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เพื่อรักษาชีวิตของตนบรรดาคริสเตียน 

จึงต้องแอบพบกันเพื่อฟังคำเทศนาพระวจนะ

และร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า

เพื่อนรัก พระเจ้าของเราทรงทนทุกข์

ทรมานเพื่อรับบาปต่างๆของเราไป เราจึงต้อง

ทนทุกข์เพื่อพระองค์ด้วย อย่าประหลาดใจเมื่อมี

การข่มเหงเกิดขึ้นกับท่าน

พระเยซูตรัสว่า “ถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้น

เอาชนะตัวเองและรับกางเขนของตนแบกและตาม

เรามา” หมายความว่าถ้าพระองค์ทรงเรียกเราให้

แบกกางเขนไปบนลานประหารเราก็ควรจะทำตามนั้น

ตอนนี้ขอให้เปิดไปดู สดุดี 22 แล้วเราจะ.....

พระเจ้าทรงโปรด 

นั่นนักฆ่าเซาโลนี่

หยุด อย่าหนี ศาสนาต่างชาติ

นี้เป็นสิ่งต้องห้าม พวกเจ้าหมิ่นประมาท 

บรรพบุรุษและชาติของเรา พวกเจ้ามันโง่

จะเปลี่ยนใจหรือจะยอมตาย

จับคนที่เป็นหัวหน้า

ไป เราจะเอามันเป็นตัว

อย่างให้ดูกัน

มีพวกที่อ้างว่าเป็นพระเมสสิยาห์ 

มากจนเกินทนแล้วนะ เจ้าก็เหมือนกัน 

ไปหลงเชื่อหลงบูชาอะไรกับ 

ไอ้ช่างไม้ไม่มีชีวิตอยู่ได้

พระเยซูเจ้าของเรายัง

ทรงพระชนม์อยู่และทรงเป็นผู้

สร้างจักรวาลนี้ทั้งหมด

น้ำเสียงเจ้าต้อง

เปลี่ยนไปถ้าเห็นเมียเจ้า

เน่าตายอยู่ในคุก

อย่านะ 

อย่าทำนาง

โผล๊ะ...

มัทธิว 16 : 24 , มาระโก 8 : 34 ; กิจการ 9 : 1-2

โผล๊ะ...
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เอ้า 

เอาไปอีกคนไอ้พวก

รักพระคริสต์

เรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งนี้ต้องเกิด

ขึ้นเมื่อมาเป็นคริสเตียน

นี่เป็นเพราะฟาริสีคน

ที่ชื่อ เซาโล เขามีแต่ความเกลียดชัง

และอยากฆ่าอยู่ทุกขณะจิต

จริงสิ เราต้องอธิษฐานให้

เขาให้พระเจ้าทำใจที่แข็งกระด้าง

ของเขาให้อ่อนโยนลงเขาจะได้

มองเห็นความจริง
เขามีแต่

ความเกลียดชัง

จำได้ไหมว่า 

ก่อนนั้นเราบางคนก็ไม่เชื่อ

วางใจเหมือนกัน
ว่าไง ท่านเซาโล ข้าว่าท่าน

กวาดล้างพวกนอกรีตที่เป็นศิษย์

ของเยซูทิ้งจนเยรูซาเล็มแทบจะ

ปลอดจากพวกนี้แล้วนะ

ยังหรอก ยิ่งฆ่า ยิ่งจับใส่คุก 

ยิ่งเพิ่มมากขึ้นพวกนี้กระจัดกระจายไปอยู่

ตามเมืองต่างๆในธรรมศาลาที่ดามัสกัส

มีพวกนี้อยู่เต็มไปหมด

เราจะออกหนังสืออนุญาต

ให้ท่านจับกุมพวกนั้นท่านถือไป

ดามัสกัสจับตัวมาได้เลย
เราจะไปเดี๋ยวนี้เลย เซาโลถือว่าเป็นหน้าที่ของตนที่ต้องปกป้องศาสนา 

และประเทศชาติของตนจากผู้เชื่อในศาสนาอื่น แต่สิ่งที่ 

รบกวนจิตใจเขาคือการที่พวกคริสเตียนดำรงอยู่ในความ

สงบและความเชื่อมั่นอย่างที่เขาไม่เคยได้รู้จัก

ทันใดนั้นมีแสงจ้ายิ่งกว่าแสง

อาทิตย์ส่องมาข้างหน้าเขา

เซาโล 
เซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหง

เราทำไม

ม้าที่เซาโลขี่อยู่ตกใจกลัวจนสะบัด

เขาตกลงไปบนถนนแล้วมันก็วิ่งหนีไป

พระองค์เจ้าข้า

พระองค์เป็นใคร ทำไมว่า

ข้าข่มเหงพระองค์

เราคือเยซู 
เมื่อเจ้าลงโทษสาวกของ

เราเจ้าก็ข่มเหงเรา พระองค์เจ้าข้า 

จะทรงให้ข้าทำอะไร

ลุกขึ้น เข้าไปในเมือง 
แล้วจะมีคนบอกให้รู้ว่า 

ต้องทำอะไร

กิจการ 9 : 1 – 6
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ท่านได้ยินเสียงนั้นไหม

