โลกนีเ้ ป็ นขึน้ เองหรือมีผ้ ูเนรมิต?
ประมาณสามสิ บปี ที่แล้วมานี้ หอพระคริ สตธรรมประเทศไทยได้จาหน่ายพระธรรมเยเนซิศ
(ปฐมกาล) ไปถึงมือชาวไทยหลายแสนฉบับ คนไทยหลายพันคนอ่านและทราบเรื่ องราวการกาเนิดของ
โลก เรื่ องปฐมกาเนิดของมนุ ษย์ชาติฯลฯ แต่ชาวไทยส่ วนมากยังไม่รู้วา่ มีพระเจ้าเนรมิตสร้างโลกนี้ และ
เมื่ออ่านเรื่ องพระเจ้าเนรมิตโลกจึงมักสงสัยว่า โลกและจักรวาลเป็ นขึ้นเอง ตามปรากฏการณ์ของ
ธรรมชาติ ไม่มีผใู ้ ดปรุ งแต่งขึ้นเลยของทุกอย่างเป็ นขึ้นเอง
แต่เขามีเหตุผลอะไรที่เชื่ อว่าโลกนี้เป็ นขึ้นเอง
เช่นนั้นหรื อ? ถ้าเขาเชื่ออย่างไหนเขาจะคิด และกระทา
ตามที่เขาเชื่ออย่างนั้นมิใช่หรื อ? ฉะนั้นความเชื่ อจึงเป็ น
เหมือนกระแสแม่เหล็กดึงดูดความประพฤติ
หรื อการ
กระทาของมนุษย์ สัตว์เดรัจฉานไม่มีความเชื่อหรื อศรัทธา
ในเรื่ องอะไรทั้งสิ้ น สัตว์มีชีวติ อยูต่ ามสัญชาตญาณของ
ธรรมชาติแต่อย่างเดียว
แต่มนุษย์มีชีวติ อยูต่ าม
สัญชาตญาณบวกกับความเชื่ อและเหตุผล
ทีน้ ีให้เราใช้เหตุผลพิจารณาหลักความเชื่อของเราเองว่า การที่เรากาลังเชื่ออยูน่ ้ ีถูกหรื อผิด ?
เพราะถ้าเราเชื่อผิด ๆ ผลที่เกิดจะเป็ นการกระทาที่ผดิ ๆ ถ้าเราเชื่อถูก การกระทาจะพลอยถูกไปด้วยเป็ น
เงาตามตัว
สาหรับเราคริ สเตียนก็เชื่ อว่า โลกจักรวาล และทุกสิ่ งทุกอย่างพระเจ้าทรงเป็ นผูเ้ นรมิต เพราะ
เราเห็นชัดเจนแล้วว่า

มีกฎและผู้บริหารกฎ
1. โลกนี้รวมทั้งจักรวาล มีกฎ มีระเบียบ ถ้ามีกฎและมีระเบียบแล้วจาเป็ นต้องมีผตู ้ ้ งั กฎและ
บริ หารกฎเมื่อยังไม่มีอะไร จะต้องมีผทู ้ าขึ้น จึงจะมีอะไรเกิดขึ้นมาแต่มีบางท่านพยายามจะทาให้สิ่งที่มี
อยูแ่ ล้วกลับเป็ นไม่มีอะไรเลย ซึ่ งเป็ นไปไม่ได้ กฎธรรมชาติเป็ นระบบของชีวิต ในธรรมชาติของมนุษย์
เรามีกฎแห่งการเจริ ญและเสื่ อม
คือ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย แต่ใคร เป็ นผูว้ างกฎนี้? บางคนเชื่อ
หรื อยึดหลักของกรรมเก่าและกรรมใหม่ แต่ใครเป็ นผูก้ ระทาจึงเกิดเป็ น
กรรม? เราเชื่อหรื อว่าเราเคยเกิดมาแล้วแต่ชาติก่อน? เราจึงเกิดตามผล
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แห่งการที่ได้กระทามาแล้ว อะไรทาให้เราเชื่ อว่าเราเคยเกิดมาก่อนแล้ว และการที่เชื่อเช่นนั้นเป็ นผลดี
หรื อผลร้ายแก่ชีวติ ปั จจุบนั ของเรา?
