บทที่ 2
ผูหญิงที่ลมลง
วัตถุประสงค
เมือ่ เรียนจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ
- เขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํา
- อธิบายการที่ผูหญิงลมลงในความบาปตั้งแตแรกเริ่ม
- บอกถึงการลงโทษความบาป
- บอกขอพระคัมภีรอางอิง ซึ่งพูดถึงพระสัญญาประการแรกเกี่ยวกับพระผูชวยใหรอด
- รูถ งึ วงจรของการลอลวงและความบาป

ขอพระคัมภีร
“เราจะใหเจากับหญิงนี้เปนศัตรูกัน ทั้งพงศพันธุของเจาและพงศพันธุของเขาดวย พงศพันธุ
ของหญิงจะทําใหหัวของเจาแหลกและเจาจะทําใหสนเทาของเขาฟกซํ้า” ปฐมกาล 3.15

คํานํา
ปฐมกาลบทที่ 3 อาจเปนบทที่เศราที่สุดในพระคัมภีรไบเบิ้ลทั้งเลมและในขณะเดียวกันก็
เปนบทที่มหัศจรรยที่สุด
กอนทีศ่ กึ ษาตอไปในบทนี้ ขอใหคุณอานปฐมกาลบทที่ 3 ในพระคัมภีรของคุณกอน
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การลอลวง
ซาตานเขามามีบทบาทในปฐมกาลบทที่3 มันเปนที่รูจักในชื่องูซึ่งเปนอีกชื่อหนึ่งของซาตาน (ดูวิวรณ
12.9) ซาตานปรากฎรางในรูปของงู
การทีจ่ ะเขาใจการลอลวงของเอวา ใหอานคําสั่งประการแรกของพระเจาที่ทรงมีตอมนุษย
ในปฐมกาลบทที่ 2
“พระเจาจึงทรงบัญชาแกมนุษยนั้นวา บรรดาผลไมทุกอยางในสวนนี้ เจากินไดทั้งหมด เวน
แตตน ไมแหงความสํานึกในความดีและความชั่ว ผลของตนไมนั้นอยากิน เพราะในวันใดที่เจาขืนกิน เจา
ตองตายแน”
ปฐมกาล 2.16-17
กาวแรกทีเ่ อวาลมลงในความบาป คือ เธออยูในที่ที่ไมสมควรจะอยู ปฐมกาล 3 กลาววา
เธอเขาไปใกลตนไมที่หามไว หนังสือสุภาษิตกลาวถึงทางของความชั่วรายวา
“จงหลีก อยาเดินบนนั้น เลี่ยงออกไปเสียและจงผานไป”
สุภาษิต 4.15
ประการที่สอง เอวาไมควรเขาสูการสนทนากับซาตาน คําพูดในอันดับแรกของซาตานกับ
เอวา คือ ตัง้ คําถามในเรื่องคําสั่งที่พระเจาประทาน มันถามหญิงนั้นวา
“จริงหรือทีพ่ ระเจาตรัสหามวา อยากินผลไมในสวนนี้”
ปฐมกาล 3.1
การสงสัยและตัง้ คําถามเกี่ยวกับความจริงของพระวจนะพระเจา เปนสิ่งที่ซาตานใชเริ่มตน
ขบวนการลอลวง
เอวาตอบซาตานโดยนําพระวจนะมาใชอยางผิดพลาด เธอเพิ่มคําสั่งที่ใหไวในบทที่ 2
ขณะเดียวกันก็ลดการลงโทษของบาปลง
“เวนแตผลของตนไมที่อยูกลางสวนนั้น พระเจาตรัสหามวา อยากินหรือถูกตองเลยมิฉะนั้น
จะตาย”
ปฐมกาล 3.3
จงเปรียบเทียบขอความนี้กับปฐมกาล 2.16-17 พระเจาไมไดตรัสวา “อยาแตะตองมัน”
นีเ่ ปนการทีเ่ อวาเพิ่มเติมขึ้นมา ตั้งแตเริ่มแรก มนุษยเริ่มเพิ่มเติมความคิดของเขา
คําสั่งสอนและ
กฏหมายเขาไปในพระวจนะของพระเจา พระเจาตรัสวา เจาจะตองตายแน นี่เปนการลงโทษตอการกิน
ผลไมตน นัน้ เอวาเปลี่ยนขอความนี้เปน “มิฉะนั้นจะตาย” หมายถึง “อาจจะตาย”
ในปจจุบนั นี้ มีความโนมเอียงอยางเดียวกันที่จะลดการลงโทษตอบาป
คนกลาววา
“แนนอน พระเจาผูยุติธรรมจะไมสงใครลงนรกหรอก”
โดยแทจริงแลว พระเจาไมไดสงผูใดไปนรก มนุษยเลือกที่จะไปเอง โดยการกระทําที่บาป
ของเขา การลงโทษบาปยังคงมีอยู คือ การถูกแยกจากพระพักตรพระเจาอยางถาวรในนรก
คนเรามักจะไมนกึ ถึงความบาปทั้งๆที่มันเปนบาป การทําแทงถูกเรียกวาเปนวิธีการของ
“การคุมกําเนิด” แทน “การฆา” การลวงประเวณีบางทีก็เรียกวา “ความสัมพันธ”
ซาตานตอบเอวาโดยขัดแยงกับพระวจนะของพระเจา
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“งูจงึ พูดกับหญิงนัน้ วา เจาจะไมตายจริงดอก เพราะพระเจาทรงทราบอยูวา เจากินผลไม
วันใด ตาของเจาจะสวางขึ้นในวันนั้น แลวเจาจะเปนเหมือนพระเจา คือสํานึกในความดีและความชั่ว”
ปฐมกาล 3.4-5
ในแผนภูมติ อ ไปนี้ จงสังเกตดูการใชพระวจนะในทางผิด เมื่อมีการลอลวงครั้งแรก
ประการแรก : ……ตัง้ คําถาม
(ปฐมกาล 3.1 “ จริงหรือที่พระเจาตรัสหาม)

