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หนังสือมหัศจรรย 
ในยุคโลกาภิวตันนี้ นับวาเปนยุคท่ีหลายส่ิงหลายอยางเจริญกาวหนาอยางยิ่ง ซ่ึงส่ิงเหลานี้ลวน

แลวแตมาจากการคิดคนของมนุษยเรานั่นเอง เชน เคร่ืองบิน คอมพิวเตอร ฯลฯ.... และเม่ือเราเหน็เคร่ือง
คอมพิวเตอรท่ีทํางานไดอยางนาอัศจรรยแลว ก็ไมยากท่ีเราจะเขาใจไดวา ส่ิงนี้ไมมีทางท่ีจะเกิดขึ้นเอง
ไดเลย แตจะตองมีผูท่ีคดิคนและประดิษฐมันขึ้นมา ซ่ึงผูประดิษฐเคร่ืองนี้ก็ตองเปนผูมีมันสมองท่ีชาญ
ฉลาดจริง ๆ ดังนั้นในเม่ือมนุษยสามารถประดิษฐเคร่ืองคอมพิวเตอรอันแสนวเิศษเชนนี้ เราก็สามารถ
คิดยอนกลับไปวา เบ้ืองหลังของมนุษยท่ีชาญฉลาดน้ี จะตองมีผูหนึง่ท่ีสรางพวกเขาข้ึนมาซ่ึงผูสรางนี้
จะตองยิง่ใหญและมีสติปญญาท่ีลํ้าเลิศอยางแนนอน และนี่คือความจริงท่ีเราปฏิเสธไมไดเลยวา พระเจา
มีอยูจริง และพระองคนีแ่หละทรงเปนผูสรางมนุษยข้ึนมา ซ่ึงพระองคทรงรักมนุษยเราอยางมากมาย
พระองคปรารถนาใหมนษุยเรารูจักพระองค แลวพระองคทรงใชวิธีใดในการส่ือสารกับมนุษย เพื่อให
มนุษยทราบเร่ืองราวท่ีเกีย่วกบัพระองคผูทรงสรางมนุษย? 

เปนท่ีทราบกนัดีอยูวา มนษุยเราเปนส่ิงมีชีวิตส่ิงเดยีวในโลกท่ีมีศักยภาพในการพูด (คือการ
นําเอาความคิดในใจส่ือออกมาเปนภาษาหรือเรียบเรียงเปนถอยคํา เพือ่ส่ือสารใหฝายตรงขามเขาใจ) ใน
เม่ือมนุษยเราสามารถพูดได นั่นกแ็สดงวาพระเจาผูทรงสรางมนุษยกพ็ูดไดเชนกนั ดังนั้นพระเจาทรง
ตองการที่จะส่ือสารกับมนุษย พระองคจึงไดนําถอยคําของพระองคมาบันทึกเปนหนงัสือเลมหนึ่ง เพื่อ
ส่ือสารใหมนุษยทราบวาพระองคทรงเปนอยางไร?... ทรงสรางมนุษยข้ึนมาทําไม?... และพระองคทรง
มีพระประสงคอยางไรตอมนุษย?...ซ่ึงหนงัสือเลมนั้นกคื็อ พระคริสตธรรมคัมภีร นั่นเองและสาเหตุท่ี
ทําใหเราสามารถม่ันใจไดวา พระคริสตธรรมคัมภีร เปนถอยคําของพระเจาจริง ๆ กเ็พราะ 

1.พระคัมภีรเปนหนังสือเลมเดียวในโลกที่บรรดาผูเขียนตางก็ยอมรับวา พระเจาทรงอยู
เบื้องหลังในการบันทึกขอความเหลาน้ี (2 ทิโมธ ี3:16) 

เม่ือเราเห็นหนงัสือเลมหนึ่ง เราก็จะทราบไดทันทีวาตองมีผูท่ีเขียนข้ึนมา ดังนัน้พระคริสต
ธรรมคัมภีรก็ตองมีผูเขียนข้ึนมาเชนกนั แลวใครละเปนผูท่ีเขียนพระคริสตธรรมคัมภีร? “มนุษย” หรือ 
“พระเจา”?... ซ่ึงถามีใครคิดวาพระคริสตธรรมคัมภีรเปนถอยคําของมนุษย ไมใชของพระเจา กเ็ทากับ
กําลังบอกวาผูเขียนพระคัมภรีเลมนี้เปนคนโกหก นัน่ก็เพราะผูเขียนพระคริสตธรรมคัมภีรทุกคนตางก็
ยอมรับวาพวกเขาไดรับการดลใจจากพระเจาในการเขียนท้ังส้ินพวกเขาทําหนาท่ีเหมือนกับเลขาท่ี
บันทึกคําของเจานายเทานั้น.... 

