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ชีวิตเกิดขึ้นมาไดอยางไร? 
พระเจามีจรงิหรือ? 

ถาจะถามวา “มด” ตัวเล็ก ๆ กับ “เคร่ืองบิน” ลําใหญ ๆ ท่ีบินอยูบนทองฟานั้น อยางไหนสราง
ยากกวากนั?... คําตอบก็คือมดอยางแนนอน เพราะวามดมันมีชีวิตและสามารถสืบพันธุได... และถามีคน 
ๆ หนึ่งพยายามท่ีจะหาเหตุผลตาง ๆ นา ๆ มาอธิบายใหคุณเชื่อวา เคร่ืองบินมันเกดิข้ึนเองโดยไมมีคน
สราง อยูดี ๆ มันก็โผลออกมาเปนเคร่ืองบินเลย รับรองวาคุณจะไมมีทางเช่ืออยางเด็ดขาด! เพราะคุณรูดี
วาเคร่ืองบินจะตองมีคนสรางข้ึน แตตองมีคนสรางข้ึนมา แลวมดตัวเล็ก ๆ ท่ีสรางยากกวาเคร่ืองบินนี่
ละ! มันจะเกดิข้ึนไดอยางไร? ดังนั้นมันจะตองมีผูท่ีสรางมันข้ึนมาอยางแนนอน... คุณเหน็หรือยังละวา
จักรวาลนีจ้ะตองมีพระเจาจริง ๆ... ในพระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทกึไวอยางชัดเจนวา พระเจาเปน
ผูสรางมด และนอกจากมดแลว พระองคยังไดทรงสรางพืช สัตวตาง ๆ ทะเลอันสวยงาม ภูเขาอันสูง
ใหญ ทองฟาอันกวางไกล ดวงอาทิตย ดวงดาว จกัรวาล รวมท้ังมนษุย... แตส่ิงท่ียอดเยี่ยมท่ีสุดในการ
ทรงสรางของพระองคก็คือ “มนุษย” นั่นเอง... และหลังจากพระเจาท่ีทรงสรางมนุษยข้ึนมาแลวพระองค
ก็ปรารถนาใหมนุษยดําเนนิชีวิตตามกฎเกณฑและมาตรฐานท่ีพระองคทรงกําหนดให เพื่อมนษุยจะไม
ตองเผชิญกับความตาย และไมตองรับการลงโทษแตพระองคก็ทรงใหมนษุยมีอิสระในการเลือกหรือ
ตัดสินใจไดเอง แตนาเศราใจท่ีมนุษยกลับปฏิเสธพระเจาไมเช่ือฟงพระองค และไดทําส่ิงท่ีไมสมควรทํา
อยูเสมอ ๆ ซ่ึงนั่นก็คือความผิดบาป ดังนัน้หลังจากท่ีมนุษยจากโลกนี้ไปแลว เขาก็จะตองรับผิดชอบตอ
ทุกส่ิงท่ีเขาไดกระทําไปในขณะท่ีเขามีชีวิตอยูในโลกน้ี ซ่ึงก็คือจะตองมีคําถามวา “พระเจามีสิทธ์ิอะไร
มาพิพากษามนุษยดวยละ?”.... คําตอบก็คือ... ถาหากพระเจาไมมีสวนเกีย่วของกับเราพระองคก็ไมมี
สิทธ์ิท่ีจะยุงเกีย่วกับชีวิตของเรา พระองคก็ดําเนนิไปตามทางของพระองค เราก็ไปตามทางของเราและ
พระองคก็ไมจาํเปนตองมาดแูลหรือพิพากษาพวกเรา... แตความจริงไมใชเชนนัน้... เพราะวาพระเจาเปน
ผูสรางมนุษยทุกคนข้ึนมา เม่ือเปนเชนนี ้ พระองคจึงทรงมีสิทธ์ิท่ีจะพิพากษามนุษย... เหมือนกบัวาถา
เราเปนเจาของโรงงานวิทย ุ เม่ือเราสรางวิทยุข้ึนมา เราก็มีมาตรฐานในการสรางวิทยุใหไดตามท่ีเรา
ตองการและตามความพอใจของเรา แตถาวิทยุเคร่ืองไหนมันไมไดตามมาตรฐานท่ีเรากําหนดไว เราก็มี
สิทธ์ิท่ีจะ “ซอมแซม” หรือ “ทําลาย” มันไดอยางแนนอน... ความสัมพันธระหวางพระเจากับเราก็เปน
เหมือนเชนนี้แหละ พวกเราที่เปนมนุษยไดทําความผิดบาปตอพระเจาท้ังทางตรงและทางออมคือ เรา
ไมไดดําเนินชีวิตตามมาตรฐานท่ีพระองคไดทรงวางกําหนดไว...เม่ือเปนเชนนัน้.. พระองคจะไมมีสิทธ์ิ
พิพากษาพวกเราหรือ?... 
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พระคริสตธรรมคัมภีรไดบอกวา... ไมมีมนุษยคนไหนจะสามารถชวยตนเองหรือหาวิธีใด ๆ ท่ี
จะชวยเขาใหรอดจากการพิพากษาของพระเจาได และการพิพากษาของพระเจาก็ยุตธิรรม นั่นกคื็อ 
มนุษยใชรางกายทําบาปจึงตองใชรางกายรับโทษบาปในนรก... แตเพราะพระเจาทรงรักมนุษย พระองค
จึงไมอยากใหมนุษยตองพบกับความพินาศเลย พระองคจึงไดสงพระเยซูคริสตซ่ึงเปนพระบุตรองคเดียว
ของพระองคเขามาในโลกเมื่อประมาณ 2,000 ปท่ีแลว ก็เพื่อจะใชรางกายของพระเยซูคริสตรับการ
ลงโทษบาปแทนมนุษยบนไมกางเขน... ดงันั้น.. หากผูใดท่ีหันกลับมาหาพระเจา ยอมสารภาพความผิด
บาปตอพระองค และทูลขอความชวยเหลือจากพระเยซูคริสต พระองคก็จะอภัยโทษความบาปและรับ
โทษความผิดบาปแทนเขา และเม่ือวันหนึ่งท่ีเขาจากโลกน้ีไป เขาก็จะไมตองพบกับการพิพากษาอีก
ตอไป แตจะไดอยูบนสวรรคกับพระเจาตลอดไปเปนนติย.... 

