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คําถามคาใจเก่ียวกับพระเจา 4 
เม่ือพูดถึงเร่ือง “พระเจา” อาจทําใหหลายคนเกิดคําถามข้ึนในใจหลายอยาง ขางลางตอไปนี้เปน 

4 คําถามท่ีมนุษยทุกคนอยากทราบเก่ียวกบัเร่ืองพระเจา และ 4 คําตอบของคําถามเหลานั้น ท่ีจะทําใหเรา
สามารถเขาใจเร่ืองราวเกีย่วกับพระเจาไดมากข้ึน 

1. พระเจามจีริงไหม? 

ในพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกอยางชัดเจนวา มนษุยเรานั้นไมมีทางท่ีจะพิสูจนวามีพระเจา
ไดเลย แตเทาท่ีมนุษยเราทุกคนจะรูไดวามีพระเจาซ่ึงเปนผูสรางสรรพส่ิงไดนั้นมันก็แจงอยูในความ
เขาใจของเขาแลว เพราะพระเจาทรงสรางมนุษยเราทุกคนใหมีศักยภาพในการคิดและเขาใจในเร่ืองท่ี
เกี่ยวกับพระองคได ดังนั้นการท่ีเราจะรูวา “พระเจามีจริง” นั้น เปนเร่ืองท่ีมนุษยทุกคนสามารถเขาใจได 
เพราะพระองคไดทรงเปดเผยโดยผานทางสรรพส่ิงท่ีพระองคไดทรงสราง (โรม 1:19-20) 

ถาจะถามวานาฬิกาท่ีดท่ีีสุดในโลกคือนาฬิกายี่หออะไร? คําตอบกคื็อ นาฬกิาท่ีดีท่ีสุดก็คือ
นาฬิกาท่ีไมมียี่หอเรือนหน่ึง ซ่ึงออกแบบโดยวศิวกรชาวฝร่ังเศส โดยเขาใชเวลาหลายปในการออกแบบ 
ซ่ึงนาฬิกาท่ีเขาสรางข้ึนมานี้ ภายในระยะเวลา 2,000 ป จะเดนิเพีย้นเพียงแคคร่ึงวนิาทีเทานั้น ดังนั้น
พาฬิกายี่หอช้ันนําของโลกจึงตองเอานาฬกิาของเขาเปนตัวเทียบเวลาวาเดินตรงหรือไมตรง แตคําถามท่ี
ตามมาก็คือ แลวนาฬกิาของวิศวกรคนนี้ละ! เวลาจะดวูาเดนิตรงหรือไมตรงน้ันจะตองเอาของใคร
เทียบ? ซ่ึงวิศวกรทานนี้ก็ไดใหคําตอบอยางชัดเจนวา นาฬิกาท่ีเขาสรางข้ึนมานั้น ถาจะดวูามันเดินตรง
หรือไมตรงน้ัน เขาจะใชการหมุนรอบดวงอาทิตย 1 ปมาเปนตัววัด ซ่ึงเขาก็ยอมรับวานาฬิกาท่ีเขาสราง
ข้ึนมานั้น ภายในระยะเวลา 2,000 ป จะมีการเดินเพี้ยนไปคร่ึงวินาที แตถาเราศึกษากจ็ะพบวา การหมุน
รอบตัวเองของโลกและการท่ีโลกหมุนรอบดวงอาทิตยนั้น ตั้งแตท่ีมันเกิดข้ึนมามันไมเคยเดินเพีย้นเลย
ท้ังระยะทางและระยะเวลาแมแตเส้ียววนิาที ซ่ึงถามีคนคนหน่ึงเม่ือเห็นนาฬิกาของวิศวกรทานนี้แลวพูด
วา “นาฬิกาเรือนนี้มันไมมีทางท่ีจะเกิดข้ึนไดเองเลยมันจะตองถูกออกแบบโดยผูท่ีมีสิตปญญาอันชาญ
ฉลาดอยางแนนอนมันถึงเดนิไดตรงขนาดนี้” แตเม่ือเขารูถึงการเดินท่ีเท่ียงตรงของโลกท่ีหมุนรอบ
ตัวเองและหมุนรอบดวงอาทิตยแลวกลับบอกวา “มันบังเอิญเกิดข้ึนเองโดยไมมีผูสราง ไมมีผูออกแบบ” 
ผมก็ไมทราบจริง ๆ วาในสมองของเขามีปญหาอะไร? 

