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ໂນອາແມ່ນຜູ້ທ່ີ
ນະມັດສະການພຣະເຈ້ົາ.  
ຄົນອ່ືນໆໄດ້ກຽດຊັງ  
ແລະບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາ. 



ມີວັນໜ່ຶງພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວບ 
າງຢ່າງທ່ີໜ້າຕົກໃຈຫຼາຍ ຄື:  
“ເຮົາຈະທໍາລາຍໂລກອັນຊ່ົວ 
ຊ້ານ້ີ, ມີແຕ່ຄອບຄົວຂອງ 
                     ເຈ້ົາເທ່ົາ 
                     ນ້ັນທ່ີ 
                     ຈະໄດ້ພ້ົນ.” 



ພຣະເຈ້ົາໄດ້ກ່າວເຕືອນໂນອາກ່ຽວ
ກັບນໍາ◌້ ຖ້ວມຄ້ັງໃຫຍ່ທ່ີກໍາລັງຈະມີມາ. 
ພຣະເຈ້ົາ ໄດ້ສ່ັງໂນອາວ່າ, “ຈ່ົງສ້າງເຮືອ
ໄມ້ລໍາໃຫຍ່, ໃຫຍ່ພໍສໍາລັບຄອບຄົວຂອງ  
    ເຈ້ົາ ແລະສັດ      ທັງຫຼາຍ”  ... 



... ພຣະເຈ້ົາຊົງແນະນໍາແກ່ໂນອາຢ່າງ
ຊັດເຈນວ່າຈະສ້າງເຮືອແນວໃດແດ່.  
   ໂນອາມີວຽກເຮັດຫຼາຍແທ້ໆ! 



  ປະຊາຊົນພາກັນ
ກ່າວເຍາະເຍ້ີຍໂນອາ 
 ໃນຂະນະທ່ີ 
     ລາວ 
      ພວມ 
   ອະທິບາຍ 
    ຖິງ ສາເຫດ 
  ທ່ີຕົນເອງ 
  ສ້າງເຮືອໃຫຍ່. 



ຝ່າຍໂນອາກໍສ້າງໄປ 
ເລ້ືອຍໆ. ນອກນ້ັນ  

ເພ່ິນຍັງບ່ໍ 
 
 

ໄດ້ຢຸດ 
ເວ້ົາເລ່ືອງພຣະ 

ເຈ້ົາສູ່ພວກເຂົາຟັງ 
 ແຕ່ກໍບ່ໍມີໃຜຟັງ

ເພ່ິນ. 



ໂນອາມີຄວາມເຊ່ືອອັນໃຫຍ່. ເພ່ິນເຊ່ືອພຣະເຈ້ົາ 
ເຖິງແມ່ນວ່າ ແຕ່ກ່ອນຈະບ່ໍເຄີຍມີຝົນຕົກລົງ
ມາເລີຍ       ກໍຕາມ. ຕ່ໍມາອີກບ່ໍດົນ,  

ເຮືອກໍພ້ອມສໍາລັບຂົນ 
ທຸກຢ່າງຂ້ຶນ. 



ບັດນ້ີ ໂຕສັດກໍພາກັນອົບພະຍົບເຂ້ົາມາໃນເຮືອ.  
ພຣະເຈ້ົາໄດ້ນໍາເອົາສັດທຸກຊະນິດ ແນວລະຄູ່ເຂ້ົາ
    ມາ ໄວ້ໃນເຮືອ. 



ມີນົກໃຫຍ່ ແລະນົກນ້ອຍ, ທັງສັດນ້ອຍ  
       ແລະສູງພາກັນຍ່າງເຂ້ົາຫາເຮືອ.  



ປະຊາຊົນພາກັນຮ້ອງໝ່ິນປະໝາດໂນ
ອາໃນຂະນະທ່ີລາວເອົາສັດຂ້ຶນເທິງເຮືອ.  

ພວກເຂົາຍັງສືບຕ່ໍເຮັດບາບຕ່ໍສູ້ພຣະ
ເຈ້ົາ. ພວກເຂົາບ່ໍໄດ້  ຮ້ອງຂໍຂ້ຶນໄປ 
ເທິງເຮືອກັບໂນອາເລີຍ. 



ໃນທ່ີສຸດ, ສັດ 
 ແລະນົກທັງ 
ໝົດກໍຂ້ຶນໄປ 
ເທິງເຮືອ. ພຣະ 

ເຈ້ົາຊົງເຊ້ືອເຊີນໂນ 
ອາວ່າ, “ເຈ້ົາ ແລະຄອບຄົວ 

ຂອງເຈ້ົາ ຈ່ົງເຂ້ົາມາໃນເຮືອສາ.” 



     ໂນອາ, 
             ເມຍຂອງລາວ, 
               ລູກຊາຍຂອງ 
         ລາວອີກສາມຄົນ 
      ພ້ອມດ້ວຍເມຍຂອງ 
  ພວກເຂົາ ກໍເຂ້ົາໄປໃນເຮືອ. 
ແລ້ວພຣະເຈ້ົາກໍອັດປະຕູ!  



