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ใน ลูกา บทที่ 21:36 กล่าวว่า พระเยซู
ทรงเตือนทั้งโลกให้เฝ้าระวังและ “เหตุ
ฉะน้ันจงเฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่ทุกเวลา  
เพ่ือท่านท้ังหลายสมควรท่ีจะพ้นเหตุการณ์
ทั้งปวงซึ่งจะบังเกิดมานั้น และจะยืนอยู่ต่อ
หน้าบุตรมนุษย์ได้” ตัวของท่านนั้นมีค่า
เพียงพอที่จะหลบหนีสิ่งท้ังปวงท่ีพระเยซูได้
ทรงตรัสไว้ว่าจะบังเกิดแก่โลกน้ีแล้วหรือ
ไม่? จงอ่านบทที่ 21 ของลูกา และท่านจะ
ได้เห็นว่ากรุงเยรูซาเล็มน้ันได้ถูกท�าลายลง
โดยกษัตริย์ติตัส และในช่วงเวลาสิ้นโลกนี้ 
ซาตานผู้ซึ่งเป็นพญามารนั้น ก�าลังเต็มไป
ด้วยความคลั่งแค้น เพราะมันรู้ว่าเวลาของ
มันนั้นแสนสั้น (วิวรณ์ 12:12)!

พระเยซูตรัสว่า “เช่นนั้นแหละ เมื่อท่าน
ทั้งหลายเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้น ก็
ให้รู ้ว ่าอาณาจักรของพระเจ้าใกล้จะถึง
แล้ว เราบอกความจริงแก่ท่านท้ังหลายว่า 
คนในชั่วอายุน้ีจะไม่ล่วงลับไปจนกว่าสิ่ง
ทั้งปวงนี้จะส�าเร็จ ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่
ถ้อยค�าของเราจะสูญหายไปหามิได้เลย แต่
จงระวังตัวให้ดี เกลือกว่าในเวลาหนึ่งเวลา
ใดใจของท่านจะล้นไปด้วย [การปล่อยใจ
ตนเองไปอย่างฟุ่มเฟื่อย ให้แก่ อาหาร, สิ่ง
เสพติด, เครื่องดื่มของมึนเมา, กามารมณ์, 
หรืออบายมุขอื่น ๆ ] อาการกินและดื่ม และ
ด้วยการเมา และด้วยคิดกังวลถึงชีวิตนี้ 
[เป็นต้นว่า ละเลยการสวดภาวนาอยู่เสมอ 
หรือไม่ปกป้องซึ่งกันและกัน ตลอดจนการ
ไม่กล่าวประจักษ์พยาน] แล้วเวลานั้นจะมา

ถึงท่านโดยไม่ทันรู้ตัว เพราะว่าวันนั้นจะ
มาดุจบ่วงแร้วถึงคนท้ังปวงท่ีอยู่ท่ัวพ้ืนแผ่น
ดินโลก [บัดนี้ พระเยซูได้ทรงบอกสาเหตุ
ที่ทุกคนควรจะ และต้อง อธิษฐานอยู่เสมอ 
อีกครั้งหนึ่ง] เหตุฉะนั้นจงเฝ้าระวังและ
อธิษฐานอยู่ทุกเวลา  [ท�าไมเล่า?] เพื่อท่าน
ท้ังหลายสมควรท่ีจะพ้นเหตุการณ์ท้ังปวง
ซึ่งจะบังเกิดมานั้น และจะยืนอยู่ต่อหน้า
บุตรมนุษย์ได้” (ลูกา 21:31-36)

“ครั้นเวลาเย็นแล้ว พวกสาวกของ
พระองค์มาทูลพระองค์ [พระเยซู] ว่า “ที่นี่
กันดารอาหารนัก [ตามที่พระองค์ทรงทราบ
ดี] และบัดนี้ก็เย็นลงมากแล้ว ขอพระองค์
ทรงให้ประชาชนไปเสียเถิด เพื่อเขาจะได้
ไปซื้ออาหาร ตามหมู่บ้านส�าหรับตนเอง” 
ฝ่ายพระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่า “เขาไม่
จ�าเป็นต้องไปจากที่นี่ พวกท่านจงเลี้ยง
เขาเถิด” พวกสาวกจึงทูลพระองค์ว่า “ที่นี่
พวกข้าพระองค์มีแต่ขนมปังเพียงห้าก้อน
กับปลาสองตัวเท่านั้น” พระองค์จึงตรัส
ว่า “เอาอาหารนั้นมาให้เราที่นี่เถิด” แล้ว
พระองค์ทรงสั่งให้คนเหล่าน้ันน่ังลงท่ีหญ้า 
เมื่อทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว
นั้นแล้ว ก็ทรงแหงนพระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์ 
ทรงขอบพระคุณ และทรงหักขนมปังส่งให้
เหล่าสาวก เหล่าสาวกก็แจกให้คนทั้งปวง 
เขาได้กินอิ่มทุกคน ส่วนเศษอาหารที่ยัง
เหลือนั้น เขาเก็บไว้ได้ถึงสิบสองกระบุงเต็ม 
ฝ่ายคนท่ีได้รับประทานอาหารน้ันมีผู้ชาย
ประมาณห้าพันคน มิได้นับผู้หญิงและเด็ก 
ในทันใดน้ันพระเยซูได้ตรัสให้เหล่าสาวก
ของพระองค์ลงเรือข้ามฟากไปก่อน ส่วน
พระองค์ทรงรอส่งประชาชนกลับบ้าน และ
เมื่อให ้ประชาชนเหล่าน้ันไปหมดแล้ว 
พระองค์เสด็จข้ึนไปบนภูเขาโดยล�าพังเพ่ือ
จะอธิษฐาน [พระเยซู ผู้ทรงเป็นพระเจ้าทรง
บังเกิดมา ได้เสด็จไปเพื่ออธิษฐาน] เมื่อถึง

