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High in the mountains of Nepal, there is a place called
Muktinath, a site that is named for "the Lord of Salvation."
Many Hindu and Buddhist pilgrims go there to see "The
Temple of Miraculous Fire."
Strangely, these seekers don't know who "the Lord of
Salvation" really is, nor do they understand the secret of
Miraculous Fire...
In 1979, I spent two months in Nepal. During November,
I did the Pokhara-Muktinath Trek with my travel-buddy, a
Swiss adventurer named Werner Baumgartner. Later, in
December, we would also do the Everest Trek together.
For the first trek, we hiked day after day— all day, every
day— through the mountains of Nepal... until we finally
reached our destination at Muktinath. There we saw the goal
of this trek... a structure that was called "The Temple of
Miraculous Fire." It was a rather ordinary old building which
was situated on a mountaintop.
In many ways, it was a very inspiring and impressive trip,
but the "miraculous fire" that we found inside that temple at
Muktinath was just a little bit disappointing. When the altar
curtain was pulled back by a Buddhist monk, we were given
a chance to see the big attraction— the miniature wonder
that is contained inside this Nepalese temple.
We saw then what this "Temple of Miraculous Fire" was
all about. There was a tiny stream of water coming up
through the ground, and it made a miniature waterfall behind
that curtain. But there was more to it than that. An endless
supply of natural gas was also gushing out of the ground,
and it was kept lighted by the monks... so there was a flame
of fire floating over the waterfall, one that seemed to burn
eternally.
That was the miracle of this temple, and its Hindu and
Buddhist visitors are greatly impressed by this combination
of Fire, Water, Earth, and Air... the four basic elements in
their cosmogony.
Imagine— a fire that floats on water— seemingly forever!
3

Well, it is a rather unusual thing for a trekker to discover in
this world, as you might guess.
Six months later, I came to the Pacific Island of Guam,
where I would be living and working for the next 5 years.
Soon after I got there, I became a genuine believer in Jesus
Christ, and finally I became a diligent student of the Bible.
My arrival on the isle of Guam and the subsequent
spiritual transformation in my own life brought me to a new
comprehension. I understood then that "miraculous fire"
becomes a reality for a human being when God puts His
Holy Spirit into a believer. 1 This comes only through faith
and a prayer to Jesus Christ. Then the human being is
blessed with Light and becomes a temple for God's Holy
Spirit.2 Amazing as it may sound, a mere human being is
able to become a "Temple of Miraculous Fire." The fire of
God's Holy Spirit will then burn in you eternally! 3
And what is more, Jesus Christ will also give you an
endless supply of "living water," 4 which will become in you a
spring of Eternal Life. 5
When you receive forgiveness through a recognition of
God's sacrifice in Jesus Christ, your sins are covered over
by the blood of Jesus, making you appear virtuous and
blameless in the eyes of God! As you become a believer in
Christ, God credits you with the righteousness of His Son
Jesus— even though you don't deserve it!
This is the awesome Truth that God Himself has
revealed to us. We are taught this Truth by Jesus Christ
Himself in the Holy Scriptures of the Bible. It's a wondrous
transformation that even utilizes the traditional elements of
Earth, Air, Fire, and Water— as God Almighty turns a simple
human being into a Temple of Miraculous Fire! Here's how
God does it...
Earth— Your human body is like a vessel made of clay,
formed by God from the dust of the Earth, and it is just a
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temporary residence for your soul, but God can transform it
into a sacred temple for His Holy Spirit.
Air— You've had that inside you all along! God put the
breath of Life into you when you were first conceived. You
must realize that you've been breathing quite regularly ever
since the day you were born. Without God's willing it, you
could not inhale even one more breath! Yet God will give you
something even better than Air— He gives you His promise
that you can someday rise above the atmosphere of Earth
and know an existence in a higher realm! It's a new level that
He has created for those climbers who will see an Eternal
Life in the Heaven of God. It's reserved only for those whom
He has justified... and how does Air help you gain this
blessing?
Air is the crucial element that allows any human to be
transformed into a Temple of Miraculous Fire...! It is the
catalyst in the transmutation. You may wonder or ask, "Why
is this so?"
With your heart you believe in the Son of God, and with
your mouth you declare your faith before the eyes of God.
You use the air in your lungs to declare that Jesus is Lord...
and after that your life will be spiritually "on fire" as you
pursue the goals of Jesus and the kingdom of God!
This is how any human being can use Air and the grace
of Jesus Christ to become a sacred and blessed Temple of
Miraculous Fire...!
Fire and Water— These elements are supplied by God
Himself, Who places them inside your body as He blesses
you with His justification and salvation by grace... a free gift
from the Holy One Who created you!
Your transformed human body can afterwards be quite
accurately described as a "Temple of Miraculous Fire,"
because it holds within itself BOTH the perpetual flame of
the Holy Spirit AND the internal spring of the Water of Life...
which will bring you and many others into the Kingdom of
Heaven.
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As a believer in Jesus Christ, you will receive TWO
important gifts from God. You are given the FIRE of His Holy
Spirit, which will burn inside you forever. You are also given
a drink of the Water of Life, and this becomes a
WELLSPRING inside you which will give you an Eternal
Lifetime in the presence of God.
The Christian believers of our Earth are all engaged in a
great and wonderful Journey to the East... the long trek to a
New Beginning and a New Earth. 6 I hope you'll join us.
Our army is still growing, and we are looking for new
recruits. That's a good thing, because it's what Jesus wants
us to do. And as the Romanian pastor Richard Wurmbrand
has stated in his book Reaching Toward The Heights : "If we
become a larger party climbing together, we may succeed
better."
I became a believer in 1980, right after I settled down for
a while on the island of Guam. I didn't know it, but my Swiss
pal Werner also became a believer in Christ during this
same year, by an independent route.
My trekking friend Werner, having previously climbed
mountains in the Swiss Alps and in the Himalayas, just
wanted to climb one last mountain before he settled down to
a more ordinary life back home in Switzerland. His last stop
would be in Egypt, and while there he decided to go climb
Mount Sinai, which is believed by many to be the very same
place where Moses had long ago received the
Commandments of God. The sacred mountain where Moses
had earlier seen a miraculous fire 7 — a burning bush from
which came the voice of God— later became a mountaintop
where Moses received the gift of the Ten Commandments.
Werner went to the top of Mount Sinai, taking a Bible
along with him, and he sat down to read it when he had
reached the top. He read the Scriptures and prayed to God,
and he was transformed by the power of God's Holy Spirit.
He became a True Believer of Jesus Christ.
When he came down from that perch on Mount Sinai, my
good pal Werner had made Jesus his Lord, and he was a
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follower of the Way. His body had become a temple for the
Miraculous Fire of God's Holy Spirit. This is an amazing thing
to conceive.
