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ตราบใดที่คุณไมนําเรื่องเหลานี้ไปจําหนาย

ตอนที่พระเยซูมีชีวิตอยูบนโลกมนุษย พระองคไดเลาเรื่องสวรรคใหสาวก

ฟง พระองคเรียกสวรรควา “บานของพระบิดาของเรา” 

ที่นั่นมีคฤหาสนมากมาย คฤหาสนหนึ่งจะ 

กวางใหญมาก เปนบานที่สวยงามมาก

สวรรค ใหญกวา และก็สวยกวา 

บานทุกหลังที่อยูบนโลกนี้
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หนาสุดทายของพระคัมภีรไบเบิล อธิบายสวรรคเปรียบเหมือน 

“นครเยรูซาเล็มใหม” มันเปนสถานที่ ที่ใหญมากๆ มีกําแพงขางนอกสูง 

ใสสวางดุจแกวมณี 

ทูตสวรรค และ ทุกสิ่งที่มีชีวิตบนสวรรค นมัสการพระเจา 

บนสวรรค ดังนั้น คนที่เชื่อพระเจาที่ตายแลว 

เมื่อไปอยูสวรรคพวกเขาก็จะรอง 

เพลงพิเศษมากมายเพื่อสรรเสริญพระเจา

ต้ังแตนั้นมาคริสเตียน ไดมีความเชื่อในพระสัญญา วาพระเยซูจะกลับมา 

และรับพวกเขาไปอยูดวย แตสําหรับคนที่ตายกอนที่พระองคจะเสด็จ

กลับมา พวกเขาจะไดไปอยูกับพระองคทันทีหลังจากตายแลว

เขาจะออกจากรางกายที่มีเนื้อหนัง

เพื่อไปสถิต

อยูกับพระเจาบนสวรรค

สถิตอยูกับพระเจา

นี่เปนบางคําที่พวกเขารองสรรเสริญพระเจาบนสวรรค “พระองคทรง

เปนผูที่สมควรจะทรงรับมวนหนังสือ และแกะตรามวนหนังสือนั้น

ออก เพราะวาพระองคทรงถูกปลงพระชนม

แลว และดวยพระโลหิตของพระองคนั้น 

พระองคไดทรงไถเราทั้งหลายซ่ึงมาจากทุก

ตระกูล ทุกภาษาทุกชาติและทุกประเทศ 

ใหไปถึงพระเจา

วิวรณ 5:9”

วิวรณเปนหนังสือเลมสุดทายในพระคัมภีรไบเบิล บอกกับเรา วา สวรรค

นั้นสวยงามอยางไร สิ่งที่สวยงามที่สุดคือ สิ่งที่พิเศษที่สุด คือ สวรรคคือ

บานของพระเจา พระเจามีอยูทุกที่ แต บรรลังของพระองคอยูที่สวรรค

พระเยซู ตรัสวา “เราจะไปจัดเตรียมพื้นที่ ที่ สวรรคไวเพื่อ เจา และถาเรา

ไปเตรียมพื้นที่ไวแลว เราจะกลับมาอีกครั้ง และจะรับเจา มาอยูกับเรา” 

พระเยซูไดเสด็จ กลับสวรรคแลว หลังจากที่พระองคฟนจากความตาย  

สาวกของพระองคเฝามองพระองคระหวางที่พระองคถูกนําขึน้สูสวรรค 

เขาเห็น เมฆ มารับพระอ

งคขึ้นไปบนสวรรค
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ที่สวรรคไดอยูกับพระเจาไมมีการรองไห

บางครั้งคนของพระเจารองไหเพราะวา

ชีวิตนี้มีแตความทุกข 

ในสวรรคพระเจาจะเช็ดน้ําตาทุกหยดให

แมกระทั่งสัตวในสวรรคก็แตกตาง สัตวเหลานั้น เชื่อง และเปนมิตร 

หมาปา และลูกแกะกินหญาดวยกัน แมกระทั่ง สิงโตตัวใหญ ยังกินฟาง

ขาวอยางกะวัว พระเจา ตรัสวา “สัตวเหลานี้ ไมควรทําอันตรายหรือ

ทําลายซ่ึงกันและกันในภูเขาบริสุทธิข์องเรา”

แมน้ําที่มีน้ําแหงชีวิตใสเหมือนแกวไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจา 

