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โดย โทน่ี อาลาโม

ศาสนาจอมปลอม
จ�าเป็นต้องขโมยถ้อยความจริง
ไปจากพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นแน่

ศาสนาจอมปลอมทุกศาสนาน�าความ
จริงหลายประการจากพระวจนะของ
พระเจ้าไปใช้ เพื่อท�าให้ศาสนาปลอมของ
พวกเขาดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น หนึ่งใน
ความจริงจากพระวจนะของพระเจ้า ซึ่ง
ชาวมุสลิม และผู้สถาปนาศาสนานี้ ซึ่งก็
คือมูฮัมหมัดศาสดาจอมปลอมชื่นชอบกัน
มากที่สุด ก็คือ การผู้ชายสามารถมีภรรยา
ได้หลายคน และการสมรสนั้นถูกชอบ
ด้วยกฎหมายเมื่อเข้าสู ่วัยเริ่มเจริญพันธุ์ 
ซึ่งคือช่วงระหว่างวัย 9 ปี ถึง 14 ปี ในผู้
หญิง และราว ๆ 14 ปี ในผู้ชาย และอีกทั้ง 
ชายท่ีมีอายุมากกว่าอย่างเช่นอับบราฮัม 
สามารถสมรส กับหญิงวัยรุ่นได้ แม้มีอายุ
มากกว่า 100 ปี และเขาก็มีบุตรด้วยกัน
หลายคน (ปฐมกาล 16:1-6, 25:1-2, 6, 
1 พงศาวดาร 1:32) อุรีอาห์ผู้ซึ่งเป็นสามี
ของบัทเชบา ได้สมรสกับหล่อนเมื่อหล่อน
ยังเป็นเด็กหญิง และเลี้ยงดูหล่อนเป็นบุตร
สาว (2 ซามูเอล 12:1-9)

มันดูเหมือนกับว่าศาสนาจอมปลอมท้ัง
หลายชืน่ชอบข้อความจากพระคัมภร์ีประเภท
น้ี เป็นต้นว่า ศาสนาอิสลาม พุทธ ฮนิด ูฯลฯ

เชค อับดลุลา ผู้สบืเชือ้สายนักวชิาการ
ศาสนาอิสลาม คือผู้ซึง่ชาวมสุลิมเชือ่ว่า
เป็นผู้เริม่ต้นการเคล่ือนไหวเพ่ือ “การ
ช�าระ” ศาสนาอิสลามท่ีไม่บรสิทุธิ ์ โดย
การน�าชาวมุสลิมกลับสู ่ความเชื่อท่ีเป็น

หลักธรรมท่ีแท้จริงของศาสนาอิสลาม ซึง่
กคื็อศาสนาจอมปลอมอีกศาสนาหน่ึง นัก
วชิาการศาสนาชาวมสุลมินบัถอืปูข่องชาย
ผู้น้ี “ว่าเป็นนักวชิาการศาสนาผู้เคร่งครัด
ท่ีได้เรยีกผู้คนกลับคืนมา” ในสิง่ท่ีพวกเขา
กล่าวคือการนับถอืพระเจ้า (อัลเลาะห์) แต่
แท้จรงิแล้วคือการบิดเบือนด ี ๆ น่ีเอง เว้น
แต่ส่วนข้อความจากพระคัมภีร์ท่ีพวกเขา
ได้ขโมยไปจากพระวจนะของพระเจ้า

ในหนังสือของศาสนาอิสลามท่ีชื่อ
ว่า ชีวประวัติของศาสดา [จอมปลอม] มู
ฮัมหมัด ในหน้าที่ 353 ย่อหน้าที่ 3 โดย
เชค อับดุลลา เราอ่านได้ความว่าศาสดา
จอมปลอมมูฮัมหมัดได้สมรสกับเด็กหญิง
อายุ 6 ปี และเขาได้ร่วมสังวาสจากการ
สมรสเมื่อภรรยาของเขานั้นมีอายุได้ 9 
ปี ซึ่งเป็นเวลาที่เธอได้เริ่มเข้าสู่วัยเจริญ
พันธุ์ (พจนานุกรมฉบับเว็บสเตอร์ได้ระบุ
ว่า วัยเด็กสิ้นสุดลงเมื่อย่างเข้าสู่วัยเริ่ม
เจริญพันธุ์ โปรดดูที่ค�าว่า “childhood” ใน
พจนานุกรมเว็บสเตอร์) หรือในอีกนัยหนึ่ง
คือ เมื่อวัยเริ่มเจริญพันธุ์พวกเขาจะกลาย
เป็นผู้ใหญ่ สามารถมีบุตรได้

