
นรกเป็นจรงิ ฉนัไปทีน่ ัน่มา! 
โดย เจนนเิฟ่อร ์เปเรซ 

ค ำพยำนของเด็กหญงิอำย ุ15 ปี ผูซ้ ึง่เตบิโตในบำ้นครสิเตยีน 
ตอนหลังเธอเดนิหันหลังในกำรด ำเนนิชวีติของเธอ 

พบวำ่ตัวเธอเองเสพยำเกนิขนำด ก ำลังจะตำย และก ำลังถกูส่ง่ไปนรก 
โชคดทีีเ่ธอไดรั้บโอกำสและกำรรับใชเ้ป็นครัง้ทีส่องเพือ่กลับไป 

และเตอืนคนหลงหำย คนทีห่ันหลังและคนทีไ่มร่อ้นไมห่นำวกับขำ่วสำรทีเ่รง่ดว่น 
 (ถอดควำมมำจำกเสยีง)   www.DivineRevelations.info/THAI  

พระเจำ้อวยพระพรคณุ พีน่อ้งชำยหญงิ ฉันอยำกใหค้ณุเปิดพระคมัภรีข์องคณุและเปิดไปที ่โยเอล 2:28  

 “ตอ่มำภำยหลังจะเป็นอยำ่งนี ้คอืเรำจะเทพระวญิญำณของเรำมำเหนอืเนือ้หนังทัง้ปวง 
บตุรชำยบตุรสำวของเจำ้ทัง้หลำยจะพยำกรณ์ คนชรำของเจำ้จะฝันและคนหนุ่มของเจำ้จะเห็นนมิติ" 

 
ฉันชือ่ เจนนเิฟ่อร ์เปเรซ และฉันอำย ุ15 ปี 
มันยำกส ำหรับวยัรุน่อยำ่งฉันทีม่ำหำคณุและยอมรับควำมผดิของตวัฉันเอง 
แตด่ว้ยควำมชว่ยเหลอืของพระวญิญำณบรสิทุธิ ์พระองคจ์ะชว่ยฉัน และใหก้ ำลังทีจ่ ำเป็นแกฉั่น 
กอ่นอืน่ฉันตอ้งกำรบอกวำ่นีเ่พือ่พระเกยีรตแิละพระสริขิองพระเยซคูรสิตเ์จำ้ของฉัน 
ฉันไมต่อ้งกำรทีจ่ะบอกหลักค ำสอนใดๆ หรอืสรำ้งหลักค ำสอนใดๆขึน้ใหม ่
ฉันแคก่ ำลังจะบอกคณุสิง่ทีฉั่นเห็น สิง่ทีฉั่นไดย้นิ และสิง่ทีฉั่นรูส้กึ     
 
ฉันอยำกบอกคณุนดิหน่อยเกีย่วกับครอบครัวของฉัน พอ่แมข่องฉันเป็นครสิเตยีน 
และพวกทำ่นมักจะสอนฉันตัวอยำ่งทีด่ ีและทำงของพระเจำ้ ฉันเป็นครสิเตยีน 3 
ปีกอ่นเมือ่ฉันยอมรับพระเจำ้กบัพีช่ำย นคิกี ้ครซู (Nicky Cruze) ฉันเดนิอยูใ่นทำงของพระเจำ้อยู ่2 ปี 
แตเ่มือ่ฉันเริม่เรยีนมัธยมปลำย ฉันเริม่ดือ้รัน้และออกจำกทำงของพระเจำ้ 
ฉันดือ้รัน้กบัพอ่แมข่องฉันและฉันเขำ้สูย่ำเสพตดิ เพือ่นของฉันทีส่อนฉันใหท้ ำสิง่เหลำ่นัน้ 
 
ฉันคดิวำ่ฉันเป็นครสิเตยีน และฉันจะพำเพือ่นๆของฉันมำเป็นครสิเตยีน แตก่ลับกนั 
พวกเขำกลับพำฉันออกมำเขำ้สูโ่ลก ฉันดือ้รัน้ตอ่พอ่แมข่องฉัน 
และพวกเขำคดิวำ่เป็นเพยีงบำงสิง่บำงอยำ่งทีว่ัยรุน่ตอ้งผำ่น แตใ่นควำมจรงิ มันเป็นสิง่เสพตดิทีท่ ำใหฉั้นท ำ 
วญิญำณชัว่รำ้ยไดเ้ขำ้มำในฉัน น่ันคอืเวลำทีฉั่นดือ้รัน้ตอ่พอ่แม ่พวกเขำเขม้งวดกบัฉัน 
พวกเขำไมเ่คยปลอ่ยใหฉั้นออกไปทีใ่ดๆ ไมไ่ดแ้มแ้ตไ่ปนอนคำ้งบำ้นเพือ่น 
ฉันมักจะท ำทกุอยำ่งหลบๆซอ่นๆหรอืลับหลังพวกเขำ  ฉันโดดโรงเรยีน ฉันแทบจะไมไ่ดไ้ปโรงเรยีน 
ฉันยังคงอยูใ่นนสิยั (ทีไ่มด่)ี ของฉัน ฉันมำถงึจดุของกำรตดิยำเสพตดิ แตพ่ระเจำ้เอำฉันออกมำจำกทกุสิง่ 
อยำ่งทีฉั่นบอกวำ่ ฉันเป็นครสิเตยีน  
 
ค ำพยำนของฉันเริม่ตน้วนัที ่2 พฤษภำคม 1997 ฉันมเีพือ่นคนหนึง่ และเรำเป็นเพยีงแคเ่พือ่น 
ไมม่อีะไรมำกกวำ่นีแ้ละเขำก็รูเ้ชน่นัน้ ถงึแมว้ำ่ฉันไดรู้จั้กเขำ แตใ่นควำมจรงิ 
ฉันไมรู่จ้ักเขำจรงิๆวำ่เขำเป็นใคร คนืนัน้ เขำโทรหำฉันและถำมวำ่ถำ้ฉันสำมำรถออกขำ้งนอกได ้
พอ่แมข่องฉันไมไ่ดอ้ยูบ่ำ้น พวกทำ่นอยูท่ีก่ลุม่ประชมุอธษิฐำน เหมอืนกบัทกุๆวันศกุร ์
ฉันบอกพวกเขำวำ่ฉันตอ้งกำรอยูบ่ำ้นเพรำะวำ่ฉันรูส้กึไมส่บำย 
แลว้ฉันก็โกรธพวกทำ่นดว้ยเพรำะวำ่ฉันมแีผนทีจ่ะออกไปขำ้งนอกในคนืนัน้กับเพือ่นอกีคน 
แตพ่อ่แมข่องฉันไมไ่ดป้ลอ่ยใหฉั้นไป ฉันจงึขอทีจ่ะอยูบ่ำ้นแลว้พวกทำ่นก็ปลอ่ยฉัน 
เมือ่พวกทำ่นไปประชมุอธษิฐำน เพือ่นของฉันโทรหำฉัน เขำพดูวำ่ “ท ำไมคณุไมอ่อกไปขำ้งนอก 
คนอืน่ๆทกุคนออกขำ้งนอกกนั?” ฉันคดิกบัตวัเอง “ฉันไมต่อ้งกำรทีจ่ะไมเ่ช ือ่ฟังพอ่แมข่องฉัน 
แตถ่ำ้ฉันหลบออกไป พอ่แมข่องฉันก็จะไมรู่”้ ดังนัน้ฉันจงึท ำ 
 

