
เมือ่ มารโค โปโล กลบัไปยงับานเกดิทีเ่วนสิหลงัจากทีเ่ขาอยทูีโ่อเรยีนท
มาหลายป เพือ่นหลายคนคดิวาการเดนิทางไกลของเขาทำใหเขาบา เขาชอบมี
เรือ่งเหลอืเชือ่มาเลาสกูนัฟง

มารโคเดนิทางไปยงัเมอืงทีเ่ตม็ไปดวยแรเงนิและแรทอง เขาเหน็หนิดำ ทีล่กุ
ไหมได แตไมมใีครเคยไดยนิเรือ่งถานหนิ เขาเหน็เสือ้ผาซึง่ไมตดิไฟในเปลวเพลงิ
แตไมมใีครเคยไดยนิเสนดายแรใยหนิทีท่ำใหไมตดิไฟ เขาพดูเรือ่งงดูกึดำบรรพตวั
ใหญยาวสบิกาวมนษุยพรอมขากรรไกรทีข่ยายไดกวางพอจะกลนืมนษุยได ถัว่
ขนาดใหญเทาศีรษะมนุษยและมีน้ำสีขาวเหมือนนมอยูขางใน สารที่พนขึ้นมา
จากพืน้ซึง่จรงิๆ แลวทำใหตะเกยีงตดิไฟได แนนอนในสมยันัน้ยงัไมมใีครเคยเหน็
จระเข มะพราวหรอืน้ำมนัดบิ พวกเขาจงึไดแตหวัเราะกบัเรือ่งเลาเหลานัน้ หลาย
ปตอมา เมือ่มารโคกำลงัจะตาย ชายนาเลือ่มใสคนหนึง่ยนืขางๆ เตยีงเขา เซาซี้
ใหเขาลมืเรือ่งทัง้หมดทีเ่ขาเคยเลา แตมารโคยงัคงปฏเิสธวา “เรือ่งทัง้หมดเปนจรงิ
ทกุประการ จรงิๆแลวฉนัเลาเรือ่งทีฉ่นัเหน็เพยีงครึง่เดยีวดวยซ้ำ”

บรรดาผเูขยีนพระคมัภรีใหภาพรางๆ ของสวรรคซึง่เหมอืนเรือ่งของมารโคโปโล
ขางตน ในนิมิตคนทั่วไปมักเห็นเปนสิ่งรุงโรจนสวางสดใส เปนสิ่งที่แปลก
ประหลาดเพอฝนซึง่บรรดาผเูขยีนพระคมัภรีสามารถอธบิายสิง่ทีเ่หน็ไดเพยีงเศษ
เสีย้วเดยีวเทานัน้ และเราพบความทาทายเหมอืนเพือ่นของมารโคโปโล เราตอง
พยายามทีจ่ะจนิตนาการถงึ “จระเข และมะพราว” ซึง่เราไมเคยเหน็มากอน เชน
เดยีวกนั ภาพสวรรคเลอืนลางทีเ่ราเหลอืบมองในพระคมัภรีทำใหเรารวูา ทีส่วรรค
นัน้ยงัมอีะไรตอมอิะไรอกีมากมายทีม่ากกวา การนัง่บนหมเูมฆและการนัง่ดดีพณิ

1. สวรรคเปนสถานทีท่ีม่จีรงิหรอื?
ในตอนนีอ้งคพระเยซทูรงกำลงัเตรยีมสถานทีส่ำหรบัเราบนสวรรคจรงิๆ
“อยาใหใจของพวกทานเปนทกุขเลย พวกทานวางใจในพระเจา จงวางใจ

ในเราดวย ในพระนเิวศของพระบดิา เรามทีีอ่ยมูากมาย ถาไมมเีราคงบอกทาน
แลว เพราะเราไปจดัเตรยีมทีไ่วสำหรบัพวกทาน เมือ่เราไปจดัเตรยีมทีไ่วสำหรบั
ทานแลว เราจะกลบัมาอกีและรบัทานไปอยกูบัเรา เพือ่วาเราอยทูีไ่หนพวกทาน
จะไดอยทูีน่ัน่ดวย”  ยอหน 14:1-3

