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ตราบใดที่คุณไมนาํเรื่องเหลานี้ไปจาํหนาย



ใครเปนคนสรางเรา? พระคัมภีรพระวจนะของพระเจา 

บอกเราสายพันธุมนุษยเกิดข้ึนไดอยางไร นานหลายปกอน 

พระเจาไดสรางมนุษยคนแรก



และไดตั้งชื่อเขาวา อดัม พระเจาสรางอดัมจาก ธุลีดิน 

พระเจาไดใสลมหายใจเขาอดัม



กอนที่พระเจาสรางอดัม พระองคไดสรางโลกที่สวยงามเต็ม

ไปดวยสิ่งที่สวยงามมากมาย พระเจาไดสรางเนินเขา ทุง

หญา จากนั้นก็สวนดอกไมที่มีกลิ่นหอม และตนไมสูงๆ 

นกที่มีเสียงไพเราะ และ ผึ้ง กลุมปลาวาฬ หอยทาก 

พระเจาไดสรางทุกอยาง



เริ่มแรกกอนที่พระเจาจะสรางทุกอยาง 

โนโลกนี้ไมมีอะไรนอกจากพระเจา 

ไมมีมนุษย ไมสถานที่ หรือ สิ่งของ 

ทุกอยางวางเปลาไมมีอะไร 

ไมมีแสงสวางและไมมี

ความมืด 

ไมมีข้ึนและไมมีลง 

ไมมีเม่ือวานนี้ไมมีพรุงนี้ 

มีแตพระเจาผูผูเดียวผูซ่ึงเปน

การเริ่มตนของทุกอยาง 

หลังจากนั้นพระเจาก็สรางสิ่งตางๆ



เริ่มแรกพระเจาไดสรางสวรรคและแผนดินโลก



และแผนดินโลกในอดีตปราศจาก

รูปทรงและวางเปลา 

และความมืดอยูในความลึก



หลังจากนั้นพระเจา 

พูดวา “จงเกิด

ความสวาง” 



และความสวางก็เกิดข้ึน พระเจาเรียกความสวางนั้นวา วัน

และความมืดนั้นวา กลางคืน มีเวลาเย็น 

และเวลาเชาเปนวันแรก



วันที่สอง พระเจา บอกวา จงมีภาคพื้นในระหวาง น้ํา 

และแยกน้ําออกจากกัน พระเจาทรงสรางภาคพ้ืนนั้นข้ึน 

แลวทรงแยกน้ําที่อยูใตภาคพ้ืนนั้นข้ึนแลวทรงแยกน้ําที่อยู

ใตภาคพ้ืนน้ําออกจากน้ําที่อยูเหนือภาคพ้ืน ในวันที่ สาม 

พระเจา “ที่แหงจงปรากฏข้ึน มันก็เปนดังนั้น”