www.DivineRevelations.info/THAI


คนืนัน้เมือ่พอ่แมข่องฉันกลับถงึบำ้น และพวกทำ่นนอนหลับ ฉันพรอ้มหมดแลว้ทีจ่ะแอบออกไป 
ดงันัน้ฉันโทรหำเพือ่นของฉันและบอกใหเ้ขำรอฉันทีม่มุถนนบำ้นของฉัน ฉันบอกเขำวำ่ไมใ่หผ้ำ่นบำ้นของฉัน 
เพรำะวำ่อำจท ำใหพ้อ่แมข่องฉันตืน่และท ำลำยทกุอยำ่ง 
ดงันัน้ฉันวำงหมอนไวใ้ตผ้ำ้หม่ของฉันและปีนออกทำงหนำ้ตำ่งของฉัน ฉันอยูใ่นบำ้นสองชัน้ 
และหนำ้ตำ่งทกุบำนในบำ้นของฉันมขีนัสกรหูมด แตเ่พรำะพอ่แมข่องฉันเชือ่ใจฉัน 
หนำ้ตำ่งของฉันไมม่กีำรขนัสกรใูดๆ ดงันัน้ฉันถอืเอำประโยชนจ์ำกควำมไวว้ำงใจของพอ่แม ่
เนือ่งจำกวำ่ฉันอยูบ่ำ้นชัน้สอง ฉันกระโดดจำกหลังคำและลงมำถงึพืน้ดนิ พระเจำ้วำงแผนกำรณ์ทกุสิง่ไว ้
เพรำะวำ่ขำของฉันสำมำรถทีจ่ะหักได ้
และน่ันจะท ำใหฉั้นหยดุทกุสิง่ทกุอยำ่งทีพ่ระเจำ้มแีผนกำรณ์ส ำหรับฉัน 
 
ฉันเดนิลงมำตำมถนน และเพือ่นของฉันไดอ้ยูท่ีน่ั่นแลว้ แตเ่มือ่ฉันเขำ้ไปในรถ 
ฉันเห็นผูช้ำยสำมคนและผูห้ญงิอกีคน ฉันคดิกับตวัเอง “ฉันจะไมท่ ำส ิง่ใดๆ ใช ่ฉันจะมนึเมำขณะเสพยำ ดืม่” 
แตเ่มือ่มผีูช้ำย 3 คนและผูห้ญงิคนอืน่อกี 1 คน ฉันกลัววำ่พวกเขำสำมำรถเอำประโยชน์จำกฉัน 
แตฉั่นเขำ้ไปในรถ และเรำจำกไป กอ่นหนำ้นีเ้วลำทีฉั่นคยุกบัเพือ่นของฉันทำงโทรศัพท ์เขำบอกวำ่ 
เรำแคจ่ะขบัรถไปรอบๆเมอืง ฉันพดูวำ่ “โอเค ฟังดนู่ำสนุก” น่ันคอืเหตผุลทีฉั่นไป 
ฉันไมเ่คยคดิวำ่เขำจะพำฉันไปโรงแรม น่ันเป็นทีท่ีพ่วกเขำพำฉันไป 
 
เมือ่เรำมำถงึทีน่ั่น พวกเขำทิง้ฉันไวท้ีห่อ้งบรกิำรซกัผำ้  เป็นของโรงแรม พวกเขำบอกเรำใหร้ออยูท่ีน่ั่น 
พวกเขำบอกวำ่พวกเขำจะไปรับเพือ่นอกีคนหนึง่ ฉันบอกโอเคแตฉั่นเดำวำ่พวกเขำไปเชำ่หอ้งๆหนึง่ 
เมือ่พวกเขำกลับมำและรับพวกเรำ พวกเขำพำเรำไปทีห่อ้งนัน้ พวกเขำพดูวำ่ “ไมต่อ้งกงัวล ไวใ้จพวกเรำ! 
เรำจะไมท่ ำอะไร  เรำแคก่ ำลังรอเพือ่นคนอืน่ๆของเรำใหม้ำ และจำกนัน้เรำทัง้หมดจะไปดว้ยกัน” ดังนัน้ 
ฉันจงึไวใ้จเพือ่นของฉัน ฉันคดิวำ่พวกเขำจะไมท่ ำรำ้ยฉัน แตใ่นควำมจรงิฉันไมรู่ว้ำ่เพือ่นของฉันเป็นใคร 
 
ทแีรก เรำเพยีงแคพ่ดูคยุ ดงันัน้ฉันจงึพดูวำ่ “ขณะทีเ่รำน่ังคอย ท ำไมเรำไมห่ำอะไรมำดืม่กนั?” 
ดงันัน้เพือ่นของฉันและฉันออกจำกหอ้งไปและเดนิไปรำ้นอำหำรเล็กๆขำ้งหนำ้โรงแรมนี ้
เรำซือ้สไปรทม์ำสำมขวดและเดนิกลับมำทีห่อ้ง พวกเขำเริม่เทสไปรทล์งในแกว้ 
พวกเขำไมไ่ดน้ ำถงุหรอืสิง่ใดทีด่นู่ำสงสยัทีจ่ะท ำใหฉั้นคดิวำ่พวกเขำก ำลังจะใสบ่ำงอยำ่งลงไปในเครือ่งดืม่ข
องฉัน หรอืท ำบำงสิง่กับฉัน ทกุอยำ่งดไูรเ้ดยีงสำ 
 
ฉันไปทีห่อ้งน ้ำเพือ่จัดผมของฉันและท ำเรือ่งของผูห้ญงิ และเมือ่ฉันออกมำถว้ยน ้ำของฉันรนิเรยีบรอ้ยแลว้ 
ฉันใสห่มำกฝร่ังสตรอเบอรีไ่วใ้นปำกและฉันดืม่ส ิง่ทีฉั่นคดิวำ่เป็นสไปรทข์องฉัน 

หลังจำกนัน้ฉันก็ไมรู่ว้ำ่เกดิอะไรขึน้ 
 

แตเ่มือ่ฉันสำมำรถเห็น ฉันรูส้กึวำ่จติวญิญำณของฉันออกมำจำกรำ่ง ฉันอยูท่ีโ่รงพยำบำลแลว้ 
ฉันเห็นแพทยแ์ละพยำบำลทัง้หมดอยูร่อบๆฉัน เมือ่ฉันออกมำจำกรำ่งของฉัน ฉันเห็นรำ่งของฉันอยูบ่นเตยีง 
คณุรูว้ำ่เวลำทีค่ณุมองดตูวัคณุเองในกระจกมันเป็นอยำ่งไร คณุเห็นภำพสะทอ้น 
แตฉั่นไมเ่ห็นภำพสะทอ้นของฉัน ฉันเห็นรำ่งของฉันอยูท่ีน่ั่นบนเตยีง เมือ่ฉันหนักลับ มผีูช้ำย 2  
คนในชดุสแีดง “มำทำงเรำ” และพวกเขำควำ้ตัวฉัน คนละแขน 
 
