เตรี ยมพบกั บพระเยซู คริ สต์ …พระเจ้ าทีC รั กคุ ณ
หลากหลายเส้ นทางชี วิต แต่ มีเพี ยง 2 จุ ดหมายเท่ านั @น นัA นก็ คื อ สวรรค์ หรื อ นรก
วั นนี @พระเยซู คริ สต์ ผู้ ทรงรั กคุ ณและสร้ างชี วิตของคุ ณกํ าลั งยื นอยู่ ตรงหน้ าคุ ณและขอให้ คุ ณเลื อก
ทางไปสวรรค์ ซึA งเป็ นทางทีA เปีA ยมด้ วยชี วิต ความสุ ข และความรั ก
…พระเยซู คริ สต์ กํ าลั งจะเสด็ จกลั บมายั งโลกนี @แล้ ว คุ ณได้ เตรี ยมตั วทีA จะพบกั บพระองค์ หรื อยั ง?...

สวรรค์ กั บนรกอยู่ ไม่ ไกล คุ ณได้ เลื อกทางไปสวรรค์ แล้ วหรื อยั ง?
ทีC จริ งแล้ วพระเยซู เป็ นใคร? คุ ณรู้ ไหมว่ าชี วิตของคุ ณไม่ ใช่ เรืA อง
บั งเอิ ญแต่ มีพระเจ้ าผู้ ทรงสร้ างคุ ณขึ @นมาด้ วยความรั ก นัA นก็ คือ พระเยซู
พระองค์ ทรงรั กคุ ณไม่ ว่ าคุ ณจะผ่ านอะไรมาและเผชิ ญกั บอะไรอยู่ วันนี @
คุ ณอาจเคยเห็ นภาพพระเยซู บนไม้ กางเขน จริ งๆแล้ วคุ ณรู้ หรื อไม่
ว่ าพระองค์ ทรงทํ าเช่ นนั @นเพืA อคุ ณ ใช่ แล้ ว…เพืA อ คุ ณ คุ ณอาจไม่ เคยรู้ ว่ า
ตั วเองมี ค่ ามากแค่ ไหน แต่ พระเจ้ าผู้ ทรงรั กคุ ณยอมสละชี วิตพระองค์ บน
ไม้ กางเขนเพืA อชดใช้ บาปอั นน่ าอั บอายทีA คุ ณได้ ทํ าไป เพืA อให้ คุ ณได้ รั บ
การอภั ยเมืA อคุ ณเชืA อในพระองค์ และเพืA อให้ คุ ณได้ รั บชี วิตใหม่ พร้ อมกั บ
ความสุ ขทีA โลกนี @มอบให้ ไม่ ได้ ความรั กทีA แท้ และชี วิตนิ รั นดร์ ในสวรรค์
พระเยซู ตรั สว่ า “เราเป็ นทางนั @น เป็ นความจริ ง และเป็ นชี วิต ไม่ มี
ใครมาถึ งพระบิ ดาได้ นอกจากมาทางเรา” (ยอห์ น 14:6)

พระเยซู กําลั งจะเสด็ จกลั บมา..สิA งทีA คุ ณจะได้ สั มผั สเร็ วๆนี @
พระเยซู จะเสด็ จมาอี กครั U งเพืA อรั บคริ สเตี ยนทีA เดิ นตามพระองค์ ด้ วยความบริ สุทธิ` ในวั นนั @นจะมี เสี ยงแตรจากสวรรค์ ดั ง
กั งวานในโลกนี @ และภายในพริ บตาเดี ยวเหล่ าคริ สเตี ยนทีA เตรี ยมพร้ อม (ด้ วยการเดิ นตามคํ าสอนของพระองค์ ในพระคั มภี ร์ )
จะถู กรั บไปยั งสวรรค์
และกายของพวกเขาจะเปลีA ยนเป็ นเหมื อนกายของคนในสวรรค์ ทีA สวยงามเพืA อไปพบกั บพระเยซู
ท่ ามกลางฟากฟ้ าและเข้ าสู่ สวรรค์ เมืA อเหตุ การณ์ นี @เกิ ดขึ @นก็ จะมี ผู้ คนสู ญหายทัA วโลก คุ ณคงไม่ อยากพลาดการรั บขึ @นไป
