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ธรรมชาติสรางสรรพสิง่จริงหรือ?... 
ธรรมชาติคืออะไร?... ก็คือส่ิงท่ีเกิดมีและเปนอยูในสภาพแวดลอมท่ีอยูรอบๆ ตัวเรา... หลายคน

มีความคิดท่ีวาธรรมชาตินั้นเกิดข้ึนเอง หรือคิดวาธรรมชาตินั้นสรางสรรพส่ิงข้ึนมาเอง แตสําหรับ 
คริสเตียนแลวเราไมเช่ือเชนนั้น แตเราเช่ือวาสรรพส่ิงนั้นถูกสรางและออกแบบโดยพระเจาผู

ยิ่งใหญซ่ึงการท่ีเราไมยอมรับวาธรรมชาตินั้นสรางสรรพส่ิงข้ึนมาเองก็เพราะเหตุผลดังตอไปนี้... 

1. เพราะพลงังานในจักรวาลเริ่มหมดไป นั่นแสดงวาธรรมชาติไมไดสรางตัวมันเอง แตตอง
มีผูสรางมันขึ้นมา 

ใน THE SECOND LAW OF THERMODYNAMICS (กฎขอท่ีสองของเทอรโมไดนามิคส) 
ไดบอกเราวาเม่ือบางส่ิงกําลังเส่ือมถอย นั่นแสดงวามันเคยมีระเบียบและพลังงานของมันเคยอยูรวมกัน
มากอน เพราะไมมีทางท่ีจะเปนพลังงานท่ีกระจัดกระจายแลวมารวมตัวกันเปนพลังงานท่ียิ่งใหญโดย
ปราศจากการควบคุมไดเลย ซ่ึงจุดนี้ทําใหเราเหน็วาพลังงานในจกัรวาลของเรานัน้มีจุดเร่ิมตน และเม่ือ
พลังงานเหลานี้กําลังถูกใชไป มันกจ็ะเหลือนอยลง ซ่ึงบรรดานักวิทยาศาสตรของโลกตางพบวา 
พลังงานในจกัรวาลนี้เร่ิมหมดไปแลวโดยเฉพาะพลังงานของดวงอาทิตย ซ่ึงอยูในระบบสุริยจักรวาล
ดังนั้นถาสมมุติวาธรรมชาติสรางตัวมันเองได นั่นกแ็สดงวามันก็จะตองสรางงานข้ึนมาไดเร่ือยๆแต
เพราะเหตุไรพลังงานทุกอยางจึงคอย ๆ  เร่ิมหมดไปทีละเล็กทีละนอยไดละ? 

ถาหากวาเรามีรถ เม่ือเราจะใหมันใชการไดก็ตองเติมเช้ือเพลงเชนน้ํามัน ลงไปในรถ และเม่ือ
มาเร่ิมขับ น้ํามันซ่ึงเปนเช้ือเพลิงนั้นกจ็ะเริ่มหมดไป นัน่แสดงวาพลังงานของมันไมไดเกดิข้ึนเอง แต
จะตองมีคนคอยเติมพลังงานใหกับมันแลวจักรวาลที่เราเรียกวาธรรมชาตินี่ละ!... ใครเปนผูใหพลังงาน
แกมัน?... ตวัของมันเองหรือ?... เปนไปไดเลย!... เพราะถาหากธรรมชาติสรางตัวของมันเองแลว มันก็
ตองสามารถผลิตพลังงานข้ึนมาใชเองไดเร่ือย ๆ ซิ!... แตความเปนจริงเราก็เห็นแลววาธรรมชาตินั้นไม
สามารถท่ีจะสรางพลังงานของตัวเองไดเลย นั่นแสดงวาเบ้ืองหลังมันจะตองมีผูใหพลังงานแกมัน... 

