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ชีวิตเกิดขึ้นมาไดอยางไร?
พระเจามีจริงหรือ?
ถาจะถามวา “มด” ตัวเล็ก ๆ กับ “เครื่องบิน” ลําใหญ ๆ ที่บินอยูบนทองฟานั้น อยางไหนสราง
ยากกวากัน?... คําตอบก็คือมดอยางแนนอน เพราะวามดมันมีชีวิตและสามารถสืบพันธุได... และถามีคน
ๆ หนึ่งพยายามที่จะหาเหตุผลตาง ๆ นา ๆ มาอธิบายใหคุณเชื่อวา เครื่องบินมันเกิดขึ้นเองโดยไมมีคน
สราง อยูดี ๆ มันก็โผลออกมาเปนเครื่องบินเลย รับรองวาคุณจะไมมที างเชื่ออยางเด็ดขาด! เพราะคุณรูดี
วาเครื่องบินจะตองมีคนสรางขึ้น แตตองมีคนสรางขึ้นมา แลวมดตัวเล็ก ๆ ที่สรางยากกวาเครื่องบินนี่
ละ! มันจะเกิดขึ้นไดอยางไร? ดังนั้นมันจะตองมีผูที่สรางมันขึ้นมาอยางแนนอน... คุณเห็นหรือยังละวา
จักรวาลนีจ้ ะตองมีพระเจาจริง ๆ... ในพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกไวอยางชัดเจนวา พระเจาเปน
ผูสรางมด และนอกจากมดแลว พระองคยังไดทรงสรางพืช สัตวตาง ๆ ทะเลอันสวยงาม ภูเขาอันสูง
ใหญ ทองฟาอันกวางไกล ดวงอาทิตย ดวงดาว จักรวาล รวมทั้งมนุษย... แตสิ่งทีย่ อดเยี่ยมที่สุดในการ
ทรงสรางของพระองคก็คือ “มนุษย” นั่นเอง... และหลังจากพระเจาทีท่ รงสรางมนุษยขึ้นมาแลวพระองค
ก็ปรารถนาใหมนุษยดําเนินชีวิตตามกฎเกณฑและมาตรฐานที่พระองคทรงกําหนดให เพื่อมนุษยจะไม
ตองเผชิญกับความตาย และไมตองรับการลงโทษแตพระองคก็ทรงใหมนุษยมีอิสระในการเลือกหรือ
ตัดสินใจไดเอง แตนาเศราใจที่มนุษยกลับปฏิเสธพระเจาไมเชื่อฟงพระองค และไดทาํ สิ่งที่ไมสมควรทํา
อยูเสมอ ๆ ซึ่งนั่นก็คือความผิดบาป ดังนัน้ หลังจากที่มนุษยจากโลกนี้ไปแลว เขาก็จะตองรับผิดชอบตอ
ทุกสิ่งที่เขาไดกระทําไปในขณะที่เขามีชวี ิตอยูในโลกนี้ ซึ่งก็คือจะตองมีคําถามวา “พระเจามีสิทธิอ์ ะไร
มาพิพากษามนุษยดวยละ?”.... คําตอบก็คือ... ถาหากพระเจาไมมสี วนเกีย่ วของกับเราพระองคก็ไมมี
สิทธิ์ที่จะยุงเกีย่ วกับชีวิตของเรา พระองคก็ดําเนินไปตามทางของพระองค เราก็ไปตามทางของเราและ
พระองคก็ไมจาํ เปนตองมาดูแลหรือพิพากษาพวกเรา... แตความจริงไมใชเชนนัน้ ... เพราะวาพระเจาเปน
ผูสรางมนุษยทุกคนขึ้นมา เมื่อเปนเชนนี้ พระองคจึงทรงมีสิทธิ์ที่จะพิพากษามนุษย... เหมือนกับวาถา
เราเปนเจาของโรงงานวิทยุ เมื่อเราสรางวิทยุขึ้นมา เราก็มีมาตรฐานในการสรางวิทยุใหไดตามที่เรา
ตองการและตามความพอใจของเรา แตถาวิทยุเครื่องไหนมันไมไดตามมาตรฐานที่เรากําหนดไว เราก็มี
สิทธิ์ที่จะ “ซอมแซม” หรือ “ทําลาย” มันไดอยางแนนอน... ความสัมพันธระหวางพระเจากับเราก็เปน
เหมือนเชนนี้แหละ พวกเราที่เปนมนุษยไดทําความผิดบาปตอพระเจาทั้งทางตรงและทางออมคือ เรา
ไมไดดําเนินชีวิตตามมาตรฐานที่พระองคไดทรงวางกําหนดไว...เมื่อเปนเชนนัน้ .. พระองคจะไมมสี ิทธิ์
พิพากษาพวกเราหรือ?...
