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พระเจามีจริงหรือ?... 
ในโลกของเรานี้มีหนังสืออยูหลายเลม แตมีหนังสืออยูเลมหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอมนุษยชาติมาก

ท่ีสุด และเปนหนังสือท่ีมียอดจําหนายมากท่ีสุดในโลก นั่นก็คือพระคริสตธรรมคัมภีร (BIBLE) ซ่ึงพระ
คัมภีรเลมนี้เปนถอยคําของพระเจาท่ีสําแดงใหมนุษยรูวาพระองคทรงมีอยูจริง แตถามีคน ๆ หนึ่งบอกวา
... “พระเจาไมมีหรอก” โดยท่ีเขายังไมไดวิเคราะหเลย คนนั้นก็คงจะไมฉลาดเทาไหร เพราะในพระ
คริสตธรรมคัมภีรไดบันทกึอยางตรงไปตรงมาวา “คนโงพูดกับตัวเองวาไมมีพระเจา” (พระธรรมสดุดี 
14:1) เพราะเหตุไรพระคัมภีรจึงดูเหมือนบันทึกขอความท่ีรุนแรงเชนนี้นั่นกเ็พราะวา กอนท่ีคนเราจะ
สรุปหรือตัดสินอะไรลงไปนั้นมันตองมีการคนควา ตรวจสอบ หรือผานการวินจิฉัยไตรตรองให
รอบคอบเสียกอนจึงคอยสรุป เชนนีจ้ึงนับวาเปนคนฉลาด เหมือนกับถาคุณเขียนหนังสือชีวประวัติของ
ตัวเองหนาประมาณ 300 หนา พอผมเจอหนังสือท่ีคุณเขียนผมยังไมทันอานเลยก็สรุปวา “คุณเปนคนท่ี
ใชไมได” ซ่ึงการท่ีผมดวนสรุปชีวิตของคุณเชนนีก้็กําลังช้ีใหเหน็วาผมเปนคนโงส้ินดีเลย เพราะถาผม
จะสรุปชีวิตคุณวาเปนอยางไรนั้นผมก็ตองนั่งอานเร่ืองราวชีวิตของคุณตั้งแตหนาแรกจนถึงหนาสุดทาย
กอน จึงคอยหาขอสรุป เชนนี้จะนับวาเปนการกระทําท่ีฉลาด... เชนเดียวกัน จกัรวาลของเรานี้กวางใหญ
ขนาดไหน ถาใครยังไมเคยไปท่ัวทุกมุมของจักรวาลนีแ้ลวมาดวนสรุปวา “ไมมีพระเจา”... เขากค็งจะ
เปนคนท่ีไมฉลาดเทาไหรเลย!... 

จักรวาลนี้ใหญขนาดไหน? 

