงอยูข่ า้ งใน ท่านก็สามารถที่จะเอาดวงอาทิตย์เข้าไปวางที่ตรงจุดศูนย์กลาง
ของมัน พร้อมทั้งเอาโลกติดเข้าไปด้วย เพื่อให้โคจรรอบดวงอาทิตย์ตามปกติ และโลกก็โคจรอยูไ่ ด้ โดย
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ไม่กระทบกับขอบใดขอบหนึ่งของดาวดวงนั้นเลย ข้าพเจ้าจาต้องพูดอะไรมากกว่านี้อีกหรื อ? พระ
เจ้าของเราทรงสร้างดวงดาวทุก ๆ ดวง
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เวลาไม่ พอ
ถ้าหากว่าเราจะลองพยายามนับดูพยานหลักฐานของพระเจ้าทีละอัน ๆ แล้ว เราจะไม่สามารถ
นับมันได้ถว้ นเป็ นแน่ เพราะอะไร? ก็เพราะว่า โลกนี้เต็มไปด้วยฝี พระหัตถ์ของพระองค์นนั่ เอง

แตงโม
เมล็ดแตงโมมีน้ าหนัก 1/5,000 ปอนด์ บางทีท่านอาจจะอธิ บายถึงวิธีหว่านเมล็ดแตงโมให้แก่
ข้าพเจ้าได้วา่ จะหว่านอย่างไร เมื่อไร และดินชนิดใด แต่ท่านจะไม่สามารถอธิ บายถึงการเจริ ญเติบโต
ของมันได้เลย มันดูดเอาธาตุที่จาเป็ นจากดิน เพื่อนามาใช้ผลิตสิ่ งที่มีน้ าหนักมากกว่ามันถึงล้านเท่าซึ่ งมี
สี สันสวยงาม และแตงโมประมาณ 5-10 ลูก จะมีน้ าหนักรวมกันตั้งแต่ 100 ไปจนถึง 200 ปอนด์ แตงโม
แต่ละลูกเป็ นแบบของการประดิษฐ์อนั ประณี ต เปลือกนอกของมันมีสีเขียวสด และเนื้อในซึ่ งค่อย ๆ
เปลี่ยนจากสี เขียวเป็ นสี ขาว และในที่สุดก็มีสีแดงสดน่ารับประทาน ขอบพระคุณพระเจ้าที่แตงโมไม่ได้
ขึ้นบนต้นไม้

ไส้ เดือน
คนเหล่านี้ ซึ่ งน่าจะเป็ นผูร้ ู ้กล่าวว่า ชีวติ บนดาวพระเคราะห์ดวงนี้อาจจะต้องตายหมด หากไม่มี
สัตว์ที่ต่าต้อยอย่างไส้เดือนดินอาศัยอยู่ ไส้เดือนดินจะคืบคลานไปมาอยูต่ ามใต้ผวิ ดิน ทาให้ดินร่ วนและ
อากาศสามารถซึ มเข้าได้ทวั่ ถึง นอกจากนี้มูลของไส้เดือนยังเป็ นปุ๋ ยอย่างดีอีกด้วย ผูท้ ี่โชคดีที่สุดก็คือ
ชาวนา ชาวไร่ ซ่ ึ งท้องนาท้องไร่ ของตน อุดมสมบูรณ์ไปด้วยไส้เดือน เพราะสิ่ งเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะเป็ น
ปุ๋ ยอันลึกลับที่ซ่อนอยูใ่ นดิน แต่กระนั้นก็ยงั ไม่เคยมีใครฝึ กไส้เดือนดิน เพื่อใช้ประโยชน์ในงานของเขา
ได้เลย

มด
มดเป็ นสัตว์ตวั เล็ก ๆ ที่มีความกระวีกระวาด และมีความเฉลียวฉลาดเป็ นเลิศของตัวเอง มัน
เรี ยนรู ้วธิ ี การเก็บอาหาร การทางานร่ วมกัน การช่วยเหลือผูท้ ี่อ่อนแอ การเลี้ยงดูตวั อ่อน การเป็ นน้ าหนึ่ง
ใจเดียวกันในการทางานที่มีจุดมุ่งหมายร่ วมกัน โอ เพียงแต่เราจะมองดูมดเล็ก ๆ ตัวเดียวเท่านั้น ก็มีเรื่ อง
อันน่าประหลาดที่จะให้ท่านศึกษาอยูม่ ากมาย มดบางตัวมีขนาดใหญ่ไปกว่าหัวเข็มหมุด แต่กระนั้นก็ยงั
มีความฉลาดมากกว่าคนบางคนเสี ยอีก มีใครบ้างที่จะสามารถสอนให้มดทาเช่นนั้นได้? แน่นอนไม่มี
ใครเลยที่จะทาเช่นนั้นได้ แต่พระเจ้าทรงกระทาได้
