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เชิร์ชเชส เวิร์ลวายด์์นิวเยรูซาเล็ม

เวิร์ล นิวส์เลทเทอร์เวิร์ล นิวส์เลทเทอร์์

เหล่าทูตสวรรค์
ที่บินโฉบอยู่เหนือโลกของเรา

โดย โทน่ี อาลาโม

เล่ม 17700ศิษยาภิบาล โทน่ี อาลาโม ดิ อาลาโม คริสเตียน เนชั่น

(ต่อหน้า 2)

“รถรบของพระ เจ ้ าอ เนก
อนันต์ คือมีทูตสวรรค์นับเป็น
พัน ๆ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิต
อยู่ท่ามกลางพวกเขา” (เพลง
สดุดี 68:17) เห็นได้ชัดว่ารถ
รบของพระเจ้านั้นคือสิ่งที่เรียก
กันว่าจานบินในปัจจุบันนี้ ซึ่ง
เป็นที่รู ้จักในนามของจานบินยู
เอฟโอ พวกมันไม่ได้มาจากดาว
เคราะห์อื่น แต่คือทูตสวรรค์ของ
พระเจ้า ผู้ซึ่งพิทักษ์โลกมานาน
หลายศตวรรษจากอาชญากรรม
ที่ผิดต่อกฎของพระเจ้าและผิด
ต่อบรรดาผู้ที่จะได้รับความรอด
เป็นมรดก1

ฮีบรู 1:10-14 กล่าวไว้ว่า “และ ‘องค์
พระผู้เป็นเจ้าเจ้าข้า เมื่อเดิมพระองค์ทรง
วางรากฐานของแผ่นดินโลก และฟ้า
สวรรค์เป็นพระหัตถกิจของพระองค์ สิ่ง
เหล่านี้จะพินาศไป แต่พระองค์ทรงด�ารง
อยู่ สิ่งเหล่านี้จะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่ง
ห่ม พระองค์จะทรงม้วนสิ่งเหล่านี้ไว้ดุจ
เสื้อคลุม และสิ่งเหล่านั้นก็จะเปลี่ยนแปลง
ไป แต่พระองค์ยังทรงเป็นเหมือนเดิม และ
ปีเดือนของพระองค์จะไม่สิ้นสุด’ แต่แก่
ทูตสวรรค์องค์ใดเล่าที่พระองค์ได้ตรัส
ในเวลาใดว่า ‘จงนั่งที่ขวามือเรา [ตามที่
พระองค์ตรัสกับพระคริสต์เท่านั้น] จนกว่า
เราจะกระท�าให้ศัตรูของท่านเป็นแท่น
รองเท้าของท่าน’ ทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็น
แต่เพียงวิญญาณผู้ปรนนิบัติ ที่พระองค์
ทรงส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู ้ที่จะได้รับ
ความรอดเป็นมรดกมิใช่หรือ”

หากไม ่ใช ่ด ้วยรถรบของพระเจ ้า 
(ซึ่งคนส่วนใหญ่เรียกว่าจานบินยูเอฟ
โอ) เหล่าวิญญาณผู้คอยปรนนิบัติของ

พระเจ้าจะสามารถสังเกตการณ์เห็นทุก
การกระท�าอันดีของเหล่านักบุญ และ
การกระท�าอันเลวที่เกิดขึ้นในโลกโดย
เหล่าคนเลวทรามตลอดเวลายี่สิบสี่ชั่วโมง
ในทุก ๆ วันได้อย่างไร แม้ว่าพระองค์ทรง
เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้รอบรู้ แต่พระเจ้า
จะทรงทราบได้อย่างไรกันเล่า ว่าจะทรง
ส่งทูตสวรรค์องค์ใด และเมื่อใดที่ควร
จะส่งมาเพื่ออวยพรแด่เหล่านักบุญ หรือ
เตือน สาปแช่ง หรือท�าลายล้างเหล่าคน
ชั่วร้าย

ดังเช่นตัวอย่างในปฐมกาล 32:12 
พระเจ้าได้ตรัสแก่ยากอบ ผู้ซึ่งภายหลัง
พระองค์ทรงเรียกว่าอิสราเอล ว่า “เรา
จะกระท�าการดีแก่เจ้าเป็นแน่ และท�าให้
เชื้อสายของเจ้าดุจเม็ดทรายที่ทะเล ซึ่งมี
จ�านวนมากมายจนนับไม่ถ้วน” พระเจ้า
ได้ทรงทราบถึงสิ่งที่อยู่ในใจของกษัตริย์
ดาวิดแล้ว เมื่อกษัตริย์ดาวิดได้ทรงตัดสิน
พระทัยที่ จะนับจ� านวนของเชื้ อสาย
ของอิสราเอล นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่ม

