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ແຕ່ຫ້າມເຮັດເພ່ືອຈໍາໜ່າຍເດັດຂາດ 



ຕອນທ່ີພຣະເຢຊູຊົງປະທັບເທິງແຜ່ນດິນໂລກນ້ີ  
ພຣະອົງໄດ້ສອນສາວົກຂອງພຣະອົງກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນສະຫວັນ.  
ພຣະອົງຊົງເອ້ີນວ່າ, “ເຮືອນແຫ່ງພຣະບິດາຂອງເຮົາ.”  
ແລະຊົງກ່າວວ່າໃນທ່ີນ້ັນມີທ່ີຢູ່ຫຼາຍຫ້ອງ.  
ຄະລືຫາດແມ່ນເຮືອນຫັຼງໃຫຍ່,  
ສວຍງາມ.  
ແຕ່ຟ້າສະຫວັນໃຫຍ່ກວ່ານ້ັນ  
ແລະສວຍງາມກວ່ານ້ັນຫຼາຍ.   



ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ, “ເຮົາຈະໄປຈັດຕຽມບ່ອນໄວ້ໃຫ້ທ່ານ  
ແລະຖ້າເຮົາໄປຈັດຕຽມບ່ອນໄວ້ໃຫ້ພວກເຈ້ົາແລ້ວໆ  
ເຮົາຈະກັບມາຮັບເອົາພວກເຈ້ົາໄປຢູ່ກັບເຮົາໃນທ່ີນ້ັນ.”  
ພຣະເຢຊູຊົງສະເດັດຂ້ຶນສູ່ຟ້າສະຫວັນ  
ຫັຼງຈາກທ່ີພຣະອົງຊົງເປັນຄືນມາແລ້ວ. 



ໃນຂະນະທ່ີສາວົກຂອງພຣະອົງພວມເຝ້ົາເບ່ິງພຣະເຢຊູຖືກຮັບຂ້ຶນໄປ
ນ້ັນ, ກ້ອນເມກໄດ້ມາປົກບັງພຣະອົງໃຫ້ພ້ົນຈາກສາຍຕາຂອງພວກ
ເຂົາ. 



ຕ້ັງແຕ່ນ້ັນມາ, ຄຣິສຕຽນບ່ໍເຄີຍລືມພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຢຊູທ່ີວ່າ  
ຈະກັບມາຮັບເອົາພວກເຂົາໄປຢູ່ກັບພຣະອົງ. ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ  

ພຣະອົງຈະສະເດັດກັບມາໃນເວລາທ່ີພວກເຮົາບ່ໍຮູ້.  
ແຕ່ຈະເກີດຫຍັງຂ້ຶນກັບຄຣິສຕຽນຜູ້ທ່ີຕາຍໄປແລ້ວໃນ 

ຂະນະທ່ີພຣະອົງຍັງບ່ໍໄດ້ສະເດັດກັບມາເທ່ືອ? 
 ພຣະຄໍາພີກ່າວວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ໄປ 
ຢູ່ກັບພຣະອົງແລ້ວທັນທີທ່ີຕາຍໄປ. 
 ການທ່ີຫລຸດອອກຈາກຮ່າງກາຍນ້ີ  
ຄືການໄດ້ຢູ່ກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ. ການໄດ້ກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນ

ເຈ້ົາ 



ພຣະທໍາພຣະນິມິດ, ໜັງສືເຫ້ັຼມສຸດທ້າຍໃນພຣະຄໍາພີ  
ໄດ້ບອກພວກເຮົາເຖິງຄວາມສວຍງາມຂອງຟ້າສະຫວັນ.  
ທຸກຢ່າງແມ່ນວິເສດໝົດ, ແຕ່ສ່ິງທ່ີວິເສດທ່ີສຸດກໍຄື  

ສະຫວັນແມ່ນທ່ີປະທັບຂອງພຣະເຈ້ົາ.  
ພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ທຸກຫົນແຫ່ງກໍຈິງ, 

 ແຕ່ບັນລັງຂອງພຣະອົງນ້ັນ 
 ຕ້ັງເທິງຟ້າສະຫວັນ.  



ທູດສະຫວັນ ແລະສ່ິງມີຊີວິດທັງປວງເທິງຟ້າສະຫວັນ  
ກໍນະມັດສະການພຣະເຈ້ົາ. ສະນ້ັນ  
ໄພ່ພົນທັງປວງຂອງພຣະເຈ້ົາຜູ້ທ່ີຕາຍໄປແລ້ວ  
ແລະໄດ້ໄປຍັງສະຫວັນ,  
ພວກເຮົາກໍຮ້ອງບົດເພງພິເສດເພ່ືອ 
ສັນລະເສີນພຣະເຈ້ົາ. 



ຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນຖ້ອຍຄໍາໜ່ຶງຈາກບົດເພງທ່ີພວກເຂົາໄດ້ຮ້ອງຄື:  
“ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ສົມຄວນຈະຊົງຮັບມ້ວນໜັງສື 
ແລະແກະຕາມ້ວນໜັງສືອອກ  
ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງຖືກຂ້າແລ້ວ  
ແລະດ້ວຍພຣະໂລຫິດຂອງພຣະອົງນ້ັນ  
ພຣະອົງໄດ້ຊົງໄຖ່ມະນຸດທຸກເຜ່ົາທຸກພາສາ  
ທຸກຊາດ ແລະທຸກປະເທດສໍາລັບພຣະເຈ້ົາ.”  
(ພນມ 5:9) 



ໜ້າສຸດທ້າຍຂອງພຣະຄໍາພີໄດ້ພັນລະນາວ່າ ສະຫວັນເປັນເໝືອນກັບ  
“ກຸງເຢຣູຊາເລັມໃໝ່”. ມັນກວ້າງໃຫຍ່ຫຼາຍ ແລະມີກໍາແພງສູງອ້ອມ
ຮອບ. ກໍາແພງນ້ັນເຮັດດ້ວຍແກ້ວມະນີໂຊດອັນສົດໃສທ່ີມີຄ່າແພງ.  
ຖານຂອງກໍາແພງນ້ັນ ປະກອບໄປດ້ວຍເພັດພອຍ ແລະຫີນມີຄ່າທຸກ
ຊະນິດ, ສ່ອງແສງສົດໃສເຫືຼອງເຫ້ືຼອມ. ປະຕູນະຄອນແຕ່ລະອັນແມ່ນ
ເຮັດດ້ວຍໄຂ່ 
                                  ມຸກກ້ອນໃຫຍ່ກ້ອນດຽວ.  



ປະຕູໄຂ່ມຸກທ່ີສຸດຍອດເຫ່ົຼານ້ີບ່ໍເຄີຍປິດ.  
ລອງເຂ້ົາໄປເບ່ິງຂ້າງໃນກັນເທາະ… ວ້າວວວວ!  
ພາຍໃນສະຫວັນຍ່ິງສວຍງາມກວ່ານ້ັນຫຼາຍ.  
ທັງນະຄອນເຮັດດ້ວຍຄໍາບໍລິສຸດ, ສົດໃສເໝືອນແກ້ວ.  
ແມ່ນແຕ່ຖະໜົນກໍ 
ປູດ້ວຍທອງຄໍາ. 



ແມ່ນໍາ◌້ແຫ່ງຊີວິດອັນສົດໃສ ແລະສວຍງາມ  
ໄຫຼອອກມາຈາກບັນລັງຂອງພຣະເຈ້ົາ.  
ອີກຟາກໜ່ຶງຂອງແມ່ນໍາ◌້ແມ່ນຕ້ົນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ,  
ຊ່ຶງແຕ່ກ່ອນເຄີຍພົບຢູ່ໃນສວນເອເດັນ. ຕ້ົນໄມ້ນ້ີແມ່ນພິເສດຫຼາຍ,  
ມັນເກີດຜົນສິບສອງຊະນິດແຕກຕ່າງກັນ  
ແລະແຕ່ລະເດືອນອອກຜົນແຕ່ລະຊະນິດ.  

ແລະໃບຂອງຕ້ົນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດນ້ັນແມ່ນສໍາລັບການຢຽວຢາຮັກສາ
ຊົນຊາດ 
                      ທັງປວງ. 



ຢູ່ສະຫວັນບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງອາໃສແສງສະຫວ່າງຈາກຕາເວັນ  
ຫືຼດວງເດືອນອີກ.  
ເພາະໃນທ່ີນ້ັນຮຸ່ງແຈ້ງໄປດ້ວຍພຣະສະຫງ່າລາສີຂອງພຣະເຈ້ົາ.  
ໃນທ່ີນ້ັນບ່ໍມີກາງຄືນອີກຕ່ໍໄປ. 



