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ตราบใดที่คุณไมนาํเรื่องเหลานี้ไปจาํหนาย



พระเจาไดสรางทุกอยาง 

ตอนที่พระเจาไดสรางผูชายคนแรก 

อดัม 



ไดอาศัยอยูในสวนเอเดนกับภรรยา

ของเขา เอวา พวกเขามีความสุขมาก 

เชื่อฟงพระเจา และ 

สนุกที่ไดอยูกับพระเจาจน

กระทั่งวันหนึ่ง ...



งูถามเอวา วา

“พระเจาตรัสจริงๆหรือวา

เจาตองไมกินผลจากตนไมใดๆ

ในสวนนี้?”



เอวา ตอบวา

“พวกเรากินผลของทุกตนในสวนนี้ได

แต ตองไมกินผลไม รูดี รูชั่ว”



“ถาพวกเรากินหรือแตะผลของตนไมนั้น

พวกเราจะตองตายอยางแนนอน”

งูบอกเอวา

วา“เจาจะไมตาย”



“เจาจะเปนเหมือนพระเจา” 

เอวา ตองการกินผลของตนไมรูดี

รูชั่ว เขาเชื่อฟง งูราย

และไดกินผลไมรูดี รูชั่ว



หลังจากที่ เอวา ไมเชื่อฟงพระเจา 

เขาก็ไดนําผลไม มาให อาดัมกิน 

เชนกัน อดัมควรจะพูดวา “ไม! ฉัน 

จะไมละเมิดคําสั่งของพระเจา”



หลังจากที่ อดัม และ เอวา ไดทําบาป เขาทั้งสองก็ตาสวาง

และตระหนักวาเขาทั้งสองกําลังเปลือยกายอยู 

จึงเอาใบมะเดื่อมาเย็บเปนเครื่องปกปดรางกาย 

และไดหลบซอนตัวอยูในพุมไมใหพนจากพระเจา



ในเย็นวันนั้นพระเจาไดมาที่สวน เอเดน 

พระองครูวา อดัมและ เอวา ทําบาป อดัม ตอ

วา เอวาวาไดสงผลไมใหอดัมกิน

เอวาตอวางู วา 

งูลอลวงเขาใหรับประทาน

พระเจาจึงตรัสแกงูวา



เพราะเจาทําเชนนี้ เจาจะตองถูกสาปแชง

มากกวาสัตวใชงานและสัตวปาทั้งปวงจะตอง

เลื้อยไปดวยทอง พระองคไดตรัสแกผูหญิงวา

เราจะเพ่ิมความทุกขลําบากข้ึนมากมาย

เม่ือเจามีครรภและคลอดลูก



พระองคตรัสกับอดัมวา

เพราะเจาเชื่อฟงภรรยาและกินผลไมที่เราหาม

แผนดินจึงตองถูกสาปเพราะตัวเจา

เจาจะตองหากินบนแผนดินดวยค

วามทุกขลําบากจนตลอดชีวิต



พระเจาไดขับไล 

อดัมและเอวาออกจากสวนเอเดน 

เพระวาเขาไมเชื่อฟงและพวกเขาก็ถูก

แยกออกจากพระเจา



พระเจาไดเผาดาบ เพื่อไลเขาทั้งสอง

ออกไปจากสวนเอเดน พระเจาทรงทํา

เสื้อดวยหนังสัตวใหกับเอวา 

และอดัมปกปดรางกาย



ตอมา เอวาก็ไดตั้งครรภและใหกําเนิดบุตรายคนแรกชื่อ 

คาอิน และบุตรชายคนที่สองชื่อ อาแบล 

คาอินเปนเปนคนทําไรไถนา อาแบล

เปนคนเลี้ยงแกะ



อยูมาวันหนึ่ง คาอินไดนําพืชผลที่เกิดจากไรนามาถวาย

พระเจา อาแบล ก็นําแกะหัวปจากฝูงมาถวายพระเจา 
พระเจาทรงพอพระทัยอาแบลและ

เครื่องบูชาของเขา



พระเจาไมพอพระทัยเครื่องบูชาของคา

อิน คาอินก็โกรธแคนนัก พระเจา ตรัสวา 

“ถาเจาทําถูกเราก็จะพอใจรับของบูชา

ของเจาของเจามิใชหรือ”?



คาอินโกรธมากเขาไมยอมไปไหน หลังจากนั้นไมนานเขา

ไดลอลวงนองชายไปที่สวนแลวก็ไดฆานองชายของเขาจน

ตาย



พระเจาไดตรัสถาม คาอินวา “อาแบล นองชายของเจาอยู

ที่ไหน”? คาอินจึงตอบวา “ขาพระองคไมทราบ”

“ขาพระองคหรือเปนผูดูแลนอง” 



พระเจาจึงลงโทษคาอิน ตอไปถาเจาทํานาจะไมเกิดผล 

เจาจะตองพเนจรไปในโลก



คาอินออกไปพนพระพักตรพระเจา 

เขาไดแตงงานกับลูกสาวของอดัม 

และเอวา 



ตอมา ลูกหลานของคาอินก็เต็มบาน 

เต็มเมืองที่เขาไดกอตั้งข้ึน



ในขณะเดียวกัน ครอบครัวของอดัม และเอวา 

ก็ไดเติบโต อยางรวดเร็ว ในสมัยนั้น 

คนมีอายุยืนกวาปจจุบัน



เม่ือลูกชายของเอวา ชื่อ เสท ไดกําเนิด เอวา พูดวา “พระ

เจาทรงโปรดใหฉันมีบุตรอีกคนหนึ่งแทนอาแบล 

เสท



เปนผูชายที่รักพระเจามากเขามีชีวิตทั้งหมด 

912 ปและมีบุตรมากมาย



มนุษยเริ่มทวีมากข้ึนบนแผนดิน 

พระเจาทรง



เห็นวาความชั่วชาของมนุษยมีมากบนแผนดิน 

และทรงเห็นวาความคิดของเขาลวน

เปนเรื่องรายเสมอ พระเจาจึง 

ตัดสินใจกวาดลาง

มนุษย และ ...



... กวาดลางทั้งสัตวเลื้อยคลานและนกในอากาศ

ดวย เพราะวาพระเจาเสียใจที่ไดส

รางมนุษยมา แต



มีผูชายคนหนึ่งเปนที่โปรดปรานใน

สายพรพะเนตรของพระเจา



ผูชายคนนั้นคือ โนอาห เขาเปนเชื้อสายมาจาก 

เสท โนอารเปนคนชอบธรรมและดีพรอม 

เขาเดินกับพระเจา



เขาไดสั่งสอนลูกชายทั้ง

สามของเขาใหเชื่อฟงพระเจา



พระเจาไดวางแผนที่จะใชโนอาร ในวิธิที่แปลก 

และพิเศษ



จุดเริ่มตนของความเศราโศกของนุษย

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

ปฐมกาล 3-6

“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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