ถ้าท่านเชื่อว่าท่านเกิดมาจากคนเก่าแล้ว มนุษย์ในโลกนี้จะทวีจานวนขึ้นเรื่ อย ๆ ไม่ได้ เพราะ
ปรากฎว่ามนุษยโลกเมื่อดึกดาบรรพ์มีคนไม่กี่คน และคนโบราณก็มีอายุยนื นานกว่าคนปั จจุบนั
มนุษย์ สัตว์ และพืชออกมาจากผลิตผลของบรรพบุรุษตามกฎธรรมชาติของการเกิด กล่าวคือมี
ต้นกาเนิ ดหรื อผูใ้ ห้กาเนิด เช่นต้นมะพร้าวเกิดเป็ นลูกมะพร้าว ต้นมะพร้าวอีกหลายต้นเกิดจากต้นเดิม
สัตว์
ตัวผูแ้ ละตัวเมียเดิมผสมพันธุ์ ตามกฎธรรมชาติจึงเกิด
ลูกหลานเป็ นสัตว์หลายตัว จากตัวเดิมที่เป็ นพ่อและแม่ และ
เช่นเดียวกัน มนุษย์มีพอ่ เดิมแม่เดิมและจากการสมสู่ ฉนั สามีภรรยา
ตามกฎธรรมชาติ มนุษย์จึงเกิดลูกหลานต่อ ๆ กัน มาทวีจานวน
มากขึ้นจนทุกวันนี้
ถ้าจะเชื่อตามหลักกรรมเก่าว่ามนุษย์เราเคยเกิดมาแล้วนั้น
ก็มนุษย์ที่เป็ นพ่อแม่ด้ งั เดิมของคนที่ไม่เคยเกิดมาเลย เขาเกิดมาจาก
ไหน ? และเกิดมาจากใคร?
นาย ก. แต่งงานกับนาง ข. ซึ่ งเป็ นหญิงคนแรกและชายคนแรกของโลก นาย ก. กับนาง ข. มี
บุตรคือนาย ค. แต่นาย ค.เขามาจากไหน เมื่อนาย ก. และนาง ข. เป็ นคนแรกก่อน ใคร ๆ หมด จะว่านาย
ค. ลูกของนาย ก. และนาง ข. เคยเกิด มาแล้ว เขาจะมีกาเนิดมาจากไหน จึงมาเข้าท้องนาง ข?
และจะยิง่ ยุง่ กันใหญ่ถา้ เชื่อว่านาย ค. ระลึกชาติได้วา่ เขาเคยเกิดเป็ น
ไก่ เป็ นหมู เป็ นลิง ฯลฯ แต่ไก่ออกลูกเป็ นไก่เสมอตามชนิดของมัน หมู
ออกลูกเป็ นหมูไม่เคยมีหมูออกลูกเป็ นลิง และลิงออกลูกเป็ นคน เช่นนาย ค.
ถ้ามีการกลับชาติได้ มะม่วงจะต้องออกลูกเป็ นมะพร้าวได้ ไก่ออกลูกเป็ นคน
ได้ และคนออกลูกเป็ นไก่หรื อเป็ นสัตว์อะไรก็ได้ สุ ดแก่กรรมเก่าจะบันดาล
ให้เป็ นไป ท่านจะเชื่ ออย่างนั้นหรื อ? ถ้าใครเชื่อว่าคนเป็ นสัตว์ได้ ก็จะ
ประพฤติอย่างสัตว์จริ ง ๆ เพราะคนก็จะเหมือนสัตว์ และสัตว์ก็จะเหมือนคน
จึงแลกเปลี่ยนการเกิดกันได้
แต่ปรากฏการณ์ตามหลักชีววิทยา มนุษย์ตอ้ งใช้เวลาอยูใ่ นครรภ์
นานกว่าลิง และอสุ จิของลิงผสมพันธุ์กว่าจะเป็ นตัวลิงกินเวลานานกว่าเป็ ดกว่าไก่ ถ้าจะเอาเชื้ อของลิง
ฉี ดใส่ ในมดลูกของไก่ มันจะไม่ผสมพันธุ์กนั เป็ นครึ่ งไก่ครึ่ งลิงได้ พระธรรมเยเนซิ ศ
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(ปฐมกาล) กล่าวไว้วา่ ทุก ๆ สิ่ งเกิดพืชพันธุ์ตามชนิดของมัน จะเอาเกสรมะพร้าวไปผสมกับ
เกสรมะม่วง หรื อผสม เกสรกุหลาบยังทาไม่ได้ เพราะต่างพันธุ์ต่างชนิดกันจึงทาไม่ได้แล้วเหตุไฉน
มนุษย์จะเกิดเป็ นสัตว์ และสัตว์จะเกิดเป็ นมนุษย์ได้ท่านคิดดูเองก็แล้วกันว่าควรเชื่ อแค่ไหน? ถ้าท่าน จะ
ยอมเชื่อ ง่าย ๆ เช่นนั้น ก็เป็ นเรื่ องที่ช่วยไม่ได้ และผล
แห่งการเชื่ อเช่นนั้นทาให้มนุ ษย์มีราคาเท่ากับสัตว์
เดรัจฉาน ฉะนั้นราคาคนจะเท่ากับราคาหมู จริ งหรื อ?
