โปรดทราบ! วันสิน้ ยุคใกล้ เข้ ามาแล้ ว!
เตรี ยมตัวพบกับพระเยซูคริสต์ !
ทุกวันนี ้ดูเหมือนจะมีเส้ นทางหลายสาย แต่ในที่จริงแล้ วมีเพียง 2 เส้ นทาง: ชีวติ หรื อ ความตาย และ 2 จุดหมาย: สวรรค์ หรื อ นรก
พระเยซูคริสต์ซึ่งทรงเป็ นพระผู้สร้ างทุกสรรพสิง่ และทรงเป็ นผู้เดียวที่มีพลังที่จะนา พาคุณไปสูส่ วรรค์ทรงยืนอยู่ ณ ทางแยกของเส้ นทางชีวติ คุณ
และทรงกาลังตรัสกับคุณว่า “ดูเสียเถิด เราตังทางชี
้
วติ และความตายไว้ หน้ าท่านแล้ ว ดังนันเลื
้ อกชี วติ เถิดเพื่อท่านจะได้ มีชีวติ ”
การกลับมาของพระเยซูกาลังใกล้ เข้ ามาแล้ ว โปรดทราบถึงสิง่ ที่กาลังจะเกิดขึ ้น ขอให้ ท่านเตรี ยมพร้ อม!

สวรรค์ และนรกกาลังรอ: เลือกบ้ านอันเป็ นนิรันดร์ ของท่ านเสียในวันนี!้
พบกับพระเยซูคริสต์ ท่ แี ท้ จริง: คุณรู้ จกั พระเยซูองค์ใด และ คุณรู้ จกั พระองค์ได้ อย่างไร? คุณเคยพบกับพระเยซูที่แท้ จริ งหรื อเปล่า…พระผู้ทรงได้
วาดเราทุกคนขึ ้นมา? พระเยซูผ้ ทู รงรักคุณไม่ว่าคุณจะเป็ นชนชาติใด เพศใด สถานะใด และไม่ว่า
คุณจะเคยทาบาปอะไรมา? คุณรู้ จกั ชายผู้ร้องไห้ เพื่อบุตรของพระองค์ อุ้มชูพวกเขาผ่านอุปสรรค์
รับและเช็ดน ้าตาชองพวกเขาเวลาเจ็บ เดียวดาย โศกเศร้ า กอดพวกเขาไว้ แน่นๆและไม่ยอมปล่อย
พวกเขาไปหรื อเปล่า? คุณเคยพบกับพระบิดาผู้ทรงคุ้มครอง ผู้เลี ้ยงแกะผู้ทรงนาทาง พระเจ้ าผู้
เดียวที่ทรงสละชีวิตเพื่อมวลมนุษยชาติ ปิ ดประตูนรกและเปิ ดประตูสวรรค์ให้ แก่คณ
ุ ไหม? คุณรู้ จกั
พระเยซูผ้ ทู รงหยอกล้ อ ทรงร่าเริ ง ทรงเป็ นผู้มอบสันติสขุ ความรัก และความปิ ติยินดีหรื อไม่? คุณ
รู้ จกั ชายผู้ทรงใกล้ ชิด เต้ นรากับเจ้ าสาวของพระองค์และแต่งงานกับเธอหรื อไม่? พระองค์ผ้ ทู รงตก
หลุมรักกับคุณในทุกๆวัน! นี่แหละคือพระเยซูที่แท้ จริ ง คือพระเจ้ าของจักรวาล คือพระผู้ทรงสร้ าง
คุณ! พระองค์ทรงเป็ นความหวังเดียวของมนุษยชาติแต่ว่าพระองค์ถกู โดนปฏิเสธโดยคนส่วนมาก พระองค์ตรัสกับคุณว่า “วันนี ้ เราอยากให้ ท่านพบกับเรา!”
และถ้ าหากคุณได้ ยินเสียงของพระองค์แล้ วล่ะก็ อย่า ได้ แข็งใจเลย! คนที่ปฏิเสธพระองค์และตายโดยปราศจากพระองค์จะพบกับความพินาศและต้ องอยูใ่ น
นรกชัว่ นิรันดร์!