สวรรค์ ใช่ ไหม
U ใครก็ ตามทีA รั กความบาปและยึ ดติ ดกั บโลกนี @จะถู กทอดทิ @งไว้ ในโลกและต้ องเผชิ ญกั บมหากลี ยุคซึA งเป็ นช่ วงเวลา
แห่ งความโกลาหลและความทุ กข์ ทรมาน (“ช่ วงนั @นพวกเขาจะร้ องหาความตายแต่ จะไม่ พบ อยากตายแต่ ความตายจะหลบ
ลี @หนี หน้ าไปจากเขา” – วิ วรณ์ 9:6)
U ทุ กวั นนี @มีเหตุ การณ์ และปรากฏการณ์ ต่ างๆทีA แสดงให้ เห็ นว่ าการเสด็ จกลั บมาใกล้ เข้ ามาแล้ ว (มั ทธิ ว 24:33) แต่
พระองค์ ตรั สว่ าจะไม่ มี ใครทราบว่ าจะเป็ นวั นเวลาใด ดั งนั @นอย่ าหลงเชืA อใครทีA พยากรณ์ วั นทีA ต่ างๆ แต่ จงเตรี ยมตั วให้ พร้ อม
อยู่ เสมอโดยการเดิ นตามคํ าสอนพระเจ้ าทุ กวั น
ผู้ ทีC ต่ อต้ านพระคริ สต์ (Anti-Christ) ซึA งพระเยซู ได้ ตรั สเตื อนว่ าจะเข้ ามาในเวลาสิ @นยุ คก็ กํ าลั งจะมาเช่ นกั น เขาจะ
เป็ นผู้ นํ าคนหนึA งทีA โลกยอมรั บซึA งภายนอกดู เป็ นคนดี แต่ ภายในนั @นเต็ มไปด้ วยความชัA วร้ าย เขาจะแสดงนิ มิ ตหมายและการ
อั ศจรรย์ หลายอย่ างด้ วยพลั งของมารเพืA อให้ คนหลงเชืA อ และจะใช้ กฎหมายอนุ ญาตให้ คนทํ าบาปและส่ งเสริ มความบาป
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เขาจะบั งคั บให้ มนุ ษย์ ไม่ สามารถซื อ@ ขายได้ หากไม่ มี ตราสั ญลั กษณ์ 666 บนหน้ าผากหรื อมื อขวา ซึA งเป็ นไปได้ ทีA อาจเป็ นไม
โครชิ พ (อ่ านพระคั มภี ร์ บท วิ วรณ์ 13:16-18) การรั บเอาสั ญลั กษณ์ นั @นมาจะเป็ นการขายวิ ญญาณให้ กั บมารซาตาน ต้ องไป
อยู่ ในนรกชัA วนิ รั นดร์ และไม่ มี การอภั ย! (อ่ านพระคั มภี ร์ บท วิ วรณ์ 14:9-11)
จงอย่ าบู ชานั บถื อผู้ ต่ อต้ านพระคริ สต์ และอย่ ารั บสั ญลั กษณ์ 666 เด็ ดขาด!
พระคริ สต์ ปลอมและผู้ เผยพระวจเท็ จ ก็ จะมาเช่ นกั น พวกเขาถู กส่ งมาเพืA อหลอกลวงผู้ คนไปนรก ภายนอกพวกเขาดู
น่ าเชืA อถื อแต่ จริ งๆแล้ วนั @นพวกเขาเป็ นดัA งหมาป่ าในคราบแกะ พวกเขาจะพยากรณ์ วั นเวลาการกลั บมาของพระเยซู คริ สต์
และวั นสิ @นโลก ซึA งอั นทีA จริ งแล้ วพระเยซู ตรั สว่ าจะไม่ มี ใครทราบวั นเวลานั @นเลย (อ่ าน มั ทธิ ว 24:26-27, ลู กา 17:23-24)

คุ ณจะเลื อกไปสวรรค์ ไหม?