ถ้าใครอยากเชื่อเช่นนั้นไม่ตอ้ งเถียงกัน ปล่อยให้เขาเชื่ อ
ไปเถอะ จนกว่าผูน้ ้ นั จะรู ้เองว่า ที่กาลังเชื่ออยูน่ ้ นั ถูก
หรื อผิด?
แต่พระวจนะของพระเจ้าสอนว่า พระเจ้าทรงสร้างมนุ ษย์ตามฉายาของพระองค์ พระเจ้าจึง
เนรมิตมนุษย์เป็ นบุตรและธิ ดา การที่เราเชื่ อพระเจ้าก็ทาให้จิตใจของเราสู งขึ้น มีลกั ษณะคล้ายพระเจ้า
ถ้ามนุษย์เรานับถือต้นไม้ มนุ ษย์เราก็คงมีจิตใจไม่สูงกว่าต้นไม้ ถ้ามนุษย์นบั ถืออิฐและปูน มนุษย์ก็คงไม่
สู งไปกว่าอิฐกว่าปูน ถ้ามนุษย์จะถือบุญถือกรรม มนุษย์เราก็จะไม่ดีหรื อไม่สูงไปกว่ากรรม ๆ เวร ๆ คน
เชื่อแค่ไหน จิตใจของเขาก็จะเจริ ญแค่น้ นั ถ้าเชื่ อผิดเขาก็คิดผิด ๆ ทาอะไรผิด ๆ
ถ้าผูใ้ ดเชื่อและรับว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์ ทรงยุติธรรมทรงรักและทรงช่วยเหลือมนุษย์ จิตใจของ
เขาจะยุติธรรม และมีความรักอย่างพระเจ้า และจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกันจริ ง ๆ เพราะพระเจ้า
ทรงสถิตอยูใ่ นตัวผูเ้ ชื่ อผูน้ ้ นั ผูเ้ ชื่อพระเจ้าจะสาแดงความรักของพระเจ้าออกมา คนที่เชื่ อแต่ปากบอกว่า
เขาเชื่อพระเจ้า แต่ในใจจริ งยังไม่มีพระเจ้า ผูน้ ้ นั ก็ผลิตความรักของพระเจ้าออกมาไม่ได้
เราจะเห็นได้จากแหล่งผลิตการกุศลหลายแห่งซึ่ งจุดประสงค์ของแหล่งกุศลนั้น ๆ เทิดทูนไว้
เลอเลิศแต่ผทู ้ ี่จะปฏิบตั ิตามกุศล เจตนา นั้นจริ ง ๆ หาได้ยากเพราะอุดมคติหรื อหลักศรัทธาของผูป้ ฏิบตั ิ
นั้นไม่มีฤทธิ์ อานาจ คนจิตใจสู งจะต้องมีหลักศรัทธาสู งที่ทาให้จิตใจของเขาสู ง “ความเกรงกลัวพระเจ้ า
เป็ นต้ นเหตุให้ เกิดสติปัญญา” นี่เป็ นหลักสาคัญประการหนึ่งของคริ สเตียน
กฎหรื อระเบียบเป็ นของตรงกันข้ามกับความยุง่ เหยิงสับสนอลหม่าน
โลกและดาวทั้งหลายเดินตามทางโคจรของมัน ไม่มีวนั สับสนและวุน่ วาย แต่
เรายังเชื่ อว่ามันสร้างตัวของมันเองขึ้นอย่างนั้นหรื อ? กฎทุกอย่างจะต้องออกมา
จากความฉลาดของสมอง กฎที่ไร้ความฉลาดและอปั ญญาจะทาให้เกิดความ
วุน่ วายเท่า ๆ กับการปราศจากกฎเหมือนกัน
เราคิดว่ากฎอุณหภูมิในร่ างกายของมนุษย์ 98.6 องศาเกิดขึ้นจากความ
บังเอิญโดยปราศจากพระปั ญญาของผูท้ รงอานาจหรื อ? อากาศร้อนเท่าร้อนจะมี