I would learn in one of his letters that Werner eventually
studied theology at a Bible College in Switzerland. My old
trekking buddy, the friendly baker from Switzerland, the pal
with whom I had traveled so extensively during our
globetrotting days... this same man ended up becoming an
evangelical pastor for the Reformed Free Church in
Switzerland. He also became a missionary evangelist,
working to this very day as a "church planter" in the rural
areas of his native country.
My friend Werner is a very fine example of the
transforming power of God's Holy Spirit, and yet there are
countless other examples among the many generations of
humanity that have lived on Earth since the birth of Jesus
Christ. Fuel yourself with the Word of God and His Holy
Spirit, and people will come from kilometers away just to
watch you burn!
It is no surprise that we both became true believers and
followers of Jesus Christ just as we finished up our time of
adventures. We had both traveled for many months inside a
great many countries of this world, and we could both see
how much this Earth is in need of God's Son.
By the grace of God and the power of His Holy Son, both
Werner and I were allowed to become living temples for the
Miraculous Fire of God's Holy Spirit. We were transformed
through a faith in Jesus Christ, the Only True Son of God.
I became a believer because I know Jesus Christ is our
Gateway to the Truth of God.8 He is the Guardian of God's
Absolutes, and He is the Announcer of God's Truth! 9 When
we see His face, we can see the face of the loving Father in
Heaven.10 When we hear His words, we hear the Truth about
Heaven and Earth.11 The voice of Jesus Christ is the voice of
God. Clothed in perfect righteousness and purity, He is
eternally the Son of God. 12
Jesus is the final destination of all seekers, the Holy One
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Who is the only source of Truth and enlightenment. He is the
goal of your lifetime quest, and He is also the final goal of
humanity's great Journey To The East. He is the Source of
the New Beginning 13 ... the Divine Light Who will bring to
Earth the Renewal of All Things.14
The Devil has too many children already, but the Father
in Heaven could use some more. If you become a child of
God, you'll be proud to declare that you have become a
member of His Family... and a brother to Jesus Christ! 15
You too can become a temple of Miraculous Fire!
Will you believe in Jesus and receive the Water of
Life 16 which He offers to you?
It's your only reliable means of rebirth!
The Source of Life is not, as the Hindus think, the water
of the River Ganges. The Source of real Life is Jesus Christ,
Who can give you an Eternal Life with God. 17
Jesus Christ declared that He existed even before
Abraham. "Before Abraham was born, I AM."18 He insisted
that He is united with God The Father, saying, "I and the
Father are One."19 If you wish to know the nature of God,
you need only study the face of Jesus, Who reveals for
humanity the personality of His Father. 20
Jesus declared, "I AM the Way, the Truth, and the
Life."21 No person comes to God The Father except through
Him. 22
Jesus is the Door to Heaven 23 and He is also the only
route by which humans may enter the presence of the
Almighty God, Who is our Father in Heaven above. He is the
Gateway to Enlightenment, the means by which we humans
are able to receive the Holy Spirit of God.
Jesus Christ is the great Truth of our Universe and He is
the Light 24 of our Universe. He shows us the Way to God,
the path by which we may reach the Higher Realm of His
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Father.
Jesus says He is the Way, and it's the only route that
works. More than one and one-half billion people world-wide
now recognize the Divinity of this Holy Person Who came to
Earth for the salvation of humanity.
You have sought the Truth for many years, for all of your
lifetime on Earth...
Now you have heard the Truth of Jesus Christ, and you
have been shown the Way to the Light of the Universe.
Jesus is the Light of the World,25 and He can illuminate a
dark and evil world that surrounds you, showing you the right
way to go. He can be a light for your path and a lamp to your
feet. He is Divine, and He is the Truth, the Word of God.
How can you get the Truth of Triune YHWH God into
your heart? Just ask that God Who is the Father of Jesus
Christ will place His Holy Spirit inside you and give you
understanding of the Holy Scriptures in the Bible. You will
then see Jesus as what He truly is: the Divine and Ever-Holy
Son of God.
You gain Eternal Life with Triune YHWH God by placing
Jesus Christ, Who in the Trinity of YHWH God created our
Universe, upon a throne at the center of your heart! He
deserves that position and that kind of respect. He was first
God The Son, but when born in human flesh He became the
only sinless and righteous person who ever lived. Yet He
has sacrificed Himself on a cross for your sake, taking all
guilt and sins upon Himself— for you and for me, and for all
people everywhere on Earth— that whoever wishes for
salvation may be rescued from the due punishment of sins.
If you will do this, you will gain a new contentment
and peace as you accept Triune YHWH God's great
organizational plan for the Universe . . . because you'll
be letting Triune YHWH God be the Ruler of All Things in
this world . . . and in your own life.
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All it really takes is a simple but sincere little prayer—
one that you should make up in your own words. The prayer
for deliverance and for the Triune YHWH God's leadership
should come from your own heart!
Some important elements that you might include are:
1) your desire to turn away from the wrongness or evil of
your past life, and your remorse over the sins of your
previous life,
2) your desire for Triune YHWH God's forgiveness and
mercy through the act of sacrifice of His Only Begotten Son
(Jesus Christ),
3) your desire to know Triune YHWH God's leadership in
your life,
4) your desire to learn more of Triune YHWH God's truth
through Bible study,
5) your desire to find fellowship with genuine believers.
When you're saved, you'll know Jesus is King of the
Universe, and also the Lord and Master of your life.
You'll know the three faces of YHWH God Almighty: God
The Father, God The Son, and God The Spirit.
His Holy Light will start to be visible in your own face
and actions! You will have a new desire to serve no
other king than Jesus!
Jesus said of the people of God that "The kingdom of
heaven is like a net that God has cast into the sea, and it
gathers of every kind: When it is full, it will be pulled up on
the shore, where they will sit down to sort the catch, and
they will collect the good fish in baskets, but the bad things
will be thrown away. This is the way it will be at the end of
the world: The angels shall come forth, and they will
separate the unrighteous persons from among those justified
by God . . ."
Excerpt from the book of Matthew, who was a constant
companion of Jesus and his devoted disciple [13:47-50] .

Jesus spoke of the people of God as being like a seed
that is growing secretly, saying, "As for the kingdom of God,
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it is as if a person should cast seed into the ground; and then
he sleeps, and he rises up night and day to see that the
seed is springing forth and always growing up, although he
knows not exactly how. The Earth is bringing forth fruit from
itself; first the blade, then the ears of corn, and after that the
fullness of the ears of corn. And when all the fruit of the
Earth has come forth, immediately God will use the sickle to
reap the fields, because the harvest-time has come."
Excerpt from the book of Mark [4:26-29].
Bible Scriptures for numbered references found in this booklet
(all below are excerpted from the New King James Version Bible):
1.

Acts 2:1-4. When the Day of Pentecost had fully come,
they were all with one accord in one place. 2. And suddenly
there came a sound from heaven, as of a rushing mighty
wind, and it filled the whole house where they were sitting.
