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ມະນຸດທູ່ີ ສົມບນແບບ, ສະພຳບແວດລົ້ ອມທູ່ີ ສົມບນ
ແບບ, ຄວຳມສຸກທູ່ີ ສົມບນແບບ ... ໂລກທູ່ີ ສົມບນ
ແບບເຊູ່ັ ນນົ້ີ ຈະຖືກທຳລຳຍໄດົ້ ແນວໃດ?
ສັດຕສຳມຳດທຳລຳຍຈິດໃຈຂອງມະນຸດຄົນທຳອິດໄດົ້
ແນວໃດ? ເປັນຫຍັງພວກເຂົຳຈູ່ ງສົງໄສພຣະເຈົ້ົ ຳ?
ເປັນຫຍັງພວກເຂົຳຈູ່ ງຢຳກກຳຍເປັນສູ່ິ ງທູ່ີ ພວກເຂົຳ
ບູ່ ສຳມຳດເປັນໄດົ້ ? ຜົນກຳທູ່ີ ຕຳມມຳແມູ່ ນຫຍັງ?
ຕົກສູ່ ຄວຳມບຳບ:
ຍຸດທະສຳດຂອງງ
ປະຕິກິລິຍຳຂອງເອວຳ

ປະຕິກິລິຍຳຂອງພຣະເຈົ້ົ ຳ
ຜົນທູ່ີ ຕຳມມຳ:
ຄຳສຳບແຊູ່ ງ ແລະ ຄຳສັນຍຳ
ຄວຳມຕຳຍ ແລະ ຄວຳມຫວັງ

“ງເປັນສັດທູ່ີ ຫລັກແຫລມກວູ່ ຳສັດທັງຫລຳຍທູ່ີ ພຣະຜົ້ ເປັນເຈົ້ົ ຳໄດົ້ ສົ້ ຳງໄວົ້ ງໄດົ້ ຖຳມຜົ້ ຍິງວູ່ ຳ,
“ແມູ່ ນແທົ້ ບ ທູ່ີ ພຣະເຈົ້ົ ຳຊົງຫົ້ ຳມບູ່ ໃຫົ້ ພວກເຈົ້ົ ຳກິນໝຳກໄມົ້ ໃນສວນນົ້ີ ”?’” (ປະຖົມມະກຳນ
3:1

NIV)

ງຖືໄດົ້ ວູ່ ຳ ເປັນສັດທູ່ີ ສະຫຼຳດ (ເຖິງແມູ່ ນວູ່ ຳມັນບູ່ ສຳມຳດເວົ້ົ ຳໄດົ້ ).
ເອຊຳຢຳຂຽນກູ່ ຽວກັບ “ງທູ່ີ ຂົດ” ທູ່ີ ລະບຸວູ່ ຳເປັນເລວີອຳທັນ ແລະ
ພະຍຳນຳກ. (ອຊຢ. 14:29; 27:1). ໃນພຣະທຳພຣະນິມິດ, ໂຢຮັນ
ໄດົ້ ລະບຸວູ່ ຳພະຍຳນຳກນົ້ັ ນເປັນ “ງດກດຳບັນ,” ຊຳຕຳນ (ພນມ.
20:2).
ຊຳຕຳນປະກົດຕົວຕູ່ ໜົ້ຳເອວຳ ໂດຍໃຊົ້ ຮບ
ຮູ່ ຳງນົ້ັ ນ ແລະ ຂໃຫົ້ ນຳງອະທິບຳຍຄວຳມໝ
ຳຍຂອງພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້ົ ຳ. ເອວຳຍິນດີ
ຕອບຄຳຖຳມຂອງ “ງ” (ປຖກ. 3:2-3).
ສູ່ິ ງນົ້ີ ເຮັດໃຫົ້ ຊຳຕຳນເປີດເຜີຍຄວຳມສົງໄສ
ບຳງຢູ່ຳງກູ່ ຽວກັບພຣະເຈົ້ົ ຳໃນໃຈຂອງເອວຳໄດົ້
(ປຖກ. 3:4-5).