แรก พงศาวดารฉบับที่ 1 บท
ที่ 21:1-2 กล่าวว่า “ซาตาน
ได้ยืนขึ้นต่อสู้อิสราเอล และ
ดลพระทัยให้ดาวิดนับจ�านวน
อิสราเอล [ซึ่งพระเจ้าตรัสไว้
ว ่าไม่สามารถนับได้เพราะมี
จ�านวนเหลือคณานับ (ฮีบรู 
11:12)] ดาวิดจึงตรัสกับโย
อาบและผู้บังคับบัญชา [ผู้น�า] 
กองทัพว่า ‘จงไปนับอิสราเอล
ตั้งแต่เมืองเบเออร์เชบาถึงเมือง
ดาน และน�ารายงานมาให้เรา
เพื่อจะได ้ทราบจ�านวนรวม
ของเขาทั้งหลาย’” ด้วยความ
เชื่อฟังที่มีต่อซาตาน กษัตริย์

ดาวิดได้ถูกชักน�าในหัวใจของพระองค์ 
เช่นเดียวกับที่เอวาได้ถูกชักน�าในหัวใจ
ของนาง เพื่อพร�่าพูดในหัวใจของพวก
เขาว่า «ข้าพเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าผู้
สูงสุด และข้าพเจ้าจะรู้จ�านวนเฉกเช่น
เดียวกับที่พระเจ ้าทรงทราบจ�านวน» 
หากพระเจ้าทรงโกรธมากท่ีเอวาและอาดั
มไม่ฟังพระองค์จนกระท่ังทรงสาปแช่ง
ดวงวิญญาณทุกดวงซึ่งเคยมีหรือจะมี
ชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยความตาย เหวนรก 
และนิรันดร์กาลในทะเลสาบแห่งเปลว
เพลิง ด้วยเหตุใดพระเจ้าจึงทรงอนุญาต
ดาวิดให้หนีไปพร้อมกับความไม่เช่ือ
ฟังและความชั่วร้ายจากการฟังและเชื่อ
ฟังของเขาต่อค�าสั่งของซาตานกันเล่า2 
พระเจ้าไม่ทรงย�าเกรงมนุษย์ผู้ใด หาก
พระองค์ได้ทรงสาปแช่งอาดัมและเอวาที่
ไม่เชื่อฟังพระองค์ และหากพระองค์ทรง
สามารถสาปแช่งกษัตริย์ดาวิดผู้ซ่ึงเป็น
แก้วตาดวงใจของพระองค์เองท่ีไม่เช่ือ

1 ปฐก. 18:20-22, 19:1-25, กดว. 22:21-35, 2 ซมอ. 24:10-16, 2 พกษ. 6:8-17, 2 พศด. 20:1-29, 32:1-22, สดด. 34:7, 35:4-5, 68:17, ดนล. 6:21-22, ศคย. 1:7-21, 2:1-5, 
บทที่ 4, มธ. 28:1-7, กจ. 5:17-24, 12:1-12, 21-23, วว. 7:1-2, บทที่ 8, 9:1-5, 13-21, 14:6-11, 15-20, 15:1, 5-8, บทที่ 16, 18:1-6, 21, 19:17-18, 20:1-3   2 ปฐก. 2:16-17, 
3:1-19, รม. 5:12-18, 1 คร. 15:22, 47   3 ลนต. 19:15, ฉธบ. 1:17, 16:19, 1 ซมอ. 26:23, 1 พกษ. 8:32, 2 พศด. 6:23, 19:7, สดด. 9:8, สภษ. 24:23, 28:21, อสย. 45:21, กจ. 
10:34, รม. 2:11, อฟ. 6:9, คส. 3:25, ยก. 2:1-10, 1 ปต. 1:17, วว. 15:3   

วงดนตรีและคณะนักร้องประสานเสียงโทน่ีและซู
ซาน อะลาโม ในรายการโทรทศัน์ของพวกเขาในปี 
1970 และตน้ยคุ 80

คริสตจักรโทน่ี 
    อาลาโม
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(ต่อจากหน้า 1)
ฟังพระองค์แล้วนั้น พระองค์ก็จะทรงสาป
แช่งท่านและผมและทุก ๆ คนด้วย หาก
เราไม่เชื่อฟังพระองค4์

หลังจากที่ดาวิดได้สั่งการให้โยอาบ
นับจ�านวนประชากรอิสราเอล โยอาบ
ได้ทูลตอบต่อดาวิดว่า “ขอพระเยโฮวาห์
ทรงเพิ่มประชาชนของพระองค์อีกร้อย
เท่าของที่มีอยู่แล้ว ข้าแต่กษัตริย์เจ้านาย
ของข้าพระองค์ แต่ประชาชนนี้ทั้งสิ้นเป็น
ผู้รับใช้ของเจ้านายของข้าพระองค์มิใช่
หรือ ไฉนเจ้านายของข้าพระองค์จึงรับสั่ง
เช่นนี้ ไฉนพระองค์จึงทรงน�าการละเมิด
มาสู่อิสราเอล” แต่โยอาบขัดรับสั่งของ
กษัตริย์มิได้ โยอาบจึงจากไป และท�าการ
นับจ�านวนประชากรอิสราเอลทั้งหมด 
แล้ว้จึงกลับมายังกรุงเยรูซาเล็ม โยอาบ
ถวายจ�านวนประชาชนที่นับได้แก่ดาวิด 
ในอิสราเอลท้ังส้ินมีหนึ่งล้านหนึ่งแสนคน 
[1,100,000] ที่ชักดาบ และในยูดาห์มีสี่
แสนเจ็ดหมื่นคน [470,000] ที่ชักดาบ แต่
ท่านมิได้นับเลวีและเบนยามินท่ามกลาง
จ�านวนนั้นด้วยเพราะว่าพระด�ารัสของ
กษัตริย์เป็นที่น่ารังเกียจแก่โยอาบ [และ
แก่พระเจ้าเช่นเดียวกัน]