พวกเขำพำฉันไปสถำนทีห่นึง่ และเมือ่ฉันมองเพือ่ดวูำ่ฉันอยูท่ีไ่หน มันคอืสวรรค์!  
สิง่แรกทีฉั่นเห็นคอืก ำแพงขนำดใหญ ่มันเป็นสขีำวและยดืออกไปไกลซึง่มันไมม่จีดุสิน้สดุใดๆ 
ในชว่งกลำงของก ำแพงเป็นประต ูประตยูำวแตม่ันถกูปิด 
 
ในพันธสญัญำเดมิ โมเสสพดูถงึพลับพลำและอธบิำยคณุลักษณะของมัน และฉันจ ำสิง่นี้ได ้
และฉันเห็นก ำแพงนัน้ดเูหมอืนมัน ขำ้งๆประต ูมเีกำ้อีข้นำดใหญแ่ละมเีกำ้อีข้นำดเล็กกวำ่อยูท่ีด่ำ้นขวำ 
และพวกมันดเูหมอืนวำ่ท ำจำกทอง ทีข่ำ้งขวำของฉัน มปีระตสูดี ำขนำดใหญ ่



รอบๆมันมดืมำกแตฉั่นรูว้ำ่มันเป็นประตเูพรำะวำ่ลกูบดิ มันเป็นประตทูีน่่ำเกลยีด 
แตท่ีด่ำ้นซำ้ยของฉันคอืสวรรค ์มตีน้ไม ้น ้ำตกใสคลำ้ยผลกึ หญำ้ มันเป็นสถำนทีท่ีเ่งยีบสงบ 
แตไ่มม่ใีครอยูท่ีน่ั่น 
 
ฉันมองและฉันเห็นพระบดิำขำ้งหนำ้ฉัน ฉันไม่สำมำรถเห็นใบหนำ้ของพระองค ์เพรำะพระสริขิองพระองค ์
ทรงยิง่ใหญม่ำก ทรงสวำ่งมำก ทรงสอ่งสวำ่งและ สวำ่งไปทัว่ทัง้สวรรค ์
พระสริขิองพระองคท์ ำใหท้กุสิง่ทกุอยำ่งสวำ่ง ไมม่ดีวงอำทติย ์ไมม่พีระจันทร ์ไมม่ดีวงดำว 
พระองคท์รงเป็นแสงสวำ่ง ฉันเห็นรำ่งกำยของพระองค ์และรำ่งกำยของพระองคอ์ยูก่บัพระบตุร 
พระองคท์รงเป็นหนึง่เดยีวอยูภ่ำยในกนัและกนั พระองคท์รงอยูด่ว้ยกัน 
คณุสำมำรถเห็นกำรแยกตัวของพระองค ์แตพ่ระองคเ์ป็นหนึง่ภำยในอกีพระองคห์นึง่ พระองคท์รงอยูด่ว้ยกัน 
 
ดำ้นขำ้งของพระองคม์ทีตูสวรรค ์2 ตน กำเบรยีลและไมเคลิ 

เหตผุลทีฉั่นรูช้ ือ่ของพวกเขำเพรำะวำ่มเีขยีนไวเ้ป็นตัวอักษรทองบนหนำ้ผำกของพวกเขำ   
 
เมือ่ฉันอยูต่อ่พระพักตรข์องพระบดิำ ฉันรูส้กึตัววำ่สกปรก! ฉันคกุเขำ่ลงและรอ้งไห ้
ฉันรูส้กึละอำยใจตัวเองมำก แมว้ำ่ถำ้ฉันสำมำรถเห็นพระพักตรข์องพระองคไ์ด ้ฉันก็ไมต่อ้งกำร 
เพรำะวำ่ฉันละอำยใจตนเอง ขณะทีฉั่นอยูต่อ่พระพักตรข์องพระเจำ้ 
พระองคแ์สดงใหฉั้นเห็นภำพยนตรช์วีติของฉัน ตัง้แตเ่ริม่ตน้จนเดีย๋วนี ้
พระองคต์รัสกบัฉันวำ่สว่นทีส่ ำคัญทีส่ดุคอืสิง่ทีฉั่นท ำหลังจำกทีฉั่นไดรั้บควำมรอด 
ฉันบอกเพือ่นของฉันวำ่ฉันเป็นครสิเตยีน แตใ่นควำมจรงิฉันไมไ่ดแ้สดงใหเ้ห็นกำรเกดิผลของฉัน 
และพระองคบ์อกฉันวำ่ฉันถกูลขิติใหไ้ปลงนรก 
 
ทตูสวรรคก์ำเบรยีลมำและควำ้แขนของฉัน เขำพำฉันไปทีป่ระตดู ำน่ำเกลยีดนัน้ทีฉั่นไมต่อ้งกำรแมแ้ตจ่ะมอง 
ฉันพยำยำมหยดุตัวเอง แตฉั่นอยูใ่นจติวญิญำณ และเรำผำ่นประต ูเมือ่ฉันอยูอ่กีดำ้นหนึง่ของประต ู
มันมดืไปทัว่ ฉันไมส่ำมำรถเห็นแมแ้ตต่วัเอง จำกนัน้เรำเริม่ตกลงอยำ่งรวดเร็วเหมอืนรถไฟเหำะ 
ขณะทีฉั่นก ำลังตกลงไปมันรอ้นขึน้เรือ่ยๆ ฉันหลับตำของฉัน ฉันไมต่อ้งกำรเห็นวำ่เรำอยูท่ีไ่หน 
 
เมือ่เรำหยดุ ฉันลมืตำของฉัน และฉันก ำลังยนือยูบ่นถนนใหญโ่ต ฉันไมรู่ว้ำ่มันน ำไปสูท่ีไ่หน 
แตส่ ิง่แรกทีฉั่นรูส้กึทีน่ั่นคอืกำรกระหำยน ้ำ ฉันกระหำยน ้ำจรงิๆ! ฉันบอกทตูสวรรคอ์ยูเ่รือ่ยๆ “ฉันกระหำยน ้ำ 
ฉันกระหำยน ้ำ” แตม่ันเหมอืนวำ่เขำไมแ่มแ้ตจ่ะไดย้นิฉัน ฉันเริม่รอ้งไห ้
และเมือ่น ้ำตำไหลลงมำบนแกม้ของฉัน มันระเหยไปอยำ่งสิน้เชงิ ทีน่ั่นมกีลิน่ของก ำมะถัน 

