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หนังสือมหัศจรรย
ในยุคโลกาภิวตั นนี้ นับวาเปนยุคที่หลายสิ่งหลายอยางเจริญกาวหนาอยางยิ่ง ซึ่งสิง่ เหลานี้ลวน
แลวแตมาจากการคิดคนของมนุษยเรานั่นเอง เชน เครื่องบิน คอมพิวเตอร ฯลฯ.... และเมื่อเราเห็นเครื่อง
คอมพิวเตอรทที่ ํางานไดอยางนาอัศจรรยแลว ก็ไมยากที่เราจะเขาใจไดวา สิง่ นี้ไมมีทางที่จะเกิดขึ้นเอง
ไดเลย แตจะตองมีผูที่คดิ คนและประดิษฐมันขึ้นมา ซึ่งผูประดิษฐเครือ่ งนี้ก็ตองเปนผูมีมันสมองทีช่ าญ
ฉลาดจริง ๆ ดังนั้นในเมื่อมนุษยสามารถประดิษฐเครื่องคอมพิวเตอรอันแสนวิเศษเชนนี้ เราก็สามารถ
คิดยอนกลับไปวา เบื้องหลังของมนุษยทชี่ าญฉลาดนี้ จะตองมีผูหนึง่ ที่สรางพวกเขาขึ้นมาซึ่งผูสรางนี้
จะตองยิง่ ใหญและมีสติปญญาที่ล้ําเลิศอยางแนนอน และนี่คือความจริงที่เราปฏิเสธไมไดเลยวา พระเจา
มีอยูจริง และพระองคนแี่ หละทรงเปนผูส รางมนุษยขนึ้ มา ซึ่งพระองคทรงรักมนุษยเราอยางมากมาย
พระองคปรารถนาใหมนุษยเรารูจักพระองค แลวพระองคทรงใชวิธีใดในการสื่อสารกับมนุษย เพื่อให
มนุษยทราบเรือ่ งราวที่เกีย่ วกับพระองคผูทรงสรางมนุษย?
เปนที่ทราบกันดีอยูว า มนุษยเราเปนสิ่งมีชีวิตสิ่งเดียวในโลกที่มีศักยภาพในการพูด (คือการ
นําเอาความคิดในใจสื่อออกมาเปนภาษาหรือเรียบเรียงเปนถอยคํา เพือ่ สื่อสารใหฝายตรงขามเขาใจ) ใน
เมื่อมนุษยเราสามารถพูดได นั่นก็แสดงวาพระเจาผูทรงสรางมนุษยกพ็ ูดไดเชนกัน ดังนั้นพระเจาทรง
ตองการที่จะสือ่ สารกับมนุษย พระองคจึงไดนําถอยคําของพระองคมาบันทึกเปนหนังสือเลมหนึ่ง เพื่อ
สื่อสารใหมนุษยทราบวาพระองคทรงเปนอยางไร?... ทรงสรางมนุษยขึ้นมาทําไม?... และพระองคทรง
มีพระประสงคอยางไรตอมนุษย?...ซึ่งหนังสือเลมนั้นก็คือ พระคริสตธรรมคัมภีร นั่นเองและสาเหตุที่
ทําใหเราสามารถมั่นใจไดวา พระคริสตธรรมคัมภีร เปนถอยคําของพระเจาจริง ๆ ก็เพราะ

1.พระคัมภีรเ ปนหนังสือเลมเดียวในโลกที่บรรดาผูเขียนตางก็ยอมรับวา พระเจาทรงอยู
เบื้องหลังในการบันทึกขอความเหลานี้ (2 ทิโมธี 3:16)
เมื่อเราเห็นหนังสือเลมหนึ่ง เราก็จะทราบไดทันทีวาตองมีผูที่เขียนขึ้นมา ดังนัน้ พระคริสต
ธรรมคัมภีรก็ตองมีผูเขียนขึน้ มาเชนกัน แลวใครละเปนผูที่เขียนพระคริสตธรรมคัมภีร? “มนุษย” หรือ
“พระเจา”?... ซึ่งถามีใครคิดวาพระคริสตธรรมคัมภีรเปนถอยคําของมนุษย ไมใชของพระเจา ก็เทากับ
กําลังบอกวาผูเขียนพระคัมภีรเลมนี้เปนคนโกหก นัน่ ก็เพราะผูเขียนพระคริสตธรรมคัมภีรทุกคนตางก็
ยอมรับวาพวกเขาไดรับการดลใจจากพระเจาในการเขียนทั้งสิ้นพวกเขาทําหนาที่เหมือนกับเลขาที่
บันทึกคําของเจานายเทานั้น....
