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จงลุกขึ้น ... ฉายแสง 

บันทึกแหงความทรงจํา 

วันที่เทศนา : 1 พฤษภาคม 2016 

 

ขอพระคัมภีร ปฐมกาล บทที่ 1 - 3 

 สามบทแรก ของพระธรรมปฐมกาลไดบันทึกเหตุการณสําคัญท่ีมนุษย ทุกยุคทุกสมัย

จะตองเรียนรู เปนรากฐานความจริงท่ีจะเรียนรูตนกําเนิดของทุกสิ่ง  ไมวา จักรวาล ชี วิต 

ครอบครัว พระพร ความบาป ฯลฯ 

 

I. ปฐมกาล บทที่ 1 

• พระเจา พระผูสราง: จักรวาล 

“ในปฐมกาลพระเจาทรงสรางทุกสิ่งในฟาสวรรคและโลก” (ปฐมกาล 1: 1) 

“In the beginning God created the heaven and the earth.” (Genesis 1: 1) 

 คําวาพระเจาท่ีนํามาใชในพระคริสตธรรมคัมภีรคือ Ellohim แปลวา ผูทรงพลัง และคําท่ี

สนใจอีกคําหนึ่ง "สราง" หมายถึง การสรางในรูปของการเนรมิต  คือโดยคําตรัสแหงการ เนรมิต

สรางจากไมมีใหมีขึ้น 

• พระเจา พระผูสราง: มนุษย 

 มนุษยไมใชผลผลิตจากความบังเอิญแตพระเจาทรงสราง 

“ดังนั้นพระเจาไดทรงสรางมนุษยตามพระฉายของพระองค ตามพระฉายของพระเจานั้น 

พระองคทรงสรางพวกเขาขึ้น พระองคทรงสรางท้ังผูชายและผูหญิง” (ปฐมกาล 1: 27) 

“So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female 

created he them.” (Genesis 1: 27) 

• พระเจาเปนแหลงพระพร 

“พระเจาทรงอวยพรพวกเขาและตรัสวา จงมีลูกเต็มบานมีหลานเต็มเมืองและทวีจํานวนขึ้นเต็ม

โลก และจงมีอํานาจเหนือแผนดิน จงครอบครองปลาในทะเล นกในอากาศ และสัตวท่ีเล้ือย

คลาน” (ปฐมกาล 1: 28) 
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“And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the 

earth, and subdue it: and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, 

and over every living thing that moveth upon the earth.” (Genesis 1: 28) 

 

II. ปฐมกาล บทที่ 2 

• รายละเอียดการสรางมนุษย 

“แลวพระเจาพระยาหเวหทรงปนมนุษยจากธุลีดิน และทรงระบายลมหายใจแหงชีวิตเขาไปทาง

จมูกของเขามนุษยจึงมีชีวิต” (ปฐมกาล 2: 7) 

“And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the 

breath of life; and man became a living soul.” (Genesis 2: 7) 

 

“แลวพระเจาพระยาหเวหตรัสวา “ไมควรใหชายผูนี้จะอยูคนเดียว เราจะสรางผูอุปถัมภท่ี

เหมาะสมเทาเทียมกับเขา” ... พระเจาพระยาหเวหจึงทรงบันดาลใหชายนั้นหลับสนิท จากนั้น

ทรงชักกระดูกซี่โครงเขาออกมาซี่หนึ่ง และทรงปดเนื้อใหสนิทเขาดังเดิม แลวพระเจาทรงสราง

ผูหญิงขึ้นจากกระดูกซี่โครงท่ีพระองคทรงนําออกมาจากชายนั้น และพานางมาหาเขา”  

(ปฐมกาล 2: 18, 21 – 22) 

“And the LORD God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an 

help meet for him. ... And the LORD God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he 

slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof;  And the rib, which 

the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.” 

(Genesis 2: 18, 21 – 22) 

• ความรับผิดชอบแรก: คนตนเรือน 

“พระเจาพระยาหเวหกําหนดใหชายผูนั้นอยูในสวนเอเดน ใหเขาทํางานและดูแลสวนนั้น” 

(ปฐมกาล 2: 15) 

“And the LORD God took the man, and put him into the Garden of Eden to dress it and to 

keep it.” (Genesis 2: 15) 

 



3 

• คําสั่งแรก: จงเช่ือฟง 

“พระเจาพระยาหเวหทรงบัญชาเขาไววา เจามีอิสระท่ีจะกินผลจากตนใดๆ ในสวนก็ได แตเจา

ตองไมกินผลจากตนแหงการรูดีรูชั่ว เพราะถาเจากินผลของมันเมื่อใด เจาจะตายแนนอน”  

(ปฐมกาล 2: 16 – 17) 

