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ไมมีผูสรางจริงหรือ?
เรื่อง “พระเจา” เปนสิ่งที่นกั วิทยาศาสตรไมยอมรับหรือ?... ทานทราบไหมวา... ตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน มีนักวิทยาศาสตรที่มีอิทธิพลตอโลกอยูประมาณ 300 คน ซึ่งในจํานวนนั้นมีถึง 262 คนที่
ยอมรับวาจักรวาลและโลกนีถ้ ูกสรางขึ้นโดยพระเจา...
นักปรัชญาชาวเยอรมันคนหนึ่งชื่อ อิมมานูเอล คานท ไดกลาวไววา “การที่พิสูจนวามีพระเจา
นั้นเปนเรื่องทีย่ าก แตการที่จะพิสูจนวา “ไมมีพระเจา”นั้น ยากมากกวาหลายรอยหลายพันเทา”...
เซอรไอแซค นิวตัน นักวิทยาศาสตรที่มีชื่อเสียงของโลกผูซึ่งยอมรับวามีพระเจาไดกลาวไววา
“ถาคุณจะเชื่อวาสรรพสิ่งทั้งปวงที่ดํารงอยูอ ยางมีระบบระเบียบนี้ เกิดขึ้นมาเองโดยปราศจากการทรง
สรางและการออกแบบของพระเจาแลว คุณจะตองใชความเชื่อมากกวาผมหลายรอยหลายพันเทาเลย
ทีเดียว”
ถาเราเดินเขาไปในปาลึก แลวพบบานไมหลังหนึ่งก็ไมยากเลยที่เราจะเขาใจวา บานไมหลังนั้น
จะตองมีคนสรางขึ้นมา ถึงแมเราจะไมเห็นคนกําลังสรางก็ตาม... ทานคิดวาเปนไปไดไหม ที่บานหลัง
นั้นจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรืออาจเกิดขึ้นจากตนไมในปาจํานวนหนึ่งโดนลมพายุพัดมารวมกัน
แลวกอตัวเปนรูปรางขึ้นจนเกิดเปนบานหลังนั้นในชวงระยะเวลาหลายรอยหลายพันปกอน... เปนไป
ไมไดเด็ดขาด!... ดังนั้นเราไมมีทางที่จะเขาใจและยอมรับไดเลยวา บานไมหลังนัน้ เกิดขึ้นเองโดยไมมี
คนสราง เชนเดียวกัน...จักรวาลและโลกอันกวางใหญไพศาลและมีระบบระเบียบเชนนี้ ไมอาจเกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติหรือโดยบังเอิญอยางแนนอน... จึงไมยากเลยทีจ่ ะเชื่อวาโลกนี้ถูกสรางโดยพระเจา ผู
ทรงเปนผูสรางและทรงเปนสถาปนิกที่ยิ่งใหญอยางแทจริง...
ตอไปนี้... เปนคําพยานของแพทยหญิงทานหนึ่งซึ่งทานไดสัมผัสกับพระเจาผูทรงสราง และ
เปนผูใหความหวังใหมแกชวี ิตของทาน...

คําพยานของ รศ.พญ.นลินทิพย ตํานานทอง
สวัสดีคะผูอานทุกทาน... ดิฉันชื่อ นลินทิพย ตํานานทอง ดิฉันเปนคนที่ชอบคิดเกี่ยวกับเรื่อง
ของชีวิต... ตอนที่ดิฉันเริ่มโตขึ้น ดิฉันเคยคิดวา “ชีวิตคนเราเกิดมาทําไม? อยูเพื่ออะไร? วัน ๆ ก็ตอ งดิ้น
รนและเปนเชนนี้ทุกวัน หากชีวิตคนเราวนเวียนอยูแคนแี้ ละมีทุกขนกั ก็ฆาตัวตายเสียดีกวา” แตความ
จริงแลว ลึก ๆ ในใจเรารูวา ชีวิตไมไดสิ้นสุดเพียงความตาย ดังนั้นมนุษยทกุ คนจึงกลัวความตายเพราะ
ไมรูวาตายแลวจะไปไหนหรือตองพบกับอะไรบาง?...
