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4 คําถามคาใจเกี่ยวกับพระเจา
เมื่อพูดถึงเรื่อง “พระเจา” อาจทําใหหลายคนเกิดคําถามขึน้ ในใจหลายอยาง ขางลางตอไปนี้เปน
4 คําถามที่มนุษยทุกคนอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องพระเจา และ 4 คําตอบของคําถามเหลานั้น ที่จะทําใหเรา
สามารถเขาใจเรื่องราวเกีย่ วกับพระเจาไดมากขึ้น

1. พระเจามีจริงไหม?
ในพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกอยางชัดเจนวา มนุษยเรานั้นไมมีทางที่จะพิสูจนวา มีพระเจา
ไดเลย แตเทาที่มนุษยเราทุกคนจะรูไดวามีพระเจาซึ่งเปนผูสรางสรรพสิ่งไดนั้นมันก็แจงอยูในความ
เขาใจของเขาแลว เพราะพระเจาทรงสรางมนุษยเราทุกคนใหมีศักยภาพในการคิดและเขาใจในเรื่องที่
เกี่ยวกับพระองคได ดังนั้นการที่เราจะรูวา “พระเจามีจริง” นั้น เปนเรื่องที่มนุษยทกุ คนสามารถเขาใจได
เพราะพระองคไดทรงเปดเผยโดยผานทางสรรพสิ่งที่พระองคไดทรงสราง (โรม 1:19-20)
ถาจะถามวานาฬิกาที่ดที ี่สุดในโลกคือนาฬิกายี่หออะไร? คําตอบก็คือ นาฬิกาที่ดีที่สุดก็คือ
นาฬิกาทีไ่ มมยี ี่หอเรือนหนึ่ง ซึ่งออกแบบโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศส โดยเขาใชเวลาหลายปในการออกแบบ
ซึ่งนาฬิกาที่เขาสรางขึ้นมานี้ ภายในระยะเวลา 2,000 ป จะเดินเพีย้ นเพียงแคครึ่งวินาทีเทานั้น ดังนั้น
พาฬิกายี่หอชัน้ นําของโลกจึงตองเอานาฬิกาของเขาเปนตัวเทียบเวลาวาเดินตรงหรือไมตรง แตคําถามที่
ตามมาก็คือ แลวนาฬิกาของวิศวกรคนนี้ละ! เวลาจะดูวาเดินตรงหรือไมตรงนัน้ จะตองเอาของใคร
เทียบ? ซึ่งวิศวกรทานนี้ก็ไดใหคําตอบอยางชัดเจนวา นาฬิกาที่เขาสรางขึ้นมานั้น ถาจะดูวามันเดินตรง
หรือไมตรงนัน้ เขาจะใชการหมุนรอบดวงอาทิตย 1 ปมาเปนตัววัด ซึ่งเขาก็ยอมรับวานาฬิกาที่เขาสราง
ขึ้นมานั้น ภายในระยะเวลา 2,000 ป จะมีการเดินเพี้ยนไปครึ่งวินาที แตถาเราศึกษาก็จะพบวา การหมุน
รอบตัวเองของโลกและการที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตยนั้น ตั้งแตที่มนั เกิดขึน้ มามันไมเคยเดินเพีย้ นเลย
ทั้งระยะทางและระยะเวลาแมแตเสี้ยววินาที ซึ่งถามีคนคนหนึ่งเมื่อเห็นนาฬิกาของวิศวกรทานนี้แลวพูด
วา “นาฬิกาเรือนนี้มันไมมที างที่จะเกิดขึน้ ไดเองเลยมันจะตองถูกออกแบบโดยผูที่มีสิตปญญาอันชาญ
ฉลาดอยางแนนอนมันถึงเดินไดตรงขนาดนี้”
แตเมือ่ เขารูถึงการเดินที่เที่ยงตรงของโลกที่หมุนรอบ
ตัวเองและหมุนรอบดวงอาทิตยแลวกลับบอกวา “มันบังเอิญเกิดขึ้นเองโดยไมมีผูสราง ไมมีผูออกแบบ”
ผมก็ไมทราบจริง ๆ วาในสมองของเขามีปญหาอะไร?
จากตัวอยางขางตนนี้ทําใหเราเห็นวาศักยภาพในการเขาใจที่พระเจาทรงใสไวในมนุษยนนั้ มัน
จะบีบใหมนุษยเขาใจไดทันทีวา ทุกอยางนั้นจะเกิดขึ้นเองไมได แตตองมีผูสรางขึ้นมา เชนเดียวกับ
จักรวาลและโลกของเราก็ไดรับการออกแบบและถูกสรั้างโดยพระผูสรางที่ยิ่งใหญซึ่งก็คือพระเจา
นั่นเอง ดังนั้นเราจึงรูไดวาพระเจายิ่งใหญอยางแนนอน
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2. ใครสรางพระเจา?