เหมอืนกำรเผำไหมย้ำง ฉันพยำยำมปิดจมกูของฉัน แตน่ั่นท ำใหม้ันยิง่แยล่ง สมัผัสทัง้ 5 
ทัง้หมดของฉันรูส้กึไวมำก เวลำทีฉั่นพยำยำมทีจ่ะปกคลมุตวัเอง ฉันสำมำรถไดก้ลิน่ก ำมะถันมำกยิง่ขึน้ 
นอกจำกนีข้นเล็กๆเหลำ่นีท้ัง้หมดบนแขนของฉัน ก็หำยไป ฉันรูส้กึถงึควำมรอ้นทัง้หมด มันรอ้นมำกๆ 
 
เมือ่ฉันเริม่มองไปรอบๆ ฉันเห็นคนก ำลังถกูปีศำจทรมำน มผีูห้ญงิคนหนึง่ทีน่ั่นก ำลังทกุขท์รมำน 
ปีศำจก ำลังทรมำนเธอ ปีศำจตนนีจ้ะตัดศรีษะของเธอและมันจะแทงเธอไปทกุทีด่ว้ยหอกยำวของมัน 
มันไมส่นใจ ในตำของเธอ ในรำ่งกำยของเธอ ในเทำ้ของเธอ ในมอืของเธอ มันไมส่นใจ 
จำกนัน้มันจะวำงศรีษะของเธอกลับบนรำ่งกำยของเธอและจะแทงเธอ และแทงเธอ 
เธอจะรอ้งไหก้รดีรอ้งดว้ยควำมเจ็บปวด 
 
จำกนัน้ฉันเห็นปีศำจอกีตนหนึง่ ปีศำจตนนีก้ ำลังทรมำนชำยหนุ่มคนหนึง่อำยปุระมำณ 21-23 ปี 
ชำยคนนีม้โีซเ่สน้หนึง่รอบคอของเขำ และก ำลังยนือยูข่ำ้งหนำ้หลมุไฟ 
ปีศำจตนนีจ้ะแทงเขำทกุๆทีด่ว้ยหอกยำว ในตำของเขำ ทกุๆที ่
จำกนัน้ปีศำจจะควำ้ผมของเขำและพรอ้มกบัโซ ่มันจะเหวีย่งชำยคนนี้เขำ้ไปในหลมุไฟนี ้
แลว้ก็เอำเขำกลับออกมำและจะแทงเขำ และแทงเขำ สิง่นีจ้ะเป็นไปอยำ่งตอ่เนือ่ง 



และทกุครัง้เขำจะเขำ้ไปในหลมุนัน้ ฉันไมส่ำมำรถไดย้นิเสยีงกรดีรอ้งของเขำ แตเ่วลำทีปี่ศำจจะเอำเขำออก 
เขำจะกรดีรอ้งดว้ยควำมทกุขท์รมำน ฉันพยำยำมทีจ่ะปิดหขูองฉันเพรำะวำ่เสยีงรอ้งน่ำกลัวมำก 
แตฉั่นยังสำมำรถไดย้นิ กำรไดย้นิของฉันรูส้กึไวมำกขึน้ 
 
ฉันมองดทูีปี่ศำจอกีตนหนึง่ และปีศำจนี้น่ำเกลยีด อกี 2 ตนก็น่ำเกลยีด แตต่นนีน่้ำเกลยีดทีส่ดุ 
มันมลีักษณะของสัตวห์ลำยตวัทีแ่ตกตำ่งกนั ฉันไมส่ำมำรถแมแ้ตจ่ะอธบิำยเป็นค ำพดูได ้
มันจะไปรอบๆและท ำใหค้นกลัว และผูค้นก็กลัวจรงิๆ 
 
จำกนัน้ฉันเห็นปีศำจอกีตน แตปี่ศำจตนนีเ้ป็นปีศำจทีส่วยงำม มันดเูหมอืนทตูสวรรคข์องพระเจำ้ แตม่ันไมใ่ช ่
ควำมแตกตำ่งระหวำ่งทตูสวรรคข์องพระเจำ้และปีศำจคอืวำ่ปีศำจไมม่ชี ือ่ของพวกมันเขยีนอยูบ่นหนำ้ผำกเป็
นตวัอกัษรทอง แตท่ตูสวรรคข์องพระเจำ้ม ี  
หลังจำกนัน้ ฉันมองมำดำ้นหลังทีท่ตูสวรรคก์ำเบรยีลและเขำก ำลังมองขึน้ 

ฉันคดิวำ่เขำไมต่อ้งกำรทีจ่ะเห็นคนอืน่ถกูทรมำน ฉันคดิกับตัวเอง “ท ำไมเขำยังอยูท่ีน่ี่? 
ไมใ่ชว่ำ่ฉันอยูท่ีน่ั่นรอคอยครำวของฉันทีจ่ะถกูทรมำนหรอื?” แลว้ฉันก็กระหำยน ้ำ 
และฉันรอ้งออกตอ่ทตูสวรรค ์“ฉันกระหำยน ้ำ ฉันกระหำยน ้ำ!” 
ฉันคดิวำ่เขำไดย้นิฉันเพรำะวำ่เขำมองลงมำทีฉั่น และเขำพดูวำ่ “พระเจำ้ก ำลังจะใหโ้อกำสเจำ้อกีครัง้หนึง่” 
 
ทนัในนัน้เมือ่เขำพดูอยำ่งนัน้ ควำมกระหำยน ้ำของฉันทัง้หมด ควำมทกุขท์รมำนของฉันทัง้หมด 
ควำมเจ็บปวดของฉันทัง้หมด มันแคเ่ลอืนหำยไป ฉันรูส้กึสงบ 
และจำกนัน้เขำควำ้มอืของฉันและเรำก ำลังจะขึน้ แตท่ันใดนัน้ฉันไดย้นิเสยีงเรยีกชือ่ของฉัน “เจนนเิฟ่อร ์
ชว่ยฉัน ชว่ยฉันดว้ย!” ฉันมองลงมำ ฉันตอ้งกำรเห็นวำ่เขำเป็นใคร แตเ่มือ่ฉันด ู
เปลวไฟขวำงหนำ้ของพวกเขำ เสยีงเหมอืนเสยีงของเด็กผูห้ญงิ 
ฉันสำมำรถเห็นแคม่อืของเธอเทำ่นัน้ยืน่ออกมำ ตอ้งกำรใหฉั้นชว่ยเธอ ฉันมคีวำมปรำรถนำเชน่นัน้ 
ควำมตอ้งกำรเชน่นัน้ทีจ่ะชว่ยเธอ เมือ่ฉันพยำยำม ฉันไมส่ำมำรถท ำไดเ้พรำะวำ่มอืของฉันผำ่นเธอไป 
ฉันตอ้งกำรทีจ่ะชว่ยเธอเป็นอยำ่งมำก แตค่ณุเห็นไหม เธอไมม่คีวำมหวังใดๆอกี ฉันไมส่ำมำรถชว่ยเธอได ้
 
