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อย่าได้กล่าวค�าว่า “ฉันไปต่อไม่
ได้อีกแล้ว” เพราะท่านสามารถท�าได้ 
หากว่าท่านไว้วางใจในความเชื่อม่ัน
อันแรงกล้าของพระคริสต์ วันพรุ่งนี้ดวง
อาทิตย์จะส่องสว่าง เพราะพระเยซูจะ
ทรงอยู่ที่นั่น พระองค์จะไม่ทรงจากไป
หรือละทิ้งท่าน1 เมื่อท่านมีความความ
เชื่อที่แรงกล้ายิ่งขึ้นดังพระคริสต์ ท่าน
จะรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด พระเยซูได้
ตรัสว่า “จงแบกกางเขน [กางเขนของ
ท่าน] และตามเรามา [ท่านจะเป็นสุข
เมื่อท่านได้ท�า]” (มาระโก 10:21)

 หากท่านมคีวามศรทัธาต่อความเชือ่
ของพระครสิต์ ท่านจะสามารถ “ทนการ
ยากล�าบากดุจทหารที่ดีของพระเยซู
ครสิต์ ไม่มทีหารคนใด เมือ่เข้าประจ�าการ
แล้ว จะไปห่วงใยกบัการท�ามาหากนิของ
เขาในชีวติน้ี เพ่ือผู้ท่ีได้เลือกเขาให้เป็น
ทหารน้ันจะได้ชอบใจ” (2 ทิโมธ ี2:3-4)

ใน มัทธิว บทที่ 16:24 พระเยซูตรัส
กับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า “ถ้าผู้ใด
ใคร่ตามเรามา ให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเอง 
และรับกางเขนของตนแบกและตาม
เรามา” พระเยซูทรงปฏิเสธพระองค์เอง
ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ อย่าง
เช่นที่พวกเราก�าลังพยายามท�า จน
กระท่ังการสิ้นพระชนม์ของพระองค์
บนไม้กางเขน พระองค์ทรงเป็นที่น่า
สรรเสริญในการท่ีทรงสละพระชนม์ชีพ
ของพระองค์เอง2

 โคโลสี บทท่ี 1:18-23: พระองค์
[พระคริสต์] ทรงเป็นศีรษะของกาย
คือคริสตจักร พระองค์ทรงเป็นท่ีเริ่ม
ต้น เป็นบุตรหัวปีที่ทรงเป็นขึ้นมาจาก
ความตาย เพ่ือพระองค์จะได้ทรงเป็น
เอกในสรรพสิ่งท้ังปวง ด้วยว่าเป็น
ท่ีชอบพระทัยพระบิดาท่ีจะให้ความ
บริบูรณ์ท้ังสิ้นมีอยู่ในพระองค์ และ
โดยพระองค์น้ันให้สิ่งสารพัดกลับคืนดี

 กับพระองค์เอง โดย [ความเชื่อใน]
พระองค์น้ัน ข้าพเจ้าพูดได้ว่า ไม่ว่าสิ่ง

 น้ันจะอยู่ในแผ่นดินโลกหรือในท้องฟ้า
พระองค์ทรงท�าให้มีสันติภาพโดยพระ
โลหิตแห่งกางเขนของพระองค์ และ
พวกท่านซึ่งเมื่อก่อนน้ีไม่ถูกกันและ

 เป็นศัตรูในใจด้วยความชั่วต่าง ๆ บัดน้ี
 พระองค์ทรงโปรดให้คืนดีกับพระองค์
โดยความตายแห่งพระกายท่ีเป็นเน้ือ
หนังของพระองค์เพ่ือจะได้ถวายท่าน
ให้เป็นผู้บริสุทธิ์ ไร้ต�าหนิและไร้ข้อ

 กล่าวหาในสายพระเนตรของพระองค์
คือถ้าท่านด�ารงและตั้งมั่นอยู่ในความ
เช่ือ [ในพระคริสต์] และไม่โยกย้าย
ไปจากความหวังในข่าวประเสริฐซึ่ง
ท่านได้ยินแล้ว และที่ได้ประกาศแล้ว
แก่มนุษย์ทุกคนท่ีอยู่ใต้ฟ้า ซึ่งข้าพเจ้า
เปาโลเป็นผู้รับใช้ในการน้ัน