3 . Then there appeared to them divided tongues, as of fire,
and one sat upon each of them. 4. And they were all filled
with the Holy Spirit and began to speak with other tongues,
as the Spirit gave them utterance.
2.
1 Cor. 6:19-20. Or do you not know that your body is
the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have
from God, and you are not your own? 20. For you were
bought at a price; therefore glorify God in your body and in
your spirit, which are God's.
3.
Eph. 4:30. And do not grieve the Holy Spirit of God, by
whom you were sealed for the day of redemption.
4.
Jer. 17:13. O LORD, the hope of Israel,
All who forsake You shall be ashamed.
" Those who depart from Me
Shall be written in the earth,
Because they have forsaken the LORD,
The fountain of living waters."
John 4:10-14. Jesus answered and said to her, "If you
knew the gift of God, and who it is who says to you, 'Give Me
a drink,' you would have asked Him, and He would have
given you living water." 11. The woman said to Him, "Sir,
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You have nothing to draw with, and the well is deep. Where
then do You get that living water? 12. Are You greater than
our father Jacob, who gave us the well, and drank from it
himself, as well as his sons and his livestock?" 13. Jesus
answered and said to her, "Whoever drinks of this water will
thirst again, 14. but whoever drinks of the water that I shall
give him will never thirst. But the water that I shall give him
will become in him a fountain of water springing up into
everlasting life."
5.
John 4:14. but whoever drinks of the water that I shall
give him will never thirst. But the water that I shall give him
will become in him a fountain of water springing up into
everlasting life."
John 7:37-39. On the last day, that great day of the feast,
Jesus stood and cried out, saying, "If anyone thirsts, let him
come to Me and drink. 38. He who believes in Me, as the
Scripture has said, out of his heart will flow rivers of living
water." 39. But this He spoke concerning the Spirit, whom
those believing in Him would receive; for the Holy Spirit was
not yet given, because Jesus was not yet glorified.
6.
Rev. 21:6. And He said to me, "It is done! I am the
Alpha and the Omega, the Beginning and the End. I will give
of the fountain of the water of life freely to him who thirsts.
2 Pet. 3:9-13. The Lord is not slack concerning His
promise, as some count slackness, but is longsuffering
toward us, not willing that any should perish but that all
should come to repentance. 10. But the day of the Lord will
come as a thief in the night, in which the heavens will pass
away with a great noise, and the elements will melt with
fervent heat; both the earth and the works that are in it will
be burned up. 11. Therefore, since all these things will be
dissolved, what manner of persons ought you to be in holy
conduct and godliness, 12. looking for and hastening the
coming of the day of God, because of which the heavens will
be dissolved, being on fire, and the elements will melt with
fervent heat? 13. Nevertheless we, according to His
promise, look for new heavens and a new earth in which
righteousness dwells.
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Rev. 21:1. Now I saw a new heaven and a new earth, for
the first heaven and the first earth had passed away. Also
there was no more sea.
7.
Exodus 3:1-6. Now Moses was tending the flock of
Jethro his father-in-law, the priest of Midian. And he led the
flock to the back of the desert, and came to Horeb, the
mountain of God. 2. And the Angel of the LORD appeared
to him in a flame of fire from the midst of a bush. So he
looked, and behold, the bush was burning with fire, but the
bush was not consumed. 3. Then Moses said, "I will now
turn aside and see this great sight, why the bush does not
burn." 4. So when the LORD saw that he turned aside to
look, God called to him from the midst of the bush and said,
"Moses, Moses!" And he said, "Here I am." 5. Then He said,
"Do not draw near this place. Take your sandals off your
feet, for the place where you stand is holy ground." 6.
Moreover He said, "I am the God of your father--the God of
Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob." And
Moses hid his face, for he was afraid to look upon God.
8.
Mat. 7:13-14. "Enter by the narrow gate; for wide is the
gate and broad is the way that leads to destruction, and
there are many who go in by it. 14. Because narrow is the
gate and difficult is the way which leads to life, and there are
few who find it.
John 10:7-9. Then Jesus said to them again, "Most
assuredly, I say to you, I am the door of the sheep. 8. All
who ever came before Me are thieves and robbers, but the
sheep did not hear them. 9. I am the door. If anyone enters
by Me, he will be saved, and will go in and out and find
pasture.
9.
John 3:12-13. If I have told you earthly things and you
do not believe, how will you believe if I tell you heavenly
things? 13. No one has ascended to heaven but He who
came down from heaven, that is, the Son of Man who is in
heaven.
John 6:38-40. For I have come down from heaven, not to
do My own will, but the will of Him who sent Me. 39. This is
the will of the Father who sent Me, that of all He has given
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Me I should lose nothing, but should raise it up at the last
day. 40. And this is the will of Him who sent Me, that
everyone who sees the Son and believes in Him may have
everlasting life; and I will raise him up at the last day."
Mat. 13:34-35. All these things Jesus spoke to the
multitude in parables; and without a parable He did not
speak to them, 35. that it might be fulfilled which was
spoken by the prophet, saying:
" I will open My mouth in parables;
I will utter things kept secret from the foundation of the
world."
10.
John 6:46. Not that anyone has seen the Father,
except He who is from God; He has seen the Father.
John 14:7-11. "If you had known Me, you would have
known My Father also; and from now on you know Him and
have seen Him." 8. Philip said to Him, "Lord, show us the
Father, and it is sufficient for us." 9. Jesus said to him,
"Have I been with you so long, and yet you have not known
Me, Philip? He who has seen Me has seen the Father; so
how can you say, 'Show us the Father'? 10. Do you not
believe that I am in the Father, and the Father in Me? The
words that I speak to you I do not speak on My own
authority; but the Father who dwells in Me does the works.
11. Believe Me that I am in the Father and the Father in Me,
or else believe Me for the sake of the works themselves.
11.
John 3:12-13. If I have told you earthly things and you
do not believe, how will you believe if I tell you heavenly
things? 13. No one has ascended to heaven but He who
came down from heaven, that is, the Son of Man who is in
heaven.
12.
Rev. 22:12-16. "And behold, I am coming quickly, and
My reward is with Me, to give to every one according to his
work. 13. I am the Alpha and the Omega, the Beginning and
the End, the First and the Last." 14. Blessed are those who
do His commandments, that they may have the right to the
tree of life, and may enter through the gates into the city. 15.
But outside are dogs and sorcerers and sexually immoral
and murderers and idolaters, and whoever loves and
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practices a lie. 16. "I, Jesus, have sent My angel to testify to
you these things in the churches. I am the Root and the
Offspring of David, the Bright and Morning Star."
13.
Rev. 21:5-6. Then He who sat on the throne said,
"Behold, I make all things new." And He said to me, "Write,
for these words are true and faithful." 6. And He said to me,
"It is done! I am the Alpha and the Omega, the Beginning
and the End. I will give of the fountain of the water of life
freely to him who thirsts.