ແມ່ນແຕ່ສັດທ່ີຟ້າສະຫວັນກໍຕ່າງຈາກສັດທ່ີແຜ່ນດິນໂລກ.  
ສັດທັງໝົດແມ່ນເຊ່ືອຟັງ ແລະເປັນມິດ.  
ໝາປ່າ ແລະແກະທ່ີກິນຫຍ້າຮ່ວມກັນ.  
ແມ່ນແຕ່ສິງໂຕໃຫຍ່ກໍຍັງກິນຟາງຄືກັນກັບງົວ.  
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງກ່າວວ່າ, “ໃນພູເຂົາສັກສິດຂອງເຮົານ້ັນ  
ພວກມັນຈະບ່ໍເຈັບປວດ ຫືຼຖືກທໍາລາຍອີກຕ່ໍໄປ.”  



ເມ່ືອພວກເຮົາເບ່ິງອ້ອມຂ້າງ,  
ພວກເຮົາຈະສັງເກດເຫັນສ່ິງທ່ີໃນສະຫວັນຈະບ່ໍມີອີກ.  
ຄໍາເວ້ົາຮ້າຍໆຈະບ່ໍໄດ້ຍິນອີກແລ້ວ. ໃນທ່ີນ້ັນບ່ໍມີການຜິດຖຽງ  
ຫືຼການເຫັນແກ່ຕົວອີກແລ້ວ. 



ປະຕູເຮືອນບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງໃສ່ກອນກໍໄດ້ ເພາະໃນສະຫວັນບ່ໍມີໂຈນ.  
ບ່ໍມີຄົນຂ້ີຕົວະ, ບ່ໍມີຄາດຕະກອນ, ພ່ໍມົດ ຫືຼຄົນຊ່ົວຮ້າຍອີກຕ່ໍໄປ.  
ໃນສະຫວັນແມ່ນບ່ໍມີການບາບທຸກປະເພດເລີຍ. 



ຢູ່ໃນສະຫວັນກັບພຣະເຈ້ົາແມ່ນບ່ໍນໍາ◌້
ຕາອີກ. ບາງເທ່ືອ, ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາ
ຮ້ອງໄຫ້  
ເພາະຄວາມເສ້ົາເສຍໃຈອັນໃຫຍ່ກັບ
ຊີວິດນ້ີ. ແຕ່ໃນສະຫວັນ  
ພຣະເຈ້ົາຈະເຊັດນໍາ◌້ຕາທຸກຢົດ. 



ໃນສະຫວັນບ່ໍມີຄວາມຕາຍອີກຕ່ໍໄປ.  
ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈ້ົາຈະໄດ້ຢູ່ນໍາພຣະເຈ້ົາຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ.  
ບ່ໍມີເສ້ົາເສຍໃຈ, ບ່ໍມີສຽງຮ້ອງໄຫ້, ບ່ໍມີຄວາມເຈັບປວດອີກ.  
ບ່ໍມີການເຈັບໄຂ້, ບ່ໍມີການພາກຈາກກັນ, ບ່ໍມີການຈັດງານສົບອີກ.  
ທຸກຄົນທ່ີຢູ່ໃນສະຫວັນຈະ 
ໄດ້ຢູ່ກັບພຣະເຈ້ົາຕະຫຼອດໄປ 
ເປັນນິດຢ່າງມີຄວາມສຸກ. 



ສ່ິງທ່ີເລີດສຸດຄື ແຜ່ນດິນສະຫວັນແມ່ນທ່ີຢູ່ສໍາລັບຊາຍ  
ແລະຍິງ (ທ່ີໃຫຍ່ຊ່ໍາກັນ) ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ  
ແລະໄດ້ຕ້ອນຮັບເອົາພຣະອົງມາເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນຂອງພວກ
ເຂົາ ແລະໄດ້ເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ ໃນຖານະທ່ີເປັນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງ
ພວກເຂົາ. 
ໃນສະຫວັນມີໜັງສືເຫ້ັຼມໜ່ຶງທ່ີເອ້ີນວ່າ ໜັງສືແຫ່ງຊີວິດ.  
ເປັນໜັງສືທ່ີເຕັມໄປດ້ວຍລາຍຊ່ືບຸກຄົນ.  
ທ່ານຮູ້ບໍວ່າໜັງສືນ້ັນຂຽນຊ່ືໃຜໄວ້ແດ່?  
ຄືຊ່ືຂອງທຸກຄົນທ່ີໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູ.  
 
 
 
 
 
 
ຊ່ືຂອງທ່ານກໍຖືກຂຽນໄວ້ໃນທ່ີນ້ັນບໍ? 



