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มนุษย์ 

 
วัตถุประสงค์   
1. เพื่อเข้าใจเรื่องการทรงสร้างและความเป็นมนุษย์ 
2. เพื่อเข้าใจว่าจุดสิ้นสุด สุดท้ายของมนุษย์อยู่ท่ีไหน 
 

 
       ชีวิตของแมวธรรมดา ๆ สองตัว 

 

 

เนตรนภา :  พ่ีหน้าใหญ่  แม่จา๋ ท าเค้กกอร่อยมากเลย 

หน้าใหญ่ :  เหรอ ท าไงละ (หน้าใหญ่ถามแบบไม่ใส่ใจเท่าใดนัก) 

เนตรนภา :   ก็แม่จ๋า เอานี่ผสมนั่น ใส่นู่น คนๆๆ ใส่ตู้ร้อน ออกมากิน 

                 อร่อยเลย 

หน้าใหญ่ :  นั่นไง ก็ต้องแม่จ๋าท า ถึงจะเป็นเค้กออกมาได้ 

       เนตรนภาเริ่มงงในท่าทีของหน้าใหญ่ 

เนตรนภา :   พ่ีหน้าใหญ่เป็นอะไรไป ดูใจลอย 

หน้าใหญ่ :  ก็ในทีวีบอกว่า โลกนี้เกิดจากฝุ่นที่ลอยมารวมกัน 

              โดยบงัเอิญนะซิ 

เนตรนภา :   เหรอ !!!  งั้นไปกันเถอะพ่ีหน้าใหญ่ 

แมว สองตัววิ่งๆๆ   แล้วล้มกลิ้งคลุกฝุ่นไปมา เพ่ือหวังว่าตัวมนั

เองจะบังเอิญกลายเป็นเหมือนแม่จ๋าของพวกมัน พ่ีหน้าใหญ่ซึ่งแพ้ฝุ่นเกิด

อาการหอบหืดก าเริบจนตายคาที่ ส่วนเนตรนภา ทุกวนัจะต้องวิ่งไปนอน

คลุกฝุ่นกลับตัวขวาซ้ายจนกว่าจะหมดแรง เพื่อรอความบังเอิญที่จะท าให้

มันเป็นเหมือนแม่จ๋าท่ีท าเค้กแสนอร่อย 
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ท่านเชื่อหรือว่า ชีวิตของท่านเป็นความบังเอิญที่เกิดขึ้นในโลกนี้ 

หากโลกนี้เป็นความบังเอิญจริงเราคงไม่ต้องพึ่งนักออกแบบ ไม่ต้องมี

นักคิดหรือแม้แต่หมอหรือช่างซ่อม เพราะว่าเพียงแค่เรารอความบังเอิญ 

ทุกส่ิงทุกอย่างก็จะได้รับการแก้ไขและดีขึ้นเอง ท่านเชื่ออย่างนี้ไหม? 

ท่านเคยเห็นกลไกนาฬิกาไหม เฟืองทุกอัน การจัดวางหรือ

แม้แต่น็อตตัวเล็ก ๆ ล้วนแต่เกิดจากการคิดและออกแบบมาท้ังนั้นไม่มี

แม้แต่อันเดียวที่เกิดขึ้นอย่างบังเอิญ แล้วร่างกายของท่านกับอวัยวะทุก

ส่วนที่ท างานอยู่นี้ละ ท่านคิดว่าเป็นความบังเอิญหรือ? 

 
   ให้เรามา เปิดพระคัมภีร์ข้อน้ีดู  
  ปฐมกาล 1: 1- 31 , ปฐมกาล 2: 1-3 

ในวันแรกพระเจ้าสร้าง ……………………….. โดยการ …………… 
ในวันที่สองพระเจ้าสร้าง ……………………….. โดยการ …………… 
ในวันที่สามพระเจ้าสร้าง ……………………….. โดยการ …………… 
ในวันที่ส่ีพระเจ้าสร้าง ……………………….. โดยการ …………… 
ในวันที่ห้าพระเจ้าสร้าง  ……………………….. โดยการ …………… 
ในวันที่หกพระเจ้าสร้าง  ……………………….. โดยการ …………… 
ในวันที่เจ็ดพระเจ้า  …………………….. ………….. 
เมื่อพระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งพระองค์ทรงเห็นว่า …………………… 
 
