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เล่ม 20100

โดย โทน่ี อาลาโม

ความพยายามท่ีล้มเหลวถึงสามครัง้
ในการโค่นล้มพระเจ้า

สาธุคุณโทน่ีและซูซาน อาลาโม และวงออ
เคสตราในรายการโทรทัศน์ระหว่างประเทศ
ของพวกเขา           รูปภาพถ่ายเมื่อปี  1974

ท่านไม ่ร�าคาญใจหรือท่ีโลก
ก�าลังถูกหลอกลวงโดยซาตาน? 
มันได้พยายามกระท�าเช่นนั้นอย่าง
เปิดเผยถึงสามครั้ง เพื่อจะเข้ามา
แทนที่พระเจ้าและอาณาจักรของ
พระเจ้า การกระท�าการสองครั้ง
ของมันได้ล้มเหลวอย่างน่าสังเวช 
และการกระท�าครั้งที่สามซึ่งมัน
ก�าลังท�าอยู ่ในเวลานี้ก็จะล้มเหลว
ด้วยเช่นกันในไม่ช้า

ความพยายามครั้ งแรกของ
ซาตานที่จะโค่นล้มพระเจ้าเกิดขึ้น
ทีส่วนอีเดน เม่ือซาตานถามเอวาว่า 
“พระเจ้าทรงตรัสว่าอย่างไร?” ใน
ปฐมกาล 3:1-3 กล่าวว่า “ในเวลานี้
ง ู[ซาตาน] น้ันฉลาดแกมโกงกว่าบรรดา
สัตว์ป่าแห่งท้องทุ่งซ่ึงพระเจ้าได้ทรง
สร้าง และมันกล่าวแก่หญงินัน้ว่า “จรงิ
หรอืทีพ่ระเจ้าตรัสว่า ‘พวกเจ้าจงอย่า
กนิผลจากต้นไม้ทุกชนดิในสวนนี’้” และ
หญงินัน้กล่าว [แทนทีจ่ะด่าและปฏเิสธ
มนั] แก่งวู่า “ผลของต้นไม้ชนดิต่าง ๆ  ใน
สวนนีพ้วกเรากนิได้ แต่ผลของต้นไม้ต้น
หนึง่ซึง่อยู่ท่ามกลางสวน พระเจ้าตรสั
ว่า ‘พวกเจ้าอย่ากนิมัน หรอืแตะต้องมนั 
เกรงว่าพวกเจ้าจะตาย’” เมือ่พระเจ้าตรสั
ว่า “เกรงว่าพวกเจ้าจะตาย” พระองค์ไม่
ได้ตรสัว่าความตายคือสิง่สัน้ ๆ เพยีงแค่
นาท ี พระองค์หมายถึงความตายซึง่เป็น
ความตายชัว่นิจนิรันดร์ของจติวญิญาณ
ของชายหญิง ชัว่กปัชัว่กลัป์ในเปลวไฟ
นรก ความตายอันเป็นนรินัดร  ซึง่ข้อ
เทจ็จรงิน้ีถกูระบุไว้โดยตลอดในทัง้พนัธ
สญัญาเก่าและพันธสญัญาใหม่1

หญิงผู ้นั้น ก็เช ่นเดียวกันกับ
ประชากรส่วนใหญ่ของโลก ไม่เคย
คิดฝันว่าเมื่อตนเองตอบรับการโต้แย้ง
ของซาตาน ย่อมเท่ากับว่าก�าลังตอบรับ
นิรันดรอันฉิบหาย เหวนรกที่ไม่มีจุดจบ 
ท่ีซึ่งส่งผลกระทบอันจะท�าให้วิญญาณ
และจิตใจของเหยื่อของมันบ้าคลั่ง  นรก
จะพ่นควันแห่งความทรมานของเหยื่อผู้
นั้นตลอดไปเป็นนิตย์ (วิวรณ์ 14:9-11) 
ผู้ที่บูชา (เช่น การฟัง) ซาตาน รัฐบาล
โลกเดียวของมัน และคริสตจักรในโลก
ของมัน (คาทอลิก) จะพบชะตากรรม
เดียวกัน2 ซาตานผู้ปรากฏกายในร่างงูที่
ฉลาดแกมโกงซึ่งหลอกลวงเอวา ในขณะ
นี้มันก�าลังหลอกลวงคนทั้งโลกอยู่ 3

ในวิวรณ์ 12:9 ซาตานถูกเรียกว่า
เป็นพญานาค “พญานาคใหญ่ซ่ึงเป็น
งูดึกด�าบรรพ์ ที่เขาเรียกกันว่า พญา
มารและซาตาน ผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลก 

พญานาคและสมุนของมันได ้ถูก
ผลักทิ้งลงมา[จากสวรรค์]” ซาตาน
รู ้ดีว ่าการล่อลวงเอวาหมายถึงมัน
ได้ประณามคนทั้งโลก4 เอวาได้
กลายเป ็นผู ้ เผยแพร่ลัทธิคนแรก
ของซาตาน นางได้กลายเป็นแพะ
ตัวแรก ในการเป็นแพะของซาตาน 
ท่านไม่สามารถเชื่อในพระเยซู หรือ
เป็นหนึ่งในสาวกของพระองค์ได้ 
ท่านไม่สามารถใช้ชีวิตแบกกางเขน
ของพระคริสต์ แต่จะต้องปล่อยตัว
เป็นอิสระที่จะท�าอะไรก็ตามท่ีท่าน
ปรารถนา ท่านไม่สามารถเป็นพยาน
ของพระคริสต ์แต ่จะต ้องปฏิ เสธ
พระองค์ พระผู้ทรงมายังโลกเพ่ือ

ช่วยเหลือเหล่าคนบาป5

เมื่อซาตานบอกเอวาว่าเจ้าจะไม่ตาย 
เจ้าจะเป็นอย่างพระเจ้า ดังนั้นจงกินแล้ว
เลี้ยงสามีของเจ้าด้วยผลไม้เดียวกันนี้ เอ
วาได้ท�าตามที่มันพูดและได้เผยแพร่ไป
สู่สามีของนาง ตาของพวกเขาทั้งสองก็
สว่างขึ้น (ปฐมกาล 3:7) พวกเขาจึงรู้ว่า
พวกเขาคือคนบาป และพวกเขาได้ถูก
ล่อลวงเสียแล้ว บัดนี้อ�านาจการสั่งการ
โลกได้ตกเป็นของซาตานแทนที่จะเป็น
ของพวกเขา และไม่มีสิ่งใดนอกเหนือไป
จากความเชื่อในความตายและการฟื้น
คืนชีพในอนาคตของพระคริสต์เท่านั้น 
ที่สามารถกอบกู้พวกเขาคืนสู่พระเจ้า

แรกเริ่มเดิมที พระเจ้าประทานพร
ให้แก่อาดัมและเอวาเหนือบรรดาสัตว์
ป่าทั้งหมด พระองค์ทรงประทานอ�านาจ
การสั่งการที่อยู ่ เหนือทั่วทั้งจักรวาล

1 สดด. 9:17, อสย. 5:11-15, 33:10-14, 66:24, มธ. 3:12, 5:29, 7:13, 8:11-12, 10:28, 13:38-42, 47-50, 18:6-9, 22:8-13, 25:31, 41-46, มก. 9:42-48, ลก. 3:17, 16:19-26, 2 ธส. 
1:7-9, 2 ปต. 2:1-9, ยด. 5-7, วว. 14:9-11, 19:20, 20:15, 21:8, 27   2 วว. 13:1-8, 14:8-11, 17:1-15, 18:1-8   3 ปฐก. 3:1-6, อสย. 14:9-17, มธ. 24:11-12, 24, 2 คร. 4:3-4, 11:13-15, 
2 ธส. 2:3-12, 2 ทธ. 3:13, วว. 13:1-8, 11-18, 16:13-14, 17:1-2, 8, 18:2-3, 23 17:8, 19:19-21, 20:1-3, 7-10   4 รม. 5:12-21, 1 คร. 15:20-22   5 มธ. 20:28, 26:28, ยน. 1:29, 3:14-
17, 6:51, 10:11-18, 11:49-52, กจ. 5:30-31, 20:28, 26:23, รม. 5:6-11, 1 คร. 15:3-4, กท. 1:3-4, 2:20, 4:4-5, อฟ. 5:2, 1 ธส. 1:10, 5:9-10, 1 ทธ. 2:5-6, ทต. 2:13-14, ฮบ. 2:9-10   

คริสตจักรโทน่ี 
    อาลาโม

เชิร์ชเชส เวิร์ลวายด์
ศิษยาภิบาล โทน่ี อาลาโม ดิ อาลาโม คริสเตียน เนชั่น
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(ต่อเนื่องจากหน้า 1)

ความพยายามที่ล้มเหลวถึงสามครัง้
ในการโค่นล้มพระเจ้า

และสรรพสัตว์ทั้งปวงให้แก่พวกเขาทั้ง
สอง ปฐมกาล 1:28 กล่าวไว้ว่า พระเจ้า
ทรงบอกแก่พวกเขาว่า “จงมีลูกดกและ
ทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินโลก และจง
มีอ�านาจเหนือแผ่นดินนั้น และครอบ
ครอบเหนือฝูงปลาในทะเล และเหนือฝูง
นกในอากาศ และเหนือบรรดาสัตว์ที่มี
ชีวิตที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินโลก” อาดัม
และเอวาเคยได้เป็นผู้ควบคุมทั้งโลกและ
ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ เมื่อซาตานได้
ล่อลวงพวกเขา โลกทั้งโลกจึงตกอยู่ใน
บาปภายใต้อ�านาจครอบง�าของปีศาจ ดัง
นั้นพระเจ้าจึงทรงวางแผนที่จะไถ่ถอน
โลกโดยลงมาสู่โลกในร่างของมนุษย์ผู้
หนึ่ง6 พระเจ้าได้กลายมาเป็นบุตรของ
มนุษย์  พระองค์ทรงปฏิเสธพระองค์เอง
เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของพวกเรา แม้แต่
ความตายของพระองค์บนไม้กางเขนนั้น 
ติดตามมาด้วยการฟื้นคืนพระชนม์และ
การขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์7

