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ตราบใดท่ีคุณไมนําเร่ืองเหลาน้ีไปจําหนาย



ตอนท่ีพระเยซูมีชีวิตอยูบนโลกมนุษย พระองคไดเลาเร่ืองสวรรคใหสาวก

ฟง พระองคเรียกสวรรควา “บานของพระบิดาของเรา” 

ท่ีน่ันมีคฤหาสนมากมาย คฤหาสนหน่ึงจะ 

กวางใหญมาก เปนบานท่ีสวยงามมาก

สวรรค ใหญกวา และก็สวยกวา 

บานทุกหลังท่ีอยูบนโลกน้ี



พระเยซู ตรัสวา “เราจะไปจัดเตรียมพื้นท่ี ท่ี สวรรคไวเพื่อ เจา และถาเรา

ไปเตรียมพื้นท่ีไวแลว เราจะกลับมาอีกคร้ัง และจะรับเจา มาอยูกับเรา” 

...



... พระเยซูไดเสด็จ กลับสวรรคแลว หลังจากท่ีพระองคฟนจากความตาย  

สาวกของพระองคเฝามองพระองคระหวางท่ีพระองคถูกนําขึ้นสูสวรรค 

เขาเห็น เมฆ มารับพระองคขึ้นไปบนสวรรค



ตั้งแตน้ันมาคริสเตียน ไดมีความเช่ือในพระสัญญา วาพระเยซูจะกลับมา 

และรับพวกเขาไปอยูดวย แตสําหรับคนท่ีตายกอนท่ีพระองคจะเสด็จ

กลับมา พวกเขาจะไดไปอยูกับพระองคทันทีหลังจากตายแลว

เขาจะออกจากรางกายท่ีมีเน้ือหนัง

เพื่อไปสถิต

อยูกับพระเจาบนสวรรค

สถิตอยูกับพระเจา



วิวรณเปนหนังสือเลมสุดทายในพระคัมภีรไบเบิล บอกกับเรา วา สวรรค

น้ันสวยงามอยางไร สิ่งท่ีสวยงามท่ีสุดคือ สิ่งท่ีพิเศษท่ีสุด คือ สวรรคคือ

บานของพระเจา พระเจามีอยูทุกท่ี แต บรรลังของพระองคอยูท่ีสวรรค



ทูตสวรรค และ ทุกสิ่งท่ีมีชีวิตบนสวรรค นมัสการพระเจา 

บนสวรรค ดังน้ัน คนท่ีเช่ือพระเจาท่ีตายแลว 

เมื่อไปอยูสวรรคพวกเขาก็จะรอง 

เพลงพิเศษมากมายเพื่อสรรเสริญพระเจา



น่ีเปนบางคําท่ีพวกเขารองสรรเสริญพระเจาบนสวรรค “พระองคทรง

เปนผูท่ีสมควรจะทรงรับมวนหนังสือ และแกะตรามวนหนังสือน้ัน

ออก เพราะวาพระองคทรงถูกปลงพระชนม

แลว และดวยพระโลหิตของพระองคน้ัน 

พระองคไดทรงไถเราท้ังหลายซ่ึงมาจากทุก

ตระกูล ทุกภาษาทุกชาติและทุกประเทศ 

ใหไปถึงพระเจา

วิวรณ 5:9”



หนาสุดทายของพระคัมภีรไบเบิล อธิบายสวรรคเปรียบเหมือน 

“นครเยรูซาเล็มใหม” มันเปนสถานท่ี ท่ีใหญมากๆ มีกําแพงขางนอกสูง 

ใสสวางดุจแกวมณี 



ประตูสูงใหญและประดับดวยไขมุกเหลาน้ันไมเคยปดเลย เขาไปขางใน

กันและเดินดูรอบๆ วาว! สวรรคสวยมากเมื่อไดเขามาขางใน เมืองน้ีทํา

จากทองคําบริสุทธิ์ ใสสวางดุจแกวมณีโชติ แมกระท่ังถนนก็ทําดวย

ทองคํา



แมนํ้าท่ีมีนํ้าแหงชีวิตใสเหมือนแกวไหลมาจากพระท่ีน่ังของพระเจา 

และริมแมนํ้าอีกฝากมีตนไมแหงชีวิต 

ซ่ึงเปนตนไมตนแรกท่ีถูกพบในสวนเอเดน ตนไมตนน้ีพิเศษมาก 

มันออกผลสิบสองชนิด และออกผลทุกๆเดือน 

และใบของตนน้ันสําหรับรักษาบรรดาประชาชาติใหหาย



สวรรคไมตองการแสงของดวงอาทิตยหรือดวงจันทร เพราะวาพระสิริ

ของพระเจาเปนแสงสวาง ท่ีน่ันไมมีกลางคืน



แมกระท่ังสัตวในสวรรคก็แตกตาง สัตวเหลาน้ัน เช่ือง และเปนมิตร 

หมาปา และลูกแกะกินหญาดวยกัน แมกระท่ัง สิงโตตัวใหญ ยังกินฟาง

ขาวอยางกะวัว พระเจา ตรัสวา “สัตวเหลาน้ี ไมควรทําอันตรายหรือ

ทําลายซ่ึงกันและกันในภูเขาบริสุทธิ์ของเรา”



