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บทที่ 5 - นํา้ท่วมในสมัยโนอาห์ 
 

 ในปจจุบัน มีตํานานโบราณเกี่ยวกับนํ้าทวมอยางนอย 

ๆประมาณ 213 เร่ืองที่ไดถูกบันทึกไวโดยกลุมคนจากทั่วทุก

มุมโลก ซึ่งสามารถจําแนกออกไดเปน 31 เร่ืองจากทวีปยุโรป  

17 เร่ืองจากทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลาง  37 เร่ืองจาก

ทวีปออสเตรเลียและหมูเกาะทะเลใต  23 เร่ืองจากทวีปเอเชีย  

59 เร่ืองจากชนเผาอินเดียนในทวีปอเมริกาเหนือ และอีก 46 

เร่ืองจากทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต 
 

 ตํานานเหลาน้ีทั้งหมดตางก็มีความสอดคลองกันใน

ประเด็นสําคัญ ๆ 3 ประเด็นดวยกัน และสวนใหญมีความ

สอดคลองกันในประเด็นที่ 4 ดวย 

 

ประเด็นที่ 1 ก็คือ นํ้าไดทวมทําลายลางมนุษยและสัตวตาง ๆ 

                    ทั่วโลก 

ประเด็นที่ 2 คือ มีการจัดเตรียมเรือเพื่อใชเปนวิธีที่จะหนีจาก 

                    นํ้าทวม 
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ประเด็นที่ 3 คือ มนุษยชาติจํานวนเล็กนอยเทาน้ันที่ไดรับการ 

                    ชวยใหรอดเพื่อจะสามารถรักษาเผาพันธุมนุษย 

                    ไวได 

ประเด็นที่ 4 สาเหตุของความหายนะเกิดจากผลของความชั่ว 

                    รายเลวทรามของมนุษยน่ันเอง 
 

เราจะมาศึกษาถึงเร่ืองราวในพระคัมภีรเกี่ยวกับนํ้า

ทวมโลกกันในบทเรียนน้ี   ในบทเรียนที่ผานมา เราไดเรียนรู

กันแลววาพระเจาทรงประทานบุตรอีกคนหน่ึงแกอาดัมและ 

เอวา ซึ่งมีชื่อวา เสท   เสทก็ยังคงมีบุตรซึ่งมีบุตรตอ ๆกันมา

เร่ือย ๆอีกหลายชั่วอายุคน   ลูกหลานของเสทเชื่อพระเจาและ

เฝารอคอย“พระผูชวยใหรอด”ที่จะเสด็จมาตามที่พระเจาได

ทรงสัญญาในสวนเอเดน   โนอาห ซึ่งเปนเชื้อสายของเสทมี

ชีวิตเมื่อประมาณ 1,500 ปหลังจากที่พระเจาไดทรงสรางอาดัม   

โนอาหมีบุตรชาย 3 คนคือ เชม ฮาม และยาเฟท    ในสมัยของ

โนอาหน้ันมีประชากรอาศัยอยูบนแผนดินโลกเปนอันมาก ซึ่ง

อาจจะเปนไดวา มีจํานวนมากถึง 3 พันลานคนเลยทีเดียวโดยที่

สวนใหญสนใจที่จะประพฤติตามทางของคาอินเทาน้ัน  
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ปฐมกาล 6:5   และพระเจ้าทรงเห็นว่าความช่ัวของมนุษย์มี

มากบนแผ่นดินโลก และเจตนาทุกอย่างแห่งความคิดทัง้หลาย

ในใจของเขาล้วนแต่ช่ัวร้ายอย่างเดียวเสมอไป  

 

 มนุษยสวนใหญเลวทราม และความคิดของเขาก็ชั่ว

รายเสมอไป   

 

