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ความแตกต่างระหว่าง
ทางรอดพ้นจากบาปและ

ศาสนา
โดย โทน่ี อลาโม

(ต่อหน้า 2)

ในโลกน้ีมีจำ�นวนผู้ที่เคร่งศ�สน�
ม�กกว่�จำ�นวนผู้ที่ถ้กช่วยใหูรอดพูน
และเกิดใหม่อีกครัง้ดูวยพระวิญญ�ณ
เป็นจำ�นวนม�ก มีคำ�กล่�วม�กม�ยใน
พระคัมภีร์ที่บอกว่� ศ�สน�เป็นของ
ม�ร แต่ท�งรอดพูนจ�กคว�มบ�ปนั้น
เป็นของพระเจู�1

คว�มแตกต่�งระหว่�งคว�มเชื่อใน
พระคริสต์และคว�มเช่ือในศ�สน� ก็
คือคว�มเชื่อในพระคริสต์นั้นคือก�รที่
พระเจู�ทรงเป็นผู้แสวงห�มนุษย์ อ�จ
กล่�วไดูว่�เป็นพระเจู�นัน่เองที่เป็นผู้ที่
ไดูแสวงห�และยังคงเส�ะห�มนุษย์อย้่ 
ในพันธสัญญ�เดิมนั้น พระเจู�ทรงส่ง
ส�รครัง้แรกม�ยังอ�ดัม, ค�อิน, เสท, 
เอโนค, โนอ�ห์, อับร�ฮัม, อิสอัค, และ
ย�โคบ ส่วนในพันธสัญญ�ฉบับใหม่
น้ี พระองค์ไดูทรงส่งส�รม�ยังมัทธิว, 
ยอหน์, และอคัรทต้เป�โล กอ่นเป็นครัง้
แรก ในปี 1964 พระองค์ทรงสื่อส�รม�
ถงึผมและคนอื่น ๆ  อกีม�กม�ยจ�กช่วง
เวล�ในพระคัมภีร์จนถึงปัจจุบัน อ�จ
กล่�วไดูว่�พระเจู�ไดูทรงแสวงห�แกะ
ตัวผู้ทัง้หมด ผู้นำ �ของครอบครัวของ
พระองค์ ส่งพวกเข�ออกไปเพื่อต�มห�
บรรด�แกะทัง้หล�ยซึ่งในอน�คต จะ
กล�ยเป็นผู้ที่จะถ้กช่วยใหูรอดในทู�ย
ที่สุด ผู้ที่จะไดูใชูเวล�ชัว่นิจนิรันดร์ใน
อ�ณ�จกัรสวรรคก์บัพระเจ�ู - พระบดิ�, 

พระคริสต์ - พระบุตรพระองค์
แรก ผู้ทรงบังเกิด, และพระ
วิญญ�ณบริสุทธิ ์

พระคริสต์ไดูทรงบัญช�เหล่�
ส�วกของพระองค์ว่�ใหูเร�ทุก
คนแสวงห�ผู้อื่นใหูม�เป็นส�วก
ของพระองค์เพื่อว่�พวกเข�จะทำ�เช่น
เดยีวกนั2 น้ีคอืส่ิงท่ีพระองคไ์ดูทรงทำ�ใน
พระธรรมมัทธิว 28:18-20 ดูวยก�รตรัส
คำ�พ้ดต่อไปน้ี “ฤทธ�นุภ�พทัง้สิ้นใน
สวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบ
ไวูแก่เร�แลูว เหตุฉะนัน้ ท่�นทัง้หล�ย
จงออกไปและสัง่สอนชนทุกช�ติ ใหูเข�
รับบัพติศม� [จุ่มลงในนูำ �จนมิด3] ใน
พระน�มแหง่พระบดิ� และแหง่พระบตุร 
และแห่งพระวิญญ�ณบริสุทธิ ์ สอนเข�
ใหูถือรักษ�ส่ิงส�รพัดซึ่งเร�ไดูสัง่พวก
ท่�นไวู และด้เถิด เร�จะอย่้กับท่�นทัง้
หล�ยเสมอไป จนกว�่จะสิน้โลก เอเมน” 
นีคือก�รที่พระคริสต์แสวงห�มนุษย์ 
มิใช่มนษุย์แสวงห�พระเจ�ู ก�รทีม่นษุย์
ก�รแสวงห�พระเจู�คือ “ศ�สน�” แต่
เมื่อพระเจู�แสวงห�มนุษย์นัน่คือ “ท�ง
รอดพูนจ�กคว�มบ�ป”

ทุกศ�สน�ต่�งตูองก�รใหูมนุษย์ผู้
ซึ่งยังไม่ไดูรับก�รช่วยใหูรอดแสวงห�
พระเจู� หรือผู้ที่พวกเข�คิดว่�อ�จเป็น
พระเจู� ศ�สน�คืออะไร? ศ�สน�คือสิ่ง
ที่มนุษย์เชื่อและใหูคว�มเค�รพในสิ่ง

ที่พวกเข�คิดว่�เป็นพระเจู� ส่ิงน้ีดำ�รง
อย่้ภ�ยในจิตสำ�นึกของมนุษย์ว่�อ�จมี
พระเจู�บ�งประเภทดำ�รงอย้่ แต่พวก
เข�ไม่ทร�บว่�พระเจู�ที่แทูจริงหน่ึง
เดียวนัน้คือใคร น่ีคือเหตุผลที่พระเยซ้
ในพระธรรมมัทธิว 28:19 ทรงบอกกับ
ส�วกของพระองค์จ�กวันนั้นจนถึงวัน
น้ีว่� “ท่�นทัง้หล�ยจงออกไปสัง่สอน
ชนทุกช�ติ[ใครคือพระเจู�ที่แทูจริงที่
พวกเข�จะไปนมัสก�ร และเป็นเพียง
พระองคเ์ดียวท่ีพวกเข�จะนมสัก�รและ
รับใชู] ใหูเข�รับบัพติศม� [จุ่มลงในนูำ�
จนมิด] ในพระน�มของพระบิด� พระ
บุตร และพระวิญญ�ณบริสุทธิ”์

เพ่ือจะเขู�ส้่สวรรค์ เร�ตูองสมบ้รณ์
แบบ4 เร�ส�ม�รถเป็นผู้ที่สมบ้รณ์แบบ
เพร�ะพระเจู�ทรงสั่งใหูเร�เป็นผู้ที่
สมบ้รณ์แบบ และพระเจู�ไม่เคยทรง
สัง่ใหูเร�เป็นอะไรท่ีไม่ส�ม�รถจะเป็น
ไดู5 พระเยซ้ทรงกล่�วในมัทธิว 5:48 
ว่�”ท่�นทัง้หล�ยจงเป็นคนที่สมบ้รณ์
แบบเหมือนอย่�งพระบิด�ของท่�น
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(ต่อจากหน้า 1)
ผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ที่ดีสมบ้รณ์
แบบ” ถู�เร�ดำ�เนินอย้่ในพระวิญญ�ณ
บริสุทธิ ์เร�ก็จะสมบ้รณ์แบบ พระธรรม
โรม 8:1-2 กล่�วไวูว่� “เหตุฉะนัน้ บัดน้ี
ก�รปรับโทษจึงไม่มี [ไม่มีนรก ไม่มี
ทะเลส�บแห่งไฟ] แก่คนทั้งหล�ยท่ี
อย่้ในพระเยซ้คริสต์ ผู้ไม่ดำ�เนินต�ม
ฝ่�ยเน้ือหนัง แต่ต�มฝ่�ยพระวิญญ�ณ 
เพร�ะว่�กฎของพระวิญญ�ณแห่งชีวิต
ในพระเยซค้รสิต ์ไดทูำ�ใหผูมพนูจ�กกฎ
แห่งบ�ปและคว�มต�ย” สังเกตว่�พระ
คมัภรีขู์อน้ีไมไ่ดูบอกว�่เร�ส�ม�รถเป็น
อิสระจ�กกฎแห่งศีลธรรมไดู เร�เพียง
แต่เป็นอิสระจ�กกฎแห่งคว�มบ�ปและ
คว�มต�ยเท่�นัน้ กฎแหง่บ�ปและคว�ม
ต�ยไดูกล่�วว่�ห�กเร�ผิดกฎแห่งศีล
ธรรมอีกครัง้หลังจ�กเร�ไดูบังเกิดใหม่
ในพระวิญญ�ณ จะไม่เหลือเคร่ืองบ้ช�
(ก�รใหูอภัย) เพื่อไถ่บ�ปอีกแลูว

พระธรรมฮีบร้ 10:26-31 กล่�วไวูว่� 
“เมื่อเร�ไดรูบัคว�มรูเ้รื่องคว�มจรงิแลวู 
แต่เร�ยังขืนทำ�ผิด [บ�ป] อีก เคร่ือง
บ้ช�ไถ่บ�ปก็จะไม่มีเหลืออย่้เลย แต่
จะมีคว�มหว�ดกลัวในก�รรอคอยก�ร
พิพ�กษ�โทษและไฟอันรู�ยแรง ซ่ึงจะ
กนิเอ�บรรด�คนทีข่ดัขว�งนัน้เสยี [ศตัร้
ทัง้หล�ยของพระเจู�] คนทีไ่ดูฝ่�ฝืนพระ
ร�ชบญัญตัขิองโมเสสนัน้ ถู�มพีย�นสกั
สองส�มป�ก กจ็ะตอูงต�ยโดยปร�ศจ�ก
คว�มเมตต� ท่�นทัง้หล�ยคิดด้ซิว่�คน
ที่เหยียบย่ำ�พระบุตรของพระเจู� และ
ด้หมิ่นพระโลหิตแห่งพันธสัญญ� ซึ่ ง
ชำ�ระเข�ใหูบริสุทธิว์่�เป็นสิ่งชัว่ชู� และ
ประม�ทต่อพระวิญญ�ณผู้ทรงพระคุณ 
ควรจะถ้กลงโทษม�กยิ่งกว่�นั้นสัก
เท่�ใด เพร�ะเร�รู้จักพระองค์ผู้ไดูตรัส
ว่� ‘ก�รแกูแคูนเป็นของเร� เร�จะตอบ
สนอง องค์พระผู้เป็นเจู�ไดูตรัส’ และ
ไดูตรัสอีกว่� ‘องค์พระผู้เป็นเจู�จะทรง
พิพ�กษ�ประช�ชนของพระองค์’ ก�ร
ตกอย่้ในอูุงพระหัตถ์ของพระเจู�ผู้ทรง
พระชนม์นั้นเป็นที่น่�หว�ดกลัว” น่ีคือ
เหตุผลที่คว�มกลัวของพระเยโฮว�ห์
เป็นจุดเริ่มตูนของคว�มปร�ดเปรื่อง6 
เร�ควรทำ�ในสิ่งที่พระองค์ทรงบอก ว่�
ใหูออกจ�กศ�สน�และบังเกิดใหม่อีก
ครัง้ดูวยพระวิญญ�ณ น้ีคือคว�มเขู�ใจ

