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ไมมีผูสรางจริงหรือ? 



ไมมีผูสรางจริงหรือ? 
เร่ือง “พระเจา” เปนส่ิงท่ีนกัวิทยาศาสตรไมยอมรับหรือ?... ทานทราบไหมวา... ตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบัน มีนักวิทยาศาสตรท่ีมีอิทธิพลตอโลกอยูประมาณ 300 คน ซ่ึงในจํานวนน้ันมีถึง 262 คนท่ี
ยอมรับวาจกัรวาลและโลกน้ีถูกสรางข้ึนโดยพระเจา... 

นักปรัชญาชาวเยอรมันคนหน่ึงช่ือ อิมมานูเอล คานท ไดกลาวไววา “การท่ีพิสูจนวามีพระเจา
นั้นเปนเร่ืองท่ียาก แตการท่ีจะพิสูจนวา “ไมมีพระเจา”นั้น ยากมากกวาหลายรอยหลายพันเทา”... 

เซอรไอแซค นิวตัน นกัวิทยาศาสตรท่ีมีช่ือเสียงของโลกผูซ่ึงยอมรับวามีพระเจาไดกลาวไววา 
“ถาคุณจะเช่ือวาสรรพส่ิงท้ังปวงท่ีดํารงอยูอยางมีระบบระเบียบนี้ เกดิข้ึนมาเองโดยปราศจากการทรง
สรางและการออกแบบของพระเจาแลว คุณจะตองใชความเช่ือมากกวาผมหลายรอยหลายพนัเทาเลย
ทีเดียว” 

ถาเราเดินเขาไปในปาลึก แลวพบบานไมหลังหนึ่งก็ไมยากเลยท่ีเราจะเขาใจวา บานไมหลังนั้น
จะตองมีคนสรางข้ึนมา ถึงแมเราจะไมเหน็คนกําลังสรางก็ตาม... ทานคิดวาเปนไปไดไหม ท่ีบานหลัง
นั้นจะเกดิข้ึนเองตามธรรมชาติหรืออาจเกดิข้ึนจากตนไมในปาจํานวนหนึ่งโดนลมพายุพัดมารวมกนั 
แลวกอตัวเปนรูปรางข้ึนจนเกิดเปนบานหลังนั้นในชวงระยะเวลาหลายรอยหลายพนัปกอน... เปนไป
ไมไดเด็ดขาด!... ดังนั้นเราไมมีทางท่ีจะเขาใจและยอมรับไดเลยวา บานไมหลังนัน้เกิดข้ึนเองโดยไมมี
คนสราง เชนเดียวกัน...จักรวาลและโลกอันกวางใหญไพศาลและมีระบบระเบียบเชนนี้ ไมอาจเกดิข้ึน
เองตามธรรมชาติหรือโดยบังเอิญอยางแนนอน... จึงไมยากเลยท่ีจะเช่ือวาโลกนี้ถูกสรางโดยพระเจา ผู
ทรงเปนผูสรางและทรงเปนสถาปนิกท่ียิ่งใหญอยางแทจริง... 

ตอไปนี้... เปนคําพยานของแพทยหญิงทานหนึ่งซ่ึงทานไดสัมผัสกับพระเจาผูทรงสราง และ
เปนผูใหความหวังใหมแกชีวิตของทาน... 

