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ประวติัศาสตร์การทรงไถ่ใน ปฐมกาล บทที่ 1 

อิสยาห์ 46:9-10 ‘จงจาํส่ิงท่ีล่วงเลยมานานแลว้ เพราะเราเป็นพระเจา้ และไม่มีผูอ่ื้นอีก เราเป็นพระเจา้ และไม่มีใครเป็นเหมือน

เรา ผูแ้จง้ตอนจบใหท้ราบตั้งแต่เร่ิมตน้ และแจง้ส่ิงท่ียงัไม่ไดท้าํนั้นใหท้ราบตั้งแต่อดีตกาล ทั้งกล่าววา่ ‘แผนงานของเราจะย ัง่ยนื 

และเราจะทาํทุกส่ิงตามความประสงคข์องเรา’ 

*  บทนํา : เราสามารถมองเห็น ปฐมกาล บทท่ี 1 ได้อย่างไร? 

อยา่งแรก เราสามารถมองเห็นไดเ้ม่ือเราเปิดพระคมัภีร์ใน ปฐมกาล บทท่ี 1 

ปฐมกาล บทท่ี 1 คือบทแรกท่ีแนะนาํพระคมัภีร์ทั้งเล่ม 

ดว้ยเหตุน้ี การเปล่ียนมุมมองต่อพระคมัภีร์ทั้งเล่มข้ึนอยูก่บัมุมมองของคุณท่ีมีต่อ ปฐมกาล บทท่ี 1 

เราสามารถเขา้ใจเก่ียวกบัปฐมกาล บทท่ี 1 ไดด้ว้ยสามวิธีการท่ีแตกต่างกนั 

(1)  เร่ืองราวแห่งการทรงสร้าง 

วนัท่ี 1 วนัท่ี 2 วนัท่ี 3 วนัท่ี 4 วนัท่ี 5 วนัท่ี 6 วนัท่ี 7 

ความสว่าง นํ้าเหนือ

ภาคพ้ืน 

แผน่ดิน ดวงอาทิตย ์ ฝงูนก มนุษย ์

หยดุพกั 
ความมืด นํ้าใตภ้าคพ้ืน ทะเล ดวงดาว 

ดวงจนัทร์ 

ฝงูปลา สตัวใ์ชง้าน 

 

เม่ือเราสงัเกตเร่ืองน้ีทาํใหมี้คาํถามเกิดข้ึนหลายคาํถาม 

- ทาํไมจึงจาํเป็นตอ้งมีวนัท่ี 7? (สรรพส่ิงสามารถถูกสร้างไดภ้ายใน 1 วินาที) 

- ความสว่างของวนัท่ี 1 แตกต่างอยา่งไรกบัวนัท่ี 4? 

- ทาํไมในวนัท่ี 2 จึงไม่มีคาํตรัสว่า “ทรงเห็นทุกอยา่งวา่ดี”?  

- เวลาถูกสร้างในวนัท่ี 4 แลว้อะไรคือมาตรฐานของเกณฑว์ดัสาํหรับวนัท่ี 1 ถึงวนัท่ี 3? 

- ทาํไมเวลาเยน็ถึงมาก่อนเวลาเชา้? 

ส่ิงท่ีเรามองเห็นคือ ปฐมกาล บทท่ี 1 นั้นมีรายละเอียดมากยิ่งกวา่การทรงสร้างสรรพส่ิงท่ีมองเห็นในจกัรวาลน้ี 

(2) การย่อพระคัมภีร์ท้ังเล่มมาไว้ในบทเดียว 

ศิษยาภิบาลอาวโุส อบัราฮมั ปาร์ค ไดก้ล่าวไวว้า่... 
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เน่ืองจากไม่เข้าใจ ปฐมกาล บทท่ี 1 ปฐมกาลท้ังเล่มจึงออกมา และเน่ืองจากไม่เข้าใจปฐมกาล พระคมัภีร์ท้ังเล่มจึงออกมา 

