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เล่ม 06000ศิษยาภิบาล โทน่ี อาลาโม

เวิร์ล นิวส์เลทเทอร์

(ต่อหน้า 2)

กระดูกแห้ง
โดย โทน่ี อาลาโม

เอเสเคียลผู้เผยพระวจนะในสมัยพันธสัญญาเดิมได้รับนิมิตจากพระเจ้า โดยเขามองเห็น
หุบเขาแห่งกระดกูแห้งซึง่สะท้อนถงึความตายฝ่ายจติวญิญาณของอิสราเอลและโลกใบน้ี นิมติ
นี้เป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าถึงการเสด็จมาครั้งแรกของพระคริสต์ การประกาศข่าวประเสริฐ
ของพระองค์ และผลที่จะเกิดขึ้น การกลับมีชีวิตขึ้นใหม่ครั้งแรกจากความตายสู่ชีวิตนิรันดร์
สำาหรับทุกคนที่เชื่อใน “พระดำารัสของพระองค์”1

พระเจ้าตรัสแก่เอเสเคียลว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย กระดูกเหล่าน้ีจะมีชีวิตได้ไหม” (ผู้ตาย
ฝ่าย จิตวิญญาณเหล่าน้ีจะมีชีวิตได้หรือไม่) เอเสเคียลทูลตอบไปว่า “โอ องค์พระผู้เป็นเจ้า
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เชิร์ชเชส เวิร์ลวายด์นิว เยรูซาเล็ม

ศิษยาภิบาลโทนี่ อาลาโม—ภาพ 1986

คำาพยานจาก โทน่ี อาลาโม

พระเจา้เจา้ข้า พระองค์ผู้ทรงเป็นผู้สร้าง
กระดูกเหล่าน้ี พระองค์ก็ทรงทราบอยู่
แล้ว”2 พระเจ้าตรัสกับเขาอีกครั้งว่า “จง
พยากรณ์ต่อกระดูกเหล่าน้ี และกล่าว
แก่มันว่า โอ กระดูกแห้งเอ๋ย จงฟังพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ องค์พระผู้เป็น
เจา้ พระเจา้ตรสัดงัน้ีแกก่ระดกูเหล่าน้ีวา่ 
ดูเถิด เราจะกระทำาให้ลมหายใจเข้าไป
ในเจ้า และเจ้าจะมีชีวิต”3

อิสราเอลต่างทราบดีว่าพวกเขาน้ัน
สิน้ชาตแิล้ว4 จนถงึปัจจบัุนน้ีกยั็งมคีวาม
แตกแยกเกิดขึ้นและยากท่ีจะกลับไป
เป็นเหมือนเดิมได้อีก แต่พระเจ้าตรัสแก่
เอเสเคียลว่าพระองค์จะทรงยกชนชาติ
หน่ึงขึ้นมาให้ย่ิงใหญ่กว่าอิสราเอลเดิม 
ผู้ซึ่งไม่ยอมหยุดกระทำาบาป ชนชาติ
อิสราเอลในครั้งท่ีสองน้ีคือประชากร
จากทุกชนชาติในโลก5 เป็นชาวยิวที่
เหลืออยู่ซึ่งถูกเลือก และชนชาติอื่นๆ 
ซึง่ท้ังหมดจะถกูตดัตอ่กิง่เข้ากบัเถาองุน่
แท้ (พระคริสต์)6 จะกลายเป็นชนชาติ
ศักดิ์สิทธิ์ท่ีย่ิงใหญ่ซึ่งฟ้ืนจากความตาย
เน่ืองจากความบาปเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์7 
พวกเขาจะไม่ถูกแยกออกจากพระเจ้า

อีกต่อไป นั่นคือการกลับเป็นขึ้นมาใหม่
ครั้งแรกผ่านทางฤทธิ์อำานาจแห่งการก
ลับเป็นขึ้นมาใหม่ของพระคริสต8์

เม่ือปี 1964 ก่อนการกลับมามีชีวิต
ใหม่คร้ังแรกของผมผ่านทางพระคริสต์ 
ผม เบอร์น่ี ฮอฟแมน หรือท่ีคนรู้จักกัน
ในช่ือ โทน่ี อาลาโม ซ่ึงเป็นท่ีทราบกันดี
โดยท่ัวไปว่าเป็นผู้ไม่มีความเช่ือและชอบ
ทำาบาป อีกท้ังยังไม่มีความเข้าใจในเร่ือง
ของพระเจ้าเลย ผมไม่เคยรู้เลยว่าพระเจ้า
น้ันมีอยู่จริง พระคำาของพระเจ้าสำาหรับ
ผมแล้วเปรียบเสมือนนิทานและตำานาน
ปรัมปรา ผมไม่เข้าใจเลยว่าคนท่ัวไป
เช่ือในพระเจ้าและพระบุตรของพระองค์
ได้อย่างไร ผมไม่เคยเช่ือคำาพูดของคน
ท่ีบอกว่าพวกเขาเช่ือในพระเจ้า เพราะ
พวกเขาก็เหมือนคนหน้าไว้หลังหลอก
ท่ัวไป พวกเขาก็ทำาบาปเท่าๆ กับผมหรือ
อาจจะมากกว่าด้วยซ้ำา ท่ีผมรู้เพราะผม
เคยใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางคนเหล่าน้ีมา
ก่อน พวกเราทุกคนก็เหมือนกองกระดูก
แห้งเหล่าน้ี ผมจะรู้สึกโกรธทุกคร้ังเวลาท่ี
มีคนพยายามเปล่ียนผมให้เป็นคริสเตียน 
เน่ืองจากสำาหรับผมแล้วพระคัมภีร์คือ

เร่ืองเสียเวลาเปล่า ชีวิตของผมเวลาเป็น
เร่ืองสำาคัญเกินกว่าจะมาเสียไปกับเกม
หรือเร่ืองเล่าไร้สาระเหล่าน้ี

ในธุรกิจด้านการตลาดผมได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นมือวางอันดับหน่ึง ผม
รับผิดชอบดูแลความสำาเร็จให้กับนัก
ร้องและนักแสดงท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก
มากมาย อีกท้ังยังประสบความสำาเร็จ
จากการจัดทำาโปรโมชั่นสินค้าในครัว
เรือนซึ่งเป็นท่ีรู้จักมากมายอีกหลาย
ชิ้น ฝันร้ายท่ีสุดของผมคือการท่ีใคร
สักคนมาเปล่ียนผมให้กลับใจ และออก
ไปแจกใบปลิวเพ่ือแบ่งปันเร่ืองราวของ
พระเยซูตามหัวมุมถนน ไปทำาพันธกิจ
ตามแหล่งชมุชนของผู้ไร้ท่ีอยู่อาศัย เพ่ือ
ประกาศข่าวประเสรฐิและแจกอาหารแก่
ผู้ที่หิวโหย

ในชว่งกลางทศวรรษท่ี 60 โลกไมไ่ด้
สวยงามสำาหรับผมเท่าไรนัก ผมเกลียด
ยาเสพย์ติดและ

พวกคนช่ัวช้าสกปรก ผมไม่ชอบพวก
ฮิปป้ีและอิทธิพลของคนเหล่าน้ีต่อวงการ
ฮอลลีวู้ด Sunset Strip และกระแสท่ีเกิด

ดิ อาลาโม คริสเตียน เนชั่น

คริสตจักรโทน่ี 
    อาลาโม
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(ต่อจากหน้า 1)
ข้ึนท่ัวโลก ส่วนตัวผม ผมรู้ดีว่าผมเอง
ก็ไม่ใช่นักบุญ ผมไม่เคยสนใจว่าใคร
ทำาบาปอะไรถ้าไม่ใช่เร่ืองท่ีเกิดข้ึนต่อ
หน้าครอบครัวท่ีมีเด็ก ๆ สำาหรับผมน้ัน
โลกน้ีได้จบส้ินลงแล้ว มีแต่ความตาย 
ความแห้งแล้ง ส่ิงน่ารังเกียจและความส้ิน
หวัง9 ไม่มีอะไรเลยท่ีมีคุณค่าพอ ผมเช่ือ
ว่าคนอ่ืน ๆ บนโลกน้ีต่างก็คิดเหมือนกัน
กับผม เป็นเหตุให้หลายคนได้เลือกใช้ยา
เสพย์ติดเพ่ือหนีไปจากโลกแห่งความเป็น
จริง คริสตจักรท้ังหลายเองก็หน้าไหว้หลัง
หลอก ทุกคนก็ดูเหมือนจะรู้เร่ืองน้ีด้วยเช่น
กัน  โลกท้ังโลกน้ีได้ตายไปในความบาป
และการล่วงละเมิดแล้ว10 โลกน้ีเป็นเหมือน
กับหุบเขาแห่งกระดูกแห้งขนาดใหญ่ ดัง
เช่นท่ีเอเสเคียลพบน่ันเอง11

