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ແຕ່ຫ້າມເຮດັເພື່ອຈໍາໜ່າຍເດດັຂາດ



ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງທຸກຢ່າງສໍາເລດັ! 
ເມື່ອພຣະເຈົາ້ຊົງສ້າງມະນຸດຄນົທໍາອິດ, 
ຄືອາດາມ, ລາວໄດ້ອາໃສຢູ່ໃນສວນເອເ
ດນພ້ອມກັບເມຍຂອງລາວ, ຄືເອວາ. 
ພວກເຂົາມີຄວາມສຸກທ່ີສຸດກັບການເຊື່ອຟັງພຣະເຈ້ົາ 

ແລະຊົມຊື່ນຍິນດີໃນການສະຖດິຢູ່ຂອງພຣະອົງ, 
ຈົນວັນໜຶ ງ່ …



ງູໃຫຍ່ໄດ້ເອີ້ນຖາມເອວາ,
“ພຣະເຈົ້າໄດ້ຫ້າມເຈົາ້ບໍໃ່ຫ້ກິ
ນໝາກໄມ້ບາງຕ້ົນຊັນ້ວະ?”

ເອວາກໍຕອບວ່າ, “ແມ່ນແລ້ວ, 
ພວກເຮົາສາມາດກິນໝາກໄມ້ຕົນ້ໃດກໍໄດ້ 

ແຕ່ຍົກເວັ້ນຢູ່ຕ້ົນໜຶ ງ່. ຖ້າຫາກພວກເຮົາກນິ 
ຫຼືແຕະຕ້ອງມັນ,

ພວກເຮົາຈະຕາຍ.” 
ງູໃຫຍ່ນັ້ນກໍຕອບຄືນເອວາວ່າ,

“ເຈົ້າຈະບໍຕ່າຍດອກ.”



“ແຕ່ເຈົ້າຈະເປັນເໝືອນກບັພຣະເຈົ້າ.” 
ເອວາເລີຍເກີດຄວາມຕ້ອງການໝາກໄມ້ດັ່ງກ່າວທັນທີ.

ນາງຟັງງູໃຫຍ່
ແລະໄດ້ກິນໝາກໄມ້ນັ້ນ.



ຫຼັງຈາກທ່ີເອວາບ່ໍເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ, 
ນາງກໍໄດ້ຊັກນໍາອາດາມໃຫ້ກິນໝາກໄມ້ນັ້ນຄືກັນ. 
ຝ່າຍອາດາມຄວນຕອບປະຕິເສດເອວາວ່າ, 
“ບໍ່! ເຮົາຈະບໍຝ່າ່ຝນືພຣະຄາໍສັງ່ຂອງພຣະ
ເຈົ້າເດັດຂາດ.”



ເມື່ອອາດາມ ແລະເອວາໄດ້ເຮັດຜິດບາບ, 
ພວກເຂົາທັງສອງກຮູ້ໍເມື່ອຄີງທັນທີວ່າຕົນເອງກໍາລັງເປືອຍກາຍຢູ.່ 
ຈຶ ງ່ພາກນັເອົາໃບໝາກເດືອ່ມາຫຍິບຕໍກ່ນັເປັນເຄື່ອງນຸ່ງປົ
ກຫຸ້ມຮ່າງກາຍ ແລະຫລົບລ້ີຈາກພຣະເຈົ້າຢູໃ່ນຝຸ່ມໄມ້.



ໃນຕອນແລງອາກາດເຢັນໆ ພຣະເຈົ້າໄດ້ສະເດັດເຂົ້າມາໃນສວນເອເດັນ. 
ພຣະອົງຊົງຮູ້ດີວ່າ ອາດາມ ແລະເອວາໄດ້ເຮັດຫຍັງ.