“แต่พระเจ้าทรงไม่พอพระทัยในเรื่อง
นี้ พระองค์จึงทรงลงโทษอิสราเอล และดา
วิดทูลพระเจ้าว่า “ข้าพระองค์ได้ท�าบาป
ใหญ่ยิ่งในการที่ข้าพระองค์ได้กระท�า
สิ่งนี้ ข้าแต่พระองค์ บัดนี้ขอทรงให้อภัย
ความชั่วช ้าของผู ้รับใช้ของพระองค์ 
เพราะข้าพระองค์ได้กระท�าการอย่าง
โง่เขลามาก” และพระเยโฮวาห์ตรัสกับ
กาดผู้ท�านาย [ผู้เผยพระวจนะ] ของดา
วิดว่า “จงไปบอกดาวิดว่า ‘พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี้ว่า เราเสนอเจ้าสามประการ [ค�า
สาปแช่งสามประการ ให้เลือกเอาหนึ่ง
ประการ] จงเลือกเอาประการหนึ่ง เพื่อเรา
จะได้กระท�าให้แก่เจ้า’” กาดจึงเข้าเฝ้าดา
วิดและกราบทูลพระองค์ว่า “พระเยโฮวาห์
ตรัสดังนี้ว่า จงเลือกเอาตามที่เจ้าพอใจคือ 
กันดารอาหารสามปี หรือการล้างผลาญ
โดยศัตรูของเจ้าสามเดือนขณะที่ดาบของ
ศัตรูจะขับเจ้าทัน หรือดาบของพระเยโฮ
วาห์สามวันคือโรคระบาดบนแผ่นดิน และ
ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ท�าลายทั่วไป
ในดินแดนทั้งสิ้นของอิสราเอล ฉะนั้นบัดนี้
ขอทรงพิจารณาดูว่าจะให้ข้าพระองค์
กราบทูลพระองค์ผู้ทรงใช้ข้าพระองค์มา
ว่าประการใด” แล้วดาวิดตรัสกับกาดว่า 

“เรามีความกระวนกระวายมาก ขอ
ให้เราตกเข้าไปอยู่ในพระหัตถ์ของ
พระเยโฮวาห์ เพราะพระกรุณาของ

พระองค์ใหญ่ยิ่งนัก แต่ขออย่างให้เราตก
เข้าไปในมือของมนุษย์เลย”

“ดังนั้นพระเยโฮวาห์ทรงให้โรคระบาด
เกดิขึน้ในอสิราเอล และคนอสิราเอลได้
ล้มตายเจด็หม่ืนคน และพระเจ้าทรงใช้ทตู
สวรรค์ [จานบินหน่ึงล�าถูกบังคับการโดย
ทตูสวรรค์หน่ึงองค์] ไปยงัเยรซูาเลม็เพือ่
จะท�าลายเสยี แต่เม่ือท่าน [ทตูสวรรค์องค์
นัน้] จะลงมือท�าลาย พระเยโฮวาห์ทรงทอด
พระเนตร และพระองค์ทรงกลบัพระทยัใน
เหตรุ้ายน้ัน และพระองค์ตรสักับทตูสวรรค์ 
[ผูเ้ฝ้าสงัเกตการณ์] ผู้ท�าลายน้ันว่า “พอแล้ว 
ยบัยัง้มอืของเจ้าได้” ส่วนทตูสวรรค์ [ผู้เฝ้า
สงัเกตการณ์] ของพระเยโฮวาห์ก็ก�าลงัยนื
อยูท่ีล่านนวดข้าวของโอรนันคนเยบุส และ
ดาวิดแหงนพระพักตร์ทรงเห็นทูตสวรรค์
ของพระเยโฮวาห์ [ผู้เฝ้าสงัเกตการณ์]  ยนื
ระหว่างแผ่นดนิโลกและฟ้าสวรรค์ และใน
มอืถอืดาบทีช่กัออกเหนือเยรซูาเลม็ 