อะไรที่จะต้ องเกิดขึน้ ในเร็ วนี ้
 การเสด็จกลับมารั บผู้เชื่อ เหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้ นที่สดุ ที่คณ
ุ ไม่จะอยากพลาด คือการที่เจ้ าสาวผู้ได้ เตรี ยมพร้ อมแล้ วของพระเยซูจะถูกรับขึ ้นไปพบ
กับพระองค์กลางอากาศอย่างเหนือธรรมชาติ! นี่คือบรรดาผู้คนที่เดินตามพระคาของพระเจ้ า(พระคัมภีร์ไบเบิล)อย่างถึงที่สดุ ในวันของการเสด็จกลับมารับผู้
เชื่อ พระเยซูจะทรงส่งทูตสวรรค์มาพร้ อมกับเสียงเรี ยกของแตรอันดังสนัน่ ซึง่ ในเวลานัน้ ภายในชัว่ พริ บตาเดียว กายของผู้ที่ได้ รับเลือกจะแปลงเป็ นดัง่ กายของ
คนในสวรรค์อนั มีสง่าราศีเพื่อไปพบกับพระเยซูกลางอากาศและถูกรับขึ ้นสูส่ วรรค์ ภายหลังจากเหตุการณ์นนจะมี
ั ้ ผ้ คู นสูญหายทัว่ โลก ใบประกาศนี ้คือคาเชิญ
จากพระเยซูสาหรับคุณในการเสด็จกลับมารับผู้เชื่อ!
 ใครที่รักทางโลกและไม่ละทิ ้งบาปจะถูกทอดทิ ้งไว้ ในมหากลียคุ ! ‚ตลอดช่วงนัน้ พวกเขาจะร้องหาความตายแต่จะไม่พบ อยากตายแต่ความตายจะ
หลบลี ้หนี หน้าไปจากเขา‛ วิวรณ์ 9:6
 ไม่มีผ้ ใู ดเลยที่ทราบถึงวันและเวลาของการเสด็จกลับมารับผู้เชื่อ
 จงเตรี ยมพร้ อมอยูต่ ลอดเวลา! อย่าติดตามใครที่พยากรณ์วนั ที่ของการเสด็จกลับมารับผู้เชื่อ นิมิตของการสิ ้นยุคนันอยู
้ ร่ อบตัวพวกเรา ‚เช่นเดียวกัน
เมื ่อท่านเห็นสิ่ งสารพัดเหล่านี ้ท่านก็รู้ว่าสิ่ งนี ้ใกล้เข้ามาแล้ว อยู่ที่ประตูนี่เอง‛ (มัทธิว 24:33)
 ผู้ต่อต้ านพระคริ สต์ : พระเยซูได้ ทรงเตือนพวกเราถึงบุคคลแห่งความบาปที่จะมาในช่วงเวลาสิ ้นยุค โดยภายนอกเขาจะดูเหมือนคนที่ดีเลิศที่หมาย
จะทาสิ่งที่ดีแต่ภายในแล้ วเขานันชั
้ ว่ ช้ ามาก ‚มันยังบังคับทุกๆ คนไม่ว่าผูใ้ หญ่ผนู้ อ้ ย คนรวยคนจน ทาสหรื อไทให้รับเครื ่ องหมายไว้ที่มือขวาหรื อหน้าผาก เพือ่
ไม่ให้ผใู้ ดทาการซื ้อขายได้ เว้นแต่จะมี เครื ่ องหมายซึ่ งเป็ นชื ่อหรื อหมายเลขประจาชื ่อของสัตว์ ร้ายนัน้ ในเรื ่ องนี ้ตอ้ งใช้ปัญญา ผูใ้ ดมี ความเข้าใจก็จงตรึ กตรอง

หมายเลขของสัตว์ ร้ายนัน้ เพราะหมายเลขนัน้ แทนชื่อบุคคลหนึ่ง หมายเลขของเขาคือ 666‛ (วิวรณ์ 13:16-18) เขาจะไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็ นผู้ปกครองที่
ฉลาด ซึง่ การมาของเขานันสอดคล้
้
องกับการกระทาของมารซาตานที่ให้ อานุภาพในการปกครองโลกนี ้แก่เขา
 เขาจะลวงโลกโดยการแสดงนิมิตและการอัศจรรย์โดยใช้ พลังของมารซาตาน
 เขาจะใช้ กฎหมายส่งเสริ มความบาปบนแผ่นดินและจะชี ้นาผู้คนไปยังทางแห่งความบาป – ความหายนะ!