พระเยซูได้ตรัสในลูกา บทที่ 14:11 
ว่า “เพราะว่าผู้ใดที่ได้ยกตัวขึ้นจะต้อง
ถูกเหยียดลง และผู้ที่ถ่อมตัวลงนั้นจะได้

รับการยกขึ้น” ในกิจการ บทที่ 5:30-31 
กล่าวว่า “พระเยซูซึ่งท่านทั้งหลายได้
ฆ่าเสียโดยแขวนไว้ที่ต้นไม้นั้น พระเจ้า
แห่งบรรพบุรุษของเราได้ทรงบันดาล
ให้เป็นขึ้นมาใหม่ พระเจ้าได้ทรงตั้ง
พระองค์ไว้ด้วยพระหัตถ์เบ้ืองขวาของ
พระองค์ให้เป็นเจ้าชาย [‘พระเยซูคริสต์
ผู้ทรงเป็นพยานที่สัตย์ซื่อ และเป็นบุตร
หัวปีท่ีได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย 
และผู้ทรงครอบครองกษัตริย์ท้ังปวงใน
โลก’ (วิวรณ์ 1:5)] และองค์พระผู้ช่วย
ให้รอด เพื่อจะให้ชนอิสราเอล [เหล่าผู้
เชื่อ] กลับใจใหม่ แล้วจะทรงโปรดยก
ความผิดบาปของเขา”

เมื่อเปโตรได้พูดโดยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ในกิจการ บทที่ 5:29 ท่านได้
กล่าวไว้ว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายจ�าต้อง
เชื่อฟังพระเจ้า [ตามที่พระเยซูทรง
เชื่อฟังพระองค์] ยิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์” 
น�าสิ่งน้ีมาประยุกต์ใช้กับตัวของเรา
ได้ อย่าได้กล่าวค�าว่า “ฉันไปต่อไม่
ได้อีกแล้ว”  ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ท่านจะพูด
กับตนเองเมื่อท่านด�าเนินชีวิตเพ่ือตัว
ของท่านเองแต่ผู้เดียว และรู้สึกสงสาร
ต่อตนเองอยู่ตลอดเวลา เพราะว่าท่าน
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นั้นไม่มีพระคริสต์ ผู้ซึ่งเป็นทุกสิ่งทุก
อย่างของท่าน พวกเราทุกคนล้วนเคย
ต้องทุกข์ทรมาน! จงให้ความเจ็บปวด
ทรมานของพวกเราน้ันเป็นไปเพ่ือพระ
คริสต์ และอยู่ในพระคริสต์ เพื่อท่าน
จะได้มีความสุขอยู่ในแดนสวรรค์อัน
แสนสุขไปตลอดกาล!3

เราจะได ้รับความยากล�าบาก!4 

พระเจ้า ในพระเมตตาของพระองค์ต่อ
วิญญาณของท่าน จะทรงเริ่มพรากเอา
หลายสิ่งหลายอย่างไปจากท่าน เพื่อที่
ท่านจะได้พึ่งพระองค์มากยิ่งขึ้น เหมือน
ดังทองค�าที่ถูกทดสอบโดยเปลวไฟ5 เมื่อ
ท่านปล่อยให้พระองค์ทรงใช้ท่าน ไม่
ว่าจะด้วยหนทางเล็กน้อย หรือหนทาง
ที่ใหญ่กว่า อย่างที่บัดนี้พระองค์ก�าลัง
ทรงท�ากับคนอื่นๆหลายคน ในเริ่มต้น
พระองค์จะทรงพรากสิ่งต่าง ๆ ที่ท่านไม่
จ�าเป็นต้องใช้ พระองค์จะทรงใช้ท่าน
อย่างมาก หากท่านเลิกกล่าวค�าว่า “ฉัน
ไปต่อไม่ได้อีกแล้ว”

 “บรรดาเนื้อหนังก็เสมือนต้นหญ้า” 
(อิสยาห์ 40:6, 1 เปโตร 1:24) ชีวิตนั้น
สั้นนัก6 และนิรันดรนั้นคือตลอดกาล7 

จึงเป็นความจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะเตรียม
การส�าหรับชีวิตอันยืนยาว ซึ่งนั่นก็คือ
นิรันดร!