เมื่อผมเจอคําถามนี้ผมก็จะบอกเขาวา
1. คําถามของคุณไมนาจะเปนคําถามเลย เพราะวาเมื่อเราพูดถึง “พระเจา” นั้น เรากําลังพูดถึง
ผูสรางสรรพสิ่ง ดังนัน้ ถาพระเจาทรงเปนผูสราง พระองคก็ไมใชผูถูกสราง ถาพระองคเปนผูสราง
พระองคก็ไมใชผูสราง ดังนั้นคําตอบของคําถามนี้ก็คือ ไมตองถามวา “ใครสรางพระเจา?” เพราะถา
พระเจาทรงเปนพระเจา จะตองไมมีใครสรางพระองค
2. ผมจะถามยอนไปวา “ตอนอนุบาลคุณเรียนที่ไหน?” “ที่นั่น” เขาตอบ “ประถมละ?” ผมถาม
ตอ “ที่โนน” “มัธยมละ?” “ที่นูน” ผมก็เลยบอกวา “ผมไมเชื่อ” แลวถามเขาวา “เมื่อผมบอกวา “ไมเชื่อ”
คุณจะตอบวาอยางไร?” เขาก็บอกวา “ถาไมเชื่อคุณก็พิสจู นได ผมมีขอมูลรอใหคุณพิสูจนวาสิ่งที่ผมพูด
มานั้นเปนเรื่องจริง” ผมก็ตอบเขาวา “ไมพิสูจน ไมศึกษา ยังไง ๆ ก็ไมเชื่อ ถาผมตอบเชนนี้คุณจะตอบ
วาอยางไร?” เขาก็บอกวา “ไมเชื่อก็เรื่องของคุณซิครับ!” เชนเดียวกันครับ เมื่อมีคนหนึ่งถามวา “ใคร
สรางพระเจา?” คําตอบของคําถามนี้ไดบนั ทึกอยางชัดเจนในพระคริสตธรรมคัมภีรวา ไมมใี ครสราง
พระเจา พระองคทรงเปนอยูต ั้งแตแรกเริ่มแลว แตถามีคนบอกวา “ไมเชื่อ เราก็คงจะตอบวา” ก็ขอใหคุณ
ใชเวลาศึกษาเรื่องนี้ได ซึ่งทางคริสตจักรของเรายินดีทจี่ ะใหขอมูลแกคุณเพิ่มเติม” แตถาเขายังบอกวา
“ไมเชื่อ ไมศึกษา ยังไงก็ไมเชื่อ” ผมก็ไมทราบวาจะชวยเหลือเขาคนนัน้ อยางไรดี

3. พระเจาอยูที่ไหน?
กฎงาย ๆ อยางหนึ่งที่มนุษยเราเขาใจไดกค็ ือ “ผูที่สรางจะไมอยูในสิ่งที่ถูกสราง” เมือ่ เรามองดู
รถยนต เราจะไมเห็นคนทีส่ รางรถยนตอยูในสวนหนึ่งของรถยนต แตคนสรางจะอยูเหนือและควบคุม
อยูเหนือมัน เชนเดียวกัน พระเจาทรงเปนพระผูสราง พระองคทรงอยูนอกเหนือเวลาและโลกวัตถุ
(TIME&SPACE) ดังนัน้ พระองคไมไดทรงอยูในสิ่งที่ถูกสรางแตพระองคทรงครอบครองอยูเหนือสิ่งที่
พระองคทรงสรางซึ่งหลังจากที่พระองคทรงสรางทุกสิ่งขึ้นมาแลว พระองคไมไดทอดทิ้งสรรพสิ่งที่
พระองคทรงสรางเลย แตพระองคทรงดูแลมาโดยตอลด โดยเฉพาะมนุษยเราที่ถูกสรางตามอยางพระ
ฉายาของพระองค เราทราบไดอยางไรวา พระเจาไมเคยทอดทิ้งมนุษย นั่นก็เพราะวาเมื่อมนุษยเราออน
กําลังและไดกระทําบาป พระองคก็ยังทรงรักมนุษย พระองคไมไดทรงปลอยใหมนุษยจมอยูใ นความ
บาปหรือไปตามยถากรรม แตพระองคไดทรงประทานหนทางในการชวยเหลือมนุษย เพราะพระองค
ทรงทราบวาถาหากพระองคไมทรงชวยมนุษยแลว มนุษยก็จะตองพินาศในนรกอยางแนนอน ดังนั้น
