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ແມ່ນໃຜເປັນຄົນສ້າງພວກເຮົາ? ພຣະຄໍາພີ, 
ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າຊົງບອກພວກເຮົາວ່າຊົນຊາດຂອງ 
ມະນຸດນັ້ນເລີ່ມມາຈາກໃສ. ຕັ້ງແຕ່ກ່ອນ 

ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງມະນຸດຄນົທໍາອິດ ແລະຊົງໃສ່ຊື່ຊາຍຄົນນັນ້ວ່າ 
ອາດາມ.



ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງອາດາມຈາກຂີຝຸ້ນ່ດິນ. 
ເມື່ອພຣະເຈົາ້ຊົງເປົ�າລົມຫັນໃຈໃສ່ອາດາມ, ລາວກໍມີຊີ ວິດຂຶ ນ້ມາທັນທີ. 

ລາວພົບວ່າຕົນເອງຢູ່ໃນສວນອັນສວຍງາມທ່ີເອ້ີນວ່າ ສວນເອເດັນ. 



ກ່ອນທີ່ພຣະເຈົ້າຈະສ້າງອາດາມ ແລະເອວາ, 
ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງໂລກອັນສວຍງາມທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍສິງ່ວິ ເສດຕ່າງໆ. ພຣະ
ເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງໃຫ້ມີເນີນພູ ແລະທົ່ງຫຍ້າ, ດອກໄມ້ທີ່ມີກ່ິນຫອມ ແລະ
ຕົ້ນໄມ້ສູງ, ນົກທີ່ມຂີນົສົດໃສ ແລະໂຕເຜິງ້ທ່ີສ່ົງສຽງຮ້ອງ ວືວືໆໆ, ຊົງສ້າງ
ປາວານໃຫຍ່ ແລະໂຕຫອຍທ່ີເລອືຍໄປມາ. ທີ່ຈງິແລວ້, 

ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງໃຫ້ມີທຸກຢ່າງຂຶ ນ້ມາ
ໝົດທຸກຢ່າງເລຍີ. 



ໃນຕອນຕົ້ນ, 
ກ່ອນພຣະເຈົ້າຈະຊົງສ້າງທຸກສ່ິງ, 
ໃນຈັກກະວານນີແ້ມ່ນບໍມ່ີຫຍັງ, 
ນອກຈາກພຣະເຈົ້າເທົາ່ນັນ້. 
ບໍ່ມີຜູ້ຄົນ, 
ບໍ່ມີສະຖານທ່ີ, 
ບໍ່ມີສ່ິງຂອງ. 
ບໍ່ມີຫຍັງເລຍີ. 
ບໍ່ມີແສງສະຫວ່າງ 
ແລະບໍມີ່ຄວາມມືດ. 
ບໍ່ມີຕາເວັນຂຶ ນ້ ຫຼືຕົກ. 
ບໍ່ມີມືວ້ານນີ ້ຫຼືມື້ນີ້. 
ມີພຽງພຣະເຈົ້າຜູ້ບໍມີ່ຈດຸເລີ່ມຕົນ້ເທົາ່ນັ້ນ. 
ແລ້ວພຣະເຈົ້າກໍໄດ້ເຮັດບາງຢາ່ງ!



ໃນຕອນຕົ້ນເດີມນັ້ນ, 
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງຟ້າສະຫວັນ 

ແລະແຜ່ນດິນໂລກ.



ໂລກບໍທັ່ນມີຮູບຮ່າງເທ່ືອ, ...



...ຄວາມມືດໄດ້ຫຸ້ມຫໍ່ມະຫາສະໝຸດອັນກວ້າງໃຫຍ່. 
ແລ້ວພຣະເຈົ້າຊົງສັງ່ວ່າ, 
“ຈົ່ງມີແສງສະຫວ່າງເກດີຂຶ ນ້”.



ແລ້ວແສງສະຫວ່າງກເໍກດີຂຶ ນ້. 
ພຣະເຈົ້າຊົງເອ້ີນແສງສະຫວ່າງນັ້ນວ່າ, ກາງເວັນ 

ແລະຊົງເອີນ້ຄວາມມດືນັ້ນວ່າ, ກາງຄນື. ມື້ຄນືຜ່ານໄປ 
ແລະມື້ເຊົາ້ຕ່າວມາ ນັ້ນແມ່ນມື້ທີໜຶ ງ່.



