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บทที่ 3 ความช่ัวในโลก 

 

อาดัมกับเอวาอาศัยอยูดวยกัน

อยางสนิทสนมปรองดองกัน

อยางสมบูรณและสนิทสนม

กับพระเจาในสวนเอเดน แต

บางสิ่งที่เลวรายกําลังจะเกิดขึ้น 

 

ปฐมกาล 3:1  งูน้ันเป็นสัตว์ที่ฉลาดกว่าบรรดาสัตว์ในทุ่งนา

ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้  มันกล่าวแก่หญิง

น้ันว่า “จริงหรือทีพ่ระเจ้าตรัสว่า‘เจ้าอย่ากนิผลจากต้นไม้

ทุกชนิดในสวนน้ี’”  

 

     ซาตานเกลียดชังพระเจาและมันตองการที่จะทําลาย

มนุษย   มันไดใชงูตัวหน่ึงมาปดบังตัวเองและไดพูดผานงูตัว

น้ัน  คําพูดคําแรก ๆของมันที่มันพูดกับมนุษยก็เพื่อสราง

ความสงสัยใหเกิดขึ้นกับคําตรัสของพระเจาโดยการต้ัง
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คําถามตอคําตรัสน้ัน  มันกลาววา “พระเจาตรัสเชนน้ีจริง ๆ

หรือ” มันไดสรางความสงสัยขึ้นในใจของเอวา  กลอุบาย

ของซาตานไมเคยเปลี่ยนแปลง  มันยังคงพยายามที่จะลอลวง

มนุษย  ซาตานสามารถจะสรางความคิดที่เปนเท็จขึ้นในใจ

ของเราได  มันทําใหคนเกิดคําถามกับคําตรัสหรือพระวจนะ

ของพระเจาเหมือนที่มันไดกระทํากับเอวา  คุณอาจจะคิดวา

“ทําไมฉันตองเชื่อพระคัมภีรดวย” หรือ “น่ีเปนพระวจนะ

ของพระเจาจริง ๆหรือ”   จงอยายอมใหซาตานลอลวงคุณให

เชื่อเร่ืองโกหกใด ๆ   

 

ปฐมกาล 3:2-3  หญงิน้ันจึงกล่าวแก่งูว่า “ผลของต้นไม้ชนิด

ต่าง ๆในสวนน้ี เรากนิได้ แต่ผลของต้นไม้ต้นหน่ึงซ่ึงอยู่

ท่ามกลางสวน พระเจ้าตรัสว่า ‘เจ้าอย่ากนิหรือแตะต้องมัน 

มิฉะน้ันเจ้าจะตาย’”  

 

     เอวารูสึกสับสน  นางไดเพิ่มถอยคําที่วา“เจาอยา ... 

แตะตองมัน” ซึ่งน่ีไมใชสิ่งทีพ่ระเจาตรัสต้ังแตเดิมในปฐม

กาล 2:17 พระเจาเพียงแตตรัสวา ถาเจากิน เจาจะตาย   
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ปฐมกาล 3:4-5  งูจึงกล่าวแก่หญงิน้ันว่า “เจ้าจะไม่ตายแน่

เพราะว่าพระเจ้าทรงทราบว่าเจ้ากนิผลไม้น้ันวันใด ตาของ

เจ้าจะสว่างข้ึนวันน้ัน และเจ้าจะเป็นเหมือนพระที่รู้ดีรู้ช่ัว”  

 

 เปาหมายสงูสุดของซาตานคือการทําใหคนอ่ืน ๆ

ติดตามมันและไมติดตามพระเจา  มันเร่ิมกลาขึ้นและโกหก

อยางโจงแจงโดยไดพูดขัดแยงกับคําตรัสของพระเจา  

ซาตานกลาววาพระเจาโกหก  ใครกันแนที่พูดความจริง  

พระเจาตางหากที่ทรงบอกความจริงเสมอ  ซาตาน

เสนอแนะใหเอวาดําเนินชีวิตที่เปนอิสระจากพระเจาและ

ปกครองชีวิตของตนเอง   

 

