
คือการถูกสร้างหรือมาจาก
วิวัฒนาการ? 

!
งานเขียนน้ีมาจากแรงบัลดาลใจของผมซึ่งเป็นคริสตศาสนิ
กชนคนหน่ึง ซึ่งใช้เวลาศึกษาพระคริสต์ศาสนามาเป็นระยะ
เวลานานพอสมควร  ศรัทธาท่ีผมมีต่อพระเจ้าเริ่มก่อตัวข้ึน
ตั้งแต่ผมอายุ 25 ปี จนกระท่ังตอนน้ี อายุ 40 ปีแล้วก็ยัง
อยากศึกษาศาสนาให้ถ่องแท้ย่ิงข้ึน เพราะศรัทธาใน
พระเจ้าอย่างแรงกล้าของผมสร้างความใคร่รู้ให้ผมอยาก
เห็นในความเป็นไปในโลก และสิ่งใหม่ ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน
โดยท่ีผมเองก็ไม่อาจคาดคิด  
แต่บางอย่างท่ีผมค้นพบคือ ไม่ว่าโบสถ์ใด ๆ หรือผู้เผยแพร่
ศาสนาชาติใด ๆ ไม่สามารถเข้าใจในพระศาสนาอย่างลึก
ซึ้ง และไม่มีใครเลยจริง ๆ ท่ีสามารถยืนยันการกำเนิดของ
ศาสนาและโลกอันลึกลับใบน้ี รวมท้ังจักรวาลอันไกลโพ้น 
สิ่งเหล่าน้ีไร้ซึ่งข้อพิสูจน์อันแม่นยำ แม้เหล่านัก
วิทยาศาสตร์ของโลกเพียรพยายามค้นหาคำตอบสักเท่าไร 
แต่เงาดำท้ังหลายก็ยังเป็นปริศนาอยู่  แม้แต่ความเชื่อท่ีมี
ต่อพระเจ้าก็มิอาจหาอะไรหรือสิ่งใดมายืนยันได้ว่าพระเจ้า
มีจริงหรือไม่ ท้ังยังเป็นเรื่องแปลกท่ีโลกน้ีมีพระเจ้ามากมาย 
แสดงตัวตนของท่านออกมาในหลายรูปตน เหล่าบุคคล
สำคัญทางด้านศาสนา ผู้นำด้านศาสนาต่าง ๆ ท่ัวโลกต่าง
ก่อเกิดมาในนามของพระผู้เป็นเจ้าด้วยสาเหตุใดเล่าท่ี
พระเจ้าจำต้องแสดงตนออกมาในหลากหลายเชื้อชาติเช่น
น้ี หรืออาจเป็นไปได้ว่าบุคคลเหล่าน้ีถูกสร้างมาในนามของ
พระองค์เท่าน้ัน เพ่ือประสงค์จะให้มนุษย์ได้มีศรัทธาและ



ปฏิบัติตามเพ่ือนำมวลหมู่มนุษยชาติไปสู่ชีวิตสุขสันต์ และ 
ชีวิตนิรันดร์ แต่ผู้คนมากมายก็ยังคงเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้า
สูงสุดมีเพียงองค์เดียวเท่าน้ัน !
ทฤษฎีแห่งวิวัฒนาการ 
 ชาร์ล ดาร์วิน ได้กล่าวไว้ว่า โลกใบน้ีและผู้คนหรือแม้แต่
ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีท่ีมาและวิวัฒนาการ เขาใช้เวลาพิสูจน์
สิ่งเหล่าน้ีด้วยความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือ
ให้ผู้คนได้ประจักษ์ในสิ่งท่ีเขาพยายามบอกต่อมนุษยชาติ 
ด้วยความเชื่ออันแรงกล้าในวิวัฒนาการของโลกน้ี แต่ท้าย
ท่ีสุดแล้ว ตัวเขาเองก็กลับติดบ่วงกับความมหัศจรรย์ของสิ่ง
ล้ีลับท่ีวิทยาศาสตร์แขนงใดก็ไม่สามารถหาคำตอบท่ีดีพอ
ให้เขาได้ ท่ีสุดเขาเองหันมาเป็นคริสตศาสนิกชนอีกคน
หน่ึงหลังจากการเพียรพิสูจน์ใน สิ่งต่าง ๆ นานพอสมควร 
เขาหันมาเชื่อในความคิดเดียวกันกับผู้คนมากมาย คือ 
มนุษย์และโลกถูกสร้างมาโดยพลังอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า
เพียงผู้เดียวเท่าน้ัน ทุกอย่างดูเหมือนไร้เหตุผลและยากเกิน
จะพิสูจน์ให้เห็น น่ีเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทำให้ศรัทธาของเขา
ต่อพระเจ้าลึกซึ้งย่ิงข้ึน  
แต่สำหรับผมแล้วเชื่อเหลือเกินว่าทฤษฎีการสร้างโลกเป็น
จริงท่ีสุด เมื่อมองทุกอย่างรอบตัว ทุกอย่างดูไร้เหตุผลและ
ท่ีมา ดูซับซ้อนซ่อนเงื่อนไปหมด และยังมีบางอย่างท่ีเรารับ
รู้ได้แต่สัมผัสไม่ได้ สิ่งเหล่าน้ีทำให้ผมเชื่อและศรัทธาใน
อำนาจแห่งพระเจ้าอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย และต่อไปน้ีคง
เป็นการยืนยันความเชื่อว่าพระเจ้าสรรค์สร้างทุกสิ่งทุก
อย่างมา !