ได้ยินแต่ฟังไม่

ออกว่าพูดอะไร

ข้าก็เหมือนกัน 

เสียงเหมือนฟ้าร้อง
นั่นมันเสียงพระเจ้านี่

ข้ามองอะไรไม่เห็น 

ช่วยด้วย ข้ามองไม่เห็น 

พาข้าไปในเมืองที

ข้าชื่ออานาเนียพระเยซูตรัส

กับข้าโดยนิมิตให้ข้ามาหาท่านแล้ว

พระองค์จะทำให้ตาเจ้าเห็นได้

ตาข้าบอดสนิทเลย

ในพระนามพระเยซูคริสต์ 

จงมองเห็นดังเดิม

ข้ามองเห็นแล้ว 

เมื่อกี้ท่านว่าพระเยซู

ทรงทำรึ เล่าเรื่องพระเยซู

ให้ข้าฟังอีกสิ

อานาเนียจึงเปิดพระวจนะของพระเจ้าให้เซาโลดู

ตรงที่เป็นคำของผู้เผยพระวจนะเกี่ยวกับพระเยซู

ใช่สิ ข้าโง่เง่ามานาน 

เรื่องทั้งหมดมีอยู่ในพระวจนะทั้งนั้น 

ตาข้ามืดบอดเพราะยึดมั่นถือมั่นในความ 

เชื่อของตนเอง ข้าอยากรับบัพติศมาและ 

ติดตามเป็นสาวกพระเยซู

พระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่อ 

เซาโล เป็น เปาโล

กิจการ 9 : 7 – 19
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พระเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์ไปถึงคน

ต่างชาติต่างศาสนาด้วยมีทหารโรมัน

คนหนึ่งอธิษฐานแสวงหาพระเจ้า

พระเจ้าข้า ข้าพระองค์รู้ว่าทรงเป็น

พระเจ้าหนึ่งเดียวผู้ทรงสร้างมนุษย์ ศาสนา

ที่คนของข้านับถือหลอกลวงเละเทะไม่ช่วย

ให้มีสันติสุขเลย ขอทรงสำแดงหนทางของ

พระองค์ให้ข้าเดินไปด้วย

เซาโลหรือเปาโลในตอนนี้กลายเป็นคนใหม่และมีข่าวสารใหม่ เขาไม่ใช่คนที่เอา

แต่ฆ่าคริสเตียนอีกต่อไปแต่กลายเป็นคนที่อยากชักชวนผู้คนให้เชื่อพระเยซูคริสต์

แต่ข้อพิสูจน์สำคัญคือ 

การที่พระเจ้าทรงให้พระองค์

เป็นขึ้นมาจากความตาย

พระองค์ทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้า 

เพื่อรับเอาบาปทั้งหลายของเราไป

ใครกัน อะไรนะ 

ท่านเป็นใคร มาจากไหน

พระเจ้าทรงได้ยินคำอธิษฐานของท่าน 

ทรงใช้เรามา จงส่งคนของท่านไปเมืองยัฟฟา 

ที่บ้านของช่างฟอกหนังชื่อซีโมนอยู่ริมทะเลไป 

ถามหาคนชื่อเปโตรเชิญเขามาที่นี่เขาจะบอก 

ความจริงเรื่องพระเจ้าให้ท่านทราบ

เจ้านายข้าเคร่งศาสนามาก 

เป็นคนดี แต่มีปัญหาหลายอย่างท่าน

อธิษฐานตลอดเวลาและชอบทำทานคน

ยากจน แต่ยังไม่มีสันติสุขในพระเจ้า

พระเจ้าทรงนำ

สันติสุขมาให้โดย

พระโลหิตที่กางเขน

ของพระองค์

หมายความ

ว่าอย่างไร เราจะอธิบายให้

นายร้อยของท่านฟัง

นายร้อยมาต้อนรับ 

เปโตรที่ประตู และก้มลงกราบ

ยืนขึ้นเถิด ไม่ต้องนบนอบข้าหรอก 

ข้าก็เป็นคนเหมือนกับท่าน บอกทุกคนมารวม 

ตัวกัน ข้าจะได้บอกถึงเรื่องข่าวประเสริฐนั้น

วันนี้เป็นวันดียิ่ง พระเจ้าทรงส่ง 

เปโตรสาวกคนหนึ่งของพระเยซูมา 

เล่าเรื่องพระองค์ให้เราฟัง

ใช่แล้ว เราติดตามพระเยซูเป็นเวลาสามปีครึ่ง 

เห็นพระองค์ถูกตรึงกางเขนเห็นพระองค์เมื่อทรงเป็นขึ้นจากความตาย 

แล้ว หลังการทรงเป็นขึ้น มีพวกเราไปรวมตัวกันฟังพระองค์เทศนาถึง 

500 คน ทรงรับประทานอาหารกับเราและเราได้จับต้อง 

พระกายพระองค์ ทรงสอนเราให้รักศัตรูและอธิษฐานเพื่อ             

คนที่ข่มเหงเรา ทรงส่งพระวิญญาณมา.....

กิจการ 9 : 20 – 22 , 10 : 1 – 27 , 38 – 41

ข้าเข้าใจดีเรื่องที่เจ้าสงสัย   

ข้าเองเคยไม่เชื่อแต่จะบอกให้ว่าที่ผู้ 

เผยพระวจนะในยุคโบราณพูดไว้เรื่อง

พระเมสสิยาห์นั้นเกิดขึ้นกับพระเยซู 

ทุกอย่างไม่ผิดเพี้ยนเลย

ท่านโง่มากพระเมสสิยาห์                       

ที่ไหนจะยอมให้ศัตรูฆ่า
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นายร้อยโครเนลิอัสพร้อมคนในครอบครัวทั้งหมดเชื่อข่าวประ-

เสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ และพากันรับบัพติศมาในวันนั้นเอง

