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ทางรอดเพียงหน่ึงเดียว

(ต่อหน้า 2)

เมล็ดพืชซึ่งพระเจ้าได้
ทรงกล่าวแก่อับราฮัมว่าจะ
อ�านวยพรแด ่ประเทศท้ัง
มวลนั้น คือเมล็ดพืชที่มีชีวิต
อันเป็นนิรันดร์อยู ่ภายใน 
(ปฐมกาล 12:3) เมล็ดพืช
ท้ังหมดมีชีวิตชั่วคราวหรือ
ชั่วขณะอยู่ภายใน แต่มี
เมล็ดพืชเพียงเมล็ดเดียว
เท่าน้ันท่ีมีชีวิตอันเป็นนิรัน
ดร์อยู่ภายใน และ “เมล็ด
พืชน้ันได้แก่พระวจนะของ
พระเจ้า” ซึ่งก็คือพระเยซู
นั่นเอง (ลูกา 8:11)1 พระเยซูทรงเป็น
เมล็ดพืชเพียงเมล็ดเดียวและทรงเป็นผู้
หว่านเมล็ดพืชเมล็ดนั้น ซึ่งนั่นคือพระ
วจนะของพระเจ้า (ลูกา 8:5-15) เรา
ผู้เป็นพระวิหารของพระเจ้าและเป็น
ร่างกายของพระคริสต์ เป็นเจ้าสาวของ
พระองค์ และมีพระเยซูและพระบิดา
โดยพระวิญญาณทรงสถิตอยู่กับเรา 
เช่นน้ันแล้วโดยพระวิญญาณท่ีทรง
สถิตอยู่ เราจึงได้เป็นผู้หว่านเมล็ดพืช
แห่งชีวิตอันเป็นนิรันดร์ ซึ่งก็คือพระ
วจนะของพระเจ้า (ยอห์น 4:36)2

พวกเรา คริสตจักรแห่งบรรดาผู้
ที่ถูกเรียกให้ออกจากโลก3 และเมล็ด
พืชซึ่งคือพระเยซู ก็คือพระวจนะของ
พระเจ้า พวกเรา เหล่านักบุญ ผู้ถูก
เรียกให้ออกจากโลก และคริสตจักร 
ทั้งหมดนี้คือชีวิต ชีวิตอันเป็นนิรันดร์ 
ซึ่งคือเมล็ดพืชแห่งความเป็นอมตะ และ
ย�้าอีกครั้งก็คือพระวจนะของพระเจ้า 
ซึ่งคือพระเจ้าผู ้ซึ่งได้รับโลหิตมังสา

และมาสถิตอยู่ในหมู่พวกเรา อิมมานู
เอล ซึ่งแปลว่า พระเจ้าทรงอยู่กับเรา 
(มัทธิว 1:23)

พวกคนโง่บางคนกล่าวว่า “ฉันรู้ดี
ว่าฉันไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ไบเบิลมาก
เท่าที่ควร” และคิดว่าค�าพูดโง่เง่าที่
พวกเขาพูดน้ันเป็นความถ่อมตัวและ
เป็นการเจียมเนื้อเจียมตัว คือคิดว่า
เป็นการรับสารภาพด้วยความซื่อสัตย์ 
แล้วพวกเขาก็จะได้พ้นจากความความ
รับผิดชอบด้วยการพูดอ้างด้วยเร่ือง
เกียจคร้านเหล่านี้ อย่างไรก็ดี พวกเขา
น้ันได้ท�าร้ายตัวเองไปแล้วตลอดกาล 
ส�าหรับ “ความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็โดยการ
ได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็โดย
พระวจนะของพระเจ้า” ซึ่งก็คือเมล็ด
พืช ซึ่งเป็นเพียงสิ่งเดียวที่มีชีวิตอัน
เป็นนิรันดร์อยู่ภายใน (โรม 10:17) 
พระวาทะทรงเป็นพระเจ้า (ยอห์น 1:1) 
พระเจ้าทรงด�ารงอยู่นิจนิรันดร์ หากว่า
พระเจ้าสถิตอยู่กับท่านด้วยอานิสงส์

ของพระวจนะ ท่านจะไม่มี
ทางตาย หากท่านยังคงแน่ว
แน่ไปจนถึงจุดจบ4

ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเราเห็น
อยู่บนโลกนี้นั้น ได้ฟื้นขึ้น
มาใหม่โดยพระวจนะของ
พระเจ้า เราจึงสามารถมอง
เห็นสิ่งเหล่านั้นได้ โดย
เฉพาะอย่างย่ิงเหล่าพวกเรา
ท่ีรู ้จักพระเจ ้าหรือได้เคย
รู้จักพระองค์ 

“เพราะว่า พระพิโรธ
ของพระ เจ ้ าทรงส� าแดง

จากสวรรค์ต่อความอธรรมและความ
ไม่ชอบธรรมทั้งมวลของมนุษย์ ที่เอา
ความไม่ชอบธรรมน้ันขัดขวางความ
จริง เหตุว่าเท่าที่จะรู้จักพระเจ้าได้ก็
แจ้งอยู่กับใจเขาทั้งหลาย เพราะว่า
พระเจ้าได้ทรงโปรดส�าแดงแก่เขาแล้ว 
ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้ว สภาพที่ไม่
ปรากฏของพระองค์นั้น คือฤทธานุภาพ
อันนิรันดร์และเทวสภาพของพระเจ้า 
ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งท่ีพระองค์
ได้ทรงสร้าง ฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มี
ข้อแก้ตัวเลย เพราะถึงแม้ว่าเขาทั้ง
หลาย [คนที่เคยเป็นคริสต์ศาสนิกชน] 
ได้รู้จักพระเจ้าแล้ว เขาก็มิได้ถวาย
พระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับท่ีทรง
เป็นพระเจ้า หรือหาได้ขอบพระคุณไม่ 
แต่เขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ และ
จิตใจโง่เขลาของเขาก็มืดมัวไป เขา
อ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญญา เขาจึงกลาย
เป็นคนโง่เขลาไป และเขาได้เอาสง่า
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(ต่อจากหน้า 1)
ราศีของพระเจ้าผู้เป็นอมตะ มาแลกกับ
รูปมนุษย์ที่ต้องตายหรือรูปนก รูปสัตว์
สี่เท้า และรูปสัตว์เลื้อยคลาน”

“เหตุฉะนั้น พระเจ้าจึงทรงปล่อย
เขาให้ประพฤติลามกตามราคะตัณหา
ในใจของเขา ให้เขากระท�าสิ่งซึ่งน่า
อัปยศทางกายต่อกัน เขาได้เปลี่ยน
ความจริงของพระเจ้าให้เป ็นความ
เท็จ และได้นมัสการและปรนนิบัติ
สิ่ ง ท่ีพระองค ์ได ้ทรงสร ้างไว ้แทน
พระองค์ผู้ทรงสร้าง ผู้สมจะได้รับความ
สรรเสริญเป็นนิตย์ เอเมน เพราะเหตุ
น้ีพระเจ้าจึงทรงปล่อยให้เขามีราคะ
ตัณหาอันน่าอัปยศ แม้แต่พวกผู้หญิง
ของเขาก็เปล่ียนจากการสัมพันธ์ตาม
ธรรมชาติ ให้ผิดธรรมชาติไป ฝ่าย
ผู้ชายก็เลิกการสัมพันธ์กับผู้หญิงให้
ถูกตามธรรมชาติเช่นกัน และเร่าร้อน
ด ้วยไฟแห ่งราคะตัณหาท่ีมีต ่อกัน 
ผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันประกอบกิจอัน
ชั่วช้าอย่างน่าละอาย เขาจึงได้รับผล
กรรมอันสมควรแก่ความผิดของเขา”

“และเพราะเขาไม ่ เห็นชอบที่จะ
รู้จักพระเจ้า  พระเจ้าจึงทรงปล่อยให้
เขามีใจเลวทรามและประพฤติสิ่งท่ีไม่
เหมาะสม พวกเขาเต็มไปด้วยสรรพ
การอธรรม การล่วงประเวณี ความชั่ว
ร้าย ความโลภ ความมุ่งร้าย เต็มไป
ด้วยความอิจฉาริษยา การฆาตกรรม 
การวิวาท การล่อลวง การคิดร้าย พูด
นินทา ส่อเสียด เกลียดชังพระเจ้า 

หยาบคาย จองหอง อวดตัว ริท�าชั่ว
อย่างใหม่ ไม่เชื่อฟังบิดามารดา ไม่มี
ปัญญา ไม่รักษาค�าสัญญา ไม่มีความ
รักกัน ไม่ยอมคืนดีกัน ปราศจากความ
เมตตา แม้เขาจะรู้การพิพากษาของ
พระเจ้า [เพราะพวกเขาเคยได้รับการ
ช่วยชีวิตมาแล้วครั้งหนึ่ง]  ที่ว่าคนทั้ง
ปวงท่ีประพฤติเช่นน้ันสมควรจะตาย 
เขาก็ไม่เพียงประพฤติเท่านั้น แต่ยัง
เห็นดีกับคนอ่ืนท่ีประพฤติเช่นน้ันด้วย” 
(โรม 1:18-32)5