ทุกวันน้ีโลกมีประชากรมุสลิมหน่ึงพัน
ล้านคน พวกเขาท้ังหมดเชือ่ว่าการสมรสใน
วยัเร่ิมเจริญพันธุน้ั์นสามารถท�าได้ เพราะ
มกีล่าวไว้ในพระวจนะของพระเจ้า ในพระ
คัมภร์ีไบเบิล (1 ทิโมธ ี5:14-15)1 ซึง่นีก่ถ็กู

ขโมยมาจากพระคัมภีร์ไบเบิลโดยศาสดา
จอมปลอมมฮูมัหมดั และบรรจไุว้ในคัมภร์ี
อัลกรุอาน ซึง่คัมภร์ีท้ังสองต่างกไ็ด้บัญญติั
ไว้ว ่าบุรุษสามารถมีภรรยาและบุตรได้
หลายคน ตราบเท่าท่ีเขาสามารถเล้ียงดไูด้
โดยไม่ต้องพ่ึงพารฐั (1 ทิโมธ ี5:8)

พระฮนิดน้ัูนกแ็ย่มาก ๆ  พวกเขามเีพศ
สัมพันธ์กับเด็กหญิงก่อนวัยเจริญพันธุ์เสีย
อีก บางรายกเ็มือ่อายุได้เพียงสีห่รือห้าขวบ
เท่าน้ันเอง แล้วเมือ่เดก็หญงิเหล่าน้ันมอีายุ
ได้เก้าหรอืสบิขวบ พวกเขากน็�าเอาเดก็เหล่า
น้ันไปท้ิงให้เป็นหญิงโสเภณีตามท้องถนน2 
สิง่น้ีไม่ได้มาจากพระวจนะของพระเจ้า

ความจริงจากพระคัมภีร์ไบเบิลในเรื่อง
การสมรสในวัยเริ่มเจริญพันธุ์ และการมี
ภรรยาสองคนหรือมากกว่า ได้ถูกรับไป
ปฏิบัติโดยชาวมุสลิมกว่าหน่ึงพันล้านคน 
มีเพียงสถานท่ีแห่งเดียวในโลกเท่าน้ันท่ี
ไม่เชื่อในพระคัมภีร์ไบเบิล อย่างที่ได้ถูก
บันทึกไว้ นั่นคือประเทศสหรัฐอเมริกา ที่
ซึ่งผู้คนอ้างว่ารู้จักพระคัมภีร์ไบเบิล แต่
พวกเขากลับต่อต้านพระวจนะของพระเจ้า 
ซึ่งก็คือพระคัมภีร์ไบเบิล

รัฐธรรมนูญของสหรัฐ กฎหมายแห่ง
ประเทศเรากล่าวว่า เราได้รับสิทธิใน
การอ่านพระคัมภีร์ไบเบิลและปฏิบัติตาม
สิ่งที่บัญญัติ ตามแต่วิถีทางที่พระคัมภีร์

(ต่อหน้า 2)

1 1 คร. 7:2, 9, 28, 36, 1 ทธ. 4:1-3, ฮบ. 13:4, หนังสือยาชาร์ดอก (The Book of Jasher) 24:40-45   2 Katherine Mayo, Mother India, (Harcourt, Brace and 
Company), pp. 46-48
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นั้นจะบัญชาต่อหัวใจของพวกเรา นี่คือ
กฎหมาย กฎหมายแห่งประเทศของเรา! 
รัฐธรรมนูญของสหรัฐ กล่าวไว้ในหัวข้อ
ที่ 1 ว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่ท�าการ
ออกกฎหมายท่ีเป็นการขัดขวางหรือห้าม
ประชาชนจากการสมรส พวกเราควรจะ
เชื่อฟังพระคัมภีร์ไบเบิลในเรื่องนี้ เพื่อรับ
ใช้พระเจ้าตามวิถีท่ีพระวจนะของพระเจ้า
ได้ทรงบัญชาต่อหัวใจของพวกเรา พระ
คัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่า ในวันสิ้นโลก รัฐบาล
โลกจะท�าสิ่งที่ดีให้เป็นสิ่งที่ชั่วร้าย และ
ท�าสิ่งที่ชั่วร้ายให้กลายเป็นสิ่งที่ดี (อสย. 
5:20) นี่คืออีกสัญญาณหนึ่งที่แสดงว่า
พวกเราก�าลังอาศัยอยู่ในช่วงเวลาแห่ง
วันสิ้นโลกที่ก�าลังมาถึง รัฐธรรมนูญสหรัฐ
กรีดร้องว่ากฎหมายทุกวันน้ีเป็นสิ่งจอม
ปลอม ไม่ใช่กฎหมายที่แท้จริงสักนิดเดียว 
และยังขัดแย้งกันกับกฎของพระเจ้า