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พระคริสตธรรมคัมภีรไดบอกวา... ไมมีมนุษยคนไหนจะสามารถชวยตนเองหรือหาวิธีใด ๆ ที่
จะชวยเขาใหรอดจากการพิพากษาของพระเจาได และการพิพากษาของพระเจาก็ยุตธิ รรม นั่นก็คือ
มนุษยใชรางกายทําบาปจึงตองใชรางกายรับโทษบาปในนรก... แตเพราะพระเจาทรงรักมนุษย พระองค
จึงไมอยากใหมนุษยตองพบกับความพินาศเลย พระองคจึงไดสงพระเยซูคริสตซึ่งเปนพระบุตรองคเดียว
ของพระองคเขามาในโลกเมื่อประมาณ 2,000 ปท่แี ลว ก็เพื่อจะใชรางกายของพระเยซูคริสตรับการ
ลงโทษบาปแทนมนุษยบนไมกางเขน... ดังนั้น.. หากผูใดที่หันกลับมาหาพระเจา ยอมสารภาพความผิด
บาปตอพระองค และทูลขอความชวยเหลือจากพระเยซูคริสต พระองคก็จะอภัยโทษความบาปและรับ
โทษความผิดบาปแทนเขา และเมื่อวันหนึ่งที่เขาจากโลกนี้ไป เขาก็จะไมตองพบกับการพิพากษาอีก
ตอไป แตจะไดอยูบนสวรรคกับพระเจาตลอดไปเปนนิตย....
ตอไปนี้เปนคําพยานของนายแพทยทานหนึง่ ... ซึ่งทานไดสัมผัสถึงความจริงแหงการสรางของ
พระเจา และไดรับการอภัยโทษบาปจากพระเยซูคริสตในชีวิตของทาน....

คําพยานของ ผศ. นพ. พิสิฏฐ สัณฑพิทักษ
สวัสดีครับทานผูอานทุกทาน... แตกอนผมไมใชคนที่เชื่อในพระเจาซึ่งก็คือ ไมไดเปนคริส
เตียน โอกาสแรกที่ผมไดไปสัมผัสกับศาสนาคริสตก็คือชวงคริสตมาส ตอนนั้นผมอายุ 5 ขวบ ไดเขา
เรียนในโรงเรียนผดุงดรุณี ซึ่งเปนสาขาของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนในปจจุบนั ... เพลงแรก ๆ ที่ผมได
ฟงซึ่งทําใหผมไดสัมผัสถึงความรักของพระเจาก็คือเพลง “JOY TO THE WORLD THE LORD HAS
COME” ผมเองก็รองดวย เห็นวาฟงแลวเพราะดี... ในเวลานั้นผมคิดวา ไมวาจะอยูใ นศาสนาคริสตหรือ
ศาสนาอื่น ๆ ก็เหมือนกันทัง้ หมด คือสอนใหเราปฏิบัตติ นเปนคนดี...
ผมเปนคนที่มีเพื่อนเยอะและสนิทกันมาก เปนคริสเตียนก็มีหรือศาสนาอื่น ๆ ก็มี ถึงแมจะมี
ความเชื่อที่แตกตางกันออกไป แตเราตางก็เปนเพื่อนที่ดตี อกัน... เมื่อเรียนจบมหาวิทยาลัยแลว ผมมี
โอกาสไปศึกษาตอที่ตางประเทศ ก็ไมทราบเหมือนกันวาวิถีชีวิตเปนอยางไรทําใหผมไปมีความผูกพัน
กับครอบครัวคริสเตียนอีกหลังจากนั้นผมก็ไมยังไดมีโอกาสไปศึกษาตอที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตอน
นั้นไปกันทั้งครอบครัว และตองหาที่พกั ซึ่งอยูใกลมหาวิทยาลัย UNIVERSITY OF ILLNOIS,
MEDICAL CENTER ผมไดที่พักในราคาที่ยอมเยาซึง่ เปนที่พักอยูช ั้นบนของโบสถเอพิสคอเบิลที่ซิคา
โกที่เลาประวัติใหฟงนี้ ก็เพือ่ จะใหเห็นถึงโอกาสที่ไดมชี ีวิตผูกพันกับคริสเตียน...
