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ตราบใดที่คุณไมนาํเรื่องเหลานี้ไปจาํหนาย



ตอนที่พระเยซูมีชีวิตอยูบนโลกมนุษย พระองคไดเลาเรื่อง

สวรรคใหสาวกฟง พระองคเรียกสวรรควา 

“บานของพระบิดาของเรา” 

ที่นั่นมีคฤหาสนมากมาย

คฤหาสนหนึ่งจะ 

กวางใหญมาก 

เปนบานที่สวยงามมาก สวรรค ใหญกวา 

และก็สวยกวา บานทุกหลังที่อยูบนโลกนี้



พระเยซู ตรัสวา “เราจะไปจัดเตรียมพ้ืนที่ ที่ สวรรคไวเพ่ือ 

เจา และถาเราไปเตรียมพ้ืนที่ไวแลว เราจะกลับมาอีกครั้ง 

และจะรับเจา มาอยูกับเรา” ...



... พระเยซูไดเสด็จ กลับสวรรคแลว หลังจากที่พระองคฟน

จากความตาย  สาวกของพระองคเฝามองพระองคระหวาง

ที่พระองคถูกนําข้ึนสูสวรรค เขาเห็น เมฆ มารับพระองค

ข้ึนไปบนสวรรค



ตั้งแตนั้นมาคริสเตียน ไดมีความเชื่อในพระสัญญา

วาพระเยซูจะกลับมา และรับพวกเขาไปอยูดวย

แตสําหรับคนที่ตายกอนที่พ

ระองคจะเสด็จกลับมา

สถิตอยูกับพระเจา



พวกเขาจะไดไปอยูกับพระองคทันทีหลังจากตายแลว

เขาจะออกจากรางกายที่มีเนื้อหนัง

เพื่อไปสถิต อยูกับพระเจาบนสวรรค

สถิตอยูกับพระเจา



วิวรณเปนหนังสือเลมสุดทายในพระคัมภีรไบเบิล บอกกับ

เรา วา สวรรคนั้นสวยงามอยางไร สิ่งที่สวยงามที่สุดคือ สิ่ง

ที่พิเศษที่สุด คือ สวรรคคือบานของพระเจา พระเจามีอยู

ทุกที่ แต

บรรลังของพระอ

งคอยูที่สวรรค



ทูตสวรรค และ ทุกสิ่งที่มีชีวิตบนสวรรค 

นมัสการพระเจา บนสวรรค ดังนั้น 

คนที่เชื่อพระเจาที่ตายแลว 

เม่ือไปอยูสวรรคพวกเขาก็จะรอง 

เพลงพิเศษมาก

มายเพ่ือสรรเ

สริญพระเจา



นี่เปนบางคําที่พวกเขารองสรรเสริญพระเจาบนสวรรค

“พระองคทรงเปนผูที่สมควรจะทร

งรับมวนหนังสือ 

และแกะตรามวนหนังสือนั้นออก 

เพราะวาพระองคทรงถูก

ปลงพระชนม

แลว



และดวยพระโลหิตของพระองคนั้น 

พระองคไดทรงไถเราทั้ง

หลายซ่ึงมาจากทุกตระกูล 

ทุกภาษาทุกชาติและทุกประเทศ 

ใหไปถึงพระเจา

วิวรณ 5:9”



หนาสุดทายของพระคัมภีรไบเบิล อธิบายสวรรคเปรียบ

เหมือน “นครเยรูซาเล็มใหม” มันเปนสถานที่ ที่ใหญมากๆ 

มีกําแพงขางนอกสูง ใสสวางดุจแกวมณี 



ประตูสูงใหญและประดับดวยไขมุกเหลานั้นไมเคยปดเลย 

เขาไปขางในกันและเดินดูรอบๆ วาว! สวรรคสวยมากเม่ือ

ไดเขามาขางใน เมืองนี้ทําจากทองคําบริสุทธ์ิ ใสสวางดุจ

แกวมณีโชติ 

แมกระทั่งถนนก็

ทําดวยทองคํา



แมน้ําที่มีน้ําแหงชีวิตใสเหมือนแกวไหลมาจากพระที่

นั่งของพระเจา และริมแมน้ําอีกฝากมีตนไมแหงชีวิต 

ซ่ึงเปนตนไมตนแรกที่ถูกพบในสวนเอเดน ตนไมตนนี้พิเศษ

มาก มันออกผลสิบสองชนิด และออกผลทุกๆเดือน 

และใบของตนนั้นสําหรับรักษาบรรดาประชาชาติใหหาย



สวรรคไมตองการแสงของดวงอาทิตยหรือดวงจันทร 

เพราะวาพระสิริของพระเจาเปนแสงสวาง ที่นั่นไมมี

กลางคืน



แมกระทั่งสัตวในสวรรคก็แตกตาง สัตวเหลานั้น เชื่อง 

และเปนมิตร หมาปา และลูกแกะกินหญาดวยกัน 

แมกระทั่ง สิงโตตัวใหญ ยังกินฟางขาวอยางกะวัว พระเจา 

ตรัสวา “สัตวเหลานี้ ไมควรทําอันตรายหรือทําลายซ่ึงกัน

และกันในภูเขาบริสุทธ์ิของเรา”



