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ธรรมชาติสรางสรรพสิง่ จริงหรือ?...
ธรรมชาติคืออะไร?... ก็คือสิง่ ที่เกิดมีและเปนอยูในสภาพแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัวเรา... หลายคน
มีความคิดที่วาธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นเอง หรือคิดวาธรรมชาตินั้นสรางสรรพสิ่งขึ้นมาเอง แตสําหรับ
คริสเตียนแลวเราไมเชื่อเชนนั้น แตเราเชื่อวาสรรพสิ่งนั้นถูกสรางและออกแบบโดยพระเจาผู
ยิ่งใหญซึ่งการที่เราไมยอมรับวาธรรมชาตินั้นสรางสรรพสิ่งขึ้นมาเองก็เพราะเหตุผลดังตอไปนี้...

1. เพราะพลังงานในจักรวาลเริ่มหมดไป นั่นแสดงวาธรรมชาติไมไดสรางตัวมันเอง แตตอง
มีผูสรางมันขึ้นมา
ใน THE SECOND LAW OF THERMODYNAMICS (กฎขอที่สองของเทอรโมไดนามิคส)
ไดบอกเราวาเมื่อบางสิ่งกําลังเสื่อมถอย นั่นแสดงวามันเคยมีระเบียบและพลังงานของมันเคยอยูรวมกัน
มากอน เพราะไมมีทางทีจ่ ะเปนพลังงานที่กระจัดกระจายแลวมารวมตัวกันเปนพลังงานที่ยิ่งใหญโดย
ปราศจากการควบคุมไดเลย ซึ่งจุดนี้ทําใหเราเห็นวาพลังงานในจักรวาลของเรานัน้ มีจุดเริ่มตน และเมื่อ
พลังงานเหลานี้กําลังถูกใชไป มันก็จะเหลือนอยลง ซึ่งบรรดานักวิทยาศาสตรของโลกตางพบวา
พลังงานในจักรวาลนี้เริ่มหมดไปแลวโดยเฉพาะพลังงานของดวงอาทิตย ซึ่งอยูในระบบสุริยจักรวาล
ดังนั้นถาสมมุติวาธรรมชาติสรางตัวมันเองได นั่นก็แสดงวามันก็จะตองสรางงานขึ้นมาไดเรื่อยๆแต
เพราะเหตุไรพลังงานทุกอยางจึงคอย ๆ เริ่มหมดไปทีละเล็กทีละนอยไดละ?
ถาหากวาเรามีรถ เมื่อเราจะใหมันใชการไดก็ตองเติมเชือ้ เพลงเชนน้ํามัน ลงไปในรถ และเมื่อ
มาเริ่มขับ น้ํามันซึ่งเปนเชื้อเพลิงนั้นก็จะเริ่มหมดไป นัน่ แสดงวาพลังงานของมันไมไดเกิดขึ้นเอง แต
จะตองมีคนคอยเติมพลังงานใหกับมันแลวจักรวาลที่เราเรียกวาธรรมชาตินี่ละ!... ใครเปนผูใหพลังงาน
แกมัน?... ตัวของมันเองหรือ?... เปนไปไดเลย!... เพราะถาหากธรรมชาติสรางตัวของมันเองแลว มันก็
ตองสามารถผลิตพลังงานขึ้นมาใชเองไดเรื่อย ๆ ซิ!... แตความเปนจริงเราก็เห็นแลววาธรรมชาตินั้นไม
สามารถที่จะสรางพลังงานของตัวเองไดเลย นั่นแสดงวาเบื้องหลังมันจะตองมีผูใหพลังงานแกมัน...

2. หลักการอยางหนึ่งก็คือ... สิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นจะเปนเหตุและผลในเวลาเดียวกันไมได
ถาหากธรรมชาติเปนตัวสรางสรรพสิ่ง มันก็จะไมถูกเรียกวาธรรมชาติ และสิ่งที่สรางธรรมชาติ
ก็จะไมอยูในธรรมชาติเพราะมันจะเปนเหตุและผลในเวลาเดียวกันไมได นั่นก็คือผูสรางจะไมใชสิ่งที่
ถูกสราง หรือสิ่งที่ถูกสรางก็จะไมใชผูสรางและมันไมมที างที่จะเปนผูสรางและผูถูกสรางในตัวเดียวกัน
ไดเลย และอีกประการหนึ่งก็คือ ผูสรางจะไมมีทางเปนสวนหนึ่งของสิ่งที่ถูกสรางอยางแนนอน...
