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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 12 ກໍຣະກະດາ 2020 (07-12 –2020) 

                              ສຳລັບຄຣູ 
ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ                  ຄວາມຫວັງອັນສູງສຸດຂອງພວກເຮົາ               
                                     
                                 ດົນປານໃດແລ້ວທີ່ທ່ານມີຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ເໝາະສົມກັບການເດີນທາງ? 
 
ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ:  ພວກເຮາົມີຄວາມຫວັງໃນພຣະຄຣິດວ່າມ້ືນຶ່ງຈະໄດ້ຮັບຜົນສຳເຣັດຢ່າງເຕັມທີ່. 

 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
        ແມ່ນຫຍງັຄສ່ິືງທ່ີພວກເຮາົຫວັງວ່າໃນວັນນຶ່ງຈະໄດ້ຮັບຜົນສຳເຣັດຢ່າງເຕັມທີ່. C.S. Lewis ໄດ້ມີຊີວິດຢູ່ສມັຍ
ສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງແລະເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມທຸກໂສກເສ້ົາໃນເວລານັ້ນ. ຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນຢ່າງຫຼວງ 
ຫຼາຍໃນປະເທດອັງກິດ. ນອກຈາກນ້ັນ, Lewis ຍັງໄດ້ຮັບຄວາມເສົ້າສລົດໃຈຕໍ່ການຕາຍຂອງພັລຍາຂອງລາວ, ຈອຍ 
ຜູ້ທ່ີໄດ້ເສັຽຊີວິດໄປຫັຼງຈາກມີອາການເຈັບປ່ວຍໃນໄລຍະບໍ່ດົນພາຍຫັຼງການແຕ່ງງານຂອງພວກເຂົາ.    ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ ຄວາມທຸກທໍຣະມານແລະການທໍ້ຖອຍໝົດກຳລັງໃຈທ່ີບົ່ງບອກເຖິງຊີວິດຂອງ Lewis  ບ່ໍພຽງເບ່ິງແຕ່ວ່າມັນເປັນ
ການກະຕຸ້ນການຂຽນຂອງລາວ. ນຶ່ງໃນຄວາມສຳເຣັດທີ່ຍ່ິງໃຫ່ຽທ່ີສຸດຂອງລາວ, ຄວາມບໍຣິສຸດຂອງຜູ້ເຊ່ືອຖພືຣະຄຣິດ, 
Lewis ຂຽນວ່າ:   “ ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາພົບໃນຕົວເອງວ່າການຕັດສິນໃຈທ່ີບໍ່ມີປະສົບການໃດໆໃນໂລກນ້ີ  ທີ່ສາມາດຕອບ 
ສນອງຄວາມຕ້ອງການໄດ້, ຄຳອະທິບາຍທ່ີເປັນໄປໄດ້ທ່ີສຸດກໍຄຂ້ືາພະເຈ້ົາຖືກສ້າງຂ້ຶນສຳລັບໂລກອື່ນ, ຖ້າຄວາມເປັນ
ມະນຸດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາບໍ່ໄດ້ຕອບສນອງຕ່ໍຄວາມຕ້ອງການ, ຊ່ຶງບ່ໍໄດ້ພີສູດວ່າປະສົບການທັງໝົດວ່າເປັນຄົນຫຼອກລວງ. 
ເປັນໄປໄດ້ທ່ີຄວາມສນຸກສນານຂອງໂລກບ່ໍໄດ້ຕອບສນອງຄວາມຕ້ອງການນ້ັນເລີຍ ພຽງແຕ່ເຮດັໃຫ້ຕ່ືນຕົວ  ເພ່ືອນຳ 
ສເນີສ່ິງທີ່ເປັນຄວາມຈິງ…... ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຮັກສາຕົວເອງໃຫ້ມີຄວາມປາຖນາສຳລັບປະເທດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາແທ້ໆ,  
ຊ່ຶງຂ້າພະເຈົ້າຈະບ່ໍພົບຈົນກວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະຕາຍ.” 
    ເນ່ືອງຈາກວ່າຄຣິສຕຽນໄດ້ຮັບຊີວິດນິຣັນໃນອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາທີ່ກຳລັງຈະມາ, ພວກເຮາົມີຄວາມຫວັງ. ການ
ທົດລອງໃນຊີວິດນ້ີໃນມ້ືນ່ຶງຈະນຳໄປສູ່ຊີວິດແຫ່ງຄວາມສຸກແລະຄວາມສງົບຊ່ົວນຣັິນ. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ?  ( ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  
      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. 1 ເປໂຕ 5: 5ຂ-7 

