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ตราบใดท่ีคุณไมนําเร่ืองเหลาน้ีไปจําหนาย



โนอารเปนผูชายคนเดียวท่ีนมัสการ

พระเจา คนอ่ืนๆไมเช่ือฟงพระเจา 

วันหน่ึง พระเจาพูดบางอยางอยางนา

ตกใจกับโนอาร “พระเจาจะทําลาย

โลกน้ี” “มีครอบครัวของโนอารเทาน้ัน

จะรอด”



พระเจาไดเตือนโนอารวานํ้าจะทวมโลกน้ีท่ัวท้ังแผนดิน 

พระเจาสั่งโนอาร “จงตอเรือ ทําใหมีขนาดใหญพอสําหรับ

ครอบครัวของเจา และสัตวท้ังหลาย 

พระเจาไดใหรูปแบบเรือท่ีแนนอนกับโนอาร 

ตอนน้ีโนอารยุงกับการตอเรือ



คนสวนใหญลอเลยีน

เร่ืองโนอารตอเรือ 

แตเขาไมสนใจ ยังตอเรือตอไป

โนอารเลาเร่ืองพระเจาใหผูคน

ฟงแตไมมีใครสนใจ



โนอารมีความเช่ือท่ียิ่งใหญมาก 

เขาเช่ือฟงพระเจายังคงตอเรือ

ถึงแมวาฝนไมเคยตกเลย

ไมนานเรือก็พรอมท่ีจะบรรจุ 

สิ่งตางๆ



พระเจาเลือกสัตวเจ็ดชนิด เปนคูๆเขาไปในเรือ นกชนิดใหญ และเล็ก 

สัตวเลื้อยคลานขนาดเล็ก และ สูงกําลังเดินเขาไปในเรือ



บางคร้ังผูคนก็ตะโกนใสโนอารเพราะวาเขา

นําสัตวเขาไปในเรือ ผูคนยังคงทําบาป 

และตอตานพระเจาตอไปเขาไม

ขอโนอารเขาไปในเรือ



ในท่ีสุดสัตวเลี้อยคลานและนกท้ังหมด

ก็เขาไปในเรือเรียบรอย 

พระเจาไดบอกกับ

โนอารวา

“จงเขาไปในเรือ

ท้ังเจาและครอบครัว”

โนอาร ภรรยาของเขา

ลูกชายสามคนและภรรยา

ของพวกเขาก็เขาไปในเรือ

หลังจากน้ันพระเจาก็ปดประตู



หลังจากน้ันฝนก็ตก 

ฝนหาใหญทวมท่ัวท้ังแผนดิน 

สี่สิบวัน สี่สิบ คืน



นํ้าทวมไปท่ัวท้ังเมืองและหมูบาน 

เมื่อฝนหยุดตก นํ้าก็ทวมท้ังภูเขา 

ทุกสิ่งทุกอยาง สิ่งมีชีวิตก็ตาย



เน่ืองจากนํ้าทวมเรือจนถึงดานบนสุด 

ภายในเรือก็มืดบางคร้ังก็สะเทือน 

บางคร้ังก็นากลัว 

แตเรือก็เปนท่ีกําบังของ

โนอารเวลานํ้าทวม



หลังจากนํ้าทวมไดหาเดือน พระเจาไดสงลมพัด

เหนือแผนดิน. เรือก็เลนอยางชาๆและไดไปคางอยู

บนเทือกเขาอารารัต.โนอารไดอาศัยอยูในเรืออีก 

สี่สิบวัน นํ้าก็ไดลดลงเร่ือยๆ



โนอารก็เปดหนาตางท่ีทําไวในเรือ และสงนกกาเหวา และนกพิราบ

ออกไปออกไปนอกเรือ แตนกพิราญไมพบท่ี ท่ีจะจับอาศัยอยู เพราะนํ้า

ยังทวมแผนดินอยู จึงบินกลับมาหาโนอาร



หลังจากน้ัน หน่ึงอาทิตย โออารก็

สง นกพิราบออกไปอีกคร้ัง 

นกพิราบก็กลับมาพรอมกับคาบ

ใบมะกอกเทศเขียวสด. หลังจาก

น้ันหน่ึงอาทิตยโออารรูวานํ้าลด

จากแผนดินแลวเพราะวา

นกพิราบท่ีปลอยออกไปไม

กลับคืนมา



พระเจาบอกโนอารจงออกไปจากเรือเถิด ท้ังโนอาร 

และครอบครัวและพาสรรพสัตวไปดวย



โนอารรูสึกดีใจมากท่ี

ไดออกมาจากเรือ เขา

ไดสรางแทนบูชาพระเจา

และนมัสการพระเจา

ท่ีไดชวยเขาและ

ครอบครัวจากนํ้าทวม

คร้ังใหญ



พระเจาไดตั้งพันธสัญญา

กับโนอาร วา 

พระเจาจะไมทําลายบร

รดามนุษยและสัตวโดย

ใหนํ้าทวมอีก. 

พระเจาไดตั้งเคร่ืองหมาย

แหงพันธสัญญา คือ รุง 

เปนพันธสัญญาวานํ้า

จะไมทวมโลก



โนอารและครอบครัวของ

เขาไดเร่ิมตนสราง

รากฐานหลังจากนํ้าทวม.ในสมัยน้ันลูกหลาน

ของเขา ไดเปนเช้ือสายของคนท่ัวท้ัง

แผนดิน.ทุกเช้ือชาติในโลกน้ีมา

จากโนอารและลูกของเขา



โนอารและนํ้าทวมโลก

เร่ืองราวหน่ึงเร่ืองจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

ปฐมการ 6-10

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ท้ังใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



ตอนจบ



เร่ืองราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกับพระเจาท่ีแสนดี พระเจาผูซึ่งสรางเรา และพระเจา

ตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําสิ่งไมดีมากมาย ซึ่งพระองคเรียกสิ่งไมดีน้ันวา ความบาป ผลของความบาป

คือ ความตาย, แตพระเจารักเราอยางมาก พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ช่ือวา 

พระเยซู เพื่อมาตายบนไมกางเขน เพื่อมารับผลบาปแทนเราทุกคน หลังจากท่ีพระเยซู ตายแลวก็ 

กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเช่ือในพระเยซูดวยใจ และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปาก

เพื่อขอการยกโทษบาปท่ีไดทํามาท้ังหมด พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถติ

อยูในตัวเรา และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป

ถาเราเช่ือในความจริงน้ี ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปน้ี

พระเยซูท่ีรัก ผม/ดิฉัน เช่ือวา พระเยซูเปนพระเจา และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกน้ีเพื่อมมาตาย

แทนบาปของ ผม/ดิฉัน และตอนน้ีพระองคก็ยังมีชีวิตอยู ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต ของ ผม/

ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปท้ังหมดของ ผม/ดิฉัน เพื่อพี่วาจะไดมีชีวิตใหตอนน้ี และวัน

หน่ึง ผม/ดิฉัน จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ท่ีจะเช่ือฟง พระองค 

และดําเนินชีวิตและเปนลกูของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
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