พระองคทรงใหพระเยซูคริสตซึ่งเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคเขามารับสภาพเปนมนุษยในโลกนี้
เมื่อประมาณ 2,000 ป ที่แลว พระเยซูคริสตทรงยอมรับความทุกขทรมานจนกระทั่งสิ้นพระชนมบนไม
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กางเขนก็เพื่อเปนการรับโทษบาปแทนมนุษย แตในวันที่ 3 พระองคก็ทรงฟนจากความตายและยังทรงมี
ชีวิตอยูจ นถึงทุกวันนี้
มีเด็กคนหนึ่งเคยถามผมวา “คุณนาครับ! พระเจาอยูทกุ หนทุกแหงไหมครับ?” “อยูซ!ิ พระองค
ทรงอยูทุกหนทุกแหง” ผมตอบ เด็กคนนัน้ ถามอีกวา “เปนไปไดอยางไรครับ ตอนนี้ผมอยูประเทศไทย
ผมก็ไมไดอยูท ี่จีนไมไดอยูท ี่อเมริกา ถาพระเจาอยูที่ประเทศไทย จะไปอยูที่อนื่ ไดอยางไรครับ?” ผมจึง
ถามวา “หนูวาประเทศไทยมีอากาศหายใจไหม?” “มีครับ” เขาตอบ “แลวประเทศจีน อเมริกา อังกฤษมี
อากาศหายใจไหม?” ผมถามตอ “มีครับ” เขาตอบ ผมจึงถามตอไปวา “อากาศที่อยูในไทยกับอเมริกา
หรือที่จีนเหมือนกันไหม?” เขาคิดสักครูแลวก็ตอบวา “เหมือนกันครับ” ผมจึงพูดตอไปวา “นั่นแหละ!
พระเจาก็เชนเดียวกัน พระองคทรงอยูทุกหนทุกแหงเหมือนอากาศ และหนูรูไหมวา ถามนุษยเราไมมี
อากาศเราจะเปนอยางไร?” “ก็ตายนะซิครับ!” เขาตอบ ผมจึงพูดวา “ถูกแลว! เชนเดียวกัน ถามนุษยเรา
ไมมีพระเจา มนุษยเราก็ตายเหมือนกัน หนูมีพระเจาหรือยังละ?” คุณนาจะเลาเรื่องหนึ่งใหฟงนะ
กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว นายอากาศไดยืนขึ้นแลวพูดวา “มนุษยโลกทัง้ สิ้นเอย! จงฟงดี ๆ ทุกคนตอง
หายใจสูดเอาเราเขาไปในรางกายไมงนั้ จะตองตายอยางแนนอน” พอดีมีชายคนหนึ่งไดยินนายอากาศ
พูดดังนัน้ เขาจึงพูดกับนายอากาศวา “ซิซะ! ไรเหตุผลสิ้นดี ทําไมตองสูดเอาเอ็งเขาไปในตัวขาดวย ขา
ถึงจะมีชีวิตอยูไ ด วันนี้ขาจะไมสูดเอาเอ็งเขาไปในตัวขา ดูซิวาเอ็งจะเปนยังไง?” เมื่อนายอากาศไดยินจึง
ตอบชายคนนัน้ วา “ขอโทษครับ! ถาคุณไมสูดเอาผมเขาไปในตัวของคุณ ผมไมเปนยังไง” แตคุณนัน่ ซิ
จะเปนยังไง” ผูอานที่รัก พระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกอยางชัดเจนวา “ผูที่มีพระเจามีชีวิต ผูทไี่ มมี
พระเจา ก็ไมมชี ีวิต” (1 ยอหน 5:12) เวลานี้ชีวิตของทานมีพระเจาแลวหรือยัง?
4. ในเมื่อพระเจาทรงทราบลวงหนาแลววามนุษยจะทําบาปหรือปฏิเสธพระองค แลวทําไม
พระองคยังทรงสรางมนุษยขนึ้ มาอีก?