5 ເໝືອນດ່ັງນັ້ນແຫລະ, ພວກທ່ານຜູ້ມີອາຍອຸ່ອນກວ່າ ຈ່ົງນ້ອມຟັງພວກເຖ້ົາແກ່ ພວກທ່ານທຸກຄົນຈົ່ງເອົາຄວາມຖ່ອມ
ໃຈເປັນເຄ່ືອງຄາດແອວໄວ້   ໃນການປະຕິບັດເຊ່ິງກັນແລະກັນ  ດ້ວຍວ່າ, “ພຣະເຈ້ົາຊົງຕໍ່ສູ້ຄົນທ່ີຈອງຫອງ ແຕ່ຊົງປະ
ທານພຣະຄຸນແກ່ຄົນທ່ີຖ່ອມໃຈລົງ” 6 ເຫດສັນນ້ັນທ່ານທັງຫລາຍ ຈ່ົງຖ່ອມໃຈລົງໃຕ້ພຣະຫັດອັນຊົງຣິດຂອງພຣະເຈົ້າ 
ເພ່ືອວ່າພຣະອົງຈະຊົງຍົກພວກທ່ານຂຶ້ນເມ່ືອເຖິງເວລາອັນຄວນ  7 ຈົ່ງປະຄວາມກະວົນກະວາຍຂອງພວກທ່ານໄວກັ້ບ 
ພຣະອົງ ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງຫ່ວງໃຍພວກທ່ານຢູ່ 
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 ທັງຄົນໜຸ່ມແລະຜູ້ໃຫຍ່ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດຈາກຄຳແນະນຳຂອງເປໂຕ. ຄວາມພາກພູມໃຈມັກຈະເຮັດໃຫ້ຄົນ 
   ສູງອາຍຸບ່ໍພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈຄົນໜຸ່ມ ແລະເຮັດໃຫ້ຄນົໜຸ່ມບໍ່ຢາກຟັງຄົນທ່ີມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ.  
 ເປໂຕໄດ້ບອກທັງຄົນໜຸ່ມ ແລະຄົນອາຍສູຸງໃຫ້ຖ່ອມຕົວແລະຮັບໃຊ້ຊ່ຶງກັນແລະກັນ. ຈ່ົງໂຄຣົບຜູ້ທ່ີມີອາຍຸສູງກວ່າ 
   ທ່ານ, ຈ່ົງຮບັຟັງຄົນທ່ີອາຍຸໜອ້ຍກວ່າທ່ານ, ແລະຖ່ອມຕົວລງົເພ່ືອຍອມຮັບວ່າທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ຈາກຄົນອ່ືນ. 
 
