
ทูตสวรรค์เสด็จมาหาผมและพระราชโองการของพระองค์
ชิคาโก, อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

   มกราคม,     

พี น้องครับเป็นไปได้ .... ผมเห็นเครื องบันทึกเทปหลายเครื องที นี  และพวกเขาก็จะเลือกเรื องนี ขึ นมา แน่นอนครับ เมื อใดก็ตามที ท่าน

อยากจะรู้เพียงแค่สิ งที พระวิญญาณบริสุทธิ ตรัสกับท่าน ดูพวกพี น้องที นี ที มีเครื องบันทึกเทปเหล่านี อยู่ และพวกเขาก็เปิดย้อนกลับมาได้ 

ท่านจะได้รับกรณีของท่านอย่างแน่นอนครับ

1

และเฝ้าดูและเห็นว่าถ้าหากมันไม่ได้เกิดขึ นตามวิธีการเหมือนที มันบอกจริงๆ เมื อท่านได้ยินเสียงหายใจออกมาว่า “พระเจ้าตรัส

ดังนี ” เรื องบางอย่าง หรือนี เป็นวิธีนี  หรือ ... “” เพียงแค่ตรวจสอบและเห็นว่าถ้าหากเรื องนั นถูกต้องหรือไม่ ดูเถิดครับ มันเป็นวิธีนั นเสมอ

ตอนนี สําหรับเพียงแค่พื นหลังเล็กน้อยครับ .... และผมเพิ งรู้สึกยินดีคืนนี ที มีเพียงไม่กี คนของพวกเราที นี ครับ พวกเราเป็นแค่พวก

ชาวบ้าน พวกเราไม่ใช่หรือครับ? พวกเราไม่ใช่คนแปลกหน้า พวกเราไม่ได้ .... ผมอาจใช้ไวยากรณ์ของรัฐเคนตั กกี ได้และรู้สึกว่าอยู่ที บ้านใน

เวลานี ครับ เพราะพวกเราเพิ ง .... ผมจะไม่ได้กําลังหลบหนีมาจากรัฐเคนตั กกี ในเวลานี ครับ ถ้าหากมีท่านใดที นี มาจากรัฐเคนตั กกี  มีท่าน

ใดที นี มาจากรัฐเคนตั กกี ไหมครับ? ยกมือขึ นครับ พูด! ผมควรจะรู้สึกดีเหมือนอยู่ที บ้าน ผมไม่ควรพูดหรือครับ? นั นดีเยี ยมครับ
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คุณแม่ของผมเคยทํางานหอพัก วันหนึ งผมลงไปที นั นเพื อค้นหาว่า .... มีกลุ่มคนจํานวนมากที พักที นั น และมีชุดโต๊ะยาวขนาดใหญ่ 

และผมบอกว่า “มีกี ท่านที นี ที มาจากรัฐเคนตั กกี  ลุกขึ นยืนครับ” ทุกคนก็ลุกขึ นยืน ผมเดินทางขึ นไปที คริสตจักรในคืนนั น คริสตจักรของผม 

และผมก็บอกว่า “มีกี ท่านที นี ที มาจากรัฐเคนตั กกี ครับ?” ทุกคนก็ลุกขึ นยืน ดังนั นผมบอกว่า “ดีล่ะครับ นั นดีมากครับ” พวกมิชชันนารีได้

ทํางานอย่างดี ขอบคุณสําหรับสิ งนั นครับ

ตอนนี ในหนังสือพระธรรมโรม บทที     และข้อที     ฟังอย่างใกล้ชิดในเวลานี เพื อการอ่านข้อพระคัมภีร์ครับ3

ในเรื องข่าวประเสริฐนั น เขาเหล่านั นก็เป็นศัตรูเพื อประโยชน์ของพวกท่าน แต่ถ้าว่าตามที ได้ทรงเลือกไว้ เขาทั งหลายก็เป็นที รัก

เนื องจากบรรพบุรุษของเขา

เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงกลับพระทัยในการที ได้ทรงให้ของประทานและทรงเรียกไว้

พวกเราจะอธิษฐานครับ พระบิดา ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั งหลายคืนนี ในเวลานี ขณะที ข้าพระองค์ทั งหลายเข้ามาใกล้ด้วยสุดจิต

สุดใจของข้าพระองค์ทั งหลาย ด้วยความจริงใจ สิ งเหล่านี ที ทูลขอแด่พระสิริของพระองค์เท่านั น และขอทรงช่วยข้าพระองค์เถิด พระบิดา 

และขอทรงเพียงแต่วางไว้ในความคิดของข้าพระองค์เพียงแค่สิ งที ควรจะเทศนาและจะเทศนามากเพียงใด ขอทรงหยุดข้าพระองค์เมื อถึง

เวลาของพระองค์ ข้าพระองค์ทูลขอให้ทุกจิตใจจะได้รับสิ งเหล่านี เพื อประโยชน์ของพวกผู้คนที เจ็บป่วยและพวกผู้คนที ขัดสนในกลุ่มผู้ชมนี  

ข้าพระองค์ทูลขอในพระนามของพระเยซูคริสต์ อาเมน

ตอนนี ผมอยากจะนําเสนอเรื องนี ในขณะที พวกเราเล็กน้อยอยู่ครับ และผมพยายามจะไม่ให้ท่านอยู่นานเกินไปครับ ผมจะวาง

นาฬิกาของผมไว้ที นี และพยายามทําอย่างดีที สุดของผมในเวลานี เพื อจะปล่อยให้พวกท่านออกไปในเวลาที ดี เพื อที พวกท่านจะสามารถ

กลับมาในคืนวันพรุ่งนี ได้ครับ ตอนนี อยู่ในการอธิษฐาน ผมไม่คิดว่า เด็กผู้ชายจะแจกบัตร ผมไม่เคยถามเขาว่าเขา .... และถ้าหากเขาไม่ได้

แจก หรือเขาได้แจก หรือไม่ได้แจก มันไม่สําคัญครับ อย่างไรก็ตามพวกเราได้รับบัตรในที นี  ถ้าหากพวกเราต้องเรียกบางท่าน ดังนั นถ้าหาก

ไม่ได้รับ เพราะพวกเราจะมองเห็นแต่สิ งที พระวิญญาณบริสุทธิ ตรัสครับ
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ตอนนี ถ้าหากท่านจะฟังกันใกล้ชิดในเวลานี  เรื องนี อาจจะ ... เป็นเพียงแค่ไม่กี คนของพวกเราที นี  มันเป็นช่วงเวลาที ดีที จะพูดเรื องนี  

เพราะว่ามันเกี ยวข้องกับความเป็นตัวของตัวเองของผม นั นคือเหตุผลที ผมได้อ่านข้อพระคัมภีร์ข้อนี คืนนี ที ท่านอาจจะได้เห็นว่า ของ

ประทานและการทรงเรียก ไม่ใช่สิ งใดที ใครก็สามารถคู่ควรแก่การได้รับครับ

อ. เปาโล พูดที นี  บอกว่า “พวกยิวในสายพระกิตติคุณถูกทําให้ตาบอดและห่างไกลจากพระเจ้า” นั นเป็นเพราะเพื อเห็นแก่พวกเรา5
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แต่ข้อที กล่าวไว้ก่อนหน้านั นบอกว่า “พวกอิสราเอลทั งปวงก็จะได้รับความรอด” อิสราเอลทั งหมดจะได้รับความรอด ตามการทรงเลือก 

พระเจ้าพระบิดาทรงรักพวกเขาและได้ทําให้พวกเขาตาบอดที พวกเราคนต่างชาติอาจจะมีสถานที แห่งการกลับใจ ที ผ่านทางอับราฮัม 

เมล็ดพันธุ์ของเขาสามารถเป็นพรแก่ทุกคนในโลกตามพระวจนะของพระองค์ ดูเถิดครับว่า ความศักดิ สิทธิ ของพระเจ้าเป็นอย่างไร? พระ

วจนะของพระองค์จะต้องทรงดํารงอยู่ พระองค์ทรงไม่สามารถเป็นอย่างอื นได้ และตอนนี พวกเรา โดย .... พระเจ้าได้ทรงเลือกพวกเราไว้  

พระองค์ได้ทรงเลือกชนชาติยิว และพระองค์ ....

สิ งเหล่านี ทั งหมดเป็นการทรงรู้ล่วงหน้าของพระเจ้า เมื อพระองค์ตรัสถึงพวกเขาว่าจะเป็นผู้ใด พระองค์ทรงรู้ล่วงหน้า ตอนนี  

พระเจ้า เพื อที จะทรงเป็นพระเจ้า ในปฐมกาลพระองค์ทรงต้องรู้จุดปลายสุดหรือพระองค์ก็ทรงไม่ใช่พระเจ้าแห่งความไม่จํากัด
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ไม่ใช่นํ าพระทัยพระเจ้าที จะให้คนใดพินาศ ไม่แน่นอนครับ! พระองค์ทรงไม่ต้องการให้ใครคนใดที จะพินาศ แต่เมื อปฐมกาลของจุด

เริ มต้นของวันทั งหลาย, โลกนี  พระเจ้าทรงรู้อย่างแน่ชัดว่าใครจะได้รับความรอดและใครจะไม่ได้รับความรอด พระองค์ไม่ทรงต้องการให้

ผู้คนหลงหาย ไม่ใช่นํ าพระทัยของพระองค์ที จะทําให้ใครหลงหาย แต่เป็นนํ าพระทัยของพระองค์ที จะช่วยทุกคนให้รอด แต่พระองค์ทรงรู้

ตั งแต่ปฐมกาลว่า ใครจะรอดและใครจะไม่รอด นั นคือเหตุผลที พระองค์ทรงสามารถตรัสล่วงหน้าได้ว่า “สิ งนี จะเกิดขึ น สิ งนั นจะเกิดขึ น” 

หรือ “สิ งนี จะเป็นเช่นนั น คนนี จะเป็นแบบนั น” ดูเถิดครับ

พระองค์ทรงสามารถล่วงรู้ได้เพราะว่าพระองค์ทรงไม่มีที สิ นสุด ถ้าหากท่านทราบไหมครับว่ามันหมายถึงอะไร นั นแหล่ะครับ ไม่มี

อะไรที พระองค์ทรงไม่รู้ ดูเถิดครับ พระองค์ทรงรู้ ดีล่ะครับ ไม่มีอะไรจากก่อนเวลา และหลังจากที ไม่มีเวลาอีกแล้ว พระองค์ยังทรงรู้ทุกสิ ง

ทุกอย่าง ทุกสิ งทุกอย่างอยู่ในพระดําริของพระองค์ และจากนั น อ. เปาโล กล่าวในพระธรรมโรม บทที    และ   ว่า “จากนั นทําไมเขายังพบ

ความผิดเล่าครับ?” ดังนั นพวกเราจึงเห็นสิ งนั น แต่พระเจ้า ....
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เช่นเดียวกับการเทศนาข่าวประเสริฐ บางท่านบอกว่า “บราเดอร์บรานฮาม ท่านเชื อเรื องนั นหรือไม่?”

ผมบอกว่า “ดูเถิดครับ”

บอกว่า “ท่านต้องเป็นพวกคาลวิน”

ผมบอกว่า “ข้าพเจ้าเป็นพวกคาลวิน ตราบเท่าที พวกคาลวินอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิล”

ตอนนี มีกิ งก้านบนต้นไม้ นั นคือพวกคาลวิน แต่ก็มีกิ งก้านมากกว่าบนต้นไม้ด้วย ต้นไม้ต้นหนึ งมีกิ งก้านมากกว่าหนึ งครับ เขาเพียง 

แต่อยากจะวิ งหนีไปที นั นเพื อความปลอดภัยนิรันดร์และหลังจากนั นสักระยะหนึ งท่านจะออกไปสู่จักรวาลและท่านก็เลื อนออกไปที นั น ไม่มี

อะไรสิ นสุด แต่เมื อท่านผ่านลัทธิคาลวิน กลับมาและเริ มต้นขึ นในลัทธิอาร์มิเนีย ดูเถิดครับ มีกิ งก้านอื นๆ บนต้นไม้ และกิ งก้านอื นๆ บน

ต้นไม้ เพียงไปต่อไป สิ งทั งหมดเข้าด้วยกันทําให้เป็นต้นไม้ ดังนั นผมจึงเชื อในลัทธิคาลวินตราบเท่าที มันยังคงอยู่ในข้อพระคัมภีร์ครับ

และผมเชื อว่า พระเจ้าทรงรู้ล่วงหน้าถึงการวางรากฐานของโลก ทรงเลือกคริสตจักรของพระองค์ในพระคริสต์ และทรงได้ประหาร

พระคริสต์ก่อนการวางรากฐานโลก ข้อพระคัมภีร์กล่าวเช่นนั นว่า “พระองค์ทรงเป็นพระเมษโปดกของพระเจ้าที ทรงถูกปลงพระชนม์ตั งแต่

การวางรากฐานของโลก” ดูเถิดครับ และพระเยซูตรัสว่า พระองค์ทรงรู้จักพวกเราก่อนการวางรากฐานของโลก อ. เปาโลบอกว่า พระองค์

ทรงรู้จักพวกเราและทรงเลือกพวกเราไว้ในการทรงรับเป็นบุตรทั งหลายโดยพระเยซูคริสต์ก่อนที โลกได้เป็นรูปร่างขึ นมา นั นคือพระเจ้า นั น

คือพระบิดาของพวกเรา ดูเถิดครับ
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ดังนั น อย่ากังวลเลยครับ พวกล้อกําลังหมุนได้อย่างถูกต้อง ทุกสิ งทุกอย่างจะมาถึงทันเวลา สิ งเดียวเท่านั นคือการเลี ยว และนั น

เป็นส่วนที ดีเกี ยวกับเรื องนี  แล้วท่านก็รู้ว่าจะทํางานอย่างไร เมื อใดที ท่านจะต้องเลี ยว

ตอนนี ให้สังเกตในเวลานี ครับ ของประทานและการทรงเรียกโดยปราศจากการกลับใจ นั นคือวิธีเดียวเท่านั นที ผมสามารถเขียนข้อ

พระคัมภีร์ของการทรงเรียกของผมในพระเจ้าได้ครับ และเชื อว่าผมอยู่กับเพื อนทั งหลายคืนนี ผู้ที จะเข้าใจเรื องนี อย่างแน่นอนและไม่คิดว่า
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เป็นเรื องส่วนตัว แต่ท่านอาจจะเข้าใจและรู้เพียงแค่ว่าพระเจ้าตรัสว่า พระองค์จะทรงกระทํา และค้นหาบางสิ งบางอย่างที กําลังเคลื อนไป 

และจากนั นติดตามในสิ งนั นครับ

ตอนนี ในพระธรรมปฐมกาล สิ งแรกที ผมสามารถจําได้คือ นิมิต สิ งแรกที ผมสามารถจําได้อีกครั งคือในใจของผมคือ นิมิตหนึ งที 

พระเจ้าได้ประทานแก่ผม และนั นก็เป็นเวลาหลายๆ ปีที ผ่านมาแล้วครับ ผมเป็นเด็กชายเล็กๆ และผมมีก้อนหินก้อนหนึ งอยู่ในมือ

9

ตอนนี ผมขออภัยครับ ผมสามารถจําได้ครับว่าเมื อผมกําลังสวมชุดยาว ผมไม่ทราบว่า มีกี ท่านที อายุมากพอที จะจําได้ไหมครับว่า 

เมื อพวกเด็กชายตัวเล็กๆ เคยสวมพวกชุดยาวๆ มีกี ท่านที ในที นี จําได้ครับว่า เมื อตอนเด็กๆ ได้สวม (ใช่ ใช่ครับ) ชุดยาวใช่ไหมครับ?

ดีล่ะครับ ผมสามารถจําได้ครับ ในกระท่อมน้อยหลังเก่าของผมที นั นที พวกเราได้อาศัยอยู่ ผมกําลังคลานอยู่บนพื น และใครบางคน 

(ผมไม่ทราบครับว่าเขาเป็นใคร) เข้ามาข้างใน แล้วคุณแม่ก็ใช้ริบบิ นสีฟ้าเล็กๆ ในชุดของผม และผมก็แทบจะไม่สามารถเดินได้ แต่ผมก็

กําลังคลานแล้ว และผมก็เอามือของผมวางในหิมะบนนิ วเท้าของพวกเขา และกําลังกินหิมะจากเท้าของพวกเขา กําลังยืนอยู่ข้างเตาผิง 

กําลังอุ่น ผมจําได้ว่าคุณแม่ผมกําลังฉุดผมขึ นมาจากมันครับ

แล้วสิ งต่อไปที ผมจําได้ก็ต้องใช้เวลาประมาณสองปีต่อมา ผมมีก้อนหินเล็กๆ ก้อนหนึ ง และนั นจะทําให้ผมอายุประมาณสามขวบ 

และน้องชายตัวเล็กของผมคงจะอายุไม่ถึงสองขวบดี และพวกเราก็ออกไปทีในลานด้านหลังที มีเพียงลานชิปเก่าที พวกเขาใช้เพื อนําไม้ขึ น

และสับไม้ พวกเขาจําได้กี วันเมื อท่านใช้ไม้ขึ นมาในสนามหลังบ้านและสับมัน? ทําไมผมถึงต้องผูกเน็คไทคืนนี เล่าครับ? ผมอยู่ที บ้าน

10

จากนั นออกไปที นั นในลานเศษไม้เก่าๆ มีกิ งเล็กๆ ที หล่นลงมาที นั นมาตั งแต่ฤดูใบไม้ผลิ มีกระบวยนํ าเต้าแก่ขึ นที นั นในฤดูใบไม้ผลิที 

พวกเราจะจุ่มนํ าของพวกเราและใส่ไว้ในถังเก่า ถังไม้สนสีดาร์เก่า และนํามันลงมาครับ

ผมจําได้ครับว่า ครั งสุดท้ายที ผมเห็นคุณย่าชราตัวเล็กๆ ของผมก่อนที ท่านจะเสียชีวิต ท่านอายุหนึ งร้อยสิบปี และเมื อท่านเสียชีวิต 

ผมก็ยกท่านขึ นมาไว้ในอ้อมแขนของผมและจับท่านไว้อย่างนี ก่อนที ท่านจะเสียชีวิต ท่านโอบแขนของท่านไว้รอบๆ ผม และบอกว่า “พระเจ้า

อวยพรจิตใจของเจ้า ที รัก ตอนนี และตลอดไป” เมื อท่านเสียชีวิต

11

และผมไม่คิดว่าหญิงผู้นี เคยเป็นเจ้าของรองเท้าของท่านสักคู่หนึ งในชีวิตของท่าน และผมจําได้ว่า เฝ้าดูท่าน และแม้กระทั งตอนที 

ผมยังเป็นเด็กหนุ่มก็จะลงไปดูพวกเขา ทุกเช้าท่านก็ลุกขึ นเดินเท้าเปล่า และเดินผ่านหิมะที ขึ นสู่ฤดูใบไม้ผลิ นําถังนํ าไปและกลับมา เท้า

ของท่านอยู่ในนั น ดังนั นมันไม่ทําให้พวกท่านเจ็บปวดครับ ท่านมีชีวิตอยู่หนึ งร้อยสิบปี ท่านเป็นคนที ห้าวหาญมากๆ ด้วยครับ

ดังนั นแล้วผมจําได้ครับว่า ท่านกําลังจะบอกผมเกี ยวกับพวกลูกแก้วของคุณพ่อของผมที เขาเล่นเมื อตอนที เขายังเป็นเด็ก และสิ ง

เก่าที ไม่ดี ผมคิดว่า ท่านจะลุกขึ นในห้องใต้หลังคาได้อย่างไร? กระท่อมน้อยเก่าๆ สองห้องและมีห้องใต้หลังคาอยู่ที นั น และพวกเขามีต้นไม้

อ่อนที ตัดเป็นสองท่อนและทําเป็นบันไดขึ นไป ดีล่ะครับ ผมบอก .... ผมก็ออกไปครับ

12

ดีล่ะครับ ตอนนี ท่านบอกว่า “ตอนนี หลังจากอาหารเย็นฉันจะบอกท่าน ... แสดงลูกแก้วของคุณพ่อของท่านให้ดู”

และผมก็บอกว่า “ตกลงครับ”

ดังนั นท่านกําลังแสดงพวกมันให้ผมเห็น ในหีบใบหนึ งชั นบนซึ งท่านเก็บของๆ ท่านไว้เหมือนกับคนรุ่นเก่า ผมคิดว่า ของเก่าที ไม่

ดีแล้วจะขึ นบันไดได้อย่างไรในโลก? ดังนั นผมจึงได้ไปรอบๆ และผมก็บอกว่า “คุณย่า” ผมบอกว่า “เดี ยวนี  รอ ที รัก ผมจะขึ นมาที นี และช่วย

ท่านครับ”

ท่านบอกว่า “ยืนอยู่ข้างๆ เถอะ” ท่านเดินขึ นบันไดนั นไปเหมือนกระรอก ท่านบอกว่า “ดีล่ะ มานี !”

และผมก็บอกว่า “ตกลงครับ คุณย่า”
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ผมคิดว่า โอ้ ถ้าหากผมสามารถเป็นเช่นนั น ที ยังมีความแข็งแรงมากในตัวผมที หนึ งร้อยสิบปี!

ตอนนี จากนั นผมจําได้ครับว่า กําลังอยู่ที ฤดูใบไม้ผลิเก่าเล็กๆ นี  และผมมีก้อนหินก้อนหนึ งและกําลังโยนมันลงไปในโคลนเหมือน

อย่างนั น พยายามจะแสดงให้น้องชายคนเล็กของผมเห็นว่าผมแข็งแรงแค่ไหน และมีนกตัวหนึ งนั งอยู่บนต้นไม้และมันเป็น-นกโรบินน้อย

แก่ๆ หรือบางสิ งบางอย่างตัวหนึ ง-กําลังร้องจิ บๆ-กําลังหันไปรอบๆ และนกโรบินน้อยตัวนั น ผมคิดว่ามันพูดกับผม ผมหันกลับและฟัง และ

นกตัวนั นก็บินหนีไป และเสียงหนึ งบอกว่า “ท่านจะใช้ส่วนใหญ่ในชีวิตของท่านใกล้กับเมืองที ชื อ นิว อัลบานี”

13

นั นคือสามไมล์จากสถานที ๆ ผมเติบโตขึ น ได้ไปประมาณหนึ งปีหลังจากนั น ไปถึงที นั นโดยที ไม่รู้ว่าเคยได้ไป-นิว อัลบานี ตลอดชีวิต 

สิ งเหล่านั น ....

