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การเปิดเผยสวรรคแ์ละนรก 
ใหแ้กห่นุม่สาวชาวโคลมัเบยี 7 คน 

 

ดว้ยกนัเป็นกลุม่ หนุม่สาวชาวโคลมัเบยีท ัง้ 7 
คนนี ้

ถกูพระเยซูพาไปและแสดงใหเ้ห็นถงึสวรรคแ์ละน
รก  ฟงัเร ือ่งราวพระสริแิหง่ฟ้าสวรรค ์และ 

ความทกุขท์รมานของนรก 
 

เนีอ่งมาจากการแปลนีม้าจากการบันทกึเสยีง 
เราสามารถบันทกึไดเ้พยีงแคค่ าพยาน 6 รายเทา่นัน้ 

ถอดความเดมิมาจากเสยีงภาษาสเปน 

ภาพประกอบ/รปูภาพได ้ถ้กูเพิม่เตมิในภายหลัง 

และไมไ่ด ้ม้สีว่นรว่มในค าพยาน 

www.DivineRevelations.info/THAI 

แปลเป็นภาษาไทยโดย อนงคน์าถ โชคศภุจนิดา 

nong.anongnat@gmail.com 

การเปิดเผยภาพสวรรค ์

 

-- (ค าพยานที่ ่1 เอซาว) -- 

2 โครนิธ ์12:2 : 
สบิสีปี่มาแลว้ขา้พเจา้ไดรู้จั้กชายคนหนึง่ในพระครสิต ์
เขาถกูรับขึน้ไปยังสวรรคช์ัน้ทีส่าม (แตจ่ะไปทัง้กาย 
ขา้พเจา้ไมท่ราบ หรอืไปโดยไมม่กีาย ขา้พเจา้ไมท่ราบ 
พระเจา้ทรงทราบ) 

เราอยูก่นัในหอ้งเวลาทีเ่รามปีระสบการณค์รัง้แรก 
ในหอ้งเริม่เต็มไปดว้ยแสงจากการทรงอยูข่องพระองค์
อกีครัง้หนึง่  
มันมอีานุภาพมากซึง่ท าใหส้วา่งไปทัง้หอ้ง ในหอ้งเต็มไปดว้ยพระสริขิองพระองค ์
มันสวยงามมากที่ไ่ดอ้ยูต่อ่หนา้พระพักตรพ์ระองค ์
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พระเยซบูอกเราวา่ “ลกูเอย๋ ตอนนีเ้ราจะแสดงใหเ้จา้เห็นราชอาณาจักรของเรา 
เราจะไปทีพ่ระสริขิองเรา”  เราจับมอืกันัและถกูพาขึน้ไป 

ผมมองลงไปและสงัเกตเห็นวา่้เิราก าลงัออกจากรา่งกายของเราเอง 
ขณะทีเ่ราก าลงัออกจากรา่งของเรานัน้เราถกูสวมดว้ยเสือ้ผา้สขีาว และเริม่ขึน้ไปดว้ยความเร็วสงู 

เรามาถงึที่ห่นา้ประตคููห่นึ่ง่ซึง่เป็นทางเขา้สูร่าชอาณาจักรสวรรค ์
เรามคีวามประหลาดใจกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัเรา 
ขอบคณุพระเยซพูระบตุรของพระเจา้เป็นอยา่งมากทีพ่ระองคอ์ยู่กบัเราทีน่ั่น 
พรอ้มกบัสองทตูสวรรคซ์ึง่แตล่ะทตูสวรรคม์ปีีกสีปี่ก 

ทตูสวรรคเ์ริม่พดูกบัเราแตเ่ราไมเ่ขา้ใจในสิง่ทีพ่วกเขาพดู 
ภาษาของพวกเขาแตกตา่งจากพวกเรามากและกไ็มเ่หมอืนภาษาใดๆบนโลก 
ทตูสวรรคน์ีก้ าลังตอ้นรับเราและพวกเขาเปิดประตใูหญข่นาดมหมึาเหลา่นัน้ 
เราเห็นสถานทีอัั่นมหัศจรรยพ์รอ้มกบัหลายสิง่ทีแ่ตกตา่งกนั เมือ่เราเขา้ขา้งใน 
สนัตสุขุทีบ่รบิรูณเ์ตมิอยูใ่นหัวใจของพวกเรา พระคมัภรีบ์อกเราวา่  แลว้สนัตสิขุแหง่พระเจา้ 
ซึง่เกนิความเขา้ใจทกุอยา่ง จะคุม้ครองจติใจและความคดิของทา่นไวใ้นพระเยซคูรสิต ์(ฟิลปิปี 4:7) 

สิง่แรกทีผ่มเห็นก็คอืกวาง ดงันัน้ผมจงึถามเพือ่นคนหนึง่ของผม “ซานดรา้ 
คณุมองเห็นสิง่เดยีวกนักบัส ิง่ทีผ่มมองอยูห่รอืเปลา่? 

“เธอไมไ่ดร้อ้งไหห้รอืรอ้งตะโกนอกีตอ่ไปเพราะสิง่ทีเ่ราถกูแสดงใหเ้ห็นในนรก  
เธอก าลงัยิม้และบอกวา่ “ใช ่เอซาว ฉันก าลงัมองดทูีก่วาง!” แลว้ผมก็รูว้า่ทกุอยา่งเป็นเรือ่งจรงิ 

เราอยูใ่นราชอาณาจักรแหง่สวรรคจ์รงิๆ สิง่ทีน่่ากลวัทัง้หมดทีเ่ราเห็นในนรกถกูลมืไปในไมช่า้ 
เราอยูท่ีน่ั่นเพลดิเพลนิกบัพระสริขิองพระเจา้ เราไปทีท่ีก่วางอยู ่
ดา้นหลังมันมตีน้ไมข้นาดใหญจ่รงิๆยนืตน้อยู ่มันอยูใ่นศนูยก์ลางของสวรรค ์

พระคมัภรีบ์อกเราใน ววิรณ ์2:7 

“ใครมหีก็ูใหฟั้งขอ้ความซึง่พระวญิญาณตรัสไวแ้กค่รสิตจักรทัง้หลาย ผูใ้ดมชียัชนะ 
เราจะใหผู้นั้น้กนิผลจากตน้ไมแ้หง่ชวีติ ทีอ่ยูใ่นทา่มกลางอทุยานสวรรคข์องพระเจา้” 

ตน้ไมต้น้นีเ้ป็นสญัลักษณข์องพระเยซ ูเพราะวา่พระครสิตค์อื ชวีตินรัินดร ์
หลงัตน้ไมเ้ป็นแมน่ ้าแหง่ผลกึน ้า มันใสและสวยงามมากอยา่งทีเ่ราไมเ่คยเห็นมากอ่นบนโลก 
เราเพยีงแคต่อ้งการทีจ่ะอยูใ่นสถานทีนั่น้ หลายครัง้ทีเ่ราพดูกบัพระองค ์“พระองคเ์จา้ขา้! 
อยา่พาเราออกไปจากสถานทีน่ี ้เราตอ้งการทีจ่ะอยูท่ีน่ีต่ลอดไป!  
เราไมต่อ้งการทีจ่ะกลบัไปยังโลก” พระองคต์อบเราวา่ 
“มนัจ าเป็นทีเ่จา้จะกลบัไปเป็นพยานตอ่ส ิง่ท ัง้หมดทีเ่ราไดเ้ตรยีมไวส้ าหรบัคนเหลา่น ัน้ทีร่กั
เรา เพราะเราก าลงัจะกลบัมาในไมช่า้และรางวลัของเราอยูก่บัเรา” 