ประการที่สอง :

เพิ่มเขาไป
(ปฐมกาล 3.3 “ อยาถูกตองเลย”)

ประการที่สาม :

การลดโทษของความบาป
(ปฐมกาล 3.3 “มิฉะนั้น อาจตาย” แทนที่จะเปน “เจาตองตายแน”)

ประการที่สี่ :

ขัดแยง
(ปฐมกาล 3.4 “เจาจะไมตายจริงดอก”)

สําคัญมาก คือ จดจําตอนที่แสดงไวขางตนนี้ใหแมนยําเพราะทุกวันนี้ วิธนี ยี้ งั คงเปนหนึ่ง
ในหลายๆวิธที ซี่ าตานใช เมื่อมันพยายามลอลวงใหทานทําบาป มันมักบิดเบือนพระวจนะของพระเจา
แลวมันก็พยายามเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระที่แทจริง เอวานั้นบริสุทธิ์ผุดผองตอหนาพระ
พักตรของพระเจาเมื่ออยูในสวนที่สวยงามดวยสิ่งแวดลอมขณะนั้น แตซาตานทําใหเธอรูสึกไมพอใจอยู
แคนนั้ มันทําใหเธอเชื่อวา เธอสามารถเปนเหมือนพระเจา และรูทุกสิ่งทุกอยางดวย
ความไมพอใจในสิ่งที่ตัวเองเปนอยูนําไปสูความบาป ตัวอยางเชน การไมมีความสุขกับ
สภาวะการเงินเปนสาเหตุใหมนุษยปลน ขโมยและคดโกงผูอื่น การไมพึงพอใจในชีวิตสมรสนําไปสูการมี
เพศสัมพันธผิดไปจากคูของตน ซึ่งถือเปนการลวงประเวณี
ซาตานพยายามแยกเอวาออกจากพระเจา ซาตานอางวาพระเจาทรงทราบวาเอวาอาจได
รับผลประโยชนอันยิ่งใหญ เมื่อเธอกินผลของตนไมนั้น เธอจะมีความรูมากขึ้นและเปนเหมือนพระเจา
มันคะยัน้ คะยอเพือ่ ผลประโยชนของตัวมันเองวา “พระเจาไมถือสาอะไรกับเธอหรอกนะ เอวา เธออยา
ปฏิเสธโอกาสพิเศษเชนนี้เลย”
จงจําไวเสมอ : บาปเกิดได บอยครั้งเทาที่โอกาสเปด
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การลมลง
ปฐมกาล 3.6 บรรยายถึงวิกฤตที่มืดมิดในประวัติศาสตรของมนุษย :
เมือ่ หญิงนัน้ เห็นวา ตนไมนั้นนากินและนาดูดวย ทั้งเปนตนไมที่มุงหมายจะใหเกิดปญญา
จึงเก็บผลไมนั้นมากิน แลวสงใหสามีกินดวย เขาก็กิน (ปฐมกาล 3.6)
บันทึกการลวงละเมิดเขาสูบาป
เธอไดยิน : เสียงของซาตาน
เธอไดเห็น : มันนากิน
เธอหยิบไว : เพื่อตัวเอง
เธอไดกิน : ฉวยไวและกินผลจากตนไมนั้น
เธอสงให : ชวนอาดัมใหกินดวย
เขาก็กิน :

