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ພຣະເຈາຮັຄົນບາບ

ຕໍ່ໄປແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນ
ອັນໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຊື່ນຊົມທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການເລີ້ມໃໝ່?.

ຈຸດສໍາຄັນໃນບົດຮຽນ: ມືນ
້ ຶ່ງພວກເຮົາຈະປະເຊີນກັບພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງສ້າງຊີວິດຂອງເຮົາໜ້າຕໍ່ໜ້າ
ພຣະຄັມພີຕອບສນອງຕໍ່ຊີວິດ:
ຕລອດເສັ້ນທາງຊີວິດການເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າເປັນເຈົ້າຂອງບ້ານຢູ່ຫ້າຫຼັງ. ໃນການຍ້າຍໄປ
ບ້ານໃໝ່ແຕ່ລະເທື່ອໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ: ເປັນການເຄື່ອນຍ້າຍພັນທະກິດຫຼືສະ
ຖານທີ່ໄປສູ່ບ້ານເມືອງໃໝ່. ການຍ້າຍບ້ານແຕ່ລະຄັ້ງ, ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າເລີ້ມຕົ້ນໂຮງຮຽນໃໝ່, ຄອບຄົວຄຣິສ
ຕະຈັກໃໝ່, ແລະແມ່ນກະທັ້ງການຊອກຫາຮ້ານອາຫານແມກຊິກັນທີ່ແຊບໆຢູ່ໃນເມືອງ. ມັນເປັນເວລາທີ່ໜ້າເສົ້າໃຈ
ທີ່ບ້ານເກົ່າທີ່ເຮົາຊື່ນຊົມແລະກ່າວຄຳອຳລາເພື່ອນບ້ານທີ່ດ,ີ ພວກເຮົາຍັງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຕື້ນເຕັ້ນທີ່ສຳຄັນໃນ
ຊີວິດຂອງພວກເຮົາອີກນຳ.
ແຕ່ລະສ່ວນນັ້ນສຳຄັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນມັນກໍເປັນການທ້າທາຍ. ບັນຫາສຸຂະພາບເກີດຂຶ້ນ. ການ
ສ້າງຄວາມສັມພັນບໍ່ເປັນໄປຕາມຄວາມຄາດຝັນ ເພື່ອນແລະຄອບຄົວໄດ້ຢຸດລົງ. ແຕ່ລະສະຖານທີ່ທີ່ພວກເຮົາອາສັຍ
ຢູ່ໄດ້ລົດໜ້ອຍຖອຍລົງແລະຫາຍໄປກັບຄວາມບໍ່ມີຊີວິດຊີວາທີ່ບໍ່ງົດງາມ ຕາມທັມມະຊາດຕລອດໄປ.
ຂ້າພະເຈົ້າຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າທີ່ໂລກນີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນບ້ານຢູ່ຖາວອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ປໂຍກປິດທ້າຍຂອງພຣະ
ທັມພຣະນິມິດໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຈັດຕຽມທີ່ຢູ່ຖາວອນບ່ອນທີ່ເຮົາຈະຢູ່ກັບພຣະອົງຕລອດໄປເປັນນິດ ທີ່ບໍ່
ເໝືອນກັບທັມມະຊາດທີ່ເສື່ອມໂຊມແລະຈາງຫາຍໄປ ພ້ອມກັບການມີຊີວິດຢູ່ໃນໂລກທີ່ຈະສູນຫາຍໄປ ທີ່ເປັນບ່ອນ
ຢູ່ຂອງຄວາມບາບແລະຄວາມຕາຍ. ແຕ່ປາຍທາງຂອງພວກເຮົາແມ່ນບ້ານທີ່ຖາວອນເປັນນິດ.