ตอไปนี้เปนคําพยานของนายแพทยทานหนึง่... ซ่ึงทานไดสัมผัสถึงความจริงแหงการสรางของ
พระเจา และไดรับการอภัยโทษบาปจากพระเยซูคริสตในชีวิตของทาน.... 

คําพยานของ ผศ. นพ. พิสิฏฐ  สณัฑพิทักษ 

สวัสดีครับทานผูอานทุกทาน... แตกอนผมไมใชคนท่ีเช่ือในพระเจาซ่ึงก็คือ ไมไดเปนคริส
เตียน โอกาสแรกท่ีผมไดไปสัมผัสกับศาสนาคริสตก็คือชวงคริสตมาส ตอนนั้นผมอายุ 5 ขวบ ไดเขา
เรียนในโรงเรียนผดุงดรุณี ซ่ึงเปนสาขาของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนในปจจุบัน... เพลงแรก ๆ ท่ีผมได
ฟงซ่ึงทําใหผมไดสัมผัสถึงความรักของพระเจาก็คือเพลง “JOY TO THE WORLD THE LORD HAS 
COME” ผมเองก็รองดวย เหน็วาฟงแลวเพราะดี... ในเวลานั้นผมคิดวา ไมวาจะอยูในศาสนาคริสตหรือ
ศาสนาอ่ืน ๆ ก็เหมือนกันท้ังหมด คือสอนใหเราปฏิบัตตินเปนคนดี... 

ผมเปนคนท่ีมีเพื่อนเยอะและสนิทกันมาก เปนคริสเตียนก็มีหรือศาสนาอ่ืน ๆ ก็มี ถึงแมจะมี
ความเช่ือท่ีแตกตางกันออกไป แตเราตางก็เปนเพื่อนท่ีดตีอกัน... เม่ือเรียนจบมหาวทิยาลัยแลว ผมมี
โอกาสไปศึกษาตอท่ีตางประเทศ กไ็มทราบเหมือนกนัวาวิถีชีวิตเปนอยางไรทําใหผมไปมีความผูกพัน
กับครอบครัวคริสเตียนอีกหลังจากนั้นผมก็ไมยังไดมีโอกาสไปศึกษาตอท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา ตอน
นั้นไปกนัท้ังครอบครัว และตองหาท่ีพกัซ่ึงอยูใกลมหาวิทยาลัย UNIVERSITY OF ILLNOIS, 
MEDICAL CENTER ผมไดท่ีพักในราคาท่ียอมเยาซ่ึงเปนท่ีพักอยูช้ันบนของโบสถเอพิสคอเบิลท่ีซิคา
โกท่ีเลาประวตัิใหฟงนี้ ก็เพือ่จะใหเหน็ถึงโอกาสท่ีไดมีชีวิตผูกพันกับคริสเตียน... 

