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เพ่ือน ๆ ที่รัก: 
 
 พระคัมภีรก็คือ  ขอความขาวสารจากพระเจาถึงเราทั้งหลายในโลกนี้   
คนสวนใหญจะรูสึกวา  พระคัมภี์เปนเหมือนรูปตอขนาดใหญ    เพือน ๆ เคยตอ
รูปพวกนั้นสักครั้งหนึ่งไหมครับ    กอนอื่นจะตองหาชิ้นท่ีเปนมุมรูปทั้งสี่ใหได
กอน    แลวก็หาช้ินท่ีอยูริมรูปเอามาตอกนัเปนกรอบ    ตอจากนั้นก็จะคอยๆตอ
รูปในกรอบใหเต็ม  ภาพก็จะคอยๆปรากฏออกมาพอใสช้ินสุดทายลงไปก็ไดภาพ
ครบบริบูรณ 
 
 บทเรียนพระคัมภีรจากยุคสรางโลกถึงชีวิตพระเยซูคริสตชุดน้ีมีสี่เลม    
เลมแรกเปนเหมือนช้ินท่ีเปนมุมรูปของพระคัมภีร    เลมที่สองเปนกรอบ    สวน
เลมที่สามและสี่เปนช้ินท่ีตอเปนรูปภาพในกรอบซึ่งจะเปนภาพสวยงามยิ่งของ
พระคุณและความเมตตาของพระเจา 
 
 ทายหนังสือเลมเล็ก ๆ จะมีคําถามสั้น ๆ ของบทเรียนแตละบท  เพ่ือชวย
เราใหเขาใจเรื่องที่อานชัดข้ึน    ขอแนะนําใหอานคําถามพวกนั้นกอน    แลวก็
ไปอานเนื้อเรือ่ง  และเมื่ออานเนื้อเรื่องเสร็จ  ก็กลับมาตอบคําถามเลย  จะดีกวา
นะครับ 
 
 พออานหนังสือเลมนี้และตอบคําถามครบหมดทุกบทแลว  ใหเพ่ือน ๆ 
คอย ๆ ฉีกหนาที่เปนคําถามพวกนั้นใสซองติดแสตมปสงกลับมาตามที่อยูที่แจง
ไว    สวนหนังสือนั้นเราขอมอบเปนของขวัญแดเพ่ือน ๆ  เก็บไวไดเลย    และ
อีกราว ๆ สองสามอาทิตยเราจะสงเลมตอไปใหครับ 
 
 ถามีอะไรไมเขาใจอยากใหเราชวย  เขียนถามมาไดตามที่อยูขางลางนี้นะครับ 

 
ตู ปณ. 1117 
ที่ทําการไปรษณียดอนเมือง 

     กรุงเทพฯ 10211 
 
 
 
 
 



 

บทที ่1 “การเริ่มตน” 
 
  สมมุติวาคุณมาเยี่ยมผมที่บาน และสังเกตเห็นขนมปงกอนหนึ่งที่เพ่ิงอบ
เสร็จใหม ๆ  ขนมพายรอน ๆ กับขนมเคกกอนใหมวางอยูบนโตะ   ท้ังบานมี
กลิ่นตลบอบอวลไปหมด แลวคุณก็เห็นภรรยาของผมกําลังดึงถาดคุกกี้ออกมา
จากเตาอบอยูในครัว   คุณยังเห็นถวยชาม ถุงแปง นํ้าตาล เปลือกไข และชอนไม
วางอยูระเกะระกะบนเคานเตอรขางหลังเธอ  นอกจากนี้คุณยังเห็นตําราทําขนม
แปะติดอยูกับตูซึ่งอยูเหนือเคานเตอรน้ัน 
 
  ดูเหมือนวาเธอทําอะไรอยู?  คําตอบก็คือ อบขนม  คุณเองไดเห็นเธอ
กําลังอบขนมหรือเปลา?  เปลาเลย แตพยานหลักฐานมีอยูเต็มไปหมด  และถา
การสรุปของคุณที่วาเธอกําลังอบขนมนั้นถูกตอง มีอะไรบางที่นาจะเปนจริง
เกี่ยวกับตัวเธอ ท้ัง ๆที่คุณไมไดเห็นเธอทําอะไรเลย 
 
 เธอรูวิธีอบขนม 
 เธอสามารถอานคําสั่งจากตําราทําขนมได 
 เธอสามารถทําสิ่งตาง ๆตามลําดับได  
 เธอเปนคนท่ีมีความคิดสรางสรรค (คือสามารถเอาแปง นํ้าตาล นํ้ามัน ไข 
มาทําอะไรบางอยางออกมาได) 

 เธอสามารถใชความระมัดระวังได (ขณะที่เธออบขนมนั้น เธอไมไดทําให
ไฟไหมตัวเธอหรือไหมครัว) 

 
  เราควรจะคิดในลักษณะเดียวกันนี้ขณะที่เราอานขอพระคัมภีรขอแรก
ในพระวจนะของพระเจา 
 
ปฐมกาล 1:1  ในเริม่แรกนัน้พระเจาทรงเนรมติสรางฟาและแผนดนิโลก 
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าง

  เราเห็นพระเจาสรางฟาและแผนดิน
โลกหรือเปลา?  เปลาเลย  เราเพียงแต“กาว
เขาไป”ในพระคัมภีรเลมนี้ เหมือนอยางที่คุณ
กาวเขาไปในครัวของผมและเห็นทุกอยางว
อยูบนโตะ  เราสามารถเห็นเทหวัตถุบน
ทองฟา เชน ดวงดาวและดาวเคราะหตางๆ  
ในทํานองเดียวกันเราสามารถเห็นสิ่งตาง ๆ
บนโลก เชน ภูเขา มหาสมุทร ตนไม สัตว
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นานาชนิด และมนุษย   โดยเหตุที่พระเจาทรงเปนผูเนรมิตสรางสิ่งสารพัดเหลานี้
ทั้งหมด ดังนั้นสิ่งที่นาจะเปนจริงในเรื่องที่เก่ียวกับพระองคนั้น คืออะไร? 
 
 พระเจาจะตองมีความรอบรูทุกอยางจึงสามารถเนรมิตสรางโลกขึ้นมาได 

(สัพพัญู) 
 พระเจาจะตองมีฤทธิ์อํานาจทุกอยางจึงสามารถเนรมิตสรางโลกขึ้นมาได (มี
ฤทธานุภาพสูงสุด) 

 พระเจาทรงดํารงอยูเปนนิรนัดร   พระองคทรงดํารงอยูกอนการเนรมิตสราง
และไมมีจุดเริม่ตน   และเนือ่งจากพระเจาทรงเปน   ผูเดียวที่ดํารงอยูต้ังแต
เริ่มตน ดังนั้นพระองคจึงเปนผูเดียวเทานั้นท่ีสามารถจะเปดเผยความจริงให
เราทราบไดวาเกิดอะไรขึ้นต้ังแตจุดเริ่มตน 

 พระเจาไมตองพึ่งพาสิ่งใด ๆหรือพ่ึงพาใคร  พระองคไมไดสรางพระองคเอง
ข้ึนมา   มนุษยเราตองการอากาศ อาหาร และน้ํา  เพ่ือจะสามารถดาํรงชีวิต
อยูได แตพระเจาไมตองการสิ่งเหลานี้    พระเจาไมตองการโลก ดวงอาทิตย 
อากาศ อาหาร หรือน้ํา เพราะวาพระองคทรงดํารงอยูกอนสิ่งสารพัดเหลานี้    

 พระเจาทรงเปนผูครอบครองสูงสุด  พระองคทรงเปนเจาของ   ทุกสิ่งที่
พระองคเนรมิตสรางข้ึน 

 พระเจาทรงมพีระลักษณะเปนบุคคล   ถาเราไปเห็นภาพวาดเขาสักภาพหนึ่ง
และเราอยากจะทราบตนกําเนิดของภาพวาดนี้ เราก็คงจะถามวา “ใครเปนผู
วาดภาพนี้” ไมใชถามวา “สิ่งใดวาดภาพนี้”   ความคิดสรางสรรคใด ๆ
จําเปนตองเกิดข้ึนจากลักษณะเฉพาะของบุคคลเทานั้น 

 
ปฐมกาล 1:2  แผนดินโลกนัน้กป็ราศจากรปูรางและวางเปลาอยู  ความมดือยู
เหนอืผวิน้าํ และพระวญิญาณของพระเจาปกอยูเหนอืผวิน้าํนัน้

  พระคัมภีรขอนี้บอกใหเราทราบวาพระเจาทรงเปน  พระวิญญาณ ซึ่ง
หมายความวาเราไมสามารถจะมองเห็นพระองคได   พระเจาไมไดมีเน้ือหนัง
และกระดูกเหมือนอยางมนษุยและสัตวทั่วไป  พระองคไมมีรางกายที่เปนวัตถุ 
ดังนั้นพระองคจึงไมมีความตองการทางดานรางกาย  มนุษยมีขอจํากัดในดาน
ความเขาใจและความตองการทางดานรางกาย แตพระเจาไมมีขอจํากัดเหลานี้
เลย  พระเจาทรงสถิตอยูทุกหนทุกแหงในเวลาเดียวกัน 
 
  พระธรรมปฐมกาลบทที่ 1 อธิบายใหเราทราบวาพระเจาทรงสรางสิง่
สารพัดทุกสิ่งในจักรวาลและบนแผนดินโลกภายใน 6 วัน  โดยพระองคไดทรง
สรางความสวางในวันแรก 
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ปฐมกาล 1:3   พระเจาตรสัวา "จงใหมคีวามสวาง" แลวความสวางกเ็กิดขึน้ 
 
      พระเจาทรงสรางความสวางโดยการตรัสเทานั้น  การเนรมิตสรางเริม่ตน
จากฤทธิ์อํานาจแหงคําตรัสของพระองค   สวนขอพระคัมภีรอื่น ๆในบทนี้บอก
ใหเราทราบวาพระเจาทรงเนรมิตสรางสารพัดทุกสิ่งโดยการตรัสอยางไร ดังนั้น
สิ่งที่มีพลังยิ่งใหญที่สุดในจักรวาลก็คือพระวจนะของพระเจานั่นเอง   แมแต
นักวิทยาศาสตรในปจจุบันยังไมสามารถเขาใจไดอยางชัดเจนเลยวาแสงสวางคือ
อะไร  อยาวาแต     จะสรางมันข้ึนมาจากความวางเปลาเลย! 
 
ปฐมกาล 1:4-5  พระเจาทรงเห็นวาความสวางนัน้ดี และพระเจาทรงแยกความ
สวางนัน้ออกจากความมดื  พระเจาทรงเรยีกความสวางนัน้วาวนั และพระองค
ทรงเรยีกความมดืนั้นวาคนื มเีวลาเยน็และเวลาเชาเปนวนัที่หนึง่ 

     พระคัมภีรขอนี้กลาววา พระเจาทรงสรางความสวางมาอยางดี  ซึ่งนั่น
หมายความวาพระเจาเองก็ดีและประเสริฐดวย   และยอมเปนเรื่องที่สอดคลอง
กันอยางสมเหตุสมผลที่จะเชื่อวาพระเจาที่ประเสริฐสรางสิ่งดี ๆข้ึนมามากกวาที่
จะเชื่อวาพระที่เลวสรางสิง่ที่ดี   
 
  พระเจาทรงสรางอากาศและทองฟาในวันท่ีสอง (ขอ 6-8) ซึ่งเปนบริเวณ
ที่นกใชบิน  แลวพระองคก็ทรงสรางที่แหง มหาสมุทร และอาณาจักรพืชทุกชนิด
บนแผนดินโลกในวันท่ีสาม (ขอ 9-13)   พระเจากําลังจัดเตรียมแผนดินโลก
เพ่ือใหเปนท่ีอาศัยของมนุษย   มนุษยตองการออกซิเจนสําหรับหายใจ ดังนั้น
พระองคจึงทรงสรางอาณาจกัรพืชเพ่ือเปนแหลงผลิตออกซิเจน 
 
ปฐมกาล 1:11-12   พระเจาตรสัวา "จงใหแผนดนิเกดิตนหญา ตนผักทีม่เีมลด็ 
และตนไมทีอ่อกผลทีม่เีมลด็ในผลตามชนิดของมนับนแผนดนิ" กเ็ปนดงันัน้  
แผนดนิกเ็กดิตนหญา ตนผกัทีม่เีมล็ดตามชนดิของมนั และตนไมทีอ่อกผลทีม่ี
เมลด็ในผลตามชนดิของมนั   พระเจาทรงเหน็วาด ี
 
  ขอพระคัมภีรตอนนี้ ไดบอกเราถึง 3 ครั้งวาพืชผักและตนไมไดถูกสราง
ข้ึน“ตามชนิดของมัน”  ขอความตอนนี้คงจะไมมีใครเขาใจผิดพลาดอยาง
แนนอน สมมเีมล็ดสมอยูในผลของมัน   องุน ก็มีเมล็ดองุนอยูในผลของมัน  
กลาวอีกอยางหนึ่งไดวาพระเจาทรงออกแบบความเปนระเบียบ โครงสราง และ
จุดประสงคไวในโลก   คุณไมสามารถจะพบเมล็ดแตงโมในผลสมอยางแนนอน   
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พระคัมภีรขอ 20-25 คุณจะพบลักษณะเดียวกันน้ีกับนก สัตวทะเล และสัตวบก  
นกอินทรีวางไขที่ฟกออกมาเปนลูกนกอินทรี ไมใชฟกออกมาเปนนกแกว  แม
วัวจะไมคลอดลูกออกมาเปนลูกหมู  สิ่งมีชีวิตทุกชนิดตางก็แพรพันธุ“ตามชนิด
ของมัน”ทั้งสิ้น  
 
 พระเจาทรงสรางดวงอาทิตย ดวงจันทร และดวงดาวทั้งสิ้น      ในวันท่ีสี่ 
(ขอ 14-19)  คุณเคยแหงนหนามองทองฟาตอนกลางคืนและมองเห็นดวงดาว
หลายรอยดวงที่กําลังสองแสงระยิบระยับอยูหรือเปลา?  พระเจาเพียงแตตรัส
เทานั้น ดวงดาวเหลานี้ทั้งหมดก็ปรากฏขึ้นมา   พระเจาทรงสรางอาณาจักรสัตว
น้ําทุกชนิด และทรงสรางนกในวันท่ีหา (ขอ 20-23)   มีเพียงพระเจาผูทรงฤทธา
นุภาพทั้งสิ้นและรอบรูทุกสิ่งสารพัดท่ีเพียงแตตรัสเทานั้น สิ่งมีชีวิตเหลานี้ทุกสิ่ง          
ก็ปรากฏขึ้นมา   
 