ย�้าอีกครั้งหนึ่ง “พระเยซูซึ่งท่าน
ทั้งหลาย [และพวกเรา] ได้ฆ่าเสีย
โดยแขวนไว้ที่ต้นไม้นั้น พระเจ้าแห่ง
บรรพบุรุษของเราได้ทรงบันดาลให้เป็น
ขึ้นมาใหม่ พระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์

ไว้ด้วยพระหัตถ์เบ้ืองขวาของพระองค์
ให้เป็นเจ้าชาย และองค์พระผู้ช่วยให้
รอด เพื่อจะให้ชนอิสราเอล [เหล่าผู้
เชื่อ] กลับใจใหม่ แล้วจะทรงโปรดยก
ความผิดบาปของเขา เราทั้งหลายจึง
เป็นพยานของพระองค์ถึงเร่ืองเหล่าน้ี 
และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระเจ้า
ได้ประทานให้ทุกคนที่เชื่อฟัง” (กิจการ 
5:30-32)

เมื่อใดท่ีท่านโดดเดี่ยวและหัวใจของ
ท่านเต็มไปด้วยความสิ้นหวัง นั่นเป็น
เพราะท่านได้ลืมไปว่าท่านน้ันมีพระผู้
ช่วยให้รอด ท่านไม่ได้โดดเดี่ยว พระ
เยซูทรงด�ารงอยู่กับท่านตลอดเวลา8 

เพียงแค่ท่านเรียกพระนามของพระเยซู 
พระองค์จะทรงมาอยู่กับท่าน โอ ทั้ง
พระนามและการมีอยู่ของพระเยซูน้ัน 
ช่างล�้าค่ายิ่งนัก พระองค์จะทรงได้ยิน
ท่านทุกเวลาที่ท่านเรียก และทรงตอบ
รับท่าน!! ทุกครั้งที่ท่านเรียก พระองค์
จะทรงยกท่านขึ้น จงเรียกพระนามของ
พระองค์ในเวลาเช้า จงเรียกพระองค์
ในเวลากลางวัน และในเวลาค�่า จง
เรียกหาพระองค9์

พระเยซูคือความหวังของพวกเรา
ส�าหรับวันนี้ และส�าหรับวันพรุ่งนี้ จง
อย่าได้วางใจตัวท่านเองหรือผู้อื่น จง
เชื่อวางใจเพียงในพระเยซู!10 ไม่มีเพื่อน
คนใดของท่านจะเป็นอย่างพระเยซู 
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่ง
กษัตริย์ทั้งปวง และทรงเป็นจอมราชา
ของราชาทั้งปวง11

จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า
ทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย�้าอีกครั้งว่า จง
ชื่นชมยินดีเถิด จงให้ความอ่อนสุภาพ
ของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวง องค์
พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้ว อย่าทุกข์
ร้อนในสิ่งใด ๆ เลย [อย่างเกรงกลัวที่จะ
ท�าในสิ่งที่พระเจ้ารับสั่ง] แต่จงทูลเรื่อง

ความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อ
พระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน 
กับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขแห่ง
พระเจ้า ซึ่งเกินความเข้าใจทุกอย่าง จะ
คุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้
ในพระเยซูคริสต์ (ฟิลิปปี 4:4-7)

