
1. เหตผุลทางวทิยาศาสตร์

คาํวา่วทิยาศาสตรก์อ็าจจะเป�นคาํท�ีนา่กลวัถา้เราจะพดูถงึศาสนาและ

ความเช�ือ แตใ่นความเป�นจรงิวทิยาศาสตรพ์ดูถงึการศกึษาโลกวตัถุ

เพราะฉะน�ันถา้เราเช�ือวา่พระเจา้สรา้งทกุอยา่ง ส�ิงท�ีพระเจา้สรา้งนา่จะ

แสดงหลกัฐานถงึพระเจา้พระผู้สรา้ง

อยา่งไรกต็ามหลกัฐานวทิยาศาสตรส์าํหรบัพระเจา้ กจ็ะมจีาํกดั

เพราะวา่พระเจา้เป�นวญิญาณและดาํรงอยู่นอกโลกวตัถนุ�ีเพราะฉะน�ัน

เราไมส่ามารถสรา้งการทดลองเพ�ือยนืยนัหรอืปฏเิสธการดาํรงอยู่ของ

พระเจา้

แตเ่ป�นเร�ืองท�ีนา่สนใจวา่ เราสามารถยนืยนัไดว้า่โลกวตัถนุ�ีไดม้กีาร

เร�ิมตน้ ท�ังเวลา เน�ือท�ีและวตัถมุกีารเร�ิมตน้และมเีวลาในอดตีท�ีส�ิง

เหลา่น�ียงัไมม่ แีละเพราะส�ิงเหลา่น�ีกต็อ้งยอมรบัวา่มอีะไรนอกจากโลก

วตัถนุ�ีท�ีไดท้าํใหจ้กัรวาลเกดิข�ึน เพราะฉะน�ัน ทฤษฎบี�ิกแบง ไดย้นืยนั

วา่มโีลกฝ�ายวญิญาณดว้ย (เพ�ือการโตแ้ยง้ฉนัจะบอกวา่ ส�ิงท�ีอยู่นอก

โลกวตัถนุ�ีเป�นโลกวญิญาณ เพราะไมม่คีาํอ�ืนท�ีดกีวา่น�ี)

บ�ิกแบง-

ในป�ค.ศ. 1929 Edwin hubble ซ�ึงเป�นนกัวทิยาศาสตรไ์ดเ้จอวา่

จกัรวาลน�ีกาํลงัขยายไปขา้งนอก และไดเ้จอวา่มกีาแลก็ซ�ีอ�ืนนอกจาก

ทางชา้งเผอืก (milkyway) ของเรา และเขาไดเ้จอวา่ดาวท�ีไกลท�ีสดุจาก

โลกขยายออกไปเรว็กวา่ดาวท�ีอยู่ใกล ก้ารคน้พบแรกในท�ีน�ีมี



ความสาํคญัทางศาสนศาสตร ถ์า้จกัรวาลกาํลงัขยายออกไป กต็อ้งมี

จดุเร�ิมตน้ ซ�ึงเป�นส�ิงท�ีทาํใหน้กัวทิยาศาสตรป์ระหลาดใจในคร�ังแรกท�ีได้

เจอ เพราะวา่กอ่นท�ีEdwin hubble นกัวทิยาศาสตรส์ว่นมากกเ็ขา้ใจ

วา่จกัรวาลมอียู่ตลอดและไมม่จีดุเร�ิมตน้ (แมแ้ตเ่ขาเขา้ใจวา่ชวีติมกีาร

เร�ิมตน้ แตจ่กัรวาลมอียู่ตลอดในความเขา้ใจของเขา) การท�ีเจอวา่

จกัรวาลน�ีมสี�ินสดุมที�ังจดุเร�ิมตน้และวนัสดุทา้ยเป�นการสนบัสนนุ หลกั

ขอ้เช�ือของครสิเตยีน "เอก็ซน์ลีโีอ" ซ�ึงแปลวา่พระเจา้สรา้งทกุอยา่งจาก

ความวา่งเปลา่

The law of conservation of mass- "… ไมม่อีะไรใหมส่ามารถเกดิข�ึน

ไดแ้ละไมม่อีะไรจะสามารถจบส�ินไปเชน่เดยีวกนั …. ซ�ึงจะตอ้ง

หมายความวา่ ความเขา้ใจถงึบ�ิกแบงของผู้ท�ีบอกวา่มวีตัถเุกดิข�ึนจาก

ความวา่งเปลา่ เป�นความเขา้ใจท�ีผดิมากและไรส้าระ ในขณะท�ีเรารู้วา่

จกัรวาลมกีารเร�ิมตน้และทกุอยา่งท�ีเป�นวตัถไุดม้กีารเร�ิมตน้ กต็อ้งมี

สาเหตทุ�ีอาศยัอยู่ขา้งนอกโลกวตัถ (ุคอืจกัรวาลของเรา) ท�ีทาํให้

จกัรวาลของเราไดเ้กดิข�ึน

นอกจากน�ีถา้จกัรวาลของเราถกูสรา้งโดยโลกวญิญาณ (โลกวญิญาณ

หมายความวา่ทกุอยา่งท�ีอยู่ขา้งนอกโลกวตัถ)ุ มคีวามเป�นไปไดส้งูวา่ มี

บคุคลท�ีเป�นวญิญาณหลายๆผู้(คอืถา้โลกวญิญาณเป�นเหมอืนโลกวตัถุ

กค็งเป�นอยา่งน�ัน) และถา้วญิญาณตา่งๆทกุสรา้งเชน่เดยีวกนั กต็อ้งมี

วญิญาณแรกท�ีสรา้งวญิญาณอ�ืน (รวมถงึส�ิงของตา่งๆท�ีเป�นวญิญาณ)

วญิญาณแรกท�ีสรา้งทกุส�ิงทกุอยา่ง คอืพระเจา้พระยาหเ์วห เ์ป�นพระ



เจา้ท�ีดาํรงอยู่นรินัดร ไ์มม่ที�ีส�ินสดุในฤทธานภุาพ พระองคร์ู้ทกุอยา่ง

พระองคอ์าศยัอยู่นอกเวลา ถงึพระองคบ์อกวา่ "เราคอือลัฟาและโอเมกา

เป�นเบ�ืองตน้และเบ�ืองปลาย เป�นปฐมและอวสาน” (ววิรณ 2์2:13) และ

อาศยัอยู่ทกุท�ีเวลาเดยีวกนั (สดดุ 1ี39:7-10) ลกัษณะของโลกวญิญาณ

และลกัษณะของพระเจา้เป�นส�ิงท�ีเราจะไมรู่้นอกจากวา่ไดป้รากฏใหเ้รา

เหน็ ลกัษณะของพระเจา้ไดป้รากฏใหเ้ราเหน็ผา่นทาง ธรรมชาตทิ�ีพระ

เจา้สรา้ง พระวจนะ (คอืพระคมัภรี)์ และพระวาทะ (พระเยซคูรสิตซ์�ึง

เป�นพระเจา้เสดจ็มาเป�นมนษุย)์

เหตผุลเชงิจกัรวาลวทิยา (Kalams cosmilogical argument)-

1. ส�ิงใดกต็ามท�ีมจีดุเร�ิมตน้ดาํรงอยู่มตีน้เหตุ

2. จกัรวาลน�ันมจีดุเร�ิมตน้ดาํรงอยู่

3. ดงัน�ันจกัรวาลจะตอ้งมตีน้เหตใุหด้าํรงอยู่

ขอ้พระคมัภรีบ์างขอ้เก�ียวกบัวทิยาศาสตร:์

เพราะน�ีแนะ่ คนอธรรมโกง่ธน แูละเอาลกูธนพูาดสายไวแ้ลว้ เพ�ือจะยงิ

ในความมดืใหถ้กูคนใจเท�ียงธรรม -สดดุ 1ี1:2

ความย�ิงใหญข่องพระเจา้คอืการซอ่นส�ิงตา่งๆ ไว แ้ตค่วามย�ิงใหญข่อง

กษตัรยิค์อืการคน้ส�ิงน�ันใหป้รากฏ -สภุาษติ 25:2

...พระเจา้ไดท้รงสรา้งจกัรวาล ดว้ยพระดาํรสัของพระองค ด์งัน�ันส�ิงท�ี

มองเหน็จงึเป�นส�ิงท�ีเกดิจากส�ิงท�ีไมป่รากฏใหเ้หน็ -ฮบีร 1ู1:3



ต�ังแตเ่ร�ิมสรา้งโลกมาน�ัน สภาพของพระเจา้ซ�ึงตามนษุยม์องไมเ่หน็ คอื

ฤทธานภุาพอนัถาวรและเทวสภาพของพระองค ก์ไ็ดป้รากฏชดัใน

สรรพส�ิงท�ีพระองคไ์ดท้รงสรา้ง ฉะน�ันพวกเขาจงึไมม่ขีอ้แกต้วัเลย

เพราะถงึแมว้า่เขาไดรู้้จกัพระเจา้แลว้ เขากไ็มไ่ดถ้วายพระเกยีรตแิด่

พระองคใ์หส้มกบัท�ีทรงเป�นพระเจา้ หรอืขอบพระคณุพระองค แ์ตพ่วก

เขากลบัคดิในส�ิงท�ีไมเ่ป�นสาระ และจติใจโงเ่ขลาของเขากม็ดืมวัไป

-โรม 1:20-21

2. เหตผุลทางประวตัศิาสตร:์

ความถกูตอ้งทางประวตัศิาสตรเ์สนอวา่พระคมัภรีไ์ดร้บัการดลใจจาก

พระเจา้

โบราณคดเีป�นการศกึษา ของโบราณ อนสุาวรยี อ์โุมงค แ์ละเคร�ืองมอื

โบราณตา่งๆของ อารยธรรมโบราณตา่งๆ ท�ังคนและเหตกุารณ ซ์�ึงกอ่น

หนา้น�ีรู้จกัเพราะบนัทกึไวใ้นพระคมัภรีเ์ทา่น�ัน กไ็ดพ้สิจูนว์า่เป�นความ

จรงิเวลา ขดุคน้เมอืงโบราณ อยา่งสม�าเสมอพระคมัภรีไ์ดพ้สิจูนว์า่เป�น

ความจรงิ ขอใหเ้ราดตูวัอยา่งบางอยา่งดว้ยกนั:

องุ่นในอยีปิต:์

ในปฐมกาลบทท�ี40 พระคมัภรีบ์อกวา่ โยเซฟไดแ้ปลฝ�นของพอ่บา้น

ของฟาโรห ใ์นฝ�นของเขาไดพ้ดูถงึองุ่น แตน่กัประวตัศิาสตรข์องสมยั

โบราณ เหโรโดทสั ไดบ้อกวา่ ชาวอยีปิตไ์มไ่ดป้ลกูองุ่น และกไ็มไ่ดด้�ืม



เหลา้องุ่น ซ�ึงทาํใหบ้างคนสงสยัในความถกูตอ้งของพระคมัภรีใ์นขอ้น�ี

แตพ่อนกัโบราณคดไีดเ้จอรปูวาดในอโุมงคข์องอยีปิต เ์ป�นรปูการตดั

แตง่ก�ิง และการปลกูเถาองุ่น รวมถงึระบบการผลติน�าองุ่น มรีปูภาพคน

เมาอกีดว้ย ตอนน�ีไมม่คีวามสงสยัเลยวา่ เหโรโดทสั คดิผดิและพระ

คมัภรีถ์กู

อฐิของป�ธม

ในอพยพ 1:11 พระคมัภรีบ์อกวา่ ชนชาตอิสิราเอลไดส้รา้งเมอืงสมบตั ปิ�

ธมและเมอืงราเมเสสสาํหรบัฟาโรห ใ์นปฐมกาลบทท�ี5 พระคมัภรีบ์อก

วา่ ตอ้งผลติอฐิดว้ยฟางในชว่งแรกและหลงัจากน�ันใชต้อขา้วมาแทนฟาง

เพราะวา่อยีปิตไ์มใ่หใ้ชเ้พ�ือจดุประสงคน์�ัน ในป�ค.ส. 1883 Naville,

และในป�ค.ส. 1908, kyle, ไดเ้จอท�ีป�ธม ซ�ึงเป�นเมอืงนงึท�ีไดถ้กูสรา้ง

โดยอสิราเอล อฐิในบรเิวณต�าๆของบา้นผลติโดยใชฟ้าง สว่นตรงกลาง

ใชฟ้างนอ้ยกวา่เดมิรวมกบัตอขา้ว และช�ันบนสดุผลติดว้ยดนิเหนยีว

เปลา่ๆ เป�นเร�ืองท�ียากท�ีจะไมป่ระหลาดใจในความถกูตอ้งของพระ

คมัภรีใ์นเหตกุารณน์�ี

ชาวฮติไทต์

พระคมัภรีไ์ดพ้ดูถงึชาวฮติไทต 4์8 คร�ัง เราเหน็ชาวฮติไทตก์าํลงั

ขวางทางในเวลาท�ีชาวอสิราเอลพยายามเขา้แผน่ดนิแหง่พระสญัญา

เราอา่นเก�ียวกบัอรุยีาหค์นฮติไทตซ์�ึงเป�นคนท�ีกษตัรยิด์าวดิสง่ไปถงึ

ความตาย อยา่งไรกต็าม ในการบนัทกึโบราณวตัถทุ�ังหมดไมม่กีารอา้ง



ถงึชาวฮติไทตส์กัคร�ังหน�ึง เพราะฉะน�ันผู้ท�ีสงสยักจ็ะบอกวา่พระคมัภรี์

แตง่เร�ืองข�ึนมาเอง แตใ่นป�ค.ส. 1876 Goerge smith ไดเ้ร�ิมท�ีจะศกึษา

อนสุาวรยีข์องสถานท�ีแหง่หน�ึงท�ีเรยีกวา่ เจราบใีนเอเชยีไมเนอร ท์�ีแหง่

น�ีเป�นเมอืง old carchemish ซ�ึงเป�นเมอืงหลวงของ ฮตัตโิบราณ ตอนน�ี

เรารู้แลว้วา่ ฮตัต กิเ็ป�นชาวฮติไทตท์�ีไดพ้ดูถงึในพระคมัภรี ซ์�ึง ศ.เอ.เอช.

