
พระคัมภีร์ หรือ พระวจนะของพระเจ้า เป็นหนังสือที่เป็นรากฐานแห่งความเชื่อของคริสเตียนหนังสือ

เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเล่มอื่นๆอย่างมากพระคัมภีร์ทั้งเล่มประกอบด้วยหนังสือเล่มเล็กๆ 66 เล่ม 

ซึ่งถูกเขียนโดยผู้เขียนประมาณ 40 คน โดยทุกคนมาจากทวีปเอเชีย คนเหล่านี้มีอาชีพที่แตกต่างกัน 

เช่น กษัตริย์ คนเก็บภาษี ชาวประมง หมอ ชาวนา ผู้รับใช้ นักกฏหมาย ฯลฯ  ชายเหล่านี้เขียน 

พระคัมภีร์โดยใช้เวลาประมาณ 1500 ปี คนเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่รู ้จักกันและมีชีวิตอยู่ต่างสมัย

และต่างสถานที่ กระนั้น เมื่อหนังสือต่างๆเหล่านี้ถูกนำมารวมกันในตอนท้ายที่สุดพระคัมภีร์ก็มี

ความหมายเดียวและเล่าเรื่องราวเดียวกัน สิ่งนี้เกิดขึ้นได้เป็นเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า

ได้ทรงดลใจชายเหล่านี ้ให้เขียนเรื ่องราวแต่ละส่วน ดังนั ้น พระคัมภีร์จึงเป็นหนังสือโบราณ

เล่มหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างสุดๆใน สมัยนี้ พระคัมภีร์เป็นหนังสือเล่มแรกที่ได้รับการตีพิมพ์โดย 

ใช้แท่นพิมพ์และได้ถูกแปลเป็นหลายภาษา

พระคัมภีร ์ถ ูกแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆ คือ พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ 

พันธสัญญาเดิมประกอบด้วยหนังสือ 39 เล่ม ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 927 บท เดิมทีพันธสัญญาเดิมถูก 

เขียนเป็นภาษาฮีบรูซึ่งมีลักษณะประมาณนี้:

 

בראׁשית ברא אלהים את הׁשמים ואת הארץ

พันธสัญญาเดิมที่เรากำลังพูดถึงนี้ยังคงเป็นพระคัมภีร์อันบริสุทธิ์ของพวกยิวจวบจนถึงทุกวันนี้อยู่

ส่วนพันธสัญญาใหม่ประกอบด้วยหนังสือ 27 เล่มและมี 260 บท เหล่าผู้เขียนของส่วนนี้ของ 

พระคัมภีร์ใช้ภาษากรีกในการเขียนซึ่งมีลักษณะประมาณนี้: 

εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος

พระคัมภีร์มีบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของโลก  แถมยังบอกล่วงหน้าถึงจุดจบของ

โลกนี้ด้วย พระคัมภีร์เล่าถึงกำเนิดของ|มนุษยชาติต้นเหตุแห่ง ความบาป และพูดถึงสวรรค์และนรก

หนังสือที่ท่านถืออยู่นี้จะช่วยให้ท่านเห็นภาพเรื่องราวมากมายตามที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้

สิ่งที่พิสูจน์ว่าพระคัมภีร์เป็นหนังสือเหนือธรรมชาติอย่างแน่นอนก็คือ พระคัมภีร์ได้พยากรณ์ 

ซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงอนาคตและคำพยากรณ์เหล่านั้นก็เป็นจริงเสมอ

พระคัมภีร์มีคำตอบที่ถูกต้องสำหรับคำถามที่สำคัญๆของท่าน ยกตัวอย่างเช่น

เราเกิดมาทำไม ทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่

ทำไมหลังจากที่เราเกิดมาในโลกนี้แล้วเราถึงต้องตาย

หลังจากตายไปแล้ว วิญญาณเราจะไปไหน

หลังจากตายไปแล้ว เราจะกลับมาเกิดใหม่ไหม

พวกภูติผีแตกต่างจากวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วไหม

มนุษย์เราแตกต่างจากสัตว์ตรงไหน

ความบาปคืออะไรกันแน่

เราต้องทำยังไงถึงจะหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งความบาปและเวรกรรมได้

มีพระเจ้าจริงๆหรือ

ทำไมมนุษย์เราถึงต้องประสบกับความทุกข์และความผิดหวัง แล้วสุดท้ายก็ต้องตาย

หากท่านต้องการทราบคำตอบ โปรดอ่านต่อไป...