และมีบาปดวยกัน

เปนสิง่ สําคัญมากที่คุณจะตองจดจําขั้นตอนนี้ เพราะดวยขั้นตอนเดียวกันนี้เองที่มนุษยชาย
และหญิงลมลงสูความบาปตามที่แสดงไวใหดูนี้ แมในปจจุบันก็ดําเนินในแนวเดียวกัน
ประการแรก เธออยูใ นทีซ่ งึ่ ไมสมควรเขาไป เธอนําตัวเองไปยังที่ซึ่งเธอเองก็อยากจะถูก
ทดลอง แลวเธอยอมฟงเสียงของศัตรู คือ เจาซาตาน
ประการตอไป เธอมองตนไมซึ่งเปนสิ่งที่พระเจาทรงหามอยางเนิ่นนานเกินไป การทดลอง
ในทีน่ อี้ ยูห า งเปนระยะทางพอประมาณ แตเอวาไดลวงลํ้ากาวเขาไปหยิบฉวยและกินผลจากตนไมตอง
หามนัน้ เธอเองเปนผูหยิบเอาสิ่งซึ่งพระเจาไดตราไววา “บาป”
เหตุผลประการสุดทาย บาปของเธอมีผลตออาดามดวย เธอแพรความบาปเมื่อใหผลไมแก
เขา แลวเขาก็กินดวย
เมือ่ ทานทําบาป ปกติแลวมีผลจากสิ่งแวดลอมรอบทานและแลวเมื่อสิ่งที่เหลานั้นเปนบาป
มันก็เขาสูท านดวยวัฏจักรของบาปอันเดียวกันกับที่ศึกษาแลว
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พระธรรมสุภาษิต ตักเตือนไวในลักษณะเดียวกันวา :
“ความสุขเปนของบุคคลผูไมดําเนินตามคําแนะนําของคนอธรรม หรือยืนอยูในทางของคน
บาป หรือนั่งอยูในที่นั่งของคนชอบเยาะเยย แตความปติยินดีของผูนั้นอยูในพระธรรมของพระเจา เขา
ภาวนาพระคําของพระองคทั้งกลางวันและกลางคืน”
สุภาษิต 1.1-2
ขัน้ แรก คุณเดินอยูในการทดลองของบาป ถาคุณไมรีบหนีโดยเร็ว ในไมชาคุณจะยืนอยู
(หยุดนิง่ ) เพือ่ พิจารณาเกีย่ วกับเรื่องนั้น ในที่สุด ก็เทากับคุณกําลังนั่งอยูในทางของคนชอบเยาะเยย
หรือกําลังตั้งรกรากลงบนสถานที่แหงบาป
วัฏจักรของบาปสามารถถูกทําลายใหพินาศโดยฤทธิ์อํานาจของพระเยซูคริสตเทานั้น จงดูที่
แผนภูมติ อ ไปนี้ ไมสําคัญวาคุณกําลังอยูในชวงไหนของวัฏจักรการลอลวงใหทําบาป วัฏจักรนั้นสามารถ
ถูกทําลายผานทางฤทธิ์อํานาจของพระเยซูคริสต
เพราะพระองคไดชดใชการปรับโทษทุกชนิดของ
บรรดามนุษยหมดสิ้นแลว

วัฏจักรแหงความบาป
การเดิน : ในทีซ่ ึ่งมีการลอลวง
สงผลใหคนอื่นพลอย
เขาสูความบาปดวย

การไดยิน : เสียงของซาตาน
การเห็น : บาปทีถ่ กู หาม
แตชื่นชมกับมัน

เขารวมสวน :
กําลังเขาสูความบาป

รับเอาการลอลวง
ความบาปนั้นไว
(การยอมรับบาป)

