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ตราบใดที่คุณไมนาํเรื่องเหลานี้ไปจาํหนาย



โนอารเปนผูชายคนเดียวที่

นมัสการพระเจา 

คนอ่ืนๆไมเชื่อฟงพระเจา 

วันหนึ่ง ...



... พระเจาพูดบางอยางอยา

งนาตกใจกับโนอาร

“พระเจาจะทําลายโลกนี้” 

“มีครอบครัวของโนอารเทานั้น

จะรอด”



พระเจาไดเตือนโนอารวาน้ําจะทวมโลกนี้ทั่วทั้ง

แผนดิน พระเจาสั่งโนอาร “จงตอเรือ 

ทําใหมีขนาดใหญพอสําหรับ



ครอบครัวของเจา และสัตวทั้งหลาย 

พระเจาไดใหรูปแบบเรือที่แนนอนกับโนอาร 

ตอนนี้โนอารยุงกับการตอเรือ



คนสวนใหญลอเลียน

เรื่องโนอารตอเรือ 

แตเขาไมสนใจ 

ยังตอเรือตอไป

โนอารเลาเรื่อ

งพระเจาใหผูคน

ฟงแตไมมีใครสนใจ



โนอารมีความเชื่อที่ย่ิงใหญ

มาก เขาเชื่อฟงพระเจา

ยังคงตอเรือถึงแมวาฝนไม

เคยตกเลย ไมนานเรือก็

พรอมที่จะบรรจุ 

สิ่งตางๆ



พระเจาเลือกสัตวเจ็ดชนิด เปนคูๆเขาไปในเรือ นกชนิด

ใหญ และเล็ก สัตวเลื้อยคลานขนาดเล็ก และ สูงกําลังเดิน

เขาไปในเรือ



บางครั้งผูคนก็ตะโกนใสโนอารเพราะวาเขา

นําสัตวเขาไปในเรือ ผูคนยังคงทําบาป 

และตอตานพระเจาตอไปเขาไม

ขอโนอารเขาไปในเรือ



ในที่สุดสัตวเลี้อยคลานและนกทั้งหมด

ก็เขาไปในเรื

อเรียบรอย 

พระเจาไดบอกกับ

โนอารวา “จงเขาไปในเรือ

ทั้งเจาและครอบครัว”



โนอาร

ภรรยาของเขา

ลูกชายสามคนและภรรยา

ของพวกเขาก็เขาไปในเรือ

หลังจากนั้นพระเจาก็ปดประตู



หลังจากนั้นฝนก็ตก 

ฝนหาใหญทวมทั่วทั้งแผนดิน 

สี่สิบวัน สี่สิบ คืน



น้ําทวมไปทั่วทั้งเมืองและหมูบาน

เม่ือฝนหยุดตก น้ําก็ทวมทั้งภูเขา

ทุกสิ่งทุกอยาง สิ่งมีชีวิตก็ตาย



เนื่องจากน้ําทวมเ

รือจนถึงดานบนสุด 

ภายในเรือก็มืดบางครั้งก็

สะเทือน บางครั้งก็นากลัว 

แตเรือก็เปนที่กําบังของ

โนอารเวลาน้ําทวม



หลังจากน้ําทวมไดหาเดือน พระเจาไดสง

ลมพัดเหนือแผนดิน.



เรือก็เลนอยางชาๆและไดไปคางอยูบน

เทือกเขาอารารัต.โนอารไดอาศัยอยูใน

เรืออีก สี่สิบวัน น้ําก็ไดลดลงเรื่อยๆ



โนอารก็เปดหนาตางที่ทําไวในเรือ และสงนกกาเหวา และ

นกพิราบออกไปออกไปนอกเรือ แตนกพิราญไมพบที่ ที่จะ

จับอาศัยอยู เพราะน้ํายังทวมแผนดินอยู จึงบินกลับมาหา

โนอาร



หลังจากนั้น หนึ่งอาทิตย 

โออารก็สง นกพิราบ

ออกไปอีกครั้ง นกพิราบก็

กลับมาพรอมกับคาบใบ

มะกอกเทศเขียวสด. 



หลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย

โออารรูวาน้ําลดจาก

แผนดินแลวเพราะวา

นกพิราบที่ปลอยออกไป

ไมกลับคืนมา



พระเจาบอกโนอารจงออกไปจากเรือเถิด 

ทั้งโนอาร และครอบครัวและพาสรรพสัตว

ไปดวย



โนอารรูสึกดีใจมากที่ไดออกมาจากเรือ เขาไดสรางแทน

บูชาพระเจาและนมัสการพระเ จาที่ไดชวยเขาและ
ครอบครัวจากน้ํา

ทวมครั้งใหญ



พระเจาไดตั้งพัน

ธสัญญากับโนอาร 

วา พระเจาจะไมทําลา

ยบรรดามนุษยและสัตวโดย

ใหน้ําทวมอีก.



พระเจาไดตั้งเค

รื่องหมายแหงพัน

ธสัญญา คือ รุง 

เปนพันธสัญญาวาน้ํา

จะไมทวมโลก



โนอารและครอบค

รัวของเขาไดเริ่มตนสราง

รากฐานหลังจากน้ําทวม.ในสมัยนั้น

ลูกหลานของเขา



ไดเปนเชื้อสายของคนทั่วทั้ง

แผนดิน.ทุกเชื้อชาติในโลกนี้มา

จากโนอารและลูกของเขา



โนอารและน้ําทวมโลก

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

ปฐมการ 6-10

“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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