ยอห์น 3:16 กล่าวไว้ว่า “เพราะว่า
พระเจ้าทรงรักโลกยิ่งนัก จนได้ทรง
ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์
ที่บังเกิดมา เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระบุตร 
[ไม่ใช่ซาตานหรือผู้ใดอื่น] นั้นจะไม่
พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร” การมีชีวิตอัน
เป็นนิรันดรนั้นเป็นไปได้เฉพาะเม่ือพระ
คริสต์ ผู้ซึ่งเป็นพระเจ้า เป็นทางนั้น เป็น
ความจริง และเป็นชีวิต ได้มีอยู่ในตัว
ท่านเป็นชีวิตของท่าน (ยอห์น 14:6)8 

ท่านไม่สามารถมีชีวิตอันเป็นนิรันดรได้ 
โดยเพียงแค่กล่าวค�าภาวนาเฉกเช่นคน
บาปเท่านั้น ท่านยังต้องมาเป็นสาวกด้วย 
พระเจ้าส่ังให้เราแบกกางเขนของเรา
และติดตามพระองค์   การ
จะมีชีวิตอันเป็นนิรันดร เราไม่สามารถ
ลงจากกางเขนนั้นได1้0 หรืออีกนัยหนึ่ง
คือ เราไม่สามารถท�าบาปได้อีกต่อไป

ซาตานคือคู่อริผู้พ่ายแพ้11 เม่ือแรก
มันดูเหมือนกับว่าซาตานมีอ�านาจปก
ครองโลกไปตลอดกาล แต่วันนี้ หาก
เราเชื่อฟังพระคริสต์และปฏิเสธซาตาน 
รัฐบาลหนึ่งเดียวของมัน และคริสตจักร
ลัทธิซาตานซึ่งน�าโดยวาติกัน อ�านาจ
ปกครองจะตกเป็นของเราในพระคริสต์12

การพยายามครั้งที่สองของมนุษย์ที่

จะโค ่นล ้มพระเจ ้า
และอาณาจักรของ
พระองค์ในสวรรค์ได้

เกิดขึ้นในบาบิโลน แน่นอนว่ามันได้ล้ม
เหลว ปฐมกาล 11:1-9 มีบันทึกไว้ว่า “ทั่ว
แผ่นดินโลกมีภาษาเดียวและมีส�าเนียง
เดียวกัน และต่อมาเมื่อพวกเขาเดินทาง
จากทิศตะวันออก พวกเขาก็พบที่ราบใน
แผ่นดินแห่งชินาร์และพวกเขาอาศัยอยู่
ที่นั่น และพวกเขาต่างคนต่างก็พูดกันว่า 
“มาเถิดให้พวกเราท�าอิฐและเผามันให้
แข็ง” และพวกเขามีอิฐใช้แทนหินและ
มียางมะตอยใช้แทนปูนขาว และเขาทั้ง
หลายพูดว่า “มาเถิด ให้พวกเราสร้าง
เมืองขึ้นเมืองหนึ่งและก่อหอคอยให้ยอด
ของมันไปถึงฟ้าสวรรค์ และให้พวกเรา
สร้างชื่อเสียงของพวกเราไว้ เกรงว่า
พวกเราจะกระจัดกระจายไปทั่วพื้นแผ่น
ดินโลก” และพระเจ้าเสด็จลงมาทอด
พระเนตรเมืองและหอคอยนั้นซึ่งบุตรทั้ง
หลายของมนุษย์ได้ก่อสร้างขึ้น

“และพระเจ้าตรัสว่า ดูเถิด คนเหล่านี้
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และพวกเขาทั้ง
ปวงมีภาษาเดียว และพวกเขาเริ่มท�าเช่น
นี้แล้ว และบัดนี้จะไม่มีอะไรหยุดยั้งพวก
เขาได้ในสิ่งที่พวกเขาคิดจะท�า มาเถิด 
ให้พวกเราลงไปและท�าให้ภาษาของ
พวกเขาสับสนที่นั่น เพื่อไม่ให้พวกเขา
พูดเข้าใจกันได้” [เช่นเดียวกันกับทุกวัน
นี้ที่พวกเดโมแครตและพวกรีพับลิกันไม่
เข้าใจกันเลย จึงไม่มีอะไรที่มีประโยชน์
ส�าเร็จลงได้เลยสักอย่าง] ดังนั้นพระเจ้า
จึงทรงท�าให้พวกเขากระจัดกระจายจาก
ที่นั่นไปทั่วพื้นแผ่นดินโลก และพวกเขา
ก็เลิกสร้างเมืองนั้น เหตุฉะนั้น จึงเรียก
ชื่อเมืองนั้นว่า บาเบล เพราะว่าที่นั่น
พระเจ้าทรงท�าให้ภาษาของทั่วทั้งแผ่น
ดินโลกสับสน และ ณ จากที่นั่นพระเจ้า
ได้ทรงท�าให้พวกเขากระจัดกระจาย
ออกไปทั่วพื้นแผ่นดินโลก”

การพยายามครั้งที่สามและเป็นครั้ง
สุดท้ายของซาตานที่จะโค่นล้มพระเจ้า
และอาณาจักรของพระองค์นั้นก�าลังเกิด
ขึ้นอยู่ ณ ขณะนี้ มีคนจ�านวนหนึ่งพูดปด
มดเท็จว่าจานบินยูเอฟโอที่พวกเขาเห็น
นั้นมาจากดาวเคราะห์อื่น แต่นั่นไม่ใช่
ความจริง พวกจานบินยูเอฟโอเหล่านั้น
ไม่ได้มากจากดาวเคราะห์อื่นแต่อย่าง
ใด หากแต่มาจากสวรรค์ เหตุผลที่ผม
ทราบเรื่องนี้ก็เพราะว่า เมื่อตอนที่ซูซี่

และผมนั้นก�าลังเดินทางไปที่ลาสเวกัส
เพื่อเข้าพิธีวิวาห์ เราอยู่บนทางหลวงระ
หว่างเมืองลอสแองเจลิสกับลาสเวกัสใน
เวลากลางคืน ขณะนั้นมันมืดมากเมื่อซู
ซี่ซึ่งก�าลังขับรถได้จับมือซ้ายของผม
และพูดกับผมว่า “โทนี่ เรามาภาวนาต่อ
พระเจ้ากันเถอะ แล้วทูลขอพระองค์ว่า
หากจานบินยูเอฟโอมีจริง ขอให้พวกเรา
เห็นจานบินเหล่านั้นด้วยเถิด”  แน่นอน
อยู่แล้วว่าสิ่งมีชีวิตจากดาวเคราะห์ดวง
อื่นเหล่านั้นไม่สามารถได้ยินค�าภาวนา
ต่อพระเจ้าของพวกเรา และแน่นอนว่า
พวกเขาเหล่านั้นจะไม่ตอบค�าภาวนาต่อ
พระเจ้าของพวกเรา  ทันใดนั้นเอง ฝูง
จานบินยูเอฟโอบินพุ ่งเข้ามาท่ีกระจก
หน้ารถของเรา จานบินเหล่านั้นเข้าใกล้
จนผมคิดว่าพวกมันจะชนพวกเราเข้า
เสียแล้ว พระเจ้าได้ตอบรับค�าภาวนา
ของพวกเราทันที ในเมื่อพระเจ้าได้ตอบ
รับค�าภาวนาของพวกเราโดยทันที ความ
ศรัทธาของผมต่อพระเจ้าและการตอบ
รับค�าภาวนาของพระองค์ก็ได้รับการ
ท�าให้มั่งคงแข็งแรงยิ่งขึ้น

อากาศยานลักษณะเหมือนวงล ้อ
เหล่านี้ถูกกล่าวถึงหลายต่อหลายครั้งใน
พระคัมภีร์ไบเบิล13 พวกมันคือกองทัพ
อากาศแห่งเหล่าเทวทูตของพระเจ้าซึ่ง
ก�าลังออกส�ารวจความชั่วร้ายแห่งโลก
นี้ ก่อนที่พระเจ้าจะวางจุดจบให้แก่สิ่ง
ชั่วร้ายที่ปรากฎอยู่บนโลกนี้เมื่อการกลับ
มาของพระคริสต์มาถึง พระเจ้าส่งเหล่า
เทวทูตลงมาในช่วงเวลาอันแสนยาก
ล�าบากนี้ (และพวกเราอยู่ในช่วงเวลา
อันยากล�าบาก) เหล่าเทวทูตรายงานต่อ
พระเจ้า แล้วพระเจ้าจะทรงส่งเทวทูต
แห่งการท�าลายลงมาท�าลายล้างพื้นที่
แห่งความชั่วร้ายนี้ของโลก14 พระองค์
จะทรงท�าลายด้วยห่าระบาด (ซึ่งคือโรค
ทั้งหลาย) ความอดอยาก น�้าท่วม แผ่น
ดินไหว พายุทอร์นาโด และอื่น ๆ อีก
มากมาย

ประชากรโลกจ�านวนมากเชื่อว ่า
มนุษย์สามารถเอาชนะพระสติปัญญา
พระเจ้า พวกเขาเหล่านั้นได้หลงลืมอดีต 
ซึ่งพระเจ้าได้ทรงหยุดยั้งความพยายาม
หลายครั้งของพวกเขาลง ซาตานได้
บอกแก่เอวาว่า เจ้าจะไม่ตาย “เจ้าจะ
เป็นอย่างพระเจ้า” แต่ว่ามันโกหก เรารู้
เรื่องนี้เพราะว่าทั้งเอวาและสามีของนาง
นั้นตาย นอกจากนี้นิมโรดและประชากร

