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พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่จริง! 

อ่านตรงนีก่้อน 

การท่ีท่านจะรู้วา่ “พระเจา้ทรงพระชนมอ์ยู”่ จริงหรือไม่นั้นท่านไม่จ  าตอ้งเป็นอาจารย์
มหาวทิยาลยัซ่ึงมีปริญญาพว่งทา้ยยาวเหยยีดหรอก 

ท่านคิดวา่ บุคคลท่ีสามารถเขา้ใจวา่พระเจา้มีจริงนั้น จะตอ้งเป็นบุคคลในระดบัอาจารย์
มหาวทิยาลยั ซ่ึงมีปริญญาพว่งทา้ย ยาวเหยยีดกระนั้นหรือ? ขา้พเจา้ขอตอบวา่ไม่จ  าเป็นหรอก 

เพราะสรรพส่ิงทั้งหลายในโลกน้ี ก็ไดส้ าแดงถึงฝีพระหตัถข์องพระองคอ์ยา่งแจ่มชดั ตระหนกั
แน่แก่ใจของมนุษยทุ์กคนวา่ มีพระผูท้รงสร้าง เพียงแต่ท่านจะมองดู ผนืแผน่ดินและทอ้งทะเล ดูหมู่นก
ในอากาศและสิงสาราสัตวต์ามพื้นดิน ฤดูร้อนและฤดูหนาว กลางวนัและกลางคืน ส่ิงเล็กนอ้ยเพียงธุลี
จนถึงส่ิงใหญ่โตมโหฬาร ต่างประกอบกนัข้ึนเป็นคณะนกัร้องของพระเจา้ ประสานเสียงกระตุน้เตือน
ท่านใหย้อมรับถึงพระปัญญาอนัเลิศประเสริฐ และฤทธานุภาพของพระเจา้ผูท้รงสร้าง 

จงแหงนดูทอ้งฟ้า จงกม้หนา้ดูพื้นดิน จงมองไปรอบ ๆ หรือจะมองไปทางไหนก็ตาม ท่านจะ
พบกบัพยานหลกัฐานอนัสมบูรณ์ของพระเจา้ ดูซิ ตน้หญา้จ านวนมากมายเหลือคณานบัก าลงัชูยอดของ
มนั เพื่อท่ีจะเป็นพยานถึงผูไ้ดป้ลูกมนัข้ึนมา เม็ดฝนจ านวนลา้น ๆ ท่ีตกลงมายงัพื้นโลก ก็ส าแดงถึง
ความเมตตากรุณาอนัใหญ่หลวงของพระผูท้รงบนัดาล นกนานาชนิด บินวนเวยีนไปมา ปกคลุมอยู่
เหนือฟากฟ้า ขบักล่อมเสียงเพลงอนัไพเราะอยา่งไม่รู้จกัเหน็ดจกัเหน่ือย ก็เพื่อจะส าแดงถึงฤทธ์ิอ านาจ
อนัไม่มีขีดจ ากดัของพระองคใ์นการออกแบบสร้างสรรค ์ และไม่วา่ท่านจะใชก้ลอ้งจุลทรรศน์หรือ
กลอ้งโทรทรรศน์ เพื่อท่ีจะส ารวจดูส่ิงเหล่าน้ี ค  าตอบท่ีไดก้็ยงัคงเหมือนเดิม คือพระเจา้เป็นผูท้รงสร้าง 

แต่ยงัมีพยานหลกัฐานท่ีส าคญัอีกช้ินหน่ึง ซ่ึงถือไดว้า่เป็นส่ิงมหศัจรรยสุ์ดยอด ในสรรพส่ิงท่ี
ไดท้รงสร้าง พยานหลกัฐานช้ินนั้นคือ ร่างกายมนุษย ์

ร่างกายของมนุษยส์ าแดงถึงหตัถกิจอนัประเสริฐเลิศของพระเจา้อยา่งเด่นชดัท่ีสุด มนุษย์
สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มทุกชนิดไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม มนุษยมี์เรือนร่างท่ีไดส้ัดส่วนท่ีสุด 
มนุษยมี์ความสามารถเป็นเลิศ ทั้งร่างกายและสติปัญญา น่ีแหละ คือส่ิงท่ีเราเรียกวา่ ร่างกายมนุษย ์

เราจะวา่อยา่งไรกนั เรายงัจะตอ้งการพยานหลกัฐานอะไรอีกหรือ ร่างกายมนุษยซ่ึ์ง
ประกอบดว้ยส่ิงมหศัจรรยเ์หลือท่ีจะคณานบั ก็น่าจะเพียงพอแลว้ไม่ใช่หรือ 

ท่านผูมี้ปัญญา เม่ือท่านเขา้ใจส่ิงเหล่าน้ีแลว้ ท่านยงัจะไม่ยอมสนใจพระเจา้อีกหรือ ในเม่ือทั้ง
ฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดินโลกก็ประกอบไปดว้ยพระหตัถกิจของพระองค ์ ท่านอาจจะไม่สนใจในเพื่อนฝงู 
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ไมใ่ยดีในความรู้ ชงัน ้าหนา้ตวัท่านเอง ไม่เอาใจใส่กบัอาหารการกิน แต่ท่านจะไม่เอาใจใส่กบัพระเจา้
ไดอ้ยา่งไร เพราะวา่พระเจา้ทรงเป็นความสวา่ง... เป็นชีวิต...เป็นความรัก...ฯลฯ 

หวงัวา่ หนงัสือเล่มน้ีจะช่วยใหต้าของท่านสวา่งข้ึน พอท่ีจะยอมรับความจริงของพระองค ์
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หัวแม่มอืของเรา 

ขา้พเจา้จะบอกท่านวา่ ทุก ๆ คร้ังท่ีท่านยกมือของท่านข้ึนดู ท่านควรท่ีจะโคง้คารวะ และ
ขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับเคร่ืองมืออนัน่าพิศวง ซ่ึงติดสนิทอยูก่บัขอ้มือท่าน เพราะวา่ท่านจะไม่
สามารถหาเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรอนัไหนในโลก ท่ีมีประสิทธิภาพพอจะน ามาเปรียบกบัหวัแม่มือของ
ท่านไดเ้ลย ไม่วา่จะเป็นเร่ืองความช านาญงาน ความคล่องตวั และการใชป้ระโยชน์ 

ขอใหเ้รามาพิจารณาถึงประสิทธิภาพของมือ ในการท าส่ิงต่าง ๆ มือสามารถท าส่ิงท่ีเล็กและ
ละเอียดท่ีสุด จงสังเกตดู ช่างนาฬิกา ช่างเจาะเหล็ก ช่างศิลป์ บุคคลเหล่าน้ีจะตอ้งมีความสามารถมากใน
งานท่ีจะตอ้งใชค้วามพิถีพิถนัเหล่านั้น แต่ถา้เขาไม่มีมือท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบังานชนิดนั้นแลว้ 
เขาก็จะไม่มีวนัท าไดเ้ลย นกัดนตรีก็ดี เสมียนพิมพดี์ดก็ดี ช่างเคร่ืองกลก็ดี จะตอ้งมีมือท่ีมีความสามารถ
และช านาญจริง ๆ 

พดูถึงเร่ืองความแขง็แรง มือก็เป็นส่ิงท่ีแขง็แรงดว้ยเหมือนกนั เราจะเห็นวา่ ช่างไม ้ชาวนา คน
ขดุคู และช่างก่อตึก เขาเหล่าน้ีจะตอ้งใชมื้อท่ีแขง็แรงมากในท างานของเขา ขา้พเจา้อยากจะถามท่านวา่ 
ท่านเคยสัมผสัมือกบัคนท่ีมีอาชีพเหล่าน้ีบา้งไหม ท่านรู้ไหมวา่ มีบางคนท่ีมือของเขาแขง็ราวกบัคีม
เหล็กทีเดียวล่ะ แต่อยา่งไรก็ตาม ไม่วา่จะเป็นงานหนกัหรืองานเบา งานหยาบ หรืองานประณีต มือก็
พร้อมเสมอท่ีจะปรับตวัของมนัใหเ้หมาะสมกบังานชนิดนั้น ๆ 

ท่านเห็นแลว้หรือยงัวา่ มือของเราไดรั้บการออกแบบมาอยา่งน่าอศัจรรยจ์ริง ๆ ทีน้ีขอใหเ้รามา
พิจารณากนัสักนิดหน่ึงถึงกลา้มเน้ืออนัทรงประสิทธิภาพซ่ึงควบคุมการท างานของมือ กลา้มเน้ือเหล่าน้ี
ไม่ไดอ้ยูใ่นบริเวณฝ่ามือ หรืออยูบ่ริเวณรอบ ๆ น้ิวมือ เพราะถา้เช่นนั้นแลว้ หากเราใชมื้อบ่อย ๆ 
กลา้มเน้ือจะเจริญเติบโตและแขง็แรงข้ึนซ่ึงก็จะเป็นผลให้มือหนามาก  และเช่ืองชา้ไม่ทนัการ แต่ช่างน่า
อศัจรรยจ์ริง ๆ ท่ีกลา้มเน้ือของมือกลบัไปอยูบ่ริเวณปลายแขนโดยมีเส้นเอน็ (Tendon) ท่ีแขง็แรง
เช่ือมต่อกบัมือและน้ิวทั้งหา้ ใครล่ะท่ีเป็นผูว้างแผนการอนัประเสริฐเช่นน้ี ทีน้ีเรามาพดูกนัถึงเร่ืองหวั
แมมื่อ ใครล่ะท่ีเป็นผูอ้อกแบบหวัแม่มือ แน่นอนท่ีสุดถา้มีผูอ้อกแบบบุคคลผูน้ั้นจะตอ้งเป็นนกั
ประดิษฐท่ี์ยิง่ใหญ่ท่ีสุด ตลอดทุกยคุทุกสมยัเราจะท าอะไรไดบ้า้งถา้เราไม่มีหวัแม่มือ ขา้พเจา้ขอบอก
ท่านวา่ “น้ิวโป้ง” ของเราน้ีแหละท่ีเป็นกุญแจส าคญัท่ีน าไปสู่ความเจริญกา้วหนา้ เป็นบิดาแห่งเคร่ืองมือ 
เป็น “ยาด า” แห่งการผลิต ก็หากปราศจากหวัแม่มือแลว้ โลกแห่งเคร่ืองจกัรกลสมยัใหม่จะไม่มีวนั
เกิดข้ึนไดเ้ลย 

มือของท่านสามารถซ่อมแซมตวัของมนัไดด้ว้ย เม่ือท่านท ามีดบาดมือตวัเอง หรือตอกตะปู
พลาดไปถูกเอาน้ิวมือ หรือเม่ือท่านเอามือไปจบัอะไรก็ตามท่ีร้อน จนท าใหมื้อของท่านไหมพ้อง ท่านรู้
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ไหมวา่ มือของท่านจะรีบซ่อมแซมและบ าบดัความเสียหายท่ีจะเกิดแก่มนัอยา่งทนัทีทนัใด โดยในตอน
แรก บริเวณท่ีไดรั้บบาดเจบ็จะเกิดอาการปวดแสบปวดร้อน หรือระบม ท าใหท้่านไม่สามารถใชม้นัได้
มากนกั ต่อจากนั้นมนัจะสร้างเคร่ืองป้องกนัข้ึนอยา่งเร่งรีบ เพื่อปกคลุมบริเวณท่ีไดรั้บบาดเจบ็นั้น ท่ีเรา
เรียกวา่ “แผลตกสะเก็ด” (scab) และในบริเวณใตแ้ผลตกสะเก็ดนั้น มีคนงานตวักระจ๋ิวท่ีมองเห็นไม่ได้
ดว้ยตา ก าลงัท างานอยูอ่ยา่งคล่องแคล่ว เพื่อท่ีจะขนเอาเซลท่ีถูกท าลายไปทิ้งเสีย และล าเลียงเอาเซลล์
ใหมเ่ขา้มาแทนท่ีเป็นระบบการท างานท่ีน่าท่ึงจริง ๆ และในเวลาไม่นานนกั ความเสียหายก็ไดรั้บการ
บ าบดั และมือของท่านก็จะหายเป็นปกติเหมือนกบัไม่มีอะไรเกิดข้ึนเลย 

ในชัว่ชีวติของขา้พเจา้ ขา้พเจา้อยากจะเห็นนกัประดิษฐร์ถยนตแ์บบท่ีมีกลไก สามารถ
ซ่อมแซมและบ าบดัความเสียหายไดเ้ช่นเดียวกบัมือของมนุษย ์ คราวน้ีหนัมาพิจารณาเล็บมือของท่าน
บา้ง ขอใหท้่านตอบปัญหาท่ีขา้พเจา้จะถามท่านสักสองสามขอ้ ขอ้แรก “เล็บมือของท่าน เป็น
ส่ิงประดิษฐท่ี์ล ้าเลิศใช่ไหม?” ขอ้สอง “สมมุติวา่ ท่านสามารถออกแบบส่วนต่าง ๆ ในร่างกายของท่าน 
ท่านจะออกแบบปลายน้ิวมือของท่านเป็นรูปใด? อยา่งไร? ท่านเห็นแลว้หรือยงัวา่ เล็บมือจะตอ้งแขง็
พอสมควร ถึงกระนั้นท่านก็ยงัไม่สามารถท่ีจะน าเอากระดูกมาไวต้อนปลายของน้ิวได ้ เพราะกระดูกจะ
ท าใหผ้วิหนงัถลอก แต่เล็บท่ีเป็นเล็บของท่านเด๋ียวน้ี เป็นส่ิงท่ีน่าอศัจรรยจ์ริง ๆ เล็บมีคุณสมบติัคือ แขง็
และสวยงาม นอกจากน้ียงัมีคุณสมบติัพิเศษอีกอยา่งหน่ึงคือ เล็บไม่รบกวนความรู้สึกอนัแผว่เบาของ
การสัมผสั และขอ้ท่ีสาม ท่ีขา้พเจา้จะถามท่านคือ ถา้ท่านไม่มีเล็บมือ ท่านจะเอาอะไรเกา” 

มีระบบต่าง ๆ มากมายท่ีอยูใ่นมือของเรา ไดแ้ก่ ระบบการท าความร้อนโดยเลือด “อุ่น” ระบบ
การท าความเยน็โดยต่อมเหง่ือ นอกจากน้ีก็ยงัมีระบบประสาทท่ีช่วยในการท างานของกลา้มเน้ือ และ
ช่วยใหร้ะบบต่อมน ้าเหลืองผลิตน ้าเหลืองข้ึนหล่อเล้ียงขอ้ต่อ เราจึงไม่ตอ้งเป็นห่วงวา่มือของเราจะขาด
แคลนน ้ามนั เพราะเพียงแต่เรากินอาหารให้เพียงพอทุกวนั มือก็จะผลิตน ้ามนัออกมาหล่อเล้ียงตวัของ
มนัเอง โดยอตัโนมติั 

ท่านเคยไดส้ังเกตบา้งหรือไม่วา่ ผวิหนงัท่ีฝ่ามือของท่านนั้นมีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากผวิหนงั
ตอนหลงัมือ ผวิหนงัท่ีฝ่ามือนั้นไม่ล่ืน ท าใหเ้ราสามารถจะจบัยดึส่ิงต่าง ๆ ไวไ้ด ้ ส่วนขนท่ีหลงัมือมีไว้
เพื่อใชป้ระโยชน์เช่นกนั คือเป็นสัญญาณเตือนภยัใหแ้ก่มือ 

แน่นอนทีเดียว ความมหศัจรรยใ์นมือของเรา ยอ่มจะน าใหเ้ราคิดถึงช่างประดิษฐผ์ูเ้ยีย่มยอด คือ
ไม่ไดเ้กิดข้ึนเองเป็นแน่แต่มือไดรั้บการออกแบบมาเป็นอยา่งดี และผูท่ี้ออกแบบก็คือพระเจา้ พระเจา้ได้
ทรงสร้างมือของเราข้ึนมา ใหท้  าหนา้ท่ีท่ีส าคญัสุดยอดคือ ใชใ้นกิจการท่ีพระองคพ์อพระทยั 



 7 

ขบวนรถพ่วงในร่างกายของท่าน 

(ระบบวงจรโลหิต) 
เป็นความจริงทีเดียวท่ีจะกล่าววา่ การศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบัชีวตินั้น ส่ิงส าคญัอนัหน่ึงท่ีจะเวน้

เสียมิไดก้็คือ การศึกษาถึงร่างกายอนัน่าพิศวงท่ีเราอาศยัอยู ่ ร่างกายของมนุษยน์ั้นเป็นองคป์ระกอบของ
ส่ิงมหศัจรรยจ์  านวนนบัลา้น ๆ ส่ิง ซ่ึงถา้จะเปรียบเทียบกบัเคร่ืองจกัร ก็เป็นเคร่ืองจกัรท่ีทรง
ประสิทธิภาพท่ีสุด และท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งสมบูรณ์ท่ีสุดดว้ย 

ในปัจจุบนั นกัเรียนทุกคนรู้ดีวา่ ร่างกายของคนเราด ารงอยูไ่ดด้ว้ยวงจรของ ๆ เหลวชนิดหน่ึง
เรียกวา่ โลหิต ซ่ึงมีอยูใ่นร่างกายประมาณ 6 ควอ้ต (Quart) โลหิตมีความส าคญัมากเท่า ๆ กบัชีวติเพราะ
ถา้ปราศจากโลหิต ชีวติจะอยูไ่ดอ้ยา่งไร โลหิตมีหนา้ท่ีถึงพนัประการ แต่หนา้ท่ีส่วนใหญ่ของมนัยงัไม่มี
ใครสามารถเขา้ใจได ้

เราพอจะเปรียบเทียบเร่ืองการไหลเวยีนของโลหิตในร่างกายไดก้บัขบวนรถไฟท่ียาวมากจนไม่
มีท่ีส้ินสุด รถไฟขบวนน้ีประกอบดว้ยรถตู ้ (คือเม็ดโลหิตแดง) ถึง 25 ลา้นลา้นตู ้ (เมด็) ใช่ น่ี เป็นตวั
เลขท่ีถูกตอ้ง วิง่ในลกัษณะวนเวยีนบนทางรถไฟ (คือระบบวงจรโลหิต) อนัประกอบดว้ยทางแยก ทาง
ยอ่ยมากมายนบัรวมกนัเป็นระยะทางถึงหน่ึงหม่ืนไมล ์ (บางคนก็วา่ 5 หม่ืนไมล)์ โอ แทบไม่น่าเช่ือท่ี
ระบบวงจรโลหิตของเราใหญ่โตกวา่ บริษทัรถไฟท่ีใหญ่โตท่ีสุดของโลก 3 บริษทัรวมกนัเสียอีก 

ทีน้ีเรามาเร่ิมเร่ืองของเมด็โลหิตแดง ซ่ึงเคล่ือนเขา้ไปอยูใ่นโรงสูบ ท่ีเราเรียกวา่ หวัใจ และ
โลหิตแดงอีกนัน่แหละ ท่ีเขา้ไปอยูใ่นล าไส้เพื่อรับเอาอาหารท่ียอ่ยแลว้ น าไปเล้ียงส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย และเม่ือมนัท าหนา้ท่ีของมนัเสร็จเรียบร้อย ก็จะเคล่ือนขบวนเขา้โรงสูบคือ หวัใจ คราวน้ีหวัใจ
ก็ฉีดอยา่งแรง ดนัเอาขบวนรถไฟ (โลหิตด า) ออกมา และส่งต่อไปยงัปอด เพื่อจะไปรับเอาออกซิเจน 
ซ่ึงจะท าใหโ้ลหิตท่ีเสียกลบัใชก้ารไดอี้ก และท่ีปอดนั้นก็มีเน้ือท่ีกวา้งขวางมากคือประมาณ 370 ตาราง
หลา มีรางรถไฟสายสั้น ๆ อยูเ่ตม็ไปหมด พอท่ีจะใหข้บวนรถตูแ้ล่นเขา้ไปบรรทุกเอาออกซิเจนออกมา
ไดอ้ยา่งสบาย 

จากปอดก็กลบัไปสู่หวัใจอีกคร้ังหน่ึง และดว้ยแรงผลกัดนัท่ีรุนแรงกวา่เดิม ขบวนรถไฟ 
(โลหิตแดง) ก็จะพุง่ออกไปทุกทิศทางทั้งทางเหนือและทางใต ้ ทางเหนือวิง่ไปสุดเอาท่ีสมอง ส่วนทาง
ใตก้็ไปสุดเอาท่ีหวัแม่เทา้ ในตอนแรกรถไฟขบวนน้ีจะตอ้งผา่นอุโมงคใ์หญ่ และต่อไปก็เป็นอุโมงคเ์ล็ก
ลงไปตามล าดบั ในท่ีสุดก็มาถึงอุโมงคท่ี์เล็กมากจนรถตู ้(เมด็โลหิตแดง) จะตอ้งค่อย ๆ เรียงเด่ียวเขา้ไป
ทีละตู ้ ๆ และอตัราความเร็วของรถไฟซ่ึงแต่แรก คือในตอนออกจากอุโมงคใ์หญ่ท่ีหวัใจประมาณ 12 
น้ิว ต่อวนิาที กลบัลดลงเหลือประมาณ 1 น้ิว ต่อนาที คือคลานอยูใ่นอุโมงคท่ี์เล็กยิง่กวา่เส้นผม 
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แต่น่ีเป็นส่ิงท่ีดี และเป็นส่วนหน่ึงในแผนการของพระเจา้ดว้ย เพราะวา่การท่ีรถไฟเคล่ือน
ขบวนชา้ ๆ ผา่นอุโมงคเ์ล็ก ๆ ดงักล่าว เซลลข์องร่างกายท่ีก าลงัตอ้งการอาหาร ซ่ึงอยูต่ามทางรถไฟนั้น 
ก็ยดืตวัออกมารับเอาอาหารและออกซิเจน และเม่ือมนัหดตวักลบั มนัจะทิ้งของเสียและ
คาร์บอนไดออกไซดไ์วท่ี้รถตูสี้แดง (คือโลหิตแดง) ท่ีวา่งเปล่า 