จากตัวอยางขางตนนี้ทําใหเราเห็นวาศักยภาพในการเขาใจท่ีพระเจาทรงใสไวในมนษุยนัน้ มัน
จะบีบใหมนษุยเขาใจไดทันทีวา ทุกอยางนั้นจะเกดิข้ึนเองไมได แตตองมีผูสรางข้ึนมา เชนเดียวกับ
จักรวาลและโลกของเราก็ไดรับการออกแบบและถูกสร้ัางโดยพระผูสรางท่ียิ่งใหญซ่ึงก็คือพระเจา
นั่นเอง ดังนั้นเราจึงรูไดวาพระเจายิ่งใหญอยางแนนอน 
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2. ใครสรางพระเจา? 

เม่ือผมเจอคําถามนี้ผมก็จะบอกเขาวา 
1. คําถามของคุณไมนาจะเปนคําถามเลย เพราะวาเม่ือเราพูดถึง “พระเจา” นั้น เรากาํลังพูดถึง

ผูสรางสรรพส่ิง ดังนัน้ถาพระเจาทรงเปนผูสราง พระองคก็ไมใชผูถูกสราง ถาพระองคเปนผูสราง 
พระองคก็ไมใชผูสราง ดังนั้นคําตอบของคําถามนี้ก็คือ ไมตองถามวา “ใครสรางพระเจา?” เพราะถา
พระเจาทรงเปนพระเจา จะตองไมมีใครสรางพระองค 

2. ผมจะถามยอนไปวา “ตอนอนุบาลคุณเรียนท่ีไหน?” “ท่ีนั่น” เขาตอบ “ประถมละ?” ผมถาม
ตอ “ท่ีโนน” “มัธยมละ?” “ท่ีนูน” ผมก็เลยบอกวา “ผมไมเช่ือ” แลวถามเขาวา “เม่ือผมบอกวา “ไมเช่ือ” 
คุณจะตอบวาอยางไร?” เขาก็บอกวา “ถาไมเช่ือคุณก็พิสูจนได ผมมีขอมูลรอใหคุณพสูิจนวาส่ิงท่ีผมพูด
มานั้นเปนเร่ืองจริง” ผมก็ตอบเขาวา “ไมพิสูจน ไมศึกษา ยังไง ๆ ก็ไมเช่ือ ถาผมตอบเชนนี้คุณจะตอบ
วาอยางไร?” เขาก็บอกวา “ไมเช่ือก็เร่ืองของคุณซิครับ!” เชนเดียวกนัครับ เม่ือมีคนหนึ่งถามวา “ใคร
สรางพระเจา?” คําตอบของคําถามนี้ไดบันทึกอยางชัดเจนในพระคริสตธรรมคัมภีรวา ไมมีใครสราง
พระเจา พระองคทรงเปนอยูตั้งแตแรกเร่ิมแลว แตถามีคนบอกวา “ไมเช่ือ เราก็คงจะตอบวา” ก็ขอใหคุณ
ใชเวลาศึกษาเร่ืองนี้ได ซ่ึงทางคริสตจักรของเรายินดีท่ีจะใหขอมูลแกคุณเพ่ิมเติม” แตถาเขายังบอกวา 
“ไมเช่ือ ไมศึกษา ยังไงก็ไมเช่ือ” ผมก็ไมทราบวาจะชวยเหลือเขาคนนัน้อยางไรด ี

3. พระเจาอยูที่ไหน? 

