
โปรดทราบ! วันสิน้ยุคใกล้เข้ามาแล้ว! 
เตรียมตัวพบกับพระเยซูคริสต์! 

ทกุวนันีด้เูหมือนจะมีเส้นทางหลายสาย แตใ่นท่ีจริงแล้วมีเพียง 2 เส้นทาง: ชีวติ หรือ ความตาย และ 2 จุดหมาย: สวรรค์ หรือ นรก 

พระเยซูคริสต์ซึ่งทรงเป็นพระผู้สร้างทกุสรรพสิง่และทรงเป็นผู้เดียวท่ีมีพลงัท่ีจะน า พาคณุไปสูส่วรรค์ทรงยืนอยู่ ณ ทางแยกของเส้นทางชีวติคณุ  
และทรงก าลงัตรัสกบัคณุวา่ “ดเูสียเถิด เราตัง้ทางชีวติและความตายไว้หน้าท่านแล้ว ดงันัน้เลือกชีวติเถิดเพ่ือท่านจะได้มีชีวติ”  

การกลบัมาของพระเยซูก าลงัใกล้เข้ามาแล้ว โปรดทราบถึงสิง่ท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ ขอให้ท่านเตรียมพร้อม! 

สวรรค์และนรกก าลังรอ: เลือกบ้านอันเป็นนิรันดร์ของท่านเสียในวันนี!้ 

พบกับพระเยซูคริสต์ที่แท้จริง: คณุรู้จกัพระเยซูองค์ใด และ คณุรู้จกัพระองค์ได้อยา่งไร? คณุเคยพบกบัพระเยซูท่ีแท้จริงหรือเปลา่…พระผู้ทรงได้

วาดเราทุกคนขึน้มา? พระเยซูผู้ทรงรักคณุไมว่่าคณุจะเป็นชนชาติใด เพศใด สถานะใด และไมว่่า
คณุจะเคยท าบาปอะไรมา? คณุรู้จกัชายผู้ ร้องไห้เพ่ือบุตรของพระองค์ อุ้มชูพวกเขาผา่นอุปสรรค์ 
รับและเช็ดน า้ตาชองพวกเขาเวลาเจ็บ เดียวดาย โศกเศร้า กอดพวกเขาไว้แน่นๆและไมย่อมปลอ่ย
พวกเขาไปหรือเปลา่? คณุเคยพบกบัพระบิดาผู้ทรงคุ้มครอง ผู้เลีย้งแกะผู้ทรงน าทาง พระเจ้าผู้

เดียวท่ีทรงสละชีวิตเพื่อมวลมนุษยชาติ ปิดประตนูรกและเปิดประตสูวรรค์ให้แก่คณุไหม? คณุรู้จกั

พระเยซูผู้ทรงหยอกล้อ ทรงร่าเริง ทรงเป็นผู้มอบสนัติสขุ ความรัก และความปิติยินดีหรือไม?่ คณุ
รู้จกัชายผู้ทรงใกล้ชิด เต้นร ากบัเจ้าสาวของพระองค์และแตง่งานกบัเธอหรือไม?่ พระองค์ผู้ทรงตก

หลมุรักกบัคณุในทุกๆวนั! น่ีแหละคือพระเยซูท่ีแท้จริง คือพระเจ้าของจกัรวาล คือพระผู้ทรงสร้าง

คณุ! พระองค์ทรงเป็นความหวงัเดียวของมนุษยชาติแตว่่าพระองค์ถกูโดนปฏิเสธโดยคนสว่นมาก พระองค์ตรัสกบัคณุว่า “วนันี ้เราอยากให้ท่านพบกบัเรา!” 

และถ้าหากคณุได้ยินเสียงของพระองค์แล้วละ่ก็ อยา่ได้แข็งใจเลย! คนท่ีปฏิเสธพระองค์และตายโดยปราศจากพระองค์จะพบกบัความพินาศและต้องอยูใ่น

นรกชัว่นิรันดร์!  