ผมได้รู้จักกับพระเยซูท่ีสำานักงาน
เบเวอร่ีฮิวส์ ในรูปแบบท่ีเหนือธรรมชาติ
มาก คงจะไม่มีใครสามารถนึกภาพได้
ว่าผมรู้สึกท้ังกลัวและปล้ืมปิติมากแค่ไหน 
เม่ือพระเจ้าทรงพิสูจน์กับผมว่าพระองค์
และพระบุตรของพระองค์น้ันมีอยู่จริง 
ผมรู้สึกต่ืนเต้นมากท่ีได้สัมผัสกับพระ
วิญญาณศักด์ิสิทธ์ิของพระองค์และได้รับ
ฟังพระสุรเสียงท่ีเป่ียมไปด้วยฤทธานุภาพ
ประหน่ึงซึมซาบไปทุกส่วนของร่างกาย
ผมกลับไปกลับมาคล้ายด่ังว่าผมเป็นท่ี
กรอง การดำารงอยู่ของพระองค์ช่างย่ิง
ใหญ่และอบอุ่นมาก พระวิญญาณของ
พระองค์กดลงบนตัวผมอย่างหนักหน่วง 
เหมือนกับว่าพระหัตถ์ของพระเจ้ากำาลัง
บีบตัวของผมเลยทีเดียว พระวาจาของ
พระองค์ตรัสส่ังให้ผม “ยืนข้ึน และบอก
กับทุกคนในห้องเก่ียวกับพระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้า และบอกว่าพระองค์
จะเสด็จกลับมาท่ีโลกน้ีอีกคร้ังหน่ึง ไม่
เช่นน้ันเจ้าจะต้องตาย” ในขณะท่ีพระ

วิญญาณของพระองค์ได้มาท่ีสำานักงาน 
และกดทับลงมาบนตัวผมน้ัน ผมสามารถ
รับรู้ความรู้สึกได้ถึงพระสติปัญญาอัน
ย่ิงใหญ่ ยากจะกล่าวออกมาเป็นคำาพูด
ได้ของพระองค์12 พระองค์ทรงอยู่ในทุก
อะตอมและโมเลกุล พระองค์คืออากาศ 
พระองค์ทรงทราบทุกส่ิงในอดีต และ
ทุกส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต13 ผมรู้สึก
อับอายเป็นอย่างมาก เม่ือได้รู้ว่าพระองค์
ทรงทราบทุกส่ิงท่ีผมเคยกระทำา จากน้ัน
พระองค์ก็ทรงสำาแดงให้ผมเห็นอย่าง
ชัดเจนว่าสวรรค์และนรกน้ันมีอยู่จริง ผม
รู้ว่าผมจะต้องไปท่ีไหน หากไม่ทำาตามท่ี
พระองค์ตรัส...ไม่ใช่สวรรค์อย่างแน่นอน

แม้ว่าส่ิงเหล่าน้ีจะทำาให้ผมรู้สึกกลัว14 
แต่มันก็ยอดเย่ียมมากในเวลาเดียวกัน
ท่ีได้รู้ว่าพระเจ้าน้ันมีอยู่จริงและยังทรง
ดำารงอยู่ และทุกส่ิงท่ีผู้เผยพระวจนะและ
อัครทูตกล่าวเก่ียวพระองค์น้ันเป็นความ
จริง พระองค์ไม่เคยเปล่ียนแปลงไปเลย
นับต้ังแต่ท่ีทรงสร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดิน
โลกและส่ิงต่าง ๆ 15 ผมรู้ในทันทีว่าผมจะ
ยำาเกรง, ช่ืนชม, เคารพ, รัก, และจะรับ
ใช้พระองค์ตลอดไป ผมรู้ดีว่าผมยินดีท่ี
จะใช้ชีวิต ถูกข่มเหงและถูกทรมานอัน
เน่ืองมาจากความเช่ือของผม และตาย
เพ่ือพระองค์ และจะทำาด้วยความช่ืนชม
ยินดีอย่างเต็มเป่ียม16

หลังจากพระเจ้าปลดปล่อยผมในวัน
น้ัน ผมก็เร่ิมถามพระองค์ว่า “พระองค์
ทรงต้องการให้ข้าพระองค์ทำาอะไร ข้า
พระองค์จะทำาทุกอย่างท่ีพระองค์ทรงบอก
ให้ข้าพระองค์ทำา” ผมไม่ได้รับคำาตอบ
ใด ๆ จึงคิดว่าพระองค์อาจทรงต้องการ
ให้ผมไปโบสถ์ ผมคิดว่าไปโบสถ์ท่ีใหญ่
ท่ีสุดน่าจะดีท่ีสุด ผมจึงไปท่ีน่ัน แต่ผม
กลับไม่ได้พบกับพระองค์ จากน้ันผมจึง
ลองไปโบสถ์อ่ืน ๆ แต่ก็ไม่พบพระองค์
เช่นเดียวกัน จากน้ันผมจึงได้อ่านหนังสือ
ภาพซ่ึงหน้าปกมีรูปคนท่ีดูเป็นคนดีและ
มีสติปัญญา หนวดเครายาวและสวมเส้ือ
คลุมทางศาสนา แต่ผมก็ได้รู้ว่าหนังสือ
เล่มน้ีไม่ถูกต้องเน่ืองจาก หนังสือเล่มน้ี
บอกว่าเราไม่จำาเป็นต้องยำาเกรงพระเจ้า17 
พระเจ้าไม่ได้ขู่เข็ญผู้คน และคุณสามารถ

ทำาบาปได้โดยไม่ต้องตกนรก18 ผมไม่ได้
คำานึงถึงพระเจ้าในรูปแบบน้ี ผมต้องการ
มองหาพระเจ้าท่ีจะทรงขู่คาดโทษผม19 
พระเจ้าท่ีได้ทรงสำาแดงสวรรค์และนรก
ให้ผมเห็น บังคับให้ผมทำาในส่ิงท่ีคนอ่ืน 
ๆ ไม่สามารถบังคับผมให้ทำาในส่ิงท่ีผม
ไม่อยากจะทำาได้

ผมไมเ่คยคิดเลยวา่ความจรงิจะอยู่ใน
พระคัมภรี ์เพราะเราสามารถพบเจอพระ
คัมภีร์ได้ท่ัวไปรอบตัวเรา ผมคิดว่าสิ่ง
ท่ีเป็นกระแสหรือเป็นท่ีแพร่หลายไม่ใช่
สิง่ท่ีดทีีส่ดุ เพราะผมเชือ่วา่คนโดยท่ัวไป
น้ันไมน่่าจะฉลาดนัก แตส่ดุท้ายผมกเ็ริม่
อ่านพระคัมภีร์ และได้ค้นพบแผนการ
ช่วยให้รอดของพระเจ้า อีกท้ังคำาสั่ง
สอนสู่ชีวิตนิรันดร์ เป็นแนวทางให้ผม
เติบโตขึ้นในพระคริสต์ และสามารถนำา
วิญญาณมากมายมาหาพระองค์20

เมื่อตอนท่ีผมเริ่มอ่านพระคัมภีร์ผม
สัมผัสได้ถึงฤทธิ์อำานาจของพระเจ้าท่ี
กดทับลงมาบนตัวผม เหมือนท่ีผมเคย
สัมผัสท่ีสำานักงานเบเวอรี่ฮิวส์ หลังจาก
น้ันพระเจา้ทรงสำาแดงให้ผมเห็นสวรรค์
และนรกในอีกรูปแบบหน่ึง21 ผมร้อง
บอกกบัพระเจา้ว่า “ข้าแตอ่งค์พระผู้เปน็
เจา้ อย่าทรงสง่ข้าพระองคไ์ปนรกเลย!” 
จากน้ันผมกม็องเห็นแผ่นดนิสวรรค์และ
สมัผัสไดถ้งึสนัตสิขุของสวรรค์22 ในฝ่าย
วิญญาณน้ันแม้ผมจะตาบอด เปลือย
กายและตัวเล็กนิดเดียว แต่ผมกลับทูล
บอกกับพระเจ้าว่าผมพร้อมท่ีจะตาบอด 
เปลือยกายและกลายเป็นคนไม่สำาคัญ
อยู่อย่างน้ีหากมันจะทำาให้ผมได้สัมผัส
กับสันติสุขจากสวรรค์เฉกเช่นน้ีตลอด
ไป ผมได้เห็นนรกอีกคร้ังและร้องขอ
การให้อภัยและพระเมตตาจากพระเจ้า 
ทันใดน้ันฤทธิ์เดชของพระบิดา พระ
บุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้หล่ัง
ไหลเข้าไปในร่างกายของผม23 โดย
ความเชื่อในพระเยซูและพระโลหิตท่ี
หล่ังออกมาเพ่ือผม และโดยความเชื่อ
ในพระคำาของพระองค์ท่ีผมได้ยินและ
ปฏบัิติตาม24 ผมจงึสมัผัสไดว้า่ความบาป
ท้ังหมดท่ีผมเคยกระทำาน้ันไดถ้กูยกออก
ไปจากวิญญาณของผม25 ผมรู้สกึสะอาด