เซยเ์ซ ไดบ้อกวา่ "เปรยีบเทยีบกบัอาณาจกัรอยีปิตแ์ละอสัซเีรยีไดเ้ลย"

ในท�ีสดุโบราณคดไีดพ้สิจูนว์า่ ชาวฮติไทตม์จีรงิ แตไ่มใ่ชแ่คน่�ัน แตเ่ป�น

อาณาจกัรท�ีย�ิงใหญอ่นัดบัตน้ๆในสมยัโบราณ

ซารก์อน:

ใน อสิยาห 2์0:1 เราอา่นวา่ "ในป�ท�ีผู้บญัชาการใหญซ่�ึงถกูสง่มาจากซาร์

กอน พระราชาของอสัซเีรยีไดม้าถงึเมอืงอชัโดดและตอ่สู้จนยดึเมอืงน�ัน

ได"้ อนัน�ีกเ็ป�นคร�ังเดยีวในพระคมัภรีท์�ีไดพ้ดูถงึกษตัรยิ ซ์ารก์อน และ

เป�นคร�ังเดยีวท�ีไดพ้ดูถงึในวรรณกรรมโบราณ เพราะฉะน�ันมหีลายคน

สงสยัวา่มจีรงิๆไหม แตใ่นป�ค.ส. 1842-1845 พ.ีอ.ีบอทตา้ ไดเ้ป�ดเผย

ราชวงัของกษตัรยิซ์ารก์อน ระหวา่งส�ิงตา่งๆท�ีไดเ้จอในเวลาน�ัน กม็กีาร

บนัทกึ การยดึเมอืงอชัโดดท�ีอสิยาหไ์ดพ้ดูถงึ เป�นอกีหน�ึงคร�ังท�ีพระ

คมัภรีไ์ดบ้นัทกึอยา่งถกูตอ้งแตผู่้ท�ีสงสยัคดิผดิ

น�าทว่มโลก

ในปฐมกาลบทท�ี7 และ 8 ไดพ้ดูถงึการทาํลายโลกดว้ยน�าทว่มใหญ่

สาํหรบัหลายคนเขาคดิวา่การท�ีน�าทว่มใหญน่�ีเป�นเหมอืนนทิาน แตม่ี



หลกัฐานคอ่นขา้งมากท�ีมาจากขา้งนอกพระคมัภรีท์�ีไดส้นบัสนนุเร�ืองท�ี

พระคมัภรีไ์ดบ้นัทกึไว จ้งสงัเกตดเูร�ืองเลา่เก�ียวกบัน�าทว่มโลกของ

มนษุยโ์บราณหลายๆชนชาต มินีกัโบราณคดคีนหน�ึงบอกวา่มเีร�ืองเลา่

อยา่งน�ียงันอ้ย 88 คร�ัง ของหลายๆกลุ่ม เกอืบทกุเร�ืองเหน็ดว้ยกนัวา่ มี

การทาํลายโลก ท�ังมนษุยแ์ละสตัวด์ว้ยการท�ีน�าทว่มใหญ เ่กอืบทกุเร�ือง

เหน็ดว้ยวา่เรอืเป�นหนทางท�ีไดร้อดจากน�าทว่ม เกอืบทกุเร�ืองพดูถงึการ

ท�ีมนษุยต์อ้งเร�ิมตน้ใหมด่ว้ยการมลีกู หลายเร�ืองเหลา่น�ีกพ็ดูถงึความช�ัว

ของมนษุยท์�ีไดท้าํใหน้�าทว่มเกดิข�ึน และบางเร�ืองขอใชช้�ือโนอาดว้ย บาง

เร�ืองกพ็ดูถงึนกท�ีไดส้ง่ออกไปและไดพ้ดูถงึการถวายบชูาถวายใหเ้ทพ

เจา้ตา่งๆเวลาไดร้บัความรอดจากน�าทว่ม สาํหรบัใครท�ีเคยไดย้นิเร�ือง

น�าทว่มโลกเขากจ็ะประหลาดใจในความคลา้ยกบัท�ีบนัทกึไวใ้นพระ

คมัภรี ค์วามคลา้ยและจาํนวนชนชาตทิ�ีไดเ้ลา่เร�ืองน�ีตอ่ๆกนัไปต�ังแต่

สมยัโบราณ เป�นการสนบัสนนุเร�ืองท�ีไดบ้นัทกึไว แ้นน่อนวา่ไมไ่ดเ้ป�น

เร�ืองท�ีใครบางคนน�ันจนิตนาการไปเอง

ในป�ค.ส. 1872 Goerge smith ไดเ้จอ แผน่ศลิาน�าทว่มของบาบโิลน

ตอนน�ีมชี�ือเสยีงแลว้ ในแผน่ศลิาน�ีมคีนๆหน�ึงท�ีสรา้งเรอืและเอาสตัว์

ทกุชนดิข�ึนไปบนเรอื ซ�ึงไดร้บัคาํส�ังเร�ืองขนาดเรอืท�ีมคีวามเฉพาะเจาะจง

และไดร้บัคาํส�ังวา่ตอ้งใชน้�ามนัดนิเพ�ืออดุร เูขาเอาท�ังครอบครวัข�ึนไป

บนเรอืพรอ้มกบัอาหาร มพีายทุ�ีหนกัมากซ�ึงเป�นเวลา 6 วนั เรอืไดล้ง

บนภเูขาท�ีช�ือ ภเูขานาซรี เ์ขาสง่นกพริาบออกไปและมนักไ็ดบ้นิกลบัมา

เขาสง่นกนางแอน่ออกไป มนักก็ลบัมาเหมอืนกนั หลงัจากน�ันเขาสง่นก



กาออกไปและมนักบ็นิมาบนิไปอยู่บนโลก หลงัจากท�ีปลอดภยัไดอ้อก

จากเรอืแลว้พวกเขาไดถ้วายบชูาเทพเจา้ของเขา จรงิๆแลว้เร�ืองน�ีตรง

กบัพระคมัภรีบ์างอยา่ง แตก่ม็คีวามคลา้ยคอ่นขา้งมาก พอท�ีจะทาํให้

สงสยั ต�ังคาํถามถงึประวตัศิาสตรข์องน�าทว่มน�ี

มากกวา่น�ัน นกัโบราณคดไีดเ้จอหลกัฐานโครงการน�าทว่มใหญใ่นเมอืง

โบราณตา่งๆ ท�ีเมอืงซซูา่ในอยีปิต ม์ชี�ันดนิหนาประมาณ 2 เมตร

ระหวา่งเมอืงเกา่กบัเมอืงใหมข่องเมอืงซซูา่โบราณ อนัน�ีกเ็ป�นหลกัฐาน

วา่เมอืงซซูา่โดนทาํลายดว้ยน�าทว่มท�ีใหญม่าก ท�ีเมอืง เออร ซ์�ึงเป�นบา้น

เกดิของอบัราฮมั เขาไดเ้จอช�ันดนิเหนยีวหนาประมาณ 3 เมตร ซ�ึงเป�น

หลกัฐานวา่เมอืง เออร ไ์ดถ้กูทาํลายดว้ยน�าทว่มเป�นขนาดใหญพ่อๆกบั

ท�ีบนัทกึไวใ้นพระคมัภรี ม์หีลกัฐานเยอะแยะมากมายแต ท่�ีพดูถงึตอนน�ี

กค็งจะพอท�ีจะใหเ้หน็วา่น�าทว่มโลกท�ีบนัทกึไวใ้นพระคมัภรีไ์ดเ้กดิข�ึน

จรงิ

เยรโีค:

โยชวูา 6 ไดอ้ธบิายวา่ อสิราเอลไดพ้ชิติเมอืงเยรโีค ซ�ึงมกีาํแพงใหญร่อบ

เมอืง ชาวอสิราเอลไดเ้ดนิรอบเมอืง 1 คร�ังตอ่วนัเป�นเวลา 6 วนั ในวนัท�ี

7 เดนิรอบเมอืงก�ีคร�ัง หลงัจากน�ันพวกปโุรหติเป�าแตร และชาว

อสิราเอลรอ้งดว้ยเสยีงดงั เวลาทาํเชน่น�ี"กาํแพงกพ็งัลงราบ" (โยชวูา

6:20) ชาวอสิราเอลรบีเขา้และเผาเมอืง เขาไมไ่ดเ้อาอะไรเป�นของตวัเอง

เขาชว่ย ราหบั ซ�ึงอาศยัอยู่ในบา้นตดิกาํแพง ซ�ึงเป�นคนท�ีเคยชว่ยเขา

เม�ือกอ่นหนา้น�ี



เร�ิมตน้ในป�ค.ส. 1929 ดร.จอหน์ การส์แตง ขดุซากปรกัหกัพงัของเมอืง

เยรโิคโบราณ ส�ิงท�ีเขาไดเ้จอตรงกบัท�ีอา่นในพระคมัภรีม์าก เขาเจอวา่

เยรโีค มกีาํแพง 2 ช�ัน ดว้ยมบีา้นสรา้งระหวา่ง 2 ช�ันน�ันซ�ึงตรงกบัท�ีอา่น

เก�ียวกบัราหบั วา่บา้นอยู่ในกาํแพง และเขาไดพ้บวา่กาํแพงไดพ้งัลงมา

เหมอืนแผน่ดนิไหวและไมไ่ดล้งขา้งในแตล่งไปทางดา้นนอก เหมอืนท�ี

พระคมัภรีบ์อก "กาํแพงกพ็งัลงราบ" ถา้สมมตุวิา่ใชไ้มท้บุต กีาํแพงกจ็ะ

พงัลงมาดา้นในแทนท�ีจะพงัออกมาทางดา้นนอก มากกวา่น�ันคอืเขา

พบหลกัฐานวา่ท�ังเมอืงโดนเผา โบราณคดไีดพ้สิจูนว์า่พระคมัภรีเ์ป�น

ความจรงิอกีคร�ังหน�ึง

ผู้สาํเรจ็ราชการช�ือเสอรจ์อีสั เปาลสุ:

ในกจิการ 13:7 พระคมัภรีไ์ดพ้ดูถงึ เสอรจ์อีสั เปาลสุ ผู้สาํเรจ็ราชการ

ของไซปรสั เป�นชว่งเวลายาวนานท�ีผู้ท�ีคลางแครงจะยนืยนัวา่ลกูาควร

จะเรยีกเขาวา่ propraetor แทน ผู้สาํเรจ็ราชการ เพราะวา่อนัน�ีเป�น

ตาํแหนง่ท�ีปกต อิยา่งไรกต็ามนกัโบราณคดไีดเ้จอเหรยีญท�ีไซปรสั ท�ี

ยนืยนัอยา่งแนน่อนวา่ governors ของไซปรสั กเ็ป�น ผู้สาํเรจ็ราชการ มี

เหรยีญอนันงึท�ีไดเ้จอท�ีsoli ท�ีไซปรสั มจีารกึไวว้า่ "ผู้สาํเรจ็ราชการ

เปาลสุ" ซ�ึงเป�นไปไดว้า่กาํลงัอา้งถงึคนๆเดยีวกนั

การยนืยนัของบคุคลนอกพระคมัภรี เ์ชน่ มนีกัประวตัศิาสตรช์าวยวิ

ของสมยัพระเยซ ชู�ือ Josephus ซ�ึงไดเ้ขยีนบนัทกึหลายอยา่งเก�ียวกบั

พระเยซ ยูกตวัอยา่ง: ในมทัธวิ 14:3-4 "เฮโรดทรงจบัยอหน์ลา่มโซข่งัคกุ

ไว เ้พราะเหตนุางเฮโรเดยีส ชายาของฟ�ลปิพระอนชุาของพระองค์



เพราะยอหน์เคยทลูพระองคว์า่ “พระองคไ์มม่สีทิธ�ิรบันางน�ันมาเป�น

พระชายา" Josephus ไดช้ว่ยอธบิายวา่ทาํไมถงึผดิกฎหมาย คอืตอนแรก

เฮโรเดยีส ไดแ้ตง่งานกบั นอ้งชายเฮโรด ท�ีช�ือ ฟ�ลปิ แตผู่้หญงิเลกิกบัฟ�

ลปิ เพ�ือจะแตง่กบัเฮโรด คอืการแตง่งานท�ีไมถ่กูตอ้งตามกฎหมาย ไม่

ถกูตอ้งตามกฎบญัญตั เิป�นเหตผุลท�ียอหน์ไดแ้กไ้ขเฮโรด ในท�ีน�ีเร�ืองท�ี

Josephus เลา่ใหเ้ราฟ�ง ตรงกบัพระคมัภรีอ์ยา่งแมน่ยาํ มเีร�ืองท�ีบนัทกึ

ในพระคมัภรีท์�ีไดถ้กูยนืยนัความถกูตอ้งจากบคุคลนอกพระคมัภรี์

(แปลจาก: http://www.lavistachurchofchrist.org/LVarticles/HistoricalAccuracyOfTheBible.htm)

ความถกูตอ้งทางวทิยาศาสตรข์องพระคมัภรี เ์สนอวา่พระคมัภรีไ์ดร้บั

การดลใจจากพระเจา้

มเีหตผุลเยอะแยะมากมายท�ีทาํใหห้ลายคนสงสยัถงึความถกูตอ้งของ

พระคมัภรี ห์น�ึงในน�ันบอกวา่ พระคมัภรีไ์มม่ขีอ้เทจ็จรงิท�ียนืยนัความรู้

ของเราเก�ียวกบัวทิยาศาสตรป์�จจบุนั แตใ่นความเป�นจรงิพระคมัภรีม์ี

เยอะ พระคมัภรีไ์มไ่ดเ้ป�นหนงัสอืท�ีเก�ียวกบัวทิยาศาสตรโ์ดยเฉพาะ แต่

เม�ือไหรก่ต็ามท�ีพระคมัภรีไ์ดบ้นัทกึอะไรเก�ียวกบัวทิยาศาสตร พ์ระ

คมัภรีก์ก็ลา่วไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ในความเป�นจรงิ มหีลายคร�ังท�ีพระคมัภรี์