แลว้ฉันมองไปรอบๆและฉันเห็นเพือ่นๆของฉัน คนทีฉั่นรูจ้ักและคนอืน่ๆ พวกเขำดคูุน้เคย 
แตฉั่นไมรู่ว้ำ่พวกเขำเป็นใคร ฉันไมรู่ช้วีติของพวกเขำแตเ่มือ่ฉันเห็นเพือ่นๆจำกโรงเรยีนของฉันอยูท่ีน่ั่น 
มันท ำใหฉั้นเจ็บปวด!  ฉันคดิกับตัวเอง 
“บำงทคี ำพยำนทีไ่มด่ทีีฉั่นไดใ้หพ้วกเขำบอกวำ่ฉันเป็นครสิเตยีนแตห่ันหลัง 
ท ำใหพ้วกเขำไมต่อ้งกำรทีจ่ะรูเ้กีย่วกบัพระเจำ้ และหนักลับจำกพระองค ์
บำงทมีันเป็นฉันทีน่ ำพวกเขำไปทีน่ั่น” น่ันคือ่ทีฉั่นคดิ ฉันเห็นวำ่ในนรกไมม่เีวลำ ไมม่อีดตี ปัจจบุนั อนำคต 
ทกุอยำ่งเป็นแบบเดยีวกนั พวกเขำถกูลขิติใหไ้ปทีน่ั่น แตเ่หมอืนอยำ่งทีฉั่นพดูตัง้แตแ่รก 
ฉันไมต่อ้งกำรทีจ่ะแตง่ค ำสอนใดๆขึน้ แตน่ั่นคอืสิง่ทีฉั่นเห็นทีน่ั่น คนทีฉั่นเห็นทีน่ั่นยังคงมชีวีติอยูเ่วลำนี้ 
 
จำกนัน้ทตูสวรรคก็์พำฉันกลับสูก่ำรทรงสถติยข์องพระเจำ้ เมือ่ฉันยนือยูต่อ่พระพักตรพ์ระองค ์
ฉันคกุเขำ่ลงรอ้งไหแ้ละรอ้งไห ้ฉันยังไมอ่ยำกจะมองดใูบหนำ้ของพระองค ์เพรำะวำ่ฉันละอำยใจตวัเอง 
แตพ่ระเจำ้ ดว้ยควำมหวำนในพระสรุเสยีงของพระองคต์รัสวำ่ “เรารกัเจา้” 
เหมอืนอยำ่งทีพ่ระองครั์กคณุทีก่ ำลังฟังฉันอยู ่แตพ่ระองคต์รัสกบัฉันโดยตรง 
พระองคต์รัสวำ่พระองคใ์หอ้ภยัฉันส ำหรับทกุสิง่ทีฉั่นไดก้ระท ำเมือ่ฉันกระท ำผดิตอ่พระองค ์
พระองคใ์หอ้ภยัฉัน 
 
พระเจำ้มองดทูีฉั่นและแสดงใหฉั้นเห็นหลำยสิง่หลำยอยำ่ง พระองคแ์สดงใหฉั้นเห็นโลก แผน่ดนิ 
รอบๆแผน่ดนิฉันเห็นบำงอยำ่งนิม่ๆ เหมอืนชัน้โอโซน มันอยูร่อบโลก 
มันดนูิม่มำกและฉันปรำรถนำทีจ่ะสมัผัสมัน เวลำทีฉั่นสมัผัสมัน ฉันตระหนักวำ่น่ันเป็นพระวญิญำณบรสิทุธิ ์
เพรำะวำ่สิง่นัน้บัพตสิมำใหฉั้น และฉันเริม่พดูในภำษำอืน่ 



 
ในชว่งเวลำนัน้ ฉันมองขึน้และวญิญำณชัว่รำ้ยทัง้หลำยออกมำจำกฉัน เวลำทีฉั่นมนึเมำขณะเสพยำ 
สิง่นัน้จะยุง่กบัจติใจของฉันและจะเปิดประต ูและจติวญิญำณชัว่เหลำ่นีจ้ะมำสูฉั่น พวกมันจะทรมำนฉัน 
สิง่ทีฉั่นกระท ำไมใ่ชต่วัฉันอยำ่งแทจ้รงิ มันเป็นวญิญำณชัว่รำ้ยทีอ่ยูภ่ำยในฉัน 
ในพระค ำของพระเจำ้กลำ่วไวว้ำ่เมือ่บำ้นของเจำ้ไดรั้บกำรช ำระลำ้ง 
วญิญำณชัว่จะพยำยำมกลับมำโดยน ำเอำจติวญิญำณชัว่อกี 7 ตนมำดว้ย (มัทธวิ 12:45 

มันจงึไปรับเอำผอีืน่อกีเจ็ดผรีำ้ยกวำ่มันเอง แลว้ก็เขำ้ไปอำศยัทีน่ั่น และในทีส่ดุคนนัน้ก็ตกทีน่ั่งรำ้ยกวำ่ตอนแรก 

คนชำตชิัว่นีก็้จะเป็นอย่ำงนัน้) บำ้นของฉันไดรั้บกำรช ำระเมือ่ฉันไดรั้บควำมรอด (โรม 4:6-8 6 

ดงัทีด่ำวดิไดก้ลำ่วถงึควำมสขุของคนทีพ่ระเจำ้ไดท้รงโปรดใหเ้ป็นคนชอบธรรม โดยมไิดอ้ำศยักำรประพฤต ิ 7 วำ่ 

`คนทัง้หลำยซึง่พระเจำ้ทรงโปรดยกควำมชัว่ชำ้ของเขำแลว้ และพระเจำ้ทรงกลบเกลือ่นบำปของเขำแลว้ก็เป็นสขุ  8 

บคุคลทีอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้มไิดท้รงถอืโทษบำปของเขำก็เป็นสขุ')และฉันเห็นวญิญำณชัว่เหลำ่นีเ้วลำทีฉั่นก ำลังรับบพัตสิมำ 
พวกมันมอียู ่7 ตน และเหลำ่นัน้มอีืน่ๆ 7 ตน และเหลำ่นัน้มอีืน่ๆอกี 7 
ตนและฉันไมส่ำมำรถแมแ้ตนั่บพวกมันไดท้ัง้หมด! แตพ่ระเจำ้ช ำระลำ้งฉันจำกวญิญำณชัว่เหลำ่นัน้ทัง้หมด 
 
