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หนังสือออกใหม่ 3 เล่ม!



End Time Sign 
หมายสำคัญของยุคสุดท้าย

2 เปโตร PETER 3:3-6  
3 จงรู้ข้อนี้ก่อน คือในวันสุดท้ายคนที่ชอบเยาะเย้ยจะเกิดขึ้นและดำเนิน
ตามใจปรารถนาชั่วของตน  
4 และจะถามว่า “คำที่ทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหน เพราะ
ว่าตั้งแต่บรรพบุรุษหลับล่วงไปแล้ว สิ่งทั้งปวงก็เป็นอยู่เหมือนที่ได้เป็นอยู่
ตั้งแต่เดิมทรงสร้างโลก”  
5 เพราะว่าเขาแกล้งลืมข้อนี้เสีย คือโดยคำตรัสของพระเจ้า ฟ้าสวรรค์ได้
อุบัติขึ้นตั้งแต่โบราณ และแผ่นดินโลกจึงได้บังเกิดขึ้นแยกออกจากน้ำและ
ท่ามกลางน้ำ  
6โดยเหตุเหล่านั้น พระองค์จึงได้ทรงบันดาลให้น้ำมาท่วมทำลายโลกที่มีอยู่
ในเวลานั้น 



เปโตรเผยพระวจนะว่าวันหนึ่งก่อนที่พระเยซูจะกลับมา จะมีการ
แกล้งลืมประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของโลกนี้  
พวกเขาจะ:  

1. ปฏิเสธใจความสำคัญของพระคัมภีร์ 

2. ทิ้งการทรงสร้างและเรื่องน้ำท่วมสมัยโนอาห์ 

3. เมินคำพยากรณ์ 

หมายสำคัญทั้ง 3 อย่างที่ทำนายเมื่อ 2000 ปีที่แล้วเกิดขึ้นจริง
หรือยัง?  

คุณได้เตรียมตัวตอบคำถามทั้ง 3 เรื่องนี้หรือยัง? 

End Time Sign 
หมายสำคัญของยุคสุดท้าย



Vision of Discover Ministries 
นิมิตของ พันธกิจดิสคัฟเวอร์

สร้างสาวกผู้ที่จะ 
นำผู้คนมาหาพระเจ้า 
อธิบายการทรงสร้างได้ 
ประการคำพยากรณ์ 
ติดต่อกันได้ตลอด ที่:  

www.Discover.org.au/friend

http://www.Discover.org.au/friend


#1 นำผู้คนมาถึงพระเจ้า



#2 อธิบายการสร้าง

1. คนไร้ศาสนาไม่มีจริง 
Atheists Don’t Exist 
2. ความลึกลับที่คนไร้ศาสนาเชื่อ 
Myths Atheists Believe 
3. ความเชื่อทั่วไปของคนไร้ศาสนา 
Common Beliefs of Atheists

2 DVDs 



#3 ประกาศคำพยากรณ์

1)  ก่อตัว: สายการบินมาเลเซีย  
     เกี่ยวข้องอย่างไรกับยุคสุดท้าย 

2) ใครคือโกกและที่ไหนคือโกก 
     (9 เหตุผลที่บอกว่ารัสเซียไม่ใช่โกก)   

3)  ม้า 4 ตัว แห่งการเปิดเผย &  
      7 ตราในวิวรณ์ 

4)  การบุกรุกของอิหร่าน 

5)  ความจริงเกี่ยวกับปารีส:  
     “นี่แหละสำหรับซีเรีย!” 

6)  ผู้หญิงที่นั่งบนสัตว์ร้าย:  
     การก่อการร้ายในเบลเยี่ยม 



3 ความเชื่อทั่วไปของคนไร้ศาสนา
1. การระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ Big Bang : ความว่างเปล่าสร้างสรรพสิ่งได้  

2. วิวัฒนาการ Evolution: สสารวิวัฒนาการตัวเองให้เป็นสิ่งมีชีวิตอย่าง
บังเอิญ, โมเลกุลเหล่านั้นได้กลายมาเป็นลิง และเป็นมนุษย์  

3. โลกล้านปี Millions of years:   

โลก Earth เกิดขึ้นเมื่อ  4.6 พันล้านปีก่อน  

สิ่งมีชีวิต Life สูญพันธุ์ไปเมื่อ 3.9 พันล้านปีก่อน 

มนุษย์จีนัสโฮโม Genus Homo สูญพันธุ์ไปเมื่อ 2 ล้านปีก่อน 

ยุคโฮโมเซเปียน Homosapiens สูญพันธุ์ไปเมื่อ 200,000 ปีก่อน 



บิกแบง คือความเชื่ออย่างหนึ่ง
ความจริง: ความว่างเปล่าสร้างความว่างเปล่า



กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิก  
เพิ่มความยุ่งเหยิงและวุ่นวาย



การระเบิดจะทำให้  
มีระเบียบ หรือเข้าที่ได้ไหม? 



