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เผยพระวจนะโดย อ. อัจฉรีย ประดิษฐงาม

ลกูเอย เราจะพูดกับพวกเจาทั้งหลายอยางถวนทั่ว วันน้ีจะเปนหมายสํ าคัญทุกอยางติดตามตัวของพวกเจาสิ้น
ทุกคน เจาจะเห็นฤทธานุภาพอันถาวรของเราที่สํ าแดงในการทรงเปนพระเจานั้นวายิ่งใหญสูงสุดเพียงใด สมกับนาม
ของเราที่สํ าแดงไวแลวซ่ึงการยกขึ้นเหนือนามใดทั้งปวง ถอยคํ าของเราทุกถอยคํ าเปนความจริง และสมบูรณแบบดวย
การเกิดผลเพราะเปนฤทธิ์เดชของพระเจา และไมมีอํ านาจใดจะขวางกั้นการทั้งปวงที่เราพระเจาทรงกํ าหนดได เพราะ
ฉะนั้นจงใหเปนที่แจงเถิดลูกเอย

อ.สุเมธ
ลูกเอย เราตรัสกับเจา การปลดปลอยที่ถาวรมาเยี่ยมเยียนเจา ครัวเรือนเจา กิจที่เจากระทํ าเพื่อเห็นแกนาม

ของเรา จะเปนที่เชิดชู ทุกสิ่งที่อยูในมือของเจาจะมีแตคํ าวางอกงาม และเกิดผล ประชากรทั้งปวงจะหลั่งไหลอยาง
ทวมทนสูอาณาจักรแหงเรา เรายกเจาขึ้นลูกเอย น่ีคือสิ่งที่เราพระเจากํ าลังกํ าหนดและเคลื่อนไหว จงใหเปนไปในทุก
สิ่งที่เจาทั้งหลายแสวงหา และมุงมายังหนาของเรา เรายืนยันดวยถอยคํ าของเราวาเปนคํ าเด็ดขาด เปนคํ าที่มีชีวิต 
เปนคํ าที่เต็มไปดวยฤทธิ์เดช

คุณพัฒยา
เวลานีห้มอกควันทั้งปวงถูกสลายออกแลว ชีวิตของเจาจะโผลผุดขึ้นมาอยางยิ่งใหญ ดุจด่ังกระบวนการที่เจา

ทัง้หลายรูแลวแตในใจโดยเฉพาะตัวของเจา โยนาออกจากปากทองปลาไดฉันใด เจาจะเปนดังน้ันลูกเอย และเจาจะ
พบทุกสิ่งเกินความคาดฝนของเจา

คุณภาสินี
วินาทีแหงการสวมบทบาทใหมที่เราพระเจากํ าลังใหกับเจา สํ าแดงอานุภาพอยางยิ่งใหญดวยนามของเรา ทุก

สถานที่ ที่เจาดํ าเนินและบุกรุกเขาไป ที่น่ันจะปราชัยแกเจา และทุกสิ่งจะเปดออกดวยมือของเจาที่แตะตองและทํ าการ
ไดสํ าเร็จ น่ีคือถอยคํ าของเราที่ใหกับเจา

สมพร
กระบวนการแหงการคาดฝนทั้งปวงของเจาจะบริบูรณดวยการปรากฎไมมีสิ่งใดจะลมลางเจาออกได ไมวาเจา

อยูที่ใด ที่น่ันเปนของเจาถาวร ไมมีผูใดกระทํ าใหเจาลุกออกได ทุกสิ่งจะดํ ารงอยู และเปนของเจาอยางถาวร และ
กระบวนการของเจาจะเปดเผยใหคนทั้งหลายไดแลเห็นวา เจาคือผูที่มีพระเจาจริง เราตรัสกับเจาทุกผูทุกนามในเวลา
เหลานี้

คุณธเนศ
เวลาเหลานี้ เปนเวลาที่เรากํ าลังประสานทุกสิ่งใหเขามารวมอยูตอหนาตอตาของเจา จงพุงตัวของเจาออกไป 

