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ขอ้ความข่าวท่ีดี 
 
 

พระเยซูยงัมีชีวติอยู่1 พระเยซูส้ินพระชนม์และลุกขึน้อกีคร้ัง2 พระเยซูจะกลบัมา3 พระเยซูทรงเป็นทา 
งเดียวทีไ่ปสวรรค์4 พระเยซูจะช่วยประหยดั5 พระเยซูทรงสามารถทีจ่ะท าทุกอย่างตามทีก่ล่าวไว้ในลุค 46 

พระเยซูทรงเป็นพระมหากษัตริย์และราชอาณาจักรเขามี7 วธีิเดียวทีเ่ข้ามาในรา ชอาณาจักรนีคื้อกา รได้เกดิ 
ใหม่อกีคร้ัง8  

 
พระเยซูทรงส้ินพระชนม์บนไม้กางเขนและเอาบาปทุกเม่ือร่างของเขา โดยลายเส้นของเขาทีเ่ราจะหาย9 

เขาประสบอย่างมากส าหรับเราทุกคนเพ่ือให้เราสามารถใช้จ่ายนิรันดร์กบัพระองค์ตลอดไป10 พระเจ้ 
าทรงรักโลกมากว่าเขาส่งลูกชายของเขาทีพ่ระเยซูจะตายในสถานทีข่องเรา.11 พระเจ้ารู้ว่าเราไม่สาม 
ารถจ่ายในราคา ราคาถูกดีและเราไม่เคยได้ตรงตามมาตรฐานของพระเจ้า น่ันเป็นเหตุผลทีพ่ระเยซูเสด็จมา12  

 
พระเยซูเป็นค าที่ท าเน้ือ พระเยซูทรงเป็นมนุษย์13 พระเยซูเดินโลกนี้และมีประสบก ารณ์รูปแบบของคว 
ามเจ็บปวดและปฏิเสธทุกเม่ือพระองค์14 เขาได้รับการปฏิเสธและดูหมิ่น ไม่มีใครต้องกา รแม้แต่จะมอ 
งพระองค์ยงัเขาได้ส่ิงทีด่ีส าหรับเรา15 เขาคืนดีเรากลบัไปหาพระบิดา 
 
                                                           
1 การเปิดเผย 1:18 
2 การเปิดเผย 1:18 
3 จอห์น 14:2, 3 
4 จอห์น 14:6 
5 การปฏิบติัการ 4:12 
6 ลุค 4:18, 19 
7 จอห์น 18:36, 37 
8 จอห์น 3:5, 6 
9 จอห์น 19:30, 1 ปีเตอร์ 2:24 
10 อิสยาห ์53:3, 4 
11 จอห์น 3:16, กาลาเทีย 3:13 
12 ชาวโรมนั 3:23, 24 
13 จอห์น 1:14 
14 ฮีบรู 4:15 
15 อิสยาห ์53:3 
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เพราะส่ิงทีพ่ระเยซูเราไม่จ าเป็นต้องถูกแยกออกจากพระเจ้า พระเยซูส้ินพระชนม์เพ่ือเราอกีคร้ั งอาจมีสามัคคีธ 
รรมกบัพระบิดา16 พระเยซูส้ินพระชนม์เพ่ือเราจะสามารถมีชีวติ17 โดยทางพระเยซูเรามีชีวตินิรันดร์18 

โดยทางพระเยซูเรามีการอภัยโทษจากบาป19 บรรดาผู้ทีศ่รัทธาในพร ะเยซูจะไม่เคยจริงๆตายเพรา ะพร 
ะเยซูเป็นผู้ทีใ่ห้ชีวติ20 พระเยซูทรงให้ชีวติแก่ทุกคนที่เช่ือในพระองค์21 และว่าชีวตินิรันดร์จะเร่ิมต้นช่ว งเวล 
าทีคุ่ณได้รับพระองค์เข้ามาในหัวใจของคุณ22 