ชาวมุสลิมและศาสดาจอมปลอมมูฮัม
หมัดนั้นเป็นผู้โกหก เพราะพวกเขากล่าว
ว่าพระเยซูน้ันทรงเป็นเพียงแค่ผู้เผยแพร่
เท่านั้น พระเยซูทรงห่างไกลจากการเป็น

เพียงแค่ผู้เผยแพร่ยิ่งนัก พระวจนะของ
พระเจ้ากล่าวไว้ว่า พระองค์คือพระเจ้า 
ซึ่งคือผู้สร้างสวรรค์และโลกและจักรวาล
ทั้งหมด (มัทธิว 26:63-64, โคโลสี 1:13-
19, วิวรณ์ 4:11, 10:6) พระเยซูทรง

กล่าวว่า “เราเป็นอัลฟาและโอเมกา เป็น
ปฐมและเป็นอวสาน ผู้ทรงเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ ผู้
ได้ทรงเป็นอยู่ในกาลก่อน ผู้จะเสด็จมานั้น 
และผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด” (วิวรณ์ 1:8) 
“เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็น
ชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดา [เข้าสู่สวรรค์] 
ได้นอกจากมาทางเรา” (ยอห์น 14:6) “เรา
เป็นประตู ถ้าผู้ใดเข้าไปทางเรา ผู้นั้นจะ
รอด” (ยอห์น 10:9). พระเยซูคือพระผู้
ช่วยให้รอดแห่งโลกนี้ (ลูกา 2:11, กิจการ 
5:31, 1 ทิโมธี 4:10, 2 ทิโมธี 1:10, 1 
ยอห์น 4:14)

“อิมมานูเอล” ในภาษาฮีบรูหมายถึง 
“พระเจ้าสถิตอยู่กับเรา”  “ดูเถิด หญิง
พรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และจะคลอด
บุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของ
ท่านว่า อิมมานูเอล ซึ่งแปลว่า พระเจ้า
สถิตอยู่กับเรา” (มัทธิว 1:23) “ในเริ่มแรก
นั้นพระวาทะทรงเป็นอยู่แล้ว และพระวา
ทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรง
เป็นพระเจ้า” (ยอห์น 1:1) ใน ยอห์น 1:14 
กล่าวไว้ว่า “และพระวาทะได้รับสภาพของ
เนื้อหนัง และทรงอยู่ท่ามกลางเรา” พระ

(ต่อจากหน้า 1)

วจนะของพระเจ้าคือพระคริสต์ พระคริสต์
ไม่ใช่เพียงแค่ผู้เผยแพร่

ท่านอัครสาวกเปาโล ได้กล่าวว่า “ด้วย
ว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าว
ประเสริฐของพระคริสต์ เพราะว่าข่าว
ประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อ
ให้ความรอดแก่ทุกคนที่เชื่อ พวกยิวก่อน 
และพวกกรีกด้วย” (โรม 1:16) ผู้คนชาว
สหรัฐอเมริกาน้ันละอายต่อความจริงเหล่า
นี้ของพระคัมภีร์ไบเบิล พระวจนะของ
พระเจ้า ซึ่งก็คือพระคริสต์ พระเยซูตรัส
ว่า “เหตุฉะนั้น ถ้าผู้ใดมีความอายเพราะ
เราและถ้อยค�าของเราในชั่วอายุนี้ ซึ่ง
ประกอบด้วยการล่วงประเวณีและการผิด
บาป บุตรมนุษย์ก็จะมีความอายเพราะผู้
นั้น ในเวลาเมื่อพระองค์จะเสด็จมาด้วย
สง่าราศีแห่งพระบิดาของพระองค์ และ
ด้วยเหล่าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์” (มาระโก 
8:38) พระเยซูยังตรัสอีกว่า “เมื่อนั้นเรา
จะแจ้งแก่เขาว่า ‘เราไม่เคยรู้จักเจ้าเลย 
เจ้าผู้กระท�าความชั่วช้า จงไปเสียให้พ้น
จากเรา” (มัทธิว 7:23)

ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษท้ังหลาย 
เราไม่สามารถเลือกเอาแต่สิง่ท่ีเราชอบ และ
ปฏเิสธสิง่ท่ีเราไม่ชอบได้ “ผู้ท่ีเชือ่และรับ
บัพตศิมากจ็ะรอด แต่ผู้ท่ีไม่เชือ่จะต้องถกูลง
พระอาชญา” (มาระโก 16:16) ผมก�าลังอยู่

(ต่อหน้า 4)

เรียน สาธุคุณอาลาโม พี่น้องในพระ
คริสต์ที่เคารพ,

ส่งค�าทักทายด้วยไมตรีจิตถึงทุกท่านที่
เป็นส่วนหนึ่งในคริสตจักรอันยิ่งใหญ่ ภาย
ใต้พระบัญชาของพระบิดา เรียน สาธุคุณ
อาลาโม พี่น้องในพระคริสต์ที่เคารพ,

ส่งค�าทักทายด้วยไมตรีจติถงึทุกท่านท่ี
เป็นส่วนหน่ึงในครสิตจกัรอันย่ิงใหญ่ ภายใต้
พระบัญชาของพระบิดา พระสญัลักษณ์ของ
พระบุตร และตราประทับของพระวญิญาณ
บรสิทุธ์ิ กระผมมคีวามปล้ืมปีติต่อพระผู้เป็น
เจ้า และต่อครสิตจกัรอาลาโมเป็นอย่างย่ิง ท่ี
ได้จดัส่งพระคัมภร์ีไบเบิลหลายเล่มหนังสอื
เมสสยิาห์ ตลอดจนเอกสาร และจดหมาย
ข่าวโลก สิง่เหล่าน้ีล้วนเป็นพรแก่กลุ่มผู้สอน
ศาสนาของเรา หากเราช่วยกนั พวกเราจะ
สามารถท�างานแด่จอมกษตัรย์ิ และจอมราชา 
พระเยซชูาวนาซาเรธ็ได้

และต่อคริสตจกัรอาลาโมเป็นอย่างย่ิง ท่ี
ได้จดัส่งพระคัมภร์ีไบเบิลหลายเล่มหนังสอื
เมสสยิาห์ ตลอดจนเอกสาร และจดหมาย
ข่าวโลก สิง่เหล่าน้ีล้วนเป็นพรแก่กลุ่มผู้สอน
ศาสนาของเรา หากเราช่วยกนั พวกเราจะ

โคลัมเบีย
แปลจากภาษาสเปน

สามารถท�างานแด่จอมกษตัรย์ิ และจอมราชา 
พระเยซชูาวนาซาเรธ็ได้

กลุ่มของเราปรารถนาที่จะสานต่อการ
ท�างานกับคริสตจักรอาลาโม เพื่อถวายพระ
เกียรติยศและความรุ่งโรจน์แด่พระบิดาของ
เราในสรวงสวรรค์ ด้วยความเคารพอย่าง
สูง ขอท่านได้มอบหนังสือ เมสสิยาห์  อีก
หลายเล่มและเอกสารต่างๆที่พอเพียง เพื่อ
ให้เราได้เริ่มต้นและส�าเร็จในภารกิจที่
เราได้รับการเรียกหา เราขอขอบพระคุณ
พระเจ้าที่ทรงอนุญาตให้เราสื่อสารกับ
ท่าน เพื่อท�าให้เราสามารถน�าแผนการ
ช่วยให้รอดไปสู่ผู้คนทั้งหลาย ผู้ซึ่งยังไม่รู้
จักหนทางนั้น ความจริง และชีวิต (ยอห์น 
14:6) ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านอย่าง
มหาศาล
ด้วยไมตรีจิต,
เฮซุส เอ. เปเรซ
เมเดยิน-แอนทิโอเควีย โคลอมเบีย

ขอขอบคุณพระเจ้าและท่านด้วย ฉันได้
รบังานเขียนอย่างต่อเน่ือง ซึง่เราได้เผยแพร่

ภายในเมอืงท่ีมปีระชากรราวสองล้านคน
แห่งน้ี เมอืงน้ีก�าลังขาดแคลนพระวจนะของ
พระเจ้าอย่างมาก

