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บทที่ 1 “การเร่ิมต้น” 

 

  สมมุติวาคุณมาเยี่ยมผมที่บาน และสังเกตเห็นขนม

ปง      กอนหน่ึงที่พึ่งอบเสร็จใหม ๆ  ขนมพายรอน ๆ กับ

ขนมเคกกอนใหมวางอยูบนโตะ   ทั้งบานมีกลิ่นตลบอบอวน

ไปหมด แลวคุณก็เห็นภรรยาของผมกําลังดึงถาดคุกกี้ออกมา

จากเตาอบอยูในครัว   คุณยังเห็นถวยชาม ถุงแปง นํ้าตาล 

เปลือกไข และชอนไมวางอยูระเกะระกะบนเคานเตอรขาง

หลังเธอ  นอกจากน้ีคุณยังเห็นตําราทําขนมแปะติดอยูกับตู

ซึ่งอยูเหนือเคานเตอรน้ัน 

 

  ดูเหมือนวาเธอทําอะไรอยู?  คําตอบก็คือ อบขนม  

คุณเองไดเห็นเธอกําลังอบขนมหรือเปลา?  เปลาเลย แต

พยานหลักฐานมีอยูเต็มไปหมด  และถาการสรุปของคุณที่วา

เธอกําลังอบขนมน้ันถูกตอง มีอะไรบางที่นาจะเปนจริง

เกี่ยวกับตัวเธอ ทั้ง ๆที่คุณไมไดเห็นเธอทําอะไรเลย 
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 เธอรูวิธีอบขนม 

 เธอสามารถอานคําสั่งจากตําราทําขนมได 

 เธอสามารถทําสิ่งตาง ๆตามลําดับได  

 เธอเปนคนที่มีความคิดสรางสรรค (คือสามารถเอาแปง 

นํ้าตาล นํ้ามัน ไข มาทําอะไรบางอยางออกมาได) 

 เธอสามารถใชความระมัดระวังได (ขณะที่เธออบขนม

น้ัน เธอไมไดทําใหไฟไหมตัวเธอหรือไหมครัว) 

 

  เราควรจะคิดในลักษณะเดียวกันน้ีขณะที่เราอานขอ

พระคัมภีรขอแรกในพระวจนะของพระเจา 

 

ปฐมกาล 1:1  ในเร่ิมแรกน้ัน 

พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้า 

และแผ่นดินโลก 

 

  เราเห็นพระเจาสรางฟาและแผนดินโลกหรือเปลา?  

เปลาเลย  เราเพียงแต“กาวเขาไป”ในพระคัมภีรเลมน้ี เหมือน
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อยางที่คุณกาวเขาไปในครัวของผมและเห็นทุกอยางวางอยู

บนโตะ  เราสามารถเห็นเทหวัตถุบนทองฟา เชน ดวงดาว

และดาวเคราะหตางๆ  ในทํานองเดียวกันเราสามารถเห็นสิ่ง

ตาง ๆบนโลก เชน ภูเขา มหาสมุทร ตนไม สัตวนานาชนิด 

และมนุษย   โดยเหตุที่พระเจาทรงเปนผูเนรมิตสรางสิ่ง

สารพัดเหลาน้ีทั้งหมด ดังน้ันสิ่งที่นาจะเปนจริงในเร่ืองที่

เกี่ยวกับพระองคน้ัน คืออะไร? 

 

 พระเจาจะตองมีความรอบรูทุกอยางจึงสามารถเนรมิต

สรางโลกขึ้นมาได (สัพพัญู) 

 พระเจาจะตองมีฤทธิ์อํานาจทุกอยางจึงสามารถเนรมิต

สรางโลกขึ้นมาได (มีฤทธานุภาพสูงสุด) 

 พระเจาทรงดํารงอยูเปนนิรันดร   พระองคทรงดํารงอยู

กอนการเนรมิตสรางและไมมีจุดเร่ิมตน   และเน่ืองจาก

พระเจาทรงเปน   ผูเดียวที่ดํารงอยูต้ังแตเร่ิมตน ดังน้ัน

พระองคจึงเปนผูเดียวเทาน้ันที่สามารถจะเปดเผยความ

จริงใหเราทราบไดวาเกิดอะไรขึ้นต้ังแตจุดเร่ิมตน 
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 พระเจาไมตองพึ่งพาสิ่งใด ๆหรือพึ่งพาใคร  พระองค

