
 1 

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

__________________________________________ 

ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ                    ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ 
 

                                   ຖ້າທ່ານສາມາດອາສັຍຢູ່ໃສກໍໄດ້ໃນໂລກນ້ີ, ທ່ານຈະເລືອກໄປຢູ່ໃສ? 
 

ຈຸດສຳຄັນໃນບົດຮຽນ:  ເຮົາສາມາດມີຊີວິດຢູ່ຕລອດໄປເປັນນິດໃນບ່ອນທ່ີພຣະເຈ້ົາຊົງສະຖິດຢູ່ 

ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕ່ໍຊີວິດ: 
          ສະຖານທ່ີ, ສະຖານທ່ີ, ສະຖານທ່ີ. ຕົວແທນການຄ້າຂາຍເຮືອນມັກຈະເວ້ົາຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກກັບລູກຄ້າທ່ີກຳລັງ
ຊອກຊ້ືເຮືອນໃໝ່. ໃນອິນເຕີເນັດແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍບັນຊີລາຍຊ່ືການຕັດສິນໃຈເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາ... 
 ... ສະຖານທ່ີ ທ່ີດີທ່ີສຸດທ່ີຈະຢູ່ອາສັຍ. 
 ... ສະຖານທ່ີ ທ່ີດີທ່ີສຸດເມື່ອປົດກະສຽນ. 
 ... ສະຖານທ່ີ ທ່ີດີທ່ີສຸດທ່ີຈະລ້ຽງລູກໆຂອງພວກເຮົາ. 
 ... ສະຖານທ່ີ ລາຄາບ່ໍແພງທ່ີພໍຊ້ືໄດ້ 
 ... ສະຖານທ່ີ ທ່ີດີທ່ີສຸດເພື່ອຈະດຳລົງຊີວິດ ມີອາກາດທ່ີສົດຊ່ືນແລະນ້ໍາທ່ີສະອາດ. 
        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. 
 

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ເບ່ິງຕາມຫົວຂ້ໍ 1, 2 ແລະ 3 ) 
  

      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, 
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“ເບ່ິງແມ, ເຮົາສ້າງສ່ິງທັງປວງຂ້ຶນໃໝ່” ແລະພຣະອົງຊົງກ່າວອີກວ່າ, “ຈ່ົງຂຽນໄວ້ ເພາະວ່າຖ້ອຍຄຳເຫລ່ົານ້ີແຫລະ, 
ສັດຊ່ືແລະທ່ຽງແທ້” 

 

        ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັນຍາກັບລູກໆຂອງພຣະອົງເຖິງບ້ານນິຣັນດອນ  ຊ່ຶງເປັນບ້ານທ່ີດີກວ່າບ້ານໃນຄຸ້ມເຂດໄປສະນີທ່ີ 
ພິເສດທ່ີສຸດ. ເຮືອນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຈ້ົາຈະສົມບູນແບບເພາະວ່າມັນຢູ່ໃນທ່ີປະທັບຂອງພຣະເຈ້ົາ.  ພຣະນິມິດ 
ບົດທີ 21 ໄດ້ແຕ້ມພາບທ່ີສວຍງາມຂອງເຮືອນທ່ີສົມບູນແບບຂອງພຣະເຈ້ົາ.    ແລະຄວາມສົມບູນແບບນ້ັນກໍເປັນຈິງ
ໂດຍຄວາມຈິງທ່ີວ່າພຣະເຈ້ົາເອງຈະສະຖິດຢູ່ກັບພວກເຮົາໃນສະຖານທ່ີອັນຕລອດໄປນ້ັນ.   ພຣະເຈ້ົາຜູ້ທ່ີຊົງນີຣະມິດ 
ໃຫ້ຈັກກະວານເກີດຂ້ຶນໄດ້ສັນຍາວ່າຈະຢູ່ກັບທ່ານແລະຂ້າພະເຈ້ົາຕລອດໄປເປັນນິດ! 
        ພຣະທັມພຣະນິມິດບົດທີ 21 ເລ້ີມຕ້ົນດ້ວຍພາບອັນອັສຈັນ.    ສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່ຈະດີກວ່າແຜ່ນດິນ
ໂລກທ່ີພວກເຮົາຮູ້ໃນເວລານ້ີ; ທັງສວັນແລະແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່ຈະຍ່ິງໃຫຍ່ ທ່ີພວກເຮົາບ່ໍເຄີຍປະສົບມາກ່ອນ.   ຄຽງຄູ່
ກັບສວັນໃໝ່ແລະແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່ ໂຢຮັນກໍໄດ້ເຫັນ "ກຸງເຢຣູຊາເລັມໃໝ່" ແລະປຽບເໝືອນກັບເຈ້ົາສາວທ່ີສວຍງາມ
ຍ່າງຜ່ານຖ້າມກາງຄົນທັງຫລາຍໃນວັນແຕ່ງງານຂອງນາງ.  ເຈ້ົາສາວມີຄວາມຮຸ່ງເຮືອງທ່ີສຸດໃນມື້ແຕ່ງດອງຂອງນາງ, 
ແລະເຈ້ົາບ່າວໃນງານນ້ີກໍມີຄວາມຮຸ່ງເຮືອງເຫືຼອງເຫ້ືຼອມບ່ໍຮູ້ເສ້ົາໝອງ.   
       ໂຢຮັນໄດ້ກ່າວເຖິງກຸງເຢຣູຊາເລັມໃໝ່ວ່າເປັນ "ເມືອງສັກສິດ.” ສະຖານທ່ີນ້ີສັກສິດເພາະວ່າທຸກຄົນຢູ່ພາຍໃນບໍ 
ຣິສຸດແລະຊອບທັມ. ນ້ີແມ່ນເມືອງທ່ີປະຊາຊົນຖືກພຣະເຈ້ົາໄຖ່ໄວ້ແລ້ວ ແລະການດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນເມືອງໝາຍຄວາມ
ວ່າພວກເຮົາຈະຢູ່ຮ່ວມກັນ  ແລະພວກເຮົາຈະຢູ່ຮ່ວມກັນດ້ວຍຄວາມປອງດອງຢ່າງສົມບູນ.     ພວກເຮົາຈະບ່ໍຕ່ໍສູ້ກັບ
ຄວາມເຄ່ັງຕຶງລະຫວ່າງການເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທັຍຫລືເຮັດໃຫ້ຄົນພໍໃຈ   ເພາະວ່າບາບແລະຄວາມຕາຍໄດ້ຖືກ
ພ່າຍແພ້ແລ້ວແລະພວກເຮົາຈະຖືກອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈ້ົາຕລອດໄປ.   "ພຣະອົງຈະເຊັດນ້ໍາ 
ຕາທຸກຢົດຈາກຕາຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມຕາຍຈະບ່ໍມີຕ່ໍໄປ; ຄວາມໂສກເສ້ົາ, ການຮ້ອງໄຫ້, ແລະຄວາມເຈັບປວດຈະ
ບ່ໍມີຕ່ໍໄປອີກ"(ຂ້ໍ 4). ບ່ໍຕາຍ, ບ່ໍໂສກເສ້ົາ, ບ່ໍຮ້ອງໄຫ້. ບ່ໍເຈັບປວດ ສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຈະບ່ໍຢູ່ໃນສວັນ  "ເພາະສ່ິງທ່ີຜ່ານມາໄດ້
ຜ່ານພົ້ນໄປແລ້ວ."  ນິສັຍມະນຸດເກ່ົາແລະຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆທ່ີເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງເຮົາທ່ີຫຼົງຜິດ ທັມມະຊາດບາບຈະ
ຫາຍໄປຕລອດການ. ໃນຊ່ວງທ້າຍພັນທະກິດຂອງພຣະເຢຊູໃນໂລກນ້ີ ພຣະອົງໄດ້ບອກພວກອັຄສາວົກຂອງພຣະອົງ
ວ່າ,“ ເຮົາຈະໄປຈັດແຈ່ງບ່ອນໄວ້ສຳລັບທ່ານທັງຫລາຍ" (ໂຢຮັນ 14: 2 ຂ). ຕອນນ້ີໃນພຣະນິມິດບົດທີ 21, ພວກເຮົາ
ໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ຄຳສັນຍາກາຍເປັນຄວາມຈິງນິຣັນ.   ພຣະເຢຊູບ່ໍພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ເຖິງສ່ິງໃນປັດຈຸ 
ບັນ.   ໃນພຣະຄຣິດ, ພວກເຮົາກາຍເປັນຜູ້ທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນໃໝ ່(2 ໂກຣິນໂທ 5:17),   ແລະພວກເຮົາຈະຢູ່ກັບພຣະອົງ 
ຕລອດໄປໃນການຊົງສ້າງຂ້ຶນໃໝ່ຂອງພຣະອົງ. 
 