กล่าวแบบง่ายคือ ความหมายของประวติัศาสตร์การทรงไถ่ทั้งหมดอยูใ่น ปฐมกาล บทท่ี 1 

 

ปฐมกาล 1  ปฐมกาล    พระคมัภีร์ 

 

 วนัท่ี 1 วนัท่ี 2 วนัท่ี 3 วนัท่ี 4 วนัท่ี 5 วนัท่ี 6 วนัท่ี 7 

ปฐมกาล 1 

ความสว่าง นํ้าเหนือ

ภาคพ้ืน 

แผน่ดิน ดวงอาทิตย ์ ฝงูนก มนุษย ์

หยดุพกั 
ความมืด นํ้าใต้

ภาคพ้ืน 

ทะเล ดวงดาว 

ดวงจนัทร์ 

ฝงูปลา สตัวท่ี์มีชีวิต 

ปฐมกาล 
4/ อาแบล 5/ เอโนค 6/ โนอาห์ 17/ อิสอคั 25/ ยาโคบ 37/ โยเซฟ  

คาอิน ประชาชน ประชาชน อิชมาเอล เอซาว บุตรชาย 11 คน  

พระคมัภีร์ 
อาดมั 

กคศ.4114 

โนอาห์ 

กคศ.3058 

อบัราฮมั 

กคศ.2166 

ดาวิด 

กคศ.1040 

พระเยซู 

กคศ.4 
 ยคุพนัปี 

(2 เปโตร 3:8) 1 วนั = 1000 ปี 

(3)  ปฐมกาล บทท่ี 1 ช้ีถึงพระเยซูคริสต์ 

(ยอห์น 5:39) พวกท่านคน้ดูในพระคมัภีร์เพราะท่านคิดวา่ในนั้นมีชีวิตนิรันดร์ และพระคมัภีร์นั้นเองเป็นพยานใหก้บัเรา 

(มทัธิว 13:35) ทั้งน้ีเพ่ือจะใหส้าํเร็จตามพระวจนะท่ีกล่าวโดยผูเ้ผยพระวจนะว่า “เราจะอา้ปากกล่าวอุปมา เราจะกล่าวขอ้ความ 

ซ่ึงปิดซ่อนไวต้ั้งแต่เร่ิมสร้างโลก” 

 วนัท่ี 1 วนัท่ี 2 วนัท่ี 3 วนัท่ี 4 วนัท่ี 5 วนัท่ี 6 วนัท่ี 7 

ปฐมกาล 1 
(ปฐก.1:1) 

ในปฐมกาลพระเจา้

ทรงสร้างฟ้าสวรรค์

และแผน่ดินโลก 

ความสว่าง นํ้าเหนือ

ภาคพ้ืน 

แผน่ดิน ดวงอาทิตย ์ ฝงูนก มนุษย ์

หยดุพกั 

สะบาโต ความมืด นํ้าใต้

ภาคพ้ืน 

ทะเล ดวงดาว 

ดวงจนัทร์ 

ฝงูปลา สตัวท่ี์มีชีวิต 

พระเยซู 
(ยน. 1:1) 

ในปฐมกาลพระวาทะ

ทรงดาํรงอยู ่

ยน.1:4 

ความสวา่งแห่ง

ชีวิต 

ยน.2 

นํ้าเป็นเหลา้องุ่น 

ยน.4:10 

นํ้าแห่งชีวิต 

ยน.3:3 

บงัเกิดใหม่ 
พระพรของกายท่ีเปล่ียนใหม่ 

(มธ.12:8) 

“เพราะวา่บุตร

มนุษยเ์ป็นเจา้

เป็นนายเหนือ

วนัสะบาโต” 
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* การจําแลงพระกายท่ีปรากฎใน ปฐมกาล บทท่ี 1 

เหตุการณ์ท่ีสําคัญมากท่ีสุดในช่วงเวลาอวสานคือการเสด็จมาคร้ังท่ี 2 กบักายท่ีเปลีย่นใหม่ 