โลกในปัจจุบันน้ีได้กลับถอยหลัง
ไปเป็นอย่างเดียวกับท่ีเคยเป็นในสมัย
ของโนอาห์ (ปฐมกาล 6:5-7, มัทธิว 
24:37-44) จิตใจของผู้คนในทุกวัน
น้ีได้เปล่ียนความจริงของพระเจ้าให้
เป็นความเท็จ (โรม 1:21-25)6 ความ
จริงของพระเจ้าท่ีว่าพระองค์คือเมล็ด
พืชเพียงเมล็ดเดียวท่ีมีชีวิตอันเป็นนิ
รันดร์อยู่ภายในพระองค์ แต่เดี๋ยวนี้
พวกเขากลับกล่าวเช่นเดียวกับท่ีเคย
กล่าวกันเมื่อครั้งสมัยของโนอาห์ ว่า
ความจริงของพระเจ้าท่ีว่าทรงเป็น
เมล็ดพืชเพียงเมล็ดเดียวท่ีมีชีวิต
อันเป็นนิรันดร์นั้นคือค�าโกหก และ
พวกเขาก�าลังสั่งสอนลูกหลานของ
เรา ด้วยสิ่งเสื่อมทรามและบิดเบือน
อันน่ารังเกียจอย่างย่ิงน้ีในโรงเรียน
ของรัฐทั้งหมด เพียงแค่การสมรสกัน
นั้นยังไม่เพียงพอต่อพวกเขา พวก
เขายังต้องการสั่งสอนลูกหลานของ
เราว่าความจริงของพระเจ้าน้ันคือ
เรื่องโกหก พวกเขาได้รับเอาปีศาจ 
(ปีศาจลักเพศ) ไว้ในพวกเขาแล้ว มัน

คือปีศาจท่ีแข็งแกร่งท่ีได้น�าพวก
เขาให้นับถือเอาสิ่งซึ่งเต็มไปด้วย
ตัณหาราคะ และได้นมัสการและ

ปรนนิบัติสิ่งท่ีพระองค์ได้ทรงสร้างไว้
แทนพระองค์ผู้ทรงสร้าง (โรม 1:25) 
ด้วยเหตุนี้เอง พระเจ้าจึงทรงปล่อย
พวกเขาไป พระองค์ทรงปล่อยให้เขา
มีราคะตัณหาอันน่าอัปยศ ราคะตัณหา
อันน่าอดสูของพวกเขาเหล่าน้ันเอง
ซึ่งพวกเขารักใคร่หนักหนา พระเจ้า
ทรงเห็นการท่ีพวกเขาปฏิเสธพระองค์
และชีวิตอันเป็นนิรันดร์ของพระองค์ 
และพวกเขาต่อสู ้กับพระองค์อย่าง
เลวทรามด้วยราคะตัณหานั้น ดังนั้น
พระเจ้าจึงไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาอีก
ต่อไป พระเจ้าทรงเลิกความพยายาม
กับพวกเขาและปล่อยให้พวกเขาได้ใน
สิ่งที่ต้องการ นั่นก็คือราคะตัณหาอัน
น่าอัปยศ! พระองค์ทรงปล่อยให้พวก
เขาได้ท�าในสิ่งท่ีพวกเขาเลือกจะท�า 
หญิงกับหญิง ชายกับชาย หญิงกาม
วิปริตและพวกรักชอบไม้ป่าเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม เมล็ดพืชของพระเจ้า 
เมล็ดพันธุ์อันมีชีวิตอันเป็นนิรันดร์ของ

ทางรอดเพียงหน่ึงเดียว
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ไนจีเรีย
เรียนท่านสาธคุุณโทน่ีท่ีรกั,

ขอส่งค�าทักทายถึงท่านในพระนาม
ของพระเยซ ู กระผมมคีวามยินดท่ีี
จะแจ้งแก่ท่านว่ากระผมได้เข้ามาเป็น
ผู้รับใช้พระเจ้าแล้ว โดยการอ่านงาน
เขียนพระวรสารของท่านและรายการ
วิทยุของท่านในคล่ืนเรดโิอ แอฟรกิา 
กระผมขอขอบพระคุณท่านส�าหรับ
การเผยแพร่พระวจนะของพระเจ้ามา
ของท่านมายังพวกเราท่ีน่ีผ่านทาง
วิทยุ และกระผมในฐานะผู้เชือ่ใหม่น้ัน
อยากจะขอให้ท่านส่งพระคัมภีร์ไบเบิล
ฉบับสมบูรณ์หน่ึงชดุ และจดหมายข่าว
พร้อมด้วยหนังสอืเมสสยิาห์ (Messiah) 
กระผมน้ันได้หลงทางและได้พบกับ
หนทางอีกครัง้

ขอพระเจ้าทรงประทานพรอันมั่งค่ัง
แด่ครสิตจกัรของท่าน และหวงัจะได้รับ
การติดต่อจากท่านในอีกไม่ช้า
ด้วยความเคารพอย่างสงู
โมเน่ อะคินวา และครอบครวั
ซนัไชน์ สเตท ไนจเีรยี

5 ปฐก. 19:1-13, 24-25, ลนต. 18:22, 20:13, 
ฉธบ. 22:5, 23:17-18, วนฉ. 19:22-28, 1 พกษ. 
14:24, 15:11-12, 2 พกษ. 22:1-2, 23:7, อสค. 
16:49-50, รม. 1:18-32, 1 คร. 6:9-10, 1 ทธ. 
1:9-10, 2 ทธ. 3:1-5, ยด. 7, วว. 22:14-15   6 1 
ทธ. 4:1-3, 2 ทธ. 4:3-4, 2 ปต. 2:1-3   

สาธคุุณ พี.ว.ี รา
ทนาม เผยแพร่งาน
เขียนของสาธคุุณ
อาลาโมท่ีหมู่บ้านใน
เมอืงอานธรประเทศ 
อินเดยี
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พระเจ้า จะไม่สถิตอยู่ในดวงวิญญาณ
อันเลวทราม เพราะมันได้เปลี่ยน
ความจริงของพระเจ้าเป็นเรื่องโกหก
เสียแล้ว! ปีศาจลักเพศนี้มันแข็งแกร่ง 
หากแต่ว่าพระเยซู เมล็ดพืชแห่งชีวิต
อันเป ็นนิรันดร ์ในพระองค ์ น้ันทรง
แข็งแกร่งยิ่งกว่ามากนัก7 พระเจ้าทรง
บอกเราให้ต่อสู้กับพญามาร และมันจะ
หนีไปจากเรา (ยากอบ 4:7)8 แต่รัฐบาล
แห่งโลกประกาศว่า หากเราต่อต้าน
กับพวกรักร่วมเพศ นั่นคือเราก�าลังก่อ
อาชญากรรมความเกลียดชัง

ก่อนท่ีพระเยซูจะเสด็จกลับสู่สวรรค์ 
พระองค ์ทรงได ้ เอาชนะความตาย 

ขุมนรก หลุมศพ ซาตาน และปีศาจชั่ว
ทั้งหมด แต่คนผู้ใดที่ปฏิเสธชีวิตอัน
เป็นนิรันดร์จะต้องชดเชยส�าหรับการ
ตัดสินใจอันเลวทรามของพวกเขา9 

พวกเขาจะต้องรับเอาการชดใช้อัน
สมควรเข้าสู่ตัวของพวกเขาเอง นั่นก็
คือขุมนรกและทะเลสาบแห่งเปลวเพลิง 
ทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสไปตลอด
กาล พวกเขาล้วนกระท�าสิ่งเหล่านี้แก่
ตัวพวกเขาเอง ดังเช่นสมัยของโนอาห์ 
(ลูกา 17:26-30)

มันได้กลายเป็นสมัยนิยมในการ
ปฏิบัติตามซาตาน ผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้ง
โลก (วิวรณ์ 12:9)10

สิ่งท่ีสื่อมวลชนและรัฐบาลก�าลังท�า
อยู่ก็คือการท�าให้เรื่องพระวจนะของ
พระเจ้ากลายเป็นอาชญากรรมแห่ง
ความเกลียดชัง แต่มันคือชีวิตเพียง
หน่ึงเดียวและเป็นกลไกสู่การหลบหนี
ออกจากนิรันดร์แห่งความเจ็บปวด
และความทุกข ์ทรมานในนรกและ
ทะเลสาบแห่งไฟ พระเยซูและสาวก
ของพระองค์เป็นเพียงผู้เดียวท่ีห่วงใย
ต่อดวงวิญญาณของท่าน อย่าปล่อย
ให้วิญญาณแห่งซาตานชักจูงท่านให้
ไปทางอื่น ท่านไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็น
อย่างนั้น พญามารมันอาจเคยสิงอยู่
ในตัวท่านเมื่อท่านยังเยาว์ แต่พระเยซู
ทรงขับไล่พญามารออกไปจากมนุษย1์1 

พระองค์ทรงเป็นชีวิตและเป็นชีวิตอัน
ครบบริบูรณ์ยิ่งนัก12 “เราได้มาเพื่อเขา
ทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบ
บริบูรณ์” (ยอห์น 10:10)

ถ้าผมแสดงวิธีการหลบหนีการสาป
แช่งอันนิรันดร์ คุณอาจจะเชื่อว่านี่คือ
อาชญากรรมความเกลียดชัง ชีวิตที่

(ต่อหน้า 4)

7 ฉธบ. 4:39, 32:39, 1 ซมอ. 2:6-8, 1 พศด. 29:11-12, 2 พศด. 20:6, สดด. 46:1, อสย. 44:6, 45:23, ยรม. 10:10, 
18:6, ดนล. 4:35-37, ยน. 10:29, กจ. 17:24-26, วว. 1:12-18  8 มธ. 4:1-11, รม. 12:9, อฟ. 4:27, 5:3-17, 1 ธส. 
5:21-22   9 1 พศด. 28:9, โยบ. 4:7-9, 21:14-20, สภษ. 1:22-32, 8:36, 10:25, อสย. 1:15-20, ดนล. 12:2-3, ลก. 
12:4-9, ยน. 3:16-21, 36, รม. 1:18, 1 คร. 6:9-10, ยด. 14-15, วว. 20:11-15, 21:8, 27   10 มธ. 24:11-12, 24, 
1 ทธ. 4:1-2, 2 ทธ. 3:13, 2 ปต. 2:1-3, วว. 13:1-4, 11-15, 14:8, 17:8, 18:2-3, 23   

