
การรับขึ นไป
ยูม่า, แอริโซน่า สหรัฐอเมริกา

  ธันวาคม,     

... ที ยูม่าช่างเป็นสิทธิพิเศษที ยิ งใหญ่ที ได้รับคําเชิญนี เพื อกลับมาอีกครั งหนึ งพวกเรามีช่วงเวลาที ยอดเยี ยมครั งสุดท้ายที นี และจาก

นั นเมื อผมเข้าใจผมได้กลับมาอีกครั งหนึ งช่างทําให้ผมรู้สึกดีจริงๆ ที จะฟังคําพยานต่างๆ ถ้อยคําที ดีเหล่านี จากพวกผู้คนเหมือนกับช่วยเพิ ม

กําลังของพวกท่านขึ นเล็กน้อยครับ
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บิลลี บอกผมว่า พี น้องบุรุษท่านนั นจากเมืองลาส เวกัส ต้องการประชุมที นั นเรื องนั นพบเขาโดยทันทีหลังจากเสร็จการประชุมที นี  

พวกเรามีเวลาครับเขาบอกว่าพวกเราสามารถเลื อนไปในเดือนมกราคมก่อนการประชุมที เมืองฟินิกซ์ (เห็นไหมครับ?) ที จะมาถึงเมืองลาส

เวกัส และเพื อให้พวกเราอยากจะไปที นั นเสมอ ผมเชื อครับ บราเดอร์อาร์ท วิลสัน เคยอยู่ที นั นนานมาแล้วหรือเขาอาจจะยังคงอยู่ที นั น เขา

ได้เชิญผมขึ นมาเขาและซิสเตอร์วิลสัน ผมไม่มีโอกาสดังนั นบางทีนี อาจจะเป็นเวลาที ผมสามารถมาได้ครับ
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พวกท่านเห็น บิลลี  พอลหรือ บราเดอร์รอย บอร์เดอร์ส-ผมคิดว่าเขาอยู่ที นี บางแห่ง ใครบางคนกล่าวว่าบราเดอร์รอยอยู่ใน ... บราเด

อร์เพียร์รี , ลี หรือท่านใดของพวกเขาพวกเขาอาจจะบอกพวกท่านและเพียงแค่กําหนดวันสําหรับพวกเราที จะมาได้ครับ

ตอนนี ผมได้พบผู้รับใช้พระเจ้ามากมายที นี สักครู่ที ผ่านมาผมมีความสุขมากที ได้พบพี น้องของผม ผมปรารถนาว่าจะมีเวลา ... ไป

บ้านกับพวกท่านเพราะว่าผมทราบว่าพวกท่านมีการปรุงอาหารที ดีที สุดที นั นในประเทศนั นไม่เป็นไรครับ
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บราเดอร์เพียร์รีมีสองคืนจริงๆ กับเขา เขามีสองข้อที ต่อต้านเขาขณะนี :หนึ งข้อของสิ งเหล่านั นคือ การตัดไมโครโฟนในที นั นพวกท่าน

กําลังมีความผิดกับสิ งนั น บราเดอร์เพียร์รี ผมไม่คิดว่าท่านมีความผิดจริงๆแต่ท่าน... “ใครบางคนกําลังแก้ไขที จะพูด” นั นเป็นสิ งที ดี

และดังนั นแล้วอีกครั งเขาได้ออกไปที นั นและได้พูดคุย เขากล่าวว่า “พูด... ”เขากําลังบอกบราเดอร์คอลลินหรือบางคนของพวกเขา 

กล่าวว่า “อาหารมื อเย็นดีแต่” กล่าวว่า “ผมกําลังบอกพวกท่าน” เขากล่าวว่า“ชายผู้นั นต้องเป็นชาวสเปน หรือบางชนชาติหรือเม็กซิกันนั น

เป็นพริกที เผ็ดที สุดที ผมเคยได้ลิ มรส” เกิดขึ นต่อไปเช่นนั น!และเขาได้พูดคุยกับพ่อครัว

เขากล่าวว่า “ผมเป็นพ่อครัว”

นั นเป็นเท็กซัสสําหรับพวกท่านพวกเราจะพาเขาตรงมายังที นี ในรัฐแอริโซนาหลังจากในขณะที พวกเราจะไม่อยู่ถ้าเขาอยู่รอบๆนาน

มาก?

ดีจริงๆที อยู่ที นี ครับ และผมคาดว่าสิ งเหล่านั นไม่ได้เป็นเหมือนเรื องตลกแต่เป็นความรู้สึกของอารมณ์ขัน ซึ งพระเจ้าพระองค์เองทรง

มีอารมณ์ขันที พวกท่านทราบพระองค์ทรงกล่าวว่า ... เฮโรด “จงไปบอกหมาจิ งจอกตัวนั นว่า ... [เห็นไหมครับ?] เราขับ ผีและรักษาโรคใน

วัน นี และวัน พรุ่ง นี แล้วในวัน ที สามเราก็จะเสร็จงาน' ” ดังนั นถ้าพระองค์ทรงมีอารมณ์ขันเหตุฉะนั นผมไม่คิดว่ามันจะไม่ทําร้ายพวกเรา 

นานๆ จะมีสักครั งหนึ ง“

และตอนนี มันก็สายไปสักหน่อยแล้วและโดยปกติผมเทศนาประมาณสี ชั วโมงดังนั นการรู้มารยาทของพี น้องบุรุษและสตรีที นี ของ

เรื องนั นพวกเราจะตัดทางนั นลดลงในคืนนี  ใช่ครับ ผมบอกเทอร์รี  ผมบอกว่า... เขากล่าวว่า“มีอะไร ... อัดเทปสองชั วโมงหรือ?”
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ผมบอกว่า “ไม่ครับเทอร์รี  นี เป็นงานจัดเลี ยง” ผมกล่าวว่า“แค่ประมาณสามสิบสี สิบนาทีพูดคุยกับพวกผู้คนในบางสิ งบางอย่างว่า 

... ผมจะพยายามแม้ทุกครั งที รู้ว่า... ”

เมื อผมเป็นเด็กเล็กๆ พวกผู้คนเคยออกมาฟังเพราะเห็นว่าผมเป็นนักเทศน์เด็กๆ เพียงแค่เป็นเด็กชายและพวกเขาบอกว่า “ดีล่ะครับ 

บิลลี  บรานฮาม... ” พวกท่านทราบครับเพียงแค่เป็นเด็กๆ ที ไม่เคยไปโรงเรียนและไร้การศึกษาพวกเขาอาจจะออกมาฟังคําพูดแปร่งๆ ของ

ผม ภาษาอังกฤษเคนตั กกี ของผม และดังนั น...สําเนียงของผมและมันไม่ได้เป็นที น่ายกย่องและถือสาเหมือนครั งหนึ งในการประชุมที นี ไม่

นานที ผ่านมาพวกเขากล่าวว่า“พวกเราทุกคนจะลุกขึ นยืนและร้องเพลงชาติ”
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ผมลุกขึ นและกล่าวว่า“เพื อบ้านเก่าเคนตั กกี ของผมที อยู่ห่างไกล”นั นเป็นประเทศเดียวเท่านั นที ผมรู้จัก มันเป็นเพลงชาติเท่าที ผม

คํานึงถึงได้ครับ

ดังนั นตอนนี หลังจากที พวกท่านมีอายุมากขึ น แม้เหตุฉะนั นพวกท่านเข้ามา พวกท่านต้องมีอะไรมากกว่านั น พวกท่านจะเห็น อ. 

เปาโล กล่าวว่า “เมื อข้าพเจ้ายังเป็นเด็ก ข้าพเจ้าพูดเหมือนกับเด็กและคิดเหมือนกับเด็ก” พวกท่านทําตัวเหมือนเป็นเด็ก แต่เมื อพวกท่าน

โตขึ นแล้วพวกท่านเริ มจากการย่างก้าวคู่แรกและเดินเตาะแตะและล้มลง และลุกขึ นและลองอีกครั ง และจากนั นพวกท่าน ... หลังจากใน

ขณะที พวกท่านได้รับเพื อให้พวกท่านสามารถเดินเป็นเส้นตรงได้ และนั นคือสิ งที พวกเราต้องทําในฐานะทหารของไม้กางเขน ตอนนี ก็ถึง

เวลาที จะเดินเป็นเส้นตรงลงมา ณ ทางด่วนไปสู่พระสิริ

6

ผมเชื อว่าพวกเรากําลังมีชีวิตอยู่ในฉากปิดของประวัติศาสตร์โลกนี ครับผมเชื อจริงๆ ว่าการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เจ้าใกล้เข้า

มามากอาจจะมากกว่าที พวกเราคิดดังนั นตอนนี เพียงแค่เวลาประมาณสามสิบนาทีหรือบางสิ งบางอย่างของพวกท่าน ผมต้องการจะเรียก

ร้องความสนใจของพวกท่านเพื อข้อพระคัมภีร์ที ผมจะใช้สําหรับคําเทศนาและอ้างถึงเพิ มเติมบ้างที นี ตอนที กําลังนั งอยู่ที บ้านเมื อวันก่อนผม

ก็กําลังคิดเกี ยวกับความคิดนี  จากนั นผมคิดว่า“ดีล่ะ ผมไม่ทราบการเทศนาจากข้อพระคัมภีร์นี  ผมเพียงแค่จะใช้ส่วนหนึ งของข้อพระคัมภีร์

และเพียง... สําหรับการประชุมเล็กๆ สั นๆ เหล่านี  ดั งที พวกเราจะมีคืนนี  ผมต้องการจะเทศนาเรื องหนึ งขณะที พวกท่านกําลังเปิดไปที พระ

ธรรมสดุดีบทที    ... พระธรรมสดุดี บทที    ผมจะอ่านห้าข้อแรกครับ
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อยากจะพูดเกี ยวกับเรื องบทนี ของกลุ่มนักธุรกิจฟูลก็อดสเปล บราเดอร์เพียร์รี ของผมก็กําลังพูดเกี ยวกับหนังสือและเรื องอื นๆและ

หนังสือใหม่ที พวกเขามี มีกี ท่านที จําได้ครับเมื อผมมีเทปและได้เทศนาที นี ที เมืองฟินิกซ์ที แห่งหนึ งของการประชุม “ท่านครับ มันเป็นเวลาเท่า

ไหร่ครับ?” ตอนนี นั นเป็นจุดเริ มต้นของหนังสือเล่มนั น(เห็นไหมครับท่าน?) เมื อสิ งนี ได้เกิดขึ นแล้ว
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มีการพิสูจน์เหนือธรรมชาติอย่างมากเหลือเกินของพระวจนะของพระเจ้าที ถูกบันทึกไว้ณ เวลานี  สําหรับบางสิ งบางอย่างที ไม่ควร

เข้าใกล้พวกเราตอนนี  พวกเราเพียงแค่...มันเป็นจริงอย่างมากเหลือเกิน ดูเถิดครับ สิ งต่างๆ ที พวกท่าน...มันอาจจะเป็นที น่าประหลาดใจ

สําหรับพวกท่านเพียงเพื อให้พวกท่านทราบว่า...สิ งที กําลังเกิดขึ นจริงๆหลายท่านอาจจะเป็นคนแปลกหน้าที ได้ยินว่าพวกผู้คนเหล่านี ลุก

ขึ นและให้ข้อสังเกตเหล่านี เกี ยวกับคําเทศนาณ เวลานี และอื นๆ สิ งที พวกเขากําลังจะได้รับที เป็นพระสัญญาของพระเจ้า ณเวลานี ว่า 

พระองค์ทรงสัญญาถึงสิ งที พระองค์จะทรงกระทําและพวกเราเห็นพระองค์โดยข้อพระคัมภีร์ที กําลังพิสูจน์เพียงแค่สิ งที พระองค์ทรงบอกว่า

พระองค์จะทรงกระทําในลักษณะเดียวกันคําทํานายที แม่นยําตรงกันอย่างสมบูรณ์แบบในแต่ละครั งเพราะพระเจ้าทรงกล่าวมัน

ถ้าคนๆ หนึ ง ผมไม่สนใจครับว่าเขาเป็นใคร อาจจะพยายามทําการทํานายดังกล่าว... มีโอกาสเดียวจากสิบล้านถ้าคนที บอกพวก

ท่านถึงสิ งหนึ งที จะเกิดขึ นอย่างแน่นอน มันจะเกิดขึ นในเวลาที แน่นอนของหนึ งในสิบล้าน และจากนั นสถานที ที มันจะเกิดขึ นอาจจะเกี ยวกับ

โอกาสหนึ งในหนึ งร้อยล้าน และจากนั นเวลาที มันจะเกิดขึ นดําเนินต่อไปและต่อไป และวิธีที มันจะเกิดขึ นและสิ งที จะเกิดขึ นและอื นๆ มัน

เป็นเพียงแค่เกินการคาดเดา เมื อพวกเราเห็นมันอย่างสมบูรณ์แบบในแต่ละครั งและทุกครั งดังนั นนั นเป็นมาจากพระเจ้า จากนั นพวกเราก็

หันกลับมาอยู่ในข้อพระคัมภีร์มันอาจดูเหมือนเป็นคนต่างชาติสําหรับพวกเรา แต่พวกเราหันกลับมาอยู่ในข้อพระคัมภีร์โดยไม่รู้แต่ที ที จะ

มองและพระวิญญาณบริสุทธิ ทรงนําออกมาและเพียงแค่ทําให้พระวจนะทั งหมดรวมเข้าด้วยกัน สร้างภาพหนึ งที นั นที จะแสดงให้พวกเรา

เพียงแค่เวลาที พวกเรากําลังอาศัยอยู่ พวกเรากําลังเปลี ยนแปลงการจัดการ
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พวกเราอยู่ที มุมๆ หนึ ง มันเป็นเรื องง่ายเมื อมีบางคนเปลี ยนมุมของอิฐบล็อก-กลับมุมและเริ มต้น... ทุกคนวางอิฐลง ณ แถวเดียวกัน 

เหมือนบางนิกายที จะเริ มต้นและเริ มกลิ งลงแถว ใช่แล้วครับ แต่เมื อพวกท่านไปถึงพวกเขาจะกลับที ที พวกท่านต้องหันหลังกลับไปทางอื น ... 

ตอนนี พระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างกําแพง พระเจ้าทรงสร้างบ้าน เห็นไหมครับ? และมีการปรับลดจํานวนมากและจะกลับที พระองค์ทรงทํานาย

ไว้ที นี ในพระคัมภีร์ไบเบิล และมันเป็นรอบ.. ทุกคนอาจจะพยายามที จะทําให้เป็นรอบ แต่มันต้องเป็นไปตามพิมพ์เขียว ถ้าไม่ใช่มันก็จะต้อง

ถูกรื อลงอีกครั ง
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ดังนั นพวกเราจึงสรรเสริญพระเจ้าสําหรับความดีของพระองค์และมิตรภาพของพวกท่านพวกผู้คนและประตูต่างๆ ที เปิดออก11
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พระเจ้าได้ประทานให้พวกเรา และผ่านกลุ่มนักธุรกิจนี ... ผมเคยเกี ยงเสมอว่าผมไม่เชื อใน...ผมเชื อในพวกผู้คนในนิกายต่างๆ แต่ผมไม่ได้มี

เวลามากที จะเตือนสตินิกายเพราะแต่ละนิกายสร้างรั วรอบตัวเองและ ...

และก็เช่นเดียวกันถ้า... ผมเชื อว่าเขาเป็นน้องชายคนเล็กของดาวิดเกี ยวกับการเพิ มเป็ดบางส่วนของเขาและกล่าวว่าแม่นํ าขึ นมา

และเป็ดแต่ละตัวพวกท่านทราบครับพวกเขาต้องการสามัคคีธรรมด้วยกันและกันและพวกเขาไม่อาจจะกระทํามันได้เพราะพวกเขาได้

ล้อมรั วขึ นมาแต่เมื อนํ าได้สูงขึ นมาก มันเพียงแค่ทําให้เป็ดลอยออกมาจากเล้า ดังนั นผมคิดว่านั นเป็นวิธีที จะกระทํามันเป็นเพียงแค่...นํ า

กําลังขึ นมา (เห็นไหมครับท่าน?)และพวกเราจะได้รับจากเล้าและสามัคคีธรรมด้วยกัน พวกท่านทราบว่ามีความรักที แท้จริงของพระคริสต์

ในจิตใจของพวกเราครับ

และกลุ่มนักธุรกิจฟูลก็อดสเปล ก็เป็นดั งแหล่งนํ ากลางทะเลทรายสําหรับผมเพราะหลายครั งที ผมมีพี น้องบุรุษทั งหลาย พวกพี น้อง

บุรุษที ดี ผมคาดเดาว่าทุกๆ นิกายที ผมเคยพบ เพรสไบทีเรียน, ลูเทอแรน, แบ๊บติสต์, เพนทาคอสท์ ทุกนิกายที แตกต่างกันของเพนทา

คอสท์,เชิร์ช อ๊อฟ ก็อด, และนาซารีน, พิลกริม โฮลี เนส ... แต่หลายครั งที พวกเขาไม่อาจจะมีผมในที ชุมนุมของพวกเขาเพราะ...เห็นไหมครับ? 

ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่เชื อมัน แต่ดูเถิดครับมันจะตัดพวกเขาออกจากนิกายของพวกเขา และเมื อพวกท่านกระทําอย่างนั นแน่นอนว่ามันเป็น
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ที นี ไม่นานที ผ่านมามีพี น้องบุรุษเมธอดิสท์มาหาผม ผมจะไม่เอ่ยชื อของเขา เขาเป็นคนดี เขาได้เขียนวิทยานิพนธ์เรื องการรักษาโรค

ของพระเจ้า และเขามาหาผมเพื อการเจรจาบางเรื องพวกเราได้นั งลงและพูดคุยเล็กน้อยสักครู่ และเขากล่าวว่า“สิ งเดียวที พวกเราต่อต้าน

ท่านคือ ท่านอยู่กับพวกเพนทาคอสท์ตลอดเวลา”

ผมกล่าวว่า“ดังนั นขอให้คริสตจักรเมธอดิสท์มาสนับสนุนเถิดครับ ผมก็จะมาครับ”

นั นแตกต่างกันเห็นไหมครับ? เขากล่าวว่า“ดีล่ะครับ แน่นอนผมไม่ได้เป็นคริสตจักรเมธอดิสท์ ผมเป็นเพียงแค่สมาชิกของพวกเขา”

ผมกล่าวว่า“นั นแหล่ะครับ!” เห็นไหมครับ? “พวกเขาเป็นพวกนั นพวกเพนทาคอสท์เป็นพวกนั นที เปิดประตูของพวกเขา” เห็นไหม

ครับ? “นั นเป็นพวกที ผมได้เข้าไป” และมากที สุดเท่าที พวกเขาจะเปิดเหตุฉะนั นพวกเราจึงพร้อมที จะเข้าไป เช่นเดียวกับในพระธรรมวิวรณ์ 

บทที    พระองค์ตรัสว่า “เรายืนเคาะอยู่ที ประตู ถ้าใครได้ ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาเขาและจะรับ ประ ทานอาหาร” และ

นั นก็คือ พระเยซูพวกเราทุกคนรู้ว่าผู้นั นทรงเป็นพระคริสต์ และพระองค์ทรงเป็นพระวจนะ ใช่ครับ! พระองค์ทรงเป็นพระวจนะ

และดังนั นกลุ่มนักธุรกิจฟูลก็อดสเปล จึงเป็นแหล่งนํ ากลางทะเลทรายที ที พวกเราสามารถมารวมกันไม่มีคริสตจักรใดเป็นผู้

สนับสนุนมัน พวกเขารวมกันพวกบุรุษออกมาจากคริสตจักรต่างๆและพวกเรามารวมกันในการสามัคคีธรรมทั วโลกทั วทุกหนแห่ง
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และผมได้ช่วยก่อตั งหลายแห่งทั วโลกทั งโลกของกลุ่มนักธุรกิจฟูลก็อดสเปล ผมรู้สึกขอบคุณสําหรับโอกาสที ผมได้รับในการที จะมี

กลุ่มนักธุรกิจสนับสนุนมันและจากนั นอย่างไรก็ตามคริสตจักรทั งหมดพวกเขาอยากจะมา แต่แล้วผมไม่อยากจะพยายามดึงใครสักคน

จากคริสตจักรของพวกเขาเลยเพียงแต่อยู่ในคริสตจักรของพวกท่านและฉายแสงออกมา เห็นไหมครับ? เป็นคริสเตียนแท้ศิษยาภิบาลของ

พวกท่านจะขอบคุณพวกท่าน ธรรมิกชนแท้ผู้สัตย์ซื อ, ทุกคนที เชื อในพระเจ้าจะขอบคุณคนเช่นนั น ใช่ครับ!

ตอนนี ผมขอขอบคุณพี น้องบุรุษที นี และภรรยาของเขาและเรื องนี สําหรับโอกาสนี และเรื องนี อาจจะเติบโตขอพระพรของพระเจ้าอยู่

กับเขาและเป็นเครื องมือในพระหัตถ์ของพระเจ้าที จะช่วยหลายร้อยและหลายร้อยคนให้รอดก่อนการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เจ้าและ

ส่วนที เหลือทั งหมดของพวกท่านเรื องต่างๆหรือผู้แทนทั งหลาย ที นี จากเรื องต่างๆ ครับ

ในหนังสือพระธรรมสดุดี... ตอนนี ผมอยากจะพูดในเรื องที แปลกจริงๆคืนนี เพียงชั วครู่ชั วยามผมมีข้อพระคัมภีร์บางข้อที ถูกเขียนลง

ไว้ที นี และผมคิดว่าบางที... คืนนี ผมจะเทศนาในบางเรื องที แตกต่างกันแต่ดูเวลาที เดินไปเหตุฉะนั นผมไม่อยากจะอยู่นานดังนั นผมเพียงแค่

ได้เปิดไปที นี และได้ข้อพระคัมภีร์มากขึ นและผมอยากจะเทศนาเรื อง “การรับขึ นไป” เห็นไหมครับ?

14

ตอนนี พวกเราเชื อว่าจะมีการรับขึ นไปคริสเตียนทุกคนเชื อเรื องนั น นั นคือพวกผู้อ่านพระคัมภีร์ไบเบิลเชื อว่า จะมีการรับขึ นไป
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และตอนนี จะอ่านสําหรับ...มันเป็นภูมิหลัง พวกเราอ่านพระธรรมสดุดี บทที     ผมขออภัยครับ พระธรรมสดุดี บทที     ข้อ  - 15

พระ ยาห ์เวห์ทรงเป็นความสว่างและความรอดของผมผมจะกลัวผู้  ใดเล่า? พระ ยาห์ เวห์ทรงเป็นที กํา บังอันแข็ง แกร่งแห่งชีวิตผมผม

จะเกรงผู้  ใดเล่า?

เมื อพวกคนชั วมา หาผมเพื อจะกินเนื อผม คือบรร ดาคู่ อริและศัตรูของผม พวก เขาจะสะดุดและล้ม ลง

แม้กอง ทัพตั ง ค่ายสู้ผมใจผมจะไม่กลัว แม้สง ครามถา โถมใส่ผม ผมยังวาง ใจพระ เจ้าอยู่

ผมทูลขอสิ งหนึ งจากพระ ยาห ์เวห์ซึ งผมจะเสาะแสวง หา คือที ผมจะได้อยู่ในพระ นิ เวศของพระ ยาห์ เวห์ ตลอด วัน คืนแห่งชีวิตของผม

เพื อจะดูความงามของพระ ยาห ์เวห์ และเพื อจะพินิจพิจาร ณาอยู่ในพระ วิหารของพระ องค์

เพราะพระ องค์จะทรงซ่อนผมไว้ในที  ประ ทับของพระ องค์ในยามยาก ลํา บาก พระ องค์จะทรงกํา บังผมไว้ในที  กํา บังแห่งพลับ พลาของ

พระ องค์ พระ องค์จะทรงตั งผม... ไว้สูงบนศิลา

ขอพระเจ้าทรงเพิ มเติมพระพรทั งหลายของพระองค์ในการอ่านพระวจนะของพระองค์

ตอนนี วันนี การเทศนาเรื องนี ...และในเวลานี บางคนของพวกท่านอาจจะแตกต่างกันหนทางทั งหลายที ผมใช้แต่มีกี ท่านที นี ที เชื อว่า

พระคัมภีร์ไบเบิลสอนว่า จะมีการรับขึ นไปของคริสตจักรครับ? ใช่ครับท่าน! ถูกต้องครับ! การรับขึ นไปของคริสตจักรไม่ว่าพวกท่านเป็นเมธ

อดิสท์, แบ๊บติสต์, เพรสไบทีเรียน หรือพวกท่านจะเป็นใครก็ตาม เพนเทคอสท์จะมีการรับขึ นไป
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และผมคิดว่าในการเทศนาผมไม่ได้พยายามเพียงแค่จะขึ นมาที นี เพื อพูดอะไรบางเรื องที ผมคิดว่าจะทําให้พวกผู้คนชื นชอบผมไม่

เคยต้องรู้สึกผิดจากเรื องนั นผมอยากจะขึ นมาที นี และเทศนาบางสิ งบางอย่างที ผมสัมผัสว่าได้รับการทรงนําที จะพูดเรื องนั น ซึ งผมคิดว่าจะ

ช่วยท่านบางสิ งบางอย่างที จะส่งเสริมประสบการณ์ของท่านกับพระเจ้าถ้าท่านเป็นคริสเตียน และถ้าท่านไม่ได้เป็นคริสเตียนก็จะทําให้

ท่านรู้สึกละอายใจตัวของท่านเองอย่างมากว่าท่านจะกลายเป็นคริสเตียน และนั นคือ จุดประสงค์ที ผมเคยพยายามเสมอที จะเรียบเรียง

ความคิดของผมเมื อพระเจ้าจะทรงนําผม

ตอนนี พวกเราได้รับการตักเตือนถึงหลักคําสอนของเรื องนี ว่า ในยุคสุดท้ายพวกเราจะได้รับการดูหมิ น ถ้าหากพวกท่าน ... ขอให้

อ่านสักหนึ งนาที อยู่ในพระธรรม   เปโตร บทที    ขอให้อ่านสักครู่หนึ งในบทนี บทที    และข้อ   และข้อ   ขอให้ดูว่าถ้าข้อนี ถูกต้องหรือไม่
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ก่อนอื นพึงรู้ข้อนี คือ ในวาระ สุด ท้ายพวกที ชอบเยาะ เย้ยจะมาเยาะ เย้ย และทําตามตัณ หาของตน เอง

และจะถามว่า “พระ สัญญาว่าพระ องค์จะเสด็จมานั นอยู่ที  ไหน? เพราะ ว่าตั ง แต่บรรพ บุรุษล่วง หลับไปแล้วทุก สิ งก็เป็นอยู่เหมือนเดิม

ตั ง แต่ทรงสร้างโลก”

เพราะ ว่าพวก เขาจง ใจลืมข้อนี เสียคือโดยพระ วจนะของพระ เจ้า ฟ้าได้อุบัติขึ นตั ง แต่โบ ราณ และแผ่น ดินได้เกิดออกมาจากนํ าและ

ด้วยนํ า

โดยนํ านั นเอง ...โลกในเวลานั นก็ได้ถูกทํา ลายไปด้วยนํ า ท่วม

ตอนนี พวกเราเห็นว่าเหตุผลที เรื องนี จะกระจ่างขึ นมากเพราะว่า ผู้เผยพระวจนะที นี ได้กล่าวว่าในยุคสุดท้ายนี คนมักเยาะเย้ยเหล่า

นี จะมาบอกสิ งเหล่านี  เห็นไหมครับ? มันได้ถูกทํานายไว้ เหตุผลที พวกผู้คนจะกระทําหน้าที ในวันนี วิธีที พวกเขากําลังปฏิบัติหน้าที  ... เพราะ

เหตุฉะนั นแน่นอนว่าพวกท่านจะคาดหวังมันเพราะพระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่า “ในวาระ สุด ท้ายนั นผู้คนจะเห็น แก่ ตัว หยิ ง ยโส รักความสนุก

มากกว่ารักพระ เจ้า ยึด ถือทางพระ เจ้าแต่เพียงเปลือก นอก แต่ปฏิ เสธฤทธิ  เดชของทางนั น จงอย่าเกี ยว ข้องกับคนพวกนั น” พวกเราอาจจะ

มองหาการเลียนแบบความจริงหรือ? แน่นอนครับ!