นักวิทยาศาสตรคาดคะเนวา จากจุดเร่ิมตนของจักรวาลไปจนถึงปลาย (ซ่ึงกําลังขยายออกไป
เร่ือย ๆ ) แสงจะใชเวลาเดนิทางถึง 120 ลานปแสง (แสงเดินทาง 186,000 ไมล/วินาที) ทานทราบไหมวา 
ในทามกลางจักรวาลอันกวางใหญไพศาลนี้มีกาแล็คซ่ีอยูประมาณ 50-100 พันลานกาแล็คซ่ี... ใน
ทามกลาง 50-100 พันลานกาแล็คซ่ีนั้น มีกาแล็คซ่ีเล็ก ๆ อยูกาแล็คซ่ีหนึ่งซ่ึงหนึ่งเรียกวา “ทางชางเผือก” 
และกาแล็คซ่ีทางชางเผือกนี้มีดวงดาวอยูประมาณ 200,000 ลานดวง ในทามกลางดวงดาวนอยใหญ 
200,000 ลานดวงนี้ มีระบบดาวเล็ก ๆ อยูระบบหนึ่งเรียกวา “ระบบสุริยจักรวาล” ซ่ึงมีดวงอาทิตยเปน
จุดศูนยกลาง และดวงอาทิตยนั้นมีดวงบริวารอยู 8 ดวง ในทามกลางดาวบริวาร 8 ดวงนั้น มีดวงหนึ่งอยู
อันดับ 3 เรียกวา “โลก” (ซ่ึงมีขนาดเล็กกวาดวงอาทิตย 1.3 ลานเทา และมีระยะหางจากดวงอาทิตย 93 
ลานไมล ซ่ึงถาจะขับรถ 80 ไมล / ช่ัวโมงไปยังดวงอาทิตย จะตองใชเวลาถึง 423 ป) ในโลกใบเล็ก ๆ 
ของเรานี้ยังแบงออกเปน 6 ทวีปใหญ ซ่ึงในทามกลาง 6 ทวีปใหญก็มีทวีปหนึ่งเรียกวา “ทวีปเอเชีย”... 
ในทามกลางทวีปเอเชียก็มีหลายประเทศ และในทามกลางหลายประเทศ มีประเทศหนึ่งเรียกวา 
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“ประเทศไทย” ประเทศไทยของเราก็แบงออกเปน 4 ภาคใหญ ๆ  ในทามกลาง 4 ภาคใหญ  มีภาคหนึ่ง
ในจังหวดัท่ีมีชายคนหนึ่งอาศัยอยู ซ่ึงในทามกลางจังหวัดท่ีเขาอาศัยอยูก็มีหลายอําเภอ... ในทามกลาง
หลายอําเภอกแ็บงออกเปนตําบล... ในทามกลางตําบลก็มีตําบลหนึ่งท่ีเขาอาศัยอยูในตําบลที่เขาอาศัยอยู
มีหลายถนน ในหลายถนนก็มีหลายบาน และมีบานหนึ่งท่ีเปนบานของเขา ในบานหลังนั้นชายคนนี้
กําลังนั่งอยู และถาเขามองข้ึนไปบนฟาแลวบอกวา “โลกนี้ไมมีพระเจา?”... คุณคิดวาเขาฉลาดไหม?... 
เพราะฉะนั้นคนท่ีฉลาดจริง ๆ เม่ือมาถึงคําถามท่ีวา “มีพระเจาไหม?” ถาเขายังไมเคยวิเคราะหอยางถ่ี
ถวน เขาก็จะตอบวา “ไมทราบ” ถาเชนนั้นเราจะทราบไดอยางไรวามีพระเจา... 