ปฐมกาล 3:6  เมื่อหญงิน้ัน

เห็นว่า ต้นไม้น้ันเหมาะ

สําหรับเป็นอาหารและมัน

งามน่าดู และต้นไม้ต้นน้ัน

เป็นที่น่าปรารถนาเพือ่ให้
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เกดิปัญญา หญงิจึงเกบ็ผลไม้น้ันแล้วกินเข้าไปแล้วส่งให้สามี

ของนางด้วย และเขาได้กนิ  

 

 ซาตานหลอกลวงเอวาเกี่ยวกับ สัจธรรมหรือความ

จริงในคําตรัสของพระเจา  นางคิดจริง ๆ วานางคงจะไมตาย

หรอก  ซาตานปรารถนาที่จะทําใหทุกคนรูสึกสับสนวา

อะไรจริง และอะไรเท็จ  เอวากินผลไมน้ันเพราะถูกลอลวง 

แตอาดัมเจตนาเลือกที่จะไมเชื่อฟงพระเจา อาดัมไมไดถูก

ลอลวงเหมือนเอวา อาดัมรูอยางแนนอนวาขณะที่เขากิน

ผลไมน้ันเขากําลังทําอะไรลงไป  ทั้งสองคนเลือกที่จะทํา

ตามวิถีทางของตนเองแทนที่จะกระทําสิ่งที่ถูกตองและเชื่อ

ฟงคําตรัสของพระเจา 

 

ปฐมกาล 3:7  ตาของเขาทัง้สองกส็ว่างข้ึน เขาจึงรู้ว่าเขา

เปลือยกายอยู่ และเขาทัง้สองกเ็อาใบมะเดื่อมาเยบ็เป็นเคร่ือง

ปกปิดอวัยวะส่วนล่างของเขาไว้    
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 การไมเชื่อฟงของอาดัมและเอวาไดแยกพวกเขาจาก

พระเจาและแยกความสัมพันธของพวกเขาที่มีกับพระเจา

ดวย  เชนเดียวกับกิ่งไมที่หักออกจากตนยอมถูกแยกจาก

แหลงชีวิตของมันอาดัมและเอวาก็ถูกแยกจากพระเจาผูทรง

เปนแหลงและผูธํารงรักษาชีวิตเชนเดียวกัน  กิ่งไมจะเฉาตาย

ไปในที่สุดฉันใด อาดัมและเอวาก็จะตองตายฝายรางกายใน

วันใดวันหน่ึง ฉันน้ัน และพวกเขาจะตองไปสูสถานที่ซึ่ง

พระเจาไดเตรียมไวสําหรับซาตานและวิญญาณชั่วทั้งหลาย

ดวย 

 

 อาดัมกับเอวารูสึกอับอายและละอายที่ตระหนักวา

ตนเองเปลือยกายอยู พวกเขาจึงเอาใบมะเด่ือมาเย็บติดกัน

เพื่อทําเคร่ืองปกปดสําหรับตน  ทั้งสองคนพยายามจะ

จัดเตรียมบางสิ่งสําหรับความตองการของตนเอง  เมื่อกอนน้ี

พวกเขามองไปยังพระเจาเพื่อจะตอบสนองความตองการ

ของเขา แตเด๋ียวน้ีคนทั้งสองพยายามที่จะดําเนินชีวิตที่เปน

อิสระจากพระเจา  ทุกวันน้ีมีคนมากมายที่คิดวาพวกเขา

สามารถจะทําใหตนเองเปนที่พอพระทัยพระเจาไดโดยการ
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อาศัยลักษณะที่ปรากฏภายนอกเหมือนที่อาดัมและเอวาได

พยายามที่จะทําใหตนเองเปนที่พอพระทัยพระเจาโดยการ

สวมใสเคร่ืองปกปด อยางไรก็ตามพระเจาไมยอมรับเราโดย

อาศัยพื้นฐานของลักษณะที่ปรากฏภายนอกของเราเลย   

 