กฎงาย ๆ อยางหนึ่งท่ีมนษุยเราเขาใจไดกคื็อ “ผูท่ีสรางจะไมอยูในส่ิงท่ีถูกสราง” เม่ือเรามองดู
รถยนต เราจะไมเห็นคนท่ีสรางรถยนตอยูในสวนหนึ่งของรถยนต แตคนสรางจะอยูเหนือและควบคุม
อยูเหนือมัน เชนเดยีวกัน พระเจาทรงเปนพระผูสราง พระองคทรงอยูนอกเหนอืเวลาและโลกวัตถุ 
(TIME&SPACE) ดังนัน้พระองคไมไดทรงอยูในส่ิงท่ีถูกสรางแตพระองคทรงครอบครองอยูเหนือส่ิงท่ี
พระองคทรงสรางซ่ึงหลังจากท่ีพระองคทรงสรางทุกส่ิงข้ึนมาแลว พระองคไมไดทอดท้ิงสรรพส่ิงท่ี
พระองคทรงสรางเลย แตพระองคทรงดูแลมาโดยตอลด โดยเฉพาะมนุษยเราท่ีถูกสรางตามอยางพระ
ฉายาของพระองค เราทราบไดอยางไรวา พระเจาไมเคยทอดท้ิงมนุษย นั่นกเ็พราะวาเม่ือมนุษยเราออน
กําลังและไดกระทําบาป พระองคก็ยังทรงรักมนุษย พระองคไมไดทรงปลอยใหมนุษยจมอยูในความ
บาปหรือไปตามยถากรรม แตพระองคไดทรงประทานหนทางในการชวยเหลือมนษุย เพราะพระองค
ทรงทราบวาถาหากพระองคไมทรงชวยมนุษยแลว มนุษยก็จะตองพินาศในนรกอยางแนนอน ดังนั้น
พระองคทรงใหพระเยซูคริสตซ่ึงเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคเขามารับสภาพเปนมนุษยในโลกน้ี 
เม่ือประมาณ 2,000 ป ท่ีแลว พระเยซูคริสตทรงยอมรับความทุกขทรมานจนกระท่ังส้ินพระชนมบนไม
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กางเขนกเ็พื่อเปนการรับโทษบาปแทนมนษุย แตในวันท่ี 3 พระองคก็ทรงฟนจากความตายและยังทรงมี
ชีวิตอยูจนถึงทุกวันนี ้