 พระเจาทรงเนรมิตสรางโลกของสัตวในวันท่ีหก (ขอ 24-25)  พระองค
ทรงสรางสัตวนานาชนิดเปนอันมาก  มีเพียงพระเจาเทานั้นท่ีมีฤทธิ์อํานาจและ
ความรอบรูทีจ่ะเนรมิตสรางสิ่งตาง ๆ เหลานี้ได   และในที่สุดก็ถึงเวลาที่พระเจา
จะสรางสิ่งที่ยิง่ใหญที่สุด คือมนุษยนั่นเอง  พระองคทรงใชเวลา 6 วันสุดทายใน
การจัดเตรียมแผนดินโลกสําหรับมนุษย   พระเจาทรงสรางความสวางเพื่อมนุษย
จะมอง เห็นได   พระเจาทรงสรางที่แหงเพ่ือใหมนุษยใชเปนท่ีอยูอาศัย     พระ
เจาทรงสรางตนไมเพ่ือมนุษยจะสามารถทาํสิ่งตาง ๆจากไมและไดกินผลจากตน
ของมันได   พระเจาทรงใหออกซิเจนเกิดข้ึนเพ่ือมนุษยจะสามารถหายใจได   
 
ปฐมกาล 1:26   และพระเจาตรสัวา "จงใหพวกเราสรางมนษุยตามแบบฉายา
ของพวกเรา ตามอยางพวกเรา และใหพวกเขาครอบครองฝงูปลาในทะเล ฝงูนก
ในอากาศ และสัตวใชงาน  ใหครอบครองทัว่ทัง้แผนดนิโลก และบรรดา
สตัวเลือ้ยคลานที่คลานไปมาบนแผนดนิโลก" 

     มนุษยไดถูกสรางข้ึนตามพระฉายาของพระเจา  นี่ไมไดหมายความวา
มนุษยมีรางกายเหมือนพระเจา   ยิ่งกวานั้นจะเห็นไดวามนุษยเราทกุคนมีความ
สูง น้ําหนัก และสีผิวแตกตางกัน   พระฉายานั้นหมายความวาเราไดถูกสรางข้ึน
ใหมีจิตใจ มีอารมณและความรูสึก และมใีจปรารถนาเชนเดียวกับพระเจา   
 
     พระเจาทรงสรางมนุษยใหมีจิตใจเพื่อมนุษยจะมีความสามารถ  ที่จะรูจัก
พระเจาได  และเนื่องจากพระองคทรงปรารถนาที่จะติดตอสื่อสารกับมนุษย 
พระองคจึงทรงสรางใหมนษุยมีความสามารถที่จะติดตอสื่อสารได   พระเจาทรง
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สรางมนุษยใหมีอารมณและความรูสึก มนุษยจึงสามารถที่จะรัก รูสึกเศราใจ และ
มีประสบการณกับความสุขได เพราะวาพระเจาก็ทรงมีอารมณและความรูสึก
เหลานี้เชนกัน   
 
  พระเจาทรงสรางมนุษยใหมีใจปรารถนา เพราะวาพระองคทรงประสงค
ใหมนุษยสามารถตัดสินใจได   มนุษยตองตัดสินใจ  อะไร ๆหลายอยางตลอดวัน 
เชน จะต่ืนเมื่อไร จะใสเสื้อผาตัวไหน    จะกินอะไร จะทํางานที่ไหน จะพูดอะไร 
จะดูอะไร จะฟงอะไร และ จะไปที่ไหน   พระเจาทรงสราง  ดวงอาทติย ดวง-
จันทร และดวงดาวตาง ๆเพื่อใหมันทําหนาที่อยางเดียวกันทุกวัน ทุกเดือน และ
ทุกป แตมนุษยไมไดเปนเชนน้ัน เพราะวาพระเจาทรงสรางมนุษยใหมีใจ
ปรารถนาเพื่อมนุษยจะสามารถตัดสินใจเลือกเหมือนอยางที่พระเจา              
ทรงตัดสินพระทัยในการเลือกได  พระเจาทรงปรารถนาที่จะสรางมนษุยเพ่ือให
มนุษยเลือกทีจ่ะรักและเชื่อฟงพระเจา   
 
  กลาวโดยสรุปแลว พระเจาทรงสรางมนษุยใหมีจิตใจเพื่อวามนุษยจะ
สามารถฟงและเขาใจการติดตอสื่อสารจากพระเจาได     พระเจาทรงสรางมนุษย
ใหมีอารมณและความรูสึกเพื่อวามนุษย       จะสามารถตอบสนองตอพระเจา
ดวยความรักและการอุทิศตนเอง  พระเจาทรงสรางมนุษยใหมีใจปรารถนาเพื่อ
วามนุษยจะสามารถเลือกทีจ่ะติดตามพระเจาได   มนุษยไมเหมือนสิ่งอื่น ๆที่พระ
เจาทรงสรางข้ึนมาเลย  พระเจาทรงออกแบบมนุษยมาเชนน้ีเพ่ือวาพระองค        
จะสามารถมีความสัมพันธพิเศษกับมนุษยได   พระเจาทรงม ี        พระประสงค
ที่จะใหมนุษยครอบครองสิ่งที่พระองคทรงสรางข้ึน     พระเจาทรงมสีิทธิอํานาจ
สูงสุด แตพระองคทรงปรารถนาใหมนุษยเปนผูดูแลสิ่งที่พระองคทรงเนรมิต
สรางไวนั้น 
 

* ขอใหตอบคําถามบทเรียนบทที่ 1 ในหนา 33 * 
 
 

 บทที ่2 “มนษุยคนแรก” 

  พระธรรมปฐมกาลบทที่ 1 บอกใหเราทราบวาพระเจาทรงสรางมนษุย 
ในขณะที่บทที่ 2 นั้นอธิบายวาพระเจาทรงสรางมนษุยข้ึนมาอยางไร  ในบทที่ 2 
ขอ 4 – 6 เปนการทบทวนเหตุการณตาง ๆ ที่ไดเกิดข้ึนในวันท่ี 6 กอนที่พระเจา
จะทรงสรางมนุษย  เราไดรับการบอกเลาใหทราบอีกครั้งหนึ่งวาพระเจาทรง
เตรียมโลกที่สมบูรณไวใหแกสิ่งที่ยิ่งใหญที่สุดท่ีพระองคทรงสรางข้ึนอยางไร 
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ปฐมกาล 2:7  พระเยโฮวาหพระเจาทรงปนมนษุยดวยผงคลดีนิ ทรงระบาย
ลมปราณแหงชวีิตเขาทางจมกูของเขา และมนษุยจงึเกดิเปนจติวญิญาณมีชวีติอยู  

     ประการแรก พระเจาทรงสรางรางกายมนุษยข้ึนมาจากผงคลีดิน  หลักการ
ทางวิทยาศาสตรไดพิสูจนแลววาขอความดังกลาวเปนความจริง  แรธาตุท่ี
ประกอบกันข้ึนเปนรางกายมนุษยน้ันมาสามารถพบไดในดินนั่นเอง   ประการที่
สอง พระองคทรงระบายลมปราณเขาไปในรางกายนี้  มนุษยกลายเปน“วิญญาณ-
จิต”ท่ีมีชีวิต   มนุษยเริ่มตนดวยการมีรางกายแลวพระเจาก็ทรงบันดาลให
รางกายนั้นมชีีวิต  ในไมชาเราจะไดเรียนรูวาช่ือของมนุษยคนแรก คืออาดัม 
 
  เราไดเรียนรูมาแลววาพระเจาทรงเปนพระวิญญาณและมนุษยไดถูก
สรางข้ึนตามพระฉายาของพระเจา ดังนั้นมนุษยจึงเปนจิตวิญญาณซึ่งอาศัยอยูใน
รางกายที่เปนวัตถุ  วิญญาณจิตเปนบุคลิกลักษณะของมนุษยซึ่งรวมไปถึงการมี
จิตใจ อารมณและความรูสึก และมีใจปรารถนาที่สามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง  
วิญญาณจิตติดตอสื่อสารกับโลกวัตถุโดยผานรางกาย  ถาคุณลองเอามือไปวาง
บนเตารอน ๆ คุณก็จะตองกระชากมือขางนั้นกลับมาทนัที เพราะเปนปฏิกิริยา
จากการรูสึกวาเตานั้นรอนมาก  สิ่งที่เกิดข้ึนก็คือการที่วิญญาณจิตของคุณติดตอ
หรือสัมผัสกับโลกวัตถุโดยผานรางกายของคุณนั่นเอง  ในทํานองเดียวกัน
วิญญาณจิตของเราก็ติดตอและสัมผัสกับพระเจาโดยผานทางจิตวิญญาณของ
มนุษยน่ันเอง  พระเจาทรงเปนพระวิญญาณ ดังนั้นผูท่ีปรารถนาจะมสีามัคคี
ธรรมกับพระเจาก็จะตองกระทําโดยผานทางจิตวิญญาณเทานั้น 
 
  ดวงอาทิตย  ดวงจันทร  ดวงดาวตางๆ  ลม และน้ํา ไมสามารถจะบนัดาล
ใหมนุษยมีชีวิตได มีแตพระเจาเทานั้นที่สามารถจะบันดาลใหมนุษยมีชีวิตข้ึนมา
ได  มนุษยทุกคนสามารถจะสืบเสาะคนหาพงศพันธุของตนเองยอนกลับไปจนถึง
มนุษยคนแรกผูซึ่งไดรับชีวิตมาจากพระเจาได เพราะฉะนั้นเราทุกคนจึงไดรับ
ชีวิตมาจากพระเจาดวยเชนกัน 

ปฐมกาล 2:15-17   พระเยโฮวาหพระเจาจงึ
ทรงนาํมนษุยไปอยูในสวนเอเดนใหทาํและ
รกัษาสวน  พระเยโฮวาหพระเจาจงึทรงมพีระ
ดํารสัสัง่มนษุยนัน้วา "บรรดาตนไมทกุอยาง
ในสวนเจากินไดทัง้หมด  แตตนไมแหง
ความรูดแีละรูชัว่เจาอยากนิผลจากตนนัน้เปน
อนัขาด เพราะวาเจากินในวนัใด เจาจะตาย
แนในวนันั้น"  
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  ประการแรก เราไดเรียนรูวาพระเจาทรงติดตอสื่อสารกับมนุษย  พระ-
เจาทรงสั่งอาดัมใหมีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ   ประการที่สอง เน่ืองจากพระเจา
ทรงเปนเจาของทุกสิ่งสารพดั พระองคจึงทรงมีสิทธิอํานาจและมีสิทธิอันชอบ
ธรรมที่จะจํากดัขอบเขตใหแกสิ่งที่พระองคทรงสรางมาไดมีตนไมกี่ตนท่ีอาดัม 
สามารถจะนํามาเปนอาหารได?  คําตอบก็คือตนไมตนอื่น ๆทุกตนรวมทั้งตนไม
แหงชีวิตดวย  นี่ไมใชเรื่องที่อยุติธรรมหรือทําไดยากเลย  พระเจาทรงกําชับให
อาดัมแสดงออกถึงการเชื่อฟงโดยการไมกินผลจากตนไมเพียงตนเดียวเทานั้น 
 
  พระเจาตรัสวาโทษทัณฑสําหรับการไมเช่ือฟงนั้น คือความตาย  
พระองคทรงบอก อาดัมวาถาเขากินผลจากตนน้ันเขาจะตองตาย    อยางแนนอน  
ความตายหมายถึงการแยกจากกัน  ประการแรก เขาจะถูกแยกจากการมี
ความสัมพันธกับพระเจา  ประการที่สอง เขาจะตองตายฝายรางกายในที่สุด   
ลองนึกถึงกิ่งไมที่หักออกจากตน  กิ่งไมนั้นเห่ียวเฉา แหงลง และตายทันทีหรือ
เปลา? เปลาเลย ใบของมันยังคงเขียวอยูสองสามวัน แตกิ่งไมไดตายไปแลว กิ่ง
ไมนั้นไมสามารถจะรับสิ่งจาํเปนท่ีมันตองการเพื่อที่จะมีชีวิตอยูตอไปได
เพราะวามันไดถูกแยกออกจากตนเสียแลว   
 
  ถาอาดัมกินผลไมนั้น เขาจะถูกตัดขาดจากพระเจาซึ่งเปนแหลงชีวิต เปน
ผูประทานชีวิต และเปนผูธํารงรักษาชีวิตของเขาไวทันที  ผลก็คือเขาจะตองตาย
ฝายรางกายในวันใดวันหนึ่งเหมือนอยางที่กิ่งของตนไมจะตองแหงเหี่ยวไปไม
วันใดก็วันหนึ่ง   ประการที่สาม ความตายอยางนี้หมายถึงการแยกจากพระเจา
ตลอดนิรันดร  เมื่อรางกายไมมีชีวิตแลวสวนที่เปนจิตวิญาณของมนุษยก็ออก
จากรางและไปสูสถานที่ที่นากลัว ซึ่งเรียกวา “บึงไฟ”  นี่คือ ความตายฝาย       
จิตวิญาณ   
 
  พระเจาทรงหมายความวาอยางไรสําหรับความตายชนิดน้ี พระองค
หมายความวาอาดัมจะตองถูกแยกจากการมีความสัมพันธกับพระเจา  ผลที่
เกิดข้ึนก็คือ รางกายของเขาจะตองตายในที่สุด และวิญญาณจิตของเขาจะถูก
แยกจากพระเจาใหไปอยูในบึงไฟตลอดไปเปนนิตย  พระเจาทรงสั่ง อาดัมไว
อยางชัดเจนในสิ่งที่เขาจะตองไมกระทํา มิฉะนั้นเขาจะตองตายอยางแนนอน   
 
ปฐมกาล 2:20  อาดมัไดตัง้ชือ่บรรดาสตัวใชงาน บรรดานกในอากาศ และ
บรรดาสัตวในทุงนา แตวาสาํหรบัอาดมัยงัไมพบผูอปุถมัภ  
 
  ตรงจุดน้ีเราไดเรียนรูวาช่ือของมนุษยคนแรก คืออาดัม  การเนรมิต



 

สรางของพระเจานั้นไมไดหยุดอยูแคการสรางอาดัม   สิ่งที่พระองคทรงเนรมิต
สรางเปนสิ่งสดุทายนั้นคือการสรางผูหญิงคนหนึ่งสําหรับอาดัม  พระเจาทรง
กระทําใหอาดัมหลับสนิท พระองคทรงชักกระดูกซี่โครงอันหนึ่งออกจากสีขาง
ของเขาและไดสรางผูหญิงจากกระดูกซี่โครงนั้นใหแกเขา   
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ปฐมกาล 2:23-24   อาดมัจงึวา "บดันี้ นีเ่ปนกระดกูจากกระดกูของเรา และเนือ้
จากเนือ้ของเรา จะตองเรยีกเธอวาหญงิ เพราะวาหญงินีอ้อกมาจากชาย เหตุ
ฉะนัน้ผูชายจะจากบิดามารดาของเขา จะไปผูกพนัอยูกบัภรรยา และเขาทัง้สอง
จะเปนเนือ้อนัเดยีวกนั"     
 
  ถอยคําเหลานี้เปนถอยคําแรกของมนุษยท่ีไดมีการบันทึกไวและเปน
ถอยคําที่กลาวถึงความปติยินดีในความสัมพันธท่ีเกิดจากการสมรสขอเท็จจริง
ท่ีวาผูชายตองการผูหญิงนั้นเปนเรื่องสําคัญในการที่จะเขาใจถึงคุณคาของผูหญิง 
ดังนั้นการสมรสกับเพศตรงขามจึงถือเปนพ้ืนฐานของครอบครัวและสังคมทุก
แหงที่ถูกตองตามครรลองครองธรรม   อาดัมไดต้ังช่ือภรรยาของเขาวา เอวา 
 
