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 บทที่ 2 “มนุษย์คนแรก” 

 

  พระธรรมปฐมกาลบทที่ 1 บอกใหเราทราบวาพระเจา

ทรงสรางมนุษย ในขณะที่บทที่ 2 น้ันอธิบายวาพระเจาทรง

สรางมนุษยขึ้นมาอยางไร  ในบทที่ 2 ขอ 4 – 6 เปนการทบทวน

เหตุการณตาง ๆ ที่ไดเกิดขึ้นในวันที่ 6 กอนที่พระเจาจะทรง

สรางมนุษย  เราไดรับการบอกเลาใหทราบอีกคร้ังหน่ึงวา 

พระเจาทรงเตรียมโลกที่สมบูรณไวใหแกสิ่งที่ยิ่งใหญที่สุดที่

พระองคทรงสรางขึ้นอยางไร 

 

ปฐมกาล 2:7  พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงป้ันมนุษย์ด้วยผงคลี

ดิน ทรงระบายลมปราณแห่งชีวิตเข้าทางจมูกของเขา และ

มนุษย์จึงเกดิเป็นจิตวิญญาณมีชีวิตอยู่  

 

     ประการแรก พระเจาทรงสรางรางกายมนุษยขึ้นมาจากผง

คลีดิน  หลักการทางวิทยาศาสตรไดพิสูจนแลววาขอความ
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ดังกลาวเปนความจริง  แรธาตุที่ประกอบกันขึ้นเปนรางกาย

มนุษยน้ันมาสามารถพบไดในดินน่ันเอง   ประการที่สอง 

พระองคทรงระบายลมปราณเขาไปในรางกายน้ีมนุษย

กลายเปน“วิญญาณจิต”ที่มีชีวิต   มนุษยเร่ิมตนดวยการมี

รางกายแลวพระเจาก็ทรงบันดาลใหรางกายน้ันมีชีวิต  ในไมชา

เราจะไดเรียนรูวาชื่อของมนุษยคนแรก คืออาดัม 

 

  เราไดเรียนรูมาแลววาพระเจาทรงเปนพระวิญญาณ

และมนุษยไดถูกสรางขึ้นตามพระฉายาของพระเจา ดังน้ัน

มนุษยจึงเปนจิตวิญญาณซึ่งอาศัยอยูในรางกายที่เปนวัตถุ  

วิญญาณจิตเปนบุคลิกลักษณะของมนุษยซึ่งรวมไปถึงการมี

จิตใจ อารมณและความรูสึก และมีใจปรารถนาที่สามารถ

ตัดสินใจไดดวยตนเอง  วิญญาณจิตติดตอสื่อสารกับโลกวัตถุ

โดยผานรางกาย  ถาคุณลองเอามือไปวางบนเตารอน ๆ คุณก็

จะตองกระชากมือขางน้ันกลับมาทันที เพราะเปนปฏิกริยาจาก

การรูสึกวาเตาน้ันรอนมาก  สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการที่วิญญาณจิต

ของคุณติดตอหรือสัมผัสกับโลกวัตถุโดยผานรางกายของคุณ
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น่ันเอง  ในทํานองเดียวกันวิญญาณจิตของเราก็ติดตอและ

สัมผัสกับพระเจาโดยผานทางจิตวิญญาณของมนุษยน่ันเอง  

พระเจาทรงเปนพระวิญญาณ ดังน้ันผูที่ปรารถนาจะมีสามัคคี

ธรรมกับพระเจาก็จะตองกระทําโดยผานทางจิตวิญญาณ

เทาน้ัน 

 

  ดวงอาทิตย  ดวงจันทร  ดวงดาวตางๆ  ลม และนํ้า ไม

สามารถจะบันดาลใหมนุษยมีชีวิตได มีแตพระเจาเทาน้ันที่

สามารถจะบันดาลใหมนุษยมีชีวิตขึ้นมาได  มนุษยทุกคน

สามารถจะสืบเสาะคนหาพงศพันธุของตนเองยอนกลับไป

จนถึงมนุษยคนแรกผูซึ่งไดรับชีวิตมาจากพระเจาได 

เพราะฉะน้ันเราทุกคนจึงไดรับชีวิตมาจากพระเจาดวยเชนกัน 

 