เวลาค�่า พระองค์ยังทรงอยู่ที่นั่นแต่ผู้เดียว” 
(มัทธิว 14:15-23)

“ถ้าท่านรับการทรงชุบให้เป็นข้ึนมาด้วย
กันกับพระคริสต์แล้ว [เมื่อท่านอธิษฐาน] ก็
จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบน [จาก] ในที่ซึ่ง
พระคริสต์ประทับเบ้ืองขวาพระหัตถ์ของ
พระเจ้า” เป็นต้นว่าชัยชนะเหนือซาตาน 
และว่าผู้เป็นศัตรูของพวกเรา หรือเหล่าผู้
ซึ่งเกลียดชังพวกเราให้ได้รับการช่วยให้
รอด (โคโลสี 3:1)

ใ น ข ณ ะ ท่ี ท ่ า น ก� า ลั ง อ ธิ ษ ฐ า น ข อ
ชัยชนะเหนือพญามารน้ัน พญามารจะ
ท�าทุกอย่างท่ีมันจะสามารถท�าได้ เพ่ือ
เล่นงานท่าน เพ่ือท่ีจะน�าพาจิตใจของ
ท่านไปสู่ประสบการณ์ทางโลกีย์วิสัยหรือ
ประสบการณ์อันสกปรกโสมม ท่ีท่านเคย
ได้ประสบมาในอดีต1 พญามารจะใช้ความ
ทรงจ�าเก่า ๆ ของท่าน ซึ่งหากว่าท่านได้
หลงเข้าไปแล้ว มันจะท�าให้สมรรถภาพ
ของท่านให้อ่อนแรงลง หรือแม้แต่ท�าให้
ท่านสูญเสียโอกาสท่ีจะได้รับชัยชนะดังท่ี
ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้อย่างสิ้นเชิง 
น่ีคือสาเหตุท่ี โคโลสี บทที่ 3:2-3 ได้กล่าว
แก่พวกเราไว้ว่า “จงฝังความคิดของท่าน
ไว้กับสิ่งท้ังหลายท่ีอยู่เบ้ืองบน [ต่อพระเจ้า
ผู ้ทรงสามารถมอบชัยชนะท่ีท ่านก�าลัง
ค้นหาให้แก่ท่านได้] ไม่ใช่กับสิ่งทั้งหลาย
ซึ่งอยู่ท่ีแผ่นดินโลก [หรือความทรงจ�าเก่า 
ๆ หรือสิ่งใหม่ ๆทางโลก ท่ีมีอยู่ในสมัยน้ี! 
เน่ืองด้วยพวกเราน้ันสมควรท่ีจะ ‘ตายไป
แล้ว’ ต่อสิ่งไร้ค่าทั้งหลายจากในอดีต และ
ในปัจจุบัน2] เพราะว่าท่านได้ตายแล้ว [ต่อ
ความปรารถนาทางเน้ือหนังกับพระคริสต์ 
เพ่ือซาตานซึ่งพญามารจะไม่สามารถใช้
ท่านได้อีกต่อไปหากว่า] ชีวิตของท่าน
ซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า”
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เช่นนั้น “เมื่อพระคริสต์ผู้ [ในขณะนี้] 
ทรงเป็นชีวิตของเราจะทรงปรากฏ ขณะนั้น
ท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในสง่า
ราศีด้วย สิ่งที่น่าละอาย [ซึ่งจะประหารโดย
พระวิญญาณ] ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของท่านใน
ฝ่ายโลกนี้  การล่วงประเวณี ความโสโครก 
ราคะตัณหา ความปรารถนาชั่ว และความ
โลภ ซึ่งเป็นการนับถือรูปเคารพ [เนื่องจาก
การเคารพบูชารูปเคารพนั้น จิตใจของ
ท่านครุ่นคิดอยู่ในบาป หาใช่พระเจ้าไม่ 
ท�าให้มันเป็นการเคารพสิ่งอ่ืนนอกเหนือ
จากพระเจ้า] เพราะสิ่งเหล่านี้ พระอาชญา
ของพระเจ้าก็ลงมาแก่บุตรแห่งการไม่เชื่อ
ฟัง” (โคโลสี 3:4-6) เมื่อท่านได้อธิษฐาน
หรือฝังความคิดของท่านไว้กับสิ่งต่าง ๆ ที่
อยู่เบื้องบน พญามารจะล่อลวงใจของท่าน
ด้วยบาป3