มิสซูรี

11 มธ. 8:16-17, 28-34, 9:32-33, 10:1, มก. 1:34, 39, 
7:25-30, 9:17-27, 16:9, ลก. 11:14   12 ยน. 11:25-
26, 14:6   

เรียน ท่านสาธุคุณโทนี่ที่รักยิ่ง,
กระผมได ้ เดินทางไปยังหมู ่บ ้ าน 

ซานดีปูดี อันเป็นบ้านเกิดของบิดาของ
กระผมเมื่อสิบวันท่ีแล้วเพ่ือไปดูบ้านหลัง
เก่าของเรา ท่ีน่ันมีหญิงผู้เชื่อคนหน่ึง
ป่วยหนักอยู่ เธอนอนป่วยอยู่บนเตียง
และผู ้คนคิดกันว ่าหล่อนคงต้องตาย
แน่ ๆ แต่เมื่อกระผมได้ไปเย่ียมและสวด
ภาวนาให้กับเธอ พระเจ้าทรงได้ยินค�า
ภาวนาน้ันและได้ทรงรักษาเธออย่าง
สมบูรณ์ ด้วยการกระท�าในครั้งน้ัน ชาว
บ้านต่างให้ความนับถือต่อผมเป็นอย่าง
มาก แต่ผมมีความเชื่อมั่นและบอกแก่
พวกเขาว่า “น่ันไม่ใช่เพราะผม แต่เป็น
พระเยซูคริสต์ท่ีทรงลงมือกระท�า พวก
เราจงมอบการสรรเสริญและความ
เคารพแด่พระองค์เถิด” 

กระผมมีความเชื่อว่าค�าภาวนาอันหา
ค่าไม่ได้ของท่านได้ช่วยกระผมในการ
รับใช้คริสตจักรของพระองค์ เราจึงควร
สดุดีพระองค์โดยการกระท�าและค�าพูด

ขอขอบพระคุณท่านท้ังหลายเป็น
อย่างยิ่ง โปรดกรุณาภาวนาแก่กระผม
และภารกิจของพวกเราด้วยเถิด
ในความรักของพระองค์,
พี่น้องในพระคริสต์ของท่าน,
ราเจช ทาทาปูดี
อานธรประเทศ อินเดีย

อินเดีย

คองโก
(แปลจากภาษาฝรัง่เศส)

เรียนสาธคุุณแห่งโลกโทน่ี อาลาโม,
ขอให้มสีนัตสิขุในพระครสิต์! กระผมสาธคุุณอองเดร ฮลิาริยง ผู้เป็นหน่ึงในนักอ่าน

ตวัยงของจดหมายข่าวของท่าน มนัเริม่ตัง้แต่ปี 2006 ท่ีผมได้ค้นพบเอกสารตีพิมพ์
ของท่านและเอกสารเหล่าน้ันได้เปล่ียนแปลงคริสตจกัรของผมไปอย่างสิน้เชงิ พระ
วญิญาณบริสทุธิไ์ด้ทรงเปิดดวงตาของกระผมออกเมือ่ผมอ่านเอกสารเหล่าน้ัน ด้วย
เหตุน้ีเอง ในโบสถ์ท่ีกระผมเป็นสาธคุุณอยู่น้ันตอนน้ีเราได้ใช้งานเขยีน “ความลับของ
พระสนัตะปาปา” เป็นเครือ่งมอืในการเป็นพยานในท่ีสาธารณะต่าง ๆ และพระเจ้ากไ็ด้
ทรงกระท�าสิง่ท่ีย่ิงใหญ่ย่ิงนัก ทุก ๆ อาทิตย์เราได้รบัเหล่าวิญญาณดวงใหม่ ๆ ผู้ซึง่
ถกูสมัผัสโดยพระวญิญาณบรสิทุธิภ์ายหลังจากการอ่านและรบัเอาสาส์นน้ัน โดยการ
มอบหัวใจของพวกเขาให้แด่พระเยซเูพ่ือการเริม่ต้นชวีติใหม่ของพวกเขา

ด้วยประการน้ี สิง่ท่ีเราต้องการขอจากท่านคือขอความกรุณาให้ท่านส่งเอกสารตี
พิมพ์เป็นภาษาฝรัง่เศสมาอกีอย่างต่อเน่ือง อันจะเพียงพอส�าหรบัเราในการก่อตัง้ศูนย์
เผยแพร่งานเขียนของสาธคุุณโทน่ี อาลาโมได้

อีกประการหน่ึง ท่านสาธคุุณโทน่ี อาลาโม พระเจ้าของท่านกคื็อพระเจ้าของเรา 
ภารกจิของท่านได้กลายมาเป็นภารกจิของเราด้วยเช่นเดยีวกนั และการต่อสูข้อง
ท่านน้ันกคื็อการต่อสูข้องเรา พวกเราขอบพระคุณท่านล่วงหน้าด้วยเถดิ และพวก
เราภาวนาต่อพระเจ้าผู้ทรงอ�านาจให้ท่านได้มีช่องทางเพ่ิมข้ึนอีกมากในการส่งคุณ
ประโยชน์ต่อพวกเรา และต่อเพ่ือนมนุษย์ทุก ๆ ชนชาติ
อองเดร ฮลิารยิง
คิมพีส สาธารณะรฐัประชาธปิไตยคองโก

เรียน สาธคุุณโทน่ี อาลาโม,
ฉันมคีวามรูส้กึส�านึกในบุญคุณเป็นอย่างย่ิงต่อการมคีริสตจกัรของท่าน และการ

เปิดเผยความจรงิท่ีพระเจ้าได้ทรงประทานแก่ท่าน ท่านได้เปิดการมองเห็นของฉันข้ึน 
และเสริมสร้างพลังแห่งความศรทัธาในพระเจ้าของฉันข้ึน และเปิดเผยเล่ห์กลลวงของ
ซาตาน รฐับาลโลก การปฏบัิตกิารของมนัในการต่อต้านพวกเรา เจ้าสาว และเครือ่ง
มอือ่ืน ๆ ท้ังหมดท่ีมนัใช้ในโลกอันหลงทางน้ี

กรณุาส่งสือ่ต่าง ๆ ท่ีท่านจะสามารถแบ่งปันให้ได้ ฉันต้องการท้ังหมดน้ันเลย ขอ
ขอบคุณท่านอย่างสูงและขอพระเจ้าผู้ยังทรงพระชนม์อยู่ทรงอวยพรท่านและคริสต
จกัรของท่านด้วยพระเมตตาและพระพลานุภาพของพระองค์!

โปรดใส่ชือ่ของฉันลงในรายการภาวนาของท่านด้วย
ด้วยรักในพระคริสต์,
เทอรี เบอร์มงิแฮม                คาเมรอน มสิซรีู
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นี่นั้นสั้น แต่นิรันดร์นั้นยาวนาน13 มัน
ไม่เคยจบลง ดวงวิญญาณของมนุษย์
จะอยู่ในสรวงสวรรค์หรือขุมนรกไป
ตลอดกาล14 เราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ 
เราทุกคนได้รับสิทธิ์ท่ีจะเลือกชีวิตหรือ
ความตาย ความดีหรือความชั่วร้าย 
พระเจ้าหรือซาตาน15 เมื่อพระวิญญาณ
ของพระเจ้าทรงเข้าสถิตอยู่ในตัวท่าน
และท่านรักษาพระบัญญัติของพระองค์
ไว้ด้วยการรับเอาพระองค์ พระวจนะ
ของพระองค์ ในทุกวัน ท่านจะสามารถ
มีพลังชีวิตของพระองค ์สถิตอยู ่ใน
ร่างกายของท่านไปจนตลอดชีวิต แต่
อย่างไรก็ตาม จะต้องใช้ความวิริยะที่มี
ทั้งหมดในการนี้ ซาตานไม่ได้ล้อเล่น
กับคุณ! มันต้องการให้คุณไปอยู่ใน
เหวนรกและทะเลสาบแห่งเปลวเพลิง
ร่วมกับมัน

พระเจ ้าก็ไม ่ได ้ทรงล ้อเล ่นเช ่น
เดียวกัน พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อ
พวกเราบนกางเขนที่กัลวารี แล้วทรง
ฟื ้นจากความตายและเสด็จสู ่สวรรค์
เพ่ือพิสูจน์แก่พวกเราว่าพระองค์คือ

(ต่อจากหน้า 3)

(ต่อหน้า 8)

อาร์คันซอ

13 2 ซมอ. 14:14, 1 พศด. 29:15, โยบ. 7:6-10, 8:9, 
9:25-26, 14:1-2, สดด. 22:29, 39:4-6, 11, 78:39, 
89:47-48, 90:5-6, 9-10, 102:11, 103:14-16, 144:3-
4, 146:4, ปญจ. 1:4, 3:19-21, 6:12, 12:7, อสย. 
2:22, 40:6-8, 24, 51:12, ยก. 1:10-11, 4:14, 1 ปต. 
1:24   14 อสย. 66:24, ดนล. 12:1-3, มธ. 25:31-46, 
มก. 9:42-48, ยน. 5:26-29, รม. 2:1-16, วว. 14:9-11   
15 ฉธบ. 30:14-20, ยชว. 24:14-15, อสค. 18:19-32, 
33:11, ยอล. 3:14, มธ. 16:24-27   