“And the LORD God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest 

freely eat:  But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the 

day that thou eatest thereof thou shalt surely die.” (Genesis 2: 16 – 17) 

 

III. ปฐมกาล บทที่ 3 

 ในบทท่ี 3 ทุกสิ่งเปล่ียนแปลงเหมือน เปล่ียนฉาก จากความสุข สดชื่นไดกลับกลายเปน

ความอึมครึม ความหวาดกลัว จากว่ิงเขาหาพระเจากลับกลายเปนว่ิงหนีซอนตัวจากพระเจา จาก

ชีวิตกลายเปนความตาย 

• แพกาารทดลอง: ไมเช่ือฟง 

“งูนั้นเปนสัตวท่ีมีเลหเหล่ียมมากกวาสัตวปาท้ังหลายท่ีพระเจาพระยาหเวหทรงสรางขึ้น มันถาม

หญิงนั้นวา พระเจาตรัสจริงๆ หรือวา เจาตองไมกินผลจากตนใดๆ ในสวนนี้ หญิงนั้นตอบงูวา 

พวกเรากินผลของทุกตนในสวนได แตพระเจาตรัสจริงๆ วา เจาจะตองไมกินผลของตนไมท่ีอยู

กลางสวน และเจาตองไมแตะตองมัน มิฉะนั้นเจาจะตาย งูบอกหญิงนั้นวา เจาจะไมตายแนนอน

เพราะพระเจาทรงทราบวาเมื่อใดท่ีเจากินผลไมนั้น เจาจะตาสวางขึ้นและเปนเหมือนพระเจา คือ 

รูผิดชอบชั่วดี เมื่อหญิงนั้นเห็นวาผลนั้นดี เหมาะเปนอาหาร และยังงามนาดู ท้ังนาพึงปรารถนา

เพราะจะชวยใหเกิดปญญา นางจึงนําผลไมนั้นมากินและใหสามีท่ีอยูกับนาง และเขาก็กิน แลว

เขาท้ังสองก็ตาสวางและตระหนักวาตนเองเปลือยกายอยู จึงเอาใบมะเดื่อมาเย็บเปนเคร่ืองปกปด

รางกาย” (ปฐมกาล 3: 1 – 7) 

“Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the LORD God had made. 

And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden?  

And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden: But of 

the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, 

neither shall ye touch it, lest ye die.  And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely 
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die:  For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye 

shall be as gods, knowing good and evil.  And when the woman saw that the tree was good for 

food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took 

of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her; and he did eat.  And 

the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked; and they sewed fig 

leaves together, and made themselves aprons.” (Genesis 3: 1 – 7) 

• สามัคคีธรรมแตกสลาย: แยกกับพระเจา 

“เย็นวันนั้นเขาท้ังสองไดยินเสียงพระเจาพระยาหเวหทรงดําเนินอยูในสวน จึงหลบซอนตัวอยู

ในพุมไมใหพนจากพระองค” (ปฐมกาล 3: 8) 

“And they heard the voice of the LORD God walking in the garden in the cool of the day: and 

Adam and his wife hid themselves from the presence of the LORD God amongst the trees of 

the garden.” (Genesis 3: 8) 

• พระเจาตามหา: ความรักของพระเจาตามหามนุษย 

“พระเจาพระยาหเวหตรัสเรียกหาชายนั้นวา เจาอยูท่ีไหน?” (ปฐมกาล 3: 9) 

“And the LORD God called unto Adam, and said unto him, Where art thou?” (Genesis 3: 9) 

• พระสัญญาพระผูชวย: ทําลายอํานาจบาปและการปกครองของมาร 

“เราจะใหเจากับหญิงผูนั้นเปนศัตรูกัน แมเชื้อสายของเจาและเชื้อสายของนางก็เชนเดียวกัน เขา

จะทําใหหัวของเจาฟกช้ํา และเจาจะฉกสนเทาของเขา” (ปฐมกาล 3: 15) 

“I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring; 

he shall bruise your head, and you shall bruise his heel.” (Genesis 3: 15) 

 พระเยซูคริสตคือเชื้อสายของหญิงท่ีเขามาเพื่อทําลายกิจการงานของมาร เพื่อนําเรากลับ 

และฟนฟูความสัมพันธกับพระเจา วันนี้พระองคตามหาและเรียกผูหลงหายใหเขามาหาพระองค 

พระองคจะทรงเปล่ียนความชอบธรรมของเราท่ีทําขึ้นมาเอง ท่ีเปนเหมือน ใบไมท่ีนํามาปกปด

ความอายไมมิด พระเยซูพลีชีวิตเพื่อประทานชุดปกปดความนาอายนั้น 

 วันนี้เราเปล่ียนจากความเศราโศกใหกลายเปนวันแหงความชื่นชมยินดี 

 