 
คุณไม่จ าเป็นต้องท าผลงานดีหรือการกระท าทีจ่ะได้รับขึน้สู่สวรรค์23 ส่ิงทีคุ่ณต้องท าคือเช่ือในพระเยซู 
เรียกร้องให้ช่ือของเขา ขอให้เขาช่วยให้คุณประหยดั ขอให้เขาส่งมอบให้คุณ เขาอยู่ทีน่ี่ พระวญิญา ณขอ 
งพระองค์อยู่ที่น่ีจะช่วยให้คุณ เรียกร้องให้พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า เรียกร้องให้พร ะเยซูและคุณจ 
ะถูกบันทกึไว้ ส าหรับถ้าคุณสารภาพกบัปากของคุณทีเ่ป็นพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและเช่ือมั่นในหัว ใจขอ 
งคุณว่าพระเจ้ายกพระองค์จากความตายคุณจะถูกบันทกึไว้24 คุณจะมีชีวตินิรันดร์ คุณจะกลายเป็นลูกขอ 
งพระเจ้าพลเมืองในราชอาณาจักรของพระเจ้า25 ราชอาณาจักรของพระเจ้าเป็นนิรันดร์26 ราชอาณาจัก 
รของพระเจ้าอยู่ทีน่ี่ตอนนีแ้ละสามารถใช้ได้กบัทุกคนทีไ่ด้รับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ช่วยให้รอด 
พระเยซูทรงเป็นทางเดียวทีไ่ปสวรรค์ ไม่มีช่ืออ่ืน ๆ ภายใต้ฟ้าสวรรค์โดยทีเ่ราสามารถได้รับการบันทึกเป็น27  

 
วนัหน่ึงพระเยซูจะกลบัมา เขาจะกลบัมาอกีคร้ัง28 และวนัหน่ึงเขาจะปกครองและครองจากแผ่นดินนี้29 

ข้อความนีไ้ม่ได้สร้างความหวาดกลวัทีคุ่ณรักหน่ึง ข้อความนีเ้ป็นการแจ้งให้คุณทราบเวลาทีเ่ป็นระยะส้ันและก 

                                                           
16 ชาวโรมนั 5:10, โคโลสี 1:19-22 
17 จอห์น 10:10 
18 จอห์น 10:27 
19 1 จอห์น 2:2 
20 จอห์น 11:25, 26 
21 1 จอห์น 5:11, 12 
22 ชาวโรมนั 10:9 
23 เอเฟซสั 2:8, 9 
24 ชาวโรมนั 10:9 
25 จอห์น 3:3, ฟิลิปปี 3:20, 21 
26 แดเนียล 4:3, ลุค 1:32, 33 
27 การปฏิบติัการ 4:12 
28 การเปิดเผย 1:8 
29 ศ คา ริ ยาห์14:4, 9 
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ารกลบัมาของพระคริสต์เป็นเร็ว ๆ นี ้พระเยซูคริสต์จะกลบัมาอกีคร้ัง30 ผมพูดอกีคร้ังเพราะเขามาค ร้ังหน่ึ 
งเคยเป็นเด็ก แต่เม่ือเขามาคร้ังทีส่องเขาจะมาเป็นกษัตริย์พชิิต31 

 
ตอนนีเ้ป็นเวลาทีจ่ะเป็นเพ่ือนทีรั่กพร้อม ขณะนีเ้ป็นเวลาทีจ่ะฟัง ตอนนีเ้วลาที ่ไม่แข็งหัวใจของคุณ 
อย่าต่อต้านพระเจ้า32 วนันีเ้ป็นวนัแห่งความรอด33 ใช้เวลาสักครู่ในขณะนี้และผลผลติตัวเองเพ่ือพระเจ้า 
ให้เขามีชีวติของคุณ ยอมจ านนต่อพระองค์เอง เขาเป็นคนทีน่ี่ส าหรับคุณในวนันี ้ให้เขาท าผลง านลึกขอ 
งการรักษา - รักษาหัวใจของคุณและท าความสะอาดคุณจากบาปทั้งหมด เขาสามารถ เขาอยู่ที่น่ี ขอให้เรา 
อธิษฐานร่วมกัน 