6 ยน. 1:4-13, 12:46, รม. 5:6-21, กท. 4:4-5, ฮบ. 2:14-18   7 มธ. 16:21, 20:17-19, 26:31-57, 28:1-10, 16-20, มก. 10:32-34, ลก. 9:23, ยน. 10:7-18, กจ. 1:1-11, กท. 2:20, ฟป. 
2:5-11, ฮบ. 12:1-3, 1 ยน. 3:16   8 อสค. 36:27, ยน. 14:15-20, 23, 26, 15:3-7, 17:21-23, 26, รม. 8:10-11, 12:1-2, 1 คร. 3:9, 16-17, 2 คร. 6:16-18, กท. 2:20, อฟ. 2:10-22, 3:16-
21, ฟป. 2:13, คส. 1:27-29, 2 ทธ. 1:14, 1 ยน. 3:24, 4:4, วว. 3:19-21   9 มธ. 16:24-26, มก. 10:17-30, ลก. 9:59-62, 14:26-27, 33, ยน. 12:24-26, รม. 8:1-14, 35-37, 12:1-2, 1 
คร. 9:26-27, 2 คร. 5:9-21, 6:1-10, กท. 5:16-17, 24, ฟป. 3:7-9, คส. 3:5-17, 2 ทธ. 2:4, ทต. 2:12,  ฮบ. 11:8-26, 1 ปต. 4:1-2, วว. 12:10-11   10 มธ. 10:22, 24:13, กจ. 14:22, 
รม. 11:22, คส. 1:22-23, 1 ทธ. 4:16, 2 ทธ. 2:1-3, 3:13-17, 4:5, ยก. 2:17-26, 5:10-11, 1 ยน. 2:24-25   11 อสย. 14: 9-20, อสค. 28:11-19, ยน. 12:31, 2 ธส. 2:3-10, ฮบ. 2:14, 1 
ยน. 2:13-14, 3:8, 4:4, วว. 1:18, 12:3-4, 9-12, 20:1-3, 7-10   12 2 คร. 6:14-18, วว. 18:1-5   13 สดด. 68:17, อสค. 1:1-24, 3:12-13, บทที่ 10, 11:14-25, ดนล. 7:7-9   14 ปฐก. 
19:1-25, 2 ซมอ. 24:1-17, 2 พกษ. 19:35, 2 พศด. 32:19-22, สดด. 78:49, มธ. 13:41-42, กจ. 12:23, 2 ธส. 1:7-9, วว. บทที่ 8, 9:1-5, 13-15, 14:8-11, 15-20, 15:1, บทที่ 16, 18:1-2, 
21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9   

(ลูกา 9:23-25)9
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เคนยา
ส่วนในเรื่องของท่านสาธุคุณอา

ลาโมนัน้ ผมเชือ่ว่าท่านสาธคุณุของ
เราจะได้ออกจากห้องขงั และพวกเรา
จะร่วมกนัอธฐิานและถอืศลีอด และ
พระเจ้าจะไม่ละทิ้งเราและพระคัมภีร์
ไบเบลิกล่าวไว้เช่นนัน้ เช่นเดยีวกบัใน
เพลงสดดุ ี34: 18-19, “พระเจ้าทรงอยู่
ใกล้ชิดผู้ที่จิตใจฟกช�้าและทรงช่วยผู้
ทีจ่ติใจส�านกึผดิให้รอด คนชอบธรรม
นัน้ถกูข่มใจหลายอย่าง แต่พระเจ้า
ทรงช่วยเขาออกมาให้พ้นหมด” การ
ต่อสู้นั้นไม่ใช่ของพวกเราแต่เป็นของ
พระเจ้า และโปรดอ่าน ฟิลปิปี 4:4-9 
ขอให้พระเจ้าทรงอวยพรท่าน
ขอแสดงความนับถือ
สาธุคุณโมเสส เควมบอย
เอนดีบีส เคนยา

 (อ่านต่อหน้า 4)

โลกก็ไม่เคยสร้างหอคอยของพวกเขา
ได้ส�าเร็จ เช่นกันกับการที่พวกเขาคิดจะ
สร้างเมืองของพวกเขาในสวรรค์ ซึ่งมัน
ก็ไม่ได้เกิดขึ้น

และอกีครัง้หนึง่ ประชากรส่วนใหญ่
ของโลกได้ใช้เงินจ�านวนหลายพันล้าน
ดอลลาร์ และยงัมเีงนิอกีหลายล้านล้าน
ดอลลาร์ที่จะถูกน�ามาใช้อย่างแน่เสียยิ่ง
กว่าแน่ เพื่อที่จะย้ายประชากรโลกไป
ยังดาวเคราะห์ดวงอื่น ที่ซึ่งพวกเขา
คิดว่ามีคุณลักษณะต่าง ๆ เหมือนกับ
โลก แต่ไม่มีดาวเคราะห์ดวงใดอีกแล้ว
ที่จะมีคุณลักษณะอย่างนั้น โลกท่ีถูก
ล่อลวงนั้นก�าลังรอคอยให้เรื่องเหลวไหล
นี้เกิดขึ้นอย่างใจจดใจจ่อ พวกเขาได้
เชื่อในค�าสอนที่ผิด ๆ ของรัฐบาลหนึ่ง
เดยีวและครสิตจกัรปีศาจ ซึง่ทัง้สองนีถ้กู
ชักน�าโดยซาตานผู้ซึ่งพระเจ้าทรงบอก
ว่าจะล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกในยุคสุดท้าย
น้ี (ววิรณ์ 12:9) พระเจ้าตรสัว่าครสิต
จักรของซาตานซ่ึงควบคุมรัฐบาลหนึ่ง
เดียวของซาตานอยู่นั้นจะตั้งอยู่ในเมือง
แห่งเนินเขาทั้งเจ็ด (ซึ่งแน่นอนว่านั่น
คือนครวาติกันในกรุงโรมแห่งองค์การ
สหประชาชาต)ิ15 ถ้าท่านไม่รูว่้าเมอืงทีว่่า
น่ันคือนครวาตกินั ท่านกแ็ค่ไปทีบ่รษิทัน�า
เทีย่วแล้วขอซือ้ตัว๋ไปเมอืงแห่งเนนิเขาท้ัง
เจ็ด พวกเขากจ็ะส่งตัว๋ไปกรงุโรม ประเทศ
อติาลีให้กบัท่าน นีค่อืโรมทีย่งัคงควบคมุ
องค์การสหประชาชาติซึ่งก็คือรัฐบาล
หน่ึงเดยีวอย่างชัว่ร้าย ซึง่สิง่นีถ้กูเรยีก
ว่า “การจดัระเบยีบโลกใหม่” และ “ทีน่ัง่
ของซาตาน” (ววิรณ์ 2:13) พระวาจาของ
พระเจ้ากล่าวไว้ว่า ในท่ีสุดเทวทูตท่ีมา
พร้อมกับภัยพิบัติทั้งเจ็ดและเหล่าเทวทูต
ทัง้หลาย จะท�าลายล้างโลก (และเหล่าคน
ช่ัวร้าย) ภายในอกีไม่ช้า16

วิวรณ์ 17:1-6, 8 ได้กล่าวว่า “และทูต
สวรรค์องค์หนึ่งในเจ็ดองค์ที่ถือขันเจ็ด
ใบนั้นก็มา [ขันเหล่านี้เต็มไปด้วยหายนะ
สุดท้ายทั้งเจ็ดที่ถือโดยจานบินยูเอฟ
โอ ซึ่งแท้จริงแล้วมันคือจานบินไอเอฟ
โอ (IFO: Identifiable Flying Object) 
เราสามารถแยกแยะจานบินไอเอฟโอ
ได้โดยการตอบรับพระเจ้าและพระวาจา
ของพระองค์ พระเจ้าทรงเป็นพระวาจา 
(ยอห์น 1:1, วิวรณ์ 19:13)] และได้พูด
กับผม [เทวทูตผู้นี้กล่าวแก่ผม ยอห์

นกล่าว] กล่าวแก่ผมว่า “เชิญมาที่นี่เถิด 
เราจะให้ท ่านดูการพิพากษาลงโทษ
หญิงแพศยาคนส�าคัญ [คริสตจักร
โรมันคาทอลิก นครรัฐวาติกัน] ที่นั่งอยู่
บนน�า้มากหลาย [นานาประเทศทั่วโลก] 
คือหญิงที่บรรดากษัตริย์ทั่วแผ่นดินโลก 
[บรรดาผู้น�าทั้งหมดของรัฐบาล รวมถึง
เหล่าผู ้พิพากษาและอัยการแห่งนคร
วาติกัน] ได้ล่วงประเวณีด้วย [ทุกบาป
อันเลวทรามและการด�าเนินคดีและการ
แจ้งคดีอาญาแก่ผู้บริสุทธิ์ (พลเมืองของ
พระเจ้า)] และคนทั้งหลายที่อยู่ในแผ่น
ดินโลกก็ได้มัวเมาด้วยเหล้าองุ่นแห่งการ
ล่วงประเวณีของเธอ [ซึ่งนี่หมายถึงสิ่งที่
พวกมันเรียกกันว่าความถูกต้องทางการ
เมือง (เช่น การแต่งงานในเพศเดียวกัน 
หรือรักร่วมเพศ) การต่อต้านชาวยิว การ
ต่อต้านศาสนาคริสต์ ความกระหายเลือด 
การฆาตกรรม การลักทรัพย์ และทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่ตรงข้ามกับพระเจ้าและพระ
วาจาของพระองค์]

“ทูตสวรรค์องค์นั้นได้น�าข้าพเจ้า 

[ยอห์น] เข้าไปในถิ่นทุรกันดาร [โลก] 
โดยพระวิญญาณ และข้าพเจ้าได้เห็น
ผู ้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู ่บนสัตว์ร้ายสีแดง
เข้มตัวหนึ่ง [หญิงนั้นก็คือนครรัฐวาติกัน 
ศาสนาหนึ่งเดียว และสัตว์ร้ายสีแดง
เข้มก็คือองค์การสหประชาชาติ ซึ่งก็คือ
พาหนะของนครวาติกัน มันพานางไป
ยังที่ต่าง ๆ  นางจึงสามารถท�าลายผล
งานทั้งหลายและพลเมืองของพระเจ้า
ด้วยกฎหมายศาสนจักรคาทอลิก] ซึ่ง
มีหลายชื่อ [ตัวอย่างเช่น หากมนุษย์
ปีศาจถูกรบกวนให้ขุ ่นเคืองด้วยพระ
วาจาของพระเจ้า วาติกันและโลกหนึ่ง
เดียวจะสร้างเรื่องว่านั่นคืออาชญากรรม
อันร ้ายแรงในการพูดถึงพระเจ ้าใน
โรงเรียนของรัฐ ห้องพิจารณาคดี เวที
การเมือง อนุสรณ์สถาน และสถานที่
ส�าคัญต่างๆ ของโลก และเพราะว่าพวก
คนที่มีต�าแหน่งส่วนใหญ่ในคริสตจักร
โรมันคาทอลิกนั้นเป็นพวกลักเพศ พวก
มันได้สร้างกฎใหม่ขึ้นว่า การต่อต้าน

15 ดนล. 2:40, 7:19-25, วว. 13:1-8, 14:8, บทที่ 17, 18   
16 วว. 8:7-12, 9:1-11, 15, 14:14-20, 16:2-4, 8-12, 17-21

