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ແຕ່ຫ້າມເຮດັເພື່ອຈໍາໜ່າຍເດດັຂາດ



ຕອນທີ່ພຣະເຢຊູຊົງປະທັບເທິງແຜ່ນດິນໂລກນີ້ 
ພຣະອົງໄດ້ສອນສາວົກຂອງພຣະອົງກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນສະຫວັນ. 
ພຣະອົງຊົງເອີນ້ວ່າ, “ເຮືອນແຫ່ງພຣະບິດາຂອງເຮົາ.” 
ແລະຊົງກ່າວວ່າໃນທີນ່ັ້ນມີທ່ີຢູຫ່ຼາຍຫ້ອງ. 
ຄະລຫືາດແມ່ນເຮືອນຫຼັງໃຫຍ່, 
ສວຍງາມ. 
ແຕ່ຟ້າສະຫວັນໃຫຍ່ກວ່ານັນ້ 
ແລະສວຍງາມກວ່ານັ້ນຫຼາຍ.  



ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, “ເຮົາຈະໄປຈັດຕຽມບອ່ນໄວ້ໃຫ້ທ່ານ 
ແລະຖ້າເຮົາໄປຈັດຕຽມບອ່ນໄວ້ໃຫ້ພວກເຈົາ້ແລວ້ໆ 
ເຮົາຈະກບັມາຮັບເອົາພວກເຈົ້າໄປຢູ່ກັບເຮົາໃນທີນ່ັ້ນ.” 
ພຣະເຢຊູຊົງສະເດັດຂຶ ນ້ສູ່ຟ້າສະຫວັນ 
ຫຼັງຈາກທີ່ພຣະອົງຊົງເປັນຄືນມາແລວ້.



ໃນຂະນະທີ່ສາວົກຂອງພຣະອົງພວມເຝົ້າເບ່ິງພຣະເຢຊູຖກືຮັບຂຶ ນ້ໄປນັ້ນ, 
ກ້ອນເມກໄດ້ມາປົກບັງພຣະອົງໃຫ້ພົ້ນຈາກສາຍຕາຂອງພວກເຂົາ.



ຕັ້ງແຕ່ນັນ້ມາ, ຄຣິສຕຽນບໍເ່ຄີຍລືມພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຢຊູທີວ່່າ 
ຈະກັບມາຮັບເອົາພວກເຂົາໄປຢູກ່ບັພຣະອົງ. ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ 

ພຣະອົງຈະສະເດັດກັບມາໃນເວລາທ່ີພວກເຮົາບໍຮູ້່. 
ແຕ່ຈະເກີດຫຍັງຂຶ ນ້ກບັຄຣິສຕຽນຜູ້ທ່ີຕາຍໄປແລວ້ໃນ

ຂະນະທີ່ພຣະອົງຍັງບໍໄ່ດ້ສະເດັດກັບມາເທືອ່?
ພຣະຄໍາພີກ່າວວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ໄປຢູ່ກັ

ບພຣະອົງແລວ້ທັນທີທ່ີຕາຍໄປ.
ການທີ່ຫລດຸອອກຈາກຮ່າງກາຍນີ້ 
ຄືການໄດ້ຢູ່ກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.ການໄດ້ກບັອງົພຣະຜູ້ເປນັເຈົ້າ



ພຣະທໍາພຣະນິມິດ, ໜັງສືເຫຼັມ້ສຸດທ້າຍໃນພຣະຄໍາພີ 
ໄດ້ບອກພວກເຮົາເຖິງຄວາມສວຍງາມຂອງຟ້າສະຫວັນ. 
ທຸກຢ່າງແມ່ນວິເສດໝົດ, ແຕ່ສິ່ງທ່ີວິເສດທີສຸ່ດກໍຄື 

ສະຫວັນແມ່ນທີ່ປະທັບຂອງພຣະເຈົ້າ. 
ພຣະເຈົ້າຊົງສະຖດິຢູ່ທຸກຫົນແຫ່ງກຈິໍງ,

ແຕ່ບັນລງັຂອງພຣະອົງນັ້ນ
ຕັ້ງເທິງຟ້າສະຫວັນ. 



ທູດສະຫວັນ ແລະສິ່ງມີຊີວິດທັງປວງເທິງຟ້າສະຫວັນ 
ກໍນະມັດສະການພຣະເຈົ້າ. ສະນັ້ນ 
ໄພ່ພົນທັງປວງຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ທ່ີຕາຍໄປແລວ້ 
ແລະໄດ້ໄປຍັງສະຫວັນ, 
ພວກເຮົາກໍຮ້ອງບດົເພງພິເສດເພື່ອ
ສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າ.