เปาโลเข้าไปในธรรมศาลาที่เมืองอันทิโอก

และเทศนาให้คนยิวฟังในวันสะบาโต

พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงเชิดชู

เชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดให้เป็นองค์พระผู้

ช่วยให้รอดของอิสราเอลและบรรดาผู้นำ

ในเยรูซาเล็มจะลงโทษพระองค์ถึงตาย

มีคำเขียนไว้ในสดุดี 2 ว่า 

เจ้าเป็นบุตรของเราในวันนี้เรา

ได้ให้กำเนิดแก่เจ้าแล้ว

สดุดีอีกบทหนึ่งบอกเราว่าพระเจ้าจะไม่ทรง

ให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อยเน่าไป คำพยากรณ์ 

ตรงนี้คือแม้ว่าจะทรงตายแต่พระกายของพระองค์จะ 

ไม่เสื่อมหรือเปลี่ยนไปจากเดิม ให้เรารู้ไว้เถิดว่า

พระเยซูทรงฤทธิ์อาจยกโทษบาปผิดของเราจนไม่มี

เหลือเลยได้ แต่โมเสสทำอย่างนี้ไม่ได้

พระเจ้าทรงส่งพระเยซูมา              

เพื่อเป็นแสงสว่างแก่คนต่างชาติ

ด้วย พระผู้ช่วยให้รอดทรง

เป็นของชนทุกชาติ

คนต่างชาติ คนต่างชาติไม่

บริสุทธิ์จะมีส่วนร่วมในความ

เชื่อของชนชาติยิวไม่ได้

เจ้าหมิ่นประมาทพระเจ้า 

เยซูเป็นลูกนอกสมรสมีคน

บอกว่าแม่ของเขาตั้งท้อง

ก่อนแต่งงานนานทีเดียว

เราเอาหินขว้างเจ้า

ให้ตายได้นะเนี่ย

พวกท่านปฏิเสธไม่ยอมรับข่าวประเสริฐ

นี้ ถ้างั้นเราจะนำข่าวดีนี้ไปบอกพวกคนต่าง 

ชาติอย่างที่ผู้เผยพระวจนะบอกไว้

ท่านรู้จักข้าแล้ว ข้าเคยข่มเหงคนคริสเตียน

จนถึงตายแต่พระเยซูทรงปรากฎต่อข้าด้วยแสงสว่าง

เจิดจ้าจนตาข้าพร่าไปและทรงบอกข้าด้วยพระสุรเสียง

ดังราวกับฟ้าร้องให้เทศนาสั่งสอนพระวจนะ ข้าได้ศึกษา 

พระวจนะเรื่องพระเมสสิยาห์และพบว่พระเยซู

คือผู้ที่คำพยากรณ์ทั้งหมดกล่าวถึง

สดุดี 2 : 7 , 16 : 10 ; กิจการ 2 : 27 , 10 : 47 , 13 : 35 , 14 : 34
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สรรเสริญพระเจ้าและ

พระเยซูพระบุตรความรอดมา

ถึงเราคนต่างชาติด้วยแล้ว

เปาโลให้บัพติศมาข้าด้วย

สอนเราถึงคำพยากรณ์

เรื่องพระเยซูอีกสิท่าน

คนต่างชาติมากมายศรัทธาเชื่อถือพระวจนะ

และดำเนินชีวิตอยู่ในพระคุณพระเจ้า

พวกยิวโกรธเปาโล และบารนาบัส 

พากันขับไล่ทั้งสองออกจากเมืองและขู่ว่าจะ

ฆ่าถ้ากลับมา เปาโลกับบารนาบัสจึงเดินทาง

ไปยังเอเชียและประกาศข่าวดีแก่ทุกคนที่พบ

ที่เมืองลิสตราคนยิวเอาหิน

ขว้างเปาโลหมายจะให้ตายแล้ว

โยนร่างของเขาไว้นอกเมือง
พระเจ้าขอทรงยกโทษให้

พวกเขา เขาฆ่าเปาโลตายแล้ว

กิจการ 14 : 18 – 20

เมื่อเปาโลเห็นชัดว่าชนชาติยิว

ยังคงต่อต้านพระคริสต์ เขาจึง

มุ่งทำพันธกิจต่อคนต่างชาติ 

ใครก็ได้ที่ไม่ใช่ชาวยิว

ถ้าข้าล้มก็วิ่งต่อไปอย่าหยุด

306



แต่พระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์ให้เปาโลเป็นขึ้นมา
เปาโล 

ข้าคิดว่าท่านตาย

ไปแล้ว

ยังหรอกพระเจ้าทรงสำแดงให้

ข้ารู้ว่าข้ายังต้องทนทุกข์อีกหลายอย่าง

เพื่อพระนามของพระองค์ นี่แค่เริ่มต้น 

กลับไปในเมืองกันเถอะ

ที่เมืองฟีลิปปี แคว้นมาซิโดเนีย 

เปาโลกับสิลาสถูกโบย 39 ทีแล้วถูกจำคุก 

ทั้งๆที่เผชิญความทุกข์จิตใจของทั้งสองกลับเต็ม

ไปด้วยความชื่นชมยินดี ตอนเที่ยงคืนวัน

นั้นพวกเขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า

โอ๊ย 

พระเยซูทรงเป็น

พระเจ้า

ในปีต่อๆ มาเปาโลถูกหวดด้วย

ท่อนไม้ในวาระต่างกันถึงสามครั้งแต่

เขายังคงเทศนาเรื่องพระเยซูต่อไป

กิจการ 14 : 19 – 20 , 16 : 23 – 25 ; 2 โครินธ์ 11 : 24 – 25

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ 

สมควรได้รับการสรรเสริญ

พั่บพั่บ
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ครั้งหนึ่งเขาต้องเกาะท่อนไม้