พระองคย์ังแสดงใหฉั้นเห็นอนำคต พระองคแ์สดงใหฉั้นเห็นแผน่ดนิโลกและสิง่ทีก่ ำลังจะเกดิขึน้อยำ่งไร 
เหตกุำรณ์ทีก่ ำลังจะเกดิขึน้ นมิติทีใ่หฉั้นคอืจำกเวลำนีจ้นถงึกำรกลับมำรับผูเ้ชือ่ของพระองค ์
พระองคไ์มไ่ดแ้สดงใหฉั้นเห็นกำรกลับมำรับผูเ้ชือ่ 
แตพ่ระองคแ์สดงใหฉั้นเห็นสิง่ทีก่ ำลังจะเกดิขึน้กอ่นหนำ้นัน้ แตล่ะวนัเรำก ำลังใกลเ้ขำ้ไปทกุท ี
และฉันก ำลังบอกคณุวำ่กำรกลับมำรับผูเ้ชือ่นัน้ใกลเ้ขำ้มำแลว้! คณุจ ำเป็นตอ้งตรวจสอบตัวเอง 
ชวีติของคณุและถำมตัวเอง “ฉันพรอ้มแลว้หรอืยังทีจ่ะไปกบัพระเจำ้?” พระเจำ้แสดงใหฉั้นเห็นสิง่นี ้
แตพ่ระองคบ์อกไมใ่หฉั้นบอกใ่คร แตใ่หค้อยและดวูำ่กำรสิน้สดุใกลเ้ขำ้มำแลว้ ฉันไมต่อ้งกำรลอ่ลวงพระเจำ้ 
น่ันคอืเหตผุลฉันจะไมบ่อกคณุในสิง่ทีฉั่นเห็น 
แตฉั่นก ำลังบอกคณุและเตอืนคณุวำ่กำรกลับมำรับผูเ้ชือ่ใกลเ้ขำ้มำแลว้ 
 
ฉันอำ่นใน โยเอล 2:28 (ตอ่มำภำยหลงัจะเป็นอยำ่งนี้ คอืเรำจะเทพระวญิญำณของเรำมำเหนอืเนือ้หนังทัง้ปวง 
บตุรชำยบตุรสำวของเจำ้ทัง้หลำยจะพยำกรณ์ คนชรำของเจำ้จะฝันและคนหนุ่มของเจำ้จะเห็นนมิติ) 
เป็นหนึง่ในกำรพยำกรณ์สดุทำ้ย ค ำพยำกรณ์ทัง้หมดไดรั้บกำรเตมิเต็ม 
ค ำพยำกรณ์นีห้นึง่เดยีวเทำ่นัน้ทีย่ังไมไ่ดรั้บกำรเตมิเต็ม และฉันบอกคณุเวลำนี้วำ่มันก ำลังไดรั้บกำรเตมิเต็ม 
คนหนุ่มสำวจ ำนวนมำกก ำลังลกุขึน้และเทศนำพระค ำของพระเจำ้ 
มำรตอ้งกำรทีจ่ะสรำ้งกองทัพของคนหนุ่มสำว แตพ่ระเจำ้มพีลังอ ำนำจมำกกวำ่ 
และถำ้คณุยอมรับพระเจำ้จรงิๆและตอ้งกำรทีจ่ะรับใชพ้ระองค ์พระองคจ์ะใหก้ ำลังแกค่ณุทีจ่ะเอำชนะมำร 
เพือ่ใหค้ณุสำมำรถเทศนำพระค ำไดท้ั่วหมดทัง้โลก เชน่เดยีวกบัทีพ่ระองคท์รงบญัชำไวใ้นพระคมัภรี ์

 
พระองคบ์อกฉันวำ่ฉันมภีำรกจิ และภำรกจินีค้อืบอกคนหนุ่มสำวทัง้หมดเกีย่วกบันมิติของฉัน 
แมถ้ำ้ฉันไมต่อ้งกำรทีจ่ะท ำสิง่นี ้มันเป็นค ำสัง่ทีพ่ระเจำ้ใหฉั้น และฉันจะท ำมันใหเ้สร็จสิน้ 
 
เมือ่ฉันกลับเขำ้ไปในรำ่งกำยของฉัน ฉันตืน่ขึน้และพบวำ่ตัวเองอยูใ่นโรงพยำบำล 
ฉันมองไปรอบๆและเห็นเข็มบนแขนของฉัน สิง่ทีต่รวจสอบหัวใจของฉัน สำยยำง 
ในไมช่ำ้พอ่แมข่องฉันเดนิเขำ้มำและฉันเริม่รอ้งไห ้พวกเขำดโูกรธจัด 
แตพ่ระเจำ้ตรัสกบัฉันใหบ้อกพวกเขำทกุสิง่ทกุอยำ่ง และฉันท ำสิง่นัน้ ฉันบอกพวกเขำทกุสิง่ทกุอยำ่ง 
 
เมือ่พยำบำลเดนิเขำ้มำ เธอบอกเรำวำ่พวกเขำวติกกงัวลเกีย่วกับฉันมำกๆ 
เธอบอกวำ่ฉันไดจ้ำกไปและก็กลับมำ แลว้ก็จำกไปและกลับมำ ฉันหมดสตแิละมสีตอิกีครัง้ 
สิง่นีเ้กดิขึน้สำมครัง้ พวกเขำบอกวำ่หนึง่ในจ ำนวนครัง้เหลำ่นัน้ ฉันไมไ่ดต้อ้งกำรทีจ่ะกลับมำ 
และพวกเขำเป็นกงัวลเกีย่วกบัฉัน พวกเขำยังบอกวำ่ฟองจะออกมำจำกปำกของฉัน 
และฉันจะพดูจอ้หลำยค ำทีพ่วกเขำก็ไมเ่ขำ้ใจ 
 



นอกจำกนีใ้นคนืนัน้แมข่องฉันก็มคีวำมฝันทีไ่มด่ ี
สนัุขนอ้ยทีฉั่นนอนดว้ยเขำ้ไปในหอ้งพอ่แมข่องฉันและขว่นแขนแมข่องฉันและพยำยำมทีจ่ะปลกุเธอใหต้ืน่ 
เมือ่เธอตืน่ขึน้ เธอเดนิไปทีห่อ้งของฉันและเห็นหมอนวำงอยูท่ีน่ั่น 
เธอคดิวำ่ฉันอยูท่ีน่ั่นดงันัน้เธอเดนิกลับไปทีห่อ้งของเธอ จำกนัน้เธอเห็นไฟต ำรวจขำ้งนอกหนำ้ตำ่ง 
เมือ่เธอมองออกนอกหนำ้ตำ่ง เธอเห็นต ำรวจเดนิมำทีบ่ำ้นของเรำดงันัน้เธอปลกุพอ่ของฉันตืน่ 
ต ำรวจบอกพวกเขำใหโ้ทรไปทีก่รมต ำรวจเพือ่หำขอ้มลูเกีย่วกบัฉัน 
พอ่แมข่องฉันพบวำ่ฉันมนึเมำเกนิขนำดอยูใ่นโรงพยำบำล ในเวลำนัน้ 
พระเจำ้ตรัสกบัพอ่ของฉันและบอกเขำวำ่ไมต่อ้งกงัวล เพรำะวำ่ทกุสิง่ทกุอยำ่งอยูใ่นพระหัตถข์องพระองค ์
ดงันัน้พอ่ของฉันไมไ่ดก้ังวล ฉันอยูใ่นโรงพยำบำลสำมวนั 
 