18
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เมื อโมเสสลงไปอียิปต์เพื อส่งมอบชนอิสราเอลด้วยไม้เท้าเพียงอันเดียวในมือของเขาสําหรับการพิสูจน์ให้เห็น โดยพระเจ้าแห่งฟ้า

สวรรค์ผู้ทรงอยู่เบื องหลังเขา เขาได้แสดงการอัศจรรย์ มีผู้ลอกเลียนแบบอยู่ข้างหลังเขาทําในสิ งเดียวกันกับที เขาได้กระทําแล้ว เห็นไหม

ครับ? ตอนนี พวกเขามาครั งที สองหลังจากที เขาได้กระทํามันเป็นครั งแรก แล้วพวกเขาก็มารอบๆ เพราะพวกเขาได้รับการคัดลอกหลังจาก

สิ งที เขาทําปลอมตัวเดิม พวกเราจะพบว่า และตอนนี พวกท่านจะบอกว่า “ดีล่ะ นั นเป็นในยุคของโมเสส” แต่ข้อพระคัมภีร์เดียวกันกล่าวถึง

พวกเขาที จะกลับมาอีกครั งในยุคสุดท้าย “ในฐานะยันเนสกับเยมเบรส์ ผู้ต่อต้านโมเสส ดังนั นพวกคนเหล่านี ที มีจิตใจเลวทรามเกี ยวกับ

ความจริง” เห็นไหมครับ? การลอกเลียนแบบในทุกรูปแบบของสิ งต่างๆ ที จะทําให้พวกผู้คนอารมณ์เสีย
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และจากนั นถ้าหากการรับขึ นไปนี ที กําลังจะมาถึงที จะผ่าน ... และทุกสิ งที พระเจ้าทรงมีในแนวทางพระวจนะของพระองค์ มีบางสิ ง

บางอย่างที จะเกิดขึ นทําให้พวกเขาอารมณ์เสียอยู่เสมอว่าถ้าพวกเขาอาจจะทําได้ มันเป็นวัตถุประสงค์ของซาตานที จะกระทําอย่างนั น

ดั งที พี น้องบุรุษที นี จากที ประชุมที นั นที เมืองลาส เวกัส กล่าวว่า “ซาตาน” กล่าวว่า “โลกนี กลายเป็นการปกครองของมันและเป็น

สํานักงานใหญ่ของมันตั งอยู่ที นั น” ผมรู้ว่าซาตานเป็นพระของโลกนี  ทุกประเทศทั วใต้ฟ้าสวรรค์ถูกควบคุมโดยมัน แน่นอนครับ! โลกนี เป็น

ของซาตาน แต่พระเยซูจะมาครอบครองมัน วันหนึ งมันได้เสนอโลกนี ให้แด่พระองค์และพระองค์ทรงปฏิเสธมัน แต่พระองค์ทรงกล่าวว่า 

เพราะว่าพระองค์ทรงรู้ว่าพระองค์จะทรงเป็นทายาทผู้รับมรดกในเวลาที จะมาถึง

พวกผู้เยาะเย้ย ขอเพียงใช้เวลาสักครู่ในข้อพระคัมภีร์หนึ งก่อนที พวกเราจะไปต่อ พวกผู้เยาะเย้ย-ผมได้อ่านข่าวประมาณสอง

สัปดาห์ที ผ่านมาในเมืองทูซอนว่า ชาวอังกฤษผู้หนึ งจากประเทศอังกฤษได้กล่าวอ้าง-มันเป็นพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ว่า การถูกตรึง

กางเขนของพระเยซูคริสต์เป็นเพียงสิ งจอมปลอมระหว่างปีลาตและพระเยซูที พระองค์เสด็จมาเพื อจะทรงกระทํา ... เพียงเพื อทรงกระทํา

บางสิ งบางอย่างให้พระองค์เอง และไม่มีทางที พวกเราจะสามารถหักล้างการพิสูจน์สิ งนั นแด่พระองค์ได้ เพราะว่าทุกสิ งทุกอย่างของ

พระเจ้าเป็นการได้รับโดยความเชื อ พวกเราต้องเชื อ ตอนนี ได้ล่วงหน้าไปเพื อให้คําอธิบายว่าสิ งนั นถูกกระทําให้สําเร็จได้อย่างไร
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ที นี ไม่นานที ผ่านมาในชนชาติที ยิ งใหญ่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษที ซึ ง จอห์น เวสลีย์ และ ชาร์ลส์ และนักเทศน์ผู้ยอดเยี ยมหลาย

ท่านในยุคแรกๆสเปอร์เจียนและพวกเขาได้ประกาศข่าวประเสริฐในตลาดเกษตรกรและทุกที ที นั นพวกเขาตัดทอนคําเทศนาในยุคของพวก

เขาลงและดูสิ งที พวกเขาเป็นในยุคนี มีสถานที ที บราเดอร์วิลเลียมส์และพวกเขาอยู่ในคืนนี  มันเป็นหนึ งในประเทศที เสื อมโทรมที สุดในโลก

ผมได้ไปมาทั วโลก แต่ผมไม่ทราบครับว่า อะไรที ผิดกฎหมายในประเทศอังกฤษ บิลลี เกรแฮม ก็ได้กล่าวสิ งเดียวกันเหตุฉะนั นเขาจึงต้องพา

ภรรยาของเขาออกมาจากสวนสาธารณะ, การปฏิบัติตัวระหว่างพวกผู้ชายและผู้หญิงที เกิดขึ นในที สาธารณะสวนส าธารณะต่างๆ เมื อผม

อยู่ที นั นผมไม่เคยเห็นอะไรที จะทําให้หัวใจของบุคคลนั นสลายได้มากกว่าสิ งที เกิดขึ นในประเทศอังกฤษที ซึ งเคยมีโอกาสและครั งหนึ งที เคย

เป็นผู้นําของโลกในการปฏิรูปได้แสดงให้เห็นว่ามันสามารถตกตํ าได้เพียงไร
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แต่พวกท่านเห็นสิ งนั นคืออะไรคําเทศนาที ได้เทศนาไปแล้วที ชาวอังกฤษผู้นั นพยายามที จะยึดคําเทศนาเดียวกันสําหรับยุคนี นั นจะ

ไม่เกิดผลในยุคนี  มันจะไม่เกิดผล

ควรจะอย่างไร ...

จะเกิดอะไรขึ นถ้าโมเสสจะมาและนําคําเทศนาของโนอาห์ว่า “พวกเราจะสร้างเรือและลอยลงไปในแม่นํ าไนล์หรือ?” มันจะไม่เกิด

ผล และไม่ใช่ทั งคําเทศนาพระเยซูจะเกิดผลโดยโมเสส และไม่ใช่ทั งคําเทศนาของเวสลีย์ที จะเกิดผลในลูเทอร์ หรือคําเทศนาของลูเทอร์หรือ

ในทางกลับกัน และในยุคนี การปฏิรูปครั งสุดท้ายที ดีที สุดของพวกเราเป็นพวกเพนเทคอสท์ และยุคนี พวกเรากําลังจะย้ายออกจากที นั น 

และคําเทศนาของพวกเพนเทคอสท์จะไม่ผสมกับเรื องนี  เพราะมันเป็นยุคอื น มันเป็นพระวจนะทั งหมดของพระเจ้า แต่มันกําลังก่อสร้าง เช่น

เดียวกับเท้า, แขนกําลังขึ นมา กําลังปั นเจ้าสาวของพระคริสต์สําหรับการรับขึ นไป ดูเถิดครับ จงอย่าไล่พวกเขากลับไปที นั น พวกเขามีชึวิตอ

ยู่ในคําเทศนาของพวกเขา พวกเขาทุกคนที จะออกมาเป็นผู้ที อยู่ในเจ้าสาวของพระคริสต์ เช่นเดียวกับชีวิตที จะผ่านลําต้นของข้าวสาลี มัน

จากข้าวสาลีที เหมือนดั งลําเรือ แต่ข้าวสาลีก่อตัวมันเองขึ นมาเหมือนเมล็ดข้าวสาลีที ตกลงในพื นดิน
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ที นี ไม่นานที ผ่านมาผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ งที ชาวเยอรมันท่านหนึ งได้เขียนวิจารณ์ เขากล่าวว่า “จากพวกที คลั งไคล้ในโลก23



6การรับขึ นไป

ทั งหมด วิลเลี ยม บรานฮาม เป็นผู้นําพวกเขาทั งหมด” เขากล่าวว่า “ทําไม เขาไม่มีอะไร แต่ ... เขาเป็นนักมายากล เขากระทําสิ งเหล่านี  ... ” 

ดูเถิดครับ ชายผู้นั นไม่ทราบ ...

และจากนั น ชายผู้นั นเป็นนักวิจารณ์ เขาไม่ได้เชื อในพระเจ้าเลย เขากล่าวว่า “พระเจ้าที อาจทรงตั งขึ นในยุคมืด ทรงกอดพระหัตถ์

ของพระองค์ไว้บนพุงของพระองค์และทรงหัวเราะเยาะพวกคริสเตียนที เป็นมารดาและสาวกของพระองค์เองที ควรจะเป็นมารดากับบุตร

น้อยทั งหลายและสิ งต่างๆ และปล่อยให้สิงโตกัดกินพวกเขาและไม่เคยแม้แต่จะยื นพระหัตถ์เลย” พวกท่านเห็นจิตใจอย่างเนื อหนัง การ

ศึกษาและสิ งทั งหลายที ไม่สามารถรับรู้นิมิตได้หรือไม่?

เมล็ดข้าวนั นจะต้องตกลงในพื นดิน24

เช่นเดียวกับพระเยซูต้องทรงสิ นพระชนม์เพื อที จะทรงฟื นคืนพระชนม์ขึ นอีกครั งหนึ ง ดังนั นคริสตจักรของพวกเพนเทคอสท์ต้องตกลง 

มันก็ได้ตกลงในพื นดินพวกเขาในยุคมืด ข้าวสาลีทุกเมล็ด เมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ดที ตกลงพื นดินก็ต้องอยู่ในยุคมืดเพื อจะนํามาออก แต่มันเริ ม

แตกหน่อในมาร์ติน ลูเทอร์ ต่อมายังเวสลีย์ ต่อมาออกไปในพวกเพนเทคอสท์ ตอนนี ออกไปยังเมล็ดข้าว และตอนนี ระบบนิกายที พวกเขาทิ ง

ไว้ข้างหลังพวกเขาเป็นลําต้น นั นแหล่ะครับ ระบบนิกายมันจะต้องถูกเผา แต่เมล็ดข้าวสาลีที แท้จริงจะออกมาจากแต่ละนิกายของการ

ปฏิรูปเหล่านั นจะถูกเลือกไว้ในเจ้าสาวของพระคริสต์ พวกเขาทั งหมดจะเตรียมเจ้าสาวของพระคริสต์

ตอนนี พวกเราพบว่า ในประเทศอังกฤษที นั นมีพวกแอบอ้างการตรึงกางเขนไม่นานที ผ่านมา พวกกลุ่มคนเหล่านั นพวกเขาพวก

เด็กๆ กับพวกที ไว้ผมยาวและสิ งต่างๆ และโห่ร้อง ... เรียกพระเยซูว่า “แด๊ดดี -โอ” และทุกสิ งที เหมือนดังกล่าว
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ตอนนี พวกท่านกล่าวว่า “นั นคือในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ.” ดูครับ สิ งที อยู่ในหนังสือพิมพ์สัปดาห์ที ผ่านมาที นี ใน

สหรัฐอเมริกา ศาสนจารย์ผู้ยิ งใหญ่ของพระเจ้าบางท่านจากโรงเรียนดังๆ กล่าวว่า การตรึงกางเขนเป็นของปลอม กล่าวว่าพระเยซูเพียง

พยายามที จะทรงกระทําให้พระองค์เองทรงเป็นเช่นนั น พระองค์ได้ทรงดื มพืชสมุนไพรดูดาอิม และ... พวกเราพบมันในพระธรรมปฐมกาลที 

มันถูกกล่าวถึง มันเป็นพืชที คล้ายกับกัญชาหรือพืชบางชนิด มันถูกพบในตะวันออกที นั น และถ้าพวกท่านดื มมัน มันจะทําให้พวกท่านนอน

หลับ อาจจะอยู่ในของพวกท่าน ... เหมือนพวกท่านตาย, สลบไป, ทุกอย่างสําหรับสองหรือสามวันในครั งหนึ ง

เขากล่าวว่าเมื อพวกเขาให้พระองค์นํ าส้มสายชูและถุงนํ าดี ก็เป็นไปได้ทั งหมดว่าเป็นพืชดูดาอิม และเมื อพวกเขาได้กระทํา พวก

เขาให้สิ งนั นแด่พระองค์ และพระองค์ก็ทรงสลบไปเหมือนกับพระองค์ทรงสิ นพระชนม์แล้ว พวกเขาก็นําพระองค์ไปไว้ในอุโมงค์ฝังพระศพ

และพวกเขาฝังพระองค์ไว้ที นั น และหลังจากนั นสองหรือสามวันเพื อให้แน่ใจว่าจะกลับไปแล้วพระองค์ก็จะทรงตื นขึ นมาอีกครั งหนึ งและ

ทรงหายดี กล่าวว่าพระองค์ได้เสด็จขึ นไปในประเทศอินเดียและทรงสิ นพระชนม์อย่างธรรมดาสามัญอยู่บางแห่ง พยายามที จะปลอมแปลง

ศาสนา สถานที แรกที วิจารณ์ว่า ... เกิดเรื องอะไรชึ นกับพวกผู้คนเล่าครับ? เห็นไหมครับ? มันเป็นเพียงแค่ยุคนี ที พวกเรากําลังมีชีวิตอยู่ พวก

ผู้เยาะเย้ย (เห็นไหมครับ?) ยุคที ทําให้คําเผยพระวจนะสําเร็จ
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พระเจ้าได้ทรงกําหนดพระวจนะของพระองค์ออกไปในแต่ละยุค และแต่ละยุคสมัยต้องมีการสําแดงให้เห็นสิ งนั น และพระองค์ยังได้

ทรงแต่งตั งพวกผู้คนไว้ล่วงหน้าสําหรับยุคนั นที จะกระทําให้พระวจนะนั นสําเร็จ ทุกครั งที พระองค์ได้ทรงกําหนดพระวจนะของพระองค์ทรง

ได้รับการจัดสรรคนไว้สําหรับมัน เมื อพระองค์ทรงได้กําหนดเวลาโมเสส พระองค์ได้ทรงกําหนดโมเสสกับมัน เมื อพระองค์ได้ทรงกําหนด

เวลาสําหรับพระบุตรของพระเจ้าที จะประสูติ พระองค์ได้ทรงกําหนดพระองค์ไป ทุกยุคทุกสมัยพระองค์ได้ทรงกําหนดคนของพระองค์ได้

ทรงแต่งตั งไว้ล่วงหน้า ขณะที พระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่าไม่มีอะไร ... ถ้าหากพระเจ้าทรงเป็นนิรันดร์, ผู้ทรงฤทธานุภาพ, ทรง, ทรงสัพพัญ  ู

เหตุฉะนั นพระองค์ทรงรู้ทุกสิ งจากจุดเริ มต้น ดังนั นพระองค์ทรงรู้ ... ไม่มีอะไรนอกจากความพอใจ; มันเป็นเพียงแค่พวกเราว่าคิดว่ามันเป็น 

มันทํางานทุกอย่าง ...

27

มองย้อนกลับไปในพระวจนะของพระองค์และดูสิ งที พระองค์ทรงกําลังกระทําอยู่จากนั นพวกเราจะมีความเข้าใจ

ตอนนี เพียงแค่คิดว่า ประการแรกถ้าผู้รับใช้พระเจ้าท่านนั นจะเคยคิดเมื อพวกเขาใส่นํ าส้มสายชูและนํ าดีในพระโอษฐ์ของพระองค์28
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พระองค์ก็จะทรงคายมันออกมา พระองค์ไม่ได้ทรงดื มมันตั งแต่ตอนแรก เห็นไหมครับ? มันเป็นเพียงแค่เรื องที พวกผู้เยาะเย้ยแต่งขึ นมา 

ประการต่อไปพระเยซูชาวนาซาเร็ธทรงกระทําอย่างไร ชีวิตของพระองค์ทรงพอดีกับทุกๆ คําเผยพระวจนะของพันธสัญญาเดิมทุกครั ง

อย่างไรเล่าครับ? มันเคยเป็นมาได้อย่างไรเล่าครับ มันอาจจะไม่ได้เป็นมาโดยปราศจากการถูกแต่งตั งจากพระเจ้า ชีวิตของพระองค์ทรง

พอดีกับทุกๆ คําเผยพระวจนะของพันธสัญญาเดิม อีกประการหนึ งถ้าสาวกเหล่านั นแกล้งพระองค์เหมือนอย่างนั น ทําไมแต่ละคนของพวก

เขาจึงตายในความทุกข์ทรมานเล่าครับ? และแม้กระทั งอัครสาวกเปโตรกล่าวว่า “ควํ าศีรษะของข้าพเจ้าลงเถิด ข้าพเจ้าไม่คู่ควรพอที จะ

ตายเหมือนพระองค์” วิธีการที พวกเขานําแอนดรูว์และควํ าเขากลับลงบนไม้กางเขน พวกเขาทุกคนได้ถูกประทับตราคําพยานของพวกเขา

ในโลหิตของตัวพวกเขาเอง พวกเขาเชื อพระองค์และรักพระองค์และมอบชีวิตของพวกเขาให้แด่พระองค์ ถ้าพระองค์ทรงเป็นผู้จอมปลอม 

พวกเขาจะกระทําอย่างนั นได้อย่างไรเล่าครับ? ดูเถิดครับ การประยุกต์ฝ่ายวิญญาณ พวกผู้คนไม่ได้รับมัน

นี เป็นคนดีที นี ไม่นานที ผ่านมา รับบีที ดีบางท่านที เขียนถึงโมเสสในขณะที เดินทางผ่านทะเลแดงกล่าวว่า “มันไม่ได้เป็นนํ าจริงๆ นํ า

ไม่เคยเป็นกําแพงล้อมรอบขึ นมา” กล่าวว่า “สิ งที มันเป็นก็คือ อีกด้านหนึ งสุดปลายของทะเลเดดซี มีพวกต้นกกและเขาได้เดินทางผ่านต้น

กกในนํ า ไม่มีนํ าในที นั น มีเพียงแค่พวกต้นกก, มหาสมุทรของพวกต้นกกที พวกเขาได้เดินทางผ่านไป” และบาทหลวงหลายท่านเชื อมันและ

ยอมรับมัน

29

ที นี ไม่นานมานี เมื อนักบินอวกาศคนแรกที ได้เดินทางขึ นไป เขากลับมาและเขาไม่เคยเห็นอะไรของพระเจ้า ที แม้แต่กระทั งหันพวก

ผู้รับใช้พระเจ้าไปรอบๆ พวกเขาคิดว่าพระเจ้าประทับอยู่ ณ บนนั นบางแห่งหนึ งร้อยห้าสิบไมล์สูงขึ นไป

เหตุฉะนี  โอ้... จึงเป็นวิธีการที การศึกษาและภูมิปัญญาของโลกนี ได้หันพวกคริสตจักรกลับไปสู่เศษวัชพืช30

การศึกษาและระบบการศึกษา, วิทยาศาสตร์และอารยธรรมของพวกมารร้าย มันเป็นอารยธรรมของพวกมารร้าย พระคัมภีร์

ไบเบิลกล่าวไว้ดังนั น และอารยธรรมของพวกเราที กําลังจะมาจะไม่มีอะไรที จะกระทํากับอารยธรรมนี ทั งหมด มันไม่มีอะไรของมันเลย มัน

จะเป็นอารยธรรมที แตกต่างกัน เข้าสู่อารยธรรมนี และโลกวิทยาศาสตร์นี พวกเราได้ ... พวกเราได้รับทางวิทยาศาสตร์มากขึ นที ต่อไปพวก

เราไปสู่ความตาย, สิ งต่างๆ, กับดักที จะฆ่าและทุกสิ งทุกอย่าง ในอารยธรรมใหม่นั นจะไม่มีความตาย, ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ, ความเศร้าโศก

หรือความเจ็บปวด เห็นไหมครับ? จะไม่มีใครอยู่ในนั น ดังนั นอารยธรรมนี จะต้องถูกทําลายเพราะมันเป็นของพวกมารร้าย

พวกเราพบว่าในพระธรรมปฐมกาลบทที    ที พวกผู้คนของคาอินได้เริ มต้นอารยธรรม การสร้างเมืองเล็กๆ และเมืองใหญ่ๆ และสิ ง

อื นๆ และเครื องดนตรีและกลายเป็น ... และวิทยาศาสตร์ และพวกผู้คนก็ได้ห่างไกลจากพระเจ้าแต่ก็ยังมีศาสนา แต่เมื อพวกผู้คนของเสท

มา พวกเขาเริ มที จะเอ่ยพระนามพระเจ้าอะอ่า พูดคุยเกี ยวกับสิ งหนึ งที ลึกซึ ง

31

ผมไม่ได้อยู่ที นี เพื อจะทําร้ายความรู้สึกของใครหรือพูดอะไรเกี ยวกับคริสตจักรครับและถ้าพวกท่านอยู่ที นี และเป็นสมาชิกของคริสต

จักรแห่งนี  ผมไม่ได้พูดเรื องนี เพื อจะทําร้ายความรู้สึกของพวกท่านเพราะว่าเพียงแค่พวกคนดีมากมายในที นั นเช่นเดียวกับที มีอยู่ในคริสต

จักรอื นๆ แต่ผมได้อ่านในเมืองเชรฟพอร์ทสัปดาห์ที ผ่านมาที คริสตจักรคาทอลิกได้ออกคําสั งและพวกเราเห็นว่าพวกเขาทั งหมดกําลังมา

รวมกันตอนนี ที สภาคริสตจักรที ยิ งใหญ่และอื นๆเพียงแค่เป็นการกระทําให้สิ งที พระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวไว้สําเร็จว่าพวกเขาจะกระทําอย่าง

แน่นอนครับ

ตอนนี พวกเราพบว่า พวกเขากล่าวว่า “เหตุฉะนี พระคัมภีร์ไบเบิล พวกโปรเตสแตนต์บางพวกอยากจะยึดถือตามพระคัมภีร์ไบเบิล

นั นด้วยเหตุฉะนี ” กล่าวว่า “พระคัมภีร์ไบเบิลไม่เป็นสิ งใดเลยนอกจากเป็นหนังสือเล่มหนึ ง, หนังสือประวัติศาสตร์ของพวกคริสตจักร, และ

พวกเขาไม่ได้มีมันในวรรณคดีจนถึงประมาณ     ปีที ผ่านมา มันได้เป็นคริสตจักรเสมอ” กล่าวว่า “มันเป็นคริสตจักรไม่ใช่พระคัมภีร์ไบเบิล 

และพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นเพียงแค่ประวัติศาสตร์ของสิ งที คริสตจักรเคยเป็น” ช่างเป็นเรื องโกหกที ลึกซึ ง เหตุฉะนี พวกเราจึงมีพระคัมภีร์

ไบเบิลมาสามพันปี พันธสัญญาเดิมได้ถูกจารึกไว้ในข้อพระคัมภีร์สําหรับหลายร้อยและหลายร้อยปีก่อนการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ มัน