 จงอย่ าบูชาหรื อเดินตามผู้ต่อต้ านพระคริ สต์! อย่ ารั บเครื่ องหมายของสัตว์ ร้ายนัน้ 666
 เครื่องหมายของสัตว์ ร้าย 666: ได้ มีการเปิ ดเผยต่อผู้รับใช้ ของพระเจ้ าหลายท่านว่าเครื่ องหมายของสัตว์ร้ายนันอาจจะ
้
เป็ นไมโครชิปที่ฝังอยูใ่ ต้ ผิวหนังซึง่ ผู้ตอ่ ต้ านพระคริ สต์จะบังคับให้ ผ้ คู นมีไว้ ที่บริ เวณมือขวาหรื อบนหน้ าผาก (วิวรณ์ 13:16) นี่คือ
เครื่ องหมายของการตกเป็ นของมารซาตาน การรับเครื่ องหมายนี ้คือการขายวิญญาณของคุณให้แก่มารซาตานอย่างไม่มีทางหวนคืน
อันเป็ นการมอบสิทธิ์ให้ มนั บังคับจิตใจของคุณและเอาความจานงเสรี ของคุณไป จงอย่ ารั บเครื่ องหมายของสัตว์ ร้าย มิเช่ นนัน้
คุณจะตกอยู่ในนรกชั่วนิรันดร์ ! จะไม่ มีการอภัย ไม่ มีความรอด ไม่ มีความหวัง และ ไม่ มีโอกาสที่สองที่จะเข้ าสูส่ วรรค์สาหรับใคร
ที่รับมันมา! (วิวรณ์ 14:9-11)
 ผู้เผยพระวจนะเท็จ พระคริสต์ ปลอม การหลอกลวง และคาโกหก: ในระยะสุดท้ าย จะมีผ้ เู ผยพระวจนะเท็จจานวนมากซึง่ แม้ แต่
คนที่พระเจ้ าทรงเลือกไว้ แล้ วก็จะถูกหลอกลวงหากเป็ นไปได้ พวกเขาแต่งกายดัง่ แกะแต่แท้ จริ งแล้ ว ภายในเป็ นหมาป่ า พวกเขาอาจแลดูเหมือนคริ สเตียนโดย
ภายนอกแต่พวกเขาจะผสมความจริ งกับคาโกหกหลอกลวงเพื่อให้ ดูน่าเชื่อถือ!
 ผู้เผยพระวจนะเท็จจะบอกวันที่ของการกลับมาของพระเยซูคริ สต์! จงอย่าติดตามใครก็ตามที่บอกวันที่ของการกลับมาของพระเยซูคริ สต์!
 คุณจะต้ องอ่านพระคัมภีร์ไบเบิล ทราบความจริ งและใช้ วิจารณญาณ “เมื่อเวลานัน้ มาถึงหากมีใครมาบอกท่านว่า ‘ดูเถิ ด พระคริ สต์ อยู่ที่นี่!’ หรื อ
‘ดูเถิ ด พระองค์ อยู่ที่นนั่ !’ อย่าไปเชื่อเลย เพราะจะมี พระคริ สต์ ปลอมและผูเ้ ผยพระวจนะเท็จปรากฏขึ้น พวกเขาจะแสดงหมายสาคัญและการ
อัศจรรย์ ต่างๆ เพือ่ ลวงผูท้ ี ่ทรงเลื อกสรรไว้หากเป็ นไปได้ ฉะนัน้ จงระวัง เราบอกทุกอย่างแก่ท่านไว้ล่วงหน้าแล้ว (มัทธิว 24:23-24; มาระโก 13:2123) ‚ฉะนัน้ หากใครมาบอกท่านว่า ‘ผูน้ นั้ อยู่ที่นนั่ ในถิ่ นกันดาร’ อย่าออกไปเลย หรื อบอกว่า ‘ผูน้ นั้ อยู่ที่นี่ในห้องชัน้ ใน’ อย่าเชื่อเลย เพราะฟ้าแลบ
ซึ่ งมาจากตะวันออกมองเห็นได้แม้กระทัง่ ที่ตะวันตกฉันใด การมาของบุตรมนุษย์ก็ฉนั นัน้ ‛ (มัทธิว 24:26-27; ลูกา 17:23-24)

นรก: สถานที่แห่งการทรมานชัว่ นิรันดร์ที่ไม่มีทางออกและเป็ นสถานที่กกั ขังทุกคนที่ไม่สานึกบาปและปฏิเสธที่จะรับพระเยซูคริ สต์
คริ สต์เตียนที่ไม่สานึกบาปก็ตกนรกเช่นกัน อย่าลืมว่าผู้คนในนรกนันอ้
้ อนวอนขอที่จะมาอยูบ่ นโลกเพียงแค่นาทีเดียวเพื่อที่จะสานึกบาปของ
พวกเขาแต่ก็ไม่สามารถจะทาได้ คุณยังคงมีโอกาส อย่าได้ ปล่อยโอกาสนันให้
้ หลุดไปอย่างเสียเปล่า!