วงจรของบาปสามารถถูกทําลายไดไมวาที่จุดไหนโดยบผานทางสิทธิอํานาจจากไมกางเขน
ของพระเยซูคริสต บนกางเขนนั้น พระเยซูไดชดใชการปรับโทษแกบาปแลว พระองคไดบดขยี้ศีรษะหรือ
อํานาจของมันจนแหลกไปแลว ดังนั้นทานสามารถไดรับมอบสิทธิอํานาจทั้งสองจากพระองคดวย คือ
การมีสทิ ธิอานาจเหนื
ํ
อซาตานและไดรับการชําระหนี้บาปแลวดวยกันกับพระเยซูคริสต
ถาวงจรแหงบาปไมไดถูกทําลายลางไปจากชีวิตของทานแลวละก็ ทานจะยังคงสรางความ
เดือดรอนแกคนอื่นที่อยูรอบขางตัวทาน เปนผลใหคนอื่นๆพลอยบาปไปดวย และวงจรแหงวัฏจักรของ
บาปนีก้ ด็ าเนิ
ํ นตอไปไมรูจบวนเวียนอยูในชีวิตของเขาเหลานั้น มันก็กลายเปนขบวนการลูกโซตอเนื่อง
แผขยายลุกลามไปทั่วโลก
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วงจรนีส้ ามารถทําลายไดดวยเรื่องการสิ้นพระชนมของพระเยซูคริสตเพื่อไถบาป และการฟนขึ้น
มาจากความตาย คือ พลังอํานาจที่มีชัยชนะเหนือความตาย เหนือนรกเหนือซาตาน

ปจจุบนั วงจรคงอยูใ นโลกนี้เพียงสองอยางเทานั้น สิ่งแรก คือ วงจรของคนบาป อีกสิ่งหนึ่งก็คือ วงจรของ
ความรอด การไดยินเรื่องขาวประเสริฐ การไดเห็นและเขาใจเรื่องราวนั้น ตองถึงขั้นยอมรับวา เปนความ
จริงดวย ตองเขามีสวนรวมในแผนการแหงความรอด และตองนําพาคนอื่นๆใหมารูจักพระเยซูคริสต
ดวย

ผลลัพธทันทีที่ลมลงในความบาป
มีผลลัพธทเี่ กิดขึน้ ทันทีจากการที่ลมลงในความบาปอยูหลายประการ
ความรูเรื่องสิ่งดีและสิ่งชั่วราย
“ทันใดนัน้ หลังจากทีล่ ม ลงในความบาป ทั้งอาดัมและเอวาก็ตาสวางขึ้น เขาสํานึกถึงความ
แตกตางของสิ่งดีและสิ่งชั่ว จึงตระหนักวาเขาทั้งสองเปลือยกายอยู”
ปฐมกาล 3.7
ความรูสํานึกของตัวเอง
เขาระลึกไดวา อยูในสภาพเปลือยเปลาทางรางกาย ทั้งสองพยายามประดิษฐเสื้อผาจากใบ
มะเดือ่ เพือ่ ปดบังกาย นีเ่ ปนแบบอยางหนึ่ง (ยกตัวอยางจากภายนอก) ซึ่งมนุษยพยายามทําใหแกจิต
วิญญาณ เมือ่ ใดทีเ่ รารูสึกวาเปนคนบาป เราก็พยายามทําใหตัวเราดูดีขึ้นซึ่งเปนคนละเรื่องกัน เราคิด
ปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้นและเปลี่ยนรูปแบบของความชั่วโดยความคิดเอาเองวา สามารถที่จะปกปดบาป
ของเราได (ปฐมกาล 3.7)
แตพระคัมภีรแสดงใหเรารูวา ความชอบธรรมทุกอยางของเรานั้นก็เชนเดียวกับใบมะเดื่อซึ่ง
ปกปดรางกายของอาดัมกับเอวา
“แตเราทั้งหลายไดกลายเปนเหมือนคนที่ไมสะอาดและการกระทําอันชอบธรรมของเราทั้ง
หลายก็เปนดั่งผาขี้ริ้วที่โสมม” อิสยาห 64.6
ความกลัวและความอาย
เมือ่ พระเจาเสด็จมาเพื่อที่จะทรงเดินและตรัสกับอาดัมและเอวา เขาทั้งสองไดซอนตัวดวย
ความอายและความกลัว
(ปฐมกาล 3.10)
ถูกแยกออกหางจากพระพักตรของพระเจา
มนุษยตา งหากทีเ่ คลื่อนยายตัวเองจากการทรงสถิตยของพระเจา มิใชพระเจาทรงเสด็จหนี
หางจากมนุษย มนุษยพยายามซอนเรนจากการทรงอยูของพระเจา มนุษยพยายามที่จะปฏิเสธการทรง
พระชนมอยูของพระองค
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มีขบวนการทีส่ าคั
ํ ญอีกประการหนึ่งซึ่งแสดงไวในที่นี้ จงดูแผนภูมิตอไปนี้ซึ่งยกมาจากเรื่อง
ของอาดัมกับเอวา
สงสัยพระเจา :

“จริงรึ ที่พระเจาตรัสหาม” (ปฐมกาล 3.1)

ไมเชื่อฟงพระเจา : ” เธอหยิบ…. และกิน…..”