เมือ่เราเห็นแมน่ ้า เรารบีไปทีน่ั่นและลงไปในน ้า เราจ าขอ้พระคัมภรีท์ีก่ลา่ววา่ ผูท้ ีเ่ช ือ่ในเรา 
ตามทีพ่ระคมัภรีไ์ดก้ลา่วไวแ้ลว้วา่ 
`แมน่ า้ท ีม่นี า้ประกอบดว้ยชวีติจะไหลออกมาจากภายในผูน้ ัน้' (ยอหน์7:38) 
น ้าจากแมน่ ้านี้ดเูหมอืนมชีวีติในตวัของมันเอง เราจงึแชต่ัวเองในนัน้ 
ขา้งในและขา้งนอกของน ้าเราสามารถหายใจไดต้ามปกต ิ
แมน่ ้านัน้ลกึมากและมปีลาหลากหลายสกี าลังวา่ยอยูข่า้งใน 
แสงสวา่งทีอ่ยูข่า้งในและขา้งนอกของแมน่ ้าเป็นปกต ิ
ในสวรรคแ์สงสวา่งไมไ่ดม้าจากแหลง่ทีเ่ฉพาะเจาะจง ทกุสิง่ทกุอยา่งแคส่วา่งไสวขึน้ 
ในพระคมัภรีบ์อกเราวา่ องคพ์ระเยซเูจา้เป็นความสวา่งของเมอืงนัน้ (ววิรณ์ 
21:23)เมอืงน ัน้ไมต่อ้งการแสงของดวงอาทติยแ์ละดวงจนัทร ์
เพราะวา่สงา่ราศขีองพระเจา้เป็นแสงสวา่งของเมอืงน ัน้ 
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และพระเมษโปดกทรงเป็นความสวา่งของเมอืงน ัน้  เราจับปลาบางตวัออกจากน ้าดว้ยมอืของเรา 
พวกมันไมต่าย เราจงึวิง่ไปหาพระองคแ์ละถามวา่ท าไม พระองคย์ิม้และตอบวา่ 
ในสวรรคไ์มม่คีวามตาย ไมม่กีารรอ้งไหแ้ละไมม่คีวามเจ็บปวดอกีตอ่ไป (ววิรณ์ 21:4)  
พระเจา้จะทรงเช็ดน า้ตาทกุๆหยดจากตาของเขา ความตายจะไมม่อีกีตอ่ไป ความคร า่ครวญ 
การรอ้งไห ้และการเจ็บปวดจะไมม่อีกีตอ่ไป เพราะยคุเดมิน ัน้ไดผ้า่นพน้ไปแลว้" 

เราจากแมน่ ้ามาและวิ่งิไปในทกุๆสถานที่ท่ีเ่ราสามารถหาพบ 
เราตอ้งการสมัผัสและมปีระสบการณใ์นทกุสิง่ 
เราตอ้งการทีจ่ะเอาทกุสิง่ทกุอยา่งกลบับา้นกบัเราเพราะวา่เรารูส้กึทึ่่ง่กบัสิง่ของบนสวรรค ์
มันไมส่ามารถอธบิายไดอ้ยา่งเพยีงพอดว้ยค าพดู เมือ่อัครสาวกเปาโลถกูพาขึน้สูส่วรรค ์
เขาเห็นสิง่ทีไ่มส่ามารถอธบิายไดเ้ลยดว้ยค าพดู 
เพราะวา่ความยิง่ใหญข่องสิง่ทีอ่ยูใ่นอาณาจักรสวรรค ์(2โครนิธ ์12)  

มีส่ ิง่ทีเ่ราเห็นทีเ่ราเกอืบจะไมม่ทีางทีจ่ะอธบิายได ้

แลว้เรากม็าถงึพืน้ทีท่ีใ่หญม่าก เป็นสถานทีท่ีม่หศัจรรยแ์ละสวยงามมาก 
สถานทีน่ีเ้ต็มไปดว้ยหนิมคีา่ ทอง มรกต ทับทมิและเพชร พืน้ท าดว้ยทองค าบรสิทุธิ ์
แลว้เราก็ไปสถานทีท่ีม่หีนังสอืเลม่ใหญม่ากอยูส่ามเลม่ เลม่แรกคอืพระคมัภรีท์ าจากทองค า 
ในสดดุบีอกเราวา่  ขา้แตพ่ระเยโฮวาห ์พระวจนะของพระองคปั์กแน่นอยูใ่นสวรรคเ์ป็นนติย ์(สดดุ ี
119:89) เราจอ้งมองดทูี่พ่ระคัมภรีท์องขนาดใหญ ่หนา้กระดาษ ขอ้พระคมัภรี ์
ทกุอยา่งท าจากทองค าบรสิทุธิ ์

หนังสอืเลม่ทีส่องเราเห็นมขีนาดใหญก่วา่พระคมัภรี ์
มันถกูเปิดอยูแ่ละทตูสวรรคก์ าลังน่ังอยูท่ีน่ั่นก าลงัเขยีนดา้นในหนังสอื 
ดว้ยกนักบัพระเยซคูรสิตเ์จา้เราเขา้ไปใกล ้ๆ เพือ่ทีจ่ะดใูนสิง่ทีท่ตูสวรรคก์ าลงัเขยีน 
ทตูสวรรคก์ าลังเขยีนทกุสิง่ทัง้หมดทีก่ าลงัเกดิขึน้บนโลก ทกุสิง่ทกุอยา่งทีเ่กดิขึน้รวมถงึวนัที ่
ชัว่โมง ทกุสิง่ทกุอยา่งถกูบันทกึอยูท่ีน่ั่น 
สิง่นีเ้กดิขึน้เพือ่พระค าของพระ้ิ้ อิงคส์ามารถบรรลผุลไดด้งัทีก่ลา่วไวว้า่ หนังสอืตา่งๆก็เปิดออก 
และผูท้ีต่ายไปแลว้ก็ถกูพพิากษาตามขอ้ความทีจ่ารกึไวใ้นหนังสอืเหลา่นัน้ ตามทีเ่ขาไดก้ระท า 
(ววิรณ ์20:12) ทตูสวรรคก์ าลังเขยีนสิง่ตา่งๆทัง้หมดทีค่นก าลังท าทีน่ีบ่นโลก ดหีรอืชัว่ 

ตามทีเ่ขยีนไว ้

เราด าเนนิตอ่ไปสูส่ถานทีท่ีห่นังสอืเลม่ทีส่ามอยู ่มันใหญย่ิง่กวา่หนังสอืเลม่ทีแ่ลว้ หนังสอืปิดอยู ่
แตเ่ราเขา้ไปใกลมั้นยิง่ขึน้ เราทัง้หมดเจ็ดคนดว้ยกนัเอาหนังสอืลงมาจากทีต่ัง้ 
ตามค าสัง่ของพระองค ์เราวางมันลงบนเสาหนิ 

เสาหนิและเสาในสวรรคว์เิศษจรงิๆ! พวกมันถกูท าขึน้ไมเ่หมอืนกบับนโลก เสาตา่งๆเหมอืนเ้ปี้ย 
พวกมันถกูท าขึน้ดว้ยหนิมคีา่ตา่งชนดิกนั ผมถงึเขา้ใจว่าพระเจา้เป็นเจา้ของทกุสิง่ทัง้หมดจรงิๆ 
ดังทีเ่ขยีนไวใ้น ฮักกยั2:8 “เงนิเป็นของเรา และทองค าเป็นของเรา” 
ผมเขา้ใจวา่พระเจา้รวยอยา่งแน่นอน และพระองคเ์ป็นเจา้ของความม่ังคัง่ทัง้หมดในโลก 
ผมยังเขา้ใจดว้ยวา่ความบรบิรูณท์ัง้หมดในโลกเป็นของพระเจา้ของเรา 
และพระองคต์อ้งการทีจ่ะใหแ้กค่นเหลา่นัน้ทัง้หมดทีท่ลูขอโดยความเชือ่ 

พระเจา้บอกวา่ “จงขอจากเราเถดิ และเราจะมอบบรรดาประชาชาตใิหเ้ป็นมรดกของเจา้ 
ตลอดทัง้แผน่ดนิโลกใหเ้ป็นกรรมสทิธิข์องเจา้" (สดดุ ี2:8) 
หนังสอืเลม่นีท้ีเ่ราวางไวบ้นเสามขีนาดใหญเ่หลอืเกนิ 
เพือ่ทจีะเปิดหนา้หนึง่เราตอ้งเดนิเปิดแตล่ะหนา้ไปอกีดา้นหนึง่ของหนังสอื 
เราพยายามทีจ่ะอา่นสิง่ทีอ่ยูใ่นหนังสอืนัน้ตามทีพ่ระองคบ์อกเรา 
ทแีรกมันยากทีจ่ะอา่นเพราะวา่มันถกูเขยีนดว้ยตัวอักษรทีแ่ปลกๆทีเ่ราไมส่ามารถจะเขา้ใจได ้
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มันตา่งจากภาษาใดๆบนโลก มันเป็นบางสิง่ทีเ่ป็นฟ้าสวรรคท์ัง้หมด 
แตด่ว้ยความชว่ยเหลอืของพระวญิญาณบรสิทุธิ ์เราไดรั้บพระคณุใหเ้ขา้ใจมัน 
มันเหมอืนกบัเอาผา้้พัันแผลออกจากตาของพวกเรา 
และเราก็สามารถเขา้ใจสิง่ทีเ่ขยีนไดอ้ยา่งกระจา่งเหมอืนกบัเป็นภาษาของเราเอง 