“แล ้ วดา วิดและพวกผู ้ ใหญ ่ของ
อสิราเอล ผูไ้ด้สวมผ้ากระสอบแล้ว 
[หมายความว่าพวกเขาถือศีลอดอาหาร] 
ก็ซบหน้าลงและดาวิดทูลพระเจ ้าว ่า 
“ข ้าพระองค ์มิใช ่หรือที่บัญชาให้นับ
ประชาชน ข้าพระองค์เป็นผูไ้ด้กระท�า
บาป และได้กระท�าความชัว่ร้ายยิง่นกั 
แต่บรรดาแกะเหล่านี้เขาได้กระท�าอะไร 
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้า
พระองค์ ขอพระหตัถ์ของพระองค์อยู่
เหนอืข้าพระองค์ และราชวงศ์ของข้า
พระองค์ แต่ขออย่าให้โรคร้ายนัน้อยู่
เหนอืประชาชนของพระองค์” แล้วทตู
สวรรค์ของพระเยโฮวาห์ได้บญัชาให้กาด 
[ผูเ้ผยพระวจนะ] ทลูดาวิดว่า ให้ดาวิดขึน้
ไปสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ที่
ลานนวดข้าวของโอรนนัคนเยบสุ ดาวิด
จงึเสดจ็ขึน้ไปตามค�าของกาด ซึง่ท่านได้
กราบทลูในพระนามของพระเยโฮวาห์

“ฝ่ายโอรนันก�าลังนวดข้าวสาลีอยู่ โอ
รนันหันมาเห็นทูตสวรรค์ และบุตรชาย

สี่คนของท่านที่อยู่กับท่านก็ซ่อนตัวเสีย 
[เช่นเดียวกับที่บางครั้งผู้คนในปัจจุบันนี้
ท�าเมื่อพวกเขาเห็นจานบินยูเอฟโอ ทูต
สวรรค์ของพระเจ้า บินโฉบอยู่เหนือพวก
เขา พวกเขาไม่ได้มาจากดาวเคราะห์
ดวงอื่น แต่มาจากสวรรค์!] เมื่อดาวิด
เสด็จมายังโอรนัน โอรนันมองเห็นดาวิด 
และออกไปจากลานนวดข้าวถวายบังคม
ดาวิด [เมื่อโอรนันมองเห็นทูตสวรรค์
แล้วจึงมองเห็นดาวิด เขารู้สึกได้ถึงความ
สัมพันธ์อย่างแรงกล้าระหว่างทูตสวรรค์
กับดาวิด โอรนันหวาดกลัวและถวาย
บังคมต่อดาวิด] ด้วยซบหน้าลงถึงดิน 
และดาวิดตรัสกับโอรนันว่า “จงให้ที่ลาน
นวดข้าวแก่เราเถิด เพื่อเราจะสร้างแท่น
บูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์บนนั้น จงให้
แก่เราตามราคาเต็ม เพื่อว่าโรคระบาด
นั้นจะได้ระงับเสียจากประชาชน” แล้ว
โอรนันกราบทูลดาวิดว่า “ขอทรงรับไป
เถิดพะยะค่ะ และขอกษัตริย์เจ้านายของ
ข้าพระองค์กระท�าสิ่งที่พระองค์ทรงเห็น
ชอบเถิด นี่พะยะค่ะ ข้าพระองค์ขอถวาย
วัวส�าหรับเครื่องเผาบูชา และถวายเลื่อน
นวดข้าวให้เป็นฟืน แล้วข้าวสาลีเป็นธัญ
ญบูชา ข้าพระองค์ขอถวายหมด” แต่
กษัตริย์ดาวิดตรัสกับโอรนันว่า “หามิได้ 
แต่เราจะซื้อเอาตามราคาเต็ม เราจะไม่
เอาของของเจ้าถวายพระเยโฮวาห์ หรือ
ถวายสิ่งที่เรามิได้เสียค่าเป็นเครื่องเผา
บูชา” ดาวิดจึงทรงช�าระให้โอรนันเป็น
ทองค�าน�้าหนักหกร้อยเชเขล ณ ที่นั้น 
แล้วดาวิดจึงทรงสร้างแท่นบูชาถวายแด่
พระเยโฮวาห์ และทรงถวายเครื่องเผา
บูชา และเครื่องสันติบูชา และกราบทูล
ออกพระนามพระเยโฮวาห์ และพระองค์ 
[พระเยโฮวาห์] ทรงตอบพระองค์ด้วยไฟ
จากสวรรค์บนแท่นเครื่องเผาบูชา แล้ว
พระเยโฮวาห์จึงทรงบัญชาทูตสวรรค์ 
และท่านก็เอาดาบใส่ฝักเสีย

“ครั้งนั้น เมื่อดาวิดทรงเห็นว่าพระเย
โฮวาห์ทรงตอบพระองค์ที่ลานนวดข้าว
ของโอรนันคนเยบุส พระองค์ก็ทรงถวาย
สัตวบูชาที่นั่น เพราะพลับพลาของพระ

มาลาว

เหล่าทูตสวรรค์
ที่บินโฉบอยู่เหนือโลกของเรา

ถงึ ผูร้กัในพระครสิต์ทีร่กั
ส่งค�าทกัทายต่อพระผู้เป็นเจ้า ผมต้องการทีจ่ะแจ้งให้ท่านทราบว่าพสัดทุีท่่านได้ส่ง