ฉันได้เข้าร่วมกับท่านเป็นระยะเวลาสัก
พักหนึ่งแล้ว และจะอยู่ต่อไปจนกว่าพระเจ้า
จะทรงบอกว่า “พอแล้ว” และแน่นอนว่าท่าน
ก็จะท�าเช่นเดียวกัน ฉันได้รับงานเขียน ซึ่ง
ดีอย่างมากต่อเพื่อนนมนุษย์ของเรา ตลอด
ระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา

ขอพระเจ้าทรงอวยพรแด่สาธุคุณอาลา
โม และคริสตจักรอันยิ่งใหญ่ของท่านสาธุ
คุณ ซึ่งเจิมไว้ด้วยการมีอยู่ของพระเจ้า ไม่มี
ใครอีกแล้วที่จะสามารถเขียนงานเขียนได้
อย่างที่ท่านสาธุคุณเขียน หากนั่นไม่ใช่
ด้วยการประทับอยู่ของพระเจ้ากับท่านสาธุ
คุณ ผู้คนจ�านวนมากก�าลังไปถึงหนทาง
แห่งความรอดโดยผ่านทางท่านสาธุคุณ

ฉันขอขอบคุณพระเจ้าที่ได้ทรงท�าให้
ได้รู้จักกับท่าน ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกล
กัน ฉันก็ได้ภาวนาให้แก่คริสตจักรที่ฉันเข้า
ร่วม
ขอพระเจ้าทรงอวยพร!
เอ.เอ็ม.                เมเดยิน โคลอมเบีย

ศาสนาจอมปลอม 
จ�าเป็นตอ้งขโมยถอ้ยความจรงิ 
ไปจากพระคมัภีร์ไบเบิลเป็นแน่
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จดหมายถึงศิษยาภิบาล

เรียนท่านสาธุคุณ,
กระผมขอขอบพระคุณส�าหรับการส่ง

จดหมายข่าวเตลูก ฉบับท่ี 05900 และ 
06000 ของสาธุคุณโทน่ี อาลาโม มายัง
กระผม ผู้คนจ�านวนมากก�าลังเข้ามาหา
พระเจ้า และบางคนก็ได้ขอจดหมายข่าว
เพิ่มเติมอีก และคนอื่น ๆ ก็ยังต้องการ
ที่จะเดินทางไปเผยแพร่จดหมายเหล่านี ้
เพราะจดหมายเหล่านีก้�าลังโน้มน�าชีวิต
ทางจิตวิญญาณของพวกเขาอยู่ ได้โปรด
ส่งเทปของท่านให้แก่กระผมด้วย และจะ
เป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งหากท่านสามารถ
ส่งมาจ�านวนหน่ึงพันฉบับหรือมากกว่านั้น ทุก 
ๆ เดือน ท่านรู้จักคริสตจักรของผมผ่านทาง
จดหมายท่ีผ่านมาแล้ว

กระผมจะเผยแพร่งานเขียนของท่านอย่าง
ซ่ือสัตย์ พวกเราภาวนาให้คริสตจักรของท่าน 
ขอท่านได้โปรดภาวนาให้กระผมและคริสตจักร
ของกระผมต่อไปด้วยเถิด
ด้วยความขอบพระคุณอย่างสูง,
ด้วยรักในพระคริสต์,
สาธุคุณ คอมมู บาบู ราโอ
อานธรประเทศ  
อินเดีย

สาธุคุณ คอมมู บาบู ราโอ ในเมืองอานธรประเทศ ประเทศ
อินเดีย ก�าลังเผยแพร่ หนังสือ “เมสสิยาห์” และจดหมายข่าว

อินเดีย

เรียนท่านสาธุคุณโทน่ี,
ผมเพียงต้องการจะขอบคุณท่านส�าหรับ

คริสตจักรของท่าน ผมชื่อทิโมธี ผมได้เข้า
เรียนรู้เกี่ยวกับคริสตจักรอาลาโมครั้งแรกเมื่อ
เดือนมิถุนายน ปี ค.ศ.2009 ผมได้รับสิทธิ
พิเศษอันเป็นเกียรติในการเข้าร่วมท่ีน่ีใน
เรือนจ�ามิลเลอร์เคาท์ตี รัฐอาร์คันซอ กับสมา
ชิกของคริสตจักรอีกคนหน่ึง น่ันคือดอน ธ
อร์น ในเรือนจ�าน้ีผมได้รับความรอดพ้นแล้ว 
ภายหลังจากการพบกับดอน ธอร์น และภาย
หลังจากการอ่านจดหมายข่าวโลกจากคริสต
จักรอาลาโม – ขอสรรเสริญต่อพระเจ้า!

