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บทที่ 4 “คาอนิและอาแบล” 

 

 จะมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อมีใครสักคนปฏิเสธที่จะเชื่อ 

พระเจาและเลือกที่จะไมเชื่อฟงพระองค?  การที่คนหน่ึงคนใด

ไมเชื่อฟงจะมีผลตอคนอ่ืน ๆดวยหรือเปลา?  จริงหรือที่วา

มนุษยแตละคนสามารถจะเลือกวิธีการของตนเองเพื่อจะไปถึง

พระเจาได?  เราจะมาตอบคําถามเหลาน้ีและคําถามอ่ืน ๆที่

เกี่ยวของขณะที่เราศึกษาเร่ืองราวของคาอินและอาแบลดวยกัน 

 

 พระเจาทรงทราบวามนุษยทุกคนที่เกิดมาในโลกเปน

คนบาปและถูกแยกจากพระองค  พระเจาจึงทรงวางแผนการ

ไววิธีหน่ึงเพื่อที่มนุษยจะสามารถมาถึงพระองคและไดรับการ

ยอมรับจากพระองคได  ขอใหจําไววาพระเจาทรงเปนผูที่เลือก

วิธีการดังกลาว ไมใชมนุษยเปนผูเลือก   

 

 พระเจาทรงบัญชาแกอาดัมและเอวาวา ถาคนทั้งสอง

อยากจะให  พระเจายอมรับพวกเขาพวกเขาจะตองนําแกะตัว
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หน่ึงมาถวายเปนเคร่ืองบูชา  สัตวตัวน้ีจะตองถูกฆาในลักษณะ

ที่จะตองมีเลือดไหลออก  พระเจาไมไดยอมรับเลือดสัตวเปน

เคร่ืองปกปดสําหรับการไมเชื่อฟงของมนุษย แตพระองคทรง

ปรารถนาใหพวกเขาจําไววาโทษทัณฑสําหรับการไมเชื่อฟง 

คือความตายซึ่งจะทําใหพวกเขาตองไปสูบึงไฟ  นอกเสียจาก

วาพระองคจะทรงชวยพวกเขาใหรอด  ถาพวกเขาเชื่อพระเจา

และปรารถนาที่จะกระทําตามวิธีการของพระเจาแทนที่จะ

กระทําตามวิธีของตนเองพวกเขาจะตองนําแกะตัวหน่ึงมาฆา

ตามที่พระเจาไดตรัสสั่งแกเขา   เคร่ืองบูชาดวยเลือดเปนสวน

หน่ึงในแผนการของพระเจาที่จะชวยมนุษยใหรอดพนจาก

ความชั่วรายของ ซาตานและความตาย   

 

ปฐมกาล 4:1-2  อาดัมได้สมสู่กบัเอวาภรรยาของเขา นางได้

ต้ังครรภ์ และคลอดบุตรช่ือคาอิน จึงกล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้รับ

ชายคนหน่ึงจากพระเยโฮวาห์”  นางได้คลอดบุตรอีกคร้ังหน่ึง

ซ่ึงเป็นน้องชายของเขาช่ืออาแบล อาแบลเป็นคนเลี้ยงแกะ แต่

คาอินเป็นคนทาํไร่ไถนา 
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     หลังจากที่อาดัมกับเอวาถูกไลออกจากสวนเอเดนแลว

พวกเขาก็มีบุตรชายสองคน ชื่อคาอินและอาแบล 

 

ปฐมกาล 4:3-5   อยู่มาวัน

หน่ึงปรากฏว่า คาอินได้นํา

ผลไม้จากไร่นามาเป็นเคร่ือง

บูชาถวายพระเยโฮวาห์  

เช่นกนัอาแบลได้นําผลแรก

จากฝูงแกะของเขาและไขมันของแกะ พระเยโฮวาห์ทรงพอ

พระทยัต่ออาแบลและเคร่ืองบูชาของเขา  แต่พระองค์ไม่ทรง

พอพระทยัต่อคาอินและเคร่ืองบูชาของเขา และคาอินได้ 

โกรธแค้นยิง่นัก สีหน้าหม่นหมองไป  

 

