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ข้อความ 6 ข้อไปยังคริสตจักร 

อัศจรรย์การรักษาและค าเชิญของพระเจ้าให้ไปสวรรค์ 

by Pastor Brani Duyon 

โดย นักเทศน์ บราน่ี ดูยอน 
ถอดความและแปลโดย อนงค์นาถ โชคศภุจินดา 

ความน า: 

ในเดือน พฤษภาคม ปี 2006 (2543), ผูรั้บใชข้องพระเจ้าท่านหน่ึงถูกพาไปสวรรค์เพือ่พบกบัพระเยซู 
และไดร้ับการเปิดเผย 6 ขอ้ความ บรานี ่ดูยอน ที ่Efendie อาย ุ52 ปี เช้ือชาติ ดูซนั (Dusun) 

เขาท างานรับใชอ้ยู่ทีค่ริสตจกัรบอร์เนียวอีแวนเจลิค (Borneo Evangelic Church) โกตาเบอลูด (Kota Belud) 
ซาบา้ห์ (Sabah)(ในภาคตะวนัออกของประเทศมาเลเซีย) เป็นคณะผูป้กครองคริสตจกัร 

เขาท าหนา้ทีเ่ป็นนกัเทศน์ใน เมอลางกพั บาห์รูห์ (Melangkap Baru) โกตาเบอลูด (Kota Belud) 
และต่อมากลายเป็นผูน้ าคริสตจกัร ที ่เอสไอบี บายายทั (SIB Bayayat) จากปี 2005 (2542) ถึงปี 2006 (2543)        

วนัท่ี 21 เมษายน  2006 (2543) ภรรยาและผมไปร่วมงานแตง่งานของลกูชายทางภาคตะวนัตกของประเทศมาเลเซีย 
แตห่ลงัจากผา่นไปหนึง่สปัดาห์ ผมเป็นโรคหลอดเลือดไปเลีย้งสมองอดุตนัอยา่งฉบัพลนั 
ผมถกูน าตวัไปศนูย์การแพทย์ในมหาวิทยาลยัมาลายาท่ีซึง่แพทย์ท าการตรวจสอบผม 
เขาบอกวา่มีการแตกของเซลล์เม็ดเลือดในสมองของผม และผมต้องได้รับการผ่าตดัในทนัที   

ผมอยูใ่นอาการโคมา่เป็นเวลาหนึง่สปัดาห์หลงัจากการผา่ตดัและอยูใ่น ไอซียอีูก 1 
เดือน 

มีผู้ รับใช้พระเจ้าหลายคนมาเย่ียมและอธิษฐานเผ่ือผม 
รวมทัง้อดีตประธานเอสไอบี ซาบ้าห์ – นกัเทศน์ไทปิน เมอลิดอย (Taipin Melidoi) 
ผู้ชว่ยของเขา – นกัเทศน์ ดาตุ๊ก อารุน เซอลตูนั (Datuk Arun Selutan) 
และยงัมีนกัเทศน์ไมเคลิ (Michael) 

ครัง้หนึง่ผมฝันวา่ฝนตกหนกัลงมาท่ีผม ผมตีความฝันนีว้่าเป็นค าตอบให้กบับรรดานกัเทศน์ท่ีอธิษฐานให้ผมหาย 
สรรเสริญพระเจ้าเพราะด้วยอ านาจของพระองค์ผมฟืน้ตวัเร็วกวา่ท่ีคาดหวงั   
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เท่ียงคืนคืนหนึง่ระหว่างสปัดาห์ท่ีสามของเดือนพฤษภาคม ปี 2006 (2543) ผมรู้สกึแปลกมาก 
ผมนอนไมห่ลบัในขณะท่ีผู้ ป่วยคนอ่ืนๆนอนหลบัอตุ ุในช่วงเวลานีค้วามคิดของผมจดจอ่อยู่กบัพระเยซูเทา่นัน้ ผมจ าได้ใน 
อิสยาห์ 43:26 “จงฟ้ืนความใหเ้ราฟัง ใหเ้รามาโต้ดว้ยกนั เจ้าจงใหก้ารมา เพือ่จะพิสูจน์ว่าเจ้าถูก” 
ผมคอยคิดถึงแตค่ าเหล่านีเ้พราะผมต้องการมุง่ความคิดของผมไปท่ีองค์พระเยซูเจ้าเท่านัน้ 
ผมรู้สกึถึงการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าอย่างรุนแรงในขณะนัน้   