ພຣະຄັມພີກ່າວວ່າຢ່າງໃດ? (ເບິ່ງຕາມຫົວຂໍ້ 1, 2 ແລະ 3 )
ສືກສາພຣະຄັມພີ
1. ພຣະນິມິດ 21:1-3
1 ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນທ້ອງຟ້າໃໝ່ແລະແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່ ເພາະວ່າທ້ອງຟ້າເດີມແລະແຜ່ນດິນເດີມນັ້ນໄດ້ລ່ວງໄປ
ແລ້ວ ແລະທະເລກໍບໍ່ມີເໝືອນກັນ 2 ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນນະຄອນສັກສິດ ຄືກຸງເຢຣູຊາເລັມໃຫມ່ກຳລັງລົງມາຈາກສວັນ
ແລະຈາກພຣະເຈົ້າ ນະຄອນນີ້ໄດ້ຈັດຕຽມໄວ້ແລ້ວເໝືອນຢ່າງເຈົ້າສາວແຕ່ງຕົວໄວ້ສຳລັບເຈົ້າບ່າວ 3 ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້
ຍິນສຽງດັງມາຈາກພຣະຣາຊບັນລັງວ່າ, “ເບິ່ງແມ, ທີ່ສະຖິດຂອງພຣະເຈົ້າກໍຢູ່ກັບມະນຸດແລ້ວ ພຣະອົງຈະຊົງສະຖິດຢູ່
ກັບເຂົາ ເຂົາພວກນັ້ນແຫລະ, ຈະເປັນໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ແລະພຣະເຈົ້າເອງຈະປະທັບຢູ່ກັບເຂົາ
ພັນລະຍາຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຊື່ນຊົມຫຼາຍກັບລາຍການໂທຣລະທັດທີ່ສະແດງການບູຣະນະ
ສ້ອມແປງເຮືອນເກົ່າຂຶ້ນໃໝ່. ມັນມີສເນ່ເຮັດໃຫ້ເພີດເພີນໄປກັບການເບິ່ງນັກອອກແບບກວດສອບ ເບິ່ງສ່ວນທີ່ຜຸພັງ
1

ເສັຽຫາຍຂອງເຮືອນແລະເບິ່ງສ່ວນທີ່ເຫັນວ່າສາມາດສ້ອມແປງໄດ້, ຄວາມສົມບູນການອອກແບບໃໝ່ແລະການສ້າງ
ຂຶ້ນໃໝ່, ແລະຕໍ່ມາກໍນຳສເນີຂໍ້ມູນການສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ຕໍ່ເຈົ້າຂອງບ້ານຄົນໃໝ່. ການບູຣະນະສ້ອມແປງເຮືອນຂຶ້ນ “ໃໝ່”
ທີ່ພວກເຮົາເຫັນໃນໂທຣະທັດນັ້ນຍັງບໍ່ເທົ່າທຽມກັນບ້ານທີ່ຜູ້ເຊື່ອຈະໄດ້ຢູ່ໃນວັນນຶ່ງຂ້າງໜ້າ. ໃນປື້ມພຣະທັມພຣະນິ
ມິດ, ອັກຄະສາວົກໂຢຮັນໄດ້ບອກໃຫ້ເຫັນນິມິດໃນເວລາສຸດທ້າຍວ່າຈະເປັນຢ່າງໃດ. ພຣະນິມິດບົດ 21 ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຮົາ
ເຫັນຮູບພາບຄວາມສົມບູນນີ,້ ຄວາມເປັນຈິງໃນອະນາຄົດ.

ຜູ້ຊົງສ້າງໂລກຈັກກະວານເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານສ້າງສິ່ງໃໝ່,

ແລະວັນນຶ່ງພວກເຮົາຈະເຫັນການຊົງສ້າງຂອງພຣະອົງໃນ “ ການເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງໃໝ່”( ຂໍ້ 5).
 ຟ້າສວັນໃໝ່ແລະແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່.