  คาอินกับอาแบลเชื่อวาพระเจามีจริง คนทั้งสองจึงมา

ถวายเคร่ืองบูชาแกพระองค อาดัมกับเอวาไดบอกคาอินกับ 

อาแบลเกี่ยวกับพระบัญชาของพระเจาวาจะตองถวายเคร่ือง

บูชาอยางไรสําหรับการไมเชื่อฟงของตนเอง  อาแบลนําลูก
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แกะตัวหน่ึงมาถวายเปนเคร่ืองบูชาแกพระเจาตามที่พระเจาได

ทรงบัญชาไวน้ัน แตคาอินไมเชื่อฟงและไดนําผลไมมาถวาย 

ทั้ง ๆที่เขาสามารถจะนําลูกแกะตัวหน่ึงเหมือนอยางอาแบล

นองชายของเขามาถวาย แตเขากลับนําผลที่เกิดขึ้นจากการ

กระทําของเขาเองมาถวาย  พระเจาไมยอมรับเคร่ืองบูชาของ

เขา  อาแบลเชื่อฟงวิธีการของพระเจา สวนคาอินน้ันพยายามที่

จะไดรับการยอมรับจากพระเจาตามวิธีการของตนเอง 

เชนเดียวกับใบไมที่อาดัมเละเอวานํามาสวมใสตอนที่อยูใน

สวนเอเดนน้ัน  ไมวาจะเปนใบไม หรือเคร่ืองบูชาของคาอิน

ตางก็ไมเปนที่ยอมรับเพราะน่ันไมใชวิธีการของพระเจา   

คาอินและอาแบลเปนตัวแทนที่แสดงถึงกลุมคนสองกลุม

ดวยกัน พวกแรกคือคาอินซึ่งเปนตัวแทนของกลุมที่มา

นมัสการพระเจาตามความคิดของมนุษย พวกที่สองคืออาแบล

ซึ่งเปนตัวแทนของกลุมที่มานมัสการพระเจาดวยวิธีการของ

พระเจา 

 อาแบลนําแกะตัวหน่ึงจากฝูงแกะของเขามาเปนเคร่ือง

บูชาแกพระเจา เขาไดฆาแกะตัวน้ัน เพื่อใหเลือดไหลออกและ
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ถวายแกะน้ันแกพระเจาตามที่พระองคไดทรงบัญชาไว   

พระเจาไมไดยอมรับลูกแกะของอาแบลเปนคาชดใชสําหรับ

การไมเชื่อฟงของเขา แตพระเจาทรงใหอภัยโทษและยอมรับ

อาแบลเพราะเขาเชื่อพระเจา  เขามาหาพระเจาดวยวิธีการที่

พระองคไดทรงบัญชาไว   

 

 คาอินนําพืชผักที่ตนเองปลูกมาถวายพระเจา  พระเจา

ทรงปฏิเสธของถวายจากคาอินเพราะคาอินไมไดมาหาพระเจา

ดวยวิธีการที่พระเจาทรงบัญชาไว  เขามาหาพระเจาดวยวิธีการ

ของเขาตามความคิดของตนเอง คาอินไมไดเชื่อสิ่งที่พระเจา

ตรัส ดังน้ันเขาจึงไมไดไววางใจในวิธีการซึ่งพระเจาทรงแจง

แกเขาแลว 

 

 พระเจาทรงปฏิเสธเคร่ืองปกปดของอาดัมกับเอวาได

ทําข้ึนฉันใด พระองคก็ทรงปฏิเสธเคร่ืองบูชาของคาอินฉันน้ัน  

พระเจาทรงปรารถนาที่จะแสดงใหอาดัมและเอวาเห็นวาพวก

เขาไมสามารถจะกระทําใหตนเองเปนที่พอพระทัยพระองค
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ดวยสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่เขาสามารถจะกระทําได เพราะจะตอง