ในไม่ชา้ อุโมงคก์็จะเร่ิมใหญ่ข้ึน และเม่ือมาถึงไต (Kidney) ก็พบกบัเส้นทางท่ีสับสนวุน่วายไป
หมด ขบวนรถไฟจึงเร่ิมทิ้งของเสียท่ีรับมาจากเซลลต่์าง ๆ ท่ีน่ี จากนั้นก็จะกลบัไปยงัหวัใจและปอดอีก
คร้ัง เพื่อไปถ่ายคาร์บอนไดอ๊อกไซดท่ี์เหลือออกทิ้งเสีย และแลว้การเดินทางอยา่งมีความสุขก็จะเร่ิมข้ึน
อีกคร้ังหน่ึง 

ถา้จะมองในดา้นอ่ืน ๆ ของระบบรถจกัรระบบน้ีแลว้จะเห็นวา่ นอกจากรถตูสี้แดงนบัลา้นตู้
เหล่านั้นแลว้ ยงัมีเมด็โลหิตท่ีท าหนา้ท่ีเป็นต ารวจอีกประมาณ 40 ลา้นลา้นเมด็ ขบัข่ีอยูบ่นพาหนะเรียง
กนัเป็นแนวยาว ซ่ึงคอยเฝ้าพิทกัษรั์กษาร่างกายอยูใ่นเคร่ืองแบบขาว เราจะเรียกเขาวา่ “เมด็โลหิตขาวผู ้
คุม้กนั” (Leucocytes guards) เพราะมีความส าคญัจริง ๆ 

เม่ือส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายเกิดความเดือดร้อนข้ึน ผูก้ลา้หาญเหล่าน้ีจะรุดไปยงับริเวณท่ี
เกิดเหตุทนัที โดยไม่คิดถึงชีวติของตวัเอง พวกเขาจะเขา้ไปโอบลอ้มศตัรูไว ้ และจะพิฆาตศตัรูทนัที ถา้
ท่านตอ้งการใหพ้วกเขาท าเช่นนั้น เท่าน้ีเองภยัอนัตรายก็หมดไปโดยส้ินเชิง และถา้หากมีอนัตราย
ร้ายแรงเกิดข้ึนกบัร่างกายต ารวจ “เคร่ืองแบบขาว” เหล่าน้ีจะใชว้ธีิการลึกลบัของเขา ทวกี าลงัใหม้ากข้ึน
จนเป็นจ านวนมหาศาล ส่ิงต่าง ๆ ท่ีท่านเห็นอยูน้ี่เป็นเพียงส่ิงเดียวเท่านั้นในบรรดาความมหศัจรรยข์อง
พระเจา้ 

แน่นอนทีเดียว จุดศูนยก์ลางของระบบรถจกัรทั้งหมด ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัท่ีสุดของร่างกาย คือ
หวัใจ “โอ คนงานของฉนั ท าไมเธอจึงเก่งอยา่งนั้น เธอท างานตลอดทั้งกลางวนัและกลางคืน ฤดูร้อน
และฤดูหนาว คนงานผูซ่ื้อสัตยข์องฉนั เธอยงัคงท างานใหก้บัฉนัไม่มีวนัหยดุวนัหยอ่น ในหน่ึงนาทีเธอ
เตน้ 70 คร้ังดว้ยจงัหวะท่ีสวยงามและสม ่าเสมอ ในปีหน่ึง ๆ เธอเตน้ถึง 40 ลา้นคร้ัง และถา้หากฉนัเอา
ใจใส่และพยายามรักษาใหเ้ธอใหส้บายอยูเ่สมอ อตัราความเร็วท่ีเธอเตน้จะลดลงเพียง 3 คร้ัง ในทุก
ระยะ 10 ปี หรือกวา่นั้น” 

หวัใจเป็นเคร่ืองสูบแบบง่าย ๆ แต่มีประสิทธิภาพท่ีสุดในโลกสามารถสูบฉีดโลหิต ซ่ึงถา้คิด
กนัจริง ๆ แลว้ ในวนัหน่ึง ๆ หวัใจจะท าหนา้ท่ีสูบฉีดโลหิตหนกัถึง 7 ตนัทีเดียว มนัไม่รู้จกัเหน็ดจกั
เหน่ือย มนัไม่เคยหยดุท างานเพื่อท่ีจะพกัผอ่น มนัจะท างานอยา่งซ่ือสัตยเ์ช่นน้ีเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 70 ปี 

และยงัมีเร่ืองราวมากกวา่น้ีอีก ส าหรับระบบรถจกัรระบบน้ี คือนอกจากจะเป็น “รถไฟเลือด” 
แลว้ ยงัเป็น “รถไฟไปรษณีย”์ อีกดว้ย ทุก ๆ วนัรถไฟขบวนน้ีจะล าเลียงข่าวสาร และค าสั่งต่าง ๆ ไปยงั
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อวยัวะทุกส่วนของร่างกาย ไม่เพียงเท่าน้ียงับรรทุกส่ิงอ่ืน ๆ ไปดว้ย เช่น ฮอร์โมน สารเคมีในร่างกาย 
โปรตีน ท่านเห็นแลว้หรือยงัวา่ มนัท าหนา้ท่ีต่าง ๆ มากมาย เป็นทั้งทหารบก ทหารเรือและเจา้หนา้ท่ี
สภากาชาด 

เอาละ ทีน้ีขา้พเจา้อยากจะขอร้องท่านใหมี้ความจริงใจกบัขา้พเจา้บา้ง ถา้หากขา้พเจา้จะถาม
ท่านวา่ ใครล่ะท่ีเป็นผูจ้ดัการระบบอนัมหศัจรรยร์ะบบน้ีข้ึนมา? ค าตอบเดียวท่ีท่านจะใหข้า้พเจา้ไดก้็คือ 
พระเจา้ พระองคเ์ป็นผูท้รงจดัระบบการท างานอนัน่าอศัจรรยร์ะบบน้ี 

พระองคท์รงไวซ่ึ้งสติปัญญาทั้งมวล ทรงไวซ่ึ้งอ านาจทั้งหมดและความรักทั้งส้ินรวมอยูใ่น
พระองค ์ เหล่าน้ีคือพระลกัษณะของพระเจา้ตามท่ีพระคมัภีร์ของพระองคไ์ดก้ล่าวไว ้ พระองคเ์ป็นพระ
เจา้ผูค้วรแก่การยกยอ่งสรรเสริญ ขา้พเจา้อยากจะทราบวา่ ท่านเคยส านึกถึงพระคุณของพระองค ์ และ
ถวายเกียรติยศแด่พระองคบ์า้งหรือไม่? 
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เรามตีา 2 ดวง 

เม่ือพดูถึงกลอ้งถ่ายรูปท่ีมีความเท่ียงตรง ขา้พเจา้ใคร่จะเรียนใหท้่านทราบวา่ ท่านก็มีกลอ้ง
ถ่ายรูปท่ีวเิศษสุดกบัตวัท่านแลว้ “ดวงตา” ยงัไงล่ะ ตามีคุณสมบติัพิเศษคือสามารถจบัภาพไดท้ั้ง
ส่วนกวา้ง ส่วนยาว และส่วนลึก เรามีตา 2 ดวงจึงท าใหเ้ราสามารถท่ีจะบอกไดว้า่ ส่ิงนั้นส่ิงน้ีอยูใ่กล ้
หรือไกลเพียงใดสามารถบอกไดว้า่วตัถุนั้น ๆ ก าลงัเคล่ือนท่ีเขา้มาหรือเคล่ือนท่ีออกไป แน่นอนท่ีสุด
ความยุง่ยากจะเกิดแก่เรามากมาย หากเราไม่มีความสามารถเช่นน้ี เราอาจจะกระแทกเขา้กบัประตูหรือ
เดินตกบนัไดหรือเดินชนโน่นชนน่ี และแมแ้ต่จะป้อนอาหารเขา้ปากตวัเอง ก็จะท าไดไ้ม่ง่ายนกั 
ขอบพระคุณพระเจา้ท่ีพระองคท์รงโปรดประทานตา 2 ดวงใหแ้ก่เรา 

ท่านเคยพิจารณา ถึงความสามารถอนัน่าอศัจรรยใ์จ ในการป้องกนัตวัเองของตาหรือไม่ ท่าน
เห็นไหมวา่ ต าแหน่งของตาอยูบ่ริเวณตอนหนา้ของศีรษะ ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีอาจไดรั้บอนัตรายไดง่้ายแต่
ตากย็งัคงรักษาความปลอดภยัไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

ท าไมตาจึงไม่ไดรั้บอนัตราย? ก็เพราะวา่ มนัมีลกัษณะเวา้ มีกระบอกตาซ่ึงประกอบดว้ยกระดูก
เล็ก ๆ 7 ช้ิน วางประสานกนัอยา่งเหมาะเจาะ ท าหนา้ท่ีป้องกนัดวงตา ไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ีบริเวณ
เหนือตาข้ึนไป ก็มีขนตาและคิ้วคอยดกัจบัฝุ่ นละอองและป้องกนัเหง่ือท่ีจะไหลลงมาสู่ตา อาจจะมีบาง
ท่านท่ีคิดวา่ ขนตาและคิ้วเป็นเพียงส่ิงท่ีไวเ้พื่อความสวยงามเท่านั้น ขา้พเจา้ขอบอกวา่ “ไม่ใช่อยา่งนั้น” 
ทั้งคิ้วและขนตามีไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ แต่ถา้หากท่านจะพูดวา่ “มีไวเ้พื่อความสวยงามดว้ย” ละก็ ขา้พเจา้
ก็จะไม่เถียงเลย 

ในดวงตาแต่ละดวง มีเคร่ืองป้องกนัลมท่ีสะอาด มีประสิทธิภาพและน่ามหศัจรรยม์าก ทุกคร้ัง
ท่ีท่านกะพริบตา แน่นอนเปลือกตาจะปิดลง แต่ไม่เพียงเท่านั้น ภายในดวงตาของท่านยงัมีน ้าไหล
ออกมาหล่อเล้ียง เป็นน ้ายาฆ่าเช้ือโรคชนิดท่ีปรุงไวเ้ป็นพิเศษ เพื่อท่ีจะช าระลา้ง “หนา้ต่างแห่งจิตใจ” 
ของท่าน และแลว้น ้าตาท่ีฝุ่ นละอองปนอยูน่ั้น ก็จะไหลออกจากดวงตา ผา่นทางท่อพิเศษลงมายงัจมูก 
ซ่ึงจมูกก็จะท าหนา้ท่ีรวบรวมอีกทีหน่ึง และในไม่ชา้ฝุ่ นละอองเหล่านั้นก็จะถูก “สั่ง” หรือ “แคะ” ออก 

เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจจริง ๆ แต่เราจะตอ้งอศัจรรยใ์จเป็นท่ีสุด เม่ือไดพ้ิจารณาถึง
ส่วนประกอบทั้งหมดของมนั เร่ืองของดวงตายงัคงเป็นเร่ืองลึกลบัอยู ่ เพราะแมแ้ต่ในยคุปัจจุบนั ซ่ึงนบั
ไดว้า่เป็นยคุท่ีมีความกา้วหนา้ในดา้นการส ารวจและศึกษาคน้ควา้ ก็ยงัไม่สามารถเขา้ใจเร่ืองราวของตา
ไดท้ั้งหมด และท่ีรู้แลว้ก็ยงัไม่กระจ่างนกั ตวัอยา่งเช่น ดวงตาประกอบดว้ยเลนส์ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
สามารถปรับตวัเองไดเ้ป็นเลิศ มนัสามารถปรับเลนส์ใหเ้หมาะสมท่ีจะมองดูวตัถุในระยะใกล ้ระยะไกล 
ไดอ้ยา่งรวดเร็วเกินกวา่ท่ีเราจะประมาณออกมาเป็นตวัเลขได ้ ท่านสามารถมองดูเคร่ืองบินซ่ึงบินอยูใ่น
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ระยะห่าง 1 ไมล ์เพราะในขณะท่ีท่านจอ้งดูเคร่ืองบินล านั้น ตาของท่านจะปรับเลนส์ใหเ้หมาะสมท่ีจะดู
ไดท้นัที และเม่ือท่านหนักลบัมาอ่านหนงัสือพิมพ ์ซ่ึงวางอยูห่่างท่านเพียง 2 ฟุต ดวงตาของท่านก็จะรีบ
ปรับตวัให้เขา้กบัระยะ 2 ฟุตนั้นทนัทีเช่นกนั 

“ลูกตาด า” ของท่าน ก็มีความสามารถเป็นพิเศษเช่นกนัมนัท าหนา้ท่ีเป็นผูค้วบคุมและป้องกนั
ไม่ใหแ้สงสวา่งเขา้ตามากเกินไปคือถา้มีแสงสวา่งจา้เขา้ตา มนัจะหร่ีม่านตาลงอยา่งรวดเร็วเพื่อป้องกนัมิ
ใหก้ลไกอนับอบบางซ่ึงอยูข่า้งหลงัมนัเกิดอนัตราย แต่ถา้หากมีแสงสลวั ๆ มนัจะขยายม่านตาใหก้วา้ง
ข้ึน ขา้พเจา้ประหลาดใจจริง ๆ วา่ ใครหนอท่ีเป็นผูจ้ดัการวางส่ิงเหล่าน้ีไวอ้ยา่งเหมาะสม? เรารู้...
แน่นอน... 

หรือถา้เราจะพิจารณากนัเพียงเปลือกนอกของมนั เราก็ยงัอดท่ีจะประหลาดใจไม่ได ้ กลา้มเน้ือ 
7 มดัอยูใ่นจุดท่ีเหมาะสมท่ีสุด สามารถบงัคบัดวงตาให้หนัไปยงัทิศทางท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ
โดยอตัโนมติั กลา้มเน้ือเหล่าน้ีมีสมรรถภาพในการท างานเป็นยอด มนัท างานโดยปราศจากเสียงและ
ตลอดการท างานทั้งระบบก็มีน ้าซ่ึงจดัเตรียมไวเ้ป็นพิเศษ คอยหล่อเล้ียงกลไกต่าง ๆ ใหด้ าเนินไปดว้ยดี 

เรตินา หรือเยือ่ภายในดวงตา เป็นจอภาพท่ีมีชีวิต อยูท่างตอนหลงัของลูกตา เตม็ไปดว้ยเส้นใย
และรูปทรงกรวยท่ีไวต่อแสง ซ่ึงความจริงแลว้ก็คือ ปลายประสาทนัน่เอง กล่าวกนัวา่เส้นประสาท
เหล่าน้ีมีมากกวา่ 100 ลา้นเส้นในลูกตาแต่ละลูก เส้นประสาทบางชนิดมีหนา้ท่ีรับสี บางชนิดมีไว้
ส าหรับดูวตัถุในระยะไกล ๆ บางชนิดส าหรับดูส่วนสัด และบางชนิดส าหรับดูขนาด 

ต่อจากปลายประสาทดงักล่าว เป็นเส้นประสาทซ่ึงมีจ านวนมากมายถึง 338,000 เส้น ท าหนา้ท่ี
เป็นตวัน า “ความรู้สึกรับแสง” (light impulse) หรือจะพดูใหง่้ายเขา้ก็คือ “ภาพท่ีตาเห็น” ส่งไปยงัสมอง
อยา่งรวดเร็ว 

ท่ีจริงแลว้ เรตินา ก็เป็นส่วนหน่ึงของสมอง ถา้ไม่พูดถึงเซลลเ์มด็โลหิตและเซลลอ์สุจิแลว้ 
เซลลเ์รตินาเป็นเซลลท่ี์เล็กท่ีสุดในร่างกาย ถา้ใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ท่ีก าลงัขยาย 1 ลา้นเท่าส่องดู จะเห็น
เป็นภาพคลา้ย ๆ กบัมา้นัง่ตวัหน่ึง บนมา้นัง่มีกล่องไมขี้ดขวางอยูใ่นลกัษณะตั้งตรงและมีหวัไมขี้ดผดุ
ข้ึนมาเตม็ไปหมด กรรมวธีิการรับภาพของเรตินา มีลกัษณะคลา้ย ๆ กบักรรมวธีิการท าใหเ้กิดภาพ คือ 
ตั้งแผน่ฟิลม์และแผน่เรตินาจะมีจุดของแสงปรากฏเตม็ไปหมด เพียงแต่วา่ในการท าภาพทัว่ไปเราใช ้ 50 
จุดต่อหน่ึงเซนติเมตร ส่วนท่ีเรตินา จะเกิดจุดของแสงถึง 3,500 จุดต่อหน่ึงเซนติเมตร 

ถูกตอ้งทีเดียว ตาเป็นส่ิงมหศัจรรย ์ บนตารางหมากรุกของเรตินานั้น มีถึง 100,000 ตาท่ีจะให้
หวัหมากรุกรุกเดินหนา้หรือถอยหลงั รูปทรงกรวย จะตอ้งมีไวใ้ชส้ าหรับเวลากลางวนัอยา่งแน่นอน 
ส่วนเส้นใยนั้นจะตอ้งมีไวส้ าหรับเวลากลางคืน เพราะเม่ือไดพ้ิจารณาจากสัตวบ์างชนิดเช่นลูกไก่ ซ่ึง
พระเจา้มีพระประสงคท่ี์จะใหเ้ป็นสัตวท่ี์หากินในเวลากลางวนั เราพบวา่ เรตินาของลูกไก่มีเฉพาะ
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รูปทรงกรวย (Cones) เท่านั้น ส่วนสัตวจ์  าพวกนกกลางคืนเช่น พวกนกเคา้แมว และคา้งคาว เราพบวา่ มี
เฉพาะเส้นใยเท่านั้น 

ตามปกติ ตาของคนเราจะกระพริบในทุก ๆ 6 วินาที และจะเป็นเช่นน้ีไปตลอดชีวติ ซ่ึงถา้จะ
นบัเป็นจ านวนคร้ังแลว้ ตลอดชีวติคนเราจะกระพริบตาประมาณ 125,000 คร้ัง 

“ตา” เป็นทางท่ีจะน าเอาความสวยงามต่าง ๆ เขา้สู่จิตใจ เราสามารถมองดูรัศมีภาพของสรรพ
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีพระองคไ์ดท้รงสร้างสรรคไ์ว ้ นบัตั้งแต่อาทิตยอ์สัดง ทอ้งฟ้าสีคราม น ้าทะเลสีฟ้า ความ
ตระหง่านแห่งขนุเขา และความงดงามของน ้าตก เป็นพระพรของพระเจา้มากสักเพียงใดท่ีพระองคท์รง
โปรดใหเ้รามองเห็นส่ิงต่าง ๆ ได ้พระเจา้ทรงป้ันตาของเราข้ึนมา และไม่มีสักคนเดียวท่ี “ตาบอด” จน
ไม่สามารถเขา้ใจเร่ืองราวของพระองคไ์ด ้นอกจากเขาผูน้ั้นจะเป็นคนใจแขง็กระดา้ง 
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หู 

พยานหลกัฐานอยา่งอ่ืนท่ีพิสูจน์ใหเ้ห็นถึงหตัถกิจอนัหาท่ีติมิไดข้องพระเจา้ในร่างกายมนุษย ์ ก็
คือเคร่ืองกลไกท่ีสมบูรณ์และน่าอศัจรรยม์าก ท่ีเราเรียกวา่ “หู” หูเป็นอวยัวะอนัหน่ึงของร่างกายท่ี
สามารถปรับตวัเอง เพื่อสนองความจ าเป็นท่ีร่างกายตอ้งการไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 

เราทุกคนรู้ดีวา่ เรามีชีวติอยูใ่นทะเลอากาศ ทางหน่ึงในหลาย ๆ ทางท่ีเราจะติดต่อกบัผูอ่ื้นไดก้็
คือ การใชเ้สียง และเสียงก็เป็นการสั่นสะเทือนของโมเลกุลของอากาศ ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยละลอกคล่ืน
ในสระท่ีเกิดจากการโยนลูกหินลูกหน่ึงลงไป และเพราะวา่พระเจา้ทรงป้ันเคร่ืองรับอนัวเิศษสุดอนัน้ีไว้
ในร่างกายของเรา จึงท าให้เราสามารถระวงัภยั ท่ีจะเกิดข้ึนรอบ ๆ ตวัเราได ้

หูส่วนนอกมีรูปร่างคลา้ยเปลือกหอย ท าหนา้ท่ีคอยดกัจบัคล่ืนเสียงเพื่อส่งเขา้ช่องรูหูจนกระทัง่
ถึงเยือ่แกว้หู ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีบอบบางมาก อยูต่่อจากช่องรูหูเขา้ไปถึงพอสมควร การท่ีแกว้หูอยูใ่น
ต าแหน่งดงักล่าว ก็เพื่อตวัเองจะไดป้ลอดภยัจากมือและวสัดุอ่ืนท่ีอาจชอนไชเขา้ไปเจาะถูกมนัเขา้ได ้

พระเจา้ไดท้รงจดัเตรียมเคร่ืองป้องกนัอยา่งอ่ืนในช่องรูหูไวอี้กดว้ย ในช่องรูหูมีขนอ่อนและ
ต่อมข้ีหูประมาณ 2,000 ต่อม ต่อมเหล่าน้ีจะขบัน ้าสีเหลืองขน้ข้ึนมา เพื่อท่ีจะดกัจบัตวัแมลงท่ีลุกล ้าเขา้
ไปในช่องรูหู ในลกัษณะเช่นเดียวกบักระดาษเหนียวส าหรับจบัแมลงวนั 