ปฐมกาล 3:8-9  ในเวลาเย็น

วันน้ันเขาทัง้สองได้ยนิพระ

สุรเสียงของพระเยโฮวาห์

พระเจ้าเสด็จดําเนินอยู่ใน

สวน อาดัมและภรรยาของ

เขาซ่อนตัวจากพระพกัตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า

ท่ามกลางต้นไม้ต่าง ๆในสวนน้ัน  พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรง

เรียกอาดัมและตรัสแก่เขาว่า “เจ้าอยู่ทีไ่หน”  

 

 พระเจาทรงเสด็จมาตามหาคนทั้งสอง อยาง 

พระบิดาผูทรงเปยมลนดวยความรัก พวกเขาไมไดออกไป

ตามหาพระองค  พวกเขากลับว่ิงหนีและซอนตัวเสียจาก 
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พระเจา  ทั้งสองคนกําลังรับรูถึงขั้นแรกของความตายคือการ

ถูกแยกจากความสัมพันธที่เคยมีกับพระเจา  พระเจาทรง

ทราบดีวาเกิดอะไรขึ้นแตพระองคก็ยังคงสัตยซื่อในการ

สนทนากับพวกเขา  พระเจาทรงทราบวาอาดัมกับเอวาอยูที่

ไหนแตพระองคทรงปรารถนาที่จะใหพวกเขาตระหนักวา

การแยกจากกันไดเกิดขึ้นแลว   

 

ปฐมกาล 3:10-13   เขาทูลว่า “ข้าพระองค์ได้ยนิพระสุรเสียง

ของพระองค์ในสวน และข้าพระองค์กก็ลัว เพราะว่าข้า

พระองค์เปลือยกายอยู่ ข้าพระองค์จึงได้ซ่อนตัวเสีย”  

พระองค์ตรัสว่า “ใครได้บอกเจ้าว่าเจ้าเปลือยกายอยู่ เจ้าได้

กนิผลจากต้นไม้น้ัน ซ่ึงเราส่ังเจ้าไว้ว่าเจ้าอย่ากนิแล้วหรือ”  

ชายน้ันทูลว่า “หญิงซ่ึงพระองค์ทรงประทานให้อยู่กบัข้า

พระองค์น้ัน นางได้ส่งผลจากต้นไม้ ข้าพระองค์จึง

รับประทาน”  พระเยโฮวาห์พระเจ้าตรัสแก่หญงิน้ันว่า “เจ้า

ทาํอะไรลงไป” หญงิน้ันทูลว่า “งูล่อลวงข้าพระองค์ ข้า

พระองค์จึงรับประทาน”  



 

 
8 

     คุณสามารถจะเห็นไดอยางชัดเจนถึงการขาดความ

เปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันระหวางอาดัมกับเอวาและระหวาง

พวกเขากับพระเจา  ทั้งอาดัมและเอวาตางก็กลาวหาผูอ่ืน

แทนที่จะยอมรับความรับผิดชอบในสวนของตนเอง  อาดัม

ตําหนิพระเจากับเอวา สวนเอวาตําหนิงู  การกระทําเชนน้ี

เปนการกระทําที่ไมซื่อสัตยและไมถูกตองดวย  พวกเขาทั้ง

สองเลือกที่จะไมเชื่อฟงคําตรัสของพระเจา 

 

ปฐมกาล 3:14-15   พระเยโฮวาห์พระเจ้าตรัสแก่งูน้ันว่า 

“เพราะเหตุที่เจ้าได้กระทาํเช่นน้ี เจ้าถูกสาปแช่งมากกว่า

บรรดาสัตว์ใช้งาน และบรรดาสัตว์ในทุ่งนา เจ้าจะเล้ือยไป

ด้วยท้องของเจ้า และเจ้าจะกนิผงคลีดินตลอดวันเวลาใน

ชีวิตของเจ้า  เราจะให้เจ้ากบัหญงิน้ีเป็นปฏิปักษ์กนั ทัง้เช้ือ

สายของเจ้ากบัเช้ือสายของนาง เช้ือสายของนางจะกระทาํให้

หัวของเจ้าฟกช้ํา และเจ้าจะกระทาํให้ส้นเท้าของท่านฟกช้ํา”  