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เครื่ องทาความเย็นในร่ างกายให้มีอุณหภูมิ 98.6 องศาเสมอ และหนาวเท่าหนาวมนุ ษย์อยูก่ บั หิ มะและ
น้ าแข็งแต่ก็ยงั มีอวัยวะของร่ างกายทาความอบอุ่นที่บงั คับผิวหนังให้ปิดต่อมเหงื่อเพื่อเก็บความร้อนไว้
ในร่ างกายให้มีอุณหภูมิไม่มากกว่าและไม่นอ้ ยกว่า 98.6 องศาเมื่อมีอวัยวะที่จะรักษาระดับความเป็ น
ปกติของร่ างกายแล้วก็ตอ้ งมีผบู ้ ริ หาร และมีผซู ้ ่อมแซมสิ่ งที่สึกหรอให้เป็ นปกติอยูต่ ลอดเวลา กฎเหล่านี้
จะออกมา จากความโง่เขลา ไร้ปัญญา โดยบังเอิญได้หรื อ?
เรารู้จกั พระเจ้าจากธรรมชาติลอ้ มรอบที่เราแลเห็นซึ่งแสดงฝี พระหัตถ์ และพระสติปัญญาของ
พระเจ้า ถ้าเราหากระดาษ สี ระบาย และพูก่ นั แล้วเอาลงกวน ๆ ในกระป๋ อง แล้วสาดโครมเข้าบนฝาผนัง
จะมีรูปศิลปะสวยงามปรากฎออกมาอย่างนั้นหรื อ? จาเป็ นต้องใช้ศิลปะสมอง และความเชี่ยวชาญของ
นายช่างศิลปิ นจึงจะได้รูปสวย ๆ งาม ๆ มนุษย์ประกอบด้วยธาตุดิน น้ า ลม ไฟ เราถูกผีป้ ั นลูกติดจมูก
ออกมาสวยงาม ปากนิด จมูกหน่อย โดยปราศจากสติปัญญาของนายช่างหรื อ? แต่ใครเป็ นนายช่างผู ้
เนรมิต ถ้าไม่ใช่พระเจ้า
นอกจากนั้นนายช่างศิลปะยังทรงความยุติธรรม คือให้ทุกคนเกิดมามีแต่ตวั เปล่า ไม่ได้ลาเลียง
เลยว่าคนนี้จนคนนั้นรวย เพราะเวลาคลอดออกมาจากครรภ์ทุกคนมีของติดตัวออกมาเท่า ๆ กัน ไม่มี
ใครกาช้อนทองออกมาด้วยเลย และเวลาเลิกแสดง “ละครลาโรง” คือ “ลงโลง” ก็ตายตัวเปล่าด้วยกัน
ทั้งนั้น นี่แหละคือความเสมอภาคจริ ง ๆ ทั้งในเวลาเกิดและเวลาตาย ลัทธิ เศรษฐกิจ ลัทธิ ไหนในโลกที่
จะให้ความเสมอภาคได้เท่าเทียมสติปัญญาของนายช่างใหญ่ของโลกที่บริ หารงานได้ทวั่ ถึงกันตลอดทุก

ยุคทุกสมัย มีหรื อ? และเราเชื่อว่างานชนิดนี้ จะดาเนินไปเองได้หรื อ? คริ สเตียนเชื่ อว่ามนุษย์
เป็ นฝี พระหัตถ์ของพระองค์พระผูเ้ นรมิต “ไม่ มีสักสิ่ งเดียวที่เป็ นขึน้ นอกเหนือพระองค์ ” (พระธรรม
ยอห์น 1:3)
2. ชาวไทยหลายคนคิดว่าไม่จาเป็ นต้องเชื่ อว่ามีพระเจ้า หรื อเขาว่าถ้ามีพระเจ้าจริ ง ๆ พระเจ้าก็
อยูส่ ่ วนพระเจ้า เราก็อยูส่ ่ วนเรา พระเจ้าไม่เห็นจะมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์อย่างไร
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บางท่านคิดว่าไม่เป็ นไร เชื่ อพระเจ้าก็ได้ ไม่เชื่ อพระเจ้าก็ได้ แต่พระเจ้าไม่ได้ตรัสเช่นนั้น การที่