www.alamoministries.com
อาลาโม มินิสทรี่ ออนลายน์

12 กดว. 24:16, 1 ซมอ. 2:3, โยบ 21:22, สดด. 32:8, สภษ. 2:6, 3:20, 9:10, ลก. 1:77, รม. 11:33, 1 คร. 1:25, 
2:16, 3:19, 2 คร. 4:6   13 สดด. 44:21, 94:11, อสย. 46:9-10, 1 คร. 3:20, 1 ยน. 3:20, วว. 21:6, 22:13   
14 ปฐก. 35:5, ลวน. 26:16, โยบ 31:23, ยรม. 32:21, อสค. 32:32, 2 คร. 5:11   15 ปฐก. 1:1, มลค. 3:6, กจ. 
4:24, 2 คร. 5:11, ฮบ. 13:8   16 สดด. 5:11, 35:19, อสย. 51:11, 61:10, ยน. 16:33, กจ. 2:28, 20:24, รม. 12:8, 
15:13, 2 คร. 8:12   17 ปฐก. 22:12, สดด. 112:1, สภษ. 13:13, 14:16, 28:14, 31:30, ปญจ. 7:18   18 สภษ. 
8:36, อสค. 18:2, 4, วว. 19:20, 20:10, 14, 15, 21:8   19 ปฐก. 2:17, 6:7, 9, 13, อพย. 20:5, 32:33, 34:7, อสค. 
3:18, 18:20, มธ. 8:12, 22:13, มก. 16:16, วว. 2:5, 16, 22-23, 3:3, 20:15   20 ยน. 4:35-36, 15:5, 8, 15-16, วว. 
14:18   21 อสย. 5:14, 14:9, ลก. 16:22-31, กจ. 7:55-56, วว. 4:1-11, 14:10-11, 15:1-4, 20:10, 21:2-5, 10-27, 
22:1-5   22 รม. 5:1, อฟ. 2:14, ฟป. 4:7, คล. 3:15, 1 ธส. 5:23, 2 ธส. 3:16   23 ลวน. 26:11-12, ยน. 14:16, 2 
คร. 6:16, 1 ปต. 2:5, 1 ยน. 3:24   24 ฮบก. 2:4, มธ. 17:20, ลก. 7:50, กจ. 20:21, 26:18, รม. 1:17, 3:28, 5:2, 
10:17, 11:20, กล. 2:16, 3:11, อฟ. 2:8, 3:17, ฮบ. 10:38   25 มก. 14:24, ยน. 6:53, กจ. 20:28, รม. 3:25, 5:9, 
อฟ. 1:7, 2:13, คร. 1:14, 20, ฮบ. 9:12, 14, 22, 1 ปต. 1:18-19, วว. 1:5, 5:9   

9 มธ. 13:39, บทที่ 24, 1 คร. 15:24 ,ฮบ. 9:26, 1 ปต. 
4:7   10 อฟ. 2:1, 5 ,คล. 2:13   11 อสค. 37:1   

คำาพยานจาก โทน่ี 
อาลาโม
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แคลิฟอร์เนีย
เรียน ศิษยาภิบาล อาลาโม

ผมเขียนจดหมายฉบับน้ีโดยความ
เข้มแข็งของพระวิญญาณบริสุทธิ์และ
ด้วยยุทธภัณฑ์ทั้งชุดจากพระเจ้า (อฟ. 
6:10-17) เมื่อเร็ว ๆ นี้ อาศัยการเติบโต
ฝ่ายวิญญาณและความสามัคคีธรรม ใน
กองทัพของพระเจ้า ความจริงและความลับ
ในพระคัมภีร์ได้ถูกเปิดเผยออกมาผ่านทาง
พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ผมได้รู้ว่าพระเจ้า
กำาลังจัดเตรียมผู้ที่พระองค์ทรงเลือก และ
ผมได้มีโอกาสอ่านข้อเขียนของท่านต้อง
บอกก่อนว่าพระเจ้าทรงนำาผมให้อ่านข้อ
เขียนของท่านในช่วงเวลาที่สำาคัญมาก
เน่ืองจากเป็นเวลาท่ีผมจำาเป็นต้องทราบ
ความจริงอะไรบางอย่าง ผมรู้สึกประทับ
ใจมากกับคริสตจักรของท่าน ท่านเป็น
เสมือนความจริงฺดิบ ที่ไม่ได้ปรุงแต่งเคลือบ
น้ำาตาล ซึ่งบอกเล่าถึงด้านมุมต่างๆ ของ
คำาพยากรณ์อย่างมีรสชาติ ได้โปรดนับผม
เป็นสมาชิก และให้ผมอยู่ในรายชื่อคนที่
ท่านจะส่งข่าวหรือข้อมูล เพื่อที่ผมจะได้
เติบโตขึ้นในพระวิญญาณและพร้อมด้วย
ดาบแห่งความจริงของพระเจ้า ตอนนี้ผม
อยู่ในคุก จึงไม่สามารถมีหนังสือประเภท
ปกแข็งได้ ผมไม่สามารถบริจาคเงินช่วย
เหลือท่านได้ แต่ผมอธิษฐานขอให้คริสต
จักรของท่านจงเจริญรุ่งเรืองอยู่เสมอ และ
ก่อตั้งขึ้นมาอย่างสมบูรณ์   
ด้วยความจริงใจ
บี.แอล.                    คอร์โครัน แคลิฟอร์เนีย

โทนี่ อาลาโม Christian Ministries Associate Minister M.C. แจกจ่าย
จดหมายข่าวของ อาลาโม - สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

26 ฮบ. 10:19-22, 1 ยน. 1:7, วว. 1:5, 7:14   27 สดด. 
89:18, กจ. 3:13-14   28  รม. 8:37, 1 ยน. 4:3-4   
29 คล. 2:10   

(ต่อหน้า  8)

และบรสิทุธิ2์6 ชา่งเป็นเรือ่งท่ีน่ายินดเีป็น
อย่างมาก สิ่งเหล่าน้ีเกิดข้ึนแล้วเพ่ือผม
โดยพระเยซูคริสต์ “องค์บริสุทธิ์แห่ง
อิสราเอล”27 ผมรู้สกึดใีจมากท่ีไดร้อดพ้น
จากความบาปและเต็มเป่ียมไปด้วยพลัง
อำานาจใหมซ่ึง่จะชว่ยป้องกนัผมจากการ
ทำาบาปจนผมอยากบอกให้ทุกคนในโลก
ไดรู้จ้กักบัพระองค์ดว้ยตนเองและมชีวีติ
นิรันดร์แบบเดียวกับผม

แม้ว่าจะทำางานด้านพันธกิจเผยแพร่
ศาสนาเพ่ือพระคริสต์มาต้ังแต่ปี 1964 
แต่ผมยังสัมผัสได้ถึงความศักด์ิสิทธ์ิท่ี
ถูกเทจากสวรรค์ลงมาในกระดูกซ่ึงเคย
แห้งเห่ียวน้ีทุกคร้ังท่ีผมอ่านพระคำาของ
พระองค์ พระคำาของพระเจ้าได้ทำาให้เกิด
เส้นเอ็นกล้ามเน้ือฝ่ายวิญญาณสำาหรับ
กระดูกแห้งเหล่าน้ีข้ึนมาใหม่ และปิดคลุม
กระดูกเหล่าน้ีไว้ด้วยเน้ือหนังประหน่ึงดัง
เส้ือเกราะฝ่ายจิตวิญญาณ พระคำาของ
พระเจ้าทุกคำาทำาให้พระคริสต์ทรงต่อ
ขยายก่ิงเข้ามาในจิตใจของผมมากย่ิง
ข้ึน ผมยังสัมผัสได้ถึงพระคำาของพระองค์
ท่ีหล่ังไหลเข้ามาใจจิตวิญญาณของผม
ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ทำาให้ผม
มีกำาลังท่ีจะยืนหยัดและทำาลายศรเพลิงท่ี
ซาตานยิงใส่ผมตลอดระยะเวลาหลายปี
ท่ีผ่านมา ผมได้เรียนรู้มากข้ึนทุก ๆ  วันว่า 
“เราเป็นย่ิงกว่าผู้มีชัย” ในพระเยซูคริสต์28 
และเรา “สมบูรณ์ในพระองค์”29 ผมยังได้

ศิษยาภิบาลผู้ซึ่งได้รับการเจิมจากองค์
พระผู้เป็นเจ้าของผม

ขอให้พลัง, ความเมตตา, และสันติสุข
ของพระบิดาและพระเยซูคริสตเจ้าสถิต
อยู่กับท่าน และคริสตจักรของท่าน และ
ขอขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ที่ผมรับใช้
มาตั้งแต่ปี 1994 ผมเป็นผู้ประกาศข่าว
ประเสริฐในมูโซมาประเทศแทนซาเนีย 
ผมทำาพันธกิจเพ่ือขยายคริสตจักรของ
ผมไปทั่วประเทศ รวมทั้งนอกประเทศ
แทนซาเนีย ผมเองไม่เคยได้ยินเสียง
ของท่าน ไม่เคยได้พบกับท่าน หรือฟัง
ท่านเทศน์มาก่อน แต่จากเอกสารที่ผม
ได้รับเรื่อง “กองกระดูกแห้ง” พระเมสสิ
ยาห์ และ “ไร่นาของพระเจ้า” ที่เขียน
โดยท่านศิษยาภิบาล โทน่ี อาลาโม ท่าน
นักพูดระดับสากลท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดท่าน
หน่ึง บทความเหล่าน้ีทำาให้ผมทราบและ
เข้าใจ มุมมองความคิดเห็นของ
ท่านท้ังในปัจจุบันและในอนาคต
เก่ียวกับคริสตจักรซ่ึงเป็นพระกาย
ของพระคริสต์ ผมกับเพื่อนร่วม
งานในพระเจ้า และ ผู้ท่ีรับเช่ือใหม่
ท่ีได้รับพระเยซูเจ้าผ่านทางเอก
สารของท่าน ได้ร่วมกันก่อต้ังกลุ่ม
พี่น้อง Believer Community 
Church (B.C.C.) ข้ึน เราอยาก
ทำาการขยายพันธกิจคริสตจักร
ของท่านในแอฟริกาตะวันออก 