โรมัน 13:1 ได้กล่าวว่า “ทุกคนจงยอม
อยู่ใต้บังคับของผู้ที่มีอ�านาจ [พระเจ้าผู้ทรง
เป็นพระวาจาของพระเจ้าและเหล่าผู้รับใช้
ของพระเจ้า ผู้ซึ่งสอนและเทศนาพระวาจา
ของพระเจ้า ผู้ซึ่งเป็นผู้ชี้ขาดที่พระเจ้าทรง
แต่งตั้งขึ้น] เพราะว่าไม่มีอ�านาจใดเลยที่
มิได้มาจากพระเจ้า และผู้ที่ทรงอ�านาจ [ใน
อาณาจักรแห่งจิตวิญญาณ] นั้นพระเจ้า
ทรงแต่งตั้งขึ้น”

รัฐบาลปีศาจนอกศาสนา ได้อนุญาตให้
ท�าการสั่งสอนและกล่าวยกย่องถึงศาสนา
จอมปลอมในโรงเรียนของรัฐได้โดยเผย
แพร่อย่างกว้างขวาง แต่พวกมันไม่อนุญาต
ให้มีการกล่าวถึงพระเยซู ผู้ทรงเป็นพระ
วาจาของพระเจ้าได้4 พระคัมภีร์ไบเบิลฉบับ
ใหม่ๆ ทั้งหลายนั้น เป็นสิ่งนอกศาสนาทั้ง
สิ้น พระคัมภีร์ไบเบิลของรัฐบาลปีศาจ ที่
ได้บอกกล่าวแก่ท่านว่าอ�านาจซึ่งมีอยู่น้ัน
ก็คือรัฐบาลนอกศาสนา5 พวกมันกล่าวว่า
ไม่มีใครเลยท่ีจะเป็นคนปราศจากต�าหนิ 
แม้กระท่ังเมื่อท่านผู้ได้รับการช่วยให้รอด
และกลายเป็นบุตรของพระเจ้า ท่านยังคง
เป็นคนบาป หาใช่ผู้ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ใน
พระเยซูคริสต์  และอีกครั้งหนึ่ง บุตรของ
พระเจ้า6 ไม่ แน่นอนว่า ก่อนที่พวกเราจะได้
รับการช่วยให้รอดนั้น พวกเราล้วนแล้วแต่
เคยได้มีบาป และขาดแคลนซึ่งพระสง่าราศี
ของพระเจ้า แต่ภายหลังจากที่ได้เปลี่ยนมา
เชื่อ พวกเราก็ไม่ใช่คนบาปอีกต่อไป หาก
พวกเราเชื่อฟังพระวาจาของพระเจ้า พวก
เราท้ังหลายจะกลายเป็นผู้ท่ีถูกสร้างขึ้น
ใหม่ คือบุตรและธิดาของพระเจ้า7

พระคัมภร์ีไบเบิลรุน่ใหม่ ๆ น้ันมเีน้ือหา
ท่ีถูกบิดเบือนบรรจุอยู่เต็มไปหมดเพ่ือท่ีจะ

ท�าลายจติวญิญาณของท่าน!8 พวกมนักล่าว
อย่างเจ้าเล่ห์ว่าพระเยซทูรงรกัษา และชบุ
ชวีติผู้คนจากความตาย มนัได้ชกัจ�าผู้คน
ให้ภาวนาและตามหาพระเจ้า แต่พวกมนั
กลับกล่าวว่า ท่านจะยังคงเป็นคนบาป และ 
ท่านไม่สามารถจะปราศจากต�าหนิได้อย่าง
ท่ีพระเจ้าทรงบัญชา ว่าท่านจะต้องเป็นคน
ปราศจากต�าหนิ (ปฐมกาล 17:1, เฉลยธรรม
บัญญตั ิ 18:13, มทัธวิ 5:48)9 และยังกล่าว
ว่ารัฐบาลโลกเดี่ยวของซาตานน้ันคือพระ
พลานุภาพของพระเจ้า ในขณะท่ีพระคัมภร์ี
ไบเบิลได้แจ้งแก่พวกเราอยู่อย่างชัดแจ้งว่า
มนัคือรฐับาลของพญามาร และมนัถกูกมุ
อ�านาจโดยมาร (ววิรณ์ 12:9, 13:2,4)10 

อ�านาจน้ันมีอยู่สองฝ่ายคือฝ่ายดีและฝ่าย
มาร รฐับาล, ระบบการศึกษา, สือ่มวลชน, 
และศาสนาในปัจจบัุนน้ีคือพวกมาร!