 ประการแรก พระเจาทรงสาปแชงงู  ประการที่สอง 

พระเจาทรงประทานพระสัญญาที่สําคัญและมหัศจรรยซึ่ง



 

 
9 

เต็มไปดวยความหมายที่ดี   เมื่อมาถึงจุดน้ีซาตานคิดวามัน

ปราบพระเจาลงไดและควบคุมโลกน้ีไดอยางสมบูรณแลว 

แตไมมีใครสามารถจะเอาชนะพระเจาได  จะมีอยูวันหน่ึงที่

ผูหญิงจะใหกําเนิดเชื้อสายคนหน่ึงที่จะตอสูกับเชื้อสายของงู

ซึ่งหมายถึงสาวกของซาตานน่ันเอง  ในการตอสูน้ันหัวของ

ซาตานจะถูกบดขยี้ (มีบาดแผลถึงตาย) แตมันจะกระทําให

เชื้อสายของนางบาดเจ็บ   เชื้อสายทานน้ีเปนใคร?  ใน 

พระคัมภีรตรงจุดน้ีเรายังไมทราบนามของทาน ใหเราเรียก

นามของทานวา “พระผูชวยใหรอด” กันกอน 

 

 พระเจาทรงลงโทษตอความชั่วเสมอ แต

ขณะเดียวกันพระองคก็ทรงเปยมลนดวยความรัก ความ

กรุณา ความเมตตาและความปรานีเชนกัน  พระองคทรง

สัญญาวาจะสง“พระผูชวยใหรอดพน”มาให เพื่อมนุษยจะ

สามารถรอดจากการลงโทษที่เขาสมควรไดรับน้ัน  เราได

เรียนรูวาพระเจาดําเนินการขั้นแรกเพื่อตอบสนองตอความ

ชั่วที่เขามาทําลายโลก  พระผูชวยใหรอดจะเอาชนะความชั่ว

ในโลก  พระเจาไมจําเปนที่จะตองแบกรับความรับผิดชอบน้ี
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เลย แตพระเจาทรงกระทําเชนน้ีเพราะพระองคทรง

ปรารถนาที่จะใหสิ่งตาง ๆน้ันถูกตองและดีงาม และน่ียัง

แสดงใหเราไดเห็นวาพระองคทรงรักมนุษยมากเพียงใด 

 

ปฐมกาล 3:16   พระองค์ตรัสแก่หญงิน้ันว่า “เราจะเพิม่

ความทุกข์ยากให้มากข้ึนแก่เจ้าและการต้ังครรภ์ของเจ้า เจ้า

จะคลอดบุตรด้วยความเจ็บปวด เจ้ายงัต้องการสามีของเจ้า 

และเขาจะปกครองเจ้า”  

 

     การลงโทษอยางหน่ึงสําหรับผูหญิงคือความ

เจ็บปวดที่เพิ่มขึ้นเปนอันมากขณะต้ังครรภและคลอดบุตร 

การลงโทษอีกอยางหน่ึงก็คือเธอจะมีความปรารถนาที่จะ

แขงขันกับสามีในการเปนผูนําครอบครัว  และน่ีเองจะนํามา

ซึ่งการขาดความปรองดองกัน การแขงขันกัน และความ

ขัดแยงในชีวิตสมรส 

ปฐมกาล 3:17-19   พระองค์ตรัสแก่อาดัมว่า “เพราะเหตุเจ้า

ได้ฟังเสียงของภรรยาเจ้า และได้กนิผลจากต้นไม้ ซ่ึงเราได้
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ส่ังเจ้าว่า เจ้าอย่ากนิผลจากต้นน้ัน แผ่นดินจึงต้องถูก