สนบัสนนุแนวคดิท�ีตรงกนัขา้มกบังานเขยีนอ�ืนๆในสมยัน�ัน ขอใหเ้ราดู

ตาม :

-รปูทรงดวงโลก:

คอืพระองคป์ระทบัเหนอืหลงัคาโคง้ของแผน่ดนิโลก และชาวแผน่ดนิ



โลกกเ็ป�นเหมอืนต�ักแตน พระองคท์รงขงึฟ�าสวรรคเ์หมอืนขงึมา่น และ

กางมนัออกเหมอืนเตน็ทส์าํหรบัอาศยั -อสิยาห 4์0:22

ขอ้น�ีกาํลงัจะบอกวา่โลกเป�นทรงกลม แทนท�ีจะแบนแบบท�ีหลายคนคดิ

ในสมยัน�ัน

-ดวงโลกลอยอยู่ในความวา่งเปลา่:

พระองคท์รงคล�ีอดุร ออกคลมุท�ีเว�ิงวา้ง และแขวนโลกไวเ้หนอืท�ีวา่งเปลา่

-โยบ 26:7

ขอ้น�ีนา่สนใจเป�นพเิศษ เพราะวา่วฒันธรรมอ�ืนในสมยัน�ัน จะชอบบอก

วา่โลกต�ังอยู่บนหลงัสตัว ค์น หรอื เสา

-ดวงดาวมนีบัไมถ่ว้น:

พระองคจ์งึพาอบัรามออกมาขา้งนอกแลว้ตรสัวา่ “มองดฟู�าส ถิา้เจา้

สามารถนบัดาวท�ังหลายได ก้น็บัไป” แลว้พระองคต์รสักบัทา่นวา่ “เช�ือ

สายของเจา้จะเป�นเชน่น�ัน” -ปฐมกาล 15:5

-มหีบุเขาอยู่ใตท้ะเล:

และกน้ทะเลกป็รากฏ อกีท�ังรากของพภิพกเ็ผยโฉม ตามการกาํราบ

ของพระยาหเ์วห ต์ามลมท�ีพวยพุ่งจากชอ่งพระนาสกิของพระองค -์2

ซามเูอล 22:16

-มนี�าพใุตท้ะเล:

เม�ือโนอาหม์อีายไุด 6้00 ป�ในเดอืนท�ีสองวนัท�ีสบิเจด็ของเดอืนน�ัน ใน



วนัน�ันเองน�าพใุตบ้าดาลท�ีลกึมากท�ังหมดกพ็ลุ่งข�ึนมา และชอ่งฟ�ากเ็ป�ด

-ปฐมกาล 7:11 ดทู�ีปฐมกาล 8:2, สภุาษติ 8:28 ดว้ย

-กระแสน�าในมหาสมทุร:

ขา้แตพ่ระยาหเ์วหอ์งคเ์จา้นายของขา้พระองคท์�ังหลาย พระนามของ

พระองคส์งูสง่ย�ิงนกัท�ัวท�ังแผน่ดนิโลก พระองคท์รงต�ังพระสริขิอง

พระองคไ์วเ้หนอืฟ�าสวรรค เ์ม�ือขา้พระองคม์องดฟู�าสวรรคอ์นัเป�นฝ�

พระหตัถข์องพระองค ด์วงจนัทรแ์ละดวงดาวซ�ึงพระองคไ์ดท้รง

สถาปนาไว พ้ระองคท์รงใหเ้ขาปกครองผลงานแหง่พระหตัถข์อง

พระองค พ์ระองคท์รงใหท้กุส�ิงอยู่ใตเ้ทา้เขา ตลอดท�ังนกบนฟ�า ปลา

ในทะเล และส�ิงใดๆ ท�ีแหวกวา่ยอยู่ตามทะเล -สดดุ 8ี:1, 3-3, 6, 8

-วฏัจกัรอทุกวทิยา:

พระองคท์รงมดัน�าไวใ้นเมฆทบึของพระองค แ์ละเมฆกไ็มป่รอิอก

เพราะน�าน�ัน -โยบ 26:8

เพราะพระองคท์รงดงึหยดน�าข�ึนไป มนักล�ันเป�นฝนจากเมฆของ

พระองค ซ์�ึงเมฆเทลงมา และหยดลงท�ีมนษุยอ์ยา่งอดุม -โยบ 36:27-28

ความสงา่งามท�ังส�ิน ไดพ้รากไปจากธดิาแหง่ศโิยน แลว้ พวกเจา้นาย

ของเธอกเ็ป�นดจุฝงูกวาง ท�ีหาทุ่งหญา้ไมพ่บ และหมดแรงหน ตีอ่หนา้ผู้

ไลล่า่ ז (ซายนิ) เยรซูาเลม็ในยามทกุขย์ากและยามพลดับา้น ไดห้วน

ระลกึถงึ ของล�าคา่ท�ังส�ิน ท�ีตนเคยมใีนคร�ังกระโนน้ เธอระลกึไดเ้ม�ือ

พลเมอืงของเธอตกอยู่ในมอืของคู่อร แิละหามผีู้ใดจะสงเคราะหเ์ธอไม่



พวกคู่อรเิหน็เธอแลว้ กเ็ยาะเยย้ความลม่จมของเธอ ח (เฆท)

เพลงคร�าครวญ 1:6-7

-แนวคดิของเอนโทรป�:

(จากวกิพิเีดยี: เอนโทรป�(องักฤษ: entropy) มาจากภาษากรกี εν (en)

แปลวา่ภายใน รวมกบั τρέπω (trepo) แปลวา่ "หมนุกลบั กลบัหลงัหนั

หรอื หน"ี ถอืเป�นหวัใจของกฎขอ้ท�ีสองของอณุหพลศาสตร ซ์�ึง

เก�ียวขอ้งกบักระบวนการทางกายภาพท�ีเกดิข�ึนเองทางธรรมชาต กิาร

เปล�ียนแปลงดงักลา่วมแีนวโนม้ท�ีจะทาํใหค้วามแตกตา่งของ ไมว่า่จะ

เป�น อณุหภมู แิรงดนั ความหนาแนน่ หรอืคา่อ�ืน ๆ ในระบบคอ่ย ๆ

นอ้ยลงจนกลนืเป�นเน�ือเดยีวกนั ซ�ึงตา่งจากกฎขอ้ท�ีหน�ึงของอณุห

พลศาสตร ซ์�ึงกลา่วถงึการอนรุกัษพ์ลงังาน)

ในกาลกอ่นพระองคท์รงวางรากฐานของแผน่ดนิโลก และฟ�าสวรรค์

เป�นผลงานแหง่พระหตัถข์องพระองค ส์�ิงเหลา่น�ีจะพนิาศ แตพ่ระองค์

จะทรงดาํรงอยู่ส�ิงเหลา่น�ีจะเกา่ไปเหมอืนเคร�ืองนุ่งหม่ พระองคท์รง

เปล�ียนส�ิงเหลา่น�ีเหมอืนเส�ือผา้ แลว้มนักส็�ินไป -สดดุ 1ี02:25-26

-ลกัษณะสขุภาพท�ีด คีวามสะอาด และเช�ือโรค:

เร�ืองน�ีกย็าวเกนิไปท�ีจะเขยีนไวแ้คห่นา้น�ีแตแ่นะนาํใหไ้ปอา่น เลวนีติ 1ิ2

-14

(แปลจาก: https://carm.org/the-bible/scientific-accuracies-of-the-bible/)



การพฒันาและการประสบความสาํเรจ็ของวฒันธรรม จดูโีอ-ครสิเตยีน

ท�ังส�ิน

เบ�ืองหลงัการพฒันาทางสงัคมและความเจรญิตา่งๆ ท�ีใหญ่ๆคอืการ

ฟ��นฟคูรสิเตยีน ในท�ีน�ีกจ็ะพดูถงึบางอยา่งท�ีไดร้บัอทิธพิลจากการฟ��นฟู

ครสิเตยีน:

บางอยา่งท�ีถกูยกเลกิเพราะอทิธพิลของศาสนาครสิต:์

-ในจกัรวรรดโิรมนั:

ยตุกิารการทาํแทง้และการท�ิงเดก็แรกเกดิ (ในจกัรวรรดโิรมนั กอ่นท�ีจะ

เป�นครสิเตยีนเป�นเร�ืองปกตทิ�ีจะท�ิงเดก็ในป�าหรอืบนภเูขาเพ�ือใหส้ตัว์

มากนิโดยเฉพาะลกูสาวเพราะคดิวา่สาํคญันอ้ยกวา่ผู้ชาย) -อาณาจกัร

โรมนัในศตวรรษท�ี3

ยตุกิารกจิกรรมผดิศลีธรรมทางเพศ (กจิกรรมทางเพศเส�ือมทรามอยา่ง

มากในจกัรวรรดโิรมนั การมเีพศสมัพนัธห์มู่เป�นเร�ืองธรรมดา และการมี

เพศสมัพนัธแ์บบรกัรว่มเพศโดยเฉพาะอยา่งย�ิงระหวา่งผู้ใหญก่บั

เดก็ชายและผู้หญงิถอืเป�นทรพัยส์นิกอ่นท�ีศาสนาครสิตจ์ะแผข่ยายไป

ท�ัวอาณาจกัรโรมนั) -อาณาจกัรโรมนัในศตวรรษท�ี4

ยตุกิารตอ่สู้กลาดเิอเตอร (์ชาวโรมนัสง่เสรมิการตอ่สู้กลาดเิอเตอรท์�ี

โหดรา้ย ซ�ึงมทีาสและอาชญากรท�ีถกูประณามฆา่กนัเพ�ือความ

สนกุสนาน) อาณาจกัรโรมนัในศตวรรษท�ี5



-ยตุกิารประเพณกีารถวายมนษุยเ์ป�นเคร�ืองบชูาตา่ง ๆ ท�ัวโลก:

การกดดนัจากตะวนัตกและมชิชนันารตีา่งๆในประเทศไทยท�ีจะยตุกิาร

ซ�ึงจะมกีารถวายมนษุยเ์ป�นเคร�ืองบชูาในชว่งกอ่ต�ังเมอืงใหม ก่ารถวาย

เคร�ืองบชูาซ�ึงอาจจะเป�นหญงิมคีรรภถ์กูฝ�งไวใ้ตเ้สาหลกัเมอืงแหง่หน�ึง

(หลกัเมอืง) โดยเช�ือวา่วญิญาณจะปกป�องเมอืง (เร�ืองน�ีเป�นเร�ืองเลา่

ของคนสมยักอ่น ยงัไมรู่้วา่เป�นความจรงิอยา่งแนน่อนหรอืไม แ่ตก่ารท�ี

พยานเป�นคนไทยทาํใหม้คีวามนา่เช�ือถอืในระดบัหน�ึง) - ศตวรรษท�ี19

อาณาจกัรไทย

การกดดนัจากตะวนัตกและมชิชนันารตีา่งๆในแอฟรกิาท�ีจะยตุกิาร

การฆา่ภรรยาและนางสนมเม�ือหวัหนา้เผา่เสยีชวีติในแอฟรกิา -

ศตวรรษท�ี19 แอฟรกิา

การกดดนัจากตะวนัตกและมชิชนันารตีา่งๆในอนิเดยีท�ีจะยตุกิาร สทุตั

ในอนิเดยี การเผาหญงิมา่ยบนกองเพลงิศพของสาม -ี1829 ค.ศ. อนิเดยี

-อ�ืนๆ:

ยตุกิารการคา้ขายทาส- ศตวรรษท�ี19

การไมรู่้หนงัสอืลดลงอยา่งรวดเรว็ (อทิธพิลของครสิเตยีนไดส้ง่เสรมิ

การรู้หนงัสอืในเกอืบทกุประเทศบนโลกใบน�ีรวมประเทศไทยดว้ย

หนงัสอืเลม่แรกท�ีพมิพด์ว้ยแทน่พมิพ (์Gutenberg press นาํเขา้จาก

สงิคโปร)์ ในประเทศไทยเป�นพระคมัภรีใ์บปลวิท�ีแปลและพมิพโ์ดย

มชิชนันาร มีใีหช้มในพพิธิภณัฑล์อนดอนเทา่น�ันเพราะประเทศไทยไม่



ตอ้งการ) ศตวรรษท�ี19 ถงึป�จจบุนั

การลดประเพณกีารกนิเน�ือคน- ท�ัวโลกในศตวรรษท�ี20 (เน�ืองจากชน

เผา่มาตดิตอ่กบัมชิชนันาร)ี

-การฟ��นฟแูละการเคล�ือนไหวครสิเตยีนตา่งๆท�ีไดม้อีทิธพิลในการ

พฒันาสงัคม:

(ค.ศ. 325) การประชมุสภาไนเซยีคร�ังแรกเป�นการประชมุของผู้นาํครสิ

เตยีนใน ค.ศ. 325 ซ�ึงนาํไปสู่การรวมใหม้ใีจเดยีวกนัของศาสนาครสิต์

ท�ัวโลก รวมถงึการประณามลทัธนิอกรตีและคาํสอนท�ีผดิพลาดตา่งๆ

นา่จะเป�นคร�ังแรกในโลกท�ีชาตหิลายชาตริวมกนัดว้ยความเช�ือเดยีวกนั

ยงันานาชาตจิรงิๆ

(ปลายศตวรรษท�ี3) การเคล�ือนไหวชวีติอารามวาส ซี�ึงนาํไปสู่ป�ญญา

นยิม สงัคมท�ียอมรบัชวีติท�ีอทุศิแดพ่ระเจา้เหนอืส�ิงอ�ืนใด ชวีติท�ีใชเ้วลา

ในการอธษิฐาน และการศกึษาพระคมัภรี ใ์นเวลาตอ่มารวมถงึการ

เขยีนสาํเนาพระคมัภรีซ์�าๆและงานวรรณกรรมอ�ืนๆท�ีขบัเคล�ือนสงัคม

ไปในทศิทางของป�ญญานยิม

(กอ่นป�ค.ศ. 312, ค.ศ. 726-842 จกัรวรรดไิบแซนไทน)์ การ

เคล�ือนไหวการทาํลายรปูเคารพ (iconoclasm) (ชว่งศตวรรษแรก ๆ

ของครสิตศ์าสนจกัรท�ีรปูอคัรสาวกและพระเยซถูกูทาํลายเน�ืองจากคาํ

สอนในพระคมัภรีท์�ีตอ่ตา้นการไหวร้ปูเคารพ) นาํไปสู่ยคุแหง่เหตผุลท�ี

หลายคนเผชญิหนา้กบัความเช�ือด�ังเดมิในเวทมนตรแ์ละประเพณกีาร



บชูารปูเคารพซ�ึงพระคมัภรีก์ลา่วโทษ ครสิเตยีนถกูบงัคบัใหใ้ชเ้หตผุล

มากข�ึนเก�ียวกบัความเช�ือของพวกเขา และแยกตวัเองออกจากชาวโลก

ท�ีอยู่รอบตวัพวกเขา ภายหลงัการเคล�ือนไหวทาํลายรปูเคารพท�ีใหญ่

ท�ีสดุจะเกดิข�ึนระหวา่งการปฏริปูโปรเตสแตนต์

(ค.ศ. 1170 ฝร�ังเศส) วลัดนิเซยีน (กอ่ต�ังโดยป�เตอร ว์ลัโด ในป�ค.ศ.