14.
Mat. 19:28. So Jesus said to them, "Assuredly I say to
you, that in the regeneration, when the Son of Man sits on
the throne of His glory, you who have followed Me will also
sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.
15.
Mat. 12:48-50. But He answered and said to the one
who told Him, "Who is My mother and who are My
brothers?" 49. And He stretched out His hand toward His
disciples and said, "Here are My mother and My brothers!
50. For whoever does the will of My Father in heaven is My
brother and sister and mother."
16.
Rev. 21:6. And He said to me, "It is done! I am the
Alpha and the Omega, the Beginning and the End. I will give
of the fountain of the water of life freely to him who thirsts.
Rev. 22:17. And the Spirit and the bride say, "Come!" And
let him who hears say, "Come!" And let him who thirsts
come. Whoever desires, let him take the water of life freely.
17.
John 4:11-14. The woman said to Him, "Sir, You have
nothing to draw with, and the well is deep. Where then do
You get that living water? 12. Are You greater than our
father Jacob, who gave us the well, and drank from it
himself, as well as his sons and his livestock?" 13. Jesus
answered and said to her, "Whoever drinks of this water will
thirst again, 14. but whoever drinks of the water that I shall
give him will never thirst. But the water that I shall give him
will become in him a fountain of water springing up into
everlasting life."
John 7:37-38. On the last day, that great day of the feast,
Jesus stood and cried out, saying, "If anyone thirsts, let him
come to Me and drink. 38. He who believes in Me, as the
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Scripture has said, out of his heart will flow rivers of living
water."
18.
John 8:58. Jesus said to them, "Most assuredly, I say
to you, before Abraham was, I AM."
19.
John 10:30. I and My Father are one."
20.
John 14:7-12. "If you had known Me, you would have
known My Father also; and from now on you know Him and
have seen Him." 8. Philip said to Him, "Lord, show us the
Father, and it is sufficient for us." 9. Jesus said to him,
"Have I been with you so long, and yet you have not known
Me, Philip? He who has seen Me has seen the Father; so
how can you say, 'Show us the Father'? 10. Do you not
believe that I am in the Father, and the Father in Me? The
words that I speak to you I do not speak on My own
authority; but the Father who dwells in Me does the works.
11. Believe Me that I am in the Father and the Father in Me,
or else believe Me for the sake of the works themselves. 12.
"Most assuredly, I say to you, he who believes in Me, the
works that I do he will do also; and greater works than these
he will do, because I go to My Father.
21, 22.
John 14:6. Jesus said to him, "I am the way, the
truth, and the life. No one comes to the Father except
through Me.
23.
John 10:7-9. Then Jesus said to them again, "Most
assuredly, I say to you, I am the door of the sheep. 8. All
who ever came before Me are thieves and robbers, but the
sheep did not hear them. 9. I am the door. If anyone enters
by Me, he will be saved, and will go in and out and find
pasture.
24, 25.
John 8:12. Then Jesus spoke to them again,
saying, "I am the light of the world. He who follows Me shall
not walk in darkness, but have the light of life."
It's extremely important for all of us to remember this:
1) WE SPEAK TO TRIUNE YHWH GOD by our prayers.
2) TRIUNE YHWH GOD SPEAKS TO US by the words
of Holy Scripture, in the Word of God written by His Son.
So we must try to read His words and His Book just as
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often as we possibly can… on a daily basis!!
Almighty YHWH, The Triune God of Israel and all the
Earth, wants to bless you through His Only Begotten Son of
Man, Jesus Christ— Yeshua, the Messiah of Israel… the
soon-coming King of Israel and all the Earth— so let Him
reward your search with the grace of His forgiveness and
enlightenment!
Triune YHWH God wants to bless you for all your long
efforts to understand this very confusing and difficult
Universe in which we live. He wants you to be spared from
the normal wages of sin and the terrible Day of His Wrath
that is yet to come— so let Him reward your lengthy search
with the grace of His forgiveness and His enlightenment!
It's better to show good sense now—today—before His
Judgment time arrives… so you can't end up regretting your
choices for all eternity.
Life and Death have been placed before you. The Word of
God says, "All those who hate Me love death." Choose
eternal life with Jesus Christ and His Heavenly Father… not
an eternal darkness with that evil ruler whom Jesus called
"the Prince of Darkness." As God's Only Begotten Son
warned us long ago… the Evil One named Satan is forever a
murderer and forever the Father of Liars.
Choose new life in Christ, not the ages-old tyranny of
Satan… and you'll at last find the narrow path to Heaven…
avoiding the popular Wide Road that leads only to the
torments of Hell.
Acknowledge the Wisdom of Triune YHWH God… the
Righteousness, Holiness, and Divinity of His Only Begotten
Son of Man… and the Heavenly Father will no longer see
your own sins and shortcomings. They will all be hidden from
His sight by a cleansing in the sacrificial blood of Jesus
Christ, the Lamb of God.
Choose to love YHWH God's Way of Life and growth—not
the Liar's way of self-destruction!
The Important End Note: Is a new Dark Age coming to
our world? It's already happening in Britain, Europe,
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Australia, South Africa, India, even the U.S.— made obvious
in those regions by persecution of Christians & declining
church attendance, concurrent with an incessant rising of
Islamism, Marxism, Humanism, Evolutionism, Secularism,
Socialism, Satanism, and Witchcraft. Europe has already
become the new "Dark Continent," and now probably
deserves that label as much as Africa ever could. Forcasters
believe it will soon be a dark "Eurabia" under Islamic control.
Whenever the ancient nations of Israel and Judah were
ruled by a very evil king, it was always a clear sign that
Triune YHWH God's Judgment was coming, that invasions
and devastation would soon come upon the "Promised
Land" of the Jews. Judgments came upon the Jews for their
own repetitious sins and the immorality of their entire nation.
Whenever the Jews had a really evil ruler in charge of
everything, that fact was itself a loud warning from God that
invasions, poverty, devastations, and enslavement were to
be coming upon them very soon. But YHWH God sent them
prophets at the same time, to make it all crystal-clear. Those
evil kings of Israel and Judah were also a foreshadowing of
the future Antichrist Dictator who would someday seek to
rule the entire Earth as its evil king. Therefore you should
take warning, and try to prepare for what's undoubtedly
coming to your own country soon.
Similarly, when you see a dictatorial tyrant trying to seize
power over your own country… hoping to become a "king"
over your own nation and all the Earth's lands… it can only
mean that Triune YHWH God's judgments are soon to be
again coming upon your nation's population & all the Earth…
even Nepal, India & Thailand, regions the Islamic Caliphate
(1517-1917 A.D.) long ago condemned as "infidel" & "House
to Conquer." We are now in the End-Times of the Church
Age, and are possibly also seeing "the last days" for freedom
in India, Japan, Thailand & USA. Use it while you've got it,
Thailand! For now, you still have some freedom of religion,
at least to some degree, in Thailand. You have to use it or
you'll lose it. Repent today, get on your knees to pray. May
Triune YHWH God save Thailand from the anti-Christ
18

powers... from Imperialistic Islam and atheistic socialism...
and most especially, from the atheistic Marxist Communism
that already dominates the giant lands of Russia, China,
Nepal, Vietnam, and nearby North Korea!