จากการศึกษาเราจะทราบวา พระคัมภีรประกอบดวยเลมยอยจํานวน 66 เลม มีอายุประมาณ
3,500 ป ใชเวลารวบรวมทั้งสิ้น 1,500 ป มีผูเขียนประมาณ 40 คน ซึ่งผูเขียนเหลานัน้ ตางก็อยูคนละยุค
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คนละสมัยและก็พดู กันคนละภาษา บางคนก็เปนคนมีความรู แตบางคนไมมีการศึกษาที่สูง และขอมูลที่
พวกเขาบันทึกนั้นก็ตางกัน แตเมื่อนําทั้ง 66 เลมมารวมกันกลับมีการสอดคลองกัน ไมขัดแยงกันแมแต
นอยและเสริมสรางกันเปนเรือ่ งเดียวกันไดอยางนาอัศจรรย...
สมมุติวาผมวาดรูปใบหนาของชายคนหนึง่ แลวเก็บไว หลังจากนัน้ ผมก็เอากระดาษแผนเล็ก ๆ
จํานวน 10 แผน มาวาดสวนประกอบของใบหนารูปละ 1 แผนซึ่งแตละแผนนั้นตางกัน บางแผนวาด
เปนรูปดวงตา บางแผนเปนรูปปาก คิ้ว จมูก ไฝ หนวด โครงหนา ทรงผม และแวนตา ซึ่งแตละแผนลวน
มีรายละเอียดของใบหนาแตละสวนที่เหมือนกับรูปของใบหนาผูชายที่ผมไดวาดขึน้ มา แลวผมก็แจก
กระดาษใหคน 10 คนคนละแผน หลังจากนั้นผมก็ใหทั้ง 10 คนมาเขียนรูปตามที่ตนเองไดรบั มานั้น
ประกอบกันในกระดานดําคุณคิดวารูปใบหนาที่ 10 คนรวมกันวาดนั้นจะเหมือนกับรูปใบหนาของชาย
คนนั้นที่ผมวาดเก็บไวไหม?... เหมือนแน ๆ..... เพราะอะไรนะหรือ?...นั่นก็เพราะทั้ง 10 คนนี้ตางก็
ไดรับขอมูลที่มาจากแหลงเดียวกันหรือจากคนคนเดียวกัน และถึงแมวาทั้ง 10 คนจะไดรับขอมูลที่
แตกตางกัน แตเมื่อนํามารวมกันแลวกลับเสริมสรางกันและเปนหนึ่งเดียวกันไดอยางงดงาม และนีก่ ็คือ
ความมหัศจรรยของพระคัมภีร ที่ถึงแมจะมีผูเขียนถึง 40 คน และเขียนขอมูลที่แตกตางกัน แตเมื่อนํามา
รวมกันแลวกลับสอดคลองกันและเปนหนึ่งเดียวกันไดอยางงดงาม เพราะแหลงความคิดของพระคริสต
ธรรมคัมภีรมาจากแหลงเดียวกัน นัน่ ก็คอื มาจากพระเจาผูทรงสรางฟาสวรรคสรางจักรวาล และสราง
มนุษยนั่นเอง

2.พระคริสตธรรมคัมภีรเปนหนังสือที่มีมาตรฐานศีลธรรมที่สงู กวาหนังสือเลมใดในโลก
ไมวาใครก็ตามที่ศึกษาพระคัมภีรก็จะพบวาพระคริสตธรรมคัมภีรเปนหนังสือเลมเดียวในโลก
ที่ไมเคยปรับปรุงแกไขและไมเคยลดมาตรฐานของศีลธรรมเลยแมแตนอ ย คําสอนของพระคัมภีรก็ไม
เคยลาสมัยแตเหมาะกับคนทุกยุคทุกสมัย ดังนั้น ไมวาใครก็ตามที่มีใจกลาง เมื่อศึกษาพระคัมภีรก็