เคนยา
สวสัดท่ีานสาธคุุณโทน่ี อาลาโม,

ดฉัินขอนอบน้อมต่อความห่วงใยของท่าน ดฉัินได้รบัพรอย่างมาก
จากหนังสอืตพิีมพ์ “ข้าพเจ้าได้พบพระเยซใูนเวบ็ไซต์ของโทน่ี” ของท่าน 
ดิฉันได้อ่านบทความและกล่าวค�าภาวนาต่อการอภัยโทษในจดหมาย
ข่าว ดฉัินได้ส�านึกผิดในบาปของตนเองและได้กลับใจอย่างแท้จริง  ดฉัิน
รูส้กึสะเทือนใจถงึขัน้ต้องร้องไห้ออกมา เน่ืองจากความเสยีใจต่อเวลา
ท้ังหมดในโลกท่ีได้เสยีไปในการกล่าวร้ายต่อพระเจ้า! ดฉัินได้รู้สกึว่า
ภาระแห่งบาปได้ออกไปจากดฉัิน ดฉัินรู้สกึเบาสบายและเป็นอิสระ โอ 
ดฉัินไม่เคยได้ความสขุน้ันเลยจรงิ ๆ ความสขุแห่งการได้รบัการอภยัจาก
บาป ความสขุจากการด�ารงอยู่ในพระคริสต์ ดฉัินขอบพระคุณพระเจ้า
ส�าหรบัการช่วยดวงวญิญาณของดฉัินให้รอด และดฉัินภาวนาให้พระ
วญิญาณบรสิทุธิน์�าทางดฉัินผ่านการเดนิทางแห่งจติวญิญาณน้ีด้วยเถดิ 
ในเวลาน้ี ดฉัินคือผู้เริม่ต้นในการเดนิทางแห่งจติวญิญาณ ขอท่านได้
โปรดชีท้างด�าเนินชวีติ และการเปิดโปงพญามารและค�าโกหกของมนัแก่
ดฉัินด้วยเถดิ ขอเรยีนย�า้อีกครัง้หน่ึงว่าดฉัินส�านึกในบญุคุณของครสิต
จกัรของท่าน ท่ีได้จดัหาทุกสิง่ทุกอย่างท่ีเกีย่วข้องกบัศาสนามาให้ ขอ
พระเจ้าทรงประทานพรแด่ท่านและคริสตจกัรของท่านอย่างล้นเหลือ
ซาร่า เทอรี              บันโกมา เคนยา

ทางรอดเพียงหน่ึงเดียว

เรียนสาธคุุณโทน่ีท่ีรกัอย่างสงู,
วนัน้ีผมได้พบกบัเพ่ือนผู้เกดิใหม่อีกครัง้ในคริสเตยีน เขาไปท่ีงานศพ 

ชายผู้ท่ีตายไปน้ันเป็นสาธคุุณ และมผู้ีคนจ�านวนมากไปร่วมงานศพของ
เขา ประจกัษ์พยานของเขาก่อนการตาย คือไม่ว่าท่ีแห่งใดท่ีเขาจะไป 
เขาจะกล่าวกบัผู้คนอยู่ตลอด ไม่ว่าท่ีน่ันจะเป็นห้างสรรพสนิค้า หรอืใน
ร้านขายยา หรือบนท้องถนน ว่า “ท่านทราบหรือไม่ว่าพระเยซคูริสต์คือ
ผู้ช่วยให้รอดของท่าน? ท่านพร้อมพบกบัพระเจ้าแล้วหรือยัง? เขาได้ท�า
อย่างน้ีในทุกแห่งท่ีเขาไป จนบางคนเคยสงสยัว่าเขาท�าสิง่น้ันไปท�าไม

ในงานศพน้ัน บุตรสาวของเขายืนขึน้และกล่าวว่า “ดฉัินอยากจะเล่า
เร่ืองเกีย่วกบัคุณพ่อของดฉัินแก่ท่านท้ังหลาย เมือ่ดฉัินยังเป็นเดก็อายุ
ราว ๆ  13 ปีน้ัน ดฉัินเคยได้ไปกบัคุณพ่ออยู่บ่อย ๆ  และทุก ๆ  ท่ีท่ีเราไปน้ัน 
ท่านจะหยุดและถามผู้คนว่าพวกเขาพร้อมพบกบัพระเยซเูจ้าแล้วหรือยัง 
หรอืบางทีท่านจะพูดว่า “ท่านทราบหรือไม่ว่าพระเยซคูริสต์คือผู้ช่วยให้
รอดของท่าน?” หลายต่อหลายครัง้ท่ีดฉัินรูส้กึว่าคุณพ่อท�าเช่นน้ันมาก
เกนิไป ท่านจะบอกกบัทุกคน และท�าอย่างน้ันอย่างต่อเน่ือง”

“มอียู่วนัหน่ึงตอนท่ีพวกเราอยู่ในรถดฉัินได้พูดข้ึนว่า ‘พ่อคะ ท�าไมพ่อต้อง
บอกทุกคนเรือ่งพระเยซดู้วย?’ คุณพ่อของดฉัินตอบว่า ‘ลูกเอ๋ย พ่อจะเล่าให้

ฟัง พ่อได้มนิีมติท่ีคล้ายกบัความฝันเมือ่ตอน
พ่ออายุ 17 ปี ว่าพ่อได้ตายและเดนิทางไปยัง
สวรรค์ มนัเป็นท่ีท่ีสวยงามมากท่ีสดุ แล้วพวก
เขากพ็าพ่อไปยังส่วนหน่ึงของสวรรค์ ซึง่ท่ีน่ัน
พ่อสามารถมองลงไปยังนรก พ่อเห็นมอืเหล่า
น้ันต่างชูขึ้นมาท่ีพ่อและได้ยินเสียงแผดร้อง
มายังพ่อ “ท�าไมคุณจงึไม่บอกพวกเรา! ท�าไม
คุณจงึไม่บอกพวกเรา! ท�าไมคุณจงึไม่บอก
พวกเรา!” และคนพวกน้ันคือคนท่ีพ่อรู้จกั นิมติ
น้ันจบลง และพ่อกไ็ด้กลับมายังโลก น่ันแหละ
คือเหตุผลว่าท�าไมพ่อจงึบอกสิง่น้ีแก่ทุกคน’”

เพ่ือนของผมกล่าวว่าเรื่องราวน้ีท�าให้
เขาระลึกถึงพวกเราและงานเขียนของสาธุ
คุณโทน่ี อาลาโม เพราะว่าในทุก ๆ แห่งท่ี
เราได้ไป เราจะเผยแพร่งานเขยีนอยู่ตลอด
เวลา เขาบอกว่าสาธคุุณโทน่ีได้บอกเตอืน
สตผู้ิคนมาแล้วเป็นเวลาหลายปี
สดดุแีด่พระเจ้า,
บราเดอร์ทอมมี่

พระเจ้า และทรงมีพระพลานุภาพที่จะ
ช่วยเหลือพวกเราและฟื้นชีวิตคืนให้
กับเราในวันสุดท้ายได้16

ค ว า ม รั ก น้ั น ห า ใ ช ่ ก า ร มี เ พ ศ
สัมพันธ์ไม่ ความรักคือการรักษา
พระบัญญัติของพระเจ้า (1 ยน. 
5:3)17 หากท่านจักท�าได้ ท่านก็จะ
มีชีวิตรอดต่อไป พระเยซูทรงกล่าว
ไว้ว่าคนใดท่ีกล่าวว่า “ข้าพเจ้ารู้จัก
พระองค์” แต่มิได้รักษาพระบัญญัติ
ของพระองค์ คนน้ันก็เป็นคนพูด

มุสา และความจริงไม่ได้อยู่ในคนน้ัน
เลย (1 ยน. 2:4) “และเพราะเขาไม่
เห็นชอบท่ีจะรู้จักพระเจ้า พระเจ้าจึง
ทรงปล่อยพวกเขาให้แก่จิตใจ [ท้ัง
หลาย] อันเลวทราม [ของพวกเขา]” 
(และปล่อยให้แก่การด�าเนินวิถีชีวิต
อย่างเลวทรามของพวกเขาเอง) และ
ประพฤติสิ่งท่ีซาตานต้องการให้พวก
เขาท�า และวิญญาณอันชั่วร้ายของ
มันซึ่งอยู่ในพวกเขา ท�าให้พวกเขา

16 มก. บท 16, ยน. 11:25-26, กจ. 2:29-33, 4:10-12, 1 คร. 15:3-22, 1 ปต. 1:3-5   17 อพย. 20:6, ฉธบ. 7:9, 
11:1, 13-15, 30:16, ยชว. 22:5, ยน. 14:15, 21, 15:10, 2 ยน. 6
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ไนจีเรีย

นิวยอร์ก

นักแปลภาษาชาวสวาฮิ ลี คือแม ่ของ
บุตรสามคน และสามีของเธอเป็นสาธุคุณ 
เธอกล่าวว่า เธอต้องบอกตามตรงว่าเวลา
ที่เธอแปลงานเขียนต่าง ๆ เกี่ยวกับพระ
สันตะปาปา เธอคิดว่าค�ากล่าวประณามต่อ
ต้านพระสันตะปาปาและคริสตจักรคาทอลิก
น้ันไม่น่าเป็นไปได้และเป็นการพูดเกินจริง 
เธอกล่าวว่าเธอทราบดีว่าคริสตศาสนานิกาย
คาทอลิกนั้นคือลัทธิที่ผิด ดังนั้นข้อเท็จจริง
ของข่าวสารจึงไม่มีความส�าคัญมากนัก
ตราบใดท่ีข่าวสารน้ันสามารถท�าให้ผู ้คน

นักแปลภาษาชาวสวีเดนเติบโตมาใน
ครอบครวัโปรเตสแตนท์ แต่เป็นเวลาหลายปี
แล้วท่ีเขาไม่ได้ท�าสิ่งใดท่ีเกี่ยวข้องกับโบสถ์ 
ศาสนา หรอืพระเจ้า เขาเป็นนักเรยีกร้อง
ทางการเมอืง ต่อสูเ้พ่ือต่อต้านคว`ามผิดต่าง 
ๆ ของรฐับาลสวเีดน เขาเขยีนบล็อกเกีย่วกบั
การเมอืง และเข้าร่วมการประชมุ และแปล
งานเขียนเหล่าน้ีควบคู่ไปด้วย เขามคีวาม
มัน่คงอย่างย่ิงในความเชือ่ของตนเอง แต่เม่ือ
เขาได้อ่านข้อความท่ีคัดมาจากหนังสือเมสสิ
ยาห์ เขาถงึกบัร้องไห้เมือ่เขาก�าลังอ่าน “ฝูง
ชนร้องตะโกน ‘ตรงึมนัให้ตายบนไม้กางเขน 
ตรงึมนัให้ตายบนไม้กางเขน’”