พระคัมภีร์คืออะไร
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เรื่องนี้เล่าขานในหนังสือเก่า 
แก่นานนับหลายพันปี ทุกคำที่ผมจะเล่า 

ต่อไปนี้ล้วนเป็นเรื่องจริง บางเรื่อง 
อาจดูไม่น่าเชื่อ

 แต่ความจริงมักจะแปลก 
กว่าเรื่องแต่งใช่ไหมครับ

ในปฐมกาล... ไม่ใช่สิ ก่อนเวลานั้นอีก 
ก่อนมนุษย์คนแรกถูกสร้าง ก่อนโลก 

ดวงอาทิตย์ ดวงดาว แม้แต่แสง      
หรือกาลเวลา ถูกสร้างขึ้น 

พระเจ้าประทับอยู่ พระองค์ผู้เดียวทรงอยู่เหนือ      
กาลเวลาใดๆ แต่พระองค์ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว   

หรอกนะ ทรงสื่อสารสัมพันธ์อยู่ในพระองค์เอง 
ซึ่งมีสามพระภาคที่เอิบอิ่มบริบูรณ์ด้วยความรัก 

แต่พระเจ้าทรงอยากมีผู้ร่วม  
แบ่งปันชีวิตนี้ของพระองค์ 
พระองค์ทรงปรารถนาเพื่อน 

และคนใกล้ชิด

พระคัมภีร์บอกเราว่า ในอดีตแห่งความเป็นนิรันดร์ 
พระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์มากมาย ไว้ถวายนมัสการสรรเสริญ 
รอบพระที่นั่ง แต่ลูซิเฟอร์ นำหนึ่งในสามของทูตสวรรค์กบฏ 
ต่อพระองค์ มันจึงถูกสาปให้ออกจากสวรรค์แล้วชื่อลูซิเฟอร์ 

ก็ถูกเปลี่ยนเป็นซาตาน

เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่าเกี่ยวกับซาตาน

แต่เป็นเรื่องพระราชกิจของพระเจ้า

ที่ทรงทำร่วมกับมนุษย์
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ประมาณ ปี 4004 กคศ. -ปฐมกาล 1 : 2 - 3

จง
เกิด

แส
งส

ว่าง

ทันใดนั้น พระเจ้าได้ตรัสจากความมืด.....

แล้วก็เริ่มมีเวลาอย่างที่เราใช้กันอยู่

แต่ไม่ใช่อย่างที่คนสมัยใหม่เข้าใจหรอกนะ องค์พระผู้สร้างไม่ได้สร้างแบบค่อยๆ 
ให้ชีวิตพัฒนาขึ้นทีละเล็กละน้อย พระองค์เพียงแต่ตรัสสั่งเท่านั้นสิ่งทั้งหลายก็เกิดขึ้น 

ภายใน 24 ชั่วโมง รวม 6 ครั้ง  พระเจ้าทรงบันดาลให้เกิดพืช สัตว์ ขึ้นมาในโลก 

ในเวลาแรกเริ่มนั้น พระเจ้าทรงเนรมิตสร้าง          

ฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน เวลานั้นแผ่นดินก็ว่างเปล่า 

ปราศจากรูปทรงใดๆ และวิญญาณของพระผู้สร้าง 

แผ่ปกคลุมอยู่เหนือผืนน้ำทั้งหลายนั้น

จง
เกิด

แส
งส

ว่าง
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ในวันที่หก พระเจ้าทรงสร้าง         
สิ่งมีชีวิตอีกแบบหนึ่งจากผงคลีดิน

พระเจ้าทรงสร้างร่างกายของชายนั้นจาก                                    
ผงคลีดิน แล้วทรงระบายลมแห่งชีวิตของพระองค์ 

เองเข้าไปในกายซึ่งเป็นภาชนะดินนั้น ชายคนนั้นก็มี 
ชีวิตขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า และสูงส่งกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลาย

พระเจ้าทรงมองดู       
ทุกสิ่งที่ทรงสร้างแล้ว  

ตรัสว่า ดีจริงๆ

พระเจ้าทรงเรียกสิ่งที่ทรงสร้างนั้นว่า                   
มนุษย์ และตั้งชื่อเขาว่า อาดัม

ปฐมกาล 1 : 31 , 2 : 7
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ซาตานผู้ชั่วร้าย 

เฝ้ามองอยู่

ทั้งสองมีความสุขอยู่ในสวนนั้น ไม่มีบาป 
ไม่มีความหิว ไม่เคยร้อนหรือหนาว

ผลไม้ต่างๆ                       
ในสวนนี้เจ้ากินได้เว้นแต่     

ผลของต้นไม้ที่อยู่กลางสวน 
เจ้ากินผลของมันเมื่อใด

ก็จะต้องตายเมื่อนั้น

พระเจ้าทรงทำให้อาดัมหลับสนิท 
ทรงชักซี่โครงของเขาออกมาชิ้นหนึ่ง 
แล้วทรงสร้างหญิงขึ้นจากซี่โครงนั้น 

เพื่อให้เป็นคู่อุปถัมภ์ของอาดัม
พระเจ้าทรงปลุกอาดัม แล้วนำหญิง         
นั้นมาให้เขา พระองค์ทรงให้เขาสอง             

คนมีลูก และสร้างประชากรโลก   

อาดัมได้เรียกภรรยาที่แสนสวย                    
ของเขาว่า เอวา   

ทั้งสองคนเปลือยกาย แต่ไม่รู้สึก 
อะไรเพราะเขาเป็นเหมือนเด็ก

ปฐมกาล  1 : 28 , 2 : 2 , 16 - 22, 25

พระเจ้าทรงพูดคุยกับอาดัมทุกวัน ชีวิตก็ 
งดงามนัก พระเจ้าทรงนำสัตว์มาให้อาดัม 

ตั้งชื่อทีละตัว เมื่อมองดูสัตว์ที่ผ่านไป 
อาดัมรู้ตัวว่าสัตว์ต่างก็มีคู่ แต่ตัวเขาไม่มี

เราจะสร้างคู ่           
อุปถัมภ์ให้อาดัม

เธอเป็นกระดูก 
จากกระดูกเรา และเนื้อ 

จากเนื้อเรา

  

และพระเจ้าตรัสว่า...