ปฏิเสธไมไดเลยวา พระคริสตธรรมคัมภีรก็ปฏิเสธไมไดเลยวา พระคริสตธรรมคัมภีรมีมาตรฐานของ
ศีลธรรมที่สูงและสอดคลองกับความเขาใจของมนุษยทกุ คนจริง ๆ

3.พระคริสตธรรมคัมภีรเปนหนังสือที่ไดรับการยอมรับวาถูกตองตามประวัติศาสตรและ
สอดคลองกับวิทยาศาสตรที่มนุษยคนพบทุกประการ
เมื่อนักโบราณคดีจะทําการศึกษาเกีย่ วกับประวัติศาสตรของมนุษยชาติและอารยธรรมตะวันตก
ก็จะตองใชพระคริสตธรรมคัมภีรเปนขอมูลในการคนควา... และนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มี
นักวิทยาศาสตรที่มีอิทธิพลตอโลกประมาณ 300 คน และในจํานวนนั้นมีถึง 262 คนที่เชื่อในพระเจา
และนักวิทยาศาสตรเหลานี้ตางพบวา ขอมูลที่เกี่ยวกับการสรางโลกซึ่งบันทึกในพระคัมภีรในพระธรรม
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ปฐมกาลบทที่ 1 นั้น สอดคลองกับการคนพบทางวิทยาศาสตรทุกประการ ไมวาจะเปนการเกิดของแสง
การแบงชั้นบรรยากาศของโลก หรือการแบงทะเล ฯลฯ ดังนั้นเราจึงเห็นวาพระคัมภีรเปนหนังสือที่
เชื่อถือได เพราะเปนถอยคําที่มาจากพระเจาจริง ๆ

4.พระคริสตธรรมคัมภีรเปนหนังสือเลมเดียวในโลกที่มีอิทธิพลตอโลกอยางมหาศาล
จากการศึกษาพบวา พระคริสตธรรมคัมภีรมีอิทธิพลอยางยิ่งตอกฎหมาย ระบบการศึกษา
แนวความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย ตลอดจนสิทธิมนุษยชนของชาวตะวันตกเปนอยางมาก ทานจะ
พบวาโรงพยาบาลแหงแรก มหาวิทยาลัยแหงแรก หรือเครื่องพิมพเครื่องแรกของโลก ฯลฯ ลวนเกิดขึ้น
ไดก็เพราะหนังสือเลมนี้ โลกของจิตรกรรม ปฏิมากรรม ดนตรี หรือบทเพลงที่ยิ่งใหญเกิดขึ้นไดก็เพราะ
หนังสือเลมนี้... การเลิกทาส การใหสิทธิเทาเทียมกับบุรุษของสตรี การทัดเทียมกันในคุณคาของความ
เปนมนุษยเกิดขึ้นไดก็เพราะหนังสือเลมนี้ ทานทราบหรือไมวาพระคัมภีรเลมนีส้ ามารถเปลี่ยนแปลง
ชีวิตคนมาแลวทั่วโลกนัน่ ก็คือ คนชั่วกลับเปลี่ยนเปนคนใหม คนทอแทไดรับกําลังใจ คนทุกขใจไดรับ
การปลอบประโลม คนสิ้นหวังกลับมีความหวัง ก็เพราะหนังสือเลมนี้... นั่นแสดงใหเห็นวา พระคริสต
ธรรมคัมภีรเปนหนังสือที่มีอทิ ธิพลตอโลกและผูคนในโลกนี้อยางมหาศาลจริง ๆ...