ปฐมกาล 6:11,12  ดังน้ันมนุษย์โลกจึงช่ัวช้าต่อพระพกัตร์ 

พระเจ้า และแผ่นดินโลกกเ็ต็มไปด้วยความอํามหิต   พระเจ้า

ทอดพระเนตรบนแผ่นดินโลก และดูเถดิ แผ่นดินโลกกช่ั็วช้า 

เพราะว่าบรรดาเน้ือหนังได้กระทาํการช่ัวช้าบนแผ่นดินโลก    

 

 มนุษยสวนมากประพฤติตามทางของคาอิน   พวกเขา

ไมมีขอแกตัวสําหรับการประพฤติของตนเอง   พระเจาทรงใช

โนอาหเพื่อไปบอกมนุษยใหหันเสียจากความบาปและวางใจ

ในพระเจา แตมนุษยปฏิเสธที่จะฟงโนอาห  พวกเขาทั้งเยอหยิ่ง 

สนใจแตตัวเอง และชอบพูดจาโออวด   มนุษยมีแตความโลภ
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ซึ่งหมายถึงความตองการที่อยากจะไดของของผูอ่ืน  พวกเขา

อิจฉาริษยาและเกลียดชังผูอ่ืน  พวกเขาโตเถียงและตอสูกัน

ตลอดเวลา  พวกเขาโหดรายตอกันและกัน  พวกเขาซุบซิบ

นินทาและพูดใหรายลับหลังกันอยูเสมอ  พวกเขาไมมีการ

เหน่ียวร้ังความรูสึกทางเพศเลย  แผนดินโลกก็ชั่วชาและเต็ม

ไปดวยความอํามหิต   คุณคิดวาใครอยูเบื้องหลังความชั่วราย

ทั้งสิ้นน้ี  คุณคิดวาใครตองการที่ทําใหมนุษยชั่วชาเลวทราม

และทําลายมนุษยเสียเพื่อวา “พระผูชวยใหรอด”จะไมสามารถ

กําเนิดมาได?   ชื่อของมันคือซาตานน่ันเอง   
 

 พระเจาทรงทอดพระเนตรเห็นความบาปทั้งสิ้นของ

เขา แมวาพวกเขาจะพยายามปดบังซอนเรนการโกหก การคบชู 

การลักขโมย และการฆาตกรรมไวจากคนอ่ืน ๆแตไมมีแมสัก

สิ่งเดียวในบรรดาสิ่งตาง ๆเหลาน้ีที่จะถูกปดบังซอนเรนจาก

พระเจาได  พระองคทรงทอดพระเนตรเห็นทุกสิ่ง  ไมมีใคร

สามารถปดบังซอนเรนจากพระเจาได  พระองคทรงทราบ

ความคิดของเราและไดยินถอยคําทุกคําที่เราพูดออกไป และ

ทรงทราบความมุงหมายซึ่งอยูภายในจิตใจของเราดวย   
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ปฐมกาล 6:3   พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “วิญญาณของเราจะไม่

วิงวอนกบัมนุษย์ตลอดไป เพราะเขาเป็นแต่เน้ือหนัง อายขุอง

เขาจะเพยีงแค่ร้อยยีสิ่บปี”    

 

 พระเจาคงจะไมยอมอดกลั้นใหสถานการณเปนเชนน้ี

ตลอดไปเปนนิตย  พระองคทรงทอดพระเนตรเห็นความไม

เชื่อฟงและทรงเกลียดชังความไมเชื่อฟงของคนเหลาน้ี แต

พระองคก็ยังรักและปรารถนาที่จะยอมรับพวกเขา   อยางไรก็

ตาม การที่จะเปนที่พอพระทัยไดน้ันพวกเขาจะตองยอมรับวา

พวกเขาไดกระทําความผิดและหันมาเชื่อพระเจา   การ

เปลี่ยนแปลงภายในจะแสดงออกมาเปนพฤติกรรมภายนอก  

ออกมาใหเห็นโดยการมาหาพระเจาตามวิธีการที่พระเจาทรง

บัญชาแกอาดัมและเอวา ซึ่งก็คือการถวายลูกแกะเปนเคร่ือง

บูชาเหมือนที่  อาแบลไดกระทําน่ันเอง  พระเจาตรัสวา

พระองคจะทรงประทานเวลาใหแกมนุษย 120 ปเพื่อจะ

เปลี่ยนแปลงความคิดและการประพฤติของตนเอง  มิฉะน้ัน

แลวพระองคก็จะทรงพิพากษาพวกเขา   
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ปฐมกาล 6:6-7    พระเยโฮวาห์ทรงโทมนัสทีพ่ระองค์ได้ทรง