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นี่แหละคือจุดสุ ดยอด
เอาละ ขอให้ท่านตั้งใจฟังให้ดี ๆ ฟังอย่างชนิด “หูผ่ งึ ” ทีเดียวนะ เพราะข้าพเจ้ากาลังจะนาท่าน
ไปสู่ เป้ าหมายของหนังสื อเล่มนี้ การที่ทราบว่าพระเจ้าทรงพระชนม์อยูน่ ้ นั ก็ดีแล้ว แต่ขา้ พเจ้าจะขอบอก
ท่านอีกสักหน่อยว่า “รู ้เท่านั้นยังไม่พอ” เพราะตามที่ขา้ พเจ้าได้ให้ขอ้ สังเกตแก่ท่านแล้วนั้นว่า ให้ท่าน
มองดูตวั ของท่านเองและมองดูสรรพสิ่ งรอบ ๆ ตัวท่าน ซึ่ งเต็มไปด้วยฝี พระหัตถ์ของพระเจ้า ก็เพื่อจะ
ได้รู้จกั กับฤทธานุภาพและพระสติปัญญาของพระองค์ แต่นนั่ ก็ยงั ไม่เพียงพอที่จะทาให้ท่านแน่ใจได้วา่
พระเจ้าคือผูส้ ู งสุ ดและเป็ นผูซ้ ่ ึงสมควรที่มนุษย์จะนมัสการด้วยจิตวิญญาณด้วยสุ ดจิตสุ ดใจ และสิ้ นสุ ด
กาลังความคิด ข้าพเจ้าขอย้าอีกครั้งว่า ยังไม่เพียงพอ
แต่อย่างไรก็ตาม การที่เรารู ้วา่ พระเจ้ามีจริ งนั้นก็ดี เพราะตามความจริ งแล้ว พระวจนะของพระ
เจ้าก็ได้กล่าวอย่างหนักแน่นไว้แล้วว่า “คนโง่ราพึงอยูใ่ นใจของตนว่า ไม่มีพระเจ้า เขาทั้งหลายก็เลว
ทรามลง กระทากิจการที่น่าเกลียดน่าชัง ไม่มีสักคนเดียวที่ทาดี” (สดุดี 14:1)
ขอให้ขา้ พเจ้าได้เตือนท่านสักครั้งหนึ่งด้วยความจริ งใจว่า
ถ้าท่านจะมองดูพระเจ้าแต่เพียง
ธรรมชาติ และรู ้จกั กับพระองค์ ก็แต่โดยการสังเกตดูความสวยงามและความมีระเบียบของสิ่ งที่พระองค์
ทรงสร้างเท่านั้นแล้วละก็ ท่านจะต้องพบกับความตายนิรันดร์
ขอให้ขา้ พเจ้าอธิ บายอีกสักหน่อยว่า พยานหลักฐานสาหรับพระเจ้าในจักรวาลนั้น มีไว้เพื่อที่จะ
ใช้ช้ ีให้ท่านเห็นถึง ทางแห่งความรอดของพระองค์ สิ่ งมหัศจรรย์ท้ งั หมดที่พระองค์ทรงสร้างนั้นก็
เหมือนกับลูกศร ที่ช้ ีทางแห่งชีวติ นิ รันดร์ ให้แก่ท่าน เพื่อท่านจะได้รับเอาในที่สุด มันยืนยันอย่างมัน่ คง
เสมอว่า “พระเจ้ามีจริ ง... พระองค์ทรงสร้างท่าน พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าผูอ้ อกแบบวางระเบียบและ
เป็ นพระเจ้าแห่งความสมบูรณ์” ขอเพิ่มเติมอีกสักนิดว่าพระเจ้าคือ พระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ์ พระองค์เป็ นพระ
เจ้าผูบ้ ริ สุทธิ์ ที่สุด และความบริ สุทธิ์ ของพระองค์นี่เอง ที่เป็ นอุปสรรคอันสาคัญของเรา เพราะเราเป็ นสิ่ ง
ทรงสร้างที่เต็มไปด้วยความผิดบาป เราเกิดมาในความผิดบาป (สุ ดดี51:5) และเราก็กระทาบาป (โรม
3:23) และผลของความบาปนั้น คือความตาย (โรม1:23) ซึ่งเป็ นความตายนิรันดร์ (วิวรณ์ 20:12-15) แต่
จะทาอย่างไร มนุษย์ผเู ้ ต็มไปด้วยความผิดบาป จะมีส่วนร่ วมสามัคคีธรรมกับพระเจ้าผูช้ อบธรรม และ
บริ สุทธิ์ อา เกิดปั ญหาขึ้นมาแล้วล่ะซี