พระองคจะเสด็จมายังโลกครั้งที่สองเพื่อพาเราไปพระนิเวศที่กำลังสราง
บนเมอืงสวรรคอนัทรงเกยีรตติามความฝนสงูสดุของเรา กรงุเยรซูาเลม็ใหม

หลังจากที่เราอยูบนสวรรคครบหนึ่งพันป องคพระคริสตทรงตั้งพระทัย
นำบานดั่งสวรรคแหงนี้ลงมายังโลกดาวเคราะหดวงนี้ของเรา เหมือนยก
กรุงเยรูซาเล็มใหมลงมายังโลกและชำระลางโลกใหบริสุทธิ์ดวยไฟ สภาพดาว
เคราะหที่เกิดขึ้นใหมนี้จะกลายเปนบานถาวรของผูที่ไดรับการชวยใหรอดบาป
ยอหนผเูขยีนพระธรรมววิรณไดใหภาพเหตกุารณตอไปอยางไร?

“และขาพเจาไดเหน็ฟาสวรรคใหมและแผนดนิโลกใหม เพราะวาฟาสวรรค
เดมิและแผนดนิโลกเดมินัน้หายไปแลว และทะเลกไ็มมอีกีตอไป และขาพเจาได
เห็นนครบริสุทธิ์ คือนครเยรูซาเล็มใหมลอยลงมาจากสวรรคและจากพระเจา
นครนีเ้ตรยีมพรอมเหมอืนอยางเจาสาวทีแ่ตงตวัไวสำหรบัสาม ีขาพเจาไดยนิเสยีง
ดงัจากพระทีน่ัง่วา “นีแ่นะ ทีป่ระทบัของพระเจาอยกูบัมนษุยแลว และพระองค
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จะประทับกับเขาทั้งหลาย พวกเขาจะเปนชนชาติของ พระองค พระเจาเอง
จะสถติกบัเขา และจะทรงเปนพระเจาของเขา” ววิรณ 21:1-3

ใครบางที่องคพระเยซูทรงสัญญาวาจะไดอยูในโลกใหมที่เปลี่ยนแปลง
แหงนีห้ลงัการชำระลางดวยไฟ?

“คนทีส่ภุาพออนโยนกเ็ปนสขุ เพราะวาเขาทัง้หลายจะไดรบัแผนดนิโลก
เปนมรดก”  มทัธวิ 5:5 (ดเูพิม่เตมิในววิรณ 21:7)

องคพระครสิตทรงสญัญาทีจ่ะปฏสิงัขรณโลกซึง่ครัง้หนึง่เคยสมบรูณ ใหงาม
เหมอืนสวนเอเดนเดมิ และคนทีเ่ชือ่ฟงพระองค “จะไดรบัแผนดนิโลกเปนมรดก”

2. เราจะมตีวัตนแทจรงิในสวรรคหรอืไม?
เมือ่องคพระเยซคูรสิตทรงปรากฏตอเหลาสาวกของพระองค พระองคทรง

อธบิายการฟนคนืพระชนมของพระองคและพระกายทีเ่ตม็ไปดวยพระรศัมวีา
อยางไร?

“จงดทูีม่อืและเทาของเราวาเปนเราเอง จงคลำตวัเราด ูเพราะวาผไีมมเีนือ้
และกระดกูเหมอืนอยางทีพ่วกเราเหน็วาเราม”ี  ลกูา 24:39

องคพระเยซทูรงมรีางกายทีแ่ทจรงิ พระองคทรงใหโธมสัสมัผสัพระองค
(ยอหน 20:27) ในโอกาสนีพ้ระเยซทูรงเดนิเขาไปในบานทีแ่ทจรงิ ทรงพดูคยุ
กบัผคูนจรงิๆ และทรงเสวยอาหารจรงิๆ (ลกูา 24:43)

สวรรคมใิชดนิแดนผสีางแตเปนคนจรงิๆ ซึง่มจีติวญิญาณแหงความสนกุ
สนานและผซูึง่ม ี “กายเตม็เปยมดวยพระรศัม”ี