สร้างมนุษย์บนแผ่นดินโลก และกระทาํให้พระองค์ทรงเศร้า

โศกภายในพระทยัของพระองค์   พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราจะ

ทาํลายมนุษย์ทีเ่ราได้สร้างมาจากพืน้แผ่นดินโลก ทัง้มนุษย์

และสัตว์และสัตว์เลื้อยคลานและนกในอากาศ เพราะว่าเรา

เสียใจทีเ่ราได้สร้างพวกเขามา” 
 

 พระเจาทรงเศราพระทัยกับการประพฤติและทาทีของ

มนุษย  พวกเขาไดกระทําใหสถานการณเลวรายลงจนพระเจา

ไมสามารถจะอดกลั้นพระทัยไดอีกตอไป  มนุษยไดกระทํา

การชั่วชาอยางยิ่งพระเจาจึงทรงตัดสินพระทัยที่จะทําลาย

มนุษยเสีย และเร่ิมตนใหมกับโนอาหและครอบครัวของเขา   
 

ปฐมกาล 6:8-10  แต่โนอาห์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตร

ของพระเยโฮวาห์   ต่อไปน้ีคือพงศ์พนัธ์ุของโนอาห์ โนอาห์

เป็นคนชอบธรรมและรอบคอบในสมัยของท่าน และโนอาห์

ดําเนินกบัพระเจ้า  โนอาห์ให้กาํเนิดบุตรชายสามคน ช่ือเชม 

ฮาม และยาเฟท    
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 โนอาหเกิดมาโดยถูกแยกจากพระเจาและอยูภายใต

การครอบงําของซาตานเชนเดียวกับลูกหลานของอาดัมทุกคน  

โนอาหไมสมควรที่จะไดรับการชวยใหรอดจากพระเจา   

โนอาหสมควรที่จะถูกลงโทษเชนเดียวกัน แตเขาเชื่อพระเจา

และเขามาหาพระเจาตามอยางอาแบลโดยไดนําเลือดสัตวเขา

มาถวายบูชาดวย พระเจาจึงทรงใหอภัยโทษและทรงยอมรับ

โนอาห   พระเจาทรงชวยโนอาหและครอบครัวของเขาใหรอด

จากการพิพากษาที่จะมาถึงเพราะพวกเขาเชื่อในพระองค   

 

 ในขอพระคัมภีรขอตอๆ ไปน้ันพระเจาไดตรัสบอก

แกโนอาหวาพระองคจะบันดาลใหเกิดนํ้าทวมคร้ังใหญ ซึ่งจะ

ปกคลุมไปทั่วแผนดินโลกทั้งสิ้น  พระองคทรงตรัสสั่งใหโน

อาหตอเรือใหญขึ้นมาลําหน่ึง เรียกวา“นาวา”เพื่อวาคน

เหลาน้ันทุกคนที่เชื่อพระเจาจะไดรับความรอด   ทางที่จะเขา

ไปในนาวามีอยูเพียงทางเดียวเทาน้ัน  พระเจาทรงบัญชาให 

โนอาหสรางประตูขึ้นมาเพียงประตูเดียว  มนุษยทุกคนและ

สัตวทุกตัวที่จะรอดพนจากการพิพากษาของพระเจาไดน้ัน
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จะตองเขาไปในนาวาทางประตูน้ีเพียงประตูเดียวเทาน้ัน   