บิกแบง คือความเชื่ออย่างหนึ่ง
บิกแบง Big Bang:  

การระเบิดจะสร้างเครื่องบินโบอิ้ง 747 ได้หรือ? 



ความจริง: การระเบิดไม่เคยสร้างอะไร มีแต่ความยุ่งเหยิง

บิกแบง คือความเชื่ออย่างหนึ่ง



มนุษย์มีมานานเป็นล้านปีแล้วจริง?
มนุษย์พบร่องรอยของอารยธรรม

ย้อนกลับไปเพียงแค่ 5000 ปีเท่านั้น 
จีน 
5000 ปี 
ความคิดริเริ่ม 
และการเปลี่ยนแปลง 
ในศิลปะ



ประวัติศาสตร์ของจีน = 5000 ปี 
ประวัติศาสตร์ของกรีก = 5000 ปี 
ประวัติศาสตร์ของอียิปต์ = 5000 ปี

มนุษย์มีมานานเป็นล้านปีแล้วจริง?



“ความลึกลับ” อันหนึ่งของโบราณคดีคืออารยธรรม 

“ความลึกลับ” อันหนึ่งของโบราณคดี คือทำไมอารยธรรมดูเหมือนเกิดขึ้น 
“ทันที” จากไหนก็ไม่รู้ และถูกสร้างขึ้นด้วย บทความ กฎหมาย วรรณคดี 

คณิตศาสตร์ ศิลปะ เป็นต้น

บิกแบง คือความเชื่ออย่างหนึ่ง



บิกแบง คือความเชื่ออย่างหนึ่ง
“ความลึกลับ” อันหนึ่งของโบราณคดี คือทำไมอารยธรรมดูเหมือนเกิดขึ้น 
“ทันที” จากไหนก็ไม่รู้ และถูกสร้างขึ้นด้วย บทความ กฎหมาย วรรณคดี 

คณิตศาสตร์ ศิลปะ เป็นต้น



บรรพบุรุษโบราณสร้างเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรม  
อย่างยอดเยี่ยมได้อย่างไร 

เป็น “ความลึกลับ” สำหรับผู้ที่เชื่อในวิวัฒนาการ  
ไม่ใช่ความลึกลับของผู้ทีเชื่อในพระคัมภีร์

บิกแบง คือความเชื่ออย่างหนึ่ง



BAALBEK, BEKAA VALLEY, LEBANON

บิกแบง คือความเชื่ออย่างหนึ่ง
บรรพบุรุษโบราณสร้างเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรม  

อย่างยอดเยี่ยมได้อย่างไร 

เป็น “ความลึกลับ” สำหรับผู้ที่เชื่อในวิวัฒนาการ  
ไม่ใช่ความลึกลับของผู้ทีเชื่อในพระคัมภีร์



บิกแบง คือความเชื่ออย่างหนึ่ง
บรรพบุรุษโบราณสร้างเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรม  

อย่างยอดเยี่ยมได้อย่างไร 

เป็น “ความลึกลับ” สำหรับผู้ที่เชื่อในวิวัฒนาการ  
ไม่ใช่ความลึกลับของผู้ทีเชื่อในพระคัมภีร์



พระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์คนแรก  
ตามพระฉายและลักษณะของพระองค์ เมื่อ 6000 ปีที่แล้ว 

มนุษย์ถูกสร้างให้ฉลาด แข็งแรง และอายุยืน 

มนุษย์ไม่เคยมีการวิวัฒนาการ มีแต่การถดถอย 

บิกแบง คือความเชื่ออย่างหนึ่ง



“นี่น่าจะเป็นชิ้นส่วนของกระดูกยุคใหม่
มากกว่า ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย ฉันบอกกับ
นักวิจัยในห้องแล็บทดลองของฉันว่า ‘ถ้า
กระดูกที่อายุ 65 ปี ทำไมเซลเลือดถึงอยู่ได้
นานขนานนั้น’ 

~ Mary Schweitzer, Montana State 
Museum of the Rockies,  

Science 261:160,   9 กรกฎาคม, 1994.