คล่ืนเสียงท่ีเดินทางผา่นอากาศและผา่นเขา้ไปในช่องรูหู จะไปกระทบกบัเยือ่แกว้หูอยา่งแผว่
เบาท่ีเยือ่แกว้หูดา้นในมีกระดูกเล็ก ๆ 3 ชนิดจดัวางไวอ้ยา่งเหมาะเจาะท่ีเราเรียกมนัวา่ กระดูกรูปฆอ้น 
ทัง่ โกลน ทั้ง 3 ช้ินน้ีจดัวา่เป็นกระดูกช้ินท่ีเล็กท่ีสุดในร่างกาย มีขนาดโดยประมาณเท่ากบัพิมพเ์ล็ก ท า
หนา้ท่ีช่วยถ่ายทอดและลดความสะเทือนท่ีไดรั้บจากเยือ่แกว้หูใหน้อ้ยลง เพื่อส่งต่อไปยงัหูส่วนใน
หรือค็อคเลีย (Cochlea) และภายในน้ีมีน ้าเหลืองบรรจุอยู ่ และ ณ ท่ีน้ี ความสั่นสะเทือนของอากาศจะ
เปล่ียนมาเป็นความสั่นสะเทือนของน ้าเหลือง (คือความสั่นสะเทือนของคล่ืนเสียงท าใหน้ ้าสั่นสะเทือน) 
ซ่ึงจะท าใหค้วามสั่นสะเทือนของคล่ืนเสียงลดลงไปอีกถึง 23 เท่า 

ถา้จะพดูกนัถึงทกัษะเก่ียวกบัเคร่ืองกลไกแลว้ละก็ ตอ้งยกน้ิวใหก้บัหูส่วนใน หูส่วนในมีรูปร่าง
คลา้ย ๆ กบัเปลือกหอยทากท่ีขา้งในกลวงซ่ึงมีเคร่ืองฟังเสียง ท่ีมีลกัษณะสลบัซ ้ าซอ้นบรรจุอยูใ่นโพรง
กลวงของมนั 

ส่วนประกอบของหู ก็เหมือนกบัส่วนประกอบของ เปียโนใหญ่ ๆ จะแตกต่างกนับา้งก็ตรงท่ีวา่
ผูป้ระดิษฐเ์ปียโนใชส้าย 240 สายในการประดิษฐเ์ปียโนหลงัหน่ึง แต่ผูป้ระดิษฐหู์ ตอ้งใชส้ายถึง 24,000 
สายในการประดิษฐหู์แต่ละขา้ง และเน่ืองจากส่วนท่ีเรียกวา่คอ็คเลีย ในหูของเรานั้นมีขนาดเล็กมาก คือ
เล็กกวา่ขนาดของเปียโนท่ีเล่นอยูต่ามโบสถฝ์ร่ังถึงประมาณ 1 ลา้นเท่า ดงันั้นถา้ท่านจะวาดภาพ
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คียบ์อร์ด (Keyboard) ลงในสมองของท่าน ท่านก็จะตอ้งมองดูเปียโน แลว้ลดขนาดของมนัลงไป 1 ลา้น
เท่า...เล็กจริง ๆ...แต่ก็สมบูรณ์แบบจริง ๆ ดว้ย 

คราวน้ีหนักลบัมาพดูถึงการไดย้นิ อาการสั่นสะเทือนของเยือ่แกว้หูจะท าใหก้ระดูก 3 ช้ิน
สั่นสะเทือนตาม และการสั่นสะเทือนของกระดูกทั้ง 3 ช้ินน้ีจะไปท าใหน้ ้าเหลืองท่ีหูส่วนใหญ่ใน
กระเพื่อมตามเกิดเป็นคล่ืนไปกระทบ “สายเปียโน” หรือปลายประสาทท่ีประกอบไปดว้ยเสียงเซลลรั์บ
เสียง (auditory cell) เป็นจ านวนมากประมาณ 100,000 เซล แต่ละเซลมีตาข่ายปลายประสาทลอ้มรอบ
อยูป่ลายประสาทเหล่าน้ีจะคอยรับความรู้สึกสั่งไปยงัสมอง และท่ีสมองเองก็มี “สายเปียโนประสาท” 
(คือเส้นประสาทส าหรับเสียง) อยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 20,000 เส้น และการท่ีเราจะไดย้นิเสียงดงัหรือค่อยสูง
หรือต ่า ก็ข้ึนอยูก่บัขนาดความยาว ความถ่ี ของคล่ืนท่ีเขา้หูเราดว้ย 

อยา่งไรก็ตาม เร่ืองของการไดย้นิน้ียงัมีอีกมากมายท่ีเป็นเร่ืองลึกลบั และเราเขา้ใจไม่ได ้ เพราะ
ไม่วา่จะเป็นเสียงหนงัสือตกลงพื้นหอ้ง หรือเสียงสั่นกระด่ิง หรือเสียงปืน ฯลฯ เสียงเหล่าน้ีจะถูกส่งเขา้
ไปยงัสมองส่วนท่ีท าหนา้ท่ีรับเสียง แลว้ท่านไม่ประหลาดใจหรือวา่ท าไม? สมองส่วนเดียวกนัสามารถ
ท่ีจะตีความหมายไดว้า่น้ีเป็นเสียงหนงัสือตก เสียงกระด่ิง หรือ เสียงปืน หรือเสียงอะไรต่อมิอะไร 

แต่เท่าท่ีกล่าวมาแลว้นั้น ยงัไม่ใช่ส่วนประกอบทั้งหมดของหู ในหูของเรายงัมีกลไกแห่ง     
ดุลยภาพ (Balancing mechanism) ท่ีมีสมรรถภาพอนัน่าพิศวงอยูอี่ก ถา้จะถามวา่ท าไมคนเราจึงสามารถ
ยนืตวัตรงไดแ้ละสามารถท่ีจะเดินไดต้รงทางดว้ย? ท่านก็คงจะตอบไดอ้ยา่งเดียววา่ “ก็เพราะคนเรามี
ความสมดุลนัน่เอง” กลไกแห่งดุลยภาพอนัน้ีประกอบดว้ยหลอดยาวเรียว 3 หลอดวางต่อกนัเป็นรูป
คลา้ยคร่ึงวงกลม ท าหนา้ท่ีส่งแรงกระตุน้ (ในลกัษณะท่ีออกจะแปลกอยูส่ักหน่อย) ท่ีเก่ียวกบัความยาว 
ความกวา้ง และความสูง ดูเหมือนวา่ น ้าเหลืองในหลอดเหล่าน้ีจะเคล่ือนไหว ตามการเคล่ือนไหวของ
ศีรษะหรือร่างกาย ส่วนประสาทท่ีรับแรงกระตุน้ (Nerve impulse) ก็จะมีปฏิกิริยาตามการเคล่ือนไหว
ของน ้าเหลืองในหลอด ดงันั้นเราจึงสามารถทรงตวัอยูไ่ดใ้นท่าต่าง ๆ ตามท่ีเราตอ้งการ 

หูเป็นส่ิงท่ีมหศัจรรยจ์ริง ๆ หูสามารถแยกเสียงไดเ้ป็นพนั ๆ เสียง อยา่งไรก็ตาม ส่ิงส าคญัท่ีสุด
ท่ีหูควรจะไดย้นิคือเสียงของพระเจา้ “เพราะความเช่ือเกิดจากการท่ีไดฟั้งพระวจนะของพระเจา้”เสียง
ทุกชนิดท่ีผา่นเขา้ไปในหูของเรา ควรจะไดก้ระตุน้เตือนใจเราวา่ “พระเจา้ผูท้รงมหิทธิฤทธ์ิ ผูท้รงเป็น
นายช่างผูป้ระเสริฐ ไดป้ระทานความสามารถอนัน้ีไหแ้ก่เรา” 
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เรามผีวิหนังห่อหุ้มร่างกาย 

อวยัวะท่ีน่าพิศวงของร่างกายมนุษยอี์กอนัหน่ึง ก็คือ ผวิหนงัซ่ึงเป็นอวยัวะช้ินเดียวท่ีครอบคลุม
อวยัวะอนัน่าอศัจรรยช้ิ์นอ่ืน ๆ ทุกช้ินในร่างกาย ไม่น่าจะเป็นไปไดเ้ลยท่ีส่ิงก่อสร้างจ านวนมากมาย
กลบัมาตั้งอยูใ่นพื้นท่ีแคบ ๆ นบัตั้งแต่ข่ายงาน สายโทรเลข สายอากาศสวติซ์ไฟ ปลอกส าหรับอดั
เคร่ืองจกัร ขดเลือด และสัญญาณเตือนภยั ถึงแมจ้ะมีจ านวนมากมาย แต่ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีทุกชนิด ก็คง
ท าหนา้ท่ีของมนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์และเท่ียงตรงท่ีสุดดว้ย 

ผวิหนงัเป็นอวยัวะท่ีใหญ่ท่ีสุดอนัหน่ึงของร่างกาย แต่กินเน้ือท่ีนอ้ย ผวิหนงัมีน ้าหนกัเป็น 2 
เท่าของสมองหรือตบั ถา้จะเปรียบก็เหมือนกบัเอาแป้งท าขนมปังกอ้นหน่ึง มาตีแผอ่อกไปใหบ้างท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได ้โดยไม่ท าใหแ้ผน่แป้งบาง ๆ นั้นขาดออกจากกนั 

แมผ้วิหนงัจะบางมากเช่นน้ี ผวิหนงัก็ยงัคงเป็นส่ิงลึกลบัท่ีเราจะตอ้งคน้ควา้กนัต่อไป 
ยกตวัอยา่งเช่น ผวิหนงั 1 ตารางน้ิว ประกอบดว้ยต่อมเหง่ือ 600 ต่อม เส้นโลหิตซ่ึงมีความยาวมากกวา่ 
200 น้ิว เส้นประสาทประมาณ 156 น้ิว มีอุปกรณ์บอกสัญญาณเกือบ 1,000 ช้ิน นอกจากน้ีก็เป็นเซลล์
ต่าง ๆ มากกวา่ 3 ลา้นเซลล ์ ทั้งหมดน้ีรวมอยูใ่นเน้ือท่ีเพียง 1 ตารางน้ิวของผวิหนงั ถา้เราจะค านวณดู
เน้ือท่ีของผวิหนงัทั้งหมดทัว่ร่างกายแลว้ จะตอ้งเอา 1 ตารางน้ิว เป็นตวัตั้ง แลว้คูณดว้ยจ านวน 3,100 

แน่นอนท่ีสุด เรารู้ดีวา่ผวิหนงัมี 2 ชั้นคือ ชั้นแรกหรือชั้นนอกสุด เราเรียกมนัวา่ “หนงัก าพร้า” 
เพราะมนัไม่มีเส้นโลหิตแต่ถึงแมว้า่มนัจะ “ก าพร้า” แต่มนัก็ไม่อดตาย ทั้งน้ีเพราะมนัไดรั้บการบ ารุง
เล้ียงอยา่งดีเลิศ จากส่วนท่ีอยูข่า้งใตม้นั คือผิวหนงัชั้นใน หรือท่ีเรียกวา่หนงัแท ้

หนา้ท่ีของหนงัแทน้ั้น มีมากมายหลายประการรวมทั้งผลิตเซลลใ์หม่ข้ึนมาวนัหน่ึง ๆ หลาย
พนัลา้นเซลล ์ เพื่อมาแทนท่ีเซลลท่ี์ตายแลว้ ซ่ึงไดถู้กขบัถ่ายออกจากร่างกายไป การผลิตเซลลใ์หม่ ๆ 
ออกมาตลอดเวลาเช่นน้ีท าใหผ้วิหนงัสะอาดอยูเ่สมอ แมว้า่มนัจะเป้ือนดินน ้าหมึก น ้ าหมาก ยางกลว้ย 
ยางไม ้ หรืออะไรก็แลว้แต่ มนัก็สามารถลอกออกทิ้งได ้ ผวิหนงัของมนุษยเ์ปรียบเสมือนสมุดฉีกซ่ึงมี
กระดาษส ารองใหฉี้กอยา่งไม่รู้จกัหมด 

เราทุกคนทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่ ลายพิมพน้ิ์วมือของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกนั มนัเป็นส่ิง
มหศัจรรยท์ั้งในทางธรรมชาติ และทางคณิตศาสตร์ เราจะหาใครท่ีไหนในโลกน้ีท่ีมีลายพิมพน้ิ์วมือ
เหมือนกนัทั้ง 10 น้ิว แน่นอนไม่มีเลยแมแ้ต่สักคนเดียว หรือแมแ้ต่จะหาสักสองคนท่ีมีลายพิมพน้ิ์วมือ
เหมือนกนัแต่เพียงน้ิวเดียว ก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งพลิกประวติัศาสตร์โลกกลบัไปถึงประมาณ 4 พนัลา้นปี จึง
อาจจะพบได ้
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ผมก็เป็นส่วนหน่ึงของผวิหนงัและของร่างกายมนุษย ์คน ๆ หน่ึงจะมีผมประมาณ 300,000 เส้น 
ผมงอกผา่นผวิหนงัข้ึนมาอยา่งฉลาด รากผมติดอยูก่บัหนงัศีรษะอยา่งเหนียวแน่น ดงันั้นแมจ้ะถูกดึง
หรือกระชากอยา่งแรง เส้นผมก็ไม่ยอมหลุดออกไปง่าย ๆ ผมเพียงเส้นเดียวสามารถยกน ้าหนกัไดถึ้ง 2 
½ ออนซ์ และผมทั้งศีรษะสามารถรับน ้าหนกัไดถึ้ง 2 ตนัทีเดียว 

การงอกของเส้นผม ก็เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจเช่นกนั ในวนัหน่ึง ๆ เส้นผมแต่ละเส้นจะยาวข้ึน
ประมาณ 2 ส่วนใน 10 ส่วนของน้ิวฟุต แต่มนัจะเป็นตวัเลขท่ีมากมายสักเท่าไร หากขา้พเจา้จะสมมุติให้ 
การเจริญเติบโตของเส้นผมทุก ๆ เส้น หมดทั้งศีรษะไปเจริญเติบโตอยูใ่นผมเพียงเส้นเดียว การ
เจริญเติบโตของเส้นผมนั้นจะเป็นดงัน้ีคือ ใน 1 นาทีจะยาวข้ึน 1 น้ิวฟุต และในปีหน่ึงเส้นผมน้ีจะยาวถึง 
37 ไมล ์

ผวิหนงัมีหนา้ท่ีส าคญัในการรักษาระดบัอุณหภูมิของร่างกายโดยมีต่อมเหง่ือมากกวา่ 2 ลา้น
ต่อมอยูใ่ตผ้วิหนงั เม่ืออากาศหนาวต่อมเหง่ือเหล่าน้ีจะปิดปากแน่น และมนัจะท าหนา้ท่ีเม่ืออากาศอุ่น
ข้ึนถา้เราจะน าเอาต่อมเหง่ือทั้งหมดมาเรียงกนัแลว้ จะไดห้ลอด ๆ หน่ึงซ่ึงมีความยาวถึง 6ไมล ์ และถา้
เราจะน าเอาเซลลซ่ึ์งประกอบกนัเป็นต่อมเหง่ือมาวางต่อ ๆ กนัแลว้ ก็จะไดพ้รมผนืใหญ่ขนาด 54 ตาราง
ฟุต ทีเดียว 

การขบัเหง่ือนั้น เป็นส่ิงท่ีร่างกายจะตอ้งท า ส าหรับชาวบา้นทัว่ไปวนัหน่ึง ๆ ร่างกายจะขบั
เหง่ือออกมาประมาณ 1 ควอ้ต แต่ส าหรับบุคคลท่ีตอ้งท างานหนกั หรือตอ้งเขา้แถวกลางแดด เขา
เหล่านั้นจะตอ้งสูญเสียเหง่ือมากกวา่ปกติหลายเท่า ซ่ึงในวนัหน่ึง ๆ อาจจะเสียถึง 20 ควอ้ตก็เป็นได ้

ผวิหนงัเป็นวสัดุท่ีไวต่อความรู้สึกดว้ยเช่นกนั เพราะเม่ืออากาศเยน็ ผวิหนงัจะบอกใหเ้รารู้โดย
การสั่น และเม่ือเราไดรั้บบาดเจบ็ผวิหนงัก็จะรีบส่งข่าวไปยงัสมองทนัที มนัเป็นส่ิงประดิษฐท่ี์สมบูรณ์
น่าอศัจรรยจ์ริง ๆ ส าหรับร่างกายมนุษย ์ ดูซิ มนัช้ีใหเ้ห็นถึงพระปรีชาสามารถในการสร้างสรรคข์อง
พระเจา้เพียรไร และมนัสอนใหเ้รารู้วา่ เราจ าเป็นตอ้งพึ่งพระองคม์ากเพียงไร 

และถา้ท่านอยากจะหาพยานหลกัฐาน อนัปราศจากขอ้โตแ้ยง้ของพระเจา้ผูท้รงสร้างผูย้ิง่ใหญ่
แลว้ละก็ ท่านไม่จ  าตอ้งมองใหไ้กลไปกวา่ท่ีผวิหนงัของท่านนัน่แหละ 
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กระดูก 

ถา้เราจะไม่พดูถึงการศึกษาของนกัศึกษาแพทยใ์นวชิา “กระดูกแหง้” แลว้ โครงกระดูกของ
มนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีน่าสนใจศึกษามากท่ีสุดโครงกระดูกของมนุษย ์ มีสภาพเหมือนกบัการประกอบกนัของ
ปลอ้งขนาดเล็กเป็นจุลมหาจุลจ านวนมหาศาล ซ่ึงมีหลอดท่ีเล็กลงไปอีกซ่อนอยูข่า้งใน และในหลอด
เล็ก ๆ นั้นมีโลหิตไหลผา่นอยู ่ปล่องนั้นติดกนัอยูไ่ดโ้ดยอาศยัเยือ่เหนียวเช่ือมติดต่อกนั และในระหวา่ง
ปล่องท่ีติดกนันั้นเป็นท่ีอยูข่องเซลลก์ระดูก เป็นความจริงอยา่งยิง่ท่ีจะกล่าววา่ กระดูกเป็นส่ิงท่ี
กระวกีระวาดมาก และท างานส าคญั ๆ มากมายใหก้บัร่างกายดว้ย 

การเจริญเติบโตของกระดูกเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจเหลือเกิน ท่านลองนึกวาดภาพใบหนา้สถาปนิก
ของท่านดูซิวา่ จะเป็นรูปใด ถา้ท่านจะขอร้องให้เขาช่วยขยายบา้นของท่านใหสู้งและกวา้งข้ึนไปอีก
สามเท่าของท่ีเป็นอยูใ่นขณะน้ี โดยจะตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดเสียงรบกวนแก่คนในครอบครัวของท่าน ไม่วา่
จะเป็นเวลากลางวนัหรือเวลากลางคืน แน่นอนท่ีสุด เขาจะตอ้งโบกไมโ้บกมือดว้ยความตระหนก แต่ชา้
ก่อนท่ีส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนแลว้จริง ๆ ในกระดูกของท่านในทุก ๆ วนัสายวตัถุเล็ก ๆ จะถูกน าออกมาจาก
ก าแพงหอ้งชั้นใน และจะถูกน าออกล าเลียงอยา่งรวดเร็ว ส่งต่อใหก้บัก าแพงชั้นนอก ส่วนการสร้าง
เพดานกระดูกนั้นก็ใชว้ธีิแบบเดียวกนัน้ี และดงันั้นในระยะ 20 ปี ของการท างาน กระดูกจะใหญ่ข้ึนสาม
เท่า โดยปราศจากการรบกวนอวยัวะส่วนอ่ืนของร่างกายแมแ้ต่เล็กนอ้ย ช่องก่อตึกตวัเล็ก ๆ ผูท่ี้สามารถ
ท างานไดอ้ยา่งเงียบและมีสมรรถภาพท่ีสุดน้ี เป็นท่ีรู้จกักนัในนามของเซลลก์ระดูก (Osteoclast) และ
เซลลท์ าลายกระดูก (osteoblast) 

กระดูกเป็นวตัถุท่ีแขง็แรงอยา่งไม่น่าเช่ือ กระดูกทุกช้ินอยูใ่นลกัษณะวางต่อ ๆ กนั เป็นแนวยาว
คลา้ยกบัคอนกรีตอดัแรงท่ีใชใ้นวงการอุตสาหกรรม คุณรู้ไหม? กระดูกแต่ละช้ินสามารถรับน ้าหนกัได้
มากกวา่ความสามารถสูงสุดท่ีหินอคันีรับน ้าหนกัไดถึ้ง 30 เท่า (หินอคันีท่ีใชท้  าครกหิน) หรืออนัท่ีจริง
ก็คือวา่ กระดูกมนุษยส์ามารถท่ีจะรับน ้าหนกัไดเ้ท่ากบัพื้นโลหะท่ีท าดว้ยเหล็กผสมท่ีแขง็แรงทีเดียว 
ความแขง็แรงของกระดูกนั้น ดูเหมือนวา่จะเพิ่มข้ึนตามขนาดความกดดนัท่ีกระดูกส่วนนั้นไดรั้บ 
กระดูกช้ินท่ีแขง็แรงท่ีสุดในร่างกายคือกระดูกหนา้แขง้ ซ่ึงสามารถรับน ้าหนกัไดถึ้ง 20 คน แมก้ระดูก
จะแขง็แรงถึงเพียงน้ี มนัก็ยงัคงยดืหยุน่ไดเ้ป็นอยา่งดี 

แน่นอน คุณอาจจะคดัคา้น แต่ถา้หากคุณจะลองท าดูก็ได ้ คือลองเอาศีรษะของคุณสอดเขา้ไป
ในเคร่ืองบีบโลหะ และใหเ้คร่ืองนั้นบีบศีรษะของคุณ ผลก็คือขนาดความกวา้งของศีรษะคุณจะลดลง 
10 เปอร์เซ็นตก่์อนท่ีศีรษะคุณจะระเบิดออก แต่อยา่งลองดีกวา่ 