  ตน้ไมแ้ห่งชีวิต     กายท่ีเปล่ียนใหม่ 

อาดมั            สวรรค์ 

  ตน้แห่งการรู้ดีรู้ชัว่  ความบาปและการตาย กางเขนและการเป็นข้ึนจากตาย 

พระเยซูเสด็จมาเพ่ือร้ือฟ้ืนพระพรของกายท่ีเปลีย่นใหม่ท่ีสูญหายไปให้กลบัคืนมา 

(ยอห์น 8:51) เราบอกความจริงกบัพวกท่านว่า ถา้ใครประพฤติตามคาํสอนของเรา คนนั้นจะไม่ประสบความตายเลย 

(ยอห์น 11:25-26) พระเยซูตรัสกบันางว่า “เราเป็นชีวิตและการเป็นข้ึนจากตาย คนท่ีวางใจในเราจะมีชีวิตอีกแมว้า่เขาจะตายไป 

และทุกคนท่ีมีชีวิตและวางใจในเราจะไม่ตายเลย เธอเช่ืออยา่งน้ีไหม?” 

(มทัธิว 17:3) โมเสสและเอลียาห์มาปรากฏต่อหนา้พระเยซูท่ีภูเขาเทเบอร์ 

อคัรทูตเปาโลได้กล่าวถึงกายท่ีเปลีย่นใหม่ 3 คร้ังในพนัธสัญญาใหม่ 

(1 โครินธ์ 15:51-52) น่ีแน่ะ ขา้พเจา้มีความลํ้าลึกท่ีจะบอกกบัพวกท่าน คือเราจะไม่ล่วงหลบัหมดทุกคน แต่จะถูกเปล่ียนใหม่ 

ทุกคน ในชัว่ขณะเดียว ในพริบตาเดียว เม่ือเป่าแตรคร้ังสุดทา้ย เพราะว่าจะมีการเป่าแตร และพวกท่ีตายแลว้จะถูกทาํให ้

เป็นข้ึนโดยปราศจากความเส่ือมสลาย แลว้เราจะถูกเปล่ียนใหม่ 

(ฟีลิปปี 3:21) พระองคจ์ะทรงเปล่ียนแปลงร่างกายอนัตํ่าตอ้ยของเรา ใหเ้หมือนพระกายของพระองคท่ี์เตม็ดว้ยพระรัศมี  

ตามพลงัอาํนาจท่ีทาํใหพ้ระองคส์ามารถใหทุ้กส่ิงอยูใ่ตอ้าํนาจของพระองค ์

(1 เธสะโลนิกา 4:17) หลงัจากนั้นพระเจา้จะทรงรับพวกเราซ่ึงยงัมีชีวิตอยูข้ึ่นไปในเมฆพร้อมกบัคนเหล่านั้น และจะไดพ้บ 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในฟ้าอากาศ อยา่งนั้นแหละ เรากจ็ะอยูก่บัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็นนิตย ์

น่าอัศจรรย์ท่ีเปาโลอธิบายเกี่ยวกับกายท่ีเปลีย่นใหม่โดยอ้างองิจากปฐมกาล บทท่ี 1 

(1 โครินธ์ 15:41) รัศมีของดวงอาทิตยก์อ็ยา่งหน่ึง รัศมีของดวงจนัทร์กอ็ยา่งหน่ึง รัศมีของดวงดาวกอ็ยา่งหน่ึง ท่ีจริงรัศมีของดาว

ดวงหน่ึงกต่็างกนักบัรัศมีของดาวดวงอ่ืนๆ 

<สง่าราศี 3 อยา่ง> 

วนัท่ี 4 

สง่าราศีของดวงอาทิตย์        (การเสด็จมาคร้ังท่ี 2) พระพรของ (กายท่ีเปลีย่นใหม่) 

สง่าราศีของดวงจันทร์        (การเสด็จมาคร้ังท่ี 1) พระพรของ (การเป็นขึน้จากตาย) 

สง่าราศีของดวงดาว         (พนัธสัญญาเดิม) พระพรของ (ธรรมบัญญัติ) 
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(มทัธิว 13:43) เวลานั้นบรรดาคนชอบธรรมจะส่องแสงอยูใ่นแผน่ดินพระบิดาของพวกเขาดุจดวงอาทิตย ์ใครมีหูจงฟังเถิด 