เม่ือเรามองไปรอบๆ เราสังเกตุไดวา มีหลายสิ่งหายไปจาก

สวรรค ไมไดยินคําพูดหยาบคาย ไมมีใครตอสูกัน หรือ 

เห็นแกตัว



ที่สวรรค ไมตองลอคประตู เพราะวาที่นั่นไมมีคนชั่วราย 

และที่สวรรคก็ไมมีความบาปทุกชนิด



ที่สวรรคไดอยูกับพระเจาไมมีการ

รองไห บางครั้งคนของพระเจารองไห

เพราะวาชีวิตนี้มีแตความทุกข 

ในสวรรคพระเจาจะเช็ด

น้ําตาทุกหยดให



ที่สวรรคไมมีความตายเหมือนกัน คนของพระเจาจะอยูกับ

พระเจาตลอดไป ที่นั่นจะไมมีความทุกขอีกตอไป ไมมีการ

รองไหไมมีความเจ็บปวด



ไมมีความเจ็บปวย ไมมีการพรากจากกัน ไมมีงานศพ ทุก

คนที่อยูในสวรรคจะมีความสุข

กับพระเจาตลอดไป



สิ่งที่ดีที่สุดสวรรคมีไวสําหรับ เด็กผูชายและเด็กผูหญิง 

(และผูใหญดวย) ผูซ่ึงเชื่อในพระเยซูเจาเหมือนกับพระผู

ไถ และเชื่อฟงพระองคเหมือนจอมเจานาย



ในสวรรคจะมีหนังสือเลมหนึ่งชื่อวา

เปนหนังสือที่เต็มไปดวยชื่อของคน 

รูไหมวาชื่อของใครบางที่ถูกเขียนในหนังสือเลมนี้? 

หนังสือเลมนี้จะถูกเขียนชื่อของคนที่เชื่อฟ

งพระเจา  ชื่อของเราถูกเขียนหรือยัง?



คําสุดทายในพระคัมภียเกี่ยวกับสวรรคคือ คําเชิญชวน 

ดังนี้ “และพระวิญญาณบริสุทธ์ิและเจาสาว พูดวา 

เสด็จมา และใหคนที่ไดยิน



พูดวา เสด็จมา และใหคนที่หิวกระหายมา

และใครก็ตามที่ตองการ 

ขอใหเขาดื่มน้ําแหงชีวิตอยางสมัครใจ”



สวรรค บานที่สวยงามของพระเจา

เรื่องราวหนึ่งเรื่องจากพระวจนะของพระเจา, พระคัมภีร,

ถูกพบใน

ยอหน 14; 2 โครินธ 5; วิวรณ 4, 21, 22

“การอธิบายพระวจนะของพระองคใหความสวาง 

ทั้งใหความเขาใจแกคนรูนอย”  สดุดี 119:130



ตอนจบ



เรื่องราวในพระคัมภีร ไดบอกเราเกี่ยวกบัพระเจาที่แสนดี 

พระเจาผูซ่ึงสรางเรา และพระเจาตองการใหเราไดรูจักกับพระองค

พระเจารูวาเราไดทําสิ่งไมดีมากมาย ซ่ึงพระองคเรียกสิ่งไมดีนั้นวา 

ความบาป ผลของความบาปคือ ความตาย, 

แตพระเจารักเราอยางมาก 

พระองคไดสง พระบุตรองค เดียวของพระองค ชื่อวา พระเยซู 

เพ่ือมาตายบนไมกางเขน เพ่ือมารับผลบาปแทนเราทุกคน

หลังจากที่พระเยซู 

ตายแลวก็ กลับไปมีชีวิตบนสวรรค ถาเราเชื่อในพระเยซูดวยใจ 

และอธิษฐานในนามของพระเยซูดวยปากเพ่ือขอการยกโทษบาปทีไ่ด

ทํามาทั้งหมด 

พระเยซูก็จะยกโทษใหเรา พระองคก็จะเขามาและสถิตอยูในตัวเรา 

และเราก็จะมีชีวิตรวมกับพระเยซู ตลอดไป



ถาเราเชื่อในความจริงนี้ ก็พูดตาม ก็อธิษฐานกับพระเจาตอไปนี้

พระเยซูทีร่ัก ผม/ดิฉัน เชื่อวา พระเยซูเปนพระเจา 

และไดมาเกิดเปนมนุษยบนโลกนี้เพ่ือมมาตายแทนบาปของ 

ผม/ดิฉัน และตอนนี้พระองคก็ยังมีชีวิตอยู 

ขอเชิญพระเยซูเขามาในชีวิต 

ของ ผม/ดิฉัน และ ขอใหพระเยซูยกโทษบาปทั้งหมดของ 

ผม/ดิฉัน เพ่ือพ่ีวาจะไดมีชีวิตใหตอนนี้ และวันหนึ่ง ผม/ดิฉัน 

จะไดไปอยูกับพระองคบนสวรรคตลอดไป ชวย ผม/ดิฉัน ที่จะเชื่อฟง 

พระองค และดําเนินชีวิตและเปนลูกของพระองค เอเมน

อานพระคัมภีรและอธิษฐานกับพระเจาทุกวัน ยอหน 3:16
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