พระเจา ตรัสวาให จงเกิดพืช และดอกไม 

พุมไม และตนไมข้ึน และ 

ก็เปนดังนั้น.และมีเวลาเย็น 

และเวลาเชาในวันที่ สาม



หลังจากนั้น พระเจาสราง พระอาทิตย และดวงจันทร ซ่ึง

เต็มไปดวยดวงดาวมากมายไมมีใครนับได 

และก็มีเวลาเย็นและเวลาเชาในวันที่ 

สี่



ตอมา พระเจา ทรงสรางสัตว

ทะเล นกนานาชนิด ในวันที่ 

หา พระเจาสราง สัตว 

ทะเลขนาดใหญ 

สัตวทะเลขนาดเล็ก, 

นกกระจอกเทศ พระเจาสราง

ปลาตามชนิดของมันจนเต็ม

ทะเล และนกตามชนิดของมัน

เพื่อใหมีลูกดกจนเต็มแผนดิน 

เต็มทองฟา และก็มีเวลาเย็นและ

เวลาเชาในวันที่ หา



หลังจากนั้น พระเจาก็ตรัสอีกวา แผนดินจงเกิดสัตวข้ึน

ตามชนิดของมัน ไดแกสัตวใชงาน สัตวที่เลื้อยคลานตาม

ชนิด และสัตวปา ตามชนิดของมัน คือ ชางปา หมี ลิงซน 

จระเขตัวใหญ หนอน ยีราฟคอยาว แมวปา สัตวทุกชนิด

ถูกสรางโดยพระเจาในวันนี้



และก็มีเวลาเย็นและเวลาเชาในวันที่ หก



พระเจาไดสรางอีกอยางหนึ่งข้ึนในวันที่ หก ซ่ึงเปนสิ่ง

พิเศษมาก ทุกอยางที่พระเจาไดสรางไวนั้นพรอมแลว

สําหรับมนุษย เชน

อาหารในสวนและสัตวตางๆ

ที่จะรับใชพวกเขา

พระเจาตรัสวา



“ใหมีมนุษยตามพระฉายาของเรา

ขอใหเขาเปนเจาของทุกสิ่งทุกอยางบนโลกนี้

ดังนั้น พระเจาไดสรางมนุษยข้ึน

ตามพระฉายาของพระองค

ในพระฉายาของพระเจา

มนุษยคนแรกก็ถูกสราง



พระเจาตรัสกับอดัมวา 

“เจามีอิสระที่จะกินผลจา

กตนใดๆในสวนนี้ก็ได 

แตเจาตองไมกินผล

จากตนไมรูดีรูชั่ว 

เพราะถาเจากินผ

ลของมันเม่ือใด 

เจาจะตายแนนอน”



และพระเจาตรัสวา “ไมควรใหผูชายอยูคนเดียว” พระเจา

ไดทรงปนสัตวและนกทุกชนิดข้ึนจากดิน

พระองคทรงนํามายังผูชายผูนั้นเพ่ือดูวา

เขาจะเรียกมันวาอะไร สัตวเหลานั้น



ก็ไดชื่อตามที่เขาเรียก อดัมจะตองฉลาด

ในการตั้งชื่อสัตวตางๆอยางแนนอน

แตถึงแมวาจะมีนกนานาชนิด

และสัตวตางๆ

แตอดัมก็ยังไมมีคูอุปถัมถที่เหมาะสม



พระเจาใหอดัมหลับสนิท จากนั้น

ทรงชักกระดูกซ่ีโครงของเขาออกมา

ซ่ีหนึ่งและทรงปดเนื้อใหสนิท

เหมือนเดิม



ผูหญิงที่พระเจาไดสรางเหมาะที่จะเปนคู

อุปถัมถกับอดัม

เปนอยางมาก



พระเจาสรางทุกอยางใน หกวัน หลังจากนั้นพระเจา

กอ็วยพรวันที่เจ็ดและตั้งใหเปนวันหยุดพักผอน 

ในสวน เอเดน อดัม และภรรยาของเขาเอวา 

เปนคูที่มีความสุขที่สุดและ



เชื่อฟงพระเจาเปนอยางมาก 

พระเจาคือจอมเจานาย 

เปนผูจัดเตรียม 

และเปนเพ่ือนของพวกเขา



เมื่อพระเจาไดสรางทุกอยางเสร็จแลว

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

ปฐมกาล 1-2 

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



ตอนจบ



เรื่องราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกบัพระเจาที่แสนดี 

พระเจาผูซ่ึงสรางเรา และพระเจาตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําสิ่งไมดีมากมาย ซ่ึงพระองคเรียกสิ่งไมดีนั้นวา 

ความบาป ผลของความบาปคือ ความตาย, 

แตพระเจารักเราอยางมาก 

พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ชื่อวา พระเยซู 

เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน

หลังจากที่พระเยซู 

ตายแลวก็ กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเชื่อในพระเยซูดวยใจ 

และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปากเพ่ือขอการยกโทษบาปทีไ่ด

ทํามาทั้งหมด 

พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิตอยูในตัวเรา 

และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป



ถาเราเชื่อในความจริงนี้ ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปนี้

พระเยซูทีร่ัก ผม/ดิฉัน เชื่อวา พระเยซูเปนพระเจา 

และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกนี้เพ่ือมมาตายแทนบาปของ 

ผม/ดิฉัน และตอนนี้พระองคก็ยังมีชีวิตอยู 

ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต 

ของ ผม/ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปทั้งหมดของ 

ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนนี้ และวันหนึ่ง ผม/ดิฉัน 

จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ที่จะเชื่อฟง 

พระองค และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
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