ຫັຼງຈາກນ້ັນ ຝົນກໍຕົກ.  

ຝົກຕົກລົງເທິງແຜ່ນດິນເປັນ
ເວລາສ່ີສິບວັນ ສ່ີສິບຄືນ. 



  ນໍາ◌້ໄດ້ຖ້ວມໄປທ່ົວທຸກ
  ເມືອງ ແລະໝູ່ບ້ານ. ເມ່ືອ
 ຝົນຢຸດ, ແມ່ນແຕ່ຍອດພູສູງ
ກໍຍັງຈົມຢູ່ໃຕ້ນໍາ◌້. ທຸກຢ່າງທ່ີ
ຫາຍໃຈໄດ້ ແມ່ນຕາຍໝົດ. 



ໃນຂະນະທ່ີນໍາ◌້ຫຼາຍຂ້ຶນ,  

ເຮືອກໍລອຍໄປມາເທິງໜ້າ
ນໍາ◌້. ພາຍໃນເຮືອອາດຈະ
ມືດ, ອາດມີຂຸມມີບ່ໍ  
ແລະອາດຈະເປັນຕາຢ້ານ
ຫຼາຍ. ແຕ່ເຮືອນ້ັນໄດ້ປົກ
ປ້ອງໂນອາໃຫ້ລອດ
ຈາກນໍາ◌້ຖ້ວມ. 



ຫັຼງຈາກນໍາ◌້ຖ້ວມຢູ່ຢ່າງນ້ັນເປັນ
ເວລາຫ້າເດືອນ, ພຣະເຈ້ົາກໍໄດ້ສ່ົງລົມ
ຮ້ອນມາ.  ນໍາ◌້ຄ່ອຍໆ ຫລຸດລົງ ຈົນ
ເຮືອໂນອາໄປຄ້າງ ທ່ີຍອດພູອາຣາຣັດ. 
   ຫັຼງຈາກ ທ່ີນໍາ◌້ຫລຸດ 
                        ລົງແລ້ວ,  
 
 

ໂນອາຍັງພັກຢູ່ໃນເຮືອອີກ 
ເປັນເວລາສ່ີສິບວັນ. 



ໂນອາໄດ້ເປີດປະຕູປ່ອງຢ້ຽມແລ້ວໂຕກາ ແລະ
ນົກກາງແກອອກໄປ. ແຕ່ມັນບ່ໍສາມາດພົບພ້ືນ
ດິນແຫ້ງທ່ີສະອາດ, ນົກກາງແກຈ່ຶງບິນກັບມາ
ຫາໂນອາຄືນ. 



ອີກອາທິດໜ່ຶງຕ່ໍມາ, ໂນອາກໍລອງອີກ. ບັດນ້ີ  
ມັນບິນກັບມາພ້ອມກັບໃບ 
                         ໝາກ 
 

     ກອກເທດໃນປາກຂອງ 
     ມັນ. ອີກອາທິດໜ່ຶງຕ່ໍ
     ມາ ໂນອາຮູ້ວ່ານໍາ◌້ 
     ແຫ້ງແລ້ວ ແນ່ນອນ ເພາະ
    ນົກກາງແກທ່ີ ເພ່ິນປ່ອຍ 
    ອອກໄປອີກນ້ັນ ມັນບ່ໍບິນ
    ກັບມາເລີຍ.  



ພຣະເຈ້ົາຊົງບອກໂນອາວ່າ ມັນເຖິງເວລາແລ້ວທ່ີ
ຈະຕ້ອງອອກຈາກເຮືອ. ທັງໂນອາ  
          ແລະຄອບຄົວຂອງລາວກໍໄດ້ 
                    ປ່ອຍສັດທັງຫຼາຍອອກ 
                            ຈາກເຮືອ. 



ໂນອາມີຄວາມຮູ້ສຶກຢາກຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາ
ຫຼາຍ! 



ເພ່ິນໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາ 
ໜ່ຶງຂ້ຶນມາ ແລະໄດ້ 
ນະມັດສະການພຣະເຈ້ົາ  

ຜູ້ໄດ້ຊ່ອຍເພ່ິນ  
ແລະຄອບຄົວ
ໃຫ້ພ້ົນຈາກ
ເຫດນໍາ◌້ຖ້ວມ
ໂລກຄ້ັງນ້ີ. 



ພຣະເຈ້ົາໄດ້ 
ປະທານພຣະ 
ສັນຍາ 
ພິເສດແກ່ໂນອາ.  
 
 
                   ພຣະອົງສັນຍາວ່າຈະ 
    ບ່ໍ ພິພາກສາໂທດບາບ 
  ຂອງ ມະນຸດດ້ວຍການ 
       ເຮັດ ໃຫ້ນໍາ◌້ຖ້ວມໂລກ 
  ນ້ີ ອີກ. 