2. หลกัการอยางหนึ่งก็คือ... สิ่งหนึ่งส่ิงใดน้ันจะเปนเหตุและผลในเวลาเดียวกันไมได 

ถาหากธรรมชาติเปนตัวสรางสรรพส่ิง มันก็จะไมถูกเรียกวาธรรมชาติ และส่ิงท่ีสรางธรรมชาติ
ก็จะไมอยูในธรรมชาติเพราะมันจะเปนเหตุและผลในเวลาเดียวกันไมได นั่นก็คือผูสรางจะไมใชส่ิงท่ี
ถูกสราง หรือส่ิงท่ีถูกสรางก็จะไมใชผูสรางและมันไมมีทางท่ีจะเปนผูสรางและผูถูกสรางในตัวเดียวกัน
ไดเลย และอีกประการหนึ่งกคื็อ ผูสรางจะไมมีทางเปนสวนหนึ่งของส่ิงท่ีถูกสรางอยางแนนอน... 
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ถาผมเอานาฬกิาเรือนหนึ่งมาถามคุณวา นาฬิกาเรือนนี้สรางตัวมันเองข้ึนมาหรือ?... ไมใชอยาง
แนนอน!... เพราะนาฬิกามันจะไมสามารถสรางตัวของมันเองข้ึนมาได และถาจะถามคุณตอไปวาผูท่ี
สรางนาฬิกาเรือนนี้อยูตรงสวนไหนของนาฬิกา?... คุณก็ทราบอยูแกใจแลววาผูสรางนาฬิกาไมไดอยูใน
นาฬิกา แตอยูนอกเหนือมัน นี่เปนหลักตรรกศาสตรงาย ๆ  ท่ีคนท่ัวไปสามารถเขาใจได และอีกอยาง ถา
ธรรมชาติสรางตัวมันเอง มันจะนําเอาวัตถุดิบท่ีไหนมาสราง นั่นแสดงวาธรรมชาติไมไดสรางสรรพส่ิง 
แตตองมีผูท่ีสรางมาข้ึนมาอยางแนนอน... 

3. ความบังเอิญไมสามารถสรางสรรคผลงานท่ีงดงามได 

นักวิทยาศาสตรของโลกตางก็เห็นพองเปนเสียงเดยีวกันวาส่ิงท่ีมีระเบียบแบบแผนนัน้ จะมา
จากส่ิงท่ีไมมีระเบียบและไมมีแบบแผนไมไดเลย... สมมุติวาธรรมชาติสรางตัวมันเองไดโดยอาศยั
วัตถุดิบจากกลุมกาซตาง ๆ ท่ีบังเอิญรวมตัวกันข้ึน (นีพู่ดในแงท่ีวา “สมมุติ” ซ่ึงจากเหตุผลขางตนเราก็รู
วาเปนไปไมได) แตถาไมมีผูท่ีควบคุมมัน มันก็ไมมีทางจะเกิดอะไรที่งดงามไดเลย... หลายคนเชื่อวา
ความบังเอิญเปนตัวทําใหเกดิสรรพส่ิงโดยการระเบิดคร้ังใหญ (BIG BANG) พอระเบิดเสร็จก็บังเอิญ
กลายเปนจักรวาลที่งดงาม แตเราตางกท็ราบกันดวีา ความบังเอิญนั้นไมสามารถท่ีจะสรางสรรพส่ิงท่ี
งดงามได... ถาเราบังเอิญทํากระจกสี 5 แผน ซ่ึงมีสีตางๆตกลงบนพื้น แลวแตกปะปนกันไปหมด คุณคิด
วามันจะบังเอิญกลายมาเปนรูปโมนาลิซาหรือรูปวิวทิวทัศนท่ีสวยงามไดหรือ?... ไมมีทางอยางแนนอน! 
มันมีแตจะวุนงายไปหมดตางหาก... หรือถาเราโยนตัวอักษรเปนลาน ๆ ตัวเขาไปในโรงพิมพ แลวปา
ระเบิดซีโฟรเขาไป มันจะบังเอิญเรียงเปนตัวอักษรออกมาเปนหนังสือเลมหนึ่งไดหรือ?... ไมมีทาง
เลย!... ดังนั้นถาส่ิงหนึ่งส่ิงใดจะงดงามหรือเปนระเบียบไดนั้น นัน่แสดงวาจะตองมีผูหนึ่งมีจัดวางและ
ประกอบมันข้ึนมา... 