ปฐมกาล 2:25  เขาทัง้สองยงัเปลอืยกายอยู ผูชายและภรรยาของเขายงัไมมี
ความอาย     
                                                      
     ผูชายกับผูหญิง ท้ังสองตางก็
เปลือยกายโดยไมรูสึกวานาละอาย
หรือตะขิดตะขวงใจเลย  ถา
เหตุการณน้ันมาเกิดข้ึนในปจจุบันนี้
ก็คงจะเปนเรื่องที่นาตกตะลึงและนา
อับอายอยางทีสุ่ด   ในบทตอไปเราจ
เห็นวาทําไมสถานการณเชนนี้จึงไม
สามารถจะเกดิข้ึนในปจจุบัน  มีบาง
สิ่งไดเกิดข้ึนกับโลกอันมหัศจรรยท่ีพระเจาทรงสรางข้ึน   
 

สงครามในสวรรค 
 
 เราเรียนรูไดจากสวนอื่น ๆในพระคัมภีรวาพระเจาทรงสรางอาณาจักร
ฝายจิตวิญญาณกอนที่พระองคจะเนรมิตสรางจักรวาลที่เปนวัตถุภายใน 6 วัน  
พระเจาซึ่งเปนพระวิญญาณไดทรงสรางวิญญาณอื่น ๆที่เรียกวา ทูตสวรรค อีก
เปนอันมาก  ทูตสวรรคเหลานี้ไมมีรางกายวัตถุเหมือนมนุษย ดังนั้นจึงไมมีความ
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ตองการทางดานรางกายอยางที่มนุษยมี (เชน ความหิว การกระหายน้ํา การนอน 
เปนตน)  พวกนี้สามารถที่จะไปที่ใดก็ไดตามใจปรารถนา  จํานวนของทูตสวรรค
ที่พระเจาทรงสรางนั้นก็เหลือคณานับเลยทีเดียว  เราเรียนรูจากพระคัมภีรวาทูต
สวรรคมีฤทธิ์อํานาจมาก 
 
 พระเจาทรงสรางทูตสวรรคเพ่ือใหอยูกับพระองค ใหรักพระองค ให
สรรเสริญและปรนนิบัติรับใชพระองค   สวรรคเปนสถานที่พิเศษซึ่งพระเจาและ
ทูตสวรรคสถิตอยู  พระองคไมไดสรางทตูสวรรคใหเหมือนกันท้ังหมด  บางก็
สวยงามและฉลาดกวาทูตสวรรคอื่น ๆ  พระคัมภีรบอกใหเราทราบวาเมื่อพระเจา
ทรงสรางทูตสวรรคนั้นลูซิเฟอรเปนทูตสวรรคที่สวยงามที่สุด มีฤทธิ์อํานาจมาก
ที่สุด และฉลาดที่สุดในทามกลางพวกทูตสวรรคดวยกัน        ลูซีเฟอรเหนือกวา
ทูตสวรรคอื่น ๆทั้งหมดทั้งในดานความรูและสติปญญา และในดานฤทธิ์อํานาจ
และสิทธิอํานาจ  ดูเหมือนวางานของลูซิเฟอรนั้นทําใหเขาตองอยูตอเบื้องพระ-
พักตรพระเจาตลอดเวลา   ทูตสวรรคทั้งหมดตางก็เฝามองและชื่นชมยินดีขณะที่
พระเจาทรงเนรมิตสรางจกัรวาลภายใน 6 วันน้ัน             
 
 เมื่อถึงเวลาหนึ่งหลังจากที่พระเจาทรงใหอาดัมและเอวาอยูในสวนเอเดน 
ลูซิเฟอรก็เกิดเยอหยิ่งในความงดงาม สติปญญาและฐานะของตัวเอง  มันรูสึก
อิจฉาพระเจาที่ทรงไดรับพระเกียรติยศทุกอยาง มันจึงชักชวนทูตสวรรคจํานวน
หนึ่งในสามใหรวมกอการกบฏกับมัน และทําสงครามกับพระเจาเพ่ือจะ
ครอบครองตําแหนงของพระเจาในฐานะผูครอบครองเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง  แต
พระเจาผูทรงฤทธานุภาพทุกประการและทรงรอบรูทุกสิ่งสารพัดไดปลดทูต
สวรรคเหลานี้ออกจากตําแแหนงผูปรนนิบัติรับใชพระองคและทิ้งพวกมันลง
มายังแผนดินโลก  ช่ือของลูซิเฟอรไดถูกเปลี่ยนเปนซาตาน   และทุกวันน้ีมีหลาย
คนที่เรียกมันวาพญามาร  เหลาทูตสวรรคที่ยอมติดตามซาตานก็กลายเปนทูต
สวรรคที่ช่ัวรายและถูกเรียกวาผีปศาจในปจจุบันพระเจาไดทรงสรางสถานที่
เฉพาะแหงหนึ่งที่เรียกวา       บึงไฟ ซึ่งจะเปนจุดหมายปลายทางสุดทายสําหรับ
ซาตานและพวกผีปศาจของมัน  ในไมชาพวกมันจะตองมาอยูในสถานที่ที่นา 
สะพรึงกลัวแหงนี้ตลอดไปเปนนิตย แตในขณะนี้พวกมันยังอาศัยอยูใน
อาณาจักรแหงจิตวิญญาณบนโลกนี่เอง 
 
  ซาตานตอสูกับพระเจาบนแผนดินโลกนี้  ซาตานและพวกผีปศาจของมัน
เกลียดชังพระเจาและเกลียดทุกสิ่งที่พระเจาทรงรัก  พระเจามีความรักที่ยิ่งใหญ
ตอมนุษย ดังนั้นซาตานจึงเกลียดมนุษยมากกวาใครทั้งหมด  ในบทเรียนตอไป
เราจะเห็นวาไมนานนักซาตานก็ลอลวงมนุษยจากการติดตามพระเจา  ผลที่



 

เกิดข้ึนเปนสาเหตุของการทุกขทรมาน  ความเจ็บปวด  ความปวดราว และการ
ตอสูด้ินรนในชีวิตท่ีเราตองเผชิญอยูทุกวันนี้   
 
  โลกของเราในทุกวันนี้เต็มไปดวยการฝาฝนกฎหมาย  อาชญากรรม  
การไรศีลธรรม  การมีชู  ยาเสพติด  การเมาเหลา  การโกหก  การลักขโมย  การ
คดโกง  ความโลภ  การละโมบอยากไดของของผูอื่น  การฆาตกรรม และความ
ช่ัวทุกอยาง   โลกของเราไมไดเปนเชนนี้เสมอมา มีอยูชวงระยะเวลาหนึ่งที่โลก
สมบูรณพรอม มีอยูชวงเวลาหนึ่งที่ไมมพีฤติกรรมของการใชความรุนแรงหรือ
ความชั่วแมแตครั้งเดียวบนแผนดินโลกนี้ ซึ่งที่จริงไมเคยมีการทําช่ัวเลยดวยซ้ํา  
แผนดินโลกสมบูรณพรอมทุกประการ   อาดัมและเอวารูจักแตการปรองดองกัน 
สันติสุข ความรักและความยินดี  ความสมบูรณพรอมปกคลุมและครอบครองไป
ทุกที่ แตมีบางสิ่งเกิดข้ึน อะไรที่มาทําลายความสมบูรณและกอใหเกิดความ
พินาศและการฝาฝนกฎหมายบนแผนดินโลก?  อะไรทําใหใจมนุษยเสื่อมทราม
ไป?  เราจะไดคนพบในบทเรียนของเราในบทตอไป 
 

* ขอใหตอบคําถามบทเรียนบทที่ 2 ในหนา 33 * 
 

 

บทที ่3 ความชัว่ในโลก 
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นิท

 

 อาดัมกับเอวาอาศัยอยูดวยกันอยาง
สนิทสนมปรองดองกันอยางสมบูรณและส
สนมกับพระเจาในสวนเอเดน แตบางสิ่งที่
เลวรายกําลังจะเกิดข้ึน 
 
ปฐมกาล 3:1  งนูัน้เปนสัตวทีฉ่ลาดกวา
บรรดาสัตวในทุงนาซึง่พระเยโฮวาหพระเจา
ไดทรงสรางไว  มนักลาวแกหญงินัน้วา “จรงิ

หรอืที่พระเจาตรสัวา‘เจาอยากนิผลจากตนไมทกุชนดิในสวนนี’้”  

     ซาตานเกลียดชังพระเจาและมันตองการที่จะทําลายมนษุย   มันไดใชงู
ตัวหนึ่งมาปดบังตัวเองและไดพูดผานงูตัวนั้น  คําพูดคําแรก ๆของมันที่มันพูด
กับมนุษยก็เพ่ือสรางความสงสัยใหเกิดข้ึนกับคําตรัสของพระเจาโดยการตั้ง
คําถามตอคําตรัสนั้น  มันกลาววา “พระเจาตรัสเชนนี้จริง ๆหรือ” มันไดสราง
ความสงสัยข้ึนในใจของเอวา  กลอุบายของซาตานไมเคยเปลี่ยนแปลง  มันยังคง



 

พยายามที่จะลอลวงมนุษย  ซาตานสามารถจะสรางความคิดท่ีเปนเท็จข้ึนในใจ
ของเราได  มันทําใหคนเกิดคําถามกับคําตรัสหรือพระวจนะของพระเจาเหมือน
ท่ีมันไดกระทํากับเอวา  คุณอาจจะคิดวา“ทําไมฉันตองเชื่อพระคัมภีรดวย” หรือ 
“น่ีเปนพระวจนะของพระเจาจริง ๆหรือ”   จงอยายอมใหซาตานลอลวงคุณให
เช่ือเรื่องโกหกใด ๆ   
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ปฐมกาล 3:2-3  หญงินัน้จงึกลาวแกงวูา “ผลของตนไมชนดิตาง ๆในสวนนี ้เรา
กนิได แตผลของตนไมตนหนึง่ซึง่อยูทามกลางสวน พระเจาตรสัวา ‘เจาอยากิน
หรอืแตะตองมนั มฉิะนั้นเจาจะตาย’”  

     เอวารูสึกสับสน  นางไดเพ่ิมถอยคําที่วา“เจาอยา ... แตะตองมัน” ซึ่งนี่
ไมใชสิ่งที่พระเจาตรัสต้ังแตเดิมในปฐมกาล 2:17 พระเจาเพียงแตตรัสวา ถาเจา
กิน เจาจะตาย   
 
ปฐมกาล 3:4-5  งจูงึกลาวแกหญงินัน้วา “เจาจะไมตายแนเพราะวาพระเจาทรง
ทราบวาเจากนิผลไมนัน้วนัใด ตาของเจาจะสวางขึน้วนันัน้ และเจาจะเปน
เหมอืนพระทีรู่ดรีูชัว่”  
 
 เปาหมายสูงสดุของซาตานคือการทําใหคนอื่น ๆติดตามมันและไม
ติดตามพระเจา  มันเริ่มกลาข้ึนและโกหกอยางโจงแจงโดยไดพูดขัดแยงกับคํา
ตรัสของพระเจา  ซาตานกลาววาพระเจาโกหก  ใครกันแนท่ีพูดความจริง พระ-
เจาตางหากที่ทรงบอกความจริงเสมอ  ซาตานเสนอแนะใหเอวาดําเนินชีวิตท่ีเปน
อิสระจากพระเจาและปกครองชีวิตของตนเอง   

 
ปฐมกาล 3:6  เมือ่หญงินัน้เห็นวา ตนไม
นัน้เหมาะสาํหรบัเปนอาหารและมนังาม
นาด ูและตนไมตนนัน้เปนทีน่าปรารถนา
เพือ่ใหเกิดปญญา หญงิจงึเกบ็ผลไมนัน้แลว
กนิเขาไปแลวสงใหสามีของนางดวย และ
เขาไดกนิ  
 
    ซาตานหลอกลวงเอวาเกีย่วกับ สัจธรรม

หรือความจริงในคําตรัสของพระเจา  นางคิดจริง ๆ วานางคงจะไมตายหรอก  
ซาตานปรารถนาที่จะทําใหทุกคนรูสึกสับสนวาอะไรจรงิ และอะไรเทจ็  เอวากิน
ผลไมน้ันเพราะถูกลอลวง แตอาดัมเจตนาเลือกที่จะไมเช่ือฟงพระเจา อาดัม



 

ไมไดถูกลอลวงเหมือนเอวา อาดัมรูอยางแนนอนวาขณะที่เขากินผลไมน้ันเขา
กําลังทําอะไรลงไป  ท้ังสองคนเลือกที่จะทําตามวิถีทางของตนเองแทนที่จะ
กระทําสิ่งที่ถูกตองและเชื่อฟงคําตรัสของพระเจา 
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ปฐมกาล 3:7  ตาของเขาทัง้สองกส็วางขึน้ เขาจงึรูวาเขาเปลอืยกายอยู และเขา
ทัง้สองกเ็อาใบมะเดือ่มาเยบ็เปนเครือ่งปกปดอวยัวะสวนลางของเขาไว    

 การไมเช่ือฟงของอาดัมและเอวาไดแยกพวกเขาจากพระเจาและแยก
ความสัมพันธของพวกเขาที่มีกับพระเจาดวย  เชนเดียวกับกิ่งไมท่ีหักออกจากตน
ยอมถูกแยกจากแหลงชีวิตของมันอาดัมและเอวาก็ถูกแยกจากพระเจาผูทรงเปน
แหลงและผูธํารงรักษาชีวิตเชนเดียวกัน  ก่ิงไมจะเฉาตายไปในที่สุดฉันใด อาดัม
และเอวาก็จะตองตายฝายรางกายในวันใดวันหนึ่ง ฉันนั้น และพวกเขาจะตอง
ไปสูสถานที่ซึง่พระเจาไดเตรียมไวสําหรบัซาตานและวิญญาณชั่วทั้งหลายดวย 
 
 อาดัมกับเอวารูสึกอบัอายและละอายที่ตระหนักวาตนเองเปลือยกายอยู 
พวกเขาจึงเอาใบมะเดื่อมาเย็บติดกันเพ่ือทําเครื่องปกปดสําหรับตน  ท้ังสองคน
พยายามจะจัดเตรียมบางสิ่งสําหรับความตองการของตนเอง  เมื่อกอนนี้พวกเขา
มองไปยังพระเจาเพื่อจะตอบสนองความตองการของเขา แตเด๋ียวนี้คนทั้งสอง
พยายามที่จะดําเนินชีวิตท่ีเปนอิสระจากพระเจา  ทุกวันนี้มีคนมากมายที่คิดวา
พวกเขาสามารถจะทําใหตนเองเปนที่พอพระทัยพระเจาไดโดยการอาศัยลักษณะ
ท่ีปรากฏภายนอกเหมือนที่อาดัมและเอวาไดพยายามที่จะทําใหตนเองเปนที่พอ
พระทัยพระเจาโดยการสวมใสเครื่องปกปด อยางไรก็ตามพระเจาไมยอมรับเรา
โดยอาศัยพ้ืนฐานของลักษณะที่ปรากฏภายนอกของเราเลย   