แตเราเปนพลเมอืงแหงสวรรค และเรารอคอยผชูวยใหรอดจากสวรรค คอื
พระเยซคูรสิตองคพระผเูปนเจา พระองคจะทรงเปลีย่นแปลงรางกายอนัต่ำตอย
ของเรา ใหเหมอืนพระกายของพระองคทีเ่ตม็ดวยพระรศัม ีตามพลงัอำนาจที่
ทำใหพระองคสามารถใหทกุสิง่อยใูตอำนาจของพระองค”  ฟลปิป  3:20, 21

เราสามารถมัน่ใจไดวารางกายบนสรวงสวรรคของเราจะเปนสิง่ทีจ่บัตอง
ไดอยางแทจรงิเชนเดยีวกบัพระวรกายของพระครสิตทีท่รงฟนขึน้มา

เราจะจำหนาครอบครวัและเพือ่นๆ ของเราในสวรรคไดไหม?
“เพราะวาเวลานีเ้ราเหน็สลวัๆ เหมอืนดใูนกระจก แตในเวลานัน้จะเหน็

แบบหนาตอหนา เวลานีข้าพเจารเูพยีงบางสวน แตเวลานัน้ขาพเจาจะรแูจง
เหมอืนพระองคทรงรจูกัขาพเจา”  1 โครนิธ 13:12

ในสวรรคเรา “จะรทูกุสิง่ทกุอยาง” เราจะเขาใจกนัอยางซาบซึง้มากกวา
ทีเ่ราเคยมใีนโลกปจจบุนัเสยีอกี

สาวกขององคพระเยซตูระหนกัถงึพระกายในสวรรคของพระองคทีเ่หน็ได
ชดัเจนเพราะลกัษณะตางๆ ทีค่นุเคยของพระองค (ลกูา 24:36-43) นางแมรีรู่
วาเปนพระองคทีอ่ยใูนหลมุเพราะเสยีงของพระองคทีค่นุเคยเมือ่พระองคเรยีก
ชือ่ของเธอ (ยอหน 20:14-16) สาวกสองคนทีห่มบูานเอมมาอสู จำพระองคได
แนนอนเพราะทาทางตางๆ ที่คุนเคย เมื่อเขาสังเกตเห็นวิธีที่แขกของเขา
(พระเยซ)ู ทรงหยบิขนมปง ขอพระพรและทรงหกัขนมปงสงใหเขา สาวกทัง้สอง
จงึจำพระองคไดจากทาทางของพระองค (ลกูา 24:13-35)

การไถบาปทำใหเรารสูกึขนลกุขนพองอยางแนนอน เราจะได “พบหนา
กัน” ใหมอยางพรอมหนาพรอมตากันในสวรรค ลองจินตนาการถึงความปติ
ยินดีที่จำหนาคูสมรสของทานไดโดยเฉพาะรอยยิ้มที่ไมเหมือนใคร หรือการ
จำเสยีงทีค่นุเคยของลกูนอยทีท่านกลอมนอนในอดตีนานมาแลว หรอืทาทาง
ทีน่ารกัของเพือ่นบางคนทีท่านรกั เราจะมคีวามเปนนรินัดรคอยผกูมดัสิง่มคีา
ที่สุดของชีวิตใหแนบแนนยิ่งขึ้น และพัฒนามิตรภาพที่สนิทสนมนั้นใหเปน
บคุลกิภาพทีน่าหลงใหลทีส่ดุในจกัรวาล



3. เราจะทำอะไรในสวรรค?
เรามกีจิกรรมทีท่าทายมากมายบนสวรรค ลองออกแบบ

บานในฝนของทานวาจะมีหนาตาอยางไร?
“เพราะดเูถดิ เราจะสรางฟาสวรรคใหมและแผนดนิโลก

ใหม...เราสรางเยรซูาเลม็ใหเปนทีเ่ปรมปรดีิ ์และชนชาตขิองเมอืง
นัน้ใหเปนความชืน่บาน...เขาจะสรางบานและเขาอาศยัอยใูน
นัน้ เขาจะปลกูสวนองนุและกนิผลของมนั เขาจะไมสรางและ
คนอืน่เขาอาศยัอย ู เขาจะไมปลกูและคนอืน่กนิ... และผเูลอืก
สรรของเราจะใชผลงานน้ำมอืของเขานาน” อสิยาห  65:17-22