ພຣະເຈົ້ົ ຳ

ຊຳຕຳນ

ໝາກໄມ້ ທຸກ ຕ້ົ ນໃນສວນນ້ ເຈ້ົ າກິນໄດ້ ໝົດ
(ປຖກ. 2:16)

ແມິ່ ນແທ້ ບໍ ທິ່ ພຣະເຈ້ົ າຊົງຫ້ າມບິ່ໍ ໃຫ້ ພວກເຈ້ົ າ
ກິນໝາກໄມ້ ໃນສວນນ້ ? (ປຖກ. 3:1)

ເວ້ ນໄວ້ ແຕິ່ ຕົ້ນທິ່ ໃຫ້ ຮ້ ຈກຄວາມດ ແລະຄວາມ
ຊິ່ົ ວ (ປຖກ. 2:17(ກ))

ພຣະເຈົ້ົ ຳບູ່ ຢຳກໃຫົ້ ເຈົ້ົ ຳເປັນເໝ
ື ອນພຣະ
ອົງ (ປຖກ. 3:5)

ຖ້ າເຈ້ົ າກິນເຈ້ົ າຈະຕ້ ອງເຖິງແກິ່ ຄວາມຕາຍ
(ປຖກ. 2:17(ຂ))

ເຈົ້ົ ຳເປັນອະມະຕະ, ເຈົ້ົ ຳບູ່ ສຳມຳດຕຳຍໄດົ້
(ປຖກ. 3:4)

ຊຳຕຳນໄດົ້ ສະເໜ
ີ ໃຫົ້ ເອວຳບຳງສູ່ິ ງທູ່ີ ລຳວບູ່ ອຳດມີຄື
ຄວຳມເປັນອະມະຕະ ແລະ ຄວຳມເປັນສັກສິດ (1 ຕມທ.
6:15-16; ອຢຊ. 14:14). ເອວຳຄິດວູ່ ຳມັນເປັນໄປໄດົ້ ແລະ
ເປັນທູ່ີ ຕົ້ ອງກຳນ. ນຳງເຊູ່ື ອໃນຄວຳມເປັນອະມະຕະ ແລະ
ເລູ່ີ ມທຳຕົວເໝ
ື ອນພຣະເຈົ້ົ ຳ.
ພຣະເຈົ້ົ ຳ

ເອວຳ

“ພຣະອົງຊົງຊົມສິ່ິ ງທິ່ ນິລະມິດສ້ າງຂ້ ນມາ
ແລ້ ວນ້ ນ ກໍຊົງພໍພຣະໄທ” (ປຖກ.
1:10)

"ຜ້ ຍິງເຫນວິ່ າໝາກໄມ້ ໃນຕົ້ນ
ນ້ ນຊິ່ າງງາມ” (ປຖກ. 3:6)

“ເຈົ້ົ ຳຢູ່ ໃສ?” “ໃຜບອກວູ່ ຳ ເຈົ້ົ ຳເປືອຍກຳຍ ບູ່ ແມູ່ ນເຈົ້ົ ຳກິນໝຳກ
ໄມົ້ ທູ່ີ ເຮົຳໄດົ້ ຫົ້ ຳມນົ້ັ ນຫື ຼ ?” “ເປັນຫຍັງເຈົ້ົ ຳຈູ່ ງເຮັດເຊູ່ັ ນນົ້ັ ນ?”
(ປຖກ. 3:9, 11, 13).
ຄຳຕອບ: ພະຍຳຍຳມປົກປິດຄວຳມບຳບຂອງພວກເຂົຳ, ກຳນໃຫົ້
ເຫດຜົນຂອງຕົນເອງ, ກຳນຕຳນິຕິຕຽນຜົ້ ອູ່ື ນ ... ສູ່ິ ງທູ່ີ ພວກເຂົຳ
ູ່ ?
ເຮັດຄຸົ້ນເຄີຍກັບເຈົ້ົ ຳບ
ອຳດຳມ
ແລະ ເອວຳຮົ້ ສກຖືກຫຼອກລວງ.
ພວກເຂົຳເຈົ້ົ ຳໄດົ້ ເຊູ່ື ອໃນຄວຳມຄຳດຫວັງທູ່ີ
ບູ່ ຖືກຕົ້ ອງ. ບຳບຂອງພວກເຂົຳກຳລັງແຍກ
ພວກເຂົ້ ົ ຳອອກຈຳກພຣະເຈົ້ົ ຳ.
ູ່