เราสามารถเห็นชื่อ่ทัง้หมด ของพวกเราทัง้เจ็ดดถกูเขยีนอยูใ่นหนังสอื 
พระองคบ์อกกบัเราวา่มันเป็นหนังสอืแหง่ชวีติ (ววิรณ ์3:5) 

เราสะดดุตาทีช่ือ่ทีถ่กูเขยีนในหนังสอืไมใ่ชช่ือ่ที่เ่ราถกูเรยีกกนับนโลก ชือ่เหลา่นีเ้ป็นชือ่ใหม ่
เพือ่พระค าของพระเจา้สามารถบรรลผุลเมือ่กลา่วไวว้า่ ...ทีห่นินัน้มชีือ่ใหมจ่ารกึไวซ้ ึง่ไมม่ผีูใ้ดรูเ้ล
ยนอกจากผูท้ีรั่บมันเทา่นัน้ (ววิรณ ์2:17) 

ในสวรรค ์เราสามารถทีจ่ะออกเสยีงชือ่ของพวกเรา แตเ่มือ่พระองคน์ าเรากลับมาสูโ่ลก 
ชือ่เหลา่นัน้ก็ถกูเอาออกไปจากความทรงจ าและหัวใจของพวกเรา 
พระค าของพระเจา้อยูช่ัว่นรัินดรแ์ละมันจะตอ้งบรรลผุล เพือ่นๆทีรั่ก พระคมัภรีก์ลา่วไวว้า่ (ววิรณ ์
3:11) “ดเูถดิ เราจะมาโดยเร็ว จงยดึม่ันในสิง่ทีเ่จา้ม ีเพือ่ไมใ่หผู้ใ้ดชงิเอามงกฎุของเจา้ไปได"้ 

ในสวรรค ์มสี ิง่ของเป็นลา้นๆทีด่ยีอดเยีย่ม 
เรา้ าแค่ไ่มส่ามารถแสดงออกมาเป็นค าพดูของพวกเราได ้แตผ่มอยากบอกคณุบางอยา่ง 
“พระเจา้ก าลังรอคณุอยู!่” อยา่งไรก็ตาม คนทัง้ปวงจะเกลยีดชงัทา่นเพราะนามของเรา 
แตผู่ใ้ดทนไดจ้นถงึทีส่ดุ ผูนั้น้จะรอด! (มาระโก 3:11) 

 

 --- ค าพยานที ่2 เอเรยีล --- 

เมื่อ่เราเริม่ขึน้ไปอาณาจักรแหง่สวรรค ์เรามาถงึสถานที่ท่ีส่วยงามกบัประตทูีม่คีา่ 
ทีห่นา้ประตมูทีตูสวรรคอ์ยูส่องตน 
พวกเขาเริม่พดูแตค่ าพดูของพวกเขาเป็นภาษาทตูสวรรคแ์ละเราไมส่ามารถเขา้ใจไดใ้นสิง่ทีพ่วกเข
าก าลังพดู แตพ่ระวญิญาณบรสิทุธิใ์หเ้ราเขา้ใจ พวกเขาก าลังตอ้นรับเรา 
องคพ์ระเยซเูจา้วางมอืของพระองคบ์นประตแูละมันก็เปิด ถา้พระเยซไูมไ่ดอ้ยู่กบัเรา 
เราจะไมส่ามารถเขา้มาในสวรรคไ์ดเ้ลย 

เราเริม่ทีจ่ะชืน่ชมกบัทกุสิง่ในสวรรค ์เราเห็นตน้ไมข้นาดมหมึา 
พระคมัภรีอ์ธบิายตน้ไมน้ีว้า่เป็น “ตน้ไมแ้หง่ชวีติ” (ววิรณ ์2:7) 

เราไปทีแ่มน่ ้าและเห็นปลาจ านวนมากในน ้า 
ทกุสิง่ทกุอยา่งชา่งน่าอัศจรรยจ์รงิๆซึง่เพือ่นๆและฉันตัดสนิใจทจีะลง
ไปในน ้า เราเริม่วา่ยน ้าภายใตน้ ้านัน้ เราเห็นปลาเคลือ่นไหวไปทั่ว 
และพวกปลาก็สมัผัสรา่งกายของพวกเราดว้ยความรัก 
พวกมันไมไ่ดว้า่ยออกไปเหมอืนอยา่งทีเ่กดิขึน้ตามปกตบินโลก; 

การประทับอยูข่องพระเจา้ทีส่งบปลา 
ปลาสามารถไวใ้จเราเพราะวา่พวกมันรูว้า่เราจะไมท่ ารา้ยพวกมัน 
ผมไดรั้บพระพรและประหลาดใจทีผ่มจับปลาไดต้ัวหนึ่ง่ 
และเอามันออกมาจากน ้า 
สิง่ทีน่่าประหลาดใจอยา่งมากก็คอืปลาตัวนัน้เงยีบมากเพลดิเพลนิตอ่
การประทับอยูข่องพระเจา้แมจ้ะอยูใ่นมอืของผม 
ผมปลอ่ยปลากลับลงน ้า 
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ผมสามารถมองเห็นไดใ้นระยะไกลวา่มมีา้ขาวในสวรรค ์ดงัทีเ่ขยีนไวใ้นพระค าของพระเจา้ใน ววิรณ ์
19:11 “แลว้ขา้พเจา้ไดเ้ห็นสวรรคเ์ปิดออก และดเูถดิ มมีา้ขาวตัวหนึง่ 
พระองคผ์ูท้รงมา้นัน้มพีระนามวา่ "สตัยซ์ ือ่และสตัยจ์รงิ" 
พระองคท์รงพพิากษาและกระท าสงครามดว้ยความชอบธรรม" 
มา้เหลา่นัน้เป็นมา้ทีพ่ระเจา้จะใชใ้นเวลาทีพ่ระองคม์าบนโลกเพือ่พาคนของพระองค ์
ครสิตจักรของพระองค ์ผมเดนิไปหามา้และเริม่ตบพวกมันเบาๆ 
พระองคต์ามผมไปและอนุญาตใหผ้มขีห่นึง่ในพวกมันได ้

 

เมือ่ผมเริม่ขี ่ผมรูส้กึถงึบางอยา่งทีผ่มไมเ่คยรูส้กึมากอ่นเลยบนโลก 
ผมเริม่ตน้ทีไ่ดรั้บประสบการณถ์งึ สนัตสิขุ อสิรภาพ ความรัก 
ความบรสิทุธิท์ีค่นจะสามารถมไีดใ้นสถานทีท่ีส่วยงามเชน่นัน้ 
ผมเริม่เพลดิเพลนิกบัทกุสิง่ทีต่าของผมสามารถเห็นได ้
ผมเพยีงตอ้งการเพลดิเพลนิกบัทกุสิง่ในสวรรคท์ีส่วยงามแหง่นัน้ทีพ่
ระเจา้เตรยีมเอาไวใ้หเ้รา 

เรายังสามารถเห็นโตะ๊จัดเลีย้งงานววิาห ์ทกุอยา่งถกูเตรยีมไวแ้ลว้ 
มันไมม่จีดุเริม่ตน้หรอืจดุสิน้สดุ เราเห็นเกา้อีเ้ตรยีมไวส้ าหรับเรา 
ยังมมีงกฎุแหง่ชวีตินรัินดรท์ีเ่ตรยีมไวส้ าหรับเราใหไ้ปรับ 
เราเห็นอาหารทีอ่รอ่ยทีถ่กูจัดเตรยีมไวพ้รอ้มแลว้ 
ส าหรับคนเหลา่นัน้ทีจ่ะไดรั้บเชญิสูง่านแตง่งานของพระเมษโปดก 

ทตูสวรรคอ์ยูท่ีน่ั่นกบัผา้ขาวส าหรับเสือ้คลมุทีพ่ระเจา้เตรยีมไวส้ าหรับเรา 
ผมทึ่่ง่กบัการมองดสูิง่เหลา่นีท้ัง้หมด 
พระค าของพระเจา้บอกเราวา่เราตอ้งรับอาณาจักรของพระเจา้เหมอืนเด็กเล ็าก (มัทธวิ18:3) 

เวลาทีเ่ราอยูใ่นสวรรคเ์ราเป็นเหมอืนเด็กๆ เราเริม่เพลดิเพลนิกบัทกุสิง่ทกุอยา่งทีน่ั่น ดอกไม ้
ทีอ่ยูอ่าศัย… พระเจา้ยังอนุญาตใหเ้ราไดเ้ขา้ไปขา้งในทีอ่ยูอ่าศัย 