แต่อย่าเพิ่งหมดหวัง เพราะยังมีอยูท่ างหนึ่ง เป็ นทางซึ่ งพระเจ้าได้จดั เตรี ยมไว้ดว้ ยพระองค์เอง
เป็ นทางซึ่ งนาเราไปสู่ การอภัยโทษอย่างสมบูรณ์และอย่างเหลือล้น และใช้ชีวติ แก่คนผิดคนบาปจานวน
มากมายนับตั้งแต่เริ่ มสร้างโลกถึงปั จจุบนั และที่จะเกิดมาในอนาคต เป็ นหนทางที่เปิ ดสาหรับมนุษย์ทุก
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คน และยินดีตอ้ นรับทุกคนที่จะเข้าไปทางนั้น คือทางแห่งการเสี ยสละพระชนม์ชีพของพระบุตรของ
พระเจ้า คือองค์พระเยซูคริ สตเจ้า ท่านเห็นแล้วหรื อยังละว่า พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อท่าน
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จะรอดพ้นได้ อย่ างไร
เป็ นเรื่ องราวที่น่าชื่ นชมยินดีจริ ง ๆ เห็นไหม พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่ ง เกี่ยวกับสภาพที่เต็มไป
ด้วยความผิดบาปของมนุษยชาตินบั ตั้งแต่มนุษย์คู่แรกในสวนเอเดน (ปฐมกาลบทที่ 3) บิดามารดาเดิม
ได้ต้ งั ใจที่จะเลือกเดินในทางที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาภายหลังนั้น ก็ได้เกิดมาภายใต้การ
สาปแช่งของความผิดบาป (โรม 5: 12) และมีบุคคลผูเ้ ดียวเท่านั้นในบรรดามนุษย์มากมายทัว่ ใต้ฟ้า ที่
ปราศจากบาป (ลูกา 1:35) บุคคลผูน้ ้ นั คือ พระเยซูคริ สต์
พระองค์เสด็จเข้ามาในโลกในฐานะที่เป็ นของประทาน อันหาที่เปรี ยบมิได้ของพระเจ้าแก่มวล
มนุษย์ผหู้ ลงหาย (ยอห์น 3: 16) ชีวิตของพระองค์บริ สุทธิ์ ปราศจากบาป (ฮีบรู 4:15) พระดารัสของ
พระองค์น้ นั ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน บรรดาการกระทาของพระองค์ก็หาที่เปรี ยบเทียบมิได้
(กิจการ 10:38) แล้ววันแห่งความมืดมนก็เกิดขึ้น เมื่อลูกแกะที่ปราศจากตาหนิของพระเจ้า (ยอห์น 1:29)
ถูกตรึ งไว้ที่ไม้กางเขนอันน่าละอาย พระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของท่านและข้าพเจ้า ไว้ในพระกาย
ของพระองค์ (1เปโตร 2:24)
ชีวติ ที่ดีและการกระทาที่ชอบธรรม จะไม่ช่วยให้มนุษย์คนหนึ่งคนใดรอดได้เลย (เอเฟซัส 2: 8,
9 ทิตสั 3:5) เพราะแท้จริ งแล้วการกระทาอันชอบธรรมของมนุษย์ก็คือ เสื้ อผ้าที่สกปรกในสายพระเนตร
ของพระเจ้า (อิสยาห์ 64:6)
แต่นนั่ ช่างเป็ นข่าวที่ปะเสริ ฐเสี ยจริ ง ๆ คือพระคริ สต์ได้สิ้นพระชนม์ ( 1 โคริ นธ์ 15:3) เพื่อ
เปิ ดทางที่จะไปสู่ พระเจ้าความรอดอันยิง่ ใหญ่มีอยูพ่ ร้อมแล้ว ซึ่ งกาลังคอยท่าท่านทุกคน ที่จะไปรับเอา
มา โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใด ๆ เลย (มัทธิ ว 11:29) พระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผหู้ นึ่งผูใ้ ดพินาศเลย (2 เป
โตร 3:9) แต่ปัญหาอยูท่ ี่วา่ จะรับความรอดพ้นบาปได้อย่างไร?