ພຣະເຈົຳໄດົ້ ໃຊົ້ ຄຳຖຳມເພືອຊອກຫຳ
ຄວຳມຈິງໃນກຳນທົດລອງ (ເຖິງແມູ່ ນ
ວູ່ ຳພຣະອົງໄດົ້ ຮົ້ ຄຳຕອບແລົ້ ວ).
ພຣະປະສົງຂອງພຣະເຈົ້ົ ຳແມູ່ ນຫຍັງ? ເພູ່ື ອໄຖູ່ ພວກເຂົຳ.
ພຣະອົງຢຳກໃຫົ້ ພວກເຮົຳຍອມຮັບບຳບຂອງພວກເຮົຳ ເພືູ່ອ
ພຣະອົງຈະຊົງໃຫົ້ ອະໄພ ແລະ ກຳນຟົ້ື ນຟໄດົ້ .

ຊຳຕຳນໄດົ້ ຖືກສຳບແຊູ່ ງໂດຍພຣະເຈົ້ົ ຳໂດຍຜູ່ ຳນງເພຳະວູ່ ຳມັນເປັນຜົ້
ຮັບຜິດຊອບສຳລັບກຳນທູ່ີ ມີຢູ່ ແລົ້ ວຂອງຄວຳມຊູ່ົ ວຮົ້ ຳຍ. (ປະຖົມມະກຳນ 3:14).
ແລົ້ ວພຣະເຈົ້ົ ຳກຊົງສັນຍຳດົ້ ວຍຄຳພະຍຳກອນສຳມປະກຳນ:
ງ ແລະ ຜົ້ ຍິງ
ຊຳຕຳນ ແລະ ຄຣິສ໌ຕະຈັກຂອງພຣະເຈົ້ົ ຳຈະເປັນສັດຕກັນຢູ່ຳງຕູ່ ເນູ່ື ອງ
(ພນມ. 12:17)

ເຊົ້ື ອສຳຍຂອງງ ແລະ ຜົ້ ຍິງ
ຈະມີຄວຳມກຽດຊັງຢູ່ຳງຕູ່ ເນູ່ື ອງລະຫວູ່ ຳງຜົ້ ເຊູ່ື ອ ແລະ ຜົ້ ທູ່ີ ບູ່
ເຊູ່ື ອລະຫວູ່ ຳງລກຂອງພຣະເຈົ້ົ ຳ ແລະ ລກຂອງມະນຸດ (ປຖກ.
6:2)
ເຊົ້ື ອສຳຍ ແລະ ງ
ຊຳຕຳນ “ຕີ” ພຣະເຢຊເຈົ້ົ ຳໂດຍກຳນແຂວນພຣະອົງໄວົ້ ເທິງໄມົ້ ກຳງແຂນ,
ແຕູ່ ພຣະເຢຊຈະທຳລຳຍຊຳຕຳນໃນທູ່ີ ສຸດ. (ໂຣມ. 16:20; ຮຣ. 2:14)

“ແລົ້ ວພຣະອົງຊົງກູ່ ຳວກັບຜົ້ ຍິງນົ້ັ ນວູ່ ຳ: “ເຮົຳຈະເພີູ່ມຄວຳມຫຍົ້ ຸ ງຍຳກໃຫົ້ ແກູ່ ເຈົ້ົ ຳເວລຳ
ຖືພຳ ແລະ ຈະໃຫົ້ ເຈົ້ົ ຳອອກລກດົ້ ວຍຄວຳມເຈັບປວດເຖິງປຳນນົ້ັ ນເຈົ້ົ ຳກຍັງຢຳກໄດົ້ ຜົວຢູ່
ແລະ ຜົວນົ້ັ ນຈະເປັນນຳຍປົກຄອງເຈົ້ົ ຳ.’” (ປຖກ 3:16 NLT)