คําพยานของ รศ.พญ.นลินทิพย ตํานานทอง 

สวัสดีคะผูอานทุกทาน... ดฉัินช่ือ นลินทิพย ตํานานทอง ดิฉันเปนคนท่ีชอบคิดเกี่ยวกับเร่ือง
ของชีวิต... ตอนท่ีดิฉันเร่ิมโตข้ึน ดิฉันเคยคิดวา “ชีวิตคนเราเกิดมาทําไม? อยูเพื่ออะไร? วัน ๆ ก็ตองดิ้น
รนและเปนเชนนี้ทุกวัน หากชีวิตคนเราวนเวยีนอยูแคนีแ้ละมีทุกขนกั ก็ฆาตัวตายเสียดีกวา” แตความ
จริงแลว ลึก ๆ ในใจเรารูวาชีวิตไมไดส้ินสุดเพียงความตาย ดังนั้นมนุษยทุกคนจงึกลัวความตายเพราะ
ไมรูวาตายแลวจะไปไหนหรือตองพบกับอะไรบาง?... 
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พื้นเพดิฉันไมไดเปนคริสเตียน ดิฉันเกิดในครอบครัวท่ีเปนชาวจนี ซ่ึงมีการกราบไหวส่ิงตาง ๆ  
มากมาย ๆ แตดิฉันไมไดรับคําตอบจากส่ิงท่ีดิฉันยึดถืออยูในเวลานัน้ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับวา “ตายแลวไป
ไหน?” ทําใหดิฉันตองพยายามคนควาจากหนังสือตาง ๆ ไมวาจะเปนหนังสือปรัชญาหรือศาสนา แตก็
หาคําตอบท่ีแนชัดไมไดวา... “ตายแลวไปไหน?... และตามท่ีดิฉันเช่ืออยูในเวลานั้นก็คิดวาคนเราเกิดมา
เพื่อใชกรรมเกา และขณะท่ีใชกรรมเกาก็สรางกรรมใหมข้ึนมาอีก... ไมส้ินสุด.. ถาเปนเชนนีใ้ครจะรอด
ได? ใครจะหลุดพนได?... ดังนั้นดิฉันจึงเห็นวาชีวิตชางไมมีความหมายอะไรเลย... ทุกคร้ังเวลาท่ีดิฉันมี
ปญหาท่ีรุนแรง ดิฉันก็คิดอยากจะใชความตายในการจบปญหานั้น ๆ แตก็กลัว... เพราะไมรูวาตายแลว
จะไปแลว?... 

หลังจากดิฉันจบแพทยและมาเปนอาจารยประจําท่ีมหาวทิยาลัยขอนแกน เวลานั้นดฉัินอยากไป
ศึกษาตอท่ีตางประเทศ จึงคิดอยากจะเรียนเพ่ิมเติมในดานภาษาอังกฤษ ซ่ึงเวลานั้นมีมิชันนารีทานหนึ่ง
ยินดีท่ีจะสอนภาษาอังกฤษใหดิฉัน แตตองใชพระคริสตธรรมคัมภีร (Bible) เปนตําราเรียน... ในใจของ
ดิฉันเวลานัน้กคิ็ดวา “ใชอะไรสอนก็ไมเปนไร คนเราถาไมเช่ือซะอยางใครจะมาบังคับใหเราเชื่อได”... 

แตกอนดิฉันเปนคนท่ีไมชอบศาสนาคริสเตียนดิฉันมีเพือ่นคนหนึ่งท่ีชอบพูดเร่ืองพระเยซูให
ดิฉันฟงดิฉันกป็ฏิเสธและโตเถียง ท้ังยังดถููกความเชื่อของเขา...ดิฉันคิดวาศาสนาคริสเตียนเปนเร่ืองงม
งาย เปนศาสนาฝร่ังและไมสมเหตุสมผลเทากับศาสนาท่ีดิฉันถืออยูในเวลานั้น (แตลึก ๆ ในใจของดิฉัน
รูดีวา มีคําถามหลายอยางท่ีดฉัินไมไดรับคําตอบจากส่ิงท่ีดิฉันนับถืออยู)... 