ไมไดสรางพระองคเองขึ้นมา   มนุษยเราตองการอากาศ 

อาหาร และนํ้า  เพื่อจะสามารถดํารงชีวิตอยูได แต 

พระเจาไมตองการสิ่งเหลาน้ี    พระเจาไมตองการโลก 

ดวงอาทิตย อากาศ อาหาร หรือนํ้า เพราะวาพระองค 

ทรงดํารงอยูกอนสิ่งสารพัดเหลาน้ี    

 พระเจาทรงเปนผูครอบครองสูงสุด  พระองคทรงเปน

เจาของ   ทุกสิ่งที่พระองคเนรมิตสรางขึ้น 

 พระเจาทรงมีพระลักษณะเปนบุคคล   ถาเราไปเห็น

ภาพวาดเขาซักภาพหน่ึงและเราอยากจะทราบตนกําเนิด

ของภาพวาดน้ี เราก็คงจะถามวา “ใครเปนผูวาดภาพน้ี” 

ไมใชถามวา “สิ่งใดวาดภาพน้ี”   ความคิดสรางสรรคใด 

ๆจําเปนตองเกิดขึ้นจากลักษณะเฉพาะของบุคคลเทาน้ัน 

 

ปฐมกาล 1:2  แผ่นดินโลกน้ันกป็ราศจากรูปร่างและว่างเปล่า

อยู่  ความมืดอยู่เหนือผิวน้ํา และพระวิญญาณของพระเจ้า

ปกอยู่เหนือผิวน้ําน้ัน 
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พระคัมภีรขอน้ีบอกใหเราทราบวาพระเจาทรงเปน                         

พระวิญญาณ ซึ่งหมายความวาเราไมสามารถจะมองเห็น

พระองคได   พระเจาไมไดมีเน้ือหนังและกระดูกเหมือน

อยางมนุษยและสัตวทั่วไป  พระองคไมมีรางกายที่เปนวัตถุ 

ดังน้ันพระองคจึงไมมีความตองการทางดานรางกาย  มนุษย

มีขอจํากัดในดานความเขาใจและความตองการทางดาน

รางกาย แตพระเจาไมมีขอจํากัดเหลาน้ีเลย  พระเจาทรงสถิต

อยูทุกหนทุกแหงในเวลาเดียวกัน 

 

  พระธรรมปฐมกาลบทที่ 1 อธิบายใหเราทราบวา

พระเจาทรงสรางสิ่งสารพัดทุกสิ่งในจักรวาลและบน

แผนดินโลกภายใน 6 วัน  โดยพระองคไดทรงสรางความ

สวางในวันแรก 

 

ปฐมกาล 1:3   พระเจ้าตรัสว่า "จงให้มีความสว่าง" แล้ว

ความสว่างกเ็กดิข้ึน 
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     พระเจาทรงสรางความสวางโดยการตรัสเทาน้ัน  การ

เนรมิตสรางเร่ิมตนจากฤทธิ์อํานาจแหงคําตรัสของพระองค   

สวนขอพระคัมภีรอ่ืน ๆในบทน้ีบอกใหเราทราบวาพระเจา

ทรงเนรมิตสรางสารพัดทุกสิ่งโดยการตรัสอยางไร ดังน้ันสิ่ง

ที่มีพลังยิ่งใหญที่สุดในจักรวาลก็คือพระวจนะของพระเจา

น่ันเอง   แมแตนักวิทยาศาสตรในปจจุบันยังไมสามารถ

เขาใจไดอยางชัดเจนเลยวาแสงสวางคืออะไร  อยาวาแต     

จะสรางมันขึ้นมาจากความวางเปลาเลย! 