พระเจ้าได้ตรัสถึงเหล่า

ต้นไม้นั้นว่า...
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สวย น่ากินจังเลย

 แล้วเราจะฉลาดขึ้น ถ้ากินมัน 
แต่พระเจ้าทรงห้ามไว้นี่นา 

ตอนนั้นเอวายังไม่รู้ว่า 
ดีหรือชั่วเป็นอย่างไร

กว่าจะรู้ตัวว่าถูกหลอกก็สายไปเสียแล้ว 
การกินผลไม้ทำให้เธอรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วก็จริง 

แต่เธอต้องตกอยู่ใต้อำนาจของซาตาน

ซาตานชังพระเจ้า อยากทำลายสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ   
แต่มันต้องหาทางพูดคุยกับเอวา มันจึงเข้าสิงร่างของ            
สัตว์ตัวหนึ่งแล้วอาศัยปากของสัตว์ตัวนั้นพูดกับเอวา

พระเจ้าสั่งหรือเปล่าว่า

เจ้ากินผลของต้นไม้ในสวน

นั้นไม่ได้

เอวานำผลไม้ไปให้สามี 
และชักชวนให้เขากินด้วย

เห็นไหมล่ะ 
ฉันไม่ตาย กินแล้ว 

ฉลาดขึ้นด้วย

โอ้ย เจ้าไม่ตายหรอก 
แต่จะเป็นเหมือนพวกพระเจ้า 

กินแล้วตาเจ้าจะสว่างอย่างพวกเรา 
แล้วเจ้าจะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว

ทรงสั่งว่ากินได้ทุกต้น        
ยกเว้นต้นนี้ ถ้าไปแตะต้องมัน 

เมื่อไหร่ เราจะต้องตาย

เอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้า จึงกินผลไม้นั้น

ปฐมกาล  3 : 1 - 6 ;  วิวรณ์ 20 : 2
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ผู้หญิงคนนี้ที่พระองค์ให้ข้า
ชวนข้ากิน

ตาของพวกเขาสว่างขึ้นจึง 
รู้สึกอายที่เปลือยกายอยู่

เราทำอะไร
ลงไปเนี่ยะ

เราไม่เชื่อฟังพระเจ้า 
พระองค์กำลังจะเสด็จมาแล้ว 
เราต้องหาอะไรปิดตัวหน่อย 
เพราะเราไม่ได้ใส่อะไรเลย

อาดัม 
เจ้าอยู่ไหน

ข้าได้ยินพระองค์เรียก 
แล้ว แต่กลัวเพราะ 
ร่างกายเปลือยเปล่า

ใครบอกเจ้าว่า                         
เจ้าเปลือยกายอยู่ นี่เจ้าแอบ 
กินผลไม้ที่เราห้ามใช่ไหม

ปฐมกาล  3 : 6 - 12

ฮ่ะ  ฮ่ะ  ฮ่ะ 

พระองค์มาฆ่าเจ้าแล้ว 
เหมือนที่ทำกับข้าไง
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เพราะเจ้าทำสิ่งนี ้
เราจะให้เจ้าเลื้อยไป 

ด้วยท้อง และกินผลคลีดิน

พระเจ้าสามารถที่จะทำลายลูซิเฟอร์ 
และทูตสวรรค์ที่เป็นผู้รับใช้ของมันได้ภายใน

พริบตาเดียว แต่พระองค์ทรงปล่อยให้มันมีชีวิตอยู่

เพื่อทดสอบมนุษย์ว่า พวกเขาจะติดตามพระองค์ 
หรือติดตามเป็นกบฏร่วมกับซาตาน

นี่คือพระสัญญาสำหรับการต่อสู้ที่จะมาในภายหน้า 
พงศ์พันธ์ุของหญิงผู้นี้จะเอาชนะเจ้า...ไอ้ซาตาน

 เราจะทำให้เลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้า
 และของหญิงคนนี้เป็นศัตรูกัน 

พงศ์พันธ์ุของเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของ 
พงศ์พันธ์ุหญิงฟกช้ำแต่เขาจะทำให้หัว                  

ของเจ้าแหลก

ปฐมกาล  3 : 13 - 15

ชู่........

