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ແຕ່ຫ້າມເຮັດເພ່ືອຈໍາໜ່າຍເດັດຂາດ 



ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງທຸກຢ່າງສໍາເລັດ!  
ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງມະນຸດຄົນທໍາອິດ,  
ຄືອາດາມ, ລາວໄດ້ອາໃສຢູ່ໃນສວນເອ 
ເດນພ້ອມກັບເມຍຂອງລາວ, ຄືເອວາ.  

ພວກເຂົາມີຄວາມ 
ສຸກທ່ີສຸດກັບການເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ  
ແລະຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນການສະຖິດຢູ່ຂອງພຣະອົງ,  
                    ຈົນວັນໜ່ຶງ … 



ງູໃຫຍ່ໄດ້ເອ້ີນຖາມເອວາ, 
 “ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຫ້າມເຈ້ົາບ່ໍໃຫ້ 

ກິນໝາກໄມ້ບາງຕ້ົນຊ້ັນວະ?” 
 ເອວາກໍຕອບວ່າ, “ແມ່ນແລ້ວ,  

ພວກເຮົາສາມາດກິນໝາກໄມ້ຕ້ົນໃດກໍໄດ້  
ແຕ່ຍົກເວ້ັນຢູ່ຕ້ົນໜ່ຶງ. ຖ້າຫາກພວກເຮົາກິນ  

ຫືຼແຕະຕ້ອງມັນ, 
 ພວກເຮົາຈະຕາຍ.”  

ງູໃຫຍ່ນ້ັນກໍຕອບຄືນເອວາວ່າ, 
 “ເຈ້ົາຈະບ່ໍຕາຍດອກ.” 



“ແຕ່ເຈ້ົາຈະເປັນເໝືອນກັບພຣະເຈ້ົາ.”  
ເອວາເລີຍເກີດຄວາມຕ້ອງການໝາກໄມ້ດ່ັງກ່າວທັນທີ. 

 ນາງຟັງງູໃຫຍ່ 
 ແລະໄດ້ກິນໝາກໄມ້ນ້ັນ. 



ຫັຼງຈາກທ່ີເອວາບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ,  
ນາງກໍໄດ້ຊັກນໍາອາດາມໃຫ້ກິນໝາກໄມ້ນ້ັນຄື
ກັນ.  
ຝ່າຍອາດາມຄວນຕອບປະຕິເສດເອວາວ່າ,  
“ບ່ໍ! ເຮົາຈະບ່ໍຝ່າຝືນພຣະຄໍາສ່ັງຂອງພຣະ 
ເຈ້ົາເດັດຂາດ.” 



ເມ່ືອອາດາມ ແລະເອວາໄດ້ເຮັດຜິດບາບ,  
ພວກເຂົາທັງສອງກໍຮູ້ເມ່ືອຄີງທັນທີວ່າຕົນເອງກໍາລັງເປືອຍກາຍຢູ່.  
ຈ່ຶງພາກັນເອົາໃບໝາກເດ່ືອມາຫຍິບຕ່ໍກັນເປັນເຄ່ືອງນຸ່ງ 
ປົກຫຸ້ມຮ່າງກາຍ ແລະຫລົບລ້ີຈາກພຣະເຈ້ົາຢູ່ໃນຝຸ່ມໄມ້. 



ໃນຕອນແລງອາກາດເຢັນໆ  
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສະເດັດເຂ້ົາມາໃນສວນເອເດັນ.  
ພຣະອົງຊົງຮູ້ດີວ່າ ອາດາມ ແລະເອວາໄດ້ເຮັດ

ຫຍັງ.  
ອາດາມກ່າວໂທດໃສ່ເອວາ. 

 ຝ່າຍເອວາກໍກ່າວໂທດໃສ່ງູໃຫຍ່. 
 ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, “ເຮົາຈະສາບແຊ່ງງູໃຫຍ່; 

 ສ່ວນຜູ້ຍິງນ້ັນ ເມ່ືອເກີດລູກ 
 ນາງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດຫຼາຍ.”                               “ອາດາມ, ເພາະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດຜິດບາບ,  

                               ແຜ່ນດິນຈະຕ້ອງຖືກສາບແຊ່ງ  
                              ແຜ່ນດິນຈະເຕັມໄປດ້ວຍສ້ຽນ  
                                    ແລະໜາມ.  
 
ເຈ້ົາຈະເຮັດວຽກໜັກຈົນເຫ່ືອອອກ  
ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ອາຫານກິນໃນແຕ່ລະວັນ.”  



ພຣະເຈ້ົາຊົງຕ້ັງໃຫ້ມີດາບໄຟເຝ້ົາຍາມຢູ່ເພ່ືອບ່ໍ
ໃຫ້ພວກເຂົາເຂ້ົາໄປໃນສວນໄດ້ອີກ.  
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອົາໜັງສັດມາເຮັດເສ້ືອໃຫ້ 
ອາດາມ ແລະເອວາ.  
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອົາໜັງ 
ໂຕສັດມາແຕ່ໃສ? 