คนพบความจริง 

5 ป จากการเรียนภาษาอังกฤษโดยผานทางพระคริสตธรรมคัมภีร นอกจากจะทําใหดิฉันได
เรียนรูภาษาอังกฤษแลว ดิฉันยังไดเร่ิมเรียนรูวา พระเจาของคริสเตียนเปนผูใด?... พระเยซูคริสตเปน
ใคร?... แตกย็งัไมยอมเช่ือ เพราะยังไมสามารถยอมรับในเร่ือง “พระเจามีจริง”... จนกระท่ังวันหนึ่งไดมี
โอกาสพูดคุยกับนายแพทยจิตร สิทธิอมร (ปจจุบันทานเปนอาจารยประจําอยูท่ีคณะแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ทานไดเลาใหดิฉันฟงวา... “โลกเรานี้มีหลายส่ิงหลายอยางท่ีตาเรามองไมเหน็ 
แตมันก็มีอยูจริง... เชน อากาศท่ีอยูรอบตัวเรา ซ่ึงประกอบดวยกาซตาง ๆ และคล่ืนตาง ๆ มากมาย ถึงแม
เราจะสัมผัสหรือจับตองมันไมได แตส่ิงเหลานี้ก็มีอยูจริง ซ่ึงส่ิงเหลานี้มนุษยไมไดสรางมันข้ึนมา 
มนุษยเพียงแตไปคนพบและนํามันมาใชเทานั้น... แลวผูใดกนัละเปนผูสรางมัน และเปนผูใหสติปญญา
แกมนุษยเราท่ีจะทําความเขาใจกับมันได”... จากคํากลาวของทาน ทําใหดิฉันเร่ิมคิดและมองเหน็วา ส่ิง
ตาง ๆ ในโลกนี้มันมหัศจรรยเกินกวาท่ีจะเกิดข้ึนเองได แตจะตองมีผูสรางท่ียิ่งใหญท่ีสรางมันข้ึนมา จึง
ทําใหดิฉันยอมรับในความเปนจริงท่ีวาโลกนี้ตองมีผูสรางซ่ึงก็คือพระเจานั่นเอง 
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ในพระคริสตธรรมคัมภีรไดบอกอยางชัดเจนวาพระเจาเปนผูสรางจักรวาลและสรรพส่ิงในโลก 
ซ่ึงทุกส่ิงท่ีพระองคทรงสรางข้ึนมานั้นลวนแตสวยงามและนาอัศจรรย แตส่ิงท่ียอดเยีย่มท่ีสุดในการทรง
สรางของพระเจาก็คือมนุษยเราน่ีเอง เพราะพระองคทรงสรางมนุษยใหมีจิตวิญญาณ มีสติปญญา มี
ความนึกคิด และท่ีสําคัญก็คือพระองคทรงใหมนษุยมีอิสระในการเลือกหรือตัดสินใจไดเอง ซ่ึงพระองค
ปรารถนาท่ีจะใหมนษุยมีความสัมพันธกับพระองคและทําตามกฎเกณฑท่ีพระองคทรงกําหนดให... แต
นาเศราใจท่ีมนุษยไดใชอิสระในการเลือกในทางท่ีผิดก็คือมนุษยเลือกท่ีจะปฏิเสธพระเจาและฝาฝน
กฏเกณฑของพระองค มนษุยจึงตองตกอยูในความผิดบาปและพายแพตอความบาปเรื่อยมา จึงทําให
มนุษยตองเผชิญกับปญหาตาง ๆ เผชิญกับความทุกขและความตาย ยิ่งกวานัน้ก็คือมนุษยจะตองรับการ
พิพากษาโทษบาปจากพระเจาอีกดวย... แตเพราะความรักของพระเจาท่ีมีตอมนุษยพระองคไมปรารถนา
ใหมนษุยตองตกอยูในสภาพเชนนี้เลยดังน้ันพระองคจงึทรงประทานพระเยซูคริสตใหมารับสภาพเปน
มนุษยในโลกเม่ือ 2,000 ปท่ีแลว เพื่อมาเปนผูชวยมนุษยใหพนจากความบาป โดยพระองคทรงยอมตาย
บนไมกางเขนรับโทษความผิดบาปแทนมนุษยแตในวนัท่ี 3 พระองคไดทรงฟนข้ึนมาจากความตาย... 
ดังนั้น... หากใครท่ีทูลขอความชวยเหลือจากพระองค พระองคก็จะทรงรับโทษความผิดบาปแทนเขา
อยางแนนอน... 