พระเยซูทรงเตรียมบานสวนตัวใหเราในนครบริสุทธิ์
เยรซูาเลม็ใหม (ยอหน 14:1-3 ววิรณ 21) พระธรรมเหลานี้
แนะนำใหเราออกแบบและสรางบานหลงัอืน่ๆ ดวย อาจเปน
บานพกัตากอากาศทีส่วยงาม ตกแตงลานสนามดวยสวนไม
ดอกจรงิ หลากชนดิอยางสมบรูณในสวรรค มใีครทราบบางวา
วทิยาการขัน้สงูแบบไหนทีจ่ะเกดิขึน้ในนครบรสิทุธิซ์ึง่เปนยคุ
แหงความเจรญิรงุเรอืงทีล่้ำยคุอยางสมบรูณแบบของพระเจา?
การคนพบตางๆ ทางวิทยาศาสตรในปจจุบันของเรา และ
มหากาพยโอดิสซีของกรีกเกี่ยวกับการผจญภัยในอวกาศ
จะกลายเปนละครของเดก็ทนัทเีมือ่เราเริม่สำรวจ “พระนเิวศ
ของพระบดิา” ของเรา

ทานรกัความสวยงามของน้ำตก ฟงเสยีงน้ำสาดซา ดทูงุ
หญารมิแมน้ำทีพ่ริว้ไหวตามลมอยางสงบ ปาฝนชกุและมวล
ดอกไมทีง่ดงามตระการตาไหม?

“เพราะวาพระเจาจะทรงเลาโลมศโิยน....พระองคจะทรง
ทำถิน่ทรุกนัดารของเธอเหมอืนสวนเอเดน และทะเลทรายของ
เธอเหมอืนอทุยานของพระเจา จะพบความชืน่บานและความ
ยนิดใีนเธอทัง้การโมทนาและเสยีงเพลง” อสิยาห 51:3

พระเจาจะทรงเปลีย่นโลกนีใ้หเปนสวนเอเดนอนับรสิทุธิ์
ไมมีหยดน้ำมัน ควันหรือสภาวะแหงแลง มีแตทะเลสาบใส
เหมอืนแกว ตนไมใหญสงาตัง้ตระหงาน ภเูขาทีย่งัไมถกูระเบดิ
ทำลาย

ไมเพียงแตความงดงามในโลกเทานั้น แตเปนความ
สามารถของเราในการซมึซบับรรยากาศเหลานัน้ไดอยางเตม็
ทีด่วย เหมอืนกบัวนัแรกทีอ่อกไปสมัผสับรรยากาศนอกบาน
หลงัจากทีน่อนปวยหนกับนเตยีงมานาน และครัง้แรกที ่“ยีส่บิ
นาทแีหงความเปนจรงิ” ไดสาธยายใหเหน็คอืความเปนนรินัดร
ซึง่งดงามอยางนาอศัจรรยเหลอืเกนิ ทานชืน่ชอบอะไรใหมๆ
เหลานีไ้หม? เชน การเรยีนร ูการสราง

“ที่นั่น จิตใจของบรรดาผูมีชีวิตเปนอมตะจะมุงความ
สนใจไปที่ความมหัศจรรยของการเนรมิตสราง ความล้ำลึก
ของการไถใหรอดดวยความรกัดวยความชืน่ชมยนิดอียางไมมี
สิ้นสุด......ความสามารถทั้งดานรางกายและจิตใจทุกดาน
จะไดรับการพัฒนา ความสามารถทุกดาน เพิ่มพูนมากขึ้น
จิตใจและกำลังไมเหน็ดเหนื่อยหรือเมื่อยลาในการมุงมั่น

ศึกษาหาความรู ที่นั่น มีแผนงานที่ยิ่งใหญที่สุดที่รออยูขาง
หนา ทำใหเกิดความสามารถที่จะไปใหถึงจุดหมายสูงสุด
เปาหมายทีย่ิง่ใหญตางๆ สำเรจ็สมใจปรารถนา และยิง่ไปกวา
นัน้สิง่ใหมๆ  ทีย่ากกวา ทาทายความสามารถในการพชิติ มี
ความชืน่ชมความมหศัจรรยใหมๆ  หยัง่รคูวามเขาใจในความ
จริงใหมๆ มีสิ่งใหมเรียกรองใหใชพลังอำนาจจิตใจ รางกาย
และจิตวิญญาณ บรรดาสิ่งที่ทรงคุณคาแหงจักรวาลอัน
มหาศาลจะเปดออกแกบรรดาคนทีพ่ระเจาไดไถไวไดศกึษา”
สงครามแหงประวตัศิาสตร โดยเอเลน จ ีไวท, หนา 677