ลอยคออยู่ในทะเลตลอดวัน 

ตลอดคืนกว่าจะมีเรือมาพบ

ขณะที่เปาโลเดินทางไปเทศนาตามที่ต่างๆ 

เรือที่เขาโดยสารจมลงในวาระต่างกันถึงสามครั้ง เปาโลมักถูกโจรทำร้าย

แต่เขายังคงเทศนาต่อไป

เปาโลทนทุกข์ต่อความเจ็บป่วย หนาว ร้อน 

หิวกระหายเผชิญภัยอันตรายต่างๆ ขณะเดินทาง

ไปสั่งสอนผู้คนในโลกถึงเรื่องของพระเยซู

พระเจ้า 

ขอโปรดเยียวยารักษากายนี้ 

เพื่อให้ลูกเดินทางไปเทศนาใน

เมืองต่อไปได้ด้วยเถิด

เปาโลเดินทางไปเมืองต่อเมืองประกาศเตือนคนให้เลิก

นับถือรูปเคารพและบอกเล่าข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์

ท่านได้ละเลิกการบูชารูปเคารพหันมาหา

พระเจ้า แล้วพระเจ้าทรงให้ท่านเป็นคนชอบธรรม เพราะ

ศรัทธาและความเชื่อของท่านที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้พึ่งพระบัญญัติ

กฎเกณฑ์ใดๆ เวลานี้ท่านจึงเป็นส่วนหนึ่งในพระกายพระองค์ 

ท่านเป็นผู้ร่วมอยู่ในครัวเรือนของพระองค์ สรรเสริญพระเจ้า

เมื่อผู้คนหันมาพึ่งพระเจ้าพวกเขาก็ไม่ยึดถือรูปเคารพหรือเครื่องลางของขลัง

อีกต่อไป พวกเขาเอาวัตถุที่เคยนับถือบูชาตลอดจนสิ่งที่ก่อให้เกิดบาปไปเผา

ภายในเวลา 20 ปี มีผู้เชื่อนมัสการพระเจ้าโดยพึ่งพระเยซูคริสต์อยู่ทั่วโลก

1 โครินธ์ 10 : 14 , 12 : 12 – 13 ; 2 โครินธ์ 11 : 25 ; กาลาเทีย 2 : 6 ; เอเฟซัส 2 : 19

สิ่งเหล่านี้ไร้ 

ประโยชน์
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โฮก....ก........ก..

กรดี๊.....

พระเยซูทรงเคยเตือนสาวกในมัทธิว 24 : 9 – 11 ว่า “ในเวลานั้นเขาจะ

อายัดท่านทั้งหลายไว้ให้ทนทุกข์ลำบากและฆ่าท่านเสียและประชาชาติต่างๆ

จะเกลียดชังพวกท่านเพราะความจงรักภักดีของท่านที่มีต่อเรา คราวนั้นคนเป็นอัน

มากจะถดถอยไปและอายัดกันและกันทั้งจะเกลียดชังซึ่งกันและกันด้วย ผู้เผย

พระวจนะปลอมหลายคนจะเกิดมีขึ้นและล่อลวงคนเป็นอันมากให้หลงไป”

เมื่อคนที่เคยเห็นพระคริสต์แก่เฒ่าลงและ

คริสตจักรแผ่ขยายไปทั่วอาณาจักรโรมัน คนโรมันก็

เริ่มจับกุมพวกคริสเตียนข่มเหงและฆ่า ถ้าผู้เชื่อคนไหนไม่

ยอมปฏิเสธพระคริสต์จะถูกจับตัวไปให้สิงโตและเสือฉีก

กินในสนามกีฬาโดยมีผู้คนนั่งดูอยู่บนอัฒจันทร์
พระเยซูเจ้า 

โปรดรับจิตวิญญาณ

ข้าไปด้วย

พระบิดายกโทษพวกเขา

ที่ทำกับเราอย่างนี้ด้วย

บางครั้งพวกคริสเตียนก็ถูกแทงตาย

ด้วยน้ำมือของพวกนักรบชาวโรมันที่

เรียกว่ากลาดิเอเตอร์ ผู้คนพากันประหลาด 

ใจที่เห็นผู้เชื่อยึดมั่นในความเชื่อของ

ตนและยอมตายเพื่อพระเยซู

เจสัน แล้วเจอกัน

บนสวรรค์นะ

ไม.่....

มัทธิว 24 : 9 – 11
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ก่อนสิ้นพระชนม์พระเยซูตรัส

พยากรณ์เรื่องพระวิหารว่า

“สิ่งสารพัดเหล่านี้พวกท่านเห็นแล้ว

มิใช่หรือ เราบอกความจริงแก่ท่านว่าศิลาที่ซ้อน

ทับกันอยู่ที่นี่ซึ่งจะไม่ถูกทำลายลงก็ไม่มี”

