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ໂຮງຮຽນວັນອາທິດ 
 ວັນອາທິດທີ 5 ເມສນາ 2020 (04-05-2020 ) 

                         ສຳລັບຄຣ ູ
ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ                    ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ 
 

                                   ຖ້າທ່ານສາມາດອາສັຍຢູ່ໃສກໍໄດ້ໃນໂລກນ້ີ, ທ່ານຈະເລືອກໄປຢູ່ໃສ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ:  ເຮົາສາມາດມີຊີວິດຢູ່ຕລອດໄປເປັນນິດໃນບ່ອນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ 
 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
         ຄົນເຮົາມີຫລາຍໆ ເຫດຜົນໃນການເລືອກບ່ອນທ່ີພວກຕົນຈະຢູ່ອາສັຍ. ແນ່ນອນ, ຫຼາຍຄົນບອກວ່າພວກເຂົາບ່ໍ
ໄດ້ເລືອກບ່ອນທ່ີພວກເຂົາອາສັຢູ່; ແຕ່ບ່ອນທ່ີພວກເຂົາຢູ່ໄດ້ "ເລືອກ" ພວກເຂົາ.  ຍົກຕົວຢ່າງເຊ່ັນ, ຫຼາຍໆຄົນອາສັຍ 
ຢູ່ໃນເຂດທ່ີພວກເຂົາເຮັດງານເພາະວ່າຢູ່ໃກ້ກັບຄອບຄົວຫຼືເປັນບ່ອນທ່ີໃກ້ກັບວຽກຂອງພວກເຂົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມຄິດຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ສະຖານທ່ີເປັນຕາມຄວາມຄິດ.  ແຕ່ເຖິງປານນ້ັນ, ບ່ໍ
ວ່າສະຖານທ່ີໃດກໍຕາມ ກໍບ່ໍມີບ່ອນໃດທ່ີສົມບູນ. ບັນຫາຕ່າງໆຍັງເກີດຂ້ຶນຢູ່ ແລະແນ່ນອນ ບາບກໍຍັງມີຢູ່. 
         ສ່ິງນ້ັນຈະບ່ໍຢູ່ໃນເຣ່ືອງນ້ີສເມີໄປ.  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາກັບຜູ້ຕິດຕາມພຣະອົງເຖິງບ້ານທ່ີສົມບູນແບບທ່ີຈະໄດ້ຢູ່
ກັບພຣະອົງຕລອດໄປ. ອັຄສາວົກໂຢຮັນໄດ້ໄຂໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນໜ້ອຽນ່ຶງກ່ຽວກັບຊີວິດນິຣັນດອນທ່ີລໍຖ້າຜູ້ທ່ີຕິດຕາມ 
ພຣະຄຣິດ. 
  

      ສືກສາພຣະຄັມພີ 
1. ພຣະນິດມິດ 21:1-5 
1ແລ້ວຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນທ້ອງຟ້າໃໝ່ແລະແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່ ເພາະວ່າທ້ອງຟ້າເດີມແລະແຜ່ນດິນເດີມນ້ັນໄດ້ລ່ວງໄປ
ແລ້ວ ແລະທະເລກໍບ່ໍມີເໝືອນກັນ 2ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຫັນນະຄອນສັກສິດ ຄືກຸງເຢຣູຊາເລັມໃຫມ່ ກຳລັງລົງມາຈາກສວັນ
ແລະຈາກພຣະເຈ້ົາ ນະຄອນນ້ີໄດ້ຈັດຕຽມໄວ້ແລ້ວເໝືອນຢ່າງເຈ້ົາສາວແຕ່ງຕົວໄວ້ສຳລັບເຈ້ົາບ່າວ 3ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຍິນ
ສຽງດັງມາຈາກພຣະຣາຊບັນລັງວ່າ, “ເບ່ິງແມ, ທ່ີສະຖິດຂອງພຣະເຈ້ົາກໍຢູ່ກັບມະນຸດແລ້ວ ພຣະອົງຈະຊົງສະຖິດຢູ່ກັບ
ເຂົາ ເຂົາພວກນ້ັນແຫລະ, ຈະເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະເຈ້ົາເອງຈະປະທັບຢູ່ກັບເຂົາ  4ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງເຊັດ
ນ້ຳຕາທຸກໆຢົດຈາກຕາຂອງເຂົາ ຄວາມຕາຍຈະບ່ໍມີອີກຕ່ໍໄປ ຄວາມໂສກເສ້ົາ ການຮ້ອງໄຫ້ ແລະຄວາມເຈັບປວດຈະ
ບ່ໍມີອີກຕ່ໍໄປ ເພາະວ່າສ່ິງທ່ີມີຢູ່ຄາວກ່ອນນ້ັນກໍລ່ວງໄປແລ້ວ 5ພຣະອົງຜູ້ຊົງປະທັບເທິງພຣະຣາຊບັນລັງໄດ້ຊົງກ່າວວ່າ, 
“ເບ່ິງແມ, ເຮົາສ້າງສ່ິງທັງປວງຂ້ຶນໃໝ່” ແລະພຣະອົງຊົງກ່າວອີກວ່າ, “ຈ່ົງຂຽນໄວ້ ເພາະວ່າຖ້ອຍຄຳເຫລ່ົານ້ີແຫລະ, 
ສັດຊ່ືແລະທ່ຽງແທ້” 