ตอนนี ดูเถิดครับ ผู้คนของผมไม่ได้เป็นเกี ยวกับศาสนา คุณพ่อกับคุณแม่ของผมไม่ได้ไปคริสตจักร ก่อนหน้านั นพวกเขาเป็นคาทอลิก14

หลานชายน้อยของผมนั งอยู่ในที นี บางแห่งหนคืนนี  ผมคาดเดา ผมไม่ทราบครับ เขาเป็นทหาร ผมกําลังอธิษฐานเผื อเขา เขาเป็น

คาทอลิกตัวเขาเอง ยังคงเป็นคาทอลิก และตอนเย็นครั งสุดท้ายเมื อเขาอยู่ที นี และได้เห็นสิ งทั งหลายเหล่านั นของพระเจ้า เขาก็ยืนที นั นที 

เวที เขาก็บอก ยืนอยู่ที นั น และบอกว่า “ลุงบิล?” เขาเคยอยู่ต่างประเทศเป็นเวลานานแล้วบอกว่า “เมื อผมเห็นว่า .... ” บอกว่า “สิ งนั นไม่ได้

เกิดขึ นในคริสตจักรคาทอลิก” เขาบอกว่า “ผมเชื อ ลุงบิล ท่านถูกต้อง” เขาบอกครับ

และผมก็บอกว่า “ที รัก ไม่ใช่ผม ถูกต้องไหม นั นเป็นพระองค์ที ถูกต้อง ดูเถิดครับ พระองค์ นั นใช่ครับ” และเขาก็บอกว่าเขา ... ผม

บอกว่า “ตอนนี ผมไม่ได้ขอร้องให้ท่านทําอะไร เมลวิน นอกจากจงปรนนิบัติพระเยซูคริสต์ด้วยสุดจิตสุดใจ ท่านไปทุกที ที ท่านอยากจะไป แต่

จงแน่ใจในใจของท่านว่า พระเยซูคริสต์ทรงทําให้ได้รับการบังเกิดใหม่ ดูเถิดครับ ในจิตใจของท่าน แล้วไปที คริสตจักรที ท่านอยากจะไปหลัง

จากนั นครับ”

ตอนนี  แต่พวกผู้คนก่อนหน้าผมก็เป็นคาทอลิก คุณพ่อของผมเป็นชาวไอริชและคุณแม่ของผมก็เป็นชาวไอริช พักเฉพาะที มีอยู่ใน

เลือดของชาวไอริช คุณยายของผมเป็นขาวอินเดียน เผ่าเชอโรกี คุณแม่ของผมเป็นเพียงครึ งหนึ งของสายพันธุ์ แล้วดังนั นก็ผม คนรุ่นหลัง

ของพวกเรา หลังจากสามรุ่นก็จางหายไป แต่นั นเป็นเพียงการพักชั วครู่ในการเป็นไอริช - ฮาร์วีย์ ที เข้มข้นและบรานฮามก็เป็นชื อ แล้วต่อมา

นั นคือ ลียอง ซึ งยังคงเป็นไอริชอยู่ แล้วพวกเขาทั งหมดก็เป็นคาทอลิก แต่ผมเอง พวกเราไม่ได้มีการฝึกอบรมหรือการสอนศาสนาเลย เมื อ

เป็นเด็กๆ ครับ

15

แต่กระนั นของประทานเหล่านั น พวกนิมิตนั น ที ผมเห็นนิมิตแล้วเช่นเดียวกับผมตอนนี ที ถูกต้อง เพราะของประทานและการทรง

เรียกโดยปราศจากการกลับใจ เป็นการทรงรู้ล่วงหน้าของพระเจ้า พระเจ้าทรงกําลังกระทําบางสิ งบางอย่าง ตลอดชีวิตผมกลัวที จะพูดสิ ง

ใดๆ เกี ยวกับเรื องนี ครับ

ท่านได้อ่านเรื องราวของผมในหนังสือเล่มเล็กๆ ที ชื อว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นเหมือนเดิมเมื อวานนี , วันนี  และสืบๆ ไปเป็นนิตย์ ผม

คิดว่ามันอยู่ในบางส่วนของพวกหนังสือ อื นๆ เหล่านี  ใช่ไหมครับ ยีน? มันอยู่ในหนังสือเล่มนี หรือไม่ครับในหนังสือเล่มที พวกเรามี-เรื องราว

ชีวิต? ผมคิดว่ามันเป็นแล้วเมื อพวกเรามี .... นั นไม่เลวร้ายหรือครับ? พวกหนังสือของผมเองและผมไม่เคยอ่านพวกมันด้วยตัวผมเอง แต่คน

อื นบางคนเขียนพวกมัน ดังนั นมันจึงเป็นเพียงบางสิ งบางอย่างที พวกเขานําเข้ามาในการประชุมผมได้ผ่านสิ งนั นโดยตลอด ดังนั นผมกําลัง

มองหาสิ งอื นที จะเกิดขึ นเสมอดังนั นจากนั นพวกเขาสบายดี ผมได้อ่านส่วนต่างๆของพวกมันในเวลานี ที นี และที นั น เมื อผมมีโอกาสครับ

16

และตอนนี อย่างไรก็ตามครับ ขณะที เป็นเด็กผู้ชาย ท่านทราบไหมครับว่า นิมิตได้บอกกับผมอย่างไร ผมอายุประมาณ   ขวบและ

บอกว่า “จงอย่าดื มหรือสูบบุหรี หรือทําให้ร่างกายของท่านสกปรกไม่ว่าในทางใดก็ตาม จะมีภารกิจให้ท่านทําเมื อท่านเติบโตขึ น” ท่านเคย

ได้ยินคําบอกเล่านั นในหนังสือ ดีล่ะ ใช่ครับ ทุกอย่างเกิดขึ นตามมาครับ

17

เมื อผมกลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้า ดีล่ะครับ แล้วมันเริ มเกิดขึ นตลอดเวลาครับ18
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และคืนหนึ งผมได้เห็นพระเยซูคริสต์เจ้าของพวกเรา ผมกําลังเทศนาเรื องนี ด้วยความยินยอม ผมเชื อ จากพระวิญญาณบริสุทธิ  ทูต

สวรรค์ของพระเจ้าผู้เสด็จมาไม่ใช่พระเยซูคริสต์ ไม่เหมือนพระองค์ในนิมิตเดียวกัน สําหรับนิมิตที ผมได้เห็นพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็น

ผู้เล็กน้อย พระองค์ทรงไม่ใช่ ... ผมได้ออกไปข้างนอกในสนาม กําลังอธิษฐานเผื อคุณพ่อของผม และผมก็กลับเข้ามาข้างในและผมก็ไปที 

เตียง และในคืนนั นผมมองดูที เขาและผมก็บอกว่า “โอ้ พระเจ้า ขอทรงให้เขารอดเถิด!”

คุณแม่ของผมได้รับความรอดแล้วและผมได้ให้บัพติศมาแก่เธอ แล้วผมก็คิดว่า โอ้! คุณพ่อของผมก็ดื มแบบนั น และผมคิด ถ้าหาก

ผมสามารถทําให้เขายอมรับพระเยซูคริสต์ได้! ผมออกไป เอนตัวลงบนแท่นเก่าเล็กๆ ในห้องด้านหน้าใกล้ประตู
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มีบางสิ งบางอย่างบอกแก่ผมว่า “จงลุกขึ นเถิด” และผมก็ลุกขึ น ได้ไปเดินเล่น และกลับเข้าไปในสนามข้างหลังผม สนามหญ้าไม้

กวาดเก่าๆ

และที นั น ยืนอยู่ไม่เกินสิบฟุตจากผม ชายผู้หนึ งยืนอยู่ สวมเสื อผ้าสีขาว ชายร่างเล็ก มีแขนของพระองค์พับเก็บได้เช่นนี , เครา, ไม่

สูง, ผมประบ่าของพระองค์ และพระองค์ทรงมองไปด้านข้างจากผมเหมือนอย่างนั นครับ รูปร่างที มีสันติสุข แต่ผมไม่สามารถเข้าใจได้ว่า 

เท้าของพระองค์เป็นอย่างไร หนึ งข้างหลังคนอื นและลมกําลังพัด เสื อคลุมของพระองค์เคลื อนไหว สาระแหน่ปลิวว่อน

ผมคิดว่า ตอนนี รอสักหนึ งนาที ผมห้ามตัวผมเอง ผมบอกว่า “ตอนนี ผมไม่ได้หลับ” และผมดึงชิ นเล็กๆ ของสาระแหน่ออก ท่านทราบ

ไหมครับ มันเหมือนไม้จิ มฟันอันหนึ งในนั น ผมใส่มันไว้ในปากของผม ผมหันกลับไปมองที บ้าน ผมบอกว่า “ไม่ครับ ผมอยู่ในที นั นเพื อ

อธิษฐานเผื อคุณพ่อ บางสิ งบางอย่างบอกให้ออกไปจากที นี  และนี คือชายผู้นี ที ยืนอยู่ครับ”

ผมคิดว่าผู้นั นดูคล้ายกับพระเยซูคริสต์เจ้า ผมคิด ผมแปลกใจครับ ถ้าหากว่าเขาเป็น? พระองค์ทรงกําลังมองตรงไปตรงที บ้านของ

พวกเราตั งอยู่ ดังนั นผมจึงเคลื อนไปรอบๆ ทางนี เพื อดูว่าถ้าหากผมจะสามารถเห็นพระองค์ได้ และผมสามารถเห็นด้านข้างของพระพักตร์

ของพระองค์เหมือนอย่างนั น แต่ผมต้องหันไปทางนี เพื อจะเห็นพระองค์ ผมบอกว่า “อืม!” ไม่เคยได้เคลื อนพระองค์ไป และผมคิดผมเชื อว่า 

ผมจะเรียกพระองค์ ผมบอกว่า “พระเยซู” และเมื อพระองค์ได้ทรงเคลื อนไหว พระองค์ได้ทรงมองไปรอบๆ เหมือนอย่างนั น นั นคือทั งหมดที 

ผมจําได้ครับ พระองค์ทรงเพียงเอื อมพระหัตถ์ของพระองค์ออกไป
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ไม่มีศิลปินท่านใดในโลกนี สามารถวาดภาพของพระองค์ พระลักษณะของพระพักตร์ของพระองค์ได้ ภาพที ดีที สุดที ผมเคยเห็นคือ 

พระเศียรของพระคริสต์ตอนสามสิบสามปีของฮอฟแมน ผมมีเรื องเกี ยวกับวรรณกรรมและทุกสิ งทุกอย่างที ผมใช้ นั นเป็นเพราะภาพนั นดู

คล้ายกับพระองค์ และแล้ว ... หรืงดงาม ใกล้เคียง เท่าที จะใกล้ได้

พระองค์ทรงดูเหมือนชายผู้หนึ ง ถ้าหากพระองค์จะตรัสโลกนี อาจจะมาถึงจุดจบ และยังคงมีความรักและความเมตตามากมายจน

กระทั งท่านอาจจะ .... ผมแค่เหวี ยงออกไป และที แสงสว่างตอนกลางวัน ผมพบว่าตัวผมเองเพิ งอยู่ในช่วงพักกลางวัน เสื อชุดนอนเปียกปอน

ไปด้วยนํ าตา เมื อผมมาถึงตัวผมเอง กําลังเดินกลับบ้านผ่านสนามหญ้าไม้กวาดอยู่ครับ

ผมบอกกับเพื อนของผมท่านหนึ งที เป็นผู้รับใช้พระเจ้า เขาบอกว่า “บิลลี  เรื องนั นจะทําให้ท่านบ้า” เขาบอกว่า “นั นเป็นมารร้าย” เขา

บอกว่า “จงอย่าโง่กับสิ งที ไม่มีอะไรอย่างนั น” ผมเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแบ๊บติสต์ในเวลานั นครับ

21

ดีล่ะครับ ผมได้ไปหาเพื อนเก่าอีกท่านหนึ งของผม ผมลงไปและบอกเขาเกี ยวกับเรื องนี  และผมบอกว่า “บราเดอร์ ท่านคิดอย่างไร

เกี ยวกับเรื องนี ?”

เขาบอกว่า “ดีล่ะ บิลลี ผมบอกท่าน” เขาบอกว่า “ผมเชื อว่า ถ้าท่านอยากจะพยายามรักษาชีวิตของท่าน จงเทศนาเพียงสิ งที อยู่ใน

พระคัมภีร์ไบเบิลที นี เถิด พระคุณของพระเจ้าและอื นๆ ผมจะไม่ตามบางสิ งที น่าพิศวง บางสิ งบางอย่างเช่นนั น”

ผมบอกว่า “ท่านครับ ผมไม่ได้หมายถึงการตามบางสิ งที น่าพิศวง” ผมบอกว่า “สิ งเดียวที ผมพยายามที จะค้นหาคือ สิ งนี คืออะไร”

เขาบอกว่า “บิลลี หลายปีก่อนพวกเขาเคยมีสิ งเหล่านั นอยู่ในคริสตจักรต่างๆ แต่” บอกว่า “เมื อพวกอัครสาวกหยุดลง สิ งเหล่านั นก็
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หยุดลงด้วย” และบอกว่า “ตอนนี สิ งเดียวเท่านั นที พวกเรามี สิ งใดของการมองเห็นสิ งทั งหลายเหล่านี ” บอกว่า “มันคือพวกวิญญาณ พวก

มารร้าย”

ผมบอกว่า “โอ้ บราเดอร์แม็คเคนนี ท่านหมายความถึงสิ งนั นหรือครับ?”

เขาบอกว่า “ใช่ครับ”

ผมบอกว่า “โอ้ พระเจ้า ขอทรงเมตตาแก่ข้าพระองค์เถิด”

ผมบอกว่า “โอ้ บราเดอร์แม็คเคนนี ท่านจะอธิษฐานร่วมกับผมว่า พระเจ้าจะไม่ทรงปล่อยให้มันเกิดขึ นกับผมไหมครับ? ท่านทราบ

ไหมครับว่า ผมรักพระองค์และผมไม่อยากจะผิดในสิ งเหล่านี ” ผมบอกว่า “ท่านอธิษฐานกับผม”

เขาบอกว่า “ผมจะ บราเดอร์บิลลี ” และดังนั นพวกเราจึงอธิษฐาน ณ ที นั นในหอพักของบาทหลวง

ผมได้ถามผู้รับใช้พระเจ้าหลายท่าน สิ งเดียวกันนี ก็จะเกิดขึ น จากนั นผมก็กลัวที จะถามพวกเขา เพราะพวกเขาคิดว่าผมเป็นมาร

ร้าย ดังนั นผมไม่อยากจะเป็นอย่างนั น ผมรู้ในใจของผมว่าบางสิ งบางอย่างได้เกิดขึ น ตอนนี นั นคือทั งหมดครับ มีบางสิ งบางอย่างในใจของ

ผมที ได้เกิดขึ น และผมก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั น ไม่เคยครับ

ดังนั นในหลายปีต่อมา วันหนึ งผมได้ฟังที คริสตจักรเฟิร์สท์แบ๊บติสต์ที ผมเป็นสมาชิกอยู่ในขณะนั น ผมได้ฟังบางคนบอกว่า “พูด 

ท่านน่าจะได้ไปและฟังพวกเขาพวกเคร่งศาสนาที ชอบส่งเสียงดังและวิ งไปมาขณะที นมัสการเมื อคืนนี ”
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และผมคิดว่า พวกเคร่งศาสนาที ชอบส่งเสียงดังและวิ งไปมาขณะที นมัสการ? และเพื อนของผมท่านหนึ ง วอลท์ จอห์นสันนักร้อง

เสียงเบส และผมบอกว่า “บราเดอร์วอลท์ สิ งนั นคืออะไร?”

เขาบอกว่า “กลุ่มของพวกเพนเทคอสท์เหล่านี ”

ผมบอกว่า “อะไรครับ?”

เขาบอกว่า “พวกเพนเทคอสท์!” บอกว่า “บิลลี  ถ้าหากท่านเคยเห็นพวกนั น” บอกว่า “พวกเขากําลังกลิ งอยู่บนพื นเช่นนั นและ

กระโดดขึ นและลง” และบอกว่า “พวกเขาบอกว่า พวกเขาต้องพูดภาษาแปลกๆ หรือพวกเขาไม่ได้รับความรอด”

ผมถามว่า “พวกนั นอยู่ที ไหนครับ?”

“โอ้” บอกว่า “การประชุมในเต็นท์เก่าเล็กๆ ข้างนอกที นั น อีกฟากหนึ งของเมืองหลุยส์วิลล์” บอกว่า “พวกคนผิวสี แน่นอนครับ”

และผมก็บอกว่า “อะ-อะ”

เขาบอกว่า “มีคนขาวอยู่ที นั นมาก”

และผมก็บอกว่า “พวกเขาก็ทําอย่างนั นหรือไม่?”

บอกว่า “ใช่ ใช่ครับ! พวกเขาก็ทําอย่างนั นด้วย ”

และผมบอกว่า “นั นน่าขบขัน และพวกผู้คนก็ปะปนในสิ งที เหมือนอย่างนั น” ผมบอกว่า “ดีล่ะครับ ผมคิดว่า พวกเราต้องมีสิ งเหล่านี ” 

ในเช้าวันอาทิตย์ (ผมจะไม่มีวันลืมมันครับ) เขากินเศษเปลือกส้มแห้งสําหรับอาการอาหารไม่ย่อยที เขามี และผมก็สามารถเห็นมันได้เช่น

เดียวกับที มันเป็นเมื อวานนี  และผมคิดว่า การส่งเสียงเจี ยวจ๊าว, กระโดดขึ นและลง, ศาสนาชนิดใดที พวกเขาจะได้รับต่อไป? ดังนั นผมก็

เดินต่อไปครับ
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หลังจากนั นต่อมา ผมก็พบชายชราคนหนึ งที อยู่ที นี ในคริสตจักรแห่งนี บางทีตอนนี  หรือเขาอยู่ที นี ที คริสตจักร ด้วยชื อของ จอห์น ไรอัน 

และผมได้พบเขาที สถานที แห่งหนึ ง .... เพื อนเก่าที มีเคราและผมยาว และเขาอาจจะอยู่ที นี ครับ ผมคิดว่าเขามาจากท่าเรือเบนตันขึ นมาที นี  

ที บ้านของดาวิด
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และพวกเขามีสถานที แห่งหนึ งในเมืองหลุยส์วิลล์ ผมพยายามที จะค้นหาพวกเขาผู้คน และพวกเขาเรียกมันว่า โรงเรียนแห่งผู้เผย

พระวจนะ ดังนั นผมคิดว่าผมจะไปและดูว่าที นั นเป็นอะไร ดีล่ะครับ ผมไม่เห็นใครกลิ งอยู่บนพื น แต่พวกเขามีคําสอนแปลกๆ และที นั นผม

พบชายชราคนนี  เขาเชิญผมขึ นมาหาที บ้านของเขาครับ

ผมไปเที ยวพักผ่อน ผมอยู่ที นั นในหนึ งวัน และผมก็กลับไปที บ้านของเขาและเขาก็ไปแล้ว เขาได้ลงไปบางหนแห่งในเมืองอินเดียนา

โพลิส บอกว่า “พระเจ้าทรงเรียกเขา” - ภรรยาของเขา

ผมบอกว่า “ท่านหมายความว่าท่านปล่อยให้ชายผู้นั นขับรถออกไปเช่นนั นหรือครับ?”

เธอบอกว่า “โอ้ เขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า!” ชายที น่าสงสารได้เสียชีวิตเมื อไม่กี สัปดาห์ก่อน ผมได้ยินครับ และเธอได้อุทิศแก่เขา โอ้  

นั นเป็นแบบอย่างของภรรยาที ควรจะมี! นั นใช่ครับ ถูกหรือผิด อย่างไรก็ตามเขาถูกต้องครับ! ผมบอกว่า .... ดีล่ะครับ ผมรู้ว่าพวกเขา ....

ตอนนี บราเดอร์ไรอัน ท่านอยู่ที นี หรือครับ? เขาไม่อยู่ที นี  เขาอยู่วันอื น ไม่ใช่เขา พวกเด็กผู้ชายหรือครับ?24

ดีล่ะครับ พวกเขาเพียงแค่อาศัยอยู่กับสิ งที พวกเขาได้ยึดถือ และเขาไม่มีอะไรที จะกินในบ้าน นั นใช่ครับ และผมตกปลาได้ในบ่อ ... 

หรือทะเลสาบในรัฐมิชิแกน ผมกลับมา ... และผมก็กลับมาที สถานที แห่งนั น และพวกเขาก็ไม่มีแม้แต่นํ ามันหมูในบ้านหรือไขมันสัตว์ที จะ

ทอดปลาด้วย ผมบอกว่า “เขาได้จากท่านไปโดยไม่มีสิ งใดในบ้านเลยหรือครับ?”

บอกว่า “โอ้ แต่เขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าค่ะ บราเดอร์บิล!”

ผมคิดครับ ดีล่ะครับ ขออวยพรจิตใจเก่าของท่าน บราเดอร์ ผมจะยืนเคียงข้างท่าน นั นใช่ครับ ท่านคิดเรื องนั นของสามีของท่านมาก 

ผมพร้อมที จะเข้าร่วมและยืนเคียงข้างท่านสําหรับเรื องนั น นั นใช่ครับ พวกเราปรารถนาพวกผู้หญิงที เหมือนอย่างนั นมากขึ นวันนี และพวก

ผู้ชายที คิดถึงภรรยาของพวกเขาเช่นนั น นั นใช่ครับ มันคงจะเป็นสหรัฐอเมริกาที ดีกว่า ถ้าหากสามีภรรยาจะผูกพันกันแบบนั น ถูกหรือผิด

อยู่กับพวกเขา จะไม่มีการหย่าร้างกันมากมายครับ

ดังนั นพวกเราจึงไป .... แล้วผมก็เดินต่อไป และบนถนนที ไปยังบ้านของผม มันเป็นสิ งที แปลก ผมลงมาจากเมืองมิชาวาคา และผม

เห็นพวกรถยนต์เก่าคันเล็กๆ ตอนนี  กําลังนั งอยู่บนถนนเรียกว่า ... พวกป้ายอันใหญ่บนพวกมันเขียนว่า “พระเยซูเท่านั น” ผมคิดว่าสิ งนั น 

“พระเยซูเท่านั น” ต้องเป็นศาสนา และผมก็ไปที นี และนี คือพวกจักรยานมี “พระเยซูเท่านั น” พวกรถคาดิแลค, พวกรถฟอร์ดรุ่น-ที, ทุกคัน 

“พระเยซูเท่านั น” บนมัน ผมคิดว่า “ดีล่ะครับ แปลกใจว่านั นคืออะไร?”

25

ดังนั นผมจึงติดตามมันไปรอบๆ มาเพื อจะค้นหา มันเป็นการประชุมทางศาสนามีผู้คนหนึ งพันห้าร้อยถึงสองพันคนที นั น และผม

ได้ยินทุกคนที นั นกําลังร้องเสียงดังและกระโดดขึ นและลงและดําเนินต่อไป ผมคิด พูดได้ครับว่านี คือสถานที ที ผมจะเห็นสิ งที พวกเคร่ง

ศาสนาที ชอบส่งเสียงดังและวิ งไปมาขณะนมัสการเป็นครับ

ดังนั นผมมีรถฟอร์ดคันเก่าของผม ท่านทราบไหมครับว่า ผมอ้างได้ว่าอาจจะทําได้สามสิบไมล์ต่อชั วโมง-สิบห้าทางนี และสิบห้าขึ น

และลงทางนี  ดังนั นผมจึงจอดมันไว้ที ฝั งหนึ ง เมื อผมได้ที จอดรถและเดินกลับลงไปที ถนน เดินเข้ามาข้างใน มองไปรอบๆ และทุกคนกําลังยืน

อยู่ผู้ที สามารถยืนได้ ผมต้องมองไปที ศีรษะของพวกเขา พวกเขากําลังร้องเสียงดังและกําลังกระโดดและกําลังล้มลงและกําลังดําเนินต่อ

ไป ผมคิด วี ว อืม ช่างเป็นพวกผู้คนอะไร!

แต่ยิ งผมยืนอยู่ที นั นนานเท่าใด ผมก็ยิ งรู้สึกดีขึ นเท่านั น นั นดูเหมือนดีมากครับ ดีล่ะครับ ไม่มีอะไรผิดปกติกับพวกเขาผู้คน พวกเขา

ไม่บ้า ผมได้พูดคุยกับบางคนของพวกเขา ดังนั นพวกเขาจึงเป็นคนปกติครับ ดังนั นผมจึงบอกว่า “ดีล่ะครับ ตอนนี ”

26
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นั นคือการประชุมเดียวกันกับที ผมได้ไปและพักค้างคืนในคืนนั น และในวันรุ่งขึ นผมก็เข้าไปข้างใน ท่านเคยได้ยินผมบอกเรื องนั นใน

เรื องราวชีวิตของผม ผมอยู่บนเวทีกับบรรดาผู้รับใช้พระเจ้าหนึ งร้อยห้าสิบหรือสองร้อยคน และบางทีอาจจะมากกว่า และพวกเขาอยากจะ

ให้ทุกคนยกมือขึ นและบอกว่าพวกเขามาจากที ไหน และผมบอกว่า “ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ วิลเลี ยม บรานฮาม เมืองเจฟเฟอร์สันวิลล์” นั ง

ลง “แบ๊บติสต์” แล้วก็นั งลง แต่ละคนบอกว่าพวกเขามาจากไหนครับ

ดังนั นตอนเช้าวันรุ่งขึ นนั นเมื อผมเข้ามาข้างในที นั น ... ผมก็นอนหลับในสนามหญ้าทั งคืนในคืนนั น และรีดกางเกงของผมระหว่างที 

นั งสองที ของรถฟอร์ด ท่านทราบไหมครับ และผม ... กางเกงยีนส์เก่าๆ เสื อยืดตัวเล็กๆ ท่านทราบไหมครับ ดังนั นเช้าวันรุ่งขึ นผมได้ไปที การ

ประชุม สวมเสื อยืดตัวเล็กๆ ของผม ผมได้ไป ....