น่ีคือการขอบพระคุณท่าน ท่ีเป็นสาธุคุณ
ท่ียอดเย่ียม ขอบพระคุณสาธุคุณโทน่ีส�าหรับ
แรงบันดาลใจท่ีท่านและทุก ๆ ท่านในคริสต
จักรได้มอบให้แก่ผม! ขอพระเจ้าทรงอวยพร
ท่านอยู่เสมอ
มิตรและพ่ีน้องในพระคริสต์ของท่าน,
ทิโมธี นิกซ์
เท็กซาร์คานา อาร์คันซอ

อาร์คันซอ
เรียนท่านสาธุคุณอาลาโม,

กระผมมคีวามปล้ืมปีติเป็นอย่างย่ิงต่อพระผู้เป็นเจ้า ส�าหรับโอกาส
ในการติดต่อกบับคุคลอย่างท่านสาธคุุณ กระผมเพ่ิงจะได้รับพัสดจุาก
ท่าน และเมือ่กระผมเปิดมนัออก หัวใจของกระผมกเ็ต็มเป่ียมไปด้วย
ความสขุ โดยเฉพาะเมือ่กระผมได้อ่านจดหมายข่าว หนังสอื เมสสยิาห์ 
และ “กระดกูแห้ง” ขอขอบพระคุณท่านท่ีส่งพรอันแสนวเิศษมาให้

กระผมได้เผยแพร่จดหมายข่าวท้ังหมดของท่าน แก่ผู้คนท่ีน่ีใน
ฟิลิปปินส์ หลายคนได้รบัพรในขณะท่ีก�าลังอ่านเอกสารอยู่ และเอกสาร
เหล่าน้ันกไ็ด้ผลอย่างมากในการเอาชนะจติวญิญาณหลายต่อหลายดวง

กรุณาส่งพระคัมภีร์ไบเบิลจ�านวนสิบสองฉบับ ข่าวสารเพิ่มเติม 
ศัพท์สัมพันธ์พระคัมภีร์ไบเบิล และหนังสืออื่น ๆ มาให้กระผมอีก 
ผู้คนบางคนที่ก�าลังศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลต้องการพระคัมภีร์ ดังนั้น 
ท่านได้โปรดช่วยส่งเอกสารเหล่านั้นมายังกระผมโดยเร็วที่สุดที่จะ
สามารถท�าได้ กระผมจะยินดีอย่างสูงยิ่งหากค�าร้องขอของกระผม
ได้รับการตอบรับ

ด้วยความเคารพอย่างอบอุ่นยิ่งของกระผม ต่อครอบครัวของท่าน 
และคริสตจักรของท่าน ขอพระเจ้าทรงอวยพร
พี่น้องในพระคริสต์ของท่าน,
สาธุคุณ เจ.เอ็ม.                        ดาเวาซิตี้ ฟิลิปปินส์

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

(ต่อจากหน้า 2)
ในคุกด้วยข้อหาคือ การเชือ่ในพระวจนะ
ของพระเจ้าและการเทศนาสิง่น้ัน ท่านคิด
ว่าสิง่น้ีถกูต้องแล้วหรือ? หากท่านคิดว่าใช่ 
จงกลับใจเสยี หรือไม่กพิ็นาศไปเสยีเถดิ!

องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเมตตา
วิญญาณข้าพระองค์ที่เป็นคนบาป3 ข้า
พระองค์เชื่อว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็น
พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงด�ารงอย4 
ข้าพระองค์เช่ือว่าพระองค์สิน้พระชนม์
บนไม้กางเขนและหลั่งพระโลหิตอัน
ประเสริฐเพื่ ออภัยความบาปทัง้สิน้ที่
ผ่านมาของข้าพระองค5 ข้าพระองค์
เช่ือว่าพระเจ้าทรงยกพระเยซูขึน้จาก
ความตายโดยฤทธ์ิอ�านาจของพระ
วิญญาณบริสุทธ6 และพระองค์ทรงน่ัง
อยู่เบือ้งขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า เพื่อ
รับฟังค�าสารภาพบาปและค�าอธิษฐาน
ของข้าพระองค์นี7้ ข้าพระองค์ขอเปิด
ใจเชิญพระองค์เสด็จเข้ามา8 ขอทรง
ช�าระความบาปอันโสโครกของข้า
พระองค์ด้วยพระโลหิตอันประเสริฐ
ที่ทรงหลั่ งออกเพื่ อข้าพระองค์ที่ไม้

