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พระเจามีจริงหรือ?...
ในโลกของเรานี้มีหนังสืออยูห ลายเลม แตมีหนังสืออยูเลมหนึ่งที่มีอิทธิพลตอมนุษยชาติมาก
ที่สุด และเปนหนังสือที่มียอดจําหนายมากที่สุดในโลก นั่นก็คือพระคริสตธรรมคัมภีร (BIBLE) ซึ่งพระ
คัมภีรเลมนี้เปนถอยคําของพระเจาที่สําแดงใหมนุษยรูวาพระองคทรงมีอยูจริง แตถา มีคน ๆ หนึ่งบอกวา
... “พระเจาไมมีหรอก” โดยที่เขายังไมไดวิเคราะหเลย คนนั้นก็คงจะไมฉลาดเทาไหร เพราะในพระ
คริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกอยางตรงไปตรงมาวา “คนโงพูดกับตัวเองวาไมมีพระเจา” (พระธรรมสดุดี
14:1) เพราะเหตุไรพระคัมภีรจึงดูเหมือนบันทึกขอความที่รุนแรงเชนนี้นั่นก็เพราะวา กอนที่คนเราจะ
สรุปหรือตัดสินอะไรลงไปนั้นมันตองมีการคนควา ตรวจสอบ หรือผานการวินจิ ฉัยไตรตรองให
รอบคอบเสียกอนจึงคอยสรุป เชนนีจ้ ึงนับวาเปนคนฉลาด เหมือนกับถาคุณเขียนหนังสือชีวประวัติของ
ตัวเองหนาประมาณ 300 หนา พอผมเจอหนังสือที่คุณเขียนผมยังไมทันอานเลยก็สรุปวา “คุณเปนคนที่
ใชไมได” ซึ่งการที่ผมดวนสรุปชีวิตของคุณเชนนีก้ ็กําลังชี้ใหเห็นวาผมเปนคนโงสิ้นดีเลย เพราะถาผม
จะสรุปชีวิตคุณวาเปนอยางไรนั้นผมก็ตองนั่งอานเรื่องราวชีวิตของคุณตั้งแตหนาแรกจนถึงหนาสุดทาย
กอน จึงคอยหาขอสรุป เชนนี้จะนับวาเปนการกระทําที่ฉลาด... เชนเดียวกัน จักรวาลของเรานี้กวางใหญ
ขนาดไหน ถาใครยังไมเคยไปทั่วทุกมุมของจักรวาลนีแ้ ลวมาดวนสรุปวา “ไมมีพระเจา”... เขาก็คงจะ
เปนคนที่ไมฉลาดเทาไหรเลย!...

จักรวาลนี้ใหญขนาดไหน?
นักวิทยาศาสตรคาดคะเนวา จากจุดเริ่มตนของจักรวาลไปจนถึงปลาย (ซึ่งกําลังขยายออกไป
เรื่อย ๆ ) แสงจะใชเวลาเดินทางถึง 120 ลานปแสง (แสงเดินทาง 186,000 ไมล/วินาที) ทานทราบไหมวา
ในทามกลางจักรวาลอันกวางใหญไพศาลนี้มีกาแล็คซี่อยูประมาณ 50-100 พันลานกาแล็คซี่... ใน
ทามกลาง 50-100 พันลานกาแล็คซี่นั้น มีกาแล็คซี่เล็ก ๆ อยูกาแล็คซี่หนึ่งซึ่งหนึ่งเรียกวา “ทางชางเผือก”
และกาแล็คซี่ทางชางเผือกนี้มีดวงดาวอยูป ระมาณ 200,000 ลานดวง ในทามกลางดวงดาวนอยใหญ
200,000 ลานดวงนี้ มีระบบดาวเล็ก ๆ อยูร ะบบหนึ่งเรียกวา “ระบบสุริยจักรวาล” ซึ่งมีดวงอาทิตยเปน
จุดศูนยกลาง และดวงอาทิตยนั้นมีดวงบริวารอยู 8 ดวง ในทามกลางดาวบริวาร 8 ดวงนั้น มีดวงหนึ่งอยู
อันดับ 3 เรียกวา “โลก” (ซึ่งมีขนาดเล็กกวาดวงอาทิตย 1.3 ลานเทา และมีระยะหางจากดวงอาทิตย 93
ลานไมล ซึ่งถาจะขับรถ 80 ไมล / ชั่วโมงไปยังดวงอาทิตย จะตองใชเวลาถึง 423 ป) ในโลกใบเล็ก ๆ
ของเรานี้ยังแบงออกเปน 6 ทวีปใหญ ซึ่งในทามกลาง 6 ทวีปใหญก็มีทวีปหนึ่งเรียกวา “ทวีปเอเชีย”...