สาปแช่งเพราะตัวเจ้า เจ้าจะต้องหากนิบนแผ่นดินน้ันด้วย

ความทุกข์ยากตลอดวันเวลาในชีวิตของเจ้า  แผ่นดินจะงอก

ต้นไม้ทีม่ีหนามและผักทีม่ีหนามแก่เจ้า และเจ้าจะกนิผักใน

ทุ่งนา  เจ้าจะต้องหากนิด้วยเหง่ือไหลโซมหน้าจนกว่าเจ้า

กลับไปเป็นดิน เพราะเจ้ามาจากดิน เจ้าเป็นผงคลีดิน และเจ้า

จะกลับไปเป็นผงคลีดิน”  

 

     พระเจาทรงพูดกับอาดัมและไดตรัสวา เพราะเหตุ

จากความไมเชื่อฟงของเขาพระเจาจึงทรงสาปแชงแผนดิน  

มนุษยจะตองทํางานหนักยิ่งขึ้น  กอนหนาน้ีไมมีวัชพืชใด ๆ 

แตเด๋ียวน้ีแผนดินกลับมีตนไมที่มีหนามและผักที่มีหนาม

งอกขึ้น  ที่จริงแลวสิ่งเลว ๆสารพัดทุกอยางในโลกที่มีอยูทุก

วันน้ีก็เกิดขึ้นเน่ืองจากการไมเชื่อฟงของมนุษยที่มีตอ 

พระเจาน่ันเอง  เรากําลังดําเนินชีวิตอยูในโลกที่ยังตองทน

ทุกขจากคําสาปแชงน้ัน  เราตองตอสูด้ินรนกับโรคภัยไขเจ็บ 

ความเจ็บปวด ความออนแอความเจ็บปวดขณะต้ังครรภและ
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คลอดบุตร การทํางานหนัก วัชพืชสารพัดชนิด ความทุกขใจ 

ความเศราโศก และความตาย  ไมมีขอใดในสิ่งเหลาน้ีที่เคย

ปรากฏในโลกเลยกอนที่อาดัมและเอวาจะไมเชื่อฟงพระเจา   

 

ปฐมกาล 3:21   พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงทาํเส้ือคลุมด้วย

หนังสัตว์แก่อาดัมและภรรยาและสวมใส่ให้เขาทัง้สอง  

 

     พระเจาไมยอมรับเคร่ืองปกปดซึ่งอาดัมกับเอวาได

ทําข้ึนมาน้ัน  พระองคไดสอนพวกเขาใหทราบวาพวกเขาไม

สามารถจะกระทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดเพื่อจะทําใหตนเองเปนที่พอ

พระทัยพระองคได  ไมมีสักคนเดียวสามารถจะทําใหตนเอง

เปนที่พอพระทัยพระเจาดวยสิ่งที่เขากระทํา  ทุกวันน้ีมนุษย

พยายามหลายสิ่งหลายอยางเพื่อจะทําใหตนเองเปนที่พอ

พระทัยพระเจาและ“ปกปด”การไมเชื่อฟงของตนเหมือน

อยางที่อาดัมกับเอวาไดกระทํามาแลว   มีบางคนที่คิดวาถา

เขาเครงศาสนาก็จะสามารถ“ปกปด”ความผิดที่เขากระทําลง

ไปได แตพระเจาจะไมยอมรับพวกเขาโดยสิ่งที่เขากระทํา

น้ัน 
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 ความตายฝายรางกายเปนอันดับแรกน้ีเปนผลที่

เกิดข้ึนจากการไมเชื่อฟงของอาดัมและเอวา   ความตายของ

สัตวตัวน้ันไดเตือนสติใหอาดัมและเอวาตระหนักวาพวกเขา

สมควรจะตายเชนกัน  พระเจาทรงฆาสัตวตัวหน่ึงและทรง

ใชหนังของมันทําเครืองปกปดที่ทรงยอมรับใหแกอาดัมและ

เอวา     

 