สี่สิบปีต่อมา 70 ปี หลังพระเยซูสิ้นพระชนม์ 

ชาวโรมันบุกทำลายเมืองและพระวิหาร เมื่อไม้ใน

พระวิหารถูกไฟไหม้ทองที่หุ้มไว้ก็หลอมละลายลงไป

ตามซอกแผ่นหินที่ใช้ปูเป็นฐานพระวิหารพวกโรมัน

พยายามค้นหาทองจึงช่วยกันรื้อถอนหินทุกก้อนออก

มาและก็เป็นจริงตามคำพยากรณ์ของพระเยซู

คนยิวในกรุงเยรูซาเล็มและในประเทศอิสราเอล

ที่รอดชีวิตมาได้พากันหนีกระจัดกระจายไปดินแดน

คนต่างชาติ และตั้งรกรากอยู่จนถึงปัจจุบัน

พวกคริสเตียนยิวที่หนีไปตามประเทศต่างๆ 

ก็ได้เทศนาสั่งสอนข่าวประเสริฐเรื่องพระคริสต์ 

คริสตจักรเหล่านั้นก็เติบโตขึ้น

ไม่ว่าจะหนีไปที่ไหนที่นั่นก็มี

คริสเตียนคอยต้อนรับพวกเขาอยู่

เราไม่รู้จะไปพึ่งใคร

เราได้ยินข่าวร้ายที่เกิดขึ้นกับ

กรุงเยรูซาเล็มแล้วอยู่กับเราที่นี่

ได้ไม่ต้องเกรงใจเลย

มัทธิว 24 : 2 ; ลูกา 19 : 43 – 44

ไปพึ่งพี่น้องของเรา

ในซีเรียก็แล้วกัน
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บ้างก็ถูกจับให้สัตว์ร้ายกัดกิน

พวกอัครสาวกของพระเยซูยังคงเทศนาเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ของ

พระเยซูคริสต์ต่อไปจนพวกเขาถูกฆ่าตายไปทีละคน เขาเผชิญความ

ตายด้วยความกล้าหาญเพราะรู้ว่ามีบ้านที่ดีกว่ารออยู่บนสวรรค์

บางคนถูกชาวโรมัน

ตรึงกางเขน

บางคนถูกผ่าและ

หั่นเป็นชิ้นๆ ทั้งเป็น

บ้างก็ถูกหินขว้างจนตาย

บ้างก็ถูกตัดหัว

เปโตรถูกตรึงกางเขนกลับหัว 

บ้างก็ถูกต้มให้ตายช้าๆ ในน้ำมัน

ทุกคนตายไปพร้อมกับความเชื่อ            

ด้วยความมั่นใจว่ามีกายใหม่บ้านใหม่ที่                

ดีกว่าเดิมรอคอยเขาอยู่ข้างหน้า

มัทธิว 14 : 10 ; ยอห์น 21 : 18

ข้าพระองค์ไม่

สมควรตายแบบเดียว

กับพระเยซู

เราจะได้ไปอยู่ใน  

ที่ที่ดีกว่าแล้ว ขอพระเจ้าทรง 

ยกโทษให้พวกเจ้าด้วย

311



หกสิบปีหลังจากพระเยซู

ทรงฟื้นคืนพระชนม์ยอห์นเป็น

อัครสาวกคนเดียวที่เหลืออยู่ 

เขาถูกเนรเทศไปเกาะปัทมอส

พระวิญญาณนำเขาขึ้นไปบน

สวรรค์ที่ซึ่งพระเจ้าทรงสำแดง

ให้เขาเห็นถึงอนาคต
ยอห์น เราจะให้เจ้าเห็นสิ่งที่

กำลังจะเกิดในไม่ช้า จงบันทึกเป็น
หนังสือส่งไปยังคริสตจักรทั้ง

เจ็ดในแคว้นเอเซียด้วย

เมื่อใกล้จะสิ้นยุคพระเยซูจะเสด็จกลับมา 

จะทรงเปิดหลุมฝังศพของคนของพระองค์ 

พวกเขาจะตื่นขึ้นมาพบกับพระองค์ในฟ้า

อากาศและดำรงอยู่กับพระองค์ตลอดไป

ในวันสิ้นยุคพระเจ้าจะเสด็จมาเยือนโลก

พร้อมเสียงดังกัมปนาทลูกไฟจะตกลงมา 

เกิดโรคร้ายระบาดทำลายผู้คนจนหมดโลก

ชายคนหนึ่งจะอ้างตัวว่าเป็นพระเมสสิยาห์

จะหลอกลวงคนมากมาย ทำให้คนพวกนั้น

แสดงความจงรักภักดีต่อเขาและคณะ

ปกครองของเขาโดยรับการตีตราที่

หน้าผาก หรือที่หลังมือข้างขวา

คนที่ไม่ยอมรับตรานั้นจะถูกตัดหัว 

เวลานั้นจะเป็นเวลาแห่งความทุกข์ทรมาน

สาหัสของคนที่หลงเหลืออยู่ในโลก

1 เธสะโลนิกา 14 : 4 , 4 : 16 – 17 ;  2 เธสะโลนิกา 2 : 3 – 4 ;  

วิวรณ์ 1 : 9 , 11 , 8 : 1 – 13 , 9 : 18 , 13 : 16 , 20 : 4
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พระองค์จะเสด็จมาพร้อมด้วยสง่าราศี 