27

ผมไม่ได้มีนอกจากสามดอลล่าร์ และผมต้องเติมนํ ามันเบนซินให้พอที จะกลับบ้านได้ และผมก็มีขนมปังโรลบางอันแบบเก่าๆ ท่าน

ทราบไหมครับ แต่มันก็ไม่เป็นไรครับ ผมได้ไปที ก๊อกนํ า เพื อให้ผมดื มนํ าสักแก้ว ท่านทราบไหมครับ และพวกเขาก็ดีมาก ดังนั นผมจึงแช่พวก

เขาขึ นเล็กน้อย และผมก็ทานอาหารเช้าครับ

ผมสามารถทานอาหารกับพวกเขาได้ครับตอนนี พวกเขาทานวันละสองครั ง แต่ผมไม่อาจใส่อะไรในการถวายได้ ดังนั นผมไม่อาจจะ

แช่อยู่บนพวกเขาได้ครับ

ดังนั นจากนั นผม ... ผมเข้ามาในที นั นในตอนเช้านั นและบอกว่า .... ผมเพียงต้องบอกส่วนนี ของมัน ผมเข้ามาในที นั นตอนเช้านั น และ

พวกเขาบอกว่า “พวกเรากําลังมองหาวิลเลี ยม บรานฮาม ผู้ประกาศข่าวประเสริฐแบ๊บติสต์หนุ่มท่านหนึ งที อยู่บนเวทีเมื อคืนนี ” บอกว่า 

“พวกเราอยากจะให้เขานําการเทศนาตอนเช้านี ” ผมเห็นว่าผู้คนกลุ่มนั นกําลังจะผลักดันผมอย่างหนักครับ ผมเป็นแบ๊บติสต์คนหนึ ง ดังนั น

ผมจึงแบบพุ่งพรวดลงในที นั งของผม ผมสวมกางเกงขายาวผ้าฝ้ายยับๆ และเสื อยืด ท่านทราบไหมครับ และพวกเราสวมชุดยาว ผมนั งอยู่

ในที นั งแบบนี  ดังนั นเขาถามสองหรือสามครั ง และผมนั งลงข้างๆ พี น้องบุรุษผิวสี
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และเหตุผลที พวกเขามีการประชุมในภาคเหนือ เนื องจากการแบ่งแยกดินแดนภาคใต้ ดังนั นพวกเขาจึงไม่อาจมีมันได้ในภาคใต้

ดังนั นผมจึงแปลกใจว่าสิ งนี  “พระเยซูเท่านั น” เป็นเกี ยวกับอะไร และผมคิดว่า ตราบเท่าที ทรงเป็นพระเยซู มันใช่ทั งหมดครับ ดังนั น

มันไม่ได้สร้างความแตกต่างใดๆ ไม่ว่ามันเป็น ... มันเป็นอย่างไร เพียงแค่ตราบเท่าที มันเป็นของพระองค์

ดังนั นผมนั งอยู่ที นั นไม่นานและได้เฝ้าดูพวกเขา และดังนั นพวกเขาก็เรียกมากกว่าสองหรือสามครั ง และพี น้องบุรุษผิวสีผู้นี ได้มอง

มาที ผม เขาบอกว่า “ท่านรู้จักเขาหรือไม่?” การเปิดไพ่อยู่ที นั น ผมไม่อาจโกหกชายผู้นั นได้ ผมไม่ต้องการครับ

29

ผมบอกว่า “ดูครับ บราเดอร์ ใช่ครับ ผมรู้จักเขา”

เขาบอกว่า “ดีล่ะครับ ไปรับเขาเถิด”

ผมบอกว่า “ดีล่ะครับ ผมบอกท่าน บราเดอร์” ผมบอกว่า “ผมเป็นเขา แต่ท่านเห็นครับ” ผมบอกว่า “ดูครับ ผม ... กางเกงขายาว

เหล่านี ”

“ขึ นไปบนที นั นเถิดครับ”

และผมบอกว่า “ไม่ครับ ผมไม่อาจขึ นไปที นั นได้” ผมบอกว่า “ด้วยกางเกงตัวนี แบบนี  เสื อยืดตัวเล็กๆ”

บอกว่า “พวกเขาผู้คนไม่สนใจว่าท่านแต่งตัวอย่างไรครับ”

และผมบอกว่า “ดีล่ะครับ ดูเถิด ท่านไม่พูดถึงมันที นี ” ผมบอกว่า “ดูเถิดครับ ผมสวมกางเกงผ้าฝ้ายยับๆ ตัวนี  ผมไม่อยากที จะขึ นไป

ที นั นครับ”
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บอกว่า “ใครรู้เบาะแสของ วิลเลี ยม บรานฮาม?”

เขาบอกว่า “เขาอยู่ที นี ! เขาอยู่ที นี !”

โอ้! ใบหน้าของผมแดงกํ าจริงๆท่านทราบไหมครับ และไม่ผูกเน็คไท ท่านทราบไหมครับ และเสื อยืดตัวเล็กๆ ตัวนี ท่านทราบไหมครับ 

ด้วยแขนเสื อเล็กๆ แบบนี  และผมก็เดินผ่านขึ นไปที นั น หูของผมไหม้ผมไม่เคยอยู่รอบไมโครโฟน
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และแล้วผมต้องเทศนาบนที นั นผมหยิบข้อความ ผมไม่เคยจะลืมมันได้ครับ“เศรษฐีเปิดตาของเขาขึ นมองในนรกแล้วเขาก็ร้องไห้” ผม 

หลายครั งเทศนาสามเรื องเล็กๆ อย่างนั น มาดูชายผู้หนึ ง ท่านเชื อเรื องนี ไหม? หรือ แล้วพระองค์ทรงกันแสง และผมก็ยังคงเทศนาต่อไป

ว่า“ไม่มีดอกไม้ แล้วเขาก็ร้องไห้ ไม่มีการประชุมอธิษฐาน แล้วเขาก็ร้องไห้ไม่มีบุตรทั งหลาย แล้วเขาก็ร้องไห้ ไม่มีเพลง แล้วเขาก็ร้องไห้” 

แล้วผมก็ร้องไห้ครับ

ดังนั นหลังจากที มันทั งหมดจบลงแล้วทําไมผม พวกเขาเพียง ... ทุกคนรอบตัวผม ต้องการให้ผมมาจัดการประชุมสําหรับพวกเขา 

และผมคิดครับบอกว่า บางทีผมอาจจะเป็นพวกเคร่งศาสนาที ชอบส่งเสียงดังและวิ งไปมาขณะนมัสการ!เห็นไหมครับ? ดังนั นผมคิดครับว่า

บางที .... ดูเถิดครับ พวกเขาก็เป็นพวกคนดีเช่นกัน
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และผมเดินขึ นไปที นั นชายผู้หนึ งที สวมรองเท้าคาวบอย สวมหมวกคาวบอยใบใหญ่ ผมบอกว่า “ท่านเป็นใคร?”

เขาบอกว่า “ผมเป็นผู้ปกครองนี และนั นจากรัฐเท็กซัส”

ผมคิด ดีล่ะครับ นั นดู....

เพื อนอีกคนหนึ งเดินขึ นมาด้วยสวมกางเกงขาสั นตัวเล็กๆนี  ท่านทราบไหมครับ พวกเขาเคยเล่นกอล์ฟด้วยและหนึ งในนั นของพวก

เขาที สวมเสื อกันหนาวผ้าเจอร์ซีย์ตัวเล็กๆ ตัวหนึ งเขาบอกว่า “ผมศาสนาจารย์ท่านนี และท่านนั นจากรัฐฟลอริด้า ท่านจะเข้ามาจัด.... ”

ผมคิดว่า ผมอยู่ที บ้านเด็กผู้ชาย นี คือกางเกงขายาวและเสื อยืด นั นก็ดีครับ

ดังนั นท่านเคยได้ยินเรื องราวชีวิตของผมเกี ยวกับสิ งเหล่านั นดังนั นผมจะหยุดที นี และบอกท่านบางสิ งบางอย่างที ผมไม่เคยบอกมา

ก่อนครับ สิ งแรก ผมอยากจะขอให้ท่าน.... ผมกําลังจะหลีกเลี ยงสิ งนั น ผมไม่เคยพูดเรื องนี มาก่อนในที สาธารณะในชีวิตของผมถ้าหากพวก

ท่านสัญญากับผมว่า ท่านจะรักผมและจะพยายามที จะรักผมมากขึ นหลังจากที ผมพูดเรื องนี ตามที ท่านทําก่อนที ผมจะพูดเรื องนี ยกมือของ

ท่านขึ นครับ ตกลงครับ นั นคือคําสัญญาของพวกท่าน ผมจะยึดท่านไว้สําหรับเรื องนี ครับ
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นั งในที ประชุมในคืนนั นเมื อพวกเขากําลังร้องเพลงของพวกเขา พวกเขาก็ตบมือ และพวกเขาจะร้องเพลงเล็กๆ นั น“ผมรู้ว่ามันเป็น

พระโลหิต ผมรู้ว่ามันเป็นพระโลหิต”และพวกเขาก็จะวิ งขึ นและลงตามทางเดิน และทุกสิ งทุกอย่างและเพียงตะโกนและสรรเสริญพระเจ้า 

ผมคิดว่า เสียงนั นฟังดูแย่มากสําหรับผม ผมเริ ม....

และพวกเขากําลังพูดถึงตลอดเวลาในพระธรรมกิจการกิจการ  :  , กิจการ :  , กิจการ   :   ทั งหมดนั น ผมคิดพูดได้ว่านั นคือ

ข้อพระคัมภีร์! ผมไม่เคยเห็นมันเช่นนั นมากก่อนครับ แต่ โอ้ ใจของผมก็เป็นการเผาไหม้คิดว่า “นี เป็นเรื ออีศจรรย์!” ผมคิดว่าพวกเขาเป็นก

ลุ่มของพวกเคร่งศาสนาที ชอบส่งเสียงดังและวิ งเต้นไปมาขณะนมัสการเมื อผมได้พบพวกเขาครั งแรกและผมคิด โอ้ผม!ตอนนี พวกเขาเป็นก

ลุ่มของเหล่าทูตสวรรค์ ดูเถิดครับ ผมเปลี ยนความคิดของผมได้อย่างรวดเร็วครับ

33

ดังนั นเช้าวันรุ่งขึ นเมื อพระเจ้าได้ทรงมอบโอกาสอันยิ งใหญ่นี ให้แก่ผมที จะจัดการประชุมทั งหลายเหล่านี ผมคิด โอ้ ผมจะไปกับกลุ่ม

คนพวกนี ! นั นต้องเป็นแบบที พวกเข้าเคยเรียกว่า“พวกเมธอดิสท์ที ตะโกน” เพิ งไปไกลนิดหน่อย ผมคิดว่าบางทีนั นคือสิ งที มันเป็น ดังนั นผม

คิด ดีล่ะครับ ผมแน่ใจว่าอย่างนั น โอ้มีบางสิ งบางอย่างเกี ยวกับพวกเขาที ผมชอบ พวกเขาถ่อมใจและอ่อนหวานครับ
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ดังนั นสิ งหนึ งที ผมไม่สามารถเข้าใจได้คือการพูดภาษาแปลกๆ นั นทําให้ผม ขณะนี มีชายท่านหนึ งเทศนานั งอยู่ที นี และหนึ งท่านอยู่ที 

นี  และพวกเขาก็เป็นพวกหัวหน้ากลุ่มท่านนี จะลุกขึ นและพูดภาษาแปลกๆท่านนี จะตีความหมายและจะบอกสิ งทั งหลายที เกี ยวกับการ

ประชุมและอื นๆ ผมคิด ผมต้องอ่านมันครับ!

34

ดังนั นแล้วมันก็กลับกันครับตกบนคนนี แล้วกลับไปบนคนนั น และแต่ละคนจะพูดภาษาแปลกๆ. ตีความหมายส่วนที เหลือของคริสต

จักรจะพูด แต่มันก็ไม่ได้ดูเหมือนการตีความหมายมาถึงเหมือนคนสองคนนี ผมเห็นพวกเขานั งใกล้กัน ผมคิด โอ้ พวกเขาต้องเป็นพวกทูต

สวรรค์!ดังนั นขณะที นั งอยู่ที นั น ....

สิ งใดที เคยเป็น(ท่านทราบไหมครับ) ที ผมไม่สามารถสร้างออกมาได้ มันจะเกิดขึ นกับผม และผมก็มีหนทางหนึ งของการรู้สิ งต่างๆถ้า

หากพระเจ้าทรงประสงค์ให้ผมรู้และผมไม่ ... ผมพูด ผมไม่หายใจสิ งนี ออกมา ไม่เคยมาก่อนในที สาธารณะ ถ้าหากผมอยากจะค้นหาสิ งใด

พระเจ้ามักจะทรงบอกผมเกี ยวกับเรื องทั งหลายเหล่านี  นั นคือเพื อสิ งที ของประทานเป็นดูเถิดครับท่าน

ดังนั นท่านไม่สามารถจะโยนสิ งนั นออกไปจ่อหน้าผู้คนมันจะกลายเป็นเหมือนการนําไข่มุกของท่านไปให้แก่สุกร มันเป็นสิ งศักดิ สิทธิ , 

สิ งศักดิ สิทธิ และท่านไม่อยากจะทําเช่นนั น ดังนั นพระเจ้าจะทรงให้ผมรับผิดชอบ เช่นการสนทนากับพี น้องและอื นๆผมจะไม่พยายามที จะ

ค้นหาสิ งชั วร้ายเกี ยวกับพี น้องบุรุษครับ

มีอยู่ครั งหนึ งนั งอยู่ที โต๊ะกับชายคนหนึ งเขาโอบแขนไปรอบๆ ตัวผม บอกว่า “โอ้ บราเดอร์บรานฮาม ผมรักท่าน” และผมก็รู้สึกว่ามี

บางอย่างกําลังเคลื อนไหวอยู่ผมมองไปที เขา เขาไม่อาจบอกผมถึงสิ งนั นได้ ผมรู้ว่าเขาไม่ได้ทําสิ งนั น(ดูเถิดครับ) เพราะมีอยู่ เขาเป็นคน

หน้าซื อใจคดจริงๆ ถ้าหากเคยมีมา (ดูเถิดครับ)และอยู่ ณ ตรงนั นพร้อมกับแขนของเขาที โอบรอบตัวผม

35

ผมบอกว่า“ดีล่ะครับ ตกลง” เดินออกไป ผมไม่อยากจะรู้เรื องนั น ผมอยากจะรู้จักเขาแบบเดียวกับที ผมรู้จักเขาครับเหมือนเป็นพี น้อง

บุรุษของผม และปล่อยให้มันเป็นเช่นนั นปล่อยให้พระเจ้าทรงกระทําในส่วนที เหลือ ดูเถิดครับ และผมไม่อยากจะ ...ไม่อยากจะรู้สิ งทั งหลาย

เหล่านั นครับ

และหลายต่อหลายครั งในสิ งทั งหลายเหล่านี ไม่ใช่เฉพาะที นี ในคริสตจักรเท่านั น ผมจะนั งอยู่ในห้อง นั งอยู่ในร้านอาหารและพระ

วิญญาณบริสุทธิ จะทรงบอกผมสิ งที จะเกิดขึ น ผู้คน ณที นี รู้ว่าเรื องนั นเป็นความจริง ผมนั งอยู่ในบ้านของผมและผมจะบอกว่า“ตอนนี จง

ระวัง มีรถคันหนึ งกําลังมาหลังจากสักครู่หนึ งมันจะเป็นคนหนึ งคนนั น จงนําพวกเขาเข้ามาข้างในเถิดเพราะพระเจ้าตรัสว่าพวกเขาจะมาที 

นี  ”“เมื อพวกเราลงไปตามถนนจะมีสิ งทั งหลายสิ งนั นเกิดขึ น จงเฝ้าดูที ทางข้ามที นั นเพราะท่านเกือบจะถูกชน” (และผมเพิ งได้รับทางนั น 

ดูเถิดครับ)

ทุกครั งอย่างดีที สุด!ดังนั นท่านไม่อยากจะโยนตัวเองมากเกินไปในเรื องนั น เพราะท่านอาจจะ ....ท่านอาจจะใช้มันได้ มันเป็นของ

ประทานจากพระเจ้าแต่ท่านต้องเฝ้าดูสิ งที ท่านกระทํากับมัน พระเจ้าจะทรงให้ท่านรับผิดชอบครับ

จงดูที โมเสส โมเสสเป็นผู้หนึ งที พระเจ้าทรงส่งมา ท่านเชื อเรื องนั นไหมครับ? ได้ทรงเลือกไว้ ทรงแต่งตั งไว้ และทรงกระทําให้เป็นผู้

เผยพระวจนะ และพระเจ้าทรงส่งเขาออกไปที นั น ตรัสว่า “จงไปสั งก้อนหิน” หลังจากที มันได้ถูกทุบตีอย่างแรงแล้ว ตรัสว่า “จงไปสั งก้อนหิน 

และมันจะนําไปสู่นํ ามากหลายของมัน

36

แต่โมเสสโกรธ วิ งออกไปที นั นและตีก้อนหิน นํ าไม่ได้ออกมา เขาตีมันอีกครั ง บอกว่า “ท่านกบฏ พวกเราจะต้องให้ท่านนํานํ าออก

จากก้อนหินนี หรือไม่?”

ท่านเห็นสิ งที พระเจ้าได้ทรงกระทําไหมครับ? นํ าออกมา แต่ตรัสว่า “จงขึ นมาที นี  โมเสส” นั นคือจุดสิ นสุดของมัน ดูเถิดครับ ท่านต้อง

เฝ้าดูสิ งทั งหลายเหล่านั น สิ งที ท่านกระทํากับของประทานทั งหลายจากพระเจ้า

เช่นเดียวกับนักเทศน์ นักเทศน์ที แข็งขันดีท่านหนึ ง และออกไปและเทศนาเพียงเพื อจะรับการถวายและเงิน พระเจ้าจะทรงถือว่าเขา
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รับผิดชอบสําหรับสิ งนั น นั นใช่ครับ ท่านต้องดูสิ งที ท่านกระทํากับของประทานทั งหลายจากพระเจ้า หรือพยายามที จะทําให้มีศักดิ ศรีใหญ่

หรือชื อที ยิ งใหญ่สําหรับคริสตจักรบางแห่ง หรือชื อใหญ่โตสําหรับตนเอง ผมอยากที จะมีการประชุมสองหรือสามคืนและหลอมละลายบนที 

อื นบางหนแห่ง และถ่อมใจ และอยู่นิ งๆ ลงครับ ท่านรู้ไหมครับว่าผมหมายถึงอะไร ใช่ครับท่าน คงอยู่ในสถานที ที พระเจ้าทรงสามารถวาง

พระหัตถ์ของพระองค์บนท่านได้ครับ

สิ งนี อยู่ข้างในชีวิตตอนนี  จําได้ไหมครับ

ดังนั นแล้วในวันนี ผมคิดว่าดีล่ะครับ ผมจะเดินขึ นไป และผมก็เพิ งถูกปลุกให้ตื นกับผู้คนเหล่านั น ผมคิดว่า ผมจะค้นหาเกี ยวกับผู้คน

เหล่านั นและออกไปในสนาม ผมมองหาพวกเขาต่อไปหลังจากที การประชุมจบลงแล้ว ผมมองไปรอบๆ ผมพบว่าคนหนึ งในพวกเขาผมบอก

ว่า “ท่านเป็นอย่างไรครับ?”

37

เขาบอกว่า“ท่านเป็นอย่างไรครับ!” บอกว่า“ท่านเป็นนักเทศน์หนุ่มที เทศนาเช้าวันนี หรือ?”

ตอนนั นผมอายุยี สิบสามปีผมบอกว่า “ใช่ครับ”

และเขาถามว่า“ท่านชื ออะไรครับ?”

ผมบอกว่า“บรานฮาม” ผมบอกว่า “ท่านชื ออะไรครับ?”

และเขาบอกชื อของเขาแก่ผมและผมคิดว่า ดีล่ะครับ ตอนนี ถ้าหากผมเพียงแค่สามารถติดต่อกับพระวิญญาณของพระองค์ในเวลา

นี ได้และยังไม่ทราบว่าสิ งนั นกําลังทําอะไรอยู่ และผมบอกว่า “ดีล่ะครับ พูดท่านครับ” ผมบอกว่า “พวกท่านผู้คนมีบางสิ งบางอย่างที นี ที ผม

ไม่มี”

เขาถามว่า“ท่านมีพระวิญญาณบริสุทธิ ตั งแต่ท่านเชื อหรือ?”

ผมบอกว่า“ดีล่ะครับ ผมเป็นแบ๊บติสต์”

เขาถามว่า“แต่ท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ ตั งแต่ท่านเชื อหรือ?”

และผมบอกว่า“ดีล่ะครับ บราเดอร์ ท่านหมายถึงอะไรครับ?” ผมบอกว่า “ผม ... ผมไม่ได้มีสิ งที พวกท่านทุกคนมีผมรู้เรื องนั น

ครับ!”ผมบอกว่า “เพราะท่านมีบางสิ งบางอย่างที ดูเหมือนมีฤทธิ เดชและดังนั น....”

บอกว่า“ท่านเคยได้พูดภาษาแปลกๆ ไหมครับ?”

และผมบอกว่า“ไม่ครับท่าน”

บอกว่า “ผมจะบอกท่านอย่างรวดเร็วได้ว่าท่านยังไม่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ ”

และผมบอกว่า“ดีล่ะครับ ถ้าหากนั นคือสิ งที จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ  ผมไม่เคยครับ”

และดังนั นเขาบอกว่า“ดีล่ะครับ ถ้าหากท่านยังไม่ได้พูดภาษาแปลกๆ ท่านไม่ได้รับครับ”

และดําเนินการสนทนาของเขาอย่างนั นต่อไปผมบอกว่า “ดีล่ะครับ ผมจะสามารถได้รับมันที ไหนเล่าครับ?”38

บอกว่า “เข้าไปในห้องที นั นครับเริ มต้นแสวงหาพระวิญญาณบริสุทธิ ”

และผมก็เฝ้าดูต่อไปท่านทราบไหมครับว่า เขาไม่ได้รู้ว่าสิ งที ผมกําลังกระทําอยู่ แต่ผมรู้ว่าเขามีความรู้สึกแปลกๆ เล็กน้อย เพราะ

ว่าดวงตาของเขาเริ มที จะดูเด๋อด๋าเล็กน้อยในขณะที เขามองมาที ผม แต่เขาก็เป็นคริสเตียนจริงๆ ครับ เขาถูกเคาะระฆังว่าเป็นคริสเตียน
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หนึ งร้อยเปอร์เซ็นต์ คริสเตียนคนหนึ งอย่างแน่นอนครับ นั นใช่ครับ ดีล่ะครับ ผมคิดครับ สรรเสริญพระเจ้า นี มันเป็น! ผมจะต้องไปยังแท่น

บูชาบางแห่งนั นครับ

ผมได้ออกไป มองรอบๆทั งหมด ผมคิดว่าผมจะพบกับอีกท่านหนึ ง และเมื อผมได้พบเขาและเริ มต้นการสนทนากับเขาผมบอกว่า 

“ท่านจะทําอย่างไรครับ?”

39

เขาบอกว่า “พูดท่านเป็นสมาชิกของคริสตจักรใดครับ?” เขาบอกว่า “พวกเขาบอกผมว่าท่านเป็นแบ๊บติสต์”

ผมบอกว่า “ใช่ครับ”

และเขาบอกว่า “ท่านยังไม่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ  ใช่ไหมครับท่าน?”

ผมบอกว่า “ดีล่ะครับ ผมไม่ทราบครับ”

บอกว่า “ท่านเคยพูดภาษาแปลกๆไหมครับ?”