(1 โครินธ์ 15:39) เน้ือนั้นไม่เหมือนกนัทั้งหมด เน้ือมนุษยก์อ็ยา่งหน่ึง เน้ือสตัวก์็อยา่งหน่ึง เน้ือนกกอ็ยา่งหน่ึง  

เน้ือปลากอ็ยา่งหน่ึง 

<เน้ือ 4 ชนิด> 

วนัท่ี 5, 6 

เน้ือปลา            เหมาะกบั (นํา้) 

เน้ือนก             เหมาะกบั (ท้องฟ้า) 

เน้ือสัตว์ใช้งาน            เหมาะกบั (แผ่นดิน) 

เน้ือมนุษย์            เหมาะกบั (?) 

 

ร่างกายของมนุษยน์ั้นชา้กวา่ปลาท่ีอยูใ่นนํ้า ไม่สามารถบินไดเ้หมือนนก ไม่แขง็แรงเหมือนสตัวใ์ชง้านบนแผน่ดิน แลว้ทาํไม

มนุษยต์อ้งถูกสร้างข้ึนมา? 

คาํตอบอยู่ใน 1 โครินธ์ 15:44 

(1 โครินธ์ 15:44)  ส่ิงท่ีถูกหวา่นลงนั้นเป็นกายเน้ือหนงั ส่ิงท่ีเป็นข้ึนมานั้นเป็นกายจิตวิญญาณ ถา้มีกายเน้ือหนงั กายจิตวิญญาณ

กมี็ดว้ย 

<ร่างกายของมนุษย ์2 ลกัษณะ> 

กายวญิญาณ  เหมาะกบั (สวรรค์) 

กายธรรมชาติ  เหมาะกบั (แผ่นดินโลก) 

สรุปคือ ร่างกายของมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างขึน้มาเพ่ือให้อาศัยอยู่บนแผ่นดินโลกนี ้แต่เพ่ือเปลี่ยนเป็นกายใหม่และอาศัยอยู่ 

อย่างนิรันดร์ในสวรรค์ 

(ปฐมกาล 1:26) แลว้พระเจา้ตรัสวา่ “ใหเ้ราสร้างมนุษยต์ามฉายาของเรา ตามอยา่งของเรา ใหค้รอบครองฝงูปลาในทะเล ฝงูนก

ในทอ้งฟ้าและฝงูสตัวใ์ชง้าน ให้ปกครองแผน่ดินโลกทั้งหมด และสตัวเ์ล้ือยคลานทุกชนิดบนแผน่ดินทั้งหมด” 

ฉายาของพระเจ้า  จิตใจของเรา 

ตามอย่างพระเจ้า  ร่างกายของเรา 

(ปฐมกาล 2:7) พระยาห์เวห์พระเจา้ทรงป้ันมนุษยด์ว้ยผงคลจีากพืน้ดิน ระบายลมปราณเขา้ทางจมูกของเขา มนุษยจึ์งกลายเป็น 

ผูมี้ชีวิตอยู ่
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ผลคลจีากพืน้ดิน   (ภาษาฮีบรู) עָפָר מִן אֲָדמָה/apar min ha adamah / (เหมือนแป้ง) ดินละเอยีด 

(ปฐมกาล 2:19) พระยาห์เวห์พระเจา้จึงทรงป้ันสัตวทุ์กชนิดในทอ้งทุ่ง และนกทุกชนิดในทอ้งฟ้าจากดิน  

ดิน   (ภาษาฮีบรู) ה אֲָדמָה/ha adamah/ ดินหยาบ 

* สรุป 

มีเวลาเยน็และเวลาเช้า 

(เศคาริยาห์ 14:7) จะมีแต่วนั (พระยาห์เวห์ทรงทราบ) ไม่ใช่วนัสลบัคืน แต่เวลาเยน็คํ่าจะมีแสงสว่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 