ปฐมกาล 2:15-17   พระเยโฮ

วาห์พระเจ้าจึงทรงนํามนุษย์

ไปอยู่ในสวนเอเดนให้ทาํและ

รักษาสวน  พระเยโฮวาห์ 
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พระเจ้าจึงทรงมีพระดํารัสส่ังมนุษย์น้ันว่า "บรรดาต้นไม้ทุก

อย่างในสวนเจ้ากนิได้ทั้งหมด  แต่ต้นไม้แห่งความรู้ดีและรู้ช่ัว

เจ้าอย่ากนิผลจากต้นน้ันเป็นอันขาด เพราะว่าเจ้ากนิในวันใด 

เจ้าจะตายแน่ในวันน้ัน"  

 

  ประการแรก เราไดเรียนรูวาพระเจาทรงติดตอสื่อสาร

กับมนุษย  พระเจาทรงสั่งอาดัมใหมีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ   

ประการที่สอง เน่ืองจากพระเจาทรงเปนเจาของทุกสิ่งสารพัด 

พระองคจึงทรงมีสิทธิอํานาจและมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะ

จํากัดขอบเขตใหแกสิ่งที่พระองคทรงสรางมาไดมีตนไมกี่ตน

ที่อาดัมสามารถจะนํามาเปนอาหารได?  คําตอบก็คือตนไมตน

อ่ืน ๆทุกตนรวมทั้งตนไมแหงชีวิตดวย  น่ีไมใชเร่ืองที่ 

อยุติธรรมหรือทําไดยากเลย  พระเจาทรงกําชับใหอาดัม

แสดงออกถึงการเชื่อฟงโดยการไมกินผลจากตนไมเพียงตน

เดียวเทาน้ัน 

 

  พระเจาตรัสวาโทษทัณฑสําหรับการไมเชื่อฟงน้ัน คือ
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ความตาย  พระองคทรงบอก อาดัมวาถาเขากินผลจากตนน้ัน

เขาจะตองตาย             อยางแนนอน  ความตายหมายถึงการแยก

จากกัน  ประการแรก เขาจะถูกแยกจากการมีความสัมพันธกับ

พระเจา  ประการที่สอง เขาจะตองตายฝายรางกายในที่สุด  ลอง

นึกถึงกิ่งไมที่หักออกจากตน  กิ่งไมน้ันเห่ียวเฉา แหงลง และ

ตายทันทีหรือเปลา? เปลาเลย ใบของมันยังคงเขียวอยูสองสาม

วัน แตกิ่งไมไดตายไปแลว กิ่งไมน้ันไมสามารถจะรับสิ่งจําเปน

ที่มันตองการเพื่อที่จะมีชีวิตอยูตอไปไดเพราะวามันไดถูกแยก

ออกจากตนเสียแลว   

 

  ถาอาดัมกินผลไมน้ัน เขาจะถูกตัดขาดจากพระเจาซึ่ง

เปนแหลงชีวิต เปนผูประทานชีวิต และเปนผูธํารงรักษาชีวิต

ของเขาไวทันที  ผลก็คือเขาจะตองตายฝายรางกายในวันใดวัน

หน่ึงเหมือนอยางที่กิ่งของตนไมจะตองแหงเห่ียวไปไมวันใดก็

วันหน่ึง   ประการที่สาม ความตายอยางน้ีหมายถึงการแยกจาก

พระเจาตลอดนิรันดร  เมื่อรางกายไมมีชีวิตแลวสวนที่เปนจิต 

วิญญาณของมนุษยก็ออกจากรางและไปสูสถานที่ที่นากลวั ซึ่ง
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เรียกวา “บึงไฟ”  น่ีคือ ความตายฝายจิตวิญญาณ   

  พระเจาทรงหมายความวาอยางไรสําหรับความตาย

ชนิดน้ี พระองคหมายความวาอาดัมจะตองถูกแยกจากการมี

ความสัมพันธกับพระเจา  ผลที่เกิดขึ้นก็คือ รางกายของเขา

จะตองตายในที่สุด และวิญญาณจิตของเขาจะถูกแยกจาก 

พระเจาใหไปอยูในบึงไฟตลอดไปเปนนิตย  พระเจาทรงสั่ง 

อาดัมไวอยางชัดเจนในสิ่งที่เขาจะตองไมกระทํา มิฉะน้ันเขา

จะตองตายอยางแนนอน   

 