ພຣະເຈ້ົາຊົງຂັບໄລ່ອາດາມ  
ແລະເອວາອອກຈາກສວນທ່ີວິເສດ.  
ເພາະພວກເຂົາໄດ້ເຮັດຜິດບາບ,  

ພວກເຂົາຖືກແຍກອອກຈາກພຣະ
ເຈ້ົາຜູ້ຊົງໃຫ້ມີຊີວິດ! 



ໃນເວລານ້ັນ, ຄອບຄົວໜ່ຶງໄດ້ເກີດມາຈາກອາດາມ  
ແລະເອວາ. ລູກຊາຍກົກຂອງພວກເຂົາຄື ກາອິນ, ແມ່ນຊາວສວນ.  
ລູກຊາຍຄົນທີສອງຂອງພວກເຂົາຄື ອາເບນ, ແມ່ນຄົນລ້ຽງແກະ. 



ມີວັນໜ່ຶງກາອິນໄດ້ນໍາເອົາຜັກມາຖວາຍເປັນເຄ່ືອງບູຊາແກ່ພຣະຜູ້
ເປັນເຈ້ົາ. ສ່ວນອາເບນກໍໄດ້ນໍາເອົາໂຕແກະທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງຕົນມາ
ຖວາຍເປັນເຄ່ືອງບູຊາແກ່ພຣະເຈ້ົາ. ຝ່າຍພຣະເຈ້ົາຊົງພໍພຣະໄທຕ່ໍ
ເຄ່ືອງຖວາຍຂອງອາເບນ. 



ພຣະເຈ້ົາບ່ໍຊົງພໍພຣະໄທຕ່ໍເຄ່ືອງຖວາຍຂອງກາອິນ.  
ກາອິນໃຈຮ້າຍຫຼາຍ. ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ,  
“ຖ້າເຈ້ົາເຮັດຖືກຕ້ອງແລ້ວ,  
ເຈ້ົາຈະຖືກປະຕິເສດຊ້ັນບໍ?”  



ຄວາມຢາກຮ້າຍຂອງກາອິນຍັງບ່ໍຈາງຫາຍໄປ.  
ຫັຼງຈາກນ້ັນຕ່ໍມາ,  
ກາອິນໄດ້ໂດດໃສ່ອາເບນທ່ີທ່ົງນາ  
ແລະໄດ້ຂ້າລາວຕາຍ! 



ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງກ່າວກັບກາອິນວ່າ, “ນ້ອງຊາຍຂອງເຈ້ົາ  
ຄືອາເບນ ນ້ັນ, ຢູ່ທ່ີໃດ?” ກາອິນຕອບຄືນວ່າ, “ຂ້ານ້ອຍບ່ໍຮູ້,  
ຂ້ານ້ອຍເປັນຜູ້ເຝ້ົາຮັກສານ້ອງຊາຍຂອງຂ້ານ້ອຍຊ້ັນຫວາ?”  

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ລົງໂທດກາອິນໂດຍການເອົາຄວາມສາມາດໃນການເຮັດ
ສວນອອກຈາກລາວ ແລະເຮັດໃຫ້ລາວພະເນຈອນໄປເລ້ືອຍ. 



ກາອິນໄດ້ອອກຈາກທ່ີສະຖິດຂອງພຣະເຈ້ົາ.  
ລາວໄດ້ແຕ່ງງານກັບລູກສາວຄົນໜ່ຶງຂອງອາດາມ  
ແລະເອວາ.  
ແລ້ວພວກເຂົາກໍກາຍເປັນຄອບຄົວໜ່ຶງ. 

ຕ່ໍມາອີກບ່ໍດົນ,  
ລູກຫຼານຂອງກາອິນກໍເຕັມໄປທ່ົວເມືອງທ່ີລາວໄປຕ້ັງຖ່ິນຖານຢູ່. 



ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຄອບຄົວຂອງອາດາມ  
ແລະເອວາກໍຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂ້ຶນໄວຫຼາຍ,  

ຜູ້ຄົນໃນສະໄໝນ້ັນມີອາຍຸຍືນຍາວກວ່າ
ພວກເຮົາໃນສະໄໝນ້ີຫຼາຍ. 



ເມ່ືອລູກຊາຍຂອງເອວາຄື ເຊດ ເກີດອອກມາ, ນາງກໍກ່າວວ່າ,  
“ພຣະເຈ້ົາໄດ້ປະທານເຊດມາແທນອາເບນ.”  
ເຊດແມ່ນຜູ້ທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງພໍພຣະໄທຫຼາຍ  
ແລະເພ່ິນມີອາຍຸຮອດ 912 ປີ ແລະມີລູກຫຼາຍຄົນ. 