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พื้นเพดิฉนั ไมไดเปนคริสเตียน ดิฉันเกิดในครอบครัวที่เปนชาวจีน ซึ่งมีการกราบไหวสิ่งตาง ๆ
มากมาย ๆ แตดิฉันไมไดรับคําตอบจากสิ่งที่ดิฉันยึดถืออยูในเวลานัน้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับวา “ตายแลวไป
ไหน?” ทําใหดิฉันตองพยายามคนควาจากหนังสือตาง ๆ ไมวาจะเปนหนังสือปรัชญาหรือศาสนา แตก็
หาคําตอบที่แนชัดไมไดวา... “ตายแลวไปไหน?... และตามที่ดิฉันเชื่ออยูในเวลานั้นก็คิดวาคนเราเกิดมา
เพื่อใชกรรมเกา และขณะที่ใชกรรมเกาก็สรางกรรมใหมขึ้นมาอีก... ไมสิ้นสุด.. ถาเปนเชนนีใ้ ครจะรอด
ได? ใครจะหลุดพนได?... ดังนั้นดิฉนั จึงเห็นวาชีวิตชางไมมีความหมายอะไรเลย... ทุกครั้งเวลาทีด่ ิฉันมี
ปญหาที่รุนแรง ดิฉันก็คิดอยากจะใชความตายในการจบปญหานั้น ๆ แตก็กลัว... เพราะไมรูวาตายแลว
จะไปแลว?...
หลังจากดิฉนั จบแพทยและมาเปนอาจารยประจําที่มหาวิทยาลัยขอนแกน เวลานั้นดิฉันอยากไป
ศึกษาตอที่ตางประเทศ จึงคิดอยากจะเรียนเพิ่มเติมในดานภาษาอังกฤษ ซึ่งเวลานั้นมีมิชันนารีทานหนึ่ง
ยินดีทจี่ ะสอนภาษาอังกฤษใหดิฉัน แตตองใชพระคริสตธรรมคัมภีร (Bible) เปนตําราเรียน... ในใจของ
ดิฉันเวลานัน้ ก็คิดวา “ใชอะไรสอนก็ไมเปนไร คนเราถาไมเชื่อซะอยางใครจะมาบังคับใหเราเชื่อได”...
แตกอนดิฉันเปนคนที่ไมชอบศาสนาคริสเตียนดิฉนั มีเพือ่ นคนหนึ่งที่ชอบพูดเรื่องพระเยซูให
ดิฉันฟงดิฉันก็ปฏิเสธและโตเถียง ทั้งยังดูถูกความเชื่อของเขา...ดิฉันคิดวาศาสนาคริสเตียนเปนเรื่องงม
งาย เปนศาสนาฝรั่งและไมสมเหตุสมผลเทากับศาสนาทีด่ ิฉันถืออยูในเวลานั้น (แตลกึ ๆ ในใจของดิฉัน
รูดีวา มีคําถามหลายอยางทีด่ ฉิ ันไมไดรับคําตอบจากสิ่งทีด่ ิฉันนับถืออยู) ...