แลว้พระเจา้ก็พาเราไปสถานทีห่นึง่ที่ม่เีด็กๆมากมาย 
พระองคอ์ยูก่ ึง่กลางพวกเขาและพระองคก์เ็ริม่เลน่กบัพวกเขา 
พระองคต์อ้งใหแ้น่ใจวา่ใชเ้วลาอยา่งเพยีงพอกบัแตล่ะคนและพระองคเ์พลดิเพลนิทีไ่ดอ้ยูก่บัพวกเ
ขา เราเขา้ไปใกลพ้ระเจา้และถามพระองคว์า่ 
“พระองคเ์จา้ขา้เด็กๆเหลา่นีใ้ชท่ีจ่ะไปเกดิบนโลกหรอืไม่?่” พระเจา้ตอบ “ไม ่
เด็กเหลา่นีค้อืผูท้ ีถ่กูท าแทง้บนโลก” เมือ่ไดย้นิเชน่นัน้ ผมรูส้กึบางสิง่ขา้งในตวัผมทีท่ าใหผ้มสัน่ 

ผมจ าไดถ้งึบางสิง่ทีผ่มท าในอดตี เวลาทีผ่มยังไมรู่จั้กพระเจา้ 
เวลานัน้ผมมคีวามสมัพันธก์บัผูห้ญงิคนหนึง่และเธอไดต้ัง้ครรภ ์เวลาทีเ่ธอบอกผมวา่เธอตัง้ครรภ ์
ผมไมรู่ว้า่จะท าอยา่งไรดังนัน้ผมจงึขอเวลาเธอเพือ่ตดัสนิใจ 
เวลาผา่นไปและเวลาทีผ่มไปบอกเธอถงึการตดัสนิใจของผม 
มันสายเกนิไปแลว้เพราะวา่เธอไดไ้ปท าแทง้แลว้ สิง่นัน้เป็นตราบาปในชวีติของผม 
แมแ้ตห่ลังจากทีผ่มรับพระเจา้เขา้ในหวัใจของผม 
การท าแทง้นัน้เป็นอะไรทีผ่มไมส่ามารถใหอ้ภัยตัวเองได ้แตพ่ระเจา้ท าบางสิง่บางอยา่งในวันนัน้ 
พระองคอ์นุญาตใหผ้มเขา้ไปในสถานทีนั่น้และบอกผม “เอเรยีล 
เจา้เห็นเด็กผูห้ญงิทีอ่ยูต่รงน ัน้หรอืเปลา่? เด็กผูห้ญงิคนน ัน้เป็นลกูสาวของเจา้” 

เวลาทีพ่ระองคบ์อกผมเชน่นัน้ ผมเห็นเด็กหญงินัน้ 
ผมรูส้กึถงึบาดแผลทีผ่มมใีนวญิญาณจติของผมมายาวนาน เริม่ไดรั้บการรักษา 
พระเจา้อนุญาตใหผ้มเดินิเขา้ไปใกลเ้ธอและเธอเขา้มาใกลผ้ม 
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ผมพาเธอมาในมอืและเห็นนัยตต์าของเธอ ค าหนึง่ผมไดย้นิจากปากของเธอ “พอ่” 

ผมเขา้ใจและผมรูส้กึวา่พระเจา้มคีว์ามเมตตาตอ่ผม และใหอ้ภัยผม 
แตผ่มตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะใหอ้ภัยตวัเอง 

เพือ่นทีรั่ก ใครก็ตามทีอ่า่นสิง่นี ้ผมตอ้งการบอกคณุอยา่งหนึง่ 
พระเจา้ไดใ้หอ้ภัยในความบาปของคณุแลว้ ตอนนีค้ณุตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะใหอ้ภัยตัวคณุเอง 
ผมขอบคณุพระเจา้ทีอ่นุญาตใหผ้มไดแ้บง่ปันค าพยานนีก้บัคณุ พระเยซคูรสิตเ์จา้ 
ผมขอถวายพระเกยีรตแิละพระสริติอ่พระองค!์  ค าพยานนีเ้ป็นของพระเจา้ 
พระองคอ์นุญาตใหเ้ราไดรั้บการเปิดเผยในครัง้นี ้
ผมหวังวา่พีน่อ้งของเราแตล่ะคนทีอ่า่นค าพยานนีจ้ะไดรั้บพระพรเชน่กนัจากค าพยานนีแ้ละเอามันไ
ปเป็นพระพรแกค่นอืน่ๆหลายๆคน 

ขอพระเจา้อวยพระพร 
 

 

--- (ค าพยานที ่3) --- 

(ววิรณ ์21:4)  
พระเจา้จะทรงเชด็น ้าตาทกุๆหยดจากตาของเขา ความตายจะไมม่อีกีตอ่ไป ความคร า่ครวญ 
การรอ้งไห ้และการเจ็บปวดจะไมม่อีกีตอ่ไป เพราะยคุเดมินัน้ไดผ้า่นพน้ไปแลว้" 

เมือ่เรามาถงึ ประตใูหญเ่หลา่นีถ้กูเปิดออกใหแ้กเ่รา และผมเริม่เห็นหบุเขาเต็มไปดว้ยดอกไม ้
เป็นดอกไมท้ีส่วยงามและมกีลิน่ทีอ่อ่นชอ้ย 
เราเริม่เดนิและประสบการณท์ีเ่ป็นอสิระทัง้หมดอยา่งทีเ่ราไมเ่คยรูส้กึบนโลก 
เรารูส้กึถงึสนัตสิขุทีเ่ตมิเต็มในหัวใจของเราและขณะทีเ่รามองดทูีด่อกไม ้
เราสงัเกตวา่พวกมันมไีมซ่ า้กนัเลย กลบีดอกไมแ้ตล่ะกลบีแตกตา่งกนั เป็นของแท ้
และมสีทีีไ่มซ่ ้ากนั 

ภายในหวัใจของผม ผมพดูกบัพระเจา้ของผมวา่ผมตอ้งการมดีอกไมด้อกหนึง่เหมอืนดอกไมเ้หลา่นี ้
พระเจา้แสดงออกถงึการยินิยอม ผมเขา้ไปใกลด้อกไมด้อกหนึง่และเริม่ดงึมัน แตไ่มเ่กดิอะไรขึน้ 
ผมไมส่ามารถดงึดอกไมอ้อกจากพืน้ดนิได ้ผมดงึไมไ่ดแ้มแ้ตก่ลบีดอกไมห้รอืใบของดอกไม ้
แลว้พระเจา้ก็ท าลายความเงยีบและพดูขึน้วา่ “ทกุส ิง่ท ีน่ ีต่อ้งท าดว้ยความรกั” 

พระองคส์มัผัสดอกไมแ้ละมันก็ยอมจ านนตัวเองสูม่อืของพระองค ์แลว้พระองคก็์มอบมันใหก้บัเรา 
เราเดนิตอ่ไปและกลิน่จากดอกไมยั้งคงอยูก่บัเรา 

เรามาถงึสถานทีห่นึง่กบัประตทูีส่วยงามมากชดุหนึง่ ประตเูหลา่นีไ้มใ่ชธ่รรมดา 
พวกมันดหูรหูรามากในงานฝีมอืและมหีนิมคีา่ฝังอยูบ่นประต ู
ประตเูปิดออกและเราเดนิเขา้ไปในหอ้งทีม่คีนจ านวนมาก ทกุคนวิง่ไปนู่นมานีเ่พือ่เตรยีมการ 
บางคนแบกมว้นผา้ขาวสกุใสบนบา่ของพวกเขา 
คนอืน่ๆแบกกระสวยดา้ยทองและยังคนอืน่ๆก าลงัเอาจานบางชนดิพรอ้มกับบางอยา่งเหมอืนโลภ่าย
ในพวกเขา ทกุคนท างานดว้ยความพยายาม 

เราถามพระเจา้วา่ท าไมถงึไดม้คีวามพยายามและเรง่ดว่นอยา่งมาก 
แลว้พระเจา้ก็เชือ้เชญิชายหนุ่มคนหนึง่ใหเ้ขา้มาใกล ้ชายคนนีม้มีว้นผา้มว้นหนึง่อยูบ่นบา่ของเขา 
เขามาและมองดทูีพ่ระเจา้ดว้ยความเคารพย าเกรง  



7 

 

