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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย



หลังจากน้ําทวมโลกหลายสิบป,

ผูคนบนโลกก็ไดวางแผน



พวกเขาพูดวา “มาเถิด

ใหเราสรางเมืองที่มีหอสูงข้ึนถึงฟา” 

“เพื่อเราจะไมตองกระจายไปทั่วทั้งโลก

และเราจะไดพูดภาษาเดียวกัน”



พระเจาตองการใหพวกเขา 

อยูอาศัยกระจัดกระจายออกไปทั่วทั้งโลก

พระองคจึงไดทําการอัศจรรย ทันใดนั้น 



กลุมคนเหลานั้นก็พูดภาษา แตกตางออกไป.

พระเจาไดใหภาษาใหมแกพวกเขา



สําหรับกลุมคนที่พูดภาษาเหมือนกันก็ไดยายไปอยูดวยกัน.

ผูคนก็หวาดระแวง 



จนกลายเปนความกลัวตอกลุมคนที่พวกเขาไมเขาใจภาษา

ดวยเหตุนี้พระเจาทําใหผูคนกระจัดกระจายไปทั่วแผนดิน.



เมืองที่พวกเขาไดละทิ้งไว ถูกเรียกวา บาเบล ซ่ึงหมายถึง 

ความวุนวาย



หลายปตอมา, 

ในแผนดินมีเมือง 

ที่เรียกวา 

เมืองเออร 

ของชาวเคลเดีย, ...



... พระเจาไดตรัสสั่งชายคนหนึ่งชื่อ อับราม วา 

“จงออกจากเมืองนี้ ไปยังแผนดินที่เราจะบอกใหเจารู”



อับรามก็ไดเชื่อฟงพระเจา. พระองคก็นําเขาไปสูดินแดน 

คานาอัน. ภรรยาของเขา ซารายกับ 

โลทหลานชายไปกับเขาดวย



ที่ดินแดนคานาอัน,ทั้งอับรามและโลท 

ก็กลายเปนคนร่ํารวย. พวกเขามีฝูงสัตวใหญ 

ที่ดินกวางขวางก็ไมพอเลี้ยงสัตวเหลานั้น 



คนเลี้ยงสัตวของโลท กับคนเลี้ยงสัตวของอับรามก็วิวาท

กัน. อับรามจึงพูดกับโลทวา 

“เราอยาทะเลาะวิวาทกันเลย 

จงแยกออกไปจากเราเถิด โลท 

เจาเลือกแผนดินที่เจาตองการกอน”



โลทไดเลือกแผนดินที่อุดมไปดวยหญาเขียวขจี

ลอมรอบเมือง และหมูบาน 

ซ่ึงทําเลดีมาก แต 



เมืองทั้งหลายในแผนดินนั้นเต็มไปดวยความบาปชั่ว



เม่ือโลทไดแยกจากไปแลว 

พระเจาไดตรัสแกอับรามวา 

“เราจะยกแผนดินคานาอันใหแกเจา

และลูกหลานของเจาตลอดไป” ...



... อับรามและซารายไมมีบุตร

พระเจาจะรักษาพระสัญญาอันย่ิงใหญ

ของพระองคไดอยางไร?



พระเจาสงทูตสวรรค 

สามองคมาหาอับรามและซาราย



ทูตสวรรคพูดกับ เขาทั้งสองวา

“เจาจะตั้งครรภเร็วๆนี้” ซารายก็หัวเราะ 

นางไมเชื่อขอความเหลานั้น นางอายุแกถึง



เกาสิบ ปแลวพระเจาตรัสกับอับรามวาตอไปนี้เจาจะมีชื่อ

ใหม คือ อับราฮัม บิดาผูเปนที่ยกยอง สวน 

ซารายก็จะเปน ซาราห หมายความวา เจาหญิง



พระเจาตรัสกับอับราฮัมวา 

พระองคจะทําลาย 

เมืองชั่วชาสองแหง 

คือ โสโดม และโกโมราห. 

หลานชายของอับราฮัม

โลทและครอบครัวของเขา

อาศัยอยูในเมืองโกโมราห



โลทเชื่อฟงคําเตือนของพระเจาแตบุตรเขยของเขาปฏิเสธ

ที่จะยายออกจากเมืองโสโดม 

นาเศราสลดใจ 

เขาเหลานั้นไมเชื่อฟง

คําเตือนของพระเจา



มีเพียงโลท และบุตรสาวของเขา 

สองคน ที่รอดปลอดภัย 

ไฟและกํามะถันตกลงมาที่เมืองชั่วรายทั่งสองเมืองนั้น



อยางเศราใจ 

ภรรยาของโลทไมเชื่อฟง

คําเตือนของพระเจาขณะที่นางกํา

ลังว่ิงหนี 



นางไดหันกลับไปดูขางหลัง 

นางจึงกลายเปน 

เสาเกลือไฟ



พระเจาทรงกระทํา

ตามพระสัญญาที่

พระองคไดสัญญาไว

กับอับราฮัม 

และซาราหเขาทั้ง

สองมีบุตรเม่ือแกชรา

มากแลวอับราฮัมและ

ซาราหตางก็ชื่นชมยินดี

เม่ือ อิสอัค 

ไดกําเนิด



อับราฮัมก็ไดนึกถึง 

พระสัญญาของพระเจา

ที่ไดสัญญาวาจะใหแผนดิน 

คานาอัน 

แกเขาและลูกหลานตลอดไป



พระเจาก็ไดทําตามพ

ระสัญญาของพระองค.

พระเจาทรงสัตยซ่ือ



พระสัญญาของพระเจาตออับราฮัม

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

ปฐมกาล 11-21

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



ตอนจบ



เรื่องราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกบัพระเจาที่แสนดี 

พระเจาผูซ่ึงสรางเรา และพระเจาตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําสิ่งไมดีมากมาย ซ่ึงพระองคเรียกสิ่งไมดีนั้นวา 

ความบาป ผลของความบาปคือ ความตาย, 

แตพระเจารักเราอยางมาก 

พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ชื่อวา พระเยซู 

เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน

หลังจากที่พระเยซู 

ตายแลวก็ กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเชื่อในพระเยซูดวยใจ 

และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปากเพ่ือขอการยกโทษบาปทีไ่ด

ทํามาทั้งหมด 

พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิตอยูในตัวเรา 

และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป



ถาเราเชื่อในความจริงนี้ ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปนี้

พระเยซูทีร่ัก ผม/ดิฉัน เชื่อวา พระเยซูเปนพระเจา 

และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกนี้เพ่ือมมาตายแทนบาปของ 

ผม/ดิฉัน และตอนนี้พระองคก็ยังมีชีวิตอยู 

ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต 

ของ ผม/ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปทั้งหมดของ 

ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนนี้ และวันหนึ่ง ผม/ดิฉัน 

จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ที่จะเชื่อฟง 

พระองค และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
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