มาให้ผมน้ันได้มาถึงในเวลาทีเ่หมาะสมกับความต้องการ เราได้ท�าการแจกจ่ายทีศ่นูย์
การซือ้ขายแลกเปลีย่นมะทานดซี ี ทีซ่ึง่หลาย ๆ คนได้รบัเอาพระเยซูเป็นพระเจ้าของ
พวกเขา เอเมน

ค�าร้องขอของพวกเราคือขอให้ท่านอย่าได้ลงัเลใจทีจ่ะส่งคัมภร์ีไบเบลิ หนงัสอืเมส
ซยิาห์ และหนังสอืพมิพ์ส�าหรบัการเผยแพร่ ตลอดจนเสือ้ยดืส�าหรบัสมาชกิกลุม่ของเรา
มาเพิม่อีกด้วยเถิด

พวกเราภาวนาแด่สาธคุุณอะลาโมและครสิตจักรอยูเ่สมอ ส�าหรบัสถานการณ์ทีท่่าน
ก�าลงัก้าวผ่าน
ด้วยความเคารพอย่างสงูในพระเจ้า
เอแวนซ์ เนาลยีา             ลมิเบ มาลาวี

4 ปฐก. 3:1-19, อพย. 23:20-21, ฉธบ. 11:26-28, 
28:61-63, 1 ซมอ. 12:14-15, 15:22-23, 2 ซมอ. บท
ที่ 11, 12:1-23, โยบ. 36:7-12, ยรม. 12:16-17, 18:9-
10, รม. 2:5-13, 6:12-16, อฟ. 5:3-6, 2 ธส. 1:7-9, ฮบ. 
2:1-4   
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เยโฮวาห์ซึ่งโมเสสได้สร ้างขึ้นในถิ่น
ทุรกันดาร และแท่นเครื่องเผาบูชา ใน
เวลานั้นอยู่ในปูชนียสถานบนที่สูงที่กิเบ
โอน แต่ดาวิดจะไปทูลถามพระเจ้าที่นั่น
ไม่ได้ เพราะพระองค์ทรงกลัวดาบของ
ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์” (พงศาวดาร
ฉบับที่ 1 บทที่ 21:3-30) ยังมีข้อความอื่น 
ๆ อีกมากมายในพระคัมภีร์ไบเบิลที่แสดง
ว่าพระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์
ในการสาปแช่งและท�าลายล้าง5

ผู้เผยพระวจนะเฒ่านาฮูมได้อธิบายถึง
ถนนทางด่วนและรถยนต์ในปัจจบุนัไว้ด้วย
เพียงวธีิเดยีวทีเ่ขารูจ้กั นาฮมู 2:4 กล่าวว่า 
“รถรบห้อไปตามถนน มนัรบีไปรบีมาทีล่าน
เมอืง ส่องแสงราวกบัคบเพลงิ และพุง่ไป
อย่างสายฟ้าแลบ” เหล่านีค้อืค�าพยากรณ์
ส้ินโลกของยานยนต์และถนนทางด่วน

ไม่มสีิง่มีชวีติใดบนดาวเคราะห์ดวงอืน่ ๆ 
หรอืบนการสร้างอ่ืนใดของพระเจ้า เพราะ
ฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องไร้สาระและน่าขันสิ้น
ด ี ทีจ่ะคิดว่าจานบนิยูเอฟโอนัน้มาจากดาว
เคราะห์ดวงอ่ืน ๆ พวกเขามาจากสวรรค์

เหนือยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด พระเจ้าทรง
มีพระประสงค์ที่จะเป็นที่เชื่อถือศรัทธา 
และพระองค์ทรงทราบว่าท่านไม่เชื่อถือ
ในพระองค์เมื่อท่านฝ่าฝืนพระบัญญัติ
ของพระองค์ นี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสเกี่ยว
กับสวรรค์และโลกของพระองค์ ในปฐม
กาล 1:14-15 กล่าวว่า “และพระเจ้าตรัส
ว่า ‘จงให้มีดวงสว่างต่าง ๆ ในพื้นฟ้าแห่ง
ฟ้าสวรรค์เพื่อแยกวันออกจากคืน และ
เพื่อใช้เป็นหมายส�าคัญ และที่ก�าหนดฤดู 
[ส�าหรับในโลกใบนี้ ไม่ใช่ส�าหรับดาว
เคราะห์อื่นใด] และวันและปีต่าง ๆ [นี่ก็
เพื่อส�าหรับโลกเท่านั้น] และจงให้เป็น
ดวงสว่างต่าง ๆ ในพื้นฟ้าแห่งฟ้าสวรรค์
เพื่อส่องสว่างบนแผ่นดินโลก [หาใช่บน
ดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดาวพุธ หรือดาว
เคราะห์ดวงอื่น ๆ ไม่]’  และก็เป็นดังนั้น” 
อย่าได้คิดว่าท่านจะหลบหนีจากความ
เสื่อมทรามและความรุนแรงที่เกิดขึ้นอยู่
ในขณะน้ีจะขยายตัวมันเองบนแผ่นดินที่
ท่านเรียกว่า “แผ่นดินแม่” อย่าได้คิดว่า
ท่านจะไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ เพื่อ
ด�ารงชีวิต ในเมื่อชีวิตไม่สามารถด�ารง
รอดในสถานที่แห่งอื่นได้ ท่านจะไม่มีทาง
พบสันติสุขบนโลกเพราะว่าพวกเราคือ
บุคคลผู้เสื่อมทราม และหากไร้ซึ่งพระเจ้า