4. ความชัว่จะคกุคามสวรรคอกีหรอืไม?
“ไมมีสิ่งใดที่เปนมลทิน หรือคนใดที่ประพฤติอยางนา

สะอดิสะเอยีน หรอืประพฤตกิารหลอกลวงจะเขาไปในนครนัน้
ได นอกจากพวกทีม่ชีือ่จดไวในหนงัสอืชวีติของพระเมษโปดก
เทานัน้”  ววิรณ 21:27

องคพระเยซูกำลังกำจัดบาป และผลอันชั่วรายของ
บาปอยางสมบรูณ  บาปจะไมเกดิขึน้มาอกี เมือ่พระองค “เสดจ็
มาปรากฏขึน้ เราจะเปนเหมอืนอยางพระองค” (1 ยอหน 3:2)
เราจะปฏิบัติตามขาวประเสริฐที่ล้ำเลิศแทนที่การฆา ขโมย
โกหก หรือขมขืน

“พระเจาจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆ  หยดจากตาของเขา
ทัง้หลายและความตายจะไมมอีกีตอไป ความโศกเศรา การ
รองไห และการเจบ็ปวดจะไมมอีกีตอไป เพราะยคุเดมินัน้ผาน
ไปแลว”  ววิรณ 21:4

พระเจาจะทรงกำจัดความบาปและผลที่นากลัวของ
บาปใหหมดสิ้นไปอยางถาวร ในสวรรคดินแดนแหงความ
หนมุสาวชัว่นรินัดรทีไ่ถไวเปน “อมตะ” (1 โครนิธ 15:53) ไมมี
ผอูยอูาศยัคนใดทีย่งัคงทรมานจากความชรา

สวรรคไมเพยีงแตจะทำลายผลของบาป สวรรคยงัชวย
ใหเกดิผลตรงขามดวย ลองนกึภาพดวูาถาคนเหลานัน้ตองตอสู
ดิน้รนกบัความพกิารตลอดไป ชวีติจะเปนอยางไร

“แลวนยันตาของคนตาบอดจะเปดออก แลวหขูองคนหู
หนวกจะเบกิ แลวคนงอยจะกระโดดไดอยางกวาง แลวลิน้ของ
คนใบจะรองเพลงดวยความชืน่บาน”  อสิยาห 35:5, 6

5. ในสวรรคมอีะไรนาตืน่เตนทีส่ดุ?
ลองนึกภาพการไดอยูตอหนาพระพักตรพระเจาแหง

จกัรวาล
“นี่แนะ ที่ประทับของพระเจาอยูกับมนุษยแลว และ

พระองคจะประทับ กับเขาทั้งหลาย พวกเขาจะเปนชนชาติ
ของพระองค พระเจาเองจะสถติกบัเขาและจะทรงเปนพระเจา
ของเขา”  ววิรณ 21:3

พระเจาผทูรงฤทธานภุาพทรงสญัญาวาจะเปนมติรและ
เปนครูของเรา ชางมีความสุขอะไรเชนนี้ที่ไดนั่งอยูแทบ
พระบาทของพระองค ลองคดิดวูาถานกัดนตรไีดอยกูบันกัแตง

บทที ่9 บานของทานในสวรรค - 39
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เพลงผูเลื่องชื่อของโลกอยางบีโทเฟนหรือโมสาทเขาจะทำ
อะไร ลองนึกภาพนักฟสิกสจะรูสึกดีใจมากเพียงใดที่ไดมี
โอกาสนั่งอยูกับนักฟสิกสชื่อกระฉอนโลกอยางอัลเบิรต
ไอนสไตน หรอืมคีวามหมายมากเพยีงใดสำหรบัจติรกรทีไ่ดพดู
คยุกบัจติรกรผมูเีชือ่เสยีงของโลกอยางไมเคลิแองเจลโลหรอื
เรมแบรนด