 ພວກເຮົາມັກຈະກັງວົນກ່ຽວກັບຕຳແໜ່ງ ແລະຖານະ, ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ ຕໍ່ສ່ິງທີ່ພວກເຮົາເຮັດ. 
 ແຕ່ເປໂຕແນະນຳໃຫ້ພວກເຮົາຈື່ຈຳວ່າການຮັບຮູ້ພຣະເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ຈາກການສັຣເສີນຂອງມະນຸດ.   ພຣະເຈົ້າຊົງ 
   ສາມາດແລະພໍພຣະທັຍທີ່ຈະໃຫ້ພອນແກ່ພວກເຮົາຕາມເວລາຂອງພຣະອງົ.  
 ຈົ່ງເຊ່ືອຟັງພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖ່ອມຕົວ ບ່ໍວ່າສະພາບການຂອງທ່ານໃນປະຈຸບັນຈະເປັນແນວໃດ, ແລະໃນເວລາຂອງ 
   ພຣະອົງ ບໍ່ວ່າໃນຊີວິດນ້ີຫລືໃນຊີວິດໜ້າ ພຣະອງົຈະໃຫ້ກຽດແກ່ທ່ານ. 
 
 ການແບກຄວາມກະວົນກະວາຍ, ຄວາມກັງວົນໃຈ, ແລະການຕ່ໍສູ້ກັບບັນຫາປະຈຳວັນດ້ວຍຕົວເອງ ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ 
   ເຮົາບ່ໍໄດ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈ້ົາຢ່າງເຕັມທີ່ໃນຊີວິດເຮາົ.  
 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມຖ່ອມຕົວແມ່ນຈຳເປັນທ່ີຈະຮັບຮູ້ວ່າພຣະເຈ້ົາຊົງຫ່ວງໃຍເຮົາ, ເພ່ືອຈະຍອມຮັບຮູ້ຄວາມ 
   ຕ້ອງການຂອງເຮົາ, ແລະໃຫ້ຄົນອ່ືນໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້າຊ່ວຍເຫລອືເຮົາ.  
 ບາງຄ້ັງພວກເຮົາຄິດວ່າການຕ່ໍສູ້ເກີດຈາກບາບແລະຄວາມໂງ່ຈ້າຂອງເຮົາເອງບໍ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບພຣະເຈົ້າ. ແຕ່ເມ່ືອ 
   ເຮົາຫັນໄປຫາພຣະເຈົ້າດ້ວຍການກັບໃຈໃໝ່, ພຣະອົງຈະຮັບເອາົພາຣະໜັກ ແມ່ນແຕ່ການຕ່ໍສູ້ດີ້ນລນົເຫລ່ົານັ້ນ.  
 ຈົ່ງໃຫ້ພຣະເຈົ້າຮັບເອາົຄວາມກັງວົນໃຈຂອງເຮົາ ຊ່ຶງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮົາກະທຳ, ບໍ່ແມ່ນໃຫ້ເຮົາເສີຍເມີຍຜ່ານພ້ົນໄປ. 
   ຢ່າອ່ອນຂໍ້ຕ່ໍສະຖານະການ; ແຕຈ່ົ່ງຍອມຢູ່ໃຕ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ຜູ້ຄວບຄຸມທຸກໆ ສະພາບການ. 
 
      ການຖ່ອມຕົວເປັນທ່ີຍອມຮັບຮູ້ວ່າເປັນຂອງຂວັນທ່ີບໍ່ສາມາດໄດ້ມາຈາກມືຂອງພວກເຮາົເອງ; ແຕເ່ປັນຂອງພຣະ
ຣາຊທານແຫ່ງພຣະຄຸນຈາກພຣະບິດາຜູ້ທີ່ຊົງຮັກ, ຜູ້ທ່ີເປັນຫ່ວງເປັນໃຍພວກເຮົາຢ່າງເລິກເຊ່ິງ.  ໃນການຍອມຈຳນົນ
ຖ່ອມຕົວລົງຕ່ໍພຣະເຈ້ົົາ, ພວກເຮົາກຍໍອມມອບຄວາມກັງວົນໃຈທັງໝົດຂອງພວກເຮາົຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ.  ພວກເຮົາຍອມຮັບ
ວ່າພວກເຮາົບ່ໍສາມາດເຮດັສິ່ງໃດໄດ້ກັບພາຣະທີ່ໜັກຂອງພວກເຮົາ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່ດູແລພວກເຮົາຊົງເຮດັໄດ້, ເຖິງ
ແມ່ນຄວາມຖ່ອມຕົວບ່ໍແມ່ນສະພາບສຸດທ້າຍຂອງພວກເຮົາ.  ແຕ່ວັນນ່ຶງເມ່ືອຣາຊອານາຈັກຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ເຂ້ົາມາ
ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ພວກເຮາົຈະໄດ້ຮັບກຽດ, ພວກເຮົາຈະໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນໂດຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ. 
 