ในหัวใจของพวกเราแล้วไซร้ เราจะ
เป็นบุคคลเสื่อมทรามไปตลอดกาล อีก
ประการหนึ่ง โปรดได้ก�าจัดความคิด
ที่ว่า เหล่าจานบินยูเอฟโอ หรือเหล่า
ผู้สังเกตการณ์ เหล่าทูตสวรรค์นั้นมา
จากดาวเคราะห์ดวงอื่น ออกจากความ
คิดของท่านเสีย หากท่านเชื่อถือกล
ลวงนั้น ที่พระเจ้าได้ทรงส่งการลวง
อันมหันต์มาแด่ท่าน ดังที่พระองค์ตรัส
ถึงใน เธสะโลนิกาฉบับที่ 2 บทที่ 2:8-
12 ไว้ว่า “ขณะนั้นคนนอกกฎหมาย
นั้นจะปรากฏตัวขึ้น [ปีศาจ ซาตาน 
มารศาสนา] และองค์พระผู้เป็นเจ้า
จะทรงประหารมันด้วยลมพระโอษฐ์
ของพระองค์ และจะทรงผลาญให้สูญ
ไปด้วยการปรากฏแห่งการเสด็จมา
ของพระองค์ คือผู้นั้นที่มาโดยการดล
บันดาลของซาตาน พร้อมกับบรรดา
การอิทธิฤทธิ์ [อิทธิฤทธิ์อันอ่อนแอและ

กระจอกงอกง่อยทั้งปวงของซาตาน] และ
หมายส�าคัญ และการมหัศจรรย์แห่งความ
เท็จ [การมดเท็จดังที่กล่าวว่าทูตสวรรค์
หรือจานบินยู เอฟโอนั้นมาจากดาว
เคราะห์ดวงอื่น และมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
บนดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ และในอีกไม่ช้า
ท่านจะสามารถหลบหนีความเสื่อมทราม
อันร้ายกาจในโลกนี้ไปสู่ดาวเคราะห์ดวง
อื่นได้] และอุบายอธรรมทั้งหลาย [ที่กล่าว
ว่าการแต่งงานในเพศเดียวกันนั้นเป็น
เรื่องที่ถูกต้อง การท�าแท้ง การฆ่าคนโดย
ไตร่ตรองไว้ก่อนนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้อง6 
หญิงรักร่วมเพศและชายรักร่วมเพศนั้น
เป็นเรื่องที่ถูกต้อง7 การมีชู้8 และการล่วง
ประเวณีนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้อง9 การมัวเมา
กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด
นั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้อง10 ละครชวนหัวนั้น
เป็นเรื่องที่ถูกต้อง11 การลักขโมย12 และ
การลบหลู่ศาสนานั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้อง13 
การไม่รักในพระเยโฮวาห์ผู้เป็นพระเจ้า
ของท่านด้วยหัวใจ วิญญาณ  จิตใจ  และ
ก�าลังทั้งหมดของของท่านนั้นเป็นเรื่อง
ที่ถูกต้อง14 การไม่รับใช้พระเจ้านั้นเป็น
เรื่องที่ถูกต้อง และความโลภโมโทสัน
นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง15] ส�าหรับคนเหล่า
นั้นที่พินาศอยู่ เพราะเขาทั้งหลายไม่ได้
รับความรักแห่งความจริงไว้เพื่อจะรอด
ได้ เพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงให้ความ
ลุ่มหลงมาครอบง�าเขา ให้เขาเชื่อสิ่งที่
เท็จ  [สิ่งเท็จดังที่กล่าวว่าทูตสวรรค์หรือ
จานบินยูเอฟโอนั้นมาจากดาวเคราะห์
ดวงอื่น] เพื่อคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อความ
จริง แต่ยินดีในการไม่ชอบธรรม จะได้ถูก
ลงพระอาชญาทุกคน”

เรากลับไปว่ากันที่ปฐมกาลบทที่ 1 กัน
เถิด “และพระเจ้าได้ทรงสร้างดวงสว่าง
ใหญ่สองดวง ให้ดวงสว่างที่ใหญ่กว่านั้น
ครองกลางวัน [ดวงอาทิตย์] และให้ดวง
สว่างที่เล็กกว่าครองกลางคืน [ดวงจันทร์] 
พระองค์ทรงสร้างดวงดาวต่าง ๆ ด้วยเช่น
กัน และพระเจ้าทรงตั้งดวงสว่างเหล่านี้ไว้
ในพื้นฟ้าแห่งฟ้าสวรรค์เพ่ือส่องสว่างบน
แผ่นดินโลก [หาใช่บนดาวเคราะห์ดวง
อื่น ๆ ไม่] และเพื่อปกครองกลางวันและ

(ต่อหน้า 4)
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อาลาโม มินิสทรี่ ออนลายน์

อินเดีย
ถงึ พีน้่องในพระครสิต์ทีร่กัทัง้หลาย

ส่งค�าทักทายอันศักดิ์สิทธิ์มาแด่ท่าน 
วันนี้เราได้รับงานเขียนอันแสนวิเศษ
ของท่าน เรามีความสขุกนัมากเพราะ
ว่ามีภาพถ่ายพิธีบัพติศมาของผมอยู่ใน
หนงัสอืพมิพ์ของท่านด้วย!