ผมบอกว่า “ไม่ครับท่าน”

บอกว่า “ท่านยังไม่ได้รับครับ”

และผมบอกว่า “ดีล่ะครับ ผมรู้ว่าผมไม่ได้มีสิ งที พวกท่านทุกคนมี ผมรู้เรื องนั นครับ” ผมบอกว่า 'แต่พี น้องบุรุษของผม ผมต้องการ

พระองค์จริงๆ ครับ“

เขาบอกว่า “ดีล่ะครับ มีสระว่ายนํ าพร้อมแล้วครับ”

ผมบอกว่า “ผมได้รับบัพติศมาแล้วแต่” ผมบอกว่า “ผมยังไม่ได้รับสิ งที พวกท่านทุกคนได้รับ” ผมบอกว่า “ท่านมีบางสิ งบางอย่างที 

ผมต้องการจริงๆครับ”

และเขาบอกว่า “ดีล่ะครับ นั นดีครับ”

ผมกําลังพยายามที จะจับตาดูเขาเห็นไหมครับท่าน และเมื อในที สุดผมก็จับวิญญาณของเขาได้(ตอนนี นั นเป็นอีกท่านหนึ งครับ) ถ้า

หากผมเคยพูดกับคนหน้าซื อใจคดที ตํ าทรามมีคนหนึ งในพวกเขา! เขายังมีชีวิตอยู่ .... ภรรยาของเขาเป็นผู้หญิงที มีผมสีดําเขาอาศัยอยู่กับผู้

หญิงผมสีทองและมีลูกสองคนของเธอ ดื ม, สาปแช่ง, วิ งไปที พวกร้านเหล้าและทุกสิ งทุกอย่างอื นๆ และยังอยู่ในที นั น และพูดภาษาแปลกๆ 

และเผยพระวจนะ

40

แล้วผมทูลว่า“พระบิดา ขอทรงยกโทษให้อภัยข้าพระองค์เถิด” ผมก็กลับบ้าน นั นใช่ครับ ผมบอกว่า“ผมเพิ งจะได้รับ .... ผมไม่

สามารถเข้าใจมันได้ดูเหมือนว่าพระวิญญาณบริสุทธิ แห่งการอวยพรกําลังเทลงมา และบนคนหน้าซื อใจคดผู้นั นหรือครับ?” ผมบอกว่า“ไม่

สามารถเป็นได้! นั นคือทั งหมดครับ”

ในช่วงเวลาอันยาวนานนี แล้วผมกําลังศึกษาและกําลังร้องไห้ คิดครับว่าถ้าหากผมจะสามารถออกไปกับพวกเขาได้ บางทีผมอาจ

จะค้นพบสิ งที มันเป็นเกี ยวกับทั งหมดนี คือคริสเตียนแท้คนหนึ ง และอีกคนหนึ งเป็นคนหน้าซื อใจคดตัวจริง แล้วผมคิดว่าสิ งใดของมันเล่า

ครับ? “โอ้” ผมทูลว่า“พระเจ้า อาจจะมีสิ งผิดปกติกับข้าพระองค์” ผมบอกว่า“การเป็นผู้ที มีความเชื อพื นฐาน ดีล่ะครับ ผมต้องดูเรื องนั นใน

พระคัมภีร์ไบเบิล”

41

สําหรับผมทุกอย่างที ทําการจะต้องออกมาจากพระคัมภีร์ไบเบิลนี  หรือมันไม่ใช่มันต้องมาจากที นี ครับ มันจะได้รับการพิสูจน์ในพระ

คัมภีร์ไบเบิลไม่ใช่แค่เพียงที เดียว แต่มันต้องมาผ่านทางพระคัมภีร์ไบเบิลโดยตลอดครับ ผมต้องเชื อครับมันต้องประสานและผูกเข้าด้วยกัน
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กับทุกข้อพระคัมภีร์ หรือผมไม่เชื อมัน เพราะ อ.เปาโล บอกว่า “ถ้าหากทูตจากสวรรค์มาประกาศข่าวประเสริฐอื นๆให้เขาถูกสาปแช่งเถิด” 

ดังนั นผมเชื อพระคัมภีร์ไบเบิล

และผมบอกว่า “ผมไม่เคยเห็นอะไรเช่นนั นในพระคัมภีร์ไบเบิล”

สองปีต่อมาหลังจากที ผมได้สูญเสียภรรยาและทุกสิ งทุกอย่างของผมผมก็ขึ นไปที นั น กรีนสมิลล์ สถานที เก่าของผมข้างบนที นั น 

อธิษฐานได้กลับมาอยู่ในถํ าของผมที นั นสองหรือสามวัน ... มันเป็นสองวันครับ ผมเดินออกไปเพื อรับ... อากาศเพื อหายใจเล็กน้อยครับ
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และเมื อผมเดินออกมาจากที นั นพระคัมภีร์ไบเบิลของผมกําลังวางอยู่ข้างนอกที นั นบนปลายสุดของไม้ซุงท่อนหนึ งขณะที ท่านเพิ งเข้า

มาข้างในต้นไม้เก่าแก่ต้นหนึ งก็โค่นลงมา มันมีไม้สามง่ามอันหนึ งในนั นมันมีไม้สามง่ามอันหนึ งวางขึ นมาอย่างนี ครับ ต้นไม้ต้นนั นเอนลงมา 

และผมก็นั งคร่อมท่อนซุงท่อนนั นและเอนลงข้างนอกที นั นในเวลากลางคืน มองขึ นไปยังบนท้องฟ้าอย่างนั นครับ มือของผมยกขึ นมาอย่างนี 

และบางครั งก็ไปเอนลงนอนหลับ ณ ข้างนอกบนท่อนซุงนอกอย่างนั น เพื ออธิษฐานครับขึ นไปอยู่ที นั นหลายวัน ก็ไม่ได้กินหรือดื มเลยครับ 

เพียงแค่อธิษฐานที นั นครับและผมก็เดินออกมาที จะได้รับอากาศบริสุทธิ เล็กน้อยที ข้างนอกถํ านั นมันเย็นชื นข้างในที นั นครับ

ดังนั นแล้วผมจึงออกมาและพระคัมภีร์ของผมวางอยู่ที นั นที ซึ งผมได้วางมันไว้เมื อวันก่อนและมันก็ถูกเปิดไปที พระธรรมฮีบรู บทที    

และผมเริ มต้นที จะอ่านที นั น “ให้เราละ ...ไปถึงความบริบูรณ์ อย่าเอาสิ งเหล่านี มาวางเป็นรากอีกเลยคือการกลับใจเสียใหม่จากการกระทํา

ที ตายแล้ว และความเชื อในพระเจ้า” อื นๆ“เพราะมันเป็นไปไม่ได้สําหรับคนเหล่านั นที ได้รับความสว่างมาครั งหนึ งแล้วและได้รู้รสของ

ประทานจากสวรรค์ และการทรงเรียก” และอื นๆ แต่บอกว่า“แต่ดินที งอกหนามใหญ่และหนามย่อยก็ถูกทอดทิ ง ซึ งในที สุด ....พื นแผ่นดินที 

ได้ดูดดื มนํ าฝนที ตกลงมาเนืองๆและงอกขึ นมาเป็นต้นผักให้ประโยชน์แก่คนทั งหลายที ได้พรวนดินด้วยนั น... แต่ดินที งอกหนามใหญ่และ

หนามย่อยก็ถูกทอดทิ ง และเกือบจะถึงที สาปแช่งแล้วซึ งในที สุดก็จะถูกเผาไฟเสีย”
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และบางสิ งบางอย่างได้ไป“วู้ว!”

ผมคิดว่า นี มันเป็น ผมจะได้ยิน... ตอนนี สิ งใดก็ตาม .... พระองค์ได้ทรงมาปลุกผมที นี  พระองค์ทรงกําลังทําให้ผมมองเห็นณ เวลานี  

และผมรอที นั นบนปลายสุดของไม้ซุงท่อนนั น และรอคอย ผมลุกขึ นและเดินกลับไปมาขึ นและลง เดินกลับมา ไม่มีอะไรเกิดขึ น เดินกลับไปที 

ถํ าของผมอีกครั งหนึ งไม่มีอะไรเกิดขึ น ผมยืนอยู่ที นั นและผมคิด ดีล่ะครับ สิ งนี คืออะไรเล่าครับ?

ผมเดินไปยังพระคัมภีร์ไบเบิลของผมอีกครั งหนึ งและ โอ้ ก็มาที ผมอีกครั งหนึ งครับ ผมหยิบมันขึ นมา และผมคิดว่าพระองค์ทรง

ประสงค์ให้ข้าพระองค์อ่านสิ งใดที อยู่ในนั น? ผมได้อ่านต่อไปลงมาเกี ยวกับการกลับใจต่อพระเจ้าและความเชื อ และอื นๆ และผมอ่านบนนั น

ที บอกว่า“พื นแผ่นดินที ได้ดูดดื มนํ าฝนที ตกลงมาเนืองๆและงอกขึ นมาเป็นต้นผักให้ประโยชน์แก่คนทั งหลายที ได้พรวนดินด้วยนั นแต่ดินที 

งอกหนามใหญ่และหนามย่อยก็ถูกทอดทิ ง และเกือบจะถึงที สาปแช่งแล้วซึ งในที สุดก็จะถูกเผาไฟเสีย” และ โอ้ ก็ทําให้ผมสั นครับ!
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ผมคิดว่า พระเจ้าพระองค์ทรงกําลังประทานนิมิตของสิ งใดแก่ข้าพระองค์ ....ข้าพระองค์ได้ขึ นไปที นั นเพื อทูลขอบางสิ งบางอย่า

งอื นๆ

จากนั นทันใดนั น ผมได้เห็นโลกกําลังหมุนอยู่และมันทั งหมดก็หมุนติ วขึ นมาต่อหน้าผมครับและที นี มีชายผู้หนึ งในชุดสีขาวกับศีรษะ

ของเขาขึ นมากําลังหว่านเมล็ดพันธุ์เหมือนอย่างนี ครับและเมื อเขาเดินมาเหมือนอย่างที เขาได้เดินไปที เนินเขาที นี มีชายผู้หนึ งอยู่ข้างหลังเขา

ในชุดสีดํากับศีรษะของเขาที ก้มลงมากําลังหว่านเมล็ดพันธุ์อยู่ครับและเมื อเมล็ดพันธุ์ที ดีงอกขึ นมา มันก็เป็นข้าวสาลีและเมื อเมล็ดที ไม่ดี

งอกขึ นมา มันก็เป็นวัชพืช

และจากนั นก็มาถึงภัยแล้งอันยิ งใหญ่ในแผ่นดินและข้าวสาลีที ยอดของมันกําลังใกล้จะร่วงโรย ต้องการนํ า ผมเห็นพวกผู้คนทั งหมด

กับมือทั งหลายของพวกเขายกขึ นกําลังอธิษฐานแด่พระเจ้าเพื อขอให้ทรงส่งนํ ามา และจากนั นผมก็เห็นวัชพืชมันมียอดของมันลงมากําลัง

ค้อมลงไปยังนํ าและจากนั นก็มีพวกเมฆมากมายมาถึงและมีฝนทะลักลงมา และเมื อมันเทลงมา ข้าวสาลีน้อยๆทั งหมดก็โค้งลงไป “วู้ว” ลุก

ขึ นมา และวัชพืชเล็กๆที อยู่ด้านข้างของมันก็ “วู้ว” ลุกขึ นมา

45
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ผมคิดว่า ดีล่ะครับสิ งนั นคืออะไร?

จากนั นมันมาถึงผมมันเป็นที นั นครับ ฝนเดียวกันที ทําให้ข้าวสาลีเติบโต ก็ทําให้วัชพืชเติบโตและพระวิญญาณบริสุทธิ องค์เดียวกัน

อาจทรงเทลงมาในพวกกลุ่มคนได้และทรงสามารถอวยพรคนหน้าซื อใจคดผู้หนึ งเช่นเดียวกับที ทรงอวยพรคนอื นๆ ได้พระเยซูตรัสว่า “ท่าน

จะรู้จักพวกเขาได้โดยผลของพวกเขา” ไม่ว่าเขาตะโกนไม่ว่าเขาชื นชมยินดี แต่มันคือ “ท่านจะรู้จักว่าพวกเขาได้โดยผลของพวกเขา”

ผมบอกว่า“พระองค์ทรงอยู่ที นั น! ข้าพระองค์ได้รับแล้ว พระเจ้าบิดา” ผมบอกว่า 'แล้วสิ งนั นคือความจริงอย่างแน่นอน“ชายผู้นี  .... 

ท่านอาจมีของประทานทั งหลาบได้โดยไม่รู้จักพระเจ้า

ดังนั นแล้วผม ...จากนั นผมกําลังวิกฤตมากในการพูดภาษาแปลกๆ เห็นไหมครับท่าน แต่วันหนึ งจากนั นพระเจ้าได้ทรงพิสูจน์สิ งนั น

ให้ผมเห็นครับ!
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ผมกําลังให้บัพติศมาลงในแม่นํ าแก่พวกคนที เปลี ยนมาเชื อพระเจ้าเป็นครั งแรกของผมที แม่นํ าโอไฮโอ และคนที สิบเจ็ดผู้ที ผมกําลัง

ให้บัพติศมาอยู่ ขณะที ผมเริ มที จะให้บัพติศมาแก่พวกเขาผมทูลว่า “พระบิดา ขณะที ผมให้บัพติศมาเขาด้วยนํ าขอพระองค์ทรงให้บัพติศมา

เขาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ เถิด” ผมก็เริ มที จะทําให้เขาอยู่ใต้นํ าครับ

และจากนั นก็มีลมหมุนวนมาจากฟ้าสวรรค์เบื องบนและที นี แสงสว่างนั นกําลังส่องลงมา ผู้คนนับหลายร้อยและหลายร้อยคนบนฝั ง 

ณเวลาบ่ายสองโมง ในเดือนมิถุนายน และมันแขวนอยู่ ณ ตรงที ผมอยู่ครับเสียงหนึ งพูดจากที นั นและบอกว่า“ดั งที ยอห์นผู้ให้บัพติศมาได้

ถูกส่งมาเป็นผู้นําหน้าของการเสด็จมาครั งแรกของพระคริสต์ท่านมีคําเทศนาหนึ งที จะนําการนําหน้าของการเสด็จมาครั งที สองมาของพระ

คริสต์”และนั นก็ผมกลัวแทบตายครับ

และผมจึงกลับไปและพวกคนทั งหมดที นั น พวกคนจากโรงหล่อและพวกเขาทั งหมด พวกขายยาเสพติดและทั งหมดของพวกเขาบน

ฝั ง .... ผมได้ให้บัพติศมาประมาณสองหรือสามร้อยคนในบ่ายวันนั นครับและเมื อพวกเขานําผมออกมา ดึงผมออกมาจากนํ า พวกมัคนายก

และคนอื นๆ ก็ขึ นไปพวกเขาถามผมบอกว่า “แสงสว่างนั นหมายถึงสิ งใดครับ?”

47

กลุ่มใหญ่ของพวกคนสีผิวจากคริสตจักรแบ๊บติสต์ยุคกิเลอาดและคริสตจักรโลน สตาร์ ลงไปที นั น และหลายคนของพวกเขาก็ลงไป

ที นั นพวกเขาเริ มร้องเสียงดังเมื อพวกเขาได้เห็นสิ งนั นเกิดขึ น ผู้คนก็เป็นลมไปครับ

หญิงสาวคนหนึ ง ผมพยายามที จะนําออกจากเรือที นั นนั งอยู่ที นั นสวมชุดว่ายนํ า ครูสอนโรงเรียนวันอาทิตย์ในคริสตจักรแห่งหนึ ง 

และผมบอกว่า“คุณจะไม่ออกไปหรือ มาร์จี ?”
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เธอบอกว่า “บิลลี  ดิฉันไม่ต้องออกไปค่ะ”

ผมบอกว่า“นั นใช่ครับ คุณจะไม่ต้อง แต่ผมมีความเคารพเพียงพอสําหรับพระกิตติคุณที จะออกจากสถานที ที ผมกําลังให้บัพติศมา

อยู่ครับ”

เธอบอกว่า “ดิฉันไม่ต้องไปค่ะ”

และเธอก็นั งอยู่ที นั นหัวเราะคิกคักและหัวเราะเยาะผมขณะที กําลังให้บัพติศมาอยู่ เพราะว่าเธอไม่เชื อในการบัพติศมา ดังนั นแล้ว

เมื อทูตสวรรค์ของพระเจ้าเสด็จลงมาเธอก็พุ่งไปข้างหน้าในเรือลํานั น วันนี หญิงสาวผู้นั นอยู่ในโรงพยาบาลประสาทดังนั นท่านไม่สามารถ

ทําเป็นเล่นกับพระเจ้าได้ ดูเถิดครับ ตอนนี ในภายหลังต่อมา ....สาวสวยได้ออกไปดื มเครื องดื มในเวลาต่อมา ถูกตีด้วยขวด ขวดเบียร์ ตัด

ใบหน้าทั งหมดของเธอลงมา โอ้เป็นคนที หน้าตาน่ากลัว! และเรื องนั นได้เกิดขึ นที นั นครับ

และจากนั นตลอดชีวิตที ผ่านมาทั งหมดผมได้พบเห็นสิ งนั น พบเห็นการเคลื อนไหวนั น พบเห็นนิมิตทั งหลายนั นสิ งเหล่านั นจะเกิดขึ น

ได้อย่างไร จากนั นต่อมาไม่นานครับ มันก็รบกวนผมมากขึ นเรื อยมาและทุกคนบอกผมว่ามันผิด และผมจึงออกไปอยู่พื นที ๆ อยู่ประจําของ
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ผมขึ นไปที นั นสถานที ที ผมมักจะอธิษฐานมาโดยตลอด และไม่ว่าผมจะได้อธิษฐานเผื อเรื องนั นต่อไปเท่าใดก็ตามที จะไม่ให้สิ งนั นมาถึงผม

อย่างไรก็ตามมันมาถึง และดังนั นผมเพิ งเป็น .... ผมเป็นผู้คุมเกมการแข่งขันในรัฐอินเดียนาและผมก็เข้ามาข้างใน มีชายคนหนึ งนั งอยู่ที นั น 

พี ชายคนหนึ งของนักเปียโนของผมที คริสตจักรและเขาบอกว่า “บิลลี  ท่านจะขับรถขึ นไปเมืองเมดิสันกับผมช่วงบ่ายวันนี ไหมครับ?”

ผมบอกว่า “ผมไม่สามารถทําได้ครับผมต้องขึ นไปยังป่าไม้ครับ”

และผมเพียงแค่มารอบๆบ้านและถอดเข็มขัด ... เข็มขัดปืนและสิ งต่างๆ ของผม และม้วนแขนเสื อของผมขึ นมาพวกเราอาศัยอยู่ใน

บ้านสองห้องเล็กๆ และผมกําลังจะไปล้างมือและเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการรับประทานอาหารของผมและผมล้างแล้วและเพียงแค่เดิน

ไปรอบๆ ด้านข้างของบ้าน ที ใต้ต้นเมเปิ ลต้นใหญ่และทันใดนั นบางสิ งบางอย่างก็ไป “วู้ว!” และผมก็เกือบจะผ่านออกมา และผมก็มองและ

ผมก็รู้ว่ามันเป็นสิ งนั นอีกครั งหนึ งครับ

ผมนั งลงบนขั นบันไดเหล่านั นและเขาก็กระโดดออกมาจากรถของเขาและวิ งไปที ผม บอกว่า “บิลลี  ท่านกําลังเป็นลมหรือ?”

ผมบอกว่า“ไม่ครับท่าน”

เขาบอกว่า“เป็นอะไรหรือครับ บิลลี ?”

และผมบอกว่า “ผมไม่ทราบครับ”ผมบอกว่า “ไปกันต่อเถิด บราเดอร์ นั นดีครับ ขอบคุณครับ”

ภรรยาของผมออกมาและนําเหยือกนํ ามาเธอบอกว่า “ที รัก เป็นอะไรหรือคะ?”

ผมบอกว่า“ไม่มีอะไรครับ ที รัก”

ดังนั นเธอจึงบอกว่า“ตอนนี เชิญค่ะ อาหารเย็นพร้อมแล้วค่ะ” เธอโอบแขนของเธอรอบๆ ผมพยายามที จะพาผมเข้ามาข้างใน

ผมบอกว่า “ที รัก ผม... ผมอยากจะบอกท่านบางสิ งบางอย่างครับ” ผมบอกว่า “คุณเรียกพวกเขาขึ นมาและบอกพวกเขาว่าผมจะไม่

ออกไปที นั นช่วงบ่ายวันนี ”ผมบอกว่า “เมดาที รัก” ผมบอกว่า “ผมรู้ในใจของผมว่า ผมรักพระเยซูคริสต์ผมรู้ว่าผมได้พ้นจากความตายไปสู่

ชีวิต แต่ผมไม่อยากจะให้พวกมารร้ายมาเกี ยวข้องอะไรกับผมครับ”
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และผมบอกว่า “ผมไม่สามารถไปต่อเช่นนี ได้ผมเป็นนักโทษ” ผมบอกว่า “ทุกครั งเมื อสิ งนี เกิดขึ นเรื อยๆ สิ งต่างๆเหมือนอย่างนั น และ

นิมิตทั งหลายเหล่านี กําลังมาถึง และอื นๆ เหมือนอย่างนั นหรืออะไรก็ตามที มันเป็น” ผมบอกว่า 'สิ งนั นเกิดขึ นกับผม“ ผมไม่ทราบว่ามันเป็น

นิมิตผมไม่ได้เรียกมันว่า นิมิต ผมบอกว่า ”พวกเขาเหมือนอยู่ในภวังค์“ ผมบอกว่า”ผมไม่รู้ว่าสิ งนั นคืออะไร และ ที รัก ผม-ผม-ผมไม่อยากจะ

ถูกมันหลอกพวกเขาบอกผมว่ามันเป็นพวกมารร้าย และผมรักพระเยซูเจ้า“

“โอ้”เธอบอกว่า “บิลลี  คุณควรจะฟังสิ งที ผู้คนบอกกับคุณ”

ผมบอกว่า“แต่, ที รักมองดูพวกนักเทศน์อื นๆ” ผมบอกว่า “ผมไม่ต้องการมัน” ผมบอกว่า“ผมจะไปที สถานที ของผมในป่า ผมมี

ประมาณสิบห้าดอลลาร์ ท่านดูแลบิลลี ”บิลลี เป็นเด็กชายตัวเล็กๆ เด็กชายตัวเล็กๆ ครับ ผมบอกว่า “ท่านรีบ ....นั นเพียงพอสําหรับท่านและ

บิลลี ที จะมีชีวิตอยู่สักพักหนึ งเรียกพวกเขาขึ นมาและบอกพวกเขาว่าผมอาจจะกลับมาในวันพรุ่งนี  ผมอาจจะไม่ได้กลับมาอีกเลยถ้าหาก

ผมไม่ได้กลับมาในอีกห้าวันถัดไป ให้ตั งชายผู้หนึ งไว้ในตําแหน่งของผม” และผมบอกว่า “เมดา ผมจะไม่ออกมาจากป่านั นจนกระทั ง

พระเจ้าทรงสัญญากับผมว่าพระองค์จะทรงนําสิ งนั นออกไปจากผมและไม่ทรงปล่อยให้มันเกิดขึ นอีกครั งหนึ ง” คิดถึงความเพิกเฉยที คนๆ

หนึ งพึงมีได้ครับ!

51

และผมก็ขึ นไปในคืนนั นและกลับเข้ามาในพื นของกระท่อมน้อยอันเก่าแก่มันเป็นวันรุ่งขึ น มันเป็นตอนสายๆ ครับ ผมกําลังจะขึ นไป

ยังค่ายของผมในวันถัดไปขึ นมาบน ... ไกลออกไปรอบๆ ภูเขา ... หรือเนินเขามากกว่า และขึ นไปในป่าที นั น ผมไม่เชื อว่า เอฟบีไอจะสามารถ
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หาผมข้างบนที นั นเจอได้ครับดังนั นกระท่อมน้อยอันเก่าแก่ .... ผมได้อธิษฐานตลอดบ่ายวันนั นก่อนที มันจะมืดเกินไปผมอ่านที นั นในพระ

คัมภีร์ไบเบิลที บอกว่า“วิญญาณของพวกผู้เผยพระวจนะนั นย่อมอยู่ในบังคับพวกผู้เผยพระวจนะ” ผมไม่สามารถสร้างเรื องนั นออกมาได้

ครับ

ดังนั นมันจึงมืดเกินไปในกระท่อมน้อยอันเก่าแก่สถานที ที ผมเคยใช้เป็นกับดักเมื อผมเป็นเด็ก-มีสายกับดักสายหนึ งผ่านตลอดและมี

การขึ นไปที นั นและปลาและอยู่ตลอดทั งคืนเพียงนั งอยู่ที นั นกระท่อมน้อยอันเก่าแก่ที ทรุดโทรมอยู่ในที นั นมานานหลายปีครับอาจจะมีผู้เช่า

บางคนได้เข่ามันมาก่อนที มันทั งหมดมาถึงที นั นครับ

และดังนั นผมก็แค่รออยู่ที นั นครับและผมคิดว่า ดีล่ะ จึงได้ไปถึงตีหนึ ง ตีสอง ตีสามในตอนเช้า ผมก็เดินขึ นเดินลงบนชั นนั นเดินไป

เดินมาผมนั งลงบนเก้าอี ตัวเล็กเก่าๆ ที นั น ... เล็กๆ ไม่ใช่เก้าอี  กล่องเก่าเล็กๆของสิ งหนึ ง ผมนั งลงที นั น และผมคิด โอ้ พระเจ้า ทําไม

พระองค์ทรงทําแบบนี กับข้าพระองค์? ผมทูลว่า “พระบิดาพระองค์ทรงรู้ข้าพระองค์รักพระองค์ พระองค์ทรงรู้ว่าข้าพระองค์รักพระองค์!