 18 

ความส าเร็จอนัยิง่ใหญ่ในการก่อสร้างกระดูกทั้งหมดของร่างกาย คือกระดูกสันหลงั กระดูกสัน
หลงัประกอบดว้ยกระดูกหลายช้ินเก่ียวเขา้ดว้ยกนัเป็นแถวอยา่งมีระเบียบ หากท่านเป็นวศิวกรและ
สมมุติวา่ท่านไปรับงานก่อสร้างมาช้ินหน่ึงดงัน้ี “จงประดิษฐข์องส่ิงหน่ึงใหมี้วงแหวน 33 วงให้
สามารถเช่ือมกนัได ้ 150 แห่งโดยใชเ้อ็น 1 พนัเส้นเป็นตวัเช่ือม จะตอ้งใหส้ามารถรับน ้าหนกัได ้ 500 
ปอนด ์และจะตอ้งใหส้ามารถยดืหยุน่ไดด้ว้ย” 

แน่นอนท่ีสุด ท่านจะตอ้งเสียเวลาหลายปีในการออกแบบก่อนท่ีจะลงมือก่อสร้างส่ิงมหศัจรรย์
ช้ินน้ี และสมมุติวา่ ท่านสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ ถึงวนัท่ีท่านจะตอ้งส่งมอบงาน นายจา้งยงัไดส้ั่งกบั
ท่านอีกวา่ “คุณจะตอ้งท าใหมี้พื้นท่ีเพียงพอท่ีจะให้ระบบเส้นประสาทพิเศษ ซ่ึงประกอบดว้ยขดลวด
บาง ๆ เป็นจ านวนหลายลา้นเส้น สามารถผา่นระหวา่งกระดูกรูปวงแหวนโดยไม่ไดรั้บความเสียหาย
แมแ้ต่นอ้ย จากการเคล่ือนไหวของส่ิงประดิษฐ์นั้นและร่างกาย” ขา้พเจา้แน่ใจวา่ท่านจะตอ้งสลบไปดว้ย
ความมึนงงเตม็ท่ี แต่ยงัก่อนส่ิงต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาน้ีเราพบมนัแลว้อยา่งครบถว้นในกระดูกสันหลงัท่ีพระ
เจา้ไดท้รงสร้างข้ึนมา 

ขา้พเจา้เช่ือแน่วา่ท่านไม่เคยคิดถึงส่ิงเหล่าน้ีมาก่อน แต่ท่านทราบไหมวา่กระดูกสันหลงัเป็น
ส่ิงประดิษฐ ์ท่ีไดรั้บการออกแบบมาอยา่งสวยงาม เพื่อท าหนา้ท่ีเอนกประการ ขอใหพ้ิจารณาดูแลว้ท่าน
จะเห็นวา่ พระเจา้ทรงน าท่อนกระดูกท่ีกวา้งและหนกัมาท าเป็นฐานบนฐานนั้นมีปลอ้งกระดูกวางอยู่
สวยงาม ในลกัษณะเป็นวงโคง้แบบลวด 

แต่อนัท่ีจริงแลว้ กระดูกส่วนอ่ืนของร่างกายก็ไดรั้บการออกแบบมาอยา่งงดงามเช่นกนั กระดูก
เทา้นั้น มีลกัษณะคลา้ยปิรามิดคือมีฐานกวา้ง ยอดแหลม เหนือเทา้ข้ึนไปเป็นกระดูกหนา้แขง้ มีลกัษณะ
คลา้ยเสาหินโดเรียน (โดเรียนเป็นนครหน่ึงในรัฐกรีกโบราณ) สูงข้ึนไปอีกเป็นกระดูกตน้ขา มีลกัษณะ
สวยงามและมีน ้าหนกัเบาขดเป็นรูปกน้หอยคลา้ยสถาปัตยกรรมแบบโยนก (เป็นเมืองหน่ึงของแควน้
กรีกโบราณ) ไม่เพียงแต่เท่านั้น ถา้เราพิจารณากระดูกส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกาย เช่น กระดูกเชิงกราน 
กระดูกกน้กบหรือจะเป็นกระดูกช้ินไหน ๆ ของร่างกายก็ดี เราจะพบแบบของสถาปัตยกรรมอนั
มากมายในกระดูกของมนุษยซ่ึ์งไดเ้ปิดเผยใหเ้ห็นถึงผูท้รงใหก้ าเนิดแก่มนั ท่านเห็นแลว้หรือยงัละวา่ 
พระเจา้ทรงโปรดความสวยงาม เพียงไร 
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กล้ามเนือ้ 

อวยัวะส่วนท่ีจะกล่าวต่อไป ดูเหมือนวา่จะเป็นส่วนท่ีสร้างความอศัจรรยใ์จให้แก่เรามาก 
มากกวา่อวยัวะส่วนต่าง ๆ ท่ีเราไดพ้ิจารณากนัมาแลว้ ท่านทราบไหมวา่ แกงเน้ือท่ีท่านรับประทานเม่ือ
ตอนกลางวนั และกระดูกหมูตม้ท่ีท่านรับประทานเม่ือตอนเยน็นั้นท่ีแทแ้ลว้ก็คือ “กลา้มเน้ือสัตว”์ 
นัน่เอง 

สัตวมี์กลา้มเน้ือ และคนเราก็มีกลา้มเน้ือดว้ยเหมือนกนั กลา้มเน้ือของร่างกายคนเรามีลกัษณะ
เป็นมดั ๆ มีอยูด่ว้ยกนัประมาณ 639 มดั ประกอบดว้ยเส้นเอ็นกลา้มเน้ือประมาณ 1 พนัเส้นกลา้มเน้ือมี
รูปร่างเหมือนกบัเพลารถยนต ์(คือมีรูปกลม ปลาย 2 ขา้งแหลม) กลา้มเน้ือสามารถยดืหยุน่ไดเ้ป็นอยา่งดี 
จะเห็นไดจ้ากกลา้มเน้ือบริเวณตน้แขนท่ีเราเรียกวา่ “ลูกหนู” ก็เพราะมนัเคล่ือนไหวไดเ้ร็วราวกบัหนูวิง่
นัน่เอง กลา้มเน้ือขนาดกลางหน่ึงมดัประกอบดว้ยเซลลก์ลา้มเน้ือประมาณ 10 ลา้นเซลล ์ ซ่ึงในทุก ๆ 
เซลลส์ามารถประสานงานกนัไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 

เร่ืองของกลา้มเน้ือยงัไม่หมดเพียงแค่น้ี เพราะวา่ร่างกายของคนเรามีกลา้มเน้ืออยูม่ากมายหลาย
ชนิด เช่น กลา้มเน้ือเรียบเป็นตน้ กลา้มเน้ือชนิดน้ีท าหนา้ท่ีห่อหุม้ร่างกาย และช่วยใหอ้วยัวะส่วนอ่ืน
ของร่างกาย สามารถยดึอยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสมของมนัได ้ นอกจากน้ียงัช่วยให้ร่างกายสามารถทรง
ตวัอยูไ่ดใ้นท่าต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นท่าเดิน ท่านัง่ตวัตรง หรือท่านอนเหยยีดไปกบัพื้นหรือท่าใด ๆ ก็ตาม 
กลา้มเน้ือเหล่าน้ีเช่ือมต่อกนัอยา่งสนิทกบัระบบประสาทอตัโนมติั (ระบบประสาทท่ีไม่อยูใ่นบงัคบัของ
จิตใจ) ดงันั้นมนัจึงท าหนา้ท่ีของมนัไดอ้ยา่งอิสระ 

นอกจากน้ียงัมีกลา้มเน้ือชนิดอ่ืน ๆ อีก ซ่ึงอวยัวะส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกาย เช่นกระเพาะอาหาร
หรือล าไส้ จ  าตอ้งพึ่งพาอาศยัการท างานของมนั เช่นกลา้มเน้ือท่ีหลอดอาหาร จ าตอ้งพึ่งพาอาศยัการ
ท างานของมนั เช่นกลา้มเน้ือท่ีหลอดอาหาร แมต้อนท่ีขา้พเจา้ทราบวา่ ก่อนท่ีขา้วจะลงไปสู่กระเพาะ
นั้น จะตอ้งผา่นการบีบของหลอดอาหาร ซ่ึงมีลกัษณะเป็นท่อยาวจากคอหอยถึงกระเพาะ แต่ก็ไม่เคย
รู้สึกวา่มนัจะเป็นเช่นนั้นจริงสักที เพราะเม่ือขา้พเจา้กลืนขา้วทีไรมนัก็ลงทอ้งไปอยา่งสะดวก น่า
อศัจรรยส์ าหรับการเอาใจใส่ของพระเจา้ในส่ิงเล็กนอ้ย แมแ้ต่เพียงการสร้างกลา้มเน้ือช้ินหน่ึง ก็ทรง
โปรดใหส้ามารถท างานไดโ้ดยไม่รบกวนความสุขทางร่างกายของมนุษย ์

ยงัไม่หมด เรายงัมีกลา้มเน้ือใชง้านอยูอี่กชนิดหน่ึง กลา้มเน้ือชนิดน้ีจะท างาน เม่ือเรา
เคล่ือนไหวส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายอยา่งรวดเร็ว เช่นเวลาวิง่หรือเวลาเล่นเปียโน ท่านเคยเห็นคนท่ี
ก าลงัเล่นเปียโนในจงัหวะเพลงเร็ว ๆ ไหม ท่านยอ่มเขา้ใจไดแ้ลว้วา่ ท่ีเขานัง่ตวัตรงอยูไ่ดน้ั้น ก็เพราะมี
กลา้มเน้ือเรียบคอยบงัคบัโดยอตัโนมติั แต่การท่ีแขนและน้ิวของเขาเคล่ือนไหวไปมาอยา่งรวดเร็วและ
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คล่องแคล่วอยูไ่ดน้ั้น ก็เพราะเขามีกลา้มเน้ือใชง้านคอยควบคุมอยูแ่ละท่านลองคิดดูซิวา่ ในการเล่น
เปียโนแต่ละเพลงจะตอ้งใชโ้นต้ก่ีตวั อาจจะตั้งแต่ 12-100 ตวัก็เป็นได ้ ดงันั้นกลา้มเน้ือใชง้านจึงตอ้งมี
ตั้งแต่ 12-100 มดั ซ่ึงสามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ย จึงจะสามารถควบคุมการเล่นเปียโนได ้

จะขอเปล่ียนบรรยากาศบา้ง ขณะน้ีท่านก าลงัอยูใ่นสนามกีฬาแห่งชาติ การแข่งขนัวิง่ 100 เมตร
รอบชิงชนะเลิศก าลงัจะเร่ิมข้ึน ปัง! เสียงปืนสัญญาณดงัข้ึน นกัวิง่จากทุกชาติพุง่ตวัออกจากเส้นสตาร์ท
มุ่งเส้นชยัอยา่งรวดเร็วปานลมกรด กลา้มเน้ือขาทุกส่วนทุกเซลลถู์กใชง้านอยา่งเตม็ท่ีในทุก ๆ กา้วของ
การวิง่ ดูเหมือนกบัวา่ร่างกายมนุษยเ์ป็นเคร่ืองจกัรกลท่ีประกอบดว้ยลูกสูบชนิด 500 ลูกสูบ (ในรถยนต์
คนัหน่ึงจะใชลู้กสูบขนาด 4,6 หรือ 8 ลูกสูบ) ซ่ึงลูกสูบเหล่านั้น ก าลงัวิง่วนเวยีนสับสนในทุกทิศทุก
ทาง และมีระบบถ่ายก าลงั (Transmission system) ซ่ึงประกอบดว้ยสายพานจ านวนมากมายหมุนอยูบ่น
ขอ้เหวีย่ง 100 ขอ้ ท่านจะหาเคร่ืองจกัรกลประเภทน้ีไดท่ี้ไหน? 

กลา้มเน้ือท างานไดอ้ยา่งไร? ทุกคร้ังท่ีกลา้มเน้ือไดรั้บการกระตุน้จากภายนอก ความยาวของ
กลา้มเน้ือจะลดลง 1 ส่วนใน 16 ส่วนของความยาวของมนั เส้นเอ็นกลา้มเน้ือแต่ละเส้นสามารถยก
น ้าหนกัไดป้ระมาณเศษหน่ึงส่วนลา้นออนซ์ และในพื้นท่ี 1 ตารางน้ิวของกลา้มเน้ือนั้น ก็สามารถยก
น ้าหนกัได ้ ตั้งแต่ 50 ถึง 100 ปอนดที์เดียว ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการฝึกฝน ซ่ึงถา้ค านวณดูแลว้จะเห็นวา่ 
กลา้มเน้ือแต่ละช้ินนั้นสามารถยกน ้าหนกัไดม้ากกวา่น ้าหนกัของตวัมนัเองถึง 50 เท่า 

ท่านลองคิดดูซิวา่ ถา้หากกลา้มเน้ือสามารถเกร็งตวัไดอ้ยา่งเดียว อะไรจะเกิดข้ึน แน่นอน 
กลา้มเน้ือในร่างกายของเราจะตอ้งมี 2 ชุด คือกลา้มเน้ือท่ีเกร็งตวัแลว้ กบักลา้มเน้ือท่ียงัไม่เกร็งตวั
ขอบพระคุณพระเจา้ ท่ีกลา้มเน้ือสามารถเกร็งและคลายตวัไดท้ั้ง 2 อยา่ง 

กลา้มเน้ือท่ีเคล่ือนไหวไดเ้ร็วท่ีสุดในร่างกายมนุษยคื์อ กลา้มเน้ือท่ีมีช่ือเรียกวา่ “กลา้มเน้ือ
ควบคุมการพดู” ในระหวา่งการสนทนา กลา้มเน้ือเหล่าน้ีจะคอยควบคุมอยูเ่สมอ โดยเคล่ือนไหวตวัของ
มนัเองในอตัราความเร็ว 25 คร้ังต่อวนิาที และถา้หากท่านทราบวา่กลา้มเน้ือเหล่าน้ีมีขนาดเล็กนิดเดียว
แลว้ ท่านอาจจะสงสัยวา่มนัจะท าหนา้ท่ีของมนัไดอ้ยา่งไร ขา้พเจา้จึงอยากจะเปรียบเทียบกบัแมลงวนั 
แมลงวนัมีกลา้มเน้ือเล็กกระจิดริด แต่ถึงกระนั้นก็มีพลงัมากมาย มนัสามารถเคล่ือนไหวปีกของมนัข้ึน 
ๆ ลงๆ ไดถึ้ง 330 คร้ังต่อวนิาที กลา้มเน้ือควบคุมการพูดของเราก็มีลกัษณะเช่นเดียวกนัน้ี 

กลา้มเน้ือซ่ึงควบคุมการท างานของตา ก็เป็นกลา้มเน้ือท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่ มนัวางอยูใ่นลกัษณะ
ท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงท าใหด้วงตาสามารกรอกไปไดถึ้ง 40,000 ต าแหน่ง ยกตวัอยา่งเช่นขณะท่ีท่านก าลงั
อ่านหนงัสือหนา้น้ีอยู ่ดวงตาของท่านก็จะกรอกตามตวัหนงัสือไปเร่ือย ๆ จนสุดบรรทดั จากนั้นดวงตา
ของท่านจะลดต ่าลงเพื่อเร่ิมดูบรรทดัใหม่ และบรรทดัใหม่เช่นน้ีเร่ือย ๆ ไป โดยท่านไม่จ  าตอ้งคิดหรือ
วติกกงัวลกบัการท างานของมนัเลยแมแ้ต่นอ้ย ทั้งน้ีเพราะกลา้มเน้ือตาท างานภายใตก้ารควบคุมของ
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ระบบประสาทอิสระ (ไม่ข้ึนกบัอ านาจจิตใจ) ในสมอง ท่านเพียงมีหนา้ท่ีอ่าน แลว้ก็อ่านต่อไปเร่ือย ๆ 
เท่านั้น 

ขอท่านผูอ่้านไดโ้ปรดอภยัใหแ้ก่ขา้พเจา้ดว้ย ถา้ขา้พเจา้จะร้องตะโกนออกมาวา่ ส่ิงต่าง ๆ 
เหล่าน้ีมิไดเ้กิดข้ึนเองโดยบงัเอิญ แต่มนัเป็นตราประทบัของผูท้รงสร้างผูท้รงเป่ียมไปดว้ยพระปรีชา
ญาณและมหิทธิฤทธ์ิ 

มนัเป็นเร่ืองท่ีน่าเศร้าใจอยา่งยิง่ ท่ีคนเป็นอนัมากไดใ้ชต้าของเขามองดูหลายส่ิงหลายอยา่ง แต่
กลบัไม่สนใจมองดูพระองคผ์ูท้รงสร้างตวัเขาข้ึนมา แต่อยา่งไรก็ดี สักวนัหน่ึง ดวงตาทุกดวงจะไดเ้ห็น
พระองค ์และในวนันั้นอะไรจะเกิดข้ึน? 
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ระบบการติดต่อส่ือสารในร่างกาย 

ถา้ท่านเป็นผูห้น่ึง ท่ีท างานอยูใ่นองคก์ารโทรศพัท ์ หรือเคยไปชมกิจการของชุมสายโทรศพัท์
ใหญ่ ๆ ในกรุงเทพฯ ท่านยอ่มจะทราบวา่ท่ีนัน่มีเคร่ืองจกัร เคร่ืองกลมากมาย เรียงกนัเป็นแนวยาว
เหยยีด เคร่ืองจกัรเหล่าน้ีจะส่งเสียงดงัต๊ิก ๆ ทุกคร้ังท่ีผูใ้ชโ้ทรศพัทห์มุนหมายเลขท่ีเขาตอ้งการจะพดู 
และท่านเองก็คงอดท่ีจะชมความเป็นคนเจา้ปัญญาของมนุษยไ์ม่ไดเ้ป็นแน่ แต่ถา้หากท่านจะ
เปรียบเทียบกนัระหวา่งการสับสายโทรศพัท ์ กบัระบบประสาทของร่างกาย ท่านจะตอ้งตระหนกัวา่
ความสามารถของมนุษยใ์นการติดต่อส่ือสารนั้น ยงัอยูเ่พียงชั้นอนุบาลเท่านั้น 

ระบบประสาทของคนเราทั้งระบบมีขอบเขตของการท างานกวา้งอยา่งไม่น่าเช่ือ เราทราบกนัดี
วา่ ร่างกายของคนเรานั้นประกอบดว้ยเซลลต่์าง ๆ จ านวนมากมายเหลือคณานบั นอกจากนั้นก็ยงัมีเส้น
เอน็กลา้มเน้ือ ซ่ึงประกอบดว้ยช้ินส่วนท่ีเคล่ือนไหวไดน้บัพนั ๆ ลา้นช้ิน มีระบบต่าง ๆ ของร่างกาย 
ไดแ้ก่ระบบหวัใจระบบหายใจ (ปอด) ระบบต่อมน ้าเหลือง ระบบยอ่มอาหาร และระบบการท างานของ
เลือดซ่ึงมีก่ิงกา้นสาขานบัไม่ถว้น แน่นอน ระบบต่าง ๆ ดงักล่าวน้ี จะตอ้งติดต่อซ่ึงกนัและกนั และ
ท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้นสมองจึงตอ้งสามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งแน่นอนและรวดเร็ว 
ในอนัท่ีจะส่งข่าวไปอวยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

เรายอ่มจะเห็นถึงพระสติปัญญาอนัล ้าเลิศของพระเจา้ ท่ีพระองคไ์ม่ทรงโปรดใหอ้วยัวะทุก
ส่วนของร่างกาย อยูภ่ายใตก้ารบงัคบัของสมองและระบบประสาท เช่น หวัใจ เป็นอวยัวะอิสระมีสมอง
และระบบประสาทยอ่ยเป็นของตวัมนัเอง ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพื่อท่ีท่านจะไดไ้ม่ตอ้งตั้งสมาธิและตดัสินใจทุก
คร้ังท่ีหวัใจเตน้ ลองคิดดูซิ หากวา่สมองตอ้งคอยบงัคบัให้หวัใจเตน้แลว้ ในวนัหน่ึง ๆ คนเราจะท าอะไร
ไม่ไดเ้ลย นอกจากจะคอยควบคุมใหห้วัใจเตน้อยูเ่สมอ ๆ อวยัวะอ่ืน ๆ ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารบงัคบัของ
สมองก็ยงัมีอยูอี่กเช่น ปอด และทางเดินอาหาร ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจจะเรียกกวา่ “ชุมสายโทรศพัทย์อ่ย” 
ก็ได ้

ทุกคร้ังท่ีหวัใจของท่านเตน้ จะตอ้ง “มีข่าว” ส่งไปยงัล้ินหวัใจใหท้  าหนา้ท่ีเปิดและปิด 
ขณะเดียวกนัก็จะตอ้งมี “ข่าว” ส่งไปยงักลา้มเน้ือใหห้ดตวัและคลายตวั อวยัวะส่วนอ่ืน ๆ ก็เช่นเดียวกนั 
ก่อนจะลงมือท างานจะตอ้งไดรั้บการกระตุน้อยา่งเหมาะสมและถูกจงัหวะเสียก่อน ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี
ยอ่มแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของเส้นประสาทในร่างกาย 

ทุกส่วนของร่างกายจ าตอ้งมีเส้นประสาท โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีผวิหนงับนทุก ๆ ตารางน้ิวของ
หนงั จะตอ้งมีเซลลป์ระสาทจ านวนมากมาย ซ่ึงท าหนา้ท่ีรับรู้ความร้อน ความเยน็ ความเจบ็ปวดและ
ความสุขสบาย ท่านยอ่มทราบดีแลว้วา่ แทบจะไม่มีส่วนไหนของร่างกาย ท่ีเม่ือเอาเขม็แทงหรือเอาไฟจ้ี
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แลว้ไม่รู้สึกเจบ็ ทั้งน้ีก็เพราะวา่ผวิหนงัเกือบทัง่หมดมีเส้นประสาท ท่านลองคิดดูซิวา่ ถา้หากผวิหนงั
ของเรา ไม่มีเส้นทางการติดต่ออนัน่ามหศัจรรยอ์นัน้ีแลว้อะไรจะเกิดข้ึน 

ในวงการแพทยปั์จจุบนั ดูเหมือนจะยงัไม่ทราบแน่วา่ความรู้ทางประสาทนั้นคืออะไร จาก
การศึกษาไม่ปรากฏวา่มีกระแสไฟฟ้าวิง่จากสมองผา่นเส้นประสาท ไปยงัจุดต่าง ๆ ของร่างกาย แรง
กระตุน้ มีอตัราความเร็วเท่ากบั 150 ไมลต่์อชัว่โมง เพื่อท่ีวา่เม่ือน้ิวมือของท่านไปจ้ีถูกเอาถ่านหุงขา้วเขา้
โดยบงัเอิญ ระบบการติดต่อส่ือสารของท่านจะสามารถท างานไดอ้ยา่งทนัท่วงที ปลายประสาทท่ีน้ิวมือ
ของท่านจะจุดสัญญาณอนัตรายข้ึนทนัที และส่งไปยงัศนูยบ์งัคบัการยอ่ย ต่อจากนั้นศูนย ์ ฯ ก็ส่ง
สัญญาณผา่นเส้นประสาทไปยงัสมอง สมองก็รีบรับข่าวร้ายนั้นทนัที และรีบส่งโทรเลขด่วนไปยงั
กลา้มเน้ือท่ีบ่าและท่ีแขนส่วนหนา้ ใหก้ระดูกน้ิวออกจากถ่านกอ้นนั้น มนัท างานไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว
และรวดเร็วจริง ๆ 

แต่หากท่านอยากจะเห็นการท างานท่ีรวดเร็วกวา่นั้นก็ยงัได ้ ตาของท่านเป็นกลอ้งถ่ายรูปท่ีบอบ
บางมาก และพระเจา้ไดท้รงพิทกัษรั์กษาดวงตาดว้ยวธีิท่ีน่าอศัจรรย ์ตวัอยา่งเช่น เม่ือมีวตัถุอยา่งหน่ึงพุง่
เขา้สู่ตาท่าน ตาของท่านจะหลบัทนัทีโดยวตัถุนั้นยงัไม่ทนักระทบดวงตา ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะวา่ เม่ือตา
มองเห็นวตัถุนั้นมนัก็จะจุดสัญญาณเตือนภยัข้ึนทนัที (ซ่ึงแตกต่างกบัส่วนอ่ืน) แลว้ส่งไปยงัสมองยอ่ย
อนัเล็ก ๆ ท่ีมุมตา คราวน้ีสมองยอ่ยจะไม่ส่งสัญญาณต่อไปยงัสมอง (เหมือนกบัแรงกระตุน้อ่ืน ๆ เช่นท่ี
กล่าวมาแลว้) แต่จะรีบส่งข่าวด่วนไปยงักลา้มเน้ือตา ใหบ้งัคบัเปลือกตาใหปิ้ดลงและโยกศีรษะหลบ
ทนัที ในตอนท่ีท่านกระตุกมือออกจากถ่านนั้น ท่านไดใ้ชเ้วลาทั้งส้ิน 1/5 ของวินาที แต่การหลบัตาของ
ท่านคร้ังน้ีเป็นไปอยา่งรวดเร็วมาก จนเกือบจะกล่าวไดว้า่ “หลบัทนัทีท่ีเห็นวตัถุนั้น” ใครนะ ท่ีวางแผน
การอนัน้ี? 