ด้วยการภาวนาสนับสนุนของท่าน 
เราได้ด�าเนินการชุมนุมพระกิตติคุณขึ้น
ทีน่ี ่ในวนัที ่4 5 และ 6 และประสบความ
ส�าเรจ็เป็นอย่างด ีผมต้องการส่งภาพถ่าย
มาด้วย ระหว่างการชุมนมุเหล่านัน้เรา
ได้ประกาศพระอ�านาจของพระเจ้าและ
ความสูงส่งของพระองค์ ในการชุมนมุ
เหล่านั้นชนชาวฮินดูจ�านวนมากได้รับ
เอาแผนแห่งความรอดของพระเจ้า

ณ ท่ีนี ้ พวกเราได้ภาวนาแด่สขุภาพ
ของสาธคุณุโทนีแ่ละครสิตจกัรของท่าน 
ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่าน
จากพีน้่องในพระครสิต์ของท่าน
โซลมาน ราจ ูโคลา
อานธรประเทศ อินเดยี

5 ปฐก. 19:1-25, กดว. 22:1-35, 25:1-9, 2 ซมอ. 24:1-
17, 2 พกษ. 19:35, 1 พศด. 21:9-30, 2 พศด. 32:19-
22, วว. 7:1-2, บทที่ 8, 9:1-5, 13-21, 14:8-11, 15-20, 
บทที่ 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9   
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16 อสย. 66:3-4, 2 ธส. 2:3-12   17 สดด. 51:5, รม. 3:10-12, 23   18 มธ. 26:63-64, 27:54, ลก. 1:30-33, ยน. 9:35-37, รม. 1:3-4   19 กจ. 4:12, 20:28, รม. 3:25, 1 ยน. 
1:7, วว. 5:9   20  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   21 ลก. 22:69, กจ. 2:25-36, 
ฮบ. 10:12-13   22 1 คร. 3:16, วว. 3:20   23 อฟ. 2:13-22, ฮบ. 9:22, 13:12, 20-21, 1 ยน. 1:7, วว. 1:5, 7:14   24 มธ. 26:28, กจ. 2:21, 4:12, อฟ. 1:7, คล. 1:14   25 มธ. 
21:22, ยน. 6:35, 37-40, รม. 10:13   26 ฮบ. 11:6   27 ยน. 5:14, 8:11, รม. 6:4, 1 คร. 15:10, วว. 7:14, 22:14   28 มธ. 28:18-20, ยน. 3:5, กจ. 2:38, 19:3-5   29 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

ปกครองกลางคืน และเพื่อแยกความสว่าง
ออกจากความมืด และพระเจ้าทรงเห็นว่า
ดี” (ปฐมกาล 1:16-18)

มาถงึตอนนี ้ ท่านจะเชือ่ส่ิงไหน? ท่าน
เชื่อในส่ิงที่เป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่เป็นความชั่ว
ร้าย? ท่านเชือ่หรอืยงัว่าพระเจ้าสร้างเรา
ขึน้จากเศษผงจากพืน้ดนิ หรือท่านเชือ่พวก
นกัวทิยาศาสตร์? ท่านเชือ่ในพระเจ้าหรือ
เครื่องหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสี? 
กล่าวอกีนยัหนึง่ ท่านเชือ่ว่าโลกน้ันมอีายุ 
6,000 ปีอย่างทีพ่ระเจ้าตรสัไว้ หรือท่านเชือ่
เรื่องมดเท็จที่ว่าโลกนั้นมีอายุเป็นล้านหรือ
พันล้านปีอย่างพวกท่ีเช่ือว่าพระเจ้าไม่มีอยู่
จรงิบอกไว้ว่าอย่างนัน้ หากท่านเชือ่ในค�า
มดเท็จมากกว่าเชื่อในพระวาจาของพระเจ้า 
ท่านได้รบัเอากลลวงอนัมหนัต์และได้ถกูสาป
เสยีแล้ว16 ได้แต่หวงัใจว่า เพือ่เหน็แก่ท่าน
แล้ว ขอให้มนัไม่เป็นความจริง หากว่าท่าน
ต้องการความรอดและใช้เวลาชั่วนิรันดรใน
สวรรค์กบัพระเจ้าผูท้รงเป็นพระบดิา  พระ
บตุร และพระวญิญาณบรสิทุธิ ์ไปกบัเหล่าผู้ที่
เชือ่ในพระเจ้าตลอดถงึพระเยซพูระบตุรของ
พระองค์ จงกล่าวค�าภาวนาน้ีเถดิ

องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเมตตา
วิญญาณข้าพระองค์ที่เป็นคนบาป17 ข้า
พระองค์เชื่อว่า

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของ
พระเจ้าผู้ทรงด�ารงอย18 ข้าพระองค์เช่ือว่า
พระองค์ส้ินพระชนม์บนไม้กางเขนและหล่ัง

พระโลหิตอันประเสริฐเพ่ืออภัยความ
บาปท้ังส้ินท่ีผ่านมาของข้าพระองค์19 

ข้าพระองค์เช่ือว่าพระเจ้าทรงยกพระ
เยซูข้ึนจากความตายโดยฤทธ์ิอ�านาจของ
พระวิญญาณบริสุทธ20 และพระองค์ทรง
น่ังอยู่เบ้ืองขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า เพ่ือ
รับฟังค�าสารภาพบาปและค�าอธิษฐานของ
ข้าพระองค์น้ี21 ข้าพระองค์ขอเปิดใจเชิญ
พระองค์เสด็จเข้ามา22 ขอทรงช�าระความ
บาปอันโสโครกของข้าพระองค์ด้วยพระ
โลหิตอันประเสริฐท่ีทรงหล่ังออกเพ่ือข้า
พระองค์ท่ีไม้กางเขน23 พระองค์จะทรงไม่
ผลักไสข้าพระองค์ออกไป พระเยซูจะทรง
อภัยความบาปและช่วยกอบกู้จิตวิญญาณ
ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทราบเช่นน้ี
เพราะพระค�าของพระองค์กล่าวไว้เช่น
น้ัน24 พระค�าของพระองค์กล่าวว่า พระองค์
จะไม่ผลักไสผู้ใดออกไป ซ่ึงน่ันหมายถึง
ข้าพระองค์ด้วย25 ข้าพระองค์จึงม่ันใจว่า
พระองค์ทรงฟังเสียงของข้าพระองค์และจะ
ทรงตอบค�าอธิษฐานของข้าพระองค์ และ
ข้าพระองค์ม่ันใจว่าข้าพระองค์จะได้รับ
ความรอด26 ขอขอบพระคุณพระองค์พระ
เยซูเจ้าท่ีทรงกอบกู้จิตวิญญาณของข้า
พระองค์ ข้าพระองค์จะแสดงความขอบคุณ
ด้วยการปฏิบัติตามค�าท่ีพระองค์ทรงส่ัง 
และจะไม่ท�าบาปอีกต่อไป27

เมื่อได้รับความรอดแล้วพระเยซูทรง
ตรัสให้เรารับบัพติศมาโดยการจุ่มตัวมิด
ลงในน้�าในพระนามของพระบิดา พระ
บุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ2์8 ขอให้
เราหมั่นศึกษาพระคัมภีร์ฉบับ KJV และ
ปฏิบัติตามอย่างจริงจัง29 

พระเยซูทรงต้องการให้คุณบอกเล่า
เรื่องราวแห่งความรอดนี้แก่ผู้คน คุณ
สามารถเป็นหนึ่ ง ในผู้ เผยแพร่ข่ าว
ประเสริฐจาก สาธุคุณโทนี่ อาลาโม เรา
จะส่งเอกสารเหล่านี้ให้แก่คุณโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ติดต่อหรือส่งอีเมลถึง
เราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แบ่งปัน
ข้อความนี้ให้กับคนอื่นๆ

หากต้องการให้โลกนี้ได้รับความรอด 
พระเยซูตรัสไว้ว่าอย่าปล้นสิบลดและ
เครื่องถวายของ

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

ถูกสาปแช่งด้วยค�าสาปแช่ง เพราะเจ้า
ท้ังหลายท้ังชาติ (และโลกใบน้ี) ปล้นเรา จง
น�าสิบชัก (สิบลดคือ 10% ของรายได้เบ้ือง
ต้นของคุณ) หน่ึงเต็มขนาดมาไว้ในคลัง 
เพ่ือว่าจะมีอาหาร (อาหารฝ่ายวิญญาณ) 
ในนิเวศของเรา (ความรอดส�าหรับผู้คน) 
และจงลองดูเราในเร่ืองน้ีว่า เราจะเปิด
บรรดาช่องฟ้าสวรรค์ให้เจ้า และเทพรอ
ย่างล้นไหล[จนห้องคลังไม่สามารถจะเก็บ
กักไว้ได้]มาให้เจ้าหรือไม่ เราจะขนาบตัว
ท่ีท�าลายให้แก่เจ้า เพ่ือว่ามันจะไม่ท�าลาย
ผลแห่งพ้ืนดินของเจ้า และผลองุ่นในไร่นา
ของเจ้าจะไม่ร่วง พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ตรัสดังน้ีแหละ พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัส
ว่า แล้วประชาชาติท้ังส้ินจะเรียกเจ้าว่า ผู้ท่ี
ได้รับพระพร ด้วยว่าเจ้าจะเป็นแผ่นดินท่ีน่า
พึงใจ” (มาลาคี 3:8-12) 

(ต่อจากหน้า 3)
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