ปฐมกาล 3:8-9  ในเวลาเยน็วนันัน้เขา
ทัง้สองไดยนิพระสรุเสยีงของพระเยโฮ
วาหพระเจาเสดจ็ดาํเนนิอยูในสวน 
อาดมัและภรรยาของเขาซอนตวัจาก
พระพกัตรของพระเยโฮวาหพระเจา
ทามกลางตนไมตาง ๆในสวนนัน้  พระ
เยโฮวาหพระเจาทรงเรยีกอาดมัและตรสั
แกเขาวา “เจาอยูทีไ่หน”  
 

 พระเจาทรงเสด็จมาตามหาคนทั้งสอง อยางพระบิดาผูทรงเปยมลนดวย
ความรัก พวกเขาไมไดออกไปตามหาพระองค  พวกเขากลับวิ่งหนีและซอนตัว
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เสียจากพระเจา  ทั้งสองคนกําลังรับรูถึงข้ันแรกของความตายคือการถูกแยกจาก
ความสัมพันธที่เคยมีกับพระเจา  พระเจาทรงทราบดีวาเกิดอะไรขึ้นแตพระองคก็
ยังคงสัตยซื่อในการสนทนากับพวกเขา  พระเจาทรงทราบวาอาดัมกบัเอวาอยูที่
ไหนแตพระองคทรงปรารถนาที่จะใหพวกเขาตระหนักวาการแยกจากกันได
เกิดข้ึนแลว   
 
ปฐมกาล 3:10-13   เขาทลูวา “ขาพระองคไดยนิพระสรุเสยีงของพระองคใน
สวน และขาพระองคกก็ลวั เพราะวาขาพระองคเปลอืยกายอยู ขาพระองคจงึได
ซอนตวัเสยี”  พระองคตรสัวา “ใครไดบอกเจาวาเจาเปลอืยกายอยู เจาไดกนิผล
จากตนไมนัน้ ซึง่เราสัง่เจาไววาเจาอยากนิแลวหรอื”  ชายนัน้ทลูวา “หญงิซึง่
พระองคทรงประทานใหอยูกบัขาพระองคนั้น นางไดสงผลจากตนไม ขา
พระองคจงึรบัประทาน”  พระเยโฮวาหพระเจาตรสัแกหญงินัน้วา “เจาทาํอะไรลง
ไป” หญงินัน้ทลูวา “งลูอลวงขาพระองค ขาพระองคจงึรบัประทาน”  

     คุณสามารถจะเห็นไดอยางชัดเจนถึงการขาดความเปนน้ําหนึ่งใจ-
เดียวกันระหวางอาดัมกับเอวาและระหวางพวกเขากับพระเจา  ทั้งอาดัมและเอวา
ตางก็กลาวหาผูอื่นแทนที่จะยอมรับความรับผิดชอบในสวนของตนเอง  อาดัม
ตําหนิพระเจากับเอวา สวนเอวาตําหนิงู  การกระทําเชนน้ีเปนการกระทําที่ไม
ซื่อสัตยและไมถูกตองดวย  พวกเขาทั้งสองเลือกที่จะไมเช่ือฟงคําตรัสของ     
พระเจา 
 
ปฐมกาล 3:14-15   พระเยโฮวาหพระเจาตรสัแกงนูัน้วา “เพราะเหตทุีเ่จาได
กระทาํเชนนี้ เจาถูกสาปแชงมากกวาบรรดาสตัวใชงาน และบรรดาสตัวในทุงนา 
เจาจะเลือ้ยไปดวยทองของเจา และเจาจะกนิผงคลีดนิตลอดวนัเวลาในชวีติของ
เจา  เราจะใหเจากบัหญงินีเ้ปนปฏปิกษกนั ทัง้เชือ้สายของเจากบัเชือ้สายของนาง 
เชือ้สายของนางจะกระทาํใหหวัของเจาฟกช้าํ และเจาจะกระทาํใหสนเทาของ
ทานฟกช้าํ”  

 ประการแรก พระเจาทรงสาปแชงงู  ประการที่สอง พระเจาทรงประทาน
พระสัญญาที่สําคัญและมหัศจรรยซึ่งเต็มไปดวยความหมายที่ดี   เมื่อมาถึงจุดน้ี
ซาตานคิดวามันปราบพระเจาลงไดและควบคุมโลกนี้ไดอยางสมบูรณแลว แตไม
มีใครสามารถจะเอาชนะพระเจาได  จะมีอยูวันหนึ่งที่ผูหญิงจะใหกําเนิดเช้ือสาย
คนหนึ่งที่จะตอสูกับเช้ือสายของงูซึ่งหมายถึงสาวกของซาตานนั่นเอง  ในการ
ตอสูนั้นหัวของซาตานจะถูกบดขยี้ (มีบาดแผลถึงตาย) แตมันจะกระทําใหเช้ือ
สายของนางบาดเจ็บ   เช้ือสายทานนี้เปนใคร?  ในพระคัมภีรตรงจุดน้ีเรายังไม
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ทราบนามของทาน ใหเราเรียกนามของทานวา “พระผูชวยใหรอด” กันกอน 
 
 พระเจาทรงลงโทษตอความชั่วเสมอ แตขณะเดียวกันพระองคก็ทรง
เปยมลนดวยความรัก ความกรุณา ความเมตตาและความปรานีเชนกัน  พระองค
ทรงสัญญาวาจะสง“พระผูชวยใหรอดพน”มาให เพ่ือมนุษยจะสามารถรอดจาก
การลงโทษที่เขาสมควรไดรับนั้น  เราไดเรียนรูวาพระเจาดําเนินการขั้นแรกเพื่อ
ตอบสนองตอความชั่วที่เขามาทําลายโลก  พระผูชวยใหรอดจะเอาชนะความชั่ว
ในโลก  พระเจาไมจําเปนท่ีจะตองแบกรบัความรับผิดชอบนี้เลย แตพระเจาทรง
กระทําเชนน้ีเพราะพระองคทรงปรารถนาที่จะใหสิ่งตาง ๆนั้นถูกตองและดีงาม 
และนี่ยังแสดงใหเราไดเห็นวาพระองคทรงรักมนุษยมากเพียงใด 
 
ปฐมกาล 3:16   พระองคตรสัแกหญงินัน้วา “เราจะเพิม่ความทกุขยากใหมาก
ขึ้นแกเจาและการตัง้ครรภของเจา เจาจะคลอดบุตรดวยความเจบ็ปวด เจายงั
ตองการสามขีองเจา และเขาจะปกครองเจา”  

     การลงโทษอยางหนึ่งสําหรับผูหญิงคือความเจ็บปวดที่เพ่ิมข้ึนเปนอัน
มากขณะตั้งครรภและคลอดบุตร การลงโทษอีกอยางหนึ่งก็คือเธอจะมีความ
ปรารถนาที่จะแขงขันกับสามีในการเปนผูนําครอบครัว  และนี่เองจะนํามาซึ่ง
การขาดความปรองดองกัน การแขงขันกัน และความขัดแยงในชีวิตสมรส 
 
ปฐมกาล 3:17-19   พระองคตรสัแกอาดมัวา “เพราะเหตเุจาไดฟงเสยีงของ
ภรรยาเจา และไดกนิผลจากตนไม ซึง่เราไดสัง่เจาวา เจาอยากนิผลจากตนนัน้ 
แผนดนิจงึตองถกูสาปแชงเพราะตวัเจา เจาจะตองหากนิบนแผนดนินัน้ดวย
ความทุกขยากตลอดวนัเวลาในชวีติของเจา  แผนดนิจะงอกตนไมทีม่หีนามและ
ผักทีม่หีนามแกเจา และเจาจะกนิผกัในทุงนา  เจาจะตองหากนิดวยเหงือ่ไหล
โซมหนาจนกวาเจากลบัไปเปนดนิ เพราะเจามาจากดนิ เจาเปนผงคลดีิน และเจา
จะกลบัไปเปนผงคลดีนิ”  

     พระเจาทรงพูดกับอาดัมและไดตรัสวา เพราะเหตุจากความไมเช่ือฟง
ของเขาพระเจาจึงทรงสาปแชงแผนดิน  มนุษยจะตองทํางานหนักยิ่งข้ึน  กอน
หนานี้ไมมีวัชพืชใด ๆ แตเด๋ียวนี้แผนดินกลับมีตนไมที่มีหนามและผักที่มีหนาม
งอกขึ้น  ที่จริงแลวสิ่งเลว ๆสารพัดทุกอยางในโลกที่มีอยูทุกวันน้ีก็เกิดข้ึน
เน่ืองจากการไมเช่ือฟงของมนุษยที่มีตอพระเจานั่นเอง  เรากําลังดําเนินชีวิตอยู
ในโลกที่ยังตองทนทุกขจากคําสาปแชงนั้น  เราตองตอสูด้ินรนกับโรคภัยไขเจ็บ 
ความเจ็บปวด ความออนแอความเจ็บปวดขณะตั้งครรภและคลอดบุตร การ



 

ทํางานหนัก วัชพืชสารพัดชนิด ความทุกขใจ ความเศราโศก และความตาย  ไม
มีขอใดในสิ่งเหลานี้ท่ีเคยปรากฏในโลกเลยกอนที่อาดัมและเอวาจะไมเช่ือฟงพระ
เจา   
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ปฐมกาล 3:21   พระ ยโฮวาหพระเจาทรงทาํเสือ้คลมุดวยหนงัสตัวแกอาดมัและ
ภรรยาและสวมใสใหเขาทัง้สอง  

     พระเจาไมยอมรับเครื่องปกปดซึ่งอาดัมกับเอวาไดทําข้ึนมานั้น  
พระองคไดสอนพวกเขาใหทราบวาพวกเขาไมสามารถจะกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด
เพ่ือจะทําใหตนเองเปนที่พอพระทัยพระองคได  ไมมีสักคนเดียวสามารถจะทํา
ใหตนเองเปนที่พอพระทัยพระเจาดวยสิ่งที่เขากระทํา  ทุกวันนี้มนุษยพยายาม
หลายสิ่งหลายอยางเพื่อจะทําใหตนเองเปนที่พอพระทัยพระเจาและ“ปกปด”การ
ไมเช่ือฟงของตนเหมือนอยางที่อาดัมกับเอวาไดกระทํามาแลว   มีบางคนที่คิดวา
ถาเขาเครงศาสนาก็จะสามารถ“ปกปด”ความผิดท่ีเขากระทําลงไปได แตพระเจา
จะไมยอมรับพวกเขาโดยสิ่งที่เขากระทํานั้น 
 
 ความตายฝายรางกายเปนอนัดับแรกนี้เปนผลที่เกิดข้ึนจากการไมเช่ือฟง
ของอาดัมและเอวา   ความตายของสัตวตัวนั้นไดเตือนสติใหอาดัมและเอวา
ตระหนักวาพวกเขาสมควรจะตายเชนกัน  พระเจาทรงฆาสัตวตัวหนึ่งและทรงใช
หนังของมันทําเครืองปกปดท่ีทรงยอมรับใหแกอาดัมและเอวา     
 
 อาดัมกับเอวาไดแสดงออกวาพวกเขาเชื่อพระสัญญาของพระเจา
เกี่ยวกับพระผูชวยใหรอดพนเมื่อคนทั้งสองยอมรับเครือ่งปกปดเหลานั้น  พวก
เขาจะตองเลิกลมความคิดของตนเองเกี่ยวกับการทําตัวใหเปนที่พอพระทัยพระ-
เจาเหมือนอยางที่พวกเขาตองยอมถอดและโยนเครื่องปกปดอันเดิมทิ้งไปเสีย  
เปนเรื่องสําคัญที่จะตองจําไววาพระเจาทรงนําเครื่องปกปดมาสวมใสใหอาดัมกับ

เอวา พวกเขาไมไดนําเครื่องปกปดมา
สวมใสใหตนเองเลย   
 
ปฐมกาล 3:23-24   เหตุฉะนัน้พระเย
โฮวาหพระเจาจงึทรงใหเขาออกไป
สวนเอเดน เพือ่ทาํไรไถนาจากที่เขา
กาํเนดิมานัน้ ดงั ั้นพระองคทรงไล
มนษุยออกไป ทรงตัง้พวกเครบูไวทาง
ทิศตะวนัออกของสวนเอเดน และตัง้
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ดาบเพลงิซึง่หมนุไดรอบทิศทาง เพือ่ปองกนัทางเขาไปสูตนไมแหงชวีติ 

     การไมเช่ือฟงนํามาซึ่งความตาย และความตายนํามาซึ่งการถูกแยกจาก
กัน  บัดนี้ทั้งสองคนไดถูกแยกจากพระพักตรพระเจา  หลายปตอมาอาดัมและ  
เอวาก็ตายฝายรางกาย  จิตวิญญาณของเขาถูกแยกออกจากราง  เราทราบวาพวก
เขาไมไดไปอยูในบึงไฟเพราะพวกเขาไดยอมรับทางของพระเจาและเชื่อในพระ
สัญญาของพระองคเก่ียวกับพระผูชวยใหรอดนั้น  ทุกวันน้ีทั้งอาดัมและเอวาจึง
ไดอยูกับพระเจาในสวรรคแลว 
 

* ขอใหตอบคําถามบทเรียนบทที่ 3 ในหนา 34 * 
 
 

บทที ่4 “คาอนิและอาแบล” 
 

 จะมีอะไรเกิดข้ึนเมื่อมีใครสักคนปฏิเสธที่จะเชื่อพระเจาและเลือกทีจ่ะไม
เช่ือฟงพระองค?  การที่คนหนึ่งคนใดไมเช่ือฟงจะมีผลตอคนอื่น ๆดวยหรือ
เปลา?  จริงหรือที่วามนุษยแตละคนสามารถจะเลือกวธีิการของตนเองเพื่อจะไป
ถึงพระเจาได?  เราจะมาตอบคําถามเหลานี้และคําถามอื่น ๆที่เก่ียวของขณะที่
เราศึกษาเรื่องราวของคาอินและอาแบลดวยกัน 
 
 พระเจาทรงทราบวามนุษยทุกคนท่ีเกิดมาในโลกเปนคนบาปและถูกแยก
จากพระองค  พระเจาจึงทรงวางแผนการไววิธีหนึ่งเพื่อที่มนุษยจะสามารถมาถึง
พระองคและไดรับการยอมรับจากพระองคได  ขอใหจําไววาพระเจาทรงเปนผูที่
เลือกวิธีการดังกลาว ไมใชมนุษยเปนผูเลือก   
 
 พระเจาทรงบญัชาแกอาดัมและเอวาวา ถาคนทั้งสองอยากจะให  พระ-
เจายอมรับพวกเขาพวกเขาจะตองนําแกะตัวหนึ่งมาถวายเปนเครื่องบูชา  สัตวตัว
นี้จะตองถูกฆาในลักษณะที่จะตองมีเลือดไหลออก  พระเจาไมไดยอมรับเลือด
สัตวเปนเครื่องปกปดสําหรับการไมเช่ือฟงของมนุษย แตพระองคทรงปรารถนา
ใหพวกเขาจําไววาโทษทัณฑสําหรับการไมเช่ือฟง คือความตายซึ่งจะทําใหพวก
เขาตองไปสูบงึไฟ  นอกเสียจากวาพระองคจะทรงชวยพวกเขาใหรอด  ถาพวก
เขาเช่ือพระเจาและปรารถนาที่จะกระทําตามวิธีการของพระเจาแทนที่จะกระทํา
ตามวิธีของตนเองพวกเขาจะตองนําแกะตัวหนึ่งมาฆาตามที่พระเจาไดตรัสสั่งแก
เขา   เครื่องบูชาดวยเลือดเปนสวนหนึ่งในแผนการของพระเจาที่จะชวยมนุษย
ใหรอดพนจากความชั่วรายของ ซาตานและความตาย   
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ปฐมกาล 4:1-2  อาดมัไดสมสูกบัเอวาภรรยาของเขา นางไดตัง้ครรภ และคลอด
บตุรชือ่คาอนิ จงึกลาววา “ขาพ จาไดรบัชายคนหนึง่จากพระเยโฮวาห”  นางได
คลอดบตุรอกีครัง้หนึง่ซึง่เปนนองชายของเขาชือ่อาแบล อาแบลเปนคนเลีย้งแกะ
แตคาอนิเปนคนทาํไรไถนา 