(ปฐมกาล 3.6)

ปฏิเสธพระเจา : “อาดัมกับภรรยาซอนตัวจากพระพักตรพระเจา (ปฐมกาล 3.1)
การรูส กึ ถึงความดีและความชั่ว ความชอบธรรมของตัวเอง ความกลัว ความอาย และการ
แยกตัวออกหางพระเจา คือ ผลลัพธทันทีของการลมลงในความบาปของมนุษย ผลลัพธอื่นๆมาพรอม
กับการปรับโทษบาป

การพบพระเจา
การพบพระเจาครั้งสําคัญหลังจากที่ลมลงในความบาปแลว พระเจา อาดัม และเอวา มี
สวนรวมในการสนทนา
พระเจา……… “เจาอยูที่ไหน”
คําถามของพระเจามิใชพระองคประสงคที่จะคนใหพบวาอาดัมกับ
เอวากําลังซอนตัวอยูที่ไหน พระเจาทรงสัพพัญูรูแจงทุกสิ่งและทรงรูวาทั้งสองอยูที่ไหน เหตุผลสําหรับ
คําถามของพระองค ก็คือ เพื่อที่จะเรียกความสนใจของเขาใหพุงไปยังจิตวิญญาณ “เจาอยูที่ไหน อาดัม
จิตวิญญาณของเจาอยูไหน เกิดอะไรขึ้นกับเจา”
พระเจายังคงเคนบาปจากมนุษยดวยคําถามเดียวกันแมทุกวันนี้ เราตองจําใหไดถึงสภาพ
ฝายวิญญาณทีแ่ ทจริงของเรา หากปราศจากพระคริสตเราตองยืนดั่งนักโทษประหาร เนื่องจากบาปอยู
ตอหนาพระเจาผูบริสุทธิ์
อาดัม…….. อาดัมตอบวา เขาไดยินพระสุรเสียงของพระเจาก็เกรงกลัว เพราะเขาเปลือยกายอยู ดังนั้น
เขาจึงซอนตัวเองจากพระพักตรพระเจา
พระเจา……คําตรัสตอไปนี้ของพระเจาก็ทรงอยูในรูปคําถาม
“ใครเลาบอกเจาวาเจาเปลือยกาย เจากินผลไมที่เราหามมิใหกินนั้นแลวหรือ”
(ปฐมกาล3.11)
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พระเจาทรงทราบแลววา อาดัมไดกินผลไมนั้นแลว จุดประสงคของคําถามของพระองคก็
เพือ่ เปดโอกาสใหเขาสารภาพบาป
“ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงสัตยซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของ
เราและจะทรงชําระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น” (1 ยอหน 1.9)
อาดัม…….. คําตอบของเขาแสดงชัดวาเขาไมยอมรับความผิด โดยโยนความผิดไปที่เอวา นั่นก็เทากับ
เขาตําหนิวาพระเจาใสความเขา
“หญิงทีพ่ ระองคประทานใหอยูกินกับขาพระองคนั้น สงผลไมนั้นใหขาพระองค
ขาพระองคจึงรับประทาน” (ปฐมกาล 3.12)
พระเจา……แลวพระเจาตรัสถามหญิงนั้นวา “เจาทําอะไรลงไป”
เอวา……… เชนเดียวกับกระบวนการโยนความผิดใหผูอื่นของสามี เธอปฏิเสธไมยอมรับความผิดนั้น
เธอโทษงูที่มาลอลวงใหทําบาป
พระเจา……คําสนทนาทีเ่ หลือเปนของพระเจาผูประกาศการปรับโทษบาป
การปรับโทษบาป
เราไดบนั ทึกใหเห็นชัดถึงผลลัพธทันทีของบาปไวแลว บัดนี้ก็เปนผลลัพธเพิ่มขึ้นตามที่พระ
เจาประกาศคําพิพากษาแกงู ผูชายและผูหญิง
แกงู
1. เปลีย่ นสภาพทางกายภาพ สภาพทางกายทีซ่ าตานใชลอลวงนั้นถูกสาปแชง ซาตาน