ในสิง่ทีพ่ระองคท์รงตูองก�รจ�กเร� และ
คว�มเกรงกลัวพระเจู�คือคว�มเขู�ใจ

พระธรรมยอห์น 3:5, พระเยซ้ทรง
บอกนิโคเดมัสว่� เข�ตูองบังเกิดใหม่
จ�กพระวิญญ�ณ พระเยซ้ไม่เคยตรัส
ว่�คุณตูองเขู�ร่วมศ�สน�บ�งศ�สน� 
คว�มเชื่อในพระคริสต์นัน้ไม่เหมือนกับ
ศ�สน�ใดๆ อกีครัง้ทีก่�รเชื่อในพระเยซ้
คริสต์นั้นคือก�รที่พระเจู�ทรงแสวงห�
มนุษย์ ทรงปร�รถน�ใหูมนุษย์ม�รับใชู
พระองค์

คนมักจะถ�มว่� “อะไรคือคว�ม
แตกต่�งระหว่�งคว�มเป็นคริสเตียน
และก�รมีศ�สน�?” พวกเข�อ�จถ�ม
ว่� “คริสเตียนเป็นศ�สน�ใช่หรือไม่?” 
เพื่อตอบคำ�ถ�มน้ีอย่�งตรงไปตรงม� 
ผมจะบอกว�่ก�รเป็นคริสเตยีนนัน้ไมใ่ช่
ศ�สน� ก�รเป็นคริสเตียนที่แทูจริงคือ
ก�รรอดพูนจ�กคว�มบ�ป แมูว่�คว�ม
เป็นคริสเตียนนั้นจะถ้กมองจ�กผู้ท่ียัง
ไม่รู้แจูงท�งจิตวิญญ�นว่�เป็นหน่ึงใน
หู�ของศ�สน�ที่สำ�คัญที่สุดของโลก แต่
คว�มจรงิแลวูคว�มเชื่อในพระครสิต์นัน้
ไม่ไดูเป็นคว�มเชื่อมัน่ในศ�สน� และ
เร�ยังส�ม�รถอธิบ�ยเรื่องน้ีไดูว่�คนที่
เชื่อในพระคริสต์อย่�งแทูจริงต่�งห�ก
ที่เป็นคริสเตียน ไม่ใช่ผู้ติดต�มของสิ่ง
ที่มองด้เหมือนว่�เป็นศ�สน�คริสต์ แมู
กระทัง่ทุกวันน้ี สิ่งที่เรียกว่�ศ�สน�ก็
ยังคงมีเรื่องร�วของคว�มรุนแรงต่�ง ๆ 
กระทบต่อคว�มเป็นคริสเตียน

คริสตจักรโรมันค�ทอลิกสังห�ร
คนนับลู�น ในระหว่�งก�รสืบสวนทัง้
ส�มครั้ง และพวกเข�ยังกระทำ�ก�ร
ฆ�ตกรรมครัง้อื่น ๆ  อีกม�กม�ยในช่วง
สองพันปีที่ผ่�นม� เช่น ก�รฆ�ตกรรม
หม้่เวโค [โบสถ์คริสเตียนที่ตัง้อย้่ที่ เว
โค, เทกซัส] ทำ�ใหเูดก็จำ�นวนม�ก พรอูม
กับพ่อแม่ถ้กฆ่�ต�ย ก�รกระทำ�ใน

ลักษณะน้ีของคริสตจักรโรมันค�ทอลิก
ยังคงเกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน

เร�ส�ม�รถมองยูอนกลับไปในก�ร
วินิจฉัยโทษที่สเปน เช่นเดียวกับก�ร
สังห�รโหดอ่ืนๆ อีกม�กม�ยทีไ่ดูกระทำ�
โดยว�ติกัน ซ่ึงรวมถึงช�วยิวกว่�หก
ลู�นคนที่พวกเข�ฆ่�ต�ยในออชวิทซ์ 
และในค่�ยกักกันน�ซี สงคร�มต่อตู�น
คว�มเป็นคริสตชนในปัจจุบันนั้นก็ม�
จ�กว�ติกัน7 พวกเร�หล�ยคนตูองส้ญ
เสียทรัพย์สินไปเป็นม้ลค่�หล�ยรูอย
ลู�นดอลล�ร์ และพวกเร�หล�ยคนซึ่ง
ไดบูงัเกดิใหมอ่กีครัง้เพื่อเป็นครสิเตยีน
แทจูรงิแลูวกตู็องใชูชวีติในเรอืนจำ�ดูวย
ขูอกล่�วห�เท็จเพร�ะศ�สน�ค�ทอลิก 
ผมไม่ไดูหม�ยถึงคุณแม่คุณพ่อทัว่ไปที่
เป็นค�ทอลกิ ทีเ่ข�ูรว่มครสิตจกัรปีศ�จ
โรมันค�ทอลิกอันแสนรู�ยก�จน้ี พวก
เข�ไม่รู้ขูอเท็จจริงเหล่�น้ีเช่นเดียวกับ
ประช�กรอ่ืนอีกม�กม�ยในโลกปัจจุบัน 
ถึงกระนัน้ สิ่งที่ผมพ้ดก็เป็นคว�มจริง

เมื่ อครั ้งที่ระฆังของค�ทอลิกและ
ล้เธอรันนั้นดังกูองอย้่ในโปแลนด์ ผู้
บริสุทธิห์ล�ยลู�นคนถ้กฆ่�ต�ยในเต�
แก๊สและเต�อบท่ีเยอรมัน ก่อนถ้ก
ไถกลบลงไปในหลุมขน�ดใหญ่ (หลุม
ฝังศพหม่้) ผมรู้ม�ว่�บ�งคนยังมีชีวิต
อย่้เลยดูวยซูำ� เทวด�ผู้คูุมครองมองไดู
เห็นและไดูยินเรื่องทัง้หมดน้ี8 พระเจู�
เห็นสิง่เหล�่น้ีและพระเจ�ูไดยูนิสงิเหล�่
น้ีทัง้หมด9 ขอบคุณพระเจู�สำ�หรับวัน
พิพ�กษ�ที่จะม�ถึงเร็วๆ น้ี10

6 โยบ 28:28, สดด. 111:10, สภษ. 1:7, 9:10, 15:33   

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 

ความแตกต่างระหว่าง
ทางรอดพ้นจากบาปและ

ศาสนา

7 ดนล. 7:7, 19-27, วว. 13:1-7, 17:1-18   8 ยรม. 4:16, ดนล. 
บทที.่ 4, มธ. 13:24-30, 36-43, 47-50, 24:29-31, ลก. 15:4-
10, 1 คร. 11:10, 1 ทธ. 5:21, วว. 14:13-20   9 ฉธบ. 31:21, 
2 พกษ. 19:27, 1 พศด. 28:9, โยบ 31:4, 34:21-22, 25, สดด. 
44:21, 139:1-6, 12-16, สภษ. 15:3, 11, อสย. 29:15-16, ลก. 
16:15, ฮบ. 4:13, 1 ยน. 3:20   10 ปญจ. 12:13-14, ดนล. 
7:9-10, มธ. 3:12, 24:3-15, 29-44, มก. 4:22, รม. 2:5-13, 16, 
14:10-12, 2 คร. 5:10-11, 2 ธส. 1:7-10, 2 ทธ. 4:1, 8, ฮบ. 
10:30-31, ยด. 14-15, วว. 1:7, 11:18, 20:11-15   

เร�ไดูรับก�รยอมรับจ�กคริสตจักรของท่�น! 
คว�มกลู�ห�ญคือเครื่องยืนยัน ผมพบมันไดูจ�กง�นเขียนของท่�นว่�ท่�น

เป็นดัง่นักรบเพื่อพระคริสต์ จ�กวิธีก�รที่ท่�นนำ�เสนอเรื่องร�วของรัฐบ�ลหรือ
รัฐที่ปกครองดูวยตำ�รวจ ที่ต่อตู�นพระคริสต์น้ี สิ่งน้ีพิส้จน์ใหูเห็นว่�ท่�นเป็นผู้
กลู�ห�ญ ไม่ใช่เพียงเป็นวีรกรรมเล็ก ๆ แต่ท่�นเป็นผู้พิชิตและท่�นเองย่อมรู้
ดี 

เร�ยินดีที่จะไดูรับบริจ�คเกี่ยวกับง�นเขียน สุขสันต์วันอีสเตอร์แด่
คริสเตียนทุกคนในคริสตจักรอล�โม
ซิก�ช�นี ม�โรยิ, อิสร�เอล 
จังหวัด Sud-Kivu, ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยคองโก

(แปลจากภาษาฝรัง่เศส) 
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พระธรรมล้ก�บทที่ 12 ขูอ 1-5 กล่�ว
ว�่ “ในระหว�่งนัน้คนเป็นอนัม�กนับไม่
ถูวนชุมนุมเบียดเสียดกันอย้่ พระองค์ 
[พระเยซ้] ทรงตัง้ตูนตรัสกับเหล่�ส�วก
ของพระองค์ก่อนว่� “ท่�นทัง้หล�ยจง
ระวังเชื้อของพวกฟ�ริสี [ศ�สน�ยิว] ซึ่ง
เป็นคว�มหนู�ซื่อใจคด [บ�ป]  เพร�ะว�่
ไม่มีสิ่งใดปิดบังไวูที่จะไม่ตูองเปิดเผย 
หรือก�รลับที่จะไม่เผยใหูประจักษ ์เหตุ
ฉะนั้น สิ่งส�รพัดซึ่งพวกท่�นไดูกล่�ว
ในทีม่ดืจะไดยูนิในท่ีสว�่ง [โดยเทวด�ผู้
คูมุครองและพระเจ�ู] และซึ่งไดกูระซบิ
ในห้ที่หูองส่วนตัวจะตูองประก�ศบน
ด�ดฟู�หลังค�บู�น มิตรสห�ยของเร�
เอ๋ย เร�บอกท่�นทัง้หล�ยว่� อย่�กลัว
ผูท่ี้ฆ�่ไดูแตก่�ย และภ�ยหลงัไมมี่อะไร
ทีจ่ะทำ�ไดอูกี แตเ่ร�จะเตือนใหทู�่นรู้ว่�
ควรจะกลัวผู้ใด จงกลัวพระองค์ผู้ทรง
ฆ่�แลูวก็ยังมีฤทธิอ์ำ�น�จที่จะทิ้งลงใน
นรกไดู แทูจริงเร�บอกท่�นว่� จงกลัว
พระองค์นั้นแหละ [พระผู้เป็นเจู�ผู้ยิ่ง
ใหญ่]”

พระเจู�เสด็จม�ห�อ�ดัม ผู้ซึ่งไม่รู้ว่�

ตวัเองตูองทำ�อะไร พระเจู�ทรงบอกเข�
ใหกูนิผลไมจู�กตนูไมแูหง่ชวีติเพื่อทีจ่ะ
ไดูมีชีวิตนิรันดร์ แต่เข�กลับกินผลจ�ก
ตนูไมูแห่งคว�มรูผ้ดิชอบชัว่ดซีึ่งพระเจู�
ทรงบอกเข�แลูวว่�อย่�กิน11 อีกครั้ง
พระเจ�ูม�ห�อ�ดัมพรอูมกับคว�มรู้แห่ง
คว�มรอดพูนจ�กคว�มบ�ป แต่อ�ดัมก
ลบัชื่นชอบศ�สน� (คว�มรู)้ ของซ�ต�น
ม�กกว่� พระเจู�ยังคงเสด็จม�ยังทุก
แหง่บนโลกน้ีรวมถงึพวกท่�นพรอูมกับ
หนท�งแห่งคว�มรอดพูนจ�กบ�ป แต่ก็
เป็นดังเช่นเห็บที่ติดอย่้บนผิวหนังของ
สัตว์และคน ท่�นยังมีคว�มเป็นไปไดู
ม�กที่ยังยึดติดกับศ�สน�แห่งซ�ต�น
ม�กกว่� ใช่หรือไม่?