สาธคุุณโมเสส เควมบอย และบางส่วนของการ
ชุมนุมเพื่อเผยแพร่งานเขียนที่สร้างการเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสของสาธุคุณอาลาโมในเมืองเอนดีบีส 
ประเทศเคนยา

ถึง คริสตจักรอาลาโม
ส่งค�าทักทายจากพวกเราในนาม

ของพระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเรา 
ผมเช่ือว่าท่านสบายดีในคริสตจักรของ
ท่าน พวกเราต้องการทีจ่ะขอบคณุครสิต
จักรของท่านส�าหรับการส่งเอกสารและ
บทภาวนามาให้แก่เรา ซึง่ถกูรบัไว้ด้วย
ความซาบซึ้งในคริสตจักรและคณะของ
พวกเรา หลายคนได้ตดัสนิใจทีจ่ะเปลีย่น
ชีวิตและยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วย
ให้รอดในชวีติของพวกเขา และแน่นอน
ว่างานเขียนอาลาโมนั้นได้บอกเล่าถ้อย
ความที่เป็นความจริงเพราะเม่ือเราเผย
แพร่ข่าวสารนัน้ หลายต่อหลายคนได้ถกู
เปล่ียนแปลง  ดงันัน้สิง่นีจ้งึหมายความ
ว่างานเขียนนี้บรรจุข้อความแห่งจิต
วญิญาณจากพระเจ้า (ถกูเจมิไว้)

พี่น ้องทั้งหลาย ดังนั้นเราจึง
ได ้ตัดสินใจแล ้วที่จะเผยแพร ่
ข้อความออกสู่ทั่วทุกหมู่บ้านและค
ริสตจักรทั้งหลาย เพราะท่านรู้ดีว่า
ในแอฟริกานั้นยังมีคนอีกจ�านวน
มากที่ยังเชื่อถือวัฒนธรรมแบบ
ดั้งเดิม พวกเราในขณะนี้มีราว 
20 คนที่เตรียมพร้อมและสามารถ
ส่ือสารกั บผู ้ คนและ เผ ยแพร ่
ข่าวสารเหล่านี้อย่างชาญฉลาดได้ 
ดังนั้นเราได้ด�าเนินการการบริการ
เป็นอย่างดีและเรายังรอคอยสิ่งที่
ท่านส่งมา
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(ต่อเนื่องจากหน้า 3)

(ต่อเนื่องจากหน้า 8)

รักร ่วมเพศเป็นบาปอันน่าขยะแขยง 
(อาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียด
ชัง) ในการคิดเช่นนี้ได้ท่านต้องรับเอา
เคร่ืองหมายของสัตว์ร้ายไว้ที่หน้าผาก
ตน (วิวรณ์ 14:9-11) นี่เป็นเรื่องที่ชั่ว
ร้ายมากทางจิตวิญญาณ] มันมีเจ็ดหัว
และสิบเขา [สิ่งนี้เองที่บอกเราว่ารัฐบาล
หนึ่งเดียวนั้นได้รวบรวมหลาย ๆ รัฐบาล
เข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน พวกมันทั้งหมด
คิดเห็นเช่นเดียวกัน พวกมันรับเอาทุก
สิ่งอย่างที่ซาตานพูดอย่างหน้ามืดตามัว 
(วิวรณ์ 17:4-15) ไอ้ปีศาจสร้างเรื่องว่า
เมื่อท่านรับเอาทุกอย่างที่มันพูดแปลว่า
ท่านเป็นคนรักชาติ และท่านจะกลาย
เป็นคนทรยศต่อชาติหากไม่รับเอาทุก
อย่างที่มันพูด]

“หญิงนั้นนุ ่งห ่มด ้วยผ้าสีม ่วงและ
สีแดงเข้ม [ซึ่งคือสีของศาสนจักร
โรมันคาทอลิก] และประดับด้วยเครื่อง
ทองค�า เพชรพลอยต่างๆ และไข่มุก [เงิน
ท้ังหมดที่เก็บรวบรวมโดยหน่วยงานจัด
เก็บภาษีของสหรัฐอเมริกาซึ่งข้ึนตรง
ต่อวาติกันอย่างผิดกฎหมาย พวกเขามี
ทรัพย์สินหลายล้านล้านดอลลาร์ไว้ให้
ผลาญ] หญิงนั้นถือถ้วยทองค�าที่เต็มไป
ด้วยสิ่งน่าสะอิดสะเอียนและของโสโครก
แห่งการล่วงประเวณีของตน: [วาติกัน
ซึ่งก็คือที่นั่งของซาตาน สนับสนุนบาป
ทุกบาปทั้งในโลกนี้และในโลกเบื้องล่าง] 
และท่ีหน้าผากของหญิงนั้นเขียนชื่อไว้
ว่า ความลึกลับ บาบิโลนมหานคร แม่
ของหญิงแพศยาทั้งหลาย และแม่แห่ง
สิ่งท้ังปวงที่น่าสะอิดสะเอียนแห่งแผ่นดิน
โลก” [วลีนั้น ‘เขียนไว้บนหน้าผากของ
นาง’ ก็หมายความอย่างง่าย ๆ ว่าจิตใจ
ของนางถูกซึมซับไว้ด้วยความชั่วร้าย
เลวทรามทั้งหมด]

“และข้าพเจ้าเห็นหญิงนั้นเมามาย
ด้วยโลหิตของพวกวิสุทธิชน [วาติกัน
ของซาตานเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะที่เป็น

เหตุให้เกิดการนอง
เลือดทั้งหมดบนโลก
นี้ รวมทั้งการท�าแท้ง 

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิว การไต่สวน
ศรัทธาของสเปน และสงครามที่เคยเกิด
ขึ้นทุกครั้ง] และโลหิตของคนทั้งหลายที่
พลีชีพเพื่อเป็นพยานในพระเยซู [เทวทูต
ของพระเจ้าบอกสิ่งนี้แก่ยอห์น]: เมื่อ
ข้าพเจ้าเห็นหญิงนั้นแล้ว [วาติกัน]...และ
คนทั้งหลายที่อยู่ในโลก ซึ่งไม่มีชื่อจดไว้
ในหนังสือแห่งชีวิตตั้งแต่แรกทรงสร้าง
โลก ก็จะอัศจรรย์ใจ เมื่อเขาเห็นสัตว์
ร้ายซึ่งได้เป็นอยู่ในกาลก่อน แต่บัดนี้
มิได้เป็นและก�าลังจะเป็น” “สัตว์ร้ายซึ่ง
ได้เป็นอยู่ในกาลก่อน” ก็คือกรุงโรมก่อน
การล่มสลาย และวันนี้ซาตานได้ฟื้นกรุง
โรมขึ้นด้วยวิญญาณซาตานของมัน ซึ่ง
ได้ขยายใหญ่ขึ้นจนมีขนาดสัดส่วนที่
เป็นภัยพิบัติ

ในการที่ผมพูด ถึงการข ่ม เหง
ทั้งหลายและการด�าเนินคดีอาญา
ต่าง ๆ ที่คริสตจักรของผมได้ทนรับ
มากว่าห้าสิบปี ผมไม่ได้พูดถึงมัน
เพ่ือจะบ่นหรือร้องขอความเห็นใจ 
แต่เพื่อจะแสดงให้คนจ�านวนมาก
ได้เห็นถึงความง่ายในการอดทนต่อ
ความชั่วร้ายทั้งหลายจากศาสนจักร
โรมันคาทอลิก เพราะพระเจ้าได้ทรง
ประทานนิมิตให้แก่ผม ที่ใด ๆ ที่ไม่มี
นิมิต ประชาชนก็พินาศ (สุภาษิต 
29:18) เราจะมีความสุขเมื่อเราถูก
ข่มเหงเพื่อพระเยซู คงจะต้องใช้
เวลามากโขหากผมจะบอกเล่าเพียง
ส่วนเสี้ยวของการข่มเหงต่าง ๆ ให้
แก่ท่าน พระเจ้าทรงบอกผมว่าผม
จะต้องมีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งเป็น 
100 ล้านเท่าของต้นโอ๊คยักษ์ที่นอน
ล้มอยู่ด้านนอกคริสตจักรของผม ราว 
ๆ 15 นาทีหลังจากที่ผมประกาศสิ่งที่

ความพยายามที่ล้มเหลวถึงสามครัง้
ในการโค่นล้มพระเจ้า

ถึง พี่น้องในพระคริสต์ที่รัก
ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพระ

กายทั้งหมดของพระคริสต์ในคริสตจักร
ของท่าน นับเป็นความวเิศษสดุแสนในการ
จารึกผลงานอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้ทรง
ท�าไว้ในงานเขยีนพระวรสารของท่าน

โดยพระคุณของพระเจ้า ด้วยความ
ช่วยเหลอืในการสนบัสนนุการชมุนมุของ
เรา ในวันนีเ้ราด�าเนนิการเผยแพร่พระ
วรสารภายในหมู่บ้านชนเผ่าดอนดาปูดี 
การเดนิทางของเรา (40 กม.) ใช้เรอืผ่าน
แม่น�า้ โดยมสีมาชกิเข้าร่วมทัง้สิน้สามสบิ
หกคน พระเจ้าได้ทรงด�าเนนิงานทีย่อด
เยี่ยมที่สุดไว้ภายในชนเผ่าฮินดูดังที่ได้
กล่าวไว้ผ่านงานเขียนของท่าน เราหวงั
ว่าการเดนิทางนีจ้ะช่วยเหลอืจิตวญิญาณ
ทีไ่ด้หลงทางอกีมากในพืน้ทีน่ัน้ได้

ผมต้องการส่งรูปภาพของพวกเราให้
ท่านได้ดูการท�างานของที่นี่

ขออุทิศค�าภาวนาของพวกเราแด่
สุขภาพและการปล่อยตัวของ
พีช่ายโทนีข่องพวกเรา
จากพี่น้องในพระคริสต์ของ
ท่าน
โซลมาน ราจู โคลา
อานธรประเทศ อินเดีย

อินเดีย

บาทหลวงโซลแมน ราจ ูโคลา และ
หน่วยเผยแพร่ศาสนา  เผยแพร่งาน
เขยีนของสาธคุณุอาลาโมในพืน้ทีช่นบท
ของเมอืงอานธรประเทศ ประเทศอินเดีย

