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จงลุกขึ้น ... ฉายแสง 

ประชากรแหงอนาคต 

วันที่เทศนา : 6 มีนาคม 2016 

 

ขอพระคัมภีร  

“เพราะดูเถิด เราจะสรางฟาสวรรคใหมและแผนดินโลกใหม เพราะสิ่งเกากอนนั้นจะไมจํากัน

หรือนึกไดอีก” (อิสยาห 65: 17) 

“For behold, I create new heavens and a new earth, and the former things shall not be 

remembered or come into mind.” (Isaiah 65: 17) 

 

“เพราะสวรรคใหม และแผนดินโลกใหม ซึ่งเราจะสราง จะยังอยูตอหนาเราฉันใด พระเจาตรัส

ดังนี้ เชื้อสายของเจาและชื่อของเจาจะยังอยูฉันนั้น” (อิสยาห 66: 22) 

“For as the new heavens and the new earth that I make shall remain before me, says the Lord, 

so shall your offspring and your name remain” (Isaiah 66: 22) 

 

“แตดวยการยึดมั่นในพระสัญญาของพระองค พวกเรากําลังเฝารอฟาสวรรคใหมและโลกใหม

ซึ่งเปนท่ีพํานักของความชอบธรรม เชนนั้นแลวเพื่อนท่ีรัก ในเมื่อทานรอสิ่งนี้อยู จงพยายามทุก

วิถีทางท่ีจะใหพระองคทรงเห็นวาทานปราศจากขอดางพรอย ไรตําหนิ มีสันติสุขในพระองค” 

(2 เปโตร 3: 13 – 14) 

“Nevertheless we, according to his promise, look for new heavens and a new earth, wherein 

dwelleth righteousness.  Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent 

that ye may be found of him in peace, without spot, and blameless.” (2 Peter 3: 13 – 14) 

 

“และขาพเจาเห็นฟาสวรรคใหมและแผนดินโลกใหม เพราะวาฟาสวรรคเดิมและแผนดินโลก

เดิมนั้นหายไปแลว และทะเลก็ไมมีอีกตอไป” (วิวรณ 21: 1) 

“And I saw a new heaven and a new earth: for the first heaven and the first earth were passed 

away; and there was no more sea.” (Revelation 21: 1) 
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 คริสเตียนจะตองมีความตระหนักรูสึกตัวตลอดเวลาวา พระเจาทรงเลือกเราเพื่อเตรียมเรา

ไวสําหรับโลกอณาคต 

 ขณะนี้เราเปนเหมือนนักทองเท่ียว เปนแขกแปลกหนา 

“...ทานท้ังหลายคือคนแปลกหนาท่ีอาศัยอยูในโลกชั่วคราว” (1 เปโตร 1: 1) 

“… To God’s elect, strangers in the world.” (1 Peter 1: 1) 

 

“ดังนั้นเราจึงไมจับจองกับสิ่งท่ีมองเห็นแตอยูกับสิ่งท่ีมองไมเห็น เพราะสิ่งท่ีเรามองเห็นไมจีรัง

ย่ังยืน แตสิ่งท่ีมองไมเห็นนั้นถาวรนิรันดร” (2 โครินธ 4: 18) 

“…as we look not to the things that are seen but to the things that are unseen. For the things 

that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal.” (2 Corinthian 4: 18) 

 

“คนท้ังปวงเหลานี้ตายไปขณะท่ีดําเนินชีวิต โดยความเชื่อ พวกเขาไมไดรับสิ่งท่ีทรงสัญญาไว 

เพียงแตไดเห็นและเตรียมรับแตไกล และยอมรับวาพวกเขาเปนเพียงคนตางถ่ินคนแปลกหนาใน

โลกนี้ คนท่ีพูดอยางนี้แสดงใหเห็นวากําลังมองหาบานเมืองท่ีจะเปนของตน หากพวกเขาคิดถึง

บานเมืองท่ีจากมายอมมีโอกาสท่ีจะกลับไปได แตพวกเขาใฝหาบานเมืองท่ีดีกวาคือ เมือง

สวรรค” (ฮีบรู 11: 13 – 16) 

“These all died in faith, not having received the things promised, but having seen them and 

greeted them from afar, and having acknowledged that they were strangers and exiles on the 

earth.  For people who speak thus make it clear that they are seeking a homeland.  If they had 

been thinking of that land from which they had gone out, they would have had opportunity to 

return.  But as it is, they desire a better country, that is, a heavenly one.” (Hebrew 11: 13 – 16) 

 

 ขอพระคัมภีรเหลานี้ชี้ชัดวา คริสตชนคือกลุมชนท่ีพระเจาทรงเตรียมไวในอนาคต เราคือ

ชนชาติแหงอนาคต 

 

I. สวรรค คือบานและอาณาจักรของเรา  

สวรรคเปนอยางไร 

• ยิ่งใหญ งดงาม เกินคําอธิบาย  
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“ขาพเจารูจักชายคนหนึ่งในพระคริสต ผูซึ่งสี่สิบปท่ีแลวถูกรับไปยังสวรรคชั้นท่ีสาม ... ขาพเจา

ไมรูวาเขาไปในกายหรือนอกกาย แตพระเจาทรงทราบ แตขาพเจารูวาชายผูนี้ ถูกรับขึ้นไปเมือง

บรมสุขเกษม เขาไดยินสิ่งตางๆ ซึ่งไมอาจพรรณาได สิ่งซึ่งไมอนุญาตใหมนุษยบอกเลา” 