เขาบอกกบัเราว่า “ผมเคยได้ศึกษาทฤษฎี
แผนการลับอ่ืน ๆ มา แต่ผมไม่เคยเห็นทฤษฎี
ใดเลยท่ีเชื่อมต่อทุกสิ่งเข้าสู่วาติกันอย่างเช่น
ทฤษฎน้ีีเลย มนัคือความมหัศจรรย์ ผมชอบ
การท�าสิง่น้ีมาก พวกท่านท้ังหลายก�าลังเริม่
ชกัจงูผม ตอนท่ีผมก�าลังเขียนบล็อกของผม
อยู่น้ัน รูตั้วอีกทีผมกก็�าลังเขียนอ้างอิงถงึ
ประโยคจากววิรณ์เสยีแล้ว”

นักแปลภาษาชาวเซอร์เบีย ผู้จบการศึกษา
ปรญิญาตรีสาขาประวัตศิาสตร์ กล่าวว่ามนั
เป็นเรือ่งน่าตืน่เต้นมากทีไ่ด้เป็นส่วนหน่ึงของ
สิง่น้ี เขากล่าวว่า เซอร์เบียมปีระวติัศาสตรท่ี
เต็มไปด้วยปัญหาอันเกิดจากจากการข่มเหง
ทางศาสนา รวมถงึการฆาตกรรม และสาธคุุณ
อาลาโมก็ก�าลังได้รับความเจ็บปวดจากการ
ข่มเหงทางศาสนาน้ีอยู่ และท่านสาธคุุณยังคง
พูดต่อไป เขากล่าวว่าน่ีคือสิง่ท่ีน่าตืน่เต้น

พวกเราก�าลังท�างานแปลจากภาษาอิลา
โคโน (ภาษาท่ีใช้สือ่สารในภาคเหนือของ
ฟิลิปปินส์) และหน่ึงในนักแปลภาษาคือชาย
หนุ่มผู้ซึ่งถูกเล้ียงดูมาในครอบครัวเพนเท
คอสต์ จบการศึกษาทางด้านศาสนศาสตร์
จากโรงเรียนศาสนา และเป็นครูสอนใน
โรงเรยีนพระคัมภร์ีไบเบิลส�าหรบัเดก็ ครสิต
จกัรของพวกเขามโีบสถ์อ่ืน ๆ อีกจ�านวน 
50 แห่งกระจดักระจายอยู่ในภาคเหนือของ
ฟิลิปปินส์ แต่ละโบสถ์มสีาธคุุณประจ�าอยู่ ใน
ปัจจุบันน้ีเขาก�าลังท�างานร่วมกับสมาคมพระ
คัมภร์ีไบเบิลอเมริกนั (American Bible So-
ciety) เพ่ือท�าการแปลคู่มอืพระคัมภร์ีไบเบิล 
ส�าหรบัพระคัมภร์ีใบเบิลแต่ละเล่ม

เขาได้บอกกับพวกเราว ่าเมื่อเขาได ้
เห็นลิขสทิธิใ์นเอกสาร “ความลับของพระ
สนัตะปาปา” “พระสนัตะปาปาผู้หลบหนี” 
“พระเยซูกล่าวว่าซาตานจะมีคริสตจักรและ
รฐับาล” และ “ราชนิิแห่งหญงิโสเภณ”ี เขาได้
เห็นว่าลิขสทิธิเ์หล่าน้ันลงวนัท่ีไว้ตัง้แต่ราว ๆ 
ปี 1980 และปี 1990 เขากล่าวว่ามนัเป็นเร่ือง
มหัศจรรย์ท่ีสาธุคุณอาลาโมเขียนเล่าความ
จรงิเหล่าน้ีมาเป็นเวลานานแล้ว และในตอน
น้ัน ไม่มใีครท่ีจะมองเห็นว่าเป็นเรือ่งจรงิ แต่
ในปัจจุบันน้ีทุกคนสามารถมองเห็นได้อย่าง
ง่ายดาย สาธคุุณอาลาโมได้ทราบเรือ่งเหล่า
น้ีก่อนพวกเราทุกคนและได้ตีพิมพ์สิ่งเหล่าน้ี
ออกมาเพ่ือแจ้งเตอืนแด่พวกเราทุกคน

เขากล่าวว ่าชาวฟิลิปป ินส ์ น้ันนับถือ
คาทอลิกอย่างแรงกล้า ท่านไม่อาจสามารถ

จากแผนกแปลของเรา
พูดคุยกับพวกเขาด้วยเร่ืองเกี่ยวกับพระเจ้า
ได้ แต่หลังจากการอ่านจดหมายของผู้คนอ่ืน 
ๆ ท่ีเขยีนมาเพ่ือขอเอกสารเพ่ือท�าการเผย
แพร่ และมผู้ีคนมาให้ค�าพยาน เขาจงึได้ขอ
งานเขียนแต่ละเล่มท่ีเขาได้ช่วยแปล  จ�านวน
อย่างละหน่ึงร้อยฉบับเพ่ือท่ีเขาจะสามารถ
แจกจ่ายเอกสารเหล่าน้ันได้ เขาได้สัง่หนังสอื
เมสสยิาห์ เป็นจ�านวนมากอีกด้วย เขากล่าว
ว่า “กระผมท�างานแปลให้สมาคมพระคัมภร์ี
ไบเบิล แต่น่ีคือชยัชนะทางจติวญิญาณ” เขา
บอกว่าเขาภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงของสิ่ง
น้ี และเขากใ็ช้งานเขยีนน้ีในการสอนใน
ห้องเรยีนของเขาด้วย เขากล่าวว่า “ผมได้อยู่
ในโรงเรียนศาสนาและผมมีสิ่งน้ันในตัวผม 
แต่งานเขียนเหล่าน้ีคือเร่ืองจริงและไม่ล้อเล่น 
ผมเห็นได้ถงึความจริงของสิง่ท่ีเกดิข้ึนอยู่จริง
ในชวีติของผม ผมเห็นว่างานเขยีนน้ีคือสิง่ท่ี
ก�าลังเกดิข้ึนอยู่จรงิในตอนน้ี”

เปลี่ยนจากคาทอลิกได้ แต่เธอก็ยังคงไม่เชื่อ
ในเรื่องของพระสันตะปาปาอยู่นั่นเอง

เธอกล่าวว่าสามีของเธอได้อ่านงานเขียน
น้ันในคืนหน่ึง และเขาได้ถามเธอว่า “ท�าไมคุณ
จงึสัง่เอกสารเหล่าน้ีมา?” เธอจงึบอกกบัเขาว่า 
“เพ่ือท่ีฉันจะได้มอบมันให้แก่ผู้คนตอนท่ีฉันพา
ลูก ๆ ไปท่ีสวนสาธารณะ” เขากพู็ดข้ึนมาทันที
ว่า “ไม่ได้เดด็ขาด! คุณจะต้องเกบ็มนัไว้! คุณไม่
สามารถให้สิง่น้ีไปได้ สิง่เหล่าน้ีคือความจรงิแท้! 
พวกเราต้องเรยีนรูม้นั” เขากล่าวอกีว่า “ผมเรยีน
ในวิทยาลัยพระคัมภีร์ไบเบิลและสิ่งเหล่าน้ีล้วน
แล้วแต่ถกูสอนและบันทึกไว้ และทุกสิง่ทุกอย่าง
ท่ีเขยีนอยู่ในน้ีเป็นความจรงิ” 

เธอกล่าวว่าเธอได้มองไปยังสามีของเธอ
และพูดในใจว่า “คุณเข้าเรียนในวิทยาลัยพระ
คัมภีร์ไบเบิลมาแล้วนับเวลาหลายปี และคุณรู้
ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นความจริง แล้วตัวคุณหรือ
วิทยาลัยของคุณได้ท�าอะไรเพ่ือแจ้งแก่ชาว
โลกบ้างเล่า? ทั้งตัวคุณและคนอื่น ๆ ไม่ได้ท�า
อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ สุภาพบุรุษผู้นี้ (สาธุ
คุณอาลาโม) ได้รับการเรียกจากพระเจ้าอย่าง
แท้จริงให้มาเป็นผู้พูด เพราะว่าทั้งคุณและคน
อื่น ๆ ไม่ได้คิดจะท�าอะไรเลย” เธอกล่าวว่า 
“ฉันเชื่อในสิ่งนี้แล้ว และฉันขยะแขยงต่อเหล่า
คนพวกนั้นผู้ที่ไม่ได้พูดความจริงออกมา และ
ซ่อนเร้นไว้เป็นความลับ”

เรียนคริสตจกัรอาลาโม,
ขอส่งความสุขถึงท่านในพระนามของพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์และพระเยซูคริสต์พระผู้

ช่วยให้รอด จดหมายข่าวของครสิตจกัรโทน่ี อาลาโม ก�าลังเปล่ียนแปลงชวีติท้ังหลาย
ในเมอืงไอโกดา ลิซา ประเทศไนจเีรียไปอย่างมาก การเจมิบนจดหมายข่าวน้ียอด
เย่ียมมาก มนัได้ช่วยชวีติทางจติวญิญาณของผมโดยการยกระดบัผมไปยังระดบัใหม่
แห่งการเข้าใจในสิง่ต่าง ๆ ท่ีเกีย่วกบัพระเจ้า เหล่าผู้เผยแพร่ของท่านน่ันเองท่ีได้มอบ
จดหมายข่าวของท่านท่ีชือ่ว่า “แผ่นดนิไหว” ให้แก่ผม ผมยังได้มโีอกาสท่ีจะแบ่งปัน
จดหมายข่าวน้ันไปยังบุคคลอ่ืนและผู้ใดกต็ามท่ีผมได้มอบจดหมาย พวกเขาได้รับเอา
พระเยซเูป็นพระเจ้าของพวกเขาเอง ขอสดดุสีรรเสริญจงบังเกดิแด่พระเจ้าด้วยเถดิ