นรก สถานทีA แห่ งการทุ กข์ ทรมานชัA วนิ ริ นดร์ ไม่ มี ทางออกและไม่ มี ทางหนี ความเจ็ บปวดของการทรมานในนรกนั @นมากกว่ า
ในโลกนี @เป็ นล้ านเท่ า คนทีA ไม่ สํ านึ กบาปและเชืA อในพระ
เยซู หรื อแม้ แต่ คริ สเตี ยนทีA ไม่ เดิ นตามพระเยซู ก็จะลง
เอยทีA นัA นชัA วนิ รั นดร์ คนทีA อยู่ ในนรกวิ งวอนขอกลั บมาใน
โลกเพี ยงแค่ สักนาที เดี ยวแต่ ก็สายไปแล้ ว อย่ าปล่ อยให้
โอกาสของคุ ณหลุ ดมื อไป
สวรรค์
สถานทีA อั นเต็ มไปด้ วยความสุ ขและความ
งดงามทีA พระเจ้ าทรงสร้ างไว้ แม้ แต่ โลกนี @ทั@งใบยั งเที ยบ
กั บความงดงามของบ้ านเพี ยงหลั งเดี ยวในสวรรค์ ไม่ ได้
เลย สวรรค์ นั @นเปีA ยมด้ วยพระสิ ริของพระเจ้ า ความ
งดงามตระการตาและสั นติ สุข
คุ ณจะเลื อกไปสวรรค์ ไหม?
พระเยซู ผ้ ู ทรงสละชี พเพืA อไถ่ บาปคุ ณบนไม้ กางเขนเป็ นเพี ยงผู้ เดี ยวทีA มี อํ านาจนํ าคุ ณไป
สวรรค์ ได้ คุ ณไม่ สามารถไปสวรรค์ ได้ ด้ วยการทํ าความดี หรื อความพยายามของตั วเอง พระองค์ ทรงสละชี พเพืA อคุ ณและ
เอาชนะความตายแทนคุ ณโดยการฟื @ นคื นชี พ 3 วั นหลั งทรงถู กตรึ งกางเขน พระองค์ เท่ านั @นทีA มี อํ านาจนํ าคุ ณไปสวรรค์
ขอให้ คุ ณเลื อกไปสวรรค์ และเชืC อในพระองค์ ตอนนี U
U กลั บใจใหม่ และสารภาพบาปทีA เคยทํ า พระองค์ จะทรงอภั ยบาปของคุ ณในทั นที (1 ยอห์ น 1:9)
U อธิ ษฐาน: ข้ าแต่ พระเยซู วั นนี @ลูกรั บว่ าพระองค์ ทรงเป็ นองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าและพระผู้ ไถ่ ของลู ก ลู กเชืA อว่ าพระองค์ ทรง
สละชี วิตเพืA อไถ่ บาปของลู กและทรงฟื @ นขึ @นจากความตาย ขอให้ พระองค์ เขี ยนชืA อของลู กไว้ ในหนั งสื อแห่ งชี วิตและชี @นําให้ ลู ก
เดิ นตามพระองค์
U ตั @งแต่ วันนี @เป็ นต้ นไป พู ดคุ ยกั บพระเจ้ าโดยการอธิ ษฐานทุ กวั น
U เข้ าร่ วมคริ สตจั กรทีA เชืA อฟั งพระคั มภี ร์ และเปีA ยมด้ วยพระวิ ญญาณบริ สุทธิ`
U ให้ วั นอาทิ ตย์ เป็ นวั นของพระเจ้ า รั กษาให้ เป็ นวั นบริ สุทธิ` ไปคริ สตจั กรและไม่ ซื อ@ ขายหรื อใช้ เวลาตามใจชอบกั บฝ่ ายโลก
(อิ สยาห์ 58:13)
U อ่ านพระคริ สตธรรมคั มภี ร์ (ไบเบิ @ล) ทุ กวั นโดยเริA มจากพระธรรมยอห์ น และเดิ นตามคํ าสอนในพระคั มภี ร์
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