และข้าพระองค์-ข้าพระองค์-ข้าพระองค์ไม่อยากจะถูกมารร้ายสิงข้าพระองค์ไม่อยากให้พวกมันสิ งต่างๆ ที จะเกิดขึ นกับข้าพระองค์โปรด

เถิดพระเจ้าข้า ขอทรงอย่าปล่อยให้มันเกิดขึ นอีกเลย”
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ผมทูลว่า“ข้าพระองค์รักพระองค์ ข้าพระองค์ไม่อยากจะไปนรกเป็นประโยชน์อะไรเล่าของข้าพระองค์ในการเทศนาและความ

พยายามและการใช้ความพยายามที จะไปข้างหน้าของข้าพระองค์ ถ้าหากว่าข้าพระองค์ผิด? และข้าพระองค์ไม่เพียงแต่กําลังพาตนเองไป

นรกเท่านั นข้าพระองค์กําลังนําทางผิดแก่คนอื นๆ หลายพันคน” หรือคนอื นๆ หลายร้อยคนในยุคสมัยของพวกเขา และผมทูลว่า .... ข้า

พระองค์มีพันธกิจใหญ่ และผมทูลว่า“ดีล่ะ ข้าพระองค์ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ นกับข้าพระองค์อีกครั งหนึ ง”

และผมนั งลงบนเก้าอี เล็กๆนี  และผมก็เพิ งนั ง โอ้ แบบอยู่ในตําแหน่งนี  เหมือนอย่างนั นครับและทันใดนั นเอง ผมก็เห็นแสงสว่างริบหรี 

ในห้อง ผมคิดว่าใครบางคนกําลังขึ นมาพร้อมกับไฟฉายและผมมองไปรอบๆ และผมคิด ดีล่ะ .... และนี ก็เป็นออกไปที ข้างหน้าของผมและไม้

กระดานอันเก่าบนพื นและมันอยู่ที นั นครับ ณ ข้างหน้าของผม มีกลองเตาเล็กๆ เก่าๆ ตั งอยู่ในมุมนั นด้านบนฉีกขาดออกมาจากมัน และ ณ 

ในที นี มีแสงสว่างบนพื น และผมคิด ดีล่ะสิ งนั นคืออะไร? ดีล่ะสิ งนั นไม่สามารถมา ....
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ผมมองไปรอบๆและนี ก็อยู่เหนือผม สิ งนี เหมือนเช่นเดียวกับแสงสว่างมากๆ ณ ที นั นเหนือผมลอยอยู่เหมือนอย่างนั น วงกลมรอบๆ 

เหมือนไฟ มันเป็นแบบของสีมรกต กําลังไป“วู้ท, วู้ท,วู้ท” เหมือนอย่างนั น และผมมองดูสิ งนั น และผมคิดว่าสิ งนั นคืออะไร? ตอนนี ทําให้ผม

กลัวครับ

ผมได้ยินใครสักคนกําลังมา[บราเดอร์บรานฮาม เลียนแบบใครบางคนที กําลังเดิน] เพียงแค่กําลังเดินเท่านั นมันเป็นเท้าเปล่า และ

ผมเห็นเท้าของชายคนหนึ งเข้ามาข้างใน มันมืดไปหมดในห้องพักนอกจาก ณ ที นี สถานที ที มันกําลังส่องสว่างตรงลงมา ผมเห็นเท้าของชาย

คนหนึ งเข้ามาข้างในและเมื อพระองค์ทรงเข้ามาข้างในห้อง ทรงเดินขึ นไปข้างบนพระองค์ทรงเป็นชายคนหนึ งประมาณ ... ดูเหมือนจะมีนํ า

หนักประมาณสองร้อยปอนด์พระองค์ทรงมีพระหัตถ์ของพระองค์ที พับเหมือนอย่างนี ครับ
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ตอนนี ผมเห็นพระองค์ในลมหมุนผมเคยได้ยินพระองค์ตรัสกับผม และได้เห็นพระองค์ในรูปแบบของแสงสว่าง แต่ครั งแรกที ผมเคย

เห็นภาพของพระองค์พระองค์ทรงเดินมาหาผมใกล้จริงๆ ครับ

ดีล่ะครับ สัตย์ซื อเพื อนๆ ครับ ผมคิดว่าหัวใจของผมอาจจะวายได้ แค่จินตนาการครับ!นําตัวของท่านเองมาอยู่ที นั น ก็อาจจะทําให้

ท่านรู้สึกแบบเดียวกันครับท่านอาจจะอยู่ในถนนเส้นนี มานานมากกว่าที ผมอยู่ อาจจะเป็นคริสเตียนมานานกว่าแต่มันอาจจะทําให้ท่าน

รู้สึกอย่างนั นเพราะหลังจากหลายร้อยและหลายร้อยครั งของการทรงมาเยี ยมเยียน มันทําให้ผมอ่อนเปลี ยเมื อพระองค์เสด็จเข้ามาใกล้ 

บางครั งมันถึงกับทําให้ผม ... ผมเกือบจะสลบไสลอย่างสมบูรณ์ก็อ่อนแอมากครับ

เมื อผมออกจากเวทีหลายครั ง.... ถ้าหากผมอยู่นานเกินไป ผมจะออกไปอย่างสมบูรณ์ครับ ผมเคยให้พวกเขาขับรถให้ผมนั งไปรอบๆ

เป็นเวลาหลายชั วโมง ไม่รู้แม้แต่ว่าผมอยู่ที ไหน ตอนนี ผมไม่สามารถอธิบายมันได้ครับอ่านลงมาที นี ในพระคัมภีร์ไบเบิล และมันจะอธิบาย
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ว่านั นคืออะไรข้อพระคัมภีร์กล่าวอย่างนั นครับ!

ดังนั นผมก็กําลังนั งอยู่ที นั นและกําลังมองดูที เขาเหมือนกับผมมีมือของผมยกขึ นเหมือนอย่างนั นครับ เขากําลังมองมาที ผมราวกับว่า

เป็นที น่าพอใจแต่เขามีเสียงที ลึกจริงๆ และเขาบอกว่า “อย่ากลัวเลย ผมถูกส่งมาจากการทรงสถิตของพระเจ้า”และเมื อเขาได้พูดเสียงนั น 

นั นเป็นเสียงเดียวกันกับที ได้พูดกับผมเมื อผมอายุสองขวบตลอดทางขึ นมา ผมก็รู้ว่าเป็นเขา และผมคิดว่าตอนนี  ....
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และได้ยินมันตอนนี ฟังการสนทนาครับ ผมจะอ้างถึงมันอย่างดีที สุดที ผมสามารถรู้เท่าทัน คําต่อคําเพราะว่าผมแทบจะจําไม่ได้ครับ

ผมบอกว่า .... มองดูที พระองค์อย่างนั นพระองค์ตรัสว่า “อย่ากลัวเลย” เพียงตรัสอย่างเงียบสงบว่า“เราถูกส่งมาจากการทรงสถิต

ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดเพื อจะบอกท่านถึงการกําเนิดอันแปลกประหลาดของท่าน ....”ดั งที ท่านทราบครับถึงสิ งที ผมเกิดขึ นที นั น 

แสงสว่างเดียวกันที ลอยอยู่เหนือผมเมื อผมเป็นทารกแรกเกิดและจากนั นพระองค์ตรัสว่า“การกําเนิดที แปลกประหลาดและชีวิตที ไม่อาจ

เข้าใจได้ของท่านได้เป็นการบ่งชี ว่าท่านจะไปทั วโลกและอธิษฐานเผื อผู้คนที เจ็บป่วย”

และตรัสว่า“และไม่คํานึงถึงสิ งที พวกเขาได้ ....” และพระองค์ได้ทรงกําหนด (พระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้พิพากษาของผม ทรงรู้) สิ งนั น 

พระองค์ได้ทรงกําหนด“โรคมะเร็ง” บอกว่า “ไม่มีอะไร ....ถ้าหากท่านทําให้ผู้คนที จะเชื อท่านได้ และมีความจริงใจเมื อท่านอธิษฐานไม่มี

อะไรที จะยืนอยู่ต่อหน้าการอธิษฐานของท่านได้ แม้กระทั งโรคมะเร็ง”ดูเถิดครับ “ถ้าหากท่านทําให้ผู้คนที จะเชื อท่านได้”

และผมจึงเห็นว่าพระองค์ทรงไม่ได้เป็นศัตรูของผม พระองค์ทรงเป็นเพื อนของผมผมไม่รู้ว่าผมกําลังจะตายหรือสิ งใดกําลังเกิดขึ น

เมื อพระองค์ทรงกําลังขึ นมาหาผมเหมือนอย่างนั นและผมทูลว่า “ดีล่ะ พระองค์” ผมทูลว่า “ข้าพระองค์เป็น ....”สิ งที ผมรู้เกี ยวกับการ

เยียวยารักษาโรคและสิ งต่างๆ เหมือนอย่างนั นของประทานเหล่านั นหรือ? ผมทูลว่า“ดีล่ะ พระองค์ ข้าพระองค์เป็น-ข้าพระองค์-ข้าพระองค์

เป็นคนยากจนคนหนึ ง”และผมทูลว่า “ข้าพระองค์อยู่ท่ามกลางผู้คนของข้าพระองค์ ข้าพระองค์-ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่กับคนของข้าพระองค์

ที เป็นพวกคนยากจนข้าพระองค์ด้อยการศึกษา” และผมทูลว่า “และข้าพระองค์-ข้าพระองค์-ข้าพระองค์อาจจะไม่สามารถพวกเขาอาจจะ

ไม่-พวกเขาอาจจะไม่เข้าใจข้าพระองค์” ผมทูลว่า“พวกเขา-พวกเขาอาจจะไม่-พวกเขาอาจจะไม่ฟังข้าพระองค์”
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และพระองค์ตรัสว่า“ในฐานะที ผู้เผยพระวจนะโมเสสได้รับของประทาน... หมายสําคัญสองอย่าง”มากกว่า “เพื อพิสูจน์ให้เห็นถึง

พันธกิจของเขา ดังนั นท่านจะได้รับสองอย่าง...ดังนั นท่านได้รับของประทานสองอย่างเพื อพิสูจน์ให้เห็นถึงพันธกิจของท่าน”พระองค์ตรัสว่า 

“หนึ งอย่างของพวกมันจะเป็นการที ท่านจะนําคนที ท่านกําลังอธิษฐานวางมือด้วยมือซ้ายของท่านและมือขวาของพวกเขา”และตรัส

ว่า“จากนั นเพียงแค่ยืนอย่างเงียบสงบและมันจะมีผลกระทบทางกายภาพที จะเกิดขึ นบนร่างกายของท่าน”และตรัสว่า “แล้วท่านจง

อธิษฐาน และถ้าหากมันออกไป โรคนั นหายไปจากผู้คนถ้าหากมันไม่ออกไป จงเพียงทูลขอพระพรและเดินออกไปเถิด”

“ดีล่ะ”ข้าพระองค์ทูลว่า “พระองค์ ข้าพระองค์เกรงว่าพวกเขาจะไม่รับข้าพระองค์”

พระองค์ตรัสว่า“และสิ งต่อไปคือ ถ้าหากพวกเขาจะไม่ฟังเรื องนั นแล้วพวกเขาก็จะฟังเรื องนี ” ตรัสว่า“จากนั นมันจะเกิดขึ นที ท่านจะ

รู้ความลับจริงๆ ในใจของพวกเขา” ตรัสว่า“เรื องนี พวกเขาจะฟัง”

58

“ดีล่ะ”ผมทูลว่า “พระองค์ นั นเป็นเหตุผลที ข้าพระองค์อยู่ที นี ในคืนนี  ข้าพระองค์ได้รับการบอกเล่าจากพวกบาทหลวงของข้า

พระองค์ว่าสิ งทั งหลายเหล่านั นที ได้มาถึงข้าพระองค์นั นผิด”

พระองค์ตรัสว่า“ท่านเกิดมาในโลกนี เพื อพระประสงค์นั น” (ดูเถิดครับ“ของประทานและการทรงเรียกโดยปราศจากการกลับใจ”) 

พระองค์ตรัสว่า“ท่านเกิดมาในโลกนี เพื อพระประสงค์นั น”

และผมทูลว่า“ดีล่ะ” ผมทูลว่า “พวกบาทหลวงของข้าพระองค์บอกข้าพระองค์ว่ามันเป็นวิญญาณชั ว” และผมทูลว่า “นั นเป็น

เหตุผลที ข้าพระองค์กําลังอธิษฐานอยู่ที นี ”

และนี คือสิ งที พระองค์ได้อ้างถึงกับผมพระองค์ได้ทรงเกี ยวข้องกับผมในการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า ในครั งแรกของพระองค์และผม



18ทูตสวรรค์เสด็จมาหาผมและพระราชโองการของพระองค์

ทูลว่า ....

สิ งที แปลกก็คือเพื อนๆ ครับ .... ดีล่ะครับ ผมจะหยุด ณ ที นี สักหนึ งนาทีและกลับไปสิ งใดที เคยทําให้ผมกลัวมากกว่า ทุกครั งที ผมได้

พบกับหมอดูพวกเขาอาจจะรับรู้บางสิ งบางอย่างที เคยเกิดขึ น และนั นอาจจะเพียงแค่ ...มันเกือบจะทําให้ผมตายครับ
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ยกตัวอย่างเช่นวันหนึ งพวกญาติๆ ของผมและผมกําลังจะลงไปผ่านบริเวณงานรื นเริง พวกเราเป็นแค่พวกเด็กผู้ชายกําลังเดินตาม

ไปแล้วมีหมอดูชราร่างเล็กนั งอยู่ข้างนอกที นั นในเต็นท์หนึ งของพวกเต็นท์เหล่านั นหญิงสาวคนหนึ ง หญิงสาวสวย เธอกําลังนั งอยู่ที นั น พวก

เราทุกคนกําลังไปกําลังเดินผ่าน เธอบอกว่า “บอกว่า พวกท่าน มาที นี สักหนึ งนาทีเถิดค่ะ!”และสามคนของพวกเราพวกเด็กชายก็หันไป

รอบๆ และเธอบอกว่า“ท่านที สวมเสื อกันหนาวลายทาง” (นั นคือผมครับ)

ผมบอกว่า “ใช่ครับคุณผู้หญิง?” ผมคิดว่าเธออาจจะอยากให้ผมไปรับโค้กหรือสิ งอื นบางอย่างเหมือนกับสิ งนั น และเธอก็เป็นหญิง

สาวอาจจะอยู่ในวัยยี สิบต้นๆของเธอ หรือบางสิ งบางอย่าง กําลังนั งอยู่ที นั น และผมเดินขึ นไป ผมบอกว่า“ใช่ครับ คุณผู้หญิง มีอะไรให้ผมรับ

ใช้ครับท่าน?”

และเธอบอกว่า“บอกว่า ท่านรู้หรือไม่ว่ามีแสงสว่างหนึ งที ติดตามท่าน? ท่านเกิดมาภายใต้หมายสําคัญบางอย่าง”

ผมบอกว่า“ท่านหมายถึงอะไรครับ?”

เธอบอกว่า“ดีล่ะท่านเกิดมาภายใต้หมายสําคัญบางอย่าง มีแสงสว่างหนึ งที ติดตามท่านท่านเกิดมาสําหรับการทรงเรียกของ

พระเจ้า”

ผมบอกว่า“ออกไปจากที นี เถิดครับ คุณผู้หญิง!”

ผมเริ มเคลื อนไหวต่อไปเพราะว่าคุณแม่ของผมมักจะบอกผมเสมอว่า พวกมันสิ งต่างๆ เป็นของมารร้าย เธอใช่ครับดังนั นสิ งนั นทําให้

ผมกลัวครับ

และวันหนึ งขณะที ผมเป็นผู้คุมเกมการแข่งขันผมกําลังขึ นไปบนรถบัส และผมได้ขึ นบนรถบัสมักเป็นเสมอดูเหมือนจะเป็นเรื องเกี ยว

กับวิญญาณ ผมยืนอยู่ที นั นและกะลาสีคนนี กําลังยืนอยู่ข้างหลังผม และผมก็กําลังจะขึ นไปเพื อลาดตระเวนและผมกําลังจะขึ นไปที 

วนอุทยานเฮนรี วิลล์อยู่บนรถบัส ผมรู้สึกถึงบางสิ งบางอย่างที แปลกประหลาดอยู่เรื อยๆ ผมมองไปรอบๆที นั น และมีผู้หญิงที ร่างใหญ่มาก

กําลังนั งอยู่ที นั น แต่งตัวอย่างดี เธอบอกว่า“ท่านสบายดีไหมคะ?”
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บอกว่า“สบายดีครับท่าน!”

ผมคิดว่าเป็นเพียงแค่ผู้หญิงคนหนึ งท่านทราบไหมครับว่า การสนทนา ดังนั นผมเพียงแค่ .... เธอบอกว่า“ดิฉันอยากจะพูดคุยกับ

ท่านหนึ งนาทีครับ”

ผมบอกว่า “ใช่ครับคุณผู้หญิง?” ผมหันไปรอบๆ

เธอบอกว่า“ท่านรู้ไหมท่านเกิดมาภายใต้หมายสําคัญหนึ ง?”

ผมคิดว่าอีกหนึ งคนของพวกเขาพวกผู้หญิงที ตลก ดังนั นผมก็แค่มองออกไป ดังนั นผมไม่พูดเลยสักคําเพียงแค่เก็บ ....

เธอบอกว่า“ดิฉันจะขอพูดกับท่านหนึ งนาทีได้ไหมคะ?” และผมเพียงแค่เก็บไว้ .... เธอบอกว่า“อย่าทําตัวแบบนั นเลยค่ะ”

ผมก็เพียงมองไปข้างหน้าต่อไปผมคิดว่านั นไม่เป็นเหมือนสุภาพบุรุษ

เธอบอกว่า“ดิฉันอยากจะพูดกับท่านสักครู่หนึ งค่ะ”
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ผมก็เพียงมองไปข้างหน้าต่อไปและผมก็ไม่ได้ให้ความสนใจใดๆ กับเธอเลย ผมคิดอย่างตรงๆ ว่า ผมเชื อว่าผมจะดูว่าถ้าหากเธอพูด

เหมือนกับส่วนที เหลือของพวกเขาผมหันไปรอบๆ ผมคิด โอ้! เรื องนั นทําให้ผมสั น ผมรู้ครับ เพราะว่าผมเกลียดที จะคิดเรื องนั นหันไปรอบๆ
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เธอบอกว่า“บางทีดิฉันอาจจะอธิบายเกี ยวกับตัวดิฉันเองดีกว่าค่ะ” เธอบอกว่า“ดิฉันเป็นนักดาราศาสตร์”

ผมบอกว่า “ผมคิดว่าท่านเป็นบางสิ งบางอย่างเหมือนอย่างนั นครับ”

เธอบอกว่า“ดิฉันอยู่บนระหว่างทางของดิฉันที จะไปกรุงชิคาโกเพื อไปเยี ยมลูกชายของดิฉันที เป็นผู้รับใช้พระเจ้าแบ๊บติสต์”

ผมบอกว่า “ใช่ครับคุณผู้หญิง”

เธอบอกว่า“มีใครเคยบอกท่านไหมว่า ท่านเกิดมาภายใต้หมายสําคัญหนึ ง?”

ผมบอกว่า “ไม่ครับคุณผู้หญิง” ตอนนี ผมโกหกเธอที นั น ดูเถิดครับ และบอกว่า ...เพียงแค่อยากจะเห็นสิ งที เธอกําลังจะบอกครับ 

และเธอบอกว่า .... ผมบอกว่า“ไม่ครับ คุณผู้หญิง”

และเธอบอกว่า“ไม่เคยมีพวกผู้รับใช้พระเจ้าเคยบอกท่านหรือคะ?”

ผมบอกว่า “ผมไม่มีอะไรเกี ยวข้องกับพวกผู้รับใช้พระเจ้าครับ”

และเธอบอกว่า“อ่ะ-ฮ่า”

และผมบอกว่า ...เธอบอกกับผมว่า .... ผมบอกว่า “ดีล่ะครับ ....”

เธอบอกว่า“ถ้าหากดิฉันบอกท่านว่า ท่านเกิดเมื อใดได้อย่างถูกต้องท่านจะเชื อดิฉันหรือไม่คะ?”

ผมบอกว่า “ไม่ครับคุณผู้หญิง”

และเธอบอกว่า“ดีล่ะค่ะดิฉันสามารถบอกท่านได้ว่าท่านเกิดเมื อใด”

ผมบอกว่า “ผมไม่เชื อครับ”

และเธอบอกว่า“ท่านเกิดเมื อวันที   เมษายน,      เวลาตีห้าในตอนเช้า”

ผมบอกว่า “นั นใช่ครับ”ผมบอกว่า “ท่านรู้เรื องนั นได้อย่างไรครับ?” ผมบอกว่า“บอกกะลาสีคนนี ที นี ว่าเขาเกิดเมื อใด”

บอกว่า“ดิฉันไม่สามารถค่ะ”

และผมบอกว่า“ทําไมครับ? ท่านรู้ได้อย่างไรครับ?”

บอกว่า“ดูเถิดค่ะท่าน”เธอบอกถึงเมื อเธอเริ มที จะพูดคุยเกี ยวกับเรื องดาราศาสตร์นี ในขณะนี และเธอบอกว่า “ทุกๆ หลายปี ....” บอก

ว่า “ท่านจําได้ไหมคะว่าเมื อดาวรุ่งมาถึงที นําได้นําพวกนักปราชญ์มายังพระเยซูคริสต์?”
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และทําให้ผมเป็นแบบจนตรอกท่านทราบไหมครับ ผมบอกว่า “ดีล่ะครับ ผมไม่ได้รู้อะไรเกี ยวกับศาสนา”

และเธอบอกว่า“ดีล่ะค่ะท่านเคยได้ยินเกี ยวกับพวกนักปราชญ์คนที มาพบพระเยซู”

ผมบอกว่า“ใช่ครับ”
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และเธอบอกว่า“ดีล่ะค่ะ พวกนักปราชญ์คือผู้ใดเล่าคะ?”

“โอ้”ผมบอกว่า “พวกเขาก็เป็นเพียงพวกนักปราชญ์ ทั งหมดที ผมรู้ครับ”

เธอบอกว่า“ดีล่ะค่ะพวกนักปราชญ์คือผู้ใดเล่าคะ?”เธอบอกว่า “สิ งเดียวกับที ดิฉันเป็น นักดาราศาสตร์นักพิเคราะห์ดวงดาว พวก

ผู้คนเรียกพวกเขา” และเธอบอกว่า“ท่านทราบไหมคะว่า ก่อนที พระเจ้าจะทรงกระทําอะไรในแผ่นดินโลกนี  พระองค์มักจะทรงประกาศมัน

ในฟ้าสวรรค์ทั งหลายก่อนและจากนั นบนแผ่นดินโลก”

และผมบอกว่า “ผมไม่ทราบครับ”

และเธอบอกว่า“ดีล่ะค่ะ ....” เธอเรียกดวงดาวสองหรือสาม ... สามดวง ได้แก่ ดาวอังคาร, ดาวพฤหัสบดี และดาวศุกร์มันไม่ได้เป็น

พวกมัน แต่เธอบอกว่า “พวกมันได้ข้ามเส้นทางของพวกมันและมาด้วยกันและได้กระทํา....”
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บอกว่า“มีนักปราชญ์สามคนที มาพบพระเยซูเจ้า และคนหนึ งก็มาจากเชื อสายของฮามและคนหนึ งของเชม และอีกคนหนึ งของยา

เฟท” และบอกว่า“เมื อพวกเขาได้พบกันที เมืองเบธเลเฮม ดาวสามดวงที พวกเขามาจาก ....ทุกคนบนแผ่นดินโลก” บอกว่า“พวกเขามีบางสิ ง

บางอย่างที จะกระทําอย่างไรกับดวงดาวทั งหลาย” บอกว่า“ถามกะลาสีคนนั นที นั นเมื อดวงจันทร์ออกไปและดาวเคราะห์แห่งสวรรค์ออกไป

ถ้าหากนํ าขึ นนํ าลงไม่ได้ไปกับมันและเข้ามาข้างใน”

ผมบอกว่า “ผมไม่ต้องถามเขาเรื องนั นผมรู้เรื องนั นครับ”

และเธอบอกว่า“ดีล่ะค่ะการกําเนิดของท่านมีบางสิ งบางอย่างที จะกระทํากับพวกดวงดาวข้างบนที นั น”

และผมบอกว่า“ดีล่ะครับ เรื องนั นผมไม่ทราบครับ”

และเธอบอกว่า“ตอนนี นักปราชญ์สามท่านเหล่านี ก็มา” และบอกว่า“เมื อดวงดาวสามดวง เมื อพวกเขา ....พวกเขามาจากทิศทางที 

แตกต่างกันและพวกเขาพบกันที เมืองเบธเลเฮมและพวกเขาบอกว่าพวกเขาพบและปรึกษา และคนหนึ งมาจากเชื อสายของฮาม, เชม และ

ยาเฟทบุตรชายทั งสามของโนอาห์” และเธอบอกว่า“แล้วพวกเขาได้มานมัสการพระเยซูคริสต์เจ้า” และบอกว่า“เมื อพวกเขาออกไป” บอก

ว่า “พวกเขาได้นําของขวัญต่างๆและมาถวายแด่พระองค์”
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และบอกว่า“พระเยซูคริสต์ตรัสว่าในพันธกิจของพระองค์เมื อพระกิตติคุณนี ได้ประกาศให้แก่ทุกคนในโลก (ผู้คนของฮาม, เชม และ

ยาเฟท)แล้วพระองค์จะเสด็จมาอีกครั งหนึ ง”

และเธอบอกว่า“ตอนนี ดาวเคราะห์ทั งหลายเหล่านั น พวกดาวเคราะห์แห่งฟ้าสวรรค์ทั งหลายขณะที พวกมันเคลื อนไปรอบๆ ....” 