กอนอ่ืนเราตองทราบกันกอนวา มนุษยเราไมมีทางท่ีจะพิสูจนพระเจาไดเลย... เพราะอะไรนะ
หรือ? นั่นก็เพราะวาพระเจาทรงอยูเหนือความคิดของเรา พระองคทรงใหญกวาเรา และเราไมสามารถ
มองเห็นพระองคไดแตเพราะพระองคทรงสรางมนุษยเราใหมีขีดความสามารถที่จะรูถึงการมีอยูของ
พระเจาได ซ่ึงในพระคริสตธรรมคัมภีรบันทึกไววา... “เทาท่ีจะรูจักพระเจาไดก็แจงอยูกับใจของเขา
ท้ังหลายแลว เขาท้ังหลายจึงไมมีขอแกตวัเลยวา สรรพส่ิงท้ังปวงนีมี้พระเจาเปนผูสรางข้ึนมา” (โรม 
1:19-21) เพราะวาพระเจาไดทรงใสบางอยางอยูในสมองของมนุษยเราท่ีทําใหเราปฏิเสธไมไดเลยวามี
พระเจา ในพระคัมภีรไดบันทึกวาส่ิงท่ีพระเจาทรงใสไวในสมองของมนุษยก็คือ “ดวงตา” (ปญญาจารย 
2:14) แลวดวงตาท่ีอยูในสมองนี้คืออะไรกนั?... เม่ือคนฝร่ังเขาเขาใจบางส่ิงเขาก็จะพดูวา “I see!” ซ่ึงถา
คุณถามเขาวา “What do you see”? เขาก็ตอบวา... “No!.. I don’t see anything”. แลวคุณก็ถามวา... 
“Why don’t you say,’I understand.” เขากต็อบวา “Yes!... I see!..I see!..” จากตัวอยางนี้เราจะเห็นวา คน
ฝร่ังมีความคิดท่ีวา “ฉันไมจําเปนตองมองเห็นหรอก ถาฉันเขาใจก็เทากับตาของฉันมองเห็นแลว” 
ดังนั้น “ตาในสมอง” ก็คือ “ความเขาใจหรือสติปญญาในการเขาใจ” นั่นเอง ซ่ึงส่ิงนี้นี่เองท่ีทําใหมนุษย
เราปฏิเสธไมไดเลยวามีพระเจาจริง... ถาหากเราเดินเขาไปในปา แลวพบกระดาษยับ ๆ แผนหนึง่ท่ีมีรูป
วาดท่ีไมคอยสวยเทาไหร (สงสัยวาจะเปนฝมือของเด็กไมเกิน 10 ขวบ) ซ่ึงเปนภาพวาดวิวทิวทัศนของ
ธรรมชาติ มีดวงอาทิตย... มีนก... ภูเขา... ตนไม ฯลฯ ซ่ึงเม่ือเราเห็นภาพนี้แลว ศักยภาพในการเขาใจท่ี
พระเจาทรงใสไวในตัวของเราก็จะทํางานของมันโดยอัตโนมัติทันที โดยมันจะผลักดันใหเราเช่ือทันที
วารูปนี้ตองมีคนวาด ถึงแมเราจะมองไมเห็นคนวาดก็ตามและเราก็สามารถวิเคราะหไดวา ถาจะเอา
แผนกระดาษขาวเปลา ๆ มานั่งจองสัก 10 ป หรือรอย ๆ ป ก็ไมมีทางที่เกิดรูปววิเหลานี้ได ถามันจะเกิด
รูปวิวได นัน่แสดงวาจะตองมีคนวาดมันข้ึนมาอยางแนนอน และถามีคนพยายามเถียงกับเราวา รูปนีไ้ม
มีคนวาดแตมันบังเอิญเกิดข้ึนเอง เราจะเช่ือเขาหรือ! ซ่ึงคนท่ีเถียงวารูปนีเ้กิดข้ึนเองก็มีแตคนท่ีไมมี
เหตุผลหรือเถียงเพื่อเอาชนะเทานั้น ผูอานที่รัก นี่ขนาดรูปท่ีไมสวยในกระดาษคุณพบนั้นยงัเกิดข้ึนเอง
ไมได แตตองมีคนวาดข้ึนมา แลวจกัรวาลและธรรมชาติอันงดงามท่ีสวยกวารูปท่ีคุณเหน็หลายรอย
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หลายพันเทามันจะเกิดข้ึนเองไดอยางไร? เราไดทราบแลววาจักรวาลนีก้วางใหญไพศาลจริง ๆ ท้ังยังมี
ระบบระเบียบอยางนาอัศจรรย ดังนัน้จึงตองมีผูหนึ่งท่ียิง่ใหญเปนผูสรางข้ึนอยางแนนอน คุณ see แลว
หรือยัง? ผมเช่ือวาคุณสามารถวิเคราะหและเขาใจเร่ืองนีไ้ดอยางแนนอน... 