 

ปฐมกาล 1:4-5  พระเจ้าทรงเห็นว่าความสว่างน้ันดี และ 

พระเจ้าทรงแยกความสว่างน้ันออกจากความมืด  พระเจ้า

ทรงเรียกความสว่างน้ันว่าวัน และพระองค์ทรงเรียกความ

มืดน้ันว่าคืน มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่หน่ึง 

 

     พระคัมภีรขอน้ีกลาววา พระเจาทรงสรางความ

สวางมาอยางดี  ซึ่งน่ันหมายความวาพระเจาเองก็ดีและ

ประเสริฐดวย   และยอมเปนเร่ืองที่สอดคลองกันอยาง
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สมเหตุสมผลที่จะเชื่อวาพระเจาที่ประเสริฐสรางสิ่งดี ๆ

ขึ้นมามากกวาที่จะเชื่อวาพระที่เลวสรางสิ่งที่ดี   

 

  พระเจาทรงสรางอากาศและทองฟาในวันที่สอง 

(ขอ 6-8) ซึ่งเปนบริเวณที่นกใชบิน  แลวพระองคก็ทรงสราง

ที่แหง มหาสมุทร และอาณาจักรพืชทุกชนิดบนแผนดินโลก

ในวันที่สาม (ขอ 9-13)        พระเจากําลังจัดเตรียมแผนดิน

โลกเพื่อใหเปนที่อาศัยของมนุษย   มนุษยตองการออกซิเจน

สําหรับหายใจ ดังน้ันพระองคจึงทรงสรางอาณาจักรพืชเพื่อ

เปนแหลงผลิตออกซิเจน 

 

ปฐมกาล 1:11-12   พระเจ้าตรัสว่า "จงให้แผ่นดินเกดิ

ต้นหญ้า ต้นผักทีม่ีเมล็ด และต้นไม้ทีอ่อกผลทีม่ีเมล็ดในผล

ตามชนิดของมันบนแผ่นดิน" กเ็ป็นดังน้ัน  แผ่นดินกเ็กดิ

ต้นหญ้า ต้นผักทีม่ีเมล็ดตามชนิดของมัน และต้นไม้ทีอ่อก

ผลทีม่ีเมล็ดในผลตามชนิดของมัน   พระเจ้าทรงเห็นว่าดี 
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  ขอพระคัมภีรตอนน้ี ไดบอกเราถึง 3 คร้ังวาพืชผัก

และตนไมไดถูกสรางขึ้น“ตามชนิดของมัน”  ขอความตอนน้ี

คงจะไมมีใครเขาใจผิดพลาดอยางแนนอน สมมีเมล็ดสมอยู

ในผลของมัน           องุน ก็มีเมล็ดองุนอยูในผลของมัน  กลาว

อีกอยางหน่ึงไดวาพระเจาทรงออกแบบความเปนระเบียบ 

โครงสราง และจุดประสงคไวในโลก   คุณไมสามารถจะพบ

เมล็ดแตงโมในผลสมอยางแนนอน   

 

พระคัมภีรขอ 20-25 คุณจะพบลักษณะเดียวกันน้ีกับนก สัตว

ทะเล และสัตวบก  นกอินทรีวางไขที่ฟกออกมาเปนลูกนก

อินทรี ไมใชฟกออกมาเปนนกแกว  แมวัวจะไมคลอดลูก

ออกมาเปนลูกหมู  สิ่งมีชีวิตทุกชนิดตางก็แพรพันธุ“ตาม

ชนิดของมัน”ทั้งสิ้น  

 

 พระเจาทรงสรางดวงอาทิตย ดวงจันทร และ

ดวงดาวทั้งสิ้น      ในวันที่สี่ (ขอ 14-19)  คุณเคยแหงนหนา

มองทองฟาตอนกลางคืนและมองเห็นดวงดาวหลายรอยดวง

ที่กําลังสองแสงระยิบระยับอยูหรือเปลา?  พระเจาเพียงแต
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ตรัสเทาน้ัน ดวงดาวเหลาน้ีทั้งหมดก็ปรากฏขึ้นมา   พระเจา

ทรงสรางอาณาจักรสัตวนํ้าทุกชนิด และทรงสรางนกใน

วันที่หา (ขอ 20-23)   มีเพียงพระเจาผูทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้น

และรอบรูทุกสิ่งสารพัดที่เพียงแตตรัสเทาน้ัน สิ่งมีชีวิต

เหลาน้ีทุกสิ่ง ก็ปรากฏขึ้นมา   

 