สวรรค์จะเปิดออกและพระองค์จะเสด็จ

ลงมาโดยทรงม้าสีขาว

1 เธสะโลนิกา 4 : 16 ;  วิวรณ์ 1 : 16, 19 : 11-21, 20 : 10-15,  21 : 1-4

พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งในยุคสุดท้าย

ตามที่มีคำพยากรณ์ไว้

พระองค์จะทรงเปล่งประกายดุจดวงอาทิตย์

และบนพระเศียรของพระองค์มีมงกุฎหลายอัน

มีพระแสงคมออกมาจากพระโอษฐ์และทรงถือ

ดวงดาวเจ็ดดวงไว้ในพระหัตถ์ขวา

พระองค์จะทรงประจัญหน้ากับซาตานและ

จะทรงทิ้งมันลงไปในบึงไฟอันเป็นที่ๆ

มันจะทนทุกข์ทรมานไปตลอดกาล 

พระเยซูจะทรงทำลายศัตรูตัวสุดท้าย คือ 

ความตาย และโลกใบนี้จะถูกสร้างใหม่

พระเจ้าจะทรงรวบรวมคนที่เชื่อในพระบุตรและจะ

ทรงประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่พวกเขาบนโลกใบ

ใหม่ พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาพวกเขา ความตาย 

ความคร่ำครวญ การร้องไห้ และการเจ็บปวด 

จะไม่มีอีกต่อไป พระเยซูจะทรงครอบครองอย่าง

กษัตริย์เหนือประชาชนผู้ชอบธรรมในโลกที่

ปราศจากความบาปและความตาย
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ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ได้รับการ

เทศนามาเป็นเวลากว่า 2000 ปี พระเยซูทรง

พยากรณ์ไว้ว่า ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินพระองค์

จะเผยแพร่ไปทั่วโลก จนกว่าชนทุกชาติ ทุก

เผ่าพันธุ์ ทุกครัวเรือนจะได้ยินทั่วกัน

มีพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวผู้ทรงมีพระบุตร

องค์เดียว มีความเชื่อเดียว มีพระคัมภีร์หนึ่ง

เดียว มีทางเดียวเท่านั้นที่จะนำไปสู่สวรรค์

หลังจากที่ชีวิตนี้สิ้นสุดลง และพระเยซูทรง

เป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต 

เหล่านี้คือสิ่งที่คนมากมายได้พบแล้ว

ข่าวประเสริฐของพระคริสต์ต่างจากศาสนาอื่นใด

ในโลกตรงที่ว่า ข่าวนี้เผยแพร่ไปไม่ใช่โดยการบังคับ

ขู่เข็ญ ตรงกันข้ามพระเยซูทรงสอนให้ศิษย์ของพระองค์

รักศัตรูและดำเนินชีวิตด้วยความยินดีปรีดาและการร้อง

เพลง ทุกวันนี้ผู้คนทุกเชื้อชาติทุกภาษามีความสุข

ที่ได้รับการให้อภัยและได้รับชีวิตนิรันดร์

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพระเยซูจะทรงเป็นขึ้นจากความตายมามากกว่า 

2,000 ปีแล้ว แต่ก็ยังคงมีผู้ที่ไม่เคยได้ยินเรื่องราวนี้อยู่ในโลก 

จึงยังคงต้องมีผู้ถ่ายทอดข่าวประเสริฐนี้ต่อไป

ยอห์น 3 : 16 , 14 : 6
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ในปี1999คริสเตียนบางคนที่ห่วงใยคน

ที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังข่าวดีนี้ได้มารวม

ตัวกันพูดคุยกันว่าจะทำให้คนมากมาย 

มารับรู้ข่าวประเสริฐนี้ได้อย่างไร

พวกเขาตกลงกันว่าวิธีที่ดีที่สุด

คือ ทำหนังสือที่มีภาพประกอบ

เล่าเรื่องให้คนทั้งหลายเข้าใจดี

พอเขียนเนื้อหาเสร็จ พวกเขา

ก็รู้จักกับ แดนนี่ บูลานาดินักเขียน

การ์ตูนชั้นนำคนหนึ่งของโลกจึง

ติดต่อขอให้วาดภาพให้

 ใช้เวลาทั้งหมดไม่ต่ำกว่าเจ็ดปี 

กว่าจะเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา

หนังสือเล่มนี้ได้รับการแปลเผยแพร่เป็นภาษาต่างๆ มากมาย    

ไปทั่วโลก – กลุ่มคริสเตียนที่ห่วงใยพี่น้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

พี่น้องคริสเตียนใช้เงินและเวลา

ส่วนตัวนำหนังสือนี้ไปมอบให้กับคน

ที่ยังไม่เคยรู้จักข่าวดีเรื่องพระเยซู
สวัสดีครับผมเอา

หนังสือมาให้เล่มหนึ่ง

หนังสือเล่มนี้จะบอกให้

เรารู้ถึงวิธีที่จะทำให้บาป

เวรกรรมทั้งหลายของเรา

พ้นไปจากตัวเราจะได้ไม่

ต้องชดใช้แล้วได้ขึ้น

สวรรค์เวลาตาย

ยังไงล่ะครับ

ผมไม่คิดสตางค์ครับ 

ให้เป็นของขวัญเลย

ทำไมถึงจะให้

ฟรีๆ ล่ะครับ

ผมรักคุณ 

ถือว่าคุณเป็นพี่น้องผม 

หนังสือเล่มนี้มีข่าวดี

มากๆ ทีเดียว
ถ้างั้นจะลองอ่านดู 

โลกนี้จะยังมีอะไรดีๆ 

เหลืออยู่อีกหรือ

วันรุ่งขึ้น ศาสนาที่เรานับถือไม่

เคยสอนอะไรอย่างนี้ เรื่อง

ความรักกับการให้อภัย

เป็นเรื่องจริงที่ว่าเราทำบาป

ต่อพระเจ้าแต่พระองค์ทรงส่งลูกมาตาย

ชดใช้ความผิดบาปทั้งหลายของเรา 

แปลกประหลาดอัศจรรย์จริงๆ 

ยอห์น 3 : 16

ไม่มีเงินซื้อ

หรอกครับ
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ข้าแต่พระเยซู 

ขอบพระคุณที่ทรงรักและตายแทนผม 

ขอติดตามพระองค์ไปจนตาย

ทรงยกโทษให้ผมแล้ว 

พระเจ้าสถิตอยู่ในผม

น้องเอ๋ย วันนี้มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นผู้ชาย

คนหนึ่งไม่เคยรู้จักมาก่อนนะเอาหนังสือเล่มนี้ให้พี่ทำให้รู้ว่า

พระเจ้าเสด็จมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเราๆ ในโลกนี้แล้วทรง