ปฐมกาล 2:20  อาดัมได้ต้ังช่ือบรรดาสัตว์ใช้งาน บรรดานกใน

อากาศ และบรรดาสัตว์ในทุ่งนา แต่ว่าสําหรับอาดัมยังไม่พบผู้

อุปถมัภ์  

  ตรงจุดน้ีเราไดเรียนรูวาชื่อของมนุษยคนแรก คืออาดัม  

การเนรมิตสรางของพระเจาน้ันไมไดหยุดอยูแคการสรางอาดัม   

สิ่งที่พระองคทรงเนรมิตสรางเปนสิ่งสุดทายน้ันคือการสราง

ผูหญิงคนหน่ึงสําหรับอาดัพระเจาทรงกระทําใหอาดัมหลับ

สนิท พระองคทรงชักกระดูกซี่โครงอันหน่ึงออกจากสีขางของ
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เขาและไดสรางผูหญิงจากกระดูกซี่โครงน้ันใหแกเขา   

ปฐมกาล 2:23-24   อาดัมจึงว่า "บัดน้ี น่ีเป็นกระดูกจากกระดูก

ของเรา และเน้ือจากเน้ือของเรา จะต้องเรียกเธอว่าหญิง 

เพราะว่าหญงิน้ีออกมาจากชาย เหตุฉะน้ันผู้ชายจะจากบิดา

มารดาของเขา จะไปผกูพนัอยู่กบัภรรยา และเขาทัง้สองจะเป็น

เน้ืออันเดียวกัน"     

 

  ถอยคําเหลาน้ีเปนถอยคําแรกของมนุษยที่ไดมีการ

บันทึกไวและเปนถอยคําที่กลาวถึงความปติยินดีใน

ความสัมพันธที่เกิดจากการสมรขอเท็จจริงที่วาผูชายตองการ

ผูหญิงน้ันเปนเร่ืองสําคัญในการที่จะเขาใจถึงคุณคาของผูหญิง 

ดังน้ันการสมรสกับเพศตรงขามจึงถือเปนพื้นฐานของ

ครอบครัวและสังคมทุกแหงที่ถูกตองตามครรลองครองธรรม   

อาดัมไดต้ังชื่อภรรยาของเขาวา เอวา 

 

ปฐมกาล 2:25  เขาทัง้สองยงัเปลือยกายอยู่ ผู้ชายและภรรยา

ของเขายังไม่มีความอาย     
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     ผูชายกับผูหญิง ทั้งสอง

ตางก็เปลือยกายโดยไมรูสึก

วานาละอายหรือ

ตะขิดตะขวงใจเลย  ถา

เหตุการณน้ันมาเกิดขึ้นใน

ปจจุบันน้ีก็คงจะเปนเร่ืองที่นาตกตะลึงและนาอับอายอยาง

ที่สุด   ในบทตอไปเราจะเห็นวาทําไมสถานการณเชนน้ีจึงไม

สามารถจะเกิดขึ้นในปจจุบัน  มีบางสิ่งไดเกิดขึ้นกับโลกอัน

มหัศจรรยที่พระเจาทรงสรางขึ้น   

 

สงครามในสวรรค์ 

 

 เราเรียนรูไดจากสวนอ่ืน ๆในพระคัมภีรวาพระเจา

ทรงสรางอาณาจักรฝายจิตวิญญาณกอนที่พระองคจะเนรมิต

สรางจักรวาลที่เปนวัตถุภายใน 6 วัน  พระเจาซึ่งเปน 

พระวิญญาณไดทรงสรางวิญญาณอ่ืน ๆที่เรียกวา ทูตสวรรค 
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อีกเปนอันมาก  ทูตสวรรคเหลาน้ีไมมีรางกายวัตถุเหมือน

มนุษย ดังน้ันจึงไมมีความตองการทางดานรางกายอยางที่

มนุษยมี (เชน ความหิว การกระหายนํ้า การนอน เปนตน)  พวก

น้ีสามารถที่จะที่ไปที่ใดก็ไดตามใจปรารถนา  จํานวนของทูต

สวรรรคที่พระเจาทรงสรางน้ันก็เหลือคณานับเลยทีเดียว  เรา

เรียนรูจากพระคัมภีรวาทูตสวรรคมีฤทธิ์อํานาจมาก 

 