5.พระคริสตธรรมคัมภีรเปนหนังสือเลมเดียวในโลกที่บอกจุดประสงคของพระเจาที่มีตอ
มนุษย
พระคัมภีรไดบอกถึงที่มาของโลกและจุดกําเนิดของมนุษยไวอยางชัดเจน หนังสือเลมนี้ได
บันทึกวา พระเจาทรงเปนผูสรางสรรพสิ่งทั้งปวง แตสงิ่ ที่ยอดเยี่ยมทีส่ ุดในการทรงสรางของพระเจาก็
คือมนุษยนเี่ อง เพราะพระองคทรงสรางมนุษยใหมีจิตวิญญาณ มีสติปญญา และที่สําคัญก็คือ พระองค
ทรงใหมนุษยมีอิสระในการเลือกหรือตัดสินใจไดเอง
แตพระองคกท็ รงปรารถนาใหมนุษยเชื่อฟง
พระองคและดําเนินชีวิตตามกฎเกณฑที่พระองคทรงกําหนดไว แตนาเศราใจที่มนุษยเราทุกคนตางก็ใช
อิสระในการเลือกในทางทีผ่ ิดโดยไมยอมเชื่อฟงพระเจาและตัดสินใจทําในสิ่งที่ผิดบาป ตั้งแตนั้นมา
ชีวิตของมนุษยจึงตองพบกับความวุน วาย ความทุกข ปญหา และตองเผชิญกับความตาย ซึ่งเปนสิ่งที่นา
หวาดกลัว แตที่นากลัวยิ่งกวานั้นคือ หลังจากที่เขาจากโลกนี้ไปแลวจิตวิญญาณของเขาจะตองไปอยูตอ
หนาบัลลังกพพิ ากษาของพระเจา และตองรับการลงโทษตามการกระทําของตนเอง ในที่สุดก็จะตอง
ทุกขทรมานอยูในบึงไฟนรกเปนนิจนิรันดร ดังนั้นพระองคจึงทรงใชคนของพระองคเขียนหนังสือเลม
นี้เพื่อใหมนุษยทราบวาพระองคทรงรักมนุษย
และไมตองการใหมนุษยเราพบจุดจบเชนนัน้ เลย
พระองคตองการที่จะชวยมนุษยใหพนจากโทษบาป โดยเหตุนี้พระองคจึงไดทรงใหพระเยซูคริสตซึ่ง
เปนพระบุตรองคเดียวของพระองคมารับสภาพเปนมนุษยในโลก เพือ่ เปนผูไถความผิดบาปใหแกมวล
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มนุษยชาติ และเมื่อประมาณ 2000 ปที่แลวพระเยซูกไ็ ดมาบังเกิดในโลก พระองคทรงยอมถูกตรึงจน
สิ้นพระชนมบนไมกางเขน ก็เพื่อที่จะรับโทษความผิดบาปแทนผูที่ถอมใจยอมรับวาตนเองเปนคนบาป
และทูลขอความชวยเหลือจากพระองค...
พระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกวา หลังจากที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนมบนไมกางเขนแลว ใน
วันที่ 3 พระองคก็ทรงฟนจากความตายและทรงพระชนมอยูเปนนิตย ซึ่งเปนการพิสูจนวา พระองคทรง
มีชัยชนะตออํานาจของความบาปและความตาย ดังนัน้ พระองคจึงทรงสามารถชวยคนทั้งปวงใหรอด
จากอํานาจเหลานี้ไดเชนเดียวกัน...
ผูอานที่รัก...
จากเหตุผลขางตนคงจะเพียงพอที่จะทําใหทานเห็นและเขาใจไดวา พระคริสต
ธรรมคัมภีรเปนถอยคําที่มาจากพระเจาจริง ๆ ดังนั้นพระคัมภีรจึงเปนหนังสือที่มหัศจรรย และเปน
หนังสือที่พิเศษสุดไมมีเลมใดเสมอเหมือน... ผูอานที่รักทุกทาน เวลานี้ทานเปนคนหนึ่งที่อยากทราบถึง
ที่มาของชีวิต และอยากทราบความหมายของการมีชีวติ อยูในโลกนี้ใชใหม?... ขอเชิญทานอานพระ
คริสตธรรมคัมภีร แลวทานจะไดพบคําตอบของชีวิตอยางแทจริง และถาทานปรารถนาที่จะไดรับการ
อภัยโทษจากพระเจาผูทรงสรางทานขอเชิญทานมาหาพระเยซูคริสต พระองคพรอมแลวที่จะรับโทษ
ความผิดบาปแทนทาน เพื่อทานจะไมตองรับการพิพากษาโทษจากพระเจา แตจะไดอยูบนสวรรคกับ
พระองคตลอดไปชั่วนิจนิรนั ดร
ถาทานสนใจอยากไดหนังสือพระคัมภีรหรืออยากทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี ทานสามารถเขียนชื่อ
ที่อยูใหชดั เจน แลวสงไปยังที่อยูดานขางในใบตัดสินใจ
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