ກຳນເກີດລກ ແລະ ກຳນມີລກຄວນເປັນສູ່ິ ງທູ່ີ ໜົ້ຳປິຕິຍິນດີ, ແຕູ່ ບຳບ
ເຮັດໃຫົ້ ມັນເຈັບປວດ. ເມັດພືດແຫູ່ ງຄຳສັນຍຳໄວົ້ ຈະມຳພົ້ອມກັບວຽກ
ງຳນ ແລະ ຄວຳມທຸກທລະມຳນ.
ອຳດຳມເປັນຫົວໜົ້ຳຂອງຄູ່ ແຕູ່ ງດອງ ດູ່ັ ງນົ້ັ ນ ລຳວຈູ່ ງຕົ້ ອງຮັບຜິດຊອບ
ຕູ່ ຜົນຂອງບຳບຂອງເຂົຳເຈົ້ົ ຳ. ແຜູ່ ນດິນໂລກໄດົ້ ຖືກສຳບແຊູ່ ງຍົ້ ອນອຳ
ດຳມ (ປຖກ. 3:17), ແລະ ລຳວໄດົ້ ຖືກສຳບແຊູ່ ງໃຫົ້ ກັບຄືນເປັນຂົ້ີ ຝູຸ່ ນດິນ
ອີກ (ປຖກ. 3:19).
ຄວຳມຕຳຍເປັນສູ່ິ ງທູ່ີ ແນູ່ນອນ, ແຕູ່ ອຳດຳມຍອມຮັບ
ຄວຳມຫວັງທູ່ີ ສັນຍຳໄວົ້ . ລຳວປູ່ຽນຊູ່ື ພັນລະຍຳຂອງລຳວ,
ຈຳກ ອິຊຳ (Isha) (ປຖກ. 2:23) ມຳເປັນ ເອວຳ (Eve) (ປຖກ.
3:20), ເຊູ່ິ ງເປັນແມູ່ ຂອງເຊົ້ື ອສຳຍທູ່ີ ຈະປົດປູ່ອຍພວກເຂົຳ
ຈຳກຄຳສຳບແຊູ່ ງຂອງຄວຳມຕຳຍ.
ພວກເຮົຳຈະຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້ົ ຳຕະຫຼອດໄປ ເພຳະພຣະ
ອົງໄດົ້ ໃຫົ້ ຊີວິດນິລັນດອນແກູ່ ພວກເຮົຳ ດົ້ ວຍກຳນເສຍ
ສະຫຼະອັນຍູ່ິ ງໃຫຍູ່ ຂອງພຣະອົງ.

“ມະນຸດໄດົ້ ຮັບກຳນບອກເລູ່ົ ຳເຖິງກຳນໄຖູ່ ຄົ້ັ ງທຳອິດໃນ
ປະໂຫຍດທູ່ີ ກູ່ ຳວແກູ່ ຊຳຕຳນໃນສວນ [... ] ອຳດຳມ ແລະ
ເອວຳຢືນຢູ່ ໃນຖຳນະເປັນອຳຊະຍຳກອນຕູ່ ໜົ້ຳຜົ້
ພິພຳກສຳທູ່ີ ຊອບທຳ, ລຖົ້ ຳປະໂຫຍດທູ່ີ ເກີດກຳນລູ່ ວງ
ລະເມີດ; ແຕູ່ ກູ່ ອນທູ່ີ ພວກເຂົຳໄດົ້ ຍິນເຖິງຊີວິດຂອງ
ຄວຳມລຳບຳກແລະ ຄວຳມໂສກເສົ້ົ ຳຊູ່ ງຈະຕົ້ ອງເປັນສູ່ ວນ
ຂອງຕົນ, ຫື ຼ ຂອງລັດຖະດຳລັດທູ່ີ ເຂົຳເຈົ້ົ ຳຕົ້ ອງກັບຄືນໄປ
ເປັນຂົ້ີ ຝູຸ່ ນດິນ, ພວກເຂົຳໄດົ້ ຟັງຖົ້ ອຍຄຳທູ່ີ ບູ່ ສຳມຳດໃຫົ້
ຄວຳມຫວັງແກູ່ ພວກເຂົຳໄດົ້ . ເຖິງແມູ່ ນວູ່ ຳພວກເຂົຳ
ຕົ້ ອງທົນທຸກຈຳກພະລັງຂອງສັດຕທູ່ີ ຍູ່ິ ງໃຫຍູ່ ຂອງພວກ
ເຂົຳ, ແຕູ່ ພວກເຂົຳສຳມຳດຫວັງວູ່ ຳຈະໄດົ້ ຮັບໄຊຊະນະຄົ້ັ ງ
ສຸດທົ້ ຳຍໄດົ້ .”

E. G. W. (Patriarchs and Prophets, cp. 4, p. 65)