เป็นเพียงแค่สิ งที ลึกซึ งของพวกมารร้าย

32

และพวกเราพบว่าในยุคนี เมื อการเยาะเย้ยที มากมายและทําให้พระคัมภีร์ไบเบิลตลกขบขันและพยายามที จะผลักดันออกไป...33
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พระเจ้าต้องทรงพิพากษาพวกคริสตจักรโดยบางสิ งบางอย่างพระองค์ไม่อาจจะทรงเป็นเพียงแค่ พวกเขาไม่สามารถลงไปที ถนนสายนี และ

จับกุมผมได้และกล่าวว่าผมกําลังขับรถสามสิบไมล์ต่อชั วโมงในเขตยี สิบไมล์เว้นแต่มีบางสิ งบางอย่างที นั นที จะบอกผมว่าผมได้รับอนุญาต

ให้ขับได้ที ยี สิบไมล์เท่านั น มันจะต้องอยู่ที นั นและพระเจ้าจะทรงพิพากษาพวกคริสตจักร ... จะทรงพิพากษาพวกผู้คนสักวันหนึ งพวกเรา

ทราบเรื องนั นว่าจะมีการพิพากษาดังนั นถ้าพระองค์จะทรงพิพากษามันด้วยพวกคริสตจักรคาทอลิกคริสตจักรคาทอลิกแห่งใดเล่าครับ?ถ้า

พระองค์จะทรงพิพากษามันด้วยคริสตจักรเมธอดิสท์พวกแบ๊บติสต์ก็หายไป ถ้าหากว่าพระองค์ทรงพิพากษามันด้วยพวกวันเนสพวกทูว์เน

สก็หายไป เห็นไหมครับ? พระองค์จะทรงพิพากษามันด้วยสิ งใดเล่าครับ?พระองค์ตรัสว่าพระองค์จะทรงพิพากษามันด้วยพระคริสต์และ

พระคริสต์ทรงเป็นพระวจนะดังนั นจึงเป็นพระวจนะของพระเจ้าที พระเจ้าจะทรงพิพากษา“ในตอนเริ มต้นทรงเป็นพระวาทะและพระวาทะ

ทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า และพระวาทะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และอาศัยอยู่ในท่ามกลางพวกเรา... เช่นเดียวกับเมื อ

วานนี , วันนี และสืบๆไปเป็นนิตย์” เห็นไหมครับ? ดังนั นพระองค์จะทรงพิพากษามันโดยพระวจนะของพระองค์

และตอนนี พวกเราพบว่าในยุคนี เมื อพวกเขากําลังพยายามที จะผลักดันพระคัมภีร์ไบเบิลออกไป, ยอมรับพวกคริสตจักร ...พระ

คัมภีร์ไบเบิลไม่เป็นที ต้องการ พวกคริสตจักรดังนั นพวกเขาสามารถทําทุกรูปแบบของความเชื อหรือทุกสิ งอื นใดและดําเนินไปโดยมัน

เหตุฉะนั นขณะที ผมกําลังเทศนาในคืนก่อนที เมืองเชรฟพอร์ตในการสามัคคีธรรมเมื อพวกเขาจะฆ่าลูกแกะที เป็นเครื องสังเวยบูชา

นั น มีไร้เชื อในหมู่พวกเขาตลอดทั งเจ็ดวัน ไร้เชื อ ขนมปังไร้เชื อ ทุกสิ งทุกอย่างจะต้องไร้เชื อ ที เป็นตัวแทนของคริสตจักรทั งเจ็ดยุคที พวกเรา

ได้รับในหนังสือที นี  และไร้เชื อ มันเป็นสิ งใด-บางสิ งบางอย่างที ผสมกับมัน และพวกเราได้ผสมคําสอนและนิกายและทุกสิ งทุกอย่างอื นๆ กับ

พระวจนะ และยังคงพยายามที จะเรียกมันว่า พระวจนะ ไร้เชื อจะเป็นทั งเจ็ดวัน

34

และแม้กระทั งสิ งที เป็น, รับประทานวันนี , จงอย่าพยายามที จะเก็บมันไว้สําหรับวันพรุ่งนี , จงเผามันเสียด้วยไฟก่อนที แสงในเวลา

กลางวันจะมาถึง เพราะมีคําเทศนาใหม่ๆ มาและเป็นสิ งใหม่

35

ดูเถิดครับ จงพยายามที จะยึดถือมันมากกว่า แต่นั นเคยเป็นทัศนคติของคริสตจักร การฟื นฟูดําเนินไปและสิ งแรกที พวกท่านทราบ

ว่า ภายในเวลาประมาณสามปีที พวกเขาริเริ มองค์กรใหม่นั น นิกายที ริเริ มองค์กร แต่พวกท่านได้สังเกตเห็นไหมครับว่า สิ งนี ได้รับการกวาด

ล้างไปยี สิบปีแล้วตอนนี และไม่มีองค์กรใด และจะไม่มี! นี เป็นจุดจบ ข้าวสาลีได้กลับไปเป็นข้าวสาลีอีกครั งหนึ ง ข้าวสาลีกลับมาเป็นเมล็ด

ของมัน เปลือกได้หลุดออกไปจากมัน และข้าวสาลีจะต้องวางอยู่ในการปรากฏของดวงอาทิตย์ที จะสุกงอม

มันไม่เป็นสิ งแปลกที เมื อไม่นานมานี บนชายฝั งตะวันออกมีความมืดมิดใหญ่ พวกเขาไม่อาจจะเข้าใจมันได้ รัฐเท็กซัสก็มืดมิดลงไป

เมื อสัปดาห์ที แล้ว พวกเขาไม่อาจจะเข้าใจมันได้ พวกท่านไม่ตระหนักหรือว่าสิ งนั นเป็นหมายสําคัญ? พวกท่านไม่ทราบหรือว่าประชาชาติ

กําลังล่มสลาย? พวกอิสราเอลอยู่ในบ้านเกิดของเธอ และหมายสําคัญเหล่านี จะแสดงให้เห็นว่าพวกเราอยู่ที ยุคสุดท้าย! ในเวลาเดียวกัน

มันกําลังมืดมิดลง พวกท่านไม่ทราบหรือว่าสิ งนั นเป็นหมายสําคัญที ผู้เผยพระวจนะได้กล่าวไว้ว่า “แต่จะมีแสงสว่างประมาณเวลาตอน

เย็น” จะมีแสงสว่างออกมาในเวลาตอนเย็นเมื อความมืดมิดและสิ งต่างๆ กําลังดําเนินไปในทางที พวกมันเป็นอยู่ในขณะนี 

36

มองดูเถิดครับ มันจะมืดมิดลงได้อย่างไร37

สมเด็จพระสันตะปาปาเพิ งเสด็จมาที นี  จําได้ไหมครับว่า ที พวกคริสตจักรเมื อพวกเขา พวกท่านมีเทปไหมครับ ผมคาดว่าทุกท่านมี

พวกมัน วิธีการที พระเจ้าทรงแสดงให้เห็นที นั นวันนั นในคริสตจักรอย่างแน่ชัดตรงที บรรดาคริสตจักรยุคต่างๆ เหล่านั นจะเป็นและวิธีการที 

พวกเขาจะเป็น และผมมีพวกเขาออกมาบนคณะกรรมการไปอยู่ที นั น พวกเขาคริสตจักรยุคต่างๆ ที พวกท่านเห็นที นี ได้ออกมาในหนังสือ

เล่มนี  และถ้าหากว่าพระวิญญาณบริสุทธิ ไม่ได้เสด็จลงมาในเสาเพลิงใหญ่และเสด็จกลับไป ณ ที นั นบนผนังนั นและทรงดึงพวกเขาออกมา

ด้วยพระองค์เอง ขณะที สามหรือสี ร้อยคนกําลังนั งมองมันอยู่ และเช่นเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาที ทรงริเริ มที นี  อย่างไรก็ตามดวง

จันทร์มืดมิดลง และพวกเขาถ่ายภาพ เช่นเดียวกับที มันถูกดึงขึ นมาบนเวที ตอนนี เขาก็ทําให้การเดินทางของเขามาที นี ในวันที     เดิน    

ขั น ทําพิธีศีลมหาสนิท   , สําหรับประเทศที หมายเลข    และการปรากฏอันมืดมิดทุกหนแห่ง พวกท่านไม่เห็นหรือว่าพวกเราอยู่ที ใด? 

พวกเราอยู่ที ยุคสุดท้าย
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“พวกผู้เยาะเย้ยจะลุกขึ นในยุคสุดท้ายกล่าวว่า ”ไม่มีความแตกต่างในเวลามากกว่าสิ งที มันเคยเป็น มากกว่าเมื อบรรพบุรุษของ

พวกเราได้ล่วงหลับไป' “ แต่เมื อพวกท่านเห็นสิ งเหล่านี เริ มที จะเกิดขึ น จงยกศีรษะของพวกท่านขึ น เตรียมพร้อม บางสิ งบางอย่างอาจจะ

เกิดขึ นได้ตลอดเวลา พระคริสต์จะเสด็จมาเพื อคริสตจักรของพระองค์

ตอนนี พวกเขาไม่เชื อมัน เพราะมันคือ ... พวกเขาไม่ตระหนักว่า พวกเขาเป็นพวกที กระทําให้ข้อพระคัมภีร์ต่างๆ สําเร็จ พวกผู้คนไม่

ได้ตระหนักจริงๆ ในการกระทําสิ งเหล่านี และบอกว่าสิ งเหล่านี พวกเขากําลังกระทําให้ข้อพระคัมภีร์ต่างๆ สําเร็จ วิธีไม่น้อย คายาฟาสมหา

ปุโรหิตและพวกปุโรหิตเหล่านั นทั งหมดในยุคนั นที เยาะเย้ยและทําให้พระองค์ทรงเป็นตัวตลก ไม่รู้ว่าพระเจ้าแท้ๆ ที พวกเขากําลังร้องเพลง

ถึง “พระ เจ้า ข้า พระ เจ้า ข้า ไฉนทรงทอด ทิ งข้า พระ องค์เสีย? [พระธรรมสดุดีบทที    ] มือและเท้าของข้าพระองค์ พวกเขาแทง ... ” ร้องเพลง

นั นในพระวิหารและพระองค์ทรงสิ นพระชนม์ที นั นบนไม้กางเขน พวกเขารู้สักนิดหรือไม่ว่าพวกเขากําลังกระทํามัน แม้แต่พระเยซูได้ทรง

อธิษฐานว่า “พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงให้อภัยพวกเขาด้วยเถิด พวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขากําลังทําอะไร” เพราะว่าพวกเขาได้ถูกทํานายไว้โดย

ข้อพระคัมภีร์ให้ไม่รู้

38

พวกท่านทราบไหมครับว่า พวกโปรเตสแตนต์และคริสตจักรคาทอลิกได้ถูกทํานายไว้ในยุคสุดท้ายที จะตาบอด? สิ งเดียวกันกับข้อ

พระคัมภีร์กับพระคริสต์ที ทรงอยู่ด้านนอก ทรงพยายามที จะเข้ามาด้านใน? “เพราะเจ้าบอกว่า 'ข้าเป็นเศรษฐีและข้ารํ า รวยแล้ว ข้าไม่

ต้อง การสิ ง ใดเลย' เจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนน่า สม เพช น่า สัง เวช เจ้ายาก จน ตา บอด และเปลือย กาย!” พระธรรมวิวรณ์บทที    นั นแหล่ะครับ

ท่าน พวกท่านกลับไปตาบอดอีกครั ง เหยียบยํ าสิ งทั งหลายของพระเจ้าราวกับว่าพวกเขาไม่ได้มีความหมายอะไรเลยสําหรับพวกเขา เย้ย

หยันและทําให้มันตลก นั นคือสิ งที พระคัมภีร์ไบเบิลได้กล่าวไว้

39

แต่สําหรับคริสตจักร, เจ้าสาวของพระคริสต์, การรับขึ นไปเป็นการเปิดเผยสําแดงแก่เธอ มันสําแดงให้เธอเห็น การเปิดเผยสําแดง

นั น เจ้าสาวที แท้จริงของพระคริสต์จะรอคอยการเปิดเผยสําแดงของการรับขึ นไป

40

ตอนนี เป็นการเปิดเผยสําแดง เพราะการเปิดเผยสําแดงเป็นความเชื อ พวกท่านไม่สามารถมีการเปิดเผยสําแดงได้โดยปราศจาก

ความเชื อ ความเชื อเป็นการเปิดเผยสําแดงเพราะมันเป็นบางสิ งบางอย่างที สําแดงให้พวกท่านเห็น ความเชื อเป็นการเปิดเผยสําแดง ความ

เชื อเป็นบางสิ งบางอย่างที ได้ถูกเปิดเผยแก่พวกท่านเหมือนกับที เคยเป็นกับอับราฮัม ที จะสามารถเรียกทุกสิ งที ขัดกับสิ งที ได้รับการเปิดเผย

กับเขาราวกับว่ามันไม่ใช่อย่างนั น บัดนี ความเชื อ ... นั นคือสิ งที เป็นความเชื อคือ การเปิดเผยสําแดงของพระเจ้า คริสตจักรถูกสร้างขึ นบน

การเปิดเผยสําแดง พระกายทั งหมดทุกส่วน

ที นี ไม่กี สัปดาห์ที ผ่านมาผมได้สนทนากับผู้รับใช้พระเจ้าแบ๊บติสต์ที ดีท่านหนึ งเขามาเพื อปรึกษาหารือกับผม เขากล่าวว่า “ผมชอบ

ท่านในฐานะเป็นชายผู้หนึ งแต่” กล่าวว่า “ท่านกําลังผสมปนเปทั งหมด”

41

ผมบอกว่า“ถ้าอย่างนั นผมขออธิษฐานให้พวกท่านช่วยผมได้ตรงออกไป ... ”ตอนนี เขากล่าวว่า ... “กับข้อพระคัมภีร์”

เขากล่าวว่า“พวกเราจะไม่สามารถทําได้เลยครับ บราเดอร์บรานฮาม เพื อให้ได้สิ งต่างๆรวมกันจนกว่าพวกเราจะได้รับทุกถ้อยคํา

บนคําที ตรงกับภาษากรีกและภาษาอื นๆ”

ผมบอกว่า “โอ้ ครับ พวกท่านรู้ดีกว่าสิ งนั น” ผมบอกว่า “แม้จะอยู่ในสภาสังคายนาไนเซียย้อนกลับมานานถึงสามร้อยปีจากการ

สิ นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ พวกเขายังคงโต้วาทีซึ งนักวิชาการชาวกรีกนั นถูกต้องพวกท่านไม่สามารถ ... มันเป็นการเปิดเผยสําแดง สิ ง

ทั งหมดเป็น ... ”

เขากล่าวว่า “ผมไม่อาจจะยอมรับการเปิดเผยสําแดงได้”

ผมบอกว่า“แล้วพวกท่านสามารถยอมรับพระคริสต์ได้อย่างไรเล่า?”

เขากล่าวว่า“ทําไมพระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่า 'ผู้ที เชื อในพระเยซูคริสต์ก็มีชีวิตนิรันดร์'”
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ผมกล่าวว่า“นั นถูกต้องนอกจากนี ยังบอกว่าไม่มีมนุษย์คนใดสามารถเรียกพระเยซูคริสต์ได้โดยการเปิดเผยสําแดงของพระ

วิญญาณบริสุทธิ ที ทรงเปิดเผยแก่เขาเท่านั น”เห็นไหมครับ? นั นแหล่ะครับกลับมาอีกรอบหนึ ง ตกลงไปในการเปิดเผยสําแดง มันต้องถูกเปิด

เผย

ในพระคัมภีร์ไบเบิล ... คาอินและอาเบลไม่มีพระคัมภีร์ไบเบิลอ่าน แต่มันก็ถูกเปิดเผยแก่อาเบลโดยความเชื อซึ งเป็นการเปิดเผย

สําแดง อาเบลได้ถวายเครื องบูชาแด่พระเจ้าดีกว่าของคาอิน ซึ งพระเจ้าทรงนับว่าเขาเป็นคนชอบธรรม เมื อพระเยซูทรงถูกถามที นี ในพระ

ธรรมมัทธิว บทที     ข้อ    และ    ... พวกเรายังไม่ได้อ่านมัน แต่ถ้าพวกท่านอยากจะเขียนมันลงไป พระองค์ทรงกล่าวว่า “คนทั วไปพูด

กันว่าบุตร มนุษย์เป็นใคร?”

42

คนหนึ งของพวกเขากล่าวว่า “ท่านเป็นโมเสส, เอลียาห์ หรือบางท่าน”

พระองค์ทรงกล่าวว่า “แล้วพวก ท่านว่าเราเป็นใคร?”

เขากล่าวว่า “พระองค์เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่”

พระองค์ทรงกล่าวว่า “ซี โมนบุตรโย นาห์เอ๋ย ท่านก็เป็นสุข เพราะมนุษย์ไม่ ได้เปิด เผยเรื องนี แก่ท่าน แต่พระ บิดาของเราผู้สถิตใน

สวรรค์ทรงเปิด เผยให้ทราบ บนศิลานี  (การเปิดเผยสําแดงฝ่ายวิญญาณว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใด พระเยซูทรงเป็นผู้ใด และพระองค์ทรง

เป็นการเปิดเผยสําแดงของพระเจ้า พระเจ้าทรงกระทําให้บังเกิดเป็นมนุษย์และทรงเปิดเผยสําแดงแก่โลก พระองค์ได้ทรงอยู่ในโลก 

พระเจ้าทรงอยู่ในพระคริสต์ทรงคืนดีกับโลกนี ด้วยตัวพระองค์เอง ทรงเปิดเผยสําแดงสิ งที พระเจ้าทรงเป็นอยู่ในร่างกายของมนุษย์) ... 

พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์, ผู้ที ทรงได้รับการเจิม, พระบุตรของพระเจ้า”

เขากล่าวว่า “มนุษย์ไม่ ได้เปิด เผยเรื องนี แก่ท่าน แต่พระ บิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเปิด เผยให้ทราบ บนศิลานี  เราจะสร้างค

ริสต จักรของเรา (การเปิดเผยของพระวจนะในการฤดูกาลของมัน) เราจะสร้างคริสต จักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อค

ริสต จักรไม ่ได้”

หนังสือพระธรรมวิวรณ์เป็นหนังสือเล่มสุดท้ายของพระคัมภีร์ไบเบิล มันถูกปิดผนึกสําหรับบรรดาผู้ไม่เชื อ ในที นั นพระคัมภีร์ไบเบิล

กล่าวในบทที     ว่า “ถ้าใครตัดถ้อย คําอะไรออกไปหรือเพิ มถ้อยคําลงไปในหนังสือนี  เราก็จะตัดส่วนแบ่งของเขาที มีอยู่ในหนังสือแห่งชีวิต

ไปเสีย” พวกเราตระหนักดีว่า แล้วทั งหมดนั นได้ประทานให้แก่บรรดาผู้เชื อ และจะเปิดหนังสือพระธรรมวิวรณ์และเปิดเผยให้เห็นว่าใคร

เป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี ทั งหมด (ผู้ที ทรงเป็นอัลฟาและโอเมก้าจากปฐมกาลถึงวิวรณ์ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นเหมือนเดิมตลอดไป) และทรง

เปิดเผยให้เห็นถึงความลํ าลึกที สมบูรณ์แบบของพระองค์เองและแผนการของพระองค์สําหรับคริสตจักรยุคต่างๆ ที จะมาถึงและได้ถูกปิด

ผนึกไว้ในที นั นโดยตราประทับทั งเจ็ด

43

ตอนนี หนังสือเล่มนี ได้ถูกเขียนไว้ แต่จากนั นจําครับว่า มันถูกประทับตราด้วยตราประทับทั งเจ็ด และตราประทับทั งเจ็ดนี จะไม่ถูก

เปิดออก พระธรรมวิวรณ์ บทที     จนกระทั งเสียงของทูตสวรรค์องค์สุดท้ายของโลกบนแผ่นดินโลก พระธรรมวิวรณ์ บทที     ข้อ   เห็นไหม

ครับ? “แต่ในวันเวลาที มีเสียงแตรจากทูต สวรรค์องค์ที เจ็ดที กําลังจะเป่าแตรนั น ความลํ า ลึกของพระ เจ้าจะเสร็จ สม บูรณ์ในยุคนั น” และนั น

คือยุคที พวกเรากําลังอาศัยอยู่
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พวกเราทุกคนทราบว่าพวกเรากําลังอาศัยอยู่ในยุคเลาดีเซีย จะไม่มียุคต่อไปอีก มันไม่อาจเป็นได้ ดังนั นพวกเรากําลังอาศัยอยู่ใน

ยุคเลาดีเซียและตราประทับทั งเจ็ดนี ถือได้ว่าหนังสือเล่มนี เป็นความลํ าลึกให้พวกผู้คนจะถูกเปิดออกในยุคนั น นั นเป็นสิ งที พระองค์ทรง

สัญญาไว้ ตอนนี มันจะไม่เป็นอะไรนอกเหนือจากพระวจนะ เพราะพวกท่านไม่สามารถเพิ มเติมพระวจนะหรือตัดพระวจนะออกได้ มันต้อง

ยังคงเป็นพระวจนะอยู่เสมอ แต่การเปิดเผยสําแดงคือการเปิดเผยความจริงของมันว่า มันคืออะไรที จะทําให้มันพอดีกับส่วนที เหลือของข้อ

พระคัมภีร์ และจากนั นพระเจ้าจะทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นความจริง

ดูเถิดครับ พระเจ้าทรงไม่จําเป็นต้องมีล่าม พระองค์ทรงเป็นล่ามของพระองค์เอง พระองค์ทรงตีความของพระองค์เองโดยการนําสิ ง45
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ต่างๆ ให้เกิดขึ นตามที พระองค์ทรงกล่าวว่าจะเกิดขึ น เช่นเดียวกับในตอนเริ มต้นพระองค์ทรงกล่าวว่า “จงมีแสงสว่าง” และมันก็มีแสงสว่าง 

นั นไม่จําเป็นต้องมีการตีความใดๆ มันก็ถูกพิสูจน์ให้เห็นแล้ว

ตอนนี พระองค์ได้ทรงสัญญาสิ งทั งหลายอย่างแน่นอนในยุคนี ในข้อพระคัมภีร์ เหตุฉะนั นมันจึงเป็น นั นเป็นวิธีที พระเยซูทรงเป็นพระ

บุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงสัญญาว่าจะส่งพระองค์มา เมื อทรงอยู่ในยุคของพระองค์บนโลกนี ที นี และพวกผู้คนไม่อาจเชื อพระองค์ได้  

พระองค์ทรงกล่าวว่า “พวก ท่านค้น ดูในพระ คัมภีร์เพราะท่านคิดว่าในนั นมีชีวิตนิ รันดร์ และพระ คัมภีร์นั นเองเป็นพยานให้กับเรา ถ้าเราไม่

ได้ทําพระราชกิจของพระบิดาของเรา ดังนั นจงอย่าเชื อเรา แต่ถ้าพวกท่านไม่เชื อเรา จงเชื อพระราชกิจที เราทํา; เพราะพวกเขาเป็นพยานว่า 

เราเป็นผู้ใด”

ดีล่ะครับ จากนั นในยุคของเวสลีย์ การงานต่างๆ ที เขาได้เป็นพยานว่าเขาเป็นใคร ในยุคของลูเทอร์ในการปฏิรูป เหตุฉะนั นแน่นอน

ว่ามันเป็นพยานว่าเขาเป็นใคร ในยุคของเพนเทคอสท์การกลับมาของการฟื นฟูของของประทานต่างๆ, การฟื นฟูของของประทานต่างๆ, 

การพูดภาษาแปลกๆ และการขับผีออก และของประทานต่างๆ เหตุฉะนั นที มันได้เป็นพยาน ไม่ใช่เรื องตลกเกี ยวกับเรื องนี 
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พวกผู้คนกล่าวว่าครั งแรกมันถูกยกขึ น ... ผมอ่านหนังสือต่างๆ เกี ยวกับประวัติศาสตร์ของพวกเพนเทคอสท์ พวกเขากล่าวว่า “มัน

ไม่อาจจะอยู่นานได้ มันจะถูกเผา” มันกําลังเผาไหม้อยู่ ทําไมเล่าครับ? มันเป็นเพราะว่าพวกท่านไม่เคยนํามันออกมา พระเจ้าทรงกล่าวว่า

มันจะอยู่ที นั น มันเป็นส่วนหนึ งของพระวจนะ และไม่มีอีกต่อไปที พวกท่านจะตัดออกได้ ... และจากนั นเมื อเจ้าสาวของพระคริสต์กําลังถูก

เรียกออกมา พวกท่านจะตัดมันออกไปได้อย่างไรเล่าครับ? มันเป็นเรื องการเปิดเผยสําแดงของการสําแดงให้เห็นของพระวจนะว่าเป็นจริง 

และพวกเรากําลังมีชีวิตอยู่ในยุคนั น ขอพระเจ้าได้รับการสรรเสริญ! การเปิดเผยความลํ าลึกของพระองค์เอง

ตอนนี การรับขึ นไปเป็นเพียงเท่านั นการรับขึ นไปนี ที พวกเรากําลังพูดถึงอยู่เป็นเพียงสําหรับเจ้าสาวของพระคริสต์เท่านั น จําได้ไหม

ครับ พระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่า “แต่คนอื นๆ ที ตายแล้วไม่ได้กลับมีชีวิตอีกจนกว่าจะครบกําหนดพันปี”การรับขึ นไปอันยิ งใหญ่นี  ... เพื อนๆ 

ครับ ถ้ามีไม่มีการรับขึ นไปพวกเราอยู่ที ไหนเล่าครับ? พวกเราจะทําอะไรเล่าครับ?พวกเรากําลังอาศัยอยู่ในยุคอะไรเล่าครับ? พวกเรามี

พระสัญญาอะไรเล่าครับ?จะมีการรับขึ นไป พระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่าจะมีและมันจะเป็นเพียงสําหรับผู้ที ถูกเลือกสรรเท่านั น สุภาพสตรีที 