 

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” 
 

       ເມື່ອພຣະເຢຊູຖືກຄຶງຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນພຣະອົງຊົງຮ້ອງຂ້ຶນວ່າ "ສຳເຣັດແລ້ວ.” (ໂຢຮັນ 19:30)   ຕອນນ້ີພຣະ 
ອົງໄດ້ປະກາດກັບໂຢຮັນວ່າ, "ສຳເຣັດແລ້ວ!" ທຸກຢ່າງແມ່ນສົມບູນໃນພຣະເຈ້ົາໃນການສ້າງໃຫມ່. ເທິງໄມ້ກາງແຂນ, 
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ພຣະເຢຊູຊົງສຳເຣັດການໄຖ່ພວກເຮົາ ແລະດຽວນ້ີໃນພຣະນິມິດບົດທີ 21 ພຣະອົງເປັນຈຸດສ້ິນສຸດຂອງປະຫວັດສາດ
ແຫ່ງການຊົງໄຖ່. ພຣະອົງສາມາດເຮັດສ່ິງນ້ີໄດ້ເພາະວ່າພຣະອົງຊົງເປັນ "ອາລະຟາແລະໂອເມກາ", ຊົງເປັນເບ້ືອງຕ້ົນ
ແລະເບ້ືອງປາຍ "(ຂ້ໍ. 6).   ພຣະອົງຊົງເລ້ີມຕ້ົນປະຫວັດສາດ ແລະພຣະອົງກໍຈະກະທຳໄປເຖິງຈຸດຈົບ.   ພຣະເຢຊູຊົງ 
ເປັນພຣະເຈ້ົາ; ພຣະອົງມີຊີວິດກ່ອນການເລ້ີມຕ້ົນ(ປະຖົມມະການ)ແລະພຣະອົງຍັງຈະຊົງເປັນຢູ່ຕ່ໍໄປຈົນກາຍວັນສຸດ
ທ້າຍ.   ພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ສ້າງສັພທຸກສ່ິງ  ທຸກຢ່າງທ່ີມີຈຸດເລ້ີມຕ້ົນມາຈາກພຣະອົງ,  ແລະທຸກສ່ິງກໍພົບເຫັນເປ້ົາໝາຍ 
ຫລືສ້ິນສຸດໃນພຣະອົງ. 
       ຂອງປະທານທ່ີເປັນເຮອືນນິຣັນດອນບ່ໍໄດ້ມາໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ພຣະເຢຊູຊົງພ້ອມຢູ່ແລ້ວທ່ີຈະປະທານໃຫ້ທຸກ
ຄົນ, ແຕ່ຜູ້ທ່ີສາມາດເຂ້ົາໄປໃນສວັນໃໝ່ແລະແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່ນ້ີແມ່ນຜູ້ທ່ີຕິດຕາມພຣະເຢຊູເທ່ົານ້ັນ. 
1. "ເຮົາຈະໃຫ້ຜູ້ທ່ີຫິວນ້ຳ ດ່ືມຈາກນ້ຳພຸແຫ່ງຊີວິດ" (ຂ້ໍ 6).   ພວກເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບວ່າພວກເຮົາຫິວນ້ຳ ແລະເຊ່ືອວ່າ   
     ພຣະເຢຊູເປັນຜູ້ດຽວທ່ີສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມຫິວກະຫາຍໝົດໄປ. 