พระเจาทรงใชนาวาเพื่อแสดงภาพใหเห็นถึงสิ่งที่“พระผูชวย

ใหรอด”ซึ่งจะเสด็จมาน้ันจะทรงกระทําเพื่อชวยชีวิตมนุษยให

รอดพนจากความชั่วราย ซาตานและความตาย    พระเจาจะสง

“พระผูชวยใหรอด”มาเพียงพระองคเดียวเทาน้ันซึ่งก็

เหมือนกับที่มีนาวาเพียงลําเดียวซึ่งมีประตูเพียงประตูเดียว

เทาน้ัน  เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองน้ีกันอีกในบทตอไป 

 

ปฐมกาล 6:22  โนอาห์ได้กระทาํตามทุกส่ิงทีพ่ระเจ้าทรงบัญชา

แก่ท่าน ดังน้ันท่านจึงกระทาํอย่างน้ันทุกประการ 

 

 โนอาหเชื่อฟงพระเจาเขาจึงกระทําทุกสิ่งตามที่ 

พระเจาไดตรัสบัญชาเขาไว  ขณะที่โนอาหตอเรือน้ันเขาได

บอกคนมากที่สุดเทาที่เขาสามารถจะทําไดเพื่อใหพวกเขาได

ทราบถึงวิธีการของพระเจาที่จะหนีใหรอดพนจากการ

พิพากษาที่จะมาถึงน้ัน  คุณคิดวาจะมีสักกี่คนที่เชื่อโนอาห  ไม

มีใครเลย นอกจากครอบครัวของโนอาหเทาน้ันเอง 
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ปฐมกาล 7:1-5  และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่โนอาห์ว่า “เจ้าและ

ครอบครัวทั้งหมดจงเข้าไปในนาวา เพราะว่าเราเห็นว่า เจ้า

ชอบธรรมต่อหน้าเราในช่ัวอายน้ีุ   เจ้าจงเอาสัตว์ทัง้ปวงที่

สะอาดทัง้ตัวผู้และตัวเมียอย่างละเจ็ดคู่ และสัตว์ทัง้ปวงที่ไม่

สะอาดทัง้ตัวผู้และตัวเมียอย่างละคู่   นกในอากาศทั้งตัวผู้และ

ตัวเมียอย่างละเจ็ดคู่ด้วย เพือ่รักษาชีวิตไว้ให้สืบเช้ือสายบนพืน้

แผ่นดินโลก เพราะว่าอีกเจ็ดวันเราจะบันดาลให้ฝนตกบน

แผ่นดินโลกส่ีสิบวันส่ีสิบคืน และส่ิงทีม่ีชีวิตทัง้ปวงที่เราสร้าง

มาน้ันเราจะทาํลายเสียจากพืน้แผ่นดินโลก”  โนอาห์ได้กระทาํ

ตามทุกส่ิงทีพ่ระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ท่าน    
 

 โนอาหไดเตือนมนุษยใหทราบถึงการพิพากษาของ

พระเจาซึ่งจะมาถึงน้ัน แตพวกเขาไมยอมกลับใจเสียใหม   

พระเจาทรงคอยใหพวกเขาเปลี่ยนใจเปนเวลานานถึง 120 ป 

แตเวลาที่พระองคจะไมคอยอีกตอไปก็ไดมาถึง ซึ่งเปนเวลาที่

พระเจาจะทรงพิพากษาพวกเขา  พระเจาทรงบัญชาใหโนอาห

และครอบครัวพรอมดวยสัตวทั้งหลายเขาไปในนาวาทาง
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ประตูซึ่งมีอยูเพียงประตูเดียวน้ัน 

 

ปฐมกาล 7:15-16  สัตว์ทัง้ปวงทีม่ีลมปราณแห่งชีวิตได้เข้าไป

หาโนอาห์ในนาวาเป็นคู่ๆ  สัตว์ทัง้ปวงทีเ่ข้าไปน้ันได้เข้าไป

ทัง้ตัวผู้และตัวเมียตามทีพ่ระเจ้าได้ทรงบัญชาแก่ท่าน และ 

พระเยโฮวาห์ทรงปิดประตูให้ท่าน   

 

