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ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเองไดจริงหรือ?
ในโลกนี้มีหลายเรื่องที่เรานาจะรู แตมีเรื่องหนึ่งที่อยากใหทานไดทราบ เพราะมันเปนเรื่องที่
สําคัญตอชีวิตของทานมากจริง ๆ ทานเคยทราบไหมวาสรรพสิ่งในโลกนี้ลวนแตถูกออกแบบมาอยาง
ยอดเยี่ยม สมมุติวามีเครื่องปนชนิดหนึ่ง เมื่อเรานําน้ําสกปรก เศษพืชผัก เปลือกถั่ว หรือแมกระทั่งมูล
ของสัตวตาง ๆ ใสลงไปในเครื่อง แลวทําการปน ๆๆๆ ในที่สุดก็จะกลายเปนมะมวงผลหนึ่งที่มีทั้งธาตุ
อาหารและกากอาหารที่แสนอรอย ซึ่งถาหากมีเครื่องปน ชนิดนีจ้ ริง เราคงจะทึ่งนาดู เพราะมันสามารถที่
จะทําใหสิ่งเหลือใชที่ไมมีคุณคาอะไรมาสรางเปนเปลือกมะมวงสรางเปนเนื้อและเมล็ดมะมวงได เอา
ละ! ถาเครื่องชนิดนี้มีจริง เราจะเชื่อหรือไมวาเครื่องปน ที่ยอดเยี่ยมแบบนี้มันจะเกิดขึ้นเอง เราตองไม
เชื่ออยางเด็ดขาด เพราะวาเครื่องแบบนี้จะตองถูกออกแบบโดยผูที่มีสติปญญาอันล้ําเลิศ แลวถาจะถาม
วาเครื่องแบบนี้มีอยูจริงหรือ? คําตอบก็คือ “มีครับ!”... นัน่ ก็คือ “ตนมะมวง” นั่นเอง ดังนั้นเราจึงเห็นได
วาการที่ตนมะมวงรวมทั้งไมผลหลากหลายชนิดสามารถออกผลใหมนุษยเราไดลิ้มรสอยางเอร็ดอรอย
นั้นเบื้องหลังจะตองผานการออกแบบและไดรับการสรางขึ้นอยางยอดเยี่ยม และถาเรายิ่งสังเกตุก็จะ
พบวา ทุกสิ่งในโลกนี้ลวนแตถูกสรางขึ้นมาอยางนาอัศจรรยทั้งสิ้น..
มีบางคนคิดวา โลกของเรานี้ อยู ๆ มันก็เกิดขึ้นเอง แตนี่เปนหลักการงาย ๆ ที่เราสามารถเขาใจ
ไดนั่นก็คือ
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0=ไมมี
ไมมี+ไมมี=วางเปลา
วางเปลา+วางเปลา=วางเปลา
ดังนั้นความวางเปลาจึงไมมที างที่จะมีทุกสิ่งทุกอยางไดไมมีทางที่อยู ๆ โลกของเราจะเกิดมีพืช
และสัตวชนิดตาง ๆ มีทะเลอันสวยงาม ภูเขาอันสูงใหญ ทองฟาอันกวางไกลรวมไปถึงดวงอาทิตย ดวง
จันทร ดาวดาว ฯลฯ ซึ่งธรรมชาติเหลานีจ้ ะเกิดขึ้นเองไมไดอยางเด็ดขาดเพราะฉะนั้นสรรพสิ่งตาง ๆ
เหลานี้ รวมทัง้ ตัวเราที่เปนมนุษยนั้น จะตองมีผูที่สรางขึ้นมาอยางแนนอนซึ่งพระคริสตธรรมคัมภีรได
บันทึกไววา ผูท ี่สรางสารพัดสิ่งเหลานี้ก็คือ พระเจาผูยิ่งใหญนั่นเอง
หลายคนมีความคิดที่วา ... ถาพระเจามีจริง เราก็นาจะเห็นพระเจาไดและถาเขาไดเห็นพระเจา
เขาจึงจะเชื่อแตความจริงแลวในโลกของเรานี้ มีหลายสิ่งหลายอยางที่เรามองไมเห็น หรือสัมผัสไมได
แตเราก็เชื่อวาสิ่งเหลานั้นมีอยูจริง เชน ลม อากาศ หรือคลื่นวิทยุ ที่อยูรอบ ๆ ตัวเรา ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสิ่ง
ที่เรามองไมเห็น แตเราก็รูและเชื่อไดวาสิ่งเหลานี้มีจริง ๆ เชนเดีวกัน ถึงแมเราจะมองไมเห็นพระเจา เรา
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สัมผัสพระองคไมได แตเราก็เชื่อวาพระองคทรงมีอยูจริง และความเชือ่ ที่วาพระเจามีอยูจริงนี้ เปนความ
เชื่อที่สามารถอธิบายได และเปนความเชือ่ ที่สมเหตุสมผล
ถาเราเอาตุกตาไมตัวหนึ่ง มาถอดหัว ถอดแขน ถอดขาออก แยกเปนสวน ๆ แลวนําสวนตาง ๆ
ตุกตาที่แยกออกนั้นไปใสในถุงใบหนึ่ง แลวเราลองเขยา ๆ ใหมันประกอบกันเปนตุก ตาเหมือนอยางเดิม
คุณคิดวาตองเขยาถุงกี่รอยกีพ่ ันครั้งมันถึงจะบังเอิญประกอบขึ้นเปนตุก ตาที่สมบูรณ ถาหากคุณคิดวาไม
มีทางทําได ก็ลองเอากาวสักหลอดใสลงไปในถุงแลวก็ลองเขยาอีกหลาย ๆ ครั้ง เผื่อวามันจะประกอบ
กันไดงายขึ้น คุณคิดวาคุณจะไดตกุ ตาที่สมบูรณไหม?