ຖ້ອຍຄໍາສຸດທ້າຍໃນພຣະຄໍາພີທ່ີເວ້ົາກ່ຽວກັບສະຫວັນແມ່ນການເຊ້ືອ
ເຊີນທ່ີວິເສດຫຼາຍ. “ຝ່າຍພຣະວິນຍານ ແລະເຈ້ົາສາວຊົງກ່າວວ່າ, 

‘ເຊີນມາ!’  
ໃຫ້ຜູ້ທ່ີໄດ້ຍິນນ້ັນກ່າວວ່າ, ‘ເຊີນມາ!’ ໃຫ້ຜູ້ຫິວນໍາ◌້ເຂ້ົາມາ.  

ຜູ້ໃດມີໃຈປາດຖະໜາກໍໃຫ້ຜູ້ນ້ັນມາຮັບນໍາ◌້ສໍາລັບຊີວິດໂດຍບ່ໍຕ້ອງ
ເສຍຄ່າ.” 



ຟ້າສະຫວັນ, ບ້ານອັນສວຍງາມຂອງພຣະເຈ້ົາ 
 

ເລ່ືອງໜ່ຶງຈາກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ, ພຣະຄໍາພີ, 
 

ທ່ີສາມາດພົບໄດ້ໃນ 
 

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

“ຄໍາສອນຂອງພຣະອົງໃຫ້ແສງສະຫວ່າງ.”  
ເພງສັນລະເສີນ 119:130 



60 60 

ຈົບບໍລິບູນ 



ເລ່ືອງລາວໃນພຣະຄໍາພີຕອນນ້ີບອກພວກເຮົາກ່ຽວກັບພຣະເຈ້ົາຜູ້ວິເສດ  
ຜູ້ທ່ີສ້າງພວກເຮົາ ແລະຢາກໃຫ້ພວກຫຼານຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈ້ົາດ້ວຍ. 

 
ພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດການຊ່ົວຫຼາຍຢ່າງ ຊ່ຶງພຣະອົງເອ້ີນວ່າ ຜິດບາບ.  

ບົດລົງໂທດຂອງຄວາມບາບຄືຄວາມຕາຍ. ແຕ່ພຣະເຈ້ົາຊົງຮັກຫຼານຫຼາຍ  
ຈົນໄດ້ສ່ົງພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງລົງມາ, ຄືພຣະເຢຊູ, ໃຫ້ມາຕາຍທ່ີໄມ້ກາງແຂນ  

ແລະຮັບໂທດບາບແທນເຮົາ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ ພຣະອົງກໍເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ  
ແລະສະເດັດຄືນສູ່ເຮືອນຂອງພຣະອົງຄືຟ້າສະຫວັນ! ຖ້າຫຼານເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ  
ແລະຂໍການອະໄພໂທດບາບຈາກພຣະອົງ, ພຣະອົງຈະຊົງຍົກໂທດໃຫ້ແນ່ນອນ!  

ພຣະອົງຈະສະເດັດມາປະທັບໃນຊີວິດຂອງຫຼານທັນທີ,  
ແລະຫຼານຈະໄດ້ຢູ່ນໍາພຣະອົງຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ. 

 
ຖ້າຫຼານເຊ່ືອວ່າອັນນ້ີແມ່ນຄວາມຈິງແທ້, ກໍໃຫ້ອະທິຖານກັບພຣະເຈ້ົາຕາມນ້ີ: 

ຂ້າແດ່ພຣະເຢຊູ, ຂ້ານ້ອຍເຊ່ືອວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາ  
ແລະໄດ້ບັງເກີດມາເປັນມະນຸດຕາຍທ່ີໄມ້ກາງແຂນແທນຜິດບາບຂອງຂ້ານ້ອຍ  

ແລະບັດນ້ີພຣະອົງໄດ້ຊົງເປັນຄືນມາອີກຄ້ັງ. ຂໍຊົງສະເດັດມາປະທັບໃນຊີວິດຂອງຂ້ານ້ອຍ  
ແລະຍົກໂທດຜິດບາບຂອງຂ້ານ້ອຍ, ຂໍຊົງປະທານຊີວິດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຂ້ານ້ອຍດ້ວຍໃນເວລານ້ີ  

ເພ່ືອວັນໜ່ຶງຂ້ານ້ອຍຈະໄດ້ຢູ່ນໍາພຣະອົງຕະຫຼອດໄປເປັນນິດ.  
ຂໍຊົງຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍໃຫ້ເຊ່ືອຟັງພຣະອົງ ແລະມີຊີວິດຢູ່ເພ່ືອພຣະອົງ ເປັນລູກ. ອາແມນ.  

 
ຈ່ົງອ່ານພຣະຄໍາພີ ແລະສົນທະນານໍາພຣະເຈ້ົາທຸກວັນ!   ໂຢຮັນ 3:16 
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