จากนัน้ผมเร่ิมอธิษฐานในจิตวิญญาณ หลงัการอธิษฐาน ผมพยายามท่ีจะหลบัอีกครัง้แตผ่มก็ยงัท าไมไ่ด้ 
หลงัจากนัน้ผมก็เอนหลงัท่ีเตียงของผม ทนัใดนัน้ผมรู้สกึเหมือนกบัวา่มีคนตบเบาๆท่ีด้านหลงัของผมและตีท่ีหวัของผม 
สิ่งนีเ้กิดขึน้ชัว่ขณะ ผมรู้สกึถึงบางสิ่งท่ีนา่ทึง่ไหลเข้าสูร่่างกายผม ผมเช่ือวา่มนัเป็นความรักของพอ่สูล่กู 
ผมแปลกใจวา่คนผู้ นีคื้อใคร เม่ือผมหนัหน้าไปหาเขา ผมต้องแปลกใจท่ีเห็นนวา่เขาเป็นชายหนุม่หล่อ ล ่าสนั 
สงูพร้อมกบัผมท่ียาวลงมาถึงคอ และเขาได้สวมใสช่ดุสีขาว ผมถามเขาวา่ “คณุเป็นพระเจ้าทีผ่มคิดถึงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหม?” 
เขาแคส่า่ยหวัเทา่นัน้ แล้วผมก็ถามเขาอีกวา่ “ถา้ไม่ใช่แลว้คณุเป็นใคร” ในท่ีสดุเขาก็เร่ิมพดูกบัผม 
“ผมเป็นผูส่้งสารจากฟ้าสวรรค์ พระเยซูบอกใหผ้มมาหาคณุเพือ่ข่าวดี”      

ถึงตอนนีผ้มถึงได้รู้วา่เขาเป็นทตูสวรรค์ของพระเจ้า ผมจงึถามเขาวา่ “ข่าวดีอะไรที่คณุตอ้งการบอกผม?” เขาตอบว่า 
“คืนนี้คณุจะไดไ้ปสวรรค์” ทนัใดนัน้ผมรู้สึกสงบและเตม็ไปด้วยสนัตสิขุมาก ถึงแม้ร่างกายของผมยงัป่วยอยู ่
ผมรู้สกึอยา่งกบัว่าผมไมไ่ด้มีความเจ็บปวดใดๆ 
ผมหายจากอาการป่วยอยา่งสิน้เชิงขณะท่ีทตูสวรรค์บอกผมวา่ผมก าลงัจะไปสวรรค์ แล้วผมก็บอกกบัทตูสวรรค์วา่ 
“ผมพร้อมแล้วท่ีจะตามคณุไปสวรรค์ ผมรอท่ีจะได้เจอพระผู้ เป็นเจ้าของผมไมไ่หวแล้ว” 

ขณะท่ีเราก าลงัเดินอยู่นัน้ ผมเห็นร่างกายทางโลกของผมถกูทิง้อยู่บนเตียงของผม หลงัจากท่ีเราเดินออกจากโรงพยาบาล 
ผมเห็นม้าทัง้ใหญ่และสงูอย่างนา่ทึง่ “เราจะขี่ม้าตวันี”้ ทตูสวรรค์กลา่ว ทตูสวรรค์ชว่ยผมให้ขึน้บนม้าเพราะว่ามนัสงูมาก 
แล้วผมก็ถามทตูสวรรค์ว่า “เราสามารถข่ีม้าตวันีไ้ปสวรรค์ไดห้รือ” แล้วทตูสวรรค์ก็ท าให้ผมมัน่ใจ “แน่นอนไม่ต้องกลวัและกงัวล 
คณุเคยอ่านพระค าของพระเจ้าเก่ียวกบัเอลียาห์ทีพ่ระเจ้าพาข้ึนไปบนสวรรค์หรือเปล่า? ผมบอกเขาวา่ “เคย ผมเคยอ่านมาก่อน 
ยานพาหนะทีพ่าเขาไปนัน้เป็นราชรถทีเ่ป็นไฟ และลากโดยม้าทีเ่ป็นไฟ” “ใช่แลว้ และนัน่เป็นหน่ึงในม้านัน้ทีเ่ราจะข่ีตอนนี้” 
ทตูสวรรค์กล่าว    