ผมเคยถามเด็กผูชายคนหนึ่งวา “หนูเช่ือไหมวาโลกนี้กําลังหมุนอยู”... เด็กคนนัน้ตอบวา ... “ผม
ไมเช่ือครับ” “ทําไมหนูถึงไมเช่ือละวาโลกหมุนอยู?” ผมถามตอ... “ถาโลกนี้มันกําลังหมุน ตวัผมก็ตอง
หมุนตามซิครับ นี่ผมอยูเฉย ๆ แสดงวาโลกนี้มันก็อยูเฉย ๆ ดวย”... สุดทายไมวาผมจะอธิบายอยางไร 
เด็กคนนั้นกไ็มเช่ือวาโลกกาํลังหมุนอยูซ่ึงทําใหผมไดขอคิดอยางหนึง่วา ถึงแมเดก็คนนั้นจะไมเช่ือวา
โลกกําลังหมุน แตโลกก็ยงัหมุนอยูดี... เชนเดยีวกันมนุษยเราสามารถเขาใจไดวา สรรพส่ิงท้ังปวงใน
จักรวาลนี้รวมถึงมนุษยเรานัน้ไมไดเกิดข้ึนเอง แตมีพระเจาเปนผูสราง ซ่ึงนี่เปนความจริงท่ีมันแจงอยูใน
ความเขาใจของมนุษยทุกคน ถึงแมคนคนนั้นจะปฏิเสธวา “ไมมีพระเจา” แตความจริงก็ยังคงเปนจริง... 

พระคัมภีรไดบันทึกไววา พระเจาผูทรงสรางสรรพส่ิงท้ังปวงข้ึนมานี้ ทรงเปนพระเจาองคเท่ียง
แทและเปนพระเจาผูยิ่งใหญสูงสุด ดังนัน้พระองคจึงไดทรงสรางทุกส่ิงข้ึนมาอยางยอดเยี่ยม แตส่ิงยอด
เยี่ยมท่ีสุดในการทรงสรางของพระเจาก็คือมนุษย เพราะพระองคทรงใหมนษุยมีจิตวิญญาณท่ีสามารถมี
สัมพันธภาพกบัพระองคได ทรงใหมนษุยมีความสามารถในดานตาง ๆ มีนโนธรรมท่ีสามารถรูผิดชอบ
ช่ัวดี ท้ังยังใหมนุษยมีสติปญญาอันลํ้าเลิศ และอีกอยางก็คือพระองคทรงใหมนษุยมีความสามารถใน
ดานตาง ๆ มีนโนธรรมท่ีสามารถรูผิดชอบชั่วดี ท้ังยังใหมนุษยมีสติปญญาอันลํ้าเลิศ และอีกอยางก็คือ
พระองคทรงใหมนุษยมีอิสระท่ีจะตัดสินใจไดเองดงันั้นมนุษยจึงสามารถตัดสินใจวาจะเช่ือฟงพระองค
หรือไมแตพระองคก็ปรารถนาใหมนุษยเช่ือฟงและดําเนนิชีวิตตามกฏเกณฑท่ีดีงามของพระองค ซ่ึงถา
เขาเช่ือฟงพระเจาชีวิตของเขาก็จะมีแตความสุข แตเร่ืองนาเศราก็ไดเกิดข้ึนเพราะมนุษยเราทุกคนไม
ยอมทําตามกฎเกณฑของพระองคท้ังยังปฏิเสธพระเจาผูทรงสรางเขาอีกดวย ตั้งแตนัน้มามนุษยเราก็เร่ิม
สูญเสียทิศทางท่ีถูกตอง และเดินทางไปสูทางแหงความบาป เราจะเหน็วามนุษยทุกชาติทุกภาษาตางก็มี
พฤติกรรมท่ีเปนคนบาปท่ีเหมือน ๆ กัน ไมวาจะเปนการโกหกหลอกลวงใสรายปายสี แกงแยงชิงด ี
นินทาวารายอิจฉาริษยา ทุจริตคดโกง ทะเลาะววิาท เยอหยิ่งจองหอง ฯลฯ... นอกจากนั้นมนุษยเรายัง
สามารถทําความบาปท่ีเหี้ยมโหดอีกมากมาย... ซ่ึงพระคริสตธรรมคัมภีรไดบอกชัดเจนวา มนษุยจะตอง
รับผิดชอบตอความบาปท่ีเขาไดกระทําลงไป ซ่ึงก็คือหลังจากท่ีเขาจากโลกน้ีไปแลวจิตวิญญาณของเขา
ก็จะตองไปรับการพิพากษาโทษจากพระเจาตามการกระทําของแตละคน และในท่ีสุดก็ตองรับโทษใน
บึงไฟนรกเปนนิจนิรันดร แตถึงมนุษยเราจะทําผิดทําบาป พระเจากไ็มไดทอดท้ิงมนุษยเพราะพระองค
ทรงรักมนุษยเราเหมือนกับคุณพอท่ีรักลูก พระองคปรารถนาท่ีจะชวยมนุษยเราใหพนจากการพพิากษา
นั้น เพราะพระองคทรงทราบวา ถาหากไมทรงชวยมนษุยแลวมนษุยก็จะตองพินาศในนรกอยางแนนอน 
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พระองคจึงไดทรงตองมีผูหนึ่งมารับโทษแทนเขา ซ่ึงผูนั้นจะตองเปนผูท่ีไมมีบาปเลย แตพระองคก็ทรง
เห็นวา ไมมีมนุษยคนใดในโลกที่สามารถรับโทษแทนผูอ่ืนได เพราะทุกคนลวนแตมีบาปและตองรับ
โทษของตัวเองอยูแลว ดังนัน้เม่ือประมาณ 2,000 ปท่ีแลว พระองคจงึไดทรงใหพระเยซูคริสตซ่ึงเปน
พระบุตรองคเดียวของพระองคมาบังเกิดเปนมนุษยในขณะท่ีพระเยซูคริสตดําเนินชีวิตอยูในโลก
พระองคไมเคยทําความผิดบาปเลย แตพระองคทรงยอมถูกตรึงจนกระท่ังส้ินพระชนมบนไมกางเขน ก็
เพื่อเปนการรับโทษความผิดบาปแทนมวลมนุษยชาติ ดังนั้นหากผูใดท่ีสารภาพตอพระเจาและยอมให
พระเยซูคริสตเปนผูไถบาปใหแกเขา พระองคก็จะทรงรับโทษบาปแทนเขาทันที ดังนั้นเม่ือเขาจากโลก
นี้ไปวนัใด เขาก็จะไมตองรับการพิพากษาโทษอีกตอไป แตพระเจาจะใหเขาไดอยูในสวรรคกับ
พระองคตลอดไปเปนนิตย... 