2. "ຜູ້ທ່ີມີຊັຍຊະນະຈະໄດ້ຮັບສ່ິງເຫລ່ົານ້ີເປັນມໍຣະດົກ" (ຂ້ໍທີ 7). ພວກເຮົາເປັນຜູ້ມີຊັຍຊະນະໄດ້ເມ່ືອພວກເຮົາຢືນຢູ່
ຢ່າງໝ້ັນຄົງແລະສັດຊ່ືຕ່ໍພຣະຄຣິດ, ແລະພວກເຮົາເອົາຊະນະແລະໄດ້ຮັບຊັຍຊະນະໂດຍຜ່ານພຣະອົງ. 
       ສ່ິງທັງໝົດນ້ີໄດ້ຕິດພັນຢູ່ກັບຄວາມສັມພັນຂອງພວກເຮົາກັບພຣະເຢຊູ.  ເມ່ືອພວກເຮົາມາຫາພຣະຄຣິດ,  ພວກ
ເຮົາກໍຖືກຮັບເປັນລູກເຂ້ົາຢູ່ໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈ້ົາ (ໂຣມ 8: 14-15).  ພວກເຮົາຈະໄດ້ຜົນປໂຍດຢ່າງເຕັມທ່ີຈາກ
ຄວາມສັມພັນໃນຄອບຄົວນ້ັນຢູ່ໃນບ້ານອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ. "ເຮົາຈະເປັນພຣະເຈ້ົາຂອງເຂົາ ເຂົານ້ັນແຫລະ, ຈະ
ເປັນບຸດຂອງເຮົາ (v.7). 
       ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາໄດ້ກ່າວຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ, ບ່ໍແມ່ນທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບຜົນປໂຍດແລະສະງ່າຣາສີ 
ຂອງສວັນໃໝ ່ແລະແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່.  ໃນຂ້ໍທີ 8, ພຣະອົງໄດ້ກ່າວເປັນລາຍຊ່ືແຕ່ລະຢ່າງດ່ັງນ້ີ  "ແຕ່ສ່ວນຄົນຂ້ີໂຍ່ຍ 
ຄົນບ່ໍເຊ່ືອ ຄົນທ່ີເຮັດການໜ້າກຽດຫນ້າຊັງ ຄົນຄາຕກັມ ຄົນລ່ວງຜິດຊາຍຍິງ ຄົນໃຊ້ເວດມົນຄາຖາ ຄົນໄຫວ້ພຣະທຽມ 
ແລະຄົນຂ້ີຕົວະທຸກຄົນ." ໃນອະດີດຜ່ານມາ ພວກເຮົາອາດຈະມີຄວາມຜິດໃນການເຮັດບາບເຫ່ົຼານ້ີ, ແຕ່ຂ້ໍນ້ີອ້າງເຖິງຜູ້
ທ່ີໄດ້ເລືອກທ່ີຈະຢູ່ໃນຄວາມບາບຂອງພວກເຂົາຫຼາຍກວ່າເລືອກເອົາພຣະຄຣິດ. 
       ພຣະເຈ້ົາກຳລັງຈັດຕຽມເຮືອນຫລັງນ່ຶງທ່ີອັສຈັນໄວ້ ຄືບ່ອນທ່ີພວກເຮົາຈະອາສັຢູ່ຕລອດໄປ, ແຕ່ຈະມີໄວ້ສຳລັບຜູ້
ທ່ີເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດເທ່ົານ້ັນ. ໃນໃບສັນຍາທ່ີ "ພິມໄວ້ຢ່າງແຈ້ງ" ສຳລັບເຮືອນໃນສວັນຂອງທ່ານກ່າວວ່າ ພຣະເຢ 
ຊູແມ່ນທາງດຽວເທ່ົານ້ັນທ່ີຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດພ້ົນ. 
 