ทีแรกเราไปอยา่งช้าๆ แตห่ลงัจากประมาณ 100 เมตร ม้าเร่งความเร็วสงูมากและผมรู้สกึอย่างกบัว่าถกูตีด้วยพายเุฮอริเคน 
จากนัน้ผมก็เห็นวา่ม้าก าลงับินขึน้มาแล้ว เราข้ามภเูขาหลายลกูได้อยา่งง่ายดาย บินด้วยอ านาจของพระเจ้า  

จากนัน้เราก็ถึงทุง่นาท่ีผืนใหญ่มากพร้อมกบัหญ้าเขียว – มนัสมบรูณ์แบบ และไมมี่หญ้าแห้งแม้แตใ่บเดียว         (สดดีุ 23:2 
“พระองค์ทรงกระท าให้ข้าพเจ้านอนลงท่ีทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงน าข้าพเจ้าไปริมน ้าแดนสงบ”) 
หลงัจากท่ีม้าหยดุ เราลงไปและเร่ิมเดนิ 
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ผมสามารถเห็นราชอาณาจกัรของพระเจ้าตอ่หน้าตอ่ตาของผม ขณะท่ีเราก าลงัเดนิอยู่ท่ีทุง่นา ผมได้ยินเสียงกร่ิงระฆงั 
แล้วผมก็ถามทตูสวรรค์ “ท าไมระฆงัดงักงัวาน?” เขาตอบวา่ “ระฆงัเป็นสญัญาณว่ามีบางคนมา” 

เรายงัคงเดนิไปจนสดุทุง่นา ในขณะท่ีระฆงัยงัคงดงัอยู่ ผมเห็นบ้านหลงัหนึง่สวยงามมาก ท่ีด้านบนของบ้านมีไฟสีแดง 
เหมือนไฟจราจร บนไฟนีผ้มเห็นหมายเลข “51” ผมถามทตูสวรรค์วา่หมายเลขนัน้หมายถึงอะไร เขาถามวา่ 
“คณุอายเุทา่ไหร่ตอนนี?้” ชว่งเวลานีผ้มอาย ุ51 ปี “ดงันัน้หมายเลขนัน้คืออายขุองคณุ แล้วมนัก็เป็นหมายเลขบ้านของคณุด้วย” 
ทตูสวรรค์บอกผม ผมรู้สกึมีความสขุและเตม็ไปด้วยสนัตสิขุท่ีเห็นสิ่งท่ีพระเจ้าได้เตรียมไว้ส าหรับผมในสวรรค์ 
ผมเห็นบ้านหลายหลงัท่ีพระเยซูได้จดัท าไว้แล้วส าหรับลกูๆของพระองค์ผู้ ท่ีเช่ือและปฏิบตัิตามพระองค์ 

เรายงัคงเดนิเดนิไปท่ีบ้านใหญ่มากๆหลงัหนึง่ท่ีมีผู้คนอยู่ภายในบ้านจ านวนมาก 
ผมเช่ือวา่พวกเขาเป็นคนบริสทุธ์ิท่ีพระเจ้าทรงเลือกไว้ พวกเขาก าลงัสรรเสริญพระเจ้า 
ผมเห็นพระเยซูก าลงันัง่อยู่บนบลัลงัก์ของพระองค์ในขณะท่ีทกุคนก าลงัสรรเสริญและนมสัการพระองค์  
พวกเขาสรรเสริญพระองค์ด้วยหมดทัง้หวัใจของพวกเขา พวกเขาเต้น พวกเขายกมือและค านบัลงบนเขา่ของพวกเขา 
ลกึๆในใจของผม ผมบอกวา่ “ถา้เพียงคนบนโลกสรรเสริญและนมสัการพระองค์เช่นนี ้พระองค์จะยินดีเป็นอย่างย่ิง”  