พระเจ้าทรงบอกแก่ผมในการชุมนุม17 
“ท่านทั้งหลายจะเป็นสุข เมื่อคนทั้งหลาย
จะเกลียดชังท่าน และจะไล่ท่านออก
จากพวกเขา และจะประณามท่าน และ
จะเหยียดชื่อของท่านว่าเป็นคนช่ัวช้า 
เพราะท่านเห็นแก่บุตรมนุษย์ ในวันนั้น
ท่านทั้งหลายจงชื่นชม และเต้นโลด
ด้วยความยินดี เพราะ ดูเถิด บ�าเหน็จ
ของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์ เพราะว่า
บรรพบุรุษของเขาได้กระท�าอย่างนั้นแก่
พวกศาสดาพยากรณ์เหมือนกัน” (ลก. 
6:22-23)

ผมได้บอกท่านก่อนหน้าแล้วที่ว ่า
พระเจ้าและพลเมืองทั้งหลายของโลกผู้

17 อ่าน “ต้นไม้,” ฉบบัท่ี 6500, “ต�าแหน่งทีท่รงอานภุาพ
ท่ีสดุในท้ังจักรวาล,” ฉบบัท่ี 19700   
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ถงึ โทนี ่อาลาโม
ขอส่งค�าทักทายอันแสนอบอุ่นถึงท่าน

จากพม่า ในคริสตจักรของพระเจ้าและ
พระเยซผููท้รงฟ้ืนคนืชพีแล้ว ผมขอภาวนา
อย่างยิง่ให้ทกุอย่างทีด่จีงมแีก่ท่าน

ตัง้แต่ปี 2002 ครสิตจกัรรอ็ดและสตาฟ
ได้มีส่วนร่วมกันในการสร้างคริสตจักร 
การเผยแพร่ค�าสอน การรกัษาทางการ
แพทย์ การสงเคราะห์ การพฒันาชมุชน
การศกึษา การดแูลเดก็และเดก็ก�าพร้า 
การผลติงานเขยีน และการเผยแพร่
ระหว่างผู ้ที่เชื่อและผู ้ที่ไม่เชื่อในเวลา
เดยีวกนัทีพ่ม่า จดุประสงค์ของเราคอืเพือ่
เข้าถงึกลุม่ชนเผ่าต่างๆ ในพืน้ทีซ่ึง่เข้า
ถงึได้ยากในประเทศพม่า และน�าเหล่า
ผูท้ีไ่ม่เชือ่เหล่านัน้เข้าสูพ่ระครสิต์ โดย
การมอบงานเขยีน หนงัสอื และพระคมัภร์ี
ไบเบลิ การสอนพระคมัภร์ีไบเบลิเป็นการ
ส่วนตวั ในกลุม่ขนาดเลก็และในการ
ประชมุคณะ และการแปลและพมิพ์งาน
เขยีนของครสิต์ศาสนา เรามคีวามมุง่มัน่
ที่จะท�าให้เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของความ
พยายามเชิงรุกในการเข้าถึงประชากร
ของพระคริสต์และก่อตั้งคริสตจักรใหม่ 
ผมได้รับแรงบันดาลใจและมีความสุข
จากการอ่านการเขยีนของท่าน พระเมส
สยิาห์ตามทีพ่ระคมัภร์ีท�านาย ตัง้แต่นัน้
มาผมมีความปรารถนาอันลุกโชนที่จะ
แปลงานเขยีนนีเ้ป็นภาษาพม่า ภาษาฮา
กาชนิ และภาษามโิซ (ภาษาชนเผ่าของ
พม่า) เพราะหนงัสอืเล่มนีน้ัน้ทรงพลงัและ
มเีนือ้หาสาระ และผมเชือ่มัน่ว่ามนัจะต้อง

เมือ่ผมมีอายุ 11 หรอื 12 ขวบ ผมมี
ประสบการณ์หลายครัง้ทีเ่ลวร้ายจากอ�านาจ
มดืมน ซ่ึงจะเป็นการไม่ชอบด้วยศลีธรรม
หากจะน�ามาพดูถงึ หลายปีหลงัจากนัน้ ผม
มาทีล่อสแองเจลสิและได้เริม่ใช้ยาแอลเอสดี 
และขาดการตดิต่อกบัความเป็นจรงิเป็นเวลา
กว่าสองปีซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนตลอดกาล 
ผมมีความเชื่ออย่างแท้จริงว่าผมได้ตายไป
แล้ว และด�าเนินชวีติอยูร่ะหว่างช่วงเวลาใน
แต่ละคร้ังของการเมายาแอลเอสดี

แล้ววันหนึ่งด้วยพระเมตตาของพระเจ้า 
ผมก�าลังดโูทรทศัน์ในอพาร์ทเมนต์ของใคร
สกัคน ผมรูส้กึเบือ่ ๆ จงึปิดโทรทศัน์เสยี ผม
ได้มองออกไปจากหน้าต่างของชั้นสามและ
ได้นมิติจากพระเจ้า ผมได้มองดตูวัผมเอง
เมือ่ผมอายุราวๆ 11 ขวบ ยนือยูท่ีส่นาม
หน้าบ้านในคลฟีแลนด์ (บ้านเกดิของผม) 
ผมมองดูตัวเองเป็นภาพเคลื่อนไหวอย่าง
รวดเรว็ (ราว 10 วนิาท)ี เตบิโตขึน้เป็นผม

เป็นพรทีป่ระเสรฐิส�าหรบัผูค้นของผม บท
ความทางคริสตศาสนาในพม่านั้นมีอยู่
น้อยมาก และคนทีม่ใีจรกัในการเผยแพร่
พระวรสาร ได้ท�าการแปล พมิพ์ และเผย
แพร่โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย งานเขยีนนัน้มี
ประสทิธภิาพและได้ผลเป็นอย่างดีมาก มี
คนเพียงแค่ร้อยละสี่เท่านั้นที่เป็นผู้เชื่อ 
และภูมิภาคส่วนใหญ่ยังอยู่ภายใต้ความ
มดืมน จึงเป็นการภาวนาของเราทีจ่ะน�า
จิตวิญญาณจ�านวนมากไปยังพระบาท
ของพระเยซูผ่านทางงานเขียนของท่าน 
ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความกระหายใน
หวัใจของพวกเขาจะถูกดับลง (ฮากาชนิ
และมิโซคอืชนเผ่าทีอ่าศยัอยูใ่นเทอืกเขา
แถบตะวนัตก พวกเขาพดูภาษาถ่ินของ
ตนเอง และประชากรส่วนใหญ่ไม่อ่าน
ภาษาพม่า) พวกเราจะยนิดีเป็นอย่างมาก 
หากท่านจะกรุณาส่งงานเขียนของท่าน
มาเพิม่ส�าหรบัห้องสมดุของเรา

เราต้องการอย่างมากที่จะขยายคริสต
จกัรของท่านในพม่า เราพร้อมแล้วทีจ่ะ
ท�างานกบัท่านเพือ่พระองค์ และเราขอ
เชิญท่านให้ขยายคริสตจักรของท่าน
มายงัประเทศของเรา หากท่านมเีวลาเรา
ขอเรียนเชิญท่านให้มาเยี่ยมชมพม่าเพื่อ
เหน็แก่อาณาจกัรของพระองค์

ผมรอคอยที่จะได้รับการตอบรับจาก
ท่าน ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่าน
ในความดูแลของพระองค์
สาธคุณุ บาวี เอช. แตง ผูอ้�านวยการ
ครสิตจกัรรอ็ดและสตาฟ
ย่างกุง้ พม่า

พม่า

ค�าพยานของสก็อต เดอร์น่ิง
ในวัยปัจจุบันและได้ยืนอยู่ท่ีสนามหน้าบ้าน
ของตกึอพาร์ทเมนต์ถดัไป ก่อนทีผ่มจะ
สามารถนึกได้ว่าสิง่นีห้มายความว่าอย่างไร
ได้ พระเจ้าตรสักบัผม พระองค์ตรสัว่า “พระ
ผูเ้ป็นเจ้าทรงสร้างดวงอาทติย์ พระผูเ้ป็นเจ้า
ทรงสร้างดวงจนัทร์ พระผูเ้ป็นเจ้าทรงสร้าง
โลก พระผูเ้ป็นเจ้าทรงสร้างดวงดาว พระ
ผูเ้ป็นเจ้าทรงสร้างหญ้า และพระผูเ้ป็นเจ้า
ทรงท�าให้หญ้านัน้เตบิโต” ผมตกใจอย่าง
มากและพดูประโยคนีอ้อกไปด้วยเสียงอนัดงั 
“มนัคอืพระอาทติย์ดวงเดยีวกนั มนัคอืโลก
ใบเดยีวกนั มนัคอืตวัผมคนเดยีวกนั ผมแค่
เตบิโตขึน้และได้เป็นบ้าเสยีสต”ิ

ประสบการณ์นี้ส่งผลให้ผมเดินคุยกับ
พระผูเ้ป็นเจ้าไปในถนนในเวลากลางคนื ใน
ตอนนัน้ พระผูเ้ป็นเจ้าทรงท�าให้ผมกลวัเกนิ
กว่าทีผ่มจะจตินาการได้ถงึสองครัง้ เพราะ
ผมนัน้ยงัเป็นคนบาป วนัหนึง่ในความสิน้
หวงั ผมได้ไปทีค่รสิจกัรของโทนี ่ อาลาโม 

ทีเ่มอืงฮอลลวีดู มลรฐัแคลฟิอร์เนยี ผมไม่
เคยไปเข้าร่วมประชมุกบัพวกเขามาก่อนเลย
เพราะว่าทีน่ัน่ไม่ใช่ครสิตจกัรใน “กระแส
นยิม” ขณะนัน้เป็นเวลาประมาณ 23:30 
นาฬิกา โทนี ่ อาลาโมได้อยูท่ีน่ัน่พอด ี โทนี่
ประจนัหน้ากบัผมแล้วบอกว่า “คณุน่าจะอยู่
ทีน่ี”่ ผมจงึอยูท่ีน่ัน่ ในคนืต่อมาในประชมุ
นมสัการ สาธคุณุโทนีแ่ละซซูาน อาลาโมได้
อยูท่ีน่ัน่ โทนีใ่ห้ค�าพยานฉบบัเตม็ของเขา
ในเร่ืองว่าพระเจ้าได้ทรงตรสักบัเขาอย่างไร 
ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเรื่องพระโลหิต
ของพระเยซคูรสิต์เพยีงเพือ่การไถ่บาป ผม
รู้สึกได้อย่างรุนแรงถึงพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
มีคนทั้งหมดสามสิบคนได้รับความรอด
ในคนืนัน้รวมถงึผมด้วย ผมได้ไปในห้อง
ภาวนาและรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณ
บรสิทุธิ ์ผมรูส้กึเหมอืนอยูท่ีบ้่าน มนัเป็นวนัที่ 
11 พฤษภาคม ปี 1970