วิวรณ์ 13:2 และ 4 กล่าวไว้ว่า พญานาค
ผู้ซึ่งคือมารหรือซาตานน้ันคือผู้ท่ีให้พลังท่ี
อ่อนแอและยากไร้ของมันแก่นครวาติกัน 
ซึ่งเป็นศูนย์กลางรัฐบาลโรมันคาทอลิก
ที่แท้เป็นปีศาจร้าย ซึ่งเล่นการเมือง ต่อ
ต้านพระคริสต์ ต่อต้านพระคัมภีร์ไบเบิล
ฉบับ KJV ท่านคิดว่าพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับ
ท่ีแท้จริงจะเป็นสิ่งนอกกฎหมายได้ด้วยเหตุ
ใดกันหรือ? บรรดาชาวคริสต์ที่เมืองวาโค 
เท็กซัส ถูกสังหารโดยผู้ที่ถูกเรียกว่ารัฐบาล
สหรัฐได้ด้วยสาเหตุใดกัน? และท่านคิดว่า
ด้วยเหตุใดกันเล่า ที่ผมต้องถูกจองจ�าอยู่ใน
คุกอยู่ในขณะนี้? และด้วยเหตุใดที่พวกมัน
ต้องบอกว่าผมนั้นอันตราย อันตรายอย่าง
มากจนกระท่ังรัฐบาลต้องสั่งห้ามไม่ให้ผู้คน
มาที่คริสตจักรของผม? ท�าไมพวกเขาจึง
น�าเด็ก ๆ ของพวกเราไป และน�าพวกเขา
ไปไว้ในสถานอุปถัมภ์ แล้วบังคับให้เด็ก ๆ 
เข้าเรียนในโรงเรียนท่ีน่ารังเกียจของรัฐ 
และปล่อยให้พวกรักร่วมเพศรับพวกเขา
ไปอุปการะ? นั่นเป็นเพราะว่าผมและคริสต
จักรของผมได้เทศนาเผยแพร่พระคัมภีร์
ไบเบิลฉบับที่แท้จริง ไม่ใช่พระคัมภีร์ไบเบิล
ฉบับใหม่ของรัฐบาลโรมันคาทอลิกแห่ง
นครวาติกัน พวกมันไม่แยแสหากพระคัมภีร์
ไบเบิลฉบับใหม่ถูกเผยแพร่ในโรงเรียน 
เพราะว่าพวกมันคือหน่ึงในเหตุผลหลักท่ี
โลกนี้ถูกล่อลวงต้มตุ๋น (วิวรณ์ 12:9)

จงอ่านเฉพาะพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับ คิง 
เจมส์ (King James Version) เดิม ไม่ใช่
ฉบับ คิง เจมส์ ใหม่ โปรดตระหนักไว้ว่า
ท่านคือผู้ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ คือกษัตริย์ 
บุตร หรือธิดาของพระเจ้า เป็นสาธุคุณ และ
ปราศจากบาป11 หากท่านได้ท�าบาปไว้ใน
อดีตด้วยการเพิกเฉย พระเจ้าก็จะทรงอภัย
ให้ท่าน หากท่านจะเชื่อในพระเจ้า แทนที่
จะเป็นรัฐบาลชั่วร้ายเลวทรามนอกศาสนา 
ผู้ซึ่งได้รับเอาอ�านาจ (อ�านาจในการโกหก, 

ลักขโมย, ข่มเหงรังแก) มาจากมาร12 จง
อย่าฝังความคิดของท่านไว้กับสิ่งท่ีอยู่เบ้ือง
ล่าง แต่จงฝังความคิดของท่านไว้กับสิ่งที่
อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลก 
(โคโลสี 3:2)

มารน้ันมันรู ้ เช ่นเดียวกันกับพระเจ ้า 
ว ่าโลกน้ันรักความมืดมนมากกว่าความ
สว่าง แสงสว่างแห่งพระเจ้า ซึ่งก็คือพระ
วาจาของพระเจ้า และนั่นก็คือพระเยซู ใน 
ยอห์น 3:19 ได้บอกแก่เราถึงสาเหตุที่โลก
น้ันเกลียดชังคริสต์ศาสนิกชนท่ีแท้จริง 
และพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับ KJV ที่แท้จริง
และดั้งเดิม “หลักของการพิพากษา [ของ
โลก] มีอย่างนี้ คือความสว่าง [พระวาจา
ของพระเจ ้าในเน้ือหนังของเหล ่ามวล
มนุษย์ นั่นก็คือพระเยซู] ได้เข้ามาในโลก
แล้ว แต่มนุษย์ [ที่อยู่บนโลก] ได้รักความ
มืดมากกว่ารักความสว่าง [ด้วยเหตุใด?] 
เพราะกิจการของเขาชั่ว [และยังคงเป็นอยู่
เช่นนั้น] เพราะทุกคนที่ประพฤติชั่ว [เช่น
รัฐบาลที่ต่อต้านพระคริสต์ในปัจจุบันนี้] ก็
เกลียดความสว่าง [พระวาจาของพระเจ้า
ที่แท้จริง] และไม่มาถึงความสว่าง ด้วยกลัว
ว่าการกระท�าของตนจะถูกต�าหนิ แต่ผู้ที่
ประพฤติตามความจริงก็มาสู ่ความสว่าง 
[พระวาจาของพระเจ้าที่แท้จริง] เพื่อจะ
ให้การกระท�าของตนปรากฏว่า ได้กระท�า
การนั้น  [น�ามา] โดยพึ่งพระเจ้า” (ยอห์น 
3:19-21)