 (2 โครินธ 12: 2 – 4) 

“I know a man in Christ who fourteen years ago was caught up to the third heaven-whether in 

the body or out of the body I do not know, God knows.  And I know that this man was caught 

up into paradise-whether in the body or out of the body I do not know, God knows- and he 

heard things that cannot be told, which man may not utter.” (2 Corinthian 12: 2 – 4) 

 

• เปนที่พระเจาประทับอยู 

“องคพระผูเปนเจาตรัสวา "สวรรค" เปนบัลลังกของเรา” (อิสยาห 66: 1) 

“Thus says the Lord:  “Heaven is my throne,” (Isaiah 66: 1) 

 

“ฉะนั้นทานควรอธิษฐานดังนี้วา ขาแตพระบิดาของขาพระองคท้ังหลายผูสถิตใน "สวรรค" 

(มัทธิว 6: 9) 

“Pray then like this:  “Our Father in heaven,” (Matthew 6: 9) 

 

• เปนที่บริสุทธ์ิ 

“สิ่งใดๆ ท่ีเปนมลทิน หรือผูทําสิ่งท่ีนาละอาย หรือโปปดมุสาไมมีวันไดเขาในนครนั้นเลย 

เฉพาะผูท่ีมีชื่อจดไวในหนังสือแหงชีวิตเทานั้นจึงจะเขาได” (วิวรณ 21: 27) 

“But nothing unclean will ever enter it, nor anyone who does what is detestable or false, but 

only those who are written in the Lamb's book of life.” (Revelation 21: 27) 

 

“ความสุขมีแกบรรดาผูชําระเสื้อผาของตน เพื่อเขาจะไดมีสิทธิ์ในตนไมแหงชีวิตและผานประตู

เขาสูนครนั้นได พวกท่ีอยูภายนอกคือ สุนัข คนท่ีใชคาถาอาคม คนท่ีผิดศีลธรรมทางเพศ ฆาตกร 

คนกราบไหวรูปเคารพ และทุกคนท่ีรักการมุสาและประพฤติตามเชนนั้น” (วิวรณ 22: 14) 

“Blessed are those who wash their robes, so that they may have the right to the tree of life and 

that they may enter the city by the gates.” (Revelation 22: 14) 
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II. จะเขาสวรรคไดอยางไร 

• กลับใจและบังเกิดใหม 

“พระเยซูตรัสตอบโดยประกาศวา ไมมีใครเห็นอาณาจักรของพระเจาไดถาเขาไมบังเกิดใหม ...

ไมมีใครสามารถเขาอาณาจักรของพระเจาถาเขาไมไดเกิดจากน้ําและพระวิญญาณ”  

(ยอหน 3: 3, 5) 

“Jesus answered him, “Truly, truly, I say to you, unless one is born again he cannot see the 

kingdom of God.” ... Jesus answered, “Truly, truly, I say to you, unless one is born of water 

and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God.” (John 3: 3, 5) 

 

“พระเยซูตรัสตอบวา เราเปนทางนั้น เปนความจริงและเปนชีวิต ไมมีใครไปถึงพระบิดาได

นอกจากมาทางเรา” (ยอหน 14: 6) 

“Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father 

except through me.” (John 14: 6) 

 

III. คริสเตียนเตรียมพรอมอยางไร 

• รักษาความเช่ือ 

“ขาพเจาไดตอสูอยางแข็งขัน ขาพเจาไดว่ิงแขงจนถึงเสนชัย ขาพเจาไดรักษาความเชื่อไวแลว”  

(2 ทิโมธี 4: 7) 

“I have fought the good fight, x I have finished the race, I have kept the faith.” (2 Timothy 4: 7) 

 

• รักษาชีวิตใหบริสุทธ์ิ 

“เพราะเหตุฉะนั้นจงเตรียมความคิดจิตใจใหพรอม รูจักบังคับตน....อยาดําเนินตามตัณหาชั่วซึ่ง

ทานเคยมีเมื่อใชชีวิตอยางผูไมรูความจริง แตทานท้ังหลายจงบริสุทธิ์ในการทุกอยางท่ีทานทํา

เหมือนอยางท่ีพระองคผูทรงเรียกทานนั้นบริสุทธิ์ เพราะมีเขียนไววา จงบริสุทธิ์เพราะเรา

บริสุทธิ์” (1 เปโตร 1: 13 – 15) 

“Therefore, preparing your minds for action, and being sober-minded, ... As obedient children, 

do not be conformed to the passions of your former ignorance, but as he who called you is 



5 

holy, you also be holy in all your conduct, since it is written, “You shall be holy, for I am 

holy.”” (1 Peter 1: 13 – 16) 

 

• ทําหนาที่ที่พระเจามอบหมาย 

“เหตุฉะนั้นพี่นองท่ีรักของขาพเจา จงต้ังมั่นคงอยู อยาใหสิ่งใดทําใหทานหว่ันไหว จงทุมเท

อยางเต็มท่ีใหกับงานขององคพระผูเปนเจา เพราะทานรูวาในองคพระผูเปนเจา การงานของทาน

จะไมสูญเปลา” (1 โครินธ 15: 58) 

“Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of 

the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain.” (1 Corinthian 15: 58) 

 

 

สรุป 

 เราเปนประชากรแหงอนาคต 

 เขาสวรรคไดอยางไร 

 เตรียมตัวอยางไร 

 