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ถาผมเอานาฬิกาเรือนหนึ่งมาถามคุณวา นาฬิกาเรือนนี้สรางตัวมันเองขึ้นมาหรือ?... ไมใชอยาง
แนนอน!... เพราะนาฬิกามันจะไมสามารถสรางตัวของมันเองขึ้นมาได และถาจะถามคุณตอไปวาผูที่
สรางนาฬิกาเรือนนี้อยูตรงสวนไหนของนาฬิกา?... คุณก็ทราบอยูแกใจแลววาผูสรางนาฬิกาไมไดอยูใน
นาฬิกา แตอยูน อกเหนือมัน นี่เปนหลักตรรกศาสตรงาย ๆ ที่คนทั่วไปสามารถเขาใจได และอีกอยาง ถา
ธรรมชาติสรางตัวมันเอง มันจะนําเอาวัตถุดิบที่ไหนมาสราง นั่นแสดงวาธรรมชาติไมไดสรางสรรพสิ่ง
แตตองมีผูที่สรางมาขึ้นมาอยางแนนอน...

3. ความบังเอิญไมสามารถสรางสรรคผลงานที่งดงามได
นักวิทยาศาสตรของโลกตางก็เห็นพองเปนเสียงเดียวกันวาสิ่งที่มีระเบียบแบบแผนนัน้ จะมา
จากสิ่งที่ไมมีระเบียบและไมมีแบบแผนไมไดเลย...
สมมุติวา ธรรมชาติสรางตัวมันเองไดโดยอาศัย
วัตถุดิบจากกลุม กาซตาง ๆ ที่บังเอิญรวมตัวกันขึ้น (นีพ่ ูดในแงที่วา “สมมุติ” ซึ่งจากเหตุผลขางตนเราก็รู
วาเปนไปไมได) แตถาไมมผี ูที่ควบคุมมัน มันก็ไมมีทางจะเกิดอะไรที่งดงามไดเลย... หลายคนเชื่อวา
ความบังเอิญเปนตัวทําใหเกิดสรรพสิ่งโดยการระเบิดครั้งใหญ (BIG BANG) พอระเบิดเสร็จก็บงั เอิญ
กลายเปนจักรวาลที่งดงาม แตเราตางก็ทราบกันดีวา ความบังเอิญนั้นไมสามารถที่จะสรางสรรพสิ่งที่
งดงามได... ถาเราบังเอิญทํากระจกสี 5 แผน ซึ่งมีสีตางๆตกลงบนพื้น แลวแตกปะปนกันไปหมด คุณคิด
วามันจะบังเอิญกลายมาเปนรูปโมนาลิซาหรือรูปวิวทิวทัศนที่สวยงามไดหรือ?... ไมมีทางอยางแนนอน!
มันมีแตจะวุน งายไปหมดตางหาก... หรือถาเราโยนตัวอักษรเปนลาน ๆ ตัวเขาไปในโรงพิมพ แลวปา
ระเบิดซีโฟรเขาไป มันจะบังเอิญเรียงเปนตัวอักษรออกมาเปนหนังสือเลมหนึ่งไดหรือ?... ไมมีทาง
เลย!... ดังนั้นถาสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะงดงามหรือเปนระเบียบไดนั้น นัน่ แสดงวาจะตองมีผูหนึ่งมีจัดวางและ
ประกอบมันขึน้ มา...
สมมุติวา เมื่อมียุงตัวหนึ่งบินมา แลวเราเอามือตบ...เละ!... หลังจากนัน้ เรานําซากของมันไปให
นักวิทยาศาสตรที่เกงที่สุดในโลกเพื่อนําเอาซากของมันมาสรางขึ้นใหมโดยใชความพยายามอยางสุด
ความสามารถดวยสุดยอดเทคโนโลยี เพื่อใหยุงตัวนั้นกลับมาเปนเหมือนอยางเดิมจะไดหรือ?... (นีข่ นาด
มีวัตถุดิบแลวนะ)... เปนไปไมไดเลย!... เมื่อคนเราพยายามใชความสามารถและสติปญญาในการวาดรูป
วิวทิวทัศน ก็ยงั ยากที่จะสวยเทากับของจริง แตเมื่อคนหนึง่ มองธรรมชาติที่งดงามตระการตา แลวเขาคน
นั้นบอกวามันบังเอิญขึ้นเองนับวาเปนขอสรุปที่ไมสมเหตุสมผลอยางแนนอน

4. ธรรมชาติไมมีทางที่จะสราง “ชีวิต” ขึ้นมาได...