ถูกเลือกสรรเจ้าสาวในยุคนี ที ถูกขับออกมาจากคริสตจักร
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คําว่า คริสตจักรแท้ที จริงแล้วหมายถึง “ถูกเรียกออกมาจาก”ในฐานะที โมเสสได้เรียกชนชาติหนึ งออกมาจากชนชาติหนึ งพระ

วิญญาณบริสุทธิ กําลังทรงเรียกเจ้าสาวของพระคริสต์ออกมาจากคริสตจักรหนึ ง คริสตจักรหนึ งออกมาจากคริสตจักรหนึ ง สมาชิกทั ง

หลายออกมาจากทุกนิกายกําลังเตรียมเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ ต้นไม้เจ้าสาวมันอยู่ในเทปครับ ต้นไม้เจ้าสาว เจ้าสาวของพระคริสต์ได้

รับการทรงเรียกออกมา ... และนั นคือพวกต้นไม้เจ้าสาวที  ... เจ้าสาว เป็นพวกหนึ งที จะอยู่ในการรับขึ นไปเพียงพวกเดียวไม่มีพวกใด

นอกจากพวกเจ้าสาวของพระคริสต์ ผู้ได้รับการเลือกสรรไว้ล่วงหน้าแล้วโดยพระเจ้าตั งแต่ตอนเริ มต้นเชื อสายฝ่ายวิญญาณของพระบิดา

ให้ผมหยุดที นี สักหนึ งนาทีถ้า... ผมเริ มคิดกระวนกระวายว่า ผมจะรั งพวกท่านไว้นานเกินไปครับ

แต่สังเกตครับ!แต่ละคนของพวกท่าน ท่านทราบไหมครับ หลายปีก่อนที ท่านเกิดท่านอยู่ในบิดาของท่านเป็นยีนตัวหนึ ง? ถูกต้อง

ครับ!เชื อของเมล็ดพันธุ์อยู่ในบิดาของท่านมาจากเพศชายไม่ใช่เพศหญิง เห็นไหมครับ?หญิงสร้างไข่เป็นพื นเตียง แต่เชื อสายมาจากบิดา

48

ตอนนี บอกว่า บิดาของผมหรือลูกชายของผมกําลังนั งอยู่ที นี เมื อตอนที ผมอายุสิบหกปีลูกชายของผมอยู่ในผม ผมไม่รู้จักเขา แต่เขาก็

อยู่ที นั นตอนนี โดยผ่านพื นเตียง, โดยการสมรสศักดิ สิทธิ เขากลายเป็นฉายาของผม ผมรู้จักเขา ผมสามารถสามัคคีธรรมกับเขาได้และเขา

มาเพียงแค่ในเวลาเมื อมันเป็นเวลาที เหมาะสม

ในเวลานี ท่านอยู่ใน ... ถ้าหากว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์, ท่านก็อยู่ในพระเจ้าก่อนที จะเคยมีโลก ท่านเป็นส่วนหนึ งเป็นบุตรของพระเจ้า

และพระลักษณะของพระเจ้า พระองค์ทรงรู้ยุคที ท่านจะมาจริงๆ พระองค์ได้ทรงกําหนดท่านไว้สําหรับยุคนั นที จะเกิดขึ น และไม่มีใครอื นที 

จะสามารถแทนที ได้ ผมไม่สนใจครับว่า มีการลอกเลียนแบบและสิ งต่างๆ กี ครั ง ท่านจะต้องอยู่ที นั น เพราะว่าพระองค์ทรงรู้ว่าท่านจะต้อง
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อยู่ที นั น ตอนนี พวกท่านเป็นที ประจักษ์ ตอนนี พวกท่านสามารถสามัคคีธรรมกับพระองค์ได้ นั นเป็นสิ งที พระองค์ทรงปรารถนา พระองค์ทรง

รอคอยการสามัคคีธรรมที จะได้รับการสรรเสริญบูชา แต่ถ้าชีวิตของท่านไม่ได้ ... เป็นเสมอ ดั งพระลักษณะของพระเจ้า ท่านก็เป็นเพียงแค่ผู้

ลอกเลียนแบบการเป็นคริสเตียน เห็นไหมครับ? จะมีหลายล้านและหลายพันล้านของพวกเขาที จะเป็นเพียงแค่ผู้ลอกเลียนแบบการเป็น

คริสเตียน

ข้อสังเกตที ผมได้ให้ไว้เพียงเมื อเร็วๆ นี  ผมกําลังเฝ้าดู บราเดอร์เดมอส ชาคาเรียน ที นั นเมื อพวกเขากําลังมี ... การผสมเทียมวัวและ

ควาย ได้เฝ้าดูหลอดทดลองและอื นๆ ที ถูกนําไปโดยพวกแพทย์และการเฝ้าดูสิ งเหล่านี 
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ในการหลั งที แท้จริงของผู้ชายมีเชื อเป็นล้านๆ ตัวออกมาจากผู้ชายในแต่ละครั ง และไข่เป็นล้านๆ ฟองมาจากผู้หญิงในเวลาเดียวกัน 

แต่พวกท่านทราบไหมครับว่า ในเชื อเล็กๆ ทั งหมดที กําลังเคลื อนอยู่รอบๆ เป็นล้านของพวกมันมีเพียงหนึ งตัวของพวกมันที ถูกแต่งตั งให้มี

ชีวิต และมีไข่เพียงหนึ งฟองที อุดมสมบูรณ์? และเชื อเล็กๆ นั นจะว่ายขึ นไปเหนือผ่านทุกๆ เชื อเล็กๆ อื นๆ ของพวกมัน ที ด้านบนของทุกๆ เชื อ

เล็กๆ ที เหมือนกับมันและมายังด้านบนของที นั นและมายังด้านบนของที นี และพบไข่ที อุดมสมบูรณ์นั นและว่ายเข้าไปในนั น แล้วส่วนที เหลือ

ทั งหมดของพวกมันก็ตาย เหตุฉะนั นพูดถึงการกําเนิดโดยหญิงพรมจารีว่าเหตุใดมันไม่ใช่ครึ งหนึ งของความลึกลับของการกําเนิดทาง

กายภาพ วิธีการที มันได้ถูกกําหนดไว้แล้วล่วงหน้า, ได้ถูกเลือกไว้แล้วโดยพระเจ้า

ตอนนี ในตอนเริ มต้นย้อนกลับไปหลายปีที ผ่านมาก่อนที จะเริ มมีเวลา ท่านครับ ถ้าหากว่าท่านเป็นคริสเตียนที บังเกิดใหม่ในคืนนี ดัง

นั นท่านก็อยู่ในพระเจ้า พระบิดาของท่าน และเหตุฉะนั นเมื อท่านเข้ามาในชีวิตนี ที นี และนับถือศาสนาคริสต์ ทุกสิ งทุกสิ งกําลังผิดไป ท่าน

เคยสงสัยว่าเหตุใดจึงเป็นสิ งนี และทั งหมดนี  ท่านสงสัยมัน แต่วันหนึ งบางสิ งบางอย่างปะทะท่าน มันคืออะไรเล่าครับ? ชีวิตนั นที ได้ลงมาใน

ที นั นจากจุดเริ มต้น

เช่นเดียวกับเรื องเล็กๆ เกี ยวกับนกอินทรีที กําลังเสาะหา ... แม่ของมันกําลังเสาะหานกอินทรี พวกท่านเคยฟังผมเทศนาเรื องนั นแล้ว

ครับ วิธีการที ลูกนกอินทรีน้อย ที ถูกฟักโดยแม่ไก่ตัวหนึ ง แต่นิสัยของเธอที พยายามจะให้อาหารพวกมันพวกลูกไก่ ลูกนกอินทรีน้อย ไม่อาจ

จะอยากอาหารอย่างมันได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นลูกไก่ตั งแต่เริ มต้น แต่มันก็ยังอยู่ในเล้ากับพวกลูกไก่และตามพวกลูกไก่ไป แต่เธอจะคุ้ย

เขี ยในยุ้งข้าวและสิ งต่างๆ และลูกนกอินทรีน้อย ไม่สามารถทนได้ นอกจากนั นทุกครั งที เธอก็จะส่งเสียงกระต๊ากและเสียงต่างๆ พวกลูกไก่

เล็กๆ ทั งหมดก็จะไป ดังนั นมันจึงต้องไปด้วย

51

แต่วันหนึ งแม่ของมันรู้ว่า เธอได้ออกไข่สองฟองไม่ใช่หนึ งฟอง จะต้องมีอีกตัวหนึ งที อยู่ที ใดที หนึ ง เธอได้ไปตามหามัน บินไปรอบๆ วน

เวียนอยู่ ในที สุดเธอก็มาที ยุ้งข้าวและเธอก็พบลูกน้อยของเธอ และเธอส่งเสียงร้องหามัน มันเป็นเสียงที มันตระหนักว่าเป็นสิ งที ใช่ นั นคือสิ ง

ที มันกําลังมองหา เห็นไหมครับ? และมันก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ลูกไก่ มันเป็นลูกนกอินทรี และนั นก็เป็นวิธีของคริสเตียนที บังเกิดใหม่ทุกคน เมื อ

ท่านมา ผมไม่สนใจครับว่าท่านได้เข้าร่วมกี นิกาย ท่านได้ลงชื อกี ชื อของท่านในหนังสือและสิ งต่างๆ เมื อพระวจนะอันแท้จริงของพระเจ้าได้

พิสูจน์ให้เห็นถึงความจริงต่อหน้าท่านเหมือนอย่างนั นท่านรู้ว่าท่านเป็นลูกนกอินทรี ณ ที นั น เพราะว่าทุกๆ การกระต๊ากของแม่ไก่นี  ท่านเข้า

ร่วมสิ งนี และเข้าร่วมสิ งนี และไปทางนี และทางนั นมันเป็นเรื องไร้สาระ มันเป็นการเพิ มคําต่อคําอย่างแท้จริงครับ

เมื อมีเชื อเข้ามาในครรภ์ของผู้หญิง มันไม่ได้ใช้การ ... ท่านไม่ได้กลายเป็นเชื อมนุษย์จากบิดาของท่าน และจากนั นสิ งต่อไปที ท่านจะ

กลายเป็นเชื อจากสุนัข และสิ งต่อไปจากแมว และสิ งต่อไปจากไก่ มันเป็นเชื อมนุษย์ทั งหมด และพระกายของพระเยซูคริสต์ เจ้าสาวของ

พระคริสต์จะเป็นส่วนหนึ งของพระกายของพระองค์ซึ งจะ ... พระองค์ทรงเป็นพระวจนะ และเจ้าสาวของพระคริสต์จะต้องเป็นพระวจนะ 

พระวจนะได้เพิ มไปยังพระวจนะได้เพิ มไปยังพระวจนะ การพิพากษาของลูเทอร์, การชําระให้บริสุทธิ ของเวสลีย์, การรับบัพติศมาในพระ

วิญญาณบริสุทธิ ของเพนเทคอสท์ การฟื นฟูของของประทานต่างๆ และส่วนที เหลือทั งหมดของมันจะไปกับมัน มันจะต้องเป็นถ้อยคําที เหนือ

ถ้อยคํา เชื อที เหนือเชื อ ชีวิตที เหนือชีวิต เพื อจะนํารูปลักษณ์ที สมบูรณ์ของเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์เจ้าออกมา

52

ตอนนี พวกท่านจําได้ไหมครับ พวกท่านเป็นคุณลักษณะ

และตอนนี สิ งที มันเป็นหลังจากที พวกเราค้นพบสิ งทั งหลายเหล่านี ว่า พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาเพื อเจ้าสาวของพระองค์ ในเวลานี 53
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พวกเราจะเป็นเจ้าสาวผู้นั นได้อย่างไรครับ? ตอนนี นั นเป็นคําถาม หลายท่านบอกว่า “เข้ามาร่วมการชุมนุมของพวกเราสิ” คนหนึ งของพวก

เขาอยากจะรับบัพติศมาแบบเฉพาะแบบหนึ ง คนหนึ งอยากจะทําอย่างนี หรืออย่างนั น คนหนึ งบอกว่าท่านต้องพูดภาษาแปลกๆ หรือท่านไม่

ได้รับมัน อีกคนหนึ งบอกว่าท่านไม่ต้องพูดภาษาแปลกๆ คนนี บอกว่าท่านต้องเต้นรําในพระวิญญาณ และคนนี บอกว่าท่านต้องร้องเสียงดัง 

คนนี ต้องมีความรู้สึก นั นแหล่ะครับ แล้วมันก็ยังผิดทั งหมดครับ ชายผู้หนึ ง ... หรือหญิงผู้หนึ ง, หรือบุตรผู้หนึ งของพระเจ้าที บังเกิดจากพระ

วิญญาณของพระเจ้าจะปฏิเสธพระวจนะของพระเจ้าได้อย่างไรครับ เมื อพระเจ้าพระองค์เองทรงตีความมันและตรัสว่า “สิ งนี เป็นมัน เราได้

สัญญามัน นี เป็นมัน” แสดงว่ามันก็เป็นเพียงเรื องธรรมดาเท่าที มันจะเป็นได้ เหตุฉะนั นพวกเขาได้ผูกพันไว้ที จะเห็นมัน เห็นไหมครับ? พระ

คริสต์จะทรงปฏิเสธพระวจนะของพระองค์เองได้อย่างไร ถ้าพระคริสต์ทรงอยู่ในท่าน พระองค์จะไม่ทรงปฏิเสธพระวจนะของพระองค์เองได้

ครับ

จากนั นพวกเราจะเข้าสู่พระกายนี ได้อย่างไรเล่าครับ? พระธรรม   โครินธ์ บทที     “เราได้รับบัพ ติศ มาในพระ วิญ ญาณองค์เดียว

เข้าเป็นกายเดียว กัน” โดยการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ องค์เดียวกัน ถ้าหากว่าพวกท่านอยากจะจดลงไป พระธรรม   โครินธ์ บท

ที     ข้อ    “เราได้รับบัพ ติศ มาในพระ วิญ ญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียว กัน ... ” และพระวิญญาณทรงเป็นชีวิตของพระคริสต์ (ใช่ไหม

ครับ?) ชีวิตของพระคริสต์ และชีวิตของทุกๆ เมล็ดพันธุ์ ซึ งพระองค์ทรงเป็นเมล็ดพันธุ์ของพระวจนะ ทรงนําเมล็ดพันธุ์ให้มีชีวิต พวกท่านได้

รับมันไหมครับ? ถ้าหากว่าชีวิตนั นคือการตั งอยู่ในเมล็ดพันธุ์และบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ นี มากับมัน มันก็ผูกพันที จะนําชีวิตของ

เมล็ดพันธุ์นั น

54

ในขณะที ผมได้บอกพวกท่านที นี ที เมืองฟินิกซ์ไม่นานที ผ่านมาว่าผมได้สนทนากับบราเดอร์จอห์น ชาร์ริท และผมก็ออกจากที นั นและ

เขาแสดงให้ผมเห็นต้นไม้ต้นหนึ งต้นส้ม เขาได้ปลูกผลส้มเป็นจํานวนมาก และเขาแสดงให้ผมเห็นต้นไม้ต้นหนึ งที มีแปดหรือเก้าชนิดของผล

ไม้ที แตกต่างกันและผมถามว่า “บราเดอร์ชาร์ริท ต้นไม้นั นเป็นต้นไม้อะไรครับ?”

55

ตอบว่า“ต้นส้ม”

ผมถามว่า“ทําไมมีมะนาว, และส้มเขียวหวาน,และส้มพันธุ์ผสม, และส้มโอ เล่าครับ?”

เขาตอบว่า“มันเป็นผลไม้สกลุส้มทั งหมด พวกเขากําลังทาบกิ ง”

“โอ้”ผมกล่าวว่า “ผมเข้าใจ ตอนนี ปีหน้าทั งหมดก็จะมีส้ม”

แต่ “โอ้ ไม่ครับต้นไม้แต่ละต้นจะออกผลของตัวเอง ... แต่ละกิ งจะออกผลของตัวเอง”

หลายท่านที เป็นเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้รู้ว่าที นี ในหุบเขาส้มนี  มันจะออกผลของตัวเองครับ56

พวกท่านทาบกิ งต้นมะนาวในต้นส้ม มันก็จะออกผลมะนาวเพราะมันเป็นธรรมชาติของผลมะนาว แต่มันจะไม่ออกผลไม้เดิม และ

นั นคือสิ งที พวกเราเคยกระทํา พวกเราได้ทาบกิ ง, ได้ดําเนินไปกับลัทธิต่างๆ และอื นๆ และทาบกิ งอยู่ในแต่ละกลุ่มที นี  พวกเมธอดิสท์จะ

สามารถผลิตสิ งใดออกมาได้เล่าครับ นอกจากบุตรเมธอดิสท์? นิกายใดๆ จะสามารถผลิตอะไรออกมาได้เล่าครับ นอกจากบุตรนิกายนั นๆ?

แต่ถ้าต้นไม้นั นเคยแตกแขนงแบบดั งเดิม มันก็จะผลิตพวกผลส้มออกมา แล้วถ้าหากพระเจ้าเคยทรงกระทําอะไรในคริสตจักร มันก็

จะเป็นต้นฉบับกลับมาพร้อมกับพระวจนะอีกครั งอย่างแน่นอนครับ มันจะต้องเป็นเพราะว่าชีวิตอยู่ในต้นไม้และมันออกผลตามชนิดของตัว

มันเองครับ

คราวนี เมื อพวกเราพบว่า ... ตอนนี มีคริสตจักรที ยิ งใหญ่นั นได้เคลื อนลงไปผ่านยุคต่างๆ ออกผลของตนเองเและเหมือนกับพวกกิ งที 

ไม่เกิดผลพวกเขาก็ตัดพวกมันทิ งเสีย ในพระธรรมยอห์น บทที     ... พวกแขนงองุ่นที ไม่ออก ผล พระ องค์ก็ทรงตัดพวกแขนงนั นทิ งเสีย ตัด

พวกเขาทิ งเสีย เพราะว่าพวกเขาไม่เกิดผลใดๆ และพวกเรา...

57

พระเยซูต้องการผลไม้สําหรับพระองค์เอง พระชายาของพระองค์จะต้องผลิตบุตรทั งหลายที เป็นแบบเดียวกับที พระองค์ทรงเป็น
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แล้วถ้าพวกเขาไม่ได้ผลิตบุตรทั งหลายออกมา, บุตรทั งหลายของเจ้าสาวของพระคริสต์, บุตรทั งหลายของพระวจนะ, แล้วเขาก็จะเป็นบุตร

ของนิกาย แล้วความรักครั งแรกของเธอสําหรับโลกและนิกาย เธอก็กลับไปที สิ งนั น และพวกเขาไม่อาจจะผลิตคริสเตียนที บังเกิดใหม่อย่าง

แท้จริงได้ เพราะว่าไม่มีสิ งใดที จะผลิตเขาออกมาได้

เพียงเหมือนกับถ้าหากว่า พวกท่านใช้กิ งมะนาวและทาบมันไว้ในที นั น มันจะผลิตผลมะนาว แต่มันไม่อาจจะผลิตผลส้มได้เพราะ

ว่ามันไม่ได้เป็นที นั นในตอนเริ มต้น แต่มันก็ถูกกําหนดไว้ในตอนเริ มต้นโดยการทรงกําหนดไว้ล่วงหน้าของพระเจ้า ได้รับการเลือกสรรไว้และ

บังเกิดขึ น มันก็จะผลิตผลส้มออกมา มันไม่อาจจะผลิตผลใดอย่างอื นได้ครับ

นั นเป็นวิธีการของคริสตจักรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ เมื อเวลานั นมาถึง ทุกคน ... พวกท่านขอให้พระเจ้าทรงเริ มต้นที จะกระทํา

บางสิ งบางอย่าง ทุกคนมีลูกบอลและก็หายไป เห็นไหมครับ? มันก็เป็นอย่างนั นเสมอ ผมอ่านประวัติศาสตร์ของมาร์ติน ลูเทอร์ ที นี ไม่นาน

มานี  มันบอกว่ามันก็ไม่ยากมากนักที จะเชื อว่ามาร์ติน ลูเทอร์ สามารถประท้วงคริสตจักรคาทอลิกได้และสามารถทํามันได้ แต่ได้กล่าวสิ งที 

แปลกไว้คือ เขาอาจจะยึดหัวหาดของเขาเหนือความคลั งไคล้ทั งหมดที เกิดขึ นตามการฟื นฟูของเขาได้และยังคงอยู่ตรงการพิพากษาของ

เขา เห็นไหมครับ? เกือบจะทุกสิ งทุกอย่าง, การลอกเลียนแบบและทุกสิ งทุกอย่างก็ติดตามเขา ...

58

มองดูครับที  คุณนายแซมเปิ ล แมคเฟอร์สัน, เอมี  แซมเปิ ล แมคเฟอร์สัน ที มีวิหารแห่งนี ที นี  นักเทศน์สุภาพสตรีทุกท่านมีปีกของพวก

เขาและได้รวมกลุ่มพระคัมภีร์ไบเบิลแบบเดียวกัน เป็นแค่การลอกเลียนแบบเนื อหนัง พวกเขาไม่อาจจะเป็นต้นฉบับได้ นั นคือวิธีที พวกคริ

สตจักรไม่อาจจะเป็นได้ พวกท่านให้คริสตจักรหนึ งได้รับบางสิ งบางอย่างหรือสิ งอื นๆ ในเมืองหนึ ง คริสตจักรอื นๆ ไม่อาจจะทนได้จนกว่า

พวกเขาจะได้รับมัน เห็นไหมครับ? พวกเขาไม่ได้เป็นอย่างต้นฉบับอีกต่อไป พระวจนะของพระเจ้าเป็นต้นฉบับ เป็นพระวจนะและจะผลิต

แบบของตนเองออกมาในฤดูกาลของตน, ได้รับการเลือกสรร, ได้ถูกกําหนดไว้โดยพระเจ้าพระบิดา

59

ตอนนี พวกเราจะรับในคริสตจักรนี ได้อย่างไรเล่าครับ? โดยพระวิญญาณองค์เดียวกันพวกเราทั งหมดได้รับบัพติศมาในพระกาย

เดียวกันนี  พระกายของพระคริสต์ซึ งเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์, พระวจนะ ได้รับบัพติศมาในที นั นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ 

ตอนนี ขอให้สังเกตครับว่า ไม่ว่าพวกเราอยู่ในยุคสุดท้ายหรือไม่ก็ตาม ตอนนี พวกเราพบว่าถ้าหากพวกเราหันกลับมาในพระธรรม

ปฐมกาล ประมาณ โอ้ ประมาณบทที    นอกจากนี พวกท่านยังสามารถเปิดไปที พระธรรมลูกา และพบว่า เอโนคเป็นคนที เจ็ดจากโนอาห์ เอ

โนค ... มีเมล็ดพันธ์ุของซาตานอยู่ เพราะถ้าหากว่าคาอินเป็นบุตรชายของอาเบลแล้ว ดังนั นเขาก็เป็นคนที แปด เห็นไหมครับท่าน? แต่ไม่มี

ที ไหนในพระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่า คาอินเป็นบุตรชายของอาเบล ... หรือคาอินเป็นบุตรชายของอาดัมเนื องจากว่าพระคัมภีร์ไบเบิลบอกว่า 

เขาเป็นบุตรของคนชั วร้าย และอาดัมไม่ได้เป็นคนชั วร้าย เห็นไหมครับ? เขาเป็นบุตรของคนชั วร้าย

60

ตอนนี พวกเราพบที นี ว่า เอโนคเป็นคนที เจ็ดจากโนอาห์ซึ งเป็นแบบอย่างหนึ งของคริสตจักรยุคต่างๆ ตอนนี พวกคนที เหลือของหกคน

ก่อนเขาได้เสียชีวิตไปแล้ว แต่เอโนคได้ถูกรับขึ นไป เอโนคได้ถูกรับขึ นไปคนที เจ็ด แสดงให้เห็นว่ามันเป็นคริสตจักรยุคที เจ็ดที จะมีการรับขึ น

ไป ตอนนี ไม่มีข้อสงสัยว่าพวกเรากําลังอยู่ในคริสตจักรยุคที เจ็ด พวกเราทุกคนรู้ครับ

61

ตอนนี มันเป็นคริสตจักรยุคที เจ็ดที จะมีการรับขึ นไป คริสตจักรอื นทั งหกคริสตจักรทั งหมดตายแล้ว แต่เอโนคได้ถูกรับขึ นไปเพราะเขา

ไม่ได้ถูกพบ พระเจ้าได้ทรงรับเขาไปแล้ว แต่เอโนคได้ถููกรับขึ นไปเป็นแบบอย่างหนึ งของคนที เหลือทั งหมดของพวกเขาที กําลังจะตาย แต่เจ้า

สาวของพระคริสต์ยุคสุดท้ายจะถูกเรียกออกมา (การรับขึ นไปที ปราศจากความตาย) จะถูกเรียกออกมาจากคริสตจักรยุคที เจ็ด ซึ งตอนนี 

พวกเรากําลังสนับสนุนบันทึกของยุคนั นอยู่ครับ โอ้! ลองขุดลึกๆ ลงไปเถิดครับ เห็นไหมครับ?