ຂ່າວສານແມ່ນເຕັມດ້ວຍຂ່າວເຣື່ອງການຄາດຕະກັມ, ການຂົ່ມຂືນ,

ການລັກໝົກຈົກຫໍ,່ ພຶດຕິກັມການຜິດສິນທັມ, ແລະອື່ນໆອີກ. ມັນເໝືອນກັບວ່າໂລກນີ້ສັບສົນວຸ້ນວາຍບໍ່ສາ
ມາດຄວບຄຸມໄດ້. ແຕ່ວັນນັ້ນຈະມາເຖິງເມື່ອຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແລະການທຳລາຍມະນຸດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໂລກນີ້ຈະ
ບໍ່ມີສ່ວນໃນການຊົງສ້າງຂອງພຣະເຈົ້າ. ອັຄສາວົກເປໂຕໄດ້ຂຽນກ່ຽວກັບການທຳລາຍທ້ອງຟ້າແລະແຜ່ນດິນ
ໂລກດ້ວຍໄຟ. (2 ເປໂຕ 3:10-13)ຈະໄດ້ຍິນສຽງດັງອັນໃຫຍ່, ໂລກທາດຈະສລາຍໄປ, ແຕ່ໂຢຮັນເຫັນໃນນິ
ມິດຂອງທ່ານ, ຟ້າສວັນໃໝ່ແລະແຜ່ນດິນໂລກໃໝ່ຈະປາກົດໃຫ້ເຫັນຫຼັງຈາກຊຳຮະລ້າງໃຫ້ສະອາດແລ້ວ.
 ບໍ່ມີທະເລ.

ຫຼາຍໆຄົນຂອງພວກເຮົາຊື່ນຊົມຍິນດີກັນການຫລຽວເບິ່ງຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງມະຫາສມຸດ,

ແຕ່ທະເລຍັງເປັນສັນຍາລັກການແຍກ. ເມື່ອໂຢຮັນເຫັນນິມິດນີ,້ ທ່ານຖືກເນຣະເທດໄປຢູ່ເກາະປັດໂມ, ຖືກ
ແຍກອອກຈາກຄຣິສຕະຈັກຂອງທ່ານໃນເມືອງເອເຟໂຊ. ນັກສຶກສາບາງທ່ານເຊື່ອວ່າປໂຍກທີ່ວ່າ “ທະເລກໍ
ບໍ່ມີເໝືອນກັນ”(ພຣະນິມິດ 21:1) ໝາຍຄວາມວ່າອະນາຄົດໂລກໃໝ່, ໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ແຍກອອກ
ຈາກກັນຫຼືຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.
 ກຸງເຢຣູຊາເລັມໃໝ່. ຖ້ອຍຄຳທີ່ວ່າເຈົ້າສາວແລະເຈົ້າບ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບພາຍຂອງກຸງເຢຣູຊາເລັມໃໝ່.
ຊຶ່ງເປັນສະຖານທີ່ຊົງສະຖິດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະບ່ອນຢູ່ຂອງໄພ່ພົນຂອງພຣະອົງ ໃນວັນນຶ່ງຈະລອຍລົງມາ.
ໂລກທີ່ “ ຕົກແຕ່ງ” ໃນຂໍ້ 2. ໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າບ້ານໃໝ່ຂອງພວກເຮົາສົດສວຍງົດງາມຄືກັບເຈົ້າສາວຮັກ
ສາຄວາມງາມຂອງຕົນລໍຖ້າເຈົ້າບ່າວຂອງນາງ. ມັນຈະເປັນບ້ານທີ່ເໝາະສົມສຳລັບໄພ່ພົນຂອງພຣະເຈົ້າ.
 ຊີວິດໃໝ່. ນີ້ເປັນຂ່າວດີທີ່ສຸດສຳລັບເຮົາທຸກຄົນ. ດຽວນີ້ພຣະເຈົ້າຊົງສະຖິດຢູ່ກັບເຮົາ. ພຣະເຈົ້າຊົງເດີນໄປ
ກັບອາດາມແລະເອວາໃນສວນເອເດນ; ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດມາຢູ່ເໜືອໄພ່ພົນຕລອດໃນພັນທະສັນຍາເດີມ;
ແລະພຣະອົງມາຊົງສະຖິດຢູກັບຜູ້ທີ່ເຊື່ອໂດຍຕລອດໃນພັນທະສັນຍາໃໝ່. ແຕ່ໃນບ້ານໃໝ່ຂອງພວກເຮົາໃນ
ອະນາຄົດ, ພວກເຮົາຈະເຫັນພຣະອົງໜ້າຕໍ່ໜ້າບໍ່ເໝືອນກັບທີ່ຜ່ານມາ. “ ການຊົງສະຖິດຂອງພຣະເຈົ້າຈະຢູ່
ກັບມະນຸດ, ແລະພຣະອົງຈະດຳລົງຢູ່ກັບເຂົາ.”
ສະງ່າຣາສີຂອງຟ້າສວັນຈະເປັນຈິງທີ່ວ່າ "ສະງ່າຣາສີ!" ແຕ່ພາກສ່ວນສະງ່າຣາສີແທ້ຈິງນັ້ນມັນແມ່ນການຊົງສະ
ຖິດຢູ່ຂອງພຣະເຈົ້າ. ການຊົງສະຖິດຢູ່ຂອງພຣະອົງແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ສວັນເປັນບ່ອນທີ່ດ,ີ ສວັນສະຖານ.