ผูอานที่รัก... บัดนี้ทานไดทราบแลววาพระเจามีจริงซ่ึงพระองคทรงเปนผูสรางและใชชีวิตแก
ทาน ขอใหทานทราบเถิดวา พระเจาทรงรักทานจนไดประทานพระเยซูคริสตมาเพื่อรับโทษบาปแทน
ทาน บัดนี้ทานมีโอกาสที่จะรอดพนจะการพิพากษาโทษบาปแลว ขอเชิญทานกลับมาหาพระองค และ
ทูลขอความชวยเหลือจากพระองคเดี๋ยวนี้เถิด ทานสามารถอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้... 

“ขาแตพระเจา... ขาพระองคยอมรับวาขาพระองคไดทําความผิดบาปหลายอยาง และไมเช่ือฟง
พระองคขาพระองคสมควรรับการลงโทษ แตขอพระองคทรงโปรดยกโทษบาปใหแกขาพระองคดวย
เถิด ในวนันีข้าพระองคขอกลับมาหาพระองค และขอเช่ือพึ่งในพระองคตลอดไปขอบคุณพระองคท่ี
ทรงใหพระเยซูคริสตมาเปนผูรับโทษบาปแทนขาพระองคบนไมกางเขน ขาพระองคขออธิษฐานใน
นามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”... 

ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดวยความจริงใจแลวก็ขอใหทานม่ันใจเถิดวา พระเจาไดทรง
อภัยโทษความผิดบาปใหแกทานแลว และพระองคจะทรงประทานชีวิตใหมใหแกทาน ซ่ึงเปนชีวิตท่ีมี
กําลังท่ีสามารถจะเอาชนะความผิดบาปไดอยางแทจริง... ทานสามารถท่ีจะติดตอเพื่อขอทราบขอมูล
เพิ่มเติมฟรี เพยีงแตเขียนช่ือท่ีอยูใหชัดเจนแลวสงไปยังท่ีอยูดานขางในใบตัดสินใจ... 
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