เมื่อเรามองไปรอบๆ เราสังเกตุไดวา มีหลายสิ่งหายไปจากสวรรค ไมได

ยินคําพูดหยาบคาย ไมมีใครตอสูกัน หรือ เห็นแกตัว 

ท่ีสวรรค ไมตองลอคประตู เพราะวาท่ีน่ันไมมีคนช่ัวราย 

และท่ีสวรรคก็

ไมมีความบาปทุกชนิด



ท่ีสวรรคไดอยูกับพระเจาไมมีการรองไห

บางคร้ังคนของพระเจารองไหเพราะวา

ชีวิตน้ีมีแตความทุกข 

ในสวรรคพระเจาจะเช็ดนํ้าตาทุกหยดให



ท่ีสวรรคไมมีความตายเหมือนกัน คนของพระเจาจะอยูกับพระเจา

ตลอดไป ท่ีน่ันจะไมมีความทุกขอีกตอไป ไมมีการรองไหไมมีความ

เจ็บปวด ไมมีความเจ็บปวย ไมมีการพรากจากกัน ไมมีงานศพ ทุกคนท่ี

อยูในสวรรคจะมีความสุข

กับพระเจาตลอดไป



สิ่งท่ีดีท่ีสุดสวรรคมีไวสําหรับ เด็กผูชายและเด็กผูหญิง 

(และผูใหญดวย) ผูซ่ึงเช่ือในพระเยซูเจาเหมือนกับพระผูไถ 

และเช่ือฟงพระองคเหมือนจอมเจานาย



ในสวรรคจะมีหนังสือเลมหน่ึงช่ือวา

เปนหนังสือท่ีเต็มไปดวยช่ือของคน 

รูไหมวาช่ือของใครบางท่ีถูกเขียนในหนังสือเลมน้ี? 

หนังสือเลมน้ีจะถูกเขียนช่ือของคนท่ีเช่ือฟงพระเจา  

ช่ือของเราถูกเขียนหรือยัง?



คําสุดทายในพระคัมภียเกี่ยวกับสวรรคคือ คําเชิญชวน 

ดังน้ี “และพระวิญญาณบริสุทธิ์และเจาสาว พูดวา เสด็จมา 

และใหคนท่ีไดยิน พูดวา เสด็จมา และใหคนท่ีหิวกระหายมา และใครก็

ตามท่ีตองการ ขอใหเขาดื่มนํ้าแหงชีวิตอยางสมัครใจ”



สวรรค บานท่ีสวยงามของพระเจา

เร่ืองราวหน่ึงเร่ืองจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

ยอหน 14; 2 โครินธ 5; วิวรณ 4, 21, 22

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ท้ังใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



ตอนจบ



เร่ืองราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกับพระเจาท่ีแสนดี พระเจาผูซึ่งสรางเรา และพระเจา

ตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําสิ่งไมดีมากมาย ซึ่งพระองคเรียกสิ่งไมดีน้ันวา ความบาป ผลของความบาป

คือ ความตาย, แตพระเจารักเราอยางมาก พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ช่ือวา 

พระเยซู เพื่อมาตายบนไมกางเขน เพื่อมารับผลบาปแทนเราทุกคน หลังจากท่ีพระเยซู ตายแลวก็ 

กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเช่ือในพระเยซูดวยใจ และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปาก

เพื่อขอการยกโทษบาปท่ีไดทํามาท้ังหมด พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถติ

อยูในตัวเรา และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป

ถาเราเช่ือในความจริงน้ี ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปน้ี

พระเยซูท่ีรัก ผม/ดิฉัน เช่ือวา พระเยซูเปนพระเจา และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกน้ีเพื่อมมาตาย

แทนบาปของ ผม/ดิฉัน และตอนน้ีพระองคก็ยังมีชีวิตอยู ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต ของ ผม/

ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปท้ังหมดของ ผม/ดิฉัน เพื่อพี่วาจะไดมีชีวิตใหตอนน้ี และวัน

หน่ึง ผม/ดิฉัน จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ท่ีจะเช่ือฟง พระองค 

และดําเนินชีวิตและเปนลกูของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
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