ผมขอความกรณุาให้ท่านได้ส่งจดหมายข่าวมาให้เราเพ่ิมอีกจ�านวนมาก ซึง่จดหมาย
เหล่าน้ันจะช่วยเราให้สามารถเอาชนะดวงใจท้ังหลายได้ ขอพระเจ้าทรงประทานพรแด่
ผลงานของท่าน ขอขอบคุณ
ด้วยความนับถอืในพระครสิต์,
จาซาว อิมานู        ออนโด สเตท ไนจเีรยี

เรียนสาธคุุณโทน่ี อาลาโมท่ีเคารพรัก,
กระผมได้รบัจดหมายข่าวของท่านในรถไฟใต้ดนิในมหานครนิวยอร์ก 

และจดหมายน้ันได้มาถงึผมในเวลาท่ีผมต้องการมากท่ีสดุ ข้อมลูในงาน
เขียนของท่านมคีวามส�าคัญเป็นอย่างมาก

กระผมยังต้องการหนังสอืเมสสยิาห์ จดหมายข่าว 100 ฉบับ และแผ่น
ซดีข่ีาวสารอีกด้วย
ขอขอบพระคุณ,
เอริค เอฟ.         ไรน์เบค นิวยอร์ก
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27 ตุลาคม 2014
ผมชือ่สาธคุุณไอแสค โรเบอร์โต 

ผมมาจากเมอืงลอนดรนีา ในจงัหวดั
พารานา ประเทศบราซลิ และผมอยาก
จะแบ่งปันเร่ืองราวบาง
อย ่างผ ่านทางอีเมล ์ น้ี 
ผมเป็นสาธุคุณในเมือ
นลอนดรีนาเป ็นเวลา
กว่า 15 ปี เมือ่สามปี
ก่อน ครอบครวัของผม
ถูกกระทบกระเทือนด้วย
เรือ่งน่าสลดใจ ซึง่นับ
เป็นเหตุการณ์ท่ีย่ิงใหญ่

ในวนัท่ี 24 เดอืน
กรกฎาคม ปี 2011 บุตร
สาวของเรา บีอาทรซิ 
กาบรเิอลลา (ขณะน้ันอยู่ในวยัเจด็ขวบ) 
ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่าง
รนุแรง เมือ่เธอถกูรถแท็กซีช่นในขณะ
ท่ีเธอก�าลังเดนิข้ามถนน ผลกระทบน้ัน
รนุแรงมาก จากปากค�าของเจ้าหน้าท่ี
ระบุว่า เธอกระเดน็ออกไปราว ๆ 21 
ฟุต ผมวิง่ไปยังร่างของเธอ พบว่าเธอ
ไม่หายใจแล้ว และผมจ�าได้ว่าตัวเองได้
กรดีร้อง “ใครกไ็ด้เรยีกคนมาช่วยที!”

เมื่อผมมองไปท่ีร่างของเธออีกครั้ง 
มีเสียงพูดขึ้นมาว่า “ผมจะช่วยเอง ผม
เป็นนักดับเพลิง” ในเวลานั้น พระเจ้า
ได้ส่งผู้ตอบสนองคนท่ีหน่ึงมาให้แล้ว 
เขาพลิกร่างของบีอาทริซให้หงายขึ้น
และท�าการปั๊มหัวใจ บีอาทริซจึงไอ
ออกมาเป็นเลือด และทีมช่วยเหลือก็ได้
มาถึง และในขณะที่พวกเขาก�าลังช่วย
เหลือเธออยู่ภายในรถพยาบาล ผมก็
เริ่มสวดภาวนา พญามารได้มาเผชิญ
หน้ากับผมและแสดงภาพในจิตของ
ผม เป็นภาพของเด็กชายที่
ผมรู้จัก ผู้ซึ่งได้ถูกรถชนจน
ท�าให้ไม่สามารถพูดได้และ
ควบคุมร่างกายได้ และใน
ตอนน้ีครอบครัวของเขาต้อง
เคล่ือนย้ายเขาโดยการใช้รถ
เข็น ในจังหวะนั้นเอง พญา
มารได้น�าภาพของมันมายัง
ผมและพูดว่า “นั่นคือสิ่งที่
ลูกสาวของเจ้าจะได้เป็น”

บี อ า ท ริ ซ ถู ก น� า ส ่ ง โ ร ง
พยาบาลและเข้ารับการรักษา
อาการบาดเจ็บดังนี้: กระดูก

ขาซ้ายหัก กระดูกต้นแขนซ้ายหัก 
กระดูกไหปลาร้าหักท้ังซ้ายและขวา 
ม้ามฉีกขาด ปอดกระทบกระเทือน และ

การบาดเจ็บศีรษะระดับ 
3 (ระดับ 4 คือเสียชีวิต)

เมื่ อพวกเราไปถึ ง
ห้องไอซียู เราเห็น
ลูกสาวของเราถูกเชื่อม
ต่อเข้ากับอุปกรณ์หลาย
อย่าง หายใจโดยใช้
เครื่องช่วยหายใจ และ
อยู่ในอาการโคม่า

สามวันภายหลังจาก
อุบัติเหตุ เป็นวันที่ 27 
กรกฎาคม ศัลยแพทย์

ทางประสาทผู้ดูแลอาการของเธอโทร
มาหาเราและบอกว่า “ผมไม่มีข่าวดี 
อาการของเธอแย่ลง บีอาทริซไม่
ตอบสนองต่อยาที่ใช้รักษา และเริ่มมี
ความดันในกระโหลกศีรษะสูง สมองมี
อาการบวม ซึ่งท�าให้เลือดไม่สามารถ
หมุนเวียนผ่านสมองได้ และในอีกไม่กี่
ชั่วโมง สมองของบีอาทริซจะตาย” คุณ
หมอบอกว่า “ผมมีทางเลือกสุดท้ายคือ
ผ่าตัดเอาชิ้นส่วนกะโหลกแต่ละด้าน
ออก เพื่อที่จะบรรเทาให้ความดันใน
สมองของบีอาทริซลง สมองจึงจะมีที่
ว่างให้ขยายตัวออก อย่างไรก็ตาม มัน
ไม่มีสิ่งใดสามารถรับประกันว่าอาการ
ของเธอจะเปลี่ยนแปลง หรือเธอจะ
สามารถทนต่อการผ่าตัดได้หรือไม่”

เราลงชื่อยินยอมการผ่าตัด เพราะ
เราทราบว่าค�าตัดสินสุดท้ายจะเป็น
ของพระเจ้า ในขณะที่พวกเขาก�าลัง

เตรียมการทุกอย่าง เขาบอกกับเรา
ให้อยู่กับบีอาทริซได้เพ่ือท่ีจะได้บอก
ค�าอ�าลากับเธอ ภรรยาของผมได้
เร่ิมสวดภาวนาในขณะท่ีผมเรียกหา
ผู้ร่วมภาวนาคนอื่น ๆ และอธิบาย
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในขณะที่ภรรยา
ของผมโน ้มตัวลงไปยังร ่างของบี
อาทริซเพื่อภาวนานั้น มีคนบอกกับ
เธอว่า “คุณแม่ ฉันแนะน�าให้คุณแม่
ภาวนาวอนขอต่อพระเจ้าให้มารับเอา
เธอไป เพราะถึงแม้เธอจะรอดชีวิตได้ 
เธอก็คงได้แต่นอนเป็นผักอยู่บนเตียง” 
หลายชั่วโมงต่อมา โดยที่ผมไม่ทราบ
ว่าเกิดอะไรขึ้น ผมได้รับข้อความใน
โทรศัพท์จากน้องสะใภ้ของผมบอก
ว่า หล่อนได้ภาวนาในตอนบ่ายและ
เกิดนิมิต หล่อนเห็นดวงวิญญาณชั่ว
ร้ายมาหาภรรยาของผมและพูดค�าพูด
เหล่านั้นทั้งหมด

การผ่าตัดใช้เวลาท้ังหมดเกือบห้า
ชั่วโมง เมื่อพวกเขาน�าร่างของบีอา
ทริซไปที่ห้องไอซียู ศีรษะของเธอถูก
พันผ้าไว้และหน้าตาของเธอก็ผิดรูป
ร่าง ขณะนั้นผมท�าได้เพียงรอ เราสวด
ภาวนาต่อพระเจ้าให้รักษาเธอ แต่ก็มี
ข่าวร้ายตามมาอีก – ปอดอักเสบ จาก
การติดเชื้อในโรงพยาบาล

เพียงหน่ึงวันก่อนท่ีจะถึงวันเกิดขอ
งบีอาทริซ (วันที่ 8 สิงหาคม) คุณหมอ
กล่าวว่าเขาจะหยุดการใช้ยาระงับ
ประสาทเพ่ือดูว่าเธอจะฟื้นจากอาการ
หมดสติหรือไม่ ผมจึงถามว่า “ใช้ระยะ
เวลานานแค่ไหนที่เธอจะตื่นขึ้น?” “ยัง
ไม่มีทางรู้แน่นอนครับ” คุณหมอบอก

ว่า “เธออาจจะฟื้นวันนี้ วัน
พรุ่งนี้ อาทิตย์หน้า เดือนหน้า 
ปีหน้า หรือเธออาจจะไม่ฟื้น
อีกเลยก็ได้” คุณหมอสรุป