จากการศึกษาเราจะทราบวา พระคัมภีรประกอบดวยเลมยอยจํานวน 66 เลม มีอายุประมาณ 
3,500 ป ใชเวลารวบรวมท้ังส้ิน 1,500 ป มีผูเขียนประมาณ 40 คน ซ่ึงผูเขียนเหลานัน้ตางก็อยูคนละยุค
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คนละสมัยและก็พดูกันคนละภาษา บางคนก็เปนคนมีความรู แตบางคนไมมีการศกึษาท่ีสูง และขอมูลท่ี
พวกเขาบันทึกนั้นก็ตางกัน แตเม่ือนําท้ัง 66 เลมมารวมกันกลับมีการสอดคลองกัน ไมขัดแยงกันแมแต
นอยและเสริมสรางกันเปนเร่ืองเดียวกันไดอยางนาอัศจรรย... 

สมมุติวาผมวาดรูปใบหนาของชายคนหนึง่แลวเก็บไว หลังจากนัน้ผมก็เอากระดาษแผนเล็ก ๆ 
จํานวน 10 แผน มาวาดสวนประกอบของใบหนารูปละ 1 แผนซ่ึงแตละแผนนั้นตางกัน บางแผนวาด
เปนรูปดวงตา บางแผนเปนรูปปาก ค้ิว จมูก ไฝ หนวด โครงหนา ทรงผม และแวนตา ซ่ึงแตละแผนลวน
มีรายละเอียดของใบหนาแตละสวนท่ีเหมือนกับรูปของใบหนาผูชายท่ีผมไดวาดข้ึนมา แลวผมก็แจก
กระดาษใหคน 10 คนคนละแผน หลังจากนั้นผมก็ใหท้ัง 10 คนมาเขียนรูปตามท่ีตนเองไดรับมานั้น
ประกอบกันในกระดานดําคุณคิดวารูปใบหนาท่ี 10 คนรวมกนัวาดนั้นจะเหมือนกับรูปใบหนาของชาย
คนนั้นท่ีผมวาดเก็บไวไหม?... เหมือนแน ๆ..... เพราะอะไรนะหรือ?...นั่นก็เพราะท้ัง 10 คนนี้ตางก็
ไดรับขอมูลท่ีมาจากแหลงเดียวกันหรือจากคนคนเดียวกนั และถึงแมวาท้ัง 10 คนจะไดรับขอมูลท่ี
แตกตางกัน แตเม่ือนํามารวมกันแลวกลับเสริมสรางกันและเปนหนึ่งเดยีวกันไดอยางงดงาม และนีก่็คือ
ความมหัศจรรยของพระคัมภีร ท่ีถึงแมจะมีผูเขียนถึง 40 คน และเขียนขอมูลท่ีแตกตางกัน แตเม่ือนํามา
รวมกันแลวกลับสอดคลองกันและเปนหนึ่งเดียวกนัไดอยางงดงาม เพราะแหลงความคิดของพระคริสต
ธรรมคัมภีรมาจากแหลงเดยีวกัน นัน่ก็คือมาจากพระเจาผูทรงสรางฟาสวรรคสรางจักรวาล และสราง
มนุษยนั่นเอง 

2.พระคริสตธรรมคัมภรีเปนหนังสือท่ีมีมาตรฐานศีลธรรมที่สงูกวาหนังสือเลมใดในโลก 

ไมวาใครกต็ามท่ีศึกษาพระคัมภีรก็จะพบวาพระคริสตธรรมคัมภีรเปนหนังสือเลมเดยีวในโลก
ท่ีไมเคยปรับปรุงแกไขและไมเคยลดมาตรฐานของศีลธรรมเลยแมแตนอย คําสอนของพระคัมภรีก็ไม
เคยลาสมัยแตเหมาะกับคนทุกยุคทุกสมัย ดังนั้น ไมวาใครก็ตามที่มีใจกลาง เม่ือศึกษาพระคัมภีรก็
ปฏิเสธไมไดเลยวา พระคริสตธรรมคัมภีรก็ปฏิเสธไมไดเลยวา พระคริสตธรรมคัมภีรมีมาตรฐานของ
ศีลธรรมท่ีสูงและสอดคลองกับความเขาใจของมนุษยทุกคนจริง ๆ 