เมือ่พระเจา้ถามเขาวา่ท าไมถงึไดแ้บกมัวนผา้นัน้ เขาแคม่องทีพ่ระเจา้และบอกวา่ 
“พระองคเ์จา้ขา้พระองคท์รงทราบวา่ผา้นีเ้พือ่อะไร! ผา้นีส้ าหรับไวท้ าเสือ้ผา้ของผูถ้กูไถ ่
เสือ้ผา้ส าหรับเจา้สาวทีย่ ิง่ใหญ”่ เมือ่ไดย้นิเชน่นี ้เรารูส้กึถงึความยนิดแีละสนัตสิขุอันยิง่ใหญ ่ววิรณ ์
19:8 บอกกบัเราวา่ “และทรงโปรดใหม้เหสสีวมผา้ป่านเนือ้ละเอยีด สะอาดและขาว 
เพราะผา้ป่านเนือ้ละเอยีดนัน้เป็นความชอบธรรมของพวกวสิทุธชิน" 

เมื่อ่เราออกมาจากสถานทีนั่น้เรารูส้กึมสีนัตสิขุมากยิง่ขึน้ 
เพราะวา่มันสวยงามทีไ่ดเ้ห็นวา่พระเจา้พระองคเ์องไดท้ าบางสิง่ทีด่งีามส าหรับเรา 
พระองคม์สีถานทีแ่ละเวลาส าหรับคณุ เพราะวา่คณุส าคัญส าหรับพระองค ์
เมือ่เราออกมาจากสถานทีนั่น้ ตาของเราไดห้ลงอยูใ่นทกุๆรายละเอยีดในสวรรค ์
มันเหมอืนกบัวา่แตล่ะอยา่งมชีวีติในตวัของมันเองและวตัถทุกุชิน้ถวายพระสริแิดพ่ระเจา้ 
 

แลว้เรามาถงึสถานทีท่ี ่มเีด็กจ านวนนับลา้นๆคน 
ทกุเพศทกุวัย เมือ่พวกเขาเห็นพระเจา้ 
พวกเขาทกุคนตอ้งการที่จ่ะกอดพระองค ์
เพือ่ทีจ่ะรูส้กึถงึความรักของพระองคม์ากยิง่ขึน้เพ
ราะวา่พระองคท์รงเป็นทีรั่กของพวกเขา 
พระเยซเูป็นทีรั่กของเด็กแตล่ะคนทีน่ั่น 
เรารูส้กึเหมอืนอยากรอ้งไหห้ลงัจากทีไ่ดเ้ห็นวา่พ
ระเยซทูรงตามใจเด็กแตล่ะคนเหลา่นีอ้ยา่งไร 
พระองคจ์บูและจงูมอืพวกเขาอยา่งไร 

เราไดเ้ห็นทตูสวรรคเ์ขา้มาใกลพ้ระเจา้ 
น าเด็กทารกหอ่อยูใ่นผา้ลนินิมาใหพ้ระองค ์
พระองคท์รงสมัผัสอยา่งรักใครเ่อ็นด ู
สมัผัสและจบูทีห่นา้ผากของพวกเขาแลว้ทตูสวรรคก็์พาพวกเขากลบัไปกบัพวกเขา  
เราถามพระเจา้วา่ท าไมมเีด็กมากมายทีน่ั่น เด็กเหลา่นัน้จะถกูสง่ไปยังโลกหรอืเปลา่ 
พระเจา้ดเูหมอืนสะเทอืนใจอยูส่กัครู ่และพระองคพ์ดูวา่ “ไม ่เด็กเหลา่นีจ้ะไมถ่กูสง่ไปยงัโลก! 
เด็กเหลา่นีค้อืผูท้ ีถ่กูท าแทง้บนโลก ผูซ้ ึง่พอ่แมไ่มต่อ้งการพวกเขา 
เด็กเหลา่นีเ้ป็นลกูของเราและเรารกัพวกเขา” 

ผมพยักหนา้และแมก้ระทัง่เสยีงของผมก็สัน่เครอืทีถ่ามค าถามเชน่นัน้กบัพระเจา้ 

เมื่อ่ครัง้ทีผ่มยังไมรู่จั้กพระเจา้ ความจรงิของชวีติทีพ่ระองคเ์ป็น 
ผมท าผดิพลาดและบาปเหมอืนคนอืน่ทกุคน ทา่มกลางความบาปเหลา่นัน้คอืการท าแทง้ทีผ่มม ี
มชีว่งเวลาทีผ่มตอ้งเผชญิหนา้กบัพระเจา้และถามพระองคว์า่ “พระเจา้ขา้ 
เด็กทารกทีข่า้พระองคท์ าแทง้นานมาแลว้อยูท่ีน่ีด่ว้ยหรอืเปลา่?” พระเจา้ตอบ “อยู”่ 

ผมเริม่เดนิไปหาคนหนึ่ง่ทางดา้นหนึง่และผมเห็นเด็กชายตัวนอ้ยทีส่วยงาม 
ใกล ้ๆ เขามทีตูสวรรคย์นือยู ่ทตูสวรรคก์ าลังมองทีพ่ระเจา้และเด็กชายหันหลงัใหก้บัเรา 

พระเจา้บอกผมวา่ “ดนู ัน่ ลกูชายของเจา้” 

ผมตอ้งการทีจ่ะเห็นเขาผมจงึวิง่เขา้ไปหาเขาแตท่ตูสวรรคห์ยดุผมดว้ยมอืของเขา 
เขาแสดงใหผ้มเห็นวา่ผมตอ้งฟังเด็กกอ่น ผมเริม่ฟังวา่เด็กชายก าลงัพดูวา่อะไร 
เขาก าลงัพดูและมองดไูปในทศิทางของเด็กๆคนอืน่ๆ เขาถามทตูสวรรค ์
“พอ่และแมข่องผมก าลังมาในไมช่า้นีห้รอืเปลา่?”  ทตูสวรรคม์องดทูีผ่ม ตอบเขา “ใช ่
พอ่และแมข่องลกูก าลงัจะมา” 
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ผมไมรู่ว้า่ท าไมผมถงึไดรั้บสทิธพิเิศษในการไดย้นิค าเหลา่นี ้แตใ่นหวัใจของผม 
ผมรูว้า่ค าเหลา่นีเ้ป็นของขวญัทีด่ทีีส่ดุทีพ่ระเจา้ใหผ้ม เจา้ตวันอ้ยนีไ้มไ่ดพ้ดูว้ยความโกรธ 
หรอืเจ็บปวด อาจจะรูว้า่เราไมไ่ดใ้หเ้ขาเกดิออกมา 
เขาแคร่อคอยดว้ยความรักทีพ่ระเจา้วางไวใ้นหัวใจของเขา 

เรายังคงเดนิตอ่ไป แตผ่มยังเก็บภาพของเด็กคนนัน้ไวใ้นหวัใจของผม 
ผมรูว้า่ในแตล่ะวนัผมตอ้งพยายามทีจ่ะสามารถมาอยูก่บัเขาใหไ้ดใ้นวันหนึง่ 
ผมมอีกีเหตผุลหนึง่ทีจ่ะไปทีน่ั่น เพราะวา่มบีางคนก าลังรอผมอยูใ่นอาณาจักรแหง่สวรรค ์
พระค าของพระเจา้บอกเราใน อสิยาห ์65:19 

“เราจะเปรมปรดีิด์ว้ยเยรซูาเล็มและชืน่บานดว้ยชนชาตขิองเรา 
จะไมไ่ดย้นิเสยีงรอ้งไหใ้นเมอืงนัน้อกี และเสยีงครวญคราง" 

เรามาถงึสถานทีท่ีม่ภีเูขาเล็กๆ และพระเยซเูจา้มาเตน้ร า 
ดา้นหนา้ของพระองคม์ฝีงูชนสวมใสเ่สือ้ผา้สขีาวและพวกเขายกมอืพรอ้มกิง่ไมม้ะกอกเขยีว 
เวลาทีพ่วกเขาโบกกิง่ไมใ้นอากาศ พวกเขาปลอ่ยน ้ามันออกมา 
พระเจา้มสี ิง่ทีย่ ิง่ใหญเ่ตรยีมไวส้ าหรับคณุ! ตอนนีเ้ป็นเวลาทีค่ณุจะมอบหวัใจของคณุตอ่พระองค ์

ขอพระเจา้อวยพระพร 

--- (ค าพยานที ่4) --- 

ในอาณาจักรแหง่สวรรค ์เราเห็นสิง่ทีย่อดเยีย่มดงัที่เ่ขยีนไวใ้นพระค าของพระเจา้ 1โครนิธ ์2:9 

“สิง่ทีต่าไมเ่ห็น หไูมไ่ดย้นิ และไมเ่คยไดเ้ขา้ไปในใจมนุษย ์
คอืส ิง่ทีพ่ระเจา้ไดท้รงจัดเตรยีมไวส้ าหรับคนทีรั่กพระองค”์ 