แทนซาเนีย

โดยเฉพาะในแทนซาเนียเพ่ือให้ขยายไป
ถึงหมู่บ้านที่ห่างไกล เราอยากได้ความ
ช่วยเหลือจากท่านมาก ๆ หากท่านสามารถ
ให้ ลำาโพง เคร่ืองป่ันไฟ พระคัมภีร์สำาหรับ
ผู้เชื่อใหม่ และเอกสารการสอน เพื่อช่วย
คริสตจักรในด้านข่าวประเสริฐและการ
ประกาศข่าวให้กับคนในพ้ืนท่ีน้ี เราเช่ือว่า
พระเจ้าจะทรงอวยพรท่านอย่างมากหาก
ให้การสนับสนุนในพันธกิจนี้ ขอพระเจ้า
ทรงอวยพระพรคริสตจักรของท่านและทรง
ยกชีวิตฝ่ายวิญญาณของท่านข้ึน สำาหรับ
ความทุ่มเทที่มีตลอดมา ขอขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงและ ผมตั้งตารอคอยจะได้รับ
การตอบกลับอย่างดีจากท่าน
พี่น้องในพระคริสต
โอ อี เอ็ม       
แทนซาเนีย แอฟริกาตะวันออก
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(B) อิสยาห์ 53
(9) การทนทุกทรมานเพ่ือเราของพระ

เมสสิยาห์, อิสยาห์ 53:4-6, 8, 10-12:
“แน่ทีเดียวท่านได้แบกความระทม

ทุกข์ของเราทั้งหลาย และหอบความ
เศร้าโศกของเราไป...แต่ท่านถูกบาด
เจ็บเพราะความละเมิดของเราท้ังหลาย 
ท่านฟกช้ำ า เพราะความชั่ วช้ าของ
เรา การตีสอนอันทำาให้เราทั้งหลาย
ปลอดภัยนั้นตกแก่ท่าน ที่ต้องฟกช้ำา
น้ันก็ให้เราหายดี...และพระเยโฮวาห์
ทรงวางลงบนท่านซึ่งความชั่วช้าของ
เราทุกคน...ต้องถูกตีเพราะการละเมิด
ของชนชาติของเรา...เมื่อพระองค์ทรง

กระทำาให้วิญญาณของท่านเป็นเครื่อง
บูชาไถ่บาป” “เพราะท่านจะแบกบรรดา
ความชั่วช้าของเขา ทั้งหลาย...ท่านก็
แบกบาปของคนเป็นอันมาก”1

เน้ือหาท่ีสำาคัญในบทน้ีคือการทน
ทุกข์อย่างแสนสาหัสแทนท่ีเป็นพวกเรา
ของพระเมสสิยาห์ เน้ือหาท่ีน่าอัศจรรย์
จากพระคำาตอนน้ีมีความยาวเพียงสิบ
สองข้อเท่านั้น แต่ได้กล่าวถึงความเสีย
สละเพ่ือชดเชยความบาปของมนุษย์ทุก
คนไว้ถึงสิบส่ีคร้ังด้วยกัน เน้ือหาโดยรวม 
(อิสยาห์ 52:13-53:12) มีใจความสำาคัญ
อยู่ท่ีข้อความน้ี และความลับน้ีไม่เคยถูก
เปิดเผยมาก่อนเลยจนกระท่ังพระเยซู 

“ได้ถูกกระทำาให้เป็นความบาป...
เพราะเห็นแก่เรา” (2 โครินธ์ 5:21) 
และ “ทรงวายพระชนม์เพราะบาป
ของเราท้ังหลาย ” (1 โครินธ์ 15:3)

พระเยโฮวาห์ “ทรงวางลงบนท่าน
ซึ่งความชั่วช้าของเราทุกคน” (อิส
ยาห์ 53:6) พระเมสสิยาห์คือผู้ช่วย

กู้ให้รอดที่มาจากพระเจ้า ทรงทนรับ
การพิพากษาท้ังหมดท่ีเป็นของมนุษย์
ไว้กับพระองค์เอง พระคุณของพระองค์
ผ่านทางพระเยซูคริสต์โดยการหล่ังพระ
โลหิตเพ่ือชดเชยบาปของพวกเราน้ัน
นั้นยิ่งใหญ่มากแค่ไหน! กางเขนคือที่
แห่งความอับอายอย่างท่ีสุดของพระเยซู
คริสต์ และเป็นที่ยกย่องพระเกียรติของ
พระองค์ถึงที่สุดในเวลาเดียวกัน พระ
คริสต์คือพระนามท่ีนำาความรอดมาสู่
มนุษย์ทุกคน

เมื่อตอนที่พระเยซูเสด็จมา พระองค์
ได้ทรงทำาให้คำาพยากรณ์เก่ียวกับการ
สละพระชนม์ชีพบนไม้กางเขนน้ันสำาเร็จ
ไปตามท่ีมีกล่าวไว้ว่า: “พระองค์เองได้
ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกาย
ของพระองค์ท่ีต้นไม้น้ัน” (1 เปโตร 2:24)

(10) พระเมสสิยาห์ทรงยินยอมทน
ทุกข์โดยไม่บ่นว่า, อิสยาห์. 53:7:

“ท่านถูกบีบบังคับและท่านถูกข่มใจ 
ถึงกระนั้นท่านก็ไม่ปริปาก : เหมือนลูก
แกะที่ถูกนำาไปฆ่า และเหมือนแกะที่เป็น
ใบ้อยู่หน้าผู้ตัดขนของมันฉันใด ท่านก็
ไม่ปริปากของท่านเลยฉันนั้น”

1 ท่านผู้เขียนผู้ประเสริฐทำาให้เป็นการยากสำาหรับความช่างคิด หรือ การสอนใดๆ ที่จะกำาจัดหลักคำาสอนของการไถ่บาปแทนที่พวกเราออกไปจากบทความนี้ได้ โดยการกล่าวถึงอย่าง
บ่อยครั้ง และในรูปแบบที่หลากหลายแต่ยังคงเหมือนเดิม จนแม้ว่าบางคนอาจประสบความสำาเร็จ (ในการกำาจัดคำาสอน) ในที่หนึ่ง ก็ยังต้องถูกบังคับให้เจออีกที่หนึ่งจนได้

ถึง สาธุคุณและผู้นำาแห่งจิตวิญญาณ
ท่ีรักและประเสริฐย่ิงและเป็นเสมือนดังพ่ี
ชายของเราโทนี่ อาลาโม 

ขอส่งคำาทักทายจากพ่ีน้องกลุ่มคริสต
จักรโทน่ี อาลาโม ในประเทศอินเดีย ผม
รู้สึกยินดีและซาบซ้ึงเป็นอย่างย่ิงเม่ือได้
รับพระคริสตธรรมคัมภีร์และเอกสารท่ี
เป็นประโยชน์จากท่าน โดยเฉพาะ The 
Messiah พ่ีน้องในพระคริสต์ของผมและ
ผมกำาลังใช้ความพยายามในการส่งต่อ
ความรอดที่แท้จริงไปถึงผู้คนต่าง ๆ ที่
สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้ และเรา
กำาลังพยายามแปลเอกสารชุดน้ีเป็นภาษา
ของเราให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีไม่รู้ภาษา
อังกฤษและอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล คน
เป็นจำานวนมากท้ังคนขับรถประจำาทาง 
เด็กนักเรียน นักศึกษาแพทย์ นักศึกษา
วิศวกรรม คนงานและลูกจ้างในโรงงาน
หรือครู และผู้คนท้ังหลายท่ีได้รับเอกสาร
ชุดน้ี ต่างให้ความสนใจเป็นอย่างย่ิง พวก
เขากำาลังได้รับพระพรจากบทความเหล่า
นี้ ซึ่งเป็นแผนการไปสู่ความรอดที่แท้จริง 
หลายคนในเมืองน้ีตัดสินใจท่ีจะรับพระ
เยซูคริสต์ ให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของ
พวกเขา ผ่านเอกสารของท่าน ขอฝากค
ริสตจักรของเราไว้ในคำาอธิษฐานของท่าน

อินเดีย

ที.อาร์. กำาลังแจกจ่าย The Messiah งานเขียนที่เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจของศิษ
ยาภิบาล อาลาโม — ราจามันดรี อินเดีย

น่ีเป็นบทคัดย่อจากหนังสือ The Messiah ของศิษยาภิบาลอาลาโม
ผลงานพิมพ์เกี่ยวกับการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด:

บันทึกเกี่ยวกับ 
The Messiah

ตามคำาพยากรณ์ในพระคัมภีร์
“ศาสดาพยากรณ์ทัง้หลายย่อมเป็นพยานถึงพระองค์” (กิจการ 10:43)

