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The Results of Sin 
When Adam and Eve ate the fruit from the Tree of the 
Knowledge of Good and Evil, their spirits died.  They could 
no longer walk and talk with God.  Their relationship with G
was broken.  Their bodies did not die immediately, but they 
began to die.  God had to punish Adam and Eve for 
disobeying Him.  God made Adam and Eve leave the 
beautiful garden.  Then Adam had to work very hard to grow 
food for his family.  He had to fight weeds and bugs.  When 

Eve had babies, she had a lot of pain.  Adam and Eve had two sons – Cain and Abel.  
Cain got angry at Abel and killed him.  The world was not perfect anymore.  Now there 
was pain, suffering, death, killing, sin.  People hurt each other.  Animals and people 
became enemies.  Sometimes animals hurt or killed people and sometimes people hurt 
or killed animals.  These are the terrible results of the sin of our ancestors, Adam and 
Eve. 

od 

 
แวน อาดัม แอนด อีv เอท the ฟรูท ฟรอม the ทรี ออv the นอแลจ ออv กูด แอนด อีvอิล แthร ซพิริทซ ไดยด.   
เth คุด โน ลองเกอร วอค  แอนด ทอค วtิh กอด.  แthร รีเลshอันshอิพ วtิh กอด วัซ โบรแคน.  แthร บอดีซ ดิด 
นอท ไดย อิมมีเดียทลี บัท เth บีแกน ท ูไดย.  กอด แฮด ทู พนัsิh อาดัม แอนด อีv ฟอร ดิซโอเบยงิ ฮิม.  กอด 
เมด อาดัม แอนด อีv ลีv the บูทฟิล กอรแดน.  แthน อาดัม แฮด ท ูเวริค แvรี ฮารด ทู โกรว ฟูด ฟอร ฮิซ  
แฟมาลี.  ฮี แฮด ทู ไฟท วีดซ แอนด บกัซ.  แวน อีv แฮด เบบีซ shอี แฮด อะ ลอด ออv เพน.  อาดัม แอนด อีv 
แฮด ทู ซนัซ เคน แอนด เอบัล.  เคน กอท แองกรี แอท เอบัล แอนด คิลด ฮิม.  The เวิรลด วัซ นอท เพอรแฟคท 
แอนนีมอร.  นาว แthร วัซ เพน ซัฟเฟอริง แดth คิลลิง ซนิ.  พีพัล เฮิรท อีช ออเthอร.  แอนนมิัลซ 
แอนด พพีัล บเีคม แอนนิมีซ.  ซัมไทยมซ แอนนิมัลซ เฮิรท ออร คิลด พพีัล แอนด  
ซัมไทยมซ พพีลั เฮิรท ออร คิลด แอนนิมัลซ.  Thอีซ อาร the แทริบัล รีซัลทซ ออv the 
ซิน ออv เอาร แอนแซซทอรซ อาดัม แอนด อีv. 
 
เมื่ออาดัมและเอวากินผลไมจากตนไมแหงความสํานึกในความดีและความช่ัววิญญาณของเขาจึงตองตาย  เขา
เดินและพูดคุยกับพระเจาตอไปไมได ความสัมพนัธระหวางเขากับพระเจาถกูแยกจากกนั รางกายของเขาไม
ตายในทันใดนั้นแตเร่ิมเส่ือมสภาพลง พระเจาตองลงโทษอาดัมและเอวาเพราะวาเขาไมเชื่อฟงพระองค พระเจา
ทรงไลอาดัมและเอวาออกจากสวนที่สวยงาม อาดัมตองทํางานหนักเพือ่จะมีอาหารพอสําหรับครอบครัว อาดัม
ตองตอสูกับวชัพืชและแมลงตาง ๆ เมื่อเอวาคลอดลูกเขามีความเจ็บปวดมาก อาดัมกับเอวามีลูกชายสองคน 
คาอินและอาเบล คาอินโกรธอาเบลจนฆาเขา โลกนี้ไมสมบูรณเหมือนเดิม ตอนนี้มีความเจบ็ปวด ความทุกข 
ความตาย การฆากัน ความผิดบาป มนุษยทํารายกนัและกัน สัตยและมนุษยกลายเปนศัตรูกัน บางทีสัตวทาํ
รายหรือฆาคน บางทีคนทํารายหรือฆาสัตว นี่คือผลกระทบที่แยลงเกิดจากความผิดบาปของบรรพบุรุษของเรา
คืออาดัมกับเอวา 
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When – เมื่อ 
Ate – กิน 
Fruit – ผลไม  
Spirits – วิญญาณ 
Tree of the Knowledge of Good and Evil – 
ตนไมแหงความสํานกึในความดีและความช่ัว 
Die/Died – ตาย 
They could no longer walk and talk with God –  
     เขาเดินและพูดคุยกับพระเจาตอไปไมได 
Relationship – ความสัมพันธ 
Broken – แยก, แตก, หัก 
Bodies – รางกาย 
Immediately – ทันใดนั้น 
Began – เร่ิม 
Punish – ลงโทษ 
Disobeying – ไมเชื่อฟง 
Leave – ออกจาก 
Beautiful garden – สวนสวยงาม 
Work very hard – 

Grow food – ปลูกพืชพัก 
Family – ครอบครัว 
Fight weeds and bugs – ตอสูกับวัชพืชและ
แมลงตาง ๆ 
Babies – ทารก 
Pain – ความเจ็บปวด 
Sons – ลูกชาย 
Angry – โกรธ 
The world was not perfect anymore – โลก
นี้ไมสมบูรณเหมือนเดิม 
Pain, suffering, death, killing, sin – ความ
เจ็บปวด ความทุกข ความตาย การฆากัน 
ความผิดบาป 
Hurt each other – ทาํรายซ่ึงกนัและกนั 
Animals – สัตว 
People – มนษุย 
Enemies – ศัตรู 
Sometimes – บางท ี
Terrible results – ผลกระทบที่แยลง 
Ancestors – บรรพบุรุทาํงานหนักมาก 

 
1.  What happened when Adam and Eve ate the fruit of the Tree of the Knowledge of 
Good and Evil?   
 
___________________________________________________________________ 
 
2. Did their bodies die immediately?  _____________________________________ 
 
3.  What happened to Adam?  ___________________________________________ 
 
4. What happened to Eve?  ____________________________________________ 
 
5. What did Cain do to Abel?  ___________________________________________ 
 
6. What was the world like now? _________________________________________ 
 

 