เพยีงแค่หนึง่ปีครึง่ให้หลงั ผมได้เขยีน
จดหมายถงึสาธคุณุโทนี ่ อาลาโม เพราะ
ว่าผมมปัีญหา เวลาประมาณ 2 นาฬิกามี
สมาชิกของคริสตจักรท่านหนึ่งแจ้งแก่ผม
ว่า โทนี ่ อาลาโม ก�าลังอยูใ่นสายโทรศัพท์
และต้องการทีจ่ะพดูกบัผม ขณะนัน้ผมอยู่
ทีค่รสิตจักรของเราในเมอืงซอกสั มลรฐั
แคลิฟอร์เนยี ผมรบัสายโทรศัพท์และพดู
ว่า “สวัสดคีรบั ผมสกอ็ตพดูอยู”่ ไม่มใีคร
พดูอะไรกลับมา ผมจึงพดูซ�า้อกีครัง้เอง
ว่า “สวัสดคีรบั ผมสกอ็ตพดูอยู”่ จากนัน้ผม
ได้ยินเสยีงของโทนี ่ อาลาโมพดูว่าว่า “พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงสร้างดวงอาทติย์ พระผูเ้ป็นเจ้า
ทรงสร้างดวงจันทร์ พระผูเ้ป็นเจ้าทรงสร้าง
โลก พระผูเ้ป็นเจ้าทรงสร้างดวงดาว พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงสร้างหญ้า และพระผูเ้ป็นเจ้า
ทรงท�าให้หญ้านัน้เตบิโต” ผมรูส้กึได้ถงึพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นเหมือนก�าแพงขนาด
มหึมาอยู่รอบตวัผม โทนี ่ อาลาโมได้กล่าว
เตอืนสตผิมเป็นเวลาประมาณ 45 นาที ผม
ไม่เคยบอกใครเกี่ยวกับเรื่องท่ีพระเจ้าทรง
เคยพดูคยุกบัผม และไม่เคยบอกเลยสกันดิ
เกีย่วกบัเรือ่งทีพ่ระเจ้าทรงตรสัแก่ผม

ตลอดระยะเวลาหลายปี พระวญิญาณ
บริสุทธิ์นั้นได ้ถูกรวบรวมอยู ่ในงาน
เขียนพระวรสารที่สาธุคุณอาลาโมเขียน
ไว้ และข้อความท้ังหมดถงึครสิตจกัรทัง้
หลาย โทนีแ่ละซซูาน อาลาโมได้สร้าง 
“เมือง” ในพืน้ท่ีส่วนต่าง ๆ ของประเทศ
สหรฐั ส�าหรบัเป็นสิง่อ�านวยความสะดวก
ในการด�ารงชีวิตส�าหรับผู้คนในคริสต
จกัร หนงัสอืพระวรสารของท่านได้ถกู
ส่งไปยงัประเทศต่าง ๆ กว่า 200 ประเทศ 
ตามความต้องการของผู้คน ผมขอ
ขอบคุณพระเจ้าท่ีผมได้รบัความรอดและ
ได้รบัอภิสทิธิใ์ห้อยูใ่นครสิตจกัรแห่งนี้
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สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสถูกพบว่ามีความ
ผิดโทษฐานท�าการค้า, ข่มขืนและฆาตกรรมเด็ก

อาทิตย์ ที่ 20 กรกฎาคม 2014 7:28
by Judy Byington

เมื่อวานนี้ จ�าเลยซึ่งประกอบด้วย สมเด็จพระสันตะปาปาฟ
รานซิส เบอร์โกกลิโอ, คาทอลิกระดับสูงทั่วไป อดอลโฟ พา
ชอนและอาร์คบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี่ จัสติน เวลบี้ พบว่ามี
ความผิดฐานข่มขืน ทรมาน ฆาตกรรมและค้าเด็ก ผู้พิพากษา
ทั้งห้าของศาลยุติธรรมคอมมอนลอว์ระหว่างประเทศในกรุง
บรัสเซลส์ ระบุว่าอาชญากรรมเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในอดีตมา
จนถึงครั้งล่าสุดในปี 2010 โดยนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา
มีพยานมากกว่า 48 รายได้มาให้การยืนยันที่ศาล ICLCJ เกี่ยว
กับการกระท�าของจ�าเลยในฐานะสมาชิกของลัทธิ “กลุ่มวงกลม
ที่เก้า” [ลัทธิบูชาเด็กแด่ซาตาน]

ลัทธิบูชาแด่ซาตานกลุ่มท่ีเก้านี้ ได้กล่าวว่าจะท�าการ
บูชายัญเด็กท่ีมหาวิหารโรมันคาทอลิค ณ มอนทรีออล, 
นิวยอร์ก, โรม, สกอตแลนด์, ลอนดอน, ปราสาทคาร์นาร์วอน
ในเวลส์, คฤหาสฝรั่งเศสที่ไม่เปิดเผย ใน ฮอลแลนด์และที่ค
ริสตจักรคาทอลิก ของชาวแคนาดา และโรงเรียนประจ�าส�าหรับ
ชาวอินเดียอังกฤษในแคมลูปส์, บริติชโคลัมเบียและแบรนต์ฟ
อร์ด ออนตาริโอ แคนาดา ยังเชื่อกันอีกด้วยว่า ลัทธิบูชายัญเด็ก
แด่ซาตานกลุ่มที่เรียกว่า “วงกลมที่เก้า” นี้ได้ใช้สวนป่าที่เป็น
ของส่วนตัวในสหรัฐ, แคนาดา, ฝรั่งเศสและฮอลแลนด์ ส�าหรับ
การท�า «งานเลี้ยงล่ามนุษย์» ของพวกเขาที่จัดขึ้นเพื่อชนชั้น
สูงทั่วโลกรวมถึงสมาชิกของราชวงศ์ยุโรป เล่ากันบรรดาวัยรุ่น
ถูกจัดหามาให้จากมาเฟีย แล้วถูกเปลื้องผ้าเปลือยเปล่า ข่มขืน 
ตามล่าและฆ่าทิ้ง หัวหน้าอัยการระบุว่า «คริสตจักรคาทอลิก
เป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดของโลกและปรากฏว่ามีการสมรู้ร่วมคิด
กับมาเฟีย รัฐบาล ต�ารวจและศาลทั่วโลก»

วัยรุ่นสาวสองคนได้ให้การกับศาล ICLCJ ว่าสมเด็จพระ
สันตะปาปาฟรานซิสข่มขืนพวกเธอในขณะท่ีพระองค์เข้าร่วม
ในพิธีบูชายัญเด็ก ผู้เห็นเหตุการณ์คนอื่นอีกแปดคนก็ได้ยืนยัน
เป็นพยานต่อข้อกล่าวหาของพวกเขาต่อเหตุการณ์ข่มขืน
และพิธีบูชายัญเด็ก แล้วยังกล่าวกันว่าลัทธิบูชาซาตานกลุ่ม 

“วงกลมที่เก้า” ได้ด�าเนินการกระท�าดังกล่าวในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
ของปี 2009 และ 2010 ในชนบทของฮอลแลนด์และเบลเยี่ยม

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสยังถูกพบว่ามีการกระท�าผิด
ในพิธีกรรมสังเวยเด็กในขณะที่ท�าหน้าที่เป็นพระบิชอปแห่ง
อาร์เจนตินาและตามเอกสารปิดผนึกที่ได้รับจากจดหมายเหตุ
วาติกัน บันทึกฉบับที่สองลงวันที่ 25 ธันวาคม 1967 ที่เรียกว่า
อภิสิทธิ์ของผู้ทรงอ�านาจ (Magisterial Privilege)  ได้บอกไว้
ว่าจะแสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระสันตะปาปาใหม่ทุกพระองค์จะ
ต้องมีส่วนร่วมในลัทธิบูชาซาตานกลุ่มที่เก้าด้วยเด็กทารกแรก
เกิด รวมถึงการดื่มเลือดของพวกเขา เอกสารนี้ได้ถูกน�าเสนอ
ต่อศาล ICLCJ โดยข้าราชการวาติกันที่มีชื่อเสียงและอดีต
พนักงานวาติกันคูเรีย 

เมื่อเดือนที่แล้วผู้สอบสวนของกองก�าลังต�ารวจไอริช การ์ดา 
ได้ให้การพิสูจน์หลักฐานต่อหน้าผู้พิพากษาทั้งห้าและ สมาชิก
คณะลูกขุน 27 คน เครื่องหมายบนกระดูกของเด็กเกือบ 796 
คนที่พบในถังเกรอะโสโครกของพระแม่ไอริชโรมันคาทอลิก 
(Irish Roman Catholic Nun) ระบุว่าพวกเขาถูกฆ่าตายเพื่อ
พิธีกรรม พยานได้ให้การว่าผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชได้ยืนยัน
ว่ามีการตัดศีรษะและการสูญเสียอวัยวะของทารกในหลุมฝังศพ
หมู่ที่ฝังที่มักเป็นสัญลักษณ์ของการฆาตกรรมตามพิธีกรรมหรือ
การบูชายัญเด็ก

สารคดีบีบีซีเปิดเผยเรื่องอื้อฉาวในช่วงเวลาห้าสิบปีของ
การค้าเดก็โดยครสิตจกัรคาทอลกิในประเทศสเปน ทารกกว่า 
300,000 คนถกูขโมยมาจากพ่อแม่ของพวกเขาจนกระท่ังปี 
1990 แม่ของพวกเขาถกูบอกว่าทารกของพวกเขาเสียชีวิตและ
ถกูฝังอยูใ่นหลมุฝังศพหมู ่ครสิตจกัรคาทอลกิได้บอกว่าได้รับเงนิ
ถงึ 20 ล้านดอลลาร์จากการจดัหาพ่อแม่บญุธรรมส�าหรับเดก็ 