พวกเราจงคิดเหมือนพระคริสต์ผู้ซึ่ง
ทรงเป็นพระเจ้าอยู่เสมอ12 “เพราะความ
คิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า ทั้ง
ทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเรา พระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้ เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่า
แผ่นดินโลกฉันใด วิถีของเราสูงกว่า
ทางของเจ้า และความคิดของเราก็สูง
กว่าความคิดของเจ้าฉันนั้น” (อิสยาห์ 
55:8-9)

“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกย่ิงนัก 
จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของ
พระองค์ที่บังเกิดมา เพื่อผู้ใดที่เชื่อใน
พระบุตร [ในพระปรีชาสามารถของ
พระองค์] นั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิ
รันดร์” (ยอห์น 3:16) เรามาร่วมตะโกน
ป่าวประกาศเรื่องนี้กันเถิด! หัวเราะ
และยินดีในความปล้ืมปีติของสิ่งน้ีเถิด! 
และพูดคุยถึงสิ่งนี้ ขอให้เรารับมือกับ
ความท้าทายของเราผ่านพระเยซู และ
เปล่ียนแปลงเหตุการณ์เหล่าน้ันของ
พวกเราเสียที!

 จงอย่าเกรงกลัวต่อสิ่งใด ๆ เลย 
ชีวิตนั้นสั้นนักที่จะมามัวเกรงกลัว สั้น
ยิ่งนักที่จะไม่วางใจในพระเจ้า จงอย่า
ได้ร้องไห้คร�่าครวญ จงหยุดร้องไห้เสีย
แล้วเช็ดน�้าตาของท่าน มันยังไม่จบ
สิ้นตราบใดท่ีท่านศรัทธาในชีวิตใหม่
ของท่าน ซึ่งก็คือพระคริสต์ สิ่งเหล่า
นั้นจะเกิดขึ้น โดยพระคริสต์ ท่านได้มี
พละก�าลังและอ�านาจท่ีจะเปล่ียนแปลง
สถานการณ์ทั้งหลาย13 ที่ท่านได้ประสบ
อยู่ ท่านอาจจะล้มลง แต่ซูซี่พูดเสมอว่า 
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อย่าได้กล่าวค�าว่า ฉัน
ไปต่อไม่ได้อีกแล้ว!

3 สดด. 37:22-28, สภษ. 4:18, มธ. 24:13, ยน. 10:27-29, 15:4-10, กจ. 14:21-22, รม. 2:6-7, 1 คร. 15:58, กท. 6:9, 2 ทธ. 2:3-5, 10-12, 4:18, ฮบ. 3:14, 6:12, 2 ปต. 1:10-
11  4 มธ. 5:10-12, 10:16-18, 21-23, 28, ลก. 6:22-23, 21:12-19, ยน. 15:18-20, 16:1-2, 17:14, กจ. 4:16-20, 5:29, 40-42, รม. 8:17, 35-37, วว. 2:7, 10-11  5 ยบ. 23:10, 
ศคย. 13:9, 1 ปต. 1:3-9, วว. 2:17, 25-28, 3:5, 11-12, 18, 21, 21:7  6 ยบ. 4:19-21, 8:9, 14:1, สดด. 22:29, 39:4-6, 78:39, อสย. 2:22, 40:6-7, 24, 51:8, 12, ยก. 1:10-11, 
4:14  7 ปญจ. 12:5, อสย. 34:8-10,ดนล. 12:2, มธ. 3:12, 10:28, 25:41, 46, ลก. 3:17, 20:36-38, ยน. 5:25, 29, วว. 14:10-11, 20:10  8 มธ. 28:18-20, ยน. 6:47-51, 14:12-
23, 15:1-11, 17:21-23, 26, รม. 8:14-17, 1 คร. 12:27, กท. 4:5-7, อฟ. 5:30, 32, 1 ยน. 4:4, 13  9 สดด. 55:17, 86:5-7, 91:15, อสย. 30:19, 65:24, ยรม. 33:3,ดนล. 6:10, 
ยอล. 2:32, ศคย. 13:9, ลก. 6:12, กจ. 2:21, 9:40, รม. 10:12-13  10 2 ซมอ. 22:31, สดด. 4:5, 9:10, 37:3-9, 40, 125:1, 146:3-9, สภษ. 3:5, 29:25, อสย. 50:10, นฮม. 1:7  
11 อสย. 6:1-5, 9:6-7,ดนล. 2:34-35, 44, 47, 7:13-14, มธ. 28:18, ยน. 14:6, อฟ. 1:20-22, ฟป. 2:9-11, 1 ทธ. 6:15, วว. 1:5-8, 18, 17:14, 19:16  12 อสย. 9:6, มธ. 1:23, 
ยน. 10:30, 38, รม. 9:5, 15:3-6, 1 คร. 2:16, 2 คร. 13:11, ฟป. 1:27, 2:1-5, 1 ปต. 3:8-9, 4:1-2  13 ฉธบ. 30:19, ยชว. 24:15, ลก. 10:19, ฟป. 4:13, 1 ยน. 4:4, วว. 2:26-27