ອາດາມກ່າວໂທດໃສ່ເອວາ. ຝ່າຍເອວາກກ່ໍາວໂທດໃສ່ງູໃຫຍ່.
ພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວວ່າ, “ເຮົາຈະສາບແຊ່ງງໃູຫຍ່; ສ່ວນຜູ້ຍິງນັ້ນ

ເມື່ອເກີດລູກ ນາງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຈບັປວດຫຼາຍ.”
“ອາດາມ, ເພາະເຈົາ້ໄດ້ເຮັດຜິດບາບ,
ແຜ່ນດິນຈະຕ້ອງຖືກສາບແຊ່ງ
ແຜ່ນດິນຈະເຕັມໄປດ້ວຍສ້ຽນ ແລະໜາມ.
ເຈົ້າຈະເຮັດວຽກໜກັຈົນເຫື່ອອອກ 
ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ອາຫານກິນໃນແຕ່ລະວັນ.”



ພຣະເຈົ້າຊົງຂບັໄລອ່າດາມ 
ແລະເອວາອອກຈາກສວນທ່ີວິເສດ. 
ເພາະພວກເຂົາໄດ້ເຮັດຜິດບາບ, 
ພວກເຂົາຖືກແຍກອອກຈາກພຣະເຈົ້າ
ຜູ້ຊົງໃຫ້ມີຊີວິດ!



ພຣະເຈົ້າຊົງຕ້ັງໃຫ້ມີດາບໄຟເຝົາ້ຍາມຢູເ່ພືອ່ບໍໃ່ຫ້
ພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນສວນໄດ້ອີກ. 
ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອົາໜັງສັດມາເຮັດເສື້ອໃຫ້ອ
າດາມ ແລະເອວາ. 
ພຣະເຈົ້າໄດ້ເອົາໜັງໂ
ຕສັດມາແຕ່ໃສ?



ໃນເວລານັ້ນ, ຄອບຄົວໜຶງ່ໄດ້ເກີດມາຈາກອາດາມ 
ແລະເອວາ. ລູກຊາຍກົກຂອງພວກເຂົາຄື ກາອິນ, ແມ່ນຊາວສວນ. 
ລູກຊາຍຄນົທີສອງຂອງພວກເຂາົຄື ອາເບນ, ແມ່ນຄົນລ້ຽງແກະ.



ມີວັນໜຶ ງ່ກາອິນໄດ້ນໍາເອົາຜກັມາຖວາຍເປັນເຄື່ອງບຊູາແກ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. 
ສ່ວນອາເບນກໍໄດ້ນໍາເອົາໂຕແກະທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງຕົນມາຖວາຍເປັນເຄື່ອງ
ບູຊາແກ່ພຣະເຈົ້າ. ຝ່າຍພຣະເຈົ້າຊົງພໍພຣະໄທຕໍເ່ຄື່ອງຖວາຍຂອງອາເບນ.



ພຣະເຈົ້າບໍຊົ່ງພໍພຣະໄທຕໍເ່ຄ່ືອງຖວາຍຂອງກາອິນ. 
ກາອິນໃຈຮ້າຍຫຼາຍ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວວ່າ, 
“ຖ້າເຈົ້າເຮັດຖືກຕ້ອງແລວ້, 
ເຈົ້າຈະຖກືປະຕິເສດຊັ້ນບໍ?” 



ຄວາມຢາກຮ້າຍຂອງກາອິນຍັງບໍຈ່າງຫາຍໄປ. 
ຫຼັງຈາກນັ້ນຕໍມ່າ, 
ກາອິນໄດ້ໂດດໃສ່ອາເບນທີທົ່ງ່ນາ 
ແລະໄດ້ຂ້າລາວຕາຍ!



ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງກ່າວກັບກາອິນວ່າ, “ນ້ອງຊາຍຂອງເຈົາ້ 
ຄືອາເບນ ນັ້ນ, ຢູ່ທີ່ໃດ?” ກາອິນຕອບຄືນວ່າ, “ຂ້ານ້ອຍບໍ່ຮູ້, 
ຂ້ານ້ອຍເປັນຜູ້ເຝົ້າຮັກສານ້ອງຊາຍຂອງຂ້ານ້ອຍຊັ້ນຫວາ?” 