รับเอาบาปผิดของเราไปหมดเลย

อ่านให้เราฟังได้

ไหมจ๊ะพี่ราอูล

ขอผมอ่านด้วย

ได้ไหมฮะ พ่อ

เรารู้เรื่องอับราฮัมกับ

โมเสสดีอยู่แล้วแต่ศาสนา

ของเราไม่เคยพูดถึงว่าต่อจาก

นั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าทรงส่ง

พระเยซูพระบุตรพระองค์มา

ชำระบาปทั้งหลายให้เราด้วย

เลือดของพระองค์เอง

แล้วผู้หญิงจะได้รับ

การอภัยโทษกับเขาเป็น

ครอบครัวของพระเจ้าเหมือน

ผู้ชายได้รึเปล่าจ๊ะ

ได้สิ พระเยซูเสด็จ

มาเพื่อทุกคน

คนอื่นๆ เห็นความสงบสุขในครอบครัว

ของราอูลก็เลยมาขอฟังข่าวอัศจรรย์นี้ด้วย

เป็นข่าวดียอดเยี่ยมจริงๆ 

ต้องพาครอบครัวมารับรู้ด้วย
ไม่ช้าราอูลก็อ่านหนังสือการ์ตูน

เล่มนี้ให้คนในหมู่บ้านฟังเกือบหมดแต่

ราอูลก็อยากรู้มากไปกว่านี้อีก

โรม 3 : 23 , 6 : 23 , 10 : 9
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ราอูล ผมรู้เรื่องที่ว่ามี

ผู้ชายคนหนึ่งมาพูดเรื่องพระเยซูที่ตลาด

อาทิตย์ละครั้ง วันหนึ่งตอนที่เดินอยู่ริมแม่น้ำ 

ผมเห็นเขาให้บัพติศมาผู้คนในแม่น้ำ 

เหมือนที่หนังสือบอกเลย

ผมอยากเจอเขาพา

ผมไปหน่อยได้ไหม

มาเดินอยู่ในตลาดนี่

สามวันแล้วนะ ยังไม่เจอเขาเลย 

กลับบ้านก่อนดีไหม ผมต้องหา

เขาให้เจอ

ลุงเอาหนังสือพวกนั้น

มาจากไหนคนที่เอามาแจก

ไปไหนแล้วครับ

พรุ่งนี้นั่นล่ะถึงจะ

มาแต่บ่ายนี้เขาจะ

ไปที่แม่น้ำนะ

นั่นไง พวกเขา

ข้าพเจ้าขอให้บัพติศมาท่าน

ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า

วันนี้มีใครอีกไหมครับที่เชื่อ

พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วอยากทำตามบัญชา

ของพระองค์เรื่องการรับบัพติศมาเมื่อเป็น

ผู้เชื่อแล้ว ถ้ามีก็ลงมาในน้ำได้เลยครับ

ผมเคยอ่านเรื่องนี้แล้ว

 ผู้เชื่อพระเยซูทำอย่างนี้เพื่อให้เห็น

ว่าชีวิตเก่าของตัวเขาตายไปแล้วและตอน

นี้พวกเขามีชีวิตใหม่ในพระเยซู

ผมต้องติดตามพระเยซู

กิจการ 19 : 2 – 5 ; โรม 6 : 3 – 4
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ผมไม่ค่อยรู้เรื่องความเชื่อนี้เท่าไรแต่อ่านหนังสือที่ท่านให้แล้วรู้สึกว่า

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงแตะต้องใจผม ผมเชื่อว่าทุกอย่างเป็นความจริง 

พระเยซูทรงรับเอาบาปผมไปหมดแล้ว ให้ผมรับบัพติศมาได้ไหมครับ

ถ้าคุณเชื่อพระเยซู

จริงๆ จนสุดจิตสุดใจคุณก็

รับบัพติศมาได้เลย

ดีใจด้วยจริงๆ
พระเจ้าทรงดีเหลือเกิน

เอาไปอ่านทุกวันจะได้

เรียนรู้เรื่องพระเยซูความรัก

ของพระเจ้าและพระคุณของ

พระองค์มากขึ้น

พระคัมภีร์จริงๆ เลยนะ

ราอูลอ่านพระคัมภีร์ทุกคืนเขารู้สึก

ประหลาดใจต่อสิ่งแปลกใหม่ที่อ่านพบ 

แล้วคนอื่นๆ ก็มาขอให้เขาอ่านให้ฟัง

พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าไม่มีนามใดใต้

ฟ้าสวรรค์นี้ที่จะช่วยเราให้รอดได้ นอกจากพระเยซู

ผู้เดียว ศาสนาที่เรานับถือกันเป็นศาสนาที่มนุษย์

ตั้งขึ้น ช่วยเราให้พ้นบาปไม่ได้
อ่านยอห์นบทที่หนึ่ง

ให้พวกเขาฟังสิจ๊ะ
ราอูลให้บัพติศมาคนที่เชื่อ 

และพวกเขาพากันมาฟังราอูลอ่านพระวจนะซึ่ง

เป็นเรื่องที่ทุกคนพูดคุยกันติดปากทุกวัน

หนังสือการ์ตูนที่ให้เป็น

แค่ตอนเล็กๆ ตอนหนึ่งของ

เรื่องทั้งหมดแต่ที่จะให้เล่มนี้

เป็นพระวจนะของพระเจ้า

โดยตรงเลย

กิจการ 8 : 37 ; 4 : 10 – 12 ; โรม 10 : 9  
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แต่พระองค์ตรัสว่า ให้เราเป็นสุข 