ตอนนี ที นี ยังมีประเภทของคริสตจักรทั งเจ็ดยุคซึ งอยู่ในพระธรรมวิวรณ์ บทที     ข้อ   ที ลํ าลึกยิ งของหนังสือเล่มนี ก็จะถูกคลี ออก

โดยทูตสวรรค์องค์ที เจ็ด

62

คราวนี มีทูตสวรรค์องค์หนึ งนอกเหนือจากองค์เหล่านี ทั งหมดและทูตสวรรค์องค์หนึ งบนโลก คําภาษาอังกฤษ ทูตสวรรค์ หมายถึง 

“ผู้ส่งสาร” และในคําเทศนาของทูตสวรรค์องค์ที เจ็ดในขณะที เขากําลังทํา ... ของเขา กําลังประกาศพันธกิจของเขาอยู่ จากนั นเมื อเขาเริ มที 
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จะส่งเสียงออกมาจากพันธกิจของเขา ไม่ใช่เมื อเขาได้เริ มต้นจาก ... พระเยซูเมื อพระองค์ได้ทรงเริ มต้น พระองค์ได้ทรงเริ มการรักษาผู้คนที 

เจ็บป่วยและผู้ทุกข์ทรมาน “และ โอ้ รับบีที ยิ งใหญ่ พระองค์ทรงเป็นผู้เผยพระวจนะ!” และทุกคนอยากให้พระองค์ประทับอยู่ในคริสตจักร

ของเขา แต่เมื อพระองค์ทรงนั งลงในวันหนึ งและทรงกล่าวว่า “เราและพระบิดาของเราเป็นหนึ งเดียวกัน” นั นแตกต่าง นั นแตกต่างครับ 

“และถ้าท่านไม ่ได้กินเนื อและไม ่ได้ดื มโลหิตของบุตร มนุษย์ ก็จะไม่ มีชีวิตในตัวท่าน” “เหตุใดพระองค์จึงทรงป็นแวมไพร์” ดูเถิดครับ เห็นไหม

ครับ? นั นแตกต่างครับ พระองค์ไม่ทรงอธิบายมัน พวกเขาได้เห็นการสําแดงแล้ว, การพิสูจน์พระวจนะของพระเจ้าสําหรับยุคของพระองค์

เป็นจริงอย่างมากและทรงพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่า พระองค์ทรงเป็นทูตสวรรค์ของยุคนั น และพระองค์ไม่ทรงอธิบายสิ งใด

พวกสาวกเหล่านั นไม่อาจจะได้รับการอธิบายได้ แต่พวกเขาเชื อมันไม่ว่าพวกเขาจะได้รับการอธิบายหรือไม่ก็ตาม พวกเขายังคงนั ง

อยู่และเชื อว่า พระองค์ทรงสามารถบอกพวกเขาได้ถ้าพวกเขากินเนื อของพระองค์และดื มโลหิตของพระองค์ได้อย่างไร? เหตุฉะนั นมันเป็น

ไปไม่ได้สําหรับพวกเขาที จะกระทํา แต่พวกเขาเชื อมันเพราะพวกเขาได้ถูกแต่งตั ง พระเยซูทรงกล่าวว่าพระองค์ทรงเลือกพวกเขาก่อนการ

วางรากฐานโลก เห็นไหมครับ? พวกเขาเชื อมัน ไม่ว่าพวกเขาจะอธิบายได้หรือไม่ พวกเขายังคงเชื อครับ

ตอนนี ดูครับ! ตอนนี ในคริสตจักรยุคที เจ็ดเมื อทูตสวรรค์องค์ที เจ็ดเริ มส่งเสียง ความลํ าลึกทั งหลายของพระเจ้าก็จะปรากฏอยู่ ณ ที 

นั น ตราประทับที บรรดานักปฏิรูป ... ไม่ได้เป็นพวกเขาที มีเวลา ... ลูเทอร์ไม่ได้อยู่นานพอ ไม่ทั งเวสลีย์ ยุคต่างๆ ไม่ได้อยู่นานพอ พวกเขานัก

ปฏิรูปพวกเขามีคําเทศนาของพวกเขาในยุคนั นและพวกผู้คนที ยึดถือมันและได้ขนานนามมัน และมันคืออะไรเล่าครับ?

63

พวกท่านไม่อาจจะเอาชนะธรรมชาติได้ ธรรมชาติมักจะเป็นพยานเสมอ พระเจ้าทรงดําเนินงานในความต่อเนื องกับธรรมชาติ มัน

ต้องเป็นเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ขึ นในตอนเช้ามันเป็นทารกน้อยแรกเกิด มันอ่อนแอไม่มีความร้อนมาก สิบโมงก็ออกมาจาก

โรงเรียนมัธยม ตอนกลางวันก็เข้ามาในชีวิต บ่ายสามโมงในตอนบ่ายเริ มชราภาพ ห้าโมงก็กําลังจะตาย, ชราภาพและอ่อนแออีกครั ง, กําลัง

จะกลับไปที หลุมฝังศพ นั นเป็นจุดจบของมันหรือ? มันจะขึ นอีกครั งในตอนเช้าวันถัดไป เห็นไหมครับ?

64

มองดูที พวกต้นไม้ พวกมันผลิพวกใบไม้ของพวกมันออกมาได้อย่างไร ทุกสิ งทุกอย่างที พวกมันทํา ตอนนี พวกเราพบว่าใบทั งหลาย

ร่วงหล่นจากต้นไม้, กลับไป อะไรเล่าครับ? ชีวิตลงไปยังรากของต้นไม้ นั นเป็นจุดจบของมันหรือ? กลับมาในฤดูใบไม้ผลิฤดูหน้ากับชีวิตใหม่

ตอนนี เฝ้าดูพวกคริสตจักร, วิธีการที มันได้ทําสิ งเดียวกันในการปฏิรูป มันเกิดขึ นมา เมล็ดข้าวที ตกลงในพื นดินและตายไปภายใต้

การกดขี ข่มเหงในยุคมืด มันตกลงไปในพื นดิน มันต้องตาย วิญญาณของคนหนึ งคนใดอาจจะเห็นสิ งนั นได้ เว้นแต่เมล็ดพันธุ์นั นตายและ

เน่าเปื อย มันก็อยู่ตามลําพัง และมันต้องตกลงในพื นดินภายใต้ยุคมืด มันฝังอยู่ที นั น เน่าเปื อย และผลิออกมาในสองใบเล็กๆ ของคริสตจักร

นิกายลูเทอแรน ออกจากคริสตจักรนิกายลูเทอแรนก็ผลิออกใบมากขึ น สวิงลีนักปฏิรูปศาสนาและท่านอื นๆ จากสิ งนั นขึ นมาเป็นพู่ ซึ งก็คือ 

จอห์น เวสลีย์ ยุคมิชชันนารีที ยิ งใหญ่ มันตกลงย้อนกลับไป ออกจากที นั นมาก็เป็นยุคแห่งการหลอกลวงคือ ยุคเพนเทคอสท์ เมล็ดข้าวนั นที  

...

65

มีใครที นี ที เคยปลูกข้าวสาลีบ้างครับ? พวกท่านมองไปที ข้าวสาลีนั น เมื อพวกท่านมองไปที มัน ... เมื อพวกท่านออกไปที นั นและบอก

ว่า “ข้าพเจ้ามีข้าวสาลี” พวกท่านดูเหมือนว่าพวกท่านมีข้าวสาลีที นั น แกะมันออกมาใกล้ๆ และจ้องดูครับ พวกท่านไม่มีข้าวสาลีเลย พวก

ท่านมีแต่เปลือก พระเยซูไม่ได้ทรงเตือนพวกเราในพระธรรมมัทธิว บทที     ข้อ    หรือว่า ในยุคสุดท้ายสองวิญญาณนั นจะคล้ายกันมาก 

มันจะล่อ ลวงแม้พวกเมล็ดข้าวที ได้รับการเลือกสรรแล้วถ้าเป็นได้ เห็นไหมครับ? ตอนนี ดูครับ มันเป็นพาหะหนึ ง

ตอนนี ชีวิตที เกิดขึ นมาผ่านลูเทอร์เป็นสิ งที ทําให้เกิดเวสลีย์ ชีวิตที เกิดขึ นจากเวสลีย์เป็นสิ งที ทําให้เกิดพวกเพนเทคอสท์ ชีวิตที เกิด

ขึ นจากพวกเพนเทคอสท์ก็ทําให้เกิดข้าวสาลี แต่พวกเขาเป็นพาหะ เห็นไหมครับ? ชีวิตจริงผ่านไปที นั น คําเทศนาผ่านไป แต่มันจะมุ่งหน้า

ขึ นไปยังข้าวสาลี นั นคือเหตุผลที ข้าวสาลีงอกขึ นมาและนําสิ งทั งหมดไปในการรับขึ นไปที นี ที ด้านบนสุดนั น เจ้าสาวของพระคริสต์เองที เกิด

ขึ นมาในแต่ละยุค นอกจากนั นก้านของนิกายก็ตาย เหี ยวแห้งและตายไป

66

พวกท่านได้สังเกตเห็นยุคสุดท้ายนี ถึงวิธีการที มันเริ มต้นที จะดึงออกไปตอนนี ไหมครับ? เมื อข้าวสาลีเริ มจะโตขึ น แล้วเปลือกเริ มที 

จะหลุดออกไปจากมัน
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มองย้อนกลับไปที ต้นข้าวสาลีเล็กๆ เมื อพวกท่านมองไปที มัน ดึงมันออกมาอย่างนี และดูข้างในมันและดูครับ พวกท่านมีตาต้นไม้

เล็กๆ ของข้าวสาลีข้างหลังที นั น พวกท่านจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ที ขยายสามสิบเท่าเพื อจะมองเข้าไปในมันจะเห็นตาต้นไม้เล็กๆ ของข้าว

สาลีข้างหลังที นั น เห็นไหมครับ? มันเป็นทางที ย้อนกลับไปที นั น แต่มันเริ มเจริญเติบโต ตอนนี เปลือกนั นจะเป็นที อยู่อาศัยที จะให้มันมีโอกาส

ผลิออกมา แต่จากนั นเมื อมันเริ มที จะเจริญเติบโตและคําเทศนาเริ มแพร่กระจาย จากนั นเปลือกจะหลุดออกไปจากมัน และชีวิตดําเนินออก

ไปจากเปลือกนั นเข้าไปในข้าวสาลี ดําเนินไป นั นคือวิธีที แต่ละยุคกระทํา มันไม่อาจจะเอาชนะธรรมชาติได้เลย นั นเป็นความต่อเนื องของ

พระเจ้า วิธีการที พระองค์ทรงกระทําในสิ งทั งหลาย

67

และตอนนี นั นเป็นยุคที พวกเรากําลังอาศัยอยู่ ณ ตอนนี ครับ คริสตจักรยุคที เจ็ด68

ตอนนี มันเป็นทั งหมดที ถูกสําแดงให้เห็นในเมล็ดข้าวสาลีที จุดสุดท้าย เมล็ดอื นกลับมา ... ตอนนี ถ้าพวกท่านอ่านพระธรรมลูกา บทที  

   และข้อ    พระองค์ทรงกล่าวว่า “ดั งที มันเป็นในยุคเมืองโสโดม ดังนั นจะเป็นในการเสด็จมาของบุตรมนุษย์ ในวัน ที 

บุตร มนุษย์จะมาปรา กฏก็เป็นเหมือนอย่างนั น“ ปรากฏสิ งใดครับ? กระทําให้การปรากฏของพระองค์ในสิ งที พระองค์ทรงเป็นในยุคนี  

ทรงปรากฏออกไปแก่พวกผู้คน พระวจนะที ถูกกระทําให้เป็นที รู้จักสําหรับยุคนั น ปรากฏให้พวกผู้คนเห็นโดยการสําแดงของพระวิญญาณ

บริสุทธิ  ทรงกระทําให้พระเยซูทรงพระชนม์อยู่ท่ามกลางพวกเรา

และจําครับว่า พระองค์ทรงเป็นตัวแทนที นั นในมนุษย์-มนุษย์ผู้หนึ ง พระองค์ทรงกล่าวว่า “ดั งที มันเป็น” ตอนนี พระองค์ทรงอ่านพระ

คัมภีร์ไบเบิลฉบับเดียวกันกับที พวกเราอ่าน พระธรรมปฐมกาล ตอนนี พวกเราสังเกตครับว่า ในพระธรรมปฐมกาลบทนั นเมื อพระเยซูทรง

กําลังตรัสเกี ยวกับเรื องนี 

พวกเราพบว่าในการที พระองค์ทรงหันกลับไปที เต็นท์นั นและนางซาร่าห์อยู่ในเต็นท์ พระองค์ตรัส พระองค์ทรงถามคําถามหนึ ง และ

เธอไม่เชื อว่าสิ งที กําลังจะเกิดขึ นนั นจะเกิดขึ นได้ พระองค์ทรงกล่าวว่า “ตอนนี อับราฮัม เราจะมาเยี ยมเยียนพวกท่านตามช่วงเวลาของ

ชีวิต” และนางซาร่าห์อยู่ในเต็นท์หัวเราะเยาะ พระองค์ทรงกล่าวว่า “ทําไมนางซาร่าห์จึงหัวเราะในเต็นท์ กล่าวว่า 'สิ งเหล่านี จะสามารถ

เป็นได้อย่างไร?” พระเยซูทรงสัญญาและนั นก็คือพระองค์ อับราฮัมเรียกพระองค์ว่า พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ นั นคือพระองค์
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ตอนนี พระคัมภีร์ไบเบิลทํานายว่า มันจะกลับมาอีกครั งในยุคสุดท้าย พระเยซูทรงกล่าวดังนั น และเมื อพวกท่านเห็นสิ งเหล่านี เริ ม

ต้นที จะเกิดขึ น เพียงแค่จําครับว่าเมื อสิ งนี เริ มที จะเกิดขึ นเช่นนั นแล้วพวกท่านจะรู้ว่าเวลานั นใกล้ที ประตู

มองดูที โลกของตัวมันเอง มองดูที โลก เมืองโสโดม ถ้าเคยมีเมืองโสโดม มองดูพวกผู้คนที จิตใจบิดเบือน ความคิดของพวกเขา

วิปลาสไป พวกเขาไม่รู้ว่าสิ งธรรมดาอันใดที เป็นความเหมาะสม มองดูที พวกนอกกฎหมาย, พวกรักร่วมเพศ และทุกพวกอื นๆ มองพวกผู้

หญิงของพวกเรา สิ งผิดศีลธรรม ดูสิ งที วุ่นวายอนาจารผิดศีลธรรมในหมู่พวกผู้หญิงของพวกเราและไม่เพียงแต่ของพวกเรา ... พวกท่าน

บอกว่า “นั นเป็นพวกเมธอดิสท์” นั นเป็นพวกเพนเทคอสท์ด้วย มันเป็นพวกทั งหมด
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มองดูที พวกบุรุษของพวกเรา; พวกเขายึด ... แทนที จะเป็นพระวจนะของพระเจ้า บางประเพณีเล็กๆ น้อยๆ ของนิกายหนึ งที พวกเขา

ยึดถือบนมันแทนที จะออกมาเมื อพวกเขาเห็นพระเจ้าที ทรงกระทําให้พระองค์เองทรงเป็นที รู้จักอย่างสมบูรณ์แบบ เหตุผลคือพวกเขา

ตาบอดพวกเขาไม่สามารถมองเห็นมันได้ พวกเขาไม่เคยเห็นมัน

ตอนนี ดูสิ งที เกิดขึ นที นี ในวันนี ในขณะที พวกเรารีบเร่ง ผมคิดว่าสุภาพสตรีผู้นั นต้องการให้พวกเราออกไป ผมเห็นเธอกําลังส่ายมือ

ของเธอ, บางสิ งบางอย่างหรือสิ งอื นๆ เกี ยวกับเธออยากจะให้พวกเราออกไป ดังนั นพวกเราจึงควรที จะรีบเร่งดีกว่าครับ

ดังนั นตอนนี สังเกตครับว่า เอโนคเป็นแบบของคริสตจักร ที นี เขายังเป็นแบบในคริสตจักรยุคที เจ็ดด้วย พวกท่านสามารถคิดเกี ยวกับ

สิ งนั นได้หรือไม่ครับ? คริสตจักรยุคที เจ็ด ... สังเกตครับ ที เสียงของ ...
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มีกี ท่านครับที เชื อว่า มีทูตสวรรค์ทั งเจ็ดสําหรับคริสตจักรทั งเจ็ด ... ? โอ้ พวกเราทุกคนเชื อเรื องนั นถ้าพวกเราเชื อพระคัมภีร์ไบเบิล
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ถ้าพวกเราไม่เชื อพระคัมภีร์ไบเบิล แน่นอนครับ (เห็นไหมครับ?) พวกเราไม่เชื อมัน แต่มี ...

ตอนนี พวกเรากําลังอาศัยอยู่ในยุคคริสตจักรที เจ็ด และเมื อพระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวถึงยุคคริสตจักรที เจ็ดนี  ... เมื อทูตสวรรค์ของยุคค

ริสตจักรที เจ็ดเริ มที จะส่งเสียงเทศนาของเขา ความลํ าลึกของทุกสิ งที ได้รับการบิดเบือนขึ นลงตลอดยุคจะได้รับการเปิดเผยในเวลานั น และ

ที นี พวกเราเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในท่ามกลางประชากรของพระองค์และกระทําการชัดเจนยืนยันคําเทศนาของพระองค์ ดั งที พระองค์ทรง

กล่าวว่าพระองค์จะทรงกระทํา ที นี พวกเราพบมันอยู่ในยุคสุดท้ายนี 

ตอนนี  ... และเจ็ดยาม เหมือนเจ็ดยาม พระองค์ไม่ได้เสด็จมายามแรก, ที สอง, ที สาม, ที สี  แต่มาในยามที เจ็ด นั นคือเอโนคเป็นคนที 

เจ็ดซึ งได้ถูกรับขึ นไป และโนอาห์เป็นแบบของคนที เหลืออยู่ของชาวยิวคือ จะดําเนินการต่อไป

ตอนนี ในเวลาที พระคัมภีร์ไบเบิล-พูดเกี ยวกับยาม-กลางคืนทั งหลายไม่ได้ถูกแบ่งออกเป็นชั วโมงในเวลาของพระคัมภีร์ไบเบิล

(ตอนนี ฟังอย่างตั งใจครับ เพราะว่าผมจะรีบเร่งตอนนี เพราะพวกเขาต้องการห้องนี ) ไม่ครับ พระคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้ถูกแบ่งแยกออก

จากกัน ... หรือกลางคืนไม่ได้ถูกแบ่งออกเป็นชั วโมงในเวลาของพระคัมภีร์ไบเบิล; มันถูกแบ่งออกเป็นยาม
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มีสามยาม ตอนนี ยามแรกเริ มตั งแต่เวลา  :   น. ถึง   :   น; ยามที สองเริ มตั งแต่   :   น. ถึง  :   น. และยามที สามของกลาง

คืนถูกนับตั งแต่  :   น. ถึง  :   น. ตอนนี พวกเรามีสาม, สาม สาม, ซึ งเป็นเก้า จํานวนที ไม่สมบูรณ์ จากนั นพวกเราก็กลับมาที เจ็ดสําหรับ

การรับขึ นไปซึ งจะเกิดขึ น ผมเชื อว่าระหว่าง  :   น. และ  :   น. ... หรือ,  :   น. และ  :   น. ตอนเช้าบางวันสําหรับแตรของพระเจ้าจะส่ง

เสียง ...

ในตอนเช้าวันนั นที สดใสและกระจ่าง

เมื อพวกผู้ที ตายไปในพระคริสต์จะฟื นขึ น

และสง่าราศีของการฟื นคืนพระชนม์ของพระองค์ทรงแบ่งปัน

เมื อผู้ที ได้รับการทรงเลือกของพระองค์จะรวมตัวกันเพื อ

บ้านของพวกเขาบนท้องฟ้า,

เมื อหนังสือม้วนได้ถูกเรียกขึ นมาที โน่น, ข้าฯ จะอยู่ที นั น

คําว่า “การรับขึ นไป” ในพระคัมภีร์ไบเบิลไม่เคยได้ถูกใช้เลย พวกเราเพียงแค่ใส่คํานั นที นั น พระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่า “รับขึ นไป, จะ

ถูกรับขึ นไป” พวกเราอ่านที นี ในพระธรรม   เธสะโลนิกา หรือ   เธสะโลนิกา มันเป็นพระบัญชาของการรับขึ นไปอันยิ งใหญ่นี ที จะเกิดขึ นใน

ยุคสุดท้าย ฟังเรื องนี ที นี ครับ พวกเรากําลังจะเริ มต้นที นี ด้วยข้อที    
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.. เราไม่อยากให้ท่าน... ขาดความเข้า ใจเรื องคนที ล่วง หลับไปแล้ว เพื อท่านจะไม่เป็นทุกข์ โศก เศร้า อย่างคนอื นๆ 

ที ไม่ มีความหวัง

เพราะในเมื อเราเชื อว่า... พระ เยซูสิ น พระ ชนม์และคืน พระ ชนม์แล้ว... โดยพระ เยซูนั น พระ เจ้าจะทรงนําบรร ดา

คนที ล่วง หลับไปแล้วนั นมากับพระ องค์

ตาม... พระ วจนะของพระ เจ้า เราขอบอกพวก ท่านข้อนี ว่า เราที ยังมีชีวิตอยู่และคอยพระ เจ้าเสด็จมา จะไม่

ล่วง หน้าไปก่อน

[หรือคําว่า ไม่ล่วงหน้าไปก่อน หมายถึง “ขัดขวาง”]
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พวกคนเหล่านั นที ล่วงหลับไป

สําหรับพระเจ้าจะเสด็จมา [ตอนนี ฟังชัดๆ] ... พระเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์กับเสียงโห่ร้องและเสียงของหัวหน้าทูตสวรรค์และ ... 

เสียงแตรของพระเจ้าและทุกคนที ตายแล้วในพระ คริสต์จะเป็นขึ นมาก่อน

ตอนนี ผมอยากจะให้พวกท่านสังเกตสิ งที ยิ งใหญ่ที ได้เกิดขึ นที นี ตอนนี  อย่าพลาดสิ งนี  เห็นไหมครับ? ตอนนี สังเกตครับว่า พระวจนะ

กล่าวที นี ในพระธรรม   เธสะโลนิกา ว่า มีสามสิ ง ... สังเกตครับจากข้อ    ถึงข้อ    มีสามสิ งที จะต้องเกิดขึ นก่อนที พระเจ้าพระองค์เองจะ

ทรงปรากฏ (อย่างรวดเร็วในเวลานี เพื อให้พวกเราสามารถปิดการประชุมได้ เห็นไหมครับ?) สิ งแรกที เกิดขึ น, สังเกตครับ: เสียงโห่ร้อง, 

เสียง, เสียงแตร ขอให้อ่านตอนนี ครับ และดูว่าถ้ามันใช่ เห็นไหมครับ?
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คือว่าพระเจ้า [ข้อ   ] จะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยเสียงโห่ร้องและเสียงเรียกของหัว หน้าทูต สวรรค์และ... เสียงแตรของพระ เจ้า :..

สามสิ งเกิดขึ น; เสียง ... เสียงโห่ร้อง, เสียง, เสียงแตร จะต้องเกิดขึ นก่อนที พระเยซูจะทรงปรากฏ ตอนนี เสียงโห่ร้อง พระเยซูทรง

กระทําสิ งสามสิ งทั งหมดของพวกมันเมื อพระองค์เสด็จลงมา “เสียงโห่ร้อง” สิ งที เป็น “เสียงโห่ร้อง”? มันเป็นข้อความที เกิดขึ นมาครั งแรก 

ขนมปังที มีชีวิตของชีวิตซึ งกําลังนํามายังเจ้าสาวของพระคริสต์
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ตอนนี พระเจ้าทรงมีหนทางของการกระทําสิ งทั งหลาย และพระองค์ไม่เคยทรงเปลี ยนแปลงนโยบายของพระองค์ พระองค์ไม่เคย

ทรงเปลี ยนแปลง... ของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ไม่ทรงเปลี ยนแปลง ในพระธรรมอาโมส บทที    ข้อ   พระองค์ทรงกล่าวว่า 

พระองค์ ไม่ทรงทําสิ งหนึ งสิ ง ใด โดยไม่เปิด เผยความลี  ลับ ให้แก่ผู้ รับ ใช้ของพระ องค์ และเช่นเดียวกับบางอย่างที พระองค์ทรงสัญญา 

พระองค์จะทรงกระทํามัน

ตอนนี พวกเราได้ผ่านยุคทั งหลายของคริสตจักร แต่พวกเราได้รับพระสัญญาถึงในยุคสุดท้ายตามพระธรรมมาลาคี บทที    ว่าจะมี

การเสด็จกลับมาอีกครั ง ผู้เผยพระวจนะผู้หนึ งในแผ่นดิน นั นแหล่ะครับ! ขอให้สังเกตธรรมชาติของเขาและสิ งที เขาจะเป็นเหมือน พระเจ้า

ทรงใช้วิญญาณนั นห้าครั ง: ครั งหนึ งในเอลียาห์, ในเอลีชา, และ ยอห์นผู้ให้บัพติศมา, การทรงเรียกออกมาจากคริสตจักร และคนที เหลือของ

ชาวยิว; ห้าครั ง, พระคุณ, J-e-s-u-s, f-a-i-t-h และมันเป็นหมายเลขแห่งของพระคุณ เห็นไหมครับ? ใช่ครับ
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ตอนนี จําได้ไหมครับ คําเทศนาได้รับการสัญญาไว้ และเมื อความลํ าลึกเหล่านี ทั งหมดผิดพลาดขึ นมามากโดยกลุ่มของพวกปัญญา

จารย์ มันจะนําผู้เผยพระวจนะที มาจากพระเจ้าโดยตรงเพื อจะเปิดเผยมัน และนั นคือ สิ งที พระองค์ทรงสัญญาไว้อย่างแน่ชัดว่าจะทรง

กระทํา เห็นไหมครับ?

77

ตอนนี จําครับว่า พระวจนะของพระเจ้ามาถึงผู้เผยพระวจนะ, ไม่ใช่นักศาสนศาสตร์, ผู้เผยพระวจนะ เขาเป็นภาพสะท้อนของพระ

วจนะพระเจ้า เขาไม่อาจจะพูดสิ งใดได้ เขาไม่อาจจะพูดความคิดของเขาเองได้ เขาอาจจะพูดสิ งที พระเจ้าทรงเปิดเผยให้เห็นเท่านั นได้  

แม้แต่ผู้เผยพระวจนะบาลาอัมเมื อเขาพยายามที จะขายสิทธิของเขา; เขากล่าวว่า “ผู้เผยพระวจนะผู้ใดสามารถพูดอะไรได้นอกจากสิ งที 

ทําให้พระเจ้าใส่ในปากของเขา?” มันเป็นสิ งที พระเจ้าทรงกระทําที พวกท่านไม่สามารถพูดอะไรอย่างอื นได้ และพวกท่านเกิดมาอย่างนั น

ไม่เกินกว่าพวกท่านสามารถ....