1. ถ้าการกำเนิดของโลกและมนุษย์มาจากวิวัฒนาการท่ี
ยาวนาน อะไรท่ีพิสูจน์ได้เล่าในเมื่อทุกอย่างมันยาวนาน
เกินไปแก่การพิสูจน์เสียแล้ว มนุษย์อาจกำเนิดมาจากลิง 
แต่ลิงพวกน้ันหายไปไหนเสียเล่า น่าจะกลายพันธ์เป็นลิงอีก
แบบท่ีใกล้เคียงกัน และน่าจะยังมีพวกเขาเหล่าน้ันอยู่ให้
เห็นจนบัดน้ี แต่ท่ีเรารู้ก็คือไม่มีร่องรอยของพวกเขาหน้าตา
เหมือนมนุษย์หลงเหลือให้เห็นเลย ซึ่งมนุษย์ก็ไม่ได้ฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์ลิงเพ่ือความอยู่รอด แต่ข้อสงสัยหลักก็คือ พวกเขา
หายไปไหนกัน เวลาท่ีผ่านไปแสนยาวนานทำให้อะไร
เปล่ียนแปลงได้จริงหรือ แต่มันก็ย่อมต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข
บางอย่าง แต่การเปล่ียนแปลงท่ีไร้ซึ่งร่องรอยและท่ีมาเป็น
สิ่งมหัศจรรย์ย่ิง  มนุษย์ไม่ได้เข่นฆ่าสิ่งมีชีวิตอ่ืนเพ่ือแย่งชิง
ให้ได้มาซึ่งความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์แห่งมนุษย์  ไม่เช่น
น้ันเราคงไม่มีสัตว์ป่าร้ายมากมายหลงเหลือจนถึงปัจจุบันน้ี 
อีกท้ังสัตว์เหล่าน้ีก็ไม่มีทีท่าจะกลายพันธ์หรือก่อ
วิวัฒนาการไปเป็นอย่างอ่ืนได้เลย การอยู่รอดร่วมกันของ
สิ่งมีชีวิตแต่ละเผ่าพันธุ์ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ย่ิงอีกประการท่ี
พระผู้เป็นเจ้าได้สร้างมา สร้างโลกเพ่ือสรรพสิ่งท้ังหลายได้
อยู่ร่วมกัน เกื้อกูลกันในระบบธรรมชาติเกื้อหนุน !
2. ศาสนิกชนเชื่อว่าโลกน้ีถูกสร้างมาภายในเวลาแค่ 6 วัน
เท่าน้ัน ซึ่งเป็นเวลาท่ีสั้นขนาดน้ีแทบจะไม่มีสิ่งใดทำได้เลย 
นอกจากอำนาจอันมากมายมหาศาลจากพระผู้เป็นเจ้า
เท่าน้ัน แต่ในขณะเดียวกันการก่อเกิดของวิทยาศาสตร์เข้า
มามีบาบาทต่อต้านอำนาจแห่งปาฎิหารย์ วิทยาศาสตร์
พยายามสร้างกระบวนการและแนวสมมติฐานต่าง ๆ ให้ได้
มาซึ่งคำตอบเกื้อหนุนความมีเหตุผลและท่ีมาของทุกสรรพ
สิ่งในโลกรวมท้ังการก่อกำเนิดของมนุษย์เอง  ในพระคัมภีร์



ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจน พระเจ้าสร้างทุกสิ่งสรรพ์ในโลก 
การเกิดของจักรวาลอันกว้างใหญ่มหาศาสซึ่งหาเหตุผลใด 
ๆ มาสนับสนุนท่ีมาและการเกิดของมันไม่ได้ การเกิดของ
แสงสว่างและความมืดในรูปของกลางวันและกลางคืน และ
สิ่งล้ีลับอีกมากมาย ท่ีดูเหมือนมนุษย์ยอมรับความพ่ายแพ้
ในท่ีสุดว่าไม่มีทางค้นหาท่ีมาของปริศนาลึกลับเหล่าน้ีได้ 
ทุกอย่างดูซับซ้อนเกินไป แม้วิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าไปซัก
เพียงใด ก็ไม่ได้ทำให้สิ่งเหล่าน้ีง่ายข้ึนต่อการฟ้ืนหาร่อง
รอย และวิวัฒนาการของมัน  วันสร้างโลก ของพระเจ้ามี
จริง ท่านสร้างดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และห้วงจักรวาล 
สร้างทุกสิ่งให้สัมพันธ์กันอย่างหาเหตุผลไม่ได้จากการ
พิสูจน์ อย่างไรก็ตามในยุคแห่งอดีตกาล มนุษย์เกิดความ
กลัวต่อธรรมชาติเพราะถือเป็นสิ่งล้ีลับและน่าสะพึงกลัวย่ิง 
ด้วยอำนาจของธรรมชาติท่ีสามรถทำให้เกิดสิ่งต่าง ๆ อย่าง
ไร้ซึ่งเหตุผลน่ีเองท่ีทำให้มนุษย์ พยายามสืบเสาะหาท่ีมาใน
สรรพสิ่งท้ังหลายในโลก แต่ท่ีสุดแล้วมนุษย์ยอมรับและ
ศรัทธาในปาฏิหาริย์และอำนาจในพระเจ้าท่ีอยู่เหนือทุกสิ่ง
ทุกอย่างได้ ไม่มีผู้ใดค้นหาขอบฟ้าและเขตแดนท่ีสิ้นสุด
ของจักรวาล อย่างไรก็ตามในท่ีสุดนักวิทยาศาสตร์ได้
ตกลงใช้เส้นขอบฟ้าเป็นมาตรฐานวัดวันเวลา และการเกิด
กลางวันและกลางคืนจากอิทธิพลของดวงอาทิตย์ และดวง
จันทร์ แต่นักวิทยาศาตร์ก็ไม่สามารถรู้ท่ีมาของดวงอาทิตย์
และดวงจันทร์ได้ซึ่งเงื่อนงำเหล่าน้ีดูเหมือนจะไร้ซึ่งการ
พิสูจน์ค้นหาท่ีมาอีกต่อไป  !
3.ไก่กับไข่อะไรเกิดเนิดมาก่อนกัน  ยังคงเป็นปัญหาโลก
แตกท่ีใคร ๆ ก็หาข้อยุติด้วยเหตุผลท่ีชัดเจนไม่ได้ แม้แต่
วิทยาศาสตร์เองก็ไม่คิดจะพิสูจน์หาคำตอบอีกต่อไป สิ่ง