(ต่อจากหน้า 1)

เปรู
พี่น้องที่รักทั้งหลาย

ในนามของคริสตจักรโทนี่ อาละโม เราต้องการส่งค�าทักทายด้วยไมตรีจิต และอ้อม
กอดไปยังท่านสาธุคุณอาละโม เราได้สวดภาวนาให้ท่านเสมอ พระเจ้าทรงรักษาสัจจะ
ที่ทรงให้แก่บุตรของพระองค์ และพระองค์ได้ทรงช่วยให้พวกเรารอดพ้นเหมือนอย่าง
ดาเนียล บุตรทั้งหลายของท่านในซัลลานา เปรู ต่างส่งความปรารถนาดีมายังท่าน
สาธุคุณแอนเดรส ชีโรค ซิลวา
คริสตจักรโทนี่ อาละโม
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ท่านสาธุคุณโทนี่ที่เคารพรัก
ค�าพูดต่าง ๆ น้ันไม่เพียงพอท่ีจะบรรยายความส�านึกในบุญคุณ

ในหัวใจของกระผมได้ และพระเจ้าผู้ทรงพลานุภาพน้ันได้ทรงใช้ผม
อย่างมาก  ส�าหรบัเป็นเครือ่งมอืในอินเดยี เพ่ือท่ีจะไปสูท่ี่ซึง่สงูข้ึนไป
เพ่ือเอ้ือมถงึสิง่ท่ียังเอ้ือมไม่ถงึ และเพ่ือได้รูถ้งึสิง่ท่ียังไม่เคยได้รบัรู้

ช่างเป็นโอกาสที่แสนวิเศษที่ได้มีมิตรภาพกับท่านในการได้รับ
งานเขียนในเทลูกู ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเติบโตของชาว
คริสต์ทุกคน ท่านโทนี่ พวกเราต้องการเอกสารเพิ่มเติมส�าหรับการ
เผยแพร่ในพื้นที่ของเรา เราท�างานร่วมกันกับสาธุคุณอีก 15 ท่าน
ภายใต้ ไลฟ์พอยต์ กอสเปล มูฟเมนต์

กระผมขอความกรณุาร้องขอท่านให้ส่งเอกสารเพ่ิมเตมิมาให้เราอีก 
เพ่ือท่ีเราจะสามารถเผยแพร่งานเขียนท่ีมพีลังสูพ้ื่นท่ีของเราได้

ได้โปรดถ่ายทอดความเคารพของผมไปยังเหล่าผู้เชื่อ และผู้เป็น
ที่รัก และผู้ที่อยู่ใกล้ชิดทั้งหมดของท่าน หากท่านต้องการภาพถ่าย

จดหมายถึงศิษยาภิบาล

ท่านสาธุคุณอาละโมที่รัก
ได้โปรดส่งงานเขียนมายังเรอืนจ�าของเราอย่าง

ต่อเน่ือง ด้วยการท�างานหนักของท่าน และการ
อุทิศตนแด่พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของพวก
เรา ชวีติของผู้หญงิหลายคนก�าลังถกูเปล่ียนแปลง
ไป และเหล่าผู้หญงิก�าลังยืนหยัดเพ่ือพระเยซู