ในทามกลางทวีปเอเชียก็มีหลายประเทศ และในทามกลางหลายประเทศ มีประเทศหนึ่งเรียกวา
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“ประเทศไทย” ประเทศไทยของเราก็แบงออกเปน 4 ภาคใหญ ๆ ในทามกลาง 4 ภาคใหญ มีภาคหนึ่ง
ในจังหวัดที่มชี ายคนหนึ่งอาศัยอยู ซึ่งในทามกลางจังหวัดที่เขาอาศัยอยูก็มีหลายอําเภอ... ในทามกลาง
หลายอําเภอก็แบงออกเปนตําบล... ในทามกลางตําบลก็มีตําบลหนึ่งที่เขาอาศัยอยูในตําบลที่เขาอาศัยอยู
มีหลายถนน ในหลายถนนก็มีหลายบาน และมีบานหนึ่งที่เปนบานของเขา ในบานหลังนั้นชายคนนี้
กําลังนั่งอยู และถาเขามองขึ้นไปบนฟาแลวบอกวา “โลกนี้ไมมีพระเจา?”... คุณคิดวาเขาฉลาดไหม?...
เพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดจริง ๆ เมื่อมาถึงคําถามที่วา “มีพระเจาไหม?” ถาเขายังไมเคยวิเคราะหอยางถี่
ถวน เขาก็จะตอบวา “ไมทราบ” ถาเชนนั้นเราจะทราบไดอยางไรวามีพระเจา...
กอนอื่นเราตองทราบกันกอนวา มนุษยเราไมมีทางที่จะพิสูจนพระเจาไดเลย... เพราะอะไรนะ
หรือ? นั่นก็เพราะวาพระเจาทรงอยูเหนือความคิดของเรา พระองคทรงใหญกวาเรา และเราไมสามารถ
มองเห็นพระองคไดแตเพราะพระองคทรงสรางมนุษยเราใหมีขีดความสามารถที่จะรูถึงการมีอยูของ
พระเจาได ซึ่งในพระคริสตธรรมคัมภีรบันทึกไววา... “เทาที่จะรูจ ักพระเจาไดก็แจงอยูกับใจของเขา
ทั้งหลายแลว เขาทั้งหลายจึงไมมีขอแกตวั เลยวา สรรพสิ่งทั้งปวงนีม้ ีพระเจาเปนผูสรางขึ้นมา” (โรม
1:19-21) เพราะวาพระเจาไดทรงใสบางอยางอยูในสมองของมนุษยเราที่ทําใหเราปฏิเสธไมไดเลยวามี
พระเจา ในพระคัมภีรไดบันทึกวาสิ่งที่พระเจาทรงใสไวในสมองของมนุษยก็คือ “ดวงตา” (ปญญาจารย
2:14) แลวดวงตาที่อยูในสมองนี้คืออะไรกัน?... เมื่อคนฝรั่งเขาเขาใจบางสิ่งเขาก็จะพูดวา “I see!” ซึ่งถา
คุณถามเขาวา “What do you see”? เขาก็ตอบวา... “No!.. I don’t see anything”. แลวคุณก็ถามวา...
