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บทที ่1 ไข่ 

ท. พระเจา้ทรงสนใจในตวัเราเป็นส่วนตวัจริง ๆ หรือ? พระองคท์รงเป็นผูใ้หญ่ยิง่ พระองคค์ง
ไม่สนใจอะไรกบัเร่ืองเล็ก ๆ ท่ีเก่ียวกบัชีวติประจ าวนัของมนุษย ์

ว. พระเจา้ทรงสนใจตวัเราแต่ละคน พระเจา้ทรงสนใจมิใช่แต่มนุษยเ์ท่านั้น พระองคท์รงสนใจ
กบัชีวติสัตว ์และชีวติตน้ไมแ้ละพืชต่าง ๆ ดว้ย ใหเ้ราตั้งตน้จากการเกิดระยะของการฟักตวั (เร่ิมเป็นตวั) 
มีระยะเวลาต่างกนัมาก เช่น:- 

ไข่ของแมลงบางอยา่งท่ีมีปีกแขง็ มีระยะฟักตวั หน่ึงสัปดาห์หรือเจ็ดวนั (1X7) 
ไข่นก คีรีบูน ฟัก เป็นตวั ในระยะเวลาสองสัปดาห์ (2X7) 
ไข่ไก่ฟักเป็นตวัในระยะเวลาสามสัปดาห์ (3X7) 
ไข่เป็ดฟักเป็นตวัในระยะเวลาส่ีสัปดาห์ (4X7) 
ไข่นกกระจอกเทศ นกแกว้ จระเข ้ฟักเป็นตวัในระยะเวลาหา้สัปดาห์ (5X7) 
ไข่งูฟักเป็นตวัในระยะเวลาเจ็ดสัปดาห์ (7X7) 
(หมายเหตุ เลขเจ็ดเป็นเลขครบบริบูรณ์ในการเนรมิตสร้างของพระเจา้) 
ท. แต่สัตวทุ์กชนิดไม่ไดอ้อกไข่น่ีครับ 
ว. สัตวทุ์กชนิดไม่ไดอ้อกไข่ก็จริง แต่ใหเ้ราสังเกตระยะการฟักตวั โดยมีระยะเวลาต่างกนัดงัน้ี 

ระยะหนูเล็กเกิดกินเวลาสองสัปดาห์ แมวแปดสัปดาห์ สุนขัเกา้สัปดาห์ มา้สามสิบเกา้สัปดาห์ ชา้ง 
(หน่ึงปีเกา้เดือน) เกา้สิบเอด็สัปดาห์ มนุษยส่ี์สิบสัปดาห์ พระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูแ่ละเป็นผูท้รงฤทธา
ศกัดานุภาพเท่านั้นจึงทรงสามารถวางแผนการเนรมิตไดเ้ช่นน้ี 

ท. ไข่แต่ละฟองมีไข่แดงและไข่ขาวใช่ไหมครับ? 
ว. ถูกแลว้ แต่ไข่ฟองหน่ึงออกมาเป็นนกสีฟ้า ไข่อีกฟองหน่ึงออกมาเป็นนกสีแดง และไข่อ่ืน ๆ 

ก็ออกมาเป็นนกสีต่าง ๆ  กนั เหตุใดขนสวยงามของนกยงูซ่ึงมีจุดล าตวัเป็นระยะเรียบร้อย ไดเ้กิดออกมา
จากไข่แดงและไข่ขาว พระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูเ่ท่านั้นจึงทรงสามารถกระท าไดเ้ช่นน้ี 

ท. นกจิกเปลือกไข่ออกมาไดอ้ยา่งไร? 
ว. ใหเ้ราสังเกตดูไข่ไก่ก็แลว้กนั เปลือกขา้งท่ีแหลมเล็กหนากวา่อีกขา้งท่ีใหญ่ ขา้งใหญ่จะมี

ช่องวา่งส าหรับอากาศ (ช่องวา่งเก็บอากาศน้ีจะเห็นไดช้ดัเจนเม่ือเราตม้ไข่ใหสุ้กจนแขง็ และปอก
เปลือกออก) เม่ือลูกเจ๊ียบเร่ิมเป็นตวัในฟองไข่ ลูกไก่จะตอ้งหนัหวัใจของมนัเขา้สู่ดา้นใหญ่นั้นเสมอ ไม่
วา่แม่ไก่จะพลิกฟองไข่ใหอ้ยูใ่นท่าไหน ระหวา่งสามสัปดาห์ท่ีก าลงักกฟักไข่ของมนัอยูน่ั้น ท่าของ
ลูกไก่จะไม่เปล่ียนแปลงเลย 
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ปลายจะงอยปากของลูกไก่ตวัเล็ก ๆ ขณะท่ีก าลงัอยูใ่นไข่นั้นยงัอ่อนอยูม่าก ฉะนั้นจึงไม่
สามารถจิกเปลือกไข่ท่ีแขง็ได ้ โดยเหตุน้ีเองพระเจา้จึงประทานเคร่ืองมือพิเศษน้ี คือกรวยแขง็แหลมลง
บนปลายจะงอยปากของลูกไก่ซ่ึงจะใชไ้ดเ้พียงคร้ังเดียว เม่ืออากาศท่ีส ารองอยูใ่นช่องวา่งของไข่ถูกใช้
หมดไปแลว้ ลูกไก่ก็จะจิกเปลือกไข่แตกเพื่อรับอากาศมากข้ึน ภายในสองวนัเท่านั้น กรวยท่ีครอบปาก
ลูกไก่นั้นจะหลุดออกจากปากของมนั 
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บทที ่2 ไก่ 

ท. บ่อยคร้ังท่ีขา้พเจา้แปลกใจมากวา่ เหตุไรไก่จึงเกาะคอนหรือเกาะก่ิงไมแ้ลว้หลบัอยู ่ แต่ไม่
หล่นลงมา? ถา้เป็นขา้พเจา้ก็คงหล่นลงมาแน่ ๆ 

ว. แน่นอน ท่านจะหล่นลงมา แต่น่ีแสดงให้เห็นฝีพระหตัถแ์ละพระปัญญาของพระเจา้ เม่ือไก่
เดินตีนไก่จะแผก่างออก แต่เม่ือไก่เกาะก่ิงไมก้ลา้มเน้ือท่ีตีนไก่จะรวบลงมาดึงตีนไก่ใหง้อพบัติดรอบ ๆ 
ก่ิงไม ้และมนัจะเกาะติดแน่นเหมือนยางรัด 

ท. พระคริสตธรรมคมัภีร์ สอนใจเราอะไรบา้งเก่ียวกบัเร่ืองไก่? 
ว. แน่นอน มีอยูห่ลายเร่ือง พระเยซูคริสตท์รงสอนใหเ้ราเห็นความสัมพนัธ์อยา่งน่ารักระหวา่ง

แม่ไก่และลูกไก่ เพื่อช้ีใหเ้ห็นความรักและความสนใจของพระองคต่์อเราในพระธรรมลูกา 13:34 พระ
เยซูตรัสวา่ “....เราปรารถนาเนือง ๆ จะใคร่รวบรวมลูกของเจา้ไวเ้หมือนแม่ไก่กกลูกอยูใ่ตปี้ก แต่เจา้ไม่
ยอม” เรารู้วา่มีเวลาท่ีแม่ไก่เรียกลูกของมนัส่ีคร้ังเท่านั้น 

คร้ังแรกเม่ือแม่ไก่พบอาหาร หรือตวัหนอนตวัดว้งมนัจะร้องกุ๊ก ๆ ใหม้ากินอาหารโดยเร็ว และ
ลูกไก่จะวิง่มากินอาหารอร่อย ดงันั้นพระเยซูตรัสวา่ “ผูท่ี้มาหาเราจะมิไดอ้ดอยาก และผูท่ี้วางใจในเรา
จะมิไดก้ระหายอีกเลย” (พระธรรมยอห์น 6:35) 

อีกคร้ังหน่ึง เม่ือ แม่ไก่เห็นจุดด าในทอ้งฟ้าบินไปรอบ ๆ และใหญ่ข้ึน แม่ไก่จะร้องอยา่งตกใจ
มาก และเรียกลูกใหม้ารวมกนัเพื่อใหพ้น้จากอนัตรายของเหยีย่ว 