ถ้าหากพวกท่านสามารถบอกได้ว่า “ข้าพเจ้าไม่สามารถเปิดตาของข้าพเจ้าได้” เมื อพวกท่านกําลังมองหา เห็นไหมครับ? พวกท่าน

สามารถ พวกท่านไม่อาจจะเอื อมมือของพวกท่านได้เมื อพวกท่านสามารถ เห็นไหมครับ? พวกท่านไม่อาจจะเป็นสุนัขได้เมื อพวกท่านเป็น

มนุษย์ เห็นไหมครับ? พวกท่านเพียงถูกสร้างมาแบบนั นและพระเจ้าทรงมีเสมอ ... ในทุกยุคตลอดยุคอิสยาห์, เยเรมีย์และทั งหมด ... เอลี

ยาห์และทุกยุคล่วงไปแล้ว เมื อกลุ่มปัญญาจารย์จะได้รับทุกสิ งทุดอย่างผสมกันขึ นทั งหมด พระองค์จะทรงส่งผู้เผยพระวจนะ, ทรงยกเขา

ขึ นมาจากไม่มีที ใดเลย เขาอาจจะไม่อยู่ในสถานการณ์ทั งหลายของพวกเขาและกล่าวถ้อยคําของพระองค์, เรียกออกมาในที เกิดเหตุและ

หายไป, เพียงแค่พวกผู้ชายขรุขระแห่งความจริงของพระเจ้า
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และก็มักจะเสมอ ... วิธีที พวกท่านสามารถบอกเขา พระองค์ทรงกล่าวว่า “ถ้าจะมีผู้หนึ งในพวกท่านที เป็นฝ่ายวิญญาณหรือผู้เผย

พระวจนะ ... ”

ตอนนี ผู้เผยพระวจนะ ... มีสิ งดังกล่าวเป็นของประทานของการเผยพระวจนะในคริสตจักรเป็น แต่ผู้เผยพระวจนะได้ถูกเลือกสรร

และถูกแต่งตั งไว้ล่วงหน้าสําหรับเวลานั น เห็นไหมครับ? ใช่ครับท่าน

79

ตอนนี ถ้าคําทํานายออกไป สองหรือสามต้องนั งและพิพากษาไม่ว่าจะถูกหรือไม่ก่อนที คริสตจักรจะได้รับมัน แต่ไม่มีใครได้ตั งก่อนผู้

เผยพระวจนะ เพราะว่าเขาเป็นพระวจนะของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ เขาเป็นพระวจนะในยุคของเขา เขาได้เห็นพระเจ้าทรงสะท้อน...

ตอนนี ถ้าหากพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงส่งผู้นั นให้พวกเราอีกครั งในยุคสุดท้ายที จะนําเจ้าสาวของพระคริสต์ออกจากระเบียบ

ของปัญญาจารย์ และวิธีเดียวที จะสามารถกระทําได้สําเร็จ

มันจะถูกกระทําไม่สําเร็จ ... คริสตจักรไม่สามารถรับพระคริสต์ได้ พวกเพนเทคอสท์, พวกเราไม่สามารถรับคําเทศนาเรื องนี ที อยู่ใน

สภาพของคริสตจักรที เป็นอยู่ในยุคนี  พวกเราจะดําเนินการในยุคสุดท้ายในสภาพที พวกเขาเป็นอยู่ในยุคนี อย่างไรครับ เมื อทุกคนต่อต้านผู้

อื นและทุกสิ งทุกอย่างอื นๆ และเกี ยวกับปัญญาจารย์? โอ้ ความเมตตา มันเหลวแหลก มันถูกทําให้กลายเป็นพวกนิกาย และทุกครั ง ผม

ถามนักประวัติศาสตร์ท่านใดก็จะพูดแตกต่างกัน ทุกครั งที คําเทศนาได้ออกไปในแผ่นดินและเมื อพวกเขาจัดระเบียบมันเ, มันก็ตายลง ณ ที 

นั น และพวกเพนเทคอสท์ก็ได้กระทําเหมือนกับที พวกเขาทั งหมดได้กระทํา-พวกเพนเทคอสท์ที ออกมา
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พวกท่านแอสเซมบลีย์ อ๊อฟ ก๊อด เมื อบิดาและมารดาทั งหลายของพวกท่านออกมาจากพวกเขาองค์กรทั งหลายกลับไปที นั นในสภา

สามัญเก่า ได้โห่ร้องและสรรเสริญพระเจ้าและพูดต่อต้านสิ งทั งหลายเหล่านั น และพวกท่านกลับกลายเป็นเหมือนสุนัขจะอาเจียน และหมู

หลงระเริงของตนและทําในสิ งเดียวกันว่าพวกเขา; และตอนนี เป็นเหมือนปัญญาจารย์อย่างมาก พวกท่านปิดลําไส้ของความเห็นอกเห็นใจ

ของพวกท่าน และพวกท่านจะต้องมีบัตรสมาชิกก่อนที พวกท่านอาจจะแม้แต่เชื อมโยงกับพวกท่านได้อย่างไม่ใช่ง่ายๆ

81

และพวกท่านวันเนส พระเจ้าได้ประทานคําเทศนาเช่นนั น และแทนที พวกท่านจะไปข้างหน้าและเพียงแค่รักษาความถ่อมใจและ

ดําเนินไปข้างหน้า พวกท่านจะต้องยืดหยุ่นและจัดระเบียบกลุ่มของพวกท่าน และพวกท่านทั งหมดอยู่ที ไหนเล่าครับ? ถังเดียวกัน นั น

แน่นอนครับ! และพระวิญญาณของพระเจ้าทรงกําลังเคลื อนไป “เราคือพระเจ้า เป็นผู้ปลูก เราจะรดนํ ามันทั งกลางวันและกลางคืน เกรงว่า

ผู้หนึ งผู้ใดจะ ... ”

พระองค์ทรงได้แต่งตั งสิ งเหล่านี ที จะเป็น และพระองค์ต้องทรงส่งสิ งนี 

สิ งแรกมาเมื อพระองค์ทรงเริ มเสด็จลงมาจากสวรรค์, มีเสียงโห่ร้อง! มันคือสิ งใดเล่าครับ? มันเป็นคําเทศนาที จะรวบรวมพวกผู้คน

เข้าด้วยกัน คําเทศนาที ออกมาเป็นครั งแรก ในเวลานี  “เวลาตกแต่งตะเกียง จงลุกขึ นและตกแต่งตะเกียงของพวกท่าน” นั นเป็นยามใดเล่า

ครับ? ที เจ็ด, ไม่ใช่ที หก, ที เจ็ดครับ “เจ้าบ่าวมาแล้ว จงลุกขึ นและตกแต่งตะเกียงของพวกท่าน” และพวกเขาได้กระทํา บางคนของพวกเขา

พบว่าพวกเขาไม่ได้มีแต่นํ ามันใดๆ ในโคมไฟของพวกเขาเลย เห็นไหมครับ? แต่มันถึงเวลาตัดแต่งโคมไฟ มันเป็นเวลาของพระธรรมมาลาค ี

บทที    สิ งที พระองค์ทรง... มันเป็นพระธรรมลูกา บทที    , มันเป็นพระธรรมอิสยาห์... คําเผยพระวจนะเหล่านั นทั งหมดที อาจจะตั งค่าได้

อย่างสมบูรณ์แบบสําหรับยุคนี ในข้อพระคัมภีร์ทั งหลาย พวกเราเห็นมันดํารงอยู่ ณ ที นั น ไม่มี ...
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เห็นสิ งเหล่านี เกิดขึ นไหมครับ พี น้องชายหญิงที รักของผม เมื อพระเจ้าแห่งสวรรค์ทรงรู้ว่า ผมอาจจะตายบนเวทีนี  ณ เวลานี  พวก

ท่านก็อาจจะเดินไปรอบๆ สักครู่ มันก็แค่ ... ทรงน่าเกรงขาม เมื อพวกท่านเห็นพระเจ้าเสด็จมาจากฟ้าสวรรค์ ทรงยืนอยู่ต่อหน้าพวกกลุ่มคน

ทั งหลายและทรงยืนอยู่ตรงนั น ทรงประกาศตัวพระองค์เองดั งที พระองค์ทรงเคยกระทํา และนั นคือความจริงและพระคัมภีร์ไบเบิลนี เปิด

ออก เห็นไหมครับ? พวกเราอยู่ที นี !

83

และระบบนิกายตายแล้ว มันจากไปแล้ว มันจะไม่เกิดขึ นอีก มันจะถูกเผา นั นเป็นสิ งที พวกท่านกระทํากับแกลบบนท้องทุ่ง หนีจาก

มัน เข้าไปในพระคริสต์ อย่าบอกว่า “ข้าพเจ้าเป็นเมธอดิสท์!”, “ข้าพเจ้าเป็นแบ๊บติสต์!”, “ข้าพเจ้าเป็นเพนเทคอสท์l!” พวกท่านเข้าไปในพระ
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คริสต์ และถ้าพวกท่านอยู่ในพระคริสต์ก็ไม่มีคําที ถูกเขียนไว้ในที นี นอกจากสิ งที พวกท่านเชื อ ผมไม่สนใจสิ งที คนอื นพูด และจากนั นพระเจ้า

จะทรงกระทําให้สิ งนั นให้เป็นที ประจักษ์ เพราะว่าพวกท่าน ... เมื อพระองค์ทรงเทพระวิญญาณมายังพระวจนะ  tเกิดอะไรขึ นครับ? เช่น

เดียวกับการรดนํ าบนเมล็ดพันธ์ุอื นๆ มันจะมีชีวิตและมันจะเกิดเป็นชนิดของมันออกมา

ท่านบอกว่า “ข้าพเจ้าได้รับบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ ” นั นไม่ได้หมายความว่าท่านได้รับความรอด ไม่ใช่โดยหนทางที ยาว

ไกล
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มองดูที นี ครับ ท่านเป็นมนุษย์สามส่วน ท่านเป็น ... ภายในพวกเล็กๆ นี ที นี เป็นจิตใจ, ต่อไปเป็นวิญญาณ, และต่อไปเป็นร่างกาย 

ตอนนี ท่านมีประสาทสัมผัสทั งห้าในร่างกายนี เพื อติดต่อวิหารฝ่ายโลกของท่าน พวกมันไม่ได้ติดต่อส่วนที เหลือของมัน ท่านมีประสาท

สัมผัสทั งห้าของวิญญาณที นี , รักและจิตสํานึกและอื นๆ เช่นนั น แต่ในที นี เป็นที ที ท่านอยู่ นั นคือสิ งที ท่านเป็น

พระเยซูไม่ได้ทรงบอกหรือว่า ให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรม? นําต้นตีนตุ๊กแกออกมาที นี และข้าวสาลีออกไปที นั น และ

รดนํ าพวกมันและดูแลรักษาพวกมันด้วยปุ๋ยและสิ งทั งหลายเหมือนอย่างนั น พวกมันทั งสองไม่ได้อาศัยอยู่ด้วยนํ าแบบเดียวกันหรือครับ? 

แน่นอนครับ! ดีล่ะครับ มันคืออะไรครับ? ต้นหนึ งของพวกมันจะเป็นต้นตีนตุ๊กแก เพราะนั นคือทั งหมดที มันเป็น ต้นตีนตุ๊กแกจะยกมือของมัน

ขึ นและโห่ร้องเหมือนกับข้าวสาลี

พระคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้กล่าวหรือว่า ในยุคสุดท้ายจะมีพระคริสต์เทียมเท็จมา ไม่ใช่พระเยซูเทียมเท็จตอนนี  พระคริสต์เทียมเท็จ พวก

ผู้ได้รับการเจิม การเทียมเท็จที ได้รับการเจิมสําหรับพระวจนะ นิกายที ได้รับการเจิมแต่ไม่ใช่สําหรับพระวจนะ เพราะพระวจนะจะเป็น

พยานของตัวเอง ไม่จําเป็นต้องมีสิ งอื นใด มันจะเป็นพยานให้กับตัวมันเอง และจะมีผู้ได้รับการเจิมเทียมเท็จ พวกท่านมีเทปเรื องนั นของผม 

และที เจิม ... โอ้ ถ้าพวกท่านต้องการเรียกผู้หนึ งและบอกว่า “โอ้ ท่านเป็นพระเยซูหรือ?” “โอ้ ไม่แน่นอนครับ!” พวกเขาจะทนไม่ได้กับสิ งนั น 

แต่เมื อมันมาถึง “โอ้ พระสิริ ข้าพเจ้าได้การเจิม ... ” และมันเป็นการเจิมแท้
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จําได้ไหมครับ คายาฟาสก็มีมันด้วยและได้เผยพระวจนะ ดังนั นบาลาอัมก็มีมันและได้เผยพระวจนะหรือครับ แต่นั นไม่ได้มีสิ งใด

เกี ยวข้องกับภายในนี  เว้นแต่ว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้า ยีนของพระองค์จากจุดเริ มต้น, ได้รับการเลือกสรร พวกท่านดําเนินการเสร็จสิ น 

ผมไม่สนใจเท่าไหร่ว่าพวกท่านโห่ร้อง, พูดภาษาแปลกๆ, วิ ง, โห่ร้องมาเท่าใด นั นไม่มีสิ งใดที จะกระทํากับมัน ต้นตีนตุ๊กแกอาจจะโห่ร้อง

เพียงเท่ากับส่วนที เหลือของพวกมันได้ ผมเคยเห็นพวกหัวแข็งยืนขึ นและโห่ร้องและพูดภาษาแปลกๆ และดื มเลือดที ออกมาจากกะโหลก

ศีรษะของมนุษย์และเรียกพวกมารร้าย เห็นไหมครับ? ดังนั นพวกท่านจึงไม่ต้องการให้พวกเขารู้สึกและสิ งทั งหลาย ลืมมันไปเถอะ มันเป็น

จิตใจของพวกท่านในพระวจนะ และนั นคือพระเยซูคริสต์ นํามาไว้ในที นั นและมองดูมันกระทําให้ตัวมันเองเป็นที รู้จักเพียงที จะเปิดขึ นเช่น

เมล็ดพันธุ์อื นๆ และประกาศตัวมันเองสําหรับยุคที มันดํารงอยู่

ลูเทอร์สามารถนําสิ งใดได้นอกจากก้านพวกคนอื นๆ เหล่านี อาจนําสิ งอื นๆ เหล่านี ได้ พวกเราอยู่ในยุคข้าวสาลีตอนนี พวกลูเทอ

แรน, พวกลูเทอแรนแท้ต้องนําพวกลูเทอแรนแท้ออกมา พวกเพนเทคอสท์แท้จะต้องนําพวกเพนเทคอสท์แท้ออกมานั นแหล่ะครับ แต่พวกเรา

ได้ผ่านยุคนั นไปแล้วและกําลังดําเนินต่อไป

86

พวกท่านทราบว่าคริสตจักรคาทอลิกเริ มต้นมาจากพวกเพนเทคอสท์ไหมครับ? และถ้าคริสตจักรเพนเทคอสท์อาจจะยืนหยัดได้สอง

พันปีแล้วล่ะก็มันอาจจะมีรูปร่างเลวร้ายยิ งกว่าสิ งที พวกคาทอลิกเป็นอยู่ตอนนี นั นอย่างแน่นอนครับ! ตอนนี ผมบอกเรื องนั นแก่พี น้องของผม

และพี น้องสตรีของผมที ผมรักและพระเจ้าทรงทราบสิ งนั นแต่จําครับว่า เพื อนทั งหลาย ผมต้องได้พบกับพวกท่านที โน่นที การพิพากษาและ

นั นอาจจะไม่นานเกินรอ ผมต้องเปิดเผยบันทึกของสิ งที เป็นความจริง

ตอนที ผมออกไปยังการประชุมต่างๆกับพวกท่านการอธิษฐานเผื อผู้คนที เจ็บป่วย มันก็ดีครับ แต่เมื อผมมาพร้อมกับคําเทศนา...ถ้า

คําเทศนาใดๆ ออกไป ถ้ามันเป็นคําเทศนาที จริง ถ้าหากมันเป็นจริงพวกการอัศจรรย์แท้ของพระเจ้า และแขวนอยู่ที  ณ องค์กรนั นพวกท่าน

ทราบว่ามันไม่ได้เป็นของพระเจ้า เพราะว่าสิ งนั นได้ถูกประกาศแล้วพระเยซูก็เสด็จออกไปและได้ทรงเยียวยารักษาโรคผู้คนที เจ็บป่วยเพื อ

ที จะจับสายตาของพวกผู้คนจากนั นก็คําเทศนาของพระองค์ใช่ครับ! มันจะต้องมีอะไรบางสิ งบางอย่างที พระเจ้าจะทรงแนะนํา การเยียวยา

87
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รักษาโรคของพระเจ้าคือ... การอัศจรรย์เหมือนที เพิ งเป็นที จับตามองของพวกผู้คนหัวใจหลักของมันคือคําเทศนา มีสิ งใด มันเป็นสิ งที มาจาก

ในที นี พระองค์จะทรงพยายามที จะได้รับความโปรดปรานของพวกผู้คนเพื อที พวกเขาจะตั งใจและฟังพระองค์เห็นไหมครับ? เพราะมีบาง

อย่างในที นั นที ถูกกําหนดให้มีชีวิตและบางส่วนของข้าวสาลีตกลงบนพื นดินและพวกนกจิกมันขึ นมา และอื นๆ ที ตกลงในพงหนามและบาง

คนก็ไปอยู่บนพื นดินที ถูกตระเตรียมไว้ ตระเตรียมพื นดิน และนําออกมา

ตอนนี ประการแรกคือการทําให้เกิดเสียง-หรือสิ งแรกคือแตรหรือเสียง-เสียงโห่ร้องและจากนั นเสียง และจากนั นแตร เสียงโห่ร้อง ทูต

สวรรค์กําลังตระเตรียมพวกผู้คนให้พร้อม ประการที สองคือเสียงแห่งการฟื นคืนชีพได้ เสียงเดียวกัน เสียงดังในพระธรรมยอห์น บทที     ข้อ 

   และ    ที เรียกลาซารัสออกมาจากหลุมฝังศพ ได้รับเจ้าสาวของพระคริสต์ด้วยกัน และจากนั นการฟื นขึ นมาจากความตาย (เห็นไหม

ครับ?) จะได้รับการรับขึ นไปกับมัน ตอนนี ดูสามสิ งที จะเกิดขึ นครับ
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ถัดไปคือสิ งใดครับ? เป็นแตร เสียงหนึ ง-เสียงโห่ร้อง, เสียง, แตร

ตอนนี ประการที สามคือแตร ซึ งมักจะอยู่ในงานเลี ยงของพวกแตรเสมอ จะเรียกพวกผู้คนมาที งานเลี ยงนั น และนั นจะเป็นอาหารมื อ

เย็นของเจ้าสาวของพระคริสต์ อาหารมื อเย็นของพระเมษโปดกกับเจ้าสาวของพระคริสต์ในท้องฟ้า

89

ดูเถิดครับ ประการแรกที นําออกมาคือ คําเทศนาของพระองค์จะทรงเรียกเจ้าสาวของพระคริสต์มาด้วยกัน ประการต่อไปคือ การ

ฟื นคืนชีพของเจ้าสาวของพระคริสต์ที ล่วงหลับไป ผู้ที เสียชีวิตไปในยุคอื นๆ พวกเขากําลังถูกนํามารวมกัน และแตร และงานฉลองใน

สวรรค์-ในท้องฟ้า เหตุฉะนั นนั นเป็นสิ งที จะเกิดขึ น เพื อนทั งหลายเอ๋ย

พวกเราอยู่ ณ ที นั นพร้อม ล้วตอนนี  สิ งเดียวเท่านั นคริสตจักรจะออกมาจะต้องวางก่อนที ดวงอาทิตย์จะทําให้สุกงอม ผู้ยิ งใหญ่จะ

มารวมกันโดยหลังจากสักครู่หนึ ง ข้าวสาลี ... จะถูกเผาไหม้, ก้าน แต่เมล็ดข้าวจะถูกรวบรวมไว้ในยุ้งฉางของมัน เห็นไหมครับ?

พวกท่านไม่ได้เป็นคนตาบอดพวกท่านเป็นคนที รู้สึกสัมผัสได้และถ้าผมได้ยืนอยู่ที นี และบอกว่าสิ งเหล่านั นเป็นอุปาทาน... ผมบอก

มันเพราะว่ามันเป็นชีวิต เพราะผมมีความรับผิดชอบต่อพระเจ้าเพื อบอกมันและผมต้องบอกว่า และคําเทศนาของผม ...ตลอดเวลาที รู้กลับ

ไปที นั นภายใต้การเยียวยารักษาโรคและอื นๆเช่นนั นก็เป็นเพียงเพื อดึงดูดความสนใจของพวกผู้คนที รู้คําเทศนาที จะมาและนี ก็เป็น

90

และพวกเขาตราประทับทั งเจ็ดได้เปิดออกความลํ าลึกเหล่านั นและการแสดงสิ งเหล่านั นเป็นสิ งที ได้เกิดขึ น ผมไม่ทราบครับแต่มีคน

ยืนอยู่ ณ ที นี  ตอนนี ก็กําลังยืนอยู่ที นี กับผมเมื อพวกท่านได้ยินผมเทศนาคําเทศนา“ท่านครับ มันเป็นเวลาอะไรครับ?” และในเช้าวันนั นตรง

ที มันบอกว่ามันจะมีที ยืนอยู่มีทูตสวรรค์ทั งเจ็ดยืนอยู่ ณ ที นั นจากสวรรค์และเมื อพวกเขาได้ขึ นไปและลมหมุนก็ได้นําพวกเขาขึ นไปอยู่ที นั น 

พวกเรากําลังยืน,กําลังมองดูอยู่ขณะที พวกเขาได้ออกไปวิทยาศาสตร์ได้นําภาพของมันทุกทางทั วประเทศ ลงไปในเม็กซิโก

และที นั นเมื อข้าพเจ้ากําลังมองดูอยู่ ...91

วันหนึ งเมื อข้าพเจ้าเริ มที จะเทศนาคริสตจักรทั งเจ็ดยุคเหล่านี  และข้าพเจ้าได้เรียก แจ็ค มัวร์ นักศาสนศาสตร์ผู้ยิ งใหญ่, ข้าพเจ้า

บอกว่า “แจ็ค ผู้นี คือใครที ยืนอยู่ที นั น 'มีผู้หนึ งเหมือนบุตรมนุษย์กําลังยืนอยู่ที นั น ผมเป็นสีขาวเหมือนดั งสําลี'” ข้าพเจ้าตอบว่า “เขาเป็นชาย

หนุ่มผู้หนึ ง เขามีผมเป็นสีขาวเหมือนดั งสําลีได้อย่างไร?”