“ในหนังสือม้วนก็มีเขียนเรื่องข้าพระองค์”
(เพลงสดุดี 40:7 ฮีบรู  10:7)

ด้วย ด้วยความนับถือจากผู้รับใช้ของพระ
คริสต์
ขอแสดงความนับถือ
ศิษยาภิบาล เอ็น.ที. 
แรมพาโชดาวาราม แมนดาล
อินเดีย
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คนโดยท่ัวไปน้ันเ ม่ือต้องทนทุกข์
ทรมานก็มักจะบ่นตัดพ้อ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากได้รับความไม่ยุติธรรม ซึ่ง
เทียบไม่ได้กับส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับพระเมสสิ
ยาห์ พระองค์ทรงมอบพระองค์เองเพื่อ
รับหน้าที่ “แบกรับบาปของเรา” ในฐานะ
ลูกแกะที่รอการเอาไปฆ่า พระเมสสิยาห์
ทรงทนทุกข์และทรมานอย่างท่ีสุดโดย
ไม่ทรงปริปากใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามน้ำา
พระทัยของพระเยโฮวาห์ ส่ิงท่ีเราเห็นได้
จากเหตุการณ์น้ีคือความรักท่ีไม่ส้ินสุดซ่ึง
เหนือเกินกว่าความเข้าใจใด ๆ  ของมนุษย์

ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
ขณะที่พระเยซูทรงถูกทุบตี ถูกกล่าว
หาและปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ถูกดู
หม่ิน ถ่มน้ำาลาย ข่มเหง ทำาร้ายและตรึง
บนไม้กางเขน พระองค์ไม่เคยแสดง
ความเคียดแค้น หรือไม่พอใจผู้ท่ีทรมาน
และฆ่าพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรงบ่น
ว่าอะไร สิ่งที่พระองค์ทรงทำาคือการ
อธิษฐาน หลังจากพยานเท็จซึ่งทำาการ
กล่าวหามากมายมาปรากฎตัวเพ่ือให้
ร้ายพระเยชู มหาปุโรหิตจึงลุกขึ้นถาม
พระองค์ว่า “ท่านจะไม่ตอบอะไรหรือ...
แต่พระเยซูทรงน่ิงอยู่” (มัทธิว 26:59-63) (ต่อหน้า 6)

ศิษยาภิบาล ไมค์ โอโมอาเซกูล กับพี่น้องร่วมกัน รับผลงานเขียนที่ช่วย
วิญญาณให้รอดของศิษยาภิบาลอาลาโม และพระคัมภีร์ฉบับ KJV จากคริสต
จักรของศิษยาภิบาล โทนี่ อาลาโม – ซูไลจา ไนจีเรีย

สายด่วนให้บริการคำาอธิษฐานและข้อมูลตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงของเรา—(661) 252- 5686

น่ีคือคำาอธิษฐานของพระเยซูขณะท่ี
ทรงกำาลังทนทุกข์ทรมานระหว่างการ
ตรึงบนไม้กางเขน “ข้าแต่พระบิดา ขอ
โปรดอภัยโทษพวกเขา เพราะว่าเขา
ไม่รู้ว่าเขาทำาอะไร” (ลูกา 23:34)

สิ่งเหล่าน้ีเป็นเรื่องท่ีผิดธรรมชาติ
มากและขัดกับวิสัยของมนุษย์โดยท่ัวไป 
ทุกคนที่ได้ทราบเรื่องราวนี้  ต่างต้อง
รู้สึกประหลาดใจท้ังในคำาพยากรณ์ท่ี
แปลกประหลาดและการสำาเร็จไปอย่าง
น่าอัศจรรย์ใจยิ่งกว่านั้น

(11) ขณะถูกนำาตัวออกจากคุกเพื่อ
พิพากษา พระเยซูไม่มีคนที่คอยแก้ต่าง
ให้พระองค์ ไม่มีเพ่ือนท่ีคอยยืนยันความ
บริสุทธ์ิให้กับพระองค์ อิสยาห์ 53:8:

“ท่านถูกนำาไปจากคุกและท่านไม่ได้
รับความยุติธรรมเสียเลย และผู้ใดเล่าจะ
ประกาศเกี่ยวกับ

พงศ์พันธ์ุของท่าน”
สภาซันเฮดรินในสมัยน้ันมีธรรมเนียม

ว่า “หากเป็นคดีประหาร” จะต้องเรียก
พยานในเหตุการณ์ท่ีพร้อมจะให้การ
เอ้ือประโยชน์ต่อจำาเลยให้มาปรากฏตัว
เพื่อรับรองความบริสุทธิ์ของจำาเลย แต่
ธรรมเนียมนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างการ

ตัดสินคดีของพระเยซูชาวนาซาเร็ธ 
การตัดสินคดีของพระองค์เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและจัดฉาก ต่อหน้าสภาซันเฮ
ดรินซ่ึงขัดแย้งอย่างชัดเจนกับธรรมเนียม
ปฏิบัติของสภาเองในเร่ืองมาตรฐาน
ความถูกต้องและความยุติธรรม

พระเยซูทรงให้การอยู่เพียงลำาพัง
โดยไม่มีผู้แก้ต่างต่อหน้ากลุ่มผู้ปกครอง
ชาวยิวที่ชั่วร้ายและ

ตัวแทนของคนต่างชาติท่ีมีอำานาจ
ในเวลานั้น ไม่มีใครเข้ามาให้การเพื่อ
ปกป้องพระองค์ในเวลาน้ันเลย ยูดาสเอง
ก็ทรยศพระองค์ เปโตรก็ปฏิเสธพระองค์
อย่างจริงจัง สาวกคนอื่น ๆ ก็ “ละทิ้ง
พระองค์ไว้และพากันหนีไป” (มัทธิว 
26:56) หญิงสาวหลายคนที่คอยรับใช้
พระองค์ขณะท่ีทรงเคยกระทำากิจการ
ต่าง ๆ ก็เพียง “มองดูอยู่ไกล ๆ” ขณะท่ี
พระองค์ทรงถูกตรึง (มัทธิว 27:55) ใน
ช่วงเวลาท่ีพระองค์ทรงต้องการใครสัก
คนมากท่ีสุด แต่กลับไม่มีใครสักคนท่ีอยู่
เคียงข้างพระองค์เลย หลังจากทรงรับ
ทรมานมานานหลายช่ัวโมงจนวรกายท่ี
แสนบอบช้ำาของพระองค์น้ันชาไปหมด 

จากสายด่วนให้บริการคำาอธิษฐาน
และข้อมูลตลอดย่ีสิบส่ีช่ัวโมงของเรา

ดี.อาร์. จาก ห้องสมุด แมคอะลิส
เตอร์, โรงเรียนสอนศาสนาฟุลเลอร์ 
ในปาซาเดน่า มลรัฐแคลิฟอร์เนียเล่า
ว่าเขาพบจดหมายข่าวกองอยู่บนพ้ืน
จึงหยิบขึ้นมาอ่าน เขารู้สึกประทับใจ
มากกับเนื้อหา และแจ้งขอรับข่าวสาร
ทางจดหมายร่วมด้วย โดยต้องการให้
เราส่งจดหมายข่าวและเอกสารต่าง ๆ 
ทุกฉบับที่ ศิษยาภิบาลอาลาโม เขียน 
ให้แก่เขา เขาต้องการเก็บรวบรวม
ผลงานเขียนของศิษยาภิบาล อาลา
โม เพื่อให้คนที่เข้ามาในห้องสมุดของ
เราได้เรียนรู้พระคำาของพระเจ้าและ
เรียนรู้เกี่ยวกับศิษยาภิบาลอาลาโม 
เขารู้สึกต่ืนเต้นกับสิ่งท่ีได้เรียนรู้น้ีเป็น
อย่างมาก โดยบอกว่าพร้อมที่จะแบ่ง
ปันพ้ืนท่ีบนชั้นหนังสือเฉพาะสำาหรับ
งานเขียนของศิษยาภิบาล อาลาโม 
เขามีความเห็นว่าเน้ือหาท่ีศิษยาภิบาล 
อาลาโมเขียนน้ันคือการบอกเล่าเรื่อง
ราวตามความเป็นจริง
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(ต่อจากหน้า 5)
มารีย์มารดาของพระองค์และหญิงผู้
ซื่อสัตย์อีกไม่กี่คน รวมถึงยอห์นสาวก
ท่ีรักของพระองค์ก็ “มายืนดู” อยู่ท่ีเชิงไม้
กางเขน แต่ระหว่างการไต่สวนและช่วง
แรกของการตรึงนั้น พระองค์ทรงถูกทิ้ง
อยู่อย่างโดดเดี่ยวลำาพัง อย่างแท้จริง 
โดยไม่มีใครคอยปลอบประโลมเลย ไม่มี
ใครในประวัติศาสตร์ของโลกใบน้ีจะถูก
ทอดท้ิงโดยเพ่ือน ๆ และแม้แต่คนท่ีรักได้
อย่างโดดเด่ียวเท่ากับพระเยซู