3.พระคริสตธรรมคัมภรีเปนหนังสือท่ีไดรับการยอมรับวาถูกตองตามประวัติศาสตรและ
สอดคลองกับวิทยาศาสตรที่มนุษยคนพบทุกประการ 

เม่ือนักโบราณคดีจะทําการศึกษาเกีย่วกับประวัติศาสตรของมนุษยชาติและอารยธรรมตะวนัตก
ก็จะตองใชพระคริสตธรรมคัมภีรเปนขอมูลในการคนควา... และนับต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน มี
นักวิทยาศาสตรท่ีมีอิทธิพลตอโลกประมาณ 300 คน และในจํานวนนั้นมีถึง 262 คนท่ีเช่ือในพระเจา 
และนักวิทยาศาสตรเหลานี้ตางพบวา ขอมูลท่ีเกี่ยวกับการสรางโลกซ่ึงบันทึกในพระคัมภีรในพระธรรม
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ปฐมกาลบทท่ี 1 นั้น สอดคลองกับการคนพบทางวิทยาศาสตรทุกประการ ไมวาจะเปนการเกดิของแสง 
การแบงช้ันบรรยากาศของโลก หรือการแบงทะเล ฯลฯ ดังนั้นเราจึงเห็นวาพระคัมภีรเปนหนงัสือท่ี
เช่ือถือได เพราะเปนถอยคําท่ีมาจากพระเจาจริง ๆ 

4.พระคริสตธรรมคัมภรีเปนหนังสือเลมเดียวในโลกที่มีอิทธิพลตอโลกอยางมหาศาล 

จากการศึกษาพบวา พระคริสตธรรมคัมภีรมีอิทธิพลอยางยิ่งตอกฎหมาย ระบบการศึกษา
แนวความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย ตลอดจนสิทธิมนษุยชนของชาวตะวนัตกเปนอยางมาก ทานจะ
พบวาโรงพยาบาลแหงแรก มหาวิทยาลัยแหงแรก หรือเคร่ืองพิมพเคร่ืองแรกของโลก ฯลฯ ลวนเกิดข้ึน
ไดก็เพราะหนงัสือเลมนี้ โลกของจิตรกรรม ปฏิมากรรม ดนตรี หรือบทเพลงท่ียิ่งใหญเกิดข้ึนไดก็เพราะ
หนังสือเลมนี้... การเลิกทาส การใหสิทธิเทาเทียมกับบุรุษของสตรี การทัดเทียมกันในคุณคาของความ
เปนมนุษยเกิดข้ึนไดก็เพราะหนังสือเลมนี ้ ทานทราบหรือไมวาพระคัมภีรเลมนีส้ามารถเปล่ียนแปลง
ชีวิตคนมาแลวท่ัวโลกนัน่กคื็อ คนช่ัวกลับเปล่ียนเปนคนใหม คนทอแทไดรับกําลังใจ คนทุกขใจไดรับ
การปลอบประโลม คนส้ินหวังกลับมีความหวัง ก็เพราะหนังสือเลมนี้... นั่นแสดงใหเห็นวา พระคริสต
ธรรมคัมภีรเปนหนังสือท่ีมีอิทธิพลตอโลกและผูคนในโลกน้ีอยางมหาศาลจริง ๆ... 