คนพบความจริง
5 ป จากการเรียนภาษาอังกฤษโดยผานทางพระคริสตธรรมคัมภีร นอกจากจะทําใหดิฉันได
เรียนรูภาษาอังกฤษแลว ดิฉนั ยังไดเริ่มเรียนรูวา พระเจาของคริสเตียนเปนผูใด?... พระเยซูคริสตเปน
ใคร?... แตกย็ งั ไมยอมเชื่อ เพราะยังไมสามารถยอมรับในเรื่อง “พระเจามีจริง”... จนกระทั่งวันหนึ่งไดมี
โอกาสพูดคุยกับนายแพทยจิตร สิทธิอมร (ปจจุบนั ทานเปนอาจารยประจําอยูท ี่คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ทานไดเลาใหดิฉันฟงวา... “โลกเรานี้มีหลายสิ่งหลายอยางที่ตาเรามองไมเห็น
แตมันก็มีอยูจริง... เชน อากาศที่อยูรอบตัวเรา ซึ่งประกอบดวยกาซตาง ๆ และคลื่นตาง ๆ มากมาย ถึงแม
เราจะสัมผัสหรือจับตองมันไมได แตสงิ่ เหลานี้ก็มีอยูจ ริง ซึ่งสิ่งเหลานี้มนุษยไมไดสรางมันขึ้นมา
มนุษยเพียงแตไปคนพบและนํามันมาใชเทานั้น... แลวผูใ ดกันละเปนผูส รางมัน และเปนผูใหสติปญ
 ญา
แกมนุษยเราทีจ่ ะทําความเขาใจกับมันได”... จากคํากลาวของทาน ทําใหดิฉันเริ่มคิดและมองเห็นวา สิ่ง
ตาง ๆ ในโลกนี้มันมหัศจรรยเกินกวาที่จะเกิดขึ้นเองได แตจะตองมีผูสรางที่ยิ่งใหญที่สรางมันขึ้นมา จึง
ทําใหดิฉนั ยอมรับในความเปนจริงที่วาโลกนี้ตองมีผูสรางซึ่งก็คือพระเจานั่นเอง
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ในพระคริสตธรรมคัมภีรไดบอกอยางชัดเจนวาพระเจาเปนผูสรางจักรวาลและสรรพสิ่งในโลก
ซึ่งทุกสิ่งที่พระองคทรงสรางขึ้นมานั้นลวนแตสวยงามและนาอัศจรรย แตสิ่งที่ยอดเยีย่ มที่สุดในการทรง
สรางของพระเจาก็คือมนุษยเรานี่เอง เพราะพระองคทรงสรางมนุษยใหมีจิตวิญญาณ มีสติปญญา มี
ความนึกคิด และที่สําคัญก็คือพระองคทรงใหมนุษยมีอิสระในการเลือกหรือตัดสินใจไดเอง ซึ่งพระองค
ปรารถนาที่จะใหมนุษยมีความสัมพันธกับพระองคและทําตามกฎเกณฑที่พระองคทรงกําหนดให... แต
นาเศราใจที่มนุษยไดใชอิสระในการเลือกในทางที่ผิดก็คือมนุษยเลือกที่จะปฏิเสธพระเจาและฝาฝน
กฏเกณฑของพระองค มนุษยจึงตองตกอยูในความผิดบาปและพายแพตอความบาปเรื่อยมา จึงทําให
มนุษยตองเผชิญกับปญหาตาง ๆ เผชิญกับความทุกขและความตาย ยิ่งกวานัน้ ก็คือมนุษยจะตองรับการ
พิพากษาโทษบาปจากพระเจาอีกดวย... แตเพราะความรักของพระเจาที่มีตอมนุษยพระองคไมปรารถนา
ใหมนุษยตองตกอยูในสภาพเชนนี้เลยดังนั้นพระองคจงึ ทรงประทานพระเยซูคริสตใหมารับสภาพเปน
มนุษยในโลกเมื่อ 2,000 ปทแี่ ลว เพื่อมาเปนผูชวยมนุษยใหพนจากความบาป โดยพระองคทรงยอมตาย
บนไมกางเขนรับโทษความผิดบาปแทนมนุษยแตในวันที่ 3 พระองคไดทรงฟนขึน้ มาจากความตาย...
ดังนั้น... หากใครที่ทูลขอความชวยเหลือจากพระองค พระองคก็จะทรงรับโทษความผิดบาปแทนเขา
อยางแนนอน...
เมื่อดิฉันไดทราบวาพระเจาทรงรักและหวงใยมนุษยทพี่ ระองคทรงสรางมากมายถึงเพียงนี้...