1170 ฝร�ังเศส เป�นเวลานานกอ่นการปฏริปู ครสิเตยีนกลุ่มน�ีอาศยัอยู่ใน

เทอืกเขาแอลป�ของฝร�ังเศสหา่งจากสงัคมจนถงึยคุป�จจบุนั ซ�ึงเขารวม

กบัโปรเตสแตนต พ์วกเขาปฏเิสธคาํสอนเทจ็มากมายของครสิตจกัร

คาทอลกิและมไิดย้อมจาํนนตอ่พระสนัตะปาปาหรอืเจา้หนา้ท�ี

คาทอลกิท�ีปกครองยโุรปอยา่งกษตัรยิใ์นขณะน�ัน) นาํไปสู่รปูแบบการ

ปกครองครสิตจกัรแบบทอ้งถ�ิน และนาํไปถงึการปกครองแบบทอ้งถ�ิน

ในรฐับาลท�ัวไปเชน่เดยีวกนั แสดงใหเ้หน็วา่ครสิตจกัร (และรฐับาล)

ไมจ่าํเป�นตอ้งมเีผดจ็การเพ�ือดาํเนนิหนา้ท�ีแตค่รสิตจกัรสามารถ

ดาํเนนิการโดยศษิยาภบิาลทอ้งถ�ินในระดบัท�ีเลก็กวา่มาก

(1517 ค.ศ. ยโุรป) การปฏริปูโปรเตสแตนตน์าํไปสู่ยคุแหง่การตรสัรู้

และการใชเ้หตผุลทางวทิยาศาสตร์

(ค.ศ.1730-1740 อเมรกิา) การต�ืนข�ึนคร�ังใหญ (่The Great Awakening)

ไดเ้ป�ดทางใหก้ารปฏวิตัอิตุสาหกรรมยงัหย�ังรากลกึในคนอเมรกินัถงึ

ความสาํคญัของประชาธปิไตยและสทิธมินษุยชน เชน่ เสรภีาพในการ

พดู (การเทศนาในท�ีสาธารณะ) และเสรภีาพของส�ือมวลชน (เพ�ือทาํ

และจาํหนา่ยหนงัสอืเลม่เลก็ท�ีคลา้ยกบัท�ีทา่นถอือยู่)



-นกัวทิยาศาสตรผ์ู้มอีทิธพิลท�ีมชี�ือเสยีงบางคนซ�ึงวทิยาศาสตรข์องเขา

ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากความเช�ือในพระเจา้ของพวกเขา:

ในชว่งเวลากอ่นยคุวทิยาศาสตร บ์อกวา่ไมม่คีวามตา่งระหวา่ง

นกัวทิยาศาสตรก์บันกัศาสนศาสตรก์ไ็มผ่ดิ จรงิๆแลว้กอ่นท�ีพระเยซู

เสดจ็มา นกัวทิยาศาสตรก์เ็ป�นพวกนกัปราชญข์องโรม หลงัจากศาสนา

ครสิตก์ระจดักระจายท�ัวอาณาจกัรโรม นกัวทิยาศาสตรก์ศนพวก

นกับวชท�ีกาํลงัศกึษาเก�ียวกบัส�ิงท�ีพระเจา้สรา้ง เหตผุลอยา่งนงึท�ีเป�น

พวกนกับวชกค็งจะเพราะวา่เขามเีวลา ไมใ่ชแ่คค่รสิเตยีนแตย่วิดว้ย

และในชว่งเวลาท�ีอสิลามกาํลงัขยาย นกัวทิยาศาสตรใ์นจกัรวรรดอิอต

โตมนั สว่นมากกเ็ป�นครสิเตยีนหรอืยวิ แตด่ว้ยรวมนกัวทิยาศาสตรใ์น

โลกกอ่นยคุวทิยาศาสตรม์นีอ้ยคน

แบลส ปาสกาล ค.ศ. 1623–1662

นกัศาสนศาสตรโ์รมนัคาธอลกิ การเดมิพนัของปาสกาล (Pascal's

wager) ไดช้ว่ยแสดงใหเ้หน็วา่ทาํไมถงึมคีวามเช�ือในพระเจา้ เขาได้

คดิคน้สามเหล�ียมของปาสกาล (Pascal’s triangle) สาํหรบั

สมัประสทิธ�ิทวนิาม และ เป�นผู้รว่มกอ่ต�ังทฤษฎคีวามนา่จะเป�น

(probability theory) เขาคดิคน้เคร�ืองกดไฮดรอลกิและเคร�ืองคาํนวณ

เชงิกล

โรเบริต์ บอยล ค์.ศ. 1627–1691

กลา่ววา่ความเขา้ใจทางวทิยาศาสตรอ์ยา่งลกึซ�ึงย�ิงข�ึนเป�นการ



สรรเสรญิพระเจา้ท�ีสงูข�ึน เขาไดต้คีวามธาต (ุelements), สารประกอบ

(compounds), และเน�ือสาร (mixtures) เขาไดค้น้พบกฎแกส๊ขอ้แรก –

กฎของบอยล (์Boyle's Law)

ไอแซก นวิตนั ค.ศ. 1643-1727

เป�นโปรเตสแตนตท์�ีไมเ่หน็ดว้ยกบัคาทอลกิอยา่งมาก เขาใชเ้วลาใน

การศกึษาพระคมัภรีม์ากกวา่คณติศาสตรแ์ละฟ�สกิส เ์ขาไดเ้ปล�ียน

ความเขา้ใจธรรมชาตขิองเราอยา่งลกึซ�ึงดว้ยกฎความโนม้ถว่งสากล

และกฎการเคล�ือนท�ีของเขา เขาเป�นคนท�ีคดิคน้แคลคลูสั; และสรา้ง

กลอ้งโทรทรรศนส์ะทอ้นแสงเคร�ืองแรก เขาไดแ้สดงวา่แสงแดดสรา้ง

มาจากสรีุ้งท�ังหมด เขามไีอควิ 190 ทาํใหเ้ขาเป�นหน�ึงในคนท�ีฉลาด

ท�ีสดุท�ีเคยมชีวีติอยู่

เลออนฮารด์ ออยเลอร ค์.ศ. 1707–1783

บตุรชายของศษิยาภบิาลคาลฟ�นอสิท (์Calvinist) เขาไดเ้ขยีนขอ้ความ

ศาสนศาสตร แ์ละเป�นท�ีระลกึถงึของครสิตจกัรลเูธอรนัในปฏทินินกับญุ

ของพวกเขา เขาไดต้พีมิพค์ณติศาสตรม์ากกวา่นกัคณติศาสตรค์นอ�ืน

คนใดในประวตัศิาสตร ส์�ิงท�ีเขาไดต้พีมิพน์�ันสว่นใหญส่ดุยอดและแปลก

ใหม่

อลัเบรทช ฟ์อน ฮาลเลอร ค์.ศ. 1708–1777

ชาวโปรเตสแตนตค์นหน�ึงเขยีนตาํราศาสนศาสตร แ์ละชว่ยจดัระเบยีบ

การกอ่สรา้งโบสถ ค์รสิตจกัรปฏริปูในเกทิทงิเงน (Reformed Church in



Göttingen) ถอืวา่เขาเป�นบดิาแหง่สรรีวทิยาสมยัใหม่

อองตวน ลาววัซเิยร ค์.ศ. 1743–1794

ผู้นบัถอืนกิายโรมนัคาธอลกิ ซ�ึงมคีวามเช�ือในความถกูตอ้งของพระ

คมัภรีศ์กัด�ิสทิธ�ิเขาเป�นผู้กอ่ต�ังเคมสีมยัใหม เ่ขาไดค้น้พบบทบาทของ

ออกซเิจนในการเผาไหมแ้ละการหายใจและเขาไดพ้บวา่น�าเป�น

สารประกอบของไฮโดรเจนและออกซเิจน

อเลสซานโดร โวลตา ค.ศ. 1745–1827

เป�นโรมนัคาธอลกิท�ีประกาศวา่เขาไมเ่คยหว�ันไหวในความเช�ือของเขา

เขาไดค้ดิคน้แบตเตอร�ีไฟฟ�าและไดเ้ขยีนชดุไฟฟ�าเคล�ือนท�ีชดุแรก เขา

เป�นคนท�ีแยกมเีทนไดเ้ป�นคร�ังแรก (isolated methane)