2. ພຣະນິມິດ 21: 4-5.
ພຣະເຈົ້າຈະຊົງເຊັດນ້ຳຕາທຸກຢົດຈາກຕາຂອງເຂົາ ຄວາມຕາຍຈະບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປ ຄວາມໂສກເສົ້າ, ການຮ້ອງໄຫ້ ແລະ
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ຄວາມເຈັບປວດຈະບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປເພາະວ່າສິ່ງທີ່ມີຢູ່ຄາວກ່ອນນັ້ນກໍລ່ວງໄປແລ້ວ. 5ພຣະອົງຜູ້ຊົງປະທັບເທິງພຣະຣາຊ
ບັນລັງໄດ້ຊົງກ່າວວ່າ, “ເບິ່ງແມ, ເຮົາສ້າງສິ່ງທັງປວງຂຶ້ນໃໝ່” ແລະພຣະອົງຊົງກ່າວອີກວ່າ, “ຈົ່ງຂຽນໄວ້ເພາະວ່າຖ້ອຍ
ຄຳເຫລົ່ານີ້ແຫລະ, ສັດຊື່ແລະທ່ຽງແທ້.”
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ນ້ຳຕາຂອງຄວາມໂສກເສົ້າເປັນບາງສິ່ງທີ່ເຮົາທັງໝົດປະເຊີນໃນລະຍະເວລາຂອງການມີຊິວິດຢູ່ໃນໂລກຂອງເຮົາ.
ຂ້າພະເຈົ້າຈຳໄດ້ດີມື້ວັນຈັນແມ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໂທຣະສັບແລະບອກກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າພໍ່ເຖົ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າຫາກໍເສັຽຊີ
ວິດ. ອີກວັນຈັນນຶ່ງ, ນ້ອງສາວຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໂທຣະສັບ ແລະບອກຂ້າພະເຈົ້າວ່າພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເສັຽຊີວິດ
ດ້ວຍໂລກຫົວໃຈວາຍ. ແນ່ນອນທ່ານສາມາດລະນຶກຂຶ້ນໄດ້ໃນສະຖານະການທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ການຈາກໄປຂອງເພື່ອນ
ຫຼືການເສັຽຊີວິດຂອງຜູ້ປົກຄອງ, ລູກ, ຫຼືພັນລະຍາ. ຄວາມໂສກເສົ້າແລະນ້ຳຕາເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງມະນຸດໃນປັດຈຸບັນ.
ຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າຄວາມໂສກເສົ້າຈະສິ້ນສຸດລົງວັນນຶ່ງ, “ຄວາມຕາຍຈະບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປ; ຄວາມໂສກເສົ້າ, ການຮ້ອງໄຫ້,
ຄວາມເຈັບປວດຈະບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປ.” ປ່ອຍໃຫ້ຈົບລົງ ບໍ່ມີການຕາຍ ບໍ່ມີການໂສກເສົ້າ ບໍ່ມີການຮ້ອງໄຫ້ ບໍ່ມີການເຈັບ
ປວດ. ຄວາມຄິດຢ່າງນີ້ມີພລັງຫຼາຍ.
ຄວາມບາບເຂົ້າມາໃນໂລກຂອງເຮົາໃນສວນຂອງອາດາມ. ແຕ່ຂອບພຣະຄຸນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຈະຟື້ນຟູລູກໆ
ຂອງພຣະອົງ. ເມື່ອພວກເຮົາກັບໃຈໃໝ່ແລະຫັນມາຫາພຣະອົງໃນຄວາມເຊື່ອ ພຣະອົງຍົກເລີກການລົງໂທດແລະຜົນ
ຂອງຄວາມບາບຂອງພວກເຮົາ, ສິ່ງທີ່ນຳເຮົາເຂົ້າໃນຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ. ແລະໃນຟ້າສວັນ, ພວກເຮົາຈະອາສັຍ
ຢູ່ໃນການຊົງພຣະຊົນຢູ່ຢ່າງເຕັມທີ່ແລະຊື່ນຊົມຍິນດີກັບການຊົງພຣະຊົນຢູ່ຂອງພຣະອົງຕລອດເວລາ. ວັນເວລາທີ່ຈະ
ມາເຖິງເມື່ອພຣະເຈົ້າຊົງສັນຍາວ່າຈະເຊັດຢົດນ້ຳຕາຂອງພວກເຮົາແລະນຳເອົາຄວາມສິ້ນສຸດລົງຂອງຄວາມໂສກເສົ້າ
ແລະເສັຽໃຈທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ. ຄຳສັນຍາທີ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຈັບປວດແລະຄວາມທຸກທໍຣະມານຂອງພວກເຮົາໃຫ້
ສິ້ນສຸດລົງເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າວ່າ, “ ສຸດຍອດ, ພຣະເຢຊູຄຣິດອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ!”