กระทําตามวิธีการของพระเจาเทาน้ัน คือจะตองมีสัตวตายและ

เลือดของมันจะตองไหลออกเพื่อวาอาดัมและเอวาจะมีเคร่ือง

ปกปดซึ่งเปนที่พอพระทัยพระเจาได  ในทํานองเดียวกัน 

พระเจาจะไมยอมรับคาอินและอาแบลนอกเสียจากวาพวกเขา

จะไววางใจในพระองคและมาหาพระองคดวยวิธีการพระองค

ไดตรัสไว  พระเจาจะทรงยอมรับพวกเขาถาพวกเขานําแกะตัว

หน่ึงมาฆาและใหเลือดของมันไหลออกเทาน้ัน  อาแบลเชื่อ

พระเจาและมาหาพระเจาดวยวิธีการของพระองค ดังน้ัน  

พระเจาจึงทรงยอมรับเขา สวนคาอินมาหาพระเจาดวยความ

ไววางใจในวิธีการของตนเอง พระเจาจึงทรงปฏิเสธเขา 

 

ปฐมกาล 4 :6-7   พระเยโฮวาห์ได้ตรัสแก่คาอินว่า “ทาํไมเจ้าถงึ

โกรธแค้น และทาํไมสีหน้าเจ้าหม่นหมองไป  ถ้าเจ้าทาํดี เจ้าจะ

ไม่เป็นที่ยอมรับหรอกหรือ ถ้าเจ้าทาํไม่ดี บาปกซุ่็มอยู่ทีป่ระตู 

มันปรารถนาในตัวเจ้า และเจ้าจะครอบครองมัน”  
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 พระเจายังคงติดตอกับคาอินที่ไมเชื่อฟง  ประเด็นหลัก

สําหรับพระคัมภีรตอนน้ีคืออะไร? ประเด็นหลักน้ันก็อยูตรง

คําถามที่วา “เจาจะไมเปนที่ยอมรับหรอกหรือ?”  พระเจาทรง

ปรารถนาที่จะยอมรับมนุษยได แตพวกเขาจะตองเชื่อพระองค

และประพฤติตามวิธีการของพระองคเสียกอน   
 

ปฐมกาล 4:8   คาอินพูดกบั 

อาแบลน้องชายของเขา ต่อมา

เมื่อเขาทั้งสองอยู่ในทีน่าด้วยกนั 

คาอินได้ลุกข้ึนต่อสู้อาแบล

น้องชายของเขาและฆ่าเขา  
 

     คาอินปฏิเสธขอเสนอของพระเจาและไดฆาอาแบล

นองชายของตนเสีย!  คาอินเห็นแกตัวและไมเชื่อฟง  ทาทีของ

เขาไดแปรเปลี่ยนไปเปนความเกลียดชังและการฆาตกรรม   

เคร่ืองบูชาของอาแบลเปนที่ยอมรับของพระเจา ดังน้ันเราจึง

แนใจวาเขาไดไปอยูกับพระเจา และแมแตในเวลาน้ีอาแบลก็ยัง

อยูกับพระองคในสวรรคน่ันเอง 
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ปฐมกาล 4:9-11, 16   พระเยโฮวาห์ตรัสแก่คาอินว่า “อาแบล

น้องชายของเจ้าอยู่ทีไ่หน” เขาทูลว่า “ข้าพระองค์ไม่ทราบ ข้า

พระองค์เป็นผู้ดูแลน้องชายหรือ”  พระองค์ตรัสว่า “เจ้าทาํ

อะไรไป เสียงร้องของโลหิตน้องชายของเจ้าร้องจากดินถึงเรา  

บัดน้ีเจ้าถูกสาปแช่งจากแผ่นดินแล้ว ซ่ึงได้อ้าปากรับโลหิต

น้องชายของเจ้าจากมือเจ้า ...”  คาอินได้ออกไปจากพระพกัตร์

ของพระเยโฮวาห์ และอาศัยอยู่เมืองโนดทางด้านทศิตะวันออก

ของเอเดน   

 