 

ອະທິບາຍ: 
21: 1 ນິມິດທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງສວັນແລະໂລກໃໝ່ຂອງພຣະເຈ້ົາ (ເຫັນແຈ້ງໃນ ປຖກ 1:1 ກັບ ອຊຢ 65: 17; 
          66:22).  ສ່ິງເກ່ົາໆທ່ີໄດ້ນີຣະມິດໄວ້ກໍສູນຫາຍໄປ ຊ່ຶງຕ້ອງຖືກເນ່ົາເປ່ືອຍ (ເບ່ິງໂຣມ 8: 20-2121; 2 ເປໂຕ 
         3:7,10).   • ທະເລກໍໝົດໄປ: ທະເລມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມວຸ້ນວາຍຫລືເຫວເລິກ (ເບ່ິງ ພນມ 9: 1-12) 
         ແລະບາງຄ້ັງກໍເປັນພາບຂອງສັດປະຫລາດທ່ີຮ້ອງຄຳຣາມ (ເບ່ິງ ພສສ 46:3; 74:14; ເບ່ິງໂຢບ 3: 8; 41: 1- 
         34; ລູກາ 21:25). ການສ້າງຂ້ຶນໃໝ່ຈະເປັນອິສລະຈາກຄວາມຊ່ົວຮ້າຍທັງໝົດນ້ີ. 
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21: 2 ລົງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ: ການສ້າງໃໝ່ແມ່ນຂອງປະທານຈາກພຣະເຈ້ົາ. ໃນຕອນເລ້ີມຕ້ົນ, ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງທຸກ 
         ສ່ິງທ່ີດີ, ແລະໃນທ່ີສຸດ, ພຣະເຈ້ົາຈະສ້າງໂລກໃໝ່ທ່ີບ່ໍຫວ່ັນໄຫວຫລືເພພັງ.  • ຮູບພາບຂອງເມືອງເຢຣູຊາເລັມ 
         ນ້ີເປັນເຈ້ົາສາວທ່ີສວຍງາມ (ເບ່ິງເອຊາຢາ 61:10) ກົງກັນຂ້າມກັບພາບນິມິດຂອງບາບີໂລນ (ຫລືໂຣມ) ທ່ີຄື 
         ກັບຍິງໂສເພນີ (ພນມ 17:4-5; 18:2-3; ເບ່ິງ ພນມ 21: 9–22: 9). 
 