มนุษย์ไม่รู้จกั พระเจ้าหรื อรู ้จกั แล้วแต่ทาเป็ นไม่รู้ และยังมิได้ถวายเกียรติยศแก่พระเจ้า ทาให้มนุษย์
กลายเป็ นคนโฉดเขลา และผูน้ ้ นั จะรับโทษตามที่ปรากฎในพระคริ สตธรรมคัมภีร์

1. เขาคิดในสิ่ งทีไ่ ม่ เป็ นสาร ใจโง่ ของเขาก็มืดไป
(พระธรรมโรม1: 21) เขานึกว่าโลกนี้เป็ นสวรรค์ เขาลืมตัวไปว่า
สักวันหนึ่งเขาจะต้องตายเขาคิดแต่ของอนิจจัง ของเที่ยงแท้ถาวร
เขาไม่เคยคิดเลย คนเช่นนั้นเป็ นคนโง่ หรื อเป็ นคนฉลาด? เขา
มองไม่เห็นว่าตัวเองทาบาปอะไรบ้าง มองบาปไม่เห็นว่าเป็ นบาป
เพราะใจมืดสนิท

2. เขาถือตัวว่ าเป็ นนักปราชญ์ เขาจึงเป็ นคนโง่
เขลาไป (พระธรรมโรม 1: 22) จริ ง เขากลายเป็ นคนโง่ไปเสี ย
แล้ว เขาเห็นสสารและวัตถุเป็ นพระเจ้า และตั้งพระเจ้าขึ้นเป็ นวัตถุสักการบูชา แต่พระเจ้าจะเป็ นวัตถุ
สาหรับบูชาและกราบไหว้ไม่ได้ และนอกจากนั้นเขายังกราบไหว้นมัสการมนุษย์หรื อสิ่ งของที่พระเจ้า
ทรงเนรมิตขึ้นไว้ แทนที่จะกราบไหว้บูชานมัสการพระผูเ้ นรมิตพระองค์เดียว
3. เขาเป็ นคนไม่ มพี ระเจ้ า “เพราะเหตุนั้นพระเจ้ าทรงปล่ อยให้ เขาเกิด มีใจราคะตัณหาอัน
น่ าละอาย...” (พระธรรมโรม 1: 26) จิตใจของเขาเต็มไปด้วยกามราคะตัณหา เช่น หญิงบางคนได้สละ
ตนเองเป็ นสิ นค้าหรื อเป็ นเครื่ องบาเรอความสาราญของชาย และชายก็เลิกการใช้หญิงให้ถูกตามธรรมดา
กลับมีใจกาเริ บด้วยราคะตัณหาอันเผ่าร้อนไปถึงขีดสุ ด คือชายกับชายด้วยกันทาการชัว่ อันน่าละอาย
“ครั้นเขาไม่เห็นดีที่จะรู ้จกั พระเจ้า พระเจ้าจึงทรงปล่อยให้เขามีใจชัว่ ประพฤติการที่ไม่สมควร
เต็มไปด้วยสรรพการอธรรมการชัว่ ร้าย ความโลภ ความปองร้าย เต็มไปด้วยความริ ษยา การฆ่าฟันกัน
วิวาทกัน ล่อลวงกัน ผูกพยาบาทกัน เป็ นคนซุ บซิ บส่ อเสี ยด พูดนินทาเขา เกลียดชังพระเจ้า เย่อหยิง่
จองหอง อวดตัว กิจการชัว่ อย่างใหม่ ไม่เชื่อฟังคาบิดามารดา อปั ญญา ไม่รักษาคาสัญญา ไม่มีความรัก
ซึ่ งกันและกัน ปราศจากความเมตตา เขารู ้พระบัญญัติของพระเจ้าแล้วซึ่ งว่าคนทั้งหลายที่ประพฤติการ
อย่างนั้นสมควรตาย แต่เขายังประพฤติอยู่ และเห็นดีดว้ ยกับคนอื่นที่ประพฤติการเหล่านั้น” (พระธรรม
โรม 1:28-32)