และทํ าการเหลานั้นใหสํ าเร็จในทุกมือในทุกกิจที่เจารูวามีเจาเกี่ยวของ อยารอเวลาใด ๆ ทั้งสิ้น เรายืนยันกับเจา บัดนี้
การเคลื่อนไหวอยางยิ่งใหญของเรามาถึงหนาของเจาแลว จงกลาหาญที่จะลุกขึ้น และเขมแข็ง สํ าแดงทุกสิ่งดวย
กระบวนการที่เจารูวาเจาคือผูที่พระเจากํ าหนดใหทํ าไดทั้งสิ้น
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เวลาเหลานี้ เปนเวลาที่สถานะของเจากํ าลังไดรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสํ าคัญ เพราะฉะนั้นทุกการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้น อยาสํ าแดงการใด ๆ ทั้งสิ้นวาหักหาญดวยพละกํ าลังของตนเอง แตจงพ่ึงพาพละกํ าลัง และอํ านาจของเรา
พระเจาเทานั้น สถานะของเจาจะไดรับการยกชูใหเกิดขึ้น ผูคนรอบขางของเจาจะแลเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสํ าคัญ
ของเจา บุคคลที่เคยหมิ่นประมาทเจาจะกลับกลายมายอมรับเจา น่ีคือสิ่งที่เราพระเจายืนยัน มือของเจาจะทํ าการอยาง
เกิดผล ไมวาเจาจะดํ าริสิ่งใด และทํ าการออกไป การนั้นจะเกิดผล แตจงจํ าเอาไวเสมอวา ทุกการนั้นนํ าไปเพื่อการ
ถวายเกียรติพระเจา ผลของเจาจะไมมีรวงลง แตจะเพ่ิมพูนมากยิ่งขึ้น น่ีคือสิ่งที่เรากํ าหนดใหกับเจา

คุณพรชัย
ทุกกระบวนการของเราที่สํ าแดงตอหนาตอตาของเจา กํ าลังเปนไปในหนทางแหงการคืนสภาพเดิมใหกับเจา

ในทุกทาง เพราะฉะนั้นอยาหวั่นไหววา ฐานะของเจาจะดูเหมือนอับจน หรือสํ าแดงกระบวนการในฐานะวาตํ่ าตอย แต
เรายืนยันกับเจาวา เม่ือเราสํ าแดงกระบวนการวาเราคืนสภาพเดิมแลวละก็ สภาพเดิมที่ดีของเจาในเวลานี้จะดีกวาใน
ครัง้เดิม ๆ ที่เจาเคยเปนมากอน สงาราศีของเจาในครั้งน้ี ก็จะเปนดังน้ัน เพราะฉะนั้นจงฝกใฝอยูเสมอในทุกสิ่งที่เจารู
วา น่ันคือการเคลื่อนไหวที่มาจากเรา น่ันเปนทิศทางที่เราทรงพอพระทัย เจาจะเห็นผลกํ าไรในมือของเจาเพิ่มพูนขึ้น
อยางไมมีคํ าวาเปลี่ยนแปลง

คุณวิภา
ทุกสิ่งที่เจาดํ าเนิน และเผชิญอยู คือความจริงที่ชัดเจนแลววา คือเราที่มาปรากฎอยูกับเจา ถึงแมเจาจะดู

เหมือนวาบริบูรณในลักษณะที่เปนบุคคลที่ไมสามารถรูอะไรไดเลย แตจงชื่นชมยินดี เจารูในเรื่องราวของพระเจา น่ัน
คือสิ่งที่ยิ่งใหญแลวในสายพระเนตรของเรา เรายืนยันวา เรากํ าลังนํ าสภาพดีมาสูชีวิตของเจา จิตวิญญาณของเจาจะ
ชื่นชมยินดีกับทุกสิ่งที่ปรากฎตอหนาเจา โดยเราพระเจาเปนผูนํ ามา บุตรหลานของเจาจะสํ าแดงทุกกระบวนการวา
จํ าเริญรุงเรือง แลวเจาจะปติยินดี น่ีคือสิ่งที่เราพระเจาตรัสกับเจา จงเคลื่อนไหวดวยใจที่อุตสาหะ มุงมองความรูจาก
เราพระเจาเหมือนที่เจาเปนอยูในเวลานี้ ทิศทางแหงชีวิตของเจาจะมีแตจํ าเริญขึ้นไมมีคํ าวารวงลง น่ีคือสิ่งที่เราหยิบ
ยื่นใหกับเจา

คุณประทีป
สภาพของเจา เจารูแลววาเวลาเหลานี้คือเวลาอะไร จิตวิญญาณของเจามุงกลับมาหาเราใหม จงทํ าใหเปนไป

ตามวถิแีหงวิธีการของเราพระเจาใหครบถวน แลวชีวิตของเจาจะสมบูรณแบบ และเกิดขึ้นมาใหม ไมมีผูใดแสวงหา
พระเจาไดดวยตัวเอง นอกจากพระคุณของเราผลักดัน และกํ าหนดเทานั้น เพราะฉะนั้นจงสํ านึกในทุก ๆ สิ่ง และ
เคลือ่นไหวเขาหาสิ่งใหมของพระเจา แลวชีวิตของเจาจะเปลี่ยนแปลงแนนอน น่ีคือสิ่งที่เรามอบหมายใหกับเจา

คุณสะอาด
ทุกสิ่งที่เจามุงออกไป จงสํ าแดงดวยใจที่สํ าแดงกระบวนการทั้งสิ้นวา พระเจากํ าลังจัดเตรียมสิ่งดีสิ่งประเสริฐ