 พระเจาทรงบันดาลใหบรรดาสัตวทั้งปวงมาหา 

โนอาหโดยที่เขาไมตองออกไปตามลามันในปา   เมื่อพระเจา

ทรงปดประตูน้ันลงแลวก็สายเกินไปที่ใครจะเขาไปในนาวาได

อีกบรรดาสิ่งตาง ๆทั้งปวงซึ่งอยูในนาวาก็ปลอดภัยจากการ

พิพากษาของพระเจาที่จะมาถึงน้ัน และบรรดาสิ่งตาง ๆทั้งปวง

ซึ่งอยูนอกนาวาก็ไมมีทางที่จะรอดพนจากการพิพากษาของ

พระเจาไดเลย พระเจาทรงบันดาลใหฝนตกเปนเวลา 40 วัน 40 

คืนจนกระทั่งแผนดินโลกทั้งสิ้นแมแตยอดเขาที่สูงที่สุดถูก 

ปกคลุมไปดวยนํ้า   
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ปฐมกาล 7:17-24   น้ําได้

ท่วมแผ่นดินโลกส่ีสิบวัน 

และน้ํากท็วีมากข้ึนและ

หนุนนาวาให้สูงเหนือ

แผ่นดินโลก  น้ําไหลเช่ียว

และทวีมากยิง่ข้ึนบนแผ่นดินโลก และนาวาลอยบนผิวน้ํา  น้ํา

ไหลเช่ียวทวีมากยิง่ข้ึนบนแผ่นดินโลก และน้ํากท่็วมภูเขาสูง

ทุกแห่งทัว่ใต้ฟ้า  น้ําไหลเช่ียวท่วมเหนือภูเขาสิบห้าศอก   

บรรดาเน้ือหนังทีเ่คลื่อนไหวบนแผ่นดินโลก ทัง้นก สัตว์ใช้งาน 

สัตว์ป่า และสัตว์เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลก และ

มนุษย์ทัง้ปวงกต็ายส้ิน   มนุษย์ทัง้ปวงผู้ ซ่ึงมีลมปราณแห่ง

ชีวิตเข้าออกทางจมูก ส่ิงสารพดัทีอ่ยู่บนบกตายส้ิน   ส่ิงที่มี

ชีวิตทัง้ปวงทีอ่ยู่บนพืน้แผ่นดินโลกถูกทาํลาย ทัง้มนุษย์ สัตว์

ใช้งาน สัตว์เลื้อยคลาน และนกในอากาศ และทุกส่ิงถูกทาํลาย

จากแผ่นดินโลก เหลืออยู่แต่โนอาห์และทุกส่ิงทีอ่ยู่กบัท่านใน

นาวา  น้ําไหลเช่ียวบนแผ่นดินโลกเป็นเวลาหน่ึงร้อยห้าสิบวัน 
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 เมื่อมาพิจารณาถึงคนเหลาน้ันที่ตองตายไปเพราะเขา