บอกว่า“พวกมันก็แยกออกพวกมันไม่เคยได้อยู่บนโลกตั งแต่ได้รู้มา แต่” บอกว่า“ทุกคนมากกว่าหลายร้อยปีพวกเขาข้ามวัฏจักรทั งหลาย

ของพวกเขาเหมือนอย่างนี ” (ถ้าเกิดมีนักดาราศาสตร์ขึ นมาที นี เขาอาจจะรู้สิ งที เธอกําลังพูดอยู่ครับ ผมไม่รู้ครับ) ดังนั นเมื อเธอพูด ....บอก

ว่า “พวกมันข้ามผ่านเหมือนอย่างนั น”

และบอกว่า“ในอนุสรณ์แห่งของประทานอันยิ งใหญ่ที สุดที ทรงเคยประทานแก่มนุษยชาติเมื อพระเจ้าประทานพระบุตรของพระองค ์

เมื อดาวเคราะห์ทั งหลายเหล่านี ข้ามผ่านตัวพวกมันเองอีกครั งหนึ งทําไมคะ” บอกว่า “พระองค์ทรงส่งของประทานอันอื นเพื อแผ่นดิน

โลก”และบอกว่า “ท่านเกิดมาในการข้ามผ่านของเวลานั น” และบอกว่า“นั นคือเหตุผลที ดิฉันรู้ค่ะ”

ดีล่ะครับ แล้วผมบอกว่า“สุภาพสตรีครับ สิ งแรกผมไม่เชื ออะไรเกี ยวกับมัน ผมไม่เกี ยวกับศาสนา และผมไม่อยากจะฟังเกี ยวกับมัน

อีกครับ”ได้เดินถอยไป และดังนั นผมจึงตัดเธอออกแบบสั นๆ แล้วผมจึงเดินออกไปครับ

และทุกครั งที ผมได้อยู่รอบๆ คนหนึ งของพวกเขา นั นเป็นวิถีทางที มันจะเป็น และผมคิดว่าทําไมพวกเขาให้พวกมารร้ายทําเช่นนั น?65
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จากนั นพวกนักเทศน์บอกว่า “นั นคือมารร้าย! นั นคือมารร้าย!” พวกเขากําลังทําให้ผมเชื อมันครับ

และจากนั นในคืนนั นข้างบนที นั นเมื อพระองค์ทรงกล่าวถึงเรื องนั น ผมจึงทูลถามพระองค์ว่า “ดีล่ะ ทําไมพวกเขาทั งหมดเป็นครึ งๆ 

กลางๆ และเป็นสิ งต่างๆ เหมือนอย่างนั น และพวกเขาผู้คนที ถูกมารร้ายสิงที มักจะบอกข้าพระองค์เกี ยวกับมัน และบาทหลวง พี น้องของข้า

พระองค์บอกข้าพระองค์ว่า มันเป็นของวิญญาณชั ว?”

ตอนนี ฟังสิ งที พระองค์ได้ทรงบอก ผู้นี เป็นผู้ที กําลังลอยอยู่ที นั นในภาพนั นครับ พระองค์ตรัสว่า “ดั งที มันเคยเป็นแล้ว ดังนั นมันเป็น

อยู่ในขณะนี ” และพระองค์ทรงเริ มที จะอ้างถึงผมว่า ตอนที พันธกิจของพระเยซูคริสต์เจ้าเริ มจะเกิดขึ น ผู้รับใช้พระเจ้าทั งหลายบอกว่า 

พระองค์ทรงเป็นเบเอลเซบูล-มารร้าย แต่พวกมารร้ายบอกว่า พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า องค์บริสุทธิ ของอิสราเอล พวกมารร้าย 

....

และมองดูที  อ. เปาโลและบารนาบัสเมื อพวกเขาขึ นไปเทศนาที นั น ผู้รับใช้พระเจ้าทั งหลายบอกว่า “ผู้คนเหล่านี ควํ าโลก พวกเขาชั ว

ร้าย พวกเขาเป็นพวกมารร้าย” และหมอดูชราร่างเล็กข้างนอกบนถนนนั น ก็ยอมรับว่า อ. เปาโลและบารนาบัสเป็นพวกคนของพระเจ้า 

บอกว่า “พวกเขาเป็นพวกคนของพระเจ้าผู้ที บอกพวกเราถึงวิถีทางของชีวิต” นั นถูกต้องไหมครับ? พวกผู้เชื อเรื องวิญญาณและหมอผีผู้คน

ที ถูกผีสิง ....

แต่พวกเราก็ได้จมปลักลงบนศาสนศาสตร์มากจนกระทั งพวกเราไม่รู้อะไรเกี ยวกับพระวิญญาณ ผมหวังว่าท่านรักผมหลังจาก

เรื องนี ครับ แต่นั นคือสิ งที มันเป็น ผมหมายถึงพวกเพนเทคอสท์ด้วย! นั นใช่ครับ เพียงแค่ตะโกนและเต้นรําไปรอบๆ ไม่ได้หมายความว่าท่าน

รู้อะไรเกี ยวกับพระวิญญาณ
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มันเป็นเรื องการสัมผัสส่วนบุคคลหน้าต่อหน้า นั นคือสิ งที ท่านต้องการครับ นั นเป็นแบบอย่างของคริสตจักรของพระเจ้าที กําลัง

เตรียมที จะลุกขึ น นั นใช่ครับ เมื อพวกเขามารวมกันในความเป็นหนึ งเดียวกันและฤทธิ อํานาจในพระวิญญาณ

และพระองค์ได้ทรงอ้างถึงเรื องนั นและพระองค์ทรงบอกผมว่า พันธกิจนั นมีการเข้าใจผิดได้อย่างไร และผมมั นใจว่า พันธกิจได้มี

การเข้าใจผิด และเมื อพระองค์ทรงบอกผมทั งหมดเกี ยวกับเรื องนี และวิธีการที พระเยซู....

ผมบอกว่า “ดีล่ะสิ งใดที เกี ยวกับเรื องนี  ... ... สิ งทั งหลายเหล่านี ที เกิดขึ นกับข้าพระองค์หรือ?”67

และท่านเห็นไหมครับ พระองค์ตรัสว่า “นั นจะทวีคูณและมากขึ นและมากขึ น”และพระองค์ได้ทรงอ้างถึงผม ทรงบอกกับผมว่า พระ

เยซูได้ทรงกระทํามันอย่างไรพระองค์ทรงมาและพระองค์ทรงถูกครอบงําด้วยฤทธิ อํานาจที สามารถล่วงรู้สิ งต่างๆและทรงบอกผู้หญิงที 

บ่อนํ า ไม่ทรงอ้างว่าเป็นผู้เยียวยารักษาโรคทรงอ้างว่ากระทําสิ งทั งหลายเหล่านั นตามที พระบิดาได้ทรงสําแดงให้พระองค์เห็น

ผมทูลว่า “ดีล่ะวิญญาณแบบใดที จะเป็นเล่า?”

พระองค์ตรัสว่า“นั นทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ ”

จากนั นมีบางสิ งบางอย่างที นั นได้เกิดขึ นภายในของผมที ทําให้ผมตระหนักว่าสิ งแท้จริงที ทําให้ผมหันหลังกลับเป็นสิ งที พระเจ้าได้

ทรงนําผมมาที นี ครับและผมได้ตระหนักว่า มันช่างเป็นเช่นเดียวกับพวกฟาริสีเหล่านั นในยุคที ผ่านมาพวกเขาได้ตีความข้อพระคัมภีร์ให้ผม

ผิด ดังนั นต่อจากนั นมาผมตีความด้วยตัวของผมเองสิ งที พระวิญญาณบริสุทธิ ตรัส

ผมทูลพระองค์ว่า“ข้าพระองค์จะไป”

พระองค์ตรัสว่า“เราจะอยู่กับท่าน”

และทูตสวรรค์ได้ทรงก้าวเข้าไปสู่แสงสว่างอีกครั งหนึ งซึ งเริ มจะมารอบๆและรอบๆ และรอบๆ และรอบๆ และรอบๆ เท้าของพระองค์68
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ทรงเป็นเหมือนอย่างนั นขึ นไปยังแสงสว่าง และออกไปจากอาคาร

ผมจึงกลับบ้านเป็นคนใหม่

เดินไปที คริสตจักรและบอกผู้คนเกี ยวกับเรื องนี ในคืนวันอาทิตย์

และในคืนวันพุธที พวกเขานําหญิงคนหนึ งมาที นี พยาบาลคนหนึ งของพยาบาลเมโยกําลังเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ไม่มีอะไรนอกจาก

เงา เมื อผมเดินลงไปเพื อจะจับความเรื องของเธอมีนิมิตหนึ งมาถึงต่อหน้าเธอแสดงให้เห็นถึงการเป็นพยาบาลครั งหลังของเธออีกครั งหนึ ง

และเธออยู่ในรายชื อในเมืองหลุยส์วิลล์ “ได้เสียชีวิตมานานหลายปีแล้ว”เธออยู่ที นั นที เมืองเจฟเฟอร์สันตอนนี  เป็นพยาบาลได้เป็นพยาบาล

มานานหลายปีแล้วครับ

เพราะผมจึงมองขึ นไปที นั นและผมเห็นนิมิตนั น ผมหันไปรอบๆ แทบจะไม่รู้ว่าผมกําลังทําอะไรอยู่กําลังยืนอยู่ที นั นครับ ผมก็สั นเมื อ

ครั งแรกพวกเขานํากรณีนั นและวางมันลงที นั นและพวกพยาบาลและสิ งต่างๆ กําลังยืนอยู่รอบๆ เธอ และเธอกําลังนอนอยู่ที นั นและใบหน้า

ของเธอทั งหมดยุบลงไปและดวงตาของเธอไปทางด้านหลัง

มาร์จี  มอร์แกนถ้าหากท่านอยากจะเขียนถึงเธอ นั นคือ     ถนนน็อบล็อค เมืองเจฟเฟอร์สันวิลล์ รัฐอินเดียนาหรือเขียนถึงโรง

พยาบาลคลาร์กเคาน์ตี  เมืองเจฟเฟอร์สันวิลล์ รัฐอินเดียน่าขอให้เธอให้คําพยานครับ
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และผมมองลงไปที นั นและกรณีแรกนั นที นั น เพื อดูที นี ออกมา มีนิมิตหนึ งมาครับ ผมเห็นหญิงผู้นั นเป็นพยาบาลอีกครั งหนึ งกําลังเดิน

ไปรอบๆ สุขภาพดีและแข็งแรง ผมบอกว่า “พระเจ้าตรัสดังนี  'ท่านจะมีชีวิตอยู่ได้และไม่ตาย!”

สามีของเธอเป็นคนที สูงมากในสิ งทั งหลายของโลกนี มองผมเหมือนอย่างนั นครับ ผมบอกว่า “ท่าน อย่ากลัวเลย!ภรรยาของท่านจะมี

ชีวิตอยู่ครับ”

เขาเรียกผมออกมาข้างนอกบอกว่า ... เรียกคุณหมอสองหรือสามท่าน บอกว่า “ท่านรู้จักพวกเขาไหมครับ?”

ผมบอกว่า“ใช่ครับ”

“ทําไม”บอกว่า “ผมเคยเล่นกอล์ฟกับพวกเขา เขาบอกว่า 'โรคมะเร็งได้ห่อรอบลําไส้ของเธอท่านไม่สามารถแม้แต่จะล้างเธอออกไป

ด้วยยาสวนทวารหนักได้ครับ”

ผมบอกว่า “ผมไม่สนใจสิ งที เธอได้รับ!บางสิ งบางอย่างลงไปในที นี  ผมเห็นนิมิตหนึ ง! ชายผู้นั นได้บอกผม บอกว่าสิ งใดก็ตามที ผมได้

พบเห็น สั งมันและมันจะเป็นเช่นนั น และพระองค์ได้ทรงบอกผมและผมเชื อครับ”

สรรเสริญพระเจ้า!ไม่กี วันต่อจากนั นมาเธอกําลังซักผ้าของเธอ เดินไปรอบๆเธอมีนํ าหนักประมาณหนึ งร้อยหกสิบห้าปอนด์ตอนนี  มี

สุขภาพสมบูรณ์ครับ

จากนั นเมื อผมยอมรับมันก็ออกไป จากนั นโรเบิร์ต โดเฮอร์ตี  ได้โทรหาผมและนี ก็เดินออกไปข้างนอกลงไปผ่านรัฐเท็กซัส ทั วโลกครับ70

และคืนหนึ งประมาณสี หรือห้าครั งข้างนอก .... (ผมไม่เข้าใจการพูดภาษาแปลกๆ และอื นๆ ผมเชื อในการบัพติศมาของพระ

วิญญาณบริสุทธิ เชื อว่าผู้คนสามารถพูดภาษาแปลกๆ ได้ครับ)

คืนหนึ งเมื อผมกําลังเดินออกไปยัง... ในมหาวิหาร ซาน อันโตนิโอ รัฐเท็กซัส กําลังเดินออกไปที นั น เพื อนผู้เล็กน้อยกําลังลุกขึ นนั งที นี 

เริ มที จะพูดภาษาแปลกๆเหมือนการยิงปืนลูกซอง ... หรือปืนกลอย่างรวดเร็วครับ

หนทางกลับไปหนทางกลับไปที นั น เพื อนคนหนึ งฟื นขึ นมาและบอกว่า “พระเจ้าตรัสดังนี !ชายคนที กําลังเดินไปยังเวทีจะเคลื อนไป
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ข้างหน้ากับพันธกิจที ได้รับการแต่งตั งจากพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดและในขณะที ยอห์นผู้ให้บัพติศมาถูกส่งมาเป็นผู้บุกเบิกคนแรก

ของการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เพื อให้เขาบรรจุคําเทศนาเพื อการเสด็จมาครั งที สองมาของพระเยซูคริสต์”

ผมชอบที จะจมลงไปในรองเท้าของผมผมเงยหน้าขึ นมอง ผมบอกว่า “ท่านรู้จักชายคนนั นไหมครับ?”

เขาบอกว่า“ไม่ครับท่าน”

ผมบอกว่า“ท่านรู้จักเขาไหมครับ?”

เขาบอกว่า“ไม่ครับท่าน”

ผมบอกว่า“ท่านรู้จักผมไหมครับ?”

เขาบอกว่า“ไม่ครับท่าน”

ผมบอกว่า“ท่านกําลังทําอะไรที นี ครับ?”

เขาบอกว่า “ผมอ่านในหนังสือพิมพ์”นั นเป็นคืนแรกของการประชุม

ผมมองไปที นั นและผมบอกว่า“ท่านมาที นี ได้อย่างไรครับ?”

บอกว่า“บางคนของพวกคนของผมบอกผมว่า ท่านกําลังจะไปอยู่ที นี  'ผู้รักษาเยียวยาจากพระเจ้า'และผมมา”

ผมบอกว่า“พวกท่านทั งหมดไม่รู้จักกันและกันหรือครับ?”

เขาบอกว่า“ไม่ครับ”

โอ้! ที นั นผมเห็นฤทธิ อํานาจอันมากมายของพระวิญญาณบริสุทธิ .... ที ครั งหนึ งกลับไปที นั นผมอาจคิดได้ว่า มันเป็นเรื องที ผิด และ

ผมก็รู้ว่าทูตสวรรค์องค์เดียวกันนี ของพระเจ้าเกี ยวข้องกับพวกเขาผู้คนที มีสิ งเหล่านั นแม้ว่าพวกเขาจะมีของปลอมและของผสมจํานวน

มากและบาบิโลนจํานวนมากในนั นแต่ในที นั นเป็นของแท้ และผมก็เห็นว่า มันเป็นความจริงครับ
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โอ้ หลายปีผ่านไปและในการประชุมผู้คนอาจจะได้เห็นนิมิตทั งหลายและอื นๆ ครับ

มีอยู่ครั งหนึ งช่างภาพได้จับภาพของพระองค์ในภาพๆหนึ งครับตอนที ผมยืนอยู่ที บางแห่งในรัฐอาร์คันซอ ผมเชื อว่ามันเป็นในการ

ประชุมหนึ งประมาณว่าเหมือนกับการประชุมนี ครับในหอประชุมประมาณเหมือนอย่างนี  และผมก็กําลังยืนอยู่ พยายามที จะอธิบายเรื องนี 

ผู้คนรู้ครับว่า พวกเขากําลังนั งฟัง-เมธอดิสท์, แบ็บติสต์, เพรสไบทีเรียนและอื นๆ และจากนั นผมก็รู้สึกตื นเต้นที จะมอง กําลังมาในประตู มา

ที นี  กําลังไป“วู้ช, วู้ช!”

72

ผมบอกว่า “ผมจะไม่ต้องเทศนาอีกต่อไปเพราะพระองค์เสด็จมาที นี ในเวลานี ครับ” และพระองค์ทรงเคลื อนขึ นไปและผู้คนเริ มร้อง

เสียงดัง เสด็จขึ นมายังสถานที ที ผมอยู่และเสด็จลงไปรอบๆ ครับ

ขณะที กําลังสงบลงแล้วผู้รับใช้พระเจ้าผู้หนึ งวิ งขึ นมาและบอกว่า “บอกเถิดครับว่า ผมเห็นสิ งนั นครับ!”และพระองค์ก็ทรงปะทะกับ

เขาให้เขามองไม่เห็นเท่าที เขาอาจเป็นได้ ซวนเซกลับไปท่านสามารถดูภาพของเขา ณ ที นั น ในหนังสือเล่มนั นและเห็นมันขณะที เขาซวนเซ

กลับไปกับศีรษะของเขาลงมาเหมือนอย่างนั นท่านสามารถเห็นภาพของเขาได้ครับ

และที นั นมันได้สงบลงแล้วครับช่างภาพหนังสือพิมพ์ก็จับภาพพระองค์ได้เวลานั น แต่พระองค์ทรงยังไม่พร้อมครับ

และคืนหนึ งที เมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัส เมื อ โอ้ หลายพันครั ง หลายพันของผู้คน .... พวกเรามีแปดร้อย ...มากกว่าแปดพันที สิ งที -พวก73
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ท่าน-เรียก-มัน มากกว่าที หอประชุมดนตรีกลับมายังหอประชุมแซม ฮิวสตัน โคลีเซียม อันยิ งใหญ่ครับ

และที นั นในการอภิปรายคืนนั นเมื อนักเทศน์แบ๊บติสต์บอกว่าผมไม่ได้เป็นอะไรนอกจากคนหน้าซื อใจคดที ตํ าทรามและนักต้มตุ๋นนัก

ต้มตุ๋นศาสนา และน่าจะวิ งหนีออกไปจากเมืองและเขาน่าจะเป็นผู้หนึ งที จะทําอย่างนั นครับ

บราเดอร์บอสเวิร์ทบอกว่า“บราเดอร์บรานฮามท่านจะปล่อยให้บางสิ งบางอย่างเหมือนอย่างนั นเกิดขึ นหรือครับ? ขอให้เขามาช่วย

เถิดครับ!”

ผมบอกว่า“ไม่ครับท่าน ผมไม่เชื อในการจู้จี จุกจิกครับพระกิตติคุณไม่ได้สร้างเพื อจู้จี จุกจิก มันสร้างเพื อชีวิต” ผมบอกว่า“ไม่ว่าท่าน

จะโน้มน้าวเขาอย่างไรก็ตาม เขาก็จะไปทางเดิมครับ” ผมบอกว่า“มันอาจจะไม่ทําให้เขาแตกต่างแต่อย่างใด ถ้าหากพระเจ้าไม่อาจตรัสกับ

ใจของเขาได้ผมจะสามารถทําได้อย่างไรเล่าครับ?”

วันรุ่งขึ นเขาออกมาบอกว่า “มันแสดงให้เห็นว่า พวกเขาได้สร้างขึ นจากสิ งใด”ประวัติศาสตร์ฮิวสตัน บอกว่า “แสดงให้เห็นว่า พวก

เขาได้สร้างขึ นจากสิ งใดพวกเขากลัวที จะรื อฟื นสิ งที พวกเขากําลังเทศนา”
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บราเดอร์บอสเวิร์ทผู้อาวุโสขึ นมาหาผมเป็นวิธีในวัยเจ็ดสิบของเขาครับ พี ชายอาวุโสที น่ารักโอบแขนของเขารอบๆ ตัวผมบอก

ว่า“บราเดอร์บรานฮาม” เขาบอกว่า“ท่านหมายความว่าท่านจะไม่รับเรื องนั นหรือครับ?”

ผมบอกว่า “ไม่ครับบราเดอร์บอสเวิร์ท ไม่ครับท่าน ผมจะไม่รับมันครับ” ผมบอกว่า“มันไม่มีประโยขน์อันใดครับ” ผมบอกว่า“เพียงแค่

ทําให้เกิดการจู้จี จุกจิกเมื อพวกเราออกจากเวที” ผมบอกว่า“ผมกําลังจักการประชุมอยู่ในขณะนี ครับ และผมไม่อยากจะทําให้สิ งทั งหลาย

ฉีกขาดทั งหมดเหมือนอย่างนั นครับ”ผมบอกว่า “ปล่อยให้เขาทําต่อไปเถิดครับ” ผมบอกว่า“นั นคือทั งหมดครับ เขาเพียงแค่กําลังพูดเพ้อ

เจ้อ” ผมบอกว่า“พวกเราเคยมีอาการพวกนั นมาก่อนครับ และมันไม่มีประโยชน์อันใดที จะพูดกับพวกเขาครับ”ผมบอกว่า “พวกเขาจะไป

ทันที กําลังยึดถือตัวตนของพวกเขาเองอยู่ครับ”

ผมบอกว่า“ถ้าหากว่าครั งหนึ งพวกเขาเคยได้รับความรู้ในความจริงและจากนั นพวกเขาจะไม่รับมันพระคัมภีร์ไบเบิลบอกว่า พวก

เขาได้ข้ามเส้นที แบ่งแยกและพวกเขาจะไม่ได้รับการยกโทษให้อภัยในโลกนี หรือโลกที จะมาถึงพวกเขาเรียกมันว่า 'มารร้าย'และพวกเขาก็

ไม่สามารถทนมันได้พวกเขากําลังถูกครอบงําด้วยวิญญาณศาสนาซึ งเป็นมารร้าย”

มีกี ท่านครับที รู้ว่าเรื องนั นเป็นความจริงที วิญญาณมารร้ายคือศาสนา? ใช่ครับท่านเช่นเดียวกับพื นฐานที พวกเขาอาจจะเป็นได้และ

ดังนั นแล้วเรื องนั นไม่ได้ดําเนินไปอย่างดีมากเมื อผมบอกว่า“พื นฐาน” แต่เรื องนั นจริง “มีสภาพทางของพระเจ้าภายนอกแต่ฤทธิ ของทางนั น

ปฏิเสธเสีย” นั นใช่ครับพวกหมายสําคัญและการอัศจรรย์เป็นสิ งที พิสูจน์ให้เห็นพระเจ้าเสมอครับและพระองค์ตรัสไว้ว่ามันจะอยู่ในวาระ

สุดท้ายในสิ งเดียวกัน และสังเกตครับ!