หนึง่อำทติยต์อ่มำ เรำไดค้ยุกบันักสบื และพวกเขำบอกเรำเกีย่วกับคนืนัน้ 
พวกเขำบอกวำ่เด็กผูห้ญงิอกีคนทีอ่ยูก่บัฉัน เธอก็ไมค่วรทีจ่ะออกไปเชน่กนั 

และพอ่ของเธอเป็นกงัวลไปทัง้หมด เขำไปตำมหำเธอ ขับรถไปทัว่ แตก่็ไมพ่บเธอ 
ดงันัน้เขำจงึไปทีก่รมต ำรวจ และต ำรวจประกำศชนดิของรถทีเ่พือ่นของฉันขบัใหก้บัรถลำดตระเวณทัง้หมด 
เจำ้หนำ้ทีค่นหนึง่ทีไ่มอ่ยูใ่นหนำ้ที ่อยูต่รงขำ้มถนนทีต่วัแทนจ ำหน่ำยรถยนต ์
เขำก ำลังมองหำเพือ่ทีจ่ะซือ้รถยนตใ์ชแ้ลว้คนัหนึง่ เขำเหลอืบมองและเห็นรถของเพือ่นฉัน 
ดงันัน้เขำจงึเรยีกต ำรวจ 
 
เมือ่ต ำรวจไปตรวจสอบ รถเพือ่นของฉันจอดอยูใ่นจดุอืน่ ดังนัน้พวกเขำไมรู่ว้ำ่เธออยูท่ีไ่หน เรำอยูท่ีช่ัน้ 2 
หอ้งหัวมมุ ต ำรวจตอ้งกำรทีจ่ะเริม่จำกหอ้งนัน้และเดนิลงเพือ่ตรวจสอบแตล่ะหอ้ง ถำมหำเจำ้ของรถขำ้งนอก 
พวกเขำไมไ่ดต้ำมหำเด็กผูห้ญงิ พวกเขำแคก่ ำลังตำมหำเจำ้ของ 
 
เมือ่พวกเขำเคำะทีป่ระตขูองเรำ พวกเขำเปิดประตแูละเห็นฉันบนพืน้ แตจ่ำกนัน้พวกเขำจำกไป 
พวกทีด่เูหมอืนวำ่จะเป็นเพือ่นของฉันคดิวำ่ต ำรวจออกไปโดยดแีลว้ 
แตใ่นควำมจรงิแลว้พวกเขำออกไปเรยีกรถพยำบำล ในไม่ชำ้ต ำรวจคนอืน่ๆขึน้มำทีน่ั่นเพือ่ดวูำ่เกดิอะไรขึน้ 
เวลำทีพ่วกเขำเปิดประต ูทีเ่วลำนัน้ เพือ่นของฉันคนทีฉั่นคยุดว้ย คนทีฉั่นไวว้ำงใจ เขำอยูท่ีจ่ดุทีจ่ะขม่ขนืฉัน 
แตพ่ระเจำ้ใชต้ ำรวจใหห้ยดุสิง่นัน้ทัง้หมด และพวกเขำไมไ่ดท้ ำอะไรกับฉัน 
น่ันคอืเหตผุลทีฉั่นขอบคณุพระเจำ้เพรำะวำ่พระองคม์พีระเมตตำตอ่ฉัน 
 
และยังเป็นค ำอธษิฐำนของพอ่แมข่องฉัน ฉันก ำลังพดูกับคณุ พอ่แม ่
อยำ่ไดห้ยดุกำรอธษิฐำนเผือ่ลกูหลำนของคณุ ถำ้พวกเขำไมไ่ดเ้ดนิไปกบัพระเจำ้ 

อธษิฐำนเผือ่พวกเขำตอ่ไป อยำ่ยอมแพ ้พอ่แมข่องฉันไมเ่คยยอมแพ ้และดสูวิำ่ฉันอยูท่ีไ่หนในตอนนี ้
เทศนำพระค ำของพระเจำ้ บอกคนหนุ่มสำวใหม้ำรับใชพ้ระเจำ้เพรำะวำ่พวกเขำตอ้งกำรพระองค ์
 
และฉันตอ้งกำรใหข้อ้ควำมหนึง่แกค่นหนุ่มสำวทัง้หมด ฉันตอ้งกำรใหค้ณุคดิถงึตวัเอง ตรวจสอบตัวเอง คดิด ู
ท ำไมฉันตอ้งสนใจในสิง่ทีใ่ครๆพดูเกีย่วกบัฉัน ฉันเคยคดิสิง่ทีค่นอืน่อำจพดูเกีย่วกบัฉัน 
แตเ่ดีย๋วนีฉั้นเขำ้ใจวำ่พวกเขำไมแ่มแ้ตส่นใจในตวัฉัน พวกเขำไมอ่ยูท่ีน่ั่นเวลำทีพ่ระเจำ้อยูต่อ่หนำ้ฉัน 
ฉันจ ำไดเ้วลำทีฉั่นอยูต่อ่พระพักตรพ์ระเจำ้ เพือ่นของฉันไมไ่ดอ้ยูท่ีน่ั่นเพือ่ชว่ยฉัน 
ครอบครัวของฉันไมไ่ดอ้ยูท่ีน่ั่นเพือ่ชว่ยฉัน ศำสนำจำรยข์องฉัน ครสิตจักรไมไ่ดอ้ยูท่ีน่ั่นเพือ่ชว่ยฉัน 
ฉันอยูท่ีน่ั่นดว้ยตัวของฉันเอง และฉันตอ้งปกป้องตัวเอง ตอ่พระพักตรพ์ระองค ์คณุไมส่ำมำรถโกหกได ้
เพรำะวำ่พระองคท์รงบรสิทุธินั์ก และเวลำทีฉั่นอยูท่ีน่ั่นฉันไมไ่ดรู้ส้กึเหมอืนวำ่ฉันเป็นของทีน่ั่น 
เพรำะวำ่ฉันอยูใ่นควำมบำปและในสวรรคค์อืควำมบรสิทุธิ ์
 
ฉันบอกคณุวันนีว้ำ่ถำ้คณุยังไมย่อมรับพระเจำ้พระเยซ ูยอมรับพระองคเ์สยีวนันี ้
ส ิง่นีเ้ป็นกำรตัดสนิใจทีส่ ำคญัทีส่ดุในทัง้ชวีติของคณุ 
ฉันไมไ่ดบ้อกสิง่นี้ทัง้หมดเพือ่ทีจ่ะใหค้ณุกลัวทีไ่ปสูส่วรรค ์แตเ่พือ่ใหค้ณุสำมำรถเห็นควำมเมตตำ 