ผูไดรับการไถบาปแลวจะมีอภิสิทธิ์อยางไมมีที่สิ้นสุด
สนทนาพูดคุยกับนักแตงเพลง นักวิทยาศาสตรและศิลปน
ทั้งหมด พวกเขาจะสนิทสนมกับพระองคผูมีจิตและใจที่
ยิ่งใหญ ลึกซึ้งที่สุดในจักรวาลและความสัมพันธอันล้ำลึกนี้
จะมอียางทวมทน นำไปสกูารนมสัการพระองค

“ทุกวันขึ้นค่ำ และทุกวันสะบาโต มนุษยทั้งสิ้นจะมา
นมสัการตอเรา” พระเจาตรสัไว   อสิยาห 66:23

ที่ใจกลางแผนดินสวรรคมีบัลลังกสีขาวอันยิ่งใหญของ
พระเจาตัง้อย ู  มีรงุมรกตลอมรอบ พระพกัตรของพระองคสอง
ประกายเหมือนรัศมีของดวงอาทิตย เบื้องลางพระบาท
พระองคเปนทะเลแกวใสรอบทิศทาง บนพื้นผิวทะเลใสนี้
สะทอนใหเหน็ถงึพระสริขิององคพระเจา ผทูีไ่ดรบัการไถบาป
ตางชุมนุมพรอมกันเพื่อยกยองสรรเสริญพระองคดวยความ
ยนิดปีรดีา

“ผูที่องคพระผูเปนเจาทรงไถแลวจะกลับมา พวกเขา
จะเดินรองเพลงเขาเมืองศิโยน มีความสุขนิรันดรเปนมงกุฎ
ประดบัศรีษะพวกเขา พวกเขาเปรมปรดีิแ์ละชืน่ชมยนิดอียาง
เตม็ลน ความทกุขโศกและการถอนใจจะสญูสิน้ไป” อสิยาห
35:10  (ฉบบัอมตธรรมรวมสมยั 2007)

นีค่อืพระผเูปนเจาองคหนึง่ผทูรงกระทำความดอียางไม
รเูหนด็เหนือ่ย ดวยความซือ่สตัย อดทน ดวยพระเมตตากรณุา
ของพระองคที่มีไมสิ้นสุด และยืนหยัดตลอดไป สรรเสริญ
พระนามอนับรสิทุธิศ์กัดิส์ทิธิข์องพระองค

6. ทานตองอยทูีน่ัน่
พระเยซูทรงเฝารอที่จะพบทานตอหนา นี่เปนการตอบ

คำถามวาทำไมพระองคทรงเต็มพระทัยชวยทานใหรอดจาก
บาปดวยตนทุนที่แสนแพงขนาดนั้น ทานควรตัดสินใจรับ
ผลประโยชนจากของประทานนี้ ควรยึดมั่นรับเอาพระคริสต
ใหเปนองคพระผเูปนเจา และพระผชูวยใหรอดบาปของทาน
ทานตองการไดรบัการอภยัจากไมกางเขนเพราะ

“ไมมีสิ่งใดที่เปนมลทิน หรือคนใดที่ประพฤติอยางนา
สะอิดสะเอียน หรือประพฤติการหลอกลวงจะเขาไปในนคร
(เยรซูาเลม็ใหม) นัน้ได นอกจากพวกทีม่ชีือ่จดไวในหนงัสอื
ชวีติของพระเมษโปดกเทานัน้”  ววิรณ 21:27

พระเยซทูรงชวยเรา จากบาป ไมใชในบาป เราตองเขา
หาพระองคดวยฤทธิ์เดชของพระองคในตัวเราซึ่งจะแยกเรา
ออกจากมลทนิและไรศลีธรรม พระเยซทูรงเปนรหสัผานของ
เราในการเขาสอูาณาจกัรของพระองคทีก่ำลงัจะมาถงึเรว็ๆ นี้

