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ແຕ່ຫ້າມເຮດັເພື່ອຈໍາໜ່າຍເດດັຂາດ



ໂນອາແມ່ນຜູ້ທີ່ນະມັດສະການພຣະເຈົ້າ. 
ຄົນອືນ່ໆໄດ້ກຽດຊັງ 
ແລະບໍເ່ຊື່ອຟັງພຣະເຈ້ົາ.
ມີວັນໜຶ ງ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວບ
າງຢ່າງທ່ີໜ້າຕົກໃຈຫຼາຍ ຄື: 
“ເຮົາຈະທໍາລາຍໂລກອັນຊົ່ວຊ້ານີ,້ 

ມີແຕ່ຄອບຄົວຂອງເຈ້ົາເທົາ່ນັນ້ທ່ີຈະໄດ້ພົນ້.”



ພຣະເຈົ້າໄດ້ກ່າວເຕືອນໂນອາກ່ຽວກບັນໍາ ້ຖ້ວມຄ້ັງ
ໃຫຍ່ທີ່ກໍາລງັຈະມມີາ. ພຣະເຈົ້າໄດ້ສັ່ງໂນອາວ່າ, 
“ຈົ່ງສ້າງເຮືອໄມ້ລາໍໃຫຍ່, ໃຫຍ່ພໍສໍາລັບຄອບຄົວຂອງເຈົ້າ 
ແລະສັດທັງຫຼາຍ” ພຣະເຈົ້າຊົງແນະນໍາແກ່ໂນອາຢ່າງຊັດເຈນ
ວ່າຈະສ້າງເຮືອແນວໃດແດ່. ໂນອາມີວຽກເຮັດຫຼາຍແທ້ໆ!



ປະຊາຊົນພາກັນກ່າວເຍາະເຍ້ີຍໂນອາ 

ໃນຂະນະທີ່ລາວພວມອະທິບາຍເຖິງ

ສາເຫດທີ່ຕົນເອງສ້າງເຮືອໃຫຍ່.
ຝ່າຍໂນອາກໍສ້າງໄປເລ້ືອຍໆ. ນອກນັ້ນ 
ເພິ່ນຍັງບໍໄ່ດ້ຢຸດເວົ້າເລ່ືອງພຣະເຈົ້າສູ່ພ

ວກເຂົາຟັງ ແຕ່ກໍບໍ່ມີໃຜຟັງເພິນ່.



ໂນອາມີຄວາມເຊື່ອອັນໃຫຍ່. 
ເພິ່ນເຊື່ອພຣະເຈົາ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ 
ແຕ່ກ່ອນຈະບໍເ່ຄຍີມີຝນົຕົກລົງມາ
ເລີຍກໍຕາມ. ຕໍ່ມາອີກບໍດົ່ນ, 
ເຮືອກໍພ້ອມສໍາລບັຂົນທຸກຢ່າງຂຶ ນ້.



ບັດນີ້ ໂຕສັດກໍພາກນັອົບພະຍົບເຂົາ້ມາໃນເຮືອ. 
ພຣະເຈົ້າໄດ້ນໍາເອົາສັດທຸກຊະນິດ ແນວລະຄູ່ເຂົາ້ມາໄວ້ໃນເຮືອ. 

ມີນົກໃຫຍ່ ແລະນົກນ້ອຍ, ທັງສັດນ້ອຍ 
ແລະສູງພາກັນຍ່າງເຂົາ້ຫາເຮືອ. 



ປະຊາຊົນພາກັນຮ້ອງໝ່ິນປະໝາດໂນອາໃນຂະນະທ່ີ
ລາວເອົາສັດຂຶ ນ້ເທິງເຮືອ. 
ພວກເຂົາຍັງສືບຕໍເ່ຮັດບາບຕໍສູ້່ພຣະເຈົ້າ. 
ພວກເຂົາບໍໄ່ດ້ຮ້ອງຂໍຂຶ ນ້ໄປເທິງ
ເຮືອກັບໂນອາເລີຍ.



ໃນທີ່ສຸດ, ສັດ ແລະນົກທັງໝົດກຂໍຶ ນ້ໄປເທິງເຮືອ. 
ພຣະເຈົ້າຊົງເຊືອ້ເຊີນໂນອາວ່າ,

“ເຈົ້າ 
ແລະຄອບຄົວຂອງເຈ້ົາ
ຈົ່ງເຂົາ້ມາໃນເຮືອສາ.”
ໂນອາ, ເມຍຂອງລາວ,

ລູກຊາຍຂອງລາວອີກສາມຄົນ
ພ້ອມດ້ວຍເມຍຂອງພວກເຂົາ
ກໍເຂົ້າໄປໃນເຮືອ. 
ແລ້ວພຣະເຈົາ້ກໍອັດປະຕູ!



ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຝົນກໍຕົກ. 
ຝົກຕົກລົງເທິງແຜ່ນດິນເປັນເວລາສ່ີສິບວັນ 

ສີ່ສິບຄືນ.



ນໍາ ້ໄດ້ຖ້ວມໄປທົ່ວທຸກເມືອງ ແລະໝູ່ບ້ານ.
ເມື່ອຝົນຢຸດ, ແມ່ນແຕ່ຍອດພູສູງກໍຍັງຈົມຢູ່ໃຕ້ນໍາ ້.
ທຸກຢ່າງທ່ີຫາຍໃຈໄດ້ແມ່ນຕາຍໝົດ.



ໃນຂະນະທີ່ນໍາ ້ຫຼາຍຂຶ ນ້, 
ເຮືອກໍລອຍໄປມາເທິງໜ້ານໍາ .້ 
ພາຍໃນເຮືອອາດຈະມືດ, 
ອາດມີຂຸມມີບໍ່ 
ແລະອາດຈະເປັນຕາຢ້ານຫຼາຍ. 
ແຕ່ເຮືອນັ້ນໄດ້ປົກປ້ອງໂນອາ
ໃຫ້ລອດຈາກນໍາ ້ຖ້ວມ.



ຫຼັງຈາກນໍາ ້ຖ້ວມຢູ່ຢ່າງນັ້ນເປັນເວລາຫ້າເດືອນ, 
ພຣະເຈົ້າກໄໍດ້ສົ່ງລົມຮ້ອນມາ. ນໍາ ້ຄ່ອຍໆ 
ຫລຸດລົງ ຈົນເຮືອໂນອາໄປຄາ້ງທ່ີຍອດພູອາຣາຣັດ. 
ຫຼັງຈາກທ່ີນໍາ ້ຫລດຸລງົແລວ້, 

ໂນອາຍັງພັກຢູ່ໃນເຮືອອີກເປັນເວລາສ່ີສິບວັນ.



ໂນອາໄດ້ເປີດປະຕູປ່ອງຢ້ຽມແລ້ວໂຕກາ ແລະນົກກາງແກອອກໄປ. 
ແຕ່ມັນບໍ່ສາມາດພົບພ້ືນດິນແຫ້ງທີສ່ະອາດ, 
ນົກກາງແກຈຶ ງ່ບິນກບັມາຫາໂນອາຄືນ.



ອີກອາທິດໜຶ ງ່ຕໍມ່າ, 
ໂນອາກໍລອງອີກ. ບັດນີ້ 
ມັນບິນກບັມາພ້ອມກັບໃບໝາກ
ກອກເທດໃນປາກຂອງມັນ. 
ອີກອາທິດໜຶງ່ຕໍມ່າ 
ໂນອາຮູ້ວ່ານໍາ ້ແຫ້ງແລວ້ແນ່ນອນ 
ເພາະນົກກາງແກທ່ີເພ່ິນປ່ອຍອອກ
ໄປອີກນັນ້ ມັນບໍ່ບິນກັບມາເລຍີ. 



ພຣະເຈົ້າຊົງບອກໂນອາວ່າ ມັນເຖິງເວລາແລວ້ທ່ີຈະຕ້ອງອອກຈາກເຮືອ. 
ທັງໂນອາ ແລະຄອບຄົວຂອງລາວກໄໍດ້ປ່ອຍສັດທັງຫຼາຍອອກຈາກເຮືອ.



ໂນອາມີຄວາມຮູ້ສຶ ກຢາກຂອບພຣະຄນຸພຣະເຈົ້າຫຼາຍ! 
ເພິ່ນໄດ້ສ້າງແທ່ນບູຊາໜຶ ງ່ຂຶນ້ມາ 
ແລະໄດ້ນະມັດສະການພຣະເຈົ້າ 
ຜູ້ໄດ້ຊ່ອຍເພິ່ນ 

ແລະຄອບຄົວໃຫ້ພົ້ນຈາກເ
ຫດນໍາ ້ຖ້ວມໂລກຄັ້ງນີ້.



ພຣະເຈົ້າໄດ້
ປະທານພຣະສັນຍາ
ພິເສດແກ່ໂນອາ. 
ພຣະອົງສັນຍາວ່າຈະບໍ່
ພິພາກສາໂທດບາບຂອງ
ມະນຸດດ້ວຍການເຮັດໃຫ້ນໍາ ້ຖ້ວມ
ໂລກນີອ້ກີ. 

ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານເຄ່ືອງໝາຍຄື 
ສາຍຮຸ້ງ ໃຫ້ເປັນສັນຍາລັກ
ແຫ່ງພຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງ. 