กอนอื่นเราตองรูกอนวา สติปญญาของมนุษยเรานัน้ มีขีดจํากัด เราไมสามารถรูเรื่องพระเจาได
หมด (ถาเราสามารถรูเรื่องพระเจาไดหมด พระเจาก็เล็กกวาความคิดของเรา นั่นก็แสดงวาพระองคไมใช
พระเจาทีแ่ ทจริง) เราสามารถรูไดเฉพาะเทาที่พระเจาทรงเปดเผย และเทาที่พระองคประทานศักยภาพ
ในการเขาใจใหแกเราเทานัน้ แตอยางไรก็ตาม เราก็คงใชศักยภาพในการคิดทีพ่ ระเจาทรงประทาน
ใหแกเราอยางเต็มที่ในการคิดใครครวญปญหาตาง ๆ ในคําถามที่วา ในเมื่อพระเจาทรงรูวามนุษยจะ
ปฏิเสธพระองค ทําไมยังทรงสรางมนุษยขนึ้ มาอีก? ถาคุณไปถามคนทีก่ ําลังจะเปนคุณแม (ซึ่งก็คือคุณ
แมที่กําลังตั้งครรภ) ที่ฉลาดวา “คุณคิดวาเปนไปไดไหมที่ลูกของคุณที่กําลังจะเกิดออกมานั้น วันหนึ่ง
เมื่อเขาโตขึ้นเขาอาจจะดื้อ ไมเชื่อฟงคุณ หรือบางทีเขาอาจจะเขาใจผิดคุณ เขาอาจทําใหคุณรองไห ทํา
ใหคุณเสียใจ?” “เปนไปไดคะ” “ในเมื่อเปนอยางนีแ้ ลว ทําไมคุณยังจะใหกําเนิดเขาออกมาอีกละครับ?”
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“ก็เพราะรักและอยากมีเขา ถึงแมรูวาลูกจะตองทําผิด แตดิฉันที่เปนแมก็พรอมที่จะใหอภัยแกลูกและฝก
ลูกใหเปนผูใหญที่ดีในอนาคต ขอเพียงอยางเดียวเมื่อเวลาลูกทําผิด อยาหนีจากแม เมือ่ เขามาขอโทษ ฉัน
ที่เปนแมก็พรอมที่จะใหอภัยเสมอ” เชนเดียวกัน พระเจาทรงทราบดีวามนุษยที่พระองคทรงสรางมานั้น
จะตองทําบาปและทําใหพระองคเสียพระทัยอยางแนนอน แตพระองคก็ทรงรักมนุษยและไมอยากให
มนุษยคนหนึ่งคนใดตองรับโทษบาปในนรกเลย ดังนั้นหากผูใดที่สํานึกในความบาปและยอมสารภาพ
ผิดตอพระองค พระองคกพ็ รอมที่จะอภัยโทษความผิดบาปใหแกเขา และเมื่อเขาจากโลกนี้ไป เขาก็จะ
ไมตองรับการพิพากษาโทษบาปจากพระเจาอีก เพราะพระเยซูคริสตไดทรงรับโทษบาปแทนเขาแลว แต
เขาจะไดอยูใ นสวรรคกับพระเจาผูทรงสรางเขาตลอดไปเปนนิตย
ผูอานที่รัก มาถึงจุดนี้ทานคงไดรับความกระจางมากขึ้นในเรื่องที่เกีย่ วกับพระเจาแลว ขอให
ทานทราบเถิดวา พระเจาทรงรักและหวงใยทาน จนยอมใหพระเยซูคริสตมาเปนผูรับโทษบาปแทนทาน
พระองคใหทานมีชีวิตอยูจนถึงบัดนี้ ก็เพื่อทานจะมีโอกาสในการรับพระคุณความรอดจากพระองค อยา
ปฏิเสธพระองคอีกตอไปเลย รีบหันกลับมาและทูลขอความชวยเหลือจากพระองคเดีย๋ วนีเ้ ถิด กอนที่จะ
สายเกินไป ถาทานปรารถนาที่จะไดรับการยกโทษบาปจากพระเจา ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองค
ดังนี้
“ขาแตพระเจา ขาพระองคไดทราบแลววาพระองคทรงเปนผูสรางสรรพสิ่ง รวมทั้งชีวิตของขา
พระองค แตขาพระองคไดปฏิเสธพระองคเรื่อยมา ขาพระองคขอยอมรับวาขาพระองคเปนคนผิดบาป
บัดนี้ขอพระองคทรงโปรดยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด ขอขอบคุณที่พระเยซูคริสตได
ทรงรับโทษบาปแทนขาพระองคบนไมกางเขน ขาพระองคขอเชื่อวางใจในพระองคดว ยความจริงใจ ขอ
อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”
ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดว ยความจริงใจแลว ขอใหทานมัน่ ใจเถิดวา บาปของทาน
ไดรับการอภัยแลว และพระเจาจะทรงนําชีวิตของทานตลอดไป ทานสามารถที่จะติดตอเพื่อขอทราบ
ขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนชื่อที่อยูข องทานใหชดั เจนลงปกหลังแลวสงไปยังที่อยูดานขางในใบ
ตัดสินใจ
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