ไมไดอยางแนนอน! เชนที่โลกของเราซึ่งมีความเปนระเบียบ มีความสวยงามเพรียบพรอมทุก
อยางเชนนีจ้ ะเกิดขึ้นเองหรือจะประกอบกันขึ้นเองอยางสมบูรณ นี่จึงทําใหมนุษยเราไมสามารถปฏิเสธ
ไดเลยวา โลกนี้ตองมีผูสรางซึ่งผูสรางผูนี้ตองเปนผูยิ่งใหญ ทั้งยังเปนนักออกแบบชัน้ เยี่ยม และผูสรางผู
นั้นก็คือ พระเจานั่นเอง
พระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกไววา พระเจาทรงเห็นวาทุกสิ่งที่พระองคทรงสรางขึ้นมานั้น
ลวนแตดีทั้งสิ้น แตสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการทรงสรางของพระเจาก็คือ “มนุษย” ในเริ่มแรกพระองคได
ทรงสรางมนุษยคูแรกใหเปนชายและหญิง ซึ่งทั้งสองก็คือบรรพบุรุษของเรานั่นเองและเปนที่ทราบกันดี
อยูวา กวาที่เด็กคนหนึ่งจะลืมตาออกมาดูโลกนั้น เขาจะตองอยูในครรภมารดาเปนเวลา 9 เดือน ซึ่งผูที่
เปนมารดาจะใหความรัก เฝาทะนุถนอมและใหการดูแลเอาใจใสเปนอยางดี เกรงวาบุตรนั้นจะไดรับ
ความกระทบกระเทือน จะรับประทานอะไรก็คิดถึงลูกเสมอ แตลูกนอยซึ่งอยูในครรภมารดาไมรหู รอก
วามีผูหนึ่งที่รกั เขา และไมรูเลยวาอาหารทีเ่ ขาไดรับอยูทกุ วันนั้นมาจากไหน ดวงตาของเขาปดสนิท เขา
คอยแตรับการเลี้ยงดูจากมารดาเทานั้น ซึ่งผูที่เปนมารดาไดแตรอคอยวันที่ลูกนอยจะคลอดออกมา เพื่อ
จะไดเห็นหนา ไดสัมผัสโอบกอด...ไดอุม...และเพื่อที่จะบอกกับลูกนอยวา.. “ลูกรัก! ลูกไมไดเกิดขึ้น
เองนะจะ แมนี่แหละเปนผูท ี่ใหกําเนิดลูกแมรักลูกมากเหลือเกิน...” และมารดาก็หวังวาเมื่อลูกนอยลืมตา
ออกมาดูโลกแลว เขาจะไดเห็นหนาผูท ี่ใหกําเนิดเขาไดรูจักผูที่รักและเอาใจใสเขาขณะที่เขายังอยูใน
ครรภ เขาจะไดเรียนรูในสิ่งที่เขาไมเคยรู และยิ่งนานวันเขาก็จะยิ่งรูถึงความรักของมารดาวา แมรกั เขา
มากเพียงไร เชนเดียวกัน... มนุษยเราทุกคนที่อาศัยอยูใ นโลกนี้ตองพึ่งพาพระเจาเปรียบเสมือนกับทารก
ที่อยูในครรภของมารดานั้นตองพึ่งพาอาศัยทุกสิ่งทุกอยางจากมารดาพระเจาอยากใหเราทราบวา ถึงแม
เราไมรูจักพระองคและไมเคยรูเลยวาพระองคทรงมีความรักตอเรามากเพียงไร แตพระองคก็ยังทรงให
ความรัก ใหการเอาใจใสเลี้ยงดูเราเปนอยางดี ซึ่งพระองคเปนผูที่ประทานอาหาร น้าํ พืชผัก ผลไม รวม
ไปถึงอากาศ ก็เพื่อใหเราสามารถดํารงชีวิตอยูไดจนถึงทุกวันนี้ แตเราไมเคยรูเลยวาสิ่งเหลานี้มาจาก
ไหน ซึ่งการที่พระเจาทรงใหมนุษยเกิดมาในโลกก็เพื่อทีจ่ ะไดรูจักกับพระองค พระองคอยากใหมนุษย
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สํานึกวาพระเจาเปนผูใหชีวติ แกมนุษย ทัง้ ยังอยากใหเขาทราบวาพระองคทรงรักเขามากเพียงใด แตสิ่ง
ที่ขวางกั้นระหวางพระเจากับมนุษยก็คือความผิดบาปที่มนุษยไดกระทํา แทจริงแลวพระเจาปรารถนาที่
จะใหมนุษยเรากระทําแตสิ่งที่ถูกตองและดีงาม แตมนุษยเราทุกคนกลับตัดสินใจทําหลายสิ่งหลายอยาง
ที่ผิดบาป ดังนัน้ มนุษยเราผูเปนคนบาปจึงไมสามารถที่จะอยูใกลพระเจาผูบริสุทธิ์ไดเลย..
พระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกไววา “แตความบาปชัว่ ของเจาทั้งหลายไดกระทําใหเกิดการ
แยกระหวางเจากับพระเจาของเจา และบาปของเจาทั้งหลายไดบังพระพักตรของพระองคเสียจากเจา”
(พระธรรมอิสยาห 59:2) ซึ่งพระเจาทรงทราบดีวา ความบาปไมเพียงแตเปนสาเหตุทที่ ําใหมนุษยถกู แยก
จากพระเจาเทานั้น แตยังจะทําใหมนุษยตอ งพบกับ “ความตาย” ซึ่งเปนสิ่งที่นาหวาดกลัวสําหรับมนุษย
ทุกคน แตทนี่ าหวาดกลัวที่สุดก็คือ มนุษยเราจะตองรับการลงโทษบาปจากพระเจาหลังจากที่เขาจาก
โลกนี้ไป และในที่สุดก็ตองอยูในบึงไฟนรกเปนนิจนิรนั ดร...
แตอยาเพิ่งตกใจกลัวนะครับ เพราะวาพระเจาทรงรักเรา พระองคไมอยากใหมนุษยที่พระองค
ทรงสรางขึ้นมานั้นตองพินาศในนรก แตพระองคก็ทรงทราบดีวามนุษยไมมกี ําลังที่จะตอสูและเอาชนะ
บาปไดเลย และไมวามนุษยจะพยายามสักเพียงใด ก็ไมสามารถทําใหความบาปออกไปจากชีวิตของเขา
ได ดังนัน้ มนุษยทุกคนจึงตองไดรับโทษอยางแนนอน โดยเหตุนี้พระองคจึงไดทรงจัดเตรียมหนทางที่
จะชวยมนุษยใหพนโทษบาปนั้น โดยการใหพระเยซูคริสตซึ่งเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคมารับ
สภาพเปนมนุษยในโลกนี้เมือ่ ประมาณ 2,000 ป ที่แลว เพื่อมาเปนผูรบั โทษบาปแทนมวลมนุษย ดังนั้น
เหตุผลเดียวทีพ่ ระเยซูคริสตไดเขามาในโลกก็เพื่อมาเปนผูไถบาปใหแกมนุษย พระองคจึงทรงเปนผูที่
ทําลายกําแพงบาปที่กั้นระหวางมนุษยกับพระเจาใหพังทลายลง....เวลานี้มนุษยเรามีชองทางที่จะไดพบ
กับพระเจาผูสรางเขาแลวโดยทางของพระเยซูคริสต แตขึ้นอยูกับเขาเองวาจะตองการพบกับพระองค
หรือไมเทานั้นเอง
ผูอานที่รัก... อยากใหทานไดทราบวา พระเจาทรงรักทาน จนไดทรงใหพระเยซูคริสตมารับ
โทษแทนทานเพื่อทานจะไมตองรับการลงโทษบาปอีกตอไป แตพระองคจะใหทานไดอยูใ นสวรรคกับ
พระองคตลอดไป บัดนี้ทานมีโอกาสที่จะรอดจากบาปแลว อยารีรออีกตอไปเลยครับรีบหันกลับมาหา
พระเจาผูสรางทานและทูลขอความชวยเหลือจากพระองคเดี๋ยวนี้เถิด ถาทานปรารถนาที่จะรับการยก
โทษบาปจากพระเจา ขอใหทานอธิษฐานตอพระองคดังนี้... “ขาแตพระเจา ขาพระองคไดทราบแลววา
พระองคทรงเปนผูสรางทุกสิ่งในโลกรวมทั้งชีวิตของขาพระองคดวย
ซึ่งพระองคปรารถนาใหขา
พระองคทําแตสิ่งที่ดีและถูกตองแตขาพระองคไดทําความผิดบาปมากมาย ขอพระองคทรงโปรดยก
โทษความบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด ขอขอบคุณพระองคที่ทรงใหพระเยซูคริสตมาตายเพื่อรับโทษ
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บาปแทนขาพระองคบนไมกางเขน ขาพระองคขอเชื่อพึ่งในพระองคตลอดไป อธิษฐานขอในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน”
ถาทานไดอธิษฐานตอพระองคดวยความจริงใจแลว ก็ขอใหมั่นใจเถิดวาความผิดบาปของทาน
ไดรับการอภัยแลว ทานสามารถที่จะติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดฟรี เพียงแตเขียนชื่อที่อยูให
ชัดเจน แลวสงไปยังที่อยูด านขางในใบตัดสินใจ
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