สมมุติวาเม่ือมียุงตัวหนึ่งบินมา แลวเราเอามือตบ...เละ!... หลังจากนัน้เรานําซากของมันไปให
นักวิทยาศาสตรท่ีเกงท่ีสุดในโลกเพ่ือนําเอาซากของมันมาสรางข้ึนใหมโดยใชความพยายามอยางสุด
ความสามารถดวยสุดยอดเทคโนโลยี เพื่อใหยุงตัวนั้นกลับมาเปนเหมือนอยางเดิมจะไดหรือ?... (นีข่นาด
มีวัตถุดิบแลวนะ)... เปนไปไมไดเลย!... เม่ือคนเราพยายามใชความสามารถและสติปญญาในการวาดรูป
วิวทิวทัศน ก็ยงัยากท่ีจะสวยเทากับของจริง แตเม่ือคนหนึง่มองธรรมชาติท่ีงดงามตระการตา แลวเขาคน
นั้นบอกวามันบังเอิญข้ึนเองนับวาเปนขอสรุปท่ีไมสมเหตุสมผลอยางแนนอน 

4. ธรรมชาติไมมีทางท่ีจะสราง “ชีวิต” ขึ้นมาได... 

ปจจุบันนีน้ักวทิยาศาสตรสามารถอธิบายไดวา ชีวิตดําเนนิไปไดอยางไร แตพวกเขาไมสามารถ
ท่ีจะอธิบายไดเลยวาเพราะเหตุไดจึงเปนเชนนี้?... เชน พวกเขาคนพบวาสมองของคนเราสามารถคิดได 

 3 



แตพวกเขาไมสามาถหาคําตอบไดวา “เพราะเหตุไรสมองของคนเราจึงคิดได”... แลวใครกันละท่ีเปนผู
กําหนดแบบแผนในสมองใหแกมนุษยเรา... และมีอีกเร่ืองหนึ่งท่ีนกัวิทยาศาสตรผูเชี่ยวชาญทางดาน
ชีววิทยาสวนใหญตาง เหน็พองรวมกันก็คือ “ชีวิตตองมาจากส่ิงท่ีมีชีวติเทานั้น”... ในอดีตคนเช่ือวาชีวิต
เกิดข้ึนเอง โดยเขาอางวา ถาเอากอนเนื้อมาวางไว ไมนานก็จะเกดิหนอนยั้วเยีย้หรือมีเช้ือแบคทีเรียเต็ม
ไปหมด แต หลุยส ปาสเตอร ผูคนพบวัคซีนโรคกลัวน้าํก็ทําการพิสูจนใหเห็นแลววา “ส่ิงท่ีไมมีชีวิตจะ
ใหกําเนิดส่ิงท่ีมีชีวิตไมได” เขาไดทําการทดลองใหเห็นโดยใชเนื้อกอนหน่ึงวางไวในหลอดแกว
สูญญากาศ ซ่ึงสามารถเก็บเนื้อไดถึง 2-3 สัปดาห กไ็มเหน็มีหนอนหรือเช้ือแบคทีเรียเกดิข้ึน ดังนัน้จาก
การพิสูจนจึงทําใหเห็นวา การท่ีมีหนอนหรือเช้ือแบคทีเรียมีเช้ือแบคทีเรียท่ีเกดิข้ึนท่ีกอนเน้ือนั้น ก็
เพราะมีแมลงบางชนิดไปวางไขไวหรือมีเชื้อแบคทีเรียท่ีอยูในอากาศตกลงไปนั่นเอง เพราะฉะน้ันส่ิงท่ี
มีชีวิตจะตองเกิดจากส่ิงท่ีมีชีวิตเทานัน้... 