“Why don’t you say,’I understand.” เขาก็ตอบวา “Yes!... I see!..I see!..” จากตัวอยางนี้เราจะเห็นวา คน
ฝรั่งมีความคิดที่วา “ฉันไมจําเปนตองมองเห็นหรอก ถาฉันเขาใจก็เทากับตาของฉันมองเห็นแลว”
ดังนั้น “ตาในสมอง” ก็คือ “ความเขาใจหรือสติปญญาในการเขาใจ” นั่นเอง ซึ่งสิ่งนี้นี่เองที่ทําใหมนุษย
เราปฏิเสธไมไดเลยวามีพระเจาจริง... ถาหากเราเดินเขาไปในปา แลวพบกระดาษยับ ๆ แผนหนึง่ ทีม่ ีรูป
วาดที่ไมคอยสวยเทาไหร (สงสัยวาจะเปนฝมือของเด็กไมเกิน 10 ขวบ) ซึ่งเปนภาพวาดวิวทิวทัศนของ
ธรรมชาติ มีดวงอาทิตย... มีนก... ภูเขา... ตนไม ฯลฯ ซึง่ เมื่อเราเห็นภาพนี้แลว ศักยภาพในการเขาใจที่
พระเจาทรงใสไวในตัวของเราก็จะทํางานของมันโดยอัตโนมัติทันที โดยมันจะผลักดันใหเราเชื่อทันที
วารูปนี้ตองมีคนวาด ถึงแมเราจะมองไมเห็นคนวาดก็ตามและเราก็สามารถวิเคราะหไดวา ถาจะเอา
แผนกระดาษขาวเปลา ๆ มานั่งจองสัก 10 ป หรือรอย ๆ ป ก็ไมมีทางที่เกิดรูปวิวเหลานี้ได ถามันจะเกิด
รูปวิวได นัน่ แสดงวาจะตองมีคนวาดมันขึน้ มาอยางแนนอน และถามีคนพยายามเถียงกับเราวา รูปนีไ้ ม
มีคนวาดแตมนั บังเอิญเกิดขึน้ เอง เราจะเชื่อเขาหรือ! ซึ่งคนที่เถียงวารูปนีเ้ กิดขึ้นเองก็มีแตคนที่ไมมี
เหตุผลหรือเถียงเพื่อเอาชนะเทานั้น ผูอานที่รัก นี่ขนาดรูปที่ไมสวยในกระดาษคุณพบนั้นยังเกิดขึ้นเอง
ไมได แตตอ งมีคนวาดขึน้ มา แลวจักรวาลและธรรมชาติอันงดงามที่สวยกวารูปที่คุณเห็นหลายรอย
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หลายพันเทามันจะเกิดขึ้นเองไดอยางไร? เราไดทราบแลววาจักรวาลนีก้ วางใหญไพศาลจริง ๆ ทั้งยังมี
ระบบระเบียบอยางนาอัศจรรย ดังนัน้ จึงตองมีผูหนึ่งที่ยงิ่ ใหญเปนผูสรางขึ้นอยางแนนอน คุณ see แลว
หรือยัง? ผมเชือ่ วาคุณสามารถวิเคราะหและเขาใจเรื่องนีไ้ ดอยางแนนอน...