ไ ม ่ กี่ วั น ห ลั ง จ า ก น้ั น 
อุปกรณ์ช ่วยหายใจได ้ถูก
ถอดออก พวกเราได้เฉลิม
ฉลองเพราะว ่าเธอเร่ิมท่ีจะ
รู้สึกตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ใน
เวลาตอนกลางคืน บีอาทริซ
หายใจเข้าเป็นของเหลวและ
การหายใจของเธอกลับแย่ลง 
เมื่อพวกเราไปถึงโรงพยาบาล 
เราเห็นว่าเธอหายใจได้อย่าง

ค�าพยาน การรกัษา
(แปลจากภาษาโปรตุเกส)
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ยากล�าบาก ทีมรักษาได้ท�าทุกวิถีทาง
ท่ีพวกเขาสามารถท�าได้เพ่ือท่ีจะช่วย
ให้เธอรู้สึกดีขึ้น พวกเราออกไปรับ
ประทานอาหารกลางวัน และเมื่อพวก
เรากลับมาและขอเข้าไปในห้อง เรา
ก็ถูกห้ามไว้ ผมมองผ่านประตูและทีม
รักษาเกือบทั้งหมดอยู่รอบ ๆ เตียงของ
เธอและก�าลังร้องไห้กันอยู่ พวกเรา
ต้องรออีกหลายนาที และเมื่อพวกเรา
ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้อง เราเห็น
บีอาทริซหายใจด้วยท่อช่วยหายใจอีก
ครั้ง คุณหมอท่านหนึ่งบอกว่า “เราอาจ
จะต้องท�าการผ่าตัดหลอดลม และบีอา
ทริซจะต้องหายใจเอาออกซิเจนผ่าน
เข้าทางท่อช่วยหายใจ และเธอจะไม่
สามารถหายใจได้ด้วยตัวเองอีกแล้ว” 
มีข่าวร้ายเพิ่มมาอีกแล้ว – นับเป็น
เหตุผลใหม่ในการสวดภาวนา หลาย
วันถัดมา บีอาทริซตื่นขึ้นจากอาการ
โคม่าและได้ย้ายเข้าห้องพักฟื้นผู้ป่วย

พวกเราได้แต่ร ้องไห้ต่อพระเจ้า
และถือศีลอดอยู่ตลอดเวลา เมื่อบีอา
ทริซย้ายเข้าห้องพักฟื้นผู้ป่วย เรา
ได้เปล่ียนแปลงห้องพักให้กลายเป็น
สถานที่ส�าหรับการสวดภาวนา 24 
ชั่วโมงต่อวัน เรามีเพลงสดุดีบรรเลง 
เราสวดภาวนาทุก ๆ ชั่วโมง ผู้คนจะ
เข้ามาและเห็นบีอาทริซนอนอยู่บน
เตียงโดยที่ขามีเฝือกอยู่ และติดอยู่
กับเครื่องช่วยหายใจและให้อาหาร
เหลว แล้วพวกเขาก็จะพูดว่า “เหตุ
ใดสันติสุขจึงมีอยู่ในท่ีแห่งน้ีมากมาย
นัก?” รวมเวลาการเข้ารักษาในโรง
พยาบาลทั้งหมด 53 วัน

เม่ือบีอาทริซได้รับอนุญาตให้กลับ
บ้าน เธอกลับบ้านโดยไม่ได้แสดงถึง
การมีอาการที่ดีขึ้น เรามีเตียงของ
พยาบาล เก้าอี้อาบน�้า และรถเข็นอยู่
ที่บ้าน ภรรยาของผมได้พูดคุยกับ
แพทย์นักกายภาพบ�าบัดและได้ถาม
ว่า “คุณหมอคิดว่ามันจะใช้เวลานาน
แค่ไหนกว่าบีอาทริซจะสามารถเดิน
ได้?” คุณหมอตอบว่า “ฉันท�างาน
ด้านนี้มานานหลายปี และไม่เคยพบ
ในเอกสารทางการแพทย์หรือได้ยิน
เรื่องราวของใครเลยที่สามารถรอด
ชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างท่ีบีอาทริซได้
ประสบ บางทีวันหนึ่งเธอจะสามารถ
เดินได้ด้วยไม้ค�้าหรือไม้เท้า แต่การที่
จะเดินได้เป็นปกติในความคิดเห็นของ
ฉันนั้น ไม่อาจเป็นไปได้เลย” อย่างไร

ก็ตามเราได ้ ตัดสินใจแน ่นอนใน
วิญญาณของเราแล้วว่าเธอจะไม่พบ
จุดจบอย่างนั้น เราต่างเสาะหาพระเจ้า
อย่างต่อเนื่องมั่นคง บางครั้งเราก็ใช้
ความศรัทธา บางครั้งเราก็ร้องไห้ แต่
เรามีความเชื่อใจอยู่เสมอ วันหนึ่งเรา
ได้พาเธอไปท่ีคลินิกชุมชนเพราะเรา
ต้องการการตรวจ และผมบอกแก่คุณ
หมอว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วน คุณหมอ
ขอตรวจดูอาการบีอาทริซ และเมื่อผม
เดินเข้าไปในห้องท�างานโดยอุ้มเธอ
ไปด้วย คุณหมอถามว่า “เหตุใดคุณ
จึงต้องรีบร้อนนัก? มีอะไรหรือที่จะ
เปลี่ยนแปลงอาการของเด็กคนนี้ได้?”

บีอาทริซต้องเข้ารับการผ่าตัดเพ่ือ
ใส่กระดูกเทียมในต�าแหน่งท่ีกระดูก
กะโหลกศีรษะของเธอถูกตัดออกไป 
เป็นราคาประมาณ 147,500 บราซิล
เลียน เรียล (สกุลเงินของบราซิล) (ราว 
ๆ 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ) พวกเราไม่
เงินจ�านวนนั้น ดังนั้นเราจึงมีเพิ่มมา
อีกเหตุผลหนึ่งในการสวดภาวนา เรา
ได้รับการชี้ทางจากพระเจ้าผ่านทาง
เพื่อนของเรา เราจึงเริ่มต้นการรณรงค์
เพื่อหาเงินสมทบ ในวันพฤหัสบดีผม
ได้รับสายจากหญิงคนหนึ่ง ผู้ซึ่งเริ่ม
ถามค�าถามเกี่ยวกับบีอาทริซ หล่อน
ถามผมว่าผมยังต้องการเงินอีกจ�านวน
เท่าไร ผมตอบกลับไปว่า 57,700 
เหรียญบราซิลเลียน เรียล (23,000 
ดอลลาร์สหรัฐ) เธอกล่าวว่าเธอจะช่วย
ดูว่าเธอจะท�าอะไรเพ่ือช่วยเราได้บ้าง 
ในวันจันทร์ถัดมา เมื่อผมเดินทางไปที่
ธนาคารเพื่อถอนเงินจากบัญชี ผมพบ
ว่าหญิงผู้น้ันได้ฝากเงินตามจ�านวนท่ี
เราต้องการเข้าบัญชี ในเวลา 40 วัน
เราสามารถหาเงินสมทบได้ครบทุก
เพนนีที่เราต้องการ สดุดีแด่พระเจ้า!

การผ่าตัดมีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 
ในปี 2011 ราว ๆ ระยะเวลานั้น บีอา
ทริซสามารถลุกขึ้นน่ังได้แล้วโดยใช้
หมอนช่วยพิงและเธอยังสามารถน่ังใน
รถเข็นได้อีกด้วย

ในวันที่ 27 ธันวาคม ผมได้ไปบอก
ลากับบีอาทริซก่อนท่ีจะเดินทางไปยัง
โบสถ์ ผมจับมือของเธอและบอกกับเธอ
ว่าผมจะไปโบสถ์ ทันใดนั้นเองผมรู้สึก
ว่าเธอดึงมือของผม ผมกอดเธอแน่น
และในตอนนั้นเองที่เธอลุกขึ้นยืน ผม
เกิดความตกใจกลัวและถอยหลัง และ
เวลาเดียวกันนั้นเอง เธอก็ได้ก้าวเดิน

ออกมาข้างหน้าและเริ่มเดิน พระเจ้า
ทรงสัตย์ซื่อ!

เมื่อวันเวลาผ่านพ้นไป บีอาทริซ
ได้ฟื้นฟูความสามารถของเธอกลับมา
อย่างต่อเนื่อง เธอเริ่มพูดคุยและเขียน
หนังสือได้ ในเดือนพฤษภาคม ปี 2012 
เธอได้กลับเข้าเรียนในโรงเรียน

ในวนัน้ี สามปีหลังจากเหตกุารณ์น้ัน 
เธอคอืค�าพยานท่ียังมชีวิีตอยู่แห่งความ
มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ คือข้อพิสจูน์
ว่าพระเจ้าทรงรักษาสัจจะในพระวจนะ
ของพระองค์และทรงอยู่ข้าง ๆ เหล่าผู้
เชือ่ ผมมคี�าพูดหน่ึงให้ส�าหรบัชวีติของ
คุณในทุกเมือ่คือ ทุกสิง่สามารถเป็นไป
ได้ส�าหรับท่านผู้เชือ่ (มก. 9:23)

ไม่กีว่นัหลังจากน้ัน ภรรยาของผม
ไปพบกบัแพทย์นักกายภาพบ�าบัด คุณ
หมอได้แสดงบีอาทริซให้กับนักเรียน
คนหน่ึงของเธอและกล่าวว่า “น่ีคือเรือ่ง
อัศจรรย์ เพราะหากไม่ใช่เป็นเพราะ
พระเจ้าแล้ว เธออาจจะไม่ได้อยู่ท่ีน่ี 
ไม่มสีิง่ใดท่ีการแพทย์จะรกัษาเธอได้”

การแพทย์ไม่สามารถช่วยอะไรได้ 
แต่พระเจ้าทรงท�าได้! พระองค์ทรง
สามารถช่วยชีวิตท่านได้ด้วยเช่นกัน!
สาธุคุณไอแสค โรเบอร์โต

ค�าพยานน้ีได้รับการแบ่งปันในค
ริสตจกัรท้ังหมดในลอนดรีนา และ
เป็นตัวอย่างของพระพลานุภาพของ
พระเจ้าในการท้าทายความศรัทธาของ
เรา รับชมค�าพยานท่ีบันทึกท่ีโบสถ์ได้
ใน YouTube:  http://www.youtube.
com/watch?v=YHqbBk0A4nA.