จอหน์ ดาลตนั ค.ศ. 1766– 1844

เขาเป�นเควกเกอร (์Quaker) ผู้ซ�ือสตัย ซ์�ึงอยู่อยา่งพอประมาณ ทฤษฎี

อะตอมของดาลตนัเป�นพ�ืนฐานของเคม เีขาไดค้น้พบกฎของเก-ลสุแซ

กท�ีเก�ียวกบัอณุหภมู ปิรมิาตร และความดนัของกา๊ซ และไดค้น้พบกฎ

ความดนักา๊ซ

คารล์ ฟรดีรชิ เกาส ค์.ศ. 1777– 1855

เป�นโปรเตสแตนตน์กิายลเูสอรนัท�ีเช�ือวทิยาศาสตรไ์ดเ้ป�ดเผยจติ

วญิญาณมนษุยอ์มตะ และเขาเช�ือวา่มคีวามเป�นอนัหน�ึงอนัเดยีวกนั

ระหวา่งวทิยาศาสตรก์บัพระเจา้ เกาสป์ฏวิตัทิฤษฎจีาํนวน และคดิคน้



วธิกีาํลงัสองนอ้ยท�ีสดุและการแปลงฟรูเิยรแ์บบเรว็ ผลงานท�ีลกึซ�ึงของ

เขาในดา้นวทิยาศาสตรก์ายภาพ ไดแ้ก ก่ฎของเกาสแ์ละกฎของเกาส์

สาํหรบัแมเ่หลก็

ฮมัฟรยี เ์ดว คี.ศ. 1778–1829

กลา่ววา่การออกแบบของพระเจา้ถกูเป�ดเผยโดยการตรวจสอบทางเคมี

เขาไดค้น้พบลกัษณะทางไฟฟ�าของพนัธะเคม เีขาไดใ้ชไ้ฟฟ�าเพ�ือแยก

สารหลายชนดิออกเป�นองคป์ระกอบพ�ืนฐานเป�นคร�ังแรก ในเวลา

เดยีวกนัไดต้รวจพบคลอรนีและไอโอดนี และไดผ้ลติตวัอยา่งธาตุ

แบเรยีม โบรอน แคลเซยีม แมกนเีซยีม โพแทสเซยีม โซเดยีม และสต

รอนเทยีมเป�นคร�ังแรก เขาไดค้ดิคน้โคมไฟนริภยั

ไมเคลิ ฟาราเดย ค์.ศ. 1791– 1867

เป�นสมาชกิผู้ซ�ือสตัยแ์ละเป�นผู้อาวโุสในครสิตจกัรแซนเดเมเนยีน เขา

ไดค้น้พบการเหน�ียวนาํแมเ่หลก็ไฟฟ�า เขาไดค้น้พบความเช�ือมโยง

ระหวา่งแสงกบัแมเ่หลก็ในการทดลองคร�ังแรก ดาํเนนิการทดลองเอา

อากาศทาํใหเ้ป�นของเหลวโดยท�ียงัคงอยู่อณุหภมูหิอ้งเป�นคร�ังแรก

ชารล์ส แ์บบเบจ ค.ศ. 1791– 1871

เป�นโปรเตสแตนตท์�ีซ�ือสตัย เ์ขาไดเ้ขยีนบทหน�ึงของอตัชวีประวตัขิอง

เขาใหก้บัการอภปิรายเก�ียวกบัความเช�ือของเขา ถอืวา่เขาเป�นบดิาแหง่

คอมพวิเตอร เ์ขาไดค้ดิคน้ Analytical Engine ซ�ึงเป�นคอมพวิเตอร์

Turing Complete ในป�ค.ศ. 1837 (พ.ศ. 2380) ซ�ึงเป�นคอมพวิเตอรท์�ี



ใชไ้ดท้�ัวไปเคร�ืองแรก

ซามเูอล มอรส์ ค.ศ. 1791– 1872

เป�นคาลฟ�นอสิท (์Calvinist) ท�ีเคยใหท้นุงานการบรรยายโดยพจิารณา

ถงึความสมัพนัธข์องพระคมัภรีก์บัวทิยาศาสตร เ์ขาไดม้สีว่นรว่มใน

การประดษิฐโ์ทรเลขแบบสายเด�ียวและจดสทิธบิตัร เขาไดพ้ฒันารหสั

มอรส์

แมร แีอนน�ิง ค.ศ. 1799–1847

เป�นแองกลกินัท�ีซ�ือสตัย เ์ธอไดใ้ชเ้วลาวา่งในการอา่นพระคมัภรี เ์ธอได้

คน้พบตวัอยา่งท�ีสมบรูณค์ร�ังแรกของไดโนเสาร p์lesiosaur; และได้

อนมุานอาหารของไดโนเสาร์

เกรเกอร เ์มนเดล ค.ศ. 1822– 1884

เป�นเจา้อาวาสโรมนัคาธอลกิออกสัตเินยีน เขาไดก้อ่ต�ังศาสตรแ์หง่

พนัธศุาสตร เ์ขาไดร้ะบกุฎทางคณติศาสตรห์ลายประการของการ

ถา่ยทอดทางพนัธกุรรมและไดร้ะบลุกัษณะดอ้ยและเดน่

วลิเลยีม ทอมสนั (ลอรด์เคลฟ�น) ค.ศ. 1824– 1907

เป�นผู้อาวโุสของ Free Church of Scotland เขาไดป้ระมวลกฎหมายเส

อรโ์มไดนามกิสส์องขอ้แรก เขาไดอ้นมุานวา่ศนูยส์มับรูณข์องอณุหภมูคิอื

-273.15 °C ในระดบัเคลฟ�น จะพบศนูยส์มับรูณท์�ี0 เคลฟ�น และเขา

ไดค้ดิคน้อปุกรณส์ง่สญัญาณท�ีใชใ้นโทรเลขขา้มมหาสมทุรแอตแลนตกิ



เคร�ืองแรกผา่นสายเคเบลิใตท้ะเล

แบรน์ฮารด์ รมีนัน ค์.ศ. 1826– 1866

เป�นบตุรของศษิยาภบิาลลเูสอรนั ครสิเตยีนเขม้แขง็ท�ีอธษิฐานคาํ

อธษิฐานขององคพ์ระผู้เป�นเจา้เวลากาํลงัเสยีชวีติ เขาไดเ้รขาคณติท�ี

แปลงรา่งเป�นรากฐานของทฤษฎสีมัพทัธภาพท�ัวไปของไอนส์ไตน์

สมมตฐิานของรมีนันไ์ดก้ลายเป�นป�ญหาท�ียงัไมไ่ดร้บัการแกไ้ขท�ีมี

ช�ือเสยีงท�ีสดุในวชิาคณติศาสตร์

เจมส เ์คลริก์ แมกซเ์วลล ค์.ศ. 1831– 1879

เป�นโปรเตสแตนตท์�ีเช�ือพระคมัภรีจ์รงิๆ เขาไดท้อ่งพระคมัภรีด์ว้ยใจ

เม�ืออาย 1ุ4 ป�เขาไดเ้ปล�ียนความเขา้ใจของเราเก�ียวกบัธรรมชาต:ิ

สมการท�ีมชี�ือเสยีงของเขาไดร้วมพลงัของไฟฟ�าและแมเ่หลก็เป�น

อนัหน�ึงอนัเดยีวกนั ซ�ึงบง่ช�ีวา่แสงเป�นคล�ืนแมเ่หลก็ไฟฟ�า ทฤษฎี

จลนศาสตรข์องเขากาํหนดวา่อณุหภมูขิ�ึนอยู่กบัความเรว็ของอนภุาค

ท�ังหมด

วลิลารด์ ก�ิบส ค์.ศ. 1839– 1903

สมาชกิของครสิตจกัรคองกรเีกชนันลัท�ีเขา้รว่มพธิทีกุสปัดาห เ์ขาได้

คดิคน้ Vector analysis และกอ่ต�ังวทิยาศาสตรข์องกลศาสตรส์ถติิ

สมยัใหมแ่ละอณุหพลศาสตรเ์คมี

จอหน์ แอมโบรส เฟลมม�ิง ค.ศ. 1849– 1945



เป�นครสิเตยีนท�ีเขม้แขง็ท�ีเทศนาเก�ียวกบัการฟ��นคนืพระชนมพ์ระเยซู

เขาไดก้อ่ต�ังยคุอเิลก็ทรอนกิสด์ว้ยการประดษิฐห์ลอดสญุญากาศ

(thermionic valve) และไดค้ดิคน้กฎมอืสาํหรบัมอเตอรไ์ฟฟ�าและ

เคร�ืองกาํเนดิไฟฟ�า

เจ.เจ. ทอมสนั ค.ศ. 1856– 1940

เป�นแองกลกินัท�ีอธษิฐานและอา่นพระคมัภรีท์กุวนั เขาไดค้น้พบ

อเิลก็ตรอนและไดค้ดิคน้เคร�ืองมอืท�ีทรงพลงัท�ีสดุช�ินหน�ึงในเคมวีเิคราะห์

– แมสสเปกโตรมเิตอร แ์ละเขาไดร้บัหลกัฐานเบ�ืองตน้สาํหรบั

ไอโซโทปของธาตทุ�ีเสถยีร

จอรจ์ วอชงิตนั คารเ์วอร ค์.ศ. 1864– 1943

เป�นผู้นกัประกาศขา่วประเสรฐิโปรเตสแตนตแ์ละผู้นาํช�ันเรยีนพระ

คมัภรี ซ์�ึงความเช�ือของเขาในพระเยซเูป�นกลไกท�ีเขาทาํงานทาง

วทิยาศาสตร เ์ขาไดป้รบัปรงุเศรษฐกจิการเกษตรของสหรฐัอเมรกิา

ดว้ยการสง่เสรมิไนโตรเจนโดยใหถ้�ัวลสิงเป�นพชืทางเลอืกแทนฝ�ายเพ�ือ

ป�องกนัการพรอ่งของดนิ

ชารล์ส บ์ารค์ลา ค.ศ. 1877– 1944

เป�นเมธอดสิตท์�ีเช�ือวา่วทิยาศาสตรเ์ป�นสว่นหน�ึงของการแสวงหาพระ

เจา้ของเขา เขาพบวา่อะตอมมจีาํนวนอเิลก็ตรอนเทา่กนักบัเลขอะตอม

และรงัสเีอกซท์�ีปลอ่ยออกมาจากอะตอมท�ีต�ืนเตน้จะเป�น 'ลายน�ิวมอื'

ของอะตอม



อาเสอร เ์อดดงิทนั ค.ศ. 1882– 1944

เป�นเควกเกอรผ์ู้เช�ือวา่พระเจา้ผู้ท�ีสรา้งเราทรงย�ิงใหญ เ่ขาเป�น

นกัวทิยาศาสตรค์นแรกท�ีเสนอวา่ดาวไดร้บัพลงังานจากนวิเคลยีรฟ์�วชนั

และเขาไดต้รวจสอบทฤษฎสีมัพทัธภาพท�ัวไปของไอนส์ไตนโ์ดยการ

ทดลอง

โรนลัด ฟ์�ชเชอร ค์.ศ. 1890– 1962

เป�นชาวแองกลกินัท�ีเขม้แขง็: เขาไดป้ระกาศขา่วประเสรฐิทางวทิย แุละ

เขยีนบทความเก�ียวกบัศาสนศาสตร เ์ขาไดร้วมววิฒันาการแบบครบ

วงจรโดยการคดัเลอืกโดยธรรมชาตกิบักฎการสบืทอดของเมนเดล

ดงัน�ันจงึกาํหนดขอบเขตใหมข่องพนัธศุาสตรข์องประชากร เขาได้

คดิคน้การออกแบบทดลองและเขาไดค้ดิคน้แนวคดิทางสถติขิองความ

แปรปรวน

อาเธอร ค์อมป�ตนั ค.ศ. 1892– 1962

เป�นมคันายกในครสิตจกัรแบบ๊ตสิตท์�ีแหง่หน�ึง เขาไดค้น้พบวา่แสง

สามารถทาํหนา้ท�ีเป�นอนภุาคและคล�ืนได แ้ละสรา้งคาํวา่โฟทอน

(photon) เพ�ืออธบิายอนภุาคของแสง

จอรจ์ เลอแมตร ค์.ศ. 1894– 1966

เขาเป�นนกับวชนกิายโรมนัคาธอลกิ. เขาไดค้น้พบวา่อวกาศและ

จกัรวาลกาํลงัขยายตวั และจะใหค้น้พบกฎของฮบัเบลิ เขาเป�นคนท�ี



เสนอวา่เอกภพเร�ิมตน้ดว้ยการระเบดิของ 'อะตอมยคุดกึดาํบรรพ'์ ซ�ึง

สสารแพรก่ระจายและพฒันาไปกอ่ตวัเป�นดาราจกัรและดวงดาวท�ีเรา

สงัเกตเหน็ในป�จจบุนั

แวรเ์นอร ไ์ฮเซนเบริก์ ค.ศ. 1901– 1976

เป�นลเูธอรนัท�ีมคีวามเช�ือม�ันอยา่งลกึซ�ึงกบัครสิเตยีน เขาเป�นหน�ึงใน

ผู้สรา้งหลกัของกลศาสตรค์วอนตมั ไดก้าํหนดหลกัการความไม่

แนน่อนของไฮเซนเบริก์

เออรเ์นสต ว์อลตนั ค.ศ. 1903– 1995

เป�นเมธอดสิตท์�ีเขม้แขง็ ผู้ซ�ึงกลา่ววา่วทิยาศาสตรเ์ป�นวธิรีู้จกัพระเจา้

มากข�ึน ผู้ชนะรางวลัโนเบลสาขาฟ�สกิสห์ลงัจากเขาแยกอะตอมและ

พสิจูนว์า่ E = mc2

จอหน์ เอคเคลิส ค์.ศ. 1903– 1997

เป�นครสิเตยีน เขาเช�ือวา่การทรงดแูลของพระเจา้ดาํรงอยู่เหนอื

เหตกุารณท์างวตัถขุองววิฒันาการทางชวีวทิยา เขาไดร้บัรางวลัโนเบล

สาขาสรรีวทิยาหรอืการแพทยจ์ากผลงานดา้นสรรีวทิยาของไซแนปส์

ชารล์ส ทาวนส์ ค.ศ. 1915–2015

เขาเป�นสมาชกิของ United Church of Christ เขาใชเ้วลาในการ

อธษิฐานทกุวนั และไดเ้ขยีนหนงัสอืเช�ือมโยงวทิยาศาสตรแ์ละศาสนา

เขาเช�ือวา่ศาสนาสาํคญักวา่วทิยาศาสตร เ์ขาคดิคน้เลเซอรแ์ละเมเซอร์



ทางชา้งเผอืกมหีลมุดาํมวลมหาศาลอยู่ตรงกลาง

ฟรานซสิ คอลลนิส ค์.ศ. 1950 - ป�จจบุนั

ผู้ท�ีไมเ่ช�ือวา่มพีระเจา้ กลายเป�นครสิเตยีนท�ีเขม้แขง็ เขาไดค้ดิคน้การ

โคลนตาํแหนง่ และเขามสีว่นรว่มในการคน้พบยนีสาํหรบัโรคซสิตกิไฟ

โบรซสิ โรคฮนัตงิตนั และโรคนวิโรไฟโบรมาโตซสิ เขาไดก้าํกบั

สถาบนัวจิยัจโีนมมนษุยแ์หง่ชาตเิป�นเวลา 15 ป�

(แปลจาก: https://www.famousscientists.org/great-scientists-christians/)