ตลอดชวงเวลาท่ีผมเติบโตข้ึนมามีความคิดอยูตลอดเวลาเก่ียวกับเร่ืองของชีวิต และตามท่ีผม
เช่ืออยูเวลานัน้ก็สอนวาชีวิตนั้นเปนทุกข การท่ีชีวิตเกิดมาหรือเปนอยางไรในโลกน้ี นั่นก็เพราะมีกรรม
หรืออดีตชาติมาเปนส่ิงท่ีปรุงแตง เนื่องจากวาผมทํางานเปนนกัวิทยาศาสตรในตอนแรกเปนสูติแพทย
ซ่ึงก็เกี่ยวกับการเกิด แตในตอนหลังไดเปล่ียนแนวทางไปในทางพยาธิวิทยา ซ่ึงนอกจากการตรวจชิ้น
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เนื้อแลว ยังเกีย่วกับการตรวจสอบรางกายของผูท่ีตายไปแลวดวย เพราะฉะนัน้ในชีวติของการแพทยจะ
เห็นตั้งแตการเกิดจนถึงการตาย ผมมักจะสงสัยวาทําไมเด็กเกิดมาก็รองอุแว! ในทันทีก็มีชีวิตขึ้นมาพอ
คนเจ็บปวยจนหมดลมหายใจ ความรูสึกตาง ๆ ก็สูญไปหมด เพราะฉะน้ันในชีวิตของการเปนแพทย 
ความคิดเกีย่วกับเร่ืองจิตวิญญาณจึงมีมาก ทําใหตองศึกษาหลักการทางศาสนาหรือหนังสืออ่ืน ๆ 
เพื่อท่ีจะใหคําตอบแกตนเองได 

ชีวิตเกิดขึ้นเองไดจริงหรือ? 

เร่ิมต้ังแตมนษุยมีความฉลาดข้ึนมาก็มีความคิดสงสัยวาชีวตินี้เกิดข้ึนมาไดอยางไร?... เกิดข้ึนมา
เองหรือวามีใครเปนผูสรางข้ึน?.... จากการที่ผมไดศึกษาในวงการแพทย ทําใหผมไดคนพบความ
มหัศจรรยตาง ๆ มากมายของชีวิต ไมวาเกีย่วกับประสาทสัมผัสตาง ๆ ท่ีสงไปยังสมองใหตีความหมาย
ออกมาได... ความมหัศจรรยของการไดยนิ สวนประกอบตาง ๆ ในการรับฟง ตั้งแตใบหูไปจนถึง
กระดูกช้ินตาง ๆ ท่ีประกอบกัน ทําใหเราสามารถรับรูถึงเสียงไพเราะของเพลงและเสียงธรรมชาติตาง ๆ 
ได ซ่ึงทําใหผมคิดวาชีวิตอันมหัศจรรยนีมั้นจะเกิดข้ึนเองไดจริงหรือ?... ตามหลักวทิยาศาสตรเองก็สอน
วา ชีวิตนัน้เกิดจากสารออแกนิคและสารเคมีตาง ๆ เกิดรวมตัวกันดวยสัดสวนท่ีเหมาะสมในตอน
แรกเร่ิมมีกัมมันตภาพรังสีสูง กอใหเกิดประจข้ึุนมาทําใหเกิดการรวมตัวข้ึนมาเปนอะมิโนแอสิด หรือ
โปรตีนท่ีเปนหนวยยอยของ DNA RNA ท่ีจะเปนทฤษฎีของวิวัฒนาการในหลายลานป... แตเวลานัน้ผม
ก็มีความสงสัยวา ตามท่ีนกัวทิยาศาสตรบางคน (ไมใชทุกคน) อธิบายเชนนี้ สามารถอธิบายตนกําเนิด
ของชีวิตไดจริงหรือ?.... 

มีบางคนถามผมวาเพราะเหตุไรจึงเปล่ียนเปนคริสเตียน? นั่นก็เพราะวาหลังจากท่ีผมไดสัมผัส
กับศาสนาคริสเตียนจนกระทั่งอายุ 56 ป ผมก็มีความพิศวงในส่ิงซ่ึงเกี่ยวกับประสาทสัมผัสของมนุษย 
ซ่ึงผมไมเช่ือวาจะเปนไปไดจากทฤษฎวีิวฒันาการของชารล ดารวิน นอกจากนั้นแลวยังมีความ
มหัศจรรยของรางกายมนษุยในทุก ๆ สวน นั่นยิ่งทําใหผมเช่ือวาชีวิตไมนาจะเกิดข้ึนมาจากความบังเอิญ 
หรือเกิดข้ึนเองโดยปราศจากการออกแบบ แตจะตองไดรับการสรางข้ึนจากผูท่ีมีสติปญญาอันลํ้าเลิศ
อยางแนนอน.... 