บราเดอร์บอสเวิร์ทผู้อาวุโสเขาจะมาพร้อมกับผม และเขาก็แบบว่ารู้สึกเหนื อย เขากลับมาจากประเทศญี ปุ่นเขาจะอยู่ที นี ครับ เขา

จะไปอยู่ต่อที เมืองลุบบ็อคกับผม และดังนั นเขาจึง ...เขามีไข้หวัดที แย่เล็กน้อย ดังนั นเขาไม่สามารถมาในครั งนี ได้ เขาและภรรยาของเขา

และดังนั นเขา ....
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ทุกคนคิดว่าเขาดูเหมือนคาเลบเขายืนอยู่ที นั น เขาบอกว่า “ดีล่ะครับ บราเดอร์บรานฮาม”(นั นมีลักษณะสง่างามมาก ท่านทราบไหม

ครับ) เขาบอกว่า “ปล่อยให้ผมไปทํามันเถิดครับ”และบอกว่า “ถ้าท่านไม่อยากจะ”

ผมบอกว่า “โอ้บราเดอร์บอสเวิร์ท ผม-ผมไม่อยากจะให้ท่านทํามันครับท่านอาจจะกลายเป็นจู้จี จุกจิก”

เขาบอกว่า“จะไม่มีสักคําหนึ งของการจู้จี จุกจิกครับ”

ตอนนี เพียงก่อนที ผมจะปิดฟังทางนี ครับ เขาได้ลงไปที นั น ผมบอกว่า “ถ้าท่านจะไม่จู้จี จุกจิกตกลงครับ”
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บอกว่า “ผมสัญญาว่าจะไม่จู้จี จุกจิกครับ”

ประมาณสามหมื นคนได้มารวมตัวกันสําหรับหอประชุมนั นในคืนนั นบราเดอร์วู้ดนั งอยู่ที นี ได้อยู่ที นั นที ครั งนั นและกําลังนั งอยู่ในหอ

ประชุมนั นครับ
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บุตรชายของผมบอกว่า ...หรือภรรยาของผมบอกว่า “ท่านจะไม่ลงไปที การประชุมนั นหรือ?”

ผมบอกว่า “ไม่ครับผมจะไม่ไปลงที นั นจะได้ยินพวกเขาจู้จี จุกจิก ไม่ครับท่าน ผมจะไม่ไปลงที นั นเพื อฟังเรื องนั นครับ”

เมื อกลางคืนมาถึงบางสิ งบางอย่างบอกว่า “จงลงไปที นั นเถิด”

ผมนั งรถแท็กซี น้องชายของผม และภรรยาและบุตรทั งหลายของผม พวกเราลงไป ผมไปทางขึ นในระเบียงสามสิบทางที สูงเหมือน

อย่างนั น และนั งลงครับ

บราเดอร์บอสเวิร์ทผู้อาวุโสเดินออกมาจากที นั นราวกับนักการทูตอาวุโสท่านทราบไหมครับ เขาได้คัดลอกบางส่วน ....เขามีพระ

สัญญาหกร้อยพระสัญญาที แตกต่างกันของพระคัมภีร์ไบเบิลที ถูกคัดลอกออกมาที นั นครับ
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เขาบอกว่า “ตอนนี ดร. เบสท์ถ้าหากท่านจะขึ นมาที นี และจะนําหนึ งในพระสัญญาเหล่านี และพิสูจน์ได้โดยพระคัมภีร์ไบเบิลทุกๆ 

พระสัญญาของพระสัญญาเหล่านี อยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลที เกี ยวกับพระเยซูคริสต์ทรงรักษาเยียวยาผู้คนที เจ็บป่วยในวันนี ถ้าหากท่าน

สามารถใช้พระสัญญาหนึ งในพระสัญญาเหล่านี จากนั นโดยพระคัมภีร์ไบเบิลขัดแย้งกับพระคัมภีร์ไบเบิล ผมจะนั งลง จับมือท่าน บอกว่า 

'ท่านถูกต้องครับ'”

เขาบอกว่า “ผมจะดูแลเรื องนั นเมื อผมขึ นมาที นั น!”เขาต้องการเป็นคนสุดท้ายเพื อที เขาจะสามารถลบบราเดอร์บอสเวิร์ทออกไปได้

ดูเถิดครับ

ดังนั นบราเดอร์บอสเวิร์ทบอกว่า“ดีล่ะครับ บราเดอร์เบสท์ ผมจะถามท่านข้อหนึ ง และถ้าท่านจะตอบผมว่า 'ใช่' หรือ 'ไม่ใช่'” บอก

ว่า“พวกเราก็จะจบการอภิปรายในเวลานี ครับ”
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และเขาบอกว่า “ผมจะดูแลเรื องนั นครับ!”

เขาถามผู้ดูแลว่าถ้าหากเขาจะสามารถถามเขาได้บอกว่า “ใช่ครับ”

เขาบอกว่า“บราเดอร์เบสท์ พระนามแห่งการไถ่บาปของพระเยโฮวาห์เป็นพระนามเดียวกับพระเยซู? 'ใช่หรือไม่'?”

นั นทําให้มันจบครับนั นคือทั งหมดครับ ผมบอกท่านครับ ผมก็รู้สึกว่าบางสิ งบางอย่างที เกิดขึ นทั งหมดผ่านผมผมไม่เคยคิดถึงเรื องนั น

ด้วยตัวเอง ดูเถิดครับ และผมคิดว่า โอ้เขาไม่สามารถตอบได้! นั นผูกมันครับ

เขาบอกว่า“ดีล่ะครับ ดร. เบสท์ ผมจับเวลาครับ”

เขาบอกว่า “ผมจะดูแลเรื องนั นครับ!”

บอกว่า “ผมเตือนเวลาที ท่านไม่สามารถตอบคําถามที ง่ายที สุดของผมได้”เขาเยือกเย็นเหมือนแตงกวา และเขารู้ว่าเขากําลังยืนอยู่

ที ใดเช่นนั นแล้วเขาก็นั งลงที นั นกับข้อพระคัมภีร์นั นครับ

บอกว่า“ใช้เวลาสามสิบนาทีของท่าน ผมจะตอบหลังจากนั นครับ!”

และบราเดอร์บอสเวิร์ทผู้อาวุโสนั งอยู่ที นั นและได้นําข้อพระคัมภีร์นั นและผูกมัดชายผู้นั นอยู่ในสถานที ดังกล่าวจนกระทั งใบหน้าของ79
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เขาจึงสีแดงกํ าท่านอาจจะเกือบได้ปะทะการแข่งขันกับมันครับ

เขาลุกขึ นมาจากที นั นโกรธ โยนเอกสารทั วพื น ลุกขึ นที นั น และเทศนา คําเทศนาของแคมป์เบลไลท์ที ดี ผมเคยเป็นแบ๊บติสต์ผมรู้สิ ง

ที พวกเขาเชื อ เขาไม่เคย .... เขาเทศนาเรื องการฟื นคืนพระชนม์“เมื อมนุษย์คนนี อยู่บนความเป็นอมตะ' จากนั นพวกเราจะมีการรักษา

เยียวยาจากพระเจ้า”โอ้!

พวกเราต้องการสิ งใดในการเยียวยารักษาโรคของพระเจ้าหลังจากที พวกเราเป็นอมตะ (“เมื อสิ งที ไม่เป็นอมตะนี วางอยู่บนความ

เป็นอมตะ” - การฟื นคืนชีพของคนตาย)? เขายังสงสัยแม้แต่การอัศจรรย์ที พระเยซูได้ทรงกระทําแก่ลาซารัส บอกว่า “เขาเสียชีวิตอีกครั ง

หนึ ง นั นเป็นเพียงสิ งชั วคราว” เห็นไหมครับ?

และเมื อเขาได้ผ่านมาเหมือนอย่างนั น เขาบอกว่า “จงนําผู้รักษาเยียวยาจากพระเจ้าผู้นั นมาและให้ข้าพเจ้าเห็นเขาแสดงเถิดครับ!”80

จากนั นพวกเขาก็มีเรื องยุ่งเหยิงเล็กน้อยครับ บราเดอร์บอสเวิร์ทบอกว่า “ข้าพเจ้าประหลาดใจกับท่าน บราเดอร์เบสท์ ที ไม่ตอบ

คําถามหนึ งที ข้าพเจ้าได้ถามท่านครับ”

และดังนั นเขาก็โวยวายจริงๆ แล้ว เขาบอกว่า “จงนําผู้รักษาเยียวยาจากพระเจ้าผู้นั นมาและให้ข้าพเจ้าเห็นเขาแสดงเถิดครับ!”

บอกว่า “บราเดอร์เบสท์ ท่านเชื อในผู้คนที ได้รับความรอดไหมครับ?”

เขาบอกว่า “แน่นอนครับ!”

เขาบอกว่า “ท่านอยากจะได้ถูกเรียกว่าผู้ช่วยให้รอดของพระเจ้าไหมครับ?”

บอกว่า “ไม่อย่างแน่นอนครับ!”

“เรื องนั นอาจจะไม่ทําให้ท่านเป็นผู้ช่วยให้รอดของพระเจ้าเพราะท่านได้เทศนาเรื องความรอดของจิตใจ”

เขาบอกว่า “ดีล่ะครับ ไม่อย่างแน่นอนครับ!”

บอกว่า “ทั งไม่ได้ทําให้บราเดอร์บรานฮาม เป็นผู้รักษาเยียวยาจากพระเจ้าโดยการเทศนาเรื องการรักษาเยียวยาจากพระเจ้า

สําหรับร่างกาย เขาไม่ใช่ผู้เยียวยารักษาจากพระเจ้า เขาชี ให้ผู้คนไปที พระเยซูคริสต์”

และเขาบอกว่า “จงนําเขามา ให้ข้าพเจ้าเห็นเขาดําเนินการเถิดครับ! ให้ข้าพเจ้ามองดูที ผู้คนที เขาได้รักษาเยียวยาในวันนี และ

ข้าพเจ้าจะบอกท่านว่าข้าพเจ้าจะเชื อหรือไม่เชื อ”

บราเดอร์บอสเวิร์ทบอกว่า “บราเดอร์เบสท์ เรื องนั นฟังเหมือนอีกกรณีหนึ งที โกละโกธา 'ลงมาจากไม้กางเขนและพวกเราจะเชื อว่า

ท่าน'” เห็นไหมครับ?

และดังนั น โอ้ แล้วเขาก็ร้ะเบิดจริงๆ ครับ เขาบอกว่า “ขอให้ข้าพเจ้าเห็นเขาแสดงเถิดครับ! ขอให้ข้าพเจ้าเห็นเขาแสดงเถิดครับ!” 

พวกผู้ดูแลทําให้เขานั งลง เขาเดินไปที นั น และมีนักเทศน์เพนเทคอสท์ผู้หนึ งยืนอยู่ที นั น เขาก็ชกคนนั นตลอดทางข้ามเวที และดังนั นพวก

เขาก็ทําให้เขาหยุดเขา (ดังนั นบราเดอร์บอสเวิร์ทบอกว่า “ที นี  ที นี ! ไม่ ไม่ครับ”) ดังนั นพวกผู้ดูแลทําให้เขานั งลงครับ
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เรย์มอนด์ ริชีย์ ลุกขึ นบอกว่า “นี คือท่าทีของการประชุมของพวกเซาเทิร์น แบบติสต์หรือครับ?” บอกว่า “พวกท่านพวกผู้รับใช้พระเจ้า

แบ๊บติสต์ การประชุมของพวกเซาเทิร์น แบบติสต์ได้ส่งชายท่านนี มาที นี  หรือเขามาด้วยตัวของเขาเองครับ?” พวกเขาไม่ตอบครับ เขาบอก

ว่า “ข้าพเจ้าถามพวกท่านครับ!” เขารู้จักพวกเขาทุกคนครับ

พวกเขาบอกว่า “เขามาด้วยตัวของเขาเอง” เพราะข้าพเจ้ารู้ว่า พวกแบ็บติสต์เชื อในการรักษาเยียวยาจากพระเจ้าด้วย ดังนั นแล้ว
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เขาบอกว่า “เขามาด้วยตัวของเขาเอง”

ดังนั นแล้ว นี คือสิ งที ได้เกิดขึ นครับจากนั นบราเดอร์บอสเวิร์ทบอกว่า “ผมรู้ว่า บราเดอร์บรานฮามอยู่ในการประชุมถ้าหากเขาอยาก

จะมาและกล่าวลาผู้ชม ดีมากครับ”
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ดังนั นฮาวเวิร์ดบอกว่า “พวกท่านยังคงนั งอยู่ครับ!”

ผมบอกว่า “ผมยังคงนั งอยู่ครับ”

และจากนั นบางสิ งบางอย่างมารอบๆเริ มที จะหมุนคว้างไปรอบๆ และผมรู้ว่าเป็นทูตสวรรค์ของพระเจ้าบอกว่า“จงลุกขึ นเถิด!”

ผู้คนประมาณห้าร้อยคนยกมือของพวกเขาด้วยกันเหมือนอย่างนี ครับทําทางเดินระหว่างที นั ง ลงมายังเวทีครับ

ผมบอกว่า “เพื อนๆครับ ผมไม่ใช่ผู้เยียวยารักษาโรคจากพระเจ้า ผมเป็นพี น้องบุรุษของพวกท่านครับ”ผมบอกว่า 'บราเดอร์เบสท์

โดยไม่ ....' หรือ 'บราเดอร์เบสท์'ผมบอกว่า “ไม่ใช่ด้วยความไม่เคารพนับถือต่อท่าน พี ชายของผมไม่เลยครับ ท่านมีสิทธิสําหรับการสํานึก

ผิดของท่าน ผมก็เช่นกันครับ” ผมบอกว่า“แน่นอนครับ ท่านเห็นว่าท่านไม่สามารถพิสูจน์จุดของท่านได้โดยบราเดอร์บอสเวิร์ททั งท่านอาจ

จะโดยใครก็ตามที อ่านในพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นอย่างดีที รู้สิ งเหล่านั นครับ” ผมบอกว่า “ตราบใดที ผู้คนที ได้รับการรักษาโรคผมไม่สามารถ

รักษาโรคพวกเขาได้ครับ บราเดอร์เบสท์ แต่ผมอยู่ที นี ทุกคืนถ้าหากท่านอยากจะเห็นพระเจ้าทรงกระทําการอัศจรรย์ทั งหลาย จงมาเถิด

ครับพระองค์ทรงกระทําทุกคืนทุกคืนครับ”

และเขาบอกว่า “ผมอยากจะเห็นท่านเยียวยารักษาโรคใครบางคนและขอให้ผมมองดูที พวกเขาเถิดครับ!ท่านอาจจะสะกดจิตพวก

เขาด้วยการสะกดจิตของท่าน แต่” บอกว่า 'ผมอยากจะเห็นมันในปีหนึ งจากที นั นครับ!'

ผมบอกว่า “ดีล่ะครับ ท่านอาจจะมีสิทธิที จะตรวจสอบพวกเขาครับ บราเดอร์เบสท์”

เขาบอกว่า“ไม่มีอะไรนอกจากพวกท่านพวกเคร่งศาสนาที ชอบส่งเสียงดังและวิ งไปมาขณะนมัสการที เชื อในสิ งเช่นนั นพวกแบ็บติ

สต์ไม่เชื อในเรื องไร้สาระดังกล่าวครับ”
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บราเดอร์บอสเวิร์ทบอกว่า“รอสักครู่หนึ งครับ” บอกว่า “มีกี ท่านข้างนอกที นั นในการประชุมเหล่านี สองสัปดาห์ที นี  ที ยืนหยัดอยู่ยืน

หยัดอยู่อย่างดีกับคริสตจักรแบ๊บติสต์เหล่านี ที นี ในเมืองฮิวสตันที สามารถพิสูจน์ได้ว่าท่านได้รับการรักษาเยียวยาจากพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุ

ภาพสูงสุดในขณะที บราเดอร์บรานฮามมาอยู่ที นี ครับ?” และมากกว่าสามร้อยคนได้ลุกขึ นยืนบอกว่า “สิ งใดที เกี ยวกับเรื องนั น?”

เขาบอกว่า“พวกเขาไม่ได้เป็นพวกแบ็บติสต์” บอกว่า“ทุกคนสามารถเป็นพยานทุกเรื อง นั นยังคงไม่ได้ทําให้มันถูกต้อง!”

บอกว่า“พระวจนะของพระเจ้าบอกว่ามันถูกต้อง และท่านไม่สามารถทนต่อเรื องนั นได้และผู้คนบอกว่ามันใช่ และท่านไม่สามารถ

กลับลงมาได้ดังนั นท่านจะทําอะไรเกี ยวกับมันได้ไหมครับ?” ดูเถิดครับ เหมือนอย่างนั น

ผมบอกว่า“บราเดอร์เบสท์ ผมเพียงแค่บอกสิ งที เป็นความจริงเท่านั นครับ และถ้าหากผมสัตย์ซื อพระเจ้าก็ทรงเป็นภาระที จะต้อง

รับรองความจริงนี ครับ” ผมบอกว่า“ถ้าพระองค์ไม่ทรง .... ถ้าพระองค์ไม่ทรงรับรองความจริงแล้วพระองค์ทรงไม่เป็นพระเจ้า”
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และผมบอกว่า “ผมไม่ใช่รักษาเยียวยาผู้คนผมเกิดมาพร้อมกับของประทานที จะเห็นสิ งทั งหลาย เห็นมันเกิดขึ น” ผมบอกว่า“ผมรู้ว่า

ผมเข้าใจผิด แต่ผมไม่สามารถทําได้มากกว่าตอบสนองการสํานึกผิดของใจของผมครับ”ผมบอกว่า “ผมเชื อว่า พระเยซูคริสต์ทรงฟื นขึ นมา

จากความตายและถ้าพระวิญญาณนั นเสด็จมาและทรงแสดงให้เห็นถึงนิมิตทั งหลายและอื นๆถ้าเรื องนั นเป็นคําถาม จงแวะมารอบๆ และ

ค้นหาเถิดครับ” ผมบอกว่า“นั นคือทั งหมดครับ” นอกจากนั นผมบอกว่า “แต่สําหรับตัวผมเอง ผมไม่สามารถทําอะไรด้วยตัวของผมเองได้

ครับ”และผมบอกว่า “ถ้าหากผมบอกความจริง พระเจ้าทรงมีภาระผูกพันกับผมเพื อทรงเป็นสักขีพยานว่ามันเป็นความจริงครับ”
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และประมาณเวลานั นบางสิ งบางอย่างก็ไป “วู้ว!” ที นี พระองค์เสด็จมา ทรงกําลังมา ณข้างล่าง และสมาคมช่างภาพอเมริกันดักลา

สสตูดิโอ ในเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัสกําลังตั งกล้องชุดใหญ่ที นั น (พวกเขาห้ามไม่ให้ถ่ายภาพ) ถ่ายภาพครับ

เมื อพวกเขาอยู่ที นั นเพื อถ่ายภาพของนายเบสท์และเขาบอกไว้ ก่อนที ผมได้ลงไปที นั น เขาบอกว่า “รอหนึ งนาทีครับ! ผมมีช่างภาพ

หกคนกําลังมาที นี ครับ!”เขาบอกว่า 'ที นี ถ่ายภาพของผมเดี ยวนี ครับ!'และเขาใส่นิ วมือของเขาในจมูกของชายชราผู้เชื อท่านนั นเหมือนอย่าง

นั นบอกว่า “ถ่ายภาพของผมเดี ยวนี ครับ!” และพวกเขาได้ถ่ายภาพ จากนั นเขาก็กําหมัดของเขาและชูมันขึ นมาบอกว่า“ถ่ายภาพของผม

เดี ยวนี ครับ!”และพวกเขาก็ถ่ายภาพเหมือนอย่างนั นครับ จากนั นเขาก็ทําเช่นนั นเพื อจะตั งท่าสําหรับภาพของเขา เขาบอกว่า “พวกท่านจะ

เห็นภาพนี ในนิตยสารของผมครับ!”เหมือนอย่างนั นครับ
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บราเดอร์บอสเวิร์ทก็ยืนอยู่ที นั นและไม่ได้พูดสักหนึ งคําเลยครับจากนั นพวกเขาก็ถ่ายภาพของสิ งนี ครับ

บนถนนกลับบ้านในคืนนั น(เด็กชายคาทอลิกนํามันมา) เขาพูดเรื องนี กับเด็กชายอีกคนหนึ ง เขาบอกว่า“ท่านคิดอย่างไรเกี ยวกับ

เรื องนั นครับ?”
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เขาบอกว่า “ผมรู้ว่าผมได้วิจารณ์เขาครับคอพอกนั นได้หลุดออกไปจากลําคอของผู้หญิงคนนั น ผมบอกว่าเขาสะกดจิตของเธอ”บอก

ว่า “ผมอาจจะผิดในสิ งนั นครับ”

บอกว่า“ท่านคิดอย่างไรเกี ยวกับภาพนั นครับ?”

“ผมไม่ทราบครับ”

พวกเขาใส่มันในนํ ากรดนี คือภาพของเขา ท่านสามารถถามเขาได้ถ้าท่านต้องการครับ พวกเขากลับบ้านไปเขานั งอยู่ที นั นและสูบ

บุหรี เข้าไปข้างในและดึงออกมาอย่างใดอย่างหนึ งของบราเดอร์บอสเวิร์ท มันเป็นเชิงลบดึงออกมาสอง, สาม,สี , ห้า, หกและทุกภาพของพวก

มันว่างเปล่าพระเจ้าทรงไม่อนุญาตให้มีภาพของผู้เชื อชายชราท่านหนึ งของพระองค์ยืนอยู่ที นั นกับคนหน้าซื อใจคดกับจมูกของเขา... มือ ... 

กําปั นสั นอยู่ใต้จมูกของเขาเหมือนอย่างนั นพระองค์ทรงไม่อนุญาตเรื องนั นครับ

พวกเขาดึงภาพต่อไปออกมาและนี ก็เป็น ชายผู้นั นมีอาการหัวใจวาย พวกเขาบอกในคืนนั นครับ

และพวกเขาได้ส่งเชิงลบนี ไปที กรุงวอชิงตันดีซี มันได้รับลิขสิทธิ  ถูกส่งกลับมาครับ

และจอร์จ เจ, เลซี หัวหน้าเอกสารการพิมพ์ลายนิ วมือและอื นๆ ของเอฟบีไอหนึ งในที ยิ งใหญ่ที สุดของที มีอยู่ในทั งโลกนี  ก็ถูกนําตัวไป

ที นั นและเก็บไว้สองวันเพื อทดสอบกล้อง,ไฟ ทุกสิ งทุกอย่างอื นๆ ครับ
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และเมื อพวกเรามาถึงในบ่ายวันนั นเขาบอกว่า “ศาสนาจารย์บรานฮาม ผมเคยเป็นนักวิพากษ์วิจารณ์ของท่านด้วยครับ”เขาบอก

ว่า“ผมเคยบอกว่ามันเป็นจิตวิทยาบางคนบอกว่าพวกเขาได้เห็นพวกแสงสว่างและสิ งทั งหลายเหมือนอย่างนั นครับ”เขาบอกว่า “ท่านทราบ

ไหมครับว่าคนหน้าซื อใจคดเก่าแก่เคยบอกเรื องนั นครับ” (เขาหมายถึงพวกผู้ไม่เชื อ)“พวกเขาภาพรอบๆ รัศมีรอบพระคริสต์ รอบพวกธรรมิก

ขน' เขาบอกว่า 'นั นก็เป็นเพียงแค่จิตวิทยาตื นๆ” แต่บอกว่า “ศาสนาจารย์บรานฮามตากลของกล้องนี จะไม่ใช้จิตวิทยา! แสงสว่างนั นปะทะ

กับเลนส์ ...หรือปะทะฟิล์มถ่ายรูป และมีสิ งนั นครับ” และเขาบอกว่า ....

ผมได้ยื นเสนอต่อพวกเขาเขาบอกว่า “โอ้ ท่านครับ ท่านทราบไหมครับว่าสิ งนั นมีค่าอะไร?”

