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ແມ່ນໃຜເປັນຄົນສ້າງພວກເຮົາ? ພຣະຄໍາພີ,  
ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງບອກພວກເຮົາວ່າຊົນຊາດຂອງ  
ມະນຸດນ້ັນເລ່ີມມາຈາກໃສ. ຕ້ັງແຕ່ກ່ອນ  
          ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງມະນຸດຄົນທໍາອິດ ແລະຊົງໃສ່ຊ່ືຊາຍຄົນນ້ັນ
ວ່າ   ອາດາມ. 



ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງອາດາມຈາກຂ້ີຝຸ່ນດິນ.  
ເມ່ືອພຣະເຈ້ົາຊົງເປ່ົາລົມຫັນໃຈໃສ່ອາດາມ, ລາວກໍມີຊີ ວິດຂ້ຶນມາ
ທັນທີ.  
       ລາວພົບວ່າຕົນເອງຢູ່ໃນສວນອັນສວຍງາມທ່ີເອ້ີນວ່າ ສວນເອ
ເດັນ.  



ກ່ອນທ່ີພຣະເຈ້ົາຈະສ້າງອາດາມ ແລະເອວາ,  
ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງໂລກອັນສວຍງາມທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍສ່ິງວິ ເສດຕ່າງໆ. 
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງໃຫ້ມີເນີນພູ ແລະທ່ົງຫຍ້າ, ດອກໄມ້ທ່ີມີກ່ິນຫອມ 
ແລະຕ້ົນໄມ້ສູງ, ນົກທ່ີມີຂົນສົດໃສ ແລະໂຕເຜ້ິງທ່ີສ່ົງສຽງຮ້ອງ ວືວືໆໆ, 
ຊົງສ້າງປາວານໃຫຍ່ ແລະໂຕຫອຍທ່ີເລືອຍໄປມາ. ທ່ີຈິງແລ້ວ,  
 
 
 
 
   
 

    ພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງໃຫ້ມີທຸກຢ່າງຂ້ຶນມາ  
         ໝົດທຸກຢ່າງເລີຍ.  



ໃນຕອນຕ້ົນ, ກ່ອນພຣະເຈ້ົາຈະຊົງສ້າງທຸກສ່ິງ,  
ໃນຈັກກະວານນ້ີແມ່ນບ່ໍມີຫຍັງ,  
ນອກຈາກພຣະເຈ້ົາເທ່ົານ້ັນ.  
ບ່ໍມີຜູ້ຄົນ,  
ບ່ໍມີສະຖານທ່ີ,  
ບ່ໍມີສ່ິງຂອງ.  
ບ່ໍມີຫຍັງເລີຍ.  
ບ່ໍມີແສງສະຫວ່າງ  
ແລະບ່ໍມີຄວາມມືດ.  
ບ່ໍມີຕາເວັນຂ້ຶນ ຫືຼຕົກ.  
ບ່ໍມີມ້ືວານນ້ີ ຫືຼມ້ືນ້ີ.  
ມີພຽງພຣະເຈ້ົາຜູ້ບ່ໍມີຈຸດເລ່ີມຕ້ົນເທ່ົານ້ັນ.  
ແລ້ວພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ເຮັດບາງຢ່າງ! ໃນຕອນຕ້ົນເດີມ
ນ້ັນ,  
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງຟ້າສະຫວັນ ແລະແຜ່ນດິນໂລກ. 



ໂລກບ່ໍທັນມີຮູບຮ່າງເທ່ືອ,  
ຄວາມມືດໄດ້ຫຸ້ມຫ່ໍມະຫາສະໝຸດອັນກວ້າງໃຫຍ່.  
ແລ້ວພຣະເຈ້ົາຊົງສ່ັງວ່າ,  
“ຈ່ົງມີແສງສະຫວ່າງເກີດຂ້ຶນ”. 



ແລ້ວແສງສະຫວ່າງກໍເກີດຂ້ຶນ.  
ພຣະເຈ້ົາຊົງເອ້ີນແສງສະຫວ່າງນ້ັນວ່າ, ກາງເວັນ  

ແລະຊົງເອ້ີນຄວາມມືດນ້ັນວ່າ, ກາງຄືນ. ມ້ືຄືນຜ່ານໄປ  
ແລະມ້ືເຊ້ົາຕ່າວມາ ນ້ັນແມ່ນມ້ືທີໜ່ຶງ. 