21: 3 ວິຫານຂອງພຣະເຈ້ົາຢູ່ຖ້າມກາງບັນດາໄພ່ພົນຂອງພະອົງ! ຄວາມຄາດຫວັງຂອງພຣະສັນຍາເດີມ ແລະພຣະ 
         ສັນຍາໃໝແ່ມ່ນສຳເຣັດຢ່າງເຕັມສ່ວນແລະໃນທ່ີສຸດກໍຖືກຍອມຮັບ. ນັບຕ້ັງແຕ່ມະນຸດໄດ້ເຮັດບາບ (ປຖກ 3), 
         ການຖືກແຍກຈາກພຣະເຈ້ົາແມ່ນບັນຫາໃຫຍ່ທ່ີສຸດຂອງມະນຸດ (ປະຖົມມະການ 3: 23).  ພຣະເຈ້ົາໄດ້ເອ້ີນ 
         ໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກມາຫາພຣະອົງຜ່ານທາງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ, ຜ່ານພຣະເຢຊູພຣະບຸດຂອງ 
         ພຣະອົງ, ແລະຜ່ານການຊົງສະຖິດຂອງພຣະວິນຍານ (ເບ່ິງ ປຖກ 17:8; ອພຍ 29:45-46; ພສສ 46:4-5;  
         95:7; ຢຣມ7:23; 31:33; ອຊກ 34:14; 37:27; ຊຂຣ 8:8; ຢຮ 14:2-3; 17:24) ໃນສວັນໃໝ່ແລະແຜ່ນ 
         ດິນໂລກໃໝ,່ ປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈ້ົາໃນທ່ີສຸດຈະໄດ້ພົບກັບຄວາມສັມພັນອັນເລິກເຊ່ິງຕລອດໄປເປັນນິດກັບ 
         ພຣະເຈ້ົາ.  • ພຣະເຈ້ົາເອງຈະຢູ່ກັບພວກເຂົາ: ໜັງສືບາງສະບັບກ່າວວ່າພຣະເຈ້ົາເອງຈະຢູ່ກັບພວກເຂົາ, ເປັນ 
         ພຣະເຈ້ົາຂອງພວກເຂົາ. 
 

21: 4 ບ່ໍມີຄວາມຕາຍ, ບ່ໍມີຄວາມໂສກເສ້ົາ, ບ່ໍມີການຮ້ອງໄຫ້ຫລືເຈັບປວດອີກຕ່ໍໄປ: ເບ່ິງເອຊາຢາ 25:8; 1 ໂກຣິນ 
         ໂທ 15:54.  ປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈ້ົາຈະຮູ້ເຖິງການສ້າງສັນອັນສົມບູນ  ແລະຄວາມລອດພົ້ນທ່ີພຣະຄຣິດຊົງ 
         ປະທານໃຫ ້(ເບ່ິງ 2 ໂກຣິນໂທ 5: 17; ຄາລາເຕັຽ 6:15). 
 

ນຳໃຊ້: 
      ໃນຊ່ວງທ້າຍພັນທະກິດຂອງພຣະເຢຊູໃນໂລກນ້ີ ພຣະອົງໄດ້ບອກພວກອັຄສາວົກຂອງພຣະອົງວ່າ,“ ເຮົາຈະໄປ
ຈັດແຈ່ງບ່ອນໄວ້ສຳລັບທ່ານທັງຫລາຍ" (ໂຢຮັນ 14: 2 ຂ).   ຕອນນ້ີໃນພຣະນິມິດບົດທີ 21, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະ  
ເຢຊູເຮັດໃຫ້ຄຳສັນຍາກາຍເປັນຄວາມຈິງນິຣັນ. ພຣະເຢຊູບ່ໍພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ເຖິງສ່ິງໃນປັດຈຸບັນ.  ໃນພຣະ 
ຄຣິດ,   ພວກເຮົາກາຍເປັນຜູ້ທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນໃໝ່ (2 ໂກຣິນໂທ 5:17),  ແລະພວກເຮົາຈະຢູ່ກັບພຣະອົງ ຕລອດໄປໃນ
ການຊົງສ້າງຂ້ຶນໃໝ່ຂອງພຣະອົງ. 
 

2. ພຣະນິມິດ 21:6-8 
6ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈ້ົາວ່າ, “ສຳເຣັດແລ້ວ ເຮາົນ້ີຄືອາລະຟາແລະໂອເມຄາ ເປັນເບ້ືອງຕ້ົນແລະເປັນເບ້ືອງ 
ປາຍ ຜູ້ໃດຫິວນ້ຳຝ່າຍເຮົາຈະໃຫ້ຜູ້ນ້ັນດ່ືມຈາກນ້ຳພແຸຫ່ງຊີວິດໂດຍບ່ໍຕ້ອງເສັຽຄ່າ  7ຜູ້ໃດມີຊັຍຊະນະ ຜູ້ນ້ັນຈະໄດ້ຮັບ 
ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເປັນມໍຣະດົກ ເຮົາຈະເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ ເຂົານ້ັນແຫລະ, ຈະເປັນບຸດຂອງເຮົາ  8ແຕ່ສ່ວນຄົນຂ້ີໂຍ່ຍ 
ຄົນບ່ໍເຊ່ືອ ຄົນທ່ີເຮັດການໜ້າກຽດຫນ້າຊັງ ຄົນຄາຕກັມ ຄົນລ່ວງຜິດຊາຍຍິງ ຄົນໃຊ້ເວດມົນຄາຖາ ຄົນໄຫວ້ພຣະທຽມ 
ແລະຄົນຂ້ີຕົວະທຸກຄົນນ້ັນ ມໍຣະດົກຂອງເຂົາຈະຢູ່ໃນບຶງທ່ີໄໝ້ຢູ່ດ້ວຍໄຟປົນກັບມາດ ຊ່ຶງເປັນຄວາມຕາຍຄ້ັງທີສອງ” 
 