2. 1 ເປໂຕ 5: 8- 9  
8 ທ່ານທັງຫລາຍຈົ່ງຄອຍລະວັງຕົວແລະເຝົ້າຢູ່ ດ້ວຍວ່າສັດຕຣູຂອງພວກທ່ານຄມືານ ທຽວວົນວຽນໄປມາເໝືອນໂຕ
ສິງທີ່ແຜດສຽງຊອກຫາຄົນທີ່ມັນຈະກັດກິນໄດ້  9 ຈ່ົງຕໍ່ສູ້ກັບສັດຕຣູນັ້ນດ້ວຍໃຈໝ້ັນຄົງໃນຄວາມເຊ່ືອ ໂດຍຮູ້ແລ້ວວ່າ 
ພ່ີນ້ອງຂອງພວກທ່ານທົ່ວໂລກກໍປະສົບກັບຄວາມທຸກລຳບາກຢ່າງດຽວກັນນີ້ 
 
 ສິງໂຕ ຈະໂຈມຕີ ສັດທ່ີບໍ່ສະບາຍ, ສດັນອ້ຍ, ຫລສືດັທີ່ຍ່າງໂຊເຊ; ພວກສງິໂຕເລືອກເຍື່ອທີ່ເຄາະຮ້າຍທ່ີຢູ່ໂດດ 
   ດຽ່ວ ຫລືບໍ່ລະວັງຕົວ.  
ເປໂຕເຕືອນພວກເຮົາໃຫ້ລະວັງຊາຕານໃນເວລາທ່ີພວກເຮົາກຳລັງທຸກທໍຣະມານຫລກືຳລງັຖືກຂ່ົມເຫັງ.  
 ເມ່ືອທ່ານຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວ, ອ່ອນເພັຽ, ສິ້ນຫວັງແລະຖືກຕັດຂາດຈາກຜູ້ເຊ່ືອອ່ືນໆ,   ຫືຼເມ່ືອທ່ານເອົາໃຈສຸມໃສແ່ຕ ່
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   ບັນຫາຂອງຕົນເອງຫຼາຍ ຈົນທ່ານລືມລະວັງອັນຕະລາຍ, ໂດຍສະເພາະແລວ້ເມ່ືອທ່ານອ່ອນແອຕ່ໍການໂຈມຕີຂອງ 
   ຊາຕານ.  
 ໃນຊ່ວງເວລາທ່ີມີຄວາມທຸກທໍຣະມານ, ຈ່ົງອວ່າຍຫາຄຣິສຕຽນຄົນອ່ືນເພ່ືອຮັບການຊ່ອຍເຫລອື ສນັບສນນຸ ທ່ານ.  
 ຈົ່ງເພ່ັງເບ່ິງພຣະຄຣິດ, ແລະຕ່ໍຕ້ານກັບມານ. ຊ່ຶງຢາໂກໂບກ່າວວ່າ,“ ມັນຈະໜີຈາກພວກເຈ້ົາ”ໃນທ່ີສຸດ (ຢາໂກ 
    ໂບ 4: 7). 

 
ເມ່ືອພວກເຮົາຮູ້ຈັກຄຣິສຕະຈັກທີ່ຖືກຂ່ົມເຫັງໃນທົ່ວໂລກ, ຂໃໍຫ້ຫັນຄວາມຮັບຮູ້ນັ້ນເຂົ້າມາສູ່ການອະທິຖານ. 