 
รักพระเยซู ฉันขอให้คุณยกโทษให้ฉันท้ังหมดของความผิดบาปของฉัน ฉันขอให้คุณช่วยฉัน ฉันได้หันห 
ลังกลับเม่ือคุณ  แต่ตอนนีฉั้นมาหาคุณ กรุณาท าความสะอาดฉันจาก ท้ังหมด กรุณารักษาฉัน กรุณารักษาฉันใน 
พืน้ท่ีของชีวิตของฉันทุก ส่ิงส าคัญท่ีสุดคือโปรดมาอาศัยอยู่ภายในฉัน ฉันต้องการทราบว่าคุณ ฉันต้องการมคีว 
ามสัมพันธ์กับคุณ ผมขอแสดงความนับถือ ผมขอแสดงคว ามนับถือตลอดกา ลพระเจ้าของฉันก่ิงขอ งฉันและ 
ฉันเลือกท่ีจะให้บริการคุณส าหรับส่วนท่ีเหลือของวนัของฉัน ขอบคุณพระเจ้าส าหรับก ารตายส าห 
รับฉันและส าห รับการบันทึกฉัน ฉันได้รับทุกส่ิงท่ีคุณมใีห้กับฉัน ฉันหวงัว่าจะได้อยู่กับคุณตลอดไป สาธุ 
 
พีน้่องที่รักและน้องสาวตอนนีท้ีคุ่ณได้อธิษฐานนีแ้ละได้รับพระเยซูเข้ามาในหัวใจของคุณโดยความเช่ือทีคุ่ณมีใ
นขณะนีก้ารสร้างใหม่ในพระคริสต์34 คุณจะไม่เหมือนกัน คุณจะไม่ว่าคนทีคุ่ณเป็นไม่กี่นาททีีผ่่านมา 
พระเยซูคือตอนนีใ้นหัวใจของคุณ35 มีอะไรทีย่อดเยี่ยมคือการทีพ่ระวิญญาณของพระองค์อยู่กบัคุณ ใช่พ 
ะวญิญาณบริสุทธ์ิอยู่กบัคุณ เขาจะน าคุณและแนะน าคุณแสดงคุณทางผ่านความจริงของพระอ งค์ทีม่าจ 
ากพระเจ้า36  

 

                                                           
30 การเปิดเผย 22:12, 13 
31 การเปิดเผย 1:5 
32 ฮีบรู 3:15 
33 2 โครินธ์ 6:2 
34 2 โครินธ์ 5:17 
35 กาลาเทีย 4:6 
36 จอห์น 16:13, 14 
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ขณะนีม้ีบางส่ิงทีคุ่ณต้องท าคือ ประจ าอ่านพระวจนะของพระเจ้า37 รับพระคัมภีร์และเร่ิมต้นในหนังสือขอ 
งจอห์น อ่านและศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเพราะทีจ่ะเปลีย่นความคิดของคุณ38 ส่ิงหน่ึง – ใช้เวลาอธิษฐ 
านกบัพระเจ้าทุกวนั เรียนรู้ที่จะฟังเช่นกนั น่ีคือการคบหา น่ีคือวธีิทีคุ่ณเรียนรู้ทีจ่ะได้ยนิเสียงของพระองค์ด้วยก 
ารใช้เวลากบัพระองค์39 เขาต้องการคุยกบัคุณเพ่ือให้คุณต้องเรียนรู้ทีจ่ะฟังมากเกนิไป อยู่ห่างจากส่ิง หล่ 
าน้ันทีเ่สียช่ือเสียงของพระคริสต์ สอบถามพระวญิญาณบริสุทธ์ิทีจ่ะ ช่วยให้คุณค้นหาสถ านทีท่ีคุ่ณสาม 
ารถเรียนรู้เพิม่เติมเกีย่วกบัพระเยซู40  

 
ฉันดีใจทีเ่รามีในขณะนีร่้วมกัน ฉันดีใจมากทีคุ่ณให้ชีวติของคุณไปยงัพระเจ้า คุณจะไม่เหมือนเดิม เติบโตในพร 
ะคุณและความรู้ของพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของเราและพระเยซูคริสต์41 

                                                           
37 2 ทิโมธี 2:15 
38 ฮีบรู 4:12 
39 จอห์น 10:27 
40 จอห์น 14:15-17, ฮีบรู 10:25 
41 2 ปีเตอร์ 3:18 