สดุดี 139: 13-16 
…………………………………………………………………………… 
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ท าไมพระเจ้าจึงสร้างมนุษย์ขึ้นมา 
เรามาดูในพระคัมภีร์ด้วยกัน ปฐมกาล 1: 26 
1. เพื่อส าแดงพระฉายหรือความเป็นพระองค์เองผ่านทางมนุษย์  

ความเป็นพระเจ้าที่พระองค์เปิดเผยผ่านทางมนุษย์ ไม่ได้
หมายถึงความเหมือนทางด้านกายภาพ  คือ มีร่างกาย สีผิว รูปร่าง
หน้าตา สีผม  แต่เป็นความเหมือนทางด้านต่าง ๆ ดังนี้ คือ 
ด้านสติปัญญา พระเจ้าให้มนุษย์มีสติปัญญา พระองค์มอบหมาย
ให้มนุษย์ดูแลส่ิงทรงสร้าง (ปฐมกาล 2:15) 
ด้านศีลธรรม ก่อนที่มนุษย์จะล้มลงในความบาปมนุษย์มีท้ัง
ความชอบธรรมและความบริสุทธ์ิ  (เอเฟซัส 4:24) 
ด้านสังคม คือความสัมพันธ์ มนุษย์เสาะหาความสัมพันธ์ความ 
สัมพันธ์แรก คือสัมพันธ์กับพระเจ้า (ปฐมกาล 3: 8) และพระเจ้าก็
ประทานความสัมพันธ์กับมนุษย์ คือ การแต่งงาน (ปฐมกาล 2:18) 

2. เพื่อให้มนุษย์ปกครองและดูแลสิ่งทรงสร้างร่วมกับพระเจ้า  
(ปฐมกาล1:26) 

มาท าความรู้จักมนุษย์กันเถอะ 
มนุษย์ประกอบไปด้วย ร่างกาย ที่เป็นเนื้อ หนัง เลือด กระดูก พระเจ้า

ทรงปั้นมาจากผงคลีดิน (ปฐมกาล 2: 7) และเมื่อมนุษย์ตาย
ส่ิงเหล่านี้ก็จะกลับไปเป็นดินดังเดิม (โยบ 34: 15) 

             จิตใจ  คือ ความคิด อารมณ์ การตัดสินใจ ทัศนคติ 
วิญญาณ เป็นวิญญาณที่สัมพันธ์กับพระเจ้า แต่เมื่อมนุษย์

ล้มลงในความบาป ความสัมพันธ์ของวิญญาณจึงสูญหายไป  
แต่ส่วนที่เป็นวิญญาณของมนุษย์ไม่ได้หายไปไหน ยังคงเสาะ 
แสวงหาท่ีจะกลับไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าดังเดิม  
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จุดสุดท้ายของมนุษย์อยู่ที่ไหน 
มีสถานที่อยู่ 2 แห่ง คือท่ีส าหรับมนุษย์ที่กลับใจจากบาปเชื่อพระเจ้า 

และมนุษย์ที่ไม่เชื่อพระเจ้า 
 พระเจ้าได้จัดเตรียมสวรรค์ไว้ส าหรับผู้ท่ีเชื่อพระองค์ บรรดาผู้ที่เชื่อ

พระเจ้าจะมีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิต  
วิวรณ์ 21:27 “ ส่ิงใดท่ีเป็นมลทิน  หรือผู้ใดท่ีประพฤติเป็นที่น่า

สะอิดสะเอียน  หรือพูดมุสาจะเข้าไปในนครไม่ได้เลย  เฉพาะคนที่        
มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิตของพระเมษโปดกเท่านั้นจึงจะเข้าไปได้” 
 ส าหรับซาตานและสมุนของมันพระเจ้าได้จัดเตรียมบึงไฟก ามะถัน 

ไว้เป็นที่สุดท้ายและเป็นความตายครั้งที่ 2   
วิวรณ์ 21:8 “แต่คนขลาด  คนไม่เชื่อคนท่ีน่าเกลียดน่าชัง  คนที่     

ฆ่ามนุษย์  คนลว่งประเวณี  คนใช้เวทมนตร์  คนไหว้รูปเคารพ  และคน
ทั้งปวงท่ีพูดมุสานั้น  มรดกของเขาอยู่ท่ีในบึงไฟและก ามะถันที่ก าลังไหม้
อยู่นั้น  นั่นคือความตายครั้งที่สอง" 
 
ถามและตอบ  
1. ท่านคิดว่า ตัวท่านเองเกิดขึ้นมาโดยความบังเอิญหรือไม่  
     เพราะเหตุใด ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