สัตว์ร้ายตัวนี้หลอกลวงข้า 
มันบอกว่าข้าจะไม่ตาย 

แต่จะเป็นเหมือนพระองค์ แต่ไม่ใช่ 
ข้าแย่จริงๆ
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ถึงเวลาแล้วที่อาดัมและเอวาจะต้องตายอย่างที่พระเจ้า 
ทรงสัญญาไว้ แต่แทนที่จะทรงฆ่าพวกเขา พระเจ้ากลับ 

ทรงฆ่าสัตว์อื่นๆ แทนและทรงเอาหนังสัตว์ที่ตาย 
นั้นมาทำเสื้อผ้าให้อาดัมและเอวาสวมใส่

วันนั้นอาดัมและเอวาจึงยังไม่ตายเพราะ 
มีสัตว์ที่ปราศจากความผิดบาปตายแทน 
แต่คำพิพากษาให้ถึงตายนั้นยังคงมีผลใน
ชีวิตเขาทั้งสอง พวกเขาจะต้องตายเช่น 

เดียวกัน โทษของบาปคือความตาย

 และตราบใดที่เจ้ามีชีวิตอย ู่                         
เจ้าจะพบกับความทุกข์ ทำงานหนักอาบเหงื่อ

ต่างน้ำ จนกว่าเจ้าจะตายและกลับสู่
ผงคลีดินที่เราสร้างเจ้าขึ้นมา

ตอนนี้อาดัมและเอวาเป็นคนบาปไปแล้ว พระเจ้าทรงให้พวกเขา 
ออกไปจากสวนอันสวยงามนั้นเพื่อที่จะได้ไม่กินผลของต้นไม้

แห่งชีวิต และมีชีวิตอยู่ในสภาพของคนบาปไปจนชั่วนิรันดร์

พระเจ้าทรงตั้งพวกเครูบไว้ตรงปากทางเข้า       
สวนเพื่อป้องกันไม่ให้ใครล่วงล้ำเข้าไปถึงต้นไม้  
แห่งชีวิตได้อีก เวลาผ่านไปสวนแห่งนั้นก็ค่อยๆ    
ถูกทำลายลงและต้นไม้แห่งชีวิตก็ถูกเคลื่อนย้าย    

ไปจากโลก แต่วันหนึ่งจะมีผู้นำมันกลับมา       
เอ...เดี๋ยว ผมชักจะเล่าข้ามไปหน่อยแล้ว

อาดัม เพราะเจ้ายอมทำตามคำชักชวน
ของภรรยา และไม่เชื่อฟังเรา เราจะสาป

แผ่นดินโลก และให้มีต้นหนามงอกงามกว่า
พืชผัก เจ้าต้องทำงานหนักบนแผ่นดินนี ้          

เพื่อให้มันเกิดดอกออกผลให้เจ้ากิน               

ปฐมกาล  3 : 17 - 24 ; เอเสเคียล  18 : 4

พระเจ้าไม่ได้ทรงฆ่าเรา 
เรายังไม่ตาย ทรงฆ่าสัตว์แทนเรา

พระเจ้าทรงสาปแช่ง

มนุษย์โดยตรัสว่า...
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อาดัมกับเอวามีลูกด้วยกันมากมาย ลูกชาย 
ลูกสาวของเขาแต่งงานกัน สืบลูกสืบหลานต่อไป

คาอินลูกคนโตของเขาปลูกผักผลไม้ ส่วนอาแบลลูก     
คนที่สองเลี้ยงสัตว์ เป็นไปได้ไหมว่า หนึ่งในสองคนนี้       
จะเป็นผู้มาทำลายซาตานตามพระสัญญาของพระเจ้า

คาอินและอาแบลรู้จักพระเจ้า และเหตุการณ์ที่เคย 
เกิดขึ้นในสวน แต่เวลานั้นพระเจ้าไม่ทรงเสด็จมาเดิน   

พูดคุยกับมนุษย์อีกแล้ว อาดัมและลูกหลานของเขาไม่ได้  
อยู่ใกล้ชิดพระเจ้าเพราะความไม่เชื่อฟังของอาดัม ชีวิต 

ที่แยกจากพระเจ้าเป็นชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ยาก

แล้ววันหนึ่ง บุตรทั้งสองได้ตัดสินใจถวายเครื่องบูชานมัสการ 
พระเจ้า บิดาของพวกเขาเคยเล่าให้พวกเขาฟัง

เรื่องที่พระเจ้าทรงฆ่าสัตว์ในสวนนั้น ดังนั้นโดยความเชื่อ 
อาแบลจึงได้ฆ่าสัตว์ตัวหนึ่งถวายแด่พระเจ้า

โอ พระเจ้า 
ข้าพระองค์เป็นคนบาป 

จึงฆ่าลูกแกะตัวนี้เพื่อถวายชีวิต 
ของมัน แทนชีวิตของข้า

พระองค์

คาอินก็นำพืชผลที่ดีที่สุดไปถวาย แต่มันไม่ใช่ 
เครื่องบูชาด้วยเลือด คาอินไม่สำนึกว่าเขา 
เป็นคนบาป และทำให้พระเจ้าเสียพระทัย

พระเจ้าโปรดรับ

ของถวายที่ดีที่สุดจาก

สวนของข้า

ปฐมกาล  4 : 1 - 4 ; โรม  3 : 23 ; ฮีบรู  11 : 4

หนึ่งในสองคนนี้จะเป็นผู้ปลด

ปล่อยตามพระสัญญาได้ไหม

10



เอาคืนไป  คาอิน

แกคิดว่าแกเป็นใคร 
พืชผักของข้ามีค่ามากกว่าไอ้แกะ

สตึๆ ตัวนั้น อย่าโอหังนักเลย

ผัวะ

พระเจ้าทรงพอพระทัยอาแบลรวมทั้ง 
เครื่องบูชาของเขา เลือดของลูกแกะทำให้ 
พระองค์ทรงไม่ถือโทษบาปของอาแบล