เหล่าน้ียังคงเป็นเงื่อนงำไปตลอดกาล เพราะคำตอบอาจ
ไม่มีให้ค้นหา อาจจะไม่มีคำตอบท่ีมนุษย์คาดเดาได้ แม้แต่
การเกิดของแสงและระยะทางหน่ึงล้านปีแสงเป็นการเดิน
ทางท่ีมนุษย์ยากจะไปถึง คำตอบอาจอยู่ ณ. จุดน้ัน แต่จะมี
ความหมายอะไรในเมื่อมนุษย์ไม่สามารถย่างกรายไปถึง 
เราไม่สามารถพาตัวไปในห้วงอวกาศท่ีแสนไกลถึงเพียง
น้ันได้ ไม่สามารพขับเครื่องบินอวกาศไปค้นหาอีกดินแดน
อ่ืนท่ีมีหาดทรายสวยงาม ซึ่งอาจะมีอยู่แต่โอกาสท่ีจะไปได้
ถึงน้ันแทบไม่มีหรือยากเกินไปแก่การพยายาม การออกไป
ท่องโลกอ่ืนยังคงเป็นเพียงความฝันอันแสนไกลของ
มนุษยชาติแม้ในยุคปัจจุบันน้ี !
ด้วยสิ่งท้ังหลายท่ีกล่าวมา มนุษย์มากมายจึงหันมาเชื่อและ
ศรัทธาในพลังอำนาจของพระเจ้ากันมากข้ึนตามลำดับ 
เน่ืองจากการเฟ้นหาคำตอบไม่เป็นผลอีกต่อไป ความเชื่อ
ในสิ่งมหัศจรรย์และลึกลับจึงเข้ามาแทนท่ี หากการเกิดของ
สรรพสิ่งต้องอาศัยวิวัฒนาการเราคงเห็นวิวัฒนาการ
มากมายในช่วงชีวิตหน่ึงซึ่งคงยาวนานพอให้เกิดสิ่งแปลก
ใหม่ต่าง ๆ มากมาให้เราได้เห็น แต่ท่ีผ่านมาเราแทบไม่เห็น
วิวัฒนาการเหล่าน้ันด้วยซ้ำ !!
วิทยาศาสตร ์
ความเพียรพยายามอย่างท่ีสุดของนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้นำ
มาซึ่งคำตอบของการสร้างโลก หรือวิวัฒนาการของโลก 
แต่นำมาซึ่งความจำยอมท่ีไม่วิทยาศาตร์ไม่สามรถค้นพบ
ความเป็นมาของสิ่งเหล่าน้ีได้ ทุกอย่างดูคลุมเคลือและ



กลายเป็นเพียงข้อสันนิษฐานในท่ีสุด วิทยาศาตร์ยังก้าว
ตามหลังเงาดำเหล่าน้ี ดูเหมือนว่าพระเจ้าจะไม่ประสงค์ให้
ความลับเหล่าน้ีถูกเปิดเผยง่ายดายนัก แต่ในขณะเดียวกัน 
พระองค์ก็ยังให้การบอกใบ้ในสิ่งต่าง ๆ ว่าพระองค์เป็นผู้
สร้างสรรพสิ่งโดยการใช้พลังอันมหาศาลท่ีมีอยู่ ไม่ได้
อาศัยวิธีการหรือสิ่งใด ๆ มาช่วย อำนาจท่ีเป่ียมล้นซึ่ง
สามารถให้กำเนิดทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามประสงค์ 
กระบวนการทางวิทยาศาตร์จึงกลายเป็นการบอกถึง
กระบวนการแห่งพลังของการสร้างโลกของพระผู้เป็นเจ้า
เท่าน้ันเอง และความลับของคำตอบในสิ่งเหล่าน้ีได้ซ่อนอยู่
ในธรรมชาติท่ีมนุษย์สามรถสัมผัสได้ แต่พิสูจน์ไม่ได้เลย 
เช่น สิ่งต่าง ๆ ต่อไปน้ี !
1. หลายสิ่งหลายอย่าง เช่นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีร้าย
แรง ท่ีมนุษย์หาท่ีมาจริง ๆ ไม่เจอ แต่พยายามหาวิธีการ
ป้องการและแก้ไขได้หลังจากการเกิดข้ึนครั้งแรก  !
2. มนุษย์ไม่รู้ว่าจักรวาลสิ้นสุดท่ีใดและมีเน้ือท่ีมหาศาล
เพียงใด และต้องอาศัยศักยภาพสูงเพียงใดในหมู่มนุษย์ท่ี
จะให้มีการค้นคว้าพิสูจน์คำตอบและค้นหาท่ีมาท่ีแสนล้ีลับ !
3. สมองเป็นส่วนท่ีลึกลับและซับซ้อนท่ีสุดของร่างกาย  
มนุษย์เชื่อและสัมผัสได้ในเรื่องของจิตวิญญาน แต่จนบัดน้ี
ก็ยังไม่มีการพิสูจน์ว่า วิญญาณอยู่ส่วนใดของสมอง และ
แสดงอยู่ในรูปใด แม้การคิดค้นทางการแพทย์แสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าจิตวิญญาณในสมองถูกส่งผลประทบ
โดยตรงจากการใช้สารเสพติด แต่กระน้ันก็ยังหาตรวจ



หาไม่พบว่าส่วนใดของสมองหรือจิตวิญญาณท่ีรับรู้ได้ถึง
ความรู้สึกท่ีได้จากสารเสพติดเหล่าน้ัน 
  