ดังน้ันหน้าท่ีปฏิบัติของบุคคลผู้ท�าตามพ
ระประสงค์ของพระเจ้าก็คือการศึกษาพระ
วาจาของพระเจ้า และสวดภาวนาทั้งกลาง
วันและกลางคืนอย่างต่อเน่ืองไม่ขาดสาย13 
“จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างและจงขอโดย
พระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วย
ความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อวิสุทธิ
ชนทุกคน และอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วย 
เพ่ือจะทรงประทานให้ข้าพเจ้ามีค�าพูดและ
เกิดใจกล้าประกาศถึงข้อลึกลับแห่งข่าว
ประเสริฐได้” (เอเฟซัส 6:18-19)

“แต่สิ่งท้ังปวงใกล้จะถึงวาระท่ีสุดแล้ว 
เหตุฉะน้ันท่านท้ังหลายจงส�าแดงกิริยา
เสงี่ยมเจียมตัว และจงเฝ้าระวังในการ
อธิษฐาน ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด [ยิ่งกว่าทุก
อย่าง] ก็จงรักซึ่งกันและกันให้มาก [รัก ซึ่ง
หมายถึงการรักษาพระบัญญัติทุกประการ
ไว้ให้ผู้อื่น และทุก ๆ  คนเห็น14] ด้วยว่าความ
รัก [ความรักของพระผู้เป็นเจ้า] ก็ปกปิด
ความผิดไว้มากหลาย” (1 เปโตร 4:7-8)

“และการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วย
ให้ผู้ป่วยรอดชวีติ และองค์พระผู้เป็นเจ้า
จะทรงโปรดให้เขาหายจากโรค ถ้าเขาได้
กระท�าบาป [โดยการเพิกเฉย] กจ็ะทรงโปรด
อภยัให้แก่เขา ท่านท้ังหลายจงสารภาพ

(ต่อหน้า 4)

จงมาสู่พระคริสต์

3 ยก. 1:13-15  4 2 ทธ. 4:3-4  5 รม. 13:1-6  6 ยน. 1:12, รม. 6:1-7, 7:5-6, 8:14, 2 คร. 5:17, 1 ยน. 3:7-9  7 ยน. 1:12, รม. 3:23, 8:13-17, กท. 4:4-7, อฟ. 4:22-24, 1 ยน. 
3:1-2  8 กท. 5:9  9 1 พกษ. 8:61, 1 พศด. 28:9, โยบ. 1:8, สดด. 101:6, ยน. 17:23, 2 คร. 13:11, คส. 1:28, 2 ทธ. 3:13-17, ยก. 1:4, 1 ปต. 5:10  10 อสย. 14:9-17  11 2 คร. 
5:16-21, 6:16-18, วว. 1:5-6  12 ยน. 10:10, วว. 13:4  13 ยชว. 1:8, สดด. 1:1-3, ลก. 18:1, 21:36, 1 ธส. 5:17, 2 ทธ. 2:15, 3:15-17  14 ยน. 15:10, 1 ยน. 2:4, 5:2-3, 2 ยน. 6

(ต่อจากหน้า 1)
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จดหมายถึงศิษยาภิบาล

เรียน ท่านสาธุคุณโทน่ี อาละโมท่ีรัก
ขอความเมตตาและสนัตจิงมแีด่ท่านในพระนามของพระเจ้า

และพระผู้ช่วยให้รอดผู้สง่างามและทรงพระเมตตา พระเยซคูรสิต์
เมือ่ไม่นานน้ี พวกเราได้รบักล่องพัสดบุรรจเุอกสารงาน

เขียนเรือ่ง “กระดกูแห้ง” และ “แผ่นดนิไหว” ของท่าน พวก
เราได้รับความพอใจจากเอกสารเหล่าน้ันอย่างมาก ขอแสดง
ความขอบคุณอย่างสงูส�าหรบัความอนุเคราะห์อันย่ิงใหญ่ของ
ท่านในการเอาชนะดวงวญิญาณท่ีหลงทางท้ังหลายในอินเดยี

ในนามของคณะสาธคุุณท้ังหมด 15 คน พวกเราได้ท�าการ
เผยแพร่ผลงานเขียนอันเป่ียมด้วยอานุภาพของท่านไปยังเหล่า
ผู้คนในท้องตลาด เราได้เอาชนะดวงวญิญาณถงึห้าสบิดวง
โดยการเผยแพร่งานเขียนของท่าน สดดุแีด่พระเจ้า! ฮาเลลูยา!