อาแบลตาย และคาอิน 
พยายามปกปิดบาปที่ตนฆ่าน้อง

ปฐมกาล  4 : 5 - 8

ข้าทนเห็นเจ้าไม่ได้แล้ว

พี่คาอิน 
ถวายเลือดเป็นเครื่องบูชาใหม่

ก็ได้นะ ยังไม่สายไปหรอก

แต่พระเจ้าตรัสกับคาอินว่า “ถ้าเจ้าทำสิ่ง                                                                    
ที่ควรทำ นอกจากเราจะชื่นชมตัวเจ้าแล้วเจ้า                                                          
ก็ยังจะได้ปกครองอาแบลน้องของเจ้าและ                                                      

เขาก็จะอยู่ใต้ปกครองเจ้าด้วยแต่เจ้าไม่ทำ...”
เครื่องบูชาของคาอินปราศจาก     
เลือด พระเจ้าจึงไม่ทรงยอมรับ
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ปฐมกาล  4 : 9 - 16 ,  5 : 4  ;  กิจการฯ  17 : 24 - 26

แต่คาอินไม่อาจปกปิดการกระทำชั่วจากสาย 
พระเนตรพระเจ้าได้ พระองค์ทรงรู้เห็นทุกอย่าง

คาอิน     
อาแบลไปไหน

ข้าพระองค์ 
จะรู้ได้อย่างไร 

ข้าพระองค์มีหน้าที่ 
ตามดูเขาหรือ

พระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างทรง 
มองดูเราแต่ละคนตลอด 

เวลา ไม่มีอะไรซ่อนพ้นพระ- 
องค์ได้ ทรงเห็นสิ่งที่คาอิน 
ทำต่ออาแบลจึงทรงแช่ง 
สาปเขา คาอินต้องร่อนเร่ 
ไปในถิ่นทุรกันดารพร้อม  
ภรรยา ความผิดที่เขาก่อ 
นำความทุกข์ทรมานโศก 
เศร้ามาให้เขามากมาย 

คาอินคงไม่ใช่ผู้ที่พระเจ้าทรง 
สัญญาว่าจะส่งมาช่วยให้รอดจาก   
บาป แต่เป็นคนที่ต้องการรับการ 

ช่วยให้พ้นจากบาปนั่นแน่ๆ

ในสมัยที่พระเจ้าทรงสร้าง 
มนุษย์ขึ้นใหม่ๆ นั้น มนุษย์ 
แต่งงานกันเองในหมู่ญาติ 
พี่น้องได้ เพราะตัวกำหนด   
พันธุกรรมหรือยีนส์ที่ก่อ 
ความผิดปกติในเลือดยัง 
ไม่แข็งแรงพอ แต่ต่อมา 
เมื่อมันพัฒนาตัวจนก่อ 
ปัญหาได้ พระเจ้าจึงทรง 
ห้ามพี่น้องแต่งงานกัน

แล้วบุตรชายที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะมาเป็นผู้ปลดปล่อย
มนุษย์ล่ะ... อาดัมกับเอวามีลูกชายอีกคนหนึ่งชื่อ เสท 

และต่อจากเสทเขาก็มีลูกชาย ลูกสาวอีกมากมาย

พระเจ้าทรงประทาน

ลูกชายคนใหม่ให้เราแทน 
คนที่ถูกคาอินฆ่า

เลือดน้องเจ้ายัง
นองอยู่บนพื้นมันส่ง 

เสียงฟ้องเราว่า      
เจ้าทำชั่ว
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เสท มีลูกชายคนหนึ่ง แล้วลูกชายเสทก็มีลูกชายคนหนึ่ง 
แล้วก็มีลูกชายต่อๆ ไปอีกมากมาย 

แต่ไม่มีใครสักคนที่มีวี่แววจะเป็นผู้มาลบล้างคำแช่งสาป เรื่องบาป 
หรือทำลายความตายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ไปได้ 

ไม่ช้านานโลกก็มีประชากรเพิ่มขึ้น จากไร่นา หมู่บ้าน 
กลายเป็นเมืองใหญ่น้อยมากมาย

ยิ่งมีคนมากขึ้นบาปก็ทวีขึ้น 
ตามไปด้วย คนรุ่นใหม่นำมาซึ่ง 
บาปมากขึ้น ผู้คนทำผิดทางเพศ 
ใช้ความรุนแรงหมกมุ่นกับบาป 
ไม่มีใครดำรงชีวิตอย่างชอบ 

ธรรมอีกต่อไป อาดัมทำ 
บาปผิดอย่างหนึ่งแต่คนยุคนี้ 
ทำบาปมากมายหลายอย่าง

พระเจ้าตรัสว่า "เราเสียใจที่ได้สร้างมนุษย์ในโลก 
เราจะทำลายสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลก" 