     พระเจาทรงสถิตอยูทุกหนทุกแหงและทรงรอบรูทุก

สิ่งสารพัดพระเจาทรงถามคําถามในพระคัมภีรขอน้ีกับคาอิน

แมวาพระองคจะทรงทราบคําตอบแลวแตยังทรงปรารถนาที่

จะใหคาอินยอมสารภาพความผิดของตนเอง  การชั่วรายใด ๆที่

ไดกระทําตอผูอ่ืนก็กระทําตอพระเจาดวย เพราะพระองคทรง

เปนผูสรางมนุษยทั้งปวง  อยางไรก็ตามคาอินยังคงไมยอมฟง

พระเจาเขาจึงถูกไลออกไปใหพนจากพระพักตรพระองค   

คาอินประพฤติตามวิถีทางของซาตานโดยปฏิเสธที่จะ
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เปลี่ยนแปลงทาทีของเขาที่มีตอพระเจาและทาทีที่มีตอการไม

เชื่อฟงของตนเอง  คาอินไมเคยเปลี่ยนวิธีการของเขาเลย  เขา

ไมเคยยอมรับความผิดของตนเองและไมเห็นความจําเปนที่

จะตองรับการอภัยโทษ  ผลที่เกิดขึ้นก็คือ  คาอินไมเคยเปนที่

พอพระทัยพระเจา   เมื่อคาอินตายจิตวิญญาณของเขาก็ถูกแยก

จากพระเจาตลอดไปเปนนิตยและถูกทิ้งลงในบึงไฟ    เร่ืองราว

ของคาอินถือไดวาเปนอุทาหรณสําหรับเตือนสติมนุษยทุกคน  

เราคงไมอยากจะตัดสินใจเลือกในสิ่งเดียวกับที่คาอินไดกระทํา

ลงไป  เขาด้ือดึงและเห็นแกตัว ดังน้ันเขาจึงสูญเสียโอกาสที่จะ

ไดอยูกับพระเจาหลังจากที่เขาตายไป  การตัดสินใจของเขาก็

ชางโงเขลาเสียจริง ๆ 

  

 ใหเรามาใครครวญถึงกิ่งไมที่ถูกหักออกจากตนกันอีก

ซักคร้ัง  กิ่งไมเฉาตายเพราะถูกแยกจากชีวิตที่มันไดรับจาก

ตนไมน้ัน  ไมมีทางที่จะนํากิ่งไมที่ตายแลวน้ันกลับไปติดรวม

กับตนไมเพื่อใหกิ่งไมมีชีวิตไดอีก  มนุษยเองก็เชนกันที่เกิดมา

โดยถูกแยกและ“หลุด”จากแหลงชีวิตของเราคือพระเจาน่ันเอง   
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คนสวนใหญจึงใชชีวิตของเขาดวยการพยายามที่จะคนหา

หนทางที่จะใหตัวของเขาเอง“ติดเขากับ”แหลงชีวิตฝายจิต

วิญญาณอีกคร้ัง  ความพยายามของคนเหลาน้ีอาจจะดู

เหมือนวาเครงศาสนามาก แตโดยความเปนจริงแลวไมมีอะไร

ที่เราจะสามารถกระทําโดยตัวของเราเองเพื่อจะนําเรากลับไป

หาพระเจาไดอีก   

 

 การไมเชื่อฟงไดทําใหเราแตกหักจากพระเจา

เชนเดียวกับกิ่งไมที่ถูกหักออกจากตน พระเจาทรงปฏิเสธ

เคร่ืองปกปดของอาดัมกับเอวา และ     พระเจาก็ทรงปฏิเสธ

เคร่ืองบูชาของคาอิน เพราะพวกเขาพยายามที่จะไดรับการ

ยอมรับจากพระเจาโดยการกระทําของตนเอง มีเพียงพระเจา

เทาน้ันที่สามารถจะกําหนดวิธีที่จะทําใหพวกเขาเปนที่ยอมรับ

จากพระองคได  มนุษยทุกคนที่กําเนิดมาในโลกน้ีตางก็ถูกแยก

จากพระเจาเพราะเหตุจากการไมเชื่อฟงและการกบฎขัดขืน

ของเขาเอง  อยางไรก็ตามพระเจาไดทรงจัดเตรียมวิธีที่จะทํา

ใหมนุษยชาติทุกคนไดรับการยอมรับจากพระองค และ
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หลังจากที่เขาตายแลวก็จะไดไปอยูกับพระองคในสวรรคเปน