การท่ีเราจะกา้วเทา้แต่ละกา้วนั้น สมองจะตอ้งผลิตข่าวออกมาอยา่งมากมาย เพื่อส่งไปยงัส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายท่ีท างานเก่ียวขอ้ง จะตอ้งส่งข่าวไปยงักลา้มเน้ือใหค้วบคุมการท างานของเทา้และ
บงัคบัใหเ้ทา้ยกข้ึนจากพื้น จะตอ้งส่งข่าวไปยงัหวัแม่เทา้ใหแ้ยกออกในลกัษณะเหมาะสมท่ีจะเดิน 
นอกจากน้ีก็จะตอ้งส่งข่าวไปยงัศูนยก์ลางการทรงตวัเพื่อบอกใหรู้้วา่ มีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนเพื่อวา่
ร่างกายจะไดเ้คล่ือนไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง 

ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี ไม่ไดเ้กิดข้ึนโดยบงัเอิญ แต่พระเจา้ทรงเป็นผูว้างแผนไวอ้ยา่งดีรอบคอบ ใคร
เล่าท่ีเป็นบุคคลผูค้วรแก่การสรรเสริญส าหรับเคร่ืองมืออนัหาท่ีเปรียบมิไดอ้นัน้ี แน่นอนพระองคเ์ป็นผู ้
ควรแก่การยกยอ่งสรรเสริญ แต่ส าหรับคนท่ีไม่ยอมรับรู้เร่ืองของพระองคแ์ลว้ เขาจะประกาศออกมา
อยา่งหนกัแน่นวา่พระคมัภีร์ของพระเจา้เป็นเร่ืองโง่ ๆ 
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ปอดส าหรับหายใจ 

ปอด เป็นอวยัวะอีกอนัหน่ึงของร่างกายของมนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพและมีความสลบัซบัซอ้น
อยา่งน่าอศัจรรย ์ อยูต่อนบนดา้นในของทรวงอก เราทราบกนัดีวา่ โลหิตน าเอาเช้ือเพลิง (ออกซิเจน) 
และอาหารไปเล้ียงเซลลจ์  านวนมหาศาลของร่างกาย และหลงัจากท่ีอาหารและเช้ือเพลิงเหล่านั้นไดถู้ก
ใชไ้ปแลว้ โลหิตจะน าเอาของท่ีเซลลข์องร่างกายขบัออกมา ติดกลบัมาดว้ย ปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือวา่การ
ท างานของโลหิตในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปอยา่งรวดเร็วพอท่ีจะไม่ท าให ้ “วฎัฎะแห่งชีวติ” ตอ้ง
หยดุลงก่อน ดงันั้นพระเจา้จึงไดท้รงสร้างปอดข้ึนในร่างกายมนุษย ์ ใหท้  าหนา้ท่ีก าจดัคาร์บอนไดออ๊ก
ไซดอ์อกจากเม็ดโลหิตแดง และเติมออกซิเจนใหม่ใหท้นัที เราทุกคนยอ่มตอ้งสารภาพวา่ “รายละเอียด
เก่ียวกบัการท างานอนัรวดเร็วของปอดนั้นเป็นเร่ืองลึกลบัอยา่งท่ีสุด” แต่กระนั้น ปอดก็ยงัท างานของ
มนัอยูเ่ร่ือย ๆ ทุกวนั 

หลอดลม (หรือ เทรเคีย) เป็นอวยัวะอีกอนัหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหายใจ มีลกัษณะเป็นหลอด
ยาวอนัประกอบดว้ยก่ิงกา้นสาขามากมาย ปลายบนของหลอดเปิดเขา้ไปในปอด ก่ิงกา้นสาขาเหล่านั้นมี
ขนาดเล็กและบางมาก ประมาณวา่ มีอยูไ่ม่ต  ่ากวา่ 25 ลา้นเส้น แต่ละเส้นมีเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ ½ 
มิลลิเมตร ซ่ึงแตกออกเป็นแฉก ๆ คลา้ยแปรงประมาณ 12 ลา้น หรือมากกวา่นั้น ขา้พเจา้ไม่ทราบวา่ท่าน
จะเห็นดว้ยหรือไม่ ถา้หากขา้พเจา้จะเปรียบรูปร่างของปอดกบัดอกกะหล ่า เพราะถา้เราพิจารณาแลว้จะ
เห็นวา่ ดอกกะหล ่านั้นประกอบดว้ยแกนกลางใหญ่ 1 แกน ซ่ึงแตกก่ิงกา้นออกมากมาย และในแต่ละก่ิง
กา้นก็มีดอกสีเหลืองซ่ึงประกอบดว้ยช้ินส่วนเล็ก ๆ มากมายจบักนัเป็นกอ้น ลกัษณะของปอดก็คลา้ย ๆ
อยา่งน้ีแหละ 

ช้ินส่วนเล็ก ๆ ของดอกกะหล ่า หรือหลอดลมเล็ก ๆ ในปอดนั้น มีขนาดเล็กมาก คือ มีขนาดเล็ก
กวา่ขนาดหวัเขม็หมุดมีดว้ยกนัทั้งหมดประมาณ 400 ลา้นหลอด อากาศจากภายนอกร่างกายจะผา่นมา
ตามหลอดลมใหญ่ (เทรเคีย) ไปสู่หลอดลมเล็ก ๆ ในปอดทางปลาย (ท่ีมีแฉก) คือปลายของหลอดลม
ใหญ่ท่ีไม่สามารถแยกออกไดอี้กแลว้ และนัน่คือ จุดเร่ิมตน้ของการหายใจ 

ปัญหาก็คือวา่ จ  าเป็นจะตอ้งมีข่ายงานของเส้นโลหิต ท่ีมีต าแหน่งอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง และ
สามารถท่ีจะประสาทงานกบัหลอดลมเล็ก ๆ ในปอดไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ย แต่ปัญหานั้นก็ไดห้มดไปแลว้ 
เพราะเราพบวา่ ส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นมีอยูค่รบบริบูรณ์แลว้ในปอด เส้นโลหิตใหญ่ซ่ึงต่อจากหวัใจมายงั
ปอด และแตกตวัออกเป็นก่ิงกา้นสาขามากมายหลายลา้นเส้น ลอ้มรอบหลอดลมเล็กไวด้ว้ยตาข่าย
เส้นโลหิตฝอย ซ่ึงมีรูปร่างคลา้ยไส้ตะเกียงเจา้พายผุนงัของเส้นโลหิตเหล่าน้ีบางมาก และท่ีตาข่าย
นั้นเองท่ีโลหิตไดเ้อาคาร์บอนไดอ๊อกไซดอ์อกทิ้งเสีย และรับเอาออกซิเจนใหม่น ากลบัไปยงัหวัใจ เพื่อ
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สูบฉีดไปเล้ียงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอีกคร้ังหน่ึง มนัจะท าเช่นน้ีอยูต่ลอด 24 ชัว่โมงในอตัราการ
ท างาน 40 ถึง 50 เท่ียวต่อนาที 

ในฤดูหนาวบางทีอากาศหนาวจดัจนแทบจะกระดิกตวัไม่ได ้ ยิง่เม่ือมีลมหดัมากระทบผวิก็ยิง่
ท  าใหเ้ยน็ยะเยอืกไปถึงหวัใจ แลว้ท่านไม่เคยคิดหรือวา่ ถา้ปอดสูดเอาอากาศเยน็จดัเขา้ไป มนัอาจจะ
แขง็ตวัจนหยดุท างานไปก็ได ้ แน่นอนพระเจา้ทรงทราบถึงส่ิงเหล่าน้ี พระองคจึ์งทรงก าหนดให้จมูก 
ล าคอ และหลอดลม ท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองท าความร้อนดว้ย เน่ืองจากอวยัวะต่าง ๆ ดงักล่าวมีเลือดอุ่น
บรรจุอยูภ่ายใน และเลือดตอนน้ีเองท่ีช่วยปรับปรุงอุณหภูมิของลมหายใจท่ีสูดเขา้ไปใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี
พอเหมาะ จึงท าใหป้อดไม่ไดรั้บการกระทบกระเทือนจากอากาศเยน็จดัท่ีสูดเขา้ไป 

พื้นผวิของปอดนั้นกวา้งขวางมากอยา่งแทบไม่น่าเช่ือ ถา้เราจะน าปอดมาแผอ่อก จะมีพื้น
ผวิหนา้ไม่ต ่ากวา่ 2,152 ตารางฟุตใหญ่กวา่พื้นบา้นเสียอีก อากาศท่ีเราหายใจนั้น เตม็ไปดว้ยฝุ่ นละออง
มากมายเหลือคณานบั ซ่ึงอาจจะเขา้ไปอยูใ่นปอดจนเต็มหมดในเวลาไม่นานนกั แต่ความจริงแลว้ก็
ไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้น ทั้งน้ีก็เพราะวา่พระเจา้ทรงโปรดประทานเคร่ืองกรองอากาศ อนัมีประสิทธิภาพ
ยิง่ใหญ่ใหแ้ก่เรา อะไรรู้ไหม จมกูของเราไงล่ะ 

ตรงบริเวณรูจมูก มีขนชนิดพิเศษมากมาย ซ่ึงสามารถจบัฝุ่ นละอองท่ีติดเขา้ไปกบัลมหายใจได้
อยา่งดีเยีย่ม นอกจากน้ีตลอดทางท่ีอากาศผา่น ก็เตม็ไปดว้ยขนอ่อนมากมายท่ีเรียกวา่ซีเลีย (Cilia) คอย
โบกไปโบกมา ท านองเดียวกบัดอกหญา้ท่ีถูกลมพดัในอตัรา 12 คร้ังต่อวินาทีตลอดวนั และอตัรา
ดงักล่าวจะไม่เปล่ียนแปลงเลยจนกวา่จะตาย 

ฝุ่ นละอองท่ีสามารถเล็ดลอดรูจมูกเขา้ไปได ้จะถูกขนอ่อนเหล่านั้นช่วยกนัผลกัต่อ ๆ กนัมา จน
กลบัมายงับริเวณรูจมูกหรือบริเวณล าคอ ซ่ึงก็จะถูกขบัออกมาในท่ีสุด มีผูเ้คยค านวณไวว้า่ในชัว่ชีวติ
หน่ึงของคนธรรมดาทัว่ไป จะตอ้งสูดเอาฝุ่ นละอองเขา้ไปในปอดเป็นน ้าหนกัถึง 45 ปอนด ์ แต่ฝุ่ น
ละอองจ านวนดงักล่าวไดถู้กก าจดัออกไปโดยระบบกรองอากาศอนัน่าพิศวง เก่งจริง ๆ 

การท างานของปอดเป็นไปโดยอตัโนมติั อนัเป็นผลใหร่้างกายไดรั้บการผกัผอ่นอยา่งมาก 
สมมุติวา่ท่านจ าเป็นตอ้งคิดทุกขณะท่ีท่านหายใจเขา้และหายใจออก ท่านคงจะตอ้งทุ่มเทพลงัความคิด
เป็นจ านวนมหาศาลสักเท่าไร ท่ีจะคอยสั่งใหป้อดหายใจเขา้และหายใจออก ตลอดกลางวนัและกลางคืน 
ในเวลาท่ีท่านหลบัและต่ืนปอดของท่านคงท าหนา้ท่ีดว้ยตวัของมนัเองอยา่งเท่ียงตรง และมี
ประสิทธิภาพ 

เราควรท่ีจะขอบพระคุณพระเจา้ดว้ยเช่นกนั ท่ีพระองคท์รงวางจมูกของเราใหมี้รูอยูข่า้งล่าง 
สมมุติวา่รูจมูกเกิดไปอยูข่า้งบนทุก ๆ คร้ังท่ีฝนตก ท่านอาจจะตอ้งส าลกัน ้าฝน และทุกคร้ังท่ีท่านจาม 
หมวกของท่านอาจจะหลุดไป แต่ไม่เป็นเช่นนั้น เพราะทุกส่วนในร่างกายอนัอศัจรรยข์องมนุษยน์ั้น ได้
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เป็นท่ีประจกัษแ์ก่เราแลว้วา่ไดรั้บการจดัไวอ้ยา่งมีระเบียบ อนัแสดงใหเ้ห็นวา่พระเจา้ทรงเป็นพระผูท้รง
สร้างสรรคอ์นัใหญ่ยิง่ 
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ท้องฟ้า 

หากท่านก าลงัคิดวา่ ท่านจะตอ้งใชเ้คร่ืองมือชนิดพิเศษเช่นกลอ้งจุลทรรศน์หรือกลอ้ง
โทรทรรศน์ เพื่อท่ีจะหาขอ้พิสูจน์เร่ืองพระเจา้อยูล่ะก็ ขา้พเจา้ขอร้องใหท้่านหยดุคิดสักครู่หน่ึงก่อน
เพราะวา่พยานหลกัฐานท่ีจะพิสูจน์เร่ืองพระเจา้นั้น มีอยูพ่ร้อมมูลแลว้ไม่วา่ท่านจะมองไปทางไหน 
พยานหลกัฐานของพระองคก์็จะอยูท่ี่นัน่ ไม่วา่จะเป็นรอบตวัท่าน ใตดิ้น หรือเหนือศีรษะข้ึนไป ท่านไม่
เคยรู้สึกขอบพระคุณพระเจา้บา้งหรือ ท่ีพระองคท์รงสร้างทอ้งฟ้าใหมี้สีคราม สมมุติวา่ ทอ้งฟ้าเกิดมีสี
แดงเพลิง ท่านลองคิดดูซิวา่ สภาพจิตของคนเราจะผดิปกติมากแค่ไหน เพียงใด 

แต่ก็ไม่ใช่วา่ทอ้งฟ้าจะมีสีครามเช่นน้ีอยูต่ลอดไป ในยามอาทิตยอุ์ทยั และในยามอาทิตยอ์สัดง 
เราจะเห็นภาพอนัวิจิตรตระการตาอนัหาท่ีเปรียบมิไดข้องทอ้งฟ้า ท่ีปรากฏใหเ้ราเห็นวนัละสองเวลา แต่
เราก็มกัจะพลาดโอกาสทองท่ีจะชมความงดงามของมนั ดูซิ ส่ิงเหล่าน้ีก็ไดแ้สดงใหเ้ราเห็นถึงความ
งดงามในพระทยัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ อยา่งแจ่มชดัแลว้ 

แต่ทอ้งฟ้านั้นก็มีประโยชน์ดว้ย ในบรรยากาศของทอ้งฟ้านั้นมีกระแสอากาศเช่นเดียวกบัท่ี
ทะเลมีกระแสคล่ืน ลมอ่อน ๆ ท่ีพดัผา่นผิวหนงัของเรานั้น ไม่เพียงแต่จะช่วยใหเ้รารู้สึกมีชีวติชีวาข้ึน
เท่านั้น แต่มนัยงัท าหนา้ท่ีช่วยรักษาระดบัอุณหภูมิในร่างกายของเราให้เป็นปกติอยูเ่สมอ 

ลมพายตุ่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ไม่วา่จะเป็นไตฝุ้่ น เฮอร์ริเคน หรือทอร์นาโด ลมเหล่าน้ีท าให้
บรรยากาศอนังดงามของทอ้งฟ้ากลายเป็นอากาศท่ีน่ากลวั แต่ถึงกระนั้นก็ยงัมีความน่ารักอยูใ่นตวัของ
มนั เพราะมนัไดส้อนบทเรียนท่ีไม่มีใครสามารถลบลา้งไดว้า่ ความยิง่ใหญ่ของพระเจา้นั้น ไม่มีผูใ้ด
สามารถประมาณการณ์ได ้ และฤทธานุภาพของพระองคน์ั้นมีมากมายเกินกวา่ท่ีสมองกลจะค านวณได้
เราจ าเป็นจะตอ้งทราบถึงส่ิงเหล่าน้ีดว้ย 

ทีน้ีมาพิจารณากนัถึงเร่ือง วฏัจกัรของน ้า (พดูง่าย ๆ ก็คือฝนนัน่เอง) เราก็ทราบกนัดีวา่ผวิโลก
ประกอบดว้ยพื้นน ้าสามส่วนพื้นดิน 1 ส่วน ซ่ึงนบัวา่เหมาะสมเป็นอยา่งยิง่ เพราะวา่น ้าจะตอ้งระเหย
กลายเป็นไอไปสู่บรรยากาศเบ้ืองบน เป็นปริมาณอนัมหาศาลเพื่อท่ีจะไปเสริมปริมาณของน ้าฝนซ่ึงตอ้ง
ตกลงมายงัพื้นโลก วนิาทีละประมาณ 2 พนัลา้นตนั ใหค้งมีปริมาณพอท่ีจะตกไดต่้อไป แทบไม่น่าเช่ือ
วา่ ทอ้งฟ้าสามารถท่ีจะอุม้น ้าไวไ้ดใ้นปริมาณมากกวา่ปริมาณของน ้าทะเลทั้งหมดท่ีปกคลุมผวิโลกอยู่
ถึงสองเท่า แมจ้ะมีปริมาณมากถึงเพียงนั้น แต่เม่ือตกลงมายงัพื้นโลก กลบัค่อย ๆ เทลงในลกัษณะเป็น
เมด็เล็ก และอยา่งแผว่เบา ไม่เป็นอนัตรายแก่ส่ิงมีชีวติท่ีอยูบ่นผวิโลก ช่างน่ามหศัจรรยจ์ริงหนอ 

ขออภยั ท่ีขา้พเจา้จะตอ้งกลบัไปพดูเร่ือง “สีคราม” ของทอ้งฟ้าอีกคร้ังหน่ึง พระเจา้ทรงป้ันเมฆ
สีขาวอนัสวยงามกอ้นมหึมาข้ึนมา ก็เพื่อท่ีจะเนน้สีครามของทอ้งฟ้าใหเ้ด่นชดัยิง่ข้ึน ท าใหเ้ห็น
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เหมือนกบัวา่มีนาวาเนรมิตในรูปลกัษณะต่าง ๆ ก าลงัแล่นผา่นทอ้งฟ้าไปเร่ือย ๆ บางทีปรากฏใหเ้ห็น
เป็นกอ้นโต ๆ คลา้ยส าลีกอ้นมหึมา บา้งก็เป็นฝอยกระจดักระจายอยูเ่ตม็ทอ้งฟ้า คลา้ยลูกไมท่ี้สวย
งดงามท่ีสุด 

จึงเป็นท่ีเห็นชดัวา่ ทอ้งฟ้าปกคลุมไปดว้ยสรรพส่ิงท่ีลว้นแต่จะน าความเจริญตาเจริญใจมาสู่เรา 
ขอบพระคุณพระเจา้ส าหรับทอ้งฟ้าสีครามท่ีพระองคท์รงสร้างข้ึน 
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กุหลาบแดง 

