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ทุกสิ่งท่ีเกิดขึ้นเองไดจริงหรือ? 
ในโลกนี้มีหลายเร่ืองท่ีเรานาจะรู แตมีเร่ืองหนึ่งท่ีอยากใหทานไดทราบ เพราะมันเปนเร่ืองท่ี

สําคัญตอชีวิตของทานมากจริง ๆ ทานเคยทราบไหมวาสรรพส่ิงในโลกนี้ลวนแตถูกออกแบบมาอยาง
ยอดเยี่ยม สมมุติวามีเคร่ืองปนชนิดหนึ่ง เม่ือเรานําน้ําสกปรก เศษพืชผัก เปลือกถ่ัว หรือแมกระท่ังมูล
ของสัตวตาง ๆ ใสลงไปในเคร่ือง แลวทําการปน ๆๆๆ ในท่ีสุดกจ็ะกลายเปนมะมวงผลหน่ึงท่ีมีท้ังธาตุ
อาหารและกากอาหารท่ีแสนอรอย ซ่ึงถาหากมีเคร่ืองปนชนิดนีจ้ริง เราคงจะท่ึงนาดู เพราะมันสามารถท่ี
จะทําใหส่ิงเหลือใชท่ีไมมีคุณคาอะไรมาสรางเปนเปลือกมะมวงสรางเปนเนื้อและเมล็ดมะมวงได เอา
ละ! ถาเคร่ืองชนิดนี้มีจริง เราจะเช่ือหรือไมวาเคร่ืองปนท่ียอดเยี่ยมแบบน้ีมันจะเกดิข้ึนเอง เราตองไม
เช่ืออยางเดด็ขาด เพราะวาเคร่ืองแบบนี้จะตองถูกออกแบบโดยผูท่ีมีสติปญญาอันลํ้าเลิศ แลวถาจะถาม
วาเคร่ืองแบบนี้มีอยูจริงหรือ? คําตอบก็คือ “มีครับ!”... นัน่ก็คือ “ตนมะมวง” นั่นเอง ดังนั้นเราจึงเหน็ได
วาการท่ีตนมะมวงรวมทั้งไมผลหลากหลายชนิดสามารถออกผลใหมนุษยเราไดล้ิมรสอยางเอร็ดอรอย
นั้นเบ้ืองหลังจะตองผานการออกแบบและไดรับการสรางข้ึนอยางยอดเยี่ยม และถาเรายิ่งสังเกตุก็จะ
พบวา ทุกส่ิงในโลกนี้ลวนแตถูกสรางข้ึนมาอยางนาอัศจรรยท้ังส้ิน.. 

มีบางคนคิดวา โลกของเรานี้ อยู ๆ มันกเ็กดิข้ึนเอง แตนี่เปนหลักการงาย ๆ ท่ีเราสามารถเขาใจ
ไดนั่นก็คือ 

0+0=0 
0=ไมมี 
ไมมี+ไมมี=วางเปลา 
วางเปลา+วางเปลา=วางเปลา 
ดังนั้นความวางเปลาจึงไมมีทางท่ีจะมีทุกส่ิงทุกอยางไดไมมีทางท่ีอยู ๆ โลกของเราจะเกิดมีพืช

และสัตวชนดิตาง ๆ มีทะเลอันสวยงาม ภูเขาอันสูงใหญ ทองฟาอันกวางไกลรวมไปถึงดวงอาทิตย ดวง
จันทร ดาวดาว ฯลฯ ซ่ึงธรรมชาติเหลานีจ้ะเกิดข้ึนเองไมไดอยางเด็ดขาดเพราะฉะนั้นสรรพส่ิงตาง ๆ 
เหลานี้ รวมท้ังตัวเราท่ีเปนมนุษยนั้น จะตองมีผูท่ีสรางข้ึนมาอยางแนนอนซ่ึงพระคริสตธรรมคัมภีรได
บันทึกไววา ผูท่ีสรางสารพัดส่ิงเหลานี้ก็คือ พระเจาผูยิ่งใหญนั่นเอง 