ผมเคยถามเด็กผูชายคนหนึ่งวา “หนูเชื่อไหมวาโลกนี้กําลังหมุนอยู” ... เด็กคนนัน้ ตอบวา ... “ผม
ไมเชื่อครับ” “ทําไมหนูถึงไมเชื่อละวาโลกหมุนอยู?” ผมถามตอ... “ถาโลกนี้มันกําลังหมุน ตัวผมก็ตอง
หมุนตามซิครับ นี่ผมอยูเฉย ๆ แสดงวาโลกนี้มันก็อยูเฉย ๆ ดวย”... สุดทายไมวาผมจะอธิบายอยางไร
เด็กคนนั้นก็ไมเชื่อวาโลกกําลังหมุนอยูซึ่งทําใหผมไดขอ คิดอยางหนึง่ วา ถึงแมเด็กคนนั้นจะไมเชื่อวา
โลกกําลังหมุน แตโลกก็ยงั หมุนอยูด ี... เชนเดียวกันมนุษยเราสามารถเขาใจไดวา สรรพสิ่งทั้งปวงใน
จักรวาลนี้รวมถึงมนุษยเรานัน้ ไมไดเกิดขึ้นเอง แตมีพระเจาเปนผูสราง ซึ่งนี่เปนความจริงที่มันแจงอยูใน
ความเขาใจของมนุษยทกุ คน ถึงแมคนคนนั้นจะปฏิเสธวา “ไมมีพระเจา” แตความจริงก็ยังคงเปนจริง...
พระคัมภีรไดบันทึกไววา พระเจาผูทรงสรางสรรพสิ่งทั้งปวงขึ้นมานี้ ทรงเปนพระเจาองคเที่ยง
แทและเปนพระเจาผูยิ่งใหญสูงสุด ดังนัน้ พระองคจึงไดทรงสรางทุกสิ่งขึ้นมาอยางยอดเยี่ยม แตสิ่งยอด
เยี่ยมที่สุดในการทรงสรางของพระเจาก็คือมนุษย เพราะพระองคทรงใหมนุษยมจี ิตวิญญาณที่สามารถมี
สัมพันธภาพกับพระองคได ทรงใหมนุษยมีความสามารถในดานตาง ๆ มีนโนธรรมที่สามารถรูผิดชอบ
ชั่วดี ทั้งยังใหมนุษยมีสติปญญาอันล้ําเลิศ และอีกอยางก็คือพระองคทรงใหมนุษยมีความสามารถใน
ดานตาง ๆ มีนโนธรรมที่สามารถรูผิดชอบชั่วดี ทั้งยังใหมนุษยมีสติปญญาอันล้ําเลิศ และอีกอยางก็คือ
พระองคทรงใหมนุษยมีอิสระที่จะตัดสินใจไดเองดังนั้นมนุษยจึงสามารถตัดสินใจวาจะเชื่อฟงพระองค
หรือไมแตพระองคก็ปรารถนาใหมนุษยเชือ่ ฟงและดําเนินชีวิตตามกฏเกณฑทดี่ ีงามของพระองค ซึ่งถา
เขาเชื่อฟงพระเจาชีวิตของเขาก็จะมีแตความสุข แตเรื่องนาเศราก็ไดเกิดขึ้นเพราะมนุษยเราทุกคนไม
ยอมทําตามกฎเกณฑของพระองคทั้งยังปฏิเสธพระเจาผูทรงสรางเขาอีกดวย ตั้งแตนนั้ มามนุษยเราก็เริ่ม
สูญเสียทิศทางที่ถูกตอง และเดินทางไปสูทางแหงความบาป เราจะเห็นวามนุษยทุกชาติทุกภาษาตางก็มี
พฤติกรรมที่เปนคนบาปที่เหมือน ๆ กัน ไมวาจะเปนการโกหกหลอกลวงใสรายปายสี แกงแยงชิงดี
นินทาวารายอิจฉาริษยา ทุจริตคดโกง ทะเลาะวิวาท เยอหยิ่งจองหอง ฯลฯ... นอกจากนั้นมนุษยเรายัง
สามารถทําความบาปที่เหี้ยมโหดอีกมากมาย... ซึ่งพระคริสตธรรมคัมภีรไดบอกชัดเจนวา มนุษยจะตอง
รับผิดชอบตอความบาปที่เขาไดกระทําลงไป ซึ่งก็คือหลังจากที่เขาจากโลกนี้ไปแลวจิตวิญญาณของเขา
ก็จะตองไปรับการพิพากษาโทษจากพระเจาตามการกระทําของแตละคน และในทีส่ ุดก็ตองรับโทษใน
บึงไฟนรกเปนนิจนิรนั ดร แตถึงมนุษยเราจะทําผิดทําบาป พระเจาก็ไมไดทอดทิ้งมนุษยเพราะพระองค