หรืองู เดินตรงไดตั้งแตแรกเริ่ม แตคราวนี้มันบิดตัวเลื้อยไปดวยทองไปตามผงคลีดิน
2. ความเปนศัตรูระหวางซาตานกับมนุษย มนุษยและซาตานกลายเปนศัตรูกัน นี่เปนจุด
เริม่ ตนของ “สงครามฝายวิญญาณ” ซาตานดิ้นรนจะเอาวิญญาณของมนุษย สงครามนี้ยึดเยื้อมาจนทุก
วันนี้
สถาบันฮารสเวสไทมนานาชาติเสนอหลักสูตรในหัวขอ “ยุทธศาสตรฝายวิญญาณ” ซึ่งเล็ง
ถึง “สงครามฝายวิญญาณ” รวมทั้งยุทธวิธีเผด็จศึกเพื่อชนะศัตรู
3. การปรับโทษประการที่สามก็คือ พระสัญญาทีใ่ หไวแกคนบาป ถึงแมวาซาตานอาจทํา
ใหสน เทาของมนุษยฟกซํ้าโดยบาปทางฝายวิญญาณ
แตพงศพันธุของหญิงจะทําใหหัวของซาตาน
แหลกไป
นี่เปนพระสัญญาครั้งแรกถึงองคพระผูชวยซึ่งจะเสด็จมาจัดการกับบาปของมนุษยชาติ
พระเจาตรัสวา ถึงแมวา ซาตานจะลอลวงใหมนุษยทําบาป องคพระผูชวยใหรอดจะถูกสงเขามาในโลก
นีผ้ า นทางมนุษยผูหญิงแลวอํานาจของบาปจะถูกทําลายใหพินาศลง
ความเศราของบาปนั้นสืบเนื่องจากการลมลงของผูหญิง แตการไถถอนจะมาจากผูหญิง
โดยการถือกําเนิดของพระเยซูคริสตผูเปนจอมเจานาย
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แกอาดัม
1. สิง่ แวดลอมเปลี่ยนไป สิง่ แวดลอมของโลกเปลี่ยนไป ผืนดินที่ครั้งหนึ่งเคยอุดมสมบูรณ
กลับกลายมีพืชและตนไมที่มีหนามและความแหงแลง
2. หากินดวยความเหนื่อยยาก กอนการละเมิดบาป อาดัมเคยอาศัยบนแผนดินอยางมี
ความสุข บัดนีเ้ ขาจะตองทํางานหนักเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา
3. ความตาย การปรับโทษใหตายตามธรรมชาติแกอาดัม พระเจาตรัสวารางกายของเจา
จะกลับคืนสูพ นื้ ดิน เพราะพระเจาเปนผูที่ “ทรงสรางเขามาจากดิน เขาจึงตองกลับกลายเปนผลคลีดิน”
การตายฝายวิญญาณก็อยูในการปรับโทษบาปดวย พระเจาตรัสวา “ชีวิตที่กระทําบาปจะ
ตองตาย” (เอเซเคียล 18.20) ปราศจากการยกโทษบาป มนุษยจะตายฝายวิญญาณอันเปนการถูกแยก
จากพระเจาตลอดนิรันดรกาล
แกเอวา
ผูห ญิงก็ตองถูกปรับโทษบาปของเธอดวย
1. ความทุกขยากในการคลอดบุตร : คําสาปแชงและความทุกขทรมานตกแกผูหญิงตั้ง
แตแรกตั้งครรภจนถึงการคลอดบุตร
2. ความเปนรอง : เอวาจะตองถูกสามีปกครอง (เราจะศึกษามากขึ้นถึงความเปนไปไดที่ผู
หญิงตองยอมจํานนตอสิ่งที่นับวาเปนความจริงจากการศึกษาหลักสูตรประเภทจดหมายฝากตางๆ
การปรับโทษพรอมกันทั้งอาดัมกับเอวา
พระเจาขับไลอาดัมและเอวาออกจากสวนเอเดน เขาทั้งสองตองยายที่อยูจากสิ่งแวดลอม
ทีส่ วยงาม ไปอยูใ นโลกที่เต็มดวยความทุกขยาก ความเจ็บปวด เสี้ยนหนาม และความตาย