ปจจุบันนีน้ ักวิทยาศาสตรสามารถอธิบายไดวา ชีวิตดําเนินไปไดอยางไร แตพวกเขาไมสามารถ
ที่จะอธิบายไดเลยวาเพราะเหตุไดจึงเปนเชนนี้?... เชน พวกเขาคนพบวาสมองของคนเราสามารถคิดได
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แตพวกเขาไมสามาถหาคําตอบไดวา “เพราะเหตุไรสมองของคนเราจึงคิดได”... แลวใครกันละที่เปนผู
กําหนดแบบแผนในสมองใหแกมนุษยเรา... และมีอกี เรื่องหนึ่งทีน่ กั วิทยาศาสตรผูเชี่ยวชาญทางดาน
ชีววิทยาสวนใหญตาง เห็นพองรวมกันก็คือ “ชีวิตตองมาจากสิ่งที่มีชีวติ เทานั้น”... ในอดีตคนเชื่อวาชีวิต
เกิดขึ้นเอง โดยเขาอางวา ถาเอากอนเนื้อมาวางไว ไมนานก็จะเกิดหนอนยั้วเยีย้ หรือมีเชื้อแบคทีเรียเต็ม
ไปหมด แต หลุยส ปาสเตอร ผูคนพบวัคซีนโรคกลัวน้าํ ก็ทําการพิสูจนใหเห็นแลววา “สิ่งที่ไมมีชีวิตจะ
ใหกําเนิดสิ่งทีม่ ีชีวิตไมได”
เขาไดทําการทดลองใหเห็นโดยใชเนื้อกอนหนึง่ วางไวในหลอดแกว
สูญญากาศ ซึ่งสามารถเก็บเนื้อไดถึง 2-3 สัปดาห ก็ไมเห็นมีหนอนหรือเชื้อแบคทีเรียเกิดขึ้น ดังนัน้ จาก
การพิสูจนจึงทําใหเห็นวา การที่มีหนอนหรือเชื้อแบคทีเรียมีเชื้อแบคทีเรียที่เกิดขึ้นที่กอนเนือ้ นั้น ก็
เพราะมีแมลงบางชนิดไปวางไขไวหรือมีเชื้อแบคทีเรียทีอ่ ยูในอากาศตกลงไปนั่นเอง เพราะฉะนั้นสิ่งที่
มีชีวิตจะตองเกิดจากสิ่งที่มีชีวิตเทานัน้ ...
ปจจุบันนี้มนี ักวิทยาศาสตรหลายคนพยายามใชยีนสและโปรตีนบางตัวมาทดลองเพื่อจะสราง
เซลลชีวิตขึ้นมา แตก็ทําไมได (นี่ขนาดมีวตั ถุดิบแลวนะ)... ผูอานที่รัก... ขนาดมนุษยผูซึ่งมีสติปญญา
พยายามทีจ่ ะสรางชีวิตขึ้นมา ก็ยังไมสามารถสรางได แลวธรรมชาติจะบังเอิญสรางสิ่งที่มีชีวิตที่เราได
พบเห็นหลากหลายชนิดอันนาอัศจรรยขึ้นมาไดอยางไร...ไมมีทางเปนไปได!... นั่นแสดงวาสรรพสิ่งถูก
สรางโดยผูสรางที่ยิ่งใหญ ซึ่งก็คือพระเจานั่นเอง...

5. ความเชื่อที่วาธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นเอง เปนความเชื่อที่ตองอาศัยความเชื่อ มากวาความเชื่อ
ที่วามาจากการทรงสรางของพระเจาหลายรอยพันเทา
แตกอนผมก็เชือ่ วาโลกนี้เกิดขึ้นเอง และผมคิดวาคนที่เชือ่ เรื่องพระเจาสรางโลกนั้นเปนพวกงม
งาย (คือเชื่อโดยไมมีเหตุผล) แตตอมาเมื่อผมไดศึกษาที่มาของโลกจากพระคริสตธรรมคัมภีรผมจึง
ทราบวา ในพระคัมภีรเลมนี้ซึ่งเปนพระคําของพระเจาที่ทรงเปดเผยแกมนุษยไดบนั ทึกที่มาของโลกไว
อยางชัดเจน แทจริงเรื่องราวการสรางโลกไดบันทึกไวพระคริสตธรรมคัมภีรเมื่อหลายพันปมาแลว ซึ่ง
ความรูทางวิทยาศาสตรของมนุษยในสมัยนั้นยังไมเจริญ แตเรื่องราวการสรางโลกที่บันทึกในพระคัมภีร
กลับสอดคลองกับความรูของวิทยาศาสตรในปจจุบนั
ดังนัน้ ถาผมจะเชื่อวาโลกนี้เกิดขึน้ เองโดย
ปราศจากผูสรางนั้น ผมก็เปนคนที่ไมมีเหตุผล และผมตองใชความเชื่อมากกวาความเชื่อที่วาโลกนี้
เกิดขึ้นโดยมีพระเจาเปนผูสรางหลายเทา มีนักปรัชญาชาวเยอรมันคนหนึ่ง ชื่อ อิมนานูเอล คานท เขา
เปนคนที่ไมสรุปวามีพระเจาจริงหรือไม แตเขาไดกลาววา “ถาคุณจะใหผมเชื่อวาโลกที่มีระเบียบและ
งดงามนี้เกิดขึน้ จากการสรางของพระเจาก็งายกวาการที่จะใหผมเชื่อวาโลกนี้เกิดขึ้นเองโดยปราศจาก
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ผูสราง” ดังนัน้ เราจึงเห็นวา การที่จะเชื่อวาโลกนี้มาจากการทรงสรางของพระเจานัน้ ไมใชเรื่องทีง่ มงาย
เลยแตเปนความเชื่อที่สมเหตุสมผลอยางยิ่ง

กลับมาหาผูส รางเถิด...