พระเจ�ูเสด็จม�ยงัเสทพรูอมใหคูว�ม
รู้ในหนท�งรอดพูนจ�กคว�มบ�ป และ
เสทเริ่มที่จะนมัสก�รพระเจู� จ�กนั้น
พระเจู�เสด็จม�ถึงเอโนค ผู้ที่ไดูดำ�เนิน
ไปกบัพระเจู� และพระเจู�ทรงไดูพ�เข�
ไปยงัสวรรคพ์รูอมกบัพระองค์12 จ�กนัน้

พระเจู�เสดจ็ม�ยงัโนอ�ห1์3 โนอ�หไ์มไ่ดู
ม�ห�พระเจู�เอง และคนอ่ืน ๆ ก็เช่น
เดยีวกนั พระเจ�ูเสดจ็ม�ยงัพวกเข� อบั
ร�ฮมัเคยผูนั้บถอืบช้�รป้เค�รพ และเป็น
สม�ชิกของศ�สน� ๆ หน่ึง แต่พระเจู�
ก็ทรงม�ห�เข� อับร�ฮัมไม่ไดูเขู�ห�
พระเจู�14 โมเสสไม่ไดูเขู�ห�พระเจู� 
พระเจู�ทรงปร�กฏพระองค์และทรงม�
ห�โมเสส15 พระเจู�ทรงม�ห�คนอื่น ๆ 
อีกนับรูอยเช่นเหล่�อัครส�วก พระองค์
เสด็จม�ถึงอัครส�วกเป�โล ผู้ไดูชื่อว่�
มีศ�สน�คนหน่ึง ทำ�ใหูเข�ไดูรับคว�ม
รอด16 เป�โลกล�ยเป็นประโยชน์กับ
พระเจู�ในคว�มรอดพูนจ�กบ�ปของ
เข� ในก�รต่อสู้กับอำ�น�จของคว�มมืด 
ซึ่งเก่ียวขูองกับง�นเขียนของเข�ถึง
ประม�ณสองในส�มของพนัธสญัญ�ใหม่
ทัง้หมด สิ่งเหล่�น้ีมีคว�มเก่ียวพันกับ
คว�มรอดพนูจ�กคว�มบ�ปอย�่งแทจูรงิ

ในพระธรรมด�เนียล, เด็กช�วฮีบร้
ทั ้งส�ม (ชัดรัค เมช�คและเอเบดเน
โก) ถ้กโยนเขู�ไปในเต�ไฟเพียงเพร�ะ
พวกเข�ไม่ยอมกร�บลงนมัสก�รร้ป
ป้ันทองคำ�ของกษัตริย์ เพร�ะพวกเข�
ปฏิเสธที่จะเป็นส�วกในศ�สน�ของ
กษตัริย์17 “ไฟไม่ไดูมีอำ�น�จอะไรเหนือ
ร่�งก�ยของคนเหล่�น้ี ผมที่ศีรษะของ
เข�ก็ไม่ไหมูเกรียม เสื้ อก็มิไดูเป็น
อันตร�ย ไม่มีกลิ่นไฟที่ตัวเข�ทัง้หล�ย
เลย ดังนั้นเนบ้คัดเนสซ�ร์จึงตรัสว่� 
“ส�ธุก�รแด่พระเจู�ของชัดรัค เมช�ค 
และเอเบดเนโก ผู้ไดูส่งท้ตสวรรค์ของ
พระองค์ม�ช่วยผู้รับใชูของพระองค์ใหู
พูน ผู้ว�งใจในพระองค์ กระทำ�ใหูพระ
บญัช�ของกษตัริยเ์หลวไป และยอมพลี
ร�่งก�ยของเข�เสยีดกีว�่ทีจ่ะปรนนิบตัิ
และนมสัก�รพระเจ�ูองคอ์ื่น [ศ�สน�อื่น] 
นอกจ�กพระเจู�ของเข�เอง” (ด�เนียล 
3:27-28) ในพันธสัญญ�ใหม่ อัครส�วก
ยอห์นก็ไดูประสบกับเหตุก�รณ์ที่คลู�ย
กัน เข�ถ้กตูมในนูำ�มันเดือดแต่ว่�ตัว
เข�กลับไม่เป็นอะไร และเข�ก็ไม่ต�ย
จ�กก�รถ้กตูมนัน้

(ต่อหน้า 4)

11 ปฐก. 2:16-17, 3:1-6   12 ปฐก. 5:22-24, ฮบ. 11:5   

13 ปฐก. 6:11-18, 22, ฮบ. 11:7   14 ปฐก. 12:1-8, 17:1-
9, กจ. 7:2-3, ฮบ. 11:8   15 อพยพ บทที ่ 3, กจ. 7:29-34   
16 กจ. 9:1-22, กท. 1:13-19   17 ดนล. บทที ่3   

มาลาวี
ถงึ ครสิตจักรโทน่ี อล�โม

สิ่งแรกและสำ�คัญที่สุด ขอไดูโปรดรับก�รทักท�ยในน�มของพระเยซ้
ครสิต์ ผมหวงัและเช่ือว่�ท�่นสบ�ยดี สว่นพวกเร� เร�ไมม่อีะไรตูองกงัวลเลย 
พระเจ�ูไดทูรงนำ�เร�ทัง้เวล�กล�งวันและกล�งคนื 

เมื่อมีก�รแจกจ�่ยคำ�พย�นของง�นเขยีนโดยโทน่ี อล�โม เร�สัมผัสไดูเสมอ
ถงึพระวญิญ�ณบรสิทุธิดั์งทีอ่ย่ใ้นพระธรรมกจิก�ร 1:8 และ พระธรรมม�ระโก  
16:15-16 เพร�ะส�ธคุณุโทน่ีไดูรบัอำ�น�จอย�่งเต็มทีจ่�กพระเจ�ู ผู้ทรงอำ�น�จ
ในก�รเขู�ถงึโลกผ�่นท�งก�รเทศน�ของง�นเขยีน, พระคมัภร์ี, และหนังสอื 
ในขณะท่ีเร�ยังส่งง�นเขียนทีเ่ป่ียมไปดวูยพลังเหล่�น้ีไปยงัสถ�นทีต่�่ง ๆ  
ช�วมุสลมิ, ฮนิด,้ หรอื ช�วศ�สน�ต่�งๆ ทีอ่ย่ใ้นพื้นทีช่นบท หรือ ในเมอืง หรือ 
ในเรอืนจำ� ต่�งกก็ำ�ลงัหนัเขู�ม�ห�พระเจู� 

ในม�ล�ว ี เร�ไดอูธิษฐ�นเพื่อท่�นส�ธคุุณอล�โมทุกวนั แมวู�่ท่�นจะอย่ใ้น
คุก แต่เมื่อวันหน่ึงม�ถึง ท่�นควรจะไดูรับก�รปล่อยตัวในพระน�มขององค์
พระผู้เป็นเจู� ทน�ยไดูเปลี่ยนวันชีแ้จงไต่สวนของท่�น ท่�นไดูส้ญเสียก�ร
มองเห็น แต่ท่�นไม่ควรกังวลเกี่ยวกับสิ่งเหล่�น้ีเพร�ะพระเจู�ทรงส�ม�รถ
ทำ�ไดทูกุส่ิง และวนัหน่ึงท�่นจะขู�มผ่�นเวล�แห่งก�รทดสอบเหล่�น้ี โยบและ
โยเซฟไดผู�่นก�รทดสอบเหล�่น้ีไปแลวู โยเซฟถก้ข�ยโดยพีนู่องของเข� แต่
พระเจ�ูกยั็งทรงประคองเข�ข้ึนม�ใหม่ ดังนัน้ ห�กคริสตจกัรทีอ่เมริก�จะทำ�ใหู
ท�่นส�ธุคุณอล�โมตอูงเผชญิกบัช่วงเวล�อันลำ�บ�กหล�ยครัง้แลูว พระเจู�จะ
ทรงจัดก�รใหู วันหน่ึงทุกอย่�งจะเป็นไปดูวยดีในพระน�มขององค์พระผู้เป็น
เจ�ู 

เร�กำ�ลงัสวดภ�วน�ใหูท�่นทัง้วันและคืน และจะอดอ�ห�รจนกว�่ท่�นส�ธุ
คณุโทน่ีถก้ปล่อยออกม�จ�กคกุ
ขอพระเจ�ูทรงสถติยอ์ย่ก้บัท�่น
ส�ธุคณุ แดนีเลค แฮรร์ี ่มิเตป� 
ครสิตจกัรโทน่ี อล�โม เมืองแบลนไทร,์ ม�ล�วี, แอฟริก�
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สิ่งน้ีช่�งงดง�มนักท่ีตลอดทั้งพระ
คมัภรี ์เมื่อใดกต็�มทีม่นษุยไ์ดตูดิตอ่กบั
พระเจู� และจะเป็นเช่นนัน้เสมอเพร�ะ
พระเจ�ูจะทรงติดตอ่เข�ม�กอ่น พระเจ�ู
ทรงเป็นผู้เขู�ห�โยบก่อน แลูวโยบก็รับ
ใชูพระองค์ ไม่มีกรณีใดในพระคัมภีร์
ไบเบิล ที่บุคคลจะรับใชูพระเจู� เพร�ะ
เข�มีคว�มคิดอย�กรับใชูพระเจู�ก่อน 
ทัง้พระคัมภีร์กล่�วเพียงแต่ว่�พระเจู�
จะแสวงห�มนษุย ์วนัหน่ึงอสิย�หไ์ดเูหน็
นิมติ และไดยูนิเสยีงของพระเจ�ูตรสัว�่ 
“เร�จะใชูผู้ใดไป และผู้ใดจะไป และผู้
ใดจะไปแทนพวกเร�” แลูวขู�พเจู�ท้ล
ว่� “ขู�พระองค์น่ีพระเจู�ขู� ขอทรงใชู
ขู�พระองค์ไปเถิด” (อิสย�ห์ 6:8) หลัง
จ�กที่ไดูเห็นนิมิต เยเรมีย์ลุกขึ้นเพื่อ
พย�กรณ์แก่ช�วอิสร�เอลดูวยคำ�กล่�ว
ที่พระเยโฮว�ห์ไดูทรงบัญช�ท่�นใหู
พ้ด (เยเรมีย์ 1:4-19) ด�เนียลเองก็ไดู
เห็นนิมิตเช่นกันก่อนที่เข�จะลุกขึ้นอด
อ�ห�รและอธิษฐ�น อูอนวอน พระเยโฮ
ว�หใ์หูฟ้ืนฟ้กรงุเยร้ซ�เล็ม (ด�เนียลบท
ที่ 7 - 9) พระคัมภีร์ทัง้เล่มแสดงใหูเห็น
ว่� พระเจู�จะม�ห�มนุษย์ก่อนที่มนุษย์
จะรับใชูพระเจู�

พระเจู�ทรงกำ�ลงัติดตอ่ท่�นผ�่นท�ง
ผมและศิษย�ภิบ�ลที่ไดูรับคว�มรอด
แลูว และผู้เผยแพร่อื่น ๆ ดังนัน้ท่�นจึง
ไมม่ขีอูแกตัูว พระวญิญ�ณของพระเจ�ู 
ผู้ทรงดำ�รงอย้่และกำ�ลังทำ�ง�นในเร�
และผ�่นเร�ผู้ไดรูบัคว�มรอด กำ�ลงัต�ม
ห�ท่�นอย่้เพื่อสื่อส�รกับท่�น ไม่ใช่เพื่อ
ศ�สน�แต่เพื่อคว�มรอดพูนจ�กคว�ม
บ�ปของท่�นเองและเพื่อคว�มรอดพูน
จ�กบ�ปของผู้อื่น

พระธรรมโรม 10:12-15 กล่�วอย่�ง
ชัดเจนว่�ผู้ประก�ศซึ่ งถ้กส่งม�จ�ก
พระเจู�ตูองถ้กส่งไปยังโลกเพื่อใหูผู้คน
เชื่อในคว�มรอดพนูจ�กคว�มบ�ปดัง่คำ�
กล่�วน้ี “เพร�ะว่�พวกยิวและพวกกรีก 
[พวกที่ไม่เช่ือในพระเจู�] ไม่ทรงถือว่�
ต่�งกัน ดูวยว่�ทรงเป็นองค์พระผู้เป็น
เจู�องค์เดียวกันของคนทัง้ปวง ซึ่งทรง
โปรดอย�่งบรบิร้ณ์แกค่นทัง้ปวงทีท่ล้ขอ
ตอ่พระองค ์เพร�ะว�่ ‘ผูใ้ดทีจ่ะรูองออก
พระน�มขององคพ์ระผูเ้ป็นเจ�ูกจ็ะรอด’ 
แตผู่ท้ีย่งัไมเ่ช่ือในพระองคจ์ะท้ลขอต่อ
พระองค์อย่�งไรไดู และผู้ที่ยังไม่ไดูยิน

ถงึพระองคจ์ะเชื่อในพระองคอ์ย�่งไรได ู
และเมื่อไม่มีผู้ใดประก�ศใหูเข�ฟัง เข�
จะไดูยินอย่�งไรไดู และถู�ไม่มีใครใชู
เข�ไป เข�จะไปประก�ศอย�่งไรได ูต�ม
ที่มีคำ�เขียนไวูแลูวว่� ‘เทู�ของคนเหล่�
นัน้ท่ีประก�ศข่�วประเสริฐแห่งสันติสุข 
และประก�ศข่�วประเสริฐแห่งสิ่งอัน
ประเสริฐ ก็ง�มสักเท่�ใด’

อกีครัง้ พระเยซ้ทรงสง่พวกเร�ม�ยัง
ท่�น พระเจู�ทรงกำ�ลังแสวงห�ท่�น 
ท่�นไม่ไดูกำ�ลังแสวงห�พระเจู� คว�ม
จริงน้ีถ้กแสดงต่อท่�นในพระธรรมล้ก� 
ตอนที่ 10 บทที่ 1-12 ซึ่งกล่�วว่� “ภ�ย
หลังเหตกุ�รณ์เหล�่น้ี องคพ์ระผูเ้ป็นเจู�
ทรงตัง้ส�วกอ่ืนอกีเจด็สบิคน [ส�วก] ไวู
และใชูเข�ออกไปทีละสองคน ๆ ใหูล่วง
หนู�พระองค์ไปก่อน ใหูเขู�ไปทุกเมือง
และทุกตำ�บลที่พระองค์จะเสด็จไปนั้น 
พระองค์ตรัสกับเข�ว่� “ก�รเก็บเกี่ยว
นั้นเป็นก�รใหญ่นักหน� แต่คนง�นยัง
นูอยอย้่ เหตฉุะนัน้พวกท�่นจงอูอนวอน
พระองคผ์ูท้รงเป็นเจู�ของก�รเกบ็เกีย่ว
นั้น ใหูส่งคนง�นม�ในก�รเก็บเกี่ยว
ของพระองค์ ไปเถอะ ด้เถิด เร�ใชูท่�น
ทัง้หล�ยไปดุจล้กแกะอย้่ท่�มกล�งฝ้ง

หม�ป่� อย่�เอ�กระเป๋�เงิน หรือย่�ม 
หรือรองเทู�ไป และอย่�คำ�นับผู้ใดต�ม
ท�ง ถู�ท่�นจะเขู�ไปในเรือนใด ๆ จง
พด้กอ่นว�่ ‘ใหูคว�มสขุมแีกเ่รอืนน้ีเถดิ’ 
ถู�ล้กแห่งสันติสุขอย่้ที่นัน่ สันติสุขของ
ท่�นจะอย่้กับเข� ถู�ห�ไม่ สันติสุขของ
ท่�นจะกลับอย่้กับท่�นอีก จงอ�ศัยอย่้
ในเรือนนั้น กินและด่ืมของซ่ึงเข�จะ
ใหูนั้นดูวยว่�ผู้ทำ�ง�นสมควรจะไดูรับ
ค่�จู�งของตน อย่�เที่ยวจ�กเรือนน้ีไป
เรือนโนูน ถู�ท่�นจะเขู�ไปในเมืองใด ๆ 
และเข�รับรองท่�นไวู จงกินของที่เข�
ตัง้ใหู และจงรักษ�คนป่วยในเมืองนั้น
ใหูห�ย และแจูงแก่เข�ว่� ‘อ�ณ�จักร
ของพระเจู�ม�ใกลูท่�นทัง้หล�ยแลูว’ 
ถู�ท่�นจะเขู�ไปในเมืองใด ๆ และเข�
ไม่รับรองท่�นไวู จงออกไปที่กล�งถนน
ของเมืองนั้นกล่�วว่�‘ถึงแมูผงคลีดิน
แหง่เมอืงของเจู�ทัง้หล�ยท่ีตดิอย้่กับเร� 
เร�ก็จะสะบัดออกเป็นที่แสดงว่� เร�ไม่
เหน็พอูงกบัเจ�ู แตเ่จ�ูทัง้หล�ยจงเข�ูใจ
คว�มน้ีเถิด คอือ�ณ�จกัรของพระเจู�ม�
ใกลูเจู�ทัง้หล�ยแลูว’ เร�บอกท่�นทัง้
หล�ยว่� โทษของเมืองโสโดมในวันนัน้
จะเบ�กว่�โทษของเมืองนัน้”

(ต่อจากหน้า 3)

ประเทศเฮติ
ถงึ ส�ธคุณุโทน่ี อล�โม ผูร้บัใชขูองพระเจ�ู 

ขอพระเยซท้รงชว่ยท�่นม�กขึ้นในก�รปฏบิตัศิ�สนกจิของท่�น โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งในก�รเผยแพร่ศ�สน�ที่จะไดูรับจิตวิญญ�ณแห่งพระเยซ้จ�กทัว่โลก
เสมอ เร�ขอบคณุท�่นม�กสำ�หรบัชดุของง�นเขยีนต่�ง ๆ  (ง�นเขยีน หนังสือ
คำ�พย�นและพระคัมภรี)์ ทีท่�่นไดสูง่ม�ใหเูร�อันจะชว่ยใหเูร�ทำ�ใหูพระกิตติคณุ
ของพระเยซ้คริสต์รุ่งโรจน์ ขอขอบพระคุณ พื้นที่บนสวรรค์ที่จะไม่ว่�งเปล่�
พระเจ�ูทรงทร�บด ีเรว็ ๆ  น้ี ท�งกล่มุฟิอองเซ ่เดอ ไครส ์จะสร�ูงคว�มประหล�ด
ใจใหูท่�นดูวยก�รเขียนจดหม�ยใหูท่�นเพื่อเป็นกำ�ลังใจในก�รทำ�ง�นเพื่อพระ
เยซ้ โปรดแจงูใหเูร�ทร�บเมื่อท�่นไดรูบัจดหม�ยน้ีแลวู

เร�มีคว�มตูองก�รที่จะแจกจ่�ยง�นเขียนเหล่�น้ีในร้ปแบบของง�นประก�ศ 
ในวันที่: 1, 2, 7, 8, และ 10 เมษ�ยน 2013 ซึ่งมีชื่อเรียกว่�ก�รเผยแผ่ก�ร
ประก�ศครัง้ยิ่งใหญ่ที่ Pont-Rouge โดยจะมีขึ้นสองวันที่เร�จะมีพิธีในที่เปิด
โล่งพรูอมระบบเสียง และมีส�มวันในก�รประก�ศสำ�หรับพระเจู� ไดูโปรดช่วย
เร�อธษิฐ�นใหพูนูจ�กม�รทีก่ำ�ลังทำ�สงคร�มกบัเร�อย่ ้ แตช่ยัชนะจะเป็นของเร�
ในทีส่ดุ

เมื่อเร�จะเสร็จจ�กก�รแจกจ่�ยง�นเขียนแลูว เร�จะแจูงใหูท่�นทร�บเพื่อ
ท�่นจะไดสูง่ม�ใหเูร�อีก

เร�ยงัคงอธษิฐ�นใหทู�่นอย่เ้สมอ และโปรดอย่�ไดกูงัวลไป เม่ือท่�นถก้ปิด
ซอ่นไวใูนพระครสิต ์ชัยชนะจะเป็นของท�่นและครอบครวั 

จงดำ�เนินตอ่ไปซึ่งคว�มศกัสิทธิ,์ ก�รอูอนวอน, ก�รอดอ�ห�ร, และมีคว�มรัก
เฉกเช่นพีนู่อง รักษ�ตวัใหพูนูจ�กยคุสมยัอันวปิล�สน้ีเถดิ
ซซี�ร์ฟร�นซสิจเ้นียร์
ผูป้ระส�นง�นทัว่ไป (กล่มุฟิอองเซ ่เดอ ไครส)์
พองฮช้, เฮติ