3. เหตผุลทางประสบการณส์ว่นตวั

เหตผุลน�ีแหละนา่จะเป�นเหตผุลท�ีใชม้ากท�ีสดุสาํหรบัความเช�ือของเรา

เป�นเหตผุลท�ีใชใ้นพระคมัภรี ฉ์ะน�ันจงึเป�นเหตผุลท�ีครสิเตยีนใชไ้ด้

ศาสนาครสิตเ์ป�นศาสนาเดยีวท�ีเราไมไ่ดเ้กดิมาเป�นศาสนาน�ีแตท่กุคนท�ี

เป�นครสิเตยีนตอ้งมปีระสบการณส์ว่นตวั (การบงัเกดิใหม)่ อยา่งไรกต็าม

30% ของโลกบอกวา่ตวัเองเป�นครสิเตยีน น�ันคอื 1 ใน 3 คน บอกวา่เขา

เคยมปีระสบการณส์ว่นตวักบัพระเจา้ และกบัพระเยซคูรสิตซ์�ึงเป�นพระ

เจา้ปรากฏเป�นมนษุย ใ์นท�ีน�ีกค็วรจะบอกดว้ยวา่ เพราะศาสนายวิ

ศาสนาอสิลาม ศาสนาซกิข แ์ละศาสนาโซโรอสัเตอร ม์ากกวา่ 60%

ของโลกเช�ือวา่มพีระเจา้ผู้เดยีวซ�ึงเป�นผู้สรา้งของเรา คนท�ีไมเ่คยมี

ประสบการณก์บัพระเจา้ท�ีกลา้ท�ีจะบอกวา่ไมม่พีระเจา้กเ็ป�นจาํนวน

นอ้ยคอืแค 1่5% ของโลก ในความเป�นจรงิแลว้ผมกย็งัคดิวา่เลขน�ีกส็งู



แตต่อ้งเขา้ใจวา่เหตผุลท�ีเลขน�ีสงูขนาดน�ีกเ็พราะอทิธพิลของ

คอมมวินสิตซ์�ึงหา้มใหม้ศีาสนา

ศาสนาครสิตท์�ีแอฟรกิา

- เปอรเ์ซน็ต:์ 49% เป�นครสิเตยีน น�ันคอื 400 ลา้นคนเป�นโปรเตสแตนต์

และ 180 ลา้นคนเป�นคาทอลกิ มอีอรโ์ธดอกซบ์างสว่นเชน่กนั 42%

เป�นมสุลมิ และสว่นท�ีเหลอืเป�นศาสนาของชนเผา่พ�ืนเมอืง เป�นท�ีนา่

สงัเกตวา่ภายใน 100 ป�แอฟรกิาเปล�ียนจากศาสนาของชนเผา่สว่น

ใหญม่าเป�นครสิเตยีนสว่นใหญ น่อกจากน�ีภายใน 100 ป�แอฟรกิาได้

เปล�ียนจาก 90% ท�ีอยู่ภายใตเ้สน้ความยากจน ไมม่อีาหารและน�า

พ�ืนฐาน ในยคุป�จจบุนัมเีพยีง 10% เทา่น�ันท�ีอยู่ภายใตเ้สน้ความยากจน

แอฟรกิามปี�ญหารา้ยแรงกบัหลกัคาํสอนเทจ็ อยา่งไรกต็าม เป�นเร�ืองดี

และสวยงามท�ีจะเหน็แอฟรกิาลกุข�ึนจากผงคลดีนิ

- ขอ้เทจ็จรงิของอยีปิต-์ 10% ของอยีปิตเ์ป�นครสิเตยีน อยา่งไรกต็าม

ตวัเลขเหลา่น�ีมาจากรฐับาลอยีปิตท์�ีสว่นใหญเ่ป�นอสิลาม มกีลุ่มอ�ืนๆ

ประมาณการตวัเลขท�ีมคีวามนา่เช�ือถอืกวา่คอื 19% ครสิเตยีนอยีปิตม์ี

การศกึษาท�ีดกีวา่มากและสรา้งรายไดม้ากกวา่ประชากรมสุลมิ ในป�

1961 ครสิเตยีนอยีปิตเ์ป�นเจา้ของธนาคาร 51% ของอยีปิต ศ์าสนา

ครสิตใ์นอยีปิตเ์ส�ือมโทรมมาระยะหน�ึงแลว้ เน�ืองจากหลายคนหนจีาก

การกดข�ีขม่เหง ศาสนาครสิตเ์ป�นศาสนาหลกัของอยีปิต ก์อ่นท�ีจะมี

การรกุรานโดยอสิลาม



-ขอ้เทจ็จรงิของเอธโิอเป�ย- 62% ของเอธโิอเป�ยเป�นครสิเตยีน ครสิต์

ศาสนากลายเป�นศาสนาอยา่งเป�นทางการของเอธโิอเป�ยในป�330 ทาํ

ใหเ้ป�นประเทศครสิเตยีนท�ีเกา่แกท่�ีสดุในแอฟรกิา และเป�นประเทศ

เดยีวท�ีรอดพน้จากการขยายเขตของชาวมสุลมิ (นา่จะเน�ืองมาจากทาง

ใตท้�ีหา่งไกล การอพยพไปยงัยโุรปจงึไมใ่ชท่างเลอืกเหมอืนในอยีปิต์

ซเีรยี และครสิตจกัรครสิเตยีนอ�ืนๆ) มชีาวเอธโิอเป�ยคนนงึท�ีกลายเป�นค

รสิเตยีนกลา่วถงึในพนัธสญัญาใหม ช่าวเอธโิอเป�ยมปีระชากรชาวยวิ

จาํนวนมากมาเกอืบ 3000 ป�แลว้เชน่กนั ตามประเพณมีวีา่หบีพนัธ

สญัญาซอ่นอยู่ในโบสถแ์หง่หน�ึงในเอธโิอเป�ย

- ครสิเตยีน 2.1 ลา้นคนในแอฟรกิาเคยเป�นมสุลมิ

ศาสนาครสิตใ์นยโุรป

-เปอรเ์ซน็ต:์ 73% ของยโุรประบวุา่เป�นครสิเตยีน ประมาณ 46% เป�น

คาทอลกิ 35% เป�นออรโ์ธดอกซแ์ละ 18% เป�นโปรเตสแตนต์

ศาสนาครสิตใ์นตะวนัออกกลาง

เปอรเ์ซน็ต:์ ในตอนตน้ของศตวรรษท�ี20 ตะวนัออกกลางเป�นครสิ

เตยีนประมาณ 20% แตเ่น�ืองจากการกดข�ีขม่เหงอยา่งหนกัในชว่งรอ้ย

ป�ท�ีผา่นมาและประเทศตะวนัตกท�ีนาํกฎหมายเก�ียวกบัผู้ล�ีภยั ครสิเตยีน

สว่นใหญไ่ดห้ลบหนไีปยงัประเทศอ�ืน เชน่ สหรฐัอเมรกิาและยโุรป หา

เสรภีาพทางศาสนา นา่เสยีดายท�ีครสิเตยีนจาํนวนมากถกูสงัหารอยา่งไร้

ความปราณใีนนามของศาสนาอสิลาม ศาสนาครสิตเ์ร�ิมตน้ใน



ตะวนัออกกลางจรงิๆ ดงัน�ันพอจะกลา่วไดว้า่ในอดตีมหีลายคร�ังท�ี

ประเทศในตะวนัออกกลางเป�นครสิเตยีนสว่นใหญ แ่มก้ระท�ังในชว่งท�ี

มสุลมิกาํลงัขยายอาณาเขต

- ครสิตศ์าสนาซเีรยี- 12% ของชาวซเีรยีเป�นครสิเตยีน ในชว่งปลาย

จกัรวรรดอิอตโตมนั ชาวซเีรยีสว่นใหญอ่พยพมาจากซเีรยีเน�ืองจาก

การกดข�ีขม่เหงท�ีเกดิข�ึนระหวา่งป�ค.ศ. 1840-1860 ต�ังแต พ่.ศ. 2442

ถงึ 2462 ชาวครสิตซ์เีรยี 900,000 คนอพยพไปยงัสหรฐัอเมรกิาเพ�ือ

หนกีารกดข�ีขม่เหง ครสิเตยีนซเีรยีมแีนวโนม้ท�ีจะม�ังค�ังและมกีารศกึษา

สงู กอ่นท�ีจะมกีารรกุรานจากอสิลาม ศาสนาครสิตเ์ป�นศาสนาหลกั

ของซเีรยี

- ครสิตศ์าสนาตรุก-ี ในป�1914 ชาวเตริก์ 25% เป�นครสิเตยีน ในป�

1927 5% เป�นครสิเตยีน และป�จจบุนัมเีพยีง 0.4% เทา่น�ันท�ีเป�นครสิ

เตยีน ตวัเลขท�ีแนน่อนน�ันยากตอ่การรู้เน�ืองจากชาวตรุกแีละชาว

มสุลมิท�ีเปล�ียนมานบัถอืศาสนาครสิตไ์ดป้กป�ดความเช�ือของตนไวเ้พ�ือ

หลกีเล�ียงการกดข�ีขม่เหง จาํนวนประชากรลดลงอยา่งมากเน�ืองจาก

การฆา่ลา้งเผา่พนัธุ์และการยา้ยถ�ินฐานของครสิเตยีนไปยงัประเทศอ�ืน ๆ

ซ�ึงสว่นใหญเ่ป�นยโุรปและอเมรกิา กอ่นการรกุรานจากอสิลาม ศาสนา

ครสิตเ์ป�นศาสนาหลกัของตรุกี

- ประเทศสว่นใหญใ่นตะวนัออกกลางประสบป�ญหาการลดลงอยา่ง

รวดเรว็อนัเน�ืองมาจากการฆา่ลา้งเผา่พนัธุ์และการยา้ยถ�ินฐาน อยา่งไร

กต็าม บางประเทศประสบกบัจาํนวนประชากรครสิเตยีนท�ีเพ�ิมข�ึน



ต�ังแตป่�2513 แมว้า่จะมกีารกดข�ีขม่เหง ประเทศเหลา่น�ีคอื บาหเ์รน

คเูวต โอมาน กาตาร ซ์าอดุอีาระเบยีและสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์

ศาสนาครสิตใ์นเอเชยี

เปอรเ์ซน็ตโ์ดยรวม: 8% ของเอเชยีเป�นครสิเตยีน

เปอรเ์ซน็ตใ์นเกาหลใีต:้ 56% ของชาวเกาหลใีตไ้มม่ศีาสนาในขณะน�ีซ�ึง

เพ�ิมข�ึนอยา่งมากจากเม�ือ 20 ป�ท�ีแลว้ อยา่งไรกต็าม ในหมู่ผู้นบัถอื

ศาสนาในเกาหลใีต 6้3% เป�นครสิเตยีน และ 34% เป�นชาวพทุธ

เปอรเ์ซน็ตใ์นประเทศจนี: จนีเป�นประเทศคอมมวินสิตแ์บบป�ดซ�ึงหา้ม

ไมใ่หม้คีรสิเตยีนเช�ือพระคมัภรี อ์ยา่งไรกต็าม รฐับาลจนีประมาณการ

วา่ประมาณ 2% ของประชากรเป�นครสิเตยีน แหลง่ขา่วภายนอกทา้

ทายตวัเลขเหลา่น�ีและแนะนาํวา่ 5% หรอืมากกวา่น�ันอาจแมน่ยาํกวา่

เม�ือพจิารณาถงึครสิตจกัรบา้นท�ีผดิกฎหมาย

เปอรเ์ซน็ตใ์นญ�ีป�ุน: 1.5% อยา่งไรกต็าม ศาสนาครสิตไ์ดร้บัความนยิม

เพ�ิมข�ึนและถกูมองในแงด่จีากคนญ�ีป�ุนท�ัวไป โดยชาวญ�ีป�ุนมากกวา่

60% เลอืกท�ีจะจดังานแตง่งานแบบครสิเตยีนในโบสถ์

เปอรเ์ซน็ตใ์นประเทศไทย: 1% มเีปอรเ์ซน็ตต์�าสดุในเอเชยี (ใน

wikipedia มเีพจหน�ึงท�ีช�ือ "organized crime in thailand" ท�ีอธบิาย

สาเหตทุ�ีประเทศไทยมอีาชญากรรมเยอะ บทความน�ีบอกวา่เป�น

ศาสนาพทุธ ผมกจ็ะไมพ่ดูอยา่งน�ันเพราะกลวักฎหมายท�ีไมย่ตุธิรรม

ของประเทศน�ีแตผ่มจะเสนอวา่ หลายอยา่งของประเทศไทยพรอ้ม



สาํหรบัการเจรญิเตบิโต แตท่าํไมถงึไมย่อมโตสกัท สีาํหรบัผมพดูงา่ยๆ

กค็อื มคีวามเช�ือท�ีผดิเยอะ กระทาํท�ีช�ัวกจ็ะตามมา ถา้ประเทศไทยเป�น

ครสิเตยีนกค็งเจรญิเรว็ หรอืไมก่ต็อ้งเจอน�ามนัเยอะๆเหมอืนประเทศ

แขก ;)

เปอรเ์ซน็ตใ์นหมู่ชาวเขาในประเทศไทย: ประมาณวา่กวา่คร�ึงของ

ชาวเขาในประเทศไทยตอนน�ีเป�นครสิเตยีน สว่นใหญเ่ป�นเพราะคาํ

ทาํนายท�ีสาํเรจ็ตามประเพณขีองพวกเขาเอง เชน่ ชาวตา่งชาตนิาํ

หนงัสอืท�ีหายไปกลบัมา ซ�ึงมชิชนันารอีธบิายวา่ตอ้งเป�นพระคมัภรี์

และความเช�ือในผู้สรา้ง ทา่มกลางประเดน็ท�ัวไปอ�ืนๆ ในพระคมัภรี์

ศาสนาครสิตใ์นออสเตรเลยีและนวิซแีลนด์

เปอรเ์ซน็ตใ์นออสเตรเลยี: 52%

เปอรเ์ซน็ตใ์นนวิซแีลนด:์ 49%

เปอรเ์ซน็ตใ์นหมู่ชาวอะบอรจินิ (ชาวออสเตรเลยี) 55%

เปอรเ์ซน็ตใ์นหมู่ชาวเมาร (ีชาวพ�ืนเมอืง Nz) ประมาณวา่มากกวา่

คร�ึงหน�ึงเป�นครสิเตยีน สว่นใหญเ่ป�นชาวเมารเีฉพาะของศาสนาครสิต์

ซ�ึงรกัษาประเพณขีองชาวเมาร แีตย่อมรบัหลกัคาํสอนครสิเตยีน

(ตวัอยา่งท�ีดสีาํหรบัประเทศไทย)

ศาสนาครสิตใ์นอเมรกิาเหนอื

เปอรเ์ซน็ตโ์ดยรวม 77%



เปอรเ์ซน็ตข์องชาวแคนาดา 67%

เปอรเ์ซน็ตข์องชาวอเมรกินั 65%

เปอรเ์ซน็ตข์องชนพ�ืนเมอืงอเมรกินั (สหรฐัอเมรกิา) 66%

เปอรเ์ซน็ตข์องชาวแอฟรกินัอเมรกินั 85%

เปอรเ์ซน็ตใ์นเมก็ซโิก (รวมเปอรเ์ซน็ตโ์ปรเตสแตนตแ์ละอตัราการเตบิโต)