ดิฉันก็เป็นหนึ่งในเหล่าผู้หญิงที่ได้พบ
จดหมายข่าวของท่านวางอยู่บนโต๊ะใกล้ ๆ นี้ 
และเริ่มอ่านมัน มีพลังและเต็มไปด้วยพระพร 
หนึ่งในพระพรที่ดิฉันได้พบคือ ความเมตตาและ
ความรักของพระเจ้านั้นมีอย่างพอเพียง และฉัน
ได้รู้จักกับพระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าผู้แท้จริงเพียง
หนึ่งเดียวของเรา โดยความช่วยเหลือของท่าน

ขอพระเจ้าประทานพรแด่งานของท่านอย่าง
เที่ยงแท้และมั่งคั่งต่อไป ได้โปรดศรัทธาต่อไป 
จากพวกเราทั้งหมดในเรือนจ�าแวนดาเลีย ขอ
ขอบพระคุณท่านด้วยหัวใจทั้งหมดของพวกเรา
ด้วยความเคารพอย่างสูง
บี.เอช.             แวนดาเลีย มิสซูรี

ฟลอริดา

ขอขอบคุณคริสตจักรโทนี่ อาละโม ส�าหรับการส่งกล่องพัสดุที่เต็มไปด้วย
เอกสาร กระผมต้องการที่จะแปลเป็นภาษาพื้นเมือง ทามิล และเทลูกู หากท่านไม่
ขัดข้อง เป้าหมายหลักของเราคือคนในวัยหนุ่มสาว (นักเรียนวิทยาลัย) และยังมี
พื้นที่ของชนเผ่าอีกด้วย ได้โปรดกรุณาภาวนาแด่คริสตจักรของพระเจ้า ในการ
ขยายออกไปยังที่ที่มีความต้องการด้วยเถิด กระผมภาวนาแด่ท่านสาธุคุณโทนี่ อา
ละโม และคริสตจักรให้ได้รับความคุ้มครองจากเหล่าคนชั่วร้าย
ด้วยรักในพระคริสต์อย่างสูงล้น
สตีเฟน ปรากาช
จิตตูร์ อานธรประเทศ อินเดียใต้

การรับเอกสารตีพิมพ์พระกิตติคุณของสาธุคุณ
อาละโมในอินเดียใต้

ของคริสตจักรของเรา กระผมสามารถส่งมาให้ท่านอีกได้ตามที่ท่านต้องการ
ด้วยรักในพระองค์
สาธุคุณไซม่อน เจมส์ ผู้อ�านวยการในอินเดียแห่ง ไลฟ์พอยต์ กอสเปล มูฟเมนต์
กัมปัมปาดู อานธรประเทศ อินเดีย

สมาชิกของการชุมนุมคริสตจักรสาธุคุณพี.วี. แรทแนม ก�าลังกล่าว
ค�าพยาน – บอมมินัมปาดู, เมืองกฤษณะ, อานธรประเทศ, อินเดีย

อินเดีย

มิสซูร ชิลี
(แปลจากภาษาสเปน)

พี่น้องที่รัก
กระผมขอส่งค�าทักทายถึงท่านในสันติภาพแห่งองค์พระเยซูคริสต์ และส่ง

ความหนักแน่นมั่นคงของพระเจ้ามาให้ท่านอย่างมหาศาล เช่นเดียวกันกับ
ที่ท่านสาธุคุณอาละโมได้อุทิศชีวิตของท่านให้แก่พระกิตติคุณ พวกเราก็ท�า
สิ่งเดียวกันอยู่ที่นี่ในชิลี พยายามอยู่เสมอที่จะน�าพระกิตติคุณแห่งความรอด
ไปยังวิญญาณทั้งหลายผู้ซึ่งไม่มีความหวังและไร้ซึ่งพระเจ้า นี่คือสาเหตุ พี่
น้องที่รัก กระผมจะสวดภาวนาให้คริสตจักรอันประเสริฐของท่าน เพื่อพระเจ้า
จะได้ประทานความแข็งแกร่งมาสู่ท่านและท่านสาธุคุณอาละโม อย่างที่พระ
วจนะของพระเจ้าได้ตรัสไว้ เราจะบินไปอย่างนกอินทรีและเราจะมีท่านอยู่ใน
ค�าภาวนาของเราที่นี่ในชิลี เพื่อพระเจ้าจะได้ประทานความแข็งแกร่งแด่ท่าน 
ท่านไม่ได้อยู่เพียงล�าพัง พระคริสต์ทรงอยู่กับท่าน พี่น้องทั้งหลาย