เขากล่าวว่า “บราเดอร์บรานฮาม นั นคือ พระกายแห่งพระสิริของพระองค์” นั นไม่ได้กดกริ ง แต่เมื อข้าพเจ้าเข้าไปในห้องพักและเริ ม

อธิษฐาน พระองค์ทรงอนุญาตให้ข้าพเจ้าทราบว่ามันคืออะไร

ดูเถิดครับ ข้าพเจ้าได้เทศนาเสมอว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ไม่ได้เป็นเพียงแค่ชายคนหนึ ง พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในมนุษย์ 

พระเจ้า. พระลักษณะของพระเจ้าแห่งความรัก, พระลักษณะที ดีเลิศของพระเจ้าที เสด็จลงมาปรากฏบนโลกที นี  พระเยซูทรงเป็นความรัก

ของพระเจ้า ซึ งได้รับการทรงสร้างเป็นพระกายหนึ งที พระยาเวห์พระองค์เองทรงประทับอยู่ พระองค์ทรงเป็นความไพบูลย์ของพระกาย

พระเจ้า สิ งที พระเจ้าทรงเป็น พระองค์ทรงสําแดงให้เห็นผ่านพระกายนั น พระกายนั นที ต้องสิ นพระชนม์เพื อที พระองค์จะทรงสามารถชําระ
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เจ้าสาวของพระคริสต์ด้วยพระโลหิตของพระองค์ได้

และสังเกตครับว่าไม่เป็นแต่เพียงเจ้าสาวของพระคริสต์ที ได้รับการชําระ ได้รับการยกโทษให้อภัยเท่านั น แต่เธอชอบธรรม เห็นไหม

ครับ? พวกท่านเคยลองคําว่า “ชอบธรรม” เพื อดูว่ามันหมายถึงอะไร? ตอนนี ตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าบราเดอร์กรีนได้ยินมาว่าผมเคยดื มสุรา 

ผมเคยกระทําสิ งที ไม่ดีแล้วเขาก็พบว่าผมไม่ได้กระทํามันจากนั นเขาจะมาบอกว่า “ข้าพเจ้าให้อภัยท่านบราเดอร์บรานฮาม”

92

“พวกท่านให้อภัยผมหรือครับ?ผมไม่เคยทํามัน พวกท่านให้อภัยผมเกี ยวกับสิ งใดเล่าครับ?”เห็นไหมครับ? แต่ถ้าผมผิดแล้วผมจะได้

รับการอภัยแต่ผมยังคงไม่ชอบธรรม เพราะผมได้กระทํามัน แต่คําว่า “ธรรม” คือ“เสมือนว่าท่านไม่เคยกระทํามันเลย” -ชอบธรรม และจาก

นั นพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ทรงชําระพวกเราให้สะอาดเพื อให้พ้นจากบาปทั งหลายจนกระทั งมันใส่ในหนังสือแห่งการไม่ทรงจดจําของ

พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นเพียงผู้เดียวที สามารถทรงกระทํามันได้ พวกเราสามารถให้อภัยแต่ไม่ลืม

ผมอาจจะให้อภัยท่านได้แต่ผมมักจะจําไว้ว่าท่านเคยกระทําสิ งชั วร้ายทั งหลายเหล่านี แล้วพวกท่านจะไม่เพียงแค่แต่พวกท่านจะได้

รับการอภัย แต่ในสายพระเนตรของพระเจ้า เจ้าสาวของพระคริสต์ชอบธรรม เธอไม่เคยกระทํามันในครั งแรก อาเมนยืนอยู่ที นั นในงาน

อภิเษกสมรสกับพระบุตรผู้ทรงความดีงามของพระเจ้าทรงไม่เคยทําบาปตั งแต่แรก ทําไม?เธอได้รับการแต่งตั งไว้ล่วงหน้า เธอถูกกักขังอยู่

ในนี และตอนนี เมื อเธอได้ยินความจริงและออกมา พระโลหิตทรงชําระเธอให้สะอาดและเธอยืนอยู่ตรงนั นอย่างดีงาม เห็นไหมครับ? ไม่มี

ความผิดบาปในตัวเธอเลย

ดังนั นคําเทศนาเรียกให้เจ้าสาวของพระคริสต์ออกมาด้วยกัน เห็นไหมครับ? เสียงโห่ร้องและแตร อย่างเดียวกันกับเสียงดัง เขากรีด

ร้องออกมาพร้อมกับที โห่ร้องเสียงและทําให้ลาซารัสตื น ด้วยเสียงดัง พระองค์ทรงกันแสง “ลาซารัสออกมาเถิด” เห็นไหมครับ? และเสียง

ปลุกเจ้าสาวที กําลังหลับอยู่ให้ตื นขึ น คนตายที กําลังหลับอยู่
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และแตรกับเสียงแตรและเมื อมันทํามันเรียก ... แตรเรียกคนอิสราเอลไปงานเลี ยงของแตรเสมอ (เห็นไหมครับ?) ซึ งเป็นงานฉลองเพน

เทคอสท์ งานเลี ยงที ยิ งใหญ่ในท้องฟ้าและงานเลี ยงของแตร ... และตอนนี แตรออกเสียงการทรงเรียกด้วยกัน การทรงเรียกไปงานเลี ยง และ

ตอนนี นั นเป็นอาหารมื อเย็นของพระเมษโปดกในท้องฟ้า (ตอนนี ดูครับ) - การประกอบเข้าด้วยกันในเจ้าสาวของพระคริสต์ งานเลี ยงฉลอง

ของเสียงแตรทั งหลาย อาหารมื อเย็นของงานอภิเษกสมรส พวกเราได้เห็นมันในรูปแบบต่างๆ ตอนนี ดูสักครู่ก่อนที พวกเราจะปิดการประชุม

ครับ

สังเกตไหมครับ พวกเราได้เห็นมันในรูปแบบต่างๆ

ตอนนี ถ้าพวกท่านอยากจะอ่านในพระธรรมมัทธิวบทที     ข้อ    กล่าวว่า มีพยานสามปาก เห็นไหมครับ? ในพระธรรมยอห์นบทที  

  ข้อที    และอื นๆ ...พยานเสามปากเสมอ ใช่ไหมครับ? มันเป็นการตรวจสอบบางสิ งบางอย่างที เชื อถือได้พยานสามปากเป็นพยาน ... “ข้อ

กล่าว หาใดๆต้องมีพยานสองสามปากจึงจะเป็นที เชื อ ถือได้”
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ตอนนี สังเกตครับว่าพวกเราได้มีพยานสามปาก สามเป็นพยาน ตอนนี พวกเราเคยมีการรับขึ นไปสามครั งแล้วในพันธสัญญา

เดิม(พวกท่านทราบเรื องนั นไหมครับ?) ดั งที เป็นพยาน ตอนนี ดูครับ! เอโนคเป็นผู้หนึ ง, เอลียาห์เป็นอีกผู้หนึ ง, และพระเยซูเป็นอีกผู้หนึ งพระ

เยซูเป็นหลักสําคัญในขณะนี  พระองค์ทรงเป็นพยาน ดูเถิดครับพระองค์ทรงเป็นเป็นหลักสําคัญระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญา

ใหม่เพราะว่าพระองค์ต้องทรงสิ นพระชนม์ครั งแรกและจากนั นเป็นการรับขึ นไปพระองค์ทรงสิ นพระชนม์, ทรงมีชีวิตขึ นมาและทรงเดินไป

รอบๆที นี กับพวกเรา และจากนั นทรงถูกรับขึ นไปเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นหลักสําคัญที เชื อมโยงทั งสองร่วมกันหลังจากการฟื นคืน

พระชนม์และการรับขึ นไปของพระองค์ (ดูครับ!)หลังจากที พระองค์ได้ทรงกระทําสิ งนั นและทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าพันธสัญญาเดิมมี ...พวกเรา

ทุกคนรู้ว่า เอโนคได้ถูกรับขึ นไปพวกเรารู้ว่าเอลียาห์ได้ถูกรับขึ นไปโดยลมหมุน (ใช่ไหมครับ?) ในรถเพลิงคันหนึ ง และพระเยซูทรง

สิ นพระชนม์, ทรงถูกฝัง, ทรงฟื นขึ นและและทรงมีชีวิตอยู่บนโลกและจากนั นได้ทรงถูกรับขึ นไปกุญแจสําคัญ มีสามครั งซึ งสนับสนุนการ

บันทึก ใช่ไหมครับ?
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ตอนนี เคยมีการรับขึ นไปครั งหนึ งที ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว พวกท่านทราบเรื องนั นไหมครับ ให้แค่ดูครับ ถ้าหากพวกเราไม่อาจจะอ่าน

มันอย่างรวดเร็วได้ ให้อ่านพระธรรมมัทธิวบทที     และให้อ่านประมาณข้อ    ของพระธรรมมัทธิว บทที     ให้ดูครับ ถ้าพวกเราไม่อาจจะ

อ่านอย่างรวดเร็วได้ และดูว่าถ้าหากพวกเราไม่อาจจะรับได้เพียงเล็กน้อยจากเรื องนี จะช่วยให้พวกเราได้รวดเร็ว-   และ    ผมเชื อว่า ผม

ได้เขียนลงที นี  ให้พวกเราอ่านครับ
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แล้วก็เกิดความมืด มัวทั วแผ่น ดิน ตั ง แต่เวลาเที ยงวันจน ถึงบ่ายสามโมง

พอเวลาประ มาณบ่ายสามโมง พระ เยซูทรงร้องเสียง ดังว่า “เอลี เอลี ลา มา สะ บัก ธา นี” แปลว่า “พระ เจ้าของข้า พระ องค์ 

พระ เจ้าของข้า พระ องค์ ทําไมพระ องค์ทรงทอด ทิ งข้า พระ องค์เสีย?” 

บาง คนที ยืนอยู่ที นั น ...เมื อได้ ยินก็พูดว่า “คนนี เรียกเอ ลี ยาห์”

ทัน ใดนั นคนหนึ งในพวก เขาก็วิ งไปเอาฟอง นํ าชุบเหล้า องุ่นเปรี ยวเสียบปลายไม้ อ้อ ส่งให้พระ องค์เสวย

แต่พวกที เหลือร้องว่า “อย่าเพิ งเลย ให้เราคอย ดูซิว่าเอ ลี ยาห์จะมาช่วยเขาหรือไม่”

พระ เยซูเมื อพระองค์ทรงร้องเสียง ดังอีก ครั ง หนึ ง

[เสียงดัง เสียงดัง ดูเถิดครับ เมื อพระเยซูทรงสิ น พระ ชนม์ทรงร้องเสียง ดัง]

ทรงร้องเสียง ดังอีก ครั ง หนึ ง แล้วสิ น พระ ชนม์

และนี  แน่ะ ม่านในพระ วิหารก็ฉีก ขาดออกเป็นสองท่อนตั ง แต่บนตลอดล่าง แผ่น ดินก็ไหว ศิลาก็แตกออกจากกัน

อุโมงค์ฝัง ศพต่างๆ ก็เปิดออก ศพของธรร มิก ชนหลายคนที ล่วง หลับไปแล้วก็เป็นขึ นมา

และเมื อพระ เยซูทรงเป็นขึ นมาแล้ว พวก เขาก็ออกจากอุโมงค์ พากันเข้าไปในนครบริ สุทธิ ปรา กฏกับคนจํา นวนมาก

การรับขึ นไปครั งหนึ งได้ผ่านไปแล้วสามครั งได้เคยเกิดขึ นในพันธสัญญาเดิมของพวกเขาได้จัดเตรียมผู้ที พระวจนะของพระเจ้าได้

มาถึงเห็นไหมครับ? พระวจนะของพระเจ้ามาถึงเอโนคพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเอลียาห์ เขาเป็นผู้เผยพระวจนะ เห็นไหมครับ? พระ

วจนะของพระเจ้าคือพระเยซู เห็นไหมครับ?
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ดูในพันธสัญญาเดิมพวกเขาธรรมิกชนพันธสัญญาเดิม ตอนนี เมื อการรับขึ นไปนี ได้เกิดขึ นเป็นครั งแรกสังเกตครับว่า ข้อ   : เสียง

ดังของพระองค์ทําให้ธรรมิกชนพันธสัญญาเดิมได้ตี นขึ นมาเพียงเหมือนกับเสียงดังของพระเยซูที ทําให้ลาซารัสตื นขึ นมา เห็นไหมครับ? 

เสียงดังทําให้เขาตื นขึ นมา และครั งที สองก็สําเร็จในพระธรรม   เธสะโลนิกา บทที    ขอให้เพียงใช้เวลาอ่าน ...พวกเราเพียงแค่อ่านมันไม่กี 

นาทีที ผ่านมา เห็นไหมครับ? “ข้าพเจ้าไม่อยากให้พวกท่านเพิกเฉย, คิดเกี ยวกับพวกที ล่วงหลับไปเหล่านั นว่าพวกท่านไม่ได้เศร้าโศก... ” 

นั นคือ พระธรรม   เธสะโลนิกา บทที    ข้อ    ถึงข้อ    นั นจะเป็นการรับขึ นไปครั งที สอง การรับขึ นไปครั งที สองจะเป็นการรับเจ้าสาวของ

พระคริสต์ออกไป

พวกธรรมิกชนพันธสัญญาเดิมได้หายไปในการทรงสถิตของพระองค์, สวรรค์ได้หายไป และพวกธรรมิกชนพันธสัญญาเดิมได้ขึ นไป

ที เสียงดังของพระองค์เมื อพระองค์ทรงร้องเสียงดังและสิ นพระชนม์ เพราะเหตุใดเล่าครับ? ถวาย, การลบล้างบาปของพวกเขาที พวกเขาได้

รอคอย ... ความเชื อว่าลูกแกะที สมบูรณ์แบบจะเสด็จมา พวกเขาต้องการถวายความเสียสละของลูกแกะ และเมื อพระองค์ทรงสิ นพระชนม์

และประทานพระวิญญาณบริสุทธิ  พระองค์ทรงร้องด้วยเสียงอันดังและพวกธรรมิกชนพันธสัญญาเดิมก็ตื นขึ นมา เฝ้าดูเสียงร้องดังและ

เสียง ณ ที นี  ในสิ งเดียวกันกับการเสด็จมาของพระองค์ เห็นไหมครับ? ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ และเมื อพระองค์ได้ทรงถวายเครื อง

สังเวยบูชาที สมบูรณ์แบบและสวรรค์ก็ว่างเปล่า และพวกธรรมิกชนพันธสัญญาเดิมก็มายังโลกอีกครั ง เดินไปรอบๆ บนโลก และเข้าไปกับ
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พระองค์ที การรับขึ นไปของพระองค์

ดาวิดกล่าว ณ ที นั นว่า “ประตูเมืองเอ๋ย จงยกหัวของเจ้าขึ น บาน ประตูนิ รันดร์เอ๋ย จงยกขึ นเถิด”98

พระองค์ทรงนําเชลยจองจําและประทานของขวัญแก่มนุษย์ เมื อพวกธรรมิกชนพันธสัญญาเดิมได้ไปอยู่กับพระองค์ พวกเขากล่าว

ว่า “ผู้ใดเป็นกษัตริย์แห่งความชอบธรรมนี ?”

“กษัตริย์แห่งพระสิริ สง่าราศีอันยิ งใหญ่ในพระองค์ ... สง่าราศีอันยิ งใหญ่ในพระองค์” ที นี พวกเขามาในการเดินทัพ พระเยซูได้พา

เชลยเชลย และที นี พระองค์เสด็จมาพร้อมกับธรรมิกชนพันธสัญญาเดิมและเดินเข้าไปในประตูใหม่ที อยู่ที นั นและกล่าวว่า “ประตูเมืองเอ๋ย 

จงยกหัวของเจ้าขึ น บาน ประตูนิ รันดร์เอ๋ย จงยกขึ นเถิด เพื อกษัตริย์ผู้ทรงพระ สิริจะได้เสด็จเข้า มา”

เสียงมาจากภายในกล่าวว่า “ผู้ใดเป็นกษัตริย์แห่งพระสิริ?”

“พระเจ้าทรงฤทธนานุภาพเกรียงไกรในศึกสงคราม” ประตูได้เปิดออก และพระเยซูผู้พิชิตทรงนําเชลยเชลยคนเหล่านั นที เชื อใน

พระองค์และพระวาทะได้มายังพวกเขา มีธรรมิกชนพันธสัญญาเดิมที ถูกฝังไว้ ณ ที นั นกําลังรอคอยอยู่ พระองค์ทรงนําเชลยเชลยขึ นไปบน

ที สูง, ทรงนําพวกธรรมิกชนพันธสัญญาเดิมและเข้าไปใน มีการรับขึ นไปครั งหนึ งซึ งได้ผ่านไปแล้ว

การรับขึ นไปครั งต่อไปที เกิดขึ นคือ พระธรรม   เธสะโลนิกา สําหรับคริสตจักร, เจ้าสาวของพระคริสต์ ที จะฟื นขึ นมาใหม่ ที จะถูกรับ

ขึ นไปในพระสิริ “พวกเราซึ งยังมีชีวิตอยู่และยังคงอยู่ (ที ร่างกายที เหลืออยู่บนโลก) จะไม่สามารถป้องกันหรือขัดขวางพวกเขาซึ งกําลังล่วง

หลับ สําหรับแตรของพระเจ้าจะดังขึ นมาก่อน และผู้ที ตายในพระคริสต์จะฟื นขึ นมา (เห็นไหมครับ?) และพวกเราที มีชีวิตอยู่และยังคงอยู่จะ

ถูกรับขึ นร่วมกับพวกเขา”

วันก่อนผมกําลังยืนอยู่บนมุมถนนและผมกําลังยืนอยู่บนหัวมุมถนนและกําลังชมขบวนพาเหรดวันสงบศึกและเมื อมันได้ขึ นไปจะขึ น

ไปบนถนน ผมยืนอยู่ที นั นกับลูกชายคนเล็กของผม โยเซฟมีมา ... คันแรกเป็นรถถังสงครามโบราณคันแรกผ่านมา, รถถังโบราณคันเล็กๆ

หลังจากนั นเป็นรถถังเชอร์แมนที ยอดเยี ยมของสงครามใหม่และปืนใหญ่ที ยอดเยี ยมกับระเบิดปากกระบอกปืนของพวกมันและ... ปาก

กระบอกปืนที พวกเขาหยุดพักอื นๆ หลังจากมีพวกทหารมา, พวกมารดาเหรียญทองและจากนั นก็มีการลอยกับ ... ลง ...และมีลงมาลอย

และที ด้านหน้าของมันคือหลุมฝังศพทหารที ไม่มีใครรู้จักและมีทหารยืนอยู่ที นั น เฝ้ายามอยู่ที หลุมฝังศพ มีเรือเดินทะเลในอีกด้านหนึ งและ

กะลาสีในด้านหนึ งที ยืนอยู่ และมีฉากกั นอยู่และในด้านหนึ งมีมารดาเหรียญทองนั งอยู่ เธอได้สูญเสียลูกชายของเธอมีภรรยาสาวที มีหัว

ของเธอยืนอยู่เหนือบนโต๊ะกําลังร้องไห้อยู่ เด็กชายเล็กๆมอมแมมนั งอยู่ข้างทาง และนํ าตารินไหลออกมาจากใบหน้าของเขาเขาได้สูญเสีย

บิดาของเขา ผมคิดว่า “สิ งที โศกเศร้าขณะที ผมกําลังยืนอยู่ที นี และมองดูเห็นพวกเขาแก่ ... เพียงทหารไม่กี คนที หลงเหลืออยู่ กําลังเดินสวน

สนามลงไปที นั นมีที พิการและชราภาพ เช่นเดียวกับการแต่งกายด้วยเครื องแบบของพวกเขาแต่เป็นการแสดงอย่างภาคภูมิใจของพวกเขา

เพราะพวกเขาเป็นชาวอเมริกัน”
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ผมคิดว่า “โอ้ พระเจ้าของข้าพระองค์

วันหนึ งจะมีระเบิดจากสวรรค์และผู้ที ตายในพระคริสต์จะเป็นขึ นมาก่อนพวกเขาธรรมิกชนพันธสัญญาเดิมกลับไปที โน่นผู้ที กําลัง

รอคอยอยู่จะระเบิดออกมาและจะออกมาจากที นั นเป็นครั งแรกและไปสู่การฟื นคืนชีพพวกเราจะตกลง ณ แถวที กําลังไปในท้องฟ้าพวก

ร่างกายเก่าที ไม่เป็นอมตะเหล่านี จะได้รับการเปลี ยนแปลงและถูกทําให้เป็นเหมือนพระกายแห่งพระสิริของพระองค์เองสิ งที ขบวนพาเหรด

ที จะเป็นเมื อเริ มต้นในสวรรค์บางวันของยุคนี ที เวลาการรับขึ นไปที วางข้างหน้าโอ้ การแสดงอย่างภาคภูมิใจที พระโลหิตของพระเยซูคริสต์

อยู่บนทรวงอกของพวกเขาคําเทศนาของพระเจ้า ณ ชั วโมงนี ที พวกเขาอาศัยอยู่ นั นคือชั วโมงที พวกเรากําลังเฝ้ารอคอยอยู่ครับ บราเดอร์
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มองดูครับ (เพิ งกําลังจะปิดการประชุมตอนนี ) การฟื นคืนชีพครั งที สอง ครั งแรกได้ผ่านไปแล้วครั งที สองอยู่ใกล้แค่เอื อม จะมา-แค่

เอื อมตอนนี 
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ตอนนี ครั งที สามเป็นพยานสองปากของพระธรรมวิวรณ์ บทที     ข้อ    และ    ซึ งเหล่านี เป็นคนที หันกลับมาด้วยพระวิญญาณ

ของพระคริสต์เพื อเป็นสักขีพยานกับพวกยิวเหมือนที โยเซฟได้กระทํากับพี น้องของเขาและพวกท่านจําได้ไหมครับว่า พวกศพของพวกเขาที 

วางอยู่ในท้องถนนเป็นเวลาสามวันครึ งจากนั นวิญญาณของชีวิตได้เข้ามาในพวกเขาและพวกเขาได้ถุกรับขึ นได้ถูกนําขึ นไปยังสวรรค์ มี

การรับขึ นไปสามครั งในพันธสัญญาใหม่ของพวกท่าน การรับขึ นไปสามครั งของพันธสัญญาเดิมทั งหมดของพวกมันได้ผ่านมาแล้ว

ตอนนี พวกเราพร้อมแล้วกําลังรอการรับขึ นไปของพวกธรรมิกชน มันได้รับการกล่าวไว้และก็จะเป็น

เมื อพระเจ้าตรัสสิ งใดฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทั งหมดจะล่วงไป แต่พระวจนะจะไม่เคยล้มเหลว

เมื อพระเจ้าตรัสว่ากลับไปที นั นในพระธรรมปฐมกาล บทที   , พระองค์กล่าวว่า “จงมีแสง” มันอาจจะเป็นหลายร้อยปีก่อนที จะมีแสง

ใดๆ พระองค์ทรงกล่าวว่า “ให้มีต้นปาล์ม; ให้มีต้นโอ๊ค; ให้มีทะเลทราย; ให้มีภูเขา; ให้มีสิ งนี ” พระองค์ทรงสั งมัน เห็นไหมครับท่าน? และ

ตราบใดที จะออกไปจากพระโอษฐ์ของพระองค์ในถ้อยคําๆ หนึ ง มันจะต้องได้รับการสําแดง มันจะต้องเป็น
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แล้ววันหนึ งพระองค์ทรงเรียกประชากรของพระองค์ออกมา และพระองค์ตรัสกับชายคนหนึ งชื อโมเสสด้วยเสาเพลิง, แสงสว่าง, 

ศักดิ สิทธิ ไฟศักดิ สิทธิ  และโมเสสจะไม่ ... ประชาชนจะไม่เชื อโมเสส ดังนั นพระองค์จึงทรงกล่าวว่า “นําพวกเขาออกไปยังภูเขานี ”

เช้าวันนั นภูเขาทั งหมดเต็มไปด้วยไฟและแสงกระพริบและฟ้าร้องเช่นนั น และประชาชนกล่าวว่า “อย่าให้พระเจ้าตรัส ให้โมเสสพูด 

(เห็นไหมครับ?) เกรงว่าจะพินาศ ”

พระเจ้าตรัสว่า “เราจะไม่พูดกับพวกเขาเช่นนี อีก แต่เราจะยกพวกเขาขึ นเป็นผู้เผยพระวจนะ และเราจะพูดผ่านเขาและถ้าสิ งที เขา

พูดว่าจะมาแล้วพวกท่านจะได้ยินเสียงมันเพราะเราอยู่กับเขา” ตอนนี เขาพูดว่า เขาบอกว่ามันจะมาถึง

ดูที ผู้เผพระวจนะอิสยาห์ผู้นี กําลังยืนอยู่ที นั น เป็นมนุษย์ คนฉลาด เป็นคนที กษัตริย์คิดว่าดี เพราะว่าเขาได้อาศัยอยู่กับกษัตริย์อุสซี

ยาห์ซึ งเป็นผู้ยิ งใหญ่ ครั งหนึ งได้พยายามที จะเป็นนักเทศนาและได้เป็น ได้พ่ายแพ้กับโรคเรื อน และนั นคือสิ งที ผมบอกพวกนักธุรกิจ จงอย่า

พยายามที จะแทนที นักเทศนา ไม่ครับท่าน! ท่านอยู่ในที ที ท่านอยู่ เห็นไหมครับ? ท่านทํางานของท่าน สิ งที พระเจ้าทรงบอกท่าน ถ้าหากท่าน

เป็นนิ วมือ ท่านก็ไม่อาจจะเป็นหูได้ ถ้าหากท่านเป็นหู ท่านก็ไม่อาจจะเป็นจมูก จมูกหรือตาได้ เห็นไหมครับ? ท่านอยู่ในตําแหน่งของพวก

ท่าน
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พวกท่านได้ยินข่าววันก่อนที ออกอากาศไหมครับ “พยายามที จะรับใช้พระเจ้าบริการ” ดาวิดเป็นกษัตริย์ผู้ได้รับการเจิม ทุกคนโห่

ร้องและร้องเสียงดังว่าใช่ แต่เขาไม่เคยได้ปรึกษากับผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า และชายคนหนึ งเสียชีวิตและสิ งทั งหมดก็เฉียด จงอย่า

พยายามที จะทําให้พระเจ้าโปรดปราน ท่านจงรอจนกว่ามันเป็นถ้อยคําของพระเจ้า ปล่อยให้มันเป็นในวิธีการกระทําของพระองค์ “ข้าพเจ้า

จะเริ มต้นสิ งที ยิ งใหญ่นี  จะกระทําเช่นนี ” ระวังครับ บราเดอร์

ตอนนี ดาวิดทราบดีกว่านั นว่า นาธานอยู่ในแผ่นดินในยุคนั น เขาก็ไม่เคยได้ปรึกษาเลย เห็นไหมครับ? เขาปรึกษาพวกแม่ทัพหลาย

ร้อยและหลายพันคน ทุกคนโห่ร้องและร้องเสียงดังและเต้นและ [คําไม่ชัดเจน] พวกเขามีการเคลื อนไหวแบบศาสนา แต่มันก็ไม่ได้อยู่ใน

แถวและพระบัญชาของพระวจนะพระเจ้า และมันก็ล้มเหลว ทุกสิ งอื นๆ ที ไม่ได้อยู่ในแถวและพระบัญชาของพระวจนะพระเจ้าจะล้มเหลว 

เพียงพระวจนะพระเจ้าเท่านั นที จะคงอยู่ตลอดไปเป็นนิตย์ “ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกจะล่วงไปแต่ถ้อยคําของเราจะหาไม่”
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สังเกตครับ อิสยาห์ชายหนุ่มผู้ชาญฉลาดกําลังยืนอยู่ที นั น ทั งหมดในครั งเดียวที พระวิญญาณทรงปะทะเขา เขาไม่อาจจะบอกถึง

ความไม่แตกต่างกันได้ เขาเป็นผู้เผยพระวจนะ เขากล่าวว่า “ดูเถิดหญิงพรหมจารีจะตั งครรภ์ แก่พวกเราเป็นบุตรที เกิดมา ... เด็กเกิด

ลูกชายจะได้รับ ชื อของเขาจะถูกเรียกว่าผู้ให้คําปรึกษา, เจ้าชายแห่งสันติภาพทรงฤทธานุภาพเกรียงไกร พระเจ้าพระบิดานิรันดร์ในตอน

ท้ายของพระองค์ ... รัฐบาลจะอยู่บนไหล่ของเขาและจะมีการสิ นสุดการครองราชย์ของพระองค์” ผู้ที ชาญฉลาดบอกว่าหญิงพรมจารีจะตั ง

ครรภ์ได้อย่างไรเล่าครับ? ทุกคนมองหามัน มันสําเร็จแล้วด้วยการกล่าวว่า “พระเจ้าตรัสดังนี ” มันต้องได้เกิดขึ นแล้ว เพราะมันเป็นพระ

วจนะพระเจ้าเช่นเดียวกับที มันเป็นในพระธรรมปฐมกาล เมื อพระองค์ทรงปลูกพวกเมล็ดพันธุ์ลงที ใต้ทะเลที มันเป็นโดยปราศจากรูปร่าง

104
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และการยกเลิก และเมื อนํ าลึก ดูเถิดครับ มันต้องได้เกิดขึ นแล้ว

และวันหนึ งแปดร้อยปีต่อมาครรภ์ของหญิงพรหมจารีนั นก็ได้ตั งครรภ์เมล็ดพันธุ์ของพระเจ้า เมล็ดที ได้รับการทรงสร้าง เธอได้คลอด

พระบุตร พระบุตรองค์เดียวกันที ทรงยืนอยู่ที นั นในวันหนึ งและพระองค์ทรงกล่าวว่า “ลาซารัสออกมาเถิด” และผู้ที ตายไปสี วันแล้ว เน่า, 

จมูกของเขายุบลงไป, กลิ นเหม็น เขาออกมากล่าวว่า “อย่าประ หลาด ใจในข้อนี เลย เพราะใกล้จะถึงเวลา (อาเมน!) ที ทุก คนที อยู่ในอุโมงค์

ฝัง ศพจะได้ ยินเสียงของพระ บุตรของพระเจ้า” ดังนั นแล้วมันก็สําเร็จได้โดยการพูด มันจะต้องเกิดขึ น จะมีการรับขึ นไป

โอ้!