มนังอกงามข้ึนมาจากดินสีน ้าตาลไหมใ้นสวนของท่าน มนัคอยเตือนใจท่านทุกวนัวา่ พระ
เจา้ของมนัทรงรักความสวยงามและพระเจา้ทรงรักท่านดว้ย ท่านสามารถจะปลูกมนัข้ึนมาไดม้ากตาม
จ านวนท่ีใจของท่านปรารถนา และถา้ท่านเพียงแต่จะคอยระมดัระวงัเอาใจใส่มนับา้ง มนัก็จะใหด้อดแก่
ท่านอยา่งลน้เหลือ น่าประหลาดใจจริงหนอท่ีกุหลาบแดงธรรมดา ๆ เพียงดอกเดียว กลบัมีส่ิงมหศัจรรย์
ปรากฏอยูม่ากมายอยา่งไม่มีใดเหมือน ใหเ้ราพิจารณาดูพระสติปัญญาอนัสลบัซบัซอ้นของพระเจา้ ซ่ึง
ไดบ้นัทึกลงไวใ้นกุกลาบดอกหน่ึงกนัเถอะ 

ประการแรก ศาสตร์เก่ียวกบัสี เราจะเห็นวา่ กุหลาบเป็นพนัธ์ุไมด้อกชนิดเดียวท่ีมีมากมาย
หลายหลากสี นบัตั้งแต่ สีแดง สีชมพ ู สีเหลือง สีขาว และสีผสมทุกชนิด ขา้พเจา้เช่ือวา่ ทุกคร้ังท่ีท่าน
มองดูดอกกุหลาบ ท่านคงอดท่ีจะช่ืนชมในความสวยงามของมนัไม่ไดเ้ป็นแน่ 

ประการท่ีสอง ศาสตร์เก่ียวกบัน ้าหอม เรามีโรงงานผลิตน ้ าหอมขนาดมหึมา มีนกัเคมีท่ีช านาญ
งานจ านวนมากมาย พร้อมดว้ยหลอดทดลอง และเคร่ืองจกัรทุกชนิดท่ีจะใชใ้นการผลิตหวัน ้าหอมเพื่อ
จะใหไ้ดห้วัน ้าหอมชนิดท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะน ามาปรุงเป็นน ้าหอม แต่ถา้เราจะเปรียบเทียบกบัดอกกุหลาบของ
พระเจา้แลว้ จะเห็นวา่แตกต่างกนัอยา่งลิบลบั กุหลาบไม่มีเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีจะใชใ้นการผลิตแต่
ผลผลิตกลบัมีคุณภาพดีกวา่ กุหลาบมีกล่ินท่ีหอมเยน็ช่ืนใจ ไม่ฉุนเกินไป ไม่ท าใหเ้กิดอาการระคายเคือง
จมูก และไม่ก่อใหเ้กิดความร าคาญทั้งแก่ผูใ้ชแ้ละผูใ้กลชิ้ด 

ประการท่ีสาม วชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ กุหลาบมีล าตน้ท่ีแขง็แรงสามารถตา้นทานลมไดเ้ป็น
อยา่งดี และใบกุหลาบก็ไดรั้บการจดัวางไวอ้ยา่งมีระเบียบคือ มีใบหน่ึงอยูด่า้นหน่ึง และอีกใบหน่ึงวาง
อยูต่รงขา้มอยา่งสมดุล และเม่ือกุหลาบเร่ิมจะแยม้ดอกออกมาก็จะมีใบเล้ียงห่อหุม้ไวใ้นลกัษณะท่ี
งดงามยิง่ 

ประการท่ีส่ี วชิาการวางรากส่ิงก่อสร้าง (Anchorage) ดินท่ีกุหลาบจะข้ึนไดน้ั้น จะตอ้งมีความ
อดัแน่นเพียงพอ กุหลาบจะไชรากแกว้ของมนัตรงลึกลงไปในดิน ขณะเดียวกนัรากฝอยจ านวนมากมาย
ก็ชอนไชไปทุกทิศทาง และยดึเกาะดินไวอ้ยา่งแน่นหนาพอท่ีจะใหล้ าตน้สามารถยนือยูไ่ดอ้ยา่งสบาย 

ส่ิงเหล่าน้ีเป็นหลกัการของวิศวกรรมแผนใหม่ แต่กุหลาบซ่ึงแมจ้ะไม่เคยเขา้มหาวทิยาลยัเลย ก็
ยงัสามารถท าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ใบกุหลาบแต่ละใบนั้น มีโรงงานขนาดเล็กซ่ึงมีกิจการสับสนตั้งอยู ่ เซลลเ์ล็ก ๆ ของใบ ซ่ึง
ประกอบดว้ยคลอโรฟิลล์ ใชห้ลกัการเดียวกบัหลกัไฮดรอลิกทางวทิยาศาสตร์ (ไฮดรอลิกคือ
วทิยาศาสตร์ท่ีวา่ดว้ยก าลงัน ้าและของเหลว) 
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และแน่นอนท่ีสุด นอกเหนือส่ิงอ่ืนใด กุหลาบมีศาสตร์แห่งการสืบพนัธ์ เพราะวา่กุหลาบไม่ได้
เป็นพืชท่ีมีชีวติอยูแ่ละตายไปเปล่าเท่านั้น เพราะวา่ในขณะท่ีมนัมีชีวติอยู ่ ก่ิงกา้นสาขาของมนัก็สามารถ
ท่ีจะแยกออกไปเป็นกุหลาบตน้อ่ืนไดม้ากมาย 

ถา้หากแมน้ไม่มีหลกัฐานอ่ืนใดเลยในโลกน้ี ท่ีจะพิสูจน์ใหเ้ห็นถึงพระเจา้ผูท้รงเป็นความรัก 
เป็นชีวติ และเป็นสติปัญญาทั้งมวลไดแ้ลว้ ดอกกุหลาบแดงก็คงจะเป็นเคร่ืองพิสูจน์ท่ีเพียงพอแลว้มิใช่
หรือ 
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นก 

ปลาเป็นเคร่ืองประดบัทะเล สิงสาราสัตวเ์ป็นเคร่ืองประดบัแผน่ดิน แลว้นกล่ะ ดูซิมนัสามารถ
ปรับตวัเองให้เขา้กบัขอบเขตเฉพาะของมนั คืออากาศ ถา้มีขอ้พิสูจน์อ่ืน ๆ ท่ีจะช้ีใหเ้ห็นถึงพระลกัษณะ
ของพระเจา้ท่ีทรงโปรดสวยงามและความหลากหลาย แน่นอนนกยอ่มจะเป็นขอ้พิสูจน์อนันั้น เรา
สามารถจะพรรณนาเร่ืองของนกไดใ้นทุกแง่ทุกมุม นบัตั้งแต่นกท่ีมีขนาดเล็กเท่าหวัแม่มือ มีส่ิงสวยงาม
และร้องเสียงไพเราะ คือนกฮมัม่ิง ไปจนถึงนกท่ีใหญ่ท่ีสุด ซ่ึงบางทีดูเหมือนวา่มนัเป็นเคร่ืองบินท่ีก าลงั
บินอยูที่เดียว ในเร่ืองของความสวยงามเก่ียวกบัสีของปีก ปีกนกมีสีต่าง ๆ ทุกสี ทั้งท่ีเป็นแม่สีและสี
ผสมเรียงกนัตามล าดบัของสี จะเป็นไปไดอ้ยา่งไรท่ีเม่ือท่านมองดูนกและฟังเสียงร้องของมนัแลว้ แต่
กลบัไม่เขา้ใจถึงความสามารถท่ีเช่ือถือไดข้องพระเจา้ในการสร้างสรรพส่ิง 

จงมองดูท่ีขนของนก ขนนกมีสามชนิด ชนิดแรก เป็นขนท่ีมีลกัษณะเหมือนผา้ขนสัตวอ์ยูด่า้น
ใน ซ่ึงช่วยใหน้กไดรั้บความอบอุ่นและผาสุก ชนิดท่ีสอง คือขนท่ีมีลกัษณะเป็นโครงใชเ้ป็นเคร่ือง
ป้องกนัตวั และท าใหน้กมีรูปร่างเพรียวลม ชนิดท่ีสาม เป็นขนท่ีใชบิ้นอยูท่ี่ปีก ซ่ึงผูส้ร้างไดบ้รรจงสร้าง
อยา่งประณีต จนกลายเป็นวตัถุท่ีมีความเบาท่ีแขง็แรงท่ีสุด 

พระเจา้ไดท้รงสร้างใหล้ าตวัของนกมีลกัษณะเบา โดยพระองคไ์ม่ทรงโปรดใหมี้ไขมนับริเวณ
ล าตวัของมนั เพื่อมนัจะสามารถบินไปไดไ้กล ๆ กระดูกของนกสร้างข้ึนดว้ยวสัดุกลวงท่ีมีความ
แขง็แรง นกมีช่องลม (Chamber) อยา่งนอ้ยท่ีสุด 9 ช่องลมท่ีมีมากเช่นน้ี ก็เพราะมนัจะตอ้งรีบขบัเอา
อากาศร้อนและเบาออกจากปอดของมนั เพื่อมนัจะไดบิ้นไปอยา่งสบาย แน่นอนส่ิงน้ีคือความมหศัจรรย์
ของพระเจา้บนทอ้งฟ้า 

การกระพือปีกของนก ก็มีอตัราท่ีแตกต่างกนั นกบางชนิดสามารถกระพือปีกข้ึนลงไดเ้ร็วมาก 
เช่น นกฮมัม่ิง สามารถกระพือปีกไดน้าทีละหลาย ๆ พนัคร้ัง ส่วนนกอินทรีนั้น กระพือปีกไดช้า้ท่ีสุด 
แต่ก็กระพือไดย้าวและแรง 

ขา ก็น่าสนใจดว้ยเช่นกนั นกมีขาท่ีมีลกัษณะแบบขอเก่ียวซ่ึงสามารถก าไดแ้น่นอยา่งไม่มีใด
เหมือน พระเจา้ทรงสร้างตาไวเ้พื่อใหน้กสามารถมองไดไ้กล แมน้กก าลงับินอยูก่ลางอากาศ ก็สามารถ
มองเห็นอาหารช้ินเล็ก ๆ ซ่ึงอยูบ่นพื้นดินได ้

ส่ิงทั้งหมดน้ีหมายความวา่กระไร เป็นไปไดไ้หมท่ีจะกล่าววา่พระบิดาแห่งฟ้าสวรรคผ์ูมี้พระ
ปรีชาญาณอนัเลิศ ผูท้รงมีน ้าพระทยัอนัเป่ียมดว้ยความรัก ความเมตตา และผูท้รงฤทธานุภาพทั้งส้ิน ได้
ทรงสร้างสัตวโ์ลก ซ่ึงสามารถปรับตวัเองใหเ้หมาะสมท่ีจะอยูบ่นฟ้าไดอ้ยา่งมหศัจรรยเ์หล่าน้ีข้ึนมา 
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ผึง้ 

เป็นเวลานานหลายปี ท่ีมนุษยไ์ดเ้ฝ้าจบัตาดูน ้าผึ้งจากรวงผึ้งซ่ึงเป็นน ้าตาลธรรมชาติอนับริสุทธ์ิ 
ดว้ยความฉงนสนเท่ห์และคร่ันคร้าม ไฉนหนอ เจา้แมลงตวัเล็กกระจิดริดเท่านั้น จึงมีความฉลาดล ้า 
สามารถด าเนินกรรมวธีิทางหตัถกรรมท่ีสลบัซบัซอ้นท่ีสุดเท่าท่ีรู้จกักนัในยคุปัจจุบนัได ้

ผึ้ง ดูดเอาน ้าหวานจากเกสรดอกไม ้ ซ่ึงพระเจา้ทรงปลูกไวม้ากมายบนโลกน้ี แลว้น ามา
เปล่ียนเป็นน ้าผึ้งอนัหวานฉ ่า โดยกรรมวธีิท่ีไม่สามารถเขา้ใจได ้ เพื่อความช่ืนใจของมนุษยทุ์กชาติทุก
ภาษาทุกเผา่พนัธ์ุ คุณรู้ไหม ผึ้งเป็นแมลงชนิดเดียวเท่านั้นในจ านวนแมลงทั้งส้ินกวา่ 6 แสนชนิด ท่ี
สามารถน ามาเล้ียงใหเ้ช่ืองได ้

ผึ้ง เป็นคนงานท่ีสามารถท างานไดอ้ยา่งน่าพิศวงท่ีสุด ในการท าน ้าผึ้งหนกัเพียง 1 ปอนด์ 
(ประมาณคร่ึงกิโลกรัม) ผึ้งจะตอ้งลงแรงอยา่งมหาศาล ผึ้งจะตอ้งบินจากรังไปยงัดอกไม ้ และจาก
ดอกไมก้ลบัเขา้สู่รัง เช่นน้ีเร่ือย ๆ ไปถึง 50 เท่ียว และถึงแมว้า่บริเวณนั้นจะมีดอกไมอ้ยูเ่ตม็ไปหมดก็
ตาม ผึ้งก็จะตอ้งบินไปบินมาเป็นระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 50,000 ไมล ์ หรือเท่ากบัระยะทางรอบโลก 2 
รอบ เพื่อท่ีจะไดน้ ้าผึ้งหนกัเพียงปอนดเ์ดียว แต่ผึ้งก็ไม่ไดใ้ส่ใจในเร่ืองนั้นเลย 

ปีกผึ้งมีสมรรถภาพเป็นเลิศ และไดรั้บการออกแบบมาอยา่งสวยงามเช่นเดียวกบัสรรพส่ิงอ่ืน ๆ 
ท่ีพระเจา้ทรงสร้าง ผึ้งมีปีก 2 ชั้น ปีกชั้นบนซ่ึงใหญ่กวา่ชั้นล่าง มีสันอยูบ่ริเวณดา้นหลงัของปีกดงันั้น
เม่ือเวลาบิน ผึ้งจะเก่ียวเอาปีกชั้นล่างข้ึนมาประกบติดกนั ท าใหม้นับินไดเ้ร็วและไกลมากข้ึน 

ผึ้ง ไม่ไดใ้หป้ระโยชน์แต่เฉพาะน ้าผึ้งเท่านั้น แต่มนัยงัใหข้ี้ผึ้งแก่เราดว้ย ผึ้งน าเอาข้ีผึ้งจากเรณู
ของดอกไมม้าท ารัง รังผึ้งเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีน่าอศัจรรยท่ี์สุด มีลกัษณะเป็นหอ้งรูปหกเหล่ียมเล็ก ๆ วาง
เรียงต่อกนัเป็นชั้น ๆ มากมาย ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงฝีมืออนัเลิศในทางวศิวกรรมของมนั 

มนัท าไดอ้ยา่งไร ไม่มีใครทราบ มนัไม่มีนายช่างใหญ่ฝ่ายวศิวกรรมท่ีจะคอยบงการ แต่ผึ้งงาน
ทุกตวัไดร่้วมกนัท างานช้ินน้ีและในไม่ชา้รังผึ้งก็ไดรั้บการตกแต่งดว้ยหอ้งเล็ก ๆ รูปหกเหล่ียมจ านวน
มากมาย ท่านทราบหรือไม่วา่ ในแต่ละวนัจะมีตวัอ่อนของผึ้งเกิดประมาณ 1,000 ตวัในรังผึ้งรังหน่ึง 
เพื่อมาท างานแทนตวัท่ีตายไป เพราะวา่ผึ้งตวัหน่ึงจะมีชีวติอยูป่ระมาณ 35 วนัเท่านั้น 

ผึ้งไปเอาความรู้ความสามารถน้ีมาจากไหน ค าตอบก็คือพระเจา้แห่งความรักและปัญญา เป็นผู ้
ประทานความรู้พิเศษอนัเป็นประโยชน์อยา่งมากอนัน้ี ให้แก่แมลงตวัเล็กกระจิดริดชนิดน้ี ขอพระองค์
ทรงโปรดยกโทษใหแ้ก่ขา้พระเจา้ดว้ย ท่ีขา้พระองคจ์ะมองรวงผึ้งของพระองค ์ และไม่ยอมถวาย
เกียรติยศแด่พระองค ์ผูซ่ึ้งทรงสร้างมนัข้ึนมา ผึ้งเอ๋ย เจา้ช่างฉลาดจริงหนอ 
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สายฝน 

ท่านคงจะยอมรับวา่ การท่ีจะรดน ้าใหแ้ก่โลกอยา่งสม ่าเสมอตลอดเวลานั้น เป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก
มาก น ้าเป็นจ านวนมากมายหลายลา้น ๆ ตนัจะตอ้งถูกยกข้ึนจากทะเลและมหาสมุทรไปแขวนอยูใ่น
บรรยากาศ แลว้พดัใหก้ระจายออกไปคลุมอยูเ่หนือดินแดนอนัแหง้แลง้จากนั้นก็โปรยลงมาเป็นฝนใน
รูปลกัษณะอนัเหมาะสม โดยไม่ท าใหเ้กิดอนัตรายแก่ดินและพืชผกัผลไม ้ กระบวนการประดิษฐ์น ้าฝน
ของพระเจา้จึงเป็นการประดิษฐท่ี์วเิศษท่ีสุดในบรรดาการประดิษฐท์ั้งหลาย 

ในลกัษณะบางประการ เม่ือถึงเวลาท่ีฝนจะตก จะมีกระแสไฟฟ้าเกิดข้ึน กระแสไฟฟ้านั้นจะวิง่
ผา่นบรรยากาศ กระตุน้ใหค้วามช้ืนรวมตวักนัเป็นหยดน ้าเล็ก ๆ สาดสายอยา่งแผว่เบาลงมายงัพื้นดินอนั
แหง้แลง้ โดยไม่ก่อให้เกิดอนัตรายแก่ส่ิงใด ๆ บนพื้นโลก ส่ิงเหล่าน้ีดูเหมือนเป็นธรรมชาติ ซ่ึงเกิด
ข้ึนอยูบ่่อยจนเราลืมคิดถึงสัญลกัษณ์อนัยิง่ใหญ่ของมนั 

แต่ก็อยา่เพิ่งคิดวา่ จะไม่มีความส าเร็จอนัน่ามหศัจรรยใ์ด ๆ อีกแลว้นอกจากส่ิงท่ีเป็นธรรมดา ๆ 
อยา่งฝน มนัมีส่ิงอ่ืนอีกท่ีไดส้ าแดงถึงพระหตัถอ์นัยิง่ใหญ่ของพระผูท้รงฤทธานุภาพ ภูเขาก็ส าแดง
บทบาทส าคญัในเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ภูเขาแต่ละลูกในเขตหนาวมกัจะสูงเสียดฟ้า และจะมีหิมะปกคลุมอยู่
เตม็ไปหมดในฤดูหนาวและเม่ืออากาศเร่ิมอุ่นข้ึน หิมะเหล่าน้ีจะค่อย ๆ ละลายกลายเป็นธารน ้าเยน็ไหล
ลงสู่ทอ้งไร่ ทอ้งนา ท่ีอยูต่ามบริเวณหุบเขาเบ้ืองล่างท าให้ชาวไร่ ชาวนาบริเวณหุบเขา มีน ้าเพียงพอท่ีจะ
ใชใ้นการเพาะปลูกตลอดฤดูร้อน หากปราศจากหิมะและน ้าแขง็บนภูเขาแลว้ จะไม่มีส่ิงมีชีวติอยูใ่น
บริเวณหุบเขาเบ้ืองล่างเป็นแน่ 

ฝนก็อ านวยประโยชน์แก่มนุษยชาติเป็นอนัมากเช่นกนั ฝนไดช้ าระลา้งทุกส่ิงในโลกแลดูสดใส
และสะอาดสะอา้น หากท่านมีโอกาสออกไปเดินเล่นนอกบา้น ภายหลงัท่ีฝนตกใหม่ ๆ ท่านจะพบวา่
บรรดาตน้ไมใ้บหญา้และดอกไมน้านาชนิด ต่างก็ส่งประกายแวววาว แลดูสดช่ืน และมีชีวติชีวายิง่ข้ึน 
นอกจากน้ี ฝนยงัช่วยช าระลา้งบรรยากาศของโลกใหส้ะอาด มนัจะท าใหฝุ้่ นละอองและส่ิงสกปรกซ่ึง
ติดอยูใ่นบรรยากาศของโลกรวมตวักนั และตกลงมายงัพื้นโลก ผูรู้้หลายท่านไดบ้อกใหเ้ราทราบอยา่ง
ชดัแจง้วา่ บทบาทท่ีส าคญัของฝนยงัมีมากกวา่นั้นอีก มนัช่วยช าระลา้งเอาแร่ธาตุจากอากาศเขา้ไป
รวมอยูใ่นดิน ท าใหป้ริมาณแร่ธาตุในดินเพิ่มมากข้ึนและนอกจากน้ี หิมะท่ีตกในฤดูหนาวก็อุดมไปดว้ย
ธาตุไนโตรเจนท่ีจ าเป็นแก่การด ารงชีวติ 

สายฝน เป็นโครงสร้างท่ีสลบัซบัซอ้น ซ่ึงไดร้วมเอากฎและหลกัต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นโลกเขา้ไว้
ดว้ยกนั มนัไดส้อนเราอยา่งไม่ผดิพลาด คร้ังแลว้คร้ังเล่า ถึงฝีพระหตัถอ์นัล ้าเลิศของพระเจา้ของเรา ใน
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การจดัหาและจดัเตรียมส่ิงของท่ีจ าเป็นส าหรับเรา ดว้ยน ้าพระทยัอนัประกอบดว้ยความเมตตากรุณา 
ท่านสามารถเห็นพระองคไ์ด ้แมก้ระทัง่ในเวลาท่ีฝนตก ใช่ไหม? 
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ววัเป็นสัตว์ทีน่่ารักมาก 