ผมเห็นคนจ านวนมากร้องไห้ขณะท่ีสรรเสริญพระเจ้า พระเยซูยิม้ในขณะท่ีดพูวกเขาอทุิศตนนมสัการพระเจ้า 
พวกเขายกมือไปท่ีพระเยซูและพระเยซูก็อวยพระพรแก่พวกเขาทัง้หมด 
หลงัการนมสัการเสร็จสิน้ลงพระเยซูเดนิระหวา่งพวกเขาและเช็ดน า้ตาพวกเขาออก 
จากนัน้ผมจ าได้ถึงข้อพระคมัภีร์ในหนงัสือวิวรณ์ “ท่ีน่ันจะไม่มีความตายอีก ไม่มีความโศกเศร้า หรือร้องไห้ 
หรือความเจ็บปวดอีก”   

ทตูสวรรค์พาผมเข้าไปหาพระเยซู ทตูสวรรค์พดูกบัพระเยซูวา่ “พระองค์เจ้าข้า นี่คือบตุรชายทีพ่ระองค์ทรงเลือกให้มาทีนี่่” 
แล้วพระเยซูก็พดูกบัผมวา่ “ยอดเย่ียม! บุตรชายของเรา เจ้ามาแล้ววันน้ี” แล้วพระเยซูก็กอดผม 
และมนัท าให้ผมมีความสขุและเตม็ไปด้วยสนัตสิขุมากซึง่ผมร้องไห้ 
จิตวิญญาณของผมกระโดดโลดเต้นด้วยความสขุเพราะว่าพระเยซูพระองค์เองกอดผม 

แล้วทตูสวรรค์ก็พดูว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ไปทีบ่า้นของเขาบนโลกเมื่อเขาป่วย แต่ตอนนีเ้ขาดีข้ึน” พระเยซูตอบวา่ “ใช่ 
เราได้ยนิและเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา” ทตูสวรรค์พดูตอ่ “ระหว่างเวลานัน้ 
ข้าพระองค์ได้ยินภรรยาของเขาอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระองค์ เธออธิษฐานว่า: “พระองค์เจ้าข้า ช่วยเราดว้ย 
ไดโ้ปรดอย่าเอาเขาไปในตอนนีเ้พราะว่าเรายงัไม่พร้อมที่จะใหเ้ขาจากเราไป” นัน่คือส่ิงทีเ่ธออธิษฐานพระองค์เจ้าข้า” 
จากนัน้พระเยซูตอบวา่ “เรารู้ทุกอย่าง ภรรยาของเขาเป็นผู้หญิงท่ีเกรงกลัวพระเจ้า 
เธอสัตย์ซ่ือต่อเราและขยันในการอธิษฐาน” 
จากนัน้จิตวิญญาณของผมก็ร้องไห้อีกคดิถึงความสตัย์ซ่ือของภรรยาผมตอ่พระเจ้า  
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จากนัน้พระเจ้าก็พดูกบัผมว่า “บุตรขายของเราเอ๋ย เจ้าจะกลับไปยังโลก เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาของเจ้าท่ีจะอยู่ท่ีน่ี 
ท่ีน่ันมีงานมากให้เจ้าท าเวลาท่ีเจ้ากลับไปท่ีน่ัน เจ้าจะยุ่งมากๆในการรับใช้เรา” แล้วผมก็ตอบวา่ “พระองค์เจ้าข้า 
ไดโ้ปรดอย่าบอกใหข้้าพระองค์กลบัไป เพราะว่าผมเต็มไปดว้ยสนัติสขุทีอ่ยู่กบัพระองค์ทีนี่ ่
ผมรู้สึกมีความสขุทีไ่ดอ้ยู่ใกลชิ้ดพระองค์ ไดโ้ปรดข้าพระองค์ไม่ต้องการกลบัไป” 

จากใบหน้าของพระองค์ ผมสามารถบอกได้วา่พระเยซูทรงผิดหวงั 
จากนัน้ผมอ้อนวอนพระองค์ให้อภยัโทษให้ผมเพราะผมท าให้พระองค์ผิดหวงั ผมบอกวา่ “พระองค์เจ้าข้า 
ข้าพระองค์พร้อมแล้วทีจ่ะกลบัไปบนโลกแต่ขอใหพ้ระองค์ไดโ้ปรดช่วยข้าพระองค์ดว้ย 
ใหก้ าลงัแก่ข้าพระองค์และดูแลข้าพระองค์ไม่ว่าข้าพระองค์จะไปทีใ่ดก็ตาม ขอพระองค์ทรงสถิตอ่ยู่กบัข้าพระองค์” 
แล้วพระเยซูกลา่วว่า “ได้ ไม่ต้องกังวล ท่ีใดท่ีเจ้าไปเพ่ือท างานรับใช้เรา เราจะอยู่กับเจ้าเสมอ” 