ພຣະເຈົ້າໄດ້ລງົໂທດກາອິນໂດຍການເອົາຄວາມສາມາດໃນການເຮັດສວນ
ອອກຈາກລາວ ແລະເຮັດໃຫ້ລາວພະເນຈອນໄປເລື້ອຍ.



ກາອິນໄດ້ອອກຈາກທ່ີສະຖດິຂອງພຣະເຈົ້າ. 
ລາວໄດ້ແຕ່ງງານກບັລກູສາວຄົນໜຶ ງ່ຂອງອາດາມ 
ແລະເອວາ. 
ແລ້ວພວກເຂົາກໍກາຍເປັນຄອບຄົວໜຶງ່.



ຕໍ່ມາອີກບໍດົ່ນ, 
ລູກຫຼານຂອງກາອິນກເໍຕັມໄປທົວ່ເມືອງທ່ີລາວໄປຕ້ັງຖິ່ນຖານຢູ.່



ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຄອບຄົວຂອງອາດາມ 
ແລະເອວາກຂໍະຫຍາຍໃຫຍ່ຂຶ ນ້ໄວຫຼາຍ, 
ຜູ້ຄົນໃນສະໄໝນັນ້ມີອາຍຸຍືນຍາວກວ່າພວກ
ເຮົາໃນສະໄໝນີ້ຫຼາຍ.



ເມື່ອລູກຊາຍຂອງເອວາຄື ເຊດ ເກີດອອກມາ, ນາງກໍກ່າວວ່າ, 
“ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານເຊດມາແທນອາເບນ.” 
ເຊດແມ່ນຜູ້ທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງພໍພຣະໄທຫຼາຍ 
ແລະເພິ່ນມີອາຍຸຮອດ 912 ປີ ແລະມີລູກຫຼາຍຄົນ.



ມະນຸດເທິງໂລກນີ້ເລີ່ມຊົ່ວຊ້າຂຶ ນ້ເລື້ອຍໆ 
ຈາກຄົນລຸນ້ໜຶ ງ່ສູ່ຄົນລຸນ້ອ່ືນໆ. ໃນທີ່ສຸດ 

ພຣະເຈົ້າກຕັໍດສິນໃຈວ່າ ຈະທໍາລາຍມະນຸດຊາດຖິ້ມ 
ແລະ ໂຕສັດ ແລະນົກທັງໝົດ. 
ພຣະເຈົ້າຊົງເສຍໃຈທ່ີໄດ້ສ້າງມະນຸດຂຶ ນ້ມາ 
ແຕ່ມີຄົນໜຶ ງ່ທ່ີພຣະເຈົ້າຊົງພໍພຣະໄທ.



ຊາຍຄົນນີຄື້ໂນອາ. ເຊື້ອສາຍຄົນໜຶ ງ່ຂອງເຊດ, 
ໂນອາແມ່ນຄົນຊອບທໍາ ແລະບໍມ່ຕໍີານິ. 
ເພິ່ນຕິດຕາມພຣະເຈົາ້ມາຕະຫອຼດ.



ນອກນັ້ນ 
ເພິ່ນຍັງໄດ້ສອນລູກຊາຍທັງສາມຄົນໃຫ້ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າດ້ວຍ. 

ບັດນີ້ພຣະເຈົ້້າໄດ້ວາງແຜນທ່ີຈະໃຊ້ໂນອາໃນແບບພິເສດ
ແລະບໍຄ່ໃືຜ.