พระเยซูทรงถูกจับกุมตัวไม่ใช่โดย
เจ้าหน้าที่ แต่โดยกลุ่มคนที่รวมตัวกัน
ก่อการจลาจล “มีประชาชนเป็นอันมาก
ถือดาบ ถือไม้ตะบอง มาจากพวกปุโรหิต
ใหญ่และพวกผู้ใหญ่แห่งประชาชน” 
(มัทธิว 26:47) แม้แต่พระเยซูเองก็ยัง
กล่าวติงถึงการกระทำาของคนเหล่าน้ีไว้: 
“ท่านท้ังหลายเห็นเราเป็นโจรหรือจึงถือ
ดาบ ถือตะบองออกมาจับเรา เราได้นั่ง
กับท่านท้ังหลายสั่งสอนในพระวิหารทุก
วัน ท่านก็หาได้จับเราไม่ แต่เหตุการณ์
ทั้งสิ้นที่ได้บังเกิดขึ้นนี้ ก็เพื่อจะสำาเร็จ
ตามพระคัมภีร์ที่พวกศาสดาพยากรณ์
ได้เขียนไว้” (มัทธิว 26:55-56)

มีการจ้างพยานเท็จมาให้การกล่าว
ปรักปรำาพระองค์ “เพื่อจะประหาร
พระองค์เสีย” (มัทธิว 26:59) พระองค์ถูก
ไต่สวนในเวลากลางคืนซึ่งถือเป็นการ
กระทำาที่ผิดกฎหมาย

ท่ีศาลโรมัน ขณะปิลาตไม่พบเหตุกล่าว
โทษพระองค์ เขาจึงได้ถามประชาชนว่า 
“เขาทำาผิด

ประการใด” คำาตอบที่เขาได้รับคือ
เสียงอ้ืออึงของกลุ่มคนและผู้นำากลุ่มท่ี
กล่าวว่า “ตรึงเขาบนกางเขน...ตรึงเขา
บนกางเขน...” (มัทธิว 27:23) หลังจากท่ี
ปิลาตเห็นว่าการพูดคุยด้วยเหตุผลไม่น่า
จะเกิดประโยชน์อะไรและ”ความวุ่นวาย” 
ก็กำาลังหนักขึ้น เขาจึงล้างมือ และส่งตัว
พระเยซูคืนให้แก่พวกเขาเพ่ือตรึงกางเขน
พระองค์ (มัทธิว 27:22-26) น่ีถือเป็นความ
ล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมท่ีเลว
ร้ายมากท่ีสุดในประวัติศาสตร์ท้ังมวล พระ
เยซูทรงบริสุทธ์ิ ปิลาตเองก็ “ไม่พบความ
ผิดที่พระองค์ทำา” (ยอห์น 19:6) แม้แต่ผู้
เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เก่า ก็พูดถึง
พระเมสสิยาห์ว่า “ท่านมิได้กระทำาการ
รุนแรงประการใดเลย และไม่มีการหลอก
ลวงในปากของท่าน” (อิสยาห์ 53:9)

The MeSSIAh แซมเบีย
เรียน ศิษยาภิบาล โทนี่ อาลาโม

ดิฉันรู้สึกดีใจมากท่ีได้มีโอกาสเขียน
จดหมายฉบับน้ีถึงท่าน  ท่านเป็นอย่างไร
บ้างคะ?  หวังว่า

ท่านคงจะสบายดีโดยพระคุณของ
พระเจ้า ดิฉันได้อ่าน เวิร์ล นิวซเลทเท
อร์ ของท่านในหัวข้อ “ลีดเดอร์ส แอน 
เฟเบิลส” ซ่ึงพระเจ้าทรงเปิดเผยให้ดิฉัน
ได้รู้อย่างน่าอัศจรรย์  หลังจากได้อ่าน
เน้ือหาแล้วดิฉันรู้สึกเต็มเป่ียมไปด้วย
พระพรเป็นอย่างมากและอยากท่ีจะเขียน
จดหมายถึงท่าน ดิฉันรู้สึกขอบคุณท่าน
สำาหรับข้อความดี ๆ ท่ีท่านมีให้แก่ผู้หลง
หาย และอาจไม่ได้รับความรอด เพ่ือท่ี
พระคริสต์จะทรงสำาแดงพระองค์เองใน
ชีวิตของพวกเขา งานเขียนของท่าน
ทำาให้หลายคนได้รับเช่ือในพระคริสต์ 
และถูกฉุดข้ึนมาจากความช่ัวร้าย ขอให้
พระเจ้าทรงอวยพรท่านท้ังในด้านการ
เงิน ร่างกายและฝ่ายวิญญาณ

ดิฉันเป็นหญิงสาวท่ีเพ่ิงแต่งงานเม่ือ
ห้าปีท่ีแล้ว ดิฉันรับเช่ือพระเยซูคริสต์เม่ือ
สองปีก่อนหน้าน้ี พระเจ้าทรงพระเมตตา
กับดิฉันมาก ดิฉันมีนิมิตที่จะประกาศ
ข่าวประเสริฐของพระเยซูกับคนอ่ืนอีก
หลายคน  ในฐานะผู้หญิงชาวแอฟริกัน 
พวกเราต่างถูกจองจำาด้วยโซ่ตรวนแห่ง
ความงมงายมานานนับศตวรรษอันเน่ือง
มาจากประเพณี ดิฉันจึงอยากจะขอมอบ
ถวายชีวิตของดิฉันให้กับพระเจ้า ดิฉัน
ขอความกรุณาท่านช่วยส่งพระคัมภีร์ 
จดหมายข่าว และข้อความดี ๆ จาก
พระเจ้าท่ีบันทึกเทปมาเพ่ือช่วยให้ดิฉัน
สามารถเป็นพยานกับวิญญาณท่ีหลง

ทางคนอ่ืน ๆ ได้ สุดท้ายน้ี อยากจะขอส่ิง
ต่างๆท่ีดิฉันได้ขอไปแล้วน้ัน และรวมถึง
เทปเพลงมาพร้อมกันน้ีด้วย
พี่น้องในพระคริสต์
แอล.เอ็ม.         ไอโซก้า แซมเบีย

เรียน ศิษยาภิบาลโทนี่ อาลาโม
ขอกล่าวคำาทักทายด้วยความจริงใจ

ในพระนามของพระเยซูคริสต์ของเรา 
ผมขอบคุณพระเจ้า

เ ป็นอ ย่างมากสำ าห รับ ชี วิตของ
ท่าน และแผนการของพระองค์ในการ
ประกาศข่าวประเสริฐเพ่ือให้ไปถึงท่ัวทุก
มุมโลก เพ่ือชีวิตท้ังหลายจะได้รับความ
รอด ท่านศิษยาภิบาลอาลาโมครับ แต่
เดิมน้ันผมเป็นคนนอกรีตไม่มีศาสนา แต่
เพ่ือนร่วมงานของผมเป็นคนแนะนำาให้
ผมได้รู้จักกับบทความของท่าน เวลา
ท่ีได้อ่านจดหมายข่าว จดหมายเหล่า
น้ันได้ทำาให้หัวใจผมอยู่ในทิศทางท่ี
ถูกต้อง ผมเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงกำาลัง
เปล่ียนแปลงชีวิตของผมอยู่ ผมเข้าใจใน
ทันทีว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เราดำารง
อยู่ในความชอบธรรมของพระองค์ ท่าน
ศิษยาภิบาลอาลาโมครับ ผมต้องการพระ
คัมภีร์สักเล่มสองเล่มเป็นภาษาอังกฤษ
สำาหรับเพ่ือนของผมกับผม เพ่ือท่ีเราจะ
ได้เรียนรู้พระคำาของพระเจ้าผู้ทรงพลัง 
ขอให้สันติสุขของพระเจ้าอยู่กับท่านนะ
ครับ และขอขอบคุณทุกคนที่สละเวลา
เพ่ือตอบคำาขอของผมนะครับ
ขอบคุณมากครับ  
คิตวี แซมเบีย

เม็กซิโก
ท่านศิษยาภิบาลอาลาโม ผู้ที่เรายกย่องอย่างมาก 

งานเขียนของท่านมาถึงแม้ในที่ห่างไกลอย่างที่นี่ ข้อเขียนของท่านมี
ประเด็นที่น่าสนใจ

และมีคำาพยานที่หนุนใจจากทั่วโลก ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระเจ้ากำาลัง
นำาข่าวดีแห่งความรอดของ

พระองค์ไปสู่มนุษย์ทุกคน ผมติดคุกมาได้กว่าเจ็ดปีครึ่งแล้วในข้อหา
ลักลอบขนส่งกัญชา ในช่วงสองปีที่ผ่านมาในคุกนั้น พระเจ้าได้สำาแดง
พระองค์เองแก่ผมผู้กำาลังทุกข์ทรมานในแบบที่ไม่ธรรมดา คาดว่าผมคง
ได้รับการปล่อยตัวในปีนี้ และอยากทราบว่า ท่านจะช่วยส่งหนังสือ The 
Messiah  และงานเขียนอื่น ๆ มาให้ผมได้หรือไม่ เนื่องจากผมจะนำาไป
สอนให้กับลูกชาย และนำาพวกเขามารู้จักกับพระเจ้า  
เอ็ม.เอ.               มองโคลวา โคอาฮัวล่า เม็กซิโก 
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กาน่า
เรียน ท่านศิษยาภิบาลท่ีเคารพรัก