ອະທິບາຍ: 
21: 6 ພຣະເຈ້ົາຊົງລ້ຶມຄືນຖ້ອຍຄຳສຸດທ້າຍຂອງພຣະເຢຊູທ່ີໄມ້ກາງແຂນ, "ສຳເຣັດແລ້ວ!"(ໂຢຮັນ 19:30; ພນມ16: 
      17), ໂຍງໃສ່ການຕາຍຂອງພຣະຄຣິດພ້ອມກັບການຮັບປະກັນຊີວິດນິຣັນດອນ.  • ເຮາົແມ່ນອາລະຟາ ແລະໂອ 
       ເມກາ: ດ້ວຍຕົວອັກສອນທຳອິດແລະອັກສອນສຸດທ້າຍຂອງພາສາກຣີກ,  ໂຢຮັນໄດ້ວາດພາບເພ່ືອສະແດງເຖິງ 
       ພຣະເຈ້ົາວ່າຊົງຄອບຄຸມຄວາມຈິງແລະຄວາມເປັນຈິງທັງໝົດ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຢູ່ຕ້ັງແຕ່ເລ້ີມຕ້ົນ (ເບ່ິງປະຖົມ 
       ມະການ 1:1; ໂຢຮັນ 1:1-2) ແລະຍັງເປັນຜູ້ປາຍ(ເບ່ິງ ພນມ 1: 8; 22:13). • ເພາະວ່າພຣະຄຣິດຊົງເປັນຜູ້ສູງ 
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      ສຸດແລະຊົງປົກຄອງທຸກສ່ິງ (ເບ່ິງໂຣມ 9:5; 1 ໂກຣິນໂທ 15:28; ເອເຟໂຊ 1:22-23; 4: 5-6), ພຣະອົງຊົງປະ 
       ທານນ້ຳແຫ່ງຊີວິດໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນທ່ີຫິວໂຫຍ(ເບ່ິງໃນ ພນມ 7:16-17; ເອຊາຢາ 55:1; ໂຢຮັນ 4:10; 7:37-38). 
 

21: 7 ທຸກຄົນທ່ີໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະ: ລູກໆຂອງພຣະເຈ້ົາທ່ີອົດທົນໃນຊີວິດຈະໄດ້ຮັບພອນເປັນມຣໍະດົກ. ການຮັບເອົາ 
         ເປັນລູກແມ່ນຄວາມສັມພັນໃນພັນທະສັນຍາ; ພາສາຂອງການຮັບເອົາເປັນລູກໄດ້ຢ້ັງຢືນສິດທິແລະຄວາມຮັບ 
         ຜິດຊອບຂອງພວກເຂົາ (ປະຖົມມະການ 17: 8;2;  ຊມອ 7:14-16; ຢຣມ 31:33; ອຊກ 34:24). 
 

21: 8 ລາຍຊ່ືສຳຮອງນ້ີແມ່ນສລຸບຄວາມບາບທ່ີໄດ້ບັລຍາຍຕລອດປ້ຶມພຣະນິມິດ. ບາບເຫລ່ົານ້ີໄດ້ເວ້ົາເຖິງຄົນທ່ີບ່ໍໄດ້ 
         ປະສົບກັບການຖຶກຮັບເອົາເປັນລູກຂອງພຣະເຈ້ົາ; ຊາຕາກັມຂອງພວກເຂົາແມ່ນຢູ່ທ່ີບຶງໄຟນະຮົກ (ເບ່ິງ ພນມ 
         1: 29-32; ຄລຕ 5:19-21; 2 ຕມທ 3:2-5; ອພຍ 20:13-17; ເບ່ິງຕ່ືມອີກໃນ ພນມ 20:10).   • ຄົນຂ້ີຕົວະ 
         ທັງໝົດ: ໂຢຮັນເຫັນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າການຫລອກລວງເປັນຮາກເຫງົ້າຂອງຄວາມບາບ; ຢູ່ບ່ອນອ່ືນໃນພຣະ 
         ຄັມພີເພ່ິນໄດ້ກ່າວເຖິງຊາຕານວ່າເປັນ "ພໍ່ແຫ່ງຄວາມຂ້ີຕົວະ” (ຢຮ 8:44; 1 ຢຮ 2:4; ເບ່ິງ ພນມ 14:5;  
         21:27; 22:15; ມທ 12:34). 
 