ซาตานผู้เกลียดชังอาณาจักรของพระองค์ต้องดีใจ
มากที่จะได้เห็นพระเจ้าทรงฆ่าทำลายทุกคน

ถึงตอนนี้เวลาผ่านไปแล้วเก้าชั่วอายุคน 

(1,400 ปี)  และโลกใบนี้ก็เต็มไปด้วยความบาป 

จะมีครอบครัวไหนที่รักพระเจ้าและดำเนินชีวิตกับ 
พระองค์ด้วยความเชื่อฟังสัตย์ซื่อบ้างไหมนะ

มนุษย์เอาเพื่อนมนุษย์เป็นทาสของตน

ปฐมกาล 6 : 5 - 7 ; โรม 5 : 12
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แต่ยังมีชายคนหนึ่งเป็น

คนชอบธรรมและดีรอบคอบ   

พระเจ้าจึงทรงไว้ชีวิตเขา 
และครอบครัว

เป็นไปได้ไหมว่า 
โนอาห์คือเด็กคนนั้นที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่า 

จะมาทำลายกิจการของซาตาน 
โนอาห์จะเชื่อฟังพระเจ้า หรือจะล้มเหลวอีก

พระเจ้าทรงบอกให้โนอาห์รู้ว่าต้องต่อเรือใหญ่ 
แค่ไหนถึงจะจุสัตว์ที่มีลมหายใจในโลกนี้ทุกชนิด

อย่างละคู่รวมทั้งเสบียงอาหารด้วยได้

โนอาห์เอ๋ย เราจะให้น้ำท่วมโลกนี ้
ทุกอย่างที่มีลมหายใจจะต้องตายหมด 

เจ้าจงต่อเรือลำใหญ่ขึ้นเพื่อเจ้า ครอบครัว 
และสัตว์เลี้ยงของเจ้าจะได้ไม่ถูกน้ำท่วมตาย  

จงเอาสัตว์ทุกชนิดในโลกขึ้นไปบนเรือ         
อย่างละคู่ด้วย ส่วนสัตว์ที่เราให้เจ้ากินเป็น 

อาหารจงเอาขึ้นไปอย่างละเจ็ดตัว เราจะบอก 
เจ้าเองว่า เจ้าต้องต่อเรือและจัดเตรียมอะไรบ้าง

ที่จำเป็นเพื่อรับมือกับน้ำท่วม

ประมาณ ปี 2500 กคศ. -ปฐมกาล 6 : 8 - 9, 17 - 22 , 7 : 2
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120 ปีต่อมา พอต่อเรือเสร็จ 
พระเจ้าก็ทรงให้บรรดาสัตว์จากทุกมุม

โลกมาหาโนอาห์

ดูสิ 

 มีสัตว์มาอีกแล้ว 

 มันมากันเองนะนี่ 
ยังกะมีคนเรียกมัน  

มางั้นแหละ บางตัวแปลกมากนะ 
ข้าไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลย 

ว่าแต่ว่าที่โนอาห์บอกว่าพระเจ้า 
จะส่งน้ำให้มาท่วมโลกนั้น

เป็นไปได้ไหม

เฮ้ย ไม่มีทางหรอก 
น้ำมากมายที่ไหนจะมา
ท่วมโลกได้ขนาดนั้น

โนอาห์เศร้าใจเมื่อคิดถึงว่า    
ทุกคนจะต้องล้มตายเพราะน้ำท่วม 
โลก ทุกครั้งเมื่อมีโอกาสเขาก็จะ 

เตือนผู้คนให้เลิกทำบาป

ขอบอกเป็นครั้งสุดท้ายว่า พระเจ้ากำลังจะ 
ทรงทำให้เกิดน้ำท่วมทำลายล้างโลก พวกเจ้า 

ต้องเชื่อข้าแล้วเข้ามาอยู่ในเรือด้วยกัน

ไอ้แก่หน้าโง่เอ๊ย

เพราะความชั่วนะสิ หยุดทำชั่วเสีย 
แล้วปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรัก          
ความเมตตา และความยุติธรรม

ปฐมกาล  7 : 7 – 9 ; 2 เปโตร 2 : 5

พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่ง
ความรัก จะทรงฆ่าลูกๆ 

ของพระองค์ทำไม
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ปฐมกาล  7:9 - 11 , 16

โนอาห์เอ๋ย ถึงเวลาแล้ว 
เจ้ากับครอบครัวและสัตว์ทั้ง  

หลายจงเข้าไปในเรือเถอะ อีกไม่ 
นานพวกคนบาปที่ไม่ยอมกลับใจ                

จะรู้ว่ามันสายไปเสียแล้ว

ฮะ ฮะ ฮ่ะ ดูไอ้บ้านั่นสิ 
เข้าไปอยู่ในเรือขังตัวเองไว้ 

กับสัตว์ ทั้งๆ ที่ดินแห้ง     
ผากไกลจากน้ำจากท่า  

เป็นโยชน์ๆ

จริงด้วย ป่านนี้คง 
ถูกสิงโตกินไปแล้วมั้ง

พวกมันอยู่ในนั้น 
ได้อาทิตย์หนึ่งแล้ว  

นะเนี่ย

แต่พอถึงวันที่เจ็ด ฝนก็เริ่มตก 
และน้ำใต้บาดาลก็พลุ่งขึ้นมาเหนือพื้นดิน

อย่าตื่นไปหน่อยเลย 
พระเจ้าทรงเป็นความรัก 
แค่คำพูดของคนคนเดียว 
ไม่ต้องไปฟังหรอก ถ้างั้น 