4. ผู้รู้ท้ังหลายพยายามตั้งเงื่อนไว้ว่าจะเชื่อในสิ่งใดก็ตาม
พวกเขาต้องหาท่ีมาและพิสูจน์ก่อนเท่าน้ัน แต่ในท่ีสุดพวก
เขาก็ต้องยอมรับว่ามีอะไรมากมายในโลกท่ีพวกเขาไม่
สามารถค้นหา แม้แต่วิธีการท่ีจะใช้พิสูจน์ปมปริศนาเหล่า
น้ัน !
5. คล่ืนความถี่วิทยุ คล่ืนแม่เหล็ก สัญญาณโทรศัพท์ หรือ
แม้แต่คล่ืนสมอง สิ่งเหล่าน้ีไม่สามารถมองเห็นหรือใช้กาย
สัมผัสได้ แต่ด้วยความพยายามอันสูงส่งของนัก
วิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าสมองประกอบไปด้วยสิ่งซับ
ซ้อนยากเกินจะชี้บ่งและแยกแยะออกจากกันได้อย่าง
ตายตัว  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์พิสูจน์ได้ว่าสมองบาง
ส่วนทำงานได้อย่างไร แต่ก็ไม่ใช่ทุก ๆ ส่วนของสมองท่ีได้
รับการศึกษาค้นคว้า ซึ่งแนวคิดเหล่าน้ีเองท่ีสนับสนุนความ
เชื่อท่ีว่าสิ่งมีชีวิตถูกสร้างมาด้วยอำนาจอันสูงส่งจากพระผู้
เป็นเจ้าเพียงเท่าน้ันและอาจไร้ซึ่งท่ีมาเน่ืองจากปาฏิหาริย์ย์
มักไร้ซึ่งกำเนิดและวิวัฒนาการ ยากแก่การเข้าใจได้  !
6. พระคัมภีร์ระบุไว้ว่า มนุษย์ถูกสร้างมาอย่างไร้ข้อสงสัย 
และมนุษย์คู่แรกท่ีถูกสร้าง คือ อดัมส์ และ อีฟ แต่ในความ
คิดของผมเอง เชื่อว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มากมายข้ึนใน
เวลาไล่เล่ียกัน เพราะเพียง อดัมส์ และอีฟ คงไม่สามารถก่อ
กำเนิดผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ รูปพันธ์สัณฐานได้
มากมายขนาดน้ี เปรียบเทียบได้กับปลาหลากหลายสีและ
พันธุ์ท่ีเราเห็นในโลกใต้น้ำน่ันเองมีทุกสี ทุกขนาด แตกต่าง 



แนวคิดเรื่องการสร้างมนุษย์ก็คงเฉกเช่นกัน พระผู้เป็นเจ้า
ให้สวมใส่จิตวิญญาณให้มนุษย์แรกเริ่มอย่างอดัมส์ และ 
อีฟ โดยให้ความหมายชื่ออดัมส์ว่าโลกสีแดง หรือฝุ่นผงสี
แดง !
7.  ความแตกต่างของอดัมส์มนุษย์ชายคนแรกท่ีมาจากสวน
อีเดน น้ันมีบทบาทสำคัญท่ีสุดต่อมวลมนุษย์บนโลกเพราะ
เขาเป็นผู้ท่ีกำเนิดมาจากประสงค์ของพระเจ้าด้วยสาเหตุ
บางประการ แต่อดัมส์อ่ืน ๆ ท่ีเกิดในเวลาถัดมาเป็นเพียงผู้
ช่วยสร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้คงอยู่ แต่อดัมส์ในยุคแรกน้ัน
กลับทำผิดต่อพระผู้เป็นเจ้า จึงถูกส่งลงมาอยู่ในมวลหมู่
มนุษย์และให้เป็นผู้นำประสงค์แห่งพระเจ้ามาถ่ายทอดสู่
มนุษย์โลก เพ่ือเป็นการชดใช้ในสิ่งท่ีได้ทำผิดไว้ !
8. การสร้างสรรพสิ่งต่าง ๆ ของพระผู้เป็นเจ้ามากจาก
เจตนาอันบริสุทธ์ซึ่งมิมีสิ่งใดเปล่ียนแปลง พระองค์อยู่เหนือ
ความตายดังท่ีได้มีการยืนยันให้ประจักษ์ในพระคัมภีร์
ความมีอำนาจเหนือสิ่งใดในโลก แม้กระท่ังความตาย และ
อำนาจในแบบเดียวกันน่ีเองท่ีใช้ในการสร้างโลกในการ
สร้างสรรพสิ่งต่าง ๆ ให้บังเกิดข้ึนในโลกน้ี แม้กระท่ังการ
ให้กำเนิดพระบุตรของพระองค์ซึ่งถือเป็นบุคคลผู้ล้ำแค่ใน
หมู่มวลมนุษย์ การให้กำเนิดพระบุตรอาศัยเพียงปาฏิหาริย์
เท่าน้ัน 
  
9. พระเจ้าได้ส่งพระบุตรมาเป็นผู้ชี้นำทางผาสุข ทางสุ่
ความเป็นนิรันดร์โดยให้พระบุตรของพระองค์เป็นผู้เผย
แพร่ศรัทธาในพระองค์เพ่ือให้มนุษย์ในภพหน้าได้มีชีวิตท่ี
สุขสันต์ มีจิตใจผ่องสะอาดและเป่ียมไปด้วยรักต่อกัน ไม่มี



มารร้ายหรือภัยร้ายใด ๆ ย่างกราย ไร้ซึ่งความเจ็บปวด 
ไม่รู้สึกถึง ความเหน็ดเหน่ือยเมื่อยล้า และความรักท่ีจะเพ่ิม
ทวีคูณอย่างท่ีไม่เคยได้พานพบมาก่อน 