(แปลจากภาษาฝรัง่เศส)

ความแตกต่างระหว่าง
ทางรอดพ้นจากบาปและ

ศาสนา
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พวกเข�เหล่�นั้นผู้ท่ีเช่ือในศ�สน�
ไดูเร่ิมตูนรับใชูส่ิงท่ีพวกเข�คิดว่�เป็น
พระเจู� ในขณะท่ีพวกท่ีเช่ือในพระ
คริสต์ไดูรับใชูพระเจู�หลังจ�กท่ีพวก
เข�ไดูนูอมรับและไดูสัมผัสพระเจู� ดูวย
เหตุผลน้ี ผมจึงขอกล่�วว่� มนุษย์ไม่
ควรรีบรูอนท่ีจะรับใชูพระเจู�ท่ีไม่จริง
อันเป็นเพียงก�รรับใชูศ�สน�ใดศ�สน�
หน่ึง เร�รับใชูพระเจู�โดยพระวิญญ�ณ
ของพระองค์เพียงเม่ือพระองค์ทรงอย้่
ภ�ยในเร�เท่�นัน้18 ห�กเร�รับใชูพระเจู�
โดยท่ีไม่มีพระเจู�อย้่ภ�ยในเร�ก่อน เร�
จะเขู�ส้่ศ�สน�ม�กกว่�คว�มรอดพูนจ�ก
บ�ป กล่�วโดยอุปม�อุปมัยคือทุกวันน้ีคน
ม�กม�ยแขวนสัญลักษณ์ “คริสเตียน” 
ไวูภ�ยนอก แต่ภ�ยในใจพวกเข� ถ้ก
ยึดไวูกับองค์กรท�งศ�สน� พวกเข�คิด
ว่�ตนเองเป็นคริสเตียนแต่แทูท่ีจริงพวก
เข�เป็นเพียงผู้นับถือศ�สน�

(ต่อหน้า 8)

อ ะ ไ ร คื อ ก � ร เ ป็ น ค ริ ส เ ตี ย น ? 
คริสเตียนคือผู้ที่มีพระคริสต์ดำ�รงและ
ทำ�ง�นอย่้ ในพวกเข�ผ่�นท�งพระ
วญิญ�ณ และถ้กดลใจโดยพระวญิญ�ณ
บริสุทธิเ์พื่อรับใชูพระเจู�19 ในท�งกลับ
กัน ผู้ที่ นับถือศ�สน� คือผู้ที่ เชื่ อว่�
ตนเองกำ�ลังรับใชูพระเจู�และปร�ถน�
จะทำ�ในสิ่งที่เข�คิดว่�พระเจู�ของพวก
เข�อ�จประสงคใ์หูทำ� น่ีเป็นสถ�นก�รณ์
ของผู้ที่อู�งว่�ตนเองเป็นคริสเตียนใน
ทุกวันน้ี พวกเข�กำ�ลังอู�งว่�ตนเอง
เป็นคริสตศ�สนิกชน แต่พวกเข�ไม่ไดู
บังเกิดใหม่อีกครั้ง พวกเข�ไม่ไดูถ้ก
ช่วยไวูใหูรอด ดังนั้นพวกเข�จึงไม่รู้
จักพระคริสต์ และพวกเข�ไม่รู้ว่�จะ
รับใชูพระองค์ไดูอย่�งไร พวกเข�ไม่
ส�ม�รถติดต�มพระองค์ไดู เพร�ะว่�
พวกเข�ไม่ส�ม�รถไดูยินพระองค2์0 ดัง
นั้นพวกเข�จึงทำ�ต�มใจตนเอง และ

พระเจู�ที่แทูจริงจะทรงใชูพวกเข�ไม่
ไดู พวกเข�ไรูประโยชน์ อย่�งไรก็ต�ม
จ�กประสบก�รณ์ของคริสเตียนที่แทู
จรงิ พระเยโฮว�ห์คอืผูท้ีแ่นะนำ�พวกเข�
ในทุกสิ่งที่ พวกเข�เพียงแต่พ้ดว่� “ใช่ 
อ�เมน” พระเยโฮว�หเ์ป็นสิง่นำ�ท�งและ
พระเจ�ูของพวกเข� น่ีคอืคว�มแตกต�่ง
อย�่งสิน้เชงิจ�กวถิขีองผูท้ีนั่บถอืศ�สน�

หลังจ�กที่อัครท้ตเป�โลไดูพบกับ
พระเยโฮว�ห์บนถนนส้่ด�มัสคัส สิ่ง
แรกที่ท่�นไดูพ้ดคือ “ท่�นคือใครหรือ 
องค์พระผู้เป็นเจู�?” (เป�โลทร�บว่�น่ี
คือองค์พระผู้เป็นเจู� ไม่เช่นนัน้ท่�นคง
ไม่ถ�มว่� “ท่�นคือใครหรือ องค์พระผู้
เป็นเจู�?”) พระผูเ้ป็นเจู�ทรงตอบเข�ว�่ 
“เร�คอืเยซ้ทีเ่จู�ขม่เหง [เม่ือใครข่มเหง
สม�ชกิของครสิตจกัร พวกเข�กข่็มเหง
พระคริสต์ น้ีเพร�ะเร�เป็นร่�งก�ยของ
พระองค์ วิห�รของพระองค์ ร่�งก�ย
ของพระคริสต์]” โครินธ์ฉบับที่ 1 3:16-
17 บอกพวกเร�ว่� “ท่�นทัง้หล�ยไม่รู้
หรือว่�ท่�นเป็นวิห�รของพระเจู�และ
พระวิญญ�ณของพระเจู�สถิตอย้่ใน
ท่�น ถู�ผู้ใดทำ�ล�ยวิห�รของพระเจู� 
[ร่�งก�ยพระเจู� ซึ่งก็คือเร�] พระเจู�
จะทรงทำ�ล�ยผู้นั้น เพร�ะวิห�รของ
พระเจู�เป็นที่บริสุทธิแ์ละท่�นทัง้หล�ย
เป็นวิห�รนั้น” สิ่งน้ีมีคว�มศักดิส์ิทธิ ์
เพร�ะท่�นไม่ไดูดำ�เนินชีวิตต�มศ�สน�
แห่งคว�มต�ย ศ�สน�ซึ่งพระคริสต์กับ
พระบิด�และพระวิญญ�ณบริสุทธิไ์ม่ไดู
ทรงดำ�รงอย่้ แต่ท่�นจะปลอดภัย ท่�น
จะเป็นคริสเตียนที่ไดูเกิดใหม่อีกครั้ง 
พระคริสต์พรูอมกับพระบิด�และพระ
วญิญ�ณบรสิทุธิจ์ะสถติยอ์ย่ใ้นท�่น ห�ก
ท่�นไดูรับก�รรักษ�และเป็นวิห�รของ
พระเจ�ู น่ีคอืเหตผุลว�่ร�่งก�ยทีพ่ระเจ�ู
ดำ�รงอย้่นั้นศักดิ ์สิทธิ ์และร่�งก�ยที่
พระเจ�ูไมไ่ดูดำ�รงอย่นั้น้ไม่บรสิทุธิแ์ละ
ศกัดิส์ทิธิ ์ท�่นตูองแน่ใจว่�ท�่นตูองก�ร
ที่จะศักดิส์ิทธิย์ิ่งกว่�สิ่งอื่นใด เมื่อท่�น
อย่้บนแท่นพิพ�กษ�ของพระเจู�

โลกน้ีเต็มไปดูวยสิ่งล่อใจและสิ่งที่
ทำ�ใหูไขวเูขว มนัคอืส่ิงล่อใจของซ�ต�น
ทำ�ใหูจิตใจของท่�นหลงท�งจ�กสิ่ง
สำ�คัญที่สุดในจักรว�ล อันจะนำ�พ�ใหู
วิญญ�ณของท่�นไดูรับใชูพระเจู�และ
ใหูพระคริสต์และพระบิด�ของพระองค์
สถติยอ์ย้่ในท�่น “จงตดัข�ดจ�กมนุษย์
เสียเถิด ซึ่งในจม้กของเข�มีลมห�ยใจ 
เพร�ะเข�มีคุณค่�อะไรเล่�” (อิสย�ห์ 
2:22)

18 อสค. 36:27, ยน. 14:15-20, 23, 26, 15:1-11, 26, 16:7-14, รม. 8:1, 10-11, 26-28, 1 คร. 3:9, 16-17, 6:19-20, 2 คร. 6:16-18, 
อฟ. 2:18-22, ฟป. 2:12-13, คส. 1:27-29, 2 ทธ. 1:14, 1 ยน. 4:4, 5:12   19 อสย. 30:21, ยน. 15:1-5, 17:21-23, 26, 1 คร. 15:10, 
2 คร. 5:17-21, กท. 2:20, อฟ. 3:16-21, 1 ยน. 2:20, 27   20 ยน. 8:42-43, 10:27   

ส�ธุคณุโทน่ี 
เวร�่ ผูจ้ดัก�รโรงแรมจ�กนิว ออรล์นีส ์ ไดโูทรศัพท์ห�ผมเม่ือไม่ก่ีวนัม�น้ี เธอ

เป็นหน่ึงในผูท่ี้ชว่ยเหลือพีนู่องทุกครัง้ทีพ่วกเข�ตอูงก�ร เช่น เม่ือพวกเข�ตอูงไดู
รบัก�รผ�่ตดัและไปยงัโรงพย�บ�ลในนิว ออรล์นีส์

เวร�่ ไมเ่คยลมืคำ�แนะนำ�ของท�่นทีใ่หไูวกูบัเธอ ครัง้เม่ือเธอไดูเคยมีปัญห�จ�ก
พนักง�นในโรงแรมของเธอ ท�่นไดกูล�่วว�่ “ทำ�ไมเธอไม่จ�ูงครสิเตียนท่ีอย�กมี
ง�นดีๆ ทำ� และพวกเธอทุกคนกจ็ะไดแูสวงห�พระเจ�ูดูวยกนัเล่�? เร�เช่ือว�่ธรุกจิ
ของเธอจะรุ่งเรอืง” ดงันัน้เวร�่ตดัสินใจทำ�ต�มคำ�แนะนำ�ของท่�นทันที และไม่
น�นเธอกไ็ดพูนักง�นครสิเตียนทีเ่ชื่อในพระคมัภีร์จนครบทุกคน พวกเข�จะพบกัน
ทีโ่รงแรมเพื่ออ�่นพระคัมภรีแ์ละอธษิฐ�นดวูยกนักอ่นเริม่ง�นทุกวนั