พระเยซูมีข้อความให้ผมน าไปสูโ่ลก พระองค์ต้องการให้ผมบอกข้อความเหลา่นีแ้ก่ลกูๆของพระเจ้าบนโลก 
“ข้อความเหล่าน้ีส าคัญมากๆท่ีจะให้พวกเขาได้รู้” พระเยซูกลา่ว 
ผมได้รับการบอกกลา่ววา่ผมจะยุง่มากๆท่ีจะน าเสนอข้อมลูเหลา่นีอ้อกไป 
พระเยซูก็ต้องการให้ผมแบง่ปันประสบการณ์บนสวรรค์ของผมให้แก่ลกูๆของพระเจ้า 
เพ่ือพวกเขาจะได้รับพระพรและตอ่อายกุ าลงัของพวกเขาให้ตดิตามพระองค์ 

พระเยซูบอกผมว่า “เม่ือเจ้ากลับไปยังโลกแล้วบอกข้อความเหล่าน้ีแก่ลูกๆของเราท้ังหมด” (มีอยู่ 6 
ข้อความท่ีพระเยซูให้แก่ผม) 

ข้อความทีห่น่ึง: 

“บอกลูกๆของเรา พวกเขาต้องเช่ือเราด้วยหมดหัวใจ หมดก าลังและใจของพวกเขา 
บรรดาผู้ท่ีมีความกังวลและสงสัยจะเข้ามาท่ีน่ีไม่ได้” องค์พระเยซูเจ้ากล่าว  

ข้อความทีส่อง: 

“บอกลูกๆของเรา พวกเขาต้องสัตย์ซ่ือท่ีจะมาโบสถ์นมัสการ 
เพราะว่าน่ันเป็นเวลาท่ีเราจะส่องประกายบนใบหน้าของพวกเขาและพวกเขาจะมองหาเรา 
เราจะมึความยนิดีมากท่ีเหน็ลูกๆของเรามานมัสการในโบสถ์” องค์พระเยซูเจ้ากล่าว  

ข้อความทีส่าม: 

“บอกลูกๆของเรา พวกเขาต้องสัตย์ซ่ือในการอธิษฐาน ปฏิบัตติามน ้าพระทัยของเราและอยู่กับพระค าของเรา” 
องค์พระเยซูเจ้ากล่าว  

ข้อความทีส่ี่:  

“บอกลูกๆของเรา พวกเขาต้องเช่ือฟังในการถวายสิบลดและถวายทรัพย์” องค์พระเยซูเจ้ากล่าว  
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 (ขณะทีพ่ระองค์ใหข้้อความนีแ้ก่ผม พระองค์กล่าวว่า “ลูกเอ๋ย ดูท่ีน่ัน” 
พระองค์ใหผ้มเห็นบา้นสวยงามหลายหลงัทีเ่สร็จส้ินแล้วส าหรับลูกๆของพระองค์ “ลูกเอ๋ย บ้านเหล่าน้ีเสร็จแล้ว 
เราได้เตรียมไว้ส าหรับลูกๆของเราท่ีมีความเช่ือและเช่ือฟังเรา” จากนัน้พระองค์ก็ใหผ้มไดเ้ห็นบา้นหลายหลงัทีย่งัไม่เสร็จ 
ผมถามว่า “พระองค์เจ้าข้า ท าไมบา้นเหล่านัน้ถึงยงัไม่เสร็จ? องค์พระเยซูเจ้ากล่าวว่า “ลูกเอ๋ย 
บ้านเหล่าน้ีเป็นของลูกๆของเราท่ีไม่ใจกว้างในการถวายสิบลดและถวายทรัพย์ 
บ้านเหล่าน้ีจะเสร็จและสมบูรณ์หลังจากท่ีลูกๆของเราถวายสิบลดและถวายทรัพย์มากขึ้นในบ้านของเรา” 

ข้อความทีห้่า: 