ผมจําคําเทศนาสุดท้ายของผมในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ งผมคิดว่าผมจะไม่ได้กลับไปอีกครั งเมื อผมได้ทํานายว่า เมืองลอส แอนเจลีส จะ

จมลงไปใต้มหาสมุทร และ“พระเจ้าตรัสดังนี ” มันจะ! เธอได้ถูกกระทําแล้ว, เธอได้ถูกชําระล้าง, เธอสําเร็จแล้ว เวลาใดเล่าครับ? ผมไม่

ทราบว่าเมื อใดแต่มันจะจมลง ทันทีหลังจากที แผ่นดินไหวเริ มที จะกระตุกและกระแทก
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พวกท่านจําได้ไหมครับว่าหลายคนของพวกท่านพวกบุรุษที ยืนอยู่ ณ ที นั นที ศิลาวันนั นเมื อทูตสวรรค์ได้ลงมาที นั นและแสงสว่าง

และไฟกําลังตกลงมาจากฟากฟ้ารอบๆศิลาที พวกเขากําลังยืนอยู่ที นั น ศิลาพุ่งออกมาจากภูเขาและร่วงหล่นข้ามที นั นและเธอก็ได้ระเบิด

อย่างแรงถึงสามครั ง ผมได้กล่าวว่า “คําพิพากษาจะปะทะชายฝั งตะวันตก”สองวันหลังจากนั นรัฐอลาสก้าก็เกือบจะจมลงครับ

จําได้ไหมครับพระเจ้าองค์เดียวกันนั นได้ทรงกล่าวว่า เมืองลอส แอนเจลีส พินาศเธอถุกทําให้สําเร็จแล้ว ผมไม่ทราบว่าเมื อใด ผมไม่

สามารถบอกพวกท่านได้
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ผมไม่ทราบครับว่าผมได้กล่าวสิ งนั น แต่พี น้องบุรุษท่านนี ที นี ผมเชื อว่ามันเป็น ... ไม่ครับ หนึ งในพวกอะตอม ผมเชื อว่ามีผมออกมา

บนถนนข้างนอกที นั นผมไม่ทราบว่ามันคืออะไรจนกระทั งผมได้หันกลับไปมอง และผมได้มองย้อนกลับไปในข้อพระคัมภีร์และพระเยซูทรง

กล่าวว่า“เมืองคา เปอร นา อุม, เมืองคา เปอร นา อุมเจ้าจะถูกยกขึ นเทียม  (สูงกว่า) ฟ้าหรือ? เปล่า เลยเจ้าจะต้องลง ไปถึงแดนคน ตายต่าง หาก 

เพราะการอัศ จรรย์ต่างๆ ซึ งทําในท่าม กลางเจ้านั นถ้าทําในเมืองโส โดม เมืองนั นคงได้ตั ง อยู่จนทุกวัน นี ”และประมาณร้อยห้าสิบปีจากนั น-

เมืองโสโดมก็อยู่ในโลกแล้ว-จากนั นเมืองคา เปอร นา อุมก็อยู่ในนํ าด้วยในยุคนี 

และพระวิญญาณองค์เดียวกันของพระเจ้าได้ทรงกล่าวถึงสิ งทั งหมดเหล่านี และได้ทรงกระทําสิ งทั งหมดเหล่านี แล้ว กล่าวที นั นว่า 

“โอ้ เมืองคาเปอรนาอุม ผู้ที ได้เรียกตัวเองโดยนามของพวกเหล่าทูตสวรรค์ เมืองลอส แอนเจลีส พวกท่านยกย่องตัวพวกท่านเองขึ นเทียม

ฟ้าสวรรค์ได้อย่างไร (รากเหง้าและบัลลังก์ที แท้จริงของซาตาน เห็นไหมครับ?) พวกท่านได้ยกย่องตัวพวกท่านเอง”
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พวกนักเทศนา มันเป็นสุสานสําหรับพวกเขา พวกคนดีไปที นั นและตายอย่างพวกหนู ความหายนะ

“พวกท่านที เรียกตัวเองโดยนามของพวกเหล่าทูตสวรรค์ ถ้าหากว่าพระราชกิจอันเกรียงไกรที ทรงเคยกระทํามาแล้วในเมืองโสโดม

นั นสําเร็จแล้วในพวกท่าน มันก็ต้องคงตั งอยู่ในวันนี  แต่เวลาของพวกท่านได้มาถึง” พวกท่านเฝ้าดูและเห็น ถ้ามันไม่ใช่ ผมก็เป็นผู้เผยพระ

วจนะเทียมเท็จ เห็นไหมครับ? นั นไงครับเธอ เธอตั งอยู่ที นั น

ผมจําคืนนั นได้ครับ ...ก่อนที ผมได้เห็นสิ งนั น ผมได้เห็นภาพตัวอย่างของเจ้าสาวของพระคริสต์ ผมยืนอยู่ที นั นและเห็นสุภาพสตรีร่าง

เล็กที งดงามผู้หนึ ง ที แต่งตัวและมีสิ งต่างๆอย่างถูกต้องและกําลังเดินผ่านมาทางนี  มีใครบางคนยืนอยู่ข้างๆ ผมในนิมิตและผมเห็นพวกเขา

กล่าวว่า“การแสดงตัวอย่างของเจ้าสาว” ผมเห็นเธอดําเนินไปพวกเขามาทางด้านนี และเดินไปรอบๆ
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และผมได้ยินว่ามันกําลังจะเกิดขึ นครับคริสตจักรกําลังจะเกิดขึ นจากอีกด้านหนึ งนี  มีคริสตจักรในเอเชียเกิดขึ น โอ้พวกท่านพูดคุย

เกี ยวกับสิ งปฏิกูล คริสตจักรในยุโรปมาที นี  โอ้! และจากนั นผมได้ยินดนตรีร็อคแอนด์ โรล กําลังมา, และก็เป็นมิสอเมริกา,คริสตจักร และ

เธอก็ไม่ได้แม้แต่สวมเสื อผ้าใดๆ เลย เธอมีพวกกระดาษเช่น หนังสือพิมพ์, สีเทา, ถืออยู่ที ด้านหน้าของเธอ,เต้นรําด้วยดนตรีร็อค แอนด์ โรล-

คริสตจักรมิสอเมริกา
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ผมยืนอยู่ที นั นในการทรงสถิตของพระองค์ผมคิดว่า “โอ้ พระเจ้า ในฐานะที เป็นผู้รับใช้พระเจ้า ถ้าหากว่านั นเป็นสิ งที ดีที สุดที พวก

เราสามารถกระทําได้โอ้ โอ้!” พวกท่านทราบว่าพวกท่านรู้สึกอย่างไรเล่าครับ จากนั นผมคิดว่า“ขอพระเจ้าทรงซ่อนข้าพระองค์ ถ้าผมเพียง

แค่สามารถออกไปจากที นี ได้ถ้าหากว่าทุกสิ งที พวกเราได้กระทําแล้วและสิ งนั นเป็นสิ งที พวกเราได้เกิดผลถ้าสิ งนั นเป็นสิ งที ....”

และจากนั นเมื อพวกเธอพวกผู้หญิงได้ผ่านไปทุกคนทั งหมดได้เต้นรําทุกแบบของดนตรีร็อค แอนด์ โรล และทรงผมสั น และแต่งหน้า

ทาปากและเมื อพวกเธอได้ผ่านไปอย่างนั น ควรจะเป็นพวกสาวพรหมจารีของพระคริสต์และเมื อเธอได้ผ่านไปอย่างนั น ... ผมก็ได้หันศีรษะ

ของผมกลับมา พวกท่านทราบด้วย... เพียงแค่ถือสิ งนั นอยู่ที ด้านหน้าของพวกเธอมันก็น่าละอายที ด้านหลังของพวกเธอ และพวกเธอก็เป็น

เช่นนั น
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ผมได้หันศีรษะของผมกลับมารํ าไห้เหมือนอย่างนั นผมได้กล่าวว่า ... ผมไม่สามารถทนมันได้ที นั น พระองค์ทรงยืนอยู่ที นั น ผมรู้ว่า

ผมเป็นผู้รับใช้พระเจ้าผู้หนึ งของคริสตจักรและสิ งนั นคือสิ งที ผมได้เกิดผลแด่พระองค์ผมทูลว่า “โอ้ พระเจ้า ข้าพระองค์ไม่สามารถมองไปที 

มันได้ขอให้ข้าพระองค์ตายเสียเถิด ขอให้ข้าพระองค์จางหายไป” และเหมือนอย่างนั น

และในทันทีทันใดที เธอได้ออกไป—ทุกครั งคนหนึ งของพวกเธอก็จะมาพวกเธอจะออกไปยังสถานที  ณ ที แห่งหนึ งและตกลงไปและ

ผมก็ได้ยินเสียงของเธอขณะที เธอได้ออกไปและจากนั นผมได้ยินบางสิ งบางอย่างเหมือนว่า “พวกทหารคริสเตียนจงเดินหน้าต่อไป”และผม

มองดูและมีพวกธรรมิกชนสาวน้อยที พวกเธอทั งหมดแต่งกายอย่างถูกต้องมาที นี , ผมของพวกเธอปล่อยลงทางด้านหลังของพวก

เธอ,เรียบร้อย, สะอาด, กําลังเดินขบวนเช่นนี ไปยังขั นตอนของข่าวประเสริฐเธอเป็นพระวจนะ เธอดูเหมือนประเทศหนึ งจากทุกๆ ประเทศ 

ผมกําลังมองดูขณะที พวกเธอผ่านไปและได้เห็นพวกเธอผ่านไปแทนที จะเดินลงไปพวกเธอก็เริ มเดินขึ นมา และผมสังเกตเห็นคนหนึ งของ

พวกเธอกําลังพยายามสองหรือสามคนของพวกเธอกําลังพยายามที จะเดินออกจากแถว ผมร้องสียงดังว่า“จงอยู่ในแถว!” และนิมิตนั นก็

หายไปจากผม และผมก็กําลังยืนอยู่ในห้องนี กําลังร้องเสียงดัง“จงอยู่ในแถว!” แถวที ....

แปลกใจที มันได้ผ่านไปแล้วหรือครับ? เจ้าสาวของพระคริสต์อาจจะได้รับการทรงเรียกแล้วหรือครับ? นั นคือสิ งที พวกเรากําลังจะ

ผ่านในยุคนี ? เธอจะต้องถูกปั นและได้รับการทรงสร้างให้เป็นพระฉายาของคริสต์และพระคริสต์ทรงเป็นพระวจนะ นั นคือสิ งเดียว ดูเถิด

ครับ เธอจะอยู่ในที นั น ในพระวจนะ, เป็นเพียงแค่ ... ดูเถิดครับ ไม่อาจจะมีสิ งหนึ งที เพิ มเติมได้ ไม่อาจจะเป็นหญิงผู้หนึ งด้วยมือเพียงข้าง

หนึ งเหมือนชายผู้หนึ งและมืออื นๆ ที มีอุ้งเท้าเหมือนสุนัข เธอจะต้องเป็นเหมือนพระวจนะพระเจ้า เหมือนอย่างที พระองค์ทรงเป็นพระวจนะ 

เจ้าสาวเป็นส่วนหนึ งของเจ้าบ่าว ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ งของสามีของเธอ เพราะว่าเธอถูกนําออกมาจากสามี เอวาเป็นส่วนหนึ งของอาดัมจาก

สีข้างของเขา และดังนั นเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์จึงไม่ได้ถูกนําออกมาจากนิกายหนึ ง แต่ได้ถูกนําออกมาจากพระทรวงของพระวจนะ

พระเจ้าสําหรับยุคนี 
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แตรของพระเจ้าจะส่งเสียง;

ผู้ที ตายในพระคริสต์จะฟื นขึ น

และสง่าราศีของการฟื นคืนพระชนม์ของพระองค์ทรงส่อง

เมื อพวกผู้ที ได้รับการทรงเลือกจะรวมตัวกันที 

บ้านของพวกเขาในท้องฟ้า

เมื อหนังสือม้วนถูกทรงเรียกขึ นมาที โน่น ...

(ขอให้ทุกท่านพยายามที จะอยู่ที นั นครับ เพื อนทั งหลาย)
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ขอพระเจ้าอวยพรท่าน มันถูกกล่าวไว้แล้ว มันจะต้องเกิดขึ น มันจะเกิดขึ น! และพวกผู้คนที เล็กน้อย ไม่มีใครอยากจะตาย ไม่มีใคร

อยากจะหลงหาย ขอให้ผมบอกพวกท่านครับ ไม่ว่าพวกท่านจะกระทําสิ งใดก็ตาม ผมไม่สนใจว่าพวกท่านไปคริสตจักรดีอย่างไรและพวก

ท่านสัตย์ซื อกับคริสตจักรอย่างไร ... นั นก็ดีครับ ไม่มีสิ งใดที ต่อต้านสิ งนั น พวกท่านควรไปคริสตจักร พวกท่านกระทําสิ งนั น ไปคริสตจักรต่อ

ไปเถิดครับ แต่สิ งใดก็ตามที มันเป็น โยนพวกประเพณีของพวกท่านออกไปและเคลื อนขึ นไปในพระคริสต์ เพราะว่ามันกําลังจะส่งเสียงในวัน

หนึ งของยุคนี  และพวกท่านกําลังจะได้รับเครื องหมายของสัตว์ร้ายบนพวกท่านและไม่ทราบว่ามันคืออะไรจนกระทั งมันสายเกินไปแล้ว ใช่

อย่างแน่นอนครับ!

ขอพระเจ้าอวยพรท่าน ผมขออภัยที ทําให้พวกท่านต้องอยู่และจําครับว่าผมได้เก็บพวกเขาไว้นานเกินไปที นี  ใช่ครับและสิ งที พวก

ท่านได้มอบถวายแก่ผมซึ งผมไม่ได้ขอให้พวกท่านกระทําอย่างนั น บราเดอร์... นั นคือ... ของผม ... นั นเป็นมารยาทใช้เวลาและจ่ายค่าล่วง

เวลาของโรงแรมแห่งนี  เพราะว่าผมใช้มันอยู่ ผมเพิ งมีบางสิ งบางอย่างที นี ผมมีอีกประมาณแปดหรือสิบหน้าเพิ มเติมเกี ยวกับการรับขึ นไปที 

นั น แต่ผมก็ไม่มีเวลาที จะให้มันได้ครับ
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ขอพระเจ้าอวยพรท่าน!ท่านรักพระเยซูเจ้าไหมครับ? ขอให้เพียงแค่ยืนนิ งๆแค่หนึ งนาทีตอนนี อย่างเงียบๆ ด้วยความเคารพ และ

ระลึกถึงสิ งที ผมได้เทศนาแล้ว จําได้ไหมครับ พวกเรากําลังอยู่ในยุคสุดท้าย เหล่านี  ...

นานาชาติกําลังจะสลาย;

อิสราเอลกําลังตื นขึ น

บรรดาหมายสําคัญที พระคัมภีร์ไบเบิลได้ทํานาย:

วันของพวกต่างชาติได้ถูกนับไว้

ด้วยความน่าสะพรึงกลัวที กีดขวาง

กลับมา โอ้ กระจายตัวยังของพวกท่านเอง

วันของการไถ่ใกล้เข้ามา

จิตใจของมนุษย์กําลังล้มเหลวเพราะความกลัว

จงเติมเต็มด้วยพระวิญญาณ

โคมไฟของพวกท่านถูกตัดแต่งและชัดเจน

เงยหน้าขึ นมองการไถ่ของพวกท่านที อยู่ใกล้

(พวกท่านทราบสิ งนั น?)

พวกผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จโกหก;

ความจริงของพระเจ้าที พวกเขากําลังปฏิเสธ;

(พวกเราทราบว่าทั งหมดเป็นความจริงใช่ไหมครับ?)

.......................................

ข้าฯ รักพระองค์ ข้าฯรักพระองค์,
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เพราะพระองค์ทรงรักข้าฯ ก่อน;

และจ่ายราคาความรอดของข้าฯ

บนไม้กางเขนแห่งโกละโกธา

มีกี ท่านที รักพระองค์จริงๆยกมือขึ นครับ ตอนนี ผมต้องการให้พวกท่านในขณะที พวกเราร้องเพลงนี อีกครั งจับมือกับใครสักคนที อยู่

ใกล้ๆ และพูดว่า “ขอพระเจ้าอวยพรท่านผู้แสวงบุญ!” พวกเราเป็นผู้แสวงบุญพวกเราผู้แสวงบุญและคนแปลกหน้าไม่ใช่หรือครับ?

ข้าฯ รักพระองค์

(นั นแหล่ะครับ ที ตรงข้ามกับโต๊ะนั น)

ข้าฯ รักพระองค์

เพราะพระองค์ทรงรักข้าฯ ก่อน;

และจ่ายราคาความรอดของข้าฯ

บนไม้กางเขนแห่งโกละโกธา

พวกท่านต้องการเตรียมการรับขึ นไปไหมครับ? มีกี ท่านที สนใจในการเตรียมการรับขึ นไป ทูลว่า “พระเจ้า ข้าพระองค์ปรารถนาจะ

เตรียมมันด้วยสุดจิตสุดใจของข้าพระองค์”
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“จงยึดพระหัตถ์ที ไม่ทรงเปลี ยนแปลงของพระเจ้าไว้เถิด” พวกท่านรู้จักเพลงนี ไหมครับ? พวกท่านจะรู้จักครับ พี น้องสตรี? “จงยึด

พระหัตถ์ที ไม่ทรงเปลี ยนแปลงของพระเจ้าไว้เถิด” ผมไม่ทราบว่า ... มีสิ งใดอยู่ข้างในครับ? อะไร ... ครับ?

จงยึดพระหัตถ์ที ไม่ทรงเปลี ยนแปลงของพระเจ้าไว้เถิด!

จงยึดพระหัตถ์ที ไม่ทรงเปลี ยนแปลงของพระเจ้าไว้เถิด!

สร้างความหวังของท่านในสิ งทั งหลายที เป็นนิรันดร์

จงยึดพระหัตถ์ที ไม่ทรงเปลี ยนแปลงของพระเจ้าไว้เถิด!

พวกท่านชอบสิ งนั นไหมครับ?

เมื อการเดินทางของพวกเราเสร็จสิ นแล้ว

ถ้าพระเจ้าพวกท่านได้รับจริง

บ้านของพวกท่านในพระสิริช่างสวยงามและสดใส

จิตใจที ถูกรับขึ นไปของพวกท่านจะเห็นได้!

จงยึดพระหัตถ์ที ไม่ทรงเปลี ยนแปลงของพระเจ้าไว้เถิด!

จงยึดพระหัตถ์ที ไม่ทรงเปลี ยนแปลงของพระเจ้าไว้เถิด!
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สร้างความหวังของพวกท่านในสิ งที เป็นนิรันดร์

จงยึดพระหัตถ์ที ไม่ทรงเปลี ยนแปลงของพระเจ้าไว้เถิด!

ผมอยากจะให้พวกท่านก้มศีรษะของพวกท่านลงสักครู่หนึ งในเวลานี ครับ

อย่าโลภในโลกนี เป็นความรํ ารวยอย่างไร้สาระ

นั นจะเสื อมสลายอย่างรวดเร็วมาก

จงแสวงหาที จะสั งสมทรัพย์สมบัติแห่งสวรรค์

พวกเขาจะไม่เคยผ่านไป!

จงยึดพระหัตถ์ที ไม่ทรงเปลี ยนแปลงของพระเจ้าไว้เถิด!

จงยึดพระหัตถ์ที ไม่ทรงเปลี ยนแปลงของพระเจ้าไว้เถิด!

สร้างความหวังของพวกท่านในสิ งที เป็นนิรันดร์

จงยึดพระหัตถ์ที ไม่ทรงเปลี ยนแปลงของพระเจ้าไว้เถิด!

ในเวลานี ด้วยศีรษะของพวกท่านที ก้มลงและสิ งนี ในจิตใจ ทราบว่าพวกเรากําลังก้มศีรษะของพวกเรากับผงคลีจากที พวกเราได้ถูก

นํามา สักวันหนึ งจะกลับมา ทราบว่าพวกท่านมีจิตใจอยู่ในที นั นที จะตอบพระเจ้า ... และถ้าหากพวกท่านรู้สึกว่า พวกท่านยังไม่พร้อม

สําหรับการรับขึ นไปซึ งอาจจะมาในคืนนี  และพวกท่านอยากจะได้รับการจดจําในการอธิษฐาน ให้ยกมือขึ นครับ พวกเราไม่มีสถานที ที จะ

ทําการเรียกมาที แท่นบูชา อย่างไรก็ตามแท่นบูชาของท่านอยู่ในใจของท่าน ยกมือขึ นครับ ขอพระเจ้าอวยพรท่าน, ท่าน, ท่าน โอ้! “รู้สึกว่า 

ข้าพเจ้ายังไม่พร้อม บราเดอร์บรานฮาม ข้าพเจ้าอยากจะเป็นคริสเตียน ข้าพเจ้าได้พยายามที จะเป็น แต่มีบางสิ งบางอย่างที ขาดหายไป

เสมอ ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ในที ที ข้าพเจ้าควรจะอยู่ โปรดเมตตาเถิด พระเจ้า ข้าพระองค์ยกมือของข้าพระองค์ขึ น โปรดเมตตาข้า

พระองค์เถิด” ในเวลานี ยี สิบหรือสามสิบมือได้ยกขึ นอยู่ในกลุ่มเล็กๆ แห่งนี  มีอีกที กําลังเพิ มขึ นครับ
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พระเจ้าที รัก พระองค์ทรงทราบถึงสิ งที อยู่เบื องหลังมือที อยู่ที นั นของจิตใจ ข้าพระองค์อธิษฐานทูลขอ พระเจ้าที รัก ... มีเพียงสิ งเดียว

ที ข้าพระองค์รับผิดชอบ นั นคือการที จะบอกความจริง และพระเจ้าที รัก พวกเขาต้องการที จะได้รับความรอด พวกเขาต้องการจริงๆ ... พวก

เขาไม่ต้องการเพียงแค่บางสิ งบางอย่างที เป็นเพียงแค่บางอารมณ์ความรู้สึก บางการกระทํา บางระบบนิกาย บางลัทธิ บางความเชื อที ถูก

เพิ มเติม พวกเขาเข้าใจ, พระบิดา, ว่ามันต้องใช้พระวจนะของพระเจ้าที บริสุทธิ  ไม่มีการล่วงประเวณี ทุกสิ งทุกอย่างจะล่วงไป, แม้ฟ้า

สวรรค์และแผ่นดินโลก แต่พระวจนะจะไม่ล่วงไป และถ้าพวกเราจะเป็นพระวจนะนั น แผ่นดินโลกจะล่วงไปจากใต้เท้าของพวกเรา แต่พวก

เราไม่อาจจะล่วงไปได้เพราะพวกเราเป็นพระวจนะนั น เจ้าสาวของเจ้าบ่าว
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ข้าพระองค์อธิษฐานเผื อแต่ละท่าน ขอพระองค์โปรดประทานแก่พวกเขา พระบิดา, เป็นการอธิษฐานด้วยใจจริงของข้าพระองค์ ... 

และขออภัย พระบิดา สําหรับความรู้สึกที กระวนกระวายมากในคืนนี  กระโดดขึ นมาที นี สาย, และตัวสั น, และพูดถ้อยคําโพล่งขึ นมาและตัด

ไป อย่างไรก็ตาม พระวิญญาณบริสุทธิ ที ยิ งใหญ่ขอทรงประกบพวกเขาเข้าด้วยกันในทางของพระเจ้าของพระองค์เอง และขอทรงส่งพวก

เขาไปในจิตใจของผู้คนที ออกมาจากจิตใจของข้าพระองค์ในแรงจูงใจและวัตถุประสงค์ที ว่าในจิตใจของข้าพระองค์ที ข้าพระองค์มีแด่

พระองค์ ไม่ใช่หรือ พระองค์เจ้าข้า พระบิดา และขอทรงประทานความรอดให้กับผู้จะได้รับความรอด, เข้ามาหาพระองค์ พระบิดา และข้า

พระองค์ทั งหลายอาจจะพร้อมแล้วสําหรับเวลาแห่งการรับขึ นไปที ใกล้แค่เอื อม ข้าพระองค์ทูลขอในพระนามพระเยซู อาเมน

ขอพระเจ้าอวยพรพวกท่าน ในเวลานี ขอเชิญประธานของการประชุมนี ครับ
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