!
ทำไมมีสิ่งเลวร้ายเกิดข้ึนมากมายใน
โลกใบน้ี 
พลังแห่งพระเจ้าจะสรรค์สร้างได้ทุก ๆ อย่างไม่ว่าสิ่งดีหรือ
สิ่งท่ีน่าเศร้าสลด เพ่ือเป็นการเตือนให้มนุษย์รู้จักระวังและ
หลีกเล่ียงต่อการกระทำในสิ่งเลวร้าย เพ่ือความอยู่รอด
อย่างผาสุกแห่งมวลมนุษย์ แต่ในขณะเดียวกันสิ่งเลวร้าย
ต่าง ๆ อาจถูกสรรค์สร้างจากหมู่มาร หรือ ซาตานท่ีเป็นผู้
คอยขัดขวางและต่อต้านอำนาจแห่งพระผู้เป็นเจ้าอยู่ใน
เงามืด และซาตานน่ีเองซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านมนุษย์ท่ีศรัทธา
ในพระเจ้าเช่นกันเน่ืองจากพวกเขาเหล่าน้ีเปรียบเสมือน
บุตรแห่งพระเจ้าผู้จะใช้ชีวิตนิรันดร์ในโลกหน้า !
สิ่งหน่ึงท่ีซาตานได้ทำสำเร็จคือการยุยงให้อดัมมนุษย์ชาย
คนแรกทำผิดต่อพระเจ้า ในท่ีสุดเมื่อซาตานได้พบพระเจ้า
ในทะเลทรายก็ได้บอกกับพระองค์ว่าตนเป็นผู้ได้รับอำนาจ
ให้ครองโลกใบน้ีแต่เพียงผู้เดียว !
และในเวลาต่อมาซาตานก็พ่ายแพ้ต่ออำนาจของพระเจ้า 
จึงเป็นสัญลักษณ์ท่ีนำทางให้เหล่าผู้ศรัทธาในพระองค์มี
แรงศรัทธาท่ีแกร่งข้ึนและเป็นท่ีมาของความเชื่อมั่นในทุก
ครั้งท่ีสาวกในคริสต์ศาสนาสวดมนต์อ้อนวอนต่อพระเจ้า 
พวกเขาจะชนะต่อสิ่งเลวร้ายท่ีจะกรายกร้ำในชีวิตหากมี
ศรัทธาท่ีกร้าแกร่ง 



!
แต่ในโลกน้ีก็ยังคงมีสงคราม และจะยุติได้เมื่อพระเจ้าเสด็จ
ลงมายังโลกน้ีอีกครั้งเพ่ือปราบเหล่าซาตานผู้สร้างสิ่งเลว
ร้ายและต่อต้านพระองค์ พระเจ้าจะทรงกำจัดหล่าซาตาน
ให้สิ้นสูญในท่ีสุด !
ในพระคัมภีร์ได้กล่าวว่า เมื่อใดท่ีเหล่าซาตานถูกกำจัดไป 
บรรดาเหล่าผู้ศรัทธาในพระองค์จะแซ่ซ้องสรรเสริญ และ
ไม่ใช่เพียงซาตานท่ีมีอยู่ในโลกน้ีเท่าน้ัน แม้ในโลกใด ๆใน
จักรวาล เหล่ามารร้ายก็จะถูกกำจัดออกไปไม่มีเหลือ !
การต่อสู้กับซาตานได้เกิดข้ึนจริงในโลกใบน้ี และพระเจ้า
ได้ชี้นำให้มวลมนุษย์ได้มองเห็นภัยร้ายท่ีมาจากซาตาน
เหล่าน้ี และชี้นำทางให้มนุษย์ร่วมต่อต้านสิ่งเลวร้ายต่าง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนในนามของพระองค์ โดยอาศัยศรัทธาท่ีแรงกล้า
เป็นแรงผลักดันและชี้นำทาง แต่เป็นการดีกว่าท่ีจะปล่อยให้
ซาตานสำเร็จในสิ่งร้ายบางอย่างและคิดว่าได้รับชัยชนะ
จากพระองค์แล้ว แต่ในท่ีสุดซาตานชั่วร้ายเหล่าน้ีจะถูก
กำจัดไปในครั้งเดียว และมนุษย์จะไม่ต้องกังวลว่าสิ่งชั่ว
ร้ายเหล่าน้ีจะหวนกลับมาอีก และจะไม่เหลืออำนาจใด ๆ 
ในการทำลายล้างการสร้างโลกของพระเจ้าในท่ีสุด !
สัญญาณเตือนว่าโลกกำลังถูกคุกคาม 
และวาระสุดท้ายกำลังมาเยือน 
เรามักได้ยินว่ามีใครคนใดคนหน่ึงกล่าวถึงเรื่องราวการดับ
สิ้นของโลกใบน้ีเสมอ ๆ ทำให้มนุษย์กลัวการทำลายล้าง



และการสูญสิ้น แต่ด้วยอำนาจแห่งความศรัทธาในพระเจ้า
จะทำให้มนุษย์รอดพ้นจากสิ่งอันน่าสะพรึงกลัวน้ีได้ 
แต่ก็มีสัญญาณบางอย่างท่ีเตือนว่าเรื่องราวเหล่าน้ีอาจเกิด
ข้ึนจริงในเร็ววัน และน่ีก็อาจเป็นการบอกใบ้ได้ว่าพระเจ้า
กำลังจะกลับมายังโลกอีกครั้ง !
1. การสร้างไมโครชิพฝังในร่างมนุษย์เพ่ือประโยชน์ในการ
ทำการค้า ซึ่งใช้รหัส 666 เพ่ือดำเนินการช่วยการซื้อขาย
ของโปรแกรมน้ี สิ่งน้ีเกิดข้ึนจริงในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซุปเปอร์มาเก็ตหลายแห่งได้รับบริการจ่ายเงินโดยระบบ
การฝังไมโครชิพในตัวมนุษย์ เพียงเพ่ือพวกเขาไม่ต้องใช้
บัตรเครดิต และสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ ในการซื้อขาย 
ธนาคารสนับสนุนให้ระบบน้ีเป็นท่ีต้องการคนท่ัวไปในท่ีสุด
เน่ืองจากการให้เหตุผลจอมปลอมในบางแง่ซึ่งเป็นการ
ชักนำให้คนใช้บริการมากข้ึน แต่จริง ๆ แล้วน่ีเป็นระบบ
การล้างสมองของมนุษย์โดยแท้จริง  !
นักวิทยาศาสตร์ใช้เวลามากกว่า 30 ปีในการพิสูจน์ความ
จริงบางอย่างท่ีว่า สมองของมนุษย์น้ันสามารถได้รับการ
ชักจูงได้จากการส่งผ่านคล่ืนบางอย่างเข้าไปในความถี่
ระดับเดียวกันกับคล่ืนสมอง อย่างเช่นคล่ืนเดต้า อัลฟา 
เบต้า และแกมมา สมองจะรับรู้และมีปฎิกิริยาต่อสิ่งเหล่าน้ี
ได้ดีข้ึนเมื่อร่างกายมีไมโครชิพฝังอยู่ 
  