พระสัญญาเรื่อง พระคริสต
จุดสวางจุดเดียวทีม่ ีอยูในปฐมกาลบทที่ 3 ทั้งหมดก็คือ พระสัญญาถึงพระผูไถซึ่งกําลังจะ
มาเกิด ผูท รงสามารถบดขยี้อํานาจของซาตาน (ปฐมกาล 3.15)
บันทึกนีแ้ สดงถึงวิธีและสิ่งที่พระเยซูคริสตทรงทําใหบรรลุความสําเร็จ
บาปนํามาซึ่ง…..
ความเจ็บปวดทุกขทรมาน
ความเปนทาส
หนามแหลมคม

บรรลุความสําเร็จตามพระสัญญาโดยองคพระเยซูคริสต
พระเยซูเขามาในโลกเพื่อรับความทุกขยาก เจ็บปวดเพื่อเปน
เครือ่ งบูชาไถบาปแทนเรา (อิสยาห 53.11)
พระองคทรงถือกําเนิดใตธรรมบัญญัติเพื่อไถเราผูอยูใตธรรมบัญญัติ
(กาลาเทีย 4.4)
พระองคถกู สวมพระเศียรดวยมงกุฎหนาม (มัทธิว 27.29)
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ความเหนื่อยยากตรากตรํา
พระเยซูหลัง่ เหงื่อออกมาเปนเลือดหยดใหญๆเพื่อเรา (ลูกา 22.44)
ความเศราโศกเสียใจ
แนนอน พระองคไดแบกความเจ็บไขของเราไปแลว (อิสยาห 53.4-5)
ความตาย
พระองคนําชีวิตนิรันดรมาให (ยอหน 3.16)
พระเยซูคริสตรบั การปรับโทษบาปทุกอยางไปแลว ผานทางพระองค ชีวิต ความตาย และ
การเปนขึน้ มาจากความตาย ทําใหศีรษะ(อํานาจ) ของซาตานแหลกพินาศไปแลว

การเริ่มตนและอวสาน
ในสองบทแรก เราไดศึกษาเหตุการณซึ่งเกิดขึ้นตั้งแตเริ่มตนที่เกี่ยวพันกับเรื่องของผูหญิง
หนังสือวิวรณบนั ทึกความแตกตางที่นาตื่นเตนระหวางปฐมและอวสาน จงอานวิวรณบทที่
21และ22ซึ่งบรรยายยุคสุดทายและสวรรคใหมตลอดจนโลกใหมที่พระเจาไดออกแบบไวใหแกประชากร
ของพระองค
จงสํารวจดูขอแตกตางที่เปนผลจากการปรับโทษของมนุษยซึ่งถูกกําจัดออกไปเสีย
ปฐมกาล

วิวรณ

สวรรคปด 3.23
หมดสภาพการครอบครองเพราะบาป 3.24
ถูกหามเขาใกลตนไมแหงชีวิต
3.24
เริม่ ตนของความโศกเศราและความตาย 3.16-19
ทําใหสวนมีมลทิน 3.5-7
มนุษยสูญเสียการครอบครอง 3.19
ความชั่วรายมีชัยชนะ 3.13
การดําเนินระหวางพระเจากับมนุษยถูกขัดขวาง 3.8-10

สวรรคเปด 21.25
เขาครอบครองอีกดวยพระกรุณา 21.24
อนุญาตใหเขาใกลได 22.14
จบสิน้ การโศกเศราและความตาย 21.4
ปราศจากความดางพรอย บริสุทธิ์ 21.27
ไดรับการสถาปนาใหม 22.5
ชัยชนะเปนของความดีงาม 20.10
สัมพันธภาพกลับคืนดี 21.3

ถึงแมวา ผูห ญิงจะลมลงในความบาปและเสียใจอยูพักใหญในประวัติศาสตร แตอนาคตตอ
มาของผูห ญิงและมวลมนุษยทั้งหมดก็เปนสวนหนึ่งแหงความชื่นชมยินดีผานทางองคพระเยซูคริสต
สุดทาย พระเจาทรงมีชัยเหนือซาตาน
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ชื่อ……………………………………