ໃນມ້ືທີສອງ  

ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງຈັດສັນປັນສ່ວນນໍາ◌້ທ່ີຢູ່ໃຕ້ພ້ືນຟ້າຄືຊົງໃຫ້ມີນໍາ◌້ໃນ
ມະຫາສະໝຸດ, ນໍາ◌້ໃນທະເລ ແລະໃນຫ້ວຍບຶງ. ໃນວັນທີສາມ,  
ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, “ຈ່ົງມີພ້ືນດິນແຫ້ງປະກົດຂ້ຶນມາ.”  
ແລ້ວກໍເປັນດ່ັງນ້ັນ. 



ນອກນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາຍັງສ່ັງໃຫ້ມີຫຍ້າ, ດອກໄມ້,  
ຝຸ່ມໄມ້ ແລະຕ້ົນໄມ້ໃຫຍ່ ແລ້ວກໍເປັນໄປຕາມນ້ັນ.  

ມ້ືຄືນຜ່ານໄປມ້ືເຊ້ົາຕ່າວມາ,  
ນ້ັນແມ່ນມ້ືທີສາມ. 



ແລ້ວພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງໃຫ້ມີຕາເວັນ, ດວງເດືອນ  
ແລະດາວຈໍານວນຫຼາຍທ່ີບ່ໍມີໃຜສາມາດນັບໄດ້ໝົດ.  
ມ້ືຄືນຜ່ານໄປມ້ືເຊ້ົາຕ່າວມາ,  
ນ້ັນແມ່ນມ້ືທີສ່ີ. 



ສ່ິງມີຊີວິດໃນທະເລ, ປາ  
ແລະນົກແມ່ນລາຍການຕ່ໍໄປສໍາລັບການ
ຊົງສ້າງຂອງພຣະເຈ້ົາ. ໃນມ້ືທີຫ້າ  
ພຣະອົງໄດ້ຊົງສ້າງໃຫ້ມີປາຂະໜາດໃຫຍ່ 
ແລະປານ້ອຍຕ່າງໆ,  
ຊົງສ້າງໃຫ້ມີນົກກະຈອກເທບຂາຍາວ  
ແລະນົກນ້ອຍບິນໄປມາຢ່າງມີຄວາມສຸກ.  
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງໃຫ້ມີສັດນໍາ◌້ທຸກ 
ຊະນິດໃຫ້ເຕັມໄປທ່ົວຜືນນໍາ◌້  

ແລະນົກທຸກຊະນິດທ່ີບິນໄປມາທ່ົວ
ແຜ່ນດິນ, ທະເລ ແລະທ້ອງຟ້າອາກາດ.  
ມ້ືຄືນຜ່ານໄປມ້ືເຊ້ົາຕ່າວມາ  
ນ້ັນແມ່ນມ້ືທີຫ້າ.  



ຫັຼງຈາກນ້ັນ ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງກ່າວອີກຄ້ັງ. ພຣະອົງຊົງກ່າວ,  
“ທ່ົວແຜ່ນດິນໂລກຈ່ົງເກີດມີສັດສາວາສ່ິງຕ່າງໆ…” ສັດທຸກຊະນິດ,  
ທັງຈໍາພວກແມງໄມ້ ແລະສັດເລືອຄານກໍເກີດຂ້ຶນ.  
ມີໂຕຊ້າງໃຫຍ່ທ່ີເຮັດໃຫ້ແຜ່ນດິນສ່ັນໄຫວເມ່ືອມັນຍ່າງໄປມາ  
ແລະມີໂຕບີເວີທ່ີມັນວຸ້ນວຽກຢູ່ຕະຫຼອດ. ມີໂຕລີງຂ້ີດ້ື  
ແລະໂຕແຂ້ເຊ່ືອງຊ້າ. ມີໂຕດ້ວງດຸກດິກໄປມາ  
ແລະໂຕກະຣອກໂດດເຕ້ັນ. ມີໂຕຈິຣັຟຄໍຍາວທ່ີຢູ່ເປັນຝູງ  
ແລະໂຕແມວທ່ີຮ້ອງແມ໊ວແມວໆ. ໃນວັນນ້ັນ  
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສ້າງໃຫ້ມີສັດທຸກຊະນິດ. 