ຈຸດເລີ່ມຕົນ້ຂອງຄວາມໂສກເສ້ົາແຫ່ງມະນຸດຊາດ

ເລື່ອງໜຶ ງ່ຈາກພຣະຄາໍຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະຄໍາພີ,

ທີ່ສາມາດພົບໄດ້ໃນ

ປະຖົມມະການ ບົດທີ 3-6

“ຄໍາສອນຂອງພຣະອົງໃຫ້ແສງສະຫວ່າງ.” 
ເພງສັນລະເສີນ 119:130



ຈົບບໍລິບູນ



ເລື່ອງລາວໃນພຣະຄໍາພີຕອນນີ້ບອກພວກເຮາົກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າຜູ້ວິເສດ
ຜູ້ທ່ີສ້າງພວກເຮາົ ແລະຢາກໃຫ້ພວກຫຼານຮູ້ຈກັກບັພຣະເຈົ້າດ້ວຍ.

ພຣະເຈົ້າຊງົຮູ້ວ່າ ພວກເຮາົໄດ້ເຮັດການຊົ່ວຫຼາຍຢ່າງ ຊຶ ງພຣະອງົເອີ້ນວ່າ ຜດິບາບ. 
ບດົລງົໂທດຂອງຄວາມບາບຄຄືວາມຕາຍ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊງົຮກັຫຼານຫຼາຍ 

ຈນົໄດ້ສ່ົງພຣະບຸດອງົດຽວຂອງພຣະອງົລງົມາ, ຄພືຣະເຢຊ,ູ ໃຫ້ມາຕາຍທ່ີໄມ້ກາງແຂນ 
ແລະຮບັໂທດບາບແທນເຮາົ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ ພຣະອງົກເໍປັນຄນືມາຈາກຕາຍ 

ແລະສະເດດັຄນືສູ່ເຮືອນຂອງພຣະອົງຄຟ້ືາສະຫວນັ! ຖ້າຫຼານເຊື່ອໃນພຣະເຢຊ ູ
ແລະຂກໍານອະໄພໂທດບາບຈາກພຣະອງົ, ພຣະອງົຈະຊງົຍກົໂທດໃຫ້ແນ່ນອນ! 

ພຣະອງົຈະສະເດັດມາປະທັບໃນຊວີດິຂອງຫຼານທັນທີ, 
ແລະຫຼານຈະໄດ້ຢູ່ນໍາພຣະອງົຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ.

ຖ້າຫຼານເຊື່ອວ່າອນັນ້ີແມ່ນຄວາມຈງິແທ້, ກໃໍຫ້ອະທິຖານກບັພຣະເຈົ້າຕາມນ້ີ:
ຂ້າແດ່ພຣະເຢຊ,ູ ຂ້ານ້ອຍເຊື່ອວ່າພຣະອງົຊງົເປັນພຣະເຈົ້າ

ແລະໄດ້ບງັເກີດມາເປັນມະນຸດຕາຍທ່ີໄມ້ກາງແຂນແທນຜິດບາບຂອງຂ້ານ້ອຍ
ແລະບດັນ້ີພຣະອງົໄດ້ຊງົເປັນຄືນມາອກີຄັ້ງ. ຂຊໍງົສະເດດັມາປະທັບໃນຊວີດິຂອງຂ້ານ້ອຍ

ແລະຍກົໂທດຜດິບາບຂອງຂ້ານ້ອຍ, ຂຊໍງົປະທານຊວີດິໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຂ້ານ້ອຍດ້ວຍໃນເວລານ້ີ
ເພ່ືອວນັໜຶ ງຂາ້ນ້ອຍຈະໄດ້ຢູ່ນໍາພຣະອງົຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ. 

ຂຊໍງົຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍໃຫ້ເຊື່ອຟັງພຣະອງົ ແລະມຊີວີດິຢູ່ເພ່ືອພຣະອງົ ເປັນລູກ. ອາແມນ. 

ຈົ່ງອ່ານພຣະຄໍາພີ ແລະສົນທະນານໍາພຣະເຈົ້າທຸກວນັ! ໂຢຮນັ 3:16
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