เมื่อ่เรามาถงึอาณาจักรแหง่สวรรค ์มันน่าตืน่เตน้และยอดเยีย่มทีไ่ดเ้ห็นหลายๆสิง่ 
ของชิน้ใหญห่ลายอยา่งมาก และเพือ่รูส้กึถงึพระสริขิองพระเจา้ มันชา่งพเิศษจรงิๆ 
สถานทีห่นึง่ทีม่เีด็กๆมากมาย เราสามารถพดูไดว้า่มเีด็กๆเป็นลา้นๆคนในทีส่ถานทีนั่น้ 

เราเห็นเด็กๆอายตุา่งๆกนั สวรรคถ์กูแบง่ออกเป็นสว่นๆ 
เราเห็นบา้นเด็กทารกบางประเภทเป็นที่อ่าศัยของเด็กอาย ุ2 - 4 ปี 

เรายังสงัเกตวา่พวกเด็กๆในอาณาจักรแหง่สวรรคเ์ตบิโตขึน้ 
และมโีรงเรยีนทีเ่ด็กๆถกูสอนถงึพระค าของพระเจา้ ครกู็คอืทตูสวรรค ์
และพวกเขาสอนเพลงนมัสการใหเ้ด็กๆ และวธิทีีจ่ะถวายพระสริแิดพ่ระเยซเูจา้ 

เมือ่พระเจา้มาถงึ เราสามารถเห็นความปีตยินิดอียา่งมากมายของกษัตรยิข์องเรา 
แมว้า่เราไมส่ามารถเห็นพระพักตรข์องพระองค ์เราสามารถเห็นรอยยิม้ของพระองค ์
มันเต็มอยูท่ัว่ทัง้สถานที ่เมือ่พระองคม์าถงึ เด ็ากๆทัง้หมดวิง่มาหาพระองค!์ 
ทา่มกลางเด็กเหลา่นัน้ทัง้หมด เราสามารถเห็นแมรี ่มารดาขององคพ์ระเยซคูรสิตเ์จา้บนโลก 
เธอเป็นผูห้ญิงิทีส่วย เราไมไ่ดเ้ห็นเธออยูบ่นบัลลงักแ์ละไมม่ใีครนมัสการเธอ 
เธออยูท่ี่น่ั่นดัง่เชน่ผูห้ญงิคนอืน่ๆในสวรรค ์เหมอืนกบัคนอืน่ๆบนโลก 
เธอตอ้งเอาชนะความรอดของเธอ เธอมเีสือ้ผา้สขีาวและเข็มขดัทองคาดเอว 
และผมของเธอยาวถงึเอว 

บนโลกเราไดย้นิคนจ านวนมากนมัสการนางมารยีว์า่เป็นมารดาของพระเยซ ู
แตผ่มตอ้งการทีจ่ะบอกวา่พระค าของพระเจา้กลา่วไวว้า่ “เราเป็นทางนัน้ เป็นความจรงิ 
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และเป็นชวีติ ไมม่ผีูใ้ดมาถงึพระบดิาไดน้อกจากมาทางเรา" (ยอหน์ 14:6) 
ทางเขา้ทางเดยีวสูอ่าณาจักรแหง่สวรรคค์อืเยซแูหง่นาซาเร็ธ 

 

เรายังสงัเกตวา่ทีน่ั่นไมม่ดีวงอาทติยห์รอืดวงจันทร ์พระค าของพระเจา้บอกกบัเราใน ววิรณ ์22:5 

“กลางคนืจะไมม่ทีีน่ั่น เขาไมต่อ้งการแสงเทยีนหรอืแสงอาทติย ์
เพราะวา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้คอืพระเจา้ทรงประทานแสงสวา่งแกเ่ขา 
และเขาจะครอบครองอยูต่ลอดไปเป็นนติย"์ 

เราสามารถเห็นพระสริขิองพระเจา้ เราพบวา่มันยากทีจ่ะอธบิายถงึความน่ากลัวทีเ่ราเห็นในนรก 
แตมั่นยากยิง่กวา่อกีทีจ่ะพยายามทีจ่ะอธบิายถงึสิง่ตา่งๆในฟ้าสวรรคต์ามทีเ่ราเห็นและความสมบรู
ณแ์บบของพระผูส้รา้งของเรา เวลาทีเ่ราอยูท่ีน่ั่น มคีวามตอ้งการทีจ่ะวิง่และดทูกุสิง่ทกุอยา่ง 
เราสามารถนอนลงบนหญา้ และเราสามารถรูส้กึไดถ้งึพระสริขิองพระเจา้ เสยีงหวดีเบาๆนัน้ 
ลมโชยเบาๆนัน้ที่ค่ลงึเคลา้ใบหนา้ของเรา มันเป็นอะไรทีว่เิศษ 

ในกึง่กลางของทอ้งฟ้า เราสามารถเห็นไมก้างเขนขนาดมหมึาท าจากทองค าบรสิทุธิ ์
เราเชือ่วา่นีไ่มใ่ชส่ญัลกัษณข์องการบชูาทางศาสนาแตเ่หมอืนเป็นสญัลักษณท์ีแ่สดงวา่ผา่นทางคว
ามตายของพระเยซบูนไมก้างเขนนัน้ เรามทีางเขา้สูอ่าณาจักรแหง่สวรรคม์ากกวา่ 

เรายังคงเดนิตอ่ไปในสวรรค ์มันน่าหลงใหลทีไ่ดเ้ดนิกบัองคพ์ระเยซคูรสิตเ์จ ้า้ 
ทีน่ั่นเราสามารถรูไ้ดอ้ยา่งแน่นอนใครคอืพระเจา้ทีเ่ราก าลงัรับใช.้.. เยซแูหง่นาซาเร็ธ  
พวกเราหลายคนบนโลกคดิวา่มพีระเจา้อยูบ่นนัน้ แคร่อคอยเมือ่เราท าบาป 
แลว้พระองคก็์สามารถลงโทษเราและสง่เราไปนรก แตน่ั่นไมใ่ชค่วามจรงิ 
เราสามารถเห็นหนา้อืน่ของพระเยซ ูพระเยซทูีเ่ป็นเพือ่นคนหนึง่ พระเยซทูีร่อ้งไหเ้วลาทีค่ณุรอ้งไห ้
พระเยซเูป็นพระเจา้แหง่ความรัก ความเห็นอกเห็นใจและความเมตตา 
พระองคน์ าเราในมอืของพระองคเ์พือ่ทีจ่ะชว่ยเราด าเนนิตอ่ไปในหนทางแหง่ความรอด 

พระเยซเูจา้้ยัังอนุญาตเราใหพ้บคนหนึ่ง่จากพระคมัภรี ์เราพบกษััตรยิเ์ดวดิ 
กษัตรยิเ์ดวดิถกูกลา่วไวใ้นพระคมัภรี ์พระองคเ์ป็นผูช้ายหนา้ตาด ี
สงูและใบหนา้ของเขาสะ้ทือ้นใหเ้ห็นพระสริขิองพระเจา้ 
ตลอดเวลาทีเ่ราอยูใ่นอาณาจักรแหง่สวรรค ์สิง่เดยีวทีก่ษัตรยิเ์ดวดิท าคอืเตน้ร า เตน้ร า เตน้ร า 
และถวายพระสริแิละพระเกยีรตทิัง้หมดแดพ่ระเจา้ 

แ้ด่ค่นเหลา่นัน้ทีอ่า่นค าพยานนี ้ผมตอ้งการบอกคณุวา่ในพระค าของพระเจา้กลา่วไวใ้น ววิรณ ์
21:27 “สิง่ใดทีเ่ป็นมลทนิ หรอืผูใ้ดก็ตามทีก่ระท าส ิง่ทีน่่าสะอดิสะเอยีน 
หรอืพดูมสุาจะเขา้ไปในเมอืงไมไ่ดเ้ลย 
เวน้แตเ่ฉพาะคนทีม่ชี ือ่จดไวใ้นหนังสอืแหง่ชวีติของพระเมษโปดกเทา่นัน้จงึจะเขา้ไปได"้ 
และผมยงัตอ้งการทีจ่ะบอกคณุวา่เฉพาะคนทีก่ลา้หาญทีจ่ะยดึม่ันอาณาจักรแหง่สวรรคไ์ว ้

พระเจา้อวยพระพร 
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--- (ค าพยานที ่5) --- 

 (2 โครนิธ ์5:10) 

เพราะวา่จ าเป็นทีเ่ราทกุคนจะตอ้งปรากฏตัวทีห่นา้บลัลงักพ์พิากษาของพระครสิต ์
เพือ่ทกุคนจะไดรั้บสมกบัการทีไ่ดป้ระพฤตใินรา่งกายนี ้
แลว้แตจ่ะดหีรอืชัว่ 