 พระเจาทรงสรางทูตสวรรคเพื่อใหอยูกับพระองค ให

รักพระองค ใหสรรเสริญและปรนนิบัติรับใชพระองค   สวรรค

เปนสถานที่พิเศษซึ่งพระเจาและทูตสวรรคสถิตอยู  พระองค

ไมไดสรางทูตสวรรคใหเหมือนกันทั้งหมด  บางก็สวยงามและ

ฉลาดกวาทูตสวรรคอ่ืน ๆ  พระคัมภีรบอกใหเราทราบวาเมื่อ

พระเจาทรงสรางทูตสวรรคน้ันลูซิเฟอรเปนทูตสวรรคที่

สวยงามที่สุด มีฤทธิ์อํานาจมากที่สุด และฉลาดที่สุดใน

ทามกลางพวกทูตสวรรคดวยกัน        ลูซีเฟอรเหนือกวา 

ทูตสวรรคอ่ืน ๆทั้งหมดทั้งในดานความรูและสติปญญา และ

ในดานฤทธิ์อํานาจและสิทธอํิานาจ  ดูเหมือนวางานของ 
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ลูซิเฟอรน้ันทําใหเขาตองอยูตอเบื้องพระพักตรพระเจา

ตลอดเวลา   ทูตสวรรคทั้งหมดตางก็เฝามองและชื่นชมยินดี

ขณะที่พระเจาทรงเนรมิตสรางจักรวาลภายใน 6 วันน้ัน             

 

 เมื่อถึงเวลาหน่ึงหลังจากที่พระเจาทรงใหอาดัมและ 

เอวาอยูใน     สวนเอเดน ลูซิเฟอรก็เกิดเยอหยิ่งในความงดงาม 

สติปญญาและฐานะของตัวเอง  มันรูสึกอิจฉาพระเจาที่ทรง

ไดรับพระเกียรติยศทุกอยาง มันจึงชักชวนทูตสวรรคจํานวน

หน่ึงในสามใหรวมกอการกบฏกับมัน และทําสงครามกับ   

พระเจาเพื่อจะครอบครองตําแหนงของพระเจาในฐานะผู

ครอบครองเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง  แตพระเจาผูทรงฤทธานุ-

ภาพทุกประการและทรงรอบรูทุกสิ่งสารพัดไดปลดทูตสวรรค

เหลาน้ีออกจากตําแแหนงผูปรนนิบัติรับใชพระองคและทิ้ง

พวกมันลงมายังแผนดินโลก  ชื่อของลูซิเฟอรไดถูกเปลี่ยนเปน

ซาตาน   และทุกวันน้ีมีหลายคนที่เรียกมันวาพญามาร  เหลาทูต

สวรรคที่ยอมติดตามซาตานก็กลายเปนทูตสวรรคที่ชั่วรายและ

ถูกเรียกวาผีปศาจในปจจุบันพระเจาไดทรงสรางสถานที่เฉพาะ
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แหงหน่ึงที่เรียกวา       บึงไฟ ซึ่งจะเปนจุดหมายปลายทาง

สุดทายสําหรับซาตานและพวกผีปศาจของมัน  ในไมชาพวก

มันจะตองมาอยูในสถานที่ที่นาสะพึงกลัวแหงน้ีตลอดไปเปน

นิตย แตในขณะน้ีพวกมันยังอาศัยอยูในอาณาจักรแหงจิต

วิญญาณบนโลกน่ีเอง 

 

  ซาตานตอสูกับพระเจาบนแผนดินโลกน้ี  ซาตานและ

พวกผีปศาจของมันเกลียดชังพระเจาและเกลียดทุกสิ่งที่พระเจา

ทรงรัก  พระเจามีความรักที่ยิ่งใหญตอมนุษย ดังน้ันซาตานจึง

เกลียดมนุษยมากกวาใครทั้งหมด  ในบทเรียนตอไปเราจะเห็น

วาไมนานนักซาตานก็ลอลวงมนุษยจากการติดตามพระเจา  ผล

ที่เกิดข้ึนเปนสาเหตุของการทุกขทรมาน  ความเจ็บปวด  ความ

ปวดราว และการตอสูด้ินรนในชีวิตที่เราตองเผชิญอยูทุกวันน้ี   

 