อะไรที่จะต้องเกิดขึน้ในเร็วนี ้

 การเสด็จกลับมารับผู้เช่ือ เหตกุารณ์ท่ีน่าตื่นเต้นท่ีสดุท่ีคณุไมจ่ะอยากพลาด คือการท่ีเจ้าสาวผู้ได้เตรียมพร้อมแล้วของพระเยซูจะถกูรับขึน้ไปพบ
กบัพระองค์กลางอากาศอยา่งเหนือธรรมชาต!ิ น่ีคือบรรดาผู้คนท่ีเดินตามพระค าของพระเจ้า(พระคมัภีร์ไบเบิล)อยา่งถึงท่ีสดุ ในวนัของการเสด็จกลบัมารับผู้
เช่ือ พระเยซูจะทรงสง่ทูตสวรรค์มาพร้อมกบัเสียงเรียกของแตรอนัดงัสนัน่ ซึง่ในเวลานัน้ ภายในชัว่พริบตาเดียว กายของผู้ ท่ีได้รับเลือกจะแปลงเป็นดัง่กายของ
คนในสวรรค์อนัมีสงา่ราศเีพ่ือไปพบกบัพระเยซูกลางอากาศและถกูรับขึน้สูส่วรรค์ ภายหลงัจากเหตกุารณ์นัน้จะมีผู้คนสญูหายทัว่โลก ใบประกาศนีค้ือค าเชิญ
จากพระเยซูส าหรับคณุในการเสด็จกลบัมารับผู้ เช่ือ!  

 ใครท่ีรักทางโลกและไมล่ะทิง้บาปจะถกูทอดทิง้ไว้ในมหากลียคุ! ‚ตลอดช่วงนัน้พวกเขาจะร้องหาความตายแต่จะไม่พบ อยากตายแต่ความตายจะ
หลบล้ีหนีหนา้ไปจากเขา‛  วิวรณ์ 9:6 

 ไมมี่ผู้ใดเลยท่ีทราบถึงวนัและเวลาของการเสด็จกลบัมารับผู้ เช่ือ 

 จงเตรียมพร้อมอยูต่ลอดเวลา! อยา่ติดตามใครท่ีพยากรณ์วนัท่ีของการเสด็จกลบัมารับผู้ เช่ือ นิมิตของการสิน้ยคุนัน้อยูร่อบตวัพวกเรา ‚เช่นเดียวกนั
เม่ือท่านเห็นส่ิงสารพดัเหล่านี้ท่านก็รู้ว่าส่ิงนี้ใกลเ้ขา้มาแลว้ อยู่ที่ประตูนี่เอง‛ (มทัธิว 24:33) 

 ผู้ต่อต้านพระคริสต์: พระเยซูได้ทรงเตือนพวกเราถึงบุคคลแห่งความบาปท่ีจะมาในช่วงเวลาสิน้ยคุ โดยภายนอกเขาจะดเูหมือนคนท่ีดีเลิศท่ีหมาย
จะท าส่ิงท่ีดีแตภ่ายในแล้วเขานัน้ชัว่ช้ามาก ‚มนัยงับงัคบัทกุๆ คนไม่ว่าผูใ้หญ่ผูน้อ้ย คนรวยคนจน ทาสหรือไทใหร้ับเคร่ืองหมายไวที้่มือขวาหรือหนา้ผาก  เพือ่
ไม่ใหผู้ใ้ดท าการซ้ือขายได ้เวน้แต่จะมีเคร่ืองหมายซ่ึงเป็นชื่อหรือหมายเลขประจ าชื่อของสตัว์ร้ายนัน้ ในเร่ืองนี้ตอ้งใชปั้ญญา ผูใ้ดมีความเขา้ใจก็จงตรึกตรอง



หมายเลขของสตัว์ร้ายนัน้ เพราะหมายเลขนัน้แทนชื่อบคุคลหน่ึง หมายเลขของเขาคือ 666‛ (วิวรณ์ 13:16-18) เขาจะไมใ่ช่คนธรรมดาแตเ่ป็นผู้ปกครองท่ี
ฉลาด ซึง่การมาของเขานัน้สอดคล้องกบัการกระท าของมารซาตานท่ีให้อานุภาพในการปกครองโลกนีแ้ก่เขา 

 เขาจะลวงโลกโดยการแสดงนิมิตและการอศัจรรย์โดยใช้พลงัของมารซาตาน 

  เขาจะใช้กฎหมายสง่เสริมความบาปบนแผน่ดินและจะชีน้ าผู้คนไปยงัทางแห่งความบาป – ความหายนะ!  