กระผมขอจบจดหมายฉบับนี้ด้วยความเสียดาย แต่ในขณะเดียวกันก็ได้
เชื่อมั่นศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า

ขออวยพรแด่ท่านอีกครั้งหนึ่ง ด้วยพระพรจากพระเยซูคริสต์ กระผมจะ
ภาวนาต่อพระผู้เป็นเจ้าให้แด่ท่านสาธุคุณอาละโมอยู่เสมอ
ลูอิส ไนรา              คอนเซปซียอน ชิลี

ฉันได้พบท่านในคอมพิวเตอร์ของฉัน ท่านเป็นสาธคุุณท่ีวเิศษท่ีสดุ
ท่ีฉันเคยได้พบในเวลา 35 ปี ท่ีฉันได้นับถอืศาสนาคริสต์ ฉันมคีวาม
หวงัว่าฉันจะได้พบกบัท่าน และได้เป็นส่วนหน่ึงของคริสตจกัรของท่าน
ทราจาน โฟซี         สปริงฮิลล์ ฟลอริดา
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“แม้แต่หมู เมื่อมันตกลงไปในปลักโคลน 
มันยังลุกขึ้นสะบัดโคลนทิ้ง” ท่านไม่ใช่
หมู ดังนั้นจงลุกขึ้นและเริ่มเดินทางออก
ไปเพื่อพระเจ้า จงวิ่ง – อย่าเดิน – กลับ
ไปสู่พระเยซู และอยู่กับพระองค์ไป
ตลอดกาล! จงเริ่มใหม่ เกิดใหม่อีกครั้ง
ด้วยพระวิญญาณ จงเริ่มต้น ณ บัดนี้
ด้วยการกล่าวค�าภาวนานี้เถิด

องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเมตตา
วิ ญ ญ า ณ ข้ า พ ร ะ อ ง ค์ ที่ เ ป็ น ค น
บาป14 ข้าพระองค์เชื่อว่า พระเยซู
คริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า
ผู้ทรงด�ารงอย่1ู5 ข้าพระองค์เชื่อว่า
พระองค์สิน้พระชนม์บนไม้กางเขน
และหล่ังพระโลหิตอันประเสริฐ
เพื่ ออภัยความบาปทัง้สิน้ที่ผ่านมา
ของข้าพระองค์16 ข้าพระองค์เชื่อ
ว่าพระเจ้าทรงยกพระเยซูขึน้จาก
ความตายโดยฤทธิ์อ�านาจของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์17 และพระองค์
ทรงน่ังอยู่ เบื ้องขวาพระหัตถ์ของ
พระเจ้า เพื่อรับฟังค�าสารภาพบาป
และค�าอธิษฐานของข้าพระองค์นี1้8 
ข้าพระองค์ขอเปิดใจเชิญพระองค์
เสด็จเข้ามา19 ขอทรงช�าระความ