ไดโนเสาร์มีมาเป็นล้านปีจริงหรือ?



เลือด ชิ้นเนื้ออ่อน และดีเอ็นเอ  
ที่พบในซากไดโนเสาร์ที่มีอายุมากกว่า 70 ล้านปี 

มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เลือดและดีเอ็นเอ 
จะมีอายุนานกว่า 1 ล้านปี

ไดโนเสาร์มีมาเป็นล้านปีจริงหรือ?



ซากสัตว์ที่ดูสดใหม่ เป็น “ความลึกลับ” ของนักวิวัฒนาการ 

การค้นพบนี้ตรงกับการคาดเดา  
ของนักวิทยาศาสตร์ผู้ที่เชื่อในพระคัมภีร์ว่า  

วิวัฒนาการไม่ใช่เรื่องจริง 

ไดโนเสาร์มีมาเป็นล้านปีจริงหรือ?



ภาพไดโนเสาร์ 2 ตัวถูกวาดได้อย่างถูกต้อง

Creation Magazine Vol 36 No 2

ถ้าไดโนเสาร์สูญพันธุ์ตั้งแต่ 65 ล้านปีที่แล้ว  
และมนุษย์เกิดขึ้นเมื่อ 200,000 ปีที่แล้ว 

ดังนั้นมนุษย์ควรจะไม่เคยเห็นไดโนเสาร์มาก่อนเลย

 โบสถ์ Carlisle Cathedral ปี 1496

ไดโนเสาร์มีมาเป็นล้านปีจริงหรือ?



นครวัด กัมพูชา อายุ 800 ปี

ไดโนเสาร์มีมาเป็นล้านปีจริงหรือ?
ถ้าไดโนเสาร์สูญพันธุ์ตั้งแต่ 65 ล้านปีที่แล้ว  
และมนุษย์เกิดขึ้นเมื่อ 200,000 ปีที่แล้ว 

ดังนั้นมนุษย์ควรจะไม่เคยเห็นไดโนเสาร์มาก่อนเลย



ไดโนเสาร์มีมาเป็นล้านปีจริงหรือ?

เด็กๆ สามารถบอกได้ว่ารูปนี้
คือ ไดโนเสาร์ “สเตโกซอรัส” 
แต่ ไกด์ทัวร์จะบอกว่า “ไม่รู้”



ไดโนเสาร์ เซราทอป เขาเดียว

เมืองฮองชาน ประเทศจีน 2000 ปี ก่อนคริสตกาล

ไดโนเสาร์หยก อายุ 4000 ปี

ไดโนเสาร์มีมาเป็นล้านปีจริงหรือ?
ถ้าไดโนเสาร์สูญพันธุ์ตั้งแต่ 65 ล้านปีที่แล้ว  
และมนุษย์เกิดขึ้นเมื่อ 200,000 ปีที่แล้ว 

ดังนั้นมนุษย์ควรจะไม่เคยเห็นไดโนเสาร์มาก่อนเลย



ไดโนเสาร์ เซราทอป เขาเดียว

เมืองฮองชาน ประเทศจีน 2000 ปี ก่อนคริสตกาล

ไดโนเสาร์หยก อายุ 4000 ปี

ไดโนเสาร์มีมาเป็นล้านปีจริงหรือ?
ถ้าไดโนเสาร์สูญพันธุ์ตั้งแต่ 65 ล้านปีที่แล้ว  
และมนุษย์เกิดขึ้นเมื่อ 200,000 ปีที่แล้ว 

ดังนั้นมนุษย์ควรจะไม่เคยเห็นไดโนเสาร์มาก่อนเลย



ปฐมกาล 1:25 พระเจ้าทรงสร้างสัตว์บกในวันที่ 6 
ปฐมกาล 1:25 พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ในวันที่ 6 
ดังนั้น มนุษย์ และ ไดโนเสาร์ ใช้ชีวิตด้วยกัน

รูปปั้นนักบุญ จอร์ช กำลังล่าไดโนเสาร์ ที่เมืองเบธเลเฮม อิสราเอล

ไดโนเสาร์มีมาเป็นล้านปีจริงหรือ?



ปฐมกาล 7:15 สัตว์ทั้งปวงที่มีลมปราณแห่งชีวิต  
ได้เข้าไปหาโนอาห์ในนาวาเป็นคู่ๆ 

ดังนั้น ไดโนเสาร์แต่ละชนิดได้เข้าไปในเรือโนอาห์เป็นคู่ๆ

เฉพาะลูกไดโนเสาร์ ได้เข้าไปในเรือโนอาห์

ไดโนเสาร์มีมาเป็นล้านปีจริงหรือ?