มีเด็กคนหนึ่งเคยถามผมวา “คุณนาครับ! พระเจาอยูทุกหนทุกแหงไหมครับ?” “อยูซิ! พระองค
ทรงอยูทุกหนทุกแหง” ผมตอบ เด็กคนนัน้ถามอีกวา “เปนไปไดอยางไรครับ ตอนนี้ผมอยูประเทศไทย 
ผมก็ไมไดอยูท่ีจีนไมไดอยูท่ีอเมริกา ถาพระเจาอยูท่ีประเทศไทย จะไปอยูท่ีอ่ืนไดอยางไรครับ?” ผมจึง
ถามวา “หนูวาประเทศไทยมีอากาศหายใจไหม?” “มีครับ” เขาตอบ “แลวประเทศจนี อเมริกา อังกฤษมี
อากาศหายใจไหม?” ผมถามตอ “มีครับ” เขาตอบ ผมจึงถามตอไปวา “อากาศท่ีอยูในไทยกับอเมริกา 
หรือท่ีจีนเหมือนกันไหม?” เขาคิดสักครูแลวก็ตอบวา “เหมือนกนัครับ” ผมจึงพูดตอไปวา “นั่นแหละ! 
พระเจาก็เชนเดียวกัน พระองคทรงอยูทุกหนทุกแหงเหมือนอากาศ และหนูรูไหมวา ถามนุษยเราไมมี
อากาศเราจะเปนอยางไร?” “ก็ตายนะซิครับ!” เขาตอบ ผมจึงพูดวา “ถูกแลว! เชนเดียวกัน ถามนษุยเรา
ไมมีพระเจา มนุษยเรากต็ายเหมือนกัน หนูมีพระเจาหรือยังละ?” คุณนาจะเลาเร่ืองหนึ่งใหฟงนะ 
กาลคร้ังหนึ่งนานมาแลว นายอากาศไดยืนข้ึนแลวพดูวา “มนุษยโลกท้ังส้ินเอย! จงฟงดี ๆ ทุกคนตอง
หายใจสูดเอาเราเขาไปในรางกายไมงัน้จะตองตายอยางแนนอน” พอดีมีชายคนหนึ่งไดยินนายอากาศ
พูดดังนัน้ เขาจึงพูดกับนายอากาศวา “ซิซะ! ไรเหตุผลส้ินดี ทําไมตองสูดเอาเอ็งเขาไปในตัวขาดวย ขา
ถึงจะมีชีวิตอยูได วนันี้ขาจะไมสูดเอาเอ็งเขาไปในตัวขา ดูซิวาเอ็งจะเปนยังไง?” เม่ือนายอากาศไดยินจึง
ตอบชายคนน้ันวา “ขอโทษครับ! ถาคุณไมสูดเอาผมเขาไปในตัวของคุณ ผมไมเปนยงัไง” แตคุณนัน่ซิ 
จะเปนยังไง” ผูอานที่รัก พระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทกึอยางชัดเจนวา “ผูท่ีมีพระเจามีชีวิต ผูท่ีไมมี
พระเจา ก็ไมมีชีวิต” (1 ยอหน 5:12) เวลานี้ชีวิตของทานมีพระเจาแลวหรือยัง? 

4. ในเม่ือพระเจาทรงทราบลวงหนาแลววามนุษยจะทําบาปหรือปฏิเสธพระองค แลวทําไม
พระองคยังทรงสรางมนุษยข้ึนมาอีก? 

กอนอ่ืนเราตองรูกอนวา สติปญญาของมนุษยเรานัน้มีขีดจํากัด เราไมสามารถรูเร่ืองพระเจาได
หมด (ถาเราสามารถรูเร่ืองพระเจาไดหมด พระเจาก็เล็กกวาความคิดของเรา นั่นกแ็สดงวาพระองคไมใช
พระเจาท่ีแทจริง) เราสามารถรูไดเฉพาะเทาท่ีพระเจาทรงเปดเผย และเทาท่ีพระองคประทานศักยภาพ
ในการเขาใจใหแกเราเทานัน้ แตอยางไรก็ตาม เราก็คงใชศักยภาพในการคิดท่ีพระเจาทรงประทาน
ใหแกเราอยางเต็มท่ีในการคิดใครครวญปญหาตาง ๆ ในคําถามท่ีวา ในเม่ือพระเจาทรงรูวามนษุยจะ
ปฏิเสธพระองค ทําไมยงัทรงสรางมนุษยข้ึนมาอีก? ถาคุณไปถามคนท่ีกําลังจะเปนคุณแม (ซ่ึงก็คือคุณ
แมท่ีกําลังต้ังครรภ) ท่ีฉลาดวา “คุณคิดวาเปนไปไดไหมท่ีลูกของคุณท่ีกําลังจะเกิดออกมานั้น วนัหนึ่ง
เม่ือเขาโตข้ึนเขาอาจจะดื้อ ไมเช่ือฟงคุณ หรือบางทีเขาอาจจะเขาใจผิดคุณ เขาอาจทําใหคุณรองไห ทํา
ใหคุณเสียใจ?” “เปนไปไดคะ” “ในเม่ือเปนอยางนีแ้ลว ทําไมคุณยังจะใหกําเนดิเขาออกมาอีกละครับ?” 
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“ก็เพราะรักและอยากมีเขา ถึงแมรูวาลูกจะตองทําผิด แตดิฉันท่ีเปนแมก็พรอมท่ีจะใหอภยัแกลูกและฝก
ลูกใหเปนผูใหญท่ีดีในอนาคต ขอเพียงอยางเดียวเม่ือเวลาลูกทําผิด อยาหนีจากแม เม่ือเขามาขอโทษ ฉัน
ท่ีเปนแมก็พรอมท่ีจะใหอภยัเสมอ” เชนเดียวกัน พระเจาทรงทราบดีวามนุษยท่ีพระองคทรงสรางมาน้ัน
จะตองทําบาปและทําใหพระองคเสียพระทัยอยางแนนอน แตพระองคก็ทรงรักมนษุยและไมอยากให
มนุษยคนหนึ่งคนใดตองรับโทษบาปในนรกเลย ดังนั้นหากผูใดท่ีสํานึกในความบาปและยอมสารภาพ
ผิดตอพระองค พระองคกพ็รอมท่ีจะอภยัโทษความผิดบาปใหแกเขา และเม่ือเขาจากโลกนี้ไป เขาก็จะ
ไมตองรับการพิพากษาโทษบาปจากพระเจาอีก เพราะพระเยซูคริสตไดทรงรับโทษบาปแทนเขาแลว แต
เขาจะไดอยูในสวรรคกับพระเจาผูทรงสรางเขาตลอดไปเปนนิตย 