ຂໃໍຫ້ອະທິຖານເພ່ືອຄຣິສຕະຈັກທີ່ຖືກຂ່ົມເຫັງໃນທ່ົວໂລກ. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເຣ່ືອງຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນພຽງການກະຕຸ້ນຄວາມ
ຮູ້ສຶກຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາຖກືຜກັດັນເຮດັບາງສ່ິງຜ່ານການອ້ອນວອນອະທິຖານຂອງພວກເຮາົ. 
 

3. 1 ເປໂຕ 5:10-11 
10 ແລະເມ່ືອທ່ານທັງຫລາຍໄດ້ທົນທຸກຢູ່ຊ່ົວຂນະນຶ່ງແລ້ວ ພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງພຣະຄຸນທັງໝົດ, ຜູ້ໄດ້ຊົງເອ້ີນພວກທ່ານໃຫ້
ເຂ້ົາໃນສະງ່າຣາສີອັນຕລອດໄປໃນພຣະຄຣິດ ພຣະອົງເອງຈະຊົງໂຜດແປງໃຈພວກທ່ານໃຫ້ຕັ້ງຂ້ຶນໃຫມ່ ແລະຕ້ັງໝັ້ນ
ຄົງຢູ່ໃຫ້ມີກຳລັງຂ້ຶນ  ແລະຊົງບັນດານໃຫ້ມີຮາກອັນແນ້ນໜາ    11 ຣິດທານຸພາບຈົ່ງມີແຕ່ພຣະອົງຕລອດໄປເປັນນິດ 
ອາແມນ 

 

 ເມ່ືອເຮົາກຳລັງທຸກທໍຣະມານ, ເຮົາມັກຈະຮູ້ສຶກວ່າຄວາມເຈັບປວດຂອງເຮົາຈະບໍ່ມີວັນສ້ິນສຸດເລີຍ.  
 ເປໂຕໃຫ້ທສັນະທ່ີກວ້າງຂວາງແກ່ຄຣິສຕຽນທ່ີມີຄວາມເຊ່ືອແລະສັດຊ່ືເຫ່ົຼານ້ີວ່າດ່ັງນີ້. ເມ່ືອປຽບທຽບກັບຊີວິດນຣັິນ, 
   ຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງເຂົາເຈົ້າຈະຢູ່ໄດ້ພຽງແຕ່“ຊ່ົວຄາວ.” ເທ່ົານັ້ນ. 
 ຜູ້ອ່ານບາງຄົນຂອງເປໂຕຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂ້ັມແຂງແລະສືບຕ່ໍຈົນຊ່ົວຊີວິດຂອງພວກເຂົາ. ຄົນອ່ືນໆຈະຖືກປົດ 
   ປ່ອຍຈາກຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງເຂົາເຈົ້າຜ່ານຄວາມຕາຍ.  
 ຜູ້ຕິດຕາມທ່ີສັດຊ່ືທຸກຄົນຂອງພຣະເຈ້ົາໄດ້ຮັບປະກັນດວ້ຍຊີວິດນິຣັນໄປຢູ່ກັບພຣະຄຣິດ, ບ່ອນທ່ີຈະບໍ່ມີຄວາມທຸກ 
   ທໍຣະມານອີກຕໍໄ່ປ (ພຣະນິມິດ 21: 4). 
 