3. ພຣະນິມິດ 21: 6-8
6 ພຣະອົງຊົງກ່າວກັບຂ້າພະເຈົ້າວ່າ, “ສຳເຣັດແລ້ວ ເຮົານີ້ຄືອາລະຟາແລະໂອເມຄາ ເປັນເບື້ອງຕົ້ນແລະເປັນເບື້ອງ
ປາຍ ຜູ້ໃດຫິວນ້ຳ ຝ່າຍເຮົາຈະໃຫ້ຜູ້ນັ້ນດື່ມຈາກນ້ຳພຸແຫ່ງຊີວິດໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສັຽຄ່າ 7 ຜູ້ໃດມີຊັຍຊະນະ ຜູ້ນັ້ນຈະໄດ້
ຮັບສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນມໍຣະດົກ ເຮົາຈະເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຂົາ ເຂົານັ້ນແຫລະ, ຈະເປັນບຸດຂອງເຮົາ 8 ແຕ່ສ່ວນຄົນຂີ້
ໂຍ່ຍ ຄົນບໍ່ເຊື່ອ ຄົນທີ່ເຮັດການໜ້າກຽດຫນ້າຊັງ ຄົນຄາຕກັມ ຄົນລ່ວງຜິດຊາຍຍິ ງ ຄົນໃຊ້ເວດມົນຄາຖາ ຄົນໄຫວ້
ພຣະທຽມ ແລະຄົນຂີ້ຕົວະທຸກຄົນນັ້ນ ມໍຣະດົກຂອງເຂົາຈະຢູ່ໃນບຶງທີ່ໄໝ້ຢູ່ດ້ວຍໄຟປົນກັບມາດ ຊຶ່ງເປັນຄວາມຕາຍ
ຄັ້ງທີສອງ”
ທ່ານແລະຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ຫ່າງໄກຈາກສວັນຫຼືນະຮົກ ທີ່ເປັນຄວາມຄິດປົກກະຕິ. ໃນຊົ່ວພິບຕາດຽວ, ພວກເຮົາຈະ
ຢືນຕໍ່ຢູ່ໜ້າພຣະເຈົ້າເພື່ອລາຍງານຕາມການກະທຳໃນຊີວິດຂອງເຮົາ. ຈົ່ງພິຈາຣະນາເບິ່ງໃນປໂຍກຕໍ່ໄປນີ:້
 ພຣະເຈົ້າໃຫ້ຄວາມພົ້ນຢ່າງຟຣີໆ ແກ່ທຸກຄົນທີ່ທູນຂໍ. “ ເຮົາຈະໃຫ້ຜູ້ທີ່ຫິວກະຫາຍໄດ້ດື່ມນ້ຳພຸແຫ່ງຊີວິດ.” ມີ
ພຽງແຕ່ພຣະເຈົ້າຜູ້ດຽວທີ່ສາມາດລະງັບຄວາມຮູ້ສຶກຫິວກະຫາຍດ້ານຊີວິດຝ່າຍຈິດວິນຍານ. ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້
ຄິດຄ່າຣາຄານ້ຳພຸແຫ່ງຊີວິດທີ່ຊົງປະທານໃຫ້. ພຣະຄຣິດໄດ້ຈ່າຍເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວເທິງໄມ້ກາງແຂນ.
 ທຸກໆຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຊົງໄຖ່ໄວ້ກໍເປັນຄົນໃນຄອບຄົວຂອງພຣະເຈົ້າ. ຜູ້ໃດມີຊັຍຊະນະ ຜູ້ນັ້ນຈະໄດ້ຮັບສິ່ງ
ເຫລົ່ານີ້ເປັນມໍຣະດົກ ເຮົາຈະເປັນພຣະເຈົ້າຂອງເຂົາ ເຂົານັ້ນແຫລະ, ຈະເປັນບຸດຂອງເຮົາ ” ພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້
ເຮັດພຽງເທົ່ານີ້ສຳລັບເຮົາ; ພຣະອົງຍັງນຳເຮົາເຂົ້າສູ່ການມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະອົງ. ພຣະບິດາມີພຣະບຸດ
ອົງດຽວ, ພຣະເຢຊູ( ໂຢຮັນ 3:16), ແຕ່ພຣະອົງມີບຸດບຸນທັມອີກຫຼາຍຄົນ. ( ໂຣມ 8:15-17; ຄາລາເຕັຽ
4:4-7)ໃນຖານະທີ່ເປັນລູກຂອງກະສັດ, ທຸກໆຄົນທີ່ເປັນລູກບຸນທັມຊາຍແລະຍິງແມ່ນເປັນທາຍາດແລະຮັບ
ມໍຣະດົກຮ່ວມກັບພຣະເຢຊູ.
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 ຜູ້ທີ່ບໍ່ກັບໃຈຈະບໍ່ມີຊີວິດຢູ່ໃນສວັນ. ບາງຄົນຈະຖືກແຍກອອກຈາກສວັນ. ຂໍ້ 8 ແມ່ນບັນຊີຂອງຄົນຜູ້ທີ່ຈະບໍ່
ມີສ່ວນໃນການຮັບແຜ່ນດິນສວັນເປັນມໍຣະດົກ, ແລະແມ່ນບັນຊີຕົວແທນ ບໍ່ລະອຽດຖ້ວນຖີ.່ ຄົນຈຳນວນນຶ່ງ
ຈະຕອບສນອງຂ່າວປະເສີດທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້.