ผมรู้สึกต่ืนเต้นมากท่ีได้รับจดหมายข่าว
จากท่าน ผมเพ่ิงได้รับจดหมายข่าวจากท่าน
เม่ือสัปดาห์ท่ีผ่านมา ท่านผู้รับใช้ของพระเจ้า
ครับ ผู้คนที่นี่มีความสุขที่ได้อ่านงานเขียน
ของท่าน เพื่อนของเราในหมู่บ้านซึ่งมักจะ
ได้รับแบ่งปันของขวัญท่ีมีค่าเหล่าน้ีจากพวก
เราเสมอ พวกเรามีโอกาสไปเย่ียมเยียนพวก
เขาเพ่ืออธิษฐานร่วมกันและดีใจมากท่ีได้
อ่านข้อเขียนเหล่าน้ี และนำาผู้คนอีกหลายคน
มาสู่การบำาบัดฟ้ืนฟูจากการได้อ่านจดหมาย
คำาพยานของพ่ีน้องเหล่าน้ี พวกเรารู้สึกเต็ม
เป่ียมไปด้วยพระพรอย่างมากและอยากจะ
ขอความกรุณาท่านช่วยส่งข้อมูลเหล่าน้ีให้
กับเราอย่างต่อเนื่องด้วย ที่เราต้องการตอน
น้ีก็มีพระคัมภีร์และงานเขียนของท่าน เราคง
ดีใจมากหากได้หนังสือคำาสอนจากคริสตจักร
ของท่านร่วมด้วย เราอธิษฐานเผ่ือท่าน, บุตร
ชายที่รักของท่าน ไซออน, และทุกคนใน
งานพันธกิจของท่านอยู่เสมอ ขอพระเจ้า
ทรงอวยพรท่านอย่างเต็มเปี่ยม และขอให้

เรียน ศิษยาภิบาลที่เคารพรัก 
ขอส่งความทักทายถึงท่านโดยพระนาม

ของพระเยซูคริสต์ อาเมน จดหมายข่าวฉบับ
ก่อนหน้านี้

ท่ีส่งให้กับผมได้ถูกแจกจ่ายให้กับผู้คน
มากมาย และผมรู้สึกประทับใจมากกับการ
เปลี่ยนแปลงที่

เกิดข้ึนกับในชีวิตของคนเหล่าน้ัน พวกเขา
สัญญาว่าจะรับใช้พระเจ้าอย่างสุดหัวใจ และ
บางคนสัญญาว่าจะเขียนจดหมายถึงท่าน ผม
อยากจะขอหนังสือ The Messiah สัก 25 ชุด
และจดหมายข่าวอื่น ๆ ของท่านอีก 150 ชุด 
รวมทั้งพระคัมภีร์และงานเขียนอื่น ๆ เพื่อช่วย
ผมในงานประกาศข่าวดีและเพ่ือแจกจ่ายให้
แก่เพ่ือน ๆ ครอบครัวและบุคคลอ่ืนท่ีสนใจและ
ต้องการเรียนรู้เก่ียวกับพระเยซูคริสต์มากข้ึน 
ผมอยากเป็นหน่ึงในทีมผู้รับใช้ของพระเจ้า
ของท่านท่ีไนจีเรียน้ี ผมอยากทราบว่าจะต้อง
ทำาอย่างไรบ้าง ผมได้เห็นแล้วว่าพระหัตถ์ของ
พระเจ้าอยู่เบ้ืองหลังชีวิตของท่านและคริสต
จักรของท่าน และผมอยากอยากเป็นส่วนหน่ึง
ท่ีได้รับการเจิมจากพลังพระคุณของพระเจ้าท่ี
อยู่เบ้ืองหลังชีวิตและคริสตจักร หวังว่าจะได้
รับข่าวดีจากท่านในเร็ววันน้ี

ด้วยความนับถือจากพี่น้องในพระคริสต์
ด้วยความนับถือจากพี่น้องในพระคริสต์
อา.เอ็ม.            พอร์ท ฮาร์ทคอร์ด ไนจีเรีย 

ไนจีเร ีย

จดหมายถึงศิษยาภิบาล โตโก

Messiah ของท่านแล้ว ผมอยากบอกกับ
ท่านว่า ผมตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเป็น
พระผู้ช่วยให้รอด และยอมรับในที่สุด
ว่าพระองค์เสด็จมาและสิ้นพระชนม์บน
ไม้กางเขนเพื่อผม ก่อนหน้านี้ผมไม่เคย
รู้จักพระเจ้าหรือเรื่องราวของพระเมสสิ
ยาห์พระบุตรของพระองค์เลย แต่งาน
เขียนของท่านทำาให้ผมทราบว่าผมคือ
ผู้หลงหายซึ่งได้ถูกตามพบแล้ว ผมเคย
อยู่ในความมืดแต่พระเจ้าทรงได้นำาผม
เข้าสู่ความสว่างแล้ว ผมบังเกิดใหม่อีก
ครั้งในพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า
ที่ดำารงอยู่ ปัญหาคือตอนนี้ผมไม่มีพระ
คัมภีร์เลย ถ้าท่านจะกรุณาช่วยส่งพระ
คัมภีร์กับหนังสือ The Messiah มาให้
ผมได้ไหมครับ แล้วก็จะดียิ่งขึ้นหากท่าน
จะเมตตาส่งหนังสือเล่มอื่น ๆ มาให้ด้วย
เพ่ือให้ผมมีโอกาสได้รู้จักกับพระเจ้าได้
ดียิ่งขึ้น ตอนนี้ผมไปคริสตจักรเพสทา
คอส ในโคโฟรีดัว ขอให้พระเจ้าทรง
อวยพระพรท่านอย่างย่ิงใหญ่สำาหรับสิ่ง
ที่ท่านกำาลังทำาอยู่
ขอแสดงความนับถือ
ดี.เอฟ.      โคโฟรีดัว กาน่า

เรียนศิษยาภิบาล โทนี่
ขอบคุณท่านมากค่ะท่ีช่วยส่งหนังสือ The 

Messiah และจดหมายข่าวอีกสิบชุดมาให้ดิฉัน 
งานเขียนเหล่าน้ีช่วยให้ความรู้เป็นอย่างมาก

แก่จิตวิญญาณและความศรัทธาเพ่ือเป็น
กำาลังในการทำางานของพระเจ้าสำาหรับ
ดิฉัน ดิฉันแจกจดหมายข่าวบางส่วน
ให้กับพ่ีน้องคริสเตียนท่ีเร่ิมมีความเช่ือ
อ่อนแอ เม่ือตอนท่ีไปเย่ียมคนเหล่าน้ี พวก
เขาแสดงออกถึงความยินดี กระตือรือร้น
และฟ้ืนฟูในฝ่ายวิญญาณข้ึนมาใหม่หลัง
จากได้อ่านจดหมายข่าวของท่าน และมี
ความเชื่อทีเพิ่มพูนขึ้น คนเหล่านี้สนใจ
อยากรับทราบข้อมูลจากจดหมายข่าว
ของท่าน ดิฉันจึงขอความกรุณาให้ท่าน
ช่วยส่งจดหมายข่าวอีก 150 ชุดและพระ
คัมภีร์มาให้ผู้เชื่อใหม่ เนื่องจากทางเรา
ต้องการเป็นอย่างมาก ดิฉันขอขอบคุณ
ล่วงหน้าสำาหรับความกรุณาท่ีท่านจะส่ง
ของเหล่านี้มาให้ดิฉัน และขอขอบคุณ
สำาหรับคำาสอนเ ก่ียวกับพระคำาของ
พระเจ้าท่ีท่านแบ่งปันอย่างทุ่มเทเสมอมา 
ขอให้พระเจ้าผู้ย่ิงใหญ่ทรงอวยพรท่าน
อย่างต่อเน่ือง ความเช่ือเคล่ือนภูเขาได้
ด้วยความรักในพระคริสต์ 
ที่.โอ.                      คูมาซี่ กาน่า

อธิษฐานเผื่อเราทางนี้ด้วย คำาอธิษฐานของ
เราทุกคนจะเป็นพลังขับเคล่ือนพระหัตถ์อัน
ทรงพลังของพระเจ้าผู้ย่ิงใหญ่ หากปราศจาก
คำาอธิษฐานแล้วเราก็เหมือน “เสียเวลาเปล่า” 
กรุณาอธิษฐานเผ่ือนักเรียนอาสาสมัครของ
เราท่ีต้องเดินทางไปตามหมู่บ้านท่ีห่างไกล
เพ่ือทำางานของพระเจ้า ช่วยอธิษฐานให้พวก
เขาเหล่านั้นมีความกล้าหาญ ความเชื่อและ
เต็มเป่ียมไปด้วยความรัก ขอให้พระวิญญาณ
ของพระเจ้าทรงช้ีนำาท่าน ขอให้พระองค์ทรง
จดจำาท่านและอวยพรท่านอย่างม่ังค่ัง เราขอ
ให้พระเจ้าทรงอวยพรให้สุขภาพของท่าน
แข็งแรงและมีชีวิตที่ยืนยาว มีสันติสุขและ
ความเจริญรุ่งเรือง
ด้วยความรักในพระคริสต
เอ.เอส. เอ.เอส.    แอคครา กาน่า