     หลังจากที่อาดัมกับเอวาถูกไลออกจากสวนเอเดนแลวพวกเขาก็มี
บุตรชายสองคน ช่ือคาอินและอาแบล 

ปฐมกาล 4:3-5   อยูมาวนัหนึง่ปรากฏ
วา คาอนิไดนาํผลไมจากไรนามาเปน
เครือ่งบชูาถวายพระเยโฮวาห  เชนกนั
อาแบลไดนาํผลแรกจากฝงูแกะของเขา
และไขมนัของแกะ พระเยโฮวาหทรงพอ
พระทยัตออาแบลและเครือ่งบชูาของเขา  
แตพระองคไมทรงพอพระทยัตอคาอนิ
และเครือ่งบชูาของเขา และคาอนิได 
โกรธแคนยิง่นกั สหีนาหมนหมองไป  

  คาอินกับอาแบลเชื่อวาพระเจามีจริง คนทั้งสองจึงมาถวายเครื่องบูชาแก
พระองค อาดัมกับเอวาไดบอกคาอินกับอาแบลเกี่ยวกับพระบัญชาของพระเจาวา
จะตองถวายเครื่องบูชาอยางไรสําหรับการไมเช่ือฟงของตนเอง  อาแบลนําลูก
แกะตัวหนึ่งมาถวายเปนเครื่องบูชาแกพระเจาตามที่พระเจาไดทรงบัญชาไวน้ัน 
แตคาอินไมเช่ือฟงและไดนําผลไมมาถวาย ท้ัง ๆที่เขาสามารถจะนาํลูกแกะตัว
หนึ่งเหมือนอยางอาแบลนองชายของเขามาถวาย แตเขากลับนําผลที่เกิดข้ึนจาก
การกระทําของเขาเองมาถวาย  พระเจาไมยอมรับเครื่องบูชาของเขา  อาแบล
เช่ือฟงวิธีการของพระเจา สวนคาอินนั้นพยายามที่จะไดรับการยอมรับจากพระ-
เจาตามวิธีการของตนเอง เชนเดียวกับใบไมท่ีอาดัมเละเอวานํามาสวมใสตอนที่
อยูในสวนเอเดนนั้น  ไมวาจะเปนใบไม หรือเครื่องบูชาของคาอินตางก็ไมเปนที่
ยอมรับเพราะนั่นไมใชวิธีการของพระเจา  คาอินและอาแบลเปนตัวแทนที่แสดง
ถึงกลุมคนสองกลุมดวยกัน พวกแรกคือคาอินซึ่งเปนตัวแทนของกลุมที่มา
นมัสการพระเจาตามความคิดของมนุษย พวกที่สองคืออาแบลซึ่งเปนตัวแทน
ของกลุมที่มานมัสการพระเจาดวยวิธีการของพระเจา 
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 อาแบลนําแกะตัวหนึ่งจากฝูงแกะของเขามาเปนเครื่องบูชาแกพระเจา 
เขาไดฆาแกะตัวนั้น เพ่ือใหเลือดไหลออกและถวายแกะนั้นแกพระเจาตามที่
พระองคไดทรงบัญชาไว  พระเจาไมไดยอมรับลูกแกะของอาแบลเปนคาชดใช
สําหรับการไมเช่ือฟงของเขา แตพระเจาทรงใหอภัยโทษและยอมรบัอาแบล
เพราะเขาเชื่อพระเจา  เขามาหาพระเจาดวยวิธีการที่พระองคไดทรงบัญชาไว   
 
 คาอินนําพืชผักที่ตนเองปลูกมาถวายพระเจา  พระเจาทรงปฏิเสธของ
ถวายจากคาอินเพราะคาอินไมไดมาหาพระเจาดวยวิธีการที่พระเจาทรงบัญชาไว  
เขามาหาพระเจาดวยวิธีการของเขาตามความคิดของตนเอง คาอินไมไดเช่ือสิ่งที่
พระเจาตรัส ดังนั้นเขาจึงไมไดไววางใจในวิธีการซึ่งพระเจาทรงแจงแกเขาแลว 
 
 พระเจาทรงปฏิเสธเครื่องปกปดของอาดัมกับเอวาไดทําข้ึนฉันใด 
พระองคก็ทรงปฏิเสธเครื่องบูชาของคาอินฉันน้ัน  พระเจาทรงปรารถนาที่จะ
แสดงใหอาดัมและเอวาเห็นวาพวกเขาไมสามารถจะกระทําใหตนเองเปนท่ีพอ
พระทัยพระองคดวยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เขาสามารถจะกระทําได เพราะจะตองกระทํา
ตามวิธีการของพระเจาเทานั้น คือจะตองมีสัตวตายและเลือดของมันจะตองไหล
ออกเพื่อวาอาดัมและเอวาจะมีเครื่องปกปดซึ่งเปนท่ีพอพระทัยพระเจาได  ใน
ทํานองเดียวกันพระเจาจะไมยอมรับคาอนิและอาแบลนอกเสียจากวาพวกเขาจะ
ไววางใจในพระองคและมาหาพระองคดวยวิธีการพระองคไดตรัสไว  พระเจาจะ
ทรงยอมรับพวกเขาถาพวกเขานําแกะตัวหนึ่งมาฆาและใหเลือดของมันไหลออก
เทานั้น  อาแบลเชื่อพระเจาและมาหาพระเจาดวยวิธีการของพระองค ดังนั้น 
พระเจาจึงทรงยอมรับเขา สวนคาอินมาหาพระเจาดวยความไววางใจในวิธีการ
ของตนเอง พระเจาจึงทรงปฏิเสธเขา 
 
ปฐมกาล 4 :6-7   พระเยโฮวาหไดตรสัแกคาอนิวา “ทาํไมเจาถงึโกรธแคน และ
ทาํไมสหีนาเจาหมนหมองไป  ถาเจาทาํดี เจาจะไมเปนทีย่อมรบัหรอกหรอื ถา
เจาทาํไมด ีบาปกซ็ุมอยูทีป่ระต ูมนัปรารถนาในตวัเจา และเจาจะครอบครองมนั”  
 
 พระเจายังคงติดตอกับคาอินท่ีไมเช่ือฟง  ประเด็นหลักสําหรับพระคัมภีร
ตอนนี้คืออะไร? ประเด็นหลักนั้นก็อยูตรงคําถามที่วา “เจาจะไมเปนที่ยอมรับ
หรอกหรือ?”  พระเจาทรงปรารถนาที่จะยอมรับมนุษยได แตพวกเขาจะตองเชื่อ
พระองคและประพฤติตามวิธีการของพระองคเสียกอน   
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ปฐมกาล 4:8   คาอนิพูดกบัอาแบล
นองชายของเขา ตอมาเมือ่เขาทัง้สอง
อยูในทีน่าดวยกนั คาอนิไดลกุขึน้ตอสู
อาแบลนองชายของเขาและฆาเขา  

     คาอินปฏิเสธขอเสนอของพระ-
เจาและไดฆาอาแบลนองชายของตน
เสีย!  คาอินเห็นแกตัวและไมเช่ือฟง  
ทาทีของเขาไดแปรเปลี่ยนไปเปนความ
เกลียดชังและการฆาตกรรม   เครื่อง

บูชาของอาแบลเปนที่ยอมรับของพระเจา ดังนั้นเราจึงแนใจวาเขาไดไปอยูกับ
พระเจา และแมแตในเวลานี้อาแบลก็ยังอยูกับพระองคในสวรรคน่ันเอง 
 
ปฐมกาล 4:9-11, 16   พระเยโฮวาหตรสัแกคาอนิวา “อาแบลนองชายของเจา
อยูทีไ่หน” เขาทลูวา “ขาพระองคไมทราบ ขาพระองคเปนผูดแูลนองชายหรอื”  
พระองคตรสัวา “เจาทาํอะไรไป เสยีงรองของโลหตินองชายของเจารองจากดิน
ถงึเรา  บดันีเ้จาถกูสาปแชงจากแผนดินแลว ซึง่ไดอาปากรบัโลหตินองชายของ
เจาจากมอืเจา ...”  คาอนิไดออกไปจากพระพกัตรของพระเยโฮวาห และอาศยั
อยูเมอืงโนดทางดานทศิตะวนัออกของเอเดน   

     พระเจาทรงสถิตอยูทุกหนทุกแหงและทรงรอบรูทุกสิ่งสารพัดพระเจา
ทรงถามคําถามในพระคัมภีรขอนี้กับคาอินแมวาพระองคจะทรงทราบคําตอบ
แลวแตยังทรงปรารถนาที่จะใหคาอินยอมสารภาพความผิดของตนเอง  การช่ัว
รายใด ๆที่ไดกระทําตอผูอื่นก็กระทําตอพระเจาดวย เพราะพระองคทรงเปน
ผูสรางมนุษยท้ังปวง  อยางไรก็ตามคาอินยังคงไมยอมฟงพระเจาเขาจึงถูกไล
ออกไปใหพนจากพระพักตรพระองค  คาอินประพฤติตามวิถีทางของซาตานโดย
ปฏิเสธที่จะเปลี่ยนแปลงทาทีของเขาที่มีตอพระเจาและทาทีที่มีตอการไมเช่ือฟง
ของตนเอง  คาอินไมเคยเปลี่ยนวิธีการของเขาเลย  เขาไมเคยยอมรบัความผิด
ของตนเองและไมเห็นความจําเปนที่จะตองรับการอภัยโทษ  ผลที่เกิดข้ึนก็คือ  
คาอินไมเคยเปนที่พอพระทัยพระเจา   เมื่อคาอินตายจิตวิญญาณของเขาก็ถูก
แยกจากพระเจาตลอดไปเปนนิตยและถูกทิ้งลงในบึงไฟ    เรื่องราวของคาอินถือ
ไดวาเปนอุทาหรณสําหรับเตือนสติมนุษยทุกคน  เราคงไมอยากจะตดัสินใจเลือก
ในสิ่งเดียวกับที่คาอินไดกระทําลงไป  เขาด้ือดึงและเห็นแกตัว ดังนั้นเขาจึง
สูญเสียโอกาสที่จะไดอยูกับพระเจาหลังจากที่เขาตายไป  การตัดสินใจของเขาก็
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เ  

ชางโงเขลาเสียจริง ๆ 
  
 ใหเรามาใครครวญถึงกิ่งไมที่ถูกหักออกจากตนกันอีกซักครั้ง  กิ่งไมเฉา
ตายเพราะถูกแยกจากชีวิตท่ีมันไดรับจากตนไมนั้น  ไมมีทางที่จะนาํกิ่งไมที่ตาย
แลวนั้นกลับไปติดรวมกับตนไมเพ่ือใหกิ่งไมมีชีวิตไดอีก  มนุษยเองก็เชนกันท่ี
เกิดมาโดยถูกแยกและ“หลุด”จากแหลงชีวิตของเราคือพระเจานั่นเอง   คนสวน
ใหญจึงใชชีวิตของเขาดวยการพยายามที่จะคนหาหนทางที่จะใหตัวของเขาเอง
“ติดเขากับ”แหลงชีวิตฝายจิตวิญญาณอีกครั้ง  ความพยายามของคนเหลานี้
อาจจะดูเหมือนวาเครงศาสนามาก แตโดยความเปนจรงิแลวไมมอีะไรที่เราจะ
สามารถกระทําโดยตัวของเราเองเพื่อจะนําเรากลับไปหาพระเจาไดอีก   
 
 การไมเช่ือฟงไดทําใหเราแตกหักจากพระเจาเชนเดียวกับกิ่งไมที่ถูกหัก
ออกจากตน พระเจาทรงปฏิเสธเครื่องปกปดของอาดัมกับเอวา และ     พระเจาก็
ทรงปฏิเสธเครื่องบูชาของคาอิน เพราะพวกเขาพยายามที่จะไดรับการยอมรับ
จากพระเจาโดยการกระทําของตนเอง มีเพียงพระเจาเทานั้นท่ีสามารถจะกําหนด
วิธีที่จะทําใหพวกเขาเปนท่ียอมรับจากพระองคได  มนุษยทุกคนท่ีกําเนิดมาใน
โลกนี้ตางก็ถูกแยกจากพระเจาเพราะเหตุจากการไมเช่ือฟงและการกบฎขัดขืน
ของเขาเอง  อยางไรก็ตามพระเจาไดทรงจัดเตรียมวิธีที่จะทําใหมนุษยชาติทุกคน
ไดรับการยอมรับจากพระองค และหลังจากที่เขาตายแลวก็จะไดไปอยูกับ
พระองคในสวรรคเปนนิตยนิรันดร  ขอความในพระคัมภีรก็ลวนแตเก่ียวของกับ
เรื่องนี้ทั้งสิ้น   
 
ปฐมกาล 4:25   อาดมัไดสมสูกบัภรรยาของเขาอกีครัง้หนึง่ นางไดคลอด
บตุรชายคนหนึง่ และเรยีกชือ่ของเขาวาเสท นางพดูวา “เพราะวาพระเจาทรง
โปรดใหขาพ จามเีชือ้สายอกีคนหนึง่แทนอาแบล ผูซึง่ถูกคาอนิฆาตาย”  
 
 พระเจาทรงประทานบุตรใหแกอาดัมกับเอวาอีกคนหนึ่งช่ือ เสท เพ่ือมา
แทนที่อาแบลซึ่งถูกคาอินฆาตายนั้น  พระเจาไดทรงสญัญาไวแลววาจะสง   
“พระผูชวยใหรอด”มาให ผูซึ่งจะมาจากเชื้อสายของอาแบล แตซาตานไดชักนํา
ใหคาอินฆาอาแบลเสีย   ซาตานพยายามทุกวิถีทางที่จะขัดขวางแผนการของ
พระเจาที่จะสง“พระผูชวยใหรอด”มาชวยมนุษยใหรอด แตคงไมมีใครตอสูกับ
พระเจาและสามารถจะเอาชนะพระองคได  พระเจาทรงวางแผนที่จะนํา      
“พระผูชวยใหรอด”ผานมาทางเชื้อสายของเสท 
 
 คุณคิดวาลูกหลานของอาดัมกับเอวาไดเรียนรูบทเรียนจากความ



 

 22

ผิดพลาดและการตัดสินใจเลือกที่แย ๆของคนทั้งสองหรือเปลา?  เราจะมาคนหา
คําตอบกันในบทเรียนตอไปวาพวกเขาจะดีข้ึนหรือเลวลงสักเพียงใด 
 