When Jesus comes the next time, it will be different— He
descends as the Lion of Judah, the Judge of all the Earth,
the conquering King of the Universe… and He will remove
the evil Antichrist from his throne of power on planet Earth.
THIS GUIDE WAS WRITTEN FOR YOU BY. . .
Ken Street, a baptized follower of Jesus and His Way.
v. 3m, edition of 4/27/21 © 2005, 2011, 2014, 2021 by Roddy Kenneth Street, Jr.

Above, you can see the face
of my trekking-pal Werner, as
he looked in November 1979
while on the Muktinath Trek.

YHWH God is a very patient Farmer and quite
a devoted Father…! He operates through God
The Son in Jesus Christ, His Only Begotten
Son of Man… as He is continuously harvesting
the Earth... as His long-range plan for the
Earth's transformation goes ever forward...!
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Acts 2:1-4.
1. เมือ่ วันเทศกาลเพ็นเทคศเตมาถึง จำพวกสาวกจึงมาร่วมใจกันอยูใ่ นที่
แห่งเดียวกัน
2. ในทันใดนัน
้ มีเสียงดังมาจากฟ้ าเหมือนเสียงพายุกล้าสั่นก้องทั่วบ้านที่
เขานั่ งอยูน
่ น
้ั
3. มีเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิน
้ ปรากฏแก่เขา และกระจายอยูบ
่ นเขาสิน
้ ทุก
คน
4. เขาเหล่านัน
้ ก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิจ์ งึ ตัง้ ต้นพูดภาษาต่างๆ
ตามทีพ
่ ระวิญญาณทรงโปรดให้พูด
1 Corinthians 6:19-20.
19. ท่านไม่รห
ู ้ รือว่า ร่างกายของท่านเป็ นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ ์
ซึง่ สถิตอยูใ่ นท่าน ซึง่ ท่านได้รบั จากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง
20. พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วตามราคา เหตุฉะนัน
้ ท่านจงถวายพระ
เกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่าน และด้วยจิตวิญญาณของท่าน ซึง่
เป็ นของพระเจ้า
Jeremiah 17:13.
13. โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ความหวังแห่งอิสราเอล บรรดาคนเหล่านัน
้ ที่
ละทิง้ พระองค์จะต้องรับความอับอาย บรรดาคนทัง้ ปวงทีห
่ น
ั ไปจากเราจะ
ต้องจารึกไว้ในแผ่นดินโลก เพราะเขาได้ละทิง้ พระเยโฮวาห์ ผูเ้ ป็ นแหล่งน้ำ
แห่งชีวต
ิ เสีย
John 4:10-14.
10. พระเยซูตรัสตอบนางว่า "ถ้าเจ้าได้รจู ้ กั ของประทานของพระเจ้า และ
รูจ้ กั ผูท
้ พ
ี่ ูดกับเจ้าว่า `ขอน้ำให้เราดืม
่ บ้าง' เจ้าจะได้ขอจากท่านผูน
้ น
้ ั และ
ท่านผูน
้ น
้ ั จะให้น้ำประกอบด้วยชีวต
ิ แก่เจ้า"
11. นางทูลพระองค์วา่ "ท่านเจ้าคะ ท่านไม่มีถงั ตัก และบ่อนี้ก็ลก
ึ ท่านจะ
ได้น้ำประกอบด้วยชีวต
ิ นัน
้ มาจากไหน
12. ท่านเป็ นใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของเรา ผูไ้ ด้ให้บอ
่ น้ำนี้ แก่เราหรือ
และยาโคบเองก็ได้ดม
ื่ จากบ่อนี้รวมทัง้ บุตรและฝูงสัตว์ของท่านด้วย"
13. พระเยซูตรัสตอบนางว่า "ผูใ้ ดทีด
่ ม
ื่ น้ำนี้จะกระหายอีก
14. แต่ผใู้ ดทีด
่ ม
ื่ น้ำซึง่ เราจะให้แก่เขานัน
้ จะไม่กระหายอีกเลย แต่น้ำซึง่
้ ถึงชีวต
เราจะให้เขานัน
้ จะบังเกิดเป็ นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุง่ ขึน
ิ นิรน
ั ดร์ "
John 4:14.
14. แต่ผใู้ ดทีด
่ ม
ื่ น้ำซึง่ เราจะให้แก่เขานัน
้ จะไม่กระหายอีกเลย แต่น้ำซึง่
้ ถึงชีวต
เราจะให้เขานัน
้ จะบังเกิดเป็ นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุง่ ขึน
ิ นิรน
ั ดร์ "
John 7:37-39.
37. ในวันสุดท้ายของเทศกาลซึง่ เป็ นวันใหญ่นน
้ ั พระเยซูทรงยืนและ
ประกาศว่า "ถ้าผูใ้ ดกระหาย ผูน
้ น
้ ั จงมาหาเราและดืม
่
38. ผูท
้ เี่ ชือ
่ ในเรา ตามทีพ
่ ระคัมภีร์ได้กล่าวไว้แล้วว่า `แม่น้ำทีม
่ ีน้ำ
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ประกอบด้วยชีวต
ิ จะไหลออกมาจากภายในผูน
้ น
้ ั '"
39. (สิง่ ทีพ
่ ระองค์ตรัสนัน
้ หมายถึงพระวิญญาณซึง่ ผูท
้ เี่ ชือ
่ ในพระองค์จะ
ได้รบั เหตุวา่ ยังไม่ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิใ์ ห้ เพราะพระเยซูยงั
มิได้รบั สง่าราศี)
Revelation 21:6.
6. พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า "สำเร็จแล้ว เราเป็ นอัลฟาและโอเมกา เป็ น
ปฐมและอวสาน ผูใ้ ดกระหาย เราจะให้ผน
ู้ น
้ ั ดืม
่ จากบ่อน้ำพุแห่งชีวต
ิ โดยไม่
ต้องเสียอะไรเลย
2 Peter 3:9-13
9. องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรือ
่ งพระสัญญาของพระองค์
ตามทีบ
่ างคนคิดนัน
้ แต่พระองค์ได้ทรงอดกลัน
้ พระทัยไว้ เพราะเห็นแก่เรา
ทัง้ หลายมาช้านาน ไม่ทรงประสงค์ทจี่ ะให้ผห
ู้ นึ่งผูใ้ ดพินาศเลย แต่ทรง
ปรารถนาทีจ่ ะให้คนทัง้ ปวงกลับใจเสียใหม่
10. แต่วา่ วันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านัน
้ จะมาถึงเหมือนอย่างขโมยแอบย่อง
มาในเวลากลางคืน และในวันนัน
้ ท้องฟ้ าจะล่วงเสียไปด้วยเสียงทีด
่ งั กึกก้อง
และโลกธาตุจะสลายไปด้วยไฟอันร้อนยิง่ และแผ่นดินโลกกับการงานทัง้
ปวงทีม
่ ีอยูใ่ นนัน
้ จะต้องไหม้เสียสิน
้ ด้วย
11. เมือ่ เห็นแล้วว่าสิง่ ทัง้ ปวงจะต้องสลายไปหมดสิน
้ เช่นนี้ ท่านทัง้ หลาย
์ ละทีเ่ ป็ นอย่างพระเจ้า
ควรจะเป็ นคนเช่นใดในชีวต
ิ ทีบ
่ ริสุทธิแ
12. คอยท่าและกระหายทีจ่ ะให้วน
ั ของพระเจ้ามาถึง เมือ่ ไฟจะติดท้องฟ้ า
อากาศให้ละลายไป และโลกธาตุจะละลายไปด้วยไฟอันร้อนยิง่
13. แต่วา่ ตามพระสัญญาของพระองค์นน
้ ั เราจึงคอยท้องฟ้ าอากาศใหม่
และแผ่นดินโลกใหม่ ทีซ
่ งึ่ ความชอบธรรมจะดำรงอยู่
Revelation 21:1.
1. ข้าพเจ้าได้เห็นท้องฟ้ าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ เพราะท้องฟ้ าเดิมและ
แผ่นดินโลกเดิมนัน
้ หายไปหมดสิน
้ แล้ว และทะเลก็ไม่มีอีกแล้ว
Exodus 3:1-6.
1. ฝ่ ายโมเสสเลี้ยงฝูงแพะแกะของเยโธรพ่อตาของเขา ผูเ้ ป็ นปุโรหิตของ
คนมีเดียน และท่านได้พาฝูงแพะแกะไปด้านหลังของถิน
่ ทุรกันดาร และมา
ถึงภูเขาของพระเจ้า คือโฮเรบ
2. ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏแก่โมเสสในเปลวไฟซึง่ อยู่
ท่ามกลางพุม
่ ไม้ โมเสสจึงมองดูและดูเถิด พุม
่ ไม้นน
้ ั มีไฟลุกโชนอยู่ แต่พม
ุ่
ไม้นน
้ ั มิได้ไหม้โทรมไป
3. โมเสสจึงกล่าวว่า "ข้าจะแวะเข้าไปดูสงิ่ แปลกประหลาดนี้ ว่าเหตุไฉน
พุม
่ ไม้จงึ ไม่ไหม้"
4. และเมือ่ พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรเห็นเขาเดินเข้ามาดู พระเจ้าจึงตรัส
แก่เขาออกมาจากท่ามกลางพุม
่ ไม้นน
้ ั ว่า "โมเสส โมเสส" และโมเสสทูล
ตอบว่า "ข้าพระองค์อยูท
่ น
ี่ ี่ "
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5. พระองค์จงึ ตรัสว่า "อย่าเข้ามาใกล้ทน
ี่ ี่ จงถอดรองเท้าของเจ้าออกเสีย
์
เพราะว่าทีซ
่ งึ่ เจ้ายืนอยูน
่ ี้เป็ นทีบ
่ ริสุทธิ"
6. แล้วพระองค์ตรัสอีกว่า "เราเป็ นพระเจ้าของบิดาเจ้า เป็ นพระเจ้าของ
อับราฮัม เป็ นพระเจ้าของอิสอัค และเป็ นพระเจ้าของยาโคบ" และโมเสสปิ ด
หน้าเสีย เพราะกลัวไม่กล้ามองดูพระเจ้า
Matthew 7:13-14.
13. จงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนัน
้ นำไปถึง
ความพินาศ และคนทีเ่ ข้าไปทางนัน
้ มีมาก
14. เพราะว่าประตูซงึ่ นำไปถึงชีวต
ิ นัน
้ ก็คบั และทางก็แคบ ผูท
้ ห
ี่ าพบก็มี
น้อย
John 10:7-9.
7. พระเยซูจงึ ตรัสกับเขาอีกว่า "เราบอกความจริงแก่ทา่ นว่า เราเป็ นประตู
ของแกะทัง้ หลาย
8. บรรดาผูท
้ ม
ี่ าก่อนเรานัน
้ เป็ นขโมยและโจร แต่ฝูงแกะก็มไิ ด้ฟงั เขา
9. เราเป็ นประตู ถ้าผูใ้ ดเข้าไปทางเรา ผูน
้ น
้ ั จะรอด และเขาจะเข้าออก
แล้วจะพบอาหาร
John 3:12-13.
12. ถ้าเราบอกท่านถึงสิง่ ฝ่ ายโลกและท่านไม่เชือ
่ ถ้าเราบอกท่านถึงสิง่ ฝ่ าย
สวรรค์ ท่านจะเชือ
่ ได้อย่างไร
13. ไม่มีผใู้ ดได้ขน
ึ้ ไปสูส
่ วรรค์นอกจากท่านทีล่ งมาจากสวรรค์ คือบุตร
มนุษย์ผท
ู้ รงสถิตในสวรรค์นน
้ั
John 6:38-40.
38. เพราะว่าเราได้ลงมาจากสวรรค์ มิใช่เพือ
่ กระทำตามความประสงค์
ของเราเอง แต่เพือ
่ กระทำตามพระประสงค์ของพระองค์ผท
ู้ รงใช้เรามา
39. และพระประสงค์ของพระบิดาผูท
้ รงใช้เรามานัน
้ ก็คอ
ื ให้เรารักษา
บรรดาผูท
้ พ
ี่ ระองค์ได้ทรงมอบไว้กบั เรา มิให้หายไปสักคนเดียว แต่ให้ฟื้น
้ มาในวันทีส่ ุด
ขึน
40. เพราะนี่แหละเป็ นพระประสงค์ของผูท
้ ท
ี่ รงใช้เรามานัน
้ ทีจ่ ะให้ทก
ุ คน
ทีเ่ ห็นพระบุตร และเชือ
่ ในพระบุตรได้มีชีวต
ิ นิรน
ั ดร์ และเราจะให้ผน
ู้ น
้ ั ฟื้ น
้ มาในวันสุดท้าย"
ขึน
Matthew 13:34-35.
34. ข้อความเหล่านี้ทง้ ั สิน
้ พระเยซูตรัสกับหมูช
่ นเป็ นคำอุปมา และ
นอกจากคำอุปมา พระองค์มไิ ด้ตรัสกับเขาเลย
35. ทัง้ นี้เพือ
่ จะให้สำเร็จตามพระวจนะทีต
่ รัสโดยศาสดาพยากรณ์ วา่ `เรา
จะอ้าปากกล่าวคำอุปมา เราจะกล่าวข้อความซึง่ ปิ ดซ่อนไว้ตง้ ั แต่เดิมสร้าง
โลก'
John 6:46.