พยานอีกคนหนึ่งให้การว่าพวกเขาก�าลังอยู่ในระหว่างการ
ประชุมของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสร่วมกับสภาทหาร
ในระหว่างสงครามสกปรก (Dirty War) ในอาร์เจนตินา เมื่อ
ปี 1970 ตามค�าให้การของพยานสมเด็จพระสันตะปาปาฟราน
ซิสช่วยในการลักลอบค้าเด็ก 30,000 คนจากนักโทษการเมือง
ที่สูญหายจัดส่งให้กลุ่มนานาชาติแสวงหาผลประโยชน์โดยมิ
ชอบจากเด็ก ที่ร่วมกันด�าเนินการโดยส�านักวาติกัน 

ข่าวเอบีซีพิเศษได้พูดเป็นนัยว่าปีศาจอาศัยอยู ่ที่วาติกัน 
«เอกสารจากหอจดหมายเหตุลับวาติกันถูกน�าเสนอต่อศาลระบุ
อย่างชดัเจนว่า หลายศตวรรษทีผ่่านมาคณะเยซอูติมแีผนการ
ไตร่ตรองมาก่อนแล้วในการท�าพิธีกรรมการฆ่าทารกแรกเกิดท่ี
ถกูลกัพาตวัไปแล้วจงึกนิเลอืดของพวกเขา» หวัหน้าอยัการศาล 
ICLCJ ได้ให้การกบัผูพ้พิากษาทัง้ห้าและสมาชิกคณะลูกขุนท้ัง 
27 คนว่า «แผนการนีไ้ด้เกดิขึน้มาจากความคิดท่ีผิดศีลธรรม
ในการได้รับอ�านาจทางจิตวิญญาณจากโลหิตแห่งชีวิตของผู้
บรสิทุธิ ์ เพือ่ให้รูส้กึมัน่ใจในเสถยีรภาพทางการเมอืงของพระ
สนัตะปาปาในกรงุโรม การกระท�าเหล่านีไ้ม่เพยีงแต่เป็นการฆ่า
ล้างเผ่าพันธุ์แต่เป็นอย่างเป็นระบบและในลักษณะที่ได้รับการ

http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/07/pope-francis-found-guilty-of-child-trafficking-rape-murder-2465728.html
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ยนิยอมของสถาบนัด้วย อย่างน้อยตัง้แต่ปี 1773 เป็นต้นมา ดู
เหมอืนว่าทารกเหล่าน้ีจะถกูด�าเนนิการโดยนกิายโรมนัคาทอลกิ
คณะเยซอูติและสมเดจ็พระสนัตะปาปาทกุพระองค์”

การสืบสวนอย่างต่อเนื่องและถาวร ถูกจัดไว้ในการตรวจ
สอบและการด�าเนินคดีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการก่ออาชญากรรม
ที่เป็นไปได้ที่ถูกเปิดเผยที่ศาล ICLCJ  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 
2014 ได้ก�าหนดให้เริ่มท�าการสอบสวนใช้ชื่อว่า คณะกรรมการ
ถาวร เกี่ยวกับการค้าเด็กและพิธีกรรมบูชายัญ โดยคาดว่าจะมี
การด�าเนินคดีต่อไป 

พยานทั้ง 48 คนได้ระบุว่าผู้ก่อเหตุของพวกเขาคือ พระ
สันตะปาปาคาทอลิก ฟรานซิส เบอร์โกกลิโอ, จอห์นปอล ที่สอง
และโจเซฟ แรทซิงเกอร์ เจ้าหน้าที่ชาวอังกฤษของสหคริสตจักร
แห่งแคนาดาและคริสตจักรคาทอลิก รวมทั้งพระคาร์ดินัลและ
คาทอลิกเยซูอิตชั้นสูงทั่วไป อดอลโฟ พาชอน สมเด็จพระราชินี
เอลิซาเบธแห่งสหราชอาณาจักรและเจ้าชายฟิลลิป อาร์คบิชอป
อังกฤษแห่งแคนเทอร์เบอรี่ จัสติน เวลบี้และผู้พิพากษาสูงฟูลฟ
อร์ดของศาลพิพากษา ในเนเธอร์แลนด์ พระคาร์ดินัลดัตช์และ
เบลเยียม และพระราชวงศ์ รวมทั้งมกุฎราชกุมารดัตช์ อัลฟริงค์ 
แบร์นฮาร์ด กษัตริย์เฮนดริก พระราชสวามีในพระราชินีวิลเฮล 
แห่งฮอลแลนด์, สมเด็จพระราชินีบีทริกซ์, พระราชบิดาของเธอ
และอุปราช, เจ้าชายโจฮาน ฟริโซ และพระชายา มาเบล ไวส์ 
สมิท อดีตรัฐมนตรี ผู้บัญชาการของกองก�าลังกองทัพดัตช์และ
รองเลขานุการแห่งเมือง Raad van, เจ้าหน้าที่ชาวแคนาดา, 
ออสเตรเลีย, สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาทหารและ
รัฐบาลรวมทั้ง ซีไอเอ แห่ง สหรัฐอเมริกา รวมถึงรัฐมนตรีใน
คณะรัฐบาลที่มีชื่อเสียง, ผู้พิพากษา, นักการเมืองและนักธุรกิจ
ของสหรัฐฯ, เบลเยียม, ฮอลแลนด์, แคนาดา, ออสเตรเลีย, 
ฝรั่งเศส, ไอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร

ได้มีการออกหมายจับในคดี People v. Bergoglio และพวก 
ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2014 บันทึกศาลจะยังถูกปิดผนึกใน
ตอนนี้ตามที่ได้แถลงการณ์จากข้อมูลเตรียมพิมพ์ของ ITCCS 
เมื่อวาน ในครั้งแรกศาล ICLCJ ได้พิจารณาคดีของเด็กพื้น
เมืองชาวแคนาดาที่สูญหายไป 50,000 คนและจบลงในเดือน
กุมภาพันธ์ 2013 โดยตัดสินว่ามีชนชั้นสูง 40 คนทั่วโลกรวมทั้ง
สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธเป็นผู้กระท�าความผิด

เดก็พ้ืนเมอืง 50,000 คน ทีส่ญูหายไปจากโรงเรยีนประจ�าใน
แคนาดาท่ีเจ้าของส่วนใหญ่เป็นคาทอลกิ  ได้ค้นพบหลมุฝังศพหมู่
กว่า 34 หลมุทีโ่รงเรยีนประจ�าบางแห่งกว่า 80 โรงเรยีนทัว่แคนาดา  
ต้ังแต่ปี 2008 สมเดจ็พระราชนิเีอลซิาเบธและรฐับาลแคนาดาได้
ปฏิเสธค�าร้องขอของ ITCCS ทีจ่ะขดุหลมุอย่างต่อเนือ่ง

สาเหตุที่เป็นไปได้นั้นไม่น่าสงสัยเลย สมเด็จพระราชินีเอลิ
ซาเบธและเจ้าชายฟิลลิปถูกตัดสินลงโทษ ในคดีการหายตัวไป

ของเด็กพื้นเมืองทั้งสิบ จากโรงเรียนประจ�าแคมลูปส์ ในบริติช
โคลัมเบีย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 1964 ผู้ปกครองยังไม่เคยพบกับ
เด็กๆ ของพวกเขาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา คดีก็ยังได้ปรากฏว่าจะส่ง
ผลต่อการลาออกของสมเด็จพระสันตะปาปาแรทซิงเกอร์ หลัก
ฐานจากกรณีเหล่านั้นสามารถพบได้ใน ”Hidden No Longer” 
ของ เควิน แอนเนต

ศาลนานาชาติ ICLCJ มีผู้พิทักษ์สันติราชคอมมอนลอว์
กว่า 450 คน ใน 13 ประเทศ อีกทั้งด�าเนินการโดยกลุ่มคน
รับเหมาท้องถิ่นที่มีกฎบัตรถึง 51 กลุ่ม พร้อมทั้งมีเงินทุน
ขององค์กรส�าหรับกลุ่มคอมมอนลอว์ที่ประสงค์จะขอใช้ เพื่อ
ติดต่อ ITCCS ศาล ICLCJ ในกรุงบรัสเซลส์, เครือข่ายท้อง
ถิ่น, หรือถ้าต้องการเป็นอาสาสมัคร ส่งอีเมล์หรือโทรศัพท์ไป
ที่ itccscentral@gmail.com, hiddenfromhistory1@gmail.
com, 386-323-5774 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 250-591-4573 
(แคนาดา)  

เกี่ยวกับผู้เขียน
จูดี้ บายิงตัน MSW (สังคมสงเคราะห์มหาบัณฑิต) LCSW (ใบ
อนุญาตสถานพยาบาลสังคมสงเคราะห์) เกษียณ ผู้เขียน “ท
เวนตี้ทูเฟซเซส: ภายในชีวิตแสนมหัศจรรย์ของเจนนี่ ฮิลล์ 
และบุคลิกต่าง ๆ ทั้งยี่สิบสองอย่างของเธอ” (www.22faces.
com) เป็นนักบ�าบัดปลดเกษียณ นักพูดในที่สาธารณะ นัก
เรียกร้องและนักข่าวสืบสวนสอบสวน ผู้ซึ่งมีบทความเรื่อง
วงแหวนการแสวงหาผลประโยชน์ในเด็กระหว่างประเทศที่ได้
รับการเผยแพร่ในหลายร้อยบล็อกและเว็บไซต์ อดีตที่ปรึกษา
ศูนย์สุขภาพจิตเมืองอัลเบอร์ตาและผู้อ�านวยการศูนย์ให้ค�า
ปรึกษาครอบครัวแห่งเมืองโพรโว และเป็นกรรมการผู้บริหาร
ของส�านักงานฟื้นฟูและตัวแทนเจรจาการล่วงละเมิดในเด็ก 
(www.ChildAbuseRecovery.com) หากท่านพบเบาะแส
เกี่ยวกับการล่วงละเมิดในเด็กโปรดส่งอีเมล์แจ้งมาที่ Judy 
info@22faces.com ท่านได้รับเชิญให้ลงนามในค�าร้องของ
เราต่อสภาคองเกรส เพื่อการตรวจสอบการควบคุมจิตใจเด็ก
ของซีไอเอโดยคลิกที่นี่: 
http://www.change.org/petitions/us-congress-survivors-
request-investigation-cia-mind-control-of-children

ถึง สาธคุณุอาลาโม
ขอบพระคุณส�าหรับการส่งข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับค

รสิตจกัรโรมนัคาทอลกิโดยรวบรวมมาให้แก่พวกเรา ขอ
ให้ผมได้ใช้โอกาสนีเ้พือ่บอกแก่ท่านว่าสมาชกิส่วนมาก
ที่ได้เข้าร่วมกับเรานั้นมาจากคริสตจักรโรมันคาทอลิก
หลังจากที่พวกเขาได้อ่านสาส์นของท่าน ขอท่านได้
โปรดจงสอนให้โลกรบัรูใ้นความเป็นจรงิต่อไปด้วยเถดิ
อ อโินเซนท์ มทมัโบ     ชติปิา มาลาวี

มาลาวี

(แปลจากภาษาฝรั่งเศส)
สวัสดี สาธุคุณอาลาโมที่รักยิ่ง

กระผมสาธุคุณโกมา กบา เลวี ในไอวอรี่โคสต์นั้นเราได้
ปิดประตูอาณาจักรแห่งสวรรค์ใส่หลายครอบครัว ภายใต้
ข้ออ้างว่าพวกมีสามีภรรยาหลายคนไม่ควรจะเข้าสู่ภายใน
อาณาจักรของพระเจ้า

หลังจากการอ่านผลงานตีพิมพ์ของท่านในเรื่องการ
มีสามีภรรยาหลายคน และการเปรียบเทียบในพระคัมภีร์
ไบเบิล ผมก็ได้ย้ายมาอยู่ฝ่ายของท่าน ในขณะนี้ผมได้เปิด
ประตูนี้ไว้อย่างกว้างขวาง ขอพระเจ้าแห่งความเมตตาทรง
ยกโทษให้แก่พวกเราด้วยเถิด

พร้อมกันนี้ ผมขอรับงานพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
นี้จ�านวนหนึ่ง และ “บุตรคนอ่ืน ๆ แห่งมารี” อีกด้วย ผม
ต้องการหนังสือ พระเมสสิยาห์ จ�านวนสิบเล่มส�าหรับผู้ประ
กาศอื่นๆ ซึ่งผมก�าลังสอนอยู่ด้วย
ฉันพี่น้องในพระคริสต์
สาธุคุณเลวี        อบิดจาน ไอวอรี่โคสต์

ไอวอรี่โคสต์

http://beforeitsnews.com/r2/?url=http://www.childabuserecovery.com/%20\%20Hidden%20No%20Longer%20\%20_blank
http://22faces.com/
http://22faces.com/
http://www.change.org/petitions/request-congressional-investigation-cia-mind-control-of-children
http://www.change.org/petitions/request-congressional-investigation-cia-mind-control-of-children
http://www.change.org/petitions/request-congressional-investigation-cia-mind-control-of-children
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18 สดด. 51:5, รม. 3:10-12, 23   19 มธ. 26:63-64, 27:54, ลก. 1:30-33, ยน. 9:35-37, รม. 1:3-4   20 กจ. 4:12, 20:28, รม. 3:25, 1 ยน. 1:7, วว. 5:9   21  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   22 ลก. 22:69, กจ. 2:25-36, ฮบ. 10:12-13   23 1 คร. 3:16, 
วว. 3:20   24 อฟ. 2:13-22, ฮบ. 9:22, 13:12, 20-21, 1 ยน. 1:7, วว. 1:5, 7:14   25 มธ. 26:28, กจ. 2:21, 4:12, อฟ. 1:7, คล. 1:14   26 มธ. 21:22, ยน. 6:35, 37-40, รม. 
10:13   27 ฮบ. 11:6   28 ยน. 5:14, 8:11, รม. 6:4, 1 คร. 15:10, วว. 7:14, 22:14   29 มธ. 28:18-20, ยน. 3:5, กจ. 2:38, 19:3-5   30 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

(ต่อเนื่องจากหน้า 4)
ซึ่งถูกผู ้คนเรียกว่าจานบินยูเอฟโอนั้น
ไม่ได้มาจากดาวเคราะห์ดวงอื่นแต่อย่าง
ใด แต่เป็นเหล่าเทวทูตจากสวรรค์ ผมขอ
ประกันเรื่องนี้ด้วยวิญญาณของผมเอง 
พวกคนท่ีบอกท่านเป็นอย่างอื่นคือพวก
สมุนผู้ถูกล่อลวงของซาตาน เช่นเดียว
กับเอวา ชาวเมืองบาบิโลน และองค์การ
สหประชาชาติ และพวกมันจะพาท่านไป
สู่เหวนรกกับมัน มนุษยชาติไม่สามารถ
และไม่อาจแทนที่พระเจ้าได้ มนุษยชาติ
ได้ล้มเหลวในอดีตและจะล้มเหลวไป
ตลอดกาล

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระวาจาของ
พระเจ้า จงเชื่อในพระวาจาของพระเจ้า 
(ในพระเยซูคริสต์) และท่านจะรอดได้ 
(กิจการ 16:31) จงกล่าวค�าภาวนานี้เพื่อ
รับเอาพระคริสต์ พระวาจาของพระเจ้า

องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเมตตา
วิญญาณข้าพระองค์ที่เป็นคนบาป18 ข้า
พระองค์เชื่อว่า

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของ
พระเจ้าผู้ทรงด�ารงอยู่19 ข้าพระองค์เชือ่
ว่าพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและ
หล่ังพระโลหิตอันประเสริฐเพื่ออภัยความ
บาปทัง้สิน้ทีผ่่านมาของข้าพระองค์20 ข้า
พระองค์เชื่อว่าพระเจ้าทรงยกพระเยซูขึ้น
จากความตายโดยฤทธิ์อ�านาจของพระ
วญิญาณบรสิทุธิ2์1 และพระองค์ทรงนัง่อยู่

เบือ้งขวาพระหตัถ์ของ
พระเจ้า เพือ่รบัฟังค�า
สารภาพบาปและค�า

อธษิฐานของข้าพระองค์นี2้2 ข้าพระองค์
ขอเปิดใจเชญิพระองค์เสดจ็เข้ามา23 ขอ
ทรงช�าระความบาปอันโสโครกของข้า
พระองค์ด้วยพระโลหิตอันประเสริฐท่ีทรง
หลั่งออกเพื่อข้าพระองค์ท่ีไม้กางเขน24 
พระองค์จะทรงไม่ผลักไสข้าพระองค์ออก
ไป พระเยซจูะทรงอภยัความบาปและ
ช่วยกอบกู้จิตวิญญาณของข้าพระองค์ 
ข้าพระองค์ทราบเช่นน้ีเพราะพระค�าของ
พระองค์กล่าวไว้เช่นนัน้25 พระค�าของ
พระองค์กล่าวว่า พระองค์จะไม่ผลกัไส
ผู้ใดออกไป ซึง่นัน่หมายถงึข้าพระองค์
ด้วย26 ข้าพระองค์จึงม่ันใจว่าพระองค์ทรง
ฟังเสียงของข้าพระองค์และจะทรงตอบค�า
อธษิฐานของข้าพระองค์ และข้าพระองค์
มั่นใจว่าข้าพระองค์จะได้รับความรอด27 
ขอขอบพระคุณพระองค์พระเยซูเจ ้าที่
ทรงกอบกูจิ้ตวิญญาณของข้าพระองค์ ข้า
พระองค์จะแสดงความขอบคุณด้วยการ
ปฏบิตัติามค�าทีพ่ระองค์ทรงสัง่ และจะไม่
ท�าบาปอกีต่อไป28

เม่ือได้รับความรอดแล้วพระเยซูทรง
ตรัสให้เรารับบัพติศมาโดยการจุ่มตัวมิด
ลงในน�้าในพระนามของพระบิดา พระ
บุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์29 ขอให้
เราหมั่นศึกษาพระคัมภีร์ฉบับ KJV และ
ปฏิบัติตามอย่างจริงจัง30 

พระเยซูทรงต ้องการให ้คุณบอก
เล่าเรื่องราวแห่งความรอดนี้แก่ผู ้คน 

คุณสามารถเป็นหนึ่งในผู้เผยแพร่ข่าว
ประเสริฐจาก สาธุคุณโทนี่ อาลาโม เรา
จะส่งเอกสารเหล่านี้ให้แก่คุณโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ติดต่อหรือส่งอีเมลถึง
เราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แบ่งปัน
ข้อความนี้ให้กับคนอื่นๆ

หากต้องการให้โลกนี้ได้รับความรอด 
พระเยซูตรัสไว้ว่าอย่าปล้นสิบลดและ
เครื่องถวายของ

พระเจ้า พระองค์ตรัสว่า “คนจะปล้น
พระเจ้าหรอื” แต่เจ้าทัง้หลายได้ปล้นเรา  
แต่เจ้ากล่าวว่า ‘เราทัง้หลายปล้นพระเจ้า
อย่างไร’ ก็ปล้นในเรื่องสิบชักหนึ่งและ
เครือ่งบชูานัน่ซ ีเจ้าทัง้หลายต้อง

ถูกสาปแช่งด้วยค�าสาปแช่ง เพราะเจ้า
ทัง้หลายทัง้ชาต ิ (และโลกใบน้ี) ปล้น
เรา จงน�าสบิชกั (สบิลดคือ 10% ของราย
ได้เบือ้งต้นของคณุ) หนึง่เต็มขนาดมาไว้
ในคลัง เพือ่ว่าจะมอีาหาร (อาหารฝ่าย
วิญญาณ) ในนเิวศของเรา (ความรอด
ส�าหรบัผูค้น) และจงลองดเูราในเรือ่งนี้
ว่า เราจะเปิดบรรดาช่องฟ้าสวรรค์ให้เจ้า 
และเทพรอย่างล้นไหล[จนห้องคลังไม่
สามารถจะเก็บกักไว้ได้]มาให้เจ้าหรือไม่ 
เราจะขนาบตวัทีท่�าลายให้แก่เจ้า เพือ่
ว่ามนัจะไม่ท�าลายผลแห่งพืน้ดนิของเจ้า 
และผลองุ่นในไร่นาของเจ้าจะไม่ร่วง 
พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้แหละ 
พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า แล้ว
ประชาชาตทิัง้สิน้จะเรยีกเจ้าว่า ผูท่ี้ได้
รบัพระพร ด้วยว่าเจ้าจะเป็นแผ่นดนิท่ีน่า
พงึใจ” (มาลาค ี3:8-12)

ความพยายามที่ล้มเหลวถึงสามครัง้
ในการโค่นล้มพระเจ้า
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