สตรี – แงมุมและบทบาทในพระคัมภีร

บททดสอบดวยตนเอง บทที่ 2
1. พระคัมภีรขอไหนซึ่งอางอิงพระสัญญาขอแรกที่จะประทานองคพระผูชวยใหรอด
……………………………………………………………………………………………………….
2. จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. เขียน ถ หนาขอความที่ถูกตอง เขียน ผ หนาขอความที่ผิด
a….… เอวายกพระวจนะพระเจามาตอบซาตานอยางผิดพลาด
b………อาดัมตําหนิงูเรื่องบาปของเธอ
c………เอวาโทษอาดัมเรื่องบาปของเธอ
d………เอวาพยายามทําใหการปรับโทษเรื่องบาปซึ่งพระเจาหามไวใหดูเปนสิ่งเล็กนอย
e………วงจรของการทดลองและบาปสามารถทําลายไดไมวาที่จุดใดโดยสิทธิอํานาจของพระ
เยซู
4. จงอานรายการปรับโทษบาปจากขางลางนี้ จงเขียน
ซ - ถาเปนการลงโทษแก งู
ช - ถาเปนการลงโทษแก ผูชาย
ญ - ถาเปนการลงโทษแก ผูหญิง
ชญ - ถาเปนการลงโทษแก ชายและหญิง
a …….ตายฝายวิญญาณ
b ……. รูดีและชั่ว
c ……. กลัวและอาย
d ……. มันจะถูกขยี้ใหแหลกที่หัว
e ……. ใชแรงงานจนเหนื่อยเพลีย
f ……. ทุกขทรมานในการคลอดบุตร
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เพื่อศึกษาดวยตนเองตอไป
หนังสือวิวรณเผยความแตกตางของปฐมกาลเพิ่มเติมไวถึงสามประการ ลวนเกี่ยวพันกันกับ
การปรับโทษที่ไดจําแนกหัวขอไวเบื้องตนแลว
เพือ่ ศึกษาตอถึงความแตกตางระหวางการเริ่มตนและการสิ้นยุคของโลก ใชแผนภูมิตอไปนี้
ในการศึกษาวิวรณ 20-22
เริ่มตน

อวสาน

ปฐมกาล 1-3
จงบังเกิดมีแสงสวาง 1.3-5
นําเรี
้ ยกวาทะเล 1.10
ตนไมแหงชีวิต หามเขา 2.8-9
แมนาไหลออกจากสวนเอเดน
ํ้
2.10
ตนไมที่กินแลวตาย 2.17
ตองถูกสาปตลอดชีวิต 3.17
ความทุกขลําบาก 3.17
ทางเขาสูตนไมแหงชีวิตถูกปด 3.24
พนจากพระพักตรพระเจา 3.8
สถาปนาความตาย 2.17
ซาตานหลอกลวง 3.4-6
ซาตานเที่ยวกอความชั่ว 3.4-6
ความเศราโศกเสียใจ 3.17
อํานาจการทรงสรางของพระเจา 3.17
ปฐมกาล 1.1

วิวรณ 20-22
ไมจาเป
ํ นตองมีแสง 21.33, 22.5
ไมมีทะเลอีกเลย 21.1
ตนไมแหงชีวิต เขาใกลได 22.2
มีแมนํ้าแหงชีวิต 22.1
ตนไมที่ใหชีวิต 22.2
พนคําสาปแลว 22.3
ไมมคี วามทุกขยากอีกเลย 21.4
ประตูเปด 21.25
อยูก ับพระเจานิรันดรกาล 20.12
ความตายหมดสิ้น 21.14
ซาตานหลอกลวงไมได
20.3
ซาตานถูกผูกมัด 20.3
ไมมีความเศราอีกตอไป 21.4
อํานาจการทําลายของพระองค 21.4
อวสาน 21.6
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สตรี – แงมุมและบทบาทในพระคัมภีร

คําตอบบททดสอบตนเอง บทที่ 2
1. ปฐมกาล 3.15
2. เราจะใหเจากับหญิงนี้เปนศัตรูกัน ทั้งพงศพันธุของเจาและพงศพันธุของเขาดวย พงศพันธุของ
หญิงจะทําใหหวั ของเจาแหลกและเจาจะทําใหสนเทาของเขาฟกซํ้า ปฐมกาล 3.15
3. a.
b.
c.
d.
e.

ถ
ผ
ผ
ถ
ถ

4. a.
b.
c.
d.
e.
f.

ชญ
ชญ
ชญ
ซ
ช
ญ

หนา
หนา
หนา
หนา
หนา

12
16-17
16-17
12
14

ปฐมกาล
ปฐมกาล
ปฐมกาล
ปฐมกาล
ปฐมกาล
ปฐมกาล

3.3
3.7
3.15
3.15
3.17
3.16
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