* ขอใหตอบคําถามบทเรียนบทที่ 4 ในหนา 35 * 
 
 

บทที ่5 - น้าํทวมในสมยัโนอาห 
 
 ในปจจุบัน มตํีานานโบราณเกี่ยวกับน้ําทวมอยางนอย ๆประมาณ 213 
เรื่องที่ไดถูกบันทึกไวโดยกลุมคนจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งสามารถจําแนกออกได
เปน 31 เรื่องจากทวีปยุโรป  17 เรื่องจากทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลาง  37 
เรื่องจากทวีปออสเตรเลียและหมูเกาะทะเลใต  23 เรื่องจากทวีปเอเชีย  59 เรื่อง
จากชนเผาอินเดียนในทวีปอเมริกาเหนือ และอีก 46 เรื่องจากทวีปอเมริกากลาง
และอเมริกาใต 
 
 ตํานานเหลานี้ทั้งหมดตางก็มีความสอดคลองกันในประเด็นสําคัญ ๆ 3 
ประเด็นดวยกัน และสวนใหญมีความสอดคลองกันในประเด็นท่ี 4 ดวย 
ประเด็นท่ี 1 ก็คือ น้ําไดทวมทําลายลางมนุษยและสัตวตาง ๆทั่วโลก 
ประเด็นท่ี 2 คือ มีการจัดเตรียมเรือเพื่อใชเปนวิธีที่จะหนีจากน้ําทวม 
ประเด็นท่ี 3 คือ มนุษยชาติจํานวนเล็กนอยเทานั้นท่ีไดรับการชวยใหรอดเพื่อจะ 
       สามารถรักษาเผาพันธุมนุษยไวได 
ประเด็นท่ี 4 สาเหตุของความหายนะเกิดจากผลของความชั่วรายเลวทรามของ 
       มนุษยนั่นเอง 
 

เราจะมาศึกษาถึงเรื่องราวในพระคัมภีรเก่ียวกับน้ําทวมโลกกันใน
บทเรียนน้ี   ในบทเรียนท่ีผานมา เราไดเรียนรูกันแลววาพระเจาทรงประทาน
บุตรอีกคนหนึ่งแกอาดัมและเอวา ซึ่งมีช่ือวา เสท   เสทก็ยังคงมีบุตรซึ่งมีบุตรตอ 
ๆกันมาเรื่อย ๆอีกหลายชั่วอายุคน   ลูกหลานของเสทเชื่อพระเจาและเฝารอคอย
“พระผูชวยใหรอด”ที่จะเสด็จมาตามที่พระเจาไดทรงสญัญาในสวนเอเดน   โน
อาห ซึ่งเปนเช้ือสายของเสทมีชีวิตเมื่อประมาณ 1,500 ปหลังจากที่พระเจาได
ทรงสรางอาดมั   โนอาหมีบุตรชาย 3 คนคือ เชม ฮาม และยาเฟท    ในสมัยของ
โนอาหนั้นมีประชากรอาศัยอยูบนแผนดินโลกเปนอันมาก ซึ่งอาจจะเปนไดวา มี
จํานวนมากถึง 3 พันลานคนเลยทีเดียวโดยที่สวนใหญสนใจที่จะประพฤติตาม
ทางของคาอินเทานั้น  
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ปฐมกาล 6:5   และพระเจาทรงเห็นวาความชัว่ของมนษุยมมีากบนแผนดนิโลก
และเจตนาทกุอยางแหงความคิดทัง้หลายในใจของเขาลวนแตชัว่รายอยางเดยีว
เสมอไป  
 
 มนุษยสวนใหญเลวทราม และความคิดของเขาก็ช่ัวรายเสมอไป   
 
 
ปฐมกาล 6:11,12  ดงันัน้มนษุยโลกจงึชัว่ชาตอพระพักตรพระเจา และแผนดิน
โลกก็เตม็ไปดวยความอาํมหิต   พระเจาทอดพระเนตรบนแผนดนิโลก และดเูถิด
แผนดนิโลกกช็ัว่ชา เพราะวาบรรดาเนือ้หนงัไดกระทาํการชัว่ชาบนแผนดนิโลก    
 
 มนุษยสวนมากประพฤติตามทางของคาอิน   พวกเขาไมมีขอแกตัว
สําหรับการประพฤติของตนเอง   พระเจาทรงใชโนอาหเพ่ือไปบอกมนุษยใหหัน
เสียจากความบาปและวางใจในพระเจา แตมนุษยปฏิเสธที่จะฟงโนอาห  พวกเขา
ทั้งเยอหยิ่ง สนใจแตตัวเอง และชอบพูดจาโออวด   มนุษยมีแตความโลภซึ่ง
หมายถึงความตองการที่อยากจะไดของของผูอื่น  พวกเขาอิจฉาริษยาและเกลียด
ชังผูอื่น  พวกเขาโตเถียงและตอสูกันตลอดเวลา  พวกเขาโหดรายตอกันและกัน  
พวกเขาซุบซิบนินทาและพูดใหรายลับหลังกันอยูเสมอ  พวกเขาไมมีการเหนี่ยว
รั้งความรูสึกทางเพศเลย  แผนดินโลกก็ช่ัวชาและเต็มไปดวยความอํามหิต   คุณ
คิดวาใครอยูเบื้องหลังความชั่วรายทั้งสิ้นน้ี  คุณคิดวาใครตองการที่ทําใหมนุษย
ช่ัวชาเลวทรามและทําลายมนุษยเสียเพ่ือวา“พระผูชวยใหรอด”จะไมสามารถ
กําเนิดมาได?   ช่ือของมันคือซาตานนั่นเอง   
 
 พระเจาทรงทอดพระเนตรเห็นความบาปทั้งสิ้นของเขา แมวาพวกเขาจะ
พยายามปดบังซอนเรนการโกหก การคบชู การลักขโมย และการฆาตกรรมไว
จากคนอื่น ๆแตไมมีแมสักสิ่งเดียวในบรรดาสิ่งตาง ๆเหลานี้ที่จะถูกปดบังซอน
เรนจากพระเจาได  พระองคทรงทอดพระเนตรเห็นทุกสิ่ง  ไมมีใครสามารถ
ปดบังซอนเรนจากพระเจาได  พระองคทรงทราบความคิดของเราและไดยิน
ถอยคําทุกคําที่เราพูดออกไป และทรงทราบความมุงหมายซึ่งอยูภายในจิตใจของ
เราดวย   
  
ปฐมกาล 6:3   พระเยโฮวาหตรสัวา “วญิญาณของเราจะไมวงิวอนกบัมนษุย
ตลอดไป เพราะเขาเปนแตเนือ้หนงั อายขุองเขาจะเพยีงแครอยยีส่บิป”    
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 พระเจาคงจะไมยอมอดกลัน้ใหสถานการณเปนเชนน้ีตลอดไปเปนนิตย  
พระองคทรงทอดพระเนตรเห็นความไมเช่ือฟงและทรงเกลียดชังความไมเช่ือฟง
ของคนเหลานี้ แตพระองคก็ยังรักและปรารถนาที่จะยอมรับพวกเขา   อยางไรก็
ตาม การที่จะเปนท่ีพอพระทัยไดนั้นพวกเขาจะตองยอมรับวาพวกเขาไดกระทํา
ความผิดและหันมาเชื่อพระเจา   การเปลี่ยนแปลงภายในจะแสดงออกมาเปน
พฤติกรรมภายนอก  ออกมาใหเห็นโดยการมาหาพระเจาตามวิธีการที่พระเจา
ทรงบัญชาแกอาดัมและเอวา ซึ่งก็คือการถวายลูกแกะเปนเครื่องบูชาเหมือนที่  
อาแบลไดกระทํานั่นเอง  พระเจาตรัสวาพระองคจะทรงประทานเวลาใหแก
มนุษย 120 ปเพ่ือจะเปลี่ยนแปลงความคิดและการประพฤติของตนเอง  มิฉะนั้น
แลวพระองคก็จะทรงพิพากษาพวกเขา   
 
ปฐมกาล 6:6-7    พระเยโฮวาหทรงโทมนสัที่พระองคไดทรงสรางมนษุยบน
แผนดนิโลก และกระทําใหพระองคทรงเศราโศกภายในพระทยัของพระองค   
พระ ยโฮวาหตรสัวา “เราจะทาํลายมนษุยทีเ่ราไดสรางมาจากพืน้แผนดนิโลก ทัง้
มนษุยและสตัวและสตัวเลือ้ยคลานและนกในอากาศ เพราะวาเราเสยีใจทีเ่ราได
สรางพวกเขามา” 
 
 พระเจาทรงเศราพระทัยกับการประพฤติและทาทีของมนุษย  พวกเขาได
กระทําใหสถานการณเลวรายลงจนพระเจาไมสามารถจะอดกลั้นพระทัยไดอีก
ตอไป  มนุษยไดกระทําการชั่วชาอยางยิ่งพระเจาจึงทรงตัดสินพระทัยที่จะทําลาย
มนุษยเสีย และเริ่มตนใหมกับโนอาหและครอบครัวของเขา   
 
ปฐมกาล 6:8-10  แตโนอาหเปนทีโ่ปรดปรานในสายพระเนตรของพระเยโฮ
วาห   ตอไปนีค้อืพงศพนัธุของโนอาห โนอาหเปนคนชอบธรรมและรอบคอบใน
สมยัของทาน และโนอาหดาํเนนิกบัพระเจา  โนอาหใหกาํเนดิบตุรชายสามคน 
ชือ่เชม ฮาม และยาเฟท    
 
 โนอาหเกิดมาโดยถูกแยกจากพระเจาและอยูภายใตการครอบงําของ
ซาตานเชนเดียวกับลูกหลานของอาดัมทุกคน  โนอาหไมสมควรที่จะไดรับการ
ชวยใหรอดจากพระเจา  โนอาหสมควรที่จะถูกลงโทษเชนเดียวกัน แตเขาเช่ือ
พระเจาและเขามาหาพระเจาตามอยางอาแบลโดยไดนําเลือดสัตวเขามาถวาย
บูชาดวย พระเจาจึงทรงใหอภัยโทษและทรงยอมรับโนอาห   พระเจาทรงชวยโน
อาหและครอบครัวของเขาใหรอดจากการพิพากษาที่จะมาถึงเพราะพวกเขาเชื่อ
ในพระองค   
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 ในขอพระคัมภีรขอตอๆ ไปนั้นพระเจาไดตรัสบอกแกโนอาหวา
พระองคจะบันดาลใหเกิดน้ําทวมครั้งใหญ ซึ่งจะปกคลุมไปทั่วแผนดินโลกทั้งสิ้น  
พระองคทรงตรัสสั่งใหโนอาหตอเรือใหญข้ึนมาลําหนึ่ง เรียกวา“นาวา”เพ่ือวาคน
เหลานั้นทุกคนที่เช่ือพระเจาจะไดรับความรอด   ทางที่จะเขาไปในนาวามีอยู
เพียงทางเดียวเทานั้น  พระเจาทรงบัญชาใหโนอาหสรางประตูข้ึนมาเพียงประตู
เดียว  มนุษยทุกคนและสัตวทุกตัวที่จะรอดพนจากการพิพากษาของพระเจาได
นั้นจะตองเขาไปในนาวาทางประตูนี้เพียงประตูเดียวเทานั้น  พระเจาทรงใช
นาวาเพื่อแสดงภาพใหเห็นถึงสิ่งที่“พระผูชวยใหรอด”ซึ่งจะเสด็จมานัน้จะทรง
กระทําเพ่ือชวยชีวิตมนุษยใหรอดพนจากความชั่วราย ซาตานและความตาย    
พระเจาจะสง“พระผูชวยใหรอด”มาเพียงพระองคเดียวเทานั้นซึ่งก็เหมือนกับที่มี
นาวาเพียงลําเดียวซึ่งมีประตูเพียงประตูเดียวเทานั้น  เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องนี้กันอีกในบทตอไป 
 
ปฐมกาล 6:22  โนอาหไดกระทาํตามทกุสิง่ที่พระเจาทรงบญัชาแกทาน ดงันัน้
ทานจงึกระทําอยางนัน้ทุกประการ 
 
 โนอาหเช่ือฟงพระเจาเขาจึงกระทําทุกสิ่งตามที่พระเจาไดตรัสบัญชาเขา
ไว  ขณะที่โนอาหตอเรือนั้นเขาไดบอกคนมากที่สุดเทาที่เขาสามารถจะทําได
เพ่ือใหพวกเขาไดทราบถึงวธีิการของพระเจาที่จะหนีใหรอดพนจากการ
พิพากษาที่จะมาถึงนั้น  คุณคิดวาจะมีสักกี่คนที่เช่ือโนอาห  ไมมีใครเลย 
นอกจากครอบครัวของโนอาหเทานั้นเอง 
 
ปฐมกาล 7:1-5  และพระเยโฮวาหตรสัแกโนอาหวา “เจาและครอบครวัทัง้หมด
จงเขาไปในนาวา เพราะวาเราเหน็วา เจาชอบธรรมตอหนาเราในชัว่อายนุี ้  เจา
จงเอาสตัวทัง้ปวงทีส่ะอาดทัง้ตวัผูและตวัเมยีอยางละเจด็คู และสัตวทัง้ปวงทีไ่ม
สะอาดทัง้ตวัผูและตวัเมยีอยางละคู   นกในอากาศทัง้ตวัผูและตวัเมยีอยางละเจด็
คูดวย เพือ่รกัษาชวีิตไวใหสบืเชือ้สายบนพืน้แผนดนิโลก เพราะวาอกีเจ็ดวนัเรา
จะบนัดาลใหฝนตกบนแผนดนิโลกสีส่บิวนัสีส่บิคนื และสิง่ทีม่ชีวีิตทัง้ปวงทีเ่รา
สรางมานัน้เราจะทาํลายเสยีจากพืน้แผนดนิโลก”  โนอาหไดกระทาํตามทกุสิง่ที่
พระ ยโฮวาหทรงบญัชาแกทาน    
 
 โนอาหไดเตือนมนุษยใหทราบถึงการพิพากษาของพระเจาซึ่งจะมาถึง
นั้น แตพวกเขาไมยอมกลบัใจเสียใหม  พระเจาทรงคอยใหพวกเขาเปลี่ยนใจเปน
เวลานานถึง 120 ป แตเวลาที่พระองคจะไมคอยอีกตอไปก็ไดมาถึง ซึ่งเปนเวลา
ที่พระเจาจะทรงพิพากษาพวกเขา  พระเจาทรงบัญชาใหโนอาหและครอบครัว



 

พรอมดวยสัตวท้ังหลายเขาไปในนาวาทางประตูซึ่งมีอยูเพียงประตูเดียวนั้น 
 
ปฐมกาล 7:15-16  สตัวทัง้ปวงทีม่ลีมปราณแหงชวีิตไดเขาไปหาโนอาหใน
นาวาเปนคูๆ   สตัวทัง้ปวงทีเ่ขาไปนัน้ไดเขาไปทัง้ตวัผูและตวัเมยีตามที่พระเจา
ไดทรงบญัชาแกทาน และพระเยโฮวาหทรงปดประตใูหทาน   
 