ตลอดชวงเวลาที่ผมเติบโตขึ้นมามีความคิดอยูตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องของชีวิต และตามที่ผม
เชื่ออยูเวลานัน้ ก็สอนวาชีวิตนั้นเปนทุกข การที่ชีวิตเกิดมาหรือเปนอยางไรในโลกนี้ นั่นก็เพราะมีกรรม
หรืออดีตชาติมาเปนสิ่งที่ปรุงแตง เนื่องจากวาผมทํางานเปนนักวิทยาศาสตรในตอนแรกเปนสูติแพทย
ซึ่งก็เกี่ยวกับการเกิด แตในตอนหลังไดเปลี่ยนแนวทางไปในทางพยาธิวิทยา ซึ่งนอกจากการตรวจชิ้น
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เนื้อแลว ยังเกีย่ วกับการตรวจสอบรางกายของผูที่ตายไปแลวดวย เพราะฉะนัน้ ในชีวติ ของการแพทยจะ
เห็นตั้งแตการเกิดจนถึงการตาย ผมมักจะสงสัยวาทําไมเด็กเกิดมาก็รองอุแว! ในทันทีก็มีชีวิตขึ้นมาพอ
คนเจ็บปวยจนหมดลมหายใจ ความรูสึกตาง ๆ ก็สูญไปหมด เพราะฉะนั้นในชีวิตของการเปนแพทย
ความคิดเกีย่ วกับเรื่องจิตวิญญาณจึงมีมาก ทําใหตองศึกษาหลักการทางศาสนาหรือหนังสืออื่น ๆ
เพื่อที่จะใหคําตอบแกตนเองได

ชีวิตเกิดขึ้นเองไดจริงหรือ?
เริ่มตั้งแตมนุษยมีความฉลาดขึ้นมาก็มีความคิดสงสัยวาชีวติ นี้เกิดขึน้ มาไดอยางไร?... เกิดขึ้นมา
เองหรือวามีใครเปนผูสรางขึ้น?.... จากการที่ผมไดศกึ ษาในวงการแพทย ทําใหผมไดคนพบความ
มหัศจรรยตาง ๆ มากมายของชีวิต ไมวาเกีย่ วกับประสาทสัมผัสตาง ๆ ที่สงไปยังสมองใหตีความหมาย
ออกมาได... ความมหัศจรรยของการไดยนิ สวนประกอบตาง ๆ ในการรับฟง ตั้งแตใบหูไปจนถึง
กระดูกชิ้นตาง ๆ ที่ประกอบกัน ทําใหเราสามารถรับรูถึงเสียงไพเราะของเพลงและเสียงธรรมชาติตาง ๆ
ได ซึ่งทําใหผมคิดวาชีวิตอันมหัศจรรยนมี้ ันจะเกิดขึ้นเองไดจริงหรือ?... ตามหลักวิทยาศาสตรเองก็สอน
วา ชีวิตนัน้ เกิดจากสารออแกนิคและสารเคมีตาง ๆ เกิดรวมตัวกันดวยสัดสวนที่เหมาะสมในตอน
แรกเริ่มมีกัมมันตภาพรังสีสูง กอใหเกิดประจุขึ้นมาทําใหเกิดการรวมตัวขึ้นมาเปนอะมิโนแอสิด หรือ
โปรตีนที่เปนหนวยยอยของ DNA RNA ที่จะเปนทฤษฎีของวิวัฒนาการในหลายลานป... แตเวลานัน้ ผม
ก็มีความสงสัยวา ตามที่นกั วิทยาศาสตรบางคน (ไมใชทกุ คน) อธิบายเชนนี้ สามารถอธิบายตนกําเนิด
ของชีวิตไดจริงหรือ?....
มีบางคนถามผมวาเพราะเหตุไรจึงเปลี่ยนเปนคริสเตียน? นั่นก็เพราะวาหลังจากที่ผมไดสัมผัส
กับศาสนาคริสเตียนจนกระทั่งอายุ 56 ป ผมก็มีความพิศวงในสิ่งซึ่งเกี่ยวกับประสาทสัมผัสของมนุษย
ซึ่งผมไมเชื่อวาจะเปนไปไดจากทฤษฎีวิวฒ
ั นาการของชารล ดารวิน นอกจากนั้นแลวยังมีความ
มหัศจรรยของรางกายมนุษยในทุก ๆ สวน นั่นยิ่งทําใหผมเชื่อวาชีวิตไมนาจะเกิดขึน้ มาจากความบังเอิญ
หรือเกิดขึ้นเองโดยปราศจากการออกแบบ แตจะตองไดรับการสรางขึ้นจากผูทมี่ ีสติปญญาอันล้ําเลิศ
อยางแนนอน....