ควิบา
(แปลจากภาษาสเปน)

ส่งความสขุจากคิวบา,
ขอความสงบสุขแห่งพระเจ้าจง

สถติอยู่กบัทุกท่าน ขอขอบพระคุณ
พระเจ้า ทุกวนัน้ีพวกเราได้รบัพร
โดยการได้รับพัสดเุพ่ิมอีกสองกล่อง

ขอส่งค�าขอบคุณของพวกเราไป
ยังเหล่าผู้รับใช้ท้ังหลายของพระผู้
เป็นเจ้า ผู้ซึง่ได้รับพรในการจดัส่ง
พระวจนะไปยังท่ีต่าง ๆ ท่ัวโลกโดย
ครสิตจกัรแห่งน้ี ขอบพระคณุท่าน
ท้ังหลายเป็นอย่างย่ิง
ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่าน,
เรเวอเรนด์ มาร์เรโร
ฮาวานา คิวบา
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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

เห็นดีในการท�าสิ่งเหล่าน้ันเสียอีก
ด้วย (โรม 1:28-32)

ปล่อยให้เหล่าคนโง่เป็นกษัตริย์และ
ปกครองโลกนี้ด้วยทองค�า ความวิปริต 
การเมือง และสิ่งต่าง ๆ แต่จงให้หัวใจ
ของข้าพเจ้าน�าทางความรักท่ีไม่มีวัน
แก่เฒ่า จงรับเอาเมล็ดพืชแห่งชีวิตอัน
เป็นนิรันดร์ จงกล่าวค�าภาวนานี้เพื่อ
การเริ่มต้นเถิด:

องค์พระผูเูป็นเจาู ขอทรงเมตตา
วิญญาณขูาพระองค์ที่เป็นคนบาป18 
ขาูพระองค์เชื่อว่า พระเยซคูรสิต์
ทร ง เ ป็นพระบุ ตรของพระ เจู า
ผูทูรงด�ารงอย19 ขาูพระองคเ์ชื่อว่า
พระองค์สิน้พระชนม์บนไมูกางเขน
และหลั่ งพระโลหิตอันประเสริฐ
เพื่ออภัยความบาปทัง้สิน้ที่ผ่านมา
ของขาูพระองค2์0 ขาูพระองคเ์ชื่อ
ว่าพระเจูาทรงยกพระเยซูขึน้จาก
ความตายโดยฤทธิ์อ�านาจของพระ
วญิญาณบรสิทุธ21 และพระองค์
ทรงน่ังอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของ
พระเจาู เพื่อรบัฟังค�าสารภาพบาป
และค�าอธิษฐานของขูาพระองค์นี2้2 
ขูาพระองค์ขอเปิดใจเชิญพระองค์
เสดจ็เขาูมา23 ขอทรงช�าระความ
บาปอันโสโครกของขูาพระองค์ดูวย
พระโลหิตอันประเสริฐที่ทรงหลั่ง

ออกเพื่อขูาพระองค์ท่ีไมูกางเขน24 
พระองคจ์ะทรงไมผ่ลกัไสขาูพระองค์
ออกไป พระเยซูจะทรงอภัยความ
บาปและช่วยกอบกููจิตวิญญาณของ
ขาูพระองค ์ ขาูพระองคท์ราบเช่นนี้
เพราะพระค�าของพระองค์กล่าวไวู
เชน่นัน้25 พระค�าของพระองคก์ล่าว
วา่ พระองคจ์ะไมผ่ลกัไสผูใูดออกไป 
ซึ่งน่ันหมายถงึขาูพระองคดู์วย26 ขาู
พระองค์จึงมั่นใจว่าพระองค์ทรงฟัง
เสียงของขาูพระองคแ์ละจะทรงตอบ
ค�าอธิษฐานของขาูพระองค ์ และ
ขูาพระองค์มั่นใจว่าขูาพระองค์จะ
ไดรูบัความรอด27 ขอขอบพระคณุ
พระองค์พระเยซูเจูาที่ทรงกอบกููจิต
วญิญาณของขาูพระองค ์ ขาูพระองค์
จะแสดงความขอบคุณดูวยการ
ปฏบัิตติามค�าท่ีพระองคท์รงสั่ง และ
จะไมท่�าบาปอีกตอ่ไป28

เมื่อได้รับความรอดแล้วพระเยซูทรง
ตรัสให้เรารับบัพติศมาโดยการจุ่มตัว
มิดลงในน�้าในพระนามของพระบิดา 
พระบุตรและพระวิญญาณบรสิทุธิ2์9 ขอ
ให้เราหมัน่ศึกษาพระคัมภร์ีฉบับ KJV 
และปฏบัิตติามอย่างจรงิจงั30 

พระเยซูทรงต้องการให้คุณบอก
เล่าเรื่องราวแห่งความรอดน้ีแก่ผู้คน 
คุณสามารถเป็นหน่ึงในผู้เผยแพร่ข่าว
ประเสริฐจาก สาธุคุณโทนี่ อาลาโม เรา
จะส่งเอกสารเหล่าน้ีให้แก่คุณโดยไม่
คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ติดต่อหรือส่งอีเมล

ถึงเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แบ่ง
ปันข้อความนี้ให้กับคนอื่นๆ

หากต้องการให้โลกน้ีได้รับความ
รอด พระเยซูตรัสไว้ว่าอย่าปล้นสิบลด
และเครื่องถวายของ

พระเจ้า พระองค์ตรัสว่า “คนจะ
ปล้นพระเจ้าหรือ” แต่เจ้าท้ังหลายได้
ปล้นเรา  แต่เจ้ากล่าวว่า ‘เราท้ังหลาย
ปล้นพระเจ้าอย่างไร’ ก็ปล้นในเรื่อง
สิบชักหน่ึงและเครื่องบูชาน่ันซี เจ้าท้ัง
หลายต้อง

ถูกสาปแช่งด้วยค�าสาปแช่ง เพราะ
เจ้าท้ังหลายท้ังชาติ (และโลกใบน้ี) 
ปล้นเรา จงน�าสิบชัก (สิบลดคือ 10% 
ของรายได้เบ้ืองต้นของคุณ) หน่ึง
เต็มขนาดมาไว้ในคลัง เพ่ือว่าจะมี
อาหาร (อาหารฝ่ายวิญญาณ) ใน
นิเวศของเรา (ความรอดส�าหรับผู้คน) 
และจงลองดูเราในเร่ืองน้ีว่า เราจะ
เปิดบรรดาช่องฟ้าสวรรค์ให้เจ้า และ
เทพรอย่างล้นไหล[จนห้องคลังไม่
สามารถจะเก็บกักไว้ได้]มาให้เจ ้า
หรือไม่ เราจะขนาบตัวท่ีท�าลายให้
แก่เจ้า เพ่ือว่ามันจะไม่ท�าลายผลแห่ง
พ้ืนดินของเจ้า และผลองุ่นในไร่นา
ของเจ้าจะไม่ร่วง พระเยโฮวาห์จอม
โยธาตรัสดังน้ีแหละ พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตรัสว่า แล้วประชาชาติท้ัง
สิ้นจะเรียกเจ้าว่า ผู้ท่ีได้รับพระพร 
ด้วยว่าเจ้าจะเป็นแผ่นดินท่ีน่าพึงใจ” 
(มาลาคี 3:8-12) 

(ต่อจากหน้า 4)

ทางรอดเพียงหน่ึงเดียว
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การรวมตัวทีโ่บสถ์ของเราจดัขึน้ที่ นครนิวยอร์ก ทกุวันอังคารเวลา 20.00 น. และในอกีหลายพืน้ที่ทกุคืน 
โปรดสอบถามขอูมลูเพิ่มเติมไดทูี่หมายเลข +1 (908) 937-5723 มอีาหารบริการหลังงานเลกิทกุครัง้

แจงูขอรับหนังสอื เรื่อง “The Messiah” จากศษิยาภบิาล อาลาโม ทีน่�าเสนอเรื่องราวเกีย่วกบัพระเยซคูริสต์ หนังสอืนีป้ระกาศค�า
พยากรณ์แสดงถึงพระคริสต์ พระเมสสอิาหใ์นพระคมัภรีเ์ดมิมากกวา่ 333 ค�าพยากรณ์

รว่มเป น็สว่นหนึง่ของคณะแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลทางจิตวิญญาณ ดว้ยการเป น็ผู เ้ผยแพรผ่ลงานของศิษยาภิบาลอาลาโม
ผลงานเขียนและขอ้มูลเสียงทั้งหมดแจกและสง่ใหฟ้รโีดยไมค่ิดคา่ใช จ้า่ยใด ๆ

หากมีผู ้ใดคิดคา่ใช จ้า่ยดังกลา่ว โปรดโทรแจง้ที่หมายเลข +1 (661) 252-5686 ท่ีเรียกเก็บเงินปลายทาง
เอกสารชดุนีป้ระกอบดวูยแผนการทีแ่ทจูรงิเพื่อน�าไปส่คูวามรอด (กจิการ 4:12)

อย่าทิง้ แตใ่หสูง่ตอ่ใหผููอูื่น ส�าหรับผููทีอ่าศยัอย่ใูนประเทศอื่น เราสนับสนนุคณุใหแูปลงานเขยีนนี้
เป็นภาษาทอูงถิน่ หากมกีารพมิพซ์�า้ขอใหรูวมขอูมลูลขิสทิธิ์และขอูมลูทะเบยีนเอกสารตอ่ไปนีด้วูย:
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