ข้าพเจ้าขออนุ ญาตอธิ บายให้ท่านเข้าใจอย่างง่าย ๆ และเท่าที่เป็ นความจริ ง ถ้าท่านต้องการจะ
ได้รับความรอด ท่านจะต้องทาดังนี้
ประการแรก ท่านจะต้องยอมรับว่า ท่านได้ทาบาป และขาดการถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า (โรม
3:23) ท่านได้ตายในความผิดบาปแล้ว (เอเฟซัส 2:1)
ประการทีส่ อง จงเชื่ อว่าพระเยซูคริ สตเจ้าเป็ นผูเ้ ดียวเท่านั้น ที่สามารถช่วยท่านให้ได้รับความ
รอดอย่างสมบูรณ์ (ยอห์น 1: 29) เชื่อว่าพระองค์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อท่าน และได้ฟ้ื นคืนพระชนม์อีกครั้ง
หนึ่ง (โรม 4:25) และรับเอาพระองค์ผทู ้ รงพระชนม์อยู่ ผูท้ รงมีความรัก ความเมตตา มาเป็ นพระผูช้ ่วย
ให้รอดของท่านเป็ นส่ วนตัว
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ประการทีส่ าม จงเปิ ดประตูจิตใจของท่าน (วิวรณ์ 3: 20) ต้อนรับพระองค์ และยอมให้พระองค์
เป็ นพระเจ้าของท่าน (ยอห์น 1:12) และตัดสิ นใจว่า ตั้งแต่น้ ีต่อไป ท่านและพระเยซูคริ สต์จะดาเนินไป
ด้วยกันจนตลอดชีวิตของท่าน (กาลาเทีย 2:20)
ท่านที่รัก ถ้าท่านจะกระทาสิ่ งนี้ นัน่ ก็หมายความว่าจาเพาะพระพักตร์ พระเจ้า ท่านได้รับความ
รอดแล้ว “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่
วางใจในพระบุตรนั้น จะมิได้พินาศ แต่มีชีวิตนิ รันดร์ ” (ยอห์น 3:16)
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พระเจ้ าทรงพระชนม์ อยู่จริง
สรรพสิ่ งทั้งหลายในโลกนี้ สาแดงฝี พระหัตถ์ของพระเจ้าแจ่มชัด ตระหนักแน่แก่ใจของมนุษย์
ทุกคนว่า มีพระผูท้ รงสร้าง เพียงแต่ท่านจะมองดู ผืนแผ่นดินและท้องทะเล ดูหมู่นกในอากาศและสิ่ งสา
ราสัตว์ตามพื้นดิน ฤดูร้อน และฤดูหนาว กลางวันและกลางคืน สิ่ งเล็กน้อยเพียงธุ ลี จนถึงสิ่ งใหญ่โต
มโหฬาร ต่างประกอบขึ้นเป็ นคณะนักร้องของพระเจ้า ประสานเสี ยงกระตุน้ เตือนท่านให้ยอมรับถึง
พระปัญญาอันประเสริ ฐและฤทธานุภาพของพระเจ้าผูท้ รงสร้าง
ท่านผูม้ ีปัญญา เมื่อท่านเข้าใจสิ่ งเหล่านี้แล้วท่านยังจะไม่ยอมสนใจพระเจ้าอีกหรื อ ในเมื่อทั้งฟ้ า
สวรรค์และแผ่นดินโลก ก็ประกอบด้วยพระหัตถกิจของพระองค์ ท่านอาจจะไม่สนใจในเพื่อนฝูง ไม่
ไยดีในความรู ้ ชังน้ าหนักตัวท่านเอง ไม่เอาใจใส่ กบั อาหารการกิน แต่ท่านจะไม่เอาใจใส่ กบั พระเจ้าได้
อย่างไร? เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็ นความสว่าง...เป็ นชีวติ ...เป็ นความรัก...ฯลฯ
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