 จงอย่าบูชาหรือเดินตามผู้ต่อต้านพระคริสต์! อย่ารับเคร่ืองหมายของสัตว์ร้ายนัน้ 666 

 เคร่ืองหมายของสัตว์ร้าย 666: ได้มีการเปิดเผยตอ่ผู้ รับใช้ของพระเจ้าหลายท่านว่าเคร่ืองหมายของสตัว์ร้ายนัน้อาจจะ
เป็นไมโครชิปท่ีฝังอยูใ่ต้ผิวหนงัซึง่ผู้ตอ่ต้านพระคริสต์จะบงัคบัให้ผู้คนมีไว้ท่ีบริเวณมือขวาหรือบนหน้าผาก (วิวรณ์ 13:16) น่ีคือ
เคร่ืองหมายของการตกเป็นของมารซาตาน การรับเคร่ืองหมายนีค้ือการขายวิญญาณของคณุให้แก่มารซาตานอยา่งไมมี่ทางหวนคืน 
อนัเป็นการมอบสิทธ์ิให้มนับงัคบัจิตใจของคณุและเอาความจ านงเสรีของคณุไป จงอย่ารับเคร่ืองหมายของสัตว์ร้าย มิเช่นนัน้
คุณจะตกอยู่ในนรกช่ัวนิรันดร์! จะไม่มีการอภยั ไม่มีความรอด ไม่มีความหวงั และ ไม่มีโอกาสท่ีสองท่ีจะเข้าสูส่วรรค์ส าหรับใคร
ท่ีรับมนัมา! (วิวรณ์ 14:9-11)  

 ผู้เผยพระวจนะเท็จ พระคริสต์ปลอม การหลอกลวง และค าโกหก: ในระยะสดุท้าย จะมีผู้ เผยพระวจนะเท็จจ านวนมากซึง่แม้แต่
คนท่ีพระเจ้าทรงเลือกไว้แล้วก็จะถกูหลอกลวงหากเป็นไปได้ พวกเขาแตง่กายดัง่แกะแตแ่ท้จริงแล้วภายในเป็นหมาป่า พวกเขาอาจแลดเูหมือนคริสเตียนโดย
ภายนอกแตพ่วกเขาจะผสมความจริงกับค าโกหกหลอกลวงเพื่อให้ดูน่าเช่ือถือ! 

 ผู้เผยพระวจนะเท็จจะบอกวนัท่ีของการกลบัมาของพระเยซูคริสต์! จงอยา่ติดตามใครก็ตามท่ีบอกวนัท่ีของการกลบัมาของพระเยซูคริสต!์ 

 คณุจะต้องอ่านพระคมัภีร์ไบเบิล ทราบความจริงและใช้วิจารณญาณ “เม่ือเวลานัน้มาถึงหากมีใครมาบอกท่านว่า ‘ดูเถิด พระคริสต์อยู่ที่นี่!’ หรือ 
‘ดูเถิด พระองค์อยู่ที่นัน่!’ อย่าไปเชื่อเลย เพราะจะมีพระคริสต์ปลอมและผูเ้ผยพระวจนะเท็จปรากฏข้ึน พวกเขาจะแสดงหมายส าคญัและการ
อศัจรรย์ต่างๆ เพือ่ลวงผูที้่ทรงเลือกสรรไวห้ากเป็นไปได ้ฉะนัน้จงระวงั เราบอกทกุอย่างแก่ท่านไวล่้วงหนา้แลว้ (มทัธิว 24:23-24; มาระโก 13:21-
23) ‚ฉะนัน้หากใครมาบอกท่านว่า ‘ผูน้ ัน้อยู่ที่นัน่ในถ่ินกนัดาร’ อย่าออกไปเลย หรือบอกว่า ‘ผูน้ ัน้อยู่ที่นี่ในหอ้งชัน้ใน’ อย่าเชื่อเลย เพราะฟ้าแลบ
ซ่ึงมาจากตะวนัออกมองเห็นไดแ้มก้ระทัง่ที่ตะวนัตกฉนัใด การมาของบตุรมนษุย์ก็ฉนันัน้‛ (มทัธิว 24:26-27; ลกูา 17:23-24) 