ມ້ືຄືນຜ່ານໄປ ແລະມ້ືເຊ້ົາຕ່າວມາ ນ້ັນແມ່ນມ້ືທີ
ຫົກ. 



ໃນມ້ືທີຫົກ ພຣະເຈ້ົາຍັງໄດ້ເຮັດຫຍັງບາງຢ່າງອີກ -  
ບາງຢ່າງທ່ີພິເສດຫຼາຍ. ທຸກຢ່າງຕອນນ້ີແມ່ນ  
ພ້ອມແລ້ວສໍາລັບມະນຸດ. ໃນທ່ົງນາມີເຂ້ົາ  
ແລະມີສັດທ່ີພ້ອມຮັບໃຊ້ມະນຸດທ່ີພຣະອົງຈະຊົງສ້າງ. 



ພຣະເຈ້ົາຈ່ຶງໄດ້ຊົງສ້າງມະນຸດຕາມພຣະລັກ ສະນະຂອງພຣະອົງ;  
 
 

ມະນຸດຖືກສ້າງຂ້ຶນຕາມພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈ້ົາ 
 …  

ແລ້ວພຣະເຈ້ົາກໍຊົງກ່າວວ່າ,  
“ໃຫ້ພວກເຮົາສ້າງມະນຸດທ່ີມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືກັນກັບເຮົາ.  
ເພ່ືອລາວຈະເປັນເຈ້ົາເໜືອສ່ິງຊົງສ້າງທັງປວງເທິງແຜ່ນດິນໂລກນ້ີ.”  



ພຣະເຈ້ົາຊົງກ່າວກັບອາດາມວ່າ,  
“ເຈ້ົາສາມາດກິນໝາກໄມ້ 
ທຸກຢ່າງໄດ້ໃນສວນນ້ີ,  
ຍົກເວ້ັນໝາກໄມ້ຈາກ 
ຕ້ົນແຫ່ງການຮູ້ດີຮູ້ຊ່ົວ.  
ເພາະຖ້າເຈ້ົາກິນ 
ໝາກໄມ້ຈາກຕ້ົນນ້ັນເມ່ືອໃດ  
ເຈ້ົາຈະຕາຍເມ່ືອນ້ັນ.” 



ແລະອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວອີກວ່າ,  
“ບ່ໍເປັນການດີທ່ີຜູ້ຊາຍຈະຢູ່ຄົນດຽວ,  

ເຮົາຈະສ້າງອີກຄົນໜ່ຶງໃຫ້ເປັນຜູ້ຊ່ອຍແກ່ລາວ.”  
ພຣະເຈ້ົາຊົງນໍາເອົານົກ 

 ແລະສັດທັງໝົດມາມອບແກ່ອາດາມ. 
 ອາດາມກໍໃສ່ຊ່ືໃຫ້ແກ່ສັດເຫ່ົຼານ້ັນ. 



ການໃສ່ຊ່ືໃຫ້ສັດທັງໝົດໄດ້,  
ສະແດງວ່າລາວຈະຕ້ອງເປັນຄົນທ່ີສະຫລາດຫຼາຍແທ້ໆ. 

 ແຕ່ທ່າມກາງນົກ ແລະສັດເຫ່ົຼານ້ັນ, 
 ບ່ໍມີໂຕໃດເລີຍທ່ີຈະເປັນຜູ້ຜູ້ຊ່ວຍ 

ທ່ີເໝາະສົມແກ່ອາດາມ. 



ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເຮັດໃຫ້ອາດາມນອນຫັຼບແບບສະນິດ.  
ພຣະອົງຊົງຈັບເອົາກະດູກຂ້າງໜ່ຶງຂອງຊາຍທ່ີພວມນອນຫັຼບຢູ່, ພຣະ
ອົງຊົງສ້າງເປັນຜູ້ຍິງຈາກກະດູກຂ້າງຂອງອາດາມ. ຜູ້ຍິງທ່ີພຣະເຈ້ົາ
ສ້າງມານ້ັນ 

 ເປັນຜູ້ຊ່ອຍທ່ີເໝາະສົມ 
ທ່ີສຸດແກ່ອາດາມ. 



ພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງທຸກຢ່າງໃນຫົກວັນ.  
ແລ້ວພຣະເຈ້ົາກໍຊົງວັນທີເຈັດ ແລະຊົງຕ້ັງໃຫ້ເປັນມ້ື
ພັກຜ່ອນ. ໃນສວນເອເດັນ, ອາດາມ ແລະເອວາ  
ຄື ເມຍຂອງລາວ ມີຄວາມສຸກທ່ີສຸດກັບການເຊ່ືອຟັງພຣະ
ເຈ້ົາ.  
ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຂົາ,  
ເປັນຜູ້ຈັດຕຽມ  
ແລະເປັນມິດສະຫາຍຂອງພວກເຂົາ. 



ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຊົງສ້າງທຸກຢ່າງ 
 

ເລ່ືອງໜ່ຶງຈາກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພຣະຄໍາພີ, 
 

ທ່ີສາມາດພົບໄດ້ໃນ 
 

ປະຖົມມະການ ບົດທີ 1-2 

“ຄໍາສອນຂອງພຣະອົງໃຫ້ແສງສະຫວ່າງ.”  
ເພງສັນລະເສີນ 119:130 
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ຈົບບໍລິບູນ 



ເລ່ືອງລາວໃນພຣະຄໍາພີຕອນນ້ີບອກພວກເຮົາກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາຜູ້ວິເສດ  
ຜູ້ທ່ີສ້າງພວກເຮົາ ແລະຢາກໃຫ້ພວກຫຼານຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈ້ົາດ້ວຍ. 

 
ພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດການຊ່ົວຫຼາຍຢ່າງ ຊ່ຶງພຣະອົງເອ້ີນວ່າ ຜິດບາບ. ບົດ

ລົງໂທດຂອງຄວາມບາບຄືຄວາມຕາຍ. ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກຫຼານຫຼາຍ ຈົນໄດ້ສ່ົງພຣະບຸດອົງ
ດຽວຂອງພຣະອົງລົງມາ, ຄືພຣະເຢຊູ, ໃຫ້ມາຕາຍທ່ີໄມ້ກາງແຂນ ແລະຮັບໂທດບາບແທນ
ເຮົາ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ ພຣະອົງກໍເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ ແລະສະເດັດຄືນສູ່ເຮືອນຂອງພຣະອົງຄື
ຟ້າສະຫວັນ! ຖ້າຫຼານເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ ແລະຂໍການອະໄພໂທດບາບຈາກພຣະອົງ, ພຣະອົງຈະ

ຊົງຍົກໂທດໃຫ້ແນ່ນອນ! ພຣະອົງຈະສະເດັດມາປະທັບໃນຊີວິດຂອງຫຼານທັນທີ,  
ແລະຫຼານຈະໄດ້ຢູ່ນໍາພຣະອົງຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ. 

 
ຖ້າຫຼານເຊ່ືອວ່າອັນນ້ີແມ່ນຄວາມຈິງແທ້, ກໍໃຫ້ອະທິຖານກັບພຣະເຈ້ົາຕາມນ້ີ: 

ຂ້າແດ່ພຣະເຢຊູ, ຂ້ານ້ອຍເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ  
ແລະໄດ້ບັງເກີດມາເປັນມະນຸດຕາຍທ່ີໄມ້ກາງແຂນແທນຜິດບາບຂອງຂ້ານ້ອຍ  

ແລະບັດນ້ີພຣະອົງໄດ້ຊົງເປັນຄືນມາອີກຄ້ັງ. ຂໍຊົງສະເດັດມາປະທັບໃນຊີວິດຂອງຂ້ານ້ອຍ 
ແລະຍົກໂທດຜິດບາບຂອງຂ້ານ້ອຍ, ຂໍຊົງປະທານຊີວິດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຂ້ານ້ອຍດ້ວຍໃນເວລານ້ີ 
ເພ່ືອວັນໜ່ຶງຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ຢູ່ນໍາພຣະອົງຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ. ຂໍຊົງຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍໃຫ້ເຊ່ືອ

ຟັງພຣະອົງ ແລະມີຊີວິດຢູ່ເພ່ືອພຣະອົງ ເປັນລູກ. ອາແມນ.  
 

ຈ່ົງອ່ານພຣະຄໍາພີ ແລະສົນທະນານໍາພຣະເຈ້ົາທຸກວັນ!   ໂຢຮັນ 3:16 
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