46. ไม่มีผใู้ ดได้เห็นพระบิดา นอกจากท่านทีม
่ าจากพระเจ้า ท่านนัน
้ แหละ
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ได้เห็นพระบิดาแล้ว
John 14:7-11.
7. ถ้าท่านทัง้ หลายรูจ้ กั เราแล้ว ท่านก็จะรูจ้ กั พระบิดาของเราด้วย และ
ตัง้ แต่นี้ไปท่านก็รจู ้ กั พระองค์และได้เห็นพระองค์"
8. ฟี ลิปทูลพระองค์วา่ "พระองค์เจ้าข้า ขอสำแดงพระบิดาให้ขา้ พระองค์
ทัง้ หลายเห็นและพวกข้าพระองค์จะพอใจ"
9. พระเยซูตรัสกับเขาว่า "ฟี ลิปเอ๋ย เราได้อยูก
่ บั ท่านนานถึงเพียงนี้ และ
ท่านยังไม่รจู ้ กั เราหรือ ผูท
้ ไี่ ด้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา และท่านจะพูดได้
อย่างไรว่า `ขอสำแดงพระบิดาให้ขา้ พระองค์ทง้ ั หลายเห็น'
10. ท่านไม่เชือ
่ หรือว่า เราอยูใ่ นพระบิดาและพระบิดาทรงอยูใ่ นเรา คำซึง่
เรากล่าวแก่ทา่ นทัง้ หลายนัน
้ เรามิได้กล่าวตามใจชอบ แต่พระบิดาผูท
้ รง
สถิตอยูใ่ นเราได้ทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์
11. จงเชือ
่ เราเถิดว่าเราอยูใ่ นพระบิดาและพระบิดาทรงอยูใ่ นเรา หรือมิ
ฉะนัน
้ ก็จงเชือ
่ เราเพราะกิจการเหล่านัน
้ เถิด
John 3:12-13.
12. ถ้าเราบอกท่านถึงสิง่ ฝ่ ายโลกและท่านไม่เชือ
่ ถ้าเราบอกท่านถึงสิง่ ฝ่ าย
สวรรค์ ท่านจะเชือ
่ ได้อย่างไร
13. ไม่มีผใู้ ดได้ขน
ึ้ ไปสูส
่ วรรค์นอกจากท่านทีล่ งมาจากสวรรค์ คือบุตร
มนุษย์ผท
ู้ รงสถิตในสวรรค์นน
้ั
Revelation 22:12-16.
12. "ดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว และจะนำบำเหน็ จของเรามาด้วย เพือ
่
ตอบแทนการกระทำของทุกคน
13. เราคืออัลฟาและโอเมกา เป็ นปฐมและเป็ นอวสาน เป็ นเบื้องต้นและ
เบื้องปลาย"
14. คนทัง้ หลายทีป
่ ระพฤติตามพระบัญญัตข
ิ องพระองค์ก็เป็ นสุข เพือ
่ ว่า
์
เขาจะได้มีสท
ิ ธิในต้นไม้แห่งชีวต
ิ และเพือ
่ เขาจะได้เข้าไปในเมืองนัน
้ โดย
ทางประตู
15. ด้วยว่าภายนอกนัน
้ มีสุนขั คนใช้เวทมนตร์ คนล่วงประเวณี ฆาตกร
คนไหว้รูปเคารพ คนใดทีร่ กั และกระทำการมุสา
16. "เราคือเยซูผใู้ ช้ให้ทต
ู สวรรค์ของเราไปเป็ นพยานสำแดงเหตุการณ์
เหล่านี้แก่ทา่ นเพือ
่ คริสตจักรทัง้ หลาย เราเป็ นรากและเป็ นเชื้อสายของดา
วิด และเป็ นดาวประจำรุง่ อันสุกใส"
Revelation 21:5-6.
้
5. พระองค์ผป
ู้ ระทับบนพระทีน
่ ่ งั ตรัสว่า "ดูเถิด เราสร้างสิง่ สารพัดขึน
ใหม่" และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า "จงเขียนไว้เถิด เพราะว่าถ้อยคำเหล่า
นี้เป็ นคำสัตย์จริงและสัตย์ซอ
ื่ "
6. พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า "สำเร็จแล้ว เราเป็ นอัลฟาและโอเมกา เป็ น
ปฐมและอวสาน ผูใ้ ดกระหาย เราจะให้ผน
ู้ น
้ ั ดืม
่ จากบ่อน้ำพุแห่งชีวต
ิ โดยไม่
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ต้องเสียอะไรเลย
Matthew 19:28.
28. พระเยซูตรัสกับเขาว่า "เราบอกความจริงแก่ทา่ นทัง้ หลายว่า ในโลก
ใหม่คราวเมือ่ บุตรมนุษย์จะนั่งบนพระทีน
่ ่ งั แห่งสง่าราศีของพระองค์นน
้ั
พวกท่านทีไ่ ด้ตด
ิ ตามเรามาจะได้น่ งั บนบัลลังก์สบ
ิ สองที่ พิพากษาชน
อิสราเอลสิบสองตระกูล
Matthew 12:48-50.
48. แต่พระองค์ตรัสตอบผูท
้ ท
ี่ ลู พระองค์นน
้ ั ว่า "ใครเป็ นมารดาของเรา
ใครเป็ นพีน
่ ้องของเรา"
49. พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ไปทางพวกสาวกของพระองค์ และตรัส
ว่า "ดูเถิด นี่เป็ นมารดาและพีน
่ ้องของเรา
50. ด้วยว่าผูใ้ ดจะกระทำตามพระทัยพระบิดาของเราผูท
้ รงสถิตในสวรรค์
ผูน
้ น
้ ั แหละเป็ นพีน
่ ้องชายหญิงและมารดาของเรา"
Revelation 21:6.
6. พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า "สำเร็จแล้ว เราเป็ นอัลฟาและโอเมกา เป็ น
ปฐมและอวสาน ผูใ้ ดกระหาย เราจะให้ผน
ู้ น
้ ั ดืม
่ จากบ่อน้ำพุแห่งชีวต
ิ โดยไม่
ต้องเสียอะไรเลย
Revelation 22:17.
17. พระวิญญาณและเจ้าสาวตรัสว่า "เชิญมาเถิด" และให้ผท
ู้ ไี่ ด้ยน
ิ กล่าว
ว่า "เชิญมาเถิด" และให้ผท
ู้ ก
ี่ ระหายเข้ามา ผูใ้ ดมีใจปรารถนา ก็ให้ผน
ู้ น
้ ั มา
รับน้ำแห่งชีวต
ิ โดยไม่ตอ
้ งเสียอะไรเลย
John 4:11-14.