ด้วยความรักในพระคริสต์
เราได้รับจดหมายจากท่านแล้ว 

เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้
รับงานเขียนของท่าน พระเจ้า
ทรงทำางานผ่านทางบทความ
ของท่านอย่างแท้จริง มีวิญญาณ
ถึง 15 ดวงได้มาหาพระคริสต์ 
ผ่านทางบทความเหล่านี้ และเรา
อธิษฐานอยู่เสมอเพื่อให้พระเจ้า
ทรงอำานวยพระพรแก่พวกท่าน
อย่างเต็มเปี่ยม

ตอนนี้เราต้องการแผ่นซีดี และ
พระคัมภีร์เพิ่มเติมสำาหรับผู้เชื่อ
ใหม่ ตอนนี้เรามีเงินไม่พอสำาหรับ

จัดหาสิ่งของเหล่านี้ โตโกเองก็
เป็นประเทศที่ยากจน

หวังว่าจะได้รับการอนุเคราะห์
แผ่นซีดี และพระคัมภีร์สำาหรับ
งานประกาศในช่วงอีสเตอร์น 
ด้วยความรักในพระคริสต์ อาเมน 
ี้สาธุคุณ เฮนรี่ เจมส์    
โลม โตโก

เรียนศิษยาภิบาลที่เคารพ
ขอส่งคำาทักทายจากประเทศกา

น่า หลังจากได้อ่านงานเขียน The 
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(ต่อจากหน้า 3)
ทราบอีกว่ามันเป็นส่ิงสำาคัญมากแค่ไหน
ท่ีจะปฏิบัติตามพระดำารัสของพระเยซูทุก
คำา ดังท่ีทรงได้บอกไว้ในขณะท่ีพระองค์
กำาลังเสด็จลอยข้ึนผ่านกลุ่มเมฆสู่สวรรค์
ว่า “จงไปท่ัวแผ่นดินโลกและประกาศ
ข่าวประเสริฐแก่ทุกคน”30 (ประกาศข่าว
ประเสริฐแก่กองกระดูกแห้ง คนท่ีตาย
ฝ่ายวิญญาณเพ่ือท่ีพวกเขาจะ “ได้ยิน
พระดำารัสของพระเจ้า”31) “ผู้ท่ีเช่ือและ
รับบัพติศมาก็จะรอด [ถูกช่วยรักษาไว้
ให้รอด] แต่ผู้ท่ีไม่เช่ือจะต้องถูกลงพระ
อาชญา”32

หากคุณเป็นเหมือนกันกับผมและไม่
อยากถูกลงโทษ แต่ได้รับความรอด ขอ
ให้อธิษฐานทูลบอกกับพระเจ้าว่าดังนี้:

องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเมตตา
วิญญาณข้าพระองค์ที่เป็นคนบาป33 ข้า
พระองค์เชื่อว่า

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของ
พระเจ้าผู้ทรงดำารงอยู่34 ข้าพระองค์
เชื่ อว่ าพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้
กางเขนและหล่ังพระโลหิตอันประเสริฐ
เ พ่ืออภัยความบาปท้ังสิ้น ท่ี ผ่านมา
ของข้าพระองค์35 ข้าพระองค์เชื่อว่า
พระเจ้าทรงยกพระเยซูขึ้นจากความ
ตายโดยฤทธิ์อำานาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์36 และพระองค์ทรงนั่งอยู่เบื้อง
ขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า เพื่อรับฟังคำา
30 มก. 16:15, ลก. 14:23   31 2 พกษ. 20:16, อสย. 1:10, ยรม. 2:4, อสค. 37:4   32 มก. 16:16, 2 ธส. 2:12   33 สดด. 51:5, รม. 3:10-12, 23   34 มธ. 26:63-64, 27:54, 
ลก. 1:30-33, ยน. 9:35-37, รม. 1:3-4   35 กจ. 4:12, 20:28, รม. 3:25, 1 ยน. 1:7, วว. 5:9   36  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   37 ลก. 22:69, กจ. 2:25-36, ฮบ. 10:12-13   38 1 คร. 3:16, วว. 3:20   39 อฟ. 2:13-22, ฮบ. 9:22, 13:12, 20-21, 1 
ยน. 1:7, วว. 1:5, 7:14   40 มธ. 26:28, กจ. 2:21, 4:12, อฟ. 1:7, คล. 1:14   41 มธ. 21:22, ยน. 6:35, 37-40, รม. 10:13   42 ฮบ. 11:6   43 ยน. 5:14, 8:11, รม. 6:4, 1 
คร. 15:10, วว. 7:14, 22:14   44 มธ. 28:18-20, ยน. 3:5, กจ. 2:38, 19:3-5   45 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

สารภาพบาปและคำาอธิษฐานของข้า
พระองค์นี้37 ข้าพระองค์ขอเปิดใจเชิญ
พระองค์เสด็จเข้ามา38 ขอทรงชำาระ
ความบาปอันโสโครกของข้าพระองค์
ด้วยพระโลหิตอันประเสริฐท่ีทรงหล่ัง
ออกเพ่ือข้าพระองค์ ท่ีไม้กางเขน 39 
พระองค์จะทรงไม่ผลักไสข้าพระองค์
ออกไป พระเยซูจะทรงอภัยความบาป
และช่วยกอบกู้จิตวิญญาณของข้า
พระองค์ ข้าพระองค์ทราบเช่นนี้เพราะ
พระคำาของพระองค์กล่าวไว้เช่นน้ัน40 
พระคำาของพระองค์กล่าวว่า พระองค์
จะไม่ผลักไสผู้ใดออกไป ซึ่งนั่นหมาย
ถึงข้าพระองค์ด้วย41 ข้าพระองค์จึง
มั่นใจว่าพระองค์ทรงฟังเสียงของข้า
พระองค์และจะทรงตอบคำาอธิษฐาน
ของข้าพระองค์ และข้าพระองค์มั่นใจ
ว่าข้าพระองค์จะได้รับความรอด42 ขอ
ขอบพระคุณพระองค์พระเยซูเจ้าท่ีทรง
กอบกู้จิตวิญญาณของข้าพระองค์ ข้า
พระองค์จะแสดงความขอบคุณด้วยการ
ปฏิบัติตามคำาที่พระองค์ทรงสั่ง และจะ
ไม่ทำาบาปอีกต่อไป43

เมื่อได้รับความรอดแล้วพระเยซูทรง
ตรัสให้เรารับบัพติศมาโดยการจุ่มตัว
มิดลงในน้ำาในพระนามของพระบิดา 
พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ4์4 ขอ
ให้เราหมั่นศึกษาพระคัมภีร์ฉบับ KJV 
และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง45 

พระเยซูทรงต้องการให้คุณบอก
เล่าเรื่องราวแห่งความรอดน้ีแก่ผู้คน 
คุณสามารถเป็นหน่ึงในผู้เผยแพร่ข่าว

ประเสริฐจาก สาธุคุณโทนี่ อาลาโม เรา
จะส่งเอกสารเหล่าน้ีให้แก่คุณโดยไม่
คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ติดต่อหรือส่งอีเมล
ถึงเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แบ่ง
ปันข้อความนี้ให้กับคนอื่นๆ

หากต้องการให้โลกน้ีได้รับความ
รอด พระเยซูตรัสไว้ว่าอย่าปล้นสิบลด
และเครื่องถวายของ

พระเจ้า พระองค์ตรัสว่า “คนจะปล้น
พระเจ้าหรือ” แต่เจ้าท้ังหลายได้ปล้นเรา  
แต่เจ้ากล่าวว่า ‘เราท้ังหลายปล้นพระเจ้า
อย่างไร’ ก็ปล้นในเรื่องสิบชักหนึ่งและ
เคร่ืองบูชาน่ันซี เจ้าท้ังหลายต้อง

ถูกสาปแช่งด้วยคำาสาปแช่ง เพราะ
เจ้าทั้งหลายทั้งชาติ (และโลกใบนี้) 
ปล้นเรา จงนำาสิบชัก (สิบลดคือ 10% 
ของรายได้เบื้องต้นของคุณ) หนึ่งเต็ม
ขนาดมาไว้ในคลัง เพื่อว่าจะมีอาหาร 
(อาหารฝ่ายวิญญาณ) ในนิเวศของ
เรา (ความรอดสำาหรับผู้คน) และจง
ลองดูเราในเรื่องนี้ว่า เราจะเปิดบรรดา
ช่องฟ้าสวรรค์ให้เจ้า และเทพรอย่าง
ล้นไหล[จนห้องคลังไม่สามารถจะเก็บ
กักไว้ได้]มาให้เจ้าหรือไม่ เราจะขนาบ
ตัวที่ทำาลายให้แก่เจ้า เพื่อว่ามันจะไม่
ทำาลายผลแห่งพื้นดินของเจ้า และผล
องุ่นในไร่นาของเจ้าจะไม่ร่วง พระ
เยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดัง น้ีแหละ 
พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า แล้ว
ประชาชาติทั้งสิ้นจะเรียกเจ้าว่า ผู้ที่ได้
รับพระพร ด้วยว่าเจ้าจะเป็นแผ่นดินที่
น่าพึงใจ” (มาลาคี 3:8-12) 
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