ผูอานที่รัก มาถึงจุดนี้ทานคงไดรับความกระจางมากข้ึนในเร่ืองท่ีเกีย่วกับพระเจาแลว ขอให
ทานทราบเถิดวา พระเจาทรงรักและหวงใยทาน จนยอมใหพระเยซูคริสตมาเปนผูรับโทษบาปแทนทาน 
พระองคใหทานมีชีวิตอยูจนถึงบัดนี้ ก็เพื่อทานจะมีโอกาสในการรับพระคุณความรอดจากพระองค อยา
ปฏิเสธพระองคอีกตอไปเลย รีบหันกลับมาและทูลขอความชวยเหลือจากพระองคเดีย๋วนีเ้ถิด กอนท่ีจะ
สายเกินไป ถาทานปรารถนาท่ีจะไดรับการยกโทษบาปจากพระเจา ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองค
ดังนี ้

“ขาแตพระเจา ขาพระองคไดทราบแลววาพระองคทรงเปนผูสรางสรรพส่ิง รวมท้ังชีวิตของขา
พระองค แตขาพระองคไดปฏิเสธพระองคเร่ือยมา ขาพระองคขอยอมรับวาขาพระองคเปนคนผิดบาป 
บัดนี้ขอพระองคทรงโปรดยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด ขอขอบคุณท่ีพระเยซูคริสตได
ทรงรับโทษบาปแทนขาพระองคบนไมกางเขน ขาพระองคขอเช่ือวางใจในพระองคดวยความจริงใจ ขอ
อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน” 

ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดวยความจริงใจแลว ขอใหทานม่ันใจเถิดวา บาปของทาน
ไดรับการอภยัแลว และพระเจาจะทรงนําชีวิตของทานตลอดไป ทานสามารถท่ีจะติดตอเพ่ือขอทราบ
ขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนช่ือท่ีอยูของทานใหชัดเจนลงปกหลังแลวสงไปยังท่ีอยูดานขางในใบ
ตัดสินใจ 
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สนใจติดตอซ้ือใบปลิว 

จัดทําโดย : ศูนยสงเสริมการประกาศในกลุมคริสตจักร CCMA 117/117 ซ.ชาตะผดุง 15  
  ถ.ชาตะผดุง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทร.043-228-969 Fax 043-225-861 

ผูเขียน  : นิกร สิทธิจริยาภรณ www.ccmathai.org e-mail:vdo@thaimail.com 
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