กางเขน9 พระองค์จะทรงไม่ผลักไสข้า
พระองค์ออกไป พระเยซูจะทรงอภัย
ความบาปและช่วยกอบกู้จิตวิญญาณ
ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทราบเช่น
นี้เพราะพระค�าของพระองค์กล่าวไว้
เช่นนัน้10 พระค�าของพระองค์กล่าว
ว่า พระองค์จะไม่ผลักไสผู้ใดออกไป 
ซึ่งน่ันหมายถึงข้าพระองค์ด้วย11 ข้า
พระองค์จึงมั่นใจว่าพระองค์ทรงฟัง
เสียงของข้าพระองค์และจะทรงตอบ
ค�าอธิษฐานของข้าพระองค์ และข้า
พระองค์มั่นใจว่าข้าพระองค์จะได้รับ
ความรอด12 ขอขอบพระคุณพระองค์
พระเยซูเจ้าที่ทรงกอบกู้จิตวิญญาณ
ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะแสดง
ความขอบคุณด้วยการปฏิบัติตามค�าที่
พระองค์ทรงสั่ง และจะไม่ท�าบาปอีก
ต่อไป13

เมื่อได้รับความรอดแล้วพระเยซูทรง
ตรัสให้เรารับบัพติศมาโดยการจุ่มตัวมิดลง
ในน�้าในพระนามของพระบิดา พระบุตร
และพระวิญญาณบริสุทธิ1์4 ขอให้เราหมั่น
ศึกษาพระคัมภีร์ฉบับ KJV และปฏิบัติตาม
อย่างจริงจัง15 

พระเยซูทรงต้องการให้คุณบอกเล่า
เรื่องราวแห่งความรอดนี้แก่ผู้คน คุณ
สามารถเป ็นห น่ึงในผู ้ เผยแพร ่ข ่ าว
ประเสริฐจาก สาธุคุณโทนี่ อาลาโม เราจะ

ส่งเอกสารเหล่าน้ีให้แก่คุณโดยไม่คิดค่า
ใช้จ่ายใด ๆ ติดต่อหรือส่งอีเมลถึงเราเพื่อ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แบ่งปันข้อความนี้
ให้กับคนอื่นๆ

หากต้องการให้โลกน้ีได้รับความรอด 
พระเยซูตรัสไว้ว ่าอย่าปล้นสิบลดและ
เครื่องถวายของ

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

ถกูสาปแช่งด้วยค�าสาปแช่ง เพราะเจ้าท้ัง
หลายท้ังชาต ิ (และโลกใบน้ี) ปล้นเรา จงน�า
สบิชกั (สบิลดคือ 10% ของรายได้เบ้ืองต้น
ของคุณ) หน่ึงเต็มขนาดมาไว้ในคลัง เพ่ือว่า
จะมอีาหาร (อาหารฝ่ายวญิญาณ) ในนิเวศ
ของเรา (ความรอดส�าหรบัผู้คน) และจงลอง
ดเูราในเรือ่งน้ีว่า เราจะเปิดบรรดาช่องฟ้า
สวรรค์ให้เจ้า และเทพรอย่างล้นไหล[จน
ห้องคลังไม่สามารถจะเกบ็กกัไว้ได้]มาให้เจ้า
หรอืไม่ เราจะขนาบตัวท่ีท�าลายให้แก่เจ้า 
เพ่ือว่ามนัจะไม่ท�าลายผลแห่งพ้ืนดนิของเจ้า 
และผลองุน่ในไร่นาของเจ้าจะไม่ร่วง พระ
เยโฮวาห์จอมโยธาตรสัดงัน้ีแหละ พระเยโฮ
วาห์จอมโยธาตรสัว่า แล้วประชาชาติท้ังสิน้
จะเรยีกเจ้าว่า ผู้ท่ีได้รบัพระพร ด้วยว่าเจ้าจะ
เป็นแผ่นดนิท่ีน่าพึงใจ” (มาลาคี 3:8-12) 
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