ครสิเตยีน 88% คาทอลกิ 82% โปรเตสแตนต 6์.6

ศาสนาครสิตใ์นอเมรกิาใต้

เปอรเ์ซน็ตโ์ดยรวม (คาทอลกิและโปรเตสแตนต)์ 83%, 59% เป�น

คาทอลกิและ 20% เป�นโปรเตสแตนต (์ซ�ึงเตบิโตอยา่งรวดเรว็ในยคุ

ขอ้มลูของเราเน�ืองจากความจรงิมคีวามสาํคญัมากกวา่ประเพณ)ี

- อตัราการเตบิโตของโปรเตสแตนต:์ เป�นเวลากวา่ 200 ป�ท�ีชาว

คาทอลกิมสีดัสว่นมากกวา่ 90% ของอเมรกิาใต จ้นถงึป�1960 เม�ือ

โปรเตสแตนตเ์ร�ิมเตบิโตอยา่งมากจากเพยีง 5% เป�น 20% ท�ีเราเหน็ใน

ป�จจบุนั เป�นท�ีนา่สงัเกตวา่ผู้ประทว้งมอีทิธพิลอยา่งมากในการเมอืง

ของอเมรกิาใตใ้นชว่งสองสามทศวรรษท�ีผา่นมา

สถติอิ�ืนๆ ท�ีนา่สนใจเก�ียวกบัศาสนาครสิตท์�ัวโลก

- 25% ของชาวมสุลมิท�ีเขา้เป�นครสิเตยีน มองเหน็ความฝ�นหรอืนมิติ

พระเยซใูนฐานะพระเมสสยิาห์

- 65% ของผู้ชนะรางวลัโนเบลในศตวรรษท�ีผา่นมาเป�นครสิเตยีน (ท�ี



นา่แปลกใจเพราะวา่คณะกรรมการมแีนวคดิแบบสายจดัตอ่ตา้นครสิ

เตยีนมากข�ึนในชว่ง 20 ป�ท�ีผา่นมา)

- พระคมัภรีเ์ป�นหนงัสอืท�ีขายดที�ีสดุในประวตัศิาสตร เ์ป�นหนงัสอืท�ีมี

การแปลมากท�ีสดุในประวตัศิาสตร ม์กัเป�นหนงัสอืเลม่แรกท�ีพมิพใ์น

ภาษาตา่งๆ ท�ีเป�นภาษาปากตามประเพณ (ีรวมถงึภาษาชาวเขาของ

ไทยและภาษาถ�ินอ�ืนๆ เชน่ ภาษาถ�ินใต ซ้�ึงปกตจิะไมเ่ขยีนออกมาแต่

พดูดว้ยวาจาเทา่น�ัน)

- คมัภรีไ์บเบลิเป�นหนงัสอืเลม่แรกท�ีพมิพภ์าษาไทยโดยใชแ้ทน่พมิพ์

ตน้ฉบบัอยู่ในพพิธิภณัฑสถานองักฤษ นา่จะเป�นเพราะประเทศไทยไม่

ยอมรบัความสาํคญัของพระคมัภรี์

ขอ้พระคมัภรีเ์ก�ียวกบัการเลา่ประสบการณส์ว่นตวัของเราท�ีเป�นครสิ

เตยีน

พระยาหเ์วหท์รงเป�นมรดกสว่นของขา้พเจา้และทรงเป�นจอกของ

ขา้พเจา้ พระองคท์รงรกัษาสว่นมรดกของขา้พระองคไ์ว เ้ขตแดนของ

ขา้พเจา้เป�นท�ีรม่ร�ืน เออ ขา้พเจา้มมีรดกท�ีด ขีา้พเจา้ถวายสาธกุารแด่

พระยาหเ์วห ผ์ู้ประทานคาํปรกึษาแกข่า้พเจา้ เออ ตอนกลางคนืจติใจ

ของขา้พเจา้เตอืนสอนขา้พเจา้ ขา้พเจา้ต�ังพระยาหเ์วหไ์วต้รงหนา้เสมอ

เพราะพระองคป์ระทบัท�ีขวามอื ขา้พเจา้จงึไมห่ว�ันไหว เพราะฉะน�ัน

ใจขา้พเจา้ จงึยนิดแีละจติวญิญาณกเ็ปรมปรดี�ิรา่งกายของขา้พเจา้ก็

อาศยัอยู่อยา่งปลอดภยัดว้ย -สดดุ 1ี6:5-9



เพราะฉะน�ัน ขา้แตพ่ระยาหเ์วห ข์า้พระองคจ์งึยกยอ่งพระองค์

ทา่มกลางบรรดาประชาชาต แิละรอ้งเพลงสดดุพีระนามของพระองค -์

สดดุ 1ี8:49

ขา้พระองคจ์ะบอกเลา่พระนามของพระองคแ์กพ่�ีนอ้งของขา้พระองค์

ขา้พระองคจ์ะสรรเสรญิพระองคท์า่มกลางชมุนมุชน -สดดุ 2ี2:22

พลางรอ้งเพลงขอบพระคณุ และบอกเลา่ถงึการอศัจรรยท์�ังส�ินของ

พระองค -์สดดุ 2ี6:7

เชญิชมิดแูลว้จะเหน็วา่ พระยาหเ์วหป์ระเสรฐิ คนท�ีล�ีภยัอยู่ในพระองคก์็

เป�นสขุ -สดดุ 3ี4:8

แลว้ล�ินของขา้พระองคจ์ะกลา่วถงึความชอบธรรมของพระองค แ์ละจะ

สรรเสรญิพระองคว์นัยงัค�า -สดดุ 3ี5:28

พระองคไ์ดท้รงบรรจเุพลงใหมใ่นปากขา้พเจา้ เป�นบทเพลงสรรเสรญิ

พระเจา้ของเรา คนมากมายจะเหน็และเกรงกลวั และวางใจในพระยาห์

เวห -์สดดุ 4ี0:3

ขา้พระองคไ์ดป้ระกาศขา่วดเีร�ืองการชว่ยกู้ในชมุนมุชนใหญ ข่า้แต่

พระยาหเ์วห ต์ามท�ีพระองคท์รงทราบแลว้ ขา้พระองคม์ไิดย้บัย�ังรมิ

ฝ�ปากของขา้พระองคไ์วเ้ลย ขา้พระองคม์ไิดเ้กบ็งาํการชอบธรรมของ

พระองคไ์วแ้ตใ่นใจ ขา้พระองคไ์ดพ้ดูถงึความซ�ือสตัยแ์ละความรอด

ของพระองค ข์า้พระองคม์ไิดป้�ดบงัความรกัม�ันคงและความซ�ือสตัย์

ของพระองค ไ์วจ้ากชมุนมุชนใหญ -่สดดุ 4ี0:9-10



บรรดาผู้ท�ียาํเกรงพระเจา้ ขอเชญิมาฟ�ง และขา้พเจา้จะบอกวา่

พระองคไ์ดท้รงทาํอะไรเพ�ือขา้พเจา้บา้ง -สดดุ 6ี6:16

ปากของขา้พระองคจ์ะเลา่ถงึกจิการอนัชอบธรรมของพระองค ค์อืพระ

ราชกจิท�ีชว่ยใหร้อดของพระองคว์นัยงัค�า เพราะจาํนวนพระราชกจิน�ัน

มากมายเกนิความรู้ของขา้พระองค ข์า้พระองคจ์ะนาํเร�ืองกจิการอนั

ทรงอานภุาพของพระยาหเ์วหอ์งคเ์จา้นายไปดว้ย ขา้พระองคจ์ะ

สรรเสรญิความชอบธรรมของพระองคผ์ู้เดยีว ขา้แตพ่ระเจา้ พระองค์

ทรงสอนขา้พระองคต์�ังแตเ่ดก็ๆ มา และขา้พระองคจ์ะประกาศถงึการ

อศัจรรยต์า่งๆ ของพระองค แ์มข้า้พระองคจ์ะถงึวยัชราและมผีมหงอก

กต็าม ขา้แตพ่ระเจา้ ขออยา่ทรงทอดท�ิงขา้พระองค จ์นกวา่ขา้พระองค์

จะประกาศถงึฤทธานภุาพของพระองคแ์กค่นรุ่นหลงั และประกาศพระ

อานภุาพของพระองคแ์กผู่้ท�ีจะเกดิมา -สดดุ 7ี1:15-18

และล�ินของขา้พระองคจ์ะกลา่วถงึความชว่ยเหลอือนัชอบธรรมของ

พระองคว์นัยงัค�า เพราะผู้ท�ีหาทางทาํอนัตรายขา้พระองค จ์ะอบัอาย

และอดส -ูสดดุ 7ี1:24

จงขอบพระคณุพระยาหเ์วห เ์พราะพระองคป์ระเสรฐิ เพราะความรกั

ม�ันคงของพระองคด์าํรงเป�นนติย ใ์หผู้้ท�ีพระยาหเ์วหท์รงไถไ่วแ้ลว้

กลา่วดงัน�ันเถดิ คอืผู้ท�ีทรงไถไ่วจ้ากมอืของคู่อร -ิสดดุ 1ี07:1-2

ขา้พระองคจ์ะกลา่วถงึพระโอวาทของพระองคเ์ฉพาะพระพกัตร์

บรรดาพระราชา และจะไมอ่บัอาย -สดดุ 1ี19:46



คนรุ่นหน�ึงจะยกยอ่งพระราชกจิของพระองค ใ์หค้นอกีรุ่นหน�ึงฟ�ง และ

จะประกาศกจิการอนัทรงอานภุาพของพระองค ข์า้พระองคจ์ะตรกึ

ตรองถงึความย�ิงใหญใ่นศกัด�ิศรอีนัสงูสง่ของพระองค แ์ละตรกึตรองถงึ

การอศัจรรยต์า่งๆ ของพระองค ม์นษุยจ์ะกลา่วถงึอานภุาพแหง่กจิการ

อนันา่เกรงขามของพระองค แ์ละขา้พระองคจ์ะเลา่ถงึความย�ิงใหญ่

ของพระองค เ์ขาท�ังหลายจะเลา่ขานถงึคณุความดอีนัอดุมของ

พระองคอ์อกมา และจะรอ้งเพลงดว้ยความยนิดถีงึความชอบธรรม

ของพระองค -์สดดุ 1ี45:4-7

เขาท�ังหลายจะกลา่วถงึพระสริแิหง่ราชอาณาจกัรของพระองค แ์ละเลา่

ถงึกจิการอนัทรงอานภุาพของพระองค -์สดดุ 1ี45:11

และในวนัน�ัน พวกทา่นจะกลา่ววา่ “จงขอบพระคณุพระยาหเ์วห จ์ง

รอ้งทลูออกพระนามของพระองค จ์งประกาศบรรดาพระราชกจิของ

พระองคท์า่มกลางชนชาตทิ�ังหลาย จงใหพ้วกเขาราํลกึวา่พระนามของ

พระองคเ์ป�นท�ีเชดิช “ูจงรอ้งเพลงสรรเสรญิพระยาหเ์วห เ์พราะ

พระองคท์รงทาํกจิอนัดเีลศิ จงใหเ้ร�ืองน�ีเป�นท�ีรู้กนัท�ัวไปในแผน่ดนิโลก

ชาวศโิยนเอย๋ จงโหร่อ้งและเปลง่เสยีงดว้ยความยนิด เีพราะวา่องค์

บรสิทุธ�ิของอสิราเอลน�ันทรงย�ิงใหญอ่ยู่ทา่มกลางพวกทา่น” -อสิยาห์

12:4-6

พระยาหเ์วหต์รสัดงัน�ีวา่ “เจา้ท�ังหลายเป�นสกัขพียานของเรา และเป�น

ผู้รบัใชข้องเราซ�ึงเราเลอืกไว เ้พ�ือเจา้จะรู้จกัและเช�ือถอืเรา และเขา้ใจวา่

เราเป�นผู้น�ันแหละ กอ่นหนา้เราไมม่เีทพเจา้ใดถกูป��นข�ึน และภายหลงั



เรากจ็ะไมม่ -ีอสิยาห 4์3:10

พระยาหเ์วหท์รงนาํความยตุธิรรมออกมาใหเ้รา มาเถดิ ใหเ้ราประกาศ

พระราชกจิ ของพระยาหเ์วหพ์ระเจา้ของเราในศโิยน -เยเรมยี 5์1:10

และบรรดาคนฉลาดจะสอ่งแสงเหมอืนแสงทอ้งฟ�า และบรรดาผู้ท�ีได้

นาํคนเป�นอนัมากมาสู่ความชอบธรรมจะสอ่งแสงเหมอืนอยา่งดาวเป�น

นติยน์รินัดร -์ดาเนยีล 12:3

ทาํนองเดยีวกนัพวกทา่นจงสอ่งสวา่งแกค่นท�ังปวง เพ�ือวา่เม�ือเขา

ท�ังหลายไดเ้หน็ความดที�ีทา่นทาํ พวกเขาจะไดส้รรเสรญิพระบดิาของ

ทา่นผู้สถติในสวรรค -์มทัธวิ 5:16

และจะมอบพวกทา่นใหเ้จา้เมอืงและกษตัรยิเ์พราะเรา เพ�ือวา่พวกทา่น

จะไดเ้ป�นพยานแกพ่วกเขาและแกพ่วกตา่งชาต -ิมทัธวิ 10:18

“เพราะฉะน�ันทกุคนท�ีจะรบัเราตอ่หนา้มนษุย เ์ราจะรบัผู้น�ันเฉพาะ

พระพกัตรพ์ระบดิาของเราผู้สถติในสวรรค -์มทัธวิ 10:32

ขา่วประเสรฐิเร�ืองแผน่ดนิของพระเจา้น�ีจะถกูประกาศไปท�ัวโลก ให้

เป�นคาํพยานแกบ่รรดาประชาชาต แิลว้ท�ีสดุปลายจะมาถงึ -มทัธวิ

24:14

แตพ่ระองคไ์มท่รงอนญุาต พระองคต์รสักบัเขาวา่ “จงไปหาพวกพอ้ง

ของทา่นท�ีบา้น แลว้บอกพวกเขาถงึส�ิงท�ีองคพ์ระผู้เป�นเจา้ทรงทาํแก่

ทา่นวา่มากเพยีงไร และเลา่ถงึพระเมตตาท�ีพระองคท์รงสาํแดงแกท่า่น”