พระเจา้ทรงสร้างววัข้ึนมาใหเ้ป็นสัตวท่ี์วา่นอนสอนง่าย และเราสมควรท่ีจะขอบพระคุณ
พระองคเ์ป็นอนัมากส าหรับส่ิงน้ี ท่านเคยคิดบา้งไหมวา่ จะเป็นการยากสักเพียงไรในการท่ีเราจะไดน้ม
เนย และเน้ือ ถา้หากววัเป็นสัตวท่ี์ด้ือดึง โกรธง่าย และไม่อดทน แต่ขอบพระคุณพระเจา้ ท่ีพระองคท์รง
โปรดประทานนิสัยท่ีวา่นอนสอนง่ายใหแ้ก่มนั ดงันั้นเม่ือท่านรีดนม มนัจะยนืให้ท่านรีดดว้ยความ
อดทนและเค้ียวเอ้ืองอยา่งใจเยน็ เหม่อมองดูทุ่งนาและทอ้งฟ้าสีครามอยา่งสงบเสง่ียมเจียมตวั 

ววัเป็นสัตวท่ี์มีโคร่งร่างแบบธรรมดา ๆ แต่ถึงกระนั้นมีกลไกอนัสลบัซบัซอ้นและมหศัจรรย์
มากมายอยูใ่นตวัของมนั จะเห็นวา่ เราไดรั้บประโยชน์มากมายจากสัตวโ์ลกท่ีวา่นอนสอนง่ายชนิดน้ีไม่
เพียงแต่นม เนยเหลว และเนยแขง็เท่านั้น แต่ผลิตภณัฑท่ี์ท าจากพลาสติกเกือบทุกชนิดก็ท าจากสาร
เคซิน ท่ีมีอยูใ่นน ้านมววัทุกชนิด และแน่นอนท่ีสุด รวมทั้งหนงัสัตว ์(ววั) ดว้ย 

ววัมีระบบการยอ่ยอาหารท่ีน่าสนใจยิง่ สัตวโ์ลกทัว่ไปมีกระเพาะอาหารเพียงกระเพาะเดียว แต่
ววัมีถึง 4 กระเพาะ และแต่ละกระเพาะก็มีหนา้ท่ีต่าง ๆ กนั ตวัอยา่งเช่น เม่ือววัเค้ียวฟางคร้ังแรก มนัจะ
กลืนลงไปในกระเพาะอนัท่ีหน่ึง และเม่ือไรก็ตามท่ีมนักินของเหลว ซ่ึงอาจจะเป็นน ้ าหรืออะไรก็ตาม 
ของเหลวนั้นจะตรงลงไปยงักระเพาะอนัท่ีสองทนัที จากนั้นส่ิงท่ีบรรจุอยูใ่นกระเพาะอนัท่ีหน่ึงจะ
รวมกนัเป็นกอ้นกลม กล้ิงลงไปในกระเพาะอนัท่ีสองคลุกเคลา้กบัน ้าจนเปียกโชก และอาหารท่ีเปียก
โชกนั้นก็จะอยูก่ระเพาะอนัท่ีสองต่อไป จนกระทัง่ววัไดโ้อกาสท่ีจะพกัผอ่น มนัจะส ารองเอาอาหารนั้น
ออกมา และเค้ียวใหแ้หลกต่อไปอีก 

เราไดเ้ฝ้าดูมนั และบางทีก็รู้สึกอิจฉาความชาญฉลาดในการจดัการกบัอาหารของมนั แต่เด๋ียว
ก่อน เม่ืออาหารท่ีเค้ียวเป็นคร้ังท่ีสองถูกกลืนลงไปในกระเพาะอนัท่ีสาม ท่ีนัน่อาหารจะถูกยอ่ยอีกคร้ัง
หน่ึงพอสมควร จากนั้นอาหารท่ียอ่ยแลว้ ก็จะถูกส่งผา่นไปยงักระเพาะอนัท่ีส่ีต่อไป กรรมวธีิต่าง ๆ 
เหล่าน้ีไม่ปรากฏวา่มีการผิดพลาดเกิดข้ึน กระเพาะอาหารทุกอนัท างานอยา่งมีระเบียบไม่สับสนกนั ใน
กรณีของลูกววัซ่ึงยงัไม่ไดเ้รียนรู้ถึงวธีิการกินหญา้ กินฟาง แต่มนัก็คงมี 4 กระเพาะเหมือนแม่ววั นมซ่ึง
ลูกววัดูดมาจากแม่ของมนัจะผา่นกระเพาะอนัท่ีหน่ึง สอง สาม ไปสู่กระเพาะอนัท่ีส่ีทนัที โดยไม่ตอ้ง
ผา่นกรรมวธีิดงักล่าวขา้งตน้ ช่างเป็นระบบท่ีน่าท่ึงอะไรเช่นน้ี 

บางคร้ังขา้พเจา้ก็คิดวา่ ในโลกน้ีไม่มีหลกัฐานใดท่ีจะพิสูจน์ใหเ้ห็น ถึงความเอาใจใส่ของ
พระองคท่ี์ทรงมีต่อมนุษย ์ไดดี้เท่ากบัสัตวโ์ลกท่ีวา่นอนสอนง่าย มีประโยชน์มากมาย และอดทน ซ่ึงเรา
เรียกวา่ “ววั” 
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พระเจ้าทรงสร้างต้นไม้ 

คิดดูซิวา่ โลกของเราจะเป็นโลกท่ีน่าเศร้าสลดเพียงใด หากไม่มีส่ิงทรงสร้างอนัสง่าผา่เผย และ
ประกอบดว้ยคุณประโยชน์ของพระเจา้ซ่ึงเราเรียกวา่ “ตน้ไม”้ เราคุน้เคยกบัมนัและมนัก็มีมากมาย
เหลือเกิน จนท าใหเ้ราลืมนึกถึงผูท้รงอ านาจท่ีสร้างมนัข้ึนมา มนัมีทั้งตน้สูงใหญ่และท่ีเป็นพุม่พฤกษ ์
มนัข้ึนง่ายและอ านวยประโยชน์อเนกประการแก่มนุษยชาติทั้งมวล 

ก่อนอ่ืน ขอใหเ้ขา้ใจก่อนวา่ ค าวา่ตน้ไมก้็หมายถึง “เน้ือไม”้ นัน่เองและเน้ือไมก้็เป็นส่ิงท่ีมนุษย์
จะขาดเสียไม่ไดด้ว้ย ขอใหเ้ราพิจารณาดูส่ิงต่าง ๆ มากมาย ซ่ึงเราท าจากไมน้บัตั้งแต่เตียงของเด็กจนถึง
โลงศพของคนตาย มนัเป็นหลกัส าคญัของบา้น ของเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใชใ้นบา้น จนเกือบจะกล่าว
ไดว้า่ส่ิงประดิษฐทุ์กชนิดท่ีมนุษยคิ์ดข้ึนมาจ าเป็นตอ้งใชไ้ม ้ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง 

เราอาจจะจ าแนกไมอ้อกไดเ้ป็น 3 ชนิด คือไมเ้น้ือแขง็ ไมเ้น้ือปานกลาง และไม่เน้ืออ่อน ส่วนสี
ของไมน้ั้นอาจจ าแนกไดเ้ป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ไมเ้น้ือขาว ไมเ้น้ือเหลือง ไมเ้น้ือแดง และไมเ้น้ือด า 
ไมบ้างชนิดมีลายเรียบ ๆ แต่บางชนิดก็มีลายท่ีสวยงามและสลบัซบัซอ้นมาก และถา้เราจ าแนกของ
ตน้ไมต้ามตระกลูของมนัแลว้ จะไดเ้ลขมากมายจนเหลือท่ีจะจดจ าได้ 

แต่เราควรจะคิดเช่นกนั ถึงความสามารถในเชิงศิลป์ของพระเจา้ ในการช่วยใหต้น้ไมเ้จริญงอก
งาม เราทราบดีวา่ ใบสีเขียวสดของตน้ไมใ้นโลกน้ีมีมากมายหลายชนิด ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างกนัไปใน
ฤดูหน่ึง ๆ ของแต่ละปี ตน้ไมจ้ะผลิใบสะพร่ัง และต่อจากนั้นก็จะเร่ิมผลิดอกออกผล จากผลเล็ก ๆ ก็จะ
ค่อยโตข้ึนเร่ือย ๆ จนมีขนาดน่ารับประทาน อยูใ่นระบบท่ีเราสามารถจะเก็บกินไดไ้ม่ยากนกัพระบิดา
แห่งฟ้าสวรรคท์รงพระกรุณาไดป้ระทานผลไมแ้ก่เรา จากแสงแดดและดิน ไม่วา่จะเป็นส้ม หรือทุเรียน 
หรือผลไมช้นิดอ่ืนใดก็ตาม ยอ่มมีประโยชน์ส าหรับบ ารุงเล้ียงกายและน าความสดช่ืนมาสู่จิตใจ 

ตน้ไมเ้ป็นส่ิงท่ีมีชีวิตชีวา มนัช่วยใหอ้ากาศสดช่ืนอยูเ่สมอ ช่วยป้องกนัฝุ่ นและลมแรง มนัไม่ใช่
เป็นวตัถุท่ีไม่มีชีวิตจิตใจอยา่งโลหะ ดินเหนียว หรือหิน แต่มนัจะตอ้นรับเราอยา่งอบอุ่นและเป็นกนัเอง 
ทุกคร้ังท่ีเราไปหามนั เม่ือท่านเอามือโบกเบา ๆ เหนือตน้ผกักระเฉด หรือไมเ้ล้ือยบางชนิด ท่านจะ
พบวา่ ตน้ไมเ้หล่านั้นไดแ้สดงความเป็นมิตรกบัท่าน ท าใหดู้เหมือนวา่ ตน้ไมเ้หล่าน้ีไดส้ร้างมาเพื่อให้
เป็นเพื่อนแทข้องมนุษย ์

นอกจากน้ีตน้ไม ้ (หรือไม)้ ยงัช่วยใหเ้กิดบรรยากาศแห่งมิตรภาพข้ึน จะเห็นไดจ้ากบรรยากาศ
ในแคมป์ไฟนั้น จะเป็นบรรยากาศแห่งมิตรภาพจริง ๆ ทุกคนต่างกุลีกุจอหาไมม้าใส่ไฟ และร่วมร้อง
เพลงกนัอยา่งสนุกสนานรอบกองไฟ 
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ยงัมีส่ิงประดิษฐอี์กมากมายท่ีตอ้งอาศยัไม ้ เพราะพระเจา้ไม่ไดป้ระทานไมใ้หเ้ราเพียงชนิดเดียว 
แต่ไดป้ระทานหลายชนิดและทุกส่ิงก็มีคุณค่าในตวัของมนัเอง ไมบ้างชนิด เช่น ไมม้ะกอกเทศ สามารถ
รับรองการสั่นสะเทือนไดม้าก เราจึงเลือกเอาไปท าเป็นไมตี้เบสบอล และไม่มีไมช้นิดใดในโลกท่ีจะ
น าไปใชใ้นการประกอบเคร่ืองบินไดดี้เท่าไมส้นซิตกา (Sitca spruce)  

ไมส้น ใชท้  าประโยชน์หลายประการ ท่านเคยเห็นกล่องไมท่ี้ใส่ผลไมเ้ล็ก ๆ ท่ีส่งมาจาก
ต่างประเทศไหม นัน่แหละท ามาจากไมส้น เยือ่กระดาษท่ีใชพ้ิมพห์นงัสือทัว่ไป ก็ท  ามาจากไมส้น
เช่นกนั นกัไวโอลินท่ีเล่นเพลงกล่อมโสตประสาทของท่านอยูเ่ป็นประจ า ก็ใชอุ้ปกรณ์ท่ีท ามาจากไม้
สนอีกเหมือนกนั ไมท่ี้ใชท้  าดินสอส่วนมากก็คือ ไมส้นซีดา้ นอกจากน้ีก็มีไมส้นขาวซ่ึงมีคุณสมบติั
พิเศษคือ มีผวิเรียบมาก เม่ือเอามาผึ่งแดดจนไดท่ี้แลว้จะไม่หดหรืองอ 

เบ้ืองหลงัของส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี คือฝีพระหตัถข์องพระเจา้ผูท้รงเก้ือกลูมนุษย ์ ใช่หรือไม่ มนั
ไม่ไดเ้กิดข้ึนมาโดยบงัเอิญเป็นแน่แต่มนัไดรั้บการวางแผนมาเป็นอยา่งดี 

เม่ือเราเห็นตน้ไมเ้ล็ก ๆ ตน้หน่ึง ท่ีเพิ่งงอกข้ึนมา เราก็สามารถบอกไดว้า่ จะเจริญเติบโตข้ึนได้
เป็นรูปใดและออกผลในลกัษณะอยา่งไร ตน้ไมทุ้กตน้มีความสามารถในการสืบพนัธ์ุ และ
ความสามารถท่ีจะบ าบดัความเสียหายท่ีเกิดแก่มนั ตน้ไมส้ามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได ้ ดงันั้นแม้
มนัจะงอกข้ึนในท่ีแหง้แลง้ มนัก็ไม่กลวั มนัจะกระจายรากปกคลุมเป็นบริเวณกวา้ง เพื่อจะไดมี้น ้าใช้
มากข้ึน และมนัจะค่อย ๆ ชอนไชรากออกไปอีก เพื่อหาแหล่งน ้าเพิ่มเติม มนัสามารถปรับตวัให้เขา้กบั
สภาพแวดลอ้มทุกชนิด และสามารถทนอยูไ่ดใ้นทุกสภาพดินฟ้าอากาศ ตน้ไมแ้ต่ละตน้มีลกัษณะเฉพาะ
ของมนัเองไม่เหมือนตน้ไมอ่ื้น ๆ ตน้ไมทุ้กชนิดทุกตน้ในโลกน้ี ไม่มีเลยแมแ้ต่สักคู่เดียวท่ีจะมีลกัษณะ
เหมือนกนัทุกกระเบียดน้ิวแทจ้ริงแลว้ขา้พเจา้อยากจะพดูวา่ ตน้ไมไ้ดก้ระตุน้เตือนเราทั้งหลายใหรู้้วา่ 
“ความคิดและจิตวิญญาณของเรานั้น ควรจะอ่อนโยนลงบา้ง” 

ตน้ไมส้ามชนิด ยนืยงอยูอ่ยา่งมัน่คงบนหนา้กระดาษของพระคมัภีร์ ชนิดแรกอยูใ่นสวนเอเดน 
ซ่ึงไดใ้หค้วามร่มร่ืนบรรพบุรุษคู่แรกของเรา ชนิดท่ีสอง คือตน้ไมก้างเขน ซ่ึงใชเ้ป็นหลกัประหารชีวิต
พระเยซู และชนิดท่ีสาม คือตน้ไมแ้ห่งชีวติ ซ่ึงดอกของมนับานอยูต่ลอดไปเป็นนิตย ์และผูท่ี้ไดรั้บความ
รอดโดยพระเยซูคริสตแ์ลว้เท่านั้น จึงจะมีสิทธ์ิรับประทานจากตน้ไมช้นิดน้ีได ้
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ดวงอาทติย์และดวงจันทร์ 

ดวงไฟอนัน่ามหศัจรรยสี์ขาวขนาดมหึมาดวงนั้น ยงัคงลอยควา้งอยูก่ลางอากาศ และมนัจะตอ้ง
สูญเสียพลงังานในตวัของมนัไปวนัหน่ึง ๆ หลายพนัลา้นตนั แต่กระนั้นก็ยงัไม่มีทีท่าวา่ ดวงไฟดวงน้ีจะ
ลดขนาดของมนัลงไปเลย โลกเราน้ีจะเป็นไฉนหนอ หากตรงใจกลางระบบสุริยะของเราปราศจากดวง
อาทิตย ์ทุก ๆ เชา้ ดวงอาทิตยจ์ะโผล่ข้ึนมาจากขอบฟ้า และส่องสวา่งแก่มนุษยทุ์กคนทัว่ใตฟ้้า จากนั้นก็
ค่อย ๆ หายลบัไปจากขอบฟ้า เป็นเช่นน้ีอยูทุ่กวนัไม่เปล่ียนแปลง มนัท าหนา้ท่ีอยา่งเท่ียงตรงสมกบัท่ี
พระเจา้ไดท้รงมอบหมายให ้ช่างเป็นปรากฏการณ์อนัน่าพิศวงจริง ๆ 

เราทั้งหลายทราบดีวา่ โลกของเราน้ีอยูห่่างจากดวงอาทิตยเ์ป็นระยะทาง 93 ลา้นไมล ์ อนัเป็น
ระยะท่ีไดรั้บการจดัวางไวอ้ยา่งถูกตอ้งท่ีสุด เพราะถา้หากอยูใ่กลเ้ขา้ไปกวา่น้ีอีกสัก 5 เปอร์เซนต ์ความ
ร้อนจากดวงอาทิตยก์็จะเพิ่มมากข้ึน จนส่ิงมีชีวติทุกชนิดในโลกไม่อาจทนอยูไ่ด ้ หรือถา้หากวา่โลกอยู่
ห่างออกมาสัก 5 เปอร์เซ็นต ์ น ้าแขง็บริเวณขั้วโลกก็จะแผข่ยายปกคลุมส่วนต่าง ๆ ทุกส่วนของโลกจน
เราไม่สามารถจะทนความหนาวเยน็ต่อไปได ้ และจะตอ้งตายไปในท่ีสุด แต่พระเจา้ทรงเล็งเห็นถึงส่ิง
เหล่าน้ี ดงันั้นดาวพระเคราะห์ของเรา จึงไดรั้บการจดัวางอยูใ่นต าแหน่งอนัเหมาะสมท่ีชีวติจะสามารถ
ด ารงอยูแ่ละนัน่แหละ คือท่ีอาศยัของเรา 

พระเจา้คือ ผูจ้ดัเตรียมอนัประเสริฐ ตามท่ีเราทราบนั้นดวงอาทิตยมิ์ไดมี้ไวเ้พื่อจุดประสงคอ่ื์น
ใดมากไปกวา่ ใหท้  าหนา้ท่ีเป็น “พี่เล้ียง” ของโลก แต่กระนั้น โลกลูกเล็ก ๆ ของเราน้ีก็ยงัไดรั้บเพียง 1 
ส่วนในสองร้อยลา้นส่วนของพลงังานในดวงอาทิตยท์ั้งหมด โอโ้ฮ ช่างมีพลงังานมหาศาลอะไรเช่นนั้น 
ท่านเคยจอ้งดูดวงอาทิตยไ์หม? หากท่านจะแขง็ใจจอ้งดูดวงอาทิตยเ์พียงชัว่ระยะเวลาหน่ึงเท่านั้น 
สายตาของท่านอาจเสียไปก็ได ้

เอาละ คราวน้ีมาพูดถึงดวงจนัทร์กนับา้ง แต่อยา่เพิ่งคิดนะวา่ดวงจนัทร์เกิดข้ึนมาเอง ดวงจนัทร์
ก็ไดรั้บการออกแบบก่อสร้างมาเหมือนกนั ท่านเห็นไหมวา่ผวิของดวงจนัทร์นั้นไดถู้กสร้างข้ึนมา
เพื่อใหส้ะทอ้นแสงได ้ ทั้งมืดและสว่าง ดวงจนัทร์ค่อย ๆ โผล่ข้ึนจากขอบฟ้ายามย  ่าสนธยาในลกัษณะ
เวา้แหวง่เป็นเส้ียวเล็ก ๆ สีเงินจากนั้นก็เร่ิมโตข้ึนเร่ือย ๆ จนเตม็ดวงส่องแสงเจิดจา้ไปทัว่แผน่ฟ้าและ
แผน่ดิน ต่อจากนั้นก็จะกลบัค่อย ๆ เวา้แหวง่ ๆ ไปเร่ือย ๆ จนไม่ปรากฏแสงอยูบ่นทอ้งฟ้า แต่ละคืนก็จะ
มีลกัษณะแตกต่างกนัไปนัน่น่ะซี ขา้พเจา้ก็วา่ จะตอ้งมีใครคนหน่ึงท่ีไดจ้ดัเรียงล าดบัใหก้บัดวงจนัทร์ 

ดวงจนัทร์นั้นนอกจากจะช่วยใหค้วามรักของหนุ่มสาวดูดด่ืมแลว้ ยงัมีประโยชน์อยา่งอ่ืนอีก 
พระเจา้ไดท้รงก าหนดใหก้ารข้ึนลงของน ้าในโลกมนุษยต์อ้งเก่ียวขอ้งกบัการโคจรของดวงจนัทร์ดว้ย 
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ดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ ท่ีปรากฏอยูบ่นฟากฟ้าทุกเชา้ค ่าเป็นเสมือนหน่ึงการแสดง
นิทรรศการคร้ังส าคญัท่ีพระเจา้ทรงจดัข้ึนเพื่อเรียกร้องให้มนุษยท์ั้งหลาย ไดเ้อาใจใส่ต่อฤทธานุภาพอนั
ยิง่ใหญ่ของพระองค ์ จะเป็นไปไดอ้ยา่งไร ท่ีปุถุชนคนธรรมดาอยา่งเรา ๆ เม่ือมองดูวตัถุอนัยิง่ใหญ่ทั้ง
สองน้ีแลว้ จะไม่มีความส านึกถึงพระสง่าราศีของพระองค ์
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ดวงดาวมากมาย 

คร้ังหน่ึงพระเจา้ไดต้รัสกบัสหายของพระองค ์ (อบัราฮมัพระธรรมปฐมกาล 15:5) และ
ประทานพระสัญญากบัอบัราฮมัวา่ลูกหลานของท่าน จะมีจ านวนมากมายรวมกบัดวงดาวในทอ้งฟ้า 
หรือเมด็ทรายตามทอ้งทะเล 