ปจจุบันนี้มีนักวิทยาศาสตรหลายคนพยายามใชยีนสและโปรตีนบางตัวมาทดลองเพ่ือจะสราง
เซลลชีวิตข้ึนมา แตก็ทําไมได (นี่ขนาดมีวตัถุดิบแลวนะ)... ผูอานที่รัก... ขนาดมนษุยผูซ่ึงมีสติปญญา
พยายามท่ีจะสรางชีวิตข้ึนมา ก็ยังไมสามารถสรางได แลวธรรมชาติจะบังเอิญสรางส่ิงท่ีมีชีวิตท่ีเราได
พบเห็นหลากหลายชนิดอันนาอัศจรรยข้ึนมาไดอยางไร...ไมมีทางเปนไปได!... นั่นแสดงวาสรรพส่ิงถูก
สรางโดยผูสรางท่ียิ่งใหญ ซ่ึงก็คือพระเจานั่นเอง... 

5. ความเชื่อที่วาธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นเอง เปนความเชื่อท่ีตองอาศัยความเชื่อ มากวาความเชื่อ
ที่วามาจากการทรงสรางของพระเจาหลายรอยพันเทา 

แตกอนผมกเ็ช่ือวาโลกนี้เกดิข้ึนเอง และผมคิดวาคนท่ีเช่ือเร่ืองพระเจาสรางโลกนั้นเปนพวกงม
งาย (คือเช่ือโดยไมมีเหตุผล) แตตอมาเม่ือผมไดศึกษาท่ีมาของโลกจากพระคริสตธรรมคัมภีรผมจึง
ทราบวา ในพระคัมภีรเลมนี้ซ่ึงเปนพระคําของพระเจาท่ีทรงเปดเผยแกมนษุยไดบันทึกท่ีมาของโลกไว
อยางชัดเจน แทจริงเร่ืองราวการสรางโลกไดบันทึกไวพระคริสตธรรมคัมภีรเม่ือหลายพันปมาแลว ซ่ึง
ความรูทางวิทยาศาสตรของมนุษยในสมัยนั้นยังไมเจริญ แตเร่ืองราวการสรางโลกท่ีบันทึกในพระคัมภีร
กลับสอดคลองกับความรูของวิทยาศาสตรในปจจุบัน ดังนัน้ถาผมจะเช่ือวาโลกนี้เกดิข้ึนเองโดย
ปราศจากผูสรางนั้น ผมก็เปนคนท่ีไมมีเหตุผล และผมตองใชความเช่ือมากกวาความเช่ือท่ีวาโลกนี้
เกิดข้ึนโดยมีพระเจาเปนผูสรางหลายเทา มีนักปรัชญาชาวเยอรมันคนหน่ึง ช่ือ อิมนานูเอล คานท เขา
เปนคนท่ีไมสรุปวามีพระเจาจริงหรือไม แตเขาไดกลาววา “ถาคุณจะใหผมเช่ือวาโลกท่ีมีระเบียบและ
งดงามน้ีเกดิข้ึนจากการสรางของพระเจากง็ายกวาการท่ีจะใหผมเช่ือวาโลกนี้เกิดข้ึนเองโดยปราศจาก
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ผูสราง” ดังนัน้เราจึงเหน็วา การท่ีจะเช่ือวาโลกนี้มาจากการทรงสรางของพระเจานัน้ไมใชเร่ืองท่ีงมงาย
เลยแตเปนความเช่ือท่ีสมเหตุสมผลอยางยิ่ง 

กลับมาหาผูสรางเถิด... 