พระเจ้าทรงปล่อยจิตใจคนพวกนั้นให้เกิดความโลภริ ษยา วิวาทและล่อลวง มีจิตใจผูกพยาบาท
จองเวรปากอยูไ่ ม่สุข ชอบซุ บซิ บส่ อเสี ยด และรู ้สึกโอชารส ในการนินทาคนอื่น มีความจงเกลียดจงชัง
ประจาสันดานสมองเต็มไปด้วยความเย่อหยิง่ จองหองและอวดตัว เขากลายเป็ นคนไม่ฟังความเห็นหรื อ
คาตักเตือนอันดี แม้แต่บิดามารดาบังเกิดเกล้าของตนเองก็ไม่ฟัง คาสัญญาของเขาไม่เคยมีราคาค่างวด
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อะไร นอกจากสัญญาพล่อย ๆ ออกมา จิตใจปราศจากความรักความเมตตาหรื อสงสารใจไร้ความกรุ ณา
จน
กลายเป็ นคนเหี้ ยมเกรี ยมฯลฯ นี่แหละเป็ นผลของคนที่ไม่มี
พระเจ้า ไม่เชื่ อว่าพระเจ้าเป็ นผูท้ รงเนรมิตตัวเขาและเนรมิตโลก ให้
เขาอยูอ่ ย่างสุ ขสบาย
แต่ชีวติ นี้เป็ นชี วติ ชัว่ คราว
และโลกนี้เป็ นโลกชัว่ คราว
เท่านั้น พระเจ้าทรงเตรี ยมชีวติ นิ รันดร์ และโลกถาวรไว้สาหรับ
มนุษย์ การที่มนุษย์อยูใ่ นโลกนี้ชวั่ คราวก็เป็ นโอกาสเตรี ยมตัวไปอยู่
โลกที่ถาวร ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงเตรี ยมหาทางช่วยมนุษย์ไว้ต้ งั แต่ยคุ ดึกดาบรรพ์ สมัยที่บรรพบุรุษเดิม
ของเราได้หลงทาผิด พระเจ้าทรงเตรี ยมผูท้ ี่จะทาลายมาร คือผูท้ ุบตีหวั ของมารร้ายให้ยอ่ ยยับ
(ดูพระธรรมเยเนซิศ 3:5) ผูน้ ้ นั คือ พระเยซูคริ สต์

กองคริ สเตียนบรรณศาสตร์ ซี .เอ็ม.เอ. มิชชัน่
201 ตรอกฮิกส์ ถนนสาธรเหนือ พระนคร
ต.ค. 1962
รัชดารมภ์ การพิมพ์ และหล่อตัวพิมพ์ สมใจ หงส์ลดารมภ์
ค.5 ถนนประชาสงเคราะห์ พระนคร ผูพ้ ิมพ์, ผูโ้ ฆษณา
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ในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้ าสวรรค์ และแผ่นดินโลก โลกก็เป็ นอรู ปและว่างอยู่ และ
ความมืดอยูเ่ หนือน้ าและพระวิญญาณของพระเจ้าได้ปกอยูเ่ หนื อน้ านั้น
พระเจ้าตรัสว่า “จงเกิดความสว่าง” ความสว่างเกิดขึ้น พระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างนั้นดี และ
ทรงแยกความสว่างออกจากความมืด พระเจ้าทรงเรี ยกความสว่างนั้นว่า วัน และทรงเรี ยกความมืดนั้นว่า
คืน มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็ นวันหนึ่ง
ปฐมกาล (เยเนซิส 1: 1-5)
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