ในใจของทานสามารถมอีาณาจกัรแหงนีเ้ริม่ตัง้แตบดันี้
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เปนตนไป เมือ่พระครสิตทรงชวยเราใหพน
บาป พระองคทรงสรางสวรรคเลก็ๆ ในใจ
เรา พระองคทรงขจัดความกังวล ความ
โกรธ ความอยาก ความกลวั และความผดิ
ทีค่อยสรางความทกุขแกเรา ความหวงัเรือ่งราวของสวรรคไม
ใชการหนีปญหาชีวิต แตชวยเราใหสรางสวรรคบนโลกนี้ให
มากขึน้ เมือ่ไมนานมานีไ้ดมกีารสำรวจทีช่ีใ้หเหน็วา “บรรดา
คนที่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายมีชีวิตที่มีความสุขมากกวา
และมคีวามรบัผดิชอบตอคนอืน่มากกวาคนทีไ่มเชือ่”

เดี๋ยวนี้ไมมีอะไรนาตื่นเตนตอชีวิตของทานมากไปกวา
การเชือ่มัน่และวางใจในองคพระเยซคูรสิตเจา ขอใหฟงเปโตร
อธบิายผลกระทบของความเชือ่ทีย่งัคงมอียนูัน้วาเปนอยางไร

“พระองคผูที่พวกทานไมเคยเห็น แตพวกทานยังรัก
พระองคอย ูแมวาขณะนีพ้วกทานไมเหน็พระองค แตพวกทาน
ยังเชื่อและชื่นชมยินดี ดวยความยินดีเปนลนพนสุด
จะพรรณนา เพราะไดรบัความรอดแหงวญิญาณจติอนัเปน
ผลจากความเชือ่ของพวกทาน” 1 เปโตร 1:8, 9

ทั้งหมดนี้รวมถึงในสวรรคดวย ทานเคยคนพบชีวิต
บรบิรูณแบบนีท้ีพ่ระครสิตทรงปรารถนามอบใหทานไหม?

ขอโปรดอยาหันหนาไปจากคำเชื้อเชิญดวยพระกรุณา
ของพระองค

“พระวญิญาณ (ทีบ่รสิทุธิ)์ และเจาสาวกลาววา “เชญิ
เสดจ็มาเถดิ!” และใหคนทีไ่ดยนิกลาวดวยวา “เชญิเสดจ็มา
เถดิ!” คนทีก่ระหายเชญิเขามา ใครทีม่ใีจปรารถนา จงมารบั
น้ำแหงชวีติโดยไมตองเสยีอะไรเลย”  ววิรณ  22:17

ในเวลานี้ พระเยซูทรงสถิตอยูกับทาน พระองคทรง
สนทนากับจิตใจทานผานทางขอความเหลานี้ พระองคทรง
เชือ้เชญิทาน “มาเถดิ มาเถดิ มาเถดิ” พระองคทรงประสงค
อยางแรงกลา และดวยความมุงมั่นเพื่อทาน หากทานยังไม
ตดัสนิใจรบัพระองค ขณะนีเ้ปนโอกาสดทีีส่ดุทีท่านจะทบทวน
คำเชญิของพระองค

ทำไมทานไมทลูพระองควา ทานยอมรบัของประทานที่
ประทานให ดวยพระกรุณาคุณของพระองคและจะมีชีวิต
นิรันดรรวมกับพระองค? ทูลพระองควาทานรักพระองค
ขอขอบพระคณุพระองคสำหรบัทกุสิง่ทกุอยางทีพ่ระองคไดทรง
ทำเพือ่ทานทัง้หมดและสิง่ทีพ่ระองคกำลงัวางแผน เพือ่ทาน
หากมีบางสิ่งบางอยางทำใหทานลำบากใจระหวางทานกับ
พระเจา โปรดวิงวอนทูลขอใหพระองคชวยทานใหเบาใจใน
เรื่องนั้น วันนี้ ขณะที่ทานไดยินพระสุรเสียง ของพระองค
ขณะที่จิตใจของทานยังตอบสนองอยูนั้น โปรดมอบตัวทาน
ใหแกองคพระผูเปนเจาจนหมดสิ้น โปรดกมศีรษะของทาน
และกลาววา “พระเยซูคริสตเจา องคพระผูเปนเจาของขา
พระองค ขาพระองคเขามาหาพระองคและขอมอบทุกสิ่ง
ทกุอยางของ ขาพระองคแกพระองค ขาพระองคจะเปนของ
พระองคตลอดไป”