ແລ້ວໂນອາ 
ແລະຄອບຄົວຂອງລາວກພົໍບບອ່ນຕັງ້ຖິ່ນ
ຖານໃໝ່ຫຼັງຈາກນໍາ ້ຖວ້ມໂລກ. 
ຕໍມ່າອີກບໍດົ່ນ, ລູກຫຼານຂອງໂນອາກຂໍະຫຍາຍ
ອອກໄປເຕັມທົ່ວແຜ່ນດິນໂລກ. 
ທຸກຊົນຊາດເທິງແຜ່ນດິນໂລກນີ້

ແມ່ນມາຈາກໂນອາ 

ແລະລູກຫຼານຂອງລາວ. 



ໂນອາ ແລະເຫດການນໍາ ້ຖ້ວມໂລກ

ເລື່ອງໜຶ ງ່ຈາກພຣະຄາໍຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະຄໍາພີ,

ທີ່ສາມາດພົບໄດ້ໃນ

ປະຖົມມະການ ບົດທີ 6-10

“ຄໍາສອນຂອງພຣະອົງໃຫ້ແສງສະຫວ່າງ.” 
ເພງສັນລະເສີນ 119:130



ຈົບບໍລິບູນ



ເລື່ອງລາວໃນພຣະຄໍາພີຕອນນີ້ບອກພວກເຮາົກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າຜູ້ວິເສດ
ຜູ້ທ່ີສ້າງພວກເຮາົ ແລະຢາກໃຫ້ພວກຫຼານຮູ້ຈກັກບັພຣະເຈົ້າດ້ວຍ.

ພຣະເຈົ້າຊງົຮູ້ວ່າ ພວກເຮາົໄດ້ເຮັດການຊົ່ວຫຼາຍຢ່າງ ຊຶ ງພຣະອງົເອີ້ນວ່າ ຜດິບາບ. 
ບດົລງົໂທດຂອງຄວາມບາບຄຄືວາມຕາຍ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າຊງົຮກັຫຼານຫຼາຍ 

ຈນົໄດ້ສ່ົງພຣະບຸດອງົດຽວຂອງພຣະອງົລງົມາ, ຄພືຣະເຢຊ,ູ ໃຫ້ມາຕາຍທ່ີໄມ້ກາງແຂນ 
ແລະຮບັໂທດບາບແທນເຮາົ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ ພຣະອງົກເໍປັນຄນືມາຈາກຕາຍ 

ແລະສະເດດັຄນືສູ່ເຮືອນຂອງພຣະອົງຄຟ້ືາສະຫວນັ! ຖ້າຫຼານເຊື່ອໃນພຣະເຢຊ ູ
ແລະຂກໍານອະໄພໂທດບາບຈາກພຣະອງົ, ພຣະອງົຈະຊງົຍກົໂທດໃຫ້ແນ່ນອນ! 

ພຣະອງົຈະສະເດັດມາປະທັບໃນຊວີດິຂອງຫຼານທັນທີ, 
ແລະຫຼານຈະໄດ້ຢູ່ນໍາພຣະອງົຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ.

ຖ້າຫຼານເຊື່ອວ່າອນັນ້ີແມ່ນຄວາມຈງິແທ້, ກໃໍຫ້ອະທິຖານກບັພຣະເຈົ້າຕາມນ້ີ:
ຂ້າແດ່ພຣະເຢຊ,ູ ຂ້ານ້ອຍເຊື່ອວ່າພຣະອງົຊງົເປັນພຣະເຈົ້າ

ແລະໄດ້ບງັເກີດມາເປັນມະນຸດຕາຍທ່ີໄມ້ກາງແຂນແທນຜິດບາບຂອງຂ້ານ້ອຍ
ແລະບດັນ້ີພຣະອງົໄດ້ຊງົເປັນຄືນມາອກີຄັ້ງ. ຂຊໍງົສະເດດັມາປະທັບໃນຊວີດິຂອງຂ້ານ້ອຍ

ແລະຍກົໂທດຜດິບາບຂອງຂ້ານ້ອຍ, ຂຊໍງົປະທານຊວີດິໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຂ້ານ້ອຍດ້ວຍໃນເວລານ້ີ
ເພ່ືອວນັໜຶ ງຂາ້ນ້ອຍຈະໄດ້ຢູ່ນໍາພຣະອງົຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ. 

ຂຊໍງົຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍໃຫ້ເຊື່ອຟັງພຣະອງົ ແລະມຊີວີດິຢູ່ເພ່ືອພຣະອງົ ເປັນລູກ. ອາແມນ. 

ຈົ່ງອ່ານພຣະຄໍາພີ ແລະສົນທະນານໍາພຣະເຈົ້າທຸກວນັ! ໂຢຮນັ 3:16
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