“บอกลูกๆของเรา 
พวกเขาต้องเอาทรัพย์สินท้ังหมดของพวกเขาใส่ในค าอธิษฐานเพ่ือการปกป้องและพระพรในขณะท่ีพวกเขายังอยู่บ
นโลก เพ่ือว่าเวลาท่ีเรากลับมายังโลกคร้ังท่ีสองน้ัน พวกเขาจะไม่ผูกตดิกับทรัพย์สินบนโลกของพวกเขา 
จ าเร่ืองราวภรรยาของโลท” องค์พระเยซูเจ้ากลา่ว 

ข้อความทีห่ก: 

“บอกลูกๆของเรา พวกเขาต้องเตรียมพร้อมและตื่นตัว เพราะเราจะมาเร็วๆน้ี  เร็วกว่าท่ีคนคาดหวังไว้”  
องค์พระเยซูเจ้ากล่าว 

 (การกลบัมาของพระเยซูไม่เป็นทีรู้่จกั แต่การเรียกผูเ้ชื่อกลบัหาพระองค์นัน้จะเกิดข้ึนอย่างแน่นอน 
องค์พระเยซูเจ้าจะกลบัมาเร็วๆนี้!!!) 

ขณะท่ีพระเยซูบอกผมทัง้หกข้อความนี ้พระองค์ให้ผมเห็นบนท้องฟ้า ท้องฟ้าทัง้หมดกระจา่งใสและไมมี่เมฆ 
ผมเห็นพระเยซูเปิดมือของพระองค์ไปยงัโลก และพระองค์บอกวา่ “เราพร้อมแล้วท่ีจะพาลูกๆของเราไป” 
จากนัน้ผมเห็นคนจ านวนมากในเชือกสีขาวลอยขึน้ไปในท้องฟ้าเพ่ือพบกบัพระเยซู 
พวกเขาได้รวมตวักนัท่ีด้านซ้ายและขวาของพระเยซู หลายๆคนท่ีเช่ือในพระเยซูถกูเรียกกลบัขึน้หาพระองค์ 
นอกจากนีผ้มเห็นสมาชิกทัง้หมดของหลายๆครอบครัวถกูเรียกกลบัขึน้หาพระองค์ 
ผมสามารถเห็นสามีและภรรยาพร้อมกบัลกูๆของพวกเขาลอยขึน้ไปหาพระเยซู ผมรู้สึกเตม็ไปด้วยสนัตสิขุท่ีได้เห็นภาพนี ้ 

จากนัน้พระเยซูยืนกรานตอ่ “มองดูข้างล่าง” แล้วพระเยซูก็ให้ผมเห็นสถานการณ์บนโลก มนัวุน่วายมาก 
ไมมี่สนัตสิขุบนโลกในชว่งเวลานัน้ ผมเห็นคนวิ่งไปทัว่ทกุท่ีและตะโกน   
พอ่แมม่องหาลกูๆของพวกเขาและคนหนุม่สาวมองหาพ่อแมข่องพวกเขา 

พระเยซูแสดงให้ผมเห็นคริสตจกัรในบ้านเกิดของผม ผมรู้สกึเสียใจมากเพราะมีบางคนท่ีถกูทอดทิง้อยูข้่างหลงั 

จากนัน้พระเยซูบอกผมว่า “จงสัตย์ซ่ือต่อเรา เจ้าต้องน าทุกส่ิงท่ีเจ้าได้เห็นและได้ยนิบอกแก่ลูกๆของเราบนโลก” 
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จากนัน้ทตูสวรรค์ก็พาผมกลบัมายงัโลกด้วยม้าตวัเดมิท่ีเราข่ีก่อนหน้านี ้
เรากลบัมายงัโลกอยา่งรวดเร็ว แล้วทตูสวรรค์ก็พาผมกลบัเข้าโรงพยาบาล 
ขณะท่ีผมก าลงัมองดท่ีูร่างกายทางโลกของผมอยู ่
จิตวิญญาณของผมก็กลบัเข้าสูร่่างกายในทนัที  

ผมสงัเกตวา่ร่างกายของผมฟืน้ตวัอยา่งสิน้เชิงจากการป่วย 
สรรเสริญพระเจ้าส าหรับฤทธานภุาพของพระองค์! 

ผมจ าได้วา่ตอนท่ีผมอยูใ่นสวรรค์ ร่างกายของผมดเูหมือนตอนท่ีผมยงัเป็นหนุม่ 

นัน่เป็นค าพยานของผมในการพบปะกบัองค์พระเยซูเจ้าในสวรรค์ 

 