อาจารย์ของเราก็สอน

ผิดหมดนะสิ

ข้าน่าจะเชื่อฟังโนอาห์ 
ทำไมถึงได้โง่อย่างนี้นะ

พระเจ้าทรงปิดประตูเรือ 
และเวลาผ่านไปเจ็ดวันแล้ว 

แต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อน 
แกคิดว่าที่พวกบ้าในเรือลำนั้น 

บอกว่า พระเจ้าจะทรงทำลายทุก 
คนเพราะบาปที่ทำกัน 
จะเป็นจริงหรือเปล่า

พระเจ้า

ขอโปรดไว้ชีวิตลูก 
ข้าด้วยเถิด

คงไม่พอแน่

ตัวนี้คงเป็น    

ตัวสุดท้าย
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กว่าผู้คนจะเชื่อโนอาห์ 
ก็สายไปเสียแล้ว

ฝนตกตลอดสี่สิบวันสี่สิบคืน 
แล้วน้ำก็ท่วมภูเขาทุกแห่ง ทุก

ชีวิตที่หายใจเข้าออกก็ตายสิ้น 
เหลืออยู่แต่พวกที่อยู่ในเรือกับ

โนอาห์ กว่าพวกเขาจะออกจาก

เรือได้ก็คงจะไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี

ในที่สุดโนอาห์ก็ปล่อยนกเขาตัวหนึ่งไป 
และเมื่อมันบินกลับมาพร้อมกับกิ่งไม้สด 

ในปาก ท่านก็รู้ว่ามีต้นไม้งอกบนพื้นดินแล้ว 
ต่อมาก็ปล่อยนกไปอีก ครั้งนี้นกไม่ได้บินกลับ 

มาซึ่งแสดงว่ามันหาที่อยู่อาศัยได้แล้ว

ประมาณ 2348 กคศ. – ปฐมกาล  7:12 , 19 - 23 , 8 : 9 - 11

คงจะดี ถ้าน้ำ     

ลดลงเราก็จะได้ออก 

จากเรือสักที
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เราจะทำให ้                       
สัตว์เกรงกลัวพวกเจ้า 

สัตว์ที่มีชีวิตอยู่และสัตว ์
ที่คลานไปมาบนแผ่นดิน 
จะเป็นอาหารของเจ้าเช่น 
เดียวกับพืชผักทั้งหลาย                 

แต่เจ้าจะต้องไม่กิน                  
เลือดของมันและ                     

อย่าฆ่าคน

เราจะให้สายรุ้งบน                         
ท้องฟ้าเป็นสิ่งเตือนใจเจ้า 

ว่าเราจะไม่ใช้น้ำทำลายล้างโลกนี้อีกแล้ว           
จงมีลูกมาก ๆ เพื่อทวีประชากรโลก 

ถ้าใครฆ่าคน เขาจะมีความผิด                                              
แล้วเขาจะต้องถูกฆ่าตายตามไปด้วย เลือดคือชีวิต                             
ดังนั้นถ้าใครทำให้คนอื่นเสียเลือด ตัวเขาเองจะต้อง

ถูกทำให้เสียเลือดด้วยเป็นการไถ่โทษ 
ความผิดที่เขาก่อขึ้น

หลังจากอยู่ในเรือซึ่งติดค้างอยู่บน 
ยอดเขาอารารัต ทุกคนก็ได้ออกมา 
สู่โลกใหม่  โลกซึ่งปราศจากบาป

โนอาห์เริ่มทำสวนและเขาปลูกองุ่น

โลกใหม่เงียบเหงา เพราะมีแค่สี่ครอบครัว 
แต่หลังจากนั้นไม่นานพวกลูกชายของโนอาห์

ต่างก็มีลูกเป็นของตนเอง

โนอาห์พบว่าถ้าเอาองุ่นหมักไว้สองสามอาทิตย์ 
จะกลายเป็นเหล้าที่ดื่มแล้วทำให้ครึ้มอกครึ้มใจ 

โนอาห์ชอบดื่มเหล้าองุ่นจนบางครั้งเมามายหมดสติ 
ไม่ได้ทำการทำงาน และทำสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัย

โนอาห์สร้างแท่นบูชาและฆ่าสัตว์สะอาด     
อย่างละตัวถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้า 

เพราะแม้ว่าโนอาห์จะเป็นคนชอบธรรม แต่จิตใจ 
ของเขายังคงมีบาป เลือดสัตว์เป็นเครื่องบูชาแด่ 

พระเจ้าแทนชีวิตของโนอาห์และครอบครัว 

สัตว์เหล่านั้นเป็นตัวแทนของ  
ทั้งแปดคน ผู้ซึ่งสมควรตายด้วย 

น้ำท่วมแต่พวกเขารอดเพราะพระคุณ 
ของพระเจ้า ทำนองเดียวกับการที่ทรง 
ฆ่าสัตว์ในสวนแห่งนั้นเพื่อทำเครื่อง 