ອີກກຸ່ມນຶ່ງໄດ້ເລືອກທີ່ຈະຢູໃນຄວາມບາບຂອງເຂົາຕໍ່

ໄປ. ອະນາຄົດຂອງພວກເຂົາແມ່ນຢູ່ໂດຍບໍ່ມີພຣະເຈົ້າຊົ່ວນິຣັນດອນ.
ຜູ້ທີ່ບໍ່ກັບໃຈຈະຕາຍສອງເທື່ອ. ຄັ້ງທີນຶ່ງ, ພວກເຂົາຈະຕາຍຝ່າຍເນື້ອໜັງເໜືອນກັນກັບມະນຸດທຸກຄົນ. ນີ້ແມ່ນ
ການຕາຍເທື່ອທີນຶ່ງ ເປັນຄວາມຕາຍທີ່ເຮົາທຸກຄົນຈະປະເຊີນ ນອກຈາກຈະຫັນມາຫາພຣະເຢຊູ. ການຕາຍຄັ້ງທີສອງ
ແມ່ນຕາຍແທ້ໆ: ເປັນການຕາຍຝ່າຍຈິດວິນຍານຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ເຊື່ອພຣະເຈົ້າ ຄວາມເຊື່ອແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈປ່ຽນແປງ
ທຸກສິ່ງ. ເມື່ອເຮົາຫັນກັບມາຫາພຣະເຈົ້າ ແນ່ນອນຄວາມຕາຍຄັ້ງທີສອງຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນກັບເຮົາ. ພຣະເຢຊູຄຣິດຈະເອົາ
ຄວາມຕາຍນັ້ນອອກໄປຈາກເຮົາ. ດັງນັ້ນເຮົາຄວນມອບຊິວິດເຮົາໃຫ້ເປັນຂອງພຣະອົງ. ໃນຟ້າສວັນ. ຕລອດໄປ.

