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ปฐมกาล 

วันที่หนึ่ง
การทรงสร้าง วันที่หนึ่ง
นานแสนนานมาแล้ว ย้อนกลับไปยังปฐมกาล
ความมืดปกคลุมทั่วผืนน้ำ
เวิ้งว้าง  โดดเดี่ยว  มืดมิด
สิ่งมีชีวิตเดียวที่เคลื่อนไหวปกอยู่เหนือน้ำ
คือ
พระวิญญาณของพระเจ้า

แล้วพระเจ้าทรงสั่งว่า ”จงเกิดความสว่าง
ความสว่างก็เกิดขึ้นบัดนั้น
พระเจ้าทรงเห็นว่า ความสว่างดี
พระองค์จึงทรงแยกความสว่างออกจากความมืด
เวลานี้มีทั้งสว่างและมืด
มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่หนึ่ง

จากนั้น พระองค์จะทรงทำอะไรอีก   ทรงวางแผนไว้แล้ว…….
ปฐมกาล 1:1-5

http://bubee.net/%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b9%8c/%e0%b8%9b%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a5/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b9%88%e0%b8%87/
http://bubee.net/%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b5/%e0%b8%9b%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a5-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b9%8c/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b9%88%e0%b8%87/attachment/lght/


วันที่สอง
วันที่สองแห่งการทรงสร้าง
สวา่งกลางวนั  มดืกลางคนื  ดจีรงิ ๆ
ตอ่มา พระเจา้ทรงแยกน ้าํออกจากกนั
พระเจ้าตรัสว่า จงมีโดมโค้งกว้างใหญ่  แยกน้ำออกเป็นสองส่วน

น ้าํกเ็คลื>อนยา้ยตวัตามคําสั>งของพระเจา้
วิ#วววว……….. วูด๊ดดดด………..  วี#ดดดด………….

มนัยิ>งใหญ ่ อลงัการ  น่าพรั>นพรงึ
และน่าไดช้มในเวลานัFนเสยีเหลอืเกนิ
เมื>อน ้าํแยกออกจากกนันัFน   น่าระทกึใจจรงิ ๆ
กลายเป็นน ้าํเบืFองบน  และน ้าํบนโลก
พระเจา้ทรงใหม้ทีี>วา่ง ๆ เป็นโดมกวา้งใหญ ่อยูร่ะหวา่งน ้าํทั Fงสอง
เรยีกวา่ทอ้งฟ้า   
เพื>อน ๆ เงยหนา้ขึFนไปดทูอ้งฟ้าซ ิ พระเจา้ทรงสรา้งมนัขึFนมานะ
มเีวลาเย็นและเวลาเชา้
เป็นวนัที>สอง

พระเจ้าทรงมีแผนจะสร้างอะไรต่อไปนะ?
ปฐมกาล 1:6-8
 

http://bubee.net/%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b9%8c/%e0%b8%9b%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a5/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89/
http://bubee.net/%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0/%e0%b8%9b%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a5-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a7/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89/attachment/day2/


วันที่สาม
วันที่สามแห่งการทรงสร้าง
 

พระเจา้ทรงมคีวามสขุกบัการสรา้งสรรคน์ีF ตรัสวา่
“ใหน้ ้าํใตฟ้้ารวมอยูเ่ป็นที>เดยีวกนั
ใหม้แีผน่ดนิแหง้ปรากฏขึFนมา”

มนัจงึเป็นไปตามที>พระเจา้ทรงสั>ง    ทรงเรยีกพืFนแหง้วา่ แผน่ดนิ

สว่นน ้าํกไ็ปรวมตวักนัเป็น
ทะเลรวมกนัเป็นแอง่กวา้งใหญไ่พศาล
เกดิมทีี>ราบ ที>ลุม่ ที>ราบสงู ภเูขา หบุผา ฯลฯ
พระเจา้ทรงเห็นวา่ด ี  มนัดตีามสายพระเนตรของพระองค์
ถงึกระนัFน ยงัไมม่สี ิ>งมชีวีติใด ๆ มนัยงัเหงา 

พระเจา้ตรัสตอ่ไปวา่
“จงเกดิพชืผัก ผักหญา้ที>มเีมล็ดพันธุ ์ ทั Fงธญัพชืคอืพวกตน้ขา้วทั Fงหลาย 
และไมผ้ลเป็นอยา่ง ๆ เป็นพวกที>มเีมล็ดตามชนดิของมนั

ทกุสิ>งเป็นไปตามที>พระเจา้ตรัสสั>ง
เกดิตน้ไมผ้ล มเีมล็ดตามพันธุข์องมนั
คราวนีF โลกเต็มไปดว้ยสสีนัแหง่พันธุพ์ชื
พระเจา้ ทรงเห็นวา่ ดี
แผน่ดนิสวยงามขึFนมาก มชีวีติชวีา
แตย่งัเงยีบเหงาไปนดิ
มเีวลาเย็น และเวลาเชา้    เป็นวนัที>สาม 
วันต่อไป พระเจ้าทรงคิดถึงอะไรนะ?
ปฐมกาล 1:9-13
 

http://bubee.net/%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b9%8c/%e0%b8%9b%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a5/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89/