ผูอานที่รัก... จากเหตุผล 5 ประการขางตนนี้ทําใหเราเห็นวาสรรพสิง่ นั้นไมไดเกิดขึ้นเอง แต
พระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกไวอยางชัดเจนวา พระเจาทรงเปนผูสรางจักรวาลอันกวางใหญไพศาล
และทรงสรางโลกที่มีความสวยงามอยางนาอัศจรรย ซึ่งพระองคทรงสรางทุกสิ่งนี้ขึ้นมาก็เพื่อมนุษย
และสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการทรงสรางของพระเจาก็คือมนุษยเรานี่เอง เพราะพระองคใหมนุษยมจี ิต
วิญญาณ มีความรูสึกผิดชอบชั่วดี มีสติปญญาในการคิดและเขาใจ มีความสามารถในดานตางๆที่
เหนือกวาสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทั้งปวง แลวยังใหมนุษยมีอิสระในการตัดสินใจไดดว ยตนเอง ดังนั้นมนุษยจึง
สามารถตัดสินใจไดวาจะดําเนินชีวิตตามกฏเกณฑที่พระเจาทรงกําหนดใหกับเขาหรือไม แตนาเศราที่
มนุษยกลับทําตามความปรารถนาของตนเอง นี่จึงเปนสาเหตุที่ทําใหมนุษยตองตกอยูในความผิดบาปซึ่ง
ความบาปนี่เองทําใหมนุษยตองตาย ยิ่งไปกวานัน้ ก็คือ เขาจะตองรับการพิพากษาโทษบาปในนรกตาม
การกระทําของตนเองอีกดวย แตเพราะเหตุความรักของพระเจาที่มตี อมนุษยพระองคไมอยากใหมนุษย
ตองรับการลงโทษเลย พระองคทรงทราบวามนุษยไมสามารถชวยตนเองใหพนบาปไดโดยวิธีใด ๆ
ดังนั้นเมื่อประมาณ 2,000 ปที่แลว พระองคจึงทรงใหพระเยซูคริสตซึ่งเปนพระบุตรองคเดียวของ
พระองคมารับสภาพเปนมนุษยในโลกเพื่อเปนผูรับโทษความผิดบาปแทนมวลมนุษยบนไมกางเขน...
ผูอานที่รัก... พระเจาไมเพียงแตสรางทานเทานั้น แตพระองคยังทรงรักและหวงใยทานจนยอม
ใหพระเยซูคริสตมาสิ้นพระชนมบนไมกางเขนเพื่อรับโทษความผิดบาปแทนทาน... บัดนี้ทานมีโอกาส
ที่จะรอดพนจากบาปแลว ขอเชิญทานกลับมาหาพระองค เพื่อทานจะไมตองรับการพิพากษาโทษบาป
แตพระองคจะใหทานไดอยูใ นสรรคกับพระองคตลอดไป...
ถาทานปรารถนาอยากกลับมาหาพระเจาผูสรางชีวิตทานและอยากใหพระเยซูคริสตเปนผูรับ
โทษความผิดบาปแทนทานก็ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้...
“ขาแตพระเจา... บัดนี้ขาพระองคไดทราบแลววา พระองคทรงเปนผูสรางสรรพสิ่งรวมทั้งชีวิต
ของขาพระองค แตขาพระองคไมไดดาํ เนินชีวิตตามทางของพระองค จึงไดหลงทําความผิดบาป
มากมาย ขาพระองคสมควรรับโทษ แตขอพระองคทรงโปรดอภัยโทษบาปใหแกขาพระองคดว ยเถิด
ขอขอบพระคุณที่ทรงใหพระเยซูคริสตมาเปนผูรับโทษแทนขาพระองคบนไมกางเขนขาพระองคขอ
อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”....
ถาทานไดทูลตอพระองคดวยความจริงใจแลว ขอใหทานมั่นใจเถิดวา พระเจาไดทรงอภัยโทษ
บาปใหแกทานแลวอยางแนนอน และพระองคจะทรงนําชีวิตของทานตลอดไป ทานสามารถติดตอเพื่อ
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ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดฟรี เพียงแตเขียนชื่อที่อยูใ หชัดเจนในปกหลัง แลวสงไปที่อยูอยูด านลางใบ
ตัดสินใจ...
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