เม่ือดิฉันไดทราบวาพระเจาทรงรักและหวงใยมนษุยท่ีพระองคทรงสรางมากมายถึงเพยีงนี้... 
ดิฉันจึงไดยอมสารภาพความผิดบาป และทูลขอใหพระเยซูคริสตยกโทษบาปใหแกดิฉัน เพื่อดิฉันจะไม
ตองรับการพิพากษาโทษในนรกอีกตอไป... บัดนี้ดิฉันม่ันใจแลววา หลังจากท่ีดฉัินตองจากโลกนี้ไป 
ดิฉันไดไปอยูในสวรรคซ่ึงเปนหนาท่ีพระเจาทรงจัดเตรียมใหกับผูท่ีเช่ือในพระองคอยางแนนอน 

ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง 

ในเวลานั้นครอบครัวของดิฉันมีปญหามากทําใหเกิดการทะเลาะกนัระหวางดิฉันและสามี
บอยคร้ังจนถึงข้ึนเกือบแยกทางกัน แตพระเจาก็ทรงชวยแกปญหาใหแกครอบครัวของดิฉัน... และ
พระองคไมเพยีงแตคล่ีคลายปญหาครอบครัวใหแกดิฉันเทานั้น แมนสัิยหรืออารมณบางอยางท่ีไมคอย
เหมาะสมและพระองคก็ทรงเปล่ียนแปลงใหดีข้ึน... และตอมาไมนาน สามีของดิฉันก็ไดตัดสินใจ
ตอนรับพระเยซูคริสตใหเปนพระผูชวยใหรอดจากความบาปเชนเดยีวกับดิฉัน... 

หลังจากนัน้ดฉัินไดศึกษาพระคริตธรรมคัมภีรซ่ึงเปนหนังสือท่ีพระเจาทรงบันทึกเปนตัวอักษร
ใหแกมนษุยจงึไดเรียนรูเร่ืองของพระองคมากข้ึน ท้ังยังไดรับคําตอบหลายอยางท่ีเคยมืดมนในอดีต... 
ดิฉันไดเรียนรูแลววามนุษยมาจากไหน? อยูในโลกน้ีเพือ่อะไร? และกาํลังจะไปไหน? ตายไปแลวจะพบ
กับอะไร?... เวลานี้ดิฉันไมมีความคิดท่ีอยากจะตายอีกตอไป... แตนัน่ไมไดหมายความวาดิฉันกลัวตาย 
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แตเพราะความตายไมใชส่ิงท่ีนากลัวสําหรับดิฉันอีกแลว... และท่ียังไมอยากตายก็เพราะดิฉันไดรูแลววา 
ชีวิตคนเรามีคาเพียงไร และเราควรจะใชชีวิตที่ยังอยูในโลกน้ีใหมีคุณคา ใหมีความหมายไดอยางไร... 

ผูอานที่รักทุกทาน... ดิฉันอยากจะบอกทานวาพระเจาไมเพียงแตทรงหวยใย ทรงประทานสันติ
สุขและความหวังใหแกดิฉันเทานั้น แตพระองคยังทรงปรารถนาท่ีจะมอบความรัก ความสันติสุข และ
ความหวังใหแกทานเชนกัน... ถาทานปรารถนาอยากกลับมาหาพระเจาผูสรางชีวิตทาน และอยากให
พระเยซูคริสตยกโทษความผิดบาปใหแกทานเหมือนกับดิฉันแลวทานสามารถอธิษฐานทูลตอพระองค
ดังนี้... 

“ขาแตพระเจา... ขาพระองคไดทราบแลววาพระองคทรงเปนผูสรางสรรพส่ิง รวมท้ังชีวิตของ
ขาพระองคดวย แตขาพระองคไดปฏิเสธพระองคและไดทําความผิดบาปมากมาย... เวลานี้ขอพระเยซู
คริสตทรงโปรดยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิดขาพระองคขอมอบชีวิตใหพระองคเปน
ผูดูแลตลอดไปอธิษฐานขอในพระนามพระเยซูคริสต อาเมน”... 

ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดวยความจริงใจแลว ขอใหม่ันใจเถิดวา ความผิดบาปของทาน
ไดรับการอภยัแลวอยางส้ินเชิง และพระองคจะทรงนําชีวิตของทานตลอดไป... ทานสามารถท่ีจะติดตอ
เพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตเขียนช่ือท่ีอยูของทานใหชัดเจนลงบนปกหลัง แลวสงไปยังท่ีอยู
ดานลางในใบตัดสินใจ... 
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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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