 DVD มังกร & ไดโนเสาร์



ยานสำรวจอวกาศนิวฮอไรซอน New Horizons เดินทาง 
ด้วยความเร็ว 16กม. / วินาที เป็นเวลา 9 ปี ตั้งแต่ 19 มกราคม 2006  

วันที่ 14 กรกฎาคม 2015 ถึงที่หมาย…

จักรวาลมีมานานเป็นล้านปี จริงหรือ?



ดาวพลูโต

จักรวาลมีมานานเป็นล้านปี จริงหรือ?



อะไรที่หายไปจากภาพถ่ายของยานนิวฮอไรซอน? 

ปล่องภูเขาไฟ! 
“พื้นดินที่เรียบอย่างประหลาด และดูใหม่ ในพื้นที่ Tombaugh Regio.” 

ทำไม“ประหลาด”? 

วิธีการนี้ไม่สามารถใช้คาด
เดาได้ 
ไม่ประหลาด สำหรับผู้ที่
เชื่อเรื่องการเนรมิตสร้าง
ในพระคัมภีร์  

ตรงกับที่พระคัมภีร์ทำนาย: 
พื้นดินใหม่ อายุ 6000 ปี

จักรวาลมีมานานเป็นล้านปี จริงหรือ?



ผีเสื้อปีกแก้ว

พระเจ้าทรงสร้าง… 
…หรือบังเอิญเกิดขึ้น? 



พระเจ้าทรงสร้าง… 
…หรือบังเอิญเกิดขึ้น? 



พระเจ้าทรงสร้าง… 
…หรือบังเอิญเกิดขึ้น? 



จันทรา วิครามาสิงห์ Chandra Wickramasinghe: “โอกาสที่สิ่งมีชีวิต
จะเกิดขึ้นเอง บังเอิญพอๆ กับการที่พายุไต้ฝุ่นจะสามารถพัดเศษวัสดุ
มาสร้างเป็นเครื่องบินโบอิ้ง 747” 
(“Threats on Life of Controversial Astronomer,”  
New Scientist, 1982, p140)

วิวัฒนาการต่อเนื่องเป็นไปได้หรือ?



ปัญหาของ “ความซับซ้อนเกินกว่าจะกลายพันธ์ุ” 
                       (irreducible complexity) 
ทุกส่วนต้องเกิดขึ้นและประกอบรวมกันได้อย่างถูกต้องจึงจะทำงานได้

โบอิ้ง 747

ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่
บินไม่ได้ 4.5 ล้านชิ้น 

   

เซลล์

ประด้วยส่วนที่ไม่มีชีวิต 
เป็นล้านๆ

วิวัฒนาการต่อเนื่องเป็นไปได้หรือ?



นกวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์หรือ?
ริชาร์ด อัลเลย์นี่ Richard Alleyne, ผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์,  

The Telegraph, มีนาคม 2009:  

“เป็นที่รู้กันดีว่านกก็คือไดโนเสาร์เล็กที่มีขน”

การคัดเลือกพันธุ์โดยธรรมชาติให้ “ไดโนเสาร์มีขน”  
มีประโยชน์อะไรบ้าง



การบินได้ คือ ความซับซ้อนเกินกว่าจะกลายพันธุ์ 

ไม่มีประโยชน์อะไรเพื่อการบินได้  
และอาจจะทำให้มันทุกข์ทนกับความไร้ประโยชน์ของขนที่ทำงานไม่ได้

นกวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์หรือ?
ริชาร์ด อัลเลย์นี่ Richard Alleyne, ผู้สื่อข่าววิทยาศาสตร์,  

The Telegraph, มีนาคม 2009:  

“เป็นที่รู้กันดีว่านกก็คือไดโนเสาร์เล็กที่มีขน”



ขนอย่างเดียวไม่ได้ให้ประโยชน์ในเชิงวิวัฒนาการ  
ขนอย่างเดียวก็ไม่พอที่จะทำให้บินได้

อย่างน้อยต้องมี ปีกที่บินได้ ปอดที่หายใจขณะบินได้  
กระดูกที่เบา และสมองที่รู้จักการบิน 

ทุกส่วนต้องเกิดขึ้นและประกอบรวมกันได้อย่างถูกต้องในเวลาเดียวกัน

นกวิวัฒนาการมาจากไดโนเสาร์หรือ?



มนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิงหรือ?
ลิงสามารถกลายเป็นมนุษย์เดินสองเท้า (bipedal humans) ได้หรือ?



มนุษย์วิวัฒนาการมาจากลิงหรือ?
ลิงสามารถกลายเป็นมนุษย์เดินสองเท้า (bipedal humans) ได้หรือ?



ลิงสามารถกลายเป็นมนุษย์เดินสองเท้า (bipedal humans) ได้หรือ?

คุณสมบัติเฉพาะ 4 ประการ: 
1. ความสมดุลในหูชั้นใน 

2. หลังที่ตรง 

3. กะโหลกตั้งตรง 

4. หน้าแบน ตำแหน่งตาที่ถูกต้อง 

5. กระดูกข้อต่อสะโพกที่ขยายได้ 

6. กระดูกข้อต่อหัวเข่าที่ขยายได้ 

7. กระดูกต้นขาโค้ง เท้าชิดกัน 

8. ขายาว(ลิงขาสั้น) 

9. โครงสร้างเท้า (กระดูก 26 ชิ้น + กล้ามเนื้อ) 

10. นิ้วเท้าใหญ่เพื่อจะดัน ไม่ใช่จิก

การเดินตัวตรง ซับซ้อนเกินกว่าจะ



สจ๊วต เบอร์เกส Stuart Burgess, 
Ph.D. (วิศวกรรม):  
“ต้องมีลักษณะเฉพาะมากมายที่จะ
ทำให้เดินได้ตรง เป็นไปไม่ได้เลย
ที่สัตว์สี่เท้าจะค่อยๆ วิวัฒนาการ
เป็นสองเท้า”  
(Hallmarks of Design, 2002)

การเดินตัวตรง ซับซ้อนเกินกว่าจะกลายพันธ์ุ
ลิงสามารถกลายเป็นมนุษย์เดินสองเท้า (bipedal humans) ได้หรือ?



มนุษย์

ความเหมาะสมเพื่อแต่ละการใช้งาน 
Perfectly Suited for Different Uses



เรามาจากลิงจริงหรือ?



เทพนิยายสำหรับผู้ใหญ่



วิวัฒนาการ คือความเชื่ออย่างหนึ่ง
Franklin Harold, นักวิวัฒนาการ, ศาสตราจารย์แห่ง ชีวเคมี และชีว
โมเลกุล มหาวิทยาลัยรัฐโคโรราโด:  

”ชีวิตในโลกนี้เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่มีชีวิต โดยขั้นตอนทางวิวัฒนาการบาง
อย่างเมื่อ 4 พันล้านปี ที่แล้ว 

นี่ไม่ใช่คำพูดที่สามารถพิสูจน์ความจริงได้ แต่เป็นสมมติฐานที่ผู้เชี่ยวชาญ
รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์พูดถึงกันอย่างกว้างขวางในเรื่องทั่วไป  
ไม่ได้มีหลักฐานโดยตรงใดมาสนับสนุน หรือแม้แต่หลักฐานที่ใกล้เคียง   

แต่มันสอดคล้องกับหลักฐานที่เรามี  
(The Way of the Cell, p236)



กฏของพันธุศาสตร์
ปฐมกาล 1:21-25 พระเจ้าได้ทรงสร้างปลาวาฬใหญ่ บรรดาสัตว์ที่มี
ชีวิตแหวกว่ายไปมาตามชนิดของมันเกิดขึ้นบริบูรณ์ในน้ำนั้น และบรรดา
สัตว์ที่มีปีกตามชนิดของมัน พระเจ้าทรงเห็นว่าดี ... พระเจ้าได้ทรงสร้าง
สัตว์ป่าบนแผ่นดินโลกตามชนิดของมัน สัตว์ใช้งานตามชนิดของมัน 
และบรรดาสัตว์ที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินโลกตามชนิดของมัน แล้ว
พระเจ้าทรงเห็นว่าดี 

มี 9 ครั้ง ที่พระจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงสร้างพืชและสัตว์ เพื่อให้
ขยายพันธุ์ “ตามชนิดของมัน”!  

การคัดเลือกพันธุ์ตามธรรมชาติสามารถจะเลือกเพื่อให้ดำรง
อยู่ได้เท่านั้น  ไม่สามารถสร้างรายละเอียดใหม่ได้



วิวัฒนาการไม่ใช่เรื่องจริง

เรามี”เผ่าพันธุ์”และ”สีผิว”ที่แตกต่างกันได้อย่างไร?