ควำมรักทีพ่ระองคม์ใีหเ้รำ พระองคพ์ระบดิำสง่พระบตุรของพระองคม์ำตำยเพือ่เรำ 
ดงันัน้พระโลหติแตล่ะหยดทีถ่กูหลั่งจะยกโทษควำมบำปของเรำทัง้หมด ถำ้คณุตอ้งกำรยอมรับพระเจำ้ 
มันเป็นกำรตัดสนิใจทีส่ ำคญัทีส่ดุในชวีติของคณุ มำหำพระเจำ้ อยำ่สนใจสิง่ทีใ่ครๆพดูเกีย่วกับคณุ 
 
ถำ้คณุตอ้งกำรรับใชพ้ระเจำ้ ก็จงท ำดว้ยหวัใจของคณุทัง้หมด อยำ่แคพ่ดูดว้ยปำกของคณุ 
พดูดว้ยหวัใจและจติใจของคณุ อยำ่กังวลเกีย่วกบัอนำคต กงัวลเกีย่วกับวนันี ้
คณุไมเ่คยรูว้ำ่คณุจะตำยเมือ่ไหร ่ฉันอำยเุพยีงแค ่15 ปีและในใจของฉัน ฉันไมเ่คยคดิวำ่ฉันจะตำยตอนอำย ุ
15 ปี ไมเ่คย 
 
แตค่ณุจ ำเป็นตอ้งคดิเกีย่วกบัสิง่นัน้ ชวีติฉันไมใ่ชข่องฉัน ชวีติคณุไมใ่ชข่องคณุ เรำก ำลังขอยมืชวีติของเรำ 
ชวีติของเรำเป็นของพระเจำ้ เรำใชป้ระโยชนจ์ำกสิง่นีโ้ดยไมไ่ดด้แูล โดยเขำ้สูโ่ลก โดยท ำสิง่ตำ่งๆของโลก 
โลกมหีลำยสิง่มำเสนอ แตโ่ปรดจ ำไวว้ำ่พระเจำ้มหีลำยสิง่มำกกวำ่มำเสนอ โลกมนีรกและควำมตำย 

แตพ่ระเจำ้มชีวีตินรัินดร ์ชวีตินรัินดรค์อืตลอดไป 
 
ตอนนี ้ถำ้คณุตอ้งกำรทีจ่ะยอมรับพระเจำ้ ฉันตอ้งกำรใหค้ณุกม้ศรีษะของคณุและหลับตำของคณุ 
“พระเจำ้ ในพระนำมแหง่พระเยซคูรสิต ์ขำ้พระองคม์ำหำพระองค ์
โอพ้ระเจำ้ของขำ้พระองคต์อนนีข้ำ้พระองคต์อ้งกำรรับพระองคเ์ป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดของขำ้พระองค ์
ขำ้พระองคต์อ้งกำรพระองคเ์ขำ้มำในชวีติของขำ้พระองค ์
อยำ่งทีน่อ้งสำวกลำ่วเกีย่วกบัค ำพยำนของเธอวำ่นรกเป็นจรงิ เธออยูท่ีน่ั่น พระเจำ้ขำ้ 
ขำ้พระองคไ์มต่อ้งกำรไปทีน่ั่น ขำ้พระองคไ์มต่อ้งกำรแมแ้ต่คดิวำ่ไปทีน่ั่น พระเจำ้ขำ้ 
ขำ้พระองคข์อใหพ้ระองคย์กโทษควำมผดิบำปทัง้หมดทีข่ำ้พระองคไ์ดก้ระท ำใหแ้กข่ำ้พระองคด์ว้ย 
ใหอ้ภยัขำ้พระองคส์ ำหรับทกุส ิง่ทีข่ำ้พระองคไ์ดท้ ำ บำปลับเล็กๆนอ้ยทกุส ิง่ พระเจำ้ของขำ้พระองค ์
ขำ้พระองคข์อเปิดเผยตอ่พระองค ์ดังนัน้ไดโ้ปรดใหอ้ภัยแกข่ำ้พระองคส์ ำหรับส ิง่นัน้ทัง้หมด พระเจำ้ขำ้ 
ขำ้พระองคเ์ชือ่วำ่พระองคต์ำยบนกำงเขนและพระองคเ์ป็นขึน้จำกควำมตำย 
ขำ้พระองคเ์ชือ่วำ่พระองคจ์ะเขำ้มำในหวัใจและน่ันพระองคจ์ะครอบครองหัวใจของขำ้พระองค ์
และอยูใ่นหัวใจของขำ้พระองค ์ขำ้พระองคจ์ะอำ่นพระค ำของพระองคแ์ละขำ้พระองคจ์ะเป็นมำกขึน้ในพระค ำ 
ขำ้พระองคจ์ะไปโบสถ ์พระเจำ้ของขำ้พระองคเ์พรำะวำ่ขำ้พระองคร์ูว้ำ่พระองคอ์ยูท่ีน่ั่นทีค่รสิตจักร 
พระองคต์รัสไวว้ำ่ สองหรอืสำมคนอยูท่ไีหน พระองคจ์ะอยูท่ีน่ั่น (มัทธวิ 18:20 

ดว้ยวำ่มสีองสำมคนประชมุกนัทีไ่หนๆในนำมของเรำ เรำจะอยู่ทำ่มกลำงเขำทีน่ั่น) 
พระเจำ้ของขำ้พระองคข์ำ้พระองคต์อ้งกำรอยูท่ีท่ ีพ่ระองคอ์ยู ่
ขำ้พระองคอ์ธษิฐำนสิง่เหลำ่นี้ทัง้หมดในพระนำมพระเยซคูรสิตเ์จำ้ เอเมน” 
ถำ้คณุอธษิฐำนค ำอธษิฐำนนี ้ฉันตอ้งกำรตอ้นรับคณุเขำ้สูอ่ำณำจักรแหง่สวรรค ์
เวลำนี้คณุมพีีน่อ้งชำยและหญงิทัว่ทัง้โลก นีเ่ป็นกำรตัดสนิใจทีส่ ำคญัทีส่ดุทีค่ณุจะเคยท ำ 
ดงันัน้อยำ่เอำเปรยีบมัน อยำ่กลับไปสูโ่ลก โลกน ำไปสูค่วำมตำย แตพ่ระเจำ้น ำใปสูช่วีตินรัินดร ์
ทกุๆขณะคณุตอ้งอยูเ่หมอืนวำ่มันเป็นวนัสดุทำ้ย และครัง้สดุทำ้ยในชวีติของคณุ 
ถำ้ค ำพยำนนีส้มัผัสหัวใจของคณุ สง่ตอ่ใหเ้พือ่นของคณุ 
เพือ่วำ่พวกเขำอำจยอมรับพระเจำ้เขำ้สูห่วัใจของพวกเขำเชน่กนั อยำ่ปลอ่ยใหเ้วลำนีแ้คผ่ำ่นไป 
เพรำะวำ่นีส่ำมำรถเป็นครัง้สดุทำ้ยของคณุ 
 

นรกเป็นจรงิ ฉนัไปทีน่ ัน่มา! 
โดย เจนนเิฟ่อร ์เปเรซ 
www.DivineRevelations.info/THAI 
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