นุ่งห่มให้อาดัมและเอวา

ปฐมกาล  8 : 4 , 20 , 9 : 1 - 29
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เมื่อโนอาห์ 
ตื่นขึ้น ลูกชาย 
ของเขาได้เล่า 
เรื่องที่ฮามได้ 

ทำลงไป

อาดัมและเอวา
คาอิน

อาแบล

โนอาห์และครอบครัวได้รับพระเมตตาจากพระเจ้า

พระเจ้าทรงประหารทุกคน 
ยกเว้นแปดคนนั้น

ในช่วงนั้นยาเฟทไปตั้งถิ่นฐานและ
ครอบครัวทวีจำนวนขึ้น 

ฮามลงไปทางใต้ตั้งถิ่นฐาน    
อยู่ในแอฟริกาและเอเชียใต้ 

คานาอันลูกชายของเขาไปตั้ง         
ถิ่นฐานในที่ๆเรียกว่าปาเลสไตน์ 

เชม ไปทางตะวันออก 
ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเอเชีย

โลกนี้เต็มไปด้วยผู้คน
อีกครั้งหนึ่ง

เสท

ปฐมกาล  9 : 21 - 27 ; 1 พงศาวดาร 4 : 40 ; สดุดี 75 : 81 , 105 : 23 ,27,106 : 22

อยู่มาวันหนึ่งโนอาห์เมามายจนหมดสติ ฮามซึ่ง 
เป็นลูกชายได้ประพฤติผิดบาปทางเพศกับพ่อของเขา 

เมื่อโนอาห์สร่างเมาและรู้ว่าลูกชายทำอะไรลงไปท่านจึง 
สาปแช่งคานาอันลูกชายของฮาม

คานาอัน 
ลูกของเจ้าและผู้สืบทอดตระกูล 
ของมันจะต้องตกเป็นทาสของ 
ลูกหลานเชม พี่ชายของเจ้า

จากนั้นหลายปีต่อมา 
คำสาปแช่งนี้ก็เป็นจริง

เมื่อโนอาห์ 
ตื่นขึ้น ลูกชาย 
ของเขาได้เล่า 
เรื่องที่ฮามได้ 

ทำลงไป

ยุโรป

เอเชีย

อีย
ิปต

์

ตุรกี

แอฟริกา

ฮา
ม

เชม
ยาเ

ฟท
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เมื่อคนในโลกมากขึ้น บาปก็ทวี 
มากขึ้นไปด้วยเหมือนเคย ผู้คนก้มหัว  
ให้รูปเคารพต่างๆ และพากันหลงลืม 

พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

ฮามลูกชายของโนอาห์มีลูกชายชื่อ คูช   
คูชมีลูกชายชื่อ นิมโรด เป็นพรานที่มีกำลังมาก 
และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก นิมโรดไม่นับถือเชื่อฟัง 
พระเจ้า เขาได้ตั้งศาสนาของเขาเองขึ้นมาใหม่ที่ 

เมืองบาบิโลน

ชาวเมืองบาบิโลนไม่ต้องการกระจัดกระจายกันออกไปสร้าง 
ประชากรบนพื้นโลกตามที่พระเจ้าทรงบอกไว้ พวกเขารวมตัวกัน 
อยู่ในเมืองและสร้างหอสูงใหญ่เป็นศูนย์กลางของการนมัสการ

แต่เปล่าเลย พวกเขาไม่ได้นมัสการพระเจ้า 
ผู้ทรงสร้างพวกเขา ซาตานชักนำให้พวกเขา 

สร้างเทพเจ้าต่างๆ จากไม้บ้าง หินบ้าง 
โลหะบ้าง ขึ้นมานมัสการกันเอง

คนที่ทำงานก็ทำงานต่อไม่ได้ 
เพราะไม่เข้าใจภาษาของกันและกัน

พระเจ้าทรงพระพิโรธที่พวกเขาไม่ยอม

กระจายออกไปทั่วโลกพระองค์จึงทรงทำให้

พวกเขาพูดภาษาต่างๆกันหลายภาษา

tm'H/ {0 eJ@ 

om;orD;rsm;

What did
 you say?

คนที่พูดภาษาเดียวกันก็เดินทางไป 
ด้วยกัน บางพวกก็เดินทางไกลไปใน 
โลก บางพวกก็ลงเรือไปยังเกาะต่างๆ 
ไกลจากแผ่นดิน บางพวกก็เดินทาง 
ขึ้นเหนือไปถิ่นที่หนาวเย็น บางพวก   
ก็ลงใต้ไปแถบทะเลทรายร้อนแรง

และแล้วพระเจ้าจึงตรัสสั่งให้พวกเขา  
ทวีจำนวนประชากรมากขึ้น จนโลกมี 

คนอยู่เต็มไปหมด

ประมาณ 2247  ปี  กคศ. - ปฐมกาล  10 : 6 - 10 , 11 : 1 - 9 
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