ในอาณาจักรแหง่สวรรค ์
เราสามารถเห็นกรงุเยรซูาเร็มใหมซ่ึ่ง่พระคมัภรีบ์อกเรา
ใน ยอหน์14:2 
“ในพระนเิวศของพระบดิาเรามคีฤหาสนห์ลายแหง่ 
ถา้ไมม่เีราคงไดบ้อกทา่นแลว้ 
เราไปจัดเตรยีมทีไ่วส้ าหรับทา่นทัง้หลาย” 

เราสามารถเห็นเมอืงและเขา้ไปขา้งใน 
มันเป็นเมอืงทีม่จีรงิและทีย่อดเยีย่ม!  
พระเยซไูปทีน่ั่นเพือ่เตรยีมสถานทีอ่ยูอ่าศัยเหลา่นัน้ไว ้
ส าหรับเรา 

ในเมอืงและเราสามารถเห็นวา่แตล่ะทีอ่ยูอ่าศยัหรอืบา้นมชีื่อ่เจา้ของบา้นเขยีนไวอ้ยูด่า้นหนา้ของบ ้
าน เมอืงนียั้งไมไ่ดอ้ยูอ่าศัย แตมั่นพรอ้มแลว้ส าหรับเรา 
เราไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ไปขา้งในบา้นและเห็นสิง่ของทัง้หมดขา้งใน แตท่หีลงัเมือ่เราจากเมอืงนัน้ 
เราลมืสิง่ทีเ่ราเห็น ความทรงจ าเหลา่นัน้ถกูเอาออกไปจากเรา 
แตเ่ราสามารถจ าไดว้า่เสาของบา้นชบุดว้ยโลหะมคีา่และมหีนิมคีา่มากมายหลายชนดิประดบัในเสา
นัน้ เสาพวกนัน้ยังมทีองค าบรสิทุธิอ์ยูข่า้งในดว้ย 

ทองค าของเมอืงนีเ้หมอืนทีพ่ระคมัภรีอ์ธบิาย มันเกอืบจะโปรง่ใส และเงางามจรงิๆ 
ทองค าบนโลกไมส่ามารถเปรยีบเทยีบไดใ้นความเงาและความสวยกบัทองค าทีอ่ยูใ่นสวรรค ์

หลงัจากนี ้เราถกูพาไปสถานทีห่นึง่ทีม่ภีาชนะบรรจจุ านวนมาก 
ภายในภาชนะเหลา่นัน้เป็นผลกึน ้าตา เหลา่นัน้เป็นน ้าตาทีล่กูของพระเจา้หลัง่บนโลก 
มันไมใ่ชน่ ้าตาแหง่การรอ้งทกุขแ์ตเ่ป็นน ้าตาทีค่นหลั่งเมืือ่พวกเขาอยูใ่นการประทับอยูด่ว้ยของพระ
เจา้ น ้าตาแหง่การส านกึผดิ น ้าตาแหง่ความรูส้กึขอบคณุ 
พระเจา้เก็บน ้าตาเหลา่นีด้ัง่สมบตัมิคีา่ในสวรรค ์เหมอืนทีก่ลา่วไวใ้น สดดุ ี56:8 

“พระองคท์รงนับการระหกระเหนิของขา้พระองค ์
ทรงเก็บน ้าตาของขา้พระองคใ์สข่วดของพระองคไ์ว ้น ้าตานัน้ไมอ่ยูใ่นบัญชขีองพระองคห์รอื 
พระเจา้คะ่?” 

เรายังมาถงึสถานทีท่ีท่ตูสวรรคห์ลายตอ่หลายตนอยู ่
ถงึแมว้า่ในสวรรคเ์ราสามารถเห็นทตูสวรรคห์ลายประเภท สถานทีน่ีม้เีพยีงหนึง่ประเภทพเิศษ 
เราเห็นวา่พระเยซมูทีตูสวรรคท์ีเ่ฉพาะเจาะจงส าหรับแตล่ะบคุคล 
พระองคยั์งใหเ้ราเห็นวา่ทตูสวรรคต์นนีจ้ะอยูใ่กลเ้คยีงเราในระหวา่งตลอดการมชีวีติอยูข่องเรา 
พระองคแ์นะน าเราใหก้บัทตูสวรรคท์ีไ่ดก้ าหนดไวใ้หแ้กเ่รา เราไดเ้ห็นลักษณะของพวกเขา 
แตพ่ระเจา้บอกเราวา่เราไมไ่ดรั้บอนุญาตทีจ่ะเปิดเผยสิง่เหลา่นีใ้หก้บัผูอ้ื่น่ เราอา่นใน สดดุ ี91:11 

“เพราะพระองคจ์ะรับสัง่เหลา่ทตูสวรรคข์องพระองคใ์นเรือ่งทา่น 
ใหร้ะแวดระวังทา่นในทางทัง้ปวงของทา่น” 
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เรามาถงึสถานทีห่นึง่ทีม่ตีูเ้ก็บของจ านวนมาก ภายในตูม้ดีอกไมม้ากมายหลายชนดิ 
บางดอกไมเ้ปิดออก สวยงามและสวา่งสกุใส แตด่อกอืน่เหมอืนกบัหอ่เหีย่ว 
และแมแ้ตด่อกอืน่บางดอกหดตัว 
เราถามพระเยซคูวามหมายของดอกไมเ้หลา่นัน้ทัง้หมดทีเ่ป็นอยา่งนัน้? พระองคต์อบวา่ 
“มนัเป็นเพราะวา่ ชวีติแตล่ะชวีติของเจา้เหมอืนดอกหนึง่ของดอกไมเ้หลา่นี”้ 
พระองคเ์อาดอกไมท้ีส่กุใสและบอกวา่ 
“ดอกไมด้อกนีแ้สดงใหเ้ห็นถงึสภาพของสมัพนัธภาพทีเ่จา้มกีบัเรา” 
พระองคป์ลอ่ยดอกไมด้อกนัน้และเอาอกีดอกหนึง่ทีต่กลง พระองคบ์อกวา่ “ดนูี ่
คนนีต้กลงมาเพราะวา่พวกเขาไดร้บัการทดลอง หรอืความยากล าบาก 
มบีางส ิง่ในชวีตินีท้ ีก่ าลงัยบัย ัง้สมัพนัธภาพกบัเรา 
เจา้รูห้รอืเปลา่วา่เราท าอะไรกบัดอกไมเ้หลา่นีเ้วลาทีพ่วกเขาตกลง 
เพือ่ทีจ่ะท าใหพ้วกเขาสดใสและมสีขุภาพทีด่อีกีคร ัง้?” 
แลว้พระองคเ์อาดอกไมไ้วใ้นมอืของพระองคแ์ละพดูวา่ 
“เราหล ัง่น า้ตาของเราบนพวกเขาและเรายกพวกเขาขึ้น้” เราเห็นวธิใีนทางทีม่พีลังมาก 
ดอกไมน้ีเ้ร ิม่มชีวีติอกีครัง้และคนืชพี และสขีองมันก็เริม่ปรากฎอกีครัง้หนึง่ 

แลว้พระองคก์็เอาดอกไมท้ีห่ดตัวลงและพระองคโ์ยนมันลงไปในไฟและกลา่ววา่ “ดนูี ่
คนนีเ้คยรูจ้กัเราและเดนิจากเราไป เวลานีเ้ขาตายโดยปราศจากเราและถกูโยนลงสูไ่ฟ” 

(ยอหน์ 15:5-6) 5 เราเป็นเถาองุน่ ทา่นทัง้หลายเป็นกิง่ 

ผูท้ีเ่ขา้สนทิอยูใ่นเราและเราเขา้สนทิอยูใ่นเขา ผูนั้น้จะเกดิผลมาก 
เพราะถา้แยกจากเราแลว้ทา่นจะท าสิง่ใดไมไ่ดเ้ลย 6 ถา้ผูใ้ดมไิดเ้ขา้สนทิอยูใ่นเรา 
ผูนั้น้ก็ตอ้งถกูทิง้เสยีเหมอืนกิง่ แลว้ก็เหีย่วแหง้ไป และเขารวบรวมไวท้ิง้ในไฟเผาเสยี 