ນຳໃຊ້: 
       ພຣະເຈ້ົາກຳລັງຈັດຕຽມເຮືອນຫລັງນ່ຶງທ່ີອັສຈັນໄວ້ ຄືບ່ອນທ່ີພວກເຮົາຈະອາສັຍຢູ່ຕລອດໄປ, ແຕ່ຈະມີໄວ້ສຳລັບ
ຜູ້ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເທ່ົານ້ັນ. ໃນໃບສັນຍາທ່ີ "ພິມໄວ້ຢ່າງແຈ້ງ" ສຳລັບເຮືອນໃນສວັນຂອງທ່ານ ກ່າວວ່າພຣະ
ເຢຊູແມ່ນທາງດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພ້ົນ. 
 

3. ພຣະນິມິດ 22:1-5 
1ແລ້ວເທວະດາຕົນນ້ັນ ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນແມ່ນ້ຳທ່ີມີຊີວິດໃສເໝືອນແກ້ວ ໄຫລອອກມາຈາກພຣະຣາຊບັນລັງ 
ຂອງພຣະເຈ້ົາ ແລະຂອງພຣະເມສານ້ອຍ  2ນ້ຳນ້ັນໄຫລຜ່ານຖນົນຂອງນະຄອນນ້ັນ  ຢູ່ຮິມແມ່ນ້ຳທັງສອງຟາກມີຕ້ົນ
ໄມ້ແຫ່ງຊີວິດຊ່ຶງເກີດຜົນສິບສອງຊະນິດ ເກີດຜົນທຸກເດືອນ ແລະໃບຕ້ົນນ້ັນສຳລັບປົວບັນດາປະຊາຊາດໃຫ້ດີ  3ຈະບ່ໍ
ມີສ່ິງໃດຖືກຊົງປ້ອຍດ່າອີກຕ່ໍໄປ ແຕ່ພຣະຣາຊບັນລັງຂອງພຣະເຈ້ົາແລະຂອງພຣະເມສານ້ອຍຈະຕ້ັງຢູ່ທ່ີນ້ັນ ແລະບັນ
ດາຂ້ອຍໃຊ້ຂອງພຣະອົງຈະບົວລະບັດພຣະອົງ  4ເຂົາຈະເຫັນພຣະພັກຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະນາມຂອງພຣະອົງຈະ
ຊົງປະທັບຕາໃສ່ຫນ້າຜາກຂອງເຂົາ  5ກາງຄືນຈະບ່ໍມີອີກຕ່ໍໄປ ເຂົາບ່ໍຕ້ອງການແສງໂຄມໄຟຫລືແສງອາທິດ ເພາະວ່າ
ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຈະຊົງສ່ອງສວ່າງໃສ່ເຂົາ ແລະເຂົາຈະໄດ້ຄຸ້ມຄອງຢູ່ຕລອດໄປເປັນນິດ 
 