ຕໍ່ໄປນີແ້ມ່ນຖ້ອຍຄາໍໜຶງ່ຈາກບົດເພງທີພ່ວກເຂາົໄດ້ຮ້ອງຄື: 
“ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ສົມຄວນຈະຊງົຮັບມ້ວນໜງັສື
ແລະແກະຕາມ້ວນໜງັສອືອກ
ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງຖກືຂ້າແລວ້ 
ແລະດ້ວຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງນັນ້
ພຣະອົງໄດ້ຊົງໄຖ່ມະນຸດທຸກເຜົ່າທຸກພາສາ
ທຸກຊາດ ແລະທຸກປະເທດສໍາລັບພຣະເຈົ້າ.” 
(ພນມ 5:9)



ໜ້າສຸດທ້າຍຂອງພຣະຄໍາພີໄດ້ພັນລະນາວ່າ ສະຫວັນເປັນເໝືອນກັບ
“ກຸງເຢຣູຊາເລັມໃໝ່”. ມັນກວ້າງໃຫຍ່ຫຼາຍ ແລະມີກໍາແພງສູງອ້ອມຮອບ. 
ກໍາແພງນັ້ນເຮັດດ້ວຍແກ້ວມະນີໂຊດອັນສົດໃສທີ່ມຄີາ່ແພງ. 
ຖານຂອງກໍາແພງນັ້ນ ປະກອບໄປດ້ວຍເພັດພອຍ ແລະຫີນມີຄາ່ທຸກຊະນດິ, 
ສ່ອງແສງສົດໃສເຫຼືອງເຫຼືອ້ມ. ປະຕູນະຄອນແຕ່ລະອັນແມ່ນເຮັດດ້ວຍໄຂ່

ມຸກກ້ອນໃຫຍ່ກ້ອນດຽວ. 



ປະຕູໄຂ່ມຸກທີສຸ່ດຍອດເຫຼົ່ານີ້ບໍເ່ຄີຍປິດ. 
ລອງເຂົ້າໄປເບ່ິງຂ້າງໃນກັນເທາະ… ວ້າວວວວ! 
ພາຍໃນສະຫວັນຍິ່ງສວຍງາມກວ່ານັ້ນຫຼາຍ. 
ທັງນະຄອນເຮັດດ້ວຍຄໍາບໍລິສຸດ, ສົດໃສເໝືອນແກ້ວ. 
ແມ່ນແຕ່ຖະໜົນກໍ
ປູດ້ວຍທອງຄໍາ.



ແມ່ນໍາ ້ແຫ່ງຊີວິດອັນສົດໃສ ແລະສວຍງາມ 
ໄຫຼອອກມາຈາກບັນລັງຂອງພຣະເຈົ້າ. 
ອີກຟາກໜຶ ງ່ຂອງແມ່ນໍາ ້ແມ່ນຕົນ້ໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ, 
ຊຶ ງ່ແຕ່ກ່ອນເຄຍີພົບຢູ່ໃນສວນເອເດັນ. ຕົ້ນໄມ້ນີ້ແມ່ນພິເສດຫຼາຍ, 
ມັນເກີດຜົນສິບສອງຊະນດິແຕກຕ່າງກັນ 
ແລະແຕ່ລະເດືອນອອກຜນົແຕ່ລະຊະນິດ. 
ແລະໃບຂອງຕົນ້ໄມ້ແຫ່ງຊີວິດນັນ້ແມ່ນສໍາລັບການຢຽວຢາຮັກສາຊົນຊາດ

ທັງປວງ.



ຢູ່ສະຫວັນບໍ່ຈາໍເປັນຕ້ອງອາໃສແສງສະຫວ່າງຈາກຕາເວນັ 
ຫຼືດວງເດືອນອີກ. 
ເພາະໃນທີ່ນັນ້ຮຸ່ງແຈ້ງໄປດ້ວຍພຣະສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະເຈົ້າ. 
ໃນທີ່ນັ້ນບໍມີ່ກາງຄືນອີກຕໍໄ່ປ.



ແມ່ນແຕ່ສັດທີ່ຟ້າສະຫວັນກຕ່ໍາງຈາກສັດທີແ່ຜ່ນດິນໂລກ. 
ສັດທັງໝົດແມ່ນເຊື່ອຟັງ ແລະເປັນມິດ. 
ໝາປ່າ ແລະແກະທ່ີກນິຫຍ້າຮ່ວມກນັ. 
ແມ່ນແຕ່ສິງໂຕໃຫຍ່ກໍຍັງກນິຟາງຄືກນັກບັງວົ. 
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ຊົງກ່າວວ່າ, “ໃນພູເຂົາສັກສິດຂອງເຮົານັນ້ 
ພວກມັນຈະບໍເ່ຈບັປວດ ຫຼືຖືກທໍາລາຍອີກຕໍໄ່ປ.” 



ເມື່ອພວກເຮົາເບິ່ງອ້ອມຂ້າງ, 
ພວກເຮົາຈະສັງເກດເຫັນສິງ່ທ່ີໃນສະຫວັນຈະບໍມ່ອີີກ. 
ຄໍາເວົາ້ຮ້າຍໆຈະບໍໄ່ດ້ຍິນອີກແລວ້. ໃນທີ່ນັ້ນບໍມີ່ການຜດິຖຽງ 
ຫຼືການເຫັນແກ່ຕົວອີກແລວ້.