นรก: สถานท่ีแห่งการทรมานชัว่นิรันดร์ท่ีไมมี่ทางออกและเป็นสถานท่ีกกัขงัทุกคนท่ีไมส่ านึกบาปและปฏิเสธท่ีจะรับพระเยซูคริสต์  
คริสต์เตียนท่ีไมส่ านึกบาปก็ตกนรกเช่นกนั อยา่ลืมว่าผู้คนในนรกนัน้อ้อนวอนขอท่ีจะมาอยูบ่นโลกเพียงแคน่าทีเดียวเพ่ือท่ีจะส านึกบาปของ
พวกเขาแตก็่ไมส่ามารถจะท าได้ คณุยงัคงมีโอกาส อยา่ได้ปลอ่ยโอกาสนัน้ให้หลดุไปอยา่งเสียเปลา่!  

สวรรค์: โลกอนัสงูสง่ส าหรับการมีชีวิตนิรันดร์โดยมีพระผู้ เป็นเจ้าเป็นผู้ออกแบบและผู้สร้าง ยามท่ีพระองค์ทรงสร้างสวรรค์ พระผู้ เป็นเจ้า
ได้วางส่ิงท่ีคงคณุคา่นิรันดร์: ความงาม, ความรุ่งโรจน์, สนัติสขุ, ความสงา่งาม และความลกึลบั ซึง่ถึงแม้มลูคา่ของโลกทัง้ใบจะถกูน ามา
รวมกนัก็ไมส่ามารถท่ีจะเทียบเท่ากบัมลูคา่ของส่ิงก่อสร้างเพียงหลงัเดียวในสวรรค์ได้เลย 

เลือกสวรรค์วันนี:้ พระเยซูทรงเป็นผู้ เดียวท่ีมีอ านาจในการน าคณุไปยงัสวรรค์ (ยอห์น 14:6) ไมมี่ผู้ใดสามารถไปสวรรค์ได้โดยการท าความด,ี โดย
จริยธรรม, โดยความต้องการของตน, หรือโดยความเช่ืออ่ืนนอกเหนือจากในพระเยซูคริสต์ ในประวตัิศาสตร์ไมมี่ผู้ใดท่ีได้สละเลือดและตายบนไม้กางเขนเพื่อ
คณุนอกเสียจากพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็นผู้ ท่ีทรงสร้างคณุ ทรงเป็นผู้ เดียวท่ีทรงเอาชนะความตายและฟืน้ขึน้มาจากความตาย และทรงเป็นพระผู้ไถ่
เพียงผู้ เดียว (กิจการ 4:12)! เลือกสวรรค์วันนี ้เปิดรับพระเยซูด้วยหวัใจ:  
 สารภาพและส านึกบาปทัง้หมดของคณุ  พระเยซูจะทรงอภยัคณุในทนัที (1 ยอห์น 1:9) 
 อธิษฐาน: "พระเยซูเจ้าข้า หลงัจากท่ีได้รับการแนะน าให้รู้จกัพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ เป็นเจ้าและพระผู้ไถ่ ข้า

พระองค์เช่ือว่าพระองค์ได้ทรงสิน้พระชนม์เพ่ือความบาปของข้าพระองค์และได้ทรงฟืน้ขึน้มาจากความตาย ขอพระองค์ได้โปรดบนัทึกช่ือของข้า
พระองค์ลงในหนงัสือแห่งชีวิต และสอนข้าพระองค์ให้เดินในทางของพระองค์ด้วยเถิด" 

 เร่ิมเข้าร่วมคริสตจกัรท่ีเช่ือในพระคมัภีร์ไบเบิลและเป่ียมด้วยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ 
 รักษาวนัของพระเจ้า ในวนัอาทิตย์ไปเข้าร่วมคริสตจกัร เคารพพระผู้ เป็นเจ้า และไมท่ ากิจกรรมเพ่ือความสขุสว่นตวั (อิสยาห์ 58:13) 
 อ่านพระคมัภีร์ไบเบิลทุกวนัโดยเร่ิมจากพระธรรมยอห์น และปฏิบตัิตามค าสอนของพระคมัภีร์ไบเบิล 