ອະທິບາຍ: 
22: 1-2 ສ່ວນໜ່ຶງໃນນິມິດທ່ີໂຢຮັນເຫັນແມ່ນກ່ຽວກັບເມືອງທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງຈັດຕຽມນ້ໍາແລະອາຫານໄວ້ສຳລັບປະຊາ 
            ຊົນຂອງພຣະອົງ (ອົບພະຍົບ 16:4, 22-24; ເອເຊກຽນ 47:1-12; ໂຢຮັນ 4:10; 6:32-35). ເຖິງແມ່ນວ່າ 
            ໃນເບ້ືອງຕ້ົນພຣະເຈ້ົາໄດ້ສ້າງ“ສວນແຫ່ງຄວາມສຸກ" (ສວນເອເດນ) ສຳລັບອາດາມແລະເອວາ, ພວກເຂົາ 
           ບ່ໍເຊ່ືອຟັງພຣະອົງແລະໄດ້ຫລົງເສັຽໄປ (ປະຖົມມະການ 2-3). ດຽວນ້ີສວນເອເດນໄດ້ເສີມສ້າງໃໝ່ ແລະໄດ້ 
           ຮວມເຂ້ົາກັບເມືອງອັນສູງສ່ົງຊ່ຶງເປັນຂອງຂວັນທ່ີປະເສີດຂອງພຣະເຈ້ົາສຳລັບໄພ່ພົນທ່ີຊ່ືສັດຂອງພຣະອົງ. 
 

22: 1 ນ້ຳແຫ່ງຊີວິດ: ເບ່ິງ 7:17; ໂຢຮັນ 4:10-15; ອົບພະຍົບ 17:1-7; ເອຊາຢາ 55:1; ເອເຊກຽນ 47:1-10;  
         ເຊຂາຣີຢາ 14:8. 
 

22: 2 ເຖິງແມ່ນວ່າມະນຸດຖືກປະຕິເສດບ່ໍໃຫ້ເຂ້ົາໄປເຖິງຕ້ົນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດຫລັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ເຮັດບາບ(ເບ່ິງ ປຖກ  
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         3: 22-24), ດຽວນ້ີພວກເຂົາສາມາດເຂ້ົາໄປໄດ້ຢ່າງເສລີ. ຕ້ົນໄມ້ໃນແຕ່ລະຝ່ັງຂອງແມ່ນ້ຳ (ອຊກ. 47:12) ຊ້ີ 
         ໃຫ້ເຫັນວ່າບ່ໍມີຂ້າງໃດຂອງແມ່ນ້ຳທ່ີຜິດໃນສວັນ.  ຕ້ົນໄມ້ດ່ັງກ່າວຜະລິດໝາກໄມ້ສິບສອງຊະນິດ(ຫືຼສິບສອງ 
         ປະເພດໝາກໄມ້)ໃນແຕ່ລະເດືອນ, ຊ່ຶງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຈັດຕຽມໄວ້ຢ່າງຖາວອນຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
 

22: 3 ບ່ໍມີອີກແລ້ວ. . . ຄຳສາບແຊ່ງ: ນັບຕ້ັງແຕ່ບາບຄ້ັງທຳອິດ (ປະຖົມມະການ 3:14-19), ມະນຸດໄດ້ຖືກສາບແຊ່ງ 
         ຍ້ອນການກະບົດຂອງພວກເຂົາຕ່ໍພຣະເຈ້ົາ (ເບ່ິງ 1 ໂກຣິນໂທ 16:22).   ດຽວນ້ີການກະບົດ,  ບາບ,  ແລະຄຳ 
         ສາບແຊ່ງຈະໝົດໄປຕລອດການ. •  ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງຈະນະມັສການພຣະອົງ: ພຣະທັມພຣະນິມິດເປີດ 
         ເຜີຍໃຫ້ເຫັນໜ້ອຍນ່ຶງຂອງການນະມັສການທ່ີແທ້ຈິງ (ເບ່ິງ ພນມ 4-5; 7: 9-17). 
 

22: 4 ຄວາມຢ້ານກົວຂອງມະນຸດກ່ຽວກັບຄວາມຕາຍແລະການເຫັນພຣະເຈ້ົາ (ເບ່ິງ ປຖກ 16:13; 32:30; ຜປຄ 6: 
         22; ເອຊາຢາ 6: 5) ຈະຖືກກຳຈັດອອກໄປ. ປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈ້ົາຖືນາມຊ່ືຂອງພຣະອົງແລະຈະເຫັນໃບ 
         ຫນ້າຂອງພຣະອົງດ້ວຍຄວາມຍິນດີ (ເບ່ິງ ມັດທາຍ 5:8; 2 ໂກຣິນໂທ 3:18; 1 ໂຢຮັນ 3: 2-3). 
 