ให อยาเคลื่อนไหวในสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้นลูกเอยในเวลานี้ เพราะเจารูแลววา ขั้นตอนของเรามี เพราะฉะนั้นเวลานี้เปนเวลา
ที่เรากํ าลังใหเจาไดพบกับความเปรมปรีด์ิ ความยินดีในหลายรูปแบบ และหลายทาง แตจงจํ าเอาไวเสมอวา รูปแบบ
แหงหลายรูปทางนั้น อาจมีกระบวนการ องคการ การกอกวนเพื่อทํ าลายเจา เพราะฉะนั้นฉลาดทั้งสิ้นดวยสติปญญา
แหงเรา เพราะเราบอกแลววา เรากํ าหนดใหเจามาอยูในที่สูง และจะสูงยิ่งขึ้น น่ีคือสิ่งที่เราพระเจาสํ าแดงแกเจา และจง
รูวาทุกกระบวนการของเจาจะอยูในการสถาปนาของเรา เราตรัสและยืนยันกับเจา
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อยามุงมองและคิดวา กระบวนการทั้งปวงนั้นถูกรายลอมไปดวยสภาพ สภาวะที่ดูเหมือนหนักหนาสาหัส เรา
ยนืยนัวารอบขางของเจาเปนดังน้ัน แตรายลอมรอบสิ่งที่เจาเรียกวาทุกขยากนั้น คือพระคุณของเราโอบลอมอยางยิ่ง
ใหญ เรายืนยันแกเจาวาเราจะเปลี่ยนแปลง และแกไขทุกสิ่งที่เจาดํ ารงอยูดวย สถานะของความทุกขรอน เรายืนยัน 
ขอใหจิตวิญญาณของเจาแข็งขัน และดํ ารงอยางม่ันคงกับเราพระเจา ดูเวลาของเราวา เราจะนํ าการนี้กับเจาอยางรวด
เร็ววันเพียงใด เรายืนยันกับเจา เพราะฉนั้นจงกํ าหนดจิตวิญญาณของเจาใหบริบูรณอยูเสมอวาจะเปรมปรีด์ิ และยินดี
กับพระเจาเทานั้น และเจาจะแลเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสํ าคัญในชีวิตของเจา เรายืนยันกับเจา น่ีคือสิ่งที่พระเจา
ตองการ และเปนนํ้ าพระทัยที่พระเจาปรารถนาแลเห็นผูคนของพระองคเปนสุขและปลอดภัย

คุณยุติธรรม
ในเวลานี้เจารูแลววาวิธีการของเจา กระบวนการของเจามีเราพระเจาสํ าแดงกระบวนการเคลื่อนไหวอยูเสมอ 

ยามใดกระบวนการของเจาเพรี่ยงพรํ้ าไป เราพระเจาดูไมไดลูกเอยที่จะยอมสูญเสียสถานะที่เรามอบหมายใหกับเจา 
พระพรนานาประการซึ่งเราสํ าแดงเปนหลักฐานและการประกันวา เราจะหยิบยื่นใหกับเจา เราจะไมยอมใหสูญเสียการ
เหลานี้ เพราะฉะนั้นเราจะดึงเจาในทุกวิธีเพ่ือใหเจาหันมา และรับในสิ่งดีจากเราพระเจาได เพราะเราไดมุงหมายไว
แลววา มือของเจาเปนเหมือนชางผูชํ านาญการที่ประกอบการของเราพระเจามาเสมอ เพราะฉะนั้นการทั้งปวงจะอยูใน
มือของเจาดวยความจํ าเริญ เพราะฉะนั้นจงมุงอยูในจิตวิญญาณเสมอวาเจามีเรา เจานับถือเรา เจาเชื่อเรา และเชื่อวา
ทุกความทุกขของเจาปลดปลอยไดสํ าเร็จโดยเรา เพราะฉะนั้นจงมีจิตวิญญาณที่เติมเต็มอยูเสมอลูกเอย มือของเจาจะ
เห็นผลเหมือนความชํ านาญที่เจาเปนแหงมือ มือของเจาจะหยิบจับทุกสิ่งไดเปนผลสํ าเร็จแนนอน เรายืนยันกับเจา น่ี
คือถอยคํ าของเราที่สงมายังเจา

คุณประกอบ
ทุกหนทางที่เรานํ ามาสูหนาตาของเจา เพ่ือเปลี่ยนแปลงชีวิตของเจา เปลี่ยนฐานะของเจาจากสภาพที่ดู

เหมือนสิ้นไร และขัดสน เรากํ าลังเปลี่ยนใหกับเจาตามถอยคํ าของเราที่หยิบยื่นมาตั้งแตตน
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