ໃນມື້ທີສອງ 
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງຈັດສັນປັນສ່ວນນໍາ ້ທ່ີຢູ່ໃຕ້ພືນ້ຟ້າຄືຊົງໃຫ້ມີນໍາ ້ໃນມະຫາສະ
ໝຸດ, ນໍາ ້ໃນທະເລ ແລະໃນຫ້ວຍບຶ ງ. ໃນວັນທີສາມ, 
ພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວວ່າ, “ຈົ່ງມີພ້ືນດິນແຫ້ງປະກດົຂຶ ນ້ມາ.” 
ແລ້ວກໍເປັນດັ່ງນັນ້.



ນອກນັ້ນ ພຣະເຈົ້າຍັງສັງ່ໃຫ້ມີຫຍ້າ, ດອກໄມ້, 
ຝຸ່ມໄມ້ ແລະຕົນ້ໄມ້ໃຫຍ່ ແລ້ວກໍເປັນໄປຕາມນັ້ນ. 

ມື້ຄນືຜ່ານໄປມື້ເຊົາ້ຕ່າວມາ, 
ນັ້ນແມ່ນມື້ທີສາມ.



ແລ້ວພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງໃຫ້ມີຕາເວັນ, ດວງເດືອນ 
ແລະດາວຈໍານວນຫຼາຍທ່ີບໍມີ່ໃຜສາມາດນັບໄດ້ໝົດ. 
ມື້ຄນືຜ່ານໄປມື້ເຊົາ້ຕ່າວມາ, 
ນັ້ນແມ່ນມື້ທີສ່ີ.



ສິ່ງມີຊີວິດໃນທະເລ, ປາ 
ແລະນົກແມ່ນລາຍການຕໍໄ່ປສໍາລັບການຊົງ
ສ້າງຂອງພຣະເຈົ້າ. ໃນມື້ທີຫ້າ 
ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງໃຫ້ມີປາຂະໜາດໃຫຍ່ 
ແລະປານ້ອຍຕ່າງໆ, 
ຊົງສ້າງໃຫ້ມີນົກກະຈອກເທບຂາຍາວ 
ແລະນົກນ້ອຍບິນໄປມາຢາ່ງມຄີວາມສຸກ. 
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງໃຫ້ມີສັດນໍາ ້ທຸກ
ຊະນິດໃຫ້ເຕັມໄປທົ່ວຜືນນໍາ ້ 
ແລະນົກທຸກຊະນດິທີບິ່ນໄປມາທົວ່ແຜ່ນດິນ, 
ທະເລ ແລະທ້ອງຟ້າອາກາດ. 
ມື້ຄນືຜ່ານໄປມື້ເຊົາ້ຕ່າວມາ 
ນັ້ນແມ່ນມື້ທີຫ້າ. 



ຫຼັງຈາກນັ້ນ ພຣະເຈົ້າກຊົໍງກ່າວອີກຄ້ັງ. ພຣະອົງຊົງກ່າວ, 
“ທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກຈົງ່ເກີດມີສັດສາວາສ່ິງຕ່າງໆ…” ສັດທຸກຊະນິດ, 
ທັງຈໍາພວກແມງໄມ້ ແລະສັດເລືອຄານກໍເກີດຂຶ ນ້. 
ມີໂຕຊ້າງໃຫຍ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນດິນສັ່ນໄຫວເມື່ອມັນຍ່າງໄປມາ 
ແລະມີໂຕບີເວີທ່ີມັນວຸ້ນວຽກຢູ່ຕະຫຼອດ. ມີໂຕລີງຂີ້ດື ້
ແລະໂຕແຂ້ເຊື່ອງຊ້າ. ມີໂຕດ້ວງດຸກດິກໄປມາ 
ແລະໂຕກະຣອກໂດດເຕັ້ນ. ມີໂຕຈຣັິຟຄໍຍາວທ່ີຢູ່ເປັນຝງູ 
ແລະໂຕແມວທີຮ້່ອງແມ໊ວແມວໆ. ໃນວັນນັ້ນ 
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສ້າງໃຫ້ມີສັດທຸກຊະນິດ. ມື້ຄນືຜ່ານໄປ 

ແລະມືເ້ຊົ້າຕ່າວມາ ນັ້ນແມ່ນມື້ທີຫົກ.