บาปอันโสโครกของข้าพระองค์ด้วย
พระโลหิตอันประเสริฐท่ีทรงหลั่ ง
ออกเพ่ือข้าพระองค์ที่ไม้กางเขน20 
พระองค์จะทรงไม่ผลักไสข้าพระองค์
ออกไป พระเยซูจะทรงอภัยความ
บาปและช่วยกอบกู้จิตวิญญาณของ
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทราบเช่นนี้
เพราะพระค�าของพระองค์กล่าวไว้
เช่นนัน้21 พระค�าของพระองค์กล่าว
ว่า พระองค์จะไม่ผลักไสผู้ใดออกไป 
ซึ่งน่ันหมายถึงข้าพระองค์ด้วย22 ข้า
พระองค์จึงมั่นใจว่าพระองค์ทรงฟัง
เสียงของข้าพระองค์และจะทรงตอบ
ค�าอธิษฐานของข้าพระองค์ และ
ข้าพระองค์มั่นใจว่าข้าพระองค์จะ
ได้รับความรอด23 ขอขอบพระคุณ
พระองค์พระเยซูเจ้าที่ทรงกอบกู้จิต
วิญญาณของข้าพระองค์ ข้าพระองค์
จะแสดงความขอบคุณด้วยการ
ปฏิบัติตามค�าที่พระองค์ทรงสั่ง และ
จะไม่ท�าบาปอีกต่อไป24

เม่ือได้รับความรอดแล้วพระเยซูทรง
ตรัสให้เรารับบัพติศมาโดยการจุ ่มตัว
มิดลงในน�้าในพระนามของพระบิดา 
พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์25 ขอ
ให้เราหมั่นศึกษาพระคัมภีร์ฉบับ KJV 
และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง26 

พระเยซูทรงต ้องการให ้ คุณบอก
เล่าเร่ืองราวแห่งความรอดน้ีแก่ผู ้คน 
คุณสามารถเป็นหน่ึงในผู้เผยแพร่ข่าว
ประเสริฐจาก สาธุคุณโทนี่ อาลาโม เรา

จะส่งเอกสารเหล่าน้ีให้แก่คุณโดยไม่
คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ติดต่อหรือส่งอีเมลถึง
เราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แบ่งปัน
ข้อความนี้ให้กับคนอื่นๆ

หากต้องการให้โลกน้ีได้รับความ
รอด พระเยซูตรัสไว้ว่าอย่าปล้นสิบลด
และเครื่องถวายของ

พระเจ้า พระองค์ตรัสว่า “คนจะปล้น
พระเจ้าหรือ” แต่เจ้าทั้งหลายได้ปล้น
เรา  แต่เจ้ากล่าวว่า ‘เราทั้งหลายปล้น
พระเจ้าอย่างไร’ ก็ปล้นในเรื่องสิบชัก
หนึ่งและเครื่องบูชานั่นซี เจ้าทั้งหลาย
ต้อง

ถูกสาปแช่งด้วยค�าสาปแช่ง เพราะ
เจ้าทั้งหลายทั้งชาติ (และโลกใบนี้) 
ปล้นเรา จงน�าสิบชัก (สิบลดคือ 10% 
ของรายได้เบื้องต้นของคุณ) หนึ่งเต็ม
ขนาดมาไว้ในคลัง เพื่อว่าจะมีอาหาร 
(อาหารฝ่ายวิญญาณ) ในนิเวศของเรา 
(ความรอดส�าหรับผู้คน) และจงลองดู
เราในเรื่องนี้ว่า เราจะเปิดบรรดาช่องฟ้า
สวรรค์ให้เจ้า และเทพรอย่างล้นไหล[จน
ห้องคลังไม่สามารถจะเก็บกักไว้ได้]มา
ให้เจ้าหรือไม่ เราจะขนาบตัวที่ท�าลาย
ให้แก่เจ้า เพื่อว่ามันจะไม่ท�าลายผลแห่ง
พื้นดินของเจ้า และผลองุ่นในไร่นาของ
เจ้าจะไม่ร่วง พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ตรัสดังนี้แหละ พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ตรัสว่า แล้วประชาชาติทั้งสิ้นจะเรียกเจ้า
ว่า ผู้ที่ได้รับพระพร ด้วยว่าเจ้าจะเป็น
แผ่นดินที่น่าพึงใจ” (มาลาคี 3:8-12) 

(ต่อจากหน้า 2)
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อย่าได้กล่าวค�าว่า ฉัน
ไปต่อไม่ได้อีกแล้ว!
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