ພຣະເຈ້ົາໄດ້ 
ປະທານເຄ່ືອງໝ 
າຍຄື ສາຍຮຸ້ງ  
ໃຫ້ເປັນສັນຍາລັກ 
 
 
                       ແຫ່ງພຣະສັນຍາ 
                       ຂອງພຣະອົງ.  



ແລ້ວໂນອາ  
ແລະຄອບຄົວຂອງລາວກໍ
ພົບບ່ອນຕ້ັງຖ່ິນຖານໃໝ່
ຫັຼງຈາກນໍາ◌້ຖ້ວມໂລກ. 



ຕ່ໍມາອີກບ່ໍດົນ, ລູກຫຼານຂອງ
ໂນອາກໍຂະຫຍາຍ ອອກໄປ
ເຕັມທ່ົວແຜ່ນດິນໂລກ. ທຸກ
ຊົນຊາດເທິງແຜ່ນດິນ ໂລກນ້ີ
ແມ່ນມາ ຈາກໂນອາ  
 
 
 
 

 
ແລະລູກຫຼານຂອງລາວ.  



ໂນອາ ແລະເຫດການນໍາ◌້ຖ້ວມໂລກ 
 

ເລ່ືອງໜ່ຶງຈາກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພຣະຄໍາພີ, 
 

ທ່ີສາມາດພົບໄດ້ໃນ 
 

ປະຖົມມະການ ບົດທີ 6-10 

“ຄໍາສອນຂອງພຣະອົງໃຫ້ແສງສະຫວ່າງ.”  
ເພງສັນລະເສີນ 119:130 



ຈົບບໍລິບູນ 



ເລ່ືອງລາວໃນພຣະຄໍາພີຕອນນ້ີບອກພວກເຮົາກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາ
ຜູ້ວິເສດ ຜູ້ທ່ີສ້າງພວກເຮົາ  

ແລະຢາກໃຫ້ພວກຫຼານຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈ້ົາດ້ວຍ. 
 

ພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດການຊ່ົວຫຼາຍຢ່າງ  
ຊ່ຶງພຣະອົງເອ້ີນວ່າ ຜິດບາບ. ບົດລົງໂທດຂອງຄວາມບາບຄື

ຄວາມຕາຍ. ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກຫຼານຫຼາຍ ຈົນໄດ້ສ່ົງພຣະບຸດອົງ
ດຽວຂອງພຣະອົງລົງມາ, ຄືພຣະເຢຊູ, ໃຫ້ມາຕາຍທ່ີໄມ້ກາງແຂນ 
ແລະຮັບໂທດບາບແທນເຮົາ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ ພຣະອົງກໍເປັນຄືນມາ

ຈາກຕາຍ  
ແລະສະເດັດຄືນສູ່ເຮືອນຂອງພຣະອົງຄືຟ້າສະຫວັນ! ຖ້າຫຼານເຊ່ືອ
ໃນພຣະເຢຊູ ແລະຂໍການອະໄພໂທດບາບຈາກພຣະອົງ, ພຣະອົງ
ຈະຊົງຍົກໂທດໃຫ້ແນ່ນອນ! ພຣະອົງຈະສະເດັດມາປະທັບໃນຊີວິດ

ຂອງຫຼານທັນທີ, ແລະຫຼານຈະໄດ້ຢູ່ນໍາພຣະອົງຕະຫຼອດໄປ
ເປັນນິດ  



ຖ້າຫຼານເຊ່ືອວ່າອັນນ້ີແມ່ນຄວາມຈິງແທ້,  
ກໍໃຫ້ອະທິຖານກັບພຣະເຈ້ົາຕາມນ້ີ: 

ຂ້າແດ່ພຣະເຢຊູ, ຂ້ານ້ອຍເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ  
ແລະໄດ້ບັງເກີດມາເປັນມະນຸດຕາຍທ່ີໄມ້ກາງແຂນແທນຜິດບາບ

ຂອງຂ້ານ້ອຍ ແລະບັດນ້ີພຣະອົງໄດ້ຊົງເປັນຄືນມາອີກຄ້ັງ.  
ຂໍຊົງສະເດັດມາປະທັບໃນຊີວິດຂອງຂ້ານ້ອຍ  
ແລະຍົກໂທດຜິດບາບຂອງຂ້ານ້ອຍ,  

ຂໍຊົງປະທານຊີວິດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຂ້ານ້ອຍດ້ວຍໃນເວລານ້ີ  
ເພ່ືອວັນໜ່ຶງຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ຢູ່ນໍາພຣະອົງຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ.  

ຂໍຊົງຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍໃຫ້ເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ  
ແລະມີຊີວິດຢູ່ເພ່ືອພຣະອົງ ເປັນລູກ. ອາແມນ.  

 
ຈ່ົງອ່ານພຣະຄໍາພີ ແລະສົນທະນານໍາພຣະເຈ້ົາທຸກວັນ!    

ໂຢຮັນ 3:16 
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