ນຳໃຊ້ໃນຊີວິດ
ວັນນັ້ນຈະມາເມື່ອພວກເຮົາຈະປະເຊີນກັບການທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງພວກເຮົາທັງໝົດໃຫ້ເປັນຕາມທີ່ເຮົາເປັນ. ພວກ
ເຮົາຈະມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງບໍ່ມີບາບ, ສະຖານທີ່ຖືກຕ້ອງເໝາະສົມກັບພຣະເຈົ້າພຣະບິດາຂອງເຮົາ. ຄວາມໄວ້ວາງໃຈມີຜົນ
ກະທົບຢ່າງໃດຕໍ່ຊີວິດຂອງທ່ານໃນອາທິດນີ້?
 ອ້ອນວອນອະທິຖານຂອບພຣະຄຸນ. ຖ້າທ່ານເປັນຜູ້ເຊື່ອ, ຈົ່ງໃຊ້ເວລາຈັກໜ້ອຍນຶ່ງຂອບພຣະຄຸນອົງພຣະຜູ້
ເປັນເຈົ້າສຳລັບທີ່ຢູ່ອາສັຍຂອງທ່ານຢູ່ໃນ “ຄອບຄົວຕລອດໄປ” ຂອງພຣະອົງ ຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງສຳລັບ
ຄວາມສຳຄັນທີ່ໄຖ່ທ່ານ.
 ອະທິຖານອ້ອນວອນເຣື່ອງຄວາມພົ້ນ. ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຖ້າທ່ານຈະໄດ້ໄປສວັນ. ລົມນຳຫົວໜ້າກຸ່ມຂອງ
ທ່ານຫຼືກວດສອບເບິ່ງຂ້າງໃນໜ້າປົກຂອງປຶ້ມນີ.້ ພຣະເຈົ້າມີຄວາມປາຖນາທີ່ຈະເຮັດສິ່ງ “ໃໝ່” ໃນຊີວິດຂອງ
ທ່ານຜ່ານທາງການໃຫ້ອະພັຍແລະພຣະຄຸນຂອງພຣະອົງ.
 ແບ່ງປັນພຣະຄຣິດກັບເພື່ອນຫຼືສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ. ຈັດຫາເວລາທີ່ຈະແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດໃຫ້ກັບໃຜຜູ້
ນຶ່ງທີ່ທ່ານເຊື່ອວ່າເຂົາຢູ່ຫ່າງໄກຈາກພຣະເຈົ້າ. ຊ່ວຍເຂົາໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຢຊູຮັກເຂົາ, ພຣະອົງຕາຍແທນ
ເຂົາ, ແລະຍັງໄຖ່ເຂົາໃຫ້ພົ້ນຈາກການລົງໂທດບາບ.
ເຮືອນຫ້າຫຼັງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢູ,່ ມີບ້ານອີກຫຼັງນຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າປາຖນາຢາກຢູ່ອາສັຍໃນປະຈຸບັນນີ້ເປັນບ້ານທີ່ຂ້າພະ
ເຈົ້າມັກຫຼາຍ, ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດແຈ້ງ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າເຕັມໃຈທີ່ຈະປະຖິ້ມບ້ານເຫລົ່ານັ້ນ ເມື່ອພຣະເຈົ້ານໍາຂ້າພະເຈົ້າ
ເຂົ້າໄປໃນບ້ານຫຼັງໃໝ່, ເປັນບ້ານທີ່ຢູ່ຖາວອນເປັນນິດກັບພຣະເຈົ້າ.

ອຸປຖັມໂດຍລາວຊາວເທີນບັບຕິດສັມພັນ www.lsbf.org ແປໂດຍ VR.
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