5.พระคริสตธรรมคัมภรีเปนหนังสือเลมเดียวในโลกที่บอกจุดประสงคของพระเจาท่ีมีตอ
มนุษย 

พระคัมภีรไดบอกถึงท่ีมาของโลกและจุดกําเนิดของมนษุยไวอยางชัดเจน หนังสือเลมนี้ได
บันทึกวา พระเจาทรงเปนผูสรางสรรพส่ิงท้ังปวง แตส่ิงท่ียอดเยี่ยมท่ีสุดในการทรงสรางของพระเจาก็
คือมนุษยนีเ่อง เพราะพระองคทรงสรางมนุษยใหมีจิตวิญญาณ มีสติปญญา และท่ีสําคัญก็คือ พระองค
ทรงใหมนษุยมีอิสระในการเลือกหรือตัดสินใจไดเอง แตพระองคกท็รงปรารถนาใหมนษุยเช่ือฟง
พระองคและดําเนินชีวิตตามกฎเกณฑท่ีพระองคทรงกําหนดไว แตนาเศราใจท่ีมนุษยเราทุกคนตางก็ใช
อิสระในการเลือกในทางท่ีผิดโดยไมยอมเชื่อฟงพระเจาและตัดสินใจทําในส่ิงท่ีผิดบาป ตั้งแตนั้นมา
ชีวิตของมนุษยจึงตองพบกบัความวุนวาย ความทุกข ปญหา และตองเผชิญกับความตาย ซ่ึงเปนส่ิงท่ีนา
หวาดกลัว แตท่ีนากลัวยิ่งกวานั้นคือ หลังจากท่ีเขาจากโลกน้ีไปแลวจติวิญญาณของเขาจะตองไปอยูตอ
หนาบัลลังกพพิากษาของพระเจา และตองรับการลงโทษตามการกระทําของตนเอง ในท่ีสุดก็จะตอง
ทุกขทรมานอยูในบึงไฟนรกเปนนจินิรันดร ดังนั้นพระองคจึงทรงใชคนของพระองคเขียนหนังสือเลม
นี้เพื่อใหมนุษยทราบวาพระองคทรงรักมนุษย และไมตองการใหมนษุยเราพบจุดจบเชนนัน้เลย 
พระองคตองการท่ีจะชวยมนษุยใหพนจากโทษบาป โดยเหตุนี้พระองคจึงไดทรงใหพระเยซูคริสตซ่ึง
เปนพระบุตรองคเดียวของพระองคมารับสภาพเปนมนุษยในโลก เพือ่เปนผูไถความผิดบาปใหแกมวล
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มนุษยชาติ และเม่ือประมาณ 2000 ปท่ีแลวพระเยซูกไ็ดมาบังเกดิในโลก พระองคทรงยอมถูกตรึงจน
ส้ินพระชนมบนไมกางเขน ก็เพื่อท่ีจะรับโทษความผิดบาปแทนผูท่ีถอมใจยอมรับวาตนเองเปนคนบาป 
และทูลขอความชวยเหลือจากพระองค... 

พระคริสตธรรมคัมภีรไดบันทึกวา หลังจากท่ีพระเยซูทรงส้ินพระชนมบนไมกางเขนแลว ใน
วันท่ี 3 พระองคก็ทรงฟนจากความตายและทรงพระชนมอยูเปนนติย ซ่ึงเปนการพิสูจนวา พระองคทรง
มีชัยชนะตออํานาจของความบาปและความตาย ดังนัน้พระองคจึงทรงสามารถชวยคนท้ังปวงใหรอด
จากอํานาจเหลานี้ไดเชนเดียวกัน... 

ผูอานท่ีรัก... จากเหตุผลขางตนคงจะเพยีงพอท่ีจะทําใหทานเห็นและเขาใจไดวาพระคริสต
ธรรมคัมภีรเปนถอยคําท่ีมาจากพระเจาจริง ๆ ดังนั้นพระคัมภีรจึงเปนหนังสือท่ีมหัศจรรย และเปน
หนังสือท่ีพิเศษสุดไมมีเลมใดเสมอเหมือน... ผูอานท่ีรักทุกทาน เวลานี้ทานเปนคนหน่ึงท่ีอยากทราบถึง
ท่ีมาของชีวิต และอยากทราบความหมายของการมีชีวติอยูในโลกนี้ใชใหม?... ขอเชิญทานอานพระ
คริสตธรรมคัมภีร แลวทานจะไดพบคําตอบของชีวิตอยางแทจริง และถาทานปรารถนาท่ีจะไดรับการ
อภัยโทษจากพระเจาผูทรงสรางทานขอเชิญทานมาหาพระเยซูคริสต พระองคพรอมแลวท่ีจะรับโทษ
ความผิดบาปแทนทาน เพื่อทานจะไมตองรับการพิพากษาโทษจากพระเจา แตจะไดอยูบนสวรรคกับ
พระองคตลอดไปช่ัวนิจนิรันดร 

ถาทานสนใจอยากไดหนังสือพระคัมภีรหรืออยากทราบขอมูลเพิ่มเติมฟรี ทานสามารถเขียนช่ือ
ท่ีอยูใหชัดเจน แลวสงไปยังท่ีอยูดานขางในใบตัดสินใจ 
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จัดทําโดย : ศูนยสงเสริมการประกาศในกลุมคริสตจักร CCMA 117/117 ซ.ชาตะผดุง 

ถ.ชาตะผดุง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทร. (043)228-969 Fax: (043)225-861 
ผูเขียน : นิกร สิทธิจริยากรณ www.ccmathai.org e-mail: vdo@thaimail.com 
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