ໃນມື້ທີຫົກ ພຣະເຈົ້າຍັງໄດ້ເຮັດຫຍັງບາງຢາ່ງອີກ -
ບາງຢ່າງທ່ີພິເສດຫຼາຍ. ທຸກຢ່າງຕອນນີແ້ມ່ນ 
ພ້ອມແລ້ວສໍາລບັມະນຸດ. ໃນທົ່ງນາມີເຂົ້າ 
ແລະມີສັດທ່ີພ້ອມຮັບໃຊ້ມະນຸດທີ່ພຣະອົງຈະຊົງສ້າງ.



ແລ້ວພຣະເຈົ້າກໍຊົງກ່າວວ່າ, 
“ໃຫ້ພວກເຮົາສ້າງມະນຸດທີ່ມີຮູບຮ່າງຄາ້ຍຄືກັນກບັເຮົາ.

ເພື່ອລາວຈະເປັນເຈົ້າເໜືອສ່ິງຊົງສ້າງທັງປວງເທິງແຜ່ນດິນໂລກນີ້.” ພຣະ
ເຈົ້າຈຶ ງ່ໄດ້ຊົງສ້າງມະນຸດຕາມພຣະລັກ ສະນະຂອງພຣະອົງ; 

ມະນຸດຖືກສ້າງຂຶ ນ້ຕາມພຣະລກັສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ
… 



ພຣະເຈົ້າຊົງກ່າວກັບອາດາມວ່າ, 
“ເຈົ້າສາມາດກິນໝາກໄມ້
ທຸກຢ່າງໄດ້ໃນສວນນີ້, 
ຍົກເວັ້ນໝາກໄມ້ຈາກ
ຕົ້ນແຫ່ງການຮູ້ດີຮູ້ຊົ່ວ. 
ເພາະຖ້າເຈົ້າກິນໝາກໄ
ມ້ຈາກຕົນ້ນັນ້ເມືອ່ໃດ 
ເຈົ້າຈະຕາຍເມືອ່ນັນ້.”



ແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງກ່າວອີກວ່າ, “ບໍ່ເປັນການດີທ່ີຜູ້ຊາຍຈະຢູ່ຄົນດຽວ, 
ເຮົາຈະສ້າງອີກຄົນໜຶ ງ່ໃຫ້ເປັນຜູ້ຊ່ອຍແກ່ລາວ.” ພຣະເຈົ້າຊົງນໍາເອົານກົ

ແລະສັດທັງໝົດມາມອບແກ່ອາດາມ. ອາດາມກໍໃສ່ຊື່ໃຫ້ແກ່ສັດເຫຼົ່ານັນ້. 
ການໃສ່ຊື່ໃຫ້ສັດທັງໝົດໄດ້, 

ສະແດງວ່າລາວຈະຕ້ອງເປັນຄົນທ່ີສະຫລາດຫຼາຍແທ້ໆ.
ແຕ່ທ່າມກາງນົກ ແລະສັດເຫຼົ່ານັ້ນ,

ບໍ່ມີໂຕໃດເລີຍທ່ີຈະເປັນຜູ້ຊ່ອ
ຍທີ່ເໝາະສົມແກ່ອາດາມ.



ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເຮັດໃຫ້ອາດາມນອນຫຼັບແບບສະນດິ. 
ພຣະອົງຊົງຈບັເອົາກະດູກຂ້າງໜຶ ງ່ຂອງຊາຍທ່ີພວມນອນຫຼບັຢູ,່ ພຣະອົງຊົງ
ສ້າງເປັນຜູ້ຍິງຈາກກະດູກຂ້າງຂອງອາດາມ. ຜູ້ຍິງທີພ່ຣະເຈ້ົາສ້າງມານັ້ນ

ເປັນຜູ້ຊ່ອຍທີ່ເໝາະສົມ
ທີ່ສຸດແກ່ອາດາມ.



ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງທຸກຢ່າງໃນຫົກວັນ. 
ແລ້ວພຣະເຈົ້າກໍຊົງວັນທີເຈດັ ແລະຊົງຕ້ັງໃຫ້ເປັນມື້ພັກຜ່ອນ. 
ໃນສວນເອເດັນ, ອາດາມ ແລະເອວາ 
ຄື ເມຍຂອງລາວ ມີຄວາມສຸກທ່ີສຸດກັບການເຊືອ່ຟັງພຣະເຈົ້າ. 
ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງພວກເຂາົ, 
ເປັນຜູ້ຈັດຕຽມ ແລະເປັນມິດສະຫາຍຂອງພວກເຂົາ.



ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງທຸກຢ່າງ

ເລື່ອງໜຶ ງ່ຈາກພຣະຄາໍຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະຄໍາພີ,

ທີ່ສາມາດພົບໄດ້ໃນ

ປະຖົມມະການ ບົດທີ 1-2

“ຄໍາສອນຂອງພຣະອົງໃຫ້ແສງສະຫວ່າງ.” 
ເພງສັນລະເສີນ 119:130



ຈົບບໍລິບູນ



ເລື່ອງລາວໃນພຣະຄໍາພີຕອນນີ້ບອກພວກເຮາົກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າຜູ້ວິເສດ
ຜູ້ທ່ີສ້າງພວກເຮາົ ແລະຢາກໃຫ້ພວກຫຼານຮູ້ຈກັກບັພຣະເຈົ້າດ້ວຍ.

ພຣະເຈົ້າຊງົຮູ້ວ່າ ພວກເຮາົໄດ້ເຮັດການຊົ່ວຫຼາຍຢ່າງ ຊຶ ງພຣະອງົເອີ້ນວ່າ ຜດິບາບ. ບດົລງົໂທດ
ຂອງຄວາມບາບຄຄືວາມຕາຍ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊງົຮກັຫຼານຫຼາຍ ຈນົໄດ້ສົ່ງພຣະບຸດອງົດຽວຂອງພຣະ
ອງົລງົມາ, ຄພືຣະເຢຊ,ູ ໃຫ້ມາຕາຍທ່ີໄມ້ກາງແຂນ ແລະຮບັໂທດບາບແທນເຮາົ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ ພຣະ

ອງົກເໍປັນຄນືມາຈາກຕາຍ ແລະສະເດດັຄນືສູ່ເຮືອນຂອງພຣະອງົຄືຟ້າສະຫວນັ! ຖ້າຫຼານເຊື່ອ
ໃນພຣະເຢຊ ູແລະຂກໍານອະໄພໂທດບາບຈາກພຣະອງົ, ພຣະອງົຈະຊງົຍກົໂທດໃຫ້ແນ່ນອນ! ພຣະ

ອງົຈະສະເດັດມາປະທັບໃນຊວີດິຂອງຫຼານທັນທີ, 
ແລະຫຼານຈະໄດ້ຢູ່ນໍາພຣະອງົຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ.

ຖ້າຫຼານເຊື່ອວ່າອນັນ້ີແມ່ນຄວາມຈງິແທ້, ກໃໍຫ້ອະທິຖານກບັພຣະເຈົ້າຕາມນ້ີ:
ຂ້າແດ່ພຣະເຢຊ,ູ ຂ້ານ້ອຍເຊື່ອວ່າພຣະອງົຊງົເປັນພຣະເຈົ້າ

ແລະໄດ້ບງັເກີດມາເປັນມະນຸດຕາຍທ່ີໄມ້ກາງແຂນແທນຜິດບາບຂອງຂ້ານ້ອຍ
ແລະບດັນ້ີພຣະອງົໄດ້ຊງົເປັນຄືນມາອກີຄັ້ງ. ຂຊໍງົສະເດດັມາປະທັບໃນຊວີດິຂອງຂ້ານ້ອຍ ແລະ
ຍກົໂທດຜດິບາບຂອງຂ້ານ້ອຍ, ຂຊໍງົປະທານຊວີດິໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຂ້ານ້ອຍດ້ວຍໃນເວລານ້ີ ເພ່ືອວນັ

ໜຶ ່ງຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ຢູ່ນໍາພຣະອງົຕະຫຼອດໄປເປັນນດິ. ຂຊໍງົຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍໃຫ້ເຊື່ອຟັງພຣະອງົ ແລະມີ
ຊວີດິຢູ່ເພ່ືອພຣະອງົ ເປັນລູກ. ອາແມນ. 

ຈົ່ງອ່ານພຣະຄໍາພີ ແລະສົນທະນານໍາພຣະເຈົ້າທຸກວນັ! ໂຢຮນັ 3:16
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