หลายคนมีความคิดท่ีวา ... ถาพระเจามีจริง เราก็นาจะเห็นพระเจาไดและถาเขาไดเห็นพระเจา 
เขาจึงจะเช่ือแตความจริงแลวในโลกของเรานี้ มีหลายส่ิงหลายอยางท่ีเรามองไมเหน็ หรือสัมผัสไมได 
แตเราก็เช่ือวาส่ิงเหลานั้นมีอยูจริง เชน ลม อากาศ หรือคล่ืนวิทยุ ท่ีอยูรอบ ๆ ตัวเรา ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปนส่ิง
ท่ีเรามองไมเหน็ แตเราก็รูและเช่ือไดวาส่ิงเหลานี้มีจริง ๆ เชนเดวีกนั ถึงแมเราจะมองไมเห็นพระเจา เรา
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สัมผัสพระองคไมได แตเราก็เช่ือวาพระองคทรงมีอยูจริง และความเช่ือท่ีวาพระเจามีอยูจริงนี้ เปนความ
เช่ือท่ีสามารถอธิบายได และเปนความเช่ือท่ีสมเหตุสมผล 

ถาเราเอาตุกตาไมตัวหนึ่ง มาถอดหัว ถอดแขน ถอดขาออก แยกเปนสวน ๆ แลวนําสวนตาง ๆ 
ตุกตาท่ีแยกออกนั้นไปใสในถุงใบหนึ่ง แลวเราลองเขยา ๆ ใหมันประกอบกันเปนตุกตาเหมือนอยางเดิม 
คุณคิดวาตองเขยาถุงกี่รอยกีพ่ันคร้ังมันถึงจะบังเอิญประกอบข้ึนเปนตุกตาท่ีสมบูรณ ถาหากคุณคิดวาไม
มีทางทําได กล็องเอากาวสักหลอดใสลงไปในถุงแลวกล็องเขยาอีกหลาย ๆ คร้ัง เผ่ือวามันจะประกอบ
กันไดงายข้ึน คุณคิดวาคุณจะไดตุกตาท่ีสมบูรณไหม? 

ไมไดอยางแนนอน! เชนท่ีโลกของเราซ่ึงมีความเปนระเบียบ มีความสวยงามเพรียบพรอมทุก
อยางเชนนีจ้ะเกิดข้ึนเองหรือจะประกอบกนัข้ึนเองอยางสมบูรณ นี่จึงทําใหมนษุยเราไมสามารถปฏิเสธ
ไดเลยวา โลกน้ีตองมีผูสรางซ่ึงผูสรางผูนี้ตองเปนผูยิ่งใหญ ท้ังยังเปนนกัออกแบบชัน้เยี่ยม และผูสรางผู
นั้นก็คือ พระเจานั่นเอง 

พระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกไววา พระเจาทรงเห็นวาทุกส่ิงท่ีพระองคทรงสรางข้ึนมานั้น
ลวนแตดีท้ังส้ิน แตส่ิงท่ียอดเยี่ยมท่ีสุดในการทรงสรางของพระเจาก็คือ “มนุษย” ในเร่ิมแรกพระองคได
ทรงสรางมนุษยคูแรกใหเปนชายและหญิง ซ่ึงท้ังสองก็คือบรรพบุรุษของเรานั่นเองและเปนท่ีทราบกันดี
อยูวา กวาท่ีเดก็คนหนึ่งจะลืมตาออกมาดูโลกนั้น เขาจะตองอยูในครรภมารดาเปนเวลา 9 เดือน ซ่ึงผูท่ี
เปนมารดาจะใหความรัก เฝาทะนุถนอมและใหการดแูลเอาใจใสเปนอยางดี เกรงวาบุตรนั้นจะไดรับ
ความกระทบกระเทือน จะรับประทานอะไรก็คิดถึงลูกเสมอ แตลูกนอยซ่ึงอยูในครรภมารดาไมรูหรอก
วามีผูหนึ่งท่ีรักเขา และไมรูเลยวาอาหารท่ีเขาไดรับอยูทุกวันนั้นมาจากไหน ดวงตาของเขาปดสนิท เขา
คอยแตรับการเล้ียงดูจากมารดาเทานั้น ซ่ึงผูท่ีเปนมารดาไดแตรอคอยวนัท่ีลูกนอยจะคลอดออกมา เพื่อ
จะไดเหน็หนา ไดสัมผัสโอบกอด...ไดอุม...และเพื่อท่ีจะบอกกับลูกนอยวา.. “ลูกรัก! ลูกไมไดเกดิข้ึน
เองนะจะ แมนี่แหละเปนผูท่ีใหกําเนิดลูกแมรักลูกมากเหลือเกิน...” และมารดาก็หวงัวาเม่ือลูกนอยลืมตา
ออกมาดูโลกแลว เขาจะไดเหน็หนาผูท่ีใหกําเนิดเขาไดรูจักผูท่ีรักและเอาใจใสเขาขณะท่ีเขายังอยูใน
ครรภ เขาจะไดเรียนรูในส่ิงท่ีเขาไมเคยรู และยิ่งนานวันเขาก็จะยิ่งรูถึงความรักของมารดาวา แมรักเขา
มากเพียงไร เชนเดียวกนั... มนุษยเราทุกคนท่ีอาศัยอยูในโลกน้ีตองพึ่งพาพระเจาเปรียบเสมือนกับทารก
ท่ีอยูในครรภของมารดาน้ันตองพึ่งพาอาศัยทุกส่ิงทุกอยางจากมารดาพระเจาอยากใหเราทราบวา ถึงแม
เราไมรูจักพระองคและไมเคยรูเลยวาพระองคทรงมีความรักตอเรามากเพียงไร แตพระองคก็ยังทรงให
ความรัก ใหการเอาใจใสเล้ียงดูเราเปนอยางดี ซ่ึงพระองคเปนผูท่ีประทานอาหาร น้าํ พืชผัก ผลไม รวม
ไปถึงอากาศ ก็เพื่อใหเราสามารถดํารงชีวิตอยูไดจนถึงทุกวันนี ้ แตเราไมเคยรูเลยวาส่ิงเหลานี้มาจาก
ไหน ซ่ึงการท่ีพระเจาทรงใหมนุษยเกดิมาในโลกก็เพื่อท่ีจะไดรูจักกบัพระองค พระองคอยากใหมนุษย
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สํานึกวาพระเจาเปนผูใหชีวติแกมนษุย ท้ังยังอยากใหเขาทราบวาพระองคทรงรักเขามากเพียงใด แตส่ิง
ท่ีขวางกั้นระหวางพระเจากับมนุษยก็คือความผิดบาปท่ีมนุษยไดกระทํา แทจริงแลวพระเจาปรารถนาท่ี
จะใหมนษุยเรากระทําแตส่ิงท่ีถูกตองและดีงาม แตมนษุยเราทุกคนกลับตัดสินใจทําหลายส่ิงหลายอยาง
ท่ีผิดบาป ดังนัน้มนุษยเราผูเปนคนบาปจึงไมสามารถท่ีจะอยูใกลพระเจาผูบริสุทธ์ิไดเลย.. 

พระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกไววา “แตความบาปช่ัวของเจาท้ังหลายไดกระทําใหเกิดการ
แยกระหวางเจากับพระเจาของเจา และบาปของเจาท้ังหลายไดบังพระพักตรของพระองคเสียจากเจา” 
(พระธรรมอิสยาห 59:2) ซ่ึงพระเจาทรงทราบดีวา ความบาปไมเพียงแตเปนสาเหตุท่ีทําใหมนษุยถูกแยก
จากพระเจาเทานั้น แตยังจะทําใหมนษุยตองพบกับ “ความตาย” ซ่ึงเปนส่ิงท่ีนาหวาดกลัวสําหรับมนุษย
ทุกคน แตท่ีนาหวาดกลัวท่ีสุดก็คือ มนุษยเราจะตองรับการลงโทษบาปจากพระเจาหลังจากท่ีเขาจาก
โลกน้ีไป และในท่ีสุดก็ตองอยูในบึงไฟนรกเปนนิจนิรันดร... 