       ດັ່ງທີ່ເປໂຕນຳພາພວກເຮົາໄປສູ່ຮູບພາບທີ່ກວ້າງໃຫ່ຽ.  ພວກເຮາົອາດຈະ “ ທົນທຸກທໍຣະມານພຽງຊ່ົວຄາວ” ( ຂໍ້ 
10), ແຕ່ກໍຄ້າຍຄືມືຂອງພຣະອົງຊວ້ານເບົາໆທ່ີປາຍຄາງຂອງພວກເຮາົ ແລະຊວ້ານໜ້າພວກເຮົາຂຶ້ນໃຫ້ເພັງເບ່ິງຈາກ
ທ່ີເປັນຂອງຊ່ົວຄາວໄປສູ່ອັນທີ່ໝ້ັນຄົງຢູ່ເປັນນິດ. ພວກເຮາົໄດ້ຖືກເອ້ີນໃຫ້ຮັບເອົາສະງ່າຣາສີນຣັິນຮ່ວມກັບພຣະຄຣິດ. 
ສີ່ຖ້ອຍຄຳຂ້າງເທິງທີ່ສ່ອງແສງຄືກັບແສງສະຫວ່າງໃນຄວາມມືດ   ແລະການທົດລອງນ້ັນແມ່ນຈະຄົງຢູ່ຊ່ົວຂະນະນຶ່ງ  
ກສ້ິໍນສຸດລົງ. ມັນຈະບໍ່ຢູ່ຕລອດໄປ, ແລະຈະບໍ່ຄອບງຳຊີວິດຂອງພວກເຮາົທ່ີຢູ່ກັບພຣະຄຣິດ. 
 

                                                           ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
 

       ທ່ານຈະເຮດັແນວໃດເພ່ືອຮັກສາທັສນະຄະຕນິິຣັນກ່ຽວກັບຄວາມຫວັງທ່ີໄດ້ຮັບພອນນ້ັນ ຄພືຣະຄຣິດຂອງທ່ານ? 
ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງການນຳໃຊ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້:                                                                                
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 ຈົ່ງຂຽນ. ທົບທວນເບ່ິງວ່າກອງປະຊຸມນີ້ ຫືຼການສຶກສາຫົກພາກ ໄດ້ສອນທ່ານກ່ຽວກັບຄວາມຫວັງ.   ບັນທຶກ
ຄວາມເຂ້ົາໃຈຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຄວາມຫວັງແລະທ່ີສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ໍທ່ານ. 
. 

 ອະທິຖານ. ຂຽນພຣະທັມ 1 ເປໂຕ 5: 5ຂ- 11 ແລະໃຊ້ມັນເປັນຄູ່ມືສຳລັບການອະທິຖານ. ຂະນະທີ່ທ່ານອະ
ທິຖານ, ຈົ່ງຍອມຈຳນົນຕ່ໍພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະພຣະປະສົງນຣັິນຂອງພຣະອົງສຳລັບຊີວິດຂອງທ່ານ. 
 

 ອະທິຖານຮ່ວມກັນ. ເຂົ້າຮ່ວມກັບຜູ້ເຊ່ືອຄົນອື່ນໆຈຳນວນນ່ຶງແລະອະທິຖານຮ່ວມກັນສຳລັບຄຣິສຕະຈັກທີ່
ຖືກຂົ່ມເຫັງ. ບັນຊີລາຍຊ່ືການອະທິຖານທີ່ເປັນປໂຍດສາມາດພົບໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດ.  

 
        ພວກເຮົາທຸກຄົນບ່ໍອາດເຫັນປະເພດຂອງຄວາມໂສກເສົ້າແລະຄວາມເຈັບປວດທ່ີ C.S. Lewis ໄດ້ປະສົບໃນຊີ
ວິດຂອງລາວ, ແຕ່ຄວາມທຸກທໍຣະມານທ່ີແຕກຕ່າງຈະມາເຖິງແນ່ນອນ.   ຖ້າພວກເຮາົຈະແນມເບິ່ງຄວາມຫວັງໃນອະ
ນາຄົດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະຍົກຍ້ອງພຣະເຈ້ົາໃນທີ່ນ້ີແລະດຽວນ້ີ. 
 

                        ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org  


	ດົນປານໃດແລ້ວທີ່ທ່ານມີຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ເໝາະສົມກັບການເດີນທາງ?