 พระเจาทรงเนรมิตสรางโลกของสัตวในวันที่หก 

(ขอ 24-25)  พระองคทรงสรางสัตวนานาชนิดเปนอันมาก  มี

เพียงพระเจาเทาน้ันที่มีฤทธิ์อํานาจและความรอบรูที่จะ

เนรมิตสรางสิ่งตาง ๆ เหลาน้ีได   และในที่สุดก็ถึงเวลาที่ 

พระเจาจะสรางสิ่งที่ยิ่งใหญที่สุด คือมนุษยน่ันเอง  พระองค

ทรงใชเวลา 6 วันสุดทายในการจัดเตรียมแผนดินโลก

สําหรับมนุษย   พระเจาทรงสรางความสวางเพื่อมนุษยจะ

มอง เห็นได   พระเจาทรงสรางที่แหงเพื่อใหมนุษยใชเปนที่

อยูอาศัย     พระเจาทรงสรางตนไมเพื่อมนุษยจะสามารถทํา

สิ่งตาง ๆ จากไมและไดกินผลจากตนของมันได   พระเจาทรง

ใหออกซิเจนเกิดขึ้นเพื่อมนุษยจะสามารถหายใจได   
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ปฐมกาล 1:26   และพระเจ้าตรัสว่า "จงให้พวกเราสร้าง

มนุษย์ตามแบบฉายาของพวกเรา ตามอย่างพวกเรา และให้

พวกเขาครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศ และสัตว์

ใช้งาน  ให้ครอบครองทัว่ทัง้แผ่นดินโลก และบรรดา

สัตว์เลื้อยคลานทีค่ลานไปมาบนแผ่นดินโลก" 

 

     มนุษยไดถูกสรางขึ้นตามพระฉายาของพระเจา  น่ี

ไมไดหมายความวามนุษยมีรางกายเหมือนพระเจา   

ยิ่งกวาน้ันจะเห็นไดวามนุษยเราทุกคนมีความสูง นํ้าหนัก 

และสีผิวแตกตางกัน   พระฉายาน้ันหมายความวาเราไดถูก

สรางขึ้นใหมีจิตใจ มีอารมณและความรูสึก และมีใจ

ปรารถนาเชนเดียวกับพระเจา   

 

     พระเจาทรงสรางมนุษยใหมีจิตใจเพื่อมนุษยจะมี

ความสามารถ  ที่จะรูจักพระเจาได  และเน่ืองจากพระองค               

ทรงปรารถนาที่จะติดตอสื่อสารกับมนุษยพระองคจึงสราง

ใหมนุษยมีความสามารถที่จะติดตอสื่อสารได   พระเจาทรง
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สรางมนุษยใหมีอารมณและความรูสึก มนุษยจึงสามารถที่

จะรัก รูสึกเศราใจ และมีประสบการณกับความสุขได 

เพราะวาพระเจาก็ทรงมีอารมณและความรูสึกเหลาน้ีเชนกัน   

 

  พระเจาทรงสรางมนุษยใหมีใจปรารถนา เพราะวา

พระองคทรงประสงคใหมนุษยสามารถตัดสินใจได   มนุษย

ตองตัดสินใจ  อะไร ๆหลายอยางตลอดวัน เชน จะต่ืนเมื่อไร 

จะใสเสื้อผาตัวไหน    จะกินอะไร จะทํางานที่ไหน จะพูด

อะไร จะดูอะไร จะฟงอะไร และ จะไปที่ไหน   พระเจาทรง

สราง  ดวงอาทิตย ดวงจันทร และดวงดาวตาง ๆ เพื่อใหมันทํา

หนาที่อยางเดียวกันทุกวัน ทุกเดือน และทุกป แตมนุษย

ไมไดเปนเชนน้ัน เพราะวาพระเจาทรงสรางมนุษยใหมีใจ

ปรารถนาเพื่อมนุษยจะสามารถตัดสินใจเลือกเหมือนอยางที่

พระเจา              ทรงตัดสินพระทัยในการเลือกได  พระเจา

ทรงปรารถนาที่จะสรางมนุษยเพื่อใหมนุษยเลือกที่จะรักและ

เชื่อฟงพระเจา   
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  กลาวโดยสรุปแลว พระเจาทรงสรางมนุษยใหมี