วิธีการน้ีเป็นการล้างสมองของมนุษย์ตลอด 24 ชั่วโมง โดย
การส่งผ่านข้อมูลและการชักชวนให้ซื้อสินค้าต่าง ๆ ท่ีพวก
เขาผลิตข้ึนและต้องการจำหน่ายในตลาด และผู้ซื้อก็อาจ
ตัดสินใจซื้อเพียงเพราะสมองถูกครอบงำจากสิ่งชั่วร้ายท่ีอยู่



ในตัว ในพระคัมภีร์กล่าวว่าในท่ีสุดมนุษย์โลกจะตกเป็น
เหย่ือของสิ่งเลวร้ายน้ี !
2. HAARP  เป็นโปรแกรมท่ีใช้กับการตรวจวัดสภาพ
อากาศ และความแปรปรวนของบรรยากาศในท่ีต่าง ๆ และ
ก็สามารถทำนายหรือคาดคะเนเหตุการณ์วิปโยคท่ีจะนำภัย
พิบัติมาสู่มวลมนุษย์ได้ !
3. ในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมามหันตภัยได้อุบัติข้ึนมากมายใน
โลก ท้ังปัญหาจากภูเขาไฟ ภัยจากความแห้งแล้ง ความ
รุนแรงของแผ่นดินไหวท่ัวโลก น้ำท่วมรุนแรง พายุร้าย
ทอร์นาโด และอ่ีน ๆ  ซึ่งเหล่าน้ีล้วนทำลายล้างโลก และ
มนุษยชาติ ในพระคัมภีร์กล่าวว่าเมื่อสิ่งเหล่าน้ีมาถึง 
เป็นการบอกสัญญาณเตือนว่าโลกกำลังย่างกรายเข้าสู่
วาระสุดท้าย !
4. สิ่งเร้นลับในสังคมมนุษย์ได้ทวีคูณข้ึนทุกวัน สังคมแบบน้ี
สามารถสร้างผู้นำของโลกข้ึนมาใหม่ได้ในท่ีสุดด้วยการ
รวมอำนาจมืดและการเชื่อมโยงระบบมนุษย์ผู้รักอำนาจ
เหนือสิ่งใด และในพระคัมภีร์ได้ระบุว่า เหตุการณ์เช่นน้ีจะ
เกิดข้ึนจริง มีใครรู้ว่าองค์การใหญ่อย่าง สมาพันธ์ธนาคาร
ลับได้ให้ประเทศสหรัฐอเมริกากู้ยืมเงินมากมายมหาศาล 
และสถาบันน้ีมีเจ้าของเป็นภาคเอกชนท่ีมีอำนาจสูงสุดกลุ่ม
หน่ึงในโลกก็ว่าได้ คนเหล่าน้ีถือครองอำนาจส่วนหน่ึงเของ
โลกเอาไว้ในมือโดยแท้จริง !



5. จะมีบุคคลสำคัญของโลกปรากฏกายข้ึนในท่ีสุด ในนาม
ของผู้นำสันติสุขมาสู่ชาวอิสราเอล และคนผู้น้ีจะถือครอง
โลกในบางส่วนในท่ีสุด !
6. สารเคมีท่ีก่อเกิดข้ึนในโลกน้ี กำลังทำลายล้างเผ่าพันธุ์
มนุษย์ ด้วยน้ำมือของมนุษย์ท่ีเห็นแก่ตัว โดยการผลิตสาร
ก่อเกิดโทษแก่ร่างกาย ทำให้มนุษย์เกิดการเจ็บป่วย และ
ประสบภาวะทุกข์ยาก เช่น ภาวะหลอดเลือดอุดตัน ปัญหา
โรคหัวใจ และโรคมะเร็งร้ายท่ีก่อตัวเพ่ิมข้ึนอย่างยากจะ
หยุดย้ังได้ และจะกลายเป็นภัยร้ายคร่าชีวิตมนุษย์ในท่ีสุด !
สัจธรรมอยู่ท่ีใด และ จะค้นหาเจอได้
อย่างไร 
ผู้คนมากมายท่ีหันมาเชื่อในพระเจ้าและมอบศรัทธาแด่
พระองค์พยายามศึกษาและยึดตามแนวทางปฏิบัติตามพระ
องค์โดยการเสาะหาข้อแนะนำต่าง ๆ จากการไปโบสถ์ แต่
จริง ๆ แล้วแนวทางท่ีถูกต้องในการค้นพบสัจธรรมและ
ศรัทธาแห่งพระองค์น้ันคือการค้นพบด้วยตัวเอง  และการ
อ่านพระคัมภีร์ถือเป็นการเริ่มต้นท่ีดีย่ิง การหมั่นไปโบสถ์
ในท่ีท่ีต่างกันก็ถือเป็นความคิดท่ีสร้างสรรค์ไม่น้อย !
แต่สิ่งท่ีสำคัญเหนืออ่ืนใดคือการไม่ผูกมัดและยึดติดต่อ
สถานท่ี และผู้ท่ีจะนำศรัทธาแห่งพระเจ้ามาสู่จิตวิญญาณ
ของท่าน ไม่สมควรท่ีใครจะไปน่ังในโบสถ์ด้วยความอึดอัด
ใจหรือปฏิบัติตามแนวทางท่ีโบสถ์หรือผู้คนชักนำท่านให้
เชื่อและผูกมัดด้วยคำว่าศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า  มนุษย์ทุก
คนควรหาทางสู่ศรัทธาแห่งพระองค์ด้วยจิตท่ีพร้อมเข้าถึง