พระสัญญาขอ้น้ี ถา้เรามองดูดว้ยตาเปล่า อาจจะไม่หมายถึงลูกหลานจ านวนมากมายมหาศาล 
คนโบราณนบัดวงดาวบนทอ้งฟ้าตามท่ีตาของเขาสามารถจะมองเห็นได ้ ซ่ึงก็จะไดจ้  านวนประมาณ 
1,000 หรือ 1,200 ดวง หรือบางทีอาจจะถึง 3,000 ดวงก็ได ้แต่ในปัจจุบนัน้ีเราทราบดีวา่ไม่เป็นเช่นนั้น
เพราะจากการส่องดูทอ้งฟ้าดว้ยกลอ้งโทรทรรศน์ พบวา่บนทอ้งฟ้าของเราประกอบไปดว้ยหมู่ดาว
จ านวนมหาศาล 

เร่ิมตน้ท่ี “โลกมนุษย”์ โลกของเรามีเส้นรอบวงยาว 25,000 ไมล ์ ซ่ึงนบัวา่เป็นระยะทางไกล
ทีเดียว ถา้หากคุณจ าตอ้งเดินทางรอบโลกดว้ยเทา้ โลกเป็นส่วนหน่ึงของระบบสุริยะซ่ึงประกอบดว้ย
ดาวนพเคราะห์ทั้งหมด 9 ดวงดว้ยกนั ดวงท่ีใหญ่ท่ีสุดคือดาวพฤหสัหรือจูปีเตอร์ มีขนาดใหญ่กวา่โลก
ถึง 1,300 เท่า ดวงอาทิตยข์องเราเป็นดวงฤกษด์วงหน่ึงเท่านั้นเอง แต่ท่ีเรามองเห็นมีแสงสวา่งจา้กวา่ดาว
ฤกษด์วงอ่ืน ๆ ก็เพราะวา่เราอยูใ่กลด้วงอาทิตย ์ และมนัมีขนาดใหญ่มาก ขนาดท่ีเรียกวา่ หากมนัมี
ลกัษณะเป็นโพรงกลวงแลว้ละก็ มนัสามารถบรรจุลูกโลกของเราไดถึ้ง 13,000,000 ลูกไดอ้ยา่งสบาย ๆ 

ท่ีกล่าวมาน้ีเป็นเพียงการเร่ิมตน้ ระบบสุริยะของเราเป็นแต่ส่วนหน่ึงของระบบท่ีใหญ่โตและ
กวา้งขวาง ซ่ึงมีรูปร่างตามท่ีเรามองเห็นจากกลอ้งโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ คลา้ยวงลอ้เกวยีน (หรือเลนส์
นูน) ซ่ึงเราเรียกวา่ แกแลกซีทางชา้งเผอืก ท่านทราบไหมวา่แกแลกซีของเราน้ีมีดวงดาวก่ีดวง เอาละ จะ
บอกให ้แต่ตอ้งจบัเกา้อ้ีของคุณเอาไวดี้ ๆ นะ “มีไม่นอ้ยกวา่ แสนลา้นดวง” อูฮู้ 

ขณะท่ีความคิดของท่านยงัคงงงงวยอยูก่บัจ านวนอนัมหาศาล ของดวงดาวในแกแลกซ่ีของเรา
นั้น ขา้พเจา้จะขออนุญาตเตือนสติท่านวา่กาแลกซ่ีทางชา้งเผอืกของเรานั้น เป็นเพียงแกแลกซ่ีหน่ึงใน
จ านวนแกแลกซ่ีมากมายในจกัรวาล ซ่ึงนกัดาราศาสตร์ไดค้  านวณไวว้า่ นอกจากแกแลกซ่ีของเราแลว้ยงั
มีแกแลกซ่ีอ่ืน ๆ ในจกัรวาลอีกไม่นอ้ยกวา่ 30 ลา้นแกแลกซ่ี มีทั้งขนาดท่ีใหญ่และเล็กกวา่แกแลกซ่ีของ
เรา กาแลกซ่ีต่าง ๆ เหล่าน้ีเราสามารถดูไดด้ว้ยกลอ้งโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ ๆ ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั เช่นกนั 

บางทีท่านอาจจะคิดวา่ ดาวจ านวนมากมายมหาศาลเหล่าน้ีคงจะมีขนาดเล็ก ขา้พเจา้อยากจะให้
ท่านสนใจกบัดาวดวงหน่ึง มีช่ือวา่ เบเตลกีส (Betelguese) ซ่ึงมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 215,000 ไมล ์
และสมมุติวา่ มนัมีโพรงกลวงอยูข่า้งใน ท่านก็สามารถท่ีจะเอาดวงอาทิตยเ์ขา้ไปวางท่ีตรงจุดศูนยก์ลาง
ของมนั พร้อมทั้งเอาโลกติดเขา้ไปดว้ย เพื่อให้โคจรรอบดวงอาทิตยต์ามปกติ และโลกก็โคจรอยูไ่ด ้โดย
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ไม่กระทบกบัขอบใดขอบหน่ึงของดาวดวงนั้นเลย ขา้พเจา้จ  าตอ้งพดูอะไรมากกวา่น้ีอีกหรือ? พระ
เจา้ของเราทรงสร้างดวงดาวทุก ๆ ดวง 



 42 

เวลาไม่พอ 

ถา้หากวา่เราจะลองพยายามนบัดูพยานหลกัฐานของพระเจา้ทีละอนั ๆ แลว้ เราจะไม่สามารถ
นบัมนัไดถ้ว้นเป็นแน่ เพราะอะไร? ก็เพราะวา่ โลกน้ีเตม็ไปดว้ยฝีพระหตัถข์องพระองคน์ัน่เอง 

แตงโม 

เมล็ดแตงโมมีน ้าหนกั 1/5,000 ปอนด ์ บางทีท่านอาจจะอธิบายถึงวธีิหวา่นเมล็ดแตงโมใหแ้ก่
ขา้พเจา้ไดว้า่ จะหวา่นอยา่งไร เม่ือไร และดินชนิดใด แต่ท่านจะไม่สามารถอธิบายถึงการเจริญเติบโต
ของมนัไดเ้ลย มนัดูดเอาธาตุท่ีจ  าเป็นจากดิน เพื่อน ามาใชผ้ลิตส่ิงท่ีมีน ้าหนกัมากกวา่มนัถึงลา้นเท่าซ่ึงมี
สีสันสวยงาม และแตงโมประมาณ 5-10 ลูก จะมีน ้าหนกัรวมกนัตั้งแต่ 100 ไปจนถึง 200 ปอนด ์แตงโม
แต่ละลูกเป็นแบบของการประดิษฐอ์นัประณีต เปลือกนอกของมนัมีสีเขียวสด และเน้ือในซ่ึงค่อย ๆ 
เปล่ียนจากสีเขียวเป็นสีขาว และในท่ีสุดก็มีสีแดงสดน่ารับประทาน ขอบพระคุณพระเจา้ท่ีแตงโมไม่ได้
ข้ึนบนตน้ไม ้

ไส้เดือน 

คนเหล่าน้ี ซ่ึงน่าจะเป็นผูรู้้กล่าววา่ ชีวติบนดาวพระเคราะห์ดวงน้ีอาจจะตอ้งตายหมด หากไม่มี
สัตวท่ี์ต ่าตอ้ยอยา่งไส้เดือนดินอาศยัอยู ่ ไส้เดือนดินจะคืบคลานไปมาอยูต่ามใตผ้วิดิน ท าใหดิ้นร่วนและ
อากาศสามารถซึมเขา้ไดท้ัว่ถึง นอกจากน้ีมูลของไส้เดือนยงัเป็นปุ๋ยอยา่งดีอีกดว้ย ผูท่ี้โชคดีท่ีสุดก็คือ
ชาวนา ชาวไร่ซ่ึงทอ้งนาทอ้งไร่ของตน อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยไส้เดือน เพราะส่ิงเหล่าน้ีดูเหมือนวา่จะเป็น
ปุ๋ยอนัลึกลบัท่ีซ่อนอยูใ่นดิน แต่กระนั้นก็ยงัไม่เคยมีใครฝึกไส้เดือนดิน เพื่อใชป้ระโยชน์ในงานของเขา
ไดเ้ลย 

มด 

มดเป็นสัตวต์วัเล็ก ๆ ท่ีมีความกระวกีระวาด และมีความเฉลียวฉลาดเป็นเลิศของตวัเอง มนั
เรียนรู้วธีิการเก็บอาหาร การท างานร่วมกนั การช่วยเหลือผูท่ี้อ่อนแอ การเล้ียงดูตวัอ่อน การเป็นน ้าหน่ึง
ใจเดียวกนัในการท างานท่ีมีจุดมุ่งหมายร่วมกนั โอ เพียงแต่เราจะมองดูมดเล็ก ๆ ตวัเดียวเท่านั้น ก็มีเร่ือง
อนัน่าประหลาดท่ีจะใหท้่านศึกษาอยูม่ากมาย มดบางตวัมีขนาดใหญ่ไปกวา่หวัเขม็หมุด แต่กระนั้นก็ยงั
มีความฉลาดมากกวา่คนบางคนเสียอีก มีใครบา้งท่ีจะสามารถสอนใหม้ดท าเช่นนั้นได?้ แน่นอนไม่มี
ใครเลยท่ีจะท าเช่นนั้นได ้แต่พระเจา้ทรงกระท าได ้
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น่ีแหละคอืจุดสุดยอด 

เอาละ ขอใหท้่านตั้งใจฟังให้ดี ๆ ฟังอยา่งชนิด “หูผึ่ง” ทีเดียวนะ เพราะขา้พเจา้ก าลงัจะน าท่าน
ไปสู่เป้าหมายของหนงัสือเล่มน้ี การท่ีทราบวา่พระเจา้ทรงพระชนมอ์ยูน่ั้นก็ดีแลว้ แต่ขา้พเจา้จะขอบอก
ท่านอีกสักหน่อยวา่ “รู้เท่านั้นยงัไม่พอ” เพราะตามท่ีขา้พเจา้ไดใ้หข้อ้สังเกตแก่ท่านแลว้นั้นวา่ ใหท้่าน
มองดูตวัของท่านเองและมองดูสรรพส่ิงรอบ ๆ ตวัท่าน ซ่ึงเตม็ไปดว้ยฝีพระหตัถข์องพระเจา้ ก็เพื่อจะ
ไดรู้้จกักบัฤทธานุภาพและพระสติปัญญาของพระองค ์ แต่นัน่ก็ยงัไม่เพียงพอท่ีจะท าใหท้่านแน่ใจไดว้า่ 
พระเจา้คือผูสู้งสุดและเป็นผูซ่ึ้งสมควรท่ีมนุษยจ์ะนมสัการดว้ยจิตวญิญาณดว้ยสุดจิตสุดใจ และส้ินสุด
ก าลงัความคิด ขา้พเจา้ขอย  ้าอีกคร้ังวา่ ยงัไม่เพียงพอ 

แต่อยา่งไรก็ตาม การท่ีเรารู้วา่พระเจา้มีจริงนั้นก็ดี เพราะตามความจริงแลว้ พระวจนะของพระ
เจา้ก็ไดก้ล่าวอยา่งหนกัแน่นไวแ้ลว้วา่ “คนโง่ร าพึงอยูใ่นใจของตนวา่ ไม่มีพระเจา้ เขาทั้งหลายก็เลว
ทรามลง กระท ากิจการท่ีน่าเกลียดน่าชงั ไม่มีสักคนเดียวท่ีท าดี” (สดุดี 14:1) 

ขอใหข้า้พเจา้ไดเ้ตือนท่านสักคร้ังหน่ึงดว้ยความจริงใจวา่ ถา้ท่านจะมองดูพระเจา้แต่เพียง
ธรรมชาติ และรู้จกักบัพระองค ์ก็แต่โดยการสังเกตดูความสวยงามและความมีระเบียบของส่ิงท่ีพระองค์
ทรงสร้างเท่านั้นแลว้ละก็ ท่านจะตอ้งพบกบัความตายนิรันดร์ 

ขอใหข้า้พเจา้อธิบายอีกสักหน่อยวา่ พยานหลกัฐานส าหรับพระเจา้ในจกัรวาลนั้น มีไวเ้พื่อท่ีจะ
ใชช้ี้ใหท้่านเห็นถึง ทางแห่งความรอดของพระองค ์ ส่ิงมหศัจรรยท์ั้งหมดท่ีพระองคท์รงสร้างนั้นก็
เหมือนกบัลูกศร ท่ีช้ีทางแห่งชีวตินิรันดร์ใหแ้ก่ท่าน เพื่อท่านจะไดรั้บเอาในท่ีสุด มนัยนืยนัอยา่งมัน่คง
เสมอวา่ “พระเจา้มีจริง... พระองคท์รงสร้างท่าน พระองคท์รงเป็นพระเจา้ผูอ้อกแบบวางระเบียบและ
เป็นพระเจา้แห่งความสมบูรณ์” ขอเพิ่มเติมอีกสักนิดวา่พระเจา้คือ พระเจา้ผูบ้ริสุทธ์ิ พระองคเ์ป็นพระ
เจา้ผูบ้ริสุทธ์ิท่ีสุด และความบริสุทธ์ิของพระองคน่ี์เอง ท่ีเป็นอุปสรรคอนัส าคญัของเรา เพราะเราเป็นส่ิง
ทรงสร้างท่ีเตม็ไปดว้ยความผิดบาป เราเกิดมาในความผดิบาป (สุดดี51:5) และเราก็กระท าบาป (โรม 
3:23) และผลของความบาปนั้น คือความตาย (โรม1:23) ซ่ึงเป็นความตายนิรันดร์ (ววิรณ์ 20:12-15) แต่
จะท าอยา่งไร มนุษยผ์ูเ้ตม็ไปดว้ยความผดิบาป จะมีส่วนร่วมสามคัคีธรรมกบัพระเจา้ผูช้อบธรรม และ
บริสุทธ์ิ อา เกิดปัญหาข้ึนมาแลว้ล่ะซี 

แต่อยา่เพิ่งหมดหวงั เพราะยงัมีอยูท่างหน่ึง เป็นทางซ่ึงพระเจา้ไดจ้ดัเตรียมไวด้ว้ยพระองคเ์อง 
เป็นทางซ่ึงน าเราไปสู่การอภยัโทษอยา่งสมบูรณ์และอยา่งเหลือลน้ และใชชี้วติแก่คนผิดคนบาปจ านวน
มากมายนบัตั้งแต่เร่ิมสร้างโลกถึงปัจจุบนั และท่ีจะเกิดมาในอนาคต เป็นหนทางท่ีเปิดส าหรับมนุษยทุ์ก
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คน และยนิดีตอ้นรับทุกคนท่ีจะเขา้ไปทางนั้น คือทางแห่งการเสียสละพระชนมชี์พของพระบุตรของ
พระเจา้ คือองคพ์ระเยซูคริสตเจา้ ท่านเห็นแลว้หรือยงัละวา่ พระองคส้ิ์นพระชนมเ์พื่อท่าน 
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จะรอดพ้นได้อย่างไร 

เป็นเร่ืองราวท่ีน่าช่ืนชมยนิดีจริง ๆ เห็นไหม พระเจา้ทรงทราบทุกส่ิง เก่ียวกบัสภาพท่ีเตม็ไป
ดว้ยความผดิบาปของมนุษยชาตินบัตั้งแต่มนุษยคู์่แรกในสวนเอเดน (ปฐมกาลบทท่ี 3) บิดามารดาเดิม
ไดต้ั้งใจท่ีจะเลือกเดินในทางท่ีไม่เช่ือฟังพระเจา้ มนุษยทุ์กคนท่ีเกิดมาภายหลงันั้น ก็ไดเ้กิดมาภายใตก้าร
สาปแช่งของความผดิบาป (โรม 5: 12) และมีบุคคลผูเ้ดียวเท่านั้นในบรรดามนุษยม์ากมายทัว่ใตฟ้้า ท่ี
ปราศจากบาป (ลูกา 1:35) บุคคลผูน้ั้นคือ พระเยซูคริสต ์

พระองคเ์สด็จเขา้มาในโลกในฐานะท่ีเป็นของประทาน อนัหาท่ีเปรียบมิไดข้องพระเจา้แก่มวล
มนุษยผ์ูห้ลงหาย (ยอห์น 3: 16) ชีวิตของพระองคบ์ริสุทธ์ิปราศจากบาป (ฮีบรู 4:15) พระด ารัสของ
พระองคน์ั้นไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน บรรดาการกระท าของพระองคก์็หาท่ีเปรียบเทียบมิได ้
(กิจการ 10:38) แลว้วนัแห่งความมืดมนก็เกิดข้ึน เม่ือลูกแกะท่ีปราศจากต าหนิของพระเจา้ (ยอห์น 1:29) 
ถูกตรึงไวท่ี้ไมก้างเขนอนัน่าละอาย พระองคเ์องไดท้รงรับแบกบาปของท่านและขา้พเจา้ ไวใ้นพระกาย
ของพระองค ์(1เปโตร 2:24) 

ชีวติท่ีดีและการกระท าท่ีชอบธรรม จะไม่ช่วยใหม้นุษยค์นหน่ึงคนใดรอดไดเ้ลย (เอเฟซสั 2: 8, 
9 ทิตสั 3:5) เพราะแทจ้ริงแลว้การกระท าอนัชอบธรรมของมนุษยก์็คือ เส้ือผา้ท่ีสกปรกในสายพระเนตร
ของพระเจา้ (อิสยาห์ 64:6)  

แต่นัน่ช่างเป็นข่าวท่ีปะเสริฐเสียจริง ๆ คือพระคริสตไ์ดส้ิ้นพระชนม ์ ( 1 โครินธ์ 15:3) เพื่อ
เปิดทางท่ีจะไปสู่พระเจา้ความรอดอนัยิง่ใหญ่มีอยูพ่ร้อมแลว้ ซ่ึงก าลงัคอยท่าท่านทุกคน ท่ีจะไปรับเอา
มา โดยไม่ตอ้งเสียค่าใด ๆ เลย (มทัธิว 11:29) พระองคไ์ม่ทรงประสงคท่ี์จะใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดพินาศเลย (2 เป
โตร 3:9) แต่ปัญหาอยูท่ี่วา่จะรับความรอดพน้บาปไดอ้ยา่งไร? 

ขา้พเจา้ขออนุญาตอธิบายใหท้่านเขา้ใจอยา่งง่าย ๆ และเท่าท่ีเป็นความจริง ถา้ท่านตอ้งการจะ
ไดรั้บความรอด ท่านจะตอ้งท าดงัน้ี 

ประการแรก ท่านจะตอ้งยอมรับวา่ ท่านไดท้  าบาป และขาดการถวายเกียรติยศแด่พระเจา้ (โรม 
3:23) ท่านไดต้ายในความผดิบาปแลว้ (เอเฟซสั 2:1) 

ประการทีส่อง จงเช่ือวา่พระเยซูคริสตเจา้เป็นผูเ้ดียวเท่านั้น ท่ีสามารถช่วยท่านใหไ้ดรั้บความ
รอดอยา่งสมบูรณ์ (ยอห์น 1: 29) เช่ือวา่พระองคไ์ดส้ิ้นพระชนมเ์พื่อท่าน และไดฟ้ื้นคืนพระชนมอี์กคร้ัง
หน่ึง (โรม 4:25) และรับเอาพระองคผ์ูท้รงพระชนมอ์ยู ่ ผูท้รงมีความรัก ความเมตตา มาเป็นพระผูช่้วย
ใหร้อดของท่านเป็นส่วนตวั 
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ประการทีส่าม จงเปิดประตูจิตใจของท่าน (ววิรณ์ 3: 20) ตอ้นรับพระองค ์และยอมให้พระองค์
เป็นพระเจา้ของท่าน (ยอห์น 1:12) และตดัสินใจวา่ ตั้งแต่น้ีต่อไป ท่านและพระเยซูคริสตจ์ะด าเนินไป
ดว้ยกนัจนตลอดชีวิตของท่าน (กาลาเทีย 2:20)  

ท่านท่ีรัก ถา้ท่านจะกระท าส่ิงน้ี นัน่ก็หมายความวา่จ าเพาะพระพกัตร์พระเจา้ ท่านไดรั้บความ
รอดแลว้ “เพราะวา่พระเจา้ทรงรักโลก จนไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดียวของพระองค ์ เพื่อทุกคนท่ี
วางใจในพระบุตรนั้น จะมิไดพ้ินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16) 
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พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่จริง 
สรรพส่ิงทั้งหลายในโลกน้ี ส าแดงฝีพระหตัถข์องพระเจา้แจ่มชดั ตระหนกัแน่แก่ใจของมนุษย์

ทุกคนวา่ มีพระผูท้รงสร้าง เพียงแต่ท่านจะมองดู ผนืแผน่ดินและทอ้งทะเล ดูหมู่นกในอากาศและส่ิงสา
ราสัตวต์ามพื้นดิน ฤดูร้อน และฤดูหนาว กลางวนัและกลางคืน ส่ิงเล็กนอ้ยเพียงธุลี จนถึงส่ิงใหญ่โต
มโหฬาร ต่างประกอบข้ึนเป็นคณะนกัร้องของพระเจา้ ประสานเสียงกระตุน้เตือนท่านใหย้อมรับถึง 
พระปัญญาอนัประเสริฐและฤทธานุภาพของพระเจา้ผูท้รงสร้าง 

ท่านผูมี้ปัญญา เม่ือท่านเขา้ใจส่ิงเหล่าน้ีแลว้ท่านยงัจะไม่ยอมสนใจพระเจา้อีกหรือ ในเม่ือทั้งฟ้า
สวรรคแ์ละแผน่ดินโลก ก็ประกอบดว้ยพระหตัถกิจของพระองค ์ ท่านอาจจะไม่สนใจในเพื่อนฝงู ไม่
ไยดีในความรู้ ชงัน ้าหนกัตวัท่านเอง ไม่เอาใจใส่กบัอาหารการกิน แต่ท่านจะไม่เอาใจใส่กบัพระเจา้ได้
อยา่งไร? เพราะวา่พระเจา้ทรงเป็นความสวา่ง...เป็นชีวติ...เป็นความรัก...ฯลฯ 
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