สายเลือดเดียว - เผ่าพันธุ์เดียว

โนอาห์ ฮาม ยาเฟธ เชม

กิจการ 17:26 พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติ 
สืบสายโลหิตอันเดียวกันให้อยู่ทั่วพื้นพิภพโลก…



คนแอฟริกัน คนยุโรป คนเอเซีย

สายเลือดเดียว - เผ่าพันธุ์เดียว
กิจการ 17:26 พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติ 
สืบสายโลหิตอันเดียวกันให้อยู่ทั่วพื้นพิภพโลก…

โนอาห์ ฮาม ยาเฟธ เชม



Hodgson-Horder twin girls 

Born April 2005 in England

สายเลือดเดียว - เผ่าพันธุ์เดียว
กิจการ 17:26 พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติ 
สืบสายโลหิตอันเดียวกันให้อยู่ทั่วพื้นพิภพโลก…



รหัสยีนส์ของเราจะให้สีผิวหนึ่งสีเท่านั้น:  
สีเมลานิน

สายเลือดเดียว - เผ่าพันธุ์เดียว
กิจการ 17:26 พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติ 
สืบสายโลหิตอันเดียวกันให้อยู่ทั่วพื้นพิภพโลก…



คุณอาจจะมีเมลานินมากหรือน้อย

สายเลือดเดียว - เผ่าพันธุ์เดียว
กิจการ 17:26 พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติ 
สืบสายโลหิตอันเดียวกันให้อยู่ทั่วพื้นพิภพโลก…



มีเผ่าพันธุ์เดียว: เผ่าพันธุ์มนุษย์ 
มีผิวสีเดียว:  สีเมลานิน

สายเลือดเดียว - เผ่าพันธุ์เดียว
กิจการ 17:26 พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติ 
สืบสายโลหิตอันเดียวกันให้อยู่ทั่วพื้นพิภพโลก…



Biggs twin girls 

Born July 2006, Australia

สายเลือดเดียว - เผ่าพันธุ์เดียว
กิจการ 17:26 พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติ 
สืบสายโลหิตอันเดียวกันให้อยู่ทั่วพื้นพิภพโลก…



สายเลือดเดียว - เผ่าพันธุ์เดียว
กิจการ 17:26 พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติ 
สืบสายโลหิตอันเดียวกันให้อยู่ทั่วพื้นพิภพโลก…

มีเผ่าพันธุ์เดียว: เผ่าพันธุ์มนุษย์ 
มีผิวสีเดียว:  สีเมลานิน



การล่อลวงของคนไร้ศาสนา
1. บิกแบง เป็นไปไม่ได้  ความว่างเปล่าสร้างได้แค่ความ

ว่างเปล่า ไม่มีอะไรจะถูกสร้างจากความว่างเปล่าได้ 

2. โลกล้านปี เป็นเรื่องโกหก ไม่มีหลักฐานว่าจักรวาลหรือ
มนุษย์มีอายุมานานเป็นล้านปี 

3. วิวัฒนาการ เป็นเพียงเทพนิยายสำหรับคนไร้ศาสนา การ
วิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างพืชหรือสิ่งมีชวิตก็เป็น
ไปไม่ได้



3 คำถามที่คนไร้ศาสนาไม่สามารถตอบได้:  

1. ฉันมาจากไหน?  

2. ทำไมฉันจึงอยู่ที่นี่?  

3. ฉันจะไปที่ไหน?  

คำถามของฉัน: ทำไมฉันจึงอยากเป็นคนไร้ศาสนา?

การล่อลวงของคนไร้ศาสนา



จุดกำเนิดชีวิต
โคโลสี 1:16-17  

เพราะว่าโดยพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้น ทั้งในท้องฟ้าและที่แผ่นดิน
โลก สิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา ไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์ 
หรือเป็นเทพอาณาจักร หรือเป็นเทพผู้ครอง หรือศักดิเทพ สรรพสิ่งทั้งสิ้น
ถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์ พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพ
สิ่งทั้งปวง และสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์  

พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า  

พระเจ้าเป็นผู้สร้างชีวิต  

พระเจ้าเสด็จลงมายังโลกอย่างมนุษย์ เพื่อช่วยคนบาป!



มีเหตุผลที่จะเลือกพระเจ้า
เราไม่สร้างตัวเราเอง  

เราทำให้ตัวเองรอดไม่ได้ 



ยอห์น 6:47 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า  
ผู้ที่เชื่อในเราก็มีชีวิตนิรันดร์

มีเหตุผลที่จะเลือกพระเจ้า