 พระเจาทรงบนัดาลใหบรรดาสัตวท้ังปวงมาหาโนอาหโดยที่เขาไมตอง
ออกไปตามลามันในปา   เมื่อพระเจาทรงปดประตูน้ันลงแลวก็สายเกินไปที่ใคร
จะเขาไปในนาวาไดอีกบรรดาสิ่งตาง ๆทั้งปวงซึ่งอยูในนาวาก็ปลอดภัยจากการ
พิพากษาของพระเจาที่จะมาถึงนั้น และบรรดาสิ่งตาง ๆทั้งปวงซึง่อยูนอกนาวาก็
ไมมีทางที่จะรอดพนจากการพิพากษาของพระเจาไดเลย พระเจาทรงบันดาลให
ฝนตกเปนเวลา 40 วัน 40 คืนจนกระทั่งแผนดินโลกทั้งสิ้นแมแตยอดเขาที่สูง
ท่ีสุดถูกปกคลุมไปดวยน้ํา   
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ปฐมกาล 7:17-24   น้ําไดทวม
แผนดนิโลกสีส่บิวนั และน้าํกท็วมีาก
ขึ้นและหนนุนาวาใหสงูเหนอืแผนดนิ
โลก  น้าํไหลเชี่ยวและทวมีากยิง่ขึน้บน
แผนดนิโลก และนาวาลอยบนผวิน้าํ  
น้าํไหลเชีย่วทวมีากยิง่ขึน้บนแผนดนิ
โลก และน้าํกท็วมภเูขาสงูทกุแหงทัว่ใต
ฟา  น้าํไหลเชีย่วทวมเหนอืภเูขาสบิหา
ศอก   บรรดาเนือ้หนงัทีเ่คลือ่นไหวบน
แผนดนิโลก ทัง้นก สตัวใชงาน สัตวปา

และสตัวเลือ้ยคลานทีค่ลานไปมาบนแผนดินโลก และมนษุยทัง้ปวงกต็ายสิน้   
มนษุยทัง้ปวงผูซึง่มลีมปราณแหงชวีิตเขาออกทางจมกู สิง่สารพัดทีอ่ยูบนบกตาย
สิน้   สิง่ทีม่ชีวีติทัง้ปวงทีอ่ยูบนพื้นแผนดนิโลกถกูทาํลาย ทัง้มนษุย สตัวใชงาน
สตัวเลือ้ยคลาน และนกในอากาศ และทกุสิง่ถูกทาํลายจากแผนดินโลก เหลอือยู
แตโนอาหและทุกสิง่ทีอ่ยูกบัทานในนาวา  น้าํไหลเชีย่วบนแผนดนิโลกเปนเวลา
หนึง่รอยหาสบิวนั
 
เมื่อมาพิจารณาถึงคนเหลานั้นที่ตองตายไปเพราะเขาไดปฏิเสธพระเจาก็ชางเปน
เรื่องที่นาเศราใจเสียจริง ๆ    พระเจาทรงปรารถนาที่จะยอมรับพวกเขา แต
พระองคจะยอมรับผูท่ีเช่ือพระองคเทานั้น   หลังจากที่ฝนไดตกลงมานานถึง 40 
วันแลวน้ําก็ยงัคงปกคลุมแผนดินโลกอยูเปนเวลาอีก 150 วัน ดังนั้นเมื่อรวมกัน
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แลวจึงเปนเวลานานถึง 190 วัน ซึ่งนานกวา 6 เดือนเสียอีก ซึ่งคงไมมีใคร
สามารถจะมีชีวิตอยูไดนานขนาดนั้นเมื่อตองลอยคอเกาะเศษไมโดยปราศจาก
อาหารใด ๆ    คนทั้งหลายซึ่งไดปฏิเสธที่จะเชื่อพระเจาก็อยูนอกนาวาและถูก
ทําลายเสียสิ้น มีเพียงโนอาหและครอบครัวของเขาเทานั้นท่ีเช่ือพระเจาและไดรับ
การชวยใหรอดจากการพิพากษาของพระองค  พระเจาทรงมีพระทัยอดกลั้นตอ
มนุษย พระองคไดทรงรอคอยใหพวกเขากลับใจเสียจากทางชั่วของตนเองอยู
นานถึง 120 ป แตพวกเขากลับปฏิเสธที่จะเชื่อในพระเจาอยางไมใยดี 
  
ปฐมกาล 8:1-4   พระ จาทรงระลกึถงึโนอาห บรรดาสตัวทีม่ีชวีติและสัตวใชงาน
ทัง้ปวงทีอ่ยูกบัทานในนาวา และพระเจาทรงทาํใหลมพัดมาเหนอืแผนดนิโลก
และน้าํทัง้ปวงกล็ดลง  น้าํพทุัง้หลายทีอ่ยูใตบาดาลและชองฟาทัง้ปวงกป็ด และ
ฝนทีต่กจากฟาก็หยดุ  น้าํกค็อยๆลดลงจากแผนดินโลก และลวงไปรอยหาสบิวนั
แลวน้าํกล็ดลง ณ เดอืนที่เจด็วนัทีส่บิเจด็นาวาก็คางอยูบนเทอืกเขาอารารตั     
 
 พระเจาทรงคุมครองโนอาหและครอบครัวพรอมดวยสัตวทั้งหลายไว
ภายในนาวาใหพนจากน้ําทวมนั้น   และแลวลมก็เริ่มกอใหเกิดกระบวนการ
ระเหยของน้ําซึ่งชวยใหระดับน้ําตามที่ตาง ๆลดลง  นาวาก็มาคางอยูเทือกเขาอา
รารัต  ปจจุบนัเทือกเขาเหลานี้อยูในประเทศตุรกีตามแนวชายแดนที่ติดกับ
ประเทศอารเมเนียและจอรเจีย   
 
 น้ําบนแผนดินโลกก็ใชเวลาอีกนาน 6 เดือนจึงแหงสนทิ  ขอ  พระคัมภีร
อีก 2-3 ขอตอมาไดอธิบายถึงการเปดนาวาและการขนยายสิ่งตาง ๆออกจาก
นาวา  ทั้งสัตวตาง ๆและมนุษยไดเขาสูโลกใหมอีกครั้ง  นี่คงจะเปนโลกที่
แตกตางจากโลกที่พวกเขาไดจากมาอยางสิ้นเชิง  พวกเขาจะไมไดพบเพื่อนบาน 
บานเรือน หรือเมืองใด ๆ ซึง่คงเปนโลกที่เงียบมากทีเดียวเพราะมนุษยอยูเพียง 8 
คนและสัตวอีกไมกี่ตัวเทานั้นท่ีอาศัยบนโลกทั้งโลก 
 

พระเจาทรงใหโนอาหและบุตรชายของเขา คือ เชม ฮาม และยาเฟท 
ครอบครองฝูงสัตว ฝูงนก และปลา เหมือนที่พระองคไดทรงประทานสิ่งเหลานี้
แกอาดัมในสวนเอเดนมาแลว  โลกและสิง่สารพัดทุกสิ่งซึ่งอยูในโลกนั้นเปนของ
พระเจา แตพระองคไดทรงประทานแกมนุษยใหจัดการดูแลสิ่งตาง ๆเหลานี้แทน
พระองค 
 
ปฐมกาล 9:11-15  เราจะตัง้พนัธสญัญาของเราไวกบัพวกเจาวา จะไมมกีาร
ทาํลายบรรดาเนือ้หนงัโดยน้าํทวมอกี จะไมมนี้าํมาทวมทาํลายโลกอกีตอไป   
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เราซึง่มรีะหวางเรากบัพวกเจาและสิง่ทีม่ ห

นงัอ

รุงกินน้ําเปนสิ่งที่พระเจาไดทรงประทานแกมนุษยเพ่ือเปนหมายสําคัญ

ง
วม

* ขอใหตอบคําถามบทเรียนบทที่ 5 ในหนา 35 * 

บทที ่6 - อบาเบล 
 

คุณเคยคิดสงสัยไหมวาทําไมจึงมีภาษาตาง ๆมากมายในโลก หรือเคย
งสัยไห ก

หลายปผานไปนับต้ังแตเหตุการณท่ีพระเจาไดทรงชวยโนอาห ภรรยา

อาห

พระเจาตรสัวา “นี่เปนหมายสาํคญัแหง
พันธสญัญาซึง่เราตัง้ไวระหวางเรากบั

พวกเจา และสตัวทีม่ีชวีติทัง้ปวงทีอ่ยูกบั
เจาในทุกชัว่อายุตลอดไปเปนนิตย เรา
ไดตัง้รุงของเราไวทีเ่มฆและมนัจะเปน
หมายสาํคญัแหงพนัธสญัญาระหวางเรา
กบัแผนดนิโลก และตอมาเมือ่เราใหมี
เมฆเหนอืแผนดนิโลกจะเหน็รุงทีเ่มฆ

นัน้ และเราจะระลกึถงึพนัธสญัญาของ
ชีวีิตทัง้ปวงแหงบรรดาเนือ้ นงั และน้าํ

จะไมมาทวมทาํลายบรรดาเนือ้ห กีตอไป     
 
 
ของพระองคท่ีแสดงวาพระองคจะไมทําลายแผนดินโลกทั้งสิ้นดวยน้ําทวมอีก    
หลายพันปหลังจากน้ําทวมครั้งใหญผานไปพระเจาก็ยังคงรักษาคําตรัสของ
พระองคอยูเสมอ ดังนั้นเมื่อคุณเห็นรุงกินน้ําจงระลึกไวเถิดวา พระเจาไดทร
ประทานรุงกนิน้ํานั้นเพ่ือเปนหมายสําคัญวาพระองคจะไมทําลายโลกดวยน้ําท
อีก และเราก็สามารถไววางใจพระองคได 
 

 
 
ห

 
ส มวาประเทศตาง ๆในโลกมาจากไหน  อันที่จริงพระเจาได ตรัส บอกแ
เราแลววาสิ่งตาง ๆเหลานี้เกิดข้ึนไดอยางไร นอกจากนี้พระองคยังไดทรงบันทึก
เรื่องราวเหลานี้ไวในพระคัมภีรเพ่ือเราจะสามารถทราบคําตอบไดอยางชัดเจน 
 
 
ของโนอาห บุตรชายทั้ง 3 คนและภรรยาของบุตรชายใหพนจากน้ําทวมครั้ง
ใหญน้ันมนุษยก็ทวีมากขึ้นบนแผนดินโลกอีกครั้ง  ลูกหลานสวนใหญของโน
พากันลืมการพิพากษาอยางรุนแรงของพระเจาในครั้งนั้นเสีย  พวกเขาจงใจที่จะ
เพิกเฉยตอพระเจาและไมปรารถนาที่จะเช่ือพระองคเหมือนอยางที่อาแบล เสท



 

 29

  

ซาตานไดชักนําบรรพบุรุษของเราใหกบฏขัดขืนตอพระเจา มันตองการ
หมนุษ

ร

ูแต

 11:1-2   ทัว่แผนดินโลกมภีาษาเดยีวและมสีาํเนยีงเดยีวกนั และตอมา

ขณะนั้นทั่วทั้งโลกมีภาษาเพียงภาษาเดียว  เราไมทราบวามนุษยมี
านวนเ บใน

ปฐมกาล 11 :3-4   แลวพวกเขาตาง
า
ี



 

และโนอาหไดเช่ือนั้น พวกเขาพากันคิดเหมือนซาตาน มนุษยอยากจะเปนใหญ
และยกยองเชิดชูตัวเอง  พวกเขาไมใสใจที่จะรูจัก นมัสการและไววางใจพระเจา
แทนที่จะทําเชนนั้นพวกเขากลับทํารูปจําลองของมนุษย สัตว นก และงู แลว
นมัสการสิ่งเหลานี้แทนพระเจา 
 
 
ใ ยนมัสการพระเจาเทียมเท็จทั้งหลายนั้น  ในปจจุบันชุมชนหลายแหง
ยังคงนมัสการดวงอาทิตย ดวงจันทรและดวงดาวตาง ๆ หรือแมแตสัตวนานา
ชนิด  ซาตานรูจุดออนของวัฒนธรรมแตละแหงและยังรูวาจะตองโกหกอยางไ
จึงจะเปนที่ยอมรับไดตามสภาพของวัฒนธรรมนั้น ๆ   การนมัสการเกี่ยวของกับ
การทุมเทความคิด จิตใจ และทรัพยากรหรือสิ่งที่เรามอียูเพ่ือจะปรนนิบัติรับใช
วัตถุหรือสิ่งที่เรานมัสการนัน้  คําวา “นมัสการ” มาจากคําวา“มีคุณคา”     พระ-
เจาและมีเพียงพระเจาแตเพียงผูเดียวเทานั้นที่มีคุณคาสมควรที่จะไดรับ        
การนมัสการและเทิดทูนบูชาจากเรา  ซาตานไมแยแสสนใจหรอกวาเราจะ
นมัสการอะไรตราบเทาที่เราไมไดนมัสการพระเจาเที่ยงแทผูทรงพระชนมอย
เพียงผูเดียว 
 
ปฐมกาล
เมือ่พวกเขาเดินทางจากทศิตะวนัออกกพ็บทีร่าบในแผนดนิชนิารและพวกเขา
อาศัยอยูทีน่ัน่  
 
 
จํ ทาไรบนแผนดินโลกในเวลานั้น แตพวกเขาทุกคนอาศัยอยูบนที่รา
แผนดินชินาร ซึ่งก็คือประเทศอิรักในปจจุบันนั่นเอง 
 

คนตางก็พดูกนัวา “มาเถิด ใหพวกเร
ทาํอฐิและเผามนัใหแขง็” พวกเขาจงึม
อฐิใชตางหนิและมยีางมะตอยใชตาง
ปนูสอ   เขาทัง้หลายพดูวา “มาเถิด ให
พวกเราสรางเมอืงขึน้เมอืงหนึง่และกอ
หอใหยอดของมนัไปถงึฟาสวรรค และ
ใหพวกเราสรางชือ่เสยีงของพวกเราไว
เพือ่วาพวกเราจะไมกระจดักระจายไป
ทัว่พื้นแผนดนิโลก”  
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มนุษยไดรวมตัวกันเพ่ือจะสรางหอบาเบลเพราะพวกเขาไมอยากจะ
ระจัดก ะ-

ี

น

า

 11:5-6   และพระเยโฮวาหเสดจ็ลงมาทอดพระเนตรเมอืงและหอนัน้

าํ
” 

พระเจาทรงสนพระทัยในมนุษยที่กบฏขัดขืนเหลานี้  พระองคทรงทราบ
วามคิด

ิ่งที่

เกิดอะไรขึ้นกับซาตานเมื่อมันไดกบฏขัดขืนตอพระเจา  ใชแลว! มันได

อ

 
 
ก ระจายไปทั่วแผนดินโลก   มนุษยจงใจที่จะไมเช่ือฟงพระบัญชาที่พร
เจาไดตรัสสั่งไวแกโนอาห   คนเหลานี้คิดถึงแตตัวเองเทานั้น  พวกเขาเต็มไป
ดวยความเยอหยิ่งและสนใจแตจะยกยองเชิดชูช่ือเสียงของตนเอง   ทําไมพวก
เขาจึงโงเขลาอะไรเชนน้ี  บรรพบุรุษของเขาตองตายในน้ําทวมทั้งสิน้ แตพวก
เขากลับไมไดเรียนรูขอผิดพลาดของคนเหลานั้นเลยแมแตนอย   เมืองทั้งเมืองม
ประชากรทั่วทั้งแผนดินโลกมารวมตัวกันเพ่ือจะทําการกบฏขัดขืนตอพระเจา   
ปจจุบันน้ีเมืองตาง ๆในโลกมีปญหาใหญเกิดข้ึนมากมาย ทั้งอาชญากรรม การ
คอรัปช่ัน การไรศีลธรรม การไมเช่ือฟง ฯลฯ   และนี่คือจุดกําเนิดท่ีสิ่งตาง ๆ
เหลานี้ไดเริ่มตนข้ึนภายหลังน้ําทวมครั้งใหญนั้น   คุณคิดวาใครมีอิทธิพลที่
สามารถทําใหมนุษยกบฏขัดขืนตอพระเจาไดถึงเพียงนี้  แนละ! มันคือซาตา
นั่นเอง  แลวคุณคิดวาทําไมซาตานจึงตองการที่จะทําใหมนุษยกบฏขัดขืนตอ
พระเจา  คําตอบก็คือเพื่อวาพระเจาจะไมสามารถที่จะสง“พระผูชวยใหรอด”เข
มาในโลกได 
 
ปฐมกาล
ซึง่บตุรทัง้หลายของมนษุยไดกอสรางขึน้  แลวพระเยโฮวาหตรสัวา“ดเูถดิ คน
เหลานีเ้ปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนั และพวกเขาทัง้ปวงมภีาษาเดยีว พวกเขาเริม่ท
เชนนีแ้ลว ประเดีย๋วจะไมมอีะไรหยุดยัง้พวกเขาไดในสิง่ทีพ่วกเขาคดิจะทาํ ....
 