และชื่นชมยินดีเมื่อถูกข่มเหงเพราะบำเหน็จ

ของเรามีบริบูรณ์อยู่ในสวรรค์

พวกเจ้าเป็นใครมาพูดจาต่อต้านศาสนา

ของเรา เอาศาสนาต่างชาติมาจากอเมริกามา

เทศนาสั่งสอนมันเป็นศาสนาของนายทุน

ที่จะเอาเราเป็นเมืองขึ้น

ผมไม่เคยรู้จักคนอเมริกันแม้แต่คนเดียว 

พระเยซูทรงเป็นชาวตะวันออกเหมือนเรานะครับ      

แต่พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเสด็จลงมาจาก

สวรรค์  เพื่อนำชีวิตนิรันดร์มาสู่โลกนี้
พระเจ้าช่วยให้คนเหล่านี้

เห็นความจริงด้วยเถิด

ศาสนาฝรั่งเผยแพร่ไป

เรื่อยๆ แล้วเราต้องหยุดไว้ให้ได้ คืนนี้

ไปกันตอนที่พวกนั้นร้องเพลง ข้าล่ะ

เกลียดนัก ไอ้พวกร้องเพลงนี่

พระธรรมมัทธิวสอนว่า

ถ้าเขาข่มเหงนายก็จะข่มเหง

บ่าวของเขาด้วย

...กรี๊ด...

พระเจ้าช่วย

เราด้วย

หนีเร็ว

อย่าให้ใครหนีไปได้

ยอห์น 15 : 20 ; มัทธิว 5 : 11 – 12
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โพล๊ะ

The building fell on both 

Of them!

เราต้องรีบหนี ตึก

กำลังจะถล่มลงมา

ราอูลช่วยดึงพวกพี่น้อง

ออกจากเปลวไฟที่ลุกไหม้

ขณะที่กำลังจะกลับเข้าไปช่วยคนอื่นๆ ที่ติดอยู่ในไฟ

โครม

ตึกถล่มทับทั้งคู่เลย

เขาตายเพราะปฏิบัติ

หน้าที่ทางศาสนาของเรา ต้อง

จับตัวไอ้พวกคริสเตียน

มาลงโทษ

พวกเขานำศพนักบวชไปฝังด้วยความโศก

เศร้าและหวาดหวั่นเพราะไม่รู้ว่าตายแล้วจะ

ไปไหน ไม่มีความหวังเรื่องชีวิตนิรันดร์

ราอูลสละชีวิตเพื่อ

เพื่อน ไม่มีความรักใดยิ่ง

ใหญ่ไปกว่านี้แล้ว

ยอห์น 15 : 13

แม่ครับ อย่าเสียใจไปเลย 

ป่านนี้พ่อไปอยู่กับพระเยซู

แล้วครับ

โครม

โพล๊ะ
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ทูตสวรรค์ลงมาพา

ราอูลไปสู่สวรรค์

เจ้าจะพาเราไปไหน

เราตายแล้วนี้ ต้องไปเกิดใหม่ 

มีชาติใหม่

กลับชาติไปเกิดใหม่น่ะหรือ 

โกหกทั้งนั้น ตอนนี้เจ้าต้องไปรับ

การพิพากษาครั้งสุดท้ายของชีวิต

เจ้าโกหกหลอกลวงผู้คนมาตลอด 
เจ้าไม่รู้จักเราเจ้าไม่รักเพื่อนบ้านของ

เจ้า ทั้งไม่เมตตาศัตรูของเจ้า เจ้าตะกละ 
และเกียจคร้านจิตใจมีแต่ความหยิ่งยะโส 

เจ้าจบชีวิตเพราะความเกลียดชัง 
ที่อยู่ในใจเจ้า

เจ้าไม่มีค่าควร                     
แก่ชีวิตนิรันดรเอา 
ไปทิ้งในที่มืดมิด

อย่า ไฟร้อนๆ 

ไม่เอาอีกแล้ว

เจ้าทำได้ดีมากเป็นผู้รับใช้ที่ดีและ
สัตย์ซื่อ เชิญมาเสวยสุขร่วมกับเรา 

เราจัดเตรียมที่ไว้ให้เจ้าแล้ว

พระองค์เจ้าข้า 

ครอบครัวของข้าพระองค์

จะเป็นอย่างไร พอถึงเวลาเขาจะมาอยู่ร่วม
กับเจ้าตอนนี้ข้ายังมีอะไรให้พวกเขา

ทำต่อไปก่อน

แล้วเพื่อนร่วมชาติของข้าพระองค์ล่ะ

พวกที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง ที่นั่นยังมีคริสเตียนอยู่ 

พวกเขาจะประกาศต่อไป 

ถ้าคนพวกนั้นเชื่อ พวกเขา

ก็จะได้รับการทรงช่วย

ให้รอด แต่ถ้าไม่….....

มัทธิว 7 : 21 – 27 , 25 : 21 , 25 : 30 ; 1 โครินธ์ 6 : 9 – 11 ; ยากอบ 4 : 11 – 17
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