คว�มมหศัจรรย์บงัเกดิ ทกุคนทำ�ง�นอย�่งขยันขันแขง็และทำ�คว�มสะอ�ดและ
ซอ่มแซมสิง่ของอย�่งมีคว�มสขุ และธรุกจิของโรงแรมแห่งนัน้ก็เฟ่ืองฟ ้ และพวก
เข�ไดูรบัร�งวลัจ�กสำ�นักง�นในภม้ภิ�ค

 พระเจ�ูไดทูรงปลกุเวร�่ในเวล�ประม�ณตอนตีหน่ึงของคืนวนัท่ีเฮอรเิคนแคทรี
น่�กระหนำ่�เข�ูเมอืงนิว ออรลี์นส ์ พระองคไ์ดบูอกเธอใหูโยนเส้ือผ�ูและสิง่ของเขู�
ในรถ และใหูเธอและส�มมี่งุออกไปยงั แจค็สนั มสิซิสซปิปี “ไปเลย เร็วเข�ู!!!” เธอ
และส�มใีนคนืนัน้พกัอ�ศยัอย่ท้ีโ่รงแรมเพร�ะบ�ูนท่ีกลัฟ์พอรท์เพ่ิงถก้ข�ยไป

พระเจ�ูไมเ่พยีงแต่รักษ�ชวิีตเธอไว ู แต่เธอยงัเป็นผูร้อดชีวติจ�กมะเรง็ทรวงอก 
ดงัทีท่่�นไดกูล�่วไวูส�ธุคุณโทน่ี เธอไดหูว�่นคว�มเมตต�โดยก�รช่วยเหลือพ่ีนูอง
ผูท้ีก่ำ�ลังลำ�บ�กม�แลูวหล�ยปีและพระเจ�ูกไ็ดปูระท�นคว�มเมตต�แดเ่ธอ

เธอฟังขอูคว�มจ�กซดีท่ีีพระเจ�ูมอบให ู และเธอตอูงก�รแน่ใจว่�ท่�นทร�บว�่
เธอรักท�่นในคว�มรกัของพระเจ�ู และเธออธษิฐ�นแดท่่�นและเช่ือว่�พระเจ�ูจะ
สร�ูงก�รเปลีย่นแปลงครัง้ยิง่ใหญแ่ดท่�่นเพร�ะท�่นเป็นของพระเจ�ู และท่�นเอง
กไ็ดหูว�่นพชืพรรณแหง่คว�มเมตต�ม�ม�กม�ย
อธษิฐ�นแดพ่ระเจ�ู
แมรี ่แอนน์      เทซ�ร์ค�น�, อ�รคั์นซอ

อาร์คันซอ
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อินเดีย ฟิลิปปินส

แคลิฟอร์เนีย

ถงึ พีนู่องช�วครสิต์
ผมขอแจูงใหูท�่นทร�บว�่ ดูวยพระเกยีรตขิองพระเจ�ู 

ก�รประชุมของเร�ไดูเสร็จสมบ้รณ์ดูวยคว�มมหัศจรรย์
งดง�ม สม�ชกิกว่� 1,000 คนเข�ูรว่ม ในระหว�่งก�รประชุม 
ผมไดูแนะนำ�ง�นเขียนของท่�นต่อผู้คนจำ�นวนม�ก และ
สม�ชิกม�กม�ยกไ็ดตูอบรบัพระเจ�ู

ขอพระเกียรติจงมีแด่พระเจู� ทุกคนอธิษฐ�นเพื่อ
สถ�นก�รณ์ทีท่�่นส�ธคุณุของเร�กำ�ลังประสบอย่ ้ อธษิฐ�น
เผื่อเร�ดูวย
นูองช�ยทีร่กัของท�่น
โซลม�น ร�จ ้โคล�        อนัดร� พร�เดช, อนิเดยี

ดาราคอนดา วเิดยี ซากา เผยแพร่วรรณกรรมทีน่�าวญิญาณของ
สาธุคุณอลาโม แปลเป็นภาษาเทลูก ู ในจังหวดัและเมอืงตา่งๆ
รอบวสิาขะปัทนาม, แอนดรา พราเดช, อนิเดยี 

ถงึ พีนู่องช�วคริสต์
ผมหวังว่�พวกท่�นสบ�ยดีและมีสุข

ในพระคริสต์ ผมไดูรับก�รอวยพรเสมอๆ
จ�กก�รไดูรับอีเมลของทีม ขอบพระคุณ
ที่ใหูผมไดูอย่้ในคำ�อธิษฐ�นของท่�นตลอด
ม� ไมม่วัีนใดทีพ่วกท�่นทัง้หมดจะไมไ่ดู
อย่ใ้นคำ�อธิษฐ�นของผม โดยเฉพ�ะท�่น
ส�ธุคุณโทน่ี ผมไดรูบักลอ่งบรรจงุ�นเขยีน
วันน้ีและแปลกใจม�กท่ีไดูรับชุดหนังสือ
จำ�นวนม�กที่ผมยังไม่เคยมี มันเหมือน
กับก�รไดรูบัของขวัญครสิตม์�สเสยีจรงิ ๆ 
ผมส�ม�รถสัมผัสถึงพระเจู�ไดูจ�กง�น
เขียนเหล่�น้ี ผมหยิบเรื่อง “พระเจู�ไม่มี
พระม�รด�”ออกม�จ�กกล่อง และเริม่ตนู
อ�่นออกเสียงดงั ๆ ใหูคนทีมี่หจ้ะฟัง ไดฟัูง 
เพื่อเป็นเกยีรติแดพ่ระเจ�ู

ไม่เกินหน่ึงสัปด�ห์หลังจ�กนัน้ ขณะที่
ผมกำ�ลังคุยกับภรรย�เกี่ยวกับค่�ใชูจ่�ย
นำ้ �มันเพื่ อไปยังโบสถ์ในลอสแองเจลิส 
ผมก็ไดูรับคำ�เชิญจ�กท่�น อืมใช่ ตอนนัน้
ผมพย�ย�มไป ผมเคยใชู 100 เหรียญไป
กลับ แต่ตอนน้ีมันกล�ยเป็น 200 เหรียญ

ไปกลับ แต่ผมรู้ว่�พระเจู�ผู้ส้งสุดและ
กษัตริย์ที่แทูจริงจะเปิดประต้สักบ�น
เมื่อพระองค์ทรงตูองก�ร ขอบพระคุณ
สำ�หรับคำ�เชิญ เสียงจ�กพระเจู�บอกใหู
ผมจัดกระเป๋�สำ�หรับ 3 สัปด�ห์และไปยัง
โบสถ์ ผมเคยไดูรับพระพรใหูโดยก�รไดู
ไปเยี่ยมโบสถ์ในอดีต และผมก็ไป และ
ส่ิงน้ียังเป็นประสบก�รณ์ท�งจิตวิญญ�ณ
ที่ประทับใจที่สุดของผมเท่�ที่เคยมีม� 
ดนตรีช่�งสวยง�ม และผมส�ม�รถรับรู้
ไดูถึงก�รเคลื่อนไหวของพระเจู�ในทุกๆ
พิธีก�ร ผมรู้สึกไดูถึงพระเจู�เวล�ที่ผม
ขับรถข้ึนไปยังหุบเข�เพ่ือไปยังโบสถ์ 
และอย�กไดูรับประสบก�รณ์แบบนั้นอีก
ครัง้จริง ๆ ไม่ตูองพ้ดถึงว่�อ�ห�รสุดยอด
ขน�ดไหน แถมยังไดูฟังพระบัญญัติทุก
ฉบับและไดูออกไปทำ�ง�นกับพี่นูองบน
ทูองถนนและเห็นคว�มเป็นไปของมันอีก
ต่�งห�ก พวกเข�ตอบคำ�ถ�มดูวยพระ
ว�จ�ของพระเจู�ไดูอย่�งไร ผมรู้ว่�ผม
ตูองก�รสิ่งที่พวกเข�มี ไม่กี่ปีต่อม�หลัง

จ�กนัน้ ยิ่งศึกษ�ม�กเท่�ไร ผมก็ใกลูจะ
ไปถึงจุดนัน้ขึ้นทุกที

ดังนั้นสิ่งแรกที่พระสันตะป�ป�ด�ร�
ใหม่ของพวกเข�กล่�วแก่คนม�กม�ยว่�
เข�กำ�ลงัจะไปอธิษฐ�นต่อพระแมม่�รี พ้ด
เกี่ยวกับก�รนำ�ท�งคนต�บอดนำ�ท�งคน
ต�บอดลงหลุม! วู�ว! อย่�งไรก็อย่�งนัน้
เลย นัน่คอืเหตุผลว�่ทำ�ไมผมคดิว�่มนัเป็น
เร่ืองดท่ีีจะอ่�น “พระเจู�ไมม่พีระม�รด�” 
ส�ธุคุณ มักจะแม่นยำ�เสมอในชีวิตของ
ผม ผมมพีระบัญญัติบ�งอย่�งทีอ่ย�กจะ
แบ่งปันกับท่�นทัง้หล�ยในก�รติดต่อครัง้
ต่อไปของผมเกี่ยวกับ UFO และส�ธุคุณ 
และซ้ซี่ และคว�มเกี่ยวขูองทัง้หมดของ
สิง่เหล�่น้ีในชีวิตผม ผมอูอนวอนทกุวนัใหู
พระเจู�ทรงอวยพรแด่ท่�นทัง้หมดในที่น้ี 
ใหูมีวิญญ�ณผู้คนไดูรับคว�มรอดม�กข้ึน 
เพร�ะสิง่ทีท่�่นทำ�ช�่งน่�อศัจรรย์
สรรเสริญพระเจู�
ร�ตรีสวัสดิ ์
บร�เธอทอม ซ.      แคลิฟอร์เนีย

ขอขอบพระคณุส�ธคุณุโทน่ี สำ�หรบับทคว�มทีง่ดง�มน้ี 
“ก�รบดและขบฟัน” เพื่อเป็นเกยีรติแด่พระเจู�! ผมชอบ
มนัม�กเพร�ะเก่ียวขอูงกบัก�รมรีะเบยีบวนัิย

วนัิยเป็นสิง่จำ�เป็นตอ่ช�วครสิตท์ัว่โลกในทกุวนัน้ีม�ก
ส�ธุคณุ เซซลีโีอ เอช เอซสิ จเ้นียร ์       อัลเบย,์ ฟิลิปปินส์
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แซมเบีย