นิตยนิรันดร  ขอความในพระคัมภีรก็ลวนแตเกี่ยวของกับเร่ือง

น้ีทั้งสิ้น   
 

ปฐมกาล 4:25   อาดัมได้สมสู่กบัภรรยาของเขาอีกคร้ังหน่ึง 

นางได้คลอดบุตรชายคนหน่ึง และเรียกช่ือของเขาว่าเสท นาง

พูดว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้ามีเช้ือสายอีกคน

หน่ึงแทนอาแบล ผู้ ซ่ึงถูกคาอินฆ่าตาย”  
 

 พระเจาทรงประทานบุตรใหแกอาดัมกับเอวาอีกคน

หน่ึงชื่อ เสท เพื่อมาแทนที่อาแบลซึ่งถูกคาอินฆาตายน้ัน   

พระเจาไดทรงสัญญาไวแลววาจะสง   “พระผูชวยใหรอด”มา

ให ผูซึ่งจะมาจากเชื้อสายของอาแบล แตซาตานไดชักนําให 

คาอินฆาอาแบลเสีย   ซาตานพยายามทุกวิถีทางที่จะขัดขวาง

แผนการของพระเจาที่จะสง“พระผูชวยใหรอด”มาชวยมนุษย

ใหรอด แตคงไมมีใครตอสูกับพระเจาและสามารถจะเอาชนะ

พระองคได  พระเจาทรงวางแผนที่จะนํา      “พระผูชวยให

รอด”  ผานมาทางเชื้อสายของเสท 
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 คุณคิดวาลูกหลานของอาดัมกับเอวาไดเรียนรูบทเรียน

จากความผิดพลาดและการตัดสินใจเลือกที่แย ๆของคนทั้งสอง

หรือเปลา?  เราจะมาคนหาคําตอบกันในบทเรียนตอไปวาพวก

เขาจะดีขึ้นหรือเลวลงสักเพียงใด 

 

คําถามบทที่ 4 

 

 

1. ทําไมพระเจาทรงพอพระทัยเคร่ืองบูชาของอาแบล 

      ก) พระองคทรงรักอาแบล 

      ข) เพราะอาแบลทํางานหนักเพื่อที่จะเติบโตขึ้นทั้งทางฝาย 

           รางกายและวิญญาณ 

       ค) เพราะอาแบลเชื่อในพระเจา 

2. ทําไมพระเจาจึงทรงปฏิเสธเคร่ืองบูชาของคาอิน 

      ก) เพราะพระเจาไมทรงรักคาอิน 

      ข) เพราะคาอินเปนคนบาป 

      ค) เพราะเขาไมไดปฏิบัติและเชื่อฟงตามพระบัญญัติของ  

           พระเจา 

กรุณาสงอีเมลพรอมชื่อ นามสกุลและ 

คําตอบมาที่ info@vfmsea.com 
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3. ทําไมพระเจาทรงชี้แจงเหตุผลแกคาอิน 

        ก) พระองคทรงอยากใหคาอินสารภาพบาปของเขาและ 

             เชื่อในพระองคเพื่อที่พระองคจะทรงยอมรับเขา 

        ข) พระองคทรงอยากไดเพื่อนสนิท 

        ค) พระองคทรงอยากใหคาอินมีโอกาสในการทําบุญ 

 

4. คาอินเชื่อและเห็นดวยกับพระเจาหรือไม  

 ก) เห็นดวย ข) ไมเห็นดวย 

 

5. คาอินทําอะไรกับอาแบลนองชายของเขา  

 ก) ชวยเขา      ข) ฆาเขา ค) ละเลยเขา 

 

6. พระเจาทรงรูถึงสิ่งที่คาอินทําไดอยางไร 

 ก) พระองคทรงรูทุกสิ่งทุกอยาง  

 ข) คาอินบอก  

 ค) อดัมและเอวาบอก 

 