ไดปฏิเสธพระเจาก็ชางเปนเร่ืองที่นาเศราใจเสียจริง ๆ     

พระเจาทรงปรารถนาที่จะยอมรับพวกเขา แตพระองคจะ

ยอมรับผูที่เชื่อพระองคเทาน้ัน   หลังจากที่ฝนไดตกลงมานาน

ถึง 40 วันแลวนํ้าก็ยังคงปกคลุมแผนดินโลกอยูเปนเวลาอีก 

150 วัน ดังน้ันเมื่อรวมกันแลวจึงเปนเวลานานถึง 190 วัน ซึ่ง

นานกวา 6 เดือนเสียอีก ซึ่งคงไมมีใครสามารถจะมีชีวิตอยูได

นานขนาดน้ันเมื่อตองลอยคอเกาะเศษไมโดยปราศจากอาหาร

ใด ๆ    คนทั้งหลายซึ่งไดปฏิเสธที่จะเชื่อพระเจาก็อยูนอกนาวา

และถูกทําลายเสยีสิ้น มีเพียงโนอาหและครอบครัวของเขา

เทาน้ันที่เชื่อพระเจาและไดรับการชวยใหรอดจากการพิพากษา

ของพระองค  พระเจาทรงมีพระทัยอดกลั้นตอมนุษย พระองค

ไดทรงรอคอยใหพวกเขากลับใจเสียจากทางชั่วของตนเองอยู

นานถึง 120 ป แตพวกเขากลับปฏิเสธที่จะเชื่อในพระเจาอยาง

ไมใยดี 

ปฐมกาล 8:1-4   พระเจ้าทรงระลึกถงึโนอาห์ บรรดาสัตว์ที่มี

ชีวิตและสัตว์ใช้งานทัง้ปวงที่อยู่กบัท่านในนาวา และพระเจ้า
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ทรงทาํให้ลมพดัมาเหนือแผ่นดินโลก และน้ําทัง้ปวงกล็ดลง  

น้ําพุทัง้หลายทีอ่ยู่ใต้บาดาลและช่องฟ้าทัง้ปวงกปิ็ด และฝนที่

ตกจากฟ้ากห็ยดุ  น้ํากค่็อยๆลดลงจากแผ่นดินโลก และล่วงไป

ร้อยห้าสิบวันแล้วน้ํากล็ดลง ณ เดือนที่เจ็ดวันทีสิ่บเจ็ดนาวาก็

ค้างอยู่บนเทือกเขาอารารัต     

 

 พระเจาทรงคุมครองโนอาหและครอบครัวพรอมดวย

สัตวทั้งหลายไวภายในนาวาใหพนจากนํ้าทวมน้ัน   และแลว

ลมก็เร่ิมกอใหเกิดกระบวนการระเหยของนํ้าซึ่งชวยใหระดับ

นํ้าตามที่ตาง ๆลดลง  นาวาก็มาคางอยูเทือกเขาอารารัต  

ปจจุบันเทือกเขาเหลาน้ีอยูในประเทศตุรกีตามแนวชายแดนที่

ติดกับประเทศอารเมเนียและจอรเจีย   

 

 นํ้าบนแผนดินโลกก็ใชเวลาอีกนาน 6 เดือนจึงแหง

สนิท  ขอ  พระคัมภีรอีก 2-3 ขอตอมาไดอธิบายถึงการเปด

นาวาและการขนยายสิ่งตาง ๆออกจากนาวา  ทั้งสัตวตาง ๆ 

และมนุษยไดเขาสูโลกใหมอีกคร้ัง  น่ีคงจะเปนโลกที่แตกตาง
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จากโลกที่พวกเขาไดจากมาอยางสิ้นเชิง  พวกเขาจะไมไดพบ

เพื่อนบาน บานเรือน หรือเมืองใด ๆ ซึ่งคงเปนโลกที่เงียบ 

มากทีเดียวเพราะมนุษยอยูเพียง 8 คนและสัตวอีกไมกี่ตัว

เทาน้ันที่อาศัยบนโลกทั้งโลก 

 

 พระเจาทรงใหโนอาหและบุตรชายของเขา คือ เชม 

ฮาม และยาเฟท ครอบครองฝูงสัตว ฝูงนก และปลา เหมือนที่

พระองคไดทรงประทานสิ่งเหลาน้ีแกอาดัมในสวนเอเดน

มาแลว  โลกและสิ่งสารพัดทุกสิ่งซึ่งอยูในโลกน้ันเปนของ

พระเจา แตพระองคไดทรงประทานแกมนุษยใหจัดการดูแลสิ่ง

ตาง ๆเหลาน้ีแทนพระองค 

 