 อาดัมกับเอวาไดแสดงออกวาพวกเขาเชื่อพระ

สัญญาของพระเจาเกี่ยวกับพระผูชวยใหรอดพนเมื่อคนทั้ง

สองยอมรับเคร่ืองปกปดเหลาน้ัน  พวกเขาจะตองเลิกลม

ความคิดของตนเองเกี่ยวกับการทําตัวใหเปนที่พอพระทัย

พระเจาเหมือนอยางที่พวกเขาตองยอมถอดและโยนเคร่ือง

ปกปดอันเดิมทิ้งไปเสีย  เปนเร่ืองสําคัญที่จะตองจําไววา 

พระเจาทรงนําเคร่ืองปกปดมาสวมใสใหอาดัมกับเอวา พวก

เขาไมไดนําเคร่ืองปกปดมาสวมใสใหตนเองเลย   
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ปฐมกาล 3:23-24   เหตุ

ฉะน้ันพระเยโฮวาห์พระ

เจ้าจึงทรงให้เขาออกไป

จากสวนเอเดน เพือ่ทาํไร่

ไถนาจากทีเ่ขากาํเนิดมา

น้ัน ดังน้ันพระองค์ทรงไล่มนุษย์ออกไป ทรงต้ังพวกเครูบไว้

ทางทิศตะวันออกของสวนเอเดน และต้ังดาบเพลิงซ่ึงหมุน

ได้รอบทศิทาง เพือ่ป้องกนัทางเข้าไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิต 

 

     การไมเชื่อฟงนํามาซึ่งความตาย และความตายนํามา

ซึ่งการถูกแยกจากกัน  บัดน้ีทั้งสองคนไดถูกแยกจาก 

พระพักตรพระเจา  หลายปตอมาอาดัมและ  เอวาก็ตายฝาย

รางกาย  จิตวิญญาณของเขาถูกแยกออกจากราง  เราทราบวา

พวกเขาไมไดไปอยูในบึงไฟเพราะพวกเขาไดยอมรับทาง

ของพระเจาและเชื่อในพระสัญญาของพระองคเกี่ยวกับ 

พระผูชวยใหรอดน้ัน  ทุกวันน้ีทั้งอาดัมและเอวาจึงไดอยูกับ

พระเจาในสวรรคแลว 
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คําถามบทที่ 3 

 

 

 

1. ซาตานบอกวาจะเกิดอะไรขึ้นหากเอวากินผลไมตองหาม 

    น้ัน 

ก) เขาจะตาย ข) เขาจะไมตาย      ค) ไมมีอะไรเกิดขึ้น 

2. ซาตานอยากใหคุณเชื่อฟงพระเจาหรือไม  

 ก) ใช     ข) ไมใช ค) ซาตานไมสนใจ 

3. ใครพูดความจริง  

 ก) พระเจา ข) ซาตาน ค) ทั้งสอง 

4. อดัมและเอวาทําสามสิ่งใดตอไปน้ีเมื่อรูวาตัวเองเปลือย 

    กายอยู (เลือกสามขอ) 

        ก) พวกเขารูสึกอับอายและอะอายใจ 

        ข) พวกเขาซอนตัวหลบพระเจา 

        ค) พวกเขาเอาใบมะเด่ือมาเย็บติดกันเพื่อปกปดรางกาย 

        ง) พวกเขาขอใหพระเจาชวยปกปดรางกายของพวกเขา 

 

กรุณาสงอีเมลพรอมชื่อ นามสกุลและ 

คําตอบมาที่ info@vfmsea.com 
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5. พระเจาทรงสัญญาวาจะทรงสงใครมาชวยมนุษยใหพน 

    จากบาป  

ก) โมฮัมเม็ด ข) พระพุทธเจา   ค) พระผูชวยใหรอด 

 

6. พระเจาทรงสาปแชงหญิงวาอยางไร 

     ก) ทรงสาปแชงแผนดินและใหทํางานหนักมากยิ่งขึ้น 

     ข) ใหตองทํางานบาน 

     ค) ใหมีความเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นในขณะต้ังครรภและ 

          คลอดลูก 

 

7. พระเจาทรงสาปแชงชายวาอยางไร 

        ก) ทรงสาปแชงแผนดินและใหทํางานหนักมากยิ่งขึ้น 

        ข) ใหตองดูแลและเปนผูนําครอบครัว 

        ค) ใหมีความเจ็บปวดทางรางกายมากยิ่งขึ้น 