เราขอความอนุเคราะห์ให้ท่านส่งผลงานเขียนของ
ท่านมาอีกอย่างต่อเน่ือง

ขอพระเจ้าทรงอวยพรและรักษาท่านไว้อยู่ในความ
ดูแลของพระองค์ เพ่ือท่ีจะใช้เป็นเครื่องมืออันทรงอานุภาพ
ส�าหรับพระสง่าราศีของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพลานุภาพ ได้
โปรดช่วยพวกเราสวดภาวนาส�าหรับกิจการของพระเจ้าท่ี
พวกเราก�าลังท�าอยู่ในอินเดียด้วยเถิด
ผู้รับใช้พระเจ้า
สาธุคุณ เอส.วี. ราโอ          อัยนาปุรัม ประเทศอินเดีย

สาธุคุณ ดานา คูมาร์ และท่ีงานเผยแพร่ ธันาคู อานธร
ประเทศ ประเทศอินเดีย

อินเดีย

(แปลจากภาษาสเปน)
เรียน ท่านสาธุคุณโทนี่

ขอส่งค�าทักทายถึงท่านและครอบครัว
ของท่าน

กระผมมคีวามต้องการท่ีจะขอบพระคุณท่าน
เป็นอย่างสงู ส�าหรบัค�าพยานของท่าน และส�าหรบั
ความเมตตาท่ีท่านมต่ีอผู้คน ท่านคือสาธุคุณท่ีแท้
จรงิเพราะว่าพระเจ้าทรงเลือกท่าน พวกเราเชือ่
และได้เห็นว่าท่านได้เทศนาพระวาจาของพระเจ้า
เต็ม 100 เปอร์เซน็ต์ และถกูต้องอย่างแท้จริง ท่าน
คือผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ทรงพลานุภาพ

พวกเรามีความยินดี ด้วยเพราะว่าพวก
เราได้รับการช่วยให้รอดโดยท่าน เราขอ
ขอบพระคุณท่านและพระเจ้า ขอพระเจ้าทรง
รักษาท่านในแต่ละวันและในทุก ๆ วัน
ด้วยความเคารพ
มาริโอ การ์เซีย
ชีอาปาส ประเทศเม็กซิโก
ปล. อิซาเบลภรรยาของกระผมฝากค�าทักทาย
มาด้วย

สวัสดี ท่านสาธุคุณอาละโม!
ดิฉันเขียนมาถึงท่านอีกครั้ง เพราะว่าดิฉันต้องการให้ท่านได้ทราบว่าท่านนั้น

คือพรอันแสนประเสริฐเพียงใดต่อดิฉัน ดิฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ยินข่าวสาร
ของท่านทางคลื่นวิทยุ ท่าน (พระเจ้าโดยผ่านท่าน) ได้หล่อเลี้ยงจิตใจของดิฉัน!!

ดิฉันได้ยินท่านกล่าวถึงวาติกัน ท่านสาธุคุณ ท่านพูดถูกเสียย่ิงกว่าถูกเกี่ยว
กับกรุงโรม นครวาติกัน และพวกเยซูอิต ดิฉันดีใจท่ีดิฉันน้ันไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
ลัทธิน่ันแล้ว!! ดิฉันจะสวดภาวนาแด่ท่านและคริสตจักรของท่านอยู่เสมอ ขอ
พระเจ้าทรงประทานพระพรอย่างมั่งค่ังแด่ท่าน!
ด้วยรักในพระคริสต์
เคลล่ี โคทา      ลอนดอนเดอรี่ นิว แฮมเชียร์

เรียน ท่านผู้เผยแพร่ของพระเจ้า
ขอเรยีนท่านตามตรงว่า พรซึง่การเจมิ

อยู่บนเอกสารทางจติวญิญาณเหล่าน้ีช่าง
ย่ิงใหญ่และวเิศษย่ิงนัก มนัได้น�าสายลม
แห่งการเปล่ียนแปลงมาสูช่วีติของพวกเรา 
พวกเราก�าลังเร่ิมเห็นฝีมอือันประเสรฐิของ
พระผู้เป็นเจ้าในตัวของเรา นับต้ังแต่วนัท่ี
เราได้รับเอาอาหารแห่งจติวญิญาณน้ีจาก
ท่าน แม้แต่หน่ึงในพ่ีน้องในพระคริสต์ของ
เราผู้ซึง่ก�าลังมคีดฟ้ีองร้องอยู่ในศาลกไ็ด้
รบัอิสระ ขอความสดดุจีงมแีด่พระเจ้า!