ดิฉันจึงไดยอมสารภาพความผิดบาป และทูลขอใหพระเยซูคริสตยกโทษบาปใหแกดิฉัน เพื่อดิฉันจะไม
ตองรับการพิพากษาโทษในนรกอีกตอไป... บัดนี้ดิฉนั มั่นใจแลววา หลังจากที่ดฉิ ันตองจากโลกนี้ไป
ดิฉันไดไปอยูใ นสวรรคซึ่งเปนหนาที่พระเจาทรงจัดเตรียมใหกับผูที่เชือ่ ในพระองคอยางแนนอน

ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
ในเวลานั้นครอบครัวของดิฉันมีปญหามากทําใหเกิดการทะเลาะกันระหวางดิฉันและสามี
บอยครั้งจนถึงขึ้นเกือบแยกทางกัน แตพระเจาก็ทรงชวยแกปญหาใหแกครอบครัวของดิฉัน... และ
พระองคไมเพียงแตคลี่คลายปญหาครอบครัวใหแกดิฉันเทานั้น แมนสิ ัยหรืออารมณบางอยางที่ไมคอย
เหมาะสมและพระองคก็ทรงเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น... และตอมาไมนาน สามีของดิฉันก็ไดตัดสินใจ
ตอนรับพระเยซูคริสตใหเปนพระผูชวยใหรอดจากความบาปเชนเดียวกับดิฉนั ...
หลังจากนัน้ ดิฉันไดศึกษาพระคริตธรรมคัมภีรซึ่งเปนหนังสือที่พระเจาทรงบันทึกเปนตัวอักษร
ใหแกมนุษยจงึ ไดเรียนรูเรื่องของพระองคมากขึ้น ทั้งยังไดรับคําตอบหลายอยางทีเ่ คยมืดมนในอดีต...
ดิฉันไดเรียนรูแ ลววามนุษยมาจากไหน? อยูในโลกนีเ้ พือ่ อะไร? และกําลังจะไปไหน? ตายไปแลวจะพบ
กับอะไร?... เวลานี้ดิฉันไมมีความคิดที่อยากจะตายอีกตอไป... แตนนั่ ไมไดหมายความวาดิฉันกลัวตาย
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แตเพราะความตายไมใชสิ่งที่นากลัวสําหรับดิฉันอีกแลว... และทีย่ ังไมอยากตายก็เพราะดิฉันไดรแู ลววา
ชีวิตคนเรามีคา เพียงไร และเราควรจะใชชวี ิตที่ยังอยูในโลกนี้ใหมีคณ
ุ คา ใหมีความหมายไดอยางไร...
ผูอานที่รักทุกทาน... ดิฉันอยากจะบอกทานวาพระเจาไมเพียงแตทรงหวยใย ทรงประทานสันติ
สุขและความหวังใหแกดิฉนั เทานั้น แตพระองคยังทรงปรารถนาที่จะมอบความรัก ความสันติสขุ และ
ความหวังใหแกทานเชนกัน... ถาทานปรารถนาอยากกลับมาหาพระเจาผูสรางชีวิตทาน และอยากให
พระเยซูคริสตยกโทษความผิดบาปใหแกทา นเหมือนกับดิฉันแลวทานสามารถอธิษฐานทูลตอพระองค
ดังนี้...
“ขาแตพระเจา... ขาพระองคไดทราบแลววาพระองคทรงเปนผูสรางสรรพสิ่ง รวมทั้งชีวิตของ
ขาพระองคดวย แตขาพระองคไดปฏิเสธพระองคและไดทําความผิดบาปมากมาย... เวลานี้ขอพระเยซู
คริสตทรงโปรดยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิดขาพระองคขอมอบชีวิตใหพระองคเปน
ผูดูแลตลอดไปอธิษฐานขอในพระนามพระเยซูคริสต อาเมน”...
ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดว ยความจริงใจแลว ขอใหมั่นใจเถิดวา ความผิดบาปของทาน
ไดรับการอภัยแลวอยางสิ้นเชิง และพระองคจะทรงนําชีวิตของทานตลอดไป... ทานสามารถที่จะติดตอ
เพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนชื่อที่อยูของทานใหชดั เจนลงบนปกหลัง แลวสงไปยังที่อยู
ดานลางในใบตัดสินใจ...
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จัดทําโดย
ผูเขียน

สนใจติดตอซือ้ ใบปลิว
: ศูนยสงเสริมการประกาศในกลุมคริสตจักร CCMA 117/117 ซ.ชาตะผดุง 15
ถ.ชาตะผดุง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทร.043-228-969 Fax 043-225-861
: นิกร สิทธิจริยาภรณ www.ccmathai.org e-mail:vdo@thaimail.com
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