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 
 

          ບາງຄົນມີຄວາມສາມາດອັນອັສຈັນໃນການແຕ້ມຮູບດ້ວຍຄຳເວ້ົາທ່ີດີເພ່ືອໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຊີມຣົດຊາດ, ໄດ້ສັມ 
  ຜັດແລະໄດ້ເບ່ິງ.    ໂຢຮັນໄດ້ແຕ້ມຮູບດ່ັງກ່າວດ້ວຍວິສັຍທັດ(ນິມິດ)ຂອງລາວກ່ຽວກັບສວັນໃໝ ່ ແລະແຜ່ນດິນໂລກ    
ໃໝ່. ໃນຂ້ໍພຣະຄັມພີເຫຼົ່ານ້ີ,  ພວກເຮົາໄດ້ "ເຫັນ" ເຮືອນທ່ີອັສຈັນທ່ີໄດ້ສັນຍາໄວ້ກັບທຸກໆຄົນທ່ີເຊ່ືອ.   ໂຢຮັນໄດ້ສຸມ 
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ໃສ່ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບກຸງເຢຣູຊາເລັມໃໝ່, ແລະຮູບພາບ 5 ຢ່າງທ່ີໂດດເດ່ັນໃນສ່ິງທ່ີລາວເຫັນແມ່ນ: ແມ່ນ້ຳແຫ່ງ
ຊີວິດ, ຕ້ົນໄມ້ແຫ່ງຊີວິດ, ໝາກໄມ້ໃນຕ້ົນ, ໃບໄມ້ໃນຕ້ົນ, ແລະຣາຊບັນລັງຂອງພຣະເຈ້ົາ. 
       ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຮູບພາບອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງເຮືອນນິຣັນດອນຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ພວກເຮົາຈະເຮັດຫຍັງກັບຮູບນ້ີ? 
ວັດທະນະທັມຍອດນິຍົມໄດ້ແຕ້ມຮູບຂອງຄົນທ່ີຢືນອ້ອມຮອບ ດີດພິນໃຫຍ່ໂດຍບ່ໍມີວັນສ້ິນສຸດ,    ແຕ່ບ່ໍມີບ່ອນໃດທ່ີ 
ພຣະຄັມພີສອນໄວແ້ນວນ້ັນ. ແຕ່ພວກເຮົາຈະເຮັດສາມຢ່າງຕ່ໍໄປນ້ີ: 
 ພວກເຮົາຈະນະມສັການພະເຈ້ົາ.   ແນ່ນອນພວກເຮົາຈະປະກາດຄຳສັຣເສີນພຣະອົງ,   ແຕ່ການະມັສການ

ແມ່ນບ່ໍພຽງເປັນຄຳເວົ້າທ່ີພວກເຮົາຮ້ອງເພງຫລືເວ້ົາ. ພວກເຮົານະມສັການຜ່ານວິຖີຊີວິດຂອງພວກເຮົາ. 
 ພວກເຮົາຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຈ້ົາ.   ພວກເຮົາຖືກເອ້ີນວ່າ "ຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະອົງ," ແຕ່ການຮັບໃຊ້ຂອງພວກເຮົາ

ຈະບ່ໍເປັນພາຣະໜັກ. 
 ພວກເຮົາຈະປົກຄອງກັບພຣະເຈ້ົາ.  ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ປົກຄອງທ່ີມີອຳນາດເໜືອທຸກສ່ິງ, ແຕ່ພຣະອົງຈະໃຫ້

ສິດທິພິເສດແກ່ພວກເຮົາທ່ີຈະປົກຄອງຮ່ວມກັບພຣະອົງຕລອດໄປ. 
       ວິສັຍທັດ(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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