เมือ่เราจากทีน่ั่น เราเห็นคฤหาสนท์ีส่วยงามในระยะทางทีไ่กลมาก 
ไมม่ใีครกลา้ทีจ่ะเขา้ใกลค้ฤหาสนนั์น้ และเราเชือ่วา่ในสิง่ทีพ่ระคมัภรีพ์ดูถงึใน ววิรณ ์22:1 
“ทา่นไดช้ีใ้หข้า้พเจา้ดแูมน่ ้าบรสิทุธิท์ีม่นี ้าแหง่ชวีติ ใสเหมอืนแกว้ผลกึ 
ไหลออกมาจากพระทีน่ั่งของพระเจา้ และของพระเมษโปดก” 
เราเชือ่วา่คฤหาสนอ์าจตัง้อยูใ่กลก้ารประทับและบัลลังกข์องพระเจา้ 

ขณะทีไ่ดรั้บประสบการณส์ิง่เหลา่นีท้ัง้หมดในอาณาจักรแหง่สวรรค ์
เรามคีวามปิดยินิดเีป็นอยา่งมากในหวัใจของพวกเรา เรามสีนัตสิขุซึง่เกนิความเขา้ใจทกุอยา่ง 
(ฟิลปิปี 4:7) เราเขา้ใจดังทีเ่ขยีนไวใ้น 1 เปโตร 1:4 “และเพือ่ใหไ้ดรั้บมรดกซึง่ไมรู่เ้ป่ือยเน่า 
ปราศจากมลทนิและไมร่ว่งโรย ซึง่ไดรั้กษาไวใ้นสวรรคเ์พือ่ทา่นทัง้หลาย” 

 

--- (ค าพยานที ่6) --- 

(ลกูา 22:30) 

“คอืทา่นทัง้หลายจะกนิและดืม่ทีโ่ตะ๊ของเราในอาณาจักรของเรา 
และจะน่ังบนทีน่ั่งพพิากษาพวกอสิราเอลสบิสองตระกลู" 

ในสถานทีม่หัศจรรยนั์น้ 
พระเจา้อนุญาตใหเ้ราเห็นหอ้งโถงตอ้นรับทีส่วยงามทีส่ดุทีเ่ราเคยคดิวา่สามารถมทีีใ่ดไดใ้นจักรวา
ล เราเห็นบัลลงักข์นาดยักษ์กบัเกา้อีส้องตัวเป็นทองค าบรสิทุธิแ์ละหนิมคีา่ทีไ่มม่อียูบ่นโลก 
ดา้นหนา้ของบัลลังกข์นาดยักษ์เป็นโตะ๊หนึง่ตัวทีไ่มม่สี ิน้สดุ มผีา้ปโูตะ๊สขีาว 
มันขาวมากขนาดทีเ่ราไมส่ามารถเทยีบไดก้บัสิง่ใดบนโลก 
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รปูแบบทัง้หมดของอาหารทีว่จิติรและสละสลวยถกูวางอยูบ่นโตะ๊ เราเห็นองุน่ขนาดเทา่สม้ 
และพระเยซคูรสิตเ์จา้ใหเ้ราชมิไดบ้า้ง เรายังสามารถจ าถงึรสชาตขิองพวกมันได ้
มันเป็นอะไรทีย่อดเยีย่ม!  พีน่อ้งและเพือ่นของผม 
คณุไมส่ามารถจนิตนาการไดถ้งึทกุสิง่ทีพ่รอ้มแลว้ในอาณาจักรแหง่สวรรค ์
และสิง่ทีพ่ระเจา้ไดเ้ตรยีมพรอ้มไวแ้ลว้ส าหรับคณุ (1 โครนิธ ์2:9) ดงัทีม่เีขยีนไวแ้ลว้วา่ 

`สิง่ทีต่าไมเ่ห็น หไูมไ่ดย้นิ และไมเ่คยไดเ้ขา้ไปในใจมนุษย ์
คอืสิง่ทีพ่ระเจา้ไดท้รงจัดเตรยีมไวส้ าหรับคนทีรั่กพระองค'์ 

ยิง่กวา่นัน้บนโตะ๊ พระเจา้อนุญาตเราใหเ้ห็นขนมปัง “มานา” 
นีเ่ป็นขนมปังของพระเจา้ทีพ่ระคัมภรีไ์ดบ้อกเรา 
เราไดรั้บอนุญาตใหเ้พลดิเพลนิกบัรสชาตดิว้ยกนักบัสิง่ทีย่อดเยีย่มอืน่ๆมากมายทีไ่มม่อียูบ่นโลก 

สิง่เหลา่นีก้ าลงัรอคอยเราอยูเ่ป็นมรดกทีไ่มเ่น่าเป่ือยของเราในอาณาจักรแหง่สวรรค ์
เราจะเพลดิเพลนิกบัอาหารทีว่จิติรและอรอ่ยอยา่งน่าอัศจรรยเ์มือ่เรารบัมรดกอาณาจักรแหง่สวรรค ์
เราประหลาดใจที่เ่กา้อีถ้กูตัง้ไวส้องขา้งของโตะ๊ เกา้อีส้วยงามเหลา่นีม้ชี ือ่เขยีนไวบ้นเกา้อีแ้ตล่ะตวั 
เราสามารถอา่นชือ่ของพวกเราไดอ้ยา่งชดัเจนบนเกา้อีเ้หลา่นัน้ 
แตช่ือ่ของเราไมเ่หมอืนชือ่ทีเ่รามทีีน่ีบ่นโลก มันเป็นชือ่ใหมท่ีไ่มม่ใีครอืน่รูม้แีตต่ัวเราเอง (ววิรณ ์
2:17) ใครมหีก็ูใหฟั้งขอ้ความซึง่พระวญิญาณไดต้รัสไวแ้กค่รสิตจักรทัง้หลาย ผูท้ีม่ชียัชนะ 

เราจะใหผู้นั้น้กนิมานาทีซ่อ่นอยู ่และจะใหห้นิขาวแกผู่นั้น้ดว้ย 
ทีห่นินัน้มชีือ่ใหมจ่ารกึไวซ้ ึง่ไมม่ผีูใ้ดรูเ้ลยนอกจากผูท้ีรั่บเทา่นัน้' 

สิง่ทีเ่ขยีนในพระค าของพระเจา้ท าใหเ้ราแปลกใจ “แตว่า่อยา่เปรมปรดีิใ์นส ิง่นี ้
คอืทีพ่วกผอียูใ่ตบั้งคบัของทา่น แตจ่งเปรมปรดีิเ์พราะชือ่ของทา่นจดไวใ้นสวรรค"์ (ลกูา 10:20) 
มเีกา้อีอ้ยูจ่ านวนมากมาย! มทีีว่า่งเพยีงพอส าหรับคนเหลา่นัน้ทีต่อ้งการมาสูอ่าณาจักรแหง่สวรรค ์
นอกจากนีก้ม็เีกา้อีท้ีถ่กูเอาออกไปจากโตะ๊ดว้ย 
น่ันหมายความวา่ชายและหญงิทีเ่หนือ่ยกบัการรับใชพ้ระเจา้ 
และชือ่ของพวกเขาถกูลบออกจากหนังสอืแหง่ชวีติ 
และพวกเขาจะถกูตัง้ไวห้า่งจากงานแตง่งานอาหารมือ้ค า่ของพระเมษโปดก 

พระเจา้ยงัอนุญาตเราใหเ้ห็นชายหลายคนจากพระคมัภรี ์
ธรรมกิชนทีย่อดเยีย่มทีเ่ราอา่นเกีย่วกบัพวกเขาในพระคมัภรี ์เราประหลาดใจทีเ่ห็นอับราฮัม 
อับราฮัมเป็นผูส้งูวัย แตไ่มใ่ชใ่นรา่งกายของเขาหรอืลักษณะของเขา 
เขาเป็นผูส้งูวัยโดยภมูปัิญญาทีเ่ขาม ีผมของอับราฮัมขา้ว้ทัง้หมด 
แตเ่สน้ผมแตเ่สน้ของเขาเหมอืนใยแ้ก้ว้ หรอืใยเพชร 
สิง่ทีท่ าใหเ้ราประหลาดใจมากทีส่ดุก็คอืเขาดหูนุ่มยิง่กวา่เรา ในสวรรค ์
พวกเราทัง้หมดจะถกูท าใหเ้ป็นหนุ่มเป็นสาวขึน้และออ่นเยาว ์
เรายังประหลาดใจโดยถอ้ยค าของเขา อับราฮัมบอกเราบางอยา่งทีเ่ราจะไมเ่คยลมืเลย 
เขาตอ้นรับเราสูอ่าณาจักรแหง่สวรรคแ์ละบอกเราวา่ในไมช่า้เราจะไดอ้ยูใ่นสถานทีนั่น้ 
เพราะวา่การกลับมาของพระเยซคูรสิตเ์จา้ก าลงัใกลเ้ขา้มาอยา่งรวดเร็ว 