บทที ่ 9 บานของทานในสวรรค
อานบทเรยีน พบแลว บทที ่9 จากนัน้ตอบคำถามในบทสอบถามนีแ้ละสงไปยงั
โรงเรยีนพระครสิตธรรมทางไปรษณยีวถิแีหงชวีติ
ต ูปณ. 234 พระโขนง กรงุเทพฯ 10110

จงตอบคำถามตอไปนี ้ทานสามารถยอนกลบัไปอานบทเรยีน พบแลว เพือ่ฃนหาคำตอบทีถ่กูตอง การคนหาคำตอบจะชวยทำให
ทานจดจำเนือ้หา ตวัเลขดานซายของแตละตอน ตรงกบัตวัเลขในบทเรยีน พบแลว เพือ่ชวยคนหาคำตอบของบทที ่ 9

อานบทเรยีน พบแลว บทที ่ 9 สงัเกตตวัเลขซายมอืตรงกบัหวัขอในบทเรยีน จากนัน้ใหทำเครือ่งหมายวงกลม  คำตอบ “ถ -
ถกู” หรอื “ผ – ผดิ”

5, 6. ถ. ผ. ถาพระเจาทรงสามารถชีน้ำความเปนไปของประเทศตางๆ ได พระองคกส็ามารถนำพาชวีติ

1. ถ. ผ. ขณะนีพ้ระเยซกูำลงัเตรยีมบานไวใหเราในสวรรคเปนสถานทีจ่รงิ
ถ. ผ. เมือ่พระเยซเูสดจ็กลบัมาครัง้ทีส่อง พระองคจะทรงนำเรากลบัไปสวรรค
ถ. ผ. ในทีส่ดุแลว บรรดาผทูีไ่ดรบัความรอดจะเขาไปในกรงุเยรซูาเลม็ใหม โลกทีถ่กูสรางใหมทัง้หมด

2. ถ. ผ. เราจะมรีางกายจรงิในสวรรค เหมอืนกบัรางกายของพระครสิตเมือ่ทรงเปนขึน้มาจากความตาย
ถ. ผ. หลงัจากทีพ่ระเยซเูปนขึน้มาจากความตายแลว พระองคไมมกีายจรงิ
ถ. ผ. หลงัจากการเปนขึน้มาจากความตายแลว ผเูชือ่พระเยซตูางจำรปูรางหนาตา เสยีง และกริยิาทาทาง

ของพระองคไดดี
ถ. ผ. ในสวรรค เราจะสรางความสมัพนัธทีแ่นบแนนกบัครอบครวัและมติรสหาย

จงทำเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่ปนจรงิเกีย่วกบัคนทีไ่ดรบัความรอดจะทำในสวรรคตามทีก่ลาวไวในพระครสิตธรรมคมัภรี
3. ___ สรางบาน

___ ปลกูสวนองนุ
___ กินอาหารที่เปนของจริง
___ ชื่นชมกับชีวิต
___ ฆาสตัวเพือ่กนิเนือ้
___ ชืน่ชมกบัความงดงาม
___ อาศยัอยใูนทะเลทรายอนัแหงแลง
___ ไดพบเหน็สิง่ใหมๆ

จงทำเครือ่งหมาย X หนาขอความทีเ่ปนจรงิทีบ่อกเกีย่วกบัสวรรควาเปนอยางไร
4. ___ ไมมคีวามบาป

___ ไมมคีวามทกุขยาก
___ ไมมคีวามเจบ็ปวย
___ เจบ็ไขบางเปนครัง้คราว

5. ___ นมสัการทีพ่ระบลัลงักของพระเจา
___ พระเยซทูรงเปนมติรใกลชดิของเรา
___ รองเพลงดวยความอบอนุใจ
___ มคีวามบรสิทุธิอ์ยางจำกดั

6. อานตอนที่ 6 ของบทเรียนบทที่ 9 จากนั้นตอบคำถามชวนคิด ทานปรารถนาจะทูลใหพระคริสตเขามาในชีวิต เพื่อจะไดมี
ประสบการณสวรรคในจิตใจตั้งแตเดี่ยวนี้ และพรอมไหมที่จะเขาไปอาศัยอยูในบานที่พระเยซูกำลังเตรียมไวในสวรรค?
__________________________________________________________________________________________________
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