ปฐมกาล 9:11-15  เราจะต้ังพนัธสัญญาของเราไว้กบัพวกเจ้า

ว่า จะไม่มีการทาํลายบรรดาเน้ือหนังโดยน้ําท่วมอีก จะไม่มีน้ํา

มาท่วมทาํลายโลกอีกต่อไป   พระเจ้าตรัสว่า “น่ีเป็นหมาย

สําคัญแห่งพนัธสัญญาซ่ึงเราต้ังไว้ระหว่างเรากบัพวกเจ้า และ

สัตว์ทีม่ีชีวิตทัง้ปวงทีอ่ยู่กบัเจ้าในทุกช่ัวอายตุลอดไปเป็นนิตย์ 
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เราได้ต้ังรุ้งของเราไว้ทีเ่มฆและ

มันจะเป็นหมายสําคัญแห่งพันธ

สัญญาระหว่างเรากบัแผ่นดิน

โลก และต่อมาเมื่อเราให้มีเมฆ

เหนือแผ่นดินโลกจะเห็นรุ้งที่

เมฆน้ัน และเราจะระลึกถงึพันธสัญญาของเราซ่ึงมีระหว่างเรา

กบัพวกเจ้าและส่ิงทีม่ีชีวิตทัง้ปวงแห่งบรรดาเน้ือหนัง และน้ํา

จะไม่มาท่วมทาํลายบรรดาเน้ือหนังอีกต่อไป     

 

 รุงกินนํ้าเปนสิ่งที่พระเจาไดทรงประทานแกมนุษย

เพื่อเปนหมายสําคัญของพระองคที่แสดงวาพระองคจะไม

ทําลายแผนดินโลกทั้งสิ้นดวยนํ้าทวมอีก    หลายพันปหลังจาก

นํ้าทวมคร้ังใหญผานไปพระเจาก็ยังคงรักษาคําตรัสของ

พระองคอยูเสมอ ดังน้ันเมื่อคุณเห็นรุงกินนํ้าจงระลึกไวเถิดวา 

พระเจาไดทรงประทานรุงกินนํ้าน้ันเพื่อเปนหมายสําคัญวา

พระองคจะไมทําลายโลกดวยนํ้าทวมอีก และเราก็สามารถ

ไววางใจพระองคได 
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คําถามบทที่  5 

 

 

 

1. คนสวนใหญเชื่อพระเจาหรือไม   

 ก) เชื่อ  ข) ไมเชื่อ 

 

2. พระเจาตรัสวาพระองคจะทรงทําอยางไรกับผูที่ไมยอมกลับ  

    ใจสํานึกผิด 

 ก) จะทรงพิพากษาลงโทษพวกเขา 

 ข) จะทรงชวยพวกเขาใหเปนคนดี 

 ค) จะทรงยอมรับพวกเขาแมวาพวกเขาเปนคนบาป 

 

3. ทําไมพระเจาทรงตัดสินพระทัยชวยโนอาห 

       ก) เพราะเขาเปนคนดี     

 ข) เพราะเขาไมเคยทําบาป      

 ค) เพราะเขาเชื่อในพระเจา 

กรุณาสงอีเมลพรอมชื่อ นามสกุลและ 

คําตอบมาที่ info@vfmsea.com 
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4. พระเจาทรงสั่งใหโนอาหทําอะไร 

 ก) สรางบานหลังใหญ  

 ข) สรางเรือลําใหญ  

 ค) สรางหอใหญ 

 

5. พระเจาทรงสั่งใหโนอาหสรางประตูไวที่เรือกี่บาน

 ก) 0    ข) 1       ค) 2       ง) 3 

 

6. พระเจาทรงรอใหคนในสมัยโนอาหกลับใจสํานึกผิดนาน 

    เทาไหร 

 ก) 120 วัน ข) 120 เดือน ค) 120 ป 

 

7. ใครเปนผูปดประตูเรือ   

 ก) พระเจา ข) โนอาห ค) ซาตาน 

 

8. มีคนที่อยูนอกเรือรอดจากความตายหรือไม   

 ก) มี  ข) ไมม ี