ด้วยความนับถือและเคารพอย่าง
ซื่อตรง กระผมเขียนมาเพื่อร้องขอให้
ท่านโปรดส่งเอกสารจ�านวนหนึ่งหากจะ
เป็นไปได้ ขอพระเจ้าทรงประทานก�าลัง
แด่ท่านให้ได้พิจารณาถึงค�าร้องขอของ
กระผมด้วยเถิด

ข้าแต่พระองค์ พระผู้เป็นเจ้าของพวก
เราจะทรงประทานทุกสิง่ให้ท่านสานต่อ
กจิการอันยอดเย่ียมของพระองค์บนแผ่น
ดนิโลก กระผมจะเล่าเรือ่งของกระผมแด่
ท่านในจดหมายฉบับต่อไป กระผมหวัง
ว่าท่าน ครอบครวัของท่าน และสมาชกิ
ทุกท่านในครสิตจกัรโทน่ี อาละโมจงมี
ความสขุ สขุภาพแข็งแรง และมีความ
มัง่ค่ังรุง่เรอืง ขอพระพรอันสมบูรณ์ของ
พระเจ้าจงอยู่กบัท่านด้วยเถดิท่านสาธุ
คุณโทน่ี อาละโมท่ีรกัของกระผม และค
รสิตจกัรของท่านด้วย กระผมจะต้ังตารอ
ท่ีจะได้รับการตอบรับจากท่าน
บุตรในพระคริสต์ของท่าน
ผู้พิพากษา วิลเลียมส์
กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ไทยเม็กซิโก

นิว แฮมเชียร์
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15 สดด. 51:5, รม. 3:10-12, 23   16 มธ. 26:63-64, 27:54, ลก. 1:30-33, ยน. 9:35-37, รม. 1:3-4   17 กจ. 4:12, 20:28, รม. 3:25, 1 ยน. 1:7, วว. 5:9   18  สดด. 16:9-10, 
มธ. 28:5-7, มก. 16:9, 12, 14, ยน. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, กจ. 2:24, 3:15, รม. 8:11, 1 คร. 15:3-7   19 ลก. 22:69, กจ. 2:25-36, ฮบ. 10:12-13   20 1 คร. 3:16, วว. 
3:20   21 อฟ. 2:13-22, ฮบ. 9:22, 13:12, 20-21, 1 ยน. 1:7, วว. 1:5, 7:14   22 มธ. 26:28, กจ. 2:21, 4:12, อฟ. 1:7, คล. 1:14   23 มธ. 21:22, ยน. 6:35, 37-40, รม. 10:13   
24 ฮบ. 11:6   25 ยน. 5:14, 8:11, รม. 6:4, 1 คร. 15:10, วว. 7:14, 22:14   26 มธ. 28:18-20, ยน. 3:5, กจ. 2:38, 19:3-5   27 ฉลย. 4:29, 13:4, 26:16, ยชว. 1:8, 22:5, 2 
ทธ. 2:15, 3:14-17, ยก. 1:22-25, วว. 3:18

ความผิดต่อกนัและกนั และจงอธษิฐานเพ่ือ
กนัและกนั เพ่ือท่านท้ังหลายจะได้หายจาก
โรค ค�าอธษิฐานด้วยใจท่ีร้อนรนอย่างเอา
จริงเอาจังของผู้ชอบธรรมน้ันมีพลังมาก
ท�าให้เกดิผล ท่านเอลียาห์กเ็ป็นมนุษย์ท่ี
มีสภาพอารมณ์เช่นเดียวกับเราท้ังหลาย 
และท่านได้อธิษฐานอย่างจริงจังเพ่ือไม่ให้
ฝนตก และฝนกไ็ม่ตกบนแผ่นดนิเป็นเวลา
ถงึสามปีกบัหกเดอืน และท่านได้อธษิฐาน
อีกครัง้หน่ึง และฟ้าสวรรค์ได้ประทานฝน
ให้ และแผ่นดนิจงึได้มพืีชผลต่าง ๆ พ่ีน้อง
ท้ังหลาย ถ้าคนใดในพวกท่านหลงผิดไป
จากความจริง [โดยการเพิกเฉย]  และผู้ใด
ชกัจงู เขาให้เขากลับใจเสยีใหม่ได้ จงให้
ผู้น้ันรู้เถดิว่า ผู้ท่ีช่วยคนบาปคนน้ันให้พ้น
จากทางผิดของเขา กไ็ด้ช่วยชวีติหน่ึงให้
รอดพ้นจากความตาย และได้ปกปิดการบาป 
[โดยความโง่เขลา] ไว้เป็นอันมาก” (ยาก
อบ 5:15-20) หากท่านต้องการท่ีจะได้รบั
การอภยัจากบาปของท่านแล้ว เพียงแค่ท่าน
สารภาพมันออกมาและกลับใจจากบาปน้ัน
เสยี แล้วพระเจ้าผู้ทรงมอียู่กจ็ะอภยัให้ท่าน
และรักษาท่าน ผมขอภาวนาให้ท่านได้ท�า
มนัเสยีก่อนท่ีจะสายเกนิไป ขอจงมาสูพ่ระ
ครสิต์ต้ังแต่บัดน้ีโดยกล่าวค�าภาวนาน้ีเถดิ

องค์พระผููเป็นเจูา ขอทรงเมตตา
วิญญาณขูาพระองค์ที่เป็นคนบาป15 ขูา
พระองค์เชื่อว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็น
พระบุตรของพระเจูาผููทรงด�าด�ารงอยู่16 