22: 5 ພວກເຂົາຈະປົກຄອງກັບພຣະເຈ້ົາຕລອດໄປ (ເບ່ິງ ພນມ 20:4; ພນມ 5: 10) ດ້ວຍແສງສະຫວ່າງອັນຮຸ່ງເຮືອງ 
         ຂອງພຣະອົງຈ່ຶງບ່ໍມີກາງຄືນແລະບ່ໍຕ້ອງການໂຄມໄຟ (ເບ່ິງ ອຊຢ 60:19-20). 
 

ນຳໃຊ້: 
       ວສັິຍທັດ(ນິມິດ)ຂອງໂຢຮັນຊ້ີໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງຊີວິດນິຣັນດອນ. ພວກເຮົາຄຸ້ນເຄີຍກັບຄຳກ່າວທ່ີ 
ວ່າ "ຖ້າເບ່ິງຄືວ່າມັນດີເກີນໄປທ່ີຈະເປັນຄວາມຈິງ, ມັນອາດຈະເປັນຈິງ",  ແຕ່ນ້ັນບ່ໍແມ່ນຄວາມຈິງຢູ່ທ່ີນ້ີ.  ໂຢຮັນໄດ້
ຂຽນໄວ້ວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ປະກາດກັບເພ່ິນວ່າ, "ຖ້ອຍຄຳເຫລ່ົານ້ີແຫລະ, ສັດຊ່ືແລະທ່ຽງແທ້... "(ພນມ. 22: 6). 
 

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ 
        ຄຳສັນຍາຂອງຊີວິດນິຣັນດອນກັບພຣະຄຣິດຈະມີຜົນກະທົບແນວໃດ  ວິທີທ່ີທ່ານດຳລົງຊີວິດໃນອາທິດນ້ີ?  ຈ່ົງ 
ພິຈາຣະນາການນຳໃຊ້ຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 ເບ່ິງໄປທ່ີພຣະຄຣິດ. ຖ້າທ່ານຍັງບ່ໍໄດ້ເຊ່ືອວາງໃຈໃນພຣະຄຣິດ, ຈ່ົງວາງໃຈຂອງທ່ານໃນພຣະອົງ. ພຣະອົງ

ປະສົງໃຫ້ທ່ານມາຫາພຣະອົງແລະຢູ່ກັບພຣະອົງຕລອດໄປ. 
 

 ສຸມໃຈໃສ່ສວັນ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະຄຣິດ, ສັນຊາດຂອງທ່ານຢູ່ໃນສວັນ (ຟລປ 3: 20). ຢ່າປ່ອຍ
ໃຫ້ສ່ິງຊ່ົວຄາວຂອງຊີວິດເຮັດໃຫ້ທ່ານສ້ິນຫວັງ,  ແຕ່ "ສແວງຫາສ່ິງທ່ີຢູ່ເບ້ືອງເທິງ,   ບ່ອນທ່ີພຣະຄຣິດຊົງສະ 
ຖິດຢູ່ເບ້ືອງຂວາຂອງພຣະເຈ້ົາ. "ຈ່ົງເອົາໃຈໃສ່ສ່ິງທ່ີຢູ່ເບ້ືອງເທິງ ບ່ໍໃຊ່ສ່ິງຊ່ຶງຢູ່ທ່ີແຜ່ນດິນໂລກ"(ກລຊ 3:2). 

  
 ເຊີນຄົນອ່ືນໄປສວັນ. ສຳຣວດເບ່ິງຄົນທ່ີທ່ານຮູ້ຈັກ ຜູ້ທ່ີບ່ໍມີຄວາມຫວັງໃນຊີວິດນິຣັນ ເພາະວ່າພວກເຂົາບ່ໍໄດ້ 

ວາງໃຈເຊ່ືອໃນພຣະຄຣິດເທ່ືອ. ອະທິຖານແລະຊອກຫາໂອກາດທ່ີຈະບອກວິທີ ທ່ີພວກເຂົາສາມາດມີຊີວິດນິ 
ຣັນໃນສວັນກັບພຣະຄຣິດ. 

  
        ຊີວິດນິຣັນກັບພຣະເຢຊູແມ່ນຕລອດໄປເປັນນິດ, ສະນ້ັນເລືອກທ່ີຈະສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃຫ້ເຫັນໃນເວລາສ້ັນໆ
ທ່ີທ່ານມີຢູ່ເທິງໂລກ. ແລ້ວທ່ານຈະມີຊີວິດນິຣັນໂດຍບ່ໍມີຄວາມເສັຽໃຈຢ່າງແນ່ນອນ!  
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