11. นางทูลพระองค์วา่ "ท่านเจ้าคะ ท่านไม่มีถงั ตัก และบ่อนี้ก็ลก
ึ ท่านจะ
ได้น้ำประกอบด้วยชีวต
ิ นัน
้ มาจากไหน
12. ท่านเป็ นใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของเรา ผูไ้ ด้ให้บอ
่ น้ำนี้ แก่เราหรือ
และยาโคบเองก็ได้ดม
ื่ จากบ่อนี้รวมทัง้ บุตรและฝูงสัตว์ของท่านด้วย"
13. พระเยซูตรัสตอบนางว่า "ผูใ้ ดทีด
่ ม
ื่ น้ำนี้จะกระหายอีก
14. แต่ผใู้ ดทีด
่ ม
ื่ น้ำซึง่ เราจะให้แก่เขานัน
้ จะไม่กระหายอีกเลย แต่น้ำซึง่
้ ถึงชีวต
เราจะให้เขานัน
้ จะบังเกิดเป็ นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุง่ ขึน
ิ นิรน
ั ดร์ "
John 7:37-38.
37. ในวันสุดท้ายของเทศกาลซึง่ เป็ นวันใหญ่นน
้ ั พระเยซูทรงยืนและ
ประกาศว่า "ถ้าผูใ้ ดกระหาย ผูน
้ น
้ ั จงมาหาเราและดืม
่
38. ผูท
้ เี่ ชือ
่ ในเรา ตามทีพ
่ ระคัมภีร์ได้กล่าวไว้แล้วว่า `แม่น้ำทีม
่ ีน้ำ
ประกอบด้วยชีวต
ิ จะไหลออกมาจากภายในผูน
้ น
้ ั '"
John 8:58.
58. พระเยซูตรัสกับเขาว่า "เราบอกความจริงแก่ทา่ นว่า ก่อนอับราฮัม
บังเกิดมานัน
้ เราเป็ น"
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John 10:30.
30. เรากับพระบิดาของเราเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน"
John 14:7-12.
7. ถ้าท่านทัง้ หลายรูจ้ กั เราแล้ว ท่านก็จะรูจ้ กั พระบิดาของเราด้วย และ
ตัง้ แต่นี้ไปท่านก็รจู ้ กั พระองค์และได้เห็นพระองค์"
8. ฟี ลิปทูลพระองค์วา่ "พระองค์เจ้าข้า ขอสำแดงพระบิดาให้ขา้ พระองค์
ทัง้ หลายเห็นและพวกข้าพระองค์จะพอใจ"
9. พระเยซูตรัสกับเขาว่า "ฟี ลิปเอ๋ย เราได้อยูก
่ บั ท่านนานถึงเพียงนี้ และ
ท่านยังไม่รจู ้ กั เราหรือ ผูท
้ ไี่ ด้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา และท่านจะพูดได้
อย่างไรว่า `ขอสำแดงพระบิดาให้ขา้ พระองค์ทง้ ั หลายเห็น'
10. ท่านไม่เชือ
่ หรือว่า เราอยูใ่ นพระบิดาและพระบิดาทรงอยูใ่ นเรา คำซึง่
เรากล่าวแก่ทา่ นทัง้ หลายนัน
้ เรามิได้กล่าวตามใจชอบ แต่พระบิดาผูท
้ รง
สถิตอยูใ่ นเราได้ทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์
11. จงเชือ
่ เราเถิดว่าเราอยูใ่ นพระบิดาและพระบิดาทรงอยูใ่ นเรา หรือมิ
ฉะนัน
้ ก็จงเชือ
่ เราเพราะกิจการเหล่านัน
้ เถิด
12. เราบอกความจริงแก่ทา่ นทัง้ หลายว่า ผูท
้ เี่ ชือ
่ ในเราจะกระทำกิจการซึง่
เราได้กระทำนัน
้ ด้วย และเขาจะกระทำกิจการทีย่ งิ่ ใหญ่กว่านัน
้ อีก เพราะว่า
เราจะไปถึงพระบิดาของเรา
John 14:6.
6. พระเยซูตรัสกับเขาว่า "เราเป็ นทางนัน
้ เป็ นความจริง และเป็ นชีวต
ิ
ไม่มีผใู้ ดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา
John 10:7-9.
7. พระเยซูจงึ ตรัสกับเขาอีกว่า "เราบอกความจริงแก่ทา่ นว่า เราเป็ นประตู
ของแกะทัง้ หลาย
8. บรรดาผูท
้ ม
ี่ าก่อนเรานัน
้ เป็ นขโมยและโจร แต่ฝูงแกะก็มไิ ด้ฟงั เขา
9. เราเป็ นประตู ถ้าผูใ้ ดเข้าไปทางเรา ผูน
้ น
้ ั จะรอด และเขาจะเข้าออก
แล้วจะพบอาหาร
John 8:12.
12. อีกครัง้ หนึ่งพระเยซูตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า "เราเป็ นความสว่างของ
โลก ผูท
้ ต
ี่ ามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวต
ิ "
All Bible verses quoted in Thai language above are taken from the Thai
King James Version.
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Matthew 13:47-50.
47. อีกประการหนึ่ง อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนอวนทีล่ ากอยูใ่ น
ทะเล ติดปลารวมทุกชนิด
้ ฝั่งนั่งเลือกเอาแต่ทด
48. ซึง่ เมือ่ เต็มแล้วเขาก็ลากขึน
ี่ ใี ส่ในภาชนะ แต่ทไี่ ม่
ดีนน
้ ั ก็ทงิ้ เสีย
49. ในการสิน
้ สุดของโลกก็จะเป็ นอย่างนัน
้ แหละ พวกทูตสวรรค์จะออกมา
แยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรม
50. แล้วจะทิง้ ลงในเตาไฟอันลุกโพลง ทีน
่ ่น
ั จะมีการร้องไห้ขบเขีย้ วเคีย้ ว
ฟัน"
Mark 4:26-29.
26. พระองค์ตรัสว่า "อาณาจักรของพระเจ้าเปรียบเหมือนชายคนหนึ่ง
หว่านพืชลงในดิน
้ ฝ่ ายพืชนัน
27. แล้วกลางคืนก็นอนหลับและกลางวันก็ตน
ื่ ขึน
้ จะงอกจำเริญ
้ อย่างไรเขาก็ไม่รู ้
ขึน
้ เป็ นลำต้นก่อน ภายหลังก็
28. เพราะแผ่นดินเองทำให้พืชงอกจำเริญขึน
ออกรวง แล้วก็มีเมล็ดข้าวเต็มรวง
29. ครัน
้ สุกแล้วเขาก็ไปเกีย่ วเก็บทีเดียว เพราะว่าถึงฤดูเกีย่ วแล้ว "
All Bible verses quoted in Thai language above are taken from the Thai
King James Version.
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