ผูอานที่รัก... จากเหตุผล 5 ประการขางตนนี้ทําใหเราเห็นวาสรรพส่ิงนั้นไมไดเกดิข้ึนเอง แต
พระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกไวอยางชัดเจนวา พระเจาทรงเปนผูสรางจักรวาลอนักวางใหญไพศาล 
และทรงสรางโลกท่ีมีความสวยงามอยางนาอัศจรรย ซ่ึงพระองคทรงสรางทุกส่ิงนี้ข้ึนมาก็เพื่อมนุษย 
และส่ิงท่ียอดเยี่ยมท่ีสุดในการทรงสรางของพระเจาก็คือมนุษยเรานี่เอง เพราะพระองคใหมนุษยมีจิต
วิญญาณ มีความรูสึกผิดชอบช่ัวดี มีสติปญญาในการคิดและเขาใจ มีความสามารถในดานตางๆท่ี
เหนือกวาส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ ท้ังปวง แลวยังใหมนุษยมีอิสระในการตัดสินใจไดดวยตนเอง ดังนั้นมนษุยจึง
สามารถตัดสินใจไดวาจะดาํเนินชีวิตตามกฏเกณฑท่ีพระเจาทรงกําหนดใหกับเขาหรือไม แตนาเศราท่ี
มนุษยกลับทําตามความปรารถนาของตนเอง นี่จึงเปนสาเหตุท่ีทําใหมนุษยตองตกอยูในความผิดบาปซ่ึง
ความบาปน่ีเองทําใหมนษุยตองตาย ยิ่งไปกวานัน้ก็คือ เขาจะตองรับการพิพากษาโทษบาปในนรกตาม
การกระทําของตนเองอีกดวย แตเพราะเหตุความรักของพระเจาท่ีมีตอมนุษยพระองคไมอยากใหมนุษย
ตองรับการลงโทษเลย พระองคทรงทราบวามนุษยไมสามารถชวยตนเองใหพนบาปไดโดยวิธีใด ๆ 
ดังนั้นเม่ือประมาณ 2,000 ปท่ีแลว พระองคจึงทรงใหพระเยซูคริสตซ่ึงเปนพระบุตรองคเดียวของ
พระองคมารับสภาพเปนมนษุยในโลกเพื่อเปนผูรับโทษความผิดบาปแทนมวลมนุษยบนไมกางเขน... 

ผูอานที่รัก... พระเจาไมเพียงแตสรางทานเทานั้น แตพระองคยังทรงรักและหวงใยทานจนยอม
ใหพระเยซูคริสตมาส้ินพระชนมบนไมกางเขนเพ่ือรับโทษความผิดบาปแทนทาน... บัดนี้ทานมีโอกาส
ท่ีจะรอดพนจากบาปแลว ขอเชิญทานกลับมาหาพระองค เพื่อทานจะไมตองรับการพิพากษาโทษบาป
แตพระองคจะใหทานไดอยูในสรรคกับพระองคตลอดไป... 

ถาทานปรารถนาอยากกลับมาหาพระเจาผูสรางชีวิตทานและอยากใหพระเยซูคริสตเปนผูรับ
โทษความผิดบาปแทนทานก็ขอใหทานอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้... 

“ขาแตพระเจา... บัดนี้ขาพระองคไดทราบแลววา พระองคทรงเปนผูสรางสรรพส่ิงรวมท้ังชีวิต
ของขาพระองค แตขาพระองคไมไดดาํเนินชีวิตตามทางของพระองค จึงไดหลงทําความผิดบาป
มากมาย ขาพระองคสมควรรับโทษ แตขอพระองคทรงโปรดอภัยโทษบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด 
ขอขอบพระคุณท่ีทรงใหพระเยซูคริสตมาเปนผูรับโทษแทนขาพระองคบนไมกางเขนขาพระองคขอ
อธิษฐานในนามของพระเยซูคริสตเจา อาเมน”.... 

ถาทานไดทูลตอพระองคดวยความจริงใจแลว ขอใหทานม่ันใจเถิดวา พระเจาไดทรงอภัยโทษ
บาปใหแกทานแลวอยางแนนอน และพระองคจะทรงนาํชีวิตของทานตลอดไป ทานสามารถติดตอเพ่ือ
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ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดฟรี เพียงแตเขียนช่ือท่ีอยูใหชัดเจนในปกหลัง แลวสงไปท่ีอยูอยูดานลางใบ
ตัดสินใจ... 
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