ປະຕູເຮືອນບໍ່ຈາໍເປັນຕ້ອງໃສ່ກອນກໄໍດ້ ເພາະໃນສະຫວັນບໍ່ມີໂຈນ. 
ບໍ່ມີຄົນຂີ້ຕົວະ, ບໍ່ມີຄາດຕະກອນ, ພໍ່ມົດ ຫຼືຄນົຊົ່ວຮ້າຍອີກຕໍໄ່ປ. 
ໃນສະຫວັນແມ່ນບໍ່ມີການບາບທຸກປະເພດເລີຍ.



ຢູ່ໃນສະຫວັນກັບພຣະເຈົາ້ແມ່ນບໍນ່ໍາ ້ຕາອີກ. 
ບາງເທືອ່, ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົາ້ຮ້ອງໄຫ້ 
ເພາະຄວາມເສົາ້ເສຍໃຈອັນໃຫຍ່ກັບຊີວິດນີ້. 
ແຕ່ໃນສະຫວັນ 
ພຣະເຈົ້າຈະເຊັດນໍາ ້ຕາທຸກຢົດ.



ໃນສະຫວັນບໍ່ມີຄວາມຕາຍອີກຕໍໄ່ປ. 
ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົາ້ຈະໄດ້ຢູ່ນໍາພຣະເຈົ້າຕະຫຼອດໄປເປັນນດິ. 
ບໍ່ມີເສົາ້ເສຍໃຈ, ບໍ່ມີສຽງຮ້ອງໄຫ້, ບໍ່ມີຄວາມເຈບັປວດອີກ. 
ບໍ່ມີການເຈບັໄຂ,້ ບໍ່ມີການພາກຈາກກນັ, ບໍ່ມີການຈັດງານສົບອີກ. 
ທຸກຄົນທ່ີຢູ່ໃນສະຫວັນຈະໄ
ດ້ຢູ່ກັບພຣະເຈົາ້ຕະຫອຼດໄປ
ເປັນນິດຢ່າງມີຄວາມສຸກ.



ສິ່ງທ່ີເລີດສຸດຄື ແຜ່ນດິນສະຫວັນແມ່ນທີ່ຢູ່ສໍາລັບຊາຍ 
ແລະຍິງ (ທີ່ໃຫຍ່ຊ່ໍາກັນ) ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ 
ແລະໄດ້ຕ້ອນຮັບເອົາພຣະອົງມາເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງພວກເຂົາ 
ແລະໄດ້ເຊື່ອຟັງພຣະອົງ ໃນຖານະທີ່ເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ຂອງພວກເຂົາ. 
ໃນສະຫວັນມີໜັງສືເຫຼັ້ມໜຶງ່ທ່ີເອ້ີນວ່າ ໜັງສືແຫ່ງຊີວິດ. 
ເປັນໜັງສືທີເ່ຕັມໄປດ້ວຍລາຍຊືບ່ກຸຄົນ. 
ທ່ານຮູ້ບໍວ່າໜັງສນືັ້ນຂຽນຊືໃ່ຜໄວ້ແດ່? 
ຄືຊື່ຂອງທຸກຄົນທ່ີໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູ. 

ຊື່ຂອງທ່ານກຖໍກືຂຽນໄວ້ໃນທີນ່ັ້ນບໍ?



ຖ້ອຍຄໍາສຸດທ້າຍໃນພຣະຄໍາພີທ່ີເວົາ້ກ່ຽວກບັສະຫວັນແມ່ນການເຊື້ອເຊີນທີ່
ວິເສດຫຼາຍ. “ຝ່າຍພຣະວິນຍານ ແລະເຈົາ້ສາວຊົງກ່າວວ່າ, ‘ເຊີນມາ!’ 

ໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຍິນນັ້ນກ່າວວ່າ, ‘ເຊີນມາ!’ ໃຫ້ຜູ້ຫິວນໍາ ້ເຂົ້າມາ. 
ຜູ້ໃດມີໃຈປາດຖະໜາກໍໃຫ້ຜູ້ນັ້ນມາຮັບນໍາ ້ສໍາລັບຊີວິດໂດຍບໍຕ້່ອງເສຍຄາ່.”



ຟ້າສະຫວັນ, ບ້ານອັນສວຍງາມຂອງພຣະເຈົ້າ

ເລື່ອງໜຶ ງ່ຈາກພຣະຄາໍຂອງພຣະເຈົ້າ, ພຣະຄໍາພີ,

ທີ່ສາມາດພົບໄດ້ໃນ

ໂຢຮັນ ບົດທີ 14; 2ໂກຣິນໂທ ບົດທີ 5; 
ພຣະນິມິດ ບົດທີ 4, 21, 22

“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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