 
ค ของเขาและทรงทราบวาพวกเขาวางแผนจะทําอะไร  พระองคทรงทราบ
วาถามนุษยยงัคงพูดภาษาเดียวกันพวกเขาก็จะสรางปญหามากกวานี้และจะ
กระทําความชั่วเพ่ิมมากขึ้นดวยการกบฏขัดขืนมากกวานี้อีก  พระเจาทรงหวงใย
ในสิ่งที่พวกเขาไดกระทําลงไป  พระเจาทรงสถิตอยูทุกหนทุกแหงตลอดเวลาและ
ทรงรอบรูทุกสิ่งสารพัด พระองคทรงทราบทุกสิ่งเกี่ยวกับตัวเราดวย  เราไม
สามารถจะเกบ็อะไรเปนความลับจากพระเจาไดเลย  พระองคทรงทราบทุกส
เราไดคิด ไดพูด และไดกระทําลงไป 
   
 
หลงไปจากทางของพระเจา  เกิดอะไรขึ้นกับอาดัมและเอวาเมื่อคนทั้งสองไมเช่ือ
ฟงพระเจา  พวกเขาก็หลงหายเชนกัน!  เกิดอะไรขึ้นเมื่อคาอินปฏิเสธทางของ
พระเจา เขาก็หลงหาย!  เกิดอะไรขึ้นเมื่อมนุษยในสมัยของโนอาหกบฏขัดขืนต
พระเจา พวกเขาก็หลงหายไปดวย!  แลวฝูงชนที่กําลังสรางหอคอยละคุณคิดวา
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 11:7  มาเถิด ใหพวกเราลงไปและทาํใหภาษาของเขาวุนวายทีน่ัน่ เพือ่

ที่จริงแลวปญหาไมไดอยูที่มนุษยพูดภาษาเดียวกัน แตอยูตรงที่พวกเขา
มเช่ือฟ

 

า

 11: 8-9   ดงันั้นพระเยโฮวาหจงึทรงทาํใหเขากระจดักระจายจากที่นัน่

ี่
นิ

พระเจาทรงบนัดาลใหภาษาของเขาซึ่งในขณะนั้นมีอยูเพียงภาษาเดียว
นวายไ 

ศ

ง
ผู

กลุมคนเหลานี้จะไดรับชัยชนะหรือเปลา   ไมมีทางหรอก! 
 
ปฐมกาล
ไมใหพวกเขาพูดเขาใจกนัได    
 
 
ไ งพระเจาการที่มนุษยพูดภาษาเดียวกันยอมเปนเรื่องงายที่จะทําใหการ
กบฏขัดขืนขยายตัวออกไปอยางรวดเร็วและการรวมตวักันเพ่ือกอการกบฏขัด
ขืนก็งายข้ึนดวย ซึ่งนี่เปนลกัษณะเดียวกับสถานการณที่ไดเกิดข้ึนในเรือนจําตาง
ๆในปจจุบัน  กลุมนักโทษชั้นเลวที่สุดจะถูกนําตัวไปแยกขังไวในคุกเด่ียวเพื่อ
ปองกันไมใหพฤติกรรมที่ช่ัวรายกวาแพรกระจายไปสูนกัโทษทั้งหมด   พระเจ
ทรงตัดสินพระทัยที่จะบันดาลใหภาษาของพวกเขาสับสนวุนวายไปกอนที่การ
กบฏขัดขืนจะลุกลามใหญโตมากไปกวานี้ 
 
ปฐมกาล
ไปทัว่พืน้แผนดนิ พวกเขากเ็ลิกสรางเมอืงนัน้  เหตฉุะนัน้จงึเรยีกชือ่เมอืงนัน้วา 
บาเบล เพราะวาทนัน่พระเยโฮวาหทรงทาํใหภาษาของทัว่โลกวุนวาย และ ณ 
จากทีน่ั่นพระเยโฮวาหไดทรงทาํใหพวกเขากระจดักระจายออกไปทัว่พืน้แผนด
โลก  
 
 
วุ ปโดยการทําใหมีภาษาใหม ๆเกิดข้ึนอีกมากมาย  ทันใดนั้นพวกเขาก็ไม
สามารถจะเขาใจกันและกันได  พวกเขาจึงถูกบังคับใหหยุดการกอสรางไปโดย
ปริยายเพราะไมสามารถจะติดตอสื่อสารกันได  การขาดการติดตอสื่อสารได
ขัดขวางไมใหเกิดความสนิทสนทกลมเกลียวกันในเมืองนั้น  ดังนั้นพวกเขาจึงไป
รวมตัวกันตามครอบครัวของตนเองและแยกจากไปในลักษณะของการอพยพ
เปนกลุมใหญ ๆ บางก็เดินเทา บางก็ลงเรอื โดยไดกระจัดกระจายไปทั่วโลก   
และในชวงเวลาขณะที่มีการอพยพนั้นก็มีการพัฒนาลักษณะเฉพาะของประเท
ตาง ๆข้ึน   นี่เปนจุดเริ่มตนท่ีภาษา รวมทัง้วัฒนธรรมและประเทศซึ่งเปนผลที่
เกิดข้ึนภายหลังไดถือกําเนิดข้ึน  บรรพบุรุษทุกคนของคุณตางก็เคยอยูที่หอ
บาเบลดวยกันท้ังสิ้น  และนี่คือจุดเริ่มตนของประวัติศาสตรแหงครอบครัวขอ
คุณซึ่งเปนสวนหนึ่งของลักษณะประชาชาติหรือกลุมภาษาแตละกลุม   พระเจา
ทรงสรางโลกทั้งโลก ผูทรงสรางอาดัมและเอวา และผูทรงบันดาลใหเกิดน้ําทวม
ครั้งใหญ ก็ทรงเปนพระเจาองคเดียวกับที่ไดบันดาลใหเกิดภาษาตาง ๆและ
วัฒนธรรมที่ยิ่งใหญของโลก  พระองคทรงเปนพระเจาของมนุษยทั้งปวงและ



 

 

วัฒนธรรมตาง ๆทั้งสิ้น   
 
 บรรพบุรุษของเราไดหันเสียจากพระเจาและไปติดตามแนวความคิดท่ี
ซาตานไดใสใหแกพวกเขา  มีกลุมคนเพียงเล็กนอยเทานั้นท่ียังคงนมัสการพระ
เจาเที่ยงแทผูทรงพระชนมอยูในขณะที่คนสวนใหญหันเสียจากการติดตาม
พระองค   บัดน้ี เมื่อประชาชาติกระจัดกระจายไปทั่วแผนดินโลกแลวคุณคิดวา
พระเจาจะทรงเลือกใครใหมาเริ่มกระบวนการที่จะบอกกลาวใหประชาชาติตาง ๆ
ทั่วโลกไดทราบถึง“พระผูชวยใหรอด”ที่จะเสด็จมานั้น   อยางไรก็ตาม แมจะมี
ปญหาและอุปสรรคมากมาย ในที่สุดแลว“พระผูชวยใหรอด”ก็จะถูกสงลงมาเพื่อ
ประชาชาติตาง ๆทั่วโลก   เราจะมาศึกษาคนหากันอีกในบทเรียนตอไป 
 

* ขอใหตอบคําถามบทเรียนบทที่ 6 ในหนา 36 * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําช้ีแจง: 
  
 เมื่ออานบทเรยีนตาง ๆ และตอบคําถามในหนาถัดไปเรียบรอยแลว    
คอย ๆ ฉีกหนาที่มีคําถามคําตอบเหลานั้น  ใสซองติดแสตมปสงมาตามที่อยูที่
แจงไว  สวนหนังสือเลมหนึ่งนั้นเราขอมอบเปนของขวัญแดคุณ  และเราจะสง
เลมที่ 2 ไปใหภายใน 2-3 อาทิตยหนา 
 
 ทุกคําตอบอยูในหนังสือเรียน    อานและเอาคําตอบออกมาจากหนังสือ
เรียน 
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ําถามบทที่ 1ค  

.  มีเวลาไหนบางที่พระเจาไมไดทรงดํารงพระชนมอยู? 

.  ใครสรางพระเจา? 

.  พระเจาทรงตองพึ่งอาศัยอะไรเพื่อพระองคจะไดทรงดํารงพระชนมอยู? 

.  ผูเดียวที่สามารถบอกความจริงวามีอะไรเกิดข้ึนบางในปฐมกาลนั้นคือใคร? 

.  พระเจาทรงสรางฟาสวรรคและแผนดินโลกดวยอะไร? 

.  พระเจาทรงสรางมนษุยใหเหมือนใคร? 

.  ทําไมพระเจาทรงสรางมนุษยใหมีจิตใจ (ความรูสึกนึกคิด) 

.  ทําไมพระเจาทรงสรางมนุษยใหมีอารมณตาง ๆ 

.  ทําไมพระเจาทรงสรางมนุษยใหมีความสามารถในการเลือกและตัดสินใจเอง

ําถามบทที่ 2

 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
ได 
 
 
ค  

.  พระเจาทรงหามอาดัมกินผลไมจากตนไมกี่ตน? 

.  ตนไมตนน้ันช่ือวาอะไร? 

.  พระเจาบอกอาดัมวาเขาจะเปนอยางไร  ถากินผลของตนไมนั้น? 

.  เมื่อพระเจาตรัสวาเขาจะตองตาย   ทรงหมายถึงความตายสามดานไดแก

 
1
 
2
 
3
 
4
อะไรบาง? 
 ก. 
 ข. 
 ค. 
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.  ใครเปนผูสรางวิญญาณทั้งหลาย? 

.  พระเจาทรงสรางวิญญาณดีบาง  วิญญาณชั่วบาง  ใชหรือไม? 

.  ทูตสวรรคที่สวยและฉลาดที่สุดท่ีพระเจาทรงสรางคือใคร? 

.  ลูซิเฟอรทําอะไร? 

.  พระเจาจัดเตรียมสถานที่อะไรไวใหลซูิเฟอรและทูตสวรรคที่เปนพวกของเขา  

0.  ลูซิเฟอรเปลี่ยนช่ือเปนอะไร? 

ําถามบทที่ 3

 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
เพ่ือเปนการลงโทษ? 
 
1
 
 
 
ค  

.  ซาตานบอกเองวาจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา  ถากินผลไมตองหามนั้น? 

.  ซาตานอยากใหคุณเช่ือฟงพระคําของพระเจาหรือเปลา? 

.  ใครพูดความจริง  พระเจา  หรือซาตาน? 

.  อาดัมกับเอวาทําอยางไร  เมื่อรูวาตนเองเปลือยอยู? 

.  ใครคือผูที่พระเจาทรงสญัญาวาจะทรงสงมาปลดปลอยคนจากบาป? 

.  พระเจาทรงสาปแชงหญิงวาอยางไร? 

.  พระเจาทรงสาปแชงชายวาอยางไร? 

 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
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ําถามบทที่ 4ค  

.  ทําไมพระเจาทรงพอพระทัยเครื่องบูชาของอาแบล? 

.  ทําไมพระเจาไมทรงพอพระทัยเครื่องบูชาของคาอิน? 

.  ทําไมพระเจาจึงพยายามจะชี้แจงเหตุผลใหคาอินทราบ? 

.  คาอินเช่ือและเห็นดวยกับพระเจาหรือไม? 

.  คาอินทําอะไรกับอาแบลนองชายของตน? 

.  พระเจาทรงลวงรูถึงสิ่งที่คาอินทําไดอยางไร? 

.  พระเจาจะทรงลงโทษ  คนที่พูดและทําสิ่งช่ัวรายตอคนอื่นหรือไม? 

ําถามบทที่  5

 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
 
ค  

.  คนสวนใหญรักและเชื่อฟงพระเจาหรือเปลา? 

.  พระเจาตรัสวาพระองคจะทําอยางไรกับคนที่ไมยอมกลับใจสํานกึผิด? 

.  ทําไมพระเจาจึงตัดสินพระทัยชวยโนอาห? 

.  พระเจาทรงสั่งใหโนอาหทําอะไร? 

.  พระเจาทรงสั่งใหโนอาหต้ังประตูไวที่เรือกี่บาน? 

.  พระเจาทรงรอคอยใหคนในสมัยโนอาหกลับใจสํานึกผิดนานเทาไร? 

.  ใครเปนผูปดประตูเรือ? 

.  มีใครจะรอดพนจากการพิพากษาของพระเจาไดบาง? 

 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
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9.  คนที่อยูนอกเรือ  มีใครบางที่รอดจากความตาย?  
 
10.  พระเจาทรงใหอะไรเปนเครื่องหมายของคําสัญญาที่วาพระองคจะไมใหมี
น้ํามาทวมทําลายโลกอีก? 
 
11.  พระเจาทรงรักษาสัญญาของพระองคหรือไม? 
 
 
คําถามบทที่ 6 
 
1.  ผูคนเริ่มกอสรางอะไร? 
 
2.  เขาทําอยางนั้นทําไม? 
 
3.  พระเจาทรงลวงรูแผนการณของพวกเขาหรือไม? 
 
4.  พระเจาทรงตอบโตการกระทํานั้นอยางไร? 
 
5.  ผลที่เกิดข้ึนคืออะไร? 
 
 
ช่ือ และนามสกุล___________________________________ 

อายุ _________ บานเลขที_่___________________________ 

ซอย____________ถนน____________________________ 

หมูที่____________ตําบล___________________________ 

อําเภอ______________จังหวัด________________________ 

รหัสไปรษณีย_________โทรศัพท______________________ 
 

คอย ๆ ฉีกสวนนี้และสงไปที่: 
ตู ปณ. 1117 
ที่ทําการไปรษณียดอนเมือง 

    กรุงเทพฯ 10211 
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