จิตใจเพื่อวามนุษยจะสามารถฟงและเขาใจการติดตอสื่อสาร

จากพระเจาได     พระเจาทรงสรางมนุษยใหมีอารมณและ

ความรูสึกเพื่อวามนุษย       จะสามารถตอบสนองตอพระเจา

ดวยความรักและการอุทิศตนเอง  พระเจาทรงสรางมนุษยให

มีใจปรารถนาเพื่อวามนุษยจะสามารถเลือกที่จะติดตาม 

พระเจาได   มนุษยไมเหมือนสิ่งอ่ืน ๆที่พระเจาทรงสราง

ขึ้นมาเลย  พระเจาทรงออกแบบมนุษยมาเชนน้ีเพื่อวา

พระองค        จะสามารถมีความสัมพันธพิเศษกับมนุษยได   

พระเจาทรงมี         พระประสงคที่จะใหมนุษยครอบครองสิ่ง

ที่พระองคทรงสรางขึ้น     พระเจาทรงมีสิทธิ์อํานาจสูงสุด 

แตพระองคทรงปรารถนาใหมนุษยเปนผูดูแลสิ่งที่พระองค

ทรงเนรมิตสรางไวน้ัน 
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คําถามบทที่ 1 

 

 

 

1. เคยมีชวงเวลาที่พระเจาไมทรงมีอยูหรือไม  

 ก) มี   ข) ไมมี 
 

2. ใครหรือสิ่งใดที่สรางพระเจาขึ้นมา  

 ก) ธรรมชาติ  ข) ผี   

 ค) ลูซิเฟอร  ง) ไมมีสิ่งใดสรางพระองค 
 

3. พระเจาตองการสิ่งใดในการดํารงพระชนม   

 ก) อาหาร  ข) อากาศ  

 ค) นํ้า     ง) ไมมีอะไรเลย 
 

4. ผูเดียวที่สามารถบอกความจริงวาเกิดอะไรขึ้นในสมัย 

    ปฐมกาลคือใคร 

 ก) ลูซิเฟอร  ข) พระเจา   

 ค) ผี      ง) ไมมีใครเลย 

กรุณาสงอีเมลพรอมชื่อ นามสกุลและ 

คําตอบมาที่ info@vfmsea.com 
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5. พระเจาทรงสรางสวรรคและโลกโดยวิธีใด 

     ก) โดยการตรัส     ข) โดยเคร่ืองมือตางๆ       

 ค) พระเจาไมไดทรงสรางสิ่งเหลาน้ัน 
 

6. พระเจาทรงสรางมนุษยใหมีลักษณะเหมือนใคร   

 ก) ฑุตสวรรค  ข) พระเจา ค) ลูซิเฟอร  

 

7. ทําไมพระเจาทรงสรางมนุษยใหมีจิตใจความรูสึกนึกคิด 

 ก) เพื่อมนุษยจะสามารถเขาใจการติดตอสื่อสารจาก 

          พระเจาได 

 ข) เพื่อมนุษยจะไดมีความรูมากขึ้น 

 ค) เพื่อมนุษยจะไดรักกันและกัน 

 

8. ทําไมพระเจาทรงสรางมนุษยใหมีอารมณตางๆ 

 ก) เพื่อมนุษยจะไดรูสึกถึงความทุกขทรมาน 

 ข) เพื่อมนุษยจะไดตอบสนองตอพระเจาดวยความรัก 

          และการอุทิศตนเอง 

 ค) เพื่อมนุษยจะไดรักกันและกัน 
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9. ทําไมพระเจาทรงสรางมนุษยใหมีความสามารถใน 

    การเลือกและตัดสินใจเองได 

 ก) เพื่อใหมนุษยสามารถเลือกและติดตามตนเองได 

 ข) เพื่อใหมนุษยเลือกที่จะกระทําบาปได 

 ค) เพื่อใหมนุษยเลือกที่จะติดตามพระองคได 

 