ชีวิตที่หันกลับมาหาพระเจา 

ตลอดชีวิตท่ีผานมา นับวาผมเปนคนท่ีเจออะไรดี ๆ มาตลอด อยูในครอบครัวท่ีดีไมมีความ
ทุกขอะไรมากมายชีวิตกอนท่ีจะมาเปนคริสเตียนก็มีความสุขดี เพราะฉะน้ันในประสบการณของผม 
การท่ีผมเปล่ียนมาเปนคริสเตียนไมใชเพราะชีวิตนั้นมันทุกขเหลือเกนิ สําหรับผมก็รูสึกวามีความสุขอยู
แลว ผมเพียงแตอยากจะคนหาความจริงของชีวิตวา ชีวตินี้เกิดข้ึนไดอยางไร? และผมก็ไดทราบแลววา
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ชีวิตนี้เกิดข้ึนไมไดโดยบังเอิญ แตมีพระเจาเปนผูสรางข้ึนมา... พระคริสตธรรมคัมภีรบอกวา... มนุษย
เรานั้นมีความจํากัดในเร่ืองสถานท่ี ปญญาและเวลา... ชีวิตคนเราอยูในโลกน้ีมันส้ันนัก เราไมมีทางท่ีจะ
พิสูจนจนแจมแจงกอนจึงจะเช่ือวาโลกนี้มีพระเจาเปนผูสรางข้ึน แตเราตองอาศัยความเช่ือเทานัน้ ซ่ึง
ความเช่ือท่ีวาพระเจาเปนผูสรางทุกส่ิงนั้นไมใชเปนเร่ืองท่ีงมงายเลย... ในท่ีสุดไมเพียงแตผมเชื่ออีกวา
พระเจาเปนผูสรางสรรพส่ิงเทานั้น แตผมยังเช่ืออีกวาพระองคไดทรงประทานองคพระเยซูคริสตมารับ
โทษความผิดบาปแทนผมและมวลมนุษย... สวนเร่ืองท่ีวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระเจาท่ีมารับสภาพ
ในรางกายของมนุษยจริงหรือ?... การท่ีจะเช่ือในเร่ืองนี้ไดนั้น กต็องอาศัยหลักตรรกวทิยาหรือหลักการ
พิสูจนแบบประวัติศาสตรเทานั้น จึงจะสามารถเช่ือได เหมือนกับเราใชขบวนการทางประวัติศาสตรใน
การมาพิสูจนวา ศิลาจารึกนั้นเปนของพอขุนรามคําแหงจริงหรือไม?... 

มีผูถามวา... เม่ือเปนคริสเตียนแลวชีวิตผมมีอะไรดีข้ึน? ผมก็เรียนใหทานทราบตามขางตนแลว
วา ผมเปนคนที่เจอแตส่ิงท่ีด ี ไมคอยมีความทุกขอะไร และก็ดูเหมือนวาผมเปนคนรูจกัใหอภัย และให
ความรักไดกับทุก ๆ คน... แตเม่ือผมมาเปนคริสเตียนแลว รูสึกวาการใหอภยัหรือการใหความรักนั้น
เปนไปไดอยางงายและดวยความสมัครใจข้ึน เพราะผมไดเช่ือในพระเจาแลว ผมจึงมีกําลังท่ีจะทํา
เชนนั้นได... 

ผูอานที่รัก... หากทานตองการกลับมาหาพระเจาผูทรงสรางทานและปรารถนาท่ีจะไดรับการ
อภัยโทษบาปจากพระเยซูคริสตเหมือนนายแพทยทานนี้ ทานสามารถอธิษฐานทูลตอพระองคดังนี้... 

“ขาแตพระเจา... ขาพระองคไดทราบแลววาพระองคทรงเปนผูสรางชีวิตของขาพระองค ขา
พระองคขอยอมรับวา ท่ีผานมาขาพระองคไดทําความผิดบาปมากมายท้ังตอพระองคและตอผูอ่ืนขอ
พระเยซูคริสตทรงโปรดยกโทษและรับโทษความผิดบาปแทนขาพระองคดวยเถิด และขอทรงชวยใหขา
พระองคดําเนนิชีวิตท่ีเหลืออยูในโลกนีใ้หเปนไปตามมาตรฐานท่ีพระองคทรงกําหนดไวดวย อธิษฐาน
ในพระนามพระเยซูคริสต อาเมน”... ถาทานทูลตอพระองคดวยความจริงใจแลว พระองคก็ทรงยกโทษ
บาปใหแกทานแนนอน ทานสามารถติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี เพียงแตทานเขียนช่ือท่ีอยูให
ชัดเจนแลวสงมายังท่ีอยูดานขางในใบตดัสินใจ.... 
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