ทรงรักมนุษยเราเหมือนกับคุณพอที่รักลูก พระองคปรารถนาที่จะชวยมนุษยเราใหพนจากการพิพากษา
นั้น เพราะพระองคทรงทราบวา ถาหากไมทรงชวยมนุษยแลวมนุษยก็จะตองพินาศในนรกอยางแนนอน
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พระองคจึงไดทรงตองมีผูหนึ่งมารับโทษแทนเขา ซึ่งผูน ั้นจะตองเปนผูที่ไมมีบาปเลย แตพระองคก็ทรง
เห็นวา ไมมมี นุษยคนใดในโลกที่สามารถรับโทษแทนผูอื่นได เพราะทุกคนลวนแตมีบาปและตองรับ
โทษของตัวเองอยูแลว ดังนัน้ เมื่อประมาณ 2,000 ปที่แลว พระองคจงึ ไดทรงใหพระเยซูคริสตซึ่งเปน
พระบุตรองคเดียวของพระองคมาบังเกิดเปนมนุษยในขณะที่พระเยซูคริสตดําเนินชีวิตอยูในโลก
พระองคไมเคยทําความผิดบาปเลย แตพระองคทรงยอมถูกตรึงจนกระทั่งสิ้นพระชนมบนไมกางเขน ก็
เพื่อเปนการรับโทษความผิดบาปแทนมวลมนุษยชาติ ดังนั้นหากผูใดที่สารภาพตอพระเจาและยอมให
พระเยซูคริสตเปนผูไถบาปใหแกเขา พระองคก็จะทรงรับโทษบาปแทนเขาทันที ดังนั้นเมื่อเขาจากโลก
นี้ไปวันใด เขาก็จะไมตองรับการพิพากษาโทษอีกตอไป แตพระเจาจะใหเขาไดอยูในสวรรคกับ
พระองคตลอดไปเปนนิตย...
ผูอานที่รัก... บัดนี้ทานไดทราบแลววาพระเจามีจริงซึ่งพระองคทรงเปนผูสรางและใชชีวิตแก
ทาน ขอใหทา นทราบเถิดวา พระเจาทรงรักทานจนไดประทานพระเยซูคริสตมาเพื่อรับโทษบาปแทน
ทาน บัดนี้ทานมีโอกาสที่จะรอดพนจะการพิพากษาโทษบาปแลว ขอเชิญทานกลับมาหาพระองค และ
ทูลขอความชวยเหลือจากพระองคเดี๋ยวนี้เถิด ทานสามารถอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้...
“ขาแตพระเจา... ขาพระองคยอมรับวาขาพระองคไดทําความผิดบาปหลายอยาง และไมเชื่อฟง
พระองคขาพระองคสมควรรับการลงโทษ แตขอพระองคทรงโปรดยกโทษบาปใหแกขาพระองคดวย
เถิด ในวันนีข้ าพระองคขอกลับมาหาพระองค และขอเชื่อพึ่งในพระองคตลอดไปขอบคุณพระองคที่
ทรงใหพระเยซูคริสตมาเปนผูรับโทษบาปแทนขาพระองคบนไมกางเขน ขาพระองคขออธิษฐานใน
นามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”...
ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดว ยความจริงใจแลวก็ขอใหทานมัน่ ใจเถิดวา พระเจาไดทรง
อภัยโทษความผิดบาปใหแกทานแลว และพระองคจะทรงประทานชีวิตใหมใหแกทาน ซึ่งเปนชีวิตที่มี
กําลังที่สามารถจะเอาชนะความผิดบาปไดอยางแทจริง... ทานสามารถที่จะติดตอเพื่อขอทราบขอมูล
เพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนชื่อที่อยูใหชดั เจนแลวสงไปยังทีอ่ ยูดานขางในใบตัดสินใจ...
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