วันที่สี่
การทรงสร้าง วันที่สี่
แม้จะมี คืนและวัน มีความสว่างและความมืด  
แสงสว่างแรกนั้น เราไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร
หลายคน บอกว่า มันเป็นแสงคล้ายก่อนรุ่งอรุณ
แต่แสง ที่ต้นไม้ต้องการ เป็นแสงที่จะทำให้มันสังเคราะห์แสงได้
ต้องอบอุ่นอย่างพอเหมาะ
ต้องมี ฤดูกาล
พระเจ้า ตรัส ให้เกิดดวงไฟสว่างบนท้องฟ้า  
เป็นการแยกวันออกจากคืน
จึงเกิด ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาวขึ้นบนท้องฟ้า
เพื่อจะ ส่องสว่าง ให้พลังงานแก่ผืนแผ่นดิน
เพื่อ ให้มีฤดูกาลสลับกันไป
ดวง อาทิตย์และดวงจันทร์ จึงผลัดกันส่องสว่าง
ดวง อาทิตย์ครองวัน ดวงจันทร์ครองคืน
พระเจ้าทรงเห็นว่าดี พระองค์ทรงชื่นชมกับมัน
มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สี่

มีดวงดาว  ดวงจันทร์  ดวงอาทิตย์  
คิดดูซิ  ถ้าเราต้องอยู่ในโลกที่ไม่มีทั้งสามดวงนี้  เราจะเป็นอย่างไร?
ปฐมกาล 1:14-19
 

http://bubee.net/%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b9%8c/%e0%b8%9b%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a5/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88/
http://bubee.net/%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0/%e0%b8%9b%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a5-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a7/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b9%88/attachment/day4re-2/


วันที่หกการทรงสร้างอันน่าทึ่งในวันที่หก
สำหรับเด็ก ๆ อย่างเรา  วันนี้เป็นวันที่สนุกที่สุดเลย   
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าอานาคอนดา   โคโมโด   จิงโจ้  หมีโคอาลา  
หมีแพนดา  สัตว์สี่ขา  สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า  ปรากฏตัวในวันนี้
เพราะพระเจ้าตรัสว่า ให้ สัตว์เลี้ยง สัตว์เลื้อยคลาน  สัตว์ป่า
ต่าง ๆ เกิดขึ้นบนพื้นโลก พระองค์ทรงวางแผนไว้แล้วว่าแต่ละ
ตัวจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร  แล้วมันก็เป็นอย่างที่พระองค์ทรง
คิดไว้
พระองค์ทรงเห็นว่า ดีทีเดียว
แล้วพระเจ้าผู้ทรงสร้าง ผู้ทรงเป็นสามพระภาคในพระองค์เดียว 
ตรัสว่า ให้เรามาสร้างมนุษย์ ตามแบบเรากันเถอะ      ให้มี
ลักษณะเหมือนเรา  พวกเขาจะดูแลสัตว์ทะเล  นก สัตว์เลื้อย
คลาน และสัตว์เลี้ยง  พวกเขาจะดูแลโลกทั้งโลก

แล้วพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามแบบพระองค์  ที่น่าแปลกคือ 
พระองค์ทรงเอาดินมาปั้นเป็นชาย และทรงให้ชายนั้นหลับ ชัก
กระดูกซี่โครงของเขามาสร้างเป็นหญิง
จากนั้น พระเจ้าทรงอวยพระพรให้เขามีลูกหลายคน   เพิ่ม
จำนวนคนจนเต็มโลก   พระเจ้าทรงอวยพระพรให้เขามีอำนาจ
เหนือแผ่นดิน  จริงอย่างนั้น  มนุษย์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เก่งสุด
ในบรรดาสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาเลยล่ะ    พระองค์ทรงให้
เขาและสัตว์ต่าง ๆ  กินธัญพืช   ต้นไม้ผล  พืชใบเขียว
วันนี้ พระเจ้าทรงเห็นว่า สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างทุกอย่างนั้นยอด
เยี่ยมจริง ๆ   วันนี้เป็นวันที่หก มีเวลาเช้าและเย็นเหมือนที่เคย    
ปฐมกาล 1:24-31
 

http://bubee.net/%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b9%8c/%e0%b8%9b%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a5/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82/
http://bubee.net/%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0/%e0%b8%9b%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a5-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a7/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82/attachment/day6-2/


วันที่เจ็ด
วันที่เจ็ด พักผ่อนและชื่นชม
ในวันที่เจ็ด พระเจ้าจะทรงสร้างอะไรอีก
ลองคิดซิ………ยังมีอะไรต้องสร้าง
ไม่มีอีก…….พระองค์ทรงทำการสร้างสรรค์อย่างมหัศจรรย์เสร็จแล้ว
ต้นไม้มีเมล็ด มันจะงอกเกิดต้นใหม่ต่อไป เป็นอาหารให้สิ่งมีชีวิตใน
โลก   มันไม่หยุดที่จะเกิดผล
สัตว์ต่าง ๆ จะมีลูกหลานเต็มป่า  
มันจะมีมากเกินคาดหากคนเราไม่ได้ไปตามฆ่ามัน
มนุษย์จะออกลูกมากมายจนมาถึงวันนี้ ก็หลายพันล้านคนแล้ว
พระเจ้าไม่ได้แค่สร้าง…. แต่พระองค์ทรงวางกฏระเบียบให้กับธรรมชาติ

มีวัน คืน เดือน ปี ฤดูกาลตามที่พระองค์ทรงเห็นว่าดี   และทุกอย่างจะ
ทำงานไปตามที่พระองค์ทรงวางไว้นั้น
พระเจ้าทรงให้มนุษย์มีปัญญามากมายที่จะคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมา
อีก พระเจ้าทรงพอพระทัยในงานเนรมิตสร้างของพระองค์
และทรงพัก… ทรงอวยพระพรให้วันที่เจ็ดเป็นวันบริสุทธิ์   
สวยงาม พร้อมกับโลกใบนี้ที่เต็มด้วยสรรพสิ่งมหัศจรรย์  
ซึ่งต่อไป มนุษย์จะเป็นผู้ค้นหาความรู้ ความเข้าใจ ไม่หยุดยั้ง ………..

ปฐมกาล 2:1-2
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