-มาระโก 5:19

“จงกลบัไปท�ีบา้นของทา่นและเลา่ใหช้าวเมอืงฟ�งถงึส�ิงท�ีพระเจา้ทรง

ทาํตอ่ทา่น” เขากไ็ปและประกาศใหค้นท�ังเมอืงทราบถงึเหตกุารณ์

ย�ิงใหญท่�ีพระเยซทูรงทาํตอ่เขา -ลกูา 8:39

“และเราบอกทา่นท�ังหลายวา่ ทกุคนท�ีรบัเราตอ่หนา้มนษุย บ์ตุรมนษุย์

จะรบัคนน�ันตอ่หนา้บรรดาทตูสวรรคข์องพระเจา้ แตค่นท�ีปฏเิสธเรา

ตอ่หนา้มนษุย ค์นน�ันจะถกูปฏเิสธตอ่หนา้ทตูสวรรคข์องพระเจา้ -ลกูา

12:8-9

สว่นหญงิคนน�ันกท็�ิงหมอ้น�าไวแ้ละเขา้ไปในเมอืงบอกพวกชาวบา้นวา่

“มาน�ีมาดทูา่นผู้หน�ึงท�ีเลา่ถงึส�ิงสารพดัท�ีฉนัเคยทาํ ทา่นผู้น�ีจะเป�น

พระครสิตไ์ดไ้หม?” คนท�ังหลายจงึพากนัออกจากเมอืงไปหาพระองค -์

ยอหน์ 4:28-30

ชายคนน�ันกอ็อกไปบอกพวกยวิวา่คนท�ีทาํใหเ้ขาหายน�ันคอืพระเยซ -ู

ยอหน์ 5:15

ถา้เราเป�นพยานใหแ้กต่วัเราเอง คาํพยานของเรากไ็มจ่รงิ -ยอหน์ 5:31

และพวกทา่นกจ็ะเป�นพยานดว้ย เพราะวา่ทา่นอยู่กบัเราต�ังแตแ่รกแลว้

-ยอหน์ 15:27

เพราะเราไมส่ามารถหยดุพดูในส�ิงท�ีไดเ้หน็และไดย้นิ” -กจิการ 4:20

พอค�าลงพวกพ�ีนอ้งจงึสง่เปาโลกบัสลิาสไปยงัเมอืงเบโรอา เม�ือไปถงึ



แลว้ทา่นท�ังสองจงึเขา้ไปในธรรมศาลาของพวกยวิ ยวิในเมอืงน�ีมใีจ

ยอมรบัมากกวา่ยวิในเมอืงเธสะโลนกิา เพราะพวกเขารบัพระวจนะ

ดว้ยความอยากรู้และคน้ดพูระคมัภรีท์กุวนั หวงัจะรู้วา่ขอ้ความ

เหลา่น�ันจรงิดงัท�ีกลา่วหรอืไม -่กจิการ 17:10-11

พ�ีนอ้งท�ังหลาย เม�ือขา้พเจา้มาหาทา่นเพ�ือประกาศความล�าลกึ ของพระ

เจา้แกพ่วกทา่นน�ัน ขา้พเจา้ไมไ่ดม้าดว้ยถอ้ยคาํหวานหหูรอืดว้ยความ

ฉลาดปราดเปร�ือง เพราะขา้พเจา้ต�ังใจวา่จะไมแ่สดงความรู้เร�ืองใดๆ

ในหมู่พวกทา่นเลย เวน้แตเ่ร�ืองพระเยซคูรสิตแ์ละการท�ีพระองคท์รง

ถกูตรงึท�ีกางเขน และขา้พเจา้มาหาทา่นท�ังหลายดว้ยความออ่นแอ

ดว้ยความกลวัและความหวาดหว�ันมาก คาํพดูและคาํเทศนาของ

ขา้พเจา้ไมใ่ชเ่ป�นการพดูชกัชวนดว้ยป�ญญาแตเ่ป�นการสาํแดงพระ

วญิญาณและฤทธานภุาพ เพ�ือความเช�ือของพวกทา่นจะไมข่�ึนกบั

ป�ญญาของมนษุย แ์ตข่�ึนกบัฤทธ�ิเดชของพระเจา้ -1 โครนิธ 2์:1-5

และเรามใีจเช�ือเชน่เดยีวกบัท�ีเขยีนไวว้า่ “ขา้พเจา้เช�ือฉะน�ันขา้พเจา้

จงึพดู” เรากเ็ช�ือฉะน�ันเราจงึพดูดว้ย -2 โครนิธ 4์:13

จงตอ่สู้อยา่งเตม็ท�ีเพ�ือความเช�ือ จงยดึชวีตินรินัดรใ์หม้�ัน คอืชวีติท�ีพระ

เจา้ทรงเรยีกใหท้า่นไปรบั ในตอนท�ีทา่นกลา่วคาํยอมรบัอนัดตีอ่หนา้

พยานหลายคน -1 ทโิมธ 6ี:12

เพราะฉะน�ันอยา่อบัอายท�ีเป�นพยานขององคพ์ระผู้เป�นเจา้ของเรา

หรอืของตวัขา้พเจา้ผู้เป�นนกัโทษเพราะรบัใชพ้ระองค แ์ตจ่งมสีว่น



รว่มกบัขา้พเจา้ในความทกุขย์ากเพ�ือขา่วประเสรฐิ โดยอาศยัฤทธ�ิเดช

ของพระเจา้ ผู้ทรงชว่ยเราใหร้อด และทรงเรยีกเราดว้ยการทรงเรยีก

อนับรสิทุธ�ิไมใ่ชต่ามการกระทาํของเรา แตต่ามพระประสงคแ์ละ

พระคณุของพระองคเ์อง คอืพระคณุท�ีประทานแกเ่ราในพระเยซคูรสิต์

กอ่นเร�ิมตน้ของกาลเวลา และบดัน�ีทรงสาํแดงใหป้ระจกัษ โ์ดยการ

เสดจ็มาของพระเยซคูรสิตพ์ระผู้ชว่ยใหร้อดของเรา ผู้ทรงทาํลายความ

ตายใหส้ญูส�ิน และทรงทาํใหช้วีติและสภาพอมตะปรากฏชดัโดยทาง

ขา่วประเสรฐิ สาํหรบัขา่วประเสรฐิน�ัน ขา้พเจา้ไดร้บัการแตง่ต�ังใหเ้ป�น

ผู้ประกาศ เป�นอคัรทตู และเป�นอาจารย เ์พราะเหตนุ�ีขา้พเจา้จงึตอ้ง

ทนทกุขล์าํบากเชน่น�ีแตข่า้พเจา้กไ็มอ่บัอาย เพราะวา่ขา้พเจา้รู้จกั

พระองคท์�ีขา้พเจา้เช�ือ และขา้พเจา้เช�ือม�ันวา่ พระองคท์รงสามารถ

รกัษาส�ิงท�ีพระองคท์รงมอบไวก้บัขา้พเจา้ จนถงึวนัพพิากษา ได -้2 ทิ

โมธ 1ี:8-12

เพราะวา่เม�ือกอ่นน�ันเราเองกโ็งเ่ขลา ไมเ่ช�ือฟ�ง หลงผดิ เป�นทาสของ

กเิลสตณัหาและความสาํราญตา่งๆ ใชช้วีติอยา่งช�ัวรา้ยและอจิฉารษิยา

ถกูชงิชงัและเกลยีดกนั แตเ่ม�ือความดเีลศิและความรกัของพระเจา้

พระผู้ชว่ยใหร้อดของเรามาปรากฏ พระองคก์ท็รงชว่ยเราใหร้อด ไมใ่ช่

เพราะความชอบธรรมท�ีเราทาํเอง แตด่ว้ยพระเมตตาของพระองคโ์ดย

ผา่นการชาํระใหบ้งัเกดิใหมแ่ละสรา้งใหมข่องพระวญิญาณบรสิทุธ�ิ

พระวญิญาณองคน์�ีแหละท�ีพระเจา้ประทานใหแ้กเ่ราอยา่งบรบิรูณ์

ผา่นทางพระเยซคูรสิตพ์ระผู้ชว่ยใหร้อดของเรา เพ�ือวา่เม�ือเราถกูชาํระ



ใหช้อบธรรมโดยพระคณุของพระองคแ์ลว้ กจ็ะไดเ้ป�นผู้รบัมรดกตามท�ี

หวงัไวค้อืชวีตินรินัดร -์ทติสั 3:3-7

ดงัท�ีพระองคต์รสัวา่ “เราจะประกาศพระนามของพระองคแ์กพ่�ีนอ้ง

ของเรา เราจะรอ้งเพลงสรรเสรญิพระองคท์า่มกลางชมุนมุชน” -ฮบีรู

2:12

เพราะฉะน�ัน เม�ือเรามพียาน มากมายอยู่รอบขา้งอยา่งน�ีแลว้กข็อใหเ้รา

ละท�ิงทกุอยา่งท�ีถว่งอยู่และบาปท�ีเกาะแนน่ ขอใหเ้รายงัคงว�ิงแขง่ดว้ย

ความทรหดอดทนในการแขง่ขนัท�ีอยู่ขา้งหนา้เรา -ฮบีร 1ู2:1

แตใ่นใจของพวกทา่น จงเคารพนบัถอืพระครสิตว์า่เป�นองคพ์ระผู้เป�น

เจา้ จงเตรยีมพรอ้มเสมอ ท�ีจะอธบิายกบัทกุคนท�ีขอทราบเหตผุล

เก�ียวกบัความหวงัของพวกทา่น -1 เปโตร 3:15

เพราะวา่เราไมไ่ดค้ลอ้ยตามนยิายท�ีแตง่ข�ึนอยา่งชาญฉลาด เม�ือเราได้

ประกาศใหพ้วกทา่นทราบถงึฤทธานภุาพ และการเสดจ็กลบัมาของ

พระเยซคูรสิตอ์งคพ์ระผู้เป�นเจา้ของเราท�ังหลาย แตเ่ราเป�นสกัขพียาน

ถงึความย�ิงใหญข่องพระองค -์2 เปโตร 1:16

เราขอแจง้เก�ียวกบัส�ิงท�ีมมีาต�ังแตป่ฐมกาล ซ�ึงเราไดย้นิ ไดเ้หน็กบัตา

ไดพ้นิจิด แูละจบัตอ้งดว้ยมอืของเราน�ัน คอืพระวาทะแหง่ชวีติ (และ

ชวีติท�ีวา่น�ีปรากฏข�ึน เราไดเ้หน็ และเป�นพยาน และประกาศชวีตินรินัดร์

น�ีกบัพวกทา่น เป�นชวีติท�ีดาํรงอยู่กบัพระบดิาและมาปรากฏแกเ่รา) ส�ิง

ท�ีเราไดเ้หน็และไดย้นิน�ัน เรากป็ระกาศใหพ้วกทา่นรู้ดว้ย เพ�ือทา่นจะ



ไดม้สีามคัคธีรรมกบัเรา และเรากม็สีามคัคธีรรมกบัพระบดิา และกบั

พระเยซคูรสิตพ์ระบตุรของพระองค แ์ละเราเขยีนขอ้ความเหลา่น�ีเพ�ือ

ความช�ืนชมยนิดขีองเรา จะไดเ้ตม็เป��ยม -1 ยอหน์ 1:1-4

น�ีแหละคอืผู้ท�ีไดม้าดว้ยน�าและพระโลหติ คอืพระเยซคูรสิต ไ์มใ่ชด่ว้ย

น�าเพยีงอยา่งเดยีว แตด่ว้ยน�าและพระโลหติ และพระวญิญาณทรง

เป�นพยาน เพราะพระวญิญาณทรงเป�นความจรงิ -1 ยอหน์ 5:6

และพยานหลกัฐานน�ันกค็อื พระเจา้ประทานชวีตินรินัดรแ์กเ่รา และ

ชวีติน�ีมอียู่ในพระบตุรของพระองค -์1 ยอหน์ 5:11

เม�ือพระองคท์รงแกะตราดวงท�ีหา้ ขา้พเจา้กเ็หน็ดวงวญิญาณท�ังหลายท�ี

ใตแ้ทน่บชูา ซ�ึงเป�นวญิญาณของคนท�ังหลายท�ีถกูฆา่เพราะพระวจนะ

ของพระเจา้และเพราะคาํพยานท�ีเขายดึถอืน�ัน -ววิรณ 6์:9

พวกเขาชนะมารดว้ยพระโลหติของพระเมษโปดก และดว้ยคาํพยาน

ของพวกเขาเอง และพวกเขาไมไ่ดร้กัตวักลวัตาย -ววิรณ 1์2:11

และพญานาคกโ็กรธแคน้หญงิน�ัน มนัจงึออกไปทาํสงครามกบั

พงศพ์นัธุ์ท�ีเหลอือยู่ของนาง คอืคนท�ังหลายท�ีรกัษาพระบญัญตัขิอง

พระเจา้และยดึถอืคาํพยานของพระเยซ -ูววิรณ 1์2:17

แลว้ขา้พเจา้กท็รดุตวัลงแทบเทา้ของทา่นเพ�ือจะนมสัการทา่น แตท่า่น

กลา่วกบัขา้พเจา้วา่ “อยา่ทาํแบบน�ีเราเป�นผู้รว่มรบัใชเ้ชน่เดยีวกบั

ทา่นและพ�ีนอ้งของทา่นท�ียดึถอืคาํพยานของพระเยซ จูงนมสัการพระ

เจา้เถดิ” เพราะวา่คาํพยานของพระเยซนู�ันเป�นหวัใจของการเผยพระ



วจนะ -ววิรณ 1์9:10

ขา้พเจา้เหน็บลัลงักห์ลายบลัลงัก แ์ละผู้ท�ีน�ังอยู่บนน�ันไดร้บัมอบอาํนาจ

ในการพพิากษา ขา้พเจา้เหน็ดวงวญิญาณของคนท�ังหลายท�ีถกูตดั

ศรีษะเพราะการเป�นพยานถงึพระเยซ แูละเพราะพระวจนะของพระเจา้

พวกเขาไมไ่ดบ้ชูาสตัวร์า้ยหรอืรปูของมนั และไมไ่ดร้บัเคร�ืองหมายของ

มนัไวท้�ีหนา้ผากหรอืท�ีมอืของเขา เขาท�ังหลายกลบัมชีวีติข�ึนอกีและ

ครอบครองรว่มกบัพระครสิตเ์ป�นเวลาหน�ึงพนัป�-ววิรณ 2์0:4