  โลกของเราในทุกวันน้ีเต็มไปดวยการฝาฝนกฎหมาย  

อาชญากรรม  การไรศีลธรรม  การมีชู  ยาเสพติด  การเมาเหลา  

การโกหก  การลักขโมย  การคดโกง  ความโลภ  การละโมบ
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อยากไดของของผูอ่ืน  การฆาตกรรม และความชั่วทุกอยาง   

โลกของเราไมไดเปนเชนน้ีเสมอมา มีอยูชวงระยะเวลาหน่ึงที่

โลกสมบูรณพรอม มีอยูชวงเวลาหน่ึงที่ไมมีพฤติกรรมของการ

ใชความรุนแรงหรือความชั่วแมแตคร้ังเดียวบนแผนดินโลกน้ี 

ซึ่งที่จริงไมเคยมีการทําชั่วเลยดวยซ้ํา  แผนดินโลกสมบูรณ

พรอมทุกประการ   อาดัมและเอวารูจักแตการปรองดองกัน 

สันติสุข ความรักและความยินดี  การสมบูรณพรอมปกคลุม

และครอบครองไปทุกที่ แตมีบางสิ่งเกิดขึ้น อะไรที่มาทําลาย

ความสมบูรณและกอใหเกิดความพินาศและการฝาฝน

กฎหมายบนแผนดินโลก?  อะไรทําใหใจมนุษยเสื่อมทรามไป?  

เราจะไดคนพบในบทเรียนของเราในบทตอไป 
 

คําถามบทที่ 2 

 

 

 

1. พระเจาทรงหามอดัมกินผลไมจากตนไมกี่ตน  

 ก) 0      ข) 1             ค) 2      ง) 3 

กรุณาสงอีเมลพรอมชื่อ นามสกุลและ 

คําตอบมาที่ info@vfmsea.com 
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2. พระเจาตรัสกับอดัมวาอยางไรหากเขากินผลไมจากตนไม 

    น้ัน 

 ก) เขาจะตาย  ข) เขาจะมีชีวิตนิรันดร  

 ค) ไมมีอะไรเกิดขึ้น 

 

3. เมื่อพระเจาตรัสกับอดัมวาเขาจะตองตาย พระองคทรง 

    หมายถึงความตายในสามขอใดตอไปน้ี (เลือกสามขอ) 

        ก) เขาจะถูกแยกจากการมีความสัมพันธกับพระเจา 

        ข) เขาจะตายในฝายรางกาย 

        ค) เขาจะถูกแยกจากพระเจาใหไปอยูในบึงไฟนรกเปน 

         เวลาสวนหน่ึงหลังจากน้ัน เขาจะไดไปเกิดใหม 

        ง) เขาจะถูกแยกจากพระเจาใหไปอยูในบึงไฟนรก 

            ตลอดไป 

 

4. ใครเปนคนสรางวิญญาณทั้งหลาย    

 ก) ไมมีใคร          ข) พระเจา  ค) ลูซิเฟอร 
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5. พระเจาทรงสรางวิญญาณดีบาง ชั่วบางใชหรือไม  

 ก) ใช  ข) ไมใช 

 

6. ทูตสวรรคที่สวยและฉลาดที่สุดที่พระเจาทรงสรางคือใคร 

 ก) อดัม      ข) ลูซิเฟอร  ค) พระเยซู 

 

7. ลูซิเฟอรไดทําสิ่งใด 

 ก) เชื่อฟงและปฏิบัติตามพระเจา 

 ข) กบฏและทําสงครามกับพระเจา 

 ค) สรางบึงไฟแลวไปอยูที่น่ัน 

 

8. สถานที่ใดที่พระเจาไดทรงเตรียมไวเพื่อลงโทษลูซิเฟอรและ 

    พวกของเขา 

 ก) สวรรค  ข) โลก        ค) บึงไฟนรก 

 

9. ลูซิเฟอรเปลี่ยนชื่อเปนอะไร  

 ก) อดัม  ข) พระเยซู ค) ซาตาน 


	สงครามในสวรรค์