และริมแมน้ําอีกฝากมีตนไมแหงชีวิต 

ซ่ึงเปนตนไมตนแรกที่ถูกพบในสวนเอเดน ตนไมตนนี้พิเศษมาก 

มันออกผลสิบสองชนิด และออกผลทุกๆเดือน 

และใบของตนนั้นสําหรับรักษาบรรดาประชาชาติใหหาย

เมื่อเรามองไปรอบๆ เราสังเกตุไดวา มีหลายสิ่งหายไปจากสวรรค ไมได

ยินคําพูดหยาบคาย ไมมีใครตอสูกัน หรือ เห็นแกตัว 

ที่สวรรค ไมตองลอคประตู เพราะวาที่นั่นไมมีคนชั่วราย 

และที่สวรรคก็ไ

มมีความบาปทุกชนิด

สวรรคไมตองการแสงของดวงอาทิตยหรือดวงจนัทร เพราะวาพระสิริ

ของพระเจาเปนแสงสวาง ที่นั่นไมมีกลางคืน

ประตูสูงใหญและประดับดวยไขมุกเหลานั้นไมเคยปดเลย เขาไปขางใน

กันและเดินดูรอบๆ วาว! สวรรคสวยมากเมื่อไดเขามาขางใน เมืองนี้ทํา

จากทองคําบริสุทธิ์ ใสสวางดุจแกวมณโีชติ แมกระทั่งถนนก็ทําดวย

ทองคํา
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เร่ืองราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกับพระเจาท่ีแสนดี พระเจาผูซึ่งสรางเรา และพระเจา

ตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําส่ิงไมดีมากมาย ซึ่งพระองคเรียกส่ิงไมดีน้ันวา ความบาป ผลของความบาป

คือ ความตาย, แตพระเจารักเราอยางมาก พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ช่ือวา 

พระเยซู เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน หลังจากท่ีพระเยซู ตายแลวก็ 

กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเช่ือในพระเยซูดวยใจ และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปาก

เพ่ือขอการยกโทษบาปท่ีไดทํามาท้ังหมด พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิต

อยูในตัวเรา และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป

ถาเราเช่ือในความจริงน้ี ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปน้ี

พระเยซูท่ีรัก ผม/ดิฉัน เช่ือวา พระเยซูเปนพระเจา และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกน้ีเพ่ือมมาตาย

แทนบาปของ ผม/ดิฉัน และตอนน้ีพระองคก็ยังมีชีวิตอยู ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต ของ ผม/

ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปท้ังหมดของ ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนน้ี และวัน

หน่ึง ผม/ดิฉัน จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ท่ีจะเช่ือฟง พระองค 

และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16

สวรรค บานที่สวยงามของพระเจา

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

ยอหน 14; 2 โครินธ 5; วิวรณ 4, 21, 22

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130

สิ่งที่ดีที่สุดสวรรคมีไวสําหรับ เด็กผูชายและเด็กผูหญิง 

(และผูใหญดวย) ผูซ่ึงเชื่อในพระเยซูเจาเหมือนกับพระผูไถ 

และเชื่อฟงพระองคเหมือนจอมเจานาย ในสวรรคจะมีหนังสือเลมหนึ่ง

ชื่อวา เปนหนังสือที่เต็มไปดวยชื่อของคน 

รูไหมวาชื่อของใครบางที่ถูกเขียนในหนังสือเลมนี้? 

หนังสือเลมนี้จะถูกเขียนชือ่ของคนที่เชื่อฟงพระเจา  

ชื่อของเราถูกเขยีนหรือยงั?
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ตอนจบ

คําสุดทายในพระคัมภียเกีย่วกับสวรรคคือ คําเชิญชวน 

ดังนี้ “และพระวิญญาณบริสุทธิ์และเจาสาว พูดวา เสด็จมา 

และใหคนที่ไดยิน พูดวา เสด็จมา และใหคนที่หิวกระหายมา และใครก็

ตามที่ตองการ ขอใหเขาด่ืมน้ําแหงชีวิตอยางสมัครใจ”

ที่สวรรคไมมีความตายเหมือนกัน คนของพระเจาจะอยูกบัพระเจา

ตลอดไป ที่นั่นจะไมมีความทุกขอีกตอไป ไมมีการรองไหไมมีความ

เจ็บปวด ไมมีความเจ็บปวย ไมมีการพรากจากกัน ไมมีงานศพ ทุกคนที่

อยูในสวรรคจะมีความสุข

กับพระเจาตลอดไป
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