ชีวิตที่หันกลับมาหาพระเจา
ตลอดชีวิตที่ผานมา นับวาผมเปนคนที่เจออะไรดี ๆ มาตลอด อยูในครอบครัวที่ดีไมมีความ
ทุกขอะไรมากมายชีวิตกอนที่จะมาเปนคริสเตียนก็มีความสุขดี เพราะฉะนัน้ ในประสบการณของผม
การที่ผมเปลี่ยนมาเปนคริสเตียนไมใชเพราะชีวิตนั้นมันทุกขเหลือเกิน สําหรับผมก็รูสึกวามีความสุขอยู
แลว ผมเพียงแตอยากจะคนหาความจริงของชีวิตวา ชีวติ นี้เกิดขึน้ ไดอยางไร? และผมก็ไดทราบแลววา
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ชีวิตนี้เกิดขึ้นไมไดโดยบังเอิญ แตมีพระเจาเปนผูสรางขึ้นมา... พระคริสตธรรมคัมภีรบอกวา... มนุษย
เรานั้นมีความจํากัดในเรื่องสถานที่ ปญญาและเวลา... ชีวิตคนเราอยูใ นโลกนี้มันสั้นนัก เราไมมีทางที่จะ
พิสูจนจนแจมแจงกอนจึงจะเชื่อวาโลกนี้มพี ระเจาเปนผูสรางขึ้น แตเราตองอาศัยความเชื่อเทานัน้ ซึ่ง
ความเชื่อที่วาพระเจาเปนผูสรางทุกสิ่งนั้นไมใชเปนเรือ่ งที่งมงายเลย... ในที่สุดไมเพียงแตผมเชื่ออีกวา
พระเจาเปนผูสรางสรรพสิ่งเทานั้น แตผมยังเชื่ออีกวาพระองคไดทรงประทานองคพระเยซูคริสตมารับ
โทษความผิดบาปแทนผมและมวลมนุษย... สวนเรื่องที่วาพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจาที่มารับสภาพ
ในรางกายของมนุษยจริงหรือ?... การที่จะเชื่อในเรื่องนี้ไดนั้น ก็ตองอาศัยหลักตรรกวิทยาหรือหลักการ
พิสูจนแบบประวัติศาสตรเทานั้น จึงจะสามารถเชื่อได เหมือนกับเราใชขบวนการทางประวัติศาสตรใน
การมาพิสูจนวา ศิลาจารึกนั้นเปนของพอขุนรามคําแหงจริงหรือไม?...
มีผูถามวา... เมื่อเปนคริสเตียนแลวชีวิตผมมีอะไรดีขึ้น? ผมก็เรียนใหทานทราบตามขางตนแลว
วา ผมเปนคนที่เจอแตสิ่งที่ดี ไมคอยมีความทุกขอะไร และก็ดูเหมือนวาผมเปนคนรูจกั ใหอภัย และให
ความรักไดกับทุก ๆ คน... แตเมื่อผมมาเปนคริสเตียนแลว รูสึกวาการใหอภัยหรือการใหความรักนั้น
เปนไปไดอยางงายและดวยความสมัครใจขึ้น เพราะผมไดเชื่อในพระเจาแลว ผมจึงมีกําลังที่จะทํา
เชนนั้นได...
ผูอานที่รัก... หากทานตองการกลับมาหาพระเจาผูทรงสรางทานและปรารถนาที่จะไดรับการ
อภัยโทษบาปจากพระเยซูคริสตเหมือนนายแพทยทานนี้ ทานสามารถอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้...
“ขาแตพระเจา... ขาพระองคไดทราบแลววาพระองคทรงเปนผูสรางชีวิตของขาพระองค ขา
พระองคขอยอมรับวา ทีผ่ านมาขาพระองคไดทําความผิดบาปมากมายทั้งตอพระองคและตอผูอื่นขอ
พระเยซูคริสตทรงโปรดยกโทษและรับโทษความผิดบาปแทนขาพระองคดวยเถิด และขอทรงชวยใหขา
พระองคดําเนินชีวิตที่เหลืออยูในโลกนีใ้ หเปนไปตามมาตรฐานที่พระองคทรงกําหนดไวดว ย อธิษฐาน
ในพระนามพระเยซูคริสต อาเมน”... ถาทานทูลตอพระองคดวยความจริงใจแลว พระองคก็ทรงยกโทษ
บาปใหแกทานแนนอน ทานสามารถติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตทา นเขียนชื่อที่อยูให
ชัดเจนแลวสงมายังที่อยูดานขางในใบตัดสินใจ....
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ผูเขียน
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