สวรรค์ : โลกอันสูงส่งสาหรับการมีชีวิตนิรันดร์ โดยมีพระผู้เป็ นเจ้ าเป็ นผู้ออกแบบและผู้สร้ าง ยามที่พระองค์ทรงสร้ างสวรรค์ พระผู้เป็ นเจ้ า
ได้ วางสิ่งที่คงคุณค่านิรันดร์ : ความงาม, ความรุ่งโรจน์, สันติสขุ , ความสง่างาม และความลึกลับ ซึง่ ถึงแม้ มลู ค่าของโลกทังใบจะถู
้
กนามา
รวมกันก็ไม่สามารถที่จะเทียบเท่ากับมูลค่าของสิ่งก่อสร้ างเพียงหลังเดียวในสวรรค์ได้ เลย

เลือกสวรรค์ วันนี:้ พระเยซูทรงเป็ นผู้เดียวที่มีอานาจในการนาคุณไปยังสวรรค์ (ยอห์น 14:6) ไม่มีผ้ ใู ดสามารถไปสวรรค์ได้ โดยการทาความดี, โดย
จริ ยธรรม, โดยความต้ องการของตน, หรื อโดยความเชื่ออื่นนอกเหนือจากในพระเยซูคริ สต์ ในประวัติศาสตร์ ไม่มีผ้ ใู ดทีไ่ ด้ สละเลือดและตายบนไม้ กางเขนเพื่อ
คุณนอกเสียจากพระเยซูคริ สต์ พระองค์ทรงเป็ นผู้ที่ทรงสร้ างคุณ ทรงเป็ นผู้เดียวที่ทรงเอาชนะความตายและฟื น้ ขึ ้นมาจากความตาย และทรงเป็ นพระผู้ไถ่
เพียงผู้เดียว (กิจการ 4:12)! เลือกสวรรค์ วันนี ้ เปิ ดรั บพระเยซูด้วยหัวใจ:
 สารภาพและสานึกบาปทังหมดของคุ
้
ณ พระเยซูจะทรงอภัยคุณในทันที (1 ยอห์น 1:9)
 อธิษฐาน: "พระเยซูเจ้ าข้ า หลังจากที่ได้รับการแนะนาให้ ร้ ู จกั พระองค์แล้ ว ข้ าพระองค์ยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็ นพระผู้เป็ นเจ้ าและพระผู้ไถ่ ข้ า
พระองค์เชื่อว่าพระองค์ได้ ทรงสิ ้นพระชนม์เพื่อความบาปของข้ าพระองค์และได้ ทรงฟื น้ ขึ ้นมาจากความตาย ขอพระองค์ได้ โปรดบันทึกชื่อของข้ า
พระองค์ลงในหนังสือแห่งชีวิต และสอนข้ าพระองค์ให้ เดินในทางของพระองค์ด้ วยเถิด"
 เริ่ มเข้ าร่ วมคริ สตจักรที่เชื่อในพระคัมภีร์ไบเบิลและเปี่ ยมด้ วยพระวิญญาณบริ สทุ ธิ์
 รักษาวันของพระเจ้ า ในวันอาทิตย์ไปเข้ าร่วมคริ สตจักร เคารพพระผู้เป็ นเจ้ า และไม่ทากิจกรรมเพื่อความสุขส่วนตัว (อิสยาห์ 58:13)
 อ่านพระคัมภีร์ไบเบิลทุกวันโดยเริ่ มจากพระธรรมยอห์น และปฏิบตั ิตามคาสอนของพระคัมภีร์ไบเบิล