และเชื่อมั่นในสิ่งท่ีทำอยู่ ไม่ใช่การเชื่อเพราะมาจากการ
บอกกล่าวให้เชื่อหรือให้ปฏิบัติตามโดยไร้ซึ่งศรัทธาจากจิต
ตนเอง สัมพันธภาพระหว่างมนุษย์และพระเจ้าน้ันไม่ได้อยู่
ในรูปแบบเดียวกัน มนุษย์ศรัทธาในสิ่งท่ีต่างกันต่อตัวพระผู้
เป็นเจ้า และ สิ่งเหล่าน้ีน่ีเองคือศรัทธาท่ีแท้จริง และเป็นการ
เริ่มต้นแห่งการศึกษาสู่ชีวิตนิรันดร์ !
ความจริงในในเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าน้ัน เราสามารถศึกษา
ได้จากคัมภีร์ไบเบิล หรือแม้แต่เอ่ยถึงการกลับมาของ
พระเจ้าหลังจากเวลาผ่านไปสองพันปี  แต่เวลาน้ีพระเจ้ายัง
ได้สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ไม่หยุดย้ังและสิ่งเหล่าน้ีแฝงอยู่ใน
สังคมมนุษย์อย่างยากแก่การสังเกตและสัมผัสได้ ซึ่งศรัทธา
ในพระองค์จะเป็นสิ่งสำคัญท่ีทำให้มนุษย์ประจักษ์ว่า
พระองค์ยังอยู่คู่มวลมนุษย์โดยไม่ต้องการเปิดเผยใด ๆ  
หรือแม้แต่พระองค์ยังคงอยู่ครอบจักรวาลโดยอาศัยในปม
ปริศนาท่ีมนุษย์มิอาจร่วงรู้หรือสัมผัสได้ !
โบสถ์ต่าง ๆ พร่ำสอนและชักนำให้ผู้คนสร้างศรัทธาใน
พระเจ้า แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีโบสถ์ใดท่ีสามรถเข้า
ถึงพระเจ้าได้อย่างถ่องแท้  ความมีศรัทธาท่ีแท้จริงเท่าน้ันท่ี
ทำให้เรารู้รักและเข้าถึงในพระเจ้ามากข้ึน ไม่ใช่การเชื่อ
จากคำสอนในโบสถ์ท่ีทุกคนได้ยินเหมือน ๆ กัน จากคน ๆ 
เดียวกัน และยอมรับว่าจะปฏิบัติหรือยึดคำสอนของ
พระองค์เป็นแนวทาง แต่มิได้ปฏิบัติจริง ซึ่งไม่ถือเป็น
ศรัทธาท่ีมีต่อพระองค์แต่อย่างใด และบุคคลเหล่าน้ีจะไม่มี
วันรู้จักตัวตนจริง ๆ ของพระเจ้า !



พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า ความแนวทางคิดและความคิดของ
พระเจ้าและมวลมนุษย์น้ันต่างกัน  ดังเช่นชั้นสวรรค์ย่อมสูง
กว่าชั้นโลกซึ่งเป็นความคิดเปรียบเทียบ พลังอำนาจทาง
ความคิดของพระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือมนุษย์ผู้ใด และไม่มี
เหตุผลหรือสิ่งใด ๆ จะมาพิสูจน์แนวความคิดและแนวทาง
ของพระองค์ได้เลย  ด้วยเหตุน้ีเองมนุษย์ท่ีพยายามค้นคว้า
หาท่ีมาในสรรพสิ่งท่ีพระองค์สร้างข้ึนต้องหันหลังให้
วิทยาศาสตร์ในท่ีสุด สิ่งท่ีมนุษย์น่าจะทำท่ีสุดคือการหันมา
ศรัทธาในพระองค์ด้วยจิตท่ีเชื่อมั่นและหันมาศึกษาพระ
คัมภีร์มากข้ึน !
มนุษย์มากมายท่ีพยามยามพิสูจน์และค้นหาพระเจ้าเพ่ือ
ตอบคำถามในเรื่องราวและเงามืดต่าง ๆ ท่ีไม่มีผู้ใด
คล่ีคลายข้อสงสัยได้นับพันปี สิ่งเหล่าน้ียังจะเป็นเงื่อนงำต่อ
ไป พระคัมภีร์ได้กล่าวว่า ผู้ใดก็ตามท่ีสืบเสาะหาพระเจ้า
ด้วยศรัทธาผู้น้ันจะค้นพบพระองค์ในท่ีสุด และผู้น้ันจะไม่
ประสบความรู้สึกท่ีว่าพระเจ้าทอดท้ิงหรือหลีกหนีจากพวก
เขา ศรัทธาเท่าน้ันท่ีจะนำพามนุษย์ให้รู้จักและค้นพบพระ
เจ้าในท้ายท่ีสุด !
ประสงค์ของพระเจ้าคือการชี้นำมนุษย์ไปสู่ความผาสุกและ
ชีวิตนิรันดร์ แต่มนุษย์มากมายก็ไม่เปิดใจรับในพระองค์ 
การจะนำมาซึ่งความเชื่อและศรัทธาในพระองค์ได้น้ันคง
เริ่มจากคำถามมากมายท่ีมนุษย์ไม่สามารถหาคำตอบได้ 
หรือตระหนักในท่ีสุดว่าคำตอบท่ีได้มาไม่ดีพอสำหรับการ
ปักใจเชื่อ เมื่อน้ันศรัทธาแห่งพระเจ้าจะเข้ามสู่จิตวิญญาณ
ของท่าน และเมื่อน้ันท่านจะได้พบพระเจ้าอย่างแท้จริง !