ມະນຸດເທິງໂລກນ້ີເລ່ີມຊ່ົວຊ້າຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ  
ຈາກຄົນລຸ່ນໜ່ຶງສູ່ຄົນລຸ້ນອ່ືນໆ. ໃນທ່ີສຸດ  
ພຣະເຈ້ົາກໍຕັດສິນໃຈວ່າ  
ຈະທໍາລາຍມະນຸດຊາດຖ້ິມ  
ແລະ ໂຕສັດ ແລະນົກທັງໝົດ.  
ພຣະເຈ້ົາຊົງເສຍໃຈທ່ີໄດ້ສ້າງມະນຸດຂ້ຶນມາ  
ແຕ່ມີຄົນໜ່ຶງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງພໍພຣະໄທ. 



ຊາຍຄົນນ້ີຄືໂນອາ. ເຊ້ືອສາຍຄົນໜ່ຶງຂອງ
ເຊດ,  
ໂນອາແມ່ນຄົນຊອບທໍາ ແລະບ່ໍມີຕໍານິ.  
ເພ່ິນຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາມາຕະຫຼອດ. 



ນອກນ້ັນ  
ເພ່ິນຍັງໄດ້ສອນລູກຊາຍທັງສາມຄົນໃຫ້ເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ
ດ້ວຍ.  
ບັດນ້ີພຣະເຈ້້ົາໄດ້ວາງແຜນທ່ີຈະໃຊ້ໂນອາໃນແບບພິເສດ 

 ແລະບ່ໍຄືໃຜ. 



ຈຸດເລ່ີມຕ້ົນຂອງຄວາມໂສກເສ້ົາແຫ່ງມະນຸດຊາດ 
 

ເລ່ືອງໜ່ຶງຈາກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພຣະຄໍາພີ, 
 

ທ່ີສາມາດພົບໄດ້ໃນ 
 

ປະຖົມມະການ ບົດທີ 3-6 

“ຄໍາສອນຂອງພຣະອົງໃຫ້ແສງສະຫວ່າງ.”  
ເພງສັນລະເສີນ 119:130 
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ຈົບບໍລິບູນ 



ເລ່ືອງລາວໃນພຣະຄໍາພີຕອນນ້ີບອກພວກເຮົາກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາຜູ້ວິເສດ  
ຜູ້ທ່ີສ້າງພວກເຮົາ ແລະຢາກໃຫ້ພວກຫຼານຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈ້ົາດ້ວຍ. 

 
ພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດການຊ່ົວຫຼາຍຢ່າງ ຊ່ຶງພຣະອົງເອ້ີນວ່າ ຜິດບາບ.  

ບົດລົງໂທດຂອງຄວາມບາບຄືຄວາມຕາຍ. ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກຫຼານຫຼາຍ  
ຈົນໄດ້ສ່ົງພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງລົງມາ, ຄືພຣະເຢຊູ, ໃຫ້ມາຕາຍທ່ີໄມ້ກາງແຂນ  

ແລະຮັບໂທດບາບແທນເຮົາ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ ພຣະອົງກໍເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ  
ແລະສະເດັດຄືນສູ່ເຮືອນຂອງພຣະອົງຄືຟ້າສະຫວັນ! ຖ້າຫຼານເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ  
ແລະຂໍການອະໄພໂທດບາບຈາກພຣະອົງ, ພຣະອົງຈະຊົງຍົກໂທດໃຫ້ແນ່ນອນ!  

ພຣະອົງຈະສະເດັດມາປະທັບໃນຊີວິດຂອງຫຼານທັນທີ,  
ແລະຫຼານຈະໄດ້ຢູ່ນໍາພຣະອົງຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ. 

 
ຖ້າຫຼານເຊ່ືອວ່າອັນນ້ີແມ່ນຄວາມຈິງແທ້, ກໍໃຫ້ອະທິຖານກັບພຣະເຈ້ົາຕາມນ້ີ: 

ຂ້າແດ່ພຣະເຢຊູ, ຂ້ານ້ອຍເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ  
ແລະໄດ້ບັງເກີດມາເປັນມະນຸດຕາຍທ່ີໄມ້ກາງແຂນແທນຜິດບາບຂອງຂ້ານ້ອຍ  

ແລະບັດນ້ີພຣະອົງໄດ້ຊົງເປັນຄືນມາອີກຄ້ັງ. ຂໍຊົງສະເດັດມາປະທັບໃນຊີວິດຂອງຂ້ານ້ອຍ  
ແລະຍົກໂທດຜິດບາບຂອງຂ້ານ້ອຍ, ຂໍຊົງປະທານຊີວິດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຂ້ານ້ອຍດ້ວຍໃນເວລານ້ີ  

ເພ່ືອວັນໜ່ຶງຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ຢູ່ນໍາພຣະອົງຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ.  
ຂໍຊົງຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍໃຫ້ເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ ແລະມີຊີວິດຢູ່ເພ່ືອພຣະອົງ ເປັນລູກ. ອາແມນ.  

 
ຈ່ົງອ່ານພຣະຄໍາພີ ແລະສົນທະນານໍາພຣະເຈ້ົາທຸກວັນ!   ໂຢຮັນ 3:16 
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