ขูาพระองค์เชื่อว่าพระองค์สิน้พระชนม์
บนไมูกางเขนและหลั่ งพระโลหิตอัน
ประเสริฐเพื่ออภัยความบาปทัง้สิน้ที่ผ่าน
มาของขูาขูาพระองค์17 ขูาพระองค์เชื่อ
ว่าพระเจูาทรงยกพระเยซูขึน้จากความ
ตายโดยฤทธิ์อ�านาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์18 และพระองค์ทรงน่ังอยู่เบือ้ง
ขวาพระหัตถ์ของพระเจูา เพื่อรับฟังค�า
สารภาพบาปและค�าอธิษฐานของขูา
พระองค์นี1้9 ขูาพระองค์ขอเปิดใจเชิญ
พระองค์เสด็จเขูามา20 ขอทรงช�าระความ
บาปอันโสโครกของขูาพระองค์ดูวยพระ
โลหิตอันประเสริฐที่ทรงหลั่งออกเพื่อขูา
พระองค์ที่ไมูกางเขน21 พระองค์จะทรง
ไม่ผลักไสขูาพระองค์ออกไป พระเยซู
จะทรงอภัยความบาปและช่วยกอบกูู
จิตวิญญาณของขูาพระองค์ ขูาพระองค์
ทราบเช่นนี้เพราะพระค�าของพระองค์
กล่าวไวูเช่นนัน้22 พระค�าของพระองค์
กล่าวว่า พระองค์จะไม่ผลักไสผููใดออก
ไป ซึ่งน่ันหมายถึงขูาพระองค์ดูวย23 
ขูาพระองค์จึงมั่นใจว่าพระองค์ทรงฟัง
เสียงของขูาพระองค์และจะทรงตอบค�า
อธิษฐานของขูาพระองค์ และขูาพระองค์
มั่นใจว่าขูาพระองค์จะไดูรับความรอด24 
ขอขอบพระคุณพระองค์พระเยซูเจูาที่
ทรงกอบกููจิตวิญญาณของขูาพระองค์ 
ขูาพระองค์จะแสดงความขอบคุณดูวย
การปฏิบัติตามค�าที่พระองค์ทรงสั่ ง 
และจะไม่ท�าบาปอีกต่อไป25

เมื่อได้รับความรอดแล้วพระเยซูทรงตรัส
ให้เรารับบัพติศมาโดยการจุ่มตัวมิดลงในน�้า
ในพระนามของพระบิดา พระบุตรและพระ

วิญญาณบริสุทธิ์26 ขอให้เราหมั่นศึกษาพระ
คัมภีร์ฉบับ KJV และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง27 

พระเยซูทรงต้องการให้คุณบอกเล่าเรื่อง
ราวแห่งความรอดนี้แก่ผู้คน คุณสามารถ
เป็นหนึ่งในผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐจาก สาธุ
คุณโทนี่ อาลาโม เราจะส่งเอกสารเหล่านี้ให้
แก่คุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ติดต่อหรือ
ส่งอีเมลถึงเราเพ่ือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
แบ่งปันข้อความนี้ให้กับคนอื่นๆ

หากต้องการให้โลกน้ีได้รับความรอด 
พระเยซูตรัสไว้ว่าอย่าปล้นสิบลดและเครื่อง
ถวายของ

พระเจ้า พระองค์ตรัสว่า “คนจะปล้น
พระเจ้าหรือ” แต่เจ้าทั้งหลายได้ปล้นเรา  
แต่เจ้ากล่าวว่า ‘เราทั้งหลายปล้นพระเจ้า
อย่างไร’ ก็ปล้นในเรื่องสิบชักหนึ่งและ
เครื่องบูชานั่นซี เจ้าทั้งหลายต้อง

ถกูสาปแช่งด้วยค�าสาปแช่ง เพราะเจ้าท้ัง
หลายท้ังชาต ิ(และโลกใบน้ี) ปล้นเรา จงน�าสบิ
ชกั (สบิลดคือ 10% ของรายได้เบ้ืองต้นของ
คุณ) หน่ึงเตม็ขนาดมาไว้ในคลัง เพ่ือว่าจะมี
อาหาร (อาหารฝ่ายวญิญาณ) ในนิเวศของ
เรา (ความรอดส�าหรบัผู้คน) และจงลองดเูรา
ในเรือ่งน้ีว่า เราจะเปิดบรรดาช่องฟ้าสวรรค์
ให้เจ้า และเทพรอย่างล้นไหล[จนห้องคลังไม่
สามารถจะเกบ็กกัไว้ได้]มาให้เจ้าหรือไม่ เรา
จะขนาบตัวท่ีท�าลายให้แก่เจ้า เพ่ือว่ามนัจะไม่
ท�าลายผลแห่งพ้ืนดนิของเจ้า และผลองุน่ใน
ไร่นาของเจ้าจะไม่ร่วง พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ตรัสดงัน้ีแหละ พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า 
แล้วประชาชาติท้ังสิน้จะเรยีกเจ้าว่า ผู้ท่ีได้รับ
พระพร ด้วยว่าเจ้าจะเป็นแผ่นดนิท่ีน่าพึงใจ” 
(มาลาคี 3:8-12) 

จงมาสู่พระคริสต์
(ต่อจากหน้า 2)
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