และผมบอกว่า“ไม่สําหรับผมครับ บราเดอร์ ไม่สําหรับผมครับ”

และดังนั นเขาบอกว่า“แน่นอนครับว่า มันจะไม่มีผลกระทบมาถึงในขณะที ท่านกําลังมีชีวิตอยู่ครับแต่สักวันหนึ งถ้าอารยธรรม

เคลื อนต่อไปและคริสต์ศาสนายังคงอยู่จะมีบางสิ งบางอย่างเกิดขึ นเกี ยวกับเรื องนี ครับ”
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ดังนั นเพื อนๆ ครับ คืนนี ถ้าหากว่าครั งนี เป็นการประชุมครั งสุดท้ายของพวกเราบนโลกนี  พวกท่านและข้าพเจ้าได้นั งอยู่ในการทรง

สถิตของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด คําพยานของข้าพเจ้าเป็นจริง หลายสิ งหลายอย่าง มันอาจจะนําไปเขียนหนังสือได้จํานวนมาก

ครับ แต่ข้าพเจ้าอยากจะให้ท่านทราบครับ
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มีกี ท่านในที นี ที  (ไม่มีภาพนั น) ได้เห็นแสงสว่างนั นด้วยตัวเองจริงๆ ครับ ยืนอยู่รอบๆ สถานที ที ข้าพเจ้าได้กําลังเทศนาอยู่ครับ? 

ยกมือของท่านขึ นครับ ทั วทั งอาคาร ใครที เคยเห็นสิ งนั นครับ ดูเถิดครับ ประมาณสิบหรือแปดหรือมือที นั งอยู่ที นี ครับ

ท่านบอกว่า “พวกเขาสามารถเห็นมันได้และข้าพเจ้าไม่สามารถเห็นมันหรือครับ?” ใช่ครับท่าน

ดวงดาวนั นที พวกนักปราชญ์ได้กําลังติดตามอยู่ ได้ผ่านไปทุกๆ หอดูดาว ไม่มีใครเห็นมันนอกจากพวกเขา พวกเขาเป็นเพียงพวก

เดียวที เห็นมันครับ

เอลียาห์ยืนอยู่ที นั นกําลังมองดูที ทุกพวกรถรบเหล่านั นผู้ที อยู่ในไฟและทุกสิ งทุกอย่างอื นๆและเกหะซีได้มองไปรอบๆ เขาไม่สามารถ

มองเห็นพวกเขาได้ในทุกหนแห่ง พระเจ้าตรัสว่า“จงเปิดตาของเขาที เขาจะสามารถเห็นได้” และแล้วเขาก็เห็นพวกเขาดูเถิดครับ แต่เขาก็

เป็นเด็กดี กําลังยืนอยู่ที นั น มองไปรอบๆ แต่เขาไม่สามารถมองเห็นพระองค์แน่นอนครับ พระองค์ทรงให้สําหรับคนบางคนที จะเห็น และคน

บางคนที จะไม่เห็นและนั นเป็นความจริงครับ
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แต่ตอนนี ท่านที ไม่เคยเห็นพระองค์ไม่เคยเห็นพระองค์และท่านที เคยเห็นพระองค์ด้วยดวงตาของท่านตามธรรมชาติและยังไม่เคย

เห็นภาพนั นพวกท่านที เห็นภาพมีหลักฐานมากกว่าพวกท่านที เห็นด้วยดวงตาธรรมชาติของพวกท่านเพราะว่าพวกท่าน ด้วยดวงตาตาม

ธรรมชาติของพวกท่านอาจจะได้รับการเข้าใจผิดได้ครับมันอาจจะเป็นภาพลวงตา นั นใช่ไหมครับ? แต่นั นไม่ใช่ภาพลวงตา นั นคือความจริง

ที การวิจัยทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์สิ งนั นให้เห็นว่ามันเป็นความจริงดังนั นพระเยซูเจ้าได้ทรงกระทําเรื องนี ครับ

“จากนั นท่านคิดว่าอย่างไรครับ”ท่านบอกว่า “บราเดอร์บรานฮาม?”

ผมเชื อว่าทรงเป็นเสาเพลิงเสาเดียวกันที ทรงนําพวกคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ไปยังปาเลสไตน์ ผมเชื อว่าทรงเป็นทูตสวรรค์แห่ง

ความสว่างองค์เดียวกันที เสด็จมาข้างในคุกและทรงเข้ามาข้างในเปโตรและได้ทรงสัมผัสเขาและทรงไปข้างหน้าและทรงเปิดประตูและทรง

นําเขาออกไปสู่ความสว่าง และผมเชื อว่าทรงเป็นพระเยซูคริสต์ที ทรงเป็นเหมือนเดิมเมื อวานนี วันนี  และสืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน! พระองค์
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นําเขาออกไปสู่ความสว่าง และผมเชื อว่าทรงเป็นพระเยซูคริสต์ที ทรงเป็นเหมือนเดิมเมื อวานนี วันนี  และสืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน! พระองค์

ทรงเป็นองค์เดียวกับพระเยซูในวันนี ที พระองค์ทรงเป็นเมื อวานนี พระองค์จะทรงเป็นพระเยซูองค์เดียวกันสืบๆ ไปเป็นนิตย์

และในขณะที ผมกําลังสนทนาเกี ยวกับเรื องนี แสงสว่างเดียวกันที อยู่ในภาพทรงกําลังยืนอยู่ไม่ถึงสองฟุตจากที ผมกําลังยืนอยู่ใน

ขณะนี นั นใช่ครับ ผมไม่สามารถมองเห็นพระองค์ได้ด้วยตาของผม แต่ผมรู้ว่าพระองค์ทรงกําลังยืนอยู่ที นี ครับผมรู้ว่าพระองค์ทรงกําลังสถิต

อยู่ภายในของผม ณ เวลานี ครับ โอ้!ถ้าหากท่านจะสามารถรู้ถึงความแตกต่างเมื อฤทธิ อํานาจของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดทรงจับ

และสิ งทั งหลายช่างดูแตกต่างกันครับ!

นั นเป็นความท้าทายสําหรับทุกคนครับผมไม่ได้ไปเพื อจะอธิษฐานสําหรับผู้คนที ไม่ได้เจ็บป่วย ผมกําลังจะไปทําการมอบหมายแต่

นิมิตนั นกําลังลอยอยู่เหนือประชาชน พระเจ้าทรงรู้เรื องนั นครับ ผมจะไม่เรียกแถวที ไม่มีการอธิษฐานครับผมแค่จะทําให้ท่านนั งอยู่ตรงนั น มี

กี ท่านที ไม่มีบัตรอธิษฐานครับ? ขอให้พวกท่านดูมือของพวกท่านครับบางคนที ไม่มีบัตรอธิษฐาน ไม่มีบัตรอธิษฐานครับ?
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สุภาพสตรีผิวสีนั งอยู่ที นี ผมเห็นท่านยกมือของท่านขึ นมา นั นใช่ไหมครับ? เพียงแค่ยืนขึ นครับเพื อผมสามารถทําให้ท่านเป็นเอกเทศ

ออกมาสักหนึ งนาทีครับผมไม่ทราบว่าพระวิญญาณบริสุทธิ จะตรัสอะไรครับ แต่ท่านกําลังมองดูที ผมอย่างสัตย์ซื อมากๆท่านไม่มีบัตร

อธิษฐานหรือครับ? ถ้าหากพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดจะทรงเปิดเผยแก่ผมถึงสิ งที เป็นปัญหาของท่าน.... ผมแค่ทําเช่นนี สําหรับการเริ ม

ต้น เพียงแค่การเริ มต้นครับ ท่านเชื อว่าผมเป็น.... ท่านทราบไหมครับว่าไม่มีอะไร ... ไม่มีสิ งหนึ งที ดีเกี ยวกับผมถ้าหากท่านเป็นผู้หญิงที 

แต่งงานแล้ว ผมไม่ได้เป็นมากกว่าสามีของท่าน ผมเป็นแค่ผู้ชายคนหนึ งแต่กระนั นพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระองค์

ได้ทรงส่งพระวิญญาณของพระองค์มาเพื อพิสูจน์ให้เห็นถึงสิ งทั งหลายเหล่านี ครับ
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ถ้าพระเจ้าจะทรงบอกผมถึงสิ งที ผิดปกติของท่าน(และท่านทราบไหมครับว่า ไม่มีทางใดที ผมจะมีการติดต่อกับท่านได้เลย)ท่านจะ

เชื อด้วยสุดจิตสุดใจของท่านหรือไม่ครับ? [พี น้องสตรีแนะนํา] พระเจ้าอวยพรท่านแล้วความดันโลหิตสูงของท่านได้ออกไปจากท่าน นั นคือ

สิ งที ท่านเคยมีเรื องนั นไม่ถูกต้องหรือครับ? จากนั นนั งลงครับ

ท่านจงเชื อเรื องนั นสักครั งหนึ งเถิดครับ!ผมขอท้าทายทุกท่านที จะเชื อเรื องนั นครับ

ดูที นี ครับ ให้ข้าพเจ้าบอกท่านบางสิ งบางอย่าง มารธามาถึงพระเยซูเจ้า ของประทานนั นไม่เคยได้ใช้การ ... หลังจากที พระบิดาได้

ทรงแสดงให้พระองค์ทรงเห็นแล้วในสิ งที พระองค์ทรงกําลังจะกระทํา มันจะไม่เคยใช้การ แต่เธอบอกว่า “พระเจ้า ถ้าหากพระองค์จะได้ทรง

อยู่ที นี น้องชายของข้าพเจ้าจะไม่ตาย” บอกว่า “แต่ข้าพเจ้ารู้ว่าแม้ว่าในเวลานี สิ งใดก็ตามที พระองค์ทรงทูลขอพระเจ้า พระเจ้าจะประทาน

สิ งนั นแก่พระองค์”
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พระองค์ตรัสว่า “เราเป็นเหตุให้คนทั งปวงเป็นขึ นและมีชีวิต ผู้ที เชื อในเรานั น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีก และผู้ใดที มีชีวิต

และเชื อในเราจะไม่ตายเลย เจ้าเชื ออย่างนี ไหม?”

ฟังสิ งที เธอพูดครับ เธอบอกว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์เชื อว่า พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า ที จะเสด็จมาใน

โลก” นั นคือวิธีการของเธออย่างถ่อมใจ

ท่านรู้สึกแตกต่างกันหรือไม่ครับ สุภาพสตรี? นั นใช่ครับ

สุภาพสตรีร่างเล็กๆ นั งอยู่ ณ ที นั น ถัดไปจากท่านด้วยครับ กําลังทุกข์ทรมานกับโรคไขข้ออักเสบและปัญหาเพศหญิง เรื องนั นไม่ใช่

หรือครับ สุภาพสตรี? ลุกขึ นยืนสักหนึ งนาทีครับ สุภาพสตรีเล็กๆ สวมชุดสีแดง ท่านได้อยู่ใกล้มาก นิมิตนั นได้มาถึงท่านแล้วครับ
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โรคข้ออักเสบ, ปัญหาเพศหญิง นั นใช่ไหมครับ? และนี คือบางสิ งบางอย่างในชีวิตของท่าน (ท่านมีรูปลักษณ์ที ดีตรงกับท่าน) ท่านมี

ความกังวลอย่างมากในชีวิตของท่าน ปัญหามากมาย และปัญหานั นเป็นเรื องเกี ยวกับคนที ท่านรัก เขาคือสามีของท่าน เขาเป็นคนขี เมา 

เขาไม่ไปคริสตจักร ถ้าหากเรื องนั นใช่ยกมือขึ นครับ พระเจ้าอวยพรท่านสุภาพสตรี กลับไปที บ้านในเวลานี และรับพระพรของท่าน ท่านได้

รับการรักษาเยียวยาแล้ว เปิดไฟรอบๆ ตัวท่านครับ

ชายคนที นั งถัดไปในที นั นด้วยครับท่านครับท่านเชื อด้วยสุดจิตสุดใจของท่านหรือไม่ครับ? ท่านได้สูญเสียหนึ งในประสาทสัมผัสของ

ท่านนั นคือประสาทสัมผัสของการดมกลิ น เรื องนั นไม่ใช่หรือครับ? ถ้าหากมันใช่ โบกมือของท่านครับ ยกมือของท่านขึ นมาที ปากของท่าน

อย่างนี บอกว่า “พระเยซูเจ้าข้าพระองค์เชื อพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของข้าพระองค์” [พี น้องบุรุษบอกว่า“พระเยซูเจ้า ข้าพระองค์เชื อ

พระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของข้าพระองค์”] พระเจ้าอวยพรท่านจงไปในเวลานี เถิด ท่านได้รับการรักษาเยียวยาของท่าน
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จงมีความเชื อในพระเจ้า!พวกท่านทั งหมดคิดอย่างไรเกี ยวกับเรื องนี ครับ กลับมาอยู่ในที นั น? ท่านเชื อไหมครับ? จงแสดงความ

เคารพบูชาครับ!

มีสุภาพสตรีท่านหนึ งนั งอยู่ณ ข้างหลังที นั นในมุมนั นครับ ผมเห็นแสงสว่างนั นลอยอยู่เหนือเธอนั นเป็นวิธีเดียวที ผมสามารถบอกสิ ง

ที เกี ยวกับสิ งนั นแสงสว่างนั นกําลังลอยอยู่ ณ ที นี  กําลังลอยอยู่เหนือสุภาพสตรีท่านนี บางทีแค่หนึ งนาที ถ้าผมสามารถมองเห็นสิ งที มันเป็น 

บอกว่า ทําลาย .... สุภาพสตรีท่านนี กําลังทุกข์ทรมานกับปัญหาหัวใจเธอกําลังมองตรงมาที ผมครับ

และสามีของเธอกําลังนั งอยู่ถัดไปจากเธอและสามีของเธอมีความเจ็บป่วยบางอย่าง เขาเพียงแค่ป่วย จู้จี จุกจิก ป่วยนั นไม่ใช่หรือ

ครับท่าน? ยกมือของท่านขึ นถ้าหากว่าเรื องนั นเป็นความจริงครับนั นใช่ครับท่าน สุภาพสตรีกับผ้าพันคอเล็กๆ ที นั น นั นไม่ใช่หรือครับ? ท่าน

ยังไม่ได้จู้จี จุกจิกวันนี หรือครับ? ท่านรู้สึกไม่สบายในท้องของท่านชายคนนั น นั นใช่ครับ

พวกท่านทั งหมดเชื อด้วยสุดจิตสุดใจของพวกท่านทั งสองท่านหรือไม่ครับ? ท่านยอมรับหรือไม่ครับ?ท่านครับ ผมบอกท่าน ท่านด้วย

ครับ ผมเห็นท่านด้วยมือของท่านที ยกขึ นมานิสัยของการสูบบุหรี  จงเลิกทําสิ งนั นครับ ท่านสูบซิการ์ท่านไม่ควรทําอย่างนั นทําให้ท่านป่วย
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นั นไม่ใช่หรือครับ? ถ้าหากมันใช่โบกมือของท่านอย่างนี ครับ นั นคือสิ งที กําลังทําให้ท่านจู้จี จุกจิกอยู่ครับมันไม่ดีต่อประสาทของท่านจงโยน

สิ งที น่ารังเกียจเหล่านั นออกไปและไม่ทํามันอีกเลยครับและท่านจะเลิกราสิ งนั นได้และเป็นปกติดีครับและปัญหาหัวใจของภรรยาของท่าน

จะหลุดออกไปจากเธอ ท่านเชื อหรือไม่ครับ? นั นไม่ใช่หรือครับ?

ผมไม่สามารถมองเห็นท่านได้จากที นี ครับและท่านทราบเรื องนั นไหมครับ แต่ท่านกําลังพกซิการ์ไว้ในกระเป๋าของท่านในด้านหน้า

นั นใช่ครับ วางสิ งทั งหลายออกมาและวางมือของท่านบนภรรยาของท่านทูลพระเจ้าว่าท่านผ่านกับชนิดของสิ งนั นมาตลอก ท่านจะไปที บ้าน

อย่างดี ท่านและภรรยาของท่านจะหายดีขอพระนามของพระเยซูเจ้าทรงได้รับพระพร!

ท่านเชื อด้วยสุดจิตสุดใจของท่านหรือไม่ครับ?

สุภาพสตรีเล็กๆนั งอยู่ที นี กําลังมองดูที ผมที นี  ท่านที นั นบนที นั งด้านหน้าที นี  นั งอยู่ณ ที นี  สตรีร่างเล็กกับ ... กําลังมองดูที ผม นั งอยู่ 

ณ ที นั นท่านมีบัตรอธิษฐานหรือไม่ครับ สุภาพสตรี ณ ที นี ครับ? ท่านไม่มีบัตรคําอธิษฐานใดๆหรือครับ? ท่านเชื อด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน

หรือไม่ครับ?ท่านเชื อว่าพระเยซูคริสต์ทรงสามารถทําให้ท่านหายดีหรือไม่ครับ?
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ท่านคิดอย่างไรเกี ยวกับเรื องนี ครับท่านที นั งถัดไปจากเธอ? ท่านมีบัตรอธิษฐานไหมครับสุภาพสตรี? ท่านไม่มีหรือครับ? ท่านอยาก

จะหายดีด้วยหรือไม่ครับ?ท่านไม่อยากจะไปกินอีกครั งเหมือนที ท่านเคยมีปัญหากระเพาะอาหารหรือครับ? ท่านเชื อหรือไม่ครับว่าพระเยซู

ทรงรักษาเยียวยาท่านในเวลานี ? จงยืนขึ นครับถ้าหากท่านเชื อว่าพระเยซูคริสต์ทรงรักษาเยียวยาท่าน

ท่านมีกระเพาะอาหารเป็นแผลใช่ไหมครับท่าน? มันเกิดจากสภาพกระวนกระวายท่านกระวนกระวายมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะ

อย่างยิ งกรดและสิ งทั งหลาย หรือผมหมายถึงสร้างกรดทําให้เสียวฟันเมื อท่านเรออาหารของท่านกลับมาในปากของท่าน นั นคือความจริง

ใช่ครับท่าน มันเป็นแผลในกระเพาะอาหาร มันวางอยู่ด้านล่างของกระเพาะอาหารของท่านมันเผาไหม้บางครั งหลังทานอาหารโดยเฉพาะ

อย่างยิ งขนมปังปิ งทาเนย นั นใช่ไหมครับ?ผมไม่ได้อ่านใจของท่าน แต่พระวิญญาณบริสุทธิ ทรงไม่ผิดพลาด ท่านได้รับการรักษาเยียวยาใน

เวลานี ไปที บ้านหายดีครับ

สิ งใดที ท่านย้อนกลับไปในทิศทางนี ครับ? บางส่วนของท่านที นั นที ไม่มีบัตรอธิษฐานยกมือของท่านขึ นครับ บางคนไม่มีบัตรอธิษฐาน 

ตกลงครับ จงแสดงความเคารพบูชาจงเชื อด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน ที ขึ นไปในระเบียงนั นเล่าครับ? จงมีความเชื อในพระเจ้า
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ผมไม่สามารถทําเช่นนี ภายในตัวเองได้ครับเป็นเพียงพระคุณอันสูงสุดของพระองค์เท่านั น ท่านเชื อไหมครับ? ผมสามารถพูดได้เท่า

ที พระองค์ทรงแสดงให้ผมเห็นตามความเชื อของท่าน .... ผมบอกเรื องนั นเพื อสั นคลอนความเชื อของท่านแล้วดูว่าหนทางใดที พระองค์จะทรง

นําผมไปท่านตระหนักหรือไม่ครับว่านี ไม่ได้เป็นพี ชายของท่าน? ท่านกําลังยืนอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์มันไม่ใช่ผมที กําลังกระทําเช่น

นี  มันเป็นความเชื อของท่านที กําลังกระทําการอยู่ครับผมไม่สามารถกระทํามันได้ครับ มันเป็นความเชื อของท่านที กําลังกระทําอยู่ครับ ผม

ไม่มีทางของการกระทําเรื องนั นครับเพียงหนึ งนาทีครับ

ในมุมนี ผมเห็นชายสีผิวท่านหนึ งนั งอยู่ที นั นแบบผู้สูงอายุสวมแว่นตา ท่านมีบัตรอธิษฐานไหมครับ? ลุกขึ นยืนบนเท้าของท่านหนึ ง

นาทีครับท่านเชื อหรือไม่ครับว่า ผมเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน?ท่านกําลังคิดเกี ยวกับคนอื นบางคน ใช่ไหมครับ? ถ้า

หากเรื องนั นใช่ โบกมือของท่านครับ ไม่ใช่เพราะมันเป็นผมพี ชายของท่าน ตอนนี ท่านไม่มีบัตรอธิษฐาน อาจจะไม่มีทางใดที ท่านเคยได้เข้า

แถวเพราะท่านไม่ได้รับบัตรอธิษฐาน ตอนนี ถ้าหากท่านใดมีบัตรอธิษฐาน จงอย่าลุกขึ นครับดูเถิดครับ เพราะท่านจะมีโอกาสที จะมาในแถว

ครับ

97

แต่ผมเห็นแสงสว่างนั นกําลังลอยอยู่เหนือเขามันยังไม่เคยหักล้างกับนิมิตครับ ผมไม่สามารถรักษาเยียวยาท่าน บราเดอร์ ผมไม่

สามารถครับพระเจ้าเท่านั นที ทรงสามารถกระทําเช่นนั น แต่ท่านต้องเชื อท่านเชื อและมีบางสิ งบางอย่างที ทําให้เกิดมันบางหนทางครับ

ถ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดจะทรงบอกถึงชายคนนี ว่าปัญหาของเขาคือสิ งใดส่วนที เหลือของพวกท่านจะได้รับการรักษา

เยียวยาของพวกท่านไหมครับ? มีชายคนหนึ งกําลังยืนอยู่แบบสิบห้าหลาออกไปจากผมผมไม่เคยพบเขาในชีวิตของผม เขาเป็นเพียงชาย
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คําเทศนา โดย

วิลเลี ยม แมเรี ยน บรานฮาม
“… ในวันแห่งเสียงของ …” วว.   : 

32ทูตสวรรค์เสด็จมาหาผมและพระราชโองการของพระองค์

คนหนึ งยืนอยู่ที นั นถ้าหากพระเจ้าจะทรงเปิดเผยสิ งที ผิดปกติกับชายคนนั นทุกคนของพวกท่านควรจะเดินออกไปจากที นี เป็นคนที หายดีมี

อะไรมากกว่าที พระเจ้าจะทรงกระทําเล่าครับ? นั นใช่ไหมครับ?

ท่านครับไม่มีอะไรผิดปกติกับท่าน ท่านอ่อนแอ มีการตื นขึ นในเวลากลางคืนเล็กน้อยต่อมลูกหมากและอื นๆ แต่นั นไม่ใช่สิ งที เป็น

ปัญหาของท่านปัญหาของท่านจะเกี ยวกับความกังวลกับบุตรชายของท่าน และบุตรชายของท่านอยู่ในสถาบันการศึกษาแห่งหนึ งของรัฐ

และเขามีสองบุคลิก นั นไม่ใช่หรือครับ? โบกมือของท่านถ้าหากเรื องนั นใช่ครับนั นใช่อย่างแน่นอนครับ
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มีกี ท่านที เชื อในเวลานี ว่าพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าทรงกําลังยืนอยู่ที นี ครับ? ขอให้พวกเรายืนและถวายการสรรเสริญและ

รับการรักษาเยียวยาของพวกเราเถิดครับ

พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดนักประพันธ์ชีวิต ผู้ประทานของประทานที ดีทุกประการ พระองค์ทรงอยู่ที นี พระเยซูคริสต์องค์

เดียวกัน ที ทรงเป็นเหมือนเดิมเมื อวานนี  วันนี  และสืบๆไปเป็นนิตย์

และซาตานเจ้าได้หลอกลวงคนเหล่านี มานานพอแล้ว จงออกไปจากพวกเขา!เราบอกเจ้าพระเจ้าโดยพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่การ

ทรงสถิตอยู่ที นี ในเวลานี ในรูปแบบของเสาเพลิงจงออกไปจากผู้คนเหล่านี ! และออกไปจากพวกเขาในพระนามของพระเยซูคริสต์!

พวกท่านทุกคนจงยกมือของพวกท่านขึ นและสรรเสริญพระเจ้าและรับการรักษาเยียวยาของพวกท่านทุกคนเถิดครับ