สมมติว่าซักวันหน่ึงท่านรู้สึกเชื่อว่า พระเจ้ามีอยู่ในโลกจริง 
และรู้ว่าจะเกิดอะไรข้ึนในโลก ถ้าสิ่งน้ันเป็นไปได้ก็ไม่ต่าง
กับพระเจ้าได้ให้ชีวิตใหม่แก่ท่านแล้ว หมายถึงการได้พร
จากพระเจ้าอย่างแท้จริง แต่น่ันไม่ใช่ศรัทธาท่ีแท้จริง เป็น
เพียงศรัทธาท่ีได้จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนและทำให้ท่านเชื่อ !
การเรียนรู้ในความเป็นไปของโลกทำให้มนุษย์เรียนรุ้และ
เอาตัวรอดในการใช้ชีวิตในโลกใบน้ี และขณะเดียวกันก็
ชักนำไปสู่หนทางการทำบาป แต่การเรียนรู้ และศรัทธาใน
พระเจ้าน้ันจะนำท่านไปสู่ชีวิตสุขสันต์และความเป็นนิรันดร์
ในภพหน้า และน่ีคือของ่ขวัญจากพระเจ้าแด่มวลมนุษย์ซึ่ง
จะให้พลังอำนาจปริศนาได้เกิดข้ึนในชีวิตของท่านอันมา
จากอานุภาพแห่งความศรัทธาต่อพระองค์น่ันเอง เช่น การ
พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ มีศักยภาพในการเรียนรู้และเข้าใจ
ในสิ่งต่าง ๆ มากข้ึนและง่ายข้ึน สามารถสร้างศักยภาพการ
ป้องการตนจากภัยร้ายบางอย่างได้ และท่านจะได้ในบาง
สิ่งบางอย่างท่ีท่านไม่คาดคิดมาก่อนเลย 
ศรัทธาคืออะไร และได้มาอย่างไร !
ผู้คนมากมายเชื่อว่าศรัทธาในสิ่งใด คือการเชื่อว่าสิ่งน้ันมี
อยู่จริง แต่พระคัมภีร์กล่าวว่า ผลแห่งความศรัทธาจะทำให้
มนุษย์ทำความดีหรือไม่ก็จะเป็นเพียงความรู้สึกศรัทธาเพียง
เท่าน้ันเอง ผู้คนเข้าใจผิดว่า การเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงใน
โลกถือเป็นความศรัทธาต่อพระองค์ และน่ันก็เพียงพอแล้ว
สำหรับการมีศรัทธาในพระเจ้า แต่ในความเป็นจริง น่ันเป็น
เพียงจุดเริ่มต้นและท่ีมาของความศรัทธา ดังท่ีมนุษย์
พยายามคิดค้นและพิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการสร้างจาก
พระผู้เป็นเจ้า แต่ท่ีสุดก็ต้องพ่ายแพ้ต่อปมปริศนาท่ียากต่อ



การชี้บ่งคำตอบท่ีน่าพอใจและมีเหตุผลดีพอ สิ่งเหล่าน้ีนำ
มาซึ่งจุดเริ่มแห่งความศรัทธา เมื่อมนุษย์เหล่าน้ันยอมรับใน
ความมหัศจรรย์แห่งพลังอ่ำนาจแห่งพระองค์และเชื่อว่าสิ่ง
เหล่าน้ีถูกให้กำเนิดมาด้วยประสงค์แห่งพระองค์ !
เหล่าคริสต์ศาสนิกชนท้ังหลายท่ียอมรับพระเจ้ามาไว้ในจิต
แห่งศรัทธา แต่ไม่ได้ยึดถือปฏิบัติในสิ่งท่ีถูกต้องดีงามก็
เหมือนกับไม่มีศรัทธาท่ีแท้จริงต่อพระองค์ แต่ผู้ท่ีมีศรัทธา
แท้จริง จะมีจิตใจท่ีสงบเย็น และรักในพระองค์ มีความ
ศรัทธามั่นท่ีจะปฏิบัติในสิ่งดีงามและตามบัญญติแห่งศาสนา
ด้วยจิตใจแน่วแน่  พระเจ้าจะสื่อกับผู้คนเหล่าน้ีได้ทางจิต 
การภาวนา  และอำนาจแห่งความศรัทธาแน่วแน่ใน
พระองค์จะชี้นำให้เกิดสิ่งสวยงามข้ึนในชีวิตพวกเขา !
ทำไมโบสถ์ยังคงอยู่ถึงตอนน้ี 
เมื่อคุณยอมรับคริสต์ศาสนาเข้ามาในจิต สิ่งท่ีคุณต้องทำต่อ
ไปคือการหาโบสถ์ดี ๆ เพ่ือศึกษาพระธรรมคำสอนของพระ
เยซูเจ้า เพ่ือพิสูจน์ศรัทธาท่ีมีในพระองค์  ประสงค์หลักคือ
การนำพามนุษย์ไปสู่ความอยู่รอดและการมีชีวิตนิรันดร์  
โบสถ์เป็นสถานท่ีประกอบกิจกรรมทางจิต เพ่ือแสดงความ
ศรัทธา มิใช่แค่สถานท่ีเพ่ือการสวดภาวนา ผู้คนท่ีเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมในโบสถ์มีท้ังดีและไม่ดี ความมีศรัทธาท่ีแท้
จริงจะทำให้คุณอภัยให้พวกเขาในสิ่งท่ีไม่เหมาะสมและ
แนวทางการปฏิบัติท่ีผิดจากท่ีควรจะเป็น การเรียนรู้และ
ยอมรับพวกเขาเหล่าน้ันดูเหมือนจะเป็นหนทางท่ีดีท่ีสุด ไม่
เช่นน้ันภาวะความอัดอัดใจจะทำให้ท่านลดศรัทธาในผู้
นับถือศาสนาเดียวกัน 
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การยอมรับพระเจ้าเข้ามาในจิตแห่งศรัทธาน้ันจะนำมาซึ่ง
จิตท่ีสงบและมีพลัง ขอให้ท่านอย่าได้ลังเลท่ีจะมอบศรัทธา
แด่พระองค์ เชื่อในพระองค์ เพราะไม่มีสิ่งท่ีมีพลังอำนาจ
เหนือพระเจ้าได้อีกแล้ว จงเชื่อในพระองค์ด้วยศรัทธาท่ีแท้
จริงและแน่วแน่ ร่วมเผยแพร่ศรัทธาน้ีแด่ผู้คน น่ีคือประสงค์
ท่ีแท้จริงของพระเจ้า 