แตอยาเพิ่งตกใจกลัวนะครับ เพราะวาพระเจาทรงรักเรา พระองคไมอยากใหมนษุยท่ีพระองค
ทรงสรางข้ึนมานั้นตองพินาศในนรก แตพระองคก็ทรงทราบดีวามนษุยไมมีกําลังท่ีจะตอสูและเอาชนะ
บาปไดเลย และไมวามนุษยจะพยายามสักเพียงใด ก็ไมสามารถทําใหความบาปออกไปจากชีวิตของเขา
ได ดังนัน้มนษุยทุกคนจึงตองไดรับโทษอยางแนนอน โดยเหตุนี้พระองคจึงไดทรงจัดเตรียมหนทางท่ี
จะชวยมนษุยใหพนโทษบาปนั้น โดยการใหพระเยซูคริสตซ่ึงเปนพระบุตรองคเดียวของพระองคมารับ
สภาพเปนมนษุยในโลกน้ีเม่ือประมาณ 2,000 ป ท่ีแลว เพื่อมาเปนผูรับโทษบาปแทนมวลมนุษย ดังนั้น
เหตุผลเดียวท่ีพระเยซูคริสตไดเขามาในโลกก็เพื่อมาเปนผูไถบาปใหแกมนุษย พระองคจึงทรงเปนผูท่ี
ทําลายกําแพงบาปท่ีกั้นระหวางมนุษยกับพระเจาใหพังทลายลง....เวลานี้มนุษยเรามีชองทางท่ีจะไดพบ
กับพระเจาผูสรางเขาแลวโดยทางของพระเยซูคริสต แตข้ึนอยูกับเขาเองวาจะตองการพบกับพระองค
หรือไมเทานั้นเอง 

ผูอานที่รัก... อยากใหทานไดทราบวา พระเจาทรงรักทาน จนไดทรงใหพระเยซูคริสตมารับ
โทษแทนทานเพ่ือทานจะไมตองรับการลงโทษบาปอีกตอไป แตพระองคจะใหทานไดอยูในสวรรคกับ
พระองคตลอดไป บัดนี้ทานมีโอกาสที่จะรอดจากบาปแลว อยารีรออีกตอไปเลยครับรีบหันกลับมาหา
พระเจาผูสรางทานและทูลขอความชวยเหลือจากพระองคเดี๋ยวนี้เถิด ถาทานปรารถนาท่ีจะรับการยก
โทษบาปจากพระเจา ขอใหทานอธิษฐานตอพระองคดังนี้... “ขาแตพระเจา ขาพระองคไดทราบแลววา
พระองคทรงเปนผูสรางทุกส่ิงในโลกรวมทั้งชีวิตของขาพระองคดวย ซ่ึงพระองคปรารถนาใหขา
พระองคทําแตส่ิงท่ีดีและถูกตองแตขาพระองคไดทําความผิดบาปมากมาย ขอพระองคทรงโปรดยก
โทษความบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด ขอขอบคุณพระองคท่ีทรงใหพระเยซูคริสตมาตายเพื่อรับโทษ
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บาปแทนขาพระองคบนไมกางเขน ขาพระองคขอเช่ือพึ่งในพระองคตลอดไป อธิษฐานขอในพระนาม
พระเยซูคริสตเจา อาเมน” 

ถาทานไดอธิษฐานตอพระองคดวยความจริงใจแลว ก็ขอใหม่ันใจเถิดวาความผิดบาปของทาน
ไดรับการอภยัแลว ทานสามารถท่ีจะติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดฟรี เพยีงแตเขียนช่ือท่ีอยูให
ชัดเจน แลวสงไปยังท่ีอยูดานขางในใบตดัสินใจ 
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