อีกคร้ังหน่ึง เม่ือแม่ไก่ไดย้ินเสียงฟ้าร้อง และเห็นฟ้าแลบและรู้สึกวา่ลมหนาวก าลงัพดัใบไม ้
แม่ไก่จะท าเสียงกุ๊ก ๆ บอกอนัตรายโดยเร็ว และเรียกลูกของมนัใหห้ลบพายท่ีุก าลงัจะเกิดข้ึน 

ในท่ีสุดเม่ือดวงอาทิตยใ์กลจ้ะตกดิน แม่ไก่จะค่อย ๆ เรียกลูกท่ีรักของมนัใหม้านอนพกัผอ่น 
นัน่แหละคือเรามาเฝ้าพระองคเ์ช่นเดียวกนั เพื่อขอความคุม้ครอง เพื่อความเลา้โลมใจ เพื่อก าลงั เพื่อการ
ด ารงชีพ เราจะพบวา่พระเจา้ทรงเป็นท่ีพกัพิงอนัสงบสุข เป็นการทา้ทายอยา่งแทจ้ริงส าหรับเราท่ีจะ
วางใจพระเยซูคริสตเจา้ เพื่อพระองคจ์ะทรงป้องกนัเราให้พน้จากความชัว่ทั้งหมด 
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บทที ่3 ตัวแก้ว 

ท. ขา้พเจา้ไดเ้ห็นตวัแกว้คืบคลานไปตามร้ัว ตวัแกว้บางชนิดมีขนมาก บางชนิดไม่มีขน มีอยู่
หลายชนิด ท่านเคยสังเกตแมลงจ าพวกน้ีบา้งไหม? 

ว. ตวัแกว้ท่ีท่านเห็นนั้น ก าลงัคลานไปดว้ย ขาสิบส่ีขา หรือมากกวา่นั้น บางตวัมีขนเหลือง ๆ 
หรือขาว หรือน ้าตาลบางทีก็มีหลายสีปนกนั มนักินใบไ้มเ้ขียว ๆ  ดว้ยปากเล็ก ๆ ของมนั และไม่สนใจ
ดอกไมท่ี้สวยหรือน ้าหวานในดอกไมน้ั้น มนัไม่พยายามจะออกแรงบินแต่เตม็ใจอยูก่บัการคลาน มนัไม่
แสดงวา่ชอบสีฉูดฉาด แต่มนัชอบสีเรียบ ๆ พอฤดูหนาวใกลเ้ขา้มา ตวัแกว้พวกน้ีจะทอใยไหมพนั
รอบตวัของมนัเองคลา้ยกบัโลง มนัเร่ิมชกัใยหุม้ตวัจากตอนทา้ยไปขา้งหนา้ ในท่ีสุดก็หุม้ตวัดว้ยใยไหม
จนส าเร็จ และเป็นการหุม้ชนิดน ้าไม่ซึมเขา้ไดเ้ลย แสงแดดท าใหแ้หง้ไม่ได ้ และจมน ้าไม่ไดต้ลอดฤดู
หนาวตวัแกว้ชนิดน้ีก็ขดอยูใ่นรังไหมของมนัเฉย ๆ 

พอถึงฤดูใบไมผ้ลิ แสงแดดอบอุ่นส่องรอบ ๆ ก็จะเกิดปฏิกิริยาอยา่งน่าอศัจรรยเ์ป็นพิเศษ ซ่ึงไม่
มีใครสามารถเขา้ใจได ้รังไหมท่ีห่อตวัของมนัอยูน่ั้นมีรูอยูข่า้งหน่ึง แลว้ไม่ชา้มนัก็ออกมาจากรูนั้น ส่ิงท่ี
ปรากฏตวัไม่เป็นตวัแกว้ท่ีมีขนสีเหลือง และมีขาหลายขา แต่เป็นผีเส้ือท่ีมีสีสวยสดงดงาม มีปลีกท่ี
แปลก สีสด มีขาหกขา และมีล้ินพิเศษเป็นงวงยาว ซ่ึงมนัสามารถดูดน ้าหวานจากดอกไมไ้ด ้พระผูเ้ป็น
เจา้เท่านั้นท่ีสามารถท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งใหญ่หลวงน้ีไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ ผเีส้ือออกมาจากรัง
ไหมของมนัไดอ้ยา่งไร? มีใครทราบบา้ง ขาของมนัอีกหลายขาหายไปไหน? และขนหายไปไหนหมด ? 
เน่ืองจากผเีส้ือมีเกล็ดเล็ก ๆ ทัว่ทั้งปีกของมนั เน้ือท่ีปีกหน่ึงตารางน้ิว จะมีเกล็ดประมาณหน่ึงลา้นเกล็ด 
ดร. ทอลบอท ครับ พระเจา้ผูท้รงสามารถกระท าการเปล่ียนแปลงดว้ยอิทธิฤทธ์ิน้ีองคเ์ดียวเท่านั้น ท่ีทรง
สามาารถเปล่ียนชีวติจากสภาพท่ีไม่มีสี สีตุ่น ๆ มอ ๆ ให้กลายเป็นสีสวยสดงดงาม แพรวตาไดถ้า้เราจะ
มอบตวัของเราถวายแด่พระเจา้ 

ท านองเดียวกนักบัตวัไหม คือแทนท่ีจะปล่อยใหต้วัไหมอยูใ่นป่า มนุษยใ์ชว้ธีิฟักไข่ของไหม
ใหเ้ป็นตวั ตวัหนอนไหม แลว้เล้ียงดว้ยใบหม่อนจนหนอนไหมชกัใยไหมพนัรอบ ๆ ตวัมนัเอง แลว้
มนุษยก์็เอาตวัไหมท่ียงัไม่ออกจากรังไปตม้ในน ้าเดือด ๆ ตวัหนอนเจา้ของรังนั้นตาย แลว้สาวเอาใย
ไหมท่ีพนัหุม้ห่อตวัไหมนั้นมาป่ันเป็นเส้นไหม และทอเป็นผา้ไหมท่ีสวยงาม และเราก็น ามาตดัเป็น
เส้ือผา้ประดบักาย แต่อยา่ลืมวา่ ตวัหนอนในใยไหมตอ้งตายก่อนท่ีมนุษยจ์ะไดใ้ชผ้า้ไหมนุ่งห่ม ท านอง
เดียวกนัพระเยซูคริสตพ์ระผูช่้วยใหร้อดตอ้งส้ินพระชนมเ์พื่อเราจะไดชี้วตินิรันดร์ 
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บทที ่4 มด 

ว. พระธรรมสุภาษิต 6:6 เราอ่านไดค้วามดงัน้ี “คนเกียจคร้านเอ๋ย ไปหามดโป๊ พิเคราะห์ดูทาง
ของมนั และจงฉลาด” พระเจา้ทรงทราบวา่เราไม่ค่อยเห็นมดตวัผู ้มดตวัผูอ้ยูใ่นดินตลอดเวลา มดตวัเมีย
เท่านั้นท่ีข้ึนมาบนพื้นดิน ออกไปเท่ียวปิคนิค แลว้น าเอาอาหารท่ีหาไดไ้ปใหม้ดตวัผูท่ี้อยูใ่ตดิ้น พระเจา้
ทรงทราบดีวา่เราจะเห็นแต่มดตวัเมีย จึงใชค้  าวา่ตวัเมียในภาษาฮีบรู ความรู้เร่ืองเพศน้ีจะเห็นไดต้ลอด
พระคมัภีร์ 

ท. วนัก่อนขา้พเจา้เจอมดในครัวของขา้พเจา้หลายร้อยตวั ขา้พเจา้ไม่สังเกตวา่เป็นมดตวัผูห้รือ
ตวัเมีย ขา้พเจา้ไม่อยากใหม้ดเขา้ครัวของขา้พเจา้เลย แต่ขา้พเจา้ไม่เคยเห็นมดในโบสถ ์ มดมีประโยชน์
อะไรบา้ง? 

ว. ผูห้น่ึงกล่าววา่ “มดเป็นสัตวท่ี์มีธุระยุง่ท่ีสุดในโลก แต่ถึงกระนั้น มดตวัเมียยงัมีเวลาออกไป
เท่ียวปิคนิคทุกคร้ัง (ปิคนิค คือการท่ีครอบครัวออกไปเท่ียวสนุก และกินอาหารนอกบา้น) ท่านคงจะ
ทราบแลว้วา่มดหาอาหารไดเ้ร็วเหลือเกิน มดชอบของหวานทุกชนิด มดขยนัหาอาหารของมนั ดูเหมือน
มดไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือยเลยในการท างาน มดท างานในเวลากลางวนัและอยูใ่นรังในเวลากลางคืน 
เหมือนกบัเด็กดีควรประพฤติเช่นนั้น กษตัริยซ์าโลมอนทรงเขียนไวใ้นพระธรรมสุภาษิตวา่ “มดเป็น
พวกท่ีไม่แขง็แรง แต่มนัยงัสะสมอาหารของมนัไวใ้นฤดูร้อน” 

วนัหน่ึงขา้พเจา้ท าตามค าแนะน าของกษตัริยซ์าโลมอนไปดูมด “พิเคราะห์ดูทางของมนั และจง
ฉลาด” ขา้พเจา้นอนลงบนหญา้ขา้ง ๆ ทางเล็ก ๆ ท่ีมดเดินเป็นแถวขา้พเจา้ไม่ตอ้งคอยนานเลย ไม่ชา้
คุณนายมดก็มาหาอาหาร ขา้พเจา้เอาเศษขนมปังเล็ก ๆ วางลงขา้งทางเดินของมด ครู่เดียวแขกของ
ขา้พเจา้ก็มาพบเศษขนมปังมดตวันั้นคาบเอาขนมปังไปให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเอากลบัไปรังได ้ ไม่ชา้มด
อีกตวัหน่ึงมาพบมดตวันั้น มดตวัแรกวางเศษขนมปังลงและเอาขาหนา้ของมนัแตะท่ีตวัของมดตวัท่ีสอง 
บอกข่าวดีวา่จะพบขนมปังท่ีไหน น่าแปลกใจจริง ๆ มดตวัท่ีสอง ไม่แตะตอ้งเศษขนมปังของมดตวัแรก
ท่ีวางไวเ้ลย 

ทุกคร้ังท่ีมนัพบมด อีกตวัหน่ึงมนัไดท้  าอาการอยา่งเดียวกนั และทุกคร้ังมดอีกตวัก็ไม่แตะตอ้ง
ขนมปังเลยบทเรียนท่ีน่าศึกษาจริง ๆ ไก่ สุนขั หรือ หมู จะฉวยอาหารท่ีวางไวน้ั้นทนัที แลว้จะวิง่หนีไป
เสีย มดรู้จกัเคารพสิทธิของผูอ่ื้น มดยอมรับการเป็นเจา้ของของผูอ่ื้นมดไม่มีใจแคบ พวกเราท่ีเป็นคริส
เตียนควรท าตามตวัอยา่งน้ีและแสดงความไม่มีใจแคบของพระเยซู 

ขณะท่ีมดก าลงัเดินทางกลบัรัง และคาบเอาเศษขนมปังอนัประเสริฐ มนับอกมดตวัอ่ืนถึงเร่ืองท่ี
มนัพบขนมปัง ในไม่ชา้ขนมปังนั้นก็ไดน้ ามาเก็บไวอ้ยา่งปลอดภยัในรังใตดิ้น เพื่อเก็บไวกิ้นในฤดู
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หนาว ท านองเดียวกนัท่ีข่าวประเสริฐของพระเจา้ไดเ้ผยแพร่ออกไป คนท่ีไดรั้บอาหารแห่งชีวิตและอ่ิม
แลว้ ก็จะออกไปบอกคนอ่ืน ๆ ท่ีเขาพบ ถึงทรัพยส์มบติัอนัมหศัจรรยท่ี์เขาไดพ้บแลว้ โดยใชล้ิ้นและ
ปากกา ข่าวประเสริฐไดเ้ผยแพร่ใหโ้ลกรู้วา่พระเยซูทรงเป็นทิพยอ์าหารของชีวิต 

มดแต่ละตวัมีหูส่ีคู่ มีคู่หน่ึงติดอยูท่ี่ขาหนา้ทั้งสองขา หูอีกคู่หน่ึงติดอยูท่ี่หนา้ทอ้ง อีกคู่หน่ึงติด
อยูท่ี่กลางล าตวั และอีกคู่หน่ึงติดอยูท่ี่หวั พระเจา้ทรงประทานใหม้ดมีความสามารถไดย้นิเป็นพิเศษ 
เพราะวา่ตาของมดเล็กมากและมองไม่ใคร่เห็น และไม่สามารถหลีกเล่ียงอนัตรายไดร้วดเร็ว พระเจา้ทรง
สนพระทยัท่านเหมือนกนั ไม่วา่ท่านจะคิดวา่ท่านเป็นคนเล็กนอ้ยหรืออ่อนแอสักเพียงไรก็ตาม พระเจา้
ทรงเอาพระทยัใส่ต่อชีวิตของท่านทุก ๆ อิริยาบถ และพระองคป์ระสงคใ์หท้่านรักและไวใ้จพระองค ์ใน
ประเทศท่ีมีอากาศหนาว มดเป็นสัตวท่ี์ขยนัมาก และวอ่งไวในฤดูร้อน เพราะวา่มดรู้วา่ฤดูหนาวจะมาไม่
ชา้ มดไม่กลา้ออกจากรังไปตามหิมะหรือน ้าแขง็ มดรู้วา่อาหารท่ีแขง็เป็นน ้าแขง็มนัคาบไม่ไดม้ดเรียนรู้
จกัส่ิงเหล่าน้ีไดอ้ยา่งไร? นกักฏหมายของโลกน้ีไม่สามารถใหชี้วติแก่มดท่ีตายแลว้ให้เป็นข้ึน หรือไม่
สามารถสอนมดใหค้รองชีพอยา่งไร เรามีพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูใ่นสวรรค ์ พระองคผ์ูเ้ดียวทรง
ประทานชีวติ 
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บทที ่5 ผึง้ 

ท. ขอบคุณครับท่ีคุณหมอ ไดอ้ธิบายใหผ้มทราบอยา่งละเอียดหลายอยา่งถึงเร่ืองมด แต่เร่ืองผึ้ง
เป็นอยา่งไรบา้งครับ? 

ว. แทนท่ีเราจะพดูเก่ียวกบัเลขเจด็ดงัท่ีอ่านในบทท่ีหน่ึง ผึ้งเป็นแมลงท่ีประหลาด เพราะ
เก่ียวกบัเลข “สาม” ผึ้งชนิดหน่ึงฟักไข่เป็นตวัไดภ้ายในเกา้วนั ผึ้งมีส่วนประกอบในร่างกายของมนัอยู่
สามส่วน มีขาสามขาติดอยูแ่ต่ละขา้งของล าตวั และขาแต่ละขามีสามส่วน และยงัมีหวัแม่เทา้เล็ก สาม
อนั ติดอยูป่ลายขาของแต่ละขามนัท าใหเ้กิดห้องเล็ก ๆ ประกอบดว้ยข้ีผึ้งซ่ึงมีรูปร่างหกเหล่ียม และมนั
ท าข้ีผึ้งในสามหอ้งเล็กน้ีใตล้  าตวัของมนั 

แมลงผึ้งแบ่งเป็นสามประเภทคือ นางพญาผึ้ง ซ่ึงท าหนา้ท่ีวางไข่ทั้งหมดในรังนั้น บางทีมนั
วางไข่ไดถึ้งชัว่โมงละหน่ึงร้อยฟอง ผึ้งตวัเมียเป็นผึ้งงาน ท างานทั้งหมด ส่วนอีกประเภทหน่ึงเป็นผึ้งตวั
ผู ้ซ่ึงมีหนา้ท่ีอยา่งเดียวคือท าหนา้ท่ีเป็นสามีของนางพญาผึ้งเท่านั้น ผึ้งตวัผูส้บายแต่ตายเร็ว 

ผึ้งงานตวัเมียจะเท่ียวออกหาดอกไม ้ ซ่ึงอยูใ่นละแวกใกล ้ ๆ หรือบางทีผึ้งบางตวัตอ้งเดิน
ทางไกลกวา่หน่ึงกิโลเมตร แต่ไม่หลงทาง เม่ือผึ้งดูดเอาน ้ าหวานละอองเกษรก็ติดตวัมา มนับินจากดอก
น้ีแลว้ไปดอกโนน้ ละอองเกษรจึงตกลงในดอกไมท้ าให้เกิดการผสมกนัข้ึน หากวา่ไม่มีผึ้งหรือแมลง
ชนิดอ่ืน ก็จะมีดอกไมแ้ละผลไมแ้ต่นอ้ย ผึ้งน าเอาน ้าหวานกลบัรังแลว้เปล่ียนใหก้ลายเป็นน ้าผึ้งบริสุทธ์ิ 
ไม่มีใครทราบวา่ผึ้งท างานน้ีไดอ้ยา่งไร แต่พระเจา้เท่านั้นทรงทราบ พระเจา้ทรงเตรียมทั้งน ้าผึ้งให้
มนุษยไ์ดรั้บประทานอยา่งเอร็ดอร่อย และดอกไมท่ี้สวยงาม โดยฝีมือของผึ้งตวัเล็ก ๆ 
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บทที ่6 ปลา 

ท. ท่านไดส้อนเราหลายอยา่งถึงเร่ืองแมลง เราจะเรียนอะไรไดบ้า้งจากปลา? 
ว. ครับ แน่ทีเดียว ปลาแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ คือปลาน ้าจืดกบัปลาน ้าเคม็ แต่ขา้พเจา้

อยากจะถามท่านวา่น ้าในมหาสมุทรนั้นมาจากไหน? เกลือเขา้มาอยูใ่นมหาสมุทรไดอ้ยา่งไร? หนงัสือ
วทิยาศาสตร์บางเล่มจะสอนวา่มนัเกิดข้ึนเอง แต่เรารู้วา่พระเจา้ทรงเนรมิตทะเล และทรงท าใหท้ะเลเคม็
เม่ือพระองคท์รงเนรมิตสร้างโลกคร้ังปฐมกาล 

ท่านเคยสังเกตมิใช่หรือวา่ปลาทะเลท่ีท่านซ้ือจากตลาดนั้น ไม่ไดเ้คม็เลย ท่านตอ้งเติมเกลือเม่ือ
ปรุงอาหาร ท าไมปลาสามารถอยูใ่นทะเลเคม็ไดต้ลอดชีวติแต่เกลือไม่เขา้ไปแทรกอยูใ่นเน้ือปลาเลย น่ี
เป็นขอ้พิสูจน์อนัหน่ึงซ่ึงส าแดงฝีพระหตัถ์อนัน่าอศัจรรยข์องพระเจา้ คริสเตียนพึงระลึกวา่ แมว้า่เราอยู่
ในโลกน้ี แต่โลกไม่ควรอยูใ่นเรา 

ท. เราควรจ าขอ้น้ีไว ้แต่มีอะไรอีกท่ีเร่ืองปลาสอนเรา? 
ว. มีครับ น่ีเป็นเร่ืองจริงท่ีประหลาดมาก ในมหาสมุทราแอตแลนติคมีปลาชนิดหน่ึงเราเรียกวา่

ปลาไหล ซ่ึงในฤดูวางไข่มนัจะวา่ยไปจากท่ีต่าง ๆ เขา้ไปในทะเลคาริบเบียนใกลก้บัเส้นศูนยสู์ตร มี
โพรงลูกท่ีนัน่ ปลาไหลอยากใหลู้กอ่อนของมนัเกิดท่ีนัน่ หลงัจากท่ีลูกปลาไหลเกิดเป็นตวัแลว้ แม่และ
พอ่ก็วา่ยกลบัสู่แหล่งเดิมของมนั ปลาไหลบางตวัจะไปยงัแม่น ้าสายต่าง ๆ ในประเทศคานาดา บา้งก็ไป
ตามชายฝ่ังทะเลของประเทศฝร่ังเศลหรือประเทศองักฤษ หรือบางทีก็เลยข้ึนไปถึงประเทศนอรเวย ์ ลูก
ปลาไหลทั้งหมดจะถูกทิ้งไวท่ี้ทะเลคาริบเบียน ต่อมาอีกไม่ก่ีสัปดาห์ลูกปลาไหลเหล่านั้นก็ตดัสินใจวา่
มนัจะตอ้งเดินทางติดตามไปยงัท่ีท่ีพอ่แม่ของมนัไปอยู ่ ลูกปลาไหลท่ีพอ่แม่อยูป่ระเทศคานาดาก็วา่ยไป
ถึงประเทศคานาดา หากพอ่แม่มนัอยูป่ระเทศฝร่ังเศลมนัจะวา่ยไปอยูป่ระเทศฝร่ังเศล ใครเป็นผูส้อนลูก
ปลาไหลท่ีจะไปแห่งใด และมนัจะรู้จกัทิศทางเม่ืออยูลึ่กลงไปในทะเลไดอ้ยา่งไร? ทั้งหมดน้ีเป็นการ
มหศัจรรยไ์ม่มีใครสามารถนอกจากพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูจ่ะทรงกระท าอิทธิฤทธ์ิมหศัจรรยเ์ช่นน้ีได ้
ขอ้น้ีเป็นบทพิสูจน์ไดว้า่พระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูก่  าลงัควบคุมโลกน้ี 
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บทที ่7 นก 

ท. นัน่เป็นการน่าประหลาดท่ีสุด นกสามารถสอนเราอะไรไดบ้า้ง? 
ว. มีบทเรียนหลายอยา่ง ตวัอยา่งเช่น นกล๊าร์ค เป็นนกท่ีร้องเพลงไพเราะมากเป็นพิเศษ มีบทกวี

หลายบทท่ีเขียนไวเ้ก่ียวกบัเพลงอนัไพเราะของมนั แต่ไม่มีใครพดูถึงเร่ืองเก่ียวกบัตีนของนกล๊าร์คเลย 
ตีนของนกล๊าร์คน่าเกลียดและใหญ่ น้ิวตีนของนกชนิดน้ียาวผดิปกติ และขรุขระอยา่งน่าเกลียด พระเจา้
ทรงกระท าผดิหรือท่ีใหน้กล๊าร์คมีเสียงไพเราะแต่ใหมี้ตีนใหญ่น่าเกลียดเช่นนั้น? เปล่าเลย พระเจา้ทรง
กระท าทุกอยา่งถูกตอ้ง นกล๊าร์คไม่ท ารัง แต่มนัวางไข่สองฟองไวบ้นดินใกล ้ ๆ ชายทุ่ง ถา้หากมี
อนัตรายอนัอาจท าลายไข่ของมนั มนัจะโฉบเอาไข่สองฟองดว้ยตีนใหญ่ ๆ ของมนั แลว้เอาไข่นั้นไป
วางไวใ้นท่ีปลอดภยัจากศตัรู น้ิวตีนยาวเป็นพิเศษสามารถจบัไข่ไวไ้ดร้อบโดยไม่แตก ตีนท่ีขรุขระไม่ท า
ใหไ้ข่ล่ืนหลุดออก พระเจา้ทรงสนใจนกล๊าร์คเล็ก ๆ ฉนัใดก็ยงัทรงสนใจเรามากยิง่กวา่ฉนันั้น ดงันั้นจึง
เป็นการปลอดภยัส าหรับเราท่ีจะมอบชีวติไวใ้นพระหตัถ์ของพระเจา้ 

ท. แน่นอน เราควรเตม็ใจให้พระเจา้ทรงควบคุมชีวิตของเรา แต่ท่านอธิบายวา่นกล๊าร์คไม่ท ารัง 
ใครเป็นผูส้อนใหน้กชนิดอ่ืน ๆ รู้จกัท ารังของมนัเองล่ะครับ? 

ว. นัน่เป็นค าถามท่ีดี ลูกนกเล็ก ๆ ยงัไม่เกิดขณะท่ีแม่นกไดท้  ารังซ่ึงมนัจะใชฟั้กไข่ ขา้พเจา้ไม่
เคยเห็นแม่นกสอนลูกนกให้รู้จกัท ารัง และขา้พเจา้ไม่เคยเห็นอาจารยข์องวทิยาลยัแห่งใดท่ีสอนใหน้ก
รู้จกัท ารัง ขา้พเจา้รู้จกัชายคนหน่ึงไดเ้ล้ียงลูกนกกระจอกตวัเมียไวส้องตวั และขงักรงไวใ้นบา้นอยา่ง
ระมดัระวงัเพื่อป้องกนัมิใหน้กอ่ืนมาใกล ้ มนัไม่เคยเห็นรังนกเลย และไม่เคยเห็นไข่คร้ันแลว้ลูกนกทั้ง
สองน้ี ถูกยา้ยไปขงัไวใ้นกรงใหญ่ประมาณสิบสองฟุตส่ีเหล่ียมจตุรัส และในกรงใบนั้นมีใบไม ้ หญา้ 
พุม่ไม ้ และมีไมก้ระดานหลายแผน่คลา้ย ๆ กบัชานบา้น นกแต่ละตวันั้นต่างท ารังสวยบนไมก้ระดาน
นั้น ต่างก็วางไข่ในรัง และกกไข่เพื่อฟักไข่ ใครสอนมนัหรือ? พระเจา้ทรงประทานสัญชาตญาณใหแ้ก่
นกทั้งสองน้ี 

วนัหน่ึง ขา้พเจา้เฝ้าดูนกกระจอกตวัหน่ึงก าลงัท ารังของมนั วนันั้นลมพดัจดัมาก นกจะโผลงไป
คาบหญา้หรือเชือกเส้นหน่ึงทนัทีท่ีลมจะพดัมนัไปเสีย นกเล็ก ๆ ไมย่อมแพ ้และขา้พเจา้เห็นมนัท าส่ิงท่ี
ผดิธรรมดา นกไดเ้อาหญา้ข้ึนไปท่ีจะท ารัง นกจะใชตี้นเหยยีบบนเส้นหญา้ขณะท่ีลมพดั พอลมหยดุพดั
มนัก็โผลงไปคาบหญา้เส้นอ่ืนมาอีก และพอลมพดัจดันกจะเหยยีบเส้นหญา้ไวอี้กจนลมหยดุพดัจึงลงมือ
ท ารังต่อไป น่ีแหละการท ารังของมนัก็ส าเร็จ ปัญญาของมนุษยไ์ม่ไดท้  ารังใหน้กเลย อ่านโยบ 39: 26, 
27 
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บทที ่8 ช้าง 

ท. ขา้พเจา้คิดวา่ เราควรจะเรียนจากสัตวใ์หญ่ท่ีมีส่ีขา 
ว. แน่นอนครับ พระคมัภีร์อธิบายถึงสัตวธ์รรดาหลายชนิดท่ีเรารู้จกั เม่ือเราคิดถึงมา้ เราก็คิดวา่

มนัเป็นสัตวท่ี์วิง่เร็วมาก เม่ือเราคิดถึงววั เราก็คิดถึงน ้านม และเน้ือของมนัเราคิดถึงหมูวา่เป็นสัตว์
สกปรกและจะกละ สิงโตเป็นสัตวท่ี์กล่าวบ่อย ๆ ในพระคมัภีร์ มนุษยม์กัจะกลวัสิงโตเสมอ เพราะวา่
สิงโตเป็นสัตวป่์าท่ีมีอ านาจมากท่ีสุด และมนัฆ่าทั้งสัตวแ์ละคน 

ลูกแกะ แกะ แพะ เป็นสัตวท่ี์กล่าวถึงมากกวา่สัตวอ่ื์น ๆ ในพระคมัภีร์ พวกยวิเล้ียงแกะแพะไว้
เป็นจ านวนพนั ๆ ตวั เขาเล้ียงมนัไวมิ้ใช่เพียงแต่จะกินเน้ือ และใชข้นของมนัเท่านั้น แต่เพื่อใชบู้ชายญั
ถวายพระเจา้ มนุษยแ์สดงความรักต่อพระเจา้โดยฆ่าลูกแกะ และเผาบูชาบนแท่น มนุษยรู้์วา่ตนเองเป็น
คนผดิบาป การเผาลูกแกะเป็นเคร่ืองบูชานั้นเป็นเคร่ืองหมายวา่ เขาอยากสะอาดปราศจากความผดิบาป 
ดงันั้นเม่ือพระเยซูทรงเร่ิมเทศนา ยอห์นบพัติศโตเรียกพระองคว์า่ ลูกแกะของพระเจา้ (พระเมษโปดก) 
เพราะพระองคส้ิ์นพระชนมบ์นกางเขนเพื่อรับเอาความผิดบาปของทุกคนท่ีเช่ือพระองค ์

สุนขัก็ไดก้ล่าวไวใ้นพระคมัภีร์บ่อย ๆ แต่ไม่ไดก้ล่าววา่มนัเป็นเพื่อนท่ีดีของมนุษย ์ผูเ้ขียนพระ
คมัภีร์ไดพ้ิจารณาเห็นวา่ สุนขัเป็นสัตวดุ์ร้าย “ขา้พเจา้เป็นสุนขัหรือ?” เป็นส านวนท่ีใชพ้ดูกนับ่อย ๆ ใน
ทุกวนัน้ี “หมายความวา่ ท่านคิดวา่ขา้พเจา้เป็นคนไม่ดีหรือ?” 

แมวไม่ไดก้ล่าวไวใ้นพระคมัภีร์เลย หรือชา้งก็เหมือนกนั ชา้งมีร่างกายใหญ่ท่ีสุดและมีน ้าหนกั
มากท่ีสุดส าหรับบรรดาสัตวท์ั้งหลายในโลก สัตวอ่ื์นจะลุกข้ึนจากพื้นดินเพียงสองขา ขาหลงัของววังอ
ไปขา้งหลงัเพื่อช่วยยกตวัของมนัข้ึนก่อนดว้ยขาหลงั แลว้จึงยนืข้ึนดว้ยขาหนา้ ขาหลงัของมา้ก็งอไปขา้ง
หลงัเหมือนกนั แต่มนัลุกข้ึนอยา่งตรงกนัขา้มกบัววั มนัลุกข้ึนดว้ยขาหนา้ก่อน แลว้จึงดนัตวัมนัข้ึนดว้ย
ขาหลงั 

แต่ขาหลงัของชา้ง แตกต่างไปจากสัตวอ่ื์น ๆ เพราะขาหลงัของมนังอออกไปขา้งหนา้อยา่ง
เดียวกบัขาหนา้ ชา้งไม่สามารถยกตวัของมนัซ่ึงมีน ้าหนกัมากดว้ยขาเพียงสองขาเท่านั้น มนัตอ้งใชข้าทั้ง
ส่ีเพื่อลุกข้ึนยนื ท าไมสัตวแ์ต่ละชนิดจึงแตกต่างกนั ใครท าใหม้นัเป็นเช่นนั้น พระเจา้เป็นผูท้รงกระท า
ใหส้ัตวแ์ต่ละชนิดเป็นอยา่งนั้น เราไม่มีน ้าหนกัมากเท่ากบัชา้ง แต่เราแต่ละคนต่างก็มีภาระ เราไม่
จ  าเป็นตอ้งแบกภาระของเราแต่คนเดียวเพราะพระเยซูตรัสวา่ “บรรดาผูล้  าบากเหน็ดเหน่ือยจงมาหาเรา 
และเราจะใหท้่านทั้งหลายหายเหน่ือยเป็นสุข” (มทัธิว 11:28) 
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บทที ่9 ถั่ว 

ท. ขอบคุณครับ ขา้พเจา้เช่ือวา่เราคงไดรั้บบทเรียนหลาย ๆ อยา่งจากสัตวทุ์กชนิด แต่พืชจะ
สอนอะไรเราไดบ้า้ง? 

ว. มากทีเดียวครับ ท่านทราบไหมครับวา่ถัว่ถนดัซา้ย? ตน้ถัว่จะเล้ือยพนัหลกัจากซา้ยไปขวา
เสมอ แต่ตน้ดอกผกับุง้จะเล้ือยพนัหลกัจากขวามาซา้ย ไม่มีใครทราบวา่เหตุไรตน้ถัว่จึงเล้ือยพนัหลกั
เช่นนั้น ถา้หากใครจะคลายเถาตน้ถัว่ออก แลว้พนัจากทางขวาไปซา้ยและทิ้งไวส้ักสามวนั เถานั้นจะ
แหง้ตาย เพราะมนัไม่ไดท้  าอยา่งท่ีมนัอยากจะท า 

มีสุภาพสตรีคนหน่ึงบอกขา้พเจา้ถึงเร่ืองประหลาดน้ีวา่ “ปีกลายน้ีดิฉนัปลูกถัว่สิบไร่เพื่อเอาไว้
ขาย เม่ือดิฉนัซ้ือพนัธ์ุเมล็ดถัว่มา ดิฉนัคิดวา่ดิฉนัไดซ้ื้อถัว่พนัธ์ุเถาสั้น ดงันั้นดิฉนัจึงบอกใหค้นสวนท า
หลกัถัว่สั้น ๆ พอตน้ถัว่งอกข้ึนมา มนัเล้ือยจนสุดหลกัแลว้ มนัยงัเล้ือยต่อไปอีก ดิฉนัจึงทราบภายหลงั
วา่ถัว่ชนิดนั้นเป็นถัว่พนัธ์ุชนิดเถายาว ดงันั้นดิฉนัจงัสั่งใหค้นสวนดึงหลกัสั้น ๆ ออกใหห้มด แลว้
ปักหลกัสูงสิบฟุตแทน แลว้เอาเถาถัว่พนักบัหลกัท่ีปักใหม่ พอวนัท่ีสามตน้ถัว่ของดิฉนัก็ตายหมด ดิฉนั
จึงเชิญผูเ้ช่ียวชาญทางดิน และอาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ แต่ไม่มีใครรู้วา่เหตุใดตน้ถัว่จึง
ตาย เด๋ียวน้ีดิฉนัทราบวา่คนสวนของดิฉนัพนัเถาถัว่จากขวามาซา้ย แทนท่ีจะพนัซา้ยมาขวาตาม
ธรรมชาติของถัว่” คนไม่เช่ือพระเจา้หรือนกัววิฒันาการไม่สามารถอธิบายธรรมชาติพิเศษของตน้ไม้
จ  าพวกน้ีได ้

เหตุไรไมเ้ถาจึงเล้ือย อะไรท าใหร้ากของตน้ไมส้ามารถชอนลงไปหาน ้า และสามารถดูดน ้าจาก
รากข้ึนสู่ยอด และส่งน ้าไปทัว่ทุกใบ ฤทธ์ิอ านาจของพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูเ่ท่านั้นท่ีทรงสามารถท า
ไดเ้ช่นน้ี 

ท่านทราบไหมวา่เมล็ดขา้วโพดในฝักหน่ึง ๆ มีก่ีแถวในฝักเล็ก ๆ อาจมีแปดแถว ถา้ฝักใหญ่จะ
มีสิบสองหรือสิบส่ีแถว แต่ไม่เคยมีเกา้หรือสิบเอ็ดเลย แตงโมท่ีมีลายจะมีลายเป็นจ านวนคู่ ไม่ใช่จ  านวน
ค่ี พระเจา้ทรงกระท าอะไร ๆ อยา่งระมดัระวงัและถูกตอ้งครบถว้นเสมอ 
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บทที ่10 หญ้าไร้ประโยชน์ 

ท. หญา้ไร้ประโยชน์สอนอะไรเราบา้ง? 
ว. ท่านเคยสังเกตไหมวา่หญา้ไร้ประโยชน์นั้นไม่ตอ้งมีใครปลูกมนัเลย? ตน้เส้ียนหนามไม่มี

ใครรักษาหรือรดน ้ามนัขยายพนัธ์ุไดเ้อง แต่พืชผกัท่ีเป็นอาหารของมนุษยไ์ม่เป็นเช่นนั้น เช่น มนั 
ขา้วโพด ถัว่ ฯลฯ มนุษยเ์ราจะตอ้งปลูกตอ้งเล้ียงรักษาเอาใจใส่อยา่งดี และตอ้งระมดัระวงัอยูเ่สมอจึงจะ
เกิดผลดี 

ความเลวทุก ๆ ชนิดระบาดออกไปไดด้ว้ยตวัของมนัเอง ส่วนคุณธรรมความดีตอ้งเล้ียงรักษา 
ความบาปทุกอยา่งเกิดข้ึนในใจของมนุษย ์ แต่ความบริสุทธ์ิทุกอยา่งจะเกิดข้ึนไดเ้พราะค าอธิษฐานอยู่
เสมอ ๆ 

เม่ือเราพิจารณาดูสัตวท์ั้งหลาย เราก็เห็นวา่มนัเป็นเช่นเดียวกบัหญา้ไร้ประโยชน์ สัตวเ์ล้ียงใน
บา้นไม่สามารถป้องกนัตวัเองได ้แต่สัตวป่์ารู้จกัป้องกนัตวัของมนัเอง มนุษยต์อ้งใช ้แกะ ไก่ ววั มา้ หม ู
ดงันั้นสัตวพ์วกน้ีจึงไม่จ  าเป็นป้องกนัตวัเอง แต่อยา่งไรก็ตามไม่มีใครตอ้งการงูหรือเสือ ฉะนั้นสัตวพ์วก
น้ีจึงตอ้งเล้ียงรักษาตวัมนัเอง ดงันั้นคริสเตียนท่ีอยากจะด าเนินชีวิตอยูใ่นความบริสุทธ์ิของพระเจา้จะ
กระท าอยา่งมนุษยจ์  าพวกท่ีไม่เช่ือพระเจา้หาไดไ้ม่ มนุษยใ์นโลกทัว่ ๆ ไปจะพดูมุสา โกงกนั ขโมยกนั 
ฆ่ากนั ล่อลวงกนัทุกวถีิทางเพื่อตนเองจะไดป้ระโยชน์ แต่คริสเตียนตอ้งอาศยั พระมหากรุณาธิคุณท่ีน่า
ประหลาดของพระบิดาคุม้ครองตลอดชีวติ คริสเตียนเปรียบเหมือนแกะไม่ใช่เหมือนเสือ อยา่ใหชี้วติ
ของท่านเป็นประดุจหญา้ไร้ประโยชน์ อ่านพระธรรมมทัธิว 13:24-30 
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บทที ่11 เส้ือผ้า 

ท. เหตุไรสัตวจึ์งไม่สวมเส้ือผา้ 
ว. มนุษยเ์ป็นสัตวท่ี์มีชีวิต ประเภทเดียวท่ีเขา้มาในโลกโดยปราศจากเส้ือผา้ แต่สัตวท่ี์มีชีวติอ่ืน 

ๆ มีขนของมนัเองเต่าและหอยทากก็มีกระดองหรือเปลือก ปลามีเกล็ดแกะมีขนแกะ นกนานาชนิดมีขน 
จระเข ้ชา้งมีหนงัหนาแต่มนุษยเ์กิดมามีร่างกายเปลือยเปล่า แลว้พอ่แม่ตอ้งหาเส้ือผา้ให้ลูก มนุษยจ์ะตอ้ง
สวมเส้ือผา้ท่ีไดม้าจากของอ่ืน แกะ หนอนไหม ตน้ฝ้ายเป็นวตัถุท่ีใชท้  าเป็นเส้ือผา้ให้มนุษย ์ ววัใหห้นงั
ส าหรับท ารองเทา้ของมนุษย ์

ทั้งน้ีก็มีเหตุผล เพราะวา่สัตวเ์ดรัจฉานปฏิบติัพระเจา้ไม่ได ้ สัตวมี์ชีวติอยูเ่พื่อตวัของมนัใน
หนา้ท่ีของมนัพระเจา้ทรงเนรมิตมนุษย ์ เพื่อใหป้ฏิบติันมสัการ พระองคเ์หตุฉะนั้นมนุษยจึ์งจ าเป็นตอ้ง
สวมเส้ือผา้เพื่อใหเ้หมาะสมกบัส่วนต่าง ๆ ของโลก ท่ีพระเจา้ทรงมีพระประสงคใ์หม้นุษยอ์าศยัอยู ่
มนุษยต์อ้งใชเ้ส้ือผา้หนาเม่ืออยูใ่นประเทศหนาว และใชเ้ส้ือผา้บาง ๆ ส าหรับประเทศร้อน 

พระเจา้ทรงเนรมิตทุกส่ิงรวมทั้งตน้ไมแ้ละสัตว ์ ใหมี้เปลือกหรือหนงัท่ีจะกนัไม่ใหน้ ้าเขา้ไปได ้
ขา้วโพดมีเปลือกป้องกนัไม่ใหน้ ้าฝนซึมเขา้ภายในได ้ โดยมากผลไมใ้นประเทศไทยมีเปลือกหนา สัตว์
ต่าง ๆ มีหนงัส าหรับป้องกนัน ้าได ้ ถา้หากวา่ชาวนาจะตอ้งจูงววั ควาย มา้ และไก่เขา้คอกทุกคร้ังท่ีฝน
ตก ชาวนาคงล าบากมาก  
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บทที ่12 มะพร้าว 

ท. ขา้พเจา้คิดวา่ผลไมเ้ปลือกแขง็เป็นตวัอยา่งแห่งการป้องกนัตวัอยา่งดี ใช่ไหมครับ? 
ว. แน่นอนเทียวครับ มีบทเรียนหลายอยา่งท่ีเราจะเรียนไดจ้ากผลไมเ้ปลือกแขง็ เช่นถัว่ลิสง

เจริญเติบโตงอกงาม ภายใตดิ้นมืด เราเป็นคนอยา่งไร เราท าอยา่งไร เม่ือเราอยูแ่ต่ผูเ้ดียว จะพิสูจน์วา่เรา
จะท าอยา่งไรเม่ืออยูต่่อหนา้มนุษยท์ั้งหลาย ถัว่ลิสงมีรูปคด ๆ งอ ๆ เสมอ แต่ปกติมนุษยก์็เป็นเหมือนถัว่
ลิสง กล่าวคือมีใจคด ๆ งอ ๆ  เหมือนกนั มนุษยทุ์กคนมีบาปในชีวติของตนพระเจา้เท่านั้นท่ีจะท าใหเ้ขา
เป็นคนซ่ือตรงได ้

ผลไมเ้ปลือกแขง็บางชนิดมีล าตน้สูงมาก ดงันั้นคริสเตียนควรเป็นผูท่ี้อยูสู่งกบัพระคริสต ์
มะพร้าวเป็นผลไมเ้ปลือกแข็งท่ีน่าประหลาดมากชนิดหน่ึง มะพร้าวข้ึนเป็นตน้สูงมาก คนท่ีปีนเก่ง
เท่านั้นจึงจะตดัเอาลูกของมนัลงมาได ้ มะพร้าวมีเปลือกแข็ง หนาประมาณหน่ึงน้ิว แลว้มีกะลาแขง็มาก 
ขา้งในเป็นเน้ือและมีน ้าท่ีหวานอร่อย มะพร้าวแต่ละทะลายมีน ้าหนกัหลายกิโลกรัม แต่ถึงกระนั้นยงั
สามารถแขวนอยูไ่ดด้ว้ยกา้นเล็ก ๆ แมพ้ายกุไ็ม่สามารถท าใหม้ะพร้าวหล่นลงมาเองไดง่้าย ๆ หรือถา้
หล่นลงมาลูกของมนัก็มกัไม่แตกง่าย ๆ ดงันั้นคริสเตียนตอ้งทนทานต่อพายขุองชีวิต แต่จะยงัติดอยูก่บั
ตน้ไมแ้ห่งชีวิตคือพระเยซูคริสต ์เราเรียกมะพร้าววา่ตูเ้ยน็ของพระเจา้ เพราะวา่เม่ือเราผา่มะพร้าวออกน ้า
มะพร้าวจะเยน็กวา่อากาศภายนอก และน ้ามะพร้าวหวานและช่ืนใจ คริสเตียนทุก ๆ คนควรมีจิตใจอ่าน
หวาน ผลไมเ้ปลือกแขง็แทบทุกชนิดมกักินมนัและอร่อยมาก และมีราคาดีในตลาดเสมอ คริสเตียนก็
เหมือนกนัมีค่ามาก ท่านมีค่ามากเท่าไร? 
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บทที ่13 ใบไม้ 

ท. ขา้พเจา้รู้สึกแปลกใจมากท่ีเห็นตน้ไมง้อกและผลิใบออกมา ท่านทราบเร่ืองราวของใบไม้
อยา่งไร ท่านไดรั้บบทเรียนอยา่งไรบา้งจากใบไม?้ 

ว. พระเจา้เท่านั้นท่ีทรงสามารถสร้างใบไมไ้ด ้ ใบไมแ้ต่ละใบมีชีวติ ใบไมทุ้ก ๆ ใบเกิดมาเพื่อ
ตาย หากวา่ตน้ไมไ้ม่มีใบเลยมนัจะไม่ออกผล เราไม่สามารถอธิบายความลึกลบัของใบไมไ้ด ้แต่อยา่งไร
ก็ตามเม่ือใบไมไ้ดรั้บแสงแดด อากาศและน ้าจากราก ใบไมจ้ะท าส่ิงเหล่านั้นเป็นอาหาร ซ่ึงจะส่งเขา้ไป
ในผลไมท่ี้เราชอบรับประทานใบไมข้องตน้ไมบ้างชนิด ช่วยปรุงแกงใหมี้รสอร่อยข้ึนแทจ้ริงเรากิน
ใบไมข้องผกัธรรมดา เช่นผกัดาดและกะหล ่าปลี และตน้หอม 

ท. มีใบไมส้ักก่ีใบในหน่ึงตน้? 
ว. ขา้พเจา้ไม่เคยนบั ใบไมมี้เป็นพนั ๆ หม่ืน ๆ ใบ ข้ึนอยูก่บัขนาดแห่งล าตน้ของมนั และโปรด

จ าไวด้ว้ยวา่ใบไมทุ้ก ๆ ใบไม่เหมือนกนัเลยจนใบเดียว ถูกแลว้ ท่านพดูวา่ใบมะม่วงก็ไม่เหมือนใบส้ม 
ยิง่กวา่นั้นไม่มีใบมะม่วงสองใบท่ีเหมือนกนั น่ีเป็นเร่ืองจริงส าหรับตน้ไมทุ้กชนิด ท่านลองไปส ารวจดู
ดว้ยตนเองเถิด น่าประหลาดใจมิใช่หรือ? และท านองเดียวกนัมนุษยส์องคนรูปร่างหนา้ตาก็ไม่
เหมือนกนัเลย พระเจา้เท่านั้นท่ีทรงสามารถกระท าการอศัจรรยเ์ช่นน้ีได ้ แต่ถึงกระนั้นพระเจา้ทรง
เนรมิตเราทุก ๆ คนใหมี้ลกัษณะตามพระฉายาของพระองค ์

ใบไมมี้อายอุยูไ่ดไ้ม่นานนกั ใบไมอ้ยูไ่ดไ้ม่ก่ีสัปดาห์หรือก่ีเดือนแลว้มนัก็หล่นและแห้งตาย ใน
พระธรรมอิสยาห์ 64:6 เราอ่านดงัน้ีวา่ “พวกขา้พเจา้ทั้งหมดก็เห่ียวแหง้ไปเหมือนกบัใบไม”้ เราอยูใ่น
โลกน้ีประเด๋ียวเดียวไม่ก่ีปี หรืออาจอายยุนืถึงเจด็สิบหรือแปดสิบปีหรือมากกวา่นั้น แต่มนุษยเ์ราไม่ใช่
ตายเหมือนใบไมห้รือตายอยา่งสัตวเ์ดรัจฉาน ซ่ึงเป็นการตายโดยไม่มีความหวงัใด ๆ ทั้งส้ิน พระเยซู
ตรัสวา่ “ผูใ้ดเช่ือวางใจในเรา เขาจะไม่ตายเลย แต่จะมีชีวิตนิรันดร์” ท่านมีชีวตินิรันดร์แลว้หรือ? 
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บทที ่14 ร่างกายของเรา 

ท. ท่านเคยบอกแลว้วา่มนุษยเ์ราต่างกบัสัตวแ์ละตน้ไม ้ ขอช่วยกรุณาช้ีแจงให้เราทราบวา่ 
ร่างกายของเราน้ีมีบทเรียนสอนใจอยา่งไรบา้ง? 

ว. เราควรจะขอบพระคุณพระเจา้หลายประการ พระเจา้ทรงเนรมิตอวยัวะทุกส่วนในร่างกาย
ของเราน้ีลว้นแต่ถูกตอ้งทั้งส้ิน 

เราควรขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับฟันท่ีเขา้คู่กนัได ้ ท่านไม่ไดท้  าอะไรเลยแก่ฟัน และคุณแม่
ของท่านก็ไม่ไดท้  าอะไรใหแ้ก่ฟันของท่าน พระเจา้เป็นผูป้ระทานฟันเหล่าน้ีใหแ้ก่เรา 

ท่านเคยนึกขอบพระคุณพระเจา้บา้งไหมท่ีพระเจา้ทรงเนรมิตจมูก บนใบหนา้ใหจ้มูกของท่าน
หนัลงขา้งล่าง? ถา้บงัเอิญจมูกของท่านหนักลบัข้ึนขา้งบน ทุกคร้ังท่ีฝนตก ท่านคงจะส าลกัน ้าตาย 
เพราะน ้าฝนไหลเขา้เตม็จมูกและทุกคร้ังท่ีท่านจาม ก็คงจะพดัเอาหมวกของท่านปลิวไป 

พระเจา้ทรงใหต้าของเราตั้งอยูใ่นโพรงลึกมีกระดูกแขง็ไวป้้องกนั และมีคิ้วเพื่อคอยดกัจบัฝุ่ น 
แต่ถึงกระนั้นมีก่ีคนในพวกเราท่ีนึกขอบพระคุณพระเจา้ท่ีทรงป้องกนัรักษาตาของเราใหป้ลอดภยั
เช่นน้ี? นอกจากนั้นพระองคย์งัซ่อนหวัใจ ซ่ึงเป็นอวยัวะส าคญัท่ีสุดของร่างกายไวภ้ายในกระดูกซ่ีโครง 
ซ่ึงเป็นเหมือนลูกกรงเหล็ก และมีแขนเพื่อป้องกนัอีกชั้นหน่ึง แต่โดยมากเราก็มกัรู้สึกเฉย ๆ และลืม
ขอบพระคุณพระเจา้ 

ท. อะไรท่ีท าใหห้วัใจเตน้? 
ว. นัน่เป็นปัญหาท่ียุง่ยากแก่นายแพทยต์ั้งแต่เร่ิมแรก มีวาระหน่ึงในชีวิตของทารกท่ียงัไม่คลอด

จากครรภม์ารดาหวัใจของเด็กยงัไม่เตน้ หวัใจเพิ่งจะก่อเป็นรูปร่างข้ึนเท่านั้น คร้ันแลว้วนัหน่ึง หวัใจนั้น
แมว้า่ยงัเล็กอยูก่็เร่ิมเตน้เป็นคร้ังแรก เหตุไรหวัใจจึงท างานเช่นนั้น? แม่หรือพ่อของทารกนั้นไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัหวัใจเลย แน่นอน เด็กมิไดเ้จตนาท่ีจะบงัคบัหวัใจใหเ้ตน้ พระเจา้เป็นผูใ้ห้หวัใจเร่ิมเตน้ 
และเป็นพระเจา้เท่านั้นท่ีจะใหห้วัใจหยดุเตน้ พระเจา้ผูส้ร้างหวัใจ และเป็นผูท้รงให้หวัใจเร่ิมเตน้ และ
เป็นผูใ้หห้วัใจหยดุเตน้ พระองคท์รงมีพระประสงคท่ี์จะใหเ้รามอบดวงใจของเราน้ีถวายแด่พระองคเ์จา้ 

ขอ้พิสูจน์อีกอยา่งหน่ึงคือ พระเจา้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงใหมี้ระบบการหล่อล่ืนใน
ร่างกายของเรา ร่างกายของเราน้ีมีขอ้ต่อหลายแห่ง เช่นขอ้ศอก หวัเข่า ขอ้มือ ล าคอ สมมุติวา่พวกเรา
จะตอ้งห้ิวกระป๋องน ้ามนัมาใส่ท่ีขอ้ต่อ เราจะตอ้งมีงานเพิ่มข้ึนอยา่งมากมาย เราอาจลืมบางขอ้ แลว้มนั
จะออกเสียงดงัและแขง็ท่ือ จะมีใครนอกจากพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยูซ่ึ่งทรงสามารถจดัการใหข้อ้ต่อ
ของเราทุกขอ้มีน ้ามนัหล่อล่ืนอยูต่ามปกติ 
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แลว้นอกจากนั้นระบบการสูบฉีดโลหิตพิสูจน์วา่พระเจา้ทรงมีแผนการส าหรับร่างกายของเรา 
โลหิตไหลผา่นปอดเพื่อรับอากาศออ๊กซิเจน โลหิตจะตอ้งไหลผา่นกะเพาะเพื่อรับอาหาร โลหิตตอ้ง
ไหลผา่นตบัและไต เพื่อช าระใหบ้ริสุทธ์ิ มีเส้นโลหิตยาวประมาณ 20 กิโลเมตรไปทัว่ร่างกาย ดงันั้น
พระเจา้ไดเ้นรมิตเคร่ืองสูบท่ีมหศัจรรย ์ ท่ีจะสูบฉีดโลหิตไปทัว่ร่างกาย ไม่ตอ้งมีคนเฝ้าหวัใจ แต่หวัใจ
ท างานตลอด 24 ชัว่โมง 
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บทที ่15 บทสรุป 

ท. ตน้ไมแ้ละสัตวเ์จริญโตใหญ่ข้ึนดีข้ึนและเป็นประโยชน์มากข้ึนหรือ? 
ว. เปล่าหรอก ทุก ๆ ส่ิงในโลกก าลงัมีสภาพท่ีเส่ือมลงทุกทีไปตามอายขุองมนั ตอนแรก ๆ 

ตน้ไมจ้ะใหผ้ลใหญ่หวานอร่อย แต่เม่ือตน้ไมน้ั้นผลิตผลฤดูแลว้ฤดูเล่าผลก็เล็กลง และรสก็ไม่ค่อย
หวาน ตวัอยา่งเช่นมะเขือเทศท่ีเคยออกผลโต น ้ามาก อร่อยน่ารับประทาน จะกลายเป็นมะเขือเทศชนิด
ท่ีไมมี่รสดี ถา้หากวา่ชาวสวนจะไม่ระมดัระวงัให้จงดี สัตวเ์ล้ียงของเราจะไม่เจริญเติบโตใหญ่และ
สวยงาม หากวา่เราใหอ้าหารและพิทกัษรั์กษามนัไม่ดี ทารกท่ีเกิดจากพอ่แม่ซ่ึงเป็นปราชญจ์าก
มหาวทิยาลยั จะกลายเป็นคนโง่เง่าเต่าตุ่นหรืออาจกลายเป็นมนุษยดุ์ร้าย เวน้แต่บิดามารดาจะไดอ้บรม
สั่งสอนและใหค้วามอารักขาอยา่งดีเลิศ ไม่มีอะไรเลยท่ีปล่อยไวต้ามธรรมชาติจะดีข้ึนเองไดใ้นชีวติน้ี 
แต่ตรงกนัขา้มกลบัเลวลง 

ท. เม่ือเป็นเช่นน้ีหลกัววิฒันาการจริงหรือ? 
ว. ไม่ใช่เด็ดขาด ทฤษฎีของววิฒันาการสอนวา่ ชีวติมาจากสัตวแ์ซลล ์ ๆ เดียว ท่ีมีชีวติแหวก

วา่ยอยูใ่นทะเล และหลงัจากเวลาผา่นมาหลายลา้นปี เซลลต์วัน้ีก็ข้ึนมาอยูบ่นบก เลยกลายเป็นสัตวบ์ก 
เม่ือเป็นสัตวบ์กอยูน่านเขา้ก็กลายเป็นสัตวใ์หญ่ข้ึน จนในท่ีสุดกลายเป็นลิงแลว้ลิงก็กลายเป็นมนุษย ์
เป็นแต่เพียงทฤษฎี ค าวา่ทฤษฎีหมายความวา่ ความเห็นซ่ึงพิสูจน์ไม่ไดว้า่เป็นจริง บางคนก็พดูถึง
ววิฒันาการประหน่ึงวา่เป็นเร่ืองจริง ต าราในโรงเรียนบางเล่มอาจบอกวา่เป็นความจริง แต่การเขียนนั้น
ไม่พิสูจน์วา่เป็นความจริง สัตวช์นิดเดียวกนัท่ีเราเห็นทุกวนัน้ี ก็มีผูค้น้พบซากสัตวน์ั้นจมหินอยูเ่ป็น
เวลานาน - นานมาแลว้ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์สอนเราวา่ เม่ือปฐมเดิมนั้นพระเจา้ทรงเนรมิตสัตวป่์าบนแผน่ดิน ตาม
ชนิดของมนัและววั ควายตามชนิดพืชพนัธ์ุของมนั และสรรพสัตวเ์ล้ือยคลานบนแผน่ดินตามพืชพนัธ์ุ
ของมนั และพระเจา้ทรงเนรมิต “สร้างมนุษยต์ามพระฉายาของพระองค”์ 

พระเจา้ทรงกระท าส่ิงท่ีน่าประหลาดมหศัจรรยห์ลายส่ิงหลายประการ ดงัท่ีเราไดอ่้านมาแลว้ใน
หนงัสือเล่มน้ีก็ดี และท่ีอ่ืน ๆ อีกหลายพนัเร่ืองก็ดี ซ่ึงเราไม่มีท่ีพอจะกล่าวในเล่มน้ี เหตุไรพระเจา้ทรง
เนรมิตสร้างส่ิงเหล่าน้ีข้ึนมา? ทั้งน้ีก็เพื่อเราจะไดถ้วายพระเกียรติและปฏิบติัพระองค ์ ท่านเตม็ใจจะ
ถวายพระเกียรติและปฏิบติัพระองคด์ว้ยหรือ? 