สหราชอาณาจักร

ออสเตรเลีย

นิวเม็กซิโก

นิวยอร์ก

ถงึ ส�ธคุณุ
ผมขอเร่ิมตูนดูวยก�รแสดงคว�มซ�บซึ้งต่อก�รทำ�ง�นที่พระเยซ้คริสต์

ไดมูอบหม�ยใหทู�่น ครัง้แรกทีผ่มไดูรบัหนังสอืพระคมัภีรจ์�กครสิตจักร
ของท่�น เป็นช่วงเดอืนมถุิน�ยน 2012 ทัง้หมดทีผ่มไดรูบัจดหม�ยข�่ว
และง�นเขียนอ่ืนๆ รวมทัง้สิน้ 382 ฉบบั หนังสอืของพระเจู�อีก 6 เลม่และ
พระคมัภร์ี KJV อกีหน่ึงเลม่ ช�่งเป็นก�รทำ�ง�นทีย่อดเย่ียม! น่ีเป็นเรื่องที่
ประเสริฐอย่�งม�ก ไมม่คีำ�พด้ม�กพอทีจ่ะบรรย�ยคว�มรูส้กึขอบคณุของ
ผม แตข่อใหพูระเจ�ูเป็นพย�นกบัผม ว�่ง�นเขยีนของท�่นไดเูป็นแรง
บนัด�ลใจใหทูัง้ชวีติของผมและชวิีตของทกุคนทีไ่ดรูบัม�กเพยีงใด

เมื่อใดกต็�มท่ีพระเจ�ูมอบโอก�สและเวล�แกผ่ม ง�นเขยีนเหล�่น้ีจะ
ถก้สง่ต่อไปยังหอพักนักศกึษ�และในรถโดยส�ร บ�งครัง้กเ็มื่อเวล�ทีผ่มอย้่
ในระหว�่งก�รเดนิท�งบนถนน ในตล�ด ฯลฯ ซึ่งอ�จเป็นทัง้ในระหว่�งก�ร
ประก�ศหรือก�รพบปะส่วนบคุคล

เพื่อนบ�งคนของผม (พีนู่องในพระเจ�ู) มหีนังสอืพระเจ�ู และง�นเขยีน
อื่น ๆ บ�งเล่มจะใชูในก�รประก�ศเมื่อใดก็ต�มทีพ่ระเจ�ูทรงว�งพวกเข�ไวู
ในเวล�ทีเ่หม�ะสม สิง่น้ีหม�ยถึงว�่ง�นเขยีนของท่�นซึ่งไดูรบัแรงบันด�ล
ใจจ�กพระเจ�ูไดเูขู�ไปยงัพื้นทีอี่กหล�ยแหง่บนโลกน้ี ท่�นคนของพระเจู� 
เร�จึงอธิษฐ�นและเช่ือว่�ง�นเขียนน้ีควรจะไดูรับก�รแจกจ่�ยอย่�งทัว่ถึง
ทัง้ภ�ยในและภ�ยนอกประเทศของเร�(แซมเบยี) ใช่! ผูท้ีอ่่�นและเชื่อถึง
อำ�น�จของพระเจ�ูทีไ่ดถูก้อธบิ�ยอย�่งชดัเจนในง�นเขยีนของท่�นเกีย่วกบั
พระเยซ้คริสตจ์ะไดรัูบก�รชว่ยใหรูอดอย�่งแน่นอน

คนของพระเจู� ผมส�ม�รถเป็นพย�นถึงคว�มพิศวงในคว�มรักของ
พระเจ�ูซ่ึงไดถูก้อธบิ�ยเป็นอย�่งดใีนง�นเขยีนของท�่น สิง่น้ีแสดงใหูเหน็
ว่�ท่�นไม่เพียงแต่เป็นส�ธุคุณเท่�นัน้ แต่ยังเป็นนักเทศน์ผู้ซึ่งรูอนรนใน
พระวญิญ�ณบริสุทธิแ์ละพรอูมจะมอบพระเจ�ูใหกูบัผูอ่ื้น หล�ยคนทีไ่ดูอ่�น
ง�นเขยีนของท่�น และกล�ยม�เป็นพย�นเบื้องหลงัง�นเขยีนของส�ธุคณุอ
ล�โม พวกเข�ไดูรับคว�มกระจ�่งจ�กคว�มไมรู่ ้และถ้กเตมิเตม็ดูวยปัญญ� 
เพื่อก�รจะไดอูย้่กบัพระเจู�อย่�งแทจูรงิ

ขอใหพูระเจู�ผูท้รงพลงัท่ีไดเูรยีกท่�นม�ทำ�ภ�รกจิอันยอดเย่ียมน้ี และ
ผูก้มุชีวติและวิถขีองพวกเร�ดวูยพระหตัถข์องพระองค์(ด�เนียล 5:23) ใหู
ท�่นมีคว�มแข็งแกร่งและไมอ่อ่นล�ู จนกระทัง่ก�รปร�กฏตวัของพระเจู�ผู้
ยิง่ใหญ่ของเร� และเยซ้ครสิตผ์ูช้ว่ยใหรูอดพนูจ�กบ�ป อ�เมน (ยด้� 24-25, 
ทติสั 2:11-15, 1 โครินธ์ 1:7-9)

ดงันัน้ ณ เวล�น้ี ผมอย�กจะของ�นเขยีนชดุใหมข่องท่�นซึ่งจะไดรูบั
ก�รเขียนขึ้นในปีตอ่ไป และจะเป็นไปไดูหรือไมห่�กท�งท�งครสิตจักรจะ
ส�ม�รถทีส่่งใหูกบัพวกเร�ได ู(ร�ยก�รของง�นเขยีนถ้กละไวู)
คว�มพย�ย�มและคว�มตัง้ใจของทุกท�่นจะไดูรบัคว�มซ�บซึ้งอย�่งท่ีสดุ
อย�่งแน่นอน
ดวูยก�รทรงเรยีกจ�กพระครสิต์
ซมิบ� โมเสส        ลค้�ซ�, แซมเบีย

เม่ือพีช่�ยโทน่ีพด้ ช�วว�ติกนัเริม่มีคว�ม
รูส้กึตระหนกกลวั ท�่นทำ�ใหมู�รหนีไป พี่
ช�ยของเร� โทน่ี ในน�มของเยซ ้อ�เมน
โจน�ธ�น ไบเลย ์นิวค�สเสลิ
สหร�ชอ�ณ�จกัร

โทน่ีเป็นคนของพระเจ�ูทีด่ ี ผมรูจ้กัเข�ม�เป็นเวล� 43 ปีแลูว พระเจู�
ทรงอวยพรแกเ่ข� ผมรูจ้กัโทน่ี อล�โมเป็นก�รสว่นตวั โทน่ีถก้ตูองแม่นยำ�
ม�กเก่ียวกบัคริสตจกัรค�ทอลคิ และไดรูบัคว�มเดอืดรูอนจ�กก�รประหตั
ประห�รอย�่งม�ก จ�กก�รทีเ่ข�พด้เกีย่วกบัเรื่องน้ี และจ�กก�รท่ีเข�เป็น
ช�วยิวผูซ้ึ่งเชื่อว�่พระครสิตเ์ป็นพระเมสสยิ�หข์องเข� โทน่ีเป็นช�วคริสต์
ทีดี่ และถ้กทำ�ร�ูยจ�กอำ�น�จของซ�ต�น เพร�ะคว�มเช่ือในพระคริสตข์อง
เข� เร�ทกุคนควรอธษิฐ�นใหูเข� พระเจู�อวยพรท�่น โทน่ี ใหทู่�นไดยืูน
หยดัเพื่อเยซ ้และเพื่อก�รต่อสูข้องท�่นกบัคว�มชัว่ร�ูยเลวทร�ม.
เทด วิททสั                 นิวยอรก์, นิวยอรก์

ถึงพ่ีช�ยโทน่ี อล�โม
แดพ่ีช่�ยในพระคริสต ์ ผมชื่นชอบเวปไซตข์อง

ท่�นจริง ๆ และผมเห็นดูวยอย่�งยิ่งกับคำ�กล่�ว
ของท่�น ผมเชื่อว่�น่ีเป็นเวล�ที่เร�จะตูองลงร�ย
ละเอียดใหลูกึซ้ึงและม�กขึ้นในพระคมัภรี์

ไดโูปรด ผมขอรูองห�กท�่นส�ม�รถสง่ หนังสอื 
พระเมสสิย�ห์ ที่ประกอบดูวย 333 คำ�ทำ�น�ย 
นอกจ�กนัน้ห�กท่�นมีวีดีโอหรือหนังสืออื่น ๆ ที่
เกีย่วขอูงกบัหวัขอูน้ีซึ่งมคีว�มสำ�คญั กรณุ�ส่งใหู
กบัเร�ผูม้คีว�มเชื่อดวูย

ขอบพระคุณอย่�งยิ่ง และผมจะอธิษฐ�นใหูค
รสิตจกัรของท�่นในก�รเผยแพร่คว�มจริงเหล�่น้ี
พระเจ�ูทรงอวยพร
บทีรซิ ม�รติ์เนซ
เฟิรน์ทร ีกลัลี, วคิตอเรีย, ออสเตรเลยี

(แปลจากภาษาสเปน)

หล�ยปีที่ผ่�นม� ปีเตอร์ เฮอร์น�นเดซ ถ้ก
จองจำ�ในคุก เข�ป่วยหนักจ�กโรคเน้ืองอกในสมอง 
แพทย์บอกเข�ว่�เข�มีเวล� 90 วันที่จะมีชีวิตอย่้ 
เข�เขียนจดหม�ยถึงส�ธุคุณอล�โม ผู้ที่ติดต่อกบั
ปีเตอร์ ซึ่งช่วยเสริมสร�ูงคว�มเชื่อของเข� และ
สนับสนุนเข�ในก�รเขู�ถึงและเรียกรูองก�รรักษ�
ของเข� คริสตจักรทัง้หล�ยไดอูธษิฐ�นเพื่อเข� ปี
เตอร์เขียนตอบกลับม�เพื่อแสดงคว�มซ�บซึ้งใจ 
เพร�ะเข�บอกว่�พระเจู�ทรงใชูส�ธุคุณอล�โมใน
วถิทึ�งทีย่ิ่งใหญ ่ และเข�ไดูรับก�รเยยีวย� ปีเตอร์
ยังคงดำ�เนินในหนท�งแห่งชัยชนะ โดยที่เข�ไม่
ไดูรับผลกระทบจ�กเน้ืองอกในสมองท่ีเคยมีขน�ด
เท�่ลก้กอล์ฟ พระเจ�ูรักษ�เข�ใหหู�ย 100% และ
หลังจ�กนัน้ไม่น�นเข�ไดูรับก�รปล่อยตัวและกลับ
ม�อย่กั้บภรรย�และลก้ส�วของเข�

ในขณะที่ก�รแจกจ่�ยง�นเขียนพระกิตติคุณ
ใน Las Cruces, นิวเม็กซิโกเมื่อเร็วๆ ค่้ส�มีภรรย� 
สม�ชิกของโบสถ์ออกม�จ�กโบสถ์และไดูพบเข�
โดยบังเอิญ ปีเตอร์บอกกับพวกเข�ว่� เข�จำ�ไดู
ว่� ส�ธุคุณอล�โมก็มักจะช่วยคนอื่นเมื่อมีคว�ม
ตูองก�ร และช่วยครอบครัวของเข� ส่งเสื้อผู� 
และเสนอสถ�นที่พักที่คริสตจักรสำ�หรับครอบครัว
ของเข�ในขณะที่เข�อย่้ในคุก ปีเตอร์กล่�วว่�โทน่ี
ช่วยเข�ในเวล�ที่เข�ตูองก�ร ปีเตอร์บอกว่� เข�
อย�กจะช่วยโทน่ีและคริสตจักรดูวยธุรกิจทน�ย
ของเข� และตูองก�รที่จะเผยแพร่ง�นเขียนและ
พระกิตติคุณในพื้นที่ของเข�อีกดูวย
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21 สดด. 51:5, รม. 3:10-12, 23   22 มธ. 26:63-64, 27:54, ลก. 1:30-33, ยน. 9:35-37, รม. 1:3-4   23 กจ. 4:12, 20:28, รม. 3:25, 1 ยน. 1:7, วว. 5:9   24  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   25 ลก. 22:69, กจ. 2:25-36, ฮบ. 10:12-13   26 1 คร. 3:16, วว. 
3:20   27 อฟ. 2:13-22, ฮบ. 9:22, 13:12, 20-21, 1 ยน. 1:7, วว. 1:5, 7:14   28 มธ. 26:28, กจ. 2:21, 4:12, อฟ. 1:7, คล. 1:14   29 มธ. 21:22, ยน. 6:35, 37-40, รม. 10:13   
30 ฮบ. 11:6   31 ยน. 5:14, 8:11, รม. 6:4, 1 คร. 15:10, วว. 7:14, 22:14   32 มธ. 28:18-20, ยน. 3:5, กจ. 2:38, 19:3-5   33 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

ท�งเลือกของท่�นคือสิ่ง น้ี ท่�น
ตอูงก�รเป็นร�่งก�ยบรสิทุธิข์องพระเจู�
หรือท่�นตูองก�รเป็นเพียงร่�งก�ยไม่
บรสิทุธิท่ี์สถติยโ์ดยซ�ต�น? ถ�ูห�กท�ง
เลือกของท่�นคือก�รเป็นร่�งก�ยของ
พระคริสต์จงกล่�วคำ�อธิฐ�นน้ี

องค์พระผู้ เป็นเจ้า ขอทรงเมตตา
วิญญาณข้าพระองค์ที่เป็นคนบาป21 ข้า
พระองค์เชื่อว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็น
พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงดำารงอยู่22 
ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์สิ้นพระชนม์
บนไม้กางเขนและหลั่งพระโลหิตอัน
ประเสริฐเพื่ออภัยความบาปทั้งสิ้นที่
ผ่านมาของข้าพระองค์23 ข้าพระองค์
เชื่อว่าพระเจ้าทรงยกพระเยซูขึ้นจาก
ความตายโดยฤทธิ์อำานาจของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์24 และพระองค์ทรงนั่ง
อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า เพื่อ
รับฟังคำาสารภาพบาปและคำาอธิษฐาน
ของข้าพระองค์นี้25 ข้าพระองค์ขอ
เปิดใจเชิญพระองค์เสด็จเข้ามา26 ขอ
ทรงชำาระความบาปอันโสโครกของ
ข้าพระองค์ด้วยพระโลหิตอันประเสริฐ
ที่ทรงหลั่งออกเพื่อข้าพระองค์ที่ไม้

กางเขน27 พระองค์จะทรงไม่ผลักไส
ข้าพระองค์ออกไป พระเยซูจะทรงอภัย
ความบาปและช่วยกอบกู้จิตวิญญาณ
ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทราบเช่น
น้ีเพราะพระคำาของพระองค์กล่าวไว้
เช่นน้ัน28 พระคำาของพระองค์กล่าวว่า 
พระองค์จะไมผ่ลักไสผู้ใดออกไป ซึง่น่ัน
หมายถึงข้าพระองค์ด้วย29 ข้าพระองค์
จึงมั่นใจว่าพระองค์ทรงฟังเสียงของ
ข้าพระองค์และจะทรงตอบคำาอธิษฐาน
ของข้าพระองค์ และข้าพระองค์มั่นใจ
ว่าข้าพระองค์จะได้รับความรอด30 ขอ
ขอบพระคุณพระองค์พระเยซูเจ้าท่ีทรง
กอบกู้จิตวิญญาณของข้าพระองค์ ข้า
พระองค์จะแสดงความขอบคุณด้วยการ
ปฏบัิตติามคำาท่ีพระองค์ทรงสัง่ และจะไม่
ทำาบาปอีกต่อไป31.

เมื่อได้รับความรอดแล้วพระเยซูทรง
ตรัสให้เรารับบัพติศมาโดยการจุ่มตัว
มิดลงในน้ำาในพระนามของพระบิดา 
พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์32 ขอ
ให้เราหมั่นศึกษาพระคัมภีร์ฉบับ KJV 
และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง33 

พระเยซูทรงต้องการให้คุณบอก
เล่าเรื่องราวแห่งความรอดน้ีแก่ผู้คน 
คุณสามารถเป็นหน่ึงในผู้เผยแพร่ข่าว
ประเสริฐจาก สาธุคุณโทนี่ อาลาโม เรา
จะส่งเอกสารเหล่าน้ีให้แก่คุณโดยไม่
คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ติดต่อหรือส่งอีเมลถึง

เราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แบ่งปัน
ข้อความนี้ให้กับคนอื่นๆ

หากต้องการให้โลกน้ีได้รับความ
รอด พระเยซูตรัสไว้ว่าอย่าปล้นสิบลด
และเครื่องถวายของ

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

ถกูสาปแช่งด้วยคำาสาปแช่ง เพราะ
เจ้าท้ังหลายท้ังชาต ิ[และโลกใบน้ี] ปล้น
เรา จงนำาสบิชกั [สบิลดคือ 10% ของราย
ได้เบ้ืองต้นของคุณ] หน่ึงเต็มขนาดมาไว้
ในคลัง เพื่อว่าจะมีอาหาร [อาหารฝ่าย
วิญญาณ] ในนิเวศของเรา [ความรอด
สำาหรับผู้คน] และจงลองดูเราในเรือ่ง
น้ีว่า เราจะเปิดบรรดาช่องฟ้าสวรรค์ให้
เจ้า และเทพรอย่างล้นไหล[จนห้องคลัง
ไม่สามารถจะเก็บกักไว้ได้]มาให้เจ้า
หรือไม่ เราจะขนาบตวัท่ีทำาลายให้แก่
เจ้า เพ่ือว่ามนัจะไม่ทำาลายผลแห่งพ้ืนดนิ
ของเจ้า และผลองุ่นในไร่นาของเจ้าจะ
ไม่ร่วง พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้
แหละ พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า 
แล้วประชาชาติท้ังสิน้จะเรยีกเจ้าว่า ผู้ท่ี
ได้รับพระพร ด้วยว่าเจ้าจะเป็นแผ่นดนิท่ี
น่าพึงใจ” (มาลาคี 3:8-12)

(ต่อจากหน้า 5)

โปรดต ดิต ่อเราเพ ื ่อสอบถามข ้ อม ลูเพ ิ ่มเต มิหร อืขอรบังานเข ยีนในหวัข ้ อต ่าง ๆ ท ี ่สนใจท ี ่
Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948, Hollywood, CA 90078

สายดว่นเพ ื่ อการอธ ษิฐานและขอ้ม ลูตลอดย ี่ ส บิส ี่ ช ั่ วโมง: (661) 252-5686  •  โทรสาร (661) 252-4362

www.alamoministries.com  •  info@alamoministries.com

โทน ี ่ อาลาโม แห ่ง Christian Ministries Worldwide ให ้ ท ี ่อาศ ยั และส ิ ่งของท ี ่จ ำาเป น็ในการดำารงช วี ติพร ้ อมแด ่ผ ู ้ ท ี ่ปรารถนาจะรบัใช ้
พระเจ ้ าอย ่างสดุจ ติใจ สดุว ญิญาณ สดุความค ดิและสดุกำาลงัความสามารถ ณ สถานท ี ่ของเราในสหรฐัอเมร กิา

การรวมตวัท ี่ โบสถข์องเราจดัข ึ ้ นท ี่  นครนิ วยอรก์ ทกุวนัองัคารเวลา 20.00 น. และในอ กีหลายพ ื้ นท ี่ ทกุค นื 
โปรดสอบถามขอ้ม ลูเพ ิ่ มเต มิไดท้ ี่ หมายเลข (908) 937-5723 ม อีาหารบร กิารหลงังานเล กิทกุคร ั ้ ง

แจง้ขอรบัหนังส อื เร ื่ อง “The Messiah” จากศ ษิยาภ บิาล อาลาโม ท ี่ นำาเสนอเร ื่ องราวเก ี่ ยวกบัพระเยซคูร สิต ์ หนังส อืนี้
ประกาศคำาพยากรณ์แสดงถ งึพระคร สิต ์ พระเมสส อิาห ์ในพระคมัภ รีเ์ด มิมากกวา่ 333 คำาพยากรณ์

ร ่วมเป น็ส ่วนหน ึ ่งของคณะแรงงานในการเก บ็เก ี ่ยวผลทางจ ติว ญิญาณ ด ้ วยการเป น็ผ ู ้ เผยแพร ่ผลงานของศ ษิยาภ บิาลอาลาโม
ผลงานเข ยีนและข ้ อม ลูเส ยีงท ั ้ งหมดแจกและส ่งให ้ ฟร ีโดยไม ่ค ดิค ่าใช ้ จ ่ายใด ๆ

หากม ผี ู ้ ใดค ดิค ่าใช ้ จ ่ายดงักล ่าว โปรดโทรแจ ้ งท ี ่หมายเลข (661) 252-5686 ท ี ่เร ยีกเก บ็เง นิปลายทาง
เอกสารชดุนี้ ประกอบดว้ยแผนการท ี่ แทจ้ร งิเพ ื่ อนำาไปส ่คูวามรอด (ก จิการ 4:12)

อยา่ท ิ ้ ง แต่ใหส้ง่ตอ่ให ผ้ ้อู ื่ น ส ำาหรบัผ ้ทู ี่ อาศ ยัอย ่ใูนประเทศอ ื่ น เราสนับสนนุคณุใหแ้ปลงานเข ยีนนี้
เป็ นภาษาทอ้งถ ิ่ น หากม กีารพ มิพซ์ ้ ำาขอใหร้วมขอ้มลูล ขิส ทิธ ิ์ และขอ้มลูทะเบ ยีนเอกสารตอ่ไปนี้ ดว้ย:

© ลิขสิทธิ์พฤศจิกายน April 2013 สงวนลิขสิทธิ์ World Pastor โทนี่ อาลาโม   ® จดทะเบียน พฤศจิกายน April 2013
THAI—Vol. 17800—The